ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2005 ´Ö¬Öß»Ö ú»Ö´Ö 2(‹“Ö) ¾Ö 4(1)
ÖãÃÖÖ¸ü 17 ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÖÖÖ¸üß †Ö¸üÖê µÖ ëú¦Ö“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü
ú»Ö´Ö (2) ‹“Ö--Ö´Öã-ÖÖ (•ú)
´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2005 †¾ÖµÖê ×¾Ö³ÖÖÖ¾ÖÖ¸ü »ÖÖêú¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß
´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö

: ÖÖÖ¸üß †Ö¸üÖêµÖ ëú¦ü, ¯ÖÖ¾Ö•ÖÖ

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß
†.Îú.
×ÖÙ´ÖŸÖßúÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖ•Ö•Öß
1 ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾ÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú
´ÖÆüÖ-Ö•Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö•úÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1949 «üÖ¸êü
×Ö´ÖáŸÖß.

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê
-ÖÖ¾Ö
ÖÖÖ¸üß †Ö¸üÖêµÖ ëú¦ü, ¯ÖÖ¾Ö•ÖÖ
Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ

×šüúÖÖ / ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ¯Ö¢ÖÖ
-ÖÖÖ¸üß †Ö¸üÖêµÖ •ëú¦ü, ¯ÖÖ¾Ö•Öê,
Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ,
¯ÖÖ¾ÖÖÖÖÖ¾Ö Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß“µÖÖ
²ÖÖ•Öæ»ÖÖ,Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô .

ú»Ö´Ö (2) ‹“Ö--Ö´Öã-ÖÖ (•Ö)
³Ö¸üß¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ †£ÖÔ ÃÖÆüÖµµÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß µÖÖ¤üß.

†Îú.
1

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß
†£ÖÔÃÖÖÆüÖµµÖÖã¹ý¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖß
Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ÖÖÖ¸üß †Ö¸üÖêµÖ ëú¦ü
¯ÖÖ¾Ö•ÖÖ

×šüúÖÖ / ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ¯Ö¢ÖÖ
ÖÖÖ¸üß †Ö¸üÖêµÖ ëú¦ü, ¯ÖÖ¾ÖÖê,
Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ,
¯ÖÖ¾ÖÖÖÖÖ¾Ö Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß“µÖÖ
²ÖÖ•Öæ»ÖÖ,Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ..

•ú»Ö´Ö 4 (1) (²Öß) (i)
-Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú“µÖÖ ÖÖÖ¸üß †Ö¸üÖêµÖ ëú¦ü, ¯ÖÖ¾ÖÖê úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÓ“ÖÖ †Ö×Ö
úŸÖÔ¾µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

ÃÖÖ¾ÖÔ.¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
ÃÖ´ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ¯ÖŸŸÖÖ

ÖÖÖ¸üß †Ö¸üÖêµÖ ëú¦ü, ¯ÖÖ¾Ö•Öê.
¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ÖÖÖ¸üß †Ö¸üÖêµÖ ëú¦ü, ¯ÖÖ¾ÖÖê, Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô
´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, ¯ÖÖ¾ÖÖÖÖÖ¾Ö Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öæ´Öß“µÖÖ
²ÖÖ•Öæ»ÖÖ,-Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô .
›üÖò.ÁÖß´Ö. ¾ÖÓ¤ü-ÖÖ -ÖÖ¸üÖµÖ•Öê
Ö¾Öß ´Öã²Ó Ö‡Ô ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ †Ö¸üÖêµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

×¾Ö³ÖÖ•Ö ¯ÖÏ´Öã•Ö
úÖêÖŸµÖÖ ÖÖŸµÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ Æêü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
†ÖÆêü?
úÖ´ÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö úÖêÖŸµÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›êü †Ö¸üÖêµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ (´ÖãµÖÖ»ÖµÖ) Ö´ÖãÓ´Ö¯ÖÖ
ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê?
•úÖµÖÔ•ú•ÖÖ:³ÖÖî•ÖÖê×»Ö•ú
ÖÖÖ¸üß †Ö¸üÖêµÖ ëú¦ü ¯ÖÖ¾Ö•Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖÓ¯ÖãÖÔ
•úÖµÖÔ•Öê¡Ö
†ÓÖßéúŸÖ ¾ÖÎŸÖ (Mission)
¬µÖêµÖ ¬ÖêÖ¸ü•Ö (Vision)
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ÖÖÖ¸üß †Ö¸üÖêµÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê.
ÃÖÖ¬µÖ
¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÔ
1)×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ÖÖÖ¸üß †Ö¸üÖêµÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê
2)úÖî™Óüæ ×²Öú †Ö¸üÖêµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß
•ú¸ü•Öê
3) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×ú™üú•ÖµÖ ¸üÖêÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ
4) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖµÖ¸üÖêÖ ¾Ö ãúÂšü¸üÖêÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ
úÖµÖÔÎú´ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ †ÖîÂÖ¬ÖêÖ¯Ö“ÖÖ¸ü ¤êüÖê
•ÖÖŸÖê»ÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖê¾ÖÖÓ“ÖÖ £ÖêÖ›üŒµÖÖŸÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

13
14

15

16

Ã£ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ»Ö´ÖŸŸÖÖ (µÖê£Öê ŸÖã´Ö“µÖÖ
Ö¾Öß ´Öã²Ó Ö‡Ô ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ÖÖÖ¸üß
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß •Ö´ÖßÖ, ‡´ÖÖ¸üŸÖ †Ö×Ö †µÖ †Ö¸üÖêµÖ •ëú¦ü, ¯ÖÖ¾Ö•ÖÖ
Ã£ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ»Ö´ÖŸŸÖê“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ªÖ¾ÖÖ)
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¸ü“ÖÖê“ÖÖ ŸÖŒŸÖÖ
¯Öé.•Îú.04 ¾Ö¸ü -Ö´Öæ¤ü •êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ•Öê
(¾ÖÓ¿Ö¾ÖéÖÖ“ÖÖ ŸÖŒŸÖÖ •ÖÃÖÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖÃÖÖ ŸÖŒŸÖÖ
úÖœãüÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü úÖµÖÔúÖÖ ¾Ö
ÃÖÓ¯ÖúÖÔ“µÖÖ ¯Ö¢µÖÖ¿Öß ŸµÖÖ“Öß •ÖÖê›ü ‘ÖÖ»ÖæÖ
¤üÖ•Ö¾ÖÖ¾Öß)
•úÖµÖÖÔ»ÖµÖß-Ö ¾Öêôû ¾Ö ¤æü¸ü¬¾Ö-Öß •Îú´ÖÖÓ•ú (ÃÖ¾ÖÔ •úÖµÖÖÔ»ÖµÖß-Ö ¾Öêôû û - ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖê ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü
¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú) ±òúŒÃÖ Îú´ÖÖÓú, ‡Ô-´Öê»Ö ÃÖ.8.30 ŸÖê ¤ãü.3.30 ¾Ö ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖ.8.30 ŸÖê
†Ö×Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úÖ»ÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖúÖÔ“ÖÖ ¤ãü.12.30
ŸÖÖŸÖ›üß“ÖÖ Îú´ÖÖÓú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖêÆüß Îú´ÖÖÓú ¤ãü¸ü¬¾Ö-Öß •Îú. 27688128
ªÖ¾ÖÖ) û
‡Ô-´Öê»Ö-uhpPawane@gmail.com
ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ÃÖã¼üß †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖê¾ÖÖÓ“ÖÖ
•úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

´Ö×ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ¾Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖã¼üµÖÖ. (×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖê¾ÖÖ:†Ö¾Ö¿µÖúŸÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê)

ú»Ö´Ö 4(1) (²Öß) (i) (†Öã.Îú.14)
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öß ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¸ü“ÖÖÖ :¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
‹ÖË.‹´ÖË

‹»ÖË.‹“ÖË.¾Æüß. †Ö¸üÖêµÖ ÃÖÆüÖµµÖú †ÖîÂÖ¬Ö ×Ö´ÖÖÔŸÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ¿ÖÖôûÖ ŸÖÓ¡Ö–Ö ´ÖÖ.-ÖÖê/×»Ö ú

†ÖµÖÖ/ÃÖ.•úÖ. ‹.‹ÖË.‹´ÖË.
/¾ÖÖò›üÔ ²ÖÖòµÖ

MPW

