´ÖÆüÖ¸üÖÂÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ
†ÖÖ×¤ü¾ÖÖÃÖß ××¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
×¾Ö

†−ÖãÃÖæ×“ÖŸŸÖ •Ö´ÖÖŸŸÖß ¾Ö ‡ŸŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü
†
¯ ú ¾¾Ö−Ö ×−Ö¾ÖÖÖÃÖß
(¾Ö−ÖÆÆüŒúÖÓ“Ößß ´ÖÖ−μÖŸÖŸÖÖ) †×¬¬Ö×−ÖμÖ´Ö 2006 ¾Ö ×−ÖμÖ´´Ö 20088
ÃÖã¬ÖÖ¸ü
¬ ÖÖ ×−ÖμÖ´Ö 2012
2
( ÖÏ•Öß ¾Ö ´´Ö¸üÖšüß †Ö¾ÖéÖé¢Öß)
(‡Ó

†ÖÖ×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ
×
×¾Ö¾Ö³ÖÖÖ,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò
ÖÂ ü ¸üÖ•μÖ, −ÖÖ×¿Öú 422
4 002
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³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü
•ÖÖ•ÖÖŸÖß úÖµÖÔ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ
†×¬ÖÃÖæ“ÖÖÖ
Ö¾Öß ×¤ü»»Öß, 6 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 2012

•Öß. ‹ÃÖ. †Ö¸ü. 669(†) •µÖÖ †£Öá ³ÖÖ¸üŸÖ •ÖÖ•ÖÖŸÖß úÖµÖÔ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß †×¬ÖÃÖæ“ÖÖÖ Îú. •Öß‹ÃÖ†Ö¸ü
578 (’), ×¤ü. 19 •Öæ»Öî, 2012 µÖÖ“µÖÖ ŸµÖÖ“Ö ×¤üÖÖÓúÖ“µÖÖ, ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö, ³ÖÖÖ-¤üÖêÖ, ú»Ö´Ö 3, ¯ÖÖê™ü ú»Ö´Ö
(‹ú) «üÖ¸üê, †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß (¾ÖÖÆüŒú ´ÖÖµÖ ú¸üÖê) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2006
(2007 “ÖÖ 2) †¾ÖµÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß (¾ÖÖÆüŒú
´ÖÖµÖ ú¸üÖê) ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ×ÖµÖ´Ö, 2012 “ÖÖ ´ÖÃÖã¤üÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¹ýÖ ŸµÖÖ«üÖ¸êü ²ÖÖ¬ÖÖ ¯ÖÖê“ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
¾µÖŒŸÖàú›æüÖ ˆŒŸÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖê“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß •ÖÖŸÖêÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ, Æü¸üúŸÖß ¾Ö ÃÖæ“ÖÖÖ ´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
†Ö×Ö •µÖÖ†£Öá, ˆŒŸÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß •ÖÖŸÖê»ÖÖ 20 •Öã»Öî, 2012 ¸üÖê•Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ.
†Ö×Ö •µÖÖ†£Öá, ˆŒŸÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÃÖã¤üµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖêú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ Æü¸üúŸÖß
¾Ö ÃÖæ“ÖÖÖ, ëú¦üÖ«üÖ¸êü µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ×¸üŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖ†£Öá, †ÖŸÖÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß (¾ÖÖÆüŒú ´ÖÖµÖ ú¸üÖê) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö,
2006 (2007 “ÖÖ 2) µÖÖÓ“Öê ú»Ö´Ö 14, ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ¾Ö (2) «üÖ¸êü ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¹ýÖ, µÖÖ«üÖ¸êü ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß †ÖæÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß (¾ÖÖÆüŒú ´ÖÖµÖ ú¸üÖê) ×ÖµÖ´Ö
2008 µÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö ×ÖµÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêü, •ÖÃÖê,
1.

(1) µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓÖÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß (¾ÖÖÆüŒú ´ÖÖµÖ ú¸üÖê) ÃÖã¬ÖÖ¸ÖÖ
×ÖµÖ´Ö, 2012 †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê.
(2) ŸÖêü ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.

2.

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß (¾ÖÖÆüŒú ´ÖÖµÖ ú¸üÖê) ×ÖµÖ´Ö 2008 (µÖÖŸÖ µÖÖ¯Öãœêü
•µÖÖ“ÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö ×ÖµÖ´Ö †ÃÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.) µÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖ´Ö 2 “Öê ˆ¯Öü ×ÖµÖ´Ö (1) ´Ö¬µÖê(‹ú) ÖÓ›ü (Ö) “µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ÖÖ»Öß»Ö ÖÓÓ›Ö“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü ''(Ö) "ˆ¯Ö•Öß×¾Öêú“µÖÖ Ö·µÖÖÖã·µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 3 “µÖÖ
¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÆüŒúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ ú¹ýÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †£Ö¾ÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö•Öß×¾Öêú“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê †ÃÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö µÖÖ´Ö¬µÖê †¿ÖÖ ÆüŒúÖÓ“µÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö,ü †ÃÖÖ †ÖÆêü.''

(¤üÖêÖ) ÖÓ›ü (Ö) ÖÓŸÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö ÖÓ›ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö:-
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(Öú) "ÃÖÖ´Öæ×Æüú ÆüŒú" µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ, †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 3 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö 1 “µÖÖ ÖÓ›ü (Ö), ü(Ö),
(‘Ö), (’), (•Ö), (—Ö), (˜Ö), (™ü) †Ö×Öü (šü) µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖæ“Öß²Ö¬¤ü êú»Öê»Öê †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖÖ †ÖÆêü.
(ŸÖßÖ)

ÖÓ›ü (‘Ö) ‹ê¾Ö•Öß ÖÖ»Öß»Ö ÖÓ› ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Öü.
''(‘Ö) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 3 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü ú»Ö´Ö (1) “µÖÖ ÖÓ›ü (Ö) †¾ÖµÖê, "ÖÖîÖ
¾ÖÖÖêŸ¯ÖÖ¤üÖÖÓ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™üß" ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×¾ÖÎúß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ¾Ö¸ü ¾ÖîµÖÛŒŸÖú Øú¾ÖÖ
ÃÖÖ´Öã×Æüú ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖšü¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öê ´Öæ»µÖ¾Ö¬ÖÔÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öß
¾ÖÖÖê¡ÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ¾Ö ²ÖÖÆêü¸ü ÃÖ´Öã×“ÖŸÖ ¾ÖÖÆüŸÖãúß“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÖê †¿ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ŸÖß ÖÖêôûÖ ú¹ýÖ Øú¾ÖÖ ˆ¯Ö•Öß×¾ÖêúÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓ‘Ö
Øú¾ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¾ÖÎúß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÆüŸÖæú ú¸üµÖÖ“µÖÖ ÆüŒúÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Öü.''
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ (1) ×ÖµÖ´Ö 4 ¯ÖÖê™ü×ÖµÖ´Ö 1 ÖÓ›ü (’) †¾ÖµÖê Ö×šüŸÖ êú»Öê»Öß ÃÖ×´ÖŸÖß †£Ö¾ÖÖ
ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêÖê ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ¾µÖŒŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ«üÖ¸êü ÖÖîÖ ¾ÖÖÖêŸ¯ÖÖ¤üÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖãúßÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¯ÖÖ¸üÖ´ÖÖ
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö µÖêŸÖß»Ö ¾Ö ŸÖÖê ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
2)
¯ÖÖ¸üÖ´ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖê ¤êüµÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß×¾ÖÂÖµÖú †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü ÖÖîÖ
¾ÖÖÖêŸ¯ÖÖ¤üÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™üß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÆüŒú ×Ö²ÖÕ×¬ÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ ÃÖÓúÖê×“ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
3)
ÖÖîÖ ¾ÖÖÖêŸ¯ÖÖ¤üÖÖÓ“Öê ÃÖÓú»ÖÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê Ã¾ÖÖ×´ÖŸ¾Ö¬ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¿Öã»ú †£Ö¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÖúÖ¸ü µÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖ †ÃÖê»Ö.

3.

ˆŒŸÖü ×ÖµÖ´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×ÖµÖ´Ö 2 ÖÓŸÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö ×ÖµÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
2 ú. ¾ÖÖ›üß/¯ÖÖ›êü Øú¾ÖÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‹ú¡Ößú¸üÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖü ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸ê»Ö úß,
(ú) ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×ŸÖ“µÖÖ Æü§üßŸÖß»Ö ´ÖÆüÃÖã»Öß †£Ö¾ÖÖ ¾ÖÖÖÏÖ´Ö †×³Ö»ÖêÖÖÓ“ÖÖ †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú×¸üŸµÖÖ ³ÖÖÖ
ÖÖÆüßŸÖ †¿ÖÖ ¾ÖÖ›üß/¯ÖÖ›êü, ¾ÖÃŸµÖÖ, ÖÖë¤ü Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ †£Ö¾ÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß Øú¾ÖÖ ¾ÖÖÖÏÖ´Ö
ÖÖ¾Öê Øú¾ÖÖ ™üÖÓµÖÖ ÖÖ¾Öê µÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ß»Ö †Ö×Ö †¿Öß µÖÖ¤üß †¿ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÃŸµÖÖ, ¾ÖÖ›üß/¯ÖÖ›êü
Øú¾ÖÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß µÖÖÓ“Öß ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¹ýÖ ÃÖÓ´ÖŸÖü ú¹ýÖ ‘Öê‡Ô»Ö †Ö×Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ«üÖ¸êü ÃÖ¤ü¸ü
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖ£ÖÔ †¿ÖÖ ¾ÖÖ›üß/¯ÖÖ›êü, ¾ÖÃŸµÖÖ ÖÖ¾Ö ´ÆüÖæÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö †¿Öß µÖÖ¤üß
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ßü»Ö.
(Ö) ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß Æêü ÃÖ¬µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ
ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ¡Ö šü¸üÖ¾ÖÖ«üÖ¸êü ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö ÖÖ¾Ö ´ÆüÖæÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ›üµÖÖ/¯ÖÖ›êü †Ö×Ö ¾ÖÃŸµÖÖ
µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ¤üµÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ú¸üŸÖß»Ö †Ö×Ö ×¾Öª´ÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖê ÖÖ¾Ö ´ÆüÖæÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¹ýÖ Øú¾ÖÖ
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖß»Ö úÖµÖ¤üµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ŸµÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖß»Ö †Ö×Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ úÖÆüß
ÃÖæ“ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †¿ÖÖ µÖÖ¤üµÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ú¸ßü»Ö.
(Ö) †¿ÖÖ ¾ÖÖ›üµÖÖ/¯ÖÖ›üµÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÃŸµÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ¤üµÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ
×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÆüŒúÖÓÖÖ ²ÖÖ¬ÖÖ Ö †¿ÖÖ ¾ÖÖ›µÖÖ/¯ÖÖ›êü †Ö×Ö ¾ÖÃŸµÖÖ µÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê ¾Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÆüŒú ×Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
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4. ˆŒŸÖ ×ÖµÖ´Ö 3 ´Ö¬µÖê
(ú) ˆ¯Ö×ÖµÖ´Ö (1) ´Ö¬Öß»Ö “×ú´ÖÖÖ ‹ú-ŸÖéŸÖßµÖÖÓ¿Ö ÃÖ¤üÃµÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê †ÃÖŸÖß»Ö.” µÖÖ
¿Ö²¤üÖÓ‹ê¾Ö•Öß “×ú´ÖÖÖ ¤üÖêÖú-ŸÖéŸÖßµÖÖÓ¿Ö ÃÖ¤üÃµÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê †ÃÖŸÖß»Ö” µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ
µÖÖ¾ÖÖ.
(Ö) ˆ¯Ö×ÖµÖ´Ö (3) ÖÓŸÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö ˆ¯Ö×ÖµÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™üü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
“(4) †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß (¾ÖÖÆüŒú ´ÖÖµÖ ú¸üÖê) ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ×ÖµÖ´Ö, 2012
†Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÖµÖ êú»Öê»Öê ¾ÖÖÆüŒú Øú¾ÖÖ ÃÖã¹ý êú»Öê»µÖÖ ¤üÖ¾µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö›üŸÖÖôûÖß“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü
¾ÖÖÆüŒú ÃÖ×´ÖŸÖß ¯ÖãÆüÖ Ö¾µÖÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ”
5. ˆŒŸÖ ×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖ´Ö 4 ´Ö¬µÖê :(‹ú) ÖÓ›ü (’) ÖÓŸÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö ÖÓ›ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
''(“Ö) †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß µÖÖÓ“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß †¿ÖÖ
ÃÖÖ´Öæ×Æüú ¾ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¾Ö ÃÖ´ÖÃÖ´ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Öæ×Æüú ¾ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ
ú¸üµÖÖ“Öß ¾Ö ×ŸÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ·µÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖæ´Ö µÖÖê•ÖÖÖ
Øú¾ÖÖ “ÖÖ»Öæ µÖÖê•ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †¿ÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öê, ÃÖ×´ÖŸÖß»ÖÖ
ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™êü»Ö †¿ÖÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»ÖÖÓ×Ö¿Öß ‹ú¡Ößú¸üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÖÓ›ü (’) ÖÖ»Öß Ö×šüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡Öú ¾Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê.''
(”û) ¾ÖÖÆüŸÖæú ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ, ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÎúß¯ÖÖÃÖæÖ“Öê ˆŸ¯Ö®Ö Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö
ú¸üµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ×ÖÖÔµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüÖê.
(¤üÖêÖ) ˆ¯Ö×ÖµÖ´Ö (2) ‹ê¾Ö•Öß ÖÖ»Öß»Ö ˆ¯Ö×ÖµÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö:-

“(2) ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“µÖÖ ²Öîšüúß“Öß ÖÖ¯ÖæŸÖá ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖÓµÖê“µÖÖ †¬µÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ÖÃÖŸÖß»Ö
‡ŸÖŒµÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖÓµÖêÖê ÆüÖê‡Ô»Ö ¯Ö¸ÓüŸÖæ, ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ×ú´ÖÖÖ ‹ú-ŸÖéŸÖßµÖÖÓ¿Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
†ÃÖŸÖß»Ö.
¯Ö¸ÓüŸÖæ †ÖÖÖß †ÃÖê úß, •Öê£Öê ¾ÖÖÆüŒúÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖêÖŸÖêÆüß ×ÖÖÔµÖ ÃÖÓ´ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ
×ú´ÖÖÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ ™üŒêú ‡ŸÖŒµÖÖ ¾ÖÖÆüŒúÖÓ“Öß ´ÖÖÖÖß ú¸üÖÖ¸êü ¤üÖ¾Öê¤üÖ¸ü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ
†ÃÖŸÖß»Ö.
¯Ö¸ÓüŸÖæ †ÃÖêÆüß úß, †ÃÖê ×ÖÖÔµÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †Ö×Ö ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖü ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ
²ÖÆæü´ÖŸÖÖÖê ÃÖÓ´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
6.

ˆŒŸÖü ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖ´Ö 6 ´Ö¬Öß»Ö ÖÓ›ü (šü) ‹ê¾Ö•Öß ÖÖ»Öß»Ö ÖÓ›ü ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
"(šü) µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö ‹ú (Ö´ÖãÖÖ ú, Ö †Ö×Ö Ö) ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ¤üÖ¾µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ¯Ö¡Öê ¤üÖ¾Öê¤üÖ¸üÖÓÖÖ
ÃÖÆü•Ö †Ö×Ö ×¾ÖÖÖ´Öæ»µÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
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7.

ˆŒŸÖü ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖ´Ö 8 ´Ö¬µÖê
(‹ú) ÖÓ›ü (”û) ´Ö¬µÖê "†Ö×Ö" ÆÖ ¿Ö²¤ü ¾ÖÖôûµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(¤üÖêÖ) ÖÓ›ü (•Ö) ´Ö¬µÖê ¿Öê¾Ö™üß "†Ö×Ö" ÆüÖ ¿Ö²¤ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(ŸÖßÖ) ÖÓ›ü (•Ö) ÖÓŸÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö ÖÓ›ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
"(—Ö) µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö-“ÖÖ¸ü ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ¾ÖµÖê ÃÖÖ´Öã×Æüú
¾ÖÖÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ÆüŒú ¾Ö ´ÖÖ»Öúß ÆüŒú µÖÖÓ“µÖÖ †×³Ö»ÖêÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê»ÖÖ Øú¾ÖÖ
ú»Ö´Ö 3 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö 1 “µÖÖ ÖÓ›ü (šü) †¾ÖµÖê •µÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ»ÖÖ ÃÖÖ´Öæ×Æüú ¾ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ÆüŒú ¤êüµÖÖÃÖ
´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü †¿ÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öß ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö."

8.

ˆŒŸÖü ×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖ´Ö 10 ´Ö¬µÖê
(‹ú) ÖÓ›ü (Ö) ‹ê¾Ö•Öß ÖÖ»Öß»Ö ÖÓ›ü ¤üÖÖ»Öü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
"(Ö) ¾ÖÖÆüŒú ´ÖÖµÖ ú¸üÖê, ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ú¸üÖê †Ö×Ö ŸÖê ×Ö×ÆüŸÖ ú¸üÖê µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ÎúµÖê“Öê ÃÖÓ×ÖµÖ¡ÖÓÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 3 ´Ö×ÆüµÖÖŸÖæéÖ ×ú´ÖÖÖ ‹ú¤üÖ ²Öîšüú ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, Öê¡ÖßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üü
†Ö×Ö ×Ö¸üÖú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö-¯ÖÖ“Ö »ÖÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ¤üÖ¾µÖÖÓ“Öß
ÛÃ£ÖŸÖß, µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ †¾ÖµÖê ´ÖÖµÖ êú»Öê»µÖÖ ¤üÖ¾µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö, ŸµÖÖ¯Öîúß úÖêÖŸÖê ±êú™üÖôûµÖÖŸÖ †Ö»Öß
†ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê úÖ¸üÖê †Ö×Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ ¤üÖ¾µÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ëú¦üÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ
×ŸÖ´ÖÖÆüß †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö."
(¤üÖêÖ) ÖÓ›ü (’) ÖÓŸÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö ÖÓ›ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
"(“Ö) ú»Ö´Ö 3 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) “µÖÖ ÖÓ›ü (›ü) †Ö×Ö ú»Ö´Ö 4 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (8) ´Ö¬Öß»Ö
ŸÖ¸üŸÖã¤üà“µÖÖ †Öã¯ÖÖ»ÖÖÖ“Öê ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü¯ÖÖê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.''

9.

ˆŒŸÖü ×ÖµÖ´ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×ÖµÖ´Ö 11, ˆ¯Ö×ÖµÖ´Ö (4) ´Ö¬Öß»Ö "Ö´ÖãÖÖ Ö ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖ´Öã×Æüú ¾ÖÖÆüŒú" µÖÖ
´Ö•Öãú¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ''Ö´ÖãÖÖ Ö ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖ´Öã×Æüú ¾ÖÖÆüŒú †Ö×Ö Ö´ÖãÖÖ Ö ´Ö¬Öß»Ö ú»Ö´Ö 3 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö
(1) “µÖÖ ÖÓ›ü (—Ö) †¾ÖµÖê ÃÖÖ´Öæ×Æüú ÃÖÓ¯Ö¢Öß¾Ö¸üß»Ö ÆüŒú" ÆüÖ ´Ö•Öæú¸ü ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

10.

ˆŒŸÖü ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖ´Ö 12 “µÖÖ ÖÓ›ü (’) ÖÓŸÖ¸ü ˆ¯Ö×ÖµÖ´Ö (‹ú) ´Ö¬µÖêü ÖÖ»Öß»Ö ÖÓ›ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(“Ö) •µÖêÂšü ÖÖÖ×¸üú •µÖÖÓÖÖ †¿ÖÖ ÃÖß´ÖÖ †Ö×Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ “ÖÖÓÖ»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖÆêü †¿ÖÖ •µÖêÂšü
¾µÖŒŸÖàÃÖÆü ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ ÃÖÖ´Öæ×Æüú ¾ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ ÃÖß´ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
ú¸µÖÖŸÖ µÖêüŸÖß»Ö.
(”û) †ÖêôûÖæ µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖß´ÖÖ ×“ÖÆüÖÓÃÖÆü ÃÖÖ´Öæ×Æüú ¾ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ÖúÖ¿ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö
×ÖµÖ´Ö 13 “µÖÖ ˆ¯Ö×ÖµÖ´Ö 2 ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ÃÖ²Öôû ¯Öã¸üÖ¾µÖÖÓ«üÖ¸êü †Ö×Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü †ÃÖê ÃÖÖ´Öã×Æüú ¾ÖÖ
ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¤üÖ¾Öê ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ ²ÖÆãü´ÖŸÖÖÖê šü¸üÖ¾Ö ÃÖÓ´ÖŸÖ ú¹ýÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ : ÃÖÖ´Öæ×Æüú ¾ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ÃÖß´ÖÖÓúÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ¬µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Öî¬Ö
ÃÖß´ÖÖ ¸üÖÖß¾Ö ¾ÖÖ, ÃÖÓ¸ü×ÖŸÖ ¾ÖÖ, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆªÖÖê †Ö×Ö †³ÖµÖÖ¸üµÖê µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê †Ö×Ö †¿ÖÖ
ÃÖß´ÖÖÓúÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖãÆüÖ“µÖÖ ÃÖÖ´Öæ×Æüú ¾ÖÖÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü, ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ †Ö×Ö ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖÓÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
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11.

ˆŒŸÖü ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖ´Ö 12 ÖÓŸÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö ×ÖµÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
''12 ú. ¾ÖÖÆüŒú ¤üÖ¾Öê ´ÖÖµÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ : (1) ¾ÖÖÆüŒú ÃÖ×´ÖŸÖßú›æüÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓüŸÖ¸ü
¾ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸üß ¤üÖ¾µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ¤ü¸ü´µÖÖÖ †Ö×Ö ¯Öã¸üÖ¾µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö›üŸÖÖôûÖß
¤ü¸ü´µÖÖÖ ŸµÖÖ×šüúÖÖß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆŸÖß»Ö †Ö×Ö úÖµÖÔ¾Öé¢ÖÖ¾Ö¸ ŸµÖÖÓ“Öê ¯Ö¤üÖÖ´Ö, ×¤üÖÖÓú ¾Ö †×³Ö¯ÖÏÖµÖ
†ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÃÖÆü Ã¾ÖÖÖ¸üß ú¸üŸÖß»Ö.''
(2) ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêÖê ´ÖÖµÖ êú»Öê»µÖÖ ¤üÖ¾µÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖÖê, Öê¡ÖßµÖ ¯Ö›üŸÖÖôûÖß
¤ü¸ü´µÖÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê †ÃÖÖ †ÖÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ †ÃÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß«üÖ¸êü, •µÖÖ×šüúÖÖß
†ÖÖê¯Ö ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ×šüúÖÖ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öêú›êü ¯ÖãÖ¯ÖÔ›üŸÖÖôûÖßÃÖÖšüß ¯ÖãÆüÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
†Ö×Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßÖê ¯ÖãÆüÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüµÖÖŸÖ úÃÖæ¸ü êú»µÖÖÃÖ Öê¡ÖßµÖ
¯Ö›üŸÖÖôûÖß²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö ¸üÖÆüß»Ö.
(3) ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêÖêü ¤üÖ¾µÖÖÓ´Ö¬µÖê ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö †£Ö¾ÖÖ ŸÖê ±êú™üÖôûµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ ÃŸÖ¸üßµÖ
ÃÖ×´ÖŸÖß«üÖ¸êü ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ †ÖÏê×ÂÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¤üÖ¾µÖÖÓ´Ö¬µÖê ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ ŸÖê
±êú™üÖôûµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÃÖ, ¤üÖ¾µÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Øú¾ÖÖ ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ êú»µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖß
†ÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ †£Ö¾ÖÖ ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ, µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †£Ö¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖßú›êü ¤üÖ¤ü
´ÖÖÖÖê ¿ÖŒµÖ ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖ¾Öê¤üÖ¸üÖÃÖ ¾µÖŒŸÖß¿Ö: ÃÖÖšü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“µÖÖ †ÖŸÖ, •ÖÖê ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ
ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Öê“”ûÖ×ÖÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖœü×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤üÖ¾Öê¤üÖ¸üÖÃÖ úôû×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö.
(4) †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•µÖ×³Öú¸üÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÃÖ †ÖÖê¯Ö
‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖêü µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ ÃŸÖ¸ßµÖü ÃÖ×´ÖŸÖß †£Ö¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸ßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß¯Öãœêü †×¯Ö»Ö
¤üÖÖ»Ö ú¸üß»Ö, ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖ¾Öê¤üÖ¸üÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê ‹êæÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü (ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×³Öú¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß“ÖÖ
†Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ, †ÃÖ»µÖÖÃÖ) ÃÖ×´ÖŸÖß ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×ÖÖÔµÖ ¤êü‡Ô»Ö.
(5) ²ÖÖ×¬ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¤üÖ¾µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖßÆüß ²ÖÖ²Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ•Ö¾Öß ÃÖÓ¬Öß
×¤ü»µÖÖÖê¸üß•Ö ŸµÖÖ“Öê †×¯Ö»Ö ×ÖúÖ»Öß úÖœüŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(6) ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ †£Ö¾ÖÖ ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ †¯ÖæÖÔ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¤ü¿ÖÔÖß •ÖÖÃŸÖß“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü †ÃÖê †Öœüôû»µÖÖÃÖ ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †£Ö¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †¿ÖÖ
¤üÖ¾µÖÖŸÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖ‹ê¾Ö•Öß Øú¾ÖÖ ŸÖÖê ±êú™üÖôûµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ¤üÖ¾ÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öêú›êü ¯ÖãÖÙ¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ ¯ÖÖšü¾Öß»Ö.
(7) ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê †Ö×Ö ¯Öã¸üÖ¾µÖÖÓÃÖÆ ¤üÖ¾µÖÖ“Ößü ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üÖÖ¸üÖ •ÖÖê šü¸üÖ¾Ö ÃÖÓ´ÖŸÖ
êú»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖÖê †Ö×Ö ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ ÃŸÖ¸ßµÖü ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ±êú¸ü²Ö¤ü»ÖÖÓÃÖÆü †£Ö¾ÖÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»ÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖµÖ´Ö êú»ÖÖ
†ÃÖê»Ö ´ÖÖ¡Ö ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸ßµÖü ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ´ÖÖµÖ êú»ÖÖ ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏú¸üÖß, ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸ßµÖü ÃÖ×´ÖŸÖß µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß
ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ Øú¾ÖÖ ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ ÃŸÖ¸ßµÖü ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß Ö Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü úÖ¸üÖê
»ÖêÖß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ÖÖë¤ü¾Öß»Ö †×ÖÖ ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸ßµÖü ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖ ÃÖ¤ü¸ü úÖ¸üÖÖÓÃÖÆü †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ‹ú ¯ÖÏŸÖ
µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ ¤üÖ¾Öê¤üÖ¸ü Øú¾ÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü µÖÖÓÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êü‡Ô»Ö.
(8) ú»Ö´Ö 3 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) “µÖÖ ÖÓ›ü (ú) †¾ÖµÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ úÃÖµÖÖú×¸üŸÖÖ“Öê ¾ÖÖÆüŒú Æêü ¿ÖêŸÖß ¯Öæ¸üú ²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
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¾ÖÖ•Ö×´ÖÖàÃÖÆü •ÖÃÖê, •ÖÖÖ¾Ö¸êü šêü¾ÖÖê, ˆ±úÖÖÖê †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ¯ÖÖß ¯Ö¿“ÖÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß, “ÖÎúß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê
¯Ö›üßú, —ÖÖ›ü ×¯Öêú †Ö×Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÓ“Öß ÃÖÖšü¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»µÖÖ úÖ»Ö´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö.
(9) µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö ¤üÖêÖ, ŸÖßÖ ¾Ö “ÖÖ¸ü ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüŒú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß
†Ö×Ö ´ÖÖ»Öúß ÆüŒú ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ´ÖÆüÃÖæ»Ö †Ö×Ö ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ †¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸êü ×Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ•Ö×´ÖÖà“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ÖúÖ¿ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ß»Ö †Ö×Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¾ÖÖÆüŒú ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †×³Ö»ÖêÖê †ªµÖÖ¾ÖŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê úÖ»Ö´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ Øú¾ÖÖ 3 ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“µÖÖ †ÖŸÖ, µÖÖ¯Öîúß •Öê †ÖÖê¤ü¸ü
†ÃÖê»Ö, ŸµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ´Ö¬µÖê µÖ£ÖÖÛÃ£Ö×ŸÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö †Ö×Ö ¾ÖÖ †×³Ö»ÖêÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üŸÖß»Ö.
(10) ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß Øú¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ, •µÖÖ´Ö¬µÖê
ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“Öê ×ÖÖÔµÖ Øú¾ÖÖ ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃŸÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß µÖÖÓ´Ö¬µÖê ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö †£Ö¾ÖÖ ±êú™üÖôûÖê
µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Ö¿Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †£Ö¾ÖÖ µÖ£ÖÖÛÃ£ÖŸÖß ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ±êú™üÖôûµÖÖ“Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü úÖ¸üÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß
†ÃÖŸÖß»Ö.
¯Ö¸ÓüŸÖæ, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤üÖ¾µÖÖÓ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üÖê †£Ö¾ÖÖ ŸÖê ±êú™üÖôûÖê Æêü êú¾Öôû úÖÆüß ŸÖÖÓ×¡Öú †£Ö¾ÖÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖÖŸ´Öú úÖ¸üÖÖÓÃÖÖšüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖæ,ü †ÖÖÖß †ÃÖê úß, ŸÖÖ»ÖãúÖ †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ ¾ÖÖ ²Öß™ü †£Ö¾ÖÖ ¯Ö×¸üÖê¡Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö
úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ (ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖÆüŒú ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖÖê›æüÖ) †£Ö¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÁÖêÖßŸÖß»Ö
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÃÖ ¾ÖÖÆüŒúÖ¾Ö¸üß»Ö úÖêÖŸÖêÆüß ¤üÖ¾Öê Ã¾ÖßúÖ¸üÖê †£Ö¾ÖÖ ÖÖúÖ¸üÖê, ŸµÖÖŸÖ
±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê Øú¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤üÖ¾µÖÖ¾Ö¸ü ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüßŸÖ.
(11) ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †£Ö¾ÖÖ ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¤üÖ¾µÖÖÓ¾Ö¸ü ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖÖÓÖÖ ×ÖµÖ´Ö 13
´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü êú»Öê»Öê ¯Öã¸üÖ¾Öê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‡Ô»Ö †Ö×Ö ¤üÖ¾µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
¯ÖÏúÖ¸üÖ“µÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ : 1. ¤Óü›üÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ, †×ŸÖÎú´ÖÖ êú»Öê»µÖÖ µÖÖ¤üµÖÖ, ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö, ¾ÖÖ
•Ö´ÖÖ²ÖÓ¤üß †Æü¾ÖÖ»Ö †Ö×Ö ŸÖ¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸“Öß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê, ´ÖÖ ŸÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ¾ÖÖÖê †ÖêôûÖ»Öß •ÖÖÖÖ¸üß
†ÃÖÖê ¯Öæ¾Öá“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê´Öãôêû †£Ö¾ÖÖ ŸÖß ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ, ŸÖß úÖêÖŸÖêÆüß ¤üÖ¾Öê
ÖÖúÖ¸üµÖÖ“Öê ‹ú´Öê¾Ö úÖ¸üÖ †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
2.
ˆ¯ÖÖÏÆüÖ¾Ö¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Öê †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖÓÖÖ
¯Öæ¸üú ¸üÖÆüß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
12Ö. ÃÖÖ´Öã×Æüú ¾ÖÖÆüŒú ¤üÖ¾Öê ´ÖÖµÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ : - (1) ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¾ÖÖÆüŒú
úÖµÖ¤üµÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 3 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö 1 “µÖÖ ÖÓ›ü (’) ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÔÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß´Ö¬Öß»Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †ÃÖã¸ü×ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ÃÖ´ÖãÆüÖÓ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ µÖÖ“Öß ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¸ßü»Ö úß,
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †ÃÖã¸ü×ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ÃÖ´ÖãÆüÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×¾Ö×Ö´ÖµÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“Öê
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¾ÖÃÖ×ŸÖÃ£ÖÖÖÖÓ“Öê †×¬ÖúÖ¸üß ×´ÖôûÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖê ¤üÖ¾Öê Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖÓ“Öê †Ã£ÖÖµÖß Ã¾Ö¹ý¯Ö
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ •Öê£Öê †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÃ£ÖÖÖÖÓ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓú×¸üŸÖÖ“Öê ¤üÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê¯Öãœêü ÃÖÖ¤ü¸ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
2)
×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ú»Ö´Ö 3 “µÖÖ ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (‹ú) “µÖÖ ÖÓ›ü (‘Ö) ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÔÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
Öã¸êü “ÖÖ¸üÖÖ¸üÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖ, ×±ú¸üÃŸÖê †Ö×Ö ³Ö™üŒµÖÖ ÃÖ´ÖãÆüÖÓ“Öê ¤üÖ¾Öê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê¯Öãœêü ÃÖÖ¤ü¸ü ÆüÖêÖê ÃÖãú¸ü
ú¸êü»Ö.
3)
×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖ“Öß ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¸êü»Ö úß, ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ¾ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖà“Öê ú»Ö´Ö 3 “µÖÖ
¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) “µÖÖ ÖÓ›ü (—Ö) ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ´Öã×Æüú ¾ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ÃÖÓ¸ÖÖ, ¯ÖãÖ×Ö´ÖÖÔÖ Øú¾ÖÖ
ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ, •Öê ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú×¸üŸµÖÖ ÃÖÓ¸ÖÖ †Ö×Ö
ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖê ¤üÖ¾Öê ´ÖÖµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ÆüŒú ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
4)
‹ÖÖ¤üµÖÖ ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖÖ´Öã×Æüú ¾ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖ“Öê ÆüŒú ´ÖÖµÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüßŸÖ ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓ“Öß úÖ¸üÖê ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓú›æüÖ Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
5)
ú»Ö´Ö 3 “µÖÖ ÖÓ›ü (•Ö) ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÖÖÖ¾Öê, †×³Ö»Öê×ÖŸÖ êú»Öê»Öß ÖÃÖê»Ö †¿Öß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ
¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸üÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖÖôûÖ, †Ö¸üÖêµÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×šüúÖÖê µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö
³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆ¯ÖµÖÖêÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ·µÖÖ •Ö×´ÖÖßÃÖÆü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öß •Ö×´ÖÖß, µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö.
12.

ˆŒŸÖü ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖ´Ö 13 “µÖÖ ˆ¯Ö×ÖµÖ´Ö (2) ´Ö¬µÖê
(‹ú) "ÃÖÖ´Öæ×Æüú ¾ÖÖÆüŒú" µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß "ÃÖÖ´Öæ×Æüú ¾ÖÖÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖ'' †ÃÖê ¿Ö²¤ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö."
(¤üÖêÖ) ÖÓ›ü (Ö) ÖÓŸÖ¸ ¯Öãœüß»Ö ÖÓ›üÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖê †ÃÖêê(‘Ö) ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×³Ö»ÖêÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓ¸ü×ÖŸÖ ¾ÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÖê“Ö¸ü Øú¾ÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
•Ö´ÖßÖ, ×ÖÃŸÖÖ¸üß ¾ÖÖ, µÖÖÃÖÖ¸üÖê ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¸üÖÖß¾Ö ¾ÖÖÖ“Öê †ÃÖê ¯Öæ¾Öá“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ
(’) ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¿ÖêŸÖß“Öß ¯Öæ¾Öá“Öß Øú¾ÖÖ ÃÖ¬µÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ.

13.

ˆŒŸÖ ×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖ´Ö 15 ÖÓŸÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö ×ÖµÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê,
"16. ¾ÖÖÆüŒú ¤üÖ¾Öê ¬ÖÖ¸üúÖÓÖÖ ¤üÖ¾Öê ´ÖÓ•Öæ¸üß ÖÓŸÖ¸ü“Öê ÃÖÆüÖµµÖ †Ö×Ö ÃÖÆüµÖÖêÖ."

¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß µÖÖÓ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖÖ, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ, ´ÖÆüÃÖæ»Ö, ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖ,
¯ÖÓµÖÖ“ÖŸÖß ¸üÖ•Ö †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓ“Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ µÖÖ ÖÖêÂ™üà“Öß ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¸êü»Ö úß, ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖ •Ö´ÖßÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸ü, •Ö´ÖßÖß“Öß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ Ö´ÖŸÖÖ, ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ˆ¯Ö•Öß×¾Öêú¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÆü µÖÖ †¿ÖÖ
¤üÖ¾Öê¤üÖ¸üÖÓÖÖ †Ö×Ö •µÖÖÓ“Öê ÆüŒú µÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö×Ö ×Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ, †¿ÖÖ
ÃÖ´ÖæÆüÖÓÖÖ, ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.''
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14.

ÃÖ¤ü¸ü ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö-‹ú ´Ö¬µÖê Ö´ÖãÖÖ Ö ÖÓŸÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö Ö´ÖãÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ, ŸÖÖê
†ÃÖÖÖ´ÖãÖÖ - Ö
ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ¾ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖ ÆüŒúÖÃÖÖšüß ¤üÖ¾µÖÖ“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ
(†×¬Ö×ÖµÖ´Ö ú»Ö´Ö 3(1) (—Ö) †Ö×Ö ×ÖµÖ´Ö 11 (1) †Ö×Ö 4(ú) ¯ÖÆüÖ)
1. ÖÖ¾Ö/ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ :
2. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ :
3. ŸÖÆüÃÖß»Ö/ŸÖÖ»ÖãúÖ :
4. ×•Ö»ÆüÖ :
5. ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê (†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß / ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß
¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ¤üÃµÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏ¯Ö¡Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖ¾Öê.)
¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß / ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß µÖÖÓ“Öß £ÖÖê›üß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖßÆüß
¤üÖ¾ÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸êü¿Öß †ÖÆêü.
†Ö´Æüß, ÖÖ»Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß ú¸üÖÖ¸üê µÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“Öê ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß †ÃÖÖ šü¸üÖ¾Ö ú¸üŸÖÖê úß, ÖÖ»Öß Ö´Öæ¤ü †Ö×Ö
ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ ÖúÖ¿ÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öê Öê¡Ö Æêü †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖÖ´Öã×Æüú ¾ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“Öê †ÖÆêü, •µÖÖ¾Ö¸ü †Ö´Æüß ú»Ö´Ö
3(1) (—Ö) ÖãÃÖÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖÆüŒúÖÓÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ú¸ßüüŸÖ †ÖÆÖêŸÖ.
(ÃÖÖ´Öã×Æüú ¾ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ ÖúÖ¿ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ, •µÖÖ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖÖ, ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú Øú¾ÖÖ
¹ýœüß•ÖµÖ ÃÖß´ÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖß»Ö ³Öæ×´Ö ×“ÖÆü Øú¾ÖÖ Öã¸üÖÖß ÃÖ´ÖæÆüÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ãú¸üÖÖÓ“ÖÖ ÆÓüÖÖ´Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü •Öê
ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ´ÖæÆüÖÃÖ ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú×¸üŸµÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ, †Ö×Ö •Öê ŸÖê ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú×¸üŸµÖÖ ÃÖÓ¸ü×ÖŸÖ,
¯ÖãÖÙ•Ö×¾ÖŸÖ, ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖß´ÖÖ ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ÃÖß´ÖÖÓ¿Öß ×´ÖôûŸµÖÖ
•ÖãôûŸµÖÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ÖÖÆüß µÖÖ“Ößü éú¯ÖµÖÖ ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.)
6. ÖÃÖ¸üÖ/úÖ ÃÖÓµÖÖ (ÃÖÓµÖÖÓÖÖ) úÖÆüß †ÃÖ»µÖÖÃÖ †Ö×Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÃÖ»µÖÖÃÖ :
7. ÃÖß´ÖÖÓÖÖ »ÖÖÖæÖ †ÃÖ»Öê»Öß ÖÖ¾Öê :
(i)
(ii)
(iii)
(µÖÖ´Ö¬µÖê ‡ŸÖ¸ü úÖÆüß ÖÖ¾ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖ †Ö×Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü
êú»Öß •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê.)
8. ¯ÖãÂ™ß¤üÖÖ»Ö ¯Öã¸üÖ¾µÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ( éú¯ÖµÖÖ ×ÖµÖ´Ö 13 ¯ÖÆüÖ)
¤üÖ¾Öê¤üÖ¸ü (¤üÖ¾Öê¤üÖ¸üÖÓ) “ÖÖ / “Öê Ã¾ÖÖÖ¸üß / †ÓÖšüÖ :
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15.

ÃÖ¤ü¸ü ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö-ŸÖßÖ ÖÓŸÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê, ŸÖÖê †ÃÖÖ•ÖÖê›ü¯Ö¡Ö -“ÖÖ¸ü
ÃÖÖ´Öæ×Æüú ¾ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“Öê ÆüŒú¯Ö¡Ö
(×ÖµÖ´Ö 8 (—Ö) ¯ÖÆüÖ)
1. ÖÖ¾Ö/ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ :
2. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ :
3. ŸÖÆüÃÖßü»Ö/ŸÖÖ»ÖãúÖ :
4. ×•Ö»ÆüÖ :
5. †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß/‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß : †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ÃÖ´ÖæÆü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú
¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖãÆü / ¤üÖêÆüß
6. ¯ÖÏ´ÖãÖ ³Öæ×´Ö ×“ÖÆüÖÖê †Ö×Ö ÖÃÖ¸üÖ / úÖ Îú´ÖÖÓúÖÃÖÆü ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ÃÖß´ÖÖÓÃÖÆü ÃÖß´ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ.
ˆŒŸÖü Öê¡ÖÖŸÖ µÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖÓÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 3 ¯ÖÖê™üú»Ö´Ö (1) ÖÓ›ü (—Ö) ÖãÃÖÖ¸ü ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß
µÖÖ (ÖÖ¾Ö Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾Öê) ÃÖÖ´Öæ×Æüú ¾ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖ“Öê •µÖÖ“Öê ŸÖê ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú×¸üŸµÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ †Ö×Ö ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸ßüŸÖ
†ÖÆêü ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓ¸üÖÖ, ¯ÖãÖÙ•Ö¾ÖÖ, ¯Ö×¸ü¸üÖÖ †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú †ÃÖê»Ö.
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ¾ÖÖ×Ö¾ÖÖÃÖß (¾ÖÖÆüŒú ´ÖÖµÖ ú¸üÖê) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ¾Ö ŸµÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ
ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öê ×ÖµÖ´Ö µÖÖ ´Ö¬Öß»Ö †™üß ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü †™üß µÖÖ ÆüŒúÖÓ¾Ö¸ü »ÖÖ¤üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
†Ö´Æüß ÖÖ»Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß ú¸üÖÖ¸üê, ¿ÖÖÃÖÖÖüÃÖÖšüß †Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ Ö´Öæ¤ü ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ/ÃÖ´ÖãÆü
(ÃÖ´ÖæÆüÖÓÖÖ) ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ÆüŒú¯Ö¡ÖÖ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü ÃÖÖ´Öæ×Æüú ¾ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“Öê ÆüŒú (ÖÖ¾Ö Ö´Öæ¤ü
êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †×ÖÖ Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü¯ÖµÖÕŸÖ, ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ, Öê¡ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ¯Öîúß •Öê »ÖÖÖæ †ÃÖê»Ö ŸÖê)
¤êüÖê ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú×¸üŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ.
(×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¾ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß /ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú)

×•Ö»ÆüÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß

(×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß/ˆ¯Ö†ÖµÖãŒŸÖ)
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•ÖÖê›ü¯Ö¡Ö - ¯ÖÖ“Ö
¡Öî´ÖÖ×ÃÖú †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ¹ý¯Ö
(×ÖµÖ´Ö 10 (Ö) ¯ÖÆüÖ)
1.
2.
ú)

Ö)

Ö)
‘Ö)
’)
“Ö)

¸üÖ•µÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
¤üÖ¾µÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß
¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÆüŒú
• ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»Öê»Öê
• Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»Öê
• †´ÖÖµÖ êú»Öê»Öê
• ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ
• †´ÖÖµÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß úÖ¸üÖê, ˆ¤üÖÆü¸üÖÖÃÖÆü
• ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖŸ´Öú ˆ¯ÖÖµÖ
• ‡ŸÖ¸ü ×Ö¸üßÖÖê
• ¾ÖÖ Öê¡ÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß (ÆêüŒ™ü¸ü ´Ö¬µÖê)
• †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 3(1) (ú) †¾ÖµÖê ¾ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö
†×³Ö»ÖêÖÖŸÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ÖÖë¤üß ú¸üµÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß (ÆêüŒ™ü¸ü ´Ö¬µÖê)
ÃÖÖ´Öã×Æüú ¾ÖÖÆüŒú
• ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»Öê»Öê
• Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»Öê
• †´ÖÖµÖ êú»Öê»Öê
• ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ
• ¾ÖÖ Öê¡ÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß (ÆêüŒ™ü¸ü ´Ö¬µÖê)
• †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 3(1) (Ö) ŸÖê 3(1) (šü) †¾ÖµÖê ¾ÖÖ
†Ö×Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×³Ö»ÖêÖÖŸÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ÖÖë¤üß ú¸üµÖÖ“Öß
ÛÃ£ÖŸÖß (ÆêüŒ™ü¸ü ´Ö¬µÖê)
• †´ÖÖµÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ˆ¤üÖÆü¸üÖÖÃÖÆü
• ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖŸ´Öú ˆ¯ÖÖµÖ
• ‡ŸÖ¸ü ×Ö¸üßÖÖê
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ êú»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ´Öæ×Æüú ¾ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
†Ö×Ö úÖêÖÖ«üÖ¸êü
“ÖÖÓÖ»µÖÖ ˆ»»ÖêÖÖßµÖ ²ÖÖ²Öß (úÖÆüß †ÃÖ»µÖÖÃÖü)
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 3(2) †¾ÖµÖê Öã»Öê êú»Öê»Öê Öê¡Ö
‡ŸÖ¸ü úÖÆüß ¿Öê¸êü

†¬µÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß
¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üßµÖ ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß
×™ü¯Ö : ´Öæôû ×ÖµÖ´Ö, ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö, †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ³ÖÖÖ ¤üÖêÖ, ÖÓ›ü 3 ˆ¯ÖÖÓ›ü (‹ú) ´Ö¬µÖê Îú. •Öß. ‹ÃÖ. †Ö¸ü. 1(‡Ô)
×¤ü. 1 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 2008 «üÖ¸êü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.

