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14 ¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö 73 ¾µÖÖ ‘Ö™üÖÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß †¾ÖµÖê, ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß
†ÖÆêü. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ †×¬Öú ÃÖÖ´Ö ²ÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß, ÃÖ¢Öê“Öê ×¾Öëú¦üßú¸üÖ, †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ˆ¬¤üŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×¾Öëú¦üßú¸üÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ëú¦ü
¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓú›ê †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ (devolution), ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ
†Ö×Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß ¥üÂ™üßúÖêÖ µÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖú¸üßŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
‘Ö™üú •ÖÃÖê ¿ÖêŸÖú¸üß, ´Ö×Æü»ÖÖ, µÖã¾Öú, †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß /•Ö´ÖÖŸÖß, ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏ×ÎúµÖê´Ö¬µÖê
ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
µÖÖê•ÖÖê“Öß ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß :14 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Öôûú™üßú¸üÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ×Ö¬Öß ÆüÖ êú¾Öôû ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃŸÖ¸üÖÃÖÖšüß“Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü †ÖµÖÖêÖÖ“ÖÖ
úÖ»ÖÖÓ›ü ×¤üÖÖÓú 1 ‹×¯ÖÏ»Ö 2015 ŸÖê 31 ´ÖÖ“ÖÔ 2020 †ÃÖÖ †ÖÆêü. 14 ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖ“ÖÖ ×Ö¬Öß
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö Öê¡Ö±úôû µÖÖ ×ÖúÂÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖæÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ×Ö¬Öß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖß 14 ¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ˆ‘Ö›üÖêŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖéúŸÖ ²ÖÑêú“µÖÖ ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü RTGS ¯ÖÏÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü 100% ¾ÖÖÔ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
µÖÖê•ÖÖê“Öê ×ÖúÂÖ ¾Ö †™üß ¿ÖŸÖá:14 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ •ÖÖ¸ü»Ö ²Öê×ÃÖú ÖÏ™Ñ ü ×Ö¬Öß ÆüÖ ÃÖÖ 2011 “µÖÖ
•ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ Öê¡Ö±úôû µÖÖ ×ÖúÂÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ¯Ö¸ü±úÖò´ÖÔÃÖ ÖÏ™ò ü“ÖÖ ×Ö¬Öß ÆüÖ ÃÖÖ
2014-15 µÖÖ †ÖÙ£Öú ¾ÖÂÖÖÔ“Öêê »ÖêÖÖ¯Ö×¸üÖÖ ×¤üÖÖÓú 31 †òÖÖÃ™ü 2016 †Öê¸ü ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†¿ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖÖ 80 ÖãÖ ¾Ö ÖÏÖ´Ö¯Ö“ÖÖÓµÖŸÖßÖê Ã¾ÖˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ´ÖÖÖß»Ö ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†¿ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖÖ 20 ÖãÖ †¿Öß ‹æúÖ 100 ÖãÖÖ¯Öîúß 85 ÖãÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üŸÖß»Ö †¿ÖÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö Öê¡Ö±úôû µÖÖ ×ÖúÂÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.

2

µÖÖê•ÖÖê“Öê ±úÖµÖ¤êü:1. 14 ¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ 100% ×Ö¬Öß £Öê™ü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ¸ü
†ÃÖ»ÖêÖê ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÃÖ ×Ö¬Öß ŸÖÖŸúÖôû ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ
Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÎú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖúÖÃÖ úÖ´Öê ÆüÖŸÖß ‘Öê‰úÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖê‡»Ô Ö.
2. ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ×Ö¬Öß ÆüÖ »ÖÖêúÃÖÆü³ÖÖÖßµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¹ýÖ ÖÖ¾ÖÃÖ³Öê“Öß †ÓŸÖß´Ö
´ÖÖµÖŸÖêÖÓŸÖ¸ü úÖ´ÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ÆüÖê‰úÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÎú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß úÖ´Öê ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Ö ¯ÖæÖÔ
ÆüÖê‰úÖ ×Ö¬Öß Ö“ÖÔ ¤êüÖß»Ö ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»ÖêÖê ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖêÃÖÖšüß
ÖÖ¾ÖÖÃÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓú›êü •ÖÖµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ³ÖÖÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
3. ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü 5 ¾ÖÂÖÖÕ´Ö¬µÖê ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰úÖ ÖÖ¾ÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö
•ÖÖŸÖêÃÖ “´ÖÖ—Öê Ã¾Ö¯ÖÖŸÖß»Ö ÖÖ¾Ö” Æüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖêÃÖÖšüß µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¾Ö †ÖÆêü.
×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÖê¾ÖÖ
†.Îú.

×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖ

1
2
3
4
5

10 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖ
11 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖ
12 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖ
13 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖ
14 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖ

×Ö¬Öß ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
×•Ö.¯Ö.ÃŸÖ¸ü ¯ÖÓ.ÃÖ.ÃŸÖ¸ü
ÖÏÖ.¯ÖÓ.ÃŸÖ¸ü
100 %
100 %
20 %
30 %
50 %
10 %
20 %
70 %
100 %

 14 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖëÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Öôûú™üßú¸üÖÖÃÖÖšüß
†Öã¤üÖÖ ¤êüÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü †ÖµÖÖêÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖÓ›ü ×¤üÖÖÓú 1 ‹×¯ÖÏ»Ö 2015 ŸÖê 31 ´ÖÖ“ÖÔ
2020 †ÃÖÖ †ÖÆêü.
 14 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ×Ö¬Öß êú¾Öôû ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ
ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üÖÃÖÖšüß“Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü.
 ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ×Ö¬Öß ²Öê×ÃÖú ÖÏÑ™ü ¾Ö ¯Ö¸ü±úÖò´ÖÔÃÖ ÖÏÑ™ü µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
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×Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ¸üÖÖ“Öê ×ÖúÂÖ
†.Îú
1
2

×ÖúÂÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ( ÃÖÖ 2011 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü )
ÖÏÖ´ÖßÖ Öê¡Ö±úôû
‹æúÖ

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
90 %
10 %
100 %

ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖÖ 14 ¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ×Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ¸üÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß
 ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸üú›æüÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ 1030 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÓÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ Öê¡Ö±úôû µÖÖ ×ÖúÂÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ 1030 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖß
14 ¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ˆ‘Ö›üÖêŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖéúŸÖ ²ÖÑú ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü RTGS
(Real time Gross settlement ) ²ÖÑ×úÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß«üÖ¸êü ¾ÖÖÔ ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖÖê.
14 ¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖ ÃÖÖ 2016-17 ŸÖê ÃÖÖ 2019-2020 ×Ö¬Öß ¾Ö
Ö“ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
 úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ 1030 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß´Ö¬µÖê “†Ö´Ö“ÖÖ ÖÖ¾Ö, †Ö´Ö“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ”
µÖÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖßµÖ »ÖÖêúÃÖÆü³ÖÖÖßµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß
†ÃÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê«üÖ¸êü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÎú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖ´ÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖê«üÖ¸ê ÃÖÖ 2016-17 “ÖÖ ×¤ü›ü¯Ö™ü ¾ÖÖÙÂÖú ×¾ÖúÖÃÖ
†Ö¸üÖÖ›üÖ ¾Ö ÃÖÖ 2016-17 ŸÖê ÃÖÖ 2019-2020 µÖÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ¤ãü¯¯Ö™ü ²ÖéÆüŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ
†Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü †Ö¸üÖÖ›ü¶ÖÃÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ 1030 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“Öê
†Ö¸üÖÖ›êü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖßú›æüÖ ”ûÖÖÖß ú¸üÖêŸÖ
†Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
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14 ¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×Ö¬Öß“Öê ×¾Ö³ÖÖÖ×ÖÆüÖµÖ
×Ö¬Öß“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
†. ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ú»µÖÖÖ 10 %
²Ö. †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ.
ú.†Ö¸üÖê µÖ, ×¿ÖÖÖ, ˆ¯Ö×•Ö×¾ÖúÖ ( Livelihood ) 25 %
¾Ö¸üß»Ö †,²Ö ¾Ö ú ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖ´Ö¬µÖê ×Ö¬Öß ¸üÖÖæÖ šêü¾ÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü
×Ö¬Öß´Ö¬ÖæÖ ¾Ö¸üß»Ö †,²Ö ¾Ö ú ´Ö¬µÖê Ö´Öã¤ü ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü Ö“ÖÔ ú¸üÖê ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú
ÃÖæ“ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÖÆêü.
›ü. ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß úÖ´Öê ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÎú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›ü ú¹ýÖ
†Ö¸üÖÖ›üµÖÖ´Ö¬µÖê Ö“ÖÖÔ“Öê ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ.
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14 ¾ÖÖ ëú×¦üµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖÖ 2015-2016 ŸÖê ÃÖÖ 2019-2020 ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ
×Ö¬Öß“Öß ×¾ÖÖŸÖ¾ÖÖ¸üß ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.

†.ÖÓ

ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öê ÖÓÖ¾Ö

ÃÖÖ 2015-16
ÃÖÖ 2016-17
´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»Öê
´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»Öê
†Öã¤üÖÖ ¸üŒú´Ö
†Öã¤üÖÖ
¹ý¯ÖµÖê
¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê

ÃÖÖ 2017-18 ŸÖê ÃÖÖ 2019-20 ´Ö¬µÖê ×´ÖôûÖÖ¸êü
ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ
¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê‹ãúÖ ‹ú×¡ÖŸÖ
‹ãúÖ ‹ú×¡ÖŸÖ †Öã
‹ã¤úÖüÖÖ‹ú×¡ÖŸÖ
¸üŒú´Ö ÃÖÖ
¸üŒú´Ö ÃÖÖ
¸üŒú´Ö ÃÖÖ
2017-18
2018-19
2019-20

1
úÖÖ»Ö
53035194 73436532 84849454 98155272 132628855
2
¯ÖÆüÖôûÖ
58946082 81621193
94306110 109094890 147410628
3
“ÖÓ¤üÖ›ü
47869011 66283045 76584229
88593921 119709416
4 ÖÖÖ²ÖÖ¾Ö›üÖ 10528955 14579186 16844967 19486540
26330501
5
ú¸ü¾Öß¸ü 108047148 149610236 172861468 199969046 270201128
6
†Ö•Ö¸üÖ
30144110 41739810 48226680 55789431 75383504
7
³Öã¤ü¸üÖ›ü
37567182 52018355
60102635 69527735
93946904
8
×¿Ö¸üÖôê û ü
71484680 98983082 114366246 132300792 178766786
9 ÆüÖŸÖúÖÓÖ»Öê 108763116 150601618 174006924 201294128 271991602
10 Ö›üØÆü»Ö•Ö 45970817 63654663 73547364 85080824 114962468
11 ¸üÖ¬ÖÖÖÖ¸üß 48703767 67438911
77919731
90138851 121796948
12 ¿ÖÖÆæü¾ÖÖ›üß
47253938 65431369
75600192 87455570 118171260
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ
668314000 925398000 1069216000 1236887000 1671300000
‹ãúÖ ‹Óú¤ü¸ü

ÃÖÖ 2015-16 ŸÖê
ÃÖÖ 2019-20
´Ö¬µÖê ‹ãúÖ
‹ú×¡ÖŸÖ ¸üŒú´Ö
¹ý¯ÖµÖê

442105307
491378903
399039622
87770149
900689026
251283535
313162811
595901586
906657388
383216136
405998208
393912329
5571115000

14 ¾ÖÖ ëú×¦üµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖÖ 2016-17 ×Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ¸üÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
†.
ÖÓ.
1
2

ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
•ÖÖ¸ü»Ö ²Öê×ÃÖú
ÖÏÑ™ü
¯Ö¸ü±úÖò´ÖÕÃÖ ÖÏÑ™ü

‹ãúÖ

¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Öê»Öê †Öã¤üÖÖ

ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö Öê¡Ö±úôû
¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ êú»Öê»Öê
†Öã¤üÖÖ

92.53 úÖê™üß

92.53 úÖê™üß

12.13 úÖê™üß

12.13 úÖê™üß

104.66 úÖê™üß

104.66 úÖê™üß

¿Öê¸üÖ

ÃÖ¤ü¸ü“Öê ÃÖ¾ÖÔ †Öã¤üÖÖ RTGS
²ÖÑúàÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
1030 ÖÏÖ.¯ÖÓ. “Öê ÖÖŸÖê¾Ö¸ü ¾ÖÖÔ ú¸üÖêŸÖ

†Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
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ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶Ö“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖê.
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ×Ö¬Öß“Öê ÃÖãµÖÖêµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ.
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ‹úÖÛŸ´Öú ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú ú¸üÖê.
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ×¸üúÖÓ“ÖÖ †Ö×Ö ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬ÖÖê.
»ÖÖêúÃÖÆü³ÖÖÖÖŸÖãÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖ«üÖ¸êü †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ
ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß.
 ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ×¸üú, »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖŸÖæÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
 ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü 14 ¾µÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖ“ÖÖ ×Ö¬Öß ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖêú
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê †Ö´Ö“ÖÖ ÖÖ¾Ö, †Ö´Ö“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ
†Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤üÖÖÓú 04 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2015 ¸üÖ•ê Öß“Öê ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ¾ÖµÖê
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.






ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
ÃÖÖ 2016-17 ŸÖê ÃÖÖ 2019-2020
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü
Í
¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖÃÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖÖÙÂÖú
²ÖéÆüŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ

¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¾ÖÖÙÂÖú
éúŸÖß †Ö¸üÖÖ›üÖ
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14 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ úÖ´Öê ÃÖã¹ý ú¸üÖêÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ, ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖµÖŸÖÖ
¾Ö úÖµÖÖÔ¸Óü³Ö †Ö¤êü¿Ö ×¾ÖÂÖµÖß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß †ÖãÃÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü.
†) ¯ÖÏú»¯Ö †Æü¾ÖÖ»ÖÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö ÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú úÖ´ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
úÖ´ÖÖ“Öß ×Öú›ü, úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö, †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ †£ÖÔÃÖÓúÛ»¯ÖµÖ ŸÖ¸üŸÖã¤ü, ŸÖÖÓ×¡Öú †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê úÖ´Ö
ÆüÖŸÖß úÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †×³Ö¯ÖÏÖµÖ, ±ú»Ö×ÖÂ¯ÖŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öß Ö´Öã¤ü ú¹ýÖ
ÖÖ¾Ö †Ö¸üÖÖ›üµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü ¯ÖÏŸµÖêú úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖêŸÖ µÖê¾ÖæÖ ŸÖÖ»ÖãúÖÃŸÖ¸üßµÖ ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖßÖê
ÃÖ¤ü¸ü“Öê ¯ÖÏú»¯Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ”ûÖÖÖß ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾ÖêŸÖ.
²Ö) ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ1. Ö™üÃŸÖ¸üßµÖ ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖßú›æüÖ ”ûÖÖÖß êú»Öê»µÖÖ ¾Ö ŸÖÖÓ×¡Öú¥üÂ™ü¶Ö µÖÖêµÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶ÖÃÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ †ÓŸÖß´Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü‡Ô»Ö.
2. ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“Öß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶ÖÃÖ †ÓŸÖß´Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ Æüß“Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †Ö¸üÖÖ›ü¶ÖÃÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ Öé×ÆüŸÖ ¬Ö¸üÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
3. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ˆ¯ÖÎú´Ö/úÖ´Ö/ ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖ
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ŸÖÖÓ×¡Öú ×¾Ö³ÖÖÖÖú›æüÖ ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖ×ÃÖú
ÃÖ³ÖêŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü‡Ô»Ö.
ú) ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ¾Ö ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖµÖŸÖÖ1. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ¿ÖÖÃÖ×úµÖ †ÖÙ£Öú ×ÖúÂÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖê ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ
úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ŸÖÖÓ×¡Öú †×¬ÖúÖ¸üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸êü»Ö ¾Ö ŸÖê ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ÃÖÖ´Ö
ŸÖÖÓ×¡Öú ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ¯ÖÖšü×¾Ö»Ö.
2. ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öêú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖê ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
ŸÖÖÓ×¡Öú †×¬ÖúÖ¸üß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸êü»Ö.
3. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖÃÖ ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüŸÖß»Ö.
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4. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶Ö´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤üÖÖÓú 31
•ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 2013 ´Ö¬µÖê Ö´Öã¤ü êú»ÖêÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö¢ÖßµÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü“µÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖµÖŸÖÖ
ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖ ×¤üÖÖÓú 31 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 2013 ´Ö¬µÖê Ö´Öã¤ü êú»ÖêÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö¢ÖßµÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü“µÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ
ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖµÖŸÖÖ ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. •µÖÖ µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ úÖ´Ö ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
†ÖÆêü ŸµÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖã“ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê Ö´Öã¤ü êú»Öê»ÖÖ ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ŸÖÖÓ×¡Öú
´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
›ü)ú×Ö×¾Ö¤üÖ ¾Ö úÖµÖÖÔ¸üÓ³Ö †Ö¤êü¿Ö1. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ŸÖÖÓ×¡Öú ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ
úÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¤ü¸ü“Öê úÖ´Öê •µÖÖ ´Öãôû µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê µÖÖ¯Öæ¾Öá †Öã–ÖêµÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú
ÃÖã“ÖÖÖÓ“µÖÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ‡Ô-×Ö×¾Ö¤üÖ úÖœêü»Ö.
2. •µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü, ŸµÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú
ÃÖæ“ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê Ö´Öã¤ü êú»Öê»ÖÖ ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖ»Öß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ŸµÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ
úÖµÖÖÔ¸üÓ³Ö †Ö¤êü¿Ö ¤êü‡Ô»Ö.
14 ¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ‘ÖêÖêŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ úÖ´ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †µÖ †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖæ“ÖÖÖ
 ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤üÖÖÓú 11 †ÖòÖÃ™ü 2016 ´Ö¬Öß»Ö ÃÖã“ÖÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà´Ö¬µÖê “†Ö¯Ö»Öê
ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦” ˆ³ÖÖ¸üÖß ¾Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖã“ÖÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö×¸ü“”êû¤ü Îú´ÖÖÓú 5.6 ´Ö¬Öß»Ö ÃÖã“ÖÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê 14
¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖ“ÖÖ ×Ö¬Öß µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖÖšüß (ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖê ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ 14 ¾ÖÖ
×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×Ö¬Öß“µÖÖ 10 % ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ×Ö¬Öß´Ö¬ÖæÖ µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖÖšüß Ö“ÖÔ ú¹ý
¿ÖúŸÖß»Ö. †£ÖÖÔŸÖ, 10 % ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ×Ö¬Öß´Ö¬ÖæÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ úÖ´ÖêÆüß ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¤ü¸ü Ö“ÖÔ 5% (10 % ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ×Ö¬Öß“µÖÖ 50 %) “µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ †ÃÖÖê
²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ÃÖ¤ü¸ü ×Ö¬Öß †¯Öã¸üÖ ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ Ö“ÖÔ 14 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö
†ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ 90 % †Öã¤üÖÖÖŸÖæÖ Øú¾ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ Ã¾Ö×Ö¬ÖßŸÖæÖ /´ÖãŒŸÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ÃÖ¤ü¸ü (ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê ÃÖÓÖÖúßú¸üÖ, ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ
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ÃÖê¾ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üÖê ‡.) ÃÖê¾ÖÖ µÖÖ ‡Ô- Ö¾ÆÔüÖÃÖ ÃÖê¾ÖÖÓÓŸÖÖÔŸÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖê¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü
ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤üÖÖÓú 31 †ÖòÖÃ™ü 2016 ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öã§üÖ Îú´ÖÖÓú 8 †¾ÖµÖê 14
¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ×Ö¬Öß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú »ÖÖ³ÖÖ£ÖáÃÖÖšüß/ µÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß Ö“ÖÔ ú¸üŸÖÖ
µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
14 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ×Ö¬Öß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¾Ö Öê¡Ö±úôû µÖÖ ×ÖúÂÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¸ü±úÖò´ÖÔÃÖ ÖÏ™Ñ ü ¯ÖÖ¡Ö ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖÖ ¸üŒú´Ö
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“µÖÖ 14 ¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ˆ‘Ö›üÖêŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖéúŸÖ ²ÖÑú
ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü RTGS ²ÖÑØúÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¾ÖŸÖ×¸üŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †ÃÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü ²ÖÖ²ÖŸÖ
´ÖÖ.´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü †Öã¤üÖÖ
†Ö¤êü¿ÖÖ†¾ÖµÖê ¾ÖÖÔ ú¸üÖêŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü †Ö¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê Ö´Öã¤ü ÃÖ¾ÖÔ †™üà“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖß ú¸üÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü †Ö¤êü¿ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖêŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê µÖÖ¤üßÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖ¾ÖÖÓÖß ¸üŒú´Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ 14 ¾ÖÖ
ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖ ²ÖÑú ¯ÖÖÃÖ²ÖãúÖ¾Ö¹ýÖ ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ú¸üÖ¾Öß. †Ö¤êü¿ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üŒú´Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê
¸üŒú´Ö •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öß ÖÃÖ»ÖêÃÖ †£Ö¾ÖÖ •ÖÖ¤üÖ •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖ»ÖêÃÖ ÃÖ¤ü¸ü²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ŸÖÖŸúÖôû ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß»ÖÖ »ÖêÖß ¤üµÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖÖ´Ö¬µÖê ú´Öß ¸üŒú´Ö •Ö´ÖÖ
†£Ö¾ÖÖ •ÖÖ¤üÖ ¸üŒú´Ö •Ö´ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»ÖêÃÖ †Ö£Öáú †×ÖµÖ×´ÖŸÖŸÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö, ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖß 14 ¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ²ÖÑú ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö ¾Ö ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú/ ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÃÖÓµÖãŒŸÖ Ã¾ÖÖÖ¸üßÖê ÆüÖêÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ
¸üÖ×Æü»Ö.
14 ¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ×Ö¬Öß ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤üÖÖÓú 04 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü
2015 †¾ÖµÖê ŸÖßÖ ×¤ü¾ÖÃÖßµÖ »ÖÖêúÃÖÆü³ÖÖÖßµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖæÖ ÃÖÖ 2016-17 ŸÖê
ÃÖÖ 2019-20 µÖÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ²ÖéÆüŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÎú´Ö šü¸ü¾ÖæÖ ŸµÖÖÃÖ ŸÖÖ»ÖãúÖÃŸÖ¸üßµÖ ”ûÖÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ”ûÖÖÖß ¯ÖæÖÔ ú¹ýÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ
×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶ÖÃÖ ÖÖ¾ÖÃÖ³ÖêÖê †ÓŸÖß´Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÎú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü Ö“ÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ
†Ö¸üÖÖ›ü¶Ö´Ö¬µÖê Ö´Öã¤ü úÖ´Öê, ˆ¯ÖÎú´Ö µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ×Ö¬Öß Ö“ÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖæÖ †µÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê †£Ö¾ÖÖ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ×Ö¬Öß Ö“ÖÔ ú¸üÖê“ÖÖ ÖÖÆüß.
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 ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ‘ÖêÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß úÖ´Öê ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖê•ÖÖêŸÖæÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ, ´ÖÓ•Öæ¸ü †£Ö¾ÖÖ
¯ÖÏÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü ÖÃÖÖ×¾ÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ µÖÖ¯Öã¾Öá úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖê•ÖÖêŸÖæÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê»Öß ÖÃÖÖ¾ÖßŸÖ µÖÖ“Öß
Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖê ‘µÖÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‹úÖ“Ö úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ¤ãü²ÖÖ¸ü Ö“ÖÔ
ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖê ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
 14 ¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ ×Ö¬Öß“Öê ×Æü¿ÖÖê²Ö šêü¾ÖÖê/ ŸµÖÖ“Öê ˆ¯ÖµÖÖê×ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖ¾ÖÔ
ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ýÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ýÖ ‘ÖêÖê †Ö×Ö ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖß ŸµÖÖÓ“Öê »ÖêÖê ×¯ÖÏµÖÖÃÖÖò°™üü µÖÖ ÃÖÓÖÖúßµÖ
†–ÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ šêü¾ÖÖê, ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öß ³ÖÖî×ŸÖú ¾Ö †ÖÙ£Ö ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖ“Öß
¾Ö ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü¸ü´ÖÆüÖ SIMNIC ¯ÖÏÖÖ»Öß´Ö¬µÖê ³Ö¸üÖê µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú/
ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ¸üÖÆüß»Ö µÖÖúÖ´Öß ŸµÖÖÓ“Öê¾Ö¸ü Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ
†ÃÖê»Ö.
 14¾ÖÖ ëú×¦üµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖ»Öê»Öß
úÖ´Öê ¯»ÖòÖ ¯»ÖÃÖ “Plan Plus (Version 2.0)” µÖÖ ÃÖÓÖÖú †Ö–ÖÖ¾Ö»Öß´Ö¬µÖê ³Ö¸üÖêŸÖ
µÖÖ¾ÖêŸÖ.
 ÃÖ¤ü¸ü “†Ö´Ö“ÖÖ ÖÖ¾Ö †Ö´Ö“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ” µÖÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ
†Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ, ŸµÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ×Ö¬Öß“Öê ˆ¯ÖµÖÖê×ÖŸÖÖ
‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ÃÖ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×•Ö»ÆüÖ
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“Öß ¸üÖ×Æü»Ö.
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“ÖÖî¤üÖ¾ÖÖ ëú×¦üµÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÓÖÖ •ÖÖ¸ü»Ö ¯Ö¸ü±úÖò´ÖÔÃÖ ÖÏÑ™ü“µÖÖ
×¾ÖŸÖ¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×ÖúÂÖ ¾Ö ÃÖ×ÖµÖÓ¡ÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖã“ÖÖÖ.
1. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÖÏÖ´ÖßÖ Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê »ÖêÖÖ¯Ö×¸üÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú,
Ã£ÖÖ×Öú ×Ö¬Öß »ÖêÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ÃÖÖ 2016-17 µÖÖ †ÖÙ£Öú ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯Ö¸ü±úÖò´ÖÔÃÖ
ÖÏ™Ñ ü ×´ÖôûµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ 2014-15 µÖÖ †ÖÙ£Öú ¾ÖÂÖÖÔ“Öê »ÖêÖÖ¯Ö×¸üÖÖ
×¤üÖÖÓú 31 †òÖÖÃ™ü,2016 †Öê¸ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖÖ¾Öê. •µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ×¤üÖÖÓú 31 †òÖÖÃ™ü
2016 †Öê¸ü Æüß †™ü ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖ †™üß“µÖÖ ¯ÖæŸÖÔŸÖê ú¸üßŸÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öê 80 ÖãÖ
×´ÖôûŸÖß»Ö. •µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ×¤üÖÖÓú 31 †òÖÖÃ™ü 2016 †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ Æüß †™ü ¯ÖæÖÔ ú¸üÖÖ¸ü
ÖÖÆüßŸÖ, ŸµÖÖÓÖÖ Æêü ÖãÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ÃÖÖ 2016-17 “Öê ¯Ö¸ü±úÖò´ÖÔÃÖ
ÖÏ™Ñ ü ×´ÖôûµÖÖú¸üßŸÖÖ †¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖß»Ö.
2. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ Ã¾ÖˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü¾Ö¸üß»Ö »ÖêÖÖ¯Ö×¸ü×ÖŸÖ »ÖêµÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖê Ã¾ÖˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ´ÖÖÖß»Ö ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ
¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. Ã¾ÖˆŸ¯Ö®ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüßú¸üßŸÖÖ 20 ¯Öîúß ×¤üÖÖÓú
28.4.2016 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ŸÖŒŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÖãÖ ×´ÖôûŸÖß»Ö.
†.Îúú
¾ÖÂÖÔ
×ÖúÂÖ
ÖãÖ
1
2016-17 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê »ÖêÖÖ¯Ö×¸üÖÖ
80 ÖãÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê Ã¾ÖˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü
20 ÖãÖ
Ã¾ÖˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü 10 % ¯ÖµÖÕŸÖ - 5 ÖãÖ
Ã¾ÖˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü 25 % ¯ÖµÖÕŸÖ - 10 ÖãÖ
Ã¾ÖˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü 50 % ¯ÖµÖÕŸÖ - 15 ÖãÖ
Ã¾ÖˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü 50 % ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ - 20 ÖãÖ
‹æúÖ
100 ÖãÖ
 ÃÖÖ 2016-17 “Öê ¯Ö¸ü±úÖò´ÖÔÃÖ ÖÏ™Ñ ü ×´ÖôûµÖÖú¸üßŸÖÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖß ¾Ö¸üß»Ö
ŸÖŒŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 100 ÖãÖÖÓ¯Öîúß ‹ú×¡ÖŸÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß 85 ÖãÖ ×´Öôû×¾ÖÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ
¸üÖÆüß»Ö.
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 ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö¸ü±úÖò´ÖÔÃÖ ÖÏ™Ñ ü ×´ÖôûÖêú×¸üŸÖÖ ×ÖúÂÖ ¯ÖãÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖ¡Ö ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖŸÖàÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
(90% ) ¾Ö Öê¡Ö±úôû (10% ) µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üÖêŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü.
 ¯Ö¸ü±úÖò´ÖÔÃÖ ÖÏ™Ñ ü †Öã¤üÖÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¤êüÖêŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ˆÛ¤ËüÂ™üÖ¾Ö¸ü“Ö Ö“ÖÔ
ú¸üÖ¾Öß. ‡ŸÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖ¾Ö¸ü Ö“ÖÔ ú¸üÖêŸÖ µÖê¾Öæ ÖµÖê.
 ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¾ÖÆüßŸÖ ˆ×¤üÂ™üÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß¾Ö¸ü ×Ö¬Öß Ö“ÖÔ êú»µÖÖÃÖ ŸÖß ¸üŒú´Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ·µÖÓÖú›æüÖ/ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓú›æüÖ ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖØÖµÖ¡ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß
†¬µÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

-

†¬µÖÖ

ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü (ÃÖ¾ÖÔ)

-

ÃÖ¤üÃµÖ

´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

-

ÃÖ¤üÃµÖ

†×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

-

ÃÖ¤üÃµÖ

×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ

-

ÃÖ¤üÃµÖ

ˆ¯Ö ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

-

×Ö´ÖÓ¡Öú

´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

-

†¬µÖÖ

†×ŸÖ¸üßŒŸÖ ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß, †×¬ÖúÖ¸üß ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ ü

-

ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ

ˆ¯Ö´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß (ÃÖ¾ÖÔ)

-

ÃÖ¤üÃµÖ

×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖãÖ

-

ÃÖ¤üÃµÖ

Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß (ÃÖ¾ÖÔ)

-

ÃÖ¤üÃµÖ

ˆ¯Ö´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß (ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ)

-

×Ö´ÖÓ¡Öú

×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß ÃÖ×´ÖŸÖß

*******************
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×•Ö»ÆüÖ ¾ÖÖÙÂÖú µÖÖê•ÖÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖÖ •ÖÖÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê
µÖÖê•ÖÖê“Öß ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
†) µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖ´Öê1. ¤üÆüÖ ¤ü±úÖ ³Öæ´Öß ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ.
2. “Ö²ÖãŸÖ·µÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸üÖê.
3. Ã´Ö¿ÖÖÖ¿Öê›ü“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö.
4. Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Ößú›êü •ÖÖÖÖ¸üÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö ¸üÃŸÖÖ.
5. Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü ãúÓ ¯ÖÖ ¾Ö ×³ÖŸÖß ‘ÖÖ»ÖÖê.
6. ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üÖê.
7. •Ö×´ÖÖ ÃÖ¯ÖÖ™üßú¸üÖ ¾Ö ŸÖôû±ú¸ü¿Öß ‘ÖÖ»ÖÖê.
ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê´Ö¬ÖæÖ ×Ö¬Öß ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ÖÖ¾Ö“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ‹úÖ ÖÖ¾ÖÖú×¸üŸÖÖ
ˆ¯Ö¸üÖŒê ŸÖ † ÃÖÖšüß •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 10.00 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ×Ö¬Öß †Öã–ÖêµÖ †ÖÆêü.
²Ö) ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ³Ö¾ÖÖ/úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖê1. Ö×¾ÖÖ ÖÏÖ.¯Ö.‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸üÖêú ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß †ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ.
2. •ÖãµÖÖ ÖÏÖ.¯Ö.‡´ÖÖ¸üŸÖà“Öß ¯ÖãÖÔ²ÖÖÓ¬ÖÖß /×¾ÖÃŸÖÖ¸ü.
²Ö ú×¸üŸÖÖ ‹úÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÃÖÖšüß •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 12.00 »ÖÖ ×Ö¬Öß †Öã–ÖêµÖ †ÖÆêü.
ú) ¿ÖÖÃÖÖ ¿Öã¬¤üß¯Ö¡Öú Îú•ÖÖÃÖã -2016/¯ÖÏ.Îú.210/¯ÖÓ¸üÖ-6 ×¤, 03/01/2017 ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö Ö¾ÖßÖ
úÖ´ÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÃÖã×¾Ö¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
1. ÖÏÖ.¯Ö.Æü§üßŸÖ †Öšü¾Ö›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ëú¦ü ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖê.
2. †ÖÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖÆüß¸üß¾Ö¸ü ÃÖÖî¸ü‰ú•Öì¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¤ãüÆêü¸üß ÆüÖŸÖ¯ÖÓ¯Ö ²ÖÃÖ×¾ÖÖê ŸÖÃÖê“Ö
•Ö»Ö¿Öã¬¤üßú¸üÖ †Ö¸ü †Öê ¯»ÖÖÓ™ü“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖê.
3. ÖÖ¾ÖŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÖÖôû úÖœæüÖ ÖÖ¾ÖŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖã¿ÖÖê³Ößú¸üÖ ú¸üÖê.
4. ‘ÖÖú“Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖê.
5. ³Öæ´ÖßÖŸÖ Ö™üÖ¸êü ²ÖÖÓ¬ÖÖê.
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µÖÖê•ÖÖê“Öê ×ÖúÂÖ ¾Ö †™üß ¿ÖŸÖá1. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß ´ÖÖÖÖß, šü¸üÖ¾Ö.
2. ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ´ÖÖ»Öúß“µÖÖ •ÖÖÖê“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ.ú
3. ×Ö¾Ö›ü»Öê»Öê úÖ´Ö ¸üÃŸÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ÖÖÓê¤ †ÃÖ»Öê»ÖÖü ÖÏÖ.¯Ö.Ö´ÖãÖÖ ÖÓ.26 “ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ.
4. ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß“ÖÖ ÖúÖ¿ÖÖ.
5. †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú.
µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß: ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ.»ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß,´ÖÖ.ÖÖ.¯ÖÖ»Öú´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖê¤üµÖ, ´ÖÖ.ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü, ´ÖÖ.†Ö´Ö¤üÖ¸ü,
´ÖÖ.×•Ö.¯Ö.¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö¸ü Ö´Öæ¤ü ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖß»Ö
úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
 ÃÖ¤ü¸ü ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ´Ö¬ÖæÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖß»Ö ×ÖúÂÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ êú»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
úÖ´ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ŸµÖÖÃÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß
•ÖÖŸÖê.
 ÃÖ¤ü¸ü †Ö¸üÖÖ›Ö ×•Ö.¯Ö. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿ÖßÖê †Ó×ŸÖ´Ö ´ÖÖµÖŸµÖê ú×¸üŸÖÖ ×•Ö»ÆüÖ
×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ú×¸üŸÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
 ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †Ö¸üÖÖ›üµÖÖÃÖ †Ó×ŸÖ´Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüŸÖê ¾Ö ´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ×“Ö¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü †Ö¸üÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö
úÖ´ÖÖÓÖÖ ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüŸÖÖŸÖ.
 ´ÖÓ•Öæ¸ü †Ö¸üÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ŸÖÖ»ÖãúÖ ×ÖÆüÖµÖ Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖÖ
úôû×¾ÖÖêŸÖ µÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öê ú›æüÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö (†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖÃÖÆü )¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖµÖŸÖê
ú×¸üŸÖÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
 Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ÖÏÖ.¯Ö.×¾Ö³ÖÖÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ”ûÖÖÖß ÆüÖê‰úÖ
×¾Ö¢ÖßµÖ ”ûÖÖÖß ú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ×•Ö.¯Ö. ú›êü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
 ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖú›üß»Ö ”ûÖÖÖß †ÓŸÖß ¹ý.10 »ÖÖ ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÓÖÖ ˆ¯Ö´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß
†×¬ÖúÖ¸üß (ÖÏÖ¯Ö) Æêü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ¾Ö ¹ý.10 »ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ¾Ö ¹ý 20 »ÖÖ
¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÓÖÖ ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß Æêü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ.
 ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öê úÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖµÖŸÖÖ , ×Ö×¾Ö¤üÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ, úÖµÖÖÔ¸üÓ³Ö
†Ö¤êü¿Ö ¾Ö ¯ÖÏŸµÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖê ú×¸üŸÖÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ (²ÖÖÓ¬Ö.)

15

µÖÖÓ“Öêú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.¾Ö ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×ÎúµÖÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖæÖÔ
êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
 úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß ÖãÃÖÖ¸ü ¤êüµÖêú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ
µÖê‰úÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ ú›æüÖ ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
 ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê ú×¸üŸÖÖ ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ˆ¯Ö´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß (ÖÏÖ¯Ö) ¾Ö
´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü Æêü †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖê•ÖÖê“Öê ±úÖµÖ¤ê1. ¤üÆüÖ/¤ü±úÖ ³Öæ´Öß ÃÖÖê‡Ô´Öãôêû ´ÖéŸÖ¤êüÆüÖ¾Ö¸ü †ÓŸµÖÃÖÓÃúÖ¸ü ú¹ýÖ ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö¬Öß ú¸üÖê ÃÖÖê‡Ô“Öê ÆüÖêÖÖ¸ü
†ÖÆêü.
2. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß †ªÖ¾ÖŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ —ÖÖ»Öê´Öãôêû ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ú¸üÖê ¾Ö
ÖÖÖ¸üßúÖÓÖÖ ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê ÃÖã»Ö³Ö ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü.
3. ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšü ÃÖÖêµÖ, ¿Öã¬¤ü ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ , •Ö»ÖÃ¡ÖÖêŸÖÖÓ“Öê ²Öôûú™üßú¸üÖË, ‘ÖÖú“Ö¸üÖ ¾Ö
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ‡. ÃÖÖêµÖß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü.
ÃÖã»Ö³Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.
1. ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ú›üß»Ö ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú.¤ü¤ü³Öæ/2010/
¯ÖÏ.Îú.62/ ×¤ü.16/9/ü2010
2. ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú.•ÖÖÃÖã-2015/¯ÖÏ.Îú.59/µÖÖê-6 ×¤ü.31/10/2015
3. ¿ÖÖÃÖÖ ¿Öã¬¤üß¯Ö¡Öú Îú•ÖÖÃÖã -2016/¯ÖÏ.Îú.210/¯ÖÓ¸üÖ-6 ×¤, 03/01/2017
*********************
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×•Ö»ÆüÖ ¾ÖÖÙÂÖú µÖÖê•ÖÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖÖ ÖÖÖ¸üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê
µÖÖê•ÖÖê“Öß ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖã“ÖÖÖ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖ 2011 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖê ÖãÃÖÖ¸ü 5000 ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ×Ö¬Öß ×´Öôû×¾ÖÖê ú×¸üŸÖÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖß»Ö
¯Ö×¸ü.Îú.1.2 ŸÖê 1.9 ´Ö×¬Ö»Ö úÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß 90 ™üŒêú ¿ÖÖÃÖÖ ×Ö¬Öß †Öã–ÖêµÖ †ÃÖæÖ ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ 10 ™üŒêú
×Ö¬Öß ÆüÖ ÖÏÖ.¯Ö.Öê Ã¾Ö×Ö×¬ÖŸÖæÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü Ã¡ÖÖêŸÖÖŸÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ.
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖ´Öê1.1 ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¬¤ü ×¾ÖúÖÃÖ.
1.2 ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšü ×¾ÖúÖÃÖ.
1.3 ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×¤ü¾ÖÖ²Ö¢Öß ÃÖÖêµÖ.
1.4 ²ÖÖÖ²ÖÖß“Öê, ˆªÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê.
1.5 ÖÖ¾ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÃŸÖê ú¸üÖê.
1.6 ÖÏÖ´Ö ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖê.
1.7 ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ³Öã×´ÖÖŸÖ ÖÖ»µÖÖÓ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸üÖê.
1.8 ”ûÖê™ü¶Ö †Öêœü¶Ö¾Ö¸ü ‘ÖÖ™ü/ ÃÖÖú¾Ö ²ÖÖÓ¬ÖÖê.
1.9 †³µÖÖÃÖ ëú¦ü/ ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ/ •µÖêÂšü ÖÖÖ×¸üúÖÓÃÖÖšüß ×¾Ö¸ÓüÖãôûÖ ëú¦ü ²ÖÖÓ¬ÖÖê.
ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß ×´ÖôæûÖ ‹ú ¾ÖÂÖÖÔú×¸üŸÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 50 »ÖÖÖ
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 5 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 2 úÖê™üß ¹ý¯ÖµÖê †Öã–ÖêµÖ †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖê•ÖÖê“Öê ×ÖúÂÖ ¾Ö †™üß ¿ÖŸÖá1. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß ´ÖÖÖÖß , ÖÏÖ´Ö ÃÖ³ÖêÖê úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¹ýÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê“ÖÖ
šü¸üÖ¾Ö.
2. ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ´ÖÖ»Öúß“µÖÖ •ÖÖÖê“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ.ú
3. ×Ö¾Ö›ü»Öê»Öê úÖ´Ö ¸üÃŸÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ÖÖÓê¤ †ÃÖ»Öê»ÖÖü ÖÏÖ.¯Ö.Ö´ÖãÖÖ ÖÓ.26 “ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ.
4. ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß“ÖÖ ÖúÖ¿ÖÖ.
5. †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú.
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µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß: ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ.»ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß,´ÖÖ.ÖÖ.¯ÖÖ»Öú´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖê¤üµÖ,´ÖÖ.ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü, ´ÖÖ.†Ö´Ö¤üÖ¸ü,
´ÖÖ.×•Ö.¯Ö.¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¬Öß“µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ú×¸üŸÖÖ
×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
 ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÓ ú×¸üŸÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÃÖ ×Ö¬Öß ´ÖÓ•Öæ¸ü ÆüÖêÖê ú¸üßŸÖÖ ¯ÖÖ¡Ö
ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“µÖÖ µÖÖ¤üßÃÖ ×•Ö.¯Ö.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê.
 ÃÖ¤ü¸ü †Ö¸üÖÖ›Ö ×•Ö.¯Ö. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿ÖßÖê †Ó×ŸÖ´Ö ´ÖÖµÖŸµÖê ú×¸üŸÖÖ ×•Ö»ÆüÖ
×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ú×¸üŸÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
 ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †Ö¸üÖÖ›üµÖÖÃÖ †Ó×ŸÖ´Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüŸÖê ¾Ö ´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ×“Ö¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü †Ö¸üÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö
úÖ´ÖÖÓÖÖ ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüŸÖÖŸÖ.
 ´ÖÓ•Öæ¸ü †Ö¸üÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“Öß ¾Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ×Ö¬Öß“Öß µÖÖ¤üß ŸÖÖ»ÖãúÖ ×ÖÆüÖµÖ Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ
†×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖÖ úôû×¾ÖÖêŸÖ µÖêŸÖê.
 ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖß»Ö ×ÖúÂÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¾Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ×Ö¬Öß“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ ÖÏÖ´Ö ÃÖ³ÖêÖê úÖ´ÖÖÓÓ“Öß
×Ö¾Ö›ü ú¹ýÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÓÖÖ ÖÏÖ´Ö ÃÖ³ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü‡»Ô Ö .
 ÃÖ¤ü¸ü ÖÏÖ´Ö ÃÖ³ÖêÖê ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ ‹ú¡ÖßŸÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖÃÖ ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß
´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüŸÖß»Ö.
 ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß ´ÖÓ•Öæ¸ü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö(†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖÃÖÆü ) ´ÖÖµÖŸÖê ú×¸üŸÖÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
 ´ÖÓ•Öæ¸ü †Ö¸üÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ‹æúÖ ¸üú´Öê“µÖÖ 10 ™üŒêú ¸üŒú´Ö ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖê
Ã¾Ö×Ö¬Öß ´Ö¬ÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖÖúÂÖÔ ´ÖãµÖ »ÖêÖÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê
ÖÖ¾Öê úÖœæüÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
 ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ÖÏÖ.¯Ö.×¾Ö³ÖÖÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ”ûÖÖÖß ÆüÖê‰úÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ”ûÖÖÖß ú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ ×¾Ö¢Ö
×¾Ö³ÖÖÖ ×•Ö.¯Ö. ú›êü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
 ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖú›üß»Ö ”ûÖÖÖß †ÓŸÖß ¹ý.10 »ÖÖ ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÓÖÖ ˆ¯Ö´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß
†×¬ÖúÖ¸üß (ÖÏÖ¯Ö) Æêü ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ¾Ö ¹ý.10 »ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ¾Ö ¹ý 20 »ÖÖ ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÓÖÖ
´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß Æêü ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ.
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 ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öê úÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖµÖŸÖÖ , ×Ö×¾Ö¤üÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ, úÖµÖÖÔ¸üÓ³Ö †Ö¤êü¿Ö ¾Ö
¯ÖÏŸµÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖê ú×¸üŸÖÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ (²ÖÖÓ¬Ö.) µÖÖÓ“Öêú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü
êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.¾Ö ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖæÖÔ êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
 úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß ÖãÃÖÖ¸ü ¤êüµÖêú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ
µÖê‰úÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ ú›æüÖ ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
 ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê ú×¸üŸÖÖ ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ˆ¯Ö´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß (ÖÏÖ¯Ö)¾Ö
´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü Æêü †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖê•ÖÖê“Öê ±úÖµÖ¤êü1. ´ÖÖêšüµÖÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“ÖÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¬¤ü ×¾ÖúÖÃÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾ÖúÖÃÖëú¦ü ´ÆüÖæÖ ×¾ÖúÃÖßŸÖ
ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü.
2. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“ÖÖ †Ö£Öáú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,ÃÖÖÓÃéúŸÖßú, †ÖîªÖê×Öú , éúÂÖß †ÖîªÖê×Öú †Ö×Ö
¾ÖÖ×ÖÛ•µÖú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÖÖê ŸÖê£Öß»Ö ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ ¤ü•Öì¤üÖ¸ü ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß
¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ŸÖÖê›üß“µÖÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¾Ö ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü.
ÃÖã»Ö³Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê1. ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú. ¾Æüß¯Öß‹´Ö 2610/¯ÖÏ.Îú.129/¯ÖÓ¸üÖ-4 ×¤üÖÖÓú 16 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2010.
2. ¿ÖÖÃÖÖ ¿Öã¬¤üß¯Ö¡Öú Îú.¾Æüß¯Öß‹´Ö 2610/¯ÖÏ.Îú.129/¯ÖÓ¸üÖ-4 ×¤üÖÖÓú 20 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 2011
3. ¿ÖÖÃÖÖ ¿Öã¬¤üß¯Ö¡Öú Îú.¾Æüß¯Öß‹´Ö 2610/¯ÖÏ.Îú.272/¯ÖÓ¸üÖ-4 ×¤üÖÖÓú 15 ´ÖÖ“ÖÔ 2013
4. ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ . ¾Æüß¯Öß‹´Ö 2015/¯ÖÏ.Îú.59/¯ÖÓ¸üÖ-6×¤üÖÖÓú 1 †ÖòÖÃ™üü 2016
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ÃÖÖ 2011 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖê ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“Öß
ŸÖÖ»ÖãúÖ×ÖÆüÖµÖ µÖÖ¤üß
†
ÖÓ
1

ŸÖÖ»ÖãúÖ

†Ö•Ö¸üÖ

†
ÖÓ
8

1 ˆ¢Öæ¸ü
2 †Ö•Ö¸üÖ

³Öã¤ü¸üÖ›ü

2

1 ´Ö×›ü»ÖÖê ²Öã
2 ÖÖ¸üÖÖê™üß

“ÖÓ¤üÖ›ü

3
1

“ÖÓ¤üÖ›ü

1
2
3
4
5
6
7
8

ú›üÖÖÓ¾Ö
×Ö•Ö¾ÖÖê
Æü»ÖúÖá
ú.Öæ»Ö
ÖêÃÖ¸üß
´ÖÆüÖÖÖÓ¾Ö
²Ö›üµÖÖ“Öß¾ÖÖ›üß
³Ö›üÖÖÓ¾Ö

Ö›üØÆü»Ö•Ö

4

úÖÖ»Ö

5
1
2
3
4
5
6
7
8

´ÆüÖú¾Öê
ÃÖãôûãú›ü
×“ÖÖ»Öß
×ÃÖ¬¤üÖê»Öá
²ÖÖê¸ü¾Ö›êü
´ÖÖî•Öê ÃÖÖÓÖÖ¾Ö
úÖ¯Ö¿Öß/(²ÖÖôûßÎêú)
úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓÖÖ¾Ö

¯ÖÆüÖôûÖ

6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

²Ö×Æü¸êü¾ÖÖ›üß
¾ÖÖ›üß¸üŸÖÖ×Ö¸üß
´ÖÖ»Öê
µÖ¾Ö»Öæ•Ö
úÖêŸÖÖê»Öß
ÃÖÖŸÖ¾Öê
úôêû
¯ÖÖê»Öì/šüÖÖê
úÖê›üÖê»Öß

¿ÖÖÆæü¾ÖÖ›üß

7
1

ÃÖ¹ý›ü

ŸÖÖ»ÖãúÖ

ú¸ü¾Öß¸ü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Öê»Öá
²ÖÖ»ÖàÖÖ
ŸÖÖ´ÖÖÖÓ¾Ö
¾ÖÖ¿Öß
×¿Ö¸üÖê»Öß ¤ãü
úÖê¯ÖÖ›ìü
úÖê¸üß¾ÖÖ›üß
¯ÖÖ›üôûß Öã
¯Ö×¸üŸÖê
×ÖÖ¾Öê ÖÖ
Ø“Ö“Ö¾ÖÖ›ü
¾ÖÖú¸êü
×“ÖÖ»Öß
Öã×¯Ö¸êü
×ÖÖ¾Öê ¤ãüÖÖ
úÖê¸üß
´ÖÖê¸êü¾ÖÖ›üß
×¿ÖÖÖÖ¯Öæ¸ü
¾ÖÃÖÖ›êü
ÃÖÖÓÖ¹ýôû
ÖÖê.×¿Ö¸üÖÖÓ¾Ö
ˆ•ÖôûÖ‡Ô¾ÖÖ›üß
×¿ÖµÖê
úôÓû²Öê ŸÖ.šüÖÖê
¾Öôûß¾Ö›êü
ÖÖÓ¬ÖßÖÖ¸ü
´Öã›üØ¿ÖÖß
¾Ö›üÖÖê
¯ÖÖ“ÖÖÖÓ¾Ö
ˆ“ÖÖÖÓ¾Ö

1
2
3
4
5

×šüú¯Öæ»Öá
¸üÖ¬ÖÖÖÖ¸üß
úÖ ¾ÖÖôû¾Öê
ÃÖ¸ü¾Ö›êü
¸üÖ×¿Ö¾Ö›êü ²Öã//

¸üÖ¬ÖÖÖÖ¸üß

9

†
ÖÓ
10

ŸÖÖ»ÖãúÖ

ÆüÖŸÖúÖÓÖ»Öê
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ÃÖÖ•ÖÖß
ŸÖôûûÓ ¤üÖê
ÖÖê“Öß
»ÖÖ™ü¾Ö›êü
•ÖãÖê ¯ÖÖ¸üÖÖ¾Ö
ŸÖôûÃÖÓ¤êü
†Ó²Ö¯Ö
¸üÖÓÖÖêôûß
Ö¾Öê ¯ÖÖ¸üÖÖ¾Ö
Ö¸Óü¤êü
‡ÓÖôûß
ÖÖêŸÖ¾ÖÖ›üß
¾ÖÖ.ŸÖ.¾Ö›üÖÖ¾Ö
ÃÖÖ¾Ö›ìü
×úÖß
µÖôûÖã›ü
‘ÖãÖúß
´ÖÖÖÖÖ¾Ö
ÖÖÖÖ¾Ö
™üÖê¯Ö
†ÖôûŸÖê
³ÖÖ¤üÖê»Öê
Æêü»Öì
¹ý‡Ô
ãÓú³ÖÖê•Ö
ÆüÖŸÖúÖÓÖ»Öê
“ÖÓ¤æü¸ü
ŸÖÖ¸ü¤üÖôû
¹ýú›üß
¯Ö.úÖê›üÖê»Öß
¸üëü¤üÖôû
úÖê¸üÖê“Öß
Æãü¯Ö¸üß
×¿Ö¸üÖê»Öß
ú²ÖÖæ¸ü

†
ÖÓ
11

ŸÖÖ»ÖãúÖ

×¿Ö¸üÖêôû
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ˆ´Öôû¾ÖÖ›ü
†ÖÖ¸ü
™üÖúôûß
×¿Ö¸ü™üß
†•ÖãÖÔ ¾ÖÖ›ü
ÖÖê¿Ö¾ÖÖ›üß
ŸÖê¸ü¾ÖÖ›ü
×¿Ö¸ü¤ü¾ÖÖ›ü
‘ÖÖêÃÖ¸ü¾ÖÖ›ü
†Ö»ÖÖÃÖ
Æêü¸ü¾ÖÖ›ü
¬Ö¸üÖÖã¢Öß
×“Ö¯Ö¸üß
úÖê£Öôûß
™üÖú¾Ö›êü
†Ö×ú¾ÖÖ™ü
×¿Ö¸üœüÖêÖ
¤ü¢Ö¾ÖÖ›ü
µÖ›ÒüÖ¾Ö
¤üÖÖÖêôûß
ˆ¤üÖÖ¾Ö
ÖÖÓ¤üÖß
»ÖÖ™ü
×¿Ö¸üÖêôû
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×•Ö»ÆüÖ ¾ÖÖÙÂÖú µÖÖê•ÖÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ú ¾ÖÖÔ ÖÏÖ´ÖßÖ ×ŸÖ£ÖÔÖê¡Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ
µÖÖê•ÖÖê“Öß ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ú ¾ÖÖÔ ¤ü•ÖÖÔ :ü ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÔ³Ö¸üÖŸÖ 1 »ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ³ÖÖ×¾ÖúÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ
¯ÖÖê×»ÖÃÖ †×¬ÖÖú µÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ×ŸÖ£ÖÔÖê¡ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß
ÃÖ´ÖÖê¸ü ú ¾ÖÖÔ ¤ü•ÖÖÔ ×´ÖôûÖê ú×¸üŸÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÃÖ ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖêŸÖ ú ¾ÖÖÔ
ÖÏÖ´ÖßÖ ×ŸÖ£ÖÖê¡Ö ´ÆüÖæÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüÖêŸÖ µÖêŸÖê.
µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖã“ÖÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖ µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ´Öê
ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
1. µÖÖ¡ÖÖÃ£ÖôûÖ ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ´ÖãµÖ ¸üÃŸµÖÖ ¯ÖµÖÔŸÖ“ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö ¸üÃŸÖÖ
2. ¯ÖÖêÆüÖê“Ö ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö£Ö×¤ü¾Öê ˆ³ÖÖ¸üÖê.
3. ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ™üÖúß ²ÖÖÓ¬ÖÖê ¾Ö ÖôûÖ«üÖ¸êü ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖê.
4. ×ŸÖ£ÖÔÖê¡Ö Ö¤üß Øú¾ÖÖ †ÖêœüµÖÖ•Ö¾Öôû †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖÓ¸üÖÖ Ø³ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖê.
5. ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ÃÖÖÖÖéÆü ²ÖÖÓ¬ÖÖê.
6. ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ (—ÖÖ›üê »ÖÖ¾ÖÖê , †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ×šüúÖÖß ¯Öê¾ÆüàÖ ²»ÖÖòú ²ÖÃÖ×¾ÖÖê).
7. ¾ÖÖÆüÖÖÓÃÖÖšüß ¯Öê¾ÆüàÖ ²»ÖÖòúÃÖÆü ¾ÖÖÆüÖŸÖôû ²ÖÖÓ¬ÖÖê.
8. µÖÖ¡ÖÖÃ£ÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³ÖŒŸÖ×Ö¾ÖÖÃÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖê.

µÖÖê•ÖÖê“Öê ×ÖúÂÖ ¾Ö †™üß ¿ÖŸÖá-

1. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ“Öß ´ÖÖÖÖß, šü¸üÖ¾Ö.
2. ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ/¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖ ´ÖÖ»Öúß“µÖÖ •ÖÖÖê“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ.
3. ×Ö¾Ö›ü»Öê»Öê úÖ´Ö ¸üÃŸÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ÖÖÓê¤ †ÃÖ»Öê»ÖÖü ÖÏÖ.¯Ö.Ö´ÖãÖÖ ÖÓ.26 “ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ
4. ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß“ÖÖ ÖúÖ¿ÖÖ.
5. †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú.
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µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß: ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ.ÖÖ.¯ÖÖ»Öú´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖê¤üµÖ, ´ÖÖ.ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü, ´ÖÖ.†Ö´Ö¤üÖ¸ü, ´ÖÖ.×•Ö.¯Ö.¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ¸üß
¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö¸ü Ö´Öæ¤ü ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
 ÃÖ¤ü¸ü ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ´Ö¬ÖæÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖß»Ö ×ÖúÂÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ êú»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
úÖ´ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ŸµÖÖÃÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß
•ÖÖŸÖê.
 ÃÖ¤ü¸ü †Ö¸üÖÖ›Ö ×•Ö.¯Ö. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿ÖßÖê †Ó×ŸÖ´Ö ´ÖÖµÖŸµÖê ú×¸üŸÖÖ ×•Ö»ÆüÖ
×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ú×¸üŸÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
 ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †Ö¸üÖÖ›üµÖÖÃÖ †Ó×ŸÖ´Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüŸÖê ¾Ö ´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ×“Ö¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü †Ö¸üÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö
úÖ´ÖÖÓÖÖ ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüŸÖÖŸÖ.
 ´ÖÓ•Öæ¸ü †Ö¸üÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÓ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß (¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ, ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖµÖŸÖÖ. ×Ö×¾Ö¤üÖ
¯ÖÏúÎ ßµÖÖ, úÖµÖÖÔ¸üÓ³Ö †Ö¤êü¿Ö ¾Ö ¯ÖÏŸµÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ‡.)•ÖÖÃÖã×¾Ö¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß •ÖÖŸÖê.
 ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê ú×¸üŸÖÖ ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ˆ¯Ö´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß (ÖÏÖ¯Ö)¾Ö
´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü Æêü †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖê•ÖÖê“Öê ±úÖµÖ¤êü1. µÖÖ¡ÖÖÃ£ÖôûÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÖêµÖß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Öü —ÖÖ»ÖêÖê ³ÖÖ×¾ÖúÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ
´Ö¤üŸÖ.
2. ¯ÖµÖÔ™üúÖÓ“Öß/³ÖÖ×¾ÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü»µÖÖÖê Ã£ÖÖ×Öú ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ.
ÃÖã»Ö³Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê1. ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú. ×ŸÖ£ÖÔ×¾Ö/2011/¯ÖÏ.Îú.651/µÖÖê-7 ×¤üÖÖÓú 16 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2012

****************
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†»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ²ÖÆãü»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ/ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê
 •µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓúÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ »ÖÖÖßµÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ
´Öã»Ö³ÖæŸÖ /¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êü‰úÖ µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
†»ÃÖÓµÖÖÓú ÖÖÖ¸üßúÖÓ“µÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ²ÖÆæü»Ö
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ Öê¡ÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖÖ 2013-14 µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ Öê¡Ö×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´Ö
úÖµÖÖÔ¾ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
 •µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ÃÖ´ÖãÆüÖ“Öß (´ÖãÃ»Öß´Ö, ×õÖ¿“ÖÖ,
¿ÖßÖ, ²ÖÖî¬¤ü, •ÖîÖ, ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¿Öß) »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×ú´ÖÖÖ 100 Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ »ÖÖ³ÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖÖŸÖ.
 ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖß ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öêú›êü
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê“ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öß ”ûÖÖÖß ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü
¯ÖÃŸÖÖ¾Ö ˆ¯Ö´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß (ÖÏÖ¯ÖÓ) µÖÖÓ“Öêú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖÖê.
 ÃÖ¤ü¸ü ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ²ÖÆæü»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ˆŸÖ¸üŸµÖÖ Îú´ÖÖÖê
×Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¹ý.10.00 »ÖÖ“Öê
úÖ´ÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖê.
 †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ²ÖÆãü»Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ÖÖ»Öß»Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖŒŸÖÖ †ÃÖŸÖê.
¯ÖÏ¯Ö¡Ö-†, ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêÖê ×Ö¾Ö›ü êú»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ, ÃÖ¤ü¸ü ×Ö¾Ö›ü êú»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú, ÃÖ¤ü¸ü“Öê úÖ´Ö ‡ŸÖ¸ü µÖÖê•ÖÖê´Ö¬ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÖÃÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö.
 ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü ÖÖ¾ÖÖÃÖÖšüß ‹ú¤üÖ“Ö ¾Ö •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 10.00 »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖê“ÖÖ »ÖÖ³Ö
¤êüÖêŸÖ µÖêŸÖÖê.
 ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê úÖ´Ö ×Ö¾Ö›üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
 ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê†ŸÖÖÔŸÖ †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ¾ÖÃŸÖßÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ´Öê ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.†) ú²ÖÎÃŸÖÖÖ/Ã´Ö¿ÖÖÖ/†ÓŸµÖ×¾Ö¬Öß“µÖÖ •ÖÖÖêÃÖÖšüß ÃÖÓ¸üÖú Ø³ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖê, ¯ÖÖÖß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, ×¾ÖªãŸÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö †ÓŸÖÖÔŸÖ 3 ±ãú™ü ¹Óý¤üß“ÖÖ ¸üÃŸÖÖ.
²Ö) ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖ³ÖÖÖéÆü / ¿ÖÖ¤üßÖÖÖÖ ÆüÖò»Ö. ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, †ÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÃŸÖê, ¯Ö£Ö×¤ü¾Öê, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Ã¾Ö“”ûŸÖÖÖéÆüê. ‡.
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ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê ÖÖ¾ÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üÖêÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÖšüßŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß
´ÖÖ.´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ˆ¯Ö´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, (ÖÏÖ.¯ÖÓ) ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

- †¬µÖÖ.
- ÃÖ¤üÃµÖ.
- ÃÖ¤üÃµÖ.
- ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
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Ã´ÖÖ™Ôü ÖÏÖ´Ö µÖÖê•ÖÖÖ
µÖÖê•ÖÖÖ úÖêÖÖ“Öß :ÃÖ¤ü¸ü“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß †ÃÖæÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´ÖÖ±ÔúŸÖ
¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
µÖÖê•ÖÖê“Öß ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß:¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ ÃÖ´Öé¬¤ü ÖÏÖ´Ö µÖÖê•ÖÖê“Öê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ú¹ýÖ Ö×¾ÖÖ "Ã´ÖÖ™Ôü ÖÏÖ´Ö" µÖÖê•ÖÖÖ
ÃÖãºþ êú»Öß †ÖÆêü. »ÖÖêúÃÖÆü³ÖÖÖÖŸÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖîÃÖÙÖú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¹ýÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ¸üÖÖÖê, ÃÖ´Öé¬¤ü ÖÏÖ´Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ¾Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖÃŸÖ¸üßµÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÖ›ü ‘ÖÖ»ÖæÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ú¸üÖê ÆüÖ µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ
´ÖãµÖ ˆ§êü¿Ö †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÃÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
†ÖÆêü.
µÖÖê•ÖÖê“Öê ×ÖúÂÖ ¾Ö †™üß:×ÖúÂÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÖãÖÖÓúÖ ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ šêü¾ÖæÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖê. µÖÖê•ÖÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß 5000 ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÃÖÖÖ-µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß,
¿ÖÆü¸üÖ»ÖÖŸÖ †ÃÖÖÖ-µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß, ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¾Ö ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß
†¿Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß êú»Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÖãÖÖÓúÖ ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
Ö´ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖãÖÖÓúÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ÖãÖÖÓúÖ ¯Ö¬¤üŸÖ Æüß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ,
¤üÖ×µÖŸ¾Ö, †¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ˆ•ÖÖÔ †Ö×Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ, ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖ
×ÖúÂÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. µÖÖú×¸üŸÖÖ ‹æúÖ 100 ÖãÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêŸÖü.
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Ã´ÖÖ™Ôü ÖÏÖ´Ö ×Ö¾Ö›üß“Öê ×ÖúÂÖ
 Ã¾Ö“”ûŸÖÖ:-

1. ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü
2. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ‡´ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬Öß»Ö ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü
3. ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
4. ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
5. ‘ÖÖú“Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
 ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ:- 1. ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
2. †Ö¸üÖêµÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ
3. ëú¦ü/¸üÖ•µÖ ¯Öã¸üÃéúŸÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß
4. ²Ö“ÖŸÖÖ™ü
5. ¯»ÖÖÛÃ™üú ¾ÖÖ¯Ö¸ü ²ÖÓ¤üß
 ¤üÖ×µÖŸ¾Ö:1. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ‘Ö¸ü¯Ö™ü™üß /¯ÖÖÖß¯Ö™ü™üß ¾ÖÃÖã»Öß ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö
¯Ö£Ö×¤ü¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ¾Öß•Ö ×²Ö»ÖÖÓ“ÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ³Ö¸üÖÖ
2. ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ /´Ö×Æü»ÖÖ ²ÖÖ»Öú»µÖÖÖ/†¯ÖÓÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ö“ÖÔ
3. »ÖêÖÖ¯Ö×¸üÖÖ ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ
4. ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“Öë †ÖµÖÖê•ÖÖ
5. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤üÖ×µÖŸ¾Ö
 †¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ‰ú•ÖÖÔ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ:1. LED ×¤ü¾Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ¯Ö£ÖÖÓ“Öê LED ×¤ü¾µÖÖ´Ö¬µÖê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸üÖ
2. ÃÖÖî¸ü¯Ö£Ö×¤ü¾Öê
3. ²ÖÖµÖÖêÖòÃÖ ÃÖÓµÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
4. ¾ÖéÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü
5. •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖ
 ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ:1. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê ÃÖ¾ÖÔ †×³Ö»ÖêÖê ÃÖÓÖÖßú¸üÖ
2. ÃÖÓÖÖúßú¸üÖÖ¾¤üÖ¸êü ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ
3. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê ÃÖÓúê ŸÖÃ£Öôû ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
4. †Ö¬ÖÖ¸ü úÖ›Ôü
5. ÃÖÓÖÖú †Ö–ÖÖ¾Ö»Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
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 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖß ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü † ´Ö¬µÖê Ã¾Ö´Öã»µÖÖÓúÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖÃÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖßú›êü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
 ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ Ã¾Ö´Öã»µÖÖÓúÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ¯Öîúß †×¬Öú ÖãÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ 25 %
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß ¤ãüÃÖ-µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ŸÖÖ»ÖãúÖÃŸÖ¸üßµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÎúÖòÃÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
ú¸êü»Ö.
 ŸÖÖ»ÖãúÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ÃÖ×´ÖŸÖß †ÃÖê»Ö ŸÖß
ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê.
ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß
†.Ö.
ÖÖÓ¾Ö
¯Ö¤ü
1 Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß/ ÃÖÆüÖ.Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
†¬µÖÖ
2 ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß (†Ö¸üÖêµÖ)
ÃÖ¤üÃµÖ
3 ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß (éúÂÖß)
ÃÖ¤üÃµÖ
4 ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ (¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ)
ÃÖ¤üÃµÖ
5 ÃÖÆüÖµµÖú »ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖ¤üÃµÖ
6 ŸÖÖ»ÖãúÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß (¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ)
ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
 ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ¤ãüÃÖ-µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö 25 % ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ÖãÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß ÎúÖòÃÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÖãÖÖÓúÖ ¤êü¾ÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß µÖÖ¤üß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÖÖê™üßÃÖ ²ÖÖê›üÖÔ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß ¤êü¾ÖæÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖÖ
úôû¾Öê»Ö.
 ÃÖ¤ü¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ µÖÖ¤üßŸÖß»Ö ÖãÖÖÓúÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Æü¸üúŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß †Ö¯Ö»ÖÖ šü¸üÖ¾Ö
‘Öê¾ÖæÖ ×•Ö»ÆüÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖßú›êü ×¾ÖÆüßŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ †¯Öß»Ö ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖß»Ö.
×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
†.Ö.
ÖÖÓ¾Ö
¯Ö¤ü
1 ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
†¬µÖÖ
2 ×•Ö»ÆüÖ †Ö¸üÖêµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
ÃÖ¤üÃµÖ
3 ×•Ö»ÆüÖ éúÂÖß ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ×•Ö.¯Ö.úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
ÃÖ¤üÃµÖ
4 úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ (¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ),×•Ö.¯Ö.úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
ÃÖ¤üÃµÖ
5 úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ ( ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö),×•Ö.¯Ö.úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
ÃÖ¤üÃµÖ
6 ´ÖãµÖ »ÖêÖÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö †×¬ÖúÖ¸üß, ×•Ö.¯Ö.úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
ÃÖ¤üÃµÖ
7 ˆ¯Ö ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß (ÖÏÖ.¯ÖÓ.),×•Ö.¯Ö.úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
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 ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÖãÖÖÓúÖÖ¾Ö¸ü Æü¸üúŸÖß †Ö»µÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¾ÖÖ™ü»µÖÖÃÖ
Ã£Öôû ¯ÖÖÆüÖß ú¹ýÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×ÖÖÔµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ÖãÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß "ŸÖÖ»ÖãúÖ Ã´ÖÖ™Ôü ÖÏÖ´Ö" ´ÆüÖæÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖü ú¸êü»Ö.
 ŸÖÖ»ÖãúÖ Ã´ÖÖ™Ôü ÖÏÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÃÖ ¸üŒú´Ö ¹ý.10.00 »ÖÖ
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ²Ö×ÖÃÖ.
 ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖÖ»ÖãúÖ Ã´ÖÖ™Ôü ÖÏÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê ¯ÖãÖ´ÖãÔ»µÖÖÓúÖ ú¹ýÖ ¯ÖãÖ´ÖãÔ»µÖÖÓúÖÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ÖãÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÃÖ ×•Ö»ÆüÖ Ã´ÖÖ™Ôü ÖÏÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸êü»Ö.
 ×•Ö»ÆüÖ Ã´ÖÖ™Ôü ÖÏÖ´Ö ´ÖÆüÖæÖ ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÃÖ ¸üŒú´Ö ¹ý.40.00 »ÖÖ
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ²Ö×ÖÃÖ.
 ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃŸÖ¸Öü¾Ö¸ü ŸÖÖ»ÖãúÖ Ã´ÖÖ™Ôü ÖÏÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖÖ
¯ÖÏ•ÖÖÃÖ¢ÖÖú ×¤üÖß ¾Ö Û¾¤üŸÖßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ Ã´ÖÖ™Ôü ÖÏÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ‘ÖêÖ×ÂÖŸÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¤üÖß ¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖú ×¾ÖŸÖ¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
******************************
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´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖãµÖÖêµÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê“Öê ¥üÂ™üßÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß¾¤üÖ¸êü ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ
×™üúÖ‰ú ÃÖÖ´Öã×Æüú ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ¾Ö †ÓÖ ´ÖêÆüÖŸÖß“Öß
†ãú¿Ö»Ö úÖ´Öê ú¸üÖÖ·µÖÖ, ´Ö•Öã¸üÖÓÖÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2005 ¯ÖÖ¸üßŸÖ êú»ÖÖ †ÃÖãÖ ÃÖ¤ü¸ü úÖµÖªÖ¾ÖµÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
ãú™ãüÓ²ÖÖ»ÖÖ 100 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖ“Öß Æü´Öß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¸üÖ•µÖÖ“Öß ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖÖ, ¾Ö ëú¦üÖ“Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖÖ µÖÖÓ“Öß
ÃÖÖÓÖ›ü ‘ÖÖ»ÖãÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê•ÖÖê»ÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
†Ö¯Ö»µÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ×¤üÖÖÓú 1 ‹×¯ÖÏ»Ö 2008 ¯ÖÖÃÖãÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ
—ÖÖ»Öß. †ãú¿Ö»Ö ´Ö•Öã¸üÖÓ ÖÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÖê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú »ÖÖ³ÖÖ“Öß úÖ´Öê ÃÖãºþ úºþÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ¤üôûÖ¾ÖôûÖ ÃÖÖêµÖß,
•Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ ÃÖÖêµÖß, ³Öã×¾ÖúÖÃÖ úÖ´Öê, Ã¡ÖÖêŸÖ ²Öôûú™üßú¸üÖ, •Ö»Ö ÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ‡. Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß úÖ´Öê ÆüÖŸÖß
‘Öê¾ÖæÖ ÖÖ¾Ö“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ úºþÖ ÖÏÖ´ÖßÖ •ÖÖŸÖê“Öê ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ ˆÓ“ÖÖ¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖê“Öß šüôûú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê
 ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ¾¤üÖ¸êü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü Æü´Öß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2005, 5 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2005 ¯ÖÖÃÖæÖ
»ÖÖÖã.
 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖÖ 2 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2006 ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ »ÖÖÖã.
 ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ãú™ãÓü²ÖßµÖÖÓÖÖ ú´ÖßŸÖú´Öß 100 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“Öß Æü´Öß.
 úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖ ×¤ü. 01 ‹×¯ÖÏ»Ö 2008 ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖãºþ.
 ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ãú™ãüÓ²ÖÖÖÖ 100 ×¤ü¾ÖÃÖ ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸üÖ“Öß Æü´Öß ×¿Ö¾ÖÖµÖ 265
×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß Æü´Öß.
 ÃÖ¾ÖÔ ‡“”ãûú ãú™ãÓü²ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü ¯Ö×¡ÖúÖ (•ÖÖò²Ö úÖ›Ôü) ±úÖê™üÖÃê ÖÆüßŸÖ »Öò×´ÖÖê™êü›ü †ÖêôûÖ ¯Ö¡Ö
¤êüÖê.
 úÖ´ÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü, ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üßŸÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú.
 ‹ãúÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“µÖÖ ×ú´ÖÖÖ 50 % úÖ´Öê ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖê.
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ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÓêúÖÖ ú¸üÖê.
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖúÂÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×ú´ÖÖÖ ´Ö•Öã¸üß“Öß Æü´Öß.
×¤üÖÖÓú 1 ‹×¯ÖÏ»Ö 2017 ¯ÖÖÃÖæÖ ´Ö•Öã¸üß“ÖÖ ¤ü¸ü ºþ. 201/- ¯ÖÏ×ŸÖ ´ÖÖãÂµÖ×¤üÖ.
†•ÖÔ êú»µÖÖ¯ÖÖÃÖãÖ 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¯Öã¸ü×¾ÖÖÖ¸ü.
´Ö•Öã¸üÖ“Ó Öß ´Ö•Öã¸üß 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ ´Ö•Öã¸üÖ“Ó µÖÖ ²ÖÑú ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü e-fms ¯ÖÏÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü •Ö´ÖÖ êú»Öß
•ÖÖŸÖê.
 ãú™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖîœü ¾µÖÛŒŸÖ †•ÖÖÔ¾¤üÖ¸êü ŸµÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÜŒŸÖ“Öß ÖÖ¾Öê ÖÖë¤üÖß úºþ
¿ÖúŸÖß»Ö.







´ÖÖÏÖ¸üÖÆê üµÖÖê“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¾Ö ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖú¸üßŸÖÖ ¯Öãœüß»Ö †×¬ÖúÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü
×¤ü»Öê»µÖÖ ¯Ö¤üÖÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
†.Îú.
1
2
3
4
5
6
7

¯Ö¤üÖÖ´Ö
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †ÖµÖãŒŸÖ (´ÖÆüÃÖã»Ö)
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß
´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
ˆ¯Ö×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß (¸üÖêÆüµÖÖê)
ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü
Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß

×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †ÖµÖãŒŸÖ (´ÖÆüÃÖã»Ö)
×•Ö»ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖú
ÃÖÆü ×•Ö»ÆüÖ úÖµÖÔúÎ ´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖú
ˆ¯Ö×•Ö»ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖú
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖµÖÔúÎ ´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖú
úÖµÖÔúÎ ´Ö †×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖÆü úÖµÖÔúÎ ´Ö †×¬ÖúÖ¸üß

µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö úÖ´Öê
1) ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃŸÖ¸ü :- ãú™ãüÓ²ÖÖ“Öê / ´Ö•Öã¸üÖÓ“Öê ÖÖë¤üÖß ú¸üÖê. ´Ö•Öã¸üÖÓ“Öê úÖ´ÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ‘ÖêÖê.
úÖ´Öê ¯Öã¸ü×¾ÖÖê. ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê ÃÖ¾ÆìüÖÖ úºþÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öêú
ú¸üÖê, úÖ´ÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖê, úÖ´ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖê, ´Ö•Öã¸üÖÓ ÖÖ ´Ö•Öã¸üßÃÖÖšüß ×Ö¬Öß
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÖê, ¾Öêôêû¾Ö¸ü ´Ö•Öã¸üß ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖê, •ÖÖò²ÖúÖ›Ôü¾Ö¸ü ÖÖë¤üß ‘ÖêÖê ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
†ÓêúÖÖÖ¾¤üÖ¸êü ÖÏÖ´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÖê.
2) ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃŸÖ¸ü :- ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÓ¡ÖÖÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖÖ
úÖ´ÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖê, úÖ´ÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ úºþÖ ‘ÖêÖê, ×Ö¬Öß“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö
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šêü¾ÖÖê, ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓú»ÖßŸÖ úºþÖ ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖšü×¾ÖÖê.
´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ÃÖÓú»ÖÖ †ªÖ¾ÖŸÖ ú¸üÖê.
3) ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃŸÖ¸ü :- ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ×ÖÆüÖµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü úºþÖ ‘ÖêÖê. ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ¿Öß ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖê.
4) ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸ü :- ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ úºþÖ ‘ÖêÖê, ×Ö¬Öß“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö šêü¾ÖÖê,
¿ÖÖÃÖÖÖú›êü †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÖšü×¾ÖÖê, úÖ´ÖÖÓ“Öê ÃÖ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê, µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“Öß
×•Ö»ÆüµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê •Öß úÖ´Öê ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖß»Ö ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ú¸üÖê.
5) †ÖµÖãŒŸÖ ÃŸÖ¸ü :- µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖÓ“Öê ÃÖ´Ö¾ÖµÖ, ÃÖ×ÖµÖÓ¡ÖÖ, ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ, ¤üÖŸÖÖ ¾Ö úÖ´ÖÖÓ“Öê
×ÖµÖÖê•ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖêôêûŸÖ úºþÖ ‘ÖêÖê.
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ †Öã–ÖêµÖ úÖ´Öê :´ÖÖ¸êüÖÖ µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ´Öê ‘ÖêŸÖÖ
µÖêŸÖß»Ö.
´ÖÖ¸êüÖÖ µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß úÖ´Öê
1) •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ úÖ´Öê- ´ÖÖŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬Ö
- ¾ÖÖ¸üÖ‡Ô ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ
- ÖÖ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö
- ¤üÖ›üß ²ÖÖÓ¬Ö
- ¿ÖêŸÖ ŸÖôêû
- ³Öã×´ÖÖŸÖ ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü
- œüÖôûß“Öê ²ÖÖÓ¬Ö
- ´ÖÖŸÖß“Öê ¬Ö¸üÖ
- ¾ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö
- Óú¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü ²ÖÖÓ¬Ö
- ÃÖÖšü¾ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö
- ×“Ö²Ö›ü •Ö´ÖßÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü
- ¯ÖÖ—Ö¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö
- ³ÖÖŸÖ ÖÖ“Ö¸üÖ“Öß ²ÖÖÓ¬Ö²ÖÓ×¬ÖÃŸÖß ‡.
- •Öî×¾Öú ²ÖÖÓ¬Ö
- ÃÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖ»Ö “Ö¸ü
- ¯ÖÖ—Ö¸ü úÖ»Ö¾Öê
- ¿ÖêŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö ²ÖÓ×¤üÃŸÖß
2) ¤ãüÂúÖôû ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö úÖ´Öê- ¯Ö›üßú •Ö´ÖßÖß¾Ö¸ü ¾ÖéÖ»ÖÖÖ¾Ö›ü
- ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ¤ãüŸÖ±úÖÔ ¾ÖéÖ»ÖÖÖ¾Ö›ü
- ¸üÖ¯ê Ö¾ÖÖ™üßúÖ
- ¾ÖéÖ»ÖÖÖ¾Ö›ü ¾Ö ÃÖÓÖÖê¯ÖÖ
- •ÖÖôû¸êüÂÖÖÓ“Öß úÖ´Öê
3) •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ úÖ»Ö¾µÖÖÓ“Öß úÖ´Öê- ´ÖÖŸÖß“Öê úÖ»Ö¾Öê
- úÖ»Ö¾µÖÖÓ“Öê ÖãŸÖÖßú¸üÖ
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4) †Öã. •ÖÖŸÖß / •Ö´ÖÖŸÖß Ö¾ÖßÖ ³Öã¬ÖÖ¸üú, ‡Ó×¤ü¸üÖ †Ö¾ÖÖÃÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá, ²Öß.¯Öß.‹»Ö »ÖÖ³ÖÖ£Öá / †»¯Ö
³Öã¬ÖÖ¸üú ‡. “µÖÖ •Ö×´ÖÖßÃÖÖšüß •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê. (ØÃÖ“ÖÖ ×¾Ö×Æü¸ü ,×¾Ö×Æü¸ü ¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖ,
¿ÖêŸÖŸÖôêû)
5) ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüµÖÖÓ“Öê, µÖÖê•ÖÖê“Öê ÖãŸÖÖßú¸üÖ ú¸üÖê ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÖÖôû úÖœüÖê.
6) ¯Öã¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ¯Öã¸ü ÃÖÓ¸üÖÖÖ“Öß úÖ´Öê, ¯ÖÖÖ£Öôû Öê¡ÖÖŸÖ ¯ÖÖ™ü“ÖÖ¸üß ú¸üÖê.
7) ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß •ÖÖê›ü¸üÃŸµÖÖÓ“Öß úÖ´Öê, ‡ŸÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ¸üÃŸÖê, ÖÖ¾Ö ¸üÃŸÖê , ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö †ÓŸÖÖÔŸÖ
¸üÃŸÖê, ¿ÖêŸÖ ¸üÃŸÖê, Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öã´Öß, ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †Ö¸üÖê µÖ ëú¦êü , ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ‡ŸµÖÖ¤üàÖÖ
•ÖÖê›üÖÖ¸êü ¸üÃŸÖê, ¯ÖÖÓ¬ÖÖ ¸üÃŸÖê, ¸üÃŸµÖÖÓ“Öê ÖãŸÖÖßú¸üÖ , ¸üÃŸÖÖ ¹Óý¤üßú¸üÖ ú¸üÖê ‡.
8) ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸üÖê ŸÖÃÖê“Ö †ÓÖÖ¾ÖÖ›üß / ¿ÖÖôûÖÓ“Öß ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖê.
9) ×Îú›üÖÓÖÖÖ“Öß úÖ´Öê ‘ÖêÖê.
10) Öò›üò¯Ö ÖŸÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß ÖøüÖ , ÖÖÓ›æüôû ÖŸÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß ÖøüÖ, †´ÖéŸÖ¯ÖÖÖß , †—ÖÖê»ÖÖ ÖøüÖ.
11) •ÖÖÖ¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÖÖêšüÖ , ãúŒãú™ü¯ÖÖ»ÖÖ ¿Öê›ü, ¿Öêôûß¯ÖÖ»ÖÖ ¿Öê›ü , Construction of pacca
floor, Urine Tank and Fodder trough for cattle
12) ¿ÖÖêÂÖ Öøêü, ¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖ Öøêü ‡. úÖ´Öê ‘ÖêÖê.
13)¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ/ ¸ü´ÖÖ‡Ô / ¿Ö²Ö¸üß †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖß»Ö ‘Ö¸üúã »ÖÖ“Öê Ö¸êüÖÖ µÖÖê•ÖÖê¿Öß
†×³ÖÃÖ¸üÖÖŸÖæÖü ‘Ö¸üúã »ÖÖÓ“Öß †ãú¿Ö»Ö úÖ´Öê ‘ÖêÖê.
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´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ÃÖ´Öé¨ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •ÖÖú»µÖÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ´Ö•Öæ¸üÖÓ ÖÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸üÖ“Öß ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ Æü´Öß ×´ÖôûÖ¾Öß µÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü Æü´Öß
µÖÖê•ÖÖÖ úÖµÖÖÔ¾ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ úÖ´ÖÖ“Öß Æü´Öß ×¤ü»µÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ´ÖÖêšüÖ ÖÖî¸ü¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü
¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘Öê¾ÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖêÃÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖÖ †ÃÖê
ÖÖ´Öú¸üÖ ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê. Æüß ëú¦ü ¯Öã¸üÃéúŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‡ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖê µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ¯ÖêÖÖ ÃÖ¸üÃÖ šü¸ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ´Ö•Öæ¸üß ¤êüµÖÖ¯Öã¸üŸÖß ×ÃÖ×´ÖŸÖ Ö
šêü¾ÖŸÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖîµÖŒŸÖßú »ÖÖ³ÖÖ“Öß úÖ´Öê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ‘Öê¾ÖæÖ úÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß ×™üúÖ¾Öæ ´Ö¢ÖÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê, ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£ÖáÃÖ ÃÖÖ´Ö¯ÖÖê Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖß •Öß¾ÖÖ •ÖÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ×ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ú¸üÖê Æêü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1977 (×¤ü. 06 †ÖòÖÃ™ü 2014 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ)
´Ö¬Öß»Ö †ÖãÃÖã“Öß ¤üÖêÖ ´Ö¬µÖê ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖ ×¤. 1 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2016 †¾ÖµÖê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ
†Öã–ÖêµÖ úÖ´Öê ‘ÖêÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖ´Öé¨ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •ÖÖú»µÖÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖãºþ ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê•ÖÖê
†ÓŸÖÖÔŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üßŸÖß»Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú »ÖÖ³ÖÖ“Öß 11 úÖ´Öê ´ÖÖêÆüß´Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ
¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÖÖê ÃÖÖ 2016-17 ¾Ö 2017-18 µÖÖ ¾ÖÂÖÖÕ´Ö¬µÖê ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü.
†.Îú.
úÖ´ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
1 †×Æü»µÖÖ¤êü¾Öß ØÃÖ“ÖÖ ×¾ÖÆüß¸üß
2 †´ÖéŸÖãúÓ ›ü ¿ÖêŸÖŸÖôêû
3 ³Öæ- ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ¾Æü´Öá Óú¯ÖÖêÜÃ™üÖ
4 ³Öæ- ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ÖÖ›êü¯Ö Óú¯ÖÖêÜÃ™üÖ
5 ú»¯Ö¾ÖéÖ ±úôû²ÖÖÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü
6 ×Ö´ÖÔ»Ö ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ
7 ×Ö´ÖÔ»Ö ¿ÖÖêÂÖÖøêü
8 ÃÖ´Öé¨ü ÖÖ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö / ÃÖ´Öé¨ü •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖÖ“Öß úÖ´Öê
9 †Óã ¸ü ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ™üßúÖ
10 ÖÓ¤üÖ¾ÖÖ ¾ÖéÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü, ÃÖÓÖÖê¯ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¸üÖÖ
11 ÖÏÖ´Ö ÃÖ²Ö»Ößú¸üÖ ÃÖ´Öé¨ü ÖÏÖ´Ö µÖÖê•ÖÖÖ (×Îú›üÖÓÖÖê / †ÓÖÖ¾ÖÖ›üß / Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß ÃÖã¿ÖÖê³Ößú¸üÖ /

ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ³Ö¾ÖÖ / ÖÖ¾ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÃŸÖê / ‘Ö¸üãú»Ö / Öã¸üÖ“Ó ÖÖ ÖÖêšüÖ / ãúŒãú™ü¯ÖÖ»ÖÖ ¿Öê›ü / ¿Öêôûß¯ÖÖ»ÖÖ ¿Öê›ü /
´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Öê™êü )
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1. ¾ÖîµÖÛŒŸÖú »ÖÖ³ÖÖ“Öß úÖ´Öê :´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü Æü´Öß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö , 1977 (×¤üÖÖÓú 6 †ÖòÖÃ™ü 2014 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ)
´Ö¬Öß»Ö †ÖãÃÖæ“Öß-¤üÖê Ö ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö×¸ü“”êû¤ü-4 ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖîµÖÛŒŸÖú »ÖÖ³ÖÖ“Öß
úÖ´Öê ¤êüŸÖÖÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ãú™æüÓ²ÖÖÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
o †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß
o †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß
o ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß
o ×Ö¸ü×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß (×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß)
o ¤üÖ×¸ü¦üµÖ¸êüÂÖêÖÖ»Öß»Ö ‡ŸÖ¸ü ãú™æÓü²Öê
o Ã¡Öß-úŸÖÖÔ †ÃÖ»Öê»Öß ãú™æÓü²Öê
o ¿ÖÖ¸üß×¸üú¥üÂ™üµÖÖ ×¾Öú»ÖÖÓÖ ¾µÖŒŸÖß úŸÖÖÔ †ÃÖ»Öê»Öß ãú™æÓü²Öê
o •Ö´ÖßÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“Öê »ÖÖ³ÖÖ£Öá
o ‡Ó×¤ü¸üÖ †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•ÖÖêÖÖ»Öß»Ö »ÖÖ³ÖÖ£Öá
o †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¾ÖÖ¾ÖÖÃÖß (¾ÖÖ ÆüŒú ´ÖÖµÖ ú¸üÖê) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2006
(2007 “ÖÖ 2) ÖÖ»Öß»Ö »ÖÖ³ÖÖ£Öá †Ö×Ö - ˆ¯Ö¸üÖŒê ŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖ¡Ö »ÖÖ³ÖÖ£ÖâÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü , éú×ÂÖ ú•ÖÔ´ÖÖ±úß ¾Ö ú•ÖÔ ÃÖÆüÖµµÖ µÖÖê•ÖÖÖ, 2008 µÖÖ´Ö¬µÖê ¾µÖÖµÖÖ
êú»Öê»µÖÖ »ÖÆüÖÖ ¾Ö ÃÖß´ÖÖÓŸÖ³Öæ¬ÖÖ¸üú ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ •Ö´ÖßÖß¾Ö¸üß»Ö úÖ´ÖÖÓÖÖ, ¿ÖŸÖâ“µÖÖ †¬ÖßÖŸÖêÖê
¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
¾ÖîµÖÛŒŸÖú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö †•ÖÔ , •ÖÖò²ÖúÖ›Ôü
—Öê¸üÖòŒÃÖ, ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“ÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá ×Ö¾Ö›üß“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö, •ÖÖÖê“ÖÖ 8 † ¾Ö 7/12 ˆŸÖÖ¸üÖ, †Ö¬ÖÖ¸ü
Ø»ÖØúÖ êú»Öê»Öê ²ÖÑú ¯ÖÖÃÖ²Öãú“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÖÖÖ“Öß šüôûú —Öê¸üÖòŒÃÖ, †Ö¬ÖÖ¸ü úÖ›Ôü —Öê¸üÖòŒÃÖ,
ŸÖ»ÖÖšüµÖÖú›üß»Ö ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß“ÖÖ ÖúÖ¿ÖÖ ‡. úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
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1.1 †×Æü»µÖÖ¤êü¾Öß ØÃÖ“ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü
 »ÖÖ³ÖÖ£Öá ¯ÖÖ¡ÖŸÖê“Öê ×ÖúÂÖ  »ÖÖ³ÖÖ£ÖáÃÖ ×ú´ÖÖÖ 0.60 Æêü. ÃÖ»ÖÖ Öê¡Ö †ÃÖÖ¾Öê. (Öê¡ÖÖ“Öß ú´ÖÖ»Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ 2 ÆêüŒ™ü¸ü)
 ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ×¾Ö×Æü¸ü ¾Ö †ÛÃŸÖ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×Æü¸üß“Öê †ÓŸÖ¸ü 150 ´Öß ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú.
 ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ×¾Ö×Æü¸ü ¾Ö ×¯ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú Ã¡ÖÖêŸÖ µÖÖŸÖß»Ö †ÓŸÖ¸ü ×ú´ÖÖÖ 500 ´Öß. ¯ÖêÖÖ
•ÖÖÃŸÖ †ÃÖÖ¾Öê.
 ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ×¾Ö×Æü¸üß¯ÖÖÃÖæÖ 5 ¯ÖÖê»Ö“µÖÖ †ÖŸÖ ×¾ÖªãŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÖÃÖ»µÖÖÃÖ †Öò‡»Ô Ö ‡Ó×•ÖÖ
»ÖÖ¾ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê Æü´Öß¯Ö¡Ö †Ö¾Ö¿µÖú.
 »ÖÖ³Ö¬ÖÖ¸üúÖ“µÖÖ 7/12 ¾Ö¸ü ×¾Ö×Æü¸üß“Öß ÖÖë¤ü †ÃÖæ ÖµÖê.
 ŸÖ»ÖÖšüß µÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖÖ¸üß“ÖÖ ‹æúÖ Öê¡ÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú.
 ‹úÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú »ÖÖ³Ö¬ÖÖ¸üú ÃÖÓµÖãŒŸÖ ×¾Ö×Æü¸ü ‘Öê¾Öæ ¿ÖúŸÖß»Ö ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓ“Öê ‹ú×¡Öú ³ÖæÖê¡Ö 0.60 Æêü.
¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾Ö ÃÖ»ÖÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú.
 ×¾Ö×Æü¸ü »ÖÖ³ÖÖ£Öá •ÖÖò²ÖúÖ›Ôü¬ÖÖ¸üú †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾Ö ´Ö•Öæ¸ü ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö úºþÖ ´Ö•Öæ¸üß ‘ÖêÖê
†Ö¾Ö¿µÖú.
 ×¾Ö×Æü¸üß“µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öê ´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü- ×¾Ö×Æü¸üà“µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“Öß ú´ÖÖ»Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ºþ. 3.00 »ÖÖÖ.
o †ãú¿Ö»Ö ãú¿Ö»Ö Ö“ÖÖÔ“Öê 60 : 40 ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¸üÖÖÖê ú¸üßŸÖÖ ´Ö•Öæ¸üß ¯ÖÏ¬ÖÖÖ úÖ´Ö ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú
ˆ¤üÖ. ³ÖãÃÖæ¬ÖÖ¸üú ¾Ö ¾ÖéÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü ‡. ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖ´Öê. µÖÖê•ÖÖê†ŸÓ ÖÖÔŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÓ“Öê
†ãú¿Ö»Ö ãú¿Ö»Ö Ö“ÖÖÔ“Öê 60 : 40 “Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ö šêü¾ÖŸÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü
¸üÖÖÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß †ÖÆêü.
o ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ»ÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ×¾Ö×Æü¸üß“Öê úÖ´Ö ¯ÖæÖÔ ÆüÖêÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ ¸üÖÆüß»Ö.
o µÖÖ µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü / šêüêú¤üÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö ´Ö•Öæ¸ü ×¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ µÖÓ¡Ö ÃÖÖ´ÖÖÏß µÖÖÓÖÖ ²ÖÓ¤üß
¸üÖÆüß»Ö.
o ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú †Ö¸üÖÖ›üÖ ¾Ö »Öê²Ö¸ü ²Ö•Öê™ü ´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¸ü úÖ´ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú.
 †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ- ¾µÖÖÃÖ 4.50 ´Öß. , ÖÖê»Öß 15 ´Öß.
 ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê- ŸÖ»ÖÖšüµÖÖú›üß»Ö •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ, 8 † ˆŸÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ 7/12 ×¾Ö×Æü¸ü ÖÃÖ»Öê“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ(ŸÖ»ÖÖšüß), ŸÖ»ÖÖšüµÖÖú›üß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú ×¾Ö×Æü¸ü ×ÆüÃÃÖÖ ÖÃÖ»Öê»ÖÖ
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¤üÖÖ»ÖÖ, ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ×¾Ö×Æü¸ü ‡ŸÖ¸ü ÖÖ•ÖÖß ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×¾Ö×Æü¸üß¯ÖÖÃÖæÖ 500 ±ãú™üÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
†ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖ»ÖÖšüµÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ, »ÖÖ³ÖÖ£Öá ×Ö¾Ö›üß“ÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ šü¸üÖ¾Ö, ¯ÖÖ¡Ö ×¾Ö×Æü¸ü
»ÖÖ³ÖÖ£Öá“ÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖê¾ÖúÖú›üß»Ö ¤üÖÖ»ÖÖ, ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ×¾Ö×Æü¸üß´Öãôûê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá“Öê ÃÖ»ÖÖ 60
ÖãšÓ êü Öê¡Ö †Öê»ÖßŸÖÖÖÖ»Öß µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖ»ÖÖšüµÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ‡.
1.2†´ÖéŸÖãÓú›ü ¿ÖêŸÖŸÖôêû¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤ü. 14 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2015 ¾Ö ×¤ü. 13 •Öæ»Öî 2016 †¾ÖµÖê µÖÓ¡ÖÖÖ ¾Ö
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖÖ 10 x 10 x 3 ´Öß., 15 x 10 x 3 ´Öß., 15 x 15 x 3 ´Öß., 20 x 15 x 3
´Öß., 20 x 20 x 3 ´Öß., 25 x 20 x 3 ´Öß., 25 x 25 x 3 ´Öß., 30 x 25 x 3 ´Öß., 30
x 30 x 3 ´Öß. †¿ÖÖ 9 ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖ“Öß ¿ÖêŸÖ ŸÖôûß Ö¸êüÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà´ÖÖ±ÔúŸÖ ¤êüÖß»Ö ‘ÖêµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖŸÖôûß ‘ÖêŸÖÖÖÖ ÖÏÖ.¯ÖÓ.
Öê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ éú×ÂÖ ×¾Ö³ÖÖÖ †£Ö¾ÖÖ »Ö‘Öæ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸ê ü ×¾Ö³ÖÖÖ ×•Ö.¯Ö. µÖÖÓ“Öß ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÓ•Öæ¸üß
‘µÖÖ¾Öß.
1.3 ³Öæ- ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ¾Æü´Öá Óú¯ÖÖêÜÃ™üÖÖ¸êüÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú ×¤ü. 09 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2012 ÖãÃÖÖ¸ü ¾Æü´Öá Óú¯ÖÖêÃ™üàÖ “Öê úÖ´Ö
†Öã–ÖêµÖ †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö úÖ›üß ú“Ö¸üÖ , ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß•ÖµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ , ¿ÖêÖ µÖÖÓ“Öê¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖÓ›æüôûÖÓÖß
²ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ÖŸÖÖ»ÖÖ ÖÖÓ›æüôû ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¾Æü´Öá Óú¯ÖÖêÃ™ü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×•Ö¾ÖÖÖæ , ÃÖÓ×•Ö¾Öêú,
¾Æüß™òü×´ÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¸üÃÖÖµÖÖê ÖÖÓ›æüôû ÖŸÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ×¯ÖúÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê.
µÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏŸÖß“Öê ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖú¸üßŸÖÖ ú“Ö¸üÖ, ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß•ÖµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ †Ö×Ö
ÖÖÓ›æüôûÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÖÖÓ›æüôû ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ¿Öê›ü“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß ú¸üŸÖÖÖÖ ÃÖæµÖÔ¯ÖÏúÖ¿Ö,
£ÖÓ›üß †Ö×Ö ¯ÖÖ‰úÃÖ µÖÖ ×ŸÖÆüß¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖÓ›æüôûÖÓ“Öê ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾ÖÖ·µÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÖ“Ö™üÖ“Öê ”û¯¯Ö¸ü Øú¾ÖÖ ×ÃÖ´Öë™ü ¯Ö¡µÖÖ“Öê ¿Öê›ü †ÃÖÖ¾Öê.
 ÖøüµÖÖÓ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü
- 4.0 ´Öß. »ÖÖÓ²Öß, 1.15 ´Öß. ºÓþ¤üß, 0.60 ´Öß. ˆÓ“Öß.
 ´ÖÖ¸êüÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ †Öã–ÖêµÖ ¸üŒú´Ö- ºþ. 11520/ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß
- ÖÖÓ›æüôûü ÖŸÖ ¯ÖŒ¾Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß 40 ŸÖê 60 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß »ÖÖÖŸÖÖê.
- ‹úÖ¾Öêôûß 150 ŸÖê 200 ×ú»ÖÖê ÖÖÓ›æüôûü ÖŸÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß
ÆüÖêŸÖê.
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1.4

³Öæ- ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ÖÖ›êü¯Ö Óú¯ÖÖêÜÃ™üÖ-

¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ú“Ö·µÖÖ¾Ö¸ü Óú¯ÖÖêÜÃ™üÖ ¾¤üÖ¸üÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ êú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖê×Ó ¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ •Öî×¾Öú
¯Ö¬¤üŸÖßÖê, ÃÖæ´Ö •Öß¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÓ›ãüôûÖÓ¾¤üÖ¸êü ãú•ÖæÖ ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê Êã´ÖÃÖ ÃÖÖ¸üÖê ÃÖë×¦üµÖ
Óú¯ÖÖêÃ™ü ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÖŸÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ êú»ÖÖ Öê»µÖÖÃÖ, •Ö×´ÖÖß“Öê
†Ö¸üÖê µÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖê‰úÖ, éú×ÂÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß ³Ö¸ü ¯Ö›êü»Ö.
¿ÖêŸÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß•ÖµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖë×¦üµÖ ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ , ¯Ö¸üŸÖ
¿ÖêŸÖÖŸÖ ™üÖúÖê Æüß úÖôûÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ÃÖë×¦üµÖ ÖŸÖÖ´Öãôêû •Ö×´ÖÖß“ÖÖ úÃÖ ¾Ö •Ö»Ö¬ÖÖ¸üÖÖ ¿ÖŒŸÖß
¾ÖÖœæüÖ ¯ÖÖêÂÖú ¦ü¾µÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. •Ö×´ÖÖ ³ÖæÃÖ³Öæ¿ÖßŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö×´ÖÖßŸÖ
Æü¾ÖÖ ÖêôûŸÖß ¸üÖÆüŸÖê. ¿ÖêŸÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÃÖæ´Ö ×•Ö¾ÖÖÖæÓ“Öß ¾ÖÖœü ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ÖøüµÖÖÓ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü
- 3.6 ´Öß. »ÖÖÓ²Öß, 1.5 ´Öß. ºÓþ¤üß, 0.90 ´Öß. ˆÓ“Öß.
¯ÖÏ×ŸÖ µÖã×Ö™ü †¯Öê×ÖŸÖ Ö“ÖÔ - ºþ. 16433 /´ÖÖ¸êüÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ †Öã–ÖêµÖ ¸üŒú´Ö- ºþ. 10746/‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß
- Öò›êü¯Ö Óú¯ÖÖêÃ™ü ÖŸÖ ¯ÖŒ¾Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß 80 ŸÖê 90
×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß »ÖÖÖŸÖÖê.
- ‹úÖ¾Öêôûß 2 ŸÖê 2.50 ™üÖ Óú¯ÖÖêÃ™ü ÖŸÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß
ÆüÖêŸÖê.
- Æêü ÖŸÖ 0.25 Æêü. Öê¡ÖÖÃÖ ¯Öã¸êüÃÖê †ÖÆêü.
- ‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê 3 ¾ÖêôûÖ ÖŸÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê.
1.5 ú»¯Ö¾ÖéÖ ±úôû²ÖÖÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü×¤ü. 29 •ÖæÖ 2011 ¾Ö ×¤ü. 20 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 2012 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ¾ÖµÖê ±úôû²ÖÖÖ
»ÖÖÖ¾Ö›üßú¸üßŸÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖã“ÖÖÖ ¤êüÖêŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖîµÖÛŒŸÖú »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ»ÖÖ
¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü ±úôû²ÖÖÖ »ÖÖÖ¾Ö›üß“Öß 24 ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ±úôû—ÖÖ›êü , ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸ü 26 ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ±úôû—ÖÖ›êü ¾Ö ¯Ö›üßú
¿ÖêŸÖ•Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü 24 ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ±úôû—ÖÖ›üÖÓ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. µÖÖú¸üßŸÖÖ
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤ü. 30 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2016 †¾ÖµÖê ŸÖÖÓ×¡Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.





1.6 ×Ö´ÖÔ»Ö ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖÖ¸êüÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú ×¤ü. 09 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2012 ÖãÃÖÖ¸ü ×Ö´ÖÔ»Ö ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö
†Öã–ÖêµÖ †ÖÆêü. ëú¦ü¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖŸ¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÃÖã“ÖÖÖ
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´ÖÖÖÓ¸üÖÖÏÖ¸üÖêÆüµÖÖê †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ¯Ö¡Ö Îú. †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ/¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ/192/2015 ×¤ü. 03.02.2015
†¾ÖµÖê úôû×¾ÖÖêŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ¸êüÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ºþ.
12000/- ‡ŸÖúÖ †Öã–ÖêµÖ †ÖÆêü. ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö Ã¾Ö“”û ³ÖÖ¸üŸÖ ×´Ö¿ÖÖ (ÖÏÖ´ÖßÖ) “µÖÖ
†Ö¸üÖÖ›üµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê (†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öêú) ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö •ÖÖ.Îú. ÃÖÓ´Öã¿ÖÖ/1116/¯ÖÏ.Îú. 21 / 62
×¤ü. 24.11.2016 ÖãÃÖÖ¸ü Ã¾Ö“”û ³ÖÖ¸üŸÖ ×´Ö¿ÖÖ (ÖÏÖ´ÖßÖ) “µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü
ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ãú™ãüÓ²ÖÖÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ
¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
2. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú »ÖÖ³ÖÖ“Öß úÖ´Öê2.1 ×Ö´ÖÔ»Ö ¿ÖÖêÂÖÖøê-ü
Ö¸êüÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú ×¤ü.
¿ÖÖêÂÖÖøüµÖÖ“Öê úÖ´Ö †Öã–ÖêµÖ †ÖÆêü. ¿ÖÖêÂÖÖøüÖ
•Ö×´ÖÖßŸÖ ×Ö“Ö¸üÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
 ÖøüµÖÖÓ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü
 ¯ÖÏ×ŸÖ µÖã×Ö™ü †¯Öê×ÖŸÖ Ö“ÖÔ
 ´ÖÖ¸êüÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ †Öã–ÖêµÖ ¸üŒú´Ö
 ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß

09 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2012 ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ×Ö´ÖÔ»Ö
Æêü •Ö×´ÖÖßÖÖ»Öß»Ö úÖ´Ö †ÃÖæÖ ŸµÖÖ¾¤üÖ¸êü ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ
- 1.2 ´Öß. »ÖÖÓ²Öß, 1.2 ´Öß. ºÓþ¤üß, 1 ´Öß. ÖÖê»Öß.
- ºþ. 3500 /- ºþ. 2566/- ¯Öæ¾Öá ×Ö¾ÖôûÖ êú»Öê»Öê ¯ÖÖÖß
(pre-settled waste water),
ÆüÖÖß‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¯ÖÖÖß
(ˆ¤üÖ.ÆüÖŸÖ¯ÖÓ¯ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß) ¿ÖÖêÂÖÖøüµÖÖŸÖ
ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ÃÖ¤ü¸ü ÖøüµÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖÖß
†ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ ×—Ö¸ü¯ÖŸÖê. µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ
×Ö“Ö¸üÖ ÆüÖêµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖãÖ:¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾Ö
•Ö»ÖÃ¡ÖÖêŸÖÖ“Öß ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖŸÖÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.

¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö ×¤ü. 28 ´ÖÖ“ÖÔ 2016 †¾ÖµÖê ¿ÖÖêÂÖÖøüµÖÖ“Öê úÖ´Ö Æêü ¾ÖîµÖÛŒŸÖú Øú¾ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÆüÖæÖ †Öã–ÖêµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖò²ÖúÖ›Ôü
¬ÖÖ¸üúÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¿ÖÖêÂÖÖøüÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¿ÖÖêÂÖÖøüµÖÖÓ“Öß úÖ´Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê úÖ´Ö Öé×ÆüŸÖ ¬ÖºþÖ
ÃÖ´ÖæÆü ¯Ö¨üŸÖßÖê ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ¿ÖÖêÂÖÖøüÖ Æêü úÖ´Ö ‹úÖ ‘Ö¸üÖÃÖÖšüß ‹ú µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÆüß»Ö. ‹ú×¡ÖŸÖ ÃÖ´ÖæÆü
¯Ö¨üŸÖßÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
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2.2 ÃÖ´Öé¨ü ÖÖ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö / ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´Öé¨ü •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖÖ“Öß úÖ´Öê
2.2.1 ÃÖ´Öé¨ü ÖÖ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö
2.2.2 ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´Öé¨ü •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖÖ“Öß úÖ´Öê
†) ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¯ÖÖÖßÃÖÖšüµÖÖ“Öê ÖãŸÖÖßú¸üÖ ¾Ö ÖÖôû úÖœüÖê - ´ÖÖ¸êüÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ÖÖ¾Ö
ŸÖ»ÖÖ¾Ö , ¯ÖÖ—Ö¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¯ÖÖÖßÃÖÖšüµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÖÖôû úÖœüÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¤ü. 22 ´ÖÖ“ÖÔ 2011 ,
×¤ü.23 ´ÖÖ“ÖÔ 2016, ×¤ü. 30 •ÖæÖ 2016 ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖú¸üßŸÖÖ †ÖŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü
úÖ´Öê 30 •ÖæÖ 2018 ¯ÖµÖÕŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
1. ¯ÖÖÖßÃÖÖšüµÖÖ“Öê †Öã–ÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †) ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ»ÖÖ¾Ö (»Ö‘Öã ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü, ¯ÖÖ—Ö¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö, ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ŸÖ»ÖÖ¾Ö)
²Ö) ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü
ú) ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö×Æü¸üß (¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×Æü¸üß, ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ×¾Ö×Æü¸üß, éú×ÂÖ ¾Ö
×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×Æü¸üß ¾Ö ÖÖ•ÖÖß ×¾Ö×Æü¸üß µÖÖ´Ö¬µÖê ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×Æü¸üàÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ
ªÖ¾Öê.)
2. ´ÖÖ»Öúß ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö
ÖÖ•ÖÖß ´ÖÖ»Öúß“µÖÖ ×¾Ö×Æü¸üßŸÖß»Ö ÖÖôû úÖœüµÖÖÃÖ †Öã´ÖŸÖß †ÖÆêü.
3. »Ö‘ÖãÃŸÖ¸ü ±úŒŸÖ »Ö‘Öã¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü Ã£ÖÖ×ÖúÃŸÖ¸üÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ( 0 ŸÖê 100 ÆêüŒ™ü¸ü ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü) (101 ŸÖê 250
Ã£ÖÖ×Öú ÃŸÖ¸ü ) Æüß µÖÖê•ÖÖÖ †Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüß»Ö.
4. ÖÖôû úÖœüµÖÖ“Öß úÖ´Öê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß †ÖÆêü. (™Óü“ÖÖ‡ÔÃÖ¥ü¿µÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÖÃÖŸÖÖÖÖÓ ÃÖã¨üÖ )
²Ö) ÃÖ´Öé¨ü •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖÖ“Öß úÖ´Öê- Ö¸êüÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú ×¤ü. 09 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü
2012 ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö¯ÖÖŸÖôûß “Ö¸ü, Öã¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú “Ö¸ü, †Ö‘Ö›ü ¤üÖ›üß ²ÖÖÓ¬Ö, ¿ÖêŸÖ²ÖÖÓ¬Ö ²ÖÓ×¤üÃŸÖß ,
´ÖÖŸÖß ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö , Öò×²ÖµÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ, ¿ÖêŸÖŸÖôûß ‡. •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖÖ“Öß úÖ´Öê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ
µÖÖ¾ÖßŸÖ.
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2.3

†Óã ¸ü ¸üÖ¯ê Ö¾ÖÖ™üßúÖ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1977 (×¤ü. 6 †ÖòÖÃ™ü, 2014 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ) ´Ö¬Öß»Ö
†ÖãÃÖæ“Öß-¤üÖê Ö ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ¸üÖ¯ê Ö¾ÖÖ™üßúÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê
¾Ö ¾ÖéÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü ‡ŸµÖÖ¤üß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖßú¸üÖ/ ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
úÖµÖÖÔ¾ÖµÖßÖ µÖÓ¡ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú. ´ÖÖÏÖ¸üÖê - 2016 / ¯ÖÏ.Îú.103 /
´ÖÖÏÖ¸üÖê-1 ×¤ü. 29 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2016 †¾ÖµÖê ¸üÖ¯ê Ö¾ÖÖ™üßúÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ŸÖÖÓ×¡Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú
´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
2.4 ÖÓ¤üÖ¾ÖÖ ¾ÖéÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü, ÃÖÓÖÖê¯ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¸üÖÖ¾ÖÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ¾ÖéÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ úÖµÖÖÔ¾ÖµÖßÖ µÖÓ¡ÖÖÖ †ÃÖæÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú/¿ÖÖÃÖúßµÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ¾ÖéÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖßú¸üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ †Ö×Ö
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ úÖµÖÖÔ¾ÖµÖßÖ µÖÓ¡ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ×¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ÖÏÖ´Ö ÃÖ²Ö»Ößú¸üÖÖ“Öß ÃÖ´Öé¨ü ÖÏÖ´Ö µÖÖê•ÖÖÖ
(×Îú›üÖÓÖÖê / †ÓÖÖ¾ÖÖ›üß / Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß ÃÖã¿ÖÖê³Ößú¸üÖ / ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ³Ö¾ÖÖ / ÖÖ¾ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ
¸üÃŸÖê / ‘Ö¸üúã »Ö / Öã¸üÖ“Ó ÖÖ ÖÖêšüÖ / ãúŒãú™ü¯ÖÖ»ÖÖ ¿Öê›ü / ¿Öêôûß¯ÖÖ»ÖÖ ¿Öê›ü / ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Öê™üê )
2.5

2.5.1 ×Îú›üÖÓÖÖê- ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤üÖÖÓú 30 ‹×¯ÖÏ»Ö 2013 †ÖãÃÖÖ¸ü, ŸÖÃÖê“Ö ×•Ö»ÆüÖ Îúß›üÖÓÖÖ
µÖÖê•ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö Îúß›üÖ×¾Ö³ÖÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤ü. 13 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2013 ÖãÃÖÖ¸ü
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ Îúß›üÖÓÖÖÖ“Ößú úÖ´Öê
†×³ÖÃÖ¸üÖÖŸÖæÖ (Convergence) ‘ÖêµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ‹úÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ
±úŒŸÖ ‹ú“Ö Îúß›üÖÓÖÖ †Öã–ÖêµÖ †ÃÖê»Ö. µÖã¾Öú ú»µÖÖÖ ¾Ö ×Îú›üÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ³ÖÖ¸üŸÖ
ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖ±ìú ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ µÖã¾ÖÖ ×Îú›üÖ ¾Ö Öê»Ö †×³ÖµÖÖÖ (¯ÖÖµÖúÖ)
µÖÖê•ÖÖê†ŸÓ ÖÖÔŸÖ ±ãú™ü²ÖÖò»Ö, ¾ÆüÖ×ò »Ö²ÖÖò»Ö, ÆüÖòúß, ú²Öøüß, µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÖêôûÖÓÃÖÖšüß µÖ£Öê×“ÖŸÖ
†ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖ“µÖÖ ×ÖúÂÖÖ»ÖÖ ¬ÖºþÖ ×Îú›üÖÓÖÖÖ“Öß úÖ´Öê ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ.
2.5.2 †ÓÖÖ¾ÖÖ›üß- ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖê¿Öß †×³ÖÃÖ¸üÖ úºþÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖê†ŸÓ ÖÖÔŸÖ †ÓÖÖ¾ÖÖ›üß ëú¦ü ‡´ÖÖ¸üŸÖà“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤üÖÖÓú 21 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2015 †¾ÖµÖê ÃÖæ“ÖÖÖ ×ÖÖÔ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
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†Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ (Ö¸êüÖÖ / ‹úÖÛŸ´Öú ²ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ - ICDS / ¸üÖ•µÖ ×Ö¬Öß ).
ŸµÖÖÃÖ †ÖãÃÖºþÖ †ÓÖÖ¾ÖÖ›üß ëú¦ü ‡´ÖÖ¸üŸÖà“Öß ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Öê ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ.
†ÓÖÖ¾ÖÖ›üß ëú¦ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖŸÖß»Ö †ãú¿Ö»Ö Ö“ÖÔ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê Ö¸êüÖÖ
†ÓŸÖÖÔŸÖ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ö“ÖÔ •µÖÖ´Ö¬µÖê ãú¿Ö»Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ´Ö•Öã¸üß ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü
†ÖÆêü ÆüÖ Ö“ÖÔ Ö¸êüÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ †Öã–ÖêµÖ (40 %) Ö“ÖÖÔ´Ö¬ÖæÖ ¾Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ 60 % Ö“ÖÔ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö
²ÖÖ»Ö×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ×Ö¬Öß´Ö¬ÖæÖ / ‹úÖÛŸ´Öú ²ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ×Ö¬Öß´Ö¬ÖæÖ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
†ÓÖÖ¾ÖÖ›üß ëú¦ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö Æêü ‡ŸÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖÓ¿Öß †×³ÖÃÖ¸üÖ úºþÖ
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü úÖ´ÖÖÃÖÖšüß úÖµÖÖÔÛ¾ÖŸÖ µÖÓ¡ÖÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö.
2.5.3 Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ¾Ö ÃÖã¿ÖÖê³Ößú¸üÖ- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1977, (×¤üÖÖÓú
6 †ÖòÖÃ™ü 2014 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ) ´Ö¬Öß»Ö †ÖãÃÖæ“Öß- 2 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÔ-›ü : ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ- †ÓŸÖÖÔŸÖ Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö †Öã–ÖêµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß ÃÖã¿ÖÖê³Ößú¸üÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß †Öê™üÖ ¾Ö ¿Öê›ü µÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ŸÖÃÖê“Ö
Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Ößú›êü •ÖÖÖÖ¸üÖ ¸üÃŸÖÖ, Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß“Öê ãúÓ ¯ÖÖ †Ö×Ö Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß´Ö¬µÖê µÖÖêµÖ ŸµÖÖ
×šüúÖÖß ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖÖ ¾ÖÖôæûÖ ¾ÖéÖ »ÖÖÖ¾Ö›üß“Öê úÖ´Öê ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ.

2.5.4 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ³Ö¾ÖÖ- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1977, (×¤üÖÖÓú 6 †ÖòÖÃ™ü 2014
¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ) ´Ö¬Öß»Ö †ÖãÃÖæ“Öß- 2 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÔ-›ü : ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ- †ÓŸÖÖÔŸÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ³Ö¾ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖê †Öã–ÖêµÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖ †ÖãÃÖºþÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ¬ÖßÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö ×¤üÖÖÓú 21
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 2010 †¾ÖµÖê ÃÖã“ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
2.5.5 ‘Ö¸üãú»Ö- ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ / ¸ü´ÖÖ‡Ô †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ/ ¿Ö²Ö¸üß †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ ‡.
µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ‘Ö¸üÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ´Ö¬Öß»Ö †ãú¿Ö»Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß úÖ´Öê ˆ¤üÖ.
‘Ö¸üúã »ÖÖ“µÖÖ •ÖÖêŸµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö, •ÖÖêŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ÃÖ••ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö, ÃÖ••ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ŸÖê ”ûŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ŸÖÃÖê“Ö ”ûŸÖÖ“Öß ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Öê ¾Ö ‘Ö¸üãú»ÖÖ“Öß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ úÖ´Öê ¯ÖæÖÔ ÆüÖê‡¯Ô ÖµÖÕŸÖ
‡ŸµÖÖ¤üß †ãú¿Ö»Ö úÖ´Öê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤üÖÖÓú 30 ´Öê, 2015 †¾ÖµÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖÖÓ¸üÖÖÏÖ¸üÖêÆüµÖÖê
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2.5.6 †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖÖÖê ¯Ö¡Ö Îú. †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ/¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ/1230/2015 ×¤ü. 08.07.2015 †¾ÖµÖê
‘Ö¸üúã »Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ †ãú¿Ö»Ö úÖ´Öê (90 ´ÖÖãÂµÖ ×¤ü¾ÖÃÖ / ›üÖëÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ 95 ´ÖÖãÂµÖ
×¤ü¾ÖÃÖ) ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖæ“ÖÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
‘Ö¸üãú»Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“Öê ´ÖãµÖ ™ü¯¯Öê
™ü¯¯Öê
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
´ÖÖãÂµÖ×¤üÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
›üÖëÖ¸üÖôû
¯Ö×Æü»ÖÖ ™ü¯¯ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ÖÖê¤üúÖ´Ö ŸÖê •ÖÖêŸµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
28
30
¤ãüÃÖ¸üÖ ™ü¯¯ÖÖ •ÖÖêŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ÃÖ••ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
24
25
×ŸÖÃÖ¸üÖ ™ü¯¯ÖÖ ÃÖ••ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ”ûŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
10
10
“ÖÖî£ÖÖ ™ü¯¯ÖÖ ”ûŸÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ‘Ö¸üúã »Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
28
30
‹æúÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
90
95
2.5.7 ÖÖ¾ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÃŸÖê- ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖ¸üÃŸÖê, ¯ÖÖÖÓ¤ü ¸üÃŸÖê ¤üôûÖ¾ÖôûÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêüŸÖ. µÖÖ úÖ´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ´Ö•Öã¸üÖÓÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ´Ö•Öæ¸üß ×´ÖôûŸÖê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ¸üÃŸµÖÖÓ“Öß úÖ´Öê †Öã–ÖêµÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1977, ´Ö¬Öß»Ö †ÖãÃÖæ“Öß- 2 ú»Ö´Ö 3 (“ÖÖ¸ü) (¤üÖê Ö) †¾ÖµÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÃŸµÖÖÓÖß Ö •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓÖÖ ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÃŸµÖÖÓÖß •ÖÖê›üÖê †Ö×Ö
×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ëú¦êü ×¾Öª´ÖÖÖ ¯ÖŒŒµÖÖ ¸üÃŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖôûµÖÖ¿Öß
•ÖÖê›üÖê, †Ö×Ö ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖÀ¾ÖÔÖÖ»Öß ¾Ö ´ÖÖê·µÖÖ µÖÖÓÃÖÆü †ÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖŒêú ´ÖÖÖÔ ²ÖÖÓ¬ÖÖê ‡.
¸üÃŸµÖÖÓ“Öß úÖ´Öê †Öã–ÖêµÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖÃÖÆü ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖ´Öê ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
1. †ªÖ¯Ö ‹úÖÆüß ¸üÃŸµÖÖÓ“Öß •ÖÖê›ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÖÖÆüß †¿ÖÖ 100 ¯ÖêÖÖ ú´Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÃŸµÖÖ, ¾ÖÖ›ü¶Ö, ŸÖÖÓ›êü, ¯ÖÖ›êü ‡ŸµÖÖ¤üàÖÖ •ÖÖê›üÖÖ¸êü ¸üÃŸÖê.
2. ¿ÖÖôêûú›êü •ÖÖÖÖ¸üÖ, Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Ößú›êü •ÖÖÖÖ¸üÖ, †Ö¸üÖêµÖ ëú¦üÖú›êü •ÖÖÖÖ¸üÖ, ¿ÖêŸÖÖú›êü •ÖÖÖÖ¸üÖ,
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö †ÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÃŸÖê. µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ úÖ´ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖ×ÖµÖÓ¡ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß (¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ) µÖÖÓ“µÖÖú›êü •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
¸üÃŸµÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖãºþ ú¸üŸÖÖÖÖ, †ÖÖÖß úºþÖ ¤êüŸÖÖÖÖ †×ŸÖÎú´ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †›ü“ÖÖß
ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖ»ÖÖšüß / ´ÖÓ›üôû †×¬ÖúÖ¸üß (´ÖÆüÃÖæ»Ö)
µÖÖÓÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †Ö•Öã²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“Öê †×ŸÖÎú´ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖ»ÖÖšüß µÖÖÓÖß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß.
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2.5.7 ÖÖµÖ - ´ÆîüÃÖ µÖÖÓ“µÖÖú×¸üŸÖÖ ÖÖêšüµÖÖŸÖ ¯ÖŒêú ŸÖôû, Ö¾ÆüÖÖ †Ö×Ö ´Öæ¡ÖÃÖÓ“ÖµÖ ™üÖêú :ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖ¾Ö¸üÖ“Ó µÖÖ ÖÖêšüµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê †Öê²Ö›ü ¬ÖÖê²Ö›ü ¾Ö ÖÖ“Ö
ÖôûÖê †ÃÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ÖÖêšêü Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ×¸üŸµÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÖÖêšüµÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê ¿ÖêÖ
¾Ö ´Öæ¡Ö ¯Ö›ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê“Ö •ÖÖÖ¾Ö¸êü ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ÖÖêšüµÖÖŸÖß»Ö •Ö×´ÖÖßÃÖ
¤ü»Ö¤ü»Öß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû •ÖÖÖ¾Ö¸êü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖÓ ÖÖ ²Öôûß ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
ÖÖêšüµÖÖŸÖß»Ö †Öê²Ö›ü ¬ÖÖê²Ö›ü •Ö×´ÖÖß´Öãôêû •ÖÖÖ¾Ö¸üÖ¯Ó ÖÖÃÖæÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖ ´Öæ¡Ö ¾Ö ¿ÖêÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ“ÖµÖ
ú¸üŸÖÖ Ö †Ö»µÖÖÖê ŸÖê ¾ÖÖµÖÖ •ÖÖŸÖê.
•ÖÖÖ¾Ö¸üÖ“Ó Öê ´Öæ¡Ö ¾Ö ¿ÖêÖ Æêü ‹ú ˆŸéúÂ™ü ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖë¦üßµÖ ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê •ÖÖÖ¾Ö¸üÖ“µÖÖ
ÖÖêšüµÖÖŸÖß»Ö •Ö´ÖßÖ ×ÃÖ´Öë™ü úÖÑÎúß™ü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ ¯ÖŒŒµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ÃÖ¯ÖÖ™üßú¸üÖ êú»µÖÖÃÖ
•ÖÖÖ¾Ö¸üÖ¯Ó ÖÖÃÖæÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ´Öæ¡Ö ÖÖêšüµÖÖ¿Öê•ÖÖ¸üß»Ö ÖøüµÖÖ´Ö¬µÖê ‹ú¡Ö •Ö´ÖÖ úºþÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖêŸÖ•Ö×´ÖÖß“Öß
ÃÖã×¯ÖúŸÖÖ ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ Ö´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
²Ö·µÖÖ“Ö ×šüúÖÖß •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓÖÖ “ÖÖ¸üÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß Ö¾ÆüÖÖß ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖêúôûµÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü “ÖÖ¸üÖ
™üÖú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ “ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö·µÖÖ“Ö¾ÖêôûÖ ¿ÖêÖ ¾Ö ´Öæ¡Ö ¯Ö›ü»µÖÖÖê •ÖÖÖ¾Ö¸êü “ÖÖ¸üÖ ÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö “ÖÖ¸üÖ
¾ÖÖµÖÖ •ÖÖŸÖÖê. Æêü ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÖ¾Ö¸üÖ“Ó µÖÖ ÖÖêšüµÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓÖÖ “ÖÖ¸üÖ ¾Ö ÖÖª ¤êüµÖÖÃÖÖšüß Ö¾ÆüÖÖ
²ÖÖÓ¬ÖÖê •Öºþ¸üß“Öê †ÖÆêü.
 ¯ÖŒêú ³ÖæÖê¡Ö
- 7.7 ´Öß. »ÖÖÓ²Öß, 3.5 ´Öß. ºÓþ¤üß (×ÃÖ´Öë™ü úÖÑúÎ ß™ü)
 Ö¾ÆüÖÖ
- 7.7 ´Öß. X 0.20 ´Öß. X 0.65 ´Öß.
 ´Öã¡ÖÃÖÓ“ÖµÖ ™üÖêú
- 250 »Öß. Ö´ÖŸÖÖ.
 Ö´ÖŸÖÖ
- 6 Öã¸êü.
 ¯ÖÏ×ŸÖ µÖã×Ö™ü †¯Öê×ÖŸÖ Ö“ÖÔ - ºþ. 35000 / ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß
- µÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:“Öß •Ö×´ÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê »ÖÖ³ÖÖ£Öá ¯ÖÖ¡Ö
†ÃÖŸÖß»Ö. ¾Ö »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÔú›êü 6 •ÖÖÖ¾Ö¸êü †ÃÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ
¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖê†Ö¾Ö¿µÖú.
2.5.8 ãúŒãú™ü¯ÖÖ»ÖÖ ¿Öê›ü (×Ö¾ÖÖ¸üÖ) - ¯Ö¸üÃÖÖŸÖß»Ö ãúŒãú™ü¯ÖÖ»ÖÖÖ´Öãôûê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
ãú™æüÓ²ÖÖÖÖ ¯Öæ¸üú ˆŸ¯Ö®ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÖêÂÖú ¯ÖÏÖÖß•ÖµÖ ¯ÖÏ×£ÖÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖêŸÖÖê.
Öê›üµÖÖÓ´Ö¬µÖê ãúŒãú™ü¯ÖÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏŸÖß“ÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
ãúŒãú™ü¯ÖÖÖÓ“Öê †Ö¸üÖê µÖ ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ãúŒãú™ü¯ÖÖÖÓ“Öê ‰úÖ, ¯ÖÖ‰úÃÖ, ¯Ö¸ü³ÖÖß
•ÖÖÖ¾Ö¸êü ¾Ö ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü µÖêÖÖ·µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏŸÖß“ÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ
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ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. “ÖÖÓÖ»µÖÖ ×Ö¾ÖÖ·µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖÖÖÓ“Öê, ×¯Ö»ÖÓÖ“Öê
¾Ö †Ó›üµÖÖÓ“Öê ¯Ö¸ü³ÖÖß ¯ÖÏÖµÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
¿Öê›ü“ÖÖ †ÖúÖ¸ü
- 3.75 ´Öß. »ÖÖÓ²Öß, 2.00 ´Öß. ºÓþ¤üß, Öê¡Ö±úôû7.50 “ÖÖî.´Öß.†ÖÖã›ü ²ÖÖ•ÖæÃÖ 2.20 ´Öß. ˆÓ“Öß.
Ö´ÖŸÖÖ
- 100 ¯ÖÖß
¯ÖÏ×ŸÖ µÖã×Ö™ü †¯Öê×ÖŸÖ Ö“ÖÔ
- ºþ. 40000 /‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß
- µÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:“Öß •Ö×´ÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê »ÖÖ³ÖÖ£Öá ¯ÖÖ¡Ö
†ÃÖŸÖß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ³Öã×´Ö×ÆüÖ ãú™æÓü²ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ
¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

2.5.9 ¿Öêôûßü¯ÖÖ»ÖÖ ¿Öê›ü (×Ö¾ÖÖ¸üÖ) - ¿Öêôûß¯ÖÖ»ÖÖ ÆüÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †»¯Ö ˆŸ¯Ö®Ö Ö™üÖŸÖß»Ö
ãú™æüÓ²ÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö•Öß×¾Öêú“Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖêôûµÖÖ - ´ÖëœüµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏŸÖß“Öê ÖÖêšêü
²ÖÖÓ¬ÖæÖ ×¤ü»Öê ŸÖ¸ü •ÖÖÖ¾Ö¸üÖ“Ó Öê †Ö¸üÖêµÖ ¤êüÖß»Ö “ÖÖÓÖ»Öê ¸üÖÆüß»Ö ¾Ö ¾ÖÖµÖÖ •ÖÖÖÖ¸êü ´Ö»Ö´Öæ¡Ö ‹ú¡Ö
ÖÖêôûÖ úºþÖ ¿ÖêŸÖß´Ö¬µÖê “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖë¦üßµÖ ÖŸÖ ´ÆüÖæÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
µÖÖ´Öãôûê ¿ÖêŸÖß“µÖÖ ÃÖã×¯ÖúŸÖê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¿ÖêŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¾ÖÖœüß¾Ö¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê‰úÖ
ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆüÖ ÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö.
 ¿Öê›ü“ÖÖ †ÖúÖ¸ü
- 3.75 ´Öß. »ÖÖÓ²Öß, 2.00 ´Öß. ºÓþ¤üß, Öê¡Ö±úôû7.50 “ÖÖî.´Öß. 2.20 ´Öß. ˆÓ“Öß.
 Ö´ÖŸÖÖ
- 10 ¿ÖêôûµÖÖ
 ¯ÖÏ×ŸÖ µÖã×Ö™ü †¯Öê×ÖŸÖ Ö“ÖÔ
- ºþ. 35000 / ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß
- µÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:“Öß •Ö×´ÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê »ÖÖ³ÖÖ£Öá ¯ÖÖ¡Ö
†ÃÖŸÖß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ³Öã×´Ö×ÆüÖ ãú™æÓü²ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ
¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
2.5.10 ´ÖŸÃµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Öê™êü - ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×šüúÖÖß ´ÖÖÃÖê ÃÖãú×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Öê™üê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú ×¤üÖÖÓú 09 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2012 †¾ÖµÖê ÃÖæ“ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖÃÖê ÃÖãú×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ 10 ´Öß. X 10 ´Öß. †ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ úÖÑÎúß™ü“ÖÖ
†Öê™üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. †Öê™üµÖÖ“Öß ˆÓ“Öß •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ú´ÖßŸÖ ú´Öß 15 ÃÖê.´Öß. (6
‡Ó“Ö) ‡ŸÖúß šêü¾ÖÖ¾Öß.
************************
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×•Ö»ÆüÖ ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¬Öß
 ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1958 ´Ö¬Öß»Ö ú»Ö´Ö 133 ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü´Ö¬µÖê
×•Ö»ÆüÖ ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¬Öß Ö×šüŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
 ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×•Ö»ÆüÖ ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¬Öß ×ÖµÖ´Ö 1960 ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖê ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖß»Ö
×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öê ¹ý.0.25 ™üŒêú †Ó¿Ö¤üÖÖ ´ÆüÖæÖ ×•Ö»ÆüÖ ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¬Öß •Ö´ÖÖ
ú¸üÖê“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¸üŒú´Öê¾Ö¸ü ¤ü.ÃÖÖ.¤ü.ÃÖê. 2.50% ¾µÖÖ•Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê.
 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßú›æüÖ †Ó¿Ö¤üÖÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö
†ÖãÃÖã“Öß 45 (1) ´Ö¬µÖê ×ÖÙ¤üüÂ™ü êú»Öê»Öß ×¾ÖúÖÃÖ úÖ´Öê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖêÃÖÖšüß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê
×¾Öª´ÖÖÖ †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ ±êú›üß“Öß Ö´ÖŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúßµÖ ¸üŒú´Öê“µÖÖ
75% ¸üŒú´Ö ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßú›üß»Ö ú•ÖÔ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ¹ý.30 Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖê“Öê †×¬ÖúÖ¸ü Ã£ÖÖµÖß
ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ ¾Ö ¹ý.30 Æü•ÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸üß“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬Ö¸üÖ ÃÖ³ÖêÃÖ
†ÖÆêüŸÖ.
 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßú›üß»Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú•ÖÔ ¸üŒú´Ö 10 Æü¯ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 10 ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê ú•ÖÖÔ“Öß ¯Ö¸üŸÖ ±êú›ü êú»Öß
•ÖÖŸÖê. ÃÖ¤ü¸ü ú•ÖÖÔ¾Ö¸ü ¤ü.ÃÖÖ.¤ü.¿Öê. 5% ¤ü¸üÖÖê ¾µÖÖ•Ö †ÖúÖ¸üÖß êú»Öß •ÖÖŸÖê. •µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß
ú•ÖÖÔ“Öß ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ¾ÖêôêûŸÖ ú¸üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öêú›æüÖ £ÖúßŸÖ ¸üŒú´Öê¾Ö¸ü ¤ü.ÃÖÖ.¤ü.ÃÖê. 2% ¤ü¸üÖÖê
¤Óü›üÖ“Öß †ÖúÖ¸üÖß êú»Öß •ÖÖŸÖê.
*******************
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"†Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦ü " ( ASSK) ¯ÖÏú»¯Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß"
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖæ“ÖÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¸Ö•Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ‡Ô-¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ
¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ‹úÃÖã¡ÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ †ÖÖÖê, ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖê¾ÖÖ-¤üÖÖ»Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖ Öê¡ÖÖŸÖ úÖ»Ö²Ö¬¤ü Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ
×´ÖôûÖê,ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖê¾ÖÖ, •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ²ÖÑØúÖ ÃÖê¾ÖÖ (ÃÖ¾ÖÔ G2C ¾Ö
B2C ÃÖê¾ÖÖ) ÖÏÖ×´ÖÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ‹úÖ“Ö ëú¦üÖ¾Ö¸ü ×´ÖôûÖ¾µÖÖŸÖ µÖÖ ÆêüŸÖæÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú
ÃÖÓÖÏÖ´Ö-2015/¯ÖÏ.Îú.93/ÃÖÓÖÏÖ´Ö úÖ,×¤üÖÖÓú- 11 †ÖòÖÃ™ü,2016 †¾ÖµÖê ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê
ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖ ¾Ö CSC-SPV (Common Services
Centres- Special Purpose Vehicle) µÖÖ ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ«üÖ¸êü ¯ÖÏ×ê ¸üŸÖ Óú¯ÖÖß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß´Ö¬µÖê "†Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦ü (ASSK) " ÆüÖ ¯ÖÏú»¯Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖêŸÖ †ÖÆêü.
"†Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦ü " ( ASSK) µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Öãôêû ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¸üÖ•Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü
ÃÖÓÖÖúßéúŸÖ ÆüÖê‰úÖ ‡Ô-¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ †×³Ö¯ÖÏŸê Ö †ÃÖ»Öê»Öß ‹úÃÖã¡ÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ †ÖÖÖê
¿ÖŒµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.ŸÖÃÖê“Ö ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß«üÖ¸êü ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üß G2C ÃÖê¾ÖÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ †ÖŸÖÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü
ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖß»Ö.¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÏÖ´ÖßÖ
ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖê¾ÖÖ (¿ÖÖÃÖÖ ÃÖê¾ÖÖÓ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ) ˆ¤üÖ. ¸êü»¾Öê, ²ÖÃÖ
†Ö¸üÖÖ, ›üß™üß‹“Ö ×¸ü“ÖÖ•ÖÔ,²ÖÑØúÖ ÃÖê¾ÖÖ, †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ÖÖ, ‡Ô-úÖò´ÖÃÖÔ,¯ÖòÖúÖ›Ôü,†Ö¬ÖÖ¸ü
ÖÖë¤üÖß,×¾Ö´ÖÖ Æü¯ŸÖê ³Ö¸üÖê, ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™üÔ, ‡Ô»ÖêŒ™Òüß×ÃÖ™üß ²Öß»Ö , ¯ÖÖêÃ™ü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ‡.ÃÖê¾ÖÖ ÃÖã¬¤üÖ µÖÖ
ëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êü‰úÖ ÃÖ¤ü¸ü ëú¦ü ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ (Self-Sustainable) ²ÖÖµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê •ÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü "†Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦ü " ( ASSK) ˆ³ÖÖ¸üÖê.
1. •µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖ“Öß / ˆŸ¯Ö®Ö (µÖê£Öê ˆŸ¯Ö®Ö ´ÆüÖ•Öê ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê
ˆŸ¯Ö®Ö + 14 ¾µÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×Ö¬Öß + †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾Ö³ÖÖÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×Ö¬Öß ¾Ö
‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß ´ÖãŒŸÖ ×Ö¬Öß •µÖÖ“ÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê Ö“ÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü
†ÖÆêü, †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.) ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ¹ý.15 »ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü,
†¿ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßú›êü ×ú´ÖÖÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö "†Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦ü " ( ASSK)
ˆ³ÖÖ¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
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2. µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ •µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“Öê ˆŸ¯Ö®Ö 15 »ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖæÖ ÃÖã¬¤üÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß»ÖÖ
Ã¾ÖŸÖ:“Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö "†Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦ü " ( ASSK) ˆ³ÖÖ¸üÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ¾ÖÔ †ÖÙ£Öú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÃÖê»Ö,†¿Öß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Ã¾Ö“”êûÖê ×ÖÖÔµÖ
‘Öê‰ú ¿Öêú»Ö.
3. •µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖŸÖµÖà“Öê ˆŸ¯Ö®Ö 15 »ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÖÆêü, †Ö×Ö •µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö "†Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü
ÃÖê¾ÖÖ ëú¦ü " ( ASSK) ˆ³ÖÖ¸üµÖÖ²Ö§ü»Ö Ã¾Öê“”êûÖê ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß, ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
³ÖÖîÖÖê×»Öú Ã£ÖôûÖÓÖãÃÖÖ¸ü ‹ú×¡ÖŸÖ úºþÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“µÖÖ Œ»ÖÃ™üÃÖÔ“Öß (Ö™ü) ×ÖÙ´ÖŸÖß
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸÖê£Öê "†Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦ü " ( ASSK) ˆ³ÖÖ¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.ÃÖ¤ü¸ü
Œ»ÖÃ™ü¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ,×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»Öê †ÃÖæÖ Æêü Œ»ÖÃ™üÃÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ Œ»ÖÃ™ü¸ü´Ö¬µÖê ‹úÖ ÖÖÖ¯ÖêÖÖ
†×¬Öú ÖÖÓÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖæ ÖµÖê µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß.ŸÖÃÖê“Ö Œ»ÖÃ™ü¸ü´Ö¬µÖê
¯ÖÖ“Ö ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö úºþ ÖµÖê.Æüß ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÓ¬ÖÖê
¯ÖÖôûŸÖÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö Œ»ÖÃ™üÃÖÔ“Öê ‹æúÖ ‹æúÖ ˆŸ¯Ö®Ö ¹ý.15 »ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÖÖê ¿ÖŒµÖ ÖÃÖ»µÖÖÃÖ
µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü“µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
 †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖŸÖæÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ.
1. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ÃÖÓÖÖúßú¸üÖ (G2C) ú¸üÖê.
2. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“µÖÖ »ÖêÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ 2011 ´Ö¬Öß»Ö ¤îüÖÓ×¤üÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ“Öê 1 ŸÖê 33 Ö´ÖæÖê
ÃÖÓÖÖúßéúŸÖ ú¸üÖê.
3. ‡Ô-¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ úÖµÖÔÎúÖ´ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ NIC †Ö–ÖÖ¾Ö»Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖê.
†.Îú.
²ÖÖ²Ö
1 Öò¿ÖÖ»Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×›ü¸êüŒ™ü¸üß/»ÖÖêú»Ö
Ö¾ÆÔüÖÔ´Öê™ü ×›ü¸üê Œ™ü¸üß.
2 Öò¿ÖÖ»Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¯ÖÏÖê±úÖ‡Ô»Ö¸ü/‹×¸üµÖÖ
¯ÖÏÖê±úÖ‡»Ö¸ü.
3 ¯»ÖòÖ ¯»ÖÃÖ.
4
5
6

×¯ÖÏµÖÖÃÖÖò¯™ü
†òŒ¿ÖÖ ÃÖÖò±™ü
†òÃÖê™ü ×›ü¸êüŒ™ü¸üß

†.Îú.
7

²ÖÖ²Ö
ÃÖÙ¾ÖÃÖ ¯»ÖÃÖ.

8

™ÒüêØÖÖ ´ÖòÖê•Ö´Öê™ü

9

ÃÖÖê¿Ö»Ö †Öò›üß™ü ¾Ö ×´Ö™üàÖ
´ÖòÖê•Ö´Öë™ü
Öò¿ÖÖ»Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¯ÖÖê™Ôü»Ö
²Öê×ÃÖú GIS ¯ÖÏÖÖ»Öß.

10
11
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 †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖŸÖæÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü ¤ÖÖ»Öê / ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö (G2C)
ÃÖÓÖÖúßéúŸÖ ú¸üÖê ¾Ö ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üÖê.
¤ÖÖ»Öê / ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
†.Îú.
¤ÖÖ»Öê / ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
†.Îú.
1 •Ö´ÖÖÖë¤üÖß ¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
11 úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
2 ´ÖéŸµÖã“Öß ÖÖë¤üÖß ¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
12 ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
3 ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö 13 •ÖÖò²Ö úÖ›Ôü
4 ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
14 ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÃÖÖšüß †Öã´ÖŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
5 ÖÖêú¸üß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÖÆü¸üúŸÖ 15 Öôû•ÖÖê›üÖßÃÖÖšüß †Öã´ÖŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
6 ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ †ÖúÖ¸üÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
16 “ÖÖ¸üß¡µÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
7 ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ±êú¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö /¯ÖÏŸÖ
17 ×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
8 ÖÖ¤êüµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
18 ¤üÖ×¸ü¦üµÖ¸êüÂÖêÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
9 ²Öê¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
19 ÆüµÖÖŸÖß“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
10 ¾Öß•Öê“µÖÖ •ÖÖê›üÖßÃÖÖšüß ÖÖÆü¸üúŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
 †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖÓÃÖÖšüß ëú¦ü “ÖÖ»Öú ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üÖê .
"†Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦ü " ( ASSK) µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖßÃÖÖšüß ×¡Ö¯ÖÖßµÖ
ú¸üÖ¸üÖÖ´µÖÖ´Ö¬µÖê Ö´Öã¤ü êú»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÖãÂµÖ²Öôû ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖ“Öß
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤Ö¸üß Æüß CSC-SPV Óú¯ÖÖß“Öß †ÃÖæÖ ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖãÂµÖ²ÖôûÖ“Öß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
¾Öî¬ÖÖ×Öú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß (ú¸üÖ¸ü úÖµÖ¤üµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤üß“µÖ †¬ÖßÖ ¸üÖÆæüÖ) CSC-SPV Óú¯ÖÖß“Öß
†ÃÖæÖ Óú¯ÖÖßÖê ú¸üÖ¸ü ¯Ö¬¤üŸÖßÖê Öê´Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖãÂµÖ²ÖôûÖ»ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
 †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖÓÃÖÖšüß ¤üµÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ.
•µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß´Ö¬µÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖê¾ÖÖ ëú¦ü †ÖÆêü †¿ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖÃÖÖšüß ¤ü¸ü ´ÖÆüÖ ¸üŒú´Ö
¹ý¯ÖµÖê 10,450/- + 15% ÃÖê¾ÖÖ ú¸ü †¿Öß ‹æúÖ ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 12,018/- ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú
ÖÏÖ´ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ×Ö¬Öß»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“Öß †ÖÖÖ‰ú ¸üŒú´Ö ¾ÖÖÔ ú¸êü»Ö. ¾Ö •µÖÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß Clusters ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¸üŒú´Ö
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×¾Ö³ÖÖÖæÖ , ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üŒú´Ö ¸üÖ•µÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ×Ö¬Öß»ÖÖ ¾ÖÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖæÖ ¸üŒú´Ö ×¾Ö³ÖÖÖæÖ
¤êüµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß ¯ÖæÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü.
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ¤üµÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 10450/- “Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.1) ëú¦ü“ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 6000/- , 2) ¯ÖÏ×ŸÖ ëú¦üÖÃÖÖšüß
»ÖÖÖÖÖ¸ü Ø¯ÖÏ™ü¸ü ¤ãü¹ýÃŸÖß / ²Ö¤ü»Öß ¾Ö Óú—µÖã´Öê²Ö»ÃÖ ‡. Ö“ÖÔ ¹ý¯ÖµÖê 2700/-, 3) ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ,¸üÖ•µÖ ,
ŸÖÖ»ÖãúÖ ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ÃÖÆüÖµµÖÖÃÖÖšüß ¹ý. 1300/- , 4) Óú¯ÖÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ±úß ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê
400/ †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖÓÃÖÖšüß ¤üµÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ - ×Ö¬Öß“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ.
14 ¾µÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×Ö¬Öß“µÖÖ 10 % ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×Ö¬Öß´Ö¬ÖæÖ µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖÖšüß
Ö“ÖÔ ú¹ý ¿ÖúŸÖß»Ö.ŸÖ£ÖÖ¯Öß ÃÖ¤ü¸ü ×Ö¬Öß †¯Öæ¸üÖü ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ Ö“ÖÔ 14 ¾µÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ
90% †Öã¤üÖÖÖŸÖæÖ Øú¾ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ Ã¾Ö×Ö¬ÖßŸÖæÖ / ´ÖãŒŸÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤üµÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
†ÖÆêü.
 úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ 1030 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß´Ö¬µÖê 716 †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦êü Ã£ÖÖ¯ÖÖ
—ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.
15 »ÖÖÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ˆŸ¯Ö®Ö
†Ö¯Ö»Öê
15 »ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ 15 »ÖÖÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ
ˆŸ¯Ö®Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã Œ»ÖÃ™ü¸ü
ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ
ˆŸ¯Ö®Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß´Ö¬µÖê
¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ
ëú¦üÖÓ“Öß
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß´Ö¬µÖê
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖÓ“Öß ‹æúÖ ÃÖÓµÖÖ.
‹æúÖ ÃÖÓµÖÖ
†Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ
ëú¦üÖÓ“Öß ‹æúÖ ÃÖÓµÖÖ ëú¦üÖ“Öß ‹æúÖ ÃÖÓµÖÖ
(Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ëú¦ü)

(Ã¾Öê“”êûÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ
—ÖÖ»Öê»Öß ëú¦ü)

(2 Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“Ö¯ÖÖµÖŸÖàÖß ‹ú¡Ö
µÖê‰úÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öß ëú¦Œ»ÖÃ™ü¸ü)

‹æúÖ

338

147

231

716

*******************
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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖ ÆüŒú †¬µÖÖ¤êü¿Ö 2015
 µÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖ ÆüŒú †¬µÖÖ¤êü¿Ö 2015 †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
 ×¤üÖÖÓú 28 ‹¯ÖÏß»Ö 2015 ¸üÖê•Öß“µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ †×¬ÖÃÖã“ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖÖê ×¤üÖÖÓú 14 •Öã»Öî 2015 ¸üÖê•Öß ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ¾¤üÖ¸êü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖã“ÖÖÖ
×ÖÖÔ×´ÖŸÖ êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
 úÖµÖ¤üµÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓÖÖ 13 ÃÖê¾ÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ
×¤ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
1.•Ö´Ö ¤üÖÖ»ÖÖ 2. ´ÖéŸµÖã ÖÖë¤ü ¤üÖÖ»ÖÖ 3. ×¾Ö¾ÖÖÆü ÖÖë¤ü ¤üÖÖ»ÖÖ 4.¸ü×Æü¾ÖÖ¿Öß
¤üÖÖ»ÖÖ 5.¤üÖ×¸ü¦ü ¸êüÂÖêÖÖ»Öß»Ö ¤üÖÖ»ÖÖ 6.ÆüµÖÖŸÖß“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ 7.ÖÏÖ.¯ÖÓ.µÖêÖê²ÖÖúß
¤üÖÖ»ÖÖ 8.¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ 9.Ö. ÖÓ.8 ˆŸÖÖ¸üÖ 10.×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
¤üÖÖ»ÖÖ 11. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ 12. ¯Ö×¸üŸµÖŒŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
13. ×¾Ö³ÖŒŸÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
 †.Ö. 1 ŸÖê 8 ¾Ö †.Ö.10 ¾Ö 11 “µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ.
 ¾Ö¸üß»Ö ÃÖê¾ÖÖ¯Öîúß ¤üÖ¸üß¦ü ¸êüÂÖêÖÖ»Öß»Ö ¤üÖÖ»ÖÖ, ÆüµÖÖŸÖß“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ¾Ö ×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ µÖÖ ŸÖßÖ ÃÖê¾ÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ ¤êüµÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖã¤ü.
 ¾Ö¸üß»Ö †.Ö.1 ŸÖê 9 ÃÖê¾ÖÖÃÖÖšüß 5 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¾Ö †.Ö. 10 ŸÖê 13
ÃÖê¾ÖÖÃÖÖšüß 20 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
 ¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖÆüßŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖê¾ÖÖ ¤êüÖê ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÖÆêü.
 ¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖÆüßŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖê¾ÖÖ Ö ×¤ü»µÖÖÃÖ ¹ý.500 ŸÖê ¹ý.5000 ¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖÖÃŸÖß“Öß
ŸÖ¸üŸÖã¤ü †ÖÆêü.
 ¯Ö¤ü×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú µÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß.
 ¯ÖÏ£Ö´Ö †×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ÃÖÆüÖµµÖú Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß
×ÖµÖãŒŸÖß.
 Û¾¤üŸÖßµÖ †×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß.
**********************
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•Öî×¾Öú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß
•Öî×¾Öú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê´Ö¬µÖê ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“Öß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêü.×¤ü.5 •ÖæÖ
1992 ¸üÖ•ê Öß ×¸ü†Öê ×¤ü •ÖÖÖê¸üÖê µÖê£Öê •Öî¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê²Ö§ü»Ö“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘Ö ú¸üÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖÖ¸üß
—ÖÖ»Öê»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ‹ú ‘Ö™üú ¯ÖÖ †ÖÆêü.ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ú¸üÖ¸ü ×¤ü.29 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1993 ¯ÖÖÃÖæÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
†ÖÆêü.ŸµÖÖ†ÖãÂÖÓÖÖÖê ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê •Öî×¾Öú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ úÖµÖ¤üÖ 2002 ¯ÖÖ×¸üŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ¾Ö ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÖê ¿ÖÖÃÖÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖÖ ×¤ü. 10 ×›üÃÖë²Ö¸ü 2008 †¾ÖµÖê
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öî×¾Öú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ×ÖµÖ´Ö 2008 †×¬ÖÃÖã×“ÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêüŸÖ.ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö
¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú Ã£ÖÖ×Öú ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ •Öî×¾Öú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üÖê
²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÖÆêü.
•Öî×¾Öú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß úÖµÖì :1. ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †×¬ÖúÖ¸ü Öê¡ÖÖŸÖß»Ö •Öî×¾Öú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê Ã£ÖÖ×Öú –ÖÖÖÖ“µÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê.
2. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ •Öî×¾Öú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ´ÖÓ›üôûÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖŸ¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸµÖÖÓ“Öê
†×¬ÖúÖ¸ü Öê¡ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú •Öî×¾Öú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üß»Ö.ÆüµÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ×•Ö»ÆüÖ
ŸÖÖÓ×¡Öú ÃÖÆüÖµµÖú Ö™ü ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ×´ÖŸÖß¾Ö¸üß»Ö ×Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ •Öºþ¸ü ŸÖß ŸÖÖÓ×¡Öú ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖß»Ö.
3. »ÖÖêú •Öî×¾Öú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê úÖµÖÔÖê¡ÖÖŸÖ †ÖœüôûÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ •Öî×¾Öú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖê
ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê Ã£ÖÖ×Öú »ÖÖêúÖÓÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê –ÖÖÖ ‡.×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö.
4. ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖß»Ö •Öî×¾Öú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖ“Öê ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú –ÖÖÖÖ“Öß Öã¯ŸÖŸÖÖ ¸üÖÖÖê
ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öî×¾Öú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ×ÖµÖ´Ö 2008“Öê ú»Ö´Ö 23(2),(3)¾Ö (4)ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß¾Ö¸ü
ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü Öê¡ÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸üß
ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¤üÃµÖ ´ÆüÖæÖ ÖÖ´Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸êü»Ö.ŸµÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ¸ü“ÖÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
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†.ÖÓ.
1
2
3
4
5
6
7

×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö

ÃÖ×´ÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö
¿Öê¸üÖ
¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê»Öê ¯Ö¤ü
¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ Ã£ÖÖ×Öú †×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤ü¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ
•Öî×¾Ö
éú×ÂÖ ×¾Ö³ÖÖÖ (•Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ)
ÃÖ¤üÃµÖ
×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
Ã£ÖÖ×Öú †×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ úÖµÖÔúÖ»Öû
¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ×¾Ö³ÖÖÖ Ã£ÖÖ×Öú †×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖ¤üÃµÖ
ÆüÖ Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ
†Ö¸üÖê µÖ ×¾Ö³ÖÖÖ Ã£ÖÖ×Öú †×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ
´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ Ã£ÖÖ×Öú †×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖ¤üÃµÖ
úÖµÖÔúÖ»ÖÖ‹¾ÖœüÖ“Ö
×¿ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ Ã£ÖÖ×Öú †×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖ¤üÃµÖ
¸üÖÆüß»Ö.
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ Ã£ÖÖ×Öú
ÃÖ¤üÃµÖ
†×¬ÖúÖ¸üß

ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †¬µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ×Ö¾Ö›üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.µÖÖú×¸üŸÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ ²Öîšüú
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖ“Öê †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú Æêü ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
×¾Ö¿ÖêÂÖ ×Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ :1. ×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖ³Öê“Öê ×¾Öª´ÖÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ (†ÃÖ»µÖÖÃÖ)
2. »ÖÖêú ÃÖ³Öê“Öê ×¾Öª´ÖÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ (†ÃÖ»µÖÖÃÖ)
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üê •Öî×¾Öú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ¸ü“ÖÖÖ †ÃÖê»Ö.ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ
ÃÖ×´ÖŸÖß ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¤êüÖß»Ö ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ Ö´Öæ¤ü êú»Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ¸ü“ÖÖÖ ¸üÖÆüß»Ö.
•Öî×¾Öú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ úÖµÖ¤üÖ 2002 “Öß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸,ü ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö
¯ÖÏŸµÖêú Ã£ÖÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê †Ó´Ö»Ö ²ÖÖ•ÖÖ¾ÖÖß ÆüÖêÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¾Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú
ÃÖã“ÖÖÖ •ÖÖÖæÖ ‘ÖêÖêú×¸üŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ www.Maharashtra
gov. in µÖÖ ÃÖÓúê ŸÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÓêúŸÖÖú
201605021110113120 †ÃÖÖ †ÖÆêü.
********************
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ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö, ˆ¯ÖÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß“Öê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ
Ö´ÖãÖÖ
ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ¯Ö¡Ö
(×ÖµÖ´Ö 6 ¯ÖÆüÖ)
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖ“µÖÖ/ ˆ¯ÖÃÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›üÖæú
´Öß µÖÖ¾¤üÖ¸êü * --------------------------------- ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“ÖÖ ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö/ ˆ¯ÖÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö µÖÖÓ“µÖÖ
¯Ö¤üÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßÃÖÖšüß ---------------------- µÖÖÓÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ÖÖ´Ö×ÖÙ¤üÂ™ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾Ö -------------------------------------------------------ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÖêÃ™üÖ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯Ö¢ÖÖ ----------------------------------------------* •µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖæÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÃÖ¤üÃµÖ ´ÆüÖæÖ ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö.
* ú»Ö´Ö 10, ¯ÖÖê™ü-ú»Ö´Ö (3) †¾ÖµÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß Öê´ÖÖæú ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
ÃÖæ“ÖúÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾Ö -------------------------------------------------------×¤üÖÖÓúÃÖæ“ÖúÖ“Öß ÃÖÆüß
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö¡Ö
´Öß µÖÖ¾¤üÖ¸êü †ÃÖê ¯ÖÏÖ™ü ú¸üŸÖ úß, ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»µÖÖÃÖ ´Öß --------------------------------ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“ÖÖ ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö/ ˆ¯ÖÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü.
×¤üÖÖÓúˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖÆüß
•µÖÖ ŸÖÖ¸üÖêÃÖ ¾Ö •µÖÖ ¾Öêôûß ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ¯Ö¡Ö †¬µÖÖÃÖß †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê
†ÃÖê»Ö ŸÖß ŸÖÖ¸üßÖ ¾Ö ¾Öêôû ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 [ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ¯Ö¡Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß
(ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ‡ÃÖ´ÖÖÃÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß)
ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ ¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ †ÖãúÎ ´ÖÖÓú ------------------------------------------------------------------------- ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ * ÃÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖ“µÖÖ/ ˆ¯ÖÃÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßÃÖÖšüß“Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
----------------- µÖÖÓ“Öê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ¯Ö¡Ö --------------- µÖê£Öê (×šüúÖÖ) ------------------- ¸üÖê•Öß (ŸÖÖ¸üßÖ)
------------------- ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ (¾Öêôû) ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
†¬µÖÖÃÖß †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ÃÖÆüß
-----------------------------------------------------------------------------------------------* »ÖÖÖæ ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ´Ö•Öãú¸ü ÖÖê›üÖ
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´ÖãÓ²Ö‡Ô ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ (¸üÖ•ÖßÖÖ´µÖÖ“Öß ÖÖê™üßÃÖ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ) ×ÖµÖ´Ö 1965
1 [Ö´ÖãÖÖ 1]
(×ÖµÖ´Ö 3 (2) ¯ÖÖÆüÖ)
2 [ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ/ ¸üÖ•ÖßÖÖ´µÖÖ“Öß ÖÖê™üßÃÖ µÖÖ“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ]
--------------------------------------------------------------------------- µÖÖÓÃÖ,
´ÖÆüÖ¤ê üµÖ,
´Öß, µÖÖ¾¤üÖ¸êü ×¤üÖÖÓú ----------------- ¯ÖÖÃÖæÖ ´Ö¬µÖÖÆü¯Öæ¾ÖÔ/ ´Ö¬µÖÖÆüÖ¢ê Ö¸ü ------------------- µÖÖ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ 2
[¸üÖ•ÖßÖÖ´Ö/ ¸üÖ•ÖßÖÖ´µÖÖ“Öß ÖÖê™üßÃÖ] ¤êüŸÖ †ÖÆêü.
†Ö¯Ö»ÖÖ,
×šüúÖÖ ------------------×¤üÖÖÓú --------------------

(ÃÖÆüß)------------------------(¯Ö¤üÖÖ´Ö) ---------------------

¯Öãœüß»Ö ‡ÃÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ ÃÖÆüß êú»Öß.
-----------------------------------1. -------------------------------ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖ“Öê ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ
ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖ“Öß ÃÖÆüß
(ËÖÏÖ.¯ÖÓ. ÃÖ¤ÃµÖ)
-----------------------------------2. -------------------------------ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖ“Öê ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ
ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖ“Öß ÃÖÆüß
(ËÖÏÖ.¯ÖÓ. ÃÖ¤ÃµÖ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------2[†ÖÖ¾Ö¿µÖú ´Ö•Öæú¸ü ÖÖê›Ö¾ÖÖ]
(Ö´ÖãÖÖ 2)
[×ÖµÖ´Ö 3 (3) ¯ÖÖÆüÖ]
2[ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ/ ¸üÖ•ÖßÖÖ´µÖÖ“Öß ÖÖê™üßÃÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ ‡ÃÖ´ÖÖÃÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖê“Ö]
-------------------- µÖÖÓÖß ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê»µÖÖ -------------------- 2[¯Ö¤üÖ“ÖÖ * ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ/ ¸üÖ•ÖßÖÖ´µÖÖ“Öß
ÖÖê™üßÃÖ] ´Ö»ÖÖ ›üÖú ÖÖë¤üÖßÖê/ •ÖÖŸÖßÖê ˆŒŸÖ ------------- µÖÖÓÖß , µÖÖêµÖ×¸üŸÖßÖê 1 [»ÖêÖß] ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»Öê ---------------- µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¤ü»Öß.
×¤üÖÖÓú2[ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ/ ¸üÖ•ÖßÖÖ´µÖÖ“Öß ÖÖê™üßÃÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öß ÃÖÆüß ¾Ö ¯Ö¤üÖÖ´Ö
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ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ´ÖÖ×ÃÖú ÃÖ³ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö (ú»Ö´Ö 36 )
1. ¯ÖÏŸµÖêú ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß ÃÖ³ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ‹ú¤üÖ ³Ö¸êü»Ö.
2. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³Öêú×¸üŸÖÖ šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ŸÖÖ¸üÖê“µÖÖ ×ú´ÖÖÖ 3 ×¤ü¾ÖÃÖ †ÖÖê¤ü¸ü ¾Ö ÖÖÃÖ ÃÖ³Öêú×¸üŸÖÖ
×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ 1 ×¤ü¾ÖÃÖ †ÖÖê¤ü¸ü ÃÖ×“Ö¾ÖÖÖê ŸÖÖ¸üßÖ, ¾Öêôû †Ö×Ö ×šüúÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ³ÖêŸÖ
“ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´ÖúÖ•ÖÖ“ÖÖ †•Öë›üÖ ÃÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖµÖŸÖêÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ŸµÖÖ“Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß“Öß ¯ÖÖêÆüÖê“Ö ¤ü¯ŸÖ¸üß šêü¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
3. ÃÖ³Öê“Öß ÖÖê™üßÃÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖ ±ú»ÖúÖ¾Ö¸ü »ÖÖ¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
4. ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ³ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö “ÖÖ¾Ö›üßŸÖ ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öê.
5. ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ³ÖÖ ÖÖê™üßÃÖ •µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÃÖ ˆ§êü¿ÖæÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ ú¹ýÖ Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖÃÖ ¤êü‰úÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ´ÖÖ ³Öê™üŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ãú™Óü²ã ÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ †µÖ ¯ÖÏÖîœü
¯Öã¹ýÂÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ¬ÖßÖ ú¹ýÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÃÖ ¤êü‰úÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
6. ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¯ÖÏÖîœü ¯Öã¹ýÂÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ÖÖê™üßÃÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¤üÖêÖ
ÃÖÖÖß¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ, •µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ŸÖß ¾µÖŒŸÖß ÃÖÖ´ÖÖµÖ¯ÖÖê ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ
²ÖÖÆêü¸üß»Ö ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ ŸÖê£Öß»Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ‹ÖÖªÖ šüôûú •ÖÖÖêŸÖ ×“Öú™ü¾ÖæÖ ŸÖß ÖÖê™üßÃÖ
²Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.
7. ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ˆ¯ÖÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö ÆüÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ³Öê“ÖÖ †¬µÖÖ †ÃÖê»Ö.
8. ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö, ˆ¯ÖÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö Æü•Ö¸ü ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ‹ÖÖªÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÃÖ ÃÖ³Öê“ÖÖ †¬µÖÖ ´ÆüÖæÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê.
9. •Ö¸ü ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüŸÖß»Ö ŸÖ¸ü †¬µÖÖ¯Ö¤ü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ‡ŸÖ¸ü
úÖêÖŸµÖÖÆüß ‡ÃÖ´ÖÖÖê ŸÖß •ÖÖÖÖ ×¸üúÖ´Öß êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
10. ÃÖ³ÖêÃÖ ÖÖ¯ÖæŸÖá ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ‹ãúÖ ÃÖÓµÖê“µÖÖ ‹ú Û¾¤üŸÖßµÖÖÓ¿Ö (1/2) ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß
×´ÖôæûÖ ÆüÖê‡»Ô Ö.
11. ÃÖ³ÖêÃÖÖšüß Öê´Ö»Öê»µÖÖ ¾Öêôêû¯ÖÖÃÖæÖ 30 ×´ÖÖß™üÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ ÃÖ³Öê“Öß ÖÖ¯ÖæŸÖá —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
12. úÖê¸ü´Ö †³ÖÖ¾Öß ŸÖÆüúã ²Ö ÃÖ³Öê“Öß ÖÖê™üßÃÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖæ“ÖÖÖ ±ú»ÖúÖ¾Ö¸ü
»ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
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13. ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ¯Öîúß ²ÖÆãüÃÖÓµÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖÓŸÖßÖê úÖêÖŸÖßÆüß ÃÖ³ÖÖ ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß
ŸÖÆüúã ²Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
14. †¬µÖÖ¯Ö¤ü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ‡ÃÖ´ÖÖÃÖ “Ö“Öì“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü.
15.ÃÖ³ÖêŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ †¬µÖÖ¯Ö¤ü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ‡ÃÖ´ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
16. ´ÖŸÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ŸÖÖë›üß Øú¾ÖÖ ÆüÖŸÖ ¾Ö¸ü ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã, ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ¯Öîúß ²ÖÆãüÃÖÓµÖ ÃÖ¤üÃµÖ ŸÖÃÖê šü¸ü¾ÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü Öã¯ŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ´ÖŸÖê ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü.
17. ÃÖ³ÖêÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ ´ÖŸÖ
¤êüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †×»Ö¯ŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
18. Öã¯ŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ¤üÃµÖÖÖê ´ÖŸÖ ¯Ö×¡Öêú¾Ö¸ü ÃÖÆüß Ö ú¸üŸÖÖ ŸÖßŸÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ
ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
19. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ³Öê¯Öãœüê úÖêÖŸÖÖÆüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß •µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖÖê †ÃÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖ³Öê“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖê“µÖÖ ×ú´ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ ¯ÖÖ“Ö (5) ×¤ü¾ÖÃÖ †ÖÖê¤ü¸ü ÃÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖú›êü ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê.
20.†¬µÖÖÃ£ÖÖÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‡ÃÖ´ÖÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ †Öã´ÖÖê¤üÖ ×´ÖôûµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
†ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
21. ÃÖ´ÖÃÖ´ÖÖÖ ´ÖŸÖê ¯Ö›ü»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †¬µÖÖ ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ‡ÃÖ´ÖÖÃÖ
¤ãüÃÖ¸êü Øú¾ÖÖ ×ÖÖÖÔµÖú ´ÖŸÖ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÖê ŸÖê ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
22.¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ‹ãúÖ ÃÖÓµÖê“µÖÖ 2/3 ¯ÖêÖÖ ú´Öß ÖÖÆüßŸÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ŸÖÃÖÖ
šü¸üÖ¾Ö ÃÖÓ´ÖŸÖ êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß šü¸üÖ¾ÖÖŸÖ ŸÖÖê ÃÖÓ´ÖÓŸÖ êú»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 3
´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ ±êú¸ü±úÖ¸ü ú¸üŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê.
23.ÃÖ³ÖêŸÖ •µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖŸÖ ±êú¸ü±úÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ •ÖÖê šü¸üÖ¾Ö ¸ü§ü ú¸üµÖÖ“Öê µÖÖê×•Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖÖê
šü¸üÖ¾Ö †Ö×Ö †¿ÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖŸÖ ±êú¸ü±úÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ŸÖÖê ¸ü§ü ú¸üµÖÖÃÖÖšß ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÖÖê™ß¿ÖßŸÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê Ö´Öã¤ü êú»Öê»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê .
24. •Öß ÃÖ³ÖÖ ŸÖÆüúã ²Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖß»Ö †×ÖÖáŸÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ
‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖêÆüß úÖ´ÖúÖ•Ö, ŸÖÆüãú²ÖßÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãÆüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê.
25. úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ³ÖêŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ŸµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔúÎ ´ÖÖŸÖ •µÖÖ Îú´ÖÖÖê ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü Îú´ÖÖÖê úÖêÖŸÖêÆüß úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüß.
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26. ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¤ü¸ü ´Ö×ÆüµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß ×ú´ÖÖÖ ‹ú ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖ“Öê Öî¸üÆü•Öê¸üßŸÖ ˆ¯ÖÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö ÆüÖ ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö Øú¾ÖÖ ˆ¯ÖÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖ †¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖÖê.
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏú¸üÖß ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¬Ö¸üÖêŸÖ µÖêŸÖê.
27. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ³Öê“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖÖß êú»Öê»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ×»ÖÆæüÖ šêü¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
28. úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß“µÖÖ ×™ü¯ÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖÖê/ ˆ¯ÖÃÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖÖê Øú¾ÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ †¬µÖÃ£ÖÖÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‡ŸÖ¸ü
¾µÖŒŸÖßÖê †Ö×Ö Æü•Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ÃÖÆüß êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
29.¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖÖÓÃÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖ•Ö¾Öß ¾Öêôûß ˆŒŸÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö.
*********************
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´ÖãÓ²Ö‡Ô ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ (ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö, ˆ¯ÖÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖÓ“Öê ¯Ö¤ü ×¸üúÖ´Öê
—ÖÖ»µÖÖ“Öß ÖÖê™üßÃÖ ¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ) ×ÖµÖ´Ö 1959 [ ú.176 (2) ÖÓ›ü (9) ]
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ×“Ö™üÖßÃÖÖÖê ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö, ˆ¯ÖÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖÓ“Öê ¯Ö¤ü ×¸üúÖ´Öê
—ÖÖ»µÖÖ“Öß ÖÖê™üßÃÖ †ÃÖê ¯Ö¤ü ×¸üúÖ´Öê —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 7 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ÖÖê™üßÃÖßŸÖ ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
1. ×¸üúÖ´Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö¤üÖ“Öß •ÖÖÖÖ.
2. •ÖÖÖÖ ×¸üúÖ´Öß —ÖÖ»µÖÖ“Öß ŸÖÖ¸üßÖ.
3. •ÖÖÖÖ ×¸üúÖ´Öß ÆüÖêµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ.
4. ÃÖ¤üÃµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¬Öß •µÖÖ ŸÖÖ¸üÖêÃÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖß ŸÖÖ¸üßÖ.
*****************************
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ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ
[¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖà“µÖÖ »ÖêµÖÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß (ú»Ö´Ö 140)]

1. »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖú ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ »ÖêµÖÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¹ýÖ »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ ×™ü¯ÖÖß“Öß ¯ÖÏŸÖ ¤üÖêÖ
´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †Ö×Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßú›üê ¯ÖÖšü×¾Ö»Ö.
2. »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ ×™ü¯ÖÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖê »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ ×™ü¯ÖÖßŸÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê
¤üÖêÂÖ Øú¾ÖÖ ×ÖµÖ´Ö²ÖÖÊ ÖÖêÂ™üß ¤ãü¹ýÃŸÖ êú»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ ¾Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ ŸÖÃÖê êú»µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ úôû×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
3. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ ÃÖæ“ÖÖÖ Øú¾ÖÖ Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ ×™ü¯ÖÖßŸÖ “Ö“ÖÖÔ
êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²Öà“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ
†) ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖê ×¤ü»Öê»Öß ÃÖæ“ÖÖÖ Øú¾ÖÖ Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ÛÃ¾ÖúÖ¹ý ¿Öêú»Ö ¾Ö ŸÖÖê †ÖÖê¯Ö ÃÖÖê›æüÖ
¤êüµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öêú›üê ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¹ý ¿Öêú»Ö.
²Ö) ¯Öãœü“µÖÖ »ÖêÖÖ¯Ö¸üßêÖêŸÖ Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †Ö¬Öß“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖêÃÖ ŸµÖÖ ²ÖÖ²Öß“Öê ¯ÖãÆüÖ †¾ÖêÂÖÖ
(ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ú¹ý ¿Öêú»Ö) †£Ö¾ÖÖ
ú) »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖ ×™ü¯ÖÖßŸÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»Öê ¤üÖêÂÖ Øú¾ÖÖ ×ÖµÖ´Ö²ÖÖÊ ÖÖêÂ™üß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖîËúß
úÖêÖŸÖêÆüß ¤üÖêÂÖ Øú¾ÖÖ ×ÖµÖ´Ö²ÖÖÊ ÖÖêÂ™üß úÖœæüÖ ™üÖúµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ
†ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¤êü‰ú ¿Öêú»Ö.
4. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖßú›æüÖ ÃÖã“ÖÖÖ Øú¾ÖÖ Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßú›êü ×´ÖôûÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‹ú
´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßú›æüÖ ˆŒŸÖ ²ÖÖ²Öß“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¹ýÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖßú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü
êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö 2 ´Ö¬µÖê ˆ»»ÖêÖ êú»Öê»ÖÖ ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öêú›êü ¯ÖÖšü¾Öê»Ö.
5. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú
¾ÖÖ™êü»Ö †¿Öß †ÖÖÖß “ÖÖîú¿Öß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖµÖªÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ×¤üÃÖÖÖ¸üß úÖêÖŸÖßÆüß ²ÖÖ²Ö ÖÖ´ÖÓ•Öæ¸ü
ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö´µÖ
ÆüµÖÖµÖß´Öãôê Øú¾ÖÖ Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖãúß´Öãôûê —ÖÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖã™üß“µÖÖ Øú¾ÖÖ Æü´Öß“µÖÖ ¸üŒú´Öê“Öß
¾µÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¸üŒú´ÖêÃÖÆü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ †ÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖæÖ ‹ú
´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ÖÏÖ´Ö ×Ö¬ÖßŸÖ •Ö´ÖÖ ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üŸÖß»Ö.
6. ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ´Öãôêû ¾µÖ×£ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
×ÖÖÔµÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‹ú ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ †¿ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ×•Ö»ÆüÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖú›êü
†•ÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
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