×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö : † :
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö †Ö¸üÖêµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Ö¤ü³Ö¸üŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ¯ÖÏú™üÖ.
†Ö¸üÖêµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü,µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ †ÖŸµÖÖ¸üßŸÖß»Ö Ö™ü-ú ÃÖÓ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß ´ÖÖÆêü ´ÖÖ“ÖÔ 2019 ´Ö¬µÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüÖ†ÖµÖ™üß ´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖê™Ôü»Ö¾Ö¸ü •ÖÖÆüß¸üÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¯ÖÖê™Ôü»Ö ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»µÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü“Öß ¯Ö×¸üÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¯ÖãÖÔ ÆüÖê‰ú ¿Öú»Öß ÖÖÆüß. ¤ü¸ü´µÖÖÖ úÖê×¾Ö›ü-19 ÃÖÖ£Ö ¸üÖêÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÔ³Öã´Öß¾Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ£Ö¸üÖêÖÖ“Öß
¿ÖŒµÖŸÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ ŸÖÖŸúÖôû †Ö¸üÖêµÖ ÃÖê¾ÖÖ ×´ÖôûÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÖê ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖß»Ö †Ö¸üÖêµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ× ¬ÖŸÖ
†Ö¸üÖêµÖ ÃÖê¾Öú, †Ö¸üÖêµÖ ÃÖê×¾ÖúÖ, ¯ÖÏµÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ ŸÖÓ¡Ö–Ö †ÖîÂÖ¬Ö ×Ö´ÖÖÔŸÖÖ ¾Ö †Ö¸üÖêµÖ ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú µÖÖ 5 ÃÖÓ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ´ÖÖÆêü ´ÖÖ“ÖÔ -2019 ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ •ÖÖÆüß¸üÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö Ö´Öã¤ü ÃÖ¾ÖÔ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öß
³Ö¸üŸÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÆêü ´ÖÖ“ÖÔ 2019 “Öê •ÖÖÆüß¸üÖŸÖß´Ö¬µÖê ×¤ü¾µÖÖÓÖÖú¸üßŸÖÖ 3 ™üŒêú †Ö¸üÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×¤ü¾µÖÖÓÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2016 ÖãÃÖÖ¸ü
×¤ü¾µÖÖÓÖÖÃÖÖšüß 4 ™üŒêú †Ö¸üÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ×¤ü¾µÖÖÓÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú ¤ÍüÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“Öê †Ö¸üÖÖ ¸ü§ —ÖÖ»Öê
†ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖ †¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖê´Ö¬µÖê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö¤êü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ ü
•ÖÖÆüß¸üÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
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50 % ÆÓüÖÖ´Öß ±ú¾ÖÖ¸üÖß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †Ö¸üÖêµÖ ÃÖê¾Öú ¯Öã¹ýÂÖ (ÖÖòÖ ¯ÖêÃÖÖ)
†•Ö
-

×¾Ö•ÖÖ†
-

³Ö•Ö ²Ö ³Ö•Ö ú
-

†™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá :1)

³Ö•Ö ›ü
-

×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ
-

‡Ô´ÖÖ¾Ö ‡Ô›ü²»µÖã ‹ÃÖ
-

êú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÓÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2016 ÖãÃÖÖ¸ü ×¤ü¾µÖÖÓÖÖÓ“µÖÖ Ö¾µÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ ú¸üßŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´ÖÖ•Ößú ¾Ö †Ö£Öáú¤üÂ™üµÖÖ (‹ÃÖ‡Ô²ÖßÃÖß) ´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ
¸ü§ —ÖÖ»µÖÖÖê, Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÕŸÖÖÔŸÖ Ö¾µÖÖÖê ¾ÖÖœü»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü†Ö¸üÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔú¸üßŸÖÖ •ÖÖÆüß¸üÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê †•ÖÔ
´ÖÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ×¤üÖÖÓú 01 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü 2021 ŸÖê 21 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü 2021 ¯ÖµÖÔŸÖ ¸üÖÆüß»Ö.
2) Ö¾µÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÓÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê •Ö¸ü µÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÖÆêü ´ÖÖ“ÖÔ 2019 ´Ö‘µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü êú»Öê»µÖÖ •ÖÖÆüß¸üÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü Öã»µÖÖ †£Ö¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖãÖ
†•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ×¤ü¾µÖÖÓÖ †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ ×¾Öú»¯Ö ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ¯Öæ¾Öá †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÓÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß
×¤ü¾µÖÖÓÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤ü×ÖÆüÖµÖ †Ö¸üÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ×¤ü¾µÖÖÓÖÖú¸üßŸÖÖ Ö¾µÖÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ •ÖÖÆüß¸üÖŸÖß ÖãÃÖÖ¸ ×¾Öú»¯Ö ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
×¾Öú»¯Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 01 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü 2021 ŸÖê 14 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü 2021 ¯ÖµÖÔŸÖ ¸üÖÆüß»Ö.ü
3) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ×Ö¿“ÖßŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ×ÖúÂÖ ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ, ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ, ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß µÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖÖ 2019 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ •ÖÖÆüß¸üÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê
¸üÖÆüŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá úÖµÖ´Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
4) ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÖ 2019 ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ¾ÖÖ“ÖæÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê †•ÖÔ
www.maharddzp.com µÖÖ ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öê.
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´ÖÖÆêü ´ÖÖ“ÖÔ, 2019 ´Ö¬µÖê †Ö¸üÖêµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ¯Ö¤üÖÓú¸üßŸÖÖ †Ö¾Öê¤üÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã“ÖÖÖ ¤êüµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.

1) ´ÖÖÆêü ´ÖÖ“ÖÔ 2019 ´Ö¬Öß»Ö •ÖÖÆüß¸üÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü †Ö¸üÖêµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Ö¤üÖú¸üßŸÖÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ˆ´Öê¤üÖ¸üÖÓÖß www.maharddzp.com µÖÖ
ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü •ÖÖ¾ÖãÖ Login ID ¾Ö Password Create ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
2) ´ÖÖÆêü ´ÖÖ“ÖÔ, 2019 ´Ö¬µÖê †Ö¸üÖêµÖ ÃÖê¾Öú, †Ö¸üÖêµÖ ÃÖê×¾ÖúÖ, ¯ÖÏµÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ ŸÖÓ¡Ö–Ö, †ÖîÂÖ¬Ö ×Ö´ÖÖÔŸÖÖ ¾Ö †Ö¸üÖêµÖ ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú µÖÖ 5 ÃÖÓ¾ÖÖÖÔú¸üßŸÖÖ †Ö¾Ö¤êüÖ¯Ö¡Ö / †•ÖÔ
ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ¯Öîúß ÃÖÖ´ÖÖ•Ößú ¾Ö ¿ÖîÖÖßú¤üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ (SEBC) ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ¾µÖ×ŸÖ¸üßŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖæÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖæÖ ¯Ö×¸üÖêú¸üßŸÖÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
3) ´ÖÖ.ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ×¾ÖÂÖê¿Ö †Öæ–ÖÖ µÖÖ×“ÖúÖ Îú.15737/2019 ¾Ö ‡ŸÖ¸ü µÖÖ×“ÖúÖÓ´Ö¬µÖê ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÖÖêú-µÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×ÖµÖãŒŸµÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö
¿ÖîÖ×Öú¤üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“Öê (îSEBC) †Ö¸üÖÖ ¸ü§ šü¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ•Ößú ¾Ö ¿ÖîÖÖßú¤üãÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ (îSEBC)
¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ‘Ö™üúÖÓÖÖ Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö †Ö£Öáú¤üÂ™üµÖÖ ¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Îú.¸üÖ†Ö¬ÖÖê-4019/¯ÖÏ.Îú.31/16-†, ×¤üÖÖÓú 23 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2020
“µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ¾ÖµÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß † ÖÆêü. µÖÖ ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú¤üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ (SEBC) ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ ÖÖ Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖ †£Ö¾ÖÖ
†Ö£Öáú¤üÂ™üµÖÖ ¤üã²ÖÔ»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖæÖ (EWS) †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêÖê ‹ê“”ûßú †ÃÖê»Ö. µÖÖ †ÖãÂÖÓ ÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú¤üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ (SEBC) ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖæÖ
†•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß †Ö£Öáú¤æüÂ™üµÖÖ ¤ãü²ÖÔ»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ ²ÖÖ²ÖŸÖ (EWS) †£Ö¾ÖÖ Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÔÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö×¸ü»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ö´Öã¤ü ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ×¤üÖÖÓú 1
ÃÖ¯™êü²Ö¸ü, 2021 ŸÖê 14 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü, 2021 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ×¾Öú»¯Ö ¤üµÖÖ¾ÖêŸÖ. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê ‹ú¤üÖ ×¤ü»Öê »µÖÖ ×¾Öú»¯ÖÖ´Ö¬µÖê ãúšü»µÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, •µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ•Ößú ¾Ö ¿ÖîÖÖßú¤üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ (‹ÃÖ‡Ô²ÖßÃÖß) (îSEBC) ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †ÖÙ£Öú¤üÍÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ‡Ô›ü²»µÖæ‹ÃÖ (EWS)
¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ×¾Öú»¯Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖÖê ¯Ö×¸üÖê¯Öæ¾Öá ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú¤üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ (EWS) ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×•Ö»ÆüÖ ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖßú›êü ÃÖÖ¤ü ¸ü
ú¸üÖê ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÖÆêü. ¯Ö×¸üÖê“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ‡Ô›ü²»µÖæ‹ÃÖ †ÖÙ£Öú¤üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“Öê (EWS) ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸ü»Öê •ÖÖÖÖ¸ü
ÖÖÆüß.
4) •Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú¤üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ (‹ÃÖ‡Ô²ÖßÃÖß) ¯ÖÏ¾ ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ×¾Öú»¯Ö ¤êüŸÖß»Ö ŸÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †£Ö¾ÖÖ •Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö
¿ÖîÖ×Öú¤üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ (‹ÃÖ‡Ô²ÖßÃÖß) ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †ÖÙ£Öú¤üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ×¾Öú»¯Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ£ÖÖ¯Öß, Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö
¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êüú¸üßŸÖÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾Ö¸üÖÓÖÖ Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ´ÆüÖæ Ö ÖÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔÃÖÖšüß »ÖÖÖæ †ÃÖ»Öê»Öê
¯Ö×¸üÖÖ ¿Öã»ú (µÖÖ ¯Öæ¾Öá ‹ÃÖ‡Ô²ÖßÃÖß ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖæÖ †¤üÖ êú»Öê»Öß ¸üŒú´Ö ¾ÖÖôûŸÖÖ ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ ¸üŒú´Ö) ¯Ö×¸üÖê¯Öæ¾Öá †¤üÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß
×¤üÖÖÓú 1 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü 2021 ŸÖê 14 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü 2021 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ö´Öã¤ü ÃÖÓê úŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¹ýÖ ¿Öã»ú †¤üÖ ú¸üµÖÖ“Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖµÖÖÔµÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ýÖ ¿Öã»ú
†¤üÖ ú¸üÖê ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö.
5) ´ÖÖ“ÖÔ 2019 “µÖÖ •ÖÖÆüß¸üÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö×¸üÖê ú¸üßŸÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ‹ú Øú¾ÖÖ ‹úÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓÃÖÖšüß ŸÖÃÖê“Ö ‹úÖ Øú¾ÖÖ †×¬Öú
ÃÖÓ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ´Öã³ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, †ÖŸÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ¯Ö×¸üÖÖ ¯ÖÖê™Ôü»Ö ¸ü§ —ÖÖ»µÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü“Öß †Ö¸üÖêµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Ö¤ü³Ö¸üŸÖß Æüß
OMR Vendor ´ÖÖ±ÔúŸÖ Offline ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ 5 ÃÖÓ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖÓ¾ÖÖÖÔ“Öß ¯Ö×¸üÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ´Ö¬µÖê ‹úÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß †ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ‹úÖ“Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü´Ö¬ÖæÖ ¯Ö¸üßÖÖ ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖÃÖÖšüß •µÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ‹úÖ ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ´Ö¬µÖê ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓú¸üßŸÖÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú »Öê †ÖÆêüŸÖ, †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖÖÖÓÖß ¯Ö×¸üÖêú¸üßŸÖÖ ‹úÖ“Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ
×¾Öú»¯Ö ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ö´Öã¤ü ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ×¤üÖÖÓú 1 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü 2021 ŸÖê 14 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü 2021 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖë¤ü×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß »Ö.
6) Ö¾µÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÓÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê •Ö¸ü µÖÖ ¯Öæ¾Öá ´ÖÖÆêü ´ÖÖ“ÖÔ, 2019 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü êú»Öê»µÖÖ •ÖÖÆüß¸üÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü Öã»µÖÖ †£Ö¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü
¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖãÖ †•ÖÔ êú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ×¤ü¾µÖÖÓÖ †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ ×¾Öú»¯Ö ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ¯Öæ¾Öá †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÓÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ×¤ü¾µÖÖÓÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤ü×ÖÆüÖµÖ †Ö¸üÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ×¤ü¾µÖÖÓÖÖÓú×¸üŸÖÖ Ö¾µÖÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ •ÖÖÆü ß¸üÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ×¾Öú»¯Ö ¤êüÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
7) µÖÖ ¯Öæ¾Öá ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›ãüÖ »ÖêÖß ¯Ö¸üßÖêÃÖ ¯ÖÏŸµÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ êú¦üÖ´Ö¬ÖãÖ ¯Ö¸üßÖÖ ¤êüÖÖ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ êú¦üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÎú´Ö ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¤ü¸ü
¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÎú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖæÖ ¯Ö×¸üÖêÃÖ ²ÖÃÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê ¿Ö¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
8) ´ÖÖÆêü ´ÖÖ“ÖÔ, 2019 “µÖÖ •ÖÖÆüß¸üÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ¯Ö×¸üÖêú×¸üŸÖÖ ‹úÖ ¯Ö¤üÖú¸üßŸÖÖ ‹úÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓú×¸üŸÖÖ †•ÖÔ êú»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ
×šüúÖÖß ¯Ö¸üßÖÖ ¿Öã»ú ³Ö¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ¯Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ‹úÖ“Ö ×šüúÖÖß ¯Ö¸üßÖÖ ¤êü ŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ³Ö¸ü»Öê»Öê †×¬Öú“Öê ¯Ö¸üßÖÖ
¿Öã»ú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ýÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ö´Öæ¤ü ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ²ÖÑú ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö Ö´Öã¤ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
9) ×¾Öú»¯Ö ÖÖë¤ü×¾ÖŸÖÖÖÖ úÖÆüß †›ü“ÖÖß ˆ¬¤ü³Ö¾Ö»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß 07292006305 µÖÖ ³ÖÏ´Ö¬¾ÖÖß¾Ö¸ü ÃÖÓ¯ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ.
10) ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖÆüß¸üÖŸÖß´Ö¬µÖê ×Ö¿“ÖßŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ×ÖúÂÖ (¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ, ¿ÖîÖÖßú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü) µÖÖ ¯Öæ¾Öá ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖÖ 2019 “Öê •ÖÖÆüß¸üÖŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÆüß»Ö.
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê´Ö¬µÖê †Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸üß ¿ÖÖÃÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¸üÖÖãÖ šêü¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
×•Ö»ÆüÖ ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
×•Ö»ÆüÖ †Ö¸üÖêµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû .
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(ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú.ÃÖÓúßÖÔ 2020/¯ÖÏ.Îú.99/†ÖÃ£ÖÖ-8, ×¤ü.20 †ÖòÖÃ™ü, 2021 “Öê ÃÖÆü¯Ö¡Ö)
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö :²Ö:
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ú›üß»Ö †Ö¸üÖêµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÖîÂÖ¬Ö ×Ö´ÖÖÔŸÖÖ, ¯ÖÏµÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ ŸÖÓ¡Ö–Ö, †Ö¸üÖêµÖ ÃÖê¾Öú (¯Öã¹ýÂÖ)
†Ö¸üÖêµÖ ÃÖê×¾ÖúÖ µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ¯Ö¤ü³Ö¸üŸÖß ú×¸üŸÖÖ ¯Öãœüß»Ö ¾ÖêôûÖ¯Ö¡ÖúÖ ÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
†.Îú.
úÖ»Ö²Ö¬¤ü úÖµÖÔÎú´Ö
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
×¤üÖÖÓú
1
´ÖÖÆêü, 2019 ´Ö¬µÖê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ :‹úÖ¯ÖêÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ´Ö¬µÖê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›ãüÖ
×•Ö»ÆüµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Öú»¯Ö ‘ÖêÖê / ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú¤üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ (‹ÃÖ‡Ô²ÖßÃÖß)
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›æüÖ ×¾Öú»¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ýÖ ‘ÖêÖê / ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú¤üÂ™üµÖÖ
´ÖÖÖÖÃÖ (‹ÃÖ‡Ô²ÖßÃÖß) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›æüÖ ×¾Öú»¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ýÖ ‘ÖêÖê / ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö
¿ÖîÖ×Öú¤üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ (‹ÃÖ‡Ô²ÖßÃÖß) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›æüÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¾Öú»¯ÖÖÖãÃÖÖ¸ü
Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ×¾Öú»¯Ö ¤êüÖÖ-µÖÖ / Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖ ÖÖÖÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ Öã»µÖÖ
01 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü 2021
¯ÖÏ¾ÖÖÖÔÃÖÖšüß“µÖÖ ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ ¯ÖÖ¡Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ‹ÃÖ‡Ô²ÖßÃÖß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›ãüÖ ¯Ö×¸üÖÖ
2 †Öšü¾Ö›êü
ŸÖê
¿Öã»ú †ÖúÖ¸üÖê / •µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú¤üÂ™üµÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß
14 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2021
‡Ô›ü²»µÖæ‹ÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ×¾Öú»¯Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ‡Ô›ü²»µÖæ‹ÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ýÖ ‘ÖêÖê, ×¤ü¾µÖÖÓÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü
êú»Öê»µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÓÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›ãüÖ Ö¾µÖÖÖê ×Ö¿“ÖßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÓÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›æüÖ Ö¾µÖÖÖê ×Ö¿“ÖßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ×¤ü¾µÖÖÓÖ †Ö¸üÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Öú»¯Ö ‘ÖêÖê
Ö¾µÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü ×¤ü¾µÖÖÓÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê µÖÖ¯Öã¾Öá Öã»µÖÖ †£Ö¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖãÖ
†•ÖÔ êú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖú›æüÖ ×¤ü¾µÖÖÓÖ †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ ×¾Öú»¯Ö ‘ÖêÖê.
2
Ö¾µÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ×¤ü¾µÖÖÓÖ ŸÖÃÖê“Ö Ö¾µÖÖÖê ¾ÖÖœü»Öê»µÖÖ Öã»µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ×¸üŒŸÖ
01 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü
•ÖÖÖÖÓÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›æüÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ †•ÖÔ ´ÖÖÖ×¾ÖÖê.
3 †Öšü¾Ö›êü
ŸÖê
21 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü 2021
3
¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¯Ö¡Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ
06 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2021
›üÖ‰úÖ»ÖÖê›ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüÖê.
10 ×¤ü¾ÖÃÖ
ŸÖê
15 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2021
4
¯Ö×¸üÖê“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ :¯ÖÏµÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ ŸÖÓ¡Ö–Ö.
(ÃÖúÖôûß 11.00 ŸÖê 1.00)
16 †ÖŒ™üÖê²Ö¸ü 2021
†ÖîÂÖ¬Ö ×Ö´ÖÖÔŸÖÖ,
(¤ãü¯ÖÖ¸üß 3.00 ŸÖê 5.00)
†Ö¸üÖêµÖ ÃÖê¾Öú (¯Öã¹ýÂÖ) (ÃÖúÖôûß 11.00 ŸÖê 1.00)
†Ö¸üÖêµÖ ÃÖê×¾ÖúÖ,
(ÃÖúÖôûß 11.00 ŸÖê 1.00)
17 †ÖŒ™üÖê²Ö¸ü 2021
†Ö¸üÖêµÖ ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú
(¤ãü¯ÖÖ¸üß 3.00 ŸÖê 5.00)
5
»ÖêÖß ¯Ö×¸üÖêÖÓŸÖ¸ü Answer Key ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üÖê / ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ Objection
18 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2021
filing ú¸üÖê, †Ó×ŸÖ´Ö ×ÖúÖ»Ö •ÖÖ×Æü¸ü ú¸üÖê / ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß µÖÖ¤üß •ÖÖÆüß¸ü
2 †Öšü¾Ö›êü
ŸÖê
ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ×ÖµÖãŒŸÖß †Ö¤êü¿Ö ¤êüÖê
01 ÖÖê¾Æêü²Ö¸ü, 2021
6
»ÖêÖß ¯Ö×¸üÖêÖÓŸÖ¸ü Answer Key ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Objection filing ê
Answer Key ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü
ú¸üÖê ú¸üßŸÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß.
—ÖÖ»µÖÖ ¯ÖÖÃÖãÖ ×ŸÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖ
ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö
×•Ö»ÆüÖ ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
×•Ö»ÆüÖ †Ö¸üÖêµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû .
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