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                                         C²rjáT |�̄¿�± d�+d�� (NTA)

<��w¾¼(uó�ew�«<�sÁôq+) (Vision)

ÿ¿£ nÔáT«ÔáïeT, �|�Ôû«¿£, d�ÇÔá+�Ôá eT]jáTT d�ÇjáT+ d�eT�~� >·\ C²rjáT |�̄¿�± d�+d��>± �+&� $_óq� �|�C²
d�+d��ØÔáT\T  ¿£*Ðq uó²sÁÔá <ûXø  �deýË �q�Ôá $<�« d�+d��\Å£�  eT]jáTT |�]XË<ó�H� d�+d��\Å£� nÔá«+Ôá
�|�Üuó²e+ÔáTýÉÕq nuó�«sÁT�\qT mqT�¿Ãe&�+ýË ÔÃ&�Î&�TÔáT+~.

¿£sÁïe«+ :
   1.   uó²sÁÔá<ûXø+ýË �q�Ôá $<�« eT]jáTT |�]XË<ó�q\ýË H�D«Ôá eT]jáTT �bÍeÖD«ÔáqT kÍ~ó+#á&��¿ì
        $<�«sÁT�\ �|�yûXæ�¿ì eT]jáTT m+|¾¿£Å£� n+Ôás�̈rjáT �|�eÖD²\Å£� nqT>·TD+>± d�eTsÁ�e+ÔáyîT®q
        bÍsÁ<�sÁô¿£ eT]jáTT ýË|�sÁV¾²Ôá |�̄¿�± |�]¿£s�\qT (n+Xæ\qT) $�jûTÐ+#áT³.
   2.   Xæg ($w�jáT) �bÍMD«Ôá >·\y�sÁT, eTqd�ïÔáÇ XægEã\T eT]jáTT d�V�äjáT¿£ �|�ÚDT\qT >·T]ï+º
        n+<�Tu²³TýË �q� |�̄¿�± n+Xæ\ýË� U²°\qT |�P]+#á&�+.
   3.   $<�« eT]jáTT e�Üï|�sÁyîT®q n_óe�~� �|�eÖD²\qT �|+#á&��¿ì ¿±e\d¾q d�eÖ#�s���, |�]XË<ó�H�
        n+Xæ\qT ÔájáÖsÁT #ûd¾ n+~+#á&�+.

eTÖ\ �|�eÖD²\T :
   1.    Ôáq jûT¿£Ø ¿£sÁïe«�� �sÁÇV¾²+#á&��¿ì  NTA  � �¿ì+~ eTÖ\ �|�eÖD²\#û q&�T|��&�TÔáT+~.
   2.    �bÍeÖD«Ôá, �bÍMD«Ôá, d�eTsÁÆÔá, H�D«Ôá eT]jáTT sÁ¿£�D n+Xæ\T NTA jûT¿£Ø |�]o\H�+Xæ\T
         eTTK« �<ûÝ«Xø«+.
   3.    $<�«sÁT�\T, Ôá*¢ <�T+�&�T\T, �bÍ<ó�«jáTT\T, �|�ÚDT\T eT]jáTT d�+�+~óÔá d�+d��\T yîTT<�ýÉÕq 
         y�� qeT�¿£+ � d�+d���|Õ �+&�{²�¿ì m\¢|�ÚÎ&�Ö n+<�Tu²³TýË �+³T+~.
   4.    <�� ¿£sÁïe« �sÁÇV�²DýË uó²>·+>± m+|¾¿£ n+Xæ\qT m|�Î{ì¿£|�ÚÎ&�T |�]XË~ó+º, �<ó�T�¿£]+º
         yîTsÁT>·T|�sÁT#áTÅ£�+³T+~.
   5.    �$<ó�+>± Xæ�dÓïjáT+>± ÔájáÖsÁT #ûd¾q eT]jáTT Ôá>·T$<ó�+>± n+~+#á�&�q |�̄¿�± n+Xæ\T
         ÔásÁ>·Ü >·<�T\ýË �bÍ<ó�«jáTT\ uË<ó�q, HûsÁTÌÅ£�Hû $<ó�H�\qT yîTsÁT>·T|�sÁTd�Tï+~.

                                eTTK«yîT®q d�eÖ#�sÁ+ eT]jáTT ÔûB\T

                                     ($es�\Å£� �TýÉ{ìH� #áÖ&�+&�)

eTTK«yîT®q ÔûB\T eT]jáTT |�ÓE (sÁTd�TeTT) d�eÖ#�sÁ+....

�Â¿&�{Ù/&î_{Ù ¿±sÁT¦ / Hî{Ùu²«+¿ì+>́ / UPI  \ <�Çs� |�ÓE ¿£³¼&��¿ì ºe] Ôû~ : 2̀12̀2019 qT+&�
1̀1̀2020 (s��Ü 11̀50 �öö\ esÁÅ£�)



Online ýË <ó�sÁU²d�Tï #ûd�T¿Ãe&��¿ì � �¿ì+~ y��� nqTd�]+#áTeTT .

yîÖ<�{ì n+Xø+: �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï¿ì MT ýñ¿£ MTÔá*¢Ôá+�&�T\ �|�Ôû«¿£yîT®q �I#á\Tq ºsÁTH�eÖ eT]jáTT
yîÖuÉÕýÙ q+�sÁTqT ¿±� �|�jîÖÐ+#á+&�.

Âs+&�e n+Xø+ :  �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï |��Ô��� �+|¾q ÔáeT  ýñÔá  �ÔáÎq�  <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ jîÖ¿£Ød�+K«qT
s�d¾ �|³T¼¿Ã+&�.

eTÖ&�e n+Xø+ :  nuó�«]� bÍdtbþsY¼ (� eT<�«Hû rd¾q) b�þ{Ë jîÖ¿£Ø kÍØH� #ûd¾q �|�Ü_+u²�� (�|�ÕýÙ
|�]eÖD+ : 10 ¹¿._.  ̀ 200 ¹¿._) bþdt¼¿±sÁT¦ b�þ{Ë (4µµI6µµ) (�|�ÕýÙ |�]eÖD+ : 50 ¹¿_) ºesÁ>± |�<�e
ÔásÁ>·Ü �rïsÁ�|��Ôá+ (�|�ÕýÙ�dÕCÙ 100 ¹¿_  ̀ 400 ¹¿_) Cñ|¾�/Cñ|¾�� b�Ís��{ÙýË �+&�*. eT]jáTT d�+Ôá¿£+
( �|�ÕýÙ |�]eÖD+ :  4 ¹¿_  ̀ 30 ¹¿_ ) m&�eT #ûÜ yû* eTT�<� ( �|�ÕýÙ |�]eÖD+ : 10 ¹¿_  ̀ 50 ¹¿_ ) 
Cñ|¾�/Cñ|¾�� b�Ís��{Ù ýË n|týË&� #ûjáT+&�. ÿ¿£yûÞø m&�eT #ûÜ u¤³q yû\T ýñ�#Ã Å£�&� #ûÜ u¤³q
yû* eTT�<� Ôûd�T¿Ãe#áTÌqT. (80% eTTK+, #îeÚ\T d�Îw�¼+>± ¿£�|¾+#û $<ó�+>± Ôî\T|�Ú Background 
ÔÃ �+&�*.

H�\Ze n+Xø+ :  |�ÓEqT SBI / Syndicate / HDFC / ICICI / Paytm \ <�Çs� &î_{Ù ¿±sY¦ /
�Â¿&�{Ù ¿±sY¦/Hî{Ùu²«+¿ì+>́/UPI \ <�Çs� ¿£³¼+&�. sÁTd�TeTT ¿£{ì¼q sÁdÓ<�TqT uó�$w�«ÔáTïýË ned�sÁ+ �$TÔáï+ 
C²�>·Ôáï|�sÁT#áT¿Ã+&�.  ÿ¿£yûÞø sÁTd�TeTT ¿£{ì¼q ÔásÁTy�Ôá  �{²qà¿£�H�  ÈsÁ>·� jîT&�\ � sÁdÓ<�T  s�q³¼jTÔû
sÁTd�TeTT  nuó�«]�  u²«+¿ù  n¿�+³TÅ£�  |�+|��&�TÔáT+~.  njTÔû nuó�«]� eT]jîÖ¿£ �{²qà¿£�H� ÈsÁ|�e\d¾
�+³T+~ ( sÁdÓ<�T �|� �ÔáÎq�+ ¿±¿£bþÔû.)
sÁTd�TeTT  jîÖ¿£«  �ÔáÎq�  sÁdÓ<�T  d¾d�¼+ýË  uó��<�|�sÁT#áTÅ£��, eTT�<�Ôá ¿£|Ó\qT uó�$w�«ÔáTï �|�jîÖ>±\Å£�
uó��<ó�|�sÁT#áT¿Ã+&�.
�|Õq �|s=Øq� H�\T>·T n+Xæ\qT ÿ¿£ØkÍ¹s ýñ<� yû¹s d�eTjáÖ\ýË #ûd�T¿Ãe#áTÌ.
7. nuó�«sÁT�\ NTA website  (yîuÙ�dÕ{Ù) � <�]ô+º y�] e-mail  qT ÔásÁT#áT>± #áÖd�Tï  �¿=Ôáï>± eºÌq 
d�eÖ#�s��� >·eT�+#á>·\sÁT.
8. |�]¿�±  ¹¿+�<��¿ì  eT]jáTT  d�]jî®Tq  d�eTjáÖ�¿ì NTA y�sÁT |�+|¾q y�] �|�yûXø ¿±sÁT¦ýË �ºÌq 
$<ó�+>± y�] d�Ç+Ôá KsÁTÌ\ÔÃ eÖ�ÔáyûT s�y�*à �+³T+~.
9. |�]¿�± ¹¿+�<�+, �|�yûXø ¿±sÁT¦ýË �ºÌq Ôû~ eT]jáTT d�eTjáT+ýË eÖsÁTÎ\Å£� d�+�+~ó+ºq m³Te+{ì
nuó�«sÁ�q\qT m{ì¼ |�]d¾�ÔáT\ýË n+̂¿£]+#á�&�eÚ.
10. nuó�«sÁT�\T 6̀8 bÍdtbþsY¼ b�þ{Ë\T eT]jáTT 4̀6 bþdt¼¿±sÁT¦ �dÕE ( 4»»I6»») ¿£\sY b�þ{Ë\T (Ôî\¢ u²«¿ù
�>�+&� ¿£*Ðq$) rd�TÅ£�s�e\d¾ d�\V�ä �eÇ�&�TÔáT+~.

d�Ö#áq :
�H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ �eÇ�&�q 3 eT]jáTT 4 n+Xæ\qT |�P]ï #îjáT«� jîT&�\ nd�+-
|�PsÁ�+>± �+&� n+ÜeT+>± <�sÁU²d�Tï #ûjáT&��¿ì nqsÁ½eTeÚÔáT+~.  y�{ì� ÜsÁd�Ø]kÍïsÁT 
eT]jáTT B�¿ì d�+�+~ó+º m³Te+{ì�ÔáïsÁ �|�ÔáT«Ôáïs�\T ÈsÁT|� �&�eÚ.



2. ÿ¿£kÍ] sÁTd�TeTT ¿£{ì¼q ÔásÁTy�Ôá m{ì¼ |�]d¾�ÔáT\ýËqT sÁTd�TeTT Ü]Ð �eÇeTHî(y�|�d�T #îjáT«eTHî)

nuó�«sÁT�\qT NTA  |�]o*+#á<�T.

3. NEET (UG)   ̀ 2020 ¿ì d�+�+~ó+ºq yîÖÔáï+ <�sÁU²d�Tï �|��¿ìjáT �H�ýÉÕH� <�Çs� ÈsÁT|��&�TÔáT+~.

(�+<�TýË kÍØH� #ûjáT�&�q �|�Ü_+u²\ n|týË&�, sÁTd�TeTT ¿£³¼&�+ eT]jáTT �s�Ý]Ôá sÁo<�T eTT�~Ôá 

|��Ôá+ yîÖ<�ýÉÕq$ �+{²jT.) ¿±�{ì¼ nuó�«sÁT�\T m³Te+{ì |��Ô�\T, �s�Ý]Ôá |��Ôá+ yîÖ<�ýÉÕq$ NTA ¿ì

bþdt¼/{²«¿ùà/#ûÜ <�Çs�/ �̀yûTýÙ <�Çs� |�+|�e\d¾q ned�sÁ+ ýñ<�T.

nuó�«sÁT�\T |�̄¿�± V�äýÙ/>·~¿ì m³Te+{ì |�]¿£sÁ+/ C²yîT�{ì ýñ<� �|�àýÙ u²¿ùà, #îÜ d�+º, |�sYà, m³Te+{ì

¿±ÐÔá+/�d¼w�q]/eTT�~Ôá ýñ<� *ÏÔá ¿±ÐÔ�\T, ÜqT�+&�s�\T, úsÁT, yîÖuÉÕýÙ b�þH�/ #î$ b�þH�, yîT®�¿Ã b�þH�

�|ÈsY, ¿±«*Å£�«ýÉ³sY, &�Å£�«�|H� �d¢í&� sÁÖýÙà, ý²+>́ fÉ�TýÙà, ¿±«yîTs�, fñ|t ]¿±sÁ¦sY, ¿±«*Å£�«ýÉ³sY kå¿£sÁ«+ ¿£*à

m\�¿±¼�¿ù >±«&î̈³T¢, |�]¿£s�\T yîÖ<�ýÉÕq$ rd�TÅ£�� s�Å£L&�<�T. nqTeTÜ+#á �&�<�T.

&�jáÖ_{ì¿ù nuó�«sÁT�\T #á¿£ØsÁ {²«uÉ¢³T¢/ nsÁ{ì, �Ô�ïjT, �|¾ýÙ, yîÖ<�ýÉÕq |�+&�T¢/ bÍsÁ<�]ô¿£ ú{ì dÓkÍ

yîÖ<�ýÉÕq$, |�]¿�± ¹¿+�<��¿ì Ôî#áTÌ¿Ãe&��¿ì nqTeTÜ+#á �&�TÔáT+~. njTÔû bÍ«¿ù #ûjáT�&�q �V�äs�\T

(#�Â¿¢³T¢, ¿±+&�, kÍ«+&�$#Y yîÖöö Ü) rd�TÅ£�� s�e&��¿ì nqTeTÜ+#á �&�<�T.

u²<ó�«ÔáqT e<�T\T¿Ãe&�+ (&�dtÂ¿¢eTsY) :

1.  nuó�«sÁT�\T d�eÖ#�sÁ �TýÉ{ìH� qT C²�>·Ôáï>± n<ó�«jáTq+ #ûd¾ NEET (UG)   ̀ 2020 yîuÙ�dÕ{Ù ýÉÕq

www.nta.ac.in \ýË �eÇ�&�q �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï |��Ô��� �+|�&��¿ì �ºÌq d�Ö#áq\ �|�¿±sÁ+

�+|�+&�.

2.  <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ýË nuó�«]Æ �ºÌq d�eÖ#�sÁ+ n+Ô� d�]>±Hî  �+<�� �s�Æ]+#áT¿Ãy�*.

3.  nuó�«sÁT�\T �ºÌq �H�ýÉÕH� nq>± �|sÁT, ºsÁTH�eÖ, d�+�|�~+#áe\d¾q $es�\T, ¹¿³Ð], |¾.&��T¢.&�.

kÍ�jT, $<�«sÁT�\ $es�\T, |�Ú{ì¼q Ôû~ yûT<�ýÉÕq$ d�]>±Hû �H��jáT� n<û ºe]<�� �s�Æ]+#áT ¿Ãy�*.

d�]~<�TÝ¿=Hû(d�esÁD\) Ôû~ eTTÐd¾q ÔásÁTy�Ôá m³Te+{ì nuó�«sÁ�q\qT NTA m{ì¼|�]d¾�ÔáT\ýË dÓÇ¿£]+

#á<�T.  @ nuó�«]� ×q Ôá|�ÚÎ&�T d�eÖ#�s��� �ºÌ yîÖd�+ #ûd¾q³¢jTÔû � nuó�«]�Ô�Ç�� ÜsÁd�Ø]kÍïsÁT.

|�]¿�± s�jáT&��¿ì nqsÁT½�>± |�]>·DìkÍïsÁT.

4.  <�sÁU²d�Tï �|��¿ìjáTýË nuó�«]� <�Çs� �eÇ�&�q d�]>± ýñ� d�eÖ#�s��� d�+�+~ó+º È]¹> m³Te+{ì

|�sÁ«ekÍH�\Å£� NTA u²<ó�«Ôá eV¾²+#á<�T.

5.  nuó�«]� <�sÁU²d�Tï �|��¿ìjáTýË �ºÌq d�eÖ#�s��� m{ì¼ |�]d¾�ÔáT\ýË NTA Adit  /eÖsÁTÎ/d�]~<�Ý&�+

e+{ì$ #ûjáT<�T. nuó�«sÁT�\T #û�d m³Te+{ì nuó�«sÁ�q\qT dÓÇ¿£]+#á<�T. ¿±�{ì¼ nuó�«sÁT�\T #�ý² C²�>·Ôáï>±

d�ÂsÕq $es�\qT <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ýË �+|�>·\sÁT.

&û{² $�jîÖ>·+ eT]jáTT d�eÖ#�sÁ+ :



n<ó�«jáT+ 1  ̀�bþ<�éÔáeTT 

eÖqe d�+bÍ<�q n_óe�~� eT+�ÜÔáô XæK ($T��dÓ¼ �|�t V�A«eTH� k̄þ¹sàdt &îe\|tyîT+{Ù, m+.�V²#Y.�sY.&�).

uó²sÁÔá�|�uó�TÔáÇ+ (>·esÁ�yîT+{Ù �|�t �+&�jáÖ, >Ãy�) � C²rjáT |�̄¿�± d�+d�� (mH�{ìm) qT kÍ�|¾+º+~.

� d�+d�� ÿ¿£ d�ÇÔá+�Ôá, d�ÇjáT+ jîÖ<�¿£ eT]jáTT d�ÇjáT+ d�eT�~Æ >·\ nÔáT«ÔáïeT d�+d��. d�+d�+�\ qyîÖ<�T

#á³¼+, 1860qT nqTd�]+º qyîÖ<�T #ûjáT�&�q d�Ç#á+ �s�Æ]Ôá eT]jáTT d�ÇjáT+ #Ã<ó�¿£ nÔáT«ÔáïeT

|�]¿�± d�+d��.

¿=�� \¿�±«\T, �+³sY �*jáÖ  ̀ eTTK«+>±:

1.  �|�yûXæ�¿ì d�+�+~ó+º nuó�«sÁT�\ bþ{ì ÔáÔ�Ç�� �s�Æ]+#î �|�uó²ee+ÔáyîT®q, bÍsÁ<�sÁô¿£ eT]jáTT

n+Ôás�̈rjáT �|�eÖD²\Å£� nqT>·TD+>± |�̄¿£�\qT �sÁÇV¾²+#áT³.

2.  $<�« d�+�+<ó�, e�Üï |�sÁyîT®q |�̄¿�± e<ó�H�\ýË |�]XË<ó�q\T #ûd¾ y��ýË >·\ $w�jáT d�+�+<ó�

U²°\qT >·T]ï+º y�{ì� |�P]+#û #ásÁ«\qT rd�T¿Ãe&�+.

3.  d�eÖ#�s��� �d¿£]+º y�«|¾ï #ûjáT&�+ eT]jáTT $<�« eT]jáTT e�Üï |�sÁyîT®q n_óe�~Æ �|�eÖD²\�|Õ

|�]XË<ó�q #ûjáT&�+ &��Ð kÍ�jT yîÕ<�« $<�« ¿=sÁÅ£� nsÁ½Ôá  ̀ �|�yûXø |�̄¿£�qT NTA �sÁÇV¾²d�Tï+~.

n<ó�«jáT+ 2. :  C²rjáT nsÁ½Ôá/ �|�yûXø |�̄¿£� ú{Ù (jáTT�)  ̀2020

2.1 :   C²rjáT yîÕ<�« ¿£$Tw�H� jáÖ¿ù¼, 2019 nqTq~ 8̀e �>·w�§¼, 2019 sÃEq uó²sÁÔá<ûXø n<ó�«Å£���

>·T]ï+|�Ú bõ+~q~. � jáÖÅ£�¼ n�� &��Ð yîT&�¿£ýÙ ¿ÃsÁTà\Å£� ÿ¿£ @¿£̄ Ü �eT�&� �|�yûXø eTT�jáTT nsÁ½Ôá

|�̄¿£�qT �sÁÇV¾²+#áT³Å£� C²rjáTÔá nsÁ½Ôá eT]jáTT �|�yûXø |�̄¿£� (NEET) <�Çs� ne¿±Xæ��ºÌ+~.

¿±�{ì¼AIIMS, qÖ«&ó�*¢, eT]jáTT AIIMS ý²+{ì $<�« d�+d��\��+{ìýË MBBS ¿ÃsÁTà\Å£� NEET 

<�Çs� �|�yûXæ\T ÈsÁT|�Ú#áTq�~. (NMC Act, 2019, n�|+&�Å£�à XY)

A.   n�� &��Ð kÍ�jT yîÕ<�« ¿ÃsÁTà\ <�Çs� �|�yûXøeTT ÈsÁT|��&�TqT. $$<� ¿Ã{²\ýË � $<ó�+>± dÓ³T¢ Â¿{²

jT+#á&�eTeÚÔáT+~.

(1)      d�+|�PsÁ� uó²sÁÔá <ûXø ¿Ã{² dÓ³T¢

(2)      s��w�¼ �|�uó�TÔáÇ ¿Ã{² dÓ³T¢

(3)      ¹¿+�<� d�+d��\T / $XøÇ$<�«\jáÖ\T / &�y�Tà $XøÇ$<�«\jáÖ\T

(4)      s��w�¼/yûTHûCÙyîT+{Ù/ ��|Õyû{Ù ¿£Þ²Xæ\ýË¢ mH�.�sY.@. ¿Ã{²

          dÓ³T¢/<�+Ôá/�jáTT¹sÇ<�/d¾<�Æ/jáTTH��/ �VA$TjîÖ|�Ü ¿£Þ²Xæ\\T ýñ<� ��|Õyû³T $XøÇ $<�«\jáÖ\T.

(5)      �d+�³ýÙ |�PýÙ ¿Ã{² dÓ³T¢

(6)      |�̄¿£�ýË bõ+~q yîT]{Ù �<ó�sÁ+>± n�� yîÕ<�« ¿£Þ²Xæ\ýË ��|Õyû{Ù mjT&î&�, ��|Õyû{Ù mjT&î&� ¿±�,

          yîT®H�]{ì eT]jáTT yîT®H�]{ì ¿±� NRI eT]jáTT yûTHûCÙ dÓ³T¢ �+|��&�TÔ�jT.



_. uó²sÁÔá båsÁT\T/�|�y�d� uó²sÁrjáTT\T &��ÐkÍ�jT yîÕ<�«¿ÃsÁTà\qT $<ûo yîÕ<�«d�+d�Æ\ <�Çs� #ûjáÖ\qTÅ£�q�

NEET(UG)  ̀ 2020 ýË �rïsÁ�Ôá bõ+<�*à �+³T+~.

d¾.  15% d�+|�PsÁ� uó²sÁÔá<ûXø ¿Ã{² dÓ³T¢ &�y�T¦ $XøÇ$<�«\jáÖ\ ¹¿+�<� $XøÇ$<�«\jáÖ\ / ESIC  eT]jáTT

AFMC dÓ³T¢ &�*¢ $XøÇ$<�«\jáÖ\ (&�.jáTT), BHU & AMU,AIIMS, JIPMER \ dÓ³T¢ �+|�{²�¿ì

MCC/DGHS  <�Çs� ¿��à*+>́ �sÁÇV¾²d�Tï+~ �ÔásÁ s��w�¼ �|�uó�TÔáÇ $XøÇ $<�«\jáÖ\/d�+d��\ �jáT+�ÔáDýË

>·\ ¿±ýñJ\ýË y�]y�] �jáTeÖqTkÍsÁ+, y�sÁT �|�¿£{ì+ºq|�ÚÎ&�T n¿£Ø&� dÓ³¢Å£� d�+�+~+º ¿��à*+>́

ÈsÁT>·TÔáT+~.

&�.  NEET(UG)   ̀ 2020 |��*Ô�\qT �ÔásÁ ¹¿+�<�/s��w�¼ �|�uó�TÔáÇ d�+d��\T y�]y�] �jáTeÖ\qT

nqTd�]+º �|�yûXæ\ �$TÔáï+ $�jîÖÐ+#áT¿Ãe#áTÌ.

�.  ¿��à*+>́ d�eTjáT+ýË, nsÁ½Ôá d�+�+<ó� $w�jáÖ\T, d�ÇjáT+ <ó��M¿£sÁD, $$<ó� |��Ô�\T(nsÁ½Ôá d�+bÍ~+ºq

nuó�«sÁT�\$) y�]y�] �jáTeÖ\qT nqTd�]+º yîÕ<�«/<�+ÔáT �jáTT¹sÇ<� d¾<�Æ/jáTTH��/�VA$TjîÖ|�Ü 

¿£Þ²Xæ\\ n~ó¿±sÁT\T |�]o*kÍïsÁT. � $w�jáT+ýË ¿¡ëvÞø @ $<ó�yîT®q u²<ó�«Ôá rd�T¿Ã<�T.

2.2 NEET (U.G) ýË NTA  bÍ�Ôá

�q�Ôá $<�« d�+d��\ýË �|�yûXæ\Å£�/|�¾ýËw¾|t\Å£� �|�yûXø |�̄¿£�\qT �sÁÇV¾²+#á{²�¿ì (¹¿+�<� �|�uó�TÔáÇ+ NTA

qT kÍ�|¾+º+~. �q�Ôá $<�«XæK, eÖqe eqsÁT\ n_óe�~Æ eT+�ÜÔáÇXæK, y�] ýñK q+.19̀5/2014̀

TS-1 Ôû~ 6 EýÉÕ 2018 <�Çs� NTA Å£� NEET (U.G)  ̀ 2020 qT �sÁÇV¾²+#û n~ó¿±s���ºÌ+~.

�H�ýÉÕH� n|¾¢¹¿w�q¢qT rd�T¿ÃqT³, �|�yûXø |�̄¿£�qT �sÁÇV¾²+#áT³, |��*Ô�\qT �#áTÌ³, �ýÙ �+&�jáÖ s�«+¿ù

\qT ¹¿{²jT+#áT³ nqTq$ NTA  jîÖ¿£Ø |�]$TÔáT\T. � $es�\qT uó²sÁÔá d�s�ØsÁTÅ£� d�+�+~ó+ºq

�sÃ>·« �de\ &îÕÂs¿£¼sÁT ÈqsÁýÙÅ£� n+~+#áT³ uó�<ó�«Ôá �sÃ>·«.



 C²rjáT nsÁ½Ôá / �|�yûXø |�̄¿£�
     ú{Ù (jáTT.�)  ̀2020

n<ó�«jáTeTT : 1̀ �bþ<�éÔáeTT :

n<ó�«jáTeTT : 2.   C²rjáT nsÁ½Ôá / �|�yûXø |�̄¿£� ú{Ù (jáTT�)  ̀2020 

                        2.1 :   C²rjáT yîÕ<�« ¿£$Tw�H� jáÖ¿ù¼, 2019 nqTq~ 8̀e �>·w�§¼, 2019 sÃEq uó²sÁÔá<ûXø 

                       n<ó�«Å£��� >·T]ï+|�Ú bõ+~q~. � jáÖÅ£�¼ n�� &��Ð yîT&�¿£ýÙ ¿ÃsÁTà\Å£� ÿ¿£ @¿£̄ Ü 

                       �eT�&� �|�yûXø eTT�jáTT nsÁ½Ôá |�̄¿£�qT �sÁÇV¾²+#áT³Å£� C²rjáTÔá nsÁ½Ôá eT]jáTT 

                       �|�yûXø |�̄¿£� (NEET) <�Çs� ne¿±Xæ��ºÌ+~. ¿±�{ì¼AIIMS, qÖ«&ó�*¢, eT]jáTT 

                       AIIMS ý²+{ì $<�« d�+d��\��+{ìýË MBBS ¿ÃsÁTà\Å£� NEET <�Çs� �|�yûXæ\T 

                       ÈsÁT|�Ú#áTq�~. (NMC Act, 2019, n�|+&�Å£�à XY)

               A.     n�� &��Ð kÍ�jT yîÕ<�« ¿ÃsÁTà\ <�Çs� �|�yûXøeTT ÈsÁT|��&�TqT. $$<� ¿Ã{²\ýË � 

                       $<ó�+>± dÓ³T¢ Â¿{² jT+#á&�eTeÚÔáT+~.

                       (1)      d�+|�PsÁ� uó²sÁÔá <ûXø ¿Ã{² dÓ³T¢

                       (2)      s��w�¼ �|�uó�TÔáÇ ¿Ã{² dÓ³T¢

                       (3)      ¹¿+�<� d�+d��\T / $XøÇ$<�«\jáÖ\T / &�y�Tà $XøÇ$<�«\jáÖ\T

                      

1.1 C²rjáT |�̄¿�± d�+d�� ( mH�.{ì.m) >·T]+º :

eÖqe  d�+bÍ<�q  n_óe�~�  eT+�ÜÔáô  XæK  ( $T��dÓ¼ �|�t V�A«eTH� k̄þ¹sàdt &îe\|tyîT+{Ù, 

     m+.�V²#Y.�sY.&�). uó²sÁÔá�|�uó�TÔáÇ+ (>·esÁ�yîT+{Ù �|�t �+&�jáÖ, >Ãy�) �C²rjáT |�̄¿� d�+d�� 

     ( mH� {ì m ) qT kÍ�|¾+º+~. � d�+d�� ÿ¿£ d�ÇÔá+�Ôá,  d�ÇjáT+ jîÖ<�¿£ eT]jáTT d�ÇjáT+ 

     d�eT�~Æ  >·\  nÔáT«ÔáïeT  d�+d��. d�+d�+�\  qyîÖ<�T  #á³¼+, 1860qT nqTd�]+º qyîÖ<�T 

     #ûjáT�&�q d�Ç#á+ �s�Æ]Ôá eT]jáTT d�ÇjáT+ #Ã<ó�¿£ nÔáT«ÔáïeT |�]¿�± d�+d��.

¿=�� \¿�±«\T, m+³sY �*jáÖ̀eTTK«+>± :

(1)     �|�yûXæ�¿ì d�+�+~ó+º nuó�«sÁT�\ bþ{¡ ÔáÔ�Ç�� �s�Ý]+#û �|�uó²e+ÔáyîT®q, bÍsÁ<�sÁô¿£

         eT]jáTT n+Ôás�̈rjáT �|�eÖD²\Å£� nqT>·TD+>± |�̄¿£�\qT �sÁÇV¾²+#áT³,

(2).     $<�« d�+�+<ó�, e�Üï |�sÁyîT®q |�̄¿�± e<ó�H�\ýË |�]XË<ó�q\T #ûd¾ y��ýË >·\ $w�jáT 

         d�+�+<ó� U²°\qT >·T]ï+º y�{ì� |�P]+#û #ásÁ«\qT rd�T¿Ãe&�+.

(3).    d�eÖ#�s��� �d¿£]+º y�«|¾ï #ûjáT&�+ eT]jáTT $<�« eT]jáTT e�Üï |�sÁyîT®q n_óe�~Æ 

         �|�eÖD²\�|Õ |�]XË<ó�q #ûjáT&�+ &��Ð kÍ�jT yîÕ<�« $<�« ¿=sÁÅ£� nsÁ½Ôá  ̀ �|�yûXø |�̄¿£�qT 

       NTA �sÁÇV¾²d�Tï+~.



  (4)     s��w�¼/yûTHûCÙyîT+{Ù/ ��|Õyû{Ù ¿£Þ²Xæ\ýË¢ mH�.�sY.@. ¿Ã{² dÓ³T¢/<�+Ôá/�jáTT¹sÇ<�

            d¾<�Æ/jáTTH��/ �VA$TjîÖ|�Ü ¿£Þ²Xæ\\T ýñ<� ��|Õyû³T $XøÇ $<�«\jáÖ\T.

  (5)      �d+�³ýÙ |�PýÙ ¿Ã{² dÓ³T¢

  (6)      |�̄¿£�ýË bõ+~q yîT]{Ù �<ó�sÁ+>± n�� yîÕ<�« ¿£Þ²Xæ\ýË ��|Õyû{Ù mjT&î&�, 

            ��|Õyû{Ù mjT&î&� ¿±� yîT®H�]{ì eT]jáTT yîT®H�]{ì ¿±� NRI eT]jáTT yûTHûCÙ

            dÓ³T¢ �+|��&�TÔ�jT.

B.      uó²sÁÔá båsÁT\T/�|�y�d� uó²sÁrjáTT\T &��ÐkÍ�jT yîÕ<�«¿ÃsÁTà\qT $<ûo yîÕ<�« d�+d�Æ\ 

         <�Çs� #ûjáÖ\qTÅ£�q� NEET (UG)  ̀ 2020 ýË �rïsÁ�Ôá bõ+<�*à �+³T+~.

C.       15% d�+|�PsÁ� uó²sÁÔá<ûXø ¿Ã{² dÓ³T¢ &�y�T¦ $XøÇ$<�«\jáÖ\ ¹¿+�<� $XøÇ$<�«\jáÖ\

         ESIC eT]jáTT AFMC dÓ³T¢ &�*¢ $XøÇ$<�«\jáÖ\ (&�.jáTT), BHU & AMU,

         AIIMS, JIPMER \ dÓ³T¢ �+|�{²�¿ì MCC/DGHS  <�Çs� ¿��à*+>́ �sÁÇV¾²d�Tï+~ 

         �ÔásÁ s��w�¼ �|�uó�TÔáÇ $XøÇ $<�«\jáÖ\/d�+d��\ �jáT+�ÔáDýË >·\ ¿±ýñJ\ýË y�]y�] 

         �jáTeÖqTkÍsÁ+, y�sÁT �|�¿£{ì+ºq|�ÚÎ&�T n¿£Ø&� dÓ³¢Å£� d�+�+~+º ¿��à*+>́ 

         ÈsÁT>·TÔáT+~.

D.      NEET (UG)  ̀ 2020 |��*Ô�\qT �ÔásÁ ¹¿+�<�/s��w�¼ �|�uó�TÔáÇ d�+d��\T y�]y�] 

         �jáTeÖ\qT nqTd�]+º �|�yûXæ\ �$TÔáï+ $�jîÖÐ+#áT¿Ãe#áTÌ.

E.       ¿��à*+>́ d�eTjáT+ýË, nsÁ½Ôá d�+�+<ó� $w�jáÖ\T, d�ÇjáT+ <ó��M¿£sÁD, $$<ó� |��Ô�\T

         ( nsÁ½Ôá d�+bÍ~+ºq nuó�«sÁT�\$ ) y�]y�] �jáTeÖ\qT nqTd�]+º yîÕ<�«/<�+Ôá 

         �jáTT¹sÇ<� d¾<�Æ/jáTTH��/�VA$TjîÖ|�Ü ¿£Þ²Xæ\\ n~ó¿±sÁT\T |�]o*kÍïsÁT. �

         $w�jáT+ýË NTA @ $<ó�yîT®q u²<ó�«Ôá rd�T¿Ã<�T.

2.2      NEET (UG)  ýË NTA bÍ�Ôá

         �q�Ôá $<�« d�+d��\ýË �|�yûXæ\Å£�/|�¾ýËw¾|t\Å£� �|�yûXø |�̄¿£�\qT �sÁÇV¾²+#á{²�¿ì

          (¹¿+�<� �|�uó�TÔáÇ+ NTS qT kÍ�|¾+º+~. �q�Ôá $<�«XæK, eÖqe eqsÁT\ n_óe�~

          eT+�ÜÔáÇ XæK, y�] ýñK q+.19̀5/2014̀TS 1̀ Ôû~ 6 EýÉÕ 2018 <�Çs� NTA

                NEET (UG)  ̀ 2020 qT �sÁÇV¾²+#û n~ó¿±s���ºÌ+~. 

          �H�ýÉÕH� n|¾¢¹¿w�q¢qT rd�T¿ÃqT³, �|�yûXø |�̄¿£�qT �sÁÇV¾²+#áT³, |��*Ô�\qT �#áTÌ³, 

          �ýÙ �+&�jáÖ s�«+¿ù \qT ¹¿{²jT+#áT³ nqTq$ NTA jîÖ¿£Ø |�]$TÔáT\T. � 

          $es�\qT uó²sÁÔád�s�ØsÁTÅ£� d�+�+~ó+ºq �sÃ>·« �de\ &îÕÂs¿£¼sÁT ÈqsÁýÙÅ£� n+~+#áT³ 

         NTA uó²sÁÔá �sÃ>·« eT]jáTT Å£�³T+� d�+¹¿�eT eT+�ÜÔáÇ XæK.



2.3        �|�yûXø |�̄¿£� Ôû~ :

                 ú{Ù (jáTT.�)  ̀ 2020 |�̄¿£� Ôû~. 03. 05. 2020 (�~y�sÁ+) H�&�T 2 >·+öö\ qT+&� 

        5 >·+öö\ d�eTjáT+ýË �sÁÇV¾²+#á�&�TÔáT+~. |�̄¿�± d�eTjáT+ 3 >·+³\T �+³T+~.

                 ú{Ù (jáTT.�)  ̀ 2020 |�̄¿£� Ôû~. 03. 05. 2020 (�~y�sÁ+) H�&�T 2 >·+öö\ qT+&� 

        5 >·+öö\ d�eTjáT+ýË �sÁÇV¾²+#á�&�TÔáT+~. |�̄¿�± d�eTjáT+ 3 >·+³\T �+³T+~.

        � �w&�Ö«\TýË m³Te+{ì eÖsÁTÎ �+&�<�T. � sÃE nq>± |�̄¿£� �sÁÇV¾²+#áT sÃE C²rjáT

        �d\eÚ ~q+>± �|�¿£{ì+ºq|�Î{ì¿ì |�̄¿£� �sÁÇV¾²+#á�&�TÔáT+~.

2.4       eTTK«yîT®q yîuÙ�dÕ{Ùà :

               (m) mH�.{ì.m. �sÁÇV¾²+#û C²rjáT nsÁ½Ôá ¿£y�T �|�yûXø|�̄¿£� (jáTT.�) Å£� d�+�+~ó+ºq n~ó¿±]¿£ yîuÙ�dÕ{Ù

        ntaneet.nic.in |�̄¿£�Å£� d�+�+~ó+ºq d�eÖ#�sÁeT+Ô� � yîuÙ�dÕ{ÙýË \_ód�Tï+~. nuó�«sÁTï\T �

        yîuÙ�dÕ{Ù qT ¿±ý²�¿ì nqT>·TD+>± e#îÌ eÖsÁTÎ\ ¿=sÁÅ£� <�]ü+#�\� d�Ö#áq.

        (_)15% d�+|�PsÁ� uó²sÁÔá<ûXø dÓ³T¢, ¹¿+�BjáT d�+d��\T, $XøÇ$<ó�«\jáÖ\T eT]jáTT &�y�T¦ $XøÇ$<�«\jáÖ

        \ýË� dÓ³¢ ¿��à*+>́ d�+�+~ó+ºq d�eÖ#�sÁ+ �|Õ yîuÙ�dÕ³¢ýË \_ód�Tï+~.

jáT+._._.jáTdt. eT]jáTT _.&�.mdt. ¿ÃsÁTà\Å£�

               �sÃ>·« eT]jáTT Å£�³T+� d�+¹¿�eT eT+�ÜÔáÇ XæK www.mohfw.gov.in eT]jáTT yîÕ<�« ¿��à*+>́

        ¿£$T{ì www.mcc.nic.in

BAMS/BSMS/BUMS/BHMS  ¿ÃsÁTà\Å£� :

               �jáTTwt eT+�ÜÔáÇ XæK : www.ayush.gov.in

        (d¾)  $TÐ*q dÓ³¢Å£� d�+�+~ó+º, <�jáT#ûd¾ d�+�+~óÔá s��cÍ¼\/ d�+d��\ yîuÙ�dÕ³¢qT #áÖ&�+&�.

        (&�)  � d�eÖ#�sÁ �TýÉ{ìH� ýË �|s=Ø�q d�eÖ#�sÁ+ ¿±Å£�+&� �ÔásÁ $w�jáÖ\�|Õ Å£L&� mH�.{ì.m./

               m+.z.�V²#Y.m|�t.&��T¢ / &�.�.�V²#Y.mdt./ mH�.m+.d¾./ &�.d¾.×/jáTy�T.d¾.×./jáT+.z.m/ d¾.d¾.×.jáTy�T/

               _.z.�.d¾.d¾.�V²#Y.  y�] �sÁ�jáTyûT n+ÜeT eT]jáTT ¿£³T¼�&� �+&�*.

        (�)   ÿ¿£kÍ] |�+|¾q <�sÁU²d�Tï\qT eTsÁ\ Ü]Ð �eÇ�&�eÚ. nuó�«sÁT�\T >·eT�+#áe\d¾q $w�jáT+

               @$T³+fñ sÁTd�TeTT u²«+¿ù U²Ô� qT+&� Ôá>·Z³eTT ÿ¿£fñ sÁTd�TeTT #î*¢|�ÚÅ£� d�+�+~ó+ºq 

               sÁTEeÚ ¿±C²\<�T. � #î*¢+|�Ú sÁTd�TeTT ¿£{ì¼q³T¢>± sÁTd�TeTT n|t&ûw�H� eT]jáTT eºÌq <ó��M¿£sÁD

               |��Ôá+ �\|�sÁTkÍïjT.

        (m|�t)d�eÖ#�sÁ eTTýÉ{ìH�ýË� d�Ö#áq\T mH�.{ì.m. eT]jáTT �ÔásÁ n~ó¿±sÁT\T rd�TÅ£�Hû �sÁ�jáÖ\qT

              �{ì¼ ¿±ý²qT>·TD+>± eÖsÁe#áTÌ. ¿±�{ì¼ nuó�«sÁT�\T ÔásÁ#áT>± yîuÙ�dÕ{Ù ntaneet.nic.in qT #áÖd�Tï

                 @yîT®H� eÖsÁTÎ\T, #ûsÁTÎ\T �q� jîT&�\ >·eT�+#á>·\sÁT.

         (�)   @ nuó�«]�Â¿Õq �¿£eT d�+K« eT]jáTT �|�yûXø ¿±sÁT¦qT bõsÁbÍ³Tq mH�.{ì.m. �ºÌq|�Î{ì¿¡ nsÁ½Ôá ýñ� 

                nuó�«]�¿ì ú{Ù(jáTT.�)2020ýË Å£LsÁTÌHû nsÁ½ÔáqT mH�.{ì.m ÜsÁd�Ø]+#û n~ó¿±s��� ¿£*Ð �+³T+~.

      (�V²#Y)  ú{Ù (jáTT.�)̀2020 nuó�«]�¿ì nsÁ½Ôá |�P]ï>± Ô�Ô�Ø*¿£+ eT]jáTT m+.z.�V²#Y. Ê m|�t.&��T¢/

                my�Td¾×/mH�.m+.d¾./&�.d¾.×./mH�.{ì.m./m+.d¾.d¾./jáT+.z.m/m.m.d¾.d¾.d¾/d¾.d¾.×.jáTy�T/_.�.d¾.d¾.�V²#Y 

                �ÔásÁ �|�yûXæ\qT dÓÇ¿£]+#áT d�+d��\ jîÖ¿£Ø �jáTeÖe[¿ì nqT>·TD+>± n�� nsÁ½Ôá\T ¿£*Ðq|�ÚÎ&û 

                �+³T+~.

         



(¹¿)    $TÐ*q dÓ³¢Å£� d�+�+~ó+º, <�jáT#ûd¾ d�+�+~ó+Ôá s��cÍ¼\ / d�+d��\ yîuÙ�dÕ³¢qT #áÖ&�+&�.

(mýÙ) � d�eÖ#�sÁ �T�|{ìH�ýË �|s=Ø�q d�eÖ#�sÁ+ ¿±Å£�+&� �ÔásÁ $w�jáÖ\�|Õ Å£L&� mH�.{ì.m/

       m+.z.�V²#Y.m|�t.&��T¢ / &�.�.�V²#Y.mdt./ mH�.m+.d¾.×/ jáT+.d¾.×./ jáT+.z.m/d¾.d¾.×.jáTy�T/

       _.z.�.d¾.d¾.�V²#Y.  y�] �sÁ�jáTyûT n+ÜeT+ eT]jáTT ¿£³T¼�&� �+&�*.

2.5              #á³¼ |�]~ó (©>·ýÙ p]d¾¦¿£�H�)
                                  ú{Ù |�̄¿£� �sÁÇV�²D eT]jáTT dÓ³¢ d�sÁTÝu²³TÅ£� d�+�+~ó+#áq $y�<�\T &ó�©¢ |�]~óýË¹¿ ekÍïjT
                  B�¿ì mH�.{ì.m. ýË� &îÕÂs¿£¼sY/dÓ�jáTsY &îÕÂs¿£¼sY (n&����d¼w�H�) H�«jáT d�+�+<ó� eÇ¿ìï �|sÁT MT<� 
                  mH�.{ì.m ¹¿d�T yûjáTe#áTÌ ýñ<� mH�{ìm MT<� ¹¿d�T yûjáTe#áTÌ.

 >·eT�¿£ :  (!)  &��Ð kÍ�jT yîÕ<�«$<�« ¿ÃsÁTà\q>± yîÕ<�«/<�+Ôá/_.m.my�T.mdt/ 
                             _.jáTT.my�T.mdt./ _.�.my�T.mdt/_.�V²#Y.my�T.mdt ¿ÃsÁTà\T.
             (!!)  $$<ó� d�+d��\/s��w��|�uó�TÔ�Ç\ qT+&� eºÌq d�\V�ä\qT nqT�+<ó�+
                            XVII ýË �|³¼�&�q$.  qMqÔáÅ£� (Latest updates)  nuó�«sÁT�\T
                             ÔáÔáà+�+<ó�yîT®q yîuÙ�dÕ{Ù\qT(d�+d��\/s��w�¼ �|�uó�TÔ�Ç\) #áÖ&�\�
                             $Èã|¾ï.

n<ó�«jáT+ 3. kÍ<ó�sÁD d�eÖ#�sÁ+
3.1        kÍ<ó�sÁD d�Ö#áq\T :
                         C²rjáT nsÁ½Ôá / �|�yûXø ē¿£� ú{Ù (jáTT.�)  ̀ 2020 nqTq~ �+&�jáTH� yîT&�¿£ýÙ 
                   ¿��àýÙ #á³¼+̀1956 eT]jáTT &î+{ìdt¼à #á³¼+̀1948 y�] ��+<ó�q\ �|�¿±sÁ+ 
                   ¿±ý²qT>·TD eÖsÁTÎ\qT �{ì¼ �sÁÇV¾²+#á�&�TÔáT+~. 
             
             ¹¿e\+ ú{Ù (jáTT.�) 2̀020 |�̄¿£� �y�d¾ nsÁ½Ôá bõ+~q+Ôá eÖ�Ô�q &��̂  `
             kÍ�jT yîÕ<�« $<�« ¿ÃsÁTà\ýË �|�yûXø+ bõ+<û V�²Å£�Ø nuó�«]�¿ì �+&�<�T. &��̂  kÍ�jT
            yîÕ<�« $<�« ¿ÃsÁTà\ýË m+|¾¿£ eT]jáTT �|�yûXø+ @<îÕH� >·T]ï+|�Ú bõ+~q yîÕ<�«
            d�+d��\T &��̂  kÍ�jT yîÕ<�« $<�« ¿ÃsÁTà n+~d�Tïq� y��ýË �|�yûXø+ bõ+<�&��¿ì
            ¿±e\d¾q nsÁ½Ôá\T, nsÁ½Ôá, yîT]{Ù C²_Ô�ýË s�«+¿ù, yîT&�¿£ýÙ |�¾{ÙHîdt, eT]jáTT
            �ÔásÁ n+Xæ\T uó²sÁÔá �|�uó�TÔá«+, �jáÖ s��cÍ¼\T, $XøÇ $<�«\jáÖ\T, d�+d��\T 
            eT]jáTT yîÕ<�«/ <�+Ôá ÔáÞ²Xæ\\T sÁÖbõ+~+ºq$ |�]>·DqýË¿ì rd�T¿=+{²sÁT

            nuó�«sÁT�\T �ºÌq Ôá|�ÚÎ ýñ<� ¿£*ÎÔá d�eÖ#�sÁeTT >·\ <�sÁU²d�Tï\T ÜsÁd�Ø]+#á
            �&�Ô�jT. eT]jáTT n³Te+{ì nuó�«sÁT�\T mH�.{ì.m. y�sÁT �sÁÇV¾²+#áT |�̄¿£�\Å£�
            V�äÈsÁT ¿±Å£�+&� ��w~ó+#á�&�T<�TsÁT.

         

(×)   �ºÌq d�Ö#áq\qT/|�<�\qT/�jáTeÖ\qT/ d�Ö�Ô�\qT nsÁ�+ #ûd�T¿Ãe&�+ýË m³Te+{ì d�+~>·ÆÔá 

        �q� jîT&�\ nq>± nsÁ½Ôá� �sÁ�jT+#á&�+ / |�̄¿£� �sÁÇV�²D/nuó�«sÁT�\ ]���d¼w�H�/�ºÌq d�eÖ#�sÁ+ 

        yîÖ<�ýÉÕq$, mH�.{ì.m. y�]  jîÖ¿£Ø $esÁD n+ÜeTyîT®q~ eT]jáTT <��¿ì ¿£³T¼�&� �+&�*.

 (CÉ)    ú{Ù (jáTT.�)  ̀ 2020 �sÁÇV�²D º�r¿£]+#á�&�TÔáT+~. nuó�«sÁT�\T º�r¿£sÁD d�eTjáT+ýË Ôá\\T 

         �|ÕÂ¿Üï, eTTU²�� Â¿yîTs� Å£� n_óeTTK+>± �+#�*. y�] >·T]ï+|�Ú d�Î+w�¼+>± ¿£q|�&ûý² �+&�*. 

        |�̄¿�± d�eTjáT+ýË M&�jîÖ º�r ¿£sÁDqT nuó�«sÁT�\T ÿ|�ÚÎ¿Ãy�*.



                    ÿ¿£kÍ] |�+|¾q <�sÁU²d�Tï\qT eTsÁ\ Ü]Ð �eÇ�&�eÚ. nuó�«sÁT�\T >·eT�+#áe\d¾q
                    $w�jáT+ @$T³+fñ sÁTd�TeTT u²«+¿ù U²Ô� qT+&� Ôá>·Z³eTT ÿ¿£fñsÁTd�TeTT #î*¢+|�Ú
                    Å£� d�+�+~ó+ºq sÁTEeÚ ¿±C²\<�T. � #î*¢+|�Ú sÁTd�TeTT ¿£{ì¼q³T¢>± sÁTd�TeTT 
                    n|t&ûw�H� eT]jáTT eºÌq <ó��M¿£sÁD |��Ôá+ �\|�sÁTkÍïjT.

                    d�eÖ#�sÁ �TýÉ{ìH�ýË� d�Ö#áq\T mH�.{ì.m eT]jáTT �ÔásÁ n~ó¿±sÁT\T rd�TÅ£�Hû 
                    �sÁ�jáÖ\qT �{ì¼¿±ý²qT>·TD+>± eÖsÁe#áTÌ. ¿±�{ì¼ nuó�«sÁT�\T ÔásÁ#áT>± yîuÙ�dÕ{Ù 

                   ntaneet.nic.in qT #áÖd�Öï @yîT®H� eÖsÁTÎ\T, #ûsÁTÎ\T �q� jîT&�\ >·eT�+#á
                    >·\sÁT.
            
                    @ nuó�«]�Â¿Õq �¿£eT d�+K« eT]jáTT �|�yûXø ¿±sÁT¦qT bõsÁbÍ³Tq mH�.{ì.m. �ºÌq|�Î{ì¿ì 
                    nsÁ½Ôá ýñ� nuó�«]�¿ì ú{Ù (jáTT.�)  ̀ 2020 ýË Å£LsÁTÌHû nsÁ½Ôá mH�.{ì.m. ÜsÁd�Ø]+#û 
                    n~ó¿±s��� ¿£*Ð �+³T+~.

                    ú{Ù (jáTT.�)  ̀ 2020 ¿ì nuó�«]�¿ì nsÁ½Ôá |�P]ï>± Ô�Ô�Ø*¿£+ eT]jáTT m+.z.�V²#Y. Ê 
                    m|�t.&��T¢ /my�T.d¾.×./ mH�.m+.d¾./ &�.d¾.×./ my�T.d¾.d¾/MOA/AACCC/CCIM/BOGCCH

                           �ÔásÁ �|�yûXæ\qT dÓÇ¿£]+#áT d�+d��\ jîÖ¿£Ø �jáTeÖe[¿ì nqT>·TD+>± n�� nsÁ½Ôá\T
                    ¿£*Ðq|�ÚÎ&û �+³T+~.
             
                    �ºÌq d�Ö#áq\qT / |�<�\qT / �jáTeÖ\qT / d�Ö�Ô�\qT nsÁ�+ #û�d¿Ãe&�+ýË 
                    m³Te+{ì d�+~>·ÆÔá �q� jîT&�\ nq>± nsÁ½Ôá� �sÁ�jT+&�+ (>·T]ï+#á³+) |�̄¿£�
                    �sÁÇV�²D/ nuó�«sÁT�\ ]���d¼w�H� / �ºÌq d�eÖ#�sÁ+ yîÖ<�ýÉÕq$ mH�.{ì.m y�] jîÖ¿£Ø
                    $esÁD n+ÜeTyîT®q~. eT]jáTT <��¿ì ¿£³T¼�&� �+&�*.

                    ú{Ù (jáTT.�)̀2020 �sÁÇV�²D º�r¿£]+#á�&�TÔáT+~. nuó�«sÁT�\T º�r¿£sÁD d�eTjáT+ýË
                    Ôá\\T �|ÕÂ¿Üï eTTU²�� Â¿yîTs�Å£� n_óeTTK+>± �+#�*. y�] >·T]ï+|�Ú d�Îw�¼+>± ¿£q
                    |�&ûý² �+&�*. |�̄¿�± d�eTjáT+ýË M&�jîÖ #á�r ¿£sÁDqT nuó�«sÁT�\T ÿ|�ÚÎ¿Ãy�*.

         3.2  ú{Ù (jáTT.�.)  ̀2020 jîÖ¿£Ø $<ó�q+

$w�jáT+

uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+�V�QÞèÕºÌ¿£ �|�Xø�\T

(m+.d¾.Å£L«\T)
4 ×ºÌÛ¿±\T
¿£*Ð y��ýË
ÿ¿£{ì d�]jî®Tq~/
nÔáT«ÔáïeT ×ºÌÛ¿£+ 

eTöö 2 >·+öö\ 

qT+&�
kÍöö 5 >·+öö\
esÁÅ£�

45

90
180

180

360
720

sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+

JeXæ�d�ï+(e�¿£�

�|�Xø�\ sÁ¿£+ e«e~ó eÖsÁTØ\T

eT]jáTT È+ÔáTyîÖÔáï+

�|�Xø�\ d�+K«

      nd�+|�PsÁ� <�sÁU²d�Tï eT]jáTT <�sÁU²d�Tï\T d�Ö#áq\ yûTsÁÅ£� ýñ¿£bþjTH� 
      m³Te+{ì eTT+<�T d�eÖ#�sÁ+ ýñÅ£�+&�Hû ÜsÁd�Ø]+#á�&�Ô�jT.

      |�̄¿£� sÁTd�TeTT ÿ¿£ØkÍ] ¿£{ì¼q ÔásÁTy�Ôá m³Te+{ì |�]d¾�ÔáT\ýË Ü]Ð �eÇ `
      �&�<�T. n~ uó�$w�«ÔáTï |�̄¿£�Å£� n+<�Tu²³TýË �+#á�&�<�T. 

           



eTTK« >·eT�¿£ :
I.   �|�Ü �|�Xø� 4 eÖsÁTØ\qT ¿£*Ð �+³T+~.
II.  �|�Ü d�]jî®Tq d�Î+<�q / uÉdt¼ �|�üH� Å£� nuó�«]�¿ì 4 eÖsÁTØ\T bõ+<�TÔ�&�T.
III. �|�Ü Ôá|�ÚÎ d�Î+<�qÅ£� ÿ¿£Ø eÖsÁTØqT yîÖÔáï+ eÖsÁTØ\ qT+&� rd¾ yûkÍïsÁT.
IV. �|�Xø�Å£� d�eÖ<ó�q+ ¿Ãd�+ nuó�«]� 4 ×ºÌÛ¿±\ýË d�]jî®Tq/ uÉdt¼ ×ºÌÛ¿±�� mqT�¿Ãy�*
V.  njTÔû Èy��T\T »¿¡µ � d�y�\T #ûd¾q |¾<�|�, ÿ¿£Ø{ì ¿£+fñ mÅ£�Øe ×ºÌÛ¿±\T 
    d�]jî®Tqe� Ôû*Ôû n|�|�ÚÎ&�T 4 eÖsÁTØ\T �kÍïsÁT.

   Ôá|�ÚÎ d�eÖ<ó�H��¿ì ÿ¿£ eÖsÁTØ rd¾yûkÍïsÁT. Èy��T #î|�Î�/#áÖ&�� �|�Xø�Å£� @ eÖsÁTØ
   \T �+&�eÚ. ÿ¿£ yûÞø @ �|�Xø� njTH� @ ¿±sÁD+ #ûÔá njTH� |�{ì¼+#áT¿Ãq³T¢ �H��/
   rd¾yûd¾ <��¿ì Èy��T #î|¾ÎH�, #î|�ÎÅ£�H�� nuó�«]�¿ì 4 eÖsÁTØ\T ¿£\T|�ÚÔ�sÁT.

3.3  |�̄¿�± $<ó�q+:
    ú{Ù (jáTT.�)̀2020 nqTq~ �|qT� eT]jáTT ¿±ÐÔá+ �<ó�]Ôá |�̄¿£�, u²ýÙ bÍjT+{Ù
   �|qT�qT �|�jîÖÐ+º �|�Ôûï¿£+>±  ÔájáÖÂsÕq  $Tw�H�ÔÃ  ~<�Ý�&û  ¿±ÐÔá+�|Õ Èy��T\T
   >·T]ï+#�*.

3.4 |�̄¿£�Å£� �sÁÇV¾²+#áT d�eTjáT+ 3 >·+³\T �+³T+~.
3.5 �|�Xæ� |��Ô�\ eÖ<ó�«eT+ :
   1) nuó�«sÁT�\T �¿ì+<� �|s=Øq� 11 uó²w�\ýË @<îÕH� ÿ¿£uó²w�ýË� �|�Xæ�|��Ô��� rd�T¿Ãe#áTÌ

�+̂¢w�§ V¾²+BnkÍàMTdt uÉ+>±©>·TÈs�r¿£q�&�

eTs�̄Ä ÿ]jáÖÔá$TÞø+Ôî\T>·T �sÁÖÝ `̀̀

   2) <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ �+�|³|�ÚÎ&�T nuó�«]� C²�>·Ôáï>± |�]o*+º �|�Xø� |��Ôá+ eÖ<ó�«eÖ�� 
   mqT�¿Ãy�*. ÿ¿£kÍ] mqT�Å£�q� ÔásÁTy�Ôá m³Te+{ì |�]d¾�ÔáT\ýË eÖsÁÌ�&�<�T.

   3) �+̂¢w�§ ¿ÃsÁTÅ£�q� nuó�«sÁT�\Å£� |�̄¿£� |�Úd�ï¿£+ �+̂¢w�§<û �kÍïsÁT.
   4) V¾²+~ ¿ÃsÁTÅ£�q� nuó�«sÁT�\Å£� ~Çuó²cÍ (V¾²+~ eT]jáTT �+̂¢|��Ú) |�̄¿£� |�Úd�ï¿±��
   �kÍïsÁT.
   5) �ÔásÁ  �bÍ+rjáT  uó²cÍ  nuó�«sÁT�\Å£�  Å£L&�  ¿ÃsÁTÅ£�q� uó²cÍ eT]jáTT �+̂¢w�§ 
   (~Çuó²cÍ) |�̄¿�± |�Úd�ï¿±�� �kÍïsÁT.
   6) |�̄¿£�ýË @ �|�Xø�Â¿ÕH� ÔásÁT̈eÖýË d�+~>·�Ôá �q� m&�\ �+̂¢w�§ eÖ<ó�«eT+ýË �q�
   ns�Æ�� n+ÜeT+>± dÓÇ¿£]+#�* eT]jáTT �$w�jáT+ýË mH�.{ì.m. �sÁ�jáT+ n+ÜeT+
   7) �bÍ+rjáT uó²w�\ ×ºóÌ¿£+ � �¿ì+~ |�{ì¼¿£ �|�¿±sÁ+ \uó�«eTeÚÔáT+~.



�¿£eT
d�+K«
1.          �+̂¢w�§                         n�� |�̄¿�± ¹¿+�<�\T
2.          V¾²+B                           n�� |�̄¿�± ¹¿+�<�\T
3.          �+̂¢w�§ eT]jáTT nkÍàMTdt   nkÍà+ýË� |�̄¿�± ¹¿+�<�\T
4.          �+̂¢w�§ eT]jáTT �+>±©     |�¥ÌeT uÉ+>±ýÙ eT]jáTT �Ü|�ÚsÁ |�̄¿�± 
                                              ¹¿+�<�\T
5.          �+̂¢w�§ eT]jáTT >·TÈs�r   >·TÈs�ÔY, <�eTH� Ê &�jáTÖ«, <��<� 
                                              eT]jáTT q>·sY V�²yû©\ýË� |�̄¿�± ¹¿+�<�\T                           
6.          �+̂¢w�§ eT]jáTT ¿£q�&�       ¿£s��³¿£ ýË� |�̄¿�± ¹¿+�<�\T
7.          �+̂¢w�§ eT]jáTT eÖs�̄Ä    eTV�äs�hýË� |�̄¿�± ¹¿+�<�\T
8.          �+̂¢w�§ eT]jáTT ÿ]jáÖ    ÿ]kÍà ýË� |�̄¿�± ¹¿+�<�\T
9.          �+̂¢w�§ eT]jáTT Ôá$TÞø+    Ôá$TÞøH�&�T ýË� |�̄sÁ¿�± ¹¿+�<�\T
10.        �+̂¢w�§ eT]jáTT Ôî\T>·T     �+�<ó��|�<ûXÙ eT]jáTT Ôî\+>±D² ýË� |�̄¿�±
                                              ¹¿+�<�\T
11.        �+̂¢w�§ eT]jáTT �sÁTÝ        n�� |�̄¿�± ¹¿+�<�\T

�|�Xæ�|��Ôá+ eÖ<ó�«eT+  |�̄¿�± ¹¿+�<�\T

8).  ú{Ù (jáTT.�)̀2020 ýË nsÁ½Ôá d�+bÍ~+ºq nuó�«sÁT�\T d�+|�PsÁ� uó²sÁÔá<ûXø (nÏ\
     uó²sÁÔá) ¿Ã{² eT]jáTT �ÔásÁ s�h �|�uó�TÔáÇ/ d�+d��\ ¿Ã{²\Å£� nsÁT½\eÚÔ�sÁT. |�̄¿�±
     eÖ<ó�«eT+ ÔÃ d�+�+<ó�+ ýñÅ£�+&� �ÔásÁ nsÁ½Ô� n+Xæ\ú� |�]>·DqýË¿ì rd�TÅ£��
     nsÁT½\T>± |�]>·DìkÍïsÁT.

3.6 |�̄¿£�Å£� d¾\�dt
     yîT&�¿£ýÙ ¿��àýÙ �|�t �+&�jáÖ y�sÁT �|�¿£{ì+ºq ¿±eTH� d¾\�dtqT �<ó�sÁ+ #ûd�TÅ£��
     ÔájáÖsÁT #ûd¾q �|�Xæ� |��Ô�\T |�̄¿£�ýË �+{²jT.  � d¾\�dt www.mciindia.org

      ýËÅ£L&� \uó�«+eÚÔáT+~. nqT�+<ó�+̀1 qT $es�\ ¿Ãd�+ #áÖ&�+&�.

3.7 ú{Ù (jáTT.�)  ̀2020 |�̄¿�± ¹¿+�<�\T / q>·s�\T : 
     1) nqT�+<ó�+  ̀ 2 ýË ú{Ù(jáTT.�)  ̀ 2020qT �sÁÇ+V¾²+#áT q>·s�\T, y�{ì q>·sÁ 
        ¿Ã&�¢ C²_Ô� �eÇ�&�+~.
     2)�H� ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï |��Ô��� q+�|³|�ÚÎ&�T nuó�«sÁT�\T 4 nqTÅ£L\yîT®q q>·s�\ ¿Ã&�¢qT
        y�]¿ì �w�¼yîT®q y�{ì� �bÍ<ó�q� �¿£eT+ýË >·T]ï+#�*.
     3)y�] kå¿£s�«sÁ�+ y�] d�Ç+Ôá q>·s�\qT m+|¾¿£ #ûd�T¿Ãe#áTÌ. ýñ<� y�] s�h+ýË�
        �ÔásÁ d�MT|� q>·s�\qT m+|¾¿£ #ûd�T¿Ãe#áTÌ. n+Ôû¿±�, d�T<�ÖsÁ �bÍ+Ô�\ýË�, 
        �ÔásÁ s��cÍ¼\ q>·s�\qT m+|¾¿£ #ûd�T¿ÃÅ£L&�sÁT. y�]¿ì �ÔásÁ q>·s�\qT m+|¾¿£ 
        #ûd�TÅ£�q�+<�Te\q @<îÕH� nkå¿£sÁ«+ ¿£*ÐH� <��¿ì mH�.{ì.m. u²<�«Ôá eV¾²+#á<�T.
     4)ÿ¿£yûÞø nuó�«sÁT�\ d�+K«, � �|�Ôû«¿£ q>·s��¿ì, ÿ¿£ ¿£úd� d�+K« ¿£H�� ÔáÅ£�Øe>± �q� 
        jîT&�\ mH�.{ì.m. Å£� � q>·s��¿ì @ ¹¿+�<��� @s�Î³T #ûjáTÅ£�+&� �+&û n~ó¿±sÁ+
        ¿£*>± �+³T+~.
     5)ÿ¿£yûÞø  ÿ¿£ q>·s��� ÿ¿£ �bÍ+rjáT uó²cÍ ¹¿+�<�+>± (�+̂¢w�§, V¾²+B, ¿±Å£�+&� 
        �ÔásÁyîT®q$) nuó�«sÁT�\T m+|¾¿£ #ûd�TÅ£�+fñ n¿£Ø&� ¿£úd� d�+K« ¿£H�� ÔáÅ£�Øe>± �q�
        jîT&�\ � nuó�«sÁT�\Å£�, y�sÁT m+|¾¿£ #ûd�T¿Ã¿£bþjTH�, �ÔásÁ q>·s��¿ì ¹¿{²jT+#û
        n~ó¿±sÁ+ mH�.{ì.m. ¿£*Ð �+³T+~.



6) nuó�«sÁT�\T ¿ÃsÁTÅ£�q� q>·s�\ýËHû y�]¿ì ¹¿{²jT+#á&��¿ì n�� �|�jáTÔ��\T #ûjáT�&�Ô�jT.
    njTÔû mH�.{ì.m. Å£� nuó�«sÁT�\qT y�sÁT m+|¾¿£ #ûd�T¿=� �ÔásÁ q>·s��¿ì ¹¿{²jT+#û n~ó̀
    ¿±sÁ+ ¿£*>± �+³T+~.
7) ¿£+|�P«³sY <�Çs� nuó�«sÁT�\Å£� |�̄¿�± ¹¿+�<�\T ¹¿{²jT#á�&�Ô�jT. n¿£Ø&� eÖqe CË¿£«+ 
    �+&�<�T.
>·eT�¿£ :̀ |�̄¿£� ¹¿+�<�\qT ¹¿{²jT#û d�eTjáT+ýË mH�{ìm nuó�«sÁT�\Å£� |¾.&��T¢«.&� nuó�«sÁT�\ÔÃ
          d�V�ä n�� $<ó�\ kå¿£sÁ«+, kå\uó�«+ �q� ¹¿+�<�\qT ¹¿{²jT+#á&�q¿ì n�� �|�jáTÔ��\T
          #ûd�Tï+~.
n<ó�«jáTeTT 4  
nsÁ½Ôá (m©��*{ì) eT]jáTT nsÁ½Ôá (¿±Ç*|�¾¹¿w�H�)
        4.1)   ú{Ù (jáTT.�)  ̀2020 |�̄¿£� Å£� V�äÈsÁT ¿±e&��¿ì nsÁ½Ôá
                      d�+�+~óÔá ��+<ó�q\ �|�¿±sÁ+ ú{Ù (jáTT.�) 2̀020 V�äÈsÁT ¿±e&��¿ì nsÁ½Ôá � �¿ì+~
                      $<ó�+>± �+³T+~.
            i)  yîÕ<�« &��̂  ¿ÃsÁTà\ yîTT<�{ì d�+eÔáàsÁ+ ýË #û¹s nuó�«sÁT�\T �|�yûXø d�eTjáT+ýË 17 d�+öö\
          ejáTd�Tà $T+º �+&�*. ýñ<� � d�+ööýË &��d+�sY 31e Ôû~ esÁÅ£� |�P]ï #ûd�T¿Ãy�*

     ii)   >·]w�÷ ejîÖ|�]$TÜ ú{Ù (jáTT.�) |�̄¿£� s��d sÃEÅ£� 25 d�+öö\T>± �+³T+~.
          mdt.d¾/mdt.{ì/z._.d¾  ̀ mH�.d¾.mýÙ ¹¿³Ð] eT]jáTT |¾.&��T¢.&�. nuó�«sÁT�\Å£� 5 d�+öö\ 
          d�&�*+|�Ú �+³T+~.

>·eT�¿£ : �>±&�T«jûT{Ù yîT&�¿£ýÙ m&�T«¹¿w�H� (�.my�T.�) 1997 ��+<ó�qýË 22̀01̀2018 Ôû~
           H�{ì d�esÁD (25 d�+öö\ >·]w�÷ |�]$TÜ $w�jáT+ýË) qT &ó�*¢ �VÕ²¿ÃsÁT¼ ýË d�y�\T
           #ûjáT³+ e\q (WP q+.1813/2018) eºÌq 11.05.2018 rsÁTÎqT eT°ß d�T�|Ó+
           ¿ÃsÁT¼ýË mdt.mýÙ.|¾(d¾) q+.14320/2018 <�Çs� d�y�\T #ûd¾H�sÁT. �+<�TÅ£� >±qT
           ÿ¿£ eT<ó�«+ÔásÁ �¹sÆXøq+ (Ôû~ 29.11.2018) yî\Te&�+~ (25 d�+öö\T eT]jáTT 25
           d�+öö\ �|Õ ejáTd�T, ¿£\y�sÁT V�äÈsÁT Ô�Ô�Ø*¿£+>± ¿±e#áTÌq�.) ¿±� n+ÜeTrsÁTÎ
           yî\Te&û+Ôá esÁÅ£� Ô�Ô�Ø*¿£+>± ¿��à*+>́ Å£L&� V�äÈsÁT¿±e#áTÌq� d�Öº+º+~.
           (Ôû~ 29.04.2019). n+<�T¿£� 25 d�+öö\ �|Õ�&�q ejáTd�Tà ¿£\ y�sÁT V�äÈsÁT ¿±e{²̀
           �¿ì eÖsÁZeTT d�T>·eTeTT #ûd¾ d�T�|Ó+¿ÃsÁT¼ �|+&�+>́ |¾{ìw�H� Å£� ¿£³T¼�&� �+&�\�
           �¹sÝ¥+º+~.

   iii)   &��̂  yîÕ<�« ¿ÃsÁTà\qT #ûjáÖ\qTÅ£�Hû uó²sÁÔá<ûXø båsÁT\T/�|�y�d� uó²sÁrjáTT\T e<ûo yîÕ<�«
        <�+Ôá d�+d��\ýË ¿ÃsÁTà n<ó�«jáTq+ #ûjáT&��¿ì Å£L&� ú{Ù(jáTT.�) nsÁ½Ôá ¿£*Ð �+&�*
        
   4.2 s��w�¼/&�y�T¦ $XøÇ$<�«\jáÖ\T/ ¹¿+�<�$XøÇ$<�«\jáÖ\T/�.mdt.×.d¾. eT]jáTT m.m|�t.m+.d¾.
        eT]jáTT &ó�©¢ $XøÇ$<�«\jáT+ (&�.$), �.�V²#Y.jáTT Ê  m.m+.jáTT / �d+�³ýÙ |�P{Ù ¿Ã{²
        m.×.×.m+.mdt., �|teTsY, y�] �Bóq+ýË �q� dÓ³¢Å£� nsÁ½Ôá:
    i)  uó²sÁÔá <ûXø båsÁT\T, �|�y�d� uó²sÁrjáTT\T (mH�.�sY.×.\T), uó²sÁÔá <ûXæ�¿ì #î+~q 
        $<ûojáTT\T(ÿ.d¾.×.), uó²sÁÔá<ûXø eTÖý²\T ¿£*Ðqy�sÁT(|¾.×.z.) eT]jáTT $<ûojáTT\T
       MsÁ+<�sÁT Å£L&� yîÕ<�«/<�+Ôá/�jáTT¹sÇ<�/d¾<�Æ/jáTTH��/�VA$TjîÖ|�Ü ¿£Þ²Xæ\ýË �|�yûXæ�¿ì

kÍ<ó�sÁD (jáTT.�sY)/kÍ<ó�sÁD̀�.&��T¢.mdt
nuó�«sÁT�\Å£�

31̀12̀2003 H�&�T

¿±� n+ÔáÅ£� eTT+<�T ¿±� |�Ú{ì¼ �+&�*mdt.d¾/mdt.{ì/z._.d¾  ̀ mH�.d¾.mýÙ/|¾.&��T¢.&�.
¹¿³Ð] \Å£�



   nsÁT½\T. nsTTÔû �jáÖ s��w�¼ �|�uó�TÔ�Ç\T, d�+d��\T eT]jáTT uó²sÁÔá �|�uó�TÔáÇ+ y�] 
   ��+<ó�q\Å£�, ¿£³T¼u²³¢Å£� d�+<�s�ÒÛ�¿ì Ôá>·Z³T¢ �+&�*.

ii) $<ûojáTT\T �jáÖ yîÕ<�«/<�+Ôá/�jáTT¹sÇ<�/d¾<�Æ/jáTTH��/�VA$TjîÖ|�Ü ¿£Þ²Xæ\ s��w�¼+
    qT+&� y�] nsÁ½ÔáqT �s�Ý]+#á>·\sÁT.

iii) ×.mH�.× eT]jáTT m××my�Tmdt d�+�+<ó�Ôá &��̂  kÍ�sTT yîÕ<�«¿ÃsÁTà\ýË �|�yûXæ�¿ì Å£L&�
     ú{Ù(jáTT.�) nsÁ½Ôá ��+<ó�q\T e]ïkÍïsTT.

4.3  15% d�+|�PsÁ� uó²sÁÔá <ûXø ¿Ã{² dÓ³¢ $w�jáT+ýË nsÁ½Ôá :

     m)   uó²sÁrjáTT\T, �|�y�d� uó²sÁrjáTT\T (mH�.�sY.×.mdt) uó²sÁÔá<ûXæ�¿ì #î+~q $<ûò
         jáTT\T (z.d¾.×), uó²sÁÔá<ûXø eTÖý²\T ¿£*Ðqy�sÁT (|¾.d¾.×) eT]jáTT $<ûojáTT\T
         15% d�+|�PsÁ� uó²sÁÔá<ûXø ¿Ã{²dÓ³¢ >·T]+º nsÁ½Ôá ¿£*Ð �+{²sÁT.

   _)  ÈeTT� Ê ¿±o�sY ¹¿+�<�bÍ*Ôá �bÍ+Ôá+ eT]jáTT \&�¿ù ¹¿+�<� bÍ*Ôá �bÍ+Ôá+. $<�«sÁT�\T
        

  i)   ¹¿+�<� bÍ*Ôá �bÍ+Ô�\sTTq ÈeTT� Ê ¿±o�sY eT]jáTT \&�¿ù Å£� #î+~q $<�«sÁT�\T 
       15% d�+|�PsÁ� uó²sÁÔá <ûXø ¿Ã{²Å£� nsÁT½\T ¿±sÁT. m+<�T¿£+fñ ÈeTT� Ê ¿±o�sY ¹¿+�<�
        bÍ*Ôá �bÍ+Ôá+ eT]jáTT \&�¿ù ¹¿+�<� bÍ*Ôá �bÍ+Ô�\T y�{ì �$s�ÒÛe+ qT+&� nÏ\
        uó²sÁÔá |�<̧�¿±\ qT+&� �jáT{ �+&�{²�¿ì ¿ÃsÁTÅ£�H��sTT. ÿ¿£yûÞø nsÁ½ÔáqT ¿£*Ð
        �q�³¢sTTÔû y�sÁT �H�ýÉÕH� dÓÇjáT <ó��M¿£sÁDqT |�+�q|�ÚÎ&�T, <�q+Ôá³ n<û ÈqsÁýÙ
        (¿£�|�+º), eT]jáTT �|¾+{Ù (eTT�<�D) nsTT <ó��M¿£sÁD |��Ôá+ýË ¿£*|¾ qyîÖ<�T
        #ûjáT�&� �+³T+~.  <��Hû ¿��à*+>́ d�eTjáT+ýË nuó�«sÁT�\T #áÖ|¾+#�*à �+³T+~
        <��Hû ¿��à*+>́ d�eTjáT+ýË nuó�«sÁT�\T #áÖ|¾+#�*à �+³T+~. dÓÇjáT <ó��M¿£sÁD
        |��Ôá+ nqT�+<ó�+ (3) ýË meÇ�&�+~.

  ii)   (d�+|�PsÁ�+>± uó²sÁÔá <ûXø ¿Ã{²Å£� d�+�+~ó+ºq ¹¿+�<�bÍ*Ô�ýÉÕq ÈeTT� Ê ¿±o�sY
        eT]jáTT \&�¿ù $<ó�«sÁT�\ $w�jáT+ýË, yîTT<�{ì qT+º ýñ¿£bþsTTH� �|�ÚÎ&�T �
        ¿Ã{² dÓ³¢ýË bÍý¤Zq{²�¿ì ÈeTT� Ê ¿±o�sY |�]�w�H� ¿Ã]+~ (CÉ Ê Â¿  ̄ �sÁZHîÕCñw�H�
        @¿ù¼, 2019 Ôás�ÇÔá). � $w�jáT+ýË ÔáT~ �sÁ�jáT+, �+¿± ¹¿+�<�bÍ*Ôá �bÍ+Ôá |�]̀
        bÍ\q, rd�T¿Ãe\d¾ �q�~. ¿±� \&�¿ù d�+�+~ó+ºq ¹¿+�<� bÍ*Ôá �bÍ+Ô��¿ì yîÕ<�«
        ¿£Þ²Xæ\ýñq+<�Tq ÔáÐq d�eTjáT+ýË � ¿Ã{² dÓ³¢ýË bÍý¤ZHû $w�jáT+ ÔáÐq 
        d�eTjáT+ýË Ôî\T|��&�TÔáT+~.

iii)       nuó�«]�#û �eÇ�&�q dÓÇjáT <ó��M¿£sÁD |��Ô��� ¿��à*+>́ d�eTjáT+ýË |�]o*kÍïsÁT. @
        d�eTjáT+ýËHîÕH� d�ÇjáT+ <ó��M¿£sÁD |��Ôá+ Ôá|�Î� Ôû*q³¢sTTÔû, � nuó�«]� jîTT¿£Ø
        nuó�«]ïÔáÇeTT/ �|�yûXø+ sÁ<�TÝ #ûd¾ y�] MT<� �¿ì$TqýÙ �bþd¾&�+>́à yîÖ<�\T �|³¼�&�TqT.

iv)     ¹¿+�<�bÍ*Ôá �bÍ+Ô�\sTTq ÈeTT� Ê ¿£o�sY eT]jáTT \&�¿ù qT+&� nuó�«sÁT�\T, ú{Ù
      (jáTT.�) 2020 �y�d¾ ��|Õyû{Ù yîÕ<�«/<�+Ôáá/�jáTT¹sÇ<�/d¾<�Æ/jáTTH��/�VA$TjîÖ|�Ü
      ¿£Þ²Xæ\\T ýñ<� @<îÕH� ��|Õyû³T/&�y�T¦ $XøÇ$<�«\jáT+ eT]jáTT |�<�Ü <�Þ²\ yîÕ<�«
      ¿£Þ²Xæ\ (m.m|�t.m+.d¾) m.×.×.my�T.mdt. È|�eTsY, \ýË �jáÖ d�+d��\ nsÁ½Ôá ��+<ó�q
      \Å£� nqT>·TD+>± �|�yûXø+ bõ+<�e#áTÌ. 

  



4.4 nsÁ½Ôá\T  eT]jáTT nsÁ½Ô� |�̄¿£� ¿Ã&�\T
           ú{Ù (jáTT.�)̀ 2020 ¿ì nsÁ½Ôá bõ+<û $<�«sÁT�\T �¿ì+~ |�{ì¼¿£ýË� nsÁ½Ô� |�̄¿£� n+Xæ\qT 
      |�]o*+#�*.
      
 ¿Ã&�̀01:  ÿ¿£ nuó�«]� nsÁ½Ô� |�̄¿£� nsTTq 12 e ÔásÁ>·Ü 2020 ýË V�äÈsÁeÚÔáTq�³¢sTTÔû,
             |��*Ô�\T �+¿± s�e\d¾�+fñ Å£L&� ú{Ù |�̄¿£�Å£� <�sÁU²d�Tï #ûd¾ V�äÈsÁT ¿±e#áTÌ.
             nsTTÔû nÔá&�T/�yûT &��̂  kÍ�sTT yîÕ<�« $<�« ¿ÃsÁTà\ýË �|�yûXæ�¿ì � nsÁ½Ôá |�̄¿£�ýË
             �rïsÁ�Ôá bþ+<�¿£bþÔû (ÔáÐq+Ôá �rïsÁ�Ô� XæÔá+ eÖsÁTØ\T yîTT<�{ì $&�Ôá ¿��à*+>́
             d�eTjáÖ�¿ì s�¿£bþÔû) nsÁT½\T ¿±C²\sÁT.
             �+̂¢w�§, uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+, sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, Je Xæ�d�ï+\T �|�<ó�q d�uÉ̈Å£�¼\T >± >·\
             $<�«sÁT�\T nsÁ½Ôá |�̄¿£�Å£� V�äÈsÁsTTq y�Þø�ß >±� neÚÔáTq� y�Þø�ß >±� ÔáÐqXæÔá+
             Ôî#áTÌ¿Ãe³+ >±�  �rïsÁ�Ôá >±� bõ+~�+fñ bþ{¡ |�̄¿£�Å£� V�äÈsÁT ¿±e#áTÌ.
             ¿±¿£bþÔû ned�sÁyîT®q d�uÉ̈Å£�¼\ýË bÍd�sTTq³T¢ �sÁÖ|�D |��Ôá+ d�eT]Î�dïHû nsÁ½Ôá 
             bõ+<�TÔ�sÁT.

   ýñ<�

 ¿Ã&�̀02:  10G2 �VÕ²jáTsY/ dÓ�jáTsY �d¿£+&�̄ |�̄¿£�Å£� d�eÖqyîT®q 12 d�+öö\ $<�«uó²«d�+
            nq>± �VÕ²jáTsY/ dÓ�jáTsY �d¿£+&�̄ |�̄¿£� ýñ<� �+&�jáTH� d�ÖØýÙ d�]¼|�¾¹¿{Ù(×.mdt.d¾)
            ºe] 2 d�+öö\T uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+, sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, Je Xæ�d�ï+/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+
            (B�ýË �|�jîÖ>±Ôá�¿£ |�̄¿£�\Å£� d�+�+~ó+ºq$ �+{²sTT) eT]jáTT >·DìÔá Xæ�d�ï+ 
            ýñ<� @<îÕH� �ÔásÁ m+|¾¿£ #ûd�TÅ£�q� d�uÉ̈Å£�¼ �+̂¢w�§ ÔÃ ¿£*|¾ �q�$ mH�.d¾.�.�sY.{ì.
            y�sÁT d�Öº+ºq$, ¿=Ôáï>± �|�yûXø�|{ì¼q 10G2G3 $<ó�q+ Hûw�qýÙ ¿£$T{ì �H� 
            mE«¹¿w�H� y�sÁT d¾b�ÍsÁTà #ûd¾q, yîT<�ýÉÕq$.

            10G2 kÍsÁÇ�Ü¿£ $<�« ýñ<� ��|Õyû³T $<�« nuó�«¥+º �rïsÁT�ýÉÕq $<�«sÁT�\T ú{Ù |�̄¿£�
             Å£� nsÁT½\T ¿±sÁT eT]jáTT Je Xæ�d�ï+/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+ n<�q|�Ú d�uÉ̈Å£�¼ >± 10G2
            #á~$q y�sÁT Å£L&� nsÁT½\T ¿±sÁT.

             JeXæ�d�ï+ n<�q|�Ú d�uÉ̈Å£�¼>± >·\ 10G2 kÍ�sTTýË �rïsÁT�ýÉÕq $<�«sÁT�\T my�T._._.mdt.
             |�̄¿£�Å£� Å£L&� nsÁT½\eÚÔ�sÁT ( �VÕ²¿ÃsÁT¼ �sÁ¦sY q+.2341/̀W/DHC/WRIT/D-1/2019

                   Dt.24-09-2019, |¾{ìw�H�(d¾) q+.6773/2019 �|�¿±sÁ+). @<îÕH� $<�«d�+d�� ÿ¿£ ¿ÃsÁTà
             qT (uó²sÁÔá <ûXø+ ýË ¿±� $<ûXø+ ýË ¿±� #á~$q ¿ÃsÁTà $XøjáT+ýË) 12e ÔásÁ>·Ü
             ¿ì d�]d�eÖqyîT®q<��, � d�+�+~óÔá $XøÇ$<�«\jáT+/d�+d�� qT+&� rd�T¿=� n+<�
             #ûjáÖ*à �+³T+~.

>·eT�¿£ :        Proviso n� �{²*¿ùà ýË �q� |�<��� &�*¢ �VÕ²¿ÃsÁT¼, n\V�äu²<�  �VÕ²¿ÃsÁT¼, \¿Ã� uÉ+#Y
              eT]jáTT È�ýÙ|�PsY ýË� eT<�«�|�<ûXÙ  �VÕ²¿ÃsÁT¼, \ýË d�y�\T #ûXæsÁT. ��+<ó�q\ýË�
              n+Xæ\T � ¿ÃsÁTà\T #ûd¾q nuó�«sÁT�\ (nq>± >·T]ï+|�Ú bõ+~q kÍsÁÇ�Ü¿£ bÍsÄÁXæ\
              uËsÁT¦ nuó�«sÁT�\T eT]jáTT Je Xæ�d�ï+/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+ n<�q|�Ú d�uÉ̈Å£�¼ >± 
              #á~$q $<�«sÁT�\T) qT �|�¿£{ì+º+~/�VÕ²¿ÃsÁT¼\ýË ¿={ì¼yûjáT�&�q~. yîT&�¿£ýÙ
              ¿��àýÙ �|�t �+&�jáÖ d�T�|�Ó+ ¿=sÁT¼ýË �dÎw�ýÙ ©y� |¾{ìw�H� yûjáT{²�¿ì �bÍ<�q«Ôá
              �ºÌ+~. �|Õ �VÕ²¿ÃsÁT¼\ýË nuó�«sÁ�q\T d�eT]Î+º+~. ¿±�{ì¼ ú{Ù(jáTT.�)̀2020
              �|Õq �|s=Øq� nuó�«sÁT�\ nuó�«]�ÔáÇ+ nq>± 10G2 $<�« Hîw�qýÙ ��à¼³Ö«{Ù �|�t z�|H�
              d�ÖØ*+>́ ýñ<� s�h kÍsÁÇ�Ü¿£ $<�« d�+d��\T ýñ<� >·T]ï+|�Ú bõ+~q s�h uËsÁT¦\

 



•              ��|Õyû³T nuó�«sÁT�\T ýñ<� 
                    y�sÁT ú{Ù(jáTT.�)̀2020 |�̄¿£� Å£� V�²ÈsÁT ¿±e{²q¿ì nqTeTÜ+#á�&�Ô�sÁT.
                   nsTTÔû M] $w�jáT+ýË �jáÖ ¿ÃsÁT¼\ýË� �|�Ôû«¿£ �d\eÚ |¾{ìw�H�/n|ÓÎýÙ jîTT¿£Ø
                   n+ÜeT rsÁTÎ\qT �{ì¼ �+³T+~.

ýñ<�

    ¿Ã&�̀03:      �+³sYMT&�jáT{Ù/ �|¾ &��Ð |�̄¿£� m<îÕH� uó²sÁrjáT $XøÇ$<�«\jáT+/uËsÁT¦ ýñ<�
                    �ÔásÁ >·T]ï+|�Ú bõ+~q |�̄¿�± d�+d��\ <�Çs� uË~ó+#á�&û uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+, 
                    sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, Je Xæ�d�ï+/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+ ( � $w�jáÖ\ýË �|�jîÖ>±
                    Ôá�¿£ |�̄¿£�\T Å£L&� �+{²sTT) eT]jáTT �+̂¢w�§ Å£L&� Ôá|�Î�d�] $w�jáT+>±
                    �+³T+~. 

ýñ<�

    ¿Ã&�̀04:       |�PsÁÇ e�Üï $<�«ýñB �|¾ �bõ�|�w�qýÙ/ |�PsÁÇ yîÕ<�« ýñ<� �|¾ yîT&�¿£ýÙ |�̄¿£�ýË 
                     uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+, sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, Je Xæ�d�ï+/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+ eT]jáTT
                    �+̂¢w�§ ¿£*Ð �+&� �VÕ²jáTsY �d+¿£+&�̄ |�̄¿£� ýñ<� �|¾ jáTT�e]à{ì |�̄¿£� ýñ<�
                    ÔáÔáàeÖqyîT®q |�̄¿£� �rïsÁ�Ôá bõ+~q ÔásÁTy�Ôá #ûd¾qy�sÁT. �|¾ �bõ�|�w�qýÙ/ �|¾ 
                    yîT&�¿£ýÙ |�̄¿£�\ýË �bÍ¿ì¼¿£ýÙ |�̄¿£�\T �+&� �+̂¢w�§ d�uÉ̈Å£�¼ Å£L&� Ôá|�Î�d�]>±
                    �+&�*. 
ýñ<�

    ¿Ã&�̀05:       3 d�+öö\ &��̂  ¿ÃsÁTà >·T]ï+|�Ú bõ+~q $XøÇ $<�«\jáT+ýË, yîTT<�{ì d�+öö
                     uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+, sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, Je Xæ�d�ï+/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+ � $w�jáÖ\
                     ýË� �bÍ¿ì¼¿£ýÙ |�̄¿£�\ÔÃ Å£L&�q~ ( ÿ¿£yûÞø n~ $XøÇ$<�«\jáT �sÁÇV¾²+#û 
                     |�̄¿£� nsTTÔûHû) eT]jáTT nuó�«]� <�� ¿£+fñ eTT+<�T �y�d¾q nsÁ½Ôá |�̄¿£�ýË
                     uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+, sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, Je Xæ�d�ï+/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+ eT]jáTT 
                     �+̂¢w�§ ¿£*Ð eTTK«yîT®q ¿ÃsÁTà kÍ�sTTýË �+&�*. 
ýñ<�
    
    ¿Ã&�̀06:       uó²sÁrjáT $XøÇ$<�«\jáT+ jîTT¿£Ø _.mdtd¾. &��Ð |�̄¿£� ÿ¿£yûÞø nÔáqT/�yîT
                     � _.mdtd¾. |�̄¿£�ýË Âs+&�T $w�jáÖ\Å£� ÔáÅ£�Øe ¿±Å£�+&� uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+, 
                     sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, Je Xæ�d�ï+(e�¿£�Xæ�d�ï+, È+ÔáTXæ�d�ï+)/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+
                     eT]jáTT nÔáqT/�yîT n+ÔáÅ£� eTT+<�T �rïsÁT�ýÉÕq/nsÁ½Ôá bõ+~q |�̄¿£�ýË
                     uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+, sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, Je Xæ�d�ï+ eT]jáTT �+̂¢w�§ ¿£*Ð �+&�*.

ýñ<�

    ¿Ã&�̀07:       @ �ÔásÁ |�̄¿£� nsTTH� kÍ�sTT eT]jáTT |�]~ó (ºe] Âs+&�T d�+öö\T 10G2
                    ýË n<ó�«jáTq+ uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+, sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, Je Xæ�d�ï+/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+
                    � $w�jáÖ\ýË �bÍ¿ì¼¿£ýÙ |�̄¿£�\ÔÃ Å£L&� �q�~) �+³sY MT&�jáT{Ù �dÕH�à |�̄¿£�
                    (@<îÕH� uó²sÁrjáT $XøÇ$<�«\jáT+/ uËsÁT¦ \Å£� d�+�+~+ºq). uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+
                    sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, Je Xæ�d�ï+/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+ eT]jáTT� $w�jáÖ\ýË 
                    �bÍ¿ì¼¿£ýÙ |�̄¿£�\T �+&� �+̂¢w�§ Å£L&� ¿£*Ð �q�~) ÔÃ d�eÖq kÍ�sTTýË �+&�
                     �+&�*.

Je Xæ�d�ï+/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+ n<�q|�Ú d�uÉ̈Å£�¼ >± >·\



ú{Ù(jáTT.�)̀2020 nsÁ½Ôá bõ+<�{²�¿ì nuó�«]� 
Xæ�d�ï+/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+ eT]jáTT �+̂¢w�§\ýË �rïsÁ�Ôá kÍ~ó+º ¿£úd�+ 50% 
eÖsÁTØ\T bõ+~ �+&�* (nsÁ½Ôá bõ+~q |�̄¿£�ýË). �>±&�«jîT{Ù yîT&�¿£ýÙ m&�T«¹¿w�H�
Âs>·T«ýñw�H�, 1997 eT]jáTT 2018 ýË d�esÁD\ÔÃ Å£L&�q <��ýË Âs>·T«ýñw�H� 4 ýË�
¿±¢d�T (2) �+&�jáTH� yîT&�d¾H� �d+�³ýÙ ¿��àýÙ �w&�T«ýÙ 1,2 Ê 3 ýË� Âs>·T«ýÉw�H� 2
(�+&�jáTH� yîT&�d¾H� ýË� ¿£úd� kÍ¼+&�sY¦\T),1986 (2018ýË d�e]+ºq <�� d�uÙ 
Âs>·T«ýÉw�H� (I)  (Âs>·T«ýñw�H�̀4̀�VA$TjîÖ|�Ǜ&��Ð ¿ÃsÁTà))  �|�¿±sÁ+ ). n+Ôû ¿±Å£�&�
&��̂  kÍ�sTT yîÕ<�« $<�« ¿ÃsÁTà\ýË �|�yûXæ�¿ì ú{Ù(jáTT.�)̀2020 ýË� yîT]{Ù C²_Ô�ýË
ÿ¿£ kÍ�H��� bõ+~ �+&�*.

�w&�T«ýÙ Å£�ý²\T, �w&�T«\T C²ÔáT\T ýñ<� �ÔásÁ yîqT¿£ �&�q ÔásÁ>·ÔáT\Å£� d�+�+~+ºq
nuó�«sÁT�\T uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+, sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, Je Xæ�d�ï+/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+ nsÁ½Ôá bõ+~q
|�̄¿£�ýË ¿£úd�+ 40% eÖsÁTØ\T bõ+~ �+&�*. (]È¹sÇw�H� ýñ�/ÈqsÁýÙ̀ �.&��T¢.mdt.
nuó�«sÁT�\Å£� 50%). |¾.&��T¢.&�. nuó�«sÁT�\ $w�jáT+ýË mH�.my�T.d¾., d¾d¾×my�T eT]jáTT
_.ÿ.�.d¾.d¾.�V²#Y. �¹sÝXø¿±\ �|�¿±sÁ+ nsÁ½Ôá |�̄¿£�ýË uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+, sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, 
Je Xæ�d�ï+(e�¿£�Xæ�d�ï+ eT]jáTT È+ÔáTXæ�d�ï+)/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+  yîÖÔáï+ MT<� 50%
Å£� �<�T\T>± 45% ¿£úd� eÖsÁTØ\T �+{²sTT.

$<ûXæ\ýË $<�«quó�«w¾+ºq $<�«sÁT�\T  uó²sÁÔá<ûXø+ýË� yîÕ<�«¿£Þ²Xæ\ýË �|�yûXø+ ¿Ã¹s
y�sÁT 12e ÔásÁ>·Ü ýË uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+, sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, Je Xæ�d�ï+/Je kÍ+¹¿Ü¿£ Xæ�d�ï+ 
eT]jáTT �+̂¢w�§ n��{ìýË yîÖÔáï+ MT<� 50% eÖsÁTØ\T bõ+~ �+&�*. y�] nsÁ½ÔáqT
uó²sÁrjáT $XøÇ$<�«\jáT d�+|��T+ (@.×.jáTT) yîT&�¿£ýÙ ¿��àýÙ �|�t �+&�jáÖ eT]jáTT
�|�Ôû«¿£ $XøÇ$<�«\jáT+ y�] ��+<ó�q\ �|�¿±sÁ+ �q�yÃ ýñ<Ã �sÁ�sTTd�Tï+~.

jáT+._._.jáTdt. ¿ÃsÁTàýË� �|�yûXæ�¿ì Å£L&� d�+�+~óÔá ×.mH�.×. \Å£� � ¿£úd� nsÁ½Ôá
eÖsÁTÎ\T e]ïkÍïsTT.

>·eT�¿£:    �|Õq Ôî*|¾q nsÁ½Ôá ¿±Å£�+&� (¿£úd� eÖsÁTØ\), n�� s�h/d�+d��\T y�{ì
�Â¿Õ{¡]jáÖ nqTd�]+#áe#áTÌ

@ nuó�«]� ×q �¹sÝ¥+ºq nsÁ½Ôá\T ýñ¿£bþÔû (¿Ã&�\T 01  ̀ 07 �|�¿±sÁ+) Ôáq $es�\��
nsÁ½ÔáqT �sÁT|¾+#áT¿Ãe&��¿ì d�eT]Î+#�*

>·eT�¿£:        �|¾ yîT&�¿£ýÙ ¿ÃsÁTàqT yîÕ<�« ¿£Þ²Xæ\ýË ýñ<� �dÕH�à ¿£Þ²Xæ\ýË �sÁÇV¾²kÍïsÁT.

              >·DìÔá Xæ�d�ï+ýË bõ+~q eÖsÁTØ\qT &��ÐkÍ�sTT yîÕ<�« $<�« ¿ÃsÁTà\ýË �|�yû
              Xæ�¿ì nsÁ½Ôá>± |�]>·Dì+#ásÁT.

              $<û¥/ n+Ôás�̈rjáT uËsÁT¦qT+&� n<ó�«jáTq+ #ûd¾q nuó�«sÁT�\T nsÁ½Ôá |�̄¿£�
              ¿Ã&� 07 ýË �ºÌq $<ó�+>± kÍ�sTT ýñ<� |�]~óýË �q�<Ã ýñ<Ã |�]o*+#áT
              ¿Ã>·\sÁT.

uó�Ü¿£ Xæ�d�ï+, sÁkÍjáTq Xæ�d�ï+, Je 



n<ó�«jáTeTT 5 :  �|�yûXøeTT eT]jáTT ]È¹sÇw�H� 
5.1     �|�yûXøeTT |�<�ÝÜ
       nÏ\ uó²sÁÔá kÍ�sTT yîT]{Ù C²_Ô�, nsÁ½Ôá bþ+~q nuó�«sÁT�\~, nÏ\ uó²sÁÔá kÍ�sTT 
       s�«+Å£� eT]jáTT s��w�¼ kÍ�sTT s�«+Å£�  �<ó�sÁ+>± ú{Ù(jáTT.�)̀2020 yîT]{Ù C²_Ô�
       qT+&� ÔájáÖsÁeÚÔáT+~. nuó�«sÁT�\T &��Ð kÍ�sTT yîÕ<�« $<�« ¿ÃsÁTà\ýË � $<ó�+>± ÔájáÖsÁT
       #ûd¾q C²_Ô�ýË #ûsÁTÌ¿Ã�&�Ô�sÁT (�|�d�TïÔá+ neT\TýË �q� ]È¹sÇH� bÍ\dÓqqTd�]+º.
       mH�.{ì.m. nÏ\ uó²sÁÔá kÍ�sTT s�«+Å£� eT]jáTT s��w�¼ kÍ�sTT s�«+Å£� \qT eÖ�ÔáyûT 
       nuó�«sÁT�\Å£� �d�Tï+~. nsTTÔû #ûsÁTÌÅ£�Hû n~ó¿±sÁT\T nuó�«sÁT�\ qT+º ¿��à*+>́ >·T]+º
       rd�TÅ£�+{²sÁT eT]jáTT nÏ\ uó²sÁÔá kÍ�sTT s�«+Å£� �<ó�sÁ+>± yîT]{Ù C²_Ô� ÔájáÖsÁT
       #ûkÍïsÁT. &��ÐkÍ�sTT yîÕ<�«$<�« ¿ÃsÁTà\ýË �|�yûXø+ >·T]+º �jáÖ ¿±«³Ð]\ýË Â¿{²sTT+|�Ú
       nÏ\ uó²sÁÔá kÍ�sTT s�«+Å£� �<ó�sÁ+>±Hû ú{Ù(jáTT.�)̀2020 yîT]{Ù C²_Ô� �<ó�sÁ+>±
       #ûkÍïsÁT.  
       
       15% d�+|�PsÁ� uó²sÁÔá dÓ³¢ ¿Ã{²Å£� d�+�+~ó+ºq �|�yûXæ\T d�T�|Ó+ ¿ÃsÁT¼ rsÁTÎqÅ£�
        eT]jáTT MCI/NMC/DCI kÍ¼#áT«³̄ Âs>·T«ýñw�H� �|�¿±sÁ+ #ûjáT�&�TÔ�sTT eT]jáTT
       MCC/DGHS |�<�ÝÔáT\ �|�¿±sÁ+ �+{²sTT. ný²¹> 85% s�h ¿Ã{² Å£L&� d�T�|Ó+ ¿ÃsÁT¼
       rsÁTÎ eT]jáTT MCI/NMC/DCI  kÍ¼#áT«³̄ Âs>·T«ýñw�H� �|�¿±sÁ+ #ûjáT�&�TÔ�sTT. ¿±�
       s�h/ uó²sÁÔá �|�uó�TÔáÇ |�<�ÝÔáT\ �<ó�sÁ+>± �|�Ôû«¿£ n~ó¿±sÁÔáÇ+ÔÃ #ûkÍïsÁT
(m)      s�h yîÕ<�« ¿£Þ²Xæ\\/$XøÇ$<�«\jáÖ\/d�+d��\/��|Õyû³T yîÕ<�« ¿£Þ²Xæ\\ ýË� 15% ýËs��
             d�+|�PsÁ� uó²sÁÔá ¿Ã{²ýË �|�yûXøeTT:

          1) �jáÖ s�h/¹¿+�<� bÍ*Ôá �bÍ+Ô�\ýË �q� ¿±ý²qT>·TD+>± eÖsÁTÔáTq� �Â¿Õ{¡]jáÖ
          eT]jáTT ]È¹sÇw�H� bÍ\dÓ\qqTd�]+º s�h ¿Ã{²dÓ³T¢ �+|��&�Ô�sTT.
      2) �jáÖ s�h/¹¿+�<� bÍ*Ôá �bÍ+Ô�\ýË �q� #á³¼+ �|�¿±sÁ+ $$<ó� ¹¿³Ð̄\ýË� dÓ³T¢
          yîÕ<�«¿£Þ²Xæ\ýË ]ÈsÁTÇ #ûjáT�&�Ô�sTT.
      3) &��Ð kÍ�sTT ��|Õyû³T ¿£Þ²Xæ\\ýË� �|�yûXæ\T ¹¿+�<� �|�uó�TÔáÇ/s�h/¹¿+�<� bÍ*Ôá �bÍ+Ôá
          bÍ\dÓ\¿£qT>·TD+>± #ûjáT�&�Ô�sTT.

(_)     ESIC eT]jáTT AFMC  ( BHU/AMU\ÔÃ ¿£\T|�ÚÅ£��)  AIIMS/JIPMER/ &�y�T¦ $XøÇ$<�«\jáÖ\T/
            ¹¿+�<� $XøÇ$<�«\jáÖ\ýË� dÓ³¢Å£� �|�yûXø+:

         1)  AIIMS/JIPMER/ &�y�T¦ $XøÇ$<�«\jáÖ\/ ¹¿+�<� $XøÇ$<�«jáÖ\ / ESIC (&�*¢ $XøÇ$<�«\jáT
         (&�.jáTT.) , _.�V²#Y.jáTT eT]jáTT m.my�T.jáTT. \ÔÃ ¿£\T|�ÚÅ£��) \ýË� dÓ³¢ �|�yûXø+
         DGHS/MoA/AACCC \ <�Çs� �sÁÇV¾²+#á �&�Ô�sTT. ]È¹sÇw�H� bÍ\dÓ\T eÖ�ÔáeTT
         �jáÖ d�+�+~óÔá $XøÇ$<�«\jáÖ\T/d�+d��\ Å£� d�+�+~ó+ºq sÁÖýÙà eT]jáTT 
         Âs>·T«ýñw�q¢ ¿£qT>·TD+>± �+{²sTT. &�y�T¦/¹¿+�<� $XøÇ$<�«\jáÖ\/ESIC/ AFMC \ýË
         �|�yûXø+ ¿=sÁÅ£� nuó�«sÁT�\T  my�T.d¾.d¾.  yîuÙ�dÕ{Ù ýË qyîÖ<�T #ûd�T¿Ãy�*. jáT+._._.jáTdt.
         _.&�.mdt ¿ÃsÁTà\ ¿=sÁÅ£�  &�y�T¦ $XøÇ$<�«\jáÖ\ / ¹¿+�<� $XøÇ$<�«\jáÖ\/C²rjáT
         d�+d�ï\ýË �|�yûXøeTT &��̂  kÍ�sTT yîÕ<�«$<�« ¿ÃsÁTà\ýË ¿ì eÖ�ÔáeTT AACCC yîuÙ�dÕ{ÙýË
         qyîÖ<�T #ûd�T¿Ãy�*.

     2)  AFMC, |�PHû Å£� d�+�+~ó+ºq �|�yûXæ\Å£� uó²sÁÔá �|�uó�TÔáÇ sÁ¿£�D eT+�ÜÔáÇ XæK Å£�
         d�+�+~ó+ºq AFMS   jîÖ¿£Ø &îÕsÁ¿£¼sY ÈqsÁýÙ ��+<ó�q\ �|�¿±sÁ+ #ûkÍïsÁT. m.m|�t.
         my�T.d¾. ýË¿ì �|�yûXæ�� ¿ÃsÁTÅ£�+³Tq� nuó�«sÁT�\T m.m|�t.my�T.d¾. yîuÙ�dÕ³T <�Çs�



     /   n�|Õ¢ #ûjáÖ*.(ú{Ù(jáTT.�)̀2020 Å£� n<�q+>±)
   XæsY¼*dt¼ #ûjáT�&�¦ nuó�«sÁT�\T eTs=¿£kÍ] �dÓØ�+>́ |�̄¿£�Å£� (m.m|�t.my�T.d¾. �sÁÇV¾²d�Tïq�)
   V�äÈsÁT ¿±y�*. nuó�«sÁT�\T �$w�jáT+ýË eT]�� KºÌÔáyîT®q $es�\ ¿ÃsÁÅ£� m.m|�t.my�T.d¾. 
   �  d�+�|�~+#�*.  ¿��à*+>́ eÖ�ÔáeTT &�.�.�V²#Y.mdt. �sÁÇV¾²d�Tï+~. 

3) &�y�T¦ $XøÇ$<�«\jáÖ\ / ¹¿+�<� $XøÇ$<�«\jáÖ\ / �.mdt.×.d¾. yîÕ<�« ¿£Þ²Xæ\\ / m+.d¾.×
     mH�.my�T.d¾./ &�.d¾.× \ kÍ¼#áT³̄ Âs>·T«ýñw�H� ýË bõ+<�T|�]ºq, d��|Ó+¿ÃsÁT¼qqTd�]+ºq
     eT]jáTT &�.�È�V²#Y.mdt. �<ó�ÇsÁ«+ýË� my�T.d¾.d¾. |�<�ÝÔáT\ ¿£qT>·TD+>± �|�yûXæ\T 
     ÈsÁT|�ÚÔ�sÁT. 

4) my�T._._.jáTdt. ýË �|�yûXæ�¿ì ¿±eTH� ¿��à*+>́ (&�.��V²#Y.mdt. �sÁÇV¾²d�Tïq� �w&�Ö«ýÙ
     �|�¿±sÁ+) my�T.d¾.× Âs>·T«ýñw�H� Å£� nqT>·TD+>± �+³T+~.

d¾)  &�.�.�V²#Y.mdt. ¿ì+<� �q� my�T.d¾.d¾. <�Çs� ¿��à*+>́ �sÁÇV¾²+#á �&�TÔáTq� n�� d�+d��\
     �|�yûXæ\Å£� d�+�+~ó+ºq nqTeÖH�\qT my�T.d¾.d¾ �|�#áT]d�Tïq�  FAQs  nuó�«sÁT�\T 
     #á<�y�* (m�� s�+&�¢ ¿��à*+>́\T V�äÈsÁT¿±e#áTÌ, 5 @ (4) �¿ù¼ �|�¿±sÁ+ dÓ³T¢ �eÇ�&�¦
     m�� È]Ðq s�+&�¢ýË eTqÂ¿+Ôá nsÁ½Ôá ¿ÃýËÎÔ�eTT nq� $w�jáÖ\�|Õ).  � 5 @ (4) 
     �.jáTmy�T.�., 1977 nqTuó�+<�+  ̀ m|�t) <�Çs� ¿±eTH� ¿��à*+>́ <�Çs� dÓ³T u²¢Å£�
     #ûjáT&�+ �|Õ $es�\T bõ+<�T |�]#�sÁT.

&�)   s�h /uó²sÁÔá �|�uó�TÔáÇeTT\T ýñ<� y�{ì¿ì d�+�+~+ºq n~ó¿±sÁ jáT+�Ô�+>·eTT\T
     ¿��à*+>́ �sÁÇV¾²+º �|�yûXæ\T ÈsÁT|�ÚÔáTq� n�� d�+d��\Å£�, ¿��à*+>́ HÃ{ì|�¾¹¿w�H� \qT
     d�+�|�~+#�*à ed�Tï+~  ̀ ( mHÃ�s�+&�T esÁÅ£� ¿��à*+>́ V�äÈsÁT ¿±e#áTÌ, m�� bÍÔá
     s�+&�¢ýË dÓ³T eºÌ nqsÁT½\eÚÔ�eTT nqT $w�jáÖ\ >·T]+º.

5.2  ]È¹sÇw�H� bÍ\dÓ
        uó²sÁÔá �|�uó�TÔáÇ+ jîÖ¿£Ø ]È¹sÇw�H� bÍ\dÓ ú{Ù(jáTT.�.)̀2020 |�̄¿£�Å£� e]ïd�Tï+~.
     B�� nqTd�]+º ¹¿+�BjáT $XøÇ$<�«\jáÖ\T / d�+d��\T, $XøÇ$<�«\jáÖ\T>± |�]
     >·Dì+#á�&û y�{ìýË 10% dÓ³T¢ ÈqsÁýÙ̀ �]Æ¿£+>± yîqT¿£�&�q y�sÁT (�.�.mH�̀�&��T¢.mdt)
     y�]¿ì, 15% dÓ³T¢ �w&�Ö«ýÙ Å£�ý²\T, 7.5% �w&�Ö«ýÙ C²ÔáT\T, 27% dÓ³T¢ �ÔásÁ yîqT¿£
     �&�q es�Z\ýË H�H��¿ì$TýñjáTsY (z._.d¾̀ mH�d¾mýÙ) y�]¿ì Â¿{²sTT+#á�&� �+{²sTT.

     s�h yîÕ<�« ¿£Þ²Xæ\\ /$XøÇ$<�«\jáÖ\/ d�+d��\ / ��|Õyû³T yîÕ<�«¿£Þ²Xæ\\ ýË� 15%
     d�+|�PsÁ� uó²sÁÔá ¿Ã{² ¿±� dÓ³¢ $w�jáT+ýË d�+�+~Ôá s�h �|�uó�TÔ�Ç\ ]È¹sÇw�H� bÍ\dÓ
     e]ïd�Tï+~. 

    |¾.&��T¢.&� nuó�«sÁT�\Å£� ]È¹sÇw�H� bÍ\dÓ:
        14̀05̀2019 H�&�T d�e]+ºq �.my�T.�. 1997 Âs>·T«ýñw�H� �|�¿±sÁ+ $¿£ý²+>· nuó�«sÁT�\
     yîÕ<�«¿£Þ²Xæ\ýË¢¿ì �|�yûXæ�� |�]o*kÍïsÁT. B�� nqT�+<ó�+ Ì1 »» �V²#Ỳ 1µµ ýË #áÖ&�e#áTÌ
     B��|�¿±sÁ+ »»�|�Ôû«¿£ $¿£ý²+>·Ô�Ç��µµ ( Rights of Persons with Disability Act,2016) MBBS 

       ýË �|�yûXæ�¿ì >±qT 05/02/2019 H�{ì Gazette of India qT ýÉ¿£ØýË¿ì rd¾ Å£�+{²sÁT.
     (_.m.my�T.mdt/_.mdt.my�T.mdt/_.jáTT.my�T.mdt \ýË¿ì >·�{Ù HÃ{ì|�¾¹¿w�H� Ôû. 18.6.19
     eT]jáTT _.�V²#Y.my�T.mdt ýË¿ì 

www.afmc.nic.in www.afmcdg1d.gov.in

>·�{Ù HÃ{ì|�¾¹¿w�H� Ôû~ 19.06.2019)
     jáT+._._.mdt ýË �|�yûXæ�¿ì Gazette of India Ôû~ 05.02.2019 �|�¿±sÁ+ Rights of Persons 

       with Disability Act,2016  ýË �|s=Øq� �|�¿±sÁ+ �|�Ôû«¿£+>± �|s=Øq� n+>·yîÕ¿£ý²«\T >·\ $<�«sÁT�\Å£�

http://www.afmc.nic.in
http://www.afmcdg1d.gov.in


       eÖsÁZ<�sÁô¿±\T (ný²¹> _.m.my�T.mdt/_.mdt.my�T.mdt/_.mdt.my�T.mdt \ýË¿ì >·�{Ù 
       HÃ{ì|�¾¹¿w�H� Ôû~18.04.2019 eT]jáTT _.�V²#Y.jáTy�T.mdt ¿=sÁÅ£� >·�{Ù HÃ{ì|�¾¹¿w�H� 
       Ôû~ 19.06.2019 m××jáTy�Tmdt ¿=sÁÅ£� |¾.mH�.&� @Å£�¼ 2016 �|�¿±sÁ+ nsÁ½ÔáqT ¿ì�ÜÈ
       d�eÖ+ÔásÁ Ê ¹¿³Ð] �<ó�sÁ+>± yîT&�¿£ýÙ uËsÁT¦qqTd�]+º �sÁ�sTTkÍïsÁT.

>·eT�¿£ : n+>·yîÕ¿£\«+ jîÖ¿£Ø <ó��e|��Ôá+ 
 ýË �|�¿£{ì+ºq <��� nqTd�]+º kÍeÖ�¿£ H�«jáT+ eT]jáTT

       d�Xø¿ìï¿£sÁD eT+�ÜÔáÇ XæK ( Ministry of Social Justice & Empowerment)   ~y�«+>·T\ d�Xø¿ìï
       ¿£sÁD pH� 15,2017 ýË �|s=Øq� �|�¿±sÁ+ C²̄ #ûjáT�&�TÔáT+~.

2.       eÇ¿ìï jîÖ¿£Ø �|s=Øq�&�q n+>·yîÕ¿£\«+ jîÖ¿£Ø r�eÔáqT e«¿ìï jîÖ¿£Ø �|s=Øq�&�q n+>·
       yîÕ¿£\«+jîÖ¿£Ø r�eÔá qT uñ̄ Eyû�d eÖsÁZ<�sÁô¿±\T ~y�«+>·T\ n~ó¿±sÁ\ #á³¼+ 2016
       (49 �|�t 2016) 

       

Rights of Persons with Disability Rules,2017 qT nqT
       d�]+º  (Gazette of India 

Gazette of India  ýË �eÇ�&�q B�� kÍeÖ�¿£ H�«jáT+ eT]jáTT d�
       Xø¿¡ï¿£sÁD eT+�ÜÔáÇ XæK(~y�«+>·T\ d�Xø¿¡ï¿£sÁD XæK (~y�«+>́ ÈH�) y�sÁT 4 Èqe]2018
       ýË �|s=ØH��sÁT. $es�\ ¿=sÁÅ£� #áÖ&�+&� nqT�+<ó�+  ̀ öI

3.       ¿£úd� n+>·yîÕ¿£\«+ 40% (n+>·yîÕ¿£\«+ jîÖ¿£Ø ¿=\eÖq+) �+fñHû y�]� n+>·yîÕ¿£\«+
       ¿£\y�]¿ì >·\ ]È¹sÇw�H� qT $�jîÖÐ+#áT ¿Ãe{²�¿ì nsÁT½\T>± |�]>·DìkÍïsÁT.

4.       5% ]È¹sÇw�H� qT bõ+<�\qTÅ£�Hû |¾.&��T¢.&� nuó�«sÁT�\T, >·T]ï+|��&�q öö ¹¿+�<�\ 
       nqT�+<ó�+̀öIm ýË ÿ¿£<�� qT+&� n+>·yîÕ¿£\« |��Ô��� (nqT�+<ó�+̀öI) �|�¿±sÁ+ 
       rd¾¿Ãy�*.

       � ¿±«³Ð] ¿ì nsÁ½Ôá �q�<�qTÅ£�Hû nuó�«sÁT�\T �|�uó�TÔáÇ yîÕ<�«¿£Þ²Xæ\/�ý²¢ �d�T|��Ü/d�s�ØsÁT
       <�eU²qýË <û�ýËHîÕH� |�̄¿£� #ûd�T¿=� �s�Æ]+#áT¿Ãy�*. Rights of Persons with Disability 

           Rules,2017  n<ó�«jáT+ 7 Å£� nqT>·TD+>± ÿ¿£ �TtÈeÚ |��Ô��� M{ì <�Çs� bõ+<�*. �
       @Å£�¼ Gazette of India  ýË (4̀01̀18) »»kÍ+|�ÓT¿£ H�«jáTeTT eT]jáTT m+|�esYyîT+{Ù µµ
       eT+�ÜÔáÇ XæKÅ£� d�+�+~ó+ºq~(~e«+>·̈H�). n+Ôû¿±� �|�Üe«¿ìï |¾.&��T¢.&� ¿={²�¿ì+<�
       dÓ³T¿=¹s ne¿±XøeTT eÖeTT\T>± �+&�<�T. �ý² Ôûd¾Å£�q� |��Ôá+ mH�.{ì.m ýË n�|Õ¢ #û�d
       ¿Ãe{²�¿ì eT]jáTT ú{Ù(jáT�)̀2020 ýË |¾.&��T¢.&�. ¿Ã{² �¿ì+<� V�äÈsÁT ¿±e{²�¿ì
       d�T>·eT+ #ûd�Tï+~.

       � ÔásÁTy�Ôá (|¾.&��T¢.&� ¿±³Ð] ýË �d\¿ù¼ nsTTq ÔásÁTy�Ôá) &�d¾_*{ì uËsÁT¦ qT+&� ÿ¿£
       d�]¼|�¾¹¿{Ù rd¾¿Ãy�*, <��ýË 14̀05̀2019 H�&�T d�e]+ºq �.jáTy�T.�, 1997 
       Âs>·T«ýñw�H� �|�¿±sÁ+ <ó��M¿£]#á �&�TÔáT+~. n|�ÚÎ&�T yîÕ<�«¿ÃsÁTÎ\Å£� d�+�+~ó+ºq ¿±eTH�
       ¿��à*+>́ (�H�ýÉÕH�) Å£� V�äÈsÁT¿±e#áTÌ. ýñ�jîT&�\ Ô�Ô�Ø*¿£+>± bõsÁbÍ³Tq dÓ³T �eÇ
       �&�¦ n~ nuó�«]� jîÖ¿£Ø Ôá|¾Î<�+ �¿ì+<� ýÉ¿£Ø ¿£&�TÔ�sÁT. n+<�T¿£� $<�«sÁ½Ôá |��Ô�\ÔÃ d�V�ä
       n+>·yîÕ¿£\« |��Ôá+ Å£L&� uó�Ü¿£+>± Ôá�F #ûjáT³+ nÔá«ed�sÁ+>± uó²$+#�*. (yîÕ<�«¿£Þ²̀
       Xæ\ýË¢� �|�yûXæ\ ¿=sÁÅ£�)

       � sÁ¿£+>± Disability Assessment Board qT+&� rd�TÅ£�q� |��Ôá+ ¿±Å£�+&� @ �|�uó�TÔáÇ yîÕ<�«
       ¿£Þ²Xæ\/�ý²¢ �d�T|��Ü /�|�uó�TÔáÇ <�eU²q qT+&� bõ+~q |��Ôá+ #î\¢<�T.

       14̀05̀2019 H�&�T d�e]+ºq �.my�T.�.  ̀ 1997 Âs>·T«ýñw�H� �Â¿Õ{¡]jáÖ �|�¿±sÁeTT 
       n+>·yîÕ¿£\« |��ÔáeTTqT, &�.m._(&�CÉ_*{ì n�ddtyîT+{Ù uËsÁT¦) �#ûÌ³³T¢>± MCC,DGHS

       
        



Ôáq yîuÙ�dÕ{Ù ýË n~ó¿±sÁeTT�ºÌq~.

ný²¹> s�h/ uó²sÁÔá �|�uó�TÔ�Ç\T y�{ì &îd¾¹>�fÉ&� ¿��à*+>́ n<̧�]{¡dt <�Çs� &�È_*{ì 
n�ddtyîT+{Ù uËsÁT¦\qT nuó�«]�jîÖ¿£Ø n+>·yîÕ¿£\«Ôá qT �s�Ý]+#áT³Å£� @s�Î³T #ûjáT³eTT
È]Ðq~.� neT]¿£Å£� �.my�T.�, 1997 (14.05.2019 H�&�T d�e]+ºq Ôás�ÇÔá) ýË
Ôáq yîuÙ�dÕ{Ù ýË bõ+<�T|�]ºq~.

�sY.|¾.&��T¢.&� m¿ù¼, 2016 ýË� �d¿£�H� 2({ì) ýË �sÁÇº+ºq³T¢ uÉ+º eÖsÁTØ n+>·yîÕ¿£\«Ôá
�q� nuó�«]� ��dÕØuÙ/̄&�sY/ý²uÙ nd¾�d¼+{Ù qT �|³T¼Å£�Hû ne¿±XøeTTq�~. ¿±¿£bþÔû y�] �y��d
dÓÎ&�T Å£� V�²<�TÝ\T nuó�«]� ¿ÃsÁTÅ£�q�³T¢+&�e#áTÌ. eT]jáTT �dÂs��ýÙ bÍ*à (yîT<�&�TÅ£� d�+�+̀
~+ºq) uÉ+º eÖsÁTØ n+>·yîÕ¿£\« nuó�«sÁT�\T Å£L&� ��dÕØuÙ/̄&�sY/ý²uÙ nd¾�d¼+{Ù \qT 
�|³T¼¿Ãe#áTÌqT.

        �y�jáT{²�¿ì uó�Ü¿£ V�²<�TÝ\T>± >·\ uÉ+º eÖsÁTØ n+>·yîÕ¿£\T«\T Å£L&� N|�t
yîT&�¿£ýÙ �|�Ód�sY/d¾$ýÙ d�sÁ̈H�/ yîT&�¿£ýÙ d�Ö|�]+fÉ+&î+{Ù �|�uó�TÔ�Ç�¿ì d�+�+~ó+ºq)
<ó��M¿£sÁD �|�¿±sÁ+ ��dÕØ�TqT Ôá|�ÎÅ£�+&� (nqT�+<ó�+̀öI ýË� �bõb�Ís�� �|�¿±sÁeTT �|³T¼¿Ã
e#áTÌqT. n+Ôû ¿±Å£�+&� � �sÁ¦sÁT, nuó�«]� ¿£+fñ ÔáÅ£�Øe ¿±Ç*|�¾¹¿w�H� qT ¿£*>± �+&û³³T¢
>± ��dÕØ�TqT m+#áTÅ£�Hû ne¿±XøeTTqT nuó�«sÁT�\Å£� ¿£*Î+ºq~.  ¿±¿£bþÔû y�] d�Ç+Ôá 
��dÕØuÙ \ $es�\qT nuó�«]� nqT�+<ó�+  ̀ Iöö ýË �q� �bõb�Ís��ýË n+<�#ûjáTe\d¾ �+³T+~
ýñ�#Ã |�̄¿�± ¹¿+�<�+ qT&û � neT]¿£ ¿±y�\qTÅ£�+fñ ÿ¿£ sÃE eTT+<û d�+�|�~+#á
e\d¾ �+³T+~.

      >·eT�¿£:  
                              ö . ��dÕØ�T Ôáq >·T]ï+|�Ú bõ+~q �|�uó�TÔáÇ ×&� �|�P|�t (bÍsY�ýË #áÖ|¾q
      $<ó�+>±) ÔÃ s�e\d¾ �+³T+~.

                öö.  Âs+&�T bÍdtbþsY¼ bþ{Ë \T Å£L&� ��dÕØ�T rd�TÅ£�s�e\d¾ �+³T+~.

�|�Ü >·+³Å£� 20 �öö\T n<�q+>± (¿±+�|Hûà³̄ fÉ®y�T) |�̄¿£�ýË � ��dÕØ�T \/̄&�sY\/ý²uÙ
nd¾�d¼+³T¢ d�V�äjáT+ÔÃ s�d�Tïq� nuó�«sÁT�\Å£� �eÇ�&�TÔáT+~.

                �|�yûXøeTTqT #ûd�TÅ£�+³Tq� d�+d��\T ¿±\eTT ÔÃ eÖsÁTÔáTq� �|�uó�TÔáÇ ]È¹sÇ̀
w�H� bÍ\dÓ\qT nqTd�]+#�*.  nuó�«sÁT�\T Å£L&� �$es�\�|Õ <��w¾¼ �+#�*.

eTTK« >·eT�¿£ : ú{Ù(jáTT.�) 2̀020 �sÁ�sTT+ºq ºe] Ôû~ Ôás�ÇÔá ¹¿³Ð] $w�jáT+ýË
                  mý²+{ì eÖsÁTÎqT dÓÇ¿£]+#á�&�<�T. eT]jáTT ú{Ù(jáTT.�)̀2020 kþØsÁT
qT yî\Te]+ºq Ôás�ÇÔá eÖsÁTÎ\qT |�]o*kÍïsÁT.



6. <�sÁU²d�Tï |��ÔáeTT d�eTsÁÎD eT]jáTT sÁTd�TeTT #î*¢+|�Ú.
6.1 <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ �+|�&��¿ì ÔájáÖsÁT ¿±e&�+.
         nuó�«]� ú{Ù (jáTT.�)  ̀ 2020 Å£� <�sÁU²d�Tï #ûd�T¿Ãe&��¿ì mH�{ìmmH���{ì.
      mH�×d.¾�H� Å£� ý²ÐH� ¿±y�*.
<�sÁU²d�Tï |��Ôá+ d�eT]Î+#á&��¿ì eTT+<�T � �¿ì+~ @s�Î³T¢ #ûd�T¿Ãy�*.
          �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ýË �+|�e\d¾q d�eÖ#�sÁ+ nq>± Ôá+�&�/Ôá*¢ eT]jáTT nuó�«]�
�|sÁT¢ d�]jî®Tq �dÎ*¢+>́\ÔÃ (Ôá|�ÚÎ\T ýñÅ£�+&�), �<ó�sY q+�sÁT (ºe] 4 n+Â¿\T), yÃ³sY ×.&�
¿±sÁT¦ (m��¿£ ¿±sÁT¦) (�.|¾.×.d¾. q+�sÁT) / bÍdtbþsY¼ Hî+�sÁT / ¹sw�H� ¿±sÁT¦ Hî+�sÁT/u²«+Å£�
U²Ô� Hî+�sÁT / �ÔásÁ neT\TýË �q� (y�*&�) �|�uó�TÔáÇ >·T]ï+|�Ú ¿±sÁT¦ q+�sÁT, |�Ú{ì¼q sÃE,
ºsÁTH�eÖ, yîTTuÉÕýÙ q+�sÁT, �̀yîTsTTýÙ ×.&�. yîTT<�ýÉÕq$ ÔájáÖsÁT>± �|³T¼¿Ãy�*. nuó�«sÁT�\T
<�sÁU²d�Tï |��Ôá+ jîTT¿£Øq¿£\T |��Ôá+ nqT�+<ó�+ (XVII )  ýË �eÇ�&�q <��� <�sÁU²d�Tï |��Ô���
�+|�&��¿ì eTT+<�T>± >·eT�+#áe\d¾q~>± ¿ÃsÁ&�yîT®q~.

      nuó�«sÁT�\T � �¿ì+<� �ºÌq >·T]ï+|�Ú $es�\ýË <û�HîÕq ÿ¿£ <��� �ºÌq d�]bþÔáT+~.

nuó�«sÁT�\ ¹¿³Ð]

n�� s��cÍ¼\ uó²sÁÔá
  båsÁT\T

�|�y�d� uó²sÁrjáTT\T
(mH�.�sY.×.) \T
$<ûojáTT\T(z.d¾.×/
|¾.×.z

nuó�«sÁT�\T � �¿ì+~ �|�Ü_+u²\qT CÉ.|¾.� / CÉ.|¾.�.�. b�Ís��{ÙýË eÖ�ÔáyûT <�sÁU²d�Tï |��Ôá+
�+�|³|�ÚÎ&�T n|týË&� #ûjáÖ*à �+³T+~.
   kÍØH� #ûd¾q Ô�C² bÍdtbþsY¼ b�þ{Ë (10 Â¿_ qT+&� 200 Â¿_ �dÕE~)
   bþd�T¼¿±sÁT¦ b�þ³T (4µµI6µµ) (50 Â¿_  ̀ 300 Â¿_ �dÕE~)
   d�+Ôá¿£eTT ( 4 Â¿_ qT+&� 30 Â¿_ �dÕE~)  eT]jáTT 
   m&�eT #ûsTT u¤³q �yû* eTT�<� (�|�ÕýÙ �dÕE 10 Â¿_ qT+&� 50 Â¿_) ÿ¿£yûÞø @ ¿±sÁD+
   #ûÔáHîÕH� m&�eT #ûsTT u¤³q �yû\T ýñ� m&�\ Å£�&� #ûsTT u¤³q �yû* eTT�<�qT y�&�
    e#áTÌqT.

bÍdt bþsY¼ q+.

�<ó�sY q+�sÁT (ºe] 4 n+Â¿\T), m��¿£\ ¿±sÁT¦ (m|¾¿ù q+.)
¹sw�H� ¿±sÁT¦ q+. d�+�+~óÔá uËsÁT¦ �ºÌq 12 e ÔásÁ>·Ü sÁÖýÙ
q+. u²«+¿ù U²Ô� bÍdt�T¿ù b�þ{ËÔÃ Å£L&�q~, bÍdtbþsY¼ q+.
ýñ<� @<îÕH� b�þ{Ë >·T]ï+|�Ú ¿±sÁT¦ q+. (|�uó�TÔá«+ C²]#ûd¾q~)

nqTeTÜ+|�>·\ >·T]ï+|�Ú (×&�) sÁ¿±\T

bÍdtbþsY¼ q+. �<ó�sY q+�sÁT (ºe] 4 n+Â¿\T)

6.2 �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ �+|�&��¿ì d�Ö#áq\T :
m)   �H�ýÉÕH�ýË <�sÁU²d�Tï |��Ô��� |�+|�&��¿ì eTT+<�T nuó�«]� Ôáq nuó�]�ÔáÇ+ nsÁ½Ôá  |�̄¿£� 
       s�jáT&��¿ì �q�<�� �s�Æ]+#áT¿Ãy�*. d�eÖ#�sÁ �TýÉ{ìH�qT C²�>·Ôáï>± #á<�y�* <�sÁKd�Tï
       |��Ô��� |�+|�&��¿ì ¿±e\d¾q d�eÖ#�s��� eTT<�T>±Hû �s�Æ]+#áT¿Ãy�*.
_)    nuó�«]� Ôáq |�P]ï bþd�¼ýÙ ºsÁTH�eÖqT |¾H�¿Ã&�ÔÃ d�V�ä eT]jáTT �̀yîTsTTýÙ ºsÁTH�eÖ
       (Ôáq~ ýñ<� Ôá*¢<�+�&�T\~) uó�$w�«ÔáTï �ÔáïsÁ �|�ÔáT«Ôáïs�\T (d�+�|�~+|�Ú\T) ÈsÁT|�ÚÅ£�Hû+<�TÅ£�
       �eÇ>·\sÁT.
d¾)    �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ýË �ºÌq yîTTuÉÕýÙ q+�sÁT / �̀yîTsTTýÙ ×.&�. (Ôáq~ ýñ<� Ôá*¢
       Ôá+�&�T\~) d�]>±Hû �q�<�� nuó�«]� �s��]+#áT¿Ãy�*. m+<�T¿£+fñ mH�.{ì.m. mdt.m+.mdt/
       �̀yîTsTTýÙ <�Çs� eÖ�ÔáyûT nuó�«]�¿ì d�eÖ#�sÁ+ |�+|�ÚÔáT+~.



&�)   nuó�«]� m{ì¼ |�]d¾�ÔáT\ýË bþd�¼ýÙ ºsÁTH�eÖ, �̀yîTsTTýÙ ×.&�. ýñ<� d�+�|�~+#áT b�þH� Hî+.
      (¿±+{²¿ù¼ q+�sÁT) ¿Ãº+>́ ¹¿+�<�\$, �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ýË �eÇÅ£L&�<�T.

�.  nuó�«sÁT�\T �rïsÁT�\sTTq nsÁ½Ô� |�̄¿�± $es�\T ÔáÐq kÍ�H�\ýË (¿Ã&� q+�sÁT¢ 02 qT+&� 
      07 esÁÅ£�) �+bÍ*. $<�«sÁ½Ôá\T 02̀07 ¿Ã&� q+�sÁ¢ýË �ºÌq y��ýË ýñ¿£ bþÔû, n|�ÚÎ&�T
      nuó�«]� |�P]ï $<�«sÁ½Ô� $es�\T »»�Ôás�\Tµµ nHû kÍ�q+ýË �+bÍ*.

m|�t. 12 e ÔásÁ>·Ü |�̄Å£�\T 2020 e d�+ööýË s��d $<�«]� nsÁ½Ô� ¿Ã&� »01µ n� >·T]ï+#�*.

�.    �H�ýÉÕH� |�<�ÆÜýË |�+�| <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ ¿±Å£�+&� �ÔásÁ |�<�ÝÔáT\ýË |�+�| <�sÁU²d�Tï |��Ô���
       n+̂¿£]+#ásÁT. nuó�«sÁT�\T �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ jîÖ¿£Ø ¿£H�|��¹s�w�H� �|J� ýñ<� eT] @
       �ÔásÁ |��Ô��� mH�.{ì.m.¿ì |�+|�e\d¾q ned�sÁ+ ýñ<�T. nsTTÔû nuó�«]� ¿£qÎÛ¹s�w�H� �|J &�4
       ¿±|Ó\T eT]jáTT sÁTd�TeTT #î*¢+|�Ú �<ó�sÁ+ÔÃ Å£L&�q~. uó�$w�«ÔáTï ned�s�\¿ì uó��<ó�|�sÁT#áT
       ¿Ãy�*.

�V²#Y. ¹¿+�<�bÍ*Ôá �bÍ+Ô�\sTTq ÈeTT� Ê ¿±o�sY eT]jáTT \&�UÙ nuó�«sÁT�\T �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï
       |��Ôá+ýË dÓÇjáT <ó��M¿£sÁDqT bÍs��>±|�t  ̀ 3(_) n<ó�«jáT+  ̀ 3ýË �ºÌq³T¢ 15% nÏ\
       uó²sÁÔá ¿Ã{²ýË dÓ³T¢ n� d�Öº+#�*.

>·eT�¿£ :
     �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ýË m³Te+{ì eÖsÁTÎ\qT m{ì¼ |�]d¾�ÔáT\ýË n+̂¿£]+#á�&�<�T.

        nd�+|�PsÁ� <�sÁU²d�Tï |��Ô�\T ÜsÁd�Ø]+#á�&�Ô�sTT.

        ÿ¿£{ì ¿£H�� mÅ£�Øe <�sÁU²d�Tï |��Ô�\T @ nuó�«]� nsTTH� d�eT]Î+�dï nuó�«]�ÔáÇ+ ÜsÁd�Ø̀
        ]+#á�&�TÔáT+~.

        ÿ¿£yûÞø nuó�«]� |�̄¿�± d�eTjáT+ýË Ôá|�ÚÎ&î |�eÖjáÖ¿£+ sTTºÌq³¢�|¾�dï ÔásÁTy�Ôá Å£L&�
        >·T]ï+|�Ú ¿±sÁT¦ý²+{ì �s�Æs�\T #ûd¾¿Ãy�*.

        @ �d¼�ýËHîÕH�  |��*Ô�\T yî*¢&�+ºq Ôás�ÇÔá Å£L&�, &�T|¾¢¹¿{Ù b�ÍsY�\T �eÇ³+, yû¹sy�ÞøßÔÃ
        |�̄¿£� s�|¾+#á³+ ý²+{ì$ �s�Æ]+#á�&�Ôû nÔá��/�yîTqT �|�uó�TÔáÇ ��+<ó�q\ �|�¿±sÁ+
        ¥¿ì�+#á&�yûT ¿±Å£�+&� 3 d�+öö\ mH�.{ì.m. |�̄¿£� qT s�jáTÅ£�+&� qXâ~ókÍïsÁT. n{ì¼ nuó�«]�
        � d�]jî®Tq �¿ì$TqýÙ #ásÁ« rd�TÅ£�+{²sÁT.

        ú{Ù (jáTT.�.)̀2020 yîuÙ�dÕ{ÙýË <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ qyûT<�T #ûd¾q|�Ú&�T/d�eT]Î+ºq|�Ú&�T
        eºÌq  �H�ýÉÕH�  �{²H�à¿£�H�  bÍdtesY¦ (z.{ì.|¾)  15 �öö\T esÁÅ£� eÖ�ÔáyûT �+³T+~. � 
        d�eTjáT+ <�{ìq ÔásÁTy�Ôá nuó�«sÁT�\T eTsÁ\ �̄d+&� z.{ì.|¾. (]�d+&� z.{ì.|¾.) nq� *+¿ù
        MT<� ¿ì¢¿ù #ûd¾q|�Ú&�T ¿=Ôáï ÿ.{ì.|¾. ed�Tï+~.

g

g

g

g

g

g



yîTT<�{ì yîT³T¼ (�d¼|t 1) :
qyîÖ<�T �|J (]���d¼w�H� �|�)
         nuó�«]� ú{Ù (jáTT.�)  ̀ 2020 Å£� �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï #ûd�T¿Ãe&��¿ì mH�{ìmmH���{ì.
          mH�×d.¾�H� Å£� ý²ÐH� ¿±y�*.
   m)   nuó�«]��|sÁT/ Ôá*¢�|sÁT / Ôá+�&��|sÁT �d¿£+&�̄ d�ÖØýÙ |�̄¿�± ýñ<� ÔáÔáàeÖq uËsÁT¦/
         $XøÇ $<�«\jáT+ d�]¼|�¾¹¿{ÙýË �q�$ ¿±|¾³ýÙ n¿£�s�\ýË s�jáT+&�.

   _)  |�Ú{ì¼q Ôû~ Ôû~/Hî\/d�+eÔáàsÁ+ qeTÖH�ýË �d¿£+&�̄ d�ÖØýÙ |�̄¿£� ýñ<� 
         ÔáÔáàeÖq uËsÁT¦ / $XøÇ$<�«\jáT+ d�]¼|�¾¹¿{Ù ýË �q�~ s�jáÖ*.

   d¾)  � �¿ì+~ Ôî\T|��&�q @ ÿ¿£ <��HîÕH� #áÖ|¾+#�*.

   &�)  yîTTuÉÕýÙ q+�sÁT eT]jáTT �̀yîTsTTýÙ ºsÁTH�eÖ, Ôáq$ ¿±� Ôáq Ôá*¢ Ôá+�&�
        ¿±� nuó�«sÁT�\T d�eT]Î+#�*.

   �)  uó�$w�«ÔY d�+�|�~+|�Ú\ ¿=sÁÅ£� |¾H� ¿Ã&� ÔÃ d�V�ä Ô�Ô�Ø*¿£ / XæXøÇÔá bþd�T¼\T
        ºsÁTH�eÖqT Â¿{²sTT+#á�&�q d��\+ýË �y�jáÖ*.

nuó�«sÁT�\ ¹¿³Ð]

n�� s��cÍ¼\ uó²sÁÔá
  båsÁT\T

�|�y�d� uó²sÁrjáTT\T
(mH�.�sY.×.) \T
$<ûojáTT\T(z.d¾.×/
|¾.×.z

bÍdt bþsY¼ q+.

�<ó�sY q+�sÁT (ºe] 4 n+Â¿\T), m��¿£\ ¿±sÁT¦ (m|¾¿ù q+.)
¹sw�H� ¿±sÁT¦ q+. d�+�+~óÔá uËsÁT¦ �ºÌq 12 e ÔásÁ>·Ü sÁÖýÙ
q+. u²«+¿ù U²Ô� bÍdt�T¿ù b�þ{ËÔÃ Å£L&�q~, bÍdtbþsY¼ q+.
ýñ<� @<îÕH� b�þ{Ë >·T]ï+|�Ú ¿±sÁT¦ q+. (|�uó�TÔá«+ C²]#ûd¾q~)

nqTeTÜ+|�>·\ >·T]ï+|�Ú (×&�) sÁ¿±\T

bÍdtbþsY¼ q+. �<ó�sY q+�sÁT (ºe] 4 n+Â¿\T)



            Âs+&�e yîT³T¼ (�d¼|t 2) :
            <�sÁU²d�Tï |��Ô��� �+|�ÚeTT :
             <�sÁU²d�Tï |��Ô��� |�P]ï>± �+|�ÚeTT.
   1)  <�sÁU²d�Tï |��Ôá+ýË� $es�\T �+|¾q ÔásÁTy�Ôá n+ÜeT+>± d�eT]Î+#û esÁÅ£� $es�\ýË
        d�esÁD\T #ûd�TÅ£�Hû ne¿±Xø+ �+³T+~. ( yîTTuÉÕýÙ q+�sY eT]jáTT �̀yîTsTTýÙ ×&� \T
        Ôá|�Î M{ì� (yîTT<�{ì yîT³T¼ Ôás�ÇÔá eÖsÁÌ{²�¿ì M\T¿±<�T).
   
   2)  ¹¿³Ð] :   ÈqsÁýÙ, ÈqsÁýÙ  ̀ EWS, SC, ST & OBC-NCL  �&�|�Ú &êH� yîTqTýË ¿£q�&�TÔ�sTT.
        Å£�\ <ó��M¿£sÁD |��Ô��� �H�ýÉÕH�ýË |�+|�qed�sÁ+ ýñ<�T. ¿��à*+>́ d�eTjáT+ýË d�+�+~óÔá
        n~ó¿±sÁT\T |�]o*kÍïsÁT.
   
            �ÔásÁ yîqT¿£ �&�q ÔásÁ>·ÔáT\T (z._.d¾̀ mH�.d¾.mýÙ)̀ 
            H�H� �¿ìMTýñjáTsY �ÔásÁ yîqT¿£ �&�q ÔásÁ>·ÔáT\ y�] C²_Ô� ¹¿+�<� C²_Ô�qqTd�]+º 
            �+³T+~. �~ Hûw�qýÙ  ¿£$Tw�H� |��sY  u²«¿ùesY¦ ¿±¢�ddt (mH�. d¾._. d¾), uó²sÁÔá d�s�ØsÁT 
            yîuÙ�dÕ{Ù (www.ncbc.nic.in)  ýË \_ód�Tï+~. ¿±�{ì¼ �C²_Ô�ýË e#áTÌ nuó�«sÁT�\T eÖ�ÔáyûT 
            z._.d¾.  ̀ mH�.d¾.mýÙ n� ¹¿³Ð] esÁTd�ýË s�jáÖ*. s��w�¼ z._.d¾.̀mH�.d¾.mýÙ nuó�«sÁT�\T 
            ¹¿+�<� z._.d¾.̀mH�.d¾.mýÙ C²_Ô� ýË ýñ�y�sÁT »ÈqsÁýÙµ ¹¿³Ð] Hû mqT�¿Ãy�*.

            �]�¿£ |�sÁyîT®q �\VÓ²q esÁZ+ (�.&��T¢.mdt)  ̀     
            z.my�T. q+�sÁT 20013/01/2018̀BC -II  Ôû~ 17 Èqe] 2019 (kÍeÖ�¿£ H�«jáT+ 
            eT]jáTT d�Xø¿ìï ¿£sÁD eT+�ÜÔáÇ XæK y�sÁT C²̄#ûd¾q)  eT]jáTT  my�T.� V²#Y. �sY. &� 
            �q�Ôá $<�«XæK y�sÁT C²̄ #ûd¾q z.my�T. q+. 12̀4/2019 U1 Ôû~ 17̀01̀2019 
            eT]jáTT ýÉ³sY q+�sÁT 35̀2/2019  ̀ TS  1   Ôû~ 20̀01̀2019, 01̀02̀2019,
            04̀02̀2019 eT]jáTT 15̀02̀2019 nqTq~ �]Æ¿£ |�sÁyîT®q �\VÓ²q es�Z\qT 
            ¹¿+�BjáT $<�«d�+d��\ý¤� �|�yûXæ\Å£� ]È¹sÇw�H�qT Ôî*jáTCñkÍïsTT.

      3.  C²rjáTÔá :
                       uó²sÁÔá C²rjáTT\T, �|�y�d� uó²sÁrjáTT\T (mH�.�sY.×) ze]àdt d¾{ìÈH� �|�t �+&�jáÖ
            (z.d¾.×) |�sÁàH�à $ÔY �+&�jáTH� �]ÈH� (|¾.×.z.) eT]jáTT $<ûojáTT\T ú{Ù (jáTT.�)̀
            2020 |�̄¿£�\T V�äÈsÁT ¿±e#áTÌ.

      4. s��w�¼/¹¿+�<� bÍ*Ôá ¿Ã&� :  
                     nqT�+<ó�+  ̀ 5 �|�¿±sÁeTT nuó�«sÁT�\T e]¿ì d�+�+~ó+ºq s��w�¼/¹¿+�<� bÍ*Ôá ¿Ã&� qT 
            �H�ýÉÕH� ýË <�sÁU²d�Tï #ûd�TÅ£�q�|�ÚÎ&�T Ôî*jáT#ûjáÖ*.

      5.  PWD STATUS :

              PWD nq>± |�sÁàH�à $ÔY uÉ+#Y eÖsYØ &�d¾_*{¡dt PWD  ¹¿³Ð] �¿ì+<� |�]>·Dì+|�
              �&�\+fñ ÂsÕ{Ùà �|�t |�sÁàH�à $ÔY &�CÉ_*{¡dt jáÖ¿ù¼ 2016 �|�¿±sÁ+ eT]jáTT 13 yûT 19
              my�T.d¾.|¾. Â>Õ&�ýÉÕH�à �|�¿±sÁeTT ÿ¿£ nsÁ½Ôá >·\ n~ó¿£] qT+&� <��M¿£sÁD |��ÔáeTTqT Ôî#áTÌ
              ¿Ãy�*.



       6. |�̄¿�± q>·sÁ|�Ú m+|¾¿£ :
             nqT�+<ó�+ ÌI �|�¿±sÁ+ ÿ¿£ nuó�«]� ú{Ù (jáTT.�)  ̀ 2020 @yîÕH� H�\T>·T q>·s�\qT 
             m+|¾¿£ #ûd�T¿Ãy�*. eÖqe �|�yûTjáTyûT$T ýñÅ£�+&� ¿£+|�P«³sY <�Çs�Hû |�̄¿�±¹¿+�<���
             �sÁ�sTTkÍïsÁT.

    7. �|�Xæ�|��Ôá eÖ<ó�«eTeTT :
                             �+̂¢w�§ eÖ<ó�«eÖ�� mqT�Å£�q� nuó�«sÁT�\Å£� �+̂¢w�§ uó²w�ýËHû �|�Xø� |��Ôá |�Úd�ï¿±�� 
                �kÍïsÁT.
                V¾²+~/�bÍ+rjáT uó²w� qT ¿ÃsÁTÅ£�q� nuó�«sÁT�\Å£� ~Çuó²w� �|�Xø� |��Ôá |�Úd�ï¿±�� �kÍïsÁT.
                (V¾²+B/�bÍ+rjáT uó²w� eT]jáTT �+̂¢w�§).
                ÿ¿£yûÞø @<îÕH� �|�Xø� ÔásÁT̈eÖ |�sÁ+>± nsÁ�+¿±� #Ã �+̂¢w�§ ýË� �|�Xø�\qT n+ÜeT+
                >± |�]>·DìkÍïsÁT.

    8. m¿±&�$T¿ù $esÁD\T  (X, XI,XII)

                          X,XI,XII ÔásÁ>·ÔáT\/nsÁ½Ôá |�̄¿�± d�+�+~ó+ºq |�P]ï $es�\qT nuó�«]� uó�̄ï
                #ûjáÖ*. �rïsÁT�ýÉÕq nuó�«sÁT�\T 02 qT+&� 07 ¿Ã&� \ýË nsÁ½Ôá |�̄¿£� $es�\qT
                �+bÍ*. ÿ¿£yûÞø nuó�«]� |�̄¿£� nsÁ½Ôá\T 02 qT+&� 07 \Å£� d�+�+~ó+ºq$ ¿±�̀
                jîT&�\ |�P]ï $es�\qT »�ÔásÁT\Tµ n��q� d��\eTT\T bõ+<�T|�sÁ#�*. XII ÔásÁ>·Ü
                |�̄¿£�Å£� V�äÈsÁTneÚÔáTq� nuó�«sÁT�\T ¿Ã&� 01 qT �d\Å£�¼ #ûd�T¿Ãy�*.

    9. d¾+ÐýÙ �&�¥w�§eÚ :
                               CÉ+&�sY d��\+ýË »»�dÓïµµ (Female) n� �d\Å£�¼ #ûd�TÅ£�q� nuó�«sÁT�\Å£� eÖ�ÔáyûT �m+|¾¿£
                 ¿£�|¾d�Tï+~. ÿ¿£ yûÞø Å£�³T+�+ýË (ÿ¿£ØsÁT Å£L&� ) nq�jáT«/ÔáeTT�&�T ýñ<� n¿£Ø/
                 #î*¢ ýñ� nuó�«]� � m+|¾¿£qT #ûd¾¿=q{²�¿ì ne¿±XøeTT+~. nqTuó�+<ó�+ Xiv 

                  �|�¿±sÁ+ ¿£e\ Å£LÔáTsÁT / Ôá+�&� |�sÁ+>± ¿£ÔáTsÁT (��|�³sÁ�ýÙ Å£LÔáTsÁT) �q� Å£�³T+�+
                 ýË Å£L&� � m+|¾¿£ #ûd�T¿Ãe#áTÌqT.

    10.  yîT®H�]{ì :
                         Hûw�qýÙ ¿£MTw�H� |��sY yîT®H�]{¡dt @¿ù¼ 1992 ýË bõ+<�T|�]ºq $<ó�+>± @<îÕH� 
                (eTTd¾¢y�T, �¿ìd¾¼jáTH�, d¾Å£�Ø, �T~óÝd�T¼, CÉÕH�, eT]jáTT bÍsÁd¾) ÿ¿£ yîT®H�]{ì Å£�\eTTqT
                mqT�¿Ãy�*. nqT�+<ó�+ xv ýË #áT|¾q³T¢>± ÿ¿£ �dýÙÎÛ &�Â¿¢¹sw�H� �|�t yîT®H�]{¡ 
                ¿£eTÖ«�{¡ � sTTy�Ç*.

  11.  Ôá*¢/Ôá+�&�/ d�+sÁ¿£�Å£�&� $es�\T :
                               e�Üï ¿Ã&�, �<�jáTeTT eT]jáTT $<�« nsÁ½Ôá\T � d��\+ýË  �y�jáÖ*.
  >·eT�¿£ :
                   ÿ¿£ nuó�«]� ÿ¿£ <�sÁU²d�Tï eÖ�ÔáyûT #ûjáÖ*.
                   ÿ¿£ kÍ] <�sÁU²d�TïqT ºesÁ>± d�eT]Î+ºq ÔásÁTy�Ôá m{ì¼eÖsÁTÎ\qT nqT
                   eTÜ+#ásÁT (¿=�� �|�Ôû«¿£ ¹¿��Ô�ýË¢ ¿£Âs¿£�H� $+&Ã\ qT+&� Ôá|�Î).
                   $ÈjáT e+Ôá+>± <�sÁU²d�Tï d�eTsÁÎD ÔáÐq sÁTd�TeTTqT #î*¢+ºq³T¢ �TTEyîÕÔûHû
                   ]���d¼w�H� ne�&�TÔáT+~.
                   <ó��M¿£sÁD |��ÔáeTT jîTT¿£Ø V�äsY¦ ¿±|Ó� nuó�«]� mH�.{ì.m Å£� d�eT]Î+#áqed�sÁ+ýñ<�T.
                   ¿±� nuó�«sÁT�\T <�sÁU²d�Tï d�eT]Î+ºq �TTEeÚqT |�̄¿£� sÁTd�TeTTqT ¿£{ì¼q³T
                   e+{ì �TTEeÚqT uó�$w�«ÔáTï ned�s�\Å£� uó��<ó�|�sÁT#áT ¿=y�*.



             u²«+Å£� U²Ô�qT+&� &��TÒ\T &î_{Ù nsTTq+Ôá eÖ�Ô�q n~ ýÉ¿£ØýË¿ì rd�T¿Ã�&�<�T. �
             #î*¢+|�ÚqT <ó��e|�]#û �|J� uó��<ó�|�sÁT#áT¿Ãy�*. 
    
            

eTÖ&�e yîT³T¼ : 
kÍØH� #ûd¾q �|�Ü _+u²\qT n|týË&� #ûjáTT³ :
             nuó�«]� jîTT¿£Ø b�þ{ËqT nbþ¢&� #ûjáT³eTT :
                      bÍdt bþsY¼ �dÕE b�þ{Ë (�dÕE 10 Â¿_ qT+&� 200 Â¿_) 
            
            bþdt¼ ¿±sÁT¦ �dÕE b�þ{Ë (4µµ I 6µµ) (�dÕE 50 Â¿_ qT+&� 300 Â¿_)
            
            01̀09̀2019 H�&�T ¿±� � ÔásÁTy�Ôá ¿±� rd¾q b�þ{Ë nsTTeÚ+&�* (� Ôû~� 
            eT]jáTT nuó�«]� �|sÁT Å£L&� <�� MT<� �+&û³³T¢>± #áÖ�dï eT+º~). {Ë|¾� ¿±�
            ¿£Þøß<�Ý\T <ó�]+ºq b�þ{Ë �|³¼s�<�T. (Ôî\¢ u²«¿ù �>�+&� �+&� 80% b�þ{Ë, eTTU²�� 
            ¿£esY #ûd�Tïq�³T¢, #îeÚ\T d�Î+w�÷+>± �+&û³³T¢>± rd¾q b�þ{Ë nsTT �+&�*.
                      
                       Âs>·T«\sY >± n<�Ý\T y�&�TÔáTq� nuó�«sÁT�\Å£� eÖ�Ôá+ b�þ{ËýË ¿£Þøß<�Ý\T �+&�e#áTÌ.

            bþ\s�sTT&� eT]jáTT ¿£+|�P«³sY È�Ôá b�þ{Ë\T ÿ|�ÚÎ¿ÃsÁT.

            � d�Ö#áq\qT bÍ{ì+#áÅ£�+&�, d�Îw�÷Ôá ýñ� b�þ{Ë\T �|&�Ôû <�sÁU²d�Tï ÜsÁd�Ø]+#á
             �&�TÔáT+~.
            
            nd�\T bþ{Ë�>±|�t ýñ� <�sÁU²d�Tï dÓÇ¿£]+#á�&�<�T.

            b�þ{Ë �>±|�tqT nfÉdt¼ #ûjáTe\d¾ �+³T+~. 6 qT+&� 8 bÍdt bþsÁT¼ �dÕE, 4 qT+&� 6
            bþd�T¼¿±sÁT¦ �dÕE (4I6) ¿£\sY b�þ{Ë �>±|�t \qT (Ôî\¢ u²«¿ù�>�+&� >·\) �+#áT¿Ãy�*.
 
            ¿£*ÎÔáyîT®q $¿£�Ü+ºq, #ûÜÔÃ ÔájáÖsÁT #ád¾q ýñ<� ¿£+|�P«³sY È�Ôá b�þ{Ë�>±|�t\qT
            nbþ¢&� #ûd¾q³T¢>± <ó��M¿£]+#á �&�q³¢sTTÔû nuó�«sÁT�\ <�sÁU²d�Tï ÜsÁd�Ø]+#á�&�&�yûT
            ¿±Å£�+&� nuó�«sÁT�\�|Õ ÔáÐq #ásÁ« rd�T¿Ã�&�TÔáT+~.

            ÿ¿£yûÞø yû¹s nuó�«]� b�þ{ËqT n|týË&� #ûd¾q³¢sTTÔû jáTT.m|�t.jáTy�T. (nH��|�sYMTH�à)
            Å£� d�+�+~ó+ºq~>± |�]>·Dì+º uó²sÁÔá #á³¼eTTqT nqTd�]+º Ôá<�qT>·TDyîT®q
            �¿ì$TqýÙ #ásÁ«qT nuó�«]��|Õ rd�T¿=qT³ �bÍsÁ+_ókÍïsÁT.

>·eT�¿£ :
                      n|týË&�  #ûd¾q  b�þ{Ë �>±|�t ( bÍdt bþsÁT¼  eT]jáTT bþd�T¼ ¿±sÁT¦ �dÕE$ ) eÖ�ÔáyûT 
            ¿��à*+>́/ �|�yûXø |�̄¿�± d�eTjáT+ýË y�&�eýÉqT. 6 qT+&� 8 bÍdtbþsY¼, 4 qT+&� 6 
            bþdt¼¿±sÁT¦ b�þ{Ë\qT (¿£\sY eT]jáTT Ôî\¢ u²«¿ù�>�+&� ¿£\$.) n<�q+>± uó��<�|�sÁT#áT
            ¿Ãy�\�  eTsÃkÍ] nuó�«sÁT�\Å£� >·TsÁTï#ûjáTyîT®q~. 



nuó�«]� d�+Ôá¿£eTTqT n|týË&� #ûjáTT³
                    - nuó�«sÁT�\T ÔáeT d�+Ôá¿±\qT ¿£*|¾s�Ôá $<ó�q+ (�|<�Ý n¿£�s�\T ¿±Å£�+&�) ýË q\¢sÁ+>·T
             �|qT�ÔÃ #ûd¾ n|týË&� #ûjáÖ*.
          - �|�ÕýÙ �dÕE 4 Â¿_ qT+&� 30 Â¿_ �+&�*.
          - d�+Ôá¿£eTT ýñ� <�sÁU²d�Tï b�Ís�\T ÜsÁd�Ø]+#á�&�Ô�sTT.
          - ÿ¿£yûÞø yû¹s nuó�«]� d�+Ôá¿±�� n|týË&� #ûd¾qfÉ®Ôû y�] nuó�«]�Ô�Ç�� jáTT.m|�t.my�T.
            (nH��|�sYMTH�à) Å£� d�+�+~ó+ºq~>± |�]>·Dì+º uó²sÁÔá #á³¼ |�]~óýË �¿ì$TqýÙ #ásÁ«
            rd�TÅ£�+{²sÁT.

nuó�«]� jîÖ¿£Ø m&�eT #ûsTT u¤³q�yû* eTT�<�qT n|týË&� #ûjáÖ*.
                    - ú*sÁ+>·T d�+Ôá¿±�� Ôî\¢ ¿±>±ÔáeTT �|Õ #ûd¾ (m&�eT#ûsTT u¤³q yû*ÔÃ #ûd¾q)
             n|týË&� #ûjáÖ*. ÿ¿£yûÞø @ ¿±sÁD+ #ûÔáHîÕH� m&�eT#ûsTT u¤³q yû\T ýñ�jîT&�\
             Å£�&�#ûsTT u¤³q yû\TqT y�&�e#áTÌ.
           - �|�Õ\T �dÕE 10 Â¿_ qT+&� 50 Â¿_ �+&�*.
           - n+Ôû ¿±Å£�+&� d�Î+w�¼+>± ýñ� m&�eT #ûsTT yû* eTT�<�\T >·\ �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï 
             b�Ís�\T ÜsÁd�Ø]+#á�&�Ô�sTT.

>·eT�¿£ :  
                       n|týË&� #ûjáTe\d¾q �|�Ü_+u²\qT d�Îw�¼+>± eT]jáTT d�]jî®Tq$>± �+&û³³T¢ 
             nuó�«sÁT�\T <ó��e|�sÁT#áTsÃy�*.
             I e ÔásÁ>·Ü �rïsÁ� �TTEeÚqT n|týË&� #ûjáÖ*.
           - B�¿=sÁÅ£� nuó�«]� I e ÔásÁ>·Ü d�]¼|�¾¹¿{Ù qT kÍØH� #ûd¾ n|týË&� #ûjáÖ*.
           - �|�Õ\T �dÕE 100 Â¿_ qT+&� 400 Â¿_ �+&�*.



H�\Ze yîT³T¼ :
#î*¢+#û sÁTd�TeTT eT]jáTT �H�ýÉÕH�  ýË |�+|¾q <�sÁU²d�Tï b�ÍsÁ|�Ú d¾�Ü
                      �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï jîTT¿£Ø eTÖ&�e yîT³T¼ ÔásÁTy�Ôá nuó�«]� � ��¿ì+~ m+|¾¿£ <�Çs� 
            sÁTd�TeTT ¿£³¼e#áTÌ.

          - &î_{Ù/�Â¿&�{Ù ¿±sÁT¦/Hî{Ùu²+¿ì+>́/jáTT.|¾.× yîÖ&�\qT #î*¢+|�Ú m+|¾¿£\qT eT]jáTT
            d�̄Çd�TqT n+<�#ûjáTTy�] �bÍ�ddt #�̈̄\T (ÿ¿=Ø¿£Ø �{²H�à¿£�H�) eT]jáTT �mdt{ì
            (18% e]ï+|�Ú) ý²+{ì $es�\qT <��w¾¼ýË �+#áT¿=� eTT+<�Â¿Þ²ß\� d�Ö#áq.

          - 4 e yîT³T¼ Ôás�ÇÔá <ó��M¿£sÁD |���ÔáeTTqT n#áTÌyûd�T¿Ãy�*. nq>± &î_{Ù/�Â¿&�{Ù ¿±sÁT¦/
            Hî{Ùu²«+¿ì+>́/jáTT|¾×/uó²sÁrjáT �d¼{Ùu²«+¿ù/�V²#Y.&�.m|�t.d¾ u²«+Å£�/×d¾×|¾× u²«+Å£�
            �|{ì my�T ý²+{ì d�̄Çd�T �bõyîÕ&�sÁT¢.

          - � H�\T>·T yîT³T¢ bÍ{ì+#á³eTTýË �|�sTTýÙ nsTTq nuó�«]� �H�ýÉÕH� b�ÍsÁy�T qT 
            nd�+|�P]ï>±qT/ n$ÈjáTe+Ôá+>± qT |�+|¾q³T¢ neÚÔáT+~.
          
          - <ó��M¿£sÁD �|�� bõ+<�ýñ� jîT&�\, <�sÁU²d�Tï b�ÍsÁ+ $ÈjáTe+Ôá+>± |�+|�Ôû<�� 
            nsÁ�eTT.

>·eT�¿£ :̀  
ÿ¿£yûÞø sÁTd�TeTT #î*¢+|�Ú jîTT¿£Ø d¾�Ü  »ÿÂ¿µ ¿±� jîT&�\ nuó�«sÁT�\T  ��¿ì+~  d�Ö#áq\qT >·eT�+#�*
                  - ÿ¿£yûÞø sÁTd�TeTTqT �Â¿&�{Ù/&î_{Ù ¿±sÁT¦ <�Çs� #î*¢+ºq|�Ú&�T »»zÂ¿µµ d¾�Ü s�¿£bþÔû
            �{²H�à¿£àH�  ¿±«qàýÙ  nsTTq³T¢.  ný²+³|�ÚÎ&�T  nuó�«]�  sÁTd�TeTTqT eT°ß #î*¢+#�* 
            eT]jáTT »zÂ¿µ nHî bõ+<�*.
          - ¿±«qàýÙ nsTTq �{²qà¿£àH� Å£� d�+�+~ó+ºq &��TÒ\T �{ËeÖ{ì¿ù >± Ü]Ð #î*¢+#á̀
            �&�Ô�sTT. (¿±¿£bþÔû �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï b�ÍsÁeTT d�eT]Î+#û ºe]Ôû~ ÔásÁTy�Ôá ýñ<�
            |�ÓE ]¿±�àýñw�H� Ôás�ÇÔá).



6.3)  �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï b�Ís��� �+|�Ú Ôá�F C²_Ô� :
             �H�ýÉÕH� <�sÁU²d�Tï b�ÍsÁ+qT |�+�|eTT+<�T nuó�«sÁT�\T >·eT�+#á e\d¾q ( �s�Æ]+#áT¿Ãe\d¾q)
             $w�jáÖ\T � �¿ì+<� Ôî\T|��&�q$.

                    m)  |�̄¿£�s�jáT&��¿ì ¿±e\d¾q nsÁ½Ôá\�� �H��jîTTýñ<Ã #áÖd�T¿=y�*.
           _)  eT>·/�dÓï/*+>· eÖ]Î&� ¿ì d�+�+~ó+ºq d�]>±Z m+|¾¿£ #ûkÍs� ýñ<�.
           d¾)  ÈqsÁýÙ/ÈqsÁýÙ̀ �&��T¢mdt/z_d¾̀ mH�d¾mýÙ (H�H�̀�¿ì$TýñjáTsY) mdt.d¾/ mdt.{ì nqT
                ¹¿³Ð] � d�]>± m+|¾¿£ #ûkÍs� ýñ<�.
           &�)  |¾.&��T¢.&� (|�sÁàH� $ÔY &��d_*{ì) nuó�«]� nsTTÔû d�+�+~óÔá d��\+ ýË <��� 
                d�Öº+#áT³, ¿±� jîT&�\ n{ì¼ d��\+ U²°>± �+#áT³.
           �)  ºesÁ>± ÿ¿£ <ó��M¿£sÁD �|�� eTT�~+º¿=� d�Ç+Ôá ]¿±sÁT¦¿=sÁÅ£�  uó��<�|�sÁT#áT
                Å£�H��s� ýñ<�.q

6.4  #î*¢+#û sÁTd�TeTT $es�\T :

nuó�«]� #î*¢+#á
e\d¾q sÁTd�TeTT

ÈqsÁýÙ (kÍ<ó�sÁD) 1500/̀ sÁTöö\T

1400/̀ sÁTöö\T

800/̀ sÁTöö\T

ÈqsÁýÙ̀ �&��T¢mdt/z_d¾̀ mH�d¾mýÙ

mdt.d¾/ mdt.{ì/|¾.&��T¢.&� /*+>· eÖ]Î&�

�bÍ�dd¾+>́ #�̈̄\T eT]jáTT >·Ö&�à Ê d�̄Ç�ddt {²¿ùà (�.jáTdt.{ì) 
\T nuó�«sÁT�ýñ #î*¢+#�*.



అధ్యా యం 7 - అన్ లైన్  దరఖాస్తు పారంలో  నంపాల్సి న  విషయాలు  
అభ్య ర్థులు  ఈ క్రింది  వివరాలకు అన్ లైన్   దరఖాస్తు పారిం లో నింపవలెను : 

 జాతీయత  

  స్వ యింగా వెలిబుచ్చ టిం ( అనుబింధిం  III ) 

  జిండర్  

  కేటగిరి  

 పక్యయ  చిర్థనామా 

 పాస్తపోర్థు నిం. / రేషన్ క్యర్థు  నిం /బ్య ింకు  ఖాతనిం / ఏదైనా  ఇతర స్రాా ర్థ ఐడి నిం/ ఆధార్ 

స్ింఖ్య  ( చివరి  

 4 అింకెలు / బోర్థు  ఇచిచ న XII వ  క్లక్యసస్త రోల్ నిం/ 

 ఎలక్షన్ క్యర్థు  ( EPIC నిం.) 

 రాష్టషు / జిల్లస   ( జనమ ించినది ) 

 తింక్డి యొకా్  / స్ింరక్షుడి యొకా్  / తలిస యొకా్  వృత్తు (అనుబింధిం-IV ) 

 తింక్డి యొకా్  / స్ింరక్షుడి యొకా్  / తలిస యొకా్  మొతుిం  స్ిం | | ర  ఆదాయిం  (అనుబింధిం  III ) 

 క్పశ్న  పక్త మధయ మము  

 12వ  తరగత్త  స్ింవతస రము / తతస స్మానమైనది / హాజరవుతునన   

 మారా్థ ల శాతము / క్ేడు X వ  తరగత్త లోన / X వ  తరగత్త మరియు  తతస స్మానమైనది 

 10, 11 & 12 తరగతులు చ్దివిన జిల్లస  /రాష్టషుిం .  

 మతిం  

 అలప   స్ింఖాయ క్  వర గస్థుయి  

 MCI  మారగదరశ క్యల  క్పక్యరిం అింగ  వైక్లయ ిం క్లస్థుయి  

 తరగత్త 12 / తతస స్మాన తరగత్త చ్దివిన  స్ింస్ు రక్ిం 

 క్గామీణ / పటుణ  క్పాింతానర  చిందిింది. 

 NEET (UG ) తయారి. 

 దరఖాస్తుదార్థ  ఏ  రాష్టరునర  చిందినవార్థ  ఇషుపడుతార్థ (అనుబింధిం-5) 

 అర హత  పరీక్ష  ( సెక్షన్ 4లోన  సెక్షన్  (4. 4) చుడిండి.) 

 పాఠశాల విదాయ మిండలి  (అనుబింధిం 7) 

 పరీక్షా కేింక్దాల / నగరాల  ఎింపిక్ (అనుబింధిం 2) 

 

8. నషేధంచబడిన అంశాలు  మరియు మరియు (వస్త్ుధ్యరణ  నయమావళి 

(దుస్తుల కోడ్) 

8.1) నషేధంచబడిన అంశాలు 

అభ్య ర్థులు ఎట్టు పరిస్థుతులలోను పరీక్షా ఈ కేింక్దిం  పేరా్క నటువింట్ట  వస్తువులను 

పరీక్షా కేింక్దిం  లోనర తీస్తకెళ్సడానర అనుమత్త లేదు. అభ్య ర్థులు పరీక్షా కేింక్దిం 

లోర క్పవేశించే ముిందు అతయ ింత స్తనన తమైన మెటల్ డిటెక్ ుర్ లతో చేయబడే  

విష్టస్తుతమైన మరియు తపప నస్రి క్ిస్థా ింగ్కు తడిమి చూపబడుతార్థ. 

ఎ) ఏవైనా  క్ల ుషనరీ వస్తువులు  అనగా వాచ్క్  స్ింబింధమైనవి (ముక్దితిం / క్వాస్థన 

టువింట్టవి), పేపర్  ముక్ా లు, జాయ మిత్త / పెనస ల్ బ్క్సస , క్లపాస స్థుక్స పర్థస , 

క్యలికుయ లేటర్, పెనున , ేా లు, రైట్టింగ్ పాయ డ్, పెన్ ష్టైవ్లు, ఎరేజర్, క్యలికుయ లేటర్, 

ల్లగ్ టేబుల్, ఎలష్టక్యునక్స పెన్ /  సా్థ నర్ మొదలైనవి. 

 బి) ఏదైనా క్మ్యయ నకేషన్ పరిక్రిం చ్రవాణి (మొబైల్ ఫోన్) ల్లింట్టవి, క్లూస త్, 

ఇయర్ ఫోన్స , మైక్ోఫోన్, పేజర్ హెల్ు బ్య ిండ్ మొదలైనవి. 



 స్థ) వాలెట్, చ్లువ క్ళా్ళ దాలుల (గాగుల్స , హాయ ిండ్ బ్య గులు, బెల్ు, క్యయ ప్ మొదలైన 

ఇతర వస్తువులు. 

డి) ఏదైనా గడియారిం / చేత్త గడియారిం గాజు  గొలుస్త (క్బ్స్ లెట్ ), కెమెరా 

మొదలైనవి. 

యి) ఏవైనా ఆభ్రణాలు/ లోహపు 

ఎఫ్) ఏవైనా ఆహార పదారాులు, నీళ్స  బ్ట్టల్ మొదలైనవి. 

 జి) మైక్ోచిప్, కెమెరా, క్లూస త్ పరిక్రిం వింట్ట క్మ్యయ నకేషన్ పరిక్రాలను 

దాచ్డిం దావ రా అనాయ యమైన వాట్ట ోస్ిం ఉపయోగిించ్గల ఇతర వస్తువు. 

ఒక్వేళ్ ఎవరైనా అభ్య ర్థులు పరీక్షా కేింక్దిం లోపల నషేధించ్బడిన వస్తువులను 

క్లిగి ఉింటే, అది అక్క్మ వయ వహారింగా (తగన చ్రయ గా) పరిగణిించ్బడుతుింది. 

మరియు స్ింబింధత నబింధనలకు అనుగుణింగా అభ్య రి ుపై చ్రయ లు 

తీస్తోబడతాయి. 

8.2) దుస్తుల కోడ్ 

అభ్య ర్థులు నీట్ (యుజి) -2020 కొరకు హాజరయ్యయ టపుప డు ఈ క్రింది దుస్తుల ోడ్ను 

అనుస్రిించాలన ఆదేశస్థు ర్థ. 

 ఎ) స్గిం క్ల సవ్ లు/ పొడవాట్ట  క్లస్థసప్ లతో కూడిన తేలిక్ రింగు  దుస్తులు స్ింక్పదాయ/  

/ ఆచార దుస్తులలో వేు, వార్థ చివరి రిపోరి ుింగ్కు స్మయానర క్నీస్ిం ఒక్ గింట 

ముిందు అింటే  మధాయ హన ిం 12.30  ర రిపోర్ ు చేయవలస్థ ఉింటుింది. ఇల్ల  

చేయడిం వలస అభ్య రిరి ఎల్లింట్ట అసౌక్రయ ిం స్క్యలింలో తనఖీ పూరిు క్యవడమే క్యక్య 

పరీక్ష క్పామాణిక్త నెలకొలప బడుతార్థ. 

బి) చపుప లు, తకాు వ మడమలతో చపుప లు అనుమత్తించ్బడతాయి.  ూటుస 

అనుమత్తించ్బడవు.   

అభ్య ర్థులిందరూ ఎన్.ట్ట.ఎ.  జారీ చేస్థన నబింధనలను  ఖ్చిచ తింగా పాట్టించాలన.  

ఇది ఎన్.ట్ట.ఎ.   స్క్క్మ పరీక్షా నరవ హణకు  దోహదపడుతుింది  

గమనక: ఎన్.ట్ట.ఎ. నాయ యింగా , స్క్క్మింగా పరీక్షలను  నరవ హించే పరింపరలో , 

తనఖీ స్మయిం లో బ్లిక్లను  ఎదురైయ్యయ  బబ ింధులు దృష్టులో  ఉించుకొన , 

తదునుగుణింగా పరీక్ష  కేింక్దింలోన స్థబబ ిందిర , ఇతర అధక్యర్థలకు స్మక్గ  

సూచ్నలను జారీ చేస్తుింది. 

9) తలి్సదండ్రులు / ్ంరక్షకులకు ్మాచారం 

1) నీట్ (యుజి) -2020 లో హాజరవబోయ్య  అభ్య ర్థులు వారి  తలిసదింక్డులు / 

స్ింరక్షకులు అింది  అింశాలపై పరీక్షకు , బయలేరే్థము  ఇింట్ట వద ేస్రైన 

మారగనరేశి్నిం  చేస్థు రన భావిించ్డమైనది.  
 

ఎ) అభ్య ర్థులను మధాయ హన ిం 1:30 గిం.లకు తరావ త పరీక్షా కేింక్దింలోర 

అనుమత్తించ్ర్థ.  అిందువలస, క్ాిక్స, కేింక్దిం యొక్ా  క్లస్థు నిం మరియు వాతావరణ 

పరిస్థుతులు వింట్ట వివిధ అింశాలను దృష్టులో ఉించుకొన అభ్య ర్థులు/ ముిందస్తుగా 

ఇింట్ట నుిండి బయలేరేాలి. 
 



బి) అభ్య ర్థులు  పరీక్షకు స్ింబింధించిన అనన  సూచ్నలను పాట్టసూు , క్క్మశక్షణ 

క్లిగి ఉిండాలి. 
 

స్థ) అభ్య ర్థులు పరీక్షా నయమావళిన  ఉలసింఘించ్రాదు. తపప న పరిస్థుతులోస  ( వైదయ   

పరమైన మొదలగు ) మార్థప లు  ఉింటె క్పవేశ్ పక్తము జారీచేయుట క్ింటే ముిందే 

క్పతేయ క్ పరిమ షన్ ను NTA  నుిండి తీస్థోవాలి. 
 

డి) అభ్య ర్థులు పరీక్ష స్మయింలో ఎటువింట్ట  అక్క్మ / అవాింఛిత 

క్యరయ క్ల్లపాలను కొనస్థగిించ్డిం క్యనీ , క్పోతస హించ్డిం క్యనీ  చేయకూడదు. 
 

యి  ) పరీక్షా స్మయింలో ఒక్వేళ్ ఎవరైనా ఇతర అభ్య ర్థులు అవాించిత క్యరయ  

క్ల్లపాలకు పాలప డినటుస గమనించినటెలసతే , వెింటనే స్దర్థ విషయానన  విధులోస  

ఉనన  ఇనవ జిలేటర సకు  తెలియజేయాలి.  

ఎఫ్) అభ్య ర్థులు ఈ క్రింది వాట్టన మాక్తమే పరీక్షా కేింక్దింలోనర  తీస్తకురావాలి. 
 

 పాస్పోర్ు సైజు ఛాయాచిక్తింతో  (ఫొటోక్గాఫ్) అత్తరించ్బడి  ఉనన   అడిమ ట్ క్యర్థు.   

  హాజర్థ షీటోస  అత్తరించ్డిం   ోస్ిం ఒక్  పాస్తపోర్థు సైజు ఫోటోక్గాఫ్   

  ఏదైనా  క్పామాణిక్ (చలుసబ్టు అయ్యయ ) గురిుింపు ఋజువు, PWD స్రి ుి కెట్ 

(అవస్రమునన వాళ్లస). 

 ఒక్ పోస్తుక్యర్థు  (4X 6) సైజు క్లర్ ఫోటో ( తెలస  బ్య ింక్యక్ౌడ్  క్లిగిన ) అడిమ ట్ క్యర్థుతో  

డౌన్లసడ్ చేస్థన క్పొఫారామ  మీద  అింట్టించాలి మరియు ఇనవ జిలేటర్ కు యివావ లి.  

గమనక్ : దీనతో పాటు ఒక్ పాస్  పోర్ు  సైజు  ఫోటో  కూడా తేవాలి . ఈ  రిండు లేన 

యెడల అభ్య రి ు అనర హతకు గురౌతాడు. 
 

g) అభ్య ర్థులు పరీక్షా కేింక్దానర ఎల్లింట్ట నష్టద ే వస్తువులు తేకూడదు. 
 

h) పరీక్షా కేింక్దింలో అభ్య ర్థులు తనఖీ  స్మయింలో స్థబబ ిందితో స్హక్రిించాలి. 
 

i) అభ్య ర్థులు స్ింబింధత  పరీక్షా  కేింక్దింలో తపప నస్రి శారీరక్ తనఖీన తమను 

తాము అిందుబ్టులో ఉించుోవడిం ోస్ిం ముిందస్తుగానే రిపోర్ ు చేయవలస్థ 

ఉింటుింది. 
 

j) అభ్య ర్థులు నీట్ (యుజి) -2020 పరీక్షలో హాజర్థ క్యవడానర దుస్తుల ోడ్ను 

అనుస్రిించాలి. ఒక్వేళ్  అభ్య ర్థులు  స్థింక్పదాయ దుస్తులు ధరిించినటెలసతే , వార్థ 

పరీక్ష  రోజున , మధాయ హన ిం 12. 30 గిం.లకు  తపప న స్రిగా స్ింబింధత పరీక్ష 

కేింక్దింలో రిపోర్ ు చేయవలస్థ ఉింటుింది.  
 

2) ఒక్వేళ్, మీ పిలసలు  పైన పేరా్క నన  వాట్టలో ఏదైనా ఉలసింఘించినటెలసతే  స్దర్థ 

అభ్య రి ు (మీ పిలసలు) పరీక్షా కేింక్దింలోర క్పవేశించ్డానర అనుమత్తించ్బడర్థ 

మరియు పరీక్షలో హాజర్థ క్యవడానర అనుమత్తించ్బడర్థ. 



 

3) మీ వార్ు ఏదైనా అవాింఛిత క్యరయ క్ల్లపాలకు పాలప డినటెలసతే, ఎన్.ట్ట.ఎ.  నయమ 

నబింధనల క్పక్యరిం -అతను / ఆమె పరీక్ష రాయకుిండా నషేధించ్బడతార్థ 

మరియు క్రమినల్ చ్రయ  / ఇతర స్రి స్మాన చ్రయ లకు కూడా భాదుయ లౌతార్థ (NTA 

పదతిులననుస్రిించి). 
 

4) మీ పిలసలు పరీక్ష రోజున . పరీక్షా  కేింక్దానర మధాయ హన ిం 01:30 గిం.లకు  ముిందే 

చేర్థకొనేటటుస చుడిండి . దీన ోస్ిం , క్ాిక్స , పరీక్షా కేింక్ద క్లస్థుయి , వాతావరణ 

పరిస్థుతులు  వింట్ట వివిధ వస్ువ అింశాలను దృష్టులో ఉించుకొన మీ పిలసలు 

ముిందస్తుగానే ఇింట్ట నుిండి బయలేరేాలన , గుర్థుించుోిండి. పరీక్షా కేింక్దానర 

ఆలస్య ింగా చేర్థోవడిం , ఆ పిదప  పరీక్షకు హాజర్థ క్యలేక్పోవడిం వింట్ట 

స్మస్య లను అధగమిించ్డిం ోస్ిం పరీక్షా కేింక్దిం క్లస్థు నిం , దూరిం వింట్ట వాట్టన 

నరిారిించ్డానర పరీక్షకు ఒక్ రోజు ముిందుగా కేింక్దానన  స్ిందరిశ ించ్డిం 

స్ముచితిం. 
 

అధ్యా యం 10. అడిి ట్ కార్డు 

 

అభ్య ర్థుల అర హతక్లస్థుతులకు లోబడి అడిమ ట్ క్యర్థు తాతాా లిక్ింగా జారీ 

చేయబడుతుింది.  అభ్య రి ు అడిమ ట్ క్యర్థును ఎన్.ట్ట.ఎ.  వెబ్సైట్ వి్ ఎఫెక్స ు క్రిం. 27 

మార్చ  2020 నుిండి డౌన్లోడ్ చేస్తోవాలి. మరియు అడిమ ట్ క్యర్థులో సూచిించిన 

పరీక్ష కేింక్దింలో తేదీ మరియు స్మయిం డ్రరకారం  పరీక్షకు హాజర్థక్యవాలి. 
 

 అభ్య ర్థులు తమ అడిమ ట్ క్యర్థులో కేాయిించిన తేదీ స్మయింలో తపప  వేరే 

తేదీలలో పరీక్షా కేింక్దింలో హాజర్థక్యవడానర అనుమత్తించ్బడర్థ. 
 

ఒక్వేళ్ అభ్య ర్థులు వెబ్సైట్ నుిండి అడిమ ట్ క్యర్థులను డౌన్లోడ్ చేయలేక్పోతే, 

మార్చ  27వ  తేదీ 2020 నుిండి ఏక్పిల్ 10వ  తేదీ 2020 వరకు ఉదయిం 10.00 

గిం.లకు నుిండి స్థయింక్తిం 5.0 గిం.లకు  వరకు ఉిండే స్హాయ మారాగనన  (హెల్ప   

లైన్) స్ింక్పదిించాలి. 
 

అడిమ ట్ క్యర్థులోన సూచ్నలను జాక్గతుగా చ్దవాలన మరియు పరీక్షా స్మయింలో 

వాట్టన పాట్టించాలన అభ్య ర్థులకు  సూచిించ్డమైనది. 
 

ఒక్వేళ్ అడిమ ట్ క్యర్థు మరియు నరిారణ పేజీలో చూపిన అభ్య ర్థుల వివరాలలో లేదా 

అతన / ఆమె ఛాయాచిక్తిం (ఫొటోక్గాఫ్) మరియు స్ింతక్యలలో ఏదైనా వయ తాయ స్ిం 

ఉింటే, అభ్య ర్థులు వెింటనే మార్చ  27, 2020 నుిండి ఏక్పిల్ 10, 2020 వరకు 

ఉదయిం 10:00 గిం.లకు నుిండి స్థయింక్తిం 5:00 గిం.లకు వరకు ఉిండే స్హాయ 

మారాగనన  (హెల్ప   లైన్) ను స్ింక్పదిించ్వచుచ .అటువింట్ట స్ిందరాా లలో, 

అభ్య ర్థులు అపప ట్టకే డౌన్లోడ్ చేస్థన అిమ ట్ క్యర్థుతో పరీక్షకు హాజరౌతార్థ.  



అయితే, ఆ తరావ త రిక్యర్ ు లో దిదేుబ్టు చేయడానర అవస్రమైన చ్రయ లు 

ఎన్.ట్ట.ఎ. తీస్తకుింటుింది. 

గమనక:  

ఎ) అడిమ ట్ క్యర్థులు పోస్ు దావ రా పింపబడరవన అభ్య ర్థులు గమనించాలి.   
 

బి) ఎట్టు పరిస్థుతులోసనూ, నీట్ (యుజి) - 2020 కొరకు డూపిసకేట్ అడిమ ట్ క్యర్థు  పరీక్షా 

కేింక్దాలలో ఇవవ బడదు. 
 
   

స్థ) అభ్య రి ు అడిమ ట్ క్యర్థును నలపడిం క్యనీ లేదా అిందులో ఏదైనా ఎింక్ీన 

మారచ డిం గాన చేయకూడదు. 
   

డి) అభ్య ర్థులు తమ అడిమ ట్ క్యర్థులను భ్విషయ ్ వెరిికేషన్ ోస్ిం మించి క్లస్థుత్తలో 

భ్క్దపరచాలన సూచిించ్ైమనది.   
 

ఇ) ఏ క్యరణాల వాలైన (అస్ప షుమైన / అస్ింపూరిుగా  దరఖాస్తులు  స్ిందేహాతమ క్ 

ఛాయాచిక్తాలు (ఫొటోక్గాఫ్) / స్ింతక్ిం లేన దరఖాస్తులు) లేదా పరీక్షకై అర హతా 

క్పమాణాలను నెరవేరచ న అభ్య ర్థులకు దరఖాస్తులు ఇవవ బడవు.   
 

ఎఫ్) అడిమ ట్ క్యర్థుల జారీ అనేది, అర హతను అింగీక్రిించ్డిం అన అరిిం క్యదు, ఇది 

క్పవేశ్ క్పక్రయలోన తదుపరి దశ్లలో క్షణింగా పరిశీలిింపబడుతుింది.  
 

అధ్యా యం 11. రరీక్షా హాలులో పాటంచాల్సి న  నయమాలు  

ఎ)  స్థధారణ నయమాలు పరీక్ష క్పారింభానర రిండు (02) గింటల ముిందు పరీక్షా 

కేింక్దిం తెరవబడుతుింది.  మధాయ హన ిం 1:30 గిం.లకు తరావ త పరీక్షా కేింక్దింలోర 

క్పవేశించ్డానర ఏ అభ్య రి ున అనుమత్తించ్కూడదు, అిందువలస, క్ాిక్స, కేింక్దిం 

యొక్ా  క్లస్థు నిం, వాతావరణ పరిస్థుతులు వింట్ట అనన  వాస్ువాలను పరిగణనలోర 

తీస్తకొన అభ్య ర్థులు ముిందుగానే ఇింట్ట నుిండి బయలుదేరేలన 

సూచిించ్డమైనది. పరీక్షా హాల్ తెరిచిన వెింటనే అభ్య ర్థులు తమ ీటసలో 

కూరోచ వలస్థిందిగా  సూచిించ్డమైనది. 
 

రరీక్ష తేదీ 03.05.2020 (ఆదివారం) 

రరీక్ష ్మయం మరియు వా వధ మ||  02.00  నండి సా|| 
5.00 (3 hours) 

పరీక్షా కేింక్దింలో చివరి క్పవేశ్ిం మ|| 1.30 గిం.లకు 

పరీక్షా హాల్ / గదిలో ీటు మీద కూర్థచ నే స్మయిం మ|| 1.15 గిం.లకు 

ముఖ్య  సూచ్నల క్పక్టన మరియు ఇనవ జిలేటర్ 

చేత అడిమ ట్ క్యర్థుల తనఖీ 

మ|| 1.30 నండి 1.45 

గిం.లకు 

ఇనవ జిలేటర్ చేత పరీక్ష బుక్సలెట్ పింపిణీ మ|| 1.45 గిం.లకు 

పరీక్షా బుక్సలెట్లో అభ్య రి ు తన వివరాల క్వాయడిం మ|| 1.50 గిం.లకు 



రరీక్ష డ్రపారంభం మ|| 2.00 గిం.లకు 

రరీక్ష ముగిసంది సా|| 5.00 గిం.లకు 

 

బి) పరీక్షా హాలులో క్పవేశానర అడిమ ట్ క్యర్థు  అభ్య రి ు తపప నస్రిగా చూపిించాలి.  

చలుసబ్టు అయ్యయ  అడిమ ట్ క్యర్థు లేన అభ్య రి ున  పరీక్షా కేింక్దింలో 

సూపరిింటెిండింట్ పరీక్ష హాలులోర అనుమత్తించ్ర్థ. 
 

స్థ) క్పత్త అభ్య రి ుర రోల్ నింబర్ ఉనన  ీటు కేాయిించ్బడుతుింది.  అభ్య ర్థులు 

తమకు కేాయిించిన ీటసలో మాక్తమే కూరోచ వాలన  ోరడమైనది. ఒక్ వేళ్ అభ్య రి ు 

తనకు కేాయిించిన క్లస్ులిం క్యకుిండా వేరే ీటు లేదా గది నుిండి పరీక్షకు 

హాజరైనటసయితే, అగుపడినటెలసతే, వారి అభ్య రి ుతవ ిం రదేు చేయబడుతుింది. 
 
 

డి) పరీక్ష స్మయింలో, ఇనవ జిలేటర్ క్పత్త అభ్య రి ు యొక్ా  గురిుింపును (ఐడింట్టట్ట) 

నరిారిించ్డానర అభ్య ర్థుల అడిమ ట్ క్యర్థును తనఖీ చేస్తుింది.  ఇనవ జిలేటర్ వారి 

స్ింతక్యనన  జవాబు పక్తింలో కేాయిించిన బడిన క్లస్ులింలో  మరియు హాజర్థ షీటోస  

కూడా చేస్థుర్థ. 
 

ఇ) మధాయ హన ిం 01:30 గిం.లకు తరావ త వచిచ న అభ్య రి ున ఎట్టు పరిస్థుతులోసనూ పరీక్షా 

కేింక్దింలోర అనుమత్తించ్ర్థ. 
 

ఎఫ్) అభ్య ర్థులు, పరీక్ష రోజున, పరీక్షా కేింక్దింలోనర “ఈ రింది క్పమాణ పక్తాలను” 

(డాకుయ మెింట్స ) మాక్తమే తీస్తకురావాలి. వీట్టన తీస్తకురాన అభ్య ర్థులను పరీక్షలో 

కూరోచ వడానర అనుమత్తించ్ర్థ. 
 

 ఎన్.ట్ట.ఎ.   వెబ్సైట్ నుిండి డౌన్లోడ్ చేయబడు  అడిమ ట్ క్యర్ ు యొక్ా  ముక్దిత క్యపీ.  

(క్పిింటెడ్ క్పి ఆఫ్ అడిమ ట్ క్యర్ ు) దేనమీదనైతే అప్ లోడ్  చేస్థన ఫొటో అత్తరించ్బడి 

ఉింటుిందో. 
 

 నీట్  యు.జి  - 2020 పరీక్ష స్మయింలో పరీక్ష  కేింక్దింలోన  హాజర్థ ష్టట్ లోన  

నరిషేు  క్లస్ులింలో  అత్తరించ్డానర ఒక్  ఒక్ పాస్ పోర్ు  సైజ్ ఛాయాచిక్తిం ( వన్ పాస్ 

పోర్ు  సైజ్ ఫోటో క్గాఫ్ ) ( ఆన్ లైన్  అపిసకేషన్  ఫారమ్ లో  అప్  లోడ్  

చేస్థనటువింట్టదే). 

 తెలస  బ్య క్స  ష్టరిండ్  ఉిండిన "4 x 6" పోస్తు  క్యర్థు  సైజు  క్లర్ ఫోటో  అల్లే  అడిమ ట్ 

క్యర్ ు తో  డౌన్ లోడ్ చేస్థన  క్పొఫారామ ను కూడా  ఇనవ జిలేటర్ కు అిందజేయాలి.   
 

  ఏదైనా ఒక్ అధక్యరిక్  ఫోటో గురిుింపు (అథరైజేడ్ ఫోటో ఐ.డి.) (వాస్ువిక్మైనవి 

మరియు చలుసబ్టు అయ్యయ ది మరియు పాయ న్ క్యర్ ు / ష్టైవిింగ్ లైసెన్స  / ఓటర్థ 

ఐ.డి. / పాస్పప ర్ ు / ఆధార్ క్యర్ ు (ఫోటోతో) / రేషన్ క్యర్ ు ఏదైనా ఒక్ అధక్యరిక్   గురిుింపు 



అథరైజేడ్ ఫోటో ఐ.డి. వాస్ువిక్మైనవి  పాయ న్  xI  వ  తరగత్త  రోల్ నిం  ( బోర్ు ఇచిచ న 

) స్రాా ర్ చే యివవ బడ గురిుింపు ఫోటో క్యర్థు.  
 

 స్మర ి అధక్యరి (క్యింపెింటెింట్ అథారిీ) జారీ చేస్థనటువింట్ట  (పి . డబుస . డి)  

స్రి ుి కేట్ (పి . డబుస . డి వర గిం క్రింద స్డలిింపును ోరిన  పక్షింలో ) 
 

 ష్టసైా బ్  కు స్ింబింధించిన  అిండర్ టేరింగ్ లెటర్ (అవస్రమైన వాళ్లా ) 
 

 

జి) అవాింఛితమైన / అక్క్మమైనా అభాయ స్థల ోస్ిం ఉపయోగిించ్బడే ఏదైనా 

నషేధత వస్తువులను  క్యనీ, తీస్తకురావడానర అభ్య ర్థులకు అనుమత్త లేదు.  పరీక్ష 

కేింక్ద  పరిధలో అభ్య ర్థులు ఇల్లింట్టవి క్లిగ  ఉిండడిం  అవాింఛిత క్యరయ క్పాల్ల రింది  

జరిమానా విధింపుకు దారితీస్తుింది. 
 

హెచ్) అభ్య ర్థులు స్వ క్పయోజన రీతాయ  పరీక్ష కేింక్దానర ఏ విధమైన 

నషేధించ్బడిన వస్తువులను తీస్తకొనరాకుడదన, ఎిందుక్ింటే వీట్టన స్తరక్షితింగా 

ఉించ్డానర ఏరాప టుస చేయబడవు మరియు అభ్య ర్థులు ఈ వస్తువుల తో  గుింపుగా 

ఉనన టెల సతే వారిన పరీక్షా కేింక్దింలోన క్పవేశించ్డానర అనుమత్తించ్డిం జరిగదు .  

ఐ) షెడూయ ల్ క్పక్యరిం పరీక్ష ముగిే వరకు ఏ అభ్య రి ు (ఆమె / అతడు) తమ  ీటును 

క్యనీ లేదా పరీక్షా గది / హాలును క్యనీ వదలకూడదు.  అభ్య ర్థులు తమ ఓ.ఎిం.ఆర్  

షీటసను డూయ ీలో ఉనన  ఇనవ జిలేటర్కు అపప గిించ్కుిండా పరీక్షా గది / హాల్ 

నుిండి వెళ్ా కూడదు. 
  

జ) పరీక్షా కేింక్దింలో ధూమపానిం (స్పమ రింగ్) ఖ్చిచ తింగా నషేధించ్బడిింది. 
 

కె) నీళ్ా   బ్ట్టల్, ీ, క్యఫీ, శీతల పానీయాలు (కూల్ క్డిింక్సస ) లేదా  చిర్థత్తళ్లా  వింట్ట 

ఏవాట్టన పరీక్షా కేింక్దింలోర తీస్తకెళ్సడానర అభ్య ర్థులను అనుమత్తించ్ర్థ. అయితే 

మధు మేహవాయ ధ బ్ధత 

అభా ర్డులు చకక ర వాయ ధ మాడ్రతలు /  రళ్ళు   (అరట / ఆపిల్ / నారింజ ఫలం) 

వంట మరియు తినదగిన రదార్థులన మరియు పారదరశ క నీళ్ా  బాటల్ 

(ముందస్తు అనమతితో ) తీస్తకెళ్ిడానకి అనమతిసాు ర్డ.  రరీక్షా హాలులోకి 

అయినరప టకీ, చాకెటి్ / కాండీ (మిఠాయి)/ శాండ్విచ్ వంట పాా క్ చేసన 

ఆహార్థని  తీస్తకెళ్ిడానకి అనమతించర్డ. 
 

ఎల్) అడిమ ట్ క్యర్థులో పేరా్క నన  స్మయనర స్రిగాగ  పరీక్ష క్పారింభ్మవుతుింది 

మరియు ఇనవ జిలేటర్ కూడ పరీక్ష క్పారింభ్ క్పక్టన చేస్థుర్థ. 
 

ఎమ్) పరీక్ష క్పారింభానర ముిందు, అభ్య ర్థుల వరి ుించే ముఖ్య మైన సూచ్నలు 

ఇనవ జిలేటర్ దావ రా తెలియజేయబడతాయి. 
 



ఎన్) పరీక్ష క్పారింభ్ింలో మరియు స్గిం స్మయిం గడిచాక్  ఒక్ స్థగన ల్ 

ఇవవ బడుతుింది. పరీక్ష అభ్య రి ు ముగిింపు స్మయానర ముిందు కూడా ఒక్ స్థగన ల్ 

ఇవవ బడుతుింది. ఇది అభ్య రి ు జవాబులను గురిుించ్డిం ఆపాలనే స్ింకేతిం. 
 

ఓ) అభ్య రి ు హాజర్థ షీటోస  నరేశేత క్లస్ులింలో రిండుస్థర్థస స్ింతక్ిం చేయాలి, మొదట్ట 

స్థరి పరీక్ష క్పారింభ్మైన వెింటనే మరియు రిండవ స్థరి జవాబు పక్తానన  

ఇనవ జిలేటర్కు అపప గిించేటపుప డు. ఇదే క్యక్ అభ్య ర్థులు హాజర్థ షీటోస  అిందిించిన 

క్లస్ులింలో వారి వేలు ముక్దలను (ిింగర్ ఇింక్పెషన్స )  పె ుా లి. 
 

పి) అభ్య రి ు  పరీక్షా పక్తిం (టెస్ు బుక్సలెట్) పేజీలను స్రిచేస్తకొన క్వర్ పేజీ ఎగువన 

క్వాస్థన పేజీల స్ింఖ్య నుతో స్రిపోలుచ కొన నరిారిించుోవాలి. 
 

కూయ ) ఏ క్యరణిం చేతనైనా,  షెడూయ ల్ తేదీలో పరీక్షకు హాజర్థ క్యలేన వారిర, ఎల్లింట్ట 

పరిస్థుతలెదురైనా ఎన్.ట్ట.ఎ. నరవ హించ్దు. 
 

ఆర్) ఎన్.ట్ట.ఎ. జారీ చేస్థన సూచ్నల మేరకు మధుమేహింతో బ్ధపడుతునన  

అభ్య ర్థులను (క్యయ ిండిడేట్ స్రరిింగ్ క్పిం  డయాబెట్టస్) పరీక్ష కేింక్దింలో జాక్గతులు 

తీస్తోబడతాయి. 
 

అదాా యం 12. అడ్రకమ వా వహార్థలు , ఆచరణలు  మరియు రరీక్షా  

నయమాలు ఉలింఘన 

నరవ చ్నిం: 

అక్క్మ వయ వహార  ఆచ్ర అనగా  ఒక్ అభ్య రి ు, ఇతర అభ్య రి ు క్ింటే క్పయోజనానన  

అనాయ యింగా అక్క్మమైనా వయ వహారిం లో  పొిందానర అనుమత్తించే ఒక్ చ్రయ . 

(దిగువ పేరా్క నన వి ) ఈ ోవలోనే క్యనీ, క్యనీ వీట్టర పరిమితిం క్యదు. 
 

ఎ) నషేధించ్బడిన లేదా అక్క్మమైనా వయ వహారాలకు  వాడబడే ఏవైనా అింశానన  

లేదా వస్తువు క్లిగి ఉిండటిం అింటే  ఏదైనా క్ల ుషనరీ వస్తువు, క్మ్యయ నకేషన్ 

పరిక్రిం, ఉపక్రణాలు (యక్సస  స్రీస్)  త్తనబిండరాలు, ఆభ్రణాలు లేదా ఇతర 

వస్తువులు లేదా పరీక్ష పేపర్ కు స్ింబింధించిన లేక్ స్ింబింధించ్న స్మాచారిం 

క్లిగి ఉిండటిం. 
 

బి) పరీక్ష రాయడానర వెరోక్రిన వాడుోవడిం (వించ్న) (ఇింపరస నేషన్)లేదా 

నక్లు (క్యపీ) చేయడానర మెీరియల్ స్థదిిం చేయడిం. 
 

స్థ) నీట్ (యు.జి) -2020 పరీక్షా నరవ హణ ోస్ిం ఎపప ట్టక్పుప డు ఎన్.ట్ట.ఎ. జారీ 

చేస్థన పరీక్షా నయమాలను లేదా దేశానరేశిాలను ఉలసింఘించ్డిం. 
   

డి) ఇతర అభ్య ర్థు తో చ్టు విర్థదమిైన చ్రయ లకు (మాల్ క్పాక్ట ుసెన్ ) తోడప డడిం , 

అలింట్ట ఏ చ్రయ లకైనా క్పతయ క్షింగా గానీ, దురివ నయోగానర పాలప డటిం, లేదా 



పరోక్షింగా గానీ ఏ రక్మైన స్హాయిం ఇవవ డిం క్యనీ ీవ క్రిించ్డిం క్యనీ  లేదా అల్ల 

చేయడానర క్పయత్తన ించ్డిం. 
 

ఇ) జవాబులు రాయడానర సెింటర్ సూపరిింటెిండింట్ ఇచిచ న జవాబు పక్తిం 

క్యకుిండా ఏదైనా ఇతర మెీరియల్ పైన క్పశ్న లు లేదా స్మాధానాలు రాయడిం. 
 

ఎఫ్) జవాబు పక్తిం, పరీక్ష బుక్సలెట్ (టెస్ు బుక్సలెట్) యొక్ా  ఏదైనా పేజీ 

మొదలైనవి చిింపి వేయడిం. 
 

జి) పరీక్షా కేింక్దింలో పరీక్షా స్మయింలో పరీక్షా స్థబబ ిందితో ఇతర వయ కుుల 

ధరిచేరడిం , వారితో స్ింక్పదిించ్డిం,  లేదా అల్ల చేయడానర క్పయత్తన ించ్డిం. 
 

హెచ్) పరీక్షా హాల్ లేదా  గది నుిండి జవాబు పక్తానన  తీస్థకెళాి పోవడిం. 
 

ఐ) క్పశ్న పక్తనన  గానీ లేదా భాగాలను క్యనీ లేదా జవాబు పక్తిం లేదా దాన 

భాగాలను క్యనీ అక్క్మింగా చేరవేయడిం (స్మ గి సింగ్). 
 

జ) పరీక్షా  నరవ హణ అధక్యర్థలనెవరినైనా బెదిరిించ్డిం లేదా అభ్య ర్థులలో 

ఎవరినైనా బెదిరిించ్డిం. 
 

కె) పరీక్షకు స్ింబింధించి ఏదైనా ఇతర అవాింఛనీయ పదిత్త లేదా మారాగలను 

ఉపయోగిించ్డిం లేదా అల్ల  క్పయత్తన ించ్డిం. 
 

ఎల్) అడిమ ట్ క్యర్ ు , రాయ ింక్స , లెటర్ , సెల్్   డిక్ సరేషన్ మొదలైనవింట్ట ఆన్ లైన్  

ముక్దిత పాక్తలను ( ఆన్ లైన్ దాకుయ మెింట్స  ) తార్థమార్థ  చేయడిం మరియు 

స్ృష్టుించ్డిం. 
 

ఎమ్) పరీక్షా కేింక్దిం హాలు లోర / నుిండి బలవింతింగా క్పవేశించ్డిం / 

నక్షా మిించ్డిం . 
 

ఎన్) పరీక్షా కేింక్దింలోర క్పవేశించిన తరావ త  ఏదైనా ఎలష్టక్యునక్స పరిక్రానన  

ఉపయోగిించ్డిం లేదా దానకై క్పయత్తన ించ్డిం. 
 

ఓ) / దరఖాస్తు ఫారిం /అడిమ ట్ క్యర్ ు / క్పొఫారామ  పై నునన   ఛాయాచిక్తిం మారచ డిం 

ఎిరస ింగ్/ అప్లోడ్ చేయడిం. 
 

పి) ఓ.ఎిం.ఆర్. షీటోస  ముక్దిించిన ఏదైనా స్మాచారానన  తొలగిించ్డిం లేదా 

చరిపివేయడిం. 
 

కూయ ) జవాబు పక్తింలో తపుప డు స్మాచారానన  అిందిించ్డిం. 



 

ఆర్) ఫల్సతాని  డ్రరకటంచడానకి ముందు లేదా తర్డవాత వెబ్సైట్లో 

అప్లోడ్ చేసన ఓ.ఎిం.ఆర్. షీట్లోన డ్రవాతపూరవ క  ్మాధ్యనాలన  ( 

రెసాప న్ి  ) తార్డమార్డ  చేయడం దావ ర్థ  నకిలీ ఆరోరణలు చేయడం . 
 

ఎస్) పరీక్ష యొక్ా  స్రియైన మరియు నాయ య నరవ హణలో  అడుింకులను 

స్ృష్టుించ్డిం. 
 

ట్ట) ఎన్.ట్ట.ఎ.  చేత (అక్క్మ వయ హహాలుగా) క్పక్ట్టించ్బడిన ఏదైనా ఇతర 

చ్టుపరమాన చ్రయ లు. 
 

12.1) అడ్రకమ వా వహార్థలకు శిక్ష: 

ఒక్వేళ్ అభ్య రి ు, (ఆమె / అతను) పరీక్షకు ముిందు గానీ, తరావ త  గానీ పైన పేరా్క నన  

లేదా అల్లింట్ట చ్రయ లకు పాలప డినటెలసతే వార్థ అడ్రకమ వా వహార్థల యు.ఎఫ్.ఎం.  

కేస్త క్రింద బుక్స చేయబడతార్థ . అలింట్ట అభ్య ర్థులు భ్విషయ తులో 3 స్ింవతస రాలు 

నషేధించ్బడతార్థ . (డీబ్ర్ు ) మరియు క్రమినల్ చ్రయ కు / లేదా స్రిపోయ్యదిగా 

బింవిించ్బడే ఇతర చ్రయ కు గురవుతార్థ . 
 
 

12.2) ఫల్సతం రదుు 
 

ఎ) అడ్రకమ వా వహార్థలకు పాలప డిన అభా రిు ఫల్సతాలు రదుు చేయబడతాయి 

చేయబడతార్థ 

మరియు క్పక్ట్టించ్బడవు. 
 

బి) అదే విధింగా, తమకు కెాయిించిన కేింక్దింలోక్యక్ యిింకే కేింక్దింలో హాజర్ 

అయినా పరీక్ష కేింక్దింలో తమకు కేాయిించిన  పరీక్ష బుక్సలెట్ (టెస్ు బుక్స లెట్) 

ఓ.ఎిం.ఆర్.  షీట్ క్యక్ ఇతర అభ్య ర్థుల పరీక్షా బుక్సలెట్ (టెస్ు బుక్స లెట్) ఓ.ఎిం.ఆర్.  

షీట్పై క్వాస్థన , లేదా  ఇతర  అభ్య ర్థులకు  తమ బుక్సలెట్ (టెస్ు బుక్స లెట్/ 

ఓ.ఎిం.ఆర్. ) షీట్పై క్వాయడానర అింగీక్రిించినా  అట్టు అభ్య ర్థులు పరీక్ష రలితిం 

(రీగల్ు ) రదేు  చేయబడుతుింది . (మరియు క్పక్ట్టించ్బడదు). 
 

13. మెరిట్ జాబితా మరియు అరహత డ్రరమాణాలు (మెరిట్ ల్సస్ట ్అండ్ 

కావ ల్సఫైయింగ్  డ్రకెటేరియ) 

13.1) అరహత డ్రరమాణాలు 

ఇిండియన్  మెడిక్ల్ కౌనస ల్ యాక్స ు : 1956 దింత వైదుయ ల చ్టుిం 1948 క్రింద బి . డి . 

ఎస్ . ోర్థస  నబింధనలు  (బి . డి . ఎస్ . ోర్థస  రివపుయ టేషన్స  ) క్పక్యరిం జారీ 

చేయబడిన క్గాడుయ య్యట్ మెడిక్ల్ ఎడుయ కేషన్ రగుయ లరైజేషన్ - 1997 లో ఇచిచ న 

విధానిం మెడిక్ల్ కౌనస ల్ ఆఫ్ ఇిండియా మరియు డింటల్ ఆఫ్ ఇిండియా 



అిందిించిన అర హత క్పమాణాల ఆధారింగా , ఎన్ . ట్ట . ఎ . నీట్  (యు . జి )- 2020 ర 

స్ింబింధించిన విజేతలు ఆల్ ఇిండియా మెరిట్ జాబితాను స్థదిిం చేస్తుింది. 

అర హత  క్పమాణాలు ఈ దిగువ పేరా్క నబడాుయి: 
 

ఎ) ఒక్ నరిషేు విదాయ  స్ింవతస రానర డిక్గి క్లస్థుయి వైదయ  విదయ  ోర్థస లలో క్పవేశా కొరకు 

అర హత స్థధించ్డానర, ఒక్ అభ్య రి ు  డిక్గి క్లస్థుయి వైదయ  విదయ   ోర్థస లకు గాను ఆ  విదయ  

స్ింవతస రానర స్ింబింధించిన నేషనల్ ఎలిజిబిలిట్ట క్మ్ ఎింక్టన్స  టెస్ులో 50 

(శ్తాింశ్ిం పరస ింటైల్) కు క్నీస్ మారా్థ లు పొిందడిం అవస్రిం, క్యనీ షెడూయ ల్ు 

కుల్లలు, షెడూయ ల్ు తెగలు, ఇతర వెనుక్బడిన తరగతులకు చిందిన అభ్య ర్థుల 

విషయింలో, క్నీస్ మారా్థ లు 40 వ పరస ింటైల్ లో ఉిండాలి. రైట్స  ఆఫ్ పరస న్స  

వి్ డిజబిలిీస్ యాక్స ు  2016 లో నరేశిించిన విధింగా బెించ్ మార్ా  డిజబిలిీస్ 

ఉనన  రిజరేవ షన్ లేన వరాగనర మరియు (జ.ఇ.ఎన్.ఇ. డబుస.ఎస్.)  వరాగనర చిందిన 

అభ్య ర్థులకు క్నీస్ మారా్థ లు 45 పరస ిం టైల్  దగ గర ఎస్ . స్థ . / ఎస్ . ట్ట . / ఓ . బి . స్థ 

. - ఎన్ . స్థ .ఎల్ . అభ్య ర్థులకు   క్నీస్ మారా్థ లు 40  పరస ిం టైల్  దగ గర  ఉిండాలి . 

పరస ిం టైల్ ను  ఆల్ ఇిండియా క్యమన్ మెరిట్ లిస్ు డిక్గి క్లస్థు యి వైదయ  విదయ   ోర్థస ల 

కొరకు NEET నరవ హస్తునన  లోన అతయ ధక్ిం గా వచిచ న మారా్థ లు ఆధారింగా 

నర ణయిస్థుర్థ. 

బి) డిక్గి క్లస్థుయి వైదయ  విదయ  ోర్థస లలో క్పవేశ్ిం ోస్ిం ఏ విదాయ  స్ింవతస రింలోనైనా 

నరవ హించిన ఎన్ . ఇ .ఇ . ట్ట . లో  సూచిించిన విధింగా క్నీస్ మారా్థ లు 

స్థధించ్డింలో స్ింబింధత వరాగలలో తగినింత స్ింఖ్య లో అభ్య ర్థులు 

విరలమైనపుప డు, కేింక్ద క్పభుతవ ిం మెడిక్ల్ కౌనస ల్ ఆఫ్ ఇిండియా  డింటల్ 

కౌనస ల్ ఆఫ్ ఇిండియా స్ింక్పదిించి. తన అభీరునుస్థరిం స్ింబింధత వరాగలకు 

చిందిన అభ్య ర్థులకు డిక్గి క్లస్థుయి వైదయ  విదయ  ోర్థస లలో క్పవేశానర అవస్రమైన 

క్నీస్ మారా్థ లను తగి గించ్వచుచ . మరియు కేింక్దిం తగి గించిన మారా్థ లు ఆ విదాయ  

స్ింవతస రానర మాక్తమే వరి ుస్తుింది. 

 

స్థ) డిక్గి క్లస్థుయి వైదయ  విదయ  ోర్థస లలో క్పవేశానర అభ్య రి ు , భౌత్తక్శాష్టస్ుిం(ిజిక్సస ), 

రస్థయన శాష్టస్ుిం (కెమిష్టీు), జీవన శాష్టస్ుిం (బయాలజీ) / జీవ స్థింకేత్తక్ శాష్టస్ుిం 

(బయో టెక్యన లజీ) మరియు ఇింగీ సష్ స్బెకెుులో ఒకాొ క్ా ట్టగా ఉతీుర్థణలై ఉిండి, 

మరియు భౌత్తక్ శాష్టస్ుింలో, రస్థయన శాష్టస్ుిం, జీవన శాష్టస్ుిం, జీవ స్థింకేత్తక్ శాష్టస్ుల 

లో క్లిపితీస్తకొన అర హత పరీక్షలో (క్యవ లిఫైయిింగ్ ఎగెామినేషన్) క్నీస్ిం 50% 

మారా్థ లు స్థధించి2018 లో స్వరిించిన GME -1997 రగుయ లేషన్ మరియు BDS  

REGULATIONS , 2007 లలో పొిందుపరిచినటుసగా  ఉిండడమే, క్యక్ నీట్ లో మెరిట్ 

జాబితాలో ఉిండాలి. 



ఎస్.స్థ.ఎస్.ట్ట. మరియు ఒబిస్థ - ఎన్  స్థ  ఎల్  వరాగలకు స్ింబింధించిన 

అభ్య ర్థులకు , అర హత పరీక్షలో భౌత్తక్శాష్టస్ుిం, రస్థయన శాష్టస్ుిం, జీవన శాష్టస్ుిం, జీవ 

స్థింకేత్తక్ శాష్టస్ుిం, స్బెకెుులలో క్పవేశ్ పరీక్ష 

(క్యింపిటెింట్  ఎగెామినేషన్) లో (భౌత్తక్శాష్టస్ుిం, రస్థయన శాష్టస్ుిం, జీవన శాష్టస్ుిం) 

క్నీస్ మారా్థ లు 50% బదులుగా 40% ఉిండాలి . రైట్స  ఆఫ్ పరస న్స  బెించ్ మారా్థ  

వైక్ల్లయ లతో ఉనన  మరియు రిజరేవ షన్ లేన వరాగనర  జనరల్ ఇ . డబుస . ఎస్ . క్నీస్ 

అర హత (క్యవ లిఫైయిింగ్) పరీక్షలో  భౌత్తక్శాష్టస్ుిం, రస్థయన శాష్టస్ుిం, జీవన శాష్టస్ుిం, 

జీవ స్థింకేత్తక్ శాష్టస్థు లలో క్నీస్ మారా్థ లు 50% బదులుగా 45%, ఎస్.స్థ. / ఎస్.ట్ట. / 

ఓ.బి.స్థ.- ఎన్.స్థ.ఎల్. అభ్య ర్థులకు 40%  ఉిండాలి. 

(BUMS లో క్పవేశానర అభ్య రి ు X వ క్లక్యసస్తలో  ఉరే్థ / అరబిక్స / పారి ిమన్  / పారి ిమన్ 

స్బెకె్స ు   క్లిగి ఉిండాలి లేదా ఉరే్థ  స్బెకె్స ు  పాస్  అయి ఉిండాలి . BSMS  ోర్థస   కొరకు 

అభ్య రి ు X వ తరగత్త / హైయర్ సెక్ిండరీ / మొదట్ట క్పొఫెషనల్ ోర్థస లలో తమిళ్ 

స్బెకె్స ు చ్దివి / ఉతీర ణత పొింది ఉిండాలి). 
 
 

d) ఓపెన్ సాూ ల్ నుిండి 10+2 ఉతీుర్థణలైన అభ్య ర్థులు లేదా ష్టపైవేట్ అభ్య ర్థులు నీట్ 

కు  హాజర్థ క్యవడానర అర్థహలు క్యర్థ. ఇింక్య, 10+2 క్లస్థు యిలో జీవశాష్టస్ుిం జీవ స్థింకేత్తక్ 

శాష్టస్థు లలో అధయ యనిం చేయడిం కూడా పరీక్షకు అనుమత్తించ్బడదు. 
 

(గమనక: ఇాలిక్సస లో ఉనన    నబింధన ౌ|| ఢిల్లస హైోర్థు ౌ|| అలహాబ్ద్ 

హైోర్థు, లోన  బెించ్ మరియు జబల్పప ర్ ఉనన   ౌ|| మధయ క్పదేశ్ హైోర్థు ముిందు 

స్వాళ్సకు స్ింబింధించినది అింశ్ిం. నయమ నబింధనల క్పక్యరిం గురిుింపు పొిందిన 

ఓపెన్ సాూ ల్ బోర్ు అభ్య ర్థులు, మరియు  జీవశాష్టస్ుిం జీవ స్థింకేత్తక్ శాష్టస్థునన   

అదనపు స్బెకెుుగా అభ్య స్థించిన అభ్య ర్థులు అనర్థహలుగ)  
 

మెడిక్ల్ కౌనస ల్ ఆఫ్ ఇిండియా ౌ|| స్తక్పీిం ోర్థు సెప షల్ లివ్ పిట్టషనసకు 

క్పాధానయ త నచిచ ింది మరియు ౌ|| హైోర్థులలో అపీప ల్ చేస్థింది. క్యబట్టు, నేషనల్ 

ఇనస ితయ ట్ ఆఫ్ ఓపెన్ సాూ లిింగ్ క్ల ుట్ ఓపెన్ సాూ ల్ 10+2 అరప త పరీక్షలో 

ఉతీుర్థణలైన వార్థ మరియు  గురిుింపు పొిందిన రాష్టషు ( క్ల ుట్ ) బోర్థు  లనుిండి అర హత 

పరీక్షలో  ఉతీుర్థణలైన ష్టపైవేట్ అభ్య క్లర్థుల అభ్య రి ుతవ ిం నీట్ (యు.జి.)-2020 ర  

మెడిక్ల్ ఇిండియా దాఖ్లు సెప షల్ లివ్ పిట్టస్థషన్స  / అపీప ళ్లస   రలితానర లోబడి 

అనుమత్తించ్బడుతుింది. 
 

ఇ) ఒక్ వేళ్, అర హత పరీక్షక్ (క్యవ లిఫైయిింగ్ ఎగెామ్) హాజరైన అభ్య రి ు, దాన రలితిం 

క్పక్ట్టించ్బడ నపుప డు, పోీ పరీక్షకు  (క్యింపిీట్టవ్ ఏింక్ాన్స  ఎగెామినేషన్)  

తాతాా లిక్ింగా అనుమత్తించ్బడవచుచ . క్యనీ , డిక్గి క్లస్థుయి వైదయ  విదయ  ోర్థస లలో 

క్పవేశానర ఎింపికైనటెలసతే, అడను / ఆమె పైన పేరా్క నన  అర హత క్పమాణాలను 

నెరవేరేచ  వరకు అడను / ఆమె ఆ ోర్థస లో క్పవేశ్ిం పొిందేిందుకు వీలు లేదు. 

వివరాల ోస్ిం అభ్య ర్థులు క్గాడుయ య్యట్ రగుయ లేషన్ 1997 మరియు బి డి ఎస్ ోర్థస  



రగుయ లేషన్స  , 2007  MCC ( భారత దేశ్ వైదయ ింలో క్నీస్ క్లస్థు ిండర్థు క్లిగిన ) 

రగుయ లేషన్  మరియు హోమియోపత్త  ( డిక్గి  ోర్థస  ) రగుయ లేషన్ , 1983)ను 

చుడిండి. 
 

జాతీయ అర హత క్పవేశ్ పరీక్ష క్పవేశ్ పరీక్ష ( నేషనల్ ఎలిబెిలిీ క్ిం ఎడుయ కేవషన్ 

టెస్ు (నీట్) యు స్థ -2020 లో పొిందిన మారా్థ ల ఆధారింగా విజేతలైన అభ్య ర్థుల  

జాబితాను ఆల్ ఇిండియా రాయ ింక్స మరియు క్ల ుట్ రాయ ింకుల క్క్మింలో ఎన్.ట్ట.ఎ. 

తయార్థ చేస్తుింది. అల్లే  MBBS  లోర అడిమ షన్ కొరకు  క్యవలస్థన  క్నీస్ అర హత 

మారా్థ లు స్ింబింధత INI  లకు కూడా  వరి ుస్థుయి. 
 

13.2) టై డ్రేకింగ్ కో్ం అభా ర్డుల ఇంటర్-సె-మెరిట్ 
 

నీట్ (యు.జి.) -2020 లో ఇదరే్థ లేదా అింతక్ింటే ఎకుా వ మింది అభ్య ర్థులు 

స్మానమైన మారా్థ లు స్థధించినటెలసతే, ఇింటర్-సె-మెరిట్ రింద పేరా్క నన  విధింగా 

నర ణయిించ్బడుతుింది: 
 

ఎ) పరీక్షలో జీవశాష్టస్ుింలో (వృక్ష శాష్టస్ుిం & జింతు శాష్టస్ుిం) లో అతయ ధక్ మారా్థ లు 

స్థధించిన అభ్య రి ు, తర్థవాత క్క్మింలో. 
 

స్థ) పరీక్షలో రస్థయనశాష్టస్ుిం అతయ ధక్ మారా్థ లు స్థధించిన అభ్య రి ు, తరావ త 

క్క్మింలో. 
 

స్థ) అనన  స్బెకెుులలో తకాు వ స్ింఖ్య లో స్రియైన మరియు స్రియైన మరియు 

తపుప  (స్రిక్యన ) స్మాధానాలకు క్పయత్తన చిన అభ్య రి ు తర్థవాత క్క్మింలో. 
 

డి) వయస్తస  ఎకుా వగా ఉనన  అభ్య రి ు. 
   

13.3) ఆల్ ఇండియా కోటాలో 15% కౌసల్సంగ్ కో్ం మెరిట్ జాబితా (ఆల్ 

ఇండియా కోటా) 
 

నీట్  (యు.జి.)2020 లో  పొిందిన మారా్థ ల ఆధారింగా ఎన్.ట్ట.ఎ. 15% అర్థహలైన ఆల్ 

ఇిండియా ోా ీటసను ఎించుకునన  విజేతలైన అభ్య ర్థుల మెరిట్ జాబితాను 

తయార్థ చేస్తుింది. ఈ విజేతలైన అభ్య ర్థుల జాబితా15%  ఆల్ ఇిండియా ోాలో 

ఆన్లైన్ కౌనెస లిింగ్ దావ రా ీటస కేాయిింపు ోస్ిం (ైరక్ ురేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్ు 

స్రీవ సెస్ )కు (మెడిక్ల్ ఎగెామినేషన్ సెల్,) ఆరోగయ  ేవల ైరక్ ురేట్ జనరల్ భారత 

క్పభుతవ  ఆరోగయ  మరియు కుటుింబ స్ింక్షేమ మింక్త్తతవ  శాఖ్, (మినష్టీు ఆఫ్ హెల్ు & 

ఫాయ మిల్ల వెల్్  ర్) భారత క్పభుతవ ిం ఆయుష్   మింక్త్తతవ   శాఖ్ కు 

పింపబడుతుింది. 
 

13.4) ఆల్ ఇండియా 15% కోటా కాకుండా ఇతర సీటి కో్ం మెరిట్ జాబితా 



 

ఎ) ఆల్ ఇిండియా రలితాలను రాయ ింకులను ఎన్.ట్ట.ఎ. అిందిస్తుింది. క్పవేశానర 

అనుమత్తించే ( అడిమ ట్టింగ్ ) అథారిీస్ కు అదిించ్డిం ోస్ిం ఈ రలితాలను 

ఆరోగయ  ేవల ైరక్ ుర్ జనరల్ (డి.బి.హెచ్.ఎన్.) మెడిక్ల్ ఎగెామినేషన్ సెల్ , 

భారత క్పభుతవ  ఆరోగయ  మరియు కుటుింబ స్ింక్షేమ శాఖ్ మరియు ఆయుష్   

మింక్త్తతవ   శాఖ్ లతో  పించుకుింటుింది. 
 

బి) క్పవేశానర అనుమత్తించే అధక్యర్థలు కౌనెస లిింగ్ ోస్ిం దరఖాస్తులను ఆహావ న 

క్లస్థు ర్థ.  
 

 స్థ) ఆల్ ఇిండియా రాయ ింకుల ఆధారింగా తయార్థ చేస్థన రాయ ింకులు లను రాష్టషు 

నబింధనల (క్ల ుట్ రూల్స ) ఆధారింగా స్ింబింధత వరాగల క్పవేశ్ిం (అడిమ షన్ ) / 

కౌనెస లిింగ్ ోస్ిం దరఖాస్తు చేస్తకునన  స్మయింలో అభ్య ర్థులు క్పక్ట్టించినక్లటుసగా 

స్ింబింధత వరాగలలోన అభ్య ర్థుల మెరిట్ జాబితాను అడిమ ట్టింగ్ / కౌనస లిింగ్ 

అధక్యర్థలు తాయార్థ చేస్తకుింార్థ. 
 

14. కౌని్స ల్సంగ్ కో్ం సూచనలు: 
 
 

14.1) ఆల్ ఇిండియా (15% ోా రింద ీటుస ) మరియుAIIMS, JIPMER,  

ఎ.ఎఫ్.ఎిం.స్థ., ఇ.ఎస్.ఐ., ఢిల్లస విశ్వ విదాయ లయిం (డి.యు.), బి.హెచ్.యు & 

ఎ.ఎిం.యు. మరియు డీమ్ు విశ్వ విదాయ లయాలతో స్హా అనన  కేింక్దీయ స్ింస్ులలోన 

(సెింక్టల్ ఇనస ట్టతయ షన్స  ) అనన  ీటస ోస్ిం కౌస్థలిింగ్: 
 

ఆన్లైన్ కౌనెస లిింగ్ను ఆరోగయ  ేవల ైరక్ ురేట్ జనరల్ యొక్ా  మెడిక్ల్ 

కౌనెస లిింగ్ క్మిీ డిక్గి క్లస్థుయి వైదయ  విదయ  ోర్థస ల కె స్ింబింధించిన (మెడిక్ల్ 

కౌనెస లిింగ్ క్మిీ ఆఫ్ ది ైరక్ ురేట్ జనరల్ హెల్ు స్రీవ సెస్) నరవ హస్తుింది. 

ఆన్లైన్ కౌనెస లిింగ్ ోస్ిం స్మాచారిం మెడిక్ల్ కౌనెస లిింగ్ క్మిీ (ఎిం.స్థ.స్థ) 

వెబ్సైట్ డిక్గి క్లస్థు యి వైదయ  విదయ  ోర్థస ల కు  స్ింబింధించిన (ఎిం.స్థ.స్థ. 

ఎన్.ఐస్థ.ఇన్) లో మాక్తమే అిందుబ్టులో ఉింటుింది. అర హత క్లిగిన అభ్య ర్థులు 

కౌనెస లిింగ్ స్ింబింధత స్మాచారానన  జాక్గతుగా చ్దవాలన మరియు వార్థ 

కౌనెస లిింగ్లో హాజర్థ క్యవడానర స్ింస్థదిిం క్యవడానర కై అర ుిం చేస్తోవాలన 

సూచిస్తునాన ిం. ఆల్ ఇిండియా15%  ోా గురిించి క్యనీ, AIIMS, JIPMER ఎ.ఎఫ్.ఎిం.స్థ., 

ఇ.ఎస్.ఐ.  ఢిల్లస విశ్వ విదాయ లయ లతో BHU AMU,  డీమ్ు విశ్వ విదాయ లయాల స్హా 

అనన  కేింక్దీయ స్ింస్ుల కౌనెస లిింగ్ గురిించి ఏవైనా స్ిందేహాతమ క్ క్పశ్న  తత్తనటెలసతే 

ఈ రింది చిర్థనామాను స్ింక్పదిించ్ిండి - ఈ అష్టడుస్తలకు : 

MBBS/BDS ోర్థస లకు 

 ద అస్థసెుింట్ ైరక్ ుర్ జనరల్ (ఎిం.ఇ.) 

ైరక్ ురేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్ు స్రీవ సెస్, 

నరామ ణ్ భ్వన్, నూయ ఢిల్లస -110 108. 



ఈ -మెయిల్:-aiqpmt-mcc@nic.in  

BAMS/MSMS/BUMS/BHMS ోర్థస లకు 

ద ైరక్ ురేట్ (SRKV) 

ఆయుష్ మింక్త్తతవ  శాఖ్ 

ఆయుష్ భ్వన్, బి.క్లబ్స క్స  

జిపిబ  క్యింపెసక్సస   

ఐఎన్ఎ, నూయ ఢిల్లస-110023 

ఈ –మెయిల్:- Counselling-ayush@gov.in 
 

కౌనస లిింగ్ కు  స్ింబింధించిన అనన  స్ిందేహాతమ క్ క్పశ్న లకు , కౌస్థలిింగ్ క్క్మ 

పదతే్త (ీా మ్ ఆఫ్ కైనస లిింగ్), ఎఫ్ .ఎ . కూయ  . స్  స్ింబింధించి, 

ఎింస్థస్థ.ఎన్ఐస్థ.ఇన్ వెబ్ సైట్ ను చూడవలస్థిందిగా సూచిించ్డమైనది. పై వెబ్ 

సైట్ దావ రా స్రా్థ లర్థస , న్లీస్తలు , వారు స్ింఘటనలు (నూయ స్ ఈవెింట్స ) 

మొదలైనవి వాట్టర స్ింబింధించి అభ్య ర్థులు తమను తాము నరింతరిం 

నవీక్రిించ్డుోవాలి . ( అప్ డేట్ చేస్తోవాలన ) సూచిించ్బడిింది. 
 

14.2) ఆల్ ఇిండియా 15% ీటుస క్యక్ ఇతర ీటస ోస్ిం కౌనస లిింగ్ మరియు క్పవేశ్ిం 

(అడిమ షన్) నీట్ (యుజి) -2020 యొక్ా  మెరిట్ జాబితా క్పక్యరిం రాష్టషు వైదయ  

క్ళ్ళశాలలు / విశ్వ విదాయ లయాలు / దింత / ఆయురేవ ద /స్థద ే/ యునాన 

/హోమియోపత్త క్ళ్ళశాల స్ింస్ులలో క్పవేశానర దరఖాస్తు చేస్తోవాలనుకునే 

అభ్య ర్థులు కౌనస లిింగ్ ోస్ిం రాష్టషు క్పభుతవ ిం మరియు / లేదా స్ింబింధత వైదయ / 

దింత క్ళ్ళశాలలు / స్ింస్ు / విశ్వ విదాయ లయ  సూచ్నలను అనుస్రిించాలి. ష్టపైవేట్ 

మెడిక్ల్ క్యలేజీలకు (డీమ్ు మినహా) కౌనస లిింగ్ స్ింబింధత రాష్టషు క్పభుతావ ల రింద 

ఉింటుింది. వైదయ  / దింత క్ళ్ళశాల 15% అల్ ఇిండియా ోట  విషయానర ోేు 

ఆయుష్ అడిమ షన్ సెింక్టల్ కౌస్థలిింగ్ క్మిీ ( AACCC ) మరియు ఆయుష్ 

మింక్త్తతవ శాఖ్ ీటసను నింపుతుింది.  క్పదేశ్ిం / కౌనస లిింగ్ ోస్ిం దరఖాస్తు 

చేస్తకునన  స్మయింలో అభ్య ర్థులు క్పక్ట్టించిన విధింగా స్ింబింధత వరాగలలోన 

అభ్య ర్థుల మెరిట్ జాబితాను ఎన్.ట్ట.ఎ. తయార్థ చేస్తుింది. ఈ అవక్యశ్ిం ముగిస్థన 

తరావ త అభ్య ర్థుల డేాలో ఎన్.ట్ట.ఎ.  ఎటువింట్ట మార్థప  చేయదు. 
 

రలితిం క్పక్ట్టించిన తరావ త, ఎల్లింట్ట  పరిస్థుతులోసనూ, ఆన్లైన్ దరఖాస్తు అభ్య రి ు 

స్మరిప ించిన ఎన్.ట్ట.ఎ.  మార్థప  చేయదు. 
 

దరఖాస్తులో, అభ్య ర్థుల వరాగలు కేింక్ద వరాగల జాబితా (సెింక్టల్ కేటరిింగ్ లిస్ు) 

క్పక్యరిం పొిందపరచ్ బడాుయి. ఆల్ ఇిండియా 15% ోా ీటుస క్యకుిండా ఇతర 

ీటసకు కౌనస లిింగ్ / క్పవేశానర అభ్య ర్థులు, వారి అర హత క్పక్యరిం రాష్టషు  వర గ జాబితా 

(క్ల ుట్ కేటగిరి లిస్ు) ఆధారింగా వారి స్ింబింధత వరాగలకు ఇసూు  కౌనస లిింగ్ ోస్ిం 

నమోదు చేయాలి . దీన క్పక్యరిం ఎన్ . ట్ట .ఎ . మెరిట్ జాబితాను  తయార్థ చేస్తుింది. 
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క్లస్థుర నవాస్ క్పమాణాలు స్ింబింధత రాష్టషుిం క్పక్యరిం ఉింాయి , ఎన్.ట్ట.ఎ. కు 

ఇిందులో ఎల్లింట్ట పాక్త లేదు . 

రాష్టషు క్పభుతవ  అధక్యర్థల జాబితా (లిస్ు ఆఫ్ క్ల ుట్ గవరన మెింట్ అథారిీస్)  

అనుబింధిం iv వద ేఇవవ బడిింది. 
 

15. రరీక్షానంతర కారా కలాపాలు మరియు ఫల్సతాల డ్రరకటన(పోస్ట ్

ఎగా్జమినేషన్ అకివ్ిటీస్ట & డికరిేషన్ ఆఫ్ రిజలి్్ ) 
 

15.1) వెబ్సైట్లో ఓ ఎమ్ ఆర్ షీటి్ల  మరియు డ్రవాత పూరవ క ్మాధ్యనాల ( 

రెసాప న్ి  స్ట ) డ్రరదరశ న. 
  

ఎ) ఎన్.ట్ట.ఎ., ఓ.ఎమ్.ఆర్. జవాబు పక్తాల చిక్తాలను (ఇమేజ్ న్) మరియు 

యింక్తిం (మేషన్) దావ రా అభ్య ర్థులింద ర్థ నమోదు చేస్థనటువింట్ట క్వాతపూరవ క్ 

స్మాధానాలను (రింస్థప  న్స  స్) ఎన్ ట్టఎఎన్ఈఈట్ట.ఎన్ఐస్థ.ఇన్ వెబ్సైట్లో 

క్పదరిశ స్తుింది. ఓ.ఎమ్.ఆర్.  జవాబు పక్తాల చిక్తాల మరియు క్వాతపూరవ క్ 

స్మాధానాల క్పదరశ న యొక్ా  ఖ్చిచ తమైన తేదీ, పరీక్ష తర్థవాత నీట్ వెబ్సైట్లో 

తెలియజేయబడుతుింది. 
 

బి) అభ్య ర్థులకు ఓఎమ్ఆర్  క్ేడిింగ్కు వయ త్తరేక్ింగా క్పాత్తనధయ ిం (రిక్పాజేిం టేషన్) 

రూ .1000 స్మరిప ించే అవక్యశ్ిం ఇవవ బడుతుింది. దీన ోస్ిం ఒక్ క్వాత పూరవ క్ 

స్మాధానిం స్వాలు కొరకు రూ.1000/- (రూ||1000/- ఒక్ రస్థప న్స  ఛాలెింజ్ కు) 

క్యరయ చ్రణ క్క్మిం ోస్ిం ( క్పోసెస్థింగ్ ) ఫీజు చలిసించ్వలస్థ ఉింటుింది. 
 

స్థ) ఓ.ఎమ్.ఆర్.  క్ేడిింగ్కు వయ త్తరేక్ింగా అభ్య ర్థులు చేస్థన క్పాత్తనధయ ిం (రిక్పాజేిం 

టేషన్) వాస్ువ ముక్దిత స్మాచారిం (అక్చ వల్ రిక్యర్ ు) నుిండి ఎన్.ట్ట.ఎ. దావ రా 

ధృవీక్రిించ్బడుతుింది స్వాళ్లస  స్రైనవై  అదే డేాలో నవీక్రిించ్బడుతుింది. 

ఏదేమైనా, ఈ విషయింలో అభ్య రి ుర వయ ర ుగతింగా ఎటువింట్ట స్మాచారిం 

పింపబడదు. 
 

డి) అభ్య ర్థులిందరూ ఓ.ఎమ్.ఆర్.   / జవాబు పక్తిం యొక్ా  చిక్తానన  (ఇమేజ్) 

చూడానర డౌన్లోడ్ చేయడానర మరియు అభ్య ర్థుల లు నమోదు చేస్థన 

క్వాతపూరవ క్ స్మాధానాల ోస్ిం  ఎన్ ట్టఎఎన్ఈఈట్ట.ఎన్ఐస్థ.ఇన్ వెబ్సైట్ను 

చూడవలిస ిందిగా సూచిించ్డమైనది. 
 

15.2) ్వాలు కో్ం జవాబు కీ డ్రరదరశ న ( డిస్ట ప్ల ి ఆఫ్ ఆని ర్ కీ ఫర్  ఛాలంజ్ 
) 
 

ఎ) ఎన్.ట్ట.ఎ. క్పశ్న ల యొక్ా  తాతాా లిక్ జవాబు క్ట (ఆనస ర్ క్ట )క్పదరిశ స్తు, ఎన్ 

ట్టఎఎన్ఈఈట్ట.ఎన్ఐస్థ.ఇన్ వెబ్సైట్ జవాబు క్టలో ఏదైనా డౌట్ ఉింటే స్వాలు 

(ఛాలెింజ్ ) చేయడానర అభ్య ర్థుల కు అవక్యశ్ిం ఇస్తుింది, అభ్య ర్థులు పరీక్ష 



తర్థవాత జవాబు క్టన క్పదరిశ ించే ఖ్చిచ తమైన తేదీ ోస్ిం, ఎన్.ట్ట.ఎ. వెబ్సైట్లో 

నవీక్రణలను క్క్మిం తపప కుిండా పరిశీలిించ్గలర్థ. 
 

బి) తాతాా లిక్ జవాబుర క్ట (క్పొవిజనల్ ఆనస ర్ క్ట ) ర  వయ త్తరేక్ింగా ఆన్ లైన్  స్వాలు 

చేేిందుకు అభ్య ర్థులు అవక్యశ్ిం ఇవవ బడుతుింది స్వాలు చేే క్పత్త జవాబుకు 

రూ . 1000/- (రూ|| 1000/- ఒక్ రస్థప న్స  చ్లేసింజ్ కు) క్యరాయ చ్రణ క్క్మిం ోస్ిం 

(క్పోసెస్థింగ్ ) ఫీజు చలిించాలి . 
 

స్థ) అభ్య ర్థులు చేస్థన స్వాళ్ా ను ఎన్.ట్ట.ఎ., తన విషయ నపుణులు ( స్జక్స ు 

ఎక్స పర్ ుస  ) స్హాయింతో క్ధువీక్రిస్తుింది. స్రైనది అనపిేు , తదనుగుణింగా జవాబు 

క్ట స్వరిించ్బడుతుింది . స్వరిించిన తుది జవాబుక్ట  ( రివైజ్ు   ఫైనల్ ఆనస ర్ క్ట ) 

ఆధారింగా , రలితాలు స్థదిిం చేయబడి క్పక్ట్టించ్బడతాయి. 
 

d) అతడు / ఆమె స్వాలును అింగీక్రిించ్డిం / అింగీక్రిించ్క్పోవడిం గురిించి 

వయ ర ుగత అభ్య రి ుర తెలియజేయబడదు. 
 

ఇ) స్వాలు తర్థవాత ఖ్రార్థ చేయబడిన క్ట, తుది అవుతుింది. 
 

15.3) ఫల్సత డ్రరకటన 

ఎ) నేషనల్ టెస్థుింగ్ ఏజనీస  (ఎన్.ట్ట.ఎ.) క్పామాణిక్ విధానానన  (క్లస్థు ిండర్ ు క్పొీస్ర్ ) 

ఉపయోగిించి జవాబు పక్తాలను మ్యల్లయ క్నిం చేక్లస్తుింది. మరియు రలితాలు  ఎన్ 

ట్టఎఎన్ఈఈట్ట.ఎన్ఐస్థ.ఇన్ వెబ్సైట్లో క్పదరిశ ించ్బడతాయి. ఆ తర్థవాత, వారిక్ట 

స్ింబింధచిన రలితాల షీటసను డౌన్ లోడ్  చేస్తోవచుచ . 
 

బి) డి.జి.హెచ్.ఎస్.,  మరియు ఆయుష్ మింక్త్త తవ శాఖ్ కు స్ింబింధించిన 

అడిమ షన్ సెింక్టల్ కౌనస లిింగ్ క్మిీ నరేశే్క్యల (ైరర ువ్స  )  క్పక్యరిం ఎన్.ట్ట.ఎ.,  

మెరిట్ జాబితాను స్థదిిం చేస్తుింది. 
 

స్థ) వర గిం వారీగా (కేటగిరి వైజ్ )రలితాల షీట్ తయార్థ చేయబడదు. 

డి) నీట్ (యుజి) -2020 లో హాజరయ్యయ  అభ్య ర్థులిందరూ ఎన్.ట్ట.ఎ. ఎమ్.ఓ.హెచ్ & 

మరియు ఎఫ్.డబుసయ , మెడిక్ల్ కౌనస లిింగ్ క్మిీ (ఎింస్థస్థ. ఎన్ఐస్థ.ఇన్) MOA 

ఆయుష్ ACCC (aaccc.gov.in) మరియు పాల్గగనే రాష్టరులు / విశ్వ విదాయ లయాలు / 

స్ింస్ులలో చివరి రౌిండ్ కౌనస లిింగ్ ముగిే వరకు నవీక్రణలను క్క్మిం 

తపప కుిండా పరిశీలిించాలి. 
 

15.4) జవాబు రడ్రతాల పునఃరరిశీలన / పునర్మి లాా ంకనం (రి - చెకింగ్ /రి – 

ఎవాలుా ) 
   

 మెష్టన్-క్ేడబుల్ జవాబు పక్తాలు (మెష్టన్-క్ేడబుల్ ఆనస ర్ షీట్స ) అతయ ింత 

జాక్గతుగా చేయబడతాయి మరియు పదేపదే పరిశీలిించ్బడతాయి. 



 

 జవాబు పక్తాల పునఃపరిశీలనకు / పునరూమ ల్లయ ింక్నానర ఎల్లింట్ట 

అవక్యశ్ము లేదు . దీనర రింద పేరా్క నబడాుయి. 

 i). ఓ.ఎమ్.ఆర్.  అనేవి మెష్టన్ క్ేడబుల్, ఇవి నరిషేు మైన స్థఫ్ు వేర్ దావ రా 

అిందరిక్ట నరప క్షిక్మైన  మ్యల్లయ ింక్నిం చేయబడతాయి. 
 

 (ii). అభ్య ర్థులకు వారి ఓ.ఎమ్.ఆర్.  షీటస క్ేడేషన్ విషయింలో క్పాత్తనధయ ిం ( 

రిక్పజింటేషన్ ) స్మరిప ించే అవక్యశ్ిం ఇవవ బడిింది .ఇింక్య, ఒక్ వేళ్ ఏదైనా 

స్ిందేహిం ఉిండే, జవాబు క్ట స్వాలు చేేిందుకు కూడా అవక్యశ్ిం 

ఇవవ బడిింది. 
 

(ఈ విషయింలో ఎల్లింట్ట ఉతుర క్పతుయ తురాలు తావు లేదు. 
 

15.5) నీట్ (యుజి) -2020 రలితాలను ఇతర స్ింస్ులు ఉపయోగిించ్డిం నీట్ 

(యుజి) -2020 రలితాలను కేింక్ద / రాష్టషు క్పభుతవ  పరిధలోన ఇతర స్ింస్ులు 

క్పవేశ్ క్పయోజనిం ోస్ిం ( అడిమ షన్ పర్ పస్) వారి నయమాలకు అనుగుణింగా 

ఉపయోగిించుోవడిం  జర్థగుతుింది. 
 

15.6) కలుపు తీయుట  (విడింగ్ అవుర్ ) కు  ్ంబంధంచిన నబంధనలు  

జాతీయ అర హత/  క్పవేశ్ పరీక్ష (నీట్- ఎన్ఇఇట్ట) యొక్ా  రిక్యక్లర్ ు  రలితాలు  

క్పక్ట్టించిన తేదీ నుిండి 90 రోజుల వరకు భ్క్దపరచ్బడుతుింది. 
 

అదాా యం 16. సాధ్యరణ సేవా కండ్రదాలు / ్హకార కండ్రదాలు కామన్ ్రీవ స్ట 

సెంటర్ి  / ఫెసల్సటేషన్ సెంటర్ి ) 

రక్రక్యల అడుింకుల క్యరణింగా అభ్య ర్థులు ఆన్లైన్ దరఖాస్తును స్మరిప ించ్డిం 

క్షుమైన క్పాింతాలలో , డిజిటల్ ఇండియా చొరవ రింద భారత క్పభుతవ ిం ఐట్ట 

మండ్రతితవ  శాఖ, స్థధారణ ేవా కేింక్దిం. ( క్యమన్ స్రీవ సెస్ సెింటర్, మినష్టీు ఆఫ్ 

ఐ ట్ట., గవరన మెింట్ ఆఫ్ ఇిండియా అిండర్ ధీ డిజిటల్ ఇిండియా ఇనీష్టయ్యట్టవ్) 

ఉపయోగిించుోవచుచ  స్థధారణ ేవల కేింక్దిం (స్థ ఎన్ స్థ ) పథక్ిం , భారత 

క్పభుతవ  జాతీయ ఈ - గవరన న్స  క్పణాళిక్ ( నేషనల్ ఈ గవరన న్స  క్లపాసన్ 

(ఎన్ఇజిపి) లో ఒక్ భాగిం మరియు ఇది క్పత్త క్గామా పించాయితీ క్లస్థుయిలో , క్గామా 

క్లస్థుయి వయ వస్థు పకుడు ( విలేజ్ లెవల్ ఎింటర్ క్పినర్ ) చేత నరవ హించ్బడుతుింది 

. (స్థఎస్థస ) పథక్ిం భారత క్పభుతవ  జాతీయ ఇ-గవరన న్స  క్లపాసన్ (నెజిపి) లో ఒక్ 

భాగిం మరియు క్పత్త క్గామ పించాయతీ క్లస్థుయిలో క్గామ క్లస్థుయి వయ వస్థు పకుడు 

(విఎల్ఇ) చేత నరవ హించ్బడుతుింది. 
 

దేశ్వాయ ప ుింగా 2.4 లక్షలకు పైగా స్థధారణ ేవా కేింక్దాలు ఉనాన యి, ఇవి స్వ లప  

ర్థస్తముతో, (ఫీ) తో దరఖాస్తు ఫారమ్ను ఆన్లైన్లో స్మరిప ించ్డింలో మరియు ఇ-

వాలెట్  (ఈవాలెట్) దావ రా ఫీజు చలిసించ్డింలో అభ్య ర్థులకు క్యవలస్థన మదతేును 



అిందిజేక్లస్థుయి. స్థధారణ ేవల కేింక్దాల జాబితా హెచ్ 

ట్టట్టపి://డబుసడబుసడబుస.స్థఎన్ స్థ.జివోవి.ఇన్ వెబ్సైట్లో అిందుబ్టులో ఉింది. 
  

అదాా యం 17. ్ందేహాతి క డ్రరశిా రరిష్కక ర  వా వ ు్ (కవ రి రిడ్రడ్ల్  స్మ్్ 

) ( క్యా  ఆర్ ఎస్ట)  
 

నేషనల్ టెస్థుింగ్ ఏజనీస  (ఎన్ట్టఎ) ఒక్ ఆన్లైన్ వెబ్-ఎనేబుక్లల్ు స్థస్ుమ్ ఐన 

స్ిందేహాతమ క్ క్పశాన పరిరా ర వయ వస్ు (కవ రి రిడ్రడ్ల్ స్మ్్) న  ఏరాప టు చేస్థ. 

క్యా  ఆర్ ఎస్ట అనేది వెబ్ టెక్యన లజీ పైన ఆధారపడిన వేదిక్, ఇది నీట్ (యుజి)-

2020 పరీక్షకై నమోదు చేస్తకునన  అభ్య రి ు / అభ్య ర్థుల వారి ్ందేహాతి క క్పశ్న లు 

/మన్లవేదనలను(కేయ రీస్ క్గివియన్స  (24x7) ) స్దుపాయింతో 

స్మరిప ించుోవడానర, వారి ్ందేహాతి క క్పశ్న లు / మన్లవేదనలను వేగవింతిం 

అనుకూలమైన పరిషా రలకు  వీలు క్లిప ించ్డిం. క్పాథమిక్ లక్షయ ింగా పన చేస్తుింది 

. స్ిందేహాతమ క్ క్పశ్న లు / మన్లవేధనల క్లస్థుత్త న (క్ల ుషన్ ) కొనస్థగిించేిందుకు ఒక్ 

క్పతేయ క్ నమోదు స్ింఖ్య  (యూనక్స  రిజిష్టేుషన్ నెింబర్థ ) అవవ బడుతుింది . 

నమోదు చేస్తకునన  అభ్య రి ున / అభ్య ర్థులు నీట్(యు.జి.) అధక్యరి ఈ –మెయిల్ 

(neetug-nta@nic.in) చేయడానర ముిందు , వేగవింతమైన , అనుకూలమైన క్పత్త 

స్ప ిందన ోస్ిం ఆన్ లైన్ స్దుపాయానన  ఉపయోగిించ్మన ( రస్థప న్స  ) 

సూచిించ్డమైనది. 
 
neetug-nta@nic.in . 
 
 
 
 
 

అనబంధం 1 

కోర్ సలబస్ట 

భౌతిక శాస్త్ుం, రసాయన శాస్త్ుం, జీవశాస్త్ుం (ఉని త దివ తీయ దశ) 
https://www.NMCindia.org/documents/neet/finalCoreSyllabus NEET-UG.pdf 
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