
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸਿਭਾਗ (ਸੈਸਸ), ਪੰਜਾਬ 

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਬਰੋਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੀ ਬਲਾਕ , ਚੋਥੀ ਮਸਜੰਲ  ਫੇਜ–8, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 

ਅਮਲਾ—1 (ਤਿੱ ਰਕੀਆਂ)  

ਪਬਸਲਕ ਨੋਸਟਸ 
 

1.0 ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰੱਟ ਪਟੀਿਨ ਨੰ: 185 ਆਫ 2014— ਿਵੀਟੀ ਬਡਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਵੱਚ ਸਮਤੀ    
16–12–2016 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਿਨਮੁੱ ਖ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਿਟਰ/ਸਮਿਟਰੈਿ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਮਤੀ 19-06-2019 ਨ ੰ  ਿਾਂਝੀ 
ਿੀਨੀਆਰਤਾ ਿ ਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ।  

2.0 ਪਰੰਤ  ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਵੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰੱਟ ਪਟੀਿਨ ਨੰਬਰਃ 28434 ਆਫ 2019 ਸਵੱਚ ਸਮਤੀ 1-10-

2019 ਨ ੰ  ਹੁਕਮ ਪਾਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਸਮਤੀ 19-06-2019 ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਾਿਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਿਾਂਝੀ 
ਿੀਨੀਆਰਤਾ ਿ ਚੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਦੱਤੀ ਗਈ।    

3.0   ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਃ 28434 ਆਫ 2019 ਸਵੱਚ ਸਮਤੀ 29.01.2021 ਨ ੰ  ਹੇਠ 
ਸਲਖੇ ਅਨੁਿਾਰ ਹੁਕਮ  ਕੀਤੇ ਹਨਃ  

" Lis in the present bunch of petitions is primarily qua inter se seniority between the 

petitioners and private respondents. Given the nature of controversy, case is not of such dire 

urgency so as to not await resumption of physical hearing. Multiple number of files/records are 

involved with several learned counsels to address arguments at length. 

Adjourned to 26.04.2021 to await the resumption of physical hearing. Pleadings be completed in 

the meanwhile in all the cases. 

However, having heard part arguments I am of the view interim modification/clarifications of the 

earlier order dated 01.10.2019 are warranted, subject to the final adjudication of the case/s. 

Appropriately, the official respondents are granted liberty to fill up the vacant posts of lecturers, 

but without either disturbing the seniority as on today and/or reverting any of the serving 

teachers/Lecturers. It is made clear that any appointments made, during pendency of this bunch 

of writ petitions, shall not confer any special equity and/or create any right in favorof the 

appointees, either to claim seniority or continue on their respective posts. The instant order is 

being passed as an interim/adhoc arrangement, in the general interest of management of 

schools, so as to not deprive the state of the requisite faculty needed to run its schools. 

A copy of this order be placed on the files of connected petitions". 

4.0 ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਿਨਮੁੱ ਖ ਮਾਿਟਰ/ਸਮਿਟਰੈਿ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਮਤੀ 19-06-2019 ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਝੀ ਿੀਨੀਆਰਤਾ 
ਿ ਚੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਿਟਰ/ਸਮਿਟਰੈਿ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਬਤੋਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਸਵਿ ੇ ਸਵੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਂ
ਆਿਾਮੀਆ ਂ ਸਵਰੱੁਧ ਪਦ-ਉਨੱਤੀ ਕਰਨ ਿਬੰਧੀ ਪਰੀਸਕਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ ਹੇਠ ਸਲਖ ੇਿਸਡਊਲ ਅਨੁਿਾਰ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਬੰਧਤ ਸਵਿ ੇਸਵੱਚ ਪਦ-ਉਨੱਤੀ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈਃ-  

 

  



Scrutiny Schedule  

sQwn : dcso vkfJo?eNo f;Zfynk ftGkr (;?f;) gzikp, gzikp ;e{b n?i{e/PB p'ov ezgb?e;, ਛੇਵੀਂ 

ਮੰਸਜਲ, ਕਾਨਫਰੈਂਿ ਹਾਲ, c/I^8, n?;HJ/Hn?; Bro (w'jkbh) । 

bVh 
Bz 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਹੇਠ 
ਸਲਿ ੇਸਿਸੇ ਸਿਿੱ ਚ ਕੀਤੀ 

ਮਾਸਟਰ ਸਡਗਰੀ  

ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਸਮਤੀ 19.06.2019 
ਦੀ ਮਾਸਟਰ/ਸਮਸਟਰੈਸ ਕਾਡਰ ਦੀ 
ਸਾਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰ 

fwsh 

1 ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ 17001-18200  

  ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਸਗਰੀ 
 

31.12.2021 

  ਮਿਤੀ 19-03-2021 ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
ਪਬਮਿਕ ਨੋਮਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਸੀ 
ਕੈਿਾਮਿਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰ 

21000 ਤੱਕ ਅਤੇ Differently Abled 
ਕੈਿਾਮਿਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰ 

47000 ਤੱਕ ਸਕਰ ਿਨੀ ਪਮਹਿਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ। 

 

 

Sr No Subject Date Time Slot Team A Team B 

1 
ਪੋਲ 

ਸਾਇੰਸ 
31-12-21 

10.00-10.50 17001-17100 17101-17200 

11.00-11.50 17201-17300 17301-17400 

12.00-12.50 17401-17500 17501-17600 

01.30-02.30 17601-17700 17701-17800 

2.30- 3.30 17801-17900 17901-18000 

3.30-4.30 18001-18100 18101-18200 

ਨੋਟਃ  ਉਕਤ ਟੇਬਲ ਸਿਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਸਡਗਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਕੇਿਲ ਸੇਿਾ ਸਨਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਸਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ Scrutiny ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਿਿੱ ਚ ਸੀਨੀਅਰ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਤੋਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਸੇ ਸਿਿੱ ਚ ਪਾਤਰਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੀ 

ਸਮਤੀ 31-12-2021 ਨੰੂ ਸਮਾਂ 11.00 ਿਜੇ  ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਿ ਕੂੰ ਿਿ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਲੈ ਕੇ Scrutiny ਸਿਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1.0 ਈ-ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਤਾ ਿਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਤ ੇਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਮਰਾਰੀਆ ਂਦੀ 

ਪਾਤਰਤਾ manually check ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।  

2.0 ਸਕਉਂ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਤੀ 19-06-2019 ਦੀ ਮਾਿਟਰ/ਸਮਿਟਰੈਿ ਕਾਡਰ ਦੀ ਿੀਨੀਆਰਤਾ ਿ ਚੀ ਸਵੱਚ 

ਸਕਿ ੇਸਕਿਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤ ੇਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ 

ਸਜਨਹ ਾ ਦਾ ਿੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰ ਇਿ ਿ ਚੀ ਸਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇ।  



3.0 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਪਰੋਫਾਰਮਾ (ਅਨੁਲੱਗ ੳ ਅਤੇ ਅ) ਭਰਹਕ ੇਲੈਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਨੁਲੱਗ ੳ ਆਪਣ ੇਡੀ.ਡੀ.ਓ 

ਤੋਂ ਤਿਦੀਕ ਕਰਵਾਕ ੇਸਲਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤ ੇਪਰੋਫਾਰਮੇ ਸਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤ ੇਵੇਰਸਵਆ ਂਿਬੰਧੀ ਿਰਟੀਸਫਕਟੇਾਂ 

ਦੀਆ ਂਫੋਟ ੋਕਾਪੀਆ ਂਇਿ ਦਫਤਰ ਸਵਖੇ ਜਮਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ।  

ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਸਲਖ ੇਦਿਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਰਮਵਾਰ PDF ਫਾਈਲ ( ਸਜਸ ਦਾ ਸਿਸ਼ਾ Seniority Number 
+ Name of Candidate ਹੋਿੇਗਾ) lectpropolsci2021@gmail.com ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇਃ- 

1. ਅਨੁਲੁਿੱ ਗ ੳ ਅਤ ੇਅ 
2. ਬਤੋਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸਿਿੱ ਚ ਸਨਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ 
3. ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਸਡਗਰੀ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ ਅਤ ੇਸਡਗਰੀ 
4. ਜੇਕਰ ਸੇਿਾ ਸਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਸਟਰ ਸਡਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਪਿੱ ਤਰ ਦੀ 

ਕਾਪੀ 
5. ਬੀ.ਐਡ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ ਅਤ ੇਸਡਗਰੀ  
6. ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2019-2020 ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਏ.ਸੀ.ਆਰਜ਼ 
7. ਐਸ.ਸੀ ਕੈਟਾਸਗਰੀ ਸਰਟੀਸਫਕਟੇ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ। 
8. Disability ਸਰਟੀਸਫਕਟੇ only for Differently Abled  

4.0 ਸਜਨਹ ਾਂ ਕਰਮਾਰੀਆ ਂਦੇ ਲੋੜੀਂਦ ੇਵਰੇਵ ੇਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕੇਵਲ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਿਟਰ/ਸਮਿਟਰੈਿ ਨ ੰ  ਬਤੋਰ ਲੈਕਚਰਾਰ 
ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪਦ-ਉਨੱਤੀ ਲਈ ਸਵਚਾਸਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

5.0 ਜੋ ਡੀ.ਪੀ.ਈ ਮਾਿਟਰ/ਸਮਿਟਰੈਿ ਬਤੋਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਫਜੀਕਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਬਤੋਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ  

ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਐਡ ਦੀ ਸਡਗਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

6.0 ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਿਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਿਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2019-2020 ਤੱਕ ਪੰਜ 
ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਏ.ਿੀ.ਆਰ ਵਾਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕਿ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਪੱਛਲੇ ਪੰਜ ਿਾਲਾਂ ਦੀਆ ਂਏ.ਿੀ.ਆਰਜ਼ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਿ ੇ
ਵੀ ਿਾਲ/ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਏ.ਿੀ.ਆਰ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਪਸਹਲੇ ਦੇ ਿਾਲ/ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਏ.ਿੀ.ਆਰ ਦ ੇ

ਵੇਰਵ/ੇਦਰਜ਼ਾਬੰਦੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਗੇ । 

7.0 ਜੋ ਮਾਿਟਰ/ਸਮਿਟਰੈਿ ਐਿ.ਿੀ ਕੈਟਾਸਗਰੀ ਅਤੇ Differently Abled ਕੈਟਾਸਗਰੀ ਨਾਲ ਿਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਿਮਰਥ ਅਸਧਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਿ.ਿੀ / Disability ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ for Differently Abled ਨਾਲ ਲੈਕ ੇਆਉਣਗੇ।  

8.0 Differently Abled ਕੈਟਾਸਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਕਿ ੇਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਦ-

ਉਨੱਤੀ ਲਈ ਸਵਚਾਸਰਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ । 

9.0 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਿ ਦਫਤਰ ਸਵਖੇ Scrutiny ਸਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਿਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਕੋਸਵਡ 19 ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  

ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਿੋਿਲ ਸਡਿਟੈਸਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ । ਸਜਹੜਾ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨਹ ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  entertain ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
 ਸਮਤੀਃ29-12-2021                    ਿਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਮਲਾ-1 (ਤਰੱਕੀਆ)ਂ 

 



Forwarding for Promotion as Lecturer in …………………………..            ਅਨੁਲੱਗ - ਓ 

Staff Login Id   
Seniority No As on 
19.06.2019 

  
Seniority No. Alloted More 
Than No. 

  

            
Name   Fathers Name   Date Of Birth   

            
Gender   Category   Disability   

            
District   Place of Posting   Subject as Master   

            Regular Date of Appointment in 
Master Cadre 

  
Regular Date of Joining in Master 
Cadre 

  Present Designation   

            

Staff Status (Working/Retired)   B.ed. Degree Passing Date   
Post Graduation 
Qualification 
(M.A/MSc./M.Com) 

  

            Post Graduation Qualification 
(Subject) 

  
Date of Admission in 
Post Graduation 

  
Date Of Passing Post 
Graduation 

  

            
University with Name of State   

Regular/ 
Correspondance/Private 

  
Whether Post Graduation done from 
other State University 

  

            Whether Post Graduation From Other State 
Before 27.06.2013 Yes/No 

  If Yes, Mention Date   
Study Centre Name and 
Place 

  

            
PCP Attended (Yes/No)   

Departmental Approval Letter if Qualified 
After Joining the Service 

  Phone NO.   

  
           

Whether as Lecturer In 
Reversion Zone 

  If Yes, Mention Date   Head/ Incharge Phone No   

            
Whether Any Enquiry Pending   If Yes, Mention   

    

                
    

ACR Marks Excellent-4, Very Good-3, Good-2, Average-1 

  
              

   

  
ACR 2015-16 ACR 2016-17 ACR 2017-18 ACR 2018-19 ACR 2019-20 Total Marks 

   

  
            

   

 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ              ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਡੀ.ਓ ਦੀ ਮਹੋਰ ਸਮਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 



  ਅਨੁਲੱਗ ਅ 

     

;t? x'PDkgZso  

 

w?A ^^^^^^^^^^^^^^^^^ gZ[so$g[Zsoh ;qh ^^^^^^^^^^^^ tk;h wekB 
BzL ^^^^^^^^^^^ ;?eNo$fgzv ^^^^^^^^^^^ fibQk ^^^^^^^^^ dk$dh ofjD 
tkbk$tkbh jK ns/ j/m fby/ nB[;ko x'PDk eodk$eodh jK feL^ 

1H w?A T[es gs/ dk$dhofjDtkbk$tkbhjK. 

2H w/oh iBw fwsh ^^^^^^^^^^ j?. 

3H w?A ps'o wk;No$fw;Nq?; ;;;;$;j;$;fw;^^^^^^^^^^ pbke^^^^^^^^^^ 
fibQk ^^^^^^ fty/ fvT{Nh fBGk fojk$ojh jK. 

4H w?An?wHJ/$n?wHekw$n?wHn?;H;h (o?r{bo$gZso ^ftjko$fv;NK; w'vokjhA) 
^^^^^^^^^^^ :{Bhtof;Nh s'A fwsh ^^^^^ ;?PB^^^^^^ d"okB^^^^^ ft;/ 
tZi'A gk; ehsh j?.;/tk ftZu nkT[D T[gozs gqkgs ehsh :'rsk ;pzXhw?A ^^^^^^^ 
ftGkr d/ gZso BzL^^^^^^^ fwsh^^^^^^ nB[;ko ft;k^^^^^ (o?r{bo$gZso 
^ftjko$fv;NK; w'vokjhA) wzBi{oh bJh j?.  

5H w?A ftGkr ftZu nkT[D T[gozs gqkgs ehsh o?r{bo s'o s/ T[Zu :'rs bJh fB:wK 
nB[;ko S[ZNh ns/ gqtkBrh bJh j?.  

6H w/o/ fto[ZX e'Jh fPekfJs$gVskb$e'oN e/; BKjh g?fvzr j? ns/ BK jh uZb fojk j? 
(i/eo g?fvzr$uZb fojk j? sK t/ot/ BZEh ehs /iKd/ jB).  

7H w? ;kb ^^^^^^^ ftZu ps'o j?vwk;No$j?vfw;Nq?;$b?euoko ^^^^^^^^^ soZeh 
b? bJh ;h.  

8H ftP/P eEB^^^^ 

 

fwshL^^^^^^^^        (j;skyo)  

;EkBL^^^^^^^^        ;t? x'PDkeosk 

w'pkJhbBzL^^^^^^^^^^  

s;dhe 

  w?A s;dhe eodk$eodh jK fe w/oh T[go'es ;t? x'PDk fpbe[b ;jh tkL do[;s 
j? ns/ fJ; ftZu e[M th b[ekfJnk$S[gkfJnk Bjh Afrnk j?. i/eo fJ; ftZu e[M th 
rbs gkfJnk iKdk j? sK w?A fJ; pkps soZeh oZd j'D bJh iK ftGkrh nB[;kPBh 
ekotkJh bJh y[d fizw/tko j'tKrk$j'tKrh. 

 

fwshL^^^^^^^^        (j;skyo)  

;EkBL^^^^^^^^        ;t? x'PDkeosk 

w'pkJhb BzL^^^^^^^^^^  

T[whdtko tZb'A ;t? 
s;dhe ehsh c'N' 
fugekJh ikt/. 


