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•Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖŸÖæÖ ÃÖ´Öé¬¤ü•Öß¾ÖÖÖú›êü
¯ÖÏÖ. ›üÖò. ŸÖÖêôû´ÖÖ¸êü ‹ÃÖ.‹ÃÖ
ÁÖß µÖÖêÖÖÖÓ¤ü Ã¾ÖÖ´Öß ú»ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¾ÖÃÖ´ÖŸÖü
ü ×•Ö.ØÆüÖÖê»Ößü
´ÖÖê.•Îú. 9421088262

ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö: ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßŸÖ ¯ÖÖÖß ÆüÖ ‘Ö™üú ±úÖ¸ü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ´ÖãôûÖŸÖ“Ö ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ,
ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ, ÃÖ³µÖŸÖê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêü. •Öê£Öê ¯ÖÖÖß ŸÖê£Öê •Öß¾ÖÖ †ÃÖê
ÃÖ´Ößú¸üÖ ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ¯ÖÖÖß Æüß ¯Öé£¾Öß“Öß •Öî×¾Öú †ÖêôûÖ †ÖÆê. úÖ¸üÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê´Öãôêû“Ö
¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü •Öß¾ÖÃÖéÂ™üß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ‡ŸÖ¸ü ÖÏÆüÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÖÖß ´ÆüÖ•Öê •Öß¾ÖÖ Øú¾ÖÖ •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¿Öß •ÖÖê›ü»Öê Öê»Öê. ‹úÖ †£ÖÖÔ-Öê ¯ÖÖ•Öß ÆüÖ
•Öß¾ÖÃÖéÂ™üß“ÖÖ ´Öã»ÖÖ¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü. •ÖÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ•Öß¾Ö ¯ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ˆŸÎúÖÓŸÖß“µÖÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ •Öß¾ÖÃÖéÂ™üß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖÖß ÆüÖ ‘Ö™üú ÃÖ´Öé¬¤ü •Öß¾ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †Ö•ÖÆü ß
•ÖÖÖ“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ×Ö¸üßÖÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, •Öê£Öê ˆ¢Ö´Ö Æü¾ÖÖ, ¯ÖÖÖß, •Ö´ÖßÖ ŸÖê£Öê
¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ †ÃÖê“Ö ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. úÖ¸üÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖ •Öî×¾Öú ×¾Ö•úÖÃÖ, •éúÂÖß ×¾Ö•úÖÃÖ, -ÖÖ•Ö¸üß
×¾ÖúÖÃÖ, †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ‡ŸµÖÖ¤üß¿Öß †ÖÆêü. ˆ•ÖÖÔ ×ÖÙ´ÖŸÖß, ´Öã»Ö³ÖæŸÖ Ö¸ü•ÖÖÓ“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ,
†ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖ, ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖ´Öé¬¤üß µÖÖ ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖµÖÖ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ •Öê£Öê
´Öã²Ö»Ö•ú ¯ÖÖÖß ˆ¢Ö´Ö Æü¾ÖÖ ¾Ö ÃÖ´Öé¬¤ü •Ö´ÖßÖ ŸÖê£Öê ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ ÃÖ´Öé¬¤ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. µÖÖ¾Ö¹ýÖ Æêü
Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ¯ÖÖµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß.
†Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ •ú´Öß - ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ¾ÖÖœüŸÖê
ÖÖÖ¸üßú¸üÖ, †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß´Öãôêû ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¾ÖéÖŸÖÖê›ü, ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ¾Öé¬¤üß, ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß´Öãôêû ¯Ö•ÖÔµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‘Ö™üú †ÖÆêü. Øú¾ÖÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖ †ÃÖ´ÖÖÖ †ÖÆêü.
ú¬Öß †×ŸÖ¾ÖéÂ™üß, ú¬Öß †ÖÖ¾ÖéÂ™üß, ú¬Öß †Öê»ÖÖ ¤ãüÂúÖôû, ú¬Öß úÖê¸üôûÖ ¤ãüÂúÖôû ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ
¾Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ú´ÖŸÖŸÖêŸÖæÖ †Öê ú ¯ÖÏ¿-Ö ×-Ö´ÖÖÔ•Ö —ÖÖ»Öê. ¯Ö×¸ü•ÖÖ´Öß
¯ÖÖµÖÖ“Öß ú´ÖŸÖ¸üŸÖŸÖÖ Æüß ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ³ÖßÂÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ²ÖÖ»Öß. úÖ¸üÖ ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß »Ö ‹ú×¡ÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖ 97% ¯ÖÖÖß ÖÖ·µÖÖ Ã¾Ö¹ýŸÖ ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ †ÖÆêü. 2% ¯ÖÖÖß ‘ÖÖ¹ý¯ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü êú ¾Ö»Ö 1% ¯ÖÖ•Öß •ÖÖê›ü¶Ö
¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ Ö¤üß, ÖÖ»Öê, ŸÖôêû, ×¾ÖÆüß¸ü, ¾Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ×Æü †ÖÆêü ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖ
†ÃÖ´ÖÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö›üÖÖ¸êü ¯Ö•ÖÔµÖ †ÃÖ´ÖÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ú´ÖŸÖ¸üŸÖêŸÖæÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ¿Ö •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê.
³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ¾ÖîÛÀ¾Öú¯ÖÖŸÖôûß ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖœüµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê •ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ú¸üÖê úÖôûÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ
•Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖŸÖæÖ ÃÖ´Öé¬¤ü •Öß¾ÖÖÖú›êü •ÖÖŸÖÖê. Æêü ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê.
×²Ö•ÖÃÖÓ–ÖÖ :- •Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖŸÖæÖ ÃÖ´Öé¬¤ü •Öß¾ÖÖÖú›êü

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
×ÖÃÖÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÖÓ¬ÖÖÃÖ¯Ö¢Öß¯Öîúß •Ö»Ö †£ÖÖÔŸÖ ¯ÖÖÖß Æüß †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ÖîÃÖÙÖú ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÖÆêü. ¯ÖÖ•µÖÖ“Öß
×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üÖê ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ÖÖÆüß. •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖ´Öé¬¤ü •Ö»ÖÖê¡ÖÖŸÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ ¯ÖÖÖß ÆüÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ, ¯ÖÏÖŸÖß“ÖÖ, ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¾Ö ÃÖ´Öé¬¤üß“ÖÖ ´Öæ»ÖÖ¬ÖÖ¸ü †ÖÆê. †Ö¸Óü³ÖúÖôûÖŸÖ ¯ÖÖ•Öß ´Öã²Ö»Ö•ú
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ×¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, †ÖîªÖê×Öú, ÖÖÖ¸üß¾Ö éúÂÖß
×¾ÖúÖÃÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü»Öß. ¯ÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ ¾ÖÖœü»Öê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß •ÖÖÖ×ŸÖú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü
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¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ¾Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖÓŸÖã»ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖŸÖæÖ“Ö †Öêú ¯ÖÏ¿Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. †Öêú •Ö»ÖÃ¡ÖÖêŸÖ
¯ÖÏ¤ãüÂÖßŸÖ —ÖÖ»Öê, úÖÆüß ÃÖÓ¯ÖæÖ Öê»Öê, úÖÆüß ×šüúÖÖß †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¾Ö †×ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿Ö ÖÓ³ÖÖß¸ü ²ÖÖ»ÖÖ.
´ÖÖÖÖß ¾Ö ¯Öã¸ü¾Öšü¶ÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê´Öãôêû ¾µÖÖ¯Öú ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ †×ŸÖ¸êüúß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôêû
•Ö´ÖßÖß ÖÖ¸ü ²ÖÖ»µÖÖ, éúÂÖß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ‘Ö™ü»Öê ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ†³ÖÖ×¾Ö ¿ÖêŸÖß ÃÖÓú™üÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖŸÖŸÖ“Öß ÖÖ¯Ößúß
¤ãüÂúÖôû ¾Ö ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß¯ÖÖÖ´Öãôêû »ÖÖÖÖê ¿ÖêŸÖú·µÖÖÖê †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ êú»µÖÖ. ¯ÖÖµÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•Ö, ÃÖ¸üúÖ¸ü, ¤êü¿Ö ¾Ö ×¾ÖÀ¾Ö
ÃÖÓú™üÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê. µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ŸÖ£ÖÖµÖÖêµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ
ÃÖãÖ´ÖµÖ ¾Ö ÃÖ´Öé¬¤ü´ÖµÖ ²ÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß •Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö •Ö»Ö×ÖµÖÖê•ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ÖÖÆüß. Æüß ²ÖÖ²Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öß.
´ÆüÖæÖ ´ÖÖÖß»Ö ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ ¤ãüÂúÖôûÖ´Öãôêû ¾µÖÖ¯Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´Öé¬¤üß ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ
†Ö»Öß. µÖÖŸÖãÖ ´ÖÖÖÔ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ¾Ö¯ÖÖŸÖôûß¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ¾ÖêÀ¾Ö×¾Öú ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ
•Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö •Ö»ÖÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö »ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ ÃÖãÖ´ÖµÖ ¾Ö ÃÖ´Öé¬¤ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾µÖÖ¯Öú ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. Æêü ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¯Ö™ü»Öê µÖÖ †¿ÖÖ ¾ÖÖ¤üÖŸÖæÖ •ÖÖÖŸÖ •Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
•Ö»Ö•ÖÖÖéŸÖß ¾Ö »ÖÖêú“Öôû¾Öôûß •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»µÖÖ.
ˆ×¤üÂ™ü¶ê
1) ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ µÖÖêµÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖê.
2) •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß, •Ö»Ö•ÖÖÖéŸÖß ¾Ö •Ö»Ö×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖê.
3) •Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖŸÖæÖ ÃÖ´Öé¬¤ü •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
4) ³ÖãŸÖúÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖê¬Ö ‘Öê‰úÖ ³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖ“ÖÖ ¾Öê¬Ö ‘Öê‰úÖ Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü •Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö •Ö»Ö¾µÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß
¯ÖÏÃŸÖéŸÖ ¿ÖÖê¬Ö ×Ö²ÖÓ¬Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×«üŸÖßµÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. •µÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ŸÖ–ÖÖ-Ö“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö, ÃÖ¸üúÖ¸üß †Æü¾ÖÖ»Ö, ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö, ÃÖÓêúŸÖ Ã£ÖÖôûÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ ´ÖÖ×ÃÖúÖŸÖß»Ö
´ÖÖ×ÆüŸÖß ‡ŸµÖÖ¤üß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×šüúÖÖÖÆæüÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ ú»ÖÖ ú¹ýÖ ×ŸÖ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ ¾Ö
×¾Ö¿»ÖêÂÖ•Ö •êú»Öê •Öê»Öê.
×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¾Öê“ÖÖ
2016 Æêü ¾ÖÂÖÔ •ÖÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÖß™Óü“ÖÖ‡Ô ¾ÖÂÖÔ ´ÆüÖæÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öê úÖ¸üÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÆü •ÖÖÖŸÖß»Ö †Öêú ¤êü¿ÖÖŸÖ 2016
´Ö¬µÖê ¯ÖÖµÖÖ“Öê ³ÖßÂÖÖ ÃÖÓú™ü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ¾ÖÖœü»Öê»Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ, ¾ÖÖœü»Öê»Öê †ÖîªÖê×Öú¸üÖ, ¾ÖÖœü»Öê»Öê ÖÖÖ¸üßú¸üÖ, éúÂÖß
×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö †ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö, ¾µÖÖ¯Öú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ, ¯Ö•ÖÔµÖÖŸÖß»Ö †ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö, ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ †×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü,
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ †¯Ö¾µÖµÖ, ¾µÖÖ¯Öú •Ö»Ö¯ÖÏ¤æüÂÖÖ, •Ö»Ö•ÖÖÖéŸÖß“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, †´ÖµÖÖÔ¤ü ¾ÖéÖŸÖÖê›ü, ‘Ö™ü»Öê»Öê éúÂÖßÖê¡Ö, ¸üŸµÖÖ“µÖÖ
×¾Ö•úÖÃÖ, ´ÖÆüÖ•úÖµÖ ÃÖê—Ö ¯ÖÏú»¯Ö, ´ÖÆüÖÖÖ¸ü³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê ú“Ö¸üÖ ›êü¯ÖÖê ‡ŸµÖÖ¤üß´Öãôêû •Ö»Ö - •Ö´ÖßÖ ¾Ö Æü¾Öê“Öê —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÏ¤ãüÂÖ•Ö,
¯»ÖÖÃ™üßú ú“Ö·µÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ, úÖ¯Ö›ü ¾Ö ÃÖÖÖ¸ü ˆªÖêÖ, úÖŸÖ›üß ˆªÖêÖ, ¾ÖÖ‡ÔÖ ˆªÖêÖ ¾Ö ¸üÃÖÖµÖÖ ˆªÖêÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖßŸÖ
¯ÖÖ•µÖÖ´Öãôêû —ÖÖ»Öê»Öê •Ö»Ö¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß´Öãôêû ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ÃÖÓŸÖã»ÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ²Ö¤ü»Ö. ŸµÖÖŸÖæÖ ¯Ö•ÖÔµÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ‘Ö™ü,
•ÖÖÖ×ŸÖú ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»Öê ¾ÖÖœü, †»ÖÖßÖÖê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö, ‡ŸµÖÖ¤üß´Öãôê •ÖÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖß ¾Ö ¯Öã¸ü¾Öšü¶ÖŸÖ
¯ÖÏ“ÖÓ›ü †ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß 1% ¿Öã¬¤ü ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü éúÂÖß ˆªÖêÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¸ü ¯Ö›æüÖ ŸµÖÖŸÖæÖ
†Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔ•Ö —ÖÖ»µÖÖ. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß 2005 ŸÖê 2015 Æêü ¤ü¿Öú ¸üÖÂ™Òüãú»Ö ¤êü¿Ö ÃÖ´ÖæÆüÖÖê •Öß¾ÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß †ÃÖê
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‘ÖÖêÂÖßŸÖ êú»Öê. Æêü •Ö¸üß Ö¸êü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß µÖÖ“Ö ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ†³ÖÖ¾Öß éúÂÖß, ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß, ˆªÖêÖ ¾Ö ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“Öê
†ÛÃŸÖŸ¾Ö ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ êú¾Öôû 1% ¿Öã¬¤ü ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö 70% ¯ÖÖÖß
¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß, 23% ¯ÖÖÖß ˆªÖêÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¸ü 7% Æêü ‘Ö¸üÖãŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö †ÖÆêü ŸµÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü †ÃÖÓŸÖã»ÖßŸÖ †ÖÆêü. •Ö»Ö×ÖµÖÖê•ÖÖ ÖÖÆüß, •Ö»Ö¬ÖÖê¸üÖ ÖÖÆüß, ¯ÖÖµÖÖ“Öê †Öò›üß™ü ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖŸÖ
¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ¾Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖÓŸÖã»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖæÖ •ÖÖ³Ö¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ
•Ö»ÖÃÖ´ÖÃµÖêŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¾Öêôûß“Ö •Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ, •Ö»Ö×ÖµÖÖê•ÖÖ, •Ö»Ö•ÖÖÖéŸÖß, •Ö»ÖÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêÖê
Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ, ¾ÖÖœüŸÖê ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤êü ¾Ö ¾ÖÖœüŸµÖÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ¾ÖéÖŸÖÖê›ü •ú´Öß
ú¸üÖê ŸÖÃÖê“Ö Ö×¾ÖÖ ¾ÖéÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. £Öë²ÖÖ £Öë²ÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¹ýÖ •Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö •Ö»Ö×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¹ýÖ
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ †¯Ö¾µÖµÖ ™üÖôûÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¾µÖÖ¯Öú •Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖŸÖ ¾Ö •Ö»Ö×ÖµÖÖê•ÖÖÖŸÖæÖ ÃÖ´Öé¬¤ü •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ
´ÖÖÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. Æêü ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê. µÖÖŸÖ“Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖ¾Ö •ÖÖŸÖß“Öê ×ÆüŸÖ †ÖÆêü. µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ
¯ÖÖµÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ •Öß¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ†³ÖÖ¾Öß •Öß¾Ö Ö´ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¾Öêôû µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. Æêü ÆüÖê‰ú ÖµÖê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü •Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖŸÖæÖ ÃÖ´Öé¬¤ü •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ, •ÖÖê¯ÖÖÃÖµÖÖ»ÖÖ Æü¾ ÖÖ.
निष्कर्ष
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ¾ÖîÛÀ¾Öú¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖ•µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖß ¾Ö ¯Öã¸ü¾Öšü¶ÖŸÖß»Ö
†ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖŸÖæÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ. üŸµÖÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öê»Öê úÖ¸üÖê ¾Ö ×ÖÂúÂÖÔ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖœüôûŸÖÖê.
1) ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ †×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖß ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê.
2) ¯Ö•ÖÔµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ²Ö·µÖÖ¯Öîúß †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü×Ö»Ö •Ö»Ö×ÖµÖÖê•ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû •Ö»ÖÃÖ´ÖÃµÖÖ ×-Ö´ÖÖÔ•Ö —ÖÖ»Öß.ü .ü
3) •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû †Öê»ÖÖ ¾Ö úÖê¸ü›üÖ ¤ãüÂúÖôû ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê.
4) •Ö»Ö×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖß ÖÖ´Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖê‰úÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¤êü¿ÖÖê¬Ö›üß»ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¾µÖÖ¯Öú Ã£ÖÖ»ÖÖÓŸÖ¸ü ‘Ö›æüÖ
µÖêŸÖ †ÖÆêü.
5) †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯ÖÖµÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖß ÖÖ¸üµÖãŒŸÖ ²ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü †ÖŸÖÖ ¯ÖÖµÖÖ†³ÖÖ¾Öß ¿ÖêŸÖß ÖÖ´Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
6) ¯ÖÖµÖÖ†³ÖÖ¾Öß ¿ÖêŸÖß, ˆªÖêÖ, ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ÃÖ¾ÖÔ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
7) ¯ÖÏ¤ãü×ÂÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ´Öãôêû †Ö•ÖÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœæüÖ úÖ´ÖÖ“Öê ú¸üÖê›üÖê ŸÖÖÃÖ ²Öã›üÖ»Öê ¾Ö †Ö•ÖÖ¸ü ¯ÖÖÖ¾Ö¸ü ú¸üÖê›üÖê ¹ý¯ÖµÖê
•Ö“ÖÔ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.
8) ¯Ö•ÖÔµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‘Ö™ü»Öê ¾Ö ×¾ÖŸÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê´Öãôêû †Öêú ¯ÖÏ¿Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê.
9) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ †ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖ´Öãôêû ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß †×ŸÖ¾ÖéÂ™üß, †ÖÖ¾ÖéÂ™üß †ÃÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ³ÖÖÃÖ ×-Ö´ÖÖÔ•Ö —ÖÖ»ÖÖ.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü •Ö»ÖÃÖ´ÖÃµÖê´Öãôêû †Öêú ¯ÖÏ¿Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÃÖÓ¯ Öæ•ÖÔ ´ÖÖÖ¾Ö •ÖÖŸÖß¾Ö¸ü ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö
ÃÖ³µÖŸÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ×Ö‘ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
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•Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖµÖ
1) •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß, •Ö»ÖÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¾Öé¬¤üßÖŸÖ ú¹ýÖ ¾µÖÖ¯Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü •Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ •Ö»Ö×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö
•Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖ¾Öê.
2) •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¬¤ü ¯Ö¬¤üŸÖß ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¹ýÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ²Ö“ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß.
3) •éúÂÖßÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ †¯Ö¾µÖµÖ ™üÖôæûÖ ²Ö“ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß.
4) •ú´Öß ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ ×¯ÖúÖ“µÖÖ •ÖÖŸÖß ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖ¾µÖÖ.
5) •ÖÓÖ»ÖŸÖÖê›ü £ÖÖÓ²Ö¾ÖæÖ Ö×¾ÖÖ ¾ÖéÖÖ¸üÖê¯ÖÖ ú¸üÖ¾Öê.
6) úÖµÖ¤êü úšüÖê¸ü ú¹ýÖ •Ö»Ö¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ.
7) ¯ÖÏ¤æü×ÂÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖãÖÔ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
8) -Ö¤üß¯ÖÖ¡Ö ¹Óý¤ü •ú¸üÖ¾Öê, ÖÖê»Ö ú¸üÖ¾Öê, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÖÖôû úÖœüÖ¾ÖÖ.
9) ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÖß ¾Ö ˆªÖêÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¤êüŸÖÖÓÖÖ •Ö»Ö¯ÖãÖÔ³Ö¸üÖ ÃÖŒŸÖß“Öê ú¸üÖ¾Öê.
10) ¿ÖêŸÖŸÖôûß, •Ö»ÖµÖãŒŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü, •Ö»Ö¯ÖãÖÔ³Ö¸üÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏú»¯Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖÖ¾Öê.
11) Ö¤üß•ÖÖê›ü ¯ÖÏú»¯Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖæÖ ¤ãüÂúÖôûß ³ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ×±ú¸ü¾ÖÖ¾Öê.
12) ÃÖÖÖ¸ü •Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ˆªÖêÖ ¾Ö úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
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1) •Ö»ÖÃÖÓú™ü †Ö¾ÆüÖÖê ¾Ö ˆ¯ÖÖµÖ - ›üÖò. ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÃÖÖÃÖÖ‡ÔÖü
2) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖß - ´Ö¬Öã•ú¸ü œü¾Öôûßú¸ü
3) ÃÖÖ¬Ö-ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ³Öæ•ÖÖê»Ö - ×¾Ö÷ü»Ö ‘ÖÖ¸ü¯Öã¸êü
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5) •Ö»ÖÃÖÖÖ¸üŸÖÖ - ¹ý¯ÖÖ»Öß ¯Ö¸ü²Ö.
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