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Îú.™üß†Ö¸ü‹ÃÖ 1081/126165/±ú-6,
¯ÖÏ×ŸÖ,
´ÖãµÖ ¾Ö−ÖÃÖÓ¸üÖú,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê.

´ÖÆüÃÖæ»Ö ¾Ö ¾Ö−Ö ×¾Ö³ÖÖÖ,
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 400032.
×¤ü−ÖÖÓú 20.10.1981.

×¾ÖÂÖµÖ:- •ÖÓÖ»ÖÖŸÖß»Ö “ÖÖê¸ü™üµÖÖ ŸÖÖê›üß“µÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ.
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ †ÃÖê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÖÆêü úß, †×»Öú›êü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö •ÖÓÖ»ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ
ŸÖÖê›üß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Öæ¯Ö“Ö ¾ÖÖœü»Öê †ÃÖæ−Ö, ŸµÖÖ´Öãôêû ¾Ö−ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖ−Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü,
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †¿ÖÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ ŸÖÖê›üß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ Öã−ÆêüÖÖ¸ü ¾Ö †£Ö¾ÖÖ ¾Ö−Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß
µÖÖÓ“µÖÖ×¾Öºþ¬¤ü ú›üú úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû Öã−ÆêüÖÖ¸ü ŸÖ¸ü ÃÖã™æü−Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ“Ö, ¯ÖÖ
“ÖÖê¸ü™üµÖÖ ŸÖÖê›üß“µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓ−ÖÖ †ÖôûÖ ²ÖÃÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ“Ö †ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÖæ−Ö,
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †¿Öß ×¾Ö−ÖÓŸÖß †ÖÆêü úß, “ÖÖê¸ü™üµÖÖ ŸÖÖê›üß“µÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖ ‘Ö›ü»µÖÖÃÖ ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ú¸üÖ¾Öß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê, †Ö¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ (Territorial)
¾Ö−ÖÃÖÓ¸üÖúÖÓ−ÖÖ †¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ (¾Ö ×ŸÖ“Öß ‹ú ¯ÖÏ×ŸÖ×»Ö¯Öß
†Ö¯Ö»µÖÖú›êü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ) ÃÖæ“Ö−ÖÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô Æêü ¯Ö¡Ö ×−ÖÖÔ×´ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü
ÆüÖêÖÖ·µÖÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ ŸÖÖê›üß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏú¸üÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
ÃÖÖê²ÖŸÖ : ¯ÖÏ¯Ö¡Ö.

ÃÖÆüß/(´Ö.²ÖÖ.ÃÖ¸üÖ±ú)ú
†¾Ö¸ü ÃÖ×“Ö¾Ö
´ÖÆüÃÖæ»Ö ¾Ö ¾Ö−Ö×¾Ö³ÖÖÖ

¯ÖÏ×ŸÖ×»Ö¯Öß:- ¯ÖÏ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖßÃÖÆü : ¾Ö−ÖÃÖÓ¸üÖú, šüÖÖê, −ÖÖ×¿Öú, ¯ÖãÖê, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü, −ÖÖÖ¯Öæ¸ü, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß,
“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü ¾Ö †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓ−ÖÖ †ÖÏê×ÂÖŸÖ.
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-: ¯ÖÏ ¯Ö ¡Ö :•ÖÓÖ»ÖÖŸÖß»Ö “ÖÖê¸ü™üµÖÖ ŸÖÖê›üß“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¾Ö ŸµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ êú»Öê»Öß úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö
1.

“ÖÖê¸ü™üß ŸÖÖê›ü —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓú :

2.

“ÖÖê¸ü™üß ŸÖÖê›ü ¯Öú›ü»µÖÖ“ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓú :
†) ‹ÖÖ¤üß ŸÖÎúÖ¸ü †Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü Öã−ÆüÖ ¯Öú›üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ úÖµÖ?
²Ö) †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖß ŸÖÎúÖ¸ü úÖêÖÖú›æü−Ö ¾Ö ú¬Öß †Ö»Öß?
(−ÖÖÓ¾Ö, ×¤ü−ÖÖÓú ªÖ¾ÖÖ)
ú) ŸÖÎúÖ¸ü †Ö»Öß −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ, •µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê
“ÖÖê¸ü™üß ŸÖÖê›ü ¯Öú›ü»Öß ŸµÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö -

3.

“ÖÖê¸ü™üß ŸÖÖê›ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ Öê¡ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
(×¾Ö³ÖÖÖ/ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ, ¸ëü•Ö, ¸üÖ‰Óú›ü, ÁÖêÖß-´ÖÖ»ÖÖ)
(Felling Series) æú¯Ö Îú´ÖÖÓú, Öê¡Ö (ÆêüŒ™ü¸ü)

4.

“ÖÖê¸ü™üµÖÖ ŸÖÖê›üß´Öãôêû ²ÖÖ×¬ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¾Ö−ÖÖê¡Ö ¾Ö
¯ÖÏ×ŸÖÆêüŒ™ü¸üß —ÖÖ»Öê»µÖÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ ŸÖÖê›üß“µÖÖ ²Öã›üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

5.

¯Öú›ü»Öê»µÖÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ ŸÖÖê›üß“µÖÖ ²Öã›üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ:
†) ÃÖÖÖ
²Ö) ‡Ó•ÖÖµÖ»Öß

6.

•µÖÖ ×šüúÖÖß “ÖÖê¸ü™üß ŸÖÖê›ü —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ ×šüúÖÖß
ŸµÖÖ“Öß Øú´ÖŸÖ :

†) ÃÖÖÖ
²Ö) ‡Ó•ÖÖµÖ»Öß

7.

¯Ö¸üŸÖ ×´Öôû×¾Ö»Öê»µÖÖ “ÖÖê¸ü™üµÖÖ ŸÖÖê›üß“µÖÖ »ÖÖú›üÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö:
†) ¯ÖÏúÖ¸ü : ‡´ÖÖ¸üŸÖß »ÖÖæú›ü (†) ÃÖÖÖ
²Ö) ‡Ó•ÖÖµÖ»Öß/•ÖôûÖ‰ú »ÖÖæú›ü/úÖêôûÃÖÖ/²ÖÖÓ²Öæ
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™üß¯Ö: ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖÖÖ ¾Ö ‡Ó•ÖÖµÖ»Öß †ÃÖê ³Öê¤üÆüß ¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¾ÖêŸÖ.
8.

Öã−ÆêüÖÖ¸üÖú›æü−Ö ¯Ö¸üŸÖ −Ö ×´Öôæû ¿Öú»Öê»µÖÖ »ÖÖú›üÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö:
(¾Ö¸üß»Ö †.Îú.7 ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú ²ÖÖ²Öß“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ªÖ¾ÖÖ.)

9.

Öã−ÆêüÖÖ¸üÖ×¾Öºþ¬¤ü êú»Öê»Öß úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô (Öã−ÆêüÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ, Öã−ÆüÖ
ŸÖ›ü•ÖÖê›ü êú»ÖÖ úÖ ¾Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ úÖêÖŸµÖÖ †™üà¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ Ö™ü»ÖÖ
³Ö¸ü»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×¤ü−ÖÖÓú ¾Ö Öã−ÆüÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß ×¿ÖÖÖ)

10.

“ÖÖê¸ü™üµÖÖ ŸÖÖê›üßŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ ×−ÖÂúÖôû•Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ
¾Ö−Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ×¾Öºþ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô (ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê
−ÖÖÓ¾Öê úê»Öê»µÖÖ úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö)

11.

†¿ÖÖ ŸÖ·Æê“Öß “ÖÖê¸ü™üß ŸÖÖê›ü ÆüÖê‰ú −ÖµÖê ´ÆüÖæ−Ö µÖÖê•Ö»Öê»Öê
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ˆ¯ÖÖµÖ:
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