´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ú»µÖÖ Ö ×¾Ö³ÖÖÖ
†.Îú.

4.

µÖÖê•Ö−Öê“Öê −ÖÖ¾Ö
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ú»µÖÖ Ö ×¾Ö³ÖÖÖ
Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ †−Öã¤üÖ×−ÖŸÖ ¾ÖÃŸÖßÖéÆüÖÓ−ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖú
†−Öã¤üÖ−Ö
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ / ´Öã»Öà“µÖÖ †−Öã¤üÖ×−ÖŸÖ ¾ÖÃŸÖßÖéÆüÖÓ“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ (×¾ÖÃŸÖÖ¸ü) ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
†−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü (ëú¦ü ¯Öã¸üÃéúŸÖ)
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ×¿Ö3ÖÖ¿ÖËã»ú ¾Ö ¯Ö×¸ü3ÖÖ¿Öã»ú ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üÖê (¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö
´ÖÖ¬µÖ×´Öú)
´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿ÖúÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß

5.

‡µÖ¢ÖÖ 5 ¾Öß 7 ¾Öß ´Ö¬µÖê ×¿ÖúÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ´Öò™Òüßú¯Öæ¾ÖÔ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß

6.

†Ã¾Ö“”û ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ´Öò™Òüßú¯Öæ¾ÖÔ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß

7.

†ÖîªÖê×Öú ¯ÖÏ×¿Ö3ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ×¾ÖªÖ¾ÖêŸÖ−Ö ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üÖê

8.

´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ´Öã»Öê ¾Ö ´Öã»Öß ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ †Ö×Ö †Ù£Öú¥üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖàÃÖÖšüß
¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾ÖÃŸÖßÖéÆü ˆ‘Ö›üÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯Ö¸üß3ÖÖ ú¸üÖê
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ²ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖú †−Öã¤üÖ−Ö

1.
2.
3.

9.

10. †ÖÓŸÖ¸ü•ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü−Ö¯Ö¸ü †Ù£Öú ÃÖÆüÖµµÖ
11. ¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖÃŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
12. ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÖéÆü ×−Ö´ÖÖÔÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖ³Ö ¤êüÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ
13. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¾Ö¸üß»Ö Ö¾ÖŸÖß ”û¯¯Ö¸êü ²Ö¤ü»Öæ−Ö ´ÖîÖ»ÖÖê¸üß úÖî»Öê †£Ö¾ÖÖ
×™ü−Ö ¯Ö¡Öê ¬ÖÖ»ÖÖê
14. ¿ÖÖÃÖúßµÖ ²ÖÆãüˆ§êü¿ÖßµÖ †¯ÖÓÖ ÃÖ×´ÖÁÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ
15. †¯ÖÓÖÖÃÖÖšüß †ÖµÖ.™üß.†ÖµÖ. ¯ÖÏ×¿Ö3ÖÖ ëú¦ü
16. ¾Öé¬¤üÖÁÖ´ÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê †−Öã¤üÖ−Ö
17. ´ÖÖŸÖÖêÁÖß ¾Öé¬¤üÖÁÖ´Ö
18. †Ó¬Ö, ´Ö×ŸÖ´ÖÓ¤ü, ´Öãú²Ö×¬Ö¸ü, †ÛÃ£Ö¾µÖÓÖ, ²ÖÆãü×¾Öú»ÖÖÓÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖôûÖ
19. †¯ÖÓÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß
20. ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß
21. ²Öß•Ö ³ÖÓÖ›ü¾Ö»Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ

22. †¯ÖÓÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖ»»ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ëú¦ü
23. †¯ÖÓÖ ¾µÖÜŒŸÖ−ÖÖ Ö¸ü•Öê−ÖãÃÖÖ¸ü éú×¡Ö´Ö ÃÖÖ¬ÖÖê, †¾ÖµÖ¾Ö, ŸÖß−Ö“ÖÖúß ÃÖÖµÖú»Öß, ÁÖ¾ÖÖµÖÓ¡Öê, “ÖÂ´Öê
¤êüµÖÖ“Öß ¸üÖ•µÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ
24. †¯ÖÓÖÖÓ“Öê †Ù£Öú ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö-†¯ÖÓÖÖÓ−ÖÖ ˆªÖêÖ ¬ÖÓ¤üµÖÖÓÃÖÖšüß †Ù£Öú ÃÖÆüÖµµÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ
25. ¯ÖãÖÔŸÖ: †Ó¬Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ™êü¯Ö¸êüúÖò›Ôü¸ü ¾Ö òúÃÖê™ËüÃÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ
26. ‡µÖ¢ÖÖ 8 ¾Öß ŸÖê 10 ¾Öß ´Ö¬µÖê ×¿ÖúÖÖ·µÖÖ †−Öã.•ÖÖŸÖß / •Ö´ÖÖŸÖß / ×¾Ö. •ÖÖŸÖß / ³Ö™üŒµÖÖ
•Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ´Öã»Öà−ÖÖ ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ
27. †¯ÖÓÖ ¾µÖÜŒŸÖ−ÖÖ †ÖêôûVÖ¯Ö¡Ö ¤êüÖê
28. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †−Öã.•ÖÖŸÖß / •Ö´ÖÖŸÖß / ×¾Ö. •ÖÖŸÖß / ³Ö. •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ−ÖÖ †Öê»ÖßŸÖÖÓ“Öê
×¾Ö×Æü¸üß¾Ö¸ü ¾Öß•Ö¯ÖÓ¯Ö ²ÖÃÖ×¾ÖÖê
29. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †−Öã.•ÖÖŸÖß / •Ö´ÖÖŸÖß / ×¾Ö. •ÖÖŸÖß / ³Ö. •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ−ÖÖ 100 ™üŒêú
†−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö “ÖÖú•ÖÖê›üß ¯Öã¸ü×¾ÖÖê
30. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †−Öã.•ÖÖŸÖß / •Ö´ÖÖŸÖß / ×¾Ö. •ÖÖŸÖß / ³Ö. •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ
ÃÖÓÖÖúÖ“Öê ¯ÖÏ×¿Ö3ÖÖ
31. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ †−Öã. •ÖÖŸÖß / •Ö´ÖÖŸÖß / ×¾Ö. •ÖÖŸÖß / ³Ö. •ÖÖŸÖß“µÖÖ Ã¡Öß ¯Öã¹ýÂÖÖÓ−ÖÖ 100 ™üŒêú †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ×¿Ö¾Ö−ÖµÖÓ¡Ö ¯Öã¸ü×¾ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ
32. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ¾ÖÃŸÖßŸÖ 100 ™üŒêú †−Öã¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü Ã™Òüß™ü ™üµÖæ²Ö»ÖÖ‡Ô™ü ¯Öã¸ü×¾ÖÖê
33. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ VÖÖ¤üß ¾Ö ÖÏÖ´ÖÖêªÖêÖ ´ÖÓ›üôû ×•Ö»ÆüÖ ˆªÖêÖ ëú¦ü VÖÖ¤üß ÖÏÖ´ÖÖêªÖêÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
34. ´ÖÖÙ•Ö−Ö ´Ö−Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ

