´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ

¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ
´ÖãµÖ ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú (¯ÖÏÖ), šüÖÖê ¾ÖÖ¾Öé¢Ö, šüÖÖê

-----------¾ÖÖ¸üÖú ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÖ 2016
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ Îú´ÖÖÓú :- 01/2016 ×¤üÖÖÓú 26/09/2016
šüÖÖê ¾ÖÖ¾Öé¢ÖÖ“µÖÖ †×¬ÖÐÖÃŸÖ ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö Ö™ü ú ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÖ¸üÖ úµÖÖ ¯Ö¤üÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÖ¡Ö
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›æüÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ (online) ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ †•ÖÔ ´ÖÖÖ×¾ÖÖêÓŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ÃÖã“ÖÖÖ ´Öê. ´ÖÆüÖ†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ
×»Ö×´Ö™êü›ü µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ http://maharecruitment.mahaonline.gov.in µÖÖ ÃÖÓêúŸÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ü
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. †•ÖÔ ³Ö¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ¾Ö †ÖãÂÖÓ×Öú ÃÖã“ÖÖÖ úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú
¾ÖÖ“ÖÖ¾µÖÖŸÖ.
†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê †•ÖÔ ×¤üÖÖÓú 26/09/2016 ŸÖê 19/10/2016 ¯ÖµÖÕŸÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖß»Ö.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ³ÖÖÖ-8 Îú´ÖÖÓú †Ö¸ü²Öß™üßÃÖß/‡Ô-13013(4)/ÖÖê™üß×±úêú¿ÖÖ1/474/2014, ×¤üÖÖÓú 9 •ÖæÖ, 2014 ¾Ö Îú´ÖÖÓú †Ö¸ü²Öß/™üßÃÖß/‡Ô-13013(4)/ÖÖê™üß×±úêú¿ÖÖ2/474/2014/730, ×¤üÖÖÓú 14/08/2014 ÖãÃÖÖ¸ü †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ¸üÖúÖÓ“Öê ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü ³Ö¸üŸÖÖÓÖÖ
Ã£ÖÖ×Öú †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓŸÖæÖ ³Ö¸üµÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÓ¾ÖÖÖÔ“Öê
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÆüß»Ö.
†) ¾ÖÂÖÔ 2016 ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÖ¸üÖú ³Ö¸üŸÖß ú¸üßŸÖÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö (šüÖÖê
¾ÖÖ¾Öé¢ÖÖÃÖÖšüß)
×•Ö»ÆüµÖÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß
¿Öê¸üÖ
×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü
šüÖÖê ×•Ö»ÆüÖ
17
šüÖÖê ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß“Ö ¸üÖÖß¾Ö
¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ
30
¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß“Ö ¸üÖÖß¾Ö
‹æúÖ
47
×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖã“ÖÖÖ - ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ Ö´Öã¤ü †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ×Ö¾Ö›ü ÆüÖê‰úÖ ×ÖµÖãŒŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ¸üÖú µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖêú¸üß ú¸üÖê ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÃÖê»Ö. ŸÖê ‡ŸÖ¸ü¡Ö ²Ö¤ü»ÖßÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. (¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ
×¤ü. 01/08/2014)

¾Ö¸ü ˆ»»Öê×ÖŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡Ö -šüÖÖê ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¤üÖÓú¸üßŸÖÖ †Ö¸üÖÖÖ¯Öîúß ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ
ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÆüß»Ö.
×¾Ö¿ÖêÂÖ
ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü
†Ö¸üÖÖ

†Öã.
•Ö´ÖÖŸÖß¯Ö¤êü 17

´Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖ/ ³ÖãÓú¯ÖÖÏÃŸÖ ´ÖÖ•Öß †×ŸÖ ˆ““Ö, †Ó¿ÖúÖ×»ÖÖ ÆüÖê´ÖÖÖ›Ôü ¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ‹æúÖ
33% ¬Ö¸üÖÖÏÃŸÖ
2%
ÃÖî×Öú ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ¬ÖÖ¸üú
10%
5%
10%
5%
15% ÖêôûÖ›æü 5%
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1
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(×™ü¯Ö :- ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯Ö¤üÃÖÓµÖÖ Æüß ×¾Ö³ÖÖÖ×ÖÆüÖµÖ †Öã¿ÖêÂÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÖÆêü.)

¾Ö¸ü ˆ»»Öê×ÖŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡Ö -¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¤üÖÓú¸üßŸÖÖ †Ö¸üÖÖÖ¯Öîúß ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ
ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÆüß»Ö.
×¾Ö¿ÖêÂÖ
ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü
†Ö¸üÖÖ

´Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖ/ ³ÖãÓú¯ÖÖÏÃŸÖ ´ÖÖ•Öß †×ŸÖ ˆ““Ö, †Ó¿ÖúÖ×»ÖÖ ÆüÖê´ÖÖÖ›Ôü ¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ‹æúÖ
33% ¬Ö¸üÖÖÏÃŸÖ
2%
ÃÖî×Öú ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ¬ÖÖ¸üú ü 10%
5%
10%
5%
15% ÖêôûÖ›æü 5%

†Öã.
10
•Ö´ÖÖŸÖß¯Ö¤êü 30
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(×™ü¯Ö :- ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯Ö¤üÃÖÓµÖÖ Æüß ×¾Ö³ÖÖÖ×ÖÆüÖµÖ †Öã¿ÖêÂÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÖÆêü.)
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×¾Ö¿ÖêÂÖ ™üß¯Ö :- ¾Ö¸üß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öß ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü ³Ö¸üŸÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
×ÖÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ×ÖÖÔµÖ/¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú/†×¬ÖÃÖæ“ÖÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö (Scheduled area)
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ŸµÖÖ ŸµÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¸ü×Æü¾ÖÖ¿Öß †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯ÖéÂšüµÖ£ÖÔ ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ: Øú¾ÖÖ
ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö / †Ö•ÖÖê²ÖÖ ×¤üÖÖÓú 26/01/1950 ŸÖê †Ö•ÖŸÖÖÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ¸üÆüÖŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÖ´Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ, ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
²Ö) ¾ÖÂÖÔ 2016 ´Ö¬Öß»Ö ³Ö¸üŸÖßú¸üßŸÖÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö.
¯ÖÏ¾ÖÖÔ-

¯Ö¤üÃÖÓµÖÖ

†.•ÖÖ

‡´ÖÖ¾Ö

Öã»ÖÖ

‹æúÖ

4

6

62

72

(×™ü¯Ö :- ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯Ö¤üÃÖÓµÖÖ Æüß †×¬ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ×ÖÆüÖµÖ †Öã¿ÖêÂÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêü. )

ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÆüß»Ö.
×¾Ö¿ÖêÂÖ/ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ
1

´Ö×Æü»ÖÖ 30%
¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖ/¬Ö¸üÖÖÏÃŸÖ 5%
³ÖãÓú¯ÖÖÏÃŸÖ 2%
´ÖÖ•Öß ÃÖî×Öú 15%
†×ŸÖ ˆ““Ö, ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ-¬ÖÖ¸üú ÖêôûÖ›æü 5%
†Ó¿ÖúÖ×»ÖÖ 10%
ÆüÖê´ÖÖÖ›Ôü 5%
¾ÖÖ´Ö•Öã¸ü 10%
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
‹æúÖ

†.•ÖÖ
2

‡´ÖÖ¾Ö
3

Öã»ÖÖ
4

1
0
0
1
0
0
0
0
2
4

2
0
0
1
0
1
0
1
1
6

19
3
1
9
3
6
3
6
12
62

‹æúÖ
5

22
3
1
11
3
7
3
7
15
72

×™ü¯Ö :- •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß ¯Ö¤üÃÖÓµÖÖ ×Æü ×¤ü. 31 ×›üÃÖë²Ö¸ü 2016 ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ×¸üŒŸÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ
†ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü ×ÖµÖãŒŸÖß µÖÖ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ¸üÖÆüß»Ö. "×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÔ×ÖÆüÖµÖ ¾Ö ‹æúÖ ÃÖÓµÖÖ
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖßµÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü Øú¾ÖÖ ‘Ö™ü ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖê µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. "

1. ¾ÖêŸÖÖÁÖêÖß :-

¹ý.5200 - ¹ý.20200, ÖÏê›ü ¯Öê - ¹ý.1800

2. ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ :- ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸üßÖÖ (‡µÖ¢ÖÖ 12 ¾Öß) ×¾Ö–ÖÖÖ Øú¾ÖÖ Ö×ÖŸÖ ×Óú¾ÖÖ
³ÖæÖÖê»Ö Øú¾ÖÖ †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÆü ¯Ö¸üßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ êú»Öê»Öß †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
×•Ö»ÆüÖ ÃÖî×Öú ú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß / ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖÖÓÖß †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê †ÖÆêü úß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
¿ÖÖÃÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú.†Ö¸ü™üß‹-1082-2327-ÃÖß†Ö¸ü-63-16-†, ×¤ü.5 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,
1989 ÖãÃÖÖ¸ü ‹ÃÖ‹ÃÖÃÖß ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×ÖúÖÓÖÖ •µÖÖÓ“Öß ÃÖîµÖ ÃÖê¾ÖÖ 15 ¾ÖÂÖÔ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü, ŸµÖÖÓÖÖ •µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß
¯Ö¤ü¾Öß Æüß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü, ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖ¾¤üÖ¸êü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
¾ÖÖ¸üÖúÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ³Ö¸üŸÖß´Ö¬µÖê •µÖÖú¸üßŸÖÖ 12 ¾Öß Æüß ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü , ŸµÖÖú¸üßŸÖÖ ‹ÃÖ‹ÃÖÃÖß
¯ÖÖÃÖ †Ö×Ö ú´ÖßŸÖ ú´Öß 15 ¾ÖÂÖÔ ÃÖîµÖ ÃÖê¾ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö •µÖÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öôû ÃÖîµÖÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö ¯Ö¤ü¾Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †ÖÆêü, †ÃÖê
´ÖÖ•Öß ÃÖî×ÖúÖÓÖÖ ¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. (µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ´Ö¬µÖê úÖÆüß ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ
ÃÖ¤ü¸ü ²Ö¤ü»Ö Æêü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüŸÖß»Ö.)
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¾¤üÖ¸êü ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß •µÖÖú¸üßŸÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ Æüß 12
¾Öß ¯ÖÖÃÖ †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖú¸üßŸÖÖ ÃÖîµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö ¯Ö¤ü¾Öß Æüß ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ ×•Ö»ÆüÖ ÃÖî×Öú ú»µÖÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê¾¤üÖ¸êü ×¤ü»Öê»µÖÖ Öã»ÖÖ¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ¯ÖãÖÔ ú¸üÖÖ¸êü ´ÖÖ•Öß ÃÖî×ÖúÖÓÖÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×Öú µÖÖ
ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸üü †Ö¸üÖÖÖ“Öê ¯Ö¤üÖú¸üßŸÖÖ †µÖ †Ö¾Ö¿µÖú †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá“Öê †×¬ÖÖ ¸üÖÆæüÖ ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖ¡ÖŸÖê“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê ¯ÖÖ¡Ö /
†¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
-2-

(1)

¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ÖÖ»ÖÖÏÃŸÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ †Ö×Ö
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ
(‡µÖ¢ÖÖ 10 ¾Öß) ˆ¢ÖßÖÔ †¿Öß ¸üÖÆüß»Ö.

×™ü¯Ö :- ÖÖ»ÖÖÏÃŸÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê‰ú ‡Û“”ûÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß
ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
3.

¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ :- ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ¾ÖµÖ ×¤ü. 26 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 2016 ¸üÖê•Öß ×ú´ÖÖÖ 18 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾Ö
ú´ÖÖ»Ö 25 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÖÃÖÖ¾Öê.

3.1

ˆ““Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¿Ö×£Ö»ÖÖ´Ö.

(‹ú) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 5 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ.
(¤üÖêÖ) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¿Öã¬¤üß¯Ö¡Öú Îú.´ÖÖÃÖîú-10-10/¯ÖÏ.Îú.279/10/16†, ×¤ü.20 †ÖòÖÂ™ü, 2010 †¾ÖµÖê "´ÖÖ•Öß ÃÖî×ÖúÖÓÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖÔ-3 ¾Ö ¾ÖÖÔ-4 ´Ö¬Öß»Ö
¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß Öê´ÖÖãúßú¸üßŸÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖß»Ö ÃÖã™ü Æüß ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¤ü»ÖÖŸÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖê¾Öê‡ŸÖúÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †×¬Öú 3 ¾ÖÂÖì ‡ŸÖúß ¸üÖÆüß»Ö."
(ŸÖßÖü) ¯ÖÖ¡Ö ÖêôûÖ›ãü“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ 5 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ.
(“ÖÖ¸ü) Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×ÖúÖÓ“Öê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ¯ÖÖ»µÖ, ÃÖÖ 1991 “Öê •ÖÖÖÖÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß, ÃÖÖ 1994 ÖÓŸÖ¸ü“Öê
×Ö¾Ö›üÖæú ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß, ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖ ¾Ö ³ÖæÓú¯ÖÖÏÃŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖú×¸üŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖú×¸üŸÖÖ ÃÖ¸üÃÖú™ü ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 45 ¾ÖÂÖÔ
¸üÖÆüß»Ö, ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸, †Ó¿ÖúÖ×»ÖÖ ¾Ö ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß ¾ÖÖ´Ö•Öæ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú×¸üŸÖÖ ÃÖ¸üÃÖú™ü
ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 46 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ×Æü»Ö.
(¯ÖÖ“Ö) ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÃÖÓµÖ ¾ÖÖ´Ö•Öæ¸üÖÓÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ¾Ö ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¿Öã¬¤üß¯Ö¡Öú Îú´ÖÖÓú ‹»Ö‹²Öß
1094/ ¯ÖÏ.Îú.252/±ú-9, ×¤üÖÖÓú 31-7-2003 ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êüÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †™ü ×¿Ö×£Ö»ÖÖ´Ö.
4.

¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ.
¿ÖÖ¸üß¸üßú ´ÖÖ¯Ö
ˆÓ“Öß (ÃÖê.´Öß. ´Ö¬µÖê )
”ûÖŸÖß“ÖÖ ‘Öê¸ü -Ö ±ãúÖ¾ÖŸÖÖ (ÃÖê.´Öß. ´Ö¬µÖê )
±ãúÖ¾ÖæÖ (ÃÖê.´Öß. ´Ö¬µÖê)
¾Ö•ÖÖ (×ú.ÖÏ.´Ö¬µÖê)

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
¯Öã¹ýÂÖ
163

Ã¡Öß
150

79
-84
-¾ÖîªúßµÖ ´ÖÖ¯ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ˆÓ“Öß ¾Ö ¾ÖîªúßµÖ ´ÖÖ¯ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ˆÓ“Öß ¾Ö
¾ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ.
¾ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ.
(†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ´Ö¬Öß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿Ö×£Ö»ÖÖ´Ö)
ˆÓ“Öß (ÃÖê.´Öß. ´Ö¬µÖê)
152.5
145
”ûÖŸÖß“ÖÖ ‘Öê¸ü -Ö ±ãúÖ¾ÖŸÖÖ (ÃÖê.´Öß. ´Ö¬µÖê )
79
-±ãúÖ¾ÖæÖ (ÃÖê.´Öß. ´Ö¬µÖê)
84
-¾Ö•ÖÖ (×ú.ÖÏ.´Ö¬µÖê)
¾ÖîªúßµÖ ´ÖÖ¯ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ˆÓ“Öß ¾Ö ¾ÖîªúßµÖ ´ÖÖ¯ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ˆÓ“Öß ¾Ö
¾ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ.
¾ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ.
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(“ÖÖ¸ü) ¤æü¸ü ¥üÂ™üß †Ö×Ö •Ö¾Öôûß»Ö ¥üÂ™üß“Öê “ÖÂ´Öê ¾Ö ×¾ÖÖÖ “ÖÂ´µÖÖ“Öê ÖÖ»Öß»Ö ´ÖÖÖú ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ.
¤æü¸ü¥üÂ™üß
†×¬Öú “ÖÖÓÖ»ÖÖ ›üÖêôûÖ
¾ÖÖ‡Ô™ü ›üÖêôûÖ
(ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»Öß ¥üÂ™üß)
6/6
6/12
Øú¾ÖÖ
Øú¾ÖÖ
6/9
6/9
•Ö¾Öôûß»Ö ¥üÂ™üß
†×¬Öú “ÖÖÓÖ»ÖÖ ›üÖêôûÖ
¾ÖÖ‡Ô™ü ›üÖêôûÖ
(ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê»Öß ¥üÂ™üß)
J.1
J.11
¯ÖÏŸµÖêú ›üÖêôûÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ Öê¡Ö ¥üÂ™üßµÖãŒŸÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
(²Ö)

¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß Øú¾ÖÖ ¾ÖîªúßµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¾ÖîªúßµÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖ–ÖÖÓú›æüÖ ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¾ÖîªúßµÖ “ÖÖ“ÖÖß´Ö¬µÖê ×ŸÖ¸üôêû¯ÖÖÖ,
¸ÓüÖ ¾Ö ¸üÖŸÖ †ÖÓ¬Öôêû¯ÖÖÖ, †ÖŸÖ»µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ±ëúÖÖ›êü †ÃÖ»Öê»Öê Öã›ü‘Öê, ÃÖ¯ÖÖ™ü ¯ÖÖµÖ, Ÿ¾Ö“ÖÖ ¾Ö ”ûÖŸÖß“Öê
¸üÖêÖ µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“ÖÖ †Ö×Ö †¯Ö¸ü ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ´ÖãµÖ ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú (¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ-¤ãüµµÖ´Ö ÃÖÓ¾ÖÖÔ) µÖÖÓÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»µÖÖ †µÖ ¾ÖîªúßµÖ “ÖÖ“ÖÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ¸üÖÆüß»Ö.

(ú)

ÖÖ»Ö¾ÖÖªÖÓ“µÖÖ Æü»µÖÖŸÖ ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÓ³Öß¸ü×¸üŸµÖÖ •ÖÖ´Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÖ²Ö¸êü ¾Ö
¾ÖÖú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öê ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¯ÖÖ¡ÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖæ™ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
1)
2)

ˆÓ“Öß :- ¯ÖãºþüÂÖ †Ö×Ö Ã¡Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß 2.5 ÃÖê.´Öß.
”ûÖŸÖß :- ´ÖÖê•ÖÖß †Ö¾Ö¿µÖú ÖÖÆüß.

(›ü)

ÖêôûÖ›æü ¯ÖÏ¾ÖÖÔ :- ×¾Ö×ÆüŸÖ ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ ¾Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êü“Öß †™ü ¯ÖæÖÔ ú¸üÖÖ-µÖÖ
ÖêôûÖ›æüÖÖ, ×¾Ö×ÆüŸÖ ˆÓ“Öß´Ö¬µÖê 2.5 ÃÖê.´Öß. ‡ŸÖúß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

(‡)

¾ÖÖú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»µÖÖÓÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú †ÆÔüŸÖêŸÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ :- ÃÖê¾ÖêŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖéŸµÖæ ¯ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ
¾ÖÖú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ‹úÖ ´Öã»ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ´Öã»ÖßÃÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¯ÖÖ¡ÖŸÖêŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö.
(‹)
(²Öß)

(±ú)

ˆÓ“Öß :”ûÖŸÖß :-

¯Öã¹ýÂÖ †Ö×Ö Ã¡Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ 2.5 ÃÖê.´Öß.
¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ 2.0 ÃÖê.´Öß. Ö ±ãúÖ¾ÖŸÖÖ ¾Ö 1.5 ÃÖê.´Öß.±ãúÖ¾ÖæÖ.

×ú´ÖÖÖ ÃÖÖ¯ÖêÖ ‰Óú“Öß, ¾Ö•ÖÖ ¾Ö ”ûÖŸÖß“Öß ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Öê :¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö Îú´ÖÖÓú ‹±ú‹ÃÖ™üß-07/11/¯ÖÏ.Îú.287/±ú-4, ×¤ü.24/8/2011.
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ×Ö¤ìü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (ÃÖê¾Öê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¿ÖŸÖá) ×ÖµÖ´Ö1981 ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü-3 ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¾ÖÖÃÖê¾ÖêŸÖÓÖÔŸÖ ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ×¾ÖÆüßŸÖ
êú»Öê»µÖÖ ‰Óú“Öß ¾Ö ¾Ö•ÖÖÖ“µÖÖ ŸÖŒŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ¸üÖú µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüßÆüß ˆÓ“Öß“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾Ö•ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú
¸üÖÆüß»Ö. ¾Öîª×úµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖÖ-µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖú¸üßŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯Öã¸êü¿Öß ´ÖÖÖ»Öß
•ÖÖÖÖ¸üß ×ú´ÖÖÖ ÃÖÖ¯ÖêÖ ˆÓ“Öß, ¾Ö•ÖÖ ¾Ö ”ûÖŸÖß“Öß ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Öê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ Ö´Öã¤ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
ÆüÖê‡Ô»Ö.
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5.

×Ö¾Ö›üß“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ :-

5.1

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß †ÃÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß šüÖÖê ¾ÖÖ¾Öé¢ÖÖŸÖß»Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ¤ãüÖÔ´Ö
³ÖÖÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÃÖÖ¾Öß.

5.2

¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×ú´ÖÖÖ ¿ÖÖ¸üß¸üßú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üŸÖÖŸÖ
Øú¾ÖÖ úÃÖê Æêü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Öê Ã£ÖÖ×Öú ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Öîª×úµÖ
†×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.

5.3

•Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×ú´ÖÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ, ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êü“Öß †™ü ŸÖÃÖê“Ö ×ú´ÖÖÖ ¿ÖÖ¸üß¸üßú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿ÖÖ¸üß¸üßú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(†) ¿ÖÖ¸üß¸üßú¥üÂ™üµÖÖ ÃÖÖ´Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ¬ÖÖÓµÖÖÖê ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»µÖÖ
¿ÖÖ¸üß¸üßú ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¥üÂ™üµÖÖ ÃÖã¥üœü †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Öîª×úµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸üÖ
ú¸üÖÖ-µÖÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß “ÖÖôûÖß “ÖÖ“ÖÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. Æüß
“ÖÖôûÖß “ÖÖ“ÖÖß Ã¯Ö¬ÖÖÔŸ´Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ¾Ö ²ÖÖ¤ü ¯Ö¬¤üŸÖß“Öß †ÃÖê»Ö µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö µÖêÖÖ¸êü ¯Ö¤üÃÖÓµÖê“µÖÖ
3 ¯Ö™ü ‹¾Öœêü ¯ÖÏ¾ÖÖÔ×ÖÆüÖµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö ±êú¸üßÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †Ö¸üÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
(²Öú) ÃÖ¤ü¸ü ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß “ÖÖôûÖß “ÖÖ“ÖÖß ¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß 5 ×ú.´Öß. ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ Öß 3
×ú.´Öß.•ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 30 ×´ÖÖß™üÖ´Ö¬µÖê ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
(úü) ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤ü. 22/8/2012 ´Ö¬Öß»Ö ³Ö¸üŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬µÖê ¿ÖÖ¸üß×¸üú Ö´ÖŸÖÖ
“ÖÖôûÖß “ÖÖ“ÖÖß ¯Ö×¸üÖêú¸üßŸÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¥üÂ™üµÖÖ ÃÖã¥üœü †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Öîª×úµÖ
†×¬ÖúÖ-µÖÖÓú›æüÖ ŸÖ¯ÖÃÖÖÖß úºÖ ŸÖÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖê ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÖôûÖß
¯Ö×¸üÖêú×¸üŸÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß
¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß “ÖÖôûÖß “ÖÖ“ÖÖß ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.
(›üü) ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö Îú.‹±ú‹ÃÖ™üß-07/11/¯ÖÏ.Îú.287/±ú-4, ×¤üÖÖÓú 21/07/2014 †¾ÖµÖê ¾ÖÖ¸üÖú
³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÖ“ÖÖß ¯Ö×¸üÖê´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ÖãÖÖÓÖÖ 12.5% ³ÖÖ¸üÖÓúÖ
¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ´ÖÓ•Öæ¸üß ¯ÖÏ¤üÖÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ ¯Ö×¸üÖê´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÖãÖÖÓ“µÖÖ
™üŒêú¾ÖÖ¸üß“Öê 87.5% êú»Öê»Öê ³ÖÖ¸üÖÓúÖ ¾Ö 12.5% ³ÖÖ¸üÖÓúÖ ú×¸üŸÖÖ ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÖ“ÖÖß
¯Ö×¸üÖê´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»Öê ÖãÖ µÖÖÓ“Öß ²Öê¸üß•Ö ú¹ýÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö. ¾ÖÖ¸üÖú ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÖ“ÖÖß ¯Ö×¸üÖê´Ö¬µÖê ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ ÖÖÖê ÖãÖ
¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü.
1. ¯Ö×Æü»µÖÖ µÖêÖÖ-µÖÖ 3 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ (†.Îú.1 ŸÖê 3 ¾Ö¸üß»Ö †Ö»Öê»Öê) µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß-10 ÖãÖ
2. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖêÖÖ-µÖÖ 5 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ (†.Îú.4 ŸÖê 8 ¾Ö¸üß»Ö †Ö»Öê»Öê) µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß-8 ÖãÖ
3. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖêÖÖ-µÖÖ 7 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ (†.Îú.9 ŸÖê 15 ¾Ö¸üß»Ö †Ö»Öê»Öê) µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß-6 ÖãÖ
4. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖêÖÖ-µÖÖ 10 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ (†.Îú.16 ŸÖê 25 ¾Ö¸üß»Ö †Ö»Öê»Öê) µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß-4 ÖãÖ
5. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖêÖÖ-µÖÖ 15 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ (†.Îú.26 ŸÖê 40 ¾Ö¸üß»Ö †Ö»Öê»Öê) µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß-2.5 ÖãÖ
ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ :- ÁÖß "ú" µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ (ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
¯Ö×¸üÖÖ (‡µÖ¢ÖÖ 12 ¾Öß) ´Ö¬µÖê ‹æúÖ ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ 500 ÖãÖÖÓ¯Öîúß 300 ÖãÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß
™üŒêú¾ÖÖ¸üß 60% µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖÓ“Öê 87.5% ³ÖÖ¸üÖÓúÖ ´ÆüÖ•Öê 52.50 ‹¾Öœêü µÖê‡Ô»Ö. ŸÖÃÖê“Ö 5 ×ú.´Öß.
/ 3 ×ú.´Öß. ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÖ“ÖÖß ¯Ö×¸üÖêŸÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ ŸÖÖê 7 ¾µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü, ŸÖ¸ü
ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ 12.5% ³ÖÖ¸üÖÓúÖ ú×¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¤ü.21/07/2014 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü 12.5%
¯Öîúß 8 ÖãÖ ×´ÖôûŸÖß»Ö. µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß ú×¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ÖãÖ = 52.50 + 8=
60.50% †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÖÖÖÖ êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.)

×™ü¯Ö :- µÖÖ ×šüúÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß ú¸üŸÖÖÖÖ •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖê´Ö¬µÖê ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êü‰úÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ
¯Ö¸üßÖÖ †ÆÔüŸÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸üß Öê´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê
´ÖÖÔú ‹ú×¡ÖŸÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ µÖêÖÖ¸üß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
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(‡) ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ¾ÖÖÖê¡Ö Æêü ³ÖÖîÖÖê»Ößú ¥üÂ™üµÖÖ ¤ãüÖÔ´Ö Öê¡ÖÖŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖ¸üÖú Æêü
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö Öê¡ÖßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸üß»Ö ¯Ö¤ü (Frontline Staff) †ÃÖæÖ ¾ÖÖ¸üÖúÖÖê
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê ¾ÖÖÖê¡ÖÖŸÖ ¯ÖÖµÖß ×±úºþÖ ÖÃŸÖ ‘ÖÖ»ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖ¸üÖú
µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß 4 (“ÖÖ¸ü) ŸÖÖÃÖÖ´Ö¬µÖê ¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ 25 × .´Öß. “ÖÖ»ÖÖê ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ
16 ×ú.´Öß. “ÖÖ»ÖÖê †¿Öß ¿ÖÖ¸üß¸üßú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
(×™ü¯Ö . ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ Ö´Öæ¤ü ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ ‹úÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖÓ¬ÖßŸÖ ˆ¢Öß ÖÔ —ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú
¯Ö¸üßÖê“Öê ÖãÖ¯Ö¡Öú (´ÖÖÔú×»ÖÃ™ü) “Öß ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ ¯ÖÏŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¾Öêôûß ´Öæôû ¯ÖÏŸÖßÃÖÆü ÃÖ´ÖÖ †ÖÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †¿Öß ÃÖ¾ÖÔ ÖãÖ¯Ö¡Öêú Ö †ÖÖ»µÖÖÃÖ †ÃÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †¯ÖÖ¡Ö ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.)

5.4

¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú ‹±ú‹ÃÖ™üß-07/11/¯ÖÏ.Îú.287/±ú-4, ×¤ü.30 •Öã»Öî, 2011 †¾ÖµÖê 25
×ú.´Öß.¯ÖãºþÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ŸÖ¸ü 16 ×ú.´Öß. Ã¡Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß “ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß ¿ÖÖ×¸ü×¸üú Ö´ÖŸÖÖ
“ÖÖ“ÖÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ “ÖÖ“ÖÖß Æüß “ÖÖ¸ü ŸÖÖÃÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖãÖÔ ú¸üÖê ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö.
×Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ×ÎúµÖê“Öê ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Öú - ¾ÖÖ¸üÖú ÃÖÓ¾ÖÖÔ

†.
Îú.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

™ü¯¯ÖÖ

×¤üÖÖÓú

×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖãÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß ¤êü‰úÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ´ÖÖÖ×¾ÖÖê.
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ŸÖÖ¸üßÖ.
†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ÛÃ¾ÖúÖ¸üµÖÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ŸÖÖ¸üßÖ.

×¤üÖÖÓú 26/09/2016

¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¿ÖÖ¸üß¸üßú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¾Ö 5 ×ú.´Öß./3×ú.´Öß. ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß “ÖÖôûÖß
“ÖÖ“ÖÖß“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üÖê.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¿ÖÖ¸üß¸üßú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê. (‰Óú“Öß,”ûÖŸÖß“Öê ´ÖÖ¯Ö ¾Ö ¾Ö•ÖÖ)
¿ÖÖ×¸ü×¸üú †ÆÔüŸÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß 5 ×ú.´Öß./3 ×ú.´Öß.
¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß “ÖÖôûÖß “ÖÖ“ÖÖß ‘ÖêÖê.
5 ×ú.´Öß./3 ×ú.´Öß. ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß “ÖÖôûÖß “ÖÖ“ÖÖß´Ö¬µÖê ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü 1:3
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
úÖµÖÔÎú´Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üÖê.
¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß “ÖÖôûÖß “ÖÖ“ÖÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¿ÖîÖ×Öú
¾Ö ‡ŸÖ¸ü †ÆÔüŸÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ ¯Ö×¸üÖê´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÖãÖÖÓ“Öê 87.5%
³ÖÖ¸üÖÓúÖ + ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¡Ö ×¤üÖÖÓú 21/07/2014 †¾ÖµÖê 5 ×ú.´Öß. / 3
×ú.´Öß. ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÖ“ÖÖß´Ö¬µÖê ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ÖãÖÖÓ“Öß ²Öê¸üß•Ö ú¹ýÖ
×Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ •ÖÖ×Æü¸ü ú¸üÖê (25 ×ú.´Öß./16 ×ú.´Öß. †ÓŸÖ¸ü
“ÖÖ¸ü ŸÖÖÃÖÖŸÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ¿ÖÖ×¸ü×¸üú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß ¯ÖÖ¡ÖŸÖê“µÖÖ †×¬ÖÖ
¸üÖÆæüÖ) ¾Ö ¿ÖÖ×¸ü×¸üú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß ú×¸üŸÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üÖê.
×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß “ÖÖ¸ü ŸÖÖÃÖÖŸÖ 25 ×ú.´Öß./16 ×ú.´Öß.
†ÓŸÖ¸ü ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ¿ÖÖ×¸ü×¸üú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß ‘ÖêÖê.
“ÖÖ¸ü ŸÖÖÃÖÖŸÖ 25 ×ú.´Öß./16 ×ú.´Öß. †ÓŸÖ¸ü ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ×¸ü×¸üú
Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Öê»µÖÖ ×Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üßŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ
¾ÖîªúßµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖÃÖ úôû×¾ÖÖê ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´Ö
¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öêú›æüÖ ¾ÖîªúßµÖ ×±ú™üÖêÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê
¾ÖîªúßµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖß
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üß»Ö ×ÖµÖãŒŸÖß“Öê †Ö¤êü¿Ö ¤êüÖê.

×¤üÖÖÓú 03/11/2016

×¤üÖÖÓú 19/10/2016

×¤üÖÖÓú 05/11/2016 ŸÖê
×¤üÖÖÓú 08/11/2016
×¤üÖÖÓú 19/11/2016
×¤üÖÖÓú 22/11/2016 ŸÖê
×¤üÖÖÓú 25/11/2016
×¤üÖÖÓú 3/12/2016

×¤üÖÖÓú
×¤üÖÖÓú
×¤üÖÖÓú
×¤üÖÖÓú

10/12/2016 ŸÖê
11/12/2016
12/12/2016 ŸÖê
26/12/2016

×¤üÖÖÓú 30/12/2016

ÃÖ¤ü¸ü ¾ÖêôûÖ¯Ö¡ÖúÖ´Ö¬µÖê úÖÆüß †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. †ÃÖê ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
—ÖÖ»Öê»Öê
²Ö¤ü»Ö
http://maharecruitment.mahaonline.gov.in
¾Ö
http://mahaforest.gov.in µÖÖ ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üÖêŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
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(i) ¿ÖÖ¸üß¸üßú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“Öê Ã£Öôû †Ö×Ö ¾Öêôû. - µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã“ÖÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÖÖ»Öß»Ö
ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
http://maharecruitment.mahaonline.gov.in
http://mahaforest.gov.in

×Ö¾Ö›üÃÖæ“ÖßŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖß»Ö
ŸÖ¸üŸÖæ¤üßÖãÃÖÖ¸ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö :1. ¿ÖÖÃÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú.¯ÖÏÖ×Ö´Ö-2007/¯ÖÏ.Îú.46/07/13-†,
×¤ü.19/10/2007
2. ¿ÖÖÃÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú.¯ÖÏÖ×Ö´Ö-2007/¯ÖÏ.Îú.46/07/13-†,
×¤ü.27/06/2008
3. ¿ÖÖÃÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú.¯ÖÏÖ×Ö´Ö-1214/¯ÖÏ.Îú.(43/14)13-†,
×¤ü.05/06/2014
4. ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖ ¿Öã¬¤üß¯Ö¡Öú ÎÓú. ²ÖßÃÖßÃÖß-2014/¯ÖÏ.Îú.213-A/14/16-²Ö,
×¤ü. 26/06/2015
5. ¿ÖÖÃÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú.¯ÖÏÖ×Ö´Ö-1215/¯ÖÏ.Îú.55/15/13-†,
×¤ü. 05/10/2015
6.

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †™üß :-

6.1 ÃÖê¾ÖÖ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö †™üßÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ,
×»Ö×ÆüüŸÖÖ ¾Ö ²ÖÖê»ÖŸÖÖ µÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
6.2 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ úÖµÖ´Ö“ÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß †ÃÖÖ¾ÖÖ.
6.3 "´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú ³ÖãÓú¯Ö1009/¯ÖÏ.Îú.207/2009/16-†, ×¤üÖÖÓú 27/8/2009 †¾ÖµÖê ¯ÖÏú»¯ÖÖÓÃŸÖÖÓÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê 5 %
ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖêÃÖÖšüß“Ö ¸üÖÖæÖ šêü¾ÖæÖ †Ö¸üÖÖÖ†ÓŸÖÖÔŸÖ ³ÖæÓú¯ÖÖÏÃŸÖÖÓÃÖÖšüß šêü¾Ö»Öê»Öê †Ö¸üÖÖ
úÖœæüÖ ³ÖæÓú¯ÖÖÏÃŸÖÖÓÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê 2 % ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ »ÖÖÖæ ¸üÖÆüß»Ö"
6.4 ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯Ö×¸üü¯Ö¡Öú Îú´ÖÖÓú ‹ÃÖ†Ö¸ü¾Æüß-1097/¯ÖÏ.Îú.31/981/13-† ×¤üÖÖÓú
16/3/1999 †¾ÖµÖê ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ Æêü ú¯¯ÖßéúŸÖ †Ö¸üÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ´Ö¬µÖê (ˆ³Öê †Ö¸üÖÖ •ÖÃÖê †.•ÖÖ., †.•Ö., ×¾Ö.•ÖÖ.(†), ³Ö.•Ö.(²Ö), ³Ö.•Ö.(ú),
³Ö.•Ö.(›ü), ×¾Ö.´ÖÖ.¯ÖÏ., ‡.´ÖÖ.¾Ö., †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÔ) ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö¸üÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¸üÖÖß¾Ö
¯Ö¤üÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö µÖÖ ×¿ÖÂÖÖÔŸÖÓÖÔŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖÖ“Öê
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¤êü ŸµÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖãÖ ³Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
6.5 ×¾Ö.•ÖÖ.(†), ³Ö.•Ö. (²Ö), ³Ö.•Ö.(ú), ³Ö.•Ö.(›ü), ×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ ¾Ö ‡´ÖÖ¾Ö µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß
¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖ, ÃÖÖÓÃéúŸÖßú µÖÖµÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ Îú.ÃÖß.²Öß.ÃÖß10/2006/¯ÖÏ.Îú.15/ ´ÖÖ¾Öú-5 ×¤üÖÖÓú 30/6/2006 ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ
Îú.ÃÖß²ÖßÃÖß-10/2013/¯ÖÏ.Îú.35/´ÖÖ¾Öú, ×¤üÖÖÓú 15/07/2014 ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ
Îú.†×¾Ö×¾Ö/2014/¯ÖÏ.Îú.81/úÖ-7, ×¤üÖÖÓú 19/07/2014 ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß •ÖÖŸÖ
ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê (ÖÖòÖ ×Îú´Öß»Öê†¸ü) ×Öú™üŸÖ´Ö ¾ÖÂÖÖÔ“Öê úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¾Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ, ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß (ú) ¾Ö ³Ö™üŒµÖÖ
•Ö´ÖÖŸÖß (›ü) µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»Öê 30 ™üŒêú †Ö¸üÖÖ ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ ¾µÖÛŒŸÖ /
Ö™üÖŸÖß»Ö (×Îú´Öß»Öê†¸ü) ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ †Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
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6.6 ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖÖÖ ú×¸üŸÖÖ †•ÖÔ ú¸üŸÖÖÓÖÖ Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¾Ö ´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ
¾ÖÖÔ, ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß (ú) ¾Ö ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß (›ü) µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖß ŸµÖÖÓ“Öß
•ÖÖŸÖ ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê (ÖÖòÖ ×Îú´Öß»Öê†¸ü) ×Öú™üŸÖ´Ö ¾ÖÂÖÖÔ“Öê úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“Öê
ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
6.7 Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß / ãú™æÓü²ÖÖŸÖß»Ö (×Îú´Öß»Öê†¸ü) ÖêôûÖ›æü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ
ÖêôûÖ›æüÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»Öê †Ö¸üÖÖ †Öã–ÖêµÖ †ÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ, ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß (ú) †Ö×Ö ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß (›ü) µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ
¾µÖŒŸÖß †£Ö¾ÖÖ Ö™üÖŸÖß»Ö ÖêôûÖ›æü ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ÖêôûÖ›ãü“Öê 5% †Ö¸üÖÖ †Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
6.8 ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÃÖî×Öú ú»µÖÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ‡ŸµÖÖ×¤ü
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›êü ÖÖë¤üÖßéúŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ¤êüÖß»Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸üü
×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
6.9 ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖÃÖÓµÖ ¾ÖÖ´Ö•Öæ¸üÖÖß ŸÖê •µÖÖ ¯Ö¤üÖ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ
ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ ¯Ö¤üÖú×¸üŸÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¸üôû ´ÖÖÖÖÔÖê ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü †•ÖÔ
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
6.10 †Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖÖÃÖßúÖ, ×ÖµÖŸÖ úÖ»Ößú, †Ó¿ÖúÖ×»Öú, ×¾ÖªÖ¾ÖêŸÖÖ, †³µÖÖÖŸÖ,
†Ó¿Ö¤üÖÖÖŸ´Öú, ×¾ÖªÖ¾ÖêŸÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü êú»Öê»µÖÖ †Ó¿ÖúÖ»ÖßÖ ÃÖê¾Öê“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ´ÆüÖæÖ
Öê´ÖÖæúß“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß, †×ŸÖ×¸üŒŸÖ úÖµÖÔ³ÖÖ¸üÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †Öã³Ö¾ÖÖÃÖÖšüß ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüß.
6.11 ¯Ö›üŸÖÖôûÖß †ÓŸÖß †•ÖÔ ¸üª šü¸ü×¾ÖÖê, ×Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê, ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö
×Ö¾Ö›ü ú¸üÖê, •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß“Öê †ÖãÂÖÓÖÖÖê µÖÖêµÖ ŸÖß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏÎúßµÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖãÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ¸üÖÖãÖ šêü¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêŸÖü.
6.12 ÃÖê¾ÖÖ¿ÖŸÖáÖãÃÖÖ¸ü †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü
¾ÖÖôûµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
6.13 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üßú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²ÖßÓú×¸üŸÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ³Ö¢ÖÖ †Öã–ÖêµÖ
¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
6.14 ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ¸üÖú µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üŸÖÖÓÖÖ ‹æúÖ 5 % ¯Ö¤êü ÆüÖê´ÖÖÖ›ÔüÃÖ ´Ö¬µÖê
ú´ÖßŸÖ ú´Öß 3 ¾ÖÂÖì ‡ŸÖúß ÃÖê¾ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ×Öú /
¿ÖÖ×¸ü¸üßú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯ÖãÖÔ ú¸üÖÖ-µÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖß»Ö ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ
ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ÆüÖê´ÖÖÖ›ÔüÃÖ ´Ö¬ÖæÖ ³Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
6.15 "ÃÖã×¿ÖÖßŸÖ ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ' µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê 3 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ
¤ü¸ü´ÖÆüÖ ´ÖÖÖ¬ÖÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö êú»Öê»µÖÖ ¾Ö ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ëú¦üÖ´Ö¬µÖê µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“Öß ÖÖë¤ü êú»Öê»µÖÖ
¯Ö¤ü×¾Ö¬Ö¸ü / ¯Ö¤ü×¾ÖúÖ¬ÖÖ¸üú †Ó¿ÖúÖ»ÖßÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ / ×Ö´Ö¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖ †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ úÖê²ÖÖÆêü¸üß»Ö Ö™ü-ú ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖêÖê ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
×ÖµÖãŒŸµÖÖÓÃÖÖšüß 10 % ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ 45 ¾ÖÂÖì
´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ †ÖÖÖß 1 ¾ÖÂÖÖÔÖê ¾ÖÖœü úºþÖ ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ 46 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö."
6.16 ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú´ÖÖÓú ‹ÃÖ†Ö¸ü¾Æüß-2000/¯ÖÏ.Îú.17/2000/12, ×¤ü. 1.07.2005 ÖãÃÖÖ¸ü
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ×¤ü. 28.03.2005 ÖÓŸÖ¸ü ¤üÖêÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ´Öã»Öê ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ "»ÖÆüÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß"
†™ü »ÖÖÖæ ¸üÖÆüß»Ö.
6.17 ¾ÖÖ´Ö•Öæ¸üÖÓÖß †•ÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß“Öê ×¤üÖÖÓúÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÂÖá ×ú´ÖÖÖ 240 ×¤ü¾ ÖÃÖ 5 ¾ÖÂÖì
úÖ´Ö êú»Öê †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖêµÖ ŸÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ
¸üÖÆüß»Ö.
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6.18 †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ×ú´ÖÖÖ 10 ¾ÖéÖÖÓ“Öê ¸üÖê¯ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü úÖµÖ ?
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ 10 ¾ÖéÖÖ“Öê ¸üÖê¯ÖÖ êú»Öê ÖÃÖ»µÖÖÃÖ, †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÖê ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¾ÖéÖ»ÖÖÖ¾Ö›üß“µÖÖ
úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ Ã¾ÖµÖÓÃ±ãÔúŸÖßÖê ×ú´ÖÖÖ 10 ¾ÖéÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
7.

†•ÖÔ ³Ö¸üÖê ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖã“ÖÖÖ:-

7.1

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß †•ÖÔ ³Ö¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá http://maharecruitment.mahaonline.gov.in µÖÖ
ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †³µÖÖÃÖÖ¾Öß, ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö¯Ö»Öêú›êü
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖ¾Öß ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü“Ö †Ö¯Ö»ÖÖ †•ÖÔ ³Ö¸üÖ¾ÖÖ. †•ÖÔ ±úŒŸÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ
¯Ö¬¤üŸÖßÖê“Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖß»Ö.
¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¾Öê²Ö ²ÖêÃÖ (Web-based) †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ×¤üÖÖÓú 26/09/2016 ŸÖê
19/10/2016 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö http://maharecruitment.mahaonline.gov.in µÖÖ
ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸üê †•ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖŸÖ
µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
†•ÖÖÔŸÖ ÆêüŸÖæ¯Öã¸üÃÃÖ¸ü ÖÖê™üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖê Øú¾ÖÖ Ö¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü›ü¾ÖæÖ šêü¾ÖÖê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö
ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ¤üÖÖ»µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖßŸÖß»Ö ÖÖë¤üßŸÖ †ÖÖ×¬ÖéúŸÖ¯ÖÖê ÖÖ›üÖÖÖê›ü ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ÖÖ›üÖÖÖê›ü
êú»Öê»Öê ¾Ö ²ÖÖÖ¾Ö™ü ¤üÖÖ»Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê, ¾Ö×¿Ö»ÖÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê µÖÖÃÖÖ¸üÖê Öî¸ü¯ÖÏúÖ¸ü
ú¸üÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›üàÃÖÖšüß †ÖÆÔü šü¸ü×¾ÖÖê ¯ÖÏú¸üÖ¯Ö¸üŸ¾Öê µÖÖêµÖ ŸµÖÖ ×¿ÖÖÖ ú¸üÖê“ÖÖ
ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ×ÖµÖ´ÖÖ“Öê †ÖãÂÖÓÖÖÖê µÖÖêµÖ ŸÖß úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üÖê“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖãµÖ
¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú (¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú) šüÖÖê ¾ÖÖ¾Öé¢Ö, šüÖÖê µÖÖÓÖÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖÆüßŸÖ êú»Öê»µÖÖ †ÆÔüŸÖê“µÖÖ
†™üß ¯ÖæÖÔ Ö ú¸üÖÖ¸üÖ †£Ö¾ÖÖ Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖæú ú¸üÖÖ¸üÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›ü
ÆüÖêµÖÖÃÖ †¯ÖÖ¡Ö šü¸üê»Ö.
¾ÖµÖ, ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ, ´ÖÖÖÖÃÖ¯ÖÏ¾ÖÖÔ/ÖÖòÖ-×Îú´Öß»Öê†¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö, ´Ö×Æü»ÖÖ, ´ÖÖ•Öß ÃÖî×Öú, ÖêôûÖ›æü,
†Öã³Ö¾Ö, ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ Ö “ÖãúŸÖÖ †•ÖÖÔ´Ö¬µÖê Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê/×ÖÙ¾Ö¾ÖÖ¤ü¯ÖÖê ¤üÖ¾ÖÖ ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †•ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¸üúÖµÖÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ¤üÖ¾ÖÖ êú»ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÃÖ, ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
¤üÖ¾µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ³Ö¸ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ-µÖÖÖê ×¤ü»Öê»ÖÖ •Ö´ÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ, ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ,
‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯Ö¸ßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö, ¾ÖµÖ ¾Ö †×¬Ö¾ÖÖÃÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›üß»Ö ÃÖÖ´Ö
¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ-µÖÖÖê ×¤ü»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸üÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß/´Öò™ÒüßŒµÖã»Öê¿ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ,•Ö´ÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö¾Ö¸üß»Ö
•Ö´ÖØ¤üÖÖúÖÖãÃÖÖ¸ü †•ÖÖÔ´Ö¬µÖê •Ö´Ö×¤üÖÓÖú ×Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ. Ã¡Öß/¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ
×Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö †´ÖÖÖÖÃÖ, ÖÖòÖ-×Îú´Öß»Öê†¸ü, ´ÖÖ•Öß ÃÖî×Öú, ÖêôûÖ›æü, ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖ, ³ÖæÓú¯ÖÖÏÃŸÖ,
†Ó¿ÖúÖ»ÖßÖ ‡ŸµÖÖÓ¤üß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ »ÖÖÖæ †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×Ö¾Ö›üÖ¾Öß.
¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ Îú´ÖÖÖê Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾Öß. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö×¸üÖê“µÖÖ
ÖãÖ¯Ö¡ÖúÖ¾Ö¸üß»Ö ×¤üÖÖÓú ÆüÖ ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ êú»µÖÖ“ÖÖ Ø¤üÖÖú ÃÖ´Ö•ÖÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ šü¸ü×¾ÖÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7

7.8 †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
1.¯ÖÏÖê±úÖ‡Ô»Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß/¯ÖÏÖê±úÖ‡Ô»Ö †ªÖ¾ÖŸÖ ú¸üÖê.
2.†•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖ.
3.¿Öã»ú ³Ö¸üÖÖ.
7.9 ¯ÖÏÖê±úÖ‡Ô»Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß / ¯ÖÏÖê±úÖ‡Ô»Ö †ªÖ¾ÖŸÖ ú¸üÖê.
1.

http://maharecruitment.mahaonline.gov.in µÖÖ ÃÖëúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸµÖÖÔÖê
¯ÖÏÖê±úÖ‡Ô»Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ Ö¾ÖßÖü ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸµÖÖÔ“Öß ÖÖë¤üÖß ¾Ö¸ü ÛŒ»Öú êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
µÖÓ¡ÖÖÖ »ÖÖòÖ-‡Ö ¯ÖéÂšü ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸êü»Ö. Ö¾ÖßÖü ÖÖŸÖê (¾ÖÖ¯Ö¸üúŸµÖÖÔ“Öê ÖÖ¾Ö.Login ¾Ö
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2.
3.

4.
5.

Password) ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖòÖ-‡Ö ¯ÖéÂšüÖ¾¤üÖ¸êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¹ýÖ
ÖÖë¤üÖß“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖ¾Öß.
¯ÖÏÖê±úÖ‡Ô»Ö¾¤üÖ¸êü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üŸÖÖÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ“Ö ‡Ô ´Öê»Ö †ÖµÖ.›üß., ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö
Îú´ÖÖÓú ¾Ö •Ö´Ö ×¤üüÖÖÓú ÖÖêÓ¤ü×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›êü ×ÖŸµÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ †ÃÖê»Ö †ÃÖÖ ‡Ô ´Öê»Ö †ÖµÖ›üß ¾Ö ³ÖÏ´ÖÖ¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú †ÃÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê¤ü¸ü´µÖÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü, ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¯Ö¡Ö †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß
†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¤üêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖ´Öãôêû ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê
ÖÖë¤üÖßéúŸÖ ÃÖ¤ü¸ü ‡Ô-´Öê»Ö †ÖµÖ›üß ¾Ö ³ÖÏ´ÖÖ¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú ¾Öî¬Ö/úÖµÖÔ¸üŸÖ ¸üÖÆüÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü.
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖê±úÖ‡Ô»Ö“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»ÖêÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸµÖÖÔÖê (Login ¾Ö Password)
¾¤üÖ¸êü ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¹ýÖ ¯ÖÏÖê±úÖ‡Ô»Ö´Ö¬µÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»Öß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ÃÖÓ¯ÖÔú ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö, ‡ŸÖ¸ü
´ÖÖ×ÆüŸÖß, ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ, †Öã³Ö¾Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖ“Öß †“Öæú ÖÖë¤ü ú¸üÖ¾Öß.
±úÖê™üÖê ¾Ö Ã¾ÖÖÖ¸üß †¯Ö»ÖÖê›ü ú¸üÖê:ÖÖë¤üÖß“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖê±úÖ‡Ô»Ö¾¤üÖ¸êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¹ýÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê
Ã¾ÖŸÖ:“Öê ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Ö / ±úÖê™üÖê (¹Óý¤üß 3.5 ÃÖë.´Öß. x ˆÓ“Öß 4.5 ÃÖë.´Öß.) ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß
ÃòúÖ ú¹ýÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †¯Ö»ÖêÖ›ü ú¸üÖ¾Öß.
1) ‹úÖ ¯ÖÖÓœü-µÖÖ Ã¾Ö“”û úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ±úÖê™üÖê ×“Öú™ü¾ÖÖ¾ÖÖ. ±úÖê™üÖê¾Ö¸ü
Ã¾ÖÖÖ¸üß ú¹ý ÖµÖê †£Ö¾ÖÖ ±úÖê™üÖê ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ ú¹ý ÖµÖê. ¾Ö¸üß»Ö ÃÖã“ÖÖÖÓÖæÃÖÖ¸ü ±úÖê™üÖê
úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ×“Öú™ü¾ÖÖ¾ÖÖ, Ã™òü¯Ö»Ö †£Ö¾ÖÖ ×¯ÖØÖÖ ú¹ý ÖµÖê. ±úŒŸÖ ÃòúÖ¸ü¾Ö¸ü
šêü¾ÖæÖ £Öê™ü ÃòúÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
2) ±úÖê™üÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
±úÖê™üÖê ¹Óý¤üß 3.5 ÃÖë.´Öß.

±úÖê™üÖê ˆÓ“Öß 4.5 ÃÖë.´Öß.

3) ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Ö †•ÖÖÔ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÆæüÖ †Ö¬Öß úÖœü»Öê»Öê ÖÃÖÖ¾Öê †Ö×Ö ŸÖê
†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö×¸üÖê“µÖÖ ¾Öêôûß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖ¿Öß •ÖãôûÖÖ¸êü †ÃÖÖ¾Öê.
4) ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÖúÖ¸ü/Ö´ÖŸÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖôûµÖÖ ¿ÖÖ‡Ô“µÖÖ ¯ÖêÖÖê Ã¾Ö“”û úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖÖ¸üß
ú¸üÖ¾Öß.
5) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê Ã¾ÖŸÖ: Ã¾ÖÖÖ¸üß ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖßÖê
Ã¾ÖÖÖ¸üß êú»µÖÖÃÖ ŸÖß ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
6) ¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÖúÖ¸üÖŸÖß»Ö ±úŒŸÖ ±úÖê™üÖê ¾Ö Ã¾ÖÖÖ¸üß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß ÃòúÖ ú¸üÖ¾Öß.
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖéÂšü †£Ö¾ÖÖ ±úÖê™üÖê ¾Ö Ã¾ÖÖÖ¸üß ‹ú×¡ÖŸÖ ÃòúÖ ú¹ý ÖµÖê.
7) ±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,
ŸÖÃÖê“Ö Ã¾ÖÖÖ¸üß ‡´Öê•Ö ¯ÖÏŸµÖêúß 50 Kb ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê. µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
Ö´ÖŸÖê“Öß ‡´Öê•Ö ¯ÖÏÖÖ»Öß¾Ö¸ü Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ‡´Öê•Ö“Öß ÃÖÖ‡Ô•Ö 50 Kb ¯ÖêÖÖ
•ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃòúÖ¸ü“Öê dpi resolution, no. of colours, etc. ¾¤üÖ¸êü
ÃòúØÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß Setting Adjust ú¸üÖ¾Öê.
8) ÃòúÖ ú¹ýÖ †¯Ö»ÖÖê›ü êú»Öê»Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß, ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¯Ö¡Ö / Æü•Öê¸üß¯Ö™ü ¾Ö ŸÖŸÃÖ´Ö
úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ ¾Öêôûß, ¯ÖÏŸµÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß
¾Ö †µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖÖÖ êú»Öê»Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß ¾Ö ±úÖê™üÖê Ö •Öãôû»µÖÖÃÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, †£Ö¾ÖÖ †µÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö.
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7.10 †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖ:
1

2
3
4
5

6

http://maharecruitment.mahaonline.gov.in µÖÖ ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸµÖÖÔÖê
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ µÖã•Ö¸ü †ÖµÖ›üß ¾Ö ¯ÖÖÃÖ¾Ö›Ôü¾¤üÖ¸êü µÖ¿ÖÃ¾Öß×¸üŸµÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö (Login) êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
"†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ" µÖê£Öê ÛŒ»Öú ú¸üÖ¾Öê. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß¾¤üÖ¸êü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¤üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß
µÖÖ¤üß µÖÖ ×šüúÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
•µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß“µÖÖ ˆ•Ö¾Ößú›êü †ÃÖ»Öê»µÖÖ "†•ÖÔ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖê£Öê ÛŒ»Öú ú¸üÖ" µÖÖ ×šüúÖÖß ÛŒ»Öú ú¸üÖ¾Öê.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖê±úÖ‡Ô»Ö“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü µÖÓ¡ÖÖÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖê»Ö, ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸÖÖÔ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖß»Ö
×ÖúÂÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸµÖÖÔ»ÖÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê ×ÖúÂÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸÖÖÔ ¯ÖæÖÔ ú¸üßŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓÖÏ×ÆüŸÖ
ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö µÖÓ¡ÖÖÖ ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸êü»Ö. †•ÖÔ µÖ¿ÖÃ¾Öß¸üßŸµÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖã´Ö“ÖÖ †•ÖÔ µÖ¿ÖÃ¾Öß×¸üŸµÖÖ •ÖŸÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö µÖÓ¡ÖÖÖ ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ ú¸êü»Ö.
¸üŒú´Ö ³Ö¸üÖ µÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖ¾Ö¸ü ÛŒ»Öú ú¹ýÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ Îêú›üß™ü úÖ›Ôü/›êü²Öß™ü úÖ›Ôü/Öê™ü
²ÖÑØúÖ (35 +²ÖÑúÖ) ¾¤üÖ¸êü ³Ö¸üÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. †£Ö¾ÖÖ †•ÖÔ¤üÖ¸ü †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¹ýÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã™êü™ü ²ÖÑêú´Ö¬µÖê “Ö»ÖÖÖ¾¤üÖ¸êü, ÃÖÓÖÏÖ´Ö ëú¦ü/ÃÖß‹ÃÖÃÖß (ÖÖÖ×¸üú ÃÖê¾ÖÖ ëú¦ü)
µÖê£Öê “Ö»ÖÖÖ¾¤üÖ¸êü ¿Öã»úÖ“ÖÖ ³Ö¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ Ã¾ÖßúÖ¹ý ¿Öêú»Ö.
http://maharecruitment.mahaonline.gov.in
µÖê£Öê
ÃÖÓÖÏÖ´Ö
ëú¦ü
(ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß´Ö¬µÖê) †Ö×Ö ÃÖß‹ÃÖÃÖß “Öß ÃÖæ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.

7.11 ¿Öã»ú ³Ö¸üÖÖ :
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öê ¿Öã»ú ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ³Ö¸üÖ¾Öê.
(ÃÖê¾ÖÖ¿Öã»ú ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö)
¯ÖÏ¾ÖÖÔ
Öã»ÖÖ
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖú×¸üŸÖÖ

¿Öã»ú ¹ý.
ºþ. 300/ºþ. 150/-

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú †Ö¸ü™üß‹-1079/0/482/16-†,
×¤üÖÖÓú 3 •Öã»Öî, 1980 ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö×¸ü“”êû¤ü Îú´ÖÖÓú 2 ´Ö¬µÖê ´ÖÖ•Öß ÃÖî×ÖúÖÓÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ ±úß ŸÖÃÖê“Ö †•ÖÖÔ“Öê ±úß ´Ö¬ÖãÖ
ÃÖã™ü ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü.

µÖ¿ÖÃ¾Öß×¸üŸµÖÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¸üßÖÖ ¿Öã»úÖ“ÖÖ ³Ö¸üÖÖ ú¸üµÖÖú¸üßŸÖÖ ÖÖ»Öß
Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üÖ¾ÖÖ.
1
¿Öã»ú ³Ö¸üµÖÖú¸üßŸÖÖ ´ÖãµÖ ¯ÖéÂšüÖ“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ³ÖÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö "´ÖÖ—Öê ÖÖŸÖê" µÖÖ Ø»Öú ¾Ö¸ü
ÛŒ»Öú ú¸üÖ¾Öê.
2
"´ÖÖ—Öê ÖÖŸÖê"µÖÖ Ø»Öú ¾Ö¸ü ÛŒ»Öú êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †•ÖÔ êú»Öê»µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
×Ö¾Ö›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †•ÖÔ êú»Öê»µÖÖ ¯Ö¤üÖ“Öß µÖÖ¤üß ¿Öã»ú ³Ö¸ü»µÖÖ“µÖÖ/Ö ³Ö¸ü»µÖÖ“µÖÖ
ÖÖë¤üßÃÖÆü ×¤üÃÖê»Ö. •µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖ´ÖÖê¸ü "Unpaid" †ÃÖê ×»ÖÆüß»Öê»Öê †ÃÖê»Ö, ŸµÖÖ ×šüúÖÖß
"Pay Now"†¿Öß Ø»Öú ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖê»Ö.
3
Pay Now µÖÖ Ø»Öú ¾Ö¸ü ÛŒ»Öú êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖßÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖß (†)
†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Öë´Öê™ü (²Ö) ÖÖÖ¸üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ëú¦ü. (ú) “Ö»ÖÖÖ¾¤üÖ¸êü.
4
Îêú›üß™ü,›êü²Öß™ü úÖ›Ôü †£Ö¾ÖÖ Öê™ü ²ÖÑúßÓÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Öë´Öê™ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
5
ÖÖÖ¸üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ëú¦ü ÆüÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ×Ö¾Ö›ü»µÖÖÃÖ, ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ¯ÖÏŸÖ ‘Öê‰úÖ
ÖÖÖ¸üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ëú¦ü †£Ö¾ÖÖ ÃÖÓÖÏÖ´Ö ëú¦üÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ¿Öã»úÖ“ÖÖ ³Ö¸üÖÖ êú»ÖÖ •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖÖê.
ÃÖ¤ü¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤üüÖÖÓúÖ¯Öæ¾Öá ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
¸üÖÆüß»Ö.
6
•µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ‡Ó™ü¸üÖê™ü¾¤üÖ¸êü Ã¾ÖŸÖ: †•ÖÔ ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÖÃÖê»Ö, †ÃÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
´ÖÆüÖ-‡Ô-ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ †•ÖÔ ú¹ý ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖú›æüÖ ¯Ö×¸üÖÖ
¿Öã»ú ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖ“Öê ¿Öã»ú Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¯ÖîÃÖê ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß
´ÖÆüÖ-‡Ô-ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖŸÖ±ìú ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬Öê´Ö¬µÖê †Ö¾Öê¤üÖ †•ÖÔ ³Ö¸üÖê ¾Ö ¯ÖîÃÖê
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7
8

9
10

³Ö¸ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖîÃÖê ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ¤êüÖê µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö. ±úÖê™üÖê/Ã¾ÖÖÖ¸üß ÃòúÖ
Øú¾ÖÖ †•ÖÖÔ“µÖÖ Ø¯ÖÏ™ü ú¸üßŸÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üŒú´Ö ëú¦ü“ÖÖ»ÖúÖú›æüÖ †ÖúÖ¸ü»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
“Ö»ÖÖÖ¾¤üÖ¸êü ÆüÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ×Ö¾Ö›ü»µÖÖÃÖ ˆ¯Ö»Ö²Ö¬Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ “Ö»ÖÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
Ã™êü™ü ²ÖÑêú“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÖêŸÖ ²ÖÑêú“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖßÖ ¾ÖêôêûŸÖ ¿Öã»úÖ“ÖÖ ³Ö¸üÖÖ êú»ÖÖ
•ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖÖê.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã™êü™ü ²ÖÑêú´Ö¬µÖê “Ö»ÖÖÖ¾¤üÖ¸êü ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ×Ö¾Ö›ü»µÖÖÃÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü
êú»µÖÖ“µÖÖ 2 ŸÖÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü †£Ö¾ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ¯Öãœüß»Ö
úÖ´ÖúÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ²ÖÑêú“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ¾ÖêôêûŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ ¿Öã»ú ³Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
¸üÖÆüß»Ö.
“Ö»ÖÖÖ¾¤üÖ¸êü ¿Öã»ú ×Ã¾ÖúÖ¸üµÖÖú¸üßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã™êü™ü ²ÖÑú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖú›æüÖ ¯Ö×¸üÖÖ ¿Öã»ú
¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ¿Öã»ú †ÖúÖ¸êü»Ö. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ “Ö»ÖÖÖ¾¤üÖ¸êü
¿Öã»ú ³Ö¸üŸÖÖÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ ¿Öã»ú + ²Öòêú“Öê ÃÖê¾ÖÖ ¿Öã»ú ³Ö¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖß»Ö.
ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê ¿Öã»ú ×¾Ö×ÆüŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ Ö ³Ö¸ü»µÖÖÃÖ †•ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê
•ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

7.12 ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖã“ÖÖÖ:
1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

ÖÖë¤üÖß ¾Ö †•ÖÔ ³Ö¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“Ö ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
†•ÖÔ ´Ö¸üÖšüß ¾Ö ‡ÓÖÏ•Öß ´Ö¬µÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖÓÖÖú
¯ÖÏ×ÎúµÖêú¸üßŸÖÖ †•ÖÔ ‡ÓÖÏ•Öß´Ö¬µÖê ³Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †•ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß òú¯Öß™ü»Ö
»Öê™üÃÖÔ (CAPITAL LETTERS) ´Ö¬µÖê ³Ö¸üÖ¾Öß. ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ¯ÖÖê (Abbreviations) ¾ÖÖ
†Ö¤üµÖÖÖ¸êü (Initials) Ö ¤êüŸÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÖ¾Ö ¾Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯Ö¢ÖÖ Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ/¯Ö¢ÖÖ“µÖÖ
¤üÖêÖ ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ‹ú Ã¯ÖêÃÖ Öê •ÖÖÖÖ ÃÖÖê›üÖ¾Öß.
´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖß ¯Öã¾ÖÖÔÁÖ´Öß“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê (By Birth) †•ÖÔ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
SSC †£Ö¾ÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †•ÖÔ ³Ö¸üÖ¾ÖêŸÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÖÖ¾Ö ²Ö¤ü»Ö»Öê
†ÃÖ»µÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÖß“µÖÖ¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸üÖ¾ÖßŸÖ.
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß´Ö¬µÖê ×»ÖÆüÖ¾ÖÖ. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖßú ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ëú¦ü, Ã¾ÖµÖÓ
†¬µÖµÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ëú¦ü/¾ÖÖÔ †£Ö¾ÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú
ëú¦üÖ“ÖÖ/ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÃÖÖšüß ¤êü¾Öæ ÖµÖê.
†•ÖÖÔ´Ö¬µÖê êú»Öê»ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ¾Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö
¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †£Ö¾ÖÖ 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 †×¬ÖéúŸÖ ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †•ÖÖÔ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö
úÖÖ¤üÖê¯Ö¡Öß ¯Öã¸üÖ¾Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý Ö ¿Öú»µÖÖÖê/×´ÖôûÖ»µÖÖÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¸ü§ü ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖê.
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ/¯Ö×¸üÖê“µÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ/ †×¬ÖÃÖã“ÖÖê´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã“ÖÖÖÓ“Öê
úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú †¾Ö»ÖÖêúÖ ú¹ýÖ“Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. †•ÖÖÔ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü“Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †Ö•Ö´ÖÖ¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü“Ö ×Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¯ÖæÖÔ ÆüÖê‡Ô»Ö.
‹úÖÆæüÖ †×¬Öú ÃÖê¾Öê“µÖÖ/¯Ö¤üÖ“µÖÖ †£Ö¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯Ö×¸üÖÖ †£Ö¾ÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß ‹úÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß
†ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¯Ö×¸üÖê“ÖÖ
×¤üÖÖÓú, ¾Öêôû, ëú¦ü µÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖµÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¿Öã»úÖ“ÖÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ ¤êüÖß»Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ´Ö¤üŸÖßú¸üßŸÖÖ ´Öê. ´ÖÆüÖ†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ×»Ö×´Ö™êü›ü µÖÖÓ“µÖÖ úÖò»Ö
ÃÖë™ü¸ü¾Ö¸üß»Ö ¤æü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú 022-61316403 ¾Ö¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ŸÖê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
šüÖÖê ¾Ö ¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ‡“”æûú Ã£ÖÖ×Öú
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ŸµÖÖ ŸµÖÖ ×•Ö»ÊÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †•ÖÔ ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖ¾ÖÖ.
ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ‡ŸÖ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü
êú»µÖÖ“Öê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
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7.13 ¾Ö¸üß»Ö úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß Æüß †•ÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß µÖÖêµÖ ¯Ö¬¤üŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê êú»Öê»Öê †•ÖÔ
Æêü †¾Öî¬Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
7.14 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †•ÖÖÔŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ÖÖ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ¾ÖÖÔ, úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖæÖ †•ÖÔ ú¹ý ‡“”ûßŸÖ †ÖÆêü
ŸÖÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÔ, •Ö´Ö×¤üÖÖÓú, ³ÖÏ´ÖÖ¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú ¾Ö ‡´Öê»Ö †ÖµÖ›üß ‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú
³Ö¸üÖ¾Öß. ÃÖ¤ü¸ü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß “Öãú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖ ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
7.15 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †•ÖÖÔ¾Ö¸ü êú»Öê»Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß Æüß ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü/ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ‹úÖ“Ö ¯ÖÏú¸ü“Öß
†ÃÖê»Ö µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü †¯Ö»ÖÖê›ü êú»Öê»Öê ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Ö
¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ×šüúÖÖß ‹ú“Ö †ÃÖê»Ö µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß.
7.16 ¯ÖæÖÔŸÖ: ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ“Öß Ø¯ÖÏ™ü†Ö‰ú™ü úÖœæüÖ ‘µÖÖ¾Öß. Ø¯ÖÏ™ü úÖœü»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ“Öß ¯ÖÏŸÖ •Ö¯ÖæÖ
šêü¾ÖÖ¾Öß. †•ÖÖÔ“Öß Ø¯ÖÏ™ü úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
7.17 †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ”ûÖÖÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖôûÖß
“ÖÖ“ÖÖß ¯Ö×¸üÖêÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¿ÖÖ×¸ü×¸üú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖôûÖß
“ÖÖ“ÖÖß ¯Ö×¸üÖêŸÖ ˆ¢ÖßÖÔ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ¿ÖîÖ×Öú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †ÆÔüŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾Ö
†Ö¾Ö¿µÖú úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×Ö¾Ö›üßÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. êú¾Öôû ¿ÖÖ×¸ü¸üßú
Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖôûÖß ¯Ö×¸üÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ×Ö¾Ö›üß“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖê“µÖÖ †™üß †³µÖÖÃÖæÖ“Ö †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ.
7.18 ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ŸµÖÖ†ÖãÂÖÓÖÖÖê ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
êú¾Öôûhttp://mahaforest.gov.in ¾Ö http://maharecruitment.mahaonline.gov.in
µÖÖ ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ¾¤üÖ¸êü ³Ö¸üŸÖß¯ÖÏ×ÎúµÖê“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.
7.19 ×¾Ö×ÆüŸÖ ×¤üÖÖÓúÖÖÓŸÖ¸ü ¾Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ ¾ÖêôêûÖÓŸÖ¸ü †Ö»Öê»ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †•ÖÔ ÃÖÓÖÖúßµÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß´Ö¬µÖê
Ã¾ÖßéúŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
7.20 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¾Öî¬Ö ‡´Öê»Ö †ÖµÖ›üß ¾Ö ³ÖÏ´ÖÖ¬¾ÖÖß ÖÖë¤ü×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü
‡´Öê»Ö †ÖµÖ›üß ¾Ö ³ÖÏ´ÖÖ¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×ÖúÖ»Ö »ÖÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¾Öî¬Ö †ÃÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÖÔŸÖ ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê»ÖÖ ‡´Öê»Ö †ÖµÖ›üß ¾Ö ³ÖÏ´ÖÖ¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú
“Öãúß“ÖÖ/†¯ÖæÖÔ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÏ´ÖÖ¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú NCPR Registered (DND)
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³Ö¸üŸÖß¯ÖÏ×ÎúµÖê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ŸµÖÖ¾¤üÖ¸êü ¯ÖÖšü×¾Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ-µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖ, ÃÖÓ¤êü¿Ö ¾Ö
´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö.
ŸÖÃÖê“Ö ‡´Öê»Ö †ÖµÖ›üß ¾Ö ³ÖÏ´ÖÖ¬¾ÖÖß ÃÖÓ¤êü¿Ö ¾ÖÆüÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ŸÖÖÓ×¡Öú †›ü“ÖÖàÖÖ ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¯Ö¡Ö Download ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ‡´Öê»Ö/‹ÃÖ‹´Ö‹ÃÖ ¾¤üÖ¸êü
úôû×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ‡´Öê»Ö †ÖµÖ›üß“Öß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‡ŸÖ¸ü
¾µÖŒŸÖßÓÃÖÖê²ÖŸÖ ¤êü¾ÖÖÖ-‘Öê¾ÖÖÖ ú¹ý ÖµÖê. ‹ÖÖ¤üµÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¾Öî¬Ö ‡´Öê»Ö †ÖµÖ›üß ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÖê
†•ÖÔ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ‡´Öê»Ö †ÖµÖ›üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.

8. ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖ
8.1. ¯ÖÖêÂ™üÖÖê †£Ö¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü †Ö»Öê»Öê †•ÖÔ ÛÃ¾ÖúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÖÔ“Öß ¯ÖÏŸÖ µÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÖêÂ™üÖÖê †£Ö¾ÖÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô›ü ¾Ö¸ü ¯ÖÖšü¾Öæ ÖµÖê. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¿Öß ãúšü»ÖÖÆüß ÃÖÓ¯ÖÔú ÃÖÖ¬Öæ ÖµÖê.
8.2. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖê¾Öêôûß Ã¾ÖŸÖ“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ÖÓ²Ö¸üü ¾Ö ‡Ô-´Öê»Ö †ÖµÖ-›üß ÖÖë¤ü ú¸üŸÖê¾Öêôûß úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú
³Ö¸üÖ¾ÖÖ.
8.3. ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß “ÖÖ“ÖÖß ŸÖÖ¸üßÖ, ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß ŸÖÖ¸üßÖ ´Öê. ´ÖÆüÖ†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ×»Ö×´Ö™êü›ü µÖÖ
ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ http://maharecruitment.mahaonline.gov.in ¾Ö http://mahaforest.gov.in µÖÖ
ÃÖÓêúŸÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯Ö¡ÖÖ«üÖ¸êü úôû×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖêÖÖ¸ü ÖÃÖæÖ ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÖ“ÖÖß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÖ“ÖÖß²ÖÖ²ÖŸÖ Ã£ÖôûÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ Æêü †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ
http://maharecruitment.mahaonline.gov.in ÃÖÓêúŸÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ “ÖÖ“ÖÖß¯Öæ¾Öá †Öšü ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö¬Öß †•ÖÔ
Îú´ÖÖÓúÖÖãÃÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹Ö ¤êüµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯Ö¡ÖÖ“Öß Ø¯ÖÏ™ü Ã¾ÖŸÖ: ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ Ö ‘µÖÖ¾Öß.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ †•ÖÔ Îú´ÖÖÓú ÃÖÓêúŸÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ü Ö´Öæ¤ü ú¹ Ö »ÖÖòÖ†ÖòÖ úê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯Ö¡ÖÖ“Öß ÃÖÖò±™üú úÖò¯Öß
ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
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8.4. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öê †•ÖÔ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÛÃ¾ÖúÖ¸µÖÖÓŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê †•ÖÔ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ¾Ö
†µÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¯Öæ ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üêüÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
†ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖÓÖÖ úÖÆüß ¡Öã™üß ¸Ö×Æü»µÖÖÃÖ †•ÖÔ ÃÖÓÖÖúÖ«Ö¸êü ÛÃ¾ÖúÖ¸»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß ŸµÖÖ´Öãôêû
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÖÖê †•ÖÔ ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔË ³Ö¸üµÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß. †Ó×ŸÖ´Ö ×Ö¾Ö›ü¯Öæ¾ÖÔ úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖ“Öê ¾Öêôûß ÃÖ¤ü¸ü
úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖ×Æü»Ö.
8.5. †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ«üÖ¸êü †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ýÖ †£Ö¾ÖÖ ÖÖê™üß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ýÖ •Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÖÖêú¸üß ×´Öôû¾ÖŸÖß»Ö †£Ö¾ÖÖ
úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ”ûÖÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß úÖÆüß ²ÖÖ²Öß ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ Ö †Ö»ÖêÃÖ ¾Ö ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü Öê´ÖÖæúßÃÖÖšüß †¯ÖÖ¡Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖú›üß»Ö ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ/¯Ö×¸ü¯Ö¡Öêú ‡. ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖê¾ÖêŸÖæÖ ŸÖÖŸúÖôû ú´Öß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖÃÖ ÃÖê¾Öê×¾ÖÂÖµÖú
úÖêÖŸÖêÆüß ±úÖµÖ¤êü †Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
8.6. ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öß ×Ö¾Ö›ü ÃÖæ“Öß ‹ú ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ×Ö¾Ö›üÃÖæ“Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ •µÖÖ
×¤üÖÖÓúÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Öß ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ¯Öîúß •Öê ÖÓŸÖ¸ü ‘Ö›êü»Ö ŸµÖÖ
×¤üÖÖÓúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×¾Ö¬ÖßÖÏÖÆüµÖ šü¸êü»Ö. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü Æüß ×Ö¾Ö›üÃÖæ“Öß ¾µÖ¯ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
8.7. úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖæÖÔ ”ûÖÖÖßÖÓŸÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯ÖæŸÖÔŸÖê“µÖÖ †×¬ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß Öã Ö¾Ö¢Öê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú/ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ ×ÖÆüÖµÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×Ö¾Ö›ü êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
8.8. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †•ÖÔ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸÖÖê ¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö¤üÖ“Öß †ÆÔüŸÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖê ×ú ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖ¾Öß. ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü †•ÖÔ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»ÖÖ ŸÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ³Ö¸ü»Öê»Öß ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¿Öã»úÖ“Öß ¸üŒú´Ö ¯Ö¸üŸÖ êú»Öß
•ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¿Öã»ú ¯Ö¸üŸÖ êú»Öê •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê
³Ö¸üŸÖß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ¤ü²ÖÖ¾Ö †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †Öã×“ÖŸÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»µÖÖ“Öê
Øú¾ÖÖ ŸÖÖê ŸµÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»µÖÖ“Öê †Öœüôû»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
8.9. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö×¸üÖêÖÓŸÖ¸ü (¿ÖÖ¸üß×¸üú Ö´ÖŸÖÖ “ÖÖ“ÖÖß) ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ,¾ÖµÖ, †Öã³Ö¾Ö,
•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ´Öæôû ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ ¯ÖÏŸÖß µÖÖ ëú¦ü /
¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ¯ÖÖêÃ™ü´ÖÖÃ™ü¸ü, ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú ¾Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏÖ×¬Öé úŸÖ ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖµÖÖÓú›æüÖ ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ ú¹ýÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×Ö¾Ö›ü¯Öæ¾ÖÔ úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ
²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÖÆêü.
8.10. ×¾ÖÆüßŸÖ ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖß»Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê †•ÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ“µÖÖ
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖßÖê ³Ö¸üÖ¾ÖêŸÖ ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ÖÖ-Æü¸üúŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
8.11 ×•Ö»ÆüÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾Ö Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ëú¦ü µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ÖÖ¾Ö ÖÖë¤üÖß êú»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¾Ö¸üß»Ö
¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ×¸üŸÖÃÖ¸ü †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ³Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖ×Æü» Ö.
8.12. †•ÖÔ ‹ú¤üÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü ²Ö¤ü»Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. µÖÖ“Öß
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üŸÖê¾Öêôûß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö Ã¾ÖŸÖ: •Ö¾Öôû ŸÖµÖÖ¸ü
šêü¾ÖÖ¾ÖÖ ¾Ö †•ÖÔ µÖÖêµÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ³Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖ¾Öß.

9.

³Ö¸üŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖÖšüß ‡ŸÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖæ“ÖÖÖ :-

9.1

×Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ×ÎúµÖê“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü †µÖ¿ÖÃ¾Öß šü¸ü»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ »ÖêÖß ÃÖæ“ÖÖÖ ×¤ü»Öß •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

9.2

×Ö¾Ö›ü ÆüÖê‰úÖ ×ÖµÖãŒŸÖß ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯Ö¸üßÖÖ, ×¾Ö×ÆüŸÖ
êú»Öê»µÖÖ ³ÖÖÂÖê“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓÖÖú ¯Ö¸üßÖÖ ˆŸÖßÖÔ ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.

9.3

¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ×¾ÖÆüßŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÖú †×³ÖÎú´Ö
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖÖšüµÖÎú´Ö µÖ¿ÖÃ¾Öß×¸üŸµÖÖ ¯ÖãÖÔ ú¸üÖê ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö.

9.4

†Ö¸ü×ÖŸÖ ¯Ö¤üÖÓú×¸üŸÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖßêü •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ ¾ÖêôûÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
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9.5

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸“ÖÖ ¾Ö¿Öß»ÖÖ Øú¾ÖÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö
†ÖÖµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ Öî¸ü¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.

9.6

×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¾ÖÖ¾Öé¢ÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ¤ãüÖÔ´Ö Öê¡ÖÖŸÖ úÖêšêüÆüß ×ÖµÖãŒŸÖß ÆüÖê‰ú
¿ÖúŸÖê.

9.7

¯Ö¤ü³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê“µÖÖ ¾Öêôûß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¿ÖÖ¸üß×¸üú¥üÂ™üµÖÖ ‡•ÖÖ ¯ÖÖêÆü“Ö»µÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ
ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

9.8

¾ÖÖ¸üÖú ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖãŒŸÖß êú»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ú¬Öß“Ö †ÖÓŸÖ¸ü¾Öé¢ÖßµÖ ²Ö¤ü»Öß ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß
ÖÖë¤ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ‘µÖÖ¾Öß.

9.9

†.•ÖÖ. / †.•Ö. ¯ÖÏ¾ÖÖÔ ¾ÖÖôûŸÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÖÃÖ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ŸÖê ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ
Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖ 2015-16 “Öê ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ-µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“µÖÖ
¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖ¤ü¸ü
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ×ÖµÖãŒŸÖßÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.

9.10 ×Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ×ÎúµÖê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸üß»Ö šü¸ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öß Ã£Öôû ¾Ö ¾Öêôû µÖÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ
ú¸üÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. šü¸¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ ×¤ü»Öê»µÖÖ
×¤üÖÖÓúÖÃÖ ¾Ö ¾ÖêôêûŸÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ Ö ¸üÖ×Æü»µÖÖÃÖ ŸÖê ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ™ü¯¯µÖÖÓÃÖÖšüß †¯ÖÖ¡Ö
šü¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖß»Ö.

×šüúÖÖ :- šüÖÖê
×¤üÖÖÓú :- 26/09/2016

†¬µÖÖ,
¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß
ŸÖ£ÖÖ
´ÖãµÖ ¾ÖÖÃÖÓ¸üÖú (¯ÖÏÖ.),
šüÖÖê ¾ÖÖ¾Öé¢Ö, šüÖÖê
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