ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¤ü

¯ÖÓÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¿ÖÆüÖ¤üÖ

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :¿ÖÆüÖ¤üÖü ŸÖÖ»ÖãúÖ ÆüÖ ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ úÖµÖÔÖê¡ÖÖŸÖ ‹ú ÖÓ²Ö¸ü“ÖÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ †ÖÆêü. ÖÓÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖÖÔŸÖ ¿ÖÆüÖ¤üÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ
‹ãúÖ 146 ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß †ÃÖãÖ 12 ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †Ö¸üÖêµÖ ëú¦ü †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ 232 †ÃÖãÖ ¯Öîúß 6 ¯ÖÏ£ÖÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖ ˆ¤ãÔü
´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖ †ÖÆêü. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖëúÃÖÓµÖÖ 3,46,352 ‡ŸÖúß †ÖÆêü.
ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê 73 ¾µÖÖ ‘Ö™üÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖß ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß¸üÖ•Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ †µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»µÖÖÖê ÖÏÖ´ÖßÖ Öê¡ÖÖ»ÖÖ
Öã¯Ö“Ö ´ÖÆüŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸üÖ ×Ö¬Öß ×•Ö.¯Ö/ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ™ü¯Ö ÆüÖŸê Öê µÖÖ ¾ÖÖ™ü¯ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö¸üß»Ö ×Ö¬Öß ¯Öîúß •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû 70% ×Ö¬Öß ÆüÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖŸê Öê
µÖÖ ÃÖÖ¤üê ´ÖÖ±ÔúŸÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖê“Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÆüÖê ÖÖ¸ü †ÖÆêü.
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ¸ü“ÖÖÖ ´Ö. ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß Æêü ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ †ÃÖãÖ ´ÖÖ. Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß Æêü ¾Ö×¸üÂšü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ µÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ-µÖÓÖ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖ ÖÖ»Öß ‹ãúÖ 12 ×¾Ö³ÖÖÖ †ÃÖãÖ 8 ÖÖŸÖê ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
úÖ´ÖÖúÖ•ÖÖ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
Öê¡ÖßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ ×ÖÆüÖµÖ Öê¡ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß úÖ´Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ
1. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß
2. ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß , ëú¦ü ¯ÖÏ´ÖãÖ
3. ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß éúÂÖß
4. ¯ÖµÖÔ¾Öê×•Ö•úÖ
5. †Ö¸üÖêµÖ ÃÖÆüÖµµÖú
6. ¯Ö¿Öã¬ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ ÖÖŸÖê ×ÖÆüÖµÖ ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß , ú×ÖÂšü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß (¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ) Æêü
†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß †ÃÖŸÖÖŸÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.

¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¿ÖÆüÖ¤üÖ ŸÖÖ. ¿ÖÆüÖ¤üÖ ×•Ö. ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖÓ¸ü“ÖÖÖ
´ÖÖ. ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß
´ÖÖ. ˆ¯ÖÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß
´ÖÖ. Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¿ÖÆüÖ¤üÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×¾Ö³ÖÖÖ ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß
ˆ¯Ö†×³ÖµÖÓŸÖÖ
²ÖÖÓ¬Ö•úÖ´Ö
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ

ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ
»Ö. ØÃÖ.×¾Ö³ÖÖ•Ö

†×³ÖµÖÓŸÖÖ
•ÖÏÖ.¯ÖÓ. ¯Öã
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ

•éúÂÖß
†×¬ÖúÖ¸üß
ŸÖÖ»ÖãúÖ

†Ö¸üÖêµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

¯Ö¿Öã¬Ö-Ö ×¾Ö•úÖÃÖ
†×¬ÖúÖ¸üß

‹.²Ö.×¾Ö.µÖÖê.

ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

×¿Ö•Ö•Ö

ÃÖ´ÖÖ•Ö
•ú»µÖÖ•Ö

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ-Ö

×¾Ö¢Ö
×¾Ö³ÖÖ•Ö

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1)ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ

1)ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ

1)ˆ¯Ö
†×³ÖµÖÓŸÖÖ

1)ŸÖÖ»ÖãúÖ éúÛÂÖ
†×¬ÖúÖ¸üß

1)ŸÖÖ»ÖãúÖ ¾ÖîªúßµÖ
†×¬Ö•úÖ¸üß

1)ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯Ö¿Öã¬ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß

1)²ÖÖ»Ö ×¾Ö•úÖÃÖ
¯ÖÏ•ú»¯Ö †×¬ÖúÖ¸üß

1)×¾ÖÃŸÖÖ¸ü
†×¬ÖúÖ¸üß (¯ÖÓ.)

1)Ö™ü ×¿ÖÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üß

2)¿ÖÖÖÖ /ú×ÖÂšü
†×³ÖµÖÓŸÖÖ

2)¿ÖÖ•ÖÖ
†×³ÖµÖÓŸÖÖ

2)×¾ÖÃŸÖÖ¸ü
†×¬ÖúÖ¸üß
(•éú×ÂÖ)

2)¾Öîª•úßµÖ
†×¬ÖúÖ¸üß

2)ÃÖÆüÖ.¯Ö¿Öã ¾Öîª•úßµÖ
†×¬ÖúÖ¸üß

2)¯ÖµÖÔ¾Öê×•Ö•úÖ

2)•ÖÏÖ´Ö×¾Ö•úÖÃÖ
†×¬ÖúÖ¸üß

2)×¾ÖÃŸÖÖ¸ü
†×¬ÖúÖ¸üß (×¿Ö.)

1)ÃÖÆüÖµµÖ•ú
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ-Ö
†×¬ÖúÖ¸üß

1)ÃÖÆüÖµµÖ•ú
»Öê•ÖÖ×¬Ö•úÖ¸üß

2)¿ÖÖ•ÖÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ

1)×¾ÖÃŸÖÖ¸ü
†×¬ÖúÖ¸üß (éú×ÂÖ
/ •ÖÏÖ¯ÖÓ)

3)†ÖîÂÖ¬Ö ×Ö´ÖÖÔŸÖÖ

3)¯Ö¿Öã¬Ö-Ö ¯ÖµÖÔ¾Öê•Ö•ú

3)×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß
(ÃÖÖÓ)

3)•ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Ö•ú

3)¾Ö×¸üÂšü ÃÖÆüÖµµÖú

2)ú×ÖÂšü
ÃÖÆüÖµµÖ•ú

2)ú×ÖÂšü
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ-Ö
†×¬ÖúÖ¸üß

4)¯ÖÏµÖÖêÖ ¿ÖÖôûÖ ŸÖÓ¡Ö–Ö

4)¾ÖÖìÖ¯Ö“ÖÖ¸üú

4)ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖµµÖú

5)¯Ö×¸ü“Ö¸ü

5)¯Ö×¸ü“Ö¸ü

3)ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ
4)Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ
ÃÖÆüÖµµÖ•ú

3)†Öã¸êüÖú
4)Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ
†×³ÖµÖÓŸÖÖ ÃÖÆüÖµµÖ•

3)ú×ÖÂšü
†×³ÖµÖÓŸÖÖ

5)†Ö¸êüÖú

4)ú×ÖÂšü
ÃÖÆüÖµµÖ•ú

3)ú×ÖÂšü
ÃÖÆüÖµµÖ•ú

4)ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖµµÖú

5)ú×ÖÂšü †Ö¸êüÖú
6)¾Ö×¸üÂšü ÃÖÆüÖµµÖú
7)ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖµµÖú

6)ú×ÖÂšü
†Ö¸êüÖú

5)¯Ö×¸ü“Ö¸ü

5)¯Ö×¸ü“Ö¸ü

5)¯Ö×¸ü“Ö¸ü

3)×¾ÖÃŸÖÖ¸ü
†×¬ÖúÖ¸üß (ÃÖÖÓ)
4)¾Ö×¸üÂšü ÃÖÆüÖµµÖú

9)´Öî»Ö ´Ö•Öã¸ü

3)¾Ö×¸üÂšü
ÃÖÆüÖµµÖ•ú
»Öê•ÖÖ

4)ú×ÖÂšü
ÃÖÆüÖµµÖ•ú
5)ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖµµÖú »Öê•ÖÖ
6)¯Ö×¸ü“Ö¸ü

8)¯Ö×¸ü“Ö¸ü

2)ú×ÖÂšü
»Öê•ÖÖ×¬Ö•úÖ¸üß

6)¯Ö×¸ü“Ö¸ü

¯ÖÏ¯Ö¡Ö 1.
×¾Ö³ÖÖ•Ö ¯ÖÏ´Öã•Ö/ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ•úßµÖ ¯ÖÏ´Öã•Ö µÖÖÓ“Öß ²Öîšüú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü ¯ÖÏ¯Ö¡Ö
1.

´ÖÖ. ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß

¤üÖ»ÖÖ Îú´ÖÖÓú 1 ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¿ÖÆüÖ¤üÖ

2.

´ÖÖ ˆ¯ÖÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß

¤üÖ»Ö-Ö •Îú´ÖÖÓ•ú 2

3.

´ÖÖ. Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¤üÖ»ÖÖ Îú´ÖÖÓú 1 ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¿ÖÆüÖ¤üÖ

4

ÃÖÆüÖ. Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß

¤üÖ»Ö-Ö •Îú´ÖÖÓú 2 ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¿ÖÆüÖ¤üÖ

¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü 4
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÖÖ¾Ö
Ö™ü×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö
¾ÖÂÖÔ

:-¿ÖÆüÖ¤üÖ
:-ÁÖß.‹.¯Öß.Ø¯ÖÖôêû
:-2013-2014

ÃÖÖ´Öã×Æüú ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ

†.ÎÓú.

µÖÖê•ÖÖê“Öê ÖÖ¾Ö

´ÖÓ•Öã¸ü úÖ´ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

1
1
2

2
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖÖ
Ã¾ÖÖÔ •ÖµÖÓŸÖß ÖÏÖ´ÖÃ¾Ö¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ (¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ
•úÖ´Öê)
µÖ¿ÖÓ¾ÖŸÖ ÖÏÖ´Ö ÃÖ´Öé¬¤üß µÖÖê•ÖÖÖ
¤ü×»ÖŸÖ¾ÖÃŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ
13 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖ úÖ´Öê
¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓú›üß»Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß
´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ‡ŸÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ
(‹“Ö.›üß.¯Öß.‡Ô.¯ÖÖ‡Ô¯Ö)
ÃÖÖî¸ü •Óú¤üß»Ö

3
1979
-

3
4
5
6

7
8

¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖ
Ã£ÖÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ úÖ´Öê

†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúßµÖ
¸üŒú´Ö
4
6267.50
-

¯Öã•ÖÔ •úÖ´Öê

—ÖÖ»Öê»ÖÖ Ö“ÖÔ

5
580
-

6
29817113
-

ÃÖ¤ü¸üß»Ö µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ²ÖÓ¤ü †ÖÆêü.
5

5

-

14 »ÖÖ³ÖÖ£Öá

20 -Ö•Ö

14

131600

120

¯ÖÏ×ŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£ÖÔßË 1
-Ö•Ö
-

120

321600

-

-

-

-

¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü 4
¾ÖîµÖÛŒŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ
†.ÎÓú.

µÖÖê•ÖÖê“Öê ÖÖ¾Ö

×Ö¾Ö›ü êú»Öê»µÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÔ“Öß ÃÖÓµÖÖ

1
*
1
2
3

2

3

4

Ã¾ÖÖÔ •ÖµÖÓŸÖß ÖÏÖ´ÖÃ¾Ö¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ
•Ö¾ÖÖÆü¸ü ×¾ÖÆüß¸ü µÖÖê•ÖÖÖ
‡Ó×¤ü¸üÖ †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ
¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖê µÖÖê•ÖÖÖ
¿ÖÖ»ÖêµÖ/†ÓÖÖ¾ÖÖ›ß/ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú

¤êüµÖ †Öã¤üÖÖ

4
×•Ö»ÆüÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÖÖ
2670
95000
¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
2101
4600

»ÖÖ³Ö ×¤ü»Öê»µÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖÓµÖÖ
5

×¤ü»Öê»Öê †Öã¤üÖÖ /ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß
¸üŒú´Ö
6

2560

696

2184

10605500/-

ÃÖÖ´ÖÖ-µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ-Ö ×¾Ö³ÖÖ•Ö
5

†ÖãÓú¯ÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×ÖµÖãŒŸÖËß

6
7
8

×¿Ö»ÖÖ‡Ô ´Ö¿ÖËßÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö µÖÖê•ÖÖÖ
Ö¾ÖŸÖÖ¹ý ‘Ö¸êü úÖî»ÖÖ¹ý ú¸üÖê µÖÖê•ÖÖÖ
†Öã.•ÖÖŸÖß/Ö¾Ö²ÖÖî¬¤ü éú×ÂÖ ãú™ãÓü²ÖÖÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖú
(×¾Ö‘ÖµÖÖê)
¤ü»ÖßŸÖ¾ÖÃŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ
¾Öé¤ü¬Ö ú»ÖÖúÖ¸üÖÓ ÖÖ ´ÖÖÖ¬ÖÖ ´ÖÓ•Öã¸ü µÖÖê•ÖÖÖ
†ÓÖŸÖ¸ü•ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖÖÓÖÖ †Öã¤üÖÖ
´ÖÖÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ»Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖâµÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¸ü¤ãü¹ýÃŸÖß µÖÖê•ÖÖÖ
¸üÖò êú»Ö ¿ÖêÖ›üß ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÃÖÖšüß 15 ™üŒêú ¸üŒú´Ö Ö“ÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
µÖÖë•ÖÖÖ
‘Ö¸ü‘ÖÓ™üß µÖÖê•ÖÖÖ
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß ³Ö¢ÖÖ
¯ÖãÃŸÖú ¯Öêœüß µÖÖê•ÖÖÖ
†¯ÖÓÖ ´Öã»Öê/´Öã»Öß éú¡Öß´Ö †¾ÖµÖ¾Ö ²ÖÃÖ×¾ÖÖê
´ÖÖ•ÖÖÃÖ¾Ö•ÖáµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ-ÖÖ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß

ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖ•Ö ×¾Ö³ÖÖ•Ö

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-

-

-

-

5
97
-

12000
-

5
85
-

1011065
-

-

-

-

-

´Ö×Æü»ÖÖ ²ÖÖ»Ö •ú»µÖÖ•Ö ×¾Ö³ÖÖ•Ö
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

´Öã»Öà“ÖÖ ÃÖÖµÖú»Öß ¯Öã¸ü×¾ÖÖê
ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê ¤ü¢Öú ¯ÖÖ»Öú µÖÖê•ÖÖÖ
†ÖÖ£Ö/×Ö¸üÖÁÖßŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¤ü¢Öú ‘Öê•ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖ»Ö•úÖÓ-ÖÖ
¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆüÖ µÖÖê•ÖÖÖ
ãú™ãüÓ²Ö ×ÖµÖêÖ•ÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ µÖÖê•ÖÖÖ
´Öã»ÖàÖÖ •µÖã›üÖê ú¸üÖ™êü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ¯ÖãÖÔ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖÖšüß †Öã¤üÖÖ
×Ö¸üÖÁÖßŸÖ ´ÖÆüß»ÖÖÓÖÖ ‘Ö¸üãú»ÖÖÃÖÖšüß †ÖÙ£Öú ´Ö¤üŸÖ
¯Ö×¸üŸÖŒŸµÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü †Öã¤üÖÖ
ÆãÓü›üÖ ×Ö´ÖãÔ»ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Öã×Æüú ×¾Ö¾ÖÖÆü µÖÖê•ÖÖÖ
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖŸÖÓÖÖÖ ´ÖÖŸÖéŸ¾Ö †Öã¤üÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ µÖÖê•ÖÖÖ
‹úÖÛŸ´Öú ²ÖÖ»Ö×¾Ö•úÖÃÖ •úÖµÖÔ•Îú´Ö
ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖê ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
†×Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô ÆüÖôê ûú¸ü ´ÖÖê±úŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ (±úŒŸÖ
´Öã»ÖàÃÖÖšüß)

35

¯Öã¾ÖÔ ´ÖÖ¬µÖ×´Ö•ú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Ö•ú ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß

36

¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖÖ †ÖÆüÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ

165
-

-

165
-

-

-

-

-

×¿Ö•Ö•Ö ×¾Ö³ÖÖ•Ö (¯ÖÏÖ£Ö×´Ö•ú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Ö•ú)
47

47

50263

¾ÖÃŸÖã ºþ¯ÖÖÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
-

14202881

50263

¯Ö×¸üÖÖ´ÖÓ›ôû ¯ÖãÖê µÖÖÓ“Öê
´ÖÖ±ÔúŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“Öê ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü
×¿ÖÂµÖ¾Öé¢ÖËß †Öã¤üÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü
•Ö´ÖÖ ÆüÖŸê Öê.
14202881

1.65
-

20
-

1.65
-

•éú×ÂÖ ×¾Ö³ÖÖ•Ö
37
38

²ÖÖµÖÖêÖòÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÖÓ¬ÖÖß úÖµÖÔÎú´Ö
ÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖ ²ÖÖµÖÖêÖòÃÖ ÃÖÓµÖ¡Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß µÖÖê•ÖÖÖ

20
-

¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü 4
×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö :- ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
†.ÎÓú.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
†.ÎÓú.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
2
¸üÃŸÖê ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´Ö
¸üÃŸµÖÖÓ“Öß ×ú¸üúÖêôû ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß úÖ´Öê
Ã£ÖÖ×-Ö•ú ×¾Ö•úÖÃÖ ×-Ö¬Öß •úÖ´Öê
¾Öî¬ÖÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ úÖ´Öê
¯Öã¸ü ÆüÖ-Öß •úÖ´Öê
13 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖêÖÖÓŸÖÖÔŸÖ úÖ´Öê
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †Ö¸üÖêµÖ ëú¦ü/ˆ¯Öëú¦ü ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Öê
ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ (×•Ö.¯Ö.20% ¯ÖÓÃÖ 30%) úÖ´Öê
›üÖë Ö¸üß ×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¬Öß †ÓŸÖÖÔŸÖ úÖ´Öê
×•Ö.¯Ö. ¾Ö ¯ÖÓ.ÃÖ.†Öã¤üÖÖÖŸÖß»Ö úÖ´Öê
‡ŸÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ úÖ´Öê
¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖÖ úÖ´Öê (MREGS) ¸üÃŸÖê
¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖÖ úÖ´Öê (MREGS) ¸Ö.•ÖÖÓ¬Öß ³Ö¾Ö-Ö

ˆ¯Ö†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö :- ›üß.‹“Ö.“ÖÖî¬Ö¸üß
´ÖÓ•Öã¸ü úÖ´Öê
3
47
09
14Í
12
15
139
40
77

¯Öã•ÖÔ •úÖ´Öê
5
12
3
6
4
15
30
06
2

ˆ¯Ö†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö :- ÁÖß.¾Æüß.•Öê.ÃÖÖôãÓûÖêü

:- »Ö‘ÖãØÃÖ“ÖÖ ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
2
¯ÖÖöÖ¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö úÖ´Öê
•úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ •úÖ´Öê
‡ŸÖ¸ü »Ö‘ÖãØÃÖ“ÖÖ úÖ´Öê (»Ö.¯ÖÖ.µÖÖê.²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ úÖ´Öê)
¾ÖÖ¸üÖ‡Ô ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü
»Ö‘Öã×ÃÖ“ÖÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß úÖ´Öê
ˆ¯ÖÃÖÖ •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ
ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ (×•Ö.¯Ö.20%¯ÖÓ.ÃÖ30%) •úÖ´Öê
¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖÖ úÖ´Öê
‡ŸÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ úÖ´Öê

†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúßµÖ úÖ´Öê
4
726.06
126.90
19.74
26.38
10.00
556.57
502.00
770.00

¾ÖÂÖÔ

´ÖÓ•Öã¸ü úÖ´Öê
3
2
12
-

†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúßµÖ úÖ´Öê
4
29.45
213.6
-

¯Öã•ÖÔ •úÖ´Öê
5
2
12
-

:- 2013-2014
—ÖÖ»Öê»ÖÖ Ö“ÖÔ
6
245.14
8.00
8.41
3.88
10.00
148.31
368.075
668.89
¾ÖÂÖÔ :- 2013-2014
—ÖÖ»Öê»ÖÖ Ö“ÖÔ
6
29.42
212.23
-

¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü 4
×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
†.ÎúÓ .
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

:- ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ

úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
2
×ÖµÖ×´ÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖÖ
•Öã»µÖÖ ×¾ÖÆüß¸üß
Ã¾Ö•Ö»Ö¬ÖÖ¸üÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖÖ
•Ö»ÖÃ¾Ö¸üÖ•µÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ
¾Ö¬ÖáŸÖ ¾ÖêÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖÖ
´ÖÆüÖ•Ö»Ö †ÓŸÖÖÔŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ
Ø¾Ö¬ÖÖ ×¾ÖÆüß¸üà“ÖÖ úÖµÖÔ•Îú´Ö
×¿Ö¾ÖúÖ»ÖßÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖÖ
¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß úÖ´Öê
Ã£ÖÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¬Öß †ÓŸÖÖÔŸÖ úÖ´Öê
‡ŸÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ úÖ´Öê
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖêµÖ•Ö»Ö úÖµÖÔ•Îú´Ö
×ŸÖ£ÖÔÖê¡Ö ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´Ö

ˆ¯Ö†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö :- ÁÖß.¯Öß.‹´Ö.ÃÖ¸üÖ¤ê êü
´ÖÓ•Öã¸ü úÖ´Öê
3
23
-

†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúßµÖ úÖ´Öê
4
60.62
-

¯Öã•ÖÔ •úÖ´Öê
5
14
-

¾ÖÂÖÔ

:- 2013-2014
—ÖÖ»Öê»ÖÖ Ö“ÖÔ
6
8.68
-

¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¿ÖÆüÖ¤üÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ×ÖÆüÖµÖ úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü ¯ÖÏ¯Ö¡Ö
†.ÎÓú.
1
2
3
4

ÃÖÆüÖµµÖú Ö™ü×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¿ÖÆüÖ¤üÖ µÖÖÓ“Öê †×¬ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×¾Ö³ÖÖ•Ö
×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ-Ö ×¾Ö³ÖÖ•Ö
•Ö´Ö ´ÖéŸµÖã ÖêÖÓ¤üÖß ×¾Ö³ÖÖÖ

¿Öê¸üÖ

×¾Ö³ÖÖÖ×ÖÆüÖµÖ úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü ¯ÖÏ¯Ö¡Ö
1 ) ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö:- ÃÖÖ´ÖÖ-µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ-Ö

1

†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ 1

´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖßÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
²ÖÖ²Öß
1. ¾ÖÖÔ 3 ¾Ö 4 ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖÖ ¤êüµÖúê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê

1

2

†ÖÃ£ÖÖ -1

†ÖÃ£ÖÖ-2 ¯Öë-¿-Ö / ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ-Ö

×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öê ×Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖÖÖÃÖÖšüß
ÃÖê¾ÖÖ ÖÓ›ü ´ÖÖµÖ ú¸üÖê ´ÖÖÖß»Ö ÃÖê¾ÖÖ •ÖÖê›ãüÖ ¤êüÖê
ÃÖê¾ÖÖ ×Ö¾Öé¢Öß ¯ÖÏú¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê

2. ¾ÖÖÂÖáú ¾ÖêŸÖÖ ¾ÖÖœü »ÖÖ¾ÖÖê
3. ²Ö¤ü»µÖÖ, ÃÖê¾ÖÖ •ÖêÂšüŸÖÖ ÃÖã“Öß ŸÖµÖÖ¸ü •ú¸ü•Öê
4. ÖÖê¯Ö×ÖµÖ †Æü¾ÖÖ»Ö/ •Ö´Ö ŸÖÖ¸üßÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ‡. ÃÖê¾ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´ÖãµÖÖ»ÖµÖßÖ ¸üÖÆüÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¯ÖÏú¸ü•Öê
5. †ÖãÓú¯ÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö Öê´ÖÖãúß²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¾Ö×¸üÂšü úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê
6. ¾Öî¤üµÖ•úßµÖ Ö“ÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¾Ö×¸üÂšü úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê
7. ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖê¢Ö¸ü ¯Ö×¸ü•ÖÖ
1) †Ó×ŸÖ´Ö ³Ö×ÖÖß ¯ÖÏú¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê
2) Ö™ü ×¾Ö´ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê
3) ãú™æüÓ²Ö ×Ö¾Öé¢Öß ¾ÖêŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê.
4) ¸ü•ÖÖ ¸üÖê Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê
5) ´Öãôû ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖãÃŸÖú 1 ŸÖê 39 ÖÖë¤üß †¬µÖÖ¾ÖŸÖ ú¸üÖê.

2) »Ö‘ÖãØÃÖ“ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†.Îú.
†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Ö¤ü
1.
ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ
2
¿ÖÖÖÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ/ ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ
3
†Öã¸êüÖú
4

Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ

úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê
»Ö‘ÖãØÃÖ“ÖÖ ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ¯ÖÆüÖÖê
•Ö¾ÖÖÆü¸ü ×¾ÖÆüß¸üß/´ÖÖÏÖ¸üÖÆê üµÖÖê /ØÃÖ“ÖÖ ×¾ÖÆüß¸üß /ÃÖ³Öê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ,´ÖÖÆüßŸÖß †×¬ÖúÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¾Öú •ÖÖ¾Öú ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öê
†ªÖ¾ÖŸÖ ÖêÖ¤Ó ü ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü šêü¾ÖÖê ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü †ÖãÂÖÓÖßú úÖ´Öê ú¸üÖê
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü

3)ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†.Îú.
1.
2
3
4

†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Ö¤ü
ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ
¿ÖÖÖÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ/ ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ
¾Ö×¸üÂšü ÃÖÆüÖµµÖú
ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖµµÖú

5

¯Ö×¸ü“Ö¸ü

úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü (ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¤ü¸üß»Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ¾Ö¸ü »Ö‘ÖãØÃÖ“ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö 2 ¿ÖÖÖÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ Æêü ÖÏÖ.¯ÖÖ.¯Öã µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.)
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü (ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¤ü¸üß»Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ¾Ö¸ü »Ö‘ÖãØÃÖ“ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö 2 ¿ÖÖÖÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ Æêü ÖÏÖ.¯ÖÖ.¯Öã µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.)
¯ÖÖÖß™Óü“ÖÖ‡Ô ²ÖÖ²ÖŸÖ ,ÆüÖŸÖ¯ÖÓ¯Ö ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß“Öê úÖ´Öê ,ÆüÖŸÖ¯ÖÓ¯Ö ¾ÖÃÖã»Öß úÖ´Öê ,×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÆüßŸÖß ÃÖ³ÖÖÓÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ
¤êüÖê,†Ö¾Öú •ÖÖ¾Öú ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü šêü¾ÖÖê ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü †ÖãÂÖÓÖßú úÖ´Öê ú¸üÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü †ÖãÂÖÓÖßú úÖ´Öê ú¸üÖê

4)ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†.Îú.
1.
2
3

†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Ö¤ü
ÃÖÆüÖ. Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß (éú×ÂÖ/ÖÏÖ.¯ÖÓ.)
ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖµµÖú

úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö µÖÖê•ÖÖÖÓ¾Ö¸ü Ó×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê
µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öê úÖ´ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê
ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê ¾Ö ´ÖÓ•Öã¸ü »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖê ¾Ö ¤îüÖÓ×¤üÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü †ÖãÂÖÓÖßú úÖ´Öê ú¸üÖê

5)•éú×ÂÖ ×¾Ö³ÖÖ•Ö
†.Îú.
1.
2
3
4

†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Ö¤ü
ÃÖÆüÖ. Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
éú×ÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß éú×ÂÖ
ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖµµÖú

úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö µÖÖê•ÖÖÖÓ¾Ö¸ü Ó×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê
µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öê ÃÖÆü×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê
µÖÖê•ÖÖÖ“ÖÓê ÃÖÆü×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü †ÖãÂÖÓÖßú úÖ´Öê ú¸üÖê

6)×¿Ö•Ö•Ö ×¾Ö³ÖÖ•Ö
†.Îú.
1.

†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Ö¤ü
Ö™ü ×¿ÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß

2
3

×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß (×¿Ö•Ö•Ö)
•ëú¦ü ¯Ö´Öã•Ö

4
5
6
7

¾Ö×¸üÂšü ÃÖÆüÖµµÖú
ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖµµÖ•ú
¯Ö×¸ü“Ö¸ü
¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖÖ †ÖÖÆüÖ¸ü †×¬ÖÖú

úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
¯ÖÏÖ£Ö/´ÖÖ¬µÖ ¿ÖÖôûÖÓÖÖ ³Öê™üß ¤êü‰úÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖê,ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê ,Ö™üÃÖÓ´Öê»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ‹ÃÖ.‹ÃÖ.‹.µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öê
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖê,×¿ÖÖÖ×¾Ö³ÖÖÖŸÖß»Ö µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßê ú¸üÖê,
¿ÖÖôûÖÓ ³Öê™üß ,ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ,¿ÖÖ»ÖêµÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ“Öê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê.
¿ÖÖôûÖ ³Öê™üß ,ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ,¿ÖÖê»ÖµÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ ú¸üÖê,ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ú¹ýÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖê
ÃÖ¾ÖÔ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´Öê ú¸üÖê,ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖÖ,¾Ö ‡ŸÖ¸ü ³Ö¢Öê,¾Öî¤üµÖúßµÖ ¤êüµÖêú,²Ö¤ü»µÖÖ ,ÃÖê¾ÖÖ•ÖêÂšüŸÖÖ
µÖÖ¤üß ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ú¸üÖê.
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü †ÖãÂÖÓÖßú úÖ´Öê ú¸üÖê
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖÓÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖÖ †ÖÆüÖ¸üÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÖß ÖãÃÖÖ¸ü ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖê ¾Ö ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¸üÖÖ•Öê.

7)¯Ö¿Öã ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ-Ö ×¾Ö³ÖÖ•Ö
†.Îú.
1.
2
3
4

†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Ö¤ü
ÃÖÆüÖ. ¯Ö¿Öã ¾Öî¤üµÖ×úµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
¯Ö¿Öã¬Ö-Ö ¯ÖµÖÔ¾Öê•Ö•ú
¾ÖÎÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü•ú
¯Ö×¸ü“Ö¸ü

úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö µÖÖê•ÖÖÖÓ¾Ö¸ü Ó×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö µÖÖê•ÖÖÖÓ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ
¯Ö¿ÖãÓ¾Ö¸ü †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê.
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö úÖ´Öê

8) ²ÖÖÓ¬Ö•úÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖ•Ö
†.Îú.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9

†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Ö¤ü
ˆ¯Ö†×³ÖµÖÓŸÖÖ
¿ÖÖÖÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ
ú×ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ
Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ ÃÖÆüÖµµÖú
ú×ÖÂšü †Ö¸êüÖú
¾Ö×¸üÂšü ÃÖÆüÖµµÖú
ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖµµÖú
´Öî»Ö ´Ö•Öã¸ü
¯Ö×¸ü“Ö¸ü

úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ¤êüÖ¸êüÖ šêü¾ÖÖê.
.×¾ÖúÖÃÖ úÖ´ÖÖ“Öß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öêú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê.úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ¤êüÖ¸êüÖ šêü¾ÖÖê ÖÖë¤üß ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ‡.
ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÖÖ †×³ÖµÖŸÖÖ µÖÖÓÖß ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê»Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ú¸üÖê
ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓÖß ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê»Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ú¸üÖê
´ÖÖê•Ö¯ÖÖ´ÖÖ¯Ö ¯ÖãÛÃŸÖúÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ¾Ö ¾Ö×¸üÂšüÖÓ Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê»Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ú¸üÖê
úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖë¤üß , ×Ö×¾Ö¤üÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ,¤êüµÖúÖÓ“µÖÖ ÖÖë¤üß ,†Öê¯Ö ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ‡.†ÖãÂÖÓÖßú úÖ´Öê ú¸üÖê
†Ã£Ö¯ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖß úÖ´Öê ú¸üÖê ,¯Öê¿ÖÖ ú¸üÖê, ¾ÖêŸÖÖ ¤êüµÖêú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê.
¿ÖÖ.†.µÖÖÓÖß ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê»Öê úÖ´Öê ú¸üÖê ,¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÖêÖ¤üúÖ´Ö ú¸üÖê
×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ¾Ö ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô ú¸üÖê.‡.ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê»Öê úÖ´Öê ú¸üÖê

9)ÖÏÖ´ÖÓ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†.Îú.
1.
2.

†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Ö¤ü
ÃÖÆüÖµµÖú Ö™ü×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß
×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß (¯ÖÓ)

3.

ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖµµÖú

úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê
ÖÏÖ.¯ÖÓ.ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß •ú¸ü•Öê, ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖÓÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆãüÖ ´ÖÖ•ÖÔ¤ü¿ÖÔ-Ö •ú¸ü•Öê ,ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß¯ÖµÖÔŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß
¯Ö•Öê ¸üÖ²Ö×¾Ö•Öê ,
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ú¸üÖê.,µÖÖê•ÖÖÓÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¾Ö×¸üÂšü úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê

10)†£ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÖ
†.Îú.
1.

†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Ö¤ü
ÃÖÆüÖµµÖú »ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß

2
3
4

ú×ÖÂšü »ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß
¾Ö×¸üÂšü ÃÖÆüÖ. »ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖµµÖú (»ÖêÖÖ)

úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
¯Ö“ÖÓÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †ÓŸÖÖÔŸÖ ×Æü¿ÖêÖ²ÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü †¤üµÖÖ¾ÖŸÖ ¾Ö ×²ÖÖ“Öæú ´ÖÖ×ÃÖú »ÖêÖÖ •Ö´ÖÖ ¾Ö Ö“ÖÖÔ“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ¾Ö
¯ÖÓ.ÃÖ.“Öê ¾ÖÖÙÂÖú ˆŸ¯ÖÖÖ“Öê ¾Ö Ö“ÖÖÔ“Öê †Ó¤üÖ•Ö ¯Ö¡Öúê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê.ŸÖÃÖê“Ö »ÖêÖÖ¯Ö¸üßÖÖê †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“Öê †Öã¯ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê
‡.úÖ´ÖúÖ•Ö ¾Ö ¾Ö×¸üÂšüÖÓ Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê»ÖËß úÖ´ÖúÖ•Ö ú¸üÖê.
ÃÖÆüÖ.»ÖêÖÖ×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ µÖÖÓÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ ÖÖ»Öß úÖ´ÖúÖ•Ö ú¸üÖê.
ÃÖÆüÖ.»ÖêÖÖ×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ µÖÖÓÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ ÖÖ»Öß úÖ´ÖúÖ•Ö ú¸üÖê.
ÃÖÆüÖµµÖú »ÖêÖÖ×¬ÖúÖ¸üß , ú×ÖÂšüü »ÖêÖÖ×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ¾Ö×¸üÂšü ÃÖÆüÖ.(»ÖêÖÖ) µÖÓÖÖß ¤îüÖ×¤üÖ úÖ´ÖúÖ•Ö úºþÖ ¸üÖê Ö¯ÖÖ»Ö
×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖê ‡. ,

11)´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ×¾Ö•úÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ•Ö
†.Îú.
1.
2
3
4

†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Ö¤ü
²ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö †×¬ÖúÖ¸üß
¯ÖµÖÔ¾Öê×•Ö•úÖ
×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †×¬Ö•úÖ¸üß ÃÖÖÓ•µÖ×•ú
ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖµµÖú

5.

¯Ö×¸ü“Ö¸ü

úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ú»µÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ¾ÖÔ µÖêÖ•ÖÖÖÓ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê
´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ú»µÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öê ÃÖÆü×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö µÖÖê•ÖÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÆü×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê
×¾Ö³ÖÖÖÖÓÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê ¾Ö ´ÖÓ•Öã¸ü »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖê ¾Ö ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖÓ“Öß ¤êüµÖêú ¾Ö ¾ÖêŸÖÖ ¤êüµÖêú ŸÖÃÖê“Ö ¤îüÖÓ×¤üÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü †ÖãÂÖÓÖßú
•úÖ´Öê •ú¸ü•Öê

12)†Ö¸üÖêµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
†.Îú.
1.

†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Ö¤ü
ŸÖÖ»ÖãúÖ ¾Öî¤üµÖ×úµÖ †×¬ÖúÖ¸üß

2
3
4

†Ö¸üÖêµÖ ÃÖÆüÖµµÖú ¯Öã.
ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖµµÖú
¯Ö×¸ü“Ö¸ü

úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †Ö¸üÖê µÖ ëú¦ü ¾Ö ˆ¯Öëú¦ü µÖÖÓ“ÖÖ †ÖÙ£Öú ³ÖÖî×ŸÖú úÖ´ÖúÖ•Ö ¯ÖÆüÖÖê ,ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸üß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ
¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öê ˆ×¤üÂ™ü 100 ™üŒêú ¯ÖãÖÔ ú¹ýÖ ‘ÖêÖê,×¾Ö³ÖÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ µÖêÖ•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖãÖ ‘ÖêÖê.

†Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÔÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê,¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ ú¸üÖê,
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖúÖ•Ö ú¸üÖê,‡ŸÖ¸ü †ÖãÂÖÓÖßú úÖ´Öê
úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ Ã¾Ö“”ûŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †ÖãÂÖÓÖßú úÖ´Öê .

