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േ$ാjൗ¡Gി0 െZി>ി 4@. എ@ാ0 ംxാH945 N3ാ/ിXിം
െ/Zി4*g =:xാ ി>ാ) േr >ാ ?ാ*.

/ി>.mം
എാ അ/:ാ3H94ം ിാ.ി /ി / pി4@PൊK 'H9 (
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അ/H9 f+ ി4@ േvGി0 (Rാ/ിം, ~+ി, ാdXിേN േv,
:eാ( /ി േv എ@ി/.ി), /)ോി0 െ ാPിേN ം  േ(K
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എ@ാ0 ഇോ9 ോuR േiA(ിQ5  >ാ ഇിെ k0 ഉ. @ ാHGി0
എ(ിJ.
2008 ¾ൈ.ിെ 2േ േyGെ( jിംh അ/ാം/െ ീZിെ>ാ¤േ ാ_ം
:ീാ േyGം ഒbി/ാ4_ം െe.  >ാ¿, ാ െ)*ിോ  ( അ/'Ƭ.ാ
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/Sിg ഒ< െ ിോം അbിി _ ിഎ  >ാ  (ി.ിി4.ാ . H9> േ/KെZ
Sി9> അ/ 2 'ി ൈ)¦9 /ി}. ഈ Sി9 P @ HIെ ഓXി9
/Sിg ാ(ി0 /ിmbിJ. ഈ 2ി..ി, v'ാ/ി * ഒ< Nം ോ ി s _െ
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ീ)
'െ. അ ിg (ാ) ഇ¶േ.ി Xാ.ാ.ി.
ആ/ ാ
ആാിാD5 ഒ<  >ാിCം അം$ീി>ാ) bി.ാ( //xേGാെ ോuR
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ി.ി ാHെGിQം - േ[:ീ. ൊbിQ* ി.Fം $ിി/ $ /ാ/ാ: ി.Fം ി ിഐ എyിെ)* ഇ െ 0 ഇാ.ി<െ@ി0 അ ഇോbെ( s (ി0
/<ാ.ി<@ി.
എ)ആ ഇ'ിഎ ി.ി yാ(ി0 ഇ P ാ ി9 ി ാ.ാ. ഇ െ 0
 (ി.ി<]. അാ 'H9> ഏെ* ആ:Aാ2[ാ.ി ാ*ി.. ഇ/.ി0 ഉ9െ@/:
(1) ആ/:െ@ ോ@ി.ാ0 ഈ
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hിഎgഇഎിെ)* ഓXി /ിmbി>ിോ  /ിേ.ാ'ിg ഇ P Nം `/' െ ാPേvാ
xാ HIെ R ംNിJ.
eി* /ാ ാം$ം hÄാ+, (9> P*]ൊ4@ിെ എി 4_ം അ/_െ
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/ി'Ƭാ /ിോ3 ാ. ഒ< 2.:ാ{(ിെ)* അ ിxാ(ി0 2/ (ി4@,
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h[0 ാS(ി .H94േ/Kി
k (ിെ)* ഇ െ 0 :ിെ
ആേ$ാG ാS(ി 2ി3ി_െ _ം ഇ.4േQ5 അിെ)* 2ിkാ.
2ാ`ാ(ിെ)*_ം െ/Gിg(ി0 ാെb *_@ ാH9 െe?െ@ ി ിഐ (എം)
ആ/:െ].
• /ാ +ി pിെg/ ഇ_െ ഇ@െ( 'ിjി ി_െ 10 :ാാ>ി / pിി4
(ഇ@ 5 :ാ(ി0 ാെb.ാ.)
• േr െ ാPേvാ xാ HെG അ/_െ /ി=ാ. ാ+  െ/9 ഉ േ.ാ$ിg,
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• ഇ*4ിJം .ാൊ< /ിേ/eFം k ാെ െ/Zി4*.4@PdFം ഇ)
SിെG /ിേ[: Sി9 ഏെm4@PdFം ഉKാ@ /ി+HGി0ി@
ആ //ാ.(ി ംNം 0; ി ാേv.ിQം  /ീ
േv.ിQം ിേN ം  @ി Aാേvെ. േ2ാ0ാXിി4. ൊbി0
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ഇ<S.ി .}ി െeW@ ിോ3ി4; 0>ി4ം m vി'/P>94ം
0@ േ*ാ.0mി_െ ി> / 3ിി4.
:eാ( ൗH9
•

:eാ( ൗHIെ ാ(ിQ5 െ ാPിേN ം / 3ിി4; ൈ/[Áി,
/ാ (ാ/ിി.ം, െ*.ി0െ/, േ*ാj, P*DvH7, /ിാ(ാ/GH9 എ@ി/.>
േ/K{ pി /.ി<.

• Aാ. േ[:ീ. /ി(ിെ)* ാ0 H9>Cിg ഇ3.Fം െ ോം
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ൊbി0 pി_ം െ )+Cം  ാ4ം; {ീ9 ാxGാ.ിM5 ംhH9>
$/uെ)* pിGി0 D)$ 0ം.

Zി9
• ആE/.·/െ_5 /ിാ$(ി0െ Z എാ ZിെG_ം ഉ9െ(ാF@/ി3ം
ഐിjിഎ ാ /{ിാ4ം; ഐിjിഎ Aാ/0>ി4@
അ/ാിി4ം.
• അം$)/ാ ിGിെ Zി9> േ ാ+ാXാം 0ം. ാ /{ി ോ$ 2ിോ3ം
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Nെ(െZ ൈ::/ ൊbിാGിIെ =3ി/ാം ഉ*ാ4ം.
[Gി
•

Zി'ാി>ാ െ>ിാ.ി  4@ ൊMk ാ.4ം അിH94െിെ
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ൊbി0 ം$HGി0 2േ D)ൈ 
ി9 Aീി4ം.
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ൊ4@ി െ ാP/ാ.ി /.ി<(0 / 3ിി4ം. S@ / $H94േ/Kി_5
അി.Bിാ. *ി.0 എേmm /ി(ി  .ിം.
ിõിി

•

ിxിി 2ാ`ാ /ി.ി<(0 (ഇഐഎ) 2ി.െ. ¦ാFം
ഉ(/ാ[ിAO ÖFം ിNി  ാ0 HGി0ി@ /ിDFാ4ം; 2009 െ
ഇഐഎ 2vാ ം =ഃ ിേ:ാ3ാ /ിേ3.ാ4ം.

• Xി/ാം =*@ിെ ഊ '' ാN ാേി /ി[Gി«െ _ം
2[ാ. ി.BHGി«െ _ം ി.Bി4@ി 
ി9 Aീി4ം.
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ോ ി.N ി.(ിെ)* ി æe(ി0 അCേ.ാ'ാ. േ[$ി /<ം.
• 'j'ിാ Aം A(

ാ.ി െ/Gിെ(െ@ ി h3ാ4ം.

ിെ6 yീ+ിെ ി+ാH9
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