Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü - Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ¾ÆüÖ !
¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü ×ÖÙ´ÖŸÖß úÖµÖÔÎú´Ö

•ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×ÖÙ´ÖŸÖß úÖµÖÔÎú´ÖÖÓŸÖÔÖÓŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö
¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ Ö¾ÖßÖ ˆªÖêÖ /¯ÖÏ•ú»¯Ö ÃÖã¹ý •ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖéúŸÖ ¾Ö
´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ²ÖÑêú´ÖÖ±ÔúŸÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÆüÖµµÖ ×´Öôã ¿Ö•êú»Ö.
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ :
1. ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ
2. ×¿Ö•Ö•Ö
3.
4.
5.
6.

: 18 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
: ú•ÖÔ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¹ý 10 »ÖÖÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ÃÖê¾ÖÖˆªêÖÖÖÃÖÖšüß 5 »ÖÖÖ ¯ÖµÖÔŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß
†™ü ÖÖÆüß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÃÖÖšüß ú•ÖÔ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¹ý 10 »ÖÖÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ ˆªÖêÖÖÃÖÖšüß 5 »ÖÖ•Ö
¾Ö¸üß»Ö ú•ÖÔ ´ÖÖÖÖßÃÖÖšüß ×¿ÖÖ•ÖÖ“Öß †™ü ×ú´ÖÖÖ 8 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
ˆŸ¯Ö®Ö
: ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öß †™ü ÖÖÆüß.
Ã¾ÖµÖÓÃÖÆüÖµµÖŸÖÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö™ü : ÖÖë¤üÖßéúŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê Ö¾ÖßÖ ˆªÖêÖÖÓÖÖÆüß ú•ÖÔ ×´Öôæû ¿Öêú»Ö.
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Öã¤üÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá ÃÖ¤ü¸üß»Ö µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÖ¡Ö ÖÖÆüß.

šüôûú ¾Öî×¿ÖÂµÖµÖê :
1. ¯ÖÏú»¯Ö Øú´ÖŸÖ : ˆªÖêÖÖÃÖÖšüß 25.00 »ÖÖ ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖê¾ÖÖ ˆªÖêÖÖÃÖÖšüß 10.00 »ÖÖ ¹ý.¯ÖµÖÕŸÖ
2. †Öã¤üÖÖ
: †) ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ »ÖÖ³ÖÖ£ÖáÃÖÖšüß ¿ÖÆü¸üß³ÖÖÖÖŸÖ 15% ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ 25% †Öã¤üÖÖ.
²Ö) †ÖãÃÖã“ÖßŸÖ •ÖÖŸÖß/•Ö´ÖÖŸÖß/‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ, †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú/´Ö×Æü»ÖÖ/´ÖÖ•Öß ÃÖî×Öú/†¯ÖÓÖ
µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔÃÖÖšüß ¿ÖÆü¸üß³ÖÖÖÖŸÖ 25% ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ 35% †Öã¤üÖÖ.
3. »ÖÖ³ÖÖ£Öá ÃÖÆü³ÖÖ•Ö
: ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü•Ö »ÖÖ³ÖÖ£Öá 10%
×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔÃÖÖšüß 5%
4. ²ÖÑú ú•ÖÔ
: ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü•Ö »ÖÖ³ÖÖ£Öá 90%
×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔÃÖÖšüß 95%
5. ¯ÖÏ×¿Ö•Ö•Ö
: ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸üßÃÖÖšüß 2 †Öšü¾Ö›üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö ú•ÖÔ ×¾ÖŸÖ¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
•µÖÖÓÖß †ÖÖê¤ü¸ü“Ö †ÃÖê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸üßÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ
ÃÖã™ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
6. ÖúÖ¸üÖŸ´Öú ˆªÖêÖÖ“Öß µÖÖ¤üß: •éúÂÖß †¬ÖÖ×¸üŸÖ ¾Ö éúÂÖß ¯Öã¸üú ˆªÖêÖ,´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸ü,´Öª,²Öß›üß,×ÃÖÖÖ¸êü™ü,¯ÖÖÖ,ŸÖÓ²ÖÖÖã,ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
ˆªÖêÖ, 20 ´ÖÖµÖÎúÖòÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß •ÖÖ›üß“µÖÖ ¯ÖÖò»Öß£ÖßÖ ²ÖòÖ, ¯»ÖÖÃ™üßú ×¸üÃÖÖµÖú»ÖàÖ
ˆªÖêÖ, ÖÖ¤üß ÖÏÖ´ÖÖêªÖêÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ×¸ü²Öê™ü ‘ÖêÖÖ¸êü ˆªÖêÖ ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾ÖÖÆüŸÖæú
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÖ¡Ö ÖÖÆüßŸÖ.

×•Ö»ÆüÖ ˆªÖêÖ ëú¦ü ú•ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖ

¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê :
1. ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾Ö ¾ÖµÖÖ“Öß †™ü ÖÖÆüß.
2. µÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ ˆªÖêÖ ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ ˆªÖêÖ (™Òüú,×¸üÖÖ,™êü´¯ÖÖê ¾Ö ÆüÖò™êü»Ö ÃÖÖê›ãüÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ˆªÖêÖ) µÖÖÃÖÖšüß ú•ÖÔ ×´Öôæû ¿ÖúŸÖê.
3. µÖÖê•ÖÖêŸÖ µÖÓ¡ÖÃÖÖ´ÖãÖÏß´Ö¬Öß»Ö ‹æúÖ ÖãÓŸÖ¾ÖÖãú ¹ý. 2 »ÖÖÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öß.
4. Æüß µÖÖê•ÖÖÖ 1981 ÖãÃÖÖ¸ü 1 »ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ/ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ »ÖÖÖã †ÖÆêü.
5. µÖÖê•ÖÖêÖÖ»Öß ˆªÖêÖ ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ »Ö‘ÖãˆªÖêÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê.
6. †•ÖÔ 75 ™üŒêú ú•ÖÔ ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÓÃ£Öêú›êü (¸üÖÂ™ÒüßµÖ ²ÖÑúÖ, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ²ÖÑúÖ ¾Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖÑ•úÖ)
¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
7. ‹æúÖ ¯ÖÏú»¯Ö Ö“ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ 20% ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¹ý. 40,000 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö †Öã.•ÖÖŸÖß/•Ö´ÖÖŸÖßÃÖÖšüß
30%¯ÖÏ´ÖÖÖê ¹ý.60,000 ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ•ÖáÖ ´ÖÖß¾Ö¸ü 4% ¾µÖÖ•Ö ¤ü¸üÖÖê ×´Öôêû»Ö ¾Ö ŸÖê ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü.

ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ²Öß•Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ú•ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖ

¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ:
1. †•ÖÔ¤üÖ¸ü ×ú´ÖÖÖ 7 ¾Öß ¯ÖÖÃÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
2. ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 18 ŸÖê 50 ¾ÖÂÖì
3. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖ.
4. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ¾ÖÂÖì ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †ÃÖÖ¾Öê.

šüôûú ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê :
1. µÖÖê•ÖÖêŸÖ ¯ÖÖ¡Ö ˆªÖêÖ/¾µÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö Ö“ÖÖÔ“Öß ú´ÖÖ»Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¹ý.25 »ÖÖÖ ¸üÖÆüß»Ö ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ‹æúÖ ×Ã£Ö¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß
ÖãÓŸÖ¾ÖÖãú ¾Ö ÖêôûŸµÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“Öê ÃÖß´ÖÓÖ×ŸÖú ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö †ÓŸÖÔ³ÖæŸÖ ¸üÖÆüß»Ö.
2. ²Öß•Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö 15% ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¹ý.3 »ÖÖÖ 75 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý ¯ÖµÖÔŸÖ
3. ¤üÆüÖ »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¯ÖÏú»¯Ö Ö“ÖÔ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß/•Ö´ÖÖŸÖß/‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ/
†¯ÖÓÖ/ ³Ö™üŒµÖÖ/×¾Ö´ÖãŒŸÖ•ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖßÃÖÖšüß ²Öß•Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê 20 % †Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüß»Ö.
4. •ú•ÖÔ¯Öê›ü,ú•ÖÔ ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¾µÖÖ¯Ö¸ü ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ ˆªÖêÖÖÃÖÖšüß 6 ´Ö×ÆüµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö †¾Ö¬Öß-ÖÓÓŸÖ¸ü 6 ´Ö×ÆüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 4.5
¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÔŸÖ ¾Ö »Ö‘Öã ˆªÖêÖÖÃÖÖšüß 3 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö †¾Ö¬ÖßÖÓŸÖ¸ü 3 ŸÖê 7 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ 5 Æü¯ŸµÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ú¸üÖ¾Öß.
5. ²Öß•Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ú•ÖÖÔÃÖÖšüß ¾µÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü ¤ü.ÃÖÖ.¤üü.¿Öê 6 % †ÃÖæÖ ×ÖµÖ´ÖßŸÖ ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ú¸üÖÖ-µÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£ÖáÃÖ 3 %
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö £Ö•ú²ÖÖúß¤üÖ¸üÖÃÖ 1 % ¤Óü›ü ¾µÖÖ•Ö †ÖúÖ¸üµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
6. ²Öß•Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ú•ÖÖÔ“µÖÖ Öî¸ü¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ-µÖÖÃÖ 2% ¤Óü›ü »ÖÖ¾ÖæÖ ‹ú ¸üú´Öß ¾ÖÃÖæ»Öß ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖ‡Ô»Ö. £ÖúßŸÖ ²Öß•Ö
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ¾ÖÃÖæ»ÖßÃÖÖšüß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
7. ²Öß•Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öã¸üßÖÓŸÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ˆªÖêÖ ëú¦üÖ“Öê ÖÖ¾Öê ¤ãüÃÖ¸üÖ †×¬Ö³ÖÖ¸ü ÖÖë¤üÖß †Ö¾Ö¿µÖú

ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öß µÖÖ¤üß
1. ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö †•ÖÔ
2. ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü ÃÖÖ‡Ô•Ö ±úÖê™üÖê.
3. ¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö (•Ö´Ö¤üÖÖ»ÖÖ/ ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ)
4. ¿ÖîÖ×Öú ŸÖÖÓ×¡Öú ¯ÖÖ¡ÖŸÖêÃÖÖšüß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
5. ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾Ö Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê -ÖÖë¤ü•Öß¯Ö¡Ö.
6. ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö ¿Ö¯Ö£Ö¯Ö¡Ö.
7. ×¿Ö¬ÖÖ¾ÖÖ™ü¯Ö/ ŸÖÆüÃÖß»Ö¤üÖ¸ü /Ö™ü×¾ÖúÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß ¤üÖÖ»ÖÖ.
8. ¤ãü•¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÃÖÖšüß ›êü†¸üß“Öê Æü´Öß¯Ö¡Ö,¾ÖÖÆüÖÖÃÖÖšüß †Ö¸ü.™üß.†Öê. ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ‡ŸÖ¸ü ˆªÖêÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê
¯Ö¸ü¾ÖÖ-Öê.
9. †¯ÖÓÖ,´ÖÖ•Öß ÃÖÖî×-Ö•ú/†Öã.•ÖÖŸÖß /•Ö´ÖÖŸÖà¯Öîúß †ÃÖ»µÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê.
10. µÖÓ¡ÖÃÖÖ´ÖãÖÏß /±úÙÖ“Ö¸ü /´ÖÖ»ÖÖ“Öê ¤ü¸ü¯Ö¡Ö•ú.
11. ˆªÖêÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖã¹ý ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê •ÖÖÖê“Öê ³ÖÖ›êü¯Ö¡Ö/ÃÖÓ´ÖŸÖß¯Ö¡Ö /´ÖÖ»Öúß ¯Ö¡Ö
12. ¯ÖÏú»¯Ö †Æü¾ÖÖ»Ö
13. ˆªÖêÖ /¾µÖ¾ÖµÖÖÃÖÖÃÖ »ÖÖÖÖÖ¸êü †Ö¾Ö¿µÖú ¯Ö¸ü¾ÖÖÖê.

•ÖÖ»ÖÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö †ÃÖÖÖ-µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ˆªÖêÖÖ“Öß µÖÖ¤üß
 •éúÂÖß †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¾Ö †®Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ˆªÖêÖ : ¤üÖ»Ö×´Ö»Ö, †òÖ‡Ô»Ö ×´Ö»Ö ,´Öã¸ü´Öã¸êü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ,Öãôû ˆªÖêÖ,ËúÖê»›üÃ™üÖê†¸êü•Ö,
¤ü¸üôû¾ÖÖ,ÖÖ¸êü ¿ÖëÖ¤üÖÖê ,¸ü¾ÖÖ ´Öî¤üÖ†Ö™üÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ,±úôû ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ,•Öò´Ö,•Öê»Öß,»ÖÖêÖ“Öê,›ÒÖüµÖ±Ïãú™üÃÖ,ˆ¯Ö¯Ö¤üÖ£ÖÔ, ÃÖÖò±™üúü
Ø›ÒüŒÃÖ,¯ÖêµÖ•Ö»Ö,ÃÖÖêµÖÖ ¯ÖÏÖê›üŒ™üÃÖ,´ÖÃÖÖ»Öê,¯ÖÖ¯Ö›ü,¯ÖÖò¯ÖúÖòÖÔ,¯Ö¿ÖãÖÖªê,•Öî¾ÖŸÖÓ¡Ö–Ö¿ÖÖ ˆªÖêÖ ,²Öêú¸üß ‡ŸµÖÖ¤üß.
 †×³ÖµÖÓ×¡Öúß ˆªÖêÖ :- Ã™üß»Ö ±òú²ÖÎßêú¿ÖÖ,Ã™üß»Ö,»ÖÖú›üß,¯»ÖÖòÃ™üßú ±úÙÖ“Ö¸ü,éúÂÖß †¾Ö•ÖÖ¸êü,Öê™üÃÖË
×•Ö»Ö,±Ïêú´Ö,¸üÖê»ÖàÖ ¿Ö™ü¸ü,²ÖÖµÖ›üàÖ ¾ÖÖµÖ¸ü,×Öôêû,²ÖÖ¸ü²Ö›ü ¾ÖÖµÖ¸ü ÖêôûµÖÖ,²Öò™ü¸üß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ,†ò™üÖê×±ú»™ü¸ü,¸êü›üßµÖê™ü¸ü,
¾ÖÖÆüÖÖ“Öê †òŒÃÖêÃÖ¸üß•Ö ¾Ö Ã¯Öê†¸ü¯ÖÖ™ÔüÃÖ,×¯Ö×¾ÆüÃÖß ¯ÖÖ‡Ô¯ÃÖ,×ÃÖ´Öë™ü ¯ÖÖ‡Ô¯ÃÖ,ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¾Ö “ÖÖÓ×¤ü“Öê ¤üÖÖßÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê.
 ¸üÃÖÖµÖÖ ˆªÖêÖ :- †Ö¸ü²Ö¢Öß,³ÖÓÖ›üß,ãÓúãú,×›üÃ¯Öë™ü¸ü,´ÖêÖ²Ö¢Öß,†¢Ö¸ü,×±úÖê»Ö,×Öôû,¸ü²Ö¸ü ²Öò›ü,Æü²ÖÔ»Ö ¯ÖÏÖò›üŒ™üÃÖË ,
†ÖîÂÖ‘Öß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖê,×›ü™ü•Öì™ü ¯ÖÖ¾Ö›ü¸ü, ÃÖÖ²ÖÖ,†Öò±úßÃÖ Ö´Ö,¯ÖêÃ™ü ‡ŸµÖÖ¤üß.
 ¯Öê¯Ö¸ü ¾Ö ×¯ÖÏ™üàÖ ˆªÖêÖ :- ÆüÃŸÖúÖÖ¤ü,ÖÏê ²ÖÖê›Ôü,úÖê¹ýÖê™êü›ü ²ÖÖòŒÃÖêÃÖ,¯Öê¯Ö¸ü Öò¯ÖúßÖ, ±úÖ‡Ô»Ö ú¾Æü¸ü, •úÖò´µÖã™ü¸ü ¯Öê¯Ö¸ü,
¾ÖÆüµÖÖ,¸ü•ÖßÃ™ü¸ü,†Öò±úÃÖê™ü Ø¯ÖÏ™üàÖ ×›ü™üß¯Öß, †ÖµÖ™üß ˆªÖêÖ, ²ÖÖµÖ›üàÖ ‡ŸµÖÖ¤üß.
 ÃÖê¾ÖÖ ˆªÖêÖ :- ×¯ÖšüÖÖß ×•Ö¸ü•Öß,—Öê¸üÖòŒÃÖ,Æêü»£ÖŒ»Ö²Ö,»ÖÖò›Òüß,òú™ü¸üÓßÖ ×ÃÖ›üß òúÃÖê™ü,†ò™üÖê ×¸ü¯Öê†¸ü†ò›ü ÃÖÝ¾ÆüÃÖêÃÖ,
±úÖê™üÖêÖÏÖ±úß,ÆüÖò™êü»Ö,¤ü¾ÖÖÖÖÖÖ,êú²Ö»Ö ÃÖê¾ÖÖ ,´ÖÓÖ»Ö ÃÖê¾ÖÖ,™êüÃ™üàÖ »Öò²Ö,úÖò¯µÖã™ü¸ü, ×™ü ¾Æüß, ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö,±úÖêÖ ŸÖÃÖê“Ö
‡»ÖêŒ»™Òüßú ¾Ö ‡»ÖêŒ™ÒüÖò×ÖŒÃÖ ¤ü¹ýÃŸÖß, ¾ÖÖÆüŸÖæú, ú´µÖã×Öêú¿ÖÖ úÖò»ÖÃÖë™ü¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß.
 ‡ŸÖ¸ü ˆªÖêÖ :-¸êü×›ü´Öê›ü ÖÖ¸ü´Öë™üÃÖ, ÆêüÖ×•Ö†¸üß, ×¾ÖÖúÖ´Ö,¯ÖÃÖÔ ¾Ö ²ÖòÖ ²ÖÖ×¾ÖÖê, ×ÃÖ™ü ú¾Æü¸ü ,¯ÖÖ¤ü¯ÖÖ¡Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ,
ãúŒãú™ü ¯ÖÖ»ÖÖ,¤ãü¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ,¾Ö¸üÖÆü¯ÖÖ»ÖÖ , Æòü“Ö¸üß,¿ÖÆüÖ´ÖéÖ¯ÖÖ»ÖÖ ,¾Öß™ü, ™üÖ‡Ô»ÃÖ,²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ.

ÃÖÖ´Öã×Æüú ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ µÖÖê•ÖÖÖ -2013
†ÖîªÖê×Öú ¤ãüÂ™üµÖÖ †×¾Öú×ÃÖŸÖ ¾Ö ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß ³ÖÖÖÖŸÖ ,´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖîªÖê×Öú ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖ
ˆªê¿ÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê 1 ‹×¯ÖÏ»Ö 2013 ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ´Öã×Æüú ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ µÖÖê•ÖÖÖ 2013 †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
¾ÖîµÖŒŸÖßú ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß ,ÖÖ•ÖÖß Öê¡Ö,¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ /ÃÖÓµÖãŒŸÖ Öê¡Öê †Ö×Ö ÃÖÆüúÖ¸üß Öê¡ÖÖŸÖ
†»Öê»Öê »Ö‘ÖãˆªÖêÖ ‘Ö™üú 1.04.2013 ŸÖê 31.03.2018 ¯ÖµÖÔŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú ™ü¯¯Öê ¯ÖæÖÔ ú¹ýÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖ¾ÖÖ¸üßÖãÃÖÖ¸ü †,²Ö,ú,›ü,›ü+ †Ö×Ö
×¾ÖÖÖ ˆªÖêÖ ×•Ö»ÆüÖ †¿ÖÖ ÃÖÆüÖ Ö™üÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.•ÖÖ»ÖÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ›ü + ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ •µÖÖ ˆªÖêÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ †Öã¤üÖÖ 10 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ 10 ™ü¯¯µÖÖ´Ö¬µÖê †ÖîªÖê×Öú ¯ÖÏ“Ö»ÖÖ †Öã¤üÖÖ
¤ü¸ü¾ÖÂÖá ˆªÖêÖÖÖê,¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖ µÖÓ¡ÖÖêÃÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ú¸üÖŸÖæÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê•ÖÖ¸ü
†ÖÆêüŸÖ.
†.•ÎÓú.

ˆªÖêÖÖ“Öß ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß

†Öã¤üÖÖ ¯ÖÖ¡Ö %

•úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

1.

ÃÖã´Ö ¾Ö »Ö‘Öã ¾Ö ´Ö¬µÖ´Ö ˆªÖêÖ

80 %

10 ¾ÖÂÖì

2

´ÖÖêšêü ˆªÖêÖ

50 %

7 ¾ÖÂÖì

µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖê ÃÖÖ´Öã×Æüú ¯ÖÏêÖŸÃÖÖÆüÖ µÖÖê•ÖÖÖ 2013 †ÓŸÖÖÔŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
1. †®Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ˆªÖêÖÖ¾Ö¸ ³Ö¸ü ¤êüµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ¾Ö¸üß»Ö ŸÖúŸµÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»µÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæúß“µÖÖ
™üŒêú¾ÖÖ¸üßŸÖ ¤üµÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ´ÖµÖÖÔ¤êü¯ÖêÖÖ †×•Ö×¸üŒŸÖ 10 ™üŒêú †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ
†Öã¤üÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †ÖÖß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ 1 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ¾ÖÖœü ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö
2. ˆªÖêÖ ‘Ö™üúÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×¾ÖªæŸÖ ¿Öã»ú 15 ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ´ÖÖ±ú ¾Ö -Ö×¾Ö-Ö
¯ÖÖ¡Ö ˆªÖê•Ö ‘Ö™üúÖÓÖÖ ×¾ÖªæŸÖ ¤êüµÖúÖ¯ÖÖê™üß ¹ý. 1 ¯ÖÏŸÖß µÖã×Ö™ü µÖÖ ¤ü¸üÖÖê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ 3 ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß
†Öã¤üÖÖ ¤êüÖê †Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüß»Ö.
3. 1.4.2013 ŸÖê 31.03.2018 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ˆªêÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖßÃÖÖšüß †×³ÖÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ ,ŸÖÖ¸üÖÖÆüÖÖ,
³ÖÖ›êü¯Ö™ü™üÖ ¾ÖÖî¸êüÃÖÖšüß ´Öã¦üÖÓú ¿Öã»ú ´ÖÖ±ú.
4. ŸÖÖÓ×¡Öú †Ö¬Öã×Öúßú¸üÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»µÖÖ ÖãÓŸÖ¾ÖÖæúß“µÖÖ 5 ™üŒêú ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖÃŸÖßŸÖ ŸÖÖÃŸÖ ¹ý 25 »ÖÖ †Öã¤üÖÖ
5. •ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔ“µÖÖ 50 % •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ‹ú »ÖÖ †Öã¤üÖÖ

6. ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ´ÖãŒŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÃÖÖšüß 25% •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 5 »ÖÖ †Öã¤üÖÖ
7. ¯Öê™êü™ü ÖÖë¤üÖßÃÖÖšüß Ö“ÖÖÔ“µÖÖ 50 % •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 5 »ÖÖ †Öã¤üÖÖ
8. ¯ÖÖ¡Ö ˆªÖêÖ ‘Ö™üúÖ“µÖÖ ‰ú•ÖÖÔ »ÖêÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ ( †Öò×›ü™ü ) ¾Ö ¯ÖÖÖß »ÖêÖÖ ¯Ö×¸üÖÖÖÃÖÖšüß ( †Öò×›ü™ü) —ÖÖ»Öê»µÖÖ
‹æúÖ Ö“ÖÖÔ“µÖÖ 75% ¾Ö •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖãÎú´Öê ¹ý 2.00 »ÖÖÖ ¾Ö ¹ý 1.00 »ÖÖÖ ‡ŸÖúÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ
†Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüß»Ö ŸÖÃÖê“Ö ¾Öß•Ö †Ö×Ö ¯ÖÖÖß ²Ö“ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ˆªÖêÖ ‘Ö™üúÖÖê Ö¸êü¤üß êú»Öê»µÖÖ
µÖÓ¡ÖÃÖÖ´ÖãÖÏß“µÖÖ ×ú´ÖŸÖß“µÖÖ 50 % ¾Ö •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏŸµÖêúß ¹ý 5.00 »ÖÖÖ ‡ŸÖŒµÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü¯ÖµÖÔŸÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ
†Öã¤üÖÖ †Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüß»Ö.
9. ¯ÖÖ¡Ö ˆªÖêÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ÛÃ£Ö¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß ´ÖÖ»Öú¢ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üµÖÖ ú×¸üŸÖÖ
‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ´Öã¤üŸÖ ú•ÖÖÔ¾Ö¸ü 5 % ¯ÖµÖÔŸÖ ¾µÖÖ•Ö †Öã¤üÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¾Ö ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¾Öß•Ö
¤êüµÖúÖ“µÖÖ ¸üŒú´Öê“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü¯ÖµÖÔŸÖ ¤êüµÖ ¸üÖÆüß»Ö.

»Ö‘Öã ˆªÖêÖ ÖÖë¤üÖß
‹´Ö‹ÃÖ‹´Ö‡Ô›üß úÖµÖ¤üÖ 2006 †ÓŸÖÖÔŸÖ ˆªÖêÖÖÖÃÖÖšüß –ÖÖ¯ÖÖ ÛÃ¾ÖéúŸÖß“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 2.10.2006 ¯ÖÖÃÖæÖ
»ÖÖÖæ ú¸üµÖÖÓŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü ÃÖ¤ü¸ü úÖµÖªÖ†ÓŸÖÖÔŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÓ¡ÖÃÖÖ´ÖãÖÏß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæ•úß¯ÖÏ´ÖÖ•Öê –ÖÖ¯ÖÖ ÛÃ¾ÖéúŸÖß ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
†.ÎÓú. ˆªÖêÖÖ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ
1
2
3

ÃÖã´Ö ˆªÖêÖ
»Ö‘Öã ˆªÖêÖ
´Ö¬µÖ´Ö ˆªÖêÖ

ˆªÖêÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Ö µÖÓ¡ÖÃÖÖ´ÖãÖÏß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú ´ÖµÖÖÔ¤üÖ
ˆŸ¯ÖÖ¤üú ˆªÖêÖ
ÃÖê¾ÖÖ ˆªÖêÖ
¹ý 25 »ÖÖÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ
¹ý.10 »ÖÖ•ÖÖ ¯ÖµÖÔŸÖ
¹ý 25 »ÖÖÖ ŸÖê ¹ý 5 úÖê™üß
¹ý 10 »ÖÖÖ ŸÖê ¹ý 2 úÖê™üß
¹ý 5 úÖê™üß ŸÖê ¹ý 10 úÖê™üß
¹ý 2 úÖê™üß ŸÖê ¹ý 5 úÖê™üß

ÃÖ¤ü¸ü ÛÃ¾ÖéúŸÖß ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †ÃÖæÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ˆªÖêÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ ³ÖÖÖ 1 ´Ö¬µÖê ÛÃ¾ÖéúŸÖß ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öê
¾Öî¬ÖŸÖÖ 2 ¾ÖÂÖì ¸üÖ×Æü»Ö. ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ˆªÖêÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ ³ÖÖÖ 2 ´Ö¬µÖê ÛÃ¾ÖéúŸÖß ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ÖÖë¤üÖß (ÛÃ¾ÖéúŸÖß )
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖ ¾Ö ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖêµÖß /ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ×´ÖôûŸÖß»Ö

»Ö‘ÖãˆªÖêÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü
»Ö‘ÖãˆªÖêÖ ‘Ö™üúÖ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ˆ¢Ö´Ö ¸üÖÆüÖ¾ÖÖ ¾Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔŸ´Öú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ±ìú
ˆŸãúÂ™ü ˆ‘ÖãˆªÖêÖ ‘Ö™üúÖÓ“Öß ×-Ö¾Ö›ü ú¹ýÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ×¤ü»Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ¡Ö ˆªÖê•ÖúÖÓÖß ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ
†•ÖÖÔ“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ˆªÖêÖ ëú¦üÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ×¾ÖÖÖ´Öã»µÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯Öã¸üÃ•úÖ¸ü ¹ý 15,000/- ¸üÖêÖ ÖÖî¸ü¾Ö ×“ÖÆü
¾Ö ¿ÖÖ»Ö.×«üŸÖßµÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü 10,000/- ¸üÖêÖ ÖÖî¸ü¾Ö ×“ÖÆü ¾Ö ¿ÖÖ»Ö ¤êü¾ÖæÖ µÖ£Öê×“ÖŸÖ ÃÖŸúÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ :- 1.†•ÖÖÔ“Öê ¾Öêôûß Ã£ÖÖµÖß »Ö‘ÖãˆªÖêÖ ÖÖë¤üÖß Æüß 3 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá“Öß †ÃÖÖ¾Öß.
2. ú´ÖßŸÖ ú´Öß ÃÖŸÖŸÖ ´ÖÖß»Ö ¤üÖê Ö ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ “ÖÖ»Öã †ÃÖÖ¾Öê.
3. ×¾Ö×¢ÖµÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê £Öú²ÖÖúß¤üÖ¸ü ÖÃÖÖ¾Öê.
×•Ö»ÆüÖ ˆªÖêÖ ×´Ö¡Ö (—Öæ´Ö )
´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖ“Öê †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß

ÆüµÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ÃÖ³ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê ÆüµÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ˆªÖê•ÖúÖÓ“Öê

†›üß†›ü“ÖÖßÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ ÆüÖê¾ÖæÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ˆªÖê•ÖúÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê
†›ü“ÖÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¤êü¾ÖæÖ ×•Ö»ÆüÖ ˆªÖêÖ ëú¦üÖú›êü »ÖêÖß ×Ö¾Öê¤üÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê

•úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´ÖÆüÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ×•Ö»ÆüÖ ˆªÖêÖ ëú¦ü •ÖÖ»ÖÖÖ
†.Îú †×¬ÖúÖ¸üß / ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÖÖÓ¾Ö ¯Ö¤ü-ÖÖ´Ö
1.

ÁÖß.êú.Û¾Æü.•ÖÖ¬Ö¾Ö

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö•ú

2

ÁÖß.‹ÃÖ.êú.‘ÖÖê›êü

ˆªÖêÖ ×Ö×¸üÖú (×Ö.ÁÖê) ¯ÖÏ×ŸÖ×ÖµÖãŒŸÖß ×•Ö»ÆüÖ
ˆªÖêÖ Óú¦ü ¯Ö¸ü³ÖÖß

3

ÁÖß.•Öß.µÖæ.¯Ö¾ÖÖ¸ü

ÖˆªÖêÖ ×Ö×¸üÖú ×¸ü•Ö•ú

4

ÁÖß.‹±ú.êú.¿ÖêÖ

ˆªÖêÖ ×Ö×¸üÖú

5

ÁÖß.›üß.‹Ö “ÖÎú¾ÖŸÖá

ˆªÖêÖ ×Ö×¸üÖú

6

ÁÖß.›üß.†Ö¸ü.³ÖÖã¸êü

ˆªêÖÖ ×Ö×¸üÖú

7

ÁÖß.†Ö¸ü.êú.•ÖÖ¬Ö¾Ö

¿ÖÖ•ÖÖ ¯ÖÏ´Öã•Ö

8

ÁÖß´ÖŸÖß ‹.Û¾Æü.šüÖæú¸ü

×™ü¯ÖÖß ÃÖÆüÖµÖú

9

ÁÖß .êú.‹“Ö ²Öê›ü¾ÖÖ»Ö

×»Ö×¯Ö•ú-×-Ö-™Óüú»ÖêÖú

10 ÁÖß.‹ÃÖ.êú.ãú»ÖúÖá

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô

11 ÁÖß.‹ÃÖ.‹ÃÖ.´ÖÖôûß

×¿Ö¯Ö‡Ô

12 ÁÖß.†Ö¸ü.‹ÃÖ.ŸÖã¯Öê

¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú

13 ÁÖß.†Ö¸ü.‹´Ö.ÃÖÖŸÖ×¤ü¾Öê

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô -×-Ö-¯ÖÆüÖ¸êü•ú¸üß

