¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ×™ü¯¯ÖÖß ×¤ü−ÖÖÓú 20/07/2010
1.

úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖ“Öê ‹æúÖ Öê¡Ö±úôû 7685 “ÖÖî×ú´Öß †ÃÖæ−Ö ×•Ö»ÆüµÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 3523162 ‡ŸÖúß †ÖÆêü.
µÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ 12 ŸÖÖ»Öãêú, 9 −ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ¾Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. µÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ
•Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 1200 »ÖÆüÖ−Ö ´ÖÖêšüß Öê›üß †ÖÆêüŸÖ.

úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ãÓú³Öß, úÖÃÖÖ¸üß, ŸÖã»ÖÃÖß, ¬ÖÖ´ÖÖß †Ö×Ö ³ÖÖêÖÖ¾ÖŸÖß µÖÖ −ÖªÖ ÃÖÆüµÖÖ¦üß ¯Ö¾ÖÔŸÖÖŸÖæ−Ö ˆÖ´Ö
¯ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏµÖÖÖ ×“ÖÖ»Öß ×•Ö. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê µÖÖ ˆ¯Ö−ÖªÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÖ´Ö ÆüÖê¾Öæ−Ö ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß ÆüÖêŸÖê. −ÖéØÃÖÆü¾ÖÖ›üß
µÖê£Öê ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß éúÂÖêÃÖ ×´ÖôûŸÖê. µÖÖ −Ö¤üß“Öß †Ó¤üÖ•Öê »ÖÖÓ²Öß 125 ×ú´Öß. †ÖÆêü ¾Ö −Ö¤üß“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡Ö
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ −Ö¤üß“µÖÖ úÖšüß ¾ÖÃÖ»Öê»Öê úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü, ‡“Ö»Öú¸Óü•Öß Æß ¿ÖÆü¸êü, ŸÖÃÖê“Ö
×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö 174 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ú´Öß †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖãŸÖß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß, ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−Öê,
†ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß µÖÖ ´Ö¬Öæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏŸµÖÖ †¯ÖÏŸµÖÖ ×¸üŸµÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üßŸÖ ×´ÖÃÖôûŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû −Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê.
¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß“µÖÖ ˆÖ´ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖß éúÂÖÖ −Ö¤üßÃÖ ×´Öôêû¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖß“µÖÖ ÖÖê-µÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÃÖ»Öê»Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆªÖêÖ, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, ‡“Ö»Öú¸Óü•Öß −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, 174 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ú´Öß †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß“µÖÖ
¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ‘Ö™üúÖ´Ö¬Öæ−ÖÖ ÖÖ×»Ö»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ“Öß ×−Ö´ÖáŸÖß ÆüÖêŸÖê Î

úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ

..

90 ‹´Ö‹»Ö›üß

Î

‡“Ö»Öú¸Óü•Öß −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ

..

40 ‹´Ö‹»Ö›üß

Î

3174 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß

..

23 ‹´Ö‹»Ö›üß

Î

×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆªÖêÖ

..
18 ‹´Ö‹»Ö›üß
‹æúÖ 171 ‹´Ö‹»Ö›üß

¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü êú»Öê»µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ‘Ö™üúÖ−Öê •Ö»Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ (¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ) †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö,
1974 †−¾ÖµÖê µÖÖêµÖ ŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ úºþ−Ö ŸÖê ¿ÖêŸÖß ¾Ö ²ÖÖÖ²ÖÖß“µÖÖ ÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¹ý−Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ µÖãŒŸÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß
‘ÖÖ»Öæ−Ö ×¤ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖ−ÖÖÓúÖ“µÖÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆæü−Ö −Ö¤üßŸÖ ÃÖÖê›üÖê †¯ÖêÖßŸÖ †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ¯Öß, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ,
‡“Ö»Öú¸Óü•Öß −ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤ü †Ö×Ö −Ö¤üß ÖÖê-µÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÃÖ»Öê»µÖÖ 174 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ´Ö¬Öæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü µÖÖêµÖ ŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ −Ö ú¸üŸÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üßŸÖ ÃÖÖê›ü»Öê •ÖÖŸÖêê. ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü êú»Öê»µÖÖ ‘Ö™üúÖ´Ö¬æÖ−Ö ‹æúÖ 171
‹´Ö‹»Ö›üß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê ¯Öîúß 153 ‹´Ö‹»Ö›üß ´ÆüÖ•Öê“Ö •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû 90 ™üŒêú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß Æêü úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü

´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, ‡“Ö»Öú¸Óü•Öß −ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¾Ö 174 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖÖ 10
™üŒêú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ÃÖ¾ÖÔ ˆªÖêÖÖ−Öß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †ÖîªÖê×Öú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
µÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß“Öß ´ÖÓ›üôûÖŸÖ±ìú ‹æúÖ ¯ÖÖ“Ö ×šüúÖÖß ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. •ÖÃÖê ²ÖÖ»ÖàÓÖÖ −Ö¤üß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü“Öê ²ÖÖ•ÖæÃÖ, ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß ¸üÖÂ™ßµÖ ´ÖÆüÖ´ÖÖÖÔ 4 “µÖÖ ¯Öã»ÖÖÖÖ»Öß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ²ÖÖ•ÖæÃÖ,
‡“Ö»Öú¸ÓüÓ•Öß ‘ÖÖ™ü, ×¿Ö¸üÖêôûß, ×¿Ö¸üÖêôû. ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß úÖôû´´ÖÖ¾ÖÖ›üß ¬Ö¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö éúÂÖÖ −Ö¤üßŸÖ ×´ÖÃÖôæû¯ÖµÖÕŸÖ −Ö¤üß
¾ÖÖáú¸üÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü (RRZ policy) † 2 ¾ÖÖáéúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ
´ÖÓ›üôûÖŸÖ±êúÔ ÃÖ¤ü¸üß»Ö −Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖæ−Ö ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ¯ÖÖµÖÖ“Öê −Ö´Öã−Öê ÖÖêôûÖ ú¹ý−Ö ¯Öé££Öú¸üÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ¯Öé££Öú¸üÖ
†Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Öé££Öú¸üÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ¾Ö¹ý−Ö †ÃÖê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ µÖêŸÖê úß, −Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ †
2 ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü. † 2 ¾ÖÖÔÖŸÖ ´ÖÖê›üÖÖ-µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ŸÖß
¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¹ý−Ö“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
2. •Ö»Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖÃÖÖšüß úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÃÖÖÖ¸üß −ÖÖÖ¸üß Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ‘Ö™üúÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ“Öß 2001 “µÖÖ •Ö−ÖÖÖ−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü 4,84,101 ‹¾Öœüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÃÖæ−Ö µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ»ÖÖ 120
¤ü¿Ö»ÖÖ ×»Ö™üÃÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖ×¤ü−Ö ‹¾ÖœüÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ²ÖÖØ»ÖÖÖ, úôÓû²ÖÖ, úÃÖ²ÖÖ ²ÖÖ¾Ö›üÖ ¾Ö ¯Öã‡ÔÖ›üß Ø¿ÖÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖÖ •Ö»Ö¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
µÖÖê•Ö−ÖêŸÖæ−Ö ÃÖ¬µÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖÃÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ Ö´ÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖŸÖæ−Ö †Ó¤üÖ•Öê 90 ¤ü¿Ö»ÖÖ
×»Ö™üÃÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖ×¤ü−Ö ‹¾ÖœüµÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖÃÖÖšüß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ³ÖãµÖÖ¸üß Ö™üÖ¸üß µÖÖê•Ö−ÖÖ
30 ¾ÖÂÖì •Öã−Öß †ÃÖæ−Ö µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“Öß Ö´ÖŸÖÖ êú¾Öôû 25 ¤ü¿Ö»ÖÖ ×»Ö™üÃÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖ×¤ü−Ö ‹¾Öœüß †ÖÆêü. Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ−ÖÖ
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ“Öß 2.5 »ÖÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÖéÆüßŸÖ ¬Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. 1976 ÃÖÖ»Öß úÃÖ²ÖÖ ²ÖÖ¾Ö›üÖ µÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ
³ÖÖÖÖŸÖ 43-5 ¤ü¿Ö»ÖÖ Ö´ÖŸÖê“Öß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ëú¦üÖ´Ö¬µÖê ÃÎúß−Ö “Öë²ÖÃÖÔ ¾Ö
Ã»Ö•Ö ›üÖ‡ÕÖ ²Öê›üÃÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ †ÃÖæ−Ö µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖß»Ö Ã»Ö•Ö ›üÖµÖ•ÖêÃ™ü¸ü ÆüÖ
³ÖÖÖ Öê»µÖÖ úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö úÖµÖÔ¸üŸÖ −ÖÖÆüß. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú¾¤üÖ¸êü ¤ãü¬ÖÖôûß −ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ¯ÖŸÖß ‘ÖÖ™üÖ•Ö¾Öôû
²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÖÓ¬Öæ−Ö ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖÖÖß ¯ÖÓ¯ÖÖ¾¤üÖ¸êü •ÖµÖÓŸÖß −ÖÖ»µÖÖŸÖ ¤üÃÖ¸üÖ “ÖÖîú µÖê£Öê ÃÖÖê›ü»Öê •ÖÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã, ÃÖ¤ü¸üß»Ö ²ÖÓ¬ÖÖ-µÖÖ“Öß ˆÓ“Öß
†¯Öã¸üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ¯ÖÓ¯ÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ú´Öß ¾Ö †×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ×¾Ö•Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖ´Öãôêû ¤ãü¬ÖÖôûß −ÖÖ»µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ÃÖŸÖŸÖ ²ÖÓ¬ÖÖµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üßŸÖ ×´ÖÃÖôûŸÖê. •ÖµÖÓŸÖß −ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¤üÃÖ¸üÖ “ÖÖîú µÖê£Öê ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¸üß»Ö
−ÖÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¾Ö ¤ãü¬ÖÖôûß −ÖÖ»µÖÖŸÖæ−Ö †Ö»Öê»Öê ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÓ¯ÖÖ¾¤üÖ¸êü úÃÖ²ÖÖ ²ÖÖ¾Ö›üÖ µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖµÖÓ¡ÖÖêú›êü
¯ÖÖšü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã, ¤ü¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖŸÖ ¤ãü¬ÖÖôûß ¾Ö •ÖµÖÓŸÖß −ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ²ÖÓ¬ÖÖ-µÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ²Ö¸üÖê úÖœü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö

ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖŸÖ ÃÖ¤ü¸üß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ãúšü»µÖÖÆüß ¯ÖÏ×ÎúµÖê×¾Ö−ÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üßŸÖ ×´ÖÃÖôûŸÖê. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ
úÖôûÖŸÖ •ÖµÖÓŸÖß −ÖÖ»µÖÖŸÖæ−Ö ˆ¯ÖÃÖÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü úÃÖ²ÖÖ ²ÖÖ¾Ö›üÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖµÖÓ¡ÖÖêŸÖ †Ó¿ÖŸÖ:
¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæ−Ö ˆ¸ü»Öê»Öê 46.5 ¤ü¿Ö»ÖÖ ×»Ö™üÃÖÔ ‹¾Öœêü ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ×ÎúµÖ×¾Ö−ÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üßŸÖ
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö −ÖÖ»µÖÖ¾¤üÖ¸êü ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üßŸÖ ×´ÖÃÖôûŸÖê.
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ‘Ö¸üÖãŸÖß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö −ÖÖ»µÖÖ¾¤üÖ¸êü ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üßŸÖ †Ó¿ÖŸÖ: ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¹ý−Ö
Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê×¾Ö−ÖÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ´Öãôêû úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ÖÖ×»Ö»Ö ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü •µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üßŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¤ãüÂÖßŸÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß µÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ †−ÖãÂÖÓÖÖ−Öê ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú−Öê
¿ÖÆü¸üÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖÖÓÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü µÖÖêµÖ ŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡Ö−ÖÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»Öß −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
i

úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúÃÖ 131 ¾ÖêôûÖ −ÖÖêê™üßÃÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.

ii.

´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú“Öê ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß ¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ-µÖÖ ŸÖŸúÖ»Öß−Ö †ÖµÖãŒŸÖ, •Ö»Ö†×³ÖµÖÓŸÖÖ, ¿ÖÆü¸ü
†×³ÖµÖÓŸÖÖ ‡. ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ 3 ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß Ö™ü»Öê ¤üÖÖ»Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.

iiiú.

úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú−Öê ×¾Ö×ÆüŸÖ ¾ÖêôêûŸÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ −Ö ˆ³ÖÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: 1 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê ¾Ö
¤ãüÃÖ-µÖÖÓ¤üÖ 2 »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖÖÓ“Öß ²ÖÑú Æü´Öß •Ö¯ŸÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü.
´ÖÓ›üôûÖ−Öê úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúÃÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üÖÖ¸üß µÖÖêµÖ ŸÖß ÃÖµÖÓ¡ÖÖÖ −Ö ˆ³ÖÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû 2 ¾ÖêôûÖ
×ŸÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖªãŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÖÓ›üßŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
¾Ö¸üß»Ö ¯Ö×¸üÃ£ÖßŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ−Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú−Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ −Ö¤üß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ

75.09 úÖê™üß“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖ ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êü¾Öæ−Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡Ö−ÖÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖÃÖ ºþ¯ÖµÖê 74.29 úÖê™üß“ÖÖ ×−Ö¬Öß ´ÖÓ•Öæ¸ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ¯Öîúß 7.38 úÖê™üß“ÖÖ ×−Ö¬Öß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêúú›æü−Ö µÖÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ
×−Ö×¾Ö¤üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖãºþ †ÖÆêü.
²Ö.

−ÖÖÖ¸üß ‘Ö−Öú“Ö¸üÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖæ−Ö ‹æúÖ 165 ´Öê™Òüß ™ü−Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×¤ü−Ö −ÖÖÖ¸üß ‘Ö−Öú“Ö¸üÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ

ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúŸÖ±ìú ¯ÖÏÖµÖÖêÖßŸÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ´Öê. —Öã´Ö ²ÖÖµÖÖê±ú™üá»ÖÖµÖ—ÖÃÖÔ ¯ÖÏÖ. ×»Ö. µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¾Öì −ÖÓ. 842, †Ö¸ü.‹ÃÖ.
−ÖÓ. 206, »ÖÖ‡Ô−Ö ²Ö•ÖÖ¸ü, úÃÖ²ÖÖ ²ÖÖ¾Ö›üÖ, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖÖ×šüúÖÖß −ÖÖÖ¸üß ‘Ö−Öú“Ö-µÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö‘Ö™üßŸÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ‘Ö−Öú“Ö-µÖÖ¾Ö¸ü

¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¹ý−Ö ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö •Öî×¾Öú ÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¤ü¸üß»Ö ¯ÖÏú»¯Ö ÆüÖ ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ −ÖÖÖ¸üß
‘Ö−Öú“Ö-µÖÖÃÖÖšüß †¯Öã-µÖÖ Ö´ÖŸÖê“ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×¾Ö‘Ö™üßŸÖ −Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ‘Ö™üúÖ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêúú›êü •ÖÖÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¤ü¸üß»Ö ú“Ö¸üÖ ÆüÖ ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú´ÖÖ±ÔúŸÖ
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×šüúÖÖß ¾Ö ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ™üÖú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
µÖê£Öß»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ´ÖÆÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêúú›êü ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ úºþ−Ö úÃÖ²ÖÖ
²ÖÖ¾Ö›üÖ µÖê£Öê †¯Öã-µÖÖ ¯Ö›üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ−Ö −Ö¾Öß−Ö •ÖÖÖÖ ×−Ö¿“ÖßŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×−Ö¤ìü¿Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ
†−ÖãÂÖÓÖÖ−Öê ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖ−ÓÖß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ •Ö¾Öôûß»Ö ™üÖê¯Ö µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ Æü¤ü¤üßŸÖ −ÖÖÖ¸üß ‘Ö−Öú“Ö¸üÖ
×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™üßÃÖÖšüß •ÖÖÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖÖêÃÖ ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÓ−Öß −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Ö™ü»ÖÖ ¤üÖÖ»Ö
êú»Öê»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß ÃÖ¤ü¸üß»Ö •ÖÖÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú»ÖÖ ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü .
3.

‡“Ö»Öú¸Óü•Öß −ÖÖ¸¯ÖÖ×»ÖúÖ ‡“Ö»Öú¸Óü•Öß ¿ÖÆü¸üÖŸÖæ−Ö ‹æúÖ 38 ‹´Ö‹»Ö›üß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ“Öß ×−Ö´ÖáŸÖß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¯Öîúß 20 ‹´Ö‹»Ö›üß
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öê−Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ¤ãüµµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üÖÖ¸ß ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ
ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã, µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ µÖÓ¡ÖÖê´Ö¬µÖê ±úŒŸÖ 12 ‹´Ö‹»Ö›üß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê ¾Ö
ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ 26 ‹´Ö‹»Ö›üß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß Æêü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ×ÎúµÖê×¾Ö−ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö −ÖÖ»µÖÖ¾¤üÖ¸êü ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üßŸÖ ×´ÖÃÖôûŸÖ †ÃÖŸÖê.
´ÖÓ›üôûÖ−Öê †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ‡“Ö»Öú¸Óü•Öß −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú»ÖÖ 31 ¾ÖêôûÖ −ÖÖê™üßÃÖüÖ •ÖÖ¸üß êú»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ
Ã£ÖÖ×−Öú −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ‡»Ö“Öú¸Óü•Öß −ÖÖ¸¯ÖÖ×»ÖúÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãµÖÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß Öã−ÆüÖ
¤üÖÖ»Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. .

4.

×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß ÖÖê-µÖÖ´Ö¬µÖê ‹æúÖ 174 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¾ÖÃÖ»Öê»µÖÖ †ÃÖæ−Ö µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß Æü¤ü¤üßŸÖæ−Ö ÃÖ¬µÖÖ
‹æúÖ 23 ‹´Ö‹»Ö›üß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ“Öß ×−Ö´ÖáŸÖß ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¬µÖÖ Æêü ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê×¾Ö−ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×šüúÖÖÖÆæü−Ö ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ
−Ö¤üßŸÖ ×´ÖÃÖôûŸÖê. 174 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß´Ö¬Öæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ µÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüú›êü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †−Öêú¾ÖêôûÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÃÖæ−Ö µÖÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ−ÖßÆüß ²Öîšüú ²ÖÖê»ÖÖ¾Öæ−Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ µÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
¿ÖÖÃÖ−ÖÖú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖæ×“ÖŸÖ êú»Öê»Öê ÆüÖêŸÖêü.

´ÖÓ›üôûÖ−Öê ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüú›êü ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“µÖÖ †−ÖãÂÖÓÖÖ−Öê ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ê−üÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà−Öß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖãúÖÖã ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÖšüÖ êú»Öê †ÖÆêü. ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü´ÖÖ±ÔúŸÖ ¾ÖÖ»Ö“ÖÓ¤ü úÖò»Öê•Ö †Öò¯Ö
‡Ó×•Ö−Öß†¸üàÖ, ÃÖÖÓÖ»Öß µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß −Öê´ÖÖæú êú»Öê»Öß †ÖÆêüê.
5.

ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−Öê ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß“µÖÖ ˆÖ´ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ −Ö¤üß“µÖÖ úÖšüß 7 ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−Öê ¾Ö 5 †ÖÃÖ¾ÖÖß ˆªÖêÖ
¾ÖÃÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ¸üÖÖ−µÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ¤ãüµÖ´Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Öê
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß úÖ¸üÖÖ−µÖÖú›üæ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖê ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú êú»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö †ÖÃÖ¾ÖÖß ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬Öæ−Ö
×−Ö‘ÖÖÖ-µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖë¦üßµÖ ÖŸÖ ×−Ö´ÖáŸÖß êú»Öß •ÖÖŸÖê.
ŸÖÃÖê“Ö †ÖÃÖ¾ÖÖß´Ö¬Öæ−Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¹ý−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖë¦üßµÖ ÖŸÖ ×−Ö´ÖáŸÖßÃÖÖšüß êú»Öê
•ÖÖŸÖêÖ ¾Ö †ÖÃÖ¾ÖÖß»ÖÖ ãúšü»µÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ²ÖÖÆêü¸ü −Ö ÃÖÖê›üµÖÖÃÖ ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú êú»Öê †ÖÆêü (zero
discharge).
†.Îú.
1
2
3
1

ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−ÖÖ / †ÖÃÖ¾ÖÖß“Öê −ÖÖ¾Ö
ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−Öê ´Öê. ›üÖò. ›üß. ¾ÖÖµÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ×»Ö´Öß™êü›ü
´Öê. ³ÖÖêÖÖ¾ÖŸÖß ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ×»Ö×´Ö™êü›ü
´Öê. ¤ü¢Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ×»Ö´Öß™êü›ü, †ÖÃÖã»Öì-¯ÖÖê»Öì
†ÖÃÖ¾ÖµÖÖ ´Öê. ³ÖÖêÖÖ¾ÖŸÖß ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ×»Ö×´Ö™êü›ü (†ÖÃÖ¾ÖÖß)

±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ¤üÖ¾Öê
160/2004
7342/1997
273/1997
18/1998

´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖú›æü−Ö ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−Öê ŸÖÃÖê“Ö †ÖÃÖ¾ÖµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ³Öê™ß ¤êü¾Öæ−Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖê“Öß ¯ÖÖÆüÖß êú»Öß •ÖÖŸÖê. ³Öê™üß ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ‹ÖÖ¤üÖ ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−ÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖÃÖ¾ÖµÖÖ ¤üÖêÂÖß †Öœüôû»µÖÖÃÖ
´ÖÓÓ›üôûÖú›æü−Ö •Ö»Ö (¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ) †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö, 1974 †ÓŸÖÖÔŸÖ úÖ¸üÖê ¤üÖÖ¾ÖÖ −ÖÖê™üßÃÖÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖÖê,
ú»Ö´Ö 33 † †−¾ÖµÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êüÖê, ²ÖÓ¤ü“Öê †Ö¤êü¿Ö •ÖÖ¸üß ú¸üÖê, −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß Ö™ü»Öê ¤üÖÖ»Ö
ú¸üÖê, †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü úÖ¸ü¾ÖÖµÖÖ êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ÃÖÖÖ¸ü
úÖ¸üÖÖ−Öê ¾Ö †ÖÃÖ×¾ÖµÖÖ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ÖÖ×»Ö»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß Ö™ü»Öê ¤üÖÖ»Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.

´ÖÓ›üôûÖ−Öê ¤üÖêÂÖß †Öœüôû»Öê»µÖÖ ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−Öê ¾Ö †ÖÃÖ¾ÖµÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß Ö™ü»Öê
¤üÖÖ»Ö êú»Öê»Öê †ÃÖæ−Ö ŸÖê −µÖÖµÖ¯ÖÏ×¾ÖÂšü †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖú›æü−Ö ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß ¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖÃÖ
úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´Öê. ³ÖÖêÖÖ¾ÖŸÖß ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ×»Ö. Æüß †ÖÃÖ¾ÖÖß ×¤ü. 05.04.2006 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ²ÖÓ¤ü êú»Öê»Öß
†ÖÆêüê.
6.

†ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß“µÖÖ ÖÖê-µÖÖ´Ö¬µÖê ‹æúÖ 6 †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß´Ö¬Öß»Ö
²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ¾ÖÔ ˆªÖêÖÖ−Öß †ÖîªÖê×Öú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ
ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»Öß †ÃÖæ−Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ −ÖÓŸÖ¸ü“Öê ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ²ÖÖÖ²ÖÖß“µÖÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖ£ÖÖ¯Öß, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¾Ö
‡“Ö»Öú¸Óü•Öß ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê úÖÆüß ˆªÖêÖ Æêü 30-40 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ •Öã−Öê †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü †ÖîªÖê×Öú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß
¯ÖÏ×ÎúµÖÖ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ×•Ö¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß / —ÖÖÓ›üÖú¸üßŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖú¸üßŸÖÖ ¯Öã¸êü¿Öß •Ö´Öß−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üßŸÖ ×´ÖÃÖôûŸêÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ‡“Ö»Öú¸Óü•Öß †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß ´Ö¬Öã−Ö ×−Ö‘ÖÖÖ-µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü
‹ú×¡ÖŸÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Öã×Æüú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖµÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ÃÖÓ¯ÖŸÖ †Ö»Öê»Öê
†ÖÆêü.
†.

×¿Ö¸üÖê»Öß/ÖÖêãúôû ×¿Ö¸üÖÖ¾Ö †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ×¿Ö¸üÖê»Öß †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ Æüß ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß“µÖÖ úÖšüÖ¾Ö¸ü ¾ÖÃÖ»Öê»Öß †ÃÖæ−Ö µÖÖ †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß´Ö¬µÖê

¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê ±úÖï›Òüß ˆªÖêÖ ¾ÖÃÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÖÖêãúôû×¿Ö¸üÖÖ¾ÖÖ †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß´Ö¬µÖêÆüß ±úÖï›Òüß ˆªÖêÖ
¾ÖÃÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸üß»Ö ±úÖï›Òüß ˆªÖêÖÖ´Ö¬Öæ−Ö †ÖîªÖê×Öú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖ −ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ‘Ö¸üÖãŸÖß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ²ÖÖÖ²ÖÖß“ÖÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ¯Öß,
†−Öêú¾ÖêôûÖ Æêü ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏŸµÖÖ-†¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖê¯™üßú ™Ñüú/¿ÖÖêÂÖ Ö›ü›üÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê
−ÖÓŸÖ¸ü −Ö¤üßŸÖ ×´ÖÃÖôûŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß, ˆªÖê•Öú ¾Ö †ÖÓ¤üÖê»Öú µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß
“Ö“ÖÖÔ ú¹ý−Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ´Öã×Æüú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê
šü¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß ú›êü ´ÖÓ›üôûÖú›æ−üÖ ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
²Ö.

»Ö´Öß †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ µÖÖ †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê ™êüŒÃÖ™üÖ‡Ô»Ö ¯ÖÏÖêÃÖêØÃÖÖ ¾Ö ±úÖï›Òüß ˆªÖêÖ ¾ÖÃÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ

¾ÖÃÖÖÆüŸÖßŸÖß»Ö †ÖîªÖê×Öú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆªÖêÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ

ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ£ÖÖ¯Öß, ÃÖ¾ÖÔ ”ûÖê™üµÖÖ´ÖêÖšüµÖÖ ˆªÖêÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ‹ú×¡ÖŸÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
ú¸üµÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖ−Öê µÖÖ×šüúÖÖß ÃÖÖ´Öã×Æüú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖãºþ †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖšüß
´ÖÓ›üôûÖ−Öê ‹æúÖ Ö“ÖÖÔ“µÖÖ 20 ™üŒêú †−Öã¤üÖ−Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü êú»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 60 ŸÖê 70 ™üŒêú
úÖ´Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖæ−Ö −Ö•Ößú“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏú»¯Ö úÖµÖÖÔ−¾ÖßŸÖ ÆüÖêÖê †¯ÖêÖßŸÖ †ÖÆêü.
úü.

¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ µÖÖ †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê ™êüŒÃÖ™üÖ‡Ô»Ö ¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ ¾Ö µÖÓ¡Ö´ÖÖÖ Æêü ˆªÖêÖ ¾ÖÃÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ

¾ÖÃÖÖÆüŸÖß´Ö¬Ö−æÖ ×−Ö‘ÖÖÖ-µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖêú ˆªÖêÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ¯Öß, ”ûÖê™üµÖÖ
ˆªÖêÖÖÓ−ÖÖ †ÖîªÖê×Öú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ×šüúÖÖß ÃÖÖ´Öã×Æüú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß
¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ‹æúÖ Ö“ÖÖÔ“µÖÖ 20 ™üŒêú †−Öã¤üÖ−Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
›ü.

‡“Ö»Öú¸Óü•Öß †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ‡“Ö»Öú¸Óü•Öß ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê ™êüŒÃÖ™üÖ‡Ô»Ö ¯ÖÏÖêÃÖêØÃÖÖ ˆªÖêÖ ¾ÖÃÖ»Öê»Öê †ÃÖæ−Ö µÖÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß´Ö¬Öß»Ö

ˆªÖêÖÖ−ÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ£ÖÖ¯Öß, µÖÖ ”ûÖê™üµÖÖ ˆªÖêÖÖú›æü−Ö †ÖîªÖê×Öú
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¯Öæœüß»Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Öã×Æüú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß
¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¯ÖÏÖŸÖß ¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ‹æúÖ Ö“ÖÖÔ“µÖÖ 20 ™üŒêú †−Öã¤üÖ−Ö
×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ÆüÖ ¯ÖÏú»¯Ö −Ö•Ößú“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖãºþ ÆüÖêÖê †¯ÖêÖßŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸üß»Ö ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ Æüß ‡“Ö»Öú¸Óü•Öß ¿ÖÆü¸üÖŸÖ
¾ÖÃÖ»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ˆªÖêÖÓÖ“µÖÖú›êü ¯Öã¸êü¿Öß •Ö´Öß−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê †ÖîªÖê×Öú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ×´ÖŒÃÖ ÆüÖê¾Öæ−Ö −Ö¤üßŸÖ ×´ÖÃÖôûŸÖêü.
‡û.

úÖÖ»Ö-ÆüÖŸÖúÖÓÖ»Öê ¯ÖÓ“ÖŸÖÖ¸ÓüÖúßŸÖ †ÖîªÖêÖßú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ µÖÖ †ÖîªÖêÖßú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê ™êüŒÃÖ™üÖ‡Ô»Ö ¯ÖÏÖêÃÖêØÃÖÖ, ±úÖï›Òüß †Ö×Ö ‡Ó×•Ö×−Ö†¸üàêÖ ˆªÖêÖ ¾ÖÃÖ»Öê»Öê

†ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ˆªÖêÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ †ÖîªÖêÖßú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖêú ˆªÖêÖÖ−Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öß
†ÖîªÖê×Öú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Öã×Æüú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¹ý−Ö ŸÖß úÖµÖÖÔ−¾ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.

2.

úÖ¾Ößôû, ÖòÃ™ÒüÖê, ™üÖµÖ±úÖ‡Ô›ü, úÖò»Ö¸üÖ ¾ÖÖî¸êü ÃÖÖ¸üµÖÖ •Ö»Ö•Ö−µÖ ¸üÖêÖÖÓ“Öß ÃÖÖ£Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
†Ö¸üêÖµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß“µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ•ÖæÃÖ †ÃÖÖÖ-µÖÖ ú¸ü¾Öß¸ü,
×¿Ö¸üÖêôû µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ¾ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ ‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÖòÃ™ÒüÖê“µÖÖ ÃÖÖ£Öß“ÖÖ ˆ¦êüú —ÖÖ»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã
¹ýú›üß, ŸÖÖ. ÆüÖŸÖúÖÓÖ»Öê µÖê£Öê ´ÖÖ“ÖÔ 2010 ´Ö¬µÖê úÖ×¾Öôûß“Öß ÃÖÖ£Ö ÆüÖê¾Öæ−Ö 70 ¹ýÖÖÓ−ÖÖ »ÖÖÖ−Ö —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÃÖ¾ÖÔ ¹ýÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü ¾Öêôêû¾Ö¸ü ú¹ý−Ö ÃÖ¾ÖÔ ¹ýÖ ²Ö¸êü —ÖÖ»Öê ¾Ö ÃÖÖ£Ö †Ö™üÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´ÖéŸµÖæ —ÖÖ»Öê»ÖÖ
−ÖÖÆüß.

3.

¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸ü ´Ö“”ûß´ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ˆ¤ü¸ü ×−Ö¾ÖÖÔÆüÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾Öæ−Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 700 ÆêüŒ™ü¸ü •Ö´Öß−Ö ÖÖ¸üµÖãŒŸÖ —ÖÖ»Öß
†ÖÆêü.
¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ ÖÖê-µÖÖŸÖß»Ö −Ö¤üß ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ´ÖãµÖŸ¾Öê ú¹ý−Ö ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ´ÖŸÃÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖêÖ. −Ö¤üßŸÖß»Ö
¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûßŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ−Öê úÖÓÆüß ¾ÖêôûÖ ´ÖÖÃÖê ´Ö¸üŸÖãúß“µÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖ ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ¿ÖÖ“ÖÖ
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ éúÂÖß ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖúµÖÖÓ“ÖÖ ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÃÖÖµÖ×−Öú ÖŸÖÖÓ“ÖÖ †ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾Ö •Ö×´Ö−ÖßŸÖß»Ö ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ
×−Ö“Ö¸üÖ µÖÖêµÖ ŸÖ-Æêü−Öê ÆüÖêÖêÃÖÖšüß ¯Öã¸êü¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ −ÖÃÖÖê (ˆ¤üÖ. “Ö¸ü, ¯ÖÖÖÓ¤üß ‡.) µÖÖ ²ÖÖ²Öß´Öãôêû ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö •Ö´Öß−Ö
ÖÖ¸üµÖãŒŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ-µÖÖ ‡ŸÖ¸ü †−Öêú ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ
×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö •Ö×´Ö−Öà“µÖÖ ÖÖ¸üŸÖê´Öãôêû ÆüÖêÖÖ¸êü −Ö¤üß ¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ±úÖ¸ü“Ö −ÖÖµÖ †ÖÆêü †ÃÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Öê †ÖÆêü.

4.

−Ö¤üß“ÖÖ −ÖîÃÖÖáú ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ²ÖÓ¬ÖÖ-µÖÖ´Öãôêû ÖÓ›üßŸÖ ÆüÖê¾Öæ−Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖ´Öãôêû −Ö¤üß Æüß ÃÖªÖ ×¾ÖÂÖ ¾ÖÖ×Æü−Öß ²Ö−Ö»Öß †ÖÆêü.
¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß ¾Ö ŸÖß“µÖÖ ˆ¯Ö−ÖªÖ µÖÖ¾Ö¸ü ‹æúÖ 64 úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¯Ö¬¤üŸÖß“Öê ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖ
¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß´Ö¬µÖê ¾Ö¸üß»Ö ²ÖÖ•ÖæÃÖ †ÃÖÖÖ-µÖÖ ¬Ö¸üÖÖŸÖæ−Ö šü¸üÖ¾Ößú ¾Öêôêû»ÖÖ ¯ÖÖÖß ÃÖÖê›ü»Öê •ÖÖŸÖê ¾Ö ²ÖÓ¬ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß šü¸üÖ×¾Öú —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ²ÖÓ¤ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÃÖ¤ü¸üß»Ö ²ÖÓ¬ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¬µÖê −Ö¤üß“ÖÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÆü ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü −Ö¤üß úÖšüÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ¾Ö Ã£ÖÖ×−Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ×¾Ö−ÖÖ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ −Ö¤üßŸÖ ×´ÖÃÖôûŸÖê ŸÖÃÖê“Ö †¯Ö‘ÖÖŸÖÖ´Öãôêû ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆªÖêÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¹ý−Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê×¾Ö−ÖÖ
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß −Ö¤üßŸÖ ×´ÖÃÖôæ−Ö −Ö¤üß“Öê ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ÆüÖêŸÖê. Ã£ÖÖ×−Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü −Ö¤üß¾Ö¸üß»Ö ¬Ö¸üÖÖŸÖæ−Ö úÖ»Ö¾µÖÖ−Öê ¯ÖÖÖß
¤êüµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü −Ö ú¸üŸÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¯Ö¬¤üŸÖß“Öê ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü −Ö¤üß ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öß †Ö×Ö ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ“Öß
¯Ö¬¤üŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü“Öê ¯ÖÖÖß ×ú´ÖÖ−Ö 9 ×¤ü¾ÖÃÖ ²ÖÓ¬ÖÖ-µÖÖŸÖ †›ü¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¤üÖê−Ö ²ÖÓ¬ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¤ãü×ÂÖŸÖ ¯ÖÖÖß ×´ÖÃÖôû»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÓ¬ÖÖ-µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖ“Öß ×ŸÖ¾ÖÎŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê. †ÃÖê ¯ÖÖÖß
²ÖÓ¬ÖÖ-µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÖÖ»Öß ÃÖÖê›üµÖÖÃÖ úÖÆüß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖê.

5.

−Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ¡Ö ÖÖôûÖ´Öãôêû ˆ£Öôû —ÖÖ»µÖÖ−Öê ¯Öã¸üÖ“ÖÖ ¬ÖÖêúÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ−Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß.
¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ²ÖÖ»ÖàÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö éúÂÖÖ −Ö¤üßŸÖ ×´ÖÃÖôûê¯ÖµÖÕŸÖ ‹æúÖ 8 úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¯Ö¬¤üŸÖß“Öê ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖ-µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¤ü¸ü“Öê ¯ÖÖÖß ²Ö¸Öê ¾ÖÖ¯Ö¹ý−Ö †›ü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß“µÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖÖÖú›æü−Ö •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ
¬Öæ¯Öß´Öãôêû ÖÖôû ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸÖÃÖê“Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü ¾Ö −Ö¤üß“µÖÖ úÖšüÖ¾Ö¸üß»Ö Ã£ÖÖ×−Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×´ÖÃÖôûÖÖ¸üÖ ÖÖôû −Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ×´ÖÃÖôûŸÖÖê. ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ÖÖôû ÆüÖ −Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ
†ÃÖÖÖ-µÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖ-µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ“Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû −Ö¤üß ¯ÖÖ¡ÖÖ“Öß ÖÖê»Öß ú´Öß ÆüÖê¾Öæ−Ö ¯Öæ¸ü ÃÖ¥ü¿µÖ ¯Ö×¸üÃ£ÖßŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ −ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ÖÖôûÖ´Öãôêû ¯Öã¸üÖ“ÖÖ ¬ÖÖêúÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾Öæ −ÖµÖê ´ÆüÖæ−Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê µÖÖêµÖ ŸÖß úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
¯ÖÓ“ÖÖÓÖÖ −Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖÃÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ×»Ö»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ êú»µÖÖÃÖ ²Ö-µÖÖ“Ö †Ó¿Öß −Ö¤üß“Öê
¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ú´Öß ÆüÖê µÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.
1. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê 30 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá“Öß ³ÖæµÖÖ¸üß Ö™ü¸ü µÖÖê•Ö−Öê‹ê¾Ö•Öß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¿ÖÆü¸üÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ•Ö¾Öß Ö´ÖŸÖê“Öß −Ö¾Öß−Ö
³ÖãµÖÖ¸üß Ö™üÖ¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ™üÖúÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê.
2. •ÖµÖÓŸÖß ¾Ö ¤ãü¬ÖÖôûß −ÖÖ»µÖÖÃÖÖšüß ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü −ÖÖ»µÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ¾ÖÖÆüÖÖ¸êü ‘Ö¸üÖãŸÖß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ‹ú¡ÖßŸÖ ú¹ý−Ö ÃÖ¤ü¸üß»Ö
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü µÖÖêµÖ ŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üÖÖ¸üß ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö −Ö¤üß“µÖÖ úÖšüÖ¾Ö¸ü
¾ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖŸÖß“µÖÖ Æü¤ü¤üßŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¹ý−Ö ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖê
†Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê.
3. −Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß −Ö¤üß´Ö¬Öß»Ö ²ÖÓ¬ÖÖ-µÖÖŸÖæ−Ö ÖÖôû úÖœüÖê ŸÖÃÖê“Ö −Ö¤üß ¯ÖÏ¾ÖÖÆüßŸÖ šêü¾ÖÖê
Ö¸ü•Öê“Öê ¾ÖÖ™üŸÖê.
4. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú“µÖÖ Æü¤ü¤üßŸÖæ−Ö ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêÖÖ-µÖÖ −ÖÖÖ¸üß ‘Ö−Öú“Ö-µÖÖ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü ¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê
»ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Öê. —Öæ´Ö ²ÖÖµÖÖê±ú™üá»ÖÖµÖ—Ö¸ü ¯ÖÏÖ. ×»Ö. ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ×šüúÖÖß µÖÖêµÖ ŸµÖÖ Ö´ÖŸÖê“ÖÖ ‘Ö−Öú“ÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ¯ÖÏú»¯Ö ¾Ö ³Öæ³Ö¸üÖ ¯ÖÏú»¯Ö ÆüÖ −ÖÖÖ¸üß ‘Ö−Öú“Ö¸üÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ˆ³ÖÖ¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê ¾ÖÖ™üŸÖê.
5. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓ−Öß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß †.Ð

¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

ÃÖÓ»Ö−Ö úÖ´Öê

01

•Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖ / •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

02

−ÖÖÖ¸üß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

−Ö¤üß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡ÖÖ“Öê
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö,−µÖã−ÖŸÖ´Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¸üÖÖÖê
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ‹ú¡Ößú¸üÖ, ¿Öã¬¤üßú¸üÖ ¾Ö ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü ŸÖÃÖê“Ö
‘Ö−Öú“Ö¸üÖ ¾Ö •Öî¾Ö¾Öîª×úµÖ ú“Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö µÖÖÃÖÖšüß
−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ / ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖúÖ †£ÖÔÃÖÓú»¯ÖúßµÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ¾Ö

03

×•Ö»ÆüÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

04
05

úéÂÖß ×¾Ö³ÖÖÖ
ˆªÖêÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

06

´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖúÖ / −ÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖúÖ

07

×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö

08

†¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ / ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ

ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓ²ÖÓÛ¬ÖŸÖ −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú»ÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖ
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ‹ú¡Ößú¸üÖ, ¿Öã¬¤üßú¸üÖ ¾Ö ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü ŸÖÃÖê“Ö
‘Ö−Öú“Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ / ÖÏã¯Ö
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ µÖÖÓ−ÖÖ †£ÖÔÃÖÓú»¯ÖúßµÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ¾Ö ŸµÖÖ“Öê
ÃÖÓ²ÖÓÛ¬ÖŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß»ÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖ
¯Ößú ¯Ö¬¤üŸÖß ŸÖÃÖê“Ö ×ú™üú−ÖÖ¿Öêú ¾Ö ÖŸÖÖÓ“ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ˆªÖêÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖú¸üßŸÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¯ÖÖêÂÖú ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú
¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê
‘Ö¸üÖãŸÖß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×úµÖÖ µÖÓ¡ÖÖÖ, −ÖÖÖ¸üß ‘Ö−Öú“Ö¸üÖ,
•Öî×¾Öú ‘ÖÖŸÖú ú“Ö¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖÃÖÖšüß
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ¾Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ²Ö¬¤ü úÖµÖÔÐ ´Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖÖê, •Ö´Öß−Ö
¾ÖÖ¯Ö¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¬ÖÖê¸üÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖê
ŸÖÖÓ×¡Öú ¾Ö ¾Öî–ÖÖ×−Öú ÃÖ»»ÖÖ ¤êüÖê ŸÖÃÖê“Ö ŸÖÃÖê“Ö •Ö−Ö•ÖÖÖéŸÖß
ú¸üÖê.

