×¿ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ (´ÖÖ¬µÖ×´Öú) ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖß»Ö (•ÖÖ¸ü»Ö ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü) ÖÖë¤ü¾Ö»Öê»Öß
•Ö´Ö×¤üÖÖÓú, ÖÖ¾Ö †Ö›üÖÖ¾Ö, •ÖÖŸÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ²Ö¤ü»Ö ×úÓ¾ÖÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ×ÖµÖ´Ö 26.4 ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖß»Ö (•ÖÖ¸ü»Ö
¸ü×•ÖÃ™ü¸ü) ÖÖë¤ü¾Ö»Öê»Öß •Ö´Ö×¤üÖÖÓú, ÖÖÓ¾Ö /†Ö›üÖÖ¾Ö, •ÖÖŸÖ-¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ²Ö¤ü»Ö ×úÓ¾ÖÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß
ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖôêŸÖ ×¿ÖúŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔú›ãüÖ ×úÓ¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê (¯ÖÖ»ÖúÖÓú›æüÖ) †Ö»Öê»µÖÖ
†•ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. •µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖê ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ ×úÓ¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê
êú»Öê»µÖÖ †•ÖÔÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß .
•Ö´Ö×¤üÖÓ Öú ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.
1. ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ´Ö¬Öß»Ö Ö´ÖãÖÖ 2 ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö †•ÖÔ
(´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú µÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üÖ¾Öß.)
2. •Ö´Ö ÖêÖÓ¤ü¾ÖÆüßŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ˆŸÖÖ¸üÖ
3. »ÖÃÖ ™üÖ“ê ÖÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ
4. ×Ö¿“ÖÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ²ÖÖÛ¯ŸÖÃ´ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ
5. ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ Ö-µÖÖ •Ö´ÖŸÖÖ¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Öé×ŸÖ¬ÖÖ¸üß ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ-µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ †Ö‡Ô¾Ö×›ü»ÖÖÖß
×ú¾ÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÖê êú»Öê»Öê ¿Ö¯Ö£Ö¯Ö¡Ö .
6. ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖß»Ö ˆŸÖÖ¸üÖ (•ÖÖ¸ü»Ö¸ü×•ÖÃ™ü¸ü) ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ .
ÖÖ¾Ö ¾Ö †Ö›üÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.
(´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú )
1. ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ´Ö¬Öß»Ö Ö´ÖãÖÖ 2 ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö †•ÖÔ
µÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üÖ¾Öß.)
2. ¤ü¢Öú ×¾Ö¬ÖÖÖÖ´Öãôêû ²Ö¤ü»Ö †ÃÖ»ÖêÃÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ü¢Öú ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ êú»Öê»Öß ¯ÖÏŸÖ
3. ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ´Öãôêû ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü ÖÖë¤üÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö.
4. †Ö‡Ô ¾Ö›üß»ÖÖÖß (¯ÖÖ»Öú) µÖÖÖß ¾Öé×¢Ö¬ÖÖ¸üß ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖê¸ü êú»Öê»Öê ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯ÖÏŸÖ
5. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö †×¬ÖÃÖæ“Öß
6. ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖß»Ö ˆŸÖÖ¸üÖ (•ÖÖ¸ü»Ö ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü ˆŸÖÖ¸üÖ) ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ .
•ÖÖŸÖßŸÖ ¾Ö ¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.
1. ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ´Ö¬Öß»Ö Ö´ÖãÖÖ 3 ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö †•ÖÔ
(´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú µÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üÖ¾Öß.)
2. •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ (×•Ö»ÆüÖ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß ×úÓ¾ÖÖ ŸµÖÖÖß ¯ÖÏ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»Öê úÖµÖÔúÖ¸üß ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß ,
´ÖÖÖ¾ÖÃÖê¾ÖÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß ×ú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß )
3. †Ö‡Ô¾Ö›üß»ÖÖÖß (¯ÖÖ»Öú ) µÖÖÖß ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖê¸ü êú»Öê»Öê ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯ÖÏŸÖ
4. ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖß»Ö ˆŸÖÖ¸üÖ (•ÖÖ¸ü»Ö ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü) ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ .

Ö´ÖãÖÖ Îú´ÖÖú 1
¾ÖÖÔ»ÖêÖÖÖŸÖß»Ö ×Óú¾ÖÖ †Öú›üµÖÖŸÖß»Ö ¤ãüºþÃŸÖßÃÖÆü •Ö´ÖŸÖÖ¸üÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖú¸üßŸÖÖ †•ÖÔ
1

†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öê (¯ÖÖ»ÖúÖ“Öê)ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ

2
3

†•ÖÖÔ“Öß ŸÖÖ¸üßÖ
•µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ •Ö´ÖŸÖÖ¸üÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
†ÖÆêü ŸµÖÖÓ“Öê/ŸÖß“Öê ÖÖ¾Ö
¿ÖÖôêû“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö •µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá ×¿ÖúŸÖ†ÖÆêü ŸÖß
‡µÖ¢ÖÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öê †•ÖÔ¤ü¸üÖ¿Öß ÖÖŸÖê

4
5
6

¯Öæ¾Öá“µÖÖ ¿ÖÖôêûÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö /ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
ÖÖë¤ü¾Ö×ÆüŸÖß»Ö ¿Öê¾Ö™üß •µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá •ÖÖŸÖ
ÆüÖŸê ÖÖ ŸµÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ
ÖÖë¤ü»Öê»Öß •Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ
7 †•ÖÔ •µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖú¸üßŸÖÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê ²Ö¤ü»Ö
êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü“Öß •Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ
8 ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
´Öæôû ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ ÖÖë¤ü¾Ö»Öê»Öß ŸÖÖ¸üßÖ
9 ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖß ÃÖÆüß êú»Öß ÆüÖŸê Öß
úÖµÖ ÖÃÖ»µÖÖÃÖ úÖêÖß ÃÖÆüß êú»Öß ÆüÖêŸÖß (ŸµÖÖ“Öê
×¾ÖªÖ£µÖÖÔ¿Öß ÖÖŸÖê Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾Öê)
10 ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö´Ö¬µÖê “Öãúß“Öß ŸÖÖ¸üßÖ ú¿Öß
ÖÖë¤ü×¾Ö»Öß Öê»Öß
11 ÖÖê¤ü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß •Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ “Öãúß“Öß †ÖÆêü Æêü
†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ úÃÖê »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê
12 ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ (ÆüµÖÖŸÖ ¾Ö ´ÖéŸÖ)
´Öã»ÖÖ´Öã»ÖßÓ“Öß ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾Ö ¾Ö •Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ
13 †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß ÃÖÆüß
14 ×¾ÖªÖ£Öá •µÖÖ ¿ÖÖôêŸÖ ×¿ÖúŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ¿ÖÖôê“µÖÖ
¯ÖÏ´ÖãÖÖ“ÖÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ

×šüúÖÖ :×¤üÖÖÓú

:-

¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖ“Öß ÃÖÆüß /×¿ÖŒúÖ

Ö´ÖãÖÖ Îú´ÖÖÓú 2
¾ÖÖÔ»ÖêÖÖÖŸÖß»Ö ¤ãüºþÃŸÖßÃÖÆü ÖÖ¾Ö ¾Ö †Ö›üÖÖ¾ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ
1

†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öê (¯ÖÖ»ÖúÖ“Öê)ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ

2

†•ÖÖÔ“Öß ŸÖÖ¸üßÖ

3

•µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ /†Ö›üÖÖ¾ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“Öê/ŸÖß“Öê ÖÖ¾Ö
4 ¿ÖÖôêû“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö •µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá
×¿ÖúŸÖ†ÖÆêü ŸÖß ‡µÖ¢ÖÖ
5 ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öê †•ÖÔ¤ü¸üÖ¿Öß ÖÖŸÖê
6

•ÖÖê ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ êú»ÖÖ †ÖÆêü , ŸÖÖê
²Ö¤ü»Ö êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü“Öê ÖÖ¾Ö /†Ö›üÖÖ¾Ö
7 ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ˆ¤üÖ . ¤ü¢Ö×¾Ö¬ÖÖÖ ,
×¾Ö¾ÖÖÆü ‡ŸµÖÖ¤üß.
8 ¾Ö×¸ü»Ö 1 ŸÖê 7 ´Ö¬µÖê Ö´Öã¤ü êú»Öê»µÖÖ ²ÖÖ²Öß
¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †µÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ “Öãúß“Öß ÖÖë¤ü ú¿Öß
—ÖÖ»Öß
9

“Öãúß“Öß ÖÖë¤ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü Æêü †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ
úÃÖê †Ö»Öê
10 êú»Öê»µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß“µÖÖ ¯ÖãÂ™üµÖ£ÖÔ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
11 †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß ÃÖÆüß
12 •µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿ÖúŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ
¯ÖÏ´ÖãÖÖ“ÖÖ †×³Ö¯ÖÏµÖÖ ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ

×šüúÖÖ :×¤üÖÖÓú

:-

¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖ“Öß ÃÖÆüß /×¿ÖŒúÖ

Ö´ÖãÖÖ Îú´ÖÖÓú 3
•ÖÖŸÖßŸÖ ×ú¾ÖÖ ¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖú¸üßŸÖÖ †•ÖÔ
1

†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öê (¯ÖÖ»ÖúÖ“Öê) ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ

2

†•ÖÖÔ“Öß ŸÖÖ¸üßÖ

3

•µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖ ×ú¾ÖÖ ¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“Öê/ŸÖß“Öê ÖÖ¾Ö
¿ÖÖôêû“Öê ÖÖ¾Ö ¾Ö •µÖÖ ‡µÖ¢ÖêŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá ×¿ÖúŸÖ†ÖÆêü
ŸÖß ‡µÖ¢ÖÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öê †•ÖÔ¤ü¸üÖ¿Öß ÖÖŸÖê

4
5
6

7

†) ¿ÖÖôêû“µÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüß´Ö¬µÖê ´Öæ»ÖŸÖ: ÖÖêÓ¤ü¾Ö»Öê»Öß
•ÖÖŸÖ/ ¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖ
²Ö ) ´Öæôû ÖÖë¤ü´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÖÖê¤Ó ü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß
Ö¾ÖßÖ •ÖÖŸÖ/¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖ
•ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ×úÓ¾ÖÖ ¯ÖÖê™ü - •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê

8

×¾ÖÖÓŸÖß“µÖÖ ¯ÖãÂ™µÖ£ÖÔ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
(ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ-µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯ÖÏ¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖßÃÖÆü )

9

†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß ÃÖÆüß

10 ×¾ÖªÖ£Öá ×¿ÖúŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖ“Öê
†×³Ö¯ÖÏÖµÖ ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ

×šüúÖÖ :×¤üÖÖÓú

:-

¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖ“Öß ÃÖÆüß /×¿ÖŒúÖ

