ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô/²Öò›üÃ´ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ÃÖÖ 2018
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã“ÖÖÖ
1. úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÖßú¸üßŸÖÖ µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ µÖÖ¤üßŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß Öã¹ý¾ÖÖ¸ü
×¤ü.12/04/2018 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 08.00 ¾ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú¾ÖÖµÖŸÖ ´Öî¤üÖÖ Æü•Öê¸üß ´ÖÖôû ‹ÃÖ.™üß.Ã™Ñü›ü
•Ö¾Öôû ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ µÖÖ ×šüúÖÖß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖ“Öê †ÖÆêü.
2. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÖßú¸üßŸÖÖ µÖêŸÖÖÖÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÖê ´Öî¤üÖÖß “ÖÖ“ÖÖß¾Öêôûß †¤üÖ
êú»Öê»Öê †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö ¾Ö †ÖêôûÖ¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ †Ö¬ÖÖ¸ü úÖ›Ôü, ´ÖŸÖ¤üÖÖ †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö, ¾ÖÖÆüÖ
“ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ¯ÖòÖ úÖ›Ôü µÖÖ¯Öîúß úÖêÖŸÖêÆüß ¤üÖêÖ ´Öãôû †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ µÖêÖê
²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÖÆêü †µÖ£ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ú¸üßŸÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß
µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö †»Ößú›êü úÖœü»Öê»Öê ¤üÖêÖ ±úÖê™üÖê ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÖÖÖ¾ÖêŸÖ.
3. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Öãôû úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ¾Ö ”ûÖµÖÖÓ×úŸÖ ¯ÖÏŸÖß (¤üÖêÖ ¯ÖÏŸÖßŸÖ) ÃÖÖÖÖ×úÓŸÖ
úºþÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ Ö´Öã¤ü ×šüúÖÖß ×¾ÖÆüßŸÖ ¾ÖêôêûŸÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖ“Öê †ÖÆêü. Ö´Öã¤ü
×¤üÖÖÓúÖÖÓŸÖ¸ü µÖêÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öê úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»Öê •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. (úÖêÖŸÖêÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
×´ÖôûÖêú¸üßŸÖÖ †¤üÖ êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸ü»µÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.)
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¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
•Ö´ÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ
10 ¾Öß “Öê ÖæÖ¯Ö¡Ö, 10 ¾Öß “Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
12 ¾Öß “Öê ÖãÖ¯Ö¡Ö, 12 ¾Öß “Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
12 ¾Öß “Öê ¾Ö¸üß»Ö ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ¯ÖÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÖãÖ¯Ö¡Öú ¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †×¬Ö¾ÖÖÃÖ (›üÖê´ÖêÃÖÖ‡Ô»Ö) ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
•ÖÖŸÖß“ÖÖ ¤üÖÖ»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓú›ê (×¾Ö³ÖÖÖßµÖ •ÖÖŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖ×´ÖŸÖßú›üß»Ö)
•ÖÖŸÖ ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †ÖÆêü †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ“Öê ×¾Ö¬ÖßÖÏÖÊ •ÖÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¾Ö ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ Ö™üÖŸÖ (ÖÖòÖ ×Îú×´Ö»ÖêµÖ¸ü) ´ÖÖê›üŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×Öú™üŸÖ´Ö
¾ÖÂÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö (†.•ÖÖ, †.•Ö. ¾ÖÖôæûÖ.) •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ“Ö •ÖÖŸÖß“ÖÖ
ˆ»»ÖêÖ ÖÖòÖ ×Îú×´Ö»ÖêµÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖ×Æü»Ö.
ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ (ÆüÖê´ÖÖÖ›Ôü, ÖêôûÖ›æü, ¯ÖÏú»¯ÖÖÏÃŸÖ, ³ÖãÓú¯ÖÖÏÃŸÖ, †Ó¿ÖúÖ»ÖßÖ, 30 %
´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖÖ ‡.) ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö“Öê ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖú›üß»Ö ×¾Ö¬ÖßÖÏÖÊ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö.
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´ÖÖ•Öß ÃÖî×Öú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ×›üÃ“ÖÖ•ÖÔ ²Öãú, ×´Ö»™Òüß ÖÏò•µÖã‹¿ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö IASC (Indian
Army Special Certificate of Education) ÃÖîµÖ ¤ü»ÖÖŸÖ 1 ¾ÖÂÖÔ ²ÖÖúß †ÃÖ»µÖÖÃÖ
ÃÖîµÖ ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÖê ×ÖÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öê ÖÖ-Æü¸üúŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
ÖêôûÖ›æü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ÖêôûÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ×Îú›üÖ ÃÖÓ“Ö»ÖÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öê ú›æüÖ
¯Ö›üŸÖÖôûÖß êú»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö.
ÆüÖê´ÖÖÖ›Ôü ´Ö¬Öß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì ( 1095 ×¤ü¾ÖÃÖ ) ÃÖê¾ÖÖ êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ¤êü¿Öú
×•Ö»ÆüÖ ÆüÖê´ÖÖÖ›Ôü µÖÖÓ“Öêú›üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ»µÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ»µÖ †ÃÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
Æü»Öêú ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ (LMV) ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ
ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖÖú›æÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¾ÖÆüßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü ÃÖÓÖÖú ÆüÖŸÖÖôûÖß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö

