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´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö
- 2005¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔµÖ»ÖµÖ,
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü (ÖÏÖ´ÖßÖ)
ú»Ö´Ö 4(1) ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
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´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö
- 2005¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
´Ö×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö-2005 µÖÖ †³ÖãŸÖ¯Öã¾ÖÔ úÖµÖªÖ´Öãôêû •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖ ÖÖÖ×¸üúÖ»ÖÖ
ÃÖÓÃÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖê›üß“ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü, •ÖÖŸÖÖ †Ö×Ö
¿ÖÖÃÖÖ µÖÖÓ“Öê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖãÖÔŸÖ: ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÖêµÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ µÖÖ úÖµÖªÖÖê ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ÖÖê¯Ö×ÖµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾ÖÖôûŸÖÖ •ÖÖê ´ÖÖÖê»Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂšü ŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß šü¸üÖ×¾Öú
úÖôûÖŸÖ“Ö ¤êüµÖÖ“Öê µÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖÖæÃÖÖ¸ü ²ÖÓ¬ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôû ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö †×¬Öú
¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú ²ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖÖ×³Ö´ÖæÖ ú¸üµÖÖ“Öê µÖÖ úÖµÖªÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü
†ÖÆêü.
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÏÖ´ÖßÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ×´ÖôûÖêÃÖÖšüß †×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß,
¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß, ÃÖÆüÖµµÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ÃÖæ“Öß Æüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê/¿ÖÖÖÖ/
úÖµÖÖÔ»ÖµÖê/ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×Öú ¿ÖÖÖêÖæÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖæÖ-¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ,
´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖæÃÖÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê †Ö¤êü¿Ö Îú´ÖÖÓú úÖ7/´ÖÖ.†. †×¬Ö/ 2005/921, ×¤üÖÓÖú 15/1/2007 †¾ÖµÖê ×ÖÖÔŸÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ
†Ö×Ö ŸµÖÖ ŸµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÖæÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ
×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
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-: ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö :- 2005 ÃÖêŒ¿ÖÖ 4(1) ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß
-: úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß :úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖæÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¤üÖÖ´Ö
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü
ÖÏÖ´ÖßÖ ×•Ö»ÆüµÖÖ“Öê ÆüªßÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê ¾Ö
úÖµÖÖÔ¾ÖßŸÖ ¿ÖÖÖÖ
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ÁÖß. †×Ö»Ö ãÓú³ÖÖ¸êü , ³ÖÖ¯ÖÖêÃÖê, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú
¯ÖîšüÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
‹´Ö.¯ÖîšüÖ, ¯ÖêÖ»ÖßÃÖ šüÖÖê
¯ÖÖ“ÖÖê›ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
×²Ö›üúßÖ,ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
×“Öú»ÖšüÖÖÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
ú¸ü´ÖÖ›ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
±ãú»ÖÓ²ÖÎß, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
¾Ö›üÖê¤ü²ÖÖ•ÖÖ¸ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
×ÃÖ»»ÖÖê›ü ¿ÖÆü¸ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
×ÃÖ»»ÖÖê›ü ÖÏÖ´ÖßÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
†Ø•ÖšüÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
ÃÖÖêµÖÖÖ¾Ö, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
ú®Ö›üü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
×¯Ö¿ÖÖê¸ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
Öã»ÖŸÖÖ²ÖÖ¤ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
¾Öî•ÖÖ¯Öã¸ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
×¾Ö¸üÖÖ¾Ö, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
×¿Ö‰ú¸ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
ÖÓÖÖ¯Öã¸ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
×¿Ö»»ÖêÖÖ¾Ö, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
¤êü¾ÖÖÖ¾Ö, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê
Ã£ÖÖ×Öú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖÖÖ
†ÖÙ£Öú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ
×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ
´Ö×Æü»ÖÖ ŸÖÎúÖ¸ü ×Ö¾ÖÖ¸üÖ úÖ
×•Ö»ÆüÖ ¾ÖÖÆüŸÖæú ¿ÖÖÖÖ
×¾Ö¤êü¿Öß ÖÖÖ¸üßú ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¯Ö¡Ö ¿ÖÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú»µÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
²ÖÖò´²Ö ¿ÖÖê¬Öú ¾Ö ÖÖ¿Öú ¯Ö£Öú
×²ÖÖŸÖÖ¸üß ÃÖÓ¤êü¿Ö ×¾Ö³ÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ
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ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ/¿ÖÖÖÖ/¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê µÖÖÓ“Öß ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß êú»Öê»Öß †ÖÆêü.

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú
†¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú
¯ÖÖê.ˆ¯Ö.†¬Öß
(ÖéÆü)
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ
Ã£ÖÖÖã¿ÖÖ
×•Ö¾Öß¿ÖÖ
¾ÖÖÆüŸÖãú ¿ÖÖÖÖ
×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ
´Ö×Æü»ÖÖ ŸÖÎúÖ¸ü ×Ö¾ÖÖ¸üÖ
´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ¿ÖÖÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †¬Öß. ¿ÖÖÖÖ

ˆ¯Ö.×¾Ö.¯ÖÖê.†.
¯ÖîšüÖ

ˆ¯Ö.×¾Ö.¯ÖÖê.†.
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÏÖ´ÖßÖ

ˆ¯Ö.×¾Ö.¯ÖÖê.†.
×ÃÖ»»ÖÖê›ü

×“Öú»ÖšüÖÖÖ ¯ÖÖê.šüÖÖê
ú¸ü´ÖÖ›ü ¯ÖÖê.šüÖÖê
¾Ö›üÖê¤ü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¯ÖÖê.šüÖÖê
±ãú»ÖÓ²ÖÎß ¯ÖÖê.šüÖÖê

×ÃÖ»»ÖÖê›ü ¿ÖÆü¸ü ¯ÖÖê.šüÖÖê
×ÃÖ»»ÖÖê›ü ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖê.šüÖÖê
†Ø•ÖšüÖ ¯ÖÖê.šüÖÖê
ÃÖÖêµÖÖÖ¾Ö ¯ÖÖê.šüÖÖê

ˆ¯Ö.×¾Ö.¯ÖÖê.†.
ú®Ö›ü

ˆ¯Ö.×¾Ö.¯ÖÖê.†
¾Öî•ÖÖ¯Öæ¸ü

ˆ¯Ö.×¾Ö.¯ÖÖê.†.
ÖÓÖÖ¯Öæ¸ü

ú®Ö›ü ¯ÖÖê.šüÖÖê
×¯Ö¿ÖÖê¸ü ¯ÖÖê.šüÖÖê
Öã»ÖŸÖÖ²ÖÖ¤ü

¾Öî•ÖÖ¯Öã¸ü ¯ÖÖê.šüÖÖê
×¿Ö‰ú¸ü ¯ÖÖê.šüÖÖê
×¾Ö¸üÖÖ¾Ö ¯ÖÖê.šüÖÖê

¯ÖîšüÖ ¯ÖÖê.šüÖ Öê
‹´Ö.¯ÖîšüÖ ¯ÖÖê.šüÖÖê
×²Ö›üúßÖ ¯ÖÖê.šüÖÖê
¯ÖÖ“ÖÖê›ü ¯ÖÖê.šüÖÖê

ÖÓÖÖ¯Öã¸ü ¯ÖÖê.šüÖÖê
×¿Ö»»ÖêÖÖ¾Ö ¯ÖÖê.šüÖÖê
¤êü¾ÖÖÖ¾Ö ¯ÖÖê.šüÖÖê

1. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ :- ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú ¯ÖÏ´ÖæÖ
2. †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú (ÖãÆêü)
†) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö-†¬ÖßÖú (ÖéÆü) :¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ/úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö úÖêÂÖÖÖÖ¸ü ¾Ö ×¾Ö¢ÖßµÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖæÃÖÖ¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß
´ÆüÖæÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖÖê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ, Ã£ÖÖ×Öú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ, †ÖÙ£Öú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ, ¤ü¸üÖê›üÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ¯Ö£Öú,
×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖÖÖ, ×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ, ×²ÖÖŸÖÖ¸üß ÃÖÓ¤êü¿Ö, ²ÖÖò´²Ö ¿ÖÖê¬Öú ¾Ö ÖÖ¿Öú ¯Ö£Öú, ´Ö×Æü»ÖÖ ŸÖÎúÖ¸ü ×Ö¾ÖÖ¸ü úÖ,
´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ¿ÖÖÖÖ ‡.úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê.
²Ö) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú (Ã£ÖÖ×Öú ÖãÆê ¿ÖÖÖÖü) :Ã£ÖÖ×Öú ÖãÆê ü¿ÖÖÖÖ, ¤ü¸üÖê›üÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ¯Ö£Öú ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖú úÖ µÖê£Öß»Ö úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ
šêü¾ÖÖê. µÖÖÓ“Öêú›êü ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖµÖÔúÖ¸üß ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü †ÃÖæÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê ¾Ö
úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê.
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ú) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖÖÖ:¸üÖ•Ö×úµÖ, ¿ÖÖÃÖ×úµÖ, ×Ö´Ö¿ÖÖÃÖ×úµÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓú»ÖßŸÖ ú¸ü¾ÖãÖ ‘ÖêÖê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö
²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ úÖµÖÖÔ¾ÖßŸÖ ú¸üÖê. ¯ÖÖ¸ü¯Ö¡Ö ¿ÖÖÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ÖÖÖ¸üßú ¿ÖÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê.
›ü) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ :×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ µÖê£Öê Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÆüÖµµÖú
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ´Ö¤üŸÖßÖê †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÏÖ´ÖßÖ ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ ÆüªßŸÖß»Ö ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üà¾Ö¸ü »ÖÖ šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß
Ö²Ö¸ü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¾Ö×¸üÂšüÖÓÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖÖÓÖÖ úôû×¾ÖÖê. ¾Ö×¸üÂšüÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖæÃÖÖ¸ü ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ/Ã™ÒüÖµÖúàÖ ±úÖêÃÖÔ
¯Öã¸ü×¾ÖÖê.
‡Ôü) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ×•Ö»ÆüÖ ¾ÖÖÆüŸÖæú ¿ÖÖÖÖ :†Öî¸ÓüÖ²ÖÖ¤ü ÖÏÖ´ÖßÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüŸÖæú ¿ÖÖÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖÔ µÖÖÓ“Öê ´Ö¤üŸÖßÖê
×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆüŸÖæú ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê. ¾ÖÖÆüŸÖæú ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö ×ÖµÖ¡ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆüŸÖæú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖÖê, ¾ÖÖÆüŸÖæúß“Öê ×ÖµÖ´ÖÖÓÖæÃÖÖ¸ü ×ÖµÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÓÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ¾Ö¸ ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆüÖ úÖµÖªÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
êúÃÖêÃÖ ú¹ýÖ ¤Óü›ü ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üÖê.
‡) úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †×¬ÖÖú :- †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖ´ÖúÖ•Ö ¾Ö ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ ú¸üÖê.
1)
2)

¯ÖÏ´ÖæÖ ×»Ö¯Ößú †×¬ÖúÖ¸üß †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ - ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß (¯ÖÖêˆ¯Ö×Ö ŸÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú)
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖ´ÖúÖ•Ö, ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¿ÖÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖæÖ,

¯ÖÏ´ÖæÖ ×»Ö¯Ößú, ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ- ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê“Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ
úÖ´ÖúÖ•Ö
(¯ÖÖê×¿Ö ŸÖê ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê.ˆ¯Ö.×Ö †Ö×Ö ×²Ö.ÃÖÓ¤êü¿Ö ×¾Ö³ÖÖÖ
²ÖÖò´²Ö ¿ÖÖê¬Öú ¾Ö ÖÖ¿Öú,´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ, ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ, ³Ö¸üŸÖß, ¯Ö¤üÖê®ÖŸÖß.
3ú) ¯ÖÏ´ÖæÖ ×»Ö¯Ößú »ÖêÖÖ ¿ÖÖÖÖ
- ¾ÖêŸÖÖ ¾Ö ³Ö¢Öê, †Öã¤üÖÖ, ¤êüµÖú ´ÖÓ•Öæ¸üß,†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ×Ö¾Öé¢Öß ¾ÖêŸÖÖ,×Ö´Ö¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üú´Öê“Öê ¸üÖêÖß“Öê
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú»µÖÖÖ
5ü) ¯ÖÏ´ÖæÖ ×»Ö¯Ößú, ¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú ¿ÖÖÖÖ - †Ö¾Öú- •ÖÖ¾Öú, ²ÖÖ¸ü×Ö¿Öß,»ÖêÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß,•Ö›ü¾ÖÃŸÖæ
ÃÖÓÖÏÆü Ö¸êü¤üß, Ã£ÖÖ×Öú Ö¸êü¤üß
6) ¯ÖÏ´ÖæÖ ×»Ö¯Ößú
- ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¿ÖÖÖÖ, ×»Ö¯Ößú ¾ÖÖÔ-3, ¾Ö ¾ÖÖÔ-4
†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ,
7) ¯ÖÏ´ÖæÖ ×»Ö¯Ößú
- †•ÖÔ ¿ÖÖÖÖ/´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü, ×¾Ö.¯ÖÖê.´Ö.ÆüÖ.×Ö.,ÖéÆü ×¾Ö³ÖÖÖ,
×•Ö»ÆüÖ†×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öêú›ãüÖ µÖêÖÖ¸êü †•ÖÔ
8) ¯ÖÏ´ÖæÖ ×»Ö¯Ößú
- ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ “ÖÖîú¿Öß
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¯Ö) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú ¾Ö ŸÖÖÓ×¡Öú ´Ö¤üŸÖÖßÃÖ µÖÖÓ“Öê ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú µÖÓÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê “ÖÖ»ÖÖÖ¸êü úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ,
†Ö×Ö ‡Ó¬ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö ¾ÖÖÆüÖÖÓ“Öê ÃÖã¼êü ³ÖÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê ‡.
±ú) ¸üÖÖß¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ ¸üÖÖß¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú, Óú¯ÖÖß †Ö›Ôü»Öß, ³ÖÖÓ›üÖ¸ü¯ÖÖ»Ö, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ²ÖÑ›ü ´Öê•Ö¸ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¸üÖêÖ¯ÖÖ»Ö, »ÖÖ‡ÔÖ
ÃÖÖ•Öí™ü, ¿ÖÃ¡Ö ¾Ö ¤üÖ¹ý ÖÖêôûÖ ‡“ÖÖ•ÖÔ, ú¾ÖÖµÖŸÖ ×Ö¤êü¿Öú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖúÖ•Ö ¯ÖÆüÖÖê.
3. ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ¯ÖîšüÖ
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖµÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖÖ»Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ÖãÆüµÖÖÓ“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ¾Ö ŸµÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê.
1. ¯ÖîšüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê :- ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö
†Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
2. ‹´Ö.¯ÖîšüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê :- ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü
Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
3. ×²Ö›üúßÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü
Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
4. ¯ÖÖ“ÖÖê›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
4. ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÏÖ´ÖßÖ.
1. ×“Öú»ÖšüÖÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü
Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
2. ú¸ü´ÖÖ›ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
3. ±ãú»ÖÓ²ÖÎß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê- ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö
†Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
4. ¾Ö›üÖê¤ü²ÖÖ•ÖÖ¸üü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü
Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
5. ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ×ÃÖ»»ÖÖê›ü
1. ×ÃÖ»»ÖÖê›ü ¿ÖÆü¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö
†Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
2. ×ÃÖ»»ÖÖê›ü ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü
Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
3. †Ø•ÖšüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê- ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
4. ÃÖÖêµÖÖÖ¾Öüü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö
†Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
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6. ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ú®Ö›üü
1. ú®Ö›üü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö
†Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
2. ×¯Ö¿ÖÖê¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
3. Öã»ÖŸÖÖ²ÖÖ¤ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê- ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö
†Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
7. ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ¾Öî•ÖÖ¯Öã¸ü
1. ¾Öî•ÖÖ¯Öã¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö
†Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
2. ×¾Ö¸üÖÖ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü
Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
3. ×¿Ö‰ú¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
8. ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ÖÓÖÖ¯Öã¸ü
1. ÖÓÖÖ¯Öã¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö
†Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
2. ×¿Ö»»ÖêÖÖ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü
Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
3. ¤êü¾ÖÖÖÓ¾Ö¸ÓüÖÖ¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê - ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü
Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê.
****
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¾ÖÖÔ 1 ŸÖê 4 †×¬ÖúÖ¸üß/ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓÖÖ Öê´ÖæÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê úÖ´ÖúÖ•Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö
×ÖµÖÓ¡ÖÖ, ×ÖÖÔµÖ ¯ÖÏÎúßµÖê“Öß †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¤êüÖ¸êüÖß“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔµÖ»Ö †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ ÖÏÖ´ÖßÖ †Ö×Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ ‹úÖ“Ö ¯Ö¸üßÃÖ¸üÖŸÖ †ÃÖæÖ µÖê£Öê
¿ÖÃ¡ÖÖÖÖ¸ü ¾Ö ¤üÖ¹ý ÖÖêôûÖ ÃÖÖšüÖ, ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, †ÖµÖã×¬Öú ú´ÖÔ¿ÖÖôûÖ, ¾ÖÃ¡Ö ³ÖÖÓ›üÖ¸ü/ÃÖÖ¬ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖÏß“Öê
ÖÖê¤üÖ´Ö, ú¾ÖÖµÖŸÖ ´Öî¤üÖÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú»µÖÖÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ, ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖÖÖ,
Ã£ÖÖ×Öú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ, †ÖÙ£Öú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ, ´Ö×Æü»ÖÖ ŸÖÎúÖ¸ü ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ëú¦ü, ×²ÖÖŸÖÖ¸üß ÃÖÓ¤êü¿Ö ×¾Ö³ÖÖÖ, †ÓÖæ»Öß ´Öã¦üÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ÖÖÖ×¸üú †Ö×Ö ¯ÖÖ¸ü¯Ö¡Ö ¿ÖÖÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾Ö³ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤ü¾ÖÖÖÖµÖÖ´Ö¬µÖêê ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öê ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖéÓ¤ü
Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †Öšü¾Ö›üµÖÖŸÖæÖ šü¸üÖ×¾Öú ×¤ü¾Ö¿Öß
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ×ÃÖ›üúÖê µÖÖ ×šüúÖÖß •ÖÖ¾ÖæÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ãú™æÓü²ÖßµÖÖÓ“Öê †Ö¸üÖêµÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¹ýÖ
µÖÖêµÖ ŸµÖÖ †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ †Ö×Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖßŸÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, ÃÖÖ±ú ÃÖ±úÖ‡Ô úÖµÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß úŸÖÔ¾µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»Öê
¾ÖÖÔ-4 ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖæÃÖÖ¸ü ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ÃÖ±úÖ‡Ô úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ú¹ýÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ
µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖµÖã×¬Öú ú´ÖÔ¿ÖÖôêûŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¿ÖÃ¡ÖÖÓ“Öß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¾ÖÖÆüÖÖÓ“Öß ¤ãü¹ýÃŸÖß, ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»ÖúÖÓ¾Ö¸ü
×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
ú¾ÖÖµÖŸÖ ´Öî¤üÖÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÖæÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯Ö¸êü›ü“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß †Ö×Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öß †Öšü¾Ö›üµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÓÖôû¾ÖÖ¸üß ×¯Ö™üß ¯Ö¸êü›ü †Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üß ÃÖê¸êü´ÖÖêÖßµÖ»Ö ¯Ö¸êü›ü ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ•ÖôûÖß
úÖêÃÖÔúÖ´Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓÃÖÖšüß ú¾ÖÖµÖŸÖ ´Öî¤üÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¾Öêôû¯ÖÏÃÖÓÖß
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß †Ö×Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÂÖáú ×Îú›üÖ Ã¯Ö¬Öì“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖÆüß ÃÖ¤ü¸ü ´Öî¤üÖÖÖ¾Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
¯ÖêÖ»ÖßÃÖ ú»µÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß Öê´ÖÖæúßÃÖ †ÃÖæÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ
´ÖÖ±ÔúŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß / ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖÓÃÖÖšüß ²ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ,
†ŸµÖÖ¬Öã×Öú Æêü»£Ö ú»²Ö, †ŸµÖÖ¬Öã×Öú ²ÖÖòÃêú™ü ²ÖÖò»Ö ´Öî¤üÖÖ †ÃÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÓ¤üß¸ü †Ö×Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯ÖÆüÖ¸üÖéÆü †Ö×Ö
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¾ÖÁÖÖ´ÖÖéÆü ¤êüÖß»Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ×šüúÖÖß ŸÖÖŸÖ›üß“µÖÖ
²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖÃÖÖšüß Ã™ÒüÖµÖúàÖ ±úÖêÃÖÔ 24 ŸÖÖÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ µÖê£Öê ¤ãü¸ü¬¾ÖÖß µÖÓ¡ÖÖÖ, ±òúŒÃÖ
ÃÖÓ¤êü¿Ö µÖÓ¡ÖÖÖ, ×²ÖÖŸÖÖ¸üß ÃÖÓ¤êü¿Ö µÖÓ¡ÖÖÖ, ×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖß †ÓŸÖÖÔŸÖ
Ã¾Ö¸ü´ÖÖÖÔ ¾ÖÖÆüßÖß«üÖ¸êü ¾Ö ×²ÖÖŸÖÖ¸üß ÃÖÓ¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü Ÿ¾Ö¸üßŸÖ ÃÖÓ¯ÖÔú ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö Æêü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß - 1999 ³ÖÖÖ-1, ³ÖÖÖ-2 ¾Ö
³ÖÖÖ-3 ¯ÖÏ´ÖÖÖê “ÖÖ»ÖŸÖê. ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ÖãÆüµÖÖÓ“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¤Óü›ü×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ú»Ö´ÖÖ¾ÖµÖê “ÖÖ»ÖŸÖê.
µÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †òŒ™ü, ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾Ö úÖêÂÖÖÖÖ¸ü ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
×ÖÖÔ´ÖßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»ÖŸÖê. úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ †Ö¤êü¿Ö, ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öêú, ¸üÖ•Ö¯Ö¡Öê
µÖÖÓ“Öß ÖÃŸÖß †ªÖ¾ÖŸÖ šêü¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß †Ö×Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖÖÔ“Öê úŸÖÔ¾µÖ : ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú Æêü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖæÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖêÖ»ÖßÃÖ ²Ö»ÖÖ“Öê ×Ö¤êü¿ÖÖ
†Ö×Ö ¤êüÖ¸êüÖ µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖêšüµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêŸÖ: ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖÔ
µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ †Ö×Ö ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ¾ÖÃŸÖæ, ²Ö»ÖÖ“µÖÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß
†ÖÙ£Öú ŸÖ¸üŸÖã¤ü, ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ÁÖêÖßŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö úŸÖÔ¾µÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
¬ÖÖê¸üÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêÖê úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¸üÖÖµÖÖ“Öß †Ö×Ö ÖãÆüÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ¾Ö †¾ÖêÂÖÖ µÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖµÖÔÖ´ÖŸÖê“µÖÖ Ö¸ü•ÖêÖæÃÖÖ¸ü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¹ýÖ ÃÖÓ¯ÖÔú ÃÖÖ¬ÖÖê Æßü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú µÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ úŸÖÔ¾µÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß ¾ÖÖÔ 1,2,3 “Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ŸÖÃÖê“Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
1. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö †¬ÖßÖú (´ÖãµÖÖ»ÖµÖ) :¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö-†¬ÖßÖú ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖßú ¿ÖÖÖÖ,
×•Ö»ÆüÖ ¾ÖÖÆüŸÖæú ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ¿ÖÖÖÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ, ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ Æêü ×¾Ö³ÖÖÖ
µÖêŸÖÖŸÖ.
ŸÖÃÖê“Ö Ã£ÖÖ×Öú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖÖÖ, †ÖÙ£Öú ÖãÆêü, ÃÖÖµÖ²Ö¸ü ÎúÖ‡Ô´Ö, ×¾Ö¤êü¿Öß ÖÖÖ¸üßú ¿ÖÖÖÖ
†Ö×Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖú úÖ, ¤ü¸üÖê›üÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²Ö¬ÖÓú ¯Ö£Öú, †ê.™üß.ÃÖß úÖ µÖÖÓ“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö†×¬ÖÖú
´ÖãµÖÖ»ÖµÖ Æêü †ÖÆêüŸÖ.
»ÖêÖÖ ¿ÖÖÖÖ :»ÖêÖÖ ¿ÖÖÖê´Ö¬µÖê ¾ÖÖÔ-1 ŸÖê 4 †×¬ÖúÖ¸üß/ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖÖÔ“Öê ¾ÖêŸÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ³Ö¢Öê / †ÖúÃ´Ößú Ö“ÖÖÔ“Öß ¤êüµÖêú
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê, ¸üú´ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖê, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †Öã¤üÖÖê ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü
¾ÖÖÂÖáú †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öêú ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¹ýÖ ‘ÖêÖê ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»ÖŸÖê.
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¿ÖÖÖÖ :¯Ö¡Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¿ÖÖÖêŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ, ×»Ö¯Ößú ¾ÖÖÔ/¾ÖÖÔ 4 †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú ¿ÖÖÖêŸÖ
†Ö¾Öú •ÖÖ¾Öú , ²ÖÖ¸ü×Ö¿Öß, ™ü¯ÖÖ»Ö ×ÖÖÔŸÖß, Ã™êü¿ÖÖ¸üß ŸÖÃÖê“Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß Ö¸êü¤üß
ú¸üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´Öê µÖêŸÖÖŸÖ.
‡´ÖÖ¸üŸÖ ¿ÖÖÖêŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ / ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖêú›üß»Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß µÖÖÓ“Öê ¤êüÖ³ÖÖ»Ö, ¤ãü¹ýÃŸÖß, ³ÖÖÓ›ü †Ö¸üÖÖ ŸÖÃÖê“Ö
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ †Öã¤üÖÖÖÖæÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖúßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖà“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•ÖÖßú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ¯ÖãÖÔ ú¹ýÖ ‘ÖêÖê
‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´Öê µÖêŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß/ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖÖÔÃÖ ×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖê ¾ÖÖ™ü¯Ö, ×¾ÖªãŸÖ ¤êüµÖêú, ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß, ™êü»Öß±úÖêÖ,
†Ö¸üÖê¯Öß †ÖÆüÖ¸ü ³Ö¢ÖÖ, ‘Ö¸ü¯Ö¼üß ¤êüµÖêú ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖê, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß/ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öß ¾ÖîªúßµÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæŸÖá ¤êüµÖêú ´ÖÓ•Öæ¸ü
ú¸üÖê, ¤ãü¸ü¬¾ÖÖß ¤êüµÖêú ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö úÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
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Grevences Cell - †•ÖÔ“ÖÖîú¿Öß ¿ÖÖÖÖ :†•ÖÔ¿ÖÖÖê›êü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê/¿ÖÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê Ã£ÖÖ×Öú ŸÖÎúÖ¸ü †•ÖÔ/¿ÖÖÃÖÖÖú›üß»Ö /
ˆ¯Ö´ÖãµÖ ´ÖÓ¡µÖÖú›üß»Ö/´ÖãµÖ´ÖÓ¡µÖÖ ú›üß»Ö/¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú /×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÆüÖ×Ö¸üßÖú/×•Ö»ÆüÖ†×¬ÖúÖ¸üß
µÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ŸÖÎúÖ¸ü †•ÖÔ †ÖŸµÖÖ¸üßÖæÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯ÖêÖ»ÖßÃÖ šüÖÖê/¿ÖÖÖêÃÖ “ÖÖîú¿ÖßúÖ´Öß ¯ÖÖšü×¾ÖÖê †Ö×Ö ˆ“ÖßŸÖ
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß†ÓŸÖß †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ýÖ ‘ÖêÖê ŸÖÎúÖ¸üß“Öê ×Ö¸üÃÖÖÖÖæÃÖÖ¸ü †•ÖÔ ÖÃŸÖß²ÖÓ¤ü ú¸üÖê, ¾Ö×¸üÂšü úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ
†Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê. ×•Ö»ÆüÖ/ ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×¤üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö ×•Ö»ÆüÖ /×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü
×Ö´ÖæÔ»ÖÖ ÃÖ´ÖßŸÖßŸÖß»Ö †•ÖÖÕ¾Ö¸ü †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê Æüß úÖ´Öê µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö
2005 †ÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †•ÖÖÕ¾Ö¸ü / †¯Öß»Ö †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ´Öã¤üŸÖßŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¹ýÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ú¹ýÖ ¤êüÖê Æüß úÖ´Öê †•ÖÔ “ÖÖîú¿Öß ¿ÖÖÖê ´ÖÖ±ÔúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¿ÖÖÖÖ :¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¿ÖÖÖêú›êü ¿ÖÃ¡Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ, ÆüÖò™êü»Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ŸÖÃÖê“Ö ú¸ü´ÖÖæúß“Öê úÖµÖÔÎú´ÖÖÓÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüÖê ¾Ö
¯Ö¸ü¾ÖÖµÖÖ“Öê ÖãŸÖÖßú¸üÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö †ÖÆêü.
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¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú»µÖÖÖ :¯ÖêÖ»ÖßÃÖ ú»µÖÖÖ ¿ÖÖÖêú›êü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú»µÖÖÖ ×Ö¬Öß´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß/ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Öã¤üÖÖ
¾ÖÖ™ü¯Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ãú™æÓü²Ö †Ö¸üÖêµÖ µÖÖê•ÖÖê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ¾Ö ŸÖŸÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖ´Öê ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
ú»µÖÖÖ ×Ö¬Öß ¾Öé¬¤üàÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖÓÃéúŸÖßú úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öê †ÖµÖêÖ•ÖÖ ú¹ýÖ ×Ö¬Öß •Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ²ÖÑ›ü ¯Ö£Öú ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸ü×¾ÖÖê, ŸµÖÖÓ“ÖêÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸êü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Ö¸êü¤üß ú¸üÖê, Îúß›üÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Ö¸êü¤üß ú¸üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´Öê ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ¿ÖÖÖÖ :´ÖêÖ™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ×»Ö¯ÖßúÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¤êüµÖúÖÓÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüÖê,
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¾ÖÖÆüÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¯ÖÖÆüÖê, ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´Öê “ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ²Öîšüúà“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö :¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ´ÖÖÃÖßú ÖãÆêü ²Öîšüú, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖÂ™üßµÖ /¬ÖÖ´Öáú ÃÖÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÓ¤êüÖ²ÖÃŸÖÖÃÖÖšüß
‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ú´Öê™üß ²Öîšüúß, †¯ÖÏßµÖ ‘Ö™üÖÖ ‘Ö›ü»µÖÖÃÖ ŸÖÖŸúÖôû ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ÃÖ´ÖßŸÖß“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ²Öîšüú,
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¾Ö †×ŸÖ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ¤üÖî-µÖÖÖæÃÖÖ¸ü ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖÃÖÖšüß ²Öîšüú †ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ú¹ýÖ ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ
‘Ö›üÖ´ÖÖê›üßÖæÃÖÖ¸ü úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ÃÖ¥ü¿µÖ ¯Ö×¸üÃ£ÖŸÖß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÖŸÖ›üß“µÖÖ ²Öîšüúß“Öê
†ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ¯ÖßŸÖ ú¸üÖê, ¾ÖÖÆüŸÖæú ÃÖ¯ŸÖÖÆüÖ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¬Ö´ÖÖÔ´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖßµÖ ÃÖ»ÖÖêÖÖ
¸üÖÖÖêÃÖÖšüß ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ÃÖ´ÖßŸÖß“Öß ²Öîšüú ¾Ö ´ÖêÖÆü»»ÖÖ ú´Öê™üß“µÖÖ ²Öîšüúß“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¯ÖŸÖß-¯ÖŸÖßŸÖß»Ö
†£Ö¾ÖÖ ãú™æÓü²ÖÖŸÖß»Ö úÖî™æÓü²Ößú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Ö×Æü»ÖÖ ŸÖÎúÖ¸ü ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ëú¦üÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ²Öîšüúß“Öê
†µÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öß ÖÖ-ÆüÖÖß ÃÖêÖ›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖéÓ¤ü¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ŸÖß´ÖÖÆüß
†ÖµÖÖê•ÖÖ ú¹ýÖ ¾Öêôêû¯ÖÏÃÖÓÖß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖæÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÆüß †ÖµÖÖê•ÖßŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖê.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß †Ö×Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖÖ ¾Ö ³Ö¢Öê :ÃÖ¤ü¸ü“Öß ¯ÖÏŸµÖêú ´Ö×ÆüµÖÖ“Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü µÖÖ¤üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÃÖÓÖÖúÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.
†) †Ö£Öáú ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ´ÖÓ•Öæ¸ü †Öã¤üÖÖ ¾Ö Ö“ÖÔ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †Öã¤üÖÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö †Ö×Ö †Öã¤üÖÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö
úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖ³ÖÖ£Öá“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê †×³Ö»ÖêÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.
²Ö) ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¿ÖÖÖêŸÖæÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¬ÖÖ¸üúÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê †×³Ö»ÖêÖÖ¾Ö¸ü
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.
‡»ÖêŒ™ÒòüÖÖßú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß :†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÏÖ´ÖßÖ ×•Ö»ÆüµÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖÖ»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÖãÆüµÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öà“Öê †×³Ö»ÖêÖê ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖÓ¿ÖµÖßŸÖ †Ö¸üÖê¯Öà“Öê ±úÖê™üÖêÃÖÆüßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ã£ÖÖ×Öú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸üß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×ÃÖ›üß †Ö×Ö °»ÖÖò¯Öß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖÖ¸üßúÖÓÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖêÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ :•ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß Öê´ÖÖæú êú»Öê»Öß †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öêú›êü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.
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¯ÖÖêê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔµÖ»Ö †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÏÖ´ÖßÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖÆüÖ.´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß †Ö×Ö †¯Öß»ÖßµÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß. :ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖã“ÖÖÖ ±ú»ÖúÖ¾Ö¸ü šüôûú ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖê‡Ô»Ö †¿Öß »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
•ÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ×ÖŸµÖ/×ÖµÖ´ÖßŸÖ ×ÖÖÔµÖ †Ö×Ö úÖÆüß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´ÖÔú ×ÖÖÔµÖ :¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Öê ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Ö ×ÖÖÔµÖ •ÖÖ•Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÖÖ¸êü šü¹ý ¿ÖúŸÖß»Ö †ÃÖê
×ÖÖÔµÖ Ã£ÖÖÖßú ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ«üÖ¸êü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üßÃÖÖšüß ×•Ö»ÆüÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ú›êü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ÖãÆêü ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏêÃÖ ÖÖê™ü ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖàÖÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ
•Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖê¯Ö×ÖµÖŸÖê“ÖÖ ³ÖÓÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ÖãÆêü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ÆüÖê¾Öã ¿ÖúŸÖê †¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾ÖÖôæûÖ ‡ŸÖ¸ü
ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÖÖÖ-µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê.
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µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 21 ³ÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Ößú›üß»Ö ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß
ŸÖÃÖê“Ö ×ÖµÖ´ÖÖÖæÃÖÖ¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸êü úÖ´ÖúÖ•Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2005 †ÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê †ÖÆêü.
--00--

±úÖî•Ö¤üÖ¸üÖÓ“Öß
úŸÖÔ¾µÖê -

1. ±úÖî•Ö¤üÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÖãÆüµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †Ö×Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ ŸÖÃÖê“Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×¸üÂšüÖÓ“Öê †Ö¤êü¿Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖÖêê †ÖÆê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖ´Ö¬µÖê
µÖÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×¿ÖÃŸÖ ¸üÖÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü, Æêü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ±úÖî•Ö¤üÖ¸ü Æêü •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÖÖê¯ÖÖÓÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ú¹ýÖ
‘µÖÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß úŸÖÔ¾µÖÖ¾Ö¸ü Æü•Ö¸ü †ÃÖæÖ,
úÖµÖÔ¤üÖ †ÖÆêüŸÖ Æêü ¯ÖÆüÖ¾Öê. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¿ÖÖÓŸÖŸÖêÃÖ ²ÖÖ¬Öú šü¸üÖÖ¸üÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÖãÆüÖ Øú¾ÖÖ
¯ÖÏÃÖÓÖ ‘Ö›üµÖÖü“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ ¿ÖŒµÖŸÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ŸµÖÖÓÖÖ •Öß Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß“Öß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ú¸üÖê ŸµÖÖÓÖÖ ˆ×“ÖŸÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖêÃÖÆü
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾Ö×¸üÂšü †×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖÖ úôû¾ÖŸÖß»Ö. †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê¾ÆüÖ-ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ-µÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü £Öê™ü ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üŸÖß»Ö †Ö×Ö
¯ÖÏ³ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ×ÖÃÖ™æüÖ •ÖÖÖÖ-µÖÖ †£Ö¾ÖÖ ×ÖÃÖ™æüÖ •ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ
†¯Ö¸üÖ¬µÖÖÓÖÖ ¯Öú›üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ-µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹ú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üŸÖß»Ö
†Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ÖãÆüµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ
»ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖŸÖß»Ö. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ‹ÖÖªÖ ×¾Ö×¿ÖÂšü ¯ÖÏú¸üÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ
¾µÖŒŸÖß¿Ö: ÆüÖŸÖß ‘Öêê‡Ô»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸ü Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ ú¸üŸÖß»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖæ
‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖê ×Ö¸üßÖúÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖ ¾Ö ÃÖ»»ÖÖ µÖÖÓÖÖ †×¬ÖÖ ¸üÖÆãüÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÖê úÖµÖÔ ú¸üŸÖß»Ö. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö µÖÖ´Öãôêû ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯Ö¸üÖêÛ»»ÖÖßŸÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖÓ´Ö¬ÖãÖ
´ÖãŒŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †Ö×Ö ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ-µÖÖÓú›æüÖ †Öã–Öê¿Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÖê¸üß•Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓÖÖ
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿Öß ¯ÖÏú¸üÖê ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü †Ö¤êü¿ÖÖÓÃÖÖšüß Ö £ÖÖÓ²ÖŸÖÖ
ŸÖê ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬Öß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê úÖüµÖÔ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ÃÖã¹ý ú¸üŸÖß»Ö.
2. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ†¬ÖßÖú/†¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú/ ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
†×¬ÖúÖ¸üß ×Ö¤êü¿Ö ¤êü‡Ô»Ö †¿ÖÖ ×¸üŸÖßÖê ±úÖî•Ö¤üÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓ“Öß
šü¸üÖ×¾Öú úÖôûÖÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖß»Ö. ²Ö»ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖàÖß êú»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß
×ÖÂúÖôû•Öß¯ÖÖÖ, Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖæú Øú¾ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß †¾Ö–ÖÖ, ¸ü•Öê×¿Ö¾ÖÖµÖ †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖÓÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖ µÖÖÓ“Öê ¾Öé¢Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú/ †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
†¬ÖßÖú/ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖêÖ»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖÖ úôû¾ÖŸÖß»Ö †Ö×Ö ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
Ã¾ÖŸÖ: “µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¸üÖÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ÖŸÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²ÖßÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö×¸üÂšüÖÓÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖŸÖß»Ö. ŸµÖÖÓ“µÖÖ šüÖµÖÖ“µÖÖ Æü§üß²ÖÖÆêü¹ýÖ µÖêÖÖµÖÖ ÖãÆêüÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ »ÖÖêÓœüµÖÖÓ´Öãôêû Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖµÖÖú›æüÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ Ö ×´ÖôûµÖÖ´Öãôêû
±úÖî•Ö¤üÖ¸üÖÓÖÖ úÖÆüß †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ †›ü“ÖÖß úôû×¾ÖµÖÖŸÖ ŸÖê ´ÖÖêúôêû †ÖÆêüŸÖ.
3. ±úÖî•Ö¤üÖ¸üÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö “ÖÖîŒµÖÖÓ“Öß ´Ö×ÆüµÖÖŸÖæÖ ×Ö¤üÖÖ ‹ú¤üÖ
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖ¾Öß ¾Ö †¿ÖÖ ¾Öêôûß “ÖÖîŒµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úŸÖÔ¾µÖÖ²Ö§ü»Ö
ÃÖæ“ÖÖÖ ¤üµÖÖ¾µÖÖŸÖ.
4. ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖµÖÖ“µÖÖ úÖêŸÖß»Ö ÖÖ¾ÖÖÖÖ ³Öê™ü ¤êü‰úÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
³Öê™ü ÖÖë¤ü ¯ÖãÃŸÖêú †Ö×Ö Æü•Öê¸üß¯Ö™ü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖ¾Öê ¾Ö ×ÖµÖ´Ö 76 ´Ö¬µÖê †ÓŸÖ³ÖãÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
ŸÖ¸üŸÖã¤üß ¥üÂ™üßÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÖãÆüµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ÖÖê¤ü¾ÖÆüµÖÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ú¹ýÖ

14

¯ÖÖê»ÖßÃÖ
Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸üÖ“Öß
úŸÖÔ¾µÖê

¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓ“Öß
úŸÖÔ¾µÖê

‘µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
5. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üÖŸÖ ¯Ö›üÖÖ-µÖÖ “ÖÖ»Öæ ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“Öß
¯ÖÏŸµÖêú ÃÖÓ¬Öß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ¬ÖÖ¾Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÖãÓ›ü ¾Ö
ÃÖÓ¿ÖµÖßŸÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß Ö¸üßÖã¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸµÖÖÓÖÖ †ÃÖÖ¾Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß»Ö ¾µÖŒŸÖß
²ÖÖ¸üßú ÃÖÖ¸üßú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“Öß ‹úÆüß ÃÖÓ¬Öß ¤ü¾Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß Æêü ±úÖî•Ö¤üÖ¸üÖÓÖß
¯ÖÆüÖ¾Öê.
†) Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö×¸üÂšü ´ÆüÖæÖ Öê´Ö»Öê»µÖÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
²Ö»ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö×¸üÂšü †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †×¬ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸üÖÓÖÖ Öê´ÖæÖ
¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖÓ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö †ÃÖÖÖ-µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓú›æÖ †Ö–ÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖ ú¹ýÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ŸÖê ÆüŒú¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ.
²Ö) Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸üÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Ö›üÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖÔ ÖãÆüêû †Ö×Ö ¤üÖ»Ö¯ÖÖ¡Ö †¯Ö¸üÖ¬Ö
‘Ö›üÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß úÖêÖŸÖßÆüß ÃÖÓ³Ö¾ÖÖßµÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üÖÓÖÖ úôû×¾ÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã †¯Ö¸üÖ¬µÖÖÓÖÖ ¿ÖÖê¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Öú›üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß
“ÖÖîú¿Öß ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß †Ö¤êü¿Ö ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß £ÖÖÓÓ²ÖæÖ ¸üÖÆüŸÖÖ úÖ´ÖÖ
ÖµÖê.
ú) ÖãÆüµÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¸üÖÆüŸÖÖÖÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü, ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö×¸üÂšü
†×¬ÖúÖ¸üß ŸµÖÖÓÖÖ ¤êüŸÖß»Ö †¿ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖËê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üŸÖß»Ö.
›ü) †“ÖÖÖú Øú¾ÖÖ ÃÖÓ¿ÖµÖÖÃ¯Ö¤ü ×¸üŸÖßÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖéŸµÖã“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü, Øú¾ÖÖ
Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü Æü•Ö¸ü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ŸµÖÖ»ÖÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üÖú›æüÖ Øú¾ÖÖ †µÖ ¾Ö×¸üÂšü
†×¬ÖúÖ-µÖÖú›æüÖ †Ö¤êü¿Ö ×´Öôêû ¯ÖµÖÔŸÖ ¯ÖÏêŸÖ •ÖÖôûµÖÖÃÖ, ¯Öã¸üµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ (¯ÖÖ¸üÖ¿ÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ£Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê ) ™üÖæúÖ ¤êüµÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ú¸üŸÖß»Ö.
‡) ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÖÖŒµÖÖÓ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÃŸÖ Öê¡ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸ü Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸üÖÓú›êü †ÃÖê»Ö
ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà´Ö¬µÖê ÖÏÖ´Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹ú
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê éúŸÖß ú¸üŸÖß»Ö.
±ú) ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓÖß ¤êüÖß»Ö úŸÖÔ¾µÖÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ÆüµÖÖµÖß“Öß †Ö×Ö
úÖêÖŸµÖÖÆüß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß †¾Ö–ÖÖ êú»µÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏú¸üÖß
¾Ö×¸üÂšü †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖŸúÖôû ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †ÖÖãÖ ¤êüµÖÖÃÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸üÖÓÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü
´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
Ö) Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü Æêü ±úÖî•Ö¤üÖ¸üÖÓ“Öê ÃÖÆüÖµµÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß ±úÖî•Ö¤üÖ¸üÖÓÖÖ
×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓ“Öß ú¾ÖÖµÖŸÖ ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ, ×¿Öú¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ¾Ö ÖÖŒµÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ÖÃŸÖ
‘ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆüÖµµÖ ú¸üÖ¾Öê. ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓÖß êú»Öê»Öß úÖêÖŸÖßÆüß ÆüµÖÖµÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖúÖÓÖÖ úôû×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖßµÖ éúŸÖßÆüß
¾Ö×¸üÂšüµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †ÖÖæÖ ¤üµÖÖ¾µÖÖŸÖ.
1) ÖãÆüµÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ú¸üÖê, úÖµÖ¤üÖ †Ö×Ö ÃÖã¾µÖÃ£ÖÖ ¸üÖÖÖê,
±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖò¸Óü™ËüÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¾ÖÖò¸Óü™ü¾Ö¸ü †¯Ö¸üÖ¬µÖÖÓÖÖ ¯Öú›üÖê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †ÃÖê îú ¤üß,
×Ö¬Öß Øú¾ÖÖ ÖÖ•ÖÖß ¾ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ´ÆüÖæÖ •ÖÖÖê ¾Ö
ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÆüÖ¸üÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1951 “µÖÖ ×ÖµÖ´Ö 22 †¾ÖµÖê
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü †Ö×Ö
¾Ö×¸üÂšü †×¬ÖúÖ¸üß †Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖß»Ö †¿Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê×¾ÖÂÖµÖú úÖ´Öê ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯ÖÖ¸ü
¯ÖÖ›üŸÖß»Ö.
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2) •µÖÖ ÖãÆüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¾ÖÖò¸Óü™ü¾ÖÖ“ÖæÖ †™üú ú¹ý ¿ÖúŸÖÖŸÖ, †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß
ÖãÆüÖ ‘Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÖê †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÃÖÆüúÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ‹ú
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö éúŸÖß ú¸üÖ¾Öß †Ö×Ö ¾Ö×¸üÂšü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔ †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê »ÖêÖß †Æü¾ÖÖ»Ö ¤üµÖÖ¾ÖÖ.
3) †ÖÖ »ÖÖÖ»µÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓú™üÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ÃÖÆüÖµµÖ ú¸üÖê ¾Ö
•ÖÖŸÖê“µÖÖ ÃÖã¸üÖ¸üßŸÖêÃÖÖšüß †Ö™üÖêŒµÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖß ¯ÖÏŸµÖêú Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ‘µÖÖ¾Öß. Æêü ¤êüÖß»Ö
×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓ“Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÃÖê»Ö.
4) ×ÖŸµÖÖ“Öê ÖÃŸÖß“Öê úŸÖÔ¾µÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ±êú¸ü±ú™üúÖ
´ÖÖ¹ýÖ úÖÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûŸÖê úÖµÖ Æêü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
ÖÃÖŸÖÖê. ÖÃŸÖ¾ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úŸÖÔ¾µÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö, ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ Öê´ÖŒµÖÖ ÃÖã“ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ´ÖÖê01)
™üÖ¸ü ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ †×¬ÖúÖ¸üß Æêü ŸµÖÖÓ“Öß •Öê£Öê ×ÖµÖãŒŸÖß †ÖÆêü ŸÖê£Öß»Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê
¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ¿ÖÖÖÖ µÖÖÓ£Öê“™Ößü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
úŸÖÔ¾µÖ
02) ŸÖê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú µÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß †ÃÖŸÖß»Ö
†Ö×Ö ŸÖÖÓ×¡Öú ²ÖÖ²ÖŸÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ´ÖÆüÖ×Ö¸üßÖú, ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¯ÖãÖê
µÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß †ÃÖŸÖß»Ö.
03) ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆüÖÖÓ“µÖÖ †¬ÖãÖ ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖãÖÔ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üßŸÖÖ †Ö×Ö
¿ÖŒµÖŸÖÖê¾Ö¸ü ÖêÆü´Öß“Ö ¾ÖÖÆüÖê ÃÖãÛÃ£ÖŸÖßŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖß»Ö.
04) ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üÖ´Ö¬Öß»Ö ÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÖÖÓ¾Ö¸ü ŸÖê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖæÖ ¤êüÖ¸êüÖ
ú¸üŸÖß»Ö.
†) ¾ÖÖÆüÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß †Ö×Ö ¯Ö×¸üÖÖ
ú) ³ÖÖÓ›üÖ¸üÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü (¯Öê™ÒüÖê»Ö, †Öò‡Ô»Ö †ÖÛÖ ¾ÖÓÖÖ ¾Ö ÃÖã™êü ³ÖÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß)
›ü) ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö †×³Ö»ÖêÖ šêü¾ÖÖê.
‡Ô) ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Ö»ÖêÖ šêü¾ÖÖê.
05) ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¾Ö×¸üÂšüÖÓÖß
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •Ö¹ý¸ü ŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸÖê ú¸üŸÖß»Ö †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÓ›üÖ¸ü, ÖŸÖÖ¾ÖÖß (»Öê•Ö¸ü)
†Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ †×³Ö»ÖêÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖŸÖß»Ö, ŸÖÃÖê“Ö •Ö¹ý¸ü ŸÖß úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô
ú¸üŸÖß»Ö, ÃÖã“ÖÖÖ †Ö×Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ×™ü¯ÖÖß“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ú¸üŸÖß»Ö.
06) ŸµÖÖÓ“µÖÖ ú×ÖÂšü ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸êü úŸÖÔ¾µÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖê
ÖÖ¡Öß ú¸üŸÖß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ ¸üÖÖŸÖß»Ö.
07) †×ÖµÖ´ÖßŸÖŸÖÖ, ²Öê×¿ÖÃŸÖ ¾ÖÖÆüÖÖÓ“ÖÖ Öî¸ü¾ÖÖ¯Ö¸ü †¯Ö‘ÖÖŸÖ ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¯ÖÏú¸üÖê ŸÖê Ö
“ÖãúŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×¸üÂšü †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †ÖÖæÖ ¤êüŸÖß»Ö.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú, ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß ÖÖ»Öß»Ö
ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
01) ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú
02) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü “ÖÖ»Öú µÖÖÓ×¡Öúß (´Öêòú×Öú)
03) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓ×¡Öú †£Ö¾ÖÖ ¾ÖÖÆüÖ •ÖÖê›üÖ¸üß
“ÖÖ»Öú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
¸üÖÖß¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¸üÖÖß¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú Æêü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¤êüÖ¸êüÖ ¾Ö
×Ö¸üßÖú,
×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú×¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
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¯ÖÖê»ÖßÃÖ
†×¬ÖúÖ¸üß/ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ¾Ö×¸üÂšüÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ú¾ÖÖµÖŸÖ,
´ÖãµÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öß ÃÖê¸êü´ÖÖê×ÖµÖ»Ö ¯Ö¸êü›ü µÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖê, ˆ•ÖôûÖß úÖêÃÖÔ, ×Îú›üÖÃ¯Ö¬ÖÖÕ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ
úŸÖÔ¾µÖ
ú¸üÖê, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, ×¿ÖÃŸÖ ¸üÖÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö »ÖÖ‡ÔÖ ÃÖÖ•ÖÕ™ü µÖÖÓ“Öê
´ÖÖ±ÔúŸÖßÖê ú¹ýÖ ‘ÖêÖê. ¾Ö×¸üÂšüÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖú›êü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖãÂµÖ ²ÖôûÖŸÖæÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ, ÖÖ›Ôü, îú¤üß¯ÖÖ™üá ú¸üßŸÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Öã¸ü×¾ÖÖê
¸üÖ.¯ÖÖê.×Ö. µÖÖÓ“Öê †ÖŸµÖÖ×¸üŸÖ ¿ÖÃ¡ÖÃÖÖšüÖ, ¤üÖ¹ýÖÖêôûÖ, ³ÖÖÓ›üÖ¸üÖéÆü, †ÖµÖã×¬Öú úÖµÖÔ¿ÖÖôû,
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖêÃÖ, ¸üÖêÖ¯ÖÖ»Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾Ö³ÖÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ¿ÖÖÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß úÖ´Öê
1) »ÖêÖÖ¿ÖÖÖÖ
†.Ö
Æãü§üÖ
01
¯ÖÏ´ÖãÖ
×»Ö×¯Öú

úÖµÖÔ×¾Ö¸ü¾Ö¸üÖ
1) »ÖêÖÖ¿ÖÖÖêŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÔÃÖÖÖ¾Ö¸ü ¤êüÖ¸êüÖ šêü¾ÖÖê, ¾ÖÖÙÂÖú †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üÖê, †Öšü´ÖÖÆüß ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú,
´ÖÆüÖ»ÖêÖÖúÖ¸ü µÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üÖê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
ÃÖÓ¸üÖÖ ¯Ö£ÖúÖ“µÖÖ ¾ÖÃÖã»Öß²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖê, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ¯Ö£ÖúÖ“µÖÖ
¾ÖÃÖã»Öß²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖê, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú µÖÖÓ“Öê ÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê/¿ÖÖÖÖ
µÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÙÂÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¹ýÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ µÖê£Öß»Ö
¸üÖêÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê »ÖêµÖÖ“Öê ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ×Ö¸üßÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ú.ÁÖê.»Öß. µÖÖÓ“Öß ¤ü¯ŸÖ¸ü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê.
2) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¸üÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ¤üß ¯ÖãÃŸÖêú †ªÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÖê, ¸üÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö ³Ö¢ÖÖ
´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖê, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú»µÖÖÖ ×Ö¬Öß ×ŸÖ´ÖÖÆüß †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê, †ÖúÛÃ´Öú
Ö“ÖÖÔ“Öß ¤êüµÖêú †¤üÖ ú¸üÖê, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß/ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ³Ö¢Öê µÖÖÓ“Öß
¤êüµÖêú †¤üÖ ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß, ¸üÖêú›ü ¸üŒú´Ö ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÑêúŸÖß»Ö “ÖÖ»Öæ ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ ¸üú´Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖê.
3) »ÖêÖÖ ¿ÖÖÖêŸÖß»Ö Öê´ÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ¾Ö×¸üÂšü/ú×ÖÂšü ×»Ö¯ÖßúÖÓú›æüÖ ÖÖ»Öß»Ö úÖ´Öê
ú¹ýÖ ‘ÖêÖê.
†) ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö /´ÖµÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Öß“Öê, ãú™æÓü²Ö ×Ö¾Öé¢Öß ¾ÖêŸÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê, ÃÖ¤ü¸ü ¾ÖêŸÖÖê ¾Ö †Ó×ŸÖ´Ö ¯ÖÏ¤üÖÖê †¤üÖ ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê.
²Ö) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß/ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ³Ö.×Ö.×Ö. “Öê ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ, ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ †ÖÏß´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß, ×´ÖØÃÖÖ Îêú›üß™ü ¯ÖÏú¸üÖÖÓ“Öß úÖ´Öê, ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖÖ ¾Ö ³Ö¢Öê, ¾ÖîªúßµÖ ×²Ö»Öê †¤üÖ
ú¸üÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß.
ú) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ³Ö¢ÖÖ ¤êüµÖêú ¾Ö †×ÖÏ´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê. ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖÖ¯ŸÖÖÆüßú ÃÖã¼üß ¤êüµÖêú, †ÆüÖ¸ü³Ö¢ÖÖ ¤êüµÖêú, ‹ÃÖ.™üß. ¾ÖÖÑ¸ü™ü, †ÖúÛÃ´Öú Ö“ÖÔ ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ
¤êüµÖêú, ²Ö×ÖÃÖ ¤êüµÖêú µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê.
›ü) ´ÖÖ×ÃÖú Ö“ÖÔ ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê, ²Ö×ÖÃÖ ¤êüµÖêú †Öã¤üÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÖôû´Öêôû,
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ´ÖÖÖ¬ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´Öê ú¸üÖê.
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(2) †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ¿ÖÖÖÖ
†.Ö
Æãü§üÖ
02
¯ÖÏ´ÖãÖ
×»Ö¯Ößú

úÖµÖÔ×¾Ö¸ü¾Ö¸üÖ
1) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÙÂÖú ×Ö×¸üÖÖ ŸÖÃÖê“Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›æüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
ˆ¯Ö †ÖµÖãŒŸÖ (´ÖãµÖÖ»ÖµÖ) µÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßŸÖß»Ö †ÖÖê¯ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ
ú¸üÖê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖß, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¤ü»µÖÖ, ¯Ö¤üÖê®ÖŸµÖÖ, ¾ÖÖÙÂÖú ×¿Ö™ü
×¸ü´ÖÖÔúÃÖË †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ¿ÖÖÖêŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×»Ö×¯ÖúÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ¤êüÖ¸êüÖ ú¸üÖê.
2) †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ¿ÖÖÖêŸÖß»Ö ÃÖÆüÖµµÖú ×»Ö×¯ÖúÖÓú›æüÖ ÖÖ»Öß»Ö úÖ´ÖúÖ•Ö ú¹ýÖ ‘ÖêÖê.
×ÖµÖ×´ÖŸÖ ¾ÖêŸÖÖ¾ÖÖœü, ¾ÖêŸÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖß, ÆüÃŸÖÖÖë¤ü¾ÖÆüß †ªµÖÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÖê, ÃÖê¾ÖÖ •ÖêÂšüŸÖÖ
µÖÖ¤üµÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üÖê, òú•µÖã×»Ö™üß ¸ü×•Ö. šêü¾ÖÖê, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê/¿ÖÖÖÖ µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ÖÖêú¸üß
¯Ö¡Öêú ´ÖÖÖ¾Öæ ´ÖÓ•Öæ¸ü/Æü•Ö¸ü/×¸üŒŸÖ ÃÖÓµÖÖ²ÖôûÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖŒŸÖÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÖê.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Ö™üÖŸÖß»Ö ¾ÖêŸÖÖ¾ÖÖœü,²Ö×ÖÃÖê, ×¿ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¸ü•ÖÖ,
†ÖêôûÖ¯Ö¡Ö, ¸ü•ÖÖ †×³Ö»ÖêÖ, ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ÖÖë¤üß, †–ÖÖÓ×úŸÖ úÖ, ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
ÖÖê™üßÃÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üÖê, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´Öê ú¹ýÖ ‘ÖêÖê.
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(3) ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¿ÖÖÖÖ
†.Ö
Æãü§üÖ
03
¯ÖÏ´ÖãÖ
×»Ö¯Ößú
(†×¬ÖúÖ¸üß
†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ)
04

05

06

úÖµÖÔ×¾Ö¸ü¾Ö¸üÖ
1) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾ÖÖÔ-1 ŸÖê 3 µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
†¬ÖßÖú ŸÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú ¯Ö¤üÖ“Öê †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
2) ×»Ö×¯Ö»Öú †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê“Öê úÖ´Ö ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß»Ö ú.ÁÖê.×»Ö. µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ú¹ýÖ ‘ÖêÖê. µÖÖŸÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †×¬ÖÖú, »Ö‘Öã»ÖêÖú, ¯ÖÏ´ÖãÖ ×»Ö×¯Öú, ¾Ö×¸üÂšü ÁÖêÖß ×»Ö¯Ößú ¾ÖÖÔ -4 “Öê
úÖµÖÖÔµÖßÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¾Ö ÃÖ±úÖ‡Ô úÖ´ÖÖÖ¸ü, †Ó¿ÖúÖ»ÖßÖ ÃÖ±úÖ‡Ô úÖ´ÖÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Öú›üß»Ö ¾ÖÖÔ-4 “Öê ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
¯ÖÏ´ÖãÖ
³ÖÖÓ›üÖ¸üÖéÆüÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖúÖ•Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß Ã™êü¿ÖÖ¸üß / ±úÙÖ“Ö¸ü, ÃÖÓÖÖú, —Öê¸üÖòŒÃÖ
×»Ö¯Ößú,
´Ö×¿ÖÖ ¾Ö ŸÖŸÃÖÓ²Ö¬Öß ÃÖÖ´ÖÖÏß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê/¿ÖÖÖÖ µÖÖÓÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê, úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ µÖêÖÖ¸êü
¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú
ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ™ü¯ÖÖ»Ö Ã¾ÖßúÖ¸üÖê, †Ö¾Öú •ÖÖ¾Öú ÖÖë¤ü ¾ÖÆüß šêü¾ÖæÖ ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß»Ö
×»Ö×¯ÖúÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖÖÖÖ ¤êüÖê, ¯ÖÖêÃ™üÖÖê ¯ÖÖšü×¾ÖÖê, ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¾Ö
¯Ö×¸ü¯Ö¡Öêú µÖÖÓ“Öß ÃÖæ“Öß †ªÖ¾ÖµÖÖŸÖ šêü¾ÖÖê.
¯ÖÏ´ÖãÖ
1) ÆüÖò™êü»Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ, ¿ÖÃ¡ÖÖÃ¡Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ, ´ÖÖÖê¸Óü•ÖÖÖ“Öê úÖµÖÔÎú´ÖÖÓÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü
×»Ö¯Ößú
¯Ö¸ü¾ÖÖµÖÖÓ“Öê ÖãŸÖÖßú¸üÖ µÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¤êüÖ¸êüÖ šêü¾ÖÖê.
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ
2) ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖê“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¯ÖÖšü×¾ÖÖê, ¾ÖÖÙÂÖú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÖšü×¾ÖÖê, ¯Ö¤ü×Ö´ÖáŸÖß“Öê
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †Ã£ÖÖµÖß ¯Ö¤üÖÓÖÖ ´Öã¤üŸÖ¾ÖÖœü ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖê.
3) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú»µÖÖÖ ´ÖÖê.¯Ö.×¾Ö. Œ»ÖÖêØ¤üÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖúÖ•ÖÖÓ¾Ö¸ü ¤êüÖ¸êüÖ šêü¾ÖÖê.
¯ÖÏ´ÖãÖ
1) ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ “ÖÖîú¿Öß ×»Ö¯Ößú µÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú “ÖÖîú¿Öß †Æü¾ÖÖ»Ö, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ
×»Ö¯Ößú ×¾Ö. “ÖÖîú¿Öß ÃÖã¹ý ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß / ×Ö»ÖÓ²ÖÖ/ ¾ÖêŸÖÖ ¯ÖãÖ:Ã£ÖÖ¯ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üà“Öê
“ÖÖîú¿Öß
úÖ´ÖúÖ•ÖÖÓ¾Ö¸ü ¤êüÖ¸êüÖ šêü¾ÖÖê.
úÖ ¾Ö †•ÖÔ 2) †•ÖÔ¿ÖÖÖêú›üß»Ö Ã£ÖÖ×Öú/¿ÖÖÃÖÖ/¯ÖÖê´ÖÃÖÓ/†•ÖÖÕ¾Ö¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×»Ö×¯ÖúÖÓú›æüÖ
¿ÖÖÖÖ
ú¹ýÖ ‘ÖêÖê. †Æü¾ÖÖ»Ö ÖÃŸÖß²ÖÓ¤ü ú¸üÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú/¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö
¯ÖÖšü×¾ÖÖê.
3) ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü -2005 †ÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×Öú ¿ÖÖÖê“Öê †•ÖÖÔ¾Ö¸ü /†×¯Ö»Ö
†•ÖÖÔ¾Ö¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê. ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê †•ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÖê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê †•ÖÔ / †×¯Ö»Ö †•ÖÔ
µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê/¿ÖÖÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖê µÖÖÓ“Öêú›æÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ýÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖß
‹ú×¡ÖŸÖ×¸üŸµÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ / ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú µÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê.
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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÏÖ´ÖßÖü µÖÖÓ“Öê †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¤üÖÖ´Ö, ¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
†.Îú.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ÖÖ¾Ö

ÁÖß.†×Ö»Ö ãÓú³ÖÖ¸êü ü,³ÖÖ.¯ÖÖê.ÃÖê
ÁÖß. ›üÖò.²ÖÃÖ¾Ö¸üÖ•Ö ŸÖê»Öß,³ÖÖ.¯ÖÖê.ÃÖê

¯Ö¤üÖÖ´Ö

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú
†¯Ö¸ü ¯ÖêÖ»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú, ÖãÆêü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö-†×¬ÖÖú (ÖéÆü)
ÁÖß. “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ †»ÖÃÖ™ü¾ÖÖ¸, ´Ö.¯ÖÖê.ÃÖêü ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ÁÖß.
ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ÁÖß.¸üÖ´Ö ´ÖÖÓ›ãü¸üêú, ´Ö.¯ÖÖê.ÃÖê
ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ÁÖß. ×¯ÖÏŸÖ´Ö µÖÖ¾Ö»Öú¸ü, ´Ö.¯ÖÖê.ÃÖê
ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ÁÖß. ¯ÖÓ›üßŸÖ¸üÖ¾Ö Ö¾ÖÃÖÖ¸êü, ´Ö.¯ÖÖê.ÃÖê
ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ÁÖß´ÖŸÖß. •ÖµÖÁÖß ¤êüÃÖÖ‡Ô, ´Ö.¯ÖÖê.ÃÖê
ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ÁÖß. “Ö¡Ö³Öã•Ö úÖú›êü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ÃÖã×Ö»Ö ×²Ö»ÖÖÔ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ‘ÖÖ™êüú¸ü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ÃÖã³ÖÖÂÖ ³Öã•ÖÓÖ
¯ÖêÖ»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ×¿Ö¾Ö»ÖÖ»Ö ¯Öã¸ü³Öê
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ²ÖÖ¯ÖãÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÆüÖ•ÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ×¾Ö•ÖµÖ ÃÖÖêÖ¾ÖÖê
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ÁÖß¸üÖ´Ö “ÖÖî¬Ö¸üß
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ²ÖÎ´ÆÖ ×Ö¸üß
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ³ÖÖŸÖÖÖ£Öê
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¬Ö²Ö›üÖê
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ÃÖãµÖÔúÖÓŸÖ úÖêúÖê
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß´ÖŸÖß ×¯ÖÏµÖÖ £ÖÖê¸üÖŸÖ
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ×¤ü»Öß¯Ö ÃÖÖÖ¸ü
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ×´Ö»Öà¤ü ÖÖê¯Ö›êü
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ¿ÖÓú¸ü Ø¿Ö¤êü
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ¯ÖÏ±ãú»»Ö †Óæú¿Öú¸ü
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ³Öã´Ö®ÖÖ ¸üµÖŸÖã¾ÖÖ¸ü
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ×Ö×´ÖÂÖ ´Æîü¡Öê
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ¬ÖÖÓµÖ•Ö ±ú¸üÖ™êü
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. úÖÓŸÖß»ÖÖ»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ÖÖê¸üÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. †Ö¸ü.¯Öß. ¤êüÆêü›üú¸ü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. †×Öºþ¬¤ü ÖÖÓ¤êü›üú¸ü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ãú™êü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. úÖÓ“ÖÖãú´ÖÖ¸ü “ÖÖ™êü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ×›ü.¯Öß. ³ÖÖêµÖê
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. “Ö¾ÆüÖÖ
¯ÖêÖ»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß´ÖŸÖß ¸üÖ•ÖêÁÖß †Öœêü
´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÆüÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß ±ú×ÃÖµÖÖê§üßÖ ÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß ±ú×ÃÖµÖÖê§üßÖ ÖÖÖ
¸üÖÖß¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ×³Ö´Ö¸Ö¾Ö ¾Öê¾Æüôû
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú
ÁÖß
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. †¹ýÖ ëú¦êü
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ÃÖÓ•ÖµÖ ³ÖÖêÃÖ»Öê
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö-×Ö¸üßÖú
ÁÖß. ¾Æüß. †Ö¸ü. “ÖÖîÆüÖÖ
úÖµÖÖÔ †×¬Öú/¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬Ö.

Öê´ÖÖæúß“Öê ×šüúÖÖ

¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¯ÖîšüÖ
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÏÖ´ÖßÖ
×ÃÖ»»ÖêÖ›ü
ú®Ö›ü
¾Öî•ÖÖ¯Öã¸ü
ÖÓÖÖ¯Öã¸ü
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖîšüÖ
¯ÖÖêÃ™êü ±ãú»ÖÓ²ÖÎß
¯ÖÖêÃ™êü ×ÃÖ»»ÖÖê›ü ¿ÖÆü¸ü
¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêµÖÖÖ¾Ö
¯ÖÖêÃ™êü ú®Ö›ü
¯ÖÖêÃ™êü Öã»ÖŸÖÖ²ÖÖ¤ü
¯ÖÖêÃ™êü ¾Öî•ÖÖ¯Öã¸ü
¯ÖÖêÃ™êü ÖÓÖÖ¯Öã¸ü
¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö‰ú¸ü
¯ÖÖêÃ™êü ‹´Ö.¯ÖîšüÖ
¯ÖêÖÃ™êü ×²Ö›üúßÖ
¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÖ“ÖÖê›ü
¯ÖÖêÃ™êü ú¸ü´ÖÖ›ü
¯ÖÖêÃ™êü ×“Öú»ÖšüÖÖÖ
¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö›üÖê¤ü²ÖÖ•ÖÖ¸ü
¯ÖÖêÃ™êü ×ÃÖ»»ÖÖê›ü ÖÏÖ´ÖßÖ
¯ÖÖê.Ã™êü †×•ÖšüÖ
¯ÖÖêÃ™êü ×¯Ö¿ÖÖê¸ü
¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö¸üÖÖ¾Ö
¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö»»ÖêÖÖ¾Ö
¯ÖÖêÃ™êü ¤êü¾ÖÖÖ¾Ö ¸ÓüÖÖ¸üß
Ã£ÖÖ×Öú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖÖÖ
ÃÖã¸üÖÖ
†ÖÙ£Öú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ ¾ÖÖÆüŸÖãú ¿ÖÖÖÖ
×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ
ØÖµÖ¡ÖÖ úÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú»µÖÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖ ŸÖÎúÖ¸ü ×Ö¾ÖÖ úÖü
´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ
×²Ö›üß›üß‹ÃÖ
†ÓÖã»Öß ´Öã¦üÖ ŸÖ–Ö
¤ü¸üÖê›Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ¯Ö£Öú
¤üÆü¿Ö¤ü¾ÖÖ¤ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß úÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ

2380808
2380977
2380979
02431 - 224733
2390147
02430 - 222156
02435 - 222808
02436 - 222006
02433 - 220333
02431 - 223033
0240 - 2633333
02430 - 222033
02438 - 334433
02435 - 221044
02437 - 241100
02436 - 222033
02433 - 221333
02436 - 284333
02431 - 232113
02431 - 241433
02431 - 221333
0240 - 2623333
0240 - 2484733
0240 - 284333
02430 - 222233
02439 - 288333
02435 - 229033
02436 - 232133
02433 - 248350
02433 - 247333
0240 - 2381367
0240 - 2382079
0240 0240 0240 0240 - 2381633
0240 - 2392151
0
0240 - 2380978 (221) ‹ŒÃÖ™ëü
0240 - 2380979 (224) ‹ŒÃÖ™ëü
0240 - 2380979 (209) ‹ŒÃÖ™ë
0
0
0240 -2390756
0240 - 2392211
0240 - 2380978 (213) ‹ŒÃÖ™ëü

20

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÏÖ´ÖßÖü µÖÖÓ“Öê †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü, Æü•Ö¸ü
¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü ´ÖÖ×ÃÖú ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö :´ÖÖÆêü ´ÖÖ“ÖÔ - 2015 ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê
¯ÖÏ¯Ö¡Ö Îú´ÖÖÓú †
†.Îú.
01.
02.
03.
04.

¯Ö¤ü
ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÖÖ‡Ôú
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
‹ãúÖ

´ÖÓ•Öæ¸ü
180
408
478
824
1890
*****

Æü•Ö¸ü
¯Öã¹ýÂÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
173 04
393 12
422 51
631 171
1619 238

×¸üŒŸÖ
‹ãúÖ
177
405
473
802
1857

03
03
05
22
33

