ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :
•ÖãµÖÖ ´ÖÓÓã²Ö‡Ô¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖœüÖÖ¸üÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ³ÖÖ¸ü ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö Ö¾ÖßÖ
ÃÖã×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¤üÖÓÖú 17 ´ÖÖ“ÖÔ 1970 ´Ö¬µÖê
¿ÖÆü¸ü ¾Ö †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ (´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ) ×ÃÖ›üúÖê, Æêü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû Ã£ÖÖ¯ÖÖ
êú»Öê.
×ÃÖ›üúÖê µÖÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¹ýÖ Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô Æêü Ö¾ÖßÖ ¿ÖüÆ¸ü ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß
µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß šüÖÖê - ¯ÖÖ¾Öê»Ö - ˆ¸üÖ µÖÖ ŸÖßÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ 95
ÖÖ¾Ö“µÖÖ •Ö×´ÖÖß ³ÖæÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ êú»Öê»µÖÖ •Ö×´ÖÖß“µÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖŸÖ ³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê ¾Ö
¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê úÖÆüß µÖÖê•ÖÖÓÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú
µÖÖê•ÖÖê“Öß ²Öß•Öê ¯Öê¸ü»Öß Öê»Öß †ÃÖê ´ÆüÖÖê ÃÖÓµÖãÛŒŸÖú ÆüÖê‡Ô»Ö.

(1) ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ :
•µÖÓÖ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †¿ÖÖ
³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ ³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖÖÖ ×Ö¾ÖÖÃÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖê ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ
†ÃÖ»Öê»Öß ÖÖ¾ÖšüÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÖÖ¾ÖšüÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ
³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖÖÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß ¯ÖÏŸµÖêúß 100 “ÖÖî.´Öß. Öê¡ÖÖ“ÖÖ ³ÖæÖÓ›ü ŸµÖÓÖ“µÖÖ ³ÖæÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖê“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö ú¸üŸÖÖ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖ¤ËüÖÓŸÖ¸ü µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“Öê ¹ý¯ÖÓÖŸÖ¸ü 5 ™üŒêú ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü
20 ™üŒêú †ÃÖê ú¹ýÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¤ü¸ü ×ÖÖÔµÖ
Øú¾ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ µÖÖ µÖ¿ÖÃ¾ÖßŸÖêú›êü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¹ý ¿Öú»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ‹æúÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ
´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
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¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖ ¿ÖêŸÖú-µÖÓÖ“µÖÖ ×Ö¾ÖÖÃÖß ³ÖæÖÓ›üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖÖÖ-µÖÖ ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖß“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¤üÖÓÖú 6 ´ÖÖ“ÖÔ 1990 ´Ö¬µÖê ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖêÖÖ´Öß
×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.

(2) ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒËúê µÖÖê•ÖÖÖ :
Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ •Ö×´ÖÖß¯Öîúß •Ö´ÖßÖ ´ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒËúê
µÖÖê•ÖÖÖ ªÖ¾Öß †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ×¤ü. 6 ´ÖÖ“ÖÔ 1990 ¸üÖê•Öß ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
Ö¾µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ •µÖÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸ÓüÖ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÓÖÖß ×¤ü. 6.2.86 ¯ÖµÖÕŸÖ
ÖãúÃÖÖÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô“Öß ¸üŒú´Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»Öß ÖÖÆüß, ŸÖÃÖê“Ö •µÖÓÖ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß ×¤ü.6.2.86 ¸üÖê•Öß Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ Øú¾ÖÖ µÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸ÓüÖÖÖ (‹ú™üÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓµÖãÛŒŸÖú
ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü ‹ú×¡ÖŸÖ) ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖÖÖÖ»Öß»Ö •Ö×´ÖÖß“µÖÖ ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú ‹¾ÖœüµÖÖ Öê¡ÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö
ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê, ´ÖÖ¡Ö †¿ÖÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö¤üÖ¸ÓüÖÖÖ ×ÃÖ›üúÖê“µÖÖ ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ ÖÖ¾ÖšüÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ »ÖÖÖæ ÆüÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüß †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ •ÖÖÆüß¸ü êú»ÖÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ´Öãôê ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÓÖ´Ö¬µÖê †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ú¹ýÖ ×¤ü. 28 †ûòÖŒ™üÖê²Ö¸ü 1994 ´Ö¬µÖê ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖê ×¾ÖÂÖµÖß
Ö¾ÖßÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ •ÖÖÆüß¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖæÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ÃÖ¾ÖÔ ³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖÖÖ
‹æúÖ ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ •Ö×´ÖÖß“µÖÖ ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú Öê¡Ö ¤êüµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖß“Ö †ÖŸÖÖ“Öß
ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖÖ ÆüÖêµÖ.

(3) ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖê“Öß šüôûú ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê :
¿ÖÖÃÖÖÖÖê Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÖÖÖ ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ“Ö
×¤ü. 6 ´ÖÖ“ÖÔ 1990 ¸üÖê•Öß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ´Öã§üÖ Îú. "‡" ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ •Ö×´ÖÖß¯Öîúß ×ú´ÖÖÖ
30% •Ö´ÖßÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †Ö×Ö ÃÖãÖÃÖÖêµÖàÃÖÖšüß ¸üÖÖß¾Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †¿Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü êú»Öê»Öß †ÖÆêü ,
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÓÖÖÖ ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒËúê ³ÖæÖÓ›ü ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üŸÖÖÖÖ 8.75 %ú (70 %ú) ¯ÖÏŸµÖÖ
¾ÖÖ™ü¯Ö ¾Ö 3.75 %ú (30%) Öê¡Ö ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖãÖÃÖã×¾Ö¬ÖëÃÖÖšüß ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
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1)

28 †òÖŒ™üÖê²Ö¸ü 1994 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÖÖÖ ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ
™üŒêú Öê¡ÖÖ“Öê ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“µÖÖ ¤ü¸üÖŸÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö.

2)

‹æúÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö Öê¡ÖÖ¯Öîúß ³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖÖÖ 8.75% ´ÆüÖ•Öê“Ö 70 % Öê¡ÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö.

3)

‹æúÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö Öê¡ÖÖ¯Öîúß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÖê‡Ô ¾Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖêÃÖÖšüß 3.75% ´ÆüÖ•Öê 30% Öê¡ÖÖ“Öê
¾ÖÖ™ü¯Ö.

4)

üÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß “Ö™ü‡Ô Öê¡Ö ×Ö¤ìü¿ÖÓÖú 1.5 šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.

5)

‹æúÖ ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ“µÖÖ 15% Öê¡Ö ¾ÖÖ×Ö•µÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖ“Öß ´Öã³ÖÖ / ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ

6)

†ò¾ÖÖ›Ôü´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ³Öæ¬ÖÖ¸üúÖÃÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß 40 “ÖÖî.´Öß. Öê¡ÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö.

7)

³Öæ×´ÖÆüßÖ ÖÖ¾ÖúÖ´ÖÖÖ¸ü, ³Öæ×´ÖÆüßÖ ×´ÖšüÖÖ¸ü ¾Ö ³Öæ×´ÖÆüßÖ ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü µÖÓÖÖÖ 40 “ÖÖî.´Öß. ³ÖæÖÓ›üÖ“Öê
¾ÖÖ™ü¯Ö.

8)

³ÖæÖÓ›ü ÆüÃŸÖÓÖŸÖ¸üÖß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ™ü¯Ö.

9)

•Ö×´ÖÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ, Ö›üß“Öê ¸üÃŸÖê, ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö™üÖ¸êü ¾Ö •Ö»ÖÃŸÖÓ³ÖÖÖê ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¤êü‰úÖ ŸÖÃÖê“Ö " •ÖÃÖê †ÖÆêü ŸÖÃÖê " µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ™ü¯Ö.

10)

ÖÖÖ¸üß •Ö´ÖßÖ (ú´ÖÖ»Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¾Ö ×ÖµÖ´ÖÖ) ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß »ÖÖÖæ.ü

(4) †×ŸÖÎú´ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ü :
Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÓÖÖß êú»Öê»Öß †×ŸÖÎú´ÖÖê ´ÖÖê•ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ×ÃÖ›üúÖê
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÖê 2004 ´Ö¬µÖê ¯ÖæÖÔ êú»Öê»Öß †ÖÆêü. †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Öú ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖÖ¸üß úÖÆüß ÖÖ¾Öê ×¿Ö»»Öú
†ÃÖæÖ ŸÖßÆüß ¯ÖæÖÔŸ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ×ÃÖ›üúÖêÖê ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ êú»Öê»µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÓÖÖß ŸÖÃÖê“Ö
×²ÖÖ¸ü ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÓÖÖß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö×¬ÖéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Öê êú»Öß †ÃÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖµÖÖÔµÖ ´ÆüÖæÖ
×ÃÖ›üúÖêÖê ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÓÖ“Öß ÃÖ¾ÖìÖÖ êú»Öê»Öß ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Öê ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×ÃÖ›üúÖê ÃÖÓ“ÖÖ»Öú
´ÖÓ›üôûÖÖê šü¸üÖ¾Ö Îú.9046 ×¤ü.03.06.2004 ¸üÖê•Öß ´ÖÓ•Öæ¸ü úêú»Öê»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¬µÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
“ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.
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(5) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ´ÖÓ›üôêû µÖÓÖÖÖ ³ÖæÖÓ›ü ¾ÖÖ™ü¯Ö :
Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖãÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖêÃÖÖšüß ³ÖæÖÓ›üÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ×ÃÖ›üúÖê“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÃÖê¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ¯Öæ¾Öá †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü †Öêú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£ÖÓÖÖÖ ³ÖæÖÓ›ü ¾ÖÖ™ü¯Ö
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÃÖæÖ µÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß •ÖÖÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü
³ÖæÖÓ›üÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.

(6) ³ÖæÖÓ›ü ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ †›ü“ÖÖß :
ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖÖÖ »Ö¾Öú¸üÖŸÖ »Ö¾Öú¸ü ±úÖµÖ¤üÖ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ÃÖ›üúÖê
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖê•ÖÖê“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üŸÖÖÖÖ úÖÆüß †›ü“ÖÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

×¾ÖúÖÃÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸üÖ ¾Öêôû ¾Ö ×Ö¬Öß“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ.
ÃÖ´Öã¦üŸÖ™üßµÖ ×¾Ö×Ö´ÖÖµÖú Öê¡ÖÖ“Öß †™ü.
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ˆÓ“Öß ×¾Ö×Ö´ÖÖµÖ´Ö Öê¡ÖÖ“Öß †™ü
ÖãúÃÖÖÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖßÖ ¾ÖÖ¤ü.
•Ö×´ÖÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß ÆüŒúÖ²Ö§ü»Ö ¾ÖÖ¤ü.
†Ö¯Ö†Ö¯ÖÃÖÖ´Ö¬Öß»Ö ×ÆüÃÃÖê ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ²Ö§ü»Ö“Öê ´ÖŸÖ³Öê¤ü.
´ÖéŸÖ ³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖú›æüÖ ¾ÖÖ¸üÃÖ ¤üÖÖ»ÖÖ µÖêµÖÖÃÖ »ÖÖÖÖÖ¸üÖ ¾Öêô.
´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß †×ŸÖÎú´ÖÖê
†×ŸÖÎú´ÖÖ ´ÖÖê•ÖÖß²ÖÖ²ÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü †›ü£Öôêû ‡ŸµÖÖ¤üß.
³Öæ¬ÖÖ¸üúÖÓÖß ¯ÖÖ¡ÖŸÖê¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü êú»Öê»Öß †Ö×¬ÖéúŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Öê
†×ŸÖÎú´ÖÖ, CRZ, HRZ, Öøêü, ›ÒêüÖê•Ö ‡ŸµÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ÖãÓŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖÖ
¾ÖÖ™ü¯ÖÖÃÖÖšüß ú´Öß ¯Ö›üÖÖ¸êü Öê¡Ö.
(12) ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ÃÖÓÖÖæÖÆüß ²Ö-µÖÖ“Ö ³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖÖß ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖ“Öß Ö êú»Öê»Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß.
(13) úÖÆüß ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ Æü¾Öê †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ.

(7) ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ :
ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ³ÖæÖÓ›ü ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÖÖÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¤êü‰úÖ
³ÖæÖÓ›ü ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üµÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ×ÃÖ›üúÖêÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö †¾Ö»ÖÓ×²Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖ»Öß»Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê
šü¸ü»Öê †ÖÆêü.
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1)
2)
3)
4)

´ÖÖŸÖß“Öß ³Ö¸üÖß
¯ÖÖêÆüÖê“Ö ¸üÃŸÖê / †ÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÃŸÖê
¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö™üÖ¸êü

¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖêÃÖÖšüß ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ×ÃÖ›üúÖêÖê ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¾ÖÂÖÔ×ÖÆüÖµÖ ¾ÖÖœü ú¹ýÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúßµÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÓÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öß †ÖÆêü.
(1)
(2)
(3)
(4)

ÃÖÖ 2002 - 2003 : ¹ý.5.00 úÖê™üß
ÃÖÖ 2003-2004 : ¹ý.43.50 úÖê™üß
ÃÖÖ 2004-2005 : ¹ý.58.39 úÖê™üß
ÃÖÖ 2005-2006 : ¹ý.68.85 úÖê™üß

(8) ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ³ÖæÖÓ›ü ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¿Öß‘ÖÐÖŸÖßÖê
ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖê•Ö»Öê»Öê ˆ¯ÖÖµÖ :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¹ýÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÓÖ“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß
†ÖÆêü.
´ÖãµÖ ³Öæ×´Ö ¾Ö ³Öæ´ÖÖ¯ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß / ³Öæ×´Ö ¾Ö ³Öæ´ÖÖ¯ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÓÖÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ 500
“ÖÖî.´Öß. ¾Ö ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö Öê¡ÖÖŸÖ 1500 “ÖÖî.´Öß. Öê¡ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ³ÖæÖÓ›ü ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •Ö´ÖßÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃ´ÖŸÖÓÖ“Öê ÃÖÓÖÖßú¸üÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê
†ÖÆêü. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾ÖÓÖ“µÖÖ ÖÖ¾Ö×ÖÆüÖµÖ ¾Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖ×ÖÆüÖµÖ ÃÖÓÖÖúßµÖ ³ÖæÖÓ›ü¯ÖãÛÃŸÖúÖ
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
•µÖÖ ×šüúÖÖß ‹ú“Ö ³ÖæÖÓ›ü ¾Ö ‹ú“Ö ¯ÖÖ¡Ö ¾µÖŒŸÖß †ÖÆêü ŸµÖÓÖÖÖ ÃÖÖê›üŸÖß“Öß ¾ÖÖ™ü Ö ²Ö‘ÖŸÖÖ ÃÖ¸üôû
¯Ö¬¤üŸÖßÖê ³ÖæÖÓ›ü ¾ÖÖ™ü¯Ö.
´Ö¬µÖÃ£ÖÓÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ±úÃÖ¾ÖÖæú ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÖŸµÖÖ¸ü¯Ö¡Ö (GPA)
†´ÖÖµÖ.
³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖÖß êú»Öê»µÖÖ †×ŸÖÎú´ÖÖÓÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ýÖ ×ÃÖ›üúÖêÖê ŸÖß ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ´ÖÓ›üôûÖ“Öê šü¸üÖ¾Ö Îú. 9046 ×¤üÖÓÖú 3.6.2004 ¸üÖê•Öß ÃÖÓ´ÖŸÖ êú»Öê»Öê †ÃÖæÖ
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÃÖªÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖÆüß ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †¾ÖÖŸÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
†•ÖÔ Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ ³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÖÖú ¯ÖãÛÃŸÖêú´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾Ö“Öß ³ÖæÖÓ›üÖ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾Ö Öê¡Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖ×ÖÆüµÖ úÖœüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
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8)
9)
10)

11)

¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÓÖ“µÖÖ úÖ´ÖÓÖÃÖÖšüß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúßµÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üßŸÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¾ÖÖœü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæÖ
ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÓÖ“Öß úÖ´Öê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ
†ÖÆêüŸÖ.
³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖÖÖ ÖÖ¾ÖšüÖÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ¿ÖÆü¸üß ¤ü•ÖÖÔ“Öß ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÓÖ“Öß úÖ´Öê ú¹ýÖ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
†×³ÖµÖÓÖ×¡Öúß ×¾Ö³ÖÖÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖêêÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖÖê›üŸÖß¾¤üÖ¸êü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ³ÖæÖÓ›üÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ‹úÖ“Ö¾Öêôûß
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÖÖúßµÖ ÃÖÖê›üŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ¾¤üÖ¸êü
†ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ‹ê¸üÖê»Öß ÖÖê›ü´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ “ÖÖ¸üÆüß ÖÖ¾ÖÓÖ“Öê (×¤ü¾ÖÖ, Ø“Ö“Ö¾Ö»Öß, ‹ê¸üÖê»Öß, Û¤ü‘Öê) ¯ÖæÖÔ
¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
×ÃÖ›üúÖê“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ‹úÖ“Ö¾Öêôûß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ 3,5 ‹ú¸ü Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖî•Öê - †Öê¾Öê - ´Öã²Öá
µÖê£Öß»Ö ³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖÖÖ ³ÖæÖÓ›üÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¹ýÖ †•ÖÔ êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖÖÖ ÃÖÓÖÖúßµÖ
ÃÖÖê›üŸÖß¾¤üÖ¸êü ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.

(9) ÃÖÓÖÖúßµÖ ³ÖæÖÓ›ü¯ÖãÛÃŸÖúÖ
ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖÖ ¿Öß‘ÖÐÖŸÖßÖê ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ÃÖ›üúÖê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö †ÃÖæÖ ŸµÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖÓÖ“ÖÖ“Ö ‹ú ³ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖ¾Ö“µÖÖ ³ÖæÖÓ›ü¯ÖãÛÃŸÖúÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ
†Ö»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖãÛÃŸÖÓúÖÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Ö ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÃÖã¹ý †ÃÖæÖ ŸÖ¤ËüÖÓŸÖ¸ü
¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÓÖÃÖÖšüß " ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ëú¦ü " Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖê¤üµÖ †ÖÆêü.

³ÖæÖÓ›ü ¯ÖãÛÃŸÖêú“Öê ±úÖµÖ¤êü :
1) ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾Ö“µÖÖ ‹æúÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖÖ“Öß †“Öæú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôêû»Ö.
2) ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×´Öôêû»Ö.
3) ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÓÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾Ö“µÖÖ ³ÖæÖÓ›üÖ“Öß †Ö¸êüÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
4) •µÖÖ ³Öæ¬ÖÖ¸üÓúÖÖß †•ÖÔ êú»Öê ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÓÖ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôêû»Ö.
5) †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾ÖÖÃÖÖšüß •Ö´ÖßÖ ¸üÖÖß¾Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
6) ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖêŸÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

(10) ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ëú¦ü :
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ •Ö×´ÖÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÓÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ
ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™üŒêú µÖÖê•ÖÖêŸÖß»Ö ÖÃŸÖà“Öê ÃÖÓÖÖúßú¸üÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÃÖªÖ ÃÖã¹ý
†ÃÖæÖ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÓÖÖÖ ŸµÖÓÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ •Ö×´ÖÖß×¾ÖÂÖµÖß ¾Ö ÃÖÖ›êü²ÖÖ¸üÖ ™Œêú ³ÖæÖÓ›ü
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µÖÖê•ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß " ‹ú ×Ö›üúß µÖÖê•ÖÖÖ " ÃÖã×¾Ö¬ÖêÖãÃÖÖ¸ü ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü.
ÃÖ¤ü¸ü úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÖÖú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÖÖ´ÖÓÖ×úŸÖ Óú¯ÖÖß ×¾Ö¯ÖÏÖê Æüß ¯ÖÏÖÖ»Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖ /
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖ †ÖÆêü.

(11) ÃÖÓÖÖúßµÖ ÃÖÖê›üŸÖ :
¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÓÖÖÖ ³ÖæÖÓ›ü ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öæ¾Öá ´ÖÖÖ¾Öß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ×“Ö÷üµÖÖ ™üÖæúÖ
ÃÖÖê›üŸÖ úÖœüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¾Öêôû »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê, ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖê›üŸÖßÃÖÖšüß •Öß
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö¾Ö¿µÖú ÆüÖêŸÖß ŸÖß ÃÖã¬¤üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê †ŸµÖÓŸÖ ×•Öú¸üß“Öê ¾Ö ¾ÖêôûÖÖ‰ú ÆüÖêŸÖê.
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖŸÖÖ ÃÖÓÖÖúßµÖ ³ÖæÖÓ›ü ¯ÖãÛÃŸÖúÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
‹úÖ¾ÖêôêûÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê ¾Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾Ö“Öß ÃÖÖê›üŸÖ ¯ÖÖ“Ö ×´Ö×Ö™üÖŸÖ ¯ÖæÖÔ ÆüÖê‰úÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÓÖÖÖ
ŸÖÖŸúÖôû ÃÖÖê›üŸÖß“µÖÖ Ø¯ÖÏ™üÃÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ü
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ¯ÖÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¹ýÖ ³ÖæÖÓ›ü ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖê ¯ÖÖ¤ü¿ÖÔúŸÖÖ
†ÖÖÖê ¾Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÓÖÖÖ »Ö¾Öú¸üÖŸÖ - »Ö¾Öú¸ü ³ÖæÖÓ›ü ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ÃÖ›üúÖê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö †ÖÆêü.
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