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²Öß›ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖã̧ üÖÓ“Öß ‘Ö™ü�ÖÖ¸üß ÃÖÓ�µÖÖ 
 

             •ÖÖ¬Ö¾Ö ‹ÃÖ.¾Æüß. , †Ö¾ÖœüÖôû ÃÖß. †Ö¸ü. 
      ÃÖÖî.�êú.‹ÃÖ.�êú.´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ²Öß›ü 

 
 
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :-•ÖÓ�Ö»ÖÖ“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖÖê ¸üÖÆü�ÖÖ¸êü ¯Ö¿Öã̄ Ö�Öß Æüß ¯ÖµÖÔ™�úÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß †Ö�úÂÖÔ�Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. •Ö�ÖÖŸÖ ¾ÖµÖ ¯Ö¿Öã̄ Ö�µÖÖÓ“Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ÆüŸµÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö™üŸÖê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ 
•Ö�ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖê�ú ¤êü¿ÖÖÓŸÖ ¾ÖµÖ ¯Ö¿Öã̄ Ö�µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖÓ“Öß �ú»¯ÖÖÖ ¯Öãœêü †Ö»Öß. µÖÖÃÖÖšüß �ÖÖÃÖ †³ÖµÖÖ¸ü�µÖê ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß.Æüß †³ÖµÖÖ¸ü�µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö¿Öæ ¯Ö�µÖÖÓ“Öß 
×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ.  ¾ÖµÖ ¯ÖÏÖ�µÖÖÓÖÖ †³ÖµÖ ×´ÖÆüÖ¾Öê ´Æü�ÖæÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê †Öê�ú †³ÖµÖÖ¸ü�µÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.ŸµÖÖ¯Öî�úß“Ö ‹�ú †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ²Öß›ü ×•Ö»ÆüµÖÖÓŸÖß»Ö 
¯ÖÖ™üÖê¤üÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö †³ÖµÖÖ¸ü�µÖ †ÖÆêü. Æêü †³ÖµÖÖ¸ü�µÖ ´ÖÖȩ̂ üÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÖÆêü µÖÖ †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖ»ÖÖ 1994 ÃÖÖ»Öß ´ÖµÖæ̧ ü †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ×¤ü»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö Æêü 
‹�ú´Öê¾Ö ´ÖµÖã̧ ü †³ÖµÖÖ¸ü�µÖ †ÖÆêü. ²Öß›ü ×•Ö»ÆüµÖÖ“Öê ¾Öî³Ö¾Ö †Ö×�Ö ¯ÖµÖÔ™ü�úÖÓ“Öê †Ö�úÂÖÔ�Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖµÖæ̧ ü †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖŸÖß»Ö ¾Öé�Ö ŸÖÖê›ü ¾ÖµÖ•Öß¾ÖÖÓ“Öß ×¿Ö�úÖ¸ü, ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü 
†Ö×�Ö µÖÖ�ú›êü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¾ÖÖ�ÖÖŸµÖÖÓ“Öê ¤ãü»ÖÔ�Ö µÖÖ´Öãôêû †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö“Ö ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ´ÖÆÖ¸üÖÂ™Ò ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖ ¯ÖµÖÔ™üÖ Ã£ÖôûÖ�ú›êü ¤ãü»ÖÔ�Ö �êú»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ“ÖÖ 
×¾Ö�úÖÃÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÆüÖê¾Öæ ¿Ö�ú»ÖÖ ÖÖÆüß. µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ×Ö²ÖÓ¬ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ µÖÖ †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖŸÖß»Ö ‘Ö™ü�ÖÖ¸üß ´ÖµÖã̧ üÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ †Ö×�Ö 
¾ÖµÖ¯ÖÏÖ�µÖÖÓ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö ¾ÖÖœüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß �úÖÆüß ˆ¯ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. 

×²Ö•ÖÃÖÓ–ÖÖ :- ´ÖµÖã̧ ü †³ÖµÖÖ¸ü�µÖ, ¾ÖµÖ•Öß¾Ö, ¾Öé�ÖŸÖÖê›ü, Û�»Ö×¸ü×ÃÖ×›üµÖÖ. 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :- 
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯Ö�µÖÖÓ“µÖÖ 1200 ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ •ÖÖŸÖß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¯Ö¿Öã̄ Ö�µÖÖÓÖÖ ÖîÃÖÙ�Ö�ú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖŸÖ šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö �êú»Öê •ÖÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ�µÖÖ ¾ÖÖœü×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ 

¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. †¿ÖÖ ÃÖÓ̧ ü×�ÖŸÖ �Öê¡ÖÖ»ÖÖ  †³ÖµÖÖ¸ü�µÖ  ´Æü�ÖæÖ †Öêôû�Ö»Öê •ÖÖŸÖê.  ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ‹�æú�Ö 53 ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆªÖÖê, 248 †³ÖµÖÖ¸ü�µÖê †ÖÆêüŸÖ.´ÖÖÖ¾Öß ÆüÃŸÖ�Öê̄ ÖÖ´Öãôêû 
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖ´Ö¬µÖê ÖêÆü´Öß“Ö Ö�úÖ¸üÖŸ´Ö�ú ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›æüÖ †Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. •ÖÓ�Ö»ÖÖÓ“ÖÖ ·ÆÖÃÖ, ¯ÖÖ�Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô, ¯ÖÏ¤æüÂÖ�Öê, ¾ÖµÖ¯ÖÏÖ�µÖÖÓ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ µÖê�Öê µÖÖÓÃÖÖ¸ü�µÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ²ÖÖ²Öß 
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ. 

µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖ¾Ö¸üÆüß —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. 

²Öß›ü ×•Ö»ÆüµÖÖÓ“Öê ¾Öî³Ö¾Ö †Ö×�Ö ¯ÖµÖÔ™ü�úÖÓ“Öê †Ö�úÂÖÔ�Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖµÖæ̧ ü †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖŸÖ ¾Öé�ÖŸÖÖê›ü, ¾ÖµÖ•Öß¾ÖÖÓ“Öß ×¿Ö�úÖ¸ü, ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. 

�Öê»µÖÖ �úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“Öß .ÃÖÓ�µÖÖ »Ö�Ö�ÖßµÖ ‘Ö™ü»Öê»Öß †ÖœüôæûÖ †Ö»Öß. µÖÖ“Ö †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö×¡Ö�úế Ö¬µÖê ´ÖµÖæ̧ üÖÓ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ µÖê�µÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖÓ“ÖÖ 

†ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. 

ˆ¤üË¤êü¿Ö :-ü 

1)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö“µÖÖ ³ÖÖî�ÖÖê×»Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�Öê. 

2)ŠúŸÖãÖãÃÖÖ¸ü ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ²Ö¤ü»ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�Öê. 

3)´ÖµÖã̧ üÖÓ“µÖÖ ‘Ö™ü�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ�µÖê“Öß �úÖ¸ü�Öê ¿ÖÖê¬Ö�Öê. 

4)´ÖµÖã̧ üÖÓ“µÖÖ ‘Ö™ü�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ�µÖê¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ  µÖÖê•ÖÖÖ �ú¸ü�Öê. 

†³µÖÖÃÖ�Öê¡Ö :- 

²Öß›ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ™üÖê¤üÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ²Öß›ü“µÖÖ ÖîŠúŸµÖêÃÖ †ÃÖæÖ ²Öß›ü¯ÖÖÃÖæÖ 41.5 km †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ÖÖµÖê�ÖÖ¾Ö †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖ“Öê ‹�æú�Ö 

�Öê¡Ö±úôû 29.90 “ÖÖî. ×�ú.´Öß. †ÖÆêü. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö“ÖÖ ×�úÆüß �ÖÖȩ̂ ü´ÖÖ£ÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ™üÖê¤üÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öê ¯Ö•ÖÔµÖ 599.4 mm †ÖÆêü. ¯ÖµÖÔ™üÖÖÃÖÖš üß ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ŸÖê 

´ÖÖ“ÖÔ ÆüÖ µÖÖê�µÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †ÖÆêü. †Öî̧ Óü�ÖÖ²ÖÖ¤ü Æêü •Ö¾Öôû“Öê“Ö ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû †ÖÆêü. 
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¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß -Û�»Ö×¸ü×ÃÖ›üßµÖÖ �ú¸ü¾ÖÓ¤ü, ¾Ö›ü, ŸÖ¸ü¾Ö›ü.²ÖÖȩ̂ ü, Ø¯Ö¯Öôû, Ø“Ö“Ö. 

¾ÖµÖ•Öß¾Ö - ´ÖÖȩ̂ ü, �úÖôû¾Öß™ü, Æ¸üßü�Ö, �úÖê»ÆüÖ, »ÖÖÓ›ü�ÖÖ. 

†³µÖÖÃÖ ¯Ö¬¤üŸÖß :- 

´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ�ú»ÖÖÖÃÖÖšüß ´Öã»ÖÖ�ÖŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß¾ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö �êú»ÖÖ. 
‡ŸÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖ�ú ´ÖÖ×ÆüŸÖß  �Öê¡ÖßµÖ Ö�úÖ¿Öê, ¯ÖãÃŸÖ�êú ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ »Öê�ÖÖŸÖæÖ ×´Öôû¾Ö»Öß. 

×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¾Öê“ÖÖ :-  

²Öß›ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖæ̧ ü †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ�µÖêŸÖ ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ‘Ö™ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖ‡Ô»›ü »ÖÖ‡Ô±ú ¯ÖÏÖê™êüŒ¿ÖÖ †Ñ›ü ÃÖÓòŒ“µÖã†¸üß †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ 

(WPSA)µÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê �úÖµÖÔ�úŸÖì ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ²ÖÖî¬¤ü ¯ÖÖîÙ�Ö´Öê»ÖÖ ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖµÖæ̧ ü †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖµÖ•Öß¾ÖÖÓ“Öß �Ö�ÖÖÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ �Ö�ÖÖêŸÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ´ÖµÖã̧ üÖÓ“µÖÖ 

ÃÖÓ�µÖêŸÖ ‘Ö™ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.  

¾ÖÂÖÔ  ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 

1994 10.000 

2001 5119    

2002 5373    

2003 5709 

2004 2341 

2005 1720 

2006 1627 

2012 1425 

 ¾Ö¸üß»Ö †Ö�ú›êü¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖÆüŸÖÖ 1994 ÃÖÖ»Öß †ÃÖ�ÖÖ¸üß 10,000 ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 2012 ¯ÖµÖÕŸÖ 1425 ‡ŸÖ�úß —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“µÖÖ 

ÃÖÓ�µÖêŸÖ —ÖÖ¯ÖÖ™üµÖÖÖê ÆüÖê�ÖÖ¸üß ‘Ö™ü †×ŸÖ¿ÖµÖ �ÖÓ³Öß¸ü ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü. ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ‘Ö™ü�µÖÖ´ÖÖ�Öê ÖîÃÖÙ�Ö�ú ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÖ¾Ö×Ö´ÖáŸÖ �úÖ¸ü�Öê †ÖÆêüŸÖ. 

´ÖÖȩ̂ üÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ‘Ö™ü�µÖÖ“Öß �úÖ¸ü�Öê :- 

 - ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö �ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôê ´ÖÖȩ̂ ü ¾Ö »ÖÖÓ›üÖȩ̂ üÖÓ“Öê ¯ÖÏ�ÖµÖ¸üÖ¬ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ•ÖÖêŸ¯ÖÖ¤üÖÖŸÖ ‘Ö™ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. 

-  ´ÖÖȩ̂ üÖÓÖÖ ˆÂ�ÖŸÖê̄ ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö ÆüÖê�µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß †Ö“”ûÖ¤üÖ �Ö¸ü•Öê“Öê †ÃÖŸÖê.  ¾Öé�ÖŸÖÖê›ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ˆÂ�ÖŸÖê̄ ÖÖÃÖæÖ 

ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. 

- †®ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖȩ̂ ü ™üÖêôû,±ãú»Ö¯ÖÖ�Ö¸êü , ÃÖ¸ü›êü, �ÖÖÓ›æüôû, ÃÖÖ¯Ö µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖŸÖ Û�»Ö×¸ü×ÃÖ›üßµÖÖ µÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß 

¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß“Öß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ »ÖÖ�Ö¾Ö›ü  �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. •Öß ˆÆüÖôûµÖÖŸÖ ¯Ö�ÖÔÆüßÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖŸÖ ÃÖ¤üÖÆü¸üßŸÖ  †ÃÖŸÖê. µÖÖ 

¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß †Ö“”ûÖ¤üÖÖ´Öãôêû �Ö¾ÖŸÖ ˆ�Ö¾Öæ ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“Öê †®Ö †ÃÖ»Öê»Öê ™üÖêôû ±ãú»Ö¯ÖÖ�Ö¸êü, �ÖÖÓ›æüôû, ÃÖ¸ü›êü, ÃÖÖ¯Ö µÖÖÓ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö �ú´Öß 

ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖȩ̂ üÖÓÖÖ †®ÖÖ“Öß �ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ ³ÖÖÃÖŸÖê. 

- ‹�úÖ“Ö ¯ÖÏ�úÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß´Öãôûê †®ÖÃÖÖ�ÖôûßŸÖ ×²Ö‘ÖÖ›ü ÆüÖêŸÖÖê. 
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- †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖ“µÖÖ ¤êü�Ö¸êü�ÖßÃÖÖšüß †ÃÖ�ÖÖ¸üÖ �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö�ÖÔ ÆüÖ †ŸµÖ»¯Ö †ÖÆêü. ‹�ú  ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö, ¤üÖêÖ ¾ÖÖ¸ü�Ö�ú †Ö×�Ö 3 ¾ÖÖ ´Ö•Öæ̧ ü µÖÖ 

×šü�úÖ�Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“Öê �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ  150 km »ÖÖÓ²Ö ¯Öîšü�Ö ¾Ö †Öî̧ Óü�ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖ�ú›êü ¤ãü»ÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖ  †ÖÆêü. 

- µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“Öß “ÖÖê¹ýÖ ×¿Ö�úÖ¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ´ÖÖÓÃÖ³Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. 

- †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖŸÖß»Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö ±ãú™ü»Öê»Öê ¾Ö �ÖÖôûÖÖê ³Ö¸ü»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ¯ÖÖ�Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖê. 

- ˆÆüÖôûµÖÖŸÖ ¯ÖÖ�Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô ³ÖÖÃÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖȩ̂ üÖÓ́ Ö¬µÖê †¿ÖŒŸÖ¯Ö�ÖÖ µÖê‰úÖ ¤êü¾Öß  ¸üÖê�ÖÖ“Öß »ÖÖ�Ö�Ö ÆüÖêŸÖê. ¤êü¾Öß ¸üÖê�ÖÖ´Öãôê ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“µÖÖ ›üÖêôûµÖÖ¾Ö¸ü 

¯Ö¸ü¤üÖ µÖê‰úÖ ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ ÆüÖêŸÖÖê.û 

  ¾Ö¸üß»Ö �úÖ¸ü�ÖÖÓ́ Öãôêû ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ�µÖêŸÖ »Ö�Ö�ÖßµÖ ‘Ö™ü ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ †ÖœüôûŸÖê. 

ˆ¯ÖÖµÖ- 

- ¾Öé�Ö»ÖÖ�Ö¾Ö›ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ �ú¸ü�Öê †Ö×�Ö ¾Öé�Ö ŸÖÖê›üß¾Ö¸ü ×Ö²ÖÕ¬Ö šêü¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß �ú›ü�ú �úÖµÖ¤êü †Ó́ Ö»ÖÖŸÖ †Ö�Ö�Öê. 

- †®ÖÃÖÖ�Öôûß ×™ü�ú¾ÖæÖ šêü¾Ö�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ±úôêû, ±ãú»Öê µÖê�ÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß“Öß »ÖÖ�Ö¾Ö›ü †Ö×�Ö �Ö¾ÖŸÖÖ“Öê †Ö“”ûÖ¤üÖ ×™ü�ú¾Ö�µÖÖ�ú›êü »Ö�Ö 

¯Öã̧ ü×¾Ö�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. 

- ¾ÖµÖ •Öß¾ÖÖÓ“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÖîÂÖ¬ÖÖê̄ Ö“ÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. 

- Û�»Ö×¸×ÃÖ›üßµÖÖ µÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß‹¾Öê•Öß Ã£ÖÖ×Ö�ú ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß �ú¸ü¾ÖÓ¤ü, ¾Ö›ü ŸÖ¸ü¾Ö›ü µÖÖÓÃÖÖ¸ü�µÖÖ ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖà“Öß »ÖÖ�Ö¾Ö›ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 

- †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖŸÖß»Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö�ÖÔ ¾ÖÖœü¾Ö�µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ ¾Ö µÖÖ“Ö �Öê¡ÖÖŸÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¹ýÖ �ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ µÖÖ“Ö ×šü�úÖ�Öß ¸üÖÆü�Öê 

²ÖÓ¬ÖÖ�úÖ¸ü�ú �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê •Öê�Öê�ú¹ýÖ ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“Öß ×¿Ö�úÖ¸ü ¾Ö “ÖÖȩ̂ üß µÖÖ»ÖÖ †ÖôûÖ ²ÖÃÖê»Ö. 

- †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖŸÖß»Ö ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ¤ãü¹ýÃŸÖß ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö �ÖÖôû �úÖœü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö  ¯ÖÖ�Ö¾Öšêü ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÖê‡ÔÃ�ú¸ü Ó̂“Öß¾Ö¸ü †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. 
- †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖŸÖ •ÖÖôû¸êüÂÖê“Öê 3.5 ´Öß™ü¸ü“Öê ¯Ö™Ëü™ê ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. •Öê�Öê�ú¹ýÖ †Ö�Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÃÖ¸ü�ÖÖ¸êü ÖÖÆüß. 

×ÖÂ�úÂÖÔ :- 

ÖîÃÖÙ�Ö�ú †Ö×�Ö ´ÖÖÖ¾Öß ÆüÃŸÖ�Öê̄ ÖÖ´Öãôêû 1994 »ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 10,000 ÆüÖêŸÖß. ŸÖß 2012 ´Ö¬µÖê 1425 ‡ŸÖ�úß 

†ÖÆêü. †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ×™ü�ú¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß †Ö×�Ö ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ�µÖêŸÖ ¾ÖÖœü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¾Öé�Ö  »ÖÖ�Ö¾Ö›ü, †®Ö, ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ, ´ÖÖȩ̂ üÖÓ“Öê ¯ÖÏ•ÖÖêŸ¯ÖÖ¤üÖ ¾ÖÖœü�µÖÖ“µÖÖ 

¥üÂ™üßÖê ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖÖ �ú¸ü�Öê †Ö×�Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÖê †³ÖµÖ¸ü�µÖÖ�ú›êü »Ö�Ö ¯Öã̧ ü×¾Ö�Öê �Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.   
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