×¿ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ (´ÖÖ¬µÖ×´Öú),×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤,ü ²Ö»ã Ö›üÖÖÖ ´ÖÖ±úÔ ŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê ÖÖ·µÖÖ µÖÖ•ê ÖÖÖ“Ó Öß ×™ü¯ÖÖß
1) ¸üÖ•Ö´ÖÖŸÖÖ ×•Ö•ÖÖ‰ú ´ÖÖê±úŸÖ ÃÖÖµÖú»Ö ¾ÖÖ™ü¯Ö µÖÖê•ÖÖÖ :µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖÖ 2008-09 ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖÔ 8 ´Ö¬Öß»Ö ¤üÖ×¸ü¦ü ¸êüÂÖêÖÖ»Öß»Ö ¾Ö ¿ÖÖôêûŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ 2 ×ú.´Öß. †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ´Öã»ÖàÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ
•ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê±úŸÖ ÃÖÖµÖú»Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
2) ´ÖÖ.¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¾Ö ´ÖÖ.´ÖãµÖÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓÖß ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Öòêú•Ö“Öß †´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß :µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ ¸üÖêÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ 2006 ´Ö¬µÖê Ã¾Ö.¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ‡Ôú ¿ÖêŸÖß Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ ×´Ö¿ÖÖ
´ÖÖ±ÔúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ´Ö¬Öß»Ö †ŸµÖÓŸÖ †›ü“ÖÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖÖ 2008-09 ¯ÖÖÃÖæÖ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ´Ö¬µÖê 500
¹ý.¿ÖîÖ×Öú †Öã¤üÖÖ,×¿ÖÖÖ ¿Öã»ú,ÃÖ¡Ö ¿Öã»ú ¾Ö 10 ¾Ö 12 ¾Öß “µÖÖ ×¾ÖªÖ£ÖáÖÖ ±úß ¿ÖÖÃÖÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
3) ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ³Ö¢ÖÖ :µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ‡µÖ¢ÖÖ 9 ¾Öß ´Ö¬Öß»Ö †ÖãÃÖæ×“Ö´Ö •ÖÖŸÖß/•Ö´ÖÖŸÖß ´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖªÖ£ÖáÖàÖÖ ¾ÖÖÂÖáú ¹ý.3000/- ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ³Ö¢ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ .´ÖÖ±ÔúŸÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×¾ÖªÖ£ÖáÖà“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖéúŸÖ ²Öòú ÖÖŸµÖÖ´Ö¬µÖê •Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
4) ×¯ÖÏ´Öò™Òüßú †»¯ÖÃÖÓµÖÖú ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß µÖÖê•ÖÖÖ :ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ 2008-09 ¯ÖÖÃÖæÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÃÖã¹ý êú»Öê»Öß †ÖÆêü.µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ‡µÖ¢ÖÖ 1 ŸÖê 9 ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ †»¯ÖÃÖÓµÖÖú ×¾ÖªÖ£ÖâÖÖ ¹ý.100/¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÆüÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖÙÂÖú ¹ý.1000/- ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖéúŸÖ ²Öæêú“µÖÖ ÖÖŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ •Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
5) ™Óü“ÖÖ‡ÔÖÏÃŸÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÔ 10 ¾Öß ¾Ö 12 ¾Öß “µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ¯Ö×¸üÖÖ ±úß ¯Ö¸üß¯ÖãŸÖá :µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß ‘ÖÖêÂÖßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ™Óü“ÖÖ‡ÔÖÏÃŸÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ‡Ô.²Öß.ÃÖß. ¬ÖÖ¸üú ¾ÖÖÔ 10 ¾Öß ¾Ö ¾ÖÖÔ 12 ¾Öß “µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ¯Ö×¸üÖÖ
±úß ¿ÖÖÃÖÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯Ö¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê ÃÖ¤ü¸ü ¸üŒú´Ö ›üß.›üß.«üÖ¸êü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.

6) †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¾ÖªÖ¾ÖêŸÖÖ :µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¾ÖÖÔ 5 ŸÖê 10 ´Ö¬Öß»Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖ †ÖãÎú´Öê ´ÖÖ×ÃÖú 40 ¹ý.†Ö×Ö 50 ¹ý. ×¾ÖªÖ¾ÖêŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
7) ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ †×³ÖµÖÖÖ :ëú¦ü ¯Öã¸üÃéúŸÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖÖ 2010-11 ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ †×³ÖµÖÖÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ
¿ÖîÖ×Öú ¤ü•ÖÖÔ ˆÓ“ÖÖ¾ÖÖê,´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê ¯ÖÖµÖ³ÖãŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüÖê,×¿ÖÖúÖÓ“Öß –ÖÖÖÃÖ´Öé¬¤üß ú¹ýÖ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»µÖÖ
¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖê ×¾ÖªÖ£Öá ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿ÖÖôêû»ÖÖ ¯Öãœüß»Ö ¾ÖÖÖÔ“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ú¸üÖê.
8) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÏ–ÖÖ¿ÖÖê¬Ö ¯Ö¸üßÖÖ :µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ‡µÖ¢ÖÖ 8 ¾Öß ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖÖÖ¸êü ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖ ¯Ö×¸üÖêÃÖ ²ÖÃÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢ÖßÃÖ ¯ÖÖ¡Ö
šü¸üÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÔŸÖ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ¤êüµÖ †ÖÆêü.
9) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †ÖÙ£Öú ¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™üú ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß µÖÖê•ÖÖÖ :µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ †ÖÙ£Öú ¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™üú ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß ‡µÖ¢ÖÖ 8 ¾Öß ´Ö¬Öß»Ö †Öã¤üÖ×ÖŸÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá •µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê ¾ÖÖÙÂÖú
ˆŸ¯Ö®Ö 1,50,000/- “Öê ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÖÆêü †ÃÖê ×¾ÖªÖ£Öá ¯Ö¸üßÖêÃÖ ²ÖÃÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêü.×¿ÖÂµÖ¾Öé¢ÖßÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸üÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 500/- ¹ý.µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‡µÖ¢ÖÖ 12
¾Öß ¯ÖµÖÔŸÖ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ¤êüµÖ †ÖÆêü.
10)´ÖÖ•Öß ÃÖî×ÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖÓÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß :µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¾ÖÖÔ 5 ŸÖê 12 ´Ö¬Öß»Ö ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£ÖáÖÖ ¯ÖãÃŸÖú ¾Ö ÖÖ¾Öê¿Ö †Öã¤üÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê.
11)¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖÓÖÖ ×Ö:¿Öã»ú ×¿ÖÖÖ :µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¾ÖÖÔ 5 ŸÖê ¯Ö¤ü×¾Ö¯ÖµÖÔŸÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖÖ ¿Öã»ú,¯Ö¸üßÖÖ,¿Öã»ú,ÃÖ¡Ö ¿Öã»úÖ“Öß ¯Ö¸üß¯ÖãŸÖá ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
12) •µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê ¾ÖÖÙÂÖú ˆŸ¯Ö®Ö ¹ý.15,000/- ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÖÖÆüß †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ :µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê ¾ÖÖÂÖáú ˆŸ¯Ö®Ö ¹ý 15,000/- ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÔ 5 ŸÖê 12 ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¿Öã»ú,ÃÖ¡Ö ¿Öã»ú †Ö×Ö
×¿ÖÖÖ ¿Öã»úÖ“Öß ¯Ö¸üß¯ÖãŸÖá ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.

13) ‡µÖ¢ÖÖ 12 ¾Öß ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ ´Öã»ÖàÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ ×¿ÖÖÖ :µÖÖ µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß ‡µÖ¢ÖÖ 11 ¾Öß 12 ¾Öß ´Ö¬Öß»Ö ´Öã»ÖàÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¿Öã»ú,ÃÖ¡Ö ¿Öã»ú,×¿ÖÖÖ ¿Öã»ú ¾Ö ¯Ö¸üßÖÖ ¿Öã»úÖ“Öß ¯Ö¸üß¯ÖãŸÖá ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
14) ‡µÖ¢ÖÖ 10 ¾Öß ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ ×¿ÖÖÖ :µÖÖ µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß ‡µÖ¢ÖÖ 5 ¾Öß ŸÖê 10 ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¿Öã»ú,ÃÖ¡Ö ¿Öã»ú,¾Ö ¯Ö¸üßÖÖ ¿Öã»ú ¯Ö×¸ü¯ÖãŸÖá ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
15) ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¾Ö ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ/×¿ÖÖêú¢Ö¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖÓÖÖ ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü Ã£Ö¸üÖ¯ÖµÖÔŸÖ ´ÖÖê±úŸÖ ×¿ÖÖÖ :µÖÖ µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß ‡µÖ¢ÖÖ 5 ¾Öß ŸÖê ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¿Öã»ú,ÃÖ¡Ö ¿Öã»ú,×¿ÖÖÖ ¿Öã»ú ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¸üßÖÖ ¿Öã»úÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
16) †×Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô ÆüÖêôûú¸ü ´ÖÖê±úŸÖ ‹ÃÖ.™üß.¯ÖÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ :ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‡µÖ¢ÖÖ 5 ¾Öß ŸÖê 10 ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£ÖâÖßÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ‹ÃÖ.™üß.Öê ´ÖÖêÆü±úŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ - 1996-97 µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖãÖ
¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
17) ‡Ã¯ÖÖµÖ¸ü †¾ÖÖ›Ôü µÖÖê•ÖÖÖ :´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖÖ µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÏŸµÖêúß 5000 /- ¹ý ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ŸµÖÖ «üÖ¸êü ŸµÖÖ ¸üú´ÖêŸÖãÖ ×¾Ö–
ÖÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ˆ¯Öú¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ ú¸üßŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß †ÃÖãÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¬µÖê ×¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü,×•Ö–ÖÖÃÖÖ ¾Ö ¥üÂ™üßúÖêÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêµÖÖú¸üßŸÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¾Ö ˆ““Ö ´Ö¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ/×¿ÖÖêú¢Ö¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖÓÖÖ ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü Ã£Ö¸üÖ¯ÖµÖÔŸÖ ´ÖÖê±úŸÖ ×¿ÖÖÖ :- µÖÖ µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß
‡µÖ¢ÖÖ ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ ×¾ÖªÖÙµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¿Öã»ú ÃÖ¡Ö ¿Öã»ú,×¿ÖÖÖ ¿Öã»ú ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö×¸üÖÖ ¿Öã»úÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê

´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´Ö
¿ÖîÖ×Öú µÖÖê•ÖÖÖ

ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ŸÖÖ»Öãêú - 1) ×“ÖÖ»Öß 2) »ÖÖêÖÖ¸ü 3) ´ÖêÆüú¸ü 4) ØÃÖ¤üÖê›ü ¸üÖ•ÖÖ 5) ¤êü‰úôûÖÖÓ¾Ö ¸üÖ•ÖÖ 6) •ÖôûÖÖÓ¾Ö •ÖÖ. 7) ÃÖÓÖÏÖ´Ö¯Öã¸ü
†.Îú µÖÖê•ÖÖê“Öê ÖÖÓ¾Ö
1)
‡. 10 ¾Öß ¾Ö 12 ¾Öß ´Ö¬µÖê
†Öã¢ÖßÖÔ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ
ú¸üßŸÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¿Öú¾ÖÖß ¾ÖÖÔ
ÃÖã¹ý ú¸üÖê.

2)

3)

×ÖµÖ´Ö

†™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá

1) ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´ÖÖ¬µÖ ¾Ö 2 ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
2) ‹úÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß 25 ×¾ÖªÖ£Öá †ÃÖÖ¾Öê
3) ‡.10 ¾Öß ÃÖÖšüß ‡ÓÖÏ•Öß,Ö×ÖŸÖ,×¾Ö–ÖÖÖ µÖÖ ŸÖßÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê“Ö ×¿Öú¾ÖÖß ¾ÖÖÔ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö
ŸÖ¸üß ‡. 12 ¾Öß ÃÖÖšüß 1) ×¾Ö–ÖÖÖ ¿ÖÖÖêŸÖ Ö×ÖŸÖ, ³ÖÖî×ŸÖú,¸üÃÖÖµÖÖ ¾Ö •Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
2) ¾ÖÖ×Ö•µÖ ¿ÖÖÖêŸÖ †úÖ‰Óú™ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
3) ±úŒŸÖ ¿ÖÖÖêŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ×¿Öú¾ÖÖß ¾ÖÖÔ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
´ÖÖêšüµÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ¬µÖ 1) µÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÆüÖ•Öê •µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ¬µÖ ¾Ö ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ ¿ÖÖôûÖ †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ×šüúÖÖß ú´ÖÖ»Ö 25 †³µÖÖ×ÃÖúÖ
¿ÖÖôûÖŸÖ †³µÖÖ×ÃÖúÖ ÃÖã¹ý ÃÖã¹ý ú¸üÖê.
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖê»Ö¸ü »ÖÖ‡Ô™ü ¾Ö 2) Ö×¸ü²Ö ¾Ö ÆüÖêŸÖú¹ý ´Öã»ÖÖÓÖÖ »ÖÖ³Ö ¤üµÖÖ¾ÖÖ
±úÙÖ“Ö¸ü/¯ÖãÃŸÖßúÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê
3) †³µÖÖ×ÃÖúÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ“Ö 1 - 2 ÖÖê»µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß
4) †³µÖÖ×ÃÖúÖ 8 ¾Öß ŸÖê 12 ¾Öß “µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß“Ö †ÃÖÖ¾Öß.
5) †³µÖÖ×ÃÖêúŸÖß»Ö ¯ÖãÃŸÖêú ‘Ö¸üß ÖêµÖÖú×¸üŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê¾Öæ ÖµÖê.
6) †³µÖÖ×ÃÖêú“Öß ¾Öêôû ÃÖÖÓµÖúÖôûß 7 ŸÖê 10 †ÃÖÖ¾Öß.
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¸üŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö 1) ‡. 8 ¾Öß ŸÖê 12 ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´Öã»ÖàÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖãúß“Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
´Öã»ÖàÖÖ ‡.12 ¯ÖµÖÕŸÖ ×¿ÖÖÖ 2) ¿ÖÖôêû¯ÖÖÃÖãÖ ´Öã»Öà“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê †ÓŸÖ¸ü 3 ŸÖê 15 ×ú.´Öß.‡ŸÖêú †ÃÖÖ¾Öê
‘ÖêÖê ¿ÖŒµÖ ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖ ú¸üßŸÖÖ
ÖÖÓ¾Ö ŸÖê ¿ÖÖôûÖ µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ
¾ÖÖÆüŸÖãúÖ“Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ú¹ýÖ ¤êüÖê.

×¿ÖÖÖÖ×¬ÖúÖ¸üß (´ÖÖ¬µÖ×´Öú)
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü,²Öã»Ö›üÖÖÖ

