¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ
¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü Æüß ëú¦ü ¯Öã¸üÃéúŸÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ †ÃÖã−Ö µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ
¿ÖÖÃÖúßµÖ, Ã£ÖÖ×−Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ÖÖ•ÖÖß †−Öã¤üÖ×−ÖŸÖ ¾Ö †Ó¿ÖŸÖ: †−Öã¤üÖ×−ÖŸÖ
¿ÖÖÓôûÖ, ´Ö¤ü¸üÃÖÖ/´ÖŒŸÖ²ÖÖ NCLP(Spl.Tr.Centers) ´Ö¬Öß»Ö ‡.1 ŸÖê 8¾Öß “µÖÖ
×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¤ãü¯ÖÖ¸ü“Öê •Öê¾Ö−Ö ¤êü µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ ×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ÖÖ»Öß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖ Öê »ÖÖ³Ö ¤êü µÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
†−Öã.
Îú.

‡µÖ¢ÖÖ

ˆÂ´ÖÖÓú ¯ÖÏ×£Ö−Öê (ÖÏ´ò Ö) ŸÖÖÓ¤ãüô
(ÖÏ´ò Ö)û

1
2

1»Öß ŸÖê 5 ¾Öß 450
6 ¾Öß ŸÖê 8¾Öß 700

12 ÖÏ.ò
20 ÖÏ.ò

›üÖôûß
(ÖÏ´ò Ö)

100 ÖÏ.ò 20 ÖÏ.ò
150 ÖÏ.ò 30 ÖÏ.ò

ŸÖê»Ö (ÖÏ´ò Ö)

³ÖÖ•µÖÖ (ÖÏ´ò Ö)

5.0 ÖÏ.ò
7.5 ÖÏ.ò

50 ÖÏ.ò
75 ÖÏ.ò

¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ ×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕ−ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÏ×£Ö−ÖêµÖãŒŸÖ,
Öã Ö¾Ö¢ÖÖ¯Öæ ÖÔ, ¹ý“Öú¸ü ¾Ö †Ö¸üÖê µÖÖÃÖ ¯ÖÖêÂÖú †ÖÆüÖ¸ü ×´Öôû Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¿ÖÖ»ÖêµÖ
¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÖ¡Ö ¿ÖÖÓôûÖ´Ö¬µÖê ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ †ÖÆüÖ¸ü ×¿Ö•Ö×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
†ÖÆüÖ¸ü ×¿Ö•Ö×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ µÖÖêµÖ úÖôû•Öß ‘Öê µÖÖú×¸üŸÖÖ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ Öê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖã“Ö−ÖÖ
×−ÖÖÔ×´ÖŸÖ ú¸ü µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü:¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü“Öß Öã Ö¾Ö¢ÖÖ †Ö× Ö †®ÖÖ“Öß ÃÖã¸ü×UÖŸÖŸÖÖ µÖÖ ¤üÖ−ê Æüß ²ÖÖ²Öß
Ã¾ÓÖµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖŸÖß»Ö †®Ö ÆüÖŸÖÖôû µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß¿Öß ×−ÖÖ›üßŸÖ †ÖÆêü. ¿ÖÖÓôûÖ´Ö¬µÖê
×¿Ö•Ö×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ ÖÖ¸üÖ †ÖÆüÖ¸ü ÆüÖ ×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¯ÖÖêÂÖú †ÃÖÖ¾ÖÖ, †®Ö ³ÖêÃÖôû, ¸üÖê Ö•ÖÓŸÖæ,
éú×¡Ö´Ö ¸ÓüÖ, ×´Ö×ÁÖŸÖ −ÖÃÖÖ¾ÖÖ. †®Ö ¤ãü×ÂÖŸÖ ÆüÖê µÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö ™üÖôû µÖÖú×¸üŸÖÖ ¾ÖÃŸÖã“Öß ×−Ö¾Ö›ü
ŸµÖÖÓ“Öß ÆüÖŸÖÖôû Öß, †ÖÆüÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ü Öê ¾Ö ÃÖÖšü¾Ö Öãú µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ú¸ü Öê
Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ¬ÖÖêúÖ ™üÖôû µÖÖú×¸üŸÖÖ µÖÖêµÖ Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ‘Öê Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
ÆüÖ−ÖßúÖ¸üú ¸üÃÖÖµÖ−Öê ¾Ö ÃÖãU´Ö•Öß¾Ö µÖÖ´Öãôêû †®Ö ¤ãü×ÂÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ¾Ö ¤ãü×ÂÖŸÖ †®ÖÖ“Öê ÃÖê¾Ö−Ö
êú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏéúŸÖß¾Ö¸ü ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö ÆüÖŸê ÖÖê.
ÖÖ»Öß»Ö ŸÖß−Ö ²ÖÖ²Öà´Öãôûê †®Ö ¤ãü×ÂÖŸÖ ÆüÖŸê Öê.
A)

•Öî×¾Öú‘Ö™üú:
(Biologilcal Contaminant) µÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖòŒ™êü¸üß“ÖÖ, ‡Ã™ü,
¸üÖê Ö•ÖÓŸÖ,ã ¯Ö¸ü•Öß¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖŸê ÖÖê. ÃÖ¤ü¸ü ‘Ö™üú Æêü Æü¾ÖÖ, †®Ö ¯ÖÖ Öß,
´ÖÖŸÖß, •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü ¾Ö ´Ö−ÖãÂµÖ µÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ.

B)

†®Ö‘Ö™üúÖÓ“Öß ÆüÖŸÖÖôû Öß ú¸üŸÖÖ−ÖÖ : (Physical Contaminant) »ÖÆüÖ−Ö
Ö›êü, ¤üÖ›ü, ¬ÖÖŸÖã, úÖ“Ö, »ÖÖæú›ü, ×ú™üú ´ÖÖŸÖß, ‘ÖÖ Ö, ¤üÖ×Ö−Öê, êúÃÖ, −Ö Öê,
ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖ −Ö šêü¾ÖŸÖÖ ×¿ÖÓú Öê/ ÖÖêú Öê µÖÖ´Öãôêû †®Ö ¤ãü×ÂÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû
†®Ö/ ÖÖª ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ÆüÖŸÖÖôûŸÖÖ−ÖÖ ¤üUÖŸÖÖ ‘Öê Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.

C)

¸üÖÃÖÖµÖ×−Öú ‘Ö™üú :( Chemical Contaminant ) µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô ¾Ö
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ µÖÖú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸üß ¸üÖÃÖÖµÖ×−Öú ¦ü¾µÖê, ¸ÓüÖ ¦ü¾µÖê,
×ú™üú−ÖÖ¿Öêú, ÖŸÖê, ×ú›ü ×−ÖµÖÓ¡Öú (Pest Control) ¯ÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×úµÖÖ
ú¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸üß ¸üÃÖÖµÖ−Öê, ²Öã¸ü¿Öß−ÖÖ¿Öú ¦ü¾µÖ µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖŸê ÖÖê.

1.2 ŸÖÖÓ¤ãüôûÖ“Öß ˆ“Ö»Ö ¾Ö ¾ÖÖÆüŸÖæú
i. ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ ŸÖÖÓ¤ãüôû ÆÖü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †®Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖú›ãü−Ö
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê ÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †®Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ−Öê µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ FAQ ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖÖ ŸÖÖÓ¤æüôû
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êü ÖËê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö FCI −Öê ŸÖÖÓ¤ãüôû ¯Öã¸ü¾Ö µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
†›ü“Ö Öß ÃÖÖê›ü×¾Ö Öê ú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖ•µÖÖú×¸üŸÖÖ Ã¾ÖÓŸÖÓ¡Ö Nodal Officer “Öß
×−ÖµÖãŒŸÖß ú¸ü Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
ii. FCI ÖÖê¤üÖ´ÖÖŸÖã−Ö ŸÖÖÓ¤ãüôûÖ“Öß ˆ“Ö»Ö ú¸ü µÖÖ¯Öã¾Öá •µÖÖ ÃÖÖšüµÖÖ´Ö¬Öã−Ö µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ
ŸÖÖÓ¤ãüôû ˆ“Ö»Ö µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬Öã−Ö ŸÖß−Ö −Ö´Öæ−Öê FCI ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß µÖÖÓ“Öê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‘Öê µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê ¾Ö ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü úºþ−Ö ÃÖ¤ü¸ü
−Ö´Öã−µÖÖŸÖß»Ö ‹ú −Ö´Öã−ÖÖ ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¿ÖUÖ Ö ×¾Ö³ÖÖÖ, FCI ×•Ö»ÆüÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
¾Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ‹ú −Ö´Öã−ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ›êü¯ÖÖê ´Ö¬µÖê šêü¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
iii. ÃÖ¤ü¸ü −Ö´Öã−Öê ¯Öãœüß»Ö ŸÖß−Ö ´Ö×Æü−µÖÖÓú×¸üŸÖÖ •ÖŸÖ−Ö úºþ−Ö šêü¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ¯Öã¸ü×¾Ö µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ŸÖÖÓ¤ãüôûÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖÆüß ŸÖÎúÖ¸üß
ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖÃÖ −Ö´Öã−µÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ŸÖÖÓ¤ãüôûÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ“Öß ÖÖ¡Öß/¿ÖÖÆü×−Ö¿ÖÖ ú¸ü Öê
ú×¸üŸÖÖ ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
1.3 ŸÖê»Ö,›üÖôûß ¾Ö ´ÖÃÖÖ»Öê %Ö¸êü¤üß.
i. µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¯Öòú †ÃÖ»Öê»Öê ×´Öšü, ´ÖÃÖÖ»Öê, ŸÖê»Ö, (†òÖ´ÖÖÔú †ÃÖ»Öê»Öê) Ö¸êü¤üß
ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. ÖË»ã Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ú¬Öß Æüß Ö¸êü¤üß úºþ −ÖµÖê. ¯Öòú ¾ÖÃŸÖã ¾Ö×¸ü»Ö
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“ÖÖ Ø¤ü−ÖÖú ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß“ÖÖ Ø¤ü−ÖÖú (Expiry Date) ŸÖ¯ÖÖÃÖ µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
ii. ›ü²Ö»Ö ±úÖê™üá ±úÖ‡Ô›ü †ÖµÖÖê›üÖ‡Ô™ü ×´ÖšüÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ¬ÖÖ−µÖ
úÖêšüµÖÖÓ´Ö¬µÖê“Ö ÃÖÖšü×¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. ›üÖôû, ´ÖÃÖÖ»Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¯»ÖÖÃ™üßú“µÖÖ
›ü²µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖšü×¾Ö»µÖÖÃÖ ˆ¢Ö´Ö.
1.4 −ÖÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ %Ö¸êü¤üß ú¸üŸÖÓÖ−ÖÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖôû•Öß.
i. ¯ÖÖ»Öê/±úôû³ÖÖ•µÖÖ, −ÖÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ´ÖÃÖÖ»Öê Æêü ŸÖÖ•Öê Ö¸êü¤üß ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü“Öê ¯Ö¤üÖ£ÖÔ
−ÖÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖÖšü¾Öæ−Ö šêü¾Öæ −ÖµÖêŸÖ.
ii. −ÖÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¯»ÖÖÃ™üßú“µÖÖ ×¯Ö¿Ö¾ÖßŸÖ ÃÖÖšü¾Öæ−Ö šêü¾Öæ −ÖµÖêŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖãµÖÔ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö ¤ãü¸ü £ÖÓ›ü ×šüúÖ Öß šêü¾ÖÖ¾Öê.
iii. ±úôêû, ¯ÖÖ»Öê / ±úôêû³ÖÖ•µÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß Zero Enargy Cool “Öë²Ö¸üÃÖÔ ´Ö¬µÖê
ÃÖÖšü×¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. ±úôêû, ¯ÖÖ»Öê / ±úôû³ÖÖ•µÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÃŸÖ †Ö¦üŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê

ÃÖ¤ü¸ü“Öê ¯Ö¤üÖ£ÖÔ »Ö¾Öú¸ü õÖ¸üÖ²Ö ÆüÖŸê ÖÖŸÖ. Zero Enargy Cool “Öë²Ö¸üÃÖÔ ×¾Ö™üÖ,
¾ÖÖôãû, ²ÖÓÖ²Öã, ÖÖÃÖ, ¬ÖÖ−µÖÖ“µÖÖ ÖÖê µÖÖ µÖÖÓ¯ÖÖÃÖã−Ö ÃÖÆü•Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖê.
ˆ−ÆüÖôûµÖÖ“µÖÖ Ø¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ −ÖÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ šêü¾Ö µÖÖú×¸üŸÖÖ Zero Enargy Cool
“Öë²Ö¸üÃÖÔ ±úÖ¸ü ˆ¯ÖµÖÖêÖß šü¸üŸÖê.
iv.¯ÖÏ£Ö´Ö †Ö»Öê»Öê ÖÖ¤üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ/¬ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. FEFO (First Expire
First Out) Or FIFO (First in First Out ) µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß¯ÖÏ´ÖÖ Öê ÖÖ¤üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ
ˆ¯ÖµÖÖêÖß †Ö ÖÖ¾ÖêŸÖ.
v. †ÖÆüÖ¸ü ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸êü ³ÖÖÓ›üß Ã¾Ö“”û †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß
ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
vi. µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¬ÖÖ−µÖ ‡ŸÖ¸ü ¯Ö¤üÖ£ÖÔ úÖôû•Öß¯Öã¾ÖÔú ÛÃ¾ÖúÖ¸ü µÖÖŸÖ / Öê¸ü¤üß ú¸ü µÖÖŸÖ
µÖÖ¾ÖêŸÖ. ¬ÖÖ−µÖ ÃÖãU´Ö•Öß¾Ö, ×ú™üú−ÖÖ¿Öêú ¾Ö †ÖîÂÖ¬Öß, ‡ŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖÖ¸üß ‘Ö™üú ×¾Ö¸üÆüßŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖ¾Öß.
vii. µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¬ÖÖ−µÖ, ŸÖê»Ö ´ÖÃÖÖ»Öê ‡ŸµÖÖ¤üß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê −ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖšü¾Ö Öãú
UÖ´ÖŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü Ö¸êü¤üß ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¯Öòú ¾ÖÃŸÖã Ö¸êü¤üß ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“ÖÖ Ø¤ü−ÖÖú ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß“ÖÖ Ø¤ü−ÖÖú ŸÖ¯ÖÖÃÖ µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
1.5 ¬ÖÖ−µÖ ¾Ö ¬ÖÖ−µÖÖ¤üß ´ÖÖ»ÖÖ“Öß ÃÖÖšü¾Ö Öãú
i. ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê ¯Öã¸ü×¾Ö µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê / Ö¸êü¤üß ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¬ÖÖ−µÖ ŸÖß−Ö ´Ö×Æü−µÖÖÓ“µÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. ¬ÖÖ−µÖ Æü¾ÖÖ ²ÖÓ¤ü (AirTight ) úÖêšüµÖÖ, ÖÖê µÖÖ´Ö¬µÖê
šêü¾ÖÖ¾Öê, ¬ÖÖ−µÖ ×ú›êü, ˆÓ¤üß¸ü, ‘ÖãÃÖ µÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö ÃÖã¸ü×UÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Ö µÖÖ“Öß ¤üUÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß.
¬ÖÖ−µÖ •Ö×´Ö−Öß¾Ö¸ü šêü¾Öæ −ÖµÖê. »ÖÖú›üÖ“µÖÖ ±úôûß¾Ö¸ü •Ö×´Ö−Öß¯ÖÖÃÖã−Ö ˆÓ“Öß¾Ö¸ü šêü¾ÖÖ¾Öê.
ii. ¬ÖÖ−µÖ ÃÖÖšü×¾Ö µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ-µÖÖ úÖêšüµÖÖ/›ü²Öê šü¸üÖ×¾Öú úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß −ÖÓŸÖ¸ü Ã¾Ö“”û
ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ. †ÖÆüÖ¸ü ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸êü ¬ÖÖ−µÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
‘Ö™üú ³ÖêÃÖôû, ×ú™üú ¾Ö ‘ÖÖ Ö µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ¬ÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê −ÖÃÖÖ¾Öê.
iii. ÖÖª¯Ö¤üÖ£ÖÔ úÖê¸ü›üµÖÖ ¾Ö £ÖÓ›ü ×šüúÖ Öß šêü¾ÖÖ¾Öê. ÖÖª ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ‡ŸÖ¸ü ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“µÖÖ
¿Öê•ÖÖ¸üß šêü¾Öã −ÖµÖê ŸÖÃÖê −Ö êú»µÖÖÃÖ ÖÖª ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¤ãü×ÂÖŸÖ ÆüÖê µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ −ÖÖúÖ¸üŸÖÖ
µÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
iv. ÖÖª ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ÃÖã¸ü×UÖŸÖ šêü¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. ‡Ó¬Ö−Ö, •ÖÓŸÖã−ÖÖ¿Öêú, ú¯Ö›êü ¬Öã µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾Ö›ü¸ü
‡.¾ÖÃŸÖã ÖÖª ¯Ö¤üÖ£ÖÔÖ¯ÖÖÃÖã−Ö ¤ãü¸ü šêü¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ.
v. ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê ¬ÖÖ−µÖÖ¤üß ´ÖÖ»Ö †Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖê ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ šêü¾Ö µÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß.
†®Ö ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖÃÖÖšüß ×−ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ µÖÓ¡Ö Öê−Öê †®Ö ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖ¯Öã¾Öá ´ÖÖ»ÖÖ“Öß
úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô ú¸üÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö †®Ö ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖ¯Öã¾Öá ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ»Ö “ÖÖÓÖ»ÖÖ
†ÖÆêü µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖ¾Öß.

1.6 †ÖÆüÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÓÖ−ÖÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖôû•Öß.
i. †ÖÆüÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ü Öê ú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸êü ¬ÖÖ−µÖ ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ Ã¾Ö“”û
ú¹ý−Ö ¬Öã¾Öæ−Ö −ÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
ii. ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü Ã¾Ö“”û ×šüúÖ Öß ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ ¾Ö †Ö•Öã²ÖÖ•Öã“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü Ã¾Ö“”û
šêü¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. †®Ö ×¿Ö•Ö×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ³ÖÖÓ›üµÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖú Ö šêü¾ÖÖ¾Öê •Öê Öê ú¹ý−Ö †®ÖÖŸÖß»Ö
•Öß¾Ö−ÖÃÖŸ¾Ö −ÖÂ™ü ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
iii. ŸÖé Ö¬ÖÖ−µÖ ¾Ö ú›ü¬ÖÖ−µÖ µÖÖ´Ö¬µÖê Öã¯Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×£Ö−Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖé Ö¬ÖÖ−µÖ ¾Ö
ú›ü¬ÖÖ−µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ Ö 3: 1 ŸÖê 5 :1 µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öê. ´ÖÖê›ü †Ö»Öê»µÖÖ ¬ÖÖ−µÖÖÓ´Ö¬µÖê
†×¬Öú ¯ÖÖêÂÖ ÖŸÖŸ¾Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖÆüÖ¸üÖŸÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖ¾ÖÖ.
iv. ¯ÖÖ»Öê/±úôû³ÖÖ•µÖÖ úÖ¯Ö µÖÖ¯Öã¾Öá ¬Öã¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ.
v. ¯ÖÖ»Öê /±úôû³ÖÖ•µÖÖ úÖ¯Ö µÖÖú×¸üŸÖÖ Ã¾Ö“”û ÃÖã¸üß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Öß.
1.6.2 †ÖÆüÖ¸ü ×¿Ö•Ö×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖôû•Öß
i. ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü Ã¾Ö“”û ×šüúÖ Öß ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ ¾Ö †Ö•Öã²ÖÖ•Öã“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ ü
Ã¾Ö“”û šêü¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. †®Ö ×¿Ö•Ö×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ³ÖÖÓ›üµÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖú Ö šêü¾ÖÖ¾Öê •Öê Öê ú¹ý−Ö
†®ÖÖŸÖß»Ö •Öß¾Ö−ÖÃÖŸ¾Ö −ÖÂ™ü ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
ii. Ã¾ÖµÖ¯ÖÖÓúÖ ú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸üß ³ÖÖÓ›üßû Ã¾Ö“” †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖ¾Öß.
iii. †ÖÆüÖ¸ü ×¿Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖŸúÖôû ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.
iv. ¿ÖÖúÖÆüÖ¸üß ¾Ö ´ÖÖÓÃÖüÆüÖ¸üß ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¾ÖêÖ¾ÖÖôêû šêü¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. ×±Ïú•Ö´Ö¬µÖê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß
ÃÖÖšü¾Ö Öæú ú¸ü µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ †Öšü¾Ö›üµÖÖŸÖã−Ö ‹ú¤üÖ ×±Ïú•Ö Ã¾Ö¾”û ú¸ü µÖÖŸÖ
µÖÖ¾ÖÖ.
v. µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ †ÖÆüÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ü Öê ú×¸üŸÖÖ, ×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕ−ÖÖ †ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸ü Öê
ú×¸üŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúß /´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ µÖÖÓ“Öß ×−ÖµÖãŒŸÖß ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
vi. µÖÖê•Ö−ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖê µÖÖú×¸üŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö ÖßŸÖß»Ö †›ü“Ö Öß ÃÖÖê›ü¾Ö Öê
ú×¸üŸÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖÖ, ¯ÖÖ»Öú ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖ Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
µÖÖê•Ö−Öê¯ÖÖÃÖæ−Ö ×´Öôû ÖÖ¸ü ±úÖµÖ¤êü ×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕ−ÖÖ, ¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ÆüÖê Öêú×¸üŸÖÖ †Ö¯Ö»Öê ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖ¡Ö ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê MDM Logo ¾Ö ™üÖ»ê Ö
±Ïúß −ÖÓ²Ö¸ü ¤ü¿ÖÔ−ÖßµÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¯Öë™ü ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖ³Öê´Ö¬µÖê
µÖÖê•Ö−Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
vii. ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ †ÖÆüÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ †ÖÆüÖ¸üÖ“Öê
×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö †ÖÆüÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ †ÖÆüÖ¸ü ×¿Ö•Ö×¾Ö ÖÖ·µÖÖ
µÖÓ¡Ö Öê ú›ãü−Ö †Ö¾Ö¿µÖú ¤üUÖŸÖÖ ‘Öê µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ Öß ¿ÖÖôûÖÓ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃµÖÖÓ−Öß †Öôûß ¯ÖÖôûß−Öê ú¸üÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê´Ö¬µÖê
¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ú¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ µÖÖê•Ö−Öê“µÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö Öß
ú×¸üŸÖÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö.
viii. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ †®Ö ×¿Ö•Ö×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖôû•Öß ‘Öê Öê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.

1.7 †ÖÆüÖ¸Öü“Öß “Ö¾Ö ‘Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ.
i. ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü ¤êü µÖÖ¯Öæ¾Öá †¬ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ †ÖÖê¤ü¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ
´Öã µÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ−Öß (Øú¾ÖÖ ¾Ö×¸üÂšü ×¿ÖUÖúÖÓ−Öß) †®ÖÖ“Öß “Ö¾Ö ‘µÖÖ¾Öß. †Ö× Ö “Ö¾Ö
−ÖÖë¤ü¾ÖÆüß´Ö¬µÖê −ÖÖë¤ü ú¸üÖ¾Öß. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †®Ö ×¿Ö•Ö×¾Ö ÖÖ-µÖÖ µÖÓ¡Ö Öê“µÖÖ ¾µÖŒŸÖà−ÖßÆüß
´Öã µÖÖ¬µÖÖ¯Öú/×¿ÖUÖú µÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖUÖ †®ÖÖ“Öß “Ö¾Ö ‘Öê‰ú−Ö †¬µÖÖÔ ŸÖÖÃÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ
†®Ö ÖÖ µÖÖÃÖ ¤üµÖÖ¾Öê. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖæ“Ö−Öê“Öê úÖ™êüúÖê¸ü¯Ö Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.
ii. ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ ¯Öã¸ü×¾Ö µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ-µÖÖ †®ÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß
¿ÖÖÃÖúßµÖ NABL †£Ö¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏµÖÖêµÖ¿ÖÖôêûŸÖæ−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖã−Ö ‘Öê µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
1.8 ¯Ö×¸üÃÖ¸ü Ã¾Ö“”ûŸÖÖ
i. •Öê¾ÖŸÖÖ−ÖÖ/¾ÖÖœüŸÖÖ−ÖÖ †®Ö ÃÖÖÓ›ü ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ †®ÖÖ´Öãôêû ¯Ö×¸üÃÖ¸ü
†Ã¾Ö“”û ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ¤üUÖŸÖÖ ‘Öê µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
ii. ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü Ã¾Ö“”û ×šüúÖ Öß ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ ¾Ö †Ö•Öã²ÖÖ•Öã“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ ü
Ã¾Ö“”û šêü¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. †®Ö ×¿Ö•Ö×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ³ÖÖÓ›üµÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖú Ö šêü¾ÖÖ¾Öê •Öê Öê ú¹ý−Ö
†®ÖÖŸÖß»Ö •Öß¾Ö−ÖÃÖŸ¾Ö −ÖÂ™ü ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
iii. Ã¾ÖµÖ¯ÖÖÓúÖéÆü Ã¾Ö“”û ¾Ö úÖê¸ü›êü †ÃÖÖ¾Öê.
1.9 ³ÖÖÓ›üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÓ“Öß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ.
i. †ÖÆüÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸üß ³ÖÖÓ›üß ¸üÖ•ê Ö Ã¾Ö“”û ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
ii. Ã¾ÖµÖ¯ÖÖÓúÖéÆ, Ã¾ÖµÖ¯ÖÖÓúÖéÆÖŸÖß»Ö ú¯ÖÖ™êü, ™êü²Ö»Ö ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ Ã¾Ö“”û ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖßêŸÖ.
iii. ³ÖÖÓ›üß Ã¾Ö“”û ú¸ü µÖÖ ú×¸üŸÖÖ ÃÖÖ²Ö ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ³ÖÖÓ›üß ¬ÖãŸÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
Ã¾Ö“”û úÖ¯Ö›üÖ−Öê ¯ÖãÃÖ µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ.
iv. ÆüÖŸÖ ¯ÖãÃÖü µÖÖú×¸üŸÖÖ Ã¾Ö“”û ú¯Ö›üÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖÖ.
v. ÖÖê»Öß ¯ÖãÃÖ µÖÖ ú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ-µÖÖ úÖ¯Ö›üÖ−Öê ³ÖÖÓ›üß ×úÓ¾ÖÖ ™êü²Ö»Ö ¯ÖãÃÖæ −ÖµÖê.
vi. Ã¾ÓÖµÖ¯ÖÖúÖú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸üß ³ÖÖÓ›üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖÆüßŸµÖ ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖ Öß ¾ÖÖ¯Ö¹ý
−ÖµÖê.
vii. ×¿Ö•Ö×¾Ö»Öê»Öê †®Ö / †®Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÔ −ÖêÆü´Öß —ÖÖæú Ö šêü¾ÖÖ¾Öê.

1.10 Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúß ¾Ö ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ µÖÖÓ“Öß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¾Ö †Ö¸üÖ:ê µÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ Öß
i. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúß ¾Ö ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ µÖÖÓ−Öß ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö: Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †Ö¸üÖê µÖÖ ²Ö§üü»Ö •ÖÖÖéŸÖ †ÃÖ Öê
¾Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú Ã¾Ö“”ûŸÖÖ úÖµÖ´Ö ²ÖÖôûÖ Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
ii. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓÃÖÖÔ•Ö−µÖ †Ö•ÖÖ¸ü †ÃÖ ÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ‘Öê µÖÖÃÖ †¯ÖÖ¡Ö †ÃÖŸÖß»Ö.
iii. ¤ü¸ü ÃÖÆüÖ ´Ö×Æü−µÓÖÖ−Öß Ã¾ÓÖµÖ¯ÖÖúß ¾Ö ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ µÖÖÓ“Öß †Ö¸üÖê µÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ Öß ú¹ý−Ö úÖ´Ö
ú¸ü µÖÖŸÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¥üÂ™ü¶Ö ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ( ¾Öîª×úµÖ
¯ÖÏ´ÖÖ Ö¯Ö¡Ö ¤êü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê)
iv. •Ö¸ü Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúß ¾Ö ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ µÖÖ»ÖÖ ‹ ÖÖªÖü ÃÖÖ£Öß“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖ“Öß »ÖÖÖ Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê
×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ−Öê Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖµÖÔ¾ÖUÖúÖÃÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖÓÖÖ¾Öê. (ÃÖÖ£Öß“Öê †Ö•ÖÖ¸ü
´Æü Ö•Öê ˆ¤üÖ ›üÖµÖ×™üµÖÖ, Ÿ¾Ö“ÖÖ¸üÖê Ö, úÖ×¾Öôû ‡.ü)
v. ³ÖÖê•ê Ö−Ö ÆüÖŸÖÖôû ÖÖ-µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−Öß“Ö Ã¾Ö“”û ú¯Ö›êü ¯Ö×¸ü¬ÖÖ−Ö ú¸üÖ¾Öê, −Ö Öê úÖ¯Ö»Öê»Öß
†ÃÖÖ¾ÖßŸÖ †Ö× Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¾Öêôûß ÆüÖŸÖ ÃÖÖ²Ö−ÖÖ−Öê ¬Öã¾Öæ−Ö Ã¾Ö“”û ú¹ý−Ö“Ö †®Ö
×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ¾ÆüÖ¾Öê.
vi. ÃÖ¾ÖÔ Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúß ¾Ö ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ µÖÖÓ−ÖÖ †®Ö ÃÖã¸üUÖÖ ¾Ö †Ö¸üÖê µÖ¤üÖµÖß †ÃÖ µÖÖÃÖÖšüß
×¾Ö×¾Ö¬Ö ²ÖÖ²ÖßÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖUÖ Ö ¤êü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.
a) ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †®Ö ¬ÖÖ−µÖ ÆüÖŸÖÖôû Öê,
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ü Öê, ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸ü Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †¾ÖÖŸÖ ú¸ü Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¤êü µÖÖŸÖ
µÖê ÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖUÖ ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ¯Ö Öê †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê‰ú−Ö †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖã¬ÖÖ¸ü ÖÖ
ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
b) −Öê»Ö ¯ÖÖò»Öß¿Ö Øú¾ÖÖ éú×¡Ö´Ö −Ö Öê µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö †®Ö ¤ãü×ÂÖŸÖ ú¸ü ÖÖ¸êü
úÖê ÖŸÖêÆüß ¤üÖ×Ö−Öê ŸµÖÖÓ−Öß ¾ÖÖ¯Ö¹ý −ÖµÖê.
c) †®Ö ×¿Ö•Ö×¾ÖŸÖÖ−ÖÖ ¤üÖŸÖ úÖê¸ü Öê, ¬Öã´ÖÏ¯ÖÖ−Ö ú¸ü Öê, £ÖÓã ú Öê, −ÖÖú ¯ÖãÃÖ Öê,
ÖÖêú Öê †¿ÖÖ ÃÖÖ¸ü Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ú¹ý −ÖµÖêŸÖ.
d) Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúß ¾Ö ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖã¸ü×UÖŸÖ ¾Ö ¯Öã¸êüÃÖê ú¯Ö›êü †ÃÖÖ¾Öê, ›üÖŒê µÖÖ¾Ö¸ü
êúÃÖÓÖ−ÖÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.
e) Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúß ¾Ö ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ µÖÖÓ−Öß µÖÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ú¯Ö›êü ¯Ö×¸ü¬ÖÖ−Ö êú»Öê
†ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
f) Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúß ¾Ö ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ µÖÖÓ−Öß ¯ÖÏŸµÖêú ¾Öêôûß úÖ´Ö ¯Öã−ÆüÖ ÃÖã¹ý ú¸ü µÖÖ¯Öã¾Öá
ÆüÖŸÖ Ã¾Ö“”û ¬Öã¾ÖÖ¾ÖêŸÖ. •ÖÃÖê ÃÖ¤üá/ ú±ú ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖê¾Öêôûß, Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ÖéÆüÖŸÖã−Ö
²ÖÖÆêü¸ü †Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü, ¤ãü¸ü¬¾Ö−Öß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ‡. ŸÖÃÖê“Ö úÖÆüß ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ −ÖÖú
ÖÖ•Ö×¾Ö Öê, êúÃÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ ×±ú¸ü×¾Ö Öê, ›üÖôê êû “ÖÖêôû Öê, úÖ−Ö, “ÖêÆü¸üÖ, ¤üÖœüß,
¿Ö×¸ü¸ü ÖÖ•Ö×¾Ö Öê †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖµÖß †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ÖÖêÂ™üà´Öãôêû ÃÖã¬¤üÖ †®Ö ¤ãü×ÂÖŸÖ
ÆüÖŸê Öê ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú¾Öêôûß úÖ´Ö ¯Öã−ÆüÖ ÃÖã¹ý ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ÆüÖŸÖ Ã¾“”û ú¸ü Öê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.

1.11 PEST Control(×ú™üú ×−ÖµÖÓ¡Ö Ö)
(×ú™üúÖÓ“ÖÖ ˆ¯Ö¦ü¾µÖ/¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ™üÖôû ÖêÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ)
I. ×ú™üú ×−ÖµÖÓ¡Ö Ö ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ Æüß †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. × Ö›üŒµÖÖ,
¾ÆêüÛ−™ü»Öê™ü¸üÃÖÔ ¾Ö ¤üÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖµÖ¸ü“Öß •ÖÖôûß ²ÖÃÖ×¾Ö Öê µÖÖ´Öãôêû ×ú™üÓú †ÖŸÖ µÖê µÖÖÃÖ
´Ö••ÖÖ¾Ö ÆüÖ‡ê »Ô Ö.
II. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü Ö¯Ö Öê úÖê ÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×ú™ü −ÖÖ¿Öú †®Ö ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖ“µÖÖ ×šüúÖ Öß
¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê‰ú −ÖµÖê. •Ö¸ü ×ú™üú −ÖÖ¿ÖúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸Öü¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê
¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖ¯Öã¾Öá ¾µÖŒŸÖà−Öß ³ÖÖÓ›üß, †®Ö µÖÖÓ−ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüßê µÖÖ“Öß úÖôû•Öß
‘µÖÖ¾Öß. ×ú™üú −ÖÖ¿Öêú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öãôû ¯ÖòúàÖ ´Ö¬µÖê“Ö šêü¾ÖÖ×¾ÖŸÖ. ÖÖª ¯Ö¤üÖ£ÖÔ¯ÖÖÃÖã−Ö
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ãú»Ö¯ÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾Öêü. ŸµÖÖ“ÖÖ¾Ö¸ü Ã¯ÖÂ™ü¯Ö Öê ×ú™üú−ÖÖ¿Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê Label
»ÖÖ¾ÖÖ¾Öê. ×ú™üú−ÖÖ¿ÖúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Ø¤ü−ÖÖú ×−ÖÆüÖµÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö −ÖÖê¤Ó üß ‘Öê µÖÖŸÖ
µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
III. Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúÖéÆü ¾Ö †®Ö¬ÖÖ−µÖ ÃÖÖšü¾Ö Öã×ú“Öß •ÖÖÖÖ ×−Ö™ü×−Ö™êüúß ¾Ö Ã¾Ö“”û šêü¾Ö Öê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ×šüúÖ Öß Æü¾ÖÖ ÖêôûŸÖß ¸üÖÆü Öê ÃÖã¬¤üÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
úÖêšêüÆüß ×”û¦ü, ×²Öôû †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê ²ÖÓ¤ü ú¸üÖ¾Öê. ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖßÃÖã¬¤üÖ •ÖÖôûß
†ÃÖÖ¾Öß. •µÖÖ •ÖÖÖêŸÖã−Ö ×ú™üú †ÖŸÖ µÖê¾Öã ¿ÖúŸÖß»Ö †¿ÖÖ ×šüúÖ Öß •ÖÖôûß, ÖÏß»Ö
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖê −ÖãÃÖÖ¸ü ²ÖÃÖ¾Öæ−Ö ×ú™üúÖÓ“ÖÖ ×−Ö²ÖÕ¬Ö ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
IV. ÃÖ¾ÖÔ ×¿ÖUÖÖ †×³ÖµÖÖÓ−Ö †ÓŸÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÓôûÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß ú¸üŸÖÖ †−Öã¤üÖ−ÖÖŸÖã−Ö Æüß úÖ´Öê ú¸üŸÖÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖú ÖéÆüÖŸÖ †ÖÖß ÃÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ‘Ö™ü−ÖÖÓ ‘Ö›ü»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †−Öß¿ÖÖ´Öú µÖÓ¡Ö ¾Ö ¯Öã¸êü¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖ Öê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü.
1.12. ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ (´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖÓ“Öß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ)
¿ÖÖôêû“µÖÖ ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö ¾ÖêôûÖ¯Ö¡ÖúÖÓŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá, Ã¾ÓÖµÖ¯ÖÖúß ¾Ö ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ, ×¿ÖUÖú µÖÓÖ−ÖÖ
ÃÖÖ²Ö Ö»ÖÖ¾Öã−Ö ÆüÖŸÖ Ã¾Ö“”û ¬Öã µÖÖú×¸üŸÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖUÖ ¾Ö ¾Öêôû ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
i. µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖ ¬Öã µÖÖú›êü ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖUÖ ¤êü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.
ii. ´Öã»ÖÖÓ−Öß •Öê¾Ö µÖÖ¯Öã¾Öá †Ö× Ö •Öê¾Ö ÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ²Ö Ö »ÖÖ¾Öã−Ö ÆüÖŸÖ ¬Öã Öê µÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÏÖ´Öã µÖÖ−Öê ³Ö¸ü ¤êü Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¿ÖÖôûÖ−Ó Öß ÆüÖŸÖ ¬Öã µÖÖú×¸üŸÖÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
•ÖÖÖÖ šü¸ü¾Öã−Ö •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß ÆüÖŸÖ ¬ÖãŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö †¿Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖ¾Öß. 20-30 ¯»ÖòÛÃ™üú“µÖÖ ²ÖÖ™ü»µÖÖÓ´Ö¬µÖê Liquid Hand Soap
•Ö¸ü ¯ÖÖŸÖôû ú¹ý−Ö ³Ö¹ý−Ö šêü¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß 20-30 ´Öã»Öê ÃÖÆü•Ö“Ö ÃÖ¤ü¸ü
ÃÖÖ²Ö Ö“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ý ¿ÖúŸÖß»Ö.
iii. •µÖÖ ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê ÆüÖŸÖ ¬Öã µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯Öã¸êü¿Öß −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ×šüúÖ Öß Ã¾Ö¡ÖÓŸÖ
²ÖÖ¤ü»Öß ¾Ö ´ÖÖ “Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¹ý−Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ÆüÖŸÖ ¬Öã µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ú¹ý−Ö ¤üµÖÖ¾Öß.

i.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.

1.13. ÃÖã¸ü×LÖŸÖ ¾Ö †Ö¸üÖ:ê µÖ¤üÖµÖß †ÖÆüÖ¸Öüú×¸üŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ
Ã¾ÓÖµÖ¯ÖÖú ÖéÆü ¾Ö †®Ö ¬ÖÖ−µÖ ÃÖÖšü¾Ö Öæú •ÖÖÖê“µÖÖ ÃÖã¸ü×UÖŸÖŸÖÖ ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖêú×¸üŸÖÖ
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúŸÖŸ¾Öê.
Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆü Ã¾Ö“”û ¾Ö ´ÖÖêúôûµÖÖ •ÖÖÖß †ÃÖÖ¾Öê †Ö•Öã²ÖÖ•Öã“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü Ã¾Ö“”û ¾Ö
ÃÖã¸ü×UÖŸÖ †ÃÖã−Ö Æü¾ÖÖ ÖËôê ûŸÖß †ÃÖÖ¾Öß.
Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖ“Öê ”ûŸÖ, Ø³ÖŸÖß ¾Ö •Ö×´Ö−Ö “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ Öê Ö¸ü•Öê“Öê
†ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“ÖêÆüß ¤êü Ö¸êü Ö ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü ÆüÖê Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. Ø³ÖŸÖß, ”ûŸÖ ¾Ö •Ö×´Ö−Ö
µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖê¯Ö›êü ¾ÖÖî¸êü ×−Ö‘ÖÖ»Öê»Öê −ÖÃÖÖ¾ÖêŸÖ, •Ö×´Ö−Ö, Ø³ÖŸÖß ˆ Ö›ü»Öê»µÖÖ −ÖÃÖÖ¾µÖÖŸÖ.
Ø³ÖŸÖß−ÖÖ ¾Ö ”ûŸÖÖ»ÖÖ ´Öã»ÖÖ´ÖÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. •Ö×´Ö−Öß»ÖÖ ±ú¸ü¿µÖÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»µÖÖ
†ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ Ã¾Ö“”û ú¸ü µÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖÖêµÖß“µÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ.
Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖ“Öß •ÖÖÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö×¸ü ÖÖ´ÖúÖ¸üú •ÖÓŸÖã−ÖÖ¿ÖúÖÓ−Öß Ã¾Ö“”û
ú¸üÖ¾Öß. ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ×ú™üúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö ´ÖãŒŸÖ šêü¾ÖÖ¾ÖÖ. ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖ Ö
†ÖÆüÖ¸ü ×¿Ö•Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸üÆüß úÖê ÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê
•ÖÓŸÖã−ÖÖ¿Öú ±ú¾ÖÖ¸êü ¾ÖÖ¯Ö¹ý −ÖµÖêŸÖ. ´ÖÖ¿µÖÖÓÃÖÖ¸ü Öê ×ú™üúÖÓ−ÖÖ ˆ›ü×¾Ö µÖÖú×¸üŸÖÖ
¯Öã÷üµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖî¸êü ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖú ÖéÆüÖ“Öß ¤üÖ¸êü × Ö›üŒµÖÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ²ÖÓ¤ü
ú¸üŸÖÖ µÖê ÖÖ¸üß †ÃÖÖ¾Öß. × Ö›üŒµÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÖ×¸üú •ÖÖôûµÖÖ ²ÖÃÖ×¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ Öß ¾ÖÖÆãü−Ö •ÖÖ µÖÖú×¸üŸÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß •ÖÖÖÖ ÃÖã¬¤üÖ •ÖÖôûß Øú¾ÖÖ ¯Ö¡µÖÖ−Öê
†“”ûÖ×¤üŸÖ ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ. •µÖÖ´Öãôêû ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ÆüÖ Øú™üú ¾Ö •ÖÓŸÖã¯ÖÖÃÖã−Ö ´ÖãŒŸÖ
¸üÖ×Æü»Ö. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸êü ¯ÖÖ Öß ×¯Ö µÖÖÃÖ µÖÖêµÖ †ÃÖÖ¾Öê.
¯Ö×¸üÃÖ¸ü´Ö¬µÖê ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ×¯Ö µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖ Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
×¯Ö µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ •Ö¸ü ÖÓ×›üŸÖ —ÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ¯Öã¸êüÃÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»ÖÖ
−ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ×¯Ö µÖÖ“Öê ¯ÖÖ Öß ¯Öã¸êü¿ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ ÃÖÖšü×¾Ö µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
ŸµÖÖ´Öãôêû ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯ÖÖ Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÖÓ×›üŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÖšü×¾Ö»Öê»Öê ¯ÖÖ Öß †®Ö
×¿Ö•Ö×¾Ö Öê ¾Ö ÆüÖŸÖ ¬Öã Öêú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. †®Ö ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖ“Öß ³ÖÖÓ›üß Ã¾Ö“”û
¾Ö ¬Öã µÖÖú×¸üŸÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ŸÖÖ™ü/ ³ÖÖÓ›üß
¾ÖÖ¯Ö¹ý−Ö —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¬Öã¾Öæ−Ö Ã¾Ö“”û ú¹ý−Ö ¾ÖÖôû¾Öã−Ö Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆü ¾ÖÖ
ÃÖÖšü¾Ö Öãúß“µÖÖ •ÖÖÖß šêü¾ÖÖ¾ÖßŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖÖêŸÖ šêü¾Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖÓ›üµÓÖÖ−ÖÖ ²Öã¸ü¿Öß /
‘ÖãÃÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ¤üUÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖÓ›üß
šêü¾Ö µÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖß Æü¾ÖÖ ÖêôûŸÖß †ÃÖÖ¾Öß.
ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÓ›üß Ø³ÖŸÖß¯ÖÖÃÖã−Ö »ÖÖÓ²Ö šêü¾ÖÖ¾ÖßŸÖ •µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖÓ›üµÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖêú›êü »ÖUÖ ¤êü Öê
ÃÖÖêµÖß“Öê ÆüÖ‡ê »Ô Ö.
“ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖÖ¾Öß. ÃÖÓÖ›ü¯ÖÖ Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ úÖµÖ´Ö
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖ¾Öß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖ Öê ˆ¸ü»Öê»µÖÖ †®ÖÖ“Öß, ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ
µÖÖêµÖ −ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÃŸÖãÓ“Öß µÖÖêË µÖ ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖ¾Ö µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.

vii. Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúÖéÆü Æêü ¾ÖÖµÖÖ •ÖÖ ÖÖ¸êü ¯ÖÖ Öß, Ã¾Ö“”ûŸÖÖÖéÆü, ˆ‘Ö›üß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
†Ö× Ö ³Ö™üêú¯ÖÏÖ Ößê µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖÃÖã−Ö »ÖÖÓ²Ö †ÃÖÖ¾Öê. ‘ÖÖ Öß“Öê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖ‡ê »Ô Ö
†¿ÖÖ ²ÖÖ²Öß Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖ ¯ÖÖÃÖã−Ö úÖôû•Öß¯Öã¾ÖÔú »ÖÖÓ²Ö šêü¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ.
viii. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆü ¾ÖÖÔ ÖÖê»µÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö »ÖÖÓ²Ö ¯ÖÓ¸üŸÖã ÃÖã¸ü×UÖŸÖ ¾Ö ÃÖÆü•ÖÖÃÖÆü•Öß −Öê-†Ö Ö
ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö †¿ÖÖ ×šüúÖ Öß †ÃÖÖ¾Öê.
ix. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖú ÖéÆüÖ“Öß ¸ü“Ö−ÖÖ/´ÖÖÓ›ü Öß †¿Öß †ÃÖÖ¾Öß úß †®Ö ×¿Ö•Ö¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ Øú¾ÖÖ
×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê ¾Öêôûß ³ÖÖ•µÖÖ / ›üÖôûß /ú›ü¬ÖÖ−µÖ ¬ÖãŸÖÖÓ−ÖÖ µÖÖÓ“Öß
‹ú´ÖêúÖÓ¯ÖÖÃÖã−Ö †Ã¾Ö“”ûŸÖÖ / ‘ÖÖ Ö ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖÓ“Öß ¤üUÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß.
Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖ“Ó µÖÖ Ø³ÖŸÖß/”ûŸÖ •Ö×´Ö−Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¾Ö Ã¾Ö“”û †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ. ¾Ö
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ úÖµÖ´Ö šêü¾ÖÖ¾Öß. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖŸÖ •ÖÖôûß, •Öôû´Ö™üêü, ‘ÖÖ Ö ¾Ö
úÖë¤ü™ü¯Ö ÖÖ/¤ü´Ö™ü¯Ö ÖÖ −ÖÃÖÖ¾ÖÖ.
x. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖŸÖß»Ö •Ö×´Ö−Öß“ÖÖ ˆŸÖÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.•Öê Öêú¹ý−Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÆü †®Ö ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖê¯ÖÖÃÖã−Ö »ÖÖÓ²Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ×¤ü¿ÖË»ê ÖÖ
†ÃÖÖ¾ÖÖ. ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ µÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖêŸÖã−Ö —Öã¸üôû, ´ÖãµÖÖÓ ‡. ÃÖÖ¸ü Öê ×Óú™üú †®Ö
×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖß µÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ“Öß ¯Öã¸êü¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öê»Ößê †ÃÖÖ¾Öß.
Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖ“µÖÖ ¤üÖ¸êü-× Ö›üúÖÓ−ÖÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ŸÖÖ¾Ö¤üÖ−Öê †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ. × Ö›üŒµÖÖÓ−ÖÖ
•ÖÖôûµÖÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»µÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ •Öê Öê ú¹ý−Ö ´ÖÖ¿ÖÓÖ“ÖÖ, ×“Ö»Ö™êü, ¯ÖÖ Ö¸êü †¿ÖÖÓ“ÖÖ
¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. †Ö× Ö × Ö›üŒµÖÖ ˆ‘Ö›üµÖÖ šêü¾Öã−Ö ÃÖ¤ü¸ü ÖÖê»ÖßŸÖ Æü¾ÖÖ
ÖêôûŸÖß ¸üÖÆüß»Ö. ¯ÖÖ»Öß †Ö× Ö —Öã¸üôû ÃÖã¬¤üÖ ²ÖÖÆêü¹ý−Ö ÖÖê»ÖßŸÖ µÖê‰ú ¿Öú ÖÖ¸ü
−ÖÖÆüßŸÖ. †®Ö ¬ÖÖ−µÖÖ“Öß ÃÖÖšü¾Ö Öãúß“Öß ¯ÖÖêŸÖß, úÖê¸ü›üµÖÖ •Ö×´Ö×−Ö¯ÖÖÃÖã−Ö £ÖÖê›üµÖÖ
ˆÓ“Öß¾Ö¸ü ´Æü Ö•Öê ¯ÖÖ™ü Øú¾ÖÖ ±úôûµÖÖ Øú¾ÖÖ Ã™Ñü›ü¾Ö¸ü šêü¾Ö µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
xi. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖŸÖ Æü¾ÖÖ ÖêôûŸÖß ¸üÖÆü µÖÖú×¸üŸÖÖ šêü¾Ö µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸êü ¤üÖ¸êü ¾Ö × Ö›üŒµÖÖ
†¿ÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ úß •Öê Öêú¹ý−Ö †ÖÆüÖ¸ü ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖ“µÖÖ ×šüúÖ Öß ¿Öã¬¤ü Æü¾ÖÖ ¾Ö
³Ö¸ü¯Öã¸ü ˆ•Öê›ü µÖê‡»Ô Ö. •Ö¸ü †Ö¤üß“Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖ −ÖÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü Exhaust Fan ÃÖÖ¸ü Öß éú×¡Ö´Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖú
ÖéÆüÖ»ÖÖ —Ö¸üÖê úÖ ÃÖã¬¤üÖ šêü¾ÖŸÖÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê.
xii. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúß ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ µÖÖÓ“µÖÖú×¸üŸÖÖ Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖú ÖéÆüÖŸÖ Ã¾ÖéúŸÖ¤ü¿ÖÔ−Öß Ã£ÖÖ×−Öú
³ÖÖÂÖê´Ö¬µÖê †ÖÆüÖ¸ü ×¿Ö•Ö×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆü ÃÖÖšü¾Ö Öãú“Öß •ÖÖÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
úÖê ÖŸµÖÖ ÖÖêÂ™üß ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ †Ö× Ö úÖê ÖŸµÖÖ ÖÖêÂ™üß ú¹ý −ÖµÖêŸÖ µÖÖ“ÖÖ ±ú»Öú
»ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
xiii. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖú×¸üŸÖÖ µÖÖêµÖ ×šüúÖ Öß ×“Ö´Ö µÖÖ/ ¬Öã¸üÖ›êü/ —Ö¸üÖê úÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. •Öê Öê
ú¹ý−Ö ±úÖê›ü Öß, ¬Öã¸ü µÖÖ»ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖ ÖêÃÖÖšüß •ÖÖÖÖ ×´Öôêû»Ö †Ö× Ö Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆü
ŸÖê»Öú™ü, ×“Öú™ü, ¬Öã¸üú™üü ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ. ¬Öã¸üÖ›üµÖÖŸÖã−Ö ¯ÖÖ»Öß/ ÃÖ¸ü¯Ö™ü ÖÖ¸êü ¯ÖÏÖ Öß
†ÖŸÖ µÖê‰ú ¿Öú ÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ“Öß ¤üUÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß. †®Ö ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖú×¸üŸÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸êü ‡Ó¬Ö−Ö (¸üÖò êú»Ö/•ÖôûÖ¾Öã »ÖÖãú›ü/Lpg ÖòÃÖ/úÖêôûÃÖÖ) ÃÖã¸ü×UÖŸÖ
•ÖÖÖß ÃÖÖšü¾Öã−Ö šêü¾ÖÖ¾Öê. Æêü •¾Ö»Ö−Ö×¿Ö»Ö ¾ÖÃŸÖã †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖôû•Öß¯Öã¾ÖÔú šêü¾Ö µÖÖŸÖ

µÖÖ¾Öê. ¿ÖŒµÖŸÖÖê ¬Öã¸ü×¾Ö¸üÆüßŸÖ “Öã»Öà“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖŸÖ
úÖµÖ´Ö ³Ö¸ü¯Öã¸ü ÃÖãµÖÔ¯ÖÏúÖ¿Ö Øú¾ÖÖ éú×¡Ö´Ö ˆ•Öê›ü †ÃÖÖ¾ÖÖ.
xiv. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖú×¸üŸÖÖ ¸üÖò êú»Ö/ÖòÃÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúß ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ µÖÓÖ−ÖÖ
Ã™üÖê¾Æü/ÖòÃÖ ×ÃÖ»Öê›Óü¸ü ÆüÖŸÖÖôû Öß²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖUÖ Ö ¤êü Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖú
×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖú×¸üŸÖÖ †Öê™üÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. †Öê™üÖ †ÃÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾ÖÖ úß ŸµÖÖ•ÖÖÖß
³Ö¸ü¯Öã¸ü ˆ•Öê›ü ÖêôûŸÖß Æü¾ÖÖ ¾Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ Öß“ÖÖ ×−Ö“Ö¸üÖ ÆüÖê µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
ú“Ö¸üÖ ¾Ö ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ú“Ö¸üÖ ÃÖÖšü×¾Ö µÖÖ“Öß —ÖÖú Ö †ÃÖ»Öê»Öß ú“Ö¸üÖãú›Ó üß
†ÃÖÖ¾Öß.
xv. ×¿ÖUÖ Ö ÆüŒú úÖµÖ¤üÖ (2009) −ÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ˆ¢Ö´Ö ×¿ÖUÖ ÖÖú×¸üŸÖÖ úÖÆüß
×−ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ¿ÖÖôêûú×¸üŸÖÖ ×ú´ÖÖ−Ö 10 ¯ÖÖµÖÖ³ÖãŸÖ
ÃÖæ×¾Ö¬ÖÖ †ÃÖ Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖãŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ†ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÓ ¾ÖÓµÖ¯ÖÖú ÖéÆ ü¾Ö
ÃÖÖšü¾Ö Öãúß“µÖÖ •ÖÖÖê²Ö§üü»Ö ´ÖÖ−Öêú ¾Ö ×−ÖµÖ´Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü“Ö ÃÖ¤ü¸ü †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö Öß ÆüÖê Öê †¯ÖêUÖßŸÖ †ÖÆêü.
i.

ii.

iii.
iv.

1.14 Water Supply ¯ÖÖ Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸êü ¯ÖÖ Öß ×¯Ö µÖÖÃÖ µÖÖêµÖ †ÃÖÖ¾Öê. ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ´Ö¬µÖê
×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ×¯Ö µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖ Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ×¯Ö µÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ •Ö¸ü ÖÓ×›üŸÖ —ÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ¯Öã¸êüÃÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»ÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü
×¯Ö µÖÖ“Öê ¯ÖÖ Öß ¯Öã¸êü¿ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ ÃÖÖšü×¾Ö µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖÖ¾Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû
×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯ÖÖ Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÖÓ×›üŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÖšü×¾Ö»Öê»Öê ¯ÖÖ Öß †®Ö
×¿Ö•Ö×¾Ö Öê ¾Ö ÆüÖŸÖ ¬Öã Öêú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. †®Ö ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖ“Öß ³ÖÖÓ›üß Ã¾Ö“”û
¾Ö ¬Öã µÖÖú×¸üŸÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
×¯Ö µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ µÖÖ“µÖÖ ™üÖúß“Öß ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖ úºþ−Ö ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ
−ÖÖë¤ü šêü¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. •Öê ¯ÖÖ Öß ×¯Ö µÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ −ÖÃÖê»Ö †ÃÖê ¯ÖÖ Öß ±úŒŸÖ
³ÖÖÓ›üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü Ã¾Ö“”ûŸÖêÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. †ÃÖê ¯ÖÖ Öß †®Ö ×¿Ö•Ö×¾Ö µÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖÖšüß úÖêšêüÆüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê‰ú −ÖµÖê.
×¯Ö µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ µÖÖ“Öê −Öôû Æêü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. †Ö× Ö ×ŸÖ£ÖËê ŸÖÃÖÖ ±ú»Öú
»ÖÖ¾Ö µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
¯ÖÖ µÖÖ“Öß “ÖÖ“Ö Öß (¯Ö×¸üUÖ Ö) ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü µÖÖê•Ö−ÖêŸÖß»Ö Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖŸÖ ²ÖÖê†¸ü¾Öê»Ö/ÆüÖŸÖ ¯ÖÓ¯Ö/ −ÖôûÖ“Öê
¯ÖÖ Öß µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü †®Ö ×¿Ö•Ö¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ, ³ÖÖÓ›üß ¬Öã Öê ú×¸üŸÖÖ Øú¾ÖÖ ×¯Ö µÖÖ ú×¸üŸÖÖ
ú¸ü µÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ †ÃÖ ÖÖ-µÖÖ ¯ÖÖ µÖÖ“Öß ¸üÖÃÖÖµÖ×−Öú †Ö× Ö ÃÖãU´Ö •Öî×¾Öú
ŸÖ¯ÖÖÃÖ Öß ÆüÖê Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¯ÖÖ µÖÖ“µÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß “ÖÖ“Ö Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
¯ÖÖ Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ/ †Ö¸üÖê µÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•µÖ ëú¦ü¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖÓ×¡Öú ×¾Ö³ÖÖÖÖú›æü−Ö
ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.

ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ Öß †Ö× Ö ú“Ö-µÖÖ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü
i. ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ Öß ¾Ö ú“Ö-µÖÖ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖ¾Ö µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ
¯Öã¸êü¿µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ ¯Öã¸ü×¾Ö Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ µÖÖ“Öß /ú“Ö-µÖÖ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß •Öê Öê ú¹ý−Ö ŸµÖÖ“µÖÖ´Öãôêû †®Ö Øú¾ÖÖ
×¯Ö µÖÖ“Öê ¯ÖÖ Öß ¯ÖÏ¤ãü×ÂÖŸÖ ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ú“Ö¸üÖ ÃÖÖšü¾Ö Öãúß“Öß •ÖÖÖÖ †¿ÖÖ
×šüúÖ Öß †ÃÖÖ¾Öß ×ú •µÖÖ“µÖÖ´Öãôêû †®Ö ×¿Ö×•Ö×¾Ö µÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †®Ö ¬ÖÖ−µÖ
ÃÖÖšü¾Ö Öãúß“Öß •ÖÖÖÖ Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖ“µÖÖ †ÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ²ÖÖÆê¸üßü»Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸ü
¯ÖÏ¤ãü×ÂÖŸÖ ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ú“Ö¸üÖÓãú›üß»ÖÖ —ÖÖú Ö †ÃÖÖ¾Öê. ú“Ö¸üÖÓãú›üßŸÖß»Ö
ú“Ö·µÖÖ“Öß ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖ¾ÖÖ¾Öß.
ii. ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ü µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖê ÖÖ¸üÖ ú“Ö¸üÖ
Ã¾ÖÓµÖ¯ÖÖúÖéÆüÖŸÖ ‹ ÖÖ¤üµÖÖ ú“Ö-µÖÖ“µÖÖ ™üÖ¯ê Ö»ÖßŸÖ ÃÖÖšü¾ÖÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ
—ÖÖú Ö »ÖÖ¾ÖÖ¾Öê. ÃÖ¤ü¸ü —ÖÖú Ö ÆüÖŸÖ −Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ ˆ‘Ö›ü µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ú“Ö-µÖÖ“ÖÖ ™üÖ¯ê Ö»µÖÖ/²ÖÖ¤ü»µÖÖÓ ¬Öãˆ−ã Ö ¾Ö ˆ−ÆüÖŸÖ ¾ÖÖôû¾Öã−Ö
×−ÖµÖ×´ÖŸÖ Ã¾Ö“”û ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ¤ü¸ü¸üÖ•ê Ö ŸÖß ú“Ö-µÖÖ“Öß ²ÖÖ¤ü»Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖ¯Öã¾Öá
Ã¾Ö“”û êú»Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß.
1.15 †®Ö ¾ÖÖœüü µÖÖ“Öß •ÖÖ:ÖÖ
¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÖêÂÖ Ö †ÖÆüÖ¸ü ÆüÖ ¿ÖÖôûÖ´Ó Ö¬µÖê •Öê¾Ö µÖÖ“µÖÖ ÖÖê»ÖßŸÖ/ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¾Æü¸üÖ›Ó üµÖÖŸÖ
/¾ÖÖÖÔŸÖ/ ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™ü µÖÖŸÖ µÖêŸÖêÖ. †ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸üß
•ÖÖÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ³Ö¸ü¯Öã¸ü ÖêôûŸÖß Æü¾ÖÖ ¾Ö ¯Öã¸êü¿ÖÖ × Ö›üŒµÖÖ †ÃÖ ÖÖ¸üß †ÃÖÖ¾Öß.
× Ö›üŒµÖÖÓ−ÖÖ •ÖÖôûµÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ. µÖÖ ÖÖê»µÖÖ ¤ü¸ü¸üÖ•ê Ö ¿ÖÖôûÖ ÃÖã¹ý ÆüÖê µÖÖ¯Öã¾Öá“Ö
Ã¾Ö“”û ú¸ü µÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ. ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ Ã¾Ö“”û ×šüúÖ Öß †ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸ü µÖÖŸÖ
µÖÖ¾Öê.

