†.Îú

¯Ö¤üÖÖ´Ö

úŸÖÔ¾µÖê

úÖêÖŸµÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖ/ ×ÖµÖ´Ö / ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖ/¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖÖãÃÖÖ¸ü

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß/ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ

1. ¤îüÖÓ×¤üÖß

2. ¾ÖÖÙÂÖú ¾ÖêŸÖÖ¾ÖÖœü

úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß ¯ÖÏú¸üÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê

3. ÃÖê¾ÖÖ¯ÖãÃŸÖêú

ÖÖ»Öß Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ¯ÖÏú¸üÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö

4. ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¸ü•ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß

1 ) ‹ÖÖ¤üµÖÖ †Ö¾Öú ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×™ü¯¯ÖÖß šêü¾ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ´Ö¬µÖê
†ÖÖî¯Ö“ÖÖ¸üßú Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ×»ÖÆæüÖ ´ÖÃÖã¤üÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, Øú¾ÖÖ

†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ 5. ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ×±ú¸üŸÖß úÖµÖÔÎú´Ö

2 ) Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×™ü¯¯ÖÖß ×»ÖÆæüÖ ŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ´ÖÃÖã¤üÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, µÖÖ ¤üÖêÆüß
¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ´ÖÃÖãªÖÓ“Öß Ã¾Ö“”û ¯ÖÏŸÖ ¤êü×Ö»Ö šêü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, ´ÖÃÖãªÖŸÖ •µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯Öã¸êüÃÖê
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öß ×™ü¯¯ÖÖß ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß.

6. ÖÖŸÖê×ÖÆüÖµÖ “ÖÖîú¿Öß

3 ) •µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖß ×ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö †ÃÖê ¯ÖÏú¸üÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×™ü¯¯ÖÖß«üÖ¸üÖ
†Ö¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öê. †Ó×ŸÖ´Ö ×ÖÖÔµÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö ´ÖÃÖã¤üÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
¯Ö¸üß»Ö¯Öîúß úÖêÖŸÖß ¯Ö¬¤üŸÖ µÖÖêµÖ µÖÖ“Öß ¯ÖÏú¸üÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾ÖÖúÖ ¾Ö Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯ÖÖÆæüÖ ×Ö¾Ö›ü
ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾Öß.

7. ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ¾Ö úÖµÖÔ¯Ö¬¤ËüŸÖß ÃÖ³ÖÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ×»ÖÆüßÖê

¯ÖÏú¸üÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ×™ü¯¯ÖÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖæ“ÖÖÖ

8. ¾ÖêŸÖÖ×ÖÛ¿“ÖŸÖß

1 ) ×™ü¯¯ÖÖßŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓŸÖß»Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ¿Ö²¤ü¿Ö: ×»ÖÆüßµÖÖ“Öß ¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ˆ¢Ö¸êü
¤êüµÖÖ“Öß ¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †£ÖÖÔÖã¾ÖÖ¤ü ¤êüµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß úÖ¸üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¬ÖßÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê
†×¬ÖúÖ¸üß ¾ÖÖ“Öß»Ö †ÃÖê ÖéÆüßŸÖ ¬Ö¸ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ‹ÖÖ¤üµÖÖ »ÖÖÓ²Ö»Ö“Öú ¾Ö ÖãŸÖÖÓÖãŸÖà“µÖÖ
¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ´Öã¤üµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö ´ÖÖ¡Ö ¤êüµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.

9. ú×ÖÂšü úÖµÖÖÔ»ÖµÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
10. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×¤üÖ ÃÖ³ÖÖ
11. ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü

†.Îú

¯Ö¤üÖÖ´Ö

úŸÖÔ¾µÖê

úÖêÖŸµÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖ/ ×ÖµÖ´Ö / ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖ/¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖÖãÃÖÖ¸ü

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß/ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ
2 ) ¯ÖÏú¸üÖ ×ÖúÖ»ÖÖŸÖ úÖœüµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸÖÖŸúÖôû †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß
úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê †ŸµÖÓŸÖ †Ö™üÖê¯Ö¿Öß¸ü Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê ÆüÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ×™ü¯¯ÖÖß“ÖÖ ˆ§êü¿Ö
†ÃÖŸÖÖê.
3 ) ‘Ö™üÖÖÓ“Öß ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê£Ö¾Ö¸ü ŸÖß ú¸üÖ¾Öß ¾ÖÖ úÖÆüß “Öæú
†ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖß ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †ÖÖæÖ ªÖ¾Öß.
4 ) ¯ÖÏú¸üÖÖÓ“Öß ÖãŸÖÖÓÖãŸÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö, ŸµÖÖŸÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß,
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ×ÖµÖ´Ö ¾Ö ¯Öæ¾Öá“Öß ˆ¤üÆüÖ¸üÖê »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ×™ü¯¯ÖÖß“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö šü¸ü¾ÖÖ¾ÖÖ.
5 ) ×™ü¯¯ÖÖßŸÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖŸÖ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê ™üÖôûÖ¾Öê.

†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

6 ) ‹úÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †Öêú ¯ÖÏú¸üÖê †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ ¾Öêôûß ÖêÆü´Öß“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ
ÃÖÖ¤ü¸ü ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ×™ü¯¯ÖÖß“Öß ¿Ö²¤ü¿Ö: ¯ÖãÖÖ¸üÖ¾Öé¢Öß ™üÖôû¾Öß.
7 ) ×™ü¯¯ÖÖßŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖãªÖ“Öê ¯Ö×¸ü“”êû¤üÖŸÖ ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ú¸üÖ¾Öê.
8 ) ×™ü¯¯ÖÖßŸÖ »ÖÖÓ²Ö»Ö“Öú ¾ÖÖŒµÖê ¾Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß, Æêü Ö´Öæ¤ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö
úß, †ÖÖ¾Ö¿µÖú ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖ ™üÖôûÖ¾ÖêŸÖ, ¾ÖÖŒµÖê ÃÖÖ¬Öß, ÃÖÖê¯Öß †Ö×Ö ÃÖã™üÃÖã™üßŸÖ
†ÃÖÖ¾ÖßŸÖ.
†ÖÓŸÖ¸ü úÖµÖÖÔÃÖÖ ×™ü¯¯ÖÖß
ÃÖÖ´ÖÖµÖ¯ÖÖê úÖêÖŸÖßÆüß ¯ÖÏú¸üÖê ‹úÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ×™ü¯¯ÖÖßÃÖÆü
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý ÖµÖê. ¤ãüÃÖ-µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ( ¿ÖÖÖê´ÖÖ±ÔúŸÖ ) ¯ÖÏú¸üÖ ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ™üÖôûÖ¾Öß. ŸµÖÖ‹î¾Ö•Öß ¯ÖÏú¸üÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¿Öß
ŸÖÖë›üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü×ÖµÖ´Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. †µÖ úÖµÖÖÔÃÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖÏú¸üÖ •ÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü ‹ú×¡ÖŸÖ ×™ü¯¯ÖÖß ú¹ýÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê Æêü ´ÖÓæôû úÖµÖÖÔÃÖÖÖ“Öê (¿ÖÖÖê“Öê )úŸÖÔ¾µÖ
†ÖÆêü.

†.Îú

¯Ö¤üÖÖ´Ö

úŸÖÔ¾µÖê

úÖêÖŸµÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖ/ ×ÖµÖ´Ö / ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖ/¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖÖãÃÖÖ¸ü

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß/ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ
±úÖ‡Ô»ÖßŸÖß»Ö ×™ü¯¯ÖÖß ¾Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ
±úÖ‡Ô»ÖßŸÖß»Ö ×™ü¯¯ÖÖß ú¸üÖ¾Öß ¾Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ±úÖ‡Ô»Öß“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ¾ÖêÖôûÖ šêü¾ÖÖ¾ÖÖ
‹úÖ“Ö ±úÖ‡Ô»Öß“Öß ¤üÖêÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖÖ ú¹ýÖ ×™ü¯¯ÖÖß ¾Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÃÖÓú×»ÖŸÖ
ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö ±úÖ‡Ô»Öß¾Ö¸üß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖÓÃÖÖšüß ×™ü¯¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß»ÖÖ
×Ö¤ü¿ÖÔ¯Ö¡Öê •ÖÖê›üÖ¾Öê. ×™ü¯¯ÖÖß ×¾Ö³ÖÖÖ ¾Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ‹ú ¯Öé£Öú¯Ö¡Ö
‘ÖÖ»ÖÖ¾Öê ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ, †Ö¤êü¿Ö, †×¬ÖÃÖæ“ÖÖÖ ¯Ö¡Öê ¾Ö †µÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
±úÖ‡Ô»ÖßŸÖß»Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖú›êü ú¸üÖ¾ÖÖ. ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖšü¾ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÃÖã¤üÖ
¤êüÖß»Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. ±úÖ‡Ô»ÖßŸÖß»Ö ¯ÖéÂšüÖÓÖÖ ¯ÖîÃÖß»ÖÖê
†ÖãËÎú´ÖÖÓú ¤êüµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾Öê. ×™ü¯¯ÖÖß ¾Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖãÎú´ÖÖÓú
µÖÖ¾ÖêŸÖ. ×™ü¯¯ÖÖß ¾Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÃÖÓú×»ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.

†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ-2

1. ²ÖÓ¤ü ( ™òüÖú ) ¯Öé£Öú¯Ö¡ÖÖÃÖÆü ×™ü¯¯ÖÖß ×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖ †Öê¾ÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ ²ÖÓ¤ü ²ÖÓ¤ü
¯Öé£Öú ¯Ö¡ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Öê¾ÖÖ¾ÖÖ. †ÃÖê êú»µÖÖÖê ×™ü¯¯ÖÖß ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ
¿Öê¾Ö™üß ×™ü¯¯ÖÖß“Öß ³Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖÖê ÃÖÖê¯Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.
2. Ö×¾ÖÖ †Ö¾Öú ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ×™ü¯¯ÖÖß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×™ü¯¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ›üÖ¾µÖÖ
²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÖÖë¤üÖß ¿ÖÖÖêŸÖß»Ö †ÖãÎú´ÖÖÓú šüôûú¯ÖÖê ×»ÖÆüÖ¾ÖÖ. ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖéÂšü Îú´ÖÖÓúÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ×™ü¯¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÃÖÖŸÖ ÖÖë¤ü¾ÖÖ¾ÖÖ.
3. ‹ÖÖ¤üß ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×™ü¯¯ÖÖß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖÔŸÖ êú»µÖÖ´Öãôêû ´ÖãµÖ ´ÖãªÖ
ÃÖÓ×¤ü¬Ö ÆüÖêµÖÖ“Öß ¾ÖÖ ×™ü¯¯ÖÖß »ÖÖÓ²Ö»Ö“Öú ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö ¹ý¯ÖÖÖê ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡ÖÖ«üÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü
ú¸üÖ¾ÖÖ.
4. ×™ü¯¯ÖµÖÖÓ“Öê ¾Ö ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡ÖÖÓ“Öê ×ÖÖÏÔ×´ÖŸÖ ¾ÖÖ ÃÖŒµÖãÔ»Öê™ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ´ÖÃÖã¤êü
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ šü¾ÖÖ¾Öê.

†.Îú

¯Ö¤üÖÖ´Ö

úŸÖÔ¾µÖê

úÖêÖŸµÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖ/ ×ÖµÖ´Ö / ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖ/¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖÖãÃÖÖ¸ü

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß/ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ
5. Ã´Ö¸üÖ¯Ö¡Öê, ¯ÖÖê“Ö ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ, ´Öã»ÖÖÖŸÖß ¾ÖÖ ÃÖÖÖ ×Ö¿“ÖßŸÖ ú¸üÖÖ¸üß ¯Ö¡Öê Æüß
ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ¯Ö¡Öê ÆüÖêŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ˆ§üßÂ™ü ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ
úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓŸÖ šêü‰ú ÖµÖê. ×ÖŸµÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê †ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»µÖÖ
ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ †Ö¾Ö¸üÖÖÓŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ ŸÖôûÖ¿Öß †¿Öê úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê šêü¾ÖÖ¾ÖßŸÖ.
6. †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ¤êüŸÖÖÓÖÖ ¿ÖŒµÖŸÖÖê¾Ö¸ü ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
¯ÖÏú¸üÖÖŸÖß»Ö ¯Öæ¾Öá“µÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ Îú´Ö.

†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

1. ±úÖ‡Ô»ÖßŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¬ÖßÖ úÖ¤ü¯Ö¡Öê ¾Ö ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß šêü¾Ö»Öê»Öê ´ÖÃÖãªÖÃÖÆüßŸÖ
¯ÖÏú¸üÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¾Ö¸ü šü¾ÖêµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÖÖ»Öß ¯Öæ¾Öá“Öß úÖÆüß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê
†ÃÖ»µÖÖÃÖ úÖ»ÖÎú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü šêü¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¿Öê¾Ö™üß ×´ÖôûÖ»Öê»Öß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¾Ö¸ü ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ †Ö¬Öß ×´ÖôûÖ»Öê»Öß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ŸÖôûÖ¿Öß šêü¾ÖÖ¾Öß.
2. ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ±úÖ‡Ô»Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö ×¾ÖÂÖµÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖéŸÖ ú¸üÖ¾Öß.
3. ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ-µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ ¯ÖÏÃŸÖéŸÖ êú»µÖÖÃÖ ´Öôû
¯ÖÏŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ±úÖ‡Ô»Ö ¯ÖÏÃŸÖéŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß.
úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß/ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ
4. ¾Ö¸üßÂšü †×¬ÖúÖ-µÖÖú›êü ÃÖÓ¤ü³ÖáµÖ ¯ÖãÃŸÖêú ¾ÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
±úÖ‡Ô»ÖßÃÖÖê²ÖŸÖ ŸÖß šêü¾ÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß. ×™ü¯¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öß ±úŒŸÖ ÖÖë¤ü
ú¸üÖ¾Öß.
5. ±úÖ‡»Ö´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÖæÖ ×“ÖšüµÖÖ ¾Ö ¯ÖŸÖÖúÖ ( ×Öú›üß“Öê, ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ŸÖÖŸúÖôû
‡. ) úÖœæüÖ ™üÖúÖ¾ÖêŸÖ.

†.Îú

¯Ö¤üÖÖ´Ö

úŸÖÔ¾µÖê

úÖêÖŸµÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖ/ ×ÖµÖ´Ö / ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖ/¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖÖãÃÖÖ¸ü

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß/ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¤êüÖê †Ö×Ö ¯ÖŸÖÖúÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖê.
1. ‹ÖÖ¤üµÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓ¾Ö¸ü ×™ü¯¯ÖÖß ×»ÖÆüßŸÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¤üÃŸÖ‹î¾Ö•ÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖŸÖÖê ¾Ö †ÃÖÖ ¤üÃŸÖ‹î¾Ö•Ö ¯ÖÏú¸üÖÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. úÖÆüß ¾Öêôûß †Ö¬Öß“Öê
ˆ¤üÖÆü¸üÖ ×ÖµÖ´Ö, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×ÖÖÔµÖ ¾ÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öêú †Ö×Ö †µÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê
×™ü¯¯ÖÖßÃÖÖê²ÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ×™ü¯¯ÖÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê.
µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¤êüÖê †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓÖÖ ¾ÖÖÔÎú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü
¯ÖŸÖÖúÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ú¸üÖê ÃÖÖêµÖß“Öê
•ÖÖŸÖê.

†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

2. ¯ÖŸÖÖúÖ ¯ÖéÂšüÖ“µÖÖ †ÖŸÖß»Ö ³ÖÖÖÖÓ¾Ö¸ü ™üÖ“ÖÖßÖê ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ™üÖ“ÖÖê ¾Ö ™üÖ“ÖÖßÖê
™üÖêú ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêÖê †Ö×Ö ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ´Ö•Öæú¸ü,
¯ÖŸÖÖúÖÖÖ»Öß —ÖÖú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß/ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ
3. ±úÖ‡Ô»Ö´Ö¬Öß»Ö •µÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾ÖÖß´ÖµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü ŸµÖÖ
úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¬ÖßÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê †¿Öß ×“Öšüšüß »ÖÖ¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾Öß.
4. ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¬Öß»Ö ±úÖ‡Ô»ÖßŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¬ÖßÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê
Øú¾ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖêÃÖÖšüß ´ÖÃÖã¤üÖ µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖßÆüß ×“Öšüšüß »ÖÖ¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖê¾Öæ
ÖµÖê ÃÖ´ÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖ ¯ÖéÂšüÖÓ“ÖÖ Îú´ÖÖÓú ×»ÖÆæüÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¤êüµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.

†.Îú

¯Ö¤üÖÖ´Ö

úŸÖÔ¾µÖê

úÖêÖŸµÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖ/ ×ÖµÖ´Ö / ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖ/¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖÖãÃÖÖ¸ü

úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß/ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ
5. †×³Ö×»ÖÖßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ±úÖ‡Ô»ÖßÃÖ (±úÖ‡Ô»Ö ú¹ýÖ šêü¾Ö»Öê»Öê úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ) ×úêÓ¾ÖÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖéŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¾ÖÖÔÎú´Öß ×“ÖšüšüµÖÖ
»ÖÖ¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖê¾Öæ ÖµÖê (´ÆüÖ•Öê“Ö ‹úÖ ±úÖ‡Ô»Öß»ÖÖ ¾ÖÖÔÎú´Öß ×“ÖšüšüµÖÖ »ÖÖ¾ÖŸÖÖÓÖÖ
†.1,†.2,†.3 µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×“ÖšüšüµÖÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ )
6. úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê Ÿ¾Ö¸üßŸÖ †ÖêôûÖŸÖÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖŸÖÖúÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. úÖ´Ö
ÃÖÓ¯ÖŸÖÖ“Ö ŸµÖÖ úÖœæüÖ ™üÖú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖŸÖÖúÖ úÖœü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ¤ü³ÖÔ †ÖôûÖÖê
ÃÖÖêµÖß“Öê ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ¤ü³ÖáµÖ ±úÖ‡Ô»Öß“ÖÖ Îú´ÖÖÓú, ¯ÖéÂšüÎÓú´ÖÖú ¾Ö †Ö¸ü¯ÖŸÖÖúÖ
ÃÖ´ÖÖÃÖÖŸÖ ÖÖë¤ü¾ÖÖ¾Öß.

†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ

7. †µÖ ÃÖÓ¤ü³ÖáµÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ¤êüÖß»Ö (×ÖµÖ´Ö, †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ‡. )¾ÖÖÎú´Öß ×“ÖšüšÒüµÖÖ
»ÖÖ¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾µÖÖÓŸÖ.
8. ±úÖ‡Ô»Ö †Ö›ü¾µÖÖ šêü¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾µÖÖÓŸÖ ŸµÖÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¤ãü´Ö›ãüÖ šêü¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖê¾Öæ ÖµÖê.
±úÖ‡Ô»ÖßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ‹ú×¡ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾µÖÖÓŸÖ.
9. ×™ü¯¯ÖÖß ÃÖã¾ÖÖ“”û ÆüÃŸÖÖÖ¸üÖÓŸÖ ×»ÖÆüß¾Öß ¾Ö †¬ÖÖÔÃÖ´ÖÖÓÃÖ ÃÖÖê›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ¤üß‘ÖÔ
×™ü¯¯ÖÖß ™Óüú×»ÖÖßŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
10. ×™ü¯¯ÖÖß ÃÖÆüÖµµÖú ×™ü¯¯ÖÖßÖÖ»Öß ›üÖ¾µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ †ªÖÖ¸üß ú¹ýÖ ×¤üÖÖÓú
™üÖêú»Ö
11. ¯ÖÏŸµÖêú ×™ü¯¯ÖÖß¾Ö¸ü ´Öôû ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ¿ÖßÂÖÔú ×»ÖÆüÖ¾Öê.

