¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ×¾Ö³ÖÖÖ, ×•Öã»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸üú›üß»Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß.
ÃÖ−Ö 2009-10
†.ÎÓú
µÖÖê•Ö−Öê“Öê −ÖÖÓ¾Ö
µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ˆ§êü¿Ö
×−ÖúÂÖ
1. µÖÖê•Ö−ÖÖŸÖÓÖÔŸÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ
† ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ“µÖÖ
¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ“µÖÖ •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖúÃÖ ×Æü¸ü¾ÖÖ “ÖÖ¸üÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß
•Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü ¾Öî¸üÖ
¤ãü¬ÖÖôû •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖúÃÖ ×Æü¸ü¾ÖÖ “ÖÖ¸üÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰ú−Ö ¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü »ÖÖ³Ö¬ÖÖ¸üúÖú›êü Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¿ÖêŸÖ•Ö´Öß−Ö †ÃÖÖê
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Öê•Ö−Ö ¾ÆüÖ¾Öß ¾Ö ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú ˆŸ¯Ö®Ö ¾ÖÖœüÖ¾Öê ŸÖÃÖê“Ö •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê †Ö¸üÖê(µÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß 7/12 “ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ
ÃÖ¥üœü ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖúÃÖ ¾Öî¸üÖß“Öê ×¯Öú ×²ÖµÖÖÖê µÖÖÓ“ÖÖ †•ÖÖÔ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖ¾ÖÖ »ÖÖ(ÖŸÖÖê. ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ×²ÖµÖÖÖê 100% †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖ³Ö¬ÖÖ¸üúÖú›êü •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×ú´ÖÖ−Ö
ÃÖ¤ü¸ü“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ŸÖÖ»ÖãúÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß (×¾Ö) µÖÖÓ“Öê ‹úÖ ŸÖ¸üß ¤ãü¬ÖÖôû (ÖÖµÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö †×¬Öú †ÃÖÖ¾ÖÖ.
´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ¯Ö.×¾Ö.†.(×¾Ö) µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ.
²Ö †òÃòú›ü µÖÖê•Ö−ÖêŸÖÓ(ÖÔŸÖ
»ÖÖôû =Öã¸üæúŸÖ ¸üÖê(Ö ÆüÖ ×¾ÖÂÖÖÖæ•Ö−µÖ ÃÖÖÓÃÖÙ(Öú ¸üÖê(Ö †ÖÆêü. µÖÖ ¸üÖê(ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ëú¦ü ¾Ö ¸üÖ•µÖ ¯Öã¸üÃéúŸÖ †ÖÆêü. ¾Ö
»ÖÖôû =Öã¸üãúŸÖ ¸üÖê(Ö
¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾ÖÖ−Öê •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü ×−ÖúÖ´Öß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: úÖ´ÖÖ“Öê ¾Öôæû µÖÖ ¸üÖê(ÖÖ´Öãôêû µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö (ÖÏÖ´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú »ÖÃÖßú¸üÖ ×−ÖúÖ´Öß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖµÖÖÔµÖÖ−Öê ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú −ÖãúÃÖÖ−Ö ÆüÖêŸÖê. Æêü ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öß »ÖÃÖ
™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê »ÖÖôû =Öã¸üæúŸÖ ¸üÖê(Ö ´ÖãŒŸÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ †ÃÖæ−Ö ±úŒŸÖ ºþ 1 ÃÖê¾ÖÖ
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ »ÖÖôû =Öã¸üæúŸÖ ¸üÖê(Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú »ÖÃÖßú¸üÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¿Öã»ú †ÖúÖºþ−Ö ™üÖê“Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
†Ö=ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ »ÖÃÖßú¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÖê(ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
¤êüµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖ»ÖãúÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ×¿Ö²Öß¸êü
†ÖµÖÖê•ÖßŸÖ úºþ−Ö ¯ÖÏ×¿ÖEÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †×¬Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß
¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß (×¾Ö) ¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öêú›êü ÃÖÓ¯ÖÔú ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ.
ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ‘Ö™üú
µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖÖ †ÖÆêü úß, (ÖÏÖ´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö †−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß / »ÖÖ³ÖÖ£Öá ÆüÖ †−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß / −Ö¾Ö²ÖÖî¬¤ü µÖÖ
µÖÖê•Ö−ÖêŸÖÓ(ÖÔŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öâ−ÖÖ −Ö¾Ö²ÖÖî¬¤üÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•Ö(ÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ¯ÖÏ(ÖŸÖß ¾ÆüÖ¾Öß. ¯ÖÏ¾Ö(ÖÖÔŸÖß»Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ.
µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ‘Ö™üú µÖÖê•Ö−ÖêŸÖÓ(ÖÔŸÖ †−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß / −Ö¾Ö²ÖÖî¬¤ü µÖÖ †−Öã¤üÖ−Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ : (ÖÖµÖ(Ö™ü - 21945/50% †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü
¤ãü¬ÖÖôû •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê (Ö™ü »ÖÖ³ÖÖ£Öâ−ÖÖ 50% †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü 3 ÃÖÓú¸üßŸÖ (ÖÖµÖß †£Ö¾ÖÖ 3 ´Æîü¿Öß †ÃÖê ( ×¾Ö´µÖÖÃÖÆü)
¾ÖÖ™ü¯Ö
¤ãü¬ÖÖôû •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê (Ö™ü ¾ÖÖ™ü¯Ö, †¿Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö
´ÆîüÃÖ(Ö™ü - 25080/‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖ»ÖãúÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß (×¾Ö) ¯Ö.ÃÖ.
µÖÖÓ“Öê¿Öß ÃÖÓ¯ÖæÔú ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ.
›ü

¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ−ÖÖ
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¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ¾Ö ¯Öæ¸ü(ÖÏÃŸÖ ³ÖÖ(ÖÖŸÖ •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓÖÃÖÙ(Öú ¸üÖê(ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö

•Öß¾Ö¸üEÖú †ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“ÖÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ

ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖÖ£Öß“µÖÖ ¸üÖê(ÖÖ´Ö¬µÖê †ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú •Öß¾Ö¸üEÖú †ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“Öß (Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê.
²ÖÖ¬ÖßŸÖ •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ •Öß¾Ö¸üEÖú †ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖŸúÖôû ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ. µÖÖÃÖÖšüß
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ−ÖÖ µÖÖ †ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ¯Ö¿Öã¬Ö−ÖÖ“Öê †Ö¸üÖê(µÖ †²ÖÖ¬ÖßŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. ¾Ö
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú −ÖãúÃÖÖ−ÖÖ ™üÖôûŸÖÖ µÖêŸÖê.
‡Ô ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−Öê / ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü •µÖÖ (ÖÖÓ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ‘Ö™üú ÃÖÓ=µÖÖ 5000/¯Ö¿Öã¯ÖÏ£ÖÖê´Ö“ÖÖ¸ü ëú¦üÖ“Öß †ÖÆêü. †¿ÖÖ ×šüúÖÖß −Ö¾Öß−Ö ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üÖê (Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ
ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ (ÖÖ¾ÖÓÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öã¬Ö−ÖÖÓ−ÖÖ ¾Öêôûß“Ö ¸üÖê(Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú »ÖÃÖßú¸üÖ
¯Ö¿Öãºþ(ÖÖÃÖ ¾Öêôûß“Ö †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ. ¾Ö ŸÖÖŸúÖôû ¯Ö¿Öã†Ö¸üÖê(µÖ ÃÖê¾ÖÖ
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖ ÆêüŸÖæ−Öê −Ö¾Öß−Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ Ã£ÖÖ×−Öú ¯Ö¿Öã†Ö¸üÖê(µÖ ÃÖê¾ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö
×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ‘Ö™üú ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê 48
¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ“ÖÖ †−Öã¿ÖêÂÖ †ÖÆêü.
ˆ ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−Öê / ×•Ö»ÊÖŸÖ •µÖÖ×šüúÖÖß ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−Öê úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ×šüúÖÖß
¯Ö¿Öã¯ÖÏ£ÖÖê´Ö“ÖÖ¸ü ëú¦üÖÃÖÖšüß ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ −ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ×šüúÖÖß ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−Öê /
‡´ÖÖ¸üŸÖß ²ÖÖÓ¬ÖÖê.
¯Ö¿Öã¯ÖÏ£ÖÖê¯Ö´Ö“ÖÖ¸ü ëú¦üÖÃÖÖšüß Ã¾ÖÓŸÖ¡Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ“Öß
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ
¸üÖÆüÖê“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´Öã=µÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
×šüúÖÖß ¸üÖÆæü−Ö ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ (ÖÖÓ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öãºþ(ÖÖÓ−ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¯Ö¿Öã †Ö¸üÖê(µÖ
ÃÖê¾ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê. ¾Ö µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê´Öãôêû ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ÃÖê¾ÖÖ ÃÖEÖ´Ö¯ÖÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ÆüÖêŸÖê.
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ÃÖêÃÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ
1 EÖÖ¸ü ¾Ö •Öß¾Ö−ÖÃÖŸ¾Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ÆüÖ ¤ãüÂúÖôûß ×•Ö»ÆüÖ ´ÆüÖæ−Ö †Öêôû=Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ
†ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“ÖÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖúÃÖ ¾Öî¸üÖ, “ÖÖ¸üÖ ×´Öôæû
ú¸üÖê
¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû EÖÖ¸ü ¾Ö •Öß¾Ö−ÖÃŸÖ †³ÖÖ¾Öß •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
†−Öêú ×¾ÖúÖ¸ü ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖÖŸÖ. •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. (ÖÖµÖß / ´Æü¿Öß
´Ö¬µÖê ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü −Ö µÖêÖê ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ˆ»Ö™üÖê ‡. ¾ÖÓ¬ÖŸ¾Ö µÖêŸÖê Æêü ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ EÖÖ¸ü ¾Ö •Öß¾Ö−ÖÃÖŸ¾ÖÖ“Öß †ÖîÂÖ¬Öê / ¯ÖÖ¾Ö›ü¸ü ¯Öã¸ü×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû (ÖÖµÖß /´Æîü¿Öß ¾Öêôêû¾Ö¸ü ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü µÖêŸÖÖŸÖ. Æêü ¾ÖÓ¬ÖŸ¾Ö ¤ãü¸ü —ÖÖ»µÖÖ−Öê
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú −ÖãúÃÖÖ−Ö ™üÖôûŸÖÖ µÖêŸÖê. EÖÖ¸ü ¾Ö •Öß¾Ö−ÖÃÖŸ¾ÖÖ“Öß ¯Öã¸üú
Yojana2009-10

¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ×´Öôæû ¿ÖúŸÖÖê.

−Ö¾Öß−Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−ÖêÃÖÖšüß
•µÖÖ (ÖÖÓ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ¾Ö ŸµÖÖ»Ö(ÖŸÖ †ÃÖÖÖ-µÖÖ
(ÖÖ¾ÖÖÓŸÖ 5000/- ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ‘Ö™üú †ÃÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ (ÖÖ¾ÖÖÓÃÖ ¾ÖÖÆüŸÖãú
¤üôûÖ ¾ÖôûÖ, ¿ÖîEÖ×Öú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖßŸÖ (ÖÖ¾ÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ
¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ú´ÖßŸÖ ú´Öß 8 ×ú.´Öß .
†ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÃÖÖ¾Öê.
µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß »ÖÖ(ÖÖÖ¸üß •ÖÖ(ÖÖ ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
(ÖÖ¾ÖÖ »Ö(ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê (ÖÖ¾ÖšüÖÖ, −ÖÖ×±úú
†ÃÖ»Öê»Öß •Ö´Öß−Ö †ÃÖÖ¾Öß. ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ •ÖÖ(ÖÖ
´ÖÖ. ´Öã=µÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß , ´ÖÖ.
†ÖµÖãŒŸÖ ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö µÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾ÖÖ−Öê †ÃÖÖ¾Öß.
¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ(ÖÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß 40
†Ö¸ü †ÃÖÖ¾Öß.
ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê.

†ÖîÂÖ¬Öê ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ºþ.1/- ÃÖê¾ÖÖ ¿Öã»ú
†ÖúÖºþ−Ö ¯Öã¸ü×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
2

3

4

•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ ×¯ÖÃÖÖôû»Öê»Öê
ãú¡Öê
“ÖÖ¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
100% †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü
¿¾ÖÖ−Ö¤Óü¿ÖÖê¢Ö¸ü »ÖÃÖ´ÖÖ¡ÖÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖê.ü
¸üÖê(Ö×−Ö¤üÖ−Ö
×¿Ö²Öß¸êü
†ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ú¸üÖêÃÖÖšüß
†ÖîÂÖ¬Öê =Ö¸êü¤üß

•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ ×¯ÖÃÖÖôû»Öê»Öê ãú¡Öê “ÖÖ¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ¬ÖßŸÖ •Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ×¯ÖÃÖÖôæû −ÖµÖê
´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖŸúÖôû †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ ¾Ö ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú −ÖãúÃÖÖ−Ö
™üÖôûŸÖÖ µÖÖ¾Öê. µÖÖÃÖÖšüß ×•Ö.¯Ö. ÃÖêÃÖ ´Ö¬Öæ−Ö 100% †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¤ü¸ü“Öß »ÖÃÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ÃÖ¤ü¸ü“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ Æüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ
¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ úÖµÖÔEÖê¡ÖÖŸÖß»Ö •µÖÖ (ÖÖÓ¾ÖÖŸÖß»Ö
¯Ö¿Öã¬Ö−ÖÖÓ−ÖÖ †Ö¸üÖê(µÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß †Ö›ü“ÖÖß †ÖÆêüŸÖ Øú¾ÖÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−ÖÖ
ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ (ÖÖÓ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤ãü¸ü †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ (ÖÖÓ¾ÖÖ´Ö¬µÖê •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê ¸üÖê(Ö×−Ö¤üÖ−Ö
×¿Ö²Öß¸ †ÖµÖÖê•ÖßŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ×¿Ö²Öß¸üÖŸÖ ŸÖ–Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖ“Ö¸üÖ úºþ−Ö
×¿Ö²Öß¸üÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö¿Öãºþ(ÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß úºþ−Ö ¸üÖê(Ö×−Ö¤üÖ−Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
¾Ö µÖÖê(µÖŸÖÖê †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ, ¸üÖê(Ö¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú
»ÖÃÖßú¸üÖ, éú×¡Ö´Ö ¸êüŸÖ−Ö, =Ö““Ößú¸üÖ, (Ö³ÖÔ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß, ¾ÖÖÓ—Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ‡.
úÖ´ÖúÖ•Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ(ÖÖÖ¸êü †ÖîÂÖ¬Öê Æüß −ÖÖ´Ö´ÖÖ¡Ö ºþ. 1/- ÃÖê¾ÖÖ
¿Öã»ú †ÖúÖºþ−Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ×¿Ö²Öß¸üÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖÖ úß, ŸÖ–Ö
¯Ö¿Öã¾ÖîªúÖÓú›æü−Ö ¯Ö¿Öãºþ(ÖÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß úºþ−Ö µÖÖê(µÖ †ÖîÂÖ¬Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü —
ÖÖ»µÖÖ−Öê ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú −ÖãúÃÖÖ−Ö ™üÖôûŸÖÖ µÖêŸÖê. ¾Ö ×¤ü‘ÖÔ †Ö•ÖÖ¸üÖ“Öê
ºþ(Ö †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯Öãœüß»Ö †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¿Öã ŸÖ–ÖÖÓ“Öê
´ÖÖ(ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö »ÖÖ³ÖŸÖê.
•ÖÓŸÖ−ÖÖ¿Öú
†ÖîÂÖ¬Öê ¯Ö¸ü•Öß¾Öß •ÖÓŸÖã´Öãôêû •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ×¿Ö¸üÖ¸üÖŸÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÖÖ¸êü †Ö•ÖÖ¸ü ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖê
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ •ÖÓŸÖ−ÖÖ¿Öú †ÖîÂÖ¬Ö ¯ÖÖ•Ö×¾ÖÖê †ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. •ÖÓŸÖÖ´Öãôêû
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÖŸÖôû ÆüÖ(Ö¾ÖÖ µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê. •Ö−ÖÖ¾Ö¸üê ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¤ãü¬ÖÖôû
•Ö−ÖÖ¾Ö¸êü †¿ÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ¾ÖÖœü =ÖãÓ™üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖÃÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ¾ÖÖœüßŸÖ ‘Ö™ü
ÆüÖêŸÖê. ¿ÖêóµÖÖ /´Öëœü¶Ö´Ö¬µÖê •ÖÓŸÖ —ÖÖ»µÖÖ−Öê ¯ÖÖŸÖôû Æü(Ö¾ÖÖ »ÖÖ(Öæ−Ö †¿ÖŒŸÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ´ÖŸÖæÔúß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê. Æêü ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖêšü¶Ö •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ
ÃÖÓú¸üßŸÖ ¾ÖÖÃÖ¸êü ¿ÖêóµÖÖ / ´Öëœü¶Ö µÖÖÓ−ÖÖ ¤ü¸ü 3 ´Ö×Æü−µÖÖŸÖæ−Ö ‹ú¤üÖ •ÖŸÖÓ−ÖÖ¿Öú
†ÖîÂÖ¬Ö ¯ÖÖ•ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü ÃÖ¥üœü ¾Ö ×−Ö¸üÖê(Öß ²Ö−ÖŸÖÖŸÖ.
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¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß (×¾Ö) ¯ÖÓ.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ¯Ö¡Ö ‘Öê‰ú−Ö ÃÖ¤ü¸ü »ÖÃÖß“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ »ÖÖ³Ö ×´Öôæû ×´ÖôûŸÖÖê.
µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ÃÖ¾ÖÔÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ×´Öôæû ¿ÖúŸÖÖê.

µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö (ÖÏÖ´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê.

5

¾Ö¬ÖÓŸ¾Ö ×−Ö¾ÖÖ¸üÖ ×¿Ö²Öß¸êü
†ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ú¸üÖê

6

ÃÖÆüúÖ¸ü ´ÖÆüÙÂÖ îú.
¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö
´ÖÖê×ÆüŸÖê¯ÖÖ™üß»Ö
†Ö¤ü¿ÖÔ
(ÖÖê¯ÖÖ»Öú
¯Öã¸üÃúÖ¸ü
µÖÖê•Ö−ÖÖ
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•ÖÓŸÖ−ÖÖ¿Öú †ÖîÂÖ¬Öê ¯ÖÖ•ÖµÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ
¸üÖ²Ö×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê †Ö¸üÖê(µÖ †²ÖÖ¬ÖßŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ−Öê ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ˆ®ÖŸÖß µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ( ×¿Ö²Öß¸üÖ“ÖÖ) »ÖÖ³Ö ÃÖ¾ÖÔ
ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“ÖÖ ´Öã=µÖ ˆ§êü¿Ö ¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê.
ŸµÖÖÓ“Öêú›üß»Ö (ÖÖµÖß / ´Æü¿Öß ¾Öêôêû¾Ö¸ü ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü µÖêÖê ¾Ö ¾Öêôêû¾Ö¸ü ÃÖÓµÖÖê(Ö ÆüÖê¾Öæ−Ö
(Ö³ÖÔ¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü (ÖÖ‡Ô- ´Æü¿Öß ¾Öêôêû¾Ö¸ü ×¾ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÆüÖêŸÖê.
(ÖÖ‡Ô - ´Æü¿Öß ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¾Öêôêû¾Ö¸ü ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü µÖêÖê ÆüÖ ×−ÖÃÖ(ÖÖÔ“ÖÖ ×−ÖµÖ´Ö
†ÖÆêü. †ÃÖê ‘Ö›ü»Öê −ÖÖÆüßŸÖ¸ü (ÖÖ‡Ô-´Æü¿Öß´Ö¬µÖê ¾ÖÓ¬µÖŸ¾Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü
¾Öêôûß“Ö †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü Æêü ¾ÖÓ¬ÖŸ¾Ö ¤ãü¸ü ÆüÖêŸÖê. ¤ãü³ÖŸµÖÖ •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ •ÖÖ¤üÖ
³ÖÖú›ü úÖôû ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ †ÖÙ£Öú ¥üÂ™ü¶Ö ¯Ö¸ü¾Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß. ÃÖ¤ü¸ü“Öê †ÖÙ£Öú
−ÖãúÖÃÖ−Ö ™üÖôûÖ¾Öê. ´ÆüÖæ−Ö ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ×¾Ö³ÖÖ(ÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ
¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔEÖê¡ÖÖŸÖ (ÖÖµÖß / ´Æü¿Öß ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÓ¬ÖŸ¾Ö ¤ãü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¾ÖÓ¬ÖŸ¾Ö ×−Ö¾ÖÖ¸üÖ ×¿Ö²Öß¸êü †ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ×¿Ö²Öß¸üÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
(ÖÖµÖß / ´Æü¿Öß ŸÖ–Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúÖú›æü−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß úºþ−Ö µÖÖê(µÖŸÖÖê †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¾Ö ¯Öãœüß»Ö †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß Æüß ŸÖ–ÖÖÓ“Öê ´ÖÖ(ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö »ÖÖ³ÖŸÖê.
¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ¥üÂ™ü¶Ö ˆŸéúÂ™ü ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»Ö−Ö úºþ−Ö ¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üÖÖ-µÖÖ
ŸµÖÖ ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ‡ŸÖ¸ü ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−Öß ‘µÖÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü−Ö
×´ÖôûÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß †Ö¤ü¿ÖÔ (ÖÖê¯ÖÖ»Öú ¯Öã¸üÃúÖ¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
µÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖ−Öê ¯Ö¿Öã¬Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê (ÖÖêšüÖ, (ÖÖêšü¶ÖŸÖß»Ö
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, ¯Ö¿Öã¬Ö−ÖÖ−ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß úºþ−Ö ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¸üÖê(Ö¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú
»ÖÃÖßú¸üÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö ¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü.
¯Ö¿Öã¬Ö−ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×´ÖôûÖÖ-µÖÖ ¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖŸÖã−Ö ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ˆ®ÖŸÖß
¾ÆüÖ¾Öß. ÃÓÖú¸üßŸÖ ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ¯Öî¤üÖÃÖß“Öß ÃÖÓ(ÖÖê¯Ö−ÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ×−Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖ¾Öß ÆüÖ
´Öãôû ˆ§êü¿Ö †ÖÆêü.

¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ×¾Ö³ÖÖÖ, ×•Öã»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸üú›üß»Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß.ÃÖ−Ö 2010-11
†.ÎÓú

µÖÖê•Ö−Öê“Öê −ÖÖÓ¾Ö

µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ˆ§êü¿Ö

×−ÖúÂÖ

¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ“µÖÖ •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖúÃÖ ×Æü¸ü¾ÖÖ “ÖÖ¸üÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
¤ãü¬ÖÖôû •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖúÃÖ ×Æü¸ü¾ÖÖ “ÖÖ¸üÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰ú−Ö ¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü
¾ÆüÖ¾Öß ¾Ö ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú ˆŸ¯Ö®Ö ¾ÖÖœüÖ¾Öê ŸÖÃÖê“Ö •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê †Ö¸üÖê(µÖ
ÃÖ¥üœü ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖúÃÖ ¾Öî¸üÖß“Öê ×¯Öú ×²ÖµÖÖÖê µÖÖÓ“ÖÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ×²ÖµÖÖÖê 100% †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¤ü¸ü“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ŸÖÖ»ÖãúÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß (×¾Ö) µÖÖÓ“Öê
´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
»ÖÖôû =Öã¸üæúŸÖ ¸üÖê(Ö ÆüÖ ×¾ÖÂÖÖÖæ•Ö−µÖ ÃÖÖÓÃÖÙ(Öú ¸üÖê(Ö †ÖÆêü. µÖÖ ¸üÖê(ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾ÖÖ−Öê •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü ×−ÖúÖ´Öß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: úÖ´ÖÖ“Öê ¾Öôæû µÖÖ ¸üÖê(ÖÖ´Öãôêû
×−ÖúÖ´Öß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖµÖÖÔµÖÖ−Öê ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú −ÖãúÃÖÖ−Ö ÆüÖêŸÖê. Æêü
™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê »ÖÖôû =Öã¸üæúŸÖ ¸üÖê(Ö ´ÖãŒŸÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ÃÖ¾ÖÔ
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ »ÖÖôû =Öã¸üæúŸÖ ¸üÖê(Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú »ÖÃÖßú¸üÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö
†Ö=ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ »ÖÃÖßú¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÖê(ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
¤êüµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖ»ÖãúÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ×¿Ö²Öß¸êü
†ÖµÖÖê•ÖßŸÖ úºþ−Ö ¯ÖÏ×¿ÖEÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê.

µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß
»ÖÖ³Ö¬ÖÖ¸üúÖú›êü Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¿ÖêŸÖ•Ö´Öß−Ö †ÃÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß 7/12 “ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ
†•ÖÖÔ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖ¾ÖÖ »ÖÖ(ÖŸÖÖê. ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
»ÖÖ³Ö¬ÖÖ¸üúÖú›êü •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×ú´ÖÖ−Ö
‹úÖ ŸÖ¸üß ¤ãü¬ÖÖôû (ÖÖµÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
†ÃÖÖ¾ÖÖ.
ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ëú¦ü ¾Ö ¸üÖ•µÖ ¯Öã¸üÃéúŸÖ †ÖÆêü. ¾Ö
µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö (ÖÏÖ´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öß »ÖÃÖ
¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ †ÃÖæ−Ö ±úŒŸÖ ºþ 1 ÃÖê¾ÖÖ
¿Öã»ú †ÖúÖºþ−Ö ™üÖê“Ö»Öß •ÖÖŸÖê.

1. µÖÖê•Ö−ÖÖŸÖÓÖÔŸÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ( ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸ü )
1

¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ“µÖÖ
•Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü ¾Öî¸üÖ
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Öê•Ö−Ö

2

†òÃòú›ü µÖÖê•Ö−ÖêŸÖÓ(ÖÔŸÖ
»ÖÖôû =Öã¸üãúŸÖ ¸üÖê(Ö
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú »ÖÃÖßú¸üÖ

3

¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ−ÖÖ
•Öß¾Ö¸üEÖú †ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“ÖÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ

4

¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−Öê / ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü •µÖÖ (ÖÖÓ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ‘Ö™üú ÃÖÓ=µÖÖ 5000/- −Ö¾Öß−Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−ÖêÃÖÖšüß
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¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ¾Ö ¯Öæ¸ü(ÖÏÃŸÖ ³ÖÖ(ÖÖŸÖ •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓÖÃÖÙ(Öú ¸üÖê(ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö
ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖÖ£Öß“µÖÖ ¸üÖê(ÖÖ´Ö¬µÖê †ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú •Öß¾Ö¸üEÖú †ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“Öß (Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ×´Öôæû ¿ÖúŸÖÖê.
²ÖÖ¬ÖßŸÖ •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ •Öß¾Ö¸üEÖú †ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖŸúÖôû ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ. µÖÖÃÖÖšüß
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ−ÖÖ µÖÖ †ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ¯Ö¿Öã¬Ö−ÖÖ“Öê †Ö¸üÖê(µÖ †²ÖÖ¬ÖßŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. ¾Ö
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú −ÖãúÃÖÖ−ÖÖ ™üÖôûŸÖÖ µÖêŸÖê.

¯Ö¿Öã¯ÖÏ£ÖÖê´Ö“ÖÖ¸ü ëú¦üÖ“Öß
Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ

†ÖÆêü. †¿ÖÖ ×šüúÖÖß −Ö¾Öß−Ö ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üÖê (Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ (ÖÖ¾ÖÓÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öã¬Ö−ÖÖÓ−ÖÖ ¾Öêôûß“Ö ¸üÖê(Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú »ÖÃÖßú¸üÖ
¯Ö¿Öãºþ(ÖÖÃÖ ¾Öêôûß“Ö †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ. ¾Ö ŸÖÖŸúÖôû ¯Ö¿Öã†Ö¸üÖê(µÖ ÃÖê¾ÖÖ
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖ ÆêüŸÖæ−Öê −Ö¾Öß−Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ Ã£ÖÖ×−Öú ¯Ö¿Öã†Ö¸üÖê(µÖ ÃÖê¾ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö
×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.

5

¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−Öê / ×•Ö»ÊÖŸÖ •µÖÖ×šüúÖÖß ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−Öê úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ×šüúÖÖß
¯Ö¿Öã¯ÖÏ£ÖÖê´Ö“ÖÖ¸ü ëú¦üÖÃÖÖšüß ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ −ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ×šüúÖÖß ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−Öê /
‡´ÖÖ¸üŸÖß ²ÖÖÓ¬ÖÖê.
¯Ö¿Öã¯ÖÏ£ÖÖê¯Ö´Ö“ÖÖ¸ü ëú¦üÖÃÖÖšüß Ã¾ÖÓŸÖ¡Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ“Öß
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ
¸üÖÆüÖê“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´Öã=µÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
×šüúÖÖß ¸üÖÆæü−Ö ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ (ÖÖÓ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öãºþ(ÖÖÓ−ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¯Ö¿Öã †Ö¸üÖê(µÖ
ÃÖê¾ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê. ¾Ö µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê´Öãôêû ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ÃÖê¾ÖÖ ÃÖEÖ´Ö¯ÖÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ÆüÖêŸÖê.
¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üßµÖ µÖÖê•Ö−ÖÖŸÖÓÖÔŸÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ
1

•µÖÖ (ÖÖÓ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ¾Ö ŸµÖÖ»Ö(ÖŸÖ †ÃÖÖÖ-µÖÖ
(ÖÖ¾ÖÖÓŸÖ 5000/- ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ‘Ö™üú †ÃÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ (ÖÖ¾ÖÖÓÃÖ ¾ÖÖÆüŸÖãú
¤üôûÖ ¾ÖôûÖ, ¿ÖîEÖ×Öú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖßŸÖ (ÖÖ¾ÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ
¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ú´ÖßŸÖ ú´Öß 8 ×ú.´Öß .
†ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÃÖÖ¾Öê.
µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß »ÖÖ(ÖÖÖ¸üß •ÖÖ(ÖÖ ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
(ÖÖ¾ÖÖ »Ö(ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê (ÖÖ¾ÖšüÖÖ, −ÖÖ×¯Öú
†ÃÖ»Öê»Öß •Ö´Öß−Ö †ÃÖÖ¾Öß. ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ •ÖÖ(ÖÖ
´ÖÖ. ´Öã=µÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß , ´ÖÖ.
†ÖµÖãŒŸÖ ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö µÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾ÖÖ−Öê †ÃÖÖ¾Öß.
¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ(ÖÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß 40
†Ö¸ü †ÃÖÖ¾Öß.

2

×¾Ö¿ÖêÂÖ ‘Ö™üú
µÖÖê•Ö−ÖêŸÖÓ(ÖÔŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öâ−ÖÖ
50% †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü
¤ãü¬ÖÖôû •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê (Ö™ü
¾ÖÖ™ü¯Ö
†−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß /
−Ö¾Ö²ÖÖî¬¤ü »ÖÖ³ÖÖ£Öá“µÖÖ
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ ¤ãü³ÖŸµÖÖ
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ =ÖÖª 50%
†−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
ú¸üÖê.

µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖÖ †ÖÆêü úß, (ÖÏÖ´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö †−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß /
−Ö¾Ö²ÖÖî¬¤üÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•Ö(ÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ¯ÖÏ(ÖŸÖß ¾ÆüÖ¾Öß.
µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ‘Ö™üú µÖÖê•Ö−ÖêŸÖÓ(ÖÔŸÖ †−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß / −Ö¾Ö²ÖÖî¬¤ü µÖÖ
»ÖÖ³ÖÖ£Öâ−ÖÖ 50% †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü 3 ÃÖÓú¸üßŸÖ (ÖÖµÖß †£Ö¾ÖÖ 3 ´Æîü¿Öß †ÃÖê
¤ãü¬ÖÖôû •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê (Ö™ü ¾ÖÖ™ü¯Ö, †¿Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ †ÖÆêü.
µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖÖ †ÖÆêü úß, (ÖÏÖ´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö †−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß /
−Ö¾Ö²ÖÖî¬¤üÖÓ−ÖÖ ×¾Ö‘ÖµÖÖê †ÓŸÖ(ÖÔŸÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ 50%
†−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü =ÖÖª ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖê. µÖÖ´Öãôêû •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖúÃÖ =ÖÖª ×´Öôæû−Ö
ŸµÖÖÓ“Öß ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö EÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœêü»Ö.

3

¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü

¸üÖÂ™ÒüßµÖ †¯Ö¤üÖ †ÖúÛÃ´ÖŸÖŸÖÖ ×−Ö¬Öß ( NCCF ) †ÓŸÖ(ÖÔŸÖ ™Óü“ÖÖ‡Ô ÃÖÖ¥ü¿Ö ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö (ÖÏÖ´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
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»ÖÖ³ÖÖ£Öá ÆüÖ †−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß / −Ö¾Ö²ÖÖî¬¤ü µÖÖ
¯ÖÏ¾Ö(ÖÖÔŸÖß»Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ.
†−Öã¤üÖ−Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ : (ÖÖµÖ(Ö™ü - 21945/( ×¾Ö´µÖÖÃÖÆü)
´ÆîüÃÖ(Ö™ü - 25080/×¾Ö‘ÖµÖÖê †ÓŸÖ(ÖÔŸÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê †Ö»Öê»µÖÖ
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ =ÖÖª ×´Öôæû−Ö ŸµÖÖÓ“Öß ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö
EÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœêü»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ“Öß
†ÖÙ£ÖúÃŸÖ¸ü ˆÓ“ÖÖ¾Öê»Ö.

¾Öî¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖÃÖÖšüß
100% †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü
¾Öî¸üÖ ×²ÖµÖÖÖê ¾Ö =ÖŸÖ
¾ÖÖ™ü¯Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ

¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ˆ−ÆüÖôûß ¾Ö =Ö¸üß¯Ö ÆÓü(ÖÖ´ÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü ¾Öî¸üÖ
×¾ÖúÖÃÖÖšüß “ÖÖ¸üÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖßÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Öê•Ö−Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ŸÖ ¿ÖêŸÖú¸üß
¯ÖÏ×ŸÖ ‹ú¸ü ¾Öî¸üÖß“Öê ×²ÖµÖÖÖê ¾Ö =ÖŸÖÖÃÖÖšüß ºþ¯ÖµÖê 600.00 ´ÖµÖÖÔ¤êü ¯ÖµÖÕŸÖ
100% †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ×²ÖµÖÖÖê ¾Ö =ÖŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖê.

(Ö™üÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ−ÖÖ 100% †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü
ºþ. 600.00 ¯ÖÏ×ŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá ¾ÖÃŸÖã ºþ¯ÖÖ−Öê
ˆ¤üÖ. ×²ÖµÖÖÖê, =ÖŸÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü †ÖÆêü.
»ÖÖ³ÖÖ£Öáú›êü ú´ÖßŸÖ ú´Öß 3 ŸÖê 5 •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü
†ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö 1 ŸÖ¸üß
•Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ¤ãü¬ÖÖôû †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö
†−Öã.•ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ
¸üÖÆüß»Ö.

×•Ö»ÊÖŸÖ ×šüú×šüúÖÖß µÖÖ¡ÖÖ ³Ö¸ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÃÖ¤ü¸ü µÖÖ¡Öê“µÖÖ ×šüúÖÖß µÖÖ¡ÖÖ
ú×´Ö™üß ¯Ö¿Öã¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ−Ö †ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ú¸üŸÖê. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ×=Ö»ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ
( ¾Öôæû“Öê ) ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ−ÖÖŸÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖ(ÖÖŸÖæ−Ö
×=Ö»ÖÖ¸ü ¯Ö¿Öã ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ−ÖÖŸÖ ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»Öú ³ÖÖ(Ö ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö ˆŸéúÂ™ü ×=Ö»ÖÖ¸ü
¾ÖôæÓû−ÖÖ ´ÖÖ−µÖ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê ¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖêú ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ´Ö¬µÖê ×=Ö»ÖÖ¸ü ¯Ö¿Öã¯Öî¤üÖ¿Öß“Öß †Ö¾Ö›ü ×−Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖ¾Öß ¾Ö ×=Ö»ÖÖ¸ü
¾ÖôæÓû“Öê ÃÖÓ(ÖÖê¯Ö−Ö, ¾µÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖßŸÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö−ÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öß ¾Ö ×=Ö»ÖÖ¸ü
•ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾Öôæû“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüÖ¾Öê ÆüÖ“Ö µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“Öê ´Öãôû ˆ§êü¿Ö †ÖÆêü.

¾ÖµÖÖê´ÖÖ−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ(ÖÖê¯Ö−Ö, ¾µÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö, ÃÖã¥üœü
†Ö¸üÖê(µÖ ‡. “Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖßŸÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖ−ÖÖ
ú¸üÖÖ-µÖÖ Ã¯Ö¬ÖìŸÖ ×−Ö¾Ö›ü úºþ−Ö ˆŸéúÂ™ü
ÃÖÓ(ÖÖê¯Ö−Ö êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü “Öê
²ÖEÖßÃÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.

×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ÃÖêÃÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ
1

µÖÖ¡ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ−Öê

2

EÖÖ¸ü ¾Ö •Öß¾Ö−ÖÃÖŸ¾Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ÆüÖ ¤ãüÂúÖôûß ×•Ö»ÆüÖ ´ÆüÖæ−Ö †Öêôû=Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö
†ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“ÖÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖúÃÖ ¾Öî¸üÖ, “ÖÖ¸üÖ ×´Öôæû ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê.
ú¸üÖê
¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû EÖÖ¸ü ¾Ö •Öß¾Ö−ÖÃŸÖ †³ÖÖ¾Öß •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
†−Öêú ×¾ÖúÖ¸ü ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖÖŸÖ. •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. (ÖÖµÖß / ´Æü¿Öß
´Ö¬µÖê ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü −Ö µÖêÖê ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ˆ»Ö™üÖê ‡. ¾ÖÓ¬ÖŸ¾Ö µÖêŸÖê Æêü ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ EÖÖ¸ü ¾Ö •Öß¾Ö−ÖÃÖŸ¾ÖÖ“Öß †ÖîÂÖ¬Öê / ¯ÖÖ¾Ö›ü¸ü ¯Öã¸ü×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû (ÖÖµÖß /´Æîü¿Öß ¾Öêôêû¾Ö¸ü ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü µÖêŸÖÖŸÖ. Æêü ¾ÖÓ¬ÖŸ¾Ö ¤ãü¸ü —ÖÖ»µÖÖ−Öê
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú −ÖãúÃÖÖ−Ö ™üÖôûŸÖÖ µÖêŸÖê. EÖÖ¸ü ¾Ö •Öß¾Ö−ÖÃÖŸ¾ÖÖ“Öß ¯Öã¸üú
†ÖîÂÖ¬Öê ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ºþ.1/- ÃÖê¾ÖÖ ¿Öã»ú
†ÖúÖºþ−Ö ¯Öã¸ü×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ ×¯ÖÃÖÖôû»Öê»Öê •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ ×¯ÖÃÖÖôû»Öê»Öê ãú¡Öê “ÖÖ¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ¬ÖßŸÖ •Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ×¯ÖÃÖÖôæû −ÖµÖê ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß (×¾Ö) ¯ÖÓ.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê

3
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ãú¡Öê
“ÖÖ¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
100% †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü
¿¾ÖÖ−Ö¤Óü¿ÖÖê¢Ö¸ü »ÖÃÖ´ÖÖ¡ÖÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖê.ü
4

5

6

´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖŸúÖôû †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ ¾Ö ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú −ÖãúÃÖÖ−Ö ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ¯Ö¡Ö ‘Öê‰ú−Ö ÃÖ¤ü¸ü »ÖÃÖß“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
™üÖôûŸÖÖ µÖÖ¾Öê. µÖÖÃÖÖšüß ×•Ö.¯Ö. ÃÖêÃÖ ´Ö¬Öæ−Ö 100% †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¤ü¸ü“Öß »ÖÃÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ÃÖ¤ü¸ü“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ Æüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ »ÖÖ³Ö ×´ÖôûŸÖÖê.
¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê.

¸üÖê(Ö×−Ö¤üÖ−Ö
×¿Ö²Öß¸êü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ úÖµÖÔEÖê¡ÖÖŸÖß»Ö •µÖÖ (ÖÖÓ¾ÖÖŸÖß»Ö
†ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ú¸üÖêÃÖÖšüß ¯Ö¿Öã¬Ö−ÖÖÓ−ÖÖ †Ö¸üÖê(µÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß †Ö›ü“ÖÖß †ÖÆêüŸÖ Øú¾ÖÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−ÖÖ
†ÖîÂÖ¬Öê =Ö¸êü¤üß
ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ (ÖÖÓ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤ãü¸ü †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ (ÖÖÓ¾ÖÖ´Ö¬µÖê •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê ¸üÖê(Ö×−Ö¤üÖ−Ö
×¿Ö²Öß¸ †ÖµÖÖê•ÖßŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ×¿Ö²Öß¸üÖŸÖ ŸÖ–Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖ“Ö¸üÖ úºþ−Ö
×¿Ö²Öß¸üÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö¿Öãºþ(ÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß úºþ−Ö ¸üÖê(Ö×−Ö¤üÖ−Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
¾Ö µÖÖê(µÖŸÖÖê †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ, ¸üÖê(Ö¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú
»ÖÃÖßú¸üÖ, éú×¡Ö´Ö ¸êüŸÖ−Ö, =Ö““Ößú¸üÖ, (Ö³ÖÔ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß, ¾ÖÖÓ—Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ‡.
úÖ´ÖúÖ•Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ(ÖÖÖ¸êü †ÖîÂÖ¬Öê Æüß −ÖÖ´Ö´ÖÖ¡Ö ºþ. 1/- ÃÖê¾ÖÖ
¿Öã»ú †ÖúÖºþ−Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ×¿Ö²Öß¸üÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖÖ úß, ŸÖ–Ö
¯Ö¿Öã¾ÖîªúÖÓú›æü−Ö ¯Ö¿Öãºþ(ÖÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß úºþ−Ö µÖÖê(µÖ †ÖîÂÖ¬Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü
—ÖÖ»µÖÖ−Öê ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú −ÖãúÃÖÖ−Ö ™üÖôûŸÖÖ µÖêŸÖê. ¾Ö ×¤ü‘ÖÔ †Ö•ÖÖ¸üÖ“Öê
ºþ(Ö †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯Öãœüß»Ö †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¿Öã ŸÖ–ÖÖÓ“Öê
´ÖÖ(ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö »ÖÖ³ÖŸÖê.
•ÖÓŸÖ−ÖÖ¿Öú
†ÖîÂÖ¬Öê ¯Ö¸ü•Öß¾Öß •ÖÓŸÖã´Öãôêû •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ×¿Ö¸üÖ¸üÖŸÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÖÖ¸êü †Ö•ÖÖ¸ü ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖê
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ •ÖÓŸÖ−ÖÖ¿Öú †ÖîÂÖ¬Ö ¯ÖÖ•Ö×¾ÖÖê †ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. •ÖÓŸÖÖ´Öãôêû
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÖŸÖôû ÆüÖ(Ö¾ÖÖ µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê. •Ö−ÖÖ¾Ö¸üê ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¤ãü¬ÖÖôû
•Ö−ÖÖ¾Ö¸êü †¿ÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ¾ÖÖœü =ÖãÓ™üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖÃÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ¾ÖÖœüßŸÖ ‘Ö™ü
ÆüÖêŸÖê. ¿ÖêóµÖÖ /´Öëœü¶Ö´Ö¬µÖê •ÖÓŸÖ —ÖÖ»µÖÖ−Öê ¯ÖÖŸÖôû Æü(Ö¾ÖÖ »ÖÖ(Öæ−Ö †¿ÖŒŸÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ´ÖŸÖæÔúß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê. Æêü ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖêšü¶Ö •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ
ÃÖÓú¸üßŸÖ ¾ÖÖÃÖ¸êü ¿ÖêóµÖÖ / ´Öëœü¶Ö µÖÖÓ−ÖÖ ¤ü¸ü 3 ´Ö×Æü−µÖÖŸÖæ−Ö ‹ú¤üÖ •ÖŸÖÓ−ÖÖ¿Öú
†ÖîÂÖ¬Ö ¯ÖÖ•ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü ÃÖ¥üœü ¾Ö ×−Ö¸üÖê(Öß ²Ö−ÖŸÖÖŸÖ.
•ÖÓŸÖ−ÖÖ¿Öú †ÖîÂÖ¬Öê ¯ÖÖ•ÖµÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ
¸üÖ²Ö×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
¾Ö¬ÖÓŸ¾Ö ×−Ö¾ÖÖ¸üÖ ×¿Ö²Öß¸êü •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê †Ö¸üÖê(µÖ †²ÖÖ¬ÖßŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ−Öê ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ˆ®ÖŸÖß
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µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê.

ÃÖ¾ÖÔÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö

µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö (ÖÏÖ´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê.

µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ( ×¿Ö²Öß¸üÖ“ÖÖ) »ÖÖ³Ö ÃÖ¾ÖÔ

†ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ú¸üÖê

7

ÃÖÆüúÖ¸ü ´ÖÆüÙÂÖ îú.
¿ÖÓú¸ü¸üÖ¾Ö
´ÖÖê×ÆüŸÖê¯ÖÖ™üß»Ö
†Ö¤ü¿ÖÔ
(ÖÖê¯ÖÖ»Öú
¯Öã¸üÃúÖ¸ü
µÖÖê•Ö−ÖÖ

ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“ÖÖ ´Öã=µÖ ˆ§êü¿Ö ¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓ“Öêú›üß»Ö (ÖÖµÖß / ´Æü¿Öß ¾Öêôêû¾Ö¸ü ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü µÖêÖê ¾Ö ¾Öêôêû¾Ö¸ü ÃÖÓµÖÖê(Ö ÆüÖê¾Öæ−Ö
(Ö³ÖÔ¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü (ÖÖ‡Ô- ´Æü¿Öß ¾Öêôêû¾Ö¸ü ×¾ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÆüÖêŸÖê.
(ÖÖ‡Ô - ´Æü¿Öß ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¾Öêôêû¾Ö¸ü ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü µÖêÖê ÆüÖ ×−ÖÃÖ(ÖÖÔ“ÖÖ ×−ÖµÖ´Ö
†ÖÆêü. †ÃÖê ‘Ö›ü»Öê −ÖÖÆüßŸÖ¸ü (ÖÖ‡Ô-´Æü¿Öß´Ö¬µÖê ¾ÖÓ¬µÖŸ¾Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü
¾Öêôûß“Ö †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü Æêü ¾ÖÓ¬ÖŸ¾Ö ¤ãü¸ü ÆüÖêŸÖê. ¤ãü³ÖŸµÖÖ •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ •ÖÖ¤üÖ
³ÖÖú›ü úÖôû ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ †ÖÙ£Öú ¥üÂ™ü¶Ö ¯Ö¸ü¾Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß. ÃÖ¤ü¸ü“Öê †ÖÙ£Öú
−ÖãúÖÃÖ−Ö ™üÖôûÖ¾Öê. ´ÆüÖæ−Ö ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ×¾Ö³ÖÖ(ÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ
¤ü¾ÖÖ=ÖÖ−µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔEÖê¡ÖÖŸÖ (ÖÖµÖß / ´Æü¿Öß ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÓ¬ÖŸ¾Ö ¤ãü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¾ÖÓ¬ÖŸ¾Ö ×−Ö¾ÖÖ¸üÖ ×¿Ö²Öß¸êü †ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ×¿Ö²Öß¸üÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
(ÖÖµÖß / ´Æü¿Öß ŸÖ–Ö ¯Ö¿Öã¾ÖîªúÖú›æü−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß úºþ−Ö µÖÖê(µÖŸÖÖê †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¾Ö ¯Öãœüß»Ö †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß Æüß ŸÖ–ÖÖÓ“Öê ´ÖÖ(ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö »ÖÖ³ÖŸÖê.
¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ¥üÂ™ü¶Ö ˆŸéúÂ™ü ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»Ö−Ö úºþ−Ö ¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üÖÖ-µÖÖ
ŸµÖÖ ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ‡ŸÖ¸ü ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−Öß ‘µÖÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü−Ö
×´ÖôûÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß †Ö¤ü¿ÖÔ (ÖÖê¯ÖÖ»Öú ¯Öã¸üÃúÖ¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
µÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖ−Öê ¯Ö¿Öã¬Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê (ÖÖêšüÖ, (ÖÖêšü¶ÖŸÖß»Ö
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, ¯Ö¿Öã¬Ö−ÖÖ−ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß úºþ−Ö ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¸üÖê(Ö¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú
»ÖÃÖßú¸üÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö ¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü.
¯Ö¿Öã¬Ö−ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×´ÖôûÖÖ-µÖÖ ¤ãü(¬ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖŸÖã−Ö ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ˆ®ÖŸÖß
¾ÆüÖ¾Öß. ÃÓÖú¸üßŸÖ ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ¯Öî¤üÖÃÖß“Öß ÃÖÓ(ÖÖê¯Ö−ÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ×−Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖ¾Öß ÆüÖ
´Öãôû ˆ§êü¿Ö †ÖÆêü.

ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê.

×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ˆŸéúÂ™ü ¯Ö¿Öã ã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ÆüÖ
¯Öã¸üÃúÖ¸ü ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¯ÖÏŸµÖêú ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖã−Ö ‹úÖ
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
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×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö †×¬ÖúÖ¸üß
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
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