›üÖØôû²Ö ×¯ÖúÖ²Ö§ü»Ö ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»Öê
¯ÖÏ¿Ö ¾Ö ˆ¢Ö¸êü
¸üÖê¯Öê ×ÖÙ´ÖŸÖß
1.

ˆŸÖß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ, ÆüÖ›Ôü¾Öã›ü ú™üàÖ †Ö×Ö Öã™üß ú»Ö´Ö µÖÖ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öß ¸üÖê¯Öê †×¬Öú “ÖÖÓÖ»Öß \
µÖÖêµÖ ×¸üŸÖßÖê ( ²ÖÖµÖÖêÆüÖ›ÔüØÖÖ) ÆüÖ›ÔüØÖÖ êú»Öê»Öß ¾Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¨üŸ ÖßÖê ¤êüÖ³ÖÖ»Ö êú»Öê»Öß ˆŸÖß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¯Ö¨üŸ Öß“Öß ¸üÖê¯Öê †×¬Öú µÖÖêµÖ †ÖÆêüŸ Ö.

2.

ˆŸÖß ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ ¸üÖê¯Öê ŸÖê»Öú™ü ›ÖÖ ¸üÖêÖÖ»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ²Öôûß ¯Ö›üŸÖÖŸÖ Æêü Ö¸êü †ÖÆêü úÖ\

3.

ˆŸÖß ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ ¸üÖê¯Ö Æêü ¸üÖêÖ´ÖãŒŸÖ †ÖÆêü ŸÖ¸ü ¸üÖêÖ¯ÖÏ×ŸÖ Ö¸üú ÖÖÆüß % ´ÆüÖãÖ ˆŸÖß ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ ¸üÖê¯ÖÖ“Öê ´ÖÖŸÖé¾ÖéÖ ¸üÖêÖÖÓÖÖ ×•ÖŸÖêú ²Öôûß ¯Ö›êü»Ö ×ŸÖŸÖêú“Ö ¸üÖê¯Ö ÃÖã¨Ö ²Öôûß ¯Ö›êü»Ö. ÖãúŸÖÖ“Ö ŸÖê»Öú™ü
›ÖÖÖ“Öß »ÖÖÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÆüÖ¾ÖÔ¾Öã›ü ú™üàÖ †Ö×Ö Öã™üß ú»Ö´ÖµÖãŒŸÖ ¸üÖê¯ ÖÖÓ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ˆŸÖß ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ ¸üÖê¯ Öê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÖÖê•Ö¾Öôû êú»Öß ŸÖ¸ü ˆŸÖß ÃÖÓ¾Ö¬ÖáŸÖ ²ÖÖÖê¾Ö¸ü ¸ÖêÖÖ“ÖÖ ±îú»ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸ ÖÖê.
Ö¾ÖßÖ ³ÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸Ö¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏ Ö¸ü“µÖÖ ¸üÖê¯ÖÖÓ“Öß ×¿Ö± Ö¸ÃÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê ?

4.

Ö¾ÖßÖ ³ÖÖÖÖÓŸÖ Øú¾ÖÖ ›ÖØôû²ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÖÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ˆŸÖß ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ ¸üÖê¯ ÖÖÓ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸Ö¾Öß. Ö¾ÖßÖ ³ÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ŸÖê»Öú™ü ›ÖÖ ¸üÖêÖÖ“µÖÖ ×•Ö¾ÖÖÖæÓ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ ÖÖÔ¾Ö Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ˆŸÖß
ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ ¸üÖê¯ Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ³Öã×´Ö Ö ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¯Ö¨üŸÖßÖê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ ¸üÖê¯ÖÖÓ´ Ö¬µÖê ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ ²ÖÖÖêŸÖ ¸üÖê¯Öê ŸÖµÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ ¸üÖêÖÖ“µÖÖ ×•Ö¾ÖÖÖæ (—Öò£ÖÖê´ÖÖêÖÖÃÖ
†ÖòŒ—ÖßÖÖê¯ÖÖê›üßÃÖ ¯Öß¾Æüß ¯Öã×Öúß) “ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖ Öã™üß †Ö×Ö ÆüÖ›Ôü¾Öã›ü úØ™Ö ú»Ö´ÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêóµÖÖ•Ö¾Öôû ÆüÖêŸ ÖÖê ¾Ö ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖÖê.
›üÖ×ôÓû²Ö »ÖÖÖ¾Ö›üß“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ •Öê£Öê ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ ²ÖÖÖÖ 1-2 ×ú´Öß †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖê£Öê Öã™üß Øú¾ÖÖ ÆüÖ›Ôü¾Öã›ü ú™üàÖµÖãŒŸÖ ¸üÖê¯ Öê »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖßŸÖ.
ˆŸÖß ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“µÖÖ ±úôûÖÓ“ Öß ÃÖÖ»Ö ¯ÖÖŸÖôû †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ±úôûÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ ú´Öß †ÖÆêü úÖ\

5.

´ÖÖŸÖé¾ÖéÖÖ“µÖÖ ±úôûÖ“Öß ÃÖÖ»Ö •Öê¾Öœüß •ÖÖ›ü †ÃÖê»Ö ŸÖê¾Öœüß“Ö ˆŸÖß ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ/Öã™üß/ ÆüÖ›Ôü¾Öã›ü úØ™ÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ ±úôûÖÓ“ ÖÖ ÃÖÖ»Ö †ÃÖê»Ö. ´ÖÖŸÖé¾ÖéÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ±úôûÖ“Öß ŸÖÖê›üÖß µÖÖêµÖ
¯ÖŒ¾ÖŸÖê»ÖÖ êú»Öß ŸÖ¸ü ÃÖÖ»ÖÆüß ŸÖê¾Öœüß“Ö •ÖÖ›ü ¸üÖÆüŸ Öê.
×ÖµÖÖÔŸÖßÃÖÖšüß ˆŸÖß ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß Æêü Ö¸ü †ÖÆêü úÖ\

6.

²Ö¸êü“Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ±úôûÖÓ“ÖÖ ‹úÃÖÖ¸ÖÖ †ÖúÖ¸, ¸ÓüÖ, “ÖúÖ ß¯ÖÖÖ µÖÖ ÖãÓÖÖ´Öãôêû ˆŸÖß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÖÔŸÖ ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“Öß ×ÖµÖÖÔŸÖ ú¹ýÖ “ÖÖÓ Ö»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü³ÖÖ¾Ö ×´Öôû¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
¸Ö²Ö¾ÖæÖ µÖÖêµÖ ¯ÖŒ¾ÖŸÖê»ÖÖ ±úôûÖÓ“Öß ŸÖÖê›üÖß êú»µÖÖÃÖ ÊÖ †›ü“ÖÖß ³ÖÖÃÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
›üÖ×ôÓû²ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸÖê ¸üÖêÖ, ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ ¸üÖê¯ÖÖÓ¾¤üÖ¸ê ¯ÖÃÖ¸üŸÖÖŸÖ.

7.

ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü Öã™üß Øú¾ÖÖ ÆüÖ›Ôü¾Öã›ü ú™üàÖµÖãŒŸÖ ú»Ö´ÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêóµÖÖŸÖß»Ö ŸÖÖ•µÖÖ •ÖÖ´ÖÖÓ«üÖ¸ê ÆüÖêŸÖÖê †Ö×Ö ´Ö¸ü ¸üÖêÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÓ“ ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü (²Öã¸ü¿Öß, ×ú™üú, ÃÖã˜Öéú´Öß †Ö¤üß)
×Ö•ÖÕŸ Öãú Ö êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖŸÖß«üÖ¸ê ÆüÖêŸÖÖê.
¯ÖÖò™ü ×´ÖŒ“Ö¸ü (×¯Ö¿¾ÖßŸÖß»Ö ×´ÖÁÖÖ) ×Ö•ÖÕŸÖãú ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ ÃÖÖÓÖÖ.

8.

†Öê»µÖÖ ´ÖÖŸÖß»ÖÖ ²ÖÖÂ¯Öß³Ö¾ÖÖÖ“µÖÖ 100° ÃÖë. ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖÖ»ÖÖ 1 ŸÖÖÃÖÖÃÖÖšüß †ÃÖê ÃÖ»ÖÖ 3 ×¤ü¾ÖÃÖ ×Ö•ÖÕŸÖãú ú¸üÖ¾Öê •µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃÖã´Ö •Öß¾ÖÖÓ“ÖÖ ÖÖ¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. (ÊÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ
×ŸÖ›üÖ»ÖÖ—Öê¿ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ)
¸üÖ. ›üÖ. ÃÖÓ. ëú . ÃÖÓÃ£ÖÖ ¸üÖê¯ÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üŸÖê úÖ\ •Ö¸ü ÆüÖêµÖ, ŸÖ¸ü ˆŸÖß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ, Øú¾ÖÖ Öã™üß, ÆüÖ›Ôü¾Öã›ü ú™üàÖ ¯Öîúß úÖêÖŸÖê\ éú¯ÖµÖÖ ¸üÖê¯Öê ²ÖãúàÖ “Öß ¯ÖÏ×Îú µÖÖ ¾Ö ¤ü¸ü ÃÖÖÓÖÖ.

9.

´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖê¯Öê ×ÖÙ´ÖŸÖ úºþÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ•ÖÖß ³ÖÖÖ¬ÖÖ¸üúÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ŸÖÓ˜ Ö–ÖÖÖ ×¾ÖãúÖ ¸üÖ. ›üÖ. ÃÖÓ. êú. Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ²ÖÖµÖÖêÆüÖ›ÔüØÖÖµÖãŒŸÖ ˆŸÖß ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ (²ÖêÖê×±úÛ¿Ö†»Ö
´ÖÖµÖÎúÖê²Ö«üÖ¸ê ÆüÖ›ÔüØÖÖ êú»Öê»Öß ¸üÖê¯Öê) ¸üÖê¯ÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üŸ Öê (ˆ¤üÖ. ‹. µÖã. ÖãÖôêû †òÖÏÖê ²ÖÖµÖÖê™êüú, †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü) 31 •Öã»Öî 2016 ¯ÖµÖÔŸÖ ¸üÖê¯Öê ¾ÖÖÆüŸÖãú ¾ÖÖôûŸÖÖ 26 ¯ÖÏ×ŸÖ/¸üÖê¯Öê ‹¾ÖœüÖ ¤ü¸ ü
†ÖÆêü. ÊÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¯ÖŸµÖÖÃÖÖšüß www.nrcpomegranate.org ÊÖ ÃÖÓêúŸÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ü ³Öê™ü ªÖ.
ŸÖã´Æüß “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ™üßêú“Öê †Ö×Ö ˆŸÖß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ¸üÖê¯Öê ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üÖÖÚµÖÖ Óú¯ÖµÖÖ“Öê ¯Ö¢Öê ¤êü¾Öæ ¿ÖúŸÖÖ úÖ\

†Ö´Æüß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ÖÃÖæÖ †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ™üßúÖÓ“Öê ¯Ö¢Öê ÃÖã“Ö¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö´Ö“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¿ÖÖÃ˜Ö–ÖÖ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ. •ÖîÖ
‡×¸üÖê¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖµÖÖÔ. •ÖôûÖÖ¾Ö, ‹“Ö.µÖã. ÖãÖôêû †òÖÏß ²ÖÖµÖÖê™êüú †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ‹²ÖßÃÖß ²ÖÖµÖÖê™êüú ¯ÖãÖê †Ö×Ö îú×›ü»ÖÖ ±úÖ´ÖÖÔÃµÖãò×™üú»Ö, †Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü ÊÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ˆŸÖß ÃÖ¾Ö¬ÖáŸÖ ¸üÖê¯ÖÖÓ“Öê
ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¾Ö ×¾ÖŸÖ¸üÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. (ÊÖ ˆ¢Ö¸üÖ“ÖÖ †£ÖÔ †Ö´Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ‹›üÖêÃ ÖÔ ú¸üŸÖÖê †ÃÖê ÖÖÆüß)
10. ¿ÖêŸÖú×¸ü Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¸üÖê¯Öê Ã¾ÖŸÖ: ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê úÖ\
•Ö¸ü ŸÖã´Ö“Öß ²ÖÖÖ ¾Ö ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ 1 ×ú´Öß †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÖÖ ŸÖê»Öú™ü ›ÖÖ ´ÖãŒŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ŸÖã´Ö“µÖÖú›êü ¯ÖòÖ×»ÖÆüÖˆÃÖ Øú¾ÖÖ ¿Öê›üÖê™ü“ Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã´ Æüß Ã¾ÖŸÖ: Öã™üß Øú¾ÖÖ
ÆüÖ›Ôü¾Öã›ü ú™üàÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ¸üÖê¯Öê ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¹ý ¿ÖúŸÖÖ.
11. ¸üÖê¯Öê Ö¸êü¤üß¯Öã¾Öá ´Öß úÖêÖŸµÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘µÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾µÖÖŸÖ.
•Öê£Öê ŸÖÓŸÖÖêŸ ÖÓŸ Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖßú¸üÖ ¾Ö ×¾ÖÎúß ¯ÖÏúßµÖÖ ¸üÖ²Ö¾Ö»Öß •ÖÖŸÖ ÖÃÖê»Ö, †¿Öß ×¿Ö±úÖ¸ÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß ŸÖê£Öß»Ö ¸üÖê¯Öê ‘ÖêµÖÖ¯Öã¾Öá ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ •ÖãÖ ŸÖê †ÖòŒ™üÖê² Ö¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ´ÖÖŸÖé¾ ÖéÖÖ“Öß ¾Ö 5-8
´Ö×ÆüÖê ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¸üÖê¯ÖÖÓ“ Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸Ö¾Öß, úÖ¸Ö Ö¾µÖÖ ¸üÖê¯ ÖÖÓ´Ö¬µÖê ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖÖ“Öß »ÖÖÖê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¤ãüÃÖ¸êü †ÃÖê úß, ¸üÖê¯ Ö¾ÖÖ™üßêú´Ö¬µÖê ×¯Ö¿Ö¾Öß ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ †Ö»Öê»Öß
´ÖÖŸÖß ×Ö•ÖÕŸÖãú êú»Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß. †Ö×Ö ¸üÖê¯ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ÃÖ¿ÖŒŸÖ †ÃÖÖ¾Öß. †ÃÖÖÆüß ÃÖ»»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê úß, ³Ö¸ü¯Öã¸ü ´Öãôêû †ÃÖ»Öê»Öß, 2-3 ´ÖÆüßÖê ¾ÖµÖÖ“Öß Öã™üß ú»Ö´Öê Øú¾ÖÖ ×¯Ö¿Ö¾Öß´Ö¬µÖê 5 ŸÖê
6 ´ÖÆüßÖê ¾ÖµÖ †ÃÖ»Öê»Öß ú»Ö´Öê ×¾ÖúŸÖ ‘µÖÖ¾ÖßŸÖ. ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ²ÖÖµÖÖêÆüÖ›ÔüØÖÖ êú»Öê»Öß ¸üÖê¯Öê ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÖÖê ‘µÖÖ¾ÖßŸÖ.

12. ¸üÖê¯ÖÖÓ«üÖ¸ê úÖêÖŸµÖÖ ¸üÖêÖ ¾Ö Øú›üß“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ²ÖÖÖê´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖÖê\

¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ, ²Öã¸ü¿Öß•ÖµÖ ´Ö¸ü †Ö×Ö ÃÖã˜Öéú´Öß ÊÖ ¸üÖêÖÖÓ“ ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö ×ú™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ×¾ÖŸÖ ¸üÖê¯ÖÖÓ«üÖ¸ê ¾Ö ×¯Ö¿Ö¾ÖßŸÖß»Ö ´ÖÖŸÖßµÖãŒŸÖ ×´ÖÁÖÖÖ«üÖ¸ê ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê.

Ö¾ÖßÖ ²ÖÖÖê“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü
13. Ö¾ÖßÖ ²ÖÖÖ »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ¾Öêôû úÖêÖŸÖß\
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü •Öê¾ÆüÖ ´ÖÖŸÖßŸÖ ¯Öã¸êüÃ ÖÖ †Öê»ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ¾Ö ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ ¤êüÖß»Ö ú´Öß †ÃÖŸÖê ŸÖß ¾Öêôû »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖ µÖÖêµÖ. ÊÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü êú»Öê»Öê ¸üÖê¯ ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖêŸ ÖÖê ¾Ö
¯Öãœüß»Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ ¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ›ü ´Ö•Ö²ÖãŸÖ ÆüÖêŸÖê: ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ†Ö¬Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü êú»µÖÖÃÖ Ö¾ÖßÖ ¸üÖê¯ ÖÖ“µÖÖ úÖê¾ÖóµÖÖ ±úÖÓªÖ ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖ»ÖÖ »Ö¾Öú¸ü ²Öôûß ¯Ö›üŸ ÖÖŸÖ ¾Ö †µÖ ¸üÖêÖÖÓ“µÖÖ
±îú»ÖÖ¾Ö ÆüÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ÃÖÆü•Ö ÆüÖêŸ ÖÖê.
14. Ö¾ÖßÖ ¸üÖêÖ´ÖãŒŸÖ ²ÖÖÖê“µÖÖ »ÖÖÖ¾Ö›üß¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ úÖµÖ úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖ¾Öß.
¯Ö×Æü»Öß ÖÖêÂ™ü ´ÆüÖ•Öê ×Ö¾Ö›ü»Öê»Öß •Ö×´ÖÖ ›üÖ×ôÓû²ÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ÖÖÆüß. Æêü ¯Ö›üŸÖÖôæûÖ ¯ÖÆüÖ¾Öê. ›üÖ×ôÓû² Ö ×¯ÖúÖÃÖÖšüß ×Ö“Ö∙µÖÖ“Öß ´Öã¸ü´ÖÖ›ü •Ö×´ÖÖ µÖÖêµÖ. úÖôûß •Ö×´ÖÖ »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß
™üÖôûÖ¾Öß Øú¾ÖÖ »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
†®Ö¦ü¾µÖÖÓ“ Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ, ÃÖÖ´Öß, †Ö´»Ö¬Ö´Öá¯ÖÖÖ ‡. ²ÖÖ²Öß ´Öé¤üÖ ¯Ö×¸üÖÖÖŸÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖãÖ ‘µÖÖ¾µÖÖŸÖ. ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú ¯ÖÖò×»Ö£ÖßÖ úÖÖ¤üÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖú›üß»Ö ˆÆüÖóµÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ
ÃÖÆüÖ †Öšü¾Ö›êü •Ö×´ÖÖ —ÖÖæúÖ šêü¾Öæ Ö ×Ö•ÖÕŸÖãú ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾Öß. »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß Öøêü ˆÆüÖóµÖÖŸÖ 2 ´Ö×ÆüÖê ˆ‘Ö›üß šêü¾ÖæÖ ×Ö•ÖÕŸ Öãú ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾ÖßŸÖ. ÖãÓ™üÖ¯ÖÖÃÖãÖ 2 ±ãú™ü ¹Óý¤üß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö
•Ö×´ÖÖß¯ÖÖÃÖãÖ 1 ±ãú™ü ˆÓ“Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ¤üß ¾ÖÖ°µÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ›êü »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖßŸÖ. ÖøüµÖÖÓ“Öß ÖÖê»Öß •Ö¸ü 3 ±ãú™üÖ ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü —ÖÖ›êü ÖøüµÖÖŸÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖßŸÖ. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü“Ö »ÖÖÖ¾Ö›ü
ú¸üÖ¾Öß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ†Ö¬Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¹ý ÖµÖê.
Ö¾ÖßÖ ²ÖÖÖ »ÖÖÖ¾Ö›üß¯Öã¾Öá †×±ÏúúÖ —Öë›æü, ŸÖÖÖ, ¬Öï“ÖÖ, Ã¾Öß™üúÖòÖÔ, •¾ÖÖ×¸ü, Øú¾ÖÖ, ÖÆæü, †Ö¤üß ×¯Öêú ‘ÖêŸÖ»µÖÖ ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †ÖÆêü. ×Æü¸ü¾Öôûß“µÖÖ ÖŸÖÖÓ“Öß ×¯Öêú •ÖÃÖê ŸÖÖÖ, ¬Öï“ÖÖ
(ÃÖêÃÖ²ÖÖ×ÖµÖÖ) ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ¯Öã¾Öá •Ö×´ÖÖßŸÖ ÖÖ›üÖ¾ÖêŸÖ ¾Ö ŸÖê 8-10 †Öšü¾Ö›êü ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÆæü ªÖ¾ÖêŸÖ.
»ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ ˆ¢Ö´Ö ÃÖë×¦üµ Ö ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö •Öî×¾Öú ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß ¸üÖêÖ´ÖãŒŸÖ (ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¾Ö ´Ö¸ü) ¸üÖê¯ Öê ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖßŸÖ.

ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ
15. ±úôû ¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß —ÖÖ›üÖ“Öê µÖÖêµÖ ¾ÖµÖ úÖµÖ \
†ÃÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸ ÖÖê úß, —ÖÖ›üÖ“Öê ¾ÖµÖ 3 ¾ÖÂÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö (²ÖÆüÖ¸ü) ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öß. †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üßÆüß •Ö¸ü —ÖÖ›üÖ“Öß ¾ÖÖœü •ÖÖê´ÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü 2 ¾ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸üÆüß ²ÖÆüÖ¸ü ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸ ÖÖê.
16. ›üÖ×ôÓû²ÖÖ´Ö¬µÖê ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß úÖêÖŸÖÖ ²ÖÆüÖ¸ü/ÆÓüÖÖ´Ö µÖÖêµÖ †ÖÆêü\
ŸÖÃÖê ›üÖ×ôÓû²Ö Æêü ÃÖ¤üÖ±ã »Öß —ÖÖ›ü †ÖÆêü ¯ÖÖ ²ÖÆüÖ¸ü ¬Ö¸üÖê Æêü ŸµÖÖ“µÖÖ ˆÂÖ ú™üß²ÖÓ¬Ö ¿ÖßŸÖÖêÂÖ ú™üß²ÖÓ¬Ö Öê˜ ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêü( ´ÆüÖæÖ
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ»ÖÖ ²ÖÆüÖ¸ü ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ ´Öê-•ÖãÖ ´Ö¬µÖê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖéÖ ²ÖÆüÖ¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ×Æü¾ÖÖóµÖÖŸÖ»ÖÖ ²ÖÆüÖ¸ü ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü-†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü ´Ö¬µÖê ‘ÖêŸ Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ÆüÃŸÖ ²ÖÆüÖ¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ
ˆÆüÖóµÖÖŸÖ»ÖÖ ²ÖÆüÖ¸ü (±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ) •ÖÖÖê-±êú²ÖÎ. ´Ö¬µÖê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ †Ó×²ÖµÖÖ ²ÖÆüÖ¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. •Ö¸ü •Öß ²ÖÖÖ ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ ³ÖÖÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ²ÖÖÖêŸÖ ×ú´ÖÖÖ 2 ŸÖê 3
¾ÖÂÖì ÆüÃŸÖ ²ÖÆüÖ¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ.
17. ±ãú »Ö ¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß úÖêÖŸÖÖ ²ÖÆüÖ¸ü/ ÆÓüÖÖ´Ö †ŸµÖÓŸÖ ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †ÖÆêü ¾Ö úÖ ?
•Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÖÖê´Ö¬µÖê úÖÆß ÖÓ³Öß¸ü ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖŸÖ ÆÓüÖÖ´Ö (´ÖéÖ ²ÖÆüÖ¸ü) †Ö×Ö ˆ×¿Ö¸üÖ“ÖÖ †Ó×²ÖµÖÖ ²ÖÆüÖ¸üÖ´Ö¬µÖê “ÖÖÓÖ»Öß ±ãú»Ö ¾Ö ±úôû¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸ Öê, ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ˆ““Ö
ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¾Ö ³Ö¸ü¯ Öã¸ ü ±úôû ÃÖÓµÖÖ †ÃÖŸÖê ´ÆüÖæÖ †×¬Öú Øú´ÖŸÖ ×´ÖôæûÖ ³Ö¸ü¯Öã¸ü Ö±úÖ ¸üÖÆüŸ ÖÖê.
†ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÆüÃŸÖ ²ÖÆüÖ¸üÖŸÖß»Ö ×¯Öêú Æêü “ÖÖÓÖ»Öê †ÃÖŸÖê úÖ¸Ö; ×ú›ü ¾Ö ¸üÖêÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ú´Öß †ÃÖŸÖÖê; ´ÆüÖãÖ ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖ ú´Öß ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ, “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¸ÓüÖ µÖêŸÖÖê ¾Ö ˆ¢Ö´Ö ™üß.‹ÃÖ.‹ÃÖ.
ŸÖ¸üßÃÖã¨üÖ ˆ¿Öß¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ´Öãôêû (†ÖòŒ™üÖê² Ö¸ü) ÆüÃŸÖ ²ÖÆüÖ¸üÖŸÖß»Ö ±ãú»Ö ±ãú»Ö¬ÖÖ¸ü ÖÖ ˆ¿Öß¸üÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ±úôêû ŸÖÖê›üÖßÆüß ˆ×¿Ö¸üÖ (´ÖÖ“ÖÔ) ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×´ÖôûÖÖ∙µÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ³ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü
ÆüÖêŸÖÖê. ‹×¯ÖÏ»Ö-´Öê ŸÖê †ÖòÖÃ™ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ›üÖ×ôÓû² ÖÖ“ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ³ÖÖ¾Ö ú´Öß —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê, ´ÆüÖæÖ ²ÖÆãüŸÖêú¤üÖ ÃÖ¯™ëü. ŸÖê ´ÖÖ“ÖÔ “ÖÖÓ Ö»ÖÖ ³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê.
18. ›Üôû²Ö“µÖÖ ²ÖÖÖêŸÖ ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖê“Öê ×ÖµÖ´ÖÖ úÃÖê ú¸üÖ¾Öê \
•µÖÖ ²ÖÖÖê»ÖÖ ¯Öæ¸êü¯ Öæ¸ü ×¾ÖÁÖÖÓŸ Öß †Ö×Ö ŸÖÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö, ŸµÖÖ ²ÖÖÖêŸÖ “ÖÖÓÖ»Öß ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖê. Æü»ÖŒµÖÖ •Ö×´ÖÖßÃÖÖšüß ±úôû úÖœüÖßÖÓŸÖ¸ü 2-3 ´Ö×ÆüµÖÖ“Öß ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ×¤ü»Öß ¯ÖÖÆüß•Öê
ŸµÖÖ¯ÖÖšüÖê¯ÖÖšü 1 ´Ö×ÆüµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖÖ ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê ŸÖÃÖê“Ö úÖôûµ ÖÖ •Ö×´ÖÖß ÃÖÖšüß 1.5-2 ´Ö×ÆüµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖê.
×¾ÖÁÖÖÓŸÖß úÖôûÖŸÖ- ±ãú»ÖúÖœüÖßÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê“Ö ²ÖÖÖêŸÖß»Ö ÖãÓŸ ÖÖÖÓãŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ, ¾ÖÖôû»Öê»µÖÖ ±úÖÓ¤Ëµ ÖÖ †Ö×Ö —ÖÖ›üÖ“Öê ¿Öë›êü ”ûÖ™Ö¾ÖêŸÖ. —ÖÖ›üÖ»ÖÖ Ö˜ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ´ÖÖ˜Öê“µÖÖ ‹ú
ŸÖéŸÖßµÖÖÓ¿Ö ´ÖÖ˜ÖÖ ªÖ¾ÖêŸÖ, ÖÓŸÖ¸ü †®Ö¦ü¾µÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö —ÖÖ›êü •ÖŸÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ¯ÖÖÖß ªÖ¾Öê.
ŸÖÖÖ úÖôûÖŸÖ- •ÖÖê¯ÖµÖÔŸÖ —ÖÖ›üÖ“Öß ¯ÖÖÖê ×¯Ö¾Öôûß †Ö×Ö ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸ Ö ¯ÖÖÖß ¤êüÖê ²ÖÓ¤ü ú¸üÖ. †Öê»ÖÖ¾ÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Ö¸ü•Öê¯ Öã¸ üŸÖÖ“Ö ªÖ¾Öê. ³ÖÖ¸üß •Ö×´ÖÖßŸÖ ŸÖÖÖ
¾ÖÖœü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß —ÖÖ›üÖ“Öß ´Öãôêû ÖËæ¸ ü¯µÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê ˆ‘Ö›üß ú¸üÖ¾ÖßŸÖ. 10-15 cm »ÖÖÓ²Ö¯ÖµÖÕŸÖ ±úÖÓ¤Ëµ ÖÖÓ“Öß Æü»Öúß ”ûÖ™Öß ú¸üÖ¾Öß ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖß¾ÖÎŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖÖÖôû ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
‡£Öê±úÖòÖ 39% @ 1-2 ×´Ö.»Öß./»Öß. ±ú¾ÖÖ¸üÖ¾Öê. •Öê¾ÖœüÖ •ÖÖÃŸÖ ŸÖÖÖ ×´Öôêû»Ö ŸÖê¾Öœüß ‡£Öê±úÖòÖ“Öß ´ÖÖ¡ÖÖ ú´Öß »ÖÖÖê»Ö. •Öê¾ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖê ÖôûÖ»Öß †ÃÖŸÖß»Ö, ŸÖê¾ÆüÖ ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß ‡£Öê±úÖòÖ
0.5 ×´Ö.»Öß./»Öß. ¯Öã¸êüÃÖê †ÃÖê»Ö. ‡£Öê±úÖòÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ›üß‹¯Öß 5 ÖÏò/×»Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê †ÃÖŸÖÖ, “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÖÖÖôû ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´Ö¯ÖÏ´ ÖÖÖÖŸÖ ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêÖê.
•Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß ÃÖæ¸ ü×ôûŸÖ¯ÖÖê êú»µÖÖ ŸÖ¸ü 22-28 ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÖÖÖôûß“µÖÖ 45 ŸÖê 50 ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸ Öê.

19. ÆüÃŸÖ ²ÖÆüÖ¸ü´Ö¬µÖê ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖ ú¿Öß ¾ÖÖœü¾ ÖÖ¾Öß \
¯ÖÖ‰úÃÖ £ÖÖÓ²Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 20-30 ×¤ü¾ÖÃÖ ØÃÖ“ÖÖ ²ÖÓ¤ü ú¸Ö. ‡£Öê±úÖòÖ 39% @ 2.5×´Ö.»Öß.+DAP@5 ÖÏò./ ×»Ö. “µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê ¯ÖÖÖÖôû ú¸üÖ¾Öß. ¯ÖÖÖÖôû êú»µÖÖÖÓŸ Ö¸ü Æêü ÃÖÓ¯ÖÏê¸üú 21-28
×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß Öò¯£ÖÖò»ÖßÖ †òÃÖê™üßú †ò×ÃÖ›ü @ 1 ÖÏò /100 ×»Ö. (10 ¯Öß ¯Öß ‹´Ö) Öê ±ú¾ÖÖ¸üÖß ú¸üÖ¾Öß Øú¾ÖÖ ¯»ÖòÖÖê×±úŒÃÖ 4% @ 22.5 ×´Ö.»Öß./100 ×»Ö. Ö¸ü•Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ NAA “Öß
¤ãüÃÖ¸üß ±ú¾ÖÖ¸üÖß 7-10 ×¤ü¾ÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü ‘µÖÖ¾Öß.
Öò¯£ÖÖò»ÖßÖ †òÃÖê™üßú †ò×ÃÖ›ü Æêü ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü. Öò¯£ÖÖò»ÖßÖ †òÃÖê™üßú †ò×ÃÖ›ü Æêü 2-4 ´Öß.×»Ö. ‡£ÖòÖÖò»Ö ´Ö¬µÖê ×¾Ö¸ü‘ÖôæûÖ †Ö×Ö 100 ×»Ö. ¯ÖÖµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ
±ú¾ÖÖ¸üÖ¾Öê.

20. ¯ÖÖÖÖôûßÖÓŸÖ¸ü •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ´Öãôêû ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»Öß“Ö ÖÖÆüß. ¯ÖÖÖÖôû ú¹ýÖ 2 ´Ö×ÆüÖê —ÖÖ»Öê úÖµÖ êú»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê \
•ÖÖê¸ ü¤üÖ¸ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ´Öãôêû •Ö×´ÖÖßŸÖ (´ÖãóµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ) •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †Öê»ÖÖ¾ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß, —ÖÖ›ü •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖêÂÖúŸÖ¢¾Öê ‘ÖêŸÖê †Ö×Ö ¯ÖÖêÂÖúŸÖ¢¾Öê †Ö×Ö ÃÖÓ¯ ÖÏê¸üúÖÓ“ÖÖ
†ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê, ŸµÖÖ´Öãôêû —ÖÖ›üÖ“Öß †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê ¾Ö ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖê Øú¾ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. †¿Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß úÖóµÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÓÖÓŸ Ö¸ü Ö¸ü•Ö ÖÃÖ»µÖÖÃÖ
ØÃÖ“ÖÖ ú¹ý ÖµÖê. •Ö¸ü †¿Öß ¯Ö×¸üÃ£ÖßŸÖß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ÆüÖêŸ Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ²ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö úÖóµÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖß»Ö ×Ö“Ö∙µÖÖ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
21. ›üÖôûà²ÖÖŸÖ ‹úÖ —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü ×úŸÖß ±úôêû ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖÆüß•Öê \
—ÖÖ›ü 2 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ²ÖÆüÖ¸ü ‘Öê¾Öã ÖµÖê. ×ŸÖÃÖ-µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ ÖÖÃÖæ Ö ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ‹ú“Ö ²ÖÆüÖ¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ. ¯Ö×Æü»Öê ×¯Öú ‘ÖêŸÖÖÖÖ —ÖÖ›üÖ“ÖÖ ‘Öê¸ ü †Ö×Ö ÃÖ¥üœüŸÖÖ ÖãÃÖÖ¸ü 40-60 ±úôêû/ —ÖÖ› ‘µÖÖ¾ÖßŸÖ.ü (—
ÖÖ›üÖ“Öê ¾ÖµÖ-3 ¾ÖÂÖì) ¤ãüÃÖ¸êü ×¯Öú ‘ÖêŸÖÖÓÖÖ 60-80 ±úôêû/ —ÖÖ›êü ( —ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 4 ¾ÖÂÖì) †Ö×Ö ×ŸÖÃÖ¸êü ×¯Öú ‘ÖêŸÖÖÖÖ 80-100 ±úôê/ —ÖÖ›ü (—ÖÖ›ü ¾ÖµÖ 5 ¾ÖÂÖì ) ÖÓŸÖ¸ü •Öê¾ÆüÖ —ÖÖ›ü 6 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê Øú¾ÖÖ
†×¬Öú †ÃÖê»Ö ŸÖã´Æüß 100-150 ±úôêû/—ÖÖ›ü ‘Öêˆ ¿ÖúŸÖÖ.
22. ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖÖêŸÖ “ÖÖÓÖ»Öß ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ/ ±Ïãú ™ü ÃÖê™ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ±ãú»Öê/ ±úôêû ÖôãûÖ ÖÖ»Öß ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ úÖ \
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ 80% Ö¸ü ±ãú»Öê µÖêŸ ÖÖŸÖ. Ö¸ü ±ãú»Öê ¯Ö¸üÖÖß³Ö¾ÖÖÖÃÖÖšüß †ÃÖ»µÖÖÖê ¯Ö¸üÖÖß³Ö¾ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ÖôæûÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖÓ— Ö ¸üÖ×Æü»Öê»Öß ˆ³ÖµÖØ»ÖÖß ±ãú»Öê ¤êü Öß»Ö ¯Ö¸üÖÖß³Ö¾ÖÖÖ †³ÖÖ¾Öß ÖôæûÖ
¯Ö›üŸÖÖŸÖ. Æêü ÖîÃÖÙÖú ´ÆüÖæÖ úÖôû•Öß ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß.
úÖÆüß ¾ÖêôûÖ ±ú»ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß ±ãú»Öê/±úôêû ±ãú»ÖŸÖÖÖÖ 2-4 †Öšü¾Ö›ü¶Ö¯ÖµÖÕŸ Ö ÖôûŸÖÖŸÖ 2-4 ›ÖµÖŒ»ÖÖê¸ üÖê×±úÖÖòŒÃÖß †òÃÖê™üßú †òÃÖß›ü(2,4 D) Æêü ÃÖÓ¯ ÖÏê¸üú 10 ¯Öß¯Öß‹´Ö µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
±ú¾ÖÖ¸ü»µÖÖÃÖ Öôû £ÖÖÓ²ÖŸÖê. Ö¸ü•Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¤ãüÃÖ¸üß ±ú¾ÖÖ¸üÖß 3-4 †Öšü¾Ö›ü¶ÖÖÓŸ Ö¸ü ú¸üÖ¾Öß
23. ú´Öß/ ±ãú»Ö ¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. úÖµÖ úÖ¸Ö †ÃÖê»Ö\ †Ö×Ö µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¿Öß ú¸üÖ¾Öß \
†µÖÖêµÖ ”ûÖ™Öß †Ö×Ö †ÃÖÓŸÖã»ÖßŸÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ´Öãôûê ( ˆ““Ö ÖÖµÖ™ÒüÖê•ÖÖ ¾Ö ú´Öß ±úÖòÃ±úÖê¸üÃÖ ) ÃÖÓ¯ ÖÏê¸ üúßµÖ †ÃÖÓŸÖã»ÖÖ ÆüÖêŸÖê, ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ú´Öß/±ãú»Ö ¬ÖÖ¸üÖÖ †Ö×Ö ±úôû¬ÖÖ¸üÖÖü ÆüÖêŸ Öê Øú¾ÖÖ ÆüÖêŸÖ“Ö
ÖÖÆüß. •ÖÖÃŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß Ö˜ÖÖ“Öß ´ÖÖ˜ÖÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ØÃÖ“ÖÖ ¤êü‰úÖ ×Ö“Ö¸üÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê. ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ †Ö¬Öß ×¾Ö¦üÖ¾µÖ Ã¯Öã¸ü¤ü“Öê ±ú×™ÔüÖê¿ÖÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê. ¯Öã¸êü¿ÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖë¦üßµÖ ÖŸÖê ™üÖ »µÖÖÃÖ ÃÖã´Ö•Öß¾Ö ×ÎúµÖÖú»ÖÖ¯Ö ÆüÖê‰úÖ •Ö×´ÖÖßŸÖß»Ö ¯ÖÖêÂÖÖ¦ü¾µÖê ×¾Ö¦üÖ¾µÖ ÆüÖêŸ ÖÖŸÖ ¾Ö —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ¿ÖÖêÂÖæÖ ‘ÖêÖê ÃÖÖê¯Öê ÆüÖêŸÖê, ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖŸÖß“ÖÖ ÃÖÖ´Öã ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ÃÖæµÖÔ¯ÖÏúÖ¿Ö, ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ, †Ö×Ö †Ö¦ÔüŸÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ‘Ö™üúÃÖã¨üÖ ±ãú»Ö ¾Ö ±úôû¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ šü¸ üŸÖÖŸÖ. Ã¾Ö“”û ÃÖãµÖÔ¯ÖÏúÖ¿Ö, ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ 35°C ¯ÖµÖÔÓŸÖ, ú´Öß ØÃÖ“ÖÖ †Ö×Ö ´Ö¬µÖ´Ö
†Ö¦üŸÖÖ ±ãú»Ö ¾Ö ±úôû¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß ˆŸéúÂ™ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. •Ö¸üß ›üÖ×ôÓû² ÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸“Öß ±ãú»Öê †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ¯Ö¸üÖÖß³Ö¾ÖÖÖ´Öãôêû (´Ö¬Ö ´ÖÖ¿Öß, ¾ÖÖ¸üÖ µÖÖ´Öãôûê ÆüÖêÖÖ¸êü) ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ ¾Ö
±ãú»ÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÃÖã¬ ÖÖ¸üŸÖê.
24. “ÖÖÓÖ»Öß ±ãú »Ö¬ÖÖ¸üÖÖ †Ö×Ö ±ãú »Ö¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖÖšüß ´Öß úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê\
¯ÖÏ¿Ö ÎÓú. 17, 18, 19 & 20 ¯ÖÆüÖ.

25. ¯ÖÖÖÖôû ú¹ýÖ 2-3 ´Ö×ÆüÖê —ÖÖ»Öê ¯Ö¸ÓüŸÖã ±ãú »Ö¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»Öß“Ö ÖÖÆüß, ´Öß ¯Ö¸üŸÖ ‡£Ö¸êü»Ö Öê ¯ÖÖÖÖôû ú¸üÖ¾Öß úÖ\
‡£Ö¸êü»Ö (¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖÖ¾Ö-ethophon 39% SL) Æêü ‹ú ÃÖÓ¯ÖÏê¸üú †ÖÆêü. ú¬ÖßÆüß ÃÖÓ¯ ÖÏê¸ üúÖÓ“Öß ±ú¾ÖÖ¸üÖß •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ú¹ý ÖúÖ, ŸµÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ, ¯Ö×¸üÖÖ´Öß
¾ÖÖœüß¾Ö¸ü ÖúÖ¸ÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×¤üÃÖæ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. †ÃÖÓŸÖæ»ÖßŸÖ ¯ÖÖêÂÖÖ †Ö×Ö ØÃÖ“ÖÖÖ´Öãôû úÖÆüß ÃÖÓ¯ ÖÏê¸ üêú, ú²ÖÔ-Ö˜Ö Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖêÂÖúŸÖ¢¾Öê †ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ ÆüÖêŸ ÖÖŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ “ÖÖ¯Ö
²ÖÃÖŸÖÖê.
•ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖë×¦üµÖ ÖŸÖê/Ã»Ö×¸ü ‡. “ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü †Ö×Ö 2 ÃÖã´Ö†®Ö¦ü¾µÖÖ“µÖÖ ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖ ú¸üÖ¾µÖÖ •µÖ´Ö¬µÖê znso4 @0.3%, mnso4 @0.6% Boric acid (17% B)
0.6% or ÃÖÖê»µÖãò²ÖÖê¸ü (20% B) Æêü ‹úÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖÖê 2 ÖÏò/×»Ö. Öê ‘µÖÖ. NAA “Öß ±ú¾ÖÖ¸üÖß ¯ÖÏ. Îú. 19 ¯ÖÏ´ÖÖÖê ú¸üÖ¾Öß.
26. ±úôû¬ÖÖ¸üÖÖ ú¿Öß ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öß\ •ÖÖÃŸÖ ˆ³ÖµÖØ»ÖÖß ±ãú»Öê (¿ÖêŸÖú¸üß •µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¤üß ±ãú »Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ) úÃÖê ×´Öôû¾ÖÖ¾ÖêŸÖ \
ÃÖë×¦üµÖ ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ. (¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ ¤üÖêÖ¾ÖêôûÖ) znso4 @0.3%, Mnso4 @0.6%, Boric Acid (17% B) @0.6% †Ö×Ö soluber (20% B) @ 0.5% ±ú¾ÖÖ¸üÖ.
±ãú»Öê µÖêµÖÖ“µÖÖ †ÖÖÖê¤ü¸ü ¯ÖÖÖÖôûß“µÖÖ 15-20 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖÓŸ Ö¸ü •Öê¾ÆüÖ Ö¾ÖßÖ ¯ÖÖ»Ö¾Öß µÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ NAA “Öß ±ú¾ÖÖ¸üÖß ¯ÖÏ. Îú. 19 ÖãÃÖÖ¸ü, Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öß.
27. ÃÖÖÃúÖ»›ü úÃÖê ™üÖôûÖ¾Öê \
ˆÆüÖóµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖÃúÖ»› Æüß †›ü“ÖÖ ˆ¤ü³Ö¾ÖŸÖê. •ÖÖÃŸÖ ÃÖÖÃúÖ»› Æêü ±úôûÖÓ“µÖÖ ²ÖÖÊ †Ö¾Ö¸üÖÖ¾Ö¸üŸ Öß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÃÖÖÃúÖ»› ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ”ûÖ™Öß †¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ú¸üÖ úß ±úôêû
¯ÖÖÖÖÖÖ»Öß —ÖÖú»Öß •ÖÖŸÖß»Ö. ²ÖÖÖê»ÖÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖÖ •ÖêÖêú¹ýÖ ÃÖÖÃúÖ»› ™üÖôûŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ²ÖòØÖÖ Øú¾ÖÖ ±úôûÖÓÖÖ —ÖÖúÖê ÆüÖ ˆ¢Ö´Ö ¯ÖµÖÖÔµ Ö †ÖÆêü. ²Ö™ü¸ ü ¯Öê¯Ö¸ü ²ÖòÖ Øú¾ÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ
¯ÖÏŸÖß“Öê ÖÖòÖ †Öê¾ÆüÖ ¯ÖÖò×»Ö¯ÖÏÖê¯ Öß»ÖßÖ ²ÖòÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ.
28. úÖÆüß ¤üÖÖê ÖÖ ŸÖ¯Ö×ú¸üß ¸ÓüÖ µÖêŸÖÖê\ ˆ¯ÖÖµÖ úÖµÖ\
µÖÖ»ÖÖ ‹×¸ü»Ö ²ÖÎÖˆØÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖÓŸÖ×¸üú ×²Ö‘ÖÖ›ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ˆÆüÖóµÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖê ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê †×ŸÖ¯ÖŒ¾Ö ±úôûÖ´Ö¬µÖê ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾Öêôêû¾Ö¸ü ŸÖÖê›üÖß ú¸üÖ. ¯ÖÖêÂÖú ¦ü¾µÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû •ÖÖÃŸÖ
±îú»ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖê; ´ÆüÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ †®Ö‘Ö™üúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ˜ÖÖ ÊÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ªÖ¾µÖÖŸÖ.
29. ¤üÖµÖÖÓÖÖ Ö›ü¤ü »ÖÖ»Ö ¸ÓüÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸÖß ¯ÖÖêÂÖú ¦ü¾ µÖ †Ö×Ö Æü¾ÖÖ´ÖÖÖ »ÖÖÖŸÖê\
×¤ü¾ÖÃÖÖ ˆÂÖŸÖÖ ¾Ö ¸üÖ˜Öß £ÖÓ›üß ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ †Ö¦ÔüŸÖÖ Æêü ±úôûÖÓÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¤üÖµÖÖÓÖÖ »ÖÖ»Ö ¸ÓüÖÖ µÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖÖê. ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, •Ö¸ü ŸÖê»µÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¸üÖêÖÖÓ“ÖÖ
¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´ÖéÖ ²ÖÆüÖ¸ü µÖÖêµÖ †ÖÆêü ¤üÖµÖÖÓ“ÖÖ ¸ÓüÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖê™òü×¿ÖµÖ´Ö ÆüÖµÖ›ÒüÖê•ÖÖ ±úÖòÃ±êú™ü (KH 4PO4) @ 10 g/lit. 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÖÓŸÖ¸ü ±ú¾ÖÖ¸ü»µÖÖÃÖ ±ú¸üú
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
30. ´ÖÖêšêü †ÖúÖ¸Ö“Öê ±úôû †Ö×Ö Ö›ü¤ü »ÖÖ»Ö ÃÖÖ»Ö †Ö×Ö ¤üÖÖê †Ö¤üß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ †ÃÖÖÖ-µÖÖ ±úôûÖÓÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖêÂÖú ¦ü¾µÖÖÓ“Öß Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê \
±úôûÖÓ“Öê †ÖúÖ¸ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸êü ¯ÖÖêÂÖú ¦ü¾µÖê- Ã±ãú¸ü¤ü, ´ÖòÖß•Ö, Ø—Öú. ±úôû ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß KH2PO 4 @10 g/lit. & Mnso4 @ 6 g/lit. µÖÖÓ“Öß ŸÖßÖ ¾ÖêôêûÃÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ
†ÓŸÖ¸üÖÖê ±ú¾ÖÖ¸üÖÖß ú¸üÖ¾Öß. ¯ÖÖ»ÖÖ¿Ö ×¾Ö¸ü‘ ÖôûÖÖ¸ß •Öî×¾Öú ÖŸÖê •µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖÖ»ÖÖ¿Ö ¾ÖÖœüµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖêÆüß ±úôûÖÓ“ÖÖ †ÖúÖ¸ ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸ ÖÖŸÖ. Boric acid @
0.25% “µÖÖ ŸÖßÖ ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖ ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ ŸµÖÖ¯Öîúß úôûß µÖêµÖÖ“µÖÖ †Ö¬Öß ‹ú ±ú¾ÖÖ¸üÖß †Ö×Ö ˆ¸ü»Öê»µÖÖ ¤üÖê Ö ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖ 30 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖÖê ±úôû ¬ÖÖ¸üÖêÖÓŸÖ¸ü êú»µÖÖÖê ±úôûÖÓ“ÖÖ
†ÖúÖ¸ ¾ÖÖœüŸ ÖÖê ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê.
´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ca “µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ±úôûÖÓ“ÖÖ ¸ÓüÖ Ö›ü¤ü µÖêŸ ÖÖê. †ÖÓ²Öê ²ÖÆüÖ¸üÖŸÖß»Ö ±úôûÖÓÖÖ ²Ö™ü¸ü ¯Öê¯ Ö¸ü Øú¾ÖÖ ¯ÖÖò»Öß¯ÖÏÖµÖ»ÖßÖ ÖÖòÖ woven ×¯Ö¿Ö¾µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖÖê ±úôûÖÓ“ ÖÖ ¸ÓüÖ Ö›ü¤ü ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ
ÆüÖêŸÖê.
0.3% Ø—Öú ÃÖ»±êú™ü ±ú¾ÖÖ¸üÖßŸÖãÖ †Ö×Ö ×¾Ö¦üÖ¾µÖ ÖŸÖ ´ÆüÖæÖ EDTA Ø—Öú ×¤ü»µÖÖÃÖ »ÖÖ»Ö ¸ÓüÖ µÖêŸÖÖê ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê.

31. ¸üÖ. ›üÖ. ÃÖÓ. ëú. Öê ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖ Ö¾ÖßÖ •ÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú »µÖÖ †ÖÆêüŸÖ\
ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖÖšüß ¤üÖêÖ ÃÖÓú¸üßŸÖ •ÖÖŸÖß †Ö×Ö ¤üÖêÖ •ÖÖŸÖß †ÖÖ¸ü¤üÖÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×šüúÖÖß ²ÖÆãü×¾Ö×¾Ö¬Ö “ÖÖ“ÖµÖÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ †ÖÆüêŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ×ÖúÖ»Ö
ÆüÖŸÖß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê ¾ÖÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ×¸üŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖß»Ö.
32. ÃÖã¯Ö¸ü ³ÖÖ¾ÖÖ ÆüÖ ³ÖÖ¾ÖÖ ¯ÖêÖÖ ¾ÖêÖôûÖ úÃÖÖ †ÖÆêü\
´Ö.±ãú.éú.×¾Ö. ¸üÖÆãü¸ üß ÖãÃ ÖÖ¸ü ÃÖã¯Ö¸ü ³ÖÖ¾ÖÖ Æêü ³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖêÖÖ 15-20 ×¤ü¾ÖÃÖ »Ö¾Öú¸ü ¯Ö×¸ü¯ ÖŒ¾Ö ÆüÖêŸÖê. †Ö×Ö ³ÖÖ¾µÖÖ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖúÖ¸ †Ö×Ö ¸ÓüÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ.›üÖ.ÃÖÓ.ëú. µÖê£Öê ÊÖ ¾ÖÂÖá ÃÖã¯Ö¸ü
³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯Ö×Æü»Öê ×¯Öú ‘ÖêŸ Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
33. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÓ›ü¸ü±ãú »Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ µÖÖêµÖŸÖê ²Ö§ü»Ö ŸÖã´Ö“Öê ´ÖŸÖ \
USA ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÓ›ü¸ü±ãú»Ö Æêü ‹ú ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö ²Ö∙µÖÖ“Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¿ÖßŸÖ ¾Ö ˆÂ—Ö ú™üß²Ö¬ÖßµÖ ¾ÖÖÖ (¾ÖÓ›ü¸ ü±æú»Ö, ¯ÖÖê´Ö¾ÖÓ›ü¸ ü, †»Öá ¾ÖÓ›ü¸ü±æú»Ö,
‡ÔÃ˜ÖÖµÖ»Öß ¾ÖÓ›ü¸ü±ãú»Ö ¯Öß.•Öß. 101-2 ‡) ˆÂÖú™üß²Ö¬ÖßµÖ ¾ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ˆÂÖ ¾Ö ¿ÖãÂú †Ö×Ö ´Ö¬µÖ´Ö ¿ÖãÂú ³ÖÖÖÖŸÖ ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸ Ö ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖµÖ Öê˜ÖÖÓ´Ö¬µÖê Æêü ¾ÖÖÖ
±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ÖÖÆüß.
34. ¾ÖÓ›ü¸ü±æú»Ö Æêü ³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖêÖÖ ˆŸéúÂšü †ÖÆêü úÖ\ ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸ú †ÖÆêü úÖ \
³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÖÖ ÖÖê›ü “Ö¾Öß“Öê †Ö×Ö ´Ö‰ú ¤üÖÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ±úôêû †Ö¾Ö›üŸ ÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôûê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšêüŸÖ ¾ÖÓ›ü¸ü±ãú»Ö µÖÖêµÖ ÖÖÆüß.
¸üÖ.›üÖ.ÃÖÓ.ëú. ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÓ›ü¸ü±ãú»Ö “Öß —ÖÖ›êü 2 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ †•ÖæÖÆüß ±æú»Öê »ÖÖÖ»Öß ÖÖÆüßŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ŸµÖÖ —ÖÖ›üÖÓ“Öß ¯ÖÖÖê ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ²Öôûß ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
›ü
Ö
×ôÓ
û
²
Ö
»ÖÖÖ¾Ö›ü
ßŸÖß»Ö †ÓŸÖ¸ü ×úŸÖß †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê\
35.
×¿Ö±úÖ¸ü¿ÖßÖãÃÖÖ¸ü 4-5 ´Öß (15±ãú) x 3´Öß (10±ãú) ¯ÖÏ×ŸÖ ‹ú¸ü 296 —ÖÖ›êü ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ.›üÖ.ÃÖÓ.ëú. ´Ö¬µÖê ÃÖ‘ÖÖ »ÖÖÖ¾Ö›üß“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.

36. ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÖêŸÖ úÖêÖŸÖß †ÖÓŸÖ¸ü¯Ößê ‘µÖÖ¾ÖßŸÖ †Ö×Ö úÖêÖŸÖê ‘Öê‰ú ÖµÖêŸÖ\
ŸÖÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü Æüß¸ü¾Öôûß“Öß ÖŸÖê †ÃÖ»Öê»Öß ×¯Öêú ›üÖØôû²ÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÓŸÖ¸ü×¯Öú ´ÆüÖæÖ ‘µÖÖ¾ÖßŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü Æüß ×¯Öêú •Ö´ÖßÖß´Ö¬Öê ÖÖ›üÖ¾ÖßŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †ÃÖÖÖ¸üß ÃÖã´Ö•Öß¾ÖÖÓ“ Öß
ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê ¾Ö •Ö×´ÖÖß“ÖÖ ¯ÖÖêŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üŸÖÖê. ´ÖúÖ, ÖÆæü, •¾ÖÖ¸üß, ²ÖÖ•Ö¸üß, ¾ÖÖ™üÖÖÖ Æüß ×¯Öêú ‘ÖêŸ Ö»µÖÖÖê ÃÖã˜Öéú´Öà“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖê. ÃÖã˜Öéú´Öà“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÖÖêŸ Ö †±ÏúßúÖ —Öë›æü
(¾ÖÖÖ-¯ÖãÃÖÖ ²ÖÓÃÖŸÖß Öë¤üÖ) “Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖ¾Öß. “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß Æêü ×¯Ö ÃÖ»ÖÖ 6 ŸÖê 7 ´Ö×ÆüÖê šêü¾ÖÖ¾Öê.
†ÖÓŸÖ¸ü×¯Ö ´ÆüÖæÖ úÖÓ¤ê, ™ü´ÖÖ™êü, ×´Ö“Öá, ¾ÖÖÓÖê, ²Ö™üÖ™êü, òú¯ÃÖßú´Ö, ÖÖ•Ö¸ü, Æü¸ü³Ö¸üÖ, ˆ›üß¤ü, ŸÖã¸ ü, ãú»Ö£Öúß, ¸üÖ•Ö´ÖÖ, ÃÖÖêµÖÖ²ÖßÖ, ¾Öê»Ö¾ÖÖáµÖ ×¯ÖúÖÓ´Ö¬µÖê- úÖú›üß, ™ü¸ ü²Öã•Ö, Ö¸ü²Öã•Ö,
±ãú»ÖÖÓ´Ö¬µÖê- •Ö¸ü²Öê¸üÖ, »Öò›üß†Öê»ÖÃÖ, Æüß ÃÖã˜Öéú´Öß ¾ÖÖœü¾ÖŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæÖ Æüß ×¯Öêú ‘ÖêÖê ™üÖôûÖ¾Öê. ¾Öê»Ö¾ÖÖáµÖ ×¯ÖúÖÓ´Öãôêû ×ú™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ¾ÖÖœüŸÖÖê ŸµÖÖ´Öãôêû †Öêú ¸üÖêÖÖÓ“ ÖÖ ÃÖã´Ö•Öß¾ÖÖÓ“ÖÖ ±îú»ÖÖ¾Ö
¾ÖÖœüŸÖÖê ; ´ÆüÖæÖ ŸÖê †ÖÓŸÖ¸ü×¯Ö ´ÆüÖæÖ ™üÖôûÖ¾ÖêŸÖ. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ±úôû×¯Öêú, ¯ÖÖ»Öê³ÖÖ•µÖÖ †Ö×Ö ±ãú»Ö×¯Öêú µÖÖŸÖ ±ãú»ÖØú›üß“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê ; ´ÆüÖæÖ Æüß ×¯Öêú ‘ÖêÖê ™üÖôûÖ¾ÖêŸÖ.
¯ÖÖ»Öê³ÖÖ•µÖÖ ¾Ö ±ãú»Ö×¯ÖúÖÓ´ Ö¬µÖê †Öêú ×ú™üúÖÓ“µÖÖ ÃÖã¯ŸÖ †¾ÖÃ£ÖÖ •ÖŸÖÖ ÆüÖêŸ ÖÖŸÖ ´ÆüÖæÖ Æüß ×¯Öêú †ÖÓŸÖ¸ü×¯Öú ´ÆüÖæÖ ™üÖôûÖ¾ÖßŸÖ.
37. ±ãú »Ö¬ÖÖ¸üÖÖ †Ö×Ö ±úôû¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß ”ûÖ™Öß“Öß µÖÖêµÖ ¯Ö¬¤üŸÖ úÖêÖŸÖß\ ”ûÖ™Öß ¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ úßŸÖß ¾ÖêôûÖ ú¸üÖ¾Öß\
µÖÖêµÖ ‘Öê¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖêÃÖÖšüß †Ö×Ö ±úôû ¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß ¾ÖÂÖÖÔŸÖãÖ ¤üÖêÖ ¾ÖêôêûÃÖ ”ûÖ™Öß ú¸üÖ¾Öß. i) úÖœüÖß ¯Ö¿“ÖÖŸÖ »ÖÖê“Ö“Ö ´ÖãµÖ ”ûÖ™Öß ú¸üÖ¾Öß. ii) ±ãú»ÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖŸÖê“µÖÖ úÖôûÖŸÖ
Æü»Öúß (10-15 ÃÖê´Öß ú¹ýÖ)”ûÖ™Öß ú¸üÖ¾Öß. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖŸÖ ”ûÖ™Öß ú¹ý ÖµÖê. —ÖÖ›üÖÓ“µÖÖ ˆÓ“ÖßÖãÃÖÖ¸ü •Ö´ÖßÖß¯ÖÖÃÖãÖ ¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖÖÖŸÖ 30-60 ÃÖÓ´Öß. ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ±úÖÓ¤Ëµ ÖÖ úÖœãüÖ ™üÖ µÖÖŸÖ.
Ö¸ü›ü ”ûÖ™Öß ÖêÆü´Öß ™üÖôûÖ¾Öß, ´ÖÖÖß»Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖÖœüÖßÖãÃÖÖ¸ü ×¾ÖÁÖÖÓŸ Öß †¾ÖÃ£ÖêŸ Ö ”ûÖ™Öß ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ú¸üÖ¾Öß. —ÖÖ›üÖ“µÖÖ “ÖÖêÆüÖê² ÖÖ•ÖãÓÖß ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÂÖá Ö¾ÖßÖ ±úÖÓ¤ËµÖÖ µÖê‰ú ªÖ¾µÖÖŸÖ.
38. ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“µÖÖ ±úôûÖ“Öß ŸÖÖê›üÖß êú¾ÆüÖ ú¸üÖ¾Öß\
›üÖ×ôÓû²ÖÖ“Öê ±úôû Æêü ÖÖòÖ Œ»ÖÖµÖ´ÖêŒ™Òüßú ŸÖŸ¾Ö “Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öß ŸÖÖê›üÖß ±úôûÖ“Öß ¯ÖæÖÔ ¯Ö×¸ü¯ ÖŒ¾ÖŸÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸ Ö¸ü ú¸üÖ¾Öß. ³ÖÖ¾ÖÖ µÖÖ ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ “ÖÖ úÖôû ÃÖÆüÖ
´Ö×ÆüÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖ¸ü ÖÖê¿ÖÖÃÖÖšüß 5 ´ÖÆüßÖê †ÃÖŸÖÖê. ÆüÖ úÖôû ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß µÖÖ ÖÖêÂ™üß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê, ÆüÖ úÖôû úÖÆüß †Öšü¾Ö›ü¶ÖÃÖÖšüß ¾ÖêÖôûÖ †ÃÖã
¿ÖúŸÖÖê.
39. ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ úÖêÖŸÖê úÖ´Öê ú¸üÖ×¾ÖŸÖ\
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ êú»Öê»µÖÖ ÖŸÖÖÓ“Öß ´ÖÖ˜ÖÖ ×¤ü»Öß ¯ÖÖÆüß•Öê †Ö×Ö ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ šü¸ üÖ×¾Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ØÃÖ“ÖÖ ú¸üÖ¾Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß †²ÖÖ×¬ÖŸÖ ¸üÖÆüŸ Öê. ”ûÖ™Öß Æüß ŸÖÖê›üÖß ¯Ö¿“ÖÖŸÖ »ÖÖê“Ö“Ö
ú¸üÖ¾Öß. Ö¸ü•ÖêÖæÃÖÖ¸ü úß›ü, ¸üÖê Ö, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¾ÖêôûÖ¯Ö˜ÖúÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üÖ¾ÖÖ.
40. Ö¾ÖßÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü êú »Öê»µÖÖ —ÖÖ›üÖÖÖ †ÖúÖ¸ ¤êüÖê ú¬Öß ÃÖã¹ý ú¸üÖ¾Öê\
ÃÖÆüÖ ŸÖê ²ÖÖ¸üÖ ´Ö×ÆüÖê ÖÓŸ Ö¸ü Øú¾ÖÖ —ÖÖ›ü 4 ±ãú™ü ˆÓ“Öß“Öê —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ”ûÖ™Öß †Ö×Ö †ÖúÖ¸ ¤êüÖê ú¸üÖ¾Öê.

41. —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¾ÖµÖÖ ÖãÃÖÖ¸ü ”ûÖ™Öß“µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß úÖêÖŸµÖÖ\
Ö¾ÖßÖ »ÖÖÖ¾Ö›üßŸÖ, ²ÖÆüÖ¸ü ‘ÖêµÖÖ †Ö¬Öß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ (2¾ÖÂÖÖÔ ¯ÖµÖÕŸÖ) juvenile —ÖÖ›üÖ´Ö¬Öß»Ö †Ö›ü¾ÖÖ×ŸÖ›ü¾µÖÖ •ÖÖÖÖµÖÖ ±úÖÓ¤Ëµ ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ™ü¸ü¿Öã™ü úÖœüÖ¾ÖêŸ Ö. ›üÖØôû²ÖÖ´Ö¬µÖê ”ûÖ™üÖß ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ ¾Ö
±úôû¬ ÖÖ¸üÖêÃ ÖÖšüß»Ö ¤êü Öß»Ö êú»Öß •ÖÖŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖµÖ¯ÖÖê, ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß ¿Öë›ü¶Öú›ü“µÖÖ ˆ¯Ö-±úÖÓªÖ“Öß 5-6 ‡Ó“Ö Æü»Öúß ”ûÖ™üÖß ú¸üÖ¾Öß. ±úôû ŸÖÖê›üÖßÖÓŸÖ¸ü, ´ÖéŸÖ †Ö×Ö ¾ÖÖôû»Öê»µÖÖ ±úÖÓªÖ,
†Ö›ü¾µÖÖ ×ŸÖ›ü¾µÖÖ ±úÖÓ¤ËµÖÖ, ¯ÖÖÖ ±ãú™ü¾ Öê ‡ŸµÖÖ¤üß ŸÖÖÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖÖÖÖ úÖœüÖ¾ÖêŸ Ö.

´Öé¤üÖ †Ö×Ö †®Ö¦ü¾µÖ
42. †Ö´Ö“µÖÖú›êü úÖóµÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“Öê ×¯Öú ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ»»ÖÖ ×´Öôêû»Ö úÖ ?
ÖÖÆüß, úÖóµÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“Öê ×¯Öú ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸ü ŸÖã´Ö“µÖÖú›êü ¯ÖµÖÖÔµÖß •Ö×´ÖÖß ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ³Ö¸ü¯Öã¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖêÓ×¦üµ Ö ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö
ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ×Ö“Ö∙µÖÖ“ÖßÆüß ÃÖÖêµÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö. ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ 3 ŸÖê 4 ´Ö×ÆüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ²ÖÓ¤ü šêü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.

43. úÖôûß •Ö´ÖßÖ ›üÖ×ôÓû²Ö ×¯ÖúÖÃÖ µÖÖêµÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ´Öß •Ö´ÖßÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê úÖ ?
•Ö×¸ü úÖóµÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ ›üÖ×ôÓû²Ö ×¯Öú ‘ÖêµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸ÃÖ ÖÃÖ»Öß ŸÖ×¸ü ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ •Ö¸ü úÖ úÖóµÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ Æêü ×¯Öú ‘µÖÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ³Ö¸ü¯Öã¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖë×¦üµÖ ÖŸÖÖÓ“ÖÖ (40 ×ú»ÖÖê/—
ÖÖ›ü/¾ÖÂÖÔ) ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ×Æü¸ ü¾Öôûß“Öß ÖŸÖê ¯Öê¸üÖ¾ÖßŸÖ ¾Ö ãú•ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸êüÃ ÖÖ †Öê»ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖß •Ö×´ÖÖßŸÖ ÖÖ›üÖ¾ÖßŸÖ. †ÃÖê êú»µÖÖÖê •Ö×´ÖÖßŸÖß»Ö ÃÖÛ“”û¦üŸ ÖÖ ¾ÖÖœêü»Ö ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû
•Ö×´ÖÖßŸÖß»Ö ×Ö“Ö∙µÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. “ÖÖÓÖ»µÖÖ ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß úÖóµÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ 3-4 ´Ö×ÆüµÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖÖ ¤êüÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
44. ´Öß ÃÖ¾ÖÔ ÖŸÖê ¤êüŸÖ †ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã —ÖÖ›üÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ¯ÖÖ×Æü•Öê ŸÖ¿Öß ÖÖÆüß. ´Öß úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê ?
ŸÖã´Æüß ŸÖã´Ö“µÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖß»Ö ´Öé¤êü“ÖÖ ÃÖÖ´Öã ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ¾ÖÖÆüúŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖãÖ ‘µÖÖ¾Öß. •Ö¸ü ÃÖÖ´Öã 8.5 ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ»ÖÖ ‹ŒÃÖ“Öë•Öê²Ö»Ö (×¾Ö×Ö´ÖµÖ µÖÖêµÖ
ÃÖÖê×›üµÖ´Ö“Öß ™üŒê ¾ÖÖ¸üß) ÃÖÖê×›üµÖ´Ö ¯Ö¸üÃÖë™êü•Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖãÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö (‡Ô. ‹ÃÖ. ¯Öß) •Ö¸ü ŸÖÖê 13% †×¬Öú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê •Ö×´ÖÖßŸÖß»Ö ÃÖÖê›üßÃÖß™üß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸÖã´Æüß
“ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ“Öê ¯ÖÖÖß •Ö×´ÖÖßŸÖãÖ ³Ö¸ü¯ Öã¸ ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖÆæü ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü (×»ÖØ“ÖÖ) ´ÖÖŸÖß¯Ö×¸üÖÖÖ“µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ×•Ö¯ÃÖ´Ö“µÖÖ Ö¸ü•Öê ÖãÃ ÖÖ¸ü ×•Ö¯ÃÖ´Ö ™üÖ Ö¾ÖÖ. •Ö¸ü •Ö×´ÖÖ ÃÖÖê›üßú ÖÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü ŸÖã´Æüß ˆ““Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öê ÃÖë×¦üµÖ ÖŸÖ/µÖã×Öú †Ö´»Ö •Ö×´ÖÖßŸÖ ™üÖ »Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
45. ´Ö»ÖÖ ´Öé¤êü“Öê ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖê¯Öê ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖÖÓÖÖ ¾Ö ×²Ö‘ÖÖ›üµÖãŒŸÖ ´Öé¤üÖÓ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ÃÖÖÓÖÖ ?
´ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê Æüôæû¾ÖÖ¸ü Æü»Öêú ¯ÖÖÖß ÃÖÖê›üÖ¾Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Ö †Öê»µÖÖ ´ÖÖŸÖß“ÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ œêüãúôû ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
I)
•Ö¸ü †Öê»µÖÖ ´ÖÖŸÖß“ÖÖ œêüãúôû ŸÖµÖÖ¸ü Ö ÆüÖêŸÖÖ ´ÖÖŸÖß“Öê úÖ ÃÖã™êü ÆüÖê¾ÖæÖ ²ÖÖê™üÖŸÖãÖ Öôæû »ÖÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê •Ö×´ÖÖ ¾ÖÖ»ÖãúÖ´ÖµÖ/ÃÖÛ“”û¦ü †ÖÆêü ¾Ö •Ö×´ÖÖßŸÖ ÃÖë×¦üµÖ ú²ÖÔ ³Ö¸ü¯Öã¸ ü
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖÆêü ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê.
II)

•Ö¸ü †Öê»ÖÖ ´ÖÖŸÖß“ÖÖ †Ö¤üß ÃÖÆü•Ö œêüãúôû ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ´ÖÖŸÖß ×“Öú™ü •ÖÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü •Ö×´ÖÖ ×“Öú™ü ¾Ö †ÃÖÛ“”û¦ü †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ 50% ‡ŸÖúß ¾ÖÖôæû ¾Ö ÃÖë×¦üµÖ

¯Ö¤üÖ£ÖÔ ×´ÖÃÖôûÖ¾ÖêŸÖ.
III)

£ÖÖê›ü Ö¸ü² Ö×¸üÖ £ÖÖê›êü ×“Öú™ü ¾Ö ´Ö‰ú œêüãúôû •Öê †Ö¤üß ÃÖÆü•Ö ±ãú™üŸÖ †¿Öß •Ö×´ÖÖ ´ÆüÖ•Öê »ÖÖÖ¾Ö×›üÃÖÖšüß †×ŸÖ¿ÖµÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. •Ö×´Ö×ÖŸÖß»Ö ×¿Ö±úÖ¸ÃÖ êú»Öê»Öß

ÃÖë×¦üµÖ ¾Ö †®Ö¦ü¾µÖê ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê.
i)

ÖÖ¸üµÖãŒŸÖ •Ö×´ÖÖ- ›Òüß¯ÖÃÖÔ“µÖÖ ÖÖ»Öß ´ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖéÂ™ü³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÓœü∙µÖÖ ¸ÓüÖÖ“Öê ¾Ö»ÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê ´ÆüÖ•Öê •Ö×´ÖÖß ÖÖ¸üµÖãŒŸÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ •Ö×´ÖÖßÃÖ ¯ÖÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:

úÖê¾ÖóµÖÖ ¯ÖÖÖÖÓŸÖ ™üÖêúÖ ›ü“ÖÖ ³ÖÖÖ ú¸ü¯ÖŸÖÖê †ÃÖê ¾ÖÖ»ÖãúÖ´ÖµÖ •Ö×´ÖÖßŸÖÆüß ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. †¿ÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ ³Ö¸ü¯Öã¸ü ¯ÖÏ´ ÖÖÖÖŸÖ “ÖÖÓÖ»Öê ¯ÖÖÖß ¤êü¾ÖæÖ •Ö×´ÖÖß“ÖÖ ¯ÖéÂ™ü³ÖÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¬Öã¾ ÖæÖ
úÖœüÖ¾ÖÖ (×»ÖØ“ÖÖ) †Ö×Ö »ÖÖÖ¾Ö›ü ¾Ö ¸ü²µÖÖ“µÖÖ ˆÓ“Ö¾Ö™ü¶Ö¾Ö¸ü Ö ú¸üŸÖÖ ´Ö¬µÖÖ¾Ö¸ü ú¸üÖ¾Öß. ¾ÖÖ»ÖãúÖ´ÖµÖ •Ö×´ÖÖ ¯ÖÖê¯Ö›üÖ ¬Ö¸üŸÖê. †¿ÖÖ •Ö×´ÖÖß “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÖê ˆŸÖÖ¸üÖ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¬Öã¾ ÖæÖ
úÖœüÖ¾Öê ¾Ö ´Öé¤üÖ ¯Ö×¸üÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü 50% ×•Ö¯ÃÖ´Ö
™üÖ µÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸ÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
ÖŸÖê
¤êüµÖÖ“Öß µÖÖêµÖ ¯Ö¨üŸÖ úÖêÖŸÖß ?
46.
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ÖŸÖê Ø¸üÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ªÖ¾ÖßŸÖ ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖ ›Òüß¯Ö¸üÖÖ»Öß ªÖ¾ÖßŸÖ.

47. ±úôûÖÓ´Ö¬µÖê òúÛ»¿ÖµÖ´Ö“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê ?

òúÛ»¿ÖµÖ´Ö¸üÆüßŸÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ
1. ¯ÖÖÖß ×¤ü»µÖÖÖÓŸ Ö¸ü ¯ÖãÖÔ ãú•Ö»Öê»Öê ¿ÖêÖÖŸÖ ¯Öã¸êü¿ÖÖ ¯ÖÏ´ ÖÖÖÖŸÖ ×´ÖÃÖôûÖ¾Öê.
2. ÖÓ¬Öú 20-30 ÖÏÖ./—ÖÖ›ü µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖŸÖßŸÖ ¤êü¾ÖæÖ ŸÖê ×´ÖÃÖôûÖ¾Öê.

òúÛ»¿ÖµÖ´Ö×¾Ö¸üÆüßŸÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ
1. ×•Ö¯ÃÖ´Ö 500-700 ÖÏÖ/—ÖÖ›ü µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖ´Öã ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ‘µÖÖ¾Öê.
48. ±úôû ±ãú™ü ÆüÖê¾Öæ ÖµÖê ´ÆüÖæÖ òúÛ»¿ÖµÖ´Ö †Ö×Ö ²ÖÖê¸üÖòÖ ‹ú˜Ö ±ú¾ÖÖ¸ü»Öê/ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê ŸÖ¸ü “ÖÖ»Öê»Ö úÖ ?
“ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖê¸üÖòÖ Æêü ×•Ö¯ÃÖ´Ö •Ö×´ÖÖßŸÖãÖ ¤êüŸÖÖÓÖÖ ±ú¾ÖÖ¸üÖß êú»µÖÖÃÖ ±úôûÖŸÖß»Ö òúÛ»¿ÖµÖ´Ö“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸ Ö ÆüÖêŸÖê.
49. ´Öß ÃÖ¾ÖÔ †®Ö¦ü¾µÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß †ÃÖãÖ †ªÖ¯Ö ±úôû ±ãúÖ¾ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ±úôûÖ“Öß ÃÖÖ»Ö ´ÖÖ˜Ö úšüß Ö •ÖÖÖ¾ÖŸÖê, ´Öß úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê ?
úÖÆüß¾ÖêôûÖ †ÃÖê ÆüÖêŸ Öê úß ±úôûÖ“Öß ÃÖÖ»Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ †Ö´»Ö¬Ö´Öá ÃÖÖ´Öã ´Ö¬µÖê úÖò¯Ö¸üµÖãŒŸÖ ×ú›üÖÖ¿ÖúÖÓ“Öß ±ú¾ÖÖ¸üÖß êú»µÖÖ´Öãôêû ±úôûÖ“Öß ÃÖÖ»Ö úšüßÖ ÆüÖêŸ Ö •ÖÖŸÖê. Øú¾ÖÖ †×ŸÖŸÖß¾ÖÎ ˆÆüÖ´Ö¬µÖê
ú´Öß †Ö¦üŸÖÖ ¾Ö ú´Öß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ±úôêû ú›üú ÆüÖêŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæ Ö ŸÖã´Æüß KH2PO4 Æêü 10 ÖÏÖ/×»Ö †Ö×Ö MnSO4 Æêü 6 ÖÏò./×»Ö. ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ 60 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖÓŸÖ¸ü 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ
†ÓŸÖ¸üÖÖê ±ú¾ÖÖ¸üÖ¾Öê ŸµÖÖ´Öãôêû ±úôû ±ãúÖ¾ÖÖßÃÖÖšüß ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêŸÖÖê.
50. ÖÖ¸ü¯Ö›ü •Ö×´ÖÖßŸÖ (±ú™üáÖê¿ÖÖ) ×›Òü¯Ö«üÖ¸ê ÖŸÖê ¤êüÖÓ ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †ÖÆêü úÖ ?
ÖÖ¸ü¯Ö›ü •Ö×´ÖÖßŸÖ ±ú™üáÖê¿ÖÖ ™üÖôûÖ¾Öê ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ ÖÖ¸ÓüÖ“ÖÖ ÃÖÓ“ÖµÖ £ÖÖÓ²Öê»Ö; úÖ¸Ö ×¾Ö¦üÖ¾µÖ ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖãÖ ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê.

51. ¬ÖÖ³ÖÖ×¸üŸÖ ÃÖã´Ö †®Ö¦ü¾µÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖêÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ ¸üÖµÖ—ÖÖÛÃ¯Ö†¸ü “ÖÖ ÃÖÖ´Öã úÃÖÖ ú´Öß ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê.
×•Ö¯ÃÖ´Ö“µÖÖ ú´ÖŸÖ¸üŸÖêÖãÃÖÖ¸ü “ÖãÖÖ›üß×¾Ö¸üÆüßŸÖ †»ú¬Ö´Öá ´ÖÖŸÖßŸÖ ×•Ö¯ÃÖ´Ö“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö “ÖãÖÖ›üß¸üÆüßŸÖ †»ú¬Ö´Öá ´ÖÖŸÖßŸÖ/•Ö´ÖßÖßŸÖ ÖÓ¬ÖúÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû
ÛÃ£Ö¸ü/Ã£ÖÖÖ²Ö¨ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ´Öã ú´Öß ÆüÖê‡Ô»Ö.
52. —ÖÖ›üÖÓ“µÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ÖÖ¸ü¯Ö›ü •Ö×´ÖÖß“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¿Öß ú¸üÖ¾Öß ?

¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖ †µÖÖêµÖ ¯ÖÖÖß ¾Ö “ÖÖÓÖ»Öê ¯ÖÖÖß 2:1 ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×´ÖÃÖôæûÖ ÖÖ¸ü¯Ö›ü •Ö×´ÖÖß»ÖÖ ÃÖã™ü —ÖÖêÖ ¯ÖÖÃÖãÖ ×³Ö•Ö¾ÖæÖ ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ú¸üÖ¾Öê †Ö×Ö 60-70 ×ú»ÖÖê ¯ÖãÖÔ ãú•Ö»Öê»ÖÓ ¿ÖêÖÖŸÖ/—
ÖÖ›ü •Ö×´ÖÖßŸÖ ×´ÖÃÖôûÖ¾Öê. ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖß»Ö ˆ»Ö™üÖ v †ÖúÖ¸ ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ“ÖµÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß.
53. ÃÖã´Ö †®Ö¦ü¾ µÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ´ÖÖŸÖßŸÖãÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê úÖ ?
•Ö¸ü •Ö×´ÖÖßŸÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖã´Öˆ®Ö¦ü¾µÖÖÓ“Öß ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖß ÃÖã´Ö†®Ö¦ü¾µÖê ¿ÖêÖÖŸÖÃÖÖê²ÖŸÖ ×´ÖÃÖôûÖ¾ÖêŸÖ †Ö×Ö Æü»ÖŒµÖÖ †Ö¦üŸÖêÃÖÆü 14 ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ ˆ²Ö µÖêµÖÖÃÖÖšüß —
ÖÖãúÖ šêü¾ÖÖ¾Öê ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ™ü—ÖÖêÖ ´Ö¬µÖê ªÖ¾Öê ´ÆüÖ•Öê ÃÖã´Ö†®Ö¦ü¾µÖÖ“Öß ŸÖã™ ü ³Ö¹ýÖ úÖœüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÃÖÓµÖãÖÖŸ´Öú (×“Ö»ÖÓ™êü›ü) Fe ±êú¸üÃÖ ÆüÖ ˆ““Ö ÃÖÖ´Öã †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ¸ü¯ Ö›ü •Ö×´ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ µÖêŸÖÖê ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü Ø—Öú, ´ÖòÖß•Ö, úÖò¯Ö¸ü, ²ÖÖê¸ üÖòÖ Æêü †×ŸÖ ±ú¾ÖÖ¸üÖßŸÖãÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ ŸÖê
ŸµÖÖ“µÖÖ †ÃÖë×¦üµÖ ÖÖ¸üÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ •ÖÃÖê †ÖãÎú´Öê- Ø—Öú ÃÖ»±êú™ü, ´ÖòÖß•Ö ÃÖ»±êú™ü, úÖò¯Ö¸ü ÃÖ»±êú™ü †Ö×Ö H 3BO3.
54. ÃÖÓµÖãÖÖŸ´Öú ×“Ö»Öê™êü›ü EDTA Ø—Öú ÆüÖ †ÃÖë×¦üµÖ ÖÖ¸üµÖãŒŸÖ Ø—Öú ¯ÖêÖÖ †×ŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö úÖ¸ú †ÃÖŸÖÖê úÖ ?
ÖÖÆüß, ±ú¾ÖÖ¸üÖß«üÖ¸ê ¤êüŸÖÖÓÖÖ ÃÖÓµÖãÖÖŸ´Öú EDTA Ø—Öú ¯Öê ÖÖ †ÃÖë¦üßµÖ ÖÖ¸üµÖãŒŸÖ Ø—Öú Æêü ±úôûÖŸÖß»Ö Ø—Öú ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖŸÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö úÖ¸ú †ÖÆêü ; úÖ¸Ö EDTA ¸êüÖÓã“ÖÖ †ÖúÖ¸
ÆüÖ ¯ÖÖÔ¸¬ÖÐê µÖÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÖêšüÖ †ÃÖŸÖÖê ´ÆüÖæÖ ŸÖÖê ¯ÖÖÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖéÂ™ü³ÖÖÖÖÓ«üÖ¸ê ¿ÖÖêÂ Ö»ÖÖ •ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.
55. Ã»Ö×¸ü ¤êüÖê ±úÖµÖªÖ“ÖÓ †ÖÆêü  Ö ?
ÆüÖêµÖ Ã»Ö×¸ü ¤êüÖê Æêü †×ŸÖ¿ÖµÖ ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †ÖÆêü •Ö¸ü ŸÖê “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÃÖ›ü¾Ö»Öê»µÖÖ ÖÖµÖß“µÖÖ ¿ÖêÖÖ¯ÖÖÃÖãÖ ²ÖÖ¾Ö»Öê»Ö †ÃÖê»Ö úÖ¸Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖœüßÃÖ µÖÖêµÖ †®Ö‘Ö™üú ¾Ö ÃÖÓ•Öß¾ÖúÖÓ“Öê ´ÖãôûÖ¯ÖÖÃÖãÖ
¾ÖÆüÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸ Öê.
Ã»Ö×¸ü ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÖµÖß“Öê ŸÖÖ•Öê ¿ÖêÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ý ÖµÖê úÖ¸Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖµÖ—ÖÖêÛÃ¯Ö†¸ü ´Ö¬Öß»Ö Ö×ŸÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû —ÖÖ›üÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖŸ¯ÖãŸÖá †®Ö¦ü¾µÖÖÓ“Öß ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ ×¤üÃÖã
»ÖÖÖŸÖê.
56. ÃÖêÓ¦üßµÖ ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖÖÓ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü úÖ ?
ÆüÖêµÖ, †Ÿ¯Ö®Ö¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖÖÓ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. •Ö¸ü ±úŒŸÖ ÃÖÓê×¦üµ Ö ÖŸÖÖÓ“ ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ˆŸ¯Ö®ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ú¸üÖê úšüßÖ ²ÖÖŸÖê úÖ¸üÖ ÃÖë¦üßµÖ ÖŸÖÖÓ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ“µÖÖ
¾Ö•ÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ú´Öß †®Ö¦ü¾µÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖÖÓ´ Ö¬µÖê †×¬Öú ¯ÖÏ´ ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖê, ÃÖë×¦üµÖ ÖŸÖÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ ‹ú×˜ÖŸÖ ×¤»µÖÖÃÖ ˆŸ¯Ö®Ö¾ÖÖœüßÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ
šü¹ý ¿ÖúŸÖÖê.
57. Ö˜ÖÖ“ÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÖãúÃÖÖÖúÖ¸üú †ÖÆêü úÖ ?
ÆüÖêµÖ, Ö˜ÖÖ“ÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»µÖÖÃÖ ŸÖê —ÖÖ›üÖ“Öê ÖãúÃÖÖÖ ÆüÖêŸ Öê. †×ŸÖ¸üßŒŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ Ö˜Ö ×¤ü»µÖÖÃÖ —ÖÖ›üÖ“Öß ¿ÖÖÖßµÖ ¾ÖÖœü ÆüÖê‰úÖ ŸÖê ú´Öß ±ãú»Öê ¾Ö ±úôêû ×Ö´ÖÖÖÔ ú¸üŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû —
ÖÖ›êü ¸üÖêÖ/×ú›ü ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ŸÖê»µÖÖ ¸üÖêÖÖ»ÖÖ ²Öôûß ¯Ö›æü ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
58. úÖêÖŸÖß Ö˜ÖµÖãŒŸÖ ÖŸÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ´Öé¤üÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ ?
Öß´Ö úÖê™êü›ü µÖã×¸üµÖÖ“ÖÖ “ÖãÖÖ›üß µÖãŒŸÖ ´Öé¤êü´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ›üÖØôû²Ö ×¯ÖúÖÃÖÖšüß †´ÖÖ×ÖµÖ´Ö ÃÖ»±êú™ü Æêü ´ÖÆüÖÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ×¸ü Ö˜Ö“ÖÖ ˆ¢Ö´Ö Ã˜ÖÖêŸÖ †ÖÆêü. “ÖãÖÖ›üß ×¾Ö¸üÆüßŸÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ
òúÛ»ÂÖµÖ´Ö †´ÖÖ×ÖµÖ´Ö ÖÖµÖ™Òêü™ü (òúÖ) ÊÖ ÖŸÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê.
59. ›üÖØôû²Ö ¯ÖßúÖ´Ö¬µÖê Ö˜ÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ úÃÖê ú¸üÖ¾Öê ?
›üÖØôû²ÖÖ´Ö¬µÖê Ö˜ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÖêÆü´Öß ×¾Ö³ÖÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ˜ÖêŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ¾ÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü 1/3 ´ÖÖ˜ÖÖ ±úôû úÖœüÖßÖÓŸ Ö¸ü »ÖÖê“Ö ªÖ¾Öß ŸÖ¸ü 2/3 ´ÖÖ˜ÖÖ ×Æü ÃÖÓ¯ ÖæÖÔ ±ãú»Ö ¬ÖÖ¸üÖêÖÓŸÖ¸ü 60 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß
¾Ö 120 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖæÖ ªÖ¾ÖßŸÖ.
60. ZnSO4 , MnSO4 , ²ÖÖê¸üßú †ò×ÃÖ›ü ¾Ö ×•Ö¾ÖÖÖæÖÖ¿ÖúÖ“ÖÖ ‹ú×˜ÖŸÖ Ã¯ÖÏê ‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖÖê úÖ ?
ÆüÖêµÖ, ‹ú´ÖêúÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †×³ÖÎúßµÖê×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖê ‹ú×˜ÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.

61. ¯ÖÖ»ÖÖ¿Ö ÃÖ´Öé¨ü ´Öé¤êü´Ö¬µÖê ¯ÖÖ»ÖÖ¿Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü úÖ ?
ÆüÖêµÖ, ¯ÖÏŸµÖêú ±úôûúÖœüÖßÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖ»ÖÖ¿Ö “Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê úÖ¸üÖ ›üÖôûà²ÖÖ´Ö¬µÖê ±úôûúÖœüÖßÖÓŸÖ¸ü •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖ»ÖÖ¿Ö “ÖÖ ∙ÆüÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ»ÖÖ¿Ö“ÖÖ Ö˜ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •Ö×´ÖÖß“µÖÖ ÃÖÓ¸ü“ÖÖê´ Ö¬ÖæÖ ∙ÆüÖÃÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß ¾Ö ŸÖê —ÖÖ›üÖÃÖ ¤ãüµµÖ´Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¯ÖµÖÕŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê.
62. ±úôûÖ“ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ¤ü•ÖÖÔ ¾Ö ÃÖÖšü¾ ÖÖæú úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖ»ÖÖ¿Ö“ÖÖ ˆ¢Ö´Ö Ã˜ÖÖêŸÖ úÖêÖŸÖÖ ?
ÃÖ»±êú™ü †Öò±ú ¯ÖÖê™òü¿Ö (K2SO4) ÆüÖ ›üÖØôû²ÖÖ“µÖÖ ±úôûÖ“ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ¤ü•ÖÖÔ ¾Ö ÃÖÖšü¾ÖÖæú úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêÃ ÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö Ã˜ÖÖêŸÖ †ÖÆêü.

63. ÃÖò×»ÖÃÖÖµÖ×»Öú †ò×ÃÖ›ü“Öê ›üÖØôû²Ö´Ö¬Öß»Ö úÖµÖÔ úÖêÖŸÖê ¾Öê ŸÖê úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾Ö ×úŸÖß ¾ÖêôûÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖê ?
ÃÖò×»ÖÃÖÖµÖ×»Öú †ò×ÃÖ›ü ÆüÖ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸üÖ´Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú †ÃÖæÖ ŸÖÖê —ÖÖ›üÖ“µÖÖ †Öêú †ÓŸÖ¸üßú úÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê †Öêú ¸üÖêÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸ü Ö´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖŸÖÖê.
›üÖØôû²ÖÖ´Ö¬µÖê ±úŒŸÖ 4 ¾ÖêôûÖ 300¯Öß.¯Öß.‹´Ö. (0.3 ÖÏò./»Öß.) “Öß ´ÖÖ˜ÖÖ 30-40 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖÖê úôûß ×Ö¬ÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ªÖ¾Öê. •Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ ´ÖÖ˜ÖÖ ¾Ö †Öêú ¾ÖêôûÖ ×¤ü»Öß ŸÖ¸ü —ÖÖ›üÖ“µÖÖ
¤ãüÃÖ∙µÖÖ †ÓŸÖ¸üßú úÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê ²ÖÖ¬ÖÖ ¾Ö •Öß —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö¸ü ¯Ö¸üßÖÖ´Ö ú¹ý ¿ÖúŸÖê.

•Öî×¾Öú ÖŸÖê/•Öî×¾Öú ÃÖã×˜Öú¸üÖ
64. •Öî×¾Öú ÖŸÖê ×šü²Öú ÃÖÓ“ÖÖ«üÖ¸êü ªÖ¾Öß úÖ ? †Ö×Ö ¤êüµÖÖ“Öß µÖÖêµÖ ¯Ö¨üŸÖ úÖêÖŸÖß ?
•Öî×¾Öú ÖŸÖê/ •Öî×¾Öú ×´ÖÁÖÖê ú¬ÖßÆüß ×šü²Öú ÃÖÓ“ÖÖ«üÖ¸êü ¤êü‰ú ÖµÖêŸ Ö. •Öî×¾Öú ÖŸÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ÃÖã´Ö•Öß¾Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖã¯ŸÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ±úÖ¸ü úÖôû ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ÃÖÖšü¾Ö»Öê»Öê

†ÃÖŸÖê. ŸÖê ÃÖã´Ö•Öß¾Ö ¯ÖãÖÔ¯ÖÖê ãú•Ö»Öê»µÖÖ ÖŸÖÖ´Ö¬µÖê ×´ÖÃÖôûÖ¾Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖ¯Öã»Öê¿ÖÖ úÖ‰ú™ü ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß šêü¾ÖÖ¾Öê ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
1 ×ú. Øú¾ÖÖ 1 ×»Ö. •Öî×¾Öú ¯Öæ›ü ×Æü 1 ™üÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ãú•Ö»Öê»µÖÖ ÖŸÖÖ´Ö¬µÖê ×´ÖÃÖôûÖ¾Öê ¾Ö ¯ÖÖµÖÖÖê £ÖÖê›êü †Öê»ÖÃÖ¸ü ú¹ýÖ ¯ÖÖò×»Ö£ÖßÖ ú¾Æü¸ü Öê 10-15 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÃÖÖšüß —ÖÖæúÖ šêü¾ÖÖ¾Öê.
ÖŸÖÖ´Ö¬Öß»Ö †Öê»ÖÃÖ¸ü¯ÖÖÖ †Ö×Ö †Ö¦ÔüŸÖÖ ×™üú¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖÖß ªÖ¾Öê †Ö×Ö 10-15 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ŸÖê ×¯ÖúÖ“µÖÖ ´ÖãôûÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ´ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Öê ¾Ö ×¯ÖúÖÃÖ ¯ÖÖÖß ªÖ¾Öê.
65. •Öî×¾Öú ÖŸÖê †Ö×Ö ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖêê ‹ú˜Ö ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ úÖ ?
ú¬ÖßÆüß •Öî×¾Öú ÖŸÖê/×´ÖÁÖÖê †Ö×Ö ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖê/×´ÖÁÖÖê ‹ú˜Ö ¤êü‰ú ÖµÖê. •Öî×¾Öú ÖŸÖÖÓ´Ö¬µÖê ×•Ö¾ÖÓŸÖ ÃÖã´Ö•Öß¾Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ‘Ö™üúÖÓ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖÓ¾Ö¸ü ¯Ö¸üßÖÖ´Ö ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öß
¾ÖÖœü ¾Ö ¾ÖÖœüß¾Ö¸ü ˆ»Ö™ü ¯Ö¸üßÖÖ´Ö ×¤üÃÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû •Öî×¾Öú ÖŸÖê ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÖÓŸÖ¸ü 20-30 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ªÖ¾ÖêŸÖ.
66. ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö¬Öß»Ö úÖêÖŸÖê •Öî×¾Öú ×´ÖÁÖÖ ›üÖØôû²ÖÖ“µÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü ?
•Öî×¾Öú ×´ÖÁÖÖÖ´Ö¬µÖê †¸ü²ÖÃÖÃãú¸ü»Ö´ÖÖµÖúÖê¸ÖµÖü—Ö»Ö ²Öã¸ü¿Öß (AMF) ²Ö¸üÖê²Ö¸ü »ÖÖê´ÖæÃÖ Ã¯ÖÏê, †òÃ¯Ö¸×•Ö»ÖÃÖ ÖÖµÖ•Ö¸ü, AN27,™ÒüÖµÖúÖê›ü´ÖÖÔ ¾Æüß¸üß›üß †Ö×Ö ™ÒüÖµÖúÖê›ü´ÖÖÔ Æü¸ •ÖßµÖÖÖ´Ö,
¯Öò×ÃÖ»ÖÖê´ÖÖµÖ×ÃÖÃÖ ×»Ö»Öò×ÃÖÖÃÖ †Ö×Ö ¾Æü¸ü×™ü×ÃÖ×»ÖµÖ´Ö Æêü ´ÖÖŸÖßŸÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ †ÃÖæÖ ŸÖê ´Ö¸ü ¸üÖêÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸üÖ´Ö †ÃÖæÖ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ µÖÖêµÖ †ÃÖŸÖê. ²Öò×ÃÖ»ÖÃÖ ÃÖ²Ö×™ü»ÖßÃÖ,
ÃÖæ›üÖê´ÖÖêÖÖÃÖ °»Öæ¸êüÃÖêÃÖ, ™ÒüÖµÖúÖê›ü´ÖÖÔ “µÖÖ ±ú¾ÖÖ¸üÖß´Öãôêû ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¸üÖêÖÖÃÖ †™üúÖ¾Ö ÆüÖêŸ ÖÖê. •Öî×¾Öú ×´ÖÁÖÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖã´Ö•Öß¾ÖÖÓ“Öß ÖÖÖÖ Cout ÆüÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß 10-7-8 ¯ÖÏŸÖß
ÖÏò´Ö Øú¾ÖÖ ×´Ö»Öß †ÃÖÖ¾ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ †Ö×Ö Ö¸êü×¤ü ú¸üŸÖÖÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß êú»Öê»Öê †Ö×Ö µÖÖêµÖ ÃÖÖšü¾ÖÖæú êú»Öê»Öê †ÃÖÖ¾Öê.

ØÃÖ“ÖÖ
67. ›üÖ×ôÓû²ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÖß ¤êüµÖÖ“Öß µÖÖêµÖ ¯Ö¨üŸÖ úÖêÖŸÖß †ÖÆêü ?
×šü²Öú ×ÃÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔÃ ÖÖšüß ×šü²Öú ØÃÖ“ÖÖÖê ‹ú »Öê™ü¸ü»Ö †Ö×Ö ¤üÖêÖ ŸÖÖê™üµÖÖÓ“µÖÖ (¯ÖÏŸÖß —ÖÖ›ü) ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ¯ÖÖÖß ªÖ¾Öê. ŸÖßÖ ŸÖê “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ›üÖ×ôÓû²Ö —ÖÖ›üÖÃÖÖšüß ×šü²Öú ×ÃÖ“ÖÖÖê
¤üÖêÖ »Öê™ü¸ü»Ö †Ö×Ö “ÖÖ¸ü ŸÖÖê™ü¶ÖÓ“µÖÖ (¯ÖÏŸÖß —ÖÖ›ü) ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ¯ÖÖÖß ªÖ¾Öê. ŸµÖÖ¯Öãœüß»Ö —ÖÖ›üÖÃÖÖšüß ×šü²Öú ØÃÖ“ÖÖÖê ¤üÖêÖ »Öê™ü¸ü»Ö —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ÃÖÖ¾Ö»Öß“µÖÖ ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ.
68. ›üÖ×ôÓû²Ö —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüß“µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×úŸÖß ¯ÖÖÖß ªÖ¾Öê ?
›üÖ×ôÓû²Ö —ÖÖ›üÖ“Öß ¯ÖÖÖß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ Æüß —ÖÖ›üÖ“Öê ¾ÖµÖ, ±úôûÖ“Öê ¾Ö•ÖÖ, ŠúŸÖã †Ö×Ö ´ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ (úÖóµÖÖ ´ÖÖŸÖß»ÖÖ ú´Öß †Ö×Ö ¾ÖÖôæû´ÖµÖ ´ÖÖŸÖß»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖÖß »ÖÖÖŸÖê.) µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ›üÖ×ôÓû² Ö —ÖÖ›üÖ“Öß ¯ÖÖÖß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ 2 ŸÖê 50 ×»Ö./—ÖÖ›ü/×¤ü¾ÖÃÖ †¿Öß †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏ¿Ö Îú. 69 ´Ö¬µÖê µÖÖêµÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê µÖÖêµÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖÖß ¤êüµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ ×¤ü»Öß
†ÖÆêü. —ÖÖ›üÖ“µÖÖ †Ö¸üÖ´ÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ¤êüÖê ™üÖôûÖ. ±úôû ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÔŸÖ †Ö×Ö ±úôû ŸÖÖê›üÖß“µÖÖ 1 ´Ö×ÆüÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü¯ ÖµÖÔŸÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖœü¾ÖŸÖ •ÖÖ¾Öê. ŸµÖÖÓÖÓŸÖ¸ü
±úôû ŸÖÖê›üÖß¯ÖµÖÔŸÖ ¯ÖÖÖß ú´Öß ú¸üŸ Ö •ÖÖ¾Öê.
69. ›üÖ×ôÓû²Ö —ÖÖ›üÖ“Öß ¯ÖÖÖß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÃÖ´Ö•ÖµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ÃÖÖê¯Öß ¯Ö¨üŸÖ úÖêÖŸÖß †ÖÆêü ?
›üÖ×ôÓû²Ö —ÖÖ›üÖ“Öß ¯ÖÖÖß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ Æüß —ÖÖ›üÖ“Öê ¾ÖµÖ, ±úôûÖ“Öê ¾Ö•ÖÖ, ŠúŸÖã †Ö×Ö ´ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ›üÖ×ôÓû² Ö —ÖÖ›üÖ“Öß ¯ÖÖÖß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ 2 ŸÖê 50 ×»Ö./—
ÖÖ›ü/×¤ü¾ÖÃÖ †¿Öß †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû —ÖÖ›üÖ“Öß ¯ÖÖÖß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê šü¸ü×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖê.
1) —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ¯ÖÖÖß ªÖ. (1 ŸÖÖÃÖ)
2) ¤ãüÃÖ∙µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß (24 ŸÖÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü) 15-20 ÃÖê´Öß ÖÖê»Öß¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖŸÖß ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘µÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖŸÖß ¤üÖ²ÖæÖ ¯ÖÆüÖ
†) •Ö¸ü ´ÖÖŸÖß ´ÖÖêúôûß †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ×ŸÖ“ÖÖ ÖÖêôûÖ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖ“Öß ú´ÖŸÖ¸üŸÖ¸ŸÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ¯ÖÖÖß ªÖ¾Öê.
²Ö) •Ö¸ü ´ÖÖŸÖß“ÖÖ ÖÖêôûÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖÖê •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ±êúúÖ¾ÖÖ.
- •Ö¸ü ÖÖêôûÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖÖ“Ö ¯ÖæÖÔ ±ãú™æüÖ ´ÖÖŸÖß •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ∙µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÖÖß ªÖ¾Öê.
- •Ö¸ü ÖÖêôûÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ¯Ö›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æüß ŸÖ¿ÖÖ“Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ´ÖÖŸÖß £ÖÖê›ü¶Ö“Ö ¯ÖÏ´ ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ŸÖ¸ü ¯ÖÖÖß •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê †Ö×Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖê
ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê. †ÃÖê ÃÖŸÖŸÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÆüÖ¾Öê ¾Ö µÖÖêµÖ ¾ÖêôêûÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖß“ÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ªÖ¾Öê.

70. ×šü²Öú ØÃÖ“ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ŸÖÖê™ü¶Ö ²»ÖÖòú ÆüÖê‰úÖ ²ÖÓ¤ü úÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ?
ŸÖÖê™ü¶Ö ÃÖÆüÃÖÖ 1) ³ÖÖî×ŸÖú úÖ¸Ö- ¾ÖÖôæû †Ö×Ö ¸êüŸÖß †›üæúÖ 2) •Öî×¾Öú úÖ¸Ö- ²Öã¸ü¿Öß, •Öß¾ÖÖÖæÓ“µÖÖ ¾ÖÖœüß´Öãôêû 3) ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú- Ö×Ö•ÖÖ“Öß »Öê™ü¸ü»Ö´Ö¬µÖê ÃÖÖšüÖê. µÖÖ úÖ¸ÖÖ´Öãôêû ²»ÖÖòú
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖµÖÖÃÖÖê² ÖŸÖ ÖŸÖ ¤êüµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸ Öß´Ö¬µÖê ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú úÖ¸ÖÖ´Öãôêû (¸üÃÖÖµÖÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü) ŸÖÖê™ü¶Ö ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸ ÖÖŸÖ †Ö×Ö ³Öæ•Ö»Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»µÖÖÃÖ Ö×Ö•Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖÖ´Öãôêû ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú úÖ¸ÖÖÖê ŸÖÖê™ü¶Ö ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
71. »Öò™ü¸ü»Ö ²»ÖÖòú ÆüÖêÖê úÃÖê £ÖÖÓ²Ö¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ?
•Ö×´ÖÖß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»µÖÖÃÖ ³ÖÖî×ŸÖú †Ö×Ö •Öî×¾Öú úÖ¸ÖÖÖê ŸÖÖê™ü¶Ö ²ÖÓ¤ü ÆüÖŸê ÖÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ÖÖôûÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ýÖ Ã¾Ö“”û ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ êú»µÖÖÃÖ ³ÖÖî×ŸÖú úÖ¸ÖÖÖê
ÆüÖêÖÖ¸êü »Öê™ü¸ü»Ö ²»ÖÖú ™üÖôûŸÖÖ µÖêŸÖê. Û²»ÖØ“ÖÖ ¯ÖÖ¾Ö›ü¸ ü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ýÖ (Œ»ÖÖê¸üßÖê¿ÖÖ) •Öî×¾Öú úÖ¸ÖÖÖê ÆüÖê ÖÖ¸êü »Öê™ü¸ü»Ö ²»ÖÖòú ™üÖôûŸÖÖ µÖêŸÖê. ÃÖ»±ãú×¸üú †ò×ÃÖ›ü (ph-5) »Öê™ü¸ü´Ö¬µÖê ÃÖÖê›æü Ö
¸üÖ˜Ö³Ö¸ü ŸÖÃÖê“ Ö ÃÖÖê›æüÖ ¤ãüÃÖ∙µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß »Öê™ü¸ü»Ö ¬Öæ¾ÖæÖ ‘µÖÖ¾Öê. ØÃÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ PH ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú úÖ¸ÖÖÖê ÆüÖêÖÖ¸êü »Öê™ü¸ü»Ö ²»ÖÖòú ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß †ò×ÃÖ›ü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖµÖ×™Òú †ò×ÃÖ›ü, ÃÖ»±ãú×¸üú, ÆüÖµÖ›üÒÖêŒ»ÖÖê×¸ü›ü †Ö×Ö ±úÖòÃ±ú×¸üú †ò×ÃÖ›ü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. †ò×ÃÖ›ü“µÖÖ 4.5 ÆüÖ PH »Öê™ü¸ü»Ö ÃÖÖ±ú ú¸üµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ
†ÖÆêü. ±úôûÖ“Öß ŸÖÖê›üÖß —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖê™ü¶ÖÓ“Öß, ÖÖôûÖß“Öß †Ö×Ö »Öê™ü¸ü»Ö“Öß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖæÖ ‹ú¤üÖ ú¸üÖ¾Öß. ×šü²Öú ÃÖÓ“ÖÖ“Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö »Öê™ü¸ü»Ö ²»ÖÖú
ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖê•Ö ×šü² Öú ÃÖÓ“Ö 10 ×´Ö×Ö™êü “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖÖ¾ÖÖ. (¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ ÃÖã¹ ý †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üßÆüß)

¸üÖêÖ, †ÖÓŸÖ×¸üú ×²Ö‘ÖÖ›ü †Ö×Ö ×ú™üú
72. ‹ÖÖ¤êü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¸üÃÖÖµÖÖ •Öê ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖ»ÖÖ ×ÖµÖÓ˜ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖŸÖê.
ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖ»ÖÖ ¯ÖãÖÔ¯ÖÖê ×ÖµÖÓ˜ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖÖ¸êü ‹ú ¸üÃÖÖµÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÖÆüß. †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ‹úÖŸ´Ößú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖÓŸÖ¸ü´ Ö¿ÖÖÖŸÖ, ¯ÖÖêÂÖÖŸÖŸ¾ÖÖÓ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †Ö×Ö ×¯Öú

ÃÖÓ¸üÖÖ úÖµÖ÷Ç Îú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖÃÖ ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖ ×ÖµÖÓ˜ÖÖÖŸÖ šêü¾ ÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ¸üÖ.›üÖ.ÃÖ.êúÓ. “µÖÖ ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ (www.nrcpomegranete.org) ‹úÖ×Ÿ´Öú ×ú›ü ¾Ö ¸üÖêÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ éú×ŸÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»µÖÖÃÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÂÖá ¸üÖêÖÖ“ÖÖ 50-80% ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ú´Öß ú¸üŸÖÖ µÖêŸ ÖÖê †Ö×Ö ¤ãüÃÖ∙µÖÖ ¾ÖÂÖá 70-100% ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ú´Öß ú¸üŸ ÖÖ µÖêŸÖÖê †ÃÖê
†ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¸üÃÖÖµÖÖ •ÖÃÖê ×•Ö¾ÖÖÖæÖÖ¿Öú 2 ²ÖÎÖê´ÖÖê 2 ÖÖµÖ™ÒÖê¯ÖÏÖê¯ ÖêÖ-1,3 ›üÖµÖÖê»Ö (²ÖÎÖêÖÖê¯ÖÖò»Ö) Æêü 0.5 ÖÏÖ./×»Ö.; ¯ÖÏ×ŸÖ•Öî×¾Öú Ã™üÒê¯™üÖê´ÖÖµÖÃÖßÖ ÃÖ»±êú™ü 90% ™êü™üÒÖÃÖÖµÖŒ»ÖßÖ
ÆüÖµÖ›üÒÖêŒ»ÖÖê¸üÖ‡›ü 10% Æêü 0.5 ÖÏÖ./×»Ö. úÖò¯ Ö¸ü †ÖòŒÃÖßŒ»ÖÖê¸üÖ‡›ü 50% ›ü²»Öã.¯Öß. Æêü 3 ÖÏÖ./×»Ö., úÖò¯ Ö¸ü ÆüÖµÖ›üÒÖêŒÃÖÖ‡›ü 77% ›ü²»Öã.¯Öß. Æêü 2 ÖÏÖ./×»Ö. †Ö×Ö ²ÖÖê›ìüŒÃÖ ×´ÖÁÖÖ 0.5-1%
“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. †ÖµÖ.›üß.†ÖµÖ.¯Öß.‹´Ö. ¿Öê›ü¶ã»Ö ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹úÖ ¯ÖÖšüÖê¯ÖÖšü ‹ú †ÃÖÖ ¾Ö×¸ü»Ö †ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. 0.3 ÖÏÖ./ÃÖò×»Ö×ÃÖ»Ößú †Ö´»Ö“ÖÖ ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ ¯Öã¾ÖÔ 1
´Ö×ÆüÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖÖê ªÖ¾Öê †Ö×Ö ÃÖã´Ö †®Ö¦ü¾µÖÖÓ“Öß ±ú¾ÖÖ¸üÖß êú»µÖÖÖê —ÖÖ›üÖ“Öß ¸üÖêÖ ¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸ ¿ÖŒŸÖß ¾ÖÖœüŸÖê. †Ö×Ö ±ú»ÖÖêŸ¯ÖÖ¤üÖ ¾Ö ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¤üÖêÆüßŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê.
73. †ÖµÖ›üß†ÖµÖ¯Öß‹´Ö ¿Öê›ü¶ã»Ö Æêü ±úŒŸÖ ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ ²ÖÖÖÖÓÃÖÖšüß“Ö †ÖÆêü úÖ ?
ÃÖÖ´ÖÖµÖ¯ÖÖê †ÖµÖ›üß†ÖµÖ¯Öß‹´Ö ¿Öê›ü¶ã»Ö Æêü ›üÖ×ôÓû²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×ú›ü ¾Ö ¸üÖêÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖß †ÖÆêü ÊÖ ¿Öê›ü¶ã»Ö“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ¸üÖê Ö´ÖãŒŸÖ ±úôûÖÓ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖÆüß
ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖ ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê, ¿ÖêŸ Öú∙µÖÖÓÖß ±úŒŸÖ Ã™üÒê¯™üÖêÃÖÖµÖŒ»ÖßÖ (Ã™üÒê¯™üÖê´ÖÖµÖÃÖßÖ ÃÖ»±êú™ü 90% + †ÖòŒÃÖß™êü™üÖÒ ÃÖÖµÖŒ»ÖßÖ 10%) †Ö×Ö ²ÖÎÖêÖÖê¯ ÖÖ»Ö (2 ²ÖÎÖê´ÖÖ, 2-ÖÖµÖ™üÒÖê¯ ÖÏÖê×¯ÖÖ-1,3 ›üÖµÖÖê»Ö)
Æüß ¸üÃÖÖµÖÖê ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ´ÖãŒŸÖ ¿ÖêŸ ÖÖŸÖ/Öê˜ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ý ÖµÖêŸÖ.
74. ²Ö·µÖÖ“Ö ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖ êú»µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ¤êüÖß»Ö ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ×ÖµÖÓ˜ÖÖÖŸÖ úÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß ?
•Ö¸ü ×¿Ö±úÖ¸ÃÖ êú»Öê»µÖÖ ×•Ö¾ÖÖÖæÖÖ¿ÖúÖÓ“µÖÖ ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖ ×¿Ö±úÖ¸¿Öß ¯ÖêÖÖ ú´Öß ´ÖÖ˜ÖêŸÖ êú»µÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¸üÖêÖ ×ÖµÖÓ˜ÖÖÖÃÖÖšüß ×ÖÂÎúßµÖ šü¸üŸÖÖŸÖ. Ö¸ü•Öê¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖ (¤ü¸ü¸üÖê•Ö Ç¾ÖÖ* ‹ú
×¤ü¾ÖÃÖÖ†Ö›ü) ÊÖ ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖ ¾ÖÖœü¾ÖŸÖÖŸÖ; úÖ¸Ö ×•Ö¾ÖÖÖæÖÖ¿ÖúÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ †ÃÖ»Öê»Öß ú´Öß ´ÖÖ˜ÖêŸÖ êú»Öê»Öß ±ú¾ÖÖ¸üÖß Æüß ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖÖ“µÖÖ ×•Ö¾ÖÖÖæ»ÖÖ ´ÖÖ¸üµÖÖŸÖ ×ÖÂÎúßµÖ †ÃÖŸÖê
ŸÖÃÖê“Ö, †¿ÖÖ ±ú¾ÖÖ¸üÖßŸÖãÖ ×•Ö¾ÖÖÖã“µÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê¾ Öœêü ¯ÖÖÖß ¾Ö †Ö¦ÔüŸÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ×•Ö¾ÖÖÖæ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü †Ö×Ö Ö¾µÖÖ Öê˜ÖÖŸÖ ±îú»ÖÖ¾Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê; ´ÆüÖæÖ
ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß Ö¸ü•Öê¯ ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖ ú¹ý ÖµÖêŸÖ, ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖ µÖÖêµÖ ¸üÃÖÖµÖÖÖÖê µÖÖêµÖ ´ÖÖ˜ÖêŸÖ ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ.
75. ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ²ÖÖ²Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘µÖÖ¾µÖÖŸÖ ?
i) •ÖÖÃŸÖ ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖ ÊÖ ¸üÖêÖ ¾ÖÖœüŸÖÖŸÖ; ´ÆüÖæÖ Ö¸ü•Öê ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸ÃÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ˜ÖêŸÖ“Ö ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖ ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ.
ii)úÖêÖŸÖêÆüß ±ú¾ÖÖ¸üÖß ú¸üµÖÖ†Ö¬Öß ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ ±úôêû ŸÖÖê›æüÖ ÖÂ™ü ú¸üÖ¾ÖßŸÖ.
iii)¸üÖêÖÖÏÃŸÖ ±úôêû ¸üÖêÖÖ“ÖÖ Ã˜ÖÖêŸ Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû, †¿Öß ±úôêû ²ÖÖÖêŸÖ ¸üÖÆæü ¤êü¾Öæ ÖµÖêŸÖ ¾ÖÖ ²ÖÖÖê•Ö¾Öôû ™üÖæ ÖµÖêŸÖ †¿Öß ±úôêû ÖøüµÖÖŸÖ ¯Öã¹ýÖ ´ÖÖŸÖßÖê —ÖÖúÖ¾ÖßŸÖ ´ÆüÖãÖ ŸÖß ãú•ÖŸÖß»Ö.
iv) (¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖÖãÃÖÖ¸ü) ¤üÖêÖ ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖŸÖß»Ö †ÓŸÖ¸ü Æêü 7-14 ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖÖ¾Öê. ²Öã¸ü¿ÖßÖÖ¿Öêú, ×ú™üúÖÖ¿Öêú ¾Ö ÃÖã´Ö†®Ö¦ü¾µÖê Æüß ×•Ö¾ÖÖÖãÖÖ¿ÖúÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×´ÖÃÖôûÖ¾ÖßŸÖ. †¿ÖÖ
×´ÖÁÖßŸÖ ±ú¾ÖÖ¸üÖß´Öãôêû ÃÖÖúÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾Öæ ÖµÖê Øú¾ÖÖ —ÖÖ›üÖ´Ö¬µÖê †ÓŸÖÖÔŸ Ö ×¾Öéú×ŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾Öæ ÖµÖê.
v)¸üÖêÖÖÏÃŸÖ ²ÖÖÖêŸÖ •Öê¾ÆüÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖÖÖÓ¾Ö×¸ü»Ö ¯ÖéÂšü³ÖÖÖ ¾ÖÖôû»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ‹ú •ÖÖÃŸÖß“Öß ±ú¾ÖÖ¸üÖß †¾Ö¿µÖ ú¸üÖ¾Öß.
vi)±ú¾ÖÖ¸üÖß ú¸üŸ ÖÖÖÖ ¦üÖ¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê (¯ÖÖ‰úÃÖ †ÃÖÖê †£Ö¾ÖÖ ÖÃÖÖê) ˆ““Ö ¯ÖÏ×ŸÖ“Öê ÖÖòÖ †ÖµÖ×Öú Ã™üßú¸ü Ã¯ÖÏê›ü¸ ü ×´ÖÃÖôûÖ¾Öê. ²ÖÖê•Öê ×´ÖÁÖÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ Ã™üßú¸ü Ã¯ÖÏê›ü¸ü ×´ÖÃÖôæû ÖµÖê.
vii)¤ü¸ ü¸ üÖê•Ö ²ÖÖê›üÖì ×´ÖÁÖÖ ŸÖÖ•Öê ²ÖÖ¾ÖÖ¾Öê ¾Ö ŸµÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ±ú¾ÖÖ¸üÖ¾Öê.
viii)ÃÖÓ×´ÖÁÖ ¦üÖ¾ÖÖ ²ÖÖ×¾ÖŸÖÖÓÖÖ ¸üÃÖÖµÖÖÖÓ“ Öê ¾ÖêÖôêû ×¾Ö¦üÖ¾µÖ ¦üÖ¾ÖÖ ²ÖÖ¾ÖÖ¾Öê ¾Ö ŸÖê ‹æúÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×´ÖÃÖôûÖ¾Öê. ¦üÖ¾ÖÖÖŸÖ ÃÖÖúÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê úß ×´ÖÁÖÖÖŸÖ ×´ÖÃÖôû»Öê»Öß ¸üÃÖÖµÖÖê
×¾ÖÃÖÓÖŸÖ †ÖÆêüŸ Ö Øú¾ÖÖ ÃÖÖ´Öã µÖÖêµÖ ÖÖÆüß.
ix) “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß ±ú¾ÖÖ¸üÖß“µÖÖ ¦üÖ¾ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´Öã 605-7 †ÃÖÖ¾ÖÖ.
x) ²Ö∙µÖÖ“Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖ‰úÃÖ ÖÖÆüß †Ö»ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖ ¾ÖÖœüŸ Ö ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖŸÖ»Öê †ÓŸÖ¸ü Æêü 10-15 ×¤ü¾ÖÃÖÖ ‹ê¾Ö•Öß 7 ×¤ü¾ÖÃÖ †ÃÖÖ¾Öê.
xi)Ã™Òê¯ ™üÖêÃÖÖÛŒ»ÖÖ ´Ö¬Öß»Ö ×ÎúµÖÖ¿Öß»Ö ‘Ö™üú Æêü Ã™Òê¯™üÖê´ÖÖµÖÃÖßÖ ÃÖ»±êú™ü 90% + †ÖòŒÃÖß ™êü™ÒÖÃÖÖµÖÛŒ»ÖÖ 10% ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÎÖêÖÖê¯ÖÖòÃÖ´Ö¬µÖê ÃÖÎúßµÖ ‘Ö™üú 2 ²ÖÎÖêÖÖê, 2 ²ÖÖµÖ™ÒÖê¯ ÖÏÖê¯ ÖêÖ -1,3
›üÖµÖÖê»Ö †ÖÆêü. ¤üÖêÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¸üÃÖÖµÖÖê Æüß ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ, ´ÆüÖãÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ×ÎúµÖÖ¿Öß»Ö ‘Ö™üú (‹. †ÖµÖ.) ŸÖ¯ÖÖÃÖãÖ ‘µÖÖ¾Öê, •Ö¸ü ú´Öß †ÃÖê»Ö ŸÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ˜Ö
¾ÖÖœü¾ÖæÖ ‘µÖÖ¾Öß.
xii) •µÖÖ ¸üÃÖÖµÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖòØúÖ ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ×ÎúµÖÖ¿Öß»Ö ‘Ö™üú ×¤ü»ÖÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê ¸üÃÖÖµÖÖ Ö¸êü¤üß ú¹ý ÖµÖê.
76. ŸÖê»µÖÖ ¸üÖêÖÖÖê ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾ÖßŸÖ ±úôêû ŸÖÖê›ü»Öß †ÃÖŸÖÖ ¸üÖêÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö •ÖÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. Æêü Ö¸ü †ÖÆêü úÖ ?
ÖÖÆüß, •Ö¸ü †Ö¯ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ ÖÔ¾ÖßŸÖ ±úôêû Ö ŸÖÖê›üŸ ÖÖ ±ú¾ÖÖ¸üÖß êú»µÖÖÃÖ †¯ÖêÖßŸÖ ×ÖµÖÓ˜ÖÖ/×ÖúÖ»Ö ×´ÖôûŸ Ö ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏŸµÖêú ±ú¾ÖÖ¸üÖß †ÖÖÖê¤ü¸ü ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ×¾ÖŸÖ ±úôêû ŸÖÖê›æüÖ ™üÖ »µÖÖÃÖ Ö¾ÖßÖ
±úôûÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»Öß »ÖÖÖÖ “Ö™üúÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ú¤üÖ“ÖßŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ±úôêû ŸÖÖê›ü»µÖÖ´Öãôêû •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ ÖÖÔ¾Ö ÆüÖŸÖÖê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸ Öê.
77. ŸÖê»µÖÖ ¸üÖêÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖ×šü´ÖÖÖ“µÖÖ 2-3 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ †Ö´Æüß ²ÖÖÖ ‘Öê‰ú ¿Öú»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ±úÖÓªÖ¾Ö¸ü òú ú¸ü“ ÖÖÆüß ¯ÖÏÖ¤ãü³ ÖÖÔ¾ Ö †ÖÆêü. †ÖŸÖÖ µÖÖ ¸üÖêÖÖÓ“Öê ×Ö¤üÖÖ ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü úÖ ÖÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü †Ö´Æüß ²ÖÖÖ úÖœæüÖ ™üÖæ úÖ ?
²ÖÖÖ úÖœüÖµÖ“Öß úÖÆüß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖê»µÖÖ ¸üÖêÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ±úŒŸÖ •µÖÖ ×šüúÖÖß ÃÖã¸ü¾ÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß“Ö ¸üÖÆüŸÖÖê. ŸÖÖê ×•Ö¾ÖÖÖæ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ †ÖŸÖæÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖÖê
†ÓŸÖ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ¸üÖêÖ ÖÖÆüß (systemic) ŸÖÖê —ÖÖ›üÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ‹úÖŸ´Ößú ¸üÖêÖ ¾Ö ×ú›ü ×ÖµÖÓ˜ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß«üÖ¸ê —ÖÖ›êü ×Ö¸üÖêÖß ú¸üŸ ÖÖ µÖêŸÖß»Ö ¾Ö “ÖÖÓÖ»Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÆüß ×´Öôêû»Ö.
†¿Öß ²Ö¸êü“Ö ¿ÖêŸÖú¸üß †ÖÆêüŸÖ •µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖÖêŸÖ òúú¸ü “ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß “ÖÖÓÖ»Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ.
78. ŸÖê»µÖÖ ¸üÖêÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖÓ˜ÖÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß ˆ¯ÖÖµÖ †ÖÆêü úÖ ?
¸üÖêÖ-¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ Öú •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¸üÖê¯Ö ¿ÖÖê¬ÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê ÆüÖ“Ö ×¤ü‘ÖÔúÖôû ×ÖµÖÓ˜ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ †ÖÆêü. ÃÖ¬µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †¿Öß úÖêÖŸÖß“Ö ¾ÖÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÖÆüß. ‹úÖŸ´Ößú ¸üÖêÖ ¾Ö ×ú›ü ×ÖµÖÓ˜ÖÖ
¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¹ýÖ 90-100% ×ÖµÖÓ˜ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. ÃÖ¬µÖÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÆüÖ ‹ú“Ö “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ †ÖÆêü.
79. †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ ¸üÖÂ™ÒßµÖ ›üÖØôû²Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ëú¦üÖÖê ŸÖê»µÖÖ¸üÖêÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¾ÖÖÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö úÖ ÖÖÆüß »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ?
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß NRCP Öê †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖóµÖÖ ¾ÖÖÖÖÓ“Öß ¾Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖÓú×¸üŸ Ö ¾ÖÖÖÖÓ“Öß “ÖÖ“ÖÖß êú»Öß ¯Ö¸ÓüŸÖã ú´Öß-•ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ
¾ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê»µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö µÖêŸÖÖê. †ÖÖÖß ÃÖÖÓÖÖµÖ“ÖÓ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸÖê»µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ú´Öß ŸµÖÖ ¾ÖÖÖÖ¾Ö¸ü µÖêŸÖÖê •µÖÖÓ“Öß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü Øú´ÖŸÖ ú´Öß †ÖÆêü (ú´Öß ¾Ö•ÖÖÖ“Öß ±úôêû, “Ö×¾Ö»ÖÖ ×ÖéúÂšü,
ú×šüÖ ×²ÖµÖÖ, †ÖÖú¿ÖÔú ¸ÓüÖ) ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö´Æüß ÃÖ¬µÖÖ •ÖÖã×úµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üŸÖ †ÃÖæÖ ÆüÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †›ü£ÖôûÖ ¯ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ ×ú •µÖÖ´Öãôêû †Ö¯ÖÖ ŸÖê»µÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ ÖßŸÖ ¾ÖÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÖãÖÖÓÃÖÆü ¾Ö “ÖÖÓ Ö»µÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü Øú´ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ý.
80. ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾ÖÖÃÖÖšüß Æü¾ÖÖ´ÖÖÖ ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸“Öê †ÃÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê ?
ÃÖúÖôûß 10 ŸÖê 4 µÖÖ ¾ÖêôêûŸ Ö †ÃÖÖÖ¸êü ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ ¾Ö †Ö¦ÔüŸÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ Öã¯ Ö ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öü ŸÖê»µÖÖ ¸üÖêÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖÖê. Æü¾ÖÖ´ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¯ÖêÖ †¦üŸÔ ÖÖ 30% ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
—ÖÖ»µÖÖÃÖ ¸üÖêÖÖ“Öß »ÖÖÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸÖÖê 50% ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ •ÖÖÃŸÖ •ÖÖê´ÖÖÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê. •µÖÖ¾Öêôûß ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ 250 ÃÖë. ŸÖê 350 ÃÖë. “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü 0.1´Öß.´Öß.
¯ÖÖ‰úÃÖ Øú¾ÖÖ ±ú¾ÖÖ¸üÖß ¸üÖêÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ∙µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ³ÖÖÖ¾ÖŸÖê. 3.5 ×ú´Öß/ŸÖÖÃÖ ¾ÖÖ∙µÖÖ“µÖÖ ¾Öê Ö ¾Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ Ö¾µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ú¸üµÖÖÃÖ úÖ¸Öß³ÖæŸÖ šü¸ üŸÖÖê.
ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ 20°c ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾Ö 35°c ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾Ö ÃÖÖ¯ÖêÖ †Ö¦ÔüŸÖÖ 30% •ÖÖÃŸÖ úÖôûÖÃÖÖšüß †ÃÖ»µÖÖ ¸üÖêÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ú´Öß †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê.
ŸÖê
»
Öú™ü
›üÖÖ ¸üÖêÖÖ“ÖÖ ˆÖÏŸÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖêÂÖú †®Ö¦ü¾µÖÖ“ÖÖ úÖÆüß ÃÖÓ²Ö¬Ö †ÖÆêü úÖ ?
81.

ÆüÖêµÖ, —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ÃÖÓŸ Öæ×»ÖŸÖ ¯ÖÖêÂÖú †®Ö¦ü¾µÖÖ“Öß †ŸµÖÓŸ Ö Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê, ±úŒŸÖ ŸÖê»µÖÖ ¸üÖêÖÖÃÖÖšüß“Ö ÖÖÆüß ‡ŸÖ¸ü ¸üÖêÖ †Ö×Ö †ÓŸÖÖÔŸÖ ×¾ÖéúŸÖßÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü. µÖÖêµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ •Ö¸ü Cl, Mg,
Fe †Ö×Ö Mn, Cu, µÖÖ ¯ÖÖêÂÖú ŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¸üŸÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖê. N †Ö×Ö K “ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¸üÖêÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¸üŸÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖŸÖê.
82. ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖ¯ÖÖÃÖãÖ ²ÖÖÖ ´ÖãŒŸÖ šêüŸÖµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ ?
i) »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß ÖÖ˜Öß“µÖÖ ¸üÖêÖ´ÖãŒŸÖ ¸üÖê¯ ÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üÖ¾Öß.
ii) »ÖÖÖ¾Ö›ü ÖêÆü´Öß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö ú¸üÖ¾Öß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ¯Öã¾Öá ú¹ý ÖµÖê.
iii) ×¿Ö±úÖ¸¿Öß ÖæÃÖÖ¸ü µÖÖêµÖ¾Öêôûß ¾Ö µÖÖêµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖê¦üßµÖ ¾Ö ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. »ÖÖÖ¾Ö›üß¯ÖÖÃÖãÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÔÓŸÖ †Ö×Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ŸÖÖê›üÖß¯ÖµÖÔŸÖ ÃÖë¦üßµÖ ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ³Ö¸ü¯ Öã¸ ü
¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ †Ö×Ö ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ™üÖôûÖ¾ÖÖ.
iv) ²ÖÖÖê“Öß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¸üÖÖÖ¾Öß.
v) ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ ²ÖÖÖê´Ö¬Öß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ”ûÖ™Öß Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü˜Ö úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ™üÖôûÖ¾ÖÖ.
vi) ¯Ö×Æü»Öê ×¯Öú ‘ÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá —ÖÖ›üÖ“Öß ú´ÖßŸÖ ú´Öß ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì “ÖÖÓÖ»Öß ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß.
vii) ‹úÖ“Ö —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ ±úôû ‘Öê¾Öæ ÖµÖê, —ÖÖ›üÖ“Öê ¾ÖµÖ ¾Ö ‘Öê¸ü »ÖÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ±úôûÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ×Ö¿“ÖßŸÖ ú¸üÖ¾Öß.
viii) úÖœüÖßÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê“Ö ×¯ÖúÖ»ÖÖ ÃÖë¦üßµÖ ÖŸÖê, ÃÖã´Ö †®Ö¦ü¾µÖê, ¯ÖÖ»ÖÖü¿Ö †Ö×Ö Ã±ãú¸ü¤ü ¤êü¾ÖæÖ ¯ÖãÖÔ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ªÖ¾Öß †Ö×Ö ú´ÖßŸÖ-ú´Öß ¯ÖÖÖß ªÖ¾Öê.
ix) ²ÖÖÖê“µÖÖ •Ö¾Öôû“Öß ¸üÖêÖ™ü ²ÖÖÖ ÖÂ™ü ú¸üÖ¾Öß/úÖœæüÖ ™üÖ Ö¾Öß.
x) ±úôû¬ÖÖ¸ü Öê¾Öêôûß ×¯ÖúÖ“µÖÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸ Öß¾Öêôûß, ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü, ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ¸üÖêÖ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú †ÖîÂÖ¬ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
xi) ²ÖÖê›üÖì ×´ÖÁÖÖ (0.5 ŸÖê 1%) Æêü ×•Ö¾ÖÖÖæÖÖ¿Öú ¾Ö ²Öã¸ ü¿ÖßÖÖ¿Öú †ÃÖãÖ, ×´ÖÁÖÖ ŸÖÖ•Öê ²ÖÖ¾ÖæÖ ‘µÖÖ¾Öê.
xii) †ÖÖ¾ÖÂµÖú ±ú¾ÖÖ¸üÖß ú¹ý ÖúÖ, ¿Öã¨ü ¸üÃÖÖµÖÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üÖ.
xiii) ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ²ÖÖÖêŸ Ö Ã™üÒê¯™üÖêÃÖÖµÖÛŒ»ÖÖ“ÖÖ (Ã™üÒê¯™üÖê´ÖÖµÖ×ÃÖÖ ÃÖ»±êú™ü 90% + †ÖòŒÃÖß™üÒê™üÒÖÃÖÖµÖŒ»ÖßÖ 10%) ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¹ý ÖµÖê.
‹ú¤ü
Ö ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖ ²ÖÖÖêŸÖ †Öœüôû»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖÓ˜ÖÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ úÖµÖ †ÖÆêüŸÖ ?
83.
1. ¸üÖêÖ †Öœüôû»µÖÖÃÖ ¯Ößú ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ú¹ýÖ ŸÖÖê ÆüÃŸÖ ²ÖÆüÖ¸ü / ²ÖÆüÖ¸ü ¬Ö¸üÖ¾ÖÖ.
2. ×¯ÖúÖ»ÖÖ ¯ÖãÖÔ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ‘µÖÖ¾Öß.
3. ŸÖã´Ö“µÖÖ ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ‹ú ²ÖÆüÖ¸ü ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ýÖ, ÃÖ´ÖãÆ ü ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖ.
4. ¸üÖêÖÖÏÃÖßŸÖ ²ÖÖÖ úÖœæüÖ ÖÂ™ü ú¸üÖ¾Öß.
5. ²ÖÖÖê“Öß Ã¾Ö”ûŸÖÖ ¸üÖÖÖ¾Öß.
6. ×¿Ö±úÖ¸¿ÖßÖæÃÖÖ¸ü ÃÖë¦üßµÖ ¾Ö ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖê ¾Öêôêû¾Ö¸ü ¾Ö µÖÖêµÖ ¯ÖÏ´ ÖÖÖÖŸÖ ªÖ¾Öß, ÃÖë¦üßµÖ ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ³Ö¸ü¯ Öæ¸ ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
7. ×¿Ö±úÖ¸ÃÖ êú»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ±ú¾ÖÖ¸üÖß ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ú¸üÖ¾Öß. (±úôû¬ÖÖ¸üÖÖ, ÃÖã¯ŸÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü) †ÖÖ¾Ö¿µÖú ±ú¾ÖÖ¸üÖß ú¹ý ÖúÖ. ÖÖ˜Öß ú¹ýÖ ¸üÃÖÖµÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ.
ˆ¤üÖ.- •µÖÖ´Ö¬µÖê ×ÎúµÖÖ×¿Ö»Ö ‘Ö™üúÖ“Öß ™üŒê ¾ÖÖ¸üß Øú¾ÖÖ ×ÎúµÖÖ×¿Ö»Ö ‘Ö™üúÖ“Öß ÃÖÓ¯ ÖæÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸ Öß ™üŒê ¾ÖÖ¸üß ´Ö¬Öê ×¤ü»Öß †ÃÖÖ¾Öß.
ŸÖê
84. »Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖ“µÖÖ ×•Ö¾ÖÖÖæÃÖÖšüß ¤æüÃÖ¸üÖ úÖêÖŸÖÖ ÆüÖêÃ™ü †ÖÆêü úÖ ?
ÖÖÆüß, ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖ“µÖÖ ×•Ö¾ÖÖÖæ (—Öò£ÖÖê´ÖÖêÖÖÃÖ †òŒ—ÖÖêÖÖê ¯ÖÖê×›üÃÖ.×¯Ö.¾Öß. ¯Öã×Öúß) ÃÖÖšüß ¤ãüÃÖ¸üÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÆüÖêÃ™ü ÖÖÆüß. úÖÆüßÖß ×Ö´Ö —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ÆüÖêÃ™ü ´ÖÖÖ»Öê ¯ÖÖ ŸÖÖê ¤æüÃÖ∙µÖÖ
×•Ö¾ÖÖÖæ´ Öãôêû ÆüÖêŸÖÖê.
85. ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ÆüÖ ¸üÖêÖ ±úŒŸÖ ×•Ö¾ÖÖÖæ´Öãôêû“Ö ÆüÖêŸÖÖê úß µÖÖ»ÖÖ ¤ãüÃÖ¸êü ÃÖã´Ö•Öß¾Ö úÖ¸Öß³ÖæŸÖ †ÖÆêüŸÖ ?
ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ÆüÖ ¸üÖêÖ ±úŒŸÖ †Ö×Ö ±úŒŸÖ —Öò£ÖÖê´ÖÖêÖÖÃÖ †òŒÃÖÖêÖÖê¯ÖÖê×›üÃÖ ¯Öß.¾Öß ¯Öã×Öúß ÊÖ“Ö ×•Ö¾ÖÖÖæ´Öãôêû ûÆüÖêŸÖÖê. ¤ãüÃÖ∙µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖã´Ö•Öß¾ÖÖ“ÖÖ µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸ Ö ÖÖÆüß.

86. ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ÆüÖ ¸üÖêÖ †Ö¯ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ úÃÖÖ †ÖêôûÖÖ¾ÖÖ ?
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖÖÖ“µÖÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ ³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü »ÖÆüÖÖ †ÖúÖ¸Ö“Öê ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ, ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ²Ö×‘ÖŸÖ»ÖµÖÖÃÖ Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ±úôûÖÓ¾Ö¸ü ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ±úôûÖÓ“µÖÖ ¯ÖéÂšü³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÖ£Öôû
ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ †ÃÖê »ÖÖÖê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ±úÖÓªÖ¾Ö¸ü, ú¸ü›ü¶Ö, ŸÖ¯Ö×ú¸üß ¸ÓüÖÖ“Öê šüß¯Öêú ±úÖÓ¤ß“µÖÖ ›üÖêóµÖÖ•Ö¾Öôû, ²Ö∙µÖÖ“Ö¤üÖ, úÖê¾ÖóµÖÖ ±úÖÓªÖ/Ö×¾ÖÖ ¯ÖÖ»Ö¾Öß ¾Ö¸ü †ÖœüôûŸ ÖÖŸÖ. úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ŸÖê ›üÖÖ
úÖôûÃÖ¸ü ŸÖÖÓ²ÖãÃÖ/ŸÖ¯Ö×ú¸üß ÆüÖê¾ÖæÖ ÖÖ“Öê ÃÖÖ¸üÖê ¾ÖÎÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ÖÖ˜ÖßÃÖÖšüß •Ö¾Öôû“µÖÖ ¯ÖÏµ ÖÖêÖ¿ÖÖôêûŸÖ ÁÖ¾ÖÖ¦ü¾Ö “ÖÖ“ÖÖß «üÖ¸ê »ÖÖê“Ö ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. ±úôû ¾Ö ±úÖÓªÖ¾Ö¸üß»Ö
ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê £Öë² Ö ™üÖã Ö ²ÖÖê™üÖÖê ¸üÖôû»µÖÖÃÖ ×“Öú™ü ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ.
87. ‹ú¤üÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ¸üÖêÖÖ“Öß »ÖÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ¸üÖêÖÖÓ“Öß »ÖÖÖê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ ?
Ö×¾ÖÖ ²ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¸üÖê¯ÖÖÓ´Ö¬Öê ×•Ö¾ÖÖÖæ“Öê ÃÖÓÎú´ÖÖ †ÃÖê»Ö (ÃÖã¯ŸÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ›üÖêôûÖ/†òŒÃÖßÖ Æêü ²Öã¸üÛ¿Ö“Öê ¾ÖÖÆüú †ÖÆêü) ŸÖ¸ü Æü¾ÖÖ´ÖÖÖÖÖæÃÖÖ¸ü 5ŸÖê7 ´Ö×ÆüµÖÖÖê
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ —ÖÖÓ›üÖ“µÖÖ ›üÖêóµÖÖ•Ö¾Öôû úÖôûÃÖ¸ü ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ ²ÖÖÖê´Ö¬Öê ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü, ±úôûÖ¾Ö¸ü Ö×¾ÖÖ ¸üÖêÖÖÓ“Öß »ÖÖÖÖ 4 ŸÖê 5 ×¤ü¾ÖÃÖÖÖß ÆüÖêŸÖê. •Öê¾ÆüÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ±ú¾ÖÖ¸üÖß“Öê ¯ÖÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖê.
88. Ö×¾ÖÖ ¸üÖêÖ¸üÖ‡ÔŸÖ ›üÖ×ôÓû²Ö ²ÖÖÖê“µÖÖ ×ÖµÖÖÔŸÖßÃÖÖšüß úÖêÖ úÖêÖŸµÖÖ ÖÖêÂ™üß“Öß úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê ?
¸üÖê¯ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß ¸üÖêÖ¸ü×ÆüŸÖ ³ÖÖÓÖÖŸÖæÖ/²ÖÖß“µÖÖŸÖæÖ †ÖÖÖ¾Öß. ×ÖµÖ´ÖßŸÖ¯ÖÖê ¸üÖêÖÖ“Öê ÃÖÓÎú´ÖÖ ÆüÖê‰ú ÖµÖê µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÖê“Öß ¤êüÖ¸êüÖ ú×¸üŸÖ ¸üÆüÖ¾Öß. µÖÖ“Öê úÖ¸Ö
¯ÖÏ.Îú. 3 ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ —ÖÖ›êü »ÖÖê“Ö ˆ¯Ö™æüÖ, •ÖÖôæûÖ ÖÂ™ü ú¸üÖ¾Öê. ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÖŸ´Öú ˆ¯ÖÖµÖ ´ÆüÖãÖ »ÖÖê“Ö Ã™üÒê¯™üÖêÃÖÖµÖÛŒ»ÖÖ (0.5 ÖÏò./×»Ö.) + úÖò¯Ö¸ü †ÖòŒÃÖßŒ»ÖÖê¸ üÖ‡Ô›ü (2.5
ÖÏò/×»Ö.) †Öôûß¯ÖÖôûßÖê ²ÖÖê›üÖì ×´ÖÁÖÖÖü (0.5%) 10 ŸÖê 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖÖê Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê“Ö ±ú¾ÖÖ¸üÖß ú¸üÖ¾Öß.
89. ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ÆüÖ ¸üÖêÖ Æü¾ Öê«üÖ¸êû ¯ÖÃÖ¸üŸÖÖê úÖ ×úŸÖß úÖôû ÆüÖ Æü¾ÖêŸÖ ¸üÖÆæü ¿ÖúŸÖÖê ?
ŸÖê»µÖÖ ÆüÖ ¸üÖêÖ Æü¾Öê´Öãôêû ¯ÖÃÖ¸üŸÖÖê •Ö¸ü ¾ÖÖ¤üôûß ¯ÖÖ‰úÃÖ ¾Ö Æü¾ÖêŸÖ •ÖÖÃŸÖ †Ö¦ÔüŸÖÖ †ÃÖê»Ö, ¿ÖãÂú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖæ ´Ö¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: Æü¾Öê«üÖ¸ê ×•Ö¾ÖÖÖæ ú´Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¹ýÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß —ÖÖ›üÖÓÖÖ
ÃÖÓÎú×´ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ˜Ö ¾ÖÖ¤üôûß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ´Ö¬Öê ¤æü¸ü †ÓŸÖ¸üÖ¯ÖµÖÔÕŸ Ö ×•Ö¾ÖÖÖæ ¯ÖÃÖ¸üŸÖÖŸÖ.
90. úÖêÖ-úÖêÖŸµÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ÆüÖ ¸üÖêÖ ¯ÖÃÖ¸üŸÖÖê ?
¸üÖêÖÖÏÃŸÖ »ÖÖÖ¾Ö›üß“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖ, ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ —ÖÖ›üÖÓ¿Öß ÃÖÓ¯ ÖÔú, ¯ÖÖ‰úÃÖ ±ú¾ÖÖ¸üÖß, ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÃÖÆü ¾ÖÖ∙µÖÖ´Öãôêû, ¸üÖêÖÖÏ×ÃÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ×ú™üúÖÓ“Öê ×¾Ö“Ö¸üÖ, ²ÖÖß“µÖÖ ÆüÖŸÖÖôûÖÖ¸üÖ ¾µÖŒŸÖß
‡ŸµÖÖ¤üß.

91. úÖµÖ ŸÖê»µÖÖ ¸üÖêÖÖ“Öê ×•Ö¾ÖÖÖæ •Ö×´ÖÖß´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ úÖ ? •Ö¸ü ÆüÖêµÖ ŸÖ¸ü ×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ •Ö×´ÖÖ ×•Ö¾ÖÖÖæ“ Öß ¾ÖÖÆüú ²ÖÖæ ¿ÖúŸÖê ?
ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖ“Öê ×•Ö¾ÖÖÖæ ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß ´ÖÖŸÖßŸÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓÎú´ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ †¾Ö¿ÖêÂÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖæ —ÖÖ›üÖ“Öê †¾Ö¿ÖêÂÖ (¯ÖÖÖê, ±úôêû, ±úÖÓªÖ) µÖÖÓ“µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
30 ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÖÆæü ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ‹ú¤üÖ úÖ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ †¾Ö¿ÖêÂÖÖÓ“ Öê ×¾Ö‘Ö™üÖ —ÖÖ»Öê, ŸÖ¸ü •Ö×´ÖÖ ¸üÖêÖ ¯ÖÃÖ¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ÖÖÆüß.
92. ´ÖÖ—µÖÖú›êü ŸÖê»Öú™ü ›üÖÖ ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ ²ÖÖÖ †ÖÆêü, ´Ö»ÖÖ ŸÖß ²ÖÖÖ úÖœæüÖ Ö×¾ÖÖ ²ÖÖÖê“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖµÖ“Öß †ÖÆêü, •ÖæÖß ²ÖÖÖ úÖœü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß Ö×¾ÖÖ ²ÖÖÖê“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü
ú¸üÖ¾Öß ?
¾Ö¸üß»Ö (¯ÖÏ.Îú.92) ˆ¢Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê, ÃÖ¾ÖÔ —ÖÖ›üÖ“Öê •Ö×´Ö×ÖŸÖß»Ö †¾Ö¿ÖêÂÖÖÓ“Öê ×¾Ö‘Ö™Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓÖß Ö×¾ÖÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¹ý ¿ÖúŸÖÖ. ²ÖÖÖêŸ Öß»Ö —ÖÖ›üÖÓ“Öê ¯ÖãÖÔ †¾Ö¿ÖêÂÖ
×¾ÖÂÖê¿ÖŸÖ: ÃÖÓÎú×´ÖŸÖ ±úôêû, ¯ÖÖÖê, ±ãú»Öê, ±úÖÓªÖ •Ö´ÖÖ ú¹ýÖ ÖÂ™ü ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ úÖ¸Ö ŸµÖÖÓ“Öê »Ö¾Öú¸ü ×¾Ö‘Ö™üÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. •Ö´ÖßÖß»ÖÖ ¤ÓüŸÖÖóµÖÖÖê †Öêú¾ÖêôûÖ ˆ»Ö™üÖ-¯ÖÖ»Ö™ü ú¹ýÖ ÃÖãµÖÔ¯ ÖÏúÖ¿Ö
×´Öôæû ¤üµÖÖ. µÖÖÃÖÖšüß ˆÆüÖóµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ˆÂÖŸÖê“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ “ÖÖÓÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÖÓŸ Ö¸ü ŸµÖÖ´Ö¬Öê ×Æü¸ ü¾Öôûß“Öê ÖŸÖ »ÖÖ¾ÖÖ. ˆ¤üÖ. ¬Öï“ÖÖ, ŸÖÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ¯Öæ¾Öá (50 ŸÖê 60 ×¤ü¾ÖÃÖ)
ÖÖÖ¸üÖß ú¹ýÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖÖÓŸÖ¸ü •Ö×´Ö×Ö“Öß †Ö¦ÔüŸÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ Öê ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ ú´Öß †ÃÖ»µÖÖÖê Ö×¾ÖÖ ×¯ÖúÖ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü êú»µÖÖÃÖ “ÖÖÓÖ»Öß ¾Ö ×Ö¸üÖêÖß ²ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê.
93. úÖê»Öê™üÖê™üÒßú´Ö (¿ÖêŸÖú¸üß µÖÖÓÖÖ ¯»ÖêÖÃÖã¬¤üÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ) ãú•Ö“Öê ×ÖµÖÓ˜ÖÖ †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü úÖ ?
¸üÖêÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö †×ŸÖ ˆÂÖŸÖÖ ¾Ö †×ŸÖ †Ö¦ÔüŸÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬Öê ÆüÖêŸÖÖê †Ö×Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÖãúÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓÎú×´ÖŸÖ ±úôêû úÖœãüÖ ²ÖÖÖê“µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ‡ŸÖ¸ü˜Ö Ö ™üÖ ŸÖÖ •Ö´ÖÖ ú¹ýÖ ÖÂ™ü
ú¸üÖ¾Öß Øú¾ÖÖ •ÖÖôæûÖ ™üÖ Ö¾ÖßŸÖ. ÃÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖÖê i) ™üÒÖòµ ÖÃÖÖµÖŒ»ÖÖ—ÖÖê»Ö 18% + ´ÖòÖúÖÃÖê²Ö 62% ›ü²»Öæ.¯Öß. 2.5-3 ÖÏò./×»Ö. ii) ¯ÖÏÖò×¯ÖúÖêÖÖê— ÖÖê»Ö 1 ×´Ö.»Öß./×»Ö. +
Œ»ÖÖê¸ üÖ£Öò»ÖÖêÖß»Ö 75% ›ü²»Öæ.¯Öß. 2 ÖÏò./×»Ö. ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ¯ÖÖµÖ ´ÆüÖãÖ ±ãú»ÖÖê∙µÖÖ“µÖÖ †Ö×¬Ö¯ÖÖÃÖãÖ ‹ú ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß ¾Ö ‹ú †ŸÖÔ¯ ÖÏ¾ÖÖÆüß ²Öã¸ü¿ÖßÖÖ¿ÖúÖ“Öß ´Ö×ÆüµÖÖ»ÖÖ ±ú¾ÖÖ¸üÖß ú¸üÖ¾Öß. •Ö¸ü
™üÖ“ÖÖß“µÖÖ †ÖúÖ¸Ö“Öê ×”û¦ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ±úôû ãú•ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãµÖ úÖ¸Ö ¸üÃÖ ¿ÖÖêÂÖÖÖ¸üÖ ¯ÖŸÖÓÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖ¾Öê.
94. ±úôû¬ÖÖ¸üÖê ¾Öêôûß ±úôû ãú•Ö úÖê»Öê™üÖê™üÒÖµÖú´Ö Øú¾ÖÖ ±úÖµÖ™üÖê¯£Öê¸üÖ µÖÖ¯Öîúß ú¿ÖÖ´Öãôêû —ÖÖ»Öß ±ú¸üú úÃÖÖ †ÖêôûÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ úÖµÖ ?
úÖê»Öê™üÖê™üÒÖµÖú´Ö•ÖµÖ (†ò£ÖÖÎúÖÖò•Ö) ãú•Ö Æüß †ŸµÖÓŸ Ö ×ŸÖ¾ÖÎ ÖÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ´Ö‰ú »ÖÖªÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ÆüÖ »Ö¾Öú¸ü 2-3 ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ¯ÖãÖÔ ±úôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸üŸÖÖê. ¸üÖêÖ ¾ÖÖœüŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÓœü¸ üÖ ²Öã¸ ü¿Ößü
×¤üÃÖŸÖê.
95. ´Ö¸ü ¸üÖêÖ µÖêµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ úÖµÖ ?
´Ö¸ü ¸üÖêÖÖ“Öê ´ÖãµÖ úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖê¸òü™üÖê×ÃÖÃ™üßÃÖ ×±ú´²ÖÎß†Ö™üÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ²Öã¸ü¿Öß ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê² Ö¸ü °µÖæ•ÖÖ×¸üµÖ´Ö, ¸üÖµÖ—ÖÖêŒ™üÖê×ÖµÖÖ, ÃŒ»Öê¸üÖê×¿ÖµÖ´Ö, ´ÖòÎúÖê±úÖê×´ÖÖÖ, ±úÖµÖ™üÖê¯ £ÖÖê¸üÖ, µÖÖ´Öãôêû ¤êüÖß»Ö
¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖêŸÖÖê. úÖÆüß ×šüúÖÖß ´Öã¸ü´ ÖÖ›ü •Ö×´ÖÖßŸÖ ´Öê»Öê›üÖêÖÖµÖÖß ‡ÖúÖÖÖ™üÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖã˜Öéú´Öß´Öãôêû ´Ö¸ü ¸üÖêÖ ˆ¤ü³ Ö¾ÖŸÖÖê. µÖÖ¾µÖ×ŸÖ¸üßŒŸÖ ¿ÖÖò™ü ÆüÖê»Ö ²ÖÖê¸ü¸ü ÊÖ ×ú›üß“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤üã³ÖÖÔ¾ÖÖÖÓŸÖ¸ü
ÃÖê¸òü™üÖê×ÃÖÃ™üßÃÖ ×±ú´²ÖÎß†Ö™üÖ ²Öã¸ü¿Öß“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾ÖÖÖê ´Ö¸ü ¸üÖêÖ µÖêŸ ÖÖê. Ã™êü´Ö ²ÖÖê¸ ü¸ ü“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾ÖÖÖê ¤êü Öß»Ö —ÖÖ›êü †Ó¿ÖŸÖ: Øú¾ÖÖ ¯ÖãÖÔ¯ÖÖê ´Ö¸üŸÖÖŸÖ µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ú´ÖŸÖ¸üŸÖê´Öãôêû ¤êüÖß»Ö —ÖÖ›êü
†Ó¿ÖŸÖ: Øú¾ÖÖ ¯ÖãÖÔ¯ ÖÖê ´Ö¸üŸÖÖŸÖ:
96. úÖêÖÖ»ÖÖÆüß ÃÖÆü•ÖÖÃÖÆü•Öß ´Ö¸ü ¸üÖêÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê úÖ ?
´Ö¸ü ¸üÖêÖ ÆüÖ ²Öã¸ü¿Öß ¯ÖÖÃÖãÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß ÃÖã¹ ý¾ÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾ Ö 25.30% ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ —ÖÖ›üÖÓ“µÖÖ ²ÖãÓ¬µÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ —ÖÖ›üÖÓÖÖ ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÓÖß ¾ÖÖ“Ö¾ÖŸÖÖ
µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¸üÖêÖ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ˆ¯ÖÖµÖ •ÖÃÖê úß ÖÖ˜Öß¿Öß¸ü (†ÖÀ¾ÖÖÃÖú) •Öî×¾ÖúÖŸÖê ¯ÖÏŸµÖêúß 6 ´Ö×ÆüÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üÖê µÖÖêµÖ †ÖÆêü.
97. ´Ö¸ü ¸üÖêÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÃÖÖšüß ×úŸÖß“Öê ¯Öòêú•Ö †ÖÆêü ?
´Ö¸ü ¸üÖêÖ ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ˜ÖÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ×Ö¸×ÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö µÖÖêµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ´Ö¸ü ¸üÖêÖÖ“µÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖ»»µÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö
Ø»Öú “Öê †ÖãÃÖ¸üÖ ú¸üÖ. http://www.nrcpomegranate.org/Docs/Documents/3wilt.
98. •Öê¾ÆüÖ ´Öß ´Ö¸ü ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ —ÖÖ›êü úÖœæüÖ ™üÖ »Öß ŸÖê¾ ÆüÖ ´Ö»ÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ —ÖÖ›êü ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾ Ö ÖÏÃŸÖ ×¤üÃÖ»Öß ´Ö¸ü ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ —ÖÖ›êü úÖœæüÖ ™üÖ »Öß ŸÖ¸ü ´Ö¸ü ¸üÖêÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ¾ÖÖœüŸÖÖê
†ÃÖê úÖÆüß »ÖÖêú ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ Æêü Ö¸êü †ÖÆêü úÖ ?
ÖÖÆüß, Æêü ²Ö¸üÖê² Ö¸ü ÖÖÆüß. •Ö¸ü †Ö¯ÖÖ ´Ö¸ü ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ —ÖÖ›êü úÖœü»Öß ÖÃÖãÖ ŸµÖÖÓ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´Ö¸ü ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ —ÖÖ›êü ×¤üÃÖŸÖß»Ö. ´Ö¸ü ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ ¾ÖÖôû»Öê»Öß —ÖÖ›êü úÖœüÖ×¾ÖŸÖ
†Ö×Ö •ÖÖôûÖ¾ÖßŸÖ; ²ÖÖÖêŸ Ö ŸÖß ²ÖøüÖ ú¹ýÖ ¯Öã¹ý ÖµÖêŸÖ. ´Öê»Öê»µÖÖ —ÖÖ›üÖÓ´Ö¬µÖê ²Ö¸êü“Ö ¾ÖÂÖÔ ŸµÖÖ“Öê •ÖÓŸÖã •Öß¾ÖÓŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ¸üÖ ¾Ö ¯ÖÖ‰úÃÖ µÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖêÖÖÏÃŸÖ ´ÖÖŸÖß †Ö×Ö —ÖÖ›üÖ“Öß †¾Ö¿ÖêÂÖ
µÖÖŸÖãÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¯ ÖãÖÔ ²ÖÖÖê´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖÖê.
99. ±úôûÖŸÖß»Ö ¸üÃÖ ¿ÖÖêÂÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖŸÖÓÖÖ“Öê ×ÖµÖÓ˜ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ¯ÖÖê úÃÖê ú¸üÖ¾Öê †Ö×Ö ÃÖãµÖÖÔÃŸÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ úÃÖê ´ÖÖ¸üÖ¾Öê ?
±úôûÖŸÖß»Ö ¸üÃÖ ¿ÖÖêÂÖÖÖ∙µÖÖ ¯ÖŸÖÓÖÖ»ÖÖ ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ±úôûÖÓÖÖ ²Ö™ü¸ü ¯Öê¯ Ö¸ü Øú¾ÖÖ ¯ÖÖò»Öß¯ÖÏÖê¯ÖÖµÖ×»ÖÖ ÖÖòÖ †Öê¾ÆüÖ ²ÖòÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖê.

100. ²ÖòÖàÖ“Öêê ±úÖµÖ¤êü úÖµÖ †ÖÆêüŸÖ ?
±úôûÖÓ“ÖÖ ¸ÓüÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ²ÖòØÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖœüŸÖê †Ö×Ö ±úôûÖŸÖß»Ö ¸üÃÖ ¿ÖÖêÂÖÖÖ¸üÖ ¯ÖŸÖÓÖ †Ö×Ö ±úôû ¯ÖÖêÖÖÖ¸üß †ôûßú µÖÖ ¯ÖÖÃÖãÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ×´ÖôûŸ Öê, •Ö¸ü ²ÖòÖàÖ µÖÖêµÖ ¾Öêôß †Ö×Ö
±úôûÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖœüß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß ŸÖ¸ü ±úôûÖŸÖß»Ö ¸üÃÖ ¿ÖÖêÂÖÖÖ¸üÖ ¯ÖŸÖÓÖ †Ö×Ö ±úôû ¯ÖÖêÖÖÖ¸üß †ôûß µÖÖ ¯ÖÖÃÖãÖ ÃÖÓ¸ üÖÖ ×´ÖôûŸÖê.
101. úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸“µÖÖ ×¯Ö¿Ö¾µÖÖ (²ÖòÖ) ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖß ²ÖòÖ Øú´ÖŸÖ ×úŸÖß ?
ÖÖòÖ †Öê¾ÖÖ ¯ÖÖò»Öß¯ÖÏÖê¯ Öß×»ÖÖ Öê ×¾ÖÖ»Öê»µÖÖ †Ö×Ö ²Ö™ü¸ ü ¯Öê¯Ö¸ü ²ÖòÖ ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öß Øú´ÖŸÖ 50-60 ¯ÖîÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ —ÖÖ›ü ¯Ö›üŸÖê.

102. ²ÖòÖàÖÃÖÖšüß úÖµÖ ×¿Ö±úÖ¸¿Öß †ÖÆêüŸÖ ?
Ö¸ü•Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö ×¯Ö¿Ö¾µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ±Ïãú™ü ÃÖãØúÖ ´ÖÖò£ÖÃÖÖšüß †Öœüôû»µÖÖ²Ö¸üÖê² Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ : †ÖÖÃ™ü“µÖÖ ¿Öê¾ Ö™üß Øú¾ÖÖ ÃÖ¯™Óüê²Ö¸ü ÃÖÖÃúÖò»›üÃÖÖšüß ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖãÖ“Ö ±úôû Ø»Ö²ÖÖ“µÖÖ
†ÖúÖ¸Ö“Öê —ÖÖ»Öê ´ÆüÖ•Öê ±êú²ÖÎ¾ÖÖ¸üß ŸÖê ´Öê ´Ö¬µÖê ²ÖòÖàÖ ú¸üµÖÖ¯Öã¾Öá ×ú™üúÖÖ¿Öú ¾Ö ²Öã¸ ü¿ÖßÖÖ¿ÖúÖ“ÖÖ ±ú¾ÖÖ¸üÖß ú¸üÖ¾Öß. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ †Ö×Ö ŸÖê»µÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ²Öò ÖàÖ ú¹ý ÖµÖê ŸµÖÖ´Öãôêû
²ÖÖß“µÖÖ´Ö¬µÖê ×´Ö×»Ö²ÖÖ ¾Ö ãú•ÖµÖÖ“Öß »ÖÖÖÖ ÆüÖêŸ Öê. ²ÖòÖàÖ êú»Öê»Öß ±úôêû, ŸÖê»µÖÖ, Ö»ÖÖ, ×´Ö»Öß²ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
103. úÖµÖ ²ÖÖê¸ü›êüŒÃÖ ×´ÖÁÖÖ ‡ŸÖ¸ü ×ú™üÖÖ¿Öú, ÃÖã´Ö †®Ö¦ü¾ µÖ, ²Öã¸ü¿ÖßÖÖ¿ÖúÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×´ÖÁÖßŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ ?
ÖÖÆüß, µÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸ÃÖ êú»Öß Öê»Öê»Öß ÖÖÆüß. úÖ¸Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÖÂ™ü ÆüÖêŸ Öê.

104. ²ÖÖê›üÖì×´ÖÁÖÖ †Ö×Ö ²ÖÖê›ìüŒÃÖ ¯ÖêÃ™ü úÃÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öê ?
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ :

´ÖÖê¸ü“Öæ¤ü (úÖò¯ Ö¸ü ÃÖ»±êú™ü), úôûß“ÖÖ “ÖãÖÖ (òúÛ»¿ÖµÖ´Ö †ÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü) Øú¾ÖÖ ÆüÖµÖ™Òêü›ü »ÖÖ‡Ô´Ö (òúÛ»¿ÖµÖ´Ö ÆüÖµÖ›ÒüÖŒò ÃÖÖ‡Ô›ü), ŸÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÖêŸÖê, ÖÖôûµÖÖÃÖÖšüß úÖ¯Ö›ü, ×´ÖÁÖÖ ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖÓ›êü
(»ÖÖú›üß, ´ÖÖŸÖß“Öß), »ÖÖú›üß úÖšüß.
†) ‘Ö™üú :
¸üÃÖÖµÖÖ

¯ÖÏ´ÖÖÖ

(´ÖÖê¸ü“Öæ¤ü) (CuSO4. 5H20)

1 ×ú.

úôûß“ÖÖ “ÖãÖÖ/òúÛ»¿ÖµÖ´Ö †ÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü (CaO)

300-400 ÖÏò.

òúÛ»¿ÖµÖ´Ö ÆüÖµÖ›ÒòüÖŒÃÖÖ‡Ô›ü Ca(OH)2

¿Öã¨üŸÖêÖãÃÖÖ¸ü

¯ÖÖÖß

100 ×»Ö.

0.5% “Öê ²ÖÖê›üÖì×´ÖÁÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖò¯Ö¸ü ÃÖ»±êú™ü ¾Ö “ÖãµÖÖ“Öß †¬Öá ´ÖÖ˜ÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
²Ö) ²ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ
1. ´ÖÖê¸ü“Öæ¤ü ¸üÖ˜Ö³Ö¸ü ¯ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê (†¬Öì¯ÖÏ´ÖÖÖ) ×¾Ö¸ü‘ÖôûµÖÖÃÖÖšüß šêü¾ÖÖ. (ŸÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖêŸµÖÖŸÖ ³Ö¹ýÖ šêü¾Ö»µÖÖÃÖ ×¾Ö¸ü‘ÖôûµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸ Öê.)
2. ×¿Ö»»Öú ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ †¬µÖÖÔ ¯ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê úôûß“ÖÖ “ÖãÖÖ ×³Ö•Ö¾Öæ Ö šêü¾ÖÖ. ŸÖê ¦üÖ¾ÖÖ úÖ¯Ö›üÖŸÖæÖ ÖÖôæûÖ ‘µÖÖ. úôûß“ÖÖ “ÖãÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ÆüÖµÖ›Òêü™êü›ü »ÖÖ‡Ô´Ö“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê.
3. Æêü ¤üÖêÆüß ¦üÖ¾ÖÖ ÖÖôæûÖ ‘Öê‰úÖ ×ŸÖÃÖ∙µÖÖ ³ÖÖÓ›ü¶ÖŸÖ“ÖÖôûŸÖ †ÖêŸÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÃÖ ÃÖŸÖŸÖ »ÖÖú›üß úÖšüßÖê œü¾ÖôûÖ.
4. µÖÖ´Öãôêû “ÖÖÓÖ»Öê ×¾Ö¸ü‘ Öôû»Öê»Öê ¾Ö ‹ú•Öß¾Ö ×´ÖÁÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¦üÖ¾ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê.
ú) ²ÖÖê›üÖì×´ÖÁÖÖÖ“Öß “ÖÖ“ÖÖß





»ÖÖêÖÓ›üÖÃÖÖê²ÖŸÖ “ÖÖ“ÖÖß- ´ÖÖê¸ü“Öæ¤ü Æêü ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öê ×´ÖÁÖÖÖŸÖ Ö¸ü•Öê¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü»µÖÖÃÖ ×¯ÖúÖÓÖÖ ÆüÖ×ÖúÖ¸üú šü¸üŸÖê. µÖÖÃŸÖ¾Ö ²ÖÖê›üÖì×´ÖÁÖÖÖ´Ö¬Öê ŸµÖÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ šêü¾ ÖÖ¾Öê. Æüß “ÖÖ“ÖÖß ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêÖÓ›üß ×ÖôûÖ Øú¾ÖÖ “ÖÖæú ¦üÖ¾ÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ £Ö¸üÖŸÖ úÖÆüß ×´Ö×Ö™êü ²Öã›ü¾ ÖæÖ šêü¾ÖÖ. ×ÖóµÖÖ¾Ö¸ü †£Ö¾ÖÖ “ÖÖæú¾Ö¸ü ×¾Ö™üú¸üß
»ÖÖ»Ö ¸ÓüÖ Øú¾ÖÖ •ÖÓÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»µÖÖ¦üÖ¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê¸ü“Öæ¤ üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¦üÖ¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê £ÖÖê›üÖ £ÖÖê›üÖ “ÖãÖÖ ™üÖúÖ¾ÖÖ ¾Ö œü¾ÖôûÖ¾Öê.
×ÖóµÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ “ÖÖæú¾Ö¸ü »ÖÖ»Ö ¸ÓüÖ Ö †Ö»µÖÖÃÖ ×´ÖÁÖÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ²ÖÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê.
ÃÖÖ´Öã- “ÖÖÓÖ»µÖÖ Öã Ö¾Ö¢Öê“ÖÖ ×Ö“µÖÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖ•ÖÖêÖÖ ¯Öê Ö ÃÖÖ¸üÖÖ ¯Öß‹“Ö ´Öß™ü¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ †Ö×Ö ¦üÖ¾ÖÖ ÃÖÖ´Öã 7 ¯Öß‹“Ö »ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖ. •Ö¸ü ¸Óü Ö 7 ÃÖÖ´Öã“µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ¸ÓüÖ ¤üÖÖ¾ÖŸÖ
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¦üÖ¾ÖÖÖŸÖ “ÖãÖÖ †Öê»ÖÖ¾ÖÖ †Ö×Ö •Ö¸ü ÃÖÖ´Öã 7 ¾Ö×¸ü»Ö ¸ÓüÖ ¤üÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ´ÖÖê¸ü“Öã¤ü (úÖò¯ Ö¸üÃÖ»±êú™ü) †ÖêŸÖÖ¾Öê ¾Ö ŸÖÖê ÃÖÖ´Öã 7 ¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÖÖ¾ÖÖ.

›ü) »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ:







×´ÖÁÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê“Ö“Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖÖ¾Öê.
´ÖÖê¸ü“Öæ¤ü“ Öê ¦üÖ¾ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ »ÖÖêÖÓ›üÖ“Öê Øú¾ÖÖ •ÖÓ Ö»Öê»Öê ³ÖÖÓ›êü ¾ÖÖ¯Ö¹ý ÖµÖê.
µÖÖÃÖÖšüß ¯»ÖÖÃ™üßú“ÖÖ ›Òü´Ö Øú¾ÖÖ »ÖÖú›üß/´ÖÖŸÖß“Öê ³ÖÖÓ›êü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Öê.
²ÖÖê›üÖì×´ÖÁÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ×ú™üúÖÖ¿ÖúÖÃÖÖê²ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¸üÃÖÖµÖÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ×´ÖÃÖôæû ÖµÖê.
ÖêÆü´Öß ¦üÖ¾ÖÖ ±ú¾ÖÖ¸üÖß“µÖÖ ™üÖúßŸÖ †ÖêŸÖµÖÖ†Ö¬Öß “ÖÖôûÖß«üÖ¸êü ÖÖôæûÖ ‘µÖÖ¾Öê.

II) 10% ²ÖÖê›üÖì×´ÖÁÖÖÖ“Öß ¯ÖêÃ™ü
10% ²ÖÖê›üÖì×´ÖÁÖÖÖ“Öß ¯ÖêÃ™ü ²ÖÖ¾ÖŸÖÖÓÖÖ 1 ×ú»ÖÖê úÖò¯ Ö¸ü ÃÖ»±êú™ü ¾Ö 1 ×ú»ÖÖê (×¾Ö¦üÖ¾µÖ “ÖãÖÖ) ÆüÖµÖ›Òêü™êü›ü »ÖÖ‡Ô´ Ö 10 ×»Ö. ¯ÖÖÖß ‘µÖÖ¾Öê †Ö×Ö ¾Ö×¸ü»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê éúŸÖß ú¸üÖ¾Öß. ±úŒŸÖ
10% ¯ÖêÃ™ ²ÖÖ¾ÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´Öã ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ »ÖÖêÖÓ›ü “ÖÖ“ÖÖß“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß.
105. ˆÂÖ †Ö×Ö ¿ÖãÂú ´Ö×ÆüµÖÖ´Ö¬µÖê úÖò¯Ö¸ü ²Öã¸ü¿ÖßÖÖ¿ÖúÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê ?
¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²Ö¬¤üŸÖÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ÃÖÖµÖÓúÖôû“µÖÖ ¾Öêôûß, ×¿Ö±úÖ¸¿ÖßÖãÃÖÖ¸ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ±úŒŸÖ ¤üÖêÖ“Ö ¾ÖêôûÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ µÖÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»µÖÖÃÖ —ÖÖ›üÖÓ´Ö¬µÖê ú´Ö•ÖÖê¸ü¯ ÖÖÖ
µÖêŸÖê.
106. úÖêÖŸµÖÖ úÖ¸ÖÖ´Öãôêû ±úôêû ŸÖ›üúŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖµÖ úÖµÖ ?
•Öî¾Ößú ¾Ö †•Öî¾Ößú úÖ¸ÖÖ´Öãôêû ±úôêû ŸÖ›üúŸÖÖŸÖ, ´ÖãµÖ úÖ¸Ö †•Öî×¾Öú, †“ÖÖÖú —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö, •Ö´ÖßÖß“Öß †Ö¦ÔüŸÖÖ, †ÖúÃ´ÖßŸÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ µÖÖ´Öãôêû ±úôêû ŸÖ›üúŸÖÖŸÖ
ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ †ÖÆêüŸÖ.
 ²ÖÖê¸ üßú †ò×ÃÖ›ü“Öß 0.25% ¯ÖÏ´ÖÖÖê ±ãú»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖãÖ ‹ú ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖÖê ×ŸÖÖ ¾ÖêôûÖ ú¸üÖ¾Öß.

 •Ö×´Ö×Ö“µÖÖ ¯Öß.‹“Ö. ÖãÃÖÖ¸ü 500-700 ÖÏò´Ö/—ÖÖ›ü ×•Ö¯ÃÖ´Ö ªÖ¾Öê.
 •Ö´ÖßÖß¾Ö¸ü ¯»ÖÖòÃ™üßú Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ“ÖÖêóµÖÖ“Öê †Ö“”ûÖ¤Ö ªÖ¾Öê.
 ±úôû¬ÖÖ¸üÖê¾Öêôûß •Ö×´Ö×Ö´Ö¬Öß»Ö †Ö¦üŸÖÖ ´Ö¬Öß»Ö “Öœü-ˆŸÖÖ¸ü ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß.

107. ÃÖÓ¯ÖÏê¸ü Ö´Öãôêû ±úô ±ãú™üÖê £ÖÖÓ²ÖŸÖê úÖ ?
‡•Öß¯ŸÖ“µÖÖ úÖÆüß úÖ´ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖãÖÔ ±ãú»ÖÖê∙µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖòŒ»ÖÖê ²Öã¦üÖÃÖÖêÖ 300 ¯Öß.¯Öß.‹´Ö. (0.3ÖÏò./»Öß.) Øú¾ÖÖ ×•Ö.‹. 80 ¯Öß¯Öß‹´Ö. (0.08ÖÏò./×»Ö.) “Öê ¤üÖêÖ ±ú¾ÖÖ¸üµÖÖ 2∙µÖÖ
†Ö×Ö 8 †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ êú»µÖÖ ŸÖ¸ü ²Ö∙µÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ±úôû ±ãú™üÖê £ÖÖÓ²Öæ ¿ÖúŸÖê.
108. ¯ÖµÖÓÖ´Öãôêû ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÖãúÃÖÖÖß¾Ö¸ü ú¿Öß ´ÖÖŸÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê ?
±úôûÖÓÖÖ ¯ÖÖò»Öß¯ÖÏÖê¯Öê×»ÖÖ ²ÖòÖ“Öê †Ö¾Ö¸üÖ ªÖ¾Öê Øú¾ÖÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ Öê™ü Öê —ÖÖúÖ¾Öê.

¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
109. ›üÖôûà²Ö ÃÖÖšü¾ÖæÖ šêü¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖìŸéú Â™ü †™üß úÖµÖ †ÖÆêüŸÖ \
›üÖ×ôÓû²ÖÖ“Öê ±úôû 5℃ ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ †Ö×Ö 90-95 % †Ö¦üÔŸÖê»ÖÖ ÃÖÖšü¾Ö»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê.
110. ›üÖ×ôÓû²ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¹ýÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú »Öê»Öê ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ˆŸ¯ÖÖ¤üÖê úÖêÖŸÖß \
•µÖãÃÖ, †Ö¸ü.™üß.‹ÃÖ ×²ÖµÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ŸÖê»Ö, ÃÖÖ»Öß¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ¾Ö»Öê»Öß ¯ÖÖ¾Ö›ü¸ ü ‡. ˆŸ¯ÖÖ¤üÖê ›üÖ×ôÓû² ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÎúßµÖÖ ú¹ýÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.

111. •µÖæÃÖ ¯ÖÏ×Îú µÖêÃÖÖšüß ±úôûÖ“Öê úÖêÖŸÖê ÖãÖ µÖÖêµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ \
ÖÏê›ü II †Ö×Ö III “Öß ±úôêû ¸üÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
112. 1 »Öß. ¸üÃÖ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß ×úŸÖß ±úôêû †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ \
³ÖÖ¾ÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê 2.5 ×ú»ÖÖê ›üÖ×ôÓû²Ö 1 »Öß. ¸üÃÖ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêüŸ Ö.

113. ´ÖÖ—Öê ›üÖ×ôÓû²Ö ¯ÖÖÖß ™Óü“ÖÖ‡Ô´Öãôêû ±ãú ™ü»Öêêü ŸÖ¸ü ´Öß ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ÖÖ¸ü¤üÖÖÖ / ¸üÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê úÖ \
¤Ö¹ý, †Ö´Ö»Öß ÃÖÖ¸üµÖÖ †×ŸÖ †ÖÓ² Ö™ü ¾ÖÖÖÖÓÖÖ †ÖÖ¸ü¤üÖÖÖ ¯ÖÏÎúßµÖêÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê. ³ÖÖ¾ÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÖÖÖÓŸ Ö †ÖÓ²Ö™ü¯ÖÖÖ ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †ÖÖ¸ü¤üÖÖÖ ²ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ¸üÃÖ
úÖœæü ¿ÖúŸÖÖê.
114. ›üÖ×ôÓû²ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¸üÃÖ †Ö×Ö †Ö¸ü ™üß ‹ÃÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯Öòêú •ÖàÖ †Ö×Ö Ã™üÖê¸êü•Ö »Ö‘Öæ µÖã×Ö™ü Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ Ö“ÖÔ ×úŸÖß †ÃÖê»Ö \
Ö´ÖŸÖÖ 100 »Öß./ ŸÖÖÃÖ ¸üÃÖ ¯ÖÏÖêÃÖêØÃÖÖ µÖã×Ö™ü †Ó¤üÖ•Öê 50-60 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú êú»Öß •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê.
115. úÖêÖŸÖê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ÖÖ¾Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ×ú´ÖÖÖ ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“µÖÖ úÖò™üê•Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ µÖÖêµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö\
›üÖôûà²ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †Ö¸ü ™üß ‹ÃÖ ¯ÖêµÖ ú´Öß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú úÖò™êü•Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ êú»Öß •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê.

×ÖµÖÖÔŸÖ
116. ´Öß ×ÖµÖÖÔŸÖ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ µÖãŒŸÖ ›üÖ×ôÓû²Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ úÃÖê ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê \
×ÖµÖÖÔŸÖ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ›üÖ×ôÓû²Ö †Ö¯ÖÖ ™ÒêüÃÖê×²Ö×»Ö™üß/ ÆüÖò¸ü™üßÖê™ü †ÓŸÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öê² ÖÃÖÖ‡™ü¾Ö¸ü APEDA µÖÖÓ Öß ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
117. ›üÖ×ôÓû²Ö ×ÖµÖÖÔŸÖß“Öß ÖÖë¤üÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ úÖµÖ †ÖÆêü \
†Ö¯ÖÖ ¸üÖ•µÖ ±úôû² ÖÖÖ/éúÂÖß ×¾Ö³ÖÖÖ «üÖ¸ê ÖÖë¤üÖß †Ö×Ö ×ÖµÖ´Ö http://traceability.apeda.gpv.in/hortinet APEDA ¾Öê²ÖÃÖÖ‡™ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖãÃÖ¸üÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü.

¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö ŸÖÓ˜Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü
118. ¸üÖ.›üÖ.ÃÖÓ.ëú. Æêü ¿ÖêŸÖú¸üß †×¬ÖúÖ¸ß †Ö×Ö ¿ÖêŸÖß úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖÓÖÖ ›üÖ×ôÓû²Ö »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êü‰ú ¿ÖúŸÖê úÖ \
¸üÖ.›üÖ.ÃÖÓ.ëú. ¿ÖêŸ Öú¸üß, ¸üÖ•µÖ éúÂÖß †×¬ÖúÖ¸ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü Ã¾ÖµÖÓÃ Öê¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ö™ü ›üÖ×ôÓû² Ö »ÖÖÖ¾Ö›ü ¾Ö¸ü 4-5 ×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤üêŸ Ö †ÃÖŸÖê. µÖÖÓÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ²ÖÖêÙ›üÖ ×Ö¾ÖÖÃÖ ¿Öã»ú ¾Ö
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ±úß ¿Öã»ú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öá ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. †Ö¯ÖÖ ‹ú ¿Öã»ú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öá µÖÖÓÖß ¯ÖÏÖµÖÖê•Öú ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. †Ö¯ÖÖ ‹ú Ö™ü ‹ú ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ ¿ÖêŸÖúß ÃÖÓ‘ÖÖ“Öß ´ÖÖÆüßŸÖß, †Ö×Ö
¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ´ÖÖÆüßŸÖßÃÖÆü ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ¸üÖ.›üÖ.ÃÖÓ.ëú. ŸµÖÖÓÖÖ ‹ú ¯Ö¡Ö ×»ÖÆæü ¿ÖúŸÖÖ. ¿ÖêŸ Öúß ÃÖÓÃ£ÖÖ, éú.×¾Ö.êú, †ÖŸ´ÖÖ, ¸üÖ•µÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß Æêü ¿ÖêŸÖú∙µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê
¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖµÖÖê•ÖÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
119. ´Öß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ›üÖ×ôÓû²ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖê ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×´Öôû¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê úÖ ?
ÆüÖêµÖ †Ö¯ÖÖ ›üÖ×ôÓû²Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖê¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×´Öôû¾Öæ ¿ÖúŸÖÖ. µÖÖÃÖÖšü ¯ÖÏ.Îú. 118 “µÖÖ †¢Ö¸üÖŸÖ ×¤ü»Öê»Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¯ÖãÖÔ ú¸üÖ.

120. ¾Ö×¸ü»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ‡ÓÖÏ•Öß FAQ ´Ö¬Öß»Ö ˆ¢Ö¸Ö“µÖÖ submit butten “ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.

