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�úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 

1. ÁÖß. ›üß. ‹´Ö. ¯ÖÖ™üß»Ö †¬µÖ�Ö 26123066/67 9049986567 

2. ÁÖß. ÃÖã. Æü. ›êü ȩ̂ü †ÖµÖãŒŸÖ 26123066/67 9822851179 

3. ÁÖß. ²Öß. ›üß. ±ú›üŸÖ ȩ̂üü  ˆ¯ÖÖµÖãŒŸÖ 26123066/67 9623117287 

4. ÁÖß´Ö. ‹ÃÖ. ²Öß. ÷ÖÖî›ü ÃÖÆüÖ. †ÖµÖãŒŸÖ 26123066/67 8806486728 

5. ÁÖß. ‹. ‹ÃÖ. �úÖ£Ö¾Ö™êü ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö †×¬Ö�úÖ ü̧ß  26123066/67 9423296926 

6. ÁÖß. ²Öß. †Ö ü̧. ü̧Öê�ú›êü ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö †×¬Ö�úÖ ü̧ß  26123066/67 7709430933 

7. ÁÖß. ›üß. ‹“Ö. ¯ÖÖêôû »Öê�ÖÖ×¬Ö�úÖ¸üß 26123066/67 7387777037 

 
 

* ™üß¯Ö * - ÃÖ¤ü¸ü“Öê ¤æ̧ ü¬¾Ö−Öß �Îú´ÖÖÓ�ú ±úŒŸÖ ŸÖÖŸÖ›üß“µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ÃÖÓ̄ Ö�úÖÔÃÖÖšüß  
†ÖÆêüŸÖ.  ŸÖê ×¾ÖªÖ£Öá / ¯ÖÖ»Ö�úÖÓ−ÖÖ ¤êü‰ú −ÖµÖêŸÖ.  �úÖ¸ü�Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß 
�úÖê�ÖŸÖßÆüß ¾ÖîµÖÛŒŸÖ�ú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Ö×¸üÂÖ¤üÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÃÖŸÖê.ü   
ŸÖß �úÖò»Öê•Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖê.  
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†−Öã�Îú´Ö×�Ö�úÖ 
 

†.�Îú. ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¯ÖÖ−Ö �Îú. 

1 ›üß.™üß.‹›Ëüü. ¯Ö ü̧ß�ÖÖ −ÖÖê¾Æëü²Ö ü̧-2016 ¯Ö ü̧ß�Öê“Öß †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ 

• †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ³Ö ü̧�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ Flow Chart 

• †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ³Ö ü̧�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ 

• ÃÖÓ÷Ö�Ö�úßµÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧Ö¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¯Ö¡Ö  

• ¯̄ÖÖ ¸̧üü ßß��ÖÖ êêÃÃÖÖÖÖššüüßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ÷÷ÖÖ��ÖÖ��úúßßµµÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ êê¤¤üü−−ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê  ³³ÖÖººþþ−−ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ��úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖßß  ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖßß 

• ÃÖÓ÷Ö�Ö�úßµÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ³Ö ü̧�µÖÖ¯Öæ¾Öá ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ−Öß ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¤ü�ÖŸÖÖ  

• ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¿Öã»�ú  

• ›üß.™üß.‹›Ëü.50 †Æü¾ÖÖ»Ö ³Ö ü̧ŸÖÖ−ÖÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¤ü�ÖŸÖÖ 

• †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü̧ ü �ú ü̧�µÖÖ“Öê ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Ö�ú 

4 ŸÖê 15 

2 ›üß.™üß.‹›Ëü. ¯Ö ü̧ß�ÖÖ −ÖÖê¾Æëü²Ö ü̧ ü- 2016 “µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Ö�ú 16 

3 ›üß.™üß.‹›Ëü. ¯Ö ü̧ß�ÖÖ −ÖÖê¾Æëü²Ö ü̧ ü- 2016 “Öê ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Ö�ú 17-18 

4 ¯Ö›üŸÖÖôûÖÃÖæ“Öß 19 

5 �Óú™ÒüÖê»Ö ×¿Ö™ü 20 

6 »Öê�Ö×−Ö�ú ¯Öã̧ ü×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö�ÖÔµÖ ×¤ü.18 ´ÖÖ“ÖÔ 2014 21-24 
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››üüßß..™™üüßß..‹‹››ËË üü..  ¯̄ÖÖ¸̧üüßß��ÖÖÖÖ  −−ÖÖÖÖ êê ¾¾ÆÆëë üü ²²ÖÖ¸̧üü--22001166  ††ÖÖ¾¾ÖÖ êê¤¤üü−−ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüBBÖÖ êê ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖÖÖ  FFllooww  CChhaarrtt  
 

  

wwwwww..mmsscceeppuunnee..iinn  µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êê ²²ÖÖÃÃÖÖÖÖ‡‡ÔÔ™™üü ¾¾ÖÖ¸̧üü   ••ÖÖÖÖ.. 

DDiipplloommaa  IInn  TTeeaacchheerr''ss  EEdduuccaattiioonn  ((DD..TT..EEdd..))  µµÖÖÖÖ  ØØ»»ÖÖ��úú¾¾ÖÖ¸̧üü  ÛÛŒŒ»»ÖÖ��úú  ��úú¸̧üü ÖÖ..  

OOnnlliinnee  AApppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  ÆÆüüßß  ØØ»»ÖÖ��úú  ××ÃÃÖÖ»»ÖÖ êêŒŒ™™üü  ��úú¸̧üüÖÖ.. 

¯̄ÖÖ ææ ¾¾ÖÖáá  ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  µµÖÖ ãã••ÖÖ¸̧üü   −−ÖÖ êê ´́ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ¾¾ÖÖ››ÔÔ üü   ™™üüÖÖ��ææ úú−−ÖÖ  LLooggiinn  ��úú¸̧üüÖÖ.. 
 

††ÖÖ¯̄ÖÖ»»µµÖÖÖÖ  ††¬¬µµÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ��úú  ××¾¾ÖÖªªÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ��úúÖÖôôûû••ÖÖßß ¯̄ÖÖ ææ ¾¾ÖÖ ÔÔ��úú  ³³ÖÖººþþ−−ÖÖ  
PPrroocceeeedd  ttoo  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  ²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ÛÛŒŒ»»ÖÖ��úú  ��úú¸̧üüÖÖ.. 
 

××¾¾ÖÖªªÖÖ££µµÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ  »»ÖÖ÷÷ÖÖŸŸÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß��ÖÖ êê““ÖÖÖÖ  SSeeaatt  NNoo..  ¾¾ÖÖ  ××¾¾ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü  
´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††““ÖÖ ææ��úú  ³³ÖÖººþþ−−ÖÖ  VVaalliiddaattee  µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ÛÛŒŒ»»ÖÖ��    ��úú¸̧üüÖÖ.. 

SSccrreeeenn  ¾¾ÖÖ¸̧üü  ××¾¾ÖÖªªÖÖ££µµÖÖÖÖ ÔÔ““µµÖÖÖÖ  ±±úúÖÖ êê™™üü ÖÖ êêÃÃÖÖÆÆüü  »»ÖÖ÷÷ÖÖŸŸÖÖ““µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ÷÷ÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üüßß��ÖÖ êêÃÃÖÖÖÖššüüßß  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßß  
××¤¤üüÃÃÖÖ ææ   »»ÖÖÖÖ÷÷ÖÖ êê»»ÖÖ..    ŸŸÖÖßß  ²²ÖÖ¸̧üü ÖÖ êê²²ÖÖ¸̧üü  ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ��ÖÖÖÖ¡¡ÖÖßß  ��úúººþþ−−ÖÖ  ××¾¾ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ††−−µµÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßß  ��úúÖÖôôûû••ÖÖßß¯̄ÖÖ ææ¾¾ÖÖ ÔÔ��úú  ³³ÖÖ¸̧üüÖÖ..    
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úúŸŸÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ±±úúÖÖ êê™™üü ÖÖ êê  ²²ÖÖ¤¤üü»»ÖÖ��µµÖÖÖÖ““ÖÖßßÆÆüüßß  ÃÃÖÖÖÖ êê µµÖÖ  cchhoooossee  ffiillee  µµÖÖÖÖ  ooppttiioonn  ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê  ††ÖÖÆÆêê üü  ××¤¤üü»»ÖÖßß.. 

××¾¾ÖÖªªÖÖ££µµÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖ êê   −−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  µµÖÖÖÖ êê ÷÷µµÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ��ÖÖÖÖ¡¡ÖÖßß  ��úúººþþ−−ÖÖ  AAppppllyy  µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  ÛÛŒŒ»»ÖÖ��    ��úú¸̧üüÖÖ.. 

××¾¾ÖÖªªÖÖ££ÖÖáá  ÷÷ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß��ÖÖ êê ŸŸÖÖ  ••µµÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖ  −−ÖÖÖÖ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü  ŸŸµµÖÖÖÖ  
××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  −−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üü  ××¸̧üü��úúÖÖ´́ÖÖßß  ““ÖÖÖÖ îî��úú™™üü  ××¤¤üüÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ““ÖÖÖÖ îî��úú™™üüßß¾¾ÖÖ¸̧üü  ÛÛŒŒ»»ÖÖ��    

��úúººþþ−−ÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ��úú¸̧üü ÖÖ.. 

××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ¸̧üüßß��ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»��úú  ÛÛÃÃ��ÎÎ úú−−ÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  ××¤¤üüÃÃÖÖ ææ  »»ÖÖÖÖ÷÷ÖÖ êê»»ÖÖ..     

±±úúÖÖ òò ´́ÖÖ ÔÔ ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßß  ²²ÖÖ¸̧üüÖÖ êê ²²ÖÖ¸̧üü   ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ��ÖÖÖÖ¡¡ÖÖßß  ——ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   
SSuubbmmiitt  µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  ÛÛŒŒ»»ÖÖ��    ��úú¸̧üüÖÖ.. 
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³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ  ÷÷ÖÖÖÖ êê ÂÂÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üüÖÖ  ssccrreeeenn  ¾¾ÖÖ¸̧üü  ××¤¤üüÃÃÖÖ ææ  »»ÖÖÖÖ÷÷ÖÖ êê»»ÖÖ..    ³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßßŸŸÖÖ  ““ÖÖ ææ��úú        
——ÖÖÖÖ»»ÖÖßß  ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  EEddiitt  ²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  ÛÛŒŒ»»ÖÖ��  ��úúººþþ−−ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü ßßŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßß  ³³ÖÖ¸̧üü ÖÖ..    ††−−µµÖÖ££ÖÖÖÖ  NNeexxtt  

FFoorrmm  µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ÛÛŒŒ»»ÖÖ��    ��úúººþþ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ ããœœüü““µµÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖªªÖÖ££µµÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ  ±±úúÖÖ òò ´́ÖÖ ÔÔ  ³³ÖÖ¸̧üü ÖÖ.. 

†Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ Hard Copies ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êü�ú›êü •Ö´ÖÖ −Ö �ú ü̧ŸÖÖ 
¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ““ÖÖÖÖµµÖÖ ÔÔ ,,  ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ××¿¿ÖÖ��ÖÖ��ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ××¿¿ÖÖ��ÖÖ��ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ��úú››êê üü  ••ÖÖ´́ÖÖÖÖ  ��úú¸̧üüÖÖ¾¾µµÖÖÖÖŸŸÖÖ.. 

¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   ¯̄ÖÖ ÏÏ ××��ÎÎ úúµµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ——ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü     RReeppoorrtt  DDeettaaiillss  µµÖÖÖÖ  LLiinnkk  ¾¾ÖÖ¸̧üü  ÛÛŒŒ»»ÖÖ��úú  ��êê úú»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ''BB'',,  ''CC''  ††ÖÖ××��ÖÖ  ''DD''  ††¿¿ÖÖßß  ŸŸÖÖßß−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê  ³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßßÃÃÖÖÆÆüü  ••ÖÖ−−ÖÖ¸̧êê üü™™üü  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ..    ŸŸÖÖßß  

ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ææ −−ÖÖ  CCoonnffiirrmm  µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ÛÛŒŒ»»ÖÖ��úú  ��úú¸̧üüÖÖ..  

¯ÖÏ̄ Ö¡Ö ''AA''  ��úúÖÖ òò»»ÖÖ´́ÖÖ  ��ÎÎ úú..  44  ¾¾ÖÖ  55  ¾¾µµÖÖ××ŸŸÖÖ××¸̧üü üüŒŒŸŸÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßßÃÃÖÖÆÆüü  ••ÖÖ−−ÖÖ¸̧êê üü™™üü  
ÆÆüüÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..    ��úúÖÖ òò»»ÖÖ´́ÖÖ  ��ÎÎ úú..44  ¾¾ÖÖ  55  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßß  ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ::  ³³ÖÖ¸̧üüÖÖ..    ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ''EE''  

´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßß  ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ::  ³³ÖÖººþþ−−ÖÖ  SSuubbmmiitt  µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ÛÛŒŒ»»ÖÖ��úú  ��úú¸̧üüÖÖ..   

††¿¿ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧êê üü   ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   ××¾¾ÖÖªªÖÖ££µµÖÖÖÖ ÕÕ““ÖÖ êê   ffoorrmmss  ³³ÖÖººþþ−−ÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü   EExxiitt  ²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ÛÛŒŒ»»ÖÖ��úú  ��úúººþþ−−ÖÖ  
CCrreeaatt  CChhaallllaann  µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ÛÛŒŒ»»ÖÖ��    ��úú¸̧üü ÖÖ..    ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ××¾¾ÖÖªªÖÖ££µµÖÖÖÖ ÕÕ““µµÖÖÖÖ  ‹‹��úú××¡¡ÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üüßß��ÖÖÖÖ  

¿¿ÖÖ ãã»»��úúÖÖ““ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê¿¿ÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖ  ••ÖÖ−−ÖÖ¸̧êê üü™™üü  ÆÆüüÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ.. 

¯̄ÖÖ ¸̧üüßß��ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»��úúÖÖ““ÖÖÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü��ÖÖÖÖ  ÃÃ™™êê üü™™üü  ²²ÖÖ ÑÑ��úú  ††ÖÖ òò±±úú  ‡‡ÓÓ××››üüµµÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ ÑÑ��êê úúŸŸÖÖ  ��úú¸̧üüÖÖ..     

¯̄ÖÖ ¸̧üü ßß��ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»��úú  ²²ÖÖ ÑÑ��êê úúŸŸÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   ¯̄ÖÖ ãã −−ÆÆüüÖÖ  LLooggiinn  ��úúººþþ−−ÖÖ  PPaayy  CChhaallllaann  µµÖÖÖÖ  
²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ÛÛŒŒ»»ÖÖ��    ��úú¸̧üü ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ××¾¾ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ³³ÖÖ¸̧üüÖÖ.. 

““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßß  ³³ÖÖ¸̧üü»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü““ÖÖ  ××¾¾ÖÖªªÖÖ££µµÖÖÖÖ ÕÕ““ÖÖ êê  ††ÖÖ¾¾ÖÖ êê¤¤üü−−ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ((¯̄ÖÖ¸̧üüßß��ÖÖÖÖ  ffoorrmmss))  
¯̄ÖÖ¸̧üü ßß��ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤êê üü��úú››êê üü  ••ÖÖ´́ÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü  ‘‘µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß.. 
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†Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ³Ö¸üBµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ - 
 

1) ÃÖÓ÷Ö�Ö�úßµÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Ö ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êü“µÖÖ www.mscepune.in µÖÖ ÃÖÓ�êúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö ü̧ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. 
 

2) ¯Ö ü̧ß�Öê“Öß †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êü“µÖÖ ÃÖÓ�êúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö ü̧ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ³Ö ü̧Ö¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ.  
 

3) †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Ö ³Ö ü̧�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ Flow Chart −ÖãÃÖÖ ü̧ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ³Ö ü̧�µÖÖ“Öß ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ ¯Öæ�ÖÔ 
�úºþ−Ö ‘µÖÖ¾Öß.    

 

4) •Ö−Ö ȩ̂ü™ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ “Ö»Ö−ÖÖ−ÖãÃÖÖ ü̧ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¿Öã»�úÖ“ÖÖ ³Ö ü̧�ÖÖ ²ÖÑ�êúŸÖ �ú ü̧Ö¾ÖÖ. 
 

5) ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß��ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»��úú  ²²ÖÖ ÑÑ��êê úúŸŸÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü  ¯̄ÖÖ ãã −−ÆÆüüÖÖ  LLooggiinn  ��úúººþþ−−ÖÖ  PPaayy  CChhaallaann  µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  ÛÛŒŒ»»ÖÖ��  ��úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ  

““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ××¾¾ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßß  ³³ÖÖ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖßß..   
 

6) ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ³³ÖÖ¸̧üü»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü““ÖÖ  ××¾¾ÖÖªªÖÖ££µµÖÖÖÖ ÕÕ““ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ êê¤¤üü−−ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ((¯̄ÖÖ ¸̧üüßß��ÖÖÖÖ  ffoorrmmss))  ¯̄ÖÖ ¸̧üüßß��ÖÖÖÖ  

¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤êê üü��úú››êê üü   ••ÖÖ´́ÖÖÖÖ  ÆÆ üüÖÖ êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü   ‘‘µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß..    ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßß  UUppddaattee  −−ÖÖ  ��êê úú»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  

††ÖÖ¾¾ÖÖ êê¤¤üü−−ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ¸̧üüßß��ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤êê üü��úú››êê üü   ••ÖÖ´́ÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖ êêBBÖÖÖÖ¸̧üü  −−ÖÖÖÖÆÆüüßßŸŸÖÖ,,  ŸŸµµÖÖÖÖ´́ÖÖ ããôôêê ûû   ††¿¿ÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖªªÖÖ££µµÖÖÖÖ ÕÕ−−ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß��ÖÖ êêÃÃÖÖ  

²²ÖÖÃÃÖÖBBµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖßß  ××´́ÖÖôôûûBBÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüüßß..    ††ÃÃÖÖ êê   ‘‘ÖÖ››üü»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üüÖÖ¸̧üü ßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ““ÖÖÖÖµµÖÖ ÔÔ,,  ††¬¬µµÖÖÖÖ¯̄ÖÖ��úú  

××¾¾ÖÖªªÖÖ»»ÖÖµµÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ††ÃÃÖÖ êê»»ÖÖ,,  µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü  ‘‘µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß.. 
 

7) ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××��ÎÎ úúµµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ——ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ''BB'',,  ''CC''  ††ÖÖ××��ÖÖ  ''DD''  ††¿¿ÖÖßß  ŸŸÖÖßß−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê  ³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßßÃÃÖÖÆÆüü  

••ÖÖ−−ÖÖ¸̧êê üü™™üü  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ..    ŸŸÖÖßß  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ææ−−ÖÖ  CCoonnffiirrmm  µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ÛÛŒŒ»»ÖÖ��úú  ��úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê .. 
 

8)   ¯ÖÏ̄ Ö¡Ö '' ÓÓAA''  ��úúÖÖ òò»»ÖÖ´́ÖÖ  ��ÎÎ úú..  44  ¾¾ÖÖ  55  ¾¾µµÖÖ××ŸŸÖÖ××¸̧üü üüŒŒŸŸÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü   ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßßÃÃÖÖÆÆüü  ••ÖÖ−−ÖÖ¸̧êê üü™™üü  ÆÆüüÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..    ��úúÖÖ òò»»ÖÖ´́ÖÖ  ��ÎÎ úú..44  ¾¾ÖÖ  55  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  

´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ::  ³³ÖÖ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖßß  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ''EE''  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖßß  ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ::  ³³ÖÖººþþ−−ÖÖ  SSuubbmmiitt  µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ÛÛŒŒ»»ÖÖ��úú  ��úú¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ êê .. 
 

9) †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ Hard Copies ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êü�ú›êü •Ö´ÖÖ −Ö �ú ü̧ŸÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏÖÖ““ÖÖÖÖµµÖÖ ÔÔ,,  ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ××¿¿ÖÖ��ÖÖ��ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ××¿¿ÖÖ��ÖÖ��ÖÖ  

ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ��úú››êê üü  ••ÖÖ´́ÖÖÖÖ  ��úú¸̧üüÖÖ¾¾µµÖÖÖÖŸŸÖÖ.. 
 

10) 11999933  ““µµÖÖÖÖ  ††³³µµÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÎÎ úú´́ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ««üüÖÖ¸̧üü ÖÖ  ††³³µµÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÎÎ úú´́ÖÖ  µµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖ êê††ÓÓŸŸÖÖ÷÷ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ““ÖÖßß  ††ÖÖ¾¾ÖÖ êê¤¤üü−−ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¨̈üüŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê   ••ÖÖ−−ÖÖ¸̧êê üü™™üü  

ÆÆüüÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü  −−ÖÖÖÖÆÆüüßßŸŸÖÖ..    ÆÆüüßß  ¤¤üüÖÖ êê−−ÆÆüüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üü““ÖÖßß  ††ÖÖ¾¾ÖÖ êê¤¤üü−−ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ææ¾¾ÖÖáá¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê““ÖÖ  ³³ÖÖººþþ−−ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ¸̧üüßß��ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»��úú  ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ ÓÓ¡¡ÖÖ  ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ−−ÖÖ êê   

²²ÖÖ ÑÑ��êê úúŸŸÖÖ  ••ÖÖ´́ÖÖÖÖ  ��úú¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ êê  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  µµÖÖÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ êê¤¤üü−−ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ÆÆüüÖÖ››ÔÔ üü  ��úúÖÖ òò ¯̄ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß��ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤êê üü��úú››êê üü  ••ÖÖ´́ÖÖÖÖ  ��úú¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖßßŸŸÖÖ.. 
 

11) †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ Æêü ´ÖÖ.ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö× ü̧ÂÖ¤ü, ¯Öã�Öê-30 

µÖÖÓ−Öß Online ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü �êú»Öê»µÖÖ 2015-2016 ´Ö¬µÖê ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ̄ Öî�úß †ÃÖ»Öê 

¯ÖÖÆüß•Öê.  ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖ−ÖÖ“Öß Ø¯ÖÏ™ü/—Öȩ̂ üÖòŒÃÖ ¯ÖÏŸÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. 

 

›üß.™üß.‹›Ëüü. ¯Ö ü̧ß�ÖÖ −ÖÖê¾Æëü²Ö ü̧-2016 ¯Ö ü̧ß�Öê“Öß †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ 
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12) ´ÖÖ. ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê/¾Ö´ÖÖÔ �ú×´Ö™üß−Öê ×¿Ö±úÖ ü̧ÃÖ �êú»µÖÖ−Öê/×¾ÖªÖ£µÖÖÕ†³ÖÖ¾Öß ÃÖÓÃ£Öê−Öê Ã¾ÖŸÖ: ²ÖÓ¤ü 

�êú»Öê»µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ‡ŸÖ ü̧ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö−Ö �ú ü̧�µÖÖÃÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ 

×´ÖôûÖ»Öß †ÖÆêü, †¿ÖÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ−Öß ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯Ö¡Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ 

•ÖÖê›ü�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. 
 

13) ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ×•Ö»ÆüÖ ×¿Ö�ÖBÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�ÖBÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ−Öß ÃÖ¤ü ü̧“Öê †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖ−Ö 2015-16 ÃÖÖ»Öß 

ÃÖãºþ †ÖÆêü, ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÔ“Öß ×−ÖµÖãŒŸÖß ¾Ö ´ÖÖ−µÖŸÖÖ †ÖÆêü/¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß ¯Ö¤ü³ÖÖ ü̧ ¤êüBÖêÃÖ 

×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ×¿Ö�ÖBÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú µÖÖÓ−Öß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü †Ö×BÖ Ã¯ÖÖò™ü/¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö �úÖê™üüÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÓ“ÖÖ 

´ÖÖ−µÖŸÖÖ †Ö¤êü¿Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖÃ¾ÖÖ�Ö ü̧ß �ú ü̧Ö¾Öß. 

 
14) NCTE “Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �Ö´ÖŸÖê“Öê ¯Ö¡Ö (Intake Capacity) ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êüÃÖ ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧Ö¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö.  NCTE 

“µÖÖ ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �Ö´ÖŸÖê‹¾Öœüß“Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê Online ³Ö ü̧�µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ.  NCTE “µÖÖ ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö 

�Ö´ÖŸÖê̄ Öê�ÖÖ •ÖÖ¤üÖ Online †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ³Ö ü̧»µÖÖÃÖ ŸÖß ü̧§ü ÃÖ´Ö•Ö�µÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ 

−Öã�úÃÖÖ−ÖßÃÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ ü̧ ü̧ÖÆüß»Ö.  ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ¾Ö ü̧ �úÖ ü̧¾ÖÖ‡Ô ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ �êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. 
 

 
 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

¯Ö¸üß�ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü�ú›êü ÃÖÖ¤ü¸ü �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¯Ö¡Öê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖBÖê 

1) ÃÖÓÃ£ÖÖ −ÖÖë¤ü�Öß ¿Öã»�ú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá −ÖÖë¤ü�Öß ¿Öã»�ú ³Ö ü̧»Öê»µÖÖ “Ö»Ö−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß. 

2) ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ±úß ³Ö ü̧»Öê»µÖÖ “Ö»Ö−ÖÖ“µÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏŸÖß 

3) 1993 “µÖÖ †³µÖÖÃÖ�Îú´ÖÖ“µÖÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ÆüÖ›Ôü �úÖò̄ Öß 

4) ¯Ö¡Ö«üÖ ü̧Ö µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ³Ö ü̧»Öê»µÖÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ÆüÖ›Ôü �úÖò̄ Öß 

5) ¯Ö›üŸÖÖôûÖ ÃÖæ“Öß 

6) ´ÖÖ. ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú, ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ü̧Ö•µÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö× ü̧ÂÖ¤ü, ¯Öã�Öê µÖÖÓ−Öß ÃÖ−Ö 2015-16 µÖÖ 
¿Öî�Ö×�Ö�ú ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü �êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖ¤üßŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖ−ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ. 
 

7) ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ‡ŸÖ ü̧ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö−ÖÖÃÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ 
×´ÖôûÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯Ö¡Ö. 
 

8) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö �úÖê™ü¶ÖÃÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×¤ü»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯Ö¡Ö. 
 

9) †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ ü̧ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯Ö¡Ö. 
 

10) ¯Ö¡Ö«Ö ü̧Ö µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ³Ö ü̧»Öê»µÖÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ¯Ö¡Ö«üÖ ü̧Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ µÖÖÓ−Öß ´ÖÖ−µÖ 
�êú»Öê»Öß µÖÖ¤üß ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧�Öê ²ÖÓ¬Ö−Ö�úÖ ü̧�ú †ÖÆêü. 
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¯̄ÖÖ¸̧üü ßß��ÖÖ êêÃÃÖÖÖÖššüüßß  ÃÃÖÖ ÓÓ÷÷ÖÖBBÖÖ��úúßßµµÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ êê¤¤üü −−ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ³³ÖÖººþþ−−ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ��úú¸̧üüBBµµÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖßß  ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖßß  
 ¯Ö¸üß�ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß  -  ×¤. 21/11/2016 ŸÖê 30/11/2016 µÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ  

         ¯Ö¸üß�ÖÖ ‘ÖêBµÖÖŸÖ µÖêBÖÖ¸ü †ÖÆêü. 
 

†¬µÖÖ¯Ö�ú ×¿Ö�ÖBÖ ¯Ö¤ü×¾Ö�úÖ ¯Ö ü̧ß�ÖêÃÖ ²ÖÃÖæ ‡Û“”ûBÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ÖÓÃÖÖšüß ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£Öá ´ÆüBÖæ−Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖê“Öê ×−Ö�úÂÖ - 
  

� ¯Ö¸üß�ÖÖ£Öá“ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖê™ü¶ÖŸÖß»Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ×−ÖµÖãŒŸÖ �êú»Öê»µÖÖ "¸üÖ•µÖ ›üß.™üß.‹›Ëü. ¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê" ´ÖÖ−µÖ �êú»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. 
  

� ¯ÖÏ¾Öê¿Ö Ã¯ÖÖò™ü/¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö �úÖê™ü¶ÖŸÖß»Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÃÖ ÃÖ�Ö´Ö ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ·µÖÖ“Öß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß. 
 

� ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯Ö¡Ö«üÖ¸üÖ ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö µÖÖê•Ö−ÖêŸÖæ−Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö× ü̧ÂÖ¤ü, ¯Öã�Öê 
µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ †ÃÖ�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß —Öȩ̂ üÖòŒÃÖ ¯ÖÏŸÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öß. 
 

� ¯Ö¸üß�ÖÖ£Öá“Öß 80% ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß ¯Öæ�ÖÔ ÆüÖê�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. 
 

� 80% ¯Öê�ÖÖ �ú´Öß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¯Ö¸üß�ÖÖ£Öâ“Öß †−Öã̄ ÖÛÃ£ÖŸÖß �Ö´ÖÖ×¯ÖŸÖ ¯ÖÏ�ú¸ü�Öê ×¤ü. 01/11/2016 ¯Öæ¾Öá 
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ×•Ö»ÆüÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ−Öß ×−Ö�úÖ»Öß �úÖœüÖ¾ÖßŸÖ. 
 

� ¯Ö¸üß�ÖÖ£Öá“Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÷Öã�Ö 50% Ø�ú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. (†¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ−Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÷Öã�Ö 
¾Ö ¾ÖÖÙÂÖ�ú ¯ÖÖšüÖ“Öê ÷Öã�Ö ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ (›üß.™üß.‹›Ëü.50) �úôû×¾Ö�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü.) 
 

� †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ−Öê ¾ÖÖÙÂÖ�ú ¯ÖÖšüÖ“Öê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ¾ÖêôêûŸÖ �ú¸üÖ¾Öê. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü−Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ“Öê �úÖ™êü�úÖȩ̂ ü¯Ö�Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö �ú¸ü�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü.  ›üß.™üß.‹›Ëü.50 ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÙÂÖ�ú ¯ÖÖšüÖ“Öê ÷Öã�Ö −ÖÖë¤ü×¾Ö�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú 
†ÖÆêü.  ›üß.™üß.‹›Ëü.50 ‹�ú¤üÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü �êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯Öã−ÆüÖ ÷Öã�ÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖë¤üß ÛÃ¾Ö�úÖ¸ü�µÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ. 
 

� ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê Ø�ú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ×•Ö»ÆüÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ“Öß Ã¾ÖÖ�Ö ü̧ß −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê Ø�ú¾ÖÖ ‡ŸÖ ü̧ 
�úÖê�ÖŸµÖÖÆüß �úÖ ü̧�ÖÖ−Öê ×¾ÖÆüßŸÖ �úÖ»Ö´ÖµÖÖÔ¤êü−ÖÓŸÖ¸ ›üß.™üß.‹›Ëü.50 ÃÖÖ¤ü¸ü �ú¸üBÖÖ·µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ−ÖÖ 
ºþ.1000/- ¤Óü›ü ¿Öã»�úÖÃÖÆü ›üß.™üß.‹›Ëü.50 ÃÖÖ¤ü¸ü �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖß»Ö, †−µÖ£ÖÖ ŸµÖÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ×−Ö�úÖ»Ö 
ü̧Ö�Öß¾Ö šêü¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 

 

� ¯Ö×¸üÂÖ¤ü �úÖµÖÔ�úÖ¸üß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ �Îú.4 ×¤ü.30/12/2014 ´Ö¬Öß»Ö šü¸üÖ¾Ö �Îú.100 †−¾ÖµÖê ›üß. ™üß. ‹›Ëü. 50 ´Ö¬µÖê 
¯ÖÏÖŸµÖ×�Ö�ú ÷Öã�ÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÃÖ ¤Óü›ü †Ö�úÖ¸ü�µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.  ŸÖÃÖê“Ö 
´ÖÖ.ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ¯Öã�Öê ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖÓ²ÖÓÛ¬ÖŸÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÃÖ 
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖŒŸÖ ŸÖÖ�úß¤ü ¤êü�µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 
 

� ¯Ö×¸üÂÖ¤ü �úÖµÖÔ�úÖ¸üß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ �Îú.4 ×¤ü. 30/12/2014 ´Ö¬Öß»Ö šü̧ üÖ¾Ö �Îú. 100 †−¾ÖµÖê 
×¾ÖÆüßŸÖ ÷ÖãBÖÖ¯Öê�ÖÖ •ÖÖ¤üÖ ÷ÖãBÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ ¯ÖÏŸÖß ×¾ÖªÖ£Öá ºþ. 2000/-, ×¾ÖÆüßŸÖ ÷ÖãBÖÖ‹ê¾Ö•Öß 
÷ÖãBÖÖÓ“Öß •ÖÖ÷ÖÖ ×¸ü�úÖ´Öß šêü¾Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖÏŸÖß ×¾ÖªÖ£Öá ºþ. 1000/- †Ö×BÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ−Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ 
�êú»Öê»µÖÖ ÷ÖãBÖÖÓ̄ Öê�ÖÖ �ú´Öß ÷ÖãBÖ −ÖÖë¤ü �êú»µÖÖÃÖ ¯ÖÏŸÖß ×¾ÖªÖ£Öá ºþ. 5000/- ¤Óü›ü ³Ö¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Öê»Ö.  
×¾ÖÆüßŸÖ ¤Óü›üÖ“µÖÖ ¸ü�ú´Öê“ÖÖ ³Ö¸üBÖÖ �êú»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ¾Ö ´Öæôû †×³Ö»Öê�Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÷ÖãBÖÖÓ“Öß ¤ãüºþÃŸÖß 
�ú¸üBµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.  †−µÖ£ÖÖ ÃÖ¤ü̧ ü ¯Ö¸üß�ÖÖ£Öá“ÖÖ ×−Ö�úÖ»Ö ¸üÖ�Öß¾Ö šêü¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö. 
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I) ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£ÖáÃÖ »ÖÖ÷Öæ †ÃÖ�ÖÖ ü̧Ö ‡µÖ ü̧ �úÖê›ü †“Öæ�ú¯Ö�Öê ×−Ö¾Ö›ü�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü �úÖ ü̧�Ö ‡µÖ ü̧�úÖê›ǖ ÖÏ´ÖÖ�Öê 

¯Ö ü̧ß�ÖÖ£µÖÖÔ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ÷Ö�Ö�ú ¯Ö›üªÖ¾Ö ü̧ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê�ÖÖ ü̧ †ÖÆêü.  ‡µÖ ü̧�úÖê›ü²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß 

�ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖ�Öê †ÖÆêü.    

   ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ‡µÖ ü̧ �úÖê›ü �Îú´ÖÖÓ�ú 
¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÂÖÔ ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá  (First year fresh only) 1 

¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÂÖÔ ¯Öã−Ö¯ÖÔ̧ üß�ÖÖ£Öá ×¾ÖªÖ£Öá  (First year repeater only) 2 

×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ ˆ¢ÖßBÖÔ †ÃÖæ−Ö ±úŒŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ �úÖÆüß ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖ ²ÖÃÖBÖÖ¸êü 
×¾ÖªÖ£Öá (Second Year Pass & First year repeater only) 

3 

¯ÖÏ£Ö´Ö ¾Ö ×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¯Ö ü̧ß�ÖêÃÖ ‹�úÖ“Ö ¾Öêôûß ²ÖÃÖBÖÖ ü̧Ö ×¾ÖªÖ£Öá   
(Appearing for first & second year) 

4 

×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá  (Second year fresh only) 5 

×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ ¯Öã−Ö¯ÖÔ̧ üß�ÖÖ£Öá ×¾ÖªÖ£Öá  (Second year repater only) 6 

 
II) ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ü̧BÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ :- 

 

1) ÃÖÓ÷Ö�Ö�úßµÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ³Ö ü̧�µÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖãÛÃŸÖ�úÖ ¾Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¾ÖÖ“Öæ−Ö“Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö ü̧Ö¾Öß. 
 

2) ×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öê †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ³Ö ü̧ŸÖÖ−ÖÖ µÖÖ¯Öæ¾Öá“ÖÖ −Ö×•Ö�ú“µÖÖ ¯Ö ü̧ß�Öê“ÖÖ ²Öîšü�ú �Îú´ÖÖÓ�ú ×²Ö−Ö“Öæ�ú ×»ÖÆüÖ¾ÖÖ. 
ŸÖÖê “Öã�úß“ÖÖ ×»ÖÆüß»µÖÖÃÖ †−µÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö ü̧ µÖê‡Ô»Ö.  ŸµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²ÖÖ¤üÖ ü̧ß 
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓ¾Ö ü̧ ü̧ÖÆüß»Ö.  ´ÖÖ÷Öß»Ö ÷Öã�Ö¯Ö¡Ö�úÖ¾Öºþ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÔ−Öß ´ÖÖ÷Öß»Ö ²Öîšü�ú �Îú´ÖÖÓ�úÖ“Öß ¯Ö›üŸÖÖôû�Öß 
�ú ü̧Ö¾Öß. 
 

3) µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ−Öê ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ �êú»Öê»µÖÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ �ëú¦üÖ¾Ö ü̧“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ªÖ¾Öß »ÖÖ÷Öê»Ö.  �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß 
¯Ö× ü̧ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ �ëú¦ü ²Ö¤ü»ÖŸÖÖ µÖê�ÖÖ ü̧ −ÖÖÆüß. 
 

4) µÖÖ¯Öæ¾Öá ›üß.™üß.‹›Ëü. ¯Ö ü̧ß�ÖêÃÖ ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ †Ö×�Ö ÷Öî̧ ü´ÖÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö �êú»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê 
ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´Öã¤üŸÖ ÃÖÓ̄ Ö»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öß �ÖÖ¡Öß �êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ ü̧“Ö ³Ö ü̧Ö¾ÖßŸÖ.  ÷Öî̧ ü´ÖÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö 
�êú»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧Ö¾Ö ü̧ »ÖÖ¤ü»Öê»µÖÖ ¿ÖÖÃŸÖß“Öß ´Öã¤üŸÖ ÃÖÓ̄ Ö�µÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖÓ“Öê †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Ö ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êü�ú›êü 
†Ö¯Ö�ÖÖ�ú›æü−Ö ÃÖÖ¤ü ü̧ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ Æêü ¾µÖŒŸÖß¿Ö: •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ ü̧ ü̧ÖÆüŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû 
ˆ¤Ëü³Ö¾ÖBÖÖ-µÖÖ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖß−Ö ¯ÖÏ�ú ü̧BÖÖ“ÖÖ �Ö“ÖÔ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ³Ö ü̧Ö¾ÖÖ »ÖÖ÷Öê»Ö. 
 

5) ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ›üÖµÖ™ü µÖÖÓ−Öß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öß ´ÖÓ•Öæ̧ ü  �Ö´ÖŸÖê“Öß ¯Ö›üŸÖÖôû�Öß �úºþ−Ö“Ö 
¯ÖÏ̄ Ö¡Ö 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' Confirm �ú ü̧Ö¾ÖßŸÖ. 

 

6) †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ−Öß ÃÖ¾ÖÔ �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ü̧Ö•µÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤ê�ú›êü ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ 
¾ÖêôûÖ¯Ö¡Ö�úÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê“Ö ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧Ö¾ÖßŸÖ.  

- ÃÖÓ÷Ö�Ö�úßµÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ³Ö¸ü�µÖÖ¯Öæ¾Öá ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ−Öß ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¤ü�ÖŸÖÖ - 
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IIIü) ¯Ö¡Ö«üÖ ü̧Ö ¯ÖÏ×¿Ö�ÖBÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ - ¯Ö¡Ö«üÖ ü̧Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö µÖÖê•Ö−Öê“µÖÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö ü̧ 'ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ¯Ö¡Ö«üüÖ ü̧Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö  
µÖÖê•Ö−ÖÖ ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™Òüü ü̧Ö•µÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö× ü̧ÂÖ¤ü, ¯Öã�Öê.' µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÃ¾ÖÖ�Ö ü̧ß ‘Öê‰ú−Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ 
†¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ−Öß ×¾ÖÆßüŸÖ ¾ÖêôêûŸÖ ÃÖÓ÷Ö�Ö�úßµÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧Ö¾ÖßŸÖ. ×¾ÖÆßüŸÖ ¾ÖêôêûŸÖ ÃÖÓ÷Ö�Ö�úßµÖ 
†Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü ü̧ −Ö �ú ü̧�ÖÖ·µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ−ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö�ÖÔµÖÖ−ÖãÃÖÖ ü̧  ×¾Ö»ÖÓ²Ö ¿Öã»�ú 
³Ö ü̧Ö¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö. µÖÖ“Öß �éú¯ÖµÖÖ −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. (¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö�ÖÔµÖ �Îú.‹ÃÖ.ÃÖß.‹“Ö.2005/(236/05) ÃÖÖ×¿Ö-1, 
×¤.03 ‹×¯ÖÏ»Ö 2006) 

ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ¯Ö¡Ö«üüÖ ü̧Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ ¯Öã�Öê µÖÖÓ−Öß †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö ü̧ ¯ÖÏ×ŸÖÃ¾ÖÖ�Ö ü̧ß �ú ü̧�µÖÖ¯Öæ¾Öá 
�ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²ÖßÓ“Öß ÷ÖÖÓ³ÖßµÖÔ̄ Öæ¾ÖÔ�ú �ÖÖ¡Öß �ú ü̧Ö¾Öß. 
†)  ¯Ö¡Ö«üüüÖ ü̧Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö  : ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧Ö“ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ ü̧ †ÃÖæ−Ö ¯Ö¡Ö«üÖ ü̧Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö µÖÖê•Ö−Öê“µÖÖ  

´ÖÖ−µÖ µÖÖ¤üßŸÖß»Ö †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö ²Ö ü̧Öê²Ö ü̧ †ÖÆêü.      
 ²Ö)  ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ †™üß“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ : ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧Ö−Öê ¯Ö ü̧ß�ÖêÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖ�ú ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ �úÖ´Ö ¯Öæ�ÖÔ  
       �êú»µÖÖ“Öß �ÖÖ¡Öß �êú»Öß †ÖÆêü. (×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ ü̧ ÃÖÓ̄ Ö�Ôú ÃÖ¡Öê ¯Öæ�ÖÔ —ÖÖ»Öß  
       †ÖÆêüŸÖ.) 
 �ú) ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß  : ÷Öî̧ ü´ÖÖ÷ÖÔ ¯ÖÏ�ú ü̧�Öß ×¿Ö�ÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧Ö“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ  �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß  
       ¯Öæ�ÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“Öß �ÖÖ¡Öß �êú»Öß †ÖÆêü.  

ˆ¯Ö ü̧ÖêŒŸÖ †,²Ö,�ú ²ÖÖ²Öß“Öß �ÖÖ¡Öß �êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Ö¡Ö«üÖ ü̧Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧Ö“µÖÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö ü̧ ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú 
¯Ö¡Ö«üÖ ü̧Ö µÖÖÓ−Öß ¯ÖÏ×ŸÖÃ¾ÖÖ�Ö ü̧ß �úºþ −ÖµÖê. 

 

IV) †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öê ÷ÖãBÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ  - 

1) ÃÖ¾ÖÔ ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ÖÓ“Öê ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¡Ö«üüÖ ü̧Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£µÖÖÔ“Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ 
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−ÖÖÓ“Öê ÷Öã�Ö ¾Ö ¾ÖÖÙÂÖ�ú ¯ÖÖšüÖ“Öê ÷Öã�Ö ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ (›üß.™üß.‹›Ëü.50) −Ö “Öã�úŸÖÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êü−Öê 
×−Ö¬ÖÖÔ× ü̧ŸÖ �êú»Öê»µÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êü�ú›êü ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧Ö¾ÖêŸÖ.  ×¾ÖÆüßŸÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß −Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ ¯ÖÏÖŸµÖ×�Ö�ú ÷Öã�ÖÖ†³ÖÖ¾Öß †−Öã¢Öß�ÖÔ ‘ÖÖêÂÖßŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ 
ŸµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ ü̧ß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ“Öß ü̧ÖÆüß»Ö. 

  †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÷ÖãBÖ −ÖÖêÓ¤ü×¾ÖŸÖÖ−ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ−Öß Ã¾ÖŸÖ: �ÖÖ¡Öß �úºþ−Ö ‘µÖÖ¾Öß.  †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ 
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−ÖÖ“µÖÖ ÷ÖãBÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ −ÖÖë¤üß´Ö¬Öß»Ö “Öã�úÖ ¤Óü›üÖŸ´Ö�ú �úÖ ü̧¾ÖÖ‡ÔÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ü̧ÖÆüŸÖß»Ö, µÖÖ“Öß 
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÔ−Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. 

 

2) ›üß.™üß.‹›Ëü. 50 ´Ö¬µÖê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÷Öã�Ö ¤êüŸÖÖ−ÖÖ �ú´ÖÖ»Ö ´ÖµÖÖÔ¤êü¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÷Öã�Ö ×¤ü»Öê»Öê −ÖÖÆüßŸÖ, µÖÖ“Öß 
¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê �ÖÖ¡Öß �ú ü̧Ö¾Öß.  †−µÖ£ÖÖ µÖÖ “Öã�úÖ �ú ü̧�ÖÖ-µÖÖ ×¿Ö�Ö�ú ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ−ÖÖÆüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ ü̧ 
¬Ö ü̧�µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ¤Óü›üÖŸ´Ö�ú/¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ ü̧¾ÖÖ‡Ô �ú ü̧�µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.  ×�ú´ÖÖ−Ö ÷Öã�ÖÖÓ̄ Öê�ÖÖ �ú´Öß ÷Öã�Ö 
−ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ †¿ÖÖ ÷Öã�ÖÖÓ́ Ö¬Öê ¤ãüºþÃŸÖß �ú ü̧�µÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ ü̧ −ÖÖÆüß. 

 

V) ÃÖÓ÷Ö�Ö�úßµÖ †Ö¾Ö¤êü−Ö¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ”ûÖ−Ö−Öß —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ ü̧“Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖ¾ÖÔ ×−ÖµÖ´Ö ¾Ö †™üß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêü 
�úß †¯ÖÖ¡Ö Æêü šü ü̧×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ ü̧ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êüÃÖ †ÖÆêü.  ŸÖÃÖê“Ö '¯Ö ü̧ß�ÖÖ ×¤ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ ü̧Æüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓ“µÖÖ 
¯ÖÖ¡ÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¡Öã™üß †Öœüôû»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓ“Öß ÃÖÓ̄ ÖÖ¤üBÖæ�ú ü̧§ü �ú ü̧BµÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ ü̧ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êüÃÖ 
ü̧ÖÆüß»Ö' µÖÖ“Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓ−Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.  Æüß ²ÖÖ²Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö�Öæ−Ö ¤êü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 
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VI) ¯Ö ü̧ß�Öê“Öêê ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Ö�ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ÖÓ“µÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †ÖBÖBµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ - †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö¤ü×¾Ö�úÖ −ÖÖê¾Æëü.-2016 
“µÖÖ ¯Ö ü̧ß�ÖêÃÖÖšüß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ �êú»Öê»Öê ¯Ö ü̧ß�ÖÖÓ“Öê ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Ö�ú ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖêÖ›ü»Öê»Öê †ÖÆêü.  ÃÖ¤ü ü̧ ¯Ö ü̧ß�ÖÖÓ“Öê ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Ö�ú 
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ÖÓ“µÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö�ÖÖ¾Öê. 
 

VII) †¯ÖÓ÷ÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ - •µÖÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£Öâ−ÖÖ †¯ÖÓ÷ÖŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü.  ŸµÖÖÓ−Öß 
†Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö 2.6 •ÖÖŸÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ µÖÖ ü̧�úÖ−µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö × ü̧ŒŸÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ 40% ¾Ö ŸµÖÖÆæü−Ö †×¬Ö�ú †¯ÖÓ÷ÖŸ¾Ö 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖÖÓÓ²Ö›ü¶Ö ¿ÖÖ‡Ô−Öê "†¯ÖÓ÷Ö" †ÃÖÖü ˆ»»Öê�Ö �ú ü̧Ö¾ÖÖ ¾Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ 
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧Ö“ÖÖ ±úÖê™üÖê †ÃÖ»Öê»Öê ×•Ö»ÆüÖ ¿Ö»µÖ ×“Ö×�úŸÃÖ�ú µÖÖÓ“Öê †¯ÖÓ÷ÖŸ¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß  ”ûÖµÖÖÓ×�úŸÖ ¯ÖÏŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×�ÖŸÖ 
�úºþ−Ö •ÖÖê›üÖ¾Öß. 
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú −µÖÖµÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö µÖÖÓ“Öê�ú›üß»Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö× ü̧¯Ö¡Ö�ú �Îú´ÖÖÓ�ú −µÖÖµÖÖ¯ÖÏ-
2014/¯ÖÏ.�Îú.1/†.�ú.2, ×¤ü.18 ´ÖÖ“ÖÔ 2014 −ÖãÃÖÖ ü̧ - 

1. †¯ÖÓ÷Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧Ö»ÖÖ ¯Ö ü̧ß�ÖêÃÖÖšüß »Öê�Ö×−Ö�ú ÆüÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ‘Öê�ÖÖ·µÖÖ †×¬Ö�úÖ·µÖÖ−Öê ¯Öã̧ ü¾ÖÖ¾ÖÖ †£Ö¾ÖÖ 
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧Ö−Öê ŸµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ: »Öê�Ö×−Ö�úÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �ú ü̧Ö¾Öß. 
 

2. ¯Ö ü̧ß�Öê“ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ‹�ú ŸÖÖÃÖÖ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ †×ŸÖ× ü̧ŒŸÖ ¾Öêôû ¤êüŸÖÖ−ÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ŸÖÖÃÖÖ»ÖÖ 
20 ×´Ö−Öß™êü †×ŸÖ× ü̧ŒŸÖ ¾Öêôû µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ÷Ö�Ö−ÖÖ �ú ü̧Ö¾Öß. 
 

3. †»¯Ö¥üÂ™üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ »Öê�Ö×−Ö�ú ¾ÖÖ¯Ö ü̧ŸÖ −ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖ ü̧ß ŸµÖÖÃÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ŸÖÖÃÖÖ»ÖÖ †×ŸÖ× ü̧ŒŸÖ 20 ×´Ö−Öß™êü 
¾Öêôû ¤êü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. 
 

4. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¯ÖÏ¿−Ö¯Ö×¡Ö�úÖ ¤êüŸÖÖ−ÖÖ ¾Ö ˆ¢Ö ü̧¯Ö×¡Ö�úÖ ¯Ö ü̧ŸÖ ‘ÖêŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖ¾Ö ü̧ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôêû“Öß −ÖÖë¤ü 
‘Öê�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.  ŸÖÃÖê“Ö ¯Öã̧ ü¾Ö�Öß¯Ö×¡Ö�úÖ ¾ÖêôêûŸÖ ¯Öã̧ ü×¾Ö�µÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ. 

 

VIII) ¯Ö¸üß�ÖÖ ¿Öã»�ú : −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü - 2016 ÃÖÖšüß �ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ¯Ö¸üß�ÖÖ ¿Öã»�ú ¸üÖÆüß»Ö.   

  ÃÖ¤ü̧ ü ¿Öã»�úÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ¯ÖÖ»Ö�úÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ÃÖæ“Ö−ÖÖ ±ú»Ö�úÖ¾Ö ü̧ »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖÖ. 
 

¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¿Öã»�ú Æêü ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êü“µÖÖ Account No. 31178450638 ¾Ö ü̧ ×¾ÖÆüßŸÖ �êú»Öê»µÖÖ “Ö»Ö−ÖÖ−Öê“Ö 

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã™êü™ü ²ÖÑ�êúŸÖ ³Öºþ−Ö ´Öãôû “Ö»Ö−ÖÖ“µÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏŸÖß  ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧Ö¾µÖÖŸÖ. 
 

 
 

 
 
 
   
 

´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÃÖæ“Ö−ÖÖ - ••µµÖÖÖÖ  ††¬¬µµÖÖÖÖ¯̄ÖÖ��úú  ××¾¾ÖÖªªÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖÓÓ −−ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¸̧üüßß��ÖÖ êê““ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ êê¤¤üü−−ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüBBµµÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ææ ¾¾ÖÖáá““ÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß��ÖÖÖÖ    
¿¿ÖÖ ãã»»��úú  ²²ÖÖ ÑÑ��êê úúŸŸÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê  ††ÖÖÆÆêê üü ,,  ††¿¿ÖÖÖÖ  ††¬¬µµÖÖÖÖ¯̄ÖÖ��úú  ××¾¾ÖÖªªÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß��ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖãã»»��úú  ¯̄ÖÖ¸̧ŸŸÖÖ  
××´́ÖÖôôûûBBÖÖ êê ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ  ��úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖêê²²ÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üüßß��ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»��úú  ³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê  ´́ÖÖ ææôôûû  ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖ  
••ÖÖÖÖ êê››üüÖÖ¾¾ÖÖ êê..    ŸŸµµÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ††¬¬µµÖÖÖÖ¯̄ÖÖ��úú  ××¾¾ÖÖªªÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖÓÓ−−ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß��ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖãã»»��úú  ¯̄ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖ  ��úú¸̧üüBBµµÖÖÖÖŸŸÖÖ  
µµÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  

 

ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö 
 

 

¿Öã»�ú ¤ü ü̧ ºþ¯ÖµÖê 
 

 

¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¿Öã»�ú ±úŒŸÖ 

“Ö»Ö−ÖÖ−Öê“Ö ³Ö ü̧Ö¾Öê. 

 

1) »Öê�Öß ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸµÖ×�Ö�ú ¯Ö ü̧ß�ÖÖ  

2) ¾ÖÖÙÂÖ�ú ¯ÖÖšü 

 

¯ÖÏ×ŸÖ ×¾ÖÂÖµÖ ºþ.50/- ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê 

¯ÖÏ×ŸÖ ¯ÖÖšü ºþ. 60/- ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê 
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I. ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£Öá“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓ̄ ÖÖ¤ü�Öæ�úß“µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“Öß (›üß.™üß.‹›Ë.50) †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ−Öß 

�úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔ�ú ¯Ö›üŸÖÖôû�Öß �ú ü̧Ö¾Öß. 
 

II. ÃÖ¤ü ü̧ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ¤ãºþÃŸÖß †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ ü̧ ¤ãüºþÃŸÖßÃÖÆü †£Ö¾ÖÖ ¤ãüºþÃŸÖß −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ×²Ö−Ö“Öæ�ú †ÃÖ»µÖÖ“Öê 

¯ÖḮ ÖÖ�Ö¯Ö¡ÖÖÃÖÆü ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êü−Öê ×¤ü»Öê»µÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�úÖ¯Öæ¾Öá ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£Öê�ú›êü 

ÃÖã̄ Öæ¤Ôü �ú ü̧Ö¾ÖÖ. 
 

III. ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ×•Ö»ÆüÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ−Öß ´ÖÖ. ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ´ÖÆüÖ ü̧Â™Òü ü̧Ö•µÖ ¿Öî�Ö×ü�Ö�ú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö 

¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö× ü̧ÂÖ¤ü, ¯Öã�Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×¤ü. 13/07/2007 “µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ−ÖãÃÖÖ ü̧ ÷Öã�ÖÖÓ“Öß �ÖÖ¡Öß �úºþ−Ö †Æü¾ÖÖ»ÖÖ¾Ö ü̧ 

Ã¾ÖÖ�Ö ü̧ß �ú ü̧Ö¾Öß. 
 

IV. ¯ÖÏŸµÖê�ú ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£Öá“Öê −ÖÖ¾Ö †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ •Ö−Ö ü̧»Ö ü̧×•ÖÃ™ü ü̧´Ö¬Öß»Ö −ÖÖë¤üß¯ÖÏ´ÖÖ�Öê †ÖÆêü µÖÖ“Öß �ÖÖ¡Öß 

�ú ü̧Ö¾Öß. 
 

V. ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£Öá“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�ú ŸÖß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¯Ö ü̧ß�ÖêÃÖ ²ÖÃÖŸÖÖ µÖê�ÖÖ ü̧ −ÖÖÆüß.  

ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖê̄ Öê�ÖÖ �ú´Öß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ�Ö´Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖ−Öê ›üß.™üß.‹›Ëü.50 ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êüÃÖ ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧�µÖÖ¯Öæ¾Öá 

�Ö´ÖÖ×¯ÖŸÖ �êú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖ ¯Ö ü̧ß�ÖêÃÖ ²ÖÃÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. 

×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß �ú´Öß †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öß �ú´Öß †ÃÖ»Öê»Öß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß �Ö´ÖÖ×¯ÖŸÖ 

�êú»µÖÖ“Öê ÃÖ�Ö´Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÃÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¯Ö¡Ö ¤êü‰ú −ÖµÖê. 

†Ö¾Ö¿µÖ�ú ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¾Ö ü̧ »ÖÖ»Ö ¿ÖÖ‡Ô−Öê ȩ̂üÂÖÖ ´ÖÖºþ−Ö ¿Öȩ̂ üÖ ü̧�úÖ−µÖÖŸÖ       

"No Candidate" †ÃÖÖ ¿Öȩ̂ üÖ ×»ÖÆüÖ¾ÖÖ.  ŸÖê£Öê †×¬Ö�éúŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ−Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÆüß �ú ü̧Ö¾Öß. 
  

VI. �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£µÖÖÔÃÖ ‹ê−Ö¾Öêôûß ´ÖÖ¬µÖ´Ö ²Ö¤ü»Öæ−Ö ¤êüŸÖÖ µÖê�ÖÖ ü̧ −ÖÖÆüß. †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ −Ö´Öæ¤ü �êú»µÖÖ−ÖãÃÖÖ ü̧ ŸµÖÖ“Öê 

´ÖÖ¬µÖ´Ö †ÃÖê»Ö.  
 

VII. �úÖêBÖŸµÖÖÆüß ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£µÖÖÔÃÖ ‹�ú¤üÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ �úºþ−Ö ×¤ü»Öê»Öê ¯Ö ü̧ß�ÖÖ �ëú¦ü ²Ö¤ü»ÖŸÖÖ µÖêBÖÖ ü̧ −ÖÖÆüß. 
 

 

 

›üß.™üß.‹›Ëü. 50 †Æü¾ÖÖ»Ö ³Ö¸üŸÖÖ−ÖÖ �ÖÖ»Öß»Ö¯ÖḮ ÖÖBÖê ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ“Öê ¤ü�ÖŸÖÖ¯Öæ¾ÖÔ�ú ¯ÖÖ»Ö−Ö �ú¸üÖ¾Öê. 
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VIII. ›üß.™üß.‹›Ëü.50 †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê •µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ �Îú´ÖÖÓ�úÖ�ÖÖ»Öß -- †¿Öß �ÖãBÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü 

¯Ö ü̧ß�ÖêÃÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê. 
 

IX. ×¾ÖÂÖµÖ �Îú´ÖÖÓ�úÖ�ÖÖ»Öß ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖ ¯Öã−Ö¯ÖÏÔ¾Öê¿Öæ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£Öâ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¯Öãœêü −ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê»Öê ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓ̄ ÖÖ¤ü�Öæ�ú ÷Öã�Ö †¬µÖÖ¯Ö�ú 

×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †×³Ö»Öê�ÖÖ¾Öºþ−Ö ÃÖŸµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ¯Ö›üŸÖÖôû�Öß �ú ü̧Ö¾Öß. 
 

X. ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ¾Ö ×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÷Öã�Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê ›üß.™üß.‹›Ëü.50 ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü �ú ü̧�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü.  

ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ, ¯Öæ−Ö¯ÖÏÔ¾Öê¿Öæ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£µÖÖÕ“Öß †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÷Öã�ÖÖÓ“Öß (¯ÖÏ£Ö´Ö ¾Ö ×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öß) Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö 

−ÖÖë¤ü �ú ü̧�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 
 

XI. ›üß.™üß.‹›Ëü.50 †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ �ÖÖ›üÖ�ÖÖê›ü �êú»Öê»Öß †Öœüôû»µÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ “Öã�úß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»µÖÖÃÖ/�úÖÆüß 

×¾ÖªÖ£µÖÖÔÃÖ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú �ú´Öß, †£Ö¾ÖÖ �ú´ÖÖ»Ö ÷ÖãBÖÖ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÷ÖãBÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ 

¾µÖŒŸÖß¿Ö: •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ ü̧ ü̧ÖÆüŸÖß»Ö.  †¿ÖÖ �éúŸÖß²Ö§ü»Ö ´Ö.−ÖÖ.ÃÖê.×−ÖµÖ´Ö 1979 (×¿ÖÃŸÖ ¾Ö †×¯Ö»Ö) / M.E.P.S. 

Rule 1981 −ÖãÃÖÖ ü̧ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Ö�Ö�ú, ×»Ö¯Öß�ú ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ µÖÖÓ“Öê¾Ö ü̧ �úÖ ü̧¾ÖÖ‡Ô �ú ü̧�µÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ 

ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�úÖÓ−ÖÖ ¤êü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö µÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. 
 

XII. ›üß.™üß.‹›Ëü.50 †Æü¾ÖÖ»ÖÖ¾µÖ×ŸÖ× ü̧ŒŸÖ †−µÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê  ÷Öã�Ö Ã¾Öß�úÖ ü̧»Öê •ÖÖ�ÖÖ ü̧ −ÖÖÆüßŸÖ.  ŸµÖÖ´Öãôêû ›üß.™üß.‹›Ëü.50 

†Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ÷Öã�ÖÖÓ“Öß −ÖÖë¤ü �ú¸ü�µÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ“Öß ¯Öæ�ÖÔ �ÖÖ¡Öß �úºþ−Ö“Ö ›üß.™üß.‹›Ëü.50 †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ÷Öã�Ö ¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¾ÖêŸÖ.  

�úÖ ü̧�Ö ¯ÖÏÖŸµÖ×�Ö�ú ¯Ö ü̧ß�Öê“Öê ¾Ö ¾ÖÖÙÂÖ�ú ¯ÖÖšüÖ“Öê ÷Öã�Ö ‹�ú¤üÖ ›üß.™üß.‹›Ëü.50 †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ×»ÖÆæü−Ö ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êüÃÖ  

×¤»µÖÖ−ÖÓŸÖ ü̧ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê�ÖÖ ü̧ −ÖÖÆüß. 

 

XIII. µÖÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖÓŸÖß»Ö ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓ̄ ÖÖ¤ü�Öæ�ú ÷Öã�Ö ›üß.™üß.‹›Ëü.50 †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ −Ö´Öæ¤ü �êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö 

�úºþ −ÖµÖê.  ŸÖÃÖÖ ²Ö¤ü»Ö ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÃÖ Æüß ²ÖÖ²Ö ÷ÖÓ³Öß ü̧ ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ 

¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÔ¾Ö ü̧ �úÖ ü̧¾ÖÖ‡Ô �ú ü̧�µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, µÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.  ²Ö¤ü»Ö ¯Öã̧ üÖ¾µÖÖ−Öß¿Öß ÃÖÖ¤ü ü̧ �êú»µÖÖÃÖ ŸÖÖê ´ÖÖ−µÖ 

�ú ü̧�µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 
 

XIV. †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê •µÖÖ −ÖÖë¤üß“µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ¤ãüºþÃŸÖß �êú»Öê»Öß †ÖÆêü. (−ÖÖ¾ÖÖŸÖ, ÷Öã�ÖÖŸÖ, †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÷Öã�ÖÖŸÖ) ŸµÖÖ 

−ÖÖë¤üß³ÖÖê¾ÖŸÖß »ÖÖ»Ö ¿ÖÖ‡Ô−Öê ¾ÖŸÖãÔôû �úºþ−Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö ü̧ ²Ö¤ü»Ö −ÖÖë¤ü¾ÖÖ¾ÖÖ Changes Made µÖÖ �úÖò»Ö´Ö´Ö¬µÖê 

‹�æú�Ö ¤ãüºþÃŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ −ÖÖë¤ü¾ÖÖ¾Öß. 
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XV. ›üß.™üß.‹›Ëü.50 †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß "'Total No. of Corrections'' †Ó�úß ¾Ö †�Ö ü̧ß −ÖÖë¤ü¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ. 

 

XVI. ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÃÖê“Ö †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÷Öã�ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß −Ö “Öã�úŸÖÖ ›üß.™üß.‹›Ëü.50 

†Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ¤êü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 
 

XVII. •Öæ−Ö-2016 ¯Ö ü̧ß�ÖêŸÖß»Ö ÷Öã�ÖÖÓ“µÖÖ ±êú ü̧¯Ö›üŸÖÖôû�Öß´Ö¬µÖê •µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ �úÖÆüß ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ÷Öã�ÖÖÓ́ Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö    

—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü, †ÃÖÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÷Öã�ÖÖÓ“Öß −ÖÖë¤ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö ü̧ß�Öê“µÖÖ ›üß.™üß.‹›Ëü.50 ´Ö¬µÖê »ÖÖ»Ö ¿ÖÖ‡Ô−Öê 

�ú ü̧BµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 
 

XVIII. ‹�ÖÖ¤üÖ ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ¯Ö ü̧ß�Öế Ö¬µÖê ÷Öã�ÖÖÓ“µÖÖ ±êú ü̧¯Ö›üŸÖÖôû�Öß´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê‰ú−Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ˆ¢Öß�ÖÔ ÆüÖêŸÖ 

†ÃÖê»Ö ŸÖ ü̧ ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»Öê»Öê ÷Öã�Ö ›üß.™üß.‹›Ëü.50 ´Ö¬µÖê »ÖÖ»Ö ¿ÖÖ‡Ô−Öê −ÖÖë¤ü¾Öæ−Ö ŸµÖÖ 

×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¯Öãœê Passed in verification †ÃÖÖ ¿Öȩ̂ üÖ ×»ÖÆüÖ¾ÖÖ ¾Ö ¯Öãœêü "Will not appear 

for this examination" †ÃÖê ×»ÖÆüÖ¾Öê. 
 

XIX. ›üß.™üß.‹›Ëü.50 †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ �úÖêBÖŸÖÖÆüß ¸�úÖ−ÖÖ × ü̧�úÖ´ÖÖ šêü¾Öæ −ÖµÖê. 
 

XX. •Öê ×¾ÖªÖ£Öá ¯ÖÏÖŸµÖ×�Ö�ú ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸµÖ×�Ö�ú �úÖµÖÔ µÖÖ ¯Ö ü̧ß�ÖêŸÖ †−Öã¢Öß�ÖÔ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ, ±úŒŸÖ †¿ÖÖ 

×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ¤ü ü̧“µÖÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö ü̧ŸÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ.  •Öê ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖ ¯Ö ü̧ß�ÖêŸÖ µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ˆ¢Öß�ÖÔ —ÖÖ»Öê 

†ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ ü̧ ŸµÖÖÓ“Öß ¯Öã−ÆüÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ‘Öê�µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ −ÖÖÆüß.  
 

XXI. ¾Ö ü̧ß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê ›üß.™üß.‹›Ëü.50†Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö −ÖÖë¤üßŸÖ ¤ãüºþÃŸµÖÖ −ÖÖë¤ü×¾Ö»µÖÖ¾Ö ü̧ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ¯ÖÖ−ÖÖ¾Ö ü̧ 

†¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ×¿ÖŒ�úÖ ˆ´Ö™ü¾Öæ−Ö  ŸµÖÖ¾Ö ü̧ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ−Öß Ã¾ÖÖ�Ö ü̧ß �ú ü̧Ö¾Öß. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ ü̧ †Ö¯Ö»µÖÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ 

¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ×•Ö»ÆüÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ (´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖšüß ×¿Ö�Ö�Ö ×−Ö ü̧ß�Ö�ú, ¯ÖÛ¿“Ö´Öü) µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÃ¾ÖÖ�Ö ü̧ß 

(Counter Sign) ‘µÖÖ¾Öß. 
 

XXII. ¯ÖÏ×ŸÖÃ¾ÖÖ�Ö ü̧ß —ÖÖ»Öê»Öê ›üß.™üß.‹›Ëü.50 †Æü¾ÖÖ»Ö �Îú´ÖÖ−Öê »ÖÖ¾Öæ−Ö ×•Ö»ÆüÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß 

¯ÖÏÖ×¬Ö�éúŸÖ �êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êü−Öê ×−Ö¬ÖÖÔ̧ üßŸÖ �êú»Öê»µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖ´Ö�Ö ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êüŸÖ ÃÖÖ¤ü ü̧ 

�ú ü̧Ö¾ÖêŸÖ. 
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†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö/×¾Ö»ÖÓ²Ö ¿Öã»�úÖ−Öê/†×ŸÖ×¾Ö»ÖÓ²Ö ¿Öã»�úÖ−Öê †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Ö ³Ö¸üBµÖÖ“Öê ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Ö�ú 
 

†.�Îú. 
 

ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö 
 

×¤ü−ÖÖÓ�ú 
1. ×¾Ö−ÖÖ×¾Ö»ÖÓ²Ö ¿Öã»�ú ³Öºþ−Ö †¬µÖÖ×¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ−Öê ÃÖÓ÷Ö�Ö�ú 

¯ÖÏ�ÖÖ»Öß«üÖ ȩ̂ü (Online) †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú  
   17/09/2016 ŸÖê 

30/09/2016 
2. ×¾Ö»ÖÓ²Ö ¿Öã»�úÖÃÖÆü †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ−Öê ÃÖÓ÷Ö�Ö�ú ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß«üÖ ȩ̂ü 

(Online) †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧�µÖÖ“ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
   01/10/2016 ŸÖê 

10/10/2016 
3. †×ŸÖ×¾Ö»ÖÓ²Ö ¿Öã»�úÖÃÖÆü †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ¯ÖÏŸµÖ�Ö ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êüÃÖ ÃÖÖ¤ü ü̧ 

�ú ü̧BµÖÖ“ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 
   11/10/2016 ŸÖê 

17/10/2016 
 

™üß¯Ö :-  1) †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ³Ö ü̧�µÖÖÃÖÖšüß ×¤ü. 17/10/2016 ¯ÖµÖÕŸÖ“Ö web-site ÃÖãºþ ü̧ÖÆüß»Ö.                

2) ×¤ü. 02/10/2016 µÖÖ ŸÖÖ ü̧�Öê−ÖÓŸÖ¸ü †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Ö ³Ö ü̧»µÖÖÃÖ ×¤ü. 10/10/16 ¯ÖµÖÔŸÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö ¿Öã»�ú 

ºþ. 100/- ¯ÖÏ×ŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá ü̧ÖÆüß»Ö ¾Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ ü̧ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Ö ³Ö¸ü»µÖÖÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö ¿Öã»�ú ºþ. 100/- ¾Ö 

†×ŸÖØ¾Ö»Ö²Ö ¿Öã»�ú ºþ.50/- ¯ÖÏ×ŸÖ×¤ü−Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ü̧ÖÆüß»Ö. 

3) �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯Ö× ü̧ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×¤ü. 18/10/2016 −ÖÓŸÖ ü̧ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Ö ³Ö ü̧ŸÖÖ µÖê�ÖÖ ü̧ü −ÖÖÆüßŸÖ. 

´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÃÖæ“Ö−ÖÖ - ••µµÖÖÖÖ  ††¬¬µµÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ��úú  ××¾¾ÖÖªªÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¸̧üüßß��ÖÖ êê““ÖÖ êê  ††ÖÖ¾¾ÖÖ êê¤¤üü−−ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüBBµµÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ææ ¾¾ÖÖáá““ÖÖ  ¯̄ÖÖ ¸̧üüßß��ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»��úú    
²²ÖÖ ÑÑ��êê úúŸŸÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê   ††ÖÖÆÆêê üü ,,  ††¿¿ÖÖÖÖ  ††¬¬µµÖÖÖÖ¯̄ÖÖ��úú  ××¾¾ÖÖªªÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ¸̧üüßß��ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»��úú  ¯̄ÖÖ¸̧ŸŸÖÖ  
××´́ÖÖôôûûBBÖÖ êê²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ��úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ êê ²²ÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß��ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»��úú  ³³ÖÖ ¸̧üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ´́ÖÖ ææôôûû  ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖ  
••ÖÖÖÖ êê››üüÖÖ¾¾ÖÖ êê..    ŸŸµµÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü  ††¬¬µµÖÖÖÖ¯̄ÖÖ��úú  ××¾¾ÖÖªªÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ¸̧üü ßß��ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»��úú  ¯̄ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖ  ��úú ¸̧üüBBµµÖÖÖÖŸŸÖÖ  
µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  
 

 

11999933  ““µµÖÖÖÖ  ††³³µµÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÎÎ úú´́ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ««üüÖÖ¸̧üü ÖÖ  ††³³µµÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÎÎ úú ´́ÖÖ  µµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖ êê††ÓÓŸŸÖÖ÷÷ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ““ÖÖßß  ††ÖÖ¾¾ÖÖ êê¤¤üü−−ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
�úÖ÷Ö¤ǖ Ö¡Öê ¯Ö×¸üÂÖ¤êü�ú›êü ÃÖÖ¤ü̧ ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×−ÖÆüÖµÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö 

 

†.�Îú. ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 

1. †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 19/10/2016 

2. ¯Öã�Öê, ü�úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü, 20/10/2016 

3. −ÖÖ×¿Ö�ú, »ÖÖŸÖæ̧  21/10/2016 

4. −ÖÖ÷Ö¯Öæ̧ ü, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖßü 24/10/2016 
 

1) ¯ÖÖêÂ™üÖ−Öê ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»Öß �úÖ÷Ö¤ǖ Ö¡Öê Ã¾Öß�úÖ ü̧»Öß •ÖÖ�ÖÖ ü̧ −ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖß ü̧§ü ÃÖ´Ö•Ö�µÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öß 
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ ü̧ß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ“Öß ü̧ÖÆüß»Ö. 
 

2) ÷ÖÖêÂÖ¾ÖÖ ü̧Ö ¯ÖÏ¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧�µÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ×¤ü¾ÖÃÖ šü ü̧¾Öæ−Ö ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ŸÖß ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú 
†ÖÆêü.  ×−Ö¬ÖÖÔ× ü̧ŸÖ ¾ÖêôêûŸÖ ¯ÖÏ¯Ö¡Öê ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êüÃÖ ÃÖÖ¤ü ü̧ −Ö �êú»µÖÖÃÖ ¾Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö ¿Öã»�ú ³Ö ü̧Ö¾Öê »ÖÖ÷Ö»µÖÖÃÖ, 
¯Ö ü̧ß�Öê̄ ÖÖÃÖæ−Ö ¯Ö ü̧ß�ÖÖ£Öá ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ü̧ÖÆüß»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ ü̧ÖÆüŸÖß»Ö. 
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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯Ö¸üß�ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ¯Öã�Öê 
 †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö¤ü×¾Ö�úÖ ¯Ö¸üß�ÖÖ : −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü-2016  

†¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ−Öß ÷ÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸Ö ¯ÖÏ̄ Ö¡Öê, ‡ŸÖ ü̧ �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê, 1993 “µÖÖ †³µÖÖÃÖ�Îú´ÖÖ“Öß ¾Ö ¯Ö¡Ö«üÖ ü̧Ö 
µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ“Öß †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êüŸÖ ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧�Öê ŸÖê 

 ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¯Ö¡Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö �ú¸ü�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ �úÖ´ÖÖ“Öê 

¾ÖêôûÖ¯Ö¡Ö�ú 
 

 

 

†.�Îú. 
 

�úÖ´ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö 
 

ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú/�úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 

1 ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−Öß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê ³Ö ü̧�Öê. 
17 ÃÖ¯™ëü. 2016  

ŸÖê 
 30 ÃÖ¯™ëü. 2016 

2 ×¾Ö»ÖÓ²Ö ¿Öã»�ú ³Öºþ−Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Ö ³Ö ü̧�Öê. 
01 †ÖòŒ™üÖê. 2016 ŸÖê  
10 †ÖòŒ™üÖê. 2016 

3 †×ŸÖ×¾Ö»ÖÓ²Ö ¿Öã»�ú ³Öºþ−Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Ö ³Ö ü̧�Öê. 
11 †ÖòŒ™üÖê. 2016 

ŸÖê 
17 †ÖòŒ™üÖê. 2016 

4 
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ µÖÖÓ−Öß 1993 “µÖÖ †³µÖÖÃÖ�Îú´ÖÖ“Öß ¾Ö ¯Ö¡Ö«üÖ ü̧Ö 
µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ“Öß †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Öê, ‡ŸÖ ü̧ �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êüŸÖ ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧�Öê. 

19 †ÖòŒ™üÖê. 2016 
ŸÖê 

24 †ÖòŒ™üÖê.2016 
5 ›üß.™üß.‹›Ëü. ¯Ö ü̧ß�ÖÖ −ÖÖê¾Æëü.2016 �ëú¦ü ×−ÖÛ¿“ÖŸÖß ÃÖÆü×¾Ö“ÖÖ ü̧ ÃÖ³ÖÖ ‘Öê�Öê. 25 †ÖòŒ™üÖê. 2016 

6 †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ−ÖÖ Online ›üß.™üß.‹›Ëü.50 ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ¤êü�Öê. 04 −ÖÖê¾Æëü. 2016 

7 
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ×•Ö»ÆüÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ−Öß ¯Öæ�ÖÔ ¾Ö †“Öæ�ú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö ü̧»Öê»Öß 
›üß.™üß.‹›Ëü.50 ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö Online Confirm �ú ü̧�Öê. 

10 −ÖÖê¾Æëü. 2016  
ŸÖê  

15 −ÖÖê¾Æëü. 2016 

8 
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ µÖÖÓ−Öß Online ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¯Ö¡Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �úºþ−Ö ‘Öê�Öê ¾Ö 
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö �ú ü̧�Öê. 

17 −ÖÖê¾Æëü. 2016 
ŸÖê 

19 −ÖÖê¾Æëü. 2016 

9 ¯ÖÏŸµÖ�Ö ›üß.™üß.‹›Ëü. ¯Ö ü̧ß�ÖÖ −ÖÖê¾Æëü²Ö ü̧-2016 �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 
21 −ÖÖê¾Æëü. 2016 

ŸÖê 
30 −ÖÖê¾Æëü. 2016 
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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯Ö¸üß�ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ¯Öã�Öê 

 †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö¤ü×¾Ö�úÖ ¯Ö¸üß�ÖÖ : −ÖÖê¾Æëü. ü- 2016  

¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÂÖÔ 
¾ÖêôûÖ¯Ö¡Ö�ú 

 

 

×¤ü−ÖÖÓ�ú 
 

¾ÖÖ ü̧ 
 

¾Öêôû 
 

×¾ÖÂÖµÖ 
 

÷ÖãBÖ 
 

21/11/2016 ÃÖÖế Ö¾ÖÖ ü̧ 11.00 ŸÖê 
01.00 

¿Öî�Ö×�Ö�ú ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö  (83)   
Educational Evaluation (83) 
 

40 

22/11/2016 ´ÖÓ÷Öôû¾ÖÖ ü̧ 11.00 ŸÖê 
02.00 

³ÖÖ ü̧ŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×�Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ×¿Ö�Ö�Ö (81)  

Indian Society and Primary Education (81) 
 

80 

23/11/2016 ²Öã¬Ö¾ÖÖ ü̧ 11.00 ŸÖê 
01.00 

¿Öî�Ö×�Ö�ú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö  (84)  
Educational Management  (84) 
 

40 

24/11/2016 ÷Öãºþ¾ÖÖ ü̧ 11.00 ŸÖê 
02.00 

†¬µÖµÖ−Ö - †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öê ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö (82) 
Psychology of Teaching & Learning (82) 

80 

25/11/2016 ¿Öã�Îú¾ÖÖ ü̧ 11.00 ŸÖê 
01.00 

�úÖµÖÔ×¿Ö�Ö�Ö  (86) 
Work Education (86) 
 

40 

26/11/2016 ¿Ö×−Ö¾ÖÖ ü̧ 11.00 ŸÖê 
02.00 

÷Ö×�ÖŸÖ  (85) 

Mathematics (85) 
80 

27/11/2016 ü̧×¾Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖã¼üß 

28/11/2016 ÃÖÖế Ö¾ÖÖ ü̧ 11.00 ŸÖê 
02.00 

¯ÖÏ£Ö´Ö ³ÖÖÂÖÖ (×¾ÖÂÖµÖ–ÖÖ−Ö ¾Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß)  
First Language (Content & Method)  
(001,002,003,004,005,008) 
 

80 

29/11/2016 ´ÖÓ÷Öôû¾ÖÖ ü̧ 11.00 ŸÖê 
01.00 

¿ÖÖ ü̧ß×¸ü�ú ×¿Ö�Ö�Ö  (87) 
Physical Education  (87) 
 

40 

30/11/2016 ²Öã¬Ö¾ÖÖ ü̧ 11.00 ŸÖê 
02.00 

 Û«üüŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ (×¾ÖÂÖµÖ–ÖÖ−Ö ¾Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß)  
ØÆü¤üß (117/517)  
ØÆü¤üß ´Ö ü̧Öšüß ÃÖÓµÖãŒŸÖ (217/417/817)  

Second Language (Content & Method) 
Hindi & Hindi Marathi Composite 
 

80 

30/11/2016 ²Öã¬Ö¾ÖÖ ü̧ 03.00 ŸÖê 
06.00 

Û«üüŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ - ´Ö ü̧Öšüß (ØÆü¤üß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß) 
×¾ÖÂÖµÖ–ÖÖ−Ö ¾Ö †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß  (317) 
Second Language – Marathi (Content & Method) 
For Hindi medium Candidates  
 

80 
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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯Ö¸üß�ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ¯Öã�Öê 
 †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö¤ü×¾Ö�úÖ ¯Ö¸üß�ÖÖ : −ÖÖê¾Æëü. ü- 2016  

×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ 

¾ÖêôûÖ¯Ö¡Ö�ú 
 

 

×¤ü−ÖÖÓ�ú 
 

¾ÖÖ ü̧ 
 

¾Öêôû 
 

×¾ÖÂÖµÖ 
 

÷ÖãBÖ 
 

21/11/2016 ÃÖÖế Ö¾ÖÖ ü̧ 3.00 ŸÖê  6.00 

 

¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖÖµÖ (91)  
Present status of Pri.Edn.Difficulties & remeidies (91) 
 

80 

22/11/2016 ´ÖÓ÷Öôû¾ÖÖ ü̧ 3.00 ŸÖê  5.00 

 

†Ö ü̧Öê÷µÖ - ×¿Ö�Ö�Ö  (¾ÖîµÖÛŒŸÖ�ú, ¿ÖÖ»ÖêµÖ) (96) 
Health Education (Individual & School ) (96) 
 

40 

23/11/2016 ²Öã¬Ö¾ÖÖ ü̧ 3.00 ŸÖê  6.00 
ŸÖéŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ ‡Ó÷ÖÏ•Öß (118/218/318/418/818) 
Third Language English (118/218/318/418/818) 
 

80 

24/11/2016 ÷Öãºþ¾ÖÖ ü̧ 3.00 ŸÖê  5.00 

 

�éú×ŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö −Ö¾ÖÖê̄ Ö�Îú´Ö  (93) 
Action  Research & Innovations (93) 
 

40 

25/11/2016 ¿Öã�Îú¾ÖÖ ü̧ 3.00 ŸÖê  5.00 
´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ̄ ÖÏêÂÖ�Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö (92) 
Information, communication & Technology (92) 
 

40 

26/11/2016 ¿Ö×−Ö¾ÖÖ ü̧ 3.00 ŸÖê  6.00 

 

×¾Ö–ÖÖ−Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö (94) 
Science & Technology 
 

80 

27/11/2016 ü̧×¾Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖã¼üß 

28/11/2016 ÃÖÖế Ö¾ÖÖ ü̧ 3.00 ŸÖê  5.30 

 

‡×ŸÖÆüÖÃÖ, −ÖÖ÷Ö× ü̧�ú¿ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö (95-†ê) 
History, Civics and administration (95-A) 
 

60 

29/11/2016 ´ÖÓ÷Öôû¾ÖÖ ü̧ 3.00 ŸÖê  5.30 

 

¯Ö× ü̧ÃÖ ü̧ †³µÖÖÃÖ, ³Öæ÷ÖÖê»Ö (95-²Öß ) 
Envionmental Study& Geography (95-B) 
 

60 

30/11/2016 ²Öã¬Ö¾ÖÖ ü̧ 3.00 ŸÖê  6.00 

 

ŸÖéŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ ´Ö ü̧Öšüß (518) (‡Ó÷ÖÏ•Öß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÃÖÖšüß) 
Third Language Marathi (518) (For English Medium) 
 

80 
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†¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ �úÖê›ü �Îú´ÖÖÓ�ú      2004 †³µÖÖÃÖ�Îú´Ö 
               †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Ö ÃÖÓ�µÖÖ  

 

›üß.™üß.‹›ü.¯Ö ü̧ß�ÖÖ −ÖÖê¾Æëü.-2016 ¯Ö× ü̧ÂÖ¤êüÃÖ ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧Ö¾ÖµÖÖ“Öß �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê - 
 

1) ÃÖÓÃ£ÖÖ −ÖÖë¤ü�Öß ¿Öã»�ú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá −ÖÖë¤ü�Öß ¿Öã»�ú ³Ö ü̧»Öê»µÖÖ “Ö»Ö−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß. 
 

2) ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ±úß ³Ö ü̧»Öê»µÖÖ “Ö»Ö−ÖÖ“µÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏŸÖß 
 

3) 1993 “µÖÖ †³µÖÖÃÖ�Îú´ÖÖ“Öß ÆüÖ›Ôü �úÖò̄ Öß 
 

4) ¯Ö¡Ö«üÖ ü̧Ö µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ³Ö ü̧»Öê»µÖÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ÆüÖ›Ôü �úÖò̄ Öß 
 

5) ¯Ö›üŸÖÖôûÖ ÃÖæ“Öß 
 

6) ´ÖÖ. ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú, ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ü̧Ö•µÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö× ü̧ÂÖ¤ü, ¯Öã�Öê µÖÖÓ−Öß ÃÖ−Ö 2015-16 µÖÖ 
¿Öî�Ö×�Ö�ú ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü �êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖ¤üßŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖ−ÖÖ“Öß 
¯ÖÏŸÖ. 
 

7) ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ‡ŸÖ ü̧ †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö−ÖÖÃÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ 
×´ÖôûÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯Ö¡Ö. 
 

8) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö �úÖê™ü¶ÖÃÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×¤ü»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯Ö¡Ö. 
 

9) †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ¯ÖÏ³ÖÖ ü̧ß †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ ü̧ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯Ö¡Ö. 
 

10) ¯Ö¡Ö«Ö ü̧Ö µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ³Ö ü̧»Öê»µÖÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ¯Ö¡Ö«üÖ ü̧Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ µÖÖÓ−Öß 
´ÖÖ−µÖ �êú»Öê»Öß µÖÖ¤üß ÃÖÖ¤ü ü̧ �ú ü̧�Öê ²ÖÓ¬Ö−Ö�úÖ ü̧�ú †ÖÆêü. 
 

11) �úÖò̄ Öß �êúÃÖ - ̄ ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ̄ Ö»ÖÖ �úÖµÖ? ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ ¯ÖÖ¡Ö šü ü̧ŸÖÖê �úÖµÖ? ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ. 
 

12) ‹−Ö.ÃÖß.™üß.‡Ô.−Öê ´ÖÖ−µÖ �êú»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ�µÖê̄ Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá −ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ“Öß �ÖÖ¡Öß �êú»Öß †ÖÆêü �úÖ? 
 

13) Control Sheet ¾Ö ü̧ß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖÖ�Ö ü̧ß �êú»Öß †ÖÆêü 
�úÖ? 

 

             ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ÃÖÆüß 
¯Öæ�ÖÔ −ÖÖ¾Ö :- --------------------------------------  

†¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ×¿ÖŒ�úÖ ¾Ö Ã¾ÖÖ�Ö¸üß 
 
 
 
 
 

¯Ö›üŸÖÖôûÖ ÃÖæ“Öß 
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†Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ÷Ö÷üµÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ´Öã�Ö¯ÖéÂšü (Control Sheet) 
‡µÖ¸ü �úÖê›ü×−ÖÆüÖµÖ 

 
 ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü  ü̧Ö•µÖ ¯Ö ü̧ß�ÖÖ ¯Ö× ü̧ÂÖ¤ü, ¯Öã�Öê -411 001      †Ö¾Öê¤ü−Ö¯Ö¡Ö ÃÖÓ�µÖÖ  

†¬µÖÖ¯Ö�ú ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö¤ü×¾Ö�úÖ −ÖÖê¾Æëü. - 2016 
 

 
           †¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖÖÓ�êúŸÖÖÓ�ú 
 ‡µÖ¸ü �úÖê›ü         
 
 ×•Ö»ÆüÖ -------------------------------------------------  ×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖÓ�êúŸÖÖÓ�ú  
    

 ¯Ö¸üß�ÖÖ �ëú¦üÖ“Öê ×šü�úÖ�Ö -------------------- ¯Ö¸üß�ÖÖ �ëú¦ü ÃÖÖÓ�êúŸÖÖÓ�ú 

 ¯Ö¸üß�ÖÖ �ëú¦üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö : --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

´ÖÖ¬µÖ´Ö×−ÖÆüÖµÖ ¯Ö¸üß�ÖÖ£Öá 
´Ö¸üÖšüß ˆ¤æÔü ØÆü¤üß ÷Öã•Ö¸üÖ£Öß ‡Ó÷ÖÏ•Öß �ú®Ö›ü ‹�æú�Ö 

1 2 3 4 5 8  
 
 
 

      

×»Ö¯Öß�ú        ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ 
ÃÖÆüß : -------------------------    ÃÖÆüß : ------------------------- 
−ÖÖ¾Ö : -------------------------    −ÖÖ¾Ö : -------------------------  
†¬µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ×¿ÖŒ�úÖ : ------------------------ 
________________________________________________________ 
ÃÖÓ÷Ö�Ö�ú ÃÖÓÃ£ÖÖ      ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯Ö¸üß�ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ¯Öã�Öê 
 
ÃÖÆüß : -------------------------    ÃÖÆüß : ------------------------- 
−ÖÖ¾Ö : -------------------------    −ÖÖ¾Ö : -------------------------  
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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö 
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú −µÖÖµÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö 

¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ǖ Ö¡Ö�ú �Îú´ÖÖÓ�ú: −µÖÖµÖÖ¯ÖÏ-2014/¯ÖÏ.�Îú.1/†.�ú.2 
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ×¾ÖÃŸÖÖ ü̧ ‡´ÖÖ ü̧ŸÖ, ´ÖÖ¤üÖ´Ö �úÖ´ÖÖ ¸üÖê›ü, ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ¸üÖ•Ö÷Öãºþ “ÖÖî�ú 

´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÓã²Ö‡Ô - 400 032 
ŸÖÖ¸üß�Ö : 18 ´ÖÖ“ÖÔ, 2014 

¾ÖÖ“ÖÖ:- 
1) †¯ÖÓ÷Ö ¾µÖŒŸÖß (ÃÖ´ÖÖ−Ö ÃÖÓ¬Öß, ÆüŒ�úÖÓ“Öê ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö ¾Ö ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö) †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1995 
2) †¯ÖÓ÷Ö �ú»µÖÖ�Ö †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öê †�ú†Ö/¯Ö-7/»Öê�Ö×−Ö�ú/ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ/2006-07/2951,  

×¤ü.20 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2006 ¯Ö× ǖ̧ Ö¡Ö�ú 
3) †¯ÖÓ÷Ö �ú»µÖÖ�Ö †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öê †�ú†Ö/¯ÖÏ-7/»Öê�Ö×−Ö�ú/ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ/×›üÃ»ÖêÛŒÃÖµÖÖ/2011-12/2366, 

×¤ü.22 •Öæ−Ö, 2011 “Öê ¿ÖãÛ¬¤ǖ Ö¡Ö�ú 
4) ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö ×¿Ö�Ö�Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê �Îú.†¯ÖÓ÷Ö-2011/¯ÖÏ.�Îú.1/2011/†ÖÃ£ÖÖ-2, ×¤ü.23´Öê,2011 “Öê ¯Ö¡Ö 
5) ×¸ü™ü µÖÖ×“Ö�úÖ �Îú.3294/2010 ¾Ö ‡ŸÖ¸ü •Ö−Ö×ÆüŸÖ µÖÖ×“Ö�úÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ.ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê  

×¤ü.29 ‹×¯ÖÏ»Ö, 2011 “Öê †Ö¤êü¿Ö 
6) ×¸ü™ü µÖÖ×“Ö�úÖ �Îú.3294/2010 ¾Ö ‡ŸÖ¸ü •Ö−Ö×ÆüŸÖ µÖÖ×“Ö�úÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ.ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê  

×¤ü.5 †Öò÷ÖÃ™ü, 2011 “Öê †Ö¤êü¿Ö 
7) ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ǖ Ö¡Ö�ú �Îú´ÖÖÓ�ú:- −µÖÖµÖÖ¯ÖÏ-2011/¯ÖÏ.�Îú.91/ÃÖã¬ÖÖ¸ü-3, 17 †Öò÷ÖÃ™ü, 2011 
8) �ëú×¦üµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú −µÖÖµÖ ¾Ö †×¬Ö�úÖ¸üßŸÖÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ ü̧�úÖ¸ü µÖÖÓ“Öê �úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö †Ö¤êü¿Ö  

×¤ü.26 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2013 
 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ:- †¯ÖÓ÷Ö ¾µÖŒŸÖß (ÃÖ´ÖÖ−Ö ÃÖÓ¬Öß, ÆüŒ�úÖÓ“Öê ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö ¾Ö ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö) †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1995 ´Ö¬Öß»Ö �ú»Ö´Ö �Îú.5 ¾Ö 6 

−ÖãÃÖÖ¸ü †¯ÖÓ÷Ö ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ, ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖß−Ö, ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯Ö×¸ü�ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔ ¯Ö×¸ü�ÖêÃÖÖšüß »Öê�Ö×−Ö�ú ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ¤êü�Öê 

†Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †¿ÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¤êü‰ −ÖÆüß 

†¯ÖÓ÷Ö ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ »Öê�Ö×−Ö�ú ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ¤êüŸÖÖ−ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸÖÃÖê“Ö �úÖÆüß Ã¯Ö¬ÖÖÔ ¯Ö×¸ü�ÖÖÓ́ Ö¬µÖê »Öê�Ö×−Ö�ú 

ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ×¤ü»ÖÖ −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê. ´ÖÖ.ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ−ÖêÆüß ¾Ö¸üß»Ö †−Öã.�Îú.6 µÖê£Öê −Ö´Öæ¤ü �êú»Öê»µÖÖ µÖÖ×“Ö�úÖ 

¯ÖÏ�ú¸ü�Öß ×¤ü.5 †Öò÷ÖÃ™ü, 2011 ¸üÖê•Öß †¯ÖÓ÷Ö ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸ü�ÖÖÓ́ Ö¬µÖê »Öê�Ö×−Ö�ú ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ¤êü�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö 

ÃŸÖ¸üÖ¾Öºþ−Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¤êü�µÖÖ“Öê ×−Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê. ŸµÖÖÃÖ †−ÖãÃÖºþ−Ö µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ ×¤ü.17 †Öò÷ÖÃ™ü, 2011 “µÖÖ ¯Ö× ǖ̧ Ö¡Ö�úÖ−¾ÖµÖê ÃÖæ“Ö−ÖÖ 

×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ.  

ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ´ÖÖ.ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ÃÖã́ ÖÖê™üÖê µÖÖ×“Ö�úÖ �Îú.2013/7938 µÖÖ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ †ÓŸÖ×¸ü´Ö ×−Ö�ÖÔµÖÖŸÖ »Öê�Ö×−Ö�ú 

ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ¤êü�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¤êü×¿ÖŸÖ �êú»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö �ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−ÖêÆüß 

×¤ü.26.02.2013 “µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö †Ö¤êü¿ÖÖ−¾ÖµÖê »Öê�Ö×−Ö�ú ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ¤êü�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ �êú»Öê»µÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ 

ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �úºþ−Ö ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ×¤ü.17 †Öò÷ÖÃ™ü, 2011 “Öê ¯Ö×¸ǖ Ö¡Ö�ú †×¬Ö�Îú´ÖßŸÖ �úºþ−Ö −Ö¾µÖÖ−Öê ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ 

¯Ö×¸ü¯Ö¡Ö�ú ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¬Öß−Ö ÆüÖêŸÖß. 

¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Ö�ú :- ¥üÂ™üßÆüß−Ö, †»¯Ö¥üÂ™üß, †ÛÃ£Ö¾µÖÓ÷Ö, ÃÖȩ̂ êü²ÖÎ»Ö ¯ÖÖ»ÃÖß †Ö×�Ö ×›üÃ»ÖêÛŒÃÖµÖÖ−Öê ²ÖÖ×¬ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×¾ÖªÖ£Öá /  
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×»ÖÆüß�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ�Ö´Ö −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•Ö−ÖÖ£ÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ÷Ö�Öß¯ÖÏ´ÖÖ�Öê »Öê�Ö×−Ö�ú ¾Ö †−µÖ 
²ÖÖ²ÖßÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¤ü−ÖÖÓ�ú 17 †Öò÷ÖÃ™ü, 2011 “Öê ¯Ö×¸ǖ Ö¡Ö�ú †×¬Ö�Îú×´Ö�ú �úºþ−Ö �ÖÖ»Öß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê −Ö¾µÖÖ−Öê 
ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¤êü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔŸ´Ö�ú ¯Ö×¸ü�ÖÖ ¾Ö ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ¯Ö× ü̧�ÖÖ µÖÖ�ú¸üßŸÖÖ 
ÃÖ´ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖß»Ö :- 
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1) †¯ÖÓ÷Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¯Ö× ü̧�ÖêÃÖÖšüß »Öê�Ö×−Ö�ú ÆüÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ ‘Öê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ·µÖÖ−Öê ¯Öã̧ ü¾ÖÖ¾ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧Ö−Öê ŸµÖÖÓ“Öß 
‡“”ûÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ: »Öê�Ö×−Ö�úÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �ú¸üÖ¾Öß. 
 

2) ¯Ö¸üß�ÖÖ ‘Öê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ·µÖÖ−Öê −Öế Ö�Öæ�úß“µÖÖ •ÖÖ×Æü ü̧ÖŸÖß´Ö¬µÖê »Öê�Ö×−Ö�ú ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ¤êü�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖãÃ¯ÖÂ™ü 
ˆ»»Öê�Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ. 
 

3) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öê ¯Ö×¸ü�ÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ µÖÓ¡Ö�Öê�ú›æü−Ö »Öê�Ö×−Ö�ú ‘Öê�ÖÖ¸ü †ÖÆêü Ø�ú¾ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ: 
»Öê�Ö×−Ö�úÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �ú¸ü�ÖÖ¸ü †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ †•ÖÖÔŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ˆ»»Öê�Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ. 
 

4) ¯Ö×¸ü�ÖÖ ‘Öê�ÖÖ·µÖÖ µÖÓ¡Ö�Öê−Öê ¯Ö×¸ü�Öê“µÖÖ †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖê̄ ÖÏ´ÖÖ�Öê »Öê�Ö×−Ö�úÖ“Öß ÃÖ�Ö´ÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×−Ö¾Ö›ü �ú¸üÖ¾Öß ¾Ö 
ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ×•Ö»ÆüÖ / ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ Ø�ú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ¯Öò−Öê»Ö ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸üÖ¾ÖÖ. 
 

5) »Öê�Ö×−Ö�úÖ“Öê ¯Öò−Öê»Ö Æê †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖê̄ ÖÏ´ÖÖ�Öê ŸµÖÖ-ŸµÖÖ ¿ÖÖ�Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ˆ¤üÖ. �ú»ÖÖ,¾ÖÖ×�Ö•µÖ,×¾Ö–ÖÖ−Ö,÷Ö×�ÖŸÖ, 
†×³ÖµÖÖÓ×¡Ö�úß,¾Öîª�úßµÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾ÖÂÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê �ú ü̧Ö¾Öê ¾Ö ±úŒŸÖ ¯ÖÖ¡Ö †Ö×�Ö ÃÖ�Ö´Ö »Öê�Ö×−Ö�úÖ“ÖÖ ŸµÖÖ ¯Öò−Öê»Ö´Ö¬µÖê 
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ. ¿ÖŒµÖŸÖÖê ¯Ö×¸ü�ÖÖ£Öá ¾Ö »Öê�Ö×−Ö�ú Æêü ‹�úÖ“Ö ¿ÖÖ�Öê“Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ: »Öê�Ö×−Ö�ú 
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ‘Öê�ÖÖ ü̧ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê ¾ÖµÖ, ¿Öî�Ö×�Ö�ú †ÆÔüŸÖÖ, ¯Ö×¸ü�ÖêŸÖß»Ö ÷Öã�Ö ¾Ö †−µÖ ²ÖÖ²Öà²ÖÖ²ÖŸÖ �úÖê�ÖŸÖêÆüß 
×−Ö²ÖÕ¬Ö †ÃÖ�ÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ. �úÖÆüß †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ ÃÖãºþ ÆüÖê�µÖÖ“µÖÖ ‹ê−Ö¾Öêôûß »Öê�Ö×−Ö�ú ²Ö¤ü»ÖÖÃÖ 
´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êü�µÖÖ“Öê †×¬Ö�úÖ¸ü ´Öã�µÖ ÃÖ´Ö¾Öê�Ö�ú µÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. 
 

6) ¯Ö×¸ü�Öê“µÖÖ ¾Öêôûß ¯ÖµÖÔ¾Öê�Ö�úÖ †Ö×�Ö ÃÖ´Ö¾Öê�Ö�ú µÖÖÓ−Öß µÖÖê÷µÖ ŸÖê ¯ÖµÖÔ¾Öê�Ö�Ö �úºþ−Ö ±úÃÖ¾Ö�Öæ�úß“Öê Ø�ú¾ÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö 
÷Öî̧ ü¯ÖÏ�úÖ ü̧ ÆüÖê�ÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ“Öß ¤ü�ÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß. 
 

7) ¯Ö¸üß�ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ�ú›æü−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ¤êü�µÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ »Öê�Ö×−Ö�úÖ“Öß ‹�ú ×¤ü¾ÖÃÖ †÷ÖÖê¤ü¸ü ³Öê™ü ‘Öê�µÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß 
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¤êü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ÷Ö�Ö�úÖ¾¤üÖ¸êü ¤üµÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü�ÖêÃÖÖšüß ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ÷Ö�Ö�ú ¾Ö ŸµÖÖ“Öß     
†Ö–ÖÖ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß ¯Ö×¸ü�Öê“µÖÖ ‹�ú ×¤ü¾ÖÃÖ †÷ÖÖê¤ü¸ü ŸÖ¯ÖÖÃÖ�µÖÖ“Öß ´Öã³ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ †ÃÖê»Ö. 
 

8) ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ¯Öê̄ Ö ü̧ÃÖÖšüß ´Öã�µÖŸ¾Öê�úºþ−Ö ³ÖÖÂÖÖ×¾ÖÂÖµÖ�ú ¯Ö×¸ü�ÖêÃÖÖšüß ¾Öê÷Ö¾Öê÷Öôêû »Öê�Ö×−Ö�ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ 
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. 
 

9) ¯Ö×¸ü�Öê“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö (ˆ¤üÖ.ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö / ²ÖÎê»Ö ×»Ö¯Öß / ÃÖÓ÷Ö�Ö�úÖ¾¤üÖ ȩ̂ü / ¬¾Ö−Öß´Öã¦ü�Ö) ÛÃ¾Ö�úÖ ü̧�Ö“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ 
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ. ²ÖÎê»Ö ×»Ö¯Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †−Öã¾ÖÖ¤ü ‡Ó÷ÖÏ•Öß †£Ö¾ÖÖ Ã£ÖÖ×−Ö�ú 
³ÖÖÂÖêŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß µÖÓ¡Ö�ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ¤êü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧Ö−Öê †•ÖÖÔ¾¤üÖ¸êü ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ −Ö 
¯Ö×¸ü�ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö»Öß ¾Ö †−µÖ ²ÖÖ²Öà ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ �úÖµÖÔ̄ Ö¬¤üŸÖß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ �ú¸üÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ÖÃÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü 
ÃÖÖ¬Ö�ÖÖ¸êü �òú»ŒµÖã»Öê™ü¸ü (Talking Calculator) (•µÖÖ ¯Ö× ü̧�ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ �òú»ŒµÖã»Öê™ü¸ü ¾ÖÖ¯Ö ü̧�µÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß 
¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü †¿ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ) †ò²Öò�úÃÖ, ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖ¬Ö�ÖÖ¸üß ˆ¯Ö�ú ü̧�Öê •ÖÃÖê ‡»ÖêŒ™ÒüÖò×−Ö�ú ˆ¯Ö�ú ü̧�Öê, 
�ú´µÖã×−Ö�êú¿Ö−Ö “ÖÖ™Ôü µÖÖ ²ÖÖ²Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ¯Öã̧ ü×¾Ö�µÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ. 
 

10)  †) ¯Ö×¸ü�Öê“Öß ²Öîšü�ú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ¤üÖê−Ö ¥üÂ™üßÆüß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ́ Ö¬µÖê ×�ú´ÖÖ−Ö ¯Öã̧ êüÃÖê †ÓŸÖ¸ü ¸üÖÆüß»Ö µÖÖ“Öß ¤ü�ÖŸÖÖ 
¯ÖµÖÔ¾Öê�Ö�úÖÓ−Öß ‘µÖÖ¾Öß, •Öê�Öê�úºþ−Ö ‹�ú ¤éÂ™üßÆüß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ ŸµÖÖ“µÖÖ »Öê�Ö×−Ö�úÖ¿Öß ÃÖÓ³ÖÖÂÖ�Ö �ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ 
¥üÂ™üßÆüß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¾ÖÖ †−µÖ »Öê�Ö×−Ö�úÖÃÖ ‹ê�æú •ÖÖ�ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. 
²Ö) ¯Ö×¸ü�Öê“µÖÖ¾Öêôûß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÷ÖÖë¬Öôû ¾Ö ÃÖÓ³ÖÏ´Ö ™üÖôû�µÖÖÃÖÖšüß ¯Ö×¸ü�ÖÖ ÃÖãºþ ÆüÖê�µÖÖ¯Öæ¾Öá µÖÖê÷µÖ †¿Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²Öîšü�ú 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †¯ÖÓ÷Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. †¯ÖÓ÷Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ ¾Ö »Öê�Ö×−Ö�ú (†Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü) µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÃÖ�µÖÖ“Öß 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¿ÖŒµÖŸÖÖê ŸÖôû ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯ÖÓ÷Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ÖÃÖ †Ö÷ÖÖ‰ ¤êü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 
 

 

 
 



23 
 

 
11) »Öê�Ö×−Ö�úÖ“µÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ �ÖÖ»Öß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß / ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö −Ö´Öæ¤ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 

1. ¯Ö×¸ü�ÖêÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ •ÖÖ¤üÖ ¾Öêôû 
2. »Öê�Ö×−Ö�úÖ“µÖÖ ¾Öê÷Öôêû / Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÃÖ�µÖÖÃÖÖšüß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
3. †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ »Öê�Ö×−Ö�ú ²Ö¤ü»Ö�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ�Ö´Ö ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ 

¾Ö ¤æü¸ü¬¾Ö−Öß �Îú´ÖÖÓ�ú 
 

12) »Öê�Ö×−Ö�úÖµÖ †»¯ÖÖê̄ ÖÆüÖ ü̧ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ−Öê ŸÖÖê ¯Ö×¸ü�Öê“µÖÖ †÷ÖÖê¤ü̧ ü Ø�ú¾ÖÖ −ÖÓŸÖ¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ. 
 

13) ̂ ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¾Ö »Öê�Ö×−Ö�ú µÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö×¸ü�Öê“µÖÖ ¾Öêôêû²Öª»Ö ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 
 

14) †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¾Öêôû :- 
1. »Öê�Öß ¯Ö×¸ü�ÖÖ ‹�ú ŸÖÖÃÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ×�ú´ÖÖ−Ö 20 ×´Ö−Öß™êü †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¾Öêôû ¤êü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. 
2. ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¯Ö× ü̧�Öê“ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ‹�ú ŸÖÖÃÖÖ¯Öê�ÖÖ †×¬Ö�ú †ÃÖ»µÖÖÃÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¾Öêôû ¤êüŸÖÖ−ÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ŸÖÖÃÖÖ»ÖÖ 

20 ×´Ö−Öß™êü †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¾Öêôû µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ÷Ö�Ö−ÖÖ �ú ü̧Ö¾Öß. 
3. †»¯Ö¥üÂ™üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ »Öê�Ö×−Ö�ú ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖ −ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖÃÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ŸÖÖÃÖÖ»ÖÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ 20 ×´Ö−Öß™êü ¾Öêôû 

¤êü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. 
4. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ÖÃÖ ¯ÖÏ¿−Ö¯Ö×¡Ö�úÖ ¤êüŸÖÖ−ÖÖ ¾Ö ˆ¢Ö¸ǖ Ö×¡Ö�úÖ ¯Ö¸üŸÖ ‘ÖêŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôêû“Öß −ÖÖë¤ü ‘Öê�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 

ŸÖÃÖê“Ö ¯Öã̧ ü¾Ö�Öß ¯Ö×¡Ö�úÖ ¾ÖêôêûŸÖ ¯Öã̧ ü×¾Ö�µÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ. 
 

15) ̄ÖÏ¿−Ö ¯Ö×¡Ö�êú´Ö¬Öß»Ö ´Öæôû ¯ÖÏ¿−ÖÖŸÖ ¥üÂµÖ ²ÖÖ²Öß ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ�ú›æü−Ö †¿ÖÖ ¤ËüÂµÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ 
†£ÖÔ »ÖÖ¾Ö�Öê Ø�ú¾ÖÖ ¤éÂµÖ ²ÖÖ²Öà“Öê ÃÖÖ¤ü¸üß�ú¸ü�Ö �ú¸ü�Öê †¯Öê×�ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ“Öê ‹ê¾Ö•Öß ¯ÖµÖÖÔµÖß ¯ÖÏ¿−Ö 
¯Öã̧ ü×¾Ö�µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧ÖÃÖ ˆ¢Ö¸ü ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖµÖÖÔµÖß ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ“Öê ‹ê¾Ö•Öß ´Öæôû ¯ÖÏ¿−Ö ×−Ö¾Ö›ü�µÖÖ“Öß ´Öã³ÖÖ 
¸üÖÆüß»Ö. 
 

16) ̄Ö×¸ü�Öê�ú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö»Öß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ �ú¸üŸÖÖ−ÖÖ †Ö�éúŸÖß ¾Ö †Ö»Öê�Ö µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ‹ê¾Ö•Öß ¯ÖµÖÖÔµÖß 
¯ÖÏ¿−Ö †Ó¬Ö ¾Ö �Öß�Ö¥üÂ™üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏ¿−Ö¯Ö×¡Ö�êúŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ¤êü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ. 
 

17)¥üÂ™üßÆüß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ¯Ö×¡Ö�úÖ ×»ÖÆüßŸÖÖ−ÖÖ ²ÖÎê»Ö“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú ü̧�µÖÖ“Öß Ø�ú¾ÖÖ ÃÖÓ÷Ö�Ö�ú †£Ö¾ÖÖ ™Óü�ú»Öê�Ö−Ö µÖÓ¡Ö 
¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖ“Öß ´Öã³ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö. ²ÖÎê»Ö ×»Ö¯Öß´Ö¬Öß»Ö ˆ¢Ö¸ü ¯Ö×¡Ö�úê“Öê ´Öã»µÖÖÓ�ú−Ö Æêü ²ÖÎê»Ö ×»Ö¯Öß ×›ü×•Ö™ü»Ö ™êüŒÃ™ü (Digital 

text)  ´Ö¬µÖê ¯Öã̧ ü×¾Ö�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. •µÖÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ ¯ÖÏ×�ÎúµÖêŸÖ ÃÖÆüÖµµÖ�ú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö ¾Ö ˆ¯Ö�ú¸ü�Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖ“Öß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êü�µÖÖŸÖ 
†Ö»Öê»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ™êü»Ö ü̧ ±Ïêú´Ö, ²ÖÎê»Ö Ã»Öê™ü, •ÖÖò́ Öê™Òüß ×�ú™ü, ´Öê•ÖØ ü̧÷Ö ™êü¯Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÆüÖµµÖ�ú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö ¾Ö 
ˆ¯Ö�ú¸ü�Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖ“Öß ´Öã³ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö. 

 

18) ¯Ö×¸ü�ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬µÖê ¯ÖãÃŸÖ�úÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸ü�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê ²ÖÎê»Ö ×»Ö×¯Ö´Ö¬µÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖãÃŸÖ�êú ¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖ“Öß 
´Öã³ÖÖ †Ó¬Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ †ÃÖê»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ÷Ö�Ö�úÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö ü̧ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ †Ö–ÖÖ ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ µÖê‰  
¿Ö�ú�ÖÖ·µÖÖ ˆ¯Ö�ú¸ü�ÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþ−Ö ¤êü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 

 

14) †»¯Ö¥üÂ™üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯Ö× ü̧�ÖêÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖ�ÖÖ¸üß ˆ¯Ö�ú¸ü�Öê ¯Öã̧ ü×¾Ö�µÖÖ“Öß ŸÖ•Ö×¾Ö•Ö ¯ÖµÖÔ¾Öê�Ö�úÖÓ−Öß �ú¸üÖ¾Öß. 
´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ�ú›êü »Öê�Öß ×¾Ö−ÖÓŸÖß �ú¸ü�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú ¸üÖÆüß»Ö. †£Ö¾ÖÖ 
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †¿Öß ˆ¯Ö�ú¸ü�Öê ¯Ö¸üß�Öê�ú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �êú»µÖÖÃÖ ŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖ“Öß ŸµÖÖÃÖ ´Öã³ÖÖ 
¸üÖÆüß»Ö. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ÃÖ¤ü¸ü ˆ¯Ö�ú¸ü�Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖÃÖ ´Öã³ÖÖ ¤êü�µÖÖ¯Öæ¾Öá ¯Ö¸üß�ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ�ú›æü−Ö ¯Öã̧ ü×¾Ö�µÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ 
ˆ¯Ö�ú ü̧�ÖÖÃÖÖ¸ü�Öê“Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öß �ÖÖ¡Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖµÖÔ¾Öê�Ö�ú �ú¸üß»Ö. 
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2. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö (online) ¯Ö¸üß�ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö×¸üŸµÖÖ �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß �ú ü̧�µÖÖŸÖ µÖê‰−Ö †Ö¾Ö¿µÖ�ú ŸµÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¤êü�µÖÖŸÖ  
    µÖêŸÖß»Ö. 
 

 

3. †¯ÖÓ÷Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾Öîª×�úµÖ ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ−Öß ×¤ü»Öê»Öê †¯ÖÓ÷ÖŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ  
    ¯Ö×¸ü�ÖÖ´ÖÓ›üôû, ¯Ö¸üß�ÖÖ �ëú¦ü ¾Ö ×¿Ö�Ö�ÖÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ−Öß ÷ÖÏÖÊ ¬Ö¸üÖ¾Öê. 
 
4. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ÊÖ »Öê�Ö×−Ö�úÖÃÖÖšüß“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ −ÖÃÖæ−Ö †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖ“Ö�ú, ¯ÖÏµÖÖê÷Ö¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµµÖ�ú µÖÖÓ“µÖÖ   
    ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖÆüß »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. 
 

5. †¯ÖÓ÷Ö ×¾ÖªÖ£Öá / ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ ü̧Ö“µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÷Ö¸ü•ÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ ‘Öê‰−Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã̧ ü×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö¸üß�ÖÖ  
    ´ÖÓ›üôû / �ëú¦üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ“µÖÖ †Ó́ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö�ÖßŸÖ »Ö¾Ö×“Ö�úŸÖÖ ¤üÖ�Ö¾Öæ ¿Ö�úŸÖß»Ö. 
 

6. ÃÖ¤ü̧ ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö× ü̧¯Ö¡Ö�ú ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖß−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡Ö�ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖḮ Öã�Ö,  
    ¯ÖÏÖ¤êü×¿Ö�ú ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖÏ´Öã�Ö ¾Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´Öã�Ö ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôêû, −Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ, ×•Ö»ÆüÖ  
    ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ´ÖÓ›üôêû, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ˆ¯Ö�Îú´Ö ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“µÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö ×�Îú›üÖ  
    ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö ×¿Ö�Ö�Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, �éúÂÖß, ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö, ¤ãü÷¬Ö×¾Ö�úÖÃÖ ¾Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ¾Öîª×�úµÖ      
    ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö †ÖîÂÖ¬Öß ¦ü¾µÖê ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú †Ö ü̧Öê÷µÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ŸÖÃÖê“Ö †ÖµÖãŒŸÖ (ÃÖ´ÖÖ•Ö �ú»µÖÖ�Ö), ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú  
    (×¾Ö•ÖÖ/³Ö•Ö,‡´ÖÖ¾Ö ¾Ö ×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ �ú»µÖÖ�Ö), †ÖµÖãŒŸÖ (†¯ÖÓ÷Ö �ú»µÖÖ�Ö) µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡Ö�ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö ¿Öî�Ö×�Ö�ú     
    ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖŸÖ›üß−Öê ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öê †Ö×�Ö ¾Ö¸üß»Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ“Öê ŸÖÓŸÖÖêŸÖÓŸÖ ¯ÖÖ»Ö−Ö �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ  
    ŸµÖÖÓ−ÖÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ, †ÃÖêÆüß †Ö¤êü¿Ö ¤êü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 ÃÖ¤ü ü̧ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö�ÖÔµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ www.maharashtra.gov.in µÖÖ ÃÖÓ�êúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ 
†Ö»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ�êúŸÖÖÓ�ú 201403211653139322 †ÃÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ †Ö¤êü¿Ö ×›ü•Öß™ü»Ö Ã¾ÖÖ�Ö¸üß−Öê ÃÖÖ�ÖÖÓ×�úŸÖ �úºþ−Ö 
�úÖœü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ ü̧ ¾Ö −ÖÖ¾ÖÖ−Öê. 
 
          
                Ã¾ÖÖ�Ö¸üßŸÖ 
               ( ü̧Ö.¤ü Ø¿Ö¤êü) 
                 ÃÖ×“Ö¾Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö. 
 
 
 


