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 ¯. ZLస N¢, ఆ¦ అ ( ల° నర4ంహ ±0² ³వ±*నం, ´Mµ) ఈ wసxZ
చక£ 9¶O ·%¸ ¹యZº సహకం%.
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క²ష,, Þంß +-త0 అర యంØం!ల àర Þంß సర క²ష · ±*ంచడం ఈ
చటం áక మâక Åఖ8 ఉ³Ûశ8ం.
సహ చటం అమ9O 3గ±0ÅãనÚవం£ %9,, అర యంØం!9,, ర సర
అ%9,, సnయ
ర సర అ%9,, äద£ అå¸æ¦ అ%9 మ; స0చçంద
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అ&వృ() సంస*, లం!ణZ 3రత +-త0ంO సర హ చటం అమ9Z పర8êం¹ 4బ6ం(
వ8వnN9,, +7 <N8Æ9 మ; [న^ మం>త0 ?ఖOZ 4బ6ం( మ; DEణ G3గం
ఎంక ¹4ం(. సహ చటం అమ9O DEణº సంబంంë లం!ణ NÜంO . మ 
నవ వన%ల అ&వృ() సంస* 3రత +-త0ం ¶xంëన DEణ సంస*. ఈ సంస* Þవలం లం!ణ
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³శL8పxం! సహ చటం అమ9O 3గ±0Åãన Lº · గత ద?బÛలం! DEణ ఇ¤xం(.
సహ చటం అమ9O
ర సర అ%ల Qì íలకÌన(.
%9 సరం
%î దరïÉx ¹4నw¸ð Lº తñన సnయం ¹యడం,, ±ధ8Ìనంత త0ర!,, చటం ZòÛDంëన
ల ప²»Ow దరïÉx ó0కంë సరం అందÍయడం L ధ8త.
సరం ఇతర అ%ల వదÛVనw¸ð Îకంë
%ల అందÍ´¿ ఉంÚం(.
ఇంÆ !V ర సర అ%లV సహ చటంO Zబందనలè అవ!హన అవసరం. ర
సర అ%ల L ధ8త9 సమర)వంతం! Zర0ం¹VÛ 9¶O సర హ
చటంOZ Zబంధనల ôర ఈ కరకV \ం(ంచడం జñం(.
సంబంంత అ%9 సNZ
%9 న õంటö అందÍ4,, +-త0 QలనO
QరదరUకతV [ం\ం(ం]ట, ర హల పరEణ àర మ; ఈ చటÅ áక Åఖ8
ఉ³Ûశ8Å ÷ర%ట ర సర కరక sడ¸ðøందZ ఆDÉxV.
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äద£ అ(8యం – !ìక అం?9

à(Ûమం( అ"NZ \ం(నంత

Øన "ం# ఆ అ"రం Æ0Z)గం

జ%¶]నwð +ZZ అðö ±మN*,Z +జలంద

\ం(నw¸- ZజÌన స0Nజ8ం 4()Éxం(.
– మn.%ం/

ల089: ఆ అ(8యం చదవడం +0N
1. స

!ర హ చటం 1Ð గల 2Èయ, అంతN3Èయ దృక¸4లV Gవంచగ9¶.%.

2. Éప5లనO స

!ర హ చటం áక ±*$Z Gవంచగ9¶.%.

1.1. అంతN3Èయ దృక¸థం
స
స

!ర హ చటం 1Ð äద£± +±xవన ó0డ ³శంO 1766 O జñన ఒక

శంO

%లందí స

!ర హ క¿¸ం!లZ ÈNZంచడంO కZÉxం(. +Z

పర8వ±నం% öð అGÂ» అ» తవ ఉన ³?ల 2~.O ó0డ అÇ±*నంO Z9¤xం(.
ఐక8Nజ8స²» ±(రణ మండ¿ 1948O స
అ"క స

!ర Î0చÐZ 6థ²క హ% ÈNZం!%. అన%

!NZ \ందడం +జలంద హ% ¶xంచబం(. తN0త ZZ అంతN3Èయ

ర

మ; Nజíయ హల ÈNనం (ఐ44ఆ) OZ 19వ అకరణంO 7గం% ¹NÐ%.
త%L» "లంO ఉతxర అ8", దêణ అ8", ఐy5, ఆÎ9¿´, :8ûªంz మ;
ఆ4´ ³?లO గల 7రత³శం క9wàZ ++w% 56 ³?9 స

!ర హZ చటబద)ం

¹±Ê. మy 25 ³?లO Åఖ8ం% దêణ అ8", î%¸ ఆ;", రష8 స

ఖ8 ³?9

àZం£O స

!ర హZ చటబద)ం ¹య#Zº +య.9 జ%¶]$Ê. అ8"O 1966

సంవతరంO

\ం(ంëన స

!ర హ చ<Z 1970వ దశకం $£ Lట =¦ ంభణం

తN0త 1974O సవంë, ప£షపరë అమ9¹Éx$%. ఇª స

!ర హ చటం అö(

+పంచL8పxం% అöక +2±0మ8 ³?O= అమల¢sం(. ZZ >మం% అ&వృ()s Åపన
అంశం% పగ½Éx$%.
1.2. 2Èయ దృక¸థం
మన³శంO äద£±% É?ÿ  1982 సంవతరంO “+-త0 పZÈ%º సంబంంëన
స

!NZ õల=ంచడం అö( Zయమం% ఉం#¿. స

²నnÊంw%ö ఉం#¿” అZ స¸షం% స

!ర ప8త అö( ఆ Zయ

!ర హ 1Ð L8@8Zంëం(. L"Aతంì8ం

మ; 7వ+కట$ Î0చÐ ¶ంë 7రత N28ంగంO గల 19వ అకరణ
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హZ ·# ®ë¤xం( అZ L8@8Zంëం(. ఆ హ æZ³

%9 తమన L"Aతంì8ం æ+

7వ+కట$ Î0చÐZ Bx% GZ)ñం]æరZ É?ÿ  స¸షÌన È%¸ZëÐం(.
ఇª ³శ అø8నత $8య±*నం అöక సందNCలO, స
Gవంëనప¸£í, స

!ర హ 6(న8తZ

!ర హ చటబద)ం "వడం ఒక±% ±ధ8పడæÆ. అöకమం(

Zరంతరం% ¹4న +య.9, ఉద8

ల ఫ¿తం% స

!ర హ చటబద)ం ¹యబం(. ఈ

+య.లO Åఖ8ÌనG – Nజ±* NÜంO 1990 Vం ±

Õకతx అ%E N

$యకత0ంO మ}Û º± శºx సంఘట Zర0ంëన ఉద8మం, 2001 Vం మnNÜO +Åఖ
±

Õకతx అ$ హ2ò $యకత0ంO నëన ఉద8మం, ఉతxరఖంz NGంOZ HఘN0

&లంగ$ స²»ªం£

%ల 6ంతంO స0చçంద ÎL సంస*ల అధ0ర8ంO తI»xన

ఉద8మంªం£L£ +7వం "రణం% అöక NÜ +-.09 Åఖ8ం% త²ళ$ð, L, Nజ±*,
మnNÜ, J=, మధ8+³ , అ±ం, జ&"K తమ తమ NL9O=

%ల స

!ర హZ

2005 కంÓ Åం³ క¿¸ం!Ê. M£ +7వం "రణం%ö 2002 O 2Èయ±*ÊO స
Î0చÐ సంబంంëన ~9=
1.3. స

!ర

\ం(ంచబం(.

!ర హ చటం మ; Éప5లన
Éప5లన ఎZ²( +(న ¶E9. అG ప5లనO అంద 7గ±0మ8ం, ఉమ

అం"రంs ·న జLX+Yతనం, 5రదరUకత, స¸ందన, +7వవంతÌన, సమర*వంతÌన 5లన,
ZL¸êకత, చటబద)త. Éప5లన అం(ం¹ +-.0లO అGÂ» కZష±*Êº తñంచబðøందన
nN, Ì$O 7LలV IకOº ÈÉవడం, స
క¿¸ంచడం జ%¶øం(. స

జం áక వరx

జంO అత8ంత అణ%న వNల గPZº ±*నం
న, భGష8Q అవసNల అV¶ణం% చర89

ÈÉవడం జ%¶øం(.
5రదరUకత అంÓ ÈÉన ZరR´9, L£ అమ9 ZయమZబంధనల అV¶ణం%
జరగడం. ఇం" ఈ ZరR´ల అమ9 వల= +7Gతమ¥8 Lº L£ స

!రం É9¢%, Bx%

ల&ం!¿. సరళం% అర*మL0¿.
±0తంì8ం వëÐన తN0త 7రత +-త0ం
స

\ం(ంëన అత8ంత Åఖ8Ìన చ<O=

!ర హ చటం (సహ చటం) ఒక£. ZZ Gజయవంతం% అమ9¹యగలగడం అö(

5లలs 5Ú +-s0S8¶9 ఈ చ<Z అమ9¹యడంè ఎంత Zబద)తs ఉ$% అö
Gషయంè ఆ(రప ఉంÚం(. "బ£ Lరందí సహచటంOZ అం?లè õంటö Gసxృత±*ÊO

#. మ $ లం%ణ

నవ వన%ల అ&వృ() సంస*, దN'
2

స

!ర హ చటం 2005 –

రస

!ర అ" కరక

అవ%హన క¿¸ం!¿ఉం(. సహచటం అమ9 మ; అమ9¹Î "ర8ZN0హక యంØంగం
ఏN¸Ú¹Î 'ధ8తV ·# Þంß, NÜ +-.0లè ఉంëనంÆన ఈ చటం అమ9¹Î GషయంO
±ధ8Ìనంత ఏక

పత ఉం#¿. "బ£ సహచటం అమ9 "L¿న సహ"NZ ·# ఆ´

అ"ర యంØం%ల అం(ం!¿.
అ» తవ అGÂ» గల భవ8 +2±0మ8 ZNEZº !ª Åఖ8ÌనG –
స

!రం ¿యడం, 5లనO 5రదరUకత, +-త0ంs 5Ú +Z GGధ అం%9 +జల

జLX+Y% ఉండడం. M£ ±ధనT సహచటం అ"రయంØంగం ¹త స0చçంద స
!ª 6(న8తZëÐం(. +-త0 ?ఖ9 తమ.Å% స
స

%ల

!ర õల=º

!NZ õల=ంచడం +0N +జల Vం

!రం àర వ¹Ð దర@ÉxలV !ªవర తñంచవ]Ð.
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ండవ అ(8యం – అ"ర యంØంగం
ల089: ఈ అ(8యం చ(Gన త%Lత N% ఈ ºం( Gష´లV Gవం¹ ±మN*,Z
\ంÆ.%.
x

అ"ర యంØంగం Zర0చనం.

x

అ"ర యంØంగం% ZరRÊంచ#Zº 6»ప(కV Gవంచగ9¶.%.

x

అ"ర యంØంగం 5ìV Gవంచగ9¶.%.

x

అ"ర యంØంగం స0చçందం% õల=ం!¿న అం?లV úâం<%.

x

సహ చటం +"రం దర@Éx+% Vం వ®9¹´¿న %ÉÅల సంబంంëన
GవN9 ¿యÍ±x%.

x

సహ చటం +"రం వ®9¹Î

ల సంబంంëన @.ల Zర0హణ G($Z

úâం<%.
2.1. Zర0చనం
స

!ర హ చటం 2005 (సహ చటం) +"రం

తమవదÛ భßపరë ఉం¹ అ"NZ

%9 హ% \ందగల స

ìô అ"ర యంØంగం క¿ñ ఉంÚం(. 7రత³శ

ఎవU$ సò ఒక అ"ర యంØంగo వదÛVన ఏ స

!NZ
%9

!N÷V$ \ం+లVంÓ +Z

అం(ం!¿న +(న 'ధ8త సహచటం సంబంత అ"ర యంØంగంè ఉంëం(. అ"ర
యంØంగం áక +(న 'ధ8త అంÓ +Zº ం(న +($" áక 'ధ8త అZ అర*ం. ఈ
సంw£ (

V8వ)O అ"ర యంØంగం అZ ¹4న +±xవన9 అÂ +Z +($"Z

ఉ³ÛDంëన అZ చÆ¢L¿.
సహచటంOZ «E 2 (1) (h) +"రం అ"ర యంØంగం అంÓ.......
అ) N28ంగ బద)ం% æ+ N28ంగం ¹త
ఆ) 5ర=8ం¦ O ¹4న ఏ చటం +0NW$
ఇ) NÜ ?సనసభ9 ¹4న మò చటం +0NW$
ఈ) సంబంత +-త0ం 2Y¹4న Ä£<Þష æ+ ఉతx%0లs స0యం స.xక అ"Nలs
±*ంëన æ+ ఏN¸Ú¹4న అ"ర వ8వస* æ+ ?ఖ æ+ సంస*.
ఇం".....
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1) సంబంత +-.0ల స0ంతÌన æ+ ZయంìణO ఉం- సంస* æ+ గణÂయÌన ఆ)క
సహ"NZ \ంÆøన సంస*.
2) సంబంత +-త0ం గణÂయం% సమ·Ðన +త8E æ+ పyE ZXలs పZ¹Éxన
+-0తర సంస*9 (స0చçంద ÎL సంస*9) ·# అ"ర యంØంగం ºందÞ వ±xÊ.
2.2. అ"ర యంØంగం 5ì/'ధ8త9
సహచటంOZ «E 4 అ"ర యంØంగం 5ì మ; 'ధ8తలV ¿యÍÉxం(.
Z+"రం అ"ర యంØం%ల ఈ ºం( 'ధ8త9 æ+ కరxL89 ఉం<Ê.
x

సహచటం ºంద స

!ర హZ GZ)ñం]వ#Zº M9% అZ "%9, ప£క9,

Gషయ ®ëకలs ఉన "%ల Zర0హణ.
x

కంB8ట Oº ¹రÐదñన "%9 అZం£Z తñనంత "లవ8వO కంB8టYకంచడం.

x

అంÆ'ÚO ఉన వన%లV బ£ ఆ "%9 äతxం ³శL8పxం% అంÆ'ÚOº వ¹Ðª
కంB8ట ÷¦ వ పOº ¹రÐగలగడం.

x

సహచటంOZ «E 4 (1) (b) O GవంëనÚ=% సంస* సంబంంëన Z¿క
స

!NZ స0చÐందం% తన .V% +]ం!¿. ఈ స

!NZ Zయ²త

"లవ8వXO= సవంë +]ంచడం.
x

%9 Éలభం% 9Éవ#Zº M9% స

!NZ +]ంë +ZZ Gసxృతం%

పం[ ¹´¿.
x

%9 స
స

!NZ \ం³ంÆ M9%

ర స

!ర అ"%లV, సnయ

ర

!ర అ"%లV మ; అå¸æ¦ అ"%లV అZ ప5ల$ G7%ల

Zయ²ంచడం.
x

స

!ర క²ష ఆ³?లV అమ9¹యడం.

2.3. "%ల Zర0హణ [«E 4 (1) (a)]
ఒక ^9 పZ Bx "%ö +ZZ సంబంత "N8లయ "% Zర0హణ Zబంధనల +"రం
"Â æ+ ఆ +-త0 ?ఖ áక "N8లయ "% Zర0హణ Zబంధనల +"రం "Â æ+ అమ9O
ఉన +-త0 Zయమ Zబంధన9, ఆ³?ల సంw£ æ+ Õª= "N8లయ సంw£ +"రం "Â
44 "% గ(º పంపడం ¹´¿. "% గ( æనట=Ê ఆ "N8లయ "% Zర0హణ

#. మ $ లం%ణ
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G(నం +"రం భßపర!¿. ఒక ^9OZ Gషయం áక 6Å@8Z బ£ ఆ "%Z ఎంత"లం
5Ú

భßపర!¿

ఉంÚంS

ZరRÊం!¿

ఉంÚం(.

భßపర!¿న

"ªZ

బ£

ఒక

^9/"%/Õస Z ఈ ºం( ÞటñలO ¹%±x%.
x

L.Dis (ªz3 ¤¸స) – Z +"రం "%Z అ( 44న  Vం ఒక సంవతరం
5Ú భßపర!¿ ఉంÚం(.

x

K.Dis – Z +"రం "%Z అ( 44న  Vం ð సంవతN9 భßపర!¿
ఉంÚం(.

x

D.Dis (±9

¤¸స) – Z +"రం "%Z అ( 44న  Vం ప(

సంవతN9 భßపర!¿ ఉంÚం(.
x

R.Dis (న^ ¤¸స) – Z +"రం "%Z ?శ0తం% భßపర!¿ ఉంÚం(.
అం%క +» ´a సంవతNలàక

% "% 4*»Z, భßపరచవల4న అవసNZ

సNêం!¿.
"%
x

ÿ O "%ల అమక – ఈ ºం( 6»ప(కన ఉం#¿

"%Z 44న G(నం +"రం అన% L.Dis, K.Dis, D.Dis, R.Dis లV "%
ÿ O ò0%% అమNÐ¿.

x

"%లV L£Z cలñం!¿న సంవతNZ బ£ ·# అమరÐవ]Ð.

x

"%లV L£ L£ వ%స సంఖ8లV బ£ ·# అమరÐవ]Ð.

"%లV ధ0ంసం ¹యడం – అమ9O ఉన Zబంధనల +"రం "%లV భßప¹ గð¢
Åñ4న తN0త మ; భGష8Q O వ¹Ð "%ల ±*నం

క¿¸ంచడం సం అమO= ఉన

Zబంధనల +"రం ధ0ంసం ¹´¿.
"% ప£క9 – "% గ(O ఉంëన అZ "%లV L£ L£ సంవతNZ అVసంë, L£Z
భßపర!¿న సమయం ఆ(రం% నdÆ ¹4 ఉంëన అర సంఖ8లs సn "% ప£కO నdÆ
¹Îx ఆ "%Z ¶xంచడం, »ñ అవసరÌనwð GZ)ñంచ#Zº అV¢% ఉంÚం(.
2.4. స
+»

!రం అ"ర యంØంగం స0చçందం% +]ంచడం [«E 4 (1) (b)]
అ"ర

యంØంగం

తమ.Å

«E 4 (1) (b) O \ంÆప!%. స

!రం àర

ఆeÊం¹Gధం% +» అ"ర యంØంగం ఎవ
#. మ $ లం%ణ

స0చÐందం%

õల=ం!¿న

స

!NZ

%9 Mãనంత తవ% సహచటం

రం#ö తమ వదÛVన స

!NZ
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Gసxృతం%, సమÇం% ఇంట¦ s సn అZ +±ర

!ర అ" కరక

ధ8

ల +0N +జల Gవం¹ª

±V·ల చర89 తనంత .V% ¹ప<లZ ఈ «E 'ధ8తZ ZòÛD¤xం(. సహచటంOZ «E 4
(1) (b) +"రం +» అ"ర యంØంగం ఈ ºం( 16 ర"ల స

!NZ +]ం!¿. ఆ తN0త

ZYRత సమ´O= నMకoë మfg +]ం!¿.
1. ఆ అ"ర యంØం%Zº సంబంంëన GవN9, 'ధ8త9, GX9.
2. +Z అ"%9, ఉS8¶ల ఉన అ"N9, 'ధ8త9.
3. పర8Eణ, జLX+Yత$Zº సంబంంëన

రదరU"లs 5Ú% ZరRయ +bయO

అVసం!¿న G($9.
4. GZర0హణO 5£ం!¿న ®Ø9.
5. "ర8Zర0హణO ఉS8¶9 ఉప)ñం¹ ZయమZబంధన9, ®చన9,

V8వ,

"%9.
6. +Z దగర ఉన æ+ ZయంìణO ఉన పØ9 ఏ ర"Zº సంబంంëనవö +కటన.
7. G($ల

పకల¸న æ+ L£ అమ9సం +2+»ZXలs సం+(ంw9 జúంÆ æ+

L 6»Zధ8ం ó0కం¹ంÆ ఏh$ పద)» ఉంÓ ఆ GవN9.
8. +ZO 7గం% %Â æ+ సలn9 ఇ¹ÐంÆ %Â ఇదÛ% æ+ అంతక$ ఎవమం(
స-8లs Ï%9, iZjg, క²O9, ఇతర సంస*9 ఏN¸k ఉంÓ L£ GవNల +కటన.
Ï%9, iZjg, క²O9, ఇతర సంస*ల స
స

?ల +జలV అVమ»Éxన æZ, ఆ

?ల GవN9 +జల అంÆ'ÚO ఉన æZ ¿యపర!¿.

9. ఆ అ"ర యంØంగం áక అ"%9 మ; ఉS8¶ల స

!NZ ¿ú స

!ర

సంw£.
10. +ZO పZ¹Î అంద% అ"%9, ఉS8¶9 \ం³ ÷లస త$9, Zబంధనల +"రం
ఉన పnరం ¿=ంw వ8వస* GవN9.
11. అZ +Eక9, +»5(త ఖ%Ð9, ¿=ంwల GవNలs 5Ú% +Z ºంద ఉన అZ
ఏlÂల Þ<Êంëన బ3¦ GవN9.
12. స~þ పథ"ల అమ9 È%, L£º Þ<Êంëన ZX9, ఆ పథ"ల ల~Û+%ల GవN9.
13. మం}%¹Î NÊÈ9, పÚ=, అVమøలZ \ంÆøన L GవN9.
14. స

!NZ ఎల"9Z

#. మ $ లం%ణ

పంOº (ంë ఉంÓ ఆ GవN9.
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15. +జల సం ఏh$ Çం4లయం æ+ పఠ$లయం Zర0®x ఉంÓ L£ పZళలs
5Ú% స
16.

రస

!రం \ం³ంÆ

!ర అ"%ల ú%=, n+9, ఇతర GవN9.

17. +-త0ం ®ëంëన ఇతర స
స

%లన సÆ5´ల GవN9.

!రం ఏh$ ఉంÓ అ( æ+ అ"ర యంØంగం ఏh$

!రం +జల ¿యÍ´లZ అVంÓ అ( ·#.

èన úâన స

!ర +]రణ అö( ఐëÐకం "Æ. ఇ( +» +-త0 G7గం/అ"ర

యంØంగం తప¸Zస% అVసం!¿న GG(నం అZ స¸షం% 5¸¿.
2.5. G($9, ZరR´ల 1Ð LసxLల +]రణ [«E 4 (1) (c)]
+-త0 యంØంగంO "ªV¶ణం% అöక G($9
ÈÉం<%.

సహచటం

+"రం

+»

అ"ర

యంØంగÅ

\ం(±x%, అöక ZరR´9
Åఖ8Ìన

G($లV

\ం(ం¹టwð, +జలè +7వం Öం¹ ZరR´9 +క£ం¹టwð L£º సంబంంëన అZ
LసxLలV Gవరం% +జల ¿Îª +]ం!¿ఉంÚం(.
2.6.ÈÉన ZరR´ల "రE9 Gవంచడం [«E 4 (1) (d)]
àంద +)జ$లè +7వం Öú GGధ 5ల$సంబంధÌన మ; అర*$8య ("048Àయ) ZరR´లV అ"ర యంØంగం ÈÉనwð L£ +7LZº Oన¥8Lº "రE9
తñన +±ర
2.7.స

ధ8

ల +0N ¿యÍయడం అö( తప¸Zస.

!NZ నMకంచడం [«E 4 (2)]

èన ¸న స

!NZ ఒక± +]Îx సÆ. ఆ స

+» సంవతరం ఎప¸£కw¸ð జ=
ఏh$

!NZ అ"ర యంØంగం

%¸లకV¶ణం% +]®x ఉం#¿. ఇంÆT స

%¸ oÚ¹Éనw¸డª= స

!NZ Åఖ8ం% అంతN3లంO ఉంëన స

!రంO
!NZ

õVõంటö నMకం]వడం (అ -¦) ¹´¿.
2.8.స

!రం 1Ð +!రం [«E 4 (3) & 4 (4)]

+» అ"ర యంØంగం తనవదÛVన స

!NZ 1Ð Gసxృతం% అంÓ ఆ స

!రం

+జల వదÛ ¹òª +!రం ¹´¿. ఇంÆT డ ప>క9, ÄOÉ Ï%9, బరంగం% +కటన9,
GGధ +±ర ±ధ$9, ±

#. మ $ లం%ణ

Õక +±ర ±ధ$9, అంతN3లం äదãనG ఉప)ñం]వ]Ð.
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ఈ >మంO అ"ర యంØంగం ఇంÆ అ¥8 ఖ%ÐZ మ; ±*Zకం% LðకO ఉన 7షలV,
స

!ర L8xº ఎవ% ఉప)గపడగల ±*Zక పద)øలV దృÀO ఉం]L¿.
2.9.

ర స

!ర అ"%9/ సnయ

ర స

!ర అ"%9/ అå¸æ¦ అ"%ల

Z´మకం – [«E 5 (1) & 5 (2)]
+» అ"ర యంØంగం తనఆ/నంOVన అZ 5ల$యంìం%లO æ+ "N8ల´లO
ర స

!ర అ"%లZ, సnయ

ర స

!ర అ"%లZ Zయ²ం!¿ ఉంÚం(. ఈ

>మంO NÜంOZ +» మండల±*Ê +-త0 "N8ల´O= ఒక
pమ±*ÊO M9Z బ£

ర స

!ర అ" æ+ సnయ స

ర స

!ర అ"Z,

!ర అ"Z Zయ²ంచడం

NÜ +-త0ం 2Y¹4న ఆ³?లV తప¸క 5£ం!¿. అం%ం# ఒక అ"ర యంØంగంO
ఉం- పZ ఒ»xZ పగణనOº ÈÉàZ ఆ అ"ర యంØంగం æ+ +-త0 ?ఖO ఒకక$
ఎవ మం(

ర స

!ర అ"%లZ æ+

సnయ

ర స

!ర అ"%లZ

Zయ²ం]వ#Zº «E 5 (1) అ"రం ఇ¤xం(.
సహచటంO అ"ర యంØంగంO అå¸æ¦ అ"Z Zయ
õÉ9'ÚæÆ. "Â «E 19 (1) +"రం ఎవU$
"లవ8వ Åñ4Êన తN0త æ+
yలO% ఆ

ర స

రస

%ð

"Zº సంబంంë +8క

ర స

!ర అ" Vం

!ర అ" ZరR´Z అంÆన  Vం

30

!ర అ"º è ±*నంO గల అ"º అå¸9 ¹యవ]Ð. "బ£ +»

అ"ర యంìంగం ఈ «E +"రం

రస

!ర అ" áక è ±*ÊO గల ఉన."Z

అå¸æ¦ అ"% Zయ²ంëం(. M GవNలV

ర స

!ర అ" GవNలs 5Ú%

+]ం!¿.
2.10. %ÉÅ వ®9 మ; Iకల (అiం¦) అ" Z´మకం
స

!ర హ చటం 2005 అమ9T 2Y¹యబన +-త0 ఉతx%0 సంఖ8 454 

13.10.2005 మ; తదనంతరం సమ´V±రం 2Y¹యబన ఇతర +-త0 ఉతx%0ల +0N
+Éxతం అమ9O ఉన స

!ర హ చటం (%ÉÅ మ; ధర Zయంìణ) Zయ

+"రం +» అ"ర యంØంగం దర@Éx %ÉÅZ దర@Éx+%Z Vం నగÆ
±ం æ+ ఆ అ"ర యంØంగం Iకల (అiం¦) అ" úట Èయబన 

9 2006

úE æ+ 
ంz q© æ+

'8ంక  æ+ 7రÈయ స ఆర +0N %Â ó0కం!¿. దర@Éx+%ð èన úâన

#. మ $ లం%ణ
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!ర అ" ó0కం!¿. ఫª$ పదÛ»Oö

%ÉÅ9 ¿=ంచం అంr ఆ³?9 2Y ¹య·డÆ. ZరCం(ల ¶¹యNÆ.
ఒకళ ఏh$ అ"ర యంØంగంO అiం¦ అ" æనట=Ê సహచటం +"రం
%ÉÅ9 ó0కంచ#ZT ఒక అ"Z/ ఉS8ñZ +8కం% Z)ñం!¿ ఉంÚం(.
2.11. స

!ర క²ష áక ఆ³?లV 5£ంచడం

సహ చటం +"రం వëÐన అå¸ è ZరRయం ÈÉàöటw¸ð స

!ర క²ష సద%

అ"ర యంØం%Zº సహచటం స>మం% అమ9¹య#Zº అవసరÌన ఎªం£ ఆ³?లW$
2Y¹యవ]Ð. L£Z తప¸Zస% అమ9¹´¿న 'ధ8త ఆ అ"ర యంØంగంè ఉంÚం(.
స

!ర క²ష ఇªం£ ఆ³?లV 2Y¹Î సందNC9 ఉ+హరణº......
x

ఒక +8కÌన È%O దర@Éx+%Zº స

x

రస

x

సద% స

x

"%ల Zర0హణ, అజ

!రం అం(ంచడం.

!ర అ"Z Zయ²ంచడం.
!NZ %Â, అంÆO àంత 7%Z %Â +]ంచమZ ఆ³Dంచడం.
Êt, ధ0ంసం ¹య#Zº సంబంంëన పద)øలO అవసÌన

%¸9 ¹యడం.
x

అ"%లº సహచటం అమ9è తñన DEణ ఇవ0డం, wనశÐరణ తరగøల Zర0హణ
äదల¶L£è ఆ³?9 2Y¹యడం.

x

సహ చటంOZ «E 4 (1) (b) +"రం సంw£ (

x

దర@Éx+%Zº ఏh$ నషం æ+ ఇబ6ం( క¿ñ అంÆ తñన నషపnరం ¿=ంచమZ

V8వ)Z తñనGధం%

సంబంత అ"ర యంØం%Z ఆ³Dం¹ అ"రం స

\ం(ంచడం.

!ర క²ష º ఉం(. అªం£

సందNCలO ఆ అ"ర యంØంగం ఆ నషపnNZ దర@Éx+%Zº ¿=ం!¿ ఉంÚం(.
x

సహ చటం +"రం స

!ర క²ష

ర స

!ర అ"è అపNధ%ÉÅZ Gం¹

అ"NZ క¿ñ ఉం(. అªం£ సందNCలO Gంచబన అపNధ %ÉÅZ సంబంత
అ" వ8ºxగతం%, స0యం% ¿=ం!¿.
x

స

!ర క²ష ÈÉàö ZరR´9 అÂ చటబద)Ìన ఆ³?9 "బ£ L£Z అమ9¹Îª

+» అ"ర యంØంగం తñన చర89 ¹ప<¿.
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ఒకళ స

!ర క²ష 2Y¹4న ఏh$ ఆ³శం చటబద)ం "దZ అ"ర యంØంగం æ+

ర స

!ర అ" 7GÎx ¦ £ష +0N ఆ ఆ³శంè NÜ  Z

ఆeÊంచవ]Ð.
2.12. సహ చటంè అవ%హన మ; ±మN*,ల అ&వృ() "ర8>
సహ చటం +"రం క¿ñన హలV

ల Zర0హణ

%9 ఎª GZ)ñం]L¿ అö GషయంO

+జల Åఖ8ం% బð¶, బలuన వNల +జల, వNల ¿యÍÎంÆ +» అ"ర
యంØంగం అవ%హ$ "ర8>

లV Zర0ం!¿ ఉంÚం(. ఇªం£ "ర8>

ÅంÆ M£ Zర0హణ 1Ðన ఖëÐతÌన స

లV Zర0ం¹

!రం అందÍ´¿. Zర0హణ సమయం వర +!రం

¹´¿.
సహ చటంOZ అం?9 స% అమల¥8ంÆ మ; +జల అవ%హ$ "ర8>
Zర0ంచ#ZT

అ"ర

యంØంగంOZ

ర

స

!ర

అ"

మ;

9
ఇతర

అ"%ల/ఉS8¶ల DEణ ఇవ0డం !ª అవసరం. "బ£ అ"ర యంØంగంO సహచటం
అమ9O +త8Eం%, పyEం% 7గ±0మ8ం క¿ñన అ"%9 ( ర స
స

!ర అ"%9, సnయ

!ర అ"%9 మ; అå¸æ¦ అ"%9), ఉS8¶9 అందí >మం తప¸క DEణ,

wనఃDEణ అం(ం!¿.
2.13. సహ చటం ºంద వëÐన దర@Éx బ( [«E 6 (3)]
అ"ర యంØంగం వదÛ ఏh$ స

!రం %î వëÐన ఒక దర@Éx ఇతర అ"ర

యంØంగం పº సంబంంëనh ఉంÓ æ+ ఆ దర@ÉxO 5êక స

!రం ఇతర అ"ర

యంØం%Zº సంబంంëనh ఉంÓ ఆ దర@ÉxZ æ+ ఆ దర@ÉxO సంబంత 7%Z సంబంత
అ"ర యంØం%Zº ±ధ8Ìనంత త0ర% æ+ దర@Éx అం(న అÊÆ (5) yO=%
బ(¹´¿. æదంÓ జ= 258Zº తñన 'ధ8తZ ఆ
ఈ Gషయం 1Ð

రస

రస

!ర అ" వం!¿ ఉంÚం(.

!ర అ"%లº తñన అవ%హన క¿¸ం!¿.

2.14. పర8Eణ మ; Z(క9 («E 25)
+» అ"ర యంØంగం +» ð ÷లల± తమ తమ ఉన."%లº ZYRత
న$O సహచటం అమ9è స

!NZ త´%¹4 Z(క సమ¸ం!¿. ఈ Z(కO

ఉం#¿న అం?9:

#. మ $ లం%ణ
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1. ఒక అ"ర యంØంగం వదÛ వëÐన దర@Éxల సంఖ8.
2. దర@Éx+%Zº స

!రం ఇవ0·డదZ ¹4న ZరR´ల సంఖ8. ఎZ సందNCలO అªం£

ZరR´9 ÈÉ$%, L£º 6»ప(క% ఉప)ñంëన సహచటం Zబంధనల GవN9.
3. అå¸æ¦ అ"º అం(న అå¸ సంఖ8, L£ స07వం మ; L£ పర8వ±$9.
4. సహచటం అమ9 సంబంంë ఏ అ"èన అÊ$ ఏh$ >మDEణ చర89 ¹ప ఆ
GవN9
5. సహచటం +"రం అ"ర యంØంగం ó0కంëన %ÉÅ GవN9.
6. సహచటం ®wx, ల08ల ±ధనO అ"ర యంØంగం ¹4న +య.æÌ$ ఉంÓ L£º
సంబంంëన LసxGక స

!రం.

ఆ´ అ"ర యంØం%ల ఉన."%9 ఇª వëÐన స

!NZ/Z(కలV

సంకలనం ¹4, xþకంë సంబంత మం>త0 ?ఖ మం>వ%89/ "ర8దU +0N స
క²ష º పం5¿. M£Z స

!ర

!ర క²ష తన áక L^క Z(కO \ంÆపరë ?సనసభº

సమ¸Éxం(.

#. మ $ లం%ణ
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డవ అ(8యం –

రస

!ర అ"

ల089: ఈ అ(8యం చ(Lక N% ఈ ºం( Gష´9 9Éం<%
x

రస

!ర అ"%9, GX9, 'ధ8త9 ప¸గలగడం.

x

సహ చటం +"రం ‘స

x

సహ చటం ºంద దర@Éx ó0కం¹టwð పK¿ం!¿న అం?ల ప£క.

x

ఆ దర@Éx పLరంO ÈÉL¿న చర8ల Gవరణ.

x

సహ చటం ºంద Nం# ²నnÊంëన అం?ల ప£క.

x

సహ చటం +"రం తృÈయ పEం áక స

x

సహ చటం ºంద వëÐన దర@ÉxZ పషం]ట గల "లవ8వX9.

x

స

x

సహ చటం అమ9 àరT Zర0ం!¿న Õస ప£క మ; GవN9 ¿యÍయడం.

!రం’ మ; ‘స

!ర హ’ Zర0ëంచగలగడం.

!రం అంÓ ఏ²y Gవరణ.

!రం %î వëÐన దర@ÉxలV ఏ "రEల వల= »రసంచవoÐ Gవంచగలగడం.

సహ చటం 2005

%ల ఏ +-త0 యంØంగం Vంz$ స

!NZ \ం³ హZ

ఇëÐం(. ఈ హº LసxGకత క¿¸ంచడంO íలక5ì వం¹L% అ"ర యంØంగంOZ
స

!ర అ". అంÆÞ సహ చటం

రస

ర

!ర అ"è +8క 'ధ8తలV ఉంëం(. ఒకళ

L£Z Zర0ంచడంO

ర స

!ర అ" GఫలÌన పEంO Lè జ

$ Gం¹ M9

చటంO ఉం(. "బ£

ర స

!ర అ" ఈ సహ చటం !ª 2Çతx% అధ8యనం ¹4

అంÆOZ అం?లV స% 9Éనw- సహ చ<Z చక% అమ9¹యగ9¶.%.
3.1 స
స

!రం అన% [«E 2 (1) (f)]
!రం అన% ఏh$ ఒక G(నంO భßపరచబన Gష´9, "%9, పØ9,

8d9, ఇ-8Ê, అ&6´9, సలn9, ప>" +కటన9, స%,ల, ఉతx%09, ª{ X,
"ం|9, Z(క9, úప, ?ం, dడ సn ఎల"9Z పద)»O ఏ
భßపరచబన స

పంOW$

!రం. అం%క అప¸£º అమO= ఉన ఏ చటం +"రÌ$ +-త0 యంØంగం

సం5(ంచదñన ఏ }¦ సంస*º సంబంంëన స

!రÌ$ ఈ చటం +"రం స

!రô

అ¢øం(.

#. మ $ లం%ణ
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!ర హ అన% [«E 2 (1) (j)]

7రత ³శ

%9 ఎవU$ ఈ ³శంO గల +» +-త0 యంØంగం వదÛ ఉన æ+ అ"ర

యంØంగం Zర0హణO ఉన స

!NZ \ం³ హ క¿ñ ఉ$ð. అం%క ఆ అ"ర

యంØంగం Zర0హణO ఉన పVల:, పØల:, "%ల:, తZ ¹Î హ. "%లOZ
స

!NZ Ä¦ ¹Éవడం, #88ం¦ æ+ "%ల నకjg, ధృMకరణ ¹4న నకళgV ÈÉö

హ, ఒక ప+ర)ం áక ధృMకంచబన నకjg, ?ం ÈÉö హ క¿ñ ఉ$ð.
కంB8ట É9, =å9, Ów9, M) "8«¦ æ+ మò రకÌన ఎల"9Z
ఉన స

!NZ \ందడం, అªం£ స

!రం కంB8ట O %Â æ+ మò GధÌన పకరంO

%Â Zêåxకంë ఉంÓ L£Z ం¦

పంO æ+ కంB8ట ÉలOº బదªÊంë %Â

\ందడం äదãనG ఈ హO 7గం%ö
సహ చటం స

%లº ల&±xÊ.

!NZ \ం³ హ Þవలం 7రÈయ

%ల

"â¸òష, సంస*9, కం[Â9 äదãనG చటబద)Ìన అ4xత0ం ఉన సంస*9. అం%Â
L£º స

పంO

ìô ఇëÐం(.
%9 "Æ.

!NZ ఇ¹Ð õÉ9'Ú చటం క¿¸ంచæÆ. అÊ "â¸òష, సంస*9, కం[Â9

äదãనL£º సంబంంëన ఉS8ñ æ+ +»Z 7రత
వ8ºxగతం%ö సద% సంస*ల ë%$

s స

రసత0ం క¿ñ ఉనwð ఆ

%ð

!NZ నÚ=%ö 7Gంë ఆయన న

స

!NZ ఇL0¿. సహ చటం +"రం 5ర=8ం¦ మ; NÜ ?సన స-89  ఇL0A¿న

స

!NZ ±
రస

న8 +2Â"Zº ·# ఇëÐÈN¿. GచEణ ÖపNÆ.
!ర అ" చటపO అప¸£Þ +-త0 యంØంగం వదÛ ఉన æ+ ZయంìణO

ఉన స

!NZ

ìô ఇL0¿ ఉంÚం(. అం%Â .V% స

!NZ సృÕంచనవసరం æÆ

æ+ స

!NZ Gవంచనవసరం æÆ æ+ ఊహతకÌన +శల జLX9 õ»º [టనవసరం

æÆ æ+ దర@Éx+%9 æవ÷»xన సమస89 పషంచనవసరం æÆ.
దర@Éx+%ð స
ఒకళ దర@Éx+% న

!NZ అ( ఏ
పంO స

పంO లభ8Ì అªö అందÍ´¿ ఉంÚం(.

!NZ అం(ం!లంÓ ఆ Y»O అం(ంచ#Zº సద%

+-త0 యంØంగం వన%9 ఎవ ఖ%Ð అ¥8 పEంO æ+ భßత æ+ "%ల Zల0 nZ
క9¶øం( అనw¸ð మy

#. మ $ లం%ణ
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3.3 దర@Éxల ó0కరణ
సహ చటం 2005 OZ «E 6(1) +"రం ³శ %ð ఎవU$ ఏh$ స
\ం+లVంÓ సంబంత +-త0 యంØం%Zº ం(న

ర స

!NZ

!ర అ"º దర@Éx

¹Éö M9 క¿¸ంëం(. ZYRత %Éం క£ æ+ +ß8 òఖ (¶వన ఉన LU ధృMకరణ పìం
జత¹4 ఆ వ8ºx .V %øన స

!రం GవN9 ఆంగ=ంO æ+ ం æ+ ±*Zక అ"ర

7షO NతBర0కం% %Â æ+ ఎల"9Z
ó0కం¹టwð

రస

పంO %Â దర@Éx ¹´¿. దర@Éx

!ర అ".......

x

అవసరÌ దర@Éx+%º తñన సn´Z అం(ం!¿.

x

%øన Gష´Z అ³ +-త0 యంØం%Zº ం(న+ æ+ పK¿ం!¿. ఒకళ ఆ
%øన స

!రం Bx% æ+ 5êకం% ò ఇతర +-త0 యంØం%Zº ం(నh

ఉంÓ గVక

ర స

!ర అ" ఆ దర@ÉxZ చటంOZ «E 6(3) ºంద ఆ ఇతర

యంØం%Zº బ( ¹´¿.
x

దర@Éx %ÉÅ/+ß8òఖ (¶వన గల ధృMకరణ పØ9 జత¹4 ఉ$) æS
పK¿ం!¿.

x

%øన స

x

దర@ÉxO సద% దర@Éx+%Z సం+(ంచ#Zº %V "L¿న ë%$

!రం ఏ²టన GవNణ స¸షం% ఉంS æS పK¿ం!¿.
GవN9

ఉ$) æS పK¿ం!¿.
దర@ÉxOZ è GవN9 అÂ పK¿ం!క

ర స

!ర అ" దర@Éx+%Zº

దర@Éx ó0కంëనÚ= రóÆ/¶xంw పØZ ఇL0¿.
3.4 దర@Éx+%Zº సహ"NZ అం(ంచడం [«E 6 (1) (b)]
సహ చటం +"రం స
సంబంత

ర స

!NZ \ం+లZ %ö

!ర అ"è ఉంÚం(. ఒకళ స

దర@Éx ¹ÉæZ LU

రస

%Zº స

!NZ ò

!రం అం(ం¹ 'ధ8త
%ð NతBర0కం%

!ర అ" దర@ÉxZ NయడంO "L¿నంత సహ"NZ

అం(ం!¿. ఒక దర@Éx+% అంగకల8ం క¿ñ ఉనw¸ð ఆయన "L¿న సహ"NZ
అం(ం!¿. ఒకళ "%లV తZ ¹ÉL¿న అవసరం ఉనw¸ð ఆ తZº ·# తñనY»O
సద% దర@Éx+%Zº సహ"NZ అం(ం!¿ ఉంÚం(.

#. మ $ లం%ణ
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3.5 దర@Éx బ( [«E 6(3)]
ఒ± దర@Éx+% న స
"కవ]Ð æ+ àంత7గం
స

!రం సద% అ"ర యంØంగం ప(OZ(

ìం LవదÛ ఉండవ]Ð. ²ñ¿న స

!రం æ+ äతxం

!రం మâక +-త0 యంØంగం పOº æ+ అöక ఇతర +-త0 యంØం%ల పOº

Nవ]Ð.
సహ చటంOZ «E 6(3) +"రం ఒక +-త0 యంØంగం ÅంÆ వëÐన దర@ÉxO
దర@Éx+%ð ఏh$ స

!రం మy ఇతర +-త0 యంØంగం వదÛ ఉ$ æ+ సంబంత

Gషయం మâక +-త0 యంØంగం "ర8కª5ల ఎవ% సంబంëనh ఉ$ అªం£
దర@ÉxZ ఆ ò సంబంత యంØం%Zº బ( ¹4 ఆ Gష´Z దర@Éx+%Zº 5¸¿.
దర@Éx బ( సందరCంO ÈÉL¿న 2Çతx9......
x

ఒకళ ఆ అ"ర యంØంగం

రస

!ర అ" సద% స

!రం ఉన యంØం%Z

తñనZ +య.9 ¹4 ·# ¶xంచæZ పEంO దర@Éx+%Zº ఆయన న
స

!రం తమ వదÛ అంÆ'ÚO æదZ, అ³ సమయంO ఆ దర@ÉxZ ఏ అ"ర

యంØం%Zº బదªÊంచ#Zº తñన GవN9 తనవదÛ æవన Gష´Z ¿యÍ´¿.
x

ఒకళ

ర స

¹Îx గVక ఆ స

!ర అ" ÈÉన ZరR´Zº వ8»òకం% దర@Éx+%ð <N8Æ
!రం సం తñనంత% +య»ంëనÚ=%

ర స

!ర అ"

%¢¹ÉL¿ ఉంÚం(.
x

ఒక

%ð ఏh$ +-త0 యంØం%Zº స

5êక స
స

!రం

!రం సం ఒక దర@Éx ¹Îx అంÆO

ìô ఆ +-త0 యంØంగం వదÛ అంÆ'ÚO ఉం మy 7గం

!రం ò +-త0 యంØంగం వదÛ ఉండవ]Ð. అªంటw¸ð ఆ

రస

!ర అ"

ఈ Gష´Z దర@Éx+%Zº ¿యl¸ తన సంబంంëన +-త0 యంØంగం వదÛ
Vన స

!NZ \ంÆపరë ²ñ¿న స

!రం సం ఆ దర@Éx నక9Z ఆ ఇతర

+-త0 యంØం%Zº బ( ¹యవల4 ఉంÚం(.
x

సంబంత అ"ర యంØం%Zº దర@Éx బ( ¹Îటw¸ð æ+ దర@Éx నక9Z
పంం¹టwð "Â దర@Éx %ÉÅ ÈÉనÚ=% ల5¿ ఉంÚం(. అª=
దర@Éx+%Zº ·# ఆయన దర@ÉxZ బ( ¹4న Gషయంs 5Ú% ఏ +-త0

#. మ $ లం%ణ
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యంØం%Zº దర@ÉxZ బ( ¹?y æ+ నక9Z పంన +-త0 యంØంగం GవN9
·# ¿యÍ´¿ ఉంÚం(.
x

దర@ÉxZ బ( ¹యడం æ+ ఒక 7%Z పంపడం ఏ( జñ$ ·# ఆ పZ Mãనంత
త0ర% ఎ£ ప4*øO=W$ ఆ దర@ÉxZ అంÆన అ;Æ (5) yO=% ¹´¿
ఉంÚం(.

x

దర@ÉxZ బ( ¹4న +-త0 యంØం%Zº ం(న

ర స

!ర అ" ఆ దర@Éx

అÊÆ (5) yలO% తన బ( "æదన "రణం% దర@ÉxZ »రసంచNÆ.
3.6 దర@Éx %ÉÅ/+ß8òఖ (¶వన ఉనÚ= గల ధృMకరణ పìం
దర@Éx ÈÉàöటw¸ð

ర స

!ర అ" దర@Éx+% +Zº దర@Éx %ÉÅ

æ+ +ß8òఖ (¶వన ఉనÚ= గల ధృMకరణ పìం జత ¹?N æ+ అన( ÖÉL¿.
దర@Éx+% %ÉÅZ 
+0N %Â æ+ 

±ం దర@Éxè అ»ºంచడం +0N %Â æ+ నగÆ ¿=ంచడం

ంz q© +0N %Â æ+ '8ంక  +0N %Â æ+ 7రÈయ స

ఆర +0N %Â అ"ర యంØంగం áక అiం¦ అ" æ+ సద% పZº Z)ñంëన
అ" úట ¿=ం!¿. %ÉÅ9 ఈ ºం( Gధం% ఉం<Ê.,....
1. pమ±*Ê అ"ర యంØం%Zº సంబంంë

%ÉÅ æÆ

2. మండల±*Ê అ"ర యంØం%Zº సంబంంë

ఐÆ

5య9
3. èన úâనG "ం# ఇతర అ"ర యంØం%ల సంబంంë

ప(

5య9

9w రం¶ ( రసరఫNల) òష "% ఉనLZ +ß8òఖ (¶వన ఉనL%
Iºంë Lº దర@Éx %ÉÅ కటడంO ²నnÊంw ఇ!Ð%.
3.7 దర@Éx+% ò స

!ర GవNలO స¸షత ఉం#¿

సహ చటంOZ «E 6 (1) (b) Z అVసంë దర@Éx+% %ంÚన స
స¸షం% ఉం#¿. ఒకళ దర@Éx+%ð %ంÚన స
రస

!రం

!రంO ఏh$ అస¸షత ఉంÓ గVక

!ర అ"ర దర@ÉxZ ÈÉöటw¸ð దర@Éx+%Z Vం Gవరణ ÈÉL¿.

#. మ $ లం%ణ
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3.8 దర@Éx+%Z GవN9
సహ చటం ºంద దర@Éx ÈÉàöటw¸ð దర@Éx+%Z áక ë%$

GవN9

ఆయనV తN0త సం+(ంచ#Zº సపనంత% దర@ÉxO úâZ ఉ$) æS ప¿ం!¿.
æనట=Ê

రస

3.9 స

!ర అ" దర@Éx+%Z వదÛ Vం ఆ GవN9 ÈÉL¿.

!NZ సమ·రÐడం/ఇవ0డం

±(రణ సందNCలO
స

రస

!ర అ" దర@Éx ó0కంëన తN0త 30 yO=% ఆ

!NZ ఇL0¿ ఉంÚం(. అÊ న స

సంబంంëనh

!రం ఒక

ìం Gనపంఅం(న 48 గంటలO ఆ స

సహ చటం «E 5(4) +"రం

రస

%Z 6ణం æ+ Î0చÐ

!NZ అం(ం!¿ ఉంÚం(.

!ర అ" తన GZర0హణ %: అవసరమZ

7GÎx మy అ" సn´Z రవ]Ð.
3.10 స

!ర Îకరణ [«E 5(4) & 5(5)]

ఒక

ర స

!ర అ" ò ఎవU$ అ"Z స

!ర ÎకరణO సnయం

నw¸ð, ఆ అ" Bx సn´Z అం(ంచవల4 ఉంÚం(. దర@Éx+% న స
అ" వదÛ ఉంÚంS ఆ అ" ఆ దర@Éxº స

!రం అం(ం¹ GషయంO

!రం ఏ

ర స

!ర

అ"% 7Gంచబడ.%.
ఒకళ

ఏh$

సహ

చటం

అం(ంచకవడం æ+ తw¸ð స

అ»>మణ

ర స

ZYRత"ల

వ8వO

స

!NZ

!NZ ఇవ0డం æ+ తw¸Sవ ప£ంచడం వం£G జñ

అంÆ ఆ అ"ö 'X8ð% 7G±x%.
అ"/ఉS8ñè జ

అన%

ర స

!ర అ"º బÆ9% 'X8న

$ G±x%.

!ర అ" మy అ" సnయం అñనw¸ð ఆయన èన ¿న

Zబంధన9న సహ చటంOZ «E 5(4) & 5(5) 1Ð Gవం!¿ ఉంÚం(.
3.11 సహ చటం +"రం õల= Vంë ²నnÊంw ఉన స
స
స

!NZ ¿యజÍ´¿న/ఇL0¿న

!రం æ+ అంÆO àంత 7గం స

#. మ $ లం%ణ
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!ర అ" దర@Éx+%ð న

!రం õల= Vంë ²నnÊంw క¿ñ ఉన³d

నవ వన%ల అ&వృ() సంస*, దN'
18

స

!ర హ చటం 2005 –

రస

!ర అ" కరక

ÖÉL¿/గమZం]L¿. సహ చటం Vంë ఏ¥ అం?9 ²నnÊంచబ#) ఆ చటంOZ
«E 8 (1) మ; «E 9 ¿యÍ±xÊ.
అÊ «E 8(2) +"రం రêత +)జ$ల క$ +2 +)జ$ల క¿= ô9 ఎవZ
7GÎx «E 8(1) మ; అ"ర రహ±8ల చటం 1923 ºంద ²నnÊంచబన స
·#

ర స

!ర అ" ఇవ0వ]Ð. అª= «E 8(3) +"రం 20 సంవతNల తN0త సహ

చటంOZ «E 8(1) +"రం ²నnÊంëన స
"=9 "ం# ²గ. స
3.12 5êక స

!NZ,

రస

!రం ·#, ఆ «E O గల 8(1)(a),(c),(i)

!ర అ" õల= ¹యవ]Ð.

!NZ Gడ4 అం(ంచడం

సహ చటం ప Vం ²నnÊంëన స
స

!NZ %î దర@Éx వëÐనwð ఆ

!రంO àంత7గం ²నnÊంచZ( అÊనw¸ð సద% 7%Z ²నnÊంëన స

æం# Gడ4 ²గ. 7%Z దర@Éx+%Zº ఇవ0వ]Ð. ఇª ఏh$ "%OZ స
5êకం%
స

!NZ

ìô õల=ంచగ¿ñనw¸ð

ర స

!రం
!NZ

!ర అ" దర@Éx+%Zº ఆయన న

!రం àంత7గం ²నnÊంwO ఉం( "బ£ అం(ంచడం æÆ. "Â ²నnÊంచబడZ

7%Z అంÆO Vం Gడ4 అం(ంచడం జ%¶sం( అö Gష´Z స¸షం% 5¸¿.
ఇª ¹Îటw¸ð

రస

!ర అ" తన ZరR´Zº గల "రE9, ZరR´Zº ÅంÆ

పKలనO õల= అÊన అం?9, L£º సంబంంëన GవN9 దర@Éx+%Zº ¿యÍ´¿.
ఇªం£ సందNCలO స

!NZ õల= ¹Î ÅంÆ% ఆ

ర స

!ర అ" సంబంత

అ" ఆ³?ల ôర ఆ Gధం% ¹4నట=Ê అw¸ð దర@Éx+%Zº అVమ»Z ఇëÐన అ"
ú%, n+ 1Ð ·# ¿యÍ´¿ ఉంÚం(.
3.13 దర@Éx+% స
ర స

!రం \ంద#Zº అ¥8 ఖ%Ð/వ8యం 1Ð ¿యÍయడం

!ర అ" దర@Éx+%ð అñన స

!రం ఇవ0#Zº అ¥8 వ8´Z

+-త0 ఉతx%0 సంఖ8 454  13.10.2005 +"రం Iºంë దర@Éx+%Zº మధ8ంతర జLX
పంం!¿. ఇª పంúటwð ఆ

రస

!ర అ" దర@Éx+%Zº ఈ ºం( GవN9 ·#

¿యÍ´¿.

#. మ $ లం%ణ
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1. ¿=ం!¿న %ÉÅ/వ8యం GవN9.
2. ఆ ä.xZ ఏ Gధం% Iºం!y ఆ Bx GవN9.
3. దర@Éx+%ð అª అñన !Y39 అసంబదÛం% ఉ$యZ 7Gంëనట=Ê అå¸
¹Éవ]Ð అZ స¸షం ¹యడం.
4. అªం£ అå¸ ఏ అ"º ¹ÉవoÐ ఆ అå¸æ¦ అ" GవN9.
5. ఎంత "లవ8వO అå¸ ¹ÉLO ఆ GవN9.
దర@Éx+%ð స

!రం \ంద#Zº ¿=ం!¿న %ÉÅ/వ8´Z ¿యÍÎ æఖ

బ<0# అÊన , దర@Éx+% అ£ !Y39/వ8యం ¿=ంëన  మధ8గల "ªZ దర@ÉxZ
పషం!¿న "లÌన 30 yల Vం ²నnÊం!¿.
3.14 స

!NZ ఇవ0#Zº "లప²»

సహ చటం ºంద వëÐన దర@Éx9 సUన L£º పషంచ#Zº æ+ L£º స

!రం

అం(ంచ#Zº గల గష "లప²» ò0% సందNCలO ò0%% ఉంÚం(. L£ GవN9 ఈ ºంద
ఇవ0బ#Ê.
1. ±(రణ సందNCలO స

!రం ఇవ0#Zº గల గష వ8వ 30 y9.

2. ఒక వ8ºx ûG.Zº/Î0చç సంబంంëన స

!రం ఇవ0#Zº గల గష వ8వ 48

గంట9.
3. దర@Éx సnయ స

!ర అ" +0N అం(నwð స

!రం ఇవ0#Zº èన úâన

సందNCలO ఉం- "లప²»º అదనం% 5 yల సమ´Z ¹%Ðవ]Ð.
4. మy అ"ర యంØంగం Vంë బ( Nద ó0కంëన దర@Éx GషయంO స

!NZ

అం(ంచ#Zº ±(రణ సందNCO= సంబంత అ"ర యంØంగం Vం దర@Éx
ó0కంëన 30 yO=% మ; ఒక వ8ºx ûG.Zº æ+ Î0చç సంబంంëన స

!రం

GషయంO సంబంత అ"ర యంØంగం Vం దర@ÉxZ ó0కంëన 48 గంటలO%
ఇL0¿.
5. సహ చటం ప Vం ²నnÊంచబన సంస*ల GషయంO ఒకళ రబన స
అGÂ» ఆyపణ9 మ;

!రం

నవ హల ఉల=ంఘన ఆyపణల సంబంంëనh

దర@Éx అం(న $£ Vం గషం% గల "లవ8వ 45 yలOw ఇL0¿.
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!రం తృÈయ ప0Zº సంబంంëనh, ఆ స

ప0Z సం+(ం!లZ
ఇL0లZ

ర స

ర స

!రం ఇ¹ÐÅంÆ సంబంత తృÈయ

!ర అ" 7GÎx అªం£ సమ´O= ఆ స

!రం

!ర అ" 7Gంëనట=Ê అంÆ గల గష సమయం 40

yలOw ఇL0¿.
7. స

!రం తృÈయ ప0Zº సంబంంëనh, ఆ తృÈయ పEం ప8Ìన(% 7GÎx అంÆ

సంబంంëన GG($లV అVసంë సంమ!రం ఇL0¿ ఉంÚం(
సహ చటంOZ «E 7(6) +"రం ఒకళ
æం#ö చటంO ZòÛDంëన "లప²»O స
స

ర స

!NZ ఇవ0æకÊనట=Ê దర@Éx+%

!NZ ఉëతం% \ం³ హZ \ంÆ.%.

సమ·రÐ#Zº
సందరCంO

ర స

ర స

!ర అ" Öపదñన "రణం

దర@Éx+%ð న స

!రం

!ర అ"º చటంO ZòÛDంëన "లప²»º ²ంëన సమయం పÓ

!ర అ" ఆ Gష´Z దర@Éx+%Zº ZYRత సమయంO 258Zº గల

"రEలs సn ¿యÍ´¿.
3.15 స

!రం ఇవ0#Zº »రసరణ

సహ చటం +"రం స
పEంO

రస

!రం àర దర@Éx+%ð ¹Éన అభ8ర)నV »రసంëన

!ర అ" ఆ దర@Éx+%Zº ఈ ºం( Gష´9 ¿యÍ´¿.

1. సహ చటంOZ «E 8 OZ ఏ స-«E ºంద ఆ అభ8ర)నV »రసం!y మ; ఆ
స-«E పOº ఆ స

!రం ఏ Gధం% వÉxంS Gవం!¿.

2. ఆ »రసరణè అå¸ ¹ÉöంÆ ఉన "లప²».
3. ఏ అ"º అå¸ ¹ÉవoÐ L GవN9/అå¸æ¦ అ" GవN9.
3.16 తృÈయ పEం GవN9 ¿యÍయడం
తృÈయ పEం అంÓ స
అభ8ర)న ¹Î

%ð "ం# ò

!రం అం(ం¹ +-త0 యంØంగం మ; స
%ð/సంస* సంబంంëన స

ఒకళ దర@Éx+%ð న స

!రం àర

!రం.

!రం తృÈయ పEం సమ·Ðన ఒక "% æ+ +ZO

àంత 7గంOZh, ఆ తృÈయ పEం ఆ స

!NZ ప8Ìన(% 7Gంచక æ+

õల=ంచ#Zº అభ8ంతరం వ8కxం ¹యక ఆ స

!NZ దర@Éx+%Zº అం(ం¹ GషయంO

రస

!ర అ"º Bx Î0చÐ ఉంÚం(.
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!రం తృÈయ పEం సమ·Ðన ఒక "% æ+ +ZO

àంత 7గంOZh, ఆ తృÈయ పEం ఆ స

GషయంO

రస

!NZ ప8Ìన(% 7Gంëనట=Ê æ+
!NZ దర@Éx+%Zº అం(ం!ª æ+ అö

!ర అ" ZరRÊం]L¿ ఉంÚం(. ఇªం£ సందNCలO

®ìం ఏ²టంÓ చట +"రం రêత L85ర రహ±89 తప¸ ఆ స
తృÈయ పEం +)జ$లక¿= G

రదరUక

!NZ õల=ంచడం వల= ఆ

తం æ+ నషం క$ +2తం ఎవ% ఉనwð +ZZ

õల=ంచవ]Ð.
L½జ8పరÌన ప8ం, L85ర రహ±89, ô సంప»xº సంబంంëన స
వల= OరంగంO తృÈయ ప0Zº నషం L£æ= సందరCంO అÚవం£ స

!ర õల=

!రం õల= ¹యడం

Vం ²నnÊంచబన(.
అÊ సంబంత

ర స

!ర అ" Gసxృత +2 +)జ$ల దృL, ఆ స

õల= ¹´¿ ఉంÚందZ 7Gంëన పEంO సద% స
సందNCలO
x

రస
రస

ఆయన స

!NZ

!NZ బరంగపరచవ]Ð. ఇªం£

!ర అ" ఈ ºం( G($Z అవలం~ం!¿.

!ర అ" ²నnÊంw ఉన తృÈయ పEం స

!రం õల=ం!¿ అVంÓ

!రం సం దర@Éx అంÆన (5) అÊÆ yలO% సంబంత తృÈయ

ప0Zº NతBర0కం% ÄOÉ పం5¿. ఇంÆO తృÈయ పEం ఆ స

!NZ

õల=¹య#Zº అంకÉxంS æS NతBర0కం% %Â æ+ Zకం% %Â
¿యÍయమZ N¿.
x

ఒకళ +»5(త స

!NZ õల= ¹య#Zº తృÈయ పEం అంకంచæక ఆ

Gష´Z ¿యÍయ#Zº ఆ తృÈయ ప0Zº ÄOÉ అంÆన  Vం (10) ప(
yల సమయం ఇL0¿.
x

రస

!ర అ" ఇªం£ సందNCO= తృÈయ పEం ¹4న ZదనV దృÀO [ÚàZ

ZరRయం ÈÉL¿ ఉంÚం(.
x

ఇª తృÈయ పEం స
స

x

!రం ఇL0¿న సమయంO ZరRయం ÈÉవ#Zº

ర

!ర అ"º (40) నలa yల సమయం ఉంÚం(.

తృÈయ పEం అభ8ంతరం వ8కxం ¹4నప¸£í

ర స

!ర అ" ఆ స

!రం

õల=ం!లö ZరRయం ÈÉనw¸ð ఆ ZరR´Z ¿యÍ®x సంబంత తృÈయ ప0Zº
ండవ ÄOÉ పం5¿.
#. మ $ లం%ణ
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x

!ర హ చటం 2005 –

ఆ ండవ ÄOÉO తృÈయ ప0Zº

రస

రస

!ర అ" కరక

!ర అ" ZరR´Zº వ8»òకం% సహ

చటంOZ «E 19(2) ºంద అå¸ ¹ÉవచÐZ 5¸¿.
x

ఇªం£ సమ´O=

ర స

!ర అ" ÈÉన ZరR´Z వ8»òº®x తృÈయ పEం

äద£ అå¸æ¦ అ"º ఆ ండవ ÄOÉ  Vంë 30 yO=% అå¸ ¹Éవ]Ð.
x

ర స

!ర అ" తృÈయ ప0Zº సంబంంëన స

!NZ õల= ¹´లZ

ÈÉన ZరR´Z వ8»òº®x సంబంత తృÈయ పEం అå¸ ¹4న పEంO ఆ
స

!NZ సద% అå¸9è È%¸ వ¹Ðంతవర õల= ¹యNÆ.

3.17 సహ చటం ప Vం ²నnÊంచబన సంస*ల సంబంంëన స
స

!రం

!ర హ చటం 2005 ప Vం NÜ +-త0ం ఏN¸Ú ¹4న ఈ ºం( సంస*లV

²నnÊం!%.
1. NÜ Z

G7గం, +Z +8క Z

G7%9, NÜ భß. G7గం

2. NÜ ంz G7గం
3. Õª=  అ" ఆ/నంO గల అZ Õª= +8క G7%9
4. Õª=  అ" ఆ/నంO గల అZ Õª= భß. G7%9
5. లం%ణ NÜ +8క 
6. +8క రêత బల%9/+8క భß. బల%9
7. NÜ ±;ధ రêత Þంß  ã (Î¦ ఆ z జ0 «ం  ã)
èన úâన సంస*O= అGÂ» ఆyపణ9,
స

!NZ %î 7రÈయ

¹యవ]Ð. ఆ
స

రస

నవ హల ఉల=ంఘనల సంబంంëన

%ð ఎవU$ సంబంత

!ర అ" అGÂ» ఆyపణ9,

ర స

!ర అ"º దర@Éx

నవ హల ఉల=ంఘనల సంబంంëన

!NZ దర@Éx అంÆన (45) నలaఐÆ yO=% NÜ స

!ర క²ష అVమ»

ÈÉన త%Lత õల= ¹´¿ ఉంÚం(.
3.18

రస
ర

స

!ర అ"ర వదÛ ఉండవల4న స
!ర

అ"%9

ఈ

ºం(

!రం
స

!NZ

Mã

ZYRత

న$లO

త´%¹ÉàZ సహ చటం అమ9 M9% ఎw¸ తమ వదÛ ఉం]L¿.
x

5ల$ G7గం/"N8లయం/సంస* áక Bx GవN9

x

ఆ అ"ర యంØంగం ఈ ?ఖ ం(నS +Z áక Bx GవN9

#. మ $ లం%ణ
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రస

!ర అ" కరక

x

ఆ అ"ర యంØంగం సహ చటం «E 4(1)(b) ºంద +]ంëన స

x

ఆ అ"ర యంØంగం వదÛ ఎల"9Z +bయO= అంÆ'ÚO ఉన స

x

ఆ అ"ర యంØంగం +]ంëన L^క Z(క9, ఇతర +]రణ9

x

స

x

సహ చటం +"రం ¿=ం!¿న %ÉÅ9 Î0కంëనÚ=% ఇ¹Ð రóÆ (ZYRత న$)

x

సహ చటం ºంద దర@Éx ó0కంëనÚ= మ; ఆ దర@Éxè త¶ చర8 ÈÉన తN0త

!రం
!రం

!ర దర@ÉxZ ÈÉనÚ% ఇ¹Ð రóÆ (ZYRత న$)

+ZZ సంబంత దర@Éx+%Zº ¿యÍ4నÚ= "N8లయంO నdÆ ¹Î అంతరత
మ; బN² G7%ల Õస
x

పషంëన æ+ అపషృతం% ఉన దర@Éxల GవN9 ¿యÍÎ  ¿É

x

%ల/దర@Éx+%ల ¼కర8ం% ·yÐవ#Zº, దర@Éx Nయ#Zº M9% తñన
ఏN¸Ú=

x

"%ల తZ/నకjg ÈÉవ#Zº దర@Éx+%Zº తñన oÚ ¶xంw

3.19 సహ చటం అమ9è

రస

!ర అ"%9 సమ´V±రం Z(క9 సమ¸ంచడం

సహ చటం అమ9 Zర0హణ ø( 'ధ8త స
సహ చటం Zర0హణO Gజయం ±ంచడం అö(
L% అం(ం¹ స

!రం, ఆ స

!ర క²ష మ; NÜ +-త0ంలè ఉం(.
రస

!ర అ"%ల వదÛ Vం- స

!రం,

!రం áక LసxGకత మ; Gశ0సÂయతలè ఆ(రప

ఉంÚం(. అం%క సహ చటం ºంద ఎZ దర@Éx9 వ!ÐÊ, L£O ఎZం£º జLX ఇ!Ð%,
ఎZ »రసం!%, ఎZ అå¸ ±*Êº õPgÊ, %ÉÅ9 ఎంత ZరRÊం!%, ఎంత
వ®9¹?%, దర@ÉxలV ఎª పషÉx$% అö అం?లè స
అ"%9

ర స

!ర

ìô ఇవ0గ9¶.%.

+-త0 ఉతx%0 సంఖ8 6488  20.11.2006 +"రం
ºంద స

!రం

!NZ %î

ర స

!ర అ" సహ చటం

%ల Vం వëÐనÚవం£ దర@Éxల GవN9, L£Z పషంëన

È%Z ఎప¸£కw¸ð Õస – 1 OZ ZYRత ప£కO నdÆ ¹´¿ (Z న$ +» ఇంÆõంట
జత¹యడÌన(). ఈ Õస O N4న స

!NZ ZYRత ప£క – ఏ Oº

Ð +ZZ Õª=±*Ê

అ"%9, NÜ±*Ê అ"%ల +0N NÜ సëLల´Zº పం±x%. ఇª ì±*ÊO
స

!ర అ" వదÛ నdÆ ¹యబ- స

సంవతNZº $9¶ Gడత9% $9¶ 
xþకంచబన స

!రం స

#. మ $ లం%ణ

!రం సÅëత

ర

రÅన NÜ సëLల´Zº

4"లO పంపబ అకడ xþకంచబðøం(. ఇª

!ర క²ష తన L^క Z(కO \ంÆపరచబðøం(.
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రస

!ర హ చటం 2005 –

రస

!ర అ" èన గల 'ధ8త

సహ చటం +"రం దర@Éx+%ð న స
స

!ర అ" కరక

!రం సమ·Ð ఇ¹Ð Bx 'ధ8త

ర

!ర అ"³. సహ చటం అమ9O వ8ºxగతం% .V, స²À% .V 6»Zధ8ం వÉxన

అ"ర యంØంగం ëతx()s పZ¹ÉxనÚ= స
¹ÉL¿న 'ధ8త ·#

రస

!ర క²ష ÅంÆ, అవసరÌనwð, %¢

!ర అ"³. తన Lదన మదÛø%, అవసరÌన పEంO,

అ"క పØలV ·# సమ¸ం!¿ ఉంÚం( ·#.
3.21

రస

!ర అ"%ల ఉం#¿న +8క WwE89

సహ చ<Z అమ9పరచడంO íలక5ì Àం¹

ర స

!ర అ"%ల చటంOZ

అöక అం?లè L£s సంబంధÅన GGధ Gష´లO +8క WwE89 ఉం#¿. L£O మ]Ð
àZ...
x

"N8లయ GG($ల 1Ð Bx% ¿4 ఉం#¿

x

ఆ అ"ర యంØంగం áక "% Zర0హణ 1Ð తñనంత ప2Ñనం ఉం#¿

x

సంస*OZ అ"ర పరంపర మ; L% G)ñం¹ అ"Nల 1Ð ¿4 ఉం#¿

x

సంస*O ÞÉల పLరం, Zర0హణ ప£క äదల¶ L£ 1Ð '% ¿4 ఉం#¿

x

సnS8¶లs, తృÈయ పEం Ls, +జలs చక% చరÐ9 జరపగ¿=L ఉం#¿

x

మంë సమయ5ల$ Zర0హEద ఉం#¿

x

ఆ అ"ర యంØంగంO అ"% ¹యగ¿= పVల

రస

!ర అ" పదG/పZ

అదనం. "బ£ GGధ పVల తñనంత సమయం Þ<Êంë చకZ పZGభజన ¹యగ¿ñ,
L£Z స"లంO Zర0ంచగల%¿.
3.22 సnయ

రస

!ర అ" 5ì, 'ధ8త9

NÜంO స-Gజ/G:8 Gజ ±*ÊO స
దర@ÉxలZ ó0కంచ#Zº,
సnయ

రస

ర స

!ర హ చటం 2005 +"రం

!ర అ"%ల సnయపడ#Zº Zయ²ంచబనL%

!ర అ"%9. M% సహ చటం ºంద ఇëÐన దర@ÉxలV/అå¸ళ=V ÈÉàZ అG

ó0కంëనÚ= రóÆ ఇL0¿.

#. మ $ లం%ణ
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ఆ త%Lత ఆ దర@ÉxలV

ర స

రస

!ర అ" కరక

!ర అ" మ; సnయ

అ" ఒÞ Þంßం/"N8లయంO æనట=Ê అÊÆ (5) yO=%
పం5¿ æ+

ర స

!ర అ" మ; సnయ

ర స

ర స

ర స

!ర అ"º

!ర అ" ఒÞ

Þంßం/"N8లయంOö ఉనట=Ê ఆ yÍ అన% దర@Éx9 ó0కంëన yనö L£Z
స

!ర అ"º పం5¿. అå¸ళg GషయంO ·# ఇª= ¹´¿. సnయ

అ"º స

!NZ õల= ¹Î అ"రం æÆ. సహ చటం +"రం Þవలం

ìô నLº స

స

రస

ర స

ర
!ర

!ర అ"

!NZ అం(ం!¿.

ఒకళ ఈ సందరCంOW$ సnయ స
ôర, స

!ర

!ర అ",

!NZ õల= ¹Îx ఆ ఆ³?ల Nద ‘ ర స

ర స

!ర అ" ఆ³?ల

!ర అ" ఆ³?ల ôర’

ìô

!NZ అం(ÉxనÚ= [âZÈN¿.

సnయ

రస

!ర అ" సహ చటం +"రం దర@ÉxZ ÈÉöటwð......

x

దర@Éx+%న అవసరÌన సnయ సహ"N9 అం(ం!¿.

x

దర@Éxs 5Ú ZYRత %ÉÅ/దర@Éx+%ð +ß8òఖ (¶వన ఉనÚ గల
ధృవపìం

జత¹±N

æ+

అన(

పK¿ం!¿.

æనట=Ê

దర@Éx+%Z,

అంÆ'ÚO ఉనట=Ê, అñ ÈÉL¿.
x

దర@ÉxO దర@Éx+%Z స

!రం అం(ంచ#ZT "వల4న ë%$

/GవN9

ఉ$) æS పK¿ం!¿. æనట=Ê దర@Éx+%Z, అంÆ'ÚO ఉనట=Ê,
అñ ÈÉL¿.
x

దర@Éx+%ð %]న స

!రం స¸షం% ఉంS æS పK¿ం!¿. æనట=Ê

దర@Éx+%Z, అంÆ'ÚO ఉనట=Ê, అñ ÈÉL¿.
x

దర@ÉxO è GవN9 అÂ ఉ$Ê అZ ZNÛం]న త%Lత దర@Éx+%Zº
దర@Éx Å£నÚ=/అం(నÚ= రóÆ ఇL0¿.

#. మ $ లం%ణ
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రస

$9గవ అ(8యం – þÿ
ల089: ఈ అ(8యం చ(Lక N% þÿ

రస

సహ చటంOZ «E 5(4) +"రం

రస

!ర అ" కరక

!ర అ"

!ర అ" 'ధ8తలV ప¸గల%

ర స

!ర అ" GXలV Zర0ం¹ >మంO

ఇతర అ"%9/ఉS8¶ల సnయం రవ]Ð æ+ ఏ అ"/ఉS8ñ వదÛW ఒక దర@ÉxZ
పషంచ#Zº స
ర స

!రం ఉంS ఆ అ"/ఉS8ñ సnయం రవ]Ð. ఆ ÞÉ వర Lò þÿ

!ర అ"% ఉం<%. అªం£ సమ´O= ఆ అ"/ఉS8ñ 5ì ఏ²y సహ

చటంOZ «E 5(5) GవÉxం(. ఈ «E +"రం ఆ అ"/ఉS8ñ.......
x

రస

!ర అ"º Bx సహ"NZ అం(ం!¿.

x

రస

!ర అ" న స

x

సహ చటం +"రం

ర స

5ల¸ ఉ+హరణ స
తw¸+ ప£ం¹ స

!NZ ZYRత సమయంO/వ8వO అందÍ´¿.

!ర అ"º సహకంచక ఏh$ అ»>మణ/ఉల=ంఘన
!రం అం(ం¹ GషయంO తw¸ð స

!రం ఇవ0డం æ+

!రం ఇవ0డం æ+ ZరRÊంëన "లప²»O స

ఇవ0కవడం äదãనG అª=ం£ సందNCలO ఆ అ"/ఉS8ñ þÿ

!NZ

ర స

!ర

అ"% ఆ అ»>మణ/ఉల=ంఘన Bx 'ధ8త వం!¿.
మyª 5¸లంÓ.......
ర స
ఏh$ స

!రం ఉండకవ]Ð. ఒక

!రం ఒక +8క G7గం పO ఉనw¸ð

ఆ G7%Zº స
దర@ÉxV

!ర అ" వదÛ అZ ర"ల స

రస

!రం సమ·రÐ#Zº పంw.%. అª ఒక

జñ$ æ+ ఏh$ తw¸ð స

ఆ

!ర అ" ఆ దర@Éx నక9Z
ర స

!ర అ" Vం

అంÆనప¸£ Vం +Z పషం¹ 'ధ8త సద% Gష´Z ÖÎ ఆ

+8""/ఉS8ñº బ( అ¢øం(. అªం£ సందNCO= స

అసమÇ స

%ð న

!NZ సమ·రÐడంO 2ప8ం

!రం ఇëÐ$ æ+ తw¸Sవ ప£ం¹ స

!రం ఇëÐన æ+

!రం ఇëÐ$ ఆ +8""/ఉS8ñ అంÆ 'ధ8త వం!¿ ఉంÚం(. ఎంÆకంÓ

దర@Éxº

సంబంంëనంతవర

+8""/ఉS8ñö þÿ

#. మ $ లం%ణ

రస

సహ

చటంOZ

«E

5(4)

&

5(5)

+"రం

ఆ

!ర అ"% పగ½ంచబడ.%.
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ఒక అ"/ఉS8ñZ þÿ
తw¸¹యæదZ Z

ర స

రస

!ర అ" కరక

!ర అ"% పగ½Îx సహ చటం అమ9O

ం]L¿న 'ధ8త ఆ þÿ

ర స

!ర అ"³. ఒకళ ఆ

అ"/ఉS8ñ తw¸ ¹?రZ ¿ సహ చటం +"రం D0%ð అ¢.%. అంÆÞ సహ చటంOZ
ఆ Zబంధనల 1Ð Åఖ8ం% “అ"ర యంØంగంO పZ¹Î అ"%9/ఉS8¶9 అంద
తమవదÛVన స
స

!రం వర .Å þÿ

ర స

!ర అ"%9% పగ½ంచబడ.%,

!రం ఇవ0డంO జ= ఉల=ంఘనల .Å·# 'X8ల¢.Å” అö Zబంధనల 1Ð, L£

పర8వ±$ల 1Ð ఆ అ"ర యంØంగం పZ¹Î అ"%9/ఉS8¶ల Bx అవ%హన ఉండడం
ఆవసరం.
అ"ర యంØంగంO పZ¹Î ఇతర అ"%9/ఉS8¶లV þÿ

ర స

!ర

అ"%9% పగ½ంచబనwð L 'ధ8త9 ఈ ºం( Gధం% ఉం<Ê.
x

సహ చటం ºంద ఒక దర@Éx అంద%ö అతV ఆ స

!రం తనవదÛ అంÆ'ÚO ఉం+

æ+ అö Gష´Z తZ ¹ÉL¿.
x

ఒకళ స
õల=

!రం అంÆ'ÚO ఉనట=Ê ఆ స

¹యదñన+

æ+

ఏh$

!రం సహ చటంOZ «E 8 +"రం

²నnÊంwOZº

వÉxం+

అన

Gష´Z

ధృMకం]L¿.
x

అñన స

!రం ²నnÊంచబన స

ఆ³?ల +"రం ఆ స

!NZ సమ·రÐ#Zº అ¥8 ఖ%ÐZ Iºంë ఆ Gష´Z

దర@Éx+%Zº ¿యÍÎంÆ%:
x

ఒకళ అñన స

!రం "నట=Ê అప¸£º అమO= ఉన +-త0

రస

!ర అ"º స

!రం ²నnÊంచబన స

!రం అÊ సహ చటంOZ «E 8

O úâన "రEలO సU$ "రEZ ఆ(రం% Öwî స
దర@Éx+%Zº ¿యÍ´¿ం(%
x

ఒకళ అñన స

రస

!ర అ"º స

!రం అÊ ఆ స

!రం అం(ంëవ]Ð.

!NZ సమ·రÐ#Zº అ¥8 ఖ%ÐZ

Iºంë ఆ Gష´Z దర@Éx+%Zº ¿యÍÎÍÎంÆ%:

x

!రం ఇ¹Ð( æదZ

!రంO àంత7గం ²నnÊంw పOº వëÐ ²గ. 7గం

õల=ం¹ంÆ Mãన స

స

!రం అం(ం!¿.

రస

!ర అ"º

!రం అం(ం!¿.

ఒకళ అñన స

!రం అంÆ'ÚO æక ఆ అ"/ఉS8ñ అంÆ "రEలV

õంటö పK¿ం!¿. సంబంత "%9 ల&ంచక L£Z æ+ అంÆOZ
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రస

!ర అ" కరక

!NZ \ందగ¿= ఇతర అవ"?లV ³ZZ ·# వద¿[ట·డÆ. స

!NZ

సNకం]ö చర89 õంటö ¹ప<¿.
x

సంస* "%ల Zర0హణ Zబంధనల +"రం దర@Éx+% అñన స
ఉంÓ ఆ Gష´Z ధృవపర]àZ ఆ Gష´Z

x

దర@Éx+% న స

రస

!ర అ"º ¿యÍ´¿.

!రం తృÈయ ప0Zº సంబంంëన+ "+ అö Gష´Z

·# ZNÛం]L¿. ఒకళ అª న స
ఉంÓ ఆ Gష´Z

రస

!NZ ధ0ంసం ¹4

!రం తృÈయ ప0Zº సంబంంëనh

!ర అ"º సహ చటంOZ «E 11 +"రం తñన చర89

¹పట#Zº M9% అ³yన æ+ మ%స£ పZ(నం yన ¿యÍ´¿.
x

దర@Éx+% Vం స

!రం సమ·రÐ#Zº అ¥8 %ÉÅ అంద%ö సంబంత

అ" దర@Éx+% న స

!NZ Mãనంత త0ర% సమ·రÐ#Zº తñన చర89

¹ప<¿.
x

దర@Éx+% న స

!రం అం(ంచడం æ+ దర@Éx+%s అంÆ %ÉÅ

¿=ంచమö ఉతxర +ø8తxN9 ¹యడం వం£G అÂ ·# సంబంత
అ" +0Nö ¹´¿. అం%Â þÿ

రస

ర స

!ర

!ర అ"º దర@Éx+%s ö%%

వ8వహం¹ అ"రం æÆ.
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ఐదవ అ(8యం – అå¸æ¦ అ" మ; స

!ర క²ష

ల089: ఈ అ(8యం BరxÊన త%Lత N%
1. ఏ సందNCలO అå¸9 ¹ÉవoÐ ప¸గ9¶.%.
2. అå¸9 పLర G+న>
3. స
స

Z Gవంచగ9¶.%.

!ర క²ష áక 5ì 1Ð Gవంచగ9¶.%.
!ర హ చటం 2005 ºంద ఏ

%$ ఒక స

!NZ  ZYRత "ల

వ8వO% సUన స

!NZ Bx% అం(ంచడం అö( సంబంత అ"ర యంØం%Zº

సంబంంëన

!ర అ" 'ధ8త. ఈ >మంO సంబంత

రస

చటం +"రం చర89 ÈÉæదZ æ+

రస

రస

!ర అ" ఇëÐన స

!ర అ" సహ

(నం æ+ స

!రంs

సంతృx ందZ దర@Éx+%Zº ఆ Gషయంè అå¸ ¹Éవ#Zº సహ చటం అవ"శం ఇ¤xం(.
äద£ అå¸9 ఆ అ"ర యంØంగం పOö +-త0ం ¹త äద£ అå¸æ¦ అ"%
Zయ²ంచబన Lº దర@Éx+% ¹ÉL¿. అన% äద£ అå¸æ¦ అ"

ర స

!ర

అ"º è±*Ê అ" అÊ ఉం<%. ండవ అå¸9 సహ చటం +"రం ఏN¸Ú¹యబన
స

!ర క²ష పO ఉంÚం(. అన% దర@Éx+% äద£ అå¸æ¦ అ" ZరRయంs

·# సంతృx ందక స

!ర క²ష Z ండవ అå¸

పంO సం+(±x%. NÜ +-త0

ఉతx%0 సంఖ8 66  22.02.2006 +"రం 2Y¹యబన ZబంధనలV అVసంë స

!ర

క²ష అå¸ళ=V G!Éxం(.
5.1. äద£ అå¸9 [«E 19(1) & 19(2)]
సహ చటంOZ «E 19(1) +"రం ఏ
¹Éన తN0త గల ZYRత "లవ8వO స

%$

రస

!ర అ" Vం దర@Éx

!NZ \ందæకÊ$ æ+

అ" ZరRయంs సంతృx ందకÊ$ æ+
అసమÇం% ఉందZ 7Gంë$ ఆ

ర స

ర స

ర స

!ర అ" అం(ంëన స

!ర
!రం

!ర అ"º è±*ÊO గల äద£ అå¸æ¦ అ"º

అå¸9 ¹Éవ#Zº అవ"శం ఉం(. äద£ అå¸æ¦ అ" GవN9 +»

రస

!ర అ"

GవNలs 5Ú +]ంచబడ.Ê,
ఒక

%ð/దర@Éx+% äద£ అå¸æ¦ అ"º ఈ ºం( సందNCలO అå¸9

¹Éవ]Ð.
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x

ZYRత "లవ8వO దర@Éx+% స

x

ZYRత "లవ8వO దర@Éx+% దర@ÉxZ »రసంëన ZరR´Z ¿యÍయæక

x

ZYRత "లవ8వO దర@ÉxదÛ% ¿=ం!¿న అదనw %ÉÅ 1Ð ¿యÍయæక

!NZ ఇవ0æక

x

రస

!ర అ" ÈÉన ZరRయం దర@Éx+% నచÐక

x

ర స

!ర అ" స

!రం సమ·రÐ#Zº ZరRÊంëన అదనw %ÉÅ äతxం

సøకం% æదZ దర@Éx+% 7Gంëనwð
x

రస

x

ర స

!ర అ" ఇëÐన స

!రం సమÇం% æదZ దర@Éx+% 7Gంëనwð

!ర అ" ఇëÐన స

!రం తw¸%, తw¸Sవప£ం¹(% ఉందZ

దర@Éx+% 7Gంëనwð
x

తృÈయ పEం అభ8ంతరం వ8కxం ¹4న స
õల=ంëనwð ఆ తృÈయ పEం

ర స

!NZ ·#

ర స

!ర అ"

!ర అ" ZరR´Z నచÐక äద£

అå¸æ¦ అ"º అå¸9 ¹Éవ]Ð.
5.2. అå¸ళg G!రణ
స

!ర హ చటం ºంద అå¸ళg G!రణ అö( అర) $8´"ర +bయ ("04-

8Àయ ఫంE). "బ£ G!రE" $8యం జ=ª Öడడô "Æ $8యం జñన Gషయం
స¸షం% ¿Îª చర89 ÈÉL¿ ఉంÚం(. ఇంÆ%V G!రE" .V õ9వంëన
È%¸ సహజ $8య ®Øల అV¶ణం% ఉం-ª ÖÉL¿. అవసరÌ అమ9Z
పర8êం!¿.
äద£ అå¸æ¦ అ" తనవదÛ +ఖ9¹4న అå¸9Z G!ంë ø( È%¸ ఇ¹Ðటwð
స

!ర అ" దర@Éx+%º అదనw స

చర89 õంటö ¹ప<లZ సంబంత
స

ర స

ర

!రం ఇL0లZ ఆ³Dం¹ సమయంO అంÆ తñన
!ర అ"Z ఆ³Dంచవ]Ð æ+ ఆ అదనw

!NZ .ö ¸ంë దర@Éx+%º ఇవ0వ]Ð.
అదనw స

!NZ దర@Éx+%º అం(ం!లZ

ర స

!ర అ"Z ఆ³Dం¹

పEంO ఆ ఆ³?9 అమల´8´ æ+ అö Gష´Z äద£ అå¸æ¦ అ" ధృMకం]L¿.
అª"ం# అదనw స

!NZ äద£ అå¸æ¦ అ" సంబంత

రస

!ర అ" Vం

¸ంë దర@Éx+%º ఇ¹Ð పEంO +ZZ ø( ఆ³?O= \ంÆపర!¿ ఉంÚం(.
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ఒకళ ఏh$ సందరCంO

ర స

రస

!ర అ" కరక

!ర అ" äద£ అå¸æ¦ అ" ఆ³?లV

అమ9¹యZ పEంO äద£ అå¸æ¦ అ" తన ఆ³?ల అమ9
è±*ÊO గల అ"%ల +ôయం అవసరం అZ 7GÎx
ÈÉగల అ"%ల దృÀº ఈ Gష´లV ఆ³?ల

రస

ర స

!ర అ"º

!ర అ"è >మDEణ చర89

పంO ÈÉ¯Pg¿. సద% అ" äద£

అå¸æ¦ అ" ఆ³?ల అమ9 సహ చటంOZ Zబంధనల +"రం చర89 ÈÉం<%.
5.3. äద£ అå¸9Z ó0కంచ#Zº మ; పషంచ#Zº "లప²»
ఒక దర@Éx+% .V +ఖ9¹4న దర@Éxè
yO=% స
అ" స
æ+ స

!రం NకÊ$ æ+ ఇëÐన స

ర స

!ర అ" Vం 30

!రం స% æదZ 7GÎx æ+

రస

!ర

(నం స% æదZ 7Gంëన పEంO దర@Éx +ఖ9 ¹4 30 y9 +£నట=Ê
(నం æ+ స

!రం అం(న $£ Vం 30 yO=% äద£ అå¸æ¦ అ"º అå9

¹Éవ]Ð.
30 yలOw అå¸9 ¹యæకÊ$ సøక "రE9 ఉంÓ ఆ త%Lత +ఖ9 ¹4న
అå¸9Z ·# G!రణ ó0కం¹ అ"రం äద£ అå¸æ¦ అ"º ఉం(.
తృÈయ పEం ·#

రస

!ర అ" Vం ండవ ÄOÉ 2Y అÊన  Vం 30

yO=% తమన అభ8ంతNలè అå¸9Z äద£ అå¸æ¦ అ" ÅంÆ +ఖ9 ¹యవ]Ð. 30
yలOw అå¸9 ¹యæకÊనట=Ê ఆ త%Lత అå¸9Z +ఖ9 ¹య#Zº తృÈయ ప0Zº
అవ"శం ఉండÆ.
äద£ అå¸æ¦ అ" అå¸9Z ó0కంëన త%Lత 30 yO=% +ZZ పషం!¿.
N.Bర0కం% నdÆ ¹యదñన +8క "రE9, +8క ప4*ø9 ఏ$ ఉనట=Ê అå¸9
పLNZº 45 yల సమయం ·# ÈÉవ]Ð. అå¸9 పLNZº 30 yల è%
సమయం ప£న సందNCలO అంÆ గల "రEలV äద£ అå¸æ¦ అ" NతBర0కం%
నdÆ ¹´¿ ఉంÚం(.
5.4. స

!ర క²ష

NÜ +-త0ం NÜ స
ఏN¸Ú ¹Éxం(.

!ర క²ష Z NÜ ÔÕ¦ O అ"క +కటన (Ä£<Þష) +0N

సహ చటం ºంద సం>²ంëన అ"NలV GZ)ñం¹ంÆ·, అప¸ñంëన
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GXలV Zర0ం¹ంÆ అø8న."Nలs సహ చటంOZ «E 15, 16 మ; 17 +"రం
NÜ స

!ర క²ష ఏN¸Ú ¹యబðøం(. NÜ స

!ర క²ష సమర*వంతం% GX9

Zర0ం¹ంÆ అవసరÌన "ర8ZN0హక మ; ఆ)క స0యo+»ప»xZ ఇëÐనప¸£í స

!ర

క²ష GZర0హణO +-త0 యంØంగం ·# అవసరÌన సహ"NZ అం(ం!¿ ఉంÚం(.
ఇతర Gష´లs5Ú స
+-త0 యంØంగం ఇ¹Ð స

!రం క²ష ఖëÐతÌన ZరR´9 ÈÉవ#Zº M9%

!రం సమÇం%, Éలభం% అర*ం ¹Éàöª ఉం#¿. అ³సమయంO

+» అ"ర యంØంగం సహ చటం ZòÛDంëన Y»O స0చçందం% స
స

!ర క²ష పZ É9వ¢øం(. అª=

ర స

!NZ +]ంచడం ¹Îx

!ర అ"%9, అå¸æ¦ అ"%9%

Zయ²ంëనLº సమ´V±రం% DEణ ఇవ0డంs5Ú, L పZÈ%Z ZòÛDత సమ´O=
మ(ంw ¹Îx సహ చటం ºంద +ఖల¥8 ండవ అå¸ళ= సంఖ8 +7Gతమ¢øం(.
సహ చటం +-త0 యంØంగంO ఎª అమల¢øంS 9Éవ#Zº స

!ర క²ష

pమ, మండల, Gజ, Õª=, న మ; NÜ±*ÊO పర8టన9 ¹యవ]Ð, సNE9
Zర0ంచవ]Ð. ఈ >మంO స
¿య#Zº M9% స

!ర క²ష 1Ð pమ±*Ê Vం NÜ ±*Ê వర

!ర క²ష áక ఏN¸Ú, స-8ల GవN9, సం+(ం!¿న ë%$

 ÷ంబ%= త(తర Åఖ8 స

!రం +»

ర స

,

!ర అ", అå¸æ¦ అ" G%

+క£ం!¿. +-త0 ?ఖల áక õ ¦ అO ·# ఈ GవN9 తప¸Zస% \ంÆపర!¿.
అª= L పర8టన GవN9 ·# సమ´V±రం% +కటనల

పంO +2'P8Zº

¿యÍ´¿.
5.5. ండవ అå¸9 +ఖ9 ¹యడం/స
సహ చటంOZ «E 19(3) +"రం

!ర క²ష వదÛ అå¸9 +ఖ9 ¹యడం
%ð/దర@Éx+% äద£ అå¸9 పLర"లం

Å¶4న $£ Vం 90 yలO% æ+ äద£ అå¸æ¦ అ" ZరRయం õ9వన త%Lత 90
yలO% ండవ అå¸9Z సంబంత అå¸æ¦ అ" (స

!ర క²ష) వదÛ +ఖ9 ¹యవ]Ð.

ండవ అå¸9 పLNZº సంబంంë ఎªం£ "లప²» æÆ.
స

!ర క²ష వదÛ +ఖ9 ¹Î +» అå¸9O ఈ ºం( GవN9 ఉం#¿
x

దర@Éx+% ú%, ë%$

x

ఏ

రస

.

!ర అ"º వ8»òకం% అå¸9 +ఖ9 ¹±y L ú%, ë%$
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ఏ ZరR´Zº వ8»òకం% అå¸9 ¹Éx$y +Z GవN9, +ZZ +క£ంëన
స

ర

!ర అ" GవN9 క9wàZ.

x

అå¸9º +È4న "రE9, =పxం%.

x

Gనపం/%]న ఉపశమనం, అంÆ M9 క¿¸Éxన సహ చటంOZ Zబంధన9/అం?9.

x

దర@Éx+% పKలన/తZ.

x

అå¸9 G!రణO స

!ర క²ష  ఉప)గపðøం( అVన మò స

!రÌ$.

+» అå¸9s ఈ ºం( పØలV G% సమ¸ం!¿ ఉంÚం(
x

ఏ ఆ³శం నచÐక అå¸9 ¹Éx$y ఆ ఆ³శం నక9.

x

అå¸9 ¹Î

x

అå¸9O úâన పØల నకjg.

x

అå¸9O úâన పØల ప£క.

5.6. స

%ð ఆ(రపన పØల నకjg.

!ర క²ష అå¸9 G!రణO 5£ం¹ GG($9

NÜ +-త0 ఉతx%0 సంఖ8 66 +0N NÜ స

!ర క²ష తన వదÛ +ఖãన అå¸9Z ఎª

G!ం!¿ అö GG($లV 2Y¹యడం జñం(. L£¿ Åఖ8ÌనG àZ.......
x

సంబంత æ+ ఆసºx క¿ñన

%Z Vం Zక æ+ ¿త స.8లV +

ణం% æ+

అ<డG¦ % ó0కంచడం.
x

#88ం¦, అ"క "%9, నకళg వం£L£Z పK¿ంచడం æ+ తZ ¹యడం.

x

సUన అ"%ల +0N మంత స

x

ర స

!ర అ", సnయ

!NZ æ+ LసxLల 1Ð G!రణ ¹యడం
ర స

!ర అ" æ+ äద£ అå¸æ¦ అ"

Lదన Gనడం.
x
x

తృÈయ పEం Lదన Gనడం.
రస

!ర అ", సnయ

రస

!ర అ" æ+ äద£ అå¸æ¦ అ" æ+

తృÈయ పEం Vం Lం1లం ÈÉవడం.
స

!ర క²ష ఈ ºం( G($O= ÄOÉ ఇవ0వ]Ð.
x

అå¸9 ¹Î

x

అంతN3లం +0N పంం¹ అవ"శం ఉనట=Ê ఆ పదÛ»O.

%Z +0N
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x

Õస  +0N.

x

సంబంత "N8లయం æ+ G7%ప» +0N.

5.7. జ

!ర అ" కరక

$9

సహ చటంOZ «E 19(1) +"రం దర@Éx+%ð äద£ అå¸9Z ?@పరÌన అå¸æ¦
అ" ÅంÆ +ఖ9 ¹4న త%Lత äద£ అå¸æ¦ అ" ఆ అå¸9Z ó0కంë సంబంత
స

ర

!ర అ"( తw¸ అÊనwð ఆ తw¸ స(ÆÛవ#Zº ఒక అవ"శం ఇÉxం(.
సహ చటంOZ «E 19(3) +"రం దర@Éx+%ð ండవ అå¸9Z స

ÅంÆ +ఖ9 ¹4న త%Lత క²ష సంబంత

ర స

!ర అ"º తన Lదన

GZం]వ#Zº తñనంత అవ"శం ఇëÐ, ఆ త%Lత ·# సంబంత
ఉ³ÛశBర0క తw¸ ఉందZ క²ష 7Gంëన పEంO ఆ
«E 20(1) & 20(2) +"రం జ

ర స

!ర క²ష

ర స

!ర అ"

!ర అ"º సహ చటంOZ

$ Gం¹ అవ"శం ఉంÚం(. ఈ జ

$ GGధ సందNCలO

ºంద Gధం% ఉండవ]Ð.
x

దర@Éx ó0కంచ+Zº ZNకం¹ సందరCంO ఆ దర@Éx ó0కం¹ంతవర y 250
5యల w¸న äతxం% 25 ల

x

స

!రం స% అం(ంచæÆ అన సందరCంOW ఆ స

y 250
x

5య9 ²ంచం# Gం!¿.

5యల w¸న äతxం% 25 ల

!NZ అం(ం¹ంతవర

5య9 ²ంచం# Gం!¿.

సøక "రణం æం# దర@ÉxZ ó0కంచం# »రసÎx æ+ ZòÛDంëన సమయంO
స

!NZ అం(ంచæకÊ$ æ+ ¿4 తw¸ð, తw¸Sవప£ం¹

ఇ!ÐరZ 7Gంë$ æ+ న స
రకం%W$ స
స

అ"%లZ స
స

!రం

!NZ "LలZ ధ0ంసం ¹?రZ 7Gంë$, ఏ

!రం అందం# అðప#రZ 7Gంë$ జ

!ర అ"º వxం¹ సY0É Zయ

స

$s 5Ú ఆ

ర

ల +"రం >మDEణ చర89 ¹పటమZ సంబంత

!ర క²ష ఆ³Dంచవ]Ð.

!ర క²ష ZరRయం ø( È%¸. Zº అంద

కÚబ ఉం#¿.

5.8. సహ"రం మ; Zర0హణ
స

!ర క²ష సహ చటంOZ «E 25 +"రం +» సంవతరం ఒక Z(కV

\ం(ంë, +Z +»Z ఒక+ZZ NÜ +-.0Zº పంwøం(. ఇంÆàర +» మం>త0 ?ఖ తన
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పO గల అ"ర యంØం%ల వదÛ Vం సహ చటం అమ9è స
Îకంë, xþకంë +ZZ స
స

!ర క²ష  L^క Z(క

!NZ Z(కల

పంO

పంO అందÍ´¿.

!ర క²ష త´% ¹´¿న L^క Z(కO.....

x

+» అ"ర యంØంగం ó0కంëన దర@Éxల సంఖ8.

x

ఇంÆO స

!రం ఇవ0·డదZ ZరRయం ÈÉన దర@Éxల సంఖ8. ఆ ZరRయం

ÈÉవ#Zº ఆ(రం% ఉప)గపన సహ చటం «E/Zబంధన.
x

wనఃసNE àర స

!ర క²ష ÅంÆ వëÐన అå¸ళg సంఖ8, L£ GవN9 మ;

ఫ¿.9.
x

ఏ

x

+» అ"ర యంØంగం వ®9 ¹4న %ÉÅల äతxం.

x

సహ చటం ®wxZ, ఉ³Û?8లV అమ9 ¹ÎంÆ అ"ర యంØం%ల తరwన ఏh$ కృÀ

రస

!ర అ"èW$ >మDEE చర89 ÈÉంÓ L£ GవN9.

జñ ఉంÓ +Z 1Ðన Lసxవ స
x

!రం.

సంసరణ9, సంసం!¿న అం?ల 1Ð 4%9.
అం%క ఏh$ +-త0/అ"ర యంØంగం పZÈ% సహ చటం Zబంధనల, ®wxº

అÈతం% ఉందZ NÜ స

!ర క²ష 7GÎx ఆ యంØంగం పZÈ% సహ చటం Zబంధన9

మ ®wxº అV¶ణం% ఉం-ంÆ ÈÉL¿న +8క చర8లV ¹పటవల4ం(% 4%
¹®x స

!ర క²ష ఒక Z(క +8కం% +-.0Zº అందÍయవ]Ð.
సహ చటంOZ «E 25(4) +"రం NÜ +-త0ం స

!ర క²ష +» సంవతNంతంO

ఇëÐన L^క Z(క మ; ఇతర +8క Z(క9, ఏ$ ఉంÓ L£Z ?సన సభ మ;
?స మండ¿ ÅంÆ ఉం!¿ ఉంÚం(.

#. మ $ లం%ణ

నవ వన%ల అ&వృ() సంస*, దN'
36

స

!ర హ చటం 2005 –

రస

!ర అ" కరక

ఆరవ అ(8యం – ఇతర Zబంధన9
ల089: ఈ అ(8యం BరxÊన త%Lత N%
x

‘మంë ఉ³Ûశ8ంs ¹ప£న చర89’ అన+Zº 9Éం<%.

x

సహజ $8య ®Ø9 Gవ±x%.

x

ఉతx%0Z NÎ +bయZ 9ÉàZ ఆచ±x%.

6.1. మంë ఉ³Ûశ8ంs ÈÉన చర89
సహ చటంOZ «E 21 +"రం ఎవU$

ర స

!ర అ" ఏh$ చర8 మంë అö

నమకంs ¹4 ఉంÓ రEణ ఉంÚం(. మంë అö నమకంs ¹4న పZ Z2Ê»s జñ ఉం#¿.
ఒక అ" మంë అö నమకంs ¹4న పZ æ+ ¹´లVన పZ GషయంO ఆ అ"è
+Lయడం, G!రణ æ+ ఇతర చటపరÌన చర89 ÈÉవడం దరÆ. అÊ మంë అö
నమకంs ¹4న చర8 అన Gషయం ±08(Nలs సn Z
Z

ం]ö

'ధ8త

సంబంత

ర

స

!ర

పణ "L¿ ఉంÚం(. అª

అ"³.

ఉ+హరణ

స

!NZ

అం(ంచడంO జñన 2ప8ం GషయంO ప4*» తన ZయంìణO æకవడం +(న "రణమZ,
స

!రం ఇవ0డంO .V "LలZ 2ప8ం ¹యæదZ ¿తBర0క ఆ(Nలs సn

స

!ర అ" Z

ంచగ¿ñ ఆయనV జ

ర

$ æ+ DEVం ²నnÊంచవ]Ð.

6.2. సøకÌన ఉతx%0
సహ చటంOZ «E 19(5) +"రం
అంÆ

గల

"రEలV,

స

!NZ

ర స

!ర అ" దర@ÉxZ »రసÉxనwð

సమ·రÐ#Zº

అ¥8

ఖ%ÐZ

దర@Éx+%º

¿యÍÉxనwð అంÆ గల పద)»Z, ఏ Gధం% ఆ Iక వëÐం( అన Gష´Z సøకÌన
ఉతx%0 +0N దర@Éx+%º ¿యÍ´¿. అంÓ

ర స

!ర అ" ¿యÍÎ Gష´9

దర@Éx+%º ప4*»Z స¸షపరచగల%¿. ఇª సøక ఉతx%0ల 2Y జñనట=Ê అå¸jg
వëÐనwð L£Z Éలభం% పషంచ#Zº äద£ మ; ండవ అå¸æ¦ అ"%ల
Mల¢øం(.
అ³ సమయంO సహ చటంOZ «E 7(8) +"రం దర@ÉxZ »రసÉxనwð సంబంత
రస
x

!ర అ" దర@Éx+%º ఈ ºం( Gష´9 ¿యÍ´¿
»రసరణ గల "రE9, సంబంత Zబంధన9
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x

ఆ »రసరణ వ8»òకం% అå¸9 ¹Éవ#Zº దర@Éx+%º గల హ

x

ఆ »రసరణ వ8»òకం% అå¸9 ¹´లVంÓ అంÆ గల "లవ8వ

x

అå¸æ¦ అ" Bx GవN9
అª= స

!NZ సమ·రÐ#Zº అ¥8 ఖ%Ð GషయంO ·#

రస

!ర అ"

దర@Éx+%º ఈ ºం( Gష´9 ¿యÍ´¿.
x

స

x

ఆ ఖ%Ð äతxం Iక4న G(నం, అంÆ గల +-త0 ఉతx%09

x

ఆ Iºంw/ఖ%Ðº వ8»రకం% అå¸9 ¹Éవ#Zº దర@Éx+%º గల హ

x

ఆ Iºంw/ఖ%Ðº వ8»òకం% అå¸9 ¹´లVంÓ అంÆ గల "లవ8వ

x

అå¸æ¦ అ" Bx GవN9

!NZ సమ·రÐ#Zº అ¥8 ఖ%Ð (É

%%/ఉ23Êంw%)

అర)-$8´"N9 ("04-8Àయ) క¿ñన +-త0 ?ఖ9 సøకం% ఉతx%09
Nయడం మ; ఇవ0డం Gష´లO అVభవంs · ఉం<Ê. ఎంÆకంÓ L GXల
Zర0హణO అªం£ ఉతx%0ల 2Y అö( ఒక 7గం% ఉంÚం(. "Â ఇతర ?ఖ9 æ+ +-త0
"N8ల´ల GషయంO, L£O పZ¹Î

రస

!ర అ"%ల GషయంO, అå¸æ¦ అ"%ల

GషయంO సøక ఉతx%0 NÎ WwE8లV +8క DEణ "ర8>

ల +0N [ం\ం(ంప¹´¿.

6.3. సహజ $8య ®Ø9
NÜ స

!ర క²ష ఎª అå¸9 G!రణ ¹´O GG($లV ZòÛDంëన NÜ

+-త0 ఉతx%0 సంఖ8 66  25.02.2006 +"రం క²ష తన G!రణO సహజ $8య ®ØలV
5£ం!¿ అZ ZòÛDంచడం జñం(. సహజ $8య ®ØలO +(నÌనG....
x

అå¸9º సంబంంëన Lరందí తñనంత ÅంÆ% (G!రణ కÂసం 7 yల ÅంÆ)
ÄOÉ9 2Y¹4 L L Lదన Gనడం.

x

అå¸9º సంబంంëన +» ప0Zº తన Lదన GZం]àö అవ"శం ఇవ0డం.

x

ఇ%ప0ల L L Lదన GZం]ö అవ"శం ఇëÐన త%Lతö È%¸ ఇవ0డం.

x

äద£ అå¸æ¦ అ"/క²ష అå¸9º సంబంంëన ఏ GషయంOW$ (అå¸9 G!రణ
+bయO %Â, ZరR´9 ÈÉవడంO%Â, జ

$9 GంచడంO %Â, È%¸9

õ9వంచడంO %Â) ఎªం£ ఆøకత .¢æం# Zష¸E5తం% వ8వహంచడం.
x అå¸9 G!రణ
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!ర హ చటం : 7రత సy0నత $8య±*నం È%¸9

1. «ం Ï% ఆ© «కండY ఎð8Þష Vs ఆ(త8 బంS5(8య మ; ఇత%9
“ª8ంకనం ¹4న జLX పØలV తZ Éö హ పYE N4న G+8)º
ఉంÚందZ É?ం% È%¸ZëÐం(.”
(4G అå¸9 నం. 6454 ఆ© 2011, 9 ఆగÉ 2011)
2. n ప~= సY0É కNష Vs సయ8 Î అ'6 Õ0 మ; ఇత%9
“ఇంట

0, Ï% సX8ల ú%=, ë%$

õల=ంచడం వల= L భßత +

దం

క9గవ]Ð.”
(4G అå¸9 నం. 9052 ఆ© 2012, 13 «ంబ% 2012)
3. ñY Nంచంß ³ 5ం- Vs Þంß స

!ర క²ష మ; ఇత%9

“ఒక ఉS8ñº 2Y ¹యబన 8ä, " ÄOÉ, >మDEE చర89 ÈÉంÚనÚ=
2Y ¹4న ఉతx%09 స

!ర హ చటం «E 8(1)(j) +"రం వ8ºxగత స

"Â +2 +)జ$9 ఉ$యZ సంతృx ం(,

రస

!రం అ¢.Ê.

!ర అ" అ£ స

!NZ

õల= ¹యవ]Ð.”
(«¸ష  £ష (4G) నం. 27734 ఆ© 2012, 3 అబ% 2012)
4. T. S. R. ÉమZయ మ; ఇత%9 Vs Zయ ఆ© ఇం´ & ఇత%9
అల 7రత సY0É +వరxన Zబంధన9 1968, Zబంధన 3(3)(iii) +"రం ºం( అ"%లº¹Ð
అZ ఉతx%09 NతBర0కం% ఉం#¿.
అ%hన ప4*øలO Zక ఉతx%0ల +0N చర89 ÈÉవల4 వëÐనప¸£í, L£Z
NతBర0కం% ధృMకం!¿. అª= అ£ Zక ఉతx%09 అంÆàన అ" ±ధ8Ìనంత
త0ర% NతBర0క ధృMకరణ N¿.
Zక ఉతx%09 స

!ర హ చటం

వ8వస*O Nజíయ "8Zº oÚ ఇ±xÊ. స

%లºëÐన హలV ఓ±xÊ. "ర8ZN0హక
!ర హ చట ల08Z బ6È±xÊ.

అల 7రత సY0É +వరxన Zబంధన9, Zబంధన 3(3)(iii) వం£ Zబంధన9 ð ÷లO=
\ం(ం!¿o(% అZ NÜ +-.0లV É?ం% ఆ³?¿ëÐం(.
(¦ £ష (4G) నం. 82 ఆ© 2011, 31 అబ 2013)
5. జ4 K. S. wట±0² (k%) Vs. Zయ ఆ© ఇం´
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N28ంగం 21 వ అకరణ ûGం¹ హ, వ8ºxగత Î0!Ð హ Vంë వ8ºxగత ప8త
(Privacy) హ ఉదCGÉxం(. వ8ºxగత స

!ర ప8త వ8ºxగత ప8తO ఒక 7గం. Þంß

+-త0ం ఇంÆT +8క వ8వస*V ఏN¸Ú ¹యవల4న అవసరం ఉన(” అZ c²( మం( $8య
%xల ధNసనం È%¸ZëÐం(.
(¦ £ష (4G) నం. 494 ఆ© 2012, 24 ఆగÉ 2017)

NÜ స

!ర క²ష ఇëÐన àZ Åఖ8Ìన È%¸9

ధృMకరణ పìం 2Y¹యడంO ఆల±8Zº గల "రE9 ల5¿ం³

G:8 Gజన అ", "వ¿ %Z ధృMకరణ పìం 2Y¹యడంO గల ఆల±8Zº గల
"రEలV అడగ% దర@Éx+%ð అñన స
మ; 2 (l) ప ºంద NనంÆన స
¿యÍ±%. ఈ GషయంO సంబంత

!రం స

!ర హ చటంOZ «E 2 (ఐ)

!రం ఇవ0æమZ సంబంత
ర స

!ర అ" స

ర స

(నం తw¸ అZ

ధృMకరణ పìం 2Y¹యడంO జñన ఆల±8Zº "రE9 9Éàö హ స
+0N సం>²ంëందZ "బ£ సంబంత
õల=ం!లZ NÜ స

ర స

!ర అ"
%Zº

!ర హ చటం

!ర అ" ఆల±8Zº గల "రEలV

!ర క²ష ఆ³?9 2Y¹4ం(.
(అå¸ ÷ం. 7736/CIC/2008  26.10.2009)

6l మం}º సంబంంëన పØ9 ఇL0¿ం³

“ఒక± 6l ఎంక ¹యబ, ఆd(ంచబన తN0త, అంÆ సంబంంëన అZ పØ9
Åఖ8ం% ఆ 6l àర Oపన Lంద%, అంÆO ఎవ% Gజయం ±ం!% äదల¶
Gష´లÂ/పØలÂ +జల అంÆ'ÚO ఉం!¿ం³” అZ క²ష È%¸ ¸ం(. ఆం

+³

సం++¥తర ఇంధన వన%ల అ&వృ() "y¸òష సహచటం ºంద ఎంక ¹యబ, ఆd(ంచబన
GవరEతక 6l Z(క (DPR) సn దర@Éx+%º ఇL0¿ం³నZ క²ష ఆ³Dంëం(.
(అå¸ ÷ం. 9128/CIC/2008  30.11.2009)
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సహచటంO «E 2 (ఎ©) మ; 2(l) +"రం

రస

!ర అ" “వదÛVన స

!రం”

అంÓ

$è తw¸ð ÞÉ9 నdÆ ¹®x ంwల ¶¹Éxన É అ"%లè ఎw¸ð,
ఎªం£ చర89 ÈÉ$%? ఎªం£ చర89 ÈÉÏø$%? ఎw¸ð ÈÉÏø$%? అZ
ర స

!ర అ", అదనw É Éపంంం¦ "N8లయం, కృషR Õª= %Z సహచటం

ºంద అడగ% దర@Éx+%ð అñన స
అö Zర0చనంOº NదZ, అªం£ స
సంబంత

రస

అå¸ è NÜ స

!ర అ"

!రం సహ చటంOZ «E (ఎ©) +"రం ‘స

!రం «E 2(l) +"రం
స

రస

!రం’

!ర అ" వదÛ æదZ

(నం ఇవ0డం జñం(. దర@Éx+%ð ¹4న

!ర క²ష “సహచటంOZ «E 2 (ఎ©) మ; 2(l) +"రం

అ" తన ZయంìణO తనవదÛ ఉనÚవం£ స

!రం

రస

!ర

ìô ఇL0¿. దర@Éx+%º

స

!రం ఇవ0డం సం స

స

($లV, పLNలV ®ëంచ#Zº%Â ¹యNÆ” అZ È%¸ Bx ఊnజZతÌన,

స

!రం æనÚవం£ +శ9 అడగNÆ అంr అå¸ Z »రసంëం(.

!NZ సృÀంచడం%Â, L8@8Zంచడం %Â, ఊnజZతÌన

(అå¸ ÷ం. 932/CIC/2009  17.06.2009)

సం5(త «ల¢ అరత మ; Iºంw 1Ð ZNÛంచ#Zº సహచటం (క "Æ

+-త0 పంచ+ర మ; ర కNషనò¦ O పZ¹Î ఒక ఉS8ñ సహచటం ºంద ఇëÐన
స

!రంO తన áక సం5(త «ల¢ అరత మ; Iºంw తw¸% జñందZ, సంబంత
రస

!ర అ" స

!రం తw¸% ఇ!ÐరZ NÜ స

!ర క²ష º అå¸ ¹య% +ZZ

G!ంëన క²ష “ఒకళ సం5(త «ల¢ అరత మ; IºంwO ఏh$ తw¸ ఉనట=Ê
+ZZ 1Ð సంబంత సమర* 6"º అå¸ ¹యడd æ+ <N8Æ ¹యడd ¹´¿ %Â,
సహచటం ºంద దర@Éx ¹4 $8యం ¹యమZ అడగNÆ æ+ ఆ స
స

!ర అ"Z తw¸పటడం ¹యNÆ. ఎంÆకంÓ సహచటం +"రం

తనవదÛ Vన స

!రం అం(ంëన
ర స

ర

!ర అ"

!రం ‘ఎª ఉంË అ³ Y»న’ ఇవ0గల%. అం%ం# సహ చటం ఇª సం5(త
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«ల¢ అరత మ; Iºంw 1Ð ZNÛంచ#Zº ఉ³ÛDంచబడæÆ” అZ È%¸ Bx అå¸ Z
»రసంëం(.
(అå¸ ÷ం. 1072/CIC/2009  07.10.2009)

+-త0 ఉS8¶ల ±(రణ భGష8 Z GవN9 «E 8 (1) (l) పOº N¢

NÜ దêణ GÆ8Q పం[ సంస*O పZ¹Î ఒక ఉS8ñº ±(రణ భGష8 Zº సంబంంëన
GవN9 సహచటం ºంద నw¸ð ఆ GవN9 సహచటంOZ «E 8 (1) (l) +"రం వ8ºxగత
స

!రం, L£Z õల=ంచడంO ఎªం£ +2+)జనం æÆ, è% వ8ºx áక ప8తOº

అనవసరం% రబనÚ= అ¢øందంr సంబంత
ఇంజÂ (±ంÞ»క)] ఇëÐన స

($Z NÜ స

ర స

!ర అ" [ఉప "ర8ZN0హక

!ర క²ష తw¸బ£ం(. “ఉS8¶ల ±(రణ

భGష8 Z GవN9 బరత పరచడం +2 +)జ$ల దృL, అవసరం. అª ¹యడం వల=
సంబంత +-త0 అ" Zష¸E5తం% మ; 5రదరUకం% వ8వహం!%. ZయమZబంధనల
+"రం äదట వëÐన Lº äదట అö పద)»O %E9 ఇ!Ð%, ¯=Êÿ లZ పషం!% అZ
9Éవ#Zº Mల¢øం(. "బ£ ఉS8¶ల ±(రణ భGష8 Z GవN9 సహచటం ºంద 
బరత పర!¿ం³” అZ È%¸ZëÐం(.
(అå¸ ÷ం. 1350/CIC/2009  22.10.2009)

రస

!ర అ"º ఆ´స, +´సలV క¿ñం¹ దర@Éxల GషయంO అVసంచదñన

G(నం

సహ చటంOZ «E 6 (1) +"రం స

!రం అ= సందరCంO దర@Éx+%ð ZÛషం%

తన "L¿న స

!NZ úâ$¿. అ³ సందరCంO అ= స

ఇబ6ం( ప-ంత ప

ణంO æం# ÖÉL¿. దర@Éx+%ð అñన స

ర స

!రం [దÛ(%, ఇవ0#Zº
!రం ఇవ0#Zº

!ర అ" áక G9న సమ´Z, వన%లV, 4బ6ం(Z GచEEరతం%

GZ)ñం¹ª ఉండ·డÆ. స

!రం ఇవ0డం అö( అ=Lº మ; ఇ¹ÐLº ¼కర8ం%,

Zజప4*øల అV¶ణం% ఉం#¿. అ³ సమయంO సహ చటం ల08ãన 5రదరUకత,
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జLX+Yతనం ±ం¹ª ఉం#¿. ఒకళ దర@Éx+%ð అñన స
స

!రం ఇ¹Ð >మంO

!ర అ" సహ చటం OZ «E 7 (9) +"రం తన వదÛ Vం- G9న సమ´Z,

వన%లV, 4బ6ం(Z GచEEరతం% GZ)ñం¹ ప4*» ఉనట=Ê అªం£ సందNCలO ఆ
స

ర

ర

!ర అ" సంబంత దర@Éx+%Z ¿ë ఆ´ ద x¡¢9 మ; "%లV స0యం%

పK¿ం]àZ అవసరÌన స

!రం \ం+లZ రవ]Ð.

(అå¸ ÷ం. 9330/IC-DR/2009  26.03.2009)

b²న $8య వ8వస* పOZ సమస8ల పLరంO $8య±*$ల సహచటం +.8

యం

"Æ

“b²న $8యవ8వస* పO వ¹Ð సమస8ల GషయంO సంబంత $8య±*$æ ZÛష
చర89

ÈÉం<Ê.

దర@Éx+%º

ఈ

Gష´లO

$8య±*$Zº õPg¿ం³ తప¸ సహచటం ºంద +.8

సమస89

ఉనw¸ð

సంబంత

యం పLNZT +య»ంచNÆ.

ఎంÆకంÓ b²న $8య వ8వస* పOZ సమస8ల పLరంO $8య±*$ల సహచటం
+.8

యం "Æ. దర@Éx+%ð అñన స

!రం

ఉం, అ( L ZయంìణO ఉనట=Ê

ఆస

ర స

!ర అ"º సంబంంëనh

!NZ దర@Éx+%º ‘ఎª ఉంS

అ³ Y»న’ ఇవ0#Zº/ఇ¸ంచ#Zº సహచటం M9 క¿¸Éxం(. అం%Z సమస8ల పLNZº
"Æ.” అంr Îష  ఆ స (స-ఇ÷£క అ© ), [ంÆx దర@Éx+%ð అñన
స

!రం ఇëÐనంÆన అå¸ Z »రస®x NÜ స

!ర క²ష È%¸ ¸ం(.

(అå¸ ÷ం. 3644/CIC/2009  23.12.2009)
Ä¦ ^ õ(º సంబంత స

!రం దర@Éx+%º ఇL0¿ం³. అంతవర Ä¦ ^ õదక#Zº

+య.9 àన±ñం!¿, ఆప·డÆ.
“దర@Éx+%ð అñన 6 ర"ల స

!NలO ఐ(ం£Z ఇ¹Ð?Å. ఆరవ+Zº

సంబంంëన Ä¦ ^, 1995 $£(, గ£ +య.9 ¹4నప¸£í ల&ంచడం æÆ” అZ
స

!ర అ" (ద8 మ; ఆyగ8 ?ఖ OZ సం;కx "ర8దU) ఇëÐన స
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!ర క²ష “ఆ +య.9 అª= Ä¦ ^ ËÞ వర àన±ñం!లZ, Ä¦

^ Ëºన తN0త õంటö +ZZ సంబంత స
సంబంత

!ర అ" కరక

రస

!రం అñన దర@Éx+%º ఇL0లZ”

!ర అ"Z ఆ³Dంëం(.

(అå¸ ÷ం. 3856/CIC/2009  23.12.2009)

Þంß స

!ర క²ష/ఇతర స

!ర క²ష ఇëÐన àZ Åఖ8Ìన È%¸9

సహ చటం ºంద అ&6´9 õల=ంచవ!Ð?
స

!రం ఉనÚవం£ పØలV

అ&6´లV

ìô

%9 సహ చటం ºంద అడగవ]Ð, \ందవ]Ð.

ìం "Æ.
(అå¸ ÷ం. CIC/OK/A/2006/00049  02.05.2006)

అ&6యం అö( స

!రంO 7గÌనప¸£í అ( 8Oయ

పంO ఉంÓ

ìô \ందవ]Ð.

(అå¸ ÷ం. CIC/WB/C/2007/00196  28.03.2008)
రస

!ర అ" క¿ñ ఉన స
ర స

స

!ర అ" వదÛగల స

!NZ మy
పంOº

!రం దర@Éx+%ð అñన
!రం ఒక

పంO ఉం, దర@Éx+%ð అ³

పంO "LలZ నw¸ð, ఆ స

NÐ¿న అవసరం సంబంత

రస

!NZ దర@Éx+%ð న

!ర అ"º æÆ. అª ¹యడం స

సృÀ ºం(º వÉxం(. సహ చటంOZ «E 2 (ఎ©) +"రం
స

పంOö ఇL0ª?

ర స

!రం

!ర అ" తనవదÛ గల

!NZ ‘ఎª ఉంS అ³ Y»న’ ఇవ0మZ xం³ తప¸ దర@Éx+%ð న Y»O "Æ.
(అå¸ ÷ం. 10/01/2007-CIC  25.02.2006)

ర స

!ర అ" వదÛ గల స

పంO æనw¸ð అªం£ స

!రం దర@Éx+%ð అñనÚ=% ఎల"9Z

!NZ దర@Éx+%ð అñన

పంO సృÀంë/

Ð ఇL0¿న

అవసరం æÆ.
#. మ $ లం%ణ

నవ వన%ల అ&వృ() సంస*, దN'
44

స

!ర హ చటం 2005 –

రస
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(అå¸ ÷ం. 1510/SCIC/2007  10.05.2007)
6ణం మ; Î0చÐ (Life and Liberty)

ఖ 4ం{, అ%E N
స

!ర క²ష “స

మ; ఇత%9 వ +(నమం> "N8లయం ÞÉO Þంß

!ర హ చటం ºంద 6ణం మ; Î0చÐ GషయÌ +ఖల¥8

దర@Éxల GషయంO 6ణnZ మ; Î0చÐ భంగం క¿ñం¹ అవ"శం ఉందö బలÌన, గ£
±08(N9 జత¹´¿ (ఉ+హరణ ద8 Z(క)” అZ È%¸ õ9వంëం(.
(అå¸ ÷ం. CIC/WB/C/2006/00066  19.04.2006)
$శనం ¹4న మ; Î4న ద±¦ల/"%ల సబంంëన స
7రత న8ం áక Zయ

!రం

లOZ Zయమం 146 +"రం 

ర^ º సంబంంëన

"%లV 10 సంవతNల5Ú భßపరë ఆ తదనంతరం $శనం ¹±x%. అ³ Gష´Z
దర@Éx+%º సంబంత

రస

!ర అ" స¸షం ¹యడం జñం(. ఈ GషయÌ +ఖãన

అå¸ G!రణ సందరCం% “సంబంత

ర యంØంగంOZ ఏh$ ?ఖ æ+ G7గం Zయ

ల

+"రం "%లV ZN)త సమయం +"రం ధ0ంసం ¹యబ ఆ "రణం% దర@Éx+%ð అñన
స

!రం æనw¸ð, +ZZ అం(ంచడం §»కం% ±ధ8ం "నwð, అªం£ స

అం(ంచమZ సహ చటం సంబంత
సంబంత

రస

!NZ

!ర అ"Z ఆ³DంచæÆ” అZ È%¸ ¸ం(. అÊ

ర యంØంగంOZ ?ఖ9 æ+ G7%ల సంబంంëన "%ల 4త, Zర0హణ

మ; ధ0ంసంన సంబంంëన Zయమ ZబంధనలV దర@Éx+%º G% అం(ం!లZ
సంబంత

రస

!ర అ"Z NÜ స

!ర క²ష ఆ³Dంëం(.
(అå¸ ÷ం. CIC/AT/A/2006/20  23.03.2006)

^ Ä£ం{ సహచటం ºంద õల=ంచవ!Ð?
Ä¦ t¦ క¿ñ¢ం- ^ Ä£ం{ ^ O అంతNCగం. సహచటంOZ «E 2 (ఐ) +"రం
"% అంÓ ^ ·#. అª= సహచటంOZ «E 2 (l) +"రం స

!ర హ అö( "%లV

పK¿ంచడం 8; \ంద#Zº ·# వxÉంx (. ఇª సహ చటంOZ «E 2 (ఐ) మ; 2
(l) లV క¿ చ(G

%Zº స

!ర హ +"రం ^ \ంద#Zº ^9O అంతNCగÌన

Ä¦ ^/^ Ä£ం{ Z \ంద#Zº ·# హ ఉం(. ఈ +"రం సహ చటంO +ÉxతÅన

#. మ $ లం%ణ

నవ వన%ల అ&వృ() సంస*, దN'
45

స

!ర హ చటం 2005 –

రస

!ర అ" కరక

Zబంధనల +"రం, «E 8 OZ ZబంధనలV ²నnÊంë,

%Zº Ä¦ ^/^ Ä£ం{

అ=/\ం³ అ"రం ఉం(.
(అå¸ ÷ం. CIC/OK/A/2006/00154 ÞÉO Þంß స

!ర క²ష Bx ¨ం© È%¸ 
29.01.2007)

ప

ణంO [దÛ(% గల GసxృతÌన స

!రం õల=ంచడం GషయంO....

సహ చటంOZ «E 7 (9) +"రం ప
õల=ంచడంO

ణంO [దÛ(%, Gసxృతం% క¿ñన స

ర యంØంగం áక G9న సమయం, వన%9 మ;

GచEEరతం% ఉప)ñంచబడడం æ+ õల=ంచబ- స
పనట=Ê ఆ

స

!NZ õల=ంచడంO

ర స

!రం

నవ సంపద

!రం áక భßత +

దంO

!ర అ" G!EE;తం%

స

!NZ మy

స

!NZ »రసం]ట ఈ «E ºంద గల õÉ9'ÚZ GచEEరతం% ఉప)ñంచ#Zº

M9æÆ. ఈ «E

పంO ఇ¹ÐంÆ ZరRయం ÈÉవ]Ð. అªగZ దర@Éx+%ð న

ర స

!ర అ"º Éలభం% అంÆ'ÚO ఉం- Gధం% స

!NZ

\ంÆపర]వ#Zº, అం(ంచ#Zº M9 క¿¸Éxం(.
(అå¸ ÷ం. 10/1/2005-CIC  25.02.2006)
సహ చటం ºంద "ం| GవN9 õల=ంచవ!Ð?
V కÅ8ZÞష మ; స
GవNలV రô చం

అö

!రం áక 2Èయ సంస* Æ%Ðన ఒక "ం|

%ð ర% సహ చటంOZ «E 8 (1) () +"రం ఆ స

!రం

రహస8Ìన(. L85ర రహ±8లs ·న( "బ£ ఇవ0æమZ సంబంత

ర స

స

!ర క²ష “సహ

(నం ఇవడం జñం(. Zè +ఖãన అå¸ Z G!®x Þంß స

చటంOZ «E 8 (1) () +"రం

!ర అ"

ర యంØంగం Æ%Ðàö "ం|ల GషయంO 5£ం¹

G($9 – àÓష లవడం, ~z +ఖ9 ¹యడం, ండ +bయ Zర0హణ äదãనG అన%
"ం| Æ%Ðవ#Zº ÅంÆ ¹పÓ చర89 అÂ L85ర రహ±8ల ºంద పగ½ంచవ]Ð.
స

!ర õల= ºంద ²నnÊంw \ందవ]Ð. "Â ఒక± "ం| +bయ BరxÊ అ(

రహస8Ìన పìం% పగ½ంచబడÆ. ఆ GLN9 అÂ ·# సహ చటం ºంద ఇL0¿ం³” నZ
È%¸Zవ0డం జñం( . ఈ సందరCం% క²ష

#. మ $ లం%ణ
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అంÆ సంబంంëన బలÌన ఆ(N9 సమ¸ం!లZ, ²నnÊంw "=లV సUన సందరCంOö
ఉప)ñం!లZ ®ëంëం(.
(అå¸ ÷ం CIC/WB/C/2006/00176-18  18.04.2006)
ర అ"ర యంØంగం మ; }Ú ప0ల మధ8 (న ఒప¸ందం సహచటం పOº
వÉxం+?
వÉxం(.

ర అ"ర యంØంగం మ; }Ú వ8x9 మ; సంస*ల మధ8 (న

ఒప¸ం+ల సంబంంëన స

!ర సహచటం ºంద ఇL0¿ం³. అÊ ఆ ఒప¸ం+Zº సంబంంëన

ప09 ఎవU$ సహచటంOZ «E 8 (1) () +"రం L½జ8పరÌన రహ±8ల "= ºంద
అభ8ంతN9 æవ÷తxవ]Ð. అª అభ8ంతN9 వëÐనwð

రస

!ర అ" 2Çతx% ZరR´9

ÈÉL¿ ఉంÚం(.
(అå¸ ÷ం. 311/IC (A)/2006  03.10.2006)
~z æ+ ండ సమయంO ~డ +ఖ9 ¹4న పØలV సహచటం ºంద õల=ంచడం ఆ-( L85ర
రహస8ం æ+ L½జ8పరÌన రహస8ం æ+ ôసంప»x õల= ºంద N+?
6థ²కం% ÖÎx ండ BరxÊన తN0త ండ పØలV రహస8ÌనG% 7GంచడంO
అర*ం æÆ. అం"Æ ండ +bయ +0N ÈÉన ZరRయం, ఆ ZరRయం ÈÉవ#Zº +È4న
ప4*ø9, ఆ ZరRయం ÈÉవడంO ఉప)ñంëన పØల áక Gశ0సÂయతZ 9Éవ#Zº
గల +జల హZ ఎవ

"దనæZ(. ªరGం!¿ం³. ఒక

ర అ"ర యంØంగం ండ%= ¿ë,

అంÆO +ఖల¥8 పØల +0N ZరRయం ¹4నwð ఆ´ పØలV రహస8ం% 7Gంచడం
అ(·# ండ +bయ BరxÊ, ఒప¸ందం Æ%ÐàZ, పZ ఆ³?9 2Y¹4న తN0త ·# అంÓ
స"Æ. ండ +bయ BరxÊ పZ అప¸ñంëన తN0త ·# ఆ´ పØ9 L85ర రహ±8ల
సంబంంëనG æ+ L½జ8పరం% రహస8ÌనG అZ సంబంత అ"ర యంØంగం 7GÎx అ(
సహచటం áక ®wxZ బ6Èయడô. ఇª ండ/~z BరxÊన తN0త ·# అంÆ
సంబంంëన పØలV రహస8o% 7Gం¹
L£Z õల=ంచడం +0N సంబంత

ర అ"ర యంతంగం Lదన సUన( "Æ. è%

ర అ"ర యంØంగం తన ZరR´లO 5రదరUకం%

వ8వహంëనట=¢øం(. అం%క ండ/~z BరxÊన తN0త ·# అంÆ సంబంంëన
పØలV õల=ంచడం ఆ ండ/~z Z +7Gతం ¹4నÚ= "Æ.
#. మ $ లం%ణ
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యంØంగం }Ú ప0లs Æ%Ðàö "ం| పØ9 రహస8ÌనG "G. L£Z సహ చటం
ºంద õల=ం!¿ం³.
(Î¦ అ© «ర¬ంz వర నM 

 4$ ÞÉO «ర¬ంz  Gజ ¨ం©  08.08.2007)

%Z áక §»క రEణ/భßత అం?9 సహ చటం +0N 9Éవ!Ð?
öNలV G!ం¹ అ"%లV ఎవ% క9Éx$%? అö Gష´లV Åఖ8ం% LZ
క¿Î >మంO L GవN9 నdÆ¹Î సందరUల Õస GవNలV సహచటం ºంద ఇవ0మZ
ఆ³DంచæÅ. ఎంÆకంÓ  అ"%లV +»y ఎంsమం( క9Éxం<%. LO öర
Gష´లè ఎంతమం( క9Éx$%?

9 Gష´లè ఎంతమం( క9Éx$%? అZ Gడ4

ప¸డం É9¢"Æ. è% సందరUల Õస OZ GవN9 బయట[టడం వల= ఆ´ వ8xల
öరBత వ8xల Vం 6ణnZ ·# ఉం- అవ"?లV "దనæÅ. "బ£ ఏ¥ 
అ"%లV ఎవ% క9Éx$% అö Gష´లV బయట[టడం అö( సహ చటం OZ «E 8 (1) (Õ)
+"రం

õల=

Vం

²నnÊంw

క¿ñన(.

(అå¸ ÷ం. CIC/AT/A/2005/003  12.07.2006)
"8~÷¦ పØ9
ఏh$ ఒక GషయÌ ZరRయం ÈÉన తN0త ఆ ZరRయం ÈÉవ#Zº ఆ(రం%
ఉప)గపన 8Oయ అం. ·# సహ చటంOZ «E 8 (1) (ఐ) +"రం బరతపర!¿ం³.
"8~÷¦ పØ9 ఇంÆ ²నnÊంw "Æ. L£Z ·# ZరRయం ÈÉన తN0త õల=
¹´¿ం³.
(అå¸ ÷ం. 76/IC (A)/2006  03.07.2006)

తృÈయ పEం áక స

!ర õల=

సహ చటం +"రం తృÈయ ప0Zº తన సంబంంëన స

!రం õల=ంచ·డదö

సంBరR హ9 æ+ అ"N9 æ¢. ఈ GషయంO ø( ZరRయం ÈÉàö అ"రం సహ
చటంOZ «E 8 (1) (l) మ; 11 (1) +"రం సంబంత

#. మ $ లం%ణ
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అå¸æ¦ అ"%ల³. +2+)జ$9 మ; ÞÉ áక ప4*øలZ బ£ L% ZరRయం ÈÉàZ
+Zè ó¸ºం{ ఆర ఇL0¿ ఉంÚం(.
(అå¸ ÷ం. CIC/AT/A/2006/00014  22.05.2006)

బ)-< పØ9 సహ చటం ºంద õల= ¹యవ!Ð?
భగL చం స¯$ అ4«ం¦ క % Zయ²ంచబన Lº సంబంంëన బ)-<
పØ9 మ; L% ఆ ఉS8%Zº సంబంంë <¦ అZ ఇëÐన ద8 Z(కల áక GవN9
సహచటం ºంద సంబంత
వ8ºxగత స

ర స

!ర అ"Z రడం జñం(.

ర స

!ర అ"

!రం õల= Vం ²నnÊంచబం( అంr ఇవ0#Zº ZNకంచడం జñం(. ఈ

GషయÌ +ఖãన అå¸ O Þంß స

!ర క²ష “ఎవU$ ఒక అభ8* ఏh$ ఒక

ర అ"ర

యంØం%Zº ఉS8గ Z´మక Z²తxం సమ¸ం¹ బ)-< పØ9 ప~= #88ం¦ %
పగ½ంచబడ.Ê. L£OZ స

!రం õల=ం¹ >మంO సంబంత అభ8%*9 ఎªం£

అభ8ంతN9 వ8కxం ¹´¿న అవసరం æÆ. అªం£ అభ8ంతN9 వ8కxం ¹4న పEంO L£Z
సంబంత

ర స

!ర అ" ప£ం]L¿న అవసరం æÆ. ఎంÆకంÓ ఇªం£ స

!రం

õల= ఆ´ అభ8%*ల áక ప8తè +% పగ½ంచబడÆ. అÊ అభ8%*ల ద8 Z(క9
ìం ప~= #88ం¦ "¢. అG Bx% ఆ´ అభ8%*ల వ8ºxగతÌనG. L£Z %Â, L£OZ
GవNలV %Â సహ చటంOZ «E 8 (1) (l) ºంద õల=ం!¿న అవసరం æÆ. ఎంÆకంÓ ఇªం£
స

!రం õల= ఆ´ అభ8%*ల áక ప8తè +% పగ½ంచబðøం(” అZ స¸షం ¹యడం

జñం(.
(అå¸ ÷ం. ICPB/A-9/CIC/2006  03.04.2006)

$8య±*నంO గల ÞÉల సంబంంëన స

!రం సహ చటం ºంద õల=ంచవ!Ð?

ఏh$ $8య±*నం æ+ X8న తనÅంÆ G!రణO గల ఏh$ ÞÉº సంబంంëన
స

!రం ³ZW$ õల=ంచ#Zº NతBర0కం% Zంëన పEంO

స

!రం õల= $8య±*$Z కంచడం ºంద వëÐనట=Ê అªం£ స

ì8 æ+ అªం£
!NZ

ìô

సహ చటంOZ «E 8 (1) (~) õల= Vం ²నnÊÉxం(.
(అå¸ ÷ం. CIC/WB/A/2007/00292  29.02.2008)
#. మ $ లం%ణ
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!రం ºంద õల= Vం ²నnÊంచవ!Ð?

+-త0 ఉS8ñº +´Eల సంబంంëన GవN9 మ; ¿=ంëన +´ణ భత8ం
GవN9 ఆ´ +-త0 ఉS8¶ల వ8ºxగత స

!రం "Æ. L£Z సహ చటం ºంద õల=

¹´¿ం³.
(అå¸ ÷ం. 07/IC (A)/CIC/2006/00011  03.01.2006)

õల= Vం ²నnÊంwల గల సమయం

సహ చటంOZ «E 8 (1) (ఏ), (4) మ; (ఐ) +"రం õల= Vం ²నnÊంw
స

!రం "ం# «E 8 +"రం õల= Vం ²నnÊంw \ం(న మò స

!రÌన «E 8

(3) +"రం 20 సంవతNల తN0త అ³ రకÌన õల= Vం ²నnÊంwZ \ంద2లÆ. అన%
అªం£ స

!NZ 20 సంవతNల తN0త ఇL0¿ం³.
(అå¸ ÷ం 37/ICPB/2006  26.06.2006)

దర@ÉxలZ సహ చటంOZ «E 8 +"రం »రసంëన సమయంO అంÆ గల "రE9
¸ÈN¿
$మ
స

ìం% సహ చటంOZ «E 8 OZ Zబంధన9 Öంë

రస

!ర అ"%9

!NZ ఇవ0ం# ఉండæ%. L% అంÆ గల "రEలV మ; L ZరRయంOZ

$8యబదÛతZ ఎªం£ శష~ష9 æం# %¢ ¹´¿ం³. æదంÓ L ®®కరణ9
Æ%³Ûశ8ంs ·ðనవZ 7Gం!¿ వÉxం(. సహ చటంOZ «E 20 (1) +"రం అªం£
స

ర

!ర అ"%9 మ; äద£ అå¸æ¦ అ"%లè అపNధ%ÉÅ Gం!¿వÉxం( ·#.
(అå¸ ÷ం. CIC/OK/A/2006/00163  07.07.2006)

సహ చటం ºంద అం(న దర@ÉxలV »రసంచడం GషయంO ...

#. మ $ లం%ణ
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ర స

!ర అ" »రసం¹ >మంO

చటంOZ సంబంత «E Z æ+ "=Z ఉటంºంచడం సÆ. అªం£ ZరR´Zº Nవ#Zº
Åఖ8ం% సహ చటంOZ «E 8 (1) (l) ºంద ZరRయం ÈÉవ#Zº గల "రEలV సహ
చటంOZ «E 7 (8) (iii) +"రం NతBర0కం% దర@Éx+%º ¿యÍ´¿.
(అå¸ ÷ం. CIC/OK/A/2006/00010  07.07.2006)
సహ చటం ºంద నdhన దర@ÉxలZ

ర స

!ర అ" »రసం¹ >మంO

చటంOZ సంబంత ²నnÊంw ఇ¹Ð «E Z æ+ "=Z మ; అªం£ ZరR´Zº Nవ#Zº
గల "రEలV సహ చటంOZ «E 7 (8) (i) +"రం NతBర0కం% దర@Éx+%º
¿యÍ´¿.
(అå¸ ÷ం. 27/IC (A)/2006  10.04.2006)
సహ చటం ºంద నdhన దర@ÉxలZ
ú% మ; ë%$

ర స

!ర అ" »రసం¹ >మంOö తన

, అå¸æ¦ అ" ú% మ; ë%$

సహ చటంOZ «E 7 (8) (iii)

+"రం NతBర0కం% దర@Éx+%º ¿యÍ´¿.
(అå¸ ÷ం.CIC/OK/A/2006/00016  15.06.2006)
సUన  ZరRÊం!¿/ZరRÊం¹  $8యబద)ం% ఉం#¿
 స O 40ëం{ మ; ఇన¯æష º సంబంంëన 6l BరxÊన తN0త 7రQ
సం! Zగం ¿²z Z ఆ 6l º సంబంంëన GవN9 %î Tª ²° సహ చటం ºంద
¹4న దర@Éxº స¸ం(®x సంబంత
Z²తxం äతxం 9810/5య9 స

రస

!ర అ" స

!రం అం(ంచ#ZT అÊన ఖ%Ð

5య9 5Õ¦ ¹యమZ రడం జñం(. ఇంÆO 9732/-

!రం Îకంచ#Zº అÊన

నవ వన%ల ఖ%Ð% Öంచడం జñం(.

వన%లè ఖ%Ð 1Ð +ఖ9 ¹4న అå¸ è G!రణ జన Þంß స
అం. ఒÞoట అన% BSNL "N8లయంO ల&Éxండ% స

నవ

!ర క²ష “స

!రం

!ర ÎకరణT అదనం%

నవ

వన%లV ఎంÆ GZ)ñం!¿ వëÐంS NతBర0కం% సUన ఆ(N9 మ; ఆ ä.xZ
Iºంëన G($Zº సంబంంëన GవNలV ¿యÍ´లZ” BSNL Z ఆ³Dంëం(.
(అå¸ ÷ం. CIC/PB/A/2006/00063  19.03.2006)

+-త0 ఉS8¶ల «ల¢ "లw +´ణ NÊÈ (LTC) GవN9 సహ చటం ºంద õల=ంచవ!Ð?
#. మ $ లం%ణ
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స

!ర హ చటం 2005 –

రస

!ర అ" కరక

+-త0 ఉS8¶ల «ల¢ "లw +´ణ NÊÈ GవNలO àZ వ8ºxగతÌనG, మàZ
+2 సంబంధÌనG. వ8ºxగతÌన GవN9 ఉ+హరణ Úంబ స-8ల GవN9 äదãనG సహ
చటం ºంద õల=ం!¿న అవసరం æÆ æ+ õల= Vంë ²నnÊంచవ]Ð. +2సంబంధÌన
GవN9 ఉ+హరణ అ"º ¿=ంëన ä.x9, ఏ '= åయz ఉప)ñం]$%,
ఎంతమం( +´½ం!%, ఏ y ¯=Êÿ సమ¸ం!%, ÈÉన అ#0V ఎంత äదãనG సహ
చటం ºంద õల=ంచవ]Ð. ఇª స

!NZ Gడ4 õల=ంచ#Zº

ర స

!ర అ" సహ

చటంO «E 10 +0N సం>²ంëన అ"N9 GZ)ñం]వ]Ð.
(అå¸ ÷ం. CIC/AT/A/2006/00317  10.10.2006)

#. మ $ లం%ణ
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2005, ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ K«@ìO (2005Ö’ 22= ˆHO„^Œ K«@ìO)
K«@Oì , 27= qÉèÏQÆO H„ O˜ k xÜ«∞=∂=o

l.F.Ü«∞O.Zãπ.<≥O. 454, Ñ„ ^¨ •è # Ñ¨iáêÅ# (ã¨=∂Kå~°, áœ~° ã¨O|O^è•Å∞. II) âßY,
`Õk 13.10.2005
2005, ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ K«@Oì (2005 Ö’ 22= Hˆ O„^Œ K«@Oì ) Ö’x 27= qÉèÏQÆÑÙ¨
(2) = LÑ¨ qÉèÏQÆOÖ’x (a), (ã≤) YO_®Å ^•ﬁ~å ÅÉèíº"≥∞ÿ# JkèHÍ~åÅ#∞
Ñ¨Ù~°ã¯¨ iOK«∞H˘x, PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò Ñ
„ É
¨ ∞íè `«ﬁO D H„ O˜ k xÜ«∞=∂=ox WO^Œ∞=¸ÅOQÍ
KÕã∞¨ #
Î ﬂk. J^Õ^OŒ >Ë †

1.

ã¨O„QÆÇ¨Ï<å=∞O „áê~°OÉèíO :-

xÜ«∞=∂=o

(Z) D xÜ«∞=∂=ox 2005, PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ (~°∞ã¨∞=Ú,
^è~Œ ° H„ =
õ ∞|núH~õ }
° ) xÜ«∞=∂=o Jx Ñ≤Å∞=#QÆ∞#∞.
(a) Wq JkèHÍiHõ QÔ l@∞Ö’ Ñ
„ K
¨ ∞« iOz# `Õn #∞O_ç J=∞Ö’¡H˜ ~å"åe.

2.

x~°ﬁK«<åÅ∞ :D xÜ«∞=∂=oÖ’, ã¨O^Œ~ƒ° Où W`«~° q^èOŒ QÍ J=ã¨~"
° ∞≥ `ÿ Õ `«ÑÊ¨
(Z) '~å¢+ì̈O— JO>Ë, PO„^èŒ„Ñ¨^Õâò ~å¢+ì̈O Jx J~°úO.
(a) 'K«@Oì — JO>Ë, 2005 ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ K«@Oì Jx J~°Oú .
(ã≤) 'qÉèÏQÆO— JO>Ë, K«@Oì Ö’x qÉèÏQÆO Jx J~°Oú .
(_ç) 'Hõg∞+¨#∞— JO>Ë, K«@ìOÖ’x 15(1) qÉèÏQÆO „H˜O^Œ U~åÊ>ˇÿ# ~å¢+¨ì
ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨#∞ Jx J~°Oú .
(W) WO^Œ∞Ö’ LÑ¨Ü∂≥ yOz LO_ç HÍx, x~°ﬁzOK«x, x~°ﬁzOz# Jxﬂ W`«~°
=∂@Å∞, Ñ¨^*Œ ÏÖÏÅ∞ K«@Oì Ö’ "å\˜H˜ Ñ„ `¨ ºÕ H˜Oz# J~åúÅ<Õ Hõey LO_®e.

3.

ã¨=∂Kå~°O á⁄O^Œ_®xH˜ q#ﬂáêxH˜ `À_»∞ ^Œ~M° Ïã¨∞Î ~°∞ã¨∞=Ú :6= qÉèÏQÆOÖ’x (1) = LÑ¨qÉèÏQÆO „H˜O^Œ ã¨=∂Kå~åxﬂ á⁄O^Œ_®xH˜
q#ﬂÑ¨O`Àáê@∞ D „H˜Ok ˆ~@¡ K˘Ñ¨ÙÊ# ã¨Ô~·# ~°j^Œ∞ á⁄Ok, ^Œ~°MÏã¨∞Î
~°∞ã¨∞=Ú#∞ Ñ
„ É
¨ ∞íè `«ﬁ JkèHÍ~° =~åæxH˜ K≥Ok# JH“O@¡ JkèHÍiH˜ ÖË^• Z=Ô~#
·
W`«~° PnèH$õ `« JkèHÍiH˜ K≥eO¡ K«^yŒ # #QÆ^∞Œ ^•ﬁ~åQÍx ÖË^• _ç=∂O_»∞
_
„ ®Ñ¶Ù¨ ì ÖË^• ÉÏºOHõ~ûü K≥H± ^•ﬁ~å QÍx WO_çÜ∞« <£ áÈãì̈Öò P~°~¤ ∞° ^•ﬁ~åQÍx,
HÀ~°∞ì Ñ¶A
‘ ™êìOÑ¨Ù ^•ﬁ~å QÍx ^Œ~M
° Ïã¨∞`Î À áê@∞ [`«Ñ~¨ K
° åe.
(Z) Q„ Í=∞™ê÷~ÚÖ’ Ñ
„ É
¨ ∞íè `«ﬁ JkèHÍ~° =~åæÅ q+¨Ü∞« OÖ’ – ~°∞ã¨∞=Ú ÖË^∞Œ .
(a) =∞O_»Å ™ê÷~ÚÖ’ Ñ
„ É
¨ ∞íè `«ﬁ JkèHÍ~° =~åæÅ q+¨Ü∞« OÖ’ –
^Œ~M
° Ïã¨∞Î XH˜¯O\˜H˜ ~°∂II 5/–
○ ○ ○ ○ ○ ○
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(ã≤) Ñ
Ã #
· =iÎOz#qHÍHõ W`«~° Ñ
„ É
¨ ∞íè `«ﬁ JkèHÍ~° =~åæÅ q+¨Ü∞« OÖ’ –
^Œ~M
° Ïã¨∞Î XH˜¯O\˜H˜ ~°∂II 10/–

4.

ã¨=∂Kå~åxﬂ ã¨=∞‰õÄ~°_Û ®xH˜ qkèOKÕ ~°∞ã¨∞=Ú :7 = qÉèÏQÆOÖ’x (1) = LÑ¨qÉèÏQÆO ÖË^• (5) = LÑ¨ qÉèÏQÆO „H˜O^Œ
ã¨=∂Kå~åxﬂ ã¨=∞‰õÄ~°Û_®xH˜, D„H˜Ok ˆ~@¡ K˘Ñ¨ÙÊ#, ã¨Ô~·# ~°j^Œ∞#∞
á⁄O^Œ_®xH˜ Ö’|_ç, Ñ
„ É
¨ ∞íè `«ﬁ JkèHÍ~° =~åæxH˜ K≥Ok# JH“O\òû JkèHÍi
ÖË^• Z=ˆ~x W`«~° JnèH$õ `« JkèHÍiH˜ #QÆ^∞Œ ÖË^• _ç=∂O_»∞ _
„ ®Ñ¶Ù¨ ì ÖË^•
ÉÏºOHõ~ûü K≥‰Ωõ ¯ ÖË^• WO_çÜ∞« <£ áÈãì̈Öò P~°~¤ ∞° ^•ﬁ~åQÍx, HÀ~°∞ì Ñ¶A
‘ ™êìOÑ¨Ù
^•ﬁ~å QÍx ~°∂Ñ¨OÖ’ K≥eO¡ K«^yŒ # ~°∞ã¨∞=Ú#∞ qkèOKåe.
(Z) xs‚`« ^è~Œ Å° ∞QÆÅ ™ê=∂„y :xs‚`« ^è~Œ Å° ∞QÆÅ =Ú„k`« ™ê=∞„y >ˇHì± ,û =∂ºÑ¨ÙÅ∞, áê¡#∞¡, áê¡ÑÅ‘¶ ∞, ã≤._ç.Å∞
âßOÑ¨ÙÖòû, U^Õx W`«~° ~°∂Ñ¨OÖ’QÍÅ "≥∂_»Öòû ÖË^• ™ê=∂„yÅ#∞
q„HÜ
õ ∞« ^è~Œ ° K˘Ñ¨ÙÊ#
(a) xs‚`« ^èŒ~°Å∞ QÆÅq HÍ‰õΩO_® W`«~° ™ê=∞„y :(1) =Ú„kOz# ÖË^• >ˇH±û ì ~°∂Ñ¨OÖ’QÆÅ ™ê=∞„y (Z4 ÖË^• Z3 Ãã·A
¿ÑÑ¨~°∞Ö’) „Ñ¨u HÍÑ‘H˜ XH˘¯Hõ¯ Ñ¨Ù@‰õΩ ~°∂. 2/–
(2) Z4 ÖË^• Z3 Ãã·A‰õΩ q∞Oz# Ãã·AÖ’x =Ú„kOz# ÖË^• >ˇH±û ì
~°∂Ñ¨OÖ’ QÆÅ ™ê=∞„y ^•x "åãÎ̈= ^è~Œ .°
(3) =∂ºÑ¨ÙÅ∞, áê¡#∞Å∞ – ^•x "åãÎ̈= ^è~
Œ .°
(4) ZÅ¢HÍìxH± #=¸<åÖ’ ã¨=∂Kå~°O JO>Ë† á¶êÑ
¡ ,‘ ã≤._ç. ÖË^• _ç.q._ç.
(Z) 1.44 ZO.a. á¶ê¡Ñ‘H˜ Ü«∂Éè̌· ~°∂áêÜ«∞Å∞.
(a) 700 ZO.a. ã≤._ç.H˜ =O^Œ ~°∂áêÜ«∞Å∞.
(ã≤) ã≤._ç. (_çq_ç) H˜ ~Ô O_»∞ =O^ŒÅ ~°∂áêÜ«∞Å∞.
(5) âßOÑ¨ÙÖò,û "≥∂_»Öûò – ^•x "åãÎ̈= ^è~
Œ .°
(6) iHÍ~°∞Å
¤ `«xv KÕÜ«∞_®xH˜ "≥Ú^Œ\˜ QÆO@‰õΩ ZÖÏO\˜~∞° ã¨∞=Ú ÖË^∞Œ .
`«^∞Œ Ñ¨i Ñ
„ u
¨ QÆO@‰õΩ (ÖË^• ^•xÖ’x ÉèÏQÍxH˜) J~Ú^Œ∞ ~°∂áêÜ«∞Å
~°∞ã¨∞=Ú.
(7) áÈã¨∞ì ^•ﬁ~å Ñ¨OÑ
¿ ™ê=∞„y – D xÜ«∞=∂=o Ñ
„ H¨ Í~°O K≥eO¡ K«^QŒ ∞Æ
Kèås˚Å‰õΩ J^Œ#OQÍ "åãÎ̈= `«áêÖÏ Kèås˚Å∞.

Z.ÔH. QÀÜ«∞Öò
„Ñ¨Éèí∞`«ﬁ „Ñ¨`ÕºHõ „Ñ¨^è•# HÍ~°º^Œi≈
(l.Ñ≤.ZO., Z.P~ü, HÀ Pi¤<Õ+¨<£)
(ZÑ¶π.Z.ã≤)
○ ○ ○ ○

○ ○
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Ñ„ ^¨ •è # Ñ¨iáêÅ# âßY

(ã¨=∂Kå~°, áœ~° ã¨O|O^è•Å∞ – II)
2005, PO„^Ñ„Œè ^¨ âÕ ò ã¨=∂Kå~° (~°∞ã¨∞=Ú, ^è~Œ Å° H„ =õ ∞|núH~õ }° ) xÜ«∞=∂=oH˜ ã¨=~°}
l.F.Ü«∞O.Zãπ.<≥O. 530, Ñ„ ^¨ •è # Ñ¨iáêÅ# (S Ñ≤.P~ü.II) 29 #=O|~°∞, 2005
2005, ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ K«@Oì (2005 Ö’ 22 = Hˆ O„^Œ K«@Oì ) Ö’x 27 =
qÉèÏQÆO, (2) = LÑ¨–qÉèÏQÆO, (a), (ã≤) YO_®Å ^•ﬁ~å ÅÉèºí "≥∞#
ÿ JkèHÍ~åÅ#∞
Ñ¨Ù~°ã¯¨ iOK«∞H˘x, PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò QÆ=~°ﬂ~∞° QÍ~°∞, 2005, JHÀì|~°∞ 13= `Õn, Ñ
„ ^
¨ •è #
Ñ¨iáêÅ# (S Ñ≤.P~ü. II) âßY Ü«∞O.Zãπ. <≥O. 454, l.F. Ö’ *Ïs J~Ú
13.10.2005 `Õn, PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò QÔ l@∞ J™ê^è•~°} ã¨OzHõ 1 = ÉèÏQÆOÖ’x xÜ«∞=∂
=o J#∞|O^èŒOÖ’ „Ñ¨K«∞iOz# 2005, PO„^èŒ„Ñ¨^Õâò ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ K«@ìO
(~°∞ã¨∞=Ú, ^è~Œ Å° H„ =
õ ∞|núH~õ }
° ) xÜ«∞=∂=oH˜ D H„ O˜ k ã¨=~°}#∞ WO^Œ∞=¸ÅOQÍ
KÕã¨∞<åﬂ~°∞.

ã¨=~°}
ã¨^~Œ ∞° xÜ«∞=∂=oÖ’x 4= xÜ«∞=∞O `«~∞° "å`«, D H„ O˜ k ^•xx KÕ~åÛe,
J^Õ^OŒ >Ë –
MÏ`åÑ¨^Œ∞Ì –
„Ñ¨Éèí∞`«ﬁ JkèHÍ~° =~åæxH˜ K≥Ok# JH“O@¡ JkèHÍi ÖË^• Z=ˆ~x W`«~°
JnèH$õ `« JkèHÍi ã¨=∂Kå~åxﬂ ã¨=∞‰õÄ~°Û_®xH˜ =ã¨∂Å∞ KÕÜ∂
« Åx L`«~Î ∞° Ê KÕã#
≤
^Œ~M
° Ïã¨∞Î ~°∞ã¨∞=Ú, ^è~Œ #
° ∞ D H„ O˜ k MÏ`å Ñ¨^∞Œ ‰Ì Ωõ [=∞KÕÜ∂
« e.
5.

''0070–W`«~° Ñ¨iáêÅHõ ã¨sﬁã¨∞Å∞† 60–W`«~° ã¨sﬁã¨∞Å∞† ZOÃÇÏKü 118 –
ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ K«@Oì H„ O˜ ^Œ ~å|_»∞Å∞† Ü«∞ãπÇ
Ã ÏKü 25† ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ K«@Oì
H„ O˜ ^Œ ~å|_»∞Å∞.——

HÔ .q. ~°=∞}ÏKåi,
Ñ¨^Œgs`åº „Ñ¨Éèí∞`«ﬁ HÍ~°º^Œi≈,
(S Ñ≤.P~ü)
....... 0 .......

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ñ„ ^¨ •è # Ñ¨iáêÅ# âßY

(S Ñ≤.P~ü. II)
2005, PO„^Ñ„Œè ^¨ âÕ ò ã¨=∂Kå~° (~°∞ã¨∞=Ú, ^è~Œ Å° H„ =õ ∞|núH~õ }° ) xÜ«∞=∂=oH˜ ã¨=~°}.
l.F.Ü«∞O.Zãπ.<≥O. 545, Ñ„ ^¨ •è # Ñ¨iáêÅ# (S Ñ≤.P~ü.II) 12 _çãÃ O|~°∞, 2005
2005, ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ K«@Oì (2005 Ö’ 22 = Hˆ O„^Œ K«@Oì ) Ö’x 27 =
qÉèÏQÆO, (2) = LÑ¨–qÉèÏQÆO, (a), (ã≤) YO_®Å ^•ﬁ~å ÅÉèºí "≥∞#
ÿ JkèHÍ~åÅ#∞
Ñ¨Ù~°ã¯¨ iOK«∞H˘x, PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò QÆ=~°ﬂ~∞° QÍ~°∞, 2005, JHÀì|~°∞ 13= `Õn, Ñ
„ ^
¨ •è #
Ñ¨iáêÅ# (S Ñ≤.P~ü. II) âßY Ü«∞O.Zãπ. <≥O. 454, l.F. Ö’ *Ïs J~Ú
13.10.2005 `Õn, PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò QÔ l@∞ J™ê^è•~°} ã¨OzHõ 1 = ÉèÏQÆOÖ’x xÜ«∞=∂
=o J#∞|O^èŒOÖ’ „Ñ¨K«∞iOz# 2005, PO„^èŒ„Ñ¨^Õâò ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ K«@ìO
(~°∞ã¨∞=Ú, ^è~Œ Å° H„ =
õ ∞|núH~õ }
° ) xÜ«∞=∂=oH˜ WO^Œ∞=¸ÅOQÍ D H„ O˜ k ã¨=~°}#∞
KÕã¨∞Î#ﬂk.

ã¨=~°}
ã¨^~Œ ∞° xÜ«∞=∂=oÖ’x, 4= xÜ«∞=∞OÖ’ ''(a) xs‚`« ^è~Œ Å° ∞ QÆÅ ™ê=∞„y
HÍ‰õΩO_® W`«~° ™ê=∞„y—— J<Õ ji¬Hõ H„ O˜ ^Œ ( ) = YO_®xH˜ |^Œ∞Å∞QÍ D„HO˜ k
^•xx LOKåe, J^Õ^OŒ >Ë –
'' ( ) iHÍ~°∞Å¤ #∞ `«xv KÕÜ∞« _®xH˜, "≥Ú^Œ\˜ QÆO@‰õΩ ZÖÏO\˜ ~°∞ã¨∞=Ú
ÖË^∞Œ , `«^∞Œ Ñ¨i Ñ
„ u
¨ QÆO@‰õΩ (ÖË^• ^•xÖ’x ÉèÏQÍxH˜) J~Ú^Œ∞ ~°∂áêÜ«∞Å ~°∞ã¨∞=Ú.——

HÔ .q. ~°=∞}ÏKåi,
Ñ¨^Œgs`åº „Ñ¨Éèí∞`«ﬁ HÍ~°º^Œi≈,
(S Ñ≤.P~ü)
....... 0 .......

○ ○ ○ ○ ○ ○
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PO„^èŒ„Ñ¨^Õâò „Ñ¨Éèí∞`«ﬁO
2005 ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ K«@Oì (2005Ö’ 22= Hˆ O„^Œ K«@Oì ) – PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò
ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨<£ JÑ‘Êà◊§#∞ Ñ¨i+¨¯iOKÕ HÍ~°ºq^è•#O – L`«Î~°∞ﬁÅ∞ – *Ïs
KÕÜ«∞_»=∞~ÚOk.

Ñ„ ^¨ •è # Ñ¨iáêÅ# (ã¨=∂Kå~°, áœ~° ã¨O|O^è•Å∞ – II) âßY
l.F.Ü«∞O.Zãπ. <≥O. 66 `Õn. 25.02.2006.
D H„ O˜ k "å\˜x K«^=
Œ O_ç.
1. l.F.Ü∞« O.Zãπ. <≥O. 504, Ñ„ ^
¨ •è # Ñ¨iáêÅ# (ã¨=∂Kå~° áœ~° ã¨O|O^è•Å∞ – II)
âßY, `Õn. 12.11.2005.
2. l.F.Ü∞« O.Zãπ. <≥O. 505, Ñ„ ^
¨ •è # Ñ¨iáêÅ# (ã¨=∂Kå~° áœ~° ã¨O|O^è•Å∞ – II)
âßY, `Õn. 12.11.2005.

L`«Î~°∞ﬁ
D H„ O˜ k Ñ
„ H¨ @
õ ##∞ `Õk, 25.02.2006 `ÕnQÆÅ PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò QÔ l\ò J™ê^è•~°}
ã¨OzHõÖ’ Ñ
„ K
¨ ∞« iOKåe.

„Ñ¨Hõ@#

2005, ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ K«@Oì (2005 Ö’ 22= Hˆ O„^Œ K«@Oì ) Ö’x 27= qÉèÏQÆO,
(2) = LÑ¨–qÉèÏQÆOÖ’x (ã≤) (ZÑ¶)π YO_®Å ^•ﬁ~å ÅÉèºí "≥∞#ÿ JkèHÍ~åÅ#∞ ÑÙ̈~ã° ¯¨ iOK«∞H˘x,
~å¢+ì¨ Ñ„ É¨ ∞íè `«ﬁO, D H„ O˜ k xÜ«∞=∂=ox WO^Œ∞=¸ÅOQÍ KÕã∞¨ #
Î ﬂk. J^Õ^OŒ >Ë †

1.

ã¨O„QÆÇ¨Ï<å=∞O „áê~°OÉèíO :1.

2.

3.

D xÜ«∞=∂=ox 2006, ~å¢+¨ì ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨<£ (JÑ‘ÊÅ∞
HÍ~°ºq^è•#O) xÜ«∞=∂=o Jx Ñ≤Å∞=#QÆ∞#∞.
2.
Wk JkèHÍiHõ QÔ l\òÖ’ Ñ
„ K
¨ ∞« iOz# `Õn #∞O_ç J=∞Å∞Ö’H˜ ~å"åe.
x~°ﬁK«<åÅ∞ :- D xÜ«∞=∂=oÖ’, ã¨O^Œ~ƒ°Où W`«~q° ^èOŒ QÍ J=ã¨~"° ∞≥ `ÿ Õ `«ÑÊ̈ :(Z) '' K«@Oì —— JO>Ë 2005, ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ K«@Oì Jx J~°Oú .
(a) '' qÉèÏQÆO —— JO>Ë, K«@Oì Ö’x qÉèÏQÆO Jx J~°Oú .
(ã≤) '' Hõg∞+¨#∞ —— JO>Ë ~å¢+ì̈ ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨#∞ Jx J~°Oú .
(_ç) WO^Œ∞Ö’ LÑ¨Ü≥∂yOz LO_ç, x~°ﬁzOK«x, HÍx K«@ìOÖ’
x~°ﬁzOz# Jxﬂ W`«~° =∂@Å∞,Ñ¨^Œ*ÏÖÏÅ‰õΩ K«@ìxÖ’ "å\˜H˜
Ñ
„ `¨ ºÕ H˜Oz# J~åúÅ<Õ Hõey=ÙO_®e.
JÑ‘ÊÅ∞ JOâßÅ∞ :- Hõg∞+¨<‰£ Ωõ KÕã∞¨ H˘<Õ JÑ‘ÊÅ∞Ö’ H„ O˜ k ã¨=∂Kå~°O Hõey
LO_®e. J^Õ^OŒ >Ë :○ ○

○ ○ ○ ○
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(i)
(ii)

JÑ‘ÊÅ∞ ^•YÅ∞ KÕã
¿ =ºHÎ̃ Ñ
¿ ~°∞, z~°∞<å=∂
Z=i x~°Ü
‚ ∂« xH˜ =ºuˆ~HõOQÍ JÑ‘ÊÅ∞#∞ ^•YÅ∞ KÕÜ∞« _»O [iyO^À, JO^Œ∞‰õΩ
ã¨O|OkèOz <≥O|~°∞`À ã¨Ç¨ L`«~Î ∞° Ê q=~åÅ∞† U"≥<· å L#ﬂ@~¡ Ú`†Õ
(iii) JÑ‘ÊÅ∞#∞ ^•YÅ∞ KÕÜ∞« |_ç#\˜ì JOâßxH˜ ã¨O|OkèOz <≥O|~°∞`À
ã¨Ç¨ L`«~Î ∞° Ê q=~åÅ∞† U"≥<
· å L#ﬂ@~¡ Ú`Õ†
(iv) JÑ‘ÊÅ∞ KÕÜ∞« _®xH˜ ^•i fã≤# ã¨OQ
„ Ç
Æ Ï¨ OQÍ "åãÎ̈"åÅ∞†
(v)
^Œ~M
° Ïã¨∞Î x~åHõ~}
° ‰õΩ =ºuˆ~HõOQÍ JÑ‘ÊÅ∞#∞ ^•YÅ∞ KÕã#
≤ @¡~Ú`Õ,
^Œ~°MÏã¨∞Î#∞ WzÛ#\˜ì ~å¢+¨ì „Ñ¨Éèí∞`«ﬁ ã¨=∂Kå~° JkèHÍi ¿Ñ~°∞,
z~°∞<å=∂, ã¨OYº, `Õn`À ã¨Ç¨ ^Œ~M
° Ïã¨∞Î q=~åÅ∞.
(vi) HÀi# JÉèºí ~°#
ú ÖË^• ã¨Ç¨ Ü«∞O.
(vii) JÉèºí ~°#
ú ÖË^• ã¨Ç¨ Ü«∞O HÀã¨O QÆÅ HÍ~°}ÏÅ∞.
(viii) JÑ‘ÊÅ∞ ^•YÅ∞ KÕã#
≤ =ºHÎ̃ Ñ¨ijÅ#.
(ix) Hõg∞+¨<£, JÑ‘ÊÅ∞#∞ Ñ¨i+¨¯iOK«_®xH˜ J=ã¨~°=∞x ÉèÏqOK«^ŒQÆ∞
U^Õx W`«~° ã¨=∂Kå~°O.

4.

JÑ‘ÊÅ∞`Àáê@∞ [`«KÜ
Õ ∞« =Åã≤# ^Œ™êÎ"A
Õ Å∞ :Hõg∞+¨<‰£ Ωõ ^•YÅ∞ KÕã∞¨ H˘<Õ Ñ„ u¨ JÑ‘ÊÅ∞‰õΩ H„ O˜ k ^Œ™êÎ"A
Õ Å#∞ [`« KÕÜ∂« e, J"Õ=O>Ë†
(i)
^ÕxH˜ ã¨O|OkèOz JÑ‘ÊÅ∞#∞ ^•YÅ∞ KÕÜ∞« _»O [~°∞QÆ∞`«∞#ﬂ^À, ^•xH˜
ã¨O|OkèOz ã¨ﬁÜ«∞OQÍ ^è$Œ gHõiOz# L`«~Î ∞° ﬁÅ∞ ÖË^• ^Œ™êÎ"A
Õ Å #Hõà√◊ .§
(ii)
JÑ‘ÊÅ∞ ^•YÅ∞ KÕ¿ã =ºH˜Î P^è•~°Ñ¨_ç#, =∞iÜ«Ú JÑ‘ÊÅ∞‰õΩ
ã¨O|OkèOz# ^Œ™êÎ"A
Õ Å #‰õà√◊ §.
(iii) JÑ‘ÊÅ∞Ö’ Ñ
¿ ~˘¯#ﬂ ^Œ™êÎ"A
Õ Å ã¨∂zHõ.

5.

JÑ‘ÊÅ∞#∞ Ñ¨i+¨¯iOKÕ HÍ~°ºq^è•#O :JÑ‘ÊÅ∞#∞ Ñ¨i+¨¯iOKÕ@Ñ¨Ù_»∞, Hõg∞+¨#∞, D H„ O˜ k HÍ~°ºq^è•<åxﬂ áê\˜OK« #QÆ∞#∞ :(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

ã¨O|Okè`« ÖË^• Pã¨HQÎ̃ ÅÆ =ºHÎ̃#∞O_ç Ñ
„ =
¨ ∂}O ÖË^• JÑ¶_
≤ q
» @∞ì#∞
fã¨∞H˘x, =∞ødHõ ÖË^• "
„ å`«ÑÓ¨ ~°ﬁHõ ™êHΔÍºÅ#∞ qKåiOK«_O» .
^Œ™êÎ"ÕAÅ∞, „Ñ¨Éèí∞`«ﬁ iHÍ~°∞¤Å∞ ÖË^• JO^Œ∞‰õΩ ã¨O|OkèOz#
#Hõà√◊ §#∞ Ñ¨ijeOK«_O» ÖË^• `«xv KÕÜ∞« _»O.
`«^∞Œ Ñ¨i q=~åÅ∞ ÖË^• JnèH$õ `« JkèHÍi ^•ﬁ~å qKåiOK«_O» .
PÜ«∂ ã¨O^Œ~åƒx
ù ﬂ |\ì̃, ~å¢+ì̈ áœ~° ã¨=∂Kå~° JkèHÍiH˜ ~å¢+ì̈ áœ~°
ã¨=∂Kå~° ã¨Ç¨ Ü«∞Hõ JkèHÍi ÖË^• "≥Ú^Œ\˜ JÑ‘ÊÅ∞#∞ x~°~‚ ÚOKÕ
J\ì̃ ã‘xÜ«∞~ü JkèHÍi ÖË^• U =ºHÎ̃Ñ
Ã · Ñ¶~≤ åº^Œ∞#∞ ^•YÅ∞ KÕÜ∞« _»O
[iyO^À J\˜ì =ºH˜x
Î qKåiOK«_O» .
^ä~Œ ¤ü áêsìx qKåiOK«_O» .
○ ○ ○ ○ ○ ○
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(vi)

6.

''~å¢+ì̈ Ñ
„ É
¨ ∞íè `«ﬁ ã¨=∂Kå~° JkèHÍiH˜—— |^Œ∞Å∞, ''~å¢+ì̈ áœ~° ã¨=∂Kå~°
JkèHÍi—— =∞iÜ«Ú ~åR ã¨Ç¨Ü«∞ „Ñ¨Éèí∞`«ﬁ ã¨=∂Kå~° JkèHÍiH˜
|^Œ∞Å∞ ~åRáœ~° ã¨=∂Kå~° ã¨Ç¨ Ü«∞ JkèHÍiQÍ =∂~°Û=Öˇ#∞.

Hõg∞+¨<£ <À\©ã¨∞#∞ W=ﬁ_»O :Hõg∞+¨<£ *Ïs KÕÜ∞« É’=Ù <À\©ã∞¨ #∞ D H„ O˜ k Ñ¨^`úŒ ∞« ÅÖ’ U^À XHõ Ñ¨^u
úŒ
^•ﬁ~å JO^Œ*Ü
Ë ∞« =K«∞Û#∞† J"Õ=O>Ë†
(i)
ã¨ﬁÜ«∞OQÍ áêsìH˜ JO^Œ*Ü
Ë ∞« _»O.
(ii)
á„ êÃããπ ã¨~ﬁ° ~ü ^•ﬁ~å (^Œã)Î≤ , Ç¨ºO_£ _≥e=s ^•ﬁ~å
(iii) u~°∞QÆ∞ ~°j^Œ∞`À il+ì̈~∞° ¤ áÈã¨∞ì ^•ﬁ~å
(iv) HÍ~åºÅÜ«∞ JkèÑu
¨ ÖË^• âßMÏkèÑu
¨ ^•ﬁ~å

7.

JÑ‘ÊÅ∞^•~°∞ ÖË^• Ñ¶~≤ åº^Œ∞^•~°∞ =ºHÎ̃Q`Æ O« QÍ Ç¨[~°∞HÍ=_»O :(i) PÜ«∂ ã¨O^Œ~åƒx
ù ﬂ |\ì̃, JÑ‘ÊÅ∞^•~°∞ ÖË^• Ñ¶~≤ åº^Œ∞^•~°∞xH˜ Ñ
„ u
¨ Hˆ ã¨∞

q+¨Ü∞« OÖ’ qKåiOKÕ `Õnx, P `ÕnH˜ Hõhã¨O U_»∞ ãÊ̈+=
ì¨ ∞~Ú# ~ÀAÅ
=ÚO^Œ∞QÍ `≥eÜ«∞*ËÜ∞« |_®e.
(ii) PÜ«∂ ã¨O^Œ~åƒx
ù ﬂ |\˜,ì JÑ‘ÊÅ∞^•~°∞ ÖË^• Ñ¶~≤ åº^Œ∞#∞ qKåiOKÕ ã¨=∞Ü«∞OÖ’,
`«# qK«H}Δõ `À ã¨ﬁÜ«∞OQÍ ÖË^• `«# PnèH$õ `« Ñ„ u
¨ xkè ^•ﬁ~å Ç¨[~°∞ HÍ=K«∞#
Û ∞
ÖË^• Ç¨[~°∞ HÍ~å^Œx ‰õÄ_® x~°~‚ ÚOK«∞ HÀ=K«∞#
Û ∞.
(iii) PÜ«∂ H
ˆ ã¨∞#∞ |\˜,ì JÑ‘ÊÅ∞^•~°∞ ÖË^• Ñ¶~≤ åº^Œ∞^•~°∞ Hõg∞+¨<£ qKå~°}‰õΩ
Ç¨[~°∞ HÍHõáÈ=_®xH˜ Ñ¨iã≤÷`«∞Å∞ <≥ÅH˘x L<åﬂÜ«∞x ã¨O`«$Ñ≤Î
K≥ O k#Ñ¨ Ù _» ∞ , Hõ g ∞+¨ < £ , PÜ« ∂ ˆ H ã¨ ∞ #∞ |\˜ ì , `« ∞ k x~° ‚ Ü « ∂ xﬂ
fã¨∞H˘#_®xH˜ ÖË^• `«y#kQÍ ÉèÏqOz# U^Õx ã¨=Úz`« K«~º° #∞
fã¨∞HÀ=_®xH˜ =ÚO^Œ∞QÍ JÑ‘ÊÅ∞^•~°∞‰õΩ ÖË^• Ñ¶≤~åº^Œ∞^•~°∞‰õΩ
qKå~°} KÕÜ∞« _®xH˜ =∞~À J=HÍâßxﬂ HõeÊOK«=K«∞Û#∞.
(iv) PÜ«∂ H
ˆ ã¨∞#∞ |\˜,ì JÑ‘ÊÅ∞^•~°∞ ÖË^• Ñ¶~≤ åº^Œ∞^•~°∞ `«# Jaèá„ êÜ«∂Å#∞
ã¨=∞iÊOKÕ JÑ‘ÊÅ∞ Ñ
„ H„¨ Ü
˜ ∞« Ö’ Z=ˆ~x =ºH˜Î ã¨Ç¨ Ü«∂xﬂ HÀ~°=K«∞Û#∞, bQÆÖò
á„ êH©+
ì #
¨ ~üQÍ L#ﬂ =ºˆHÎ J`«xH˜ á„ êux^èºŒ O =Ç≤ÏOK«#=ã¨~O° ÖË^∞Œ .

8.

Hõg∞+¨#∞ L`«~Î ∞° ﬁ :Hõg∞+¨<£ L`«~Î ∞° ﬁ#∞, |Ç≤Ï~°OQÆ á„ ⁄ã‘_Oç QÆ∞Å#∞ Ñ
„ H¨ \
õ O˜ Kåe. D HÍ~°ºO xq∞`«OÎ
il¢ëêì~°∞KÕ ÖË^• Hõg∞+¨<£ JkèHÍ~°O WzÛ# Z=ˆ~x W`«~° JkèHÍiKÕ
"
„ å`«ÑÓ¨ ~°ﬁHõOQÍ =ÙO_®e.
(PO„^èŒ„Ñ¨^Õâò QÆ=~°ﬂ~°∞QÍi ¿Ñi@, "åi L`«Î~°∞ﬁ „H˜O^Œ)

HÔ .q. ~°=∞}ÏKåi,
Ñ¨^Œgs`åº „Ñ¨Éèí∞`«ﬁ HÍ~°º^Œi≈, (S Ñ≤.P~ü)
○ ○ ○ ○ ○ ○
59

PO„^èŒ„Ñ¨^Õâò „Ñ¨Éèí∞`«ﬁO
ã¨OHΔ̃ÑÎ≤
2005 ã¨=∂Kå~° Ç¨Ï‰õΩ¯ K«@Oì (2005Ö’ 22= Hˆ O„^Œ K«@Oì ) – 2005,
P~ü.\˜.S. K«@Oì Ö’x 25= qÉèÏQÆO H„ O˜ ^Œ PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨<K
£ Õ "åi¬Hõ
x"ÕkHõ `«Ü∂
« s–Ñ
„ É
¨ ∞íè `«ﬁ JkèHÍ~° =~åæÅ∞ ã¨=∂Kå~åxﬂ ã¨=∞‰õÄ~°Û_O» – ã¨=iOz#
#=¸<åÅ#∞ xiú+Ñ
ì¨ ~¨ K
° _
« =
» ∞~ÚOk – L`«~Î ∞° ﬁÅ∞ *Ïs KÕÜ∞« _»=∞~ÚOk.

„Ñ¨^è•# Ñ¨iáêÅ# (HÀ–Pi¤<Õ+¨<£ – l.Ñ≤.ZO. JO_£ Z.P~ü) âßY
l.F.P~ü.\˜.<≥O. 6488 `Õk. 20.11.2006
D H„ O˜ k "å\˜x K«∂_»O_ç.
1)
5.10.2006 `ÕnQÆÅ Ñ
„ É
¨ ∞íè `«ﬁ ã¨~∞° ¯ ºÅ~ü =∞"≥∂ <≥O. 15890/S
JO_£ Ñ≤.P~ü. II/Z1/06/13
2)
17.10.2006 `Õ n QÆ Å „ Ñ ¨ É è í ∞ `« ﬁ _ç . X.ÖË Y <≥ O . 74487/
HÀ–Pi¤<+
Õ <
¨ –£ l.Ñ≤.ZO. JO_£ Z.P~ü/2006–6
3)
17.10.2006 `Õ n QÆ Å „ Ñ ¨ É è í ∞ `« ﬁ _ç . F.ÖË Y <≥ O . 62565/
HÀ–Pi¤<+
Õ <
¨ –£ l.Ñ≤.ZO. JO_£ ZP~ü/2006–10
4)
PO„^èŒ„Ñ¨^Õâò ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨#∞ F.Ü«∞ãπ._ç. HÍ~°º^Œi≈ (ZÑ¶πZã≤)
#∞O_ç 26.10.2006 `Õn QÆÅ ÖËY <≥O. 1160/ZÑ≤Sã≤/2006.

L`«Î~°∞ﬁ
1.

2.
3.

4.

2005, P~ü.\˜.S. K«@Oì Ö’x 25(1) qÉèÏQÆO H„ O˜ ^Œ Ñ
„ u
¨ ã¨O=`«~û O° z=iÖ’
~å¢+ì̈ ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨<£ D K«@Oì Ö’x x|O^è#
Œ Å J=∞Å∞ÃÑ· XHõ x"ÕkHõ#∞
`«Ü∂
« ~°∞ KÕÜ∂
« e.
25(4) qÉèÏQÆO H„ O˜ ^Œ, ~å¢+ì̈ ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨<£ x"ÕkHõ Ñ
„ u
¨ x ~å¢+ì̈ âßã¨#
=∞O_»e ã¨=∞HõOΔ Ö’ LOKåe.
25(2) qÉèÏQÆO H„ O˜ ^Œ, Ñ
„ u
¨ âßY, `«=∞ JkèHÍ~° Ñ¨ikèÖ’Ñ¨Å Ñ
„ É
¨ ∞íè `«ﬁ JkèHÍ~°
=~åæÅ‰õΩ ã¨O|OkèOz, ã¨=∂Kå~åxﬂ ã
¿ HõiOz, ~å¢+ì̈ ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨<‰£ Ωõ
ã¨=∞‰õÄ~åÛe.
11.10.2006 `Õn# [iy# HÍ~°º^Œi≈ ã¨=∂"Õâ◊O, L#ﬂ`åkèHÍ~° ã¨OÑ¶¨∞O
ã¨=∂"ÕâO◊ Ö’, 2005, JHÀì|~ü 12= `Õn #∞O_ç 31.12.2006 `Õn =~°‰Ωõ
QÆÅ HÍÖÏxH˜ Ñ
„ É
¨ ∞íè `«ﬁ JkèHÍ~° =~åæÅ∞/âßYÅ∞ "åi¬Hõ x"ÕkHõ#∞ `«Ü∂
« ~°∞
KÕ¿ãO^Œ∞‰õΩ Hõg∞+¨#∞‰õΩ ã¨=∂Kå~åxﬂ 2007, [#=i 30= `ÕnHõÖÏ¡
ã¨=∞iÊOKåÅx x~°~‚ ÚOK«_=
» ∞~ÚOk. Ñ
Ã · 1= xˆ~âÌ O◊ ^•ﬁ~å ã¨z"åÅÜ«∞
○ ○ ○ ○ ○ ○
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5.

6.

âßYÖ’ Wk =~°̂H Ñ¨OÑ≤# Ñ
„ ã
¨ ∞¨ `Î « #=¸<å il+ì̈~∞° ,¡ x"ÕkHõÅ#∞ ã¨=iã¨∂,Î
il+¨ì~°∞¡ x"ÕkHõÅ ã¨OYº#∞ ¿ÇÏ`«∞|^ŒúO KÕÜ«∂Åx ‰õÄ_® x~°‚~ÚOK«_»
=∞~ÚOk. `«^•ﬁ~å, PÜ«∂ âßYÅ∞ J=ã¨~"
° ∞≥ #
ÿ ã¨=∂Kå~åxﬂ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã≤
ã¨`ﬁ« ~°"∞Õ ã¨=∞iÊOK«_®xH˜ gÅ∞ J=Ù`«∞Ok.
P „Ñ¨HÍ~°OQÍ, „Ñ¨Éèí∞`«ﬁOÃÑ· 1= xˆ~úâ◊OÖËx ã¨~°∞¯ ºÅ~ü "≥∞"≥∂#∞ ~°^Œ∞ÌÑ¨~°∞ã¨∂Î
1=, 2= ã¨=iOz# #=¸<å il+¨~ì ∞° ,¡ Z,a,ã≤,_ç #=¸<å x"ÕkHõÅ#∞
xiú+¨ìÑ¨~°∞ã¨∞Î#ﬂk.
=~°∞ã¨QÍ Ñ≤.S.F. ™ê÷~ÚÖ’#∞, 1= JÑ≤ÊÖ\
ˇ ò J^ä•i\© ™ê÷~ÚÖ’#∞ 1=, 2=
il+ì̈~∞° #∞ x~°ﬁÇ≤ÏOKåÅx `«=∞ xÜ«∞O„`}
« H„ O˜ k âßMÏkèÑ`¨ ∞« Å#∞, Ñ
„ É
¨ ∞íè `«ﬁ
JkèHÍ~° =~åæÅxﬂO\˜H˜ `«y# P^ÕâßÅ#∞ *Ïs KÕÜ∞« =Åã≤OkQÍ ã¨z"åÅÜ«∞
âßYÅxﬂO\˜x P^ÕtOK«_»=∞~ÚOk. "å~°∞, x"ÕkHõÅ#∞ „Ñ¨u™ê÷~ÚÖ’#∞
ã¨=∞iÊOK«=Åã≤# `ÕnÅ#∞ `≥eÜ«∞Ñ¨~∞° ã¨∂,Î ã¨O|Okè`« JkèHÍ~°∞Å‰õΩ xiú+ì̈
#=¸<åÅÖ’ ã¨=∂Kå~åxﬂ ‰õÄ_® ã¨=∞‰õÄ~åÛe. JO^Œ∞=Å¡, PO„^èŒ„Ñ¨^Õâò
ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨#∞ "åi¬Hõ x"ÕkHõ#∞ `«Ü∂
« ~°∞KÕã,≤ xs‚`« ã¨=∞Ü«∞O Ñ
„ H¨ Í~°O
2007, |_≥\
˚ ò ã¨=∂"ÕâO◊ Ö’ ~å¢+ì̈ âßã¨#ã¨Éíè ã¨=∞HõOΔ Ö’ P "åi¬Hõ x"ÕkHõ#∞
LOK«QÆÅ∞QÆ∞`«∞Ok.
(PO„^èŒ„Ñ¨^Õâò QÆ=~°ﬂ~°∞QÍi L`«Î~°∞ﬁ „H˜O^Œ, "åi ¿Ñi@)

*ˇ. Ç¨ÏiÇ¨Ïi<£,
„Ñ¨Éèí∞`«ﬁ „Ñ¨^è•# HÍ~°º^Œi≈

○ ○ ○ ○ ○ ○
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J#∞|O^èOŒ –1
1= il+ì̈~∞°
Ñ
„ u
¨ Ñ≤.S.F., P~ü.\˜.S. K«@Oì Ö’x 6(1) qÉèÏQÆO H„ O˜ ^Œ ã¨=∂Kå~åxﬂ HÀ~°∞`«∂,
=º‰õΩÎÅ#∞O_ç JOk# q[˝Ñ¨ÙÎÅ Ñ¨iã≤÷ux iHÍ~°∞¤ KÕ¿ãO^Œ∞‰õΩ 1= il+¨ì~°∞#∞
x~°ﬁÇ≤ÏOKåe. D il+¨~ì ∞° Ö’ JOk#, Ñ¨i+¨¯iOz#, x~åHõiOz#, Ñ
Ã O_çOQÆ∞Ö’
L#ﬂ q[˝ÑÙ¨ ÅÎ ∞, ã¨=∂Kå~åxﬂ ã¨=∞‰õÄ~ˆ ÛO^Œ∞‰õΩ ^Œ~M
° Ïã¨∞Î ~°∞ã¨∞=Ú#∞, Kèås˚Å xq∞`«OÎ
=ã¨∂Å∞ KÕã#
≤ Ñ
Ã H· Oõ "≥Ú^ŒÖ#
·ˇ "å\˜ q=~åÅ∞ LO_®e (#=¸<å [`«Ñ~¨ K
° _
« »
=∞~ÚOk.)

2 = il+ì̈~°∞
Ñ
„ u
¨ "≥Ú^Œ\˜ JÑ≤ÊÖ\
Ë ò JkèHÍ~°=~°Oæ , JÑ‘ÊÅ∞ JOk# `Õn, ZÑ≤SX‰õΩ =ºuˆ~HõOQÍ
x~°Ü
‚ ∞« JÑ‘ÊÅ∞ ^•YÖˇO· ^À, P Ñ≤.S.X.H˜ ã¨O|OkèOz `«# ã¨=∞HõOΔ Ö’ ^•YÖˇ#
· JÑ‘Êà√◊ ¡
"≥Ú^Œ\˜ JÑ≤ÊÖ\
Ë ò JkèHÍ~° =~°Oæ KÕ "å\˜ Ñ¨iëê¯~åxH˜ ã¨O|OkèOz# Ñ¨iã≤u
÷ x iHÍ~°∞¤
KÕã
¿ O^Œ∞‰õΩ 2= il+ì̈~∞° #∞ x~°ﬁÇ≤ÏOKåe.
(#=¸<å [`«Ñ~¨ K
° _
« =
» ∞~ÚOk)

#=¸<å x"ÕkHõ –
"åi¬Hõ x"ÕkHõ#∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã
¿ O^Œ∞‰õΩ, Hˆ `„Δ ™« ê÷~ÚÖ’ ~å¢+ì̈ áœ~°ã=
¨ ∂Kå~°
JkèHÍ~°∞Å∞ (Ñ≤.S.X.Å∞) #∞O_ç ã¨=∂Kå~åxﬂ ã
¿ HõiOz, ã¨z"åÅÜ«∞ ™ê÷~Ú=~°‰Ωõ
Ñ¨OÑ¨=Åã≤ LOk. ã¨=∂Kå~åxﬂ ã
¿ HõiOz, Ñ¨OÑ¨_®xH˜ gÅ∞ HõeÊOKÕO^Œ∞‰õΩ gÅ∞QÍ,
D kQÆ∞= K«∂Ñ≤# q^èOŒ QÍ <åÅ∞QÆ∞ ^ŒâÅ◊ #∞ QÆ∞iÎOK«_=
» ∞~ÚOk. Jxﬂ ^ŒâÅ◊ Ö’
ã¨=∂Kå~åxﬂ ã¨=∞‰õÄ~ˆ Û L=∞‡_ç #=¸<å#∞ xiú+Ñ
ì̈ ~¨ K
° _
« =
» ∞~ÚOk.
(1)
(2)
(3)
(4)

~å¢+ì¨ áœ~° ã¨=∂Kå~° JkèHÍi (Ñ≤.S.F)
lÖÏ¡ JkèHÍi (_ç.F.)
âßMÏkèÑu
¨ (ÃÇÏKü.F._ç)
ã¨z"åÅÜ«∞âßY

–
–
–
–

#=¸<å – Z
#=¸<å – a
#=¸<å – ã≤
#=¸<å – _ç

(1) ~å¢+ì̈ áœ~° ã¨=∂Kå~° JkèHÍi :Ñ
„ u
¨ ~å¢+ì¨ ã¨=∂Kå~° JkèHÍi (Ñ≤.S.F.) 1= il+¨~ì ∞° Ö’ x~°ﬁÇ≤ÏOz# q=~åÅ
#∞O_ç #=¸<å – Z Ö’ ã¨=∂Kå~åxﬂ `«Ü«∂~°∞KÕã≤, (#=¸<å [`«Ñ¨~°K«_»
=∞~ÚOk) Ñ
„ u
¨ <≥Å z=i <å\˜H˜ `«# âßY‰õΩ K≥Ok# lÖÏ¡ JkèHÍiH˜ ã¨=∞iÊOKåe.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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(2) lÖÏ¡ JkèHÍi :Ñ
„ u
¨ lÖÏ¡ JkèHÍi, `«# xÜ«∞O„`}
« H„ O˜ ^Œ Ñ¨x KÕã∞¨ #
Î ﬂ Ñ≤.S.F.ÅO^Œi #∞O_ç
ã¨=∂Kå~åxﬂ ¿ãHõiOz, `«# ™⁄`« HÍ~åºÅÜ«∞ ã¨=∂Kå~åxﬂ KÕiÛ# `«~°∞"å`«
#=¸<å–a ([`«Ñ~¨ K
° _
« =
» ∞~ÚOk) Ö’ lÖÏ¡ ã¨=∂Kå~åxﬂ H„ À_èHô iõ Oz, âßMÏkèÑu
¨
(ÃÇÏKü.F._ç) H˜ ã¨=∞iÊOKåe. lÖÏ¡Ö’ L#ﬂ *’#Å∞/sl#Å∞ HÍ~åºÅÜ«∂ÅÖ’x
Ñ≤.S.F.Å∞, `«=∞ `«=∞ âßMÏkèÑ¨`«∞Å‰õΩ <Õ~°∞QÍ `«=∞ x"ÕkHõÅ#∞ ã¨=∞iÊOKåe.
"å\˜x [¡e¡ ã¨=∂Kå~°OÖ’ KÕ~Û°#=ã¨~O° ÖË^∞Œ .
(3) âßMÏkèÑu¨ :XH˘¯Hõ¯ âßMÏkèÑu
¨ Jxﬂ lÖÏ¡Å∞, *’#Öò/á„ êOfÜ«∞ HÍ~åºÅÜ«∂ÅxﬂO\˜Ö’x
lÖÏ¡ JkèHÍ~°∞ÅO^Œi #∞O_ç ã¨=∂Kå~åxﬂ ã
¿ HõiOz, #=¸<å – ã≤ Ö’ PÜ«∞#,
âßY ã¨=∂Kå~åxﬂ KÕiÛ# g∞^Œ@ XHõ UH©H$õ `« Ñ¨\Hì̃ õ ([`«Ñ~¨ K
° _
« =
» ∞~ÚOk) #∞
`«Ü∂
« ~°∞ KÕã≤ ã¨O|Okè`« ã¨z"åÅÜ«∞ âßY‰õΩ ã¨=∞iÊ™êÎ~∞° .
(4) ã¨z"åÅÜ«∞ âßY :XH˘¯Hõ¯ ã¨z"åÅÜ«∞ âßY, âßMÏkèÑ`¨ ∞« ÅO^Œi #∞O_ç, qâ◊ﬁq^•ºÅÜ«∂Å∞,
HÍ~ÀÊˆ~+¨#∞¡ "≥Ú^ŒÖˇ·#q "åi Pnè#OÖ’x W`«~° Ü«¸x@¡ #∞O_ç ã¨=∂Kå~åxﬂ
¿ ã Hõ i Oz, ã¨ z "åÅÜ« ∞ âßY ã¨ = ∂Kå~° O `À ã¨ Ç ¨  #=¸<å – _ç
([`«Ñ~¨ K
° _
« =
» ∞~ÚOk) Ö’ XHõ UH©H$õ `« Ñ¨\Hì˜ #
õ ∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã,≤ PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò ã¨=∂Kå~°
Hõg∞+¨<£ (ZÑ≤Sã≤) ‰õΩ ã¨=∞iÊã¨∞ÎOk. HÍ~ÀÊˆ~+¨#∞¡, Hõg∞+¨#∞¡, qâ◊ﬁq^•ºÅÜ«∂Å∞
"≥Ú^ŒÖ#
·ˇ ã¨ﬁÜ«∞OáêÅHõ ã¨Oã¨Å÷ ∞ "åi Ñ≤.S.F.Å ã¨=∂Kå~åxﬂ <Õ~∞° QÍ ã¨O|Okè`«
ã¨z"åÅÜ«∞ âßY‰õΩ ã¨=∞iÊOKåe.
ã¨z"åÅÜ«∞ âßYÅ∞ ã¨=∂Kå~åxﬂ á⁄O^Œ@O/¿ãHõiOK«_»O HÀã¨O PO„^èŒ„Ñ¨^Õâò
ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨<‰£ Ωõ ã¨=∞iÊOKÕO^Œ∞‰õΩ D H„ O˜ k +
Ã _»∂ºÖò#∞ xˆ~t
ú OK«_"
» ∞≥ Oÿ k.
HÍÅ=º=kè HÀã¨O x"ÕkHõ

ã¨=∞iÊOK«_®xH˜ z=i `Õk

2005, JHÀº|~°∞ 12= `Õn #∞O_ç
2006, JHÀì|~°∞ 31 =~°‰õΩ
2006, #=O|~°∞
2006, _çã
Ã O|~°∞

21.11.2006
21.12.2006
31.01.2007

○ ○ ○ ○ ○ ○
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1

=~°∞ã¨
ã¨OYº

2

JÑ‘ÊÅ∞ <≥O.
`Õk

16

ã¨=∂Kå~°O

1= JÑ≤ÊÖË\ò J^ä•i\© f~°∞Ê
JÑ‘ÊÅ∞^•~°∞ JÑ≤ÊÖË@∞ J^ä•i\© Z=i f~°∞ÊÃÑ· <≥O.
19(3) ãÃ Hõ<Δ £ U^Õx W`«~°
Ñ¿ ~°∞, z~°∞<å=∂
JÑ‘ÊÅ∞#∞
`Õk QÆÅ JÑ‘ÊÅ∞
H„ O˜ ^Œ 2= JÑ‘ÊÅ∞ ã¨=∂Kå~°O
ã‘ﬁHõiOz# `Õk. KÕÜ∞« |_çO^À, J\˜ì `Õk. JOwHõiOK« 8,9,11,24 ÃãHõΔ#¡ KÕÜ∞« |_çO^•
|_ç#q H„ O˜ ^Œ u~°ã¯¨ iOK«|_ç#q
Ñ≤.S.X. ¿Ñ~°∞, Ç¨ÏŸ^•
3
4
5
6
7
8

1= JÑ≤ÊÖ@
Ë ∞ J^ä•i\© x~°ﬁÇ≤ÏOz# "≥Ú^Œ\˜ JÑ‘Êà§◊ il+¨~ì ∞°

il+ì̈~∞° – II

‚ ∞« OÃÑ·
qÉèÏQÍÅ H„ O˜ ^Œ x~åHõiOz#@∞¡QÍ Ñ≤.S.X. x~°Ü
`Õk
ã¨=∂Kå~°O WKÕOÛ ^Œ∞‰õΩ =ã¨∂Å∞ KÕã#≤ "≥Ú`«OÎ
JÑ‘ÊÅ∞
`Õk ã¨=∂Kå~° u~°ã¯¨ ~°} ÉèÏqOz#q
=ã¨∂Å∞ KÕã#≤ "≥Ú`«OÎ
(8=+9= QÆ_)ç
KÕ
Ü
«
∞
_»=∞~ÚO^•
19(1),
19(3)
7(2)
18(1)
~°∂áêÜ«∞ÅÖ’ ã¨=∞‰õÄiÛ# ã¨=∂Kå~°O Ñ¨ÓiÎQÍ áêHΔ̃HõOQÍu~°ã¯¨ iOz# 8,9,11,24 qÉèÏQÍÅ H„ O˜ ^Œ qÉèÏQÍÅ „H˜O^Œ
U^Õx W`«~°
9
10
11
12
15
13
14

=~°∞ã¨
ã¨OYº.
1

J#∞|O^èOŒ – I il+ì̈~°∞ – I

Ñ
„ É
¨ ∞íè `«ﬁ ã¨=∂Kå~° JkèHÍi P~ü.\˜.S. K«@Oì H„ O˜ ^Œ JO^Œ∞‰õΩ#ﬂ Ñ¨i+¨¯iOz# ^Œ~M
° Ïã¨∞ÅÎ il+ì̈~∞°
(Ñ≤.S.X. x~°ﬁÇ≤ÏOz#k)
^Œ~M° Ïã¨∞Î ã¨OYº † ^Œ~M° Ïã¨∞^Î •~°∞x Ñ¿ ~°∞, Z.Ñ≤.S.F./Ñ≤.S.F.‰õΩ ^Œ~M° Ïã¨∞^Î •~°∞ =~°Oæ
ã¨=∂Kå~°O HÀã¨O 3= áêsì ã¨=∂Kå~åxﬂ ^Œ~M° Ïã¨∞Î ~°∞ã¨∞O xq∞`«OÎ
`Õk.
z~°∞<å=∂
JOk# `Õk
aÑ≤ZÖò/W`«~° JÉèºí i÷OKÕ ‰õΩÑ¡ Î¨ q=~°} HõeÊOKå~å ÖË^•
K≥eO¡ z# "≥Ú`«OÎ
2
3
4
7
8
5
6

#=¸<å

○ ○ ○ ○ ○ ○
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2

4

5
6

6= QÆ_çÖ’ K«∂Ñ≤#\ì̃ Ñ¨i+¨¯iOK«|_ç# ˆHã¨∞ÅÖ’ „H˜Ok ÃãHõΔ#¡ „H˜O^Œ u~°ã¨¯iOK«|_ç#q

3

24
23

11
22

7

9

24

25

26

ã¨=∂Kå~åxﬂ
U^Õx W`«~°
W=ﬁ_®xÔH· =ã¨∂Å∞ ã¨=∂Kå~°O
KÕã≤# "≥Ú`«ÎO
W`«~° ^Œ~°MÏã¨∞Î ~°∞ã¨∞=Ú,
Kèås˚Å∞

8

ã¨O`«HõO :
JkèHÍi ¿Ñ~°∞ :
Ç¨ÏŸ^• :
>ˇeá¶È<£ <≥O. :
QÆ=∞xHõ - . Ñ≤.S.F. ™ê÷~ÚÖ’ UH©H$õ `« x"ÕkHõ#∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã,≤ J`«x âßY‰õΩ K≥Ok# lÖÏ¡ JkèHÍiH˜ ã¨=∞iÊOKåe.
2. „Ñ¨u XHõ¯ lÖÏ¡ JkèHÍi, J`«x xÜ«∞O„`«}Ö’ L#ﬂ Ñ≤.S.F.Å #∞O_ç ã¨=∂Kå~åxﬂ ¿ãHõiOz, ÃÇÏKü.F._ç.H˜. ã¨=∞iÊOK«_»O HÀã¨O J`«x âßY
ã¨=∂Kå~°O`Àáê@∞QÍ XHõ UH©H$õ `« q=~°} Ñ¨\Hì̃ #
õ ∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕÜ∂
« e.
3. Ñ
„ u
¨ XHõ¯ Ç
Ã ÏKü.F._ç., J`«x xÜ«∞O„`}
« Ö’ L#ﬂ\ì̃ lÖÏ¡ ™ê÷~Ú JkèHÍ~°∞Å∞, *’#Öò/s[#Öò HÍ~åºÅÜ«∂Å #∞O_ç ã¨=∂Kå~åxﬂ ã
¿ HõiOz, Ç
Ã ÏKü.F._ç.
ã¨=∂Kå~°O`Àáê@∞ XHõ UH©H$õ `« q=~°} Ñ¨\Hì̃ #
õ ∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã,≤ ã¨O|Okè`« ã¨z"åÅÜ«∞ âßY‰õΩ ã¨=∞iÊOKåe.
4. Ñ
„ u
¨ XHõ¯ ã¨z"åÅÜ«∞ âßY, `«# xÜ«∞O„`}
« Ö’ L#ﬂ\ì̃ Ç
Ã ÏKü.F._ç.Å∞, W`«~° Ü«¸x@∞¡ #∞O_ç ã
¿ HõiOz, `«# âßY ã¨=∂Kå~°O`Àáê@∞QÍ XHõ UH©H$õ `«
q=~°} Ñ¨\Hì̃ #
õ ∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã,≤ PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨<‰£ Ωõ JO^Œ*Ü
Ë ∂
« e.

6

8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 9
(Z) (a) (ã≤) (_ç) (W) (ZÑ¶π) (l) (ÃÇÏKü) (S) (*ˇ)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

6= QÆ_Öç ’ K«∂Ñ≤# 6= QÆ_Öç ’ K«∂Ñ≤#
Ñ¨i+¨¯iOK«|_ç# Ñ¨i+¨¯iOK«|_ç# ˆHã¨∞ÅÖ’
ˆHã¨∞ÅÖ’ ã¨=∂- 7(2) 18(1) ÃãHõΔ<£ „H˜O^Œ
Kå~°O WzÛ#q u~°ã¨¯iOK«|_ç#@∞¡QÍ
ÉèÏqOz#q

Ñ≤.S.X. `«Ü∂
« ~°∞ KÕã≤ lÖÏ¡ JkèHÍiH˜ ã¨=∞iÊOK«=Åã≤ L#ﬂ x"ÕkHõ
P~ü.\˜.S. K«@Oì H„ O˜ ^Œ ã‘ﬁHõiOz, Ñ¨i+¨¯iOz# ^Œ~M
° Ïã¨∞ÅÎ ‰õΩ ã¨O|OkèOz# UH©H$õ `« q=~°} Ñ¨\Hì̃ õ
âßY Ñ
¿ ~°∞ ...........................................
HÍÖÏ=kè ........................................

J#∞|O^èOŒ – III (#=¸<å–Z)

QÆ`« <≥Å z=i<å\˜H˜ Ñ„ ã¨ ∞¨ `Î « 3 <≥ÅÅÖ’ "≥Ú`«ÎO (3+4 Ñ„ ã¨ ∞¨ `Î « 3 <≥ÅÅÖ’ ÑÃ O_çOQÆ∞Ö’ L#ﬂ
=~°∞ã¨ Ñ≤.S.X. Ñ¿ ~°∞
"≥Ú`«ÎO ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ
Ñ¨i+¨¯iOz#
ã¨OYº z~°∞<å=∂ ÃÑO_çOQÆ∞QÍ L#ﬂ ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ ã‘ﬁHõiOz# "≥Ú`«ÎO QÆ_∞» Å∞)
"≥Ú`«ÎO ã¨OYº
^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ ã¨OYº
"≥Ú`«ÎO ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ ã¨OYº (5–6 QÆ_»∞Å∞)
ã¨OYº

○ ○

○ ○ ○ ○
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J#∞|O^èOŒ – III (#=¸<å–a)

2

4

5
6

6= QÆ_çÖ’ K«∂Ñ≤#\ì̃ Ñ¨i+¨¯iOK«|_ç# ˆHã¨∞ÅÖ’ „H˜Ok ÃãHõΔ#¡ „H˜O^Œ u~°ã¨¯iOK«|_ç#q

3

24
23

11
22

7

9

24

25

26

ã¨=∂Kå~åxﬂ
U^Õx W`«~°
W=ﬁ_®xÔH· =ã¨∂Å∞ ã¨=∂Kå~°O
KÕã≤# "≥Ú`«ÎO
W`«~° ^Œ~°MÏã¨∞Î ~°∞ã¨∞=Ú,
Kèås˚Å∞

8

ã¨O`«HõO :
JkèHÍi ¿Ñ~°∞ :
Ç¨ÏŸ^• :
>ˇeá¶È<£ <≥O. :
QÆ=∞xHõ - 1. Ñ≤.S.F. ™ê÷~ÚÖ’ UH©H$õ `« x"ÕkHõ#∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã,≤ J`«x âßY‰õΩ K≥Ok# lÖÏ¡ JkèHÍiH˜ ã¨=∞iÊOKåe.
2. „Ñ¨u XHõ¯ lÖÏ¡ JkèHÍi, J`«x xÜ«∞O„`«}Ö’ L#ﬂ Ñ≤.S.F.Å #∞O_ç ã¨=∂Kå~åxﬂ ¿ãHõiOz, ÃÇÏKü.F._ç.H˜. ã¨=∞iÊOK«_»O HÀã¨O J`«x âßY
ã¨=∂Kå~°O`Àáê@∞QÍ XHõ UH©H$õ `« q=~°} Ñ¨\Hì̃ #
õ ∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕÜ∂
« e.
3. Ñ
„ u
¨ XHõ¯ Ç
Ã ÏKü.F._ç., J`«x xÜ«∞O„`}
« Ö’ L#ﬂ\ì̃ lÖÏ¡ ™ê÷~Ú JkèHÍ~°∞Å∞, *’#Öò/s[#Öò HÍ~åºÅÜ«∂Å #∞O_ç ã¨=∂Kå~åxﬂ ã
¿ HõiOz, Ç
Ã ÏKü.F._ç.
ã¨=∂Kå~°O`Àáê@∞ XHõ UH©H$õ `« q=~°} Ñ¨\Hì̃ #
õ ∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã,≤ ã¨O|Okè`« ã¨z"åÅÜ«∞ âßY‰õΩ ã¨=∞iÊOKåe.
4. Ñ
„ u
¨ XHõ¯ ã¨z"åÅÜ«∞ âßY, `«# xÜ«∞O„`}
« Ö’ L#ﬂ\ì̃ Ç
Ã ÏKü.F._ç.Å∞, W`«~° Ü«¸x@∞¡ #∞O_ç ã
¿ HõiOz, `«# âßY ã¨=∂Kå~°O`Àáê@∞QÍ XHõ UH©H$õ `«
q=~°} Ñ¨\Hì̃ #
õ ∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã,≤ PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨<‰£ Ωõ JO^Œ*Ü
Ë ∂
« e.

6

8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 9
(Z) (a) (ã≤) (_ç) (W) (ZÑ¶π) (l) (ÃÇÏKü) (S) (*ˇ)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

QÆ`« 3 <≥ÅÅ z=i<å\˜H˜ „Ñ¨ã¨∞Î`« 3 <≥ÅÅÖ’ "≥Ú`«OÎ (3+4 „Ñ¨ã¨∞Î`« 3 <≥ÅÅÖ’ ÃÑO_çOQÆ∞Ö’ L#ﬂ 6= QÆ_Öç ’ K«∂Ñ≤# 6= QÆ_Öç ’ K«∂Ñ≤#
ÃÑO_çOQÆ∞QÍ L#ﬂ
ã‘ﬁHõiOz# "≥Ú`«OÎ
"≥Ú`«ÎO ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ Ñ¨i+¨¯iOK«|_ç# Ñ¨i+¨¯iOK«|_ç# Hˆ ã¨∞ÅÖ’
QÆ_»∞Å∞)
Ñ¨i+¨¯iOz#
ˆHã¨∞ÅÖ’
7(2) 18(1) ÃãHõΔ<£ „H˜O^Œ
"≥Ú`«ÎO ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ ã¨OYº (5–6 QÆ_»∞Å∞)
^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ "≥Ú`«ÎO ã¨OYº ^Œ~M° Ïã¨∞ÎÅ ã¨OYº
ã¨
=
∂Kå~°
O
u~°ã¨¯iOK«|_ç#@∞¡QÍ
ã¨OYº
WzÛ#q
ÉèÏqOz#q

Ñ≤.S.X. `«Ü∂
« ~°∞ KÕã≤ lÖÏ¡ JkèHÍiH˜ ã¨=∞iÊOK«=Åã≤ L#ﬂ x"ÕkHõ
P~ü.\˜.S. K«@Oì H„ O˜ ^Œ ã‘ﬁHõiOz, Ñ¨i+¨¯iOz# ^Œ~M
° Ïã¨∞ÅÎ ‰õΩ ã¨O|OkèOz# UH©H$õ `« q=~°} Ñ¨\Hì̃ õ
âßY Ñ
¿ ~°∞ ...........................................
HÍÖÏ=kè ........................................

=~°∞ã¨ Ñ≤.S.X. Ñ¿ ~°∞
ã¨OYº z~°∞<å=∂

○ ○ ○ ○

○ ○
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J#∞|O^èOŒ – III (#=¸<å–ã≤)

2

4

5

6

7

"≥Ú`«ÎO
<≥ÅÅÖ’
(4+5 Ñ¨i+¨¯iOz#
"≥Ú`«ÎO
QÆ_∞» Å∞)
„Ñ¨ã¨∞Î`« 3 ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ
ã¨OYº

6= QÆ_çÖ’ K«∂Ñ≤#\ì̃ Ñ¨i+¨¯iOK«|_ç# ˆHã¨∞ÅÖ’ „H˜Ok ÃãHõΔ#¡ „H˜O^Œ u~°ã¨¯iOK«|_ç#q

3

QÆ`« 3 <≥ÅÅ
„Ñ¨ã¨∞Î`« 3
z=i<å\˜H˜
<≥ÅÅÖ’
ÃÑO_çOQÆ∞QÍ ã‘ﬁHõiOz#
L#ﬂ ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ "≥Ú`«ÎO
"≥Ú`«ÎO ã¨OYº ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ
ã¨OYº

24
24

11
23

8

10

25

26

27

Kèås˚Å∞
ã¨=∂Kå~åxﬂ
W=ﬁ_®xÔH· =ã¨∂Å∞ U^Õx W`«~°
ã¨=∂Kå~°O
KÕã≤# "≥Ú`«ÎO
W`«~° ^Œ~°MÏã¨∞Î ~°∞ã¨∞=Ú,

9

ÃÑO_çOQÆ∞Ö’
7= QÆ_Öç ’
7= QÆ_Öç ’ K«∂Ñ≤#
L#ﬂ "≥Ú`«OÎ
K«∂Ñ≤# Ñ¨i+¨¯iOK«|_ç# Hˆ ã¨∞ÅÖ’ 7(2)
^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ Ñ¨i+¨¯iOK« |_ç#
18(1) ÃãHõΔ<£ „H˜O^Œ
ã¨OYº (6–7
ˆHã¨∞ÅÖ’
u~°ã¨¯iOK«|_ç#@∞¡QÍ
QÆ_∞» Å∞)
ã¨=∂Kå~°O
ÉèÏqOz#q
WzÛ#q

ã¨O`«HõO : JkèHÍi ¿Ñ~°∞ :
Ç¨ÏŸ^• :
>ˇeá¶È<£ <≥O. :
QÆ=∞xHõ 1. Ñ≤.S.F. ™ê÷~ÚÖ’ UH©H$õ `« x"ÕkHõ#∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã,≤ J`«x âßY‰õΩ K≥Ok# lÖÏ¡ JkèHÍiH˜ ã¨=∞iÊOKåe.
2. „Ñ¨u XHõ¯ lÖÏ¡ JkèHÍi, J`«x xÜ«∞O„`«}Ö’ L#ﬂ Ñ≤.S.F.Å #∞O_ç ã¨=∂Kå~åxﬂ ¿ãHõiOz, ÃÇÏKü.F._ç.H˜. ã¨=∞iÊOK«_»O HÀã¨O J`«x âßY
ã¨=∂Kå~°O`Àáê@∞QÍ XHõ UH©H$õ `« q=~°} Ñ¨\Hì̃ #
õ ∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕÜ∂
« e.
3. Ñ
„ u
¨ XHõ¯ Ç
Ã ÏKü.F._ç., J`«x xÜ«∞O„`}
« Ö’ L#ﬂ\ì̃ lÖÏ¡ ™ê÷~Ú JkèHÍ~°∞Å∞, *’#Öò/s[#Öò HÍ~åºÅÜ«∂Å #∞O_ç ã¨=∂Kå~åxﬂ ã
¿ HõiOz, Ç
Ã ÏKü.F._ç.
ã¨=∂Kå~°O`Àáê@∞ XHõ UH©H$õ `« q=~°} Ñ¨\Hì̃ #
õ ∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã,≤ ã¨O|Okè`« ã¨z"åÅÜ«∞ âßY‰õΩ ã¨=∞iÊOKåe.
4. Ñ
„ u
¨ XHõ¯ ã¨z"åÅÜ«∞ âßY, `«# xÜ«∞O„`}
« Ö’ L#ﬂ\ì̃ Ç
Ã ÏKü.F._ç.Å∞, W`«~° Ü«¸x@∞¡ #∞O_ç ã
¿ HõiOz, `«# âßY ã¨=∂Kå~°O`Àáê@∞QÍ XHõ UH©H$õ `«
q=~°} Ñ¨\Hì̃ #
õ ∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã,≤ PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨<‰£ Ωõ JO^Œ*Ü
Ë ∂
« e.

8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 9
(Z) (a) (ã≤) (_ç) (W) (ZÑ¶π) (l) (ÃÇÏKü) (S) (*ˇ)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

6

1

=~°∞ã¨ lÖÏ¡Å∞, á„ êOfÜ«∞ / „Ñ¨u XHõ¯ lÖÏ¡,
ã¨OYº
á„ êOfÜ«∞/ *’#Öò,
*’#Öò
HÍ~åºÅÜ«∂Å∞, ÇÃ ÏKü.F._ç.ÅÖ’ L#ﬂ
ÇÃ ÏKü.F._ç. Ñ¿ ~°∞ "≥Ú`«OÎ Ñ≤.S.F.Å∞

Ñ≤.S.X. `«Ü∂
« ~°∞ KÕã≤ lÖÏ¡ JkèHÍiH˜ ã¨=∞iÊOK«=Åã≤ L#ﬂ x"ÕkHõ
P~ü.\˜.S. K«@Oì H„ O˜ ^Œ ã‘ﬁHõiOz, Ñ¨i+¨¯iOz# ^Œ~M
° Ïã¨∞ÅÎ ‰õΩ ã¨O|OkèOz# UH©H$õ `« q=~°} Ñ¨\Hì̃ õ
âßY Ñ
¿ ~°∞ ...........................................
HÍÖÏ=kè ........................................

○ ○

○ ○ ○ ○
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2

4

5

6

"≥Ú`«ÎO
(4+5
QÆ_»∞Å∞)
„Ñ¨ã¨∞Î`« 3

7

<≥ÅÅÖ’
Ñ¨i+¨¯iOz#
"≥Ú`«ÎO
^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ
ã¨OYº

6= QÆ_çÖ’ K«∂Ñ≤#\ì̃ Ñ¨i+¨¯iOK«|_ç# ˆHã¨∞ÅÖ’ „H˜Ok ÃãHõΔ#¡ „H˜O^Œ u~°ã¨¯iOK«|_ç#q

3

„Ñ¨ã¨∞Î`« 3
QÆ`« 3 <≥ÅÅ
<≥ÅÅÖ’
z=i<å\˜H˜
ÃÑO_çOQÆ∞QÍ ã‘ﬁHõiOz#
L#ﬂ ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ "≥Ú`«ÎO
"≥Ú`«OÎ ã¨OYº ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ
ã¨OYº

8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 9
(Z) (a) (ã≤) (_ç) (W) (ZÑ¶π) (l) (ÃÇÏKü) (S) (*ˇ)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

6

1

=~°∞ã¨ lÖÏ¡Å∞, á„ êOfÜ«∞ / „Ñ¨u XHõ¯ lÖÏ¡,
ã¨OYº
á„ êOfÜ«∞/ *’#Öò,
*’#Öò
HÍ~åºÅÜ«∂Å∞, ÃÇÏKü.F._ç.ÅÖ’ L#ﬂ
ÇÃ ÏKü.F._ç. Ñ¿ ~°∞ "≥Ú`«ÎO Ñ≤.S.F.Å∞

24
24

11
23

8

10

25

26

27

Kèås˚Å∞
ã¨=∂Kå~åxﬂ
W=ﬁ_®xÔH· =ã¨∂Å∞ U^Õx W`«~°
ã¨=∂Kå~°O
KÕã≤# "≥Ú`«ÎO
W`«~° ^Œ~°MÏã¨∞Î ~°∞ã¨∞=Ú,

9

ÃÑO_çOQÆ∞Ö’ 7= QÆ_Öç ’
7= QÆ_Öç ’ K«∂Ñ≤#
K«∂Ñ≤# Ñ¨i+¨¯iOK«|_ç# Hˆ ã¨∞ÅÖ’ 7(2)
L#ﬂ "≥Ú`«OÎ
^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ Ñ¨i+¨¯iOK«|_ç#
18(1) ÃãHõΔ<£ „H˜O^Œ
ˆHã¨∞ÅÖ’ u~°ã¯¨ iOK«|_ç#@∞¡QÍ ÉèÏqOz#q
ã¨OYº (6–7
ã¨=∂Kå~°O
QÆ_∞» Å∞)
WzÛ#q

Ñ≤.S.X. `«Ü∂
« ~°∞ KÕã≤ lÖÏ¡ JkèHÍiH˜ ã¨=∞iÊOK«=Åã≤ L#ﬂ x"ÕkHõ
P~ü.\˜.S. K«@Oì H„ O˜ ^Œ ã‘ﬁHõiOz, Ñ¨i+¨¯iOz# ^Œ~M
° Ïã¨∞ÅÎ ‰õΩ ã¨O|OkèOz# UH©H$õ `« q=~°} Ñ¨\Hì̃ õ
âßY Ñ
¿ ~°∞ ...........................................
HÍÖÏ=kè ........................................

J#∞|O^èOŒ – III (#=¸<å–_ç)

ã¨O`«HõO : JkèHÍi ¿Ñ~°∞ :
Ç¨ÏŸ^• :
>ˇeá¶È<£ <≥O. :
QÆ=∞xHõ - 1. Ñ≤.S.F. ™ê÷~ÚÖ’ UH©H$õ `« x"ÕkHõ#∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã,≤ J`«x âßY‰õΩ K≥Ok# lÖÏ¡ JkèHÍiH˜ ã¨=∞iÊOKåe.
2.
„Ñ¨u XHõ¯ lÖÏ¡ JkèHÍi, J`«x xÜ«∞O„`«}Ö’ L#ﬂ Ñ≤.S.F.Å #∞O_ç ã¨=∂Kå~åxﬂ ¿ãHõiOz, ÃÇÏKü.F._ç.H˜. ã¨=∞iÊOK«_»O HÀã¨O J`«x âßY
ã¨=∂Kå~°O`Àáê@∞QÍ XHõ UH©H$õ `« q=~°} Ñ¨\Hì̃ #
õ ∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕÜ∂
« e.
3.
Ñ
„ u
¨ XHõ¯ Ç
Ã ÏKü.F._ç., J`«x xÜ«∞O„`}
« Ö’ L#ﬂ\ì̃ lÖÏ¡ ™ê÷~Ú JkèHÍ~°∞Å∞, *’#Öò/s[#Öò HÍ~åºÅÜ«∂Å #∞O_ç ã¨=∂Kå~åxﬂ ã
¿ HõiOz, Ç
Ã ÏKü.F._ç.
ã¨=∂Kå~°O`Àáê@∞ XHõ UH©H$õ `« q=~°} Ñ¨\Hì̃ #
õ ∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã,≤ ã¨O|Okè`« ã¨z"åÅÜ«∞ âßY‰õΩ ã¨=∞iÊOKåe.
4.
Ñ
„ u
¨ XHõ¯ ã¨z"åÅÜ«∞ âßY, `«# xÜ«∞O„`}
« Ö’ L#ﬂ\ì̃ Ç
Ã ÏKü.F._ç.Å∞, W`«~° Ü«¸x@∞¡ #∞O_ç ã
¿ HõiOz, `«# âßY ã¨=∂Kå~°O`Àáê@∞QÍ XHõ UH©H$õ `«
q=~°} Ñ¨\Hì̃ #
õ ∞ `«Ü∂
« ~°∞ KÕã,≤ PO„^Ñ
„Œè ^
¨ âÕ ò ã¨=∂Kå~° Hõg∞+¨<‰£ Ωõ JO^Œ*Ü
Ë ∂
« e.

○ ○ ○ ○

○ ○
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²నnÊంw పOZ ?ఖ9
ఆం +³ +-త0Å
సంêx
2005, సర హ చటం (2005O 22వ Þంß చటం) – 2005, సర హ చటం ప
Vం ²నnÊంచబన సంస*9 – +కటన – 7Y ¹యడÌన(.
+ùన పQలన (Õ..యం. & ఏఆ) ?ఖ
Õ. ఓ.ఎం.ఎ.÷ం. 667, (: ౦1-10-2007
ఉత%0:
10-9-2007  గల ఆం +³ అ±ùరణ ÔÕ¦ O ఈ bం( +కటనV +]ం¿.

+కటన
2.

2005, సర హ చటం (2005O 22వ Þంß చటం) OZ 24వ G3గం (4)వ ఉప – G3గం

M0N, లభ8మÊన అNలV wరసం]àZ, ఈ bం( ¿య¹యబన ZబంధనలOZ షరøల
Oబ, NÜ +-త0ం¹ ఏN¸Ú ¹యబన Z, భß సంస*ల సద% చటంOZ Zబంధన9 వxంచవZ,
ఆం +³ +-త0ం ఇంÆలÅ! +క£Éxం(.
1) NÜ Z G3గం, MZ +8క Z G3గం NÜ భß G3గం.
2) NÜ ంz సంస*.
3) É ÉపంoంÚ ZయంìణO ఉన, అZ Õª= +8క G3!9.
4) É Éపంoంట= పO గల, Õª=లOZ అZ భß G3!9.
5) ఎఎ – ఆం +³ +8క É.
6) ఎ ఎ© – +8క రEక దళం.
7) ఎఏ ఆ4ఎ – NÜ ±;ధ జ%0 Þంß É ã.
(ఆం +³ గవర ! ఉతx%0ల bంద, L úట)

జగ +± x
+-త0 Åఖ8 ర8దU
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స ఆరరV
= , %  ±ంwలV, నగÆV దరïÉx %ÉÅ! ó0కంలZ 9wî 7Y
¹యబం(.
ఆం +³ +-త0Å
సంêx
2005, సర హ చటం (2005O 22వ Þంß చటం) – సNZ సమ·òÐంÆ సం
దరïÉx, వ8యం Z²తxం స ఆర%=, % %Éం ±ంwలV అంకంë, సమ·రÐZº 2005,
ఆం +³ సర (%Éం, వ8య Zబంధన) Zయవº సవరణ – +కటన – 7Y ¹యడమÊం(.

+ùన పQలన (సమన0యం, Õ..యం. &ఏఆ) ?ఖ
Õ.ఓ.ఎం.ఎ.÷ం. 740

( : ౦1-10-2007

ఈ bం( L£Z చదవం:1. 13-10-2005  గల +ùన పQలన (ఐఅ.ఒఒ) ?ఖ Õ. ఓ.ఎం.ఎ.÷ం. 454
2. 29-11-2005  గల +ùన పQలన (ఐఅ.ఒఒ) ?ఖ Õ. ఓ.ఎం.ఎ.÷ం. 530
3. 12-12-2005  గల +ùన పQలన (ఐఅ.ఒఒ) ?ఖ Õ. ఓ.ఎం.ఎ.÷ం. 545
*****
ఉతx%¢:2007, అబ%

4వ  గల ఆం +³

ÔÕ¦ అ±ùరణ సంëకO, ఈ bం( +కటనV

+]ంచవల4 ఉంÚం(.
+కటన
2.

2005, సర హ చటం (2005O 22వ Þంß చటం) OZ 27వ G3గం (1)వ ఉప – G3గం

M0N, లభ8Ìన అNలV wరసం]àZ, 13-10-2005  గల +ùన పQలన (ఐ&ఆ II) ?ఖ
Õ.ఓ.ఎం.ఎ. ÷ం. 454O 7Y అÊ, 13-10-2005  గల 73 ఆం +³

ÔÕ¦ అ±ùరణ సంëక, 1 వ

3గం Zయవ అVబంధంO +]తÌ, ద²ª సవంëనÚ=! 2005, ఆం +³

సర హ
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(%Éం, వ8య Zబంధన)Zయవº, ఆం +³

గవర% !%, ఇంÆలÅ! ఈ bం( సవరణ9

¹Éx%.
సవరణ9
సద% ZయవO,
1. 3 వ ZయమంO ......
i.

‘నగÆ

పంO దరïÉx %Éం’ అö పMల, బÆ9! ‘దరïÉxè, % %Éం ±ంw9

అ»º®x æM, నగÆ
ii.

పంO æM స ఆర M0N, ‘దరïÉx %Éం’ అö పMలV ¹NÐ¿.

ఈ bం( ZబంధనV ëవO ¹NÐ¿. అ³దంÓ : ‘అÊ ల=% M%లV Mß8òఖ (¶వ
¢న +జ9!, పగ½oచడమÊం(. LZ దరïÉx %Éం ¿=ంw Vం ²నnÊం¿.

2. 4వ ZయమంO ‘నగÆ

పంO’ అö పMల బÆ9! ‘% %Éం ±ంw9 æM, నగÆ

పంO

æM స ఆర’ అö పMలV ¹NÐ¿.
3.

5వ ZయమoO ‘ï పÆÛ’ అö పM9 త%Lత ‘% %Éం ±ంw9 GషయంO ²నn’, అö
పMలV జత ¹´¿.

(ఆం +³ గవర% ! ఉతx%¢ bంద, L úట)
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:

