´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ
ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öß ÃÖÖ¤ü
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ : -ÃÖÆüÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ˆ““Ö×¿ÖÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ×¾Ö³ÖÖÖ, †Öî¸üÓ ÖÖ²ÖÖ¤ü

úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö

:-

ÃÖÆüÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ˆ““Ö×¿ÖÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ×¾Ö³ÖÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

¯Ö¢ÖÖ

:-

Ö×¾ÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ, ¤êü¾Ö×Ö¸üß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ •Ö¾Öôû, ¸êü»¾ÖêÃ™êü¿ÖÖ ¸üÖê›ü,
†Öî¸üÓÖÖ²ÖÖ¤ü ±úÖêÖ ÖÓ²Ö¸ü 0240/2331913
Web Site Address : www.jdheaur.org
Email I D : jdheaur_2007@rediffmail.com

úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖæÖ

:-

›üÖò. ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ±úµµÖÖ•Ö

 ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö †éúÂÖß ×¾ÖªÖ¯Ößšêü ¾Ö ÃÖÓ»ÖÛÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öê»Öß
†ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“µÖÖ¥üÂ™üßÖê ˆ““Ö×¿ÖÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖÖÔŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß
¾ÖÖœü —ÖÖ»Öê»Öß ÖÖÆüß. ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
ˆ““Ö×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖã¸üôûßŸÖ¯ÖÖê “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüÖ¾µÖÖŸÖ ¾Ö ˆ““Ö×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ×™üæúÖ ¸üÖÆüÖ¾ÖÖ †Ö×Ö ˆ““Ö×¿ÖÖÖÖŸÖ
ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê, ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖê¾ÖÖ ¾Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, Ö¾ÖÖ×¾ÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö, ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ¾ÖÖÔ ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ
¸üÖ²Ö×¾ÖÖê µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖÖ“Öê ¥üÂ™üßÖê ˆ““Ö×¿ÖÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ²Öôûú™üßú¸üÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤üÖÖÓú 17 ´Öê 1994 ÖãÃÖÖ¸ü µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öê»Öß
†ÖÆêü.
 úÖµÖÔÖê¡Ö :- †Öî¸üÓÖÖ²ÖÖ¤ü ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †Öî¸üÓÖÖ²ÖÖ¤ü, •ÖÖ»ÖÖÖ, ²Öß›ü ¾Ö ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖ ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖ/´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê/ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü ŸÖ£ÖÖ †¿ÖÖÃÖúßµÖ †Öã¤üÖ×ÖŸÖ/ ×¾ÖÖÖ †Öã¤üÖ×ÖŸÖ/úÖµÖ´Ö ×¾ÖÖÖ†Öã¤üÖ×ÖŸÖ ¾Ö×¸üÂšü
ú»ÖÖ, ¾ÖÖ×Ö•µÖ, ×¾Ö–ÖÖÖ ×¾Ö¬Öß ¾Ö ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê ŸÖÃÖê“Ö ›üÖò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ
×¾ÖªÖ¯Ößšü, †Öî¸üÓÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öß»Ö ×¿ÖÖú / ×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö †×¬ÖÖÃŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾ÖÖÔ-3 ¾Ö
¾ÖÖÔ-4 “Öê †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü.
 úŸÖÔ¾µÖê :†)

×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃÖÆüÃÖÓ“ÖÖ»Öú ˆ““Ö×¿ÖÖÖ µÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
†ÖÆêüŸÖ.

1)

¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×¾Ö³ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ¯ÖÏ´ÖæÖ ´ÆüÖæÖ úÖ´ÖúÖ•Ö ¯ÖÖÆüÖê ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖæÖÖÃÖ
×¾Ö×ÆüŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê / ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ×¾Ö¢ÖßµÖ ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ †Ó´Ö»Ö ú¸üÖê.
×¾Ö³ÖÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ»ÖÛÖŸÖ †ÃÖÖÖ-µÖÖ †¿ÖÖÃÖúßµÖ †Öã¤üÖ×ÖŸÖ ¾Ö×¸üÂšü ú»ÖÖ, ¾ÖÖ×Ö•µÖ,
×¾Ö–ÖÖÖ, ×¾Ö¬Öß ¾Ö ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ˆ““Ö×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ †Öã¤üÖÖ (¾ÖêŸÖÖ, ¾ÖêŸÖÖêŸÖ¸ ,
¯Ö×¸ü¸üÖÖ †Öã¤üÖÖ ) ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖê.
†éú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ / ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖéúŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß
´ÆüÖæÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüÖê.
†¿ÖÖÃÖúßµÖ †Öã¤üÖ×ÖŸÖ ¾Ö×¸üÂšü ú»ÖÖ, ¾ÖÖ×Ö•µÖ, ×¾Ö–ÖÖÖ, ×¾Ö¬Öß ¾Ö ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓŸÖß»Ö
×¿ÖÖú / ×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×¿ÖÖú / ×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ †Öæ–ÖêµÖŸÖêÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß
¤êüÖê.
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê / ÃÖÓÃ£ÖÖ / ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ³Öê™ü ¤êüÖê.
†¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÖæŸÖÖßú¸üÖÖ“µÖÖ ¾Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ”ûÖÖÖß ú¹ýÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê.
Ö×¾ÖÖ ×¾ÖªÖ¿ÖÖÖÖ / ŸÖãú›üµÖÖ / ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ”ûÖÖÖß ú¹ýÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê.

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

†Öã¤üÖÖÖ“Öê ×¾Ö×ÆüŸÖ ×ÖúÂÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖÖ-µÖÖ ×¾ÖÖÖ †Öã¤üÖ×ÖŸÖ †¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓÖÖ / ×¾ÖªÖ¿ÖÖÖÓÖ /
ŸÖãú›üµÖÖ µÖÖÓÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: †Öã¤üÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ”ûÖÖÖß ú¹ýÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üÖê.
†éú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖß»Ö / ÃÖÓ»ÖÛÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ³Ö×¾ÖÂµÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü ×Ö¬ÖßŸÖæÖ †×ÖÏ´Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü
ú¸üÖê, †Ó×ŸÖ´Ö ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üÖê ŸÖÃÖê“Ö ×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü ×Ö¬Öß †Ó×ŸÖ´Ö ¯ÖÏ¤üÖÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß
¤êüÖê.
†¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê/†éú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖú/×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öß ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖæŸÖá
¤êüµÖêú ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖê.

²Ö)

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.

1)

5)
6)
7)

†éú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü ¾Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ¿Öß ÃÖÓ»ÖÛÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê µÖÖÓ“Öê ¾ÖêŸÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¾ÖêŸÖÖêŸÖ¸ü †Öã¤üÖÖÖ“Öê ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖ
ú¸üÖê.
×¿ÖÖú / ×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Öß, ¾ÖêŸÖÖ ¯ÖÏú¸üÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»ÖÖú›êü ´ÖÓ•Öæ¸üßÃŸÖ¾Ö
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê.
†¿ÖÖÃÖúßµÖ †Öã¤üÖ×ÖŸÖ ¾Ö×¸üÂšü ú»ÖÖ, ¾ÖÖ×Ö•µÖ, ×¾Ö–ÖÖÖ, ×¾Ö¬Öß ¾Ö ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ŸÖÃÖê“Ö
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖú / ×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öß ¾ÖêŸÖÖ ×Ö¿“ÖßŸÖß / Ã£ÖÖÖ ×Ö¿“ÖßŸÖß ú¸üÖê.
ÃÖê¾ÖÖ ×Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖÖ / ¾ÖêŸÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖßú×¸ŸÖÖ ‹úÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ×¾Ö×³Ö®Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖê¾ÖÖÖÓ›ü Ö´ÖÖ×¯ÖŸÖ
ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓ“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ¯ÖÖÆüÖê.
×¾ÖªÖ¯Ößšü / ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ³Ö×Ö×Ö †×ÖÏ´Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖê.
³Ö×¾ÖÂµÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü ×Ö¬Öß“Öê ×Æü¿ÖÖê²Ö †ªÖµÖÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÖê.
×¿ÖÖÖ ÃÖÆüÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÓÖß / ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÓÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê»Öß úÖ´Öê.

ú)

ú×ÖÂšü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ

2)
3)
4)

×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÃÖê¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓ²Ö¬ÖÖÖê
†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ²ÖÖ²Öß ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖê ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÆüÃÖÓ“ÖÖ»Öú µÖÖÓÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê»Öß úÖ´Öê.
›ü)

†×¬ÖÖú µÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ
³Ö×¾ÖÂµÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü ×Ö¬Öß •Ö´ÖÖ, ˆ“Ö»Ö, †Ó×ŸÖ´Ö, ×ÖúÖÃÖß ‡ŸµÖÖ¤üß¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÆüÃÖÓ“ÖÖ»Öú
µÖÖÓÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê»Öß úÖ´Öê.

‡úü)

»Ö‘Öæ»ÖêÖú (ˆ““ÖÁÖêÖß ) µÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.

1)
2)

úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê ‡ÓÖÏ•Öß / ´Ö¸üÖšüß ÁÖéŸÖ»ÖêÖÖ ‘ÖêÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ™Óüú»ÖêÖÖ ú¸üÖê.
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖÆüÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖ“Öê Ã¾ÖßµÖ ÃÖÆüÖµµÖú ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ¯ÖÖÆüÖê ¾Ö ÖÖê¯ÖÖßµÖ ¾Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ
¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖŸÖÖôûÖê.
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÖÖê¯ÖÖßµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖúÖ•Ö ¾Ö ÖÖê¯ÖÖßµÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÖÃŸÖß †ªÖµÖÖ¾ÖŸÖ
šêü¾ÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ¯ÖÖÆüÖê.

3)
±úü)

´ÖãµÖ ×»Ö¯Ößú µÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö »ÖêÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´Ö, †¿ÖÖÃÖúßµÖ †Öã¤üÖ×ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖú /
×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖæŸÖá ¤êüµÖú

Ö)

¾Ö×¸üÂšü ×»Ö¯Ößú µÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ :†ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ / ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Öß ¯ÖÏú¸üÖß, ³Ö×Ö×Ö ¯ÖÏú¸üÖê ¾Ö †Öã¤üÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖ ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´Öê

Æü)

ú×ÖÂšü ×»Ö¯Ößú µÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ :¾ÖêŸÖÖ †Öã¤üÖÖ ¤êüÖê, ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê ™ü¯µÖÖ™ü¯µÖÖÖê ™üŒêú¾ÖÖ¸üß¾Ö¸ü †ÖÖÖê, ¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖæŸÖá ¤êüµÖú
¾Ö †ÖãÓú¯ÖÖ ¯ÖÏú¸üÖê, ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓ“Öê úÖ´Ö ¯ÖÖÆüÖê.

‡Ô )

¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ»Öú µÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ :úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê

•Ö)

×¿Ö¯ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖê ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ :úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öß úÖ´Öê ú¸üÖê.

 †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ÃÖæ“Öß
† Îú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18

†×¬ÖúÖ¸üß / ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÖÖ¾Ö
›üÖò ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ±úµµÖÖ•Ö
ÁÖß ¾Æüß •Öß ²Ö»»ÖÖôû
ÁÖß ›üß ‹´Ö ÃÖÖëôûæ êú
ÁÖß ²Öß êú »ÖÖêœêü
ÁÖß´ÖŸÖß ‹ÃÖ ¾Æüß ¾Öîª
ÁÖß´ÖŸÖß ‹ ‹ •ÖÖê¿Öß
ÁÖß ÃÖµµÖ¤ü ±ú‡Ô´ÖÖê¤ü¤üßÖ
ÁÖß ãú¤ü¸üŸÖ †»Öß ÖÖÖ
ÁÖß ‹ ‹»Ö ãú»ÖúÖá
ÁÖß ²Öß ‹ÃÖ ÖÖê¸üê
ÁÖß ¯Öß ²Öß †ÖÆêü¸ü
ÁÖß ‹Ö ‹“Ö ¸üÖ‰úŸÖ
ÁÖß ‹ †Ö¸ü ¸üÖ‰úŸÖ
ÁÖß †Ö¸ü ‹ÃÖ Ö¾ÆüÖÖê
ÁÖß´ÖŸÖß ¯Öß ‹´Ö ¤ü¾ÖÖê
ÁÖß´ÖŸÖß ×¾Ö•ÖµÖÖ •Öê™ü™üß
ÁÖß ‹´Ö ¾ÖÖµÖ ¤êü¾Ö¸êü
ÁÖß †Ö¸ü ¾ÖÖµÖ µÖÖ¤ü¾Ö
ÁÖß ²Öß ›ü²»Öæ ×¾Ö¸êüÀ¾Ö¸ü

¯Ö¤üÖÖ´Ö
ÃÖÆüÃÖÓ“ÖÖ»Öú
»Ö‘Öæ»ÖêÖú ˆ““ÖÁÖêÖß
ÃÖÆüÖµµÖú »ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß
´ÖãµÖ ×»Ö¯Ößúú
´ÖãµÖ ×»Ö¯Ößú
¾Ö×¸üÂšü ×»Ö¯Ößú
¾Ö×¸üÂšü ×»Ö¯Ößú
¾Ö×¸üÂšü ×»Ö¯Ößú
¾Ö×¸üÂšü ×»Ö¯Ößú
¾Ö×¸üÂšü ×»Ö¯Ößú
¾Ö×¸üÂšü ×»Ö¯Ößú
ú×ÖÂšü ×»Ö¯Ößú
ú×ÖÂšü ×»Ö¯Ößú
ú×ÖÂšü ×»Ö¯Ößú
ú×ÖÂšü ×»Ö¯Ößú
ú×ÖÂšü ×»Ö¯Ößú
¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ»Öú
ÃÖê¾Öú
ÃÖê¾Öú

 ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖŸÖÖ :1)
2)
3)
4)
5)
6)

µÖÖµÖÖ»ÖµÖßÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ / ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯Ö×¸ü“”êû¤ü ×ÖÆüÖµÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê, µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüÖê, ¿Ö¯Ö£Ö¯Ö¡Ö
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß
´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2005 †ÓŸÖÖÔŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö×ÆüŸÖ ¾ÖêôêûŸÖ ¤êüÖê.
¾ÖîªúßµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖæŸÖá ¤êüµÖêú ×¾Ö×ÆüŸÖ úÖ»Ö´ÖµÖÖÔ¤üêŸÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¹ýÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖê.
×¿ÖÖú / ×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öê ³Ö×¾ÖÂµÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü ×Ö¬Öß ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ / ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ / †Ó×ŸÖ´Ö ¯ÖÏ¤üÖÖ
´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖê
ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Öß ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏú¸üÖÖÓ¾Ö¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ úÖ»Ö´ÖµÖÖÔ¤üêŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê
¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×ÖÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã“ÖÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê

 úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úŸÖÔ¾µÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖ»Ö´ÖµÖÖÔ¤üÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ×¤üÖÖÓú 12 ´Öê 2006 ÖãÃÖÖ¸ü
 úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úÖ´ÖúÖ•Ö ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ×ÖµÖ´Ö/†×¬Ö×ÖµÖ´Ö/×¾Ö×ÖµÖ´Ö/¯Ö×¸ü×ÖµÖ´Ö úÖµÖ¤üÖ
×Ö¤ìü¿Ö
ÃÖÆüÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ˆ““Ö×¿ÖÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖúÖ•Ö ÖÖ»Öß»Ö ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê †Ö¬ÖÖ¸êü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
1)
2)
3)
4)
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8)
9)
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12)

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (ÃÖê¾Öê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¿ÖŸÖá ) ×ÖµÖ´Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (¾ÖêŸÖÖ ) ×ÖµÖ´Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (¯Ö¤üÖÏÆüÖ †¾Ö¬Öß, Ã¾ÖßµÖêŸÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ †Ö×Ö ×Ö»ÖÓ²ÖÖ ²Ö›üŸÖ±úá ¾Ö ÃÖê¾ÖêŸÖæÖ úÖœæüÖ
™üÖúÖê µÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¤üÖÖê ) ×ÖµÖ´Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (¸ü•ÖÖ ) ×ÖµÖ´Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (×Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖÖ ) ×ÖµÖ´Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (´ÖÖÖ¬ÖÖ, ±úß, Ã£ÖÖ×Öú ¯Öã¸üú ³Ö¢ÖÖ ¾Ö ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ³Ö¢ÖÖ) ×ÖµÖ´Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (¿ÖÖÃÖúßµÖ ×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ) ×ÖµÖ´Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖÖÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ³Ö¢ÖÖ) ×ÖµÖ´Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖÃÖÓ×ÆüŸÖÖ 1984
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªÖ¯Ößšü úÖµÖ¤üÖ 1994
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¾Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öêú
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß, ¯ÖÏúÖ¸ü ¾Ö ÖÖê¯ÖÖßµÖŸÖÖ :- úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ
¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖÓ“Öß †,²Ö,ú,›ü µÖÖ ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß´Ö¬µÖê 6 Öšüšüê ¯Ö¬¤üŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖæÖ
ÖÖê¯ÖÖßµÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö »Ö‘Öæ»ÖêÖ (ˆ““ÖÁÖêÖß )ú Æêü ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ.

 úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß“µÖÖ¥üÂ™üßÖê •ÖÖŸÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßŸ¾Ö
†ÃÖ»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÓ›üôêû, ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß :µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê / ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ×¤ü»Öê»µÖÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ×´ÖŸµÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê,
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¯ÖÏÃÖß¯Ö»ÃÖ ±úÖê¸ü´Ö, ×¿ÖÖú / ×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ¿Öß ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ²ÖîšüúÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü
¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öê ×Ö¾ÖÖÔÆüÖ ú¸üÖê.

 •ÖÖŸÖêÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ
•ÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ÃÖã“ÖÖÖ±ú»Öú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔÖß ³ÖÖÖÖŸÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê
†ÖÆêü.
1)
2)
3)
4)
5)

»ÖÖ“Ö»Öæ“Ö¯ÖŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ŸÖÎúÖ¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö, ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú
¾ÖêŸÖÖÖ“Öê ¬ÖÖÖ¤êü¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ×¤üÖÖÓúÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã“ÖÖÖ.
ÃÖÆüÖµµÖú ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö †×¯Ö×»ÖµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê
¾Ö ¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú
†»¯ÖÃÖÓµÖÖú ×¿ÖÂµÖ¾ÖéŸŸÖß, Ö×ÖŸÖ ³ÖÖî×ŸÖú ×¿ÖÂµÖ¾ÖéŸÖß, Öã»Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×¿ÖÂµÖ¾ÖéŸÖß
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖ, ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‡ŸµÖÖ¤üß

 ÃÖÆüÖµµÖú ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö †×¯Ö×»ÖµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
†
Îú
1

úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê
ÖÖ¾Ö

¯Ö¤ü×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê
ÖÖ¾Ö ¾Ö ¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú
ÃÖÆüÃÖÓ“ÖÖ»Öú,
ÁÖß ¾Æüß •Öß ²Ö»»ÖÖôû,
ˆ““Ö×¿ÖÖÖ,
»Ö‘Öã»ÖêêÖú ˆ““ÖÁÖêÖß
†Öî¸üÓÖÖ²ÖÖ¤ü ×¾Ö³ÖÖÖ, ¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú
†Öî¸üÓÖÖ²ÖÖ¤ü
0240- 2331913

¯Ö¤ü×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ÃÖÆüÖµµÖú
´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê
ÖÖ¾Ö ¾Ö ¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú
ÁÖß ²Öß êú »ÖÖëœêü
´ÖãµÖ ×»Ö¯Ößú
¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú
0240- 2331913

¯Ö¤ü×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ
†×¯Ö×»ÖµÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö
¾Ö ¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú
›üÖò. ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ±úµµÖÖ•Ö,
ÃÖÆüÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ˆ““Ö×¿ÖÖÖ
¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú
0240- 2331913

 ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †¿Öß ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß
¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö Öòú“Öê (NAAC) (National Assessment and Accreditation
Council) ÃÖ¤üÃµÖ ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ¯ÖÖÆüÖê, úÖµÖÔÖê¡ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †éú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü,
×¾ÖªÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, †×¬ÖÃÖ³ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¸üßÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ˆ““Ö×¿ÖÖÖ µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ.
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