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¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö ²ÖÑúÖÓ“Öß úÃÖÖê™üß
¯ÖÏÖ. ›üÖò. ‹. ›üß. ÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß,
†£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖÖ,
³ÖãÃÖÖ¾Öôû ú»ÖÖ ×¾Ö–ÖÖÖ †Ö×Ö ¯Öã. †Öë. ÖÖÆüÖ™üÖ ¾ÖÖ×Ö•µÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,
³ÖãÃÖÖ¾Öôû, ×•Ö. •ÖôûÖÖ¾Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ³ÖÖ¸üŸÖ.
ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß •ÖÖ¬ÖÖ Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ˆŸéúÂ™ü¯ÖÖê †ÖÖ»Öê»Öß ú»¯Öú µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú µÖÖê•ÖÖê´ÖÖÖê ‹ú
šü¸üÖ×¾Öú ²»µÖæØ¯ÖÏ™ü †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ´ÖÖÖÖÔÖê ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. •ÖÖ¬ÖÖ
µÖÖê•ÖÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖæÖ £ÖŒú ú¸üÖÖ¸üß †Öú›êü¾ÖÖ¸üß •ÖÖÆüß¸ü
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã Æüß •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖÓÖÖ ²ÖÑúÖÓ“Öß ‹ú úÃÖÖê™üß »ÖÖÖê»Ö µÖÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß.
¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖúß ú¸üÖÖ´Öãôêû †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß ×ÖÖ×›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö
´ÖÖÖÖÕÖß ×Ö¬Öß ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ×Ö¬Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖêµÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¸üúÖ¸ü •µÖÖ
¾ÖêÖÖÖê µÖÖê•ÖÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ¾ÖêÖÖÖê ŸµÖÓÖ“µÖÖú›êü ×Ö¬Öß µÖêŸÖ ÖÃÖŸÖÖê.†£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ‹úÖ ´ÖÆü Ÿ¾ÖÖ“µÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
²ÖÑØúÖ Öê¡ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¿ÖÖÃÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. 1969 ´Ö¬µÖê ²ÖÑú ¸üÖÂ™ÒüßµÖú¸üÖÖ´Öãôêû
‹úÖú ´ÖÆüŸ¾ÖÖúÖÓÖß µÖÖê•ÖÖê»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ¾ÖÖÔ, šü¸üÖ×¾Öú ˆ““Ö³ÖÏæ ¾µÖŒŸÖß †Ö×Ö ´ÖÖêšüµÖÖ
ˆªÖêÖ¬ÖÓªÖ¯Öã¸üŸÖß ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ²ÖÑØúÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖÆêü“Ö¾ÖµÖÖ“Öê ×¿Ö¾Ö¬ÖÖãÂµÖ ëú¦üÃÖ¸üúÖ¸üÖê ˆ“Ö»Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê †Ö•Ö 45 ¾ÖÂÖÖÕÖß ` •ÖÖ¬ÖÖ ` µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖúÖÓÖß µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üú›æüÖ 15 †ÖòÖÃ™ü 2014 ¸üÖê•Öß
»ÖÖ»Ö ×ú»»µÖÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ Ö¸ëü¦ü ´ÖÖê¤üß µÖÖêÖß •ÖÖÆüß¸ü êú»Öß. ¤êü¿ÖÖŸÖ»µÖÖ ÃÖÖôûµÖÖ ²ÖÑúÖÓ´Ö¬µÖê 12.5 úÖê™üß ÖÖê-×±Ïú»Ö †úÖ‰
Ó™ü ˆ‘Ö›ü»Öê Öê»Öê. ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÂÖá 7.5 úÖê™üß ÖÖŸÖß ˆ‘Ö›üµÖÖ“Öê ˆ×§Â™ü †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÖÖŸÖß ˆ‘Ö›ü»Öß
Öê»Öß ¯Ö¸ÓüŸÖã ²ÖÑúÖÓ“Öß †Ö×Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß Ö¸üß úÃÖÖê™üß •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“Öê ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ú¿ÖÖ
¯Öã¸ü×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö µÖÖêµÖ ¯ÖÏ¨üŸÖßÖê ÖÖŸÖê úÃÖê ÃÖÖÓ³ÖÖôûŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖÖÖ¸ü †ÖÆêü ŸÖÃÖê Ÿ¾Ö¸üßŸÖ êú»µÖÖÃÖ
µÖÖê•ÖÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. †Ö¸ü. ²Öß. †ÖµÖ. “Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü ›üÖò. ¸ü‘Öã¸üÖ´Ö¸üÖ•ÖÖ µÖÖÓÖß ` •ÖÖ¬ÖÖ ` ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÑúÖÓÖÖ
¾Öêôûß“Ö ÃÖÖ¾Ö¬Ö êú»Öê»Öê †ÖÆê.
ˆ×§Â™êü 1) •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê
2) •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖÓÖÖ ²ÖÑØúÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ úÃÖÖê™üß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê
ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß •ÖÖ¬ÖÖ Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ˆŸéúÂ™ü¯ÖÖê †ÖÖ»Öê»Öß ú»¯Öú µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú µÖÖê•ÖÖê´ÖÖÖê ‹ú šü¸üÖ×¾Öú
²»µÖæØ¯ÖÏ™ü †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ´ÖÖÖÖÔÖê ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖæÖ £ÖŒú ú¸üÖÖ¸üß †Öú›êü¾ÖÖ¸üß •ÖÖÆüß¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã Æüß
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•ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖÓÖÖ ²ÖÑúÖÓ“Öß ‹ú úÃÖÖê™üß »ÖÖÖê»Ö µÖÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß. µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÖÖ»Öß»Ö úÖÆüß ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü 1) •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ †¿ÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÓ“Öê ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü»Öê •ÖÖŸÖêµÖ •µÖÓÖ“Öê ãúšü»µÖÖÆüß ²ÖÑêúŸÖ ÖÖŸÖê ÖÆüß ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
†Ö¯Ö»µÖÖú›êü †¿Öß µÖÓ¡ÖÖÖ“Ö ÖÖÆüß ×ú •µÖÖÖê †Ö¯ÖÖ ‹úÖ ¾µÖÛŒŸÖ“Öê šü¸üÖ×¾Öú ²ÖÑú ÃÖÖê›æüÖ ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ãúšêü ÖÖŸÖê †ÖÆê
úß ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖæµÖ ×¿Ö»»Öú ¸üú´Öê¾Ö¸ü ÖÖŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ²ÖÑúÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœüµÖÖ“Öß
¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. †Ö×Ö †ÃÖÖ ›ãüÛ¯»Öêú¿ÖÖ“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ úÖÆüß ¤ü¿ÖÓú ŸÖÃÖÖ“Ö ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
2) ²ÖÑúÖÖÖ Æüß ÖÖŸÖß ˆ‘Ö›üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ›êü×²Ö™ü úÖ›Ôü ”ûÖ¯ÖæÖ ŸÖê ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖŸµÖÖ´ÖÖÖê ºþ¯ÖµÖê 120
Ö“ÖÔ µÖêŸÖ †ÖÆêü †Ö×Ö †ÖŸÖÖ ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖŸÖß ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 2000 úÖê™üß Ö“ÖÔ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¸ü
ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ †Ö×Ö ²ÖÑúÖÓÖÖ ˆ“Ö»ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü.
3) •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÖÖŸµÖÓÖ´Ö¬µÖê úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯Öæ¾Öá •ÖÖÆüß¸ü
—ÖÖ»Öê»µÖÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üßÖãÃÖÖ¸ü 74 % ÖÖŸµÖÖŸÖ úÖÆüß“Ö ¸üŒú´Ö ×¿Ö»»Öú ÖÖÆüß ( —Öß¸üÖê ²Öò»ÖÃÖ) Øú¾ÖÖ ˆ‘Ö›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
ãúšü»ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü †Ö£ÖáúÃÖÆüÖµµÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ( ÃÖ²Ö×ÃÖ›üß ) ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
ÆüÖêÖÖ∙µÖÖ ¯Öî¿ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÆüÖŸÖÖÆêüŸÖ. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‹ú µÖÖê•ÖÖê“Öß ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ²ÖÖ²Ö ´ÆüÖ•Öê 30 •ÖÖÖê¾ ÖÖ¸üß 2015 ¯ÖµÖÕŸÖ
26 % ÖÖŸµÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 10,000 úÖê™üß ( ¤üÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü úÖê™üß ) •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. †Ö×Ö Æüß ¸üŒú´Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ“Öß úÂ™üÖ“Öß ×´ÖôûúŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖÖÖµÖ»ÖÖ Æü¸üúŸÖ ÖÆüß.
4) •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ²ÖÑêúŸÖ ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›üŸÖÖÓÖÖ †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö †Ö×Ö ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ •Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖÓ“Öß ÃÖŸµÖŸÖÖ ¯Ö›üŸÖÖôæûÖ“Ö ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›üµÖÖ“Öê †Ö¾ÖÖÆüÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü ŸÖ¸üßÃÖã¨üÖ •ÖÖ¬ÖÖ
µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ˆ“Ö»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ‘Ö™üú ' Æü¾ÖÖ»ÖÖ ' Øú¾ÖÖ ' ´ÖÖß »ÖÑ›üØ¸üÖ ' ÃÖÖ¸üÖê ¯ÖÏúÖ¸ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
5) ÃÖ¬µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 1,00,000 ²ÖÑú ¿ÖÖÖÖ †Ö×Ö 1,75,000 ‹™üß‹´Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ‹úÖ
ÃÖ¾ÖìÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖê“Öß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯Öãœüß»Ö 15 ŸÖê 20 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ
3,50,000 ²ÖÑú ¿ÖÖÖÖ †Ö×Ö 4,00,000 ÆæüÖ †×¬Öú ‹™üß‹´Ö †£ÖÖÔ¾ÖßŸÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖß»Ö. µÖÖ²Ö²ÖŸÖßŸÖ ‹ú™üµÖÖ
²ÖÑØúÖ Öê¡ÖÖ»ÖÖ †²•ÖÖ¾Ö¬Öß“Öß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú —Öê¯ÖÖÖ¸ü †ÖÆêü úÖ \ †Ö×Ö ‹¾Öœüß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú êú»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖæÖ Ö±úÖ
úÃÖÖ ú´Ö¾ÖÖ¾ÖÖ ÆüÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ¿Ö ²ÖÑêú ÃÖ´ÖÖê¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê.
6) •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÑú ÖÖŸÖê ¤üÖ¸üÖÓÖÖ ‹ú »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö´ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÆüÖ
×¾Ö´ÖÖ µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ ×¯ÖÏ×´ÖµÖ´Ö úÖêÖ ¤êüÖÖ¸ü µÖÖ¾ÖºþÖ ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü †Ö×Ö ×¾Ö´µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯Öê»ÖÖÖ∙µÖÖ ‹»Ö. †ÖµÖ.
ÃÖß. ´Ö¬µÖê †Öêú ¾ÖÖ¤ü “ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü Öê¡ÖÖŸÖ ‹»Ö.†ÖµÖ.ÃÖß. †ÃÖ»µÖÖÖê ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ
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ÃÖã™üµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖúÛÃ´Öú ÃÖÓú™êü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ
¸üŒú´Ö ªÖ¾Öß“Ö »ÖÖÖê»Ö Æêü ÃÖã¨üÖ ÖÖú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÆüß. Æêü ×¾Ö´ÖÖ ÃÖ¸ÓüÖÖ ãú ™ãÓü²ÖÖŸÖ»µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ“Ö ×´ÖôûÖÖ¸ü
†ÖÆêü.
×¾Ö´ÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß ‹ú¡Ö ãú™ãÓü²Ö ¯Ö¨üŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ŸÖßÖ ŸÖê “ÖÖ¸ü ãú™ãÓü²Ö ‹ú¡Ö ¸üÖÆüŸÖ †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ‹ú“Ö †ÃÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ µÖÖê•ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ‹ú¡Ö ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ãú™ãÓü²Ö ÃÖÓ¸üÖÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß
¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ŸÖßÖ ŸÖê “ÖÖ¸ü ÖÖŸÖß ˆ‘Ö›üµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
7) •ÖÖ¬ÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ †ÖúÂÖÔú ²ÖÖ²Öß“Öß ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü †ÖŸÖã¸üŸÖêÖê ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüŸÖ †ÖÆêü ŸÖß ´ÆüÖ•Öê ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›æüÖ
6 ´ÖÆüßÖê ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖŸÖÖôû»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ 5000/-( ºþ¯ÖµÖê ¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö) ºþ¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ †Öê¾Æü¸ü ›ÒüÖ¶™ü ( »Ö‘Öãú•ÖÔ
) ²ÖÑêú“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖßÖÓŸÖ¸ü ×´ÖôûÖÖ¸ü †ÖÆêü. Æüß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ŸµÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß»ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ²ÖÑúÖÓÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ú•ÖÔ ×¤ü»µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ÖÖÆüß —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü úÖêÖ µÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü †Ö•Ö ŸÖ¸üß úÖêÖÖú›êüÆüß ÖÆüß. ú•ÖÔ ¤êüŸÖÖÓÖÖ ‹ú ŸÖ¸üß ¾ÖÃŸÖæ ŸÖÖ¸üÖ ‘ÖêÖÖ∙µÖÖ ²ÖÑúÖ ÖãÃÖŸÖ
ÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Öê¾Æü¸ü›ÒüÖ¶™ü úÃÖÖ ¤êüÖÖ¸ü †Ö×Ö †Öê¾Æü¸ü›ÒüÖ¶™ü ×¤ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß
Æêü úôûŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß ²ÖÑúÖÓÃÖÖšüß ‹ú †Ö¾ÆüÖÖ“Ö šüºþ ¿ÖúŸÖê. †Ö•Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ˆ§ÖêÖ¯ÖŸÖàÖß ´ÖÖêšüµÖÖ
¸üú´Öê“Öê ú•ÖÔ ²Öã›ü¾ÖÖÖ∙µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÆüŸÖ²Ö»Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÑúÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê
ú•ÖÔ ²Öã›üÖ»Öê ŸÖ¸ü úÖµÖ ú¸üŸÖß»Ö µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÓ³Öß¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
8) •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ †Ö¬ÖÖ¸ü úÖ›üÖÔ»ÖÖ †ÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †ÖÆêü. ÖãÃÖŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü úÖ›üÖÔ“Öß ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›æüÖ ÃÖã¨üÖ ÖÖŸÖê
ˆ‘Ö›üŸÖÖ µÖêŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¬ÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ“Ö †ÖŸÖÖ ãúšêü ºþôûÖ¾Ö¸ü µÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ²ÖÑúÖÓÖÖ ' êú¾ÖÖµÖÃÖß ' ´ÆüÖæÖ
²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú šêü¾ÖÖ ¯Ö™üŸÖ ÖÖÆüß ´ÖÖÖß»Ö ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ×úŸµÖêú¤üÖ ÖÖê™üß †Ö¬ÖÖ¸ü úÖ›Ôü ¾ÖÖ™ü¯Ö ëú¦êü ¯Öú›üµÖÖŸÖ †Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›üµÖÖ¯Öæ¾Öá †Ö¬ÖÖ¸ü Îú´ÖÖÓúÖÓ“Öê ' ‡Ô - ¾Æêü×¸ü×±úêú¿ÖÖ ' ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖŒŸÖß êú»Öß
†ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÖÖß»Ö úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ²ÖÑØúÖ Öê¡ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖÔ †ŸµÖÓŸÖ ú´Öß †ÖÆêü. ´ÆüÖ•Öê“Ö †¯Öã¸êü
´ÖÖãÂµÖ²Öôû †Ö×Ö µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸üß ÃÖãÃÖ••Ö µÖÓ¡ÖÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö µÖÖ“ÖÖ ÖÖÓ×³ÖµÖÖÔ Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÆüß.
•ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖê»ÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÖÖÖ×¸üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÖÖŸµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ
ëú×¦üµÖ †£ÖÔ´ÖÓ¡µÖÖÓÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ∙µÖÖ ÃÖ²Ö×ÃÖ›üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÖÖŸµÖÖŸÖ •Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ×¾Ö´ÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖ, †Öê¾Æü¸ü›ÒüÖ ¶™ü µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¤êüµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã¨üÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ∙µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß £Öê™ü »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÖÖŸµÖÖŸÖ •Ö´ÖÖ ú¸üÖê
¿ÖŒµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê •µÖÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öê ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê ÖÖŸÖê ²ÖÑêúŸÖ Ö¾ÆüŸÖê †¿ÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÓÖß ²ÖÑêúŸÖ ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü»µÖÖÖê
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ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÑØúÖ ¯Ö¨üŸÖß×¾ÖÂÖµÖß µÖÖêµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öú›üß»Ö £ÖÖê›üß±úÖ¸ü †ÃÖ»Öê»Öß ²Ö“ÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü
ÖÖŸµÖÖŸÖ ³Ö¸üÖÖ êú»Öß ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †Ö£Öáú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¤ü¸ü ¸üú´Öê“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã
•ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖÖ·µÖÖ ²ÖÑØúÖ Öê¡ÖÖ»ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ ¤êüÖê †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
×ÖÂúÂÖÔ •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ú»¯Öú µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê úÖµÖÖÔ¾ÖßŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ
•ÖÖÖŸÖ»µÖÖ ãúšü»µÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖ¯ÖêÖÖ ´ÖêÖšüß Öî¸üúÖÖ¤üß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ úºþ ¿ÖúŸÖê. •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖ¿Ö †Ö»µÖÖÃÖ •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ™ü¯¯ÖÖ †Öêú ”ûÖê™üµÖÖ ²ÖÑúÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖêŸÖ †Ö×Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö «üÖ¸êü ¯Öî¿ÖÖÓ“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÆüÖê‡Ô»Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã •ÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖ ¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÑúÖÓ“Öß †Ö×Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß Ö¸üß úÃÖÖê™üß ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ“Öê
ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ú¿Öß ¯Öã¸ü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö µÖÖêµÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ÖÖŸÖê úÃÖê ÃÖÖÓ³ÖÖôûŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ
†ÃÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ †Öêú ÃÖ²Ö×ÃÖ›üß ¸üŒú´Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ²ÖÑúÖÓ´Ö¬µÖê ¯Öæ¸êüÃÖê
´ÖÖãÂµÖ²Öôû, ÃÖãÃÖ••Ö µÖÓ¡ÖÖÖ, ‡Ô-¾Æêü×¸ü×±úêú¿ÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ µÖÖêµÖ ×ÖµÖ´Ö ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ
†ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ :1. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
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