¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß´Ö¬Öß»Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ×−ÖúÂÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ
ú¸üμÖÖÃÖÖšüß“μÖÖ ¥üÛÂ™ü×−Ö²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ´ÖÃÖã¤üÖ
(†ò¯ÖÏÖê“Ö ¯Öê¯Ö¸ü)
1.0 ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ:
1.1 ´Ö•Ö×−Ö¯ÖÏÖ †×¬Ö×−ÖμÖ´Ö 2005 ´Ö¬Öß»Ö ú»Ö´Ö 11 (”û) ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖ»Öê»μÖÖ
¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß´Ö¬μÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üμÖÖÃÖÖšüß“Öê ×−ÖúÂÖ ²Ö−Ö×¾ÖÖê“μÖÖ ¥üÛÂ™üúÖê−ÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ
ú¸üμÖÖ¯Öæ¾Öá, ¸üÖ•μÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ×¤ü.22 ‹¯ÖÏß»Ö 2011 ¸üÖê•Öß ×−ÖÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»μÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
•Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ×−ÖμÖ´Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¾Ö ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖÖê ) †×¬Ö×−ÖμÖ´Ö, 2011 ´Ö¬Öß»Ö
ú»Ö´Ö 31 (ú) “Öß ¾μÖÖ¯ŸÖß ¾Ö úÖÖ †Ö×Ö ŸμÖÖ“Öê úÖμÖªÖŸÖß»Ö ÆüŒú¤üÖ¸üß×¾ÖÂÖμÖú †ÃÖ»Öê»μÖÖ
†−μÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸êü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÖÆüÖê †Ö¾Ö¿μÖú šü¸êü»Ö. ú»Ö´Ö 31 (ú)
ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü:"31ú μÖÖ †×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖ´Ö¬μÖê Øú¾ÖÖ ŸμÖÖ ŸμÖÖ ¾Öêôûß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»μÖÖ †−μÖ úÖêÖŸμÖÖÆüß
úÖμÖªÖ´Ö¬μÖê úÖÆüßÆüß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, "¯ÖÖμÖÖ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß" Æüß ÃÖÓ–ÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ØÃÖ“Ö−Ö
¯Ö¬¤üŸÖß“Öê ¿ÖêŸÖú·μÖÖÓú›æü−Ö ¾μÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö †×¬Ö×−ÖμÖ´Ö−Ö, 2005 †−¾ÖμÖê úÖμÖÔÖê¡Ö ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üμÖÖÃÖÆü
•μÖÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬μÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²Ö¬¤ü ŸÖ¸üüŸÖã¤üà“Öê †−Öã¯ÖÖ»Ö−Ö êú»Öê †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ Öê¡ÖÖÓ−ÖÖ“Ö »ÖÖÖæ ÆüÖê‡Ô»Ö".
1.2 ¾Ö¸üß»Ö ú»Ö´Ö ¾ÖÖ“Ö»μÖÖ¾Ö¸ü ÃÖéúŸÖ¤ü¿ÖÔ−Öß †ÃÖê ×¤üÃÖæ−Ö μÖêŸÖê úß, 'ÆüŒú¤üÖ¸üß' μÖÖ
ÃÖÓ–Öê“ÖÖ †£ÖÔ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ“μÖÖ úÖμÖÔÖê¡Ö ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»μÖÖ »ÖÖ³ÖÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ, †Ö×Ö
¯Öã−ÖÃ£ÖÖÔ¯Ö−ÖêÃÖÖšüß“Öß ¯ÖÏÖ£Ö´μÖ 1 ¾Ö 2 “Öß úÖ´Öê ×¾Ö×ÆüŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê, •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
¾Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ μÖÖÓ“μÖÖ´Ö¬μÖê ú¸üÖ¸ü²Ö¬¤üŸÖÖ ú¸üÖê μÖÖÃÖÖ¸üμÖÖ ¿ÖêŸÖú·μÖÖÓ“μÖÖ úÖμÖªÖŸÖß»Ö
†−μÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß »ÖÖÖæ —ÖÖ»Öê»μÖÖ †ÖÆêüŸÖ, †¿ÖÖ ×šüúÖÖ“μÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ¤êüμÖÖŸÖ μÖêÖÖ¸üß
êú¾Öôû ØÃÖ“Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖÖÖß ÆüŒú¤üÖ¸üß †ÃÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß †ÃÖÖ †£ÖÔ ×−Ö‘ÖŸÖÖê úß,
•Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü úŸÖá †×³Öú¸üÖê μÖÖÓ“μÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö †ÓŸÖÖÔŸÖ ¾ÖÖ™ü¯ÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™ü/ˆªÖêÖ μÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üμÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ú¸üÖ¸ü Æêü ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ
ú»Ö´Ö 31 (ú) ´Ö¬μÖê ×−Ö¤ìü¿Ö êú»Öê»μÖÖ ¯ÖÖÖß ÆüŒú¤üÖ¸üß´Ö¬μÖê μÖêŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. †−μÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ
ÃÖÖÓÖÖ¾ÖμÖÖ“Öê ŸÖ¸ü ú»Ö´Ö 31 (ú) ´Ö¬μÖê ×−Ö¤ìü×¿ÖŸÖ êú»Öê»Öß ¯ÖÖÖß ÆüŒú¤üÖ¸üß ÃÖÓ–ÖÖ •μÖÖÓ“Öê úÖμÖÔÖê¡Ö
×−ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü †¿ÖÖ“Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ªÖ¾ÖμÖÖ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß †ÖÆêü. ´Ö•Ö×−Ö¯ÖÏÖ
úÖμÖªÖŸÖß»Ö ÆüŒú¤üÖ¸üß×¾ÖÂÖμÖú †−μÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÖÖ»Öß»Ö úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû μÖÖ ×−ÖÂúÂÖÖÔÃÖ ¯ÖãÂ™üß
×´ÖôûŸÖê(1) úÖμÖªÖ“μÖÖ ú»Ö´Ö 2(1) (—Ö) −ÖãÃÖÖ¸ü ×¤ü»Öê»μÖÖ ¾μÖÖμÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖμÖÖ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß
μÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ μÖÖ †×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖ“μÖÖ ¯ÖÏμÖÖê•Ö−ÖÖÓú×¸üŸÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üμÖÖÃÖÖšüß
úÖêÖŸμÖÖÆüß −Ö¤üß-ÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖÖ−Öê (†Ö¸ü.²Öß.‹.) ×¤ü»Öê»Öê ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸ü ¯Ö¡Ö †ÃÖÖ
†ÖÆêü.
(2) ú»Ö´Ö 2(1) (μÖÖ) ´Ö¬Öß»Ö ¾μÖÖμÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖμÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üμÖÖÃÖ ¾Ö
¾ÖÖ¯Ö¸üμÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ,¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™,ü
†ÖîªÖê×Öú ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü¤üÖ¸ü μÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
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(3) ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ú»Ö´Ö 11(ú) −ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ−Öê, ¯ÖÏŸμÖêú ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ†ÓŸÖÖÔŸÖ −Ö¤üß-ÖÖê¸êü
†×³Öú¸üÖÖ−Öê ú¸üÖ¾ÖμÖÖ“μÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒúÖÓ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖÖÃÖÖšüß“Öê ×−ÖúÂÖ ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ
ú¸üÖ¾ÖμÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“μÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“Öß ¾μÖÖμÖÖ ú»Ö´Ö 2(1) (“Ö) −ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖμÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ‘Ö¸üÖãŸÖß, éúÂÖß ØÃÖ“Ö−Ö, †ÖîªÖê×Öú Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ×ÖÛ•μÖú, ¯ÖμÖÖÔ¾Ö¸üÖ ‡.
¯ÖÏμÖÖê•Ö−ÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖê †ÃÖÖ †ÖÆêü.
1.3 ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¾Öê“Ö−ÖÖ¾Ö¹ý−Ö Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ú»Ö´Ö 31(ú) êú¾Öôû úÖμÖÔÖê¡Ö ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ
êú»Öê»μÖÖ Öê¡ÖÖÃÖ ØÃÖ“Ö−ÖÖú×¸üŸÖÖ ×¤ü»Öê»μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß¿Öß“Ö ×−ÖÖ›üßŸÖ †ÖÆêü, úÖ¸üÖ μÖÖ ú»Ö´ÖÖŸÖß»Ö
Öê¡Ö μÖÖ ÃÖÓ–Öê“ÖÖ †£ÖÔ •μÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê †¿ÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“μÖÖ
»ÖÖ³ÖÖê¡ÖÖ¾μÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ †ÃÖæ“Ö ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß, μÖÖÃŸÖ¾Ö ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü¤üÖ¸ü μÖÖŸÖ
´ÖÖê›üŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. •Öê¾ÆüÖ ¿ÖêŸÖú¸üß úÖμÖªÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß »ÖÖ³ÖÖê¡ÖÖÃÖ »ÖÖÖæ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ“Ö †¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸“ÖÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ úÖμÖ¤êü¿Öß¸ü ÆüŒú¤üÖ¸üß ü ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. ú»Ö´Ö 11 (•Ö) ´Ö¬Öß»Ö ÆüŒú¤üÖ¸üß
Æüß ÃÖÓ–ÖÖ ¾μÖÖ¯Öú †ÃÖæ−Ö ŸμÖÖ´Öãôêû“Ö ŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü¤üÖ¸üÖÓ“μÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÕÃÖ »ÖÖÖæ ¯Ö›üŸÖê †Ö×Ö
úÖμÖªÖŸÖß»Ö ÆüŒú¤üÖ¸üß×¾ÖÂÖμÖú ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ú»Ö´Ö 11 (•Ö)(¤üÖê−Ö) ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß ú»Ö´Ö 11(ú)
†−¾ÖμÖê ÃÖÖî´μÖ †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö¿Öã−μÖ šü¹ý ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ.
2.0

ÆüŒú¤üÖ¸üß´Ö¬Öß»Ö ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö

2.1 ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü, úÖμÖì ¾Ö úŸÖÔ¾μÖê μÖÖÖÖ»Öß»Ö ´Ö•Ö×−Ö¯ÖÏÖ úÖμÖªÖ“Öê ú»Ö´Ö
11(•Ö)ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü11(•Ö) ¸üÖ•μÖÖŸÖß»Ö ³Öæ•Ö»Ö ¾Ö ³Öæ¯ÖéÂšü•Ö»Ö μÖÖÓ“Öê †¯Ö¾ÖÖÆü−Ö, ÃÖÖšü¾ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü μÖÖÓÃÖÖšüß
ÆüŒú¤üÖ¸üÖÓ´Ö¬μÖê ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ú¸üμÖÖÃÖÖšüß ×−ÖúÂÖ ‘ÖÖ»Öæ−Ö ¤êüÖê. μÖÖ ×−ÖúÂÖÖÓ´Ö¬μÖê ‡ŸÖ¸ü ÖÖêÂ™üà²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö
¯Öãœüß»Ö ÖÖêÂ™üà“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÃÖê»Ö, -(‹ú) ´ÖÖêšüμÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ×´ÖôûμÖÖ“ÖÖ ‹æúÖ ÆüŒú ÆüÖ μÖÖ †×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖ“μÖÖ
ŸÖ¸üŸÖã¤üàÖÖ»Öß»Ö ´ÖÖêšüμÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ×´ÖôûμÖÖ“ÖÖ ÆüŒú †ÃÖ»μÖÖ“Öê ÃÖ´Ö•ÖμÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸÖÖê
±ú»ÖÖê¯Ö³ÖÖêÖ ÆüŒú μÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ −ÖÃÖê»Ö †Ö×Ö ´ÖÖêšüμÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ×´ÖôûμÖÖ“μÖÖ ‹æúÖ
ÆüŒúÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ, úÖêÖŸμÖÖÆüß ´ÖÖêšüμÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ‘Ö™üú ÆüŒúÖ´Ö¬μÖê μÖÖ
†×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖ†−¾ÖμÖê ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ¤êüÖÖ¸üÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêÖÖ¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›æü−Ö ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖμÖÖê×•ÖŸÖ
ú¸üμÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö;
(¤üÖê−Ö) úÖêÖŸμÖÖÆüß ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖ“Öß úÖêÖŸμÖÖÆüß ¯ÖÖÖß×¾ÖÂÖμÖú ÆüŒúÖ“μÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ
Øú¾ÖÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üμÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¿Ö ¤êüμÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»μÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö´μÖŸÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üμÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü ŸμÖÖ Ö™üÖ−Öê, ¯ÖÖÖß×¾ÖÂÖμÖú ÆüŒúÖÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÖÖß ÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖÖÃÖÖšüß
úÖμÖÔÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖμÖÖÃÖÖšüß ¾Ö †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÖμÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ¯ÖæÖÔ ú¸üμÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öê ŸμÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÏμÖŸ−Ö ú¹ý−Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ´ÖãŒŸÖ †£ÖÔ¾μÖ¾ÖÃ£Öê†ÓŸÖÖÔŸÖ ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖÖ«üÖ¸êü ×ŸÖ“μÖÖ ¯ÖÖÖß×¾ÖÂÖμÖú
ÆüŒúÖŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üμÖÖ“μÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ¬Öß †Ö•Ö´ÖÖ¾Öæ−Ö ¯ÖÖÆüμÖÖŸÖ †Ö»μÖÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ¯Öãœüß»Ö
•ÖÖÆüß¸ü ÃÖã−ÖÖ¾ÖÖßŸÖ ÃÖ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ×¤üŸÖ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. •Ö¸ü †¿ÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖã−ÖÖ¾ÖÖß−ÖÓŸÖ¸ü,
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖÃÖ, †ÃÖê ´ÖÆüÖ×¤üÂ™ (•Ö−ÖŸÖÖ¤êü¿Ö)ü ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ ‹úŸÖ¸ü ¾ÖÖÙÂÖú ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ úÖμÖ´Ö
ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ú¸üÖê, ¸üÖ•μÖÖŸÖß»Ö •Ö−ÖŸÖê“μÖÖ ×ÆüŸÖÖ“μÖÖ ¥üÂ™üß−Öê úÖμÖ¤êü¿Öß¸ü †Ö×Ö †Ö¾Ö¿μÖú †ÖÆêü †ÃÖê
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¾ÖÖ™ü»μÖÖÃÖ, ŸÖê ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, ´ÖÆüÖ¤êü¿Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸμÖÖÔ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö´μÖŸÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·μÖÖ Ö™üÖú›æü−Ö
¯ÖÖÖß ÆüŒú¤üÖ¸üÖÓ−ÖÖ ªÖ¾ÖμÖÖ“Öß ¸üÖÃŸÖ ¾Ö −μÖÖμÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“μÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ´Öã»μÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
šü¸ü×¾ÖμÖÖŸÖ †Ö»μÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ú¸üß»Ö :
2.2 ¾Ö¸üß»Ö¯Öîúß 11 (•Ö) (‹ú) ÆüÖ ³ÖÖÖ Öã»ÖÖÃÖê¾Ö•ÖÖ †ÃÖ»μÖÖ−Öê μÖÖ ú»Ö´ÖÖŸÖß»Ö 11 (•Ö)
(¤üÖê−Ö) μÖÖ éúŸÖß×¾ÖÂÖμÖú ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ×−ÖÂúÂÖÔ ×−Ö‘ÖŸÖÖŸÖ(‹ú) ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖß»Ö •μÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü¤üÖ¸ü Ö™üÖÓ−ÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß´Ö¬μÖê ²Ö¤ü»Ö Æü¾ÖÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
Ö™üÖÓ−ÖÖ ŸÖÖê »ÖÖÖæ †ÖÆêü.
(¤üÖê−Ö) ÆüŒú¤üÖ¸üß“μÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“μÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖê.
(ˆ¤üÖ.‹ÖÖ¤üÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖúÖ ×ŸÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üßŸÖß»Ö †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü»μÖÖ−Öê
ÆüŒú¤üÖ¸üß´Ö¬μÖê ¾ÖÖœü ´ÖÖÖæ ¿ÖúŸÖê.)
(ŸÖß−Ö) ¾ÖÖ¯Ö¸ü¤üÖ¸ü Ö™ü ¸üÖ•μÖ •Ö»Ö−ÖßŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ™ü¯ÖÖ“μÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö´μÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê›æü−Ö
ÆüŒú¤üÖ¸üßŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ¤êü‰ú ¿ÖúŸÖê. (ˆ¤üÖ. ‹ÖÖ¤üÖ †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÖ¯Ö¸ü¤üÖ¸ü ¸üÖ•μÖÖ“μÖÖ
•Ö»Ö−ÖßŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ×¯ÖμÖÖ“μÖÖ ¯ÖÖμÖÖÃÖ †ÖÏÎú´Ö †ÃÖ»μÖÖ−Öê ŸμÖÖÃÖ ú´Öß ¯ÖÖÖß ×´ÖôûÖ»μÖÖ“Öê −Ö´Öæ¤ü
ú¹ý−Ö ¾ÖÖœüß¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ·μÖÖ •μÖÖ¤üÖ ¯ÖÖμÖÖÃÖÖšüß ÆüŒú¤üÖ¸üß ¾ÖÖœü¾Öæ−Ö ¤êüμÖÖ“Öß
´ÖÖÖÖß ú¸üß»Ö; ‹ÖÖ¤üÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü¤üÖ¸üÖ™ü ŸμÖÖ“Ö ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü ŸμÖÖÃÖ •Ö»Ö−ÖßŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖì““Ö
¯ÖÏÖ£Ö´μÖ †ÃÖ»μÖÖ−Öê ÆüŒú¤üÖ¸üßŸÖ ¾ÖÖœü ´ÖÖÖæ ¿Öêú»Ö, ŸÖ¸ü ‹ÖÖ¤üÖ éúÂÖßÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ÆüŒú¤üÖ¸ü, ŸμÖÖÃÖ
•Ö¸üß ×ŸÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÖ£Ö´μÖÎú´Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß †ŸμÖ»¯Ö ¯ÖÖÖß ×¤ü»μÖÖ−Öê ÆüŒú¤üÖ¸üßŸÖ ¾ÖÖœü ´ÖÖÖæ ¿Öêú»Ö.)
(“ÖÖ¸ü) ¯ÖÖÖß ÆüŒúÖ“μÖÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ´ÖÖÖμÖÖ¯Öæ¾Öá ŸμÖÖ Ö™üÖÓú›æü−Ö ¯ÖÖÖßÆüŒú
Ö¸êü¤üß/×¾ÖÎúß †£Ö¾ÖÖ ¯Öã−Ö¯ÖÏÔÏ×ÎúμÖÖ †Ö×Ö ¯Öã−Ö¾ÖÖÔ¯Ö¸üÖÃÖÖ¸üÖê ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÔ ¾ÖÖ¯Ö¹ý−Ö ¾ÖÖœüß¾Ö ¯ÖÏμÖŸ−Ö
ú¹ý−Ö —ÖÖ»Öê †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
(¯ÖÖ“Ö) ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖÃÖ ¾Ö¸üß»Ö (“ÖÖ¸ü) ´Ö¬Öß»Ö éúŸÖà“μÖÖ ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖêÃÖÖšüß •Ö−ÖÃÖã−ÖÖ¾ÖÖß †ÖμÖÖê×•ÖŸÖ
ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö.
(ÃÖÆüÖ) ÆüŒú¤üÖ¸üßŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö ¾ÖÖÙÂÖú †£Ö¾ÖÖ úÖμÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ÆÓüÖÖ´ÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ ´ÖμÖÖÔ×¤üŸÖ
−ÖÃÖê»Ö.
(ÃÖÖŸÖ) Æêü ú»Ö´Ö [11•Ö (¤üÖê−Ö)] ±úŒŸÖ ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖμÖÖÃÖ“Ö »ÖÖÖæ ¸üÖÆüß»Ö úÖ¸üÖ −Ö¤üß-ÖÖê¸êü
†×³Öú¸üÖê ³Öæ•Ö»Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß ¤êü‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ, ³Öæ•Ö»Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü "‡—Ö´Öë™ü †òŒ™ü
1882" −ÖãÃÖÖ¸ü ×−ÖμÖÓ×¡ÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
(†Öšü) Æêü ú»Ö´Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ“μÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ÆüŒú¤üÖ¸üß¬ÖÖ¸üúÖÃÖ“Ö »ÖÖÖæ †ÖÆêü. μÖÖÃŸÖ¾Ö •μÖÖ
¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê ¯ÖæÖÔ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ™ü¯Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü, ŸμÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖμÖÖÃÖÖšüß −Ö¾Öß−Ö ¤üÖ¾Öê¤üÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖÖÖß
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ ‘ÖêŸÖÖ μÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
(−Ö‰ú) "¸üÖ•μÖÖŸÖß»Ö •Ö−ÖŸÖê“μÖÖ ×ÆüŸÖÖ“μÖÖ ¥üÂ™üß−Öê" Æüß μÖÖ ú»Ö´ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öß ÃÖÓ–ÖÖ ¸üÖ•μÖ
•Ö»Ö−ÖßŸÖß´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ™ü¯ÖÖ“μÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö´μÖÖ»ÖÖ †−Öã»ÖÖæ−Ö †ÖÆêü.
(¤üÆüÖ) ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ¯Öãœêü ¤üÖê−Ö ´ÖãμÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·μÖÖ †ÖÆêüŸÖ- ‹ú, ‹ÖÖ¤üß ´ÖÖÖÖß ¸üÖ•μÖÖŸÖß»Ö
−μÖÖμμÖ, †Ö¾Ö¿μÖú ¾Ö •Ö−ÖŸÖê“μÖÖ ×ÆüŸÖÖ¿Öß ×−ÖÖ›üßŸÖ †ÖÆêü Æêü šü¸ü×¾ÖÖê ¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü, •μÖÖÓ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß
‘Ö™üŸÖ †ÖÆêü ŸμÖÖÓ−ÖÖ ªÖ¾ÖμÖÖ“Öß ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ú¸üÖê.
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3.0

ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß †−Öã–ÖêμÖŸÖÖ :

3.1 ÃÖ¤ü¸ü ú»Ö´ÖÖŸÖß»Ö '¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ™ü' μÖÖ ÃÖÓ–Öê“μÖÖ ¾μÖÖ¯ŸÖßŸÖæ−Ö ÆüŒú¤üÖ¸üß´Ö¬μÖê ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö
†¯Öê×ÖÖÖ·μÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾ÖÖôû»μÖÖ •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¯Öãœüß»Ö ²ÖÖ²Öß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêÖê
†Ö¾Ö¿μÖú †ÖÆêü:†) ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖμÖÖ“Öß ×−Öú›ü ÆÓüÖÖ´ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ú»Ö´Ö 11 (•Ö) −ÖãÃÖÖ¸ü ±úŒŸÖ
¾ÖÖÙÂÖú †£Ö¾ÖÖ úÖμÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß ÆüŒú¤üÖ¸üßŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê ¿ÖŒμÖ †ÖÆêü.
²Ö) ¿ÖêŸÖú¸üß úÖμÖ¤üÖ (´ÖØÃÖ¯Ö¿Öê¾μÖ úÖμÖ¤üÖ) ¯ÖÏú»¯ÖÖ“μÖÖ Öê¡ÖÖÃÖ »ÖÖÖæ —ÖÖ»μÖÖ¾Ö¸ü“Ö ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ
¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ úÖμÖ¤êü¿Öß¸ü¯ÖÖê ÆüŒú¤üÖ¸üß šü¹ý ¿ÖúŸÖÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Ößü Æêü êú»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö ú»Ö´Ö
11(•Ö) ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖæ ÆüÖêŸÖê.
ú) ú»Ö´Ö 11 (—Ö) −ÖãÃÖÖ¸ü ÆÓüÖÖ´Ö †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß“μÖÖ ¯ÖÖμÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“μÖÖ ×Æü¿¿μÖÖŸÖß»Ö Ö¸êü¤üß/×¾ÖÎúßŸÖæ−Ö ³ÖÖÖ×¾ÖŸÖÖ μÖê‡Ô»Ö. μÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üßÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖÃÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×−ÖúÂÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖμÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ.
›ü) ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ×šü²Öú ¾Ö ŸÖãÂÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¹ý−Ö ¯ÖÖÖß ²Ö“ÖŸÖ ú¹ý−Ö
ŸμÖÖÓ“Öß †×ŸÖ×¸üŒŸÖ Ö¸ü•Ö ³ÖÖÖ¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö. ŸμÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö 11 (»Ö) −ÖãÃÖÖ¸ü ŸμÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖÖÖß ú¸üŸÖÖ
μÖê‡Ô»Ö.
‡) ¿ÖêŸÖú¸üß úÖμÖªÖŸÖß»Ö [´ÖØÃÖ¯Ö¿Öê¾μÖ úÖμÖ¤üÖ ú»Ö´Ö 2 (‹ú)(Ö)] ¾μÖÖμÖê−ÖãÃÖÖ¸ü †−Öã–ÖêμÖ
ÆüŒú¤üÖ¸üß (¯ÖÖÖßúÖê™üÖ) »ÖÖ³ÖÖê¡ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖÖ¾Ö›üß»ÖÖμÖú Öê¡ÖÖ“μÖÖ ¯ÖÏŸμÖêú ÆêüŒ™ü¸ü»ÖÖ
ÃÖÖ¸üÖß“Ö †ÃÖüÖê †¯Öê×ÖŸÖ †ÃÖ»μÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ŸμÖÖÓ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üßŸÖ ¾ÖÖœü
´ÖÖÖμÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´Ö£ÖÔ−ÖßμÖ úÖ¸üÖê ¯Öãœêü ú¸üÖê †¾Ö‘Ö›ü †ÖÆêü.
3.2 ¾Ö¸üß»Ö ´Öã§êü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ú»Ö´Ö11(•Ö) “Öß ¾μÖÖ¯ŸÖß ±úŒŸÖ ×²ÖÖ¸üØÃÖ“Ö−Ö
¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü¤üÖ¸üÖÓ¯Öã¸üŸÖß“Ö ´ÖμÖÖÔ×¤üŸÖ šêü¾ÖÖê †Ö×Ö ŸμÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×−ÖúÂÖ ŸÖμÖÖ¸ü ú¸üÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“μÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ÆüŒúÖÓ“μÖÖ Ö¸êü¤üß/×¾ÖÎúßŸÖ μÖêÖÖ·μÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖ¾Ö¹ý−Ö
†Ö×Ö ŸμÖÖ ÃÖã×¾Ö¬Öê“μÖÖ ´ÖμÖÖÔ¤êü−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ×−ÖúÂÖÖÓ“Öß úÖÖ úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖ−Öê ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖ »ÖÖÖæ
ú¸üμÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖœü×¾ÖŸÖÖ μÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™ü Æüß μÖÖ ¥üÛÂ™ü×−Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ–ÖÖ ±úŒŸÖ
×²ÖÖ¸üØÃÖ“Ö−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü¤üÖ¸üÖÓÃÖ“Ö †−Öã»ÖÖæ−Ö †ÖÆêü.
4.0

¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ úÖμÖÔ¯ÖÏÖÖ»Öß -

4.1 μÖÖ ú»Ö´ÖÖ“μÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ´ÖμÖÖÔ¤üÖ (¯Ö¸üß‘Ö) Ã¾ÖßúÖ¸ü»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †ÖŸÖÖ ¯ÖÏŸμÖÖ
úÖμÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß“Öß “Ö“ÖÖÔ ú¸üŸÖÖ μÖê‡Ô»Ö. úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖμÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö×Ö ÆüŒú¤üÖ¸üß“μÖÖ
¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ±úŒŸÖ ´ÖÖêšüμÖÖ ¾Ö ´Ö¬μÖ´Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö μÖÖ ú»Ö´ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê
ÃÖ´ÖÓ•ÖÃÖ †Ö×Ö ¾μÖ¾ÖÆüÖμÖÔ šü¸êü»Ö. »Ö‘Öã ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖ ´ÖãμÖ ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ™ü
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü¯ÖÖê ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖμÖŸÖ †ÖÆêü. ¤ãüÂúÖôûÖ“μÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ×¯ÖμÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ¬Ö¸üÖÖ´Ö¬μÖê †Ö¸ü×ÖŸÖ
ú¸üμÖÖÃÖÖšüß ØÃÖ“Ö−ÖÖŸÖ ú¯ÖÖŸÖ ú¸üμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔμÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖμÖ, ØÃÖ“Ö−Ö
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ÆüŒú¤üÖ¸üÖÓ“μÖÖ ú´Öß ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôêû ¬Ö¸üÖÖŸÖ ×¿Ö»»Öú ¸üÖÆüÖÖ¸êü ¯ÖÖÖß ÖÏÖ´Ö¯Ö“ÖÖμÖŸÖà−ÖÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß
¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ−μÖŸÖ: ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê.
4.2

†•ÖÔ¤üÖ¸ü ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖ−Öê ŸμÖÖ“μÖÖ †•ÖÖÔŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²Öß ×¤ü»μÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ
(‹ú) ŸμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß“ÖÖ ¾ÖÖÔ (‘Ö¸üÖãŸÖß †£Ö¾ÖÖ †ÖîªÖê×Öú)
(¤üÖê−Ö) •Ö¸ü †ÖîªÖê×Öú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ˆªÖêÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü, ¾ÖÖÙÂÖú ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
(ŸÖß−Ö) •Ö¸ü ‘Ö¸üÖãŸÖß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ›üÖê‡Ô (¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüμÖÖ“Öê) ´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü †Ö×Ö ¾ÖÖ×Ö•μÖßú
¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÆü ‹æúÖ »ÖÖÖÖÖ·μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“Öê ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ
(“ÖÖ¸ü) ÆÓüÖÖ´Ö×−ÖÆüÖμÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒú¤üÖ¸üß
(¯ÖÖ“Ö) ¯ÖÏú»¯Ö †×¬ÖúÖ·μÖÖÓÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ êú»Öê»μÖÖ ú¸üÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“ÖÖ ÆÓüÖÖ´Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖÂÖÔ¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏŸμÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öß ¯ÖÖÖß ÆüŒú¤üÖ¸üß
(ÃÖÆüÖ) ¯ÖÏ¿Öã»ú †ÖúÖ¸üÖß ¾Ö ³Ö¸üÖÖ
ŸμÖÖ“μÖÖ †•ÖÖÔ´Ö¬μÖê †ÖÖÖß μÖÖÆüß ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö--†) ÆüŒú¤üÖ¸üßŸÖ ¾ÖÖœü ´ÖÖÖüμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß úÖ¸üÖê
²Ö) ´ÖÖÖÖß úÖμÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß †ÖÆêü úß ¾ÖÖÙÂÖú ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß“Ö †ÖÆêü.
ú) †ÖîªÖê×Öú/¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖ−Öê Æüß •ÖÖ¤üÖ Ö¸ü•Ö ³ÖÖÖ×¾ÖμÖÖÃÖÖšüß ¯Öã−Ö¯ÖÏÔ×ÎúμÖÖ ¾ÖÖ
†−μÖ ¯ÖÏμÖŸ−ÖÖÓ“μÖÖ ´ÖÖ¬μÖ´ÖÖŸÖæ−Ö úÖμÖÔÖ´ÖŸÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê μÖÖÃÖÖ¸üÖê êú»Öê»Öê ¯ÖÏμÖŸ−Ö
›ü) ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖú×¸üŸÖÖ ˆªÖêÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê †£Ö¾ÖÖ †−μÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê Øú¾ÖÖ
ÃÖÓÃ£Öê−Öê ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öê ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü †Ö×Ö ¯ÖÏŸμÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öê
´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü ü
‡) •μÖÖú›æü−Ö ÆüŒú¤Ö¸ü †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯ÖÖÖß ÆüŒúÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ú¸üßŸÖ †ÖÆêü ŸÖÖê
¾ÖÖ¯Ö¸üÖ™ü †£Ö¾ÖÖ ¾ÖÖÔ (ÃÖ´Ö£ÖÔ−ÖÖÃÖÆ)ü
±ú) ˆ×“ÖŸÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ¤êüμÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ−ÖÃÖ.

4.3 ‹ÖÖªÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“μÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öêú›æü−Ö −Ö¤üß-ÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¾Ö−ÖÓŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»μÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, −Ö¤üß-ÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖÖú›æü−Ö ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘Öê‡Ô»Ö.
(‹ú) ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−Ö×¾ÖÂÖμÖú ¯ÖÏ´ÖÖÖêú
(¤üÖê−Ö) ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™ü †Ö×Ö ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ μÖÖÓ“Öß μÖÖ¤üß
(ŸÖß−Ö) ÃÖÓúÛ»¯ÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔú×¸üŸÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒú¤üÖ¸üß
(“ÖÖ¸ü) ´ÖÖÖß»Ö úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔ“μÖÖ 15 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü ¸üÖê•Öß“μÖÖ ¯ÖÏŸμÖÖ ÃÖÖšüμÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †−Öã–ÖêμÖ ¯ÖÖÖß
ÆüŒú¤üÖ¸üß
(¯ÖÖ“Ö) ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™ü ¾Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖÖß ÆüŒú¤üÖ¸üß“μÖÖ
ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ ¯ÖÏŸμÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü
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(ÃÖÆüÖ) ÆüŒú¤üÖ¸üß •ÖÖ¸üß êú»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÂÖÔ¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖÖß¯Ö¼üß †ÖúÖ¸üÖß ¾Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü
Ö™ü/¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓú›æü−Ö —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÃÖã»Öß.
4.4 ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“μÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖÓ−ÖÖ †Ö»Öê»Öß ´ÖÖÖÖß −Ö¤üßÖÖê¸êü
†×³Öú¸üÖÖ«üÖ¸êü úôû¾Öß»Ö †Ö×Ö ×¾ÖÆüßŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ŸμÖÖÓ“μÖÖú›æü−Ö Æü¸üúŸÖß ´ÖÖÖ¾Öß»Ö. ØÃÖ“Ö−Ö
ÆüŒú¤üÖ¸üß´Ö¬μÖê ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ −ÖÃÖ»μÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓú›æü−Ö Æü¸üúŸÖß ´ÖÖÖ×¾Ö»μÖÖ
•ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã •Ö−ÖÃÖã−ÖÖ¾ÖÖß´Ö¬μÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêμÖÖÃÖÖšüß ŸμÖÖÓ−ÖÖ †Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.
4.5 ŸμÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, ¯ÖÏú»¯ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ×šüúÖÖß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßμÖ ÃÖÖêμÖß−ÖãÃÖÖ¸ü •Ö−ÖÃÖã−ÖÖ¾ÖÖß“Öß
ŸÖÖ¸üßÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸êü»Ö †Ö×Ö ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖ−Ó ÖÖ úôû¾Öß»Ö. ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖÓ“Öê †×¬ÖéúŸÖ
¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß“Ö ±úŒŸÖ †Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖß»Ö. ¾ÖîμÖÛŒŸÖú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öê (¿ÖêŸÖú·μÖÖÓ“Öê) ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß ´ÆüÖæ−Ö
¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê“Öê ×−Ö¾Ö›ü»Öê»Öê †¬μÖÖ, ÃÖ×“Ö¾Ö †£Ö¾ÖÖ †−μÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖß−Ö ÃÖ¤üÃμÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆæü
¿ÖúŸÖß»Ö.
4.6 ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ Æü¸üúŸÖß/ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ¾Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö •Ö−ÖÃÖã−ÖÖ¾ÖÖßŸÖ ¾μÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ †×³Ö¯ÖÏÖμÖÖÓ¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ¯Öãœüß»Ö ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ×−ÖÖÔμÖ ‘Öê‡Ô»Ö(‹ú) ¯Öã−ÆüÖ ¤ãüÃÖ-μÖÖÓ¤üÖ •Ö−ÖÃÖã−ÖÖ¾ÖÖß ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿μÖú †ÖÆêü úÖ
(¤üÖê−Ö) ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß“Öß †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´ÖÖÖÖß ÃÖ´Ö£ÖÔ−ÖßμÖ †ÖÆêü úß −ÖÖÆüß,
¾ÖÖ ±úŒŸÖ †Ó¿ÖŸÖ: ÃÖ´Ö£ÖÔ−ÖßμÖ †ÖÆêü.
(ŸÖß−Ö) •μÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖú›æü−Ö Æüß †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´ÖÖÖÖß ¯Öã¸ü×¾ÖŸÖÖ μÖêÖê ¿ÖŒμÖ †ÖÆêü ŸÖß
úÖ¸üÖÖÓÃÖ×ÆüŸÖ ×−ÖÖÔμÖÖ£ÖÔ
(“ÖÖ¸ü) »ÖÖ³ÖÖÛ−¾ÖŸÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖ−Öê, ¤üÖŸμÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ™üÖÃÖ ªÖ¾ÖμÖÖ“Öß ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô
(¯ÖÖ“Ö) †Ö¤êü¿Ö ×−ÖÖÔ×´ÖŸÖ ú¸üÖê ¾Ö »ÖÖÖæ ú¸üÖ¾ÖμÖÖ“Öß ŸÖÖ¸üßÖ
4.7 ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“μÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ −Ö¤üß-ÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖÓ“Öß
ÆüŒú¤üÖ¸üß“Öê ÃÖ´ÖÖμÖÖê•Ö−Ö ú¸üß»Ö.
5.0

³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô :

5.1

•Ö¸ü ‹ÖÖªÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖ−Öê ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö/´ÖÖÖÖßŸÖß»Ö ‘Ö™ü μÖÖ´Öãôêû Ã¾ÖŸÖ: Ææü−Ö ÆüŒú¤üÖ¸üß
ú´Öß êú»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸμÖÖ Ö™üÖÃÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê»μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üßÃÖ“Ö ¯ÖÏ¿Öã»ú †ÖúÖ¸üμÖÖŸÖ
μÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö μÖÖ ú´Öß êú»Öê»μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß“Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ †−μÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖ“Öß
†×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´ÖÖÖÖß ¯Öã¸ü×¾ÖμÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.

5.2

¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ, •Öê£Öê •Ö−ÖÃÖã−ÖÖ¾ÖÖß−ÖÓŸÖ¸ü ‹úÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™üÖú›æü−Ö ¤ãüÃÖ·μÖÖÃÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ú¸üÖê ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú šü¸ü¾Öß»Ö ŸÖê£Öê, ¯ÖÖμÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖÖ¸ü´Öæ»μÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ‘Ö™üú
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö, ‹ú ‹úÖ ¯ÖÏú¸üÖß −μÖÖμÖ ¾Ö ¸üÖÃŸÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ú¸üß»Ö.
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