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HççÆjHç$çkçÀ  

 

çÆJç<ç³ç ë c çb[Uç®³çç D çY³çççÆmçk çÀ çbmççþçÇ çÆvç³çc ç Jç D çìçÇ.  

 

cçnçjçä^ kçÀçcçiççj kçÀu³ççCç çÆvçOççÇ DççÆOççÆvç³çcç 1953 Dçblçiç&lç cçb[UçkçÀ[í çÆvçOççÇ pçcçç kçÀjCççN³çç 

kçÀçcçiççj Jç l³ççb®³çç kçáÀìábyççÇ³ççbmççþçÇ cçb[UçcççHç&Àlç çÆJççÆJçOç kçÀu³ççCçkçÀçjçÇ ³ççípçvçç/GHç¬çÀcç jçyççÆJçuçí pççlççlç. 

l³ççvçá<çbiççvçí mHçOçç& HçjçÇ#ççb®³çç cççO³çcççlçÓvç kçÀçcçiççj Jç l³ççb®³çç Hççu³ççbvçç jçípçiççj ÒççHlç JnçJçç, nçÇ cçb[Uç®ççÇ 

YçÓçÆcçkçÀç Dççní. kçÀçÆjlçç cçb[Uç®³çç ûçbLççuç³ç Jç %ççvçmçbJçOç&vç kçWÀêçbcçOççÇuç DçY³çççÆmçkçÀçbmççþçÇ KççuççÇuçÒçcççCçí 

çÆvç³çcç Jç DçìçÇ uççiçÓ kçÀjC³ççlç ³çílç Dççnílç. mçoj çÆvç³çcç Jç DçìçR®ççÇ kçÀçìíkçÀçíjHçCçí DçbcçuçyçpççJçCççÇ nçíF&uç, 

³çç®ççÇ o#çlçç mçbyçbçÆOçlççbvççÇ I³ççJççÇ. mçoj HççÆjHç$çkçÀçvçámççj DçY³çççÆmçkçÀçbmçboYçç&lççÇuç cççiççÇuç mçJç& HççÆjHç$çkçÀ jodo 

kçÀjC³ççlç ³çílç Dççnílç.  

 

D çY³çççÆmçk çÀ ç Ò çJçíMççyççyçl ç çÆvç³çc ç Jç D çìçÇ ë-  

1. cçnçjçä^ kçÀçcçiççj kçÀu³ççCç çÆvçOççÇ DççÆOççÆvç³çcç 1953 Dçblçiç&lç cçb[UçkçÀ[í çÆvçOççÇ YçjCççN³çç kçÀçcçiççj Jç 

l³ççb®³çç Hççu³ççbvçç DçY³çççÆmçkçíÀlç ÒççOççv³ççvçí ÒçJçíMç çÆouçç pççF&uç.  

2. kçÀçcçiççj Jç kçÀçcçiççj kçáÀìábyççÇ³ç ³ççb®çí ÒçcççCçí DçY³çççÆmçkçíÀ®³çç SkçÓÀCç mçYççmço mçbK³çí®³çç çÆkçÀcççvç 60 ìkçwkçíÀ 

DçmçCçí DççJçM³çkçÀ Dççní. GJç&çÆjlç 40 ìkçwkçíÀ mçYççmçoçbcçO³çí DçvçámçÓ®ççÇlç pççlççÇ (Smç.mççÇ.), DçvçámçÓ®ççÇlç 

pçcççlççÇ (Smç.ìçÇ.), Yçìkçw³çç pçcççlççÇ (Svç.ìçÇ./JnçÇpçíSvçìçÇ) DçççÆCç oççÆjê³ç jí<çíKççuççÇuç çÆJçÐççL³çç&bvçç 

ÒççOççv³ççvçí ÒçJçíMç oíC³ççlç ³ççJçç. cçç$ç, Flçj çÆJçÐççL³ççb&vçç ÒçJçíMç vççnçÇ, Dçmçç DçLç& ³ççlçÓvç IçíT vç³çí.  

3. ÒçJçíMç çÆouçíu³çç çÆJçÐççL³çç&b®ççÇ kçÀçcçiççj, kçÀçcçiççj kçáÀìábyççÇ³ç Jç Flçj Dçmçç lçkçwlçç kçÀ©vç vççWo I³ççJççÇ.  

4. DçYmçççÆmçkçíÀkçÀçÆjlçç Hç´JçíMç IçíCççjç çÆJçÐççLçça nç çÆkçÀcççvç vçJçJççÇ Hççmç DçmççJçç. l³ççHçá{çÇuç mçJç& F³çÊçç Jç mHçOçç& 

HçjçÇ#ççb®çç DçY³ççmç kçÀjCççN³çç çÆJçÐççL³çç&vçç ÒçJçíMç çÆouçç pççF&uç.  

5. DçY³çççÆmçkçÀç®ççÇ JçíU mçkçÀçUçÇ 08.00 lçí jç$ççÇ 08.00 JççpçíHç³ç&blç jçnçÇuç.  

6. jçÆJçJççj DçççÆCç mççJç&pççÆvçkçÀ mçáfçÇ®çí çÆoJçMççÇ DçY³çççÆmçkçÀç HçáCç&HçCçí yçbo jçnçÇuç. ³çç çÆoJçmççb®³çç JçíUícçO³çí 

kçÀçíCçl³ççnçÇ HççÆjçÆmLçlççÇlç yçouç kçÀjC³ççlç ³çíCççj vççnçÇ.  

7. HçjçÇ#çí®³çç kçÀçuççJçOççÇmççþçÇ cççní Dçç@kçwìçíyçj®çç mçbHçÓCç& cççÆnvçç DçççÆCç vçblçj 1 HçíÀyç´áJççjçÇ lçí SçÆÒçuç 

DçKçíjHç³ç¥lç ojJç<çça DçY³çççÆmçkçíÀ®ççÇ JçíU jç$ççÇ 10 Hç³ç¥lç Jçç{çÆJçC³ççlç ³çíF&uç.  

8. ³çççÆMçJçç³ç DçY³çççÆmçkçíÀ®çç JçíU Jçç{çÆJçC³ççyççyçlç mçYççmçoçbvççÇ cççiçCççÇ kçíÀu³ççmç mçbyçbçÆOçlç çÆJçYççiççÇ³ç 

kçÀç³çç&uç³çç®³çç ÒçcçáKççbvççÇ DççHçu³çç mlçjçJçj çÆvçCç&³ç I³ççJçç. JçíU Jçç{çÆJçlççbvçç Hçájímçç kçÀcç&®ççjçÇ Jçiç&, 

çÆJçÐççLççAvççR®ççÇ mçáj#çç lçmçí®ç kçÀç³çoç Jç mçáJ³çJçmLçç ³çç yççyççR®çç çÆJç®ççj kçÀ©vç çÆvçCç&³ç I³ççJçç.  

9. DçY³çççÆmçkçíÀlççÇuç mçYççmçoçbvççÇ iç´bLççuç³çç®³çç çÆMçmlççÇ®çí Hççuçvç kçÀjCçí DççJçM³çkçÀ Dççní. iç´bLççuç³ççÇvç 

cççuçcçÊçí®çí vçákçÀmççvç nçíCççj vççnçÇ, ³çç®ççÇ KçyçjoçjçÇ I³ççJççÇ. DççHçu³ççcçáUí Flçj mçYççmçoçb®³çç DçY³ççmççlç 

Dç[LçUç çÆvçcçç&Cç nçíCççj vççnçÇ ³çç®ççÇ o#çlçç I³ççJççÇ.  

10. mçYççmçoçbvççÇ DçY³çççÆmçkçíÀ®³çç çÆvç³çcççb®çç Yçbiç kçíÀu³ççmç DçLçJçç kçÀçíCçlçínçÇ içÌjJçlç&vç kçíÀu³çç®çí çÆvçoMç&vççmç 

Dççu³ççmç DçMçç çÆJçÐççL³çç&®çí mçYççmçolJç jÎ kçÀjC³ççlç ³çíF&uç.  



11. çÆJçÐççL³çç&vçí DçY³çççÆmçkçíÀlç ³çílçí JçíUçÇ cçb[Uç®çí DççíUKçHç$ç mççíyçlç DççCçCçí DççJçM³çkçÀ Dççní. cçb[Uç®çí 

kçÀcç&®ççjçÇ DçLçJçç mçáj#çç j#çkçÀçbvççÇ cççiçCççÇ kçíÀu³ççmç lJççÆjlç DççíUKçHç$ç oçKçJççJçí uççiçíuç. DççíUKçHç$ç 

mççíyçlç yççUiçuçí vçmçu³ççmç DçY³çççÆmçkçíÀlç ÒçJçíMç vççkçÀçjC³ççlç ³çíF&uç.  

12. DçY³çççÆmçkçíÀlç DçY³ççmçççÆMçJçç³ç kçÀçíCçl³ççnçÇ kçÀçjCççmlçJç yçmçlçç kçÀçcçç vç³çí. lçmçí Dçç{UÓvç Dççu³ççmç l³çç®çí 

mçYççmçolJç jÎ kçÀjC³ççlç ³çíF&uç.  

13. DçY³çççÆmçkçíÀlççÇuç mçYççmçoçbvççÇ mçbyçbçÆOçlç kçÀç³çç&uç³ççlççÇuç nçíCççN³çç MçÌ#ççÆCçkçÀ Jç ÒçyççíOçvççlcçkçÀ 

(Goç.J³ççK³ççvç, HççÆjmçbJçço) kçÀç³ç&¬çÀcççbvçç J³ççqkçwlçMçë GHççÆmLçlç jçnçJçí.     

14. DçY³çççÆmçkçíÀlççÇuç mçYççmço çÆJçÐççLççAvçç vççíkçÀjçÇ çÆcçUçu³ççmç/mHçOçç& HçjçÇ#çç GÊççÇCç& Pççu³ççmç l³çç®ççÇ vççWo 

IçíC³ççmççþçÇ mJçlçb$ç jçÆpçmìj lç³ççj kçÀjçJçí. mçoj jçÆpçmìjcçO³çí çÆJçÐççLçça®çí vççJç, HçÊçç, oÓjOJçvççÇ 

¬çÀcççbkçÀ, lçmçí®ç kçÀçcçiççj, kçÀçcçiççj kçáÀìábyççÇ³ç çÆkçbÀJçç Flçj DçMççÇ mJçlçb$çHçCçí vççWo kçÀjçJççÇ. çÆJçÐççLçça®çç 

mçYççmçolJçç®çç kçÀçuççJçOççÇ, çÆcçUçuçíuççÇ vççíkçÀjçÇ ³ççb®ççÇ vççWo þíJççJççÇ. DçççÆLç&kçÀ Jç<çç&lç cçb[Uç®³çç 

DçY³çççÆmçkçÀçblçÓvç DçY³ççmç kçÀjCççN³çç çÆkçÀlççÇ çÆJçÐççL³çç&bvçç vççíkçÀjçÇ çÆcçUçuççÇ çÆkçbÀJçç mHçOçç& HçjçÇ#çç (³çáHççÇSmçmççÇ, 

ScçHççÇSmçmççÇ, jíuJçí, yçBkçÀ, çÆpç.Hç., vçíì-mçíì, mççÇ.S. Fl³ççoçÇ) GÊççÇCç& Pççuçí ³çç®çç DçnJççuç DççHçu³çç 

JççÆjÿçbcççHç&Àlç cçO³çJçlçça kçÀç³çç&uç³ççmç mççoj kçÀjçJçç.  

15. DçY³çççÆmçkçíÀyççyçlç MççUç, cçnççÆJçÐççuç³çí lçmçí®ç cçb[Uç®çí kçÀç³ç&¬çÀcç DçççÆCç mLçççÆvçkçÀ Jçlç&cççvçHç$ççlç 

JçíUçíJçíUçÇ çÆJçvççcçÓu³ç ÒççÆmç×çÇ oíC³ççlç ³ççJççÇ.  

 

D çY³çççÆmçk çÀ çbc çO³çí vçJççÇvç Hçáml çk çíÀ c ççiççÆJçCçí Jç I³ççJç³çç®³çç k çÀ ç³ç&¬ çÀ cççbyççyçl ç c ççiç&oMç&kçÀ mçÓ®çvçç ë-   

1. ScçHççÇSmçmççÇ/³çáHççÇSmçmççÇ®³çç cçáK³ç çÆJç<ç³çç®³çç HçámlçkçÀçb®ççÇ mçYççmço çÆJçÐççL³çç&bvççÇ uçíKççÇ cççiçCççÇ kçíÀu³ççmç 

lçmçç ÒçmlççJç JççÆjÿçbcççHç&Àlç cçO³çJçlçça kçÀç³çç&uç³ççkçÀ[í mççoj kçÀjçJçç.  

2. mHçOçç& HçjçÇ#çíMççÇ mçbyçbçÆOçlç HçámlçkçÀçbyççyçlç kçÀçnçÇ çÆJçÐççL³çç&bvççÇ uçíKççÇ cççiçCççÇ kçíÀu³ççmç lçmçç ÒçmlççJç 

JççÆjÿçbcççHç&Àlç cçO³çJçlçça kçÀç³çç&uç³ççkçÀ[í mççoj kçÀjçJçç.  

3. HçámlçkçÀçb®ççÇ cççiçCççÇ kçÀjlççvçç ÒçmlççJççlç HçámlçkçÀç®çí vççJç, uçíKçkçÀ, ÒçkçÀçMçvç, çÆkçbÀcçlç, HçámlçkçÀç®ççÇ cççiçCççÇ 

kçÀjCççN³çç çÆJçÐççLçça®ççÇ mçbK³çç (HçámlçkçÀçÆvçnç³ç) ³ççb®çç mHçä GuuçíKç DçmççJçç. çÆJçÐççLçça®ççÇ mçbK³çç vçcçáo 

kçÀjlççvçç kçÀçcçiççj Jç kçÀçcçiççj kçáÀìábyççÇ³ç DçççÆCç Flçj çÆJçÐççLçça çÆkçÀlççÇ? nçÇ yççyç mHçä kçÀjç.   

    4. jçípçiççjçÆJç<ç³çkçÀ vçJççÇvç pçççÆnjçlççÇ DçY³çççÆmçkçíÀ®³çç vççíçÆìmç yççí[ç&Jçj çÆvç³ççÆcçlç uççJçC³ççlç ³ççJ³ççlç.  

    5. J³ççqkçwlçcçlJç çÆJçkçÀçmç, mHçOçç& HçjçÇ#çç cççiç&oMç&vç ³ççyççyçlç Kççmç kçÀç³ç&¬çÀcççb®çí Dçç³ççípçvç kçÀjçJçí. l³ççmççþçÇ  

        mLçççÆvçkçÀ vççcççbçÆkçÀlç Jç opçxoçj mçbmLçç çÆkçbÀJçç lçp%ç cççiç&oMç&kçÀçb®ççÇ cçolç Içílçç ³çíF&uç.  

 

D çY³çççÆmçk çÀ ç mçYççmçol JççmççþçÇ D ççJçM³çk çÀ kçÀ çiçoHç$çí ë-  

1. kçWÀêç®çí mçYççmçolJç mJççÇkçÀçju³çç®ççÇ HççJçlççÇ.  

2. HçÀçíìçí Dçç³ç.[çÇ. (MççUç/cçnççÆJçÐççuç³çç®çí DççíUKçHç$ç çÆkçbÀJçç DççOççj kçÀç[&, Hç@vç kçÀç[&,cçlçoçvç kçÀç[& F.) 

3. kçÀçcçiççj Jç kçÀçcçiççj kçáÀìábyççÇ³ççbvççÇ kçÀçcçiççj kçÀu³ççCç çÆvçOççÇ kçÀHççlç nçílç Dçmçu³çç®çç mç#çcç 

DççÆOçkçÀçN³çç®çç oçKçuçç çÆkçbÀJçç pçÓvç/çÆ[mçWyçj®ççÇ Hçiççj HççJçlççÇ mççíyçlç pççí[çJççÇ.  

4. kçÀçcçiççj Jç kçÀçcçiççj kçáÀìábyççÇ³ççbvççÇ jíMçvç kçÀç[&®ççÇ Pçíjç@kçwmç pççí[çJççÇ.   

5. çÆJçÐççLçça oççÆjê³ç jí<çíKççuççÇuç Dçmçu³ççmç l³ççyççyçlç mç#çcç DççÆOçkçÀçN³çç®çç oçKçuçç pççí[çJçç. 

6. kçÀçcçiççj Jç kçÀçcçiççj kçáÀìábyççÇ³ççbJ³ççÆlççÆjkçwlç Flçj çÆJçÐççL³çç¥vççÇ (Dç.pçç., Dç.pç., Yçìkçw³çç pçcççlççÇÇ) 

pççlççÇ®çç oçKçuçç çÆkçbÀJçç MççUç mççí[u³çç®çç oçKçuçç pççí[çJçç.  

 

 

         k çÀ u³ççCç D çç³çák çwl ç  



Ò çl ç : 
1) mçJç& DççÆOçkçÀçjçÇ, cç.kçÀç., cçábyçF&/kçÀç.¬çÀçÇ.YçJçvç, cçábyçF&  
2) mçnç³çkçÀ kçÀu³ççCç Dçç³çákçwlç/ Òç.mçnç³çkçÀ kçÀu³ççCç Dçç³çákçwlç, mçJç& çÆJçYççiççÇ³ç kçÀç³çç&uç³çí  
3) kçÀçcçiççj kçÀu³ççCç DççÆOçkçÀçjçÇ, mçJç& içì kçÀç³çç&uç³çí  
4) mçbyçbçÆOçlç ûçbLççuç³ç ÒçcçáKç  
5) cçç.kçÀu³ççCç Dçç³çákçwlççb®çí mJççÇ³ç mçnç³çkçÀ, cç. kçÀç. cçábyçF&  
6) [ç@kçíÀì HçÀçF&uç  


