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¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú

×¤ü−ÖÖÓú - 26/02/2001.

×¾ÖÂÖµÖ :- ŸÖ²Öê»Öê, ÖÖêšêü ‡ŸµÖÖ¤üß´Öãôêû ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖÖÃÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖŸ¾Öê,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖú›êü •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê ŸÖ²Öê»Öê ¾Ö ÖÖêšêü ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ŸÖÎúÖ¸üß µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖŸÖ±ìú •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê ŸÖ²Öê»Öê Øú¾ÖÖ ÖÖêšêü µÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß
×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖ²Öê»Öê ¾Ö ÖÖêšêü µÖÖÓ−ÖÖ Ã£ÖÖ×−Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ´ÖÆüÃÖã»Ö ×¾Ö³ÖÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¾Ö Ã£ÖÖ×−Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Öê ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. †ÃÖê ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Öê ¤êüŸÖÖ−ÖÖ ŸÖ²Öê»Öê ¾Ö ÖÖêšêü µÖÖ´Öãôêû ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß µÖÖêµÖ ŸµÖÖ †™üß ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ, †ÃÖê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»µÖÖ−Öê, µÖÖÃÖÓ²Ö¬Öß
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ×−Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ´ÖÆüÃÖã»Ö ×¾Ö³ÖÖÖ, −ÖÖ¸ü¸ü“Ö−ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ×¾Ö³ÖÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤ü ‡ŸµÖÖ¤üß“µÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öß ‹ú ÃÖ×´ÖŸÖß šüÖÖê ×•Ö»ÆüµÖÖÃÖÖšüß ÖšüßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê
ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖ²Öê»Öê ¾Ö ÖÖêšêü ‡ŸµÖÖ¤üß´Öãôêû ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖÖÃÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖŸ¾Öê šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ²Öê»Öê ¾Ö ÖÖêôêû µÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß ¤êüŸÖÖ−ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖŸ¾Öê
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öêˆ−Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê µÖÖêµÖ ŸÖß ”ûÖ−Ö−Öß ú¸üÖ¾Öß ¾Ö ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †™üß
‘ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ
1. •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖ“Öß ŸÖôû•Ö´Öß−Ö, ×ÃÖ´Öë™ü ÎúÖòÎúß™ü−Öê Øú¾ÖÖ ±ú¸ü¿Öß ²ÖÃÖ¾Öã−Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öß ŸÖÃÖê“Ö
µÖÖ •Ö´Öß−ÖßÃÖ µÖÖêµÖ ˆŸÖÖ¸ü ¤êüˆ−Ö •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê ´Ö»Ö´Öã¡Ö ŸÖÃÖê“Ö •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü ¬ÖãµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ¯ÖŒúµÖÖ Ö™ü¸üÖ´Ö¬µÖê
•ÖÖ‡Ô»Ö, †¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
2. •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖê“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ¯ÖÖÖß ¾ÖÖÆãü−Ö −ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖŒêú ×ÃÖ´ÖÓêÓ™ü“Öê Ö™üÖ¸ü ²ÖÓÖ¬Öã−Ö ŸÖÃÖê“Ö
ÖÖêšüµÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ÃÖÓÖ›ü¯ÖÖÖß ¾ÖÖÆãü−Ö −ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖŒêú ×ÃÖ´Öë™ü −ÖÖ»Öê ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
3. •µÖÖ ÖÖêšüµÖÖŸÖß»Ö •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 10 ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü, †¿ÖÖ ×šüúÖÖß •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖ“µÖÖ ´Ö»Ö´Öã¡ÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÏÎúßµÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÖê²Ö¸ü ÖòÃÖ ¯»ÖÖ−Ó™ü ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ, ŸµÖÖŸÖã−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆêüÖÖÖ¸üÖ ¾ÖÖµÖã ‡Ó¬Ö−Ö ´ÆüÖã−Ö
Øú¾ÖÖ ×¤ü¾ÖÖ ´ÆüÖã−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.

4. •µÖÖ ÖÖêšüµÖÖŸÖß»Ö •Ö−ÖÖ¾Ö¸ÓüÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ 10 ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖê»Ö. ŸµÖÖÓ−Öß ÖÖêšüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÎúßµÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖê±™üßú ™òüú ¯Ö¬¤üŸÖß“Öß µÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖ¾Öß ¾Ö ÃÖÓê±™üüßú ™òüú´Ö¬Öã−Ö ×−Ö‘ÖÖÖ¸üÖ †Öê¾Æü¸ü ±»ÖÖê
ÃÖÖêú¯Öß™ü´Ö¬µÖê ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ÖÖêšüµÖÖŸÖã−Ö ×−Ö‘ÖÖÖ-µÖÖ ¿ÖêÖÖÃÖÖšüß Óú¯ÖÖêÃ™ü Ö›ü›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ
¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ¿ÖÖ Øú¾ÖÖ ›üÖÃÖ µÖÓÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß −Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖ¾Öß,
5. ÖÖÓ²Ö¸ü ÖòÃÖ ¯»ÖÖ−Ó™ü ´Ö¬Öã−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ÖÖôû ÃÖãú×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Ã»Ö•Ö ›üÖ‡ÕÖ ²Öê›ü ²ÖÓÖ¬ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ.
6. ÖÖêšüµÖÖÓ−ÖÖ »ÖÖÖÖÖ-µÖÖ “ÖÖ¸üÖ, ÖÖ¤üµÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÖ´ÖãÖÏß“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö µÖÖêµÖ×¸üŸµÖÖ ú¸üÖ¾Öê. ÃÖ¤ü¸ü “ÖÖ¸üÖ ¾Ö
ÖÖ¤üµÖÃÖÖ´ÖãÖÏß ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß, µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖ¾Öß. •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−Öß −Ö ÖÖ»»Öê»ÖÖ “ÖÖ¸üÖ Óú¯ÖÖêÃ™ü
Ö›ü›üµÖÖ´Ö¬µÖê ™üÖúµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
7. ÖÖêšüµÖÖ“µÖÖ †¾ÖŸÖß³Ö¾ÖŸÖß ¾Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ Ã£ÖÖ×−Öú •ÖÖŸÖß“Öß —ÖÖ›êü »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ.
8. ŸÖ²Öê»Öê ¬ÖÖ¸üúÖÓ“µÖÖ ‹ãúÖ •ÖÖÖê¯Öîúß 40% •ÖÖÖÖ Æüß ´ÖÖêúôûß †ÃÖÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÏŸµÖêúß 3 ´Öß.
†ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ã£ÖÖ×−Öú •ÖÖŸÖß“Öß —ÖÖ›êü »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ.
9. ÖÖêšüµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ •ÖÓŸÖã−ÖÖ¿ÖúÖ“Öß ±ú¾ÖÖ¸üÖß ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ú¹ý−Ö ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
ŸÖ²Öê»Öê Øú¾ÖÖ ÖÖêšîü µÖÖÓ“µÖÖ Ã£ÖÖ−Ö×−Ö¿“ÖµÖ−ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖŸ¾Öê
1. ŸÖ²Öê»Öê Øú¾ÖÖ ÖÖêšêü »ÖÖêú¾ÖÃŸÖß¯ÖÖÃÖã−Ö ×ú´ÖÖ−Ö 1 ×ú.´Öß. †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ ¾Ö ÖÖêšêü ¾Ö
ŸÖ²Öê»µÖÖ»ÖÖŸÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ¿ÖŒµÖŸÖÖê ÖÖµÖ¸üÖ−Ö Øú¾ÖÖ Æü×¸üŸÖ¯Ö™ü™üÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
2. ÖÖêšêü Øú¾ÖÖ ŸÖ²Öê»Öê −Ö¤üß ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö ú´ÖßŸÖú´Öß 1 ×Óú.´Öß. †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×Æü¸üà¯ÖÖÃÖã−Ö ÖÖêšüµÖÓÖ“Öê †ÓŸÖ¸ü ×ú´ÖÖ−Ö 15 ´Öß™ü¸ü †ÃÖÖ¾Öê.
3. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖÆüÖ´ÖÖÖÔ/¸üÖ•µÖ ´ÖÆüÖ´ÖÖÖÔ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÃÖã−Ö ŸÖ²Öê»Öê ¾Ö ÖÖêšêü µÖÓÖ“Öê †ÓŸÖ¸ ×ú´ÖÖ−Ö 100 ´Öß™ü¸ü
†ÃÖÖ¾Öê.
4. Ã£ÖÖ×−Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£Öê−Öê ÖÖêšêü ¾Ö ŸÖ²Öê»Öê ˆ³ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖêµÖ ŸµÖÖ
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¤êüˆ−Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¾Ö³ÖÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ÃÖ¬µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö /
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ²Öê»Öê Øú¾ÖÖ ÖÖêšêü †¿ÖÖ ÃÖã×−ÖµÖÖê ×•ÖŸÖ ×šüúÖÖß ™ü¯¯µÖÖ-™ü¯¯µÖÖ−Öê Æü»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ.
(×ú.Æü.´ÖêÆüŸÖÖ)
ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
¯ÖÏŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ¾Ö µÖÖêµÖ ŸµÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß †ÖÏê×ÂÖŸÖ1. ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß
2. ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü,
3. ˆ¯Ö ÃÖ×“Ö¾Ö, −ÖÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ (−ÖÖ¸ü¸ü“Ö−ÖÖ) ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô -32
4. ˆ¯Ö ÃÖ×“Ö¾Ö, ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ¾Ö ¤ãü¬Ö×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 32

¯ÖÏŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß 1, ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú †×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ/´ÖÓã²Ö‡Ô/−Ö¾Öß´ÖãÓ²Ö‡Ô/šüÖÖËê/ú»µÖÖÖ/¸üÖµÖÖ›ü/¯ÖãÖê/†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü/−ÖÖÖ¯Öã¸ü/−ÖÖ×¿Öú
úÖê»ÆüÖ¯Öã¸ü/†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß/
2. ˆ¯Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú †×¬ÖúÖ¸üß-´ÖãÓ²Ö‡Ô-1/´ÖãÓ²Ö‡Ô-2/´ÖãÓ²Ö‡Ô-3/•Ö»Ö/Æü¾ÖÖ/¬Öã´ÖÏ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ/šüÖÖê/ŸÖÖ¸üÖ¯Öã¸ü/−Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô1/−Ö¾Öß ´Öã²Ö‡Ô -2/ú»µÖÖÖ-1/ú»µÖÖÖ-2/¸üÖµÖÖ›ü-1/¸üÖµÖÖ›ü -2 /ÃÖÖÓÖ»Öß/†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß/†Æü´Ö¤ü−ÖÖ¸ü
¸üŸ−ÖÖ×Ö¸üß/¯ÖãÖê/Ø¯Ö¯Ö¸üßØ“Ö“Ö¾Ö›ü/ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ/†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü/−ÖÓÖ¤êü›ü/−ÖÖ×¿Öú/•ÖôûÖÖ¾Ö/−ÖÖÖ¯Öã¸ü/“ÖÓ¦ü¯Öã¸ü/†úÖê»ÖÖ
ü

