´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ã¯Ö¬ÖÖÔÖ´Ö éúÂÖß ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö
¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ Öê´Ö»Öê»µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸ü µÖÖÓ“ÖêÃÖÖšüß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖã“ÖÖÖ (ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖ)
1. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ã¯Ö¬ÖÖÔÖ´Ö éúÂÖß ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ã¯Ö¬ÖÖÔÖ´Ö éúÂÖß ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯Ö ÆüÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ²ÖÑú ÃÖÆüÖµµÖßŸÖ ¯ÖÏú»¯Ö †ÃÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö 33 ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬µÖê
ŸÖßÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖê“ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö×Æü»µÖÖ ™ü¯¯µÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö 10 ×•Ö»Æêü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ™ü¯¯µÖÖ´Ö¬µÖê 11 ×•Ö»Æêü ¾Ö ×ŸÖÃÖ·µÖÖ
™ü¯¯µÖÖ´Ö¬µÖê 12 ×•Ö»ÊÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö. ¯ÖÏú»¯ÖÖ“ÖÖ ‹æúÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖêŸÖß
¾Ö ¿ÖêŸÖß¿Öß ÃÖÓ»ÖÖ Öê¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê, ¿ÖêŸÖ´ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê ¾Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêš ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ
¤êüÖê †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü. †¿Öß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¿ÖêŸÖ´ÖÖ»ÖÖÃÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ³ÖÖ¾Ö ×´Öôæû ¿Öêú»Ö. ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“ÖÖ
²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšêüŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê“Öê ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ÃÖ¬µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê
ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖµÖÖÔµÖß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖß»Ö. ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖß ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖÖß
†Ö¬Öã×Öú ¿ÖêŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö, ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÆü»Öß ¾Ö ¿ÖêŸÖßŸÖß»Ö ¯Ö£Ö¤ü¿Öá
¯ÖÏµÖÖêÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß ‡. ˆ¯ÖÎú´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖß»Ö.
2. ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê ×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú ˆ§üßÂ™ü:
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öß ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê, ŸµÖÖÓ“Öê ×Ö¾¾Öôû ˆŸ¯Ö®Ö ¾ÖÖœü×¾ÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšêüŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê
Æêü ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê ×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú ˆ§üßÂ™ü †ÖÆêü.
3. ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÃÖÖšüß“Öß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê/ †Æü¾ÖÖ»Ö:
¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ Öê´ÖÖæú êú»Öê»µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü µÖÖÖß †×¬Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏú»¯Ö
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¯ÖãÛÃŸÖúÖ (PIP) ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™êü, ‹úÖÛŸ´Öú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öã»µÖÖÓúÖ †³µÖÖÃÖ
†Æü¾ÖÖ»Ö (IESA), »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏú»¯Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ´ÖÖÖÔ¤üÙ¿ÖúÖ ¾Ö †µÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ´ÖÖÖÔ¿ÖÔú ¯ÖãÛÃŸÖúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
4. ‹úÖÛŸ´Öú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öã»µÖÖÓúÖ †³µÖÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö (IESA) ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ (ESMF):
‹úÖÛŸ´Öú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öã»µÖÖÓúÖ †³µÖÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö (IESA) ´Ö¬µÖê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÃÖãÖ ŸÖÖê ¯ÖÏú»¯Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖ úÖÖÃÖÖšüß ×¤ü¿ÖÖ¤ü¿ÖÔú †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ,
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¾Ö úÖµÖÖÔ¾ÖµÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ™ü¯¯µÖÖÓ´Ö¬µÖê ESMF ÖãÃÖÖ¸ü ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ESMF ÃÖ¾ÖÔ
ˆ¯Ö¯ÖÏú»¯ÖÖÓÖÖ »ÖÖÖæ †ÃÖãÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏú»¯Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê (FPP) ú¸üß»Ö.
5. IESA “Öê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´Öã»µÖÖÓúÖ:
ÃÖ¤ü¸üÆæü ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ“Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öã»µÖÖÓúÖ
ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Öãôêû ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ¾Ö¸ü †×ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öß ÆüÖÖß ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÖÃÖ ¾Ö ¤ãü»ÖÔ×ÖŸÖ ‘Ö™üúÖÓ¾Ö¸ü †×ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. Øú²ÖÆãüÖÖ µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Öãôêû ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¾Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖ ¤üÖêÆüß²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖß»Ö. ŸÖ¸üßÃÖã¬¤üÖ †ÃÖê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †³ÖÖ¾ÖÖÖê ¤êüÖß»Ö ÆüÖê‰ú ÖµÖêŸÖ
´ÆüÖæÖ µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ ¾Ö Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ¬µÖÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
6. ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸üÖÓÖß ¬µÖÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ²ÖÖ²Öß :
 ²ÖÖ×¬ÖŸÖ ãú™æÓü²ÖÖÖÖ ÖãúÃÖÖÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
´ÖÖ»ÖúßÆüŒú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß
 ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê ±úÖµÖ¤êü ×´ÖôûÖ¾ÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß.
 †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖêÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ˆ¯Ö¯ÖÏú»¯Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖßÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ¥üÂ™üßÖê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öß
úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß.

 ´Öé¤üÖ, ÃÖã´Ö †®Ö¦ü¾µÖê ¾Ö ˆ¯Ö¦ü¾Öß ×ú›üà“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ •µÖÖ«üÖ¸êü ú´ÖßŸÖú´Öß
×Ö×¾ÖÂ™üÖÓ´Ö¬µÖê ¿ÖêŸÖß´Ö¬µÖê •ÖÖ¤üÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ¾Ö¸üÆüß †×ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
 ¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü †×¬ÖúÖ¸üß, ÃÖÓ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê Öê¡ÖßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß, ˆŸ¯ÖÖ¤üú ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ, ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖß»Ö
»ÖÖ³ÖÖ£Öá ŸÖÃÖê“Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß µÖÖÓ“µÖÖ Ö´ÖŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖßÃÖÖšüß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö.
 ¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ÃÖÓÃ£ÖÖ, ˆ¯Ö ¯Öú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ Ö¾µÖÖÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ
µÖÓ¡ÖÖÖ.
 ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖÖšüß“Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¾Ö ²ÖÖÊ ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ´Öã»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ (¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖÎú´ÖÖÃÖÆü)
 IESA †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ×ÖÂúÂÖÔ ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üÖê.
(×™ü¯Ö: ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“Öê ¥üÂ™üßÖê ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸üÖÓÖß ¾Ö¸ ˆ»»ÖêÖ êú»Öêü»µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú
²ÖÖ²Öà“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üÖ¾ÖÖ)

7. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏú»¯Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öê (FPP) ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖ:
FPP “Öê ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸üÖÖß ÃÖÓ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏú»¯Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß úÖ (PIUs) µÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ»»ÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ. ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¯ÖÏú»¯Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ˆ¯Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆüÖµµÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
²ÖÖ²Öß ¾Ö ˆ¯Ö¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÃÖÖ¾Öß.
8. FPP “Öß “ÖÖôûÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ±úÖò´ÖÔÃÖ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ:
IESA †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖ ÃÖÆüÖ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü FPP “Öê ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖ ŸÖê ´ÖÓ•Öã¸üß µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ™ü¯¯µÖÖÓ´Ö¬µÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»µÖÖ “ÖÖôûÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸üÖÓÖß ú¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê ±úÖò´ÖÔÃÖÆüß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
ÃÖ¤ü¸ü“Öê ±úÖò´ÖÔÃÖ ES 1, ES 2, ES 3, ES 4, ES 5 µÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ×¤ü»Öê †ÃÖæÖ ŸÖê ˆ¯Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ×ÖµÖÖê•ÖÖ,
¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß, †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß¯Öæ¾ÖÔ ŸÖµÖÖ¸üß, ¯ÖÏú»¯Ö ¯Öæ¾ÖÔ-úÖµÖÖÔ¾ÖµÖÖ ¾Ö ¯ÖÏú»¯Ö úÖµÖÖÔ¾ÖµÖÖ µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ™ü¯¯µÖÖÓÃÖÖšüß †ÖÆêüŸÖ.
9. ˆ¯Ö¯ÖÏú»¯ÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß:
ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸üÖÓÖß ú¸üÖ¸ü¯Ö¡ÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ¾ÖêôêûŸÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÖß ˆ¯Ö ¯ÖÏú»¯Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ÃÖÓ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß úÖµÖÖÔ»ÖµÖê, ¯ÖÏú»¯Ö
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß úÖ ¾Ö ¯ÖÏú»¯Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖ úÖ µÖÖÓ“Öê¿Öß ÃÖ´Ö¾ÖµÖ šêü‰úÖ úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê.
10. ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖ²Öß:
¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö •Ö¸üß ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üßÃÖã¬¤üÖ ÖÖ»Öß»Ö
²ÖÖ²Öß ¬µÖÖÖÖŸÖ ‘µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
†. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú ²ÖÖ²Öß:
 ˆ¯Ö¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖêú úÖ´Öê Æüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ úÖÆüß
´Öã§üÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †ÖÆüêŸÖ.
 Ö×¾ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ˆ¤üÖ: ¿ÖêŸÖú¸üß ÃÖÖ´Öã×Æüú ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ, ÖÖê¤üÖ´Öê ‡. “Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
ú¸üŸÖÖÖÖ Æüß ×šüúÖÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¿ÖêŸÖ´ÖÖ»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ“Öê Öê¡ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ •Ö¾Öôû ¾Ö ¯ÖŒŒµÖÖ ¸üÃŸµÖÖÖß •ÖÖê›ü»Öê»Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ.
 ˆ¯Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖÖšüß“Öß •Ö´ÖßÖ Æüß •ÖÓÖ»Ö •Ö´ÖßÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓ¸ü×ÖŸÖ •Ö´ÖßÖ †ÃÖæ ÖµÖê. ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬µÖê †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüÖÓ´Ö¬µÖê“Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖÖê •Ö´ÖßÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüÖ ²Ö¤ü»Ö, Ö×¾ÖÖ •Ö×´ÖÖß“Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ Øú¾ÖÖ
»ÖÖêú¾ÖÃŸÖß»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¬ÖÖêúÖ ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖ ÖÖÆüß.
 ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ êú»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖ´ÖÖ»ÖÖ“Öß ×¾ÖÎúß ¾ÖÖœêü»Ö, ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘ÖÖú“Ö·µÖÖ´Ö¬µÖêÆüß ¾ÖÖœü ÆüÖê‡Ô»Ö ´ÆüÖæÖ
†Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ‘ÖÖú“Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öß †ÖÆêü.

 ¿ÖêŸÖß ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬Öß»Ö ²Ö¤ü»Ö ¾Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÖœüŸµÖÖ ÃÖÓ¬Öà´Öãôêû •ÖÖ¤üÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓú›æüÖ
¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖê ¾Ö †ÖîÂÖ¬Öê µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾ÖÖœüµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß IESA †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ‹úÖÛŸ´Öú ´Öé¤üÖ,
ÃÖã´Ö †®Ö¦ü¾µÖê ¾Ö ˆ¯Ö¦ü¾Öß ×ú›üà“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü.
 ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖ“Öê ¥üÂ™üßÖê ¯ÖµÖÖÔµÖß ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¯Öæ¸üú ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ˆ¯Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖß»Ö
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ú¸üÖ¾ÖÖ.
²Ö. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖ²Öß:
 ¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÓ´Öãôêû »ÖÖêúÖÓ“Öê ×¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß¤êüÖß»Ö ‹ÖÖ¤êü úÖ´Ö ÆüÖŸÖß
‘ÖêŸÖÖÖÖ †ÃÖÖ ´Öã§üÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ“Ö ŸÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ IESA †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü.
 ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ Ã£ÖÖ×Öú »ÖÖêúÖÓ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß †×ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖ¸üßÃÖã¬¤üÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê
Ã£ÖÖ×Öú »ÖÖêúÖÓÖÖ ×¾ÖÂÖê¿ÖŸÖ: †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö †µÖ ¤ãü»ÖÔ×ÖŸÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê »ÖÖ³Ö ×´ÖôûÖ¾ÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ
ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
 ¯ÖÏú»¯Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß´Öãôêû »ÖÖ³ÖÖ£µÖá“Öê †Ö¸üÖêµÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †¯ÖÏŸµÖÖ×¸üŸµÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê
†¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
 ¯ÖÏú»¯Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß´Öãôêû ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ÆüÖê‰úÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüÖÓ´Ö¬Öß»Ö
ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœêü»Ö.
(×™ü¯Ö: ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸ÖÖß FPP ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üŸÖÖÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ²ÖÖ²Öß ¬µÖÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß)

11. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö †µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾Ö »ÖÖ³Ö:
 ¯ÖÏú»¯ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö †µÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö »ÖÆüÖÖ ¾Ö ×ÃÖ´ÖÖÓŸÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ŸÖÃÖê“Ö ³Öæ´ÖßÆüßÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ¾Ö †µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖÆüß
×´ÖôûÖê †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸ü, ÃÖÓ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯Öü¯ÖÏú»¯ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖ
×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ‹ÖÖªÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú ¯ÖÏú»¯ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö Ö¸üß²Ö, ¤ãü»ÖÔ×ÖŸÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ ×úŸÖß
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ Æêü †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. †×¬Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏú»¯Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¯ÖãÛÃŸÖêúŸÖß»Ö (PIP) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ
¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Æê ¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖÖÆüÖ¾Öê.
 ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖß»Ö †Öêú ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ´Ö¬µÖê »ÖÖêú ÃÖÓ‘Ö™üÖ ¾Ö »ÖÖêú ÃÖÆü³ÖÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. »ÖÖêú ÃÖÓ‘Ö™üÖ ¾Ö »ÖÖêú ÃÖÆü³ÖÖÖ Æüß ‹ú
¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÃÖæÖ µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê´Ö¬µÖê ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß ¾Ö¸ü ˆ»»ÖêÖ êú»Öê»µÖÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾Öê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü
¯ÖÏú»¯Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß úÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ“Öê µÖÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ ú¹ýÖ †¿ÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
 ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿Ö •Ö¸üß ÆüÖŸÖÖôûÖê ¿ÖŒµÖ ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß úÖÆüß ¯ÖÏ¿Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖê ÆüÖŸÖÖôûŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ¿ÖÖÃÖ×úµÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ŸµÖÖÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ Ã¡Öß - ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬µÖê •µÖÖ ²ÖÖ²Öß ÃÖã“Ö×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê:
²ÖÖ•ÖÖ¸ü †Ö¾ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê, Ã¾ÖµÖÓÃÖÆüÖµµÖŸÖÖ Ö™üÖÓÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ´Ö¬µÖê
ÃÖÆü³ÖÖÖß ú¹ýÖ ‘ÖêÖê ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüêÖê,
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ
ú¸üÖê ¾Ö µÖÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Öîšüúß´Ö¬µÖê ŸµÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖê.
 ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß“Öê ˆ×ªÂ™ü ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖà“ÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê ¯ÖÏú»¯ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüÖê ÆüÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬µÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ¬Öß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ •ÖÖÖéŸÖß ú¸üÖê, ¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ö™ü, ÃÖÓÃ£ÖÖ (ˆ¤üÖ: CIG, FIG,
PA, FCSC, APMC) ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖê ¾Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö™ü ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
¾ÖÖœü×¾ÖÖê, ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖî¿Ö»µÖÖÓ“Öß ¾Öé¬¤üß ú¸üÖê, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖßÓ“ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšêüŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß

ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¤êüÖê µÖÖ úÖÆüß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. CIG, FIG, PA †ÃÖê Ö™ü ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
 ¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¿ÖêŸÖß, ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö£Ö¤ü¿Öá ˆ¯ÖÎú´Ö, ¯Ö£Ö¤ü¿Öá ¯»ÖòÖ™üÃÖ, ±úôû²ÖÖÖ »ÖÖÖ¾Ö›ü ‡. ÆüÖŸÖß ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
†ÃÖæÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸ÖÓÖß †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö †µÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ‘Ö™üú ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
 ¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ÃÖÓ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß, »ÖÖ³ÖÖ£Öá ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú »ÖÖ³ÖÖ£Öá µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ
µÖ¿ÖÛÃ¾ÖŸÖê´Ö¬µÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓ“ÖêÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö, úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ, ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÆü»Öß ‡. “Öê
†ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †¿ÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö †µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ.

12. ¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾Ö³ÖÖÖ (ºÉÆºlÉÉi¨ÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ)
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Ê´É¹ÉªÉEò ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ×¾ÖÂÖµÖú ²ÖÖ²Öà“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß µÖÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ |ÉEò±{É ÃÖ´Ö¾ÖµÖ EòIÉ ªÉÉÆxÉÒ ªÉlÉÉäÊSÉiÉ EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ. ªÉÉ
|ÉEò±{ÉÉºÉÉ`öÒ |ÉEò±{É ÃÖ´Ö¾ÖµÖ EòIÉ SªÉÉ +JÉiªÉÉ®úÒiÉ ´ÉäMÉ³ýÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ×¾Ö³ÖÖÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´É¶Éä¹ÉYÉ +ÉÊhÉ BEò {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Ê´É¶Éä¹ÉYÉ ®úÉ½þiÉÒ±É +ÉÊhÉ iÉä
ÃÖÓ»ÖÖ |ÉEò±{É +Æ¨É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ EòIÉÖÓ“µÖÖ ºÉÆ{ÉEòÉÇiÉ ®úÉ½ÚþxÉ úÖ´Ö ú¸üŸÖß»Ö ¾Ö +É´É¶ªÉEò iÉä ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ Eò®úiÉÒ±É.
ŸÖÃÖê“Ö ŸÖßÖ ÃÖÓ»ÖÖ |ÉEò±{É +Æ¨É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ úÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´Ö ¯ÖÖÆüÖµÖÖÃÖÖšüß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß Öê´ÖÖæú ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. Æêü †×¬ÖúÖ¸üß ={É-|ÉEò±{É ºiÉ®úÉ´É®úÒ±É VÉxÉ-VÉÉMÉÞiÉÒ,
»ÖÖêú ÃÖÓ‘Ö™üÖ ´É {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¾Ö ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ²ÖÖ²Öß ¾Ö µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ |É¶xÉÉÆSÉÒ
ºÉÉäb÷´ÉhÉÚEò µÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ·µÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö |ÉEò±{ÉÉÓŸÖß»Ö ˆ¯Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸ü
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü †ÃÖæÖ VÉxÉ-VÉÉMÉÞiÉÒ, »ÖÖêú ÃÖÓ‘Ö™üÖ ‡. ÃÖÖšüß ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: +Æ¨É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ¨ÉvªÉä
¨ÉÊ½þ±ÉÉ, +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ, †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö †µÖ ¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ »ÖÖ³Ö ×´Öôû¾ÖæÖ
¤êüµÖÖÃÖÖšüß iªÉÉÆSÉä ºÉ½þEòÉªÉÇ PÉähªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
S/D
(¾Æüß. ¾Æüß. ¾Öîª)
¯ÖÏú»¯Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Öú
´ÖÆüÖ¸ÖÂ™Òü Ã¯Ö¬ÖÖÔÖ´Ö éúÂÖß ×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏú»¯Ö

×¤ü. 21/01/2011
×™ü¯Ö:

1. ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖã“ÖÖÖÓÖÖ ´ÖÖ. ¯ÖÏú»¯Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Öú µÖÖÓÖß ´ÖÓ•Öæ¸üß ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖã“ÖÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ŸÖ–Ö, ¯ÖßÃÖßµÖã µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
2. ÖÖê›ü»Ö †×¬ÖúÖ¸üß- ¯ÖÏ†Óú, éúÂÖß, éúÂÖß ¯ÖÖÖ ¾Ö ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ µÖÖÓÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖã“ÖÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃŸÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü.
3. ¯ÖÏ†Óú, éúÂÖß, éúÂÖß ¯ÖÖÖ ¾Ö ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ Öê´ÖÖæú ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ´ÖÖ. ¯ÖÏú»¯Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Öú µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆüß×Ö¿Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖã“ÖÖÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.

***

