¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒú¤üÖ¸üß“μÖÖ Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß“Öê ×−ÖúÂÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üμÖÖÃÖÖšüß“μÖÖ
¥üÂ™üß ×−Ö²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ´ÖÃÖã¤üÖ
1.

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ

1.1 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ×−ÖμÖ´Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ †×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖ´Ö¬μÖê •Ö¸üß ™Òêü›ßÓÖ μÖÖ ÃÖÓ–Öê“Öß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾μÖÖμÖÖ
−Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß −ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß“μÖÖ ™ÒêüØ›üÖ¿Öß (Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß) ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †−Öêú ŸÖ¸üŸÖã¤üß
†×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖ´Ö¬μÖê †ÖÆêüŸÖ. μÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üßÓ«üÖ¸êü ‹Óú¤ü¸ü ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öß úÖμÖÔÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœêü»Ö μÖÖ ÆêüŸÖæ−Öê ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ
ÆüŒú¤üÖ¸üß“μÖÖ Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß»ÖÖ ¯ÖÖêÂÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ«üÖ¸êü ×−ÖÙ´Ö»Öê •ÖÖÖê †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü. '™Òêü›üßÓÖ'
μÖÖ“ÖÖ ¿Ö²¤üúÖê¿ÖÖŸÖß»Ö †£ÖÔ Ö¸êü¤üß Øú¾ÖÖ ×¾ÖÎúß ú¸üÖê †ÃÖÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß“Öê
™Òêü›ßÓÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß“Öß †£Ö¾ÖÖ ŸμÖÖ“μÖÖ ³ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß ¬ÖÖ¸üúÖ−Öê Ö¸êü¤üß
†£Ö¾ÖÖ ×¾ÖÎúß ú¸üÖê ÆüÖêμÖ.
1.2 †×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏú¸üÖ Îú.3, '¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü, úÖμÖì †Ö×Ö úŸÖÔ¾μÖê' μÖÖ´Ö¬μÖê ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ
ÆüŒú¤üÖ¸üß“μÖÖ Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ú»Ö´Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê:11(—Ö) ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“ÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ·μÖÖ−Öê ¾ÖÖÙÂÖú Øú¾ÖÖ ÆÓüÖÖ´Öß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“ÖÖ ÆüŒú
Øú¾ÖÖ úÖê™üÖ μÖÖÓ“Öß Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß ú¸üμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×−ÖúÂÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê. μÖÖ ×−ÖúÂÖÖÓ´Ö¬μÖê ‡ŸÖ¸ü
ÖÖêÂ™üà²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¯Öãœüß»Ö ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
(‹ú) ‹æúÖ ´ÖÖêšüμÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒúÖÓ¾μÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ, ‡ŸÖ¸ü ÆüŒú, ‹ÖÖªÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü μÖÓ¡ÖÖê´Ö¬μÖê
¾ÖÖÙÂÖú Øú¾ÖÖ ÆÓüÖÖ´Öß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü, •μÖÖÓ“Öê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ, ×¾Ö×−Ö´ÖμÖ, Ö¸êü¤üß Øú¾ÖÖ ×¾ÖÎúß ú¸üŸÖÖ μÖê‡Ô»Ö
†Ö×Ö •μÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“μÖÖ ×−ÖμÖ´ÖÖÓ−¾ÖμÖê Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üμÖÖŸÖ †Ö»μÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›æü−Ö
×−ÖμÖ´Ö−Ö ¾Ö ×−ÖμÖÓ¡ÖÖ ú¸üμÖÖŸÖ μÖê‰ú ¿Öêú»Ö †ÃÖê ±ú»ÖÖê¯Ö³ÖÖêÖ ÆüŒú †ÃÖ»μÖÖ“Öê ´ÖÖ−ÖμÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö.
(¤üÖê−Ö) ÆÓüÖÖ´Öß Øú¾ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ«üÖ¸êü ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ êú»Öê»ÖÖ, ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üÖÓ−ÖÖ −Öê´Öæ−Ö ¤êüμÖÖŸÖ
†Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“ÖÖ úÖê™üÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“μÖÖ ×−ÖμÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü Ã£ÖÖ¯Ö−Ö †Ö×Ö ×−ÖμÖÓ×¡ÖŸÖ ú¸üμÖÖŸÖ
†Ö»μÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ÖÖªÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü μÖÓ¡ÖÖê´Ö¬μÖê ¾ÖÖÙÂÖú Øú¾ÖÖ ÆÓüÖÖ´Öß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü •μÖÖÓ“Öê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÖ,
×¾Ö×−Ö´ÖμÖ, Ö¸êü¤üß Øú¾ÖÖ ×¾ÖÎúß ú¸üŸÖÖ μÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ‘Ö−Ö´ÖÖ¯Ö−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ±ú»ÖÖê¯Ö³ÖÖêÖ ÆüŒú
†ÃÖŸÖß»Ö.
1.3 †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ−Öê ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒúÖÓ“μÖÖ õÖ¸êü¤üß-×¾ÖÎúßÃÖÖšüß ‹ú ×−ÖμÖ´Ö−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ
ú¸üÖê †×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿μÖú †ÖÆêü. ¾Ö¸üß»Ö ú»Ö´Ö 11 (—Ö) −ÖãÃÖÖ¸ü ×−ÖúÂÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üμÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖß»Ö †ÃÖê μÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ–Ö, †¿ÖÖÃÖúßμÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ ¾Ö †−μÖ ³ÖÖÖ¬ÖÖ¸üú
μÖÖÓ“Öêú›æü−Ö ŸμÖÖÓ“Öê ¥üÂ™üßúÖê−Ö/ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘ÖêμÖÖÃÖÖšüß ÆüÖ ¥üÂ™üß×−Ö²ÖÓ¬Ö ŸÖμÖÖ¸ü ú¸üμÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
2.

¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ÆüŒú¬ÖÖ¸üú

2.1 ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“μÖÖ ÆüŒúÖ“Öß Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß μÖÖ ×¾ÖÂÖμÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö ú¸üμÖÖ¯Öæ¾Öá †×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“ÖÖ ÆüŒú¬ÖÖ¸üú ´ÆüÖ•Öê úÖêÖ Æêü •ÖÖÖæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖ“μÖÖ ú»Ö´Ö 2(—Ö) −ÖãÃÖÖ¸ü
"¯ÖÖμÖÖ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß" μÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ μÖÖ †×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖ“μÖÖ ¯ÖÏμÖÖê•Ö−ÖÖÓú×¸üŸÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üμÖÖÃÖÖšüß ‹ÖÖªÖ
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−Ö¤üß-ÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖÖ−Öê ×¤ü»Öê»Öê ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸ü¯Ö¡Ö †ÃÖÖ †ÖÆêü. †×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖ“μÖÖ ú»Ö´Ö 2(μÖÖ) −ÖãÃÖÖ¸ü "¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü
Ö™ü" μÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ−Öê ¯ÖÖμÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üμÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üμÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»Öß
úÖêÖŸÖßÆüß ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ, •Ö»ÖÃÖê¾ÖÖ, †ÖîªÖê×Öú ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ, †−μÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü
úÖêÖŸÖÖÆüß Ö™ü †ÃÖÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÖμÖÖ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß ×´Öôû×¾ÖμÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖ»Öê»Öß ‹ÖÖ¤üß
¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö™ü“Ö ±úŒŸÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒúÖ“Öß Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß ú¹ý ¿ÖúŸÖß»Ö. ¯ÖÖÖß
¯ÖÏ¿Öã»ú ³Ö¹ý−Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ“μÖÖ úÖμÖÔ“ÖÖ»Ö−Ö ¾Ö ¯Ö×¸ü¸üÖÖ Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ˆ“Ö»Ö»μÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒú¬ÖÖ¸üúÖÃÖ
±ú»ÖÖê¯Ö³ÖÖêÖ ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰ú−Ö ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß«üÖ¸êü ×´ÖôûÖ»Öê»μÖÖ ×Æü¿¿μÖÖ“Öß Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß ú¸üμÖÖ“ÖÖ
¯ÖμÖÖÔμÖÖ−Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. •μÖÖ ¿ÖêŸÖú·μÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖîμÖÛŒŸÖú×¸üŸμÖÖ Öê¡Ö±úôûÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÖÖß ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê
†Ö×Ö •μÖÖÓ−Öß ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö êú»Öê»μÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ, †ÃÖê ¿ÖêŸÖú¸üß úÖμÖ¤êü¿Öß¸ü ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒú¬ÖÖ¸üú
ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ †Ö×Ö ´ÆüÖæ−Ö ŸÖê •Ö¸üß Öê¡Ö±úôûÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿Öã»ú ³Ö¹ý−Ö úÖμÖÔ“ÖÖ»Ö−Ö ¾Ö
¯Ö×¸ü¸üÖÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üß ŸμÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒúÖ“μÖÖ Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß ¯ÖÏ×ÎúμÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ
μÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
3.0

†»¯ÖúÖ»Öß−Ö (spot) ×¾Ö¹ý¬¤ü ¤üß‘ÖÔúÖ»Öß−Ö Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß :-

μÖê£Öê ¤üÖê−Ö ´Öã§êü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿μÖú †ÖÆêü. ¯Ö×Æü»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖμÖÖ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß †Ö×Ö úÖê™üÖ Æêü
‘Ö−Ö´ÖÖ¯Ö−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. •Ö¸üß ¯ÖÖμÖÖ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß †Ö×Ö úÖê™üÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üμÖÖ“Öê ÃÖæ¡Ö
†ÖÖê¤ü¸ü“Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üŸÖÖ μÖêÖê ¿ÖŒμÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯ÖÖμÖÖ“Öß ¯ÖÏŸμÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ Æüß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûμÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
•Ö»ÖÖ¿ÖμÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ·μÖÖ ¯ÖÏŸμÖÖ ÃÖÖšüμÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ‘Ö−Ö´ÖÖ¯Ö−ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ úÖê™üμÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
†ÖòŒ™üÖêü²Ö¸ü ŸÖê •Öæ−Ö μÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ μÖêÖê ¿ÖŒμÖ †ÃÖæ−Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß−ÖãÃÖÖ¸ü ŸμÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
μÖÖÃŸÖ¾Ö ¤üß‘ÖÔúÖ»Öß−Ö Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß ÃÖ¬μÖÖŸÖ¸üß †¾Ö‘Ö›ü †ÖÆêü, úÖ¸üÖ ŸÖ¤Ëü−Öã¹ý¯Ö úÖê™üμÖÖ“μÖÖ Ö¸êü¤üß×¾ÖÎúß×¿Ö¾ÖÖμÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üßŸÖß»Ö Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß Æüß ×−Ö¾¾Öôû úÖÖ¤üÖê¯Ö¡Öß Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß †ÃÖê»Ö.
¤ãüÃÖ¸üÖ ´Öã§üÖ ´ÆüÖ•Öê, úÖμÖªÖŸÖß»Ö Æüß ²ÖÖ²Ö †Ö¤üß Ã¯ÖÂ™ü †ÖÆêü úß, ¯ÖÖμÖÖ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß †Ö×Ö úÖê™üÖ μÖÖÓ“Öß
Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß Æß ¤üß‘ÖÔúÖ»Öß−Ö ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü −Ö ú¸üŸÖÖ ±úŒŸÖ ÆÓüÖÖ´Öß †£Ö¾ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü êú»Öß •ÖÖ¾Öß.
×¾ÖÎêúμÖ ¾ÖÃŸÖãÓ“Öß ¤üß‘ÖÔúÖ»Öß−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ Æüß †×−ÖÛ¿“ÖŸÖ †ÃÖ»μÖÖ−Öê †Ö×Ö Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß Æüß ÆÓüÖÖ´Öß †£Ö¾ÖÖ
¾ÖÖÙÂÖú ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ú¸üμÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß ¤êü‰ú−Ö úÖμÖªÖ−Öê Æüß ²ÖÖ²Ö ´ÖÖ−μÖ êú»Öß †ÃÖ»μÖÖ−Öê Æêü Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖê úß,
¤ü¸ü¾ÖÂÖá †ÖòŒ™üÖêü²Ö¸ü ŸÖê •Öæ−Ö μÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“μÖÖ †Ö¸Óü³Öß êú¾Öôû †»¯ÖúÖ»Öß−Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ×−ÖμÖ´Ö²Ö¬¤ü ¯Ö¬¤üŸÖß
ú¸üŸÖÖ μÖêÖê ¿ÖŒμÖ †ÖÆêü.
4.0

‹úÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÕŸÖæ−Ö ¤ãüÃÖ·μÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÕŸÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ¯ÖÏ¾ÖÖÖÕ†ÓŸÖÖÔŸÖ Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß:-

¸üÖ•μÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö Öê¡ÖßμÖ (sectoral) ¾ÖÖ™ü¯Ö ´ÆüÖ•Öê ¿ÖêŸÖß, ˆªÖêÖ †Ö×Ö ‘Ö¸üÖãŸÖß μÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“μÖÖ
ŸÖß−Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÖÕÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üŸÖê. ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“μÖÖ ¯ÖÏŸμÖêú ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“μÖÖ ÆüŒúÖÓ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖ −Ö¤üß
ÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖÖú›æü−Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê. ‹ÖÖªÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸμÖÖÕ“μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üßŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖ´Öãôêû •Ö¸ü †−μÖ
¾ÖÖ¯Ö¸üúŸμÖÖÕ“μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üßŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÖÔ−Öã´ÖŸÖß
†Ö¾Ö¿μÖú †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö •Ö¸ü ‹ÖÖªÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸμÖÖÕ−Öê ŸμÖÖ“μÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ ¾Ö¸ü“μÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−μÖÎú´ÖÖ“ÖÖ
†ÃÖ»μÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰ú−Ö ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üßŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üμÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß êú»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿ÖÖ
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²Ö¤ü»ÖÖ“μÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö úÖμÖÔ¾ÖÖÆüß †×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖŸÖß»Ö ú»Ö´Ö 11(•Ö) (¤üÖê−Ö) “Öê †×¬Ö−ÖÃŸÖ ¸üÖÆüß»Ö ¾Ö ŸμÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
ÃÖ´ÖÖÏ úÖμÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß †−ÖãÃÖ¸üÖê †Ö¾Ö¿μÖú ¸üÖÆüß»Ö.
Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúßŸÖß»Ö ÖãÓŸÖÖÖãÓŸÖ Æüß ²ÖÖ²Ö £ÖÖê›üÖ¾Öêôû ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ šêü¾Ö»Öß ŸÖ¸üß ¯ÖÏ¾ÖÖáμÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ™ü¯Ö ÆüÖ ´ÖÖêšüÖ
¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖμÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ, •Ö¸ü ¯ÖÖμÖÖ“ÖÖ ú““ÖÖ ´ÖÖ»Ö ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·μÖÖ ‹ÖÖªÖ
†ÖîªÖê×Öú ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üúŸμÖÖÕ−Öê ‹ÖÖªÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ •ÖÖ¤üÖ ¸üŒú´Ö ¤êü‰ú êú»Öß ¾Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ
×ŸÖ“μÖÖú›üß»Ö ×¾ÖÎúß-μÖÖêμÖ úÖê™ü¶Ö“Öß ×¾ÖÎúß ú¸üÖê †×¬Öú †ÖúÂÖÔú ¾ÖÖ™ü»Öê ŸÖ¸ü ¯ÖßúÖê¡ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê‰ú−Ö ŸμÖÖ“ÖÖ ±úŒŸÖ éúÂÖß ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ¾Ö¸ü“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¿ÖêŸÖß ¾μÖ¾ÖÃÖÖμÖÖ¾Ö¸ü ¤üß‘ÖÔúÖ»Öß−Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, μÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †£ÖÔ¾μÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ¤üß‘ÖÔúÖ»Öß−Ö »ÖÖ³Ö¤üÖ‡Ô ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖß»Ö †ÃÖÖÆüß μÖãŒŸÖß¾ÖÖ¤ü
êú»ÖÖ •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê »ÖÖÖßμÖ ²Ö¤ü»Ö †»¯ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯Öãœêü ¸êü™üÖê ¾μÖ¾ÖÆüÖμÖÔ šü¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
úÖ¸üÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“μÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÓ¸ü“Ö−Öê´Öãôêû ÃÖÓ³ÖÖ¾μÖ ²ÖÖ¬ÖßŸÖ »ÖÖêúÖÓú›æü−Ö ŸÖß¾ÖÎ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúμÖÖ ¾μÖŒŸÖ ÆüÖê‰ú
¿ÖúŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ‹úÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖæ−Ö ¤ãüÃÖ·μÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêÖê †›ü“ÖÖß“Öê
ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¯Ö×¸ü“”êû¤ü 5.2 ´Ö¬μÖê ÊÖ ´ÖãªÖ“Öê ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö ú¸üμÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
5.0

Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß“Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ¾μÖÖ¯ŸÖß ¾Ö úÖÖ:-

5.1 šüÖêú ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüμÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏú»¯Ö †×³Öú¸üÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´ÖÖ ú¸üÖÖ·μÖÖü −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ †Ö×Ö
†ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß μÖÖÃÖÖ¸üÖê ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Öü−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸÖì •Ö¸üß ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ÆüŒú¤üÖ¸ü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß
¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ†ÓŸÖÖÔŸÖ Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß“μÖÖ ¯ÖÏ×ÎúμÖêŸÖææ−Ö ŸμÖÖÓ−ÖÖ ÖÖ»Öß»Ö úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö úÖê²ÖÖÆêü¸ü šêü¾ÖμÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ †ÖÆêü.
(†) ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üμÖÖŸÖ μÖêÖÖ·μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“Öê ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ ØÃÖ“Ö−ÖÖ“μÖÖ (80% Ææü−Ö •ÖÖÃŸÖ) ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ
†Ö¤üß ú´Öß (20% Ææü−Ö ú´Öß ) †ÖÆêü.
(²Ö) ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯ÖÖμÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö Æüß ¤üß‘ÖÔúÖ»Öß−Ö †£Ö¾ÖÖ úÖμÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß †ÃÖŸÖê. ˆ¤üÖ.
¾ÖÖœüŸμÖÖ »ÖÖêúÃÖÓμÖê“Öß Ö¸ü•Ö ³ÖÖÖ×¾ÖμÖÖÃÖÖšüß −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú“Öß ¯ÖÖμÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †£Ö¾ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü
ú¸üμÖÖ“Öê ×−ÖμÖÖê•Ö−Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ †ÖîÛÂÖú ‰ú•ÖÖÔ ¯ÖÏú»¯Ö. †¿ÖÖ ´ÖÖÖμÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú †£Ö¾ÖÖ ÆÓüÖÖ´Öß
ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúßŸÖæ−Ö ³ÖÖÖ×¾Ö»μÖÖ •ÖÖÖê ¿ÖŒμÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß úÖ¸üÖ ŸμÖÖ¿Öß †ÖÙ£Öú
ÖãÓŸÖ¾ÖÖãúß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×−ÖÖÔμÖ ×−ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ØÃÖ“Ö−ÖÖ´Ö¬μÖê ×¯ÖúÖÓ“Öß ¯ÖÖμÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö Æüß ÆÓüÖÖ´Öß
†£Ö¾ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê †Ö×Ö Æêü †»¯ÖúÖ»Öß−Ö Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß“μÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−Öê¿Öß ×´ÖôûŸÖê•ÖãôûŸÖêê †ÖÆêü.
(ú) Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß Æüß ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü úÖμÖÔÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖμÖÖÃÖÖšüß ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö Ö´ÖŸÖêŸÖß»Ö
¾ÖÖœüß“Öß Æü´Öß ¤êüμÖÖÃÖÖšüß †ÖÆêü. éúÂÖßÖê¡ÖÖŸÖ ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¿ÖêŸÖß“μÖÖ ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ ØÃÖ×“ÖŸÖ ¿ÖêŸÖß“Öß
ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖÖ ³Ö¸üß¾Ö †ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ØÃÖ×“ÖŸÖ ŸÖéÖ¬ÖÖ−μÖÖÓ“μÖÖ ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ ØÃÖ×“ÖŸÖ −ÖÖ¤üß ×¯ÖúÖÓ“Öß
ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖÖ †×¬Öú †ÃÖŸÖê. éú×ÂÖ Öê¡ÖÖŸÖ ú´Öß ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖêú›æü−Ö •ÖÖÃŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖμÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê ÃÖ¬μÖÖ ¿ÖŒμÖ †ÖÆêü, ŸÖ£ÖÖ¯Öß ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖ¬μÖÖ †ÃÖÖ ×ú±ÌúÖμÖŸÖ¿Öß¸ü ¾ÖÖ¾Ö
×¤üÃÖæ−Ö μÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
5.2 úÖ»Ö¾μÖÖ“Öê ÃÖ¤üÖêÂÖ ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö ¾Ö úÖ»Ö¾μÖÖ“μÖÖ ¾Ö¸ü“μÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖ³Ö¬ÖÖ¸üúÖÓú›æü−Ö ‘ÖêμÖÖŸÖ μÖêÖÖ¸êü
•ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖÖß μÖÖ´Öãôêû úÖ»Ö¾μÖÖ“μÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“μÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ»μÖÖ ¿ÖêŸÖú·μÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ŸμÖÖÓ“μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ¯ÖæÖÔ
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ÆüŒú¤üÖ¸üß¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ †ÃÖÖÖ·μÖÖ †−μÖ ÃÖÃ£ÖÖÓÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ´Ö¬Öê ÃÖã¨üÖ
ÄÖÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû †ÃÖÖÖ·μÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“μÖÖ ¿ÖêŸÖú·μÖÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ¸üÆüÖŸÖê ¾Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ¿Öê¾Ö™ü“μÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
¿ÖêŸÖú·μÖÖÓ−ÖÖ †−μÖÖμμÖ ¾ÖÖÖÖæú ×´ÖôûÖê μÖÖÃÖÖ¸üμÖÖ ²ÖÖ²Öà−Öß μÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ÖÏÃŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ´ÆüÖ•Öê,
úÖ»Ö¾μÖÖ“μÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“μÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú·μÖÖÓ−Öß úÖμÖÔÖ´ÖŸÖê−Öê ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»μÖÖ¾Ö¸ü ²Ö“ÖŸÖß“μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ŸμÖÖÓ−ÖÖ
ŸμÖÖ“Öß ¸üÖê Ö ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ÆüÖêÖêÃÖÖšüß Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß Æüß ‹ú ÃÖã¾ÖÖÔ ÃÖÓ¬Öß †ÖÆêü.
5.3 ¸üÖ•μÖÖú›æü−Ö ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ“Öê éú×ÂÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ´ÖÖêšüμÖÖ ÖãÓŸÖ¾ÖÖæúß«üÖ¸êü
×−ÖμÖÖê•Ö−Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê. •Ö¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üúŸμÖÖÕ−ÖÖ ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üúŸμÖÖÕÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ×¾ÖúμÖÖ“Öß
´Öã³ÖÖ ¤êüμÖÖŸÖ †Ö»Öß †Ö×Ö ¯ÖÖÖß Æüê ÃÖÓ¯ÖæÖÔŸÖ: †ÖÙ£Öú ÃÖÓÃÖÖ¬Ö−Ö ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ŸμÖÖ“Öê ¾μÖÖ¯ÖÖ¸üßú¸üÖ ú¸üμÖÖŸÖ
†Ö»Öê ŸÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö“Ö ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ μÖêê‡Ô»Ö. Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß´Öãôêû ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ˆ§êü¿Ö
†ÃÖ±ú»Ö ÆüÖêŸÖÖ úÖ´ÖÖ −ÖμÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß '¯ÖÏŸμÖêú £Öë²ÖÖŸÖæ−Ö •ÖÖ¤üÖ ¯Ößú' ×´ÖôûÖμÖ»ÖÖ Æü¾Öê. ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öß
úÖμÖÔÖ´ÖŸÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üμÖÖÃÖÖšüß ¤êüÖß»Ö Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß ÃÖÆüÖμμÖ³ÖæŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö, úÖ¸üÖ ¾ÖÖ“Ö¾Ö»Öê»μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“Öß †ÖÙ£Öú
´ÖÖê²Ö¤ü»μÖÖ“μÖÖ ²Ö¤ü»μÖÖŸÖ ×¾ÖÎúß ú¸üÖê ¿ÖŒμÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß Æüß ±úŒŸÖ éúÂÖß
Öê¡ÖÖÃÖÖšüß“Ö ´ÖμÖÖÔ×¤üŸÖ ú¸üμÖÖŸÖ μÖê‰ú−Ö ŸÖÃÖê“Ö ŸÖß ‹úÖ Öê¡ÖÖŸÖæ−Ö ¤ãüÃÖ·μÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúßÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ
×²ÖÖ¸üØÃÖ“Ö−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖú›æü−Ö †−μÖ Öê¡ÖÖŸÖ †Ö×Ö ×²ÖÖ¸ü ØÃÖ“Ö−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ†ÓŸÖÖÔŸÖ »ÖÖÖæ −Ö ú¸üμÖÖŸÖ“Ö ¤æü¸ü¤ü¿Öá¯ÖÖÖ
†ÖÆêü.
6.0

Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß ¾μÖ¾ÖÆüÖμÖÔ šü¸êü»Ö †¿ÖÖ ØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü:-

6.1 »Ö‘ÖãØÃÖ“Ö−Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ´Ö¬μÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ‹ú ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖŸÖê. •Ö¸üß μÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ
•Ö»ÖÖ¿ÖμÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÖß ˆ¯ÖÃÖÖ ú¸üÖÖ·μÖÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸμÖÖÕ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß ú¸üÖê ŸÖÖÓ×¡Öú¥üÂ™üμÖÖ ¿ÖŒμÖ
†ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß †¿ÖÖ Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß“Öê ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ Öæ¯Ö“Ö ú´Öß †ÃÖê»Ö. ŸμÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒú¤üÖ¸üß úÖμÖÔÎú´Ö
¯ÖæÖÔŸÖ: †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖæ−Ö μÖÓ¡ÖÖê“Öß ¯Öã−ÖÃ£ÖÖÔ¯Ö−ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¹ý−Ö ŸÖß ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ
ú¸üμÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü, †¿ÖÖ 4 Øú¾ÖÖ 5 ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖ»Öê»μÖÖ ´ÖÖêšüμÖÖ ¾Ö ´Ö¬μÖ´Ö ØÃÖ“Ö−Ö
¯ÖÏú»¯ÖÖÓ´Ö¬μÖê †£Ö¾ÖÖ ²ÖéÆüŸÖË »Ö‘Öã ¯ÖÏú»¯ÖÖÓ´Ö¬μÖê Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß ÃÖã¹ý ú¸üμÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ †ÖÆêü. Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß
úÖμÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ú¸üμÖÖÃÖÖšüß †ÃÖê £ÖÖê›êü ¯Ö£Ö¤ü¿Öá ¯ÖÏú»¯Ö ×−Ö¾Ö›üμÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö.
6.2 ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒú¤üÖ¸üß úÖμÖÔÎú´Ö ÆüÖ ±úŒŸÖ ¸ü²²Öß ¾Ö ˆ−ÆüÖôûß ÆÓüÖÖ´ÖÖÃÖÖšüß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ
†ÃÖ»μÖÖ−Öê −Ö¤üßÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖÖ−Öê ¯ÖÏŸμÖêú ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ 15 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü ¸üÖê•Öß“μÖÖ ¯ÖÏŸμÖÖ ¯ÖÖÖß
ÃÖÖšüμÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸ŸÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß †£Ö¾ÖÖ úÖê™üÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¹ý−Ö ×¤ü»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß
Æüß μÖÖ ¤üÖê−Ö ÆÓüÖÖ´ÖÖ¯Öã¸üŸÖß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖμÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ †ÖÆêü.
7.0

−Ö¤üß ÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¾Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö:(i)

−Ö¤üß ÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖ ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ×−ÖÆüÖμÖ †−Öã–ÖêμÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß
×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üß»Ö.

(ii)

ØÃÖ“Ö−Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ×´ÖôûμÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖ¤üÃμÖÖÓú›æü−Ö †•ÖÔ ´ÖÖÖ¾Öß»Ö †Ö×Ö
´ÖÖÖÖß“μÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÆüŒú¤üÖ¸üß“μÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü, ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß“ÖÖ ³ÖÖÖ ×¾ÖúÖê †£Ö¾ÖÖ
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Ö¸êü¤üß ú¸üÖê, ¿ÖŒμÖ †ÖÆêü úÖμÖ Æêü šü¸ü¾Öê»Ö. úÖêÖŸμÖÖÆüß ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ 50% Ææü−Ö
•ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öß ÆüŒú¤üÖ¸üß ×¾ÖúμÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß ×¤ü»Öß •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß, ´ÆüÖ•Öê“Ö
†−Öã–ÖêμÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß¯Öîúß ×ú´ÖÖ−Ö 50% ÆüŒú¤üÖ¸üß ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê−Öê
ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸμÖÖ´Öãôêû ÃÖÓμÖê−Öê †»¯ÖÃÖÓμÖÖú †ÃÖ»Öêê ŸÖ¸üß ¿ÖêŸÖú·μÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖ
•Ö¯Ö»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö »ÖÖ³ÖÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¿ÖêŸÖß ¯Ö›üßú ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
(iii)

•μÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß ú¹ý ‡Û“”ûŸÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê •μÖÖÓ−ÖÖ Ö¸êü¤üß Øú¾ÖÖ ×¾ÖÎúß
ú¸üμÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÖÆêü †¿ÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß −Ö¤üß-ÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖ 7 −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü †£Ö¾ÖÖ
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»μÖÖ ×¤ü−ÖÖÓúÖ¯ÖμÖÕŸÖ ÃÖÓú×»ÖŸÖ ú¸üŸÖß»Ö. −Ö¤üß-ÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖ
Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß •ÖÖÆüß¸ü ×−Ö×¾Ö¤üÖ«üÖ¸êü ú¸üŸÖß»Ö. μÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß
úÖμÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß Æüß ×−Ö×¾Ö¤êü«üÖ¸êü †£Ö¾ÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ«üÖ¸êü ÆüÖê‡Ô»Ö. ×¾ÖÎêúŸÖß ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö×Ö
×¾ÖÎúßú×¸üŸÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖμÖÖ“Öê ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ μÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×−Ö×¾Ö¤üÖ Øú¾ÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ“μÖÖ
úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ«üÖ¸êü ×´Öôêû»Ö. ×−Ö×¾Ö¤üÖ ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬μÖê Ö¸êü¤üß“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖ»Öê»μÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü
ÃÖÓÃ£ÖÖÓú›æü−Ö ²ÖÖê»Öß ´ÖÖÖ×¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö ŸÖß ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú×¸üŸμÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖê»Öß¤üÖ¸üÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ‘Ö›ü»Öß
•ÖÖ‡Ô»Ö. ×»Ö»ÖÖ¾Ö ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬μÖê ×»Ö»ÖÖ¾Ö¯ÖÏ´ÖãÖ ˆ‘Ö›ü ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ²ÖÖê»Öß ´ÖÖÖ¾Öß»Ö. ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü
ÃÖÓÃ£Öê−Öê ¤êü‰ú êú»Öê»μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸμÖêú ¾Öêôûß ×»Ö»ÖÖ¾Ö¯ÖÏ´ÖãÖ ˆ‘Ö›ü
×»Ö»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ²ÖÖê»Öß ´ÖÖÖ¾Öß»Ö. ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê−Öê ×¾ÖÎúßÃÖÖšüß ¤êü‰ú êú»Öê»ÖÖ úÖê™üÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ
•ÖÖ¤üÖ ²ÖÖê»Öß ¤êüÖÖ·μÖÖ»ÖÖ ×¾Öú»μÖÖ“Öê ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö,

(iv)

Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß−ÖÓŸÖ¸ü ŸμÖÖ“μÖÖ“Ö ¯Öã−ÆüÖ Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúßÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß ×¤ü»Öß •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö
‹úÖ ÆÓüÖÖ´ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬Ö»μÖÖ ¤êü¾ÖÖÖ ‘Öê¾ÖÖÖßÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß ×¤ü»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
μÖÖ´Öãôêû Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¼êü²ÖÖ•Öß ¸üÖêÖ»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö ŸμÖÖ“Ö¾Öêôûß ¯ÖÖμÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
úÖμÖÔÖ´ÖŸÖê−Öê ÆüÖê‡Ô»Ö.

(v)

ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖ¤üÖ ²ÖÖê»Öß ¤êüÖÖ·μÖÖ»ÖÖ ×¾ÖúμÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¯ÖÖμÖÖ“Öê ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ ¯ÖÏŸμÖÖ×¸üŸμÖÖ ŸμÖÖ»ÖÖ
×´ÖôûμÖÖ“μÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ¿ÖŒμÖ †ÖÆêü μÖÖ“Öß ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ −Ö¤üßÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖ ²ÖÖê»Öß ¯ÖŒúß
ú¸üμÖÖ¯Öæ¾Öá ú¸üß»Ö. •Ö¸ü ×¾ÖŸÖ¸üÖ ¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖß»Ö ´ÖμÖÖÔ¤üÖÓ´Öãôêû Æêü ¿ÖŒμÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×«üŸÖßμÖ
Îú´ÖÖÓúÖ“μÖÖ •ÖÖ¤üÖ ²ÖÖê»Öß ¤êüÖÖ·μÖÖ“ÖÖ μÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã μÖÖ ú¸üßŸÖÖ ÃÖã¨üÖ
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏŸμÖÖ ¯ÖÖÖß ×´ÖôûμÖÖÃÖÖšüß“μÖÖ †™üß“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿μÖú ¸üÖÆüß»Ö.

(vi)

²ÖÖê»Öß´Ö¬μÖê ×¾ÖúμÖÖŸÖ μÖêÖÖ·μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“Öß ‘Ö−Ö´Öß™ü¸ü´Ö¬Öß»Ö ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß −Ö¤üßÖÖê¸êü
†×³Öú¸üÖ ¤êü‡Ô»Ö. ¯ÖÖμÖÖ³ÖæŸÖ ´Öæ»μÖ Æêü ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ−Öê ¯ÖÏ¿Öã»ú †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»μÖÖ ¹ý.
¯ÖÏ×ŸÖ ‘Ö−Ö´Öß™ü¸ü μÖÖ ‘Ö−Ö´ÖÖ×¯ÖŸÖ ¯ÖÏ¿Öã»úÖÆæü−Ö ú´Öß −ÖÃÖ»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê.

(vii)

μÖ¿ÖÃ¾Öß ²ÖÖê»Öß¤üÖ¸üÖ−Öê ²ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö 50% ¸üŒú´Ö Æüß −Ö¤üßÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖÖú›êü ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö
³Ö¸ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸμÖÖ ¸üú´ÖêŸÖß»Ö 2% ¸üŒú´Ö ¯ÖÏ×ÎúμÖÖ ¿Öã»ú ´ÆüÖæ−Ö úÖ¯Öæ−Ö ‘Öê‰ú−Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ
¸üŒú´Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ×¤ü»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.

(viii)

−Ö¤üßÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖÖ−Öê †Ö¾Ö¿μÖú ŸμÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö êú»μÖÖ¾Ö¸ü
´ÆüÖ•Öê“Ö ÆÓüÖÖ´Ö ÃÖÓ¯Ö»μÖÖ¾Ö¸ü ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ¸üŒú´Ö ²ÖÖê»Öß¤üÖ¸üÖú›æü−Ö ‘Öê‰ú−Ö †¤üÖ êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
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(ix)

²ÖÖê»ÖßŸÖ ³ÖÖÖ ‘Öê‰ú ‡Û“”ûÖÖ¸üß ‹ÖÖ¤üß ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ •Ö¸ü ¯Öæ¾Öá“μÖÖ ¯ÖÏ¿Öã»úÖ“μÖÖ
†¤üÖμÖÖßÃÖÖšüß £Öú²ÖÖúß¤üÖ¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ŸμÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê−Öê ²ÖÖê»Öß´Ö¬μÖê ³ÖÖÖ
‘ÖêμÖÖ¯Öæ¾Öá £Öú²ÖÖúß ³Ö¸ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.

(x)

²ÖÖê»Öß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúμÖÖ ÃÖÓ¯Ö»μÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒú¤üÖ¸üßŸÖß»Ö Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß−Öê ²Ö¤ü»Ö»Öê»μÖÖ ¾Ö
¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ †ÖÖÖ¾ÖμÖÖ“μÖÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †−Öã–ÖêμÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒú¤üÖ¸üß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ −Ö¤üßÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖ ¤êü‡Ô»Ö. ŸμÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ
ŸμÖÖÓ“ÖÖ ØÃÖ“Ö−Ö †Ö¾ÖŸÖÔ−Ö úÖμÖÔÎú´Ö −Ö¤üßÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖÖ»ÖÖ úôû¾Öß»Ö.

(xi)

•μÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß ¯ÖÏ×ÎúμÖêŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ −ÖÃÖê»Ö ŸμÖÖÓ“μÖÖ
¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß¾Ö¸ü úÃÖ»ÖÖÆüß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß μÖÖ“Öß ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ −Ö¤üßÖÖê¸êü
†×³Öú¸üÖÖ−Öê μÖÖ Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß“μÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß´Ö¬μÖê êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.

(xii)

²ÖÖê»Öß¤üÖ¸üÖ»ÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ úÖê™üÖ ŸμÖÖ−Öê ¸ü²²Öß †£Ö¾ÖÖ ˆ−ÆüÖôûß †£Ö¾ÖÖ ¤üÖê−Æüß ÆÓüÖÖ´ÖÖŸÖ
†Ó¿ÖŸÖ„ ¾ÖÖ¯Ö¸üμÖÖÃÖ ´Öã³ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ˆ−ÆüÖôûß ÆÓüÖÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÖæ−Ö šêü¾Ö»Öê»μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ
¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖŸÖ ²ÖÖÂ¯Öß³Ö¾Ö−Ö ¾μÖμÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖê»Ö ¾Ö ŸÖÖê ²ÖÖê»Öß¤üÖ¸üÖ−Öê ÃÖÖêÃÖÖ¾ÖμÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.

(xiii)

ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †−Öã–ÖêμÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“μÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß¯Öîúß ¯ÖÏŸμÖÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“μÖÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖÃÖÖšüß
−Ö¤üßÖÖê¸êü †×³Öú¸üÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öêú›æü−Ö šüÖêú ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÏ¿Öã»ú †ÖúÖ¸êü»Ö.

(xiv)

¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüŒú¤üÖ¸üß“μÖÖ Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖêÖŸμÖÖ¤üß ¾ÖÖ¤üÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´Ö.•Ö.×−Ö.¯ÖÏÖ.
†×¬Ö×−ÖμÖ´ÖÖ“μÖÖ ú»Ö´Ö 22 −ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¾Ö¾ÖÖ¤ü ×−Ö¾ÖÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ·μÖÖú›æü−Ö
úÖμÖÔ¾ÖÖÆüß êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. ü ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›êü †¯Öß»Ö×¾ÖÂÖμÖú úÖ´ÖúÖ•Ö ¸üÖÆüß»Ö.
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