
´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü  ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  --  22000055  ÛÛ−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((��úú))  
¯̄ÖÖÖÖ êê»»ÖÖßßÃÃÖÖ  ††¬¬ÖÖßß��ÖÖ��úú  ššüüÖÖ  ÖÖêê   ÷÷ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖßß  ÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  »»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ��ÖÖ êê��úú››üüßß»»ÖÖ  ••ÖÖŸŸÖÖ−−ÖÖ  ��úú¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ††××³³ÖÖ»»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ““ÖÖßß  µµÖÖÖÖ¤¤üüßß..  

††..��ÎÎ úú..  ŸŸÖÖ×× ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖ»»ÖÖ  ••ÖÖŸŸÖÖ−−ÖÖ  ��úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß  
11  ÃÃ££ÖÖÖÖµµÖÖßß  ††ÖÖ¤¤êê¿¿ÖÖ  −−ÖÖÃÃŸŸÖÖßß    ��úúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý ¯̄ÖÖßß  
22  ��ëë úú¦¦üü  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  //  ¸̧üü ÖÖ••µµÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖ ããŸŸÖÖ  ��êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ    ��úúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý ¯̄ÖÖßß  
33  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üü““ÖÖ êê   ††÷÷ÖÖ ÏÏ ßß ´́ÖÖ    55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  
44  ³³ÖÖ××¾¾ÖÖÂÂµµÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔÆÆ üü  ××−−ÖÖ¬¬ÖÖßß““ÖÖßß  ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ææ ¸̧üü ßß    33  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  
55  ††ÓÓ¤¤üüÖÖ••ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úúÖÖ ÓÓ ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖßß““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÆÆüüÖÖ¸̧üü    11  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  
66  ††ÓÓ¤¤üüÖÖ••ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úúßßµµÖÖ  ††−−ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ÷÷ÖÖ11ÖÖßß    11  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  
77  ††ÖÖ��úúÛÛÃÃ´́ÖÖ��úú  ��ÖÖ““ÖÖ ÔÔ   ¾¾ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ¤¤êê üüµµÖÖ��êê úú  ,,−−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü¾¾ÖÖÆÆüüµµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ11ÖÖ��êê úú    55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     
88  ÃÃ££ÖÖÖÖµµÖÖßß  ††÷÷ÖÖ ÏÏ ßß ´́ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ��úú¤¤ÔÔ üü     55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     
99  ³³ÖÖ××¾¾ÖÖÂÂµµÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔÆÆ üü  ××−−ÖÖ¬¬ÖÖßß  ††÷÷ÖÖ ÏÏ ßß ´́ÖÖ  ††ÖÖ××11ÖÖ  ¸̧üüŒŒ��úú´́ÖÖ  ��úúÖÖœœüü11µµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ××²²ÖÖ»»ÖÖÖÖÃÃÖÖÆÆüü  ��úúÖÖ÷÷ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  66  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  
1100  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  ††÷÷ÖÖ ÏÏ ßß ´́ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖŸŸÖÖ±±ìì úú  ¯̄ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖ ããŸŸÖÖ  ��êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��êê úú  ¾¾ÖÖ  ××−−ÖÖ11ÖÖ ÔÔµµÖÖ    55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  
1111  ††ÓÓ¤¤üüÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úúßßµµÖÖ  ††−−ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ−−ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã−−ÖÖ ÔÔ ××¾¾ÖÖ××−−ÖÖµµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖßß  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��êê úú  ¾¾ÖÖ  

××−−ÖÖ11ÖÖ ÔÔµµÖÖ    
33  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     

1122  ¯̄ÖÖÖÖ êê»»ÖÖßßÃÃÖÖ  ´́ÖÖÆÆüüÖÖÃÃÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ��úú  ��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü11µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êê11ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  ××−−ÖÖ¸̧üü ßß��ÖÖ11ÖÖ êê     55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     
1133  µµÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ¤¤üüßß´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ××¾¾ÖÖÂÂššüü  −−ÖÖÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖßß××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ��úú  ��úú´́ÖÖßß  ´́ÖÖÆÆüüŸŸ¾¾ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  

¯̄ÖÖ ÏÏ��úú¸̧üü11ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ��úúßß11ÖÖ ÔÔ   ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÆÆüüÖÖ¸̧üü    
22  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     

1144  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  ††−−ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ−−ÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ��úú    55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     
1155  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ¤¤êê üüµµÖÖ��êê úú    3300  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     
1166  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ»»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ��úú››ææ üü−−ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖÛÛÃÃ££ÖÖŸŸÖÖ  ��êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ††ÖÖ��ÖÖ êê ¯̄ÖÖÖÖ ÓÓ ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ    55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  
1177  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖßß¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ//  ˆ̂¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ−−ÖÖ  ††ÖÖ××11ÖÖ  ††ÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü11ÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖßß  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ    55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  
1188  ¹¹ýý÷÷11ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖßß  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ    2255  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  
1199  ´́ÖÖ ãã¦¦üüÖÖ ÓÓ��úú−−ÖÖ  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““µµÖÖÖÖ  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü¾¾ÖÖÆÆüüµµÖÖÖÖ    55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     
2200  ´́ÖÖ ãã¦¦üüÖÖ ÓÓ��úú  ´́ÖÖÖÖ÷÷ÖÖ11ÖÖßß  ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÆÆüüÖÖ¸̧üü    11  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì    
2211  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖßß²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖßß  ××¾¾ÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü11ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê     55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     
2222  ¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ³³ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  ¤¤êê üüµµÖÖ��êê úú  ¾¾ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÆÆüüÖÖ¸̧üü    33  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  
2233  ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖ  ±±úúÖÖ‡‡ÔÔ»»ÖÖ  55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  
2244  ××−−ÖÖ¬¬ÖÖßß““ÖÖßß  ““ÖÖ êê��úú  ¯̄ÖÖ ããÃÃŸŸÖÖ��êê úú    33  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     
2255  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖ  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ��úúßß¤¤ÔÔ üü     2200  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     
2266  ÃÃ££ÖÖÖÖµµÖÖßß  ††÷÷ÖÖ ÏÏ ßß ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ��úúßß¤¤ÔÔ üü     2200  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     
2277  ××¾¾ÖÖ¤¤üüµµÖÖ ææŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ææ ¸̧üü¾¾ÖÖššüüÖÖ  ××²²ÖÖ»»ÖÖ êê    11  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ÔÔ    
2288  ××��ÎÎ úú››üüÖÖ  ××−−ÖÖ¬¬ÖÖßß  »»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ    33  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  
2299  ¯̄ÖÖÖÖ êê»»ÖÖßßÃÃÖÖ  ��úú»»µµÖÖÖÖ11ÖÖ  ××−−ÖÖ¬¬ÖÖßß  »»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ    33  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     
3300  ²²ÖÖ òò11››üü  ××−−ÖÖ¬¬ÖÖßß  »»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ    33  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     
3311  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ»»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ¯̄ÖÖÖÖ»»ÖÖ,,  ¯̄ÖÖÖÖ êê»»ÖÖßßÃÃÖÖ  ´́ÖÖÆÆüüÖÖÃÃÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ��úú  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ êê»»ÖÖßßÃÃÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ××−−ÖÖ¸̧üü ßß��ÖÖ��úú  µµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  

ŸŸÖÖ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ11ÖÖßß  ××™™üü ¯̄¯̄ÖÖ11µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  »»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ  ××™™üü ¯̄ÖÖ11µµÖÖÖÖ    
77  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     

3322  ¯̄ÖÖÖÖ êê»»ÖÖßßÃÃÖÖ  ššüüÖÖ11ÖÖ êê   ��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ��úú››êê üü   ¯̄ÖÖÖÖššüü××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ¸̧üü��úú´́ÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  ––ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ  ((��òò úú¿¿ÖÖ  ´́ÖÖ êê ´́ÖÖÖÖ êê))    22  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì  
3333  ‘‘ÖÖ¸̧üü²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ11ÖÖßß  ††÷÷ÖÖ ÏÏ ßß ´́ÖÖ  ‡‡ŸŸµµÖÖÖÖ¤¤üüßß  ††÷÷ÖÖ ÏÏ ßß ´́ÖÖÖÖ ÓÓÃÃÖÖÖÖššüüßß  ÷÷ÖÖÆÆüüÖÖ11ÖÖ¾¾ÖÖ™™üü  ��úú¸̧üü ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ††÷÷ÖÖ ÏÏ ßß ´́ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  

¯̄ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ±±êê úú››üü  ÆÆüüÖÖ êê‡‡ ÔÔ ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔŸŸÖÖ    
11  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     

††÷÷ÖÖ ÏÏ ßß ´́ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ±±êê úú››üü  
ÆÆüü ÖÖ êê‡‡ ÔÔ ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  ŸŸÖÖ êê   



ÃÃÖÖ ãã ¸̧üü ××��ÖÖŸŸÖÖ  ššêê üü ¾¾ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê   
††ÖÖ××11ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   11  

¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔŸŸÖÖ    
3344  ¤¤ãã üüµµµµÖÖ´́ÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  ††÷÷ÖÖ ÏÏ ßß ´́ÖÖ  ¤¤êê üü11ÖÖ êê     55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     
3355  ××−−ÖÖ¬¬ÖÖßß““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ããÃÃŸŸÖÖ��úú    55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì     

  
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ šüÖ�Öê ÷ÖÏÖ´Öß�Ö µÖê£Öß»Ö †ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ¿ÖÖ�ÖêŸÖß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖ“Öß µÖÖ¤üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ³ÖÖ÷Ö 2 ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü �Îú.15 ×−ÖµÖ´Ö �Îú.262 †−¾ÖµÖê 
 

†.�Îú. ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö •ÖŸÖ−Ö �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 

1 ¯ÖÏ×¿Ö�Ö	ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö �úÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 
2 ´ÖÖ.¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯Ö¤ü�ú/¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯Ö¤ü�ú ‡.ÃÖÆü ¯ÖÏ¤üÖ−Ö 

�ú¸ü	µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ×−ÖµÖ´Ö 
�úÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

3 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 20 ¾ÖÂÖì 
4 ²Ö×�ÖÃÖê ¾Ö ÃÖ−´ÖÖ−Ö×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 5 ¾ÖÂÖì 
5 ´ÖÆüÖ´ÖÖ÷ÖÔ ÃÖã̧ ü�ÖÖ/¸üÖ•µÖ ¸üÖ�Öß¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ²Ö»ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ ÃÖÓ�úß	ÖÔ 

¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 
3 ¾ÖÂÖì 

6 ¯ÖÏ×¿Ö�Ö	ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÃÖÓ�úß	ÖÔ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 3 ¾ÖÂÖì 
 
 

¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¾Ö −ÖÖë¤ü�Öß ¿ÖÖ�ÖÖ 

´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 2005 �ú»Ö´Ö 4 (1) 

†.�ÎÓú. ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö •ÖŸÖ−Ö �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 
1 Ã£ÖÖµÖß †Ö¤êü¿Ö ®ÖÃŸÖß  ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

2 Ûëú¦ü ¿ÖÖÃÖ®Ö / ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ¯ÖÏÃÖéŸÖ Ûêú»Öê»Öê †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

3 †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ×®ÖµÖ´Ö ¾Ö †®¾ÖµÖÖ£ÖÔ ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

4 ¾ÖÖÙÂÖÛú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

5 ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ •ÖÖÝÖê“µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

6 ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü“ÖÖ ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

7 ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß / ×®Ö¸üßõÖÞÖÖ²ÖÖ²ÖÖŸÖ“Öß ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛêú ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

8 ´ÖÆüÖ»ÖêÜÖÖÛúÖ¸üÖÓÛú›üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛêú ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

9 ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß / ×»Ö¯ÖßÛú ÃÖÓ¾ÖÝÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÓÜµÖÖ²Öôû ¾Ö ´ÖÓ•Öã¸üß²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ 
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 

ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

10 ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö / †®¾ÖµÖÖ£ÖÔ †Ö×ÞÖ ÛúÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ®Ö 
×®ÖÞÖÔµÖ ¾Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛúÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 

ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

11 ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤ü•ÖÖÔÓ“µÖÖ †×¬ÖÛúÖ·µÖÖÓ“Öß •µÖêÂšüŸÖÖÃÖæ“Öß, ŸÖÃÖê“Ö ×»Ö×¯ÖÛú¾ÖÝÖáµÖÖÓ“Öß 
•µÖêÂšüŸÖÖÃÖæ“Öß 

ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 



12 ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤ü•ÖÖÔÓ“µÖÖ †×¬ÖÛúÖ·µÖÖÓ“Öß •µÖêÂšüŸÖÖÃÖæ“Öß, ŸÖÃÖê“Ö ×»Ö×¯ÖÛú¾ÖÝÖáµÖÖÓ“Öß 
•µÖêÂšüŸÖÖÃÖæ“Öß 

ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

13 ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆü®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ÜÖ ȩ̂ü¤üß, ¯Ö¤ü×®ÖÙ´ÖŸÖß †Ö×ÞÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ 
´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ×®ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß 

ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

14 ®Ö¾µÖÖ®Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞµÖÖ“Öß ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤æü¸üõÖê¡ÖÖ“Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß †£Ö¾ÖÖ 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê / ¤æü¸üõÖê¡Ö ¸ü§ü Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 

ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

15 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ûú»µÖÖÞÖÛúÖ¸üß ˆ¯ÖÛÎú´ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

16 ¤æü¸ü¬¾Ö®Öß ²ÖÃÖ×¾ÖÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

17 ¯Ö¤ü×®ÖÙ´ÖŸÖß / ÁÖêÞÖß¾ÖÖœü/ †Ã£ÖÖµÖß ¯Ö¤üÖÓ®ÖÖ ´Öã¤üŸÖ¾ÖÖœü ‘ÖêÞÖê / †Ã£ÖÖµÖß 
¯Ö¤üÖÓ“Öê Ã£ÖÖµÖßÛú¸üÞÖ Ûú¸üÞÖê / ¯Öã®Ö Ô̧ü“Ö®ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ‡.®ÖÃŸÖß 

ÛúÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß 

18 ×»Ö×¯ÖÛú¾ÖÝÖáµÖÖÓ“Öß ÝÖî¸üÆü•Öê¸üß ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Öê 2 ¾ÖÂÖì 

19 »ÖêÜÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖÓ×ÛúÞÖÔ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 3 ¾ÖÂÖì 

20 ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÞÖÔ ¾ÖÃŸÖæÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö ´ÖÖÝÖÞÖß 5 ¾ÖÂÖì 

21 ¿ÖÃ¡Öê-¤üÖ¹ýÝÖÖêôûÖ µÖÖÓ“Öß ´ÖÖÝÖÞÖß †Ö×ÞÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 5 ¾ÖÂÖì 

22 ¿ÖÃ¡Öê-¤üÖ¹ýÝÖÖêôûÖ µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ×ÛúÞÖÔ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 1 ¾ÖÂÖì 

23 ¯ÖãÃŸÖÛúÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ®ÖÖë¤ü¾ÖÆüß 1 ¾ÖÂÖì 

24 ÝÖÖîÞÖ ¾Ö ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê (¯ÖæÞÖÔ —ÖÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü) 10 ¾ÖÂÖì 

25 ×Ûú¸üÛúÖêôû ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö / ›üÖÝÖ›æü•Öß×¾ÖÂÖµÖß 3 ¾ÖÂÖì 

26 ‡´ÖÖ¸üŸÖß / ÜÖÖê»µÖÖ ³ÖÖ›êü ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü ¤êüÞµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß (Ûú¸üÖ¸üÖ®ÖÓŸÖ¸ü) 3 ¾ÖÂÖì 

27 ȩ̂ü»¾Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß ȩ̂ü»¾Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
†ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 

10 ¾ÖÂÖì 

28 ®Öî×´Ö¢ÖßÛú ¸ü•ÖÖ ®ÖÖë¤ü¾ÖÆüß ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê 1 ¾ÖÂÖì 

29 ÛúÖ¯Ö›ü ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“Öß ´ÖÖÝÖÞÖß ¾Ö ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 5 ¾ÖÂÖì 

30 ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ×¿Ö¯ÖÖµÖÖÓ®ÖÖ ÝÖÞÖ¾ÖêÂÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ 5¾ÖÂÖì 

31 Æü•Öê¸üß¯Ö™ü ¾Ö Æü•Öê¸üß †Æü¾ÖÖ»Ö 2 ¾ÖÂÖì 

32 •Ö›üÃÖÓÝÖÏÆü ¾ÖÃŸÖãÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¾ÖÖÙÂÖÛú †Æü¾ÖÖ»Ö ¾Ö µÖÖ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ 
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 

1 ¾ÖÂÖì 

33 •Ö›üÃÖÓÝÖÏÆü ¾ÖÃŸÖãÓ“Öß ÛúÖ»Ö²ÖÖÊŸÖÖ 5 ¾ÖÂÖì 

34 •Ö›üÃÖÓÝÖÏÆü ¾ÖÃŸÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¯Ö×¸üõÖê¡ÖÖÛú›æ®Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖÙÂÖÛú 
¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Öê 

1 ¾ÖÂÖì 

35 •ÖÖ¾ÖÛú ¯ÖãÃŸÖÛú 2 ¾ÖÂÖì 

36 ×»Ö×¯ÖÛú¾ÖÝÖáµÖÖÓ“Öß ×®ÖµÖãŒŸÖß / ®Öê´ÖÞÖæÛú / ²Ö¤ü»Öß / ¯Ö¤üÖê®®ÖŸÖß 
‡.†ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 

5¾ÖÂÖì 

37 ×»Ö×¯ÖÛú¾ÖÝÖáµÖÖÓ“Öß ¸ü•ÖÖ ´ÖÓ•Öã¸üß 1 ¾ÖÂÖì 

38 ×»Ö×¯ÖÛú¾ÖÝÖáµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö¸üßõÖÖ 5 ¾ÖÂÖì 



39 ×»Ö×¯ÖÛú¾ÖÝÖáµÖÖÓ®ÖÖ ¯Ö¸üßõÖêŸÖæ®Ö ÃÖæ™ü ×´Öôû×¾ÖÞµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 30 ¾ÖÂÖì 

40 ´ÖãŸÖ¾ÖÖœüß ß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †•ÖÔ 3 ¾ÖÂÖì 

41 ³Ö×¾ÖÂµÖ ×®Ö¾ÖÖÔÆü×®Ö¬Öß, †®ÖãÛÓú¯ÖÖ ×®Ö¬Öß ‡.²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 5 ¾ÖÂÖì 

42 †Ö¾ÖÛú ®ÖÖë¤ü¾ÖÊÖ 30 ¾ÖÂÖì 

43 ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆü®Ö ¾Ö ¾ÖÖÆü®ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÃÖÓÛúßÞÖÔ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 2 ¾ÖÂÖì 

44 ´Öã¦üÖÓÛú®Ö²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ®ÖÖë¤ü¾ÖÊÖ 5 ¾ÖÂÖì 

45 ´Öã¦üÖÓÛú ´ÖÖÝÖÞÖß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 1 ¾ÖÂÖÔ 
46 ×¾Ö×ÆüŸÖ ¯ÖÏ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ´ÖÖÝÖÞÖß 1 ¾ÖÂÖÔ 
47 »ÖêÜÖ®Ö ÃÖÖ´ÖãÝÖÏß“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ®ÖÖë¤ü¾ÖÆüß 5 ¾ÖÂÖì 
48 ²Öê›ü¶Ö ¾Ö ŸÖŸÃÖ´Ö ¾ÖÃŸÖãÓ“ÖÖ ¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ 5 ¾ÖÂÖì 
49 ÃÖê¾ÖÖ×®Ö¾Öé¢Öß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Öê 5 ¾ÖÂÖì 
50 ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÃÖÓÛúßÞÖÔ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 3 ¾ÖÂÖì 
51 ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÃÖÓÛúßÞÖÔ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 3 ¾ÖÂÖì 
52 Ûú»µÖÖÞÖÛúÖ¸üß µÖÖê•Ö®ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖÓÛúßÞÖÔ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 3 ¾ÖÂÖì 
53 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÞÖê ×®ÖÙ´ÖŸÖß/Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ/¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸/¯Ö¤ü×®ÖÙ´ÖŸÖß Ûú¸üÞÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ®ÖÃŸÖß 

(¿ÖÖÃÖ®Ö ´ÖÖ®µÖŸÖê®ÖÓŸÖ¸ü) 
2 ¾ÖÂÖì 

54 ×»Ö×¯ÖÛú¾ÖÝÖáµÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ¯ÖãÃŸÖÛú / ÃÖê¾ÖÖ¯Ö™ü 30 ¾ÖÂÖì 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ šüÖ�Öê ÷ÖÏÖ´Öß�Ö µÖê£Öß»Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ “ÖÖî�ú¿Öß ¿ÖÖ�ÖêŸÖß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ  
¤üÃ•Ö‹ê¾Ö•ÖÖ“Öß µÖÖ¤üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ³ÖÖ÷Ö 2 ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü �Îú.15 ×ÖµÖ´Ö �Îú.262 †¾ÖµÖê 
 

†.�Îú. ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö •ÖŸÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 
1) ²Ö›üŸÖ±úá ¯Ö¤üÖ¾Ö−ÖŸÖß ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ ¾Ö ¤Óü›ü ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß †×¯Ö»Ö 5 ¾ÖÂÖÔ 
2) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ-µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß 2 ¾ÖÂÖÔ 
3) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ �ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö ²Ö›üŸÖ±úá²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¯ÖÏ�ú¸ü	Öê 5 ¾ÖÂÖÔ 
4) ×¿Ö�ÖÖ×¾ÖÂÖµÖ�ú ×−ÖµÖŸÖ�úÖ»Öß�ú †Æü¾ÖÖ»Ö 3 ¾ÖÂÖÔ 

 


