ÃÖÆüúÖ¸üß ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖ
¯Ößú ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ µÖÖê•ÖÖÖ
(›üÖò. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ¾µÖÖ•Ö ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ)
¯ÖÏÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ-¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö •Öê ¿ÖêŸÖú¸üß ÃÖÆüúÖ¸üß éú×ÂÖ ¯ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¹ý. 10,000 †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¯Ößú ú•ÖÔ ‘Öê‰ úÖ ŸµÖÖ“Öß ´Öã¤üŸÖßŸÖ ¾µÖÖ•ÖÖÃÖÆü
ú•ÖÔ±êú›ü ú¸üŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“ÖêÃÖÖšüß ¯Ößú ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ µÖÖê•ÖÖÖ Îú. ÃÖßÃÖß†Ö¸ü--1491/ÃÖß †Ö¸ü 714/2 ÃÖ, ×¤ü. 2-11-1991 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖÖ¾ÖµÖê »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖê•ÖÖê«üÖ¸êü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú éú×ÂÖ ¯ÖŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓú›æüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ¹ý. 10,000 Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ú•ÖÖÔ¾Ö¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ´ÆüÖæÖ 4 ™üŒêú ¸üŒú´Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖêü. ŸÖ¤ËüÖÓŸÖ¸ü ×¤ü. 24-5-1994 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖÖ¾ÖµÖê ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¹ý. 10,000 ¾Ö¹ýÖ ¹ý. 15,000 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¹ý. 25,000 ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ ¯Ößú
ú•ÖÖÔÃÖÖšüß 4% ¾Ö ŸµÖÖ¯Öãœüß»Ö ¹ý. 3 »ÖÖÖ ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ ¯Ößú ú•ÖÖÔÃÖÖšüß 2% ¾µÖÖ•Ö †Öã¤üÖÖÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. †ÖŸÖÖ
×¤ü.28.6.2010 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ¾ÖµÖê ›üÖò. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ¾µÖÖ•Ö ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ µÖÖê•ÖÖê“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü
ÊÖ µÖÖê•ÖÖê“Öß šüôûú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.
1. µÖÖ µÖÖê•ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ×¡ÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ¯ÖŸÖ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÓ¡ÖÖêú›æüÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖéúŸÖ, ÖÖ•ÖÖß ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ²ÖÑúÖ ¹ý.50,000 ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ¯Ößú ú•ÖÔ
‘ÖêüÖÖ·µÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ¾µÖÖ•ÖÖÃÖÆü ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ 4% ¾ÖÖÙÂÖú ¤ü¸üÖÖê ¾µÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüß»Ö.
2. µÖÖ µÖÖê•ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ×¡ÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ¯ÖŸÖ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÓ¡ÖÖêú›æüÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖéúŸÖ, ÖÖ•ÖÖß ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ²ÖÑúÖú›æüÖ ¹ý. 50,000 ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
¯ÖÖ ¹ý.3/- »ÖÖÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ“Öê †»¯Ö ´Öã¤üŸÖß“Öê ¯Ößú ú•ÖÔ ‘ÖêüÖÖ·µÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ¾µÖÖ•ÖÖÃÖÆü ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ
2% ¾ÖÖÙÂÖú ¤ü¸üÖÖê ¾µÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
3. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ 1 ¾Ö 2 ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ †»¯Ö ´Öã¤üŸÖ ¯Ößú ú•ÖÖÔ“Öß ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÂÖá ×¤ü.30 •ÖæÖ
¯ÖµÖÕŸÖ êú»µÖÖÃÖ ŸÖê µÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖÓÖÔŸÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
4. ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ›üÖò. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ¾µÖÖ•Ö ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ÃÖÖ 2010-11 µÖÖ ÆÓüÖÖ´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †»¯Ö ´Öã¤üŸÖ ¯Ößú ú•ÖÔ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ µÖÖê•ÖÖê“Öê †×¬Öú Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ¤êüµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¹ý.3/- »ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ú•ÖÔ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ¹ý.50,000/¯ÖµÖÕŸÖ 4% ¾µÖÖ•Ö ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ¯Öãœüß»Ö ú•ÖÖÔú×¸üŸÖÖ 2% ¾µÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖÓŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
¾Ö¸üß»Ö µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †ÖÆêü.
¾Öî¬ÖÖÖ£ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ :¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¯ÖÏÖ. ¾Öî¬ÖÖÖ£ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¤üÖÖÓú 13-11-2006 ¸üÖê•Öß ÖÖ²ÖÖ›Ôü ¾Ö
ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÓÓ•ÖÃµÖ ú¸üÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃµÖ ú¸üÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú éú×ÂÖ ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖ, ×•Ö. ´Ö. ÃÖ. ²ÖÑúÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
¸üÖ•µÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖÑú µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ×“ÖŸÖ ŸÖÖê™êü, Æêü ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖß ³Ö¹ýÖ úÖœüÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ×“ÖŸÖ
ŸÖÖê™ü¶ÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšü¶Ö ³ÖÖÖÖ“Öß ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú éú×ÂÖ ¯ÖŸÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖê™ü¶Ö“Öß ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖú¸üßŸÖÖ ¸üÖ•µÖ ×Æü¿µÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¬ÖßÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×Æü¿µÖÖ“Öß ¹ý. 35.56úúÖê™üß ‡ŸÖúß ¸üŒú´Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖÔúÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ †¤üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ 2010-11 µÖÖ †ÖÙ£Öú ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ¹ý. 25.00 »ÖÖÖ ‡ŸÖúß ŸÖ¸ŸÖæ¤ü ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
ˆ¯ÖÃÖÖ •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ :ÃÖÆüúÖ¸üß ˆ¯ÖÃÖÖ •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ •Ö´ÖßÖ †Öê»ÖßŸÖÖÖÖ»Öß †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÃÖÖ •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö
Ö“ÖÖÔ“µÖÖ ‹æúÖ 25% Øú¾ÖÖ 100 »ÖÖÖ µÖÖ¯Öîúß •Öß ¸üŒú´Ö ú´Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¸üú´Öê ‡ŸÖêú ¿ÖÖÃÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ †Öã¤üÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üŸÖê.
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ˆ¯ÖÃÖÖ •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö Ö“ÖÖÔ´Ö¬µÖê Öê»µÖÖ úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏú»¯ÖÖ¾Ö¸ü
Ö“ÖÔ ú¸üÖê †ÖÙ£Öú ¥üÂ™ü¶Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ †›ü“ÖÖß“Öê ÆüÖêŸÖêÖ. ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ ¾Ö¸üß»Ö Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ ú´Öß úºþÖ ŸÖÖê úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê
ˆ“Ö»ÖµÖÖÃÖÖšüß Æüß µÖÖê•ÖÖÖ úÖµÖÖÔÛ¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ 2009-10 µÖÖ †ÖÙ£Öú ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ¹ý 700.00 »ÖÖÖ ‡ŸÖúß ŸÖ¸üŸÖã¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß
ÆüÖêŸÖß. ¾Ö ÃÖÖ 2010-11 µÖÖ †ÖÙ£Öú ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÖÖÆüß.

†ÖîªÖê×Öú ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
(ÆüÖŸÖ´ÖÖÖ ¾Ö µÖÓ¡Ö´ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ)
¯ÖÏÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ-†ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™üúÖ“µÖÖ †ÖîªÖê×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ †ÖÙ£Öú ¯ÖÖµÖÖ ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ µÖÖú×¸üŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †›ü“ÖÖß
×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ †¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ«üÖ¸êü †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üŸÖê †¿ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê :-(1) †ÖîªÖê×Öú ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ 1:3 µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ³ÖÖÖ-³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ :-¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ éú×ÂÖ ¾Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖ Îú. †ÖµÖÃÖß‹±ú-1174/18973/ÃÖß-2, ×¤ü. 11 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1974 †¾ÖµÖê ×¤. 11 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1974
ŸÖê ×¤ü. 31 ´ÖÖ“ÖÔ, 1996 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ÃÖÖ 1997-98 µÖÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ×¤ü.
1 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1997 ¯ÖÖÃÖæÖ Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ¯ÖãÆüÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖÖ ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ
µÖÖê•ÖÖêÖÖ»Öß ³ÖÖÖ-³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ›üôûÖú›êü †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
³ÖÖÖ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ×•Ö»ÆüÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ›üôûÖú›êü †ŸµÖÓŸÖ †¯Öã·µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
†¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ´ÖÖÖÖß ´ÖÖµÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ²Ö·µÖÖ“Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏú»¯Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ
´Öã¤üŸÖßŸÖ ¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖŸÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ÃÖÆüúÖ¸ü ¾Ö ¾ÖÃ¡ÖÖêªÖêÖ ×¾Ö³ÖÖÖ Îú. †ÖîªÖêÃÖÓ1094/5905/¯ÖÏ. Îú. 320/9-ÃÖ, ×¤ü. 2 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 2002 ¯ÖÖÃÖæÖ Û•»ÖÆüÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖß»Ö
ŸÖ¸üŸÖã¤üßÖãÃÖÖ¸ü µÖÖ µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ÖÖ»Öß»Ö †Öéú×ŸÖß²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ú´ÖÖ»Ö ¹ý. 5.00 úÖê™üß¯ÖµÖÕŸÖ“Öê †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ †ÖîªÖê×Ö
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
†.Îú.
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(2) ÆüŸµÖÖ¸êü ¾Ö †¾Ö•ÖÖ¸êü µÖÖÃÖÖšüß †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ :-úÖ¸üÖ×Ö¸üÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †ŸµÖÖ¬Öã×Öú ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üµÖÖ“Öê ÆêüŸÖæÖê ÆüŸµÖÖ¸êü ¾Ö †¾Ö•ÖÖ¸êü Ö¸êü¤üß
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¹ý. 20,000 (50 ™üŒêú ú•ÖÔ ¾Ö 7 ™üŒêú †Öã¤üÖÖ) ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÆêü.
(3) ÖÖê¤üÖ´Öê, ú´ÖÔ¿ÖÖôûÖ, ”û¯¯Ö¸êü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ :-•ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¹ý¯ÖµÖê 25,000 (2/3 ú•ÖÔ ¾Ö 1/3 ´Ö¤üŸÖ) ú´ÖÔ¿ÖÖôûÖ ÖÖê¤üÖ´Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ÖÖê¤üÖ´Ö
Ö“ÖÖÔ“µÖÖ 1/4 ¸üŒú´Ö Ã¾ÖŸÖ: ˆ³ÖÖ¸ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
(4) ÃÖÓÃ£Öê“Öê ³ÖÖÖ Ö¸êü¤üßÃÖÖšüß ú•ÖÔ :-•µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß ÃÖÓÃ£Öê“Öê †Ö¾Ö¿µÖú ×ŸÖŸÖêú ³ÖÖÖ Ö¸êü¤üß ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÃÖÖšüß ú•ÖÔ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¹ý. 75/¯ÖµÖÕŸÖ ¤êüµÖÖ“Öß ÃÖÓÃ£Öê“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †ÖÆêü.
(5) ÖêôûŸÖê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖÃÖÖšüß ¾µÖÖ•Ö¤ü¸ü ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ :-ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖêÖÖ»Öß †ÖîªÖê×Öú ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖÑêúú›æüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ú•ÖÖÔ¾Ö¸ü ÖêÆü´Öß“µÖÖ ¾µÖÖ•Ö ¤ü¸üÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¤ü¸üÖÖê ú•ÖÔ
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ 3.50 ŸÖê 4.50 ™üŒêú¯ÖµÖÕŸÖ ¾µÖÖ•Ö †Öã¤üÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
(6) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ †Öã¤üÖÖ :-¯ÖÏÃŸÖãŸÖ µÖÖê•ÖÖê«üÖ¸êü ¹ý. 600 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ †Öã¤üÖÖ 3 ¾ÖÂÖÖÔú×¸üŸÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ˆ§êü¿Ö †ÃÖÖ úß ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö Ö“ÖÔ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖÖÖ¾ÖÖ.
†ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ¸üÖ×Ö¸üÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆªÖêÖÖÃÖÖšüß †£ÖÔ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆªÖêÖÖŸÖ ³Ö¸üß¾Ö ¾ÖÖœü ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öê
ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ³Ö¸üß¾Ö ¾ÖÖœü ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ †¿ÖÖ úÖ¸üÖ×Ö¸üÖÓÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ˆ¢Öê•ÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê ¾Ö µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ
¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÃÖ ‹ú µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ö™ü ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ
úÖ¸üÖ×Ö¸üÖÓ“µÖÖ 305 (²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü) ²ÖÆãüˆ§êü¿ÖßµÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.

(7) ÖÓ›üÃŸÖ¸üßµÖ ²ÖÆãüˆ§êü¿ÖßµÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ :-(†) ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ÖÖ¾Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ß»Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ¸üÖ×Ö¸üÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆªÖêÖ¬ÖÓªÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öß µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê
†¿ÖÖ úÖ¸üÖ×Ö¸üÖÓÖÖ ÖÓ›üÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ úÖ¸üÖ×Ö¸üÖÓÖÖ ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ, †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ¾ÖÖî¸êü ¤êüµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
úÖµÖÖÔÛ¾ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÖÖ¤üß ÖÏÖ´ÖÖêªÖêÖ ´ÖÓ›üôûÖú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
ÖÓ›üÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö, ÃÖÆüÖµµÖú ÃÖ×“Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê¾Ö¸üß»Ö Ö“ÖÔ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ¾Ö¸ü ¤êüÖ¸êüÖ šêü¾ÖæÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖê“Öê úÖ´Öß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †ÖãÂÖÓ×Öú Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß 100 ™üŒêú †Öã¤üÖÖ ÃÖÆüúÖ¸ü ¯ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÖÖ¤üß ÖÏÖ´ÖÖêªÖêÖ ´ÖÓ›üôûÖÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
(²Ö) ÖÓ›ÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖêúß ¹ý.2500/- ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ•µÖ ÖÖ¤üß ÖÏÖ´ÖÖêªÖêÖ ´ÖÓ›üôûÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß
†Öã¤üÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ú•ÖÔ ¾ÖÃÖã»ÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖê, ×»ÖÖÖÖÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêÖê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †ÖãÂÖÓ×Öú Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß Æüß
µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÆêü.
(ú) ÖÓ›üÃŸÖ¸üßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ úÖ¸üÖ×Ö¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÆãüˆ§êü¿ÖßµÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ³ÖÖÖ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö 1 : 2 ×•Ö. ˆ. ×¾Ö. ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
µÖÖÓ“Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓú›æüÖ ÖêôûŸÖê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ˆ³ÖÖ¸üŸÖÖ µÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß Æüß µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß
†ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ•µÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
(›ü) úÖ¸üÖÖß¸ü ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÔÖê¡ÖÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ úÖ¸üÖ×Ö¸ü
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ ÖÖ²ÖÖ›Ôü ¯ÖãÖÙ¾Ö¢Ö µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖÑúÖÓú›æüÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¾Ö ÃÖÓú×»ÖŸÖ ¾Ö ´Ö¬µÖ´Ö ´Öã¤üŸÖ ú•ÖÔ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
ú¸üµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ÖÖ²ÖÖ›Ôü ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖß»Ö ú•ÖÖÔ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ÃÖã´ÖÖ¸êü 100 ˆªÖêÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ¹ý.
30,000 ¯ÖµÖÔŸÖ“Öß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ú•ÖÔ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †ÖŸÖÖ ¹ý. 50,000 ¯ÖµÖÔŸÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.

¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÖéÆü×Ö´ÖÖÔÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ
¯ÖÏÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ-¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ú•Öì µÖÖ µÖÖê•ÖÖêÖÖ»Öß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß ‘Ö¸êü
²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÆüÖµµÖ ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖÓŸÖæÖ ÖéÆü×Ö´ÖÖÔÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †ÃÖÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖà¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ
´ÆüÖæÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖêê ×¤ü. 06/12/1967 ¯ÖÖÃÖæÖ Æüß ú•ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã¹ý êú»Öß †ÖÆêü. ×¤üÖÖÓú 13/09/1971 ¯ÖÖÃÖæÖ Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ
ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÓÖÖ ¤êüÖß»Ö »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ×¤ü. 6 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1967 ŸÖê ×¤ü.24/01/1980 ¯ÖµÖÕŸÖ
Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ (Co-operative Sector) ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖ
†ÃÖ»µÖÖÖê ×¤ü.24 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1980 ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ éú×ÂÖ ¾Ö ÃÖÆüúÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ¾ÖÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖ¬µÖÖ ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖÖ
ÃÖÆüúÖ¸ü,¯ÖÖÖ ¾Ö ¾ÖÃ¡ÖÖêªÖêÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆüúÖ¸ü úÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
µÖÖê•ÖÖê“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê :Ö™ü×¾Ö´ÖÖ µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖêŸÖÖÖŸÖæÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ •Öß ¾ÖÖÔÖß ú¯ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê ŸÖÖê ×Ö¬Öß
‹ú×¡ÖŸÖ×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü •Ö´ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖ µÖÖê•ÖÖêú×¸üŸÖÖ ÃÖÆüúÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖÖæÃÖÖ¸ü ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üŸÖê ¾Ö µÖÖ ×Ö¬Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß ÆüŒúÖÓ“Öß ×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖê ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÆüúÖ¸üß ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¾ÖêÖôûÖ ×Ö¬Öß ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ÊÖ ×Ö¬ÖßŸÖß»Ö
¸üŒú´Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ú•ÖÔ¹ý¯ÖÖÖê ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖê ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¾µÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖÖê ´ÖÆüÃÖæ»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ú•ÖÖÔ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß
ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖÖÖŸÖæÖ £Öê™ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öæôêû ú•ÖÔ ¾ÖÃÖã»Öß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû 100% †ÖÆêü. ú•ÖÔ¤üÖ¸ü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¿ÖÖÃÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ
†ÃÖê¯ÖµÖÔŸÖ“Ö ´Öã§ü»Ö ¾Ö ¾µÖÖ•Ö ¾ÖÃÖã»Öß ÆüÖêŸÖê. µÖÖˆ¯Ö¸üÆüß ¾ÖÃÖã»Öß ×¿Ö»»ú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖß ú•ÖÔ¤üÖ¸ü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ“µÖÖ ×Ö¾Öé¢Öß ×¾ÖÂÖµÖú »ÖÖ³ÖÖŸÖæÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ú•ÖÔ ¾ÖÃÖã»Öß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 100% †ÖÆêü. ‘Ö¸ü †×ÖÏ´ÖÖÃÖÖšüß •Öê ¾µÖÖ•ÖÖ“Öê ¤ü¸ü ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üŸÖê ŸÖê“Ö ¾µÖÖ•ÖÖ“Öê
¤ü¸ü µÖÖ µÖÖê•ÖÖêÃÖ »ÖÖÖæ †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß :†.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1960 ÖÖ»Öß ÖÖë¤ü×¾ÖµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß
‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ´Öæôû ¾ÖêŸÖÖ+†Öã–ÖêµÖ ´ÖÆüÖÖÖ‡Ô ³Ö¢µÖÖ“µÖÖ 50 ¯Ö™ü Øú¾ÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ
¹ý.07,50,000/- Øú¾ÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öß Øú´ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ú•ÖÔ ¯Ö¸üŸÖ±êú›üß“Öß Ö´ÖŸÖÖ µÖÖ¯Öîúß ú´ÖßŸÖ ú´Öß †ÃÖ»Öê»Öß ¸üŒú´Ö ú•ÖÔ ´ÆüÖæÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖê. µÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖÓÖÔŸÖ ¯ÖÏú»¯Ö Ö“ÖÔ ÆüÖ ‹úÖ ÃÖÓÃ£Öêú×¸üŸÖÖ ú´ÖÖ»Ö ¹ý.03.00 úÖê™üß ¯ÖµÖÕŸÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ‡´ÖÖ¸üŸÖ
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÓ•Öæ¸ü ú•ÖÔ 3 Æü¯ŸµÖÖŸÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖê. ¯Ö×Æü»ÖÖ Æü¯ŸÖÖ 30 ™üŒêú ×¾ÖŸÖ×¸üŸÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖêÖê ŸµÖÖ“µÖÖ
‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê/ÃÖ¤ü×Öêú“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö •ÖÖêŸµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖæÖÔ êú»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÓ•Öæ¸ü ú•ÖÖÔ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ Æü¯ŸÖÖ 40 ™üŒêú ¾Ö ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ”ûŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
(Slab Level) ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓÓŸÖ¸ü ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ¸üß/ÃÖÓÃ£ÖÖ ÖÖë¤üÖß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÆüÖÖß †Æü¾ÖÖ»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÓÓ•Öæ¸ü ú•ÖÖÔ“ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ Æü¯ŸÖÖ
30% ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
²Ö.
µÖÖ µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ´Ö¬µÖê ×ú´ÖÖÖ 11 ¾Ö ú´ÖÖ»Ö 75 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖÓÃ£Öê´Ö¬µÖê ‹æúÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
ÃÖÓµÖê“µÖÖ 20% ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖæÖ ÃÖÓÓÃ£ÖÖ ‹æúÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÃÖÓµÖê“µÖÖ 10 % †¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¹ý ¿ÖúŸÖê. µÖÖ µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÖÖ ‹ú¤üÖ“Ö ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üŸ¾Ö
Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öã¸üß“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß 5 ¾ÖÂÖì ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê»Öß ¾Ö ú´ÖßŸÖ ú´Öß 5 ¾ÖÂÖì
ÃÖê¾ÖÖ ×¿Ö»»Öú †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖÓÖÔŸÖ ú•ÖÖÔ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß ×¾Ö¾Ö¸üÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖÓŸÖ †Ö»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Ö¸ü ‘Ö¸êü ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ
¯Öãœüß»Ö ´Ö×ÆüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ Øú¾ÖÖ ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öã¸üß“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ 24 ´Ö×ÆüÖê ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ´Ö×ÆüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ µÖÖ ¯Öîúß »Ö¾Öú¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ
´Ö×ÆüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã¹ý ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸÖÃÖê“Ö •µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ 10 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ú•ÖÖÔ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸üß“µÖÖ
¯Öãœüß»Ö ´Ö×ÆüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖê. ú•ÖÖÔ“Öß ´Öã§ü»Ö ¾ÖÃÖã»Öß ú´ÖÖ»Ö 192 ÃÖ´ÖÖÖ Æü¯ŸµÖÖŸÖ ¾Ö ¾µÖÖ•ÖÖ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß ÃÖê¾ÖÖ ×Ö¾Öé¢Öß ¯Öæ¾ÖÔ ú´ÖÖ»Ö
48 ÃÖ´ÖÖÖ Æü¯ŸµÖÖŸÖ ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ µÖÖê•ÖÖëŸÖÖÔŸÖ ¾µÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü ÆüÖ ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÖß ú•ÖÖÔú¸üßŸÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸êü»Ö ŸµÖÖ ¤ü¸üÖÖê ŸµÖÖ
ŸµÖÖ †ÖÙ£Öú ¾ÖÂÖÖÔú×¸üŸÖÖ †ÖúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öã¸üß“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ :(†) µÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖÓÖÔŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ú•ÖÖÔ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖ 3 Æü¯ŸµÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú•ÖÖÔ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ, ¤ãüÃÖ¸üÖ ¾Ö ×ŸÖÃÖ¸üÖ Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ
ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ÖÖ»Öß»Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¯Ö×Æü»µÖÖ Æü¯ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÖÖ µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ×Ö¬Öß“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖÖÖ
µÖÖ¤üßŸÖß»Ö Îú´ÖÖÓúÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ, ¤ãüÃÖ¸üÖ ¾Ö ×ŸÖÃÖ¸üÖ Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.

¯Ö×Æü»ÖÖ Æü¯ŸÖÖ :†. ÃÖÓÃ£ÖÖ ÖÖë¤üÖß ×¤üÖÖÓú
²Ö. •Ö´ÖßÖß“Öê Ö¸êü¤üß ÖŸÖ ×¤üÖÖÓú
ú. ²ÖÖê•ÖÖ¸ü×ÆüŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×¤üÖÖÓú
›ü. ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤üÖÖÓú
‡. ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú
¤ãüÃÖ¸üÖ Æü¯ŸÖÖ :†. ¯Ö×Æü»µÖÖ Æü¯ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö×ÖµÖÖêÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
²Ö. ¾ÖÖÃŸÖã¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖ“ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ¯ÖÏÖŸÖß“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
ú. ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“Öê ÖÖÓ¾Öê ÖÖë¤üÖßéúŸÖ ÖÆüÖÖÖŸÖ
›ü. ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú
×ŸÖÃÖ¸üÖ Æü¯ŸÖÖ :†. ¤ãüÃÖ·µÖÖ Æü¯ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö×ÖµÖÖêÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
²Ö. ¾ÖÖÃŸÖã¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖ“ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ¯ÖÏÖŸÖß“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
ú. ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ¸üß/ÖÖë¤üÖß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖÆüÖß †Æü¾ÖÖ»Ö
›ü. ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú
(²Ö)
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú•ÖÖÔ“Öê ×ŸÖÖÆüß Æü¯ŸÖê ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ¤üÖêÖ ŸÖê ×ŸÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß »ÖÖÖŸÖÖê. ¤ü¸ü´µÖÖÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê úÖÆüß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öã¸üßÃÖ ˆ¿Öß¸ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãô êû ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ
¤êüŸÖÖŸÖ, ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓú›æüÖ ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸üßŸÖß»Ö ±ú¸üúÖ“Öß ¸üŒú´Ö ÃÖÓÃ£Öêú›êü ¾Öêôêû¾Ö¸ü ³Ö¸üÖÖ Ö ú¸üÖê, ‹ÖÖ¤üµÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ“Öê †ÖúÛÃ´Öú ×Ö¬ÖÖ ‡.
úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö •ÖÖÖÖ ×¸üŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö×Æü»ÖÖ Æü¯ŸÖÖ ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öã¸üß“µÖÖ¾Öêôûß ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ‹ãúÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÃÖÓµÖê¯Öîúß ¯Öã¸êü¿Öß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÖÖë¤üÖß Ö
—ÖÖ»µÖÖÖê ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö •ÖÖÖÖ ×¸üŒŸÖ ¸üÆüÖŸÖÖŸÖ. ¾Ö ŸµÖÖ •ÖÖÖÖÓ¾Ö¸ü Ö×¾ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß ÖÖë¤üÖß ú¹ýÖ ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öã¸ü ú¹ýÖ ¯ÖÏú»¯Ö ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ
†Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ Æü¯ŸÖÖ ¾Ö ×ŸÖÃÖ¸üÖ Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß Ö×¾ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¹ýÖ
¯Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
(ú) ¯Ö×Æü»µÖÖ Æü¯ŸµÖÖ“µÖÖ ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öã¸üß“µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö ”ûÖÖÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ¾Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
´ÖÓ•Öæ¸ü ÖúÖ¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü“Ö ×Ö¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÃÖÓµÖê“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ“Ö ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ‘ÖêµÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ú•ÖÔ ´ÖÓÓ•Öæ¸ü
ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸üß“Öê ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖÛ¬ÖúÖ¸üß:†. ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ ú•Öì Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖŸÖ ×ú´ÖÖÖ 11 ¾Ö
ú´ÖÖ»Ö 75 ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Æüß ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖÓµÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¤ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¤ü×ÖúÖÓ“µÖÖ °»Öò™ü“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ´ÖÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ ÃÖ¤ü×ÖúÖÓ“µÖÖ /°»Öò™ü“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÃÖ¤ü×ÖúÖÓ“µÖÖ /°»Öò™ü“µÖÖ ÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ
šêü¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ú•ÖÔ ´ÖÓÓ•Öæ¸üß ŸÖÃÖê“Ö ÖúÖ¿ÖÖ (Plan) ´ÖÓÓ•Öã¸üßÃÖÖšüß ´ÖÖ. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö (ÃÖÆüúÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÖÖ) Æêü ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ
†×¬ÖúÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ.
²Ö. ÃÖÆüúÖ¸üß ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ú•ÖÖÔ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ Æü¯ŸÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ÃÖÆüúÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖµÖŸÖêÖê ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸µÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ ¾Ö
×ŸÖÃÖ¸üÖ ¾Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ, ¤ãüÃÖ¸üÖ ¾Ö ×ŸÖÃÖ¸üÖ Æü¯ŸÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ˆ¯ÖÃÖ×“Ö¾Ö (ÖéÆü×Ö´ÖÖÔÖ) µÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ †Ö¤êü¿Ö Îú.‹“Ö‹ÃÖ•Öß2001/¯ÖÏ.Îú.09/18-ÃÖ, ×¤ü.27.4.2001 ¾Ö ×¤ü.22.5.2007 †¾ÖµÖê ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖê•ÖÖê“Öê ‡ŸÖ¸ü ¾Öî×¿ÖÂ™êü :†. ‘Ö¸üÖ“Öß Øú´ÖŸÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ú•ÖÔ ¸üŒú´Öê¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ •ÖÖÃŸÖß“Öß ¸üŒú´Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖß ÃÖÓÃ£Öêú›êü £Öê™ü
†¤üÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖê ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ¸üŒú´Ö ÃÖÓÃ£Öêú›êü †¤üÖ êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÃÖ ÃÖ¤ü×Öêú“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ¤êüµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
²Ö. ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ú•ÖÖÔ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ Æü¯ŸÖÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÖÓŸÖ¸ü »Ö¾Öú¸üÖŸÖ »Ö¾Öú¸ü Øú¾ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ Æü¯ŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖÓÃ£ÖêÖê ŸµÖÖ“Öß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
•Ö´ÖßÖ ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÃÖÆü ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖÓ¾Öê ÖÆüÖÖ šêü¾Ö»µÖÖ“Öê ÖÖë¤üÖßéúŸÖ ÖÆüÖÖ ÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖú›æüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ú•ÖÖÔ“Öß ´Öã§ü»Ö ¾Ö †Öã–ÖêµÖ ¾µÖÖ•ÖÖ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß —Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß •Ö´ÖßÖ ÖÆüÖÖÖŸÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
ú. ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú•ÖÖÔ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ Æü¯ŸÖÖ ´ÖãŒŸÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü »Ö¾Öú¸üÖŸÖ »Ö¾Öú¸ü Øú¾ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ Æü¯ŸÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖÓÃ£ÖêÖê
‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ ×¾Ö´ÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö´ÖÖ ×Ö¬Ößú›êü ˆŸÖ¸ü×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.

‡ŸÖ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ-(1) ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™üúÖÓÖÖ, ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö †»¯Ö³Öæ¬ÖÖ¸üúÖÓÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß šü¸ü»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×¤ü»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ †ÖÙ£Öú Ã£ÖîµÖÔ ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖß ¾Ö Ö°µÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö µÖÖ ×ŸÖÖ
¯ÖÏúÖ¸êü ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖµÖÖêÖê ŸµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£ÖúÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ
»ÖÖ³Ö ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê úÖÆüß Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü ¾Ö Ã¾ÖŸÖ: ´Ö•Öã¸üß“Öê úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¿Ö¸ü»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê Öî¸ü¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
¾ÖÖœüµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. •µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ ŸÖÖê ˆ§êü¿Ö †ÃÖ±ú»Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ÖÖŸµÖÖú›üß»Ö ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤ü. 30-3-1979 ¾Ö 5-12-1984 †ÖãÃÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ¤üÖêÖ »ÖÖÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ“Öß úÖ´Öê ×¾ÖÖÖ ×Ö×¾Ö¤üÖ ´Ö•Öæ¸ü
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ, úÖ´Ö ¾ÖÖ™ü¯Ö ÃÖ×´ÖŸÖß´ÖÖ±ÔúŸÖ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ •µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ŸµÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ÖÖŸµÖÖú›üß»Ö
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú ‹»Ö‹²Öß-1086-ÃÖß†Ö¸ü-296/úÖ/‡´ÖÖ¸üŸÖß-2, ×¤üÖÖÓú 22-10-1986 †ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß úÖœæüÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö µÖÖ´Öãôêû •µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Ö·µÖÖÖã·µÖÖ ´Ö•Öã¸üÖÓ“µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖÆüß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ úÖÆüß ×•Ö»ÆüÖ ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß
ÃÖÓ‘ÖÖÖß ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¯ÖãÆüÖ ×´ÖôûÖ¾µÖÖŸÖ ´ÆüÖæÖ †•ÖÔ ¤üÖÖ»Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú.‹»ÖÃÖß‹ÃÖ/1086-6291-7/368/9-ÃÖß, ×¤üÖÖÓú 23 ´ÖÖ“ÖÔ 1987 †ÖãÃÖÖ¸ü •µÖÖ ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ÖÖ»Öß»Ö “ÖÖ¸ü
†™üßÓ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üŸÖß»Ö †¿ÖÖ ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ÖÖŸµÖÖÖê ¯Öæ¾Öá ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¯ÖãÆüÖ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö
×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
•µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ (1) ´Ö•Öã¸üß“Öê úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ úÖœæüÖ ™üÖúŸÖß»Ö, (2) ´Ö•Öæ¸ü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ †ÖêôûÖ¯Ö¡Öê ¤êüŸÖß»Ö, (3)
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öê ²ÖÑêúŸÖ ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›æüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¬ÖÖÖ¤êü¿ÖÖ«üÖ¸êü ´Ö•Öã¸üß“Öß ¸üŒú´Ö †¤üÖ ú¸üŸÖß»Ö, (4) ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÃÖÖšüß †¯Ö‘ÖÖŸÖß ×¾Ö´ÖÖ ÃÖãºþ ú¸üŸÖß»Ö,
†¿ÖÖÓÖÖ µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ.
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú. 23-3-1987 ´Ö¬Öß»Ö 4 †™üß¯Öîúß †™ü Îú. 2 ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤ü. 23-3-88 †¾ÖµÖê ×¿Ö×£Ö»Ö
êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖú›üß»Ö ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú.‹»Ö²Öß-1095/ÃÖß†Ö¸ü/112/‡´ÖÖ¸üŸÖß-2, ×¤ü.25.9.1995
“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖê ¯Öã¾Öá“µÖÖ ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¯ÖãÆüÖ úÖœæüÖ ‘ÖêµÖÖÓŸÖ †Ö»µÖÖ µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖãÆüÖ úÖÆüß ×•Ö»ÆüÖ ÃÖÓ‘ÖÖÖê
ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ µÖÖ×“ÖúÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ µÖÖ×“Öêú“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ×¤üÖÖÓú 17-10-1995 †¾ÖµÖê †ÃÖê †Ö¤êü¿Ö
×¤ü»Öê úß, •µÖÖ ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤üÖÖÓú 23-3-1987 ´Ö¬Öß»Ö †™üßÓ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ êú»Öß †ÖÆêü, †¿ÖÖ“Ö ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖ´Öê ‘ÖêµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖß»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖÖê ×¤üÖÖÓú 13-11-1995 ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †Ö¤êü¿Ö úÖœü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú.ÃÖß‹™üß/07/06/¯ÖÏ.Îú.94/‡´ÖÖ-2, ×¤ü.16.11.2006 †¾ÖµÖê ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖÖ“Öê ÖæŸÖÖßú¸üÖ 3 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß 5 ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯ÖÖÖãÃÖÖ¸ü †
¾Ö ²Ö †ÃÖê ¾ÖÖáú¸üÖ êú»Öê •ÖÖ‰úÖ † ¾ÖÖÔ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ‹úÖ ¾Öêôûß 15.00 »ÖÖÖ ¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö ²Ö ¾ÖÖÔ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ¹ý.7.50
»ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ úÖ´ÖÖ“Öê ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ¾ÖÖ™ü¯Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê. ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¹ý.50.00 »ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ú´ÖÖ»Ö ´ÖµÖÖÔ¤êü¯ÖµÖÕŸÖ úÖ´Ö ¾ÖÖ™ü¯Ö
êú»Öê •ÖÖŸÖê.
¾Ö¸üß»Ö †Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü †™üà“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖ´Öê ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö ŸµÖÖµÖÖêÖê ÃÖÓÃ£ÖÖ ³ÖŒú´Ö ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³µÖÖ
¸üÖÆüµÖÖú¸üßŸÖÖ úÖµÖÔÖ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¤üÖÖÓú 31-3-2010 †Öê¸ü ¸üÖ•µÖÖŸÖ ‹æúÖ 10727 ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÖµÖãŒŸÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú.´Ö•Öæ¸ü/•Öß-2/´ÖÃÖÃÖÓ/ÖÖë¤üÖß/×ÖúÂÖ/98, ×¤ü.22.4.1998 ÖãÃÖÖ¸ü µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›üß»Ö ×¤ü.19.4.1995 “µÖÖ
¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖŸÖß»Ö †™ü Îú.1 ´Ö¬µÖê †Ó¿ÖŸÖ: ²Ö¤ü»Ö ú¹ýÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÃÖÓµÖÖ 50 ‹ê¾Ö•Öß 25 ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖÓµÖÖ ú¸üµÖÖÓŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
(2) ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ¾Ö úÖµÖÔ
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ±êú›ü¸êü¿ÖÖ µÖÖÓÖÖ ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö×Ö úÖ´Ö ¤êüÖÖ¸üß ÖÖŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß 1970 ÃÖÖ»Öß ŸÖÖÓ×¡Öú ÃÖê¾ÖÖ ¾ÖÖÖÔ“Öß Öê´ÖÖæú êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã Æüß ¯Ö¤êü †ÖŸÖÖ ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. Öê»µÖÖ 5
¾ÖÂÖÖÔŸÖ êú»Öê»µÖÖ ‹æúÖ úÖ´ÖÖÓ“Öß Øú´ÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê.
†.Îú.
1
2
3
4
5

¾ÖÂÖÔ
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

¹ý¯ÖµÖê »ÖÖÖÖŸÖ
601976.01
192156.78
213834.00
220680.57
146337.32

