
�ా� JIT పర
టన �ౖ DG, NIA ���య� ప�కటన 

 

ఏ�ి�� 1, 2016 

 

1. �కంద���� �ె��ిన �ధం�ా��, �ా� !ా" # $క% జ'(ం) ఇ�+,�ి-�.ష# ట1ం 

(JIT) 27 మ9:;, 2016 న <=ర? క@ వB;ంCD మ��యF గత 5 �JKల@�ా, NIA 

అPD�ారQల�R పTా# �U) �.సు �X ౖచ��;ంBంCD.  29 మ9:; న ]ారQ పTా# �U) 

ల^ ��రం జ����న ప�Cే`ాab సంద��cంdeరQ మ��యF ]ా���  fవ�]ాదుల@ dgరబijన 

మ��యF Ce��న సkలం ఇం�ా ఎ�m%ంట: జ����న ప�Cే`ాల@ చూపడం జ����ంCD.  

ఇకగ: �ింp ]ాq�eab ల9క@%నb dJటr, అతab చం�ని dJటr మ��యF SP 

స�,నu: �ింp $క% SUV ]ాహ�eab అపహ��ంBన ప�Cే`ాలa కyie ]ారQ 

సంద��cంdeరQ.  fవ�]ాదుల@ ]ాijన రz) ను కyie JIT క@ చూపటం జ����ంCD.  

�{ండ| Cే`ాలల^ అనుస��సు" నb ��ా మ9ణ~క చట-  �Peనం ల^ ఇ� <=గం.  
 

2. పTా# �U) ల^ 2 జనవ�� 2016 న జ{ౖ�-ఏ-మహమ�� ��� ద�లం �R జ����న 

fవ�]ాద Ceij �Xౖ �deరణ గF��ంB JIT క@ NIA �వ��ంBంCD.  Cea�  బదుల@�ా, 

�ా� !ా" # ల^ C�a�X ౖ జ���ిన �deరణ ఫ��eలను NIA �R �ా� !ా" # JIT 

పంచు�UంCD.  JIT అభ�ర�న �X,ౖ �� �-  మ9ర-ం ���� రQ�� , MLRs, CDRs, DNA 

���� రQ��  మ��యF ��ర ��ా ంతమFల^ Cొ��� న వసు" వ�ల పట�-క $క% దు� వప��Bన 

ప�త�లను NIA ]ా���  అంCDంBంCD.  ప�సు" త చట-  aభందనల@ మ��యF ఇదu�� 

మధ� అం��క��ంచబijన సూచన aభందనలను అనుస��ంB SP స�,నu: �ింp, 

]ా�� వంట మa�ి, �ాజ.� వర� మ��యF ��ంతమంCD ఇతర !ా�లను 

కలవట=a�  �ా� !ా" # JIT క@ అవ�ాశం క��ంdeరQ.  �ా� !ా" # ల^a CrPC �X�# 

188 aభంధనల ప��ారం �ా� !ా" # బయట జ����న �షయ9లల^ అనుమ ంచబi ే

!ా¡¢�లను, అక%డ ��� �£క@�ష# ల^ ]ాడiea�  చట- పరం�ా అవ�ాశం  

�¤ ంCేందుక@, �£క��సు" �ebమa JIT మనక@ d�ెా�రQ. 

 



౩. JeM ల^a �ీaయ: �eయక@ల ]ా(� !ాంప��¨ మ��యF హతమ9ర;బడ© 
fవ�]ాCD �e�ి: హª�£¨# త�« DNA !ాం�ి� NIA �U��ంCD.  �ా� !ా" # క@ అంతక@ 
మFందు పంపబడ©  ల¬ట: �J�.ట�� ల^ d�ెి�నటr« �ా fవ�]ాదుల నుంij పటr- బడ©  
ఆయFPeల@ మ��యF మందుగFండ| !ామ9నుల�R సq అ��క వసు" వ�లను 
దు� �క��ంచవల�ింCD�ా JIT ను �Uరటం జ����ంCD.  నల@గFరQ fవ�]ాదుల గF��"ంప� 
�వ�ాల@ మ��యF ]ా�� BరQ�eమ9ల@ JIT �R NIA పంచు�UంCD మ��యF ]ాట�a 
a�ా� ��ంచ వల�ింCD�ా ]ా��a �U��ంCD.  ఈ Ceij�  క@ట� పabన JeM �eయక@లక@ 
మ��యF fవ�]ాదులక@ సలq సూచనల@ ఇB; సులభతరం dే�ని qండ« : క@ 
వ� �.కం�ా ఖB;త°±²న !ా¡¢�లను NIA JIT క@ ఇB;ంCD.   

 

4. JIT �R ఈ మFఖ9మF´, అ�µ�న�త ఆPeరమF�ా పరస�రం �ా అం��క��ంచబijన 
ట:�¶ ఆ· ��ఫ�{#¨ క@ అనుగFణం�ా జ����ంCD.  తమ ప¸��" సహ�ా�ాab q� 
ఇసూ" , తమక@ అంCDన LR ను అమల@ d!ేా" మa JIT ]ా�ాu నం d�ేింCD.   
 

5. పTా# �U) ఎట=¹ �Xౖ �deరణ ను మFందుక@ fసుక@]+º»« ందుక@ NIA అPD�ారQల 
ట1ం కyie �ా� !ా" # పర�ట�సు" ందa �ా� !ా" # JIT సూBంచటం జ����ంCD.   
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