ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖ,»ÖêÖÖ ¾Ö úÖêÂÖÖÖÖ¸êü,´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ,´ÖãÓ²Ö‡Ô
´ÖÖÆêü †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü-ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü ´Ö¬µÖê ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖêÖÖ ×»Ö×¯Öú ¯Ö¸üßÖêÃÖ ²ÖÃÖµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß
×´ÖôûµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †•ÖÖÔ“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ
ÖÖ»Öß»Ö †ÖãÎú´ÖÖÓú (1) ŸÖê (16) ¯ÖµÖÔÓŸÖ“µÖÖ ÃÖ¤ü¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê Ã¾ÖÆüÃŸÖÖÖ¸üÖŸÖ ¿ÖÖ‡ÔÖê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß
†ÖÆêü.
1. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ÖÖ¾Ö (†Ö›üÖÖ¾Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö)

:

2. ¯Ö¤üÖÖ´Ö

:

3. úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö

:

4. úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯Ö¢ÖÖ ×¯ÖÖ úÖê›ü Îú´ÖÖÓúÖÃÖÆü

:

†Ö×Ö e mail I.D. /úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¤æü¸ü¬¾ÖÖßÃÖÆü
5. ÃÖ´ÖµÖ ¾ÖêŸÖÖÁÖêÖß †Ö×Ö ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê»Öê ¯Ö¤ü

:

6. •Ö´ÖŸÖÖ¸üßÖ

:

7. Ã£ÖÖµÖß Øú¾ÖÖ †Ã£ÖÖµÖß

:

8. •µÖÖ ŸÖÖ¸üÖêÃÖ ¯Ö¸üßÖêÃÖ ²ÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ êú»ÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖ
†ÖÓ›ü ÃÖê¾ÖÖ

:

9. †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üß»Ö ×ÖµÖãŒŸÖß“Öß
ŸÖÖ¸üßÖ †Ö×Ö ¯Ö¤ü

:

10. ¯Ö¸üßÖÖ ÃÖŒŸÖß“Öß †ÖÆêü úß ¾ÖîúÛ»¯Öú

:

¾ÖÂÖÔ

11. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖêÖÖ ×»Ö×¯Öú ¯Ö¸üßÖêÃÖ ÃÖ¤ü¸üÆæü ¯Ö¸üßÖê“µÖÖ :
1964 “µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Öæ¾ÖßÔ ×úŸÖß ¾ÖêôûÖ ²ÖÃÖ»ÖÖŸÖ?
†) ¯Öæ¾ÖßÔ ×úŸÖß ¾ÖêôûÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß
:
²Ö) ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ×úŸÖß ¾ÖêôûÖ ²ÖÃÖ»ÖÖŸÖ? Ö ²ÖÃÖ»µÖÖÃÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê †•ÖÔ ´ÖÖÖê ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖÖÖê
×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß úÖµÖ?
ú) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ´ÖÖÖê ‘ÖêµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öß
†ÃÖ»µÖÖÃÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“ÖÖ / ¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ Îú´ÖÖÓú ¾Ö ×¤üÖÓÖú

:

´Ö×ÆüÖê
†ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖµÖÔÓŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß

12. (†) †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ÖÖŸµÖÖ´Ö¬µÖê úÖµÖ´Ö
ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß, ³Ö¸üŸÖß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖê¢Ö¸ü Øú¾ÖÖ
ŸÖŸÃÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯Ö¸üßÖÖ šü¸ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü úÖµÖ?
(²Ö) ¯Ö¸üßÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, †Ö×Ö ŸµÖÖ ¯Ö¸üßÖêÃÖ ˆ¢ÖßÖÔ
—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüÖŸÖ úÖµÖ Øú¾ÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ ÆüÖêµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖæ™ü
¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“ÖÖ Îú´ÖÖÓú ¾Ö ×¤üÖÓÖú
(ú) ¯Ö¸üßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¾ÖÂÖÔ
13. (†) ¯Öæ¾ÖßÔ“µÖÖ »ÖêÖÖ ×»Ö×¯Öú ¯Ö¸üßÖê´Ö¬µÖê
úÖÆüß ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ÃÖæ™ü ×´ÖôûÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß (¯Ö¸üßÖê“Öê ¾ÖÂÖÔ ¾Ö ´Ö×ÆüÖÖ †Ö×Ö •µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ÃÖæ™ü
×´ÖôûÖ»Öß †ÃÖê»Ö †ÃÖÖ ¯Öê¯Ö¸ü Îú´ÖÖÓú ¾Ö ÖæÖ)

:

:
:

(²Ö) ÃÖÓÖÖú †ÖµÖ.›üß.Îú´ÖÖÓú
(ú) ¾Ö¸üß»Ö † µÖê£Öê ×´ÖôûÖ»Öê»Öß ÃÖæ™ü µÖÖ ¯Ö¸üßÖêŸÖ
ˆ¯Ö³ÖÖêÖÖÖ¸ü †ÖÆêü úÖµÖ?

ÆüÖêµÖ / ÖÖÆüß

14. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÖÆêü úÖµÖ:
15. (†) ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ
(²Ö) ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ ´Ö¸üÖšüß ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖŒŸÖß“Öß †ÃÖÖÖ¸üß
‹ŸÖ¤ü£ÖÔ ´ÖÓ›üôûÖ“Öß ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öß ¯Ö¸üßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ †ÖÆêü
úÖµÖ? ÖÃÖ»µÖÖÃÖ, ˆ¢ÖßÖÔ ÆüÖêµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖæ™ü ×´ÖôûÖ»Öß
†ÖÆêü úÖµÖ?
16. ¯Ö¸üßÖÖ ëú¦ü

×šüúÖÖ
×¤üÖÓÖú

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖÆüß

úÖµÖÖÔ»ÖµÖ / ×¾Ö³ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓÖß ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê
1) †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †•ÖÖÔŸÖ (1) ŸÖê (16) ¯ÖµÖÔÓŸÖ“µÖÖ ÃÖ¤ü¸üÖŸÖß»Ö ³Ö¸ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ
¤ü¯ŸÖ¸üÖ¾Ö¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß. †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÖê ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÆêü.
2) (*) ÃÖê¾ÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü †•ÖÔ¤üÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖêÖÖ ×»Ö×¯Öú ¯Ö¸üßÖêÃÖ ²ÖÃÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÖÆêü. †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß
¯Öæ¾ÖßÔ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö úÖ´Ö ¯ÖÖÆæüÖ ÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß / •ÖÖ¤üÖ ÃÖÓ¬Öß
¤êüµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü / ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
3) ÁÖß / ÁÖß´ÖŸÖß / ãú´ÖÖ¸üß - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Æêü - - - -¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ
»ÖêÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. / µÖÖü »ÖêÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
( »ÖêÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓÖß µÖÖêµÖ ŸÖÖê ¯ÖµÖÖÔµÖ ÖÖê›üÖ¾ÖÖ ¤üÖêÆüß ¯ÖµÖÖÔµÖ
ŸÖÃÖê“Ö šêü¾Ö»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü »ÖêÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê Öé×ÆüŸÖ ¬Ö¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö )
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ¯ÖÏ´ÖãÖ / ×¾Ö³ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ“Öß ÃÖÆüß ¾Ö ¯Ö¤üÖÖ´Ö
´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß,
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ - - - - ü
(éú¯ÖµÖÖ ×™ü¯Ö ¯ÖÆüÖ¾Öß.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------* †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ¯Ö¸üßÖÖ ÃÖŒŸÖß“Öß ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ¾Ö ŸÖÖê ¯Ö¸üßÖêÃÖ Ã¾Öê“”êûÖê ²ÖÃÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ Æêü ÖÖê›æüÖ ™üÖúÖ¾Öê.
×™ü¯Ö :-*
1) •Ö¸ü ‹ÖÖ¤üµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê úÖµÖ´Ö ÆüÖêµÖÖú×¸üŸÖÖ ³Ö¸üŸÖß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖê¢Ö¸ü Øú¾ÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯Ö¸üßÖÖ šü¸ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖß ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö µÖÖ ¯Ö¸üßÖêÃÖ
²ÖÃÖµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê..
2) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ÖÖ¾Öê ÃÖã¾ÖÖ“µÖ †Ö¸üÖŸÖ ×»ÖÆüÖ¾ÖßŸÖ.
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üúÖÖÖ Îú´ÖÖÓú (3) ÆüÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ŸÖÃÖê“Ö ×•Ö»ÆüÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êü´Ö¬Öß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÃÖÖê›æüÖ ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö³ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓÖß /
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓÖß Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß »ÖêÖÖÃÖÓ²Ö¬Öß úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ
ÖÖÆüß Æêü ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê.

