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ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê úµÖÖ ú»µÖÖÖ ¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖú µÖÖê•ÖÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ ˆÓ“ÖÖ×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ‹ú †£Ö¾ÖÖ ¤üÖêÖ ´Öã»Öà¾Ö¸ü ãÓú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ
¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ úºþÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×´ÖôûÖ¾Öê µÖÖ ÆêüŸÖãÖê ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê úµÖÖ ú»µÖÖÖ ¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖú µÖÖê•ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê
×Ö¤ìü¿ÖÖ¾ÖµÖê †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ´ÖÖ¯ÖÖ úÖµÖÔÖê¡ÖÖ´Ö¬µÖê ãú™ãÓü²Ö ú»µÖÖÖ ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÓÖÖ »ÖÖ³Ö ¤êüµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖ †ÖÆêü.
ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ úºþÖ ×¤ü. 01 ‹×¯ÖÏ»Ö 2007 ¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖ¾ÖµÖê ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú †Ö¸üÖêµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.

µÖÖê•ÖÖê“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö:†) ‹úÖ ´Öã»Öß ÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ êú»µÖÖÃÖ ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ¹ý. 2,000/- ¸üÖêÖ ¾Ö ´Öã»Öà“µÖÖ ÖÖ¾Öê ¹ý. 8,000/- ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
²Ö“ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ
²Ö) ¤üÖêÖ ´Öã»ÖàÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ êú»µÖÖÃÖ ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ¹ý. 2,000/- ¸üÖêÖ ¾Ö ¯ÖÏŸµÖêú ´Öã»Öß“µÖÖ ÖÖ¾Öê ¯ÖÏŸµÖêú ¹ý.
4,000/- ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¹ý. 8,000/- ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ²Ö“ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ »ÖÖ³Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.

µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá:1. ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ±úŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ †×¬Ö¾ÖÖ×ÃÖŸÖ ãú™ãÓü²ÖÖÓÖÖ“Ö ¤êüµÖ ¸üÖÆüß»Ö.
2. »ÖÖ³ÖÖ£Öá ÆüÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶¸êüÂÖêÖÖ»Öß»Ö ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬Öß»Ö“Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ.
3. ¯ÖŸÖß Øú¾ÖÖ ¯ÖŸÖßÖê êú»Öê» Öß ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ÖÖë¤üÖßéúŸÖ ¾ÖîªúßµÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú
¹ýÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ×¤ü. 01 ‹×¯ÖÏ»Ö 2007 ¸üÖê•Öß †£Ö¾ÖÖ ŸÖ¤ËüÖÓŸÖ¸ü êú»Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß.
4. ¯ÖŸÖß Øú¾ÖÖ ¯ÖŸÖß ¯Öîúß úÖêÖßÆüß µÖÖ¯Öæ¾Öá ×Ö²Öá•Ößú¸üÖ ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ êú»Öê»Öß ÖÃÖÖ¾Öß.
5. ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£ÖâÖÖ ±úŒŸÖ ‹ú †£Ö¾ÖÖ ¤üÖêÖ ´Öã»Öß †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Öã»ÖÖÖ ´ÖÖ¡Ö ÖÃÖÖ¾ÖÖ.
6. »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕÖê ãú™ãÓü²Ö ú»µÖÖÖ ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ úÖµÖÔÖê¡ÖÖ´Ö¬µÖê êú»Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß.

µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¯ÖÏ¯Ö¡Ö † ×¤ü»Öê»µÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †•ÖÔ.
¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ êú»µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ¯ÖÏ¯Ö¡Ö ²Ö ×¾ÖÆüßŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
×¿Ö¬ÖÖ¾ÖÖ™ü¯Ö ¯Ö×¡Öêú“Öß ¯ÖÏŸÖ
ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖê›ü¯µÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸üßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ,
ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»Öê •Ö´ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö µÖÖ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ.
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖú¸üßŸÖÖ Ö™ü×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß ÃÖ¤ü¸ü ãú™ãÓü²Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶¸êüÂÖêÖÖ»Öß ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ. (¤üÖ×¸ü¦ü¶¸êüÂÖê“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ.)
¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖú¸üßŸÖÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ / ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ µÖÖÓÖß ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ¤ü¸ü ãú™ãÓü²Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶¸êüÂÖêÖÖ»Öß ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ. (¤üÖ×¸ü¦ü¶¸êüÂÖê“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ.)
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ²Ö“ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †Ö¾Öê¤üÖ / †•ÖÔ, ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü ±úÖê™üÖê
´Öã»Öà“Öê •Ö´Ö¤üÖÖ»Öê.

†•ÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ:1 ´Öã»ÖÖß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ´Öã»Öß“Öê ¾ÖµÖ ‹ú ¾ÖÂÖÔ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö×Ö ¤üÖêÖ ´Öã»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Öã»Öß“Öê ¾ÖµÖ 1 ¾ÖÂÖÔ ¯ÖæÖÔ —
ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ¿ÖÆü¸üß †Ö¸üÖêµÖ ëú¦üÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›êü ×¾ÖÖÖ´Öã»µÖ †•ÖÔ ×´ÖôûŸÖß»Ö. ˆŒŸÖ
†•ÖÖÔŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü †•ÖÔ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÃÖÆü ¿ÖÆü¸üß †Ö¸üÖêµÖ ëú¦üÖ´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ †Ö¸üÖêµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ´ÖÖ¯ÖÖ ´Ö¬µÖê »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÔÖê
¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ êú»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 3 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ †ÖÓŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
¾Öîª×úµÖ †Ö¸üÖêµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

