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²Ö»ã Ö›üÖ•ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö •ÖÏÖ´Öß•Ö ³ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ÃÖÆü•úÖ¸üß ÃÖÃÓ £ÖÖ“Öê †¬µÖµÖ-Ö
1. ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ:
×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ²Öã»Ö›üÖÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú Ã£Öôû †ÖÆêü. ÁÖß.
•Ö„ÖÖÖÖ ´ÖÆüÖ¶üÖ„ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ¾Ö ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ„Öß ´ÖÆüÖ¶üÖ„Ö µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖÖêÁÖß ×„Ö„ÖÖ²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“Öê
„Ö´ÖÃ£ÖÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖ •»úÖ×Ö´ÖáŸÖ ü†Ö×¿ÖµÖÖ ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ‹ú´Öê¾Ö ×šüúÖÖ »ÖÖêÖÖ¶ü
ÃÖ¶üÖ¾ê Ö¶ µÖÖ“Ö ×„Ö»ÊÖŸÖ †ÖÆêü. ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ×“ÖÖ»Ö¤ü·µÖÖ“µÖÖ ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö £ÖÓ›ü Æü¾Öê“Öê ×šüúÖÖ
´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ×³Ö»»ÖœüÖÖÖ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †¯Ö³ÖÏÓ¿ÖÖ¾ÖºþÖ ²Öã»Ö›üÖÖÖ Æêü ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê.
³ÖÖ¶üŸÖ ÆüÖ éúÂÖß¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¤êü¿Ö †ÖÆêü. ²ÖÆãüÃÖÓµÖ »ÖÖêú †Ö„ÖÆüß ¿ÖêŸÖß»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
„Öß¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÔÆüÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ ³Öæ´Öß¾Ö¶üß»Ö ¯ÖÏê´Ö †Ö×Ö ×„Ö¾ÆüÖôûÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ŸÖê
†Ö¯Ö»ÖÖ ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÖê›üµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¶ü ÖÃÖŸÖÖŸÖ.

¯Ö×¶üÖÖ´ÖŸÖ: ¿ÖêŸÖß¾Ö¶üß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê

†¾Ö»ÖÓ×²ÖŸ¾Ö ¾ÖÖœüµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß, ¿ÖêŸÖß¾Ö¶üß»Ö ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ³ÖÖ¶ü ¿ÖêŸÖß ÃÖÆüÖ
•úºþ ¿Öú»Öß ÖÖÆüß ¯Ö×¶üÖÖ´ÖŸÖ: ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ¾Ö¶ü ú„ÖÔ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¾Öêôû †Ö»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¶üŸÖßµÖ
¿ÖêŸÖú¶üß ÃÖÖ¾ÖúÖ¶üÖÓ“µÖÖ ×¾ÖôûµÖÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ, µÖÖ ÃÖÖ¾ÖúÖ¶üÖÓ Öß, ´Ö¬µÖÃ£ÖÖÓÖß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ
ú¶üµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß, ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¶üß»Ö ú„ÖÖÔ“ÖÖ ›üÖÓêÖ¶ü ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ“Ö Öê»ÖÖ
†Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß ¯Ö×¶üÖŸÖß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ ÆüÖêµÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖê´Öãôêû ¿ÖêŸÖú¶üß
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö úŸÖÖÔ ¾µÖŒŸÖß Öê»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö×¶üÛÃ£ÖŸÖß †×¬Öú“Ö ×²Öú™ü —ÖÖ»Öß. µÖÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ
£ÖÖÓ²Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ, ¿ÖêŸÖß¾Ö¶üß»Ö ³ÖÖ¶ü ú´Öß ú¶üµÖÖ“ÖÖ •¯ÖÖµÖ ´ÆüÖæÖ ¿ÖêŸÖß¯Öæ¶üú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖú›êü ¯ÖÖ×Æü»Öê
„ÖÖŸÖê. µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓÖß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ Ö¾ÖÃÖÓ„Öß¾ÖÖß“Ö •¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü, µÖÖ ¿ÖêŸÖß»ÖÖ
¯Öæ¶üú †ÃÖ•ÖÖ·µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¤ãü¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ´ÖŸÃµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ±ãú»Ö¿ÖêŸÖß,
ãúŒãú™ü¯ÖÖ»ÖÖ, ¾Ö¶üÖÆü¯ÖÖ»ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖŸê ÖÖê. Æêü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß¯Öæ¶üú †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öê „Öß¾ÖÖ ÃÖãÖ¶ü „ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖÔ ´ÖÖêúôûÖ —ÖÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ“Ö µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ „Öß¾ÖÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
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2. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ“²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö •ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖŸÃµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê †¬µÖµÖÖ”
3. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™ü¶ê :
1) ²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê úÖµÖÔ „ÖÖÖæÖ ‘ÖêÖê.
2) ²Öã»Ö›ÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖ •Ÿ¯ÖÖ¤üÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
•ú¸ü•Öê.
3) ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖæÖ †®Ö¬ÖÖµÖ †Ö×Ö ¶üÖ„ê ÖÖÖ¶üÖ“µÖÖ •¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêÖê.
4) ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê †¬µÖµÖÖ ú¶üÖê ¾Ö •¯ÖÖµÖµÖÖê„ÖÖÖ
ÃÖã“Ö×¾ÖÖê.
5) ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê„ÖÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘Öê •Öê.
4. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß Öé×ÆüŸÖêú :
1) ²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö •ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÖãÓ™ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
2) ²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö •ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ
³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“µÖÖ ¯Öã¶ü¾ÖšüµÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
3) •ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ Ã¾ÖµÖÓ¶üÖê„ÖÖÖ¶ü •¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»ÖÖ.
4) •ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖÃÖÓµÖêŸÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ †ÖÆêü.
5) ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖ´Öãôêû ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú ¯Ö×¶üÃ£ÖßŸÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¶üÖÖ —ÖÖ»Öß
†ÖÆêü.
5. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖß•úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: ‹ú †£Ö¾ÖÖ ‹úÖ¯ÖêÖÖ
†×¬Öú ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ •¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ „ÖÖŸÖÖê.
Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü ¯Ö¬¤üŸÖß :
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ †¬µÖµÖÖÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓú»ÖÖÖ ÃÖÖšüß ²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö 13
ŸÖÖ»ÖæŒµÖÖŸÖ ‹æúÖ ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¶üÖÖ·µÖÖ 102 ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öîúß 21 ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¶üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß †ÖÆêü.
6. ¯ÖÏ•ú¸ü•Ö ×-ÖÆüÖµÖ ÃÖÖ¸üÖ¿Ó Ö
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¯ÖÏ•ú¸ü•Ö ¯Ö×Æü»Öê (¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ)
µÖÖ ¯ÖÏú¶üÖÖ´Ö¬µÖê ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. Æêü †¬µÖµÖÖ ú¶üŸÖÖÓÖÖ
•éúÂÖß ¾Ö éú×ÂÖÃÖ»ÖÓÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÃÖÖšüß †ÃÖÖÖ¶üß ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ †³µÖÖÃÖ»Öß †ÖÆêü.
´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÆüÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ •¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ‹ú „ÖÖê›ü¬ÖÓ¤Ö ´ÆüÖæÖ ÖÖ¾ÖÖºþ¯ÖÖÃÖ †Ö»Öê»ÖÖ
†ÖÆêü. ÊÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê †¬µÖµÖÖ ú¶üŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÓú»¯ÖÖÖ,
ÖÖê›üµÖ ¾Ö ÃÖÖÖ¶üß ¯ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ´ÖŸÃµÖÖêŸ¯ÖÖ¤üÖ, ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ‹ê×ŸÖÆüÖÃÖßú ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öæ´Öß,
´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê †ÖÙ£Öú ¾Ö †®Ö ´ÆüÖæÖ ´ÖÆü¢¾Ö, ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ
¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ´ÖÆü¢¾Ö, ´ÖÆüÖ¶üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß †³µÖÖÃÖ»Öê»Öß †ÖÆêü.
¯ÖÏ•ú¸ü•Ö ¤ãüÃÖ¸êü ( ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß )
µÖÖ ¯ÖÏú¶üÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê •§êü¿Ö,
Öé×ÆüŸÖêú, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖß, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›üß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ
†ÖÆêü.

ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏú¶üÖÖŸÖ ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÃÖ²ÖÓ¬Öß“Öêüê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓÖß, »ÖêÖúÖÓÖß,

†³µÖÖÃÖúÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ ´ÖŸÖÖÓ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏ•ú¸ü•Ö ×ŸÖÃÖ¸êü (²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß)
µÖÖ ¯ÖÏ•ú¸ü•ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö-Ö Öê¡Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö „Ö»ÖÖê¡Ö,
²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ŸÖÖ»ÖæúÖ×ÖÆüÖµÖ ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ,²Öã»Ö›üÖÖÖ
×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö „Ö»ÖÖê¡ÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖúßÖãÃÖÖ¶ü †¬µÖµÖÖ,²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ, ²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖ ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ •Ÿ¯Ö®Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öà“Öê
†¬µÖµÖÖ ú¶üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
¯ÖÏ•ú¸ü•Ö “Ö¾Ö£Öê (´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê„ÖÖÖ)
µÖÖ ¯ÖÏú¶üÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê„ÖÖÖÓ“Öê †¬µÖµÖÖ •êú»Öê
†ÖÆêü. Æêü †¬µÖµÖÖ ú¶üŸÖÖÓÖÖ ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö×Ö »ÖÖ³ÖÖ£Öá µÖÖÓ“Öê †¬µÖµÖÖ
êú»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖ ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ¶üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê•ÖÖ·µÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê„ÖÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¶üß»Ö †Öã¤üÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏ•ú¸ü•Ö ¯ÖÖ“Ö¾Öê ( ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖìÖÖ )
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏú¶üÖ Æêü ÃÖ¾ÖìÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ¾Ö¶ü †Ö¬ÖÖ¶üßŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖìÖÖÖÃÖÖšüß Ö´ÖãÖÖ
×Ö¾Ö›ü ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¶üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖìÖÖÖÃÖÖšüß ²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö 102
´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ¯Öîúß 20.59 ™üŒêú ´ÆüÖ„Öê“Ö 21 ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¶üµÖÖŸÖ
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†Ö»Öß †ÖÆêü.

²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£Öê“Öê †ÖÙ£Öú †¬µÖµÖÖ

ú¶üŸÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ ú¶üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖ ‘Öê‣úÖ †ÖãÃÖæ“Öß“ÖÖ •¯ÖµÖÖêÖ ú¶üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
¯ÖÏ•ú¸ü•Ö ÃÖÆüÖ¾Öê (×-ÖÂ•úÂÖÔ ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß)
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ¯ÖÏú¶üÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ´ÖãÖ ×ÖÂúÂÖÔ, •×§üÂ™üÖÓ“Öê
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ, Öé×ÆüŸÖéúŸµÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¾Ö ×¿Ö±úÖ¶ü¿Öß †³µÖÖÃÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
7. †¬µÖµÖÖÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öê»Öê ×ÖÂúÂÖÔ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏú¶üÖ ¯ÖÖ“Ö´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
ú¶üµÖÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖÃÖæ“Öß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¶êü †¬µÖµÖÖ úºþÖü ¯Öãœüß»Ö ×ÖÂúÂÖÔ •úÖœüµÖÖŸÖ
†Ö»Öê.
ÃÖ¾Öì×ÖŸÖ ‹æúÖ 21 ÃÖÓÃ£ÖÖ„Ö¾Öôû ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öê ‹æúÖ ºþ 2,00,790/- ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö
ÆüÖŸê Öê, ŸÖ¶ü ¿ÖÖÃÖúßµÖ ³ÖÖÖ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¶ü ú¶üŸÖÖ Æêü ³ÖÖÖ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ºþ 74,170/‹¾Öœêü ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Ÿ¯ÖÖ¤üÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¶ü ú¶üŸÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú •Ÿ¯ÖÖ¤üÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ÆêüŒ™ü¶ü ¯ÖÏ´ÖÖÖê Æêü 0 ŸÖê 20
ÆêüŒ™ü¶ü ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ „Ö»ÖÖê¡ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¶ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß •Ÿ¯ÖÖ¤üÖ Æê 301 ŸÖê 1300 ÆêüŒ™ü¶ü
ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ †Öã¤ÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¶ü ú¶üŸÖÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, 19 ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ
¿ÖÖÃÖ•úßµÖ †Öã¤üÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¶ü 2 ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¶ü“Öê †Öã¤üÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê Ö
-ÖÖÆüß.
‹úÖ ÃÖÓÃ£Öê„Ö¾Öôû Ã¾ÖŸÖ:“Öß ‡´ÖÖ¶üŸÖ †ÖÆêü ŸÖ¶ü 20 ÃÖÓÃ£ÖÖ„Ö¾Öôû Ã¾ÖŸÖ:“Öß ‡´ÖÖ¶üŸÖ ÖÖÆüß.
ÃÖ¾Öì×ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ„Ö¾Öôû Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öê ×¿ÖŸÖÖéÆ †Ö×Ö ¾ÖÖÆüÖêü ÖÖÆüßŸÖ.
ÃÖ¾Öì×ÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ´ÖÖÃÖê×¾ÖÎúß ú¶üŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.û

×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß²Öã»Ö›üÖÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖ ×ÖúÖê¯Ö
úÖµÖÔ¾ÖµÖÖÖÃÖÖšüß †¬µÖµÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¶êü †Ö×Ö úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×ÖÂúÂÖÖÕ“Öê †Ö¬ÖÖ¶êü
ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ •¯ÖÖµÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.
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´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖú¸üßŸÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß1) ÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ×ÖµÖÖê„ÖÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü2) ÃÖÆü•úÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ-ÖÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ú¸Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü3) †úÖµÖÔÖ´Ö †Ö×Ö ú´Öãú¾ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê ×¾Ö»ÖßÖßú¸üÖ ú¸üÖ¾Öê4) ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×Ö¸üßüÖÖ †ÓêúÖÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ
5) •ú„ÖÔ ¾ÖÃÖã»ÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ6) ²Ö“ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öé¢ÖßŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üÖ¾Öß- ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖ ¾Ö úÖµÖÔ¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü7) µÖÖêµÖ ÖêŸÖé¢¾Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêÖê Ö¸ü„Öê“Öê †ÖÆêü8) ¯ÖÏ×¿Ö×üÖŸÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“ÖÖ ³Ö¸üÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ9) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ †Öã¤üÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ªÖ¾Öê¿ÖÖÃÖÖÖú¸üßŸÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß1) ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Öòêú„Ö“ÖÖ »ÖÖ³Ö ÃÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ2) ×±ú¿Ö ±úÖò´ÖÔ¾Ö¸ü ÃÖÖšü¾ÖÖæ•ú ÖÃÖÔ·µÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê3) ÃÖÓÃ£ÖÖ-ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ¾ÖÖ™ü¯Ö µÖÖêµÖü×¸üŸÖßÖê ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê4) ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸üÖÓ ÖÖ Ö¸üæú»Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê5) ÖÖµÖ»ÖÖòÖ „ÖÖôêû Ö¸êü¤üß¾Ö¸üß»Ö †Öã¤üÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê6) ŸÖ»ÖÖ¾Ö šêüúÖ ¾Ö ´ÖÛ“”û²Öß„Ö ú„ÖÔ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê7) ÖÖÆü¸üúŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÖê¤üÓÖß úºþ ÖµÖê8) „Ö»ÖÖê¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö šêüúÖ †ÖúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ9) ŸÖ»ÖÖ¾Ö ¾ÖÖ™ü¯Ö ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß10) ¿ÖÖÃÖúßµÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¶êü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¶üÖ“µÖÖ •¯ÖÖµÖ µÖÖê„ÖÖÖ êú»µÖÖÃÖ ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¶üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ‡ê Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ êú¾Öôû ÃÖÆüúÖ¶üß ÃÖÓÃ£ÖÖ Øú¾ÖÖ
´ÖÛ“”û´ÖÖ¶ü »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕÖÖ“Ö ×´ÖôûÖÖ¶ü ÖÖÆüß ŸÖ¶ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖã™üß¾Ö¶ü ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ²Öê¶üÖê„ÖÖÖ¶üß“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê»ÖÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖã¬¤üÖ ÆüÖ‡ê Ô»Ö.
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