´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ
¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ ¾Ö »ÖêÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß ³ÖÖÓ›üÖ¸üü, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸
ŸÖÖ¸üÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖÔú, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü :- 416 003.
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ Îú´ÖÖÓú -1 /2013
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ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÆüÖµµÖúÖ¸üß ¾Öê.²Öò.¹ý.44407440, ÖÏê.¾Öê.1650/-
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ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

Öã»ÖÖ

1

‡. ´ÖÖ.¾Ö.

ú×ÖÂšü ÃÖãŸÖÖ¸ü
¾Öê.²Öò.¹ý.4440-7440 ÖÏê.¾Öê.1800/-

´ÖÖ•ÖßÃÖî×Öú
†¯ÖÓÖ (´Öãú²Ö¬Öß¸ü)
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

×¾Ö ´ÖÖ. ¯ÖÏ.

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

³Ö. •Ö.›ü

7
×»Ö×¯Öú-™Óüú»ÖêÖú
¾Öê.²Öò.¹ý.5200-20200 ÖÏê.¾Öê.1900/-

³Ö •Ö.ú

ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ

³Ö. •Ö. ²Ö

‹æúÖ ¯Ö¤êü

×¾Ö.•ÖÖ.†

¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö

†ÖÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß

†.Îú

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú. ‹ÃÖ†Ö¸ü¾Æüß-2012/¯ÖÏ.Îú.186/12, ×¤üÖÖÓú 25-7-2012 ¾Ö ÃÖ´ÖÎú´ÖÖÓúÖ“Öê ×¤üÖÖÓú 28-2-2013
†¾ÖµÖê ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖæÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ /Öã»ÖÖ/†¯ÖÓÖ †Öã¿ÖêÂÖ µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ‡“”ãûú ¾Ö ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›æüÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ †•ÖÔ ´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
ÃÖ¸üôûÃÖê¾Öê“Öß ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ¯Ö¤êü
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2. ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ/†Öã³Ö¾Ö (†•ÖÔ ú¸üŸÖê¾Öêôûß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖê ¯Ö¤ü×ÖÆüÖµÖ †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê»Öß †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †µÖ£ÖÖ †•ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.)
1. ×»Ö×¯Öú-™Óüú»ÖêÖú :- ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸üßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ Øú¾ÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö †ÆÔüŸÖÖ, ´Ö¸üÖšüß ™Óüú»ÖêÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ ×ú´ÖÖÖ 30 ¿Ö.¯ÖÏ.×´Ö. Øú¾ÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ™Óüú»ÖêÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ ×ú´ÖÖÖ 40 ¿Ö.¯ÖÏ.×´Ö. µÖÖ
†ÆÔüŸÖê“Öê ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾ÖÖ×Ö•µÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ´ÆüÖ•Öê ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, (¯Ö×¸üÖÖ) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯Ö¸üßÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»Öê ™Óüú»ÖêÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÃÖÖšüß •µÖÖ ÃÖ´ÖúÖ ´ÆüÖæÖ
‘ÖÖêÂÖßŸÖ êú»Öê †ÖÆêü, †ÃÖê †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖêÖê ×¤ü»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¡Ö, MS-CIT ¯Ö¸üßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö.
2. ú×ÖÂšüü ÃÖãŸÖÖ¸ü :- ‡µÖ¢ÖÖ 5 ¾Öß ‡ÓÖÏ•Öß ´ÖÖ¬µÖ´Ö Øú¾ÖÖ ‡µÖ¢ÖÖ 9 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ, µÖÓ¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö úÖµÖÖÔ¤êü¿Ö ¾Ö¸üß»Ö ÃÖæ“ÖÖÖ ¾ÖÖ“ÖµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ, ×ÖÖÖÔµÖú pattern ×ÖÙ´ÖŸÖß, ±úÙÖ“Ö¸ü ¤ãüºþÃŸÖß ¾Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß,
´ÖÖ‰ú™ü ÛÃ™ü¸üß†ÖêÃÖ, »ÖÖ‡ÔÖ ²»ÖÖòú ¾Ö ÆüÖ±ú™üÖêÖ ²»ÖÖòŒÃÖ ¸ü²Ö¸ü Ã™òü´¯ÖÃÖ ¾Ö ¯ÖòØúÖÃÖÖšüß ÖÖêêú ²ÖÖ×¾ÖÖê.
3. ²ÖÖÓ¬ÖÖß ÃÖÆüÖµµÖúÖ¸üß :- ‡µÖ¢ÖÖ 9 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ, ²ÖÖÓ¬ÖÖß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †¾Ö•Ö›ü úÖ´Öê ú¸üÖê, µÖÖêµÖ ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ¿Ö¸üß¸üµÖÂ™üß †Ö¾Ö¿µÖú, ±úÖê»›üàÖ, Öò¤ü¸üàÖ, úÖê»ÖòØ™üÖ,¸üòØ¯ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ×ú™êü ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖÃÖÆü ²ÖÖÓ¬ÖÖß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖÓ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú, ÖÖ¾ÖÖ•Ö»Öê»µÖÖ Ø¯ÖÏ™üàÖ ¯ÖÏêÃÖ´Ö¬Öß»Ö ×ú´ÖÖÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì úÖ´Ö êú»µÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö. ²ÖÖÓ¬ÖÖß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖúÖ‰ú
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß úÖêÃÖÔ êú»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ.
4. ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÆüÖµµÖúÖ¸üß :- ‡µÖ¢ÖÖ 9 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ, ¯»Öê™ü »ÖÖòØúÖ, †Ö»ÖÖòØúÖ ú¸üÖê, ¯»Öê™ËüÃÖ Ã¾Ö“”û ú¸üÖê, µÖÓ¡ÖÖ“Öß ×ú¸üúÖêôû †ò›ü•ÖÃ™ü´Öë™ü ú¸üÖê, µÖÓ¡ÖÖ¾Ö¸ü ¯»Öê™ü »ÖÖ¾ÖÖê, †¾Ö•Ö›ü úÖ´ÖÖ“Öß
Ö´ÖŸÖÖ, µÖÓ¡ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üµÖÖ“Öê –ÖÖÖ, µÖÖêµÖ ŸµÖÖ šü¸üÖ¾Ößú ¾ÖêÖÖŸÖ µÖÓ¡Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ.

3. ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ :3.1. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ¾ÖµÖ ×¤üÖÖÓú 1-11-2013 ¸üÖê•Öß 18 ¾ÖÂÖì ¯ÖæÖÔ, Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔÃÖÖšüß ú´ÖÖ»Ö 33 ¾ÖÂÖì ¾Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ú´ÖÖ»Ö 38 ¾ÖÂÖì †ÃÖê ¸üÖÆüß»Ö.
3.2. ´ÖÖ•Öß ÃÖî×ÖúÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¤ü»ÖÖŸÖ 6 ´Ö×ÆüÖê ÃÖê¾ÖÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×ÖúÖ´Ö¬Öß»Ö, ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¤ü»ÖÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÓ›ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †×¬Öú ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÔ ‹¾ÖœüÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ
×¤üÖÖÓúÖ“µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖôæûÖ ŸµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÃÖ µÖêÖÖ¸êü ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.
3.3. (1) Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×ÖúÖ“Öê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖßŸÖ ¯ÖÖ»µÖ (2) ÃÖÖ 1991 “Öê •ÖÖÖÖÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß (3) ÃÖÖ 1994 ÖÓŸÖ¸ü“Öê ×Ö¾Ö›Öæú ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß (4) ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß
(5) ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖ/³ÖãÓú¯ÖÖÏÃŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü (6) †Ó¯ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üàÃÖÖšüß ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÕ¤üÖ 45 ¾ÖÂÖì ‡ŸÖúß ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
3.4. †ŸµÖã““Ö ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ¬ÖÖ¸üú ÖêôûÖ›æÓüÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ˆ““Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 5 ¾ÖÂÖÖÕú¸üßŸÖÖ ×¿Ö×£Ö»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
3.5. †Ó¿ÖúÖ»ÖßÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 46 ¾ÖÂÖì ¸üÖÆüß»Ö.
3.6 ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ / •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ úÖÆüß ²Ö¤ü»Ö Øú¾ÖÖ ¿Öã¬¤üß¯Ö¡Öú úÖœüÖê ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †Ó×ŸÖ´Ö ×ÖÖÔµÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ŸÖ£ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ ¾Ö »ÖêÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß
³ÖÖÓ›üÖ¸ü, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖÖÓ“Öê ¸üÖÆüŸÖß»Ö. µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ«üÖ¸êü ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ«üÖ¸êü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü êú»Öê •ÖÖŸÖß»Ö.
™üß¯Ö :1. ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê»µÖÖ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ¾ÖÖœü Øú¾ÖÖ ‘Ö™ü ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü.
2. ¯Ö¤üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ, ¯ÖÏ¾ÖÖÔ×ÖÆüÖµÖ ¯Ö¤üÃÖÓµÖÖ, ¯Ö¸üßÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü Ã£Ö×ÖŸÖ ú¸üÖê, ¸ü§ü ú¸üÖê, †¿ÖÓŸÖ: ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü (†¬µÖÖ Ö™ü ú ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß) µÖÖÓÖÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖêÖÖ»ÖÖÆüß úÖêÖŸÖÖÆüß ¾ÖÖ¤ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
3. ÃÖ¤ü¸ü ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ ×ÖµÖ´Ö/×ÖúÂÖÖÓ´Ö¬µÖê ³Ö¸üŸÖß ¯ÖæÖÔ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖÖ/×ÖÖÔµÖ/¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú/¯Ö¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ-ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖß ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú
¸üÖÆüß»Ö.
4. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß »ÖêÖß ¯Ö¸üßÖÖ, ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú ŸÖ£ÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß“Öê ×šüúÖÖ ×Ö¿“ÖßŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¯Ö¡ÖÖ«üÖ¸êü úôû×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

4. †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ :4.1. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö †•ÖÔ †ê-4 †ÖúÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÖÓœü-µÖÖ •ÖÖ›ü úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü †ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ †×»Öú›ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ±úÖê™üÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß
úºþÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ×“Öú™ü¾ÖÖ¾ÖÖ. ™ü¯ÖÖ»ÖÖÖê †•ÖÔ ¯ÖÖšü×¾ÖŸÖÖÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ™ü¯ÖÖ»Ö ÃÖê¾Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖÖ. †•ÖÔ ²ÖÓ¤ü êú»µÖÖ¾Ö¸ü ×»Ö±úÖ°µÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾Ö †•ÖÔ êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖ¾Ö šüôûú †Ö¸üÖŸÖ
×»ÖÆæüÖ ¸êüÖÖÓ×úŸÖ ú¸üÖ¾Öê.
4.2. ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †•ÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ ¾Ö »ÖêÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß ³ÖÖÓ›üÖ¸üü, ŸÖÖ¸üÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖÔú, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü :- 416 003 µÖÖ ¯Ö¢µÖÖ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ŸÖÖ¸üßÖ ¾Ö ¾Öêôêû“µÖÖ †ÖŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖß»Ö µÖÖ
²ÖêŸÖÖÖê ›üÖêúÖê ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖêŸÖ Øú¾ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ¾ÖôêûŸÖ ÆüÃŸÖ¯ÖÖê“Ö •Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
4.3. †•ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ŸÖÖ¸üßÖ 21-11-2013 †ÃÖæÖ ŸµÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖµÖÖÓúÖôûß 5.30 ¯ÖµÖÕŸÖ †•ÖÔ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖß»Ö. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †•ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÖêÂ™üÖÖê
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖÃÖ Æêü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß ¾Ö ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ãúšü»ÖÖÆüß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÃÖ¤ü¸ü“Öê †•ÖÔ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖß»Ö.
4.4. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖ´Ö¬Öß»Ö †•ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¸üúÖÖê ³Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. •Öß ²ÖÖ²Ö †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ »ÖÖÖæ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖê£Öê »ÖÖÖæ ÖÖÆüß †ÃÖê Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾Öê. †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ Ö
“ÖãúŸÖÖ Ö´Öã¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ. †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÖê †•ÖÖÔŸÖ •ÖÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÔ Ö´Öæ¤ü êú»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔú¸üŸÖÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
5. †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê :ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖãÃ¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖß»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß (Attested) •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ëú¦ü/¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß,
¯ÖÖêÃ™ü´ÖÖÃŸÖ¸ü, ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ-µÖÖÖê ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¤üÖÖ»µÖÖ“µÖÖ ÃÖŸµÖ ¯ÖÏŸÖß ÖÏÖÊ ¬Ö¸ü»µÖÖ •ÖÖŸÖß»Ö. ´Öãôû ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê †£Ö¾ÖÖ ÖãÖ¯Ö¡Öêú †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›æü ÖµÖêŸÖ.
5.1. ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖê“Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê/ÖãÖ¯Ö¡Öêú.
5.2. •Ö´Ö×¤üÖÖÓúÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê ×¤ü»Öê»ÖÖ •Ö´Ö ÖÖë¤ü ¤üÖÖ»ÖÖ/¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö.
5.3. †Ö¸ü×ÖŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»Öê •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¾Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ ¯ÖÏŸÖ
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
5.4. •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÃÖ»µÖÖÃÖ, ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú ²ÖßÃÖßÃÖß-2011/¯ÖÏ.Îú.1064/2011/16²Ö,×¤üÖÖÓú 12-12-2011 ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤üßÖãÃÖÖ¸ü µÖÖ×“ÖúÖ
Îú.2136/2011 ¾Ö †µÖ µÖÖ“ÖßúÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÖ.´ÖãÓ²Ö‡Ô ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÓ›ü¯ÖßšüÖÖê ×¤ü.25-08-2011 ¸üÖê•Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÖê“Ô “Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, Ö¾Öß ×¤ü»»Öß µÖê£Öê
¤üÖÖ»Ö êú»Öê»µÖÖ ‹ÃÖ‹»Ö¯Öß ´Ö¬Öß»Ö †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †×¬ÖÖ ¸üÖÆæüÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖß †Ö¤êü¿Ö ×ÖÖÔ×´ÖŸÖ êú»µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ
†ÖÆêü. †µÖ£ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ¯Öæ¾ÖÔ»ÖÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖÖê ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
5.5. ×¾Ö.•ÖÖ.(†), ³Ö.•Ö. (²Ö), ³Ö.•Ö. (ú), ³Ö.•Ö. (›ü), ×¾Ö.´ÖÖ.¯ÖÏ. ¾Ö ‡´ÖÖ¾Ö µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê¾Öæ ‡Û“”ûÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ˆ®ÖŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß Ö™ü (×Îú´Öß»Öê†¸ü) µÖÖ´Ö¬µÖê
´ÖÖê›üŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖê ×¤ü»Öê»Öê ×¤üÖÖÓú 31-03-2013 †Öê¸ü ¾Öî¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ ¯ÖÏŸÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öß ŸÖ¸ü“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö
×¤ü»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö, †µÖ£ÖÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö, Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ˆ®ÖŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß Ö™ü µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê›üŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ×¤üÖÖÓú 31.3.2013
ÖÓŸÖ¸ü“Öê (ÖÖòÖ ×Îú´Öß»Öê†¸ü) ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
5.6. ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú ×¸ü¯Ö³Ö/¯ÖÏ.Îú.66/2011/‡Ô-10, ×¤ü. 27 •ÖæÖ 2011 ÖãÃÖÖ¸ü •µÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ£Öáú›êü †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÃÖê»Ö ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ •Ö´Ö ¤üÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß †™ü »ÖÖÖæ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
5.7. ¯Ö¸üßÖÖ£Öáú›êü †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ŸÖÃÖê“Ö •Ö´Ö ŸÖÖ¸üÖê“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ£ÖáÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ÃÖ¤ü¸ü
¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“µÖÖ ¤üÖÖ»µÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ£Öá“ÖÖ •Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ¤êüÖß»Ö †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü
ÖÖÆüß.
5.8. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ²ÖÖ²Öß ±úŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò ¸üÖ•µÖÖŸÖ •Ö´Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ£ÖáÃÖÖšüß »ÖÖÖæ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ‡ŸÖ¸ü ¯Ö¸üßÖÖ£Öá/ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
5.9. †Öã³Ö¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö.
5.10. †Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“Öß ÖÖÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ×ÃÖúÖ, ×ÖµÖŸÖúÖ×»Öú, †Ó¿ÖúÖ×»Öú, ×¾ÖªÖ¾ÖêŸÖÖ, †Ó¿Ö¤üÖÖÖŸ´Öú, ×¾ÖÖÖ¾ÖêŸÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü êú»Öê»µÖÖ †Ó¿ÖúÖ×»Öú ÃÖê¾Öê“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß
´ÆüÖæÖ Öê´ÖÖãúß“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß, †×ŸÖ×¸üŒŸÖ úÖµÖÔ³ÖÖ¸üÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÖÏÖÊ ¬Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü/¯Ö¤ü×¾Ö¬ÖÖ¸üú †Ó¿ÖúÖ»ÖßÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖã×¿ÖÖßŸÖ ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü †£ÖÔÃÖÖÊ
µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê 3 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ´ÖÖÖ¬ÖÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö êú»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾Ö Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ëú¦üÖ´Ö¬µÖê
êú»Öê»Öß †ÃÖ»Öß ¯ÖÖÆüß•Öê. ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ †Ó¿ÖúÖ»Ößú ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›êü ÖÖë¤üÖß êú»µÖÖ“Öê ¯Öã¸üÖ¾Öê úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“Öê ¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖß»Ö.
5.11. ´ÖÖ•Öß ÃÖî×Öú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ×•Ö»ÆüÖ ÃÖî×Öú ú»µÖÖÖ ²ÖÖê›üÖÔŸÖ ÖÖÓ¾Ö ÖÖë¤üÖß êú»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
5.12. †¯ÖÓÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖ³ÖÖÃÖÖšüß †¯ÖÓÖŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×ú´ÖÖÖ 40 ™üŒêú †ÃÖ»µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê Ã£ÖÖµÖß ¾Öîª×úµÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ±úÖê™üÖê †ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
5.13. †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü ¯Ö¸üßÖÖ ¿Öã»ú †•ÖÖÔ“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ×“Öüú™¾ÖÖ¾Öê.
6. ‡ŸÖ¸ü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ :6.1. ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ †×¬ÖÃÖæ“ÖÖÖ Îú.‹ÃÖ†Ö¸ü¾Æüß-2000/¯ÖÏ.Îú.17/2010/12, ×¤ü.28-03-2005 ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú.‹ÃÖ†Ö¸ü¾Æüß-2000/¯ÖÏ.Îú.17/2000/12, ×¤üÖÖÓú 0107-2005 ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (»ÖÆüÖÖ ãÓú™æü²ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö¡Ö) ×ÖµÖ´Ö 2005 †¾ÖµÖê ×¤ü.28-03-2005 ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖê•Öß ÆüµÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ †¯ÖŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÆüÖÖ ãú™Óüæ²Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö¡Ö, ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö, †×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖêÆüß ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
6.2. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ »ÖêÖß ¯Ö×¸üÖêÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ´Öã»ÖÖÖŸÖßÃÖ Ã¾ÖÖ“ÖÖÔÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÆüÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ³ÖÖ›êü †£Ö¾ÖÖ ³Ö¢ÖÖ ¤êüµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
6.3. »ÖêÖß ¯Ö¸üßÖê´Ö¬µÖê ±úŒŸÖ úÖóµÖÖ ¿ÖÖ‡Ô“µÖÖ ²ÖÖò»Ö¯ÖêÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÖÆêü.
6.4. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê »ÖêÖß ¯Ö¸üßÖêŸÖ ‹æúÖ ÖãÖÖÓ“µÖÖ ×ú´ÖÖÖ 45% ÖãÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
6.5. ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß †¬µÖÖ, ÃÖ¤üÃµÖ Øú¾ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›üß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö †ÖÖ»µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ»ÖÖê³ÖÖ ¤üÖÖ×¾Ö»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö.
6.6. ¯Ö¤ü³Ö¸üŸÖß“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ŸÖÔú¿Öã¬¤ü ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÖãÖ¾Ö¢Öê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß •ÖÖÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê úÖêÖßÆüß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ»ÖÖê³ÖÖÖÃÖ ²Öôûß ¯Ö›æü ÖµÖê.
6.7. ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ †×ÖµÖÖê/1005/126/ÃÖê¾ÖÖ-4, ×¤üÖÖÓú 31 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 2005 †¾ÖµÖê ×¤üÖÖÓú 1/11/2005 ¸üÖê•Öß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ ×ÖµÖãŒŸÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓÃÖÖšüß Ö¾ÖßÖ
¯Ö×¸ü³ÖÖ×ÂÖú †Ó¿Ö¤üÖÖ ×Ö¾Öé¢Öß ¾ÖêŸÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ »ÖÖÖæ ¸üÖÆüß»Ö.
6.8. ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê¤ü¸ü´µÖÖÖ •Ö¸ü ‹ÖÖªÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê 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. †•ÖÖÔ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß “Öãúß“Öß †£Ö¾ÖÖ ÖÖê™üß †ÖœüôæûÖ †Ö»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¤Óü›üÖŸ´Öú úÖ¸ü¾ÖÖ‡ÔÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö “Öãúß“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×ÖµÖãŒŸÖß
—ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÖŸúÖôû ÃÖê¾ÖêŸÖæÖ úÖœæüÖ ™üÖúµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüß»Ö ¾Ö ³ÖÖ.¤üÓ.×¾Ö. ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ“Öê ú»Ö´Ö 199 ¾Ö 200 (2) ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ¸ü¾ÖÖ‡ÔÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüß»Ö.
6.9. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÆÔüŸÖÖ Æüß ×ú´ÖÖÖ †ÆÔüŸÖÖ †ÖÆêü. Æüß ×ú´ÖÖÖ †ÆÔüŸÖÖ ÆüÖ“Ö ×ÖúÂÖ ´ÖÖÖæÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö šüºþ ¿ÖúÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

6.10. ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÃÖê¾ÖêŸÖ ºþ•Öæ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ´Öæôû ¾ÖêŸÖÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´ÖÆüÖÖÖ‡Ô ³Ö¢ÖÖ, ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ³Ö¢Öê ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×´ÖôûŸÖß»Ö.
6.11. ×ÖµÖãŒŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü×¾ÖÖÖ×¬ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê úÖ´Ö, ¾ÖŸÖÔÖæú ¾Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü.
6.12. ×ÖµÖãŒŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê¾Ö¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖôûß (SHIFT) ´Ö¬µÖê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
6.13. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖß»Ö ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö †ÃÖæÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¾ÖîµÖŒŸÖßú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü úÖêÖÖ¿ÖßÆüß êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
6.14. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ×“Öú™ü¾Ö»Öê»µÖÖ ±úÖê™üÖê ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †•ÖÖÔ ÃÖÖê²ÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü †ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ‹ú ±úÖê™üÖê †•ÖÖÔÃÖ Ã™êü¯Ö»Ö úºþÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖÖ ±úÖê™üÖê“µÖÖ ´ÖÖÖê
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ Ö´Öæ¤ü úºþÖ Ã¾ÖÖÖ¸üß ú¸üÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯Ö¢ÖÖ ×¯ÖÖúÖê›üÃÖÆü ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ ¾Ö ¹ý.5 /- “Öê ×ŸÖúß™ü »ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÖêÃ™üÖ“ÖÖ ×»Ö±úÖ±úÖ
¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖÖ.
6.15. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †•ÖÔ êú»ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öß ´ÆüÖ•Öê ¯Ö×¸üÖê»ÖÖ ²ÖÖê»Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.
6.16. ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ Æüß www.maharashtra.gov.in µÖÖ ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
6.17.†¯ÖÓÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ×ÖµÖãŒŸÖß ¯Öæ¾Öá ¾ÖîªúßµÖ ´ÖÓ›üôûÖÖê ¯Ö¤üÖ“Öê úŸÖÔ¾µÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖ´Ö šü¸ü×¾Ö»µÖÖÃÖ ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
6.18. †¯ÖÓÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ »ÖêÖ×Öú †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ †•ÖÖÔŸÖ ŸÖÃÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. »ÖêÖ×ÖúÖ“Öß ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ, ¯Ö¤üÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖ¡ÖŸÖê¯ÖêÖÖ ‹ú ¯ÖÖµÖ¸üß/™ü¯¯ÖÖ ú´Öß
†ÃÖÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö »ÖêÖ×Öú †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß »ÖêÖ×ÖúÖ“Öß ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö, †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖÃÖÆü »ÖêÖß Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¤êüÖê ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. ‹êÖ¾Öêôûß
»ÖêÖ×ÖúÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß, µÖÖ“Öß éú¯ÖµÖÖ ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.
6.19. ¿ÖÖÃÖúßµÖ/×Ö´Ö¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“ÖÖ †•ÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖßÖê ³Ö¸üÖ¾ÖêŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ¯Öã¾Öá“Öß †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
6.20. ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸üßÖêŸÖ ´Ö¸üÖšüß/ ØÆü¤üß ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÖÃÖ»µÖÖÃÖ, ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ‹ŸÖ¤ü£ÖÔ ´ÖÓ›üôûÖ“Öß ´Ö¸üÖšüß/ ØÆü¤üß ³ÖÖÂÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ˆ¢ÖßÖÔ ÆüÖêÖê
†Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
6.21.ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ×ÖµÖãŒŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖßÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÖŸµÖÖŸÖÓÖÔŸÖ ¯Ö¸üßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ ¾ÆüÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖß»Ö.
7. ¯Ö¸üßÖê“Öê Ã¾Öºþ¯Öü
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ Îú.¯ÖÏÖ×Ö´ÖÓ-2007/¯ÖÏ.Îú.46/07/13/-†, ×¤üÖÖÓú 19 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 2007 ÖãÃÖÖ¸ ÖÖ»Öß»Ö ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üß »ÖêÖß ¯Ö×¸üÖÖ/¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖßú
“ÖÖ“ÖÖß/ ´Öã»ÖÖÖŸÖß“Öê ÖãÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÆüß»Ö. (•µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß »ÖêÖß/¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖßú/´Öã»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¸üúÖµÖÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖ“ÖÓ ÖãÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.)
†.Îú.

¯Ö¤üÖÖ´Ö

»ÖêÖß ¯Ö×¸üÖê“Öê ÖãÖ

¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú “ÖÖ“ÖÖß ÖãÖ

´Öã»ÖÖÖŸÖß ÖãÖ

‹æúÖ ÖãÖ

1
×»Ö×¯Öú-™Óüú»ÖêÖú
200
--200
2
ú×ÖÂšü ÃÖãŸÖÖ¸
-90
10
100
3
²ÖÖÓ¬ÖÖß ÃÖÆüÖµµÖúÖ¸üß
-90
10
100
4
¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÆüÖµµÖúÖ¸üß
-90
10
100
×™ü¯Ö :7.1 •µÖÖ ¯Ö¤üÖú×¸üŸÖÖ ú´ÖßŸÖú´Öß †ÆÔüŸÖÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸üßÖÖ (‡µÖ¢ÖÖ 10 ¾Öß) †ÖÆêü, †¿ÖÖ ¯Ö¤üÖÓú×¸üŸÖÖ »ÖêÖß ¯Ö×¸üÖê“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö×¸üÖê“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ
ÃÖ´ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ¾Ö »ÖêÖß ¯Ö¸üßÖê»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß, ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖÖ´ÖÖµÖ–ÖÖÖ ¾Ö Ö×ÖŸÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü, ²ÖÆãü¯ÖµÖÖÔµÖß ¯ÖÏ¿Ö †ÃÖŸÖß»Ö.
7.2. ‹úÖ“Ö Ã£ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÖ Øú¾ÖÖ †×¬Öú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÖãÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú.¯ÖÏÖ×Ö´ÖÓ-2007/¯ÖÏ.Îú.46/07/13-†, ×¤ü.27-06-2008
´Ö¬Öß»Ö ×ÖÖÔµÖÖ´Ö¬µÖê Ö´Öã¤ü êú»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÎú´ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ×Ö¾Ö›ü êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
7.3. ¾Ö¸üß»Ö ×¤ü.19-10-2007 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖúÖÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö¸ü Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ »ÖêÖß ¯Ö×¸üÖêŸÖß»Ö ÖãÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¯ÖÖ¡Ö
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖßÃÖÖšüß/´ÖÖîÖßú ¯Ö¸üßÖêÃÖÖšüß ²ÖÖê»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
7.4. »ÖêÖß ¯Ö¸üßÖêŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ÖãÖÖÖãÎú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´Öã»ÖÖÖŸÖßÃÖÖšüß ²ÖÖê»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÆüß»Ö.
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
´Öã»ÖÖÖŸÖßÃÖÖšüß ²ÖÖê»Ö×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
5 ¯Ö¤üÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯Ö™üßŸÖ ´ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ 15 ‡ŸÖŒµÖÖ
ÃÖÓµÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ_____
7.5. ¾Ö¸ü Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖî×Öú ¯Ö¸üßÖêÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü Öî¸üÆü•Ö¸ü ¸üÖÆüß»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
8) ¯Ö¸üßÖÖ ¿Öã»ú :8.1. ÃÖ¤ü¸ü ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¸üßÖÖ ¿Öã»ú †ÖúÖ¸ü»Öê •ÖÖÖÖ¸ü †ÃÖæÖ, ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¸üßÖÖ ¿Öã»ú Æêü ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö.
8.2. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›æüÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¸üßÖÖ ¿Öã»ú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öê µÖÖµÖÖ»ÖµÖßÖ ±úß ´Öã¦üÖÓúÖ“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ (úÖê™Ôü ±úß Ã™òü´¯Ö) †ÖúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
1)
2)
3)

»ÖêÖß ¯Ö¸üßÖÖ
»ÖêÖß ¯Ö¸üßÖÖ / ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖßú “ÖÖ“ÖÖß ¯Ö¸üßÖÖ ¾Ö ´Öã»ÖÖÖŸÖ
´ÖÖ•Öß ÃÖî×ÖúÖÓÖÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ †Ö¾Öê¤üÖ ¿Öã»ú ³Ö¸üµÖÖ“Öß †™ü »ÖÖÖæ ÖÖÆüß.

Öã»ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
ºþ.150/ºþ.200/-

¸üÖÖß¾Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
¹ý.75/ºþ.100/-

Œ¾Ö×“ÖŸÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ±úß ´Öã¦üÖÓú (úÖê™Ôü ±úß Ã™òü´¯Ö) ×´Öôû×¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¸êüÖÖÓ×úŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÖêÃ™ü»Ö †Öò›Ôü¸ü«üÖ¸êü †Ö¾Öê¤üÖ ¿Öã»ú Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
9) ÖÖ»Öß»Ö ˆ×Ö¾ÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê †•ÖÔ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. :9.1. ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖß»Ö ÖÃÖ»Öê»Öê †•ÖÔ.
9.2. ±úÖê™üÖê¾Ö¸ü Ã¾ÖÖÖ¸üß ÖÃÖ»Öê»Öê ¾Ö †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß ÖÃÖ»Öê»Öê †•ÖÔ.
9.3. ×¾Ö×ÆüŸÖ ´Öã¤üŸÖßÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †•ÖÔ.
9.4. ×¾Ö×ÆüŸÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯ÖæÖÔ Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öê †•ÖÔ.
9.5. ´Ö•Öæú¸ü †¯ÖæÖÔ Øú¾ÖÖ “Öãúß“ÖÖ ³Ö¸ü»Öê»Öê †•ÖÔ.
9.6. †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÏ´ÖÖ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß Ö •ÖÖê›ü»Öê»Öê †•ÖÔ.
9.7. ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¸üßÖÖ ¿Öã»ú Ö ³Ö¸ü»Öê»Öê ¾Ö •ÖÖê›ü»Öê»Öê †•ÖÔ.
ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö,
¯ÖÏÖ¤êü¿Ößú ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö,
¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ ¾Ö »ÖêÖÃÖÖ´ÖÖÏß ³ÖÖÓ›üÖ¸ü, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü.

†•ÖÖÔ“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ,

†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖë™Ôü
†ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ †×»Öú›ü“µÖÖ
úÖôûÖŸÖß»Ö úÖœü»Öê»ÖÖ
Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ±úÖê™üÖê
--------------------†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú
¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Öã¤ËüÖÖ»ÖµÖ ¾Ö »ÖêÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß ³ÖÖÓ›üÖ¸ü,
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü-416 003.
×¾ÖÂÖµÖ : -------------------------- ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †•ÖÔ
( ¯Ö¤üÖ“ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ )
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : -----------------------------´ÖÆüÖê¤üµÖ,

ÃÖÓ¤ü³ÖáµÖ •ÖÖ×Æü¸üÖÖãÃÖÖ¸ü ´Öß ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÖê --------------------------- µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖæÖ µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß
×Ö¾Ö›ü ÆüÖêµÖÖú¸üßŸÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü.
1.

ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖÓ¾Ö (†Ö›üÖÖÓ¾Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ×»ÖÆüÖ¾Öê)

.................................................................................................................

2.

¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯Ö¢ÖÖ

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3.

³ÖÏ´ÖÖ¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú

‡Ô´Öê»Ö †ÖµÖ›üß - .......................................................... ..............

†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß •Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ (†ÓúÖ´Ö¬µÖê)

01.12.2013 ¸üÖê•Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ¾ÖµÖ

ŸÖÖ¸üßÖ

´Ö×ÆüÖÖ

†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß •Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ †Ö¸üß
4.

¾ÖÂÖÔ

¾ÖÂÖÔ

´Ö×ÆüÖê

×¤ü¾ÖÃÖ

.................................................................................................................................

†•ÖÔ¤üÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ †ÖÆêü úÖµÖ ?

ÆüÖêµÖ / ÖÖÆüß

†) ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ
²Ö) †•ÖÔ¤üÖ¸ü •µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔú¸üßŸÖÖ †•ÖÔ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
ú) †•ÖÔ¤üÖ¸ü ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ †ÖÆêü úÖµÖ ?

ÆüÖêµÖ / ÖÖÆüß

( ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ‡´ÖÖ¾Ö, ×¾Ö•ÖÖ†, ³Ö.•Ö.(²Ö), ³Ö.•Ö.(ú), ³Ö.•Ö.(›ü), ×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê‰ú ‡Û“”ûÖÖ·µÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ŸÖê ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ
ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ÖÖòÖ ×Îú×´Ö»Öê†¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú )
5.

†•ÖÔ¤üÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ´Öæôû ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß (›üÖê´ÖßÃÖÖ‡Ô»Ö) †ÖÆêü úÖµÖ ?
( †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß ¤üÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖ¾ÖÖ )

6.

¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾Ö

7.

†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ †.Îú.

ÆüÖêµÖ / ÖÖÆüß

..............................................

ˆ¢ÖßÖÔ êú»Öê»Öß ¯Ö¸üßÖÖ

¿ÖÖôûÖ / ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ / ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö

ˆ¢ÖßÖÔ ÆüÖêµÖÖ“Öê ¾ÖÂÖÔ

×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ÖãÖÖÓ“Öß
™üŒêú¾ÖÖ¸üß

¾ÖÖÔ / ÁÖêÖß

8.

†Öã³Ö¾Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ÖÖ»Öß»Ö ŸÖŒŸµÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ.

†.Îú.

9.

10.

úÖ´Ö êú»Öê»µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê / úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö

¯Ö¤ü

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
( ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ¯ÖµÖÕŸÖ )

†Öã³Ö¾ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö

†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÖê ÖÖêú¸üßÃÖÖšüß ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ÖÖÓ¾Ö ÖÖë¤üÖß êú»Öß †ÖÆêü úÖµÖ ?
†ÃÖ»µÖÖÃÖ ÖÖë¤üÖß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö ................................................ ÖÖë¤üÖß Îú´ÖÖÓú ...................×¤üÖÖÓú ......................
†•ÖÔ¤üÖ¸ü ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ †ÖÆêü úÖµÖ ?

ÆüÖêµÖ / ÖÖÆüß

×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÆüµÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö¡Ö
´Öß †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê/ú¸üŸÖê úß, †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ( ¯Ö¤üÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö ) ................................ µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¯Ö¤êü ³Ö¸üÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¸üÖ×Æü¸üÖŸÖ ´Öß
úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ¾ÖÖ“Ö»Öß †ÃÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖß»Ö †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ´Ö»ÖÖ ´ÖÖµÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ´Öß †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê úß, †•ÖÖÔ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö¸üß †ÖÆêü.
ŸµÖÖ ¯ÖéÂ™üµÖ£ÖÔ ´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÖÓÖúßŸÖ ¯ÖÏŸÖß ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê úß, ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖê™üß †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»µÖÖÃÖ
´ÖÖ—Öß µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¸ü§ü ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö ´Öß úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖ×Æü»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ÖÖêú¸üß¾Ö¸ü ÆüŒú ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ •ÖÖÖß¾Ö †ÖÆêü. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß / ×ÖµÖãŒŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ´Ö»ÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖ×Æü»Ö ¾Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ—Öß úÖêÖŸÖßÆüß ŸÖÎúÖ¸ü ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

(ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß ¾Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖÓ¾Ö )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
Ö´ÖãÖÖ †
(×ÖµÖ´Ö 4 ¯ÖÆüÖ )
´Öß, ÁÖß. / ÁÖß´ÖŸÖß / ãú´ÖÖ¸üß ................................................................................................ .....................................................
ÁÖß. .............................................................................................µÖÖÓ“ÖÖ / µÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÖÖ / ´Öã»ÖÖß / ¯ÖŸÖß ¾ÖµÖ ................................¾ÖÂÖÔ,
¸üÖÆüÖÖ¸ü ........................................................................................... µÖÖ«üÖ¸êü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖê •ÖÖ×Æü¸ü ú¸üŸÖÖê / ú¸üŸÖê úß,
1.

´Öß ................................................... µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ´ÖÖ—ÖÖ †•ÖÔ ¤üÖÖ»Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.

2.
†Ö•Ö ¸üÖê•Öß ´Ö»ÖÖ ................................ (ÃÖÓµÖÖ ) ‡ŸÖúß ÆüµÖÖŸÖ ´Öã»Öê †ÖÆêü, ŸµÖÖ¯Öîúß ×¤üÖÖÓú 28 ´ÖÖ“ÖÔ, 2005 µÖÖÖÓŸÖ¸ü •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ
´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ................................ †ÖÆêü. (†ÃÖ»µÖÖÃÖ •Ö´Ö ×¤üÖÖÓú Ö´Öã¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ.) •Ö´Ö ×¤üÖÖÓú ..............................
3.
ÆüµÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¤üÖÖÓú 28 ´ÖÖ“ÖÔ, 2006 ¾Ö ŸÖ¤ËüÖÓŸÖ¸ü •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ, ´Öã»ÖÖÓ´Öãôêû µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †ÖÆÔü
šü¸ü×¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ •ÖÖÖß¾Ö †ÖÆêü.

†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß
×šüúÖÖ :
×¤üÖÖÓú :
†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö............................................

