´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¬ÖÖê¸üÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö
ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö,
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú : ™üß†Ö¸ü‹−Ö-09/¯ÖÏ.Îú.39/09/12-†,
×¤ü−ÖÖÓú : 23 ÃÖ¯™ëü²Ö¸üü, 2011
¾ÖÖ“ÖÖ : 1) ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ úÖÙ´Öú ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö –ÖÖ¯Ö−Ö Îú.13024/1/
2008 - ™üß†Ö¸ü•Öß-1, ×¤ü.5.9.2008
2) µÖ¿Ö¤üÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê †.¿ÖÖ.¯Ö¡Ö Îú.²Öß†Öê‹ÃÖ™üß-‹›üß‹´Ö/2011/‹ÃÖ™üß¯Öß, ×¤ü.6.4.2011
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ :

¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃÖê¾ÖêŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü¾Öæ−Ö ÷Ö×ŸÖ´ÖÖ−Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ÆüÖêµÖÖú×¸üŸÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö

ÃÖ¾ÖÔ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß¾ÖéÓ¤ü µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ŸÖÖÓ×¡Öú
²Ö¤ü»ÖÖÓ´Öãôêû ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †Ö¾ÆüÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖÖê ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸üß
»Ö¾Ö×“ÖúŸÖÖ ÃÖÖ¬µÖ ú¸üÖê µÖÖÃÖÖšüß ¤êüÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê ÷Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ÃÖ¬µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê úÖµÖÔ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê, ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ‹úÃÖæ¡ÖŸÖÖ †ÖÖæ−Ö ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü. µÖÖ¥üÂ™üß−Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¬ÖÖê¸üÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¬Öß−Ö ÆüÖêŸÖÖ.
¸üÖ•µÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ú»¯Ö−ÖêŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²Öß ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêüŸÖ- ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
†ÃÖê»Ö, ü¯ÖÏÛ¿ÖÖÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ ×¤ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö, ÷Ö¸ü•ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬Ö−Ö
×¾ÖúÖÃÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ •ÖÖê›ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö, ÃÖ¬µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öê ²Öôûú™üßú¸üÖ ¾Ö
µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖ¿Ö¤üÖ Æüß ×¿ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö úÖµÖÔ¸üŸÖ ¸üÖÆüß»Ö, ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖ¿Ö¤üÖ»ÖÖ ÃÖÓ»Ö÷−Ö †ÃÖŸÖß»Ö, †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖ, ×¾Ö³ÖÖ×÷ÖµÖ ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß
ú¸üÖê, ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖÖ ¤êüÖê, ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ŸÖê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÃŸÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÓ“Öß −Öê´ÖÖãú
ú¸üÖê, ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ×−ÖµÖ´ÖÖÓ¿Öß ×−Ö÷Ö›üßŸÖ ú¸üÖê, ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
¤êüµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸üü ú¸üÖê ¾Ö †Ö¸üÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß †£ÖÔÃÖÓ»ú¯ÖßµÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê.
ü¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¬ÖÖê¸üÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ−Öê
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê †ÖŸÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
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¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ :
1.
1.1

¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¬ÖÖê¸üÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¬ÖÖê¸üÖ úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ. ´ÖãµÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ¸üÖ•µÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ éúŸÖß
¤ü»Ö (State Training Task Force) Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¤üÃµÖ
†ÃÖŸÖß»Ö.
´ÖãµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö - †¬µÖÖ
†.´Öã.ÃÖ./¯ÖÏ. ÃÖ. (ÃÖê¾ÖÖ), ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö - ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ
†.´Öã.ÃÖ./¯ÖÏ. ÃÖ./ÃÖ×“Ö¾Ö (¯ÖÏ.ÃÖã. ¾Ö ¸ü. ¾Ö úÖ.), ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö- ÃÖ¤üÃµÖ
†.´Öã.ÃÖ./¯ÖÏ. ÃÖ./ÃÖ×“Ö¾Ö, ÷ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö- ÃÖ¤üÃµÖ
†.´Öã.ÃÖ./¯ÖÏ. ÃÖ./ÃÖ×“Ö¾Ö, −Ö÷Ö¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö- ÃÖ¤üÃµÖ
†.´Öã.ÃÖ./¯ÖÏ. ÃÖ./ÃÖ×“Ö¾Ö, ´ÖÆüÃÖæ»Ö- ÃÖ¤üÃµÖ
†.´Öã.ÃÖ./¯ÖÏ. ÃÖ./ÃÖ×“Ö¾Ö, ×¾Ö¢Ö- ÃÖ¤üÃµÖ
†.´Öã.ÃÖ./¯ÖÏ. ÃÖ./ÃÖ×“Ö¾Ö, ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö- ÃÖ¤üÃµÖ
†.´Öã.ÃÖ./¯ÖÏ. ÃÖ./ÃÖ×“Ö¾Ö, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú †Ö¸üÖê÷µÖ- ÃÖ¤üÃµÖ
†.´Öã.ÃÖ./¯ÖÏ. ÃÖ./ÃÖ×“Ö¾Ö, ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖÖÖ- ÃÖ¤üÃµÖ
¯ÖÖê×»ÖÃÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú- ÃÖ¤üÃµÖ
¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ´ÖãµÖ ¾Ö−ÖÃÖÓ¸üÖú (¾Ö−Ö²Ö»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ)- ÃÖ¤üÃµÖ
´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú, µÖ¿Ö¤Ö - ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
µÖÖ éúŸÖß ¤ü»ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖê»Ö ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü ¤ü»ÖÖ“Öß ²Öîšüú †¬µÖÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖê−Öê

†Ö¾Ö¿µÖúŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ¤ü»ÖÖ“Öß ²Öîšüú ¾ÖÂÖÖÔŸÖæ−Ö ú´ÖßŸÖ ú´Öß ¤üÖê−Ö ¾ÖêôûÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(†) ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬Ö−Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ»ÖÖ µÖÖê÷µÖ Ã£ÖÖ−Ö ×´ÖôûµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖê.
(²Ö)

¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ µÖÓ¡ÖÖê“Öê †Ö¬Öã×−Öúßú¸üÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü−Ö ¤êüÖê .

(ú) ¸Ö•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖì““Ö éúŸÖß¤ü»Ö ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö
ú¹ý−Ö ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêÖê.
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(›ü)

¸üÖ•µÖÖ“Öß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ Ö´ÖŸÖÖ ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×−Ö¬Öß
ˆ³ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö ¯ÖÆüÖÖê.

1.2

µÖ¿Ö¤üÖ, ¯ÖãÖê µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÓ»Ö÷−Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæ−Ö µÖÖ¯Öãœêü

µÖ¿Ö¤üÖ Æüß ‘×¿ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ’ ´ÆüÖæ−Ö úÖµÖÔ¸üŸÖ ¸üÖÆüß»Ö. ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÃÖÖšüß ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÷ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ
´ÖÖ−Öêú ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê, ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ¾Ö ²ÖœüŸÖß −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê, ×¾ÖÂÖµÖ¾ÖÃŸÖã
(Content) ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ú¸üÖê, éúŸÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ú¸üÖê, ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖÓÃÖÖšüß
¯ÖÏ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üÖêê, ´Öã»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üÖê ‡. úÖ´Öê ¤êüÖß»Ö µÖ¿Ö¤üÖ ú¸êü»Ö.
1.3

µÖ¿Ö¤üÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•µÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ¾Ö ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö µÖÓ¡ÖÖÖ [State Training Planning &

Evaluation Agency (STPEA)] Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæ−Ö µÖ¿Ö¤üÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ¾Ö
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö µÖÖÓ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üß»Ö. ÃÖ¤ü¸ü µÖÓ¡ÖÖÖ ¡ÖµÖÃ£Ö µÖÓ¡ÖÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ¾Ö
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ×−ÖµÖŸÖúÖ»Ößú¯ÖÖê ¾ÖÖÙÂÖú ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ú¸ê»Ö.
1.4

¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ¾Ö ÃÖ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖ [Training Planning &

Monitoring Cell (TPMC)] Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üŸÖß»Ö, ŸµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ
×−Ö×¾ÖÂšüÖ (Input), ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö µÖÖÓ“Öê ÃÖ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ úÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôêû»Ö.
1.5

¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ, ´ÖÓ›üôêû ¾Ö ×´Ö¿Ö−Ö µÖã×−Ö™ Æêü ¸üÖ•µÖ ŸÖê Ã£ÖÖ×−Öú ÃŸÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ

¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ¿ÖŒµÖŸÖÖê †ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Öê¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú −Öê´ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
ú¸üŸÖß»Ö. ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ/ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃŸÖ¸üÖÃÖÖšüß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß /†×¬ÖúÖ¸üß
µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üÖê, ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ ú¸üÖê, ¯ÖÏŸµÖêú µÖÖê•Ö−ÖÖ ¾Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß †ÖÙ£Öú ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †ÖÆêü úÖ ŸÖê ¿ÖÖê¬ÖÖê, ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ
†£ÖÔÃÖÓú»¯ÖßµÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ−Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê, ÃÖÓÃ£ÖêÃÖÖšüß 5 ¾ÖÂÖÖÕ“Öß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¹ý¯Ö¸êüÂÖÖ ¾Ö
¾ÖÖÙÂÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê, ü ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö¤üÖ»ÖÖ †−ÖãÂÖÓ×÷Öú †¿ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê †Ö¤üß úÖ´Öê ú¸üŸÖß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß µÖÖê÷µÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü ú¸üÖê, ÃÖê¾ÖÖ¯ÖÏ¾Öê¿Ö, ¯Ö¤üÖê®ÖŸÖß
¾Ö ²Ö¤ü»Öß“Öê¾Öêôûß, ŸÖÃÖê“Ö 5 ŸÖê 7 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ‹ú¤üÖ ˆ•ÖôûÖß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ¾Ö
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†Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖÖê, ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ −ÖÖë¤ü ‘Öê‰ú−Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖúÖÓ¿Öß “Ö“ÖÖÔ ú¹ý−Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öê
ÃÖÓ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê, ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖê¾ÖúÖÓ´Ö¬Öæ−Ö ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖú ¿ÖÖê¬Öæ−Ö ŸµÖÖÓ“Öê ‹ú ¤ü»Ö ²Ö−Ö×¾ÖÖê †Ö×Ö ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖ ŸÖ–ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖê. ÃÖ»»ÖÖ÷ÖÖ¸ü ¾Ö ŸÖ–ÖÖÓ“Öß ×−Ö¾Ö›ü ú¹ý−Ö
ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÆüÃŸÖ¯ÖãÛÃŸÖúÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ×−Ö×´ÖÔŸÖß ú¸Öê ŸÖÃÖê“Ö †Öò−Ö ×¤ü •ÖÖò²Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö
ú¸üÖê, ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¾Ö ¯ÖÏŸµÖÖ úÖ´ÖúÖ•Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖê ‡. úÖµÖì ú¸üŸÖß»Ö.
2.

¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü -

2. 1 ¸Ö•µÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÃÖ ŸÖÖÓ×¡Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×−Öú ¾Ö ÃÖê¾ÖÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ŸÖÃÖê“Ö úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
¯ÖÏ¾Ö÷ÖÖÔÓÃÖÖšüß ×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüÖß»Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
2. 2 ŸÖÖÓ×¡Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¸ü“Ö−ÖÖ ¾Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ - ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ
†Ö×Ö ŸµÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ †×¬Ö−ÖÃŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ´Öæôû ŸÖÖÓ×¡Öú úÖ´ÖúÖ•ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖê»Ö. ŸÖÖÓ×¡Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öß
†ÖÖÖß, ×¾ÖúÃÖ−Ö, ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö, ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ, †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öâ“Öê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ú¹ý−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ
ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖêú ×¾Ö³ÖÖ÷Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ¸üÖÆüß»Ö. †¿ÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ †×¬Öú ²Öôûú™üü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰ú−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖÖ ¾Ö †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ²Ö¤ü»Öß−Öê ×−ÖµÖãŒŸÖß —
ÖÖ»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü –ÖÖ−ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
†ÃÖ»µÖÖÃÖ, †¿ÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖŒŸÖß−Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
¤êÖê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ−Öß ŸÖÖÓ×¡Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÙÂÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ úºþ−Ö
Ö“ÖÖÔ“Öß ŸÖ¸üŸÖã¤ü ú¸üÖ¾Öß.
2. 3 ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×−Öú ¾Ö ÃÖê¾ÖÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¸ü“Ö−ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ - ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
Æêü –ÖÖ−Ö úÖî¿Ö»µÖ ¾Ö ¥üÂ™üßúÖê−Ö µÖÖ´Ö¬Öß»Ö µÖ£ÖÖµÖÖê÷µÖ ²Ö¤ü»ÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÆüß»Ö. Æêü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ“µÖÖ
ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö. (»ÖÖêú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖÓ¬Öß»Öúß, ¯ÖÏú»¯Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö, ÃÖã¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö,
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ úÖî¿Ö»µÖ, †£ÖÔÃÖÓú»¯ÖßµÖ ²ÖÖ²Öß, ´Ö−ÖãÂµÖ²Öôû ×¾ÖúÖÃÖ - †ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖúÖ•Ö, ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
úÖµÖ¤êü, ÃÖÓ÷ÖÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ‡.)
ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Ö´ÖŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖß, ¯ÖÏê¸üÖÖ ¾Ö ÃÖãµÖÖê÷µÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖÃÖÖšüß †×ŸÖ¿ÖµÖ
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¤üÖÓ¾Ö¸üß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖŒŸÖß−Öêê ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öß
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•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×¿ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öß ²ÖÖÓ¬ÖÖß, †ÖÖÖß, ŸÖ–Ö¯ÖÏ×¿ÖÖú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê, ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö,
¯Ö¸üßÖê“Öê ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Öú šü¸ü×¾ÖÖê ¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ¤êüÖê †Ö¤üß úÖ´Öê ¯ÖÆüÖÖÖ¸üß ¸üÖ•µÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö µÖ¿Ö¤üÖú›êü ¾Ö
×¾Ö³ÖÖ×÷ÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ëú¦üÖÓú›êü †ÃÖê»Ö. Æêü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
¯Ö¤üÖÓ¾Ö¸üß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ŸµÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖãŒŸÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖŒŸÖß“Öê †ÃÖê»Ö.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ¸üß / ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ™ü¯¯µÖÖÓ¾Ö¸ü
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ú×−ÖÂšü ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯ÖêÖÖ ‹æúÖ ŸÖÖÃÖÖŸÖ
šü¸ü×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
†) ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
÷Ö™ü † - ÃÖÆüÖ †Öšü¾Ö›êü, ÷Ö™ü ²Ö - ÃÖÆüÖ †Öšü¾Ö›êü, ÷Ö™ü ú - ¤üÖê−Ö †Öšü¾Ö›êü ¾Ö ÷Ö™ ›ü - ‹ú †Öšü¾Ö›Ö
²Ö) ¯Ö¤üÖê®ÖŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
÷Ö™ü - † ¤üÖê−Ö †Öšü¾Ö›êü, ÷Ö™ - ²Ö ¤üÖê−Ö †Öšü¾Ö›êü, ÷Ö™ü ú - ‹ú †Öšü¾Ö›Ö ¾Ö ÷Ö™ü ›ü - ŸÖß−Ö ×¤ü¾ÖÃÖ (21
ŸÖÖÃÖ)
ú) ˆ•ÖôûÖß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×ú´ÖÖ−Ö 5 ŸÖê 7 ¾ÖÂÖÖÔŸÖæ−Ö ‹ú¤üÖ 5 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÃÖÖšüß ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã •µÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üß/ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−Öß ÃÖ¤ü¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¤ãüÃÖ¸êü úÖêÖŸÖêÆüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê −ÖÃÖê»Ö, ŸµÖÖ“Ö †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß
µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
›ü) ²Ö¤ü»Öß−ÖÓŸÖ¸ü“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
µÖÖ†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ •µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ²Ö¤ü»Öß ÆüÖêŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ²Ö¤ü»Öß−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ
úÖ´ÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖÖê ±úŒŸÖ ŸµÖÖ“Ö †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 1 ŸÖê 3 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÃÖÖšüß †ÃÖê»Ö (7 ŸÖê 21 ŸÖÖÃÖ).
‡) −Ö×¾Ö−Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ŸÖÖÓë›ü†ÖêôûÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ (Orientation Training)
µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 1 ŸÖê 3 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÃÖÖšüß †ÃÖê»Ö (7 ŸÖê 21 ŸÖÖÃÖ).
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¾Ö¸üß»Ö ˆ•ÖôûÖß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¾Ö÷ÖÔ † ¾Ö ²Ö ´Ö¬Öß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÓ−ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ−ÖÓÓŸÖ¸ü ú´ÖßŸÖú´Öß 4 ¾ÖÂÖÖÔ−ÖÓŸÖ¸ü
´ÖÖ¡Ö 6 ¾ÖÂÖÔ ¯ÖæÖÔ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. −Ö×¾Ö−Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ŸÖÖê›ü †ÖêôûÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖê•ÖßŸÖ
ú¸üÖê †¯ÖêÖßŸÖ ¸üÖÆüß»Ö.
2. 4 ×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ - ´ÖÖ. ´ÖãµÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß»Ö ¸üÖ•µÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ éúŸÖß ¤ü»Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔÃÖÖšüß ×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¬ÖÖê¸üÖ šü¸ü¾Öê»Ö ¾Ö ×−ÖÖÔµÖ ‘Öê‡Ô»Ö.
3.

¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß úÖµÖì :-

3.1

¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸Ö¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“ÖÖ úÖµÖÖÔŸ´Öú
†³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖß»Ö. ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖß»Ö. ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¯Ö¸üßÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
ú¸üŸÖß»Ö. ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê úÖµÖÔÎú´Ö ¾Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™üü úºþ−Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ
úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ ‘ÖêŸÖß»Ö. ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÃÖÖšüß ´Öò−µÖã†»ÃÖË ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖß»Ö. ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖúÖÓÃÖÖšüß
×¾ÖÂÖµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üŸÖß»Ö. ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓÛ¬ÖŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ú¸üŸÖß»Ö.
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê úÖµÖÔÎú´Ö ¾Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ µÖÖÓ“Öê ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üŸÖß»Ö.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê ×²Ö—Ö−ÖêÃÖ ¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ ×¸ü‡Ó×•Ö×−Ö¸üà÷Ö ú¸üŸÖß»Ö ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¬ÖÖê¸üÖ, µÖÖê•Ö−ÖÖ ¾Ö
úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ ˆ×“ÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö †ÖÖµÖÖÃÖÖšüûß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üŸÖß»Ö. ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ“µÖÖ ŸµÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö×¸üÂšüü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüüÖæ−Ö µÖ¿Ö¤üÖ ú¸êü»Ö.

3.2

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×−Öú ¾Ö ÃÖê¾ÖÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Æüß ŸÖß−Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
(†) ¯Ö×Æü»µÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü µÖ¿Ö¤Ö Æüß ×¿ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸êü»Ö.
×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÓ−ÖÖ ÃÖÖÖê»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê, ÃÖÓ÷ÖÖú ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−ÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Öëú×¦üŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤üêµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö ¯ÖÖÆüµÖÖÖê¸üß•Ö ¸üÖ•µÖ ¯ÖÏÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖÃÖÖšüß ÃÖê¾ÖÖÃÖ»»ÖÖ ¤êüÖêê. ¸üÖ•µÖ ÃÖÓÓÃÖÖ¬Ö−Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö ¯ÖÖÆüÖê †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öß ¾Æü“µÖãÔ†»Ö †òòú›ü´Öß ´ÆüÖæ−Ö ¤ãü¸üÃ£Ö ¾Ö ‡Ô-×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß
¸üÖ•µÖ µÖÓ¡ÖÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ»ÖêÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ ú¸üÖê. ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
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×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ−Öß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ›üÖ™üÖ²ÖêÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üß ÃÖÓ÷ÖÏÆü ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö ¯ÖÖÆüÖê.µÖ¿Ö¤üÖ»ÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ †×³Ö´ÖŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ¯ÖÖ¾Ö»Öê ˆ“Ö»Ö»Öß •ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß
¾ÖÖœüß¾Ö •Ö×´Ö−Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖ×úµÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê †ÖœüÖ¾ÖÖ ¾Ö
´Öã»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö úºþ−Ö †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ×¿Ö±úÖ¸üÃÖß ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ´Öã»µÖ´ÖÖ¯Ö−ÖÖ´Ö¬µÖê µÖ¿Ö¤üÖ“Öß ´ÖãµÖ
³Öã×´ÖúÖ ¸üÖÆüß»Ö ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê ×²Ö—Ö−ÖêÃÖ ¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ ×¸ü‡Ó×•Ö×−Ö†¸üà÷Ö“Öê úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêÖê ŸµÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ
úÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê ú¿Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Æêü ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üÖê. ¾Ö ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ú¸üÖê.
•µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ¿Öß ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÓ¯ÖÔú µÖêŸÖÖê †¿ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓÃÖÖšüß Æêü úÖ´Ö ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖÖ−Öê ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.
(²Ö) ¤ãüÃÖ-µÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
ŸµÖÖÓ“Öß úÖµÖì / ³Öæ×´ÖúÖ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖê»Ö.
×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö÷ÖÔ-²Ö ¾Ö ú “µÖÖ »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ‘ÖêÖê.
ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ¾Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ÷Ö™Öú×¸üŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö¾ÖÖ¸ü ü
×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üÖê, ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×−Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê
†Ó÷ÖßéúŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Öê×¡ÖµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ú¹ý−Ö ¤êüÖê.

ŸµÖÖÖê¸üß•Ö ¸üÖ•µÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖ´Öã÷ÖÏß“Öê ×¾ÖúÃÖ−Ö, µÖ¿Ö¤üÖ ¾Ö

¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú ÃÖÖ¬ÖÖê ¾Ö ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üÖê.
ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
(ú) ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê“ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ ¾Ö †Ó×ŸÖ´Ö ÃŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ëú¦üê
†ÃÖŸÖß»Ö. ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯Ö£Öú ×¾Öëú×¦üŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖê»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ëú¦üÖŸÖ ‹ú ×¾ÖÂÖµÖŸÖ–ÖÖÓ“ÖÖ ÷Ö™ü †ÃÖê»Ö, ×•Ö»ÆüµÖÖ“Öß
¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß ¾Ö ÷Ö¸ü•Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ×•Ö»ÆüÖ ëú¦üßŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ÃÖæ“Öß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö
ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öß ¸ü“Ö−ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ÷Ö™üÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ Æêü µÖ¿Ö¤üÖ, ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö µÖ¿Ö¤üÖ“Öê
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¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öâ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß ¾Ö µÖ¿Ö¤Ö ´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖú Æêü ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ú¹ý−Ö µÖÖ
÷Ö™üÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö µÖ¿Ö¤üÖ µÖÖÓ−ÖÖ †¾Ö÷ÖŸÖ ú¸üŸÖß»Ö.
×•Ö»ÆüµÖÖÓÓŸÖ÷ÖÔŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö µÖ¿Ö¤üÖ ú¸êü»Ö. ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ ÖÖ»Öß ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
3.3

ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ×¡ÖÃŸÖ¸üßµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ™ü¯¯µÖÖ™ü¯¯µÖÖ−Öê Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. •µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ

×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ“Öê ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ¯ÖÏ²ÖÖê×¬Ö−Öß −ÖÖÆüß
ŸÖê£Öß»Ö ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ×¾ÖªÖ×¯Öšü †−µÖ Ã¾ÖÖµÖ¢Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ Øú¾ÖÖ
ÖÖ•Ö÷Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖÖ ×úÓ¾ÖÖ úÖµÖ´Ö ¤ü•ÖÖÔ ¤êüÖê ¾Ö ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖÖ ¤ü•ÖÖÔ
×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖ÷Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ™ü¯¯µÖÖ™ü¯¯µÖÖ−Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö êú»µÖÖ •ÖÖŸÖß»Ö.
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö •ÖÖ÷ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤êü‡Ô»Ö ¾Ö »ÖÖ÷ÖÖÖ¸üß †ÖÙ£Öú ŸÖ¸üŸÖæ¤ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö
ú¸êü»Ö. ¾Ö ŸµÖÖ¯Öãœüß»Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖŸµÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ™ü¯¯µÖÖ™ü¯¯µÖÖ−Öê Ã£ÖÖ¯Ö−Ö êú»µÖÖ •ÖÖŸÖß»Ö.
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö •ÖÖ÷ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤êü‡Ô»Ö ¾Ö »ÖÖ÷ÖÖÖ¸üß †ÖÙ£Öú ŸÖ¸üŸÖæ¤ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ú¸êü»Ö.
3.4 ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß•ÖË ¸ü×•ÖÃ™Òêü¿Ö−Ö †òŒ™ü 1860 †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ Øú¾ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÛ²»Öú
™ÒüÃ™ü †òŒ™ü 1950 †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ −ÖÖë¤üÖß úºþ−Ö Ã¾ÖÖµÖŸŸÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÷ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ
Ã¾ÖÖµÖ¢Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ×−ÖµÖÖ´Öú ´ÖÓ›üôûÖ¾Ö¸ü ¾Ö úÖµÖÔúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾Ö µÖ¿Öü¤üÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬ÖßŸ¾Ö ¸üÖÆüß»Ö.
µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖú›üæ−Ö †−Öã¤üÖ−Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ´ÖÖ¡Ö †¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß Ö“ÖÖÔŸÖ úÖ™üúÃÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏÖµÖÖê×•ÖŸÖ
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö, ¯ÖÏú»¯Ö ¾Ö ÃÖ»»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ×−Ö¬Öß ˆ³ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö¿Öß»Ö ¸üÖÆüÖ¾Öê †ÃÖê ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
¸üÖÆüß»Ö.
3.5 ¸üÖ•µÖ ×¿ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê−Öê ¾Ö ÖÖŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß êú¾Öôû ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ÃÖÓÃÖÖ¬Ö−Ö ëú¦ü, Ø£Öú ™Ñüú, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ¾Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÕ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ¯ÖÏ»ÖêÖ−Ö ëÓú¦ü , ŸÖÓ¡Ö–
ÖÖ−Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ëú¦ü, ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“Öê ´Öã»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö µÖÓ¡ÖÖÖ, ÖÖŸµÖÖÓ“µÖÖ ×²Ö—Ö−ÖêÃÖ ×¸ü‡Ó•Öß×−Ö¸üà÷Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓú»ÖßŸÖ ŸÖ£µÖÖÓ“µÖÖ †¬ÖÖ¸Ö¾Ö¸ü †³µÖÖÃÖ¯Öã¾ÖÔú ¬µÖêµÖ ¬ÖÖê¸üÖê ÃÖã“Ö×¾ÖÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö úÖµÖÔ¸üŸÖ ¾ÆüÖ¾µÖÖŸÖ
†ÃÖêÆüß †×³Ö¯ÖÏêŸÖ †ÖÆêü. ×¾Ö³ÖÖ×÷ÖµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ / ÖÖŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö
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¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ / ÖÖŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖ ×¿ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ÖÖŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üßµÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸ŸÖß»Ö.
4.

¤æü¸üÃ£Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß :-

µÖ¿Ö¤üÖ Æüß ¸üÖ•µÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ¥üúÁÖÖ¾µÖ †úÖ¤ü´Öß ´ÆüÖæ−Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
¾Ö÷ÖÖÔ“Öê †ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸êü»Ö. ÷Ö™ü †, ²Ö ¾Ö ú ÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †×−Ö¾ÖÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú/ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¸üÆüÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖ²Ö²Ö ¤æü¸üÃ£Ö
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•Ö−ÖÖ£ÖÔ ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ¾Ö ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ¤æü¸üÃ£Ö
ëú¦êü ´ÆüÖæ−Ö ¥üúÁÖÖ¾µÖ (Video Conferencing) ¯Ö×¸üÃÖÓ¾ÖÖ¤ü, ÃÖÓ÷ÖÖúÖ«üÖ¸êü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ, ÃÖÓ÷ÖÖúÖ«üÖ¸êü ´Öã»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö
¾Ö ÃÖÓ÷ÖÖúÖ«üÖ¸êü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ¤êüÖê ‡. ÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸ŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ ëú¦üÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆÖêü“ÖµÖÖÃÖÖšüß µÖ¿Ö¤üÖ Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ
Virtual Academy ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö ¯ÖÖÆüß»Ö.
5.

¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ´Ö−ÖãÂµÖ²Öôû :-

5.1

¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖŸÖ ÷ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ−Öß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖÃÖÓÓ²ÖÓÓ×¬ÖŸÖ ´Ö−ÖãÂµÖ²ÖôûÖú›ê ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖ ¤êÖê

†Ö¾Ö¿µÖú šü¸êü»Ö. µÖÖ †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖú ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×−ÖµÖãŒŸÖß¾Ö¸ß»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖú µÖÖ ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß »ÖÖ÷ÖÖÖ¸ß
†×³ÖÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö Ö´ÖŸÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ×−Ö¾Ö›ü ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¤üéÂ™üß−Öê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü “ÖÖôûÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¾Ö µÖÖê÷µÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ
¤êüÖÖ¸êü »ÖÖ³Ö ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸Ö¾Öê. •µÖÖ´Öãôêû ‹´Ö. ×±ú»Ö, ¯Öß.‹“Ö›üß, ÃÖê™ü, −Öê™ü ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †−Öã³Ö¾Ö †ÃÖÖÖ¸êü ¾µÖŒŸÖß
×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖú ÆüÖêµÖÖÃÖ ‡“”æûú ¸üÖÆüŸÖß»Ö ¾Ö µÖÖê÷µÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸ß ¯ÖÏ×ŸÖ×−ÖµÖãŒŸÖß¾Ö¸ µÖÖ ÃÖê¾ÖÖÓú›êü †Öú×ÂÖÔŸÖ
ÆüÖêŸÖß»Ö. ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖ ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ−ÖÖ 25% ¯ÖµÖÕŸÖ ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖú ×−ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ
ˆªãŒŸÖ ú¸Ö¾Öê ¾Ö 25% ÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖÖ Öê¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö †−Öã³Ö¾Ö †ÃÖÖÖ¸êü ¯ÖÏ×ŸÖ×−ÖµÖãŒŸÖß ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖú †Ö×Öü ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ
50% ÷Ö¸ü•ÖÖ ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖúÖÓ¾¤üÖ¸êü ¯ÖãÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ. •µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÓ“ÖÖ, ú¸üÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö
¯ÖÏ×¿ÖÖúÖÓ“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖÆãüÖê ¯ÖÏ×¿ÖÖú µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ×−ÖµÖŸÖúÖ»Ößú¯ÖÖê
¯ÖÏ×¿ÖÖúÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖú ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´Ö †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
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¤êü¿ÖÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¾Ö ¤êü¿ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ÃÖÓ¬Öß ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖîÖÛÖú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ¸ü•ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤êüµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü−Ö ¤êüµÖÖŸÖ
µÖÖ¾Öê.
5.2 ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓú›êü ¯ÖÏ×ŸÖ×−ÖµÖãŒŸÖß¾Ö¸ü µÖêÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖúÖÓÃÖÖšüß ü ´Öæôû ¾ÖêŸÖ−ÖÖ“µÖÖ 30 ™üŒêú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ³Ö¢ÖÖ
†−Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüß»Öü. ´ÖÖ¡Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖúÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×−ÖµÖãŒŸÖß ³Ö¢ÖÖ †−Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
6.

†×¬ÖúÖ¸üß / ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ ×−ÖµÖ´ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓ÷Ö›ü :¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¯ÖÏ÷ÖŸÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖê›ü»Öê •ÖÖÖê

†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ‹ÖÖ¤üÖ †×¬ÖúÖ¸üß / ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ
×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ −Ö ¤êüŸÖÖ ¯Ö×¸ü×¾ÖÖÖ¬Öß−Ö †×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ−ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. ¯ÖÏŸµÖêú 5 ŸÖê 7 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÷Ö™üÖŸÖ ×ú´ÖÖ−Ö ¯ÖÖ“Ö
×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öê ‹ú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÆüÖêÖê ¯Ö¤üÖê®ÖŸÖßÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¾ÖêŸÖ−Ö¾ÖÖœ ¤êüŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê
ü†Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖãÖÔ êú»Öê Øú¾ÖÖ úÃÖê µÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
¾Ö¸üßÂšüÖ«üÖ¸êü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿Ö−Ö ÆüÖê‰ú−Ö ÃÖã¬¤üÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¾µÖŒŸÖß †¯Ö¾ÖÖ¤ÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö÷ÖôûŸÖÖ
÷Öî¸üÆü•Ö¸ü ¸üÖ×Æü»Öß ŸÖÃÖê“Ö ÃÖã™ü ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›æü−Ö ´ÖÖ−µÖŸÖÖ −Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ü ´Ö.−ÖÖ.ÃÖê. (Û¿ÖÃŸÖ ¾Ö
†¯Öß»Ö) ×−ÖµÖ´Ö 1979 “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›æü−Ö Û¿ÖÃŸÖ³ÖÓ÷ÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ‹úÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öá»ÖÖ µÖêÖÖ¸üÖ Ö“ÖÔ ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¯Ö÷ÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö ú¯ÖÖŸÖ úºþ−Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÃÖã»Öß ´ÆüÖæ−Ö ¾Ö¸üßÂšüÖ«üüÖ¸êü •Ö´ÖÖ ú¹ý−Ö µÖÖ ¾ÖÃÖã»Öß“Öß −ÖÖë¤ü ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ
¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ˆ»»Öê×ÖŸÖ ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú ²ÖÖ²ÖßÓÓ“ÖÖ µÖ£ÖÖ¾ÖúÖ¿Ö ÃÖê¾ÖÖ ×−ÖµÖ´ÖÖÓ´Ö¬µÖê
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ−ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öâ“Öê ´Öã»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö
ú¸üÖê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß µÖ¿ÖÛÃ¾ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ ¸üÖÆüß»Ö ¾Ö •µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ÷ÖãÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü
−ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖÖ“ÖÖÔ−Öê ŸÖê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯Öã−ÆüÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏ×¿ÖÖúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ, ‹æúÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ,
¸üÆüÖµÖÖ“µÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖêµÖß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öâú›æü−Ö ´Öã»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ú¹ý−Ö
‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß Feedback System “ÖÖ»Öæ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
×¤ü‘ÖÔ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“Öê ¾Ö ×¾Ö¤êü¿Öß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ¯Öã¾Öá ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öá»ÖÖ ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö ×»ÖÆæü−Ö ¤üµÖÖ¾Öê
»ÖÖ÷Öê»Ö ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê −ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öá −ÖÖêú¸üß ÃÖÖê›üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü Ö“ÖÔ —ÖÖ»Öê»Öß ¸üŒú´Ö ÃÖ¤ü¸ü
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