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ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖÖêµÖÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ÃÖÖêµÖÖÖÓ¾Ö, ×•Ö. †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü
ú´Ö¾ÖÖ †Ö×Ö ×¿ÖúÖ µÖÖê•ÖÖÖ

¿ÖîÖ×Öú ¾ÖÂÖÔ 2017 - 18 µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÃÖ îú. ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖß
×¿ÖÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ (ú´Ö¾ÖÖ †Ö×Ö ×¿ÖúÖ µÖÖê•ÖÖÖ) ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖÃÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ
×¾ÖªÖ¯Ößšü, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß. µÖÖ µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ. ÃÖî¸üÖ•Ö ŸÖ›ü¾Öß ¾Ö ¯ÖÏÖ. ×Ö»Öê¿Ö ÖÖ¾Ö›êü ÃÖ¸ü
µÖÖÓ“Öß ÃÖ´Ö¾ÖµÖú ´ÆüÖæÖ Öê´ÖÖãú ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÔ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ¾Ö ×¾ÖªÖ×¯ÖšüÖ“µÖÖ ×Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö
†ÖÙ£Öú ¥üÂ™ü¶Ö ú´Öãú¾ÖŸÖ, ´ÖÖÖÖÃÖ ¾ÖÙÖµÖ, Æãü¿ÖÖ¸ü, Ö¸ü•Öæ †¿ÖÖ ÃÖÆüÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ×Ö¾Ö›ü ü ÃÖ×´ÖŸÖßÖê êú»Öß.

(ú´Ö¾ÖÖ †Ö×Ö ×¿Öú¾ÖÖ ´Ö¬µÖê ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»Öê ×¾ÖªÖ£Öá, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖê²ÖŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ›üÖò. †¿ÖÖêú ÖÖ‡Ôú¾ÖÖ›êü, ˆ¯Ö¯ÖÏ“ÖÖµÖÔ ›üÖò. ×¿Ö¸üßÂÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ˆ¯Ö¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ
†Ö¸ü. êú. ²ÖÖ¸üÖê™üê , ×¿ÖÖú ¾Ö ×¿ÖÖê ¢Ö¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß.

(ú´Ö¾ÖÖ †Ö×Ö ×¿Öú¾ÖÖ ´Ö¬µÖê ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖÖ ×Ö¾Ö›ü¯Ö¡Ö ¤êüŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ›üÖò. †¿ÖÖêú ÖÖ‡Ôú¾ÖÖ›êü, ˆ¯Ö¯ÖÏ“ÖÖµÖÔ ›üÖò. ×¿Ö¸üßÂÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü,
ˆ¯Ö¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ †Ö¸ü. êú. ²ÖÖ¸üÖê™êü, ×¿ÖÖú ¾Ö ×¿ÖÖê ¢Ö¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß.

ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ Æêü ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ †ÃÖæÖ µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †ÖÙ£Öú ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê, ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ´Ö¬µÖê ÖêŸÖéŸ¾Ö ÖãÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê, Ã¾ÖµÖÓ×¿ÖÃŸÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê, úÂ™ü ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ´Ö¬µÖê ×¾ÖúÃÖßŸÖ ú¸üÖê µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê Æüß µÖÖê•ÖÖÖ
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ
´ÖÆüÖ×¾Öª»ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ. ›üÖò. †¿ÖÖêú ÖÖ‡Ôú¾ÖÖ›êü ÃÖ¸ü µÖÖÓÖß ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ êú»Öê. ú´Ö¾ÖÖ †Ö×Ö ×¿ÖúÖ
µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÖÓÖæÖ Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ×¾ÖªÖ×¯Öšü ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÖÖê»Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê Öê´Öêú úÖêÖŸÖê úÖ´Ö ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê,
ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê.
Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2017 ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü
2017 ŸÖê ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2018 µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ´Ö×ÆüµÖÖÃÖÖšüß Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß µÖÖ
µÖÖê•ÖÖê´Ö¬µÖê ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖ´Öê êú»Öß
µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü Ã¾Ö“”û ú¸üÖê. ¾ÖéÖÖ¸üÖê¯ÖÖ ú¸üÖê, —ÖÖ›üÖ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üÖê, —ÖÖ›üÖÓÖÖ
¯ÖÖÖß ¤êüÖê, Öøêü ÖÖê¤üÖê, —ÖÖ›üÖÖÖ ´ÖÖŸÖß ¾Ö ÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖÖê, †Öôêû ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê, —ÖÖ›êü »ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÔú
†Ö‰ú™ü ú¸üÖê, Ö¾ÖŸÖ úÖœüÖê, ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓÖÖ ¯ÖÖò×ú™ü »ÖÖ¾ÖÖê, ÖÖë×¤ü ‘ÖêÖê, ÛÃ™üú¸ü »ÖÖ¾ÖÖê,
¯ÖãÃŸÖúÖÓÖÖ úÖ›Ôü »ÖÖ¾ÖÖê †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖ´Öê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß êú»Öß.

(ú´Ö¾ÖÖ †Ö×Ö ×¿ÖúÖ “Öê ×¾ÖªÖ£Öá —ÖÖ›üÖ“Ó Öß †ÖÖÖß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ)

(ú´Ö¾ÖÖ †Ö×Ö ×¿Öú¾ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá Öê´ÖãÖ ×¤ü»Öê»Öê úÖ´Öê ú¸üŸÖÖÓÖÖ)

(ú´Ö¾ÖÖ †Ö×Ö ×¿Öú¾ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ´ÖÖÖ¬ÖÖÖ“Öê “Öêú ¤êüŸÖÖÓÖÖ
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ›üÖò. †¿ÖÖêú ÖÖ‡Ôú¾ÖÖ›êü ¾Ö ˆ¯Ö¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ›üÖò. †Ö¸ü. êú. ²ÖÖ¸üÖê™êü)

,

Æüß µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûµÖÖ“Öê Æêü ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÂÖÔ ÆüÖêŸÖê. Æüß
µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ×¸üŸµÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ. ›üÖò. †¿ÖÖêú ÖÖ‡Ôú¾ÖÖ›êü
ÃÖ¸ü, ˆ¯Ö¯ÖÏ“ÖÖµÖÔ ›üÖò. ×¿Ö×¸üÂÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖ¸ü, ˆ¯Ö¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ›üÖò. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ²ÖÖ¸üÖê™êü ÃÖ¸ü, ú×ÖÂšü ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖÏÖ.
•Öß. êú. úÖôêû ÃÖ¸ü, ¯Ö¤ü¾µÖŸÖã¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ›üÖò. ³Öê¸êü ÃÖß. µÖæ. ÃÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ÃÖÖÖê»Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ¾Ö ÃÖÆüúÖµÖÔ
»ÖÖ³Ö»Öê.

¯ÖÏÖ. ÃÖî¸üÖ•Ö ŸÖ›ü¾Öß (ÃÖ´Ö¾ÖµÖú)

¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ

¯ÖÏÖ. ×Ö»Öê¿Ö ÖÖ¾Ö›êü (ÃÖ´Ö¾ÖµÖú)

›üÖò. †¿ÖÖêú ÖÖ‡Ôú¾ÖÖ›êü

