¯ÖÏ¬ÖÖÖ ´ÖãµÖ ¾ÖÖ ÃÖÓ¸üÖú (¾ÖÖ ²Ö»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ µÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
¾ÖÖ³Ö¾ÖÖ, ¸üÖ´ÖÖß¸üß ¸üÖê›ü, ×ÃÖ¾Æüß»Ö »ÖÖ‡ÔÃÖ, ÖÖÖ¯Öæ¸ ü- 440 001.
¤æü¸ü¬¾ÖÖß : 0712-2550670, Fax : 0712-2550675

Îú´ÖÖÓú : úÖ-1/¸üÖêÆüµÖÖê/¯ÖÏ.Îú.10/ 1469 /2014-15
ÖÖÖ¯Öæ¸ü, ×¤üÖÖÓú : 6/12/2014
¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú
×¾ÖÂÖµÖ : ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖßú¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖæ“ÖÖÖ.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : (1) ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ´ÖãµÖ ¾ÖÖ ÃÖÓ¸üÖú, ´Ö. ¸üÖ., µÖÖÓ“Öê ú›üß»Ö ¯Ö¡Ö Îú´ÖÖÓú úÖ-14/úÖ†Ö/76/127/
92-93 / ÖÖÖ¯Öæ¸ü ×¤ü. 5/8/1994.
(2) ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ´ÖãµÖ ¾ÖÖ ÃÖÓ¸üÖú, ´Ö. ¸üÖ., µÖÖÓ“Öê ú›üß»Ö ¯Ö¡Ö Îú´ÖÖÓú úÖ-1/µÖÖê/‡‹/´Ö¾ÖÖ¯ÖÏ/95-96/
93/ÖÖÖ¯Öæ¸ü ×¤ü. 13/10/1995.
(3) ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ´ÖãµÖ ¾ÖÖ ÃÖÓ¸üÖú, ´Ö. ¸üÖ., µÖÖÓ“Öê ú›üß»Ö ¯Ö¡Ö Îú´ÖÖÓú úÖ-1/‡‹/´Ö¾ÖÖ¯ÖÏ/359/ÃÖÖ
96-97/ÖÖÖ¯Öæ¸ü ×¤ü. 27/5/1996.
(4) ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ´ÖãµÖ ¾ÖÖ ÃÖÓ¸üÖú, ´Ö. ¸üÖ., µÖÖÓ“Öê ú›üß»Ö ¯Ö¡Ö Îú´ÖÖÓú úÖ-1/µÖÖê•ÖÖÖ/´Ö¾ÖÖ¯ÖÏ
646/ÃÖÖ 96-97/ÖÖÖ¯Öæ¸ü ×¤ü. 2/7/1996.
(5) ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ´ÖãµÖ ¾ÖÖ ÃÖÓ¸üÖú, ´Ö. ¸üÖ., µÖÖÓ“Öê ú›üß»Ö ¯Ö¡Ö Îú´ÖÖÓú úÖ-1/µÖÖê•ÖÖÖ/‡‹/ ´Ö¾ÖÖ¯ÖÏ
692(†)/ÖÖÖ¯Öæ¸ü ×¤ü. 5/7/1998.
(6) ´ÖãµÖ ¾ÖÖ ÃÖÓ¸üÖú (´Öæ»µÖÖÓúÖ), ´Ö.ü¸üÖ.,ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖÖÓ“Öê ¯Ö¡Ö Îú. úÖ-8/¯ÖÏ.Îú.16(1415)úü/843/×¤ü. 20/11/2014.
¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ŸÖÖÓ×¡Öú ¥üÂ™µÖÖ µÖÖêµÖ ¸üßŸÖßÖê ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›æüÖ ÃÖæ“ÖÖÖ
×ÖÖÔ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêü. ´Öæ»µÖÖÓúÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖú›æüÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“Öê ´Öæ»µÖÖÓúÖÖŸÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê
†Öêú ¡Öé™ü¶Ö †Öœüôæ Ö †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêü. ´ÖãµÖ ¾ÖÖ ÃÖÓ¸üÖú (´Öæ»µÖÖÓúÖ), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ÖÖÖ¯Öæ¸ µÖÖÓ“Öê ú›üß»Ö
´Öæ»µÖÖÓúÖ †Æü¾ÖÖ»Ö Îú´ÖÖÓú 472, 473, 477 Æêü †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖãµÖ ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú µÖÖÓ“Öê ú›êü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ´Öæ»µÖÖÓúÖÖŸÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ úÖ´ÖÖÓ´Ö¬µÖê †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¡Öé™ü¶Ö ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö µÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›æüÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾ÖßŸÖê¾Ö¸ü
¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¯Ö›üŸÖÖê Æüßü ²ÖÖ²Ö ÖÓ×³Ö¸ü †ÖÆêü. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ úÖ´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖæ“ÖÖÖ ×ÖÖÔ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öê úÖ™êüúÖê¸ü¯ÖÖê ¯ÖÖ»ÖÖ êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü ÃÖæ“ÖÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ
Öê¡ÖßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¹ý¨ü ú›üú úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ
¸üÖê¯Ö¾ÖÖ, •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ¾Ö ´Öé¤üÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖã ¸üÖÆüß»Ö. µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯Ö ¾ÖÖ ÃÖÓ¸üÖú, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¾ÖÖ
†×¬Öú¸üß ¾Ö ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¾ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ Ö•Ö¸êüŸÖ †ÖÖæÖ ªÖ¾µÖÖ ¾Ö ŸµÖÓÖ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ˆ×“ÖŸÖ
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß.
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1.
100 ´Öß. x 50´Öß. “Öß ÖÏß›ü ¾Ö “ÖÖ“ÖÖß Öøêü: ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖ ²ÖêÃÖ »ÖÖ‡ÔÖ “Öß †ÖÖÖß ú¹ýÖ ŸµÖÖ“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü 100 ´Öß. x 50´Öß. †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖ“Öß ÖÏß›ü ™üÖúµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ¯ÖÏŸµÖêú ÖÏß›ü ´Ö¬µÖê 60 ÃÖê.´Öß. ÖÖê»Ö
“ÖÖ“ÖÖß Öøêü ÖÖê¤æüÖ, “ÖÖ“ÖÖß ÖøüµÖÖ“µÖÖ ÖÖê»Öß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü —ÖÖêÖ 1,2 ¾Ö —ÖÖêÖ 3 “Öê Öê¡Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖÖ¾Öê. ×ÖÏ›ü×ÖÆüÖµÖ “ÖÖ“ÖÖß ÖøüµÖÖ“µÖÖ ÖÖê»Öß“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ Ö´Öã¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ‹±ú. ›üß. ÃÖß.
‹´Ö. ×»Ö. ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“µÖÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü ×ÖÏ›ü“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ”êû¤üØ²Ö¤ãü¾Ö¸ü/ úÖê¯Ö-µÖÖŸÖ ×ÃÖ´Öë™ü úÖÑ×Îú™ü ×¯Ö»»Ö¸ü, šêü¾ÖÖê
µÖÖêµÖ ¸üÖÆüß»Ö. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ úÖ´Öê 5 ŸÖê 7 ¾ÖÂÖÔ ÃÖãºþ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾Öêôûß ‹úÖ ×ÖÏ›ü ´Ö¬µÖê úÖêÖúÖêÖŸÖß úÖ´Öê
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß µÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß —ÖÖ»µÖÖÃÖ, ×ÖÏ›ü“ÖÖ ”êû¤üØ²Ö¤ãü¾Ö¸ü/ úÖê¯Ö-µÖÖŸÖ úÖµÖ´Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ
×¯Ö»»Ö¸ü †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü, •ÖêÖê úºþÖ ×ÖÏ›ü“Öß ÃÖß´ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖ´Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
—ÖÖ»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÓ“Öß ×ÖÏ›ü ×ÖÆüÖµÖ ÖÖë¤üÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×ÖÏ›ü“ÖÖ ÃÖß´ÖÖ Ã¯ÖÂ™ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
Öà¤üÖß“µÖÖ ¾Öêôûß ×ÖÏ›ü“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ”êû¤üØ²Ö¤ãü/ úÖê¯Ö¸üê ÃÖÖ±ú šêü¾ÖÖ¾Öê. ×ÖÏ›ü ™üÖúµÖÖÃÖÖšüß GIS ¯ÖÏÖÖ»Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üÖ¾ÖÖ.
2.
¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Öê¡Ö: úÖµÖÔ †ÖµÖÖê•ÖÖêŸÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ Îú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ãú¯ÖÖŸÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘µÖÖ¾Öê. 0.4 ¯ÖêÖÖ
ú´Öß ‘ÖÖŸÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖß ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ úÖ´Öê ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ÖîÃÖ×ÖÏú ¯ÖãÖ¹ýŸ¯ÖÖ¤üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖß éú×¡Ö´Ö ¯ÖãÖÔ×ÖÙ´ÖŸÖß †ÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêÖê µÖÖêµÖ †ÖÆêü. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Ã£ÖôÖ“Ößû
×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖìÖÖ ¾Ö ×ÃÖ´ÖÖÓúÖ ú¹ýÖ Æü§ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß. GPS ÃÖÓ“µÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê
¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“ÖÖ polygon ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖ´Öê •ÖÃÖê úß Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸ü,
ÖÖ»ÖÖ²ÖÖÓ¬Ö, •Ö»Ö ¿ÖÖêÂÖú “Ö¸ü, ÖîÃÖÙÖú ¯ÖãÖºþŸ¯ÖÖ¤üÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü, Öøê ¾Ö “Ö¸ü ÖÖê¤æüÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü, •ÖÖôû¸êüÂÖÖ,
Ö¾ÖŸÖ¾ÖÖ±êú ‡ŸµÖÖ¤üß ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü Öê¡ÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖú×¸üŸÖÖ
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ úÖ´Öê úÖµÖÖÔÛ¾ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖ Ö´Öã¤ü êú»Öê»Öê ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Öê¡Ö Æêü
polygon “µÖÖ Öê¡ÖÖ¿Öß •ÖãôûÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
úÖÆüß ×šüúÖÖß †ÃÖê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÖÆêü úß, ‹úÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ¤üÖêÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ŸÖãú›üµÖÖÓ´Ö¬µÖê ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖê
¾Ö ‹æúÖ Öê¡Ö ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“Öê Öê¡Ö ´ÆüÖæÖ Ö´Öã¤ü êú»Öê •ÖÖŸÖê Æêü µÖÖêµÖ ÖÖÆüß. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ¤üÖêÖ ŸÖãú›üµÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê
ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖÓ³ÖÏ´Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. ‹úÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ŸÖãú›êü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¾Ö ¤üÖêÆüß ŸÖãú›êü ‹ú´ÖêúÖ»ÖÖ »ÖÖÖãÖ
ÖÃÖ»µÖÖÃÖ, ÃÖ¤ü¸ü ¤üÖêÆüß ŸÖãú›êü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖê¯Ö¾ÖÖê †ÃÖæÖ ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ŸÖãú›üµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü
ú¹ýÖ úÖ´Öê ú¸üÖ¾Öß.
3.
•ÖãÖê ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ : †µÖ¿ÖÃ¾Öß •ÖãÖê ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ úÖ´Öê ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ,
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß •ÖãÖß úÖ´Öê •ÖÃÖê úß Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸ü, ÖÖ»ÖÖ²ÖÖÓ¬Ö ‡ŸµÖÖ¤üà“Öê ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö ‘Öê‰úÖ ¯ÖÓ“ÖÖÖ´ÖÖ
ú¸üÖ¾ÖÖ. ¯ÖÓ“ÖÖÖ´µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖÃÖ •ÖÖê›üÖ¾Öß ¾Ö ¤ãüºþÃŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß.
†¿ÖÖ ×šüúÖÖß ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãµÖ ¾ÖÖ ÃÖÓ¸üÖú (¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú) µÖÖÓ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖ¾Öß.
4. ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÖúÖ¿ÖÖ: •ÖÖÖê¾Ö¸ü 100 X 50 ´Öß. ÖÏß›ü ¯ÖÖ›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¾Ö “ÖÖ“ÖÖß ÖøüÖ ÖÖê¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖêÖ
×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê. 1 ŸÖê 10 ÃÖê.´Öß. ÖÖê»Öß —ÖÖêÖ 1; 11 ŸÖê 30 ÃÖê.´Öß.ÖÖê»Öß - —ÖÖêÖ 2; ¾Ö 30 ÃÖê.´Öß. ¯ÖêÖÖ
†×¬Öú ÖÖê»Öß —ÖÖêÖ 3 †ÖÆêü. ×ÖÏ› ×ÖÆüÖµÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖêÖúÖêÖŸµÖÖ ²ÖÖ²Öß (Öøê, ÖÖ»ÖÖ²ÖÖÓ¬Ö, “Ö¸ü)
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†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ ´ÖÖ¡ÖÖ ×úŸÖß ŸÖê šü¸ü¾ÖÖ¾Öê. ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÖúÖ¿ÖÖ¾Ö¸ü “ÖŸÖãÔ×ÃÖ´ÖÖ, —ÖÖêÖ, Öã¸êü
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸ü Øú¾ÖÖ •Öî×¾Öú úÖ™êü¸üß ãÓú¯ÖÖ, ÖÖ»ÖÖ, ×Ö¸üßÖÖ ¯Ö£Ö, ±úÖµÖ¸ü »ÖÖ‡ÔÖ, ¸üÃŸÖÖ, †×ŸÖÎú´ÖÖ,
Ö›üúÖôû ³ÖÖÖ, ¾ÖÖŸÖôûß, ÖÖê¤üŸÖôêû, ‡ŸµÖÖ¤üß ¤üÖÖ¾ÖÖ¾Öê. ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÖúÖ¿ÖÖ 1:5000 µÖÖ Ãêú»Ö¾Ö¸ü ¾Ö¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖ.
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÖúÖ¿ÖÖ ²ÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß GIS ¯ÖÏÖÖ»Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
5. ÖîÃÖÙÖú ¯ÖãÖ¹ýŸ¯ÖÖ¤üÖ: ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü•Ö¸üßŸµÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öß ÖîÃÖÖáú ¯ÖãÖ¹ýŸ¯ÖÖ¤üÖÖ“Öß ¸üÖê¯Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ
ŸµÖÖ¯Öîúß ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß •ÖÃÖê úß, ÃÖÖÖ¾ÖÖÖ, ×²Ö•ÖÖ, ×ŸÖ¾ÖÃÖ, †´Ö»ÖŸÖÖÃÖ, “ÖÖ¸üÖêôûß, Öî¸ü, ´ÖÖêÆüÖ ‡ŸµÖÖ¤üß
¯ÖÏ•ÖÖŸÖß“µÖÖ ¸üÖê¯Ö™üµÖÖÓ“Öê ÖÏß›ü ×ÖÆüÖµÖ µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
ú¸üÖ¾Öß. •ÖÖÖê“Öß ŸÖµÖÖ¸üß Øú¾ÖÖ ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô ú¸üŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖî»µÖÖ¾ÖÖÖ ¸üÖê¯Öê ¾Ö endangered species úÖœü»Öê
•ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ“Öß ú™üÖÖÖÖê ¤üÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß. •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ‹úÖ ÖÏß›ü ´Ö¬µÖê 200 ÖîÃÖÖáú ¸üÖê¯ÖÖÓ“µÖÖ
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖÓÖÖê¯ÖÖÖÃÖÖšüß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ “Ö¸ü Øú¾ÖÖ ÖøüµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´Öß
ú¹ýÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖ¾Öß. ÃÖ¤ü¸ü ÖîÃÖÙÖú ¸üÖê¯ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ÆüÖêµÖÖú×¸üŸÖÖ ŸÖÖ úÖœüÖê, ´ÖÖŸÖß“ÖÖ
³Ö¸ü³ÖÖÓÖ»ÖÖ, ±ãú™ü¾µÖÖÓ“Öê ‹êú¸üßú¸üÖ, debudding, ¾Öê›üß¾ÖÖú›üß —ÖÖ»Öê»Öß ÃÖÖÖ¾ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ‡´ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß
¸üÖê¯Öê (”ûÖŸÖß ˆÓ“Öß¾Ö¸ü 15 ÃÖê.´Öß. ÖÖê»ÖÖ‡Ô ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖ»Öê»Öß ¸üÖê¯Öê) •Ö´ÖßÖß»ÖÖŸÖ úÖ¯ÖÖê, ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´Öê
ú¸üµÖÖÃÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖ¾Öß. ÖîÃÖÙÖú ¸üÖê¯ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü 4 ´Öß™ü¸ü †ÃÖÖ¾Öê ¾Ö úÖÆüß ×šüúÖÖß ¤üÖ™ü
¸üÖê¯Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ‹ú “ÖÖÓÖ»Öê ¸üÖê¯Ö šêü‰úÖ ‡ŸÖ¸ü ¸üÖê¯Öê úÖœæüÖ ™üÖúÖ¾Öê •ÖêÖê ú¹ýÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ¸üÖê¯ÖÖÓ“Öß “ÖÖÓÖ»Öß ¾ÖÖœü
ÆüÖê‡Ô»Ö.
6. Ã£ÖôûÖÖã¹ý¯Ö †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú: ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Öê¡ÖÖ“Öê ×ÃÖ´ÖÖÓúÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÖúÖ¿ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü úºþüÖ
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü Öê¡ÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖú×¸üŸÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¸üÖÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¹ýÖ
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÆêüŒ™ü¸üß ŸÖ¸üŸÖæ¤üß¿Öß Öê¡Ö±úôûÖ¿Öß ÖãÖÖúÖ¸
ú¹ýÖ ´ÖÖ¡ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê “Öãúß“Öê †ÖÆêü. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖú×¸üŸÖÖ •ÖÖÖê“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ú¹ýÖ, »ÖÖÖÖÖ¸Ö Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸ü, ×Ö¸üßÖÖ ¯Ö£Ö, ÖîÃÖÖáú ¯ÖãÖ¹ýŸ¯ÖÖ¤üÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü, ÖÖ»ÖÖ²ÖÖÓ¬Ö, •Ö»Ö
¿ÖÖêÂÖú “Ö¸ü, ¸üÖê¯Öê »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß Öøêü Øú¾ÖÖ “Ö¸ü, •ÖÖôû ¸êüÂÖÖ, Ö¾ÖŸÖ ¾ÖÖ±êú ‡ŸµÖÖ¤üß “Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖ¾Öß. ÃÖ¤ü¸ü
²ÖÖ²Öß ŸÖÖÓ×¡Öú ¥üÂ™üµÖÖ µÖÖêµÖ ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ-µÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ×ÖÏ›ü´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖîÃÖÙÖú
¯ÖãÖºþŸ¯ÖÖ¤üÖÖ“Öß ¸üÖê¯Öê, ´ÖÖêšêü ¾ÖéÖ ¾Ö —ÖÖêÖ “Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ‹æúÖ ÖÖê¤üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖÖÖ-µÖÖ ÖøüµÖÓÖ“Öß Øú¾ÖÖ
“Ö¸üÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ †Ó¤üÖ•ÖßŸÖ ú¸üÖ¾Öß. ˆ¤üÖ. ‹úÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Ö´ÖãµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸÖß ÆêüŒ™ü¸üß 1111 ¸üÖê¯Öê »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
†ÃÖ»µÖÖÃÖ, ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Öê¡Ö 20 ÆêüŒ™ü¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ‹æúÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖ¸üÃÖú™ü 22,220 Öøüê ÖÖê¤üµÖÖÃÖÖšüß
ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê µÖÖêµÖ ÖÖÆüß. ÖîÃÖÙÖú ¯ÖãÖºþŸ¯ÖÖ¤üÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü, ´ÖÖêšêü ¾ÖéÖ, ÖÖ»ÖÖ, •ÖÖôû¸êüÂÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
úºþÖ ‹æúÖ ÖÖê¤üÖ¾Öê »ÖÖÖÖÖ¸êü Öøüê Øú¾ÖÖ “Ö¸üÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ †Ó¤üÖ•ÖßŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. •ÖÖôû¸êüÂÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¼êŸÖ
¸üÖê¯Öê »ÖÖÖ¾Ö›ü †¯Öê×ÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖêšêü ¾ÖéÖÖÖÖ»Öß ¾Ö —ÖÖ›üÖ¯ÖÖÃÖæÖ 3 ´Öß™ü¸ü“µÖÖ †ÖŸÖ ¸üÖê¯Öê »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß
Öøüê ÖÖê¤üÖê µÖÖêµÖ ÖÖÆüß. †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú 6 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ú×¸üŸÖÖ †ÃÖÖ¾Öê (including 5th year
operations). ¯ÖµÖÖÔµÖß ¾ÖÖßú¸üÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ÃÖæ“ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öê.
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7. Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸ü: ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“Öê ×ÃÖ´ÖÖÓúÖ, ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö Öã¸üÖÓ“µÖÖ “Ö¸üÖ‡Ô¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ‘ÖÖ»ÖÖêÃÖÖšüß ãÓú¯ÖÖ
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆüê. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸ü Øú¾ÖÖ •Öî×¾Öú ãÓú¯ÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖê
†ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ‹ÖÖªÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ×ÎúµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ×šüúÖÖß †¯Ö¾ÖÖ¤ü
†ÖÆêü. Öã¸üÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“Öß ¯ÖæÖÔ ×ÃÖ´ÖÖ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸üÖ“Öß †ÖÖÖß
ú¸üÖ¾Öß. †×ŸÖˆŸÖÖ¸üÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸üÖ“Öê úÖ´Ö ‘Öê‰ú ÖµÖê. †×ŸÖˆŸÖÖ¸üÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ×ÃÖ´Öê¾Ö¸ü 2
†Öêôûß ´Ö¬µÖê Öøêü ÖÖê¤æüÖ 1 ×´Ö™ü¸ü †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ²Öæ Øú¾ÖÖ úÖ™êü¸üß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖßÓ“Öß staggered ¯Ö¬¤üŸÖßÖê »ÖÖÖ¾Ö›ü
ú¸üÖ¾Öß. úÖÆüß ×šüúÖÖß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ¤üÖ›üÖ“Öß Ø³ÖŸÖ (dry rubble bund) ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. úÖÆüß ¯ÖÏÃÖÓÖß
úÖ™êü¸üß ŸÖÖ¸ü ãÓú¯ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê. úÖÆüß ×šüúÖÖß ÃÖãú»Öê»µÖÖ ±úÖÓªÖ (dry brushwood) ¾ÖÖ¯ÖºþÖ ãÓú¯ÖÖ
êú»µÖÖ •ÖÖŸÖê Æêü †ŸµÖÓŸÖ “Öãúß“Öê †ÃÖæÖ †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¾Ö ÆÓüÖÖ´Öß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ãÓú¯ÖÖ µÖÖêµÖ ÖÖÆüß. ŸÖÖŸÖ¯Öã¸üŸµÖÖ
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ãÓú¯ÖÖ êú»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü Ö“ÖÔ ×Ö¸ü£ÖÔú šü¸üŸÖÖê. Öã¸êü¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸üÖ“Öß Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖµÖÖÔµÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ö
ú¸üŸÖÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ úÖ´Öê ÆüÖŸÖß ‘ÖêÖê µÖÖêµÖ ÖÃÖæÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †×ÖµÖ×´ÖŸÖŸÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓ“Öê ×¾Öºþ¬¤ü
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß.
úÖÆüß ×šüúÖÖß ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ•Ö¾Öôû ÖÖ¾Öê ÖÃÖÖê Øú¾ÖÖ ¯ÖÖôûß¾Ö •ÖÖÖ¾Ö¸êü ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ¾Ö “Ö¸üÖ‡Ô“Öß †›ü“ÖÖ
ÖÃÖ»µÖÖÃÖ Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸ü Ö ú¸üŸÖÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ úÖ´ÖÖÓ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã †¿ÖÖ ×šüúÖÖß
¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Æü§ü úÖµÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖêÃÖÖšüß úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¯Ö»»Ö¸ü Øú¾ÖÖ ¤üÖ›üß ²Öã¹ý•Ö šêü¾ÖÖê µÖÖêµÖ ¸üÖÆüß»Ö.
¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÂÖá Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸üÖ“µÖÖ ˆÓ“Ö¾Ö™üµÖÖ¾Ö¸ü ¾Öêôêû¾Ö¸ü ‘ÖÖµÖ¯ÖÖŸÖ Óú¤ü »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.
‡ŸÖ¸ü úÖ™êü¸üß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß“µÖÖ ¸üÖê¯ÖÖÓ“Öß ÃÖã¬¤üÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, ¯ÖÓ¸üŸÖã ‹ú“Ö ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß ˆÓ“Ö¾Ö™üµÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖÖ¾Ö›ü
ú¸üÖê µÖÖêµÖ †ÖÆêü. ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÂÖá ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÔ ¯ÖµÖÔŸÖ ‘ÖÖµÖ¯ÖÖŸÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ™êü¸üß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖà“µÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß
Öà¤üÖß ¾Ö ´Ö¸ü†ôûß ³Ö¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê. úÖÆüß ×šüúÖÖß Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸üÖ“Öê ÖÖê¤üúÖ´Ö ú¸üŸÖÖÓÖÖ
ÖÖ»Ö“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¤üÖ›ü ¾Ö ú›üú ´Öã¹ý´Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ˆÓ“Ö¾Ö™üµÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö¸ü“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¤üÖ›ü ¾Ö ´Öã¹ý´Ö šêü¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖê,
ŸµÖÖ´Öãôêû ˆÓ“Ö¾Ö™üµÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖµÖ¯ÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ²ÖÖÓ²Öã ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ™êü¸êü ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖê †¾Ö‘Ö›ü ÆüÖêŸÖê, †¿ÖÖ¾Öêôûß
ˆÓ“Ö¾Ö™üµÖÖ¾Ö¸ü Öøêü ÖÖê¤ãüÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖæÖ ÖÖê¤ü»Öê»Öß ´ÖÖŸÖß ŸµÖÖ ÖøüµÖÖŸÖ ™üÖúÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖ ÖøüµÖÖŸÖ ‘ÖÖµÖ¯ÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ
‡ŸÖ¸ü úÖ™êü¸üß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖ¾Öß. ˆÓ“Ö¾Ö™üµÖÖ¾Ö¸ü ²Öß ¯Öê¹ý ÖµÖê ŸµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ¸üÖê¯Öê »ÖÖ¾ÖÖ¾Öß •ÖêÖê ú¹ýÖ ¸üÖê¯Öê
Ÿ¾Ö×¸üŸÖ Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ ¾ÖÖœüß»ÖÖ »ÖÖÖŸÖß»Ö.
Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸ü, •Öî×¾Öú úÖ™êü¸üß ãÓú¯ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ŸÖÖŸÖ›üßÖê ¤ãü¹ýÃŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü, †µÖ£ÖÖ Óúã¯ÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖú¸üßŸÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß šü¸üŸÖ ÖÖÆüß ¾Ö ãÓú¯ÖÖÖ¾Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ Ö“ÖÔ ˆ¯ÖµÖÖêÖß šü¸üŸÖ ÖÖÆüß.
ãÓú¯ÖÖÖ“Öß ¤ãü¹ýÃŸÖß ¾Ö ¤üêÖ³ÖÖ»Öß“Öê úÖ´Ö ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔ ¯ÖµÖÔŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¯ÖµÖÖÔµÖß ¾ÖÖßú¸üÖ
¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 7 Øú¾ÖÖ 10 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸üÖ“Öß ¤ãü¹ýÃŸÖß ¾Ö ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ãÓú¯ÖÖ ˆ‘Ö›êü ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß.
¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖ •ÖãÖÖ Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸ü †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö ‘Öê‰úÖ ¯ÖÓ“ÖÖÖ´ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö
¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸üß ÖÖê¤üúÖ´ÖÖ“Öß ´ÖÖ¡ÖÖ †Ó¤üÖ•ÖßŸÖ ú¸üÖ¾Öß. †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖ •ÖãµÖÖ Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸üÖ“µÖÖ
¤ãü¹ýÃŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖ¾Öß.
E:CEU/Folder Planatation / Plantation instruction

4

¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ÃÖÆü•Ö¸ßüŸµÖÖ •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓÖÖ †ÖŸÖ •ÖÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ ú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖú×¸üŸÖÖ ÖËã»Öê
×ÃÖ´Öê¾Ö¸ü »ÖÖú›üÖ“Öê Øú¾ÖÖ ±úÖÓªÖ“Öê barrier šêü¾ÖÖ¾Öê. ¯ÖµÖÖÔµÖß ¾ÖÖßú¸üÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖê ¾Ö ×•Ö»ÆüÖµÖÖê•ÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖê
ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖÖÓÖÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß úÖ™êü¸üß ŸÖÖ¸ü ãÓú¯ÖÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê Øú¾ÖÖ úÖÆüß
³ÖÖÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ úÖ™êü¸üß ŸÖÖ¸ü ãÓú¯ÖÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê. úÖ™êü¸üß ŸÖÖ¸ü ãÓú¯ÖÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
êú»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü ãÓú¯ÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ ‹úÖ ¸üÖÓÖêŸÖ 60 ÃÖê.´Öß. †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖµÖ¯ÖÖŸÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü, ŸµÖÖÓ“Öß Öà¤üÖß,
´Ö¸ü†ôûß ³Ö¸üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß •ÖêÖêúºþÖ úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸üÆüß ãÓú¯ÖÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ¾Ö
úÖµÖ´Ö ¸üÖÆüß»Ö.
úÖÆüß ×šüúÖüÖß Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸ü ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ³ÖÖÃÖŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß
ŸÖ¸üŸÖã¤ü ÖÃÖŸÖê. †¿ÖÖ¾Öêôûß ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ¤üÖêÖ ¸üÖÓÖêŸÖ Öøêü ÖÖê¤æÖ ¯ÖÏÖÃÖÖê¯ÖßÃÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß“Öß ¸üÖê¯Öê, ‡ŸÖ¸ü úÖ™êü¸üß ¸üÖê¯Öê
Øú¾ÖÖ ²ÖÖÓ²Öã“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üµÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖ¾Öê. ‹úÖ ¸üÖÓÖêŸÖ ¸üÖê¯ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü 1 ×´Ö™ü¸ü †ÃÖÖ¾Öê ¾Ö ¤üÖêÆüß
»ÖÖ‡ÔÖ ´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü 60 ÃÖë.´Öß. šêü¾ÖæÖ staggered ¯Ö¨üŸÖßÖê »ÖÖÖ¾Ö›üß“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖ¾Öê. ÖøüµÖÖ“Öê
†ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ 30 X 30 X 30 ÃÖë. ´Öß. Øú¾ÖÖ 45 X 45 X 45 ÃÖë. ´Öß. †ÃÖÖ¾Öê. ÖøüµÖÖŸÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÖò»Öß×£ÖÖ ×¯Ö¿Ö¾ÖßŸÖß»Ö ¸üÖê¯Öê ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ™üüßêúŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖê¯ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖœüßú×¸üŸÖÖ ØÖ¤üÖß,
´Ö¸üôûß ³Ö¸üÖê, ´ÖÖŸÖß“Ößê ³ÖÖ¸ü³ÖÖÓÖ»ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê ¾Ö 5 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ“Öß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üÖ¾Öß. µÖÖ ú×¸üŸÖÖ
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖ¾Öß.
¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Öê¡ÖÖÃÖ »ÖÖÖæÖ ¾ÖÖê¢Ö¸ü •Ö´ÖßÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ Æü§üß“Öê ×ÃÖ´ÖÖÓúÖ úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ú¸üÖ¾Öê ¾Ö ²Öã¸ü•Ö
¸üÖê¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. ¾ÖÖê¢Ö¸ü •Ö´ÖßÖ Æü§üß¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖß ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖÖÓÖÖ Öã¸êü¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸üÖ“Öß
ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ Öã¸êü¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸ü ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÖÃÖ»µÖÖÃÖ Öøêü ÖÖê¤æüÖ úÖ™êü¸üß
¯ÖÏ•ÖÖŸÖß »ÖÖÖ¾Ö›ü, ¤üÖ›üß Ø³ÖŸÖ, úÖ™êü¸üß ŸÖÖ¸ü æÓú¯ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ.
8.
»ÖÖÖ¾Ö›üß ú×¸üŸÖÖ Öøêü ¾Ö ÃÖ´ÖŸÖ»Ö “Ö¸ü: »ÖÖÖ¾Ö›üß ú¸üßŸÖÖ Öøêü ¾Ö ÃÖ´ÖŸÖ»Ö “Ö¸ü ÖÖê¤üŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ
¾ÖéÖÖÖÖ»Öß ¾Ö ”ûÖŸÖß ˆÓ“Öß ¾Ö¸ü 15 ÃÖê.´Öß. ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÖÖê»ÖÖ‡Ô †ÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖ›üÖ ¯ÖÖÃÖæÖ 3 ´Öß™ü¸ü“µÖÖ
†ÖÓŸÖ »ÖÖÖ¾Ö›üß ú¸üßŸÖÖ Öøêü Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖ»Ö “Ö¸ü ÖÖê¤üŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê. ¯ÖÏ×ŸÖ ÆêüŒ™ü¸üß ¸üÖê¯Öê ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Ö´ÖãµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
ÃÖ¸üÃÖú™ü ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê †Ó¤üÖ•Ö ¯Ö¡ÖúÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü Ö ú¸üŸÖÖ, ÖîÃÖÙÖú ¯ÖãÖ¹ýŸ¯ÖÖ¤üÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×ÖÏ›ü ×ÖÆüÖµÖ
ÖøüµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´Öß ú¹ýÖ ¸üÖê¯Öê »ÖÖÖ¾Ö›üß“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖ¾Öê. ¯ÖÏŸµÖêú ×ÖÏ›ü ´Ö¬Öß»Ö ÖîÃÖÙÖú —ÖÖ›üÖê¸üÖ,
Ö›üúÖôû ³ÖÖÖ, †×¬Öú ¾ÖÖ ‘ÖÖŸÖÖ, ´ÖÖŸÖß“Öß ÖÖê»Öß ‡ŸµÖÖ¤üß²ÖÖ²Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ¸üÖê¯Öê »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß ×ÖÏ›ü
×ÖÆüÖµÖ ×úŸÖß Öøê/“Ö¸ü ÖÖê¤üÖ¾Öê »ÖÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü ŸÖê šü¸ü¾ÖÖ¾Öê ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ‹æúÖ ´ÖÖ¡ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ¯Ö¡ÖúÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
ú¸üÖ¾Öß.
9.
¸üÖê¯ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü : ‡´ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß 2 ´Öß™ü¸ü †ÓŸÖ¸ü šêü¾ÖæÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖê µÖÖêµÖ †ÖÆêü,
•ÖêÖêúºþÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ×¾Ö¸üôûÖß úºþÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖÖÖ¾ÖÖÖ, úôû´Ö, Æü»Ö¤ã,
×¿ÖÃÖ´Ö, ×ÃÖÃÖæ, ×¿Ö¾ÖÖ, Öî¸ü, ×²Ö•ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ‡´ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖßü 2 ×´Ö™ü¸ü †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖê µÖÖêµÖ †ÖÆêü.
‡´ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß ±úŒŸÖ —ÖÖêÖ-3 “µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖ¾Öß. —ÖÖêÖ 3 ´Ö¬µÖê ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¾ÖéÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß •ÖÃÖê úß
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´ÖÖêÆüÖ, ²ÖêÆü›üÖ, ×Æü¸ü›üÖ, †Ö¾ÖôûÖ, †ÖÓ²ÖÖ, Ø“Ö“Ö, •ÖÖÓ³Öãôû, ú¸Óü•Ö, ú¾Öšü, ¯ÖßÓ¯Öôû, úÖ™êüÃÖÖ¾Ö¸ü (ÃÖß´Ö»Ö), ‡ŸµÖÖ¤üß
¯ÖÏ•ÖÖŸÖß »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß ¸üÖê¯ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü 3 ×´Ö™ü¸ü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú šêü¾ÖÖê ÃÖÓµÖãÛŒŸÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû
úÖôû•Öß ¯Öæ¾ÖÔú ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Ö´ÖãÖÖ šü¸ü¾ÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ¸üÖê¯Öê »ÖÖÖ¾Ö›üß“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖ¾Öê. ÃÖ´ÖŸÖ»Ö “Ö¸ü
ÖÖê¤æüÖ ŸµÖÖŸÖ 1 ´Öß™ü¸ü ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¸üÖê¯Öê »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖê †ŸµÖÓŸÖ “Öãúß“Öê †ÖÆêü. úÖÆüß ×šüúÖÖß ÃÖ»ÖÖ
ÃÖ´ÖŸÖ»Ö “Ö¸ü ÖÖê¤æüÖ 65 ÃÖê.´Öß. †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ ‹ú ´Öß™ü¸ü ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¸üÖê¯Öê »ÖÖÖ¾Ö›ü êú»µÖÖ •ÖÖŸÖê ŸÖê
“Öãúß“Öê †ÃÖæÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Ö´ÖæµÖÖ ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Ö ¸üÖê¯Öê »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖ¾Öê.
10. ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß: ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖ ¿ÖŒµÖŸÖÖê Ã£ÖÖ×Öú¸üßŸµÖÖ †ÖœüôûÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖßÓ“Öß“Ö »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
—ÖÖêÖ 3 “µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ úÖ×¿Ö¤ü, Û»Ö¸üß×ÃÖ›üßµÖÖ, ¯ÖôûÃÖ, ×¾Ö»ÖÖµÖŸÖß Ø“Ö“Ö, ¯ÖÖüúáÖÃÖÖê×ÖµÖÖ, ¯Öê»™üÖ±úÖê¸ü´Ö,
Ã¯ÖÖ£ÖÖê›üßµÖÖ, Öã»Ö´ÖÖêÆü¸ü, •Öú¸üÖÓ›üÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¹ý ÖµÖê. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ×™üêú“µÖÖ ¾Ö ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖãú¸ü
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ‹úÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖ »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß ú´Öß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß ×Ö¾Ö›üÖ¾Öê. •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 5 ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß
†ÃÖÖ¾µÖÖ. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ êú»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 15 ¾ÖÂÖÖÔ ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¤ü¸ü ¾ÖÂÖá úÖÆüß Ö úÖÆüß †úÖÂšü ¾ÖÖÖê¯Ö•ÖÖ“Öê ˆŸ¯Ö®Ö
×´Öôêû»Ö µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß ×Ö¾Ö›üÖ¾µÖÖ. †Öêú ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖÖ¾ÖÖ ÖîÃÖÙÖú¸üßŸµÖÖ ×¾Ö¯Öã»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê,
†¿ÖÖ ×šüúÖÖß ÃÖÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖê ŸÖÔúÃÖÓÖŸÖ †ÖÆêü. úÖÆüß ³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖßŸÖÖ±úôû, “ÖÖ¸üÖêôûß, ×¿ÖÃÖ´Ö,
“ÖÓ¤üÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ÖîÃÖÙÖú¸üßŸµÖÖ †ÖœüôûŸÖê ŸÖê£Öê µÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß“ÖßÆüß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
11. †Ö×Ö¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¸üÖÖ: ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“Öê †Ö×Ö¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖú×¸üŸÖÖ µÖÖêµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¹ýÖ •ÖÖôû ¸êüÂÖÖÓ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. úÖµÖÔ †ÖµÖÖê•ÖÖêŸÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß 6 ´Öß™ü¸ü ¹ýÓü¤üß“Öß •ÖÖôû ¸êüÂÖÖ ú¸üÖê ¾Ö
†Ö×Ö¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¸üÖÖ 10 ¾ÖÂÖÖÔ ¯ÖµÖÔŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖæ×“ÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. †Ö×Ö¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖú×¸üŸÖÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß
†ÖŸÖß»Ö ³ÖÖÖÖŸÖ Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸üÖÃÖÖê²ÖŸÖ ×´ÖÖÖ 4 ´Öß™ü¸ü ºÓþ¤üß“Öß •ÖÖôû¸êüÂÖÖ ú¸üÖ¾Öß. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖ 4 ŸÖê 5
ÆêüŒ™ü¸ü “Öê Öê¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖêŒ¿ÖÖ“Öß †ÖÖÖß ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü ÃÖêŒ¿ÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß •ÖÖôû ¸êüÂÖê“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖ¾Öê. †Ö×Ö“µÖÖ
ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖ ²ÖêÃÖ »ÖÖ‡ÔÖ ¾Ö ×Ö¸üßÖÖ ¯Ö£Ö ÃÖã¬¤üÖ ÃÖÖ±ú ú¹ýÖ šêü¾ÖÖ¾Öê •ÖêÖê ú¹ýÖ †Ö×Ö¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖú¸üßŸÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÖß šü¸üŸÖß»Ö. ¾Ö¸üß»Ö ²ÖÖ²Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ýÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖ¾Öß. •ÖÖôû¸êüÂÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÖúÖ¿ÖÖŸÖ
¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¾Öê. •ÖÖôû¸êüÂÖêŸÖ ¸üÖê¯Öê »ÖÖÖ¾Ö›üß ú×¸üŸÖÖ Öøüê Øú¾ÖÖ “Ö¸ü ÖÖê¤æü ÖµÖê.
12. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖæÖ ¸üÃŸÖÖ: ²Öî»ÖÖÖ›üß ¸üÃŸÖÖ, ¯ÖÖµÖ¾ÖÖ™ü Øú¾ÖÖ ¸üÖê›ü ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖæÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×šüúÖÖß
¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ú¸üÖê µÖÖêµÖ ÖÖÆüß. ¸üÃŸÖÖ ¾ÖÖôæûÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ“µÖÖ †ÖÖÖß“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ¸üÃŸÖÖ ¾ÖÖôûÖê ¿ÖŒµÖ
ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸üÖ“Öê úÖ´Ö ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê. ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ 4
´Öß™ü¸ü ºÓþ¤üß •ÖÖôû ¸êüÂÖê“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
13. ›üß²Ö›üàÖ: ‡´ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß ¸üÖê¯ÖÖÓÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ±ãú™ü»Öê»µÖÖ ±úÖÓ¤üµÖÖ úÖ¯ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖßêú™ü¸ü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üÖ¾ÖÖ. ¸üÖê¯ÖÖÓ“µÖÖ ‹æúÖ ˆÓ“Öß ¯Öîúß ÖÖ»Ö“µÖÖ †¬µÖÖÔ ³ÖÖÖÖŸÖ ±ãú™ü»Öê»µÖÖ ±úÖÓ¤üµÖÖ úÖœæüÖ ™üÖúÖ¾µÖÖ ¾Ö ¾Ö¸ü“µÖÖ
³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ±úÖÓ¤üµÖÖ úÖ¯Öã ÖµÖê.
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14. ÖÖ»ÖÖ²ÖÖÓ¬Ö ¾Ö •Ö»Ö ¿ÖÖêÂÖú “Ö¸ü: •ÖÖÖê“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»ÖÖ²ÖÖÓ¬Ö ¾Ö •Ö»Ö ¿ÖÖêÂÖú “Ö¸üÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß. 5 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÔÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»ÖÖ²ÖÖÓ¬Ö ¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß ŸÖÖŸÖ›üßÖê úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üÖ¾Öß.
15. ÖŸÖ ü: ¸üÖê¯ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖœüß ú¸üßŸÖÖ ÖŸÖ ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖŸÖß“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ÖŸÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ.
16. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö ÖÖë¤ü¾ÖÆüß : ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú úÖ´ÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ×ÖÏ›ü ×ÖÆüÖµÖ ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö
¯ÖÏÛÃŸÖêúŸÖ ÖÖë¤ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ úÖ´Öê µÖÖêµÖ¸üßŸµÖÖ ²ÖÖ²Ö¾ÖÖ¸ü ×ÖÏ›ü×ÖÆüÖµÖ ÖÖë¤ü ú¸üµÖÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤Ö¸üß ¾ÖÖ ¯Ö×¸üÖê¡Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß †ÖÆêü. ×ÖÏ›ü ×ÖÆüÖµÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö ¯ÖÏÛÃŸÖêúŸÖ ÖÖë¤ü Ö êú»µÖÖÃÖ
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾ÖÖ ¯Ö×¸üÖê¡Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ×¾Ö¹ý¨ü ú›üú úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß.
17. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüß: ÃÖ¤ü¸ü ¾ÖÆüßŸÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖÔ×¾Ö¬Öß“Öß ¾Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö´Öã¤ü ú¸üÖ¾Öß. úÖêÖŸµÖÖÆüß †×¬ÖúÖ-µÖÖÖê ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ Ã£ÖôûÖÃÖ ³Öê™ü ×¤ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ ¯Ö×¸üÖê¡Ö
†×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ Öê¡ÖßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓÖß ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öß. ‹ÖÖ¤üÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÖê ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ
Ã£ÖôûÖÃÖ ³Öê™ü ×¤ü»µÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüß ¾Ö ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö ¯ÖãÛÃŸÖúÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ÖÖÓê¤ü¾ÖÆüß
´Ö¬µÖê ³Öê™ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö, Æãü§üÖ ¾Ö ¯ÖÖÆüÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú ×»Ö×ÆüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ×ÖÏ›ü ×ÖÆüÖµÖ
“ÖÖ“ÖÖß ÖøüµÖÖ“Öß ÖÖê»Öß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß µÖÖ¤üß ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ×»ÖÆüÖ¾Öß. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüß“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ´ÖÓ•Öæ¸ü
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤üà“ÖÖ ¾ÖÂÖÔ ×ÖÆüÖµÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö, ŸÖÖÓ×¡Öú ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß Îú´ÖÖÓú ¾Ö ×¤üÖÖÓú Æüß
×»ÖÆüÖ¾Öê. ´ÖÖ“ÖÔ, •ÖæÖ, ÃÖ¯™êü²Ö¸ü, ×›üÃÖë²Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüß †ªÖ¾ÖŸÖ ú¹ýÖ ŸÖÃÖê ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ¾ÖÖ
¯Ö×¸üÖê¡Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß ×¤üÖÖÓúÖÃÖÆü ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê. ¸üÖê¯ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÓŸÖ ¸üÖê¯ÖÖ“Öß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß 5 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ
×ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯ÖÖê ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ Ö´Öã¤ü ú¸üÖ¾Öê. ×ÖÏ›ü ×ÖÆüÖµÖ “ÖÖ“ÖÖß ÖøüµÖÓÖ“µÖÖ ÖÖê»Öß“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ
ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ Ö´Öã¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖÖ¾Ö›ü êú»Öê»µÖÖ ¸üÖê¯ÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ×™üúÖ Ö“ÖÔ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ×»ÖÆüÖ¾ÖÖ.
¾ÖÂÖÔ ×ÖÆüÖµÖ ¾Ö ²ÖÖ²Ö×ÖÆüÖµÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ÖÖë¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
18. ²ÖÖÓ²Öæ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ: ²ÖÖÓ²Öæ ¸üÖê¯Öê »ÖÖ¾ÖŸÖÖÓÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ ÖÖê»Ö¾Ö¸ü »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üÖ¾ÖÖ, •ÖêÖê ú¹ýÖ ¸üÖÖ›ãüú¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÖãúÃÖÖÖ ™üÖôûÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ²ÖÖÓ²Öæ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖ ´Ö¸ü†ôûß ³Ö¸üŸÖÖÓÖÖ Öøêü
ÖÖê»Ö ÖÖê¤æüÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖê¯Öê »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖ¾Öß, ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖÖ›ãüú¸üÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ÖãúÃÖÖÖ ú´Öß ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö. ²ÖÖÓ²Öæ“Öß ¸üÖê¯Öê ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ™üßêúŸÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖú¸üßŸÖÖ ¯ÖÖò»Öß£ÖßÖ ×¯Ö¿Ö¾ÖßŸÖ ÃÖ¸üôû ²Öß ¯Öê¹ý ÖµÖê. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ×™üêúŸÖ
¾ÖÖ±úµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ²Öã ²Öß ¯Öê¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê ¾Ö ‹ú¾ÖÂÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü rhizome úÖœæüÖ ¯ÖÖò»Öß£ÖßÖ ×¯Ö¿Ö¾ÖßŸÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾Öê ¾Ö
ÃÖ¤ü¸ü ¸üÖê¯Öê ¸üÖê¯Ö¾ÖÖÖŸÖ »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖÖ¾Öê.
19. ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ×™üúÖ : ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ×™üêúŸÖ ¸üÖê¯ÖÖÓÖÖ ¾ÖéÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ šêü¾Öæ ÖúÖ. †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¯ÖÖÖß
¤êü¾Öæ ÖµÖê. Polythene tube ´Ö¬µÖê ¸üÖê¯Öê ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öê •ÖêÖêúºþÖ ´ÖãôûÖÓ“ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö ´Öæôû
¾Öê›êü¾ÖÖú›ê (root coiling) ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏŸÖß“µÖÖ ¾ÖéÖÖÓ“Öê ²Öß ÖÖêôûÖ ú¹ýÖ ¸üÖê¯Öê ŸÖµÖÖ¸ü
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