†×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖÖÖ“µÖÖ
†Ó¿Ö¤üÖÖÖ“µÖÖ ú¯ÖÖŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖæ“ÖÖÖ
†×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÆêü †ÖòÖÃ™ü 2013 “µÖÖ ´ÖÖÆêü ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2013 ´Ö¬µÖê ¤êüµÖ
¾ÖêŸÖÖŸÖæÖ ¸üÖüÂ™ÒüßµÖ ×Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖÖÖü“µÖÖ †Ó¿Ö¤üÖÖÖ“Öß ú¯ÖÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ
¯Ö×¸ü³ÖÖ×ÂÖŸÖ †Ó¿Ö¤üÖÖ ×Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖÖ µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ Îú´ÖÖÓú ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ¯Ö¬¤üŸÖ †ÖãÃÖ¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
1.†×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö •µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ëúê ×¦üµÖ †×³Ö»ÖêÖ ¤êüÖ³ÖÖ»Ö †×³Öú¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖÖ Îú´ÖÖÓú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆê ¾Ö •µÖÖÓÖÖ ÃÖê¾ÖÖ£ÖÔ ¯ÖÏÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü ÃÖê¾ÖÖ£ÖÔ †ÖêôûÖ Îú´ÖÖÓú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü (ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖÖ ÃÖê¾ÖÖ£ÖÔ
¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖæÖ úÖœü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê †£Ö¾ÖÖ ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß) †¿ÖÖ †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ¯Ö×¸ü³ÖÖ×ÂÖŸÖ
†Ó¿Ö¤üÖÖ ×Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖÖ µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ Îú´ÖÖÓ µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›æüÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
2.
¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖÖ»Öß´ÖÖ±ÔúŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¯Ö×¸ü³ÖÖ×ÂÖŸÖ †Ó¿Ö¤üÖÖ ×Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖÖ µÖÖê•ÖÖê“Öê
Îú´ÖÖÓú ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖú ÃÖÓ“ÖÖ»Öú (»ÖêÖÖ) µÖÖÓÖÖ úôû×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖú ÃÖÓ“ÖÖ»Öú
(»ÖêÖÖ) µÖÖÓÖß Æêü Îú´ÖÖÓú ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ
†Û¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ úôû¾ÖÖ¾Öê.
3.
•µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ÃÖê¾ÖÖ£ÖÔ †ÖêôûÖ Îú´ÖÖÓú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã †ªÖ¯Ö êÓú×¦üµÖ †×³Ö»ÖêÖ
¤êüÖ³ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ×³Öú¸üÖÖú›æüÖ †•ÖÔ Ö êú»µÖÖ´Öãôê/†•ÖÔ ˆ×¿Ö¸üÖ êú»µÖÖ´Öãôê/ŸÖé™üß¯ÖãÖÔ †•ÖÔ ¯ÖÖšü×¾Ö»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏÖÖ
Îú´ÖÖÓú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖÖ Îú´ÖÖÓú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü³ÖÖ×ÂÖŸÖ †Ó¿Ö¤üÖÖ µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ
Îú´ÖÖÓú µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›æüÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ úôû×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †¿ÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖÖÖŸÖæÖ †Ó¿Ö¤üÖÖÖ“Öß
¾ÖÃÖæ»Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¯Öß ¯ÖòÖ Îú´ÖÖÓú ¾Ö ¯ÖÏÖÖ Îú´ÖÖÓú †ÃÖê ¤üÖêÆüß Îú´ÖÖÓú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ
¾ÖêŸÖÖÖŸÖæÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
4.
•µÖÖ †³ÖÖÃÖê †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ †ªÖ¯ÖÆüß ÃÖê¾ÖÖ£ÖÔ †ÖêôûÖ Îú´ÖÖÓú ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß ¯Ö¸ÓüŸÖã ëú×¦üµÖ
†×³Ö»ÖêÖ ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖÖ Îú´ÖÖÓú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
³ÖÖ¯ÖÏÃÖê 2506/¯ÖÏ.Îú.360/06/9, ×¤ü. 15 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2013 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †µÖ
¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ úÖêÂÖÖÖÖ¸üÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö×¸ü³ÖÖ×ÂÖŸÖ †Ó¿Ö¤üÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ Îú´ÖÖÓú ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê
ŸÖß ¯Ö¬¤üŸÖß †ÖãÃÖºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÆü¸üÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖê ¯Öß ¯ÖòÖ Îú´ÖÖÓú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ.
5.
µÖÖ¯Öãœêü ÃÖê¾ÖêŸÖ Ö¾µÖÖÖê ¹ý•Öæ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ëú×¦üµÖ †×³Ö»ÖêÖ ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖú›æüÖ ¯ÖÏÖÖ
Îú´ÖÖÓú ¾Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü³ÖÖ×ÂÖŸÖ †Ó¿Ö¤üÖÖ ×Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖÖ µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ ¯Öß ¯ÖòÖ Îú´ÖÖÓú ¤êüµÖÖú×¸üŸÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ³ÖÖ¯ÖÏÃÖê 2506/¯ÖÏ.Îú.360/06/9, ×¤ü. 15 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2013 “µÖÖ
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖß»Ö ×¤ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¬¤üŸÖ †ÖãÃÖ¸üÖ¾Öß.
6.†) †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ †Ó¿Ö¤üÖÖÖ“Öß ¾ÖÃÖæ»Öß ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖÖ ¤êüµÖú ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ÆüÖ‡ê Ô»Ö ŸÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ¾ÖêÖôûß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
-ÖÖÆüß.
6. ²Ö) †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ £ÖúßŸÖ †Ó¿Ö¤üÖÖÖ“Öß ¾ÖÃÖæ»Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß ¯Öãœüßü»Ö ¯Ö¬¤üŸÖ †ÖãÃÖ¸üÖ¾Öß.

 Asst. login ¾¤üÖ¸êü ¯ÖÏ•ÖÖ»Öß´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö •ú¹ý-Ö Worklist<DCPS<DCPS Contribution<
DCPS delayed DA arrears/Pay arrears µÖÖ ´ÖêÖæ¾Ö¸ü ÛŒ»Öú êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü input deatails
contribution “Öß ÛÃÎúÖ µÖêŸÖê. ŸÖê£Öê •ÖÖ‰úÖ †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓú¸üßŸÖÖ Ö¾µÖÖÖê ×²Ö»Ö
ÖÏã¯Ö ×Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ. µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖÓêúŸÖÖÓúÖ“µÖÖ ¸üúÖµÖÖŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖÓêúŸÖÖÓú †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ×¤üÃÖæÖ µÖê‡»Ô Ö.
 •µÖÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“Öê ¾ÖêŸÖÖ úÖœüÖ¾ÖÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü ŸÖÖê ´Ö×ÆüÖÖ ¾Ö ¾ÖÂÖÔ Pay Month ¾Ö Pay Year †ÖãÎú´Öê µÖÖ
¸üúÖµÖÖ´Ö¬µÖê ›ÒüÖ¯ò Ö›üÖ‰úÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ×Ö¾Ö›üÖ¾Öê.
 Payment Type ´Ö¬µÖê Delayed ÆüÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ×Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü Delayed Month ´Ö¬µÖê ´ÖÖ•Öß»Ö
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖß»Ö ´Ö×ÆüÖÖ ×Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ. Delayed Year ´Ö¬µÖê ¾ÖÂÖÔ ×Ö¾Ö›üÖ¾Öê. ˆ¤üÖ. ´ÖÖÆêü †ÖòÖÃ™ü 2013-14
“Öê ¤êüµÖú ¯ÖÏÖÖ»Öß¾Ö¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖ¸ü Pay Month †ÖòÖÃ™ü ×Ö¾Ö›üÖ¾Öê †Ö×Ö Pay
year 2013-2014 ×Ö¾Ö›üÖ¾Öê.
 ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü Payment Type ´Ö¬ÖæÖ Delayed ×Ö¾Ö›üûÖ¾Öê. Delayed Month ´Ö¬µÖê •Öã»Öî ´Ö×Æü-ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ ¾Ö Delayed Year ´Ö¬µÖê 2013-2014 Æêü ¾ÖÂÖÔ ×Ö¾Ö›üÖ¾Öê.
 ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü Go µÖÖ ²Ö™üÖÖ¾Ö¸ü ÛŒ»Öú ú¸üÖ¾Öê. ´ÆüÖ•Öê ÛÃÎúÖ“µÖÖ ŸÖôûÖ¿Öß Contribution Details for
Selected Year ÆüÖ ™êü²Ö»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖŸê ÖÖê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê Name, DCPS ID, Contribution Start
Date, End Date Pay Commission, Payment Type, Basic DA, DP,
Contribution, Add Row Delet Row †Ö×Ö Status Æêü ¸üúÖÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖß»Ö. ŸµÖÖü´Ö¬µÖê •ÖÖê
Delayed Month ×Ö¾Ö›üŸÖÖê ŸÖÖê ´Ö×ÆüÖÖ Start Date, End Date ´Ö¬µÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. Pay
Commission µÖÖ ¸üúÖµÖÖ´Ö¬µÖê ›ÒüÖò¯Ö ›üûÖ‰úÖ¾¤üÖ¸êü ÃÖÓ²ÖÓÛ¬ÖŸÖ ¾ÖêŸÖÖ †ÖµÖÖêÖ ×Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ. Payment
Type †Ö¯ÖÖê†ÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö. Basic, DA, DP, Æêü ¸üÖÖê ‹›üß™êü²Ö»Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×¤üÃÖæÖ
µÖêÖÖ¸üß ´Öæôû ¾ÖêŸÖÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö µÖÖêµÖ ÖÃÖ»µÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖêµÖ ŸÖß ¸üŒú´Ö ³Ö¸üÖ¾Öß. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü DA, DP µÖÖü
¸üúÖµÖÖŸÖ ¤êüÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö ÆüÖŸê Öß»Ö. ŸµÖÖ¯Öãœêü Contribution µÖÖ ¸üúÖµÖÖŸÖ †Ó¿Ö¤üÖÖÖ“Öß ‹æúÖ ¸üŒú´Ö
¯Ö×¸üÖÖßŸÖ ÆüÖê¾ÖæÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ×¤üÃÖê»Ö. †Ó¿Ö¤üÖÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö µÖÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ ú¹ýÖ ÃÖê¾Æü µÖÖ
²Ö™üÖÖ¾Ö¸ü ÛŒ»Öú ú¸üÖ¾Öê.
 •Ö¸ü ‹ÖÖªÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ ‹úÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ¾ÖêŸÖÖÖŸÖæÖ ‹úÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ´Ö×ÆüµÖÖÓ“Öß £Ö×úŸÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“µÖÖ †Ó¿Ö¤üÖÖÖ“Öß ¾ÖÃÖæ»Öß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Ö ÛÃÎúÖ´Ö¬µÖê Delayed Month ´Ö¬µÖê
•ÖÖê ´Ö×ÆüÖÖ ×Ö¾Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ¯Öæ¾Öá“ÖÖ ´Ö×ÆüÖÖ ×Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ ¾Ö ¯Öãœüß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ú¸üÖ¾Öß. †¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸êü ‹úÖ ¯ÖêüÖÖ †×¬Öú £ÖúßŸÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ †Ó¿Ö¤üÖÖÖ“Öß ú¯ÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
7. •Öê †×¬ÖúÖ¸üß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÖµÖãŒŸÖß¾Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÖµÖãŒŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
×Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖÖ †Ó¿Ö¤üÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖÃÖã»Öß“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß ¯Öãœêü ×¤ü»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü †ÖãÃÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü.
†) ÛÃ¾ÖµÖêŸÖ¸ü ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ †Ó¿Ö¤üÖÖÖ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ
×¾Ö³ÖÖ•Ö, ¿ÖÖÃÖ-Ö ×ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú ³ÖÖ¯ÖÏÃÖê 2506/¯ÖÏ.Îú.360/06/9, ×¤ü. 15 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2013 “µÖÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤ü
Îú´ÖÖÓú 15 ´Ö¬µÖê ×¤ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¬¤üŸÖ †ÖãÃÖ¸üÖ¾Öß.
²Ö) ëú×¦üµÖ Øú¾ÖÖ †ÓŸÖ¸ü¸üÖ•µÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÖµÖãŒŸÖß¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ
†Ó¿Ö¤üÖÖÖ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú ³ÖÖ¯ÖÏÃÖê 2506/¯ÖÏ.Îú.360/06/9, ×¤ü.
15 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2013 “µÖÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤ü Îú´ÖÖÓú 16 ´Ö¬µÖê ×¤ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¬¤üŸÖ †ÖãÃÖ¸üÖ¾Öß.

ú) †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß ¯Ö¸ü¤êü¿Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÖµÖãŒŸÖß/†×³ÖÆüÃŸÖÖÓúÖÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖß»Ö
†Ó¿Ö¤üÖÖÖ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖÓú ³ÖÖ¯ÖÏÃÖê 2506/¯ÖÏ.Îú.360/06/9, ×¤ü.
15 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2013 “µÖÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤ü Îú´ÖÖÓú 17 ´Ö¬µÖê ×¤ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¬¤üŸÖ †ÖãÃÖ¸üÖ¾Öß.
8. •µÖÖÓÖÖ PRAN Îú´ÖÖÓú ¾Ö ×›üÃÖß¯Öß‹ÃÖ (PAN) Îú´ÖÖÓú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê ¤êüµÖú ÃÖê¾ÖÖ£ÖÔ ¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸µÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß.

