•ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×ÖÙ´ÖŸÖß
- ¯ÖÏÖ. ´ÖÆêü¿Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ, ›üÖ.ò ‹ÃÖ. ¯Öß. “ÖÖÓÖÖ›êü, ¯ÖÏÖ. ‹ÃÖ. ‹ÃÖ. “ÖÖê¯Ö›êü ¤ãü. ŸÖ. ´Ö. ˆ¤üÖß¸ü
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö ¤ãü¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÖÏÖ×´ÖÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü ×ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖ
¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖ µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Ö´Öã¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖæÖ µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ
1.
ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ †Ö×Ö ¤ãü¬Ö×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ :¸üÖ•µÖÖŸÖ êú¾Öôû 16 ™üŒêú •Ö×´ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖÖÖ»Öß †ÃÖæÖ ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ 84 ™üŒêú ¿ÖêŸÖ•Ö´ÖßÖ Æüß
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ¾Ö¸ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †£Ö¾ÖÖ úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ“Öê “ÖÖ¸ü ´Ö×ÆüÖê ¿ÖêŸÖú¸üß ¿ÖêŸÖß“µÖÖ
úÖ´ÖÖŸÖ ÖãŸÓ Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖê. ˆ¸ü»Öê»Öê †Öšü ´Ö×ÆüÖê ŸµÖÖ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †ÃÖŸÖÖê. ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ Ö
¤ãü¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖê ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê›ü¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ †Ö×Ö
¤ãü¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖú·µÖÖ»ÖÖ ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
ÃÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ÖÖŸµÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ÃÖê“ÖÖ,
¯Ö¿Öã †Ö¸üÖêµÖ, ¯Ö¿Öæ ¾Ö ´Ö×ÆüÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ, ãúŒãú™ü ¯ÖÖ»ÖÖ, ¿Öêôûß - ´Öëœüß ¯ÖÖ»ÖÖ, ¾Öî¸üÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¤üà“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü.
2.
¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖÖÖŸÖæÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×ÖÙ´ÖŸÖß :¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÊÖÓÃÖÖšüß ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ‡“”ãûú ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ
²ÖÖê¸üÖ•ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ¤ãü¬ÖÖôû •ÖÖÖ¾Ö¸êü ÃÖÓÖÖê¯ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ, ¿Öêôûß - ´Öëœüß ¯ÖÖ»ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ, ãúŒãú™ü ¯ÖÖ»ÖÖ
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ, ÃÖÃÖê ¯ÖÖ»ÖÖ, ¾Ö¸üÖÆü ¯ÖÖ»ÖÖ, ¾Öî¸üÖ ˆŸÖ¯ÖÖ¤üÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
‹ú †Öšü¾Ö›üÖ †ÃÖŸÖÖê.
3.
¯Ö¿Öã•ÖÖª ¾Ö ¾Öî¸ü•Ö ×¾Ö•úÖÃÖ :¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö 33 ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬µÖê ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÖÖê´ÖÖ±ÔúŸÖ ¾Öî¸üÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´Ö
µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ¾Öî¸üÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖ×´ÖŸÖß´ÖÖ±ÔúŸÖ ×Ö¬Öß
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ¾Öî¸üÖ ×²ÖµÖÖÖê ¾ÖêôêûŸÖ
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¿ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖú›æüÖ
×²ÖµÖÖÖê Ö¸êü¤üß ú¹ýÖ ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
4.
¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üßµÖ µÖÖê•ÖÖÖ :¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¯Öòúê •Ö †ÓŸÖÖÔŸÖ ¤ãü¬ÖÖôû •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖÖÏÃŸÖ
ÃÖÆüÖ ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬µÖê (²Öã»ÖœüÖÖ, †úÖê»ÖÖ, ¾ÖÖ×¿Ö´Ö, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¾Ö †úÖê»ÖÖ) ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê
µÖ´Ö¬µÖê •ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ±ìú 50 ™üŒêú ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ±ìú 25 ™üŒêú †Öã¤üÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖßÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¤ãü¬ÖÖôû •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö µÖÖ ²ÖÖ²ÖßÃÖÖšüß 25 ™üŒêú ‡ŸÖêú
¯Öæ¸üú †Öã¤üÖÖ ¤êüŸÖê. Æêü †Öã¤üÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò ¯Ö¿Öã¬ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ›üôûÖú›ê ¾ÖÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
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8.

¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ·µÖÖ Ö¸ü ×´ÖÁÖÖê ÃÖæ´Ö¦ü¾µÖê µÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê :†ÖÖ¾Ö¸üÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÆüÖ¸üÖŸÖ †Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ·µÖÖ †®Ö‘–Ö™üúÖÓ“Öß ¾Ö Ö¸ü×´ÖÁÖÖÖÓ“Öß ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ
³Ö¹ý-Ö •úÖœüµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×•Ö»ÊÖÓŸÖß»Ö •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ¸üŒŸÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ
•ÖÖª ¾Ö “ÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖêŸÖ•Ö×´ÖÖßŸÖß»Ö Ö¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖ«üÖ¸êü ¿ÖÖê¬ÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×•Ö»ÊÖŸÖ
úÖêÖŸµÖÖ ÖÖ¸üÖÓ“Öß †Ö¾Ö¿úŸÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¿Öæ ¾Ö ´ÖŸÃµÖ ×¾Ö–ÖÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö¿Öã¾ÖîªúßµÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ŸÖÃÖê“Ö éúÂÖß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
ÃÖÓú×¸üŸÖ úÖ»Ö¾Ö›üß ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ´Æü¿Öà“µÖÖ ¯ÖÖ¸ü›ü¶ÖÓ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö¿Öã¬ÖÖ
ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ úÖµÖÔÎú´Ö :ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
ÃÖÓú×¸üŸÖ úÖ»Ö¾Ö›üß ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ´Æü¿Öà“µÖÖ ¯ÖÖ¸ü›ü¶ÖÓ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¯Ö¿Öæ Ã¾ÖÖÃ£Ö ¾Ö
†Ö¸üÖêµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓú×¸üŸÖ úÖ»Ö¾Ö›üß ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ´Æü¿Öà“µÖÖ ¯ÖÖ¸ü›ü¶ÖÓÖÖ 50 ™üŒêú †Öã¤üÖÖÖ¾Ö¸ü ÖÖª
†Öã¤üÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖ ‘Ö™üú µÖÖê•ÖÖÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß Öê¡ÖÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ¾Ö
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
¯Ö¿ÖãÃÖ¾ÖÓ¬ÖÔ-Ö ¾Ö ¤ãü•¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ×¾ÖÂÖµÖ•ú ¯ÖÏ×¿Ö•Ö•Ö :Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö ¤ãü¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ŸÖÃÖê“Ö †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ
•ÖÖŸÖß / Ö¾Ö²ÖÖî¨ü »ÖÖ³Ö¬ÖÖ¸üúÖÓÖÖ ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö ¤ãü¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. Æüß µÖÖê•ÖÖÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü•Ö, ×¾Ö¿ÖêÂÖ ‘Ö™üú µÖÖê•ÖÖÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß Öê¡ÖÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ¾Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ
¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü ¾Öî¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Öê•ÖÖ ¤êüÖê :Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¯Ö¿ÖãÃ¾ÖÖÃ£Ö ¾Ö
†Ö¸üÖêµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü ¾Öî¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Öê•ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ŸÓ ÖÖÔŸÖ
¾Öî¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÃÖ ˆ¢Öê•ÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÖŸÖê ¾Ö ²Öß - ×²ÖµÖÖÖÖ“Öê 100 ™üŒêú †Öã¤üÖÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ™ü¯Ö
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¤ãü³ÖŸµÖÖ •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓÖÖ ÖÖª †Öã¤üÖÖÖ¾Ö¸ü ¤êüÖê. Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¤ãü¬ÖÖôû •ÖÖÖ¾Ö¸êü Ö™ü ¾ÖÖ™ü¯Ö µÖÖê•ÖÖê†ŸÓ ÖÖÔŸÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö êú»Öê»µÖÖ ¤ãü¬ÖÖôû
•ÖÖÖ¾Ö¸ü¿ÖÓÖÖ ³ÖÖúˆ úÖôûÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏÖŸÖ Ö³ÖÖÔ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ úÖôûÖŸÖ 100 ™üŒêú †Öã¤üÖÖÖ¾Ö¸ü ÖÖª
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
†ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß / •ÖÖ´ÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖ³Ö¬ÖÖ¸üúÖÓÖÖ ¤ãü³ÖŸµÖÖ •ÖÖÖ¾Ö¸üÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖê Æüß µÖÖê•ÖÖÖ
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
†ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß / •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖ³Ö¬ÖÖ¸üúÖÓÖÖ 50 ™üŒêú †Öã¤üÖÖÖ¾Ö¸ü ¤ãü¬ÖÖôû •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ
Ö™üÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ Öã¸üê ¾Ö ´Ö×ÆüÂÖ ¯Öî¤üÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö »Ö‘ÖãµÖÖê•ÖÖÖ - ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Öã¸üê ¾Ö ´Ö×ÆüÂÖ ¯Ö¤üÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ
¸üÖ•µÖ ¾Ö ¯Ö¿Öã¬ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ›üôûÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓú»¯Ö †ÖÆêü.

1.

9.

10.

¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¿Öã¯Öî¤üÖÃÖ ¯ÖÏÖê¡ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê ²Öôûú™üßú¸üÖ ú¸üÖê ¾Ö
ŸµÖÖ«üÖ¸êü ˆ““Ö †ÖÖã¾ÖÓ×¿ÖúŸÖê“µÖÖ ¾ÖôæÓû“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üÖê.
2.
ÖÖêšüßŸÖ ¸êüŸÖ´ÖÖ¡ÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß, •ÖŸÖÖ ¾Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖê µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ŸÓ ÖÖÔŸÖ ÖÖêšüßŸÖ ¸êüŸÖ
¯ÖÏµÖÖê•Ö¿ÖÖôûÖ ¯Öã•Öê, ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¾Ö †Öî¸üÓÖÖ²ÖÖ¤ü“Öê †Ö¬Öã×Ö×úú¸üÖ ú¸üÖê.
3.
¤ãü¬ÖÖ“Öß ÃÖÖšü¾ÖÖæú ¾Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÓ¡ÖÖê“Öê ²Öôûú™üßú¸üÖ ú¸üÖê µÖÖ†ÓŸÖÖÔŸÖ Ã™üÖê¸üê•Ö ™Ñüú /
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ™ÒòüúÃÖÔ •Ö¸êü¤üß ú¸üÖê ¾Ö úÖµÖÖÔÛ¾ÖŸÖ ú¸üÖê.
4.
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ µÖÓ¡ÖÖÖ (´ÖòÖê•Ö´Öë™ü, ‡±úÖò¸ü´Öê¿ÖÖ, ×ÃÖÃ™üß´Ö) ×¾ÖúÃÖßŸÖ ú¸üÖê,
•µÖÖ«üÖ¸ê ¿ÖêŸÖú¸üß / ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ¯Ö¿Öã¯Öî¤üÖÃÖ ¾Ö ¯Ö¿ÖãÃÖÓÖÖê¯ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÖŸúÖôû
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖ‡ê Ô»Ö.
5.
ŸÖÖÓ×¡Öú ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¯Ö¿Öã¾ÖîªúÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ éú×¡Ö´Ö ¸êüŸÖÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê ¾Ö ¯Ö¿Öã¯Öî¤üÖÃÖ
•úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¾ÖÖœü¾ÖÖê.
6.
éú×¡Ö´Ö ¸êüŸÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß éú×¡Ö´Ö ¸êüŸÖÖ ëú¦üÖÓÖÖ
¤ãü“ÖÖúß ¾ÖÖÆüÖê ¯Öã¸ü¾Ö•Öê.
7.
éú×¡Ö´Ö ¸êüŸÖÖÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒŸÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê. •µÖÖ«üÖ¸êü †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ éú×¡Ö´Ö ¸êüŸÖÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ýÖ ÖÖµÖß,
´Æü¿Öà´Ö¬Öß»Ö Ö³ÖÔ¬ÖÖ¸üÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
8.
Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ ¯Ö¿Öã¯Öî¤üÖÃÖ, ÖÖêšüßŸÖ ¸êüŸÖ´ÖÖ¡ÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß, ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö
¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ¤êü•Öê.
9.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ éúÂÖß †ÖîªÖê×Öú ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖÖ, ¯ÖãÖê, ÖÖê¿ÖÖôûÖ, ¯ÖÖÓ•Ö¸ü¯ÖÖêôû ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖú›üß»Ö •ÖÖêšüßŸÖ ¸êüŸÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ, ¯ÖÏ×¿ÖÖú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öê ²Öôûú™üßú¸üÖ, ¯Ö¿Öã¬ÖÖ Ö¸êü¤üß
‡ŸµÖÖ¤üß µÖÖê•ÖÖÖÓú×¸üŸÖÖ ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüÖê.
10. ÃÖÆüúÖ¸üß ¤æü¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ¤êü‰úÖ ¯Ö¿Öã¯Öî¤üÖÃÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, ¿ÖêŸÖú¸üß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö
‡ŸµÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ú¸üÖê.
ãúŒãú™ü¯ÖÖ»ÖÖ :•Öê»µÖÖ ŸÖßÖ ŸÖê “ÖÖ¸ü ¤ü¿ÖúÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ãúŒãú™ü¯ÖÖ»ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÖÖß»Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¾ÖêÖÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ
†ÖÆêü. ¯Ö¿ÖãÖÖÖÖ 2007 ÖãÃÖÖ¸ü, ¸üÖ•µÖÖŸÖ ãúŒãú™ü¾ÖÖáµÖ ¯ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 687.45 »ÖÖ ‡ŸÖúß †ÖÆêü.
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö 2010 - 2011 ´Ö¬Öß»Ö ‹æúÖ †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ Îú´ÖÖÓú †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖŸÖ ãúŒãú™ü ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß
†•ÖæÖÆüß ²Ö¸üÖ“Ö ¾ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÆüúÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ×ÖÖ´Ö“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ¸üÖ•µÖÖŸÖ
ÃÖÆüÖúÖ¸üß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü 73 •ãúŒãú™ü¯ÖÖ»ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÂ™Òüß ÃÖÆüúÖ¸ü
×¾ÖúÃÖ ×ÖÖ´ÖŸÖ±ìú ú•ÖÔ ˆ»Ö²Ö»¬Ö ú¹ýÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ“Öß ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü 14 ¾ÖÂÖÖÕŸÖ ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖŸÖê.
†Ö×Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ 11 ¾ÖÂÖÖÕŸÖ ¾µÖÖ•ÖÖÃÖÆü ú•ÖÔ ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê.
†Ó›üß ˆ²Ö¾ÖÖß ëú¦ü :-

11.

12.

13.

¸üÖ•µÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê “ÖÖ¸ü ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá †Ó›üß ˆ²Ö¾ÖÖß ëú¦ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖãÖê, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü,
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü, ¾Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖÖ ×šüúÖÖß Æüß ˆ²Ö¾ÖÖß ëú¦êü †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ †Ó›üß ˆ²Ö¾ÖÖß ëú¦üÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß
×¯Ö»»Öê ´ÖÖÖÖßÖãÃÖÖ¸ü ãúŒãú™ü¯ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê• ÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¯Öã¸ü¾Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ˆ²Ö×¾ÖµÖÖ“µÖÖ †Ó›ü¶ÖÓ“Öß ×¾ÖÎúß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ãúŒãú™ü¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ÃÖÓú×¸üŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ úÖë²Ö›ü¶ÖÓ“Öß, †Ó›ü¶ÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÙ£Öú
×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ³Ö¸ü ¯Ö›üÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ˆ²Ö¾ÖÖß ëú¦ü úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ëú¦üÖú›æüÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÖ¬ÖÖ ãúŒãú™ü×¾ÖúÖÃÖ Ö™üÖÓÖÖ¤êüÖß»Ö ×¯Ö»»ÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÖŸÖ úÖµÖÖÔÛ¾ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê
ãúŒãú™ü¯ÖÏú»¯Ö Æêü ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÖß Öê´ÖŸÖê“Öê †ÃÖæÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓÖÖ 47 »ÖÖÖ ŸÖê 90 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ
†£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
ŸÖ»ÖÓÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö µÖÖê•ÖÖÖ :- ¸üÖ•µÖÖŸÖ Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ×²ÖÖ¸ü †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö »ÖÖ³ÖÖ£ÖáÃÖÖšüß
50 ™üŒêú †Öã¤üÖÖÖ¾Ö¸ü ×Ö¬Öß“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü úÖÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
µÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ 8 ŸÖê 10 †Öšü¾Ö›ê ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖ»ÖÓÖÖ“Öê Ö™ü ¾ÖÖ™ü¯Ö (10 ´ÖÖªÖ †Ö×Ö 1 Ö¸ü) ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
µÖÖ Ö™üÖ“Öß ‹æúÖ Øú´ÖŸÖ 800 ¹ý¯ÖµÖê †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯Öîúß 50 ™üŒêú Ö“ÖÔ »ÖÖ³ÖÖ£ÖâÖÖ ¯ÖÖß¾ÖÖ™ü¯Ö
êú»ÖµÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ÖÖªÖ¾Ö¸üß»Ö Ö“ÖÔ, ¯ÖÖµÖÖ“Öß ³ÖÖÓ›üß, ÖÖªÖ“Öß ³ÖÖÓ›üß ‡ŸµÖÖ¤üß Ö¸êü¤üß
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¨üŸÖßÖê ´ÖÖÓÃÖ»Ö ãúŒãú™ü¯ÖÖ»Ö-Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖã¹ý •ú¸ü•Öê :•ãúŒãú™ü ´ÖÖÓÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÃÖ ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. •µÖÖ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¬µÖÖ ãúŒãú™ü¯ÖÖ»ÖÖ,
ãúŒãú™ü´ÖÖÓÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ªÖ¯Ö ¹ý•Ö»Öê»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖœü»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. ×ŸÖ£Öê Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¨üŸÖßÖê
ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ³ÖÖ£ÖâÖÖ ãúŒãú™ü ¯ÖÖß ÖÖª ¾Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ³ÖÖÓ›üß µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ
ˆ³ÖÖ¸üµÖÖú¸üßŸÖÖ 50 ™üŒêú †Öã¤üÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú Óú¯ÖÖß»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú µÖã×Ö™ü´ÖÖÖê Óú¯ÖÖß“µÖÖ µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 1 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê µÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Öã¤üÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÏú»¯Ö Ö“ÖÖÔ“µÖÖ ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ
Ö“ÖÖÔ¯Öîúß 10 ™üŒêú ‹¾ÖœüÖ ×Ö¬Öß »ÖÖ³ÖÖ£ÖâÖê Ã¾ÖŸÖ: ˆ³ÖÖ¸üÖß ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖæÖ ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ 40 ™üŒúê
×Ö¬Öß ²ÖÑêúú›æüÖ ú•ÖÖÔ«üÖ¸êü ´ÖÓ•Öæ¸ü úºþÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖÖŸÖÖê.
ëú¦ü ¯Öã¸üÃéúŸÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ ãúËúã™ü ¯ÖÏÖê¡ÖÖÓÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ :Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸üÃÖÖ¸üŸÖß»Ö úÖë²Ö›üß ¯ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ¤êü¿Öß ãúŒãú™ü ¯ÖµÖÖÓ‹ê¾Ö•Öß (ARI approved bird species for
Backyard poultry) µÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ú¹ýÖ ŸµÖÖŸÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †Ó›ß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖ“ÖÖ Æêü ŸÖæ
†ÖÆêü. ¯ÖÏú»¯ÖÖ†ÓŸÖÖÔŸÖ ˆ²Ö¾ÖµÖÖ“µÖÖ †Ó›ü¶Ö“Öß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ¾Ö ˆ²Ö¾ÖÖãúß“Öß Ö´ÖŸÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ
¸üÖÆüß»Ö. µÖÖú×¸üŸÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´ÖÆüß Æüß ÃÖ×´ÖŸÖß ú¸üŸÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê
‹ú×¤ü¾ÖÃÖßµÖ ¯ÖÖß ¾Ö ŸÖ»ÖÓÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¤üÖ¿Öß“Öê Ö¸ü µÖÖÓ“Öß ×¾ÖÎúß µÖÖêµÖ ¾ÖÖµÖÖ, µÖÖêµÖ ¤ü¸üÖŸÖ, ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ×¾ÖÎúß
ÆüÖ‡ê Ô»Ö µÖÖ“ÖßÆüß úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ †Ö×Ö »ÖÖ³ÖÖ£ÖâÖÖ ¯Ö¸üÃÖÖŸÖß»Ö
úÖë²Ö›üß¯ÖÖ»ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê.
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15.
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20.

ÃÖ¬ÖÖ ãúŒãú™ü ×¾ÖúÖÃÖÖ™üÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ¾Ö ²Öôûú™üßú¸üÖ :Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üê“µÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ
µÖÖê•ÖÖê†ŸÓ ÖÖÔŸÖ µÖÓ¡ÖÃÖÖ´ÖÖÏß, ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß Ö¸êü¤üß ¾Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †ÖÆêü.
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¿Öêôûß - ´Öëœüß ¯ÖÖ»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ :¿Öêôûß - ´Öëœüß ¯ÖÖ»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¤ãüÂúÖôûß ¾Ö ×Ö´Ö¤ãüÂúÖôûß ³ÖÖÖÖŸÖ ´Öëœüß¯ÖÖôûÖÓú›æüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
¬ÖÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¿ÖêóµÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖÓÃÖ, ¤æü¬Ö, úÖŸÖ›üß, »Öë›üßÖŸÖ, †Ö×Ö µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö
´Öëœü¶ÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÖêú¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ×´ÖôûŸÖê. ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ´ÖêÂÖ ¯ÖÖ»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü‹ú »ÖÖÖ ãú™ãüÓ²ÖÖú›æüÖ
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸÖ¸ü 95 ™üŒêú Öê›ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê 48 »ÖÖÖ ãú™ãüÓ²ÖÖÓú›æüÖ ¿Öêôû ß ¯ÖÖ»ÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÓÃÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ :¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÓÛµÖúß ×¾Ö³ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÖãÃÖÖ¸ü, ÃÖÖ 2008 - 2009 ´Ö¬µÖê ¿ÖêóµÖÖ ´Öëœü¶Ö¯ÖÖÃÖæÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü ´ÖÖÓÃÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ 34.52 ™üŒêú (´Öëœüß 11.34 ™üŒêú †Ö×Ö ¿Öêôûß 23.18
™üŒêú) †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¿ÖêóµÖÖ ´Öëœü¶ÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ Æêü 11 ×ú. ÖÏò.
†ÖÆêü. Æêü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ¿Öêôûß - ´Öëœüß ¯ÖÖ»ÖÖÖ«üÖ¸êü ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü
×´ÖôûÖ¾ÖÖ ´Æü•Öæ-Ö ¸üÖ•µÖ ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖ±ìú †Öêú µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
´ÖêÂÖ ¾Ö »ÖÖê•ú¸ü ×¾Ö•úÖÃÖ :¸üÖ•µÖÖŸÖ ¿Öêôûß ¾Ö ´Öëœüß ¯ÖÖ»ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö ¬ÖÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú
ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¯ÖãµÖ¿»ÖÖêú †Ö×Æü»µÖÖ¤êü¾Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´Öëœüß ¾Ö ¿Öêôûß ×¾ÖúÖÃÖ
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖŸÖ±ìú ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖëœüÖ, ²ÖÖêú›ü ¯Ö¤üÖÃÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÖÖ»Öß ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üú›æüÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖŸÖæÖ µÖÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖŸÖ±ìú ÖÖ»Öß»Ö µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ
•ÖÖŸÖà“Öê ´Öëœêü †Ö×Ö ²ÖÖêú›ü µÖÖÓ“Öß ¯Ö¤üÖÃÖ ú¹ýÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖê, ¿Öêôûß - ´Öëœüß ¯ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ, µÖÖÓ×¡Öú
¯Ö¨üŸÖßÖê »ÖÖêú¸ü úÖŸÖ¸üÖê, šüÖÖ²ÖÓ¤ü ¯Ö¨üŸÖßÖê ¿Öêôûß - ´Öëœüß ¯ÖÖ»ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ, ëú¦ü ¯Öã¸üÃéúŸÖ ´Ö›üµÖÖôû
´Öëœü¶ÖÓ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ. ëú¦üßµÖ »ÖÖêú¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ›üôû ¯Öã¸üÃéúŸÖ ¾Öã»ÃÖ ‹ŒÃ¯ÖÖê, ‹úÖÛŸ´Öú
»ÖÖêú¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸ü úÖµÖÔÎú´Ö †Ö¤üà“ÖÖ µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü.
¿Öêôûß¯ÖÖÃÖæÖ ×´ÖôûÖÖÖ·µÖÖ ¤ãü¬ÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ :¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêóµÖÖÓ“Öê ‹úÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ 219 ÖÏò´ÃÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê
ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¤ãü¬ÖÖ¯Öîúß ‹æúÖ “ÖÖ¸ü ™üŒêú ¾ÖÖ™üÖ ÆüÖ ¿ÖêóµÖÖÓ“µÖÖ ¤ãü¬ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.
¿ÖêóµÖÖ - ´Öëœü¶ÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÓÃÖÖ“Öß ×ÖµÖÖÔŸÖ :†Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ¿ÖêóµÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÓÃÖÖ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ´Ö¬µÖê ¤ãüÃÖ¸üÖ ŸÖ¸ü ´Öëœü¶Ö¯ÖÖÃÖæÖ
×´Öôû•ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÓÃÖÖ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖ¾ÖÖ Îú´ÖÖÓú »ÖÖÖŸÖÖê.
»ÖÖêú¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ :¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú¸ü ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê úÖôûß - ¯ÖÖÓœü¸üß ×´ÖÁÖ ¸ÓüÖÖ“Öß †ÖÆêü. »ÖÖêú¸ü úÖŸÖ¸üÖß Æüß
¾ÖÂÖÖÔŸÖãÖ ¤üÖê Ö¤üÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê. ¯Ö×Æü»Öß •ÖæÖ - •Öã»Öî ´Ö¬µÖê ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üß Æüß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÆüÖ
´Ö×ÆüµÖÖÓÖŸÖ¸ü êú»Öß •ÖÖŸÖê. ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ´Öëœü¶Ö¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß 585 ÖÏò´Ö ‹¾Öœüß »ÖÖêú¸ü ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.

•ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖß²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ¯Öæ¸üú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ´ÖÖÖß»Ö †Öêú ¾ÖÂÖì ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ
†Ö×Ö ¤ãü¬Ö×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ú¹ýÖ ¤êüŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ«üÖ¸êü ¿ÖêŸÖú¸üß †Ö×Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú †Ö¯Ö»ÖÖ
ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üßŸÖ †ÃÖæÖ µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü ¯ÖîÃÖêÆüß ¯Ö›æü »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.

