(†) ¾ÖÖôæû ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ×Ö¤ìü¿Ö, †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá
µÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ šêüêú¤üÖ¸üÖÖê ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖã¸üÖÖ ´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü (security features) “ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ†™üß ´ÖÖµÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ×»Ö»ÖÖ¾Ö ¬ÖÖ¸üúÖÓÃÖ ŸÖÃÖê 100 ¹ý.“µÖÖ Ã¾ÖÖÙ“ÖŸÖ Ã™òü´¯Ö¾Ö¸ü ¿Ö¯Ö£Ö¯Ö¡Ö ¤üÖÖ»Ö êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö
×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯Öãœüß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
1) ¾ÖÖôæû Ö™üÖÃÖÖšüß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †¯ÖÃÖê™ü ¯ÖÏÖ‡ÔÃÖ (ÆüÖŸÖ“Öß ×ú´ÖÓŸÖß) ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ²ÖÖê»ÖßÖê ‡Ô ×Ö×¾Ö¤üÖ ³Ö¹ýÖ ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
2) ‡Ô ×Ö×¾Ö¤üÖ / ‡Ô †ÖòŒ¿ÖÖ «üÖ¸êü ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÖê»Öß“µÖÖ ¸üú´ÖÖ ÆüÖŸÖ“µÖÖ ×ú´ÖÓŸÖß¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †ÖµÖãŒŸÖÖÓ“µÖÖ
×Ö¤ìü¿ÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ŸµÖÖ ¾ÖÖôæû Ö™üÖ“ÖÖ 10 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÓÖŸÖ ±êú¸ü×»Ö»ÖÖ¾Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
3) ‡Ô- ×Ö×¾Ö¤üÖ ³Ö¹ý ‡Û“”ûÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ 1/4 †ÖÖ´ÖŸÖ ¸üŒú´Ö Æüß ×Ö¾Öß¤üÖ ³Ö¸üŸÖÖÖÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ (Online) ¯Ö¬¤üŸ ÖßÖê ³Ö¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö. •µÖÖ
²ÖÖê»Öß¤üÖ¸üÖ“Öß ˆ““ÖŸŸÖ´Ö ‡Ô ×Ö×¾Ö¤üÖ ‡Ô †ÖòŒ¿ÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ÛÃ¾ÖúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.. •µÖÖ ²ÖÖê»Öß¤ü Ö¸üÖÓ“Öß ×Ö×¾Ö¤üÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÖ´ÖŸÖ
¸üú´ÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †ÖòÖ »ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ‡Ô -×Ö×¾Ö¤üÖ ³Ö¸üŸÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ²ÖÑú †ÖúÖˆÓ™ü ´Ö¬µÖê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ (Online) •Ö´ÖÖ êú»Öß
•ÖÖ‡Ô»Ö.
4) ‡Ô ×Ö×¾Ö¤üÖ/ ‡Ô †ÖòŒ¿ÖÖ «üÖ¸êü ×»Ö»ÖÖ¾Ö ‘µÖÖ¾ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû Ã£ÖôûÖŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ ¾ÖÖôæûÃ ÖÖšüÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ÖÖÆüß. ¾ÖÖÆüŸÖæúßÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÃŸÖê
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ Øú¾ÖÖ ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¹ýÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖ“Öß ¸üÖ×Æü»Ö.ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ²Ö§»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖÎúÖ¸üß“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¾ÖÖôæû ¾ÖÖÆüŸÖæúßÃÖÖšüß ±úŒŸÖ ‹úÖ“Ö ¸üÃŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö.
5) ‡Ô ×Ö×¾Ö¤Ö / ‡Ô-×»Ö»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖì““Ö ²ÖÖê»Öß“ÖÖ ¤êüúÖ¸ü Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÖúÖ¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ †¯Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö.
6) ‡Ô ×Ö×¾Ö¤Ö / ‡Ô-×»Ö»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖì““Ö ²ÖÖê»Öß Ã¾ÖßúÖ¸ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ü¾Ö 1/4 ¸üŒú´Ö ³Ö¸ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ‡Ô ×Ö×¾Ö¤êüÖãÃÖÖ¸ü ˆ¾ÖÔ¸üß ŸÖ ¸üŒú´Ö ³Ö¸üµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü
†ÃÖ»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ Æü´Öß“Öê ¤üÖµÖßŸ¾Ö Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖ-µÖÖ ¤üÖêÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖÆü ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üú Ã¾ÖÖ“ÖÖÔÖê Ö¸êü¤üß êú»Öê»µÖÖ ¹ý¯ÖµÖê 100/- ‡ŸÖŒµÖÖ ¸üú´Öê“µÖÖ ´Öã¦üÖÓúßŸÖ
(Ã™òü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü) úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü Ÿ¾Ö¸üßŸÖ ú¸üÖ¸üÖÖ´ÖÖ ú¹ýÖ ¤êü‡Ô»Ö. †ÃÖê ú¸üÖ¸ü¯Ö¡Ö ú¹ýÖ Ö ×¤ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÖê ³Ö¸ü»Öê»Öß 1/4 ¸üŒú´Ö •Ö¯ŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû Ö™üÖ“ÖÖ ±êú¸ü×»Ö»ÖÖ¾Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ú¸üÖ¸ü¯Ö¡Ö Ö êú»µÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖ
ÆüÖêÖÖ-µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖãúÃÖÖÖß“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¿ÖÖÃÖÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö ¸üú´Öê¯Öîúß ¾Ö¸üß»Ö †.Îú. 3 ¯ÖÏ´ÖÖÖê ³Ö¸ü»Öê»Öß ¸üŒú´Ö
¾Ö•ÖÖ •ÖÖŸÖÖ ×¿Ö»»Öú ¸üÖÆüß»Ö»Öêß 75%¸üŒú´Ö ÃÖ¾ÖÖì““Ö ‡Ô ×Ö×¾Ö¤üÖ / ‡Ô-×»Ö»ÖÖ¾Ö ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ‹ú ¸üú´Öß ³Ö¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö.
×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÓÖê ×¿Ö»»Öú ¸üÖÆüß»Öê»Öß 75 % ¸üŒú´Ö ³Ö¸ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¾Ö ú¸üÖ¸ü¯Ö¡Ö êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›æüÖ ŸÖÖ²ÖÖ ¤ê üµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö
×ÖÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸üü ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÓÖß †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ êú»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÖÖ¡Öß
êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖ ¾ÖÖôæû Ã£ÖôûÖ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
7) ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû (šêüúÖ) ×»Ö»ÖÖ¾Ö •µÖÖ¾Öêôûß ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ŸµÖÖ ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû Öê¡ÖÖ“ÖÖ Ö¾µÖÖÖê ‡Ô ×Ö×¾Ö¤üÖ/‡Ô †ÖòŒ¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ×»Ö»ÖÖ¾Ö
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ±êú¸ü×»Ö»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×ú´ÖÓŸÖß¯ÖêÖÖ ú´Öß ×ú´ÖÓŸÖ †Ö»µÖÖÃÖ ±ú¸üúÖ“Öß ¸üŒú´Ö ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖú›æüÖ •Ö´ÖßÖ
´ÖÆüÃÖæ»Öß“Öß £Öú²ÖÖúß ´ÆüÖæÖ ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ±êú¸ ü×»Ö»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ×ú´ÖÓŸÖß¯ÖêÖÖ †×¬Öú (•ÖÖ¤üÖ) ×ú´ÖÓŸÖ †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯Öæ¾Öá“µÖÖ
×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÆüŒú ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
8) ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üú, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö Öê¡ÖÖŸÖß»Ö •µÖÖ ×šüúÖÖÖŸÖæÖ ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû úÖœüµÖÖÖê •Ö´ÖßÖß“Öß ¬Öæ¯Ö ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ×Ö¾ÖÖÃÖß ‡´ÖÖ¸üŸÖßÖÖ, ‘Ö¸êü
†£Ö¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Öê µÖÖÓÖÖ ¬ÖÖê Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ×šüúÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖôæû“Öê Ã¾ÖŸÖ: ˆŸÖÖÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß †£Ö¾ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖ ŸÖÃÖê ú¸üµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß
¤êüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¯ÖÏú¸üÖß ˆŸÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ú¸üÖÖ¸êü †¯Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ×ÖÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö †ÃÖŸÖß»Ö.
9) ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü“µÖÖ ¯Ö×»Öú›êü †ÃÖ»Öê»µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖæÖ ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæ“Öê ˆŸÖÖÖ ú¸ü ŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ÖÖ•ÖÖß ´ÖÖ»Öúß“µÖÖ
•Ö×´ÖÖßŸÖæÖ, †¿ÖÖ •Ö×´ÖÖß ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖÖê ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß, ¸ê üŸÖß/¾ÖÖôæû úÖœüŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö ¸üÃŸÖê/¯ÖÖµÖ¾ÖÖ™üÖ ´ÆüÖæÖ
¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖæÖ ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû úÖœüŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
10) ´ÖÖ. †¯Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖÖ ÖÖ›üß ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖß»Ö ÖÖî ÖÖµÖÖ ´ÖÖÖÖÔŸÖß»Ö †›ü£Öôêû ¤æü¸ü ú¸üÖê ŸÖÃÖê“Ö •Ö»Ö-•Öß¾ÖÖ ¾Ö •Ö»Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“ÖÖ ¥üÂ™üßÖê
ÖÖ›üß Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¸êüŸÖß ˆŸÖÖÖÖÃÖÖšüß ›Òêü—ÖÃÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖ¾Ö¸ü ˆ×“ÖŸÖ ²ÖÓ¬ÖÖê ‘ÖÖ»ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
11) úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸êü»¾Öê“µÖÖ ¯Öæ»ÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ•ÖæÖê 600 ×´Ö™üÃÖÔ (2000 ±æú™ü) †ÓŸÖ¸üÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ¸êüŸÖß“Öê ˆŸÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö •Öê£Öê
Ö¤üß- ÖÖ»µÖÖÓ¾Ö¸ü ¯Öæ»Ö †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃŸÖÓ³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 100 ´Öß™üÃÖÔ ¯ÖµÖÔŸÖ ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû“Öê ˆŸÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¯Ö¬¤üŸÖß“Öê ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¾Ö ¯Öã¸üÖŸÖŸ¾Ö
ÖÖŸµÖÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû“Öê ˆŸÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

12) •Öê£Öê ¾ÖÖôæû ˆŸÖÖÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ±ú»Öú »ÖÖ¾ÖæÖ ˆŸÖÖÖ Öê¡ÖÖ“Öß ÃÖß´ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¹ýÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖêŸÖ µÖÖ¾Öß.
13) ¾ÖÖôæû“Öê/¸êüŸÖß“Öê ˆŸÖÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖß úÖœüŸÖÖÖÖ ÖÖ•ÖÖß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖêÃÖ úÖêÖŸÖßÆü ß ÆüÖÖß/ÖãúÃÖÖÖ ¯ÖÖêÆü“Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖ“Öê
¤üÖ×µÖŸ¾Ö ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖ¾Ö¸ü ¸üÖ×Æü»Ö. †¿ÖÖ ÆüÖÖß“Öß/ÖãúÃÖÖÖß“Öß ¯Ö×¸üÖÖÖÖ ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖú›æüÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †¯Ö¸ü
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Ö ¾Ö †¿Öß ¸üŒú´Ö •Ö´ÖßÖ ´ÖÆüÃÖæ»ÖÖ“µÖÖ £Öú²ÖÖúß ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸ü úÖú›æüÖ ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö.
14) ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ šêüŒµÖÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ŸÖÖê šêüúÖ ¸ü§ü êú»µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü êú»Öê»µÖÖ Öê¡ÖÖ“Öê ˆŸÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ
¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû úÖœüµÖÖÃÖ ²ÖÓ¤üß ‘ÖÖŸÖ»µÖÖÃÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ¾Ö¸ü Ö™ü»ÖÖ ³Ö¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ“Öß ´Öã¤üŸÖ ÃÖÓ¯ÖµÖÖ¯Öã¾Öá •µÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß šêüúÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ¸ü§ü êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö ŸµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß, ŸµÖÖÖê •µÖÖ ×ú´ÖÓŸÖß»ÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸµÖÖ ¸üú´Öê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †¿Öß ¸üúú´Ö ¯Ö¸üŸÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¤êüúÖ¸ü“Öß ¸üŒú´Ö ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖôæûÃÖÖšüÖ ¾Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ˆŸÖÖÖ êú»Öê»ÖÖ ¾ÖÖôæû ÃÖÖšüÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖÖãÃÖ¸ü ¯Ö¸üŸÖÖ¾µÖÖ“µÖÖ ¸üú´Öê“Öß ¯Ö×¸üÖÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
15) ˆŸÖÖÖ êú»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ úÖœü»Öê»µÖÖ ¾ÖÖôæû“Öß/¸êüŸÖß“Öß ÃÖÖšü¾ÖÖæú, ×»Ö»ÖÖ¾Ö •µÖÖ †¯Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß êú»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ“Ö ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ
ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß †éú×ÂÖú ¯Ö¸ü¾ÖÖµÖÖÃÖÆü †Ö¾Ö¿µÖú •Ö´ÖßÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×»Ö»ÖÖ¾Ö ¬ÖÖ¸üúÖ“Öß †ÃÖê»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ¾ÖÖôæû
ÃÖÖšü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ‹ú“Ö ÃÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ šü¸ü×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖê ×šüúÖÖ Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 200 ´Öß™ü¸ü¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÖÃÖÖ¾Öê. ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ
Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖæÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ‹ú“Ö †Ö×Ö Ö¤üßÖê¡ÖÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üµÖÖÃÖÖšüß ‹ú“Ö ´ÖÖÖÔ †ÃÖê»Ö †Ö×Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ÃÖ¾ÖÔ Öê¡Ö †¿µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ²ÖÓ¤ü
ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö úß •µÖÖ´Öãôêû ŸÖê£Öê ‹úÆüß ¾ÖÖÆüÖ †ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖ‰ú ¿ÖúÖÖ¸ü ÖÖÆüß. µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖú›üß / ŸÖÖ¸êü“Öê / »ÖÖëÖ›üß / Ø³ÖŸÖß“Öê / ¤üÖ›üÖ“Öê ãú¯ÖÓÖ
Øú¾ÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ¤üÖ›êü •Öß Æü»Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêÖê †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü ŸÖß šêü¾ÖÖê Øú¾ÖÖ ÖÓ¤üú / “Ö¸ü ÖÖê¤üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö. ¾ÖÖôæû/¸êüŸÖß šêüŒµÖÖ“Öß ´Öã¤üŸÖ ÃÖÓ¯ÖµÖÖ¯Öã¾Öá
•µÖÖ ¾ÖÖôæû /¸êüŸÖß“Öê ˆŸÖÖÖ êú»Öê»Öê †ÖÆüêü ŸµÖÖ ¾ÖÖôæû “ÖÖ /¸êüŸÖß“ÖÖ ÃÖÖšüÖ ´Öã¤üŸÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 10 ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ˆŸÖÖÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¹ýÖ Æü»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö †¿ÖÖ ¾ÖÖôæû“µÖÖ/¸êüŸÖß“µÖÖ ×ú´ÖŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ ´ÖÖ»Öúß²ÖÖ²ÖŸÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÆüŒú ÃÖÖÓÖŸÖÖ
µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ¤üÖ¾ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö 10 ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ´Öã¤üŸÖ
ÃÖÓ¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¾ÖÖôæû/ ¸êüŸÖß ÃÖÖšüÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖæúßÃÖÖšüß ¤ãüµµÖ´Ö ¾ÖÖÆüŸÖæú ¯ÖÖÃÖêÃÖ
×¤ü»Öê •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
16) ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖôæû“µÖÖ / ¸êüŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖæúßÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ¯Ö¸ü¾ÖÖÖê/ ²ÖÖ¸üúÖê›üàÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÖÃÖêÃÖ ¯ÖãÃŸÖêú ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖ»ÖÖ
†¯Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›æüÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. †ÃÖê ¯ÖÖÃÖêÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖ ¾ÖÖôæû Ö™üÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
†ÃÖ»Öê»ÖÖ †Ó¤üÖ•ÖßŸÖ ¾ÖÖôæû ÃÖÖšüÖ ¾Ö ˆŸÖÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê¾Öœêü“Ö ¯ÖÖÃÖêÃÖ / ¯ÖãÃŸÖêú ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ú¹ýÖ ¤êü‡Ô»Ö. †ÃÖê ¾Öî¬Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖÖê/ ¯ÖÖÃÖêÃÖ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ-µÖÖÓÖÖ“Ö ¾ÖÖôæû/¸êüŸÖß“Öß ¾ÖÖÆüŸÖæú ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
17) ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖ ¾ÖÖôæû“Öß / ¸êüŸÖß“Öß ¾ÖÖÆüŸÖæú ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¤üµÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÖê ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ / ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê
¯ÖÖÆüß•Öê.
18) ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ú¸ü ‡ŸµÖÖ¤üßü ×¾ÖÆüßŸÖ êú»µÖÖ¯ÖÏÖ´ÖÖê †¤üÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
19) ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÖÆüŸÖæú ¯ÖÖ¾ÖŸÖß¾Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ Ö×Öú´ÖÔ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ÃÖÆüßü ¾Ö ×¿ÖŒúÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖ×Æü»Ö.
20) ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö êú»Öê»µÖÖ /´ÖÓ•Öæ¸ü êú»Öê»µÖÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖß´ÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü ÖÖÓ²Ö ˆ³ÖÖ¸üÖ¾Öê.
21) ×»Ö»ÖÖ¾Ö ‘ÖêµÖÖ“Öß ŸÖÖ¸üßÖ úÖÆüßÆüß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ×»Ö»ÖÖ¾Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ 30 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü 2016 ¸üÖê•Öß“Ö ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖæÖ
ú¸üÖ¸üÖŸÖ Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ, ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê ¾ÖÖôæû “Öê/¸êüŸÖß“Öê ˆŸÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖ“Öß
¸üÖÆüß»Ö. ¾ÖÖôæû Ã£ÖôûÖŸÖ †¯Öêê×ÖŸÖ ÃÖÖšüÖ ÖÖÆüß, ¸üÃŸÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÖÆüßŸÖ, ¾ÖÖôæû Ã£ÖôûÖŸÖ ¯ÖÖÖß †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÖ¾Öß ¾ÖÖ ÖîÃÖÙÖú †Ö¯ÖŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö
ÃÖ¤ü¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¾ÖÖœü¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß ¾Ö ¾ÖÖôæû Ö™ü ²Ö¤ü»ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖüÆüß. ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ³Ö¸ü»Öê»Öß ¸üŒú´Ö ¯Ö¸üŸÖ
×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
22) ˆŸÖÖÖ êú»Öê»µÖÖ ¾ÖÖôæû“µÖÖ/¸êüŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖæúßÃÖÖšüß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¸üÃŸÖê“Ö ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖÆüŸÖæúßÃÖÖšüß
¾ÖêÖôêû ¸üÃŸÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ×¤ü»Öê •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖÆüŸÖæúßÃÖÖšüß Ö¾ÖßÖ ¸üÃŸÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö,¸üÃŸÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ÖÖÆüßŸÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖæúßÃÖÖšüß ²ÖÓ¤ü †ÖÆêüŸÖ µÖÖ úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¾ÖÖœü¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.†£Ö¾ÖÖ ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû‘ÖÖ™ü
²Ö¤ü»ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ³Ö¸ü»Öê»Öß ¸üŒú´Ö ¯Ö¸üŸÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
23) Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖæÖ/ÖÖ»µÖÖŸÖæÖ †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû ˆŸÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •µÖÖ Öê¡ÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö êú»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ Öê¡ÖÖŸÖæÖ ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû ˆŸÖÖÖ
ú¸üŸÖÖÖÖ ÖîÃÖÙÖú ÃÖÓ¯ÖŸŸÖßÃÖ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖÃÖ ¬ÖÖê Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü.

24) ¸êüŸÖß“Öê/¾ÖÖôæû“Öê Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖæÖ/ÖÖ»µÖÖŸÖæÖ ³Öæ•Ö»Ö ÃÖ¾ÖìÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÖêÖê ÃÖ¾ÖìÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖÆüßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ÖÖê»Öß¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ˆŸÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‰ú ÖµÖê. Ö¤üß¯ÖÖ¡Ö/ÖÖ»ÖÖ µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ¡Ö ²Ö¤ü»ÖæÖ †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖÖß ¯ÖÖêÆüÖê“Ö¾ÖæÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê ÖãúÃÖÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“ÖßÆüß Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê
‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü.
25) ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ÖÖ¾Öú-µÖÖ“µÖÖ ×ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüŒúÖÃÖ ²ÖÖ¬ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö×¾ÖŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê.
26) ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû ˆŸÖÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †£Ö¾ÖÖ Æü»Ö×¾ÖŸÖÖÖÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê †¯Ö‘ÖÖŸÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÖŸúÖôû •Ö¾Öôû“µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖµÖÖŸÖ
ªÖ¾Öß.
27) ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû“µÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖæúßÃÖÖšüß ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖß ´ÆüÖ•Öê ×•Ö»ÆüÖ Ö×Öú´ÖÔ †×¬ÖúÖ-µÖÖÖê ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¾Ö Ã¾ÖÖÖ×¸üŸÖ êú»Öê»Öß
¾ÖÖÆüŸÖæú ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ¾ÖÖôæû /¸êüŸÖß“Öß ¾ÖÖÆüŸÖæú ú¸üÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÖÆüÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¤ü¸ü¾Öêôûß ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾ÖÃ£ÖôûüÖŸÖß»Ö
¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû“Öß ¾ÖÖÆüŸÖæú ú¸üÖÖ-µÖÖ ¾ÖÖÆüÖÖÃÖ ŸÖÖê ¾ÖÖÆæüÖ Öê‡Ô»Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖ“Öß ¾ÖÖÆüŸÖæú ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ¤üµÖÖ¾Öß. úÖêÖŸÖêÆüß ¾ÖÖÆüÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ¯ÖêÖÖ †×¬Öú
¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖ“Öß ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû ¾ÖÖÆæüÖ ÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ¾ÖÖÆüÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¯Öæ ÖÔ ÖÖîÖÖ×Ö•Ö †¾Öî¬Ö †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖ´ÖÖÖæÃÖÖ¸ü
¤Óü›üÖŸ´Öú úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ŸÖÃÖê“Ö Ö´ÖŸÖê¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖÆüŸÖæúß²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆüÖ úÖµÖªÖÖãÃ ÖÖ¸ü úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¤Óü›üÖßµÖ úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ²Ö¸üÖê²Ö¸üü •Ö¯ŸÖ
êú»Öê»µÖÖ ¸êüŸÖß“ÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû“Öê êú»Öê»Öê ˆŸÖÖÖ, ×¾ÖÎúß ¾Ö ¾ÖÖÆüŸÖæú ê ú»Öê»µÖÖ ¸êüŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß
¤îüÖÓ×¤üÖß ×Æü¿ÖÖê²Ö ÖÖë¤¾ÖÆüß šêü¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. Æüß ÖÖë¤¾ÖÆüß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×Æü¿ÖÖê²Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê Ö×Öú´ÖÔ †×¬ÖúÖ¸üß, Ö×Öú´ÖÔ ×Ö×¸üÖú, ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬ÖúÖ¸üß,
†¾¾Ö»Ö úÖ¸üæúÖ,´ÖÓ›üôû †×¬ÖúÖ¸üß, ŸÖ»ÖÖšüß ŸÖÃÖê“Ö ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ³Öæ×¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö Ö×Öú´ÖÔ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×Ö×¸üÖÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÃÖÖšüß
ˆŸÖÖÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ªÖ¾ÖßŸÖ.
28) ÖÖîÖ Ö×Ö•ÖÖ“µÖÖ ˆŸÖÖÖÖ“Öê, ×¾ÖÎúß“Öê ¾Ö ¾ÖÖÆüŸÖæúß“µÖÖ ÃÖÓ²Ö¬ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×Æü¿ÖÖê²Ö ¾Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê, ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖÖê/¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü šêü¾Ö»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö×Ö ÃÖ¤ü¸üÆæü ×Æü¿ÖÖê²Ö ¾Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬ÖúÖ¸üß, Ö×Öú´ÖÔ †×¬ÖúÖ¸üß ŸÖÃÖê“Ö ³Öæ×¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö Ö×Öú´ÖÔ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
¸üÖ•µÖ ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ×Ö×¸üÖÖÖú×¸üŸÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤üµÖÖ¾ÖßŸÖ.
29) ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ú¸üÖ¸üÖÖ´ÖÖ ú¸üŸÖê¾Öêôûß ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá“Öê µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ ¯ÖÖ»ÖÖÖ£ÖÔ ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 3,00,000/- (¹ý¯ÖµÖê ŸÖßÖ »ÖÖÖü ±úŒŸÖ)
Øú¾ÖÖ †¯ÖÃÖê™ü ¯ÖÏÖ‡ÔÃÖ“µÖÖ 20 ™üŒêú µÖÖ¯Öîúß †×¬Öúú †ÃÖê»Ö ŸÖê¾Öœüß ¸üŒú´Ö †ÖÖ´ÖŸÖ ¸üŒú´Ö ´ÆüÖæÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖ“µÖÓÖú›êü šêü¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
¯Ö¸ÓüŸÖæ •µÖÖ ¾ÖÖôæû Ö™üÖ“Öß ÆüÖŸÖ“Öß Øú´ÖŸÖ ¹ý. 10 »ÖÖÖ ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÆüÖŸÖ“µÖÖ Øú´ÖŸÖß“µÖÖ 20% ¸üŒú´Ö †ÖÖ´ÖŸÖ ¸üŒú´Ö ´ÆüÖæÖ ³Ö¸Öü¾Öß
»ÖÖÖê»Ö ×Æü ¸üŒú´Ö ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´Öã¤üŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá“Öê µÖÖêµÖ×¸üŸµÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖ êú»µÖÖÃÖ ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖ“Öß ´Öã¤üŸÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö. †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ Ö êú»µÖÖÃÖ †ÖÖ´ÖŸÖ ¸üŒú´Ö †Ó¿ÖŸÖ: †£Ö¾ÖÖ ¯ÖãÖÔŸÖ: •Ö¯ŸÖ ú¸ü µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
30) ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ×ÖµÖ´ÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá“Öê ŸÖÃÖê“Ö ÖÖîÖ Ö×Ö•Ö ˆŸÖÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤üßÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖ»Öê»Öê ×ÖµÖ´Ö (ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖ »ÖÖÖæ †ÃÖ»Öê»Öê ×ÖµÖ´Ö) †Ö×Ö ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Ö´ÖßÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤üß ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö †µÖ úÖµÖ¤êü / ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ
úü¸üÖê ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ¸êüŸÖß“ÖÖ/¾ÖÖôæû“ÖÖ ¯ÖæÔÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÖÖîÖ Ö×Ö•Ö ´ÆüÖæÖ“Ö êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•êÖ.
31) ¸üêüŸÖß“Öê/¾ÖÖûôæû“Öê ˆŸÖÖÖ ú¸üŸÖê¾Öêôûß •Ö¸ü úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖãÖ Ö×Ö•Ö †ÖœüôæûÖ †Ö»µÖÖÃÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê/šêüêú¤üÖ¸üÖÖê ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †ÖµÖãŒŸÖ /×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß
/†¯Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß / ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß / ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ 24 ŸÖÖÃÖÖŸÖ úôû× ¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
32) ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üú /¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ¬ÖÖ¸üú µÖÖÓÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ŸÖ™üßµÖ ×¾Ö×ÖµÖ´ÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤üà“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÖÆêü.
33) úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ¯Ö¬¤üŸÖß“Öê ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü / ²ÖÖÓ¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÖ/ ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †ÖµÖãŒŸÖ/ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÓÖÖß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
êú»Öê»µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖµÖÔÖ¤êü“Öê ²ÖÓ¬ÖÖ ¯ÖÖôûÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö.
34) ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¯ÖÖÖ¾ÖšüÖ/¯ÖÖÖß ¯Öãü¸ü¾ÖšüÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 100 ×´Ö™ü¸ü †£Ö¾ÖÖ ³Öæ•Ö»Ö ÃÖ¾ÖìÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸êü»Ö
ŸÖê¾ÖœüµÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ¯Ö×»Öú›êü ˆŸÖÖÖ ú¸üÖê †¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
35) ¾ÖÖôæû“Öß ¾ÖÖÆüŸÖæú ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¾ÖÖÆüÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖôæû ¯»ÖÖÃ™üßú ¯Öê¯Ö¸üÖê/ŸÖÖ›ü¯Ö¡ÖßÖê †Ö“”ûÖ ×¤üŸÖ ú¹ýÖ“Ö ¾ÖÖôæû“Öß ¾ÖÖÆüŸÖæú ú¸üÖê ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÖÆêü. †¿Öß
¾ÖÖÆüŸÖæú Ö êú»µÖÖÃÖ ¤Óü›üÖŸ´Öú úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
36) †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¾ÖÖôæû ÃÖÖšüÖ ¸êüŸÖßÖ™üÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸ü úÖ“ÖÖ úêÖÖŸÖÖÆüß †×¬ÖúÖ¸ü ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß ¾Ö †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ
¯Ö×¸ü´ÖÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ˆŸÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖ ´Öã³ÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
37) †¾Öî¬Ö ¾ÖÖôæû /¸êüŸÖß ÃÖÖšüÖ ¯Öú›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Ö×´ÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1966 ´Ö¬Öß»Ö 48(7)¾Ö (8) ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü »ÖÖÖæ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖ¤êü ¾Ö ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
38) ×»Ö»ÖÖ¾Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖêŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¾ÖÖôæû Ö™üÖÓÖÖ ¾ÖÖôæû úÖœüÖêú×¸üŸÖÖ ÃÖÓŒ¿ÖÖ¯ÖÓ¯ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö †¿ÖÖ ¾ÖÖôæû Ö™üÖÓÖÖ ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß
¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×´ÖôûÖ»ÖêÖÓŸÖ¸ü ×¸üŸÖÃÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¤êüÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

39) ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö / šêüúÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ úÖêÖÖú›êüÆüß ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ úÖêÖÖ»ÖÖÆüß “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖ ¤êüŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß
Øú¾ÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖÖß¤üÖ¸üÆüß ‘ÖêŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
40) ‡Ô ×Ö×¾Ö¤üÖ, ‡Ô †ÖòŒ¿ÖÖ ´Ö¬µÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖß /ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ×ÖµÖ´Ö ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüÖŸÖß»Ö.
(²Ö) ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×Ö¤ìü¿Ö ¾Ö †™üß,¿ÖŸÖá
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾ÖÖôãû/¸êüŸÖß šêüêú¤üÖ¸üÖÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß šü¸ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»Öß ÖÖ»Öß»Ö úÖµÖÔ¯ÖÏÖÖ»Öß úÖµÖÖÔÛ¾ÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÖšüµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
1) ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾ÖÃ£ÖôûüÖŸÖß»Ö ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû“Öß ¾ÖÖÆüŸÖæú ú¸üÖÖ-µÖÖ ¾ÖÖÆüÖÖÃÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆüÖ úÖµÖ¤üÖ 1988 ÖãÃÖÖ¸ü †Öã–ÖêµÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖ“Öß
¾Ö ÃÖ»ÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“Öß ¾ÖÖÆüŸÖæú ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ¤üµÖÖ¾Öß. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ÃòúÖ¸üÖÖÖê ÃòúÖ ú¹ýÖ“Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ÃòúÖÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê Ã±úÖò™ü¾Öê†¸ü
×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖ ÖÖ»Öß Ö´Öæ¤ü êú»ÖêÖæÃÖÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ: ‘ÖÖê ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. ‹ÖÖ¤êü ¾ÖÖÆüÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¾ÖŸÖßÃÖÆü †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê ¯Ö¸ÓüŸÖæ ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÖ¾ÖŸÖß
ÃòúÖ êú»Öß ÖÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»µÖÖÃÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÖÖîÖ Ö×Ö•Ö †¾Öî¬Ö ¾Ö ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß “ÖÖê¸üß ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
×»Ö»ÖÖ¾Ö¬Ö¸üúÖ¾Ö¸ü ¤Óü›üÖŸ´Öú / ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. úÖêÖŸÖêÆüß ¾ÖÖÆüÖ ¾ÖÆüÖ Ö´ÖŸÖê¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖ“Öß ¸êüŸÖß/¾ÖÖôæû ¾ÖÖÆæüÖ ÖêŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ¾ÖÖÆüÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖîÖÖ×Ö•Ö †¾Öî¬Ö †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖ´ÖÖÖæÃ ÖÖ¸ü ¤Óü›üÖŸ´Öú úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô²Ö¸üÖê²Ö¸ü •Ö¯ŸÖ
êú»Öê»µÖÖ ¸êüŸÖß“ÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü ¾ÖÖÆüÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê™üÖ¸ü úÖµÖªÖÖæÃÖÖ¸üü ¾Ö †µÖ úÖµÖªÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö.
†. ÃÖ¤ü¸ü ¾ÖÖÆüÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖæú ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ÖãÆüµÖÖÃÖÖšüß 30 ×¤ü¾ÖÃÖ, ¤ãüÃÖ-µÖÖ ÖãÆüµÖÖÃÖÖšüß 60 ×¤ü¾ÖÃÖ ¾Ö ×ŸÖÃÖ-µÖÖ ÖãÆüµÖÖÃÖÖšüß 90
×¤ü¾ÖÃÖ µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
²Ö. ¾ÖÖÆüÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ »ÖÖµÖÃÖÃÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê™üÖ¸ü úÖµÖªÖÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü “ÖÖ»ÖúÖ“Öê
»ÖÖµÖÃÖÃÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ÖãÆüµÖÖú¸üßŸÖÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖú¸üßŸÖÖ ×Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö †¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ÖãÆüÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ‹ÖÖ¤üÖ ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Öú
†Öœüôû»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê ›ÒüÖµÖ¾ÆüàÖ »ÖÖµÖÃÖÃÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß ¸ü¤ü¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
2) ¯ÖÖ¾ÖŸÖß´Ö¬µÖê ÖÖë¤üß ‘ÖêŸÖÖÖÖ úÖ²ÖÔÖ ¯Öê¯Ö¸ü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆüê, ´ÆüÖ•Öê“Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¯ÖÏŸÖ ²ÖÖò»Ö¯ÖêÖÖê ×»ÖÆüÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö ¤üÖêÆüß
¯ÖÏŸÖß µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏŸÖß“µÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¯ÖÏŸÖß“µÖÖ ÖÖ»Öß úÖ²ÖÔÖ ™üÖæúÖ ÖÖë¤ü ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ¾Ö¸ü ¤êüÖß»Ö úÖ²ÖÔÖ
ˆ´Ö™êü»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü úÖ²ÖÔÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖê †Ö×Ö ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¾Ö ×ŸÖÃÖ-µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ²ÖÖ•Öæ¾Ö¸ü êú¾Öôû
úÖ²ÖÔÖ“µÖÖ“Ö ÖÖë¤üß ¸üÖÆüŸÖß»Ö, ¯ÖêÖ“µÖÖ ÖÖë¤üß †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ úÖ²ÖÔÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ýÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ¯ÖãÃŸÖúÖ´Ö¬µÖê ÖÖë¤ü †ÖœüôæûÖ Ö †Ö»µÖÖÃÖ ¤êüµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß¾Ö¸ü Ö´Öæ¤ü ¯ÖÏŸÖß ²ÖÎÖÃÖ ¹ý.5000/- ‡ŸÖúÖ ¤Óü›ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ šêüêú¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ¾ÖÃÖæ»Ö êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.
3) ¾ÖÖôæû ˆŸÖÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“ÖÖ ×Æü¿Öê²Ö ¾Öêôû“µÖÖ¾Öêôûß Ö ¤êüÖê, †Ö¯Ö»µÖÖ Ã£Öôû¯ÖÏŸÖß´Ö¬µÖê †Ö×Ö ¾ÖÖÆüŸÖæú ú¸üÖÖ-µÖÖ ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ
¯ÖÏŸÖß´Ö¬µÖê ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ †ÃÖÖê, ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²ÖßÃÖã¬¤üÖ ¿ÖŸÖÔ³ÖÓÖ ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †¿ÖÖ ²ÖÖ²Öß ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ šêüêú¤üÖ¸üÖ“ÖÖ šêüúÖ ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö.
4) ¾ÖÖôæû Ã£ÖôûÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖôæû ˆŸÖÖÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¿Ö»»Öú ¸üÖÆüß»Öê»Öß Ö›ü¾ÖÖÖ Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¯ÖÖ™ü ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬Ö¸üúÖ“Öß
¸üÖÆüß»Ö.
5) ¾ÖÖÆüŸÖæú šêüêú¤Ö¸üÖÓÖß šêüŒµÖÖ“µÖÖ Ã¯ÖÖò™ü¾Ö¸ü ×¾ÖÎúß êú»Öê»µÖÖ ¾ÖÖôæû ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÖÖë¤üß“Öê ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü šêü¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖæ Ö šêüêú¤üÖ¸üÖÓÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖÓ“ÖÖ ×Æü¿Öê²Ö ¤ü¸ü ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ 5 ŸÖÖ¸üÖê“µÖÖ †ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ ×¬ÖŸÖ ŸÖÆüÃÖß»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. šêüêú¤üÖ¸üÖÓú›êü ÖÖîÖ
Ö×Ö•Ö/¾ÖÖôæû ˆŸÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü´Ö¬Öß»Ö ÖÖë¤üß ¾Ö ¾ÖÖôæû ¾ÖÖÆüŸÖæúßÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ²ÖÖ¸üúÖê›ü
¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖÓ¯Öîúß ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖßÃÖÆü ×Æü¿Öê²Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üÖÓúÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ´ÖÖ×ÃÖú ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ“ÖÖ šêüúÖ ¸ü§ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ¤Óü›üÖŸ´Öú úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß / †¯Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö.
6) ¾ÖÖôæû Ö™üÖ“µÖÖ Ã£ÖôûÖÓ“Öê ‹ú×¡Öú¸üÖ ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖãÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ÆüÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß / †¯Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß ¸üÖÖß¾Ö
šêü¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
7) ¾ÖÖôãûÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ÃÖÓÖÖúü ‡Ó™ü¸üÖê™ü úÖêŒ¿ÖÖ †Ö×Ö ×ú´ÖÖÖ 20 ŸÖÖÃÖÖ“Öê ²Öòú†¯Ö †ÃÖÖÖ¸êü ‡¾Æü™Ôü¸ü Øú¾ÖÖ †ÖÓ›üßŸÖ ¾Öß•Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ“Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ
†ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖê™ü†¯Ö ‹úÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ Øú¾ÖÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÓ¤ü ÖÖê»Öß´Ö¬µÖê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ •ÖêÖêú¹ýÖ ‰úÖ,
¾ÖÖ¸üÖ ¾Ö ¯ÖÖ‰úÃÖ µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓÖÖú Æêü 24 ŸÖÖÃÖ/¯ÖæÖÔ ¾Öêôû ‡Ó™ü¸üÖê™ü¿Öß •ÖÖê›ü»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.

8) ¾ÖÖôæû šêüêú¤üÖ¸üÖÓÖß ÖÖ»Öß Îú´ÖÖÓú a,b,c & d ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü úÖêÖŸµÖÖ
Óú¯ÖÖß ú›æüÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öê ŸÖê ¾ÖÖôæû šêüêú¤üÖ¸üÖÖê šü¸ü¾ÖÖ¾Öê. ¾ÖÖôãû šêüêú¤üÖ¸üÖÓÖß website úÖêÖŸµÖÖ website developer üú›æüÖ ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ‘µÖÖµÖ“Öß
Æêü ¯ÖæÖÔŸÖ: ŸµÖÖ“Öê¾Ö¸üü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ¯Öß websiteü †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö data ÆüÖ secure †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê
úÖµÖ´Ö access †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ server ü“Öß Ö¸ü• Ö ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖŸÖ ÖÖ»Öß Ö´Öæ¤ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ
(Features) †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. µÖÖ¯ÖêÖÖ ¾ÖêÖôûµÖÖ ¾Ö †×¬Öú “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †ÃÖÖÖ¸êü ÃÖÖò¯™ü¾Öê†¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß.
´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ (Features) Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯ÖêÖÖ †×¬Öú “ÖÖÓÖ»µÖÖ ú¿ÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ¾ÖÖôæ û šêüêú¤üÖ¸üÖÃÖ »ÖêÖß úôû¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö †Ö×Ö
ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ¾ÖêÖôûß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö.
a) ÃÖÖò°™ü¾Öê†¸ü Æêü †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¸üÖÆüß»Ö, †Öò±ú»ÖÖ‡ÔÖ ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖò°™ü¾Öê†¸ü´Ö¬µÖê (ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü´Ö¬µÖê) ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾ÖÖôãû šêüŒµÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß
ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ“Ö ÖÖë¤ü×¾Ö»Öß Öê»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ :i)
¾ÖÖôãû šêüŒµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ
ii)
¾ÖÖôãû šêüêú¤üÖ¸üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
iii)
šêüŒµÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
iv)
‹æúÖ ˆ“Ö»ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÓ•Öã¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ ‡ŸµÖÖ¤üß
v)
šêüúÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß †Ö¤êü¿Ö Îú´ÖÖÓú
vi)
ÃÖÖò±™ü¾Öê†¸ü´Ö¬µÖê ¾ÖÖôæû šêüŒµÖÖ“ÖÖ ¯ÖãÖÔ ×Æü¿ÖÖê²Ö šêüêú¤üÖ¸ü ×ÖÆüÖµÖ / †Öò›Ôü¸ü ×ÖÆüÖµÖ †ÃÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
vii)
‡ŸµÖÖ¤üß, ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ›üÖ™üÖ ²ÖÖ¸üúÖê›ü ÃòúÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓÖÖúÖŸÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ.
b) ¾ÖÖÆüŸÖæú¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ¾ÖÖüôæû ×¾ÖúŸÖÖÖÖ ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ šêüêú¤üÖ¸üÖÓÖê ²ÖÖ¸üúÖê›êü›ü ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ÃòúÖ ú¹ýÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ •ÖÖ¸êü™ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ µÖã×Öú Îú´ÖÖÓú
¯ÖÖ¾ÖŸÖß¾Ö¸ü ™üÖúÖ¾ÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖÖ¸üß ú¸üÖ¾Öß. ÃÖ¤ü¸ü µÖãÖßúúÖê›ü •ÖÖ¸êü™ü ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ¯Öãœüß »Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÖÖúÖŸÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †¤üµÖÖ¾ÖŸÖ ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖ×Æü»Ö.
i)
¾ÖÖÆüÖ Îú´ÖÖÓú
ii)
¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»ÖúÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Îú´ÖÖÓú
iii)
¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ»ÖúÖ“Öê ›ÒüÖµÖÜ¾ÆüÖ »ÖÖµÖÃÖÃÖ ÖÓ²Ö¸
iv)
¾ÖÖÆüÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ (¯Ö¸ü´Öß™ü) Îú´ÖÖÓú
v)
‹ãúÖ ²ÖÎÖÃÖ
vi)
¾ÖÖôæû •Öê£Öê ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü ŸÖê ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ×šüúÖÖ
vii) ‡ŸÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖÆüßŸÖß
c) †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ÖÖë¤ü ú¸üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ³Ö¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Æüß †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá (central) ÃÖ¾ÆÔü¸ü¾Ö¸ü
ÖÖë¤ü¾ÖæÖ —ÖÖ»Öê»Öß †Ö×Ö ŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß †Ö×Ö †×¬ÖÖÃŸÖ †ÃÖÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖÖ ¾Öê ôûÖê¾Öêôûß ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
d) µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÖÓÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ †™üß ¾Ö ×ÖµÖ´Ö (Features)
9) ¾ÖÖôæû ³Ö¸ü»Öê»Öß ÖÖ›üß ¾ÖÖôæû šêüŒµÖÖ¾Ö¹ýÖ ÃÖÖê›üŸÖÖÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ÃòúÖàÖ ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾Öß †µÖ£ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß †¾Öî¬Ö
ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. •µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖôæû ×¾Öú»Öß ŸÖê úÖêÖŸµÖÖ ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖôæ ‘Öê‰úÖ •ÖÖÖÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ Ã£ÖÖÖÆüß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ¤êüŸÖÖÖÖ Ö´Öã¤ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü.
10) ¯ÖÏŸµÖêú¾Öêôûß šêüŒµÖÖ¾Ö¸ü 24 X 7 ŸÖÖÃÖ “ÖÖ»ÖÖÖ¸êü CC TV Camera ²ÖÃÖ×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖ×Æü»Ö. ×ú´ÖÖÖ 10 ÃÖß.ÃÖß.™üß.¾Æüß. òú´Öê¸Ö
»ÖÖ¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü CC TV Camera †¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ²ÖÃÖ¾ÖÖ¾Öê úß ŸµÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖÖ cover ÆüÖêŸÖß»Ö.
i)
•µÖÖ×šüúÖÖß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ±úÖ›üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ÆüÖêŸÖê ŸÖß •ÖÖÖÖ
ii)
¾ÖÖôãû šêüŒµÖÖ“µÖÖ spot ¾Ö¹ýÖ †Ö×Ö ¾ÖÖôæû ÃÖÖšüÖ×¾ÖµÖÖ“µÖÖ spot ¾Ö¹ýÖ •µÖÖ ×šüúÖÖÖÆæüÖ ÖÖ›üµÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ×Ö‘Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ ¾Ö †ÖŸÖ
•ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸ü (entry & exit points),•µÖÖ ×šüúÖÖß ¾ÖÖôæû ˆŸÖÖÖ ÆüÖêŸÖê †¿ÖÖ •ÖÖÖß †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü
CC TV Camera »ÖÖ¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü úß, ŸµÖÖ ¾ÖÖÆüÖÖÓ“ÖÖ ÖÖ›üß Îú´ÖÖÓú ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖë¤ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö. ÃÖ¾ÖÔ šêüêú ÃÖã¹ý
—ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¯Öê¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ šêüŒµÖÖ“Öê ²Öòú†¯Ö úÖµÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß •ÖŸÖÖ êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.
iii)
¾ÖÖôãû šêüŒµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ •ÖÖÖÖ cover ÆüÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ ˆÓ“Ö ×šüúÖÖß CC TV Camera »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖêŸÖ úß •ÖêÖêú¹ýÖ
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •ÖÖÖÖ cover ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
iv)
¯ÖÏŸµÖêú šüêêú¤üÖ¸üÖÖß ¾ÖÖôæû šêüŒµÖÖÓ“µÖÖ ü CC TV Camera ´Ö¬Öß»Ö ±æú™êü•Ö ¯ÖÏŸµÖêú †Öšü¾ Ö›üµÖÖ»ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¾Ö
ŸÖÆü×ÃÖ»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖß.›üß.´Ö¬µÖê Øú¾ÖÖ ¯ÖêÖ›ÒüÖ‡Ô¾Æü Øú¾ÖÖ External Hard Disk ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¤ü ¸ü ú¸üÖ¾ÖßŸÖ.
v)
CC TV Camera “Öê resolution ‡ŸÖêú •ÖÖÃŸÖ ¸üÖ×Æü»Ö úß, ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê “ÖêÆü¸êü Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê †ÖêôûÖŸÖÖ †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ †Ö×Ö
ÖÖ›üµÖÖÓ“Öê ÖÓ²Ö¸üÆüß Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ×¤üÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.

11) ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÖôãûÃÖÖšüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ×Ö‘ÖµÖÖÃÖÖšüß Ö¤üß¯ÖÖü¡ÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüŸÖß»Ö ŸÖê¾Öœêü“Ö exit points (²ÖÖÆêü¸ü
×Ö‘ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖÖÔ) †ÃÖŸÖß»Ö. ‹úÖ Ã¯ÖÖò™ü¾Ö¸ü Ö¤üß“µÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 1 ´ÖÖÖÖÔ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. (†ÖŸÖ µÖêÖÖ¸üÖ ¾Ö ²ÖÖÆêü¸ü
•ÖÖÖÖ¸üÖ ´ÖÖÖÔ ¬Ö¹ýÖ ) µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÔ ¾ÖÖôãÃ£ÖôûÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖê †¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ²ÖÓ¤ü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖß»Ö úß ŸµÖÖ×šüúÖÖÖÆæüÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾ÖÖÆüÖÖ“Öß ¾ÖÖÆüŸÖæú ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ šêüêú¤üÖ¸üÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ: ú¸ü Ö¾Öß. ˆ¤üÖ. ´ÖÖêšêü ²ÖÖê›Ôü
™üÖúÖê, “Ö-µÖÖ ÖÖê¤üÖê, ‡ŸµÖÖ¤üß šêüêú¤üÖ¸üÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ Ö“ÖÖÔÖê ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆßü»Ö. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ‹ÖÖªÖ ¾ÖÖôæû Ã£ÖôûÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß µÖÖ¯ÖêÖÖ
†×¬Öú ¸üÃŸÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †ÖÖæÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡ Ô»Ö. ´ÖÖ¡Ö †Ó×ŸÖ´Ö ×ÖÖÔµÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ
¸üÖÆüß»Ö.
12) ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖã×¾Ö¬Öê²ÖÖ²ÖŸÖ :- ¾ÖÖôæû ¾ÖÖÆæüÖ ÖêÖÖ-µÖÖü ™Òüú ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖãú ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß Q.R. üúÖê›ü, Bar üúÖê›ü , invoice üúÖê› ü
(unique codeü) Øú¾ÖÖ QRü úÖê›ü Æêü ÃòúÖ¸üÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö òú´Öê¸üÖ«üÖ¸êü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê ¿ÖŒµÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖÃÖÖšüß Android †Ö×Ö
iOS ¾Ö¸ü ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö †ò¯Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü, •Öê úß úÖêÖÖ»ÖÖÆüß ´ÖÖê±úŸÖ ›üÖ ‰úÖ»ÖÖê›ü ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ †ò¯Ö¾Ö¸ü
invoice code Øú¾ÖÖ bar code Øú¾ÖÖ ÖÖ›üß Îú´ÖÖÓú ™üÖú»µÖÖÃÖ ¾ÖÖÆüŸÖãú ¯ÖÖ¾ÖŸÖß valid †ÖÆêü Øú¾ÖÖ invalid †ÖÆêü ŸÖê ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ
´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÆü ¤üÖÖ¾ÖŸÖÖ †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê invoice code †Ö×Ö ÖÖ›üß Îú´ÖÖÓú SMS úºþÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß valid †ÖÆêü Øú¾ÖÖ invalid
†ÖÆêü Æêü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê ¿ÖŒµÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
13) ¾ÖÖôæû šêüúÖ ÆüÖ ‡Ô-×»Ö»ÖÖ¾Ö (e-Auction) †Ö×Ö ‡Ô-×Ö×¾Ö¤üÖ (e-Tender) µÖÖ ¤üÖêÆüß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. µÖÖ¯Öîúß •µÖÖ´Ö¬µÖê †×¬Öú ¤ü¸ü
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖÓÖÖ šêüúÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ×¤ü.3.01.2015 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5.00 ¾ÖÖ•Öê ¯ÖµÖÕŸÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ‡Ô-×Ö×¾Ö¤üÖ (eTender) Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ‡Ô-×Ö×¾Ö¤üÖ (e-Tender) Ö ˆ‘Ö›üŸÖÖ“Ö, ‡Ô-×»Ö»ÖÖ¾Ö (e-Auction) ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
Öã»ÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö (e-Auction) ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ (Online) †Ö×Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ‡Ô-×Ö¾Öß¤üÖ ¾Ö ‡Ô-×»Ö»ÖÖ¾Ö †¿ÖÖ ¤üÖêÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ
×Ö×¾Ö¤üÖ ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. µÖÖ ¤üÖêÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ‡Ô-×Ö×¾Ö¤üÖ †Ö×Ö ‡Ô-×»Ö»ÖÖ¾Ö µÖÖ ¯Öîúß •µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ²ÖÖê»Öß“Öß ¸üŒú´Ö Ö´Öæ¤ü
†ÃÖê»Ö ŸµÖÖ šêüêú¤üÖ¸üÖÃÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
14) ¾ÖÖôæû Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ü ÖÖ‡Ô™ü ¾Æüß•ÖÖ CC TV òú´Öê¸êü ¾Ö ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ Æòü»ÖÖê•ÖÖ »ÖÖ‡Ô™ü “Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
15) ¾ÖÖôæû Ã£ÖôûÖ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †™üß, ¿ÖŸÖá ´Ö¬µÖê ×¿Ö×£Ö»ÖŸÖÖ ¾Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ±êú¸ü±úÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖÖ
¸üÖÆüŸÖß»Ö.
16) ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÓÖß µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
i) ¯ÖÏŸµÖêú 10 Æü•ÖÖ¸ü ²ÖÎÖÃÖ ¾ÖÖôãû †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÖÖÃÖÖšüß ‹ú ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÃÖã¸üÖÖ ¸üÖú 12 ŸÖÖÃÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖæÖÔ šêüŒµÖÖ“µÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. µÖÖÓ“Öß Öê´ÖÖãú ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ¿ ÖÖÃÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ú¸êü»Ö †Ö×Ö
¾ÖÖôãû šêüŒµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü Øú¾ÖÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ¤êüÖß»Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †ÃÖê»Ö.
ii) ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ÃÖÖÓÖê»Ö ŸµÖÖ ŸµÖ×šüúÖÖß (úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ) ÃÖß.ÃÖß.™üß.¾Æüß. òú´Öê ¸üÖ »ÖÖ‡Ô¾Æü ÛÃ™ÒüØ´ÖÖ †Ö×Ö Ã™üÖê†¸êü•Ö
±òú×ÃÖ×»Ö™üßÃÖÆü »ÖÖ¾ÖÖê šêüêú¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÃÖê»Ö. 50000 ²ÖÎÖÃÖ ´ÖÖÖê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÖÖÃÖÖšüß †ÃÖÖ ‹ú ÖÖúÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ÃÖÖÓÖê»Ö
ŸµÖÖ×šüúÖÖß ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖ»ÖÖ úºþÖ ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. µÖÖ×šüúÖÖß ×ú´ÖÖÖ 2 ÃÖßÃÖß™üß¾Æüß òú´Öê¸êü †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö †Ö×Ö µÖÖ“Öê »ÖÖ‡Ô¾Æü
ÛÃ™Òü´Ö †Ö×Ö ²Öòú†¯Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö.
iii) ¯ÖÏŸµÖêú 5000 ²ÖÎÖÃÖ´ÖÖÖê 1 ÃòúØÖÖÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö. ÃòúØÖÖÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“Öê
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ (Hardware) µÖÖ«üÖ¸êü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö µÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
(ú) ú¸üÖ¸üÖÖ´ÖÖ
i) ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÓÖê ×Ö¾Öß¤üÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖÖ, ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ×Ö¤ìü¿Ö, ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×Ö¤ìü¿Ö µÖÖŸÖß»Ö †™üß,¿ÖŸÖá ¯ÖÖ»ÖÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖ¿Öß ×¾ÖÆüßŸÖ
ú¸üÖ¸üÖÖ´ÖÖ ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖ¡Ö ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖ ¾ÖÖôæû Ö™üÖ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡ Ô»Ö.
ii) ú¸üÖ¸üÖÖ´ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß¬µÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×ÆüŸÖÖ£ÖÔ ×¤ü»Öê»µÖÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖ“Öê ŸÖÃÖê“Ö †ÖÖÖß †™üß ¿ÖŸÖá ‹úŸÖ±úá »ÖÖ¤üÖêÃÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖÖ´Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÃÖ ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö.
iii) ×¤ü»Öê»µÖÖ šêüŒµÖÖ“Öê ¾Ö ˆŸÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖµÖÖ“Öê úÖêÖŸÖêÆüß úÖ¸üÖ Ö ¤êüŸÖÖ ×Ö»ÖÓ²ÖÖ ú¸üÖê, ¸ü§ü ú¸üÖê †£Ö¾ÖÖ ´ÖÖ‘ÖÖ¸ü ‘ÖêÖê“Öê †×¬ÖúÖ¸ü †¯Ö¸ü
×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö.
¾Ö¸üß»Ö ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß †™üß ¿ÖŸÖá“ÖÖ ³ÖÓÖ êú»µÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ †ÖÖ´ÖŸÖ ¸üŒú´Ö ŸÖÃÖê“Ö ×»Ö»ÖÖ¾Ö¬ÖÖ¸üúÖÖê ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ †¤üÖ êú»Öê»Öß ÃÖ¾ÖÔ ¸üŒú´Ö
•Ö¯ŸÖ ú¹ýÖ ×»Ö»ÖÖ¾Ö ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ‡ŸÖ¸üÆüß úÖµÖ¤êü¿Öß¸ úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡ Ô»Ö.
ÃÖÆüß/-xxx
†¯Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß,ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ

