×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ (×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß,
†ÖîªÖê×Öú, †ÖîÛÂÖú ×¾ÖªãŸÖ ëú¦êü ¾Ö †−µÖ ØÃÖ“Ö−ÖêŸÖ¸ü
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ) ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö
¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖ
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ÃÖÓúßÖÔ-1001/(154/01)/ØÃÖ.¾µÖ.(¬ÖÖê.)
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 400 032.
×¤ü−ÖÖÓú : 21 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üßü, 2003
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ŸÖÃÖê“Ö †ÖîªÖê×Öú ¾Ö †−µÖ ØÃÖ“Ö−ÖêŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê
¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ˆŒŸÖ
úÖ¸üÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“Öê ´ÖÖ−µÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖú›æü−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öêú, ¯Ö¡Ö ¾Ö
–ÖÖ¯Ö−ÖÖ¾¤üÖ¸êü Öê×¡ÖµÖ †Ö×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¾Ö †Ö¤êü¿Ö ×−ÖÖÔ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ
¯ÖÏ¯Ö¡Ö '†' ´Ö¬µÖê ¤¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖê ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, –ÖÖ¯Ö−Ö, ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öêú ¾Ö ¯Ö¡Ö ÊÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−¾ÖµÖê †×¬ÖÎú×´ÖŸÖ
úºþ−Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖ †ÖÆêü.
1.0 ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖÎú´Ö
¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖÎú´Ö ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÆßü»Ö.
1) ‘Ö¸üÖãŸÖß ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü
2) †ÖîªÖê×Öú úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü
3) ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †ÖÏÎú´Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖÖßÃÖÖšüµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÖãÖÖ−ÖãÎú´Öê ²Ö¤ü»Öæ
¿ÖúŸÖÖê.
2.0 ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †™üß
2.1 ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê ‹ú¤üÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ×¤ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ´ÖÓ•Öæ¸ü
¤ü¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß“Öß †ÖúÖ¸üÖß êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¿ÖŒµÖŸÖÖê ´ÖÓ•Öæ¸üß ×¤ü»Öê»µÖÖ
úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß“Ö êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÖ¡Ö šü¸üÖ×¾Öú úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ´ÖÓ•Öæ¸üß ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“µÖÖ
×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôûµÖÖ úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß“Öê ¤ü¸ü ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôûê“Ö †ÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖ−Öê
ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ´ÖÖê•ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÏÖÆüúÖÓ−Öß ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôûß ¯ÖÖÖß´ÖÖ¯Öú µÖÓ¡Öê ²ÖÃÖ×¾Ö»Öß
¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûÖ šêü¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôêû ¯ÖÖÖß´ÖÖ¯Öú µÖÓ¡Öê
²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü¤üÖ¸üÖú›æü−Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¯Öîúß •µÖÖ úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß“ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ¤ü¸ü •ÖÖÃŸÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¤ü¸üÖ−Öê ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß
†ÖúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
2.2 •µÖÖ úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ‘ÖêµÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæã¸üß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü
—ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê ¯ÖÖÖß ´Öæôû ×šüúÖÖß ¯Ö¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê¾ÖÖê †Ö¸ü −Ö µÖê¾ÖÖê ŸµÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÖÖß¯Ö¼üß“µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ¤ü¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖæÖÔ †ÖúÖ¸üÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö Æêü ¯ÖÖÖß ×±ú¸ü¾Öæ−Ö ¯Öã−ÆüÖ
¯Öã−ÆüÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê ¯Öã−ÆüÖ ×−Ö¸üÖôûß ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß †ÖúÖ¹ý −ÖµÖê. ŸµÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖêµÖ úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»µÖÖÃÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß Æü¸üúŸÖ −ÖÖÆüß.
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2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß †™ü ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−µÖÖ“µÖÖ Óú›êü−ÃÖ¸üú×¸üŸÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶ÖÃÖÖšüß •Öß ´ÖÓ•Öæ¸üß
¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê ŸµÖÖÃÖÆüß »ÖÖÖæ ¸üÖÆüß»Ö.
úÖ¸üÖÖ−µÖÖÓ−Öß ‹ú¤üÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öê ¯ÖÖÖß ×±ú¸ü¾Öæ−Ö ¯Öã−ÆüÖ ¯Öã−ÆüÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ý ¿ÖúŸÖÖŸÖ. •Ö¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öê
¯ÖÖÖß ´Öæôû ×šüúÖÖß ¯Ö¸üŸÖ ÃÖÖê›üÖ¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Ö»Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú úÖµÖ¤üÖ 1969 ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê úÖ¸üÖÖ−Öê
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Ö»Ö ¯ÖÏ¤ãæÂÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖÃÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú
Îú. ×²Ö¯ÖÖ¯Öã 1001/(713/2001)/ØÃÖ¾µÖ(¬ÖÖê), ×¤ü. 18.9.2002 “µÖÖ ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´ÖÖ
´ÖÃÖãªÖ−ÖãÃÖÖ¸ü úÖ¸ü¾ÖÖ‡ÔÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
†Ö×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ −ÖªÖ, −ÖÖ»Öê †Ö¸ü úÖ»Ö¾Öê µÖÖ´Ö¬Öæ−Ö †ÖîªÖê×Öú ¾Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
µÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖê ¯ÖÖÖß ×±ú¸ü¾Öæ−Ö ¯Öã−ÆüÖ ¯Öã−ÆüÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖêµÖ úÖ¸üÖÖÓÃÖÖšüß
ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß Æü¸üúŸÖ −ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö •µÖÖ¾Öêôûß †¿ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
‰úÃÖ ×¯ÖúÖÃÖÖšüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ¾Öêôûß ‰úÃÖ ×¯ÖúÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß •Öß ú´ÖÖ»Ö
´ÖµÖÖÔ¤üÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ“Ö ‰úÃÖ ×¯Öêú ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖß»Ö. úÖ»Ö¾µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“Ö−Ö
µÖÖê•Ö−ÖÖÓ−ÖÖ ‰úÃÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ×¯ÖúÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êü‰ú −ÖµÖê. úÖ»Ö¾µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ˆ¯ÖÃÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ−ÖÖ
¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ »ÖÖÖæ −ÖÖÆüß.
Ã¯Öë™ü¾ÖÖò¿Ö¾Ö¸ü ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ êú»Öê»µÖÖ Ã¯Öë™ü¾ÖÖò¿Ö“µÖÖ ±úŒŸÖ 10 ¯Ö™ü ÖÖê›êü ¯ÖÖÖß ×´ÖÃÖôûµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü
×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÓ•Öæ¸üß ªÖ¾Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ×−Öú †×¬ÖúÖ-µÖÖÓú›êü ŸµÖÖ
´ÖÖÖµÖÖ µÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖ“µÖÖ ¥üÍüÂ™üß−Öê †ÖÃÖ¾ÖÖß (Distilleryü) ´Ö¬Öæ−Ö ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üÖÖ·µÖÖ
Ã¯ÖêÓ™ü¾ÖÖò¿Ö“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘Öê‰ú−Ö ¾Ö ¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸Ö¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ
×Æü¿ÖÖê²Ö ú¸Ö¾ÖÖ ¾Ö µÖÖ ×Æü¿ÖÖê²ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Øú¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ´ÖÖÖÖß êú»Öê»Öê ¯ÖÖÖß µÖÖŸÖ •Öê ú´Öß ¯ÖÖÖß
†ÃÖê»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ¯Ö¿Öß»ÖÖÃÖÆü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ´ÖÖ−µÖŸÖêÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖêŸÖ.
¯ÖÏ×ÎúµÖÖ êú»Öê»µÖÖ Ã¯ÖêÓ™ü¾ÖÖò¿Ö“Öß ŸÖß¾ÖÎÎŸÖÖ ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖ»Ö¾µÖÖ“µÖÖ †ÃÖ´ÖÖ¤êü¿Ö ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
ˆ¯ÖÃÖÖ ØÃÖ“Ö−Ö µÖÖê•Ö−ÖÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÓ•Öæ¸üß ×¤ü»Öê»µÖÖ Ã¯Öë™ü¾ÖÖò¿Ö ×´Ö×ÁÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ»Öß −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¯Öêú ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ªÖ¾Öß. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê •Öê ¯ÖÖÖß ˆ¯ÖÃÖÖ−Öê Ã¯Öë™ü¾ÖÖò¿Ö ú¸üßŸÖÖ
´ÖÓ•Öã¸ü êú»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ¯Öîúß ±úŒŸÖ 50 ™üŒêú ¯ÖÖÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Ö»Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ−Öê
×¾ÖÆüßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê Ã¯Öë™ü¾ÖÖò¿Ö¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê úÖ»Ö¾µÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ×´ÖÁÖ
úºþ−Ö ÖÖ»Öß ×−Ö¤ìü¿Ö êú»Öê»µÖÖ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ‰úÃÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ
−ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö Ã¯Öë™ü¾ÖÖò¿Ö×´Ö×ÁÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ úÖ²ÖÔ−Öß ‘Ö™üú †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖê ‰úÃÖ ×¯ÖúÖÃÖÖšüß
¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖÃÖ •Ö´Öß−Ö Ö¸üÖ²Ö ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ Ã¯Öë™ü¾ÖÖò¿Ö ×´Ö×ÁÖŸÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖæ−Ö
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“Öß ¤üÖê−Ö ¾ÖÂÖì ‹æúÖ ØÃÖ“Ö−Ö Öê¡ÖÖ“µÖÖ 4 ™üŒŒµÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü ‰úÃÖ ×¯Öêú ‘ÖêµÖÖÃÖ
´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êü‰ú −ÖµÖê. µÖÖ ¤üÖê−Ö ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ¤ãüÂ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †Öœüôæû−Ö †Ö»Öê −ÖÖÆüßŸÖ
ŸÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö 2 ¾ÖÂÖÖÔú×¸üŸÖÖ Æüß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ 8 ™üŒŒµÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öß ¾Ö ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö 10
™üŒŒµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ‰úÃÖ ×¯ÖúÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öß. ¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ‰úÃÖ ×¯Öêú
ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ×¤ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ´ÖÓ•Öã¸üß¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü ‰úÃÖ ×¯Öêú êú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¤Óü›üÖ“Öê ¤ü¸üÖ−Öê †ÖúÖ¸üÖß ú¸üÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö Ã¯Öë™ü¾ÖÖò¿Ö×´Ö×ÁÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü
‰úÃÖ ×¯Öêú êú»µÖÖ´Öãôêû •Ö×´Ö−Öß Ö¸üÖ²Ö ÆüÖê‰ú −ÖµÖêŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖ¸üÖÖ−Öê/ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ−Öß
Ã¾ÖÖ“ÖÖÔ−Öê ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö “Ö¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ¾ÖÖî¸êü ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖæ−Ö †¿Öß
ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ êú»Öß −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôæû−Ö †Ö»µÖÖÃÖ ‰úÃÖ ×¯Öêú ú¸üµÖÖÃÖ ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÓ•Öæ¸üß ¸ü§ü
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿Öß †™ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß ¤êüŸÖÖ−ÖÖ ‘ÖÖ»ÖÖ¾Öß.
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3.0 úÖ»Ö¾µÖÖŸÖæ−Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß ´ÖÓ•Öæ¸üß
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê
†ÖÏÎú´Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“Öê †Ö¸üÖÖ›êü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ úÖ»Ö¾ÖÖ Æêü ¯ÖÖÖß
¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö (source) ´ÆüÖæ−Ö −Ö ÛÃ¾ÖúÖ¸üŸÖÖ úÖ»Ö¾ÖÖ ²ÖÓ¤ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯ÖÖÖß
¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖµÖÖÔµÖß µÖÖê•Ö−Öê“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖê †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖæ−Ö †¿ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß
úÖ»Ö¾ÖÖ Æêü ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö −Ö ÛÃ¾ÖúÖ¸üŸÖÖ £Öê™ü •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö“Ö ¯ÖÖÖß ˆ“Ö»ÖÖê
µÖÖêµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß úÖ»Ö¾µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“Öê
‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖêÆüß ÃÖÖ¬Ö−Ö (source) ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ †¿ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß úÖ»Ö¾µÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß
‘ÖêµÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Ã£ÖÖ×−Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ ˆ¤üÖ. −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¾ÖÖî¸ëü−ÖÖ ¯ÖÖÖß
¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
1) ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ×Æü¿ÖÖê²ÖÖŸÖ −Ö ¬Ö¸ü»Öê»µÖÖ −Ö¾µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ´Öãôêû ØÃÖ“Ö−Ö
¯ÖÏú»¯ÖÖÓÃÖÖšüß ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú×»¯ÖµÖ ØÃÖ“Ö−Ö Öê¡ÖÖŸÖ 10 ™üŒŒµÖÖÆæü−Ö †×¬Öú
ú¯ÖÖŸÖ ÆüÖê‰ú −ÖµÖê.
2) ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ †ÖîªÖê×Öú ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−Öê“µÖÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖŸÖ ¯Öãœêü ¾ÖÖœüÖÖ-µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ
»ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ˆ¤ü³Ö¾ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
†) ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß úÖ»Ö¾ÖÖ ˆ¤ü³Ö¾Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü 2 ´Ö×Æü−Öê ¯ÖÖÖß ¯Öã¸êü»Ö ‹¾ÖœüÖ ÃÖÖšü¾ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ²ÖÖÓ¬ÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
²Ö) †Öšü´ÖÖÆüß úÖ»Ö¾ÖÖ ˆ¤ü³Ö¾Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü 5 ´Ö×Æü−Öê ¯ÖÖÖß ¯Öã¸êü»Ö ‹¾ÖœüÖ ÃÖÖšü¾ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ²ÖÖÓ¬ÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
ú) −Ö¤üß / úÖ»Ö¾ÖÖ †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ ˆ¤ü³Ö¾Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü •µÖÖ −Ö¤üßŸÖ ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ¯ÖÖÖß
ÃÖÖê›ü»Öê •ÖÖŸÖê ŸµÖÖ −Ö¤üß¾Ö¸üß»Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß 1 ´Ö×Æü−µÖÖ“µÖÖ
Ö¸ü•Öê‹¾Öœüüß ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü −ÖªÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö 4 ´Ö×Æü−µÖÖÓ“µÖÖ Ö¸ü•Öê‹¾Öœüüß ÃÖÖšü¾ÖÖ
Ö´ÖŸÖÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ ÃÖÖšü¾ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ²ÖÖÓ¬ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
3.1 •Öß ÖÖÓ¾Öê ¬Ö¸üÖÖ“µÖÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö 10 ×ú.´Öß. †ÓŸÖ¸üÖ“µÖÖ †ÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö †¿ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß
ÃÖÖšü¾ÖµÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü 7 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÖßÃÖÖšü¶Ö¯ÖµÖÔŸÖ ú´Öß šêü¾Ö»Öß ŸÖ¸üß “ÖÖ»Öæ ¿Öêú»Ö.
3.2 úÖ»Ö¾µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¤æü×ÂÖŸÖ¯ÖÖÖÃÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü
¬Ö¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
3.3 úÖ»Ö¾µÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖÏÆüÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“µÖÖ (‡−™êüú ¾ÖŒÃÖÔ)
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü −ÖúÖ¿ÖÖÃÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ÖÖŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÖÓ×¬ÖŸÖ †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖú›æü−Ö ´ÖÓ•Öæ¸üß
‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
3.4 ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ÖÖŸµÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö úÖ»Ö¾µÖÖ“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ úÖ»Ö¾µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ú´ÖßŸÖ ú´Öß
35 ´Öß™ü¸ü »ÖÖÓ²Ö¯ÖµÖÕŸÖ“Öß úÖ´Öê Æüß ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ÖÖŸµÖÖú›æü−Ö“Ö ×›ü¯ÖÖò×—Ö™ü ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê (×›ü¯ÖÖò×—Ö™ü
úÖòÛ−™Òü²µÖã¿Ö−Ö) •Öºþ¸ü ŸÖê ¯ÖîÃÖê ÖÖŸµÖÖú›êü ¯ÖÏ£Ö´Ö ³Öºþ−Ö úºþ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
3.5 ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−Öê“Öê úÖ´Ö ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá úÖ»Ö¾µÖÖŸÖæ−Ö ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶ÖÃÖÖšüß
ÃÖÓ²ÖÖÓ×¬ÖŸÖ úÖ»Ö¾µÖÖ“Öê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´ÖÖ êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖ»Ö¾µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß úÖÆüß ¤ãü¹ýÃŸÖß“Öß Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü
úÖ´Öê •Ö¹ý¸üß“Öß ¾ÖÖ™ü»µÖÖ´Öãôêû úÖ»Ö¾ÖÖ úÖÆüß ¾ÖêôûÖ ²ÖÓ¤ü šêü¾ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ¾Ö¸üß»Ö ‹ú
´Ö×Æü−ÖÖ ÃÖÖšü¾ÖÖß“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ÃÖã“Ö×¾Ö»Öß †ÖÆêü ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ŸÖß ¯Öæ¸ü ß ¾ÆüÖ¾Öß †¿Öß †¯ÖêÖÖ
†ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã úÖÆüß †−Ö¯Öê×ÖŸÖ úÖ¸üÖÖ−Öê úÖ»Ö¾ÖÖ µÖÖ¯ÖêÖÖÆüß •ÖÖÃŸÖ úÖôû ²ÖÓ¤ü šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÖÖ»ÖÖ
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4.0
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

(10 ×ú.´Öß. †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 7 ×¤ü¾ÖÃÖ ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ¾Ö¸ü) ŸÖ¸ü ¯ÖµÖÖÔµÖß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÓ²ÖÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê−Öê/ÖÖŸµÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ö“ÖÖÔ−Öê ú¸üÖ¾Öß. †ÃÖê
ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´µÖÖ´Ö¬µÖê Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê −Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.
×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÓ•Öæ¸üß
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö −ÖÖµÖ †¿Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß
¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ´Ö¬µÖê •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ Ö¸ü•Öê“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ˆ»»ÖêÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö •Ö»Ö×−ÖÃÃÖÖ:¸üÖ ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ¿ÖÆü¸ü ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß
¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¤üéÂ™üß−Öê ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß
»ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ÖÖŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö−ÖÖ×¾Ö»ÖÓ²Ö úôû¾ÖÖ¾Öß
´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôûµÖÖ −Ö¤üß ÖÖê·µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ²ÖéÆüŸÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖŸÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖ“ÖÖ ²ÖéÆüŸÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ¾Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»ÖÖ ²ÖéÆüŸÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ µÖÖ“Öß
ÃÖÖÓÖ›ü ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ−Öê êú»Öß •ÖÖ¾Öß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê ŸÖ»ÖÖ¾Ö ¾Ö úÖ»Ö¾Öê µÖÖÓ“Öê
ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÆüß úÖ´Öê ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö •Ö»Ö×−ÖÃÃÖÖ:¸üÖ ´ÖÓ›üôûÖÃÖ
úôû×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ.
×¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“Öê ¯Ö×¸üÃÖ¸ü †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê †Ö¸üÖÖ›êü ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖ−ÖÖ úÖ»Ö¾ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö −Ö ÛÃ¾ÖúÖ¸üŸÖÖ £Öê™ü ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß
ˆ“Ö»ÖÖ¾Öê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö úÖ»Ö¾µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“Öê ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖêÆüß ÃÖÖ¬Ö−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ
†Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ •Ö»Ö×−ÖÃÃÖÖ:¸üÖ ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖÃÖ
(²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß úÖ»Ö¾µÖÖÃÖÖšüß ‹ú ´Ö×Æü−µÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•Öê‹¾Öœüß Ö´ÖŸÖÖ ¾Ö †Öšü´ÖÖÆüß úÖ»Ö¾µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ“Ö
´Ö×Æü−µÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•Öê‹¾Öœüß Ö´ÖŸÖÖ) úÖ»Ö¾µÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß ‘ÖêµÖÖÃÖ ‡ŸÖ¸ü †™üß ‘ÖÖ»Öæ−Ö ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö −Öôû ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü ¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−Öê“Öß †ÖÖÖß ú¸üŸÖÖ−ÖÖ“Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê×¾ÖÂÖµÖß
¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾Ö ¯ÖæÖÔ ÃÖÓ´ÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
µÖÖê•Ö−Öê“Öê †Ö¸üÖÖ›êü ¾Ö †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öêú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ−Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾Öæ −ÖµÖêŸÖ.
úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê ¬Ö¸üÖ/úÖ»Ö¾ÖÖ µÖÖÖê¸üß•Ö †−µÖ ¯ÖµÖÖÔµÖß ˆ¤Ëü³Ö¾Ö −ÖÖÆüß
†¿Öß ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ÖÖŸµÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ¯Ö™ü»µÖÖÃÖ −Ö¾µÖÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“Öß Ö¸ü•Ö ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏú»¯Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ØÃÖ“Ö−Ö Öê¡ÖÖŸÖ ú¯ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß 10 ™üŒêú ´ÖµÖÖÔ¤üÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ¯Öã¸êü¿Öß †ÖÆê. ŸÖÃÖê“Ö ¤ãüÂúÖôûß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖÖ−Öê ¸üÖÖæ−Ö
šêü¾Öæ−Ö ˆ¸ü»Öê»µÖÖ ÃÖÖšü¶ÖŸÖæ−Ö •Öß ú¯ÖÖŸÖ »ÖÖ¾ÖÖê †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ ÆüÖêŸÖê ŸÖß ú¯ÖÖŸÖ ØÃÖ“Ö−Ö ŸÖÃÖê“Ö
†ÖîªÖê×Öú ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖ ¤üÖê−ÆüßÃÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ö¸ü•Ö ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ †ÖîªÖê×Öú
¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶ÖŸÖæ−Ö ú¯ÖÖŸÖ »ÖÖ¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
¸üÖ•µÖÖŸÖ †¯Öæ¸üÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›æü−Ö †¾ÖÔÂÖÖÖÃÖÖ¸üÖß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ
•Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶ÖÃÖÖšüß ¸üÖÖæ−Ö šêü¾Ö»Öê»Öê ¯ÖÖÖß •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓÃÖÖšüß ¾Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
×¯ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ −Ö¤üßŸÖ ÃÖÖê›üÖ¾Öê †¿ÖÖ ŸÖ·Æê“µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖú›êü ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü µÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ
†¯Ö¾µÖµÖ ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶ÖÃÖÖšüß •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß ˆ“Ö»ÖÖ¾Öê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö
×•Ö£Öê ¬Ö¸üÖÖŸÖæ−Ö £ÖÖê›üµÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö −Ö¤üßúÖšü“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÃÖÖšüß •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö −Ö¤üßŸÖ ¯ÖÖÖß ÃÖÖê›üÖê
†Ö¤üß“Ö †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê −Ö¤üßúÖšü“µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖæ−Ö ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß †−Ö×¬ÖéúŸÖ¯ÖÖê ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ
ˆ¯ÖÃÖÖ ÆüÖê‰ú−Ö (×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ‰úÃÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ −ÖÖ¤üß ¾Ö •ÖÖ¤üÖ ¯ÖÖÖß ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ×¯ÖúÖÃÖÖšüß) ¯ÖÖÖß −ÖÖ¿Ö
ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß úšüÖê¸ü ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖ¾ÖêŸÖ.
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4.7 †¾ÖÂÖÔÖÃÖ¥ü¿µÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶ÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ¬Ö¸üÖÖŸÖ
¸üÖÖß¾Ö ÃÖÖšüÖ šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê †ÖÖÖ‰ú ¯ÖîÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×³ÖµÖÖÓÓ×¡Öúß ´ÖÓ›üôû †£Ö¾ÖÖ
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, −ÖÖ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ‡. µÖÖÓ−Öß ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ³Ö¸üÖ¾ÖêŸÖ.
4.8 †×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ −Ö¤üß−ÖÖ»µÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶ÖÃÖÖšüß ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß, −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Ö»Ö×−ÖÃÃÖÖ¸üÖ ´ÖÓ›üôû †£Ö¾ÖÖ †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß †ÓÖßéúŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôêû ŸÖÃÖê“Ö úÖÆüß ÖÖ•ÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ/úÖ¸üÖÖ−Öê ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ †ÃÖê
×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÖÆêü úß, †ÃÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ −Ö¤üßŸÖæ−Ö Øú¾ÖÖ −ÖÖ»µÖÖŸÖæ−Ö
£Öê™ü ¯ÖÖÖß ˆ“Ö»ÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. †¾ÖÂÖÔÖÃÖ¥üÂµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû ‹ÖÖªÖ ¾ÖÂÖá −Ö¤üß“Öê
¯ÖÖÖß †Ö™ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ úÖê™üÖ †¾µÖÖÆüŸÖ¯ÖÖê ×´ÖôûÖ¾ÖÖ
µÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ¾Ö¸ü“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖšüµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß ÃÖÖê›üµÖÖ“Öß
´ÖÖÖÖß ú¸üŸÖÖŸÖ. −Ö¤üßŸÖæ−Ö −Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÆü−ÖÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖ−ÖÖ−Öê ”ûÖê™êü †ÃÖÖÖ¸êü ¯ÖÏ¾ÖÖÆü
ÃÖÖê›üµÖÖ“µÖÖ µÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ¯ÖÖÖß −ÖÖ¿Ö ²Ö¸üÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¤ãüÂúÖôûß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖ“Öê
¤ãü×³ÖÔÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †ÖÖÖß−Ö“Ö †›ü“ÖÖ ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ´Öãôêû µÖÖ¯Öãœêü †¿ÖÖ
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ/ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ/úÖ¸üÖÖ−µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †•ÖÔ †Ö»µÖÖÃÖ −Ö¤üß“ÖÖ ¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ
×¾ÖÃÖÖÔ úÖêÖŸµÖÖ ´Ö×Æü−µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖÖê Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÖšü¾ÖÖ
Ö´ÖŸÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü êú»Öß †ÃÖ»µÖÖÖê¸üß•Ö ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú −ÖµÖêŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö †¿ÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖú›êü ×¿Ö±úÖ¸üÃÖÆüß ú¹ý −ÖµÖê. ×ú´ÖÖ−Ö 4 ´Ö×Æü−µÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ †¿ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ´Ö¬µÖê
¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ´ÆüÖ•Öê −Ö¤üß´Ö¬µÖê •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß, ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß−ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÆü −ÖÃÖŸÖÖÓ−ÖÖÆüß
¯Öãœüß»Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß †›ü“ÖÖ ¯Ö›üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
4.9 £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ †¿ÖÖ ŸÖ·Æê“µÖÖ ¯ÖÖÖß †•ÖÖÔ´Ö¬µÖê ˆ¤üË³Ö¾Ö ÆüÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖß»Ö †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏúÛ»¯ÖŸÖ
ÃÖÖšüµÖÖŸÖæ−Ö £Öê™ü ¬Ö¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ −ÖÃÖê»Ö Øú¾ÖÖ 4 ´Ö×Æü−µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖšüÖÆüß ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ êú»ÖÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
ŸÖÖê †•ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß .
4.10 ŸÖÃÖê“Ö †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖ¾Ö¹ý−Ö •Ö¸ü ¤ãüÂúÖôû¯ÖÏÃÖÓÖß úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖÓÃ£ÖÖ/úÖµÖÖÔ»ÖµÖê †¿ÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ú¸üŸÖÖŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖ»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−Öß †¿ÖÖ ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖê“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖ“Öß
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß. µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ †ÖŸÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ŸÖÖê ŸÖ¿Öß ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÔÓŸÖ
ú¸üÖ¾ÖÖ.
5.0 ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖæ−Ö ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß/†ÖîªÖê×Öú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÓ•Öæ¸üß“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¯ÖÖšüü×¾ÖŸÖÖ−ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ”ûÖ−Ö−Öß µÖÖ¤üß †Ö×Ö †−ÖãÃÖ¸üµÖÖŸÖ
µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß
5.1 ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ´ÖÓ•Öæ¸üßÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Öß.
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖß−Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ´ÖÓ›üôûê/´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôê/ÃÖÓÃ£ÖÖ
‡ŸµÖÖ¤üà−ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÓ›üôûê/´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôêû Øú¾ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖÔúÖêŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ.
1) ü×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ¿ÖŒµÖŸÖÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÖšüÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
2) ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖæ−Ö“Ö ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ †Ö¾Ö¿µÖú šü¸ü»µÖÖÃÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖŸÖ
¯ÖÖÖß ˆ“Ö»Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö“Ö †ÃÖÖ¾Öß •ÖêÖêú¹ý−Ö ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üŸÖÖ−ÖÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ¯ÖÖÖß−ÖÖ¿Ö ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¤üã¹ý¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
¯ÖÏú»¯ÖÖ‹ê¾Ö•Öß ×−ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß ¤êüÖê •ÖÖÃŸÖ ÃÖÖêµÖßÃú¸ü †ÃÖŸÖê, Æüß ²ÖÖ²Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ¬µÖÖ−ÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾Öß.
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3) ¿ÖŒµÖŸÖÖê¾Ö¸ü úÖ»Ö¾ÖÖ ÆüÖ ˆ¤ü³Ö¾Ö ‘ÖêÖê ™üÖôûÖ¾Öê, †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ úÖ»Ö¾ÖÖ ÆüÖ
ˆ¤üË³Ö¾Ö ¬Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ úÖ»Ö¾ÖÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖÆüß †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ
úÖ¸üÖÖ´Öãôêû úÖ»Ö¾ÖÖ ²ÖÓ¤ü †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖÃÖÖšüß
†) ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß úÖ»Ö¾µÖÖ¾Ö¸ü 2 ´Ö×Æü−Öê ¯ÖÖÖß ¯Öã¸êü»Ö ‹¾ÖœüµÖÖ Ö´ÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÖšü¾ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ²ÖÖÓ¬ÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
²Ö) •Öê£Öê úÖ»Ö¾ÖÖ †Öšü´ÖÖÆüß †ÖÆêü ŸÖê£Öê 5 ´Ö×Æü−Öê ¯Öã¸êü»Ö ‹¾ÖœüµÖÖ Ö´ÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÖšü¾ÖüÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ²ÖÖÓ¬ÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
4) −Ö¤üß Øú¾ÖÖ −ÖÖ»µÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ú¹ý“Ö −ÖµÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¤ãüÃÖ¸üÖ ãúšü»ÖÖ“Ö ¯ÖµÖÖÔµÖß
ˆ¤üË³Ö¾Ö −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ †Ö×Ö −Ö¤üß ÆüÖ“Ö ˆ¤Ëü³Ö¾Ö ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ −Ö¤üßŸÖ
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×úŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ×¾ÖÃÖÖÔ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖÖê, Æêü ¯ÖÖÆæü−Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
Øú¾ÖÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß 4 ´Ö×Æü−Öê ¯Öã¸êü»Ö ‹¾ÖœüµÖÖ Ö´ÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÖšü¾ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ²ÖÖÓ¬ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú
¸üÖÆüß»Ö.
5.2 úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß
5.2.1 ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ”ûÖ−Ö−Öß ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¾ÖÕúÂÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖ
¥üÂ™üß−Öêê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ 16.3.91 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öê»Öß ”ûÖ−Ö−Öß µÖÖ¤üß †ÖŸÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖæ−Ö ŸÖß ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓú›æü−Ö †ÖŸÖÖ µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ”ûÖ−Ö−Öß µÖÖ¤üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖ¾ÖêŸÖ. Æêü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
´ÖÖÖ×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¯Ö¡Ö-2 ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖßÆüß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê
¯ÖÆüÖ¾Öê.
5.2.2 µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †Ö×Ö −Ö¾Öß−Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †ÖŸÖÖ µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ µÖÖ¤üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü
ú¹ý−Ö ŸµÖÖ“Öß ”ûÖ−Ö−Öß ú¸üÖ¾Öß.
5.2.3 ”ûÖ−Ö−Öß ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ÖÖêÂ™üß ¯ÖÆüÖ¾µÖÖŸÖ :1) ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ‹æúÖ 3 ™ü¯¯µÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê ‡.ÃÖ. 2011, 2021 †Ö×Ö 2031 µÖÖ
ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Öß ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. Æüß ´ÖÖÖÖß ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ •µÖÖ †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß †Öú›êü¾ÖÖ¸üß †Ö×Ö ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖÆüß −Ö´Öæ¤ü
êú»Öê»Öê †ÃÖÖ¾Öê.
2) ¯ÖÖµÖÖ“Öß ú´Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÓ•Ö¸üÖ −Ö¤üß ÖÖê-µÖÖŸÖ ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖÖß
¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¬Ö¸üµÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÓ•Ö¸üÖ ÖÖê·µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖµÖÖÓ“Öß
”ûÖ−Ö−Öß ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öß.
¤ü¸ü›üÖê‡Ô ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“Öê
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ (×»Ö™ü¸ü´Ö¬µÖê)
1) 20 Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖêÖÖ ú´Öß
55
2) 20 Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖ 60 Æü•ÖÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß
70
3) 60 Æü•ÖÖ¸üÖÆæü−Ö •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖ 1 »ÖÖÖÖÆæü−Ö ú´Öß
85
4) 1 »ÖÖÖÖÆæü−Ö •ÖÖÃŸÖ
100
3) ¯ÖÖµÖÖ“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ¿ÖŒµÖŸÖÖê •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö ²ÖÓ¤ü −ÖôûÖ¾¤üÖ¸êü ¯ÖÖÖß †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
êú»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê úÖ ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü úÖ¸üÖ×´Ö´ÖÖÓÃÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›æü−Ö ‘µÖÖ¾Öß.
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4) ÃÖ¬µÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¾Ö ´Ö¬µÖ´Ö ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ“µÖÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öê †Ö¸üÖÖ ú¸üŸÖÖ−ÖÖ
¯ÖÏú»¯ÖÃ£Öôûß 75 ™üŒêú, 50 ™üŒêú ¾Ö 95 ™üŒêú ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔüŸÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúÖÖ¸êü
¯ÖÖÖß šü¸ü¾ÖÖ¾Öê. ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ 95 ™üŒêú ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔüŸÖê¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê †¿ÖÖ
¯ÖÏú»¯ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 95 ™üŒêú ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔüŸÖê“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ×úŸÖß Æêü ¯ÖÏú»¯Ö
†×¬ÖúÖ-µÖÖÓ−Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖ¾Öê. •µÖÖ ×šüúÖÖß ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔüŸÖê“Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖÖß Æêü ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ
´ÖÖÖÖß¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖµÖÖÔµÖß ˆ¤üË³Ö¾Ö ¿ÖÖê¬ÖÖ¾ÖÖ, ŸÖÖê ˆ¯Ö»Ö²‘Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
ŸÖÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ¾Öê.
5) ¾Ö¸üß»Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ−ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öß ”ûÖ−Ö−Öß µÖÖ¤üß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß 3 ¯ÖÏŸÖßŸÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸµÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öß.
µÖÖ ”ûÖ−Ö−Öß µÖÖ¤üß“Öß ‹ú ¯ÖÏŸÖ •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ-µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸµÖÖ−ÖÖÆüß ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öß.
6) üµÖÖ µÖÖªÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸµÖÖÓ−Öß µÖÖ ”ûÖ−Ö−Öß µÖÖ¤üß¾Ö¸ü
ŸµÖÖÓ“Öê †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ‹ú †Öšü¾Ö›üµÖÖŸÖ −ÖÖë¤ü¾Öæ−Ö ŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ü¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ †¬ÖßÖú
†×³ÖµÖÓŸµÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ.
7) †¿Öß µÖÖ¤üß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ØÃÖ“Ö−Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ †¬ÖßÖú
†×³ÖµÖÓŸµÖÖÓ−Öß ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ ´ÆüÖæ−Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö
”ûÖ−Ö−ÖßÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †−µÖ †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
•Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸ÖÖ“Öê †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“Öß ”ûÖ−Ö−Öß µÖÖ¤üß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö 8 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ
‹ú ²Öîšüú ‘µÖÖ¾Öß. µÖÖ ²ÖîšüúßŸÖ ‡.ÃÖ.2011 ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ¯ÖÖÖß †Ö¸üÖÖÖ“µÖÖ
´ÖÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»Ö−Öê−Öê •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖ 95 ™üŒê ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔüŸÖê−Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖÖÖ¸êü ¯ÖÖÖß †Ö×Ö
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖµÖÖÔµÖß ˆ¤üË³Ö¾Ö ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ¾ÖÕúÂÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ý−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ×¬Ö−Ö ¯ÖÖÖß
†Ö¸üÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ, ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÓ•Öæ¸ü êú»Öê»Öê †Ö¸üÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ‹æúÖ †Ö¸üÖÖ
¯ÖÏú»¯ÖßµÖ ØÃÖ“Ö−Ö Öê¡ÖÖ“µÖÖ 10 ™üŒêú ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿Öß ´ÖÖÖÖß ´ÖÖ−µÖ
ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖêŸÖ.
8) †ÃÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ‹úÖ †Öšü¾Ö›üµÖÖŸÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¹ý−Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †¬ÖßÖú
†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ úôû¾ÖŸÖß»Ö.
9) •Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ ²ÖÃÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ¯Ö¡Ö-2 ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ
−Ö´Öæ−µÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. Æêü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¤üÖê−Ö ³ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÖß †Ö¸üÖÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá êú»Öê»Öê †Ö¸üÖÖ †¿Öß
‹ú×¡ÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüµÖÖ“µÖÖ 25 ™üŒŒµÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖê»Ö †ÃÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
†ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ †Ö×Ö ³ÖÖÖ- 2 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÖê¸üß•Ö †−µÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ú¸üÖ¾ÖÖ.
10) µÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÖ-1 ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ×“Ö¾Ö ÃÖ×´ÖŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸êü»Ö †Ö×Ö
³ÖÖÖ- 2 ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÓ¡Öß ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ˆ¯ÖÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
11) ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“µÖÖ •µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê µÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓú×»ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏ¯Ö¡Ö-2 ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸµÖÖÓ−Öß Ÿ¾Ö×¸üŸÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †¬ÖßÖú
†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“Öêú›êü 3 ¯ÖÏŸÖßŸÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ‹ú ¯ÖÏŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖãµÖ
†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ−ÖÖ †Ö×Ö ‹ú ¯ÖÏŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öß, •ÖêÖêú¹ý−Ö †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü
êú»Öê»µÖÖ †Ö×Ö †ÖŸÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö
ŸµÖÖ´Öãôêû ú´Öß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ØÃÖ“Ö−ÖÖ“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö †¿ÖÖ ØÃÖ“Ö−ÖÖ“µÖÖ ¯Öã−ÖÃ£ÖÖÔ¯Ö−ÖêÃÖÖšüß µÖêÖÖ-µÖÖ Ö“ÖÖÔ“ÖÖ
†ÖœüÖ¾ÖÖ ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‘ÖêÖê ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ»ÖÖ ¿ÖŒµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
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12) ¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê †¬ÖßÖú
†×³ÖµÖÓŸÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆüß»Ö.
5.3 ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß †ÖÓŸÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ×−ÖµÖãŒŸÖß ¾Ö úÖ´ÖÖ“Öß
¾µÖÖ¯ŸÖß
¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖÖßÃÖÖšüÖ ¾Ö ´ÖÖÖÖß ÆüµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß
ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ“Öß †ÖÓŸÖ¸ ü×¾Ö³ÖÖÖßµÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ×−ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê
×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
1) ÃÖ×“Ö¾Ö (¯ÖÖ), ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖ
†¬µÖÖ
2) ÃÖ×“Ö¾Ö (»ÖÖÖê×¾Ö), ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
3) ÃÖ×“Ö¾Ö, −ÖÖ¸ü×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
4) ÃÖ×“Ö¾Ö, ˆªÖêÖ, ˆ•ÖÖÔ ¾Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü (ˆªÖêÖ)
ÃÖ¤üÃµÖ
5) ´ÖãµÖ †Ö×³ÖµÖÓŸÖÖ (¯ÖÖ) ¾Ö ÃÖÆüÃÖ×“Ö¾Ö
ÃÖ¤üÃµÖ
5.3.1 µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÆüß»Ö.
1) −ÖÖ¸ü×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÆü¸ü ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ¾Ö ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ¾Ö ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
µÖÖê•Ö−ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß
†) •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ˆ¤ü³Ö¾ÖÖÃÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüÖê
²Ö) •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖê
ú) ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖéÆüŸÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖê ¾Ö ÖŸÖß ¤êüÖê
2) ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖŸµÖÖ−Öê úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ÃÖÖšü¶Ö“µÖÖ −Ö¾Öß−Ö µÖÖê•Ö−ÖêŸÖß»Ö
¯ÖÖµÖÖ“Öê ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ™ü¯Ö šü¸ü×¾ÖÖê
3) ¯Öæ¾Öá“Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÖßÃÖÖšüµÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ™ü¯ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¯ÖÏ¿−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ
¯Öã−ÖÙ¾Ö»ÖÖêú−Ö ú¹ý−Ö †ÃÖê ¯ÖÏ¿−Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖÖê ŸÖÃÖê“Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“µÖÖ −Ö¾Öß−Ö
µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÔ−¾ÖµÖ−Ö ¯ÖÏÃÖÓÖß ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÖÖ¸êü ¯ÖÏ¿−Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖÖê
4) ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯Ö ˆ¤ü³Ö¾Ö ¬Öºþ−Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬Öß»Ö
ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¯ÖÖÖßÃÖÖšü¶Ö“µÖÖ 15 ŸÖê 25 ™üŒêú ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß“Öê
†×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü×¾Ö³ÖÖÖßµÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ (ÃÖ×“Ö¾Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß
úÖµÖ´Ö šêü‰ú−Ö) ¸üÖÆüß»Ö. ´ÖÖ¡Ö 25 ™üŒêú ´ÖµÖÖÔ¤êü¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß †Ö¸üÖÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ
ØÃÖ“Ö−ÖÖ´Ö¬µÖê •Öß ú¯ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö üµÖÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ ¯Öã−ÖÃ£ÖÖÔ¯Ö−ÖêÃÖÖšüß •ÖÖê Ö“ÖÔ µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ÃÖ×“Ö¾Ö ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ †Ö¤êü¿ÖÖÃÖÖÓšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †ÖÖÖ¾ÖÖ.
5) ¾Ö¸üß»Ö ×−ÖÖÔµÖ ÆüÖ ³Ö×¾ÖÂµÖúÖ»Öß−Ö, ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ¬Öß−Ö ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖÆüß »ÖÖÖæ
¸üÖÆüß»Ö.
6.0 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
6.1 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−Öêú×¸üŸÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üÖ
¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“µÖÖ ‹æúÖ Ö´ÖŸÖê“µÖÖ 15 ™üŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ ú´Öß
†ÃÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß †Ó¿Ö¤üÖ−Ö −Ö ´ÖÖÖŸÖÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
6.2 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−Öêú×¸üŸÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üÖ
¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“µÖÖ ‹æúÖ Ö´ÖŸÖê“µÖÖ 15 ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
†ÃÖ»µÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ±úŒŸÖ ŸµÖÖ
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6.3
6.4

6.5

7.0
7.1

7.2

7.3

¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß †Ó¿Ö¤üÖ−Ö
ªÖ¾Öê. ´ÆüÖ•Öê“Ö †¿ÖÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓŸÖæ−Ö ‘Ö¸üÖãŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖê ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ú¸üŸÖê, ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß †¿ÖÓ¤üÖ−Ö ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê ´ÖÖÖæ −ÖµÖê.
¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü µÖÖê•Ö−Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ
¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ−ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶ÖŸÖ ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö
¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.
•µÖÖ ×šüúÖÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß
‘ÖêŸÖê ŸµÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ †Öšü´ÖÖÆüß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ¿ÖŒµÖŸÖÖê •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ ÆüÖ
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ. •µÖÖ ×šüúÖÖß †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ ÆüÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö ‘ÖêµÖÖ¯ÖêÖÖ ±úÖ¸ü
´ÖÖêšüµÖÖ »ÖÖÓ²Öß“Öß •Ö»Ö¾ÖÖ×Æü−Öß −Ö¾µÖÖ−Öê ™üÖúÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓ“µÖÖ
ÖãÖ¾Ö¢Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×−Ö´ÖµÖÖ−Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ‘Öê‡Ô»Ö.
†ÖîªÖê×Öú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö úÖ¸üÖÖ−µÖÖÓ−ÖÖ ˆªÖêÖ ÖÖŸµÖÖú›æü−Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß ¤êüŸÖÖ−ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖ¸üÖÖ−µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß −Ö ‘ÖêŸÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ¯Öãœêü
†¿ÖÖ úÖ¸üÖÖ−µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›æü−Ö ¯ÖÖÖß
¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ −ÖÖ-Æü¸üúŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ‘ÖêÖê ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö.
ÃÖÖšü¾ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß Æüß ¤ãü×´ÖÔô †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖšü×¾Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ úÖ™êüúÖê¸ü¯ÖÖê
¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ †ÖÆêü. µÖÖ¥üÂ™üß−Öê ¾ÖÆü−Ö¾µÖµÖ ÆüÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß šêü¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¾ÖÆü−Ö¾µÖµÖ ú´Öß †ÃÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖæ−Ö ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÏµÖÖê•Ö−ÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÖÖß ‘ÖêŸÖÖ−ÖÖ ¿ÖŒµÖŸÖÖê •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ ¾Ö †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ −Ö¤üß ¾Ö úÖ»Ö¾Öê µÖÖ
ˆ¤üË³Ö¾ÖÖŸÖæ−Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê šü¸×¾Öü»Öê †ÖÆêü. •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ˆ¤Ëü³Ö¾Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÖÖß
¾ÖÖ¯Ö¸ü¤üÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö ÃÖÖšüÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê −Ö¤üß ˆ¤Ëü³Ö¾Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ 4 ´Ö×Æü−Öê Ö¸ü•Öê‹¾Öœüß ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ¯ÖÖÖß
¾ÖÖ¯Ö¸ü¤üÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú †ÖÆêü. †¿ÖÖ ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖê´Öãôêû ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“Öß
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔüŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö −Ö¤üß ˆ¤üË³Ö¾Ö ¬Öºþ−Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö −ÖÖÖ¸üß ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ †ÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö
ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öß 4 ´Ö×Æü−µÖÖ“Öß †™ü ×¿Ö×£Ö»Ö ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü
´ÖÖÖÖß »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß¾¤üÖ¸êü ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö •Ö»Ö×−ÖÃÃÖÖ¸üÖ ´ÖÓ›üôûÖ¾¤üÖ¸êü êú»Öß
•ÖÖŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ •µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖß −Ö¤üß“ÖÖ úÖ»Ö¾µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
‘Öê‰ú−Ö ŸÖÃÖê“Ö ˆ¯ÖÃÖÖ²ÖÓ¤üß úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ×−Ö×´ÖÔŸÖß“ÖÖ ²ÖÓ¤ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö
¿ÖÖÃÖ−Ö ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: −Ö¤üßŸÖ 8 ´Ö×Æü−µÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖÖß †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê †¾ÖÂÖÔÖÃÖ¥ü¿µÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖŸÖÖ 8 ´Ö×Æü−µÖÖ¯ÖêÖÖÆüß ú´Öß †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ×ú´ÖÖ−Ö 4
´Ö×Æü−µÖÖÓ“µÖÖ Ö¸ü•Öê‹¾Öœüß Øú¾ÖÖ −Ö¤üßŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öß †™ü ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö •µÖÖ −Ö¤üßŸÖ ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ¯ÖÖÖß
ÃÖÖê›ü»Öê •ÖÖŸÖê ŸµÖÖ −Ö¤üß¾Ö¸üß»Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß 4 ´Ö×Æü−µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖšü¾ÖÖ
Ö´ÖŸÖê“Öß †™ü ×¿Ö×£Ö»Ö ú¹ý−Ö ŸÖß †ÖŸÖÖ ‹ú ´Ö×Æü−µÖÖ“ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü.
‡ŸÖ¸ü −ÖªÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö
4 ´Ö×Æü−µÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•Öê‹¾Öœüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸üß ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖê“Öß
†™ü úÖµÖ´Ö ¸üÖÆüß»Ö.
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7.3 úÖÆüß −ÖªÖÓ´Ö¬µÖê •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ¯ÖÖÖß ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯ÖÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖê−Ö †Ö¾ÖŸÖÔ−ÖÖ´Ö¬Öß»Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ‹ú
´Ö×Æü−µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ šêü¾ÖÖê ³ÖÖÖ ¯Ö›üŸÖê. †¿ÖÖ ×šüúÖÖß ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÖÃÖ ¯ÖÖÖß ÃÖÖê›üÖ¾Öê
»ÖÖÖ»µÖÖÃÖ ¾ÖÆü−Ö¾µÖµÖÆüß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. †¿Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß •µÖÖ −ÖªÖ¾Ö¸ü †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ
×šüúÖÖß ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß (×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß) 4
´Ö×Æü−µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖê“Öß †™ü ×¿Ö×£Ö»Ö −Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
•µÖÖ −Ö¤üß“µÖÖ ÖÖê·µÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖŸÖÖ ´ÖÖÖÖßÆæü−Ö ú´Öß †ÖÆêü ¾Ö •Öê£Öê ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß
ÖÖÃÖ †Ö¾ÖŸÖÔ−Öê ¤êüµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ¯Ö›üŸÖê †¿ÖÖ −ÖªÖ²ÖÖ²ÖŸÖÆüß 4 ´Ö×Æü−µÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•Öê‹¾Öœüß †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖÖÖ¸üß ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖê“Öß †™ü úÖµÖ´Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû ±úŒŸÖ •µÖÖ −Ö¤üßŸÖ
ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ‹ú ´Ö×Æü−µÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÓŸÖ¸üÖ−Öê ¯ÖÖÖß ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê †Ö×Ö ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖŸÖÖ
´ÖÖÖÖßÆæü−Ö •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ −ÖªÖ¾Ö¸üß»Ö µÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß“Ö 4 ´Ö×Æü−µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖšü¾ÖÖ Ö´ÖŸÖê“Öß †™ü
×¿Ö×£Ö»Ö úº −Ö 1 ´Ö×Æü−µÖÖ“Öß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ úÖµÖ´Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
8.0 †Ó¿Ö¤üÖ−Ö ´ÖÖÖÖß ¾Ö †ÖÏÎú´Ö
¬Ö¸üÖÖ“µÖÖ ÃÖÖšüµÖÖ´Ö¬µÖê ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê †Ö¸üÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß“ÖÖ ÃÖ¾ÖÕúÂÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ú¹ý−Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖú×¸üŸÖÖ †ÃÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü úß, ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü
×¾Ö³ÖÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ −Ö¾Öß−Ö ¬Ö¸üÖÖ“µÖÖ ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ´Ö¬µÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ
ÃÖÖšüµÖÖ´Ö¬µÖê 15 ™üŒêú ¯ÖÖÖß ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¸ü×ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê.
8.1 ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê−Öê ¬Ö¸üÖÖ“Öê ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüµÖÖ“Öê 15 ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ •ÖÖ¤üÖ
‹Óú¤ü¸ü †Ö¸üÖÖ ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓú×¸üŸÖÖ ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ÃÖÓÃ£Öê−Öê
¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †Ó¿Ö¤üÖ−Ö ªÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
8.2 ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê−Öê ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü
×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß¯Ö¼üüß“Öß ¸üŒú´Ö ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
8.3 ¯ÖÖÖß ´ÖÓ•Öæ¸üß“µÖÖ ¾Öêôûß »Ö‘Öã ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖßµÖ ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüµÖÖÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»µÖÖ
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ´ÖÖ¯Ö¤Óü›üÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖÖß †Ö¸üÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üß Øú´ÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖÖß
¾ÖÖ¯Ö¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£Öêú›æü−Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´ÖÖ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá
¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
8.4 ¬Ö¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“ÖÖ †ÖÏú´Ö ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÆüß»Ö.
1) ×¯ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß
2) ˆªÖêÖ
3) ØÃÖ“Ö−Ö

15 ™üŒêú
10 ™üŒêú
ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ

9.0 †ÖúÛÃ´Öú ¯ÖÖÖß ¯Öæ¸ü¾ÖšüÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¾Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß
9.1 ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö −ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öê ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ¾Ö
ÃÖÓ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
1)
2)
3)

ÃÖÓ²ÖÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÊÖ“Öê ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖÓ²ÖÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÊÖ“Öê ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß
×•Ö»ÆüÖ ¾Ö×¸üÂšü ³Öæ¾Öî–ÖÖ×−Öú

†¬µÖÖ
ÃÖÆü. †¬µÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
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4)
5)
6)
7)
8)

×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾ÖªãŸÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê úÖµÖÔ. †×³ÖµÖÓŸÖÖ
ÃÖÓ²ÖÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê úÖµÖÔ. †×³ÖµÖÓŸÖÖ
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ
ÃÖÓ²ÖÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÊÖ“Öê ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ †×¬ÖúÖ¸üß

ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ
ÃÖ¤üÃµÖ

9.2 ¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ÃÖ³ÖÖ ´Ö×Æü−µÖÖŸÖæ−Ö ×ú´ÖÖ−Ö ‹ú¤üÖ ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¤ü¾Ö¿Öß ‘ÖêµÖÖŸÖ
µÖÖ¾Öß.
9.3 ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö −ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ²ÖéÆüŸÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ éúŸÖß †Ö¸üÖÖ›ü¶Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¾Ö
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖßŸÖß»Ö ¡Öã™üß ¿ÖÖê¬Öæ−Ö úÖœæü−Ö ŸµÖÖ ¾Öêôûß“Ö ¤æü¸ü ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ. µÖÖÃÖÖšüß éúŸÖß
†Ö¸üÖÖ›ü¶Ö´Ö¬µÖê †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß µÖÓ¡ÖÖÖ×−ÖÆüÖµÖ ÃÖÖ¤ü¸ü úºþ−Ö
µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸êü Ã¡ÖÖêŸÖ †Ó×ŸÖ´Ö ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖ¥üÂ™üß−Öê ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ú¸üÖê, µÖÖê•Ö−ÖÖÓ−ÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›æü−Ö ¾Öêôûß“Ö ×´Öôû×¾ÖÖê, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß
×´ÖôûÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÓ•Öæ¸üß ¾Ö ×−Ö×¾Ö¤üÖ úÖœüµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¾Öêôûß“Ö ÆüÖêŸÖê úß −ÖÖÆüß µÖÖ“ÖÖ
†ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêÖê, ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö •µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ
úÖ»Ö´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ ¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖß»Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêÖê, ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖß (ˆ¤üÖ.•Ö´Öß−Ö
×´Öôû×¾ÖÖê) ÃÖÖê›ü×¾ÖÖê, ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ−ÖÖ ¾Öß•Ö •ÖÖê›üµÖÖ ×´ÖôûÖ¾µÖÖŸÖ µÖÖÃÖÖšüß
¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß ú¸üÖê ¾Ö ¾Öß•Ö •ÖÖê›üµÖÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü ×´ÖôûŸÖß»Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´Öê
ú¸üÖ¾ÖßŸÖ.
10.0 ˆ““ÖÖ×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß ¾Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß
10.1 ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö ×¯ÖµÖÖÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß
†Ö¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê •Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö •µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ
•Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖß»Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¯ÖÖÖßÃÖÖšü¶Ö“µÖÖ 25 ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖÖß †Ö¸ü×ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß
ÖÖ»Öß −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôûÖ“Öß ‹ú ˆ““ÖÖ×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯Ö−Ö
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †¬µÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¤üÃµÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖŸÖß»Ö.
1) ´ÖÓ¡Öß ( ¯ÖÖ )
†¬µÖÖ
2) ´ÖÓ¡Öß ( ×¾Ö¢Ö )
ÃÖ¤üÃµÖ
3) ´ÖÓ¡Öß ( ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ )
ÃÖ¤üÃµÖ
4) ´ÖÓ¡Öß (ˆªÖêÖ )
ÃÖ¤üÃµÖ
5) ´ÖÓ¡Öß ( éú×ÂÖ )
ÃÖ¤üÃµÖ
6) ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß ( ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ )
ÃÖ¤üÃµÖ
¿ÖÖÃÖ−Ö †ÃÖÖÆüß ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü úß, †¯¯Ö¸ü ´ÖãµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö, ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
ÃÖ×“Ö¾Ö (¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü/»ÖÖÖê×¾Ö) ¯ÖÖ.×¾Ö. Æêü ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ˆ““ÖÖ×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÓ−ÖÖ
Ã£ÖÖµÖß¹ý¯ÖÖ−Öê ×−Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö. ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖ¯Öîúß †ÖîªÖê×Öú Øú¾ÖÖ †−µÖ úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß
´ÖÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ¾Öêôûß †¬µÖÖÖÓ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †−µÖ
ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ−ÖÖ ×−Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
10.2 ÃÖ×´ÖŸÖß ´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ÃÖÖ´Ö ¸üÖÆßü»Ö.
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11.0
11.1
11.2
11.3

11.4
11.5

12.0

1) ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ“µÖÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖÖß êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¸üÖÖ
ú¸üÖ¾Öê Øú¾ÖÖ úÃÖê ?
2) Æêü †Ö¸üÖÖ ™ü¯¯µÖÖ™ü¯¯µÖÖ−Öê ú¸üÖ¾Öê Øú¾ÖÖ úÃÖê ?
3) ØÃÖ“Ö−Ö ¯Öã−ÖÃ£ÖÖÔ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸üß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ
¾ÖÖ×ÂÖÔú ×−ÖµÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¾ÖÖœüß¾Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ´ÆüÖæ−Ö ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö. Æüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
»ÖÖ³ÖÖ£Öá ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß´Ö¬Öæ−Ö ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ¾ÖôûŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß Øú¾ÖÖ
úÃÖê ?
4) »ÖÖ³ÖÖ£Öá ×¾Ö³ÖÖÖÖú›æü−Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ¾ÖôûŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ØÃÖ“Ö−Ö ¯Öã−ÖÃ£ÖÔÖ×¯ÖŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †−µÖ úÖêÖŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÔ−Öê ¾ÖÖœüß¾Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
5) ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖÖ †Ö×Ö ˆªÖêÖ ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖú›æü−Ö 2031
ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ ¤ßü‘ÖÔúÖ»Öß−Ö ´ÖÖÖµÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö •µÖÖ´Öãôêû ØÃÖ“Ö−ÖÖŸÖ ‘Ö™ü
ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ØÃÖ“Ö−Ö ¯Öã−ÖÃ£ÖÖÔ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß ¤ßü‘ÖÔúÖ»Öß−Ö ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ
¾Ö †Ö×£ÖÔú ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ‡. ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖêÖŸÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×−ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ.
6) µÖÖÖê¸üß•Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †−µÖ úÖÆüß ¯ÖÏ¿−Ö
†ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×−ÖÖÔµÖ
Öê¡ÖßµÖ ´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü
¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›üß»Ö ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ¬Öß−Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖßµÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
ÃÖÖšüµÖÖ“µÖÖ 15 ™üŒêú ¯ÖÖÖß ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß †Ö¸ü×ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü Öê¡ÖßµÖ ´ÖãµÖ
†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ−ÖÖ µÖÖ¾¤üÖ¸êü ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖšü¶Ö“µÖÖ 15 ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ¯ÖÖÖß †Ö¸üÖÖÖÃÖÖšüß µÖÖ¯Öãœêü
¬Ö¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü Ö“ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê/ÃÖÓÃ£Öê−Öê ¤êüµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ −ÖÖÆüß.
×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖ“Öê ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¸üÖÖ Æêü ‹ú×¡ÖŸÖ¯ÖÖê ÆüÖêÖÖ¸êü ‹æúÖ †Ö¸üÖÖ (¾ÖÆü−Ö,
²ÖÖ¯¯Öß³Ö¾Ö−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖæ™ü ¬Ö¹ý−Ö) 15 ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü †Ö¸üÖÖÖÃÖ Öê¡ÖßµÖ ´ÖãµÖ
†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ−Öß ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×−ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê †×¬Ö−Ö ¸üÖÆæü−Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ß ªÖ¾Öß. •Ö¸ü ‹æúÖ ×²ÖÖ¸ü
ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß“Öê †Ö¸üÖÖ 15 ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÃÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖú›êü
¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öê.
¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü
¯ÖÖÖß¯Ö¼üß“Öß ¸üŒú´Ö ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÃÖÖšüß“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“Öê ˆ¤Ëü³Ö¾Ö •Ö¸ü †×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ −Ö¤üß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öß †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ −Ö¤üß´Ö¬µÖê ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ¯ÖÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß úºþ−Ö
ŸµÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü Öê×¡ÖµÖ ´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ−ÖÖ µÖÖ¾¤üÖ¸êü
¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ“µÖÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ¸üÖÖæ−Ö
šêü¾ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß
†¾ÖÂÖÔÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ •µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“ÖÖ Ã£ÖÖ×−Öú ˆ¤Ëü³Ö¾Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê Ö“Öá ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü
ŸµÖÖÃÖÖšüß •Ö¾Öôû“µÖÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß †ÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü †¿ÖÖ ×šüúÖÖß ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÖæ−Öü šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
‘Öê‰ú−Ö ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
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12.1 ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖ¿Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×¤ü−Öß 40 ×»Ö™ü¸ü µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤ãüÙ³ÖÖ¯Öß×›üŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêÃÖ 30 •Öæ−Ö¯ÖµÖÕŸÖ
»ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. ÃÖ¤ü¸ü ¤ãüÙ³ÖÖ¯Öß×›üŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ×ŸÖ“Öß ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö šü¸ü×¾ÖŸÖÖ−ÖÖ Ã£ÖÖ×−Öú ×¾Ö×Æü¸üß ¾Ö ŸÖôûß µÖÖŸÖæ−Ö ×´Öôæû ¿ÖúÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ
¯Öã¸ü¾ÖšüÖÆüß »ÖÖÖŸÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ. ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ •Ö»Ö×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖŸÖ •µÖÖ ×šüúÖÖß •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö −Ö¤üßŸÖ
¯ÖÖÖß ÃÖÖê›üµÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †ÖÆêü †¿ÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÖæ−Ö
šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖ“Ö ¸üÖÖæ−Ö šêü¾ÖÖ¾Öê ¾Ö •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö“Ö ˆ“Ö»Öæ−Ö ‘µÖÖ¾Öê. Æêü ú¸üŸÖÖ−ÖÖ
†£ÖÖÔŸÖ“Ö †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü−ÖÓŸÖ¸üÆüß •Öê ¯ÖÖÖß µÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖæ−Ö µÖêµÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ¾Ö¸üÆüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
¯ÖÖÖß ´ÆüÖæ−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ. ¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÖæ−Ö šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê
†¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
1) ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß
- †¬µÖÖ
2) ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
- ÃÖ¤üÃµÖ
3) ØÃÖ“Ö−Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖ - ÃÖ¤üÃµÖ
4) ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸ü †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ - ÃÖ¤üÃµÖ
(ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ)
×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß †×³ÖµÖÓŸÖê ‹úÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖÖß
¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ Æêü µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê ¤ü¸ü¾ÖÂÖá 1 ŸÖê 15 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ²Öîšüú ‘µÖÖ¾Öß ¾Ö ¯Öãœüß»Ö
•Öæ−Ö†Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ×¯ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ¸üÖÖæ−Ö šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ šü¸ü¾ÖÖ¾ÖÖ. ´ÆüÖ•Öê ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôûµÖÖ
¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖß»Ö ØÃÖ“Ö−Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸üÖê ÃÖã»Ö³Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
‹ÖÖ¤êü¾Öêôûß ×¯ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ¸üÖÖæ−Ö šêü¾ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ‹ú´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†ÖµÖãŒŸÖ, ´ÖÆüÃÖæ»Ö ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓ“Öêú›êü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ²Öîšüúß“ÖÖ úÖµÖÔ¾Öé¢ÖÖÃÖÆü ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ. µÖÖ
¯ÖÏú¸üÖß †ÖµÖãŒŸÖÖÓ−Öß ØÃÖ“Ö−Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †¬ÖßÖú †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ»»µÖÖ−Öê
×−ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ.
ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×¯ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ¿Öß ¸üÖÖæ−Ö šêü¾ÖµÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖšüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 15 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü¯Öæ¾Öá ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü •Öê ¯ÖÖÖß ¸üÖÖæ−Ö šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ“ÖÖ ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †−Öã–ÖêµÖ úÖ¸üÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. úÖ¸üÖ
¯Öãœüß»Ö •Öæ−Ö†Öê¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖß ÆÓüÖÖ´ÖÖ¯Öæ¾Öá ÆüÖêÖê ØÃÖ“Ö−Ö ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ“Öê
¥üÂ™üß−Öê ŸÖÃÖê“Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ´ÆüÖæ−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêµÖÖ“Öê ¥üÂ™üß−Öê Æêü ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Öú úÖ™êüúÖê¸ü¯ÖÖê ¯ÖÖôûÖ¾Öê.
¯ÖÖÖß ¸üÖÖæ−Ö šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú−Öê Øú¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
†×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß ´ÖÓ›üôû µÖÖÓ−Öß ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß“Öß 50 ™üŒêú ¸üŒú´Ö †ÖÖÖ‰ú
³Ö¸üÖ¾Öß. ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ´ÖÖ“ÖÔ†Öê¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß“Öß ¸üŒú´Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ‹×¯ÖÏ»Ö´Ö¬µÖê
¾Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü •Öæ−Ö¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß“Öß ¸üŒú´Ö •Öã»Öî´Ö¬µÖê ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ³Ö¸üÖ¾Öß.
µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß ÃÖ¤ü¸ü ¸üú´Öê“ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü
³Ö¸üÖÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖ ªÖ¾Öê. †−µÖ£ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¸üÖÆüß»Ö.
13.0 ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´ÖÖ
¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›æü−Ö ¯ÖÖÖß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ/µÖÓ¡ÖÖÖ µÖÖÓ−Öß
¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸµÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú ÃÖÖ¬Öæ−Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ
ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´ÖÖ ú¸üÖê ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú †ÖÆêü. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
†ÃÖÖ ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´ÖÖ ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ/µÖÓ¡ÖÖê»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“µÖÖ 2

14

´Ö×Æü−µÖÖ“µÖÖ †ÖúÖ¸üÖß‡ŸÖúß ¸üŒú´Ö ÃÖã¸üÖÖ †−ÖÖ´ÖŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ¬Ö−ÖÖ¤êü¿ÖÖ−Öê
Øú¾ÖÖ ¸üÖêÖß−Öê †¤üÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö, Æüß ¸üŒú´Ö ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ×²Ö−Ö¾µÖÖ•Öß •Ö´ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö.
ÆüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú. ×²Ö¯ÖÖ¯Öã 1001/(713/2001)/ØÃÖ¾µÖ(¬ÖÖê.), ×¤ü. 18.9.2002
†−¾ÖµÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß.
ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´ÖÖ −Ö ú¸üŸÖÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ êú»µÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü
úšüÖê¸ü úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö −ÖÖ¾ÖÖ−Öê,
ÃÖÆü¯Ö¡Ö
1) †−ÖãÃÖæ“Öß (†)
2) ”ûÖ−Ö−Öß µÖÖ¤üß ¾Ö 26 ÃŸÖÓ³Öß ŸÖŒŸÖÖ
3) 26 ÃŸÖÓ³Öß ŸÖŒŸÖÖ

( ¯ÖÏ.¸üÖ.³ÖÖ´Ö¸êü )
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ˆ¯Ö ÃÖ×“Ö¾Ö

|ÉiÉ º´ÉÒªÉ ºÉ½þÉªªÉEò ºÉÊSÉ´É ({ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú), {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç
º´ÉÒªÉ ºÉ½þÉªªÉEò ºÉÊSÉ´É ±ÉÉIÉäÊ´Éú), {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç
¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉÒxÉ ºÉ´ÉÇ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç
EòÉªÉÇEòÉ®úÒ ºÉÆSÉÉ±ÉEò, ºÉ´ÉÇ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³äý
¨É½þÉºÉÆSÉÉ±ÉEò, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ +Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆºlÉÉ, xÉÉÊ¶ÉEò
¨É½þÉºÉÆSÉÉ±ÉEò, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ VÉ±É ´É ¦ÉÚ¨ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆºlÉÉ, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù
¨ÉÖJªÉ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ ´É |ÉÉSÉÉªÉÇ, +Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, xÉÉÊ¶ÉEò
¨ÉÖJªÉ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, VÉ±ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉEò±{É, xÉÉÊ¶ÉEò
¨ÉÖJªÉ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, ±É.{ÉÉ.(ºlÉÉ.ºiÉ®ú), {ÉÖhÉä
ºÉ´ÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ +ÉªÉÖCiÉ (¨É½þºÉÚ±É Ê´É¦ÉÉMÉ)
ºÉ´ÉÇ ¨ÉÖJªÉ +Ê¦ÉªÉÆiÉä ´É ºÉ½þ ºÉÊSÉ´É, {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç
ºÉ´ÉÇ IÉäjÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ +Ê¦ÉªÉÆiÉä, {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´É¦ÉÉMÉ
ºÉ´ÉÇ ÊVÉ±½þÉÊvÉEòÉ®úÒ
¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉÒxÉ iÉÉÆÊjÉEò ={É ºÉÊSÉ´É/+´É®ú ºÉÊSÉ´É, {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ
ºÉ´ÉÇ IÉäjÉÒªÉ +vÉÒIÉEò +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ, {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´É¦ÉÉMÉ,
ºÉ´ÉÇ iÉÉÆÊjÉEò EòÉªÉÉÇºÉxÉä, {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç
ËºÉ.´ªÉ.(vÉÉä.) EòÉªÉÉÇºÉxÉ ºÉÆOÉ½þÉlÉÇ
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¯ÖÏ¯Ö¡Ö - ''†"
×¾ÖÂÖµÖ : ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ( ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß / †ÖîªÖê×Öú )

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ÃÖæ“Öß
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. (‡ÓÖÏ•Öß) ‹´Ö†ÖµÖÃÖß 1062 †ÖµÖ(5), ×¤ü−ÖÖÓú 15.12.1965
¿ÖÖÃÖ−Ö (‡ÓÖÏ•Öß) ¯Ö¡Ö Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 2764/111085 †ÖµÖ(4), ×¤ü−ÖÖÓú 21.2.1966
¿ÖÖÃÖ−Ö –ÖÖ¯Ö−Ö (‡ÓÖÏ•Öß) ¯Ö¡Ö Îú.²Ößêú‹ÃÖ 2764/111085 †ÖµÖ (4), ×¤ü−ÖÖÓú 18.3.1966
¿ÖÖÃÖ−Ö –ÖÖ¯Ö−Ö (‡ÓÖÏ•Öß) ¯Ö¡Ö Îú.²Ößêú‹ÃÖ 2764/111085 †ÖµÖ (4), ×¤ü−ÖÖÓú 25.6.1966
¿ÖÖÃÖ−Ö (‡ÓÖÏ•Öß) ¯Ö¡Ö Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 2768/48633/†ÖµÖ (4), ×¤ü−ÖÖÓú 2.9.1966
¿ÖÖÃÖ−Ö –ÖÖ¯Ö−Ö (‡ÓÖÏ•Öß)†ÖµÖ †ò›ü¯Öß›üß Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 2766/11903 †ÖµÖ (4),×¤ü−ÖÖÓú 6.11.1967

¿ÖÖÃÖ−Ö (‡ÓÖÏ•Öß) ¯Ö¡Ö Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 1668/135245/†ÖµÖ (4), ×¤ü−ÖÖÓú 11.6.69
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú (‡ÓÖÏ•Öß) Îú. ›ü²»µÖã‹ÃÖ™üß/3567/33585 ¯Öß“Ö ‹“Ö (†ÖµÖ), ×¤ü−ÖÖÓú
6.1.1971
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú ²Ößêú‹ÃÖ 1070/13082 ¯ÖÖ (4), ×¤ü−ÖÖÓú 4.5.1971
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú (‡ÓÖÏ•Öß) Îú. ›ü²»µÖã‹ÃÖ™üß 1074 ¯Öß‹“Ö(3), ×¤ü−ÖÖÓú 23.12.1974
¿ÖÖÃÖ−Ö (‡ÓÖÏ•Öß) ¯Ö¡Ö Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 2726/119903 †ÖµÖ (4), ×¤ü−ÖÖÓú 24/3/1975
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ (‡ÓÖÏ•Öß) Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 2774/14978 ¯ÖÖ (4), ×¤ü−ÖÖÓú 31/3/1975
¿ÖÖÃÖ−Ö (¿Öã¬¤üß¯Ö¡Ö) Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 2774/14978 ™üß (14), ×¤ü−ÖÖÓú 2/8/1975
¿ÖÖÃÖ−Ö (‡ÓÖÏ•Öß) ¯Ö¡Ö Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 2775/44225 ™üß (13), ×¤ü−ÖÖÓú 26/7/1976
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ (‡ÓÖÏ•Öß) Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 2774/548 ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ (1), ×¤ü−ÖÖÓú 29/10/1979
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 1083/2526/ØÃÖ.¾µÖ (¯ÖÏ), ×¤ü.10.3.1983
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú.‹´Ö†ÖµÖ‹ÃÖ 1083/2251/ØÃÖ.(•Ö×−Ö), ×¤ü.17.6.83
¿ÖÖÃÖ−Ö (‡ÓÖÏ•Öß) ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú.‹´Ö†ÖµÖ‹ÃÖ 1083/(74/83) ›ü²»µÖã†Ö¸ü†ÖµÖ (1) , ×¤ü.3.8.83
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¡Ö Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 1083/3158 ØÃÖ.(¯ÖÏ), ×¤ü.15.9.83
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú.‹´Ö-95/1613 (4054) ¯ÖÖ.¯ÖÏ. (1), ×¤ü.18.12.84
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 1071/38 ØÃÖ (¾µÖ), ×¤ü.4.3.85
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 1084/863 ØÃÖ (¯ÖÏ), ×¤ü.16.2.85
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¡Ö Îú. ‹ÃÖ -95/26/(341/85)/ØÃÖ.(´Ö.), ×¤ü. 5.9.1985
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú.²Ößêú‹ÃÖ 1086/11/86 ØÃÖ.¾µÖ. ×¿ÖúÖ¾µÖ, ×¤ü.4.12.86
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú.¯Öß¯ÖÖ¯Öæ 1086/661 ØÃÖ.(¾µÖ.), ×¤ü.5.1.87
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 1086/939 ØÃÖ.¾µÖ., ×¤ü.2.9.87
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 1087/1152 ØÃÖ.(¾µÖ.), ×¤ü.11.12.87
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¡Ö Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 1087/992/ØÃÖ¾µÖ((¬ÖÖê.), ×¤ü. 2.2.1988
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ÃÖÓúßÖÔ 1087/ØÃÖ.¾µÖ., ×¤ü.3.6.88
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 1088/43 ØÃÖ.(¾µÖ.), ×¤ü.10.5.88
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú.†Öî¯ÖÖ¯Öæ 1088/924 ØÃÖ.¾µÖ. (¬ÖÖê), ×¤ü.12.2.90
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¡Ö Îú. †Öî¯ÖÖ¯Öã 1086/761/ØÃÖ.¾µÖ.(¬ÖÖê.), ×¤ü. 27.12.1990
¿ÖÖÃÖ−Ö¯Ö¡Ö Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 1087/1152/ØÃÖ.¾µÖ.(¬ÖÖê.), ×¤ü. 16.3.1991
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú ¿ÖãÛ¬¤ü¯Ö¡Öú Îú. ²Ößêú‹ÃÖ 1087/1152 ØÃÖ.¾µÖ. (¬ÖÖê), ×¤ü.29.7.92
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35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ¯Öß¯ÖÖ¯Öæ/1092/335 ØÃÖ.¾µÖ. (¬ÖÖê), ×¤ü. 15.9.92
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ¯Öß¯ÖÖ¯Öæ/1092/335 ØÃÖ.¾µÖ. (¬ÖÖê), ×¤ü.4.3.93
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¡Ö Îú. †Öî¯ÖÖ¯Öã 1086/761/ØÃÖ.¾µÖ.(¬ÖÖê.), ×¤ü. 16.7.1993
¿ÖÖÃÖ−Ö¯Ö¡Ö Îú. ×¯Ö¯ÖÖ¯Öã/1093/430/ØÃÖ.¾µÖ.(¬ÖÖê), ×¤ü. 1.12.1993
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú. ÃÖÓúßÖÔ 1096/398 ØÃÖ.¾µÖ. (¬ÖÖê), ×¤ü.6.5.97
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ²Öîšüú 1096/861(188/96) •ÖÃÖÖÓ×−Ö, ×¤ü.30.7.97
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ÃÖÓúßÖÔ 1097/291 ØÃÖ.¾µÖ. (¬ÖÖê), ×¤ü.20.10.97
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ (¯ÖÖ.¯Öã. ¾Ö Ã¾Ö.×¾Ö.) Îú. ÃÖÓúßÖÔ 1097/¯ÖÏ.Îú.118/¯ÖÖ¯Öæ 07, ×¤ü.10.12.97
¿ÖÖÃÖ−Ö¯Ö¡Ö Îú. ÃÖÓúßÖÔ 1097/1152/ØÃÖ.¾µÖ.(¬ÖÖê.), ×¤ü. 10.12.1997
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ÃÖÓúßÖÔ 1098/22 ØÃÖ.¾µÖ. (¬ÖÖê), ×¤ü.23.2.98
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ÃÖÓúßÖÔ 1098/10 ØÃÖ.¾µÖ. (¬ÖÖê), ×¤ü.23.2.98
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú. ²Öîšüú 1096/861/(188/96) •ÖÃÖÖÓ×¾Ö, ×¤ü.12.3.98
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ÃÖÓúßÖÔ 1097/376 ØÃÖ.¾µÖ. (¬ÖÖê), ×¤ü.21.4.98
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú.ÃÖÓúßÖÔ 1098/79 ØÃÖ.¾µÖ. (¬ÖÖê), ×¤ü.30.5.98
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú.²Ößêú‹ÃÖ 1098/161 ØÃÖ.¾µÖ. (¬ÖÖê), ×¤ü.14.10.98
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú. ÃÖÓúßÖÔ 1099/220/99/ØÃÖ.¾µÖ.(¬ÖÖê), ×¤ü. 30.11.1999

”ûÖ−Ö−Öß µÖÖ¤üß
×¾ÖÂÖµÖ : ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖæ−Ö ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß /†ÖîªÖê×Öú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¯ÖÖšü×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ”ûÖ−Ö−Öß µÖÖ¤üß.
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1) ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−Öê“Öê −ÖÖÓ¾Ö
(×šüúÖÖ / ŸÖÖ»ÖãúÖ / ×•Ö»ÆüÖ)
†) µÖÖê•Ö−Öê“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ÃÖã¹ý ÆüÖêµÖÖ“Öê ¾ÖÂÖÔ
²Ö) µÖÖê•Ö−ÖÖ úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ÆüÖêµÖÖ“Öê ¾ÖÂÖÔ
2) †) ˆ¤üË³Ö¾ÖÖ“Öê ×šüúÖÖ ¾Ö •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ −Ö¤üß“Öê −ÖÖÓ¾Ö.
²Ö) ÃÖ¤ü¸ü ˆ¤Ëü³Ö¾Ö ¯ÖÖÖß ™Óü“ÖÖ‡Ô ÖÖê·µÖÖŸÖß»Ö †ÖÆêü úÖµÖ ?
ú) †ÃÖ»µÖÖÃÖ úÖêÖŸµÖÖ ÖÖê·µÖÖŸÖß»Ö?
3) ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ×´ÖôûÖÖ¸êü úÖ¸üÖÖ−Öê, ÖÖÓ¾Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¾ÖÂÖÔ 2011
¾ÖÂÖÔ 2021
¾ÖÂÖÔ 2031 †Öê¸ü
4) ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“ÖÖ ˆ¤üË³Ö¾Ö
•Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß ˆü“Ö»Öæ−Ö £Öê™ü −ÖôûÖ¾¤üÖ¸üê ¯Öã¸ü×¾ÖÖê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü úÖµÖ ?
µÖÖê•Ö−Öê“µÖÖ ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖŸÖ †¿Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †ÖÆêü úÖµÖ ?
†) ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ÃÖÓúÛ»¯ÖŸÖ •Ö»Ö×−ÖÂ¯Ö¢Öß“Öß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß
²Ö) µÖÖê•Ö−Öê“Öê ×šüúÖÖ
1) •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö
2) úÖ»Ö¾µÖÖŸÖæ−Ö
3) •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖ“µÖÖ ¾Ö¸üß»Ö −Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖæ−Ö
4) ¬Ö¸üÖ ŸÖê ˆ®ÖêµÖß ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ µÖÖ´Ö¬Öß»Ö −Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖæ−Ö
5) ˆ®ÖêµÖß ²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ•ÖæÃÖ −Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖæ−Ö
5) ¯ÖÏú»¯ÖÃ£Öôûß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö •Ö»Ö×−ÖÂ¯Ö¢Öß (¤ü»Ö‘Ö´Öß) 50 ™üŒêú 75 ™üŒêú
95 ™üŒêú
6) ¯ÖÖµÖÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ
†) ¯ÖÏú»¯ÖßµÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¯ÖÖÖßÃÖÖšüÖ (¤ü»Ö‘Ö´Öß)
²Ö) ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß“Öß ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖß»Ö †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü (¤ü»Ö‘Ö´Öß)
ú) ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏú»¯Ö†Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü (¤ü»Ö‘Ö´Öß)
›ü) µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ¯Öæ¾Öá ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ ‹æúÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ¯ÖÖÖßÃÖÖšüÖ
(¯ÖÏú»¯ÖßµÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß−ÖãÃÖÖ¸ü)
1) ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß (×−Ö¾¾Öôû ¾ÖÖ¯Ö¸ü + ŸÖæ™ü) (¤ü»Ö‘Ö´Öß)
2) †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß (×−Ö¾¾Öôû ¾ÖÖ¯Ö¸ü + ŸÖæ™ü) (¤ü»Ö‘Ö´Öß)
‡) ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß
(×−Ö¾¾Öôû ¾ÖÖ¯Ö¸ü + ŸÖæ™ü) (¤ü»Ö‘Ö´Öß) ¾ÖÂÖÔ 2011 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÂÖÔ 2021 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÂÖÔ 2031 ¯ÖµÖÕŸÖ
‡Ô) ‹æúÖ ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÔ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¯ÖÖÖßÃÖÖšüÖ (×−Ö¾¾Öôû ¾ÖÖ¯Ö¸ü + ŸÖæ™ü) (¤ü»Ö‘Ö´Öß)
¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏú»¯ÖßµÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖšüµÖÖ¿Öß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß
±ú) ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß †ÖŸÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¯ÖÖÖßÃÖÖšüÖ (¤ü»Ö‘Ö´Öß) (6 ²Ö - 6 ‡Ô)
7) ¯ÖÖÖß ´ÖÖÖÖß¯ÖêÖÖ, ¯ÖÏú»¯ÖÃ£Öôûß 95 ™üŒêú ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔüŸÖêÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖÖß
¯ÖÖÖß ú´Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖµÖÖÔµÖß ˆ¤Ëü³Ö¾Ö úÖêÖŸÖÖ ¾Ö µÖÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÖÃÖ
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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖÛ¬Öú¸üÖÖ“Öß /†ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ëú¦üÖ“Öß
ÃÖÆü´ÖŸÖß †ÖÆêü úÖµÖ ?
8) ¯ÖÏŸµÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü
´ÖÓ•Öæ¸üß (¤ü»Ö‘Ö´Öß)
†) ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß
--²Ö) †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÖ¯Ö¸ü
----ú) ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü
‹æúÖ

¾ÖÖ¯Ö¸ü / ™üŒêú
------- .
.

9) ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÓ•Öæ¸üßÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ (¤ü»Ö‘Ö´Öß)
(™üß¯Ö : ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¬Öß−Ö µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ¤üÖÖ×¾ÖÖÖ¸üÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ŸÖŒŸÖÖ •ÖÖê›üÖ¾ÖÖ.)
10) ØÃÖ“Ö−Ö Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ú¯ÖÖŸÖ
†) ¯ÖÏú»¯ÖßµÖ ØÃÖ“Ö−Ö Ö´ÖŸÖÖ
ÆêüŒ™ü¸ü
²Ö) †Ö•Ö¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ´ÖÓ•Öæ¸üß¾Ö¸üß»Ö ú¯ÖÖŸÖ
ÆêüŒ™ü¸ü
ú) ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖÖÖß´Öãôêû ¾ÖÂÖÔ 2011 ¯ÖµÖÔŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖß−ÖãÃÖÖ¸ü
ÆüÖêÖÖ¸üß ú¯ÖÖŸÖ (6‡ ¯ÖÖê™üß)
ÆêüŒ™ü¸ü
›ü) ØÃÖ“Ö−Ö Ö´ÖŸÖêŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ‹æúÖ ú¯ÖÖŸÖ (¾Ö¸üß»Ö 6‡Ô ¯ÖÖê™üß)
ÆêüŒ™ü¸ü
‡) †ÖŸÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ¸üß ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ØÃÖ“Ö−Ö Ö´ÖŸÖÖ
ÆêüŒ™ü¸ü
(10 † - 10 ›ü)
11) ¾Ö¸üß»Ö ØÃÖ“Ö−Ö ú¯ÖÖŸÖ ØÃÖ“Ö−Ö Öê¡ÖÖ“µÖÖ 10 ™üŒêú ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖ
†ÖÆêü úÖµÖ?
†ÃÖ»µÖÖÃÖ ×úŸÖß ™üŒêú ?
12) ØÃÖ“Ö−Ö Öê¡ÖÖŸÖ 10 ™üŒŒµÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ú¯ÖÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ
‡ŸÖ¸ü (úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ¯ÖÏú»¯Ö) ¯ÖµÖÖÔµÖß ˆ¤ü³Ö¾Ö ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü úÖ ?
13) ¾Ö¸üß»Ö ØÃÖ“Ö−Ö ú¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ −ÖæŸÖ−Ößú¸üÖÖ¾¤üÖ¸êü ¯Öã−ÖÃ£ÖÖÔ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¹ý.50,000 ¯ÖÏü×ŸÖ ÆêüŒ™ü¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖêÖÖ¸üÖ Ö“ÖÔ »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
14) −ÖæŸÖ−Ößú¸üÖÖ“Öê úÖ´Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÂÖÔ×−ÖÆüÖµÖ
»ÖÖÖÖÖ¸üÖ ×−Ö¬Öß »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
15) •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß úÖ»Ö¾ÖÖ ˆ¤ü³Ö¾Ö ¬Ö¸ü»µÖÖÃÖ úÖ»Ö¾ÖÖ ÆüÖ ˆ¤üË³Ö¾Ö ´ÆüÖæ−Ö ™üÖôûŸÖÖ
µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß úÖ? µÖÖ“Öê ÃÖÓµÖãÛŒŸÖúú úÖ¸üÖ
16) úÖ»Ö¾ÖÖ ˆ¤üË³Ö¾Ö †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ †ÃÖ»µÖÖÃÖ 30 ×¤ü¾ÖÃÖ ¯Öã¸êü»Ö ‹¾ÖœüÖ ¯ÖÖÖßÃÖÖšüÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß úÖ»Ö¾µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö 5 ´Ö×Æü−µÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Öšü´ÖÖÆüß úÖ»Ö¾µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê−Öê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖŸÖ (¯Öæ¸üú ŸÖ»ÖÖ¾Ö) ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü úÖµÖ ?
17) −Ö¤üß ˆ¤Ëü³Ö¾Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö −Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ÃÖÖê›ü»Öê
•ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß Æüß •ÖÖÖß¾Ö ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖÖÓ−ÖÖ »ÖêÖß ×¤ü»Öß †ÖÆêü úÖµÖ ?
18) ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¸ü †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
(15 ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ) ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖßµÖ
¯ÖÖÖß ÃÖÖšüµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¬Ö¸üÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ¤êüµÖÖ“Öê
šü¸ü»µÖÖÃÖ ÃÖÓÃ£Öê−Öê ×úŸÖß ¸üŒú´Ö ¤êüÖê •Öºþ¸ü †ÖÆêü ?
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ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¸üŒú´Ö ³Ö¸üµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü úÖµÖ ?
19) ¾Ö¸üß»Ö µÖÖ¤üßŸÖß»Ö ˆ»»ÖêÖ −ÖÃÖ»Öê»Öß ¯Ö¸ÓüŸÖã ×¾Ö×¿ÖÂ™ü µÖÖê•Ö−Öê“µÖÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß.
20) µÖÖê•Ö−ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß²ÖÖ²ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔ ²ÖÖ•Öæ ¾Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ−ÖÖ
µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ †›ü“ÖÖß »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ´ÖãµÖ †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“Öê
ÃÖãÃ¯ÖÂ™ü †×³Ö¯ÖÏÖµÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
21) ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖÖ¸üÖ ¤ü¿ÖÔú −ÖúÖ¿ÖÖ •ÖÖê›ü»ÖÖ †ÖÆêü úÖµÖ?
(µÖÖê•Ö−Öê“Öê ×šüúÖÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯Ö ¾Ö µÖÖê•Ö−Öê“Öê ˆ¤üË³Ö¾Ö Ã£ÖÖ−Ö ¾ÖÖî¸êü)
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26 ÃŸÖÓ³Öß ŸÖŒŸÖÖ (¯ÖÖ−Ö Îú. 1)

×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß †Ö¸ü×ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›æü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸üÖ
¯ÖÖÖß
†.
¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“µÖÖ
Îú.
µÖÖê•Ö−Öê“Öê −ÖÖÓ¾Ö

1

2

ŸÖÖ»ÖãúÖ
¾Ö
×•Ö»ÆüÖ

3

¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ
ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß
ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß
¤ü¸ü›üÖê‡Ô ¤ü¸ü
ˆ¤Ëü³Ö¾Ö
úÃÖê ‘ÖêÖÖ¸ü
¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ
×¤ü¾Ö¿Öß“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß
(¯ÖÏú»¯ÖÖ“
¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
•Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖŸÖæ−Ö úß ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔüŸÖê»ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
¯ÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
(¤ü.»Ö. ‘Ö.´Öß.)
Öê
úÖ»Ö¾µÖÖŸÖæ−Ö
†ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÖÖß (¤ü»Ö‘Ö´Öß)
(×»Ö™üÃÖÔ)
−ÖÖÓ¾Ö)
2011 2021 2031 2011 2021 2031
50
75 95
¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖµÖÕŸÖ
™üŒêú ™üŒêú ™Œêú
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15

22
¯ÖÏ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ÃŸÖÓ³Ö ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ....
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26 ÃŸÖÓÓ³Öß ŸÖŒŸÖÖ (¯ÖÖ−Ö Îú. 2)

×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß †Ö¸ü×ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›æü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸Ö

µÖÖ¯Öæ¾Öá ¯ÖÖÖß
†Ö¸ü×ÖŸÖ
¯ÖÏŸµÖÖ ´ÖÖÖÖß ¾Ö
¯ÖÏŸµÖÖ ´ÖÖÖÖß ¾Ö 95 ™üŒêú
êú»µÖÖ´Öãôêû
ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüÖ
¯ÖÏú»¯ÖßµÖ
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔüŸÖê−Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖÖß ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö
†ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê
µÖÖÓ“Öê ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“Öß
ØÃÖ“Ö−Ö
ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
µÖÖÓ“Öê ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“Öß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß
×²ÖÖ¸ü
™üŒêú¾ÖÖ¸üß
(ÃŸÖÓ³Ö 4 + ÃŸÖÓ³Ö 20) x 100 ¯ÖÖÖß ÃÖÖšüÖ
Ö´ÖŸÖÖ
ÃŸÖÓ³Ö 15
(¤ü.»Ö.‘Ö.´Öß.) (ÃŸÖÓ³Ö 4 + ÃŸÖÓ³Ö 20) x 100 (ÆêüŒ™ü¸ü) ØÃÖ“Ö−ÖÃÖÖšüß“Öê
ÃŸÖÓ³Ö 17
†Ö¸üÖÖ
(¤ü.»Ö.‘Ö.´Öß.)
16

17

18

19

20

ŸµÖÖ´Öãôêû
ú´Öß
—ÖÖ»Öê»Öß
ØÃÖ“Ö−Ö
Ö´ÖŸÖÖ
(ÆêüŒ™ü¸ü)

†ÖŸÖÖ“Öß
ú´Öß
ÆüÖêÖÖ¸üß
ØÃÖ“Ö−Ö
Ö´ÖŸÖÖ
(ÆêüŒ™ü¸ü)

‹æúÖ
ú´Öß
ÆüÖêÖÖ¸üß
ØÃÖ“Ö−Ö
Ö´ÖŸÖÖ
(ÆêüŒ™ü¸ü)
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22

23

û ú´Öß
ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
ØÃÖ“Ö−Ö
Ö´ÖŸÖê“Öß
¯ÖÏúÛ»¯ÖµÖ
ØÃÖ“Ö−Ö
Ö´ÖŸÖê¿Öß
™üŒêú¾ÖÖ¸üß

¹ý. 50,000
¯ÖÏ×ŸÖ ÆêüŒ™ü¸ü
µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ØÃÖ“Ö−Ö Ö´ÖŸÖÖ
¯Öã−ÖÔÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
»ÖÖÖÖÖ¸üÖ
Ö“ÖÔ
ÃŸÖÓ³Ö 23 x 100 ---- »ÖÖ ¹ý.
ÃŸÖÓ³Ö 19 ÃŸÖÓ³Ö 22x0.50
24
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ŸÖôû ™üß¯ÖÖ - 1) ¸üúÖ−ÖÖ 16 ´Ö¬Öß»Ö ÖãÖÖê¢Ö¸ü 1 ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖµÖÖÔµÖß ˆ¤Ëü³Ö¾Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¸üúÖ−ÖÖ 26 ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
2) ¯ÖÖµÖÖ“Öß ‹æúÖ“Ö ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ú´Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖÓ•Ö¸üÖ ÖÖê-µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ×−ÖúÂÖ ú´Öß ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.

¿Öê¸üÖ
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