खाद फत कापड नसन
ू एक वचार आहे

-:- नागरकांची व माहती पुतीका सनद -:Email – dvioyavat@rediffmail.com- द0
ु वनी 1.07232-244791

महारा9: रा;य खाद व =ामो?योग मंडळ, िजDहा कायाEलय, यवतमाळ.

-:- Gतावना -:महारातील खाद

व ामोयोगया वकास कायासाठ महारा राय खाद

व ामोयोग मंडळाची 1962 म$ये राय वधान मंडळाया

कायदयानुसार )थापना केल आहे . ामीण /ेञतील गरजू लोकांना रोजगार खे3यापा4यातील कारागीर व बलुतेदार यांया उयोगाचे 7थैय )वयं रोजगाराया /े9ाची
:यापक ;माणात व$ृ द , खाद व ामोयोगासाठ )थानीक बँकांया मा$यमातन
ू पतपूरवठा ?नवडक ामोयोगाची ;@श/ण, )थानीक साधन संपBतीचा वापर कCन
ामीण भागीतील कारागीरांना रोजगार @मळवन
ू दे णे हे मंडळाचे उEीट आहे. वर ल उEीट पत
ू Gचे Eट ने ;Bयेक िजIहयात िजIहा )तरावर िजIहा कायालय
आहे. तर तालक
ू ा)तरावर तालुका ववध कायकार

सहकार ामोयोग संघाची कायालये आहेत. यवतमाळ िजIहयात उयोगभवन ?तसरा माळा दार:हारोड

यवतमाळ येथे मंडळाचे िजIहा कायालय असन
ू आणG व झर जामणी हे नवन तालक
ु े वगळून ;Bयेक तालुMयाचे ठकाणी तालुका ववध कायकार सहकार
ामोयोग संघाचे कायालय आहेत. या कायालयाची माNहती सोबत सादर केल आहे .

-:-

मंडळाची थापना -:-

महाराात खाद व ामोयोगांना ;ाBसाहन दे वन
ू Bयांचे संघटं न वकास व व?नमय करOयासाठ महारा शासनाने महारा राय खाद व
ामोयोग मंडळाची )थापना मुंबई खाद व ामोयोग अQध?नयम 1960 (सन 1960 चा मुबई अQध?नयम T. 19 नूसार (करOयात आल आहे)

-:-

उJेश -:-

ामीण भागातील गरजू लोकांना रोजगार परू वीणे, कारागीर, उयोजक बलुतेदार यांया उयोगांचे 7थैय, )वयंरोगारांया /े9ाची :यापक ;माणात
व$ृ द , कारागीरांना कचामाल परू वठा, कारागीरांचे तां9ीक कौशIय वाढवीणे, यासाठ ?नवडक ामोयोगांचे ;@श/ण, खाद ामोयोगांचे वकासक पोषक असे
धोरण ठरवOयाबाबत शासनाशी ;भावी संपक )थापन करणे व )थानीक साधन संपBतीचा वापर कCन ामीण भागातील उयोजक, स@ु शY/त बेरोजगारांना,
कारागीर यांना )थानीक Nठकाणी रोजगार उपलZध कCन दे णे हा मंडळाचा उ[ेश आहे.

-:- मंडळाची रचना -:मुंबई खाद व ामोयोग अQधक?नयम 1960 या (सन 1960 चा मुंबई अQध?नयम Tमांक 19 )कलम 4 (1) व (2) मधील तरतुद नूसार
शासनाकडून मंडळावार अ$य/ व सद)यांची ?नयुMती करOयात येत.े महारा शासनाने या :याMती खाद ामोयोगांशी ?नगडीत आहेत व यांना खाद व
ामोयोगांया कामाचा अनभ
ु व आहे अ]या अशास^कय ^कमान 5 व कमाल 7 सद)यांची ?नयM
ु ती मंडळावर करOयात येत.े मंडळाचे सद)य

सQचव aहणून

मुख ्◌़य कायकार अQधकार हे काम पाहतात. भारतीय ;शासन सेवेतील अQधकार मंडळाचे मुख ्◌़य कायकार अQधकार यांची ?नयुMती शासनाकडून केल जाते.

( 1 ) पढ
ु ल पानावर
---2--

-:- मंडळामाफEत राबवDया जाणा-या ववध शासन परु कृत योजनेची संPQRत ् माTहती -:मंडळाचे मा$यमातन
ू पढ
ु ल ;मोणे शासन परु )कृत योजना राबवIया जातात.
1) पंत;धान रोजगार ?न@मती कायTम (PMEGP)
2) कारागीर रोजगार हमी योजना (A.E.G. Scheme)
3) उयोजक कारागीर मदत योजना (वशेष घटक योजना)
4) मधमा]यापालन उयोग
वर ल योजनेची संY/qत ् माNहती खाल ल ;माणे योजना ?नहाrय ् सादर करOयात येत आहे.
1) पंतGधान रोजगार UनVमEती कायE1म :- भारताचे पंत;धान डॉ. मनमोहन @संग यांनी भारतीय )वातंtयाया 61 :या वधापन Nदनी पंत;धान रोजगार ?न@मती
योजना , कuv शासन परु )कृत खाद ामोयोग आयोग, महारा राय ् खाद व ामोयोग मंडळ व िजIहा उयोग कuvामाफत राबवOयाचे धोरण जाह र
केले. सन 2008 -09 या वBतीय वषा पासन
ू ह योजना राबवल गेल आहे . खाद व ामोयोग आयोग व महारा राय खाद व ामोयोग मंडळ हे
ामीण भागासाठ तर िजIहा उयोग कuv ामीण व शहर भागासाठ काय करते.
-:- पंतGधान रोजगार UनVमEती कायE1मा अंतगEत खालल Gमाणे अंमलबजावणी केल जाते.-:1) अथE सहाYय ् GकDप ् मयाEदा :1) :यवसाय व सेवा उयोग रMकम C. 10,00,000/2) उBपादन /े9ातील उयोग उभारणीसाठ C. 25,00,000/2) अथE सहाYयाचे वZप :अ.1

लाभाथाEची वगEवार

अ

सामाzय ् ;वग

ब

राखीव संवग :- अनुसुQचत जाती, अनुसुQचत जमाती,
अIपसं|यांक,इतर मागासवगGय, मNहला, माजी सै?नक, अपंग.

वगंत
ु वणक
ू GकDप \कं मती]या

अनद
ु ानाचा भाग ( GकDपा]या \कं मती]या)
शहर

=ामीण

10 टMके

15 टMके

25 टMके

5 टMके

25 टMके

35 टMके

---- 3 ---अ. योजनेची पा9 लाभाथG :1. :याMती ( ामीण कारागीर / उयोजक ) )वंयसहाrयता बचत - गट.
2. 1860 या सोसायट न~दणी काययांzवये रिज)टड झालेIया सं)था.
3. 1960 या सहकार काययांzवये न~दणी झालेIया सोसायया
ब. शैQणीक

पा`ता :-

उBपादन करणा-या उयोगाकर ता ;कIप ् ^कंaमत C. 10 लाखाया वर आण सेवा उयोगाकर ता C. 5 लाखाया वर ;कIप ् ^कंमत

असेल तर अजदाराचे @श/ण 8 वी पयत असावे.
क. िजDहा तरय गठbत सVमती :-

मा. िजIहाQधकार यांया अ$य/तेखाल िजIहा)तरावर िजIहा)तर य कायबल स@मती (D.T.F.C) गठत केलेल असते.

या स@मतीकडून उमेदवारांची ?नवड कCन कज मागणीचे ;)ताव )थानीक राट यकृत बँकेकडे संबध
ं ीत कायाzवयीन यं9णेकडून पाठवले जातात.
ड. योजने अंतगEत अनc
ु ेय अनद
ु ान दे dयाची पeती :-

ामीण भागातील उमेदवार असIयास बँकेने कज मंजरु केIयानंतर व कजचा पNहला हqता वाटप

केIयावर (Bयात 25 ते 35 टMके एवढे अनद
ं ीत फायनांसींग बँक राय)तरावर ल Bयांया बँकेसाठ ?नधार त केलेIया नोडल बँक शाखेत
ु ान मंजरु कजाया) संबध
वह त नमुzयातील मािजनमनी Mलेम फॉमची माNहती व ?नधार त कागदप9ासह ;)ताव दाखल करते. व नोडल बँकेकडून अन
ु ेय मािजन मनीची रMकम
फायनांसींग बँक शाखेकडे वग करते. शहर भागातील उमेदवार असIयास याच पvधतीत अन
ु ेय मािजनमनीची रMकम 15 ते 25 टMके ;माणे मागणी कCन
नोडल बँकेकडून वग करते.
-:- नकाराfgक उ?योग सच
ु ी -:या योजनेचे खाल ल उयोगास नकाराBaक सुचीत ठे वले असन
ं ीत उयोग
ू अ]या उयोगांना या योजनेतन
ू फायदा Nदला जात नाह . 1. मधमाशी संबध
2. मास मछ 3. पशुपालन , वराहपालन 4. शेतीलागवड 5. वहान :यवसाय (र/ा , टे aपो इBयाद ) 6. कुकुटपालन 7. पान, तंबाख,ु गुटखा या सारखे उBपादन
अथवा :यवसाय , पयावरणाशी घातक असलेले कोणतेह उयोग अथवा :यवसाय.

---- 4 ---2) कारागीर रोजगार हमी योजना :- ामीण भागातील वखरु लेIया कारागीरांना संघट त कCन गट)थरावर शासनाचे सहकायाने 1960 या सहकार
काययांzवये ववध कायकार सहकार ामोयोग संघाची )थापना केल आहे . ह योजना सन 1972 पासन
ू सुC झालेल असन
ू या योजने अंतगत
कारागीर सभासदांना कज परू वठा हा

तालक
ु ा ववध कायकार सहकार ामोयोग संघाया मा$यामतन
ू व यवतमाळ िजIहा म$यवतG सहकार बँकेया

आQथक सहयोगाने नाबाड पन
ु वBत ् योजने अंतगत Nदला जातो. यवतमाळ िजIहा म$यवतG सहकार बँक तालक
ु ा ववध कायकार सहकार ामोयोग
संघाचे मा$यमातन
ू सं)थेवर न~दवले गेलेले कारागीर सभासद यांना Bयांचे कुट र उयोगासाठ C. 30,000/-

हजाराचे आQथक मयादेत कज मंजुर कCन

वाटप करते. यात बारा बलुतेदार संवगातील कारागीर व मंडळाया क/ेतील ामोयोगासाठ कज दे त.े
उ?योजक कारागीर मदत योजना – ( वशेष घटक योजना )
शासनाया 20 कलमी कायTमाअंतगत कलम 11 अ अzवये अनस
ु Qु चत जाती व नवबो समाज घटकातील दार  रे षे अंतगत येणा-या
घटकांना उयोजक कारागीर मदत योजना अंतगत )थानीक रा यकृत बँकेया आQथक सहयोगाने C. 50 हजार कमालतम मयादेत वBत ् सहाय मंजरु ची
@शफारस कCन ;)ताव पाठवOयात येतात. या योजने अंतगत मंडळाकडून बँकेने कज मंजुर कCन वाटप केIया नंतर वशेष कंv य सहाrयातन
ू रMकम C.
10 हजार पयत अथवा मंजुर कजाया 50 टMके पैक कमी असणार रMकम लाभ धारकास अनुदान )वCपात मंजुर करOयात येत.े या योजनेसाठ खाल ल
;माणे पा9 घटक आव]यक आहेत.
पा` घटक :1) उमेदवार अनुसुQचत जाती व नवबो समाज घटकातील असावा व या बाबत उमेदवाराया )व ्त:या नावाचे स/म ;ाQधकार यांचे कडून Nदले
गेलेले जातीचे ;माणप9 असावे
2) उमेदवार दार v रे षेखाल ल कुटुंबातील असावा व Bयाबाबत दार v रे षेचे ;माणप9 व vारv रे षेचे अ@लकडील अहवालात Bयांचे नांव असावे.
3) दार vरे षेखाल ल उमेदवाराचे वाषGक उBपzन ् ामीण भागातील उमेदवार असIयास C. 40,500/- व शहर भागातील असIयास C. 51,500/- एवढे
वाषGक उBपzन ् असIयाबाबतचे ;माणप9 ;)तावासोबत सादर करावे लागेल.

--5-4) जात ;वगानस
ं ीत मंडळाकडून घेवन
ू ार Bया महामंडळाकडून शास^कय अनुदानाचा यापूवG फायदा घेतला नसIयाचे ;माणप9 संबध
ू कज मागणी
;)तावासोबत सादर करावे लागेल.
5) वैयMतीक कज मागणी ;)ताव असIयास वय 18 ते 45 या वयोगटातील असावा.
वर ल 1 ते 5 पा9तेचे ?नकष ् पण
ू  करणा-या उमेदवारास C. 50 हजार पयत कज मागणीचा ;)ताव सादर केIयास व ;)तावासोबत आव]यक असलेल
ईतर कागदप9े सादर केIयास या योजनेचा मा$यमातन
ं ीत उमेदवारांना योजनेचे फायदे दे Oयात येतात.
ू संबध
3) मधमाशा पालन योजना :- मधमाशा पालन हा उयोग शेतीपरू क उयोग आहे. मधमाशापालन उयोग शेतक-यांने Bयांचे शेतावर सु केIयास फुलवगGय
असलेल पके यात फळझाडे, फळभाया, भायांची बयाने, डाळी वगGय पके, तेल बया पके तण
ृ धzय ्, फुलझाडे व शेतीतील इतर पके, आण जंगल
वन)पती ह सव पके मधमाशा पालनासाठ उपयुMत पके आहेत. शेतक-यांने Bयांचे शेतावर मधमाशा पालन उयोग सुC केIयास परागीभवना:दारे
शेतीपके, फळबागायती, पकाया उBपादनात भर व वाढ होणेस सहायभत
ु होते. @शवाय मधाचेसाठ C. 160/- ^कलो हमी भाव मध मंडळामाफत खरे द केले
जातात.
मधमाशा पालन हा उयोग शेती उयोगाशी परु क उयोग असIयामळ
ु े व शेती उBपादनात हा उयोग केIयास शेतीत भर व

)वCपात उBपादनात

वाढ होते.
-:- =ामो?योग वसाहत -:महाराातील खाद व ामोयोगाया वकास कायासाठ महारा राय ् खाद व ामोयोग मंडळाची 1962 म$ये राय ् वधान मंडळाय
काययानस
ू ार )थापना करOयात आल

आहे . ामीण /े9ातील गरजू लोकांना रोजगार , खेडया पाडयातील कारागीर व बलत
ु ेदार यांया उयोगाचे 7थैय,

)वयंरोजगाराया /े9ाची :यापक ;माणात व
ृ ी, ?नवडक ामोयोगाचे ;@श/ण, )थानीक साधन संपBतीचा वापर कCन ामीण भागातील कारागीरांना रोजगार
@मळवन
ू दे णे हे मंडळाचे उ[ीट आहे . या उvद टापत
ु Gया Eट ने मंडळाचे मा$यमातन
ू 1) पंत;धान रोजगार ?न@मती कायTम. 2) वशेष घटक योजना 3)
मधमा]यापालन योजना या शासन परु )कृत योजना राबवIया जातात.
वर ल ;माणे शासन परु )कृत

योजना अंमलबजावणीतन
ू ामीण भागात :यापक ;माणात रोजगार संधी ?न@मण होत आहे . महारा राय ् खाद व

ामोयोग मंडळामाफम राबवIयाजाणा-या योजना या 20 हजाराया आत लोकसं|या आहे . अ]या ामीण भागातच राबवIया जातात. योजना अंमलबजावणी
मागील हे तू ामीण भागात बेरोजगारांचे वाढत चाललेले ;माण रोजगारांसाठ शहारांकडे येणारे ल~ढे थांबवOयाचे Eट ने तसेच ामीण वकासाचे Eट ने ामीण

--6-भागातच :यापक ;माणात संधी ?नमाण करOयाचे Eट ने शासन परु )कृत योजना अंमलबजावणी कCन अ]या गर ब कारागीरांचे राहणीमान उं चवOयाचा ;यBन ्
केIया जातो. ामीण भागात वर ल ;माणे योजना अंमलबजावणीतन
ू )वयं रोजगार ?न@मती केल जाते. तथापी ामीणभागातील उयोगजाकांना पढ
ु ल ;माणे
उयोग उभारणीम$ये अडीअडचणी अनभ
ु वास येत आहेत.
-:- =ामीण उ?योजकांना भेडसावणा-या अडीअडचणी -:1. ामीण भागात वयुत भारणीयमामळ
ु े उBपादन ;^Tयेत येणार अडचण.
2. पाण परु वठयाया अडीअडचणी
3. वहातुक सुवधांची अडचण.
4. र)ते सुवधांचा अभाव.
वर ल अडीअडचणीमुळे, ामीण उयोजकांना Bयांचे उयोगाचे वकासावर होणारा वपरत परणाम वचारात घेवन
ू या अडीअडचणी सोडवणुकया Eट ने
ामोयोग वसाहत ह योजना महारा राय ् शासनाचे उयोग, उजा व कामगार वभाग यांचे कडील 12 ते 1993 चे शासन ?नणयानस
ू ार महारा राय ् खाद व
ामोयोग मंडळाचे नांवे जागा असIयास अ]या जागेवर नमुद केलेIया मुलभुत सुवधा ?नमाण कCन औयोगीकरणास चालणा दे णे हा ामोयोग वसाहत
संकIपनेमागील हे तू आहे.
1. यवतमाळ िजIहयात मौजे दे वगीर एम.आय.डी.सी दार:हा ता. दार:हा येथील भख
ं T. के – 1 ते के – 30 असे एकुण 30 qलॉट दार:हा ामोयोग
ु ड
वसाहतम$ये असन
ू Bयापैक 1 ते 29 qलॉट लाभाथाना वतर त करOयात आले आहे . Bयापैक 3 लाभाथाचे उयोग सC
ु झाले आहेत. उवर त 26 qलॉटवर
:यवसाय सुC :हावयाचा आहे. मंडळाया नांवे के – 30 /े9फळ 766 चौ. मीटर चा qलॉट असन
ू Bयाम$ये कॉमन फॉ@सल ट सuटर उभारावयाचे असन
ू Bया
संबध
ं ी बांधकामासंदभात ;)ताव शासनाकडे पाठवOयात आलेला आहे . या ामोयोग वसाहतीया मा$यमातन
ू ामीण भागातील कारागीर, होतकC तCणांना
या Nठकाणी उयोग उभारणीसाठ जागा @मळवन
ू दे वन
ू Bयास उयोग उभारणीस शासन परु )कृत योजनांचा मा$यमातन
ू मदत करOयाचे धोरण अंगीकारले
जाणार आहे .
2. तसेच मौजा वसंतनगर ता. Nदस िजIहा यवतमाळ येथे मंडळाचे नांवे असलेले भुखड
ं T. 13/1/ब/1 हे Mटर 26 आर जागा असन
ू याम$ये छोटे छोटे qलॉट
तयार कCन उयोजकांना येणा-या काळात दे Oयाचे ?नयोजन आहे .
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समह
ु वकास योजना ( Cluster )
1) योजनेचे नांव- महारा9: रा;य औदयोoगक समह
ु वकास योजना(एमएसआयसीडीपी)
योजनेचा उददे श – महारा रायाची औदयोQगक समह
ु वकास योजना या योजनेचा मु|य उददे श रायातील स
ु म व लघु उपTमांची उBपादकता व )पधा/मता
उं चावOयासाठ तसेच Bयांया /मता व$ृ द कर ता सामायीक सुवधा ?नमाण करOयासाठ कायमTमाची अंमलबजावणी करणे हा आहे.योजनेअंतगत खाल ल ;माणे
नमद
ु दोन कायTमाची अंमलबजावणी करOयात येईल.
अ) /मता व$ृ द कायTम – औदयोQगक समह
ु ातील उदयोजक सद)याम$ये पर)पर व]वास व सहकाय भावना ?नमाण करणे ,या साठ ववध
;कारची /मता व$ृ द वाढवणारे कायTम उदा.अदयावत तंञानाची ओळख,बाजारपेठ व)तार करण, ववध यश)वी औदयोQगक समह
ु ांना भेट , ;दशनास सहभाग
व अयास दौरे आयोिजत करOयात येतील.
ब) सामायीक सु वधा कuv उभारणी – या कायTमाअंतगत सामा?यक सु वधा कuvाया )वपात ;Bय/ भौतीक सु वधा ?नमाण करOयात येतील
सामायीक सुवधा कuvांतगत उच दजाया सुवधा ?नमाण करOयात येतील. सामायीक ;^कया कuv (उBपादन ;कयेतील) सध
ु ारणा /दरु )ती/समतोलता ?नमाण करणे
मुIयवधGत उBपादने तयार करOयासाठ सहाrयभत
ु ठरतील अशी यंञ साम
ु ी यांची उपलZधता उदयोग घटक )वताया खचाने क शकत नाह त. याच बरोबर
सामा?यक डझाईन सuटर चाचणी कuv , ;@श/ण कuv , पॅकेजींग कuv, संशोधन व वकास कuv, सीईट पी कuv, माकट ग ड)qले/वT कuv ,सामायीक लॉिज)ट क
कuv,सामायीक कचा माल,बॅक,वT डेपो आद चा समावेश असेल.
क) सामायीक सुवधा कuv )थापनेकर ता महारा शासनाची अनुदान मयादा जा)तीत जा)त 5.00 कोट ^कंवा एकुण ;कIप ^कमंतीया 70
टMके या पैक जी कमी असेल ती रMकम असेल
ड) औदयोQगक समह
ु ात 100 टMके स
ु म उदयोग घटक ^कंवा 50 टMके पे/ा जा)त मह ला उदयोजक असणा-या औदयोQगक समह
ु ाया सामायीक
सुवधा कuv ;)तावास महारा शासनाची 80 टMके अनुदान मयादा असेल.
2) योजनेचा कालावधी – औदयोQगक समह
ु वकास कायTमांतगत हाथी घेOयात आलेले ;कIप ?नदानपयोगी अयास अहवालाचे मंजुर पासन
ु 3.5 वष
कालावधीत पण
ु  करOयात येतील.वव/ीत ;करणात कालावधी वाढवायची गरज पडIयास Bयास ;कIप मंजुर समीतीची पण
ु  माzयता यावी लागेल.
3) पाञता – महारा राय औदयोQगक समह
ु वकास कायTम (एमएसआयसीडीपी) अंतगत खाल ल ;माणे पाञता धारण करणा-या औदयोQगक समह
ु ांना पाञ
ठरवले जाईल.

--8-अ) ‘’ड’’,

‘’ड±’’ आण ‘’वनाउदयोग िजIहे ’’ (सामह
ु क ;ोBसाहन योजना-2013 म$ये NदIयानुसार ), तसेच न/ल)त /ेञ या भागात असणारे

औयोQगक समह
ु .
ब) सभासदांची सं|या – सामायीक सुवधा कuvाची )थापना व Bयांचे काय सुलभतेने होOयासाठ वशेष हे तु वाहन सं)थेची (SPV) )थापना
करOयात येईल. Bयात सहभागी स
ु म आण लघु उदयोजकांची सद)य सं|या कमीत कमी 10 असावी. सदर वशेष हे तु वाहन सं)थेतील कोणBयाह सभासदांचे
भाग भांडवल हे 10 टकके पे/ा अQधक असणार नाह .
क) केवळ नवन सामायीक सुवधा कuvाना सदर योजनेअंतगत मंजुर

दे Oयात येईल. रायशासन ^कं वा कuv शासनाकडे इतर कोणBयाह

योजनेअंतगत यापव
ु G मंजरु केलेIया सामायीक सु वधा कuvाना सदर योजनेचा लाभ दे Oयात येणार नाह . Bयाच ;माणे सदर योजने अंतगत ् सामायीक सु वधा
कuvाया )थापनेकर ता औदयोQगक समह
ु ांना एकदाच लाभ दे Oयात येईल.
अQधक माNहतीकर ता या कायालयाशी संपक साधावा.
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®ÖÖÝÖ¸üßÛúÖÓ“Öß ÃÖ®Ö¤ü
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ ´ÖÓ›üôû ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô.
-: ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ :´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏ´ÖÖêªÖêÝÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆü®Ö ¤êü¾Öã®Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™ü®Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öß
Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1960 (ÃÖ®Ö 1960 “ÖÖ ´Öæ²Ó Ö‡Ô †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö ÛÎú.19 ®ÖãÃÖÖ¸ü ) Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. Æêü ´ÖÓ›üôû ÃÖÓ¯ÖãÞÖÔ Ã¾ÖÖµÖ¢Ö ´ÖÓ›üôû †ÖÆêü.

-: ˆªê¿Ö :1) ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ ÃÖã¹ý Ûú¸üÞÖê, ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆüÞÖ ¤êüÞÖê , ´Ö¤üŸÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö ŸÖê “ÖÖ»Öã šêü¾ÖÞÖê †Ö×ÞÖ †¿ÖÖ ˆªÖêÝÖÖÓ“Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ØÛú¾ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÞÖê ¾Ö †¿ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ¿Öß
ØÛú¾ÖÖ ¬ÖÓªÖ¿Öß †®Öã¿ÖÓÝÖßÛú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ØÛú¾ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÞÖê.
2) »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ÛúÖ´Ö ¯Öã¸ü¾Öã®Ö ´Ö¤üŸÖ Ûú¸üÞÖê †Ö×ÞÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ †™üß¾Ö¸ü ¾µÖŒŸÖà®ÖÖ ØÛú¾ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ®ÖÖÓ ØÛú¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ®ÖÖ Ûú•ÖÔ ¾Ö †®µÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÖÙ£ÖÛú ÃÖÆüÖµµÖ
¤êüÞÖê.
3) ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆüÞÖ ¤êüÞÖê.
4ü) ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ Ûêú¦ü “ÖÖ»Ö×¾ÖÞÖê ¾Ö †¿ÖÖ Ûëú¦üÖŸÖ ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ ÃÖã¹ý Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ØÛú¾ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÃÖÞÖÖ¸êü –ÖÖ®Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß®Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ
¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ¤êüÞÖê.
5) (†) ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÃÖÞÖÖ¸üß ÆüŸµÖÖ¸êü ØÛú¾ÖÖ †Öî•ÖÖ¸êü ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê, †Ö×ÞÖ †¿ÖÖ ˆªÖêÝÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃŸÖã ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê.
(²Ö) ˆŒŸÖ ¯ÖÏµÖÖê•Ö®ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ Ûú““ÖÖ ´ÖÖ»Ö †Ö×ÞÖ †¿Öß ÆüŸµÖÖ¸êü ¾Ö †Öî•ÖÖ¸êü ¯Öã¾ÖáÞµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ûú¸üÞÖê, †Ö×ÞÖ ˆŒŸÖ ˆªÖêÝÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ“Öß ×¾ÖÛÎúß
Ûú¸üÞÖê †Ö×ÞÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÛÎúß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ûú¸üÞÖê.
6) ³ÖÖÓ›üÖ¸êü, ¤ãüÛúÖÞÖê, ×¾ÖÛÎúµÖÖ»ÖµÖ ˆ‘Ö›ãü®Ö ØÛú¾ÖÖ ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ®Öê ³Ö¸ü¾Öã®Ö ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖÖ ¯ÖÖÃÖã®Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÃŸÖã“Ó µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß“Öß ¾Ö ŸµÖÖ ¾ÖÃŸÖã »ÖÖêÛú×¯ÖÏµÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö
ŸµÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•Ö®ÖÖÛú¸üßŸÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•Ö®Öê.
7) ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÃŸÖã“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ Ûú¸üÞµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÖêÛú´ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê †Ö×ÞÖ †¿ÖÖ ¾ÖÃŸÖã®Ó ÖÖ †ÖÁÖµÖ ×¤ü»µÖÖ®Öê ÆüÖÞê ÖÖ¸êü ±úÖµÖ¤êü •Ö®ÖŸÖêÃÖ ¯Ö™ü¾Öã®Ö ¤êüÞÖê.
8ü) ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ŸÖ–ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ †Ö×ÞÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö ‘ÖêÞÖê ¾Ö ×´Öôû×¾ÖÞÖê.
9) ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÖ´ÖÖêªÖêÝÖÖÃÖÓ²Ö¬ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ÛúÖµÖÔ ÆüÖŸÖß ‘ÖêÞÖê †Ö×ÞÖ ŸµÖÖÃÖ ˆ¢Öê•Ö®Ö ¤êüÞÖê ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ˆªê¿µÖÖÓŸÖ †Ö®ÖãÂÖÓ×ÝÖÛú ¾Ö ÃÖÆüÖµµÖÛú †ÃÖŸÖß»Ö †¿Öß ÛúÖ´Öê “ÖÖ»Ö×¾ÖÞÖê.
10) µÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖ“Öê ˆªê¿Ö ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÞµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•Ö®ÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®Ö¤ìü ¿Ö ¤êü‡»Ô Ö †¿Öß ‡ŸÖ¸ü ÛúŸÖÔ¾µÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÞÖê ¾Ö †¿Öß ‡ŸÖ¸ü ÛúÖ´Öê Ûú¸üÞÖê.
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-: ´ÖÓ›üôûÖ“Öß ¸ü“Ö®ÖÖ :´Öã²Ó Ö‡Ô ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1960 “µÖÖ (ÃÖ®Ö 1960 “ÖÖ ´Öã²Ó Ö‡Ô †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú 19) Ûú»Ö´Ö 4 (1) ¾Ö (2) ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß®ÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›ãü®Ö ´ÖÓ›üôûÖ¾Ö¸ü †¬µÖõÖ ¾Ö
ÃÖ¤üÃµÖÖ“Öß ×®ÖµÖãŒŸÖß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ÜÖÖ¤üß ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖÖ¿Öß ×®ÖÝÖ›üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö •µÖÖÓ®ÖÖ ÜÖÖ¤üß ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖÖÓ“µÖÖ ÛúÖ´ÖÖÓ“ÖÖ †®Öã³Ö¾Ö †ÖÆêü †¿ÖÖ †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ
×Ûú´ÖÖ®Ö 5 ¾Ö Ûú´ÖÖ»Ö 7 ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ×®ÖµÖãŒŸÖß ´ÖÓ›üôûÖ¾Ö¸ü Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖê. ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ´ÆüÞÖã®Ö ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß Æêü ÛúÖ´Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö
†×¬ÖÛúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ×®ÖµÖãŒŸÖß ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›ãü®Ö Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê.
Ûú»Ö´Ö 4 †®¾ÖµÖê ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾Öê“µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá, ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö ³Ö¢Öê ×¾Ö×ÆüŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê †ÃÖŸÖß»Ö

-:×•Ö»ÆüÖ ÃÖ×´ÖŸÖß :ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖ´Ö¬µÖê †×¬ÖÛú ¯Ö×¸üÞÖÖ´ÖÛúÖ¸üÛú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÞµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ×•Ö»ÆüµÖÖ´Ö¬µÖê ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê ŸµÖÖ ´Ö¬µÖê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ®µÖŸÖê®Öê
´ÖÓ›üôûÖ®Öê ®Öê´ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ‹ÛúÖ †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß ´ÆüÞÖã®Ö ×®ÖµÖãŒŸÖß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¸üßÂÖê¤üê “µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö Ûú»µÖÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ×•Ö»ÆüÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ²ÖÑÛúê “Öê †¬µÖõÖ ,
×•Ö»ÆüÖ »Öß›ü ²ÖÑÛúê “Öê ¯ÖÏŸÖß×®Ö¬Öß †ÃÖê 3 ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖ ¾µÖŸÖß¸üßŒŸÖ 3 †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¾µÖŒŸÖß µÖÖ ¯ÖîÛúß ‹ÛúŸÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß †®ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß, †®ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß, ×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß ØÛú¾ÖÖ ³Ö™üŒµÖÖ
•Ö´ÖÖŸÖß µÖÖ ¯ÖîÛúß †ÃÖê»Ö †Ö×ÞÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖîÛúß ‹ÛúŸÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß Ã¡Öß ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖê»Ö ×•Ö»ÆüÖ ˆ¯Ö×®Ö²ÖÓ¬ÖÛú, ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ´ÖÆüÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛú ×•Ö»ÆüÖ ˆªÖêÝÖ Ûëú¦ü, ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÛú»µÖÖ®Ö
†×¬ÖÛúÖ¸üß †ÃÖê 3 ÃÖ¤üÃµÖ ¾Ö ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ×•Ö»ÆüÖ ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß Æêü ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ´ÆüÞÖã®Ö ÛúÖ´Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖŸÖ.
Ûú»Ö´Ö 7 †®¾ÖµÖê ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ¸ü“Ö®ÖÖ ¾Ö †×¬ÖÛúÖ¸ü ¾Ö ÛúÖµÖÔ šü¸ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.

-: ¯Ö¸üßÂÖ¤ ü:´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÛúÖ´ÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÞÖÖÛú›ãü®Ö ¸üÖ•µÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´ÖÓ›üôû ¯Ö¸üßÂÖê¤üê “Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ ¯Ö¸üßÂÖê¤üê ´Ö¬µÖê ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †¬µÖõÖ ¾Ö ÃÖ¤üÃµÖ, ×•Ö»ÆüÖ
ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †¬µÖõÖ, ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ×®ÖµÖãŒŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ Ûú´ÖÖ»Ö 4 ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. ¯Ö¸üßÂÖ¤êü“Öß ²ÖîšüÛú ×Ûú´ÖÖ®Ö ¡Öî´ÖÖÃÖßÛú ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê †¿Öß ŸÖ¸üŸÖã¤ü †ÖÆêü.
Ûú»Ö´Ö 6 - ²Ö †®¾ÖµÖê ¯Ö¸üßÂÖ¤êü“Öß ¸ü“Ö®ÖÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.

--11--

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ ´ÖÓ›üôû ×•Ö»ÆüÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû
®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ“Öß ÃÖ®Ö¤ü
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : - ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÖÛú ÛúÖµÖÖÔÃÖ®Ö -3/™êü-5/04803 ×¤ü®ÖÖÓÛú -16/05/2012
†. ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú›æü®Ö / ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÛú›æü®Ö ¯Öæ¸ü×¾Ö»Öß †Ö¾Ö¿µÖÛú ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ Ûêú»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ×ÛúŸÖß ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖê¾ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Öæ¸ü×¾ÖÞÖÖ¸üÖ ÃÖê¾ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ
ÛÎú. •ÖÖÞÖÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ
¯Öæ¸ü×¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö
†×¬ÖÛúÖ¸üß
/ ¯Öæ¸ü×¾Ö»Öß
®Ö
ÝÖê»µÖÖÃÖ
Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß
•µÖÖ“µÖÖÛú›êü ŸÖÛÎúÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖ
µÖê‡»Ô Ö ŸÖÖê †×¬ÖÛúÖ¸üß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ
¤æü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú´ÖÖÓÛú
1 ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ¸üÖ•ê ÖÝÖÖ¸ü ×®ÖÙ´ÖŸÖß ÛúÖµÖÔÛúÎ ´Ö :ÜÖÖ¤üß ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ †ÖµÖÖêÝÖÖÛú›üß»Ö ¯Ö¡Ö ÛÎú./ ¯Öß.‹´Ö.‡Ô.•Öß.¯Öß. / ×•Ö»ÆüÖ ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ 1) ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß ,
¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ¸üÖ•ê ÖÝÖÖ¸ü ×®ÖÙ´ÖŸÖß ÛúÖµÖÔÛúÎ ´ÖÖ†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¯ÖÖò»ÖßÃÖß/•Ö®Ö/2010-11 ×¤ü. 27/05/2011 ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú ÃÖæ“Ö®ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß
ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ
Ã¾ÖÓµÖ¸üÖ•ê ÖÝÖÖ¸ü ˆ³ÖÖ¸üÞÖß“Öê ¥üÂ™üß®Öê ÃÖæ×¿Ö×õÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ¯Öæœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ ÛúÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö Ûêú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
(†¬µÖõÖ ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üßµÖ
¯ÖÏ×¿Ö×õÖŸÖ ²ÖêÛúÖ¸ü µÖæ¾ÖÛúÖÓ®ÖÖ Ã£ÖÖ×®ÖÛú ¸üÖÂ™ÒüßÛéúŸÖ 1. †•ÖÔ¤üÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÛú›æü®Ö ¯Ö×¸ü¯ÖæÞÖÔ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ Ûú•ÖÔ ´ÖÖÝÖÞÖß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
ÝÖšüÆüŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß “Öê ³Öæ×´ÖÛêúŸÖæ®Ö
²ÖÑÛúê “µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö ×¾Ö¢Ö ÃÖÆüÖµµÖ ×´Öôû¾Öæ®Ö ¤üÖÜÖ»Ö Ûêú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×Ã¾ÖÛéúŸÖß“Öê ŸÖÖ¸üÜÖê¯ÖÖÃÖæ®Ö 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öê
)
¤êüÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûú¸üÞÖê †ÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ÛúÖµÖÔ²Ö»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß ¯Öæœüê šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
±úÖê®Ö ÛÎú. 07232 – 242501
1. ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö õÖê¡ÖÖ¿Öß ×®ÖÝÖ›üßŸÖ ˆªÖêÝÖ 2. ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê †¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß ÝÖšü³ŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÛú›æü®Ö
2) ´ÖÖ. ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß
ˆ³ÖÖ¸üÞÖßÃÖÖšüß ºþ. 25 »ÖõÖ Ûú´ÖÖ»ÖŸÖ´Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ´Öæ»ÖÖÜÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê.
†×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ
2. ÃÖê¾ÖÖ ˆªÖêÝÖÖÃÖÖšüß ºþ. 10 »ÖõÖ Ûú´ÖÖ»ÖŸÖ´Ö 3. µÖÖ ´Öæ»ÖÖÜÖŸÖß®ÖÓŸÖ¸ü ÝÖšüßŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÛú›æü®Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Ó Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÓ•Öæ¸üß
ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ ´ÖÓ›üôû,
´ÖµÖÖÔ¤üÖ
×¤ü»Öß ÝÖê»µÖÖÃÖ •µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß“Öê †×¬Ö®Ö ¸üÖÆæü®Ö ´ÖÓ•Öæ¸üß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
´ÖæÜµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´Öæ²Ó Ö‡Ô (
3. ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö õÖê¡ÖÖ¿Öß ×®ÖÝÖ›üßŸÖ ˆªÖêÝÖ ²ÖÑÛú ¿ÖÖÜÖêÛú›êü 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öê ´ÖµÖÖÔ¤üê ŸÖ ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûúºþ®Ö ¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×ÛúµÖ ¯ÖÏ´ÖæÜÖ ´ÆüÞÖæ®Ö )
ˆ³ÖÖ¸üÞÖßÃÖÖšüß ºþ. 25 »ÖõÖ Ûú´ÖÖ»ÖŸÖ´Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ. µÖêŸÖÖŸÖ.
±úÖê®Ö ÛÎú. 022- 22617641
4. ×•Ö»ÆüÖ ÛúÖµÖÔ²Ö»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ®ÖÖ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûêú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖß
®ÖÖ´ÖÓ•Öæ¸üß“Öê ÛúÖ¸üÞÖ ®Ö´Öæ¤ü Ûúºþ®Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÃÖ ŸÖÃÖê Ûúôû×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
5. ²ÖÑÛú ÃŸÖ¸üÖ¾Öºþ®Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ®ÖÖ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûêú»ÖÖ ÝÖê»µÖÖÃÖ ®ÖÖ´ÖÓ•Öæ¸üß“Öê ²ÖÑÛúê ®Öê
®Ö´Öæ¤ü Ûêú»Öê»Öê ÛúÖ¸üÞÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ Ûúôû×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
6. ÜÖÖ¤üß ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ †ÖµÖÖêÝÖÖ“Öê ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú ÃÖæ“Ö®Öê¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×•Ö»ÆüµÖÖÃÖÖšüß
×®Ö¬ÖÖÔ¸üßŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ »ÖÓõÖÖÓÛú“Öê 1:3 ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ Ûú•ÖÔ ´ÖÖÝÖÞÖß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
×Ã¾ÖÛúÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ µÖÖ®ÖæÃÖÖ¸ü ¯Öæ¸üê ¿Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ
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ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÛú›æü®Ö ¯Ö¸üŸÖ Ûú•ÖÔ ´ÖÖÝÖÞÖß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ‘Öê¾Öæ ®ÖµÖê †¿ÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“Öê
¬ÖÖê¸üÞÖ ×®Ö¬ÖÖÔ¸üßŸÖ Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“Öê †®Öæ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê.
7. ²ÖÑÛú ÃŸÖ¸üÖ¾Öºþ®Ö Ûú•ÖÔ´ÖÖÝÖÞÖß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ‡.›üß.¯Öß.
¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ¯ÖæÞÖÔ —ÖÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÑÛú ¿ÖÖÜÖê“Öê ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú•ÖÖÔ“ÖÖ ‹Ûú Æü¯ŸÖÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö
Ûêú»µÖÖ¾Ö¸ü ±úÖµÖ®ÖÖÓØÃÖÝÖ ²ÖÑÛú ¿ÖÖÜÖêÛú›æü®Ö ´ÖÖÙ•Ö®Ö ´Ö®Öß ¤üÖ¾ÖÖ ´ÖÖÝÖÞÖß (
25 ŸÖê 35 ™üŒÛêú †®Öæ¤üÖ®ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÝÖ ) Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê.
8. ®ÖÖê›ü»Ö ²ÖÑÛú ¿ÖÖÜÖêÛú›æü®Ö ´ÖÖÙ•Ö®Ö ´Ö®Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ±úÖµÖ®ÖÖÓØÃÖÝÖ
²ÖÑÛú ¿ÖÖÜÖêÛú›æü®Ö ´ÖÖÙ•Ö®Ö ´Ö®Öß“Öß ¸üŒÛú´Ö ŸÖß®Ö ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ´Öæ¤üŸÖ šêü¾Öß®Öê
( ˆªÖê•ÖÛúÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Öê ) ÝÖãŸÓ Ö¾ÖÞÖæÛú Ûú¸üŸÖê. µÖÖ ¸üÛú´Öê¾Ö¸ü ˆªÖê•ÖÛúÖÃÖ ¾µÖÖ•Ö
×¤ü»Öê •ÖÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß ŸÖ¤ü¾ÖŸÖ“Ö ´ÖÖÙ•Ö®Ö ´Ö®Öß ‹ê¾ÖœüµÖÖ ³ÖÖÝÖÖ¾Ö¸ü
²ÖÑÛúê Ûú›æü®ÖÆüß ˆªÖê•ÖÛúÖÃÖ ¾µÖÖ•Ö †ÖÛúÖ¸ü»Öê •ÖÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß.
9. ´ÖÓ•Öæ¸ü ´ÖÖÙ•Ö®Ö ´Ö®Öß“Öê †®Öæ¤üÖ®Ö ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸üÞÖ 3 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ´Öæ¤üŸÖß®ÖÓŸÖ¸ü
ÛúÖµÖÖÔ®¾ÖßŸÖ µÖÓ¡ÖÖÞÖê“Öê ¯Öæ¾ÖÔ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß®Öê Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. †®Öæ¤üÖ®Ö
ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö 1 ŸÖê 4 ×®ÖÛúÂÖ ×®Ö¬ÖÖÔ¸üßŸÖ Ûêú»Öê»Öê
†ÖÆêüŸÖ :†) Ûú•ÖÖÔ“ÖÖ µÖÖêÝµÖ ×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ Ûêú»µÖÖ“Öß ÜÖÖ¡Öß.
²Ö) ¯ÖÏÛú»¯Ö †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ®Ö´Öæ¤ü Ûêú»Öê®ÖæÃÖÖ¸ü ¸üÖ•ê ÖÝÖÖ¸üÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ
Ûú) ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖÖ“Öê ¾µÖÖÜÖê“ÖÖ ³ÖÓÝÖ ÆüÖ¾ê Öæ ®Ö ¤êüŸÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ / ˆªÖêÝÖ
“ÖÖ»Öæ šêü¾ÖÞÖê.
›ü) ²ÖÑÛú Ûú•ÖÖÔ“Öß ×®ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ ±êú’û
»ÖÖÝÖÞÖÖ¸üß †Ö¾Ö¿µÖÛú ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡ÖÓ :1) ×¾Ö×ÆüŸÖ ®Ö´ÖæÞµÖÖŸÖß»Ö †•ÖÔ ¤üÖ®ê Ö ¯ÖÏŸÖß´Ö¬µÖê
2) ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¿Ö¯ÖŸÖ¯Ö¡Ö ºþ. 100/3) ¿ÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖÜÖ»ÖÖ , ÝÖæÞÖ¯Ö¡ÖßÛúÖ
4) ¸êü¿Ö®Ö ÛúÖ›Ôü , ´ÖŸÖ¤üÖ®Ö ÛúÖ›Ôü , †Ö¬ÖÖ¸ü ÛúÖ›Ôü
5) ×®ÖµÖÖê×•ÖŸÖ •ÖÖÝÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯Öæ¸üÖ¾Öê
6) ×®Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ˆªÖêÝÖÖ“Öê †®Öæ³Ö¾Ö ØÛú¾ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö
7) Ûú•ÖÔ ´ÖÖÝÖÞÖß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ºþ. 1 »ÖõÖÖ¯ÖêõÖÖ ¾Ö¸üß»Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÃÖê ¯ÖÏŒ»¯Ö
†Æü¾ÖÖ»Ö.
8) ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÑÛú ¿ÖÖÜÖê“Öß ÜÖÖŸÖê¯Öæ×ÃŸÖÛúÖ
9) ×¾ÖªæŸÖ ¯Öæ¸ü¾ÖšüÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÃÖ»µÖÖ ŸÖÃÖê ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Öê †®Öæ´ÖŸÖß
¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖ ‘Ö™üÛú µÖÖê•Ö®ÖÖ :†®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö ®Ö¾Ö²ÖÖî¬¤ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ‘Ö™üÛúÖŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÛú›æü®Ö ×•Ö»ÆüÖ ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ ´ÖÖ.
´ÖãÜµÖ
ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß
¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ“Öê 20 Ûú»Ö´Öß ÛúÖµÖÔÛúÎ ´ÖÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÞÖÔ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûêú»µÖÖ¾Ö¸ü
†×¬ÖÛúÖ¸üß
†×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ
Ûú»Ö´Ö 11 † †®¾ÖµÖê †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö 1. ×®Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ »ÖÓõÖÖÓÛú ( ²ÖÑÛú ¿ÖÖÜÖê“ÖÖ »ÖõÖÖÓÛú ) µÖÖ®ÖæÃÖÖ¸ü 1:2 µÖÖ
ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ ´ÖÓ›üôû,

®Ö¾Ö²ÖÖî¬¤ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ®Ó ÖÖ ˆªÖêÝÖ
ˆ³ÖÖ¸üÞÖßÃÖÖšüß ºþ. 50 Æü•ÖÖ¸üÖ“Öê ´ÖµÖÖÔ¤üê ŸÖ
†ÖÙ£ÖÛú ÃÖÆüÖµµÖ Ã£ÖÖ×®ÖÛú ¸üÖÂ™ÒüßµÖÛéúŸÖ ²ÖÑÛúÖ“Öê
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö ×´Öôû¾Öæ®Ö ¤êüÞÖê.
×®ÖÛúÂÖ :- 1) ÝÖÏÖ×´ÖÞÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÙÂÖÛú ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ºþ.
40500/ŸÖ¸ü
¿ÖÆü¸üß
³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÙÂÖÛú ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ºþ.
51500/- †¿Öß †ÖÆêü.
2) ÃÖõÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖêÛú›æü®Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê
®ÖÖ¾ÖÖ“Öê •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖÞÖßŸÖ ¯ÖÏŸÖ
3) ¿ÖÖÃÖ®Ö ¯Öæ¸üÃÛéúŸÖ µÖÖê•Ö®Öê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö
†®Öæ¤üÖ®ÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ®ÖÃÖ»Öê“Öê ‡ŸÖ¸ü
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖÛú›üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö ŸÖÃÖê“Ö Ûú•ÖÔ
¯ÖÏÛú¸üÞÖÖÃÖÖšüß ×®Ö¬ÖÖÔ¸üßŸÖ Ûêú»Öê»Öê ‡ŸÖ¸ü
ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Ö
3

‹ÛúÖŸ´ÖßÛú ´Ö¬Ö´ÖÖ¿ÖÖ¯ÖÖ»Ö®Ö ¯ÖÏ•Ö®Ö®Ö ¾Ö ´Ö¬Ö
ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ - ‹ÛúÖŸ´ÖßÛú ´Ö¬Ö´ÖÖ¿ÖÖ¯ÖÖ»Ö®Ö
¯ÖÏ•Ö®Ö®Ö ¾Ö ´Ö¬Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö µÖÖê•Ö®Öê †ÓŸÖÝÖÔŸÖ
¿ÖêŸÖÛú-µÖÖÓ®ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖŸÖ 30ŸÖê 40
™üŒÛêú ‹ê¾ÖœüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ×´Öôû¾Öã®Ö ¤êüÞµÖÖ“Öê
¥üÂ™üß®Öê.
1. ¿ÖêŸÖÛú-µÖÖÓ®ÖÖ ´Ö¬Ö¯ÖÖôû ´ÆüÞÖã®Ö 10 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öê
¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ¤êüÞÖê.
2. ¯ÖÏ×¿Ö×õÖŸÖ ´Ö¬Ö¯ÖÖôû µÖÖÓ®ÖÖ ´Ö¬Ö´ÖÖ¿ÖÖ¯ÖÖ»Ö®Ö
ˆªÖêÝÖ ÃÖã¹ý Ûú¸üÞÖêÃÖÖšüß ²ÖÑÛúê Ûú›êü ŸµÖÖÓ“Öê Ûú•ÖÔ
´ÖÖÞÖß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¹ý®Ö ¯ÖÖšü×¾ÖÞÖê.
3. ŸÖÖÓ×¡ÖÛú Ûú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÛú›ãü®Ö ´Ö¬Ö´ÖÖ¿ÖÖ¯ÖÖ»Ö®Ö
ˆªÖêÝÖ ÃÖã¹ý Ûêú»Öê»µÖÖ ´Ö¬Ö¯ÖÖôûÖÃÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê
†›üß †›ü“Ö®Öß ÃÖÖê›ü×¾ÖÞµÖÖ“Öê ¥üÂ™üß®Öê ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö
Ûú¸üÞÖê.
4. ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ×®Ö¬ÖÖÔ¸üßŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ Æü´Öß ³ÖÖ¾ÖÖŸÖ
(¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ ¤ü¸ü ¹ý.160/- ¯ÖÏŸÖß ×Ûú»ÖÖê ´Ö¬ÖÖÃÖÖšüß
)´Ö¬Ö ‘Öê¾Öã®Ö ŸÖÖê ´Ö¬Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Ö®ÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ®ÖÖ

¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×Ã¾ÖÛúÖ¸ü»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü 8 ŸÖê 10 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öê ´Öæ¤üŸÖßŸÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖê
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ²ÖÑÛúê Ûú›êü ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûúºþ®Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.
2. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †£ÖÔ ÃÖÆüµµÖ ¤êüÞÖÖ·µÖÖ ²ÖÑÛú ¿ÖÖÜÖêÛú›æü®Ö Ûú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûúºþ®Ö
100 ™üŒÛêú Ûú•ÖÖÔ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ Ûêú»µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ²ÖÑÛúê Ûú›æü®Ö ¯Ö×¸ü×¿ÖÂšü ÛÎú.-3 “Öê
×¾Ö×ÆüŸÖ ®Ö´ÖãÞµÖÖŸÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ × Ö×ÆüŸÖß ¯ÖÖšü×¾Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö ˆªÖê•ÖÛú
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ®Öê †®Öæ¤üÖ®Ö ´ÖÖÝÖÞÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖÓ²ÖÓ×¬Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ
¯ÖæÞÖÔ Ûúºþ®Ö ×¤ü»µÖÖ¾Ö¸ü†®Öæ¤üÖ®Ö ´ÖÖÝÖÞÖßÃÖÖšüß »ÖÖÝÖÞÖÖ¸üß ¸üŒÛú´Ö ´ÖÓ›üôûÖ“Öê
´ÖãÜµÖ Ûú“Öê¸üßÛú›êü ´ÖÖÝÖÞÖß Ûêú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
3. ÃÖ¤ü¸üÆüæ ´ÖÖÝÖÞÖß ®ÖæÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›æü®Ö ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ´ÖæÜµÖ Ûú“Öê¸üßÃÖ ×®Ö¬Öß
ˆ¯Ö»Ö²Ö¬Ö Ûúºþ®Ö ×¤ü»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ´ÖãÜµÖ Ûú“Öê¸üßÛú›æü®Ö ×•Ö»ÆüÖ
Ûú“Öê¸üßÃÖ †®Öã¤üÖ®Ö ×®Ö¬Öß ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûúºþ®Ö ¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
4. ˆªÖê•ÖÛúÖÃÖ ²ÖÑÛúê ®Öê ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûêú»Öê»µÖÖ Ûú•ÖÖÔ¾Ö¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ Ûëú×¦üµÖ
ÃÖÆüÖµµÖÖŸÖæ®Ö ¸üŒÛú´Ö ºþ. 10000/- ¯ÖµÖÕŸÖ †£Ö¾ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú•ÖÖÔ“µÖÖ 50
™üŒÛêú ¯ÖîÛúß Ûú´Öß †ÃÖ»Öê»Öß ¸üŒÛú´Ö »ÖÖ³Ö¬ÖÖ¸üÛúÖÃÖ †®Öã¤üÖ®Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ
´ÖÓ•Öæ¸ü Ûúºþ®Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÑÛú ¿ÖÖÜÖêÃÖ Æüß ¸üŒÛú´Ö ´Öã¤ü»Ö Ûú•ÖÖÔ¯ÖÖê™üß •Ö´ÖÖ
‘ÖêÞÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
5. ×Æü ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê.
मधमाशा

पालन

हा

उ?योग

शेतीपरू क

उ?योग

आहे.

मधमाशापालन उ?योग शेतक-यांने fयांचे शेतावर सq
ु केDयास
फुलवगrय असलेल पके यात फळझाडे, फळभा;या, भा;यांची
tबयाने, डाळी वगrय पके, तेल tबया पके तण
ृ धuय ्, फुलझाडे व
शेतीतील इतर पके, आwण जंगल वनपती ह सवE पके मधमाशा
पालनासाठb उपय
ु त पके आहेत. शेतक-यांने fयांचे शेतावर मधमाशा
पालन

उ?योग

सZ
ु

केDयास

परागीभवनाxदारे

शेतीपके,

फळबागायती, पका]या उfपादनात भरव वाढ होणेस सहायभत
ु होते.
Vशवाय मधाचेसाठb Z.

160/-

\कलो हमी भाव मध मंडळामाफEत

खरे द केले जातात.
मधमाशा पालन हा उ?योग शेती उ?योगाशी परु क उ?योग
असDयामळ
ु े व शेती उfपादनात हा उ?योग केDयास शेतीत भरव
वZपात उfपादनात वाढ होते.

´ÖæÜµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´Öæ²Ó Ö‡Ô (
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×ÛúµÖ ¯ÖÏ´ÖæÜÖ ´ÆüÞÖæ®Ö )
±úÖê®Ö ÛÎú. 022- 22617641

×•Ö»ÆüÖ ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ ´ÖÖ.
´ÖãÜµÖ
ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß
†×¬ÖÛúÖ¸üß
†×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ
ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ ´ÖÓ›üôû,
´ÖæÜµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´Öæ²Ó Ö‡Ô (
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×ÛúµÖ ¯ÖÏ´ÖæÜÖ ´ÆüÞÖæ®Ö )
±úÖê®Ö ÛÎú. 022- 22617641
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¯ÖÖšü×¾ÖÞÖê.
¯ÖÞÖ®Ö ÛúÖµÖÔÛúÎ ´Ö ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üßÃÖÖšüß ´ÖÓ›üôûÖÃÖÖšüß
†Ö¸ü×õÖŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖß ˆŸ¯ÖÖ¤üßŸÖ
¾ÖÃŸÖã“Ó Öß ÜÖ¸êü¤üß ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖ†Ö¸ü×õÖŸÖ ˆªÖêÝÖ ÃÖã×“ÖŸÖß»Ö ˆªÖê•ÖÛúÖÓ®ÖÖ
(´ÖÓ›üôûÖÛú›êü µÖã×®Ö™ü ®ÖÖë¤üÞÖß Ûêú»Öê»Öê ) ˆŸ¯ÖÖ¤üßŸÖ
´ÖÖ»ÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖ×ÛúµÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšü ×´Öôû¾Öã®Ö ¤êüÞÖê
¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“Öê ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ÜÖ¸êü¤üß ×¾Ö³ÖÝÖÖÛú›ãü®Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÂÖá
¤ü¸ü×®Ö×¿“ÖŸÖß Ûú¹ý®Ö ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü
ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖÓ“Öß ÜÖ¸êü¤üß Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê ŸÖÃÖê“Ö
×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃÖ×ÛúµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ®ÖÖ µÖÖ
×®ÖµÖÓ¡ÖßŸÖ ¤ü¸üÖŸÖ ÜÖ¸êü¤üßÛú¸üÞÖê“Öê ¥üÂ™üß®Öê
¯ÖÏÖ¬ÖÖ®µÖÛÎú´Ö ¯ÖÏÖ¬ÖÖ®µÖÛÎú´Ö ¤êüÞÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¬ÖÖê¸üÞÖ
†ÖÆêü.
ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖß ¾ÖÃŸÖã ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Öê :1. ±úÖ‡Ô»Ö Ûú¾Æü¸ü, ±úÖ‡Ô»Ö ²ÖÖê›üÔ , ÛêúÃÖ²ÖÖê›üÔ , 2.
ÃÖÖ²ÖÞÖ, ×±ú®Öê»Ö 3. ²Öò¸üê Ûú, ²»ÖÑÛúê ™ü . 4.
ÝÖÖ¤üß,ˆ¿Öß, ¾Ö ˆ¿Öß Ûú¾Æü¸ü. 5. ‘ÖÖëÝÖ›üµÖÖ,
ÛúÖÓ²Öôûß, 6. ÃÖÖÝÖ¾ÖÖÞÖß ±úÙ®Ö“Ö¸ü. 7.›üÃ™ü¸ü.
8. ¤üÖ¸ê üÜÖÓ›ü. 9. ´ÖêÞÖ²Ö¢Öß

1. ´ÖÓ›üôûÖÛú›ãü®Ö »ÖÖ³ÖÖ®¾ÖßŸÖ ˆªÖê•ÖÛúÖÓ®Öß µÖã×®Ö™ü ®ÖÖë¤üÞÖß“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ
¯Ö¸üß¯ÖãÞÖÔ ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ®Öß¿Öß ¤üÖÜÖ»Ö Ûêú»µÖÖ¾Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ Ûú“Öê¸üß“Öê †×¬ÖÛúÖ¸üß
×¿Ö±úÖ¸üÃÖßÃÖÆü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öê †ÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÞÖê.
2. µÖã×®Ö™ü ®ÖÖë¤üÞÖß Ûêú»Öê»µÖÖ ˆªÖê•ÖÛúÖÓÛú›ãü®Ö ŸµÖÖÓ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖÓ“Öß
ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö õÖ´ÖŸÖÖ (¾ÖÖÙÂÖÛú) “Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÓ›üôûÖ“Ó Öê ´ÖãÜµÖ Ûú“Öê¸üßÃÖ
¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
3. ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †¿ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®®ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖÖÛìú™üàÝÖ ×´Öôãû®Ö
¤êüÞÖê“Öê ¥üÂ™üß®Öê ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûêú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
4. ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÝÖÏÖÆüÛú ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ÜÖ¸êü¤üß Ûú›ãü®Ö †Öò›üÔ ¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ
ˆªÖê•ÖÛúÖ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖ“Öê ®Ö´Öã®Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÝÖÏÖÆüÛú ³ÖÖÓ›üÖ¸ü
ÜÖ¸êü¤üß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÃÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“Öê ÛúÖ´Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¹ý®Ö ¯ÖÖšü×¾ÖÞÖê²ÖÖ²ÖŸÖ
ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê.

´ÖÖ.
´ÖãÜµÖ
ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß
†×¬ÖÛúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ
ÜÖÖ¤üß ¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÖêªÖêÝÖ ´ÖÓ›üôû,
´ÖæÜµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´Öæ²Ó Ö‡Ô (
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×ÛúµÖ ¯ÖÏ´ÖæÜÖ ´ÆüÞÖæ®Ö )
±úÖê®Ö ÛÎú. 022- 22617641

िजDहा =ामो?योग अoधकार
यवतमाळ

