¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü 1
ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ãú™Óüæ×²ÖµÖ µÖÖÓ“Öß ¾ÖîªúßµÖ ¤êüÖ³ÖÖ»Ö †Ö×Ö / Øú¾ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»ÖÖ ¾ÖîªúßµÖ Ö“ÖÖÔ“µÖÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾µÖÖ“Öß ´ÖÖ÷ÖÖß ú¸üµÖÖú¸üßŸÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †•ÖÖÔ“ÖÖ −Ö´Öæ−ÖÖ
(×™ü¯Ö:- ¯ÖÏŸµÖêú ¹ý÷ÖÖú¸üßŸÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö −Ö´Öã−ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖÖ.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------1.ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö (šüôûú †Ö¸üÖŸÖ)
:2.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß •µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ −ÖÖêú¸üßŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö:3.×¾Ö¢ÖßµÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−¾ÖµÖê ¾µÖÖµÖÖ êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ&Öê ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“Öê
¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö¢Ö»Ö²¬Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö&Öê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö&µÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ
:- ¹ý.
4.úÖ´ÖÖ“Öê ×šüúÖ&Ö :5. ¯ÖÏŸµÖÖ ×−Ö¾ÖÖÃÖ Ã£ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ
:6.¹ý÷&ÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö †Ö×&Ö ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“Öê ŸµÖÖ“Öê / ×ŸÖ“Öê −ÖÖŸÖê
(×™ü¯Ö-´Öã»ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¾ÖµÖ ÃÖã¬¤üÖ −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾Öê.)
7.•µÖÖ ×šüúÖ&Öß ¹ý÷&Ö †Ö•ÖÖ¸üß —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê ×šüúÖ&Ö
:8.†Ö•ÖÖ¸üÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
:- ×¤ü−ÖÓÖú
ŸÖê ×¤ü−ÖÓÖú
¯ÖµÖÕŸÖ
9.´ÖÖ÷Ö&Öß êú»Öê»µÖÖ ¸üú´Öê“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
:- ¹ý.
10. ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“µÖÖ ×−ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ Ø¤ü−ÖÖú
:11.ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Öß“ÖÖ ×¤ü−ÖÓÖú
:¾ÖîªúßµÖ ¤êüÖ³ÖÖ»Ö
1. ¸üÖê÷Ö »ÖÖ&ÖÖÃÖÖšüß ÃÖ»»ÖÖ ¤êü&µÖÖ“Öß ±úß ªÖ¾Öß
:†) •µÖÖ ¾Öîª×úµÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖÓ“Öê
−ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö †Ö×&Ö •µÖÖ ¹ý÷&ÖÖ»ÖµÖÖ¿Öß Øú¾ÖÖ ¤ü¾ÖÖÖÖ−µÖÖ¿Öß
Øú¾ÖÖ ¤ü¾ÖÖÖÖ−µÖÖ¿Öß ŸÖÖê ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¹ý÷&ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ×ÓÓú¾ÖÖ
¤ü¾ÖÖÖÖ−µÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö
:²Ö) ×úŸÖß ¾ÖêôûÖ ÃÖ»»ÖÖ ‘Öê&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ŸÖß ÃÖÓµÖÖ †Ö×&Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖÖ¸üÖÖ †Ö×&Ö ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ»»µÖÖÃÖÖšüß ×¤ü»Öê»Öß ±úß
:ú) ¹ý÷&ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¾Öîª×úµÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ“µÖÖ ¸üÖê÷Ö×“Ö×úŸÃÖÖ úÖÖŸÖ
(ú−ÃÖ»™üà÷Ö ¹ý´Ö) ÃÖ»»ÖÖ ‘Öê&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ×ú, ¹ý÷&ÖÖ“µÖÖ ×−Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖ−Öß
ÃÖ»»ÖÖ ‘Öê&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ŸÖê −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾Öê.
:2) ¸üÖê÷Ö ×−Ö¤üÖ−Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ú¸ü&µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×¾ÖéúŸÖß ×“Ö×úŸÃÖÖ
×¾ÖÂÖµÖú, †&Öã•Öß¾Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ, Ö -×ú¸ü&Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ŸÖŸÃÖ´Ö
“ÖÖ“Ö&µÖÖÃÖÖšüß †ÖúÖ¸ü&µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ×±ú ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯Öã×œü»Ö ÷ÖÖêÂ™üß
−Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ.
:†)•µÖÖ ¹ý÷&ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏµÖÖê÷Ö ¿ÖÖôêûŸÖ “ÖÖ“Ö&µÖÖ ‘Öê&µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖ ¹ý÷&ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ¯ÖÏµÖÖê÷Ö¿ÖÖôêû“Öê −ÖÖ¾Ö
:²Ö)¤ü¾ÖÖÖÖ−ÖÖ ¾Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ&µÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ
:- ¹ý.
3) ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öê»µÖÖ †ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“µÖÖ Ö“ÖÔ
(†ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“Öß ÃÖæ“Öß ¾Ö ¸üÖêÖß“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ •ÖÖê›ü&µÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖÓŸÖ)
: ¹ý.

×¾Ö¿ÖêÂÖ–ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ‘ÖêÖê
×¾Ö¿ÖêÂÖ–ÖÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ¾ÖîªúßµÖ ¤êüÖ³ÖÖ»Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖ¾µÖ×ŸÖ¸üßŒŸÖ ‹ÖÖªÖ †−µÖ ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ»ÖÖ
¤êü&µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ×±ú ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯Öã×œü»Ö ÷ÖÖêÂ™üß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö&µÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
†) •µÖÖ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ‘Öê&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ–ÖÖ“Öê
Øú¾ÖÖ ¾Öîª×úµÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö ¾Ö ŸÖÖê •µÖÖ
¹ý÷&ÖÖ»ÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ»Ö÷−Ö †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ¹ý÷&ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê −ÖÖ¾Öê
:²Ö) ×úŸÖß ¾ÖêôûÖ ÃÖ»»ÖÖ ‘Öê&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ŸÖß ÃÖÓµÖÖ ¾Ö •Öê¾ÆüÖ
ÃÖ»»ÖÖ ‘Öê&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ŸÖß ŸÖÖ¸üßÖ ¾Ö ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ»»µÖÖÃÖÖšüß
†ÖúÖ¸ü&µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ×±ú
:ú) ÃÖ»»ÖÖ ¹ý÷&ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ–ÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖîªúßµÖ
†×¬ÖúÖ-µÖÖ“µÖÖ ¸üÖê÷Ö ×“Ö×úŸÃÖÖ úÖÖŸÖ (ú−ÃÖ»Ö™üà÷Ö ¹ý´Ö)
Øú¾ÖÖ ¹ý÷&ÖÖ“µÖÖ ×−Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖ−Öß ‘Öê&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Øú¾ÖÖ úÃÖê?
:›ü) ŸµÖÖ ¯ÖÏÖŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ“µÖÖ
¯Öæ¾ÖÔ ´ÖÖ−µÖŸÖê−Öê ¾Ö ÃÖ»»µÖÖ−Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ–ÖÖÓ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾Öîª×úµÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ‘Öê&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Øú¾ÖÖ úÃÖê? ŸÖÃÖÖ ÃÖ»»ÖÖ
‘Öê&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿ÖÖ †£ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ&Ö •ÖÖê›ü&µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.
:
10) ´ÖÖ÷Ö&Öß êú»Öê»Öß ‹æú&Ö ¸üŒú´Ö ¹ý.
:11) ÃÖÆü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß :- ±úÖò´ÖÔ A/B/C/D ¾Ö †ÖîÂÖ¬Öß ¤êüµÖêú
12) ãú™æüãÓ²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖà“Öß ÃÖÓµÖÖ ´Æü&Ö•Öê“Ö 15 †Öò÷ÖÃ™ü
1968 ¸üÖê•Öß †Ö×&Ö ŸµÖÖÓ−ÖŸÖ¸ü ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ´Öæ»Öê
:- 1)
2)
3)
4)
--------------------------------------------------------------------------------------------------ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ−Öê ÃÖÆüß ú¹ý−Ö ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö¡Ö
´Öß µÖÖ¾¤Ö¸êü •ÖÖÆüß¸ü ú¸üŸÖÖê / ú¸üŸÖê úß, µÖÖ †•ÖÖÔ´Ö¬µÖê êú»Öê»Öß ×−Ö¾Öê¤ü−Öê ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÓ¯Öæ&ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¯ÖÏ´ÖÖ&Öê ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ&Öê
Ö¸üß †ÃÖæ−Ö •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü ¾ÖîªúßµÖ Ö“ÖÔ ú¸ü&µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ŸÖß ¾µÖŒŸÖß ¯Öæ&ÖÔ¯Ö&Öê ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÖÆêü.
µÖÖ ÃÖêÖ²ÖŸÖ ¾ÖîªúßµÖ Ö“ÖÖÔ“Öß ´Öæôû ¯ÖÏ´ÖÖ&Öêú / úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê (ÃÖÓµÖÖ------) úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖæ−Ö Ö“ÖÖÔ“Öß
¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖæŸÖá ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸ü&µÖÖÃÖ Ø¾Ö−ÖŸÖß †ÖÆêü.
¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“Öß ÃÖÆüß ¾Ö ×¤ü−ÖÓÖú
¤æü¸ü¬¾Ö−Öß ÎÓú.
(ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß) •µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö.

