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ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö:
›üÖëÖ¸üˆŸÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÁÖêÖß“Öê ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ÃÖÓµÖêÖê •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖÆæüÖ •ÖÖ•ÖÖ·µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ, वेग आणि ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ अणिकú †ÃÖŸÖê. परििामी ¯Ö•ÖÔ-µÖÖ“ÖÖ •úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
•Ö»Öˆ¯Ö»Ö²¬Öß ÆüÖŸê Ö ÖÖÆüß. ŸµÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ×¯Öú ÃÖÓ¸ü“ÖÖÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
×´ÖôûŸÖê.ŸµÖÖ´Öæôêû †¿ÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö Ã¾Ö¹ ¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬ÖãÖ ÃÖã¬¤Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê
×¤üÃÖŸÖê.›üÖëÖ¸üÖÖÓ¾Ö µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Öãôûê ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡Ö ¾Ö »ÖÖ³ÖÖê¡ÖÖ´Ö¬µÖê ×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú úÖµÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“Öê
×¤ÃÖŸÖê.»ÖÖ³ÖÖê¡ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ×¯Öú ¯ÖÏÖ¹ ¯ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö×Ö ‹æúÖÖŸÖ ×•Ö¾ÖÖ´ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö
ÆüÖŸê Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.Ö¸êü ŸÖ¸ü ³ÖÖîÖÖê×»Öú ¤üéÂ™üµÖÖ †Öêú ¿ÖŒŸÖßÃ£Öôêû µÖÖ ¯Ö×¸ÃÖ¸Ö´Ö¬µÖê †ÖÆêüŸÖ.ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ“µÖÖ
¾Öé¬¤üßŸÖæÖ ÃÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖ‰ê ¿ÖúŸÖÖŸÖ.¯Ö¸ÓüŸÓ Öã ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ ÃŸÖ¸Ö¾Ö¸ü †Ö×Ö úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖãÖÏß“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú Š™üß†ÃÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖÖ¾ÖŸÖê.¯Ö¸üßÖÖ´Öß ¿ÖŒŸÖßÃ£Öôêû ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔ-Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ¬Öß †ÃÖãÖÆüß
¯Öã¸êü¯Öæ¸ü ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ˆú»Ö ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¤üéÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ
¯ÖÏÃŸÖæŸÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖ ×¤ü¿ÖÖ¤ü¿ÖÔ•ú šü¹ ¿ÖúŸÖÖê.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
¿ÖêŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖßŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¾ÖÖœüÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÃÖŸÖê †Ö×Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖß»ÖÖ
Øú¾ÖÖ ×¯ÖúÖÓÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÃÖŸÖê. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¬Ö¸üÖÖ“Öß
´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ Ö¸ü•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. •µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê Ö¤üß ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ»ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
•ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¬Ö¸üÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ÆüÖ‰ê úÖ ¯ÖÖÖß †›ü×¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü †Ö×Ö µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úÖ»Ö¾µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¿ÖêŸÖß»ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê •ÖÖÖê †ŸµÖÓŸÖ Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. †³µÖÖÃÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ›üÖë Ö¸üÖÖ¾Ö µÖê£Öê
‹úÖ ”ûÖ™ê üµÖÖ Ö¤üß¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ¾Ö¸ü ¬Ö¸üÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ŸµÖÖ«üÖ¸êü ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÖÖŸÖ úÖ»Ö¾µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖæÖ
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö µÖê£Öê ¬Ö¸üÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ†ÖÖê¤ü¸ü µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¿ÖêŸÖß Æüß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ÆüÖŸê Öß. ÆêÖê¡Öü
×•Ö¸üÖµÖŸÖß Øú¾ÖÖ úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ÆüÖŸê Öê. µÖÖ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üÖÖ·µÖÖ ×¯ÖúÖÓ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê †ÃÖê
¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ×´ÖôûÖÖ¸êü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖê ¾Ö ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ´ÆüÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›æüÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß.
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ ×úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¤ü×ÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †³µÖÖÃÖ Öê¡Ö ÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖæÖ †³µÖÖÃÖ Öê¡ÖÖ“ÖÖ
†Ö¾Öé¢ÖßµÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü 190 21′ 34″ˆ¢Ö¸ ŸÖê 190.30′22″ˆ¢Ö¸ ¾Ö ¸êüÖÖ¾Öé¢ÖßµÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü 78081′ 58″¯Öæ¾ÖÔŸÖê 190.
30′22″¯Öæ¾ÖÔ†ÖÆêü. †³µÖÖÃÖ Öê¡ÖÖ“Öê ‹æúÖ ³ÖÖîÖÖê×»Öú Öê¡Ö 57. 95 “ÖÖî. ×ú. ´Öß. †ÖÆ. †³µÖÖÃÖ Öê¡ÖÖ“Öß ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß
ˆÓ“Öß 360 ŸÖê 640 ´Öß “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ †ÖÆêü.
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†³µÖÖÃÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê µÖêÖÖ·µÖÖ ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö
¬Ö¸üÖÖ“Öê ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß»Ö Öê¡Ö 1. 8 “ÖÖî. ×ú. ´Öß.
†ÃÖæÖ †³µÖÖÃÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ»ÖÖ
µÖê‰úÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ“Öê ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡Ö 43. 38
“ÖÖî. ×ú. ´Öß. †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖæÖ
¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ »ÖÖ³ÖÖê¡Ö 14. 57
“ÖÖî. ×ú. ´Öß. †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ¬Ö¸üÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ·µÖÖ
úÖ»Ö¾µÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß 12. 4 ×ú. ´Öß. †ÖÆêü. †³µÖÖÃÖ
Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯Ö•ÖÔµÖ 120 ´Öß. ´Öß. “µÖÖ
¤ü¸ü´µÖÖÖ †ÖÆêü. †³µÖÖÃÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê ‹æúÖ “ÖÖ¸ü ÖÖ¾Öê
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü †ÖÆêüŸÖ.ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ›üÖë Ö¸üÖÖ¾Ö, ×¤üÖÏÃÖ, £ÖÖ¸üÖ
¾Ö Ø¯Ö¯Ö¸ü±úÖê›üß µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖŸê ÖÖê.
†³µÖÖÃÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ-Ö
†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ
ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÖÃÖŸÖê. ÃÖ¤ü¸üß»Ö †³µÖÖÃÖ ÆüÖ
¯ÖÏŸµÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖßÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †Öêú
ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ.
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÄÖÖêŸÖ
¯ÖÏŸµÖÖ †³µÖÖÃÖ Öê¡ÖÖ»ÖÖ ³Öê™ü ¤êü‰úÖ ¿ÖêŸÖú¸üß, ÖÏÖ´ÖÃ£Ö µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß “Ö“ÖÖÔ úºþÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ´Öã»ÖÖÖŸÖ ¾Ö ´ÖãÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖÃÖÖšüß †³µÖÖÃÖ
Öê¡ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã£Ö»Ö×Ö¤ìü¿Öú ÖúÖ¿Öê Îú. 56‡/2 ¾Ö
56‡/3 “µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê Ö¤ßü¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¾Ö †³µÖÖÃÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ³Öæ¯ÖéÂšü ¸ü“ÖÖê“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
×«üŸÖßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸üß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ×«üŸÖßµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Öêú ÃÖ¸üúÖ¸üß
×Ö´ÖÃÖ¸üúÖ¸üß ¾Ö ÖÖ•ÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ ú›æüÖ ÃÖÓú×»ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´Öã•µÖÖ-Öê ÃÖ¸ü•úÖ¸üß
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖæÖ ×¯Öú ¯Öê¸üÖß †Æü¾ÖÖ»Ö, ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ³ÖÖîÖÖê×»Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ¬Ö¸ü ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß
†ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÆü×ÃÖ»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß, ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, ŸÖÖ»ÖãúÖ éúÂÖß †×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸üê ×¾Ö³ÖÖÖ, ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖÖÆæüÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓú»ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
×«üŸÖßµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¯Ö•ÖÔµÖÖ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖ, ¬Ö¸üÖÖ“Öê Öê¡Ö, ¬Ö¸üÖÖ“Öê »ÖÖ³ÖÖê¡Ö ¾Ö
¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡Ö ‡. ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß, †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ¾Ö ÖúÖ¿Öê †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ¾Ö ×Ö´ÖÃÖ¸üúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖê ¾Ö ¯ÖÏŸµÖÖ Öê¡ ÖßµÖ
×´Öôû×¾Ö»Öß. ŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÖÖúÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖµÖÖÓÔµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ÖÖêü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê
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´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê. ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖÓÖÖúÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê ŸÖŒŸÖê †Ö»ÖêÖ ¾Ö
†Öú›êü´ÖÖê›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
³ÖÖîÖÖê×»Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÖÖ»Öß
†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ÖúÖ¿Öê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖîÖÖê×»Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß
¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖß»Ö ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ´ÖãŒŸÖ ÄÖÎÖŸê Ö ÃÖÖò°™ü¾Öê†¸“ÖÖü ¾ÖÖ¯Ö¸ü †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ÖúÖ¿Öê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖîÖÖê×»Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÖÖ»Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ü ¬Ö¸üÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ‡ŸÖ¸ü ÖúÖ¿Öê ¾Ö ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯ÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖ“µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖß“Öê ÖúÖ¿Öê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
›üÖë Ö¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖ
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö “ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öê
†ÖÆêü. µÖÖ ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ×ÖµÖ´ÖßŸÖ ¯ÖÖê ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ÃÖÖê›ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´ÖãôêûµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖÖÖµÖŸÖß
•Ö´ÖßÖßÖÖ»Öß Öê¡Ö ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖ ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ÆüÖŸê Ö †ÃÖ»µÖÖÖê
¬Ö¸üÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¿ÖêŸÖß“µÖÖ ×¯Öú ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖã¨üÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›æüÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ Øú¾ÖÖ
†¯ÖÏŸµÖÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ“Öß ‹æúÖ ¯ÖÖÖß ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ 9. 60 M. Com
†ÃÖæÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖéŸÖ ÃÖÖšüÖ 1. 163 M. Com. ¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¬Ö¸üÖÖ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ÆüÖ ˆ¢Ö¸ü - ¤ü×ÖÖ ×¤ü¿ÖêŸÖ
†×¬Öú †ÃÖæÖ ŸÖÖêü ¯Öæ¾ÖÔ-¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×¤ü¿ÖêŸÖ ú´Öß †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö †ÖúÖ¸ü ˆ¢Ö¸ü ³ÖÖÖÖú›æüÖ-¤ü×ÖÖ ³ÖÖÖÖú›êü ×Ö´ÖãôûŸÖÖ
ÆüÖŸê Ö Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
›üÖë Ö¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ“ÖÖ úÖ»Ö¾ÖÖ
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ·µÖÖ úÖ»Ö¾µÖÖ“Öß ‹æúÖ »ÖÖÓ²Öß 12.4 ×ú.´Öß. †ÖÆêü. ÆüÖ úÖ»Ö¾ÖÖ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö,
£ÖÖ¸üÖ, ×›üÖÏÃÖ, ¾Ö Ø¯Ö¯Ö¸ü±úÖê›üß µÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖê. µÖÖ úÖ»Ö¾µÖÖ“Öß ¹Óý¤üß 3 ×´Ö™ü¸ü ¾Ö ÖÖê»Öß 2 ×´Ö™ü¸ü ¯ÖµÖÕŸÖ
†ÖœüôûæÖ µÖêŸÖê. ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Ö 3.5 ´Ö¬µÖê ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ¸üÖ úÖ»Ö¾ÖÖ ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ”ûÖµÖÖ×“Ö¡ÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ úÖ»Ö¾µÖÖ“Öß ¹Óý¤üß ¾Ö ÖÖê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ·µÖÖ µÖÖ •úÖ»Ö¾µÖÖ´Öãôêû ¾Ö×¸ü»Ö
ˆ»»ÖêÖ êú»Öê»µÖÖ “ÖÖ¸üÆüß ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖêú ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ¯ÖÖÖß¯Öæ¸ü¾ÖšüÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
úÖ»Ö¾µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê †ÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖ´Öãôêû úÖ»Ö¾µÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ×¯Öêú ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. úÖ»Ö¾µÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ´Öã²Ö»Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß¯Öæ¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖ»µÖÖ úÖ¸üÖÖÖê
µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ×¯Öú ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ²Ö¤ü»Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
•úÖ»Ö¾µÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ´Öã²Ö»Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ úÖ»Ö¾µÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¾Ö ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ×ÖµÖÖê•ÖÖ
•ú¸üÖê †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †³µÖÖÃÖÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÖÆüÖß ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ›üÖë Ö¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ·µÖÖ
úÖ»Ö¾µÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß. úÖ»Ö¾µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê
×ÖµÖÖê•ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. úÖ»Ö¾µÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÖôûŸÖß ÆüÖŸê Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê
†ÖœüôûæÖ µÖêŸÖê. ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö úÖ»Ö¾µÖÖŸÖæÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÖôûŸÖß ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ
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¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ “ÖÖê¸üß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖÖ¤ü¿Öá ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôê û ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾µÖ£ÖÔ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖŸê Ö
†ÖÆêü.
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ¯Öæ¾Öá ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ¤üÖêÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß´Ö¬µÖê Öã¯Ö ´ÖÖêšüµÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¬Ö¸üÖÖ¯Öæ¾Öá µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ³Öæ´ÖßÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß Æüß Öæ¯Ö ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öê»Öß
ÆüÖŸê Öß. ¯ÖÖ ¬Ö¸üÖÖ“µÖÖ ×Ö´ÖáŸÖß ÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûßŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¬Ö¸üÖÖ¯Öæ¾Öá µÖÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ×¾ÖÆüß¸üà“Öß ÃÖÓµÖÖ †Ö¤üß ÖÖµÖ ÆüÖŸê Öß ´ÖÖ¡Ö ¬Ö¸üÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ÆüÖŸê Ö †ÖÆêü. ¬Ö¸üÖÖ¯Öæ¾Öá
µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ×¾ÖÆüß¸ÖÓÖÖ ¯ÖÖÖß »ÖÖÖŸÖ ÖÃÖê ´ÖÖ¡Ö †Ö•Ö µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ×¾ÖÆüß¸ÖÓÖÖ´Öã²Ö»Öú ¯ÖÖÖß †ÖÆêü.
”ûÖµÖÖ×“Ö¡ÖÖŸÖ»ÖÖ³ÖÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ ×¾ÖÆüß¸üß»ÖÖ •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüÖ ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
”ûÖµÖÖ×“Ö¡ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †ÃÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖê úß, ¬Ö¸üÖÖ“µÖÖ ×Ö´ÖßÔŸÖß ÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ³Öæ´ÖßÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖŸÖôûß´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡Ö
¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡Ö ´ÆüÖ•Öê •µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖæÖ ¬Ö¸üÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß •Ö´ÖÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ Öê¡ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ ¬Ö¸üÖÖ“Öê
¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ“Öê ‹æúÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡Ö 43. 38 “ÖÖî. úß. ´Öß †ÖÆêü. µÖÖ ´Ö¬µÖê
ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü•Ö¯Ö•Öê ¤üÖê Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¬Ö¸üÖÖ»ÖÖ µÖê‰úÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖæÖ µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ“Öß ¾ÖÖÆüµÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ ¤ü×ÖÖêú›æüÖ-ˆ¢Ö¸êüú›êü
†ÖÆêü. ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ˆÓ“Öß 460 ŸÖê 640 ´Öß “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ †ÖœüôûŸÖê. ¯ÖÏ ¾ÖÖÆü ¯ÖÏÖÖ»Öß ¤ü×ÖÖêú›üß»Ö
†×ŸÖˆÓ“Ö ³ÖÖÖÖú›æüÖ-ˆ¢Ö¸êüú›üß»Ö ú´Öß ˆÓ“Öß“µÖÖ ³ÖÖÖÖú›êü ¾ÖéÖÖúÖ¸ü ¯ÖÏÖÖ»Öß ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÆüŸÖê.
¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ¯Öîúß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¯ÖÏÖÖ»Öß“Öß ÃÖÓµÖÖ 182,×¾¤üŸÖßµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¯ÖÏÖÖ»Öß“Öß
ÃÖÓµÖÖ 41 ŸÖ¸ü ŸÖé¢ÖßµÖ ¾Ö “ÖŸÖã£ÖÔ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ †ÖãÎú´Öê 8.1 ¾Ö †ÃÖê †ÖÆêü . ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ»ÖÖ µÖê‰úÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÆü¯ÖÏÖÖ»Öß“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖ †ÖéúŸÖß ´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ ¾ÖŸÖÔôûÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê ¤üÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü
78% †ÃÖæÖ18 % Û¾¤ŸÖßµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¯ÖÏÖÖ»Öß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸÖéŸÖßµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¯ÖÏÖÖ»Öß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 3% ŸÖ¸ü “ÖŸÖã£ÖÔ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü
¯ÖÏÖÖ»Öß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ´ÖÖ¡Ö 0. 50% †ÖÆêü.
»ÖÖ³Ö •Öê¡Ö
»ÖÖ³Ö Öê¡Ö ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ ¬Ö¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ´Öãôêû †Öê»ÖßŸÖÖÖÖ»Öß µÖêÖÖ¸êü Öê¡Ö ´ÆüÖ•Öê ¾Ö ŸµÖÖ ¬Ö¸üÖÖ“Öê »ÖÖ³Ö Öê¡Ö
ÆüÖµê Ö. ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖßÃÖÖšüÖ, ³Öæ¯ÖéÂšüü ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖ³Ö Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖ»Ö¾µÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß 12.4 ×ú. ´Öß. †ÃÖæÖ »ÖÖ³Ö Öê¡Ö 3644 ‹ú¸ü
‡ŸÖêú †ÖÆêü. ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö »ÖÖ³Ö Öê¡ÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö “ÖÖ¸ü •ÖÖ¾ÖÖ-ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö, ×›üÖÏÃÖ, £ÖÖ¸üÖ ¾Ö Ø¯Ö¯Ö¸ü±úÖê›ü µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
›üÖë Ö¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö•ÖÔµÖ
‹ÖÖªÖ ¬Ö¸üÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÖßÃÖÖšüÖ ´Öã²Ö»Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³ÖÖîÖÖê×»Öú ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê
¯Ö•ÖÔµÖ †×¬Öú ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖêÖ. ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯Ö•ÖÔµÖ 1100 ´Öß. ´Öß. ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖæÖ.
†³µÖÖÃÖ Öê¡ÖÖŸÖ ›üÖë Ö¸ü¸üÖÓÖÖ´Öãôûê ¯Ö•ÖÔµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖÖŸÖ ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö•ÖÔµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ
¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¤üÖêÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖŸµÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö úÖ¸üÖ ¬Ö¸üÖÖ¯Öæ¾Öá“Öê ¯Ö•ÖÔµÖ †Ö×Ö ¬Ö¸üÖÖÖÓŸÖ¸ü“Öê ¯Ö•ÖÔµÖ
µÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖÖê µÖÖ“ÖÖ ¤êü×Ö»Ö †³µÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.
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›üÖë Ö¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêµÖÖ†ÖÖê¤ü¸ü“Öê ¯Ö•ÖÔµÖ
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö•ÖÔµÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¬Ö¸üÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê
¯Ö•ÖÔµÖÖ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖ ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÖÆêüÖ. µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ›üÖ ëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖß»Ö
45 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯Ö•ÖÔµÖÖ“µÖÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üßŸÖãÖ †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ¯Ö•ÖÔµÖÖ“Öß ÖÖë¤ü
Æüß 1955 ´Ö¬µÖê 2111 ´Öß. ´Öß. —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß ¯Ö•ÖÔµÖÖ“Öß ÖÖë¤ü Æüß 1937 ´Ö¬µÖê 518 ´Öß. ´Öß. ‡ŸÖúß —
ÖÖ»Öß. ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö•ÖÔµÖÖ“µÖÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üßŸÖãÖ †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯Ö•ÖÔµÖ Æêü 900 ´Öß. ´Öß. ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ¾ÖºþÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß 1950 ¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯Ö•ÖÔµÖ ú´Öß
ÆüÖŸê Öê ´ÖÖ¡Ö 1955 ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö ¯Ö•ÖÔµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ÆüÖŸê Ö Öê»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ›üÖëÖ¸ü ¬Ö¸üÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö
´ÖÖÖß»Ö 45 ¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯Ö•ÖÔµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖãÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942,
1943, 1944, 1951, 1952, 1968, 1971 ¾Ö 1972 µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖ¸ü ÖÃÖ¸üß ¯Ö•ÖÔµÖÖ¯ÖêÖÖ Öã¯Ö“Ö ú´Öß ¯Ö•ÖÔµÖ —
ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê ŸÖ¸ ü²ÖÖúß“µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯Ö•ÖÔµÖ ¯Ö›ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê.
›üÖë Ö¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê ÖÓŸÖ¸ü“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖ
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö µÖê£Öê ¬Ö¸üÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ×úŸÖß ¯Ö•ÖÔµÖ —ÖÖ»Öê µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ¯Ö•ÖÔµÖ †×¬Öú —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûßŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ¯Ö•ÖÔµÖ ú´Öß
—ÖÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûßŸÖ ‘Ö™ü ÆêüÖŸÖê ´ÆüÖæÖ ¬Ö¸üÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ×úŸÖß ¯Ö•ÖÔµÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖ¯Öîúß ×úŸÖß ™Œêú
¯ÖÖÖß ¬Ö¸üÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖê µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯ÖÖ ú¸üÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö †»Ößú›ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¯Ö•ÖÔµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß µÖÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ¯Ö•ÖÔµÖ 2003-2004 ´Ö¬µÖê 1354 ´Öß. ´Öß. ‡ŸÖêú ¯Ö•ÖÔµÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖæÖ ŸÖ¸ü Æüß 2004-05
µÖÖ ¾ÖÂÖá 619 ´Öß. ´Öß. ‡ŸÖêú —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü 2008-09 ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß ´ÆüÖ•Öê“Ö 618 ´Öß. ´Öß. ‡ŸÖúß ¯Ö•ÖÔµÖÖ“Öß -ÖÖë¤ü
—ÖÖ»Öß. ´ÖÖÖß»Ö 15 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ µÖÖ ¯Ö•ÖÔµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖÖŸÖæÖ †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯Ö•ÖÔµÖÖ“Öß ÖÖë¤ü Æüß ú´Öß
†ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê. ¬Ö¸üÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖß»Ö 15 ¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯Ö•ÖÔµÖÖ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê,
•úß 2003-04 ¯Öæ¾Öá ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯Ö•ÖÔµÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ²Ö·µÖÖ¯Öîúß ÆüÖŸê Öß ´ÖÖ¡Ö 2003-04 ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö
¯Ö•ÖÔµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖÖŸÖ “Öœü ˆŸÖÖ¸ü †ÖœüôûæÖ µÖêŸÖÖê 2004 ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯ÖêÖÖ ú´Öß †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
¯Ö•ÖÔµÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ ŸµÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¬Ö¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖšüµÖÖ´Ö¬µÖê ÆüÖŸê Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê
†ÖœüôûæÖ µÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ¬Ö¸üÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö•ÖÔµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
›üÖë Ö¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß
¬Ö¸üÖÖ´Ö¬µÖê •Ö´ÖÖ ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ÆüÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯Ö•ÖÔµÖÖŸÖß»Ö
×¾ÖŸÖ¸üÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖãÖ †ÃÖŸÖÖê. ‹ÖÖªÖ ¾ÖÂÖá †×¬Öú ¯Ö•ÖÔµÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖšü¶Ö´Ö¬µÖê¾ÖÖœü ÆüÖŸê Öê.
ŸÖ¸ü ‹ÖÖ¤üµÖÖ ¾ÖÂÖá ú´Öß ¯Ö•ÖÔµÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê´ÆüÖæÖ ¬Ö¸üÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö•ÖÔµÖ ¾Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüÖ µÖÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öôû“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü.
›üÖÓêÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ¯ÖÖÖßÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ 9. 607 M. com †ÖÆêü ŸÖ¸ü ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ
´ÖéŸÖ ÃÖÖšüµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1. 16 M. com †ÖÆêü. ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ“Öß ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ˆÓ“Öß 429 ´Öß ¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
¯ÖÖÖß ÃÖÖšüÖ ÆüÖŸê Ö ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯ÖÖšü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖÖê ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ
êú»Öê †ÖÆêü •ÖêêÖê úºþÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ ú¬Öß ×úŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ †“Öæú †Ó¤üÖ•Ö µÖêŸÖÖê. ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß
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¯ÖÖŸÖôûß •Ö¸ü 407 ´Öß. Øú¾ÖÖ ¯ÖêÖÖ ú´Öß ˆÓ“Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ Ö¤üß¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüÖ †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê
†ÖÆêü.´ÆüÖ•Öê ‹ÖÖªÖ Ö¤üß¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖãÖ •Öê¾Öœêü ¯ÖÖÖß ¾ÖÖÆæüÖ •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê ŸÖê¾ÖœüÖ ÃÖÖšüÖ ´ÆüÖ•Öê Ö¤ßü¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖß»Ö ŸÖôû
ÃÖÖšüÖ ÆüÖêµÖ. •Ö¸ü ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆÓ“Öß •Ö¸ü 414.5 ´Öß. ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ»ÖÖ C.B. level †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ
¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß sea level ´ÆüÖ•Öê“Ö ŸµÖÖ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ´Öã¦ü-ÃÖ¯ÖÖ™üß ¯ÖÖÃÖæÖ“Öß ˆÓ“Öß ÆüÖµê Ö. ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆÓ“Ö •Ö¸ü 416.5 ´Öß ¯ÖµÖÕŸÖ Öê»µÖÖÃÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ M. D. D. Level´ÆüÖŸÖÖŸÖ, µÖÖ»ÖÖ“Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖéŸÖÃÖÖšüÖ ÃÖã¬¤üÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆÓ“Öß 425 ´Öß. ¯ÖµÖÕŸÖ Öê»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ»ÖÖ F. R.
Level´ÆüÖÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖ¸ü ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆÓ“Öß 427 ´Öß. ¯ÖµÖÕŸÖ Öê»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ»ÖÖ M. W. Level´ÆüÖŸÖÖŸÖ ¾Ö 429 ´Öß.
¯ÖµÖÕŸÖ ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆÓ“Öß Öê»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ»ÖÖ T. B. Level†ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. †ÃÖê †ÖéúŸÖß ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê úß 407 ´Öß. ‹¾Öœêü ú´Öß ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ
River Bed Level ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö µÖÖ´Ö¬µÖê •Ö¸ü 7. 5 ´Öß. ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖ“Öß
¯ÖÖŸÖôûß“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ×¾Ö³ÖÖÖ C. B. Level ¯ÖæÖÔ ÆüÖŸê Öê. µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖãÆüÖ 1 ´Öß. ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ •Ö´ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖ»ÖÖ see level ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. SeÓaÓ Level ´Ö¬µÖê ¯ÖãÆüÖ 1 ´Öß ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüÖ •Ö´ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ M. D. D.
Level ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 9 ´Öß. ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ •Ö´ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß F. R.
Level¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖŸÖê µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß ´Ö¬µÖê ¯ÖãÆüÖ ¤üÖêÖ ´Öß. ¯ÖÖÖß •Ö´ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß M. W.
Level ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖŸÖê ¾Ö µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖãÆüÖ 2 ´Öß. ¯ÖÖÖß •Ö´ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß T. B. Level
¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖŸÖê.
†ÖéúŸÖß´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûßŸÖß»Ö ×¾ÖŸÖ¸üÖÖ¾ÖºþÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, 2001,2002 ¾Ö 2003 ´Ö¬µÖê
¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ Öê»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê ´ÖÖ¡Ö 2004 ´Ö¬µÖê ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüµÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ‘Ö™ü —ÖÖ»µÖÖÖê †Ö»ÖêÖ ÖÖ»Öß ÃÖ¸üú»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö 2005 ´Ö¬µÖê ¯ÖãÆüÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß 422 ´Öß™ü¸ü ¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß Öê»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. 2006 ´Ö¬µÖê ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß 422. 72 ´Öß™ü¸ü ¯ÖµÖÕ ŸÖ Öê»µÖÖ“Öê •ÖÖÖ¾ÖŸÖê ¯Ö¸üŸÓ Öæ
2007 ¾Ö 2008 ´Ö¬µÖê ¯Öã-ÆüÖ ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê ‘Ö™ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. 2009 ¾Ö 2010 ´Ö¬µÖê ´ÖÖ¡Ö
¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß“ÖÖ †Ö»ÖêÖ ¯ÖãÆüÖ ¾Ö¸üŸÖß ÃÖ¸üú»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê.
›üÖë Ö¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ ¯Öã¾Öá“Öê ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯Ö
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ“µÖÖ »ÖÖ³Ö Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¯Öú ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¬Ö¸üÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ¯Öã¾Öá µÖÖ
¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯Ö ÆüÖêŸÖê µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ›üÖë Ö¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê
¯Öæ¾Öá“Öê ×¯ÖúÖÖÖ»Öß»Ö Öê¡ÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ¯Öã¾Öá“ÖÖ ×¯ÖúÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ¾ÖºþÖ »ÖÖÖŸÖ
µÖêŸÖê úß µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¿ÖêŸÖß Æüß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖãÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖß´Ö¬µÖê ±úŒŸÖ
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü µÖêÖÖ·µÖÖ ×¯ÖúÖÓ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ¯Öã¾Öá“µÖÖ ×¯ÖúÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ
¾ÖºþÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê úß ¯Öã¾Öá µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖŸÖ µÖÖ ×¯ÖúÖÖ»Öß»Ö •Ö´ÖßÖß“Öê Öê ¡Ö 4.07% ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü ÖÆæ µÖÖ
×¯ÖúÖÖÖ»Öß»Ö •Ö´ÖßÖß“Öê Öê¡Ö 1.99% ÆüÖŸê Öê ŸÖ¸ü ²ÖÖ•Ö¸üß µÖÖ ×¯ÖúÖÖÖ»Öß»Ö Öê¡Ö 1.07% ÆüÖŸê Öê. ¤üÖôû¾ÖÖáµÖ
×¯ÖúÖÖÖ»Öß»Ö •Ö´ÖßÖß“Öê Öê¡Ö 10.6% ÆüÖŸê Öê ŸÖ¸ü ŸÖê»Ö¾ÖÖáµÖ ×¯ÖúÖÖÖ»Öß»Ö •Ö´ÖßÖß“Öê Öê¡Ö 40.45% ÆüÖŸê Öê.
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ¯Öã¾Öá ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¯ÖúÖÖÖ»Öß»Ö •Ö´ÖßÖß“Öê Öê¡Ö †ÖúéŸÖß 3.6 ´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖ•ÖßŸÖ ¾ÖŸÖãÔôûÖ“µÖÖ
ÃÖÆüÖµµÖÖÖê ¤üÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêü. †ÖéúŸÖß“µÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖÖ¾ÖºþÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß ¬Ö¸üÖÖ¯Öã¾Öá µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ 4% Öê¡Ö ³ÖÖŸÖ
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•Ö´ÖßÖßÖÖ»Öß ÆüÖŸê Öê ŸÖ¸ü 39.65%Öê¡Ö •¾ÖÖ¸üß ×¯ÖúÖÓÖÖ»Öß»Ö ÆüÖŸê Öê ŸÖ¸üÖÆæü ×¯ÖúÖÓÖÖ»Öß»Ö Öê¡Ö 1% ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü ¤üÖôû¾ÖÖáµÖ
×¯ÖúÖÓÖÖ»Öß»Ö Öê¡Ö 11% ÆüÖŸê Öê ŸÖ¸ü ŸÖê»Ö¾ÖÖáµÖ ×¯ÖúÖÓÖÖ»Öß»Ö Öê¡Ö 2%ÆüÖŸê Öê ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü ×¯ÖúÖÓÖÖ»Öß»Ö Öê¡Ö 40% ÆüÖê ŸÖê.
›üÖë Ö¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖÖÓŸÖ¸ü“Öê ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯Ö
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖ“Öß ×Ö´ÖáŸÖß —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß úÖ»Ö¾µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öê. ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûæÖ µÖêŸÖê. ¬Ö¸üÖÖ´Öãôêû µÖÖ
¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Öã¬µÖê ¤ãü²ÖÖ¸ü ×¯Öú ¯Ö¬¤üŸÖß ŸÖÃÖê“Ö Ö¸üß¯Ö ¾Ö ¸ü²²Öß †¿ÖÖ ¤üÖêÆüß ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö ×¯ÖúÖÖÖ»Öß»Ö Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü —
ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ †Ö»Öê.›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ“Öê ¤üÖê Æüß ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö
×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯Ö Ö¸üß¯Ö ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯Ö ¾Ö ¸ü²²Öß ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö ×¯Öú ¯ÖÖºþ¯Ö †¿ÖÖ ×ŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ÆüÖêÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
¤üÖê Æüß ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯Ö
¤üÖê Æüß ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯Ö ´ÆüÖ•Öê •µÖÖ ×¯ÖúÖ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü Ö¸üß¯Ö ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ“Öß
úÖœüÖß ´ÖÖ¡Ö ¸ü²²Öß ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê †¿ÖÖ ×¯ÖúÖÓÖÖ ¤üÖê Æüß ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö ×¯Öêú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖÖÖÓŸÖ¸ü
‹æúÖ ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¤ãü²ÖÖ¸ü ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯ÖÖ´Ö¬µÖê úÖ¯ÖæÃÖ µÖÖ ×¯ÖúÖÓÖÖ»Öß»Ö ‹æúÖ •Öê¡Ö 20.51%
ÆüÖŸê Öê ŸÖ¸ü ×´Ö¸ü“Öß µÖÖ ×¯ÖúÖÖÖ»Öß»Ö Öê¡Ö 12.82% ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖŸÖ µÖÖ ×¯ÖúÖÖÖ»Öß»Ö Öê¡Ö 5.78% ÆüÖŸê Öê. ÆüÖµÖ×²ÖÎ›ü •¾ÖÖ¸üß
ÖÖ»Öß»Ö ¿ÖêŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 28.85% ÆüÖŸê Öê ŸÖ¸ü ¤üÖôû¾ÖÖáµÖ ×¯ÖúÖÖÖ»Öß»Ö Öê¡Ö 19.22% ÆüÖŸê Öê.
Ö¸ßü¯Ö ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯Ö
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö µÖê£Öê ¬Ö¸üÖÖ“Öß ×Ö´ÖáŸÖß —ÖÖ»µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö Ö¸üß¯Ö ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö ×¯ÖúÖÓ¾Ö¸ü ÃÖã¬¤üÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
´ÖÖêšüÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¿ÖêŸÖú¸üß ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß úºþ »ÖÖÖ»µÖÖÖê ŸÖÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ ×¯ÖúÖÓ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü úºþ »ÖÖÖ»ÖÖ. Ö¸üß¯Ö ÆÓü ÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯ÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †ÃÖê †Öœüôûæ Ö †Ö»Öê úß, µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖ¾Ö›üßÖÖ»Öß»Ö Öê¡Ö 21.53% ÆüÖŸê Öê ŸÖ¸ü
²ÖÖ•Ö¸üß ×¯ÖúÖÓÖÖ»Öß»Ö Öê¡Ö, 13.87% ÆüÖŸê Öê ŸÖÃÖê“Ö ³Öã‡Ô´ÖãÖ µÖÖ ×¯ÖúÖÓÖÖ»Öß»Ö Öê¡Ö. 21.53% ÆüÖŸê Öê.
¸ü²²Öß ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö ×¯Öú ¯ÖÏÖºþ¯Ö
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö ¬Ö¸üÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öã¾Öá µÖÖ ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê •Ö´ÖßÖ Æüß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ÆüÖŸê Öß ´ÖÖ¡Ö
›üÖëÖ¸üÖÖ¾Ö µÖê£Öê ¬Ö¸üÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê úÖ»Ö¾µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖÖÖß ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖ‰ê ú »ÖÖÖ»Öê ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê µÖÖ ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö
×¯Ö•úÖÓÖÖ»Öß»Ö Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖã¬¤üÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß.
¸ü²²Öß ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö ×¯ÖúÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê •¾ÖÖ¸üß µÖÖ ×¯ÖúÖÖÖ»Öß»Ö
Öê¡Ö 32%ÆüÖŸê Öê ŸÖ¸ü ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¯ÖúÖÓÖÖ»Öß 11.91% Öê¡Ö ÆüÖŸê Öê, ³Öæ‡´Ô ÖãÖ µÖÖ ×¯ÖúÖÓÖÖ»Öß 23.82% Öê¡Ö ÆüÖŸê Öê ŸÖ¸ü
ÖÆæü µÖÖ ×¯ÖúÖÓÖÖ»Öß 32% Öê¡Ö ÆüÖêŸÖê.
×-ÖÂ•úÂÖìü
›üÖëÖ¸üÖÖÓ¾Ö ÃÖÖ¸üµÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö Ã¾Ö¹ ¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖîÖÖê×»Öú¤éÂ™µÖÖ ÃÖã´ÖÃŸÖ¸üßµÖ †³µÖÖÃÖ êú»Öê»ÖÖ
†ÖÆêü.¯ÖÏÖúé×ŸÖú ³ÖæÖÖê»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÖ´ÖéÖÏß †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾Öß ³ÖÖîÖÖê×»Öú ‘Ö™üúÖ¯ÖµÖÔŸÖ †Öêú ÃÖã´ÖÃŸÖ¸üßµÖ ²ÖÖ²ÖßÓÖÖ
Ã¯Ö¿ÖÔ •ú¹ Ö •ÖÖÖÖ¸üÖ ÆüÖ ³ÖÖîÖÖê×»Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Ö¬µÖê ‹ú ¯ÖÖµÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.£ÖÖê›ŒµÖÖŸÖ
¯ÖÏÃŸÖæŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö ²ÖÆæü †Ö×Ö †ÖÓŸÖ¸ü×¾ÖªÖ¿ÖÖ•ÖßµÖ Ã¾Ö¹¯ÖÖ“ÖÖ šü¸üê»Ö †ÃÖÖ ×¾ÖÃ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ×¾ÖÖÃÖÖŸ´Öú úÖµÖÔ —
ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
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ŠúÖ×Ö¤ìü¿Ö
³Öæ¿ÖÖÃ¡Ö ÃÖÓãú»ÖµÖÖÓÖß ÃÖÓãú»ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ×¤ü»µÖÖ²Ö§ü»Ö ´Öß ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ ´ÖÖ¯Öã¾ÖÔú
†Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖÖê.¯ÖÏÃŸÖæŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸üß ´ÖÖÆüßŸÖß ´Ö»ÖÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÖÖ¸ê, ¯ÖÖšü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü
×¾Ö³ÖÖÖ, µÖÖÓ“ÖÖÆüß ´Öß †Ö³ÖÖ¸üß †ÖÆêü.
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