²Öã»Ö›üÖÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö•Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß
ú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ †ÖÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ˆÓ“ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß
ú¸üÖê Æêü µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö³ÖÖÖÖ¾¤üÖ¸êü ÖÖ»Öß»Ö µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
1)

¤ü»ÖßŸÖ ¾ÖÃŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖ£ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÓ×¤ü¸,êü
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ¾ÖÃŸÖß´Ö¬Öß»Ö ¸üÃŸÖê, ‡ŸµÖÖ¤üßÃÖÆü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖêŸÖ †ÃÖæÖ ÃÖÖ 2012-13 ´Ö¬µÖê †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê¾Ö¸ü µÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖê ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú
Ö“ÖÔ ú¹ýÖ µÖÖê•ÖÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÖê ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
2)

´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ÖéÆü ×Ö´ÖÖÔÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÆüÖµµÖ µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓ“Öê ÖéÆü ×Ö´ÖÖÔÖ µÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ
‘Ö¸üãú»ÖÖ“µÖÖ 30% †Öã¤üÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ¤êüÖß»Ö ´ÖÖ. ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖÖ
´Ö.¸üÖ.¯ÖãÖê µÖÖÓ“Öêú›êü ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ú¹ýÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê †Öã¤üÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ýÖ ÃÖÖ 2012-13 ´Ö¬µÖê †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê¾Ö¸ü µÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖê ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú Ö“ÖÔ ú¹ýÖ µÖÖê•ÖÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê»Öß
†ÖÆêü.
3)

×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü 20% ÃÖêÃÖ ±Óú›ü µÖÖê•ÖÖÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ 20% ×•Ö.¯Ö. ÃÖêÃÖ ±Óú›ü ŸÖ¸üŸÖã¤üßŸÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓ“Öê
ú»µÖÖÖÖú¸üßŸÖÖ 100% †Öã¤üÖÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¿ÖêŸÖß ˆ¯ÖµÖÖêÖß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ,
ØÃÖ“ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖê‡Ô ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæÖ ÃÖÖ 2012-13 ´Ö¬µÖê ‹æúÖ 4
¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÃÖæÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖæÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕÖÖ »ÖÖ³Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
4)

†Öã¤üÖ×ÖŸÖ ¾ÖÃÖŸÖßÖéÆêü µÖÖê•ÖÖÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ†ÓŸÖÖÔŸÖ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ‹æúÖ 42
¾ÖÃÖŸÖßÖéÆü ÃÖã¹ý †ÃÖæÖ ŸµÖÖ´Ö¬ÖãÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×Ö¾ÖÖÃÖ, ³ÖÖê•ÖÖ †Ö¤üß ÃÖÖê‡Ô ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖêŸÖ †ÃÖæÖ ¾ÖÃÖŸÖßÖéÆü ¾Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ¯ÖãÃŸÖêú,
™üÖò×Öú †ÖîÂÖ¬Öê ‡ŸµÖÖ¤üß ¯Öã¸ü¾ÖãÖ ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÖîÛ¬¤üú, ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¾ÖúÖÃÖÖ´Ö¬µÖê ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü ³Ö¸ü ¯ÖÖ›ü»Öê»Öß †ÖÆêü.
5) †¯ÖÓÖ ú»µÖÖÖÖ£ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö †¯ÖÓÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ†ÓŸÖÖÔŸÖ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê †¯ÖÓÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖ

†ÃÖæÖ ŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ †¯ÖÓÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÖîÛ¬¤üú, ¿ÖÖ¸üß×¸üú, ¿ÖîÖ×Öú ˆ®ÖŸÖß ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖŸÖ
µÖêŸÖÖê. ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖôêû´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ¾Öê×¿ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ×Ö¾ÖÖÃÖ, ³ÖÖê•ÖÖ, ¾ÖîªúßµÖ †Ö¤üß ÃÖÖê‡Ô ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö †¯ÖÓÖÖ“µÖÖ †Ö£Öáú ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß †¯ÖÓÖ ²Öß•Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæÖ µÖÖ
†ÓŸÖÖÔŸÖ †¯ÖÓÖÖÖÖ »Ö‘ÖãˆªÖêÖÖÃÖÖšüß ú´ÖÖ»Ö 1,50,000/- ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öê ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ 20% ¾Ö ×ú´ÖÖÖ 30,000/
- ¯ÖµÖÕŸÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾Ö ¯ÖÖ¡Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖÖ 2012-13 ´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¸ü
µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
6)

×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæÖ ÃÖÖ 201213 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×Ö¬Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü 100% Ö“ÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
7)

†ÖÓŸÖ¸ü•ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ †ÖÓŸÖ¸ü•ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸üÖÖ·µÖÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ
†Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¹ý. 50,000/- ¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµÖ ¸üÖêÖ (¬ÖÖÖ¤êü¿ÖÖ¾¤üÖ¸êü) ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ
ÃÖÖ 2012-13 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¹ý. 6.00 »ÖÖ ×Ö¬Öß 100% Ö“ÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖÃŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ
ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ‘Ö™üúÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß Æüß
µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö †Öã.•ÖÖŸÖß ¾Ö Ö¾Ö²ÖÖî¬¤ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×ÖúÂÖÖÖãÃÖÖ¸ü
50 ŸÖê 100 »ÖÖêúÃÖÓµÖê»ÖÖ ¹ý. 4.00 »ÖÖ, 101 ŸÖê 150 »ÖÖêúÃÖÓµÖê»ÖÖ ¹ý. 6.00 »ÖÖ •ÖÖê›ü¸üÃŸÖê ‡ŸµÖÖ¤üß
úÖ´Öê.
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÃÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê.
*
¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖÃŸÖßŸÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öê £ÖÖê¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¯ÖãŸÖôêû ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ¸üÖÆüµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖãŸÖóµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ³ÖÖ
´ÖÓ›ü¯Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸üÖê.
¿ÖÖÆãü, ±ãú»Öê, †ÖÓ²Öê›üú¸ü ¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖÃŸÖß ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †×³ÖµÖÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ

²Ö×ÖÃÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖ. †ÖµÖãŒŸÖ †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ×¾Ö³ÖÖÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ŸÖÃÖê“Ö ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß,
×•Ö.¯Ö. ²Öã»Ö›üÖÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
²Ö×ÖÃÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß, ²Öã»Ö›üÖÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
¿ÖÖÆãü, ±ãú»Öê, †ÖÓ²Öê›üú¸ü ¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖÃŸÖß ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †×³ÖµÖÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê £ÖÖê¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê
×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê úŸÖÔ¾µÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †×³ÖµÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö, Û¾¤üŸÖßµÖ ¾Ö ŸÖéŸÖßµÖ Îú´ÖÖÓúÖÓ“Öê ²Ö×ÖÃÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê, ŸÖÃÖê“Ö
×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö, Û¾¤üŸÖßµÖ †Ö×Ö ŸÖéŸÖßµÖ Îú´ÖÖÓúÖ“Öê ²Ö×ÖÃÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.

´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ´Öã»ÖÖÓ-´Öã»Öà“Öê †Öã¤üÖ×ÖŸÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü
ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¿ÖîÖ×Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß
†Öã¤üÖ×ÖŸÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
²Öã»Ö›üÖÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê 37 ¾Ö ´Öã»Öà“Öê 4 †ÃÖê ‹æúÖ 44 ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆÖü ŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öê×¿ÖŸÖÖÓÖÖ
¤üÖêÖ ¾Öêôêû“Öê ³ÖÖê•ÖÖ (ÃÖúÖôûß ÖÖ¿ŸÖÖ), ×Ö¾ÖÖÃÖ, ×¾Ö•Ö, ¯ÖÖÖß, ×²Ö”ûÖÖÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, Öêôû ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖßÖ
¯ÖãÃŸÖêú ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×¾ÖÖÖ´Öã»µÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê.
*
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖÆü ¹ý. 100/- ¯ÖµÖÕŸÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü ³Ö¢ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
*
¿ÖÖ»ÖêµÖ ÖÖ¾Öê¿Ö ¤üÖêÖ ÃÖÓ“Ö ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ.
*
†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †³µÖÖ×ÃÖúÖ †ÃÖÖ¾Öß. ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ÃÖÖî¸ü×¤ü¾ÖÖ ¾Ö ÃÖÖî¸ü ˆ•Öì“Öê ¾ÖÖ™ü¸ü ×Æü™ü¸ü“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
*
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔ ¯Ö×¸üÖê“ÖêÃÖã¬¤üÖ –ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖãÖ
×ú´ÖÖÖ ‹ú ŸÖÖ×ÃÖúÖ ŸÖ•–Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖ –
ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖãÃŸÖêú ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾ÖßŸÖ.
*
•Öê ×¾ÖªÖ£Öá ú´Öß ÖãÖ ×´Öôû¾ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖîÖ×Öú ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¾ÖÖœüßú¸üßŸÖÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ×¿Öú¾ÖÖß

¾ÖÖÔ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê.
*
¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öê×¿ÖŸÖÖÓÖÖ ¯Ö»ÖÓÖ, ÃÖÓÖÖú, ¾ÖÖ™ü¸ü ãú»Ö¸ü, ‡¾Æêü™Ôü¸ü, ¤æü¸ü¤ü¿ÖÔÖ ÃÖÓ“Ö ‡ŸµÖÖ¤üß
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß µÖÖê•ÖÖÖ
ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖÖ ±úß, ¯Ö×¸üÖÖ ±úß, ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß, ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô
±ãú»Öê ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ŸÖÃÖê“Ö †Ã¾Ö“”û ¾Ö †¯ÖÓÖ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ‡ŸµÖÖ¤üß ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê.
*
ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö ¸üŒú´Öê´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
†ÖÓŸÖ¸ü•ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ µÖÖê•ÖÖÖ
µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ÖÂ™ü ÆüÖê‰úÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö ²ÖÓ¬Öã³ÖÖ¾Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß
†ÖÓŸÖ¸ü•ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ¯Ö¸ü †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ¹ý. 50000/- ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê.
*
¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ¯Ö¸ü †Öã¤üÖÖÖŸÖ ¹ý. 1.00 »ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
¾Öé¤üÖÁÖ´Ö
¾Öé¬¤üÖÁÖ´ÖÖŸÖß»Ö ¾Öé¬¤üÖÓÖÖ úÖ¯Ö›ü ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ
µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸üÖÁÖßŸÖ, ¾Öé¬¤ü ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ¯Öã¹ýÂÖ ¾Öé¬¤üÖÓÃÖÖšüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ŸÖßÖ ¾Öé¬¤üÖÁÖ´Ö
†ÖÆêüŸÖ. Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ¾Öé¬¤ü ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ú¸üßŸÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß ¹ý. 630/- ´ÖÖ×ÃÖú †Öã¤üÖÖ
¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê.
*
¯ÖÏ×ŸÖ ¾Öé¬¤üÖÓÃÖÖšüß ´ÖÖ×ÃÖú ¹ý. 1000/- ‹¾Öœüß †Öã¤üÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
*
¾Öé¬¤üÖÁÖ´ÖÖŸÖ ¤ãü¸ü¤ü¿ÖÔÖ ÃÖÓ“Ö, ²Öê›ü, ÃÖÖî¸ü‰ú•ÖÖÔ ×¤ü¾Öê, ¾ÖÖ™ü¸ü ãú»Ö¸ü, ú¸ü´ÖÖãúß“Öê ÃÖÖ¬ÖÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
¾ÆüÖ¾ÖßŸÖ.

†¯ÖÓÖ ¿ÖÖôûÖ
µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †ÛÃ£Ö¾µÖÓÖ, †Ó¬Ö, úÖÔ²Ö¬Öß¸ü, ´Öãú²Ö¬Öß¸ü †Ö×Ö ´Ö×ŸÖ´ÖÓ¤üµÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ
¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯Öã¾ÖÔÃÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß †¯ÖÓÖ ¿ÖÖôûÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ²Öã»Ö›üÖÖÖ
×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖªÖ ‹æúÖ 19 †Öã¤üÖ×ÖŸÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †¯ÖÓÖ ¿ÖÖôûÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ¾Öê×¿ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ³ÖÖê•ÖÖ,
×Ö¾ÖÖÃÖ, ×²Ö”ûÖÖÖ, ×¾Ö•Ö, ¯ÖÖÖß, Öêôû ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ¯ÖãÃŸÖêú, ÖÖ¾Öê¿Ö ÃÖÓ“Ö ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×¾ÖÖÖ´Öã»µÖ
¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
†¯ÖÓÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔÎú´Ö
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê.
*
¯ÖÏ×ŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ¹ý. 1000/- ‹¾Öœüß †Öã¤üÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
*
¯ÖÏ×ŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ×Ö¾ÖÖÔÆü ³Ö¢ÖÖ ¹ý. 100/- ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
*
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ¯Ö»ÖÓÖ, ÃÖÖî¸ü‰ú•ÖÖÔ ×¤ü¾Öê, ¤ãü¸ü¤ü¿ÖÔÖ ÃÖÓ“Ö, ¾ÖÖ™ü¸ü ãú»Ö¸ü, ÃÖÓÖÖú, ‡¾Æêü™Ôü¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
20% ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖêÃÖ ±Óú›ü µÖÖê•ÖÖÖ
µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß 100% †Öã¤üÖÖÖ¾Ö¸ü
‡»ÖêŒ™Òüßú ´ÖÖê™üÖ¸ü, ¯ÖÖ‡Ô¯Ö, ŸÖÖ›ü¯Ö¡Öß, ¿ÖêŸÖß“Öê †Öî¾Ö•ÖÖ¸êü ‡ŸµÖÖ¤üß »ÖÖ³ÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê.
*
ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá ×Ö¾Ö›üß“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß»ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü
×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖ“Ö »ÖÖò™ü¸üß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖã¤ü ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
¾Öé¬¤ü ú»ÖÖúÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖßúÖÓÖÖ ´ÖÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ
µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ »ÖÖêú•ÖÖÖéŸÖß, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‹êŒµÖ, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß Öê¡ÖÖŸÖ úÖµÖÔ êú»Öê»µÖÖ 485
¾Öé¬¤ü ú»ÖÖúÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖßúÖÓÖÖ ´ÖÖÖ¬ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê.
*
ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá 40 ŸÖê 50 »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“Öß ×Ö¾Ö›üß“Öê ˆ§üßÂ™ü †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü ˆ§üßÂ™üÖ´Ö¬µÖê
¤ü¸ü¾ÖÂÖá ×ú´ÖÖÖ 200 »ÖÖ³ÖÖ£Öá ×Ö¾Ö›üß“Öê ˆ§üßÂ™üÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
*
ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö ¾ÖÖáú¸üÖÖÖãÃÖÖ¸ü †- ¹ý. 1500, ²Ö-¹ý. 1200/- ¾Ö ú-¹ý. 1000/- ´ÖÖÖ¬ÖÖ
¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ´ÖÖÖ¬ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖÖ¬ÖÖ ¸üŒú´Öê´Ö¬µÖê †- ¹ý. 3000/-, ²Ö-¹ý. 2400/- ¾Ö ú¹ý. 2000/- ¾ÖÖœü ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.

