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"NË¡j f’¡ual Eæue f¢lLÒfe¡' fËÙ¹¥¢al hªqšl fËr¡fV 
jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z LjÑ¢eÕQua¡ h¡ 100 ¢cel L¡Sl 

fËLÒfl h¡¢oÑL f¢lLÒfe¡ z 

1) fËr¡fV 

jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z LjÑ¢eÕQua¡ BCe l©f¡uZ Ll¡l EŸnÉ l¡SÉ luR 
jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒf z HC fËLÒf BN¡j£ AbÑhoÑ La…¢m 
f¢lh¡l La¢ce L¡S f¡h, pC L¡S ¢ca Nm L¡e L¡e fËLÒf q¡a ¢ea qh, 
HSeÉ La V¡L¡ hÉ¢ua qh a¡l NË¡j f’¡ua ¢i¢šL, j¡p ¢i¢šL Mps¡ °al£l 
L¡S¢V p¡d¡lZi¡h "mh¡l h¡SV' fËÙ¹¥¢al fË¢œ²u¡ hm f¢l¢Qa z HMe bL HC 
fËÙ¹¥¢afhÑL "mh¡l h¡SV' e¡ hm "jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒfl 
h¡¢oÑL LjÑf¢lLÒfe¡ fËÙ¹¥¢al fË¢œ²u¡' hm¡ qh HC ¢pÜ¡¿¹ eJu¡ quR z 

C¢ajdÉ f’¡ua hÉhÙÛ¡L BlJ hn£ Sej¤M£ Ll a¥ma J ÙÛ¡e£u j¡e¤ol fËaÉr 
EŸÉ¡ÉN f’¡ual j¡dÉj Eæuel l©flM¡ °al£ Ll¡l EŸnÉ cnS¥s "NË¡j 
f’¡ual Eæue f¢lLÒfe¡ ; pwrf "¢S.¢f.¢X.¢f.' fËÙ¹¥¢al fË¢œ²u¡ Q¡m¤ quR z 
f¢ÕQjh‰l f’¡ua J NË¡j¡æue ¢hi¡N Sm¡Ù¹ll fË¢a¢e¢dcl p‰ Bm¡Qe¡ Ll 
¢pÜ¡¿¹ ¢euR k jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒfl h¡¢oÑL LjÑf¢lLÒfe¡ 
J NË¡j f’¡ual Eæue f¢lLÒfe¡ fËÙ¹¥¢al L¡S üa¿»i¡h f¢lQ¡¢ma qJu¡ E¢Qa 
eu z NË¡j f’¡ual j¡dÉj l©f¡¢ua NË¡j¡æuel L¡Sl ¢pwqi¡N S¥s luR jq¡aÈ¡ 
N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒf Hhw a¡C HC fËLÒfl h¡¢oÑL LjÑf¢lLÒfe¡ 
"¢S.¢f.¢X.¢f.'l Eff¢lLÒfe¡ ¢qp¡h fËÙ¹¥a Lla f¡lm Eiu EcÉ¡Nl rœC AeL 
hn£ AbÑhq f¢lLÒfe¡ lQe¡ pñh z öd¤ a¡C eu, ¢S.¢f.¢X.¢f.l hªqšl ¢cn¡ kMe 
NË¡j f’¡ua Hm¡L¡l j¡e¤ol S£he J S£¢hL¡u pcbÑL f¢lhaÑe Bea Se-EcÉ¡N 
f¢lh¡l ¢i¢šL J pj¢ø¢i¢šL h¡ Hm¡L¡¢i¢šL AhÙÛ¡-AhÙÛ¡e, pjpÉ¡-pj¡d¡e ¢Q¢q²a 
Ll I ph pjpÉ¡…¢mL c§l Ll j¡e¤ol AhÙÛ¡-AhÙÛ¡e pcbÑL f¢lhaÑe Be¡, aMe 
jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒfl h¡¢oÑL f¢lLÒfe¡ fËÙ¹¥¢al fË¢œ²u¡¢V 
"¢S.¢f.¢X.¢f.' fË¢œ²u¡l "He¢VÊ fu¾V AÉ¡L¢V¢i¢V' ¢qp¡h ¢Q¢q²a quR z  HC 
Eff¢lLÒfe¡ fËÙ¹¥¢al L¡S ka hn£ cra¡l p‰ kaV¡ pñh â¥aa¡l p‰ pl 
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gm¡ k¡h aa hn£ p¡j¢NËL f¢lLÒfe¡ fËÙ¹¥¢al L¡S N¢a Bph z pC p‰ HC 
Eff¢lLÒfe¡ fËÙ¹¥¢a fË¢œ²u¡u k pjÙ¹ pqi¡¢N fÜ¢a fËLlZl BnËu eJu¡ qh J 
a¡l ¢i¢ša k pjÙ¹ abÉ p¡lZ£, j¡e¢Qœ fËi«¢a EW Bph pC ph hªqšl 
¢S.¢f.¢X.¢f. fË¢œ²u¡l Awn qu k¡h Hhw pC fË¢œ²u¡L n¢š²n¡m£ Llh z  HSeÉC 
HhRll HC f¢lLÒfe¡ J Eff¢lLÒfe¡L pj¢eÄai¡h f¢lQ¡me¡l ¢pÜ¡¿¹ z HC 
üjeÄu ¢WL ¢Li¡h OVh, HC fË¢œ²u¡u L¡l¡ k¤š² qhe, d¡f…¢m ¢L qh, fÜ¢a 
fËLlZ ¢L qh, pjup£j¡ ¢L d¡kÑ Ll¡ quR  HpjÙ¹ Bm¡Qe¡u k¡Ju¡l BN Bj¡cl 
Se eJu¡ clL¡l BN¡j£ 2017-18 AbÑhoÑ jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z LjÑ¢eÕQua¡ 
fËLÒfl ANË¡¢dL¡l…¢m ¢L qh zz 

2) 2017-18 AbÑhoÑ jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒfl 
ANË¡¢dL¡l 

HC fËLÒf k L¡e L¡S ¢Q¢q²a Ll¡l BN ih ¢ea qh k pC L¡S¢V ¢L 
dlel pÇfc pª¢ø Llh ? pÇfc f¢lh¡ll hÉhq¡lk¡NÉ qa f¡l, pÇfc pj¢øl 
L¡S m¡N HjeJ qa f¡l z ¢L¿¹¥ Evf¡cen£m J Afr¡L«a ÙÛ¡u£ pÇfc pª¢ø Ll 
e¡ Hje L¡e L¡S q¡a eJu¡ k¡h e¡ z f¡n¡f¡¢n mrÉ l¡Ma qh NË¡jl Afr¡L«a 
¢f¢Ru b¡L¡ f¢lh¡ll BbÑ-p¡j¡¢SL Eæue pq¡uL pÇfcl pª¢øl ¢cL z mrÉ 
l¡Ma qh Sm J j¡¢Vl pwlrZ J Eæ¢ap¡del j¡dÉj L«¢o J L«¢o pw¢nÔø rœ 
pcbÑL f¢lhaÑe Be¡l ¢cL z mrÉ l¡Ma qh hªrpÇfc pª¢øl J lrZ¡hrZl 
j¡dÉj f¢lhnl i¡lp¡jÉ hS¡u l¡M¡l ¢cL z mrÉ l¡Ma qh AbÑ°e¢aL J p¡j¡¢SL 
f¢lL¡W¡j¡l fËp¡ll ¢cL z mrÉ l¡Ma qh Ml¡-heÉ¡l ja¡ fË¡L«¢aL ¢hfkÑu 
j¡L¡¢hm¡l Efk¡N£ f¢lL¡W¡j¡ pª¢øl ¢cL z Hhw AhnÉC mrÉ l¡Ma qh fËL«afr 
100 ¢cel L¡Sl Jfl ¢eiÑln£m f¢lh¡l…¢ml LjÑpwÙÛ¡el ¢cL z HCph ¢euC 
S¡a£u Ù¹l HC fËLÒfl La…¢m ANË¡¢dL¡ll ¢cL ¢Q¢q²a quR z HC 
ANË¡¢dL¡l…¢ml fË¢a¢VC Bj¡cl BN¡j£ hRll fËLÒf l©f¡uel ANË¡¢dL¡l qh z 

(2.1) h¡¢š²Na S¢ja pQ f¤L¥l Mee 

Bj¡cl N¡V¡ l¡SÉ S¤s R¢su BR ApwMÉ f¤L¥l z r¥â J fË¡¢¿¹L L«oLl S¢ja 
SmpQl SeÉ HCph R¡V R¡V f¤L¥l…¢ml i¥¢jL¡ AaÉ¿¹ …l¦aÆf§ZÑ z HV¡ p¢aÉ k 
SmpQl L¡S hªqšl SmpQ fËLÒf kM¡e ec£ bL hs¡ hs¡ M¡m J pC ph 
hs¡ hs¡ M¡m bL Afr¡L«a R¡V¡ h¡  j¡T¡¢l M¡ml j¡dÉj Sm S¢ja f±yR 
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cJu¡ pñh Hje fËLÒf ¢hnoi¡h l©f¡uZ Ll¡ clL¡l z HV¡J p¢aÉ k Ni£l J 
ANi£l emL̈fl j¡dÉj j¡¢Vl am¡l Sm a¥m He a¡ SmpQl L¡S m¡N¡e¡J 
clL¡l z ¢L¿¹¥ HC c¤C rœC ¢LR¥ pjpÉ¡ BR z fËbjax pQM¡ml ¢hÙ¹«¢a phÑœ 
pj¡e eu Hhw hn hs¡ pwMÉL S¢ja I ph pQM¡m f±yR cJu¡ pñh qu ¢e z 
fËaÉL¢V hªqšl SmpQ fËLÒfl p¤¤¢e¢cÑø "Lj¡ä H¢lu¡' h¡ "pQ p¢ha Hm¡L¡' bL 
k¡l h¡Cl I fËLÒfl Sm f±yR cJu¡l SeÉ fkÑ¡ç Sml k¡N¡elJ pjpÉ¡ BR 
z ¢àa£uax j¡¢Vl am¡l Sm emL̈fl j¡dÉj a¥m Be¡l fËhea¡ ka h¡s aaC 
i¥NiÑÙÛ SmÙ¹l ej ka b¡L Hhw Hl gm hRll AeLV¡ pju Sml k¡N¡e 
V¡e fs z Hl ¢hLÒf ¢qp¡h R¡V R¡V S¢ja Sm k¡N¡el rœ R¡V / j¡T¡¢l 
f¤L¥l…¢ml i¢̈jL¡ Bl¡ hn£ …l¦aÆf§ZÑ qu JW z L¡e HLSe h¡ LuLSel hÉ¢š² 
j¡¢mL¡e¡u b¡LmJ Iph f¤L¥ll Sm f¡nÄÑhaÑ£ L«oLl S¢ja pQl L¡S m¡N z 
pC p‰ hÉ¢š²Na S¢ja f¤L¥l Meel pju I hÉ¢š²l L¡S bL HLV¡ Q¥¢š²fœ 
ü¡rl L¢lu eJu¡ qu b¡L, k Q¥¢š²hm ¢a¢e Sm b¡Lm a¡ f¡nÄÑhaÑ£ L«oLl 
S¢ja pQl L¡S ¢ca h¡dÉ b¡Le z Hi¡h ¢hNa 10 hRl HC l¡SÉ LuL 
mr f¤L¥l Mee Ll¡ quR jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£e LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒfl AbÑ 
hÉhq¡l Ll, HC fËLÒfl jdÉ e¢bi¥š² ShL¡XÑd¡l£cl nËj hÉhq¡l Ll z 

2017-18 AbÑhoÑ HC f¤L¥l Meel L¡Sl Jfl S¡l cJu¡ qh z ah hÉ¢š²Na 
S¢ja Bjl¡ Lhm ea¥e f¤L¥lC Mee Llh¡ z L¡e Q¡m¤ hÉ¢š²Na f¤L¥ll pwú¡l 
h¡ f¤exMeel L¡S HC fËLÒfl AbÑ hÉhq¡l Ll¡ k¡h e¡ z L«¢oS¢ja f¤L¥l Meel 
f¡n¡f¡¢n ¢Q¢q²a ¢f¢Ru b¡L¡ f¢lh¡ll hph¡pl h¡¢sl f¡n R¡V f¤L¥l J ea¥e Ll 
Mee Ll¡ k¡h L¡lZ HC f¤L¥l…¢mJ HL¡d¡l h¡¢sl f¡n p¢êQ¡o Sm k¡N¡el 
rœ J AeÉ¢cL j¡R Q¡o …l¦aÆf§ZÑ ï¢jL¡ ¢ea f¡l z ph ¢j¢mu f¤l¦¢mu¡, hy¡L¥s¡, 
f¢ÕQj j¢ce£f¤ll hs¡ Awn, h£lïj J hdÑj¡e Sm¡l hs¡ Awn "raf¤L¥l' h¡ 
"gÑ¡j fä' J AeÉ ph Sm¡a "j¡R f¤L¥l' J ¢LR¥ ¢LR¥ "ra f¤L¥l' Meel p¤¤k¡N 
HM¡eJ AeLV¡C BR z 
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(2.2) hÉ¢š²Na S¢ja LyQ¡ p¡l J N¡hl p¡l (i¡¢jÑ J e¡cf LÇf¡ØV) °al£l 
f¢lL¡W¡j¡ ¢ejÑ¡e  

¢jne ¢ejÑm h¡wm¡l Ad£e l¡SÉ AaÉ¿¹ â¥aa¡l p‰ NË¡j…¢m ¢ejÑm qu EWR z 
Hl fË¡b¢jL L¡S qm fË¢a¢V f¢lh¡l ü¡ÙÛÉpÇja n±Q¡N¡l °al£, n±Q¡N¡l hÉhq¡l 
hÉ¡fL fËQ¡l J M¡m¡ S¡uN¡u jmaÉ¡NL pÇf̈ZÑÑl©f hå Ll gm¡ z ¢L¿¹¥ öd¤j¡œ 
jmC f¢lhnl ¢ejÑma¡l f¢lf¿Û£ HjeV¡ i¡h¡l L¡e L¡le eC z j¡e¤ol jml 
f¡n¡f¡¢n fË¢a¢ce fË¢a¢V f¢lh¡l k f¢lj¡e BhSÑe¡ °al£ qu a¡l ¢el¡fc ¢eú¡neJ 
AaÉ¿¹ Sl¦l£ z BhSÑe¡l c¤¢V i¡N z fQen£m J AfQen£m z AfQen£m BhSÑe¡l 
¢el¡fc ¢eú¡nel SeÉ NË¡j f’¡uahÉ¡f£ hªqšl f¢lLÒfe¡l fËu¡Se z fQen£m 
BhSÑe¡l hn ¢LR¥V¡ AwnJ HSeÉ NË¡j f’¡ua Afr¡L«a hs f¢lL¡W¡j¡ ¢ejÑ¡Z 
Ll pM¡e ¢eu Hp a¡l p¤¤ù hÉhq¡ll f¢lLÒfe¡ Ll¡C k¡u z ¢L¿¹¥ Bj¡cl 
A¢i‘a¡ hmR, NË¡j f’¡ua HL¢V hs¡ f¢lL¡W¡j¡ °al£ Ll pM¡e phL¢V 
f¢lh¡ll fË¢a¢ceL¡l fQen£m BhSÑe¡ ¢eu Bp¡ hn hÉup¡fr z HlQu AeL 
pqS f¢lh¡l Ù¹l p¡lN¡c¡ °al£ Ll pM¡eC LyQ¡p¡l h¡ N¡hlp¡l °al£l hÉhÙÛ¡ 
Ll gm¡ z Hrœ k f¢lh¡l I p¡l °al£l f¢lL¡W¡j¡ °al£ qh pC f¢lh¡ll 
SeÉ ¢eu¢ja Ef¡SÑelJ HLV¡ hÉhÙÛ¡ qa f¡l z HC fË¢ra HSeÉ ¢ejÀh¢ZÑa 
¢pÜ¡¿¹…¢m eJu¡ quR z 

(i) NË¡j f’¡ua nql Oyp¡ h¡ Bd¡ nqll Q¢lœ BR Hje Hm¡L¡u HL¢V Ll 
pj¢øNa f¢lL¡W¡j¡ °al£ Ll¡l Qø¡ Ll¡ qh z HrœJ ¢jne ¢ejÑm h¡wm¡u fË¡ç 
AbÑl p‰ 100 ¢cel L¡Sl fËLÒfl J fËu¡Se qm NË¡j f’¡ual AeÉe¡ p§œ 
bL f¡Ju¡ AbÑlJ Awn¢hno hÉhq¡l Ll¡ qh z HC lLj HLV¡ f¢lL¡W¡j¡ Ns 
c¤'q¡S¡ll ja¡ f¢lh¡l bL BhSÑe¡ pwNËq Lla prj qh z  

NË¡j f’¡ual Ah¢nø k 2000 - 2500 f¢lh¡l lu Nm, k…¢ml AhÙÛ¡e I 
hs¡ f¢lL¡W¡j¡l ÙÛ¡e bL c§lhaÑ£ Hm¡L¡u, a¡cl SeÉ üa¿» L±nm eJu¡ qh z 
I pjÙ¹ NË¡j fË¡b¢jLi¡h fË¢a cn¢V f¢lh¡ll HL¢Va 100 ¢cel L¡Sl fËLÒf 
HL¢V Ll hÉ¢š²Na p¡l °al£l f¢lL¡W¡j¡ °al£ Ll¡ qh z Hrœ afn£m ¢e¢cÑø 
Afr¡L«a ¢f¢Ru b¡L¡ f¢lh¡l…¢mL ¢Q¢q²a Lla qh z I f¢lh¡ll HLSe 
j¢qm¡ pcpÉL ¢Q¢q²a Ll a¡L p¡l °al£l fËL±nm pÇfLÑ fË¢nrZ ¢ca qh z 
HSeÉ HL¢V ¢hno fË¢nrZl j¢XEm °a¢l Ll¡ quR ¢h.Bl.BðcLl. l¡SÉ 
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f’¡ua J NË¡j¡æue fË¢aù¡e J ¢hd¡eQ¾cÊ L«¢o ¢hnÄ¢hcÉ¡mul k±b EcÉ¡N z I 
fË¢nrZ pÇf̈ZÑ qm fl fË¢nrZfË¡ç j¢qm¡l h¡¢sa EW¡e h¡ f¡nÄÑhaÑ£ S¢ja 
LyQ¡p¡l h¡ N¡hlp¡l °al£l f¢lL¡W¡j¡ °al£ qh 100 ¢cel fËLÒf bL z HSeÉ 
nËj che I f¢lh¡ll pcpÉl¡C z pC p‰ fËu¡Se£u j¡mjnm¡ œ²u Llh NË¡j 
f’¡ua z HL¡S NË¡j f’¡ua ÙÛ¡e£u ü¢eiÑl N¡¢ùcl ¢eu °al£ gX¡lnel 
p¡q¡kÉ eh z ¢Q¢q²a ¢LR¥ gX¡lneL fl£r¡j§mLi¡h HSeÉ "¢f.BC.H.' h¡ fËLÒf 
l©f¡uZL¡l£ pwÙÛ¡l jkÑ¡c¡J cJu¡ ka f¡l z fË¢nrZl L¡SJ "Be¾cd¡l¡' 
fËLÒfl p¡q¡kÉ eJu¡ k¡h z l¡SÉ hn LuL¢V AplL¡¢l / üµR¡ph£ fË¢aù¡eJ 
H dlel fË¢nrZ ¢cu b¡L z a¡clJ hÉhq¡l Ll¡ k¡u z k¡C q¡L e¡ Le, 100 
¢cel L¡Sl j¡dÉj Bjl¡ Lhmj¡œ f¢lL¡W¡j¡V¡C °al£ Llh¡ ; °ce¢¾ce p¡l 
°al£l L¡S 100 ¢cel fËLÒf bL L¡e AbÑ ¢h¢eu¡N Ll¡ k¡h e¡ z I f¢lh¡l 
¢eSl fËu¡SeC ¢eScl f¢lh¡ll pªø hSÑÉ J f¡nÄÑhaÑ£ BlJ AeÉ¡eÉ 4 bL 9 
¢V f¢lh¡l pªø fQen£m hSÑÉ pwNËq Ll p…¢mL LuL¢V fË¢œ²u¡l jdÉ ¢cu ö¢Lu, 
N¡hl / LyQ¡ ¢j¢nu p¡l f¢lea Llh z HC pjÙ¹ p¡l NË¡j f’¡ua L¾cÊ£ui¡h 
pwNËq Ll a¡ ¢h¢œ²l hÉhÙÛ¡ Lla f¡lm phQu i¡m¡ qu z Hrœ L«¢o¢hi¡N, 
EcÉ¡ef¡me ¢hi¡N J he¢hi¡Nl p¡q¡kÉ cJu¡ ka f¡l z HC ¢hi¡N…¢m a¡cl 
fËu¡Se NË¡j f’¡ua bL HLp‰ p¡l ¢Le ¢ea f¡l z p¡l ¢h¢œ²l AbÑl 10 
na¡wn NË¡j f’¡ual aq¢hm Sj¡ Ll h¡¢L 90 na¡wn AbÑ I f¢lh¡ll cJu¡ 
ka f¡l z HSeÉ, fËu¡Se£u Q¥¢š²fœ Ll ¢ea qh z Hi¡h BN¡j£ AbÑhoÑ 
HLLV¡ NË¡j f’¡ua 100V¡ bL 200V¡ fkÑ¿¹ i¡¢jÑ / e¡cf LÇf¡¢Vw- Hl  
f¢lL¡W¡j¡ °al£l f¢lLÒfe¡ ¢ea f¡l z 

(2.3) f¡¢lh¡¢lL n±Q¡N¡l °al£ 

f¡¢lh¡¢lL n±Q¡N¡l °al£l j§m L¡SV¡ qu "¢jne ¢ejÑm h¡wm¡'l j¡dÉj z I ¢jne 
fË¢a¢V f¢lh¡l f¡¢lh¡¢lL n±Q¡N¡l °al£l SeÉ f¢lh¡l 900 V¡L¡ h¡ BlJ hn£ 
AbÑ ¢h¢eu¡N Ll z pC p‰ plL¡l bL f¡Ju¡ k¡u 10000 V¡L¡ z HC p‰ 
n±Q¡N¡l ¢fR¥ BlJ 2000 V¡L¡ pj¢øNa Evp¡qi¡a¡ (L¢jE¢e¢V Cepe¢Vi) ¢qp¡h 
Bm¡c¡ Ll l¡M¡ qu kV¡ f¡e£u Sm J ü¡ÙÛÉ¢hd¡e pw¢nÔø L¡S hÉhq¡l Ll¡ k¡u z 
¢L¿¹¥ ¢jne ¢ejÑm h¡wm¡ fËLÒf bLC fË¢a¢V f¢lh¡ll SeÉ n±Q¡N¡ll hÉhq¡ll 
p¤¤k¡N °al£ Ll cJu¡ k¡µR e¡ z fËbja, HSeÉ 2012 p¡m k hpm¡Ce p¡iÑ 
qu¢Rm a¡a hn ¢LR¥ f¢lh¡l h¡c fl NR h¡ hn ¢LR¥ f¢lh¡l n±Q¡N¡l e¡ 
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b¡LmJ a¡cl n±Q¡N¡l BR hm cM¡e¡ qu NRz AbQ HCph f¢lh¡l pq 
phL¢V f¢lh¡ll n±Q¡N¡l hÉhq¡ll p¤¤k¡N e¡ b¡Lm L¡e Hm¡L¡ ¢ejÑm qa f¡l 
e¡ z HSeÉ S¡a£u J l¡SÉÙ¹l ¢pÜ¡¿¹ quR k 100 ¢cel L¡Sl fËLÒfl j¡dÉj 
I pjÙ¹ f¢lh¡l J AeÉ¡eÉ f¢lh¡l f¡¢lh¡¢lL n±Q¡N¡l ¢ejÑ¡Z Ll¡ qh z HSeÉ 
¢ejÀ¢m¢Ma mrÉcm ANË¡¢dL¡l f¡h : 

L) k L¡e Bh¡p k¡Se¡u k pjÙ¹ Nªq¢ejÑ¡Z qh pC pjÙ¹ f¢lh¡l 

M) hpm¡Ce p¡iÑl h¡Cl lu NR AbQ f¡¢lh¡¢lL n±Q¡N¡l eC Hje ph f¢lh¡l 
- AhnÉC f§hÑae ¢h.¢f.Hm. a¡¢mL¡i¥š² Abh¡ f¢lh¡lL f§hÑae H.¢f.Hm. qmJ 
LuL¢V ¢hno ¢hi¡Nl jdÉ b¡La qh z 

N) I HLC naÑp¡fr hpm¡Ce p¡iÑa e¡j BR Hhw n±Q¡N¡l BR hm cM¡e¡ 
b¡L¡ paÆJ Bpm eC Hje f¢lh¡l z 

HC ¢ae ANË¡¢dL¡li¥š² f¢lh¡l…¢mL eJu¡l fl fËu¡Se hpm¡Ce p¡iÑi¥š² AeÉ¡eÉ 
f¢lh¡ll rœJ 100 ¢cel fËLÒf n±Q¡N¡l ¢ejÑ¡Z Ll¡ pñh z 

NË¡j f’¡ua Ù¹l f¢lLÒfe¡ fËÙ¹¥¢al fË¢œ²u¡l Awn¢qp¡h HC pjÙ¹ f¢lh¡l…¢mL 
¢Q¢q²a Ll p…¢mL BN¡j£ hRll LjÑf¢lLÒfe¡l jdÉ ¢eu Bpa qh k¡a Ll 
BN¡j£ AbÑhoÑl jdÉC Iph f¢lh¡l n±Q¡N¡ll hÉhÙÛ¡ ¢e¢ÕQa Ll¡ k¡u z 

(2.4) A‰eJu¡s£ L¾cÊl Nªq¢ejÑ¡Z 

A‰eJu¡s£ L¾cÊ…¢ma ¢nöcl f¤¢ø, fË¡LÚ fË¡b¢jL ¢nr¡ J ¢VL¡LlZl hÉhÙÛ¡ Ll¡ 
qu b¡L z NiÑhaÑ£ J fËp¤¤¢a j¡ucl f¤¢ø J ¢VL¡LlZl rœJ A‰eJu¡s£ L¾cÊ…¢m 
i¢̈jL¡ ¢eu b¡L z c¤iÑ¡NÉSeLi¡h Bj¡cl l¡SÉ HMeJ hn hs¡ pwMÉ¡L 
A‰eJu¡s£ L¾cÊl ¢eSü f¢lL¡W¡j¡ eC z AbQ I ph L¾cÊ e¢bi¥š² ¢nöcl 
ü¡bÑ I f¢lL¡W¡j¡ °al£ Ll¡ AaÉ¿¹ Sl¦l£ z HL¢V L¾cÊl e§eÉaj f¢lL¡W¡j¡l 
jdÉ b¡Lh HLV¡ ¢nöcl nM¡l Ol kM¡e e¡e¡ dlel n¡l£¢lL J h±¢ÜL fË¢œ²u¡l 
j¡dÉj ¢nöcl ¢hL¡n pq¡ua¡ cJu¡ qu z I Ol¢VLC HLC p‰ ¢nöl M¡Ju¡l 
S¡uN¡ ¢qp¡h hÉhq¡l Ll¡ qu z M¡h¡l J AeÉ¡eÉ p¡jNË£ l¡M¡l SeÉ HLV¡ iy¡s¡l Ol 
z Jfl R¡c cJu¡ l¡æ¡l S¡uN¡ z ¢nöcl hÉhq¡ll Efk¡N£ n±Q¡N¡l J p‰ 
h¡µQ¡cl Mm¡d§m¡l SeÉ ¢LR¥V¡ S¡uN¡ kM¡e a¡cl Efk¡N£ Mm¡d§m¡l ¢LR¥ 
f¢lL¡W¡j¡ b¡Lh z HC pjÙ¹ A‰eJu¡s£ L¾cÊ…¢m ¢ejÑ¡e Ll¡l SeÉ fËu¡Se£u 
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AbÑl phV¡C plL¡ll ¢nö Eæue ¢hi¡Nl j¡dÉj hÉhÙÛ¡ Lla Nm AeL ¢ce 
pju mN k¡h z a¡C ¢pÜ¡¿¹ eJu¡ quR k ¢Q¢q²a A‰eJu¡s£ L¾cÊl f¢lL¡W¡j¡ 
¢ejÑ¡Zl SeÉ ¢hi¡N£u L¾cÊfË¢a 2 mr V¡L¡l p‰ jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z 
LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒf bL L¾cÊ¢fR¥ 5 mr V¡L¡ hÉu Ll¡ qh z HC c¤C fËLÒfl 
pjeÄu pwNªq£a 7 mr V¡L¡ ¢cu L¾cÊl j§m f¢lL¡W¡j¡¢V ¢ejÑ¡Z Ll¡ qh z Hl 
p‰ p¤¤k¡N p¤¤¢hd¡ Ae¤k¡u£ AeÉ L¡e AbÑl p§œl pjeÄu OV¡e¡ Nm I A¢a¢lš² 
AbÑ bL f¢lL¡W¡j¡l pÇfËp¡lZ Ll¡ ka f¡l z HSeÉ Bj¡cl c¡¢uaÆ qh ¢ejÀl©f 
: 

L) ¢eSü f¢lL¡W¡j¡ eC Hje L¾cÊ…¢mL ¢Q¢q²a Ll¡ 

M)  I pjÙ¹ L¾cÊ…¢ml SeÉ kaV¡ pñh L¡R¡L¡¢R J ¢nöl¡ üµR¾c f±yR¡a f¡l 
Hje S¡uN¡ ¢Q¢q²a Ll¡ z kqa¥ Hrœ S¢j Le¡l L¡e p¤¤k¡N eC, HSeÉ 
plL¡l£, f’¡ua eÉÙ¹ h¡ c¡e ¢qp¡h f¡Ju¡ S¢j ¢Q¢q²a Lla qh z  

N)  S¢jl ¢hÙ¹¡¢la ¢hhlZ (Ar¡wn-â¡¢jO¡wn pq) J L¡NSfœ Efk¤š² LaÑ«frl 
j¡dÉj ¢nö Eæue ¢hi¡N f¡W¡e¡  

O)  a¡¢mL¡ °al£ qu Nm pñ¡hÉ MlQl ¢qp¡h J AbÑl pñ¡hÉ p§œpq I a¡¢mL¡ 
Sm¡ n¡pLl j¡dÉj ¢nö Eæue J f’¡ua J NË¡j¡æue ¢hi¡N f¡W¡e¡  

P)  HL¢V jXm H¢ØVjV h¡ fË¡LÚLme p¡je lM fË¢a¢V L¾cÊl SeÉ HL¢V Ll 
"fÔ¡e J Hp¢ØVjV' °al£ Ll¡  

Q)  NË¡j pwpc, NË¡j f’¡ua, hÔL J Sm¡l Ae¤j¡ce p¡fr ¢f.BC.H. ¢e¢cÑø 
Ll 100 ¢cel L¡Sl 5 mr V¡L¡ J AeÉ¡eÉ p§œ bL f¡Ju¡ V¡L¡ ¢cu 
L¾cÊl f¢lL¡W¡j¡ ¢ejÑ¡Zl L¡S öl¦ Ll¡ z HSeÉ fËu¡Se£u B¢bÑL nª́ Mm¡ 
J fË¢œ²u¡ hS¡u l¡Ma qh z  

BN¡j£ AbÑhoÑ fË¢a¢V NË¡j f’¡ua e¤Éeaj 3¢V L¾cÊ ¢Q¢q²a Ll A¿¹axfr 2¢V 
L¾cÊl f¢lL¡W¡j¡ ¢ejÑ¡el L¡S Ll gma f¡l z 
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(2.5) hªrl¡fe J hªrf¡–¡ 

H pwœ²¡¿¹ ¢hÙ¹¡¢la ¢ecÑ¢nL¡ C¢af§hÑC S¡¢l Ll¡ quR z 100 ¢cel L¡S hªrl¡fe 
qh j§ma Q¡l¢V   ¢hi¡N 

L) l¡Ù¹¡l d¡l / M¡m f¡s p¡¢lhÜ hepªSe h¡ ¢ØVÊf fÔÉ¡eVne 

M) plL¡l£ / f’¡ua eÉÙ¹ Q¡o qu e¡ Hje HLmç fË¡ç S¢ja hepªSe h¡ hÔL 
fÔÉ¡eVne 

N) L¡e fË¢aù¡el f¢lL¡W¡j¡u hepªSe h¡ C¾p¢V¢VEne¡m fÔÉ¡eVne 

O) hÉ¢š²Na S¢ja hepªSe h¡ BC.¢h.Hp. fÔÉ¡eVne 

fË¢aù¡el f¢lL¡W¡j¡u hepªSe hÔL fÔÉ¡eVne h¡ qS fÔÉ¡eVne (hs¡ N¡R) qa 
f¡l z l¡Ù¹¡, ec£ h¡ M¡mf¡sl hepªSel jdÉ j¡¢V pwlrZl SeÉ i¢Vi¡l O¡p 
S¡a£u fÔÉ¡eVne qa f¡h z hÉ¢š²Na hepªSel BJa¡u HLV¥ hs¡ S¢ja hÔL 
fÔÉ¡eVne h¡ h¡ EW¡e gml N¡Rl Q¡oJ qa f¡l z BC.¢h.Hp. fÔÉ¡eVne h¡ 
EW¡e gml N¡Rl Q¡oJ qa f¡l z BC.¢h.Hp. fÔÉ¡eVnel rœ I f¢lh¡lL 
A¢a AhnÉC hÉ¢š²Na fËLÒf f¡Ju¡l SeÉ k¡NÉ qa qh z HC p‰ he¢hi¡Nl 
p‰ pjeÄu he¡’m h¡ he¡’ml f¡n¡f¡¢n Hm¡L¡u hepªSel L¡S Ll¡ ka f¡l 
z 

k L¡e plL¡l£ h¡ fË¡¢aù¡¢eL S¢ja hepªSel rœ (a¡ p ¢ØVÊf h¡ hÔL k 
dlelC q¡L e¡ Le) fË¡b¢jL naÑ qh hªrf¡–¡ z l¡Ù¹¡, M¡m, fË¢aù¡e h¡ S¢jl 
f¡n¡f¡¢n hph¡pL¡l£ ShL¡XÑ BR, J 100 ¢cel fËLÒf p¡d¡lei¡h L¡S Ll 
Hje ¢LR¥ f¢lh¡lL ¢Q¢q²a Ll pC pjÙ¹ f¢lh¡lL 50 bL 200V¡ N¡Rl c¡¢uaÆ 
¢ca qh z ¢L dlel N¡R m¡N¡e¡ qh a¡ ¢ÙÛl Lla I f¢lh¡l…¢ml ja¡jaL 
…l¦aÆ ¢ca qh z N¡R m¡N¡e¡l SeÉ NaÑ My¡s¡ bL öl¦ Ll N¡R m¡N¡e¡l L¡S 
a¡clL k¤š² Lla qh z hªrf¡–¡ e¡jl HLdlel ¢m¢Ma Q¥¢š²fœl j¡dÉj I 
N¡R…¢ml üaÆ J lrZ¡hrZl c¡¢uaÆ I ph f¢lh¡lL AfÑe Lla qh z hªrf¡–
¡l L¡NS¢Va AhnÉC fËLÒfl e¡j, fËLÒf l©f¡uZl a¡¢lM, fËS¡¢a Ae¤k¡u£ N¡Rl 
pwMÉ¡ ¢mM ¢ca qh z pC p‰ I N¡R…¢ml lrZ¡hrZ f¢lh¡ll c¡¢uaÆ J 
A¢dL¡l, N¡R hy¡¢Qu l¡M¡ p¡fr fË¡çhÉ j¡¢pL jS¥l£l f¢lj¡e, N¡Rl gm, X¡m 
f¡a¡u J N¡R L¡V¡l rœ L¡W I f¢lh¡lL A¢dL¡l (na¡wn ¢qp¡h) ¢mM ¢ca 
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qh z ah i¢Vi¡l O¡p m¡N¡e¡l fËLÒf L¡e hªrf¡–¡ J lrZ¡hrZl SeÉ 
¢eu¢ja jS¥l£l hÉhÙÛ¡ Ll¡ qh e¡ z BN¡j£ hRll h¡¢oÑL f¢lLÒfe¡u hªrl¡fZl 
HC ¢hou…¢ml Jfl ¢hno …l¦aÆ ¢ca qh z ah HLC S¢ja HL¡¢dLh¡l N¡R 
m¡N¡e¡ k¡h e¡ z HLh¡l fËLÒf l©f¡uZ Ll L¡e S¢ja N¡R m¡N¡e¡ qm a¡ 
hy¡¢Qu l¡M¡l c¡¢uaÆ BC.¢h.Hp.-Hl rœ hªrf¡–¡ fË¡fLl z he¢hi¡Nl S¢ja, 
¢hnoax pwl¢ra he¡’m N¡R m¡N¡e¡ qm hªrf¡–¡l f¢lhaÑ he¢hi¡Nl ¢eSü 
fÜ¢a Ae¤k¡u£ hep¤¤lr¡ p¢j¢a (glØV fË¡VLne L¢j¢V) p¢Çj¢mai¡h N¡Rl 
lrZ¡hrZl c¡¢uaÆ J flhaÑ£a Evf¡cel Awn¢hno i¡N f¡h z 

3) p¤¤pwqa fË¡L«¢aL pÇfc hÉhÙÛ¡fe¡ J jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z 
LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒf 

100 ¢cel L¡Sl j§m A¢ij§M¢VC qm L«¢oS¢jl Evf¡cen£ma¡ h¡s¡e¡l fËQø¡ z 
HSeÉ L¡e hRl L¡e Sm¡u HC fËLÒf k AbÑ hÉ¢ua qu a¡l e§eÉfr 60 
na¡wn AbÑ L«¢o J L«¢opw¢nÔø L¡S MlQ Ll¡ h¡dÉa¡j§mL z Bj¡cl l¡SÉpq ¢h¢iæ 
l¡SÉ HSeÉ kbø pcbÑL EcÉ¡N b¡L¡ pšÄJ AeL pjuC  p¤¤f¢lL¢Òfai¡h L¡S 
e¡ Ll ¢h¢µRæ LaL…¢m fËLÒf R¡s¡ R¡s¡i¡h hÉ¢š²Na S¢ja h¡ pj¢øNai¡h 
l©f¡¢ua qJu¡u L¡¢´Ma gm f¡Ju¡ k¡u e¡ z HC f¢lfË¢raC L¾cÊ£u plL¡ll 
¢ae¢V j¿»L HL¢œai¡h "jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒf', "p¤¤pwqa 
Sm¢hi¡¢SL¡ hÉhÙÛ¡fe¡ fËLÒf' (BC.XhÔ¥.Hj.¢f.) J fËd¡ej¿»£ L«¢o ¢p’u£ k¡Se¡ 
(¢f.Hj.L.Hp.Ju¡C.) - Hl pjeÄu p¤¤pwqa fË¡L«¢aL pÇfc hÉhÙÛ¡fe¡l HL¢V l©flM¡ 
°al£ LlR z HC l©flM¡¢V BN¡j£ AbÑhoÑ 100 ¢cel L¡Sl fËLÒfl AeÉaj 
p§Q£j¤M qh z 

HC l©flM¡u pjNË cnl 112¢V Sm¡L phÑ¡¢dL pQ h¢’a Sm¡ ¢qp¡h ¢Q¢q²a 
Ll¡ quR k¡l jdÉ luR Bj¡cl l¡SÉl f¤l¦¢mu¡ Sm¡ z pC p‰ j¡¢Vl e£Ql 
SmL AaÉ¿¹ hn£ öo eJu¡ quR Hje 1068¢V hÔL J 217 ¢V "¢œ²¢VL¡m hÔL' 
¢Q¢q²a Ll¡ quR z AhnÉ HC no c¤C a¡¢mL¡u Bj¡cl l¡SÉl L¡e hÔL eC z 
pC p‰ pQ¢hi¡Nl LjÉ¡ä H¢lu¡ Ximfj¾V fË¡NË¡jl jdÉ Bj¡cl l¡SÉl 
"c¡j¡cl EfaÉL¡ fËLÒf', "Lwp¡ha£ fËLÒf', "¢aÙ¹¡ hÉ¡lS fËLÒf' J "ju¤l¡r£ 
fËLÒf' …¢mL ¢Q¢q²a Ll¡ quR z ph¡Ñf¢l, pjÙ¹ ¢Q¢q²a Sm¢hi¡¢SL¡ 
fËLÒf…¢mLJ HC k±b EcÉ¡Nl jdÉ Be¡l Lb¡ hm¡ quR z 
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Bj¡cl l¡SÉl f¤l¦¢mu¡ Sm¡ J ¢Q¢q²a Lj¡ä H¢lu¡…¢ma L¡S Ll¡l f¡n¡f¡¢n 
Bjl¡ pjNË l¡SÉS¥s BN¡j£ hRl "fË¡L«¢aL pÇfcl p¤¤ù hÉhÙÛ¡fe¡'l Jfl ¢hno 
…l¦aÆ ¢cu jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒf ¢LR¥ p¤¤¢e¢cÑø EcÉ¡N ¢ea 
Q¡C¢R k¡ f¢lLÒfe¡l jdÉ A¿¹iÑ̈š² Lla qh z 

¢ae¢V j¿»Ll cJu¡ j§m ¢ecÑ¢nL¡a S£¢hL¡l pwÙÛ¡el ü¡bÑ pjNË f¢lLÒfe¡ fË¢œ²u¡u, 
Efi¡š²¡ ¢Q¢q²aLlZ J fËLÒf l©f¡uZ, cM¡n¡e¡l L¡S S¡a£u NË¡j£Z S£¢hL¡ ¢jne 
h¡ AS£¢hL¡ h¡ Bj¡cl Be¾cd¡l¡ fËLÒfl J ü¢eiÑl cml O¢eø k¡Np§œl Lb¡ 
hm¡ quR z phÑno k pjÙ¹ fËLÒf fËÙ¹¡h EW Bph p…¢m AhnÉC NË¡j pwpc 
/ NË¡j pi¡l Ae¤j¡ce ¢eu NË¡j f’¡ua fn Ll¡ qh J NË¡j f’¡ual EcÉ¡N 
HCph fËÙ¹¡h…¢mL HL¢œa Ll (pC p‰ NË¡j pwpc bL p¡j¢NËL f¢lLÒfe¡ 
fËÙ¹¥¢aL¡m EW Bp¡ AeÉ¡eÉ fËÙ¹¡h…¢mL k¡N Ll) NË¡j f’¡ual h¡¢oÑL 
LjÑf¢lLÒfe¡ °al£ qh z HSeÉ fËu¡Se£u fËLÒf J fË¡LLÚme °al£ Llhe NË¡j 
f’¡ua HlSeÉ c¡¢uaÆfË¡ç LjÑ£hª¾c z 

Sm¢hi¡¢SL¡ ¢i¢šL LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒfl L¡Sl rœ ¢ae¢V ¢hi¡Nl Lb¡ hm¡ 
quR : 

L) kM¡e haÑj¡e BC.XhÔ¥.Hj.¢f. fËLÒf Q¡m¤ eC pM¡e öd¤j¡œ LjÑ¢eÕQua¡ 
fËLÒfl j¡dÉjC Sm¢hi¡¢SL¡ ¢i¢šL L¡S q¡a eJu¡ k¡h z prœ LaL…¢m 
naÑ j¡ea qh z 

 pjNË Sm¢hi¡¢SL¡ A’ml SeÉ phÑ¡‰£e f¢lLÒfe¡ °al£ Lla qh z f¢lLÒfe¡l 
EŸnÉ qh ï¢jru l¡d, hª¢øl Sm dl l¡M¡l hÉhÙÛ¡ J hepªSe z Hrœ HL¢V 
phÑ¡‰£e Sm¢hi¡¢SL¡ Eæuel f¢lLÒfe¡ R¡s¡ L¡e ¢h¢µRæ L¡Sl Ae¤j¡ce 
cJu¡ k¡h e¡ z 

 f¢lLÒfe¡ °al£ Ll¡l pju Sm¢hi¡¢SL¡l fË¡¿¹p£j¡u Afr¡L«a EyQ¥, l¦r, 
agp£m S¢j bL Sm¢hi¡¢SL¡l jdÉÙÛ¡el e£Q¥, EhÑl S¢jl ¢cL ka qh z 
HL hm¡ qu "¢lS V¥ iÉ¡¢m' z fË¡b¢jLi¡h L¡S qh "¢lS' Hm¡L¡u z flhaÑ£a 
fËu¡Se "iÉ¡¢m' Hm¡L¡aJ L¡S Ll¡ k¡h z HSeÉ f¢lLÒfe¡ fËÙ¹¥¢al L¡S 
kM¡eC pñh EfNËq bL f¡Ju¡ j¡e¢Qœl p¡q¡kÉ ¢ea f¡lm i¡m¡ qu z 
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 Sm¢hi¡¢SL¡ ¢i¢šL f¢lLÒfe¡ fËÙ¹¥¢a J L¡Sl p¤¤¢e¢cÑø Hm¡L¡…¢m ¢Q¢q²a Ll¡l 
SeÉ L«¢o¢hi¡Nl BC.XhÔ¥.Hj.¢f. -l p‰ k¤š² B¢dL¡¢lL J LjÑ£h¡¢qe£l p¡q¡kÉ 
¢ea qh z fË¢nrZ m¡Nh ¢ejÑ¡e pq¡uL, Hp.¢V.¢f. NË¡j l¡SN¡l pq¡uL J ÙÛ¡e£u 
p¤¤f¡li¡CS¡lcl z HC fË¢nrZl MlQ 100 ¢cel L¡Sl fËn¡p¢eL hÉ¡ul M¡a 
bL Bph z 

 p¡d¡lZi¡h Sm¢hi¡¢SL¡ Eæuel L¡S LÓ¡ØV¡l ¢i¢šL i¡h l©f¡¢ua qh z 

 kM¡e BC.XhÔ¥.Hj.¢f.-a fËLÒf Ae¤j¢ca quR pM¡e HC c¤C fËLÒfl pjeÄu 
OV¡e¡ qh z p¡d¡lei¡h Ly¡Q¡j¡ml h¡ j¡mjnm¡ h¡hc hn£ AbÑ hÉu qu Hje 
L¡S…¢m BC.XhÔ¥.Hj.¢f.-a J nËj¢e¢hs L¡S…¢m 100 ¢cel fËLÒf eJu¡ qh 
z L¡e AhÙÛ¡aC HLC L¡S c¤¢V fËLÒf cM¡e¡ k¡h e¡ z 

 kM¡e BC.XhÔ¥.Hj.¢f.-a ea¥e fËLÒf C¢ajdÉC l©f¡uel fkÑ¡u BR pM¡e 
pCph ¢hnoa :  

nËj¢e¢hs L¡S…¢mL ¢Q¢q²a Lla qh k…¢m ¢hÙ¹¡¢la fËLÒf fËÙ¹¡h h¡ 
¢X.¢f.Bl.-H BR ¢L¿¹¥ l©f¡uZl SeÉ fËu¡Se£u AbÑl pwÙÛ¡e BC.XhÔ¥.Hj.¢f.-
a eC z I fËLÒf…¢mL 100 ¢cel L¡Sl jdÉ k¤š² Ll pC fËLÒfl AbÑ 
bL l©f¡uZ Ll¡ qh z 

 ¢X.¢f.Bl. kM¡e ApÇf̈ZÑ h¡ AfËa¥m pM¡e ¢X.¢f.Bl. pwn¡de Ll 100 
¢cel fËLÒfl AbÑ l©f¡uZ Ll¡ k¡u Hje L¡S…¢mL k¤š² Ll ¢ea qh z 

 kMeC L¡e ea¥e BC.XhÔ¥.Hj.¢f. fËLÒf Ae¤j¡¢ca qh, A¢a AhnÉC a¡l 
¢hÙ¹¡¢la LjÑf¢lLÒfe¡ HC c¤C fËLÒfl pjeÄu °al£ qh z 

LjÉ¡ä H¢lu¡ Ximfj¾V fË¡NË¡jl BJa¡u f¢ÕQjh‰l  

i) c¡j¡cl iÉ¡¢m LjÉ¡ä ¢pØVj 

ii) Lwp¡ha£ Lj¡ä H¢lu¡ 

iii) ¢aÙ¹¡ hÉ¡lS  

iv) ju¤l¡r£ fËLÒf L¡S QmR z  
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HC fËLÒf…¢m l©f¡uZl rœ pQ¢hi¡N ¢e¢jÑa hÉ¡lS, hs¡ hs¡ hy¡d, M¡m fËi«¢al 
f¡n¡f¡¢n pQp¢ha L«¢oS¢jl Eæuel EcÉ¡N eJu¡ Sl¦l£ z HSeÉ j¡Cel LÉ¡e¡ml 
flhaÑ£ Ù¹lJ L«¢oS¢ja Sm fy±R cJu¡l SeÉ pQ ¢hi¡Nl fËLÒf BR z ah 
HC fËLÒfl à¡l¡ ph S¢ja f±yR¡e¡ pñh qµR e¡ z pC p‰ L«¢oS¢ja Sm 
f±yR cJu¡l SeÉ k pjÙ¹ ØVÊ¡LQ¡l h¡ f¢lL¡W¡j¡ °al£ qu¢Rm Efk¤š² 
lrZ¡hrZl Ai¡h pC ph f¢lL¡W¡j¡ AeLrœ qu NR z pw¢nÔø pQ ¢hi¡Nl 
B¢dL¡¢lL h¡ h¡Ù¹¥L¡lcl p‰ Bm¡Qe¡œ²j HCph L¡Sl AeLV¡C 100 ¢cel 
fËLÒfl AbÑ ¢eu l©f¡ue Ll¡ pñh z 

2006-07 p¡m "j¡Cel C¢lNne pep¡p' Ll¡ qm HC l¡SÉl Sm¡…¢ma 3292¢V 
hªqšl Sm¡nu ¢Q¢q²a Ll¡ quR k…¢m p¡d¡lei¡h SmpQl L¡S hÉhq©a qu e¡ 
z ¢hNa hRl…¢ma HC R¢hl hn ¢LR¥V¡ f¢lhaÑe qmJ HMeJ fË¢a Sm¡aC 
HlLj hn LuL¢V c£¢O, hy¡d, h¡ AeÉ¡eÉ fËQ¢ma Sm¡nu f¡Ju¡ k¡h, k…¢m 
AeLV¡C jS NR z jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒfl p¡q¡kÉ ¢eu 
HC pjÙ¹ VÊ¡¢XnÉe¡m Ju¡V¡l h¢Xl pwú¡l / f¤exMee / f¢m a¡m¡l L¡S Ll¡ ka 
f¡l z Hrœ AhnÉC ¢hÙ¹¡¢la fËLÒf fËÙ¹¡h °al£ Lla qh J fËu¡Se k¿»L¾cÊ£L 
L¡Sl SeÉ AeÉ L¡e pqk¡N£ fËLÒfl AbÑ hl¡Ÿl pwÙÛ¡e Lla qh z je 
l¡Ma qh Hrœ pwú¡l, f¤exMee h¡ f¢mpwú¡ll L¡S A¢a AhnÉC p¡j¢NËL 
pwú¡l qh, f¡s QyR cJu¡ h¡ LQ¥¢lf¡e¡ f¢l×L¡l Ll¡a p£j¡hÜ b¡Lh e¡ z 

4)  pjeÄu 

jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u NË¡j£Z LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒfl h¡¢oÑL LjÑf¢lLÒfe¡ Ll¡l pju ¢h¢iæ 
¢hi¡N J fËLÒfl p‰ pjeÄul ¢hou¢VL …l¦aÆ ¢ca qh z NË¡j£Z Hm¡L¡u L¡S 
Ll Hje fË¡u fË¢a¢V ¢hi¡Nl p‰C 100 ¢cel L¡Sl pjeÄul p¤¤k¡N BR z HC 
pjeÄul Jfl l¡SÉ plL¡ll pî¡ÑµQ fkÑ¡ul ¢hno mrÉ luR z pjeÄul j§m Lb¡ 
qh Eiu ¢hi¡Nl HL C dlel EŸnÉ f§lZl SeÉ f¡lØf¢lL p¤¤¢hd¡ qh Hje 
rœ…¢ma AbÑ, nËj, fËLÒf fËÙ¹¥¢a, l©f¡uZ J cM¡n¡e¡l SeÉ ¢j¢ma EcÉ¡N z 
¢hi¡N ¢i¢šL pjeÄul ANË¡¢dL¡l qh ¢ejÀl©f : 

1) L«¢o ¢hi¡N 
2) BC.He.Bl.Hj. 
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3) BC.XhÔ¥.Hj.¢f. 

4) L«¢o ¢hi¡Nl j¡¢mL¡e¡d£e L«¢oM¡j¡l f¤L¥l Mee, pwú¡l, pQl SeÉ M¡m Mee, 
fËu¡Se S¢jl pjam£LlZ fËi«¢a L¡S 

ah L¡e AhÙÛ¡aC L«¢oM¡j¡l Q¡ol SeÉ nË¢jLl k¡N¡e 100 ¢cel L¡Sl fËLÒf 
bL Bph e¡ z Evf¡cen£ma¡ h¡s¡a p¡q¡kÉ Ll e¡ Hje L¡SJ Ll¡ k¡h e¡ z 

4.1) M¡cÉ fË¢œ²u¡Lle J EcÉ¡ef¡me ¢hi¡N  

i) c¤C ¢hi¡Nl k±b EcÉ¡N gml h¡N¡e °al£ 

ii) k±b EcÉ¡N g¥ml h¡N¡e °al£ 
Hrœ 100 ¢cel fËLÒfl AbÑ bL kje pl¡p¢l Q¡l¡ °al£ Ll eJu¡ k¡u, 
ajeC EcÉ¡ef¡me ¢hi¡Nl e¡pÑ¡¢l bL Q¡l¡ ¢eu gml h¡N¡e °al£ Ll¡ k¡h z 
g̈ml h¡N¡el rœ 100 ¢cel L¡Sl fËLÒfl AbÑ Lhmj¡œ c£OÑju¡c£, HLL¡m£e 
f¢lL¡W¡j¡ °al£a MlQ Ll¡ k¡h z HC f¢lL¡W¡j¡l jdÉ hs¡ cJu¡l L¡SJ 
b¡La f¡l, ah HLh¡ll SeÉC z Hl jdÉ fsa fl NË£e q¡ES °al£l L¡SJ 
z ¢L¿¹¥ pl¡p¢l Q¡ol L¡S h¡ h¡lwh¡l Lla qu Hje L¡e L¡S 100 ¢cel 
L¡Sl fËLÒfl AbÑ hÉu Ll¡ k¡h e¡ z 

 Q¡m¤ h¡ ea¥e gml h¡N¡e ¢XÊf C¢lNne h¡ ¢ØfËwLm¡l C¢lNnel hÉhÙÛ¡ 
EcÉ¡ef¡me ¢hi¡N Lla f¡l z 

4.2)  SmpÇfc Ae¤på¡e J Eæue ¢hi¡N - 

 HC ¢hi¡Nl Sma£bÑ fËLÒf l©f¡uZl L¡S 100 ¢cel L¡Sl fËLÒfl pjeÄu 
Ll¡ pñh 

 S¡s, hs¡ e¡m¡, j¡T¡¢l e¡m¡ k…¢ml j¡dÉj ¢hnoa f¢ÕQj¡’ml Sm¡…¢ma 
hª¢øl J j¡¢V d¤u h¢lu k¡u pC pjÙ¹ S¡uN¡u S¡s hy¡d, QL XÉ¡j, AÉ¡¢eL¡V, 
N¡¢m fÔ¡N fËi«¢a L¡S 100 ¢cel fËLÒfl AbÑ Ll¡ pñh z 

 pQf¤L¥l h¡ g¡jÑfä Meel L¡S 100 ¢cel fËLÒf bL AbÑ pwÙÛ¡e Lla 
qh z H…¢m phC hÉ¢š²Na EfL«a L¢¾cÊL fËLÒf z üi¡haC pw¢nÔø f¢lh¡lL 
ShL¡XÑd¡l£ qa qh J hÉ¢š²Na EfL«a ¢qp¡h fËLÒf f¡Ju¡l Efk¤š² qa 
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qh z L¡e AhÙÛ¡aC hÉ¢š²Na f¤L¥ll pwú¡l, f¤exMee, f¢mpwú¡ll L¡S 
jq¡aÈ¡ N¡å£ S¡a£u LjÑ¢eÕQua¡ fËLÒf Ll¡ k¡h e¡  z 

4.3) L«¢o ¢hfee ¢hi¡N - 

HC ¢hi¡Nl p‰ pjeÄu "Bj¡l gpm Bj¡l Q¡a¡m', Bj¡l N¡m¡ , gpm pwlrel 
Q¡m¤ f¢lL¡W¡j¡ ¢ejÑ¡Z - HC dlel L¡Sl Jfl S¡l cJu¡l Lb¡ hm¡ quR z 
ah HMeJ fkÑ¿¹ 100 ¢cel L¡Sl afn£m hÉ¢š²Na f¢lh¡l¢i¢šL L¡S ¢qp¡h 
HC fËLÒf…¢m ü£L«¢a f¡u ¢e z kare fkÑ¿¹ HC ü£L«¢a e¡ ¢jmR aa¢ce HC 
L¡S…¢mL LÓ¡ØV¡l ¢i¢šL L¢jE¢e¢V Ju¡LÑ ¢qp¡h cM¡a qh z H¢V AeÉ¡eÉ L¡S 
¢hi¡Nl jdÉ gpm flhaÑ£ L¡S - gpm pwlrZl f¢lL¡W¡j¡ hm k L¡S¢V 
Ae¤j¡¢ca L¡Sl a¡¢mL¡u BR a¡l jdÉ Bph  

 HR¡s¡ L«¢o ¢hfee ¢hi¡Nl Ad£e k pjÙ¹ ¢eu¢¿»a h¡S¡l BR J k pjÙ¹ 
¢Lo¡Z j¡¢ä BR a¡l f¢lL¡W¡j¡ °al£aJ 100 ¢cel fËLÒf L¡S Ll¡ ka 
f¡l z 

4.4)  pQ J Smfb ¢hi¡N 

 ec£hy¡d cªY Ll¡l L¡S 

 ec£h¡yd ï¢jru l¡dl L¡S 

 pQ M¡ml Mee, f¤exMee, pwú¡l 

 QL XÉ¡j, AÉ¡¢eL¡V fËi«¢a f¢lL¡W¡j¡ ¢ejÑ¡el L¡S 

 LjÉ¡ä H¢lu¡ Ximfj¾V fË¡Sƒ…¢ml H¢š²u¡l¡d£e Hm¡L¡u SmpQl p¤¤k¡N 
L«¢oS¢ja f±yR cJu¡l SeÉ Efk¤š² f¢lL¡W¡j¡ ¢ejÑ¡el L¡S 

 jS k¡Ju¡ h¡ q¡¢lu k¡Ju¡ ec£l f¤eÑ¢ejÑ¡e  

 ec£hy¡d nš² Ll¡l ab¡ ec£a£l i¥¢jru l¡dl L¡S i¢Vi¡l O¡pl hÉhq¡ll 
Jfl ¢hno S¡l cJu¡ qh z 
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4.5) œ²£s¡ ¢hi¡N -  

HC ¢hi¡Nl p‰ pjeÄu NË¡j / ¢hcÉ¡mu Mm¡l j¡W °al£ Ll¡l L¡S q¡a eJu¡ 
ka f¡l 

4.6) jvp ¢hi¡N - 

 j¡R f¤L¥l Mee (ea¥e f¤L¥l k¡ gÑ¡j fä ¢hi¡Nl jdÉ fsh)  

 pj¤â a£lhaÑ£ Hm¡L¡u j¡R öL¡e¡l f¢lL¡W¡j¡ h¡ ¢gp XÊ¡Cw Cu¡XÑ °al£ 
 hs¡ hs¡ hy¡Js J c£¢Oa j¡R e¡j¡e¡l O¡V h¡ ¢gp mÉ¡¢äw ØVne °al£ z 

Hrœ L¡e hÉ¢š² j¡¢mL¡e¡l Sm¡nu Ll¡ k¡h e¡ z L¡S Lhmj¡œ plL¡l£ h¡ 
pj¢øl Sm¡nuC L¡S¢V Ll¡ k¡h z  

 plL¡¢l h¡ fË¡¢aù¡¢eL j¡Rl M¡j¡l f¤L¥l Mee, f¤exMee J pqk¡N£ f¢lL¡W¡j¡ 
¢ejÑ¡e 

4.7) ¢hcÉ¡mu ¢nr¡ J EµQ¢nr¡ ¢hi¡N 

 Mm¡l j¡Wl Eæue 

  ¢hcÉ¡mul Q¡lf¡n pS£h hs¡ ¢ejÑ¡e 

  ¢hcÉ¡mu gy¡L¡ S¢j b¡Lm gml h¡N¡e h¡ AeÉ¡eÉ fËS¡¢al hepªSe 

* R¡œ¡h¡p / ¢LQel f¡n p¡l °al£l f¢lL¡W¡j¡ ¢ejÑ¡e 

* f¤L¥l Mee  

৪.৮।  াণী স দ িবকাশ িবভাগ 
 পাল  শড িনমাণ 
 গা-শালা িনমাণ 
 ছাগেলর ঘর িনমাণ 
 গাবর সার তিরর পিরকাঠােমা িনমাণ 
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 অ ােজালা চাষ ভৃিত 
এই সম েয়র ে  ১০০ িদেনর কােজর ক  থেক পিরকাঠােমা  তির হেব । পািখ বা াণীর 
যাগান দেব াণীস দ িবকাশ িবভাগ । এই যাগােনর িবষেয় িনি ত হেলই কবলমা  

পিরকাঠােমা িনমােণর কােজ হাত দওয়া হেব । অ ােজালা চােষর ে  উৎপািদত অ ােজালা 
িবি র ে  সহায়তা দেব ঐ িবভাগ।  
 
৪.৯।  বন িবভাগ 
বনিবভােগর সে  সম েয় 

 সংরি ত জ েল জলিবভািজকা িভি ক কাজ 
 বনা েল পু র খনন 
 বনিবভােগর নাসাির থেক গােছর চারা সং হ 
 সংরি ত বনা েল ও তার বাইেরর এলাকােতও বনিবভােগর উে ােগ বৃ েরাপেণ ১০০ 

িদেনর কােজর মিদবস ও র ণােব েণ মিদবেসর সহায়তা । এে ে  চিলত 
বৃ পা া ব ার পিরবেত বনিবভাগ ারা িনিদ  হাের বনসংর ণ সিমিত বা এফ িপ িসর 
সদ েদর বহার করা যােব । 

 ক াটল , গাছ বড়া ভৃিতর মা েম ব াণীর ও ব াণীর হাত থেক ফসেলর 
সংর ণ । 

৪.১০। িশ িবকাশ িবভাগ 
িশ িবকাশ িবভােগর সে  সম েয় মহা া গা ী জাতীয় ামীণ কমিন য়তা কে র ৫ ল  টাকা 
ও ঐ িবভােগর ২ ল  টাকা খরচ কের অ নওয়ািড় কে র পিরকাঠােমা তির । েয়াজন ও স ব 
হেল এজ  অ  সূ  থেক অথ সং হ কের এই সাত ল  টাকার সে  যু  করা যেত পাের ।  
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িশ  িবকাশ িবভােগর অ তম ল  িশ েদর মে  অপুি র হার কমােনা ।এজ  বাঁ ড়া জলােত 
অপু  িশ েদর িচি ত কের সই সম  পিরবােরর া বয়ে দর পিরবার িপছু বছের ১০০ িদন কাজ 
দওয়ার পিরক না এ বছেরই করা হেয়েছ ।এই পিরক নার অংশ িহসােবই ঐ সম  িচি ত 

পিরবার িলেত ি গত উৎপাদনশীল স দ তির করা হে  যােত কের সই স েদর বহার 
কের ঐ পিরবার িলর খাে র যাগান বাড়ােনা যায় ।িবিভ  প ােয়ত এই ধরেণর উে াগ ১০০ 
িদেনর কােজর কে  আগামী বছর িনেত পাের । 
 
৪.১১। িব ৎ ও অিচরাচিরত শি  

 তাপিব ৎ কে র বজ  াই অ াশ বহাের ইঁট িতেত এই িবভােগর সাহা  পাওয়া 
যেত পাের।  

 অিচরাচিরত শি র উৎস িহসােব জব াস তিরর া  াপেনর কােজও এই িবভােগর 
সাহা  নওয়া যায়। 

৪.১২।  িশ  ও বািণজ  িবভাগ 
 এই রােজ  চা বািগচা িল এই িবভােগর অধীন। ি গত মািলকানাধীন চা বাগােন কেয়ক  

িনিদ  কােজ  এবং সরকােরর অধীন বা সরকাির মািলকানায় জিম  এমন চা বাগােন 
এমন িক চা গাছ তিরেতও এই িবভােগর সে  সম য় ঘটােনা স ব । 

৪.১৩।  পিরেবশ িবভাগ 
পিরেবশ িবভােগর সে  সম য় স ব 
 বৃি র জল ধের রেখ বহার (েরইন ওয়াটার হারেভি ং)-এর পিরকাঠােমা তিরেত 

(আপাতত বড় ু ল িলেত এই পিরকাঠােমা িনমাণ করা যেত পাের । 
 ক ন ও তরল বজ  পদােথর ব াপনায়  
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৪.১৪।  া  ও পিরবার ক াণ িবভাগ 
এই িবভােগর সে  সম েয় 

 া েকে র জিমেত গাছ লাগােনা 
 গাছ বড়া 
 ঔষিধ বৃে র বাগান তির করার ক  হােত নওয়া যেত পাের । 

৪.১৫। গৃহ বা হাউিজং িবভাগ 
 ক ীয় বা রাজ সরকােরর বা যৗথ উে ােগ ামা েল য কানও গৃহিনমাণ কে  ১০০ 

িদেনর কােজর ক  থেক পি ম মিদনীপুর, বাঁ ড়া ও পু িলয়া জলায় ৯৫  ও অ  
সব  ৯০  মিদবেসর সং ান করেত হেব । 

৪.১৬।  এম এস এম ই িবভাগ 
 এই িবভােগর সে  সম েয় সিরকালচার -এর জ  বনসৃজেনর কাজ ১০০ িদেনর ক  

থেক করা যেত পাের । 
৪.১৭। ভূিম ও ভূিম সং ার 
  এই িবভােগর সে  সম েয় িনজ গৃহ িনজ ভূিম কে  জিম পেয়েছ এমন পিরবােরর 

 জিমর সমতলীকরণ বা উ য়ন 
 খামার পু র খনন 
 বনসৃজন ও 
 গৃহিনমাণ কে  অিতির  ৯০ থেক ৯৫ িদেনর অদ  েমর মজুির দওয়া স ব । 
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৪.১৮। জন া  কািরগির িবভাগ 
 জন া  কািরগির িবভােগর দািয়  ১০০ িদেনর কাজ ও িশ  িবকাশ িবভােগর সম েয় 

য সম  অ নওয়ািড় ক িল তির হেব সখােন নল প বা অ  সূ  থেক পানীয় 
জেলর যাগােনর ব া করা । 

 অ  িদেক ১০০ িদেনর কােজর অথ িদেয় সম  সরকাির বা প ােয়েত , সমি গত 
নল েপর পাড় বাঁধােনা (চাতাল তির কের), নল প থেক পাকা ন ও েনর শেষ 
জলেশাষক গত তির কের িদেত হেব । জন ােথ এই কাজ  অ ািধকােরর িভি েত 
করা দরকার । 

৪.১৯।  পি মা ল উ য়ন, উ রব  উ য়ন ও সু রবন িবষয়ক িবভাগ 
মহা া গা ী জাতীয় ামীণ কমিন য়তা কে র সে  এই িতন আ িলক িবভােগর সম েয় িবিভ  
ধরেণর পিরকাঠােমা উ য়েনর ও জীিবকা উ য়েনর কাজ হােত নওয়া যেত পাের । এই সে  
সু রবন িবষয়ক িবভাগ, উ র ও দি ণ ২৪ পরগনা জলায় ানে াভ বনা েলর সাের ক  

পায়ণ করেত পাের । এই িতন িবভােগর ে ই পিরকাঠােমা তিরর ে  অ ািধকার পােব 
অ নওয়ািড় ক  ও বতরণী নােম শােনর পিরকাঠােমা তিরর কাজ । 
 
৪.২০। পযটন িবভাগ 
 পযটন িবভােগর সে  সম েয় িবিভ  ঐিতহািসক, াকৃিতকভােব আকষণীয় ও অ া  পযটন 
কে  বা তার আশপােশ পিরেবশ পযটন, পযটক াম, ইেকা-টু িরজম পাক ভৃিত াপেন কাজ 

হেত পাের । এে ে  মিনিবড় কাজ িল ১০০ িদেনর ক  থেক ও মূলধন িনিবড় কাজ িল 
সাধারণভােব িবভাগীয় অথ থেক পায়ণ করেত হেব । অ  কানও কে র সম য়ও খাঁজা 
যেত পাের । 
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৪.২১।  পৗর িবষয়ক িবভাগ 
পৗর িবষয়ক িবভােগর কাজ শহরা েল । অ িদেক মহা া গা ী জাতীয় ামীণ কমিন য়তা 
ক  পািয়ত হয় ামা েল । আপাতঃ ি েত এই ই কােজর মে  সম েয়র সুেযাগ কম। িক  

ঐ িবভাগ  সুিনিদ  ে  সম েয়র জ  উৎসাহ দিখেয়েছ । থমত, ক ন বজ  পদােথর 
ব াপনা । এে ে  শহর লােগায়া ামা েল জিম িদেত পারেল ঐ িবভাগ সই জিমেত ক ন 

বজ  ব াপনার পিরকাঠােমা িনমােণ সহায়তা িদেত পাের । এে ে  ঐ পিরকাঠােমায় সংি  
প ােয়ত এলাকার বেজ র পাশাপাশই ঐ পৗর এলাকার বজ ও িনেয় আসার ব া হেব । ঐ 
বেজ র মে  পচনশীল অংশ বহার কের সার তির করেত পারেল তা প ােয়েতর তহিবেল জমা 
পড়েব । ঐ তহিবল থেকই ঐ পিরকাঠােমার র ণােব ণ ও েয়াজনীয়  কম বৃে র মজুির বা 
ভাতা দওয়ার ব া করেত হেব।  
 
৪.২২। নগেরা য়ন িবভাগ 
এই িবভােগর সে  সম েয় প ােয়ত এলাকায় িবিভ  ডেভলপেম  অথির র সে  সংেযােগর 
িবেশষ পিরক না িনেত হেব । 
 
৪.২৩। প ােয়ত ও ােমা য়ন িবভােগর অ া  ক  
 প ােয়ত ও ােমা য়ন িবভােগর িন িলিখত ক িলর সে  ১০০ িদেনর কােজর কে র সম য় 
স ব 

 ধানম ী আবাস যাজনা 
 ধামন ী ামীণ সড়ক যাজনা 
 িমশন িনমল বাংলা 
 িস এ িড িপ 
 আজীিবকা বা আন ধারা 
 াম প ােয়ত সশি করণ ক  
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 ক ীয় ও রাজ  অথ কিমশেনর অথ 
 প ােয়েতর িনজ  অথ 

এই িলর িত েতই অেনকধরেণর সম েয়র সুেযাগ আেছ এবং পিরক না কের সই 
সুেয়ােগর বহার করেত হেব । ১০০ িদেনর ক  পায়েণ যত বিশ কের স ব িনভর দল, 
দেলর সদ া, া ার ও ফডােরশন িলেক ঘিন ভােব যু  করেত হেব । এই যাগ স ব 
পিরক না তিরেত, চার- সােরর কােজ, পিরক না পায়েণ, দখােশানার কােজ- সব ই । এই 
সংেযাগ যত বাড়ােনা যােব, তত বিশ রাজ  নারীর মতায়েণ এিগেয় যােব । 
 
৪.২৪।  অ া  িকছু িকছু ক ীয় িত ােনর সে  সম য় 

 াশনাল বা ু  িমশন 
 িবিভ  ফসেলর বা ফেলর ওপর জাতীয় স দ ক , কােকানাট ডেভলপেম  বাড, 

কৃিষ িব ান ক  ভৃিত ক ীয় সরকাির িত ান িলর সে  ১০০ িদেনর কােজর 
কে র সম য় স ব। 

সামি কভােব সম েয়র পিরক না ও তার পায়েণর ে  মূল চািলকাশি  হেবন জলায় 
জলাশাসক, েক সমি  উ য়ন আিধকািরক ও াম প ােয়ত ধান । এই িতন ের সমি ত 

উে াগই পাের সম য়েক এিগেয় িনেয় িগেয় ঢ় িভি র ওপর দাঁড় কিরেয় িদেত । সম েয়র 
পিরক না অনুযায়ী িনিদ  ক  বা ি ম তির করার সময় এই ধরেণর যৗথ কােজর ে ও 
এক  কের ি মই তির হেব যার ‘ক’ অংশ পায়েণর দািয়ে  থাকেব মহা া গা ী জাতীয় 

ামীণ কমিন য়তা ক  পায়ণকারী কতৃপ  ও ‘খ’ অংশ পায়েণর দািয়ে  থাকেব সংি  
িবভাগ । উভয়পে র স িত ােপে  পায়েণর দািয়  এক হােতও দওয়া যেত পাের। 
তেব অথ েয়র ে    া াম বা িবভােগর িনয়ম অনুযায়ী িহসাব রাখেত হেব । 
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৫।  মহা া গা ী জাতীয় ামীণ কমিন য়তা কে  বতমােন য য কাজ 
করা যেত পাের 

আইেনর থম তপশীেল কত িল মূল িবভােগ পায়ণেযা  কােজর কথা বলা হেয়েছ ও তার 
ওপর িভি  কের ক ীয় ম ক মাট ১৫৩ রকেমর কােজর অনুেমাদন িদেয়েছ । এই তািলকা 
পিরবতনশীল ও ভিব েত এখােন নতুন কাজ যু  হেতই পাের । তেব তা স ব কবলমা  
তখনই যখন ঐ কাজ মহা া গা ী জাতীয় ামীণ কমিন য়তা আইেনর সে  সংযু  তপশীল 
১-এ অনুেমািদত কাজ িহসােব যু  হেব । যত ণ তা না হে  তত িদন সম  কাজ এই 
১৫৩  কােজর তািলকা থেকই করেত হেব ।  
কােজর িববরণ িনেয় যােত সংশয় তির না হয়, সজ  এখােন কাজ িল িচি ত করেত বাংলা 
হরেফ ইংরাজী শে র বহার করা হেয়েছ। 
৫.১।  ওয়াটার কনজারেভশন ও ওয়াটার হারেভি ং 
 
১। অ ািনকাট  
২। আ িফশয়াল িরচাজ অফ ওেয়ল  া  িফ ার  
৩। চক ড াম।  
৪। আেদন ড াম  
৫। ফাম প   
৬। িফডার চ ােনল  
৭। িমিন পারেকােলশন ট া   
৮। প ড াম  
৯। সাব সারেফস ড াম  
১০। সাে ন প   
১১। আ ার াউ  ডাইক  
১২। বা ার চক  
১৩। ওয়াটার অ াবসপশন   
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১৪। ব  ে স  
১৫। কি িনউয়াস ক ু র   
১৬। ক ু র বা   
১৭। ডাইভারশান ইন  
১৮। আেদন বাি ং  
১৯। আেদন গািল াগ  
২০। ািবয়ন  
২১। লু স বা ার াকচার  
২২। াগাড   
২৩। ান বা   
 
৫.২। ওয়াটার হারেভি ং 
২৪। িরেনােভশন অব ািডশনাল ওয়াটার বিডস (িডিসি ং) 
২৫। িরেনােভশন অব ািডশনাল ওয়াটার বিডস (িরেনাভেশন) 
২৬। িরেনােভশন অব ািডশনাল ওয়াটার বিডস (ে ংেদিনং অব এম া েম ) 
 
৫.৩। মাইে া ইিরেগশন ওয়াকস 
২৭। কন াকশন অব ক ানাল, িডি িবউটির অ া  মাইনর  
২৮। িল  ইিরেগশন  
২৯। িরহ ািবিলেটশন অব মাইনরস, সাব মাইনরস  
৩০। কিমউিন  ওেয়লস ফর ইিরেগশন  
৩১। লাইিনং অব ক ানালস 
 
৫.৪। া  ডেভলপেম  
৩২। পবল বাি ং  
৩৩। ান টরািসং  
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৩৪। আেদন বাি ং  
৩৫। ান বা   
৩৬। ডেভলপেম  অব ওেয়  া   
৩৭। া  লেভিলং  
৩৮। ির ােমশন অব া  
 
৫.৫।  াউট িফং 
৩৯। অ াফেরে শন   
৪০। ইেকা রে ােরশন অব ফের   
৪১। ফের  ােটকশন  
৪২। াস া  ডেভলপেম  অ া  িসলিভ া ার  
৪৩। নাসাির রইিজং  
৪৪। াে শন ইন গভনেম  িমেসস  
৪৫। রাড বা ক ানাল সাইড ানেটশন  
৪৬। ানেটশন  
৪৭। া  ডেভলপেম   
 
৫.৬।  ি ংিকং ওয়াটার 
৪৮। িরচাড িপট  
৪৯। ডাগওেয়ল  
৫০। সাক িপট 
 
৫.৭। কা াল এিরয়া  
৫১। ব  ভিজেটশন  
৫২। ম ওয়াটার ইন ফর কা াল ােটকশন  
৫৩। িফস াইং ইয়াড 
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৫.৮।  াড কে াল অ া  ােটকশন 
৫৪। চর রেনােভশন  
৫৫। ই ারিমিডেয়ট অ া  িল  ইনস 
 ৫৬। ম ওয়াটার ইনস  
৫৭। স ব   
৫৮। িডেপিনং অ আ  িরেপয়ার অব াড চ ােনলস  
৫৯। িডিসি ং  
৬০। ডাইভারশন চ ােনল  
৬১। ডাইভারশন ওেয়য়ার  
৬২। েনজ ইন ওয়াটার লগ  এিরয়াস  
৬৩। পিরেফরাল বাি ং  
৬৪। াস অ া  টের  কে াল মজার   
৬৫। নেদিনং অব এম া েম   
৬৬। রে ােরশন অব পাবিলক ইন া াকচার  
৬৭। বােয়া েনজ 
 
৫.৯।  রাল ািনেটশন  
৬৮। িবলাইেজশন প   
৬৯। কে া  িপট  
৭০। অ নওয়ািড় টয়েলট  
৭১। েনজ চ ােনল  
৭২। ইি িভজুয়াল হাউসেহা  া ন  
৭৩। ু ল টয়েলট ইউিনট  
৭৪। সােকজ চ ােনল বা িপট  
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৫.১০। িফশািরজ  
৭৫। এ ক ােভশন অব প   
৭৬। িফস াইং াটফম  
 
৫.১১। অ নওয়ািড় বা আদার রাল ইন া াকচার  
৭৭। ওয়াকেশড ফর লাইভিল ড অ াি িভ  অব এসএইচিজ  
৭৮। অ নওয়ািড় স ার  
৭৯। কন াকশন অব িবি ং ফর ফডােরশন অব উইেমন এসএইচিজ  
৮০। কন াকশন অব িবি ং ফর াম প ােয়ত  
৮১। কন াকশন অব সাইে ান স ার   
৮২। কিন াকশন অব িভেলজ হাট  
৮৩। ি েমেটািরয়াম  
 
৫.১২। এস ক (ভারত িনমাণ রাজীব গা ী সবা ক ) 
৮৪। িনউ কন াকশন 

     ৮৫। আপে েডশন বা এ েটনশন অব প ােয়ত ভবন  
 
৫.১৩।  ফুড ইন 
৮৬। ফুড ইন ােরজ াকচার 
 
৫.১৪।   াউ  
৮৭। ডেভলপেম  অব  াউ  
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৫.১৫।  রাল কােনি িভ  
৮৮। িভেলজ ইন  
৮৯। িবটুেমন টপ 
৯০। িসেম  কংি ট  
৯১। স েনজ  
৯২। ােভল রাড  
৯৩। ই ারলিকং িসেম  ক রাড  
৯৪। খর  (ি ক বা ান)  
৯৫। মটাল ফা  কাট  
৯৬। মটাল সেক  কাট  
৯৭। িম  মারাম রাড  
৯৮। রে ােরশন অব রাডস  
৯৯। ড  িব এম   
(এখােন ধুমা  মা র রা ার কাজ এখন আর অনুেমািদত কােজর তািলকায় নই । 
তাই এই কাজ আর করা যােব না ।) 
 
৫.১৬।  আদার ওয়াকস 
১০০। াডাকশন অব িবি ং ম িরয়াল  
১০১। মইনেট া  অব রাল পাবিলক অ ােসটস  
১০২। ইন া াকচার ফর নােডপ কে াি ং  
১০৩। ইন া াকচার ফর ভািম কে াি ং  
১০৪। ইন া াকচার ফর বাকেল কে াি ং  
১০৫। ইন া াকচার ফর িল ইড বােয়া ািনওর  
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১০৬। ইন া াকচার ফর বােয়া ফা লাইজার- আদার (টু িব মনশনড)  
১০৭। পা  হারেভ  ফিসিল  ইন ু িডং পা া ােরজ ফিসিল  ফর 
এি কালচারাল ািডউস (টু িব মনশনড)  
 
৫.১৭। ওয়াকস ইন ইি িভজুয়াল া  
১০৮। আেদন গািল াগ   
১০৯। লুস বা ার াকচার   
১১০। িরচাজ িপট   
১১১। ির ােমশন অব া    
১১২। সাক িপট   
১১৩। কন াকশন অব ক ু র   
১১৪। কন াকশন অব েনড চ ােনলস   
১১৫। কন াকশন অব ফাম বাি ং  
১১৬। কন াকশন অব েডড বা    
১১৭। কন াকশন অব ওয়াটার কােসস বা িফ  চ ােনল   
১১৮। ডাগ ওেয়ল  
১১৯। া  ডেভলপেম   
১২০। া  লেভিলং অ া  শিপং  
১২১। লাইিনং অব ওয়াটার কােসস বা িফ  চ ােনল   
১২২। ওেয়ল   
১২৩। স ব    
১২৪। িডেপিনং অ া  িরেপয়ার অব াড চ ােনলস   
১২৫। ডাইভারশন চ ােনল   
১২৬। েনজ ইন ওয়াটার লগড এিরয়াস   
১২৭। পিরেফরাল বাি ং   
১২৮। ানেটশন   
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১২৯। বােয়া েনজ  
১৩০। ব  ভিজেটশন  
১৩১। নাসাির রইিজং  
১৩২। বাউ াির ানেটশন  
১৩৩। হ কালচার  
১৩৪। সিরকালচার  
১৩৫। ডেভলপেম  অব ওেয়  া   
১৩৬। ডেভলপেম  অব ওেয়  বা ফ ােলা া   
১৩৭। ির ােমশন অব ালাইন বা অ ালকালাইন া   
১৩৮। কে া  িপট  
১৩৯। নােডপ কে াি ং  
১৪০। বাকেল কে া  িপট  
১৪১। িল ইড বােয়া ািনওর (স ীবক বা অমৃত পািন ) 
১৪২। ভািম কে াি ং  
১৪৩। হাউেজস (ে ট ি ম)  
১৪৪। আই এ ওয়াই হাউেজস  
১৪৫। অ ােজালা অ াজ ক ােটল িফড সাি েম   
১৪৬। ক ােটল শড  
১৪৭। গাট শ ার  
১৪৮। িপগাির শড  
১৪৯। পাল  শ ার  
১৫০। ফাম প   
১৫১। আ িফিসয়াল িরচাজ অব ওেয়ল  া  িফ ার  
১৫২। বা ার চক   
১৫৩। ক ু র বা স  
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৬। পিরক না িতর ি য়া 
ইিতপূেবই আেলাচনা করা হেয়েছ য মহা া গা ী জাতীয় ামীণ কমিন য়তা কে র বািষক 
পিরক না াম প ােয়ত িভি ক উ য়ন পিরক না  বা িজ িপ িড িপ-র উপ পিরক না িহসােব 
গ  হেব । াভািবকভােবই এই পিরক না িতর কাজ িজিপিডিপর সে  ও ঐ পিরক নার 
সহায়কেদর বহার কেরই হেব । তেব ১০০ িদেনর কােজর পিরক না িতেত যেহতু 
িবগত কেয়ক বছর ধের আমরা জবিসকারেদর যু  কের চেলিছ, এে ে ও তার িত ম হেব 
না । াম প ােয়ত সহায়ক দল বা িজিপএফ  যা িজিপিডিপেত গঠন করার কথা সই দেল 
১০০ িদেনর কােজর পিরক না করার জ  সংসদ িপছু ২ জন কের অিতির  সদ  বা সদ া 
যু  কের িনেত হেব । এেদর মে  একজন অব ই মিহলা ও িনভর দেলর সদ া হেবন । 

জেনই হেল আমােদর আপি  নই । এই জেনর বা অ তপে  একজেনর িবগত বছের 
াম সংসেদর তথাকিথত লবার বােজট  িতেত যু  থাকার অিভ তা থাকেল ভােলা হয়। 

কম  িচি ত করার সােথ সােথ চলেব িশ েণর পালা । িশ ণ হেব জলা, ক ও াম 
প ােয়ত ের । িশ েণ একিদেক িজিপিডিপ িবষেয়, অ িদেক মহা া গা ী জাতীয় ামীণ 
কমিন য়তা ক  িবষেয় আেলাচনা হেব । িশ েণ অ তঃ এক বা ই ঘ া সময় রাখেত 
হেব  িবষেয় প ােয়ত ও ােমা য়ন িবভােগর ারা জাির করা িনেদিশকা  একসে  বেস 
পড়ার জ  ।  

িশ েণ পিরক নার াপট, িদশা, প িত করণ ও মহা া গা ী জাতীয় ামীণ 
কমিন য়তা কে  আগামী অথবেষর অ ািধকার িনেয় িব ািরত আেলাচনা হেব । 
পিরক নার প িতগত আেলাচনার মে   আ  পিরক না ি য়ার কথা মাথায় রেখ ৪ বা ৬  
সহভাগী ি য়া িনেয় িব ািরত আেলাচনা হেব ।  

ি য়া িল স েক আেলাচনা াম প ােয়ত পিরক নাঃ রচনা ও পায়েণর িনেদশইকার 
সংেযাজনী ১-এ দওয়া আেছ । 
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৬.১। ১০০ িদেনর কােজর উপ পিরক না রচনার জ  আমরা- 
(ক) ভদেরখা িচ  বা ানেস  ডায়া াম তিরর মা েম সম  াম েক একবার দেখ নব ও 
এলাকার অব ান অনুযায়ী বিচ িলেক বুেঝ নওয়ার চ া করব ।  
(খ) এরপর যখন ােম কানও একটা জায়গায় একসে  বসা হেব তখন ােমর এক  সহভাগী 
মানিচ  তির কের ফলেবা । এে ে  াম স েদর মানিচে র পাশাপাশই ােমর সামািজক 
মানিচ টাও তির কের ফলেত হেব ।  
(গ) ১০০ িদেনর কােজর উপপিরক না িতর ে  সবেচেয় পূণ হেব ভােলা থাকার 
িনিরেখ পিরবােরর ণীিবভাগ বা ‘ওেয়ল িবিয়ং রাি ং’ । কাজ  শকাতর । এে ে  আমরা 
চ া করব ১০০ িদেনর কােজর িনিরেখ সবেচেয় বল ১০০  মেতা পিরবারেক িচি ত করার । 

অব ই দখেত হেব আইেনর িবধােন ি গত স েদর কাজ করা যায় ধুমা  এমন 
পিরবার িলেকই িচি ত করা যাে  িক না । এই পিরবার িলেক ওখােনই পাওয়া গেল সমি গত 

ি য়ার মে  এবং ওখােন উপি ত না থাকেল তােদর বািড়েত পৗঁেছ িগেয় জানেত হেব তাঁরা- 
- আগামী বছের ১০০ িদন কাজ করেত ই ুক িকনা 
- পিরবােরর জিমেত বা বা েত কাজ করেত চাইেল কান ধরেণর কাজ করেত উৎসাহী। 
 
(এে ে  অ ািধকার থাকেব গৃহিনমাণ- গৃহিনমােণর কে  সহায়তার জ  িচি ত হেল, 
পািরবািরক শৗচাগার- শৗচাগার না থাকেল, সার তিরর পিরকাঠােমা- প ােয়েত িনিমত 
বৃহ র পিরকাঠােমােত বজ  পাঠােনার সুেযাগ না থাকেল, সচ পু র বা ফাম প , মাছ 
পু র, ফেলর বাগান, মুরগী- ছাগল-গ  পালেনর ঘর তির- এ িলর ওপর) 

- পিরবােরর িনজ  জিমেত এধরেণর কােজর সুেযাগ না থাকেল সমি গত য সম  কে  
তাঁরা কাজ করেত যেত পােরন এমন কাজ িলেক িচি ত করেত হেব । 

(ঘ) সবেচেয় িপিছেয় থাকা পিরবােরর সদ েদর জ  করণীয় কাজ িলেক িচি ত করার পর আবার 
ােম বেস সম া সমাধােনর ছক তির কের সামাধােনর জ  করণীয় কাজ িলর অ ািধকার িলেক 

িচি ত কের ফলেত হেব। এই অ ািধকার িচি ত করার সময় সামি কভােব জাতীয়-রাজ েরর 
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ও ানীয় অ ািধকার িলেক  িদেত হেব।  িদেত হেব াকৃিতক স েদর ব াপনা, 
কৃিষ সংি  কাজ, সামািজক পিরকাঠােমা, অ  িবভাগ ও কে র সে  সম য় ভৃিত িবষেয়র 
ওপর। এ স েক িব ািরত আেলাচনা ইিতপূেবই করা হেয়েছ। 
 
(ঙ) সম  ি য়া  শষ হেয় গেল িন িলিখত ছক িল উেঠ আসেব 

- াম সংসদ এলাকায় কত িল পিরবার, কতিদন কের মাট কতিদন ১০০ িদেনর কে  
আগামী বছের কাজ করেত পাের, তার মাসিভি ক ভাগ সহ 

- এই কাজ করেত হেল কান কান ে  কত িল ও িক িক ক  হােত িনেত হেব 
- ক িলর মে  ি গত উপকৃত ক ীক কােজর তািলকা- পিরবার িভি ক 
- াম িভি ক কােজর তািলকা- িবভাগ িভি ক 
- অ ািধকােরর কাজ িল- সং া, িববরণ, অেথর েয়াজনীয়তা 
- সম েয়র কাজ িল- সং া, িববরণ, অেথর েয়াজনীয়তা 
- আগামী বছের য কাজ িল পিরক নায় উেঠ আসেছ- মিদবেসর পিরমােণর সে  স িত 

রেখ-তার জ  েয়াজনীয় অথ 
এই সম  পিরক নার ছক  ওখােনই াম সংসেদর অনুেমাদন কিরেয় িনেয় পরবত  কােজর 
জ  াম প ােয়ত কতৃপে র কােছ িদেয় িদেত হেব।  
 
৬.২। াম েরর পরবত েত াম প ােয়েত করণীয় কাজ 
(ক) াম সংসদ িল থেক উেঠ আসা পিরক না িলেক একি ত কের াম প ােয়ত থেমই 
এক  ছেক াম সংসদ িভি ক, মাস িভি ক পিরবার িলর কােজর চািহদার অ  ছেক নেব 
। এে ে  মূল ত  হেব কান মােস কত িল পিরবার কতিদন কের কাজ করেব ও তােত 
কত মিদবস তির হেব । 
(খ) ম িদবেসর িহেসব পাওয়া গেলই তির কের ফলেত হেব, এরজ  কত অথ লাগেব । 

াথিমকভােব অদ  িমেকর মজুিরর পিরমাণ মাট ক  েয়র ৬০ শতাংশ ধের িনেয় 
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অিতির  ৪০ শতাংশ অথ মাল মশলা েয়র খােত (অধ দ  ও দ  িমেকর মজুির সহ) 
য়েযা  িহসােব ধের িনেয় ছকটা তির করেত হেব । পরবত  কােল িত  ত  কােজর 
াককলন ত হেয় গেল এই ভাগাভািগর পিরবতন ঘটেত পাের । তেব মেন রাখেত হেব, 
কানও অব ােতই এক বছের সম  জলােত মাট খরেচর ৬০ শতাংেশর কম অদ  েমর 

মজুির বাবদ খরচ হেব না । 
(গ) ছক  তির হেয় গেল তা এন আর ই িজ এ পাটােল তুেল িদেত হেব ও েক া াম 
অিফসােরর কােছ অনুেমাদেনর জ  পাঠােত হেব ।  
(ঘ) এই তািলকার মে  বিশরভাগ কাজই াম প ােয়ত ের াম প ােয়ত িনেজই ক  

পায়ণকারী সং া িহসােব পায়ণ করেত পারেব । এমন িকছু কাজও াম সংসদ র থেক 
উেঠ আসেব যার পায়ণকারী কতৃপ  াম প ােয়ত না হেয় প ােয়ত সিমিত বা কানও 
িবভাগীয় কতৃপ  (লাইন িডপাটেম )হেব। এই ভাগাভািগটা েক পাঠােনা ছেক উে খ কের 
িদেত হেব । 
 
৬.৩। ক ের করণীয় কাজ- 
সবক  াম প ােয়ত থেক িনিদ  ছেক াব পাওয়া গেল ক েরর কাজ হেব ঐ সব 

াব িল একি ত করা । এক  এে ল ফাইেল আলাদা আলাদা এে ল িশেট াম 
প ােয়ত িলর লবার বােজট অথাৎ কত িল পিরবার কান মােস কতিদন কের কাজ করেব 
ও সজ  কত অথ য় হেব, কত িল পিরবার ১০০ িদন কাজ করেব বেল ল মা া ধায 
হেয়েছ এই সব ত  সংকলন করেব । সই সে  অিতির  এে ল িশেট প ােয়ত সিমিত 

ক  পায়ণকারী সং া িহসােব কাজ করেব এমন ত িলও স িলত হেব । সবিমিলেয় 
সংকিলত ত াবলী প ােয়ত সিমিতর অনুেমাদন সহ জলা ের জলা ক  আিধকািরকেক 
পা েয় িদেত হেব । 
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৬.৪। ক থেক াব পাওয়ার পের জলা ের করণীয় কাজ- 
সবক  ক থেক ক  াব পাওয়ার পের জলা ের সংকলেনর কাজ  হেব । 
জলােত ক িভি ক, াম প ােয়ত িভি ক ত  সংকিলত হেব । সই সে  সংকিলত হেব 

প ােয়ত সিমিত ক  পায়ণকারী কতৃপ  িহসােব কাজ করেত চেয়েছ এমন 
াব িলও। ক র থেক উেঠ আসা িবভাগীয় কতৃপে র মা েম পায়ণেযা  াব িল 

িনেয় জলা েরর িবিভ  সম েয়র উপেযাগী িবভাগ িলর সে  আেলাচনার জ  ডাকেত হেব 
। ঐ বঠেক িনচ থেক াব িহসােব উেঠ আেসিন অথচ স া  সম েয়র পিরক নার মে  
থাকা দরকার এমন াব িল পশ করার জ  িবভাগীয় আিধকািরকেদর অনুেরাধ করা হেব । 
সইসব অিতির  ক  াব িল পাওয়া গেল স িল িনেয়  জলা েরর িবিভ  সম েয়র 

উপেযাগী িবভাগ িলর সে  আেলাচনার জ  বঠক ডাকেত হেব । ঐ বঠেক িনচ থেক 
াব উেঠ আেসিন  অথচ স া  সম েয়র পিরক নার মে  থাকা দরকার এমন াব িল 

পশ করার জ  িবভাগীয় আিধকািরকেদর অনুেরাধ করা হেব । সই সব অিতির  ক  
াব িল পাওয়া গেল স িল িনেয় জলা ের পযােলাচনা কের তা পিরক নায় অ ভূ  

করেত হেব । যেহতু ক  িচি তকরেণর ও অনুেমাদেনর দািয়  ামসভার, সজ  ঐসব 
অিতির  ক  াব িল অ ভূি করেণর জ  েকর মা েম াম প ােয়তেক জানােত 
হেব । তেব জলা েরর িবভাগীয় কতৃপ  ারা পায়ণেযা  কাজ িলর ে  প ােয়ত 
সিমিতর অনুেমাদন পেলই হেব ।  
সবিমিলেয় সবক  াম প ােয়েতর, প ােয়ত সিমিতর ও জলা পিরষেদর বািষক পিরক না 
একে  জলা পিরষেদর অনুেমাদন িনেয় জলা রাজ ের পাঠােব ও ক ীয় সরকােরর জাতীয় 

েরর এমপাওয়ারেম  কিম র অনুেমাদন সােপে  সটাই হেব জলার বািষক লবার বােজট 
তথা বািষক কম পিরক না।  
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৭।  পিরক নার সময়সূচী 
- জলা েরর িশ ণসহ ক েরর িশ ণ শষ কের ফলেত হেব ৩০ শ 

নেভ েরর মে  
- াম ের সহভাগী ি য়ায় ত সং হ ও পিরক না িতর কাজ শষ হেব ২৫ শ 

িডেস েরর মে  
- জলার সামি ক বািষক পিরক না রাজ ের পশ করেত হেব ২রা জানুয়ািরর মে  

৮।  উপসংহার 
  সহভাগী ি য়ায় মহা া গা ী জাতীয় ামীণ কমিন য়তা পিরক না িতর কাজ  এভােব 
তির হেল সটাই হেব িজিপিডিপ-র থম উপ পিরক না । এই উপ পিরক না তিরর ে  এই 

িনেদিশকায় দ  িবষয় িল ও অ ািধকার িলেক উপযু   িদেত হেব । আগামী অথবেষ 
এই কে  এইসব অনুেমািদত কােজর বাইের কানও কাজই হােত নওয়া যােব না । এইসব 
অ ািধকােরর িলেত কামন কাজ হে  স  িনয়িমত ভােব পযােলাচনা করেত হেব । অিত 
অব ই সবািধক  থাকেব িপিছেয় পড়া পিরবার িলেক বছের ১০০ িদন কাজ দওয়া, 
উৎপাদনশীল স দ সৃি  ও কৃিষ সংি  ে  নূ নতম ৬০ শতাংশ অথ েয়র ওপর ।  
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