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1. ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú (ÃÖÓ¯ÖÏ•ÖÃÖÓÃÖã) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ÖÖ×¿Öú µÖÖÓ“Öê úÖµÖÔúÖêŸÖ
¤üÖêÖ ´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖê úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
1) ´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ (ÃÖÓ.¯ÖÏ.ÃÖÓ.ÃÖã.) µÖÖÓ“Öê úÖµÖÔúÖêŸÖ •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
†×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ (´Öê¸üß), ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÓú»¯Ö×“Ö¡Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ (ÃÖß›üß†Öê), ¬Ö¸üÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ (›üß‹ÃÖ†Öê), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê×¬ÖÖß (´Öê™üÖ) ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖãÖê,ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¾Ö
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ÖãÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ´ÖÓ›üôêû †ÖÆêüŸÖ.
2) ´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ (×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö •Ö»Ö×¾Ö–ÖÖÖ) µÖÖÓ“Öê úÖµÖÔúÖêŸÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖÏß ÃÖÓú»ÖÖ
´ÖÓ›üôû ¾Ö †Ö¬ÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖÏß ¯Öé£Ö:ú¸üÖ ´ÖÓ›üôû úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
Æüß úÖµÖÖÔ»ÖµÖê ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖÃÖ ²ÖÖÓ×¬Ö»Ö †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÓ›üôû úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öß ÃÖÖ¤ü ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß †ÃÖãÖ ŸÖß
ÖÖÖ×¸üúÖÓÓÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖê¾ÖÖ ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖêÖê, ÃÖÖî•ÖµÖ¯Öæ¾ÖÔú ¾Ö ÃÖ´ÖÖÖ¯Öæ¾ÖÔú ¾ÖÖÖÖæú ¤êü¾ÖæÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÆüÖÖã³Öæ×ŸÖ¯Öæ¾ÖÔú ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖ ú×™ü²Ö¬¤ü †ÖÆêü.
µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÓÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖßÆüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖÖ¹ýú ÖÖÖ×¸üú, Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß
ÃÖÓÃ£ÖÖ ‡.ÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê. µÖÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¤êü“ÖÖ ´ÖãµÖ ˆ§êü¿Ö ÆüÖ ¾Ö¸üß»Ö
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö úÖµÖ †ÃÖê»Ö, Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úÖêÖŸµÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖú›êü ×´Öôêû»Ö ¾Ö
×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×úŸÖß úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß »ÖÖÖê»Ö µÖÖ“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ¾ÖÖÆüß ¤êüÖê ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß
ú¸üÖê ÆüÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸üß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß Æüß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
 ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓŸÖæÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖÖÔ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ±ú»ÖúÖ¾Ö¸ü •ÖÖÆüß¸ü×¸üŸµÖÖ
¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸üÖê.
 úÖµÖÔ»ÖµÖÖŸÖ šü¸ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¾Ö ¾Öêôûß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“Öß ÖÖ-ÆüÖÖß/ŸÖÎúÖ¸üß
‹êúÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê ×Ö¸üÖú¸üÖ ú¸üÖê.
 ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö †ÓŸÖÖÔŸÖ ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ
´Öã¤üŸÖßŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüÖê.
 ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖ šêü‰úÖ ¾Ö †Ö¬Öã×ÖúŸÖÖ †ÖÖæÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß
»ÖÖêú×³Ö´ÖãÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê.
 ÖÖÖ¸üßúÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¤êüÃÖ ¾µÖÖ¯Öú ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß ¤êüÖê.
 ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓêúŸÖÃ£Öôûß šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖæÖ ŸÖß
×ÖµÖ×´ÖŸÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê. •ÖÖÖ¹ýú ÖÖÖ×¸üú, Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, ‡ÓÓ™ü¸üÖê™ü“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¤êüÖß»Ö ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ.

(1)

2.0 ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“Öß úÖ´Öê ¾Ö ¾µÖÖ¯ŸÖß 2.1 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ (´Öê¸üß) ´ÖãµÖŸÖ: ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ“µÖÖ Öê×¡ÖµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß (Applied Research) úÖ´Öê ú¸üŸÖê. ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Æêü ´Öê¸üß“Öê úÖµÖÔÖê¡Ö †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ µÖÖ ŸÖßÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß µÖÖ
ÃÖÓÃ£Öê“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
ˆ¯ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß úÖ´Öê ´ÖãµÖŸÖ: Öê×¡ÖµÖ †×¬ÖúÖ¸üß †Ö×Ö ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÓú»¯Ö×“Ö¡Ö
ÃÖÓ‘Ö™üÖêú›æüÖ ÃÖÓÃ£Öêú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß úÖ´Öê ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Ö †Ó×ÖúÖ¸üŸÖê
Øú¾ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ •Ö»ÖÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ †Ö×Öú / Øú¾ÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖæú ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖÖÓŸÖÖÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓú›æüÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖÓÖÖ»Öß ´Öê¸üßú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
úÖ´ÖÖÓ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ÃÖÖ´ÖÖÏß“µÖÖ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ “ÖÖ“ÖµÖÖ, ×´ÖÁÖ ÃÖÓ¬ÖÖÖú, ÃÖÓú»¯ÖÖ Æüß úÖ´Öê ´Öê¸üßŸÖ
êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ×Ö´Ö¿ÖÖÃÖúßµÖ †Ö×Ö ÖÖ•ÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÓú›æüÖ µÖêÖÖ·µÖÖ úÖ´ÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ˆ¯ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö “ÖÖ“ÖÖß úÖ´ÖêÆüß ´Öê¸üßŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö “ÖÖ“ÖµÖÖ
êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú (ÃÖÓ.¯ÖÏ.•Ö.ÃÖÓ.ÃÖã), ´Ö.†.ÃÖÓ.ÃÖÓÃ£ÖÖ , ÖÖ×¿Öú µÖÖÓ“Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¾Ö ´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ
(ÃÖÓ.¯ÖÏ.ÃÖÓ.ÃÖã.) ´Ö.†.¯ÖÏ.¯ÖÏ²ÖÖê×¬ÖÖß, ÖÖ×¿Öú µÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÓÃ£Öê“Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÖÖ×¿Öú µÖê£Öê †ÖÆêü. †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ÃÖÆüÃÖÓ“ÖÖ»Öú Æêü ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú ¾Ö ´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ (ÃÖÓ.¯ÖÏ.ÃÖÓ.ÃÖã.) µÖÖÓ“Öê †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Ö×Ö “ÖÖ“ÖÖßúÖ´Öê ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö Ö‰ú (9) ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß / ¾Öî–ÖÖ×Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ÆüÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖú›üß»Ö úÖ´ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ¯Öãœêü Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
(1) •Ö»ÖÖŸÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ Îú. 1 : ¬Ö¸üÖÖÓ“Öê ÃÖÖÓ›ü¾Öê, ×¾Ö´ÖÖê“Öêú, ¯Öæ¸ü ÃÖÓ¸üÖú úÖ´Öê, ˆ»»ÖÖêôû
(Surge) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ¯Öã»ÖÖÓ“Öê †Ö¸üÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ •Ö»ÖßµÖ ¯ÖÏ×ŸÖéúŸÖà“Öê †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£Öê´Ö¬µÖê
¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖêšüß •Ö»ÖÖŸÖß ¯ÖÏµÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ †ÖÆêü.
(2) •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ ÖÖôû ÃÖ¾ÖìÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ : •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖšüÖÖ·µÖÖ ÖÖôûÖ“Öê ŸÖßÖ ¯Ö¨üŸÖàÖß ÃÖ¾ÖìÖÖ
ÃÖÓÃ£Öê´Ö¬µÖê êú»Öê •ÖÖŸÖê. 1) ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ¯Ö¨üŸÖ, 2) ›üß•Öß¯Öß‹ÃÖË (Differential Global Positioning
System) ¯Ö¨üŸÖßÖê 3) ÃÖã¤æü¸ü ÃÖÓ¾Öê¤üÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ŸÖÃÖê“Ö Hybrid Technique «üÖ¸êü ÖÖôû ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“Öß
úÖ´Öê êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖã¤æü¸ü ÃÖÓ¾Öê¤üÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ýÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ“µÖÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖÓ“Öê ÖÖôûÃÖ¾ÖìÖÖÖ“Öê úÖ´Ö êú»Öß †ÖÆêüŸÖ.
(3ú) ´Öé¤ËüµÖÖÓ×¡Öúß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ Îú. 1: ´Öé¤ËüµÖÖÓ×¡Öúß ¿ÖÖÖê´Ö¬µÖê ˆ¯ÖµÖÖê×•ÖŸÖ †Ö×Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÓÃÖÖšüß “ÖÖ“ÖÖß úÖ´Öê ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÓÃÖÖšüß
´ÖÖŸÖß“µÖÖ †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ÖãÖ¬Ö´ÖÖÕ“µÖÖ (Engineering Properties) “ÖÖ“ÖµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ ÖãÖ¬Ö´ÖÖÕ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¬Ö¸üÖÖÓ“Öê ÃÖÓú»¯ÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÓú»¯Ö×“Ö¡Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖê«üÖ¸êü
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
(4ü) ÃÖÖ´ÖãÖÏß “ÖÖ“ÖÖß ×¾Ö³ÖÖÖ : ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ÃÖÖ´ÖÖÏß“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö “ÖÖ“ÖµÖÖ (•ÖÃÖê ÃÖß´Öë™ü, ¾ÖÖôæû, ¤üÖ›ü,
×¾Ö™üÖ, ¯ÖÖ‡Ô¯Ö, »ÖÖêÖÓ›ü, “ÖãÖÖ (Lime), ±»ÖÖµÖ †ò¿Ö) êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓÃ£Öê´Ö¬µÖê 900 ×´Ö´Öß ¾µÖÖÃÖÖ“Öê
´ÖÖêšêü úÖÑÎúß™ü †£Ö¾ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“Öê ¤Óü›üÖÖê»Ö (Cylinders) 2000 ™üÖ ¤ü´ÖÖÖ´ÖŸÖê“µÖÖ µÖÓ¡ÖÖ¾Ö¸ü
¤ü´ÖÖÃÖÖ´Ö£µÖÖÔÃÖÖšüß ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. Öê×¡ÖµÖ úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ×´ÖÁÖ ÃÖÓú»¯ÖÖê ú¹ýÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
(2)

(5) ÃÖÓ¸ü“ÖÖÖŸ´Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÔ×¾Ö–ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ : ÃÖÓ¸ü“ÖÖÖŸ´Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ×¾Ö–ÖÖÖ
¿ÖÖÖê´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÓ“µÖÖ “ÖÖ“ÖµÖÖ, ¯Öæ»Ö-•Ö»ÖÃÖêŸÖæ- Ã»Öò²Ö•ÖË µÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¸ü “ÖÖ“ÖµÖÖ, ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÓ“Öê
ÃÖÓ¸ü“ÖÖÖŸ´Öú ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÖÂÖÖÖ µÖÖÓ×¡Öúß ´Ö¬Öß»Ö “ÖÖ“ÖµÖÖ êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“Öß
ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß †×¾ÖÖÖ¿Öß “ÖÖ“ÖµÖÖ (Non Destructive Testing) ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ µÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê †Ö×Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ, “ÖÖôû (Gravel) †Ö×Ö
ÖÖôûÖß“Öß ¾ÖÖôæû (Filter sand), Û²»ÖØ“ÖÖ ¯ÖÖ¾Ö›ü¸ü, ŸÖã¸ü™üß ‡. ¾Ö¸üß»Ö “ÖÖ“ÖµÖÖ ÃÖÓÃ£Öê´Ö¬µÖê êú»µÖÖ
•ÖÖŸÖÖŸÖ.
(6) ÃÖã¤æü¸ü ÃÖÓ¾Öê¤üÖ ¾Ö ³Öæ´ÖÖ×ÆüŸÖß¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖÖ : ÃÖã¤æü¸ü ÃÖÓ¾Öê¤üÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖÖê Ö¤üß ÖÖê¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖ
•Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖšü»Öê»µÖÖ ÖÖôûÖ“Öê ÃÖ¾ÖìÖÖ, ¯Ößú ´ÖÖê•ÖÖß ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÖß (Crop mapping),
•Ö´ÖßÖ †Ö×Ö •Ö´ÖßÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ‡. úÖ´Öê µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ˆ¯ÖÖÏÆüÖú›æüÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÓúßµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ÃÖÓÖÖúÖŸÖ ˆŸÖ¸ü×¾ÖÖê, ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´Öê“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
(7) ´ÖÆüÖ´ÖÖÖÔ †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ Îú. 1: ¸üÃŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ÃÖÖ´ÖÖÏß“µÖÖ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ
“ÖÖ“ÖµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ¿ÖÖôêûŸÖ êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖÆüŸÖæú †³µÖÖÃÖ (Traffic Census Study),
¸üÃŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß úÖ´ÖêÆüß Öê×¡ÖµÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
(8) ˆ¯Öú¸üÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ : ¬Ö¸üÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ŸÖÖÖ¾Ö, •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ¯ÖÖŸÖôûß“Öê ¬Ö¸üÖÖ¾Ö¸ü
ÆüÖêÖÖ¸êü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö úôûµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¬Ö¸üÖÖÓ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ
ˆ¯Öú¸üÖÖÓ“Öß Ö¸êü¤üß, ˆ¯Öú¸üÖê ²ÖÃÖ×¾ÖÖê (Installation), úÖÆüß ˆ¯Öú¸üÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ŸÖÃÖê“Ö
¤ãü¹ýÃŸÖß ú¸üÖê µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê. ˆ¯Öú¸üÖÖÓ«üÖ¸êü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.
¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ •Ö»ÖÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Ö¬Öã×Öú ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †Ö×Ö Ö×ÖŸÖß
ˆ¯Öú¸üÖÖÓ“µÖÖ Ö¸êü¤üß“Öê ' Ö¸êü¤üß ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß '²Ö' “Öê úÖ´ÖÆüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü †ÖÆêü. ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ
×¾ÖªãŸÖ ¤êüÖ³ÖÖ»ÖßÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö úÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêü.
(9) ³ÖæÓú¯Ö †Ö¬ÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖÏß ¯Öé£Ö:ú¸üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ : ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ³ÖæÓú¯Ö×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓú×»ÖŸÖ
ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÓÃ£ÖÖ ' ÖÖê›ü»Ö ‹•ÖÃÖß ' †ÖÆêü. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»µÖÖ
³ÖæÓú¯Ö´ÖÖ¯Öú ˆ¯Öú¸üÖÖÓ«üÖ¸êü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ³ÖæÓú¯Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ³ÖæÓú¯Ö ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ¡Öî´ÖÖ×ÃÖú ¯Ö×¡ÖúÖÆüß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß •ÖÖŸÖê. Óú¯ÖÖÖÓ“ÖÖ
(Vibrations) “ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖÓ“ÖÖÆüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ ¤êüÖ³ÖÖ»ÖßÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö úÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öê
»ÖêÖÖ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´Ö ³ÖæÓú¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ«üÖ¸êü êú»Öê •ÖÖŸÖê.

2.2 ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÓú»¯Ö×“Ö¡Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ :
´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÓú»¯Ö×“Ö¡Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ (´ÖÃÖÓÃÖÓ) •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ †ÖÆêü.
µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖëŸÖÖÔŸÖ ´ÖÖŸÖß ¬Ö¸üÖ, ¤üÖ›üß ¬Ö¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ‘Ö™üúÖÓ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖê ŸÖÃÖê“Ö úÖ»Ö¾µÖÖ¾Ö¸üß»Ö
´ÖÖêšü¶Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖê, ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖê êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ
ÃÖÓú»¯ÖÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÓ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ »ÖÖÖŸÖ
‘Öê‰úÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÓú»¯Ö×“Ö¡Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖêÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÓú»¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ×¾Öú×ÃÖŸÖ êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖü.
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹æúÖ “ÖÖ¸ü ´ÖÓ›üôû úÖµÖÖÔ»ÖµÖê †ÃÖãÖ ŸµÖÖÓ“Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
‹æúÖ 16 ÃÖÓú»¯Ö×“Ö¡Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖÓ“Öß úÖ´Öê ¯ÖæÖÔ êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖÓú»¯Ö×“Ö¡Ö
×¾Ö³ÖÖÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“Öê †ÖŸµÖÖ¸üßŸÖ †ÖÆêü.
†) †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ´ÖÖŸÖß ¬Ö¸üÖ ´ÖÓ›üôû, ´Ö.ÃÖÓ.ÃÖÓ, ÖÖ×¿Öú
²Ö) †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ¤üÖ›üß ¬Ö¸üÖ ´ÖÓ›üôû, ´Ö.ÃÖÓ.ÃÖÓ, ÖÖ×¿Öú
ú) †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê ´ÖÓ›üôû, ´Ö.ÃÖÓ.ÃÖÓ, ÖÖ×¿Öú
›ü) †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ×¾ÖªãŸÖ ÖéÆêü ´ÖÓ›üô, ´Ö.ÃÖÓ.ÃÖÓ, ÖÖ×¿Öú
(3)

2.3 ¬Ö¸üÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšüß
¬Ö¸üÖê, ŸÖÃÖê“Ö ÖÖ•ÖÖß ´ÖÖ»Öúß“Öß ¬Ö¸üÖê µÖÖÓ“Öê ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖãÖ ÃÖ¤ü¸ü ¤êüÖ³ÖÖ»Öß“Öê ÃÖ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¬Ö¸üÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, ÖÖ×¿Öú
´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêü. †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“Öê †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß ¬Ö¸üÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ †ÃÖãÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß “ÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´ÖÖ±ÔúŸÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê 10% ¬Ö¸üÖÖÓ“Öß ´ÖÖÃÖãÖ¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö ´ÖÖÃÖãÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖÆüÖß êú»Öß •ÖÖŸÖê. ¬Ö¸üÖ
ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê“Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Öê×¡ÖµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ“Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ÃÖ¤ü¸ü ¤êüÖ³ÖÖ»Öß“Öê
ÃÖ×ÖµÖÓ¡ÖÖ µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêú›æüÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.
¬Ö¸üÖÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖÓÖÖ †Öœüôû»Öê»Öê ¤üÖêÂÖ, ¡Öã™üß ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú
ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ Öê×¡ÖµÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. Öê×¡ÖµÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓú›æüÖ ´ÖÖÃÖæÖ¯Öæ¾ÖÔ
†Ö×Ö ´ÖÖÃÖæÖÖê¢Ö¸ü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¬Ö¸üÖÛÃ£ÖŸÖß †Æü¾ÖÖ»Ö ¬Ö¸üÖ
ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêú›æüÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Öê×¡ÖµÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖÖ
¡Öã™üß/¤üÖêÂÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.

2.4 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê×¬ÖÖß :
•Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ †×³ÖµÖÓŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖÓ×¡Öú –ÖÖÖÖ“Öê
†ªµÖÖ¾ÖŸÖßú¸üÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß †×¬ÖúÖ¸üß / ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
†×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê×¬ÖÖß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ÃÖê¾ÖÖ ¾ÖÖÔ 1 ¾Ö ¾ÖÖÔ 2 “µÖÖ ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏ×¾ÖÂ™ü †×³ÖµÖÓŸµÖÖÓÖÖ ÆÓüÖÖ´Öß
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß 1964 ´Ö¬µÖê ÖÖ×¿Öú µÖê£Öê †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß †×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê×¬ÖÖß (´Ö†¯ÖÏ¯ÖÏ)
†ÃÖê ÖÖ´Öú¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê×¬ÖÖß †ÓŸÖÖÔŸÖ ÖÖ»Öß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ´Öê êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
†) ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖÖêú ÃÖê¾ÖÖ †ÖµÖÖêÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ÃÖê¾ÖÖ ¾ÖÖÔ 1 ¾Ö ¾ÖÖÔ 2 ´Ö¬µÖê
¯ÖÏ¾Öê¿Ö êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü †×³ÖµÖÓŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖ ¯Öã¸ü¾ÖÖß ´ÆüÖæÖ •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ
†Ö×Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖ ¤üÖêÖ †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ×¾Ö³ÖÖÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ
×ÖµÖ´Ö, ¯Ö¨ËüŸÖßê ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê.
 ¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ ¤ü•ÖÖÔ¾Ö¸ü ¯Ö¤üÖê®ÖŸÖß ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê.
 ÃÖê¾ÖÖ¸üŸÖ †×³ÖµÖÓŸµÖÖÓ“Öê –ÖÖÖ ¯ÖãÖ•ÖÖÔÖéŸÖ †Ö×Ö †ªÖ¾ÖŸÖ ú¸üÖê. Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß
´Ö¬Öß»Ö Öê×¡ÖµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü †Ö×Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê
¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ëú¦êü ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖÓ×¡Öúß †Ö×Ö ×¾ÖªãŸÖ Öê×¡ÖµÖ
ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãÖê µÖê£Öê ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ëú¦ü ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê.
†Öã³Ö¾Öß †×³ÖµÖÓŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ, ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö †ÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
(4)

²Ö) ¯Ö¸üßÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê×¬ÖÖß ŸÖ±ìú ÖÖ»Öß»Ö •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ †Ö×Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö (1) Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ, µÖÖÓ×¡Öúß, †Ö×Ö ×¾ÖªãŸÖ ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ÃÖÆüÖµµÖú úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ
†Ö×Ö ÃÖÆüÖµµÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾ÖÖÔ 1 µÖÖÓ“ÖêÃÖÖšüß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¯Ö¸üßÖÖ, (2) Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ, µÖÖÓ×¡Öúß †Ö×Ö
×¾ÖªãŸÖ ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸµÖÖÓÃÖÖšüß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¯Ö¸üßÖÖ (3) Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ÃÖÆüÖµµÖúÖÓÃÖÖšüß
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¯Ö¸üßÖÖ 4) ÃÖê¾ÖÖ¸üŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓÃÖÖšüß úÖ»Ö¾ÖÖ ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö ´ÖÖê•ÖÖß¤üÖ¸ü µÖÖ
¯Ö¤üÖÓú×¸üŸÖÖ †ÆÔüŸÖÖ ¯Ö¸üßÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.

2.5 ÖãÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ :
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖã¹ý †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ‘Ö™üúÖÓ“µÖÖ
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“Öê ÖãÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÃÖÖšüß ´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ (ÃÖÓ.¯ÖÏ.ÃÖÓ.ÃÖã.) µÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß ŸÖßÖ
ÖãÖ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ´ÖÓ›üôêû ÖÖÖ¯Öæ¸ü, ¯ÖãÖê, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÖãÖ×ÖµÖÓ¡ÖÖ
´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ †ÖŸµÖÖ¸üßŸÖ 11 ×¾Ö³ÖÖÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÖãÖ×ÖµÖÓ¡ÖÖ êú»Öê
•ÖÖŸÖê.

2.6 ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö •Ö»Ö×¾Ö–ÖÖÖ :

•ÖÖÖ×ŸÖú ²ÖÑêú“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ •Ö»Ö×¾Ö–ÖÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö †ÓŸÖÖÔŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ×¾ÖÂÖµÖú, ŸÖÃÖê“Ö •Ö»ÖÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¾Ö Æü¾ÖÖ´ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú
†Ö¬ÖÖ¸üÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ×ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ ÆüÖ ´Öãôû ˆ§êü¿Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ´ÖÖÓ›üÖß´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖê, ŸµÖÖµÖÖêÖê
•Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ×¾ÖÂÖµÖú †Ö¬ÖÖ¸üÃÖÖ´ÖÖÏß“Öê ´ÖÖ¯ÖÖ, ¥üœüßú¸üÖ, ŸÖã»ÖÖÖ, ¯Öé£Ö:ú¸üÖ, ÃÖÖšü¾ÖÖ ¾Ö ×¾ÖŸÖ¸üÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖÓ×¡Öú Ö´ÖŸÖê´Ö¬µÖê ¾Ö ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖê µÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ
²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. •Ö»Ö×¾Ö–ÖÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´Öê¸üß ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“Öê
†×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ. ´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“Öê †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö ¤üÖêÖ ´ÖÓ›üôû
úÖµÖÖÔ»ÖµÖê ÖÖ×¿Öú ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
†Ö¬ÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖÏß ÃÖÓú»ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖÓŸÖÖÔŸÖ 5 ×¾Ö³ÖÖÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ •Ö»ÖÃÖÓ¯ÖŸŸÖß ×¾ÖÂÖµÖß †Ö¬ÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖÏß
ÃÖÓú»ÖßŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß úÖµÖÖÔ»ÖµÖê ¯ÖãÖê, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, šüÖÖê, ÖÖÖ¯Öæ¸ü, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß µÖê£Öê
†ÖÆêüŸÖ.
†Ö¬ÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖÏß ¯Öé£Ö:ú¸üÖ ´ÖÓ›üôûÖÓŸÖÖÔŸÖ 3 ×¾Ö³ÖÖÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Öîúß ¤üÖêÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
ÖÖ×¿Öú µÖê£Öê ¾Ö ÖÖê¸êü ÃÖ´Ö¹ý¯ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öê úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêü.
´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ (×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö •Ö»Ö×¾Ö–ÖÖÖ) µÖÖÓ“Öê †ÖŸµÖÖ×¸üŸÖ †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ÃÖÓú»ÖÖ ¾Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ µÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ/•Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÖß
ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüµÖÖ“Öê úÖ´Ö ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üßµÖ ŸÖÖÓ×¡Öú ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß ´ÖÖ±ÔúŸÖ
ºþ. 25 úÖê™üß ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¸üú´Öê“µÖÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öê ”ûÖÖÖß ¾Ö clearance “Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.

3.0

²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß-

¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úŸÖÔ¾µÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖÓÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú (ÃÖÓ¯ÖÏ•ÖÃÖÓÃÖã) µÖÖÓ“Öê †ÖŸµÖÖ×¸üŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖê †) ÃÖê¾Öê“µÖÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê“Öß ²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß šêü¾ÖŸÖß»Ö.
²Ö) ÃÖÖî•ÖµÖ¯ÖæÖÔ ¾Ö ´Ö¤üŸÖß“Öß ¾Öé¢Öß šêü‰úÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¾ÖêôêûŸÖ ×Ö¯Ö™üÖ¸üÖ ú¸ŸÖß»Ö.
ú) ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ ¾Ö ×ÖÂšüÖ šê¾ÖŸÖß»Ö.
µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
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4.0 ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß-

* ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß/ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öß ¾ÖŸÖÔÖæú ÃÖÖî•ÖµÖ¯Öæ¾ÖÔú †ÃÖÖ¾Öß.
* ÖÖÖ×¸üúÖÓú›æüÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ×¸üŸµÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öß.
* ÖÖÖ×¸üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
* ×¾ÖÆüßŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß¯ÖêÖÖ ú´Öß úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Ö¹ý ÖµÖê.
* ÖÖÖ×¸üúÖÓÖß úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ŸÖ¸üŸÖã¤üß, ×ÖµÖ´Ö, †×»Ö×ÖŸÖ ÃÖÓêúŸÖ µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖ¾Öê.

5.0 ÃÖÖ¤êü“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ

†) µÖÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¤êü“µÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓú›æüÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö.
²Ö) Æüß ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öß ÃÖÖ¤ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓ“µÖÖ ”ûÖÖÖßÃÖÖšüß ÖêÆü´Öß“Ö Öã»Ößü †ÃÖê»Ö ¾Ö
ÃÖ´ÖÖÖÖßµÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓ“µÖÖ ²ÖÆãü´Öæ»µÖ ÃÖæ“ÖÖÖÓ“ÖÖ ÖÖÓ×³ÖµÖÔ¯Öæ¾ÖÔú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ýÖ ŸµÖÖŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. Æüß ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öß ÃÖÖ¤ü Ã¾ÖŸÖ:ÆæüÖ úÖÆüß Ö¾ÖßÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü
ÆüŒú ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖß ÖÏÖÆüúÖÓÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖÖÖ-µÖÖ
ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ •ÖÖ¤üÖ ÆüŒú ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖê.

6.0

ÖÖÖ×¸üúÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¤êü“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú (ÃÖÓ.¯ÖÏ.•Ö.ÃÖÓ.ÃÖã.) µÖÖÓ“Öê †ÖŸµÖÖ×¸üŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÖÔ»ÖµÖê µÖÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖ¤êü“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß 1/1/2012 ¯ÖÖÃÖæÖ ú¸üµÖÖÃÖ ú™üß²Ö¬¤ü †ÖÆêü. ÃÖÖ¤êüÃÖ ¾µÖÖ¯Öú
¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß ¤êü‰úÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ/†×³Ö¯ÖÏÖµÖ ´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖÓ“ÖÖ
µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ †Ö¤ü¸ü ú¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖú ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú (ÃÖÓ.¯ÖÏ.•Ö.ÃÖÓ.ÃÖã.) µÖÖÓ“Öê †ÖŸµÖÖ×¸üŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÖÔ»ÖµÖê ÖÖ¡Öß¯Öæ¾ÖÔú
ÖãÖ¾Ö¢Öê“Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß Æü´Öß ¤êüŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ãúšü»µÖÖÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ
ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»Ö, ÃÖÖî•ÖµÖ¯ÖæÖÔ ´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖêÖê ¾ÖŸÖÔÖæú ×´Öôêû»Ö. úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß †×¬Öú
»ÖÖêúÖ×³Ö´ÖãÖ, ÃÖã»Ö³Ö ¾Ö †Ö™üÖê¯Ö¿Öß¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÖÖ×¸üúÖÓ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.
³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖÃÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÖ×¸üúÖÓ“µÖÖ ÖÖ-ÆüÖµÖÖ“Öê úÖ»Ö²Ö¬¤ü ×Ö¸üÖú¸üÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

(6)

