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^

n`QI kIqy pMinAw dI igxqI……… 

                                        (pVqwl Pwrm)                           aumIdvwr dy pury hsqwKr  

dcso vkfJo?eNo, f;Zfynk Gosh vkfJo?eN'o/N^ew^vkfJo?eNo iBob ;e{b f;Zfynk,gzikp. 

 ;oekoh wkvb ;hBhno ;ze?voh ;e{b, wkJheo';kcN fpbfvzr, c/I^3ph1,n?;HJ/Hn?; Bro. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

(koeI kwlm KwlI nw CìfAw jwvy) 

(Pwrm swP-2 BirAw jwvy koeI vI kitMg nw hovy) 

1) AswmI sbMDI  
 
AswmI dw nW: …………     ofI;N/qPB Bzpo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH      
 

2) PIs sbMDI  
 
bYNk dw nW: …………………    rwSI: ……………… PIs Brn dI imqI: …………… clwn nM: …………… 
 

3) AMkW sbMDI 
 
ivSy dy AMk ……………        AYpittIaUt AMk…………………       ku`l pRwpq AMk ……………… 
 

4) kYtwgrI  
 

a) General                     f)  Handicapped (V/H/O)                        k)  Freedom Fighter  

b) SC(M & B)         g)  SC(M & B) EX.SM            l)   Sports SC(M & B) 

c) SC(R & O)         h)  SC(R & O) EX. SM                        m) Sports SC(R & O) 

d) General EX. SM                       i)  Sports (General)                                     n)  Vimukat jati  

e) BC                       j)  BC EX.SM  

 Ex-Serviceman  Self                     Dependent  

5)  aumIdvwr bwry 

 
1. aumIdvwr dw nW :………………………………………………………………………………………… 

2. ipqw dw nW  :………………………………………………………………………………………… 

3. mwqw dw nW  :………………………………………………………………………………………… 

4. jnm imqI  a)…………………… aumr(01.01.2015 q`k) swl………… mhIny………idn………… 

5. ilMg (purS/AOrq) :………………………………………………………………………………………… 

6. p`kw p`qw  :………………………………………………………………………………………… 

……………………………… ijlHw:……………………… mobwiel nM:……………………………………. 

 

aumIdvwr dk AMgUTW  aumIdvwr dy hsqwKr   skrUtnI AiDkwrI dy pUry hsqwKr 
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6) iv`idAk Xogqw  

lVI 
nM 

klws sMsQw/ 
XUnIvris
tI 

ividAk 
SYsn 

post nwl 
sbMDq ivSy 
jo pVyH hn 

rYgulr/ 
ifstWs/ 
pRwievyt 

gws krn 
dI imqI 
fI.AYm.sI 
Anuswr 

pRwpq 
AMk 

ku`l AMk ku`l pRqISqqw 
(dSmlv qoN 
bwAd cwr AMkW 
q`k)  

mYirt cYk krn vwly 
AiDkwrI dy 
hsqwKr (dPqrI 
vrqoN leI) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) d;thA          

b) gRyjUeySn / 

ifplomw 

         

c) bI.AYf          

           

 

7) gzikph pws ivSy sbMDI L^ 

 
1.   ikhVI klws iv`c pMjwbI pws hY:…………………… 2.  gws krn dI imqI:…………………… 

3.  iks sMsQw /borf/XUnIvristI qoN pMjwbI pws hY:…………………… 

8) ;pzXs e?Nkfroh (HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH) 

    

bVh Bz ;oNhfce/N ikoh 

eoB dh fwsh 

;oNhfce/N ikoh eoB 

tkb/ nfXekoh dk nj[Zdk 

ikoh 

;oNhfce/N dk 

;EkB 

:'r j? $ 

:'r BjhA 

j?. 

;eo{NBh ;w/A 

s;dhe eoB tkb/ 

nfXekoh d/ j;skyo 

 

1 

     

 

2 

     

 

   9) pMjwb dy vsnIk hox dw sbUq (T[j aumIdvwr fiBQk B/ iksy irjrv kYtwigrI ivc ngbkJh ehsk j?)[ 

 jo sbUq aumIdvwr n`QI kr irhw hY dw vyrvw- 

 

    

aumIdvwr dk AMgUTW  aumIdvwr dy hsqwKr   skrUtnI AiDkwrI dy pUry hsqwKr 
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eh d;skt/I fJ; soshp ftZu bZr/ jB L^ 

      

bVh 
BzL^ 

B[esk jK iK BjhA 

1) pVqwl Pwrm (vYb-sweIt qoN fwaunlof krky)[  

2) vYb-sweIt qoN fwaUnlof kIqw rijstrySn Pwrm[  

3) iv`idAk Xogqw sMbMDI svY: GoSnw p`qr[  

4) jnm imqI sbMDI dsvIN dw srtIiPkyt[  

5) pMjwbI pws dw sbUq (10vIN jW aucyrI pD̀r qy)[  

6) gryjueySn / ifplomw dI DMC Aqy ifgrI[  

7) post gryjueySn dI DMC Aqy ifgrI  

8) bI.AYf dI DMC Aqy ifgrI [  

9) kYtwigrI sbMDI srtIiPkyt[  

10) pMjwb dy vsnIk hox dw sbUq (T[j  aumIdvwr fiBQk B/ iksy 

irjrv kYtwigrI ivc ngbkJh ehsk j?)[ 

 

11) Awmdn sbMDI svY-GoSxw p`qr (fijV/ aumIdvwrk B/ pCVI 

SRyxI dh kYtwigrI ivc AplweI ehsk j?) [ 

 

 

     ykbh ykB/ ftZu Gfonk ikt/ jK iK BjhA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

aumIdvwr dk AMgUTW  aumIdvwr dy hsqwKr   skrUtnI AiDkwrI dy pUry hsqwKo 
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                                    e/tb dcsoh tos'A bJh 

                               (;eo{NBh ew/Nh d[nkok Gfonk ikt/) 

1H PBkysh L ;Bkysh gVskb nB[;ko ;jhA gkfJnk frnk. 

2H ilKqI tYst ftZu gqkgs nzeK nB[;ko pDdh w?foN :- ………………      

3H gVskb d"okB xZN gkJ/ rJ/ d;skt/IK dk t/otk L^ 

 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

;eo{NBh ew/Nh w?ApoK d/ g{o/ j;skyo ns/ w'pkfJb BzpoL^ 

1H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH   2H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

3H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH   4H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

5H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 6H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

7H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 8H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

;eo{NBh ew/Nh fJzukoI d/ g{o/ t/ot/L^ 

1H BkwHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH                   2Hnj[ZdkHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

3H ;z;EkHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH                   4H fIbk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 5H w'pkfJb BzLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 

fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH                                                     j;skyo        


