´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾ÖªãŸÖË ×¾ÖŸÖ¸üÖ Óú¯ÖÖß ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ
ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•ÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ Îú. 07 / 2016
×¾ÖªãŸÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †ÖÏÖµÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾ÖªãŸÖË ×¾ÖŸÖ¸üÖ Óú¯ÖÖß ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ“µÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔúÖêŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ˆ¯Öëú¦ÖÓú×¸üŸÖÖ ˆ¯Öëú¦ü ÃÖÆüÖµµÖú ¯Ö¤êü ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ ³Ö¸üŸÖß«üÖ¸ê
3 (ŸÖßÖ) ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ Óú¡ÖÖ™üß úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ³Ö¸üÖêú×¸üŸÖÖ úÖµÖÔÖ´Ö †Ö×Ö ¯ÖÖ¡Ö †¿ÖÖ ‡“”ãûú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›æüÖ
×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ‘ÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸üÖ
¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö ü

†.•ÖÖ

†.•Ö

ˆ¯Öëú¤ü ÃÖÆüÖµµÖ

244

281

™üß¯Ö : 1)

2)

3)
4)
5)

6)

×¾Ö.•ÖÖ
(†)
93

³Ö.•Ö.
(²Ö)
38

³Ö.•Ö.
(ú)
68

³Ö.•Ö.
(›ü)
51

×¾Ö.´ÖÖ.¯ÖÏ.
29

‡.´ÖÖ.¾Ö. Öã»ÖÖ ‹æúÖ
360

1378 2542

¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú. 82/2001/´ÖÃÖê†Ö/¯ÖÏÎú415/úÖ-2, ×¤üÖÖÓú 25/05/2001 ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üßÖãÃÖÖ¸ü
´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß 30 ™üŒêú †Ö¸üÖÖ ¸üÖÆüß»Ö. (´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß †•ÖÔ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ˆ®ÖŸÖ ¾Ö
¯ÖÏÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÖÖÓú 01/04/2016 ÖÓŸÖ¸ü“Öê Øú¾ÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ ¾Öî¬Ö †ÃÖ»Öê»Öê ÖÖòÖ
×Îú´Öß»Öê†¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.)
†¯ÖÓÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔÃÖÖšüß ‹ú ¯ÖÖµÖ ²ÖÖ×¬ÖŸÖ (OL), ÁÖ¾ÖÖ¿ÖŒŸÖßŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖ (HH), µÖÖú×¸üŸÖÖ ‹æúÖ 3 ™üŒêú †Ö¸üÖÖ
¸üÖÆüß»Ö. †¯ÖÓÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸Öü•Ö¾Öôû †¯ÖÓÖŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 40 ™üŒµÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ÖÃÖ»µÖÖ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ
¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú úÖÙ´Öú ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ³ÖÖÂÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü Ö¾Öß ×¤ü»»Öß Îú. 36035/3/2004 ‡Ô‹ÃÖ™üß™üß(†Ö¸ü‡Ô‹ÃÖ),
×¤ü.29/12/2005 ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öê×›üú»Ö ²ÖÖê›üÖÔ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬ÖæÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö
Îú.†¯ÖÓÖ-2002/ ¯ÖÏ.Îú.331/ÃÖã¬ÖÖ¸ü-3, ×¤ü. 07/06/2006 †ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
´ÖÖ•Öß ÃÖî×ÖúÖÓÃÖÖšüß 15 ™üŒêú †Ö¸üÖÖ ¸üÖÆüß»Ö. ´ÖÖ•Öß ÃÖî×Öú †ÃÖÖÖ·µÖÖÓÖß ×•Ö»ÆüÖ ÃÖî×Öú ú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ µÖÖÓ“µÖÖú›êü ÖÖ¾Ö ÖÖë¤üÖß êú»Öê»Öß †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †¿ÖÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×ÖúÖÓÖß“Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸üÖ¾ÖêŸÖ †µÖ£ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †•ÖÔ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú. µÖÖµÖ¯ÖÏ-1009/¯ÖÏ.Îú.202/09/16-†, ×¤üÖÖÓú 27/10/2009 ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üßÖãÃÖÖ¸ü
¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖ ¾µÖŒŸÖß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ 5 ™üŒêú ¾Ö ³ÖæÓú¯ÖÖÏÃŸÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ 2 ™üŒêú
†Ö¸üÖÖ ¸üÖ×Æü»Ö.
ŸÖ¤Ëü£ÖÔ ´ÖÓ›üôû †£Ö¾ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸üÖ/´ÖÆüÖ¯ÖÖ¸êüÂÖÖ/´ÖÆüÖ×ÖÙ´ÖŸÖß Óú¯ÖÖß´Ö¬µÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß×¸üŸµÖÖ ×¿ÖúÖ‰ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öáú×¸üŸÖÖ 10 ™üŒêú ¯Ö¤êü ¸üÖÖß¾Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß
ŸÖ¤Ëü£ÖÔ ´ÖÓ›üôû †£Ö¾ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸üÖ/´ÖÆüÖ¯ÖÖ¸êüÂÖÖ/´ÖÆüÖ×ÖÙ´ÖŸÖß Óú¯ÖÖß´Ö¬µÖê ×¿ÖúÖ‰ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß×¸üŸµÖÖ
¯ÖãÖÔ êú»Öê»Öê †ÖÆê †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ µÖÖ ¸üÖÖß¾Ö ¯Ö¤üÖÓú×¸üŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
†ŸµÖã““Ö ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¬ÖÖ¸üú ÖêôûÖ›æÓüÃÖÖšüß 5 ™üŒêú †Ö¸üÖÖ ¸üÖÆüß»Ö. ÖêôûÖ›æÓü“Öß úÖ´Ö×Ö¸üß×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖ Îú. ¸üÖÎúß¬ÖÖê-2002/¯ÖÏ.Îú.68/ÎúßµÖãÃÖê-2, ×¤üÖÖÓú 30 ‹×¯ÖÏ»Ö, 2005 “Öê ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü - ²Ö µÖê£Öê ×¤ü»Öê»µÖÖ
¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, Îúß›üÖ ¾Ö µÖã¾Öú ÃÖê¾ÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê µÖÖÓÖß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ
êú»Öê»Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ.

7)

8)

´Ö×Æü»ÖÖ, ´ÖÖ•Öß ÃÖî×Öú, ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖ, ³ÖæÓú¯ÖÖÏÃŸÖ, †¯ÖÓÖ ¾Ö ×¿ÖúÖ‰ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öá µÖÖÓ“ÖêÃÖÖšüß †Ö¸üÖÖ Æêü
ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ †Ö¸üÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü Æêü ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ †Öã¿ÖêÂÖ ×ÖÆüÖµÖ
†Ö¸üÖÖÖÖÖ»Öß ˆ¤üÖ. †.•ÖÖ., †.•Ö., ×¾Ö.•ÖÖ. (†), ³Ö.•Ö.(²Ö), ³Ö.•Ö.(ú), ³Ö.•Ö.(›ü), ×¾Ö.´ÖÖ.¯ÖÏ., ‡.´ÖÖ.¾Ö. ¾Ö
Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖÓ¾Ö¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß´Ö¬µÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÔ×ÖÆüÖµÖ ¯Ö¤üÃÖÓµÖÖ ú´Öß, •ÖÖÃŸÖ †£Ö¾ÖÖ ¸ü§ü ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü,
†Ö¸üÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¤üÃÖÓµÖêŸÖ/†Ö¸üÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¾ÖêÖôûÖ Öã»ÖÖÃÖÖ
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß«üÖ¸êü ¾ÖÖ †µÖ ´ÖÖÖÖÔÖê ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

¾ÖêŸÖÖ ü
ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ Óú¡ÖÖ™üß úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ú¸üßŸÖÖ ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÆüÖ ¾ÖêŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö :
1)
¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÂÖÔ
‹æúÖ ¾ÖêŸÖÖ ¹ý¯ÖµÖê 9,000/2)
×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ
‹æúÖ ¾ÖêŸÖÖ ¹ý¯ÖµÖê 10,000/3)
ŸÖéŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ
‹æúÖ ¾ÖêŸÖÖ ¹ý¯ÖµÖê 11,000/×™ü¯Ö : ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¾ÖêŸÖÖÖŸÖæÖ ³Ö×¾ÖÂµÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü ×Ö¬Öß, †ÖµÖú¸ü, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ¾Ö•ÖÖ¾Ö™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

×¤üÖÖÓú 20/08/2016 ¸üÖê•Öß ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ
1)
2)

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¾Ö ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ ´ÖÓ›üôû (‹´Ö.‹ÃÖ.²Öß.‹ÃÖ.‹“Ö.‹ÃÖ.‡Ô) µÖÖÓ“Öê 10+2 ²ÖÓ¬ÖÖ´Ö¬Öß»Ö
´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸üßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö Øú¾ÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö ¯Ö×¸üÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ .

†ÖîªÖê×Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖšüµÖÎú´Ö ¯ÖæÖÔ êú»µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖÂ™üÒßµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, Ö¾Öß ×¤ü»»Öß, µÖÖÓÖß
¾Öß•ÖŸÖÓ¡Öß / ŸÖÖ¸üŸÖÓ¡Öß †£Ö¾ÖÖ ÃÖë™ü¸ü †Öò±ú ‹ŒÃÖ»ÖÃÖ (‡»ÖêŒ™üÒßú»Ö ÃÖêŒ™ü¸ü) ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÃÖÖšüß ×¤ü»Öê»Öê ¸üÖÂ™üÒßµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †£Ö¾ÖÖ ¤üÖêÖ (2) ¾ÖÂÖì ¯Ö¤ü×¾ÖúÖ (¾Öß•ÖŸÖÓ¡Öß/ŸÖÖ¸üŸÖÓ¡Öß) †Ö×Ö ×¿ÖúÖ‰ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 1961
†¾ÖµÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖúÖ‰ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¾Öß•ÖŸÖÓ¡Öß/ŸÖÖ¸üŸÖÓ¡Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö †£Ö¾ÖÖ ÃÖë™ü¸ü †Öò±ú ‹ŒÃÖ»ÖÃÖ
(‡Ô»ÖêŒ™ÒËüßú»Ö ÃÖêŒ™ü¸ü) ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, (‹ÖÃÖß™üß¾Æüß™üß) Ö¾Öß ×¤ü»»Ößú›æüÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö.

™üß¯Ö : ‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.¯Ö×¸üÖê´Ö¬µÖê ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú.

×¤üÖÖÓú : 20/08/2016 ¸üÖê•Öß †Ö¾Ö¿µÖú †Öã³Ö¾Ö
×¿ÖúÖ‰ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1961 †¾ÖµÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖúÖ‰ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾Öß•ÖŸÖÓ¡Öß/ŸÖÖ¸üŸÖÓ¡Öß
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö †£Ö¾ÖÖ ‡Ô»ÖêŒ™Òüßú»Ö ÃÖêŒ™ü¸ü ´Ö¬Öß»Ö ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö.
×™ü¯Ö : 1)
2)

•Ö¸ü ŸÖ¤ü£ÖÔ ´ÖÓ›üôû / ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸üÖ/´ÖÆüÖ¯ÖÖ¸êüÂÖÖ/´ÖÆüÖ×ÖÙ´ÖŸÖß Óú¯ÖÖß´Ö¬µÖê ×¿ÖúÖ‰ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖãÖÔ êú»Öê»Öê
†ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †Öã³Ö¾Ö ´ÆüÖãÖ ÖÏÖÊ ¬Ö¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
ŸÖÃÖê“Ö, ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ü ŸÖ¤ü£ÖÔ ´ÖÓ›üôû / ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸üÖ/´ÖÆüÖ¯ÖÖ¸êüÂÖÖ/´ÖÆüÖ×ÖÙ´ÖŸÖß Óú¯ÖÖß ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖß
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖãÖÔ êú»Öê»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü¾µÖÖ¯Öß
(Overlapping) ÖÃÖÖ¾ÖÖ.

×¤üÖÖÓú 20/08/2016 ¸üÖê•Öß ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ : ×ú´ÖÖÖ 18 ¾ÖÂÖì ¯ÖãÖÔ ¾Ö ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì †ÃÖÖ¾Öê.
¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êüú×¸üŸÖÖ ‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öß / ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê»Öß •Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ ÖÏÖÊ ¬Ö¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
™üß¯Ö : 1)
2)

´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓÃÖÖšüß ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 5 ¾ÖÂÖì ×¿Ö×£Ö»ÖÖ´Ö ¸üÖÆüß»Ö.
†¯ÖÓÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÓüÖú×¸üŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 10 ¾ÖÂÖÖÕÖß ×¿Ö×£Ö»ÖÖ´Öú ¸üÖÆüß»Ö.

3)
4)
5)

ŸÖ¤ü£ÖÔ ´ÖÓ›üôû / ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸üÖ/´ÖÆüÖ¯ÖÖ¸êüÂÖÖ/´ÖÆüÖ×ÖÙ´ÖŸÖß Óú¯ÖÖß´Ö¬µÖê ×¿ÖúÖ‰ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß×¸üŸµÖÖ ¯ÖãÖÔ
êú»Öê»µÖÖ ×¿ÖúÖ‰ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ‡ŸÖúß ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ×¿Ö×£Ö»ÖÖ´Ö ¸üÖÆüß»Ö.
´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸üÖ Óú¯ÖÖßŸÖß»Ö ¯ÖÖ¡Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÃÖÖšüß ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êü“Öß †™ü »ÖÖÖæ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
´ÖÖ•Öß ÃÖî×ÖúÖÃÖÖšüß ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ Æüß 45 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ¸üÖÆüß»Ö.

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †™üß :1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß´Ö¬µÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÔ×ÖÆüÖµÖ ¯Ö¤üÃÖÓµÖÖ ú´Öß, •ÖÖÃŸÖ †£Ö¾ÖÖ ¸ü§ü ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü.
†Ö¸üÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¤üÃÖÓµÖêŸÖ/†Ö¸üÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¾ÖêÖôûÖ Öã»ÖÖÃÖÖ
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß«üÖ¸êü ¾ÖÖ †µÖ ´ÖÖÖÖÔÖê ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. û ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬Öß»Ö úÖ´Ö×Ö¸üß, ×¸üŒŸÖ
¯Ö¤üÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ˆ¯Öëú¦ü ÃÖÆüÖµÖú ´ÆüÖæÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ Óú¡ÖÖ™üß úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¯ÖãÖÔ
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÓ¡Ö“ÖÖ»Öú µÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü Óú¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖê¾Öê´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖß»Ö Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß“Ö †•ÖÔ
ú¸üÖ¾ÖÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß, †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß, ×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß, ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß, ×¾Ö¿ÖêÂÖ
´ÖÖÖÖÃÖ¯ÖÏ¾ÖÖÔ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ µÖÖÃÖÖšüß †Ö¸üÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2001 (ÃÖÖ 2004 “µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö
Îú. 08) ÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¤üÖÖÓú 29/01/2004 ¯ÖÖÃÖæÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ±úŒŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß µÖÖÓÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
•ÖÖŸÖß ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ´ÆüÖ•Öê ×¾Ö.•ÖÖ. (†), ³Ö.•Ö.(²Ö), ³Ö.•Ö.(ú), ³Ö.•Ö.(›ü), ×¾Ö.´ÖÖ.¯ÖÏ., ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ µÖÖÖÖ
ˆ®ÖŸÖ/¯ÖÏÖŸÖ Ö™üÖ“Öê (×Îú×´Ö»Öê†¸ü) ŸÖŸ¾Ö »ÖÖÖæ êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß •ÖÖŸÖ ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ Ö™üÖŸÖ
´ÖÖê›üŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÖÖÓú 01/04/2016 ÖÓŸÖ¸ü“Öê Øú¾ÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ ¾Öî¬Ö †ÃÖ»Öê»Öê ÖÖòÖ ×Îú´Öß»Öê†¸ü
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¤üÖÖ»µÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö •ÖÖŸÖ ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ¾Öî¬Ö šü¸ü×¾Ö»Öê»Öê “•ÖÖŸÖß
¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö” ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú. ²ÖßÃÖßÃÖß-2011/¯ÖÏ.Îú.1064/2011/
16-²Ö, ×¤üÖÖÓú 12/12/2011 ÖãÃÖÖ¸ü •ÖÖŸÖß ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×´ÖôûÖêú×¸üŸÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ
†Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê ¤üÃŸÖÖ‹ê¾Ö•Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ“Öß ¯ÖÖêÆüÖê“Ö êú»µÖÖÖÓŸÖ¸“Öü ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
•ÖÖŸÖß ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê Æüß ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¸üÖÆüß»Ö.
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢Öê¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü Æüß Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö.
¿ÖÖÃÖúßµÖ / ×Ö´Ö¿ÖÖÃÖúßµÖ / ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ¾Öß•Ö Óú¯ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ / µÖÖêµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ÃÖÓ´ÖŸÖß“µÖÖ †×¬ÖÖ ¸üÖÆæüÖ †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ. †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá“µÖÖ Óú¯ÖÖß“µÖÖ / ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖê¾Öê“Öß úÖêÖŸÖßÆüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×ÃÖ¾Æüß»Ö (Declaration of Small Family) †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, 2005 †ÓŸÖÖÔŸÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»µÖÖ ”ûÖê™êü
ãú™ãÓü²Ö ¾µÖÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖê›üÖê Æüß ‹ú †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †ÖÆêü.

†•ÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ :
1)

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÖÖúÖ¾Ö¸ü ‹ú×¡ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö×¸üÖêÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»ÖÖ
Ö´ÖãÖÖ †•ÖÔ ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß http//www.mahadiscom.in µÖÖ ÃÖÓêúŸÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß
†ÖÆêü. ‡“”ãûú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †•ÖÔ Óú¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖÓêúŸÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¹ýÖ ›üÖ‰úÖ»ÖÖê›ü ú¹ý ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ÖÖ»Öß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»µÖÖ
Ø»Öú¾Ö¸ü †ÖòÖ »ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ³Ö¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖæ“ÖÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.

2)

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ³Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. µÖÖú×¸üŸÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê Ã¾Ö:ŸÖÖÓ“ÖÖ ‡Ô-´Öê»Ö †ÖµÖ.›üß
†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ Ö´Öæ¤ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Ö ¾Ö Ã¾ÖÖÖ¸üß ÃòúÖ ú¹ýÖ †•ÖÖÔ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü
êú»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖß †¯Ö»ÖÖê›ü ú¸üÖê ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÖÆêü. †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ•Ö¾Öôû Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ±úÖê™üÖê

(¹Óý¤üß 3.5ÃÖê.´Öß xˆÓ“Öß 4.5 ÃÖê.´Öß) ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ‡Ô´Öê»Ö †ÖµÖ›üß †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ
†ÖúÖ¸üÖŸÖß»Ö ±úÖê™üÖê ¾Ö Ã¾ÖÖÖ¸üß ÃòúÖ ú¹ýÖ †¯Ö»ÖÖê›ü ú¸üÖ¾Öß. µÖÖú×¸üŸÖÖ ‹úÖ ¯ÖÖÓœü·µÖÖ Ã¾Ö“”û úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ
†ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ±úÖê™üÖê ×“Öú™ü¾ÖÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÖúÖ¸üÖ´Ö¬µÖê úÖóµÖÖ ¿ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¯ÖêÖÖê “ÖÖîúÖêÖÖŸÖ Ã¾ÖÖÖ¸üß ú¸üÖ¾Öß.
±úÖê™üÖê¾Ö¸ü Ã¾ÖÖÖ¸üß ú¹ý ÖµÖê †£Ö¾ÖÖ ±úÖê™üÖê ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ (Attested) ú¹ý ÖµÖê. ¾Ö¸üß»Ö ÃÖæ“ÖÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ±úÖê™üÖê
úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ ×“Öú™ü¾ÖÖ¾ÖÖ, Ã™òü¯Ö»Ö †£Ö¾ÖÖ ×¯ÖØÖÖ ú¹ý ÖµÖê. ±úŒŸÖ ±úÖê™üÖê ÃòúÖ¸ü¾Ö¸ü šêü¾ÖæÖ £Öê™ ÃòúÖ
ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ±úÖê™üÖê ¾Ö Ã¾ÖÖÖ¸üß“Öß ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ‡´Öê•Ö ÃòúÖ ú¹ýÖ jpg ±úÖò´Öì™ü´Ö¬µÖê ÃÖÓÖÖúÖ¾Ö¸ü
¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ±úÖ‡Ô»ÃÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê •ÖŸÖÖ (Save) ú¸üÖ¾Öß. ±úÖê™üÖê ¾Ö Ã¾ÖÖÖ¸üß“Öß ¤üÖêÆüß“Öß ×´ÖôæûÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ‡´Öê•Ö
50 Kb ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃòúÖ¸ü“Öê dip resolution, no.of colours, etc. «üÖ¸êü ÃòúØÖÖ“µÖÖ
¾Öêôûß Setting Adjust ú¸üÖ¾Öê. ÖÖ»Öß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»µÖÖ Ø»Öú¾Ö¸ü ±úÖê™üÖê ¾Ö Ã¾ÖÖÖ¸üß (ÃÖÆüß) †¯Ö»ÖÖê›ü

ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÃÖæ“ÖÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.

(Guidelines for
uploading the Photograph and Signature are available on the link below.)

3)

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ÖÖ»Öß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¾Öê¤üÖ ¿Öã»ú †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ / †Öò±ú »ÖÖ‡ÔÖ (On-line /Off-line)
¯Ö¬¤üŸÖßÖê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü †Ö¾Öê¤üÖ ¿Öã»ú Æêü “ÖÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ” ¸üÖÆüß»Ö ¾Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ŸÖê ¯Ö¸üŸÖ
êú»Öê •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. †¯ÖÓÖ †Ö×Ö ´ÖÖ•Öß ÃÖî×Öú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú×¸üŸÖÖ ÃÖ¤ü¸ü †Ö¾Öê¤üÖ ¿Öã»ú ³Ö¸üµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖæ™ü
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ : ¹ý. 400/´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ˆ´Öêü¤ü¾ÖÖ¸ü
: ¹ý. 200/-

4)

×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ Óú¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ×¤üÖÖÓú 01/08/2016 ¯ÖÖÃÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
¸üÖÆüŸÖß»Ö. ÃÖ¤ü¸ü †ÖòÖ »ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ³Ö¸üµÖÖ“Öß †ÓŸÖß´Ö ŸÖÖ¸üßÖ 20/08/2016 (23:59 ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ) ¸üÖÆüß»Ö.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öê ±úŒŸÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ³Ö¸ü»Öê»Öê †•ÖÔ“Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖß»Ö. †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü êú»Öê»Öê †•ÖÔ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.
†•ÖÖÔ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ²ÖÖ²Öß / ×¾Ö¾Ö¸üÖê“Ö ÖÏÖÊ ¬Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß /
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Öê ÖÏÖÊ ¬Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ˆ¯Ö ëú¦ü ÃÖÆüÖµµÖú ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ŸÖÖÓ×¡Öú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß“Öß ºþ¯Ö¸êüÂÖÖ, ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Öú,
¯Ö¸üßÖÖ ëú¦ü ¾Ö ²Öîšüú Îú´ÖÖÓú ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Óú¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖÓêúŸÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ü (Website) ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
¸üÖÆüß»Ö.
×•Ö»ÆüÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾Ö Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ÖÖ¾Ö ÖÖë¤üÖß êú»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏ ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ÃÖÖÖÖÓÓ×úŸÖ
êú»Öê»Öß ¯ÖÏŸÖ Óú¯ÖÖßÖê ´ÖÖÖÖß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öß.
†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ÃÖŸµÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú
úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ •ÖÃÖê úß ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ, ¾ÖµÖ ŸÖÃÖê“Ö •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ, •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö, ÖÖòÖ
×Îú×´Ö»Öê†¸ü ¤üÖÖ»ÖÖ, ¾ÖîªúßµÖ ¤üÖÖ»ÖÖ, ÖêôûÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê, ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖÖ“ÖÖ ¾Ö ³ÖæÓú¯ÖÖÏÃŸÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ ¯ÖÏŸÖß •ÖÖê›ãüÖ ×ÃÖÂ™´Ö •ÖÖ¸êü™êü›ü †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ Óú¯ÖÖßÖê ´ÖÖÖÖß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ´ÖÖÖÖß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ“Öß ”ûÖÖÖß Öê´ÖÖãú ¤êüµÖÖ¯Öã¾Öá †£Ö¾ÖÖ
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
†•ÖÖÔ´Ö¬µÖê êú»Öê»ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓŸÖß»Ö ¤üÖ¾ÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ±ú¸üú †ÖœüôæûÖ †Ö»µÖÖÃÖ
†•ÖÖÔ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖê™üß ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †•ÖÖÔ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö úÖÖ¤üÖê¯Ö¡Öß ¯Öã¸üÖ¾Öê ÃÖÖ¤ü¸ü
úºþ Ö ¿Öú»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
¿ÖÖÃÖúßµÖ / ×Ö´Ö¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû, ‡ŸÖ¸ü ¾Öß•Ö Óú¯ÖÖß´Ö¬Öß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê †•ÖÔ ŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖßÖê ³Ö¸üÖ¾Öê ¾Ö †¿ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß“Öß ¯ÖÏŸÖ ´ÖÖÖÖß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖ¾Öß.
Óú¯ÖÖßÖê †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ×ÃÖÃ™ü´Ö •ÖÖ¸êü™êü›ü †•ÖÖÔ“Öß ´ÖÖÖÖß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †ÖÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ,
¾ÖµÖ, •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ, •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö, †¯ÖÓÖŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ŸÖÃÖê“Ö ÖÖòÖ ×Îú´Öß»Öê†¸ü ÃÖÙ™ü×±úêú™ü
‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ ¯ÖÏŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏŸÖß ëú¦ü /
¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖ“Öê ¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ¯ÖÖêÂ™ü´ÖÖÃŸÖ¸ü, ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú ¾Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ¾Ö ÃÖÖ´Ö
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß“Ö ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ êú»Öê»µÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ.

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

×Ö¾Ö›ü ¯Ö¬¤üŸÖß :
1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)

†•ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß (Objective Type) †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ŸÖÖÓ×¡Öú Ö´ÖŸÖÖ
“ÖÖ“ÖÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü “ÖÖ“ÖÖß Æüß ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß ×ú´ÖÖÖ †ÆÔüŸÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖµÖ–ÖÖÖ ¾Ö
¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ·µÖÖ –ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¸üÖÆüß»Ö. ¯Ö¸üßÖê“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö ´Ö¸üÖšüß ¸üÖÆüß»Ö.
•µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß µÖÖêµÖŸÖß †Ö¾Öê¤üÖ ¿Öã»ú •Ö´ÖÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ŸÖÖÓ×¡Öú Ö´ÖŸÖÖ
“ÖÖ“ÖÖßú×¸üŸÖÖ ²ÖÖê»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ“Öß ”ûÖÖÖß †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ŸÖÖÓ×¡Öú Ö´ÖŸÖÖ
“ÖÖ“ÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß êú»Öß •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ †•ÖÖÔ“Öß ”ûÖÖÖß Öê´ÖÖãúß¯Öã¾Öá
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÖÔ´Ö¬µÖê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖéÂ™ü¶ü£ÖÔ µÖÖêµÖŸÖê ¤üÃŸÖÖ‹ê¾Ö•Ö •Ö´ÖÖ ú¸üÖê Æüß
ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¸üÖÆüß»Ö, †µÖ£ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ŸÖÖÓ×¡Öú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖßú×¸üŸÖÖ ²ÖÖê»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß µÖÖ¤üß Óú¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü
www.mahadiscom.in ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ŸÖÖÓ×¡Öú Ö´ÖŸÖÖ
“ÖÖ“ÖÖßú×¸üŸÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê †Ö¾Öê¤üÖ¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß Óú¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¹ýÖ
†Ö¾Öê¤Ö ¯Ö¡Ö ›üÖ‰úÖ»ÖÖê›ü ú¹ýÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ŸÖÖÓ×¡Öú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ´ÖÖÆêü ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü /†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2016 ´Ö¬µÖê †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß, †úÖê»ÖÖ, “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü, ÖÖë×¤üµÖÖ,
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ, •ÖôûÖÖÓ¾Ö, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü, »ÖÖŸÖæ¸ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ˆ¯ÖÖÖ¸ü, ÖÖÖ¯Öæ¸ü, ÖÖ×¿Öú, ¯ÖãÖê, ¸üŸÖÖ×Ö¸üß
†Ö×Ö ÖÖÓ¤êü›ü ‡. ×šüúÖÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ŸÖÖÓ×¡Öú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ“ÖÖß
ëú¦üÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. “ÖÖ“ÖÖß ëú¦ü úÖµÖÖÔ¾ÖßŸÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÖÖë¤üÖß
—ÖÖ»Öê»Öê ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê “ÖÖ“ÖÖß ëú¦ü úÖµÖÖÔ¾ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ “ÖÖ“ÖÖß ëú¦üÖ“Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê “ÖÖ“ÖÖß ëú¦üÖ“µÖÖ Ö´ÖŸÖê¯ÖêÖÖ †×¬Öú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÖÖë¤üÖß —ÖÖ»µÖÖÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü Ö×•Öú“µÖÖ
“ÖÖ“ÖÖß ëú¦üÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. “ÖÖ“ÖÖß ëú¦üÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ´ÖÖÖÖß ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»Öß
•ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ “ÖÖ“ÖÖßú×¸üŸÖÖ Ã¾ÖÖ“ÖÖÔÖê µÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. µÖÖú×¸üŸÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ
Ö“ÖÖÔ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖãŸÖá ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
¯Ö¤üÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖÓµÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ŸÖÖÓ×¡Öú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß´Ö¬Öß»Ö
ÖãÖ¾Ö¢Öê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ‹ú×¡ÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÃÖæ“Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü“Öß ×Ö¾Ö›üÃÖæ“Öß Óú¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖÓêúŸÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ü
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßú×¸üŸÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
×Ö¾Ö›ÃÖæ“Öß ²ÖÖ×¾ÖŸÖÖÖÖ •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öê ‹ú¡Ö¯ÖÖê ×´Öôû×¾Ö»Öê»Öê ÖãÖ ÃÖ´ÖÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö
´Ö.¸üÖ.×¾Ö.´ÖÓ›üôûÖ“Öê / ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸üÖ Óú¯ÖÖß“Öê †ò¯ÖÏÓê×™üÃÖ×¿Ö¯Ö ¯ÖæÖÔ êú»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¤üÖêÖ
Øú¾ÖÖ †×¬Öú ²Ö×ÆüÃ£Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öê ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤üÖêÖ Øú¾ÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öâ“Öê ‹æúÖ ÖãÖ ÃÖ´ÖÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö
ŸÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß •Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö •µÖêÂšüŸÖÖ Îú´Ö šü¸ü× ¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ×ÃÖÃ™ü´Ö •ÖÖ¸êü™êü›ü †•ÖÖÔ´Ö¬µÖê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¿ÖîÖ×Öú
†ÆÔüŸÖÖ, ¾ÖµÖ, •ÖÖŸÖ, ˆ®ÖŸÖ-¯ÖÏÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ ÖÃÖÖê, ÖêôûÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏÖ×¾ÖµÖ, ¿ÖÖ×¸ü×¸üú ²ÖÖ×¬ÖŸÖ /
¾µÖÓÖŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×ÃÖ¨ü ú¸üÖê Æêü ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¸üÖ×Æü»Ö. µÖÖ¯Öîúß úÖêÖŸÖßÆüß
²ÖÖ²Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×ÃÖ¨ü ú¹ý Ö ¿Öú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü ¾Ö †Öã¿ÖêÂÖÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê Óú¯ÖÖß“µÖÖ úÖµÖÔÖê¡ÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ×šüúÖÖß
ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì Óú¡ÖÖ™üß úÖ»ÖÖ¾Ö¬Ößú×¸üŸÖÖ ¯Ö×¸ü´ÖÓ›ü»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›êü ¾ÖÖÔ ú¸µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
¯ÖÏ×ŸÖÖÖ µÖÖ¤üß ²ÖÖ×¾ÖŸÖÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¸üÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ »ÖÖÖæ ÆüÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüß.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ‹úÖ ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖêôêûÃÖ †•ÖÖÔ“Öß ÖÖë¤üÖß êú»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ, †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ †•ÖÔ ¾Ö ŸµÖÖ ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÏÖÊ ¬Ö¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÖÖë¤üß ¸ü§ü²ÖÖŸÖ»Ö ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ
•ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †•ÖÔ †¯ÖÖê†Ö¯Ö ¸ü§ü ÆüÖêŸÖß»Ö.

´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖÖ :
†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

01/08/2016 ŸÖê 20/08/2016

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ŸÖÖÓ×¡Öú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß“Öê †Ö¾Öê¤üÖ
¯Ö¡Ö ›üÖ‰úÖ»ÖÖê›ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2016

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ŸÖÖÓ×¡Öú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü /†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2016

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ×Ö¾Ö›üÃÖã“Öß ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2016

×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÓÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ”ûÖÖÖß ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ

†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ ü2016

×™ü¯Ö : ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»µÖÖ ŸÖÖ¸üÖÖ / úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †ÃÖæÖ Óú¯ÖÖß“µÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
‡ŸÖ¸ü †™üß :
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÆÔüŸÖÖ Æüß ‘×ú´ÖÖÖ’ †ÆÔüŸÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö êú¾Öôû Æüß ×ú´ÖÖÖ †ÆÔüŸÖÖ ÆüÖ“Ö
×ÖúÂÖ ´ÖÖÖæÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö šü¹ý ¿ÖúÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
†•ÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öê –ÖÖÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
†×¬Ö¾ÖÖÃÖß (Domicile) †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü Óú¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ 3 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ˆ¯Öëú¦ü ÃÖÆüÖµÖú ´ÆüÖæÖ Óú¡ÖÖ™üß úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú¯ÖÖê ¯ÖãÖÔ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÓ¡Ö“ÖÖ»Öú µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü †Öã¿ÖêÂÖ †Ö×Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê
ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖß»Ö. µÖÓ¡Ö“ÖÖ»Öú ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ¹ý•Öæ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ´Öãôû ¾ÖêŸÖÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´ÖÆüÖÖÖ‡Ô
³Ö¢ÖÖ, ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ³Ö¢Öê ‡ŸµÖÖ¤üß Óú¯ÖÖß“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×´ÖôûµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖß»Ö.
³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê ¤ü¸ü´µÖÖÖ •Ö¸ü ‹ÖÖªÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖê™üß †£Ö¾ÖÖ “Öãúß“Öß †ÖœüôæûÖ
†Ö»µÖÖÃÖ †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖŸÖ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖß»Ö ¯Ö¤üÖÓ“Öß ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ Óú¯ÖÖß“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö †ÃÖæÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü úÖêÖÖ¿ÖßÆüß êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¾ÖÖ †¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ ü/ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»µÖÖ“Öê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÃÖ †¿ÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ †•ÖÔ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓÖß Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ†ÓŸÖÖÔŸÖ †•ÖÔ êú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÖê Ö´Öã¤ü êú»Öê»ÖÖ ×¾Öú»¯Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓÃÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Ößú×¸üŸÖÖ Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü †Ö×Ö †Öã¿ÖêÂÖ µÖÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ¯Ö×¸ü´ÖÓ›ü»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›êü Óú¡ÖÖ™üß
ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¯Ö¤üÃ£ÖÖ¯ÖÖêú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¯Ö×¸ü´ÖÓ›ü»ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔÖê¡ÖÖŸÖß»Ö
úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Óú¯ÖÖß“ÖÖ
×ÖÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö ¸üÖÆüß»Ö.
×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß 3 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ Óú¡ÖÖ™üß úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ößú×¸üŸÖÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß ´ÖÖµÖ êú»Öß •ÖÖÖÖ¸ü
ÖÖÆüß.
×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ×ÖµÖãŒŸÖß“µÖÖ ×šüúÖÖß Ã¾ÖÖ“ÖÖÔÖê •ÖÖ‰úÖ ¹ý•Öæ ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö Øú¾ÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß“µÖÖ úÖÆüß ³ÖÖÖÖŸÖ †Ó¿ÖŸÖ:²Ö¤ü»Ö Øú¾ÖÖ ÃÖÓ¯ÖãÖÔ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ¸ü§ü ú¸üµÖÖ“Öê
†×¬ÖúÖ¸ü Æêü Óú¯ÖÖß ¸üÖÖæÖ šêü¾ÖßŸÖ †ÖÆêü ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü ˆ´Öê¤ü¾ ÖÖ¸üÖÃÖ úôû×¾Ö»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

12)

13)

×Ö¾Ö›üß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÆÔüŸÖÖ / †Öã³Ö¾Ö ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üßŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Öê
¯Öæ¾Öá“Öê “Ö×¸ü¡Ö Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖæúß“Öê †Öœüôû»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß / ×ÖµÖãŒŸÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ¸ü§ü ÆüÖê‡Ô»Ö.
ŸÖÃÖê“Ö †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß —ÖÖ»µÖÖÃÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖæ“ÖÖÖ Ö ¤êüŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
×Ö¾Ö›ü ÃÖæ“Öß“Öß ×¾Ö¬Öß ÖÏÖÊŸÖÖ (Validity) ×Ö¾Ö›üß“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖæÖ ‹ú ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ¸üÖÆüß»Ö. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü Æüß ×Ö¾Ö›ü
ÃÖæ“Öß ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾µÖ¯ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.

********

