-1n`QI kIqy pMinAw dI igxqI………
(pVqwl Pwrm)

aumIdvwr dy pury hsqwKr

dPqr cyArmYn BrqI borf-km-pRmu`K sk`qr, skUl is`iKAw ivBwg, pMjwb
pI.AYs.eI.bI kMplYks, eI blwk, pMjvIN mMijl, Pyj-8, AjIqgVH (muhwlI)
(koeI kwlm KwlI nw C`ifAw jwvy)
(Pwrm swP-2 BirAw jwvy koeI vI kitMg nw hovy)
1) AswmI sbMDI
AswmI dw nW: …………

ivSw:…………

ivSw kof: …………

2) rijstrySn sbMDI (2014)
rijstrySn nM: ……………
3) PIs sbMDI
bYNk dw nW: …………………

rwSI:……………… PIs Brn dI imqI: …………… clwn nM: ……………

4) kYtwgrI
a) General

f) EX. SM (Self)

k) Handicapped(V/H/O)

b) BC

g) EX. SM(Dependent)

l) Sports (G)

c) SC(R & O)

h) BC EX.SM

m) Sports (SC)

d) SC(M & B)

i) SC(M & B) ExSM

n) Others

e) Freedom Fighter

j) SC(R & O) ExSM

5) aumIdvwr bwry
1. aumIdvwr dw nW

:…………………………………………………………………………………………

2. ipqw dw nW

:…………………………………………………………………………………………

3. mwqw dw nW

:…………………………………………………………………………………………

4. jnm imqI

a)…………………… aumr (01.01.2014 q`k) swl………… mhIny………idn…………

5. ilMg (purS/AOrq)

:…………………………………………………………………………………………

6. p`kw p`qw

:…………………………………………………………………………………………

……………………………… ijlHw:………………………mobwiel nM:…………………………………….
Jh^w/b nkJhHvhH

aumIdvwr dk AMgUTW

LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

aumIdvwr dy hsqwKr

skrUtnI AiDkwrI dy pUry hsqwKr

-26) iv`idAk Xogqw
lVI
nM

klws

sMsQw/
ividAk
XUnIvristI SYsn

post nwl
sbMDq ivSy
jo pVyH hn

rYgulr/
ifstWs/
pRwievyt

pws krn
dI imqI
fI.AYm.sI
Anuswr

pRwpq AMk

ku`l AMk

ku`l pRqISqqw

1

2

4

5

6

7

8

9

a)

10+2
10

a)

fvgb'wk

b)

ro?i{J/;B

c)

g';Nro?i{J/PB

3

u?e eosk d/ g{o/ j;skyo L^HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
u?Ze eoB tkb/ nfXekoh dk w'pkfJb Bzpo

L^HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

7) aumIdvwr pws ivSy sbMDI
1.

ikhVI klws iv`c pMjwbI pws hY:……………………

2. gws krn dI imqI:……………………

3. iks sMsQw /borf/XUnIvristI qoN pMjwbI pws hY:……………………
8) pMjwb vsnIk dw srtIiPkyt
srtIiPkyt jwrI
krn dI imqI

aumIdvwr dk AMgUTW

srtIiPkyt jwrI krn
vwly AiDkwrI dw
Ahudw

jwrI srtIiPkyt
dw sQwn

aumIdvwr dy hsqwKr

Xog hY/Xog nhIN
hY.

skrUtnI smyN qsdIk
krn vwly AiDkwrI dy
hsqwKr

skrUtnI AiDkwrI dy pUry hsqwKr

-39) e?Nkfroh
a) n?;H;h
SC

SC

;oNhfce/N

;oNhfce/N ikoh

ikoh

:'r j? $

;eo{NBh ;w/A s;dhe

(M&B)

(R&O)

ikoh eoB dh

eoB tkb/ nfXekoh

;oNhfce/N

:'r BjhA

eoB tkb/ nfXekoh d/

fwsh

dk nj[Zdk

dk ;EkB

j?.

j;skyo

b) phH;h
;oNhfce/N
ikoh eoB
dh fwsh

;oNhfce/N ikoh
eoB tkb/ nfXekoh
dk nj[Zdk

ikoh
;oNhfce/N dk
;EkB

;bkBk nkwdB
(2013^14)

:'r j?$:'r
BjhA j?.

;eo{NBh ;w/A
s;dhe eoB
tkb/ nfXekoh
d/ j;skyo

ftP/P eEB

c) n?e;^;oft; w?B
iksh

;oNhfce/N
(LDC) ikoh
eoB dh fwsh

;oNhfce/N
ikoh eoB
tkb/ nfXekoh
dk nj[Zdk

ikoh
;oNhfce/N dk
;EkB

fe; nk;kwh s/
;oNhfce/N ikoh
ehsk frnk j?.

i/eo T[whdtko
nkPfos j? sK
foPsk

:'r j? $
:'r BjhA
j?.

;eo{NBh ;w/A s;dhe
eoB tkb/ nfXekoh
d/ j;skyo

d) j?Avhe?gv
;oNhfce/N
ikoheoB dh
fwsh

;oNhfce/N
ikoh eoB tkb/
nfXekoh dk
nj[Zdk

ikoh
%
;oNhfce/N dk
;EkB

j?Avhe?gv
dh fe;w

eh ;oNhfce/N
w?vhebNhw
tZb'AekT[ANo ;kfJB
j?. jKiKBjhA

:'r j?$
:'r BjhA
j?.

;eo{NBh ;w/A
s;dhe eoB
tkb/ nfXekoh
d/ j;skyo

e) ;[sszosk ;/BkBh
;oNhfce/N
ikoheoB dh
fwsh

;oNhfce/N ikoh
eoB tkb/ nfXekoh
dk nj[Zdk

ikoh
;oNhfce/N dk
;EkB

foPsk

:'r j? $ :'r
BjhA j?.

;eo{NBh ;w/A s;dhe eoB
tkb/ nfXekoh d/ j;skyo

f) fyvkoh e'Nk
iksh

;oNhfce/N
ikoheoB dh
fwsh

aumIdvwr dkk AMgUTW

;oNhfce/N
ikoheoBtkb/
nfXekoh dk
nj[Zdk

ikoh
;oNhfce/N
dk ;EkB

aumIdvwr dy hsqwKr

ro/v

eh ;oNhfce/N
vkfJo?eNo
;g'oN; tZb'Aikoh
j?.jK iK BjhA.

:'r j?$
:'r BjhA
j?.

;eo{NBh ;w/A
s;dhe eoB
tkb/ nfXekoh
d/ j;skyo

skrUtnI AiDkwrI dy pUry hsqwKr

-4eh d;skt/I fJ; soshp ftZu bZr/ jB L^

bVh
BzL^
L^
1)

B[esk

jK iK BjhA

2)

e?Nkfroh ;pzXh ;p{s

3)

d;thA dk ;oNhfce/N ( iBw fwsh tkbk )

4)

pkothA dk ;oNhfce/N

5)

ro?i[J/PB d/ vhHn?wH;h ns/ fvroh ;oNhfce/N (;ko/)

6)

gq'c/PBb :'rsk d/ vhHn?wH;h ns/ fvroh ;oNhfce/N

7)
8)

;pzXs ftP/ dh g';N ro?i{J/PB d/ vhHn?wH;h ns/ fvroh ;oNhfce/N
(;ko/)
gzikph gk; dk ;p{s

9)

gzikp t;Bhe dk ;p{s

10)

foIot e?Nkfroh ;pzXh ;oNhfce/N
(;pzXs e?Nkfroh dk Bkw HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH)

11)

e'Jh j'o ;oNhfce/N$d;skt/I ( fi; dk bkG fwb ;edk j't/ )

ngbkJh ehsh nk;kwh 2014dk
2014dk ofi;No/PB ckow c'N' ;w/s ns/ ch;
;pzXh ;p{s

ykbh ykB/ ftZu Gfonk ikt/ jK iK BjhA.

aumIdvwr dkk AMgUTW

aumIdvwr dy hsqwKr

skrUtnI AiDkwrI dy pUry hsqwKo
o

-5-

e/tb dcsoh tos'A bJh
(;eo{NBh ew/Nh d[nkok Gfonk ikt/)
1H PBkyshL ;Bkysh gVskb nB[;ko :'r$ n:'r j?L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2H fbysh N?;N ftZu gqkgs nzeK nB[;ko w?foN LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
3H gVskb d"okB xZN gkJ/ rJ/ d;skt/IK dk t/otk L^
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
;eo{NBh ew/Nh w?ApoK d/ g{o/ j;skyo ns/ w'pkfJb BzpoL^
1H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

3H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

4HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
4HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

5 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
;eo{NBh ew/Nh fJzukoI d/ g{o/ t/ot/L^
1H BkwHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

2H nj[ZdkHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

3H ;z;EkHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

4H fIbk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

5H w'pkfJb BzLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

w'jo ns/ j;skyo

