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lkjka’k:

Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö †×¬ÖúÖ¸üß
»ÖÖò›Ôü ×¸ü¯ÖÖ µÖÖÖê ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. ´ÆüÖãÖ ŸµÖÖÓÖÖ Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ •ÖÖú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£Öê“Ö
†ÛÃŸÖŸ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öã¾ÖÔ †Ö×Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡ÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖ Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :³ÖÖ¸üŸÖÖÖê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †ÓÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ. ÖÏÖ´Ö×¬ÖÛÂšüŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×Ö´ÖÖÔ Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×¾Öëú¦üßú¸üÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖÖêÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ×Öú ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß
•Ö›üÖ‘Ö›üÖ ú¹ýÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÖÏÖ´ÖßÖ •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ˆ¤üµÖ †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ :1884 »ÖÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô »ÖÖêú»Ö ²ÖÖê›üÖÔ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ 1935 “µÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖÖãÃÖÖ¸ü Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ²Öôûú™üß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¯ÖÏ×ÖŸÖ ÖÏÖ´Ö×¬ÖÛÂšüŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‘Ö™ü ÖÖúÖ¸üÖÓÖß
ŸµÖÖ»ÖÖ ‘Ö™üÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´ÖãŸÖÔ ¹ý¯Ö ×¤ü»Öê.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê“µÖÖ ú»Ö´Ö 40 ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖ Æêü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖÔ¯ÖÏ¾ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ
Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öê ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ‘Ö™üú ´ÆüÖãÖ úÖµÖÔ¯ÖÏ¾ÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ŸÖê †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö ¿ÖŒŸÖß ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üß»Ö . 26 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1950 ¸üÖê•Öß ³ÖÖ¸üŸÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ¸üÖÂ™Òü ´ÆüÖãÖ ¯Öãœêü †Ö»ÖÖ. ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ‘Ö›üß ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ
µÖÖê•ÖÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¾ÖÖ¤üß ³ÖÖ¸üŸÖÖÖê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ¯ÖÖôêû´Öãôêû †×¬Öú ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ú¹ýÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ¬Öã¸üÖ »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öàú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß 16 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1957 ¸üÖê•Öß ²Ö»Ö¾ÖÓ ŸÖ¸üÖµÖ ´ÖêÆüŸÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ
ÃÖ×´ÖŸÖßÖê 24 ÖÖê¾ÆêüÓ²Ö¸ü 1957 ¸üÖê•Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ. ²Ö»Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖµÖ ´ÖêÆüŸÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿ÖßŸÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×¾Öëú¦üßú¸üÖ †Ö×Ö ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ×¾ÖúÖÃÖ úÖ´Öê µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖ †×¬ÖúÖ¸ü
¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. Ã£ÖÖ×Öú •ÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †ÖÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖÖ
ú¸üµÖÖ“Öß ×ÖŸÖÖÓŸÖ Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•Ö ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ Ö¾ÖÖ •ÖÖê´Ö ˆŸÃÖÖÆü ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ Æüß •ÖÖŸÖê“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Ã£ÖÖ×Öú •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Ößú Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß µÖÖÓ“µÖÖú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öß. ²Ö»Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖµÖ ´ÖêÆüŸÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ëú×¦üŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×¾Öëú¦üßú¸üÖ ú¹ýÖ ×¡ÖÃŸÖ¸üßµÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. †ÖÆêü. ŸÖ¸üŸÖã¤ü †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ 1 ´Öê 1962 ¯ÖÖÃÖæÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
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×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖÓµÖÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß 50 ŸÖê •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 75 †ÃÖŸÖê. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: 35 Æü•ÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ‹ú
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ×Ö¾Ö›ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ¯ÖÏÖîœü ´ÖŸÖ¤üÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê êú»Öß •ÖÖŸÖê. ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ×Ö¾Ö›üÖãú ¸üÖ•µÖ ×Ö¾Ö›üÖãú
†ÖµÖÖêÖÖú›æüÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß •ÖÖŸÖê. ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ úÖµÖÔúÖ»Ö ÆüÖ ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔ“ ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ‹ú †¬µÖÖ †Ö×Ö ‹ú
ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¤ãü¾ÖÖ ´ÆüÖãÖ úÖ´Öê ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¾Ö ¯Öî¿ÖÖÓ“ÖÖ µÖÖêµÖ Ö“ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ×ÖµÖ´ÖßŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ‹ú ´ÖãµÖúÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß †ÃÖŸÖÖê.
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ×Ö¾Ö›üÖæú ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2012 ¸üÖê•Öß ÃÖÓ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖæÖ ŸÖßÖ ÃÖ¤üÃµÖ
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßŸ¾Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ‹ú Öã»ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ, ‹ú †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ‹ú ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ ¾ÖÖáµÖ µÖÖÓÃÖÖšüß †Ö¸ü×ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü Ö™ü Æêü ´Ö×Æü»ÖÖ Öã»ÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔÃÖÖšüß †Ö¸ü×ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ¿ÖêÖ ×¸üÆüÖÖÖ ²ÖêÖ´Ö ¿ÖêÖ “ÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ 3891 ´ÖŸÖÖÓÖß
—ÖÖ»µÖÖ.
úÖ´ÖÖ¸üß ×•Ö.¯Ö.Ö™ü †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÖšüß †Ö¸ü×ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¤ü¸ü Ö™üÖŸÖæÖ †Öã ÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ 4 ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
×Ö¾Ö›üÖãú Ø¸üÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ´ÖÖ—Öôûú¸ü ÖÖê¯ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¤êü¾Ö•Öß µÖÖÓ“ÖÖ 7311 ´ÖŸÖÖÓÖß ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»µÖÖ.
×•Ö.¯Ö.ÃÖ¸üÃÖ´Ö Ö™ü ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ ¾ÖÖÔ ¯ÖãºþÂÖÖ ú¸üßŸÖÖ †Ö¸ü×ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ Ö™üÖŸÖæÖ ‹ãúÖ 3 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›üÖãú Ø¸üÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê úÖÑÖÏêÃÖ“Öê ¸üÖšüÖê›ü ÃÖã³ÖÖÂÖ †Ö»ÖÖ µÖÖÓÖÖ 6387 ´ÖŸÖê ×´ÖôæûÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö :×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ :- ¿ÖêÖ ×¸üÆüÖÖÖ ²ÖêÖ´Ö ¿ÖêÖ “ÖÖÓ¤ü, ÃÖã³ÖÖÂÖ †Ö»ÖÖ ¸üÖšüÖê›ü †Ö×Ö ´ÖÖ—
Öôûú¸ü ÖÖê¯ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¤êü¾Ö•Öß ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü ŸÖÖ»ÖãúÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
¸üÖ•Ö×úµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †×¬Öú ÃÖÖ´Ö Ö×ŸÖ´ÖÖÖ »ÖÖêúÖ×³Ö´ÖãÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßÓ¾Ö¸ü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß
†ÖÆêü. ÖÏÖ´ÖßÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ šüÃÖÖ ˆ´Ö™ü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö
¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß •Ö›üÖ‘Ö›üÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü ÖêŸÖéŸ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖê. ´ÆüÖãÖ úÖêÖŸÖêÆüß ÖêŸÖéŸ¾Ö
•Ö´Ö•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ‘Ö™üúÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. Ã£ÖÖ×Öú ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ µÖÖ´Ö¬µÖê †ÓŸÖÔ³ÖãŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö †ÖÆêü.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™êü :1)×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úŸÖÔ¾µÖÖ¯ÖÏŸÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ úÖ ? Æêü †³µÖÖÃÖÖê.
2)×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖ´ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.
3)×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ •Ö›üÖ‘Ö›üÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.
4)×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.
5)×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ †Ö×Ö •ÖÖŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß :¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †Ö×Ö Û¾¤üŸÖßµÖú Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
Öé×ÆüŸÖêú :1)×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úŸÖÔ¾µÖÖ¯ÖÏŸÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
2)×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ×Ö¬Öß †¯Öæ¸üÖ ¯Ö›üŸÖÖê.
3)×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê.
4)×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ úÖ´Öê ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †›ü“ÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ.
5)×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ †Ö×Ö •ÖÖŸÖÖ µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ.
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ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ :¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ‹ãúÖ ŸÖßÖ ÃÖ¤üÃµÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß ¤üÖêÖ ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö×Ö ‹ú ¯ÖãºþÂÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.
×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öæ´Öß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ :³ÖÖ¸üŸÖÖÖê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †ÓÖßúÖ¸ü êú»µÖÖÖê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Æüß ãúµÖÖ ‹úÖ •ÖÖŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ“Öß, ¾ÖÓ¿ÖÖ“Öß, Ø»ÖÖÖ“Öß ´ÖŒŸÖê¤üÖ¸üß
¸üÖ×Æü»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Æêü ¾µÖÖÃÖ¯Ößšü ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß Öã»Öê —ÖÖ»Öê. ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öæ´Öß ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ
´Öã»ÖÖÖŸÖß¾¤üÖ¸êü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓú»ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ¯Öãœüß»Ö ŸÖŒŸµÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öæ´Öß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 01
†.Îú.

¸üÖ•Ö×úµÖ
†ÖÆêü
01
01
--

01
02
03

¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öæ´Öß ¸üÖ•Ö×úµÖ
ÖÖÆüß
--01

¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öæ´Öß ‹ãúÖ

%

-02
01

-66.66
33.33

×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öæ´Öß †ÖÆêü úß ÖÖÆüß µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ‹úÖ ×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÃÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ
¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öæ´Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¤üÖêÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ ³Öæ´Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖæÖ ×•Ö.¯Ö.¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖÓµÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 02
†.Îú.
01
02
03

úÖÑÖÏêÃÖ
01
01
01

¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß
--

³ÖÖ.•Ö.¯Ö.

×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ
--

--

†¯ÖÖ
----

‹ãúÖ
--03

%
--100

×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖæÖ ŸÖßÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê úÖê ÖŸµÖÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê µÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ×ŸÖÆüß ÃÖ¤üÃµÖ úÖÑÖÏêÃÖ µÖÖ ¯ÖÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖÖ“ÖÖ ‹úÆüß ÃÖ¤üÃµÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †£ÖÖÔŸÖ
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß ×Ö¾Ö›üÖã×úŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üµÖÓ¡ÖÖÖ ¤ü¿ÖÔú ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 03
†.Îú.
01
02
03

•ÖÖŸÖ
-

¯ÖîÃÖÖ
-

¬Ö´ÖÔ
-

¯ÖÖ
01
01
01

%
01
02
100

×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ×Ö¾Ö›ãüÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß,
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖ, ¯ÖîÃÖÖ, ¬Ö´ÖÔ µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ‹ê¾Ö•Öß ¯ÖÖÖ´Öãôêû ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
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×Ö¾Ö›üÖã×úŸÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ´ÖÖÖÖÖ¸êü ×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¤ü¿ÖÔú
ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 04
†.Îú.
01
01
03

¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖ ?
01
01
01

ÆüÖêµÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖ ? ÖÖÆüß
-

‹ãúÖ
-03

%
100

×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ´ÖÖÖŸÖÖ úÖµÖ ? ÆüÖêµÖ / ÖÖÆüß Æêü †³µÖÖÃÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß,
ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ Æêü ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÖÖ¸êü 100% †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úÖêÖŸµÖÖ ‘Ö™üúÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ
ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 05
†.Îú.

ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü •ÖÖú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß
ú¸üÖÖ¸êü ×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ
01
01
01

01
02
03

ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüßú¸üÖÖ¸êü ×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ
-

‹ãúÖ

%

-

-

03

100

×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü •ÖÖú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖŸÖ µÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß Ö ú¸üŸÖÖ •ÖÖú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖŸÖ Æêü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ
ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 06
†.Îú.
01
02
03

•ÖÖŸÖ
01
-

¯ÖîÃÖÖ
01
01

¯ÖÖ
--

úÖµÖÔ
-

%
33.33
66.66

×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ×Ö¾Ö›æüÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê
úß,33.33% ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü.ŸÖ¸ü 66.66% ÃÖ¤üÃµÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯Öî¿ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êüŸÖÖŸÖ Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.
×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ
ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 07
†.Îú.
01
02
03

ÖêŸÖÖ
-

•ÖÖŸÖ
-

†Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ
01
01
01

¯ÖîÃÖÖ
--

‡ŸÖ¸
-

%
100
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×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæúÖ »Öœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖú›æüÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ×´Öôû¾ÖŸÖÖÓÖÖ úÖêÖŸÖÖ ´ÖÖÖÔ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß šü¸üŸÖÖê
µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔ´Öãôêû ¯ÖÖÖÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ×¤ü»Öß†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´ÆüÖãÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ×´Öôû×¾ÖŸÖÖÓÖÖ •ÖÖŸÖ, ÖêŸÖÖ, ¯ÖîÃÖÖ µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖÖŸÖ ˆ»»ÖêÖ×ÖµÖ úÖ´Öê ú¸üÖÖ·µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÖÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê †ÃÖê
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ×Ö¾Ö›æüÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖÖ Ö“ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê ÆüÖêµÖ / ÖÖÆüß µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ
ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 08
†.Îú.
01
02
03

¯ÖîÃÖÖ Ö“ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖŸÖÖê ÆüÖêµÖ
01
01
-

¯ÖîÃÖÖ Ö“ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖŸÖÖê ÖÖÆüß
-

‹ãúÖ

%

01

66.66
33.33

×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ Ö“ÖÔ êú»ÖÖ †ÖÆêü ÖÖÆüß µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß,
66.66% ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖîÃÖÖ Ö“ÖÔ êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê ŸÖ¸ü 33.33% ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖîÃÖÖ Ö“ÖÔ êú»ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
×•Ö.¯Ö.µÖÖê•ÖÖÖ »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖÖŸÖ úÖµÖ ? µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ
ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 09
†.Îú.
01
02
03

×•Ö.¯Ö.µÖÖê•ÖÖÖ »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖêÆü“ÖŸÖÖŸÖ ÆüÖêµÖ
01
01
01

×•Ö.¯Ö.µÖÖê•ÖÖÖ »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖêÆü“ÖŸÖÖŸÖ ÖÖÆüß
-

%
100

×•Ö.¯Ö.“µÖÖ ú»µÖÖÖúÖ¸üß µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖÖŸÖ úÖµÖ ? µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, 100%
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ×•Ö.¯Ö.ú»µÖÖÖúÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
×•Ö.¯Ö.†×¬ÖúÖ¸üß ×¾ÖúÖÃÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ“Ö ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ úÖµÖ ? ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ
ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 10
†.Îú.
01
02
03

»ÖÖ“Ö ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ ÆüÖêµÖ
-

»ÖÖ“Ö ´ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ
01
01
01

‹ãúÖ
03

%
100

×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ö™üÖŸÖß»Ö ×¾ÖúÖÃÖ úÖ´Öê ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ú»µÖÖÖúÖ¸üß µÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¬Öß ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¹ýÖ †ÖÖŸÖÖÓÖÖ
×•Ö.¯Ö.†×¬ÖúÖ¸üß ¯ÖîÃÖÖ/»ÖÖ“Ö ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ úÖµÖ ? µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, 100% ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ×•Ö.¯Ö.†×¬ÖúÖ¸üß »ÖÖ“Ö
´ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ Æêü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
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×ÖÂúÂÖÔ :×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ŸÖßÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü Ö™üÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¿ÖÖê¬Ö ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
†ÖÆêü. Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß •Ö›üÖ‘Ö›üÖß“ÖÖ, ŸµÖÖ“ÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ, ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öæ´Öß“ÖÖ, ¸üÖ•Ö×úµÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ“ÖÖ,
¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖãµÖ ÆêüŸÖæ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ×¾Öëú¦üßú¸üÖ
ú¹ýÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Ößú›êü ÃÖÖê¯Ö¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ÖÏÖ´ÖßÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¾ÆüÖ¾Öß ÆüÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö
¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ´ÖãµÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖ. ÆüÖ ÆêüŸÖæ ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ×´ÖŸµÖÖ †Ö×Ö 73 ¾µÖÖ ‘Ö™üÖÖ
¤ãüºþÃŸÖßÖê ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †×¬Öú ÃÖÖ´Ö, ÖŸÖß´ÖÖÖ, »ÖÖêúÖ×³Ö´ÖãÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
•ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê ¸üÖ•Ö×úµÖ •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ, ¸üÖ•Ö×úµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ, »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ×¾Öë ú¦üßú¸üÖ, Ã£ÖÖ×Öú Ö¸ü•ÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ
†ÖÆêü. Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšü¿ÖÖôûÖ šü¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †Öêú ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ
¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖêŸÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖêŸÖ †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖêŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ šüÃÖÖ ˆ´Ö™ü¾ÖŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖãÖ ÃÖÖ´Ö
»ÖÖêúÖ×³Ö´ÖãÖ, •ÖÖÖúÖ¸ü, ãú¿Ö»Ö ÖêŸÖéŸ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.ü
ÃÖÓ¤ü³ÖÔÖÏÓ£Ö ÃÖæ“Öß :†.ÎÓú.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÖÏÓ£ÖÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ
Rural Leadershi Emerging Trends
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¸üÖ•µÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö †Ö×Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×Ö¾Ö›üÖãú ×ÖúÖ»Ö 2012
×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß

»ÖêÖúÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö
›üÖò.×¾Ö÷ü»Ö ´ÖÖê¸êü
‹.‹ÃÖ.´Ö×»Öú
›üÖò.×Ö¿ÖÖÓŸÖ ØÃÖÆü
›üÖò.†¿ÖÖêú ÖÖ‡Ôú¾ÖÖ›êü
›üÖò.¯ÖÓ•ÖÖ²Ö “Ö¾ÆüÖÖ
ŸÖÆüÃÖß»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ×Æü.ÖÖ¸ü

¯ÖÏúÖ¿ÖÖ
†¹ýÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, »ÖÖŸÖæ¸ü
×¤ü¯Ö ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, Ö¾Öß ×¤ü»»Öß
¸üÖ¬ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, Ö¾Öß ×¤ü»»Öß
îú»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü
»ÖÖêú×¾ÖªÖ ¯ÖÏú¿ÖÖ, ¯Ö¸ü³ÖÖß
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