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I n n ovat ive Act iv it ies:  
 

" µ Öã× −Ö �ú  ¾ÖòÖ ™ü ¸ �Óú× ›ü ü ¿Ö −Ö ü̧ ´Ö ãôêûê " ÖÖ ¾ Ö Ö »Ö Ö  × ´Ö ôû Ö »Öß  −Ö¾ Ö ÃÖ Ó•Öß ¾Ö −Ö ß  "  

†Œ�ú»Ö�úÖê™ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖî•Öê ×“ÖÓ“ÖÖêôûß −ÖÓ.1486 »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê Æêüê  ÖÖ¾Ö †−Öê�ú ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæ−Ö ×¯Ö&µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ&µÖÖ“Öß 

µÖÖê•Ö−ÖÖ †ÃÖæ−ÖÆüß ¿Öã¬¤ü ¾Ö †Ö¸üÖê µÖÖÃÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¯Öã ȩ̂üêÃÖê ¯ÖÖ&Öß  ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. µÖÖ  ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ´Æü&Ö•Öê ¯ÖÖ&µÖÖŸÖ 

†ÃÖ»Öê»Öê -ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ&Ö †Û¬Ö�ú ÆüÖêŸÖê. ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ̄ Öã¾ÖßÔ̄ ÖÖÃÖæ−Ö  ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×¾Ö×Æüü ü̧ß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖ&Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ �úÖµÖÖÔ−¾ÖµÖßŸÖ †ÖÆêüê ¯Ö&Ö 

-ÖÖ ü̧ÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ&Ö •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»Öê−Öê  ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−ÖÖ µÖÖ ¯ÖÖ&µÖÖ´Öãôêûê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êüê •ÖÖ¾Öê »ÖÖ ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê¾¤üÖ ȩ̂üê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö 

-ÖÖ ü̧µÖãŒŸÖ ¯ÖÖ&Öß ×¯Ö»µÖÖ´Öãôêûê ¯ÖÖê™ü •Ö›ü ¯Ö›ü&Öê, ¿ÖÖî“ÖÖÃÖ ¡ÖÖÃÖ ÆüÖê&Öê, †ÃÖê ¿ÖÖ¸üß¸üß�ú †Ö•ÖÖ ü̧  ÖÖ¾Ö�ú-µÖÖÓ−ÖÖ •ÖÖ&Ö¾ÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ Ö»Öê ŸµÖÖ´Öãôêê 

Æüôæû Æüôæû  ÖÖ¾Ö�ú-µÖÖÓ−Öß Æêüê ¯ÖÖ&Öß ×¯Ö&µÖÖ“Öê ²ÖÓ¤ü �êú»Öê. ³ÖÖê•Ö−Ö ²Ö−Ö×¾Ö&µÖÖÃÖÖšüß Æêüê ¯ÖÖ&Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü&µÖÖŸÖ †Ö»Öê−Öê †®Ö “ÖÖÓ Ö»µÖÖ¯ÖÏ�úÖ¸êüê −Ö Û¿Ö•Ö&Öê, 

“ÖÆüÖ ²Ö−Ö¾ÖŸÖÖ−ÖÖ ¯ÖÖ&Öß ¾ÖÖ¯Ö ü̧»ÖêÃÖ “ÖÆüÖ ±úã™ü&Öê †ÃÖê †−Öã³Ö¾Ö ÃÖ¸üÖÔÃÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. �ú¯Ö›êüê ¬Öã&µÖÖÃÖÖšüßÆüß Æêüê ¯ÖÖ&Öß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. µÖÖ 

�úÖ¸ü&ÖÖÓ́ Öãôêûê Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»Öß. Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ²ÖÓ¤ü †ÃÖ»Öê−Öê −ÖÖ¤ãüãº ÃŸÖ ÆüÖê&Öê, �Ö¸üÖ²Ö ÆüÖê&Öê, †¿ÖÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖß.  ÖÏÖ´ÖÃ£Ö 

†−µÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖã−Ö ÆüÖŸÖ¯ÖÓ¯Ö ‡. ´Ö¬Öã−Ö ×¯Ö&µÖÖ“Öê ¯ÖÖ&Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê.  

   

� ÃÖ −Ö  × ›ü üÃÖ ë² Ö ¸ü 200 5 ´ Ö ¬ µ Öê µ Ö Ö  " Ö Ö ¾Ö Ö “Ö Ö •Ö »Ö Ã¾ Ö ¸üÖ •µÖ  µÖ Öê• Ö −ÖêŸ Ö  ÃÖ Æ ü³ ÖÖ "Ö  : 2005 ´Ö¬µÖê  ÖÖ¾ÖÖ−Öê •Ö»ÖÃ¾Ö¸üÖ•µÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ 

ÃÖÆü³ÖÖ Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü  ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ&µÖÖ“µÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �úº −Ö µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ �ú¸ü&µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏµÖŸ−Ö �ú¸ü&µÖÖŸÖ 

†Ö»Öê. •µÖÖ •Öã−µÖÖ ×¾Ö×Æüü¸üßŸÖæ−Ö  ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ&Öß ¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ ×¾Ö×Æüü̧ üß“Öê �ÖÖê»Öß�ú¸ü&Ö �ú¹ý−Ö �ÖÖê»Öß 20 ±ãú™ü ¾ÖÖœü¾Ö&µÖÖŸÖ 

†Ö»Öß. ×¾Ö×Æüü ü̧ß»ÖÖ “ÖÖÓ Ö»µÖÖ ¯ÖÖ&µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖ—Ö¸ü ÆüÖê&µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×Æüü¸üß•Ö¾Öôû ×ÃÖ´Öë™ü ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÖÓ¬Ö&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ µÖÖ´Öãôêûê ¯ÖÖ&µÖÖŸÖß»Ö 

-ÖÖ ü̧ �ú´Öß ÆüÖê&µÖÖÃÖ ˆ¯ÖµÖÖê Ö —ÖÖ»ÖÖ. ˆ¬¾ÖÔ −Ö×»Ö�úÖ,×¾ÖŸÖ¸ü&Ö −Ö×»Ö�úÖ, Ó̂“Ö ™üÖ�úß µÖÖ ˆ¯ÖÖÓ ÖÖÓ“Öß −Ö¾µÖÖ−Öê ¤ãüãº ÃŸÖß �ú¸ü&µÖÖŸÖ 

†Ö»Öß. ×¾Ö×Æüü̧ üßŸÖß»Ö ¯ÖÖ&µÖÖ“Öê -ÖÖ ü̧ �ú´Öß ÆüÖê&µÖÖÃÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸ü»Öê ¯Ö Ó̧üŸÖæ ˆ¯Ö»Ö²Ö¬¤ü ¯ÖÖ&Öß ×¯Ö&µÖÖÃÖÖšüß µÖÖê µÖ −Ö¾ÆüŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêûê 

‡ŸÖ¸ü ¯ÖµÖÖÔµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.´ÖÖ×ÆüüŸÖß ‘Öê&µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖë¾ÆüÖ -ÖÖ ü̧ �ú´Öß ÆüÖê&µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¯ÖÖ&µÖÖ“Öê •Ö›üŸ¾Ö �ú´Öß 

�ú¸ü&µÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖê ÃÖµÖÓ¡Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öê.   
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� µ Ö ã× −Ö �ú  ¾ ÖÖ ™ü ü̧  �Óú × ›üü ¿Ö −Ö ¸ü  ´Ö ãôêû ê  ¯Ö Ï µ Ö Ÿ−Ö ÖÓ−Ö Ö  †Ö »Ö ê µ Ö ¿Ö :  “ÖÓã²Ö�úßµÖ ¯Ö¬¤üŸÖß¾Ö ü̧ ²Ö−Ö×¾Ö&µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ÃÖµÖÓ¡Ö µÖã×−Ö�ú ¾ÖÖ™ü̧ ü 

�Óú×›üü¿Ö−Ö¸ü ¯ÖÏ¤ãüãÂÖ&Ö´ÖãŒŸÖ †ÃÖã−Ö µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ&µÖÖŸÖß»Ö  -ÖÖ ü̧ ¾Ö ×−Öº ¯ÖµÖÖê Öß ¾Ö ˆ¯ÖµÖÖê Öß �Ö×−Ö•Ö¤Ï¾µÖê µÖÖÓ“Öê ¯Öã&ÖÔ̄ Ö&Öê ×¾Ö‘Ö™ü−Ö ÆüÖêŸÖê. 

×¾Ö×Æüü¸üß¯ÖÖÃÖã−Ö Ó̂“Ö ™üÖ�úß�ú›êüê •ÖÖ&ÖÖ-µÖÖ ˆ¬¾ÖÔ −Ö×»Ö�ê »ÖÖ ²ÖÃÖ¾Ö»Öê −Ö×»Ö�ê “µÖÖ ¾µÖÖÃÖÖ‡ŸÖŒµÖÖ ŸÖÖÓ²µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ‡Ô¯Ö´Ö¬µÖê Æêüê ÃÖµÖÓ¡Ö 

²ÖÃÖ¾Ö&µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯ÖÖ&µÖÖ“ÖÖ ¤üÖ²Ö ÃÖãº —ÖÖ»ÖÖ �úß Æêüê ÃÖµÖÓ¡Ö �úÖµÖÖÔ−¾ÖµÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÏ�úÏßµÖÖ �ú¸ü&µÖÖÃÖ ÃÖã ü̧¾ÖÖŸÖ �ú¸üŸÖê. Æê 

ÃÖµÖÓ¡Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö&Öê ²ÖÓ¤ü “ÖÖ»Öã �ú¸ü&µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ −ÖÖÆüß Æêüê ×¾Ö¿ÖêÂÖ. 

� µ Ö ¿Ö Ã¾ Ö ß  “Ö Ö “Ö 4Öß  :   ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´Öã�µÖ ˆ¬¾ÖÔ −Ö×»Ö�êú»ÖÖ Æêüê ÃÖÓµÖÓ¡Ö ²ÖÃÖ¾Öæ−Ö “ÖÖ“Ö&Öß ‘Öê&µÖÖŸÖ †Ö»Öß ¾Ö ŸÖê µÖÖê µÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂üê 

�úÖµÖÖÔ−¾ÖµÖßŸÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ´Öãôêûê ¯ÖÖ&µÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖÖê Ö¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÖ&Öß “ÖÖ“Ö&Öß ‘Öê&µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÖ&µÖÖŸÖß»Ö -ÖÖ ü̧ 

�ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ&Öß ×¯Ö&µÖÖµÖÖê µÖ †ÃÖ»Öê“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏµÖÖê Ö ¿ÖÖôê−Öê ×¤üü»ÖÖ. ¯ÖÏµÖŸ−ÖÖÓ−ÖÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ     

     —ÖÖ»Öê. 

´ÖÖ“ÖÔ 2008 ´Ö¬µÖê Æüê ÃÖµÖÓ¡Ö ²ÖÃÖ¾Ö&µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯Ö&Ö »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ²ÖÃÖê−ÖÖ ´Æü&Öã−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ µÖÖ ¯ÖÖ&µÖÖ“ÖÖ “ÖÆüÖ 

�ú¸ü&ÖêÃÖ,†®Ö Û¿Ö•Ö¾Ö&µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ× ÖŸÖ»Öê, ¾Ö ŸÖê ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüê. µÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ  ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−ÖÖ †Ö»ÖÖ.¾Ö  ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÆüôæÆüôæ ÃÖ¾ÖÔ 

•Ö&Ö Æêüê ¯ÖÖ&Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü&µÖÖÃÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖ    —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ“ÖÔ ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ Æêüê ÃÖµÖÓ¡Ö µÖ¿ÖÃ¾Öß¯Ö&Öê �úÖµÖÔ̧ üŸÖ †ÃÖæ−Ö  ÖÖ¾ÖÖŸÖ µÖÖ 

µÖÖê•Ö−Öê¾¤üÖ ȩ̂üê ×¯Ö&µÖÖ“Öê ¯ÖÖ&Öß ×´ÖôûŸÖ †ÖÆêüê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ µÖÖ†Ö ÖÖê¤ü¸ü ÆüÖê&ÖüÖ ȩ̂ �úÖê&ÖŸÖêÆüß ¡ÖÖÃÖ †Ö•Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ.   

µÖã×−Ö�ú ¾ÖÖò™ü̧ ü �Óú×›üü¿Ö−Ö¸ü Æêüê ¹ý.69600/-“Öê ÃÖµÖÓ¡Ö †ÃÖæ−Ö µÖÖ´Öãôê »ÖÖ�ÖÖê ¹ý¯ÖµÖê �Ö“ÖãÔ−Ö ²ÖÓ¤ü †ÃÖ»Öê»Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ¾Ö −Ö¾µÖÖ−Öê »ÖÖ�ÖÖê ¹ý¯ÖµÖê 
�Ö“ÖÔ �ú¹ý−Ö ÃÖãº �ú¸ü&µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ×Æüü µÖÖê•Ö−ÖÖ µÖÖ ÃÖµÖÓ¡ÖÖ´Öãôêûê µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öß †ÃÖæ−Ö  ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ µÖÖ´Öãôêûê −Ö¾ÖÃÓÖ•Öß¾Ö−Öß“Ö ×´ÖôûÖ»Öß 
†ÖÆêü. 


