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 نیشنل ڻیسڻنگ اجنسی

 اولین مقصد

 نیشنل ڻیسڻنگ اجنسی بننا جو ہندوستان کو اعلی تعلیم اور اہم ، ماہر ، خودمختار اور خود کفیل  یکا
کا انتخاب کرنے میں گذارامیدوارتحقیق کے ان اداروں کی مدد سے سب سے زیادہ قابل درخواست 

 ان کے اعدادوشمار کا فائدہ اڻھانے میں مدد کرے گا۔

 مشن

  کارکردگی ، شفافیت اور غلطی سے پاک ترسیل کے بین االقوامی معیار کو پورا کرنے والے
تشخیصی ڻولوں کا استعمال کرتے ہوئے داخلہ اور بھرتی کے لئے امیدواروں کی اہلیت کا اندازہ 

 ہندوستان میں اعلی تعلیم اور تحقیق میں ایکویڻی اور معیار کو بہتر بنانا۔لگا کر 
 کہ موجودہ  و استعمال کرماہر نفسیات، آئی ڻی کی ترسیل اور حفاظتی پیشہ ور افراد کی خدمات ک

  ۔کی صحیح شناخت اور ان کو ختم کیا جاسکے تشخیصی نظام میں موجود خامیوں
 عیاروں کے بارے میں معلومات پیدا کرنے اور ان کی تحقیق کرنا۔تعلیم اور پیشہ ورانہ ترقیاتی م 

 بنیادی اقدار

:اپنے مشن کو انجام دینے میں این ڻی اے کو ان بنیادی اقدار سے رہنمائی ملے گی  

  معیار ، کارکردگی ، تاثیر ، ایکویڻی اور سیکیورڻی اس کے جائزوں میں مرکزی حیثیت رکھتی
  ۔ہے

 شغولیت ، یعنی۔ طلباء ، والدین ، اساتذہ ، ماہرین اور پارڻنر ادارے نظام اسڻیک ہولڈرز کے ساتھ م
  پر ان کے اعتماد کو محفوظ رکھتے ہیں۔

  تشخیص میں تحقیق کرنا اور مستقل جدت کے ذریعہ اپنے طریقوں کو اپ ڈیٹ کرنا اس کے مشن
  کی تکمیل کی کلید ہے۔

  جانے والی تشخیص کالس روموں میں سائنسی لحاظ سے ڈیزائن اور مناسب طریقے سے پیش کی
  تدریسی عمل کو بہتر بنا سکتی ہے۔
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کی فہرست خالصہ  
 آیوش داخلہ سنڻرل کونسلنگ کمیڻی اے اے سی سی سی

 آل انڈیا انسڻی ڻیوٹ آف میڈیکل سائنس ایمس

 علی گڑھ مسلم یونیورسڻی اے ایم یو

 بیچلر میڈیسن اینڈ سرجری کا آیورویدک بامس
 ڈینڻل سرجری بیچلر ایسبی ڈی 

 ہومیوپیتھک میڈیسن اینڈ سرجری کا بیچلر بی ایچ ایم ایس
 بنارس ہندو یونیورسڻی بی ایچ یو

BoGCCH مرکزی کونسل ہومیوپیتھی کے بورڈ آف گورنرز 
 سدھا میڈیسن اینڈ سرجری کا بیچلر بی ایس ایم ایس

 بیچلر طب اور سرجری کے یونانی بی یو ایم ایس 

 انڈین میڈیسن کی سنڻرل کونسل آئی ایم سی سی

 ڈینڻل کونسل آف انڈیا ڈی سی آئی

 ہندوستان کا نظامت جنرل ہیلتھ سروسز ، گورنمنٹ ڈی جی ایچ ایس

 دہلی یونیورسڻی ڈی یو

ESIC مالزمین اسڻیٹ انشورنس کارپوریشن 

EWS معاشی طور پر کمزور سیکشن 

INI قومی اہمیت کا ادارہ 

JIPMER جواہر الل نہرو انسڻی ڻیوٹ آف میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ 

 بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سرجری ایم بی بی ایس

 ہندوستان کا میڈیکل کونسلنگ کمیڻی برائے ڈائریکڻوریٹ جنرل ہیلتھ سروسز ، گورنمنٹ ایم سی سی

 میڈیکل کونسل آف انڈیا ایم سی آئی

وزارت داخلہ اور 
 ایف ڈبلیو

 وزارت صحت و خاندانی بہبود

 آوش وزارت ایم او اے
NEET (UG) انڈرگریجویٹ کورس میں داخلے کے لئے قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ڻیسٹ 

 نیشنل میڈیکل کمیشن این ایم سی

او بی سی این سی 
 ایل

 غیر کریمی پرت - دیگر پسماندہ طبقات 

PWD معذور افراد 
 شیڈول ذات ایس سی

ST  ڻرائبشیڈول 
UT مرکزی عالقہ 
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  ایک نظر میں اہم معلومات اور تاریخیں
)برائے مہربانی تفصیالت کے لئے انفارمیشن بلیڻن سے رجوع کریں(  

:۔ اہم تاریخیں اور فیس کی تفصیالت١  
 02 2019دسمبر  31 - 2019دسمبر  

( بجے تک 11:50رات  ) 
 آن الئن درخواست فارم جمع کروانا

2020جنوری  01سے  2019دسمبر   02 
( بجے تک 11:50رات  ) 

یوپیآئ کے / نیٹ بینکنگ / ڈیبٹ کارڈ / کریڈٹ 
 ذریعہ فیس کے کامیاب لین دین کی آخری تاریخ

/ جنرل  - / 1500روپے  امیدوار کے ذریعہ  
قابل ادائیگی کی 

 فیس
1400روپے  /ای ڈبلیو ایس -جنرل - /   

* او بی سی این سی ایل   
پی ڈبلیو / ایس ڻی / ایس سی  - / 800روپے 

ڻرانسجینڈر/ ڈی   
امیدوار کی کا اطالق ) جی ایس ڻی(پروسیسنگ چارجز اور سامان اور خدمات ڻیکس 

 طرف سے ادا کیا جائے گا 
2020جنوری  31تا  2020جنوری  صرف ویب سائٹ پر درخواست فارم کے تفصیالت  15

 میں تصحیح
اے کی ویب سائٹ سے ایڈمٹ کارڈز ڈاؤن این ڻی  27.03.2020

 لوڈ کرنا
 امتحان کی تاریخ 03.05.2020

180 minutes (03 hours) امتحان کا دورانیہ 
02:00 pm to 05:00 pm امتحان کا وقت 

 امتحان کا مرکز NEET (UG) -2020 جیسا کہ ایڈمٹ کارڈ پر اشارہ کیا گیا ہے
 ریکارڈ شدہ جوابات اور جوابی چابیاں کی نمائش بعد میں ویب سائٹ پر اعالن کیا جائے

www.nta.ac.in, ntaneet.nic.in ویب سائٹ 
2020جون ،   NTA ویب سائٹ پر نتائج کا اعالن 04 

قومی کمیشن برائے پسماندہ طبقات پر دستیاب دیگر پسماندہ طبقات کی سنڻرل لسٹ کے مطابق او بی سی *
۔ اس فہرست میں آنے والے امیدوار زمرہ )نان کریمی پرت(این سی ایل  ۔)دیگر پسماندہ طبقات(این سی ایل 

 این سی ایل کا ذکر کرسکتے ہیں۔-کالم میں او بی سی
میں نہیں ہیں انہیں ) سنڻرل لسٹ(اسڻیٹ لسٹ او بی سی این سی ایل کے امیدوار جو او بی سی این سی ایل 

  جنرل منتخب کرنا چاہئے۔
  کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔ NEET (UG) -2020ذریعہ  کے" آن الئن"۔امیدوار صرف ١
تکرسائی  ntaneet.nic.inآن الئن درخواست فارم جمع کروانے کے لئے این ڻی اے کی ویب سائٹ   ۔٢

  حاصل کی جاسکتی ہے۔ کسی دوسرے موڈ میں درخواست فارم قبول نہیں کیا جائے گا۔
  کروانا ہے۔۔ امیدوار کے ذریعہ صرف ایک درخواست جمع ٣
۔ امیدواروں کو انفارمیشن بلیڻن اور این ڻی اے کی ویب سائٹ پر دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کرنا  ۴

 .چاہئے۔ہدایات پر عمل نہ کرنے امیدوار سرسری نااہل قرار دے دیا جائے گا
ایڈریس اور موبائل نمبر امیدواروں کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آن الئن درخواست فارم میں فراہم کردہ ای میل ۵

مواصلت این ڻی اے کے ذریعہ رجسڻرڈ ای میل / ان کے اپنے یا والدین ہی ہیں کیونکہ تمام معلومات 
  ایڈریس پر ای میل کے ذریعے یا رجسڻرڈ موبائل نمبر پر ایس ایم ایس کے ذریعہ بھیجی جائے گی۔ صرف

  :۔ آن الئن درخواست فارم بھرنے کے لئے ہدایات۶ 
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 آپ کی اہلیت کو یقینی  درخواست فارم کے بارے میں معلومات کی بلیڻن اور نقل کو ڈاؤن لوڈ کریں۔
اگر امیدوار ایک سے زیادہ درخواستیں بھرتا پایا جاتا ہے  .بنانے کے لئے احتیاط سے ان کو پڑھیں

تحان کے لئے مستقبل کے ام/ امیدوار کو اس / روک دیا جائے گا اور اس / تو ، داخلہ کارڈ منسوخ 
 ضبط کردیا جائے گا۔

 آن الئن درخواست دینے کے لئے نیچے دیئے گئے اقدامات پر عمل کریں: 
آن الئن رجسڻریشن کے لئے اپنے یا والدین کی منفرد ای میل شناختی اور موبائل نمبر استعمال :1مرحلہ 

  کرکے درخواست دیں۔
  پیدا کردہ درخواست نمبر نوٹ کریں۔ آن الئن درخواست فارم کو ُپر کریں اور نظام: 2مرحلہ 
 ،پوسڻکارڈسائزکیتصویر) Kb 200 سےKb 10: سائز( امیدوارکیتازہترینپاسپورڻسائزفوڻوگرافی: 3مرحلہ 

)4 "X6) ("50: سائز kb - 300 kb (اورامیدوارکےدستخط )4: فائلکاسائزkb - 30kb (
 / kb-50 kb) JPG 10: لکاسائزفائ( کیاسکینکردہتصاویراپلوڈکریں،بائیںہاتھکےانگوڻھےکانقشہ

JPEG۔ فارمیڻمیں
۔بائیںانگوڻھےکیکسیبھیصورتمیںدستیابنہہونےکیصورتمیں،دائیںہاتھکےانگوڻھےکانشاناستعمالکیاجاسکتاہے(

 ۔فارمیڻمیںKB) JPG / JPEG 400 سےKB 100: فائلکاسائز( پاسنگسرڻیفکیٹX،کالس) 

) چہرےکیکوریج،کانصافنظرآنےوالے،سفیدپسمنظرپر٪ 80( فوڻوگرافیکےلئے،توجہکاچہرہ
  ۔ہونےکیضرورتہے

ایچ ڈی ایف / سنڈیکیٹ / یوپیآئی کے ذریعہ ایس بی آئی / نیٹ بینکنگ / کریڈٹ کارڈ / ڈیبٹ کارڈ :4مرحلہ 
پی ڻی ایم ادائیگی کے گیٹ وے کا استعمال کرتے ہوئے فیس کی ادائیگی کریں / آئی سی آئی سی آئی / سی 

قبل کے حوالہ کے لئے محفوظ طریقے سے ادا کی جانے والی فیس کا ثبوت رکھیں۔ اگر فیس کی اور مست
ادائیگی کے بعد تصدیقی صفحہ تیار نہیں کیا گیا ہے تو معامالت منسوخ کردیئے گئے ہیں ، اور رقم امیدوار 

یدوار کو فیس کا کے اکاؤنٹ میں واپس کردی جائے گی۔ تاہم تصدیق نامہ تیار نہ ہونے کی صورت میں ام
  ایک اور لین دین کرنا پڑے گا۔

  فیس کے کامیاب ترسیالت زر کے بعد تصدیقی صفحے کی محفوظ شدہ کاپیاں ڈاؤن لوڈ کریں اور
 کاپیاں مستقبل کے حوالہ سے محفوظ طریقے سے رکھیں۔

  اقدامات ایک ساتھ یا مختلف اوقات میں ایک ساتھ کیے جاسکتے ہیں۔ 4تمام  

کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ باقاعدگی سے این ڻی اے کی ویب سائٹ مالحظہ کریں اور تازہ امیدواروں ۔7
 ایس ایم ایس کی جانچ بھی کریں۔/ ترین اپڈیڻس کے لئے اپنے ای میل 

۔ 8
امیدواراینڻیاےکےذریعہجاریکردہاپنےایڈمڻکارڈپرتاریخاورشفڻکےاشارےپرامتحانیمرکزمیںاپنیقیمتپرحاضرہ

 وں۔

ڈپرفراہمکردہامتحانیمرکز،تاریخاوروقتکوتبدیلکرنےکیکسیبھیدرخواستپرکسیبھیحالتمیںغورنہیںکیاایڈمیڻکار.9
 جائےگا۔

 نوٹ

 4 اورمرحلہ 3 اگرمرحلہنمبر .1
مکملنہیںہواتوآنالئندرخواستفارمکیحتمیجمعکرانانامکملرہےگی۔اسطرحکےفارممستردکردیئےجائیں

 گےاوراساکاؤنڻپرکوئیخطوکتابتحاصلنہیںکیجائےگی۔



5 
 

کسیبھیصورتمیںامیدوارکےذریعہایکبارمعاوضہوصولکیجانےوالیفیسکیواپسیکےلئےکوئیدرخواستاین .2
 ڻیاےکےذریعہکسیبھیحالتمیںتفریحنہیںہوگی

3. NEET (UG) -2020  کی پوری درخواست عمل آن الئن ہے ، جس میں اسکین شدہ تصاویر کو
شامل ہے۔ لہذا ، امیدواروں  اپ لوڈ کرنا ، فیس کی ادائیگی ، اور تصدیق والے صفحے کی پرنڻنگ

ای میل / بذریعہ ہاتھ / فیکس / کو پوسٹ ) دستاویزات(کو تصدیق نامہ سمیت کسی بھی دستاویز 
 جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔/ کے ذریعے این ڻی اے کو بھیجنے 

/ اسڻیشنری / امیدواروں کو آالت ، جیومیڻری یا پنسل باکس ، ہینڈبیگ ، پرس ، کسی بھی قسم کا کاغذ 
ایئر / ، موبائل فون ) ڈھیال یا پیکڈ(، کھانے پینے اور پانی ) طباعت شدہ یا تحریری مواد(متنی مواد 

لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پیجر ، کیلکولیڻر ، ڈوکوپن ، سالئیڈ رولز ، الگ / مائکروفون / فون 
یڻر کی سہولیات ہیں ، کسی بھی ڻیبلز ، کیمرہ ، ڻیپ ریکارڈر ، الیکڻرانک گھڑیاں جن میں کیلکول

 کمرے میں۔/ آالت معالجے کے ہال / دھاتی شے یا الیکڻرانک گیجٹ 

ذیابیطس کے طالب علموں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں جیسے چینی کی 
ں۔ اور شفاف پانی کی بوتل کو امتحان ہال تک لے جائی) اورینج/ سیب / جیسے کیلے (پھل / گولیاں 

سینڈویچ وغیرہ لے جانے کی / کینڈی / تاہم ، انہیں بھری ہوئی کھانے کی اشیاء جیسے چاکلیٹ 
 اجازت نہیں ہوگی۔

کو یہ یقینی بنانا چاہئے کہ مذکورہ ) بشمول سائبر کیفے وغیرہ(امیدواروں کو دوسروں کی مدد لینے 
گمراہ کن / ا گیا ہے۔ غلط باال چاروں مراحل کو صرف ان کی موجودگی میں صحیح طور پر ُپر کی

 یا فوجداری کارروائی ہوگی۔/ معلومات سے ملک کے قوانین کے تحت امیدوار کی منسوخی اور 

 دستبرداری

امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ انفارمیشن بلیڻن کو غور سے پڑھیں اور آن الئن  .1
،  www.nta.ac.inویب سائٹ  NEET (UG) 2020رجسڻریشن شروع کرنے سے پہلے 

ntaneet.nic.in  پر دیئے گئے آن الئن درخواست فارم کو بھرنے سے متعلق ہدایات پر عمل
 کریں۔

امیدوار کو یہ یقینی بنانا چاہئے کہ آن الئن رجسڻریشن کے عمل کے دوران داخل کی گئی تمام  .2
 معلومات درست ہیں۔

پتے کی / کا نام ، رابطے  امیدواروں کے ذریعہ فراہم کردہ آن الئن معلومات جیسے امیدوار .3
تفصیالت ، زمرہ ، پی ڈبلیو ڈی کی حیثیت ، تعلیمی اہلیت کی تفصیالت ، تاریخ پیدائش وغیرہ 

حتمی سمجھا جائے گا۔ درستگی کی مدت کی بندش کے بعد معلومات میں تبدیلی / کو درست 
۔ کسی بھی کے لئے کسی بھی درخواست پر این ڻی اے کسی بھی حالت میں غور نہیں کرے گا

امیدوار کو غلط معلومات فراہم کرکے گمراہ کیا گیا تو اسے امتحان دینے سے روک دیا جائے 
 گا۔

این ڻی اے ان تمام ذمہ داریوں کی تردید کرتا ہے جو اندراج کے عمل کے دوران امیدواروں  .4
 کی فراہم کردہ غلط معلومات کی وجہ سے پیدا ہوسکتی ہیں۔
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یں درخواست کے عمل کی تکمیل کے بعد امیدواروں کے ذریعے این ڻی اے کسی بھی حالت م .5
تبدیلی نہیں کرتا ہے۔ این ڻی اے اس بات / ترمیم / داخل کردہ کسی بھی معلومات میں ترمیم 

کی ضمانت نہیں دیتا ہے کہ اس کے بعد معلومات میں تبدیلی کے ل  کسی بھی درخواست پر 
واست دی گئی ہے کہ وہ درخواست فارم میں عمل کیا جائے گا۔ لہذا ، امیدواروں کو درخ

 صحیح تفصیالت کو ُپر کرنے کے لئے انتہائی احتیاط اور احتیاط برتیں۔

 :ڈیڻا اور معلومات کا استعمال

کے ذریعہ فراہم کردہ ڈیڻا کا ) اس معاملے میں آزمائشی(این ڻی اے داخلی مقصد کے لئے اختتامی صارف 
 ، تجزیہ اور دیگر جائز مقصد سمیت استعمال کرسکتا ہے۔استعمال تربیت ، تحقیق اور ترقی 
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 انڈیکس

 صفحہ تفصیالت سیریل نمبر
 نمبر

تعارف 1باب   6 
   این ڻی اے کے بارے میں 1.1

قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ڻیسٹ - 2باب   (UG) – 2020 6-7 
   داخلہ ڻیسٹ کی تاریخ 2.3
   اہم ویب سائڻیں 2.4
   قانونی دائرہ اختیار 2.5

عمومی معلومات - 3باب   8 11۔  
   عام ہدایات 3.1
   امتحان کا نمونہ 3.2
   امتحان کا طریقہ 3.3
   سوالیہ پیپر کا میڈیم 3.4
   ڻیسٹ کے لئے نصاب 3.5
3.6 NEET (UG)  امتحان 2020 -کے لئے مرکز شہر    

اہلیت اور اہلیت - 4باب   11-15 
4.1 NEET (UG) - 2020 میں نمائش کے لئے اہلیت   

4.2 

ای / سنڻرل یونیورسڻیوں / ڈییمڈ یونیورسڻیز / ریاستوں 
ایس آئی سی اور اے ایف ایم سی کے تحت نشستوں کے 
 لئے اہلیت

/ ، بی ایچ یو اور اے ایم یو )ڈی یو(بشمول دہلی یونیورسڻی 
 مرکزی پول کوڻہ

  

کی تمام کوڻہ نشستوں کے لئے٪ ہندوستان 15اہلیت کو  4.3    
   اہلیت اور اہلیت کے امتحانات کوڈ 4.4

داخلہ  - 5باب 
 20-15   اور ریزرویشن

   داخلہ کا طریقہ کار 5.1
   ریزرویشن پالیسی 5.2

درخواست کا طریقہ کار(درخواست دینے کا طریقہ  - 6باب  ) 22-25 
   درخواست فارم ُپر کرنے کی تیاری 6.1
   آن الئن درخواست فارم مکمل کرنے کے لئے ہدایات 6.2
   آن الئن درخواست فارم کو ُپر کرنے کے لئے چیک لسٹ 6.3
   فیس کی ادائیگی کی تفصیالت 6.4

گی  ُپر ہوں آن الئن درخواست فارم میں  تفصیالت - 7باب   25-26 
ممنوعہ  - 8باب 

اشیا اور لباس کا 
 کوڈ

  26-27 

   ممنوعہ اشیا 8.1
   ضابطہ لباس 8.2

سرپرستوں کے لئے معلومات/ والدین  - 9باب   27-28 
داخلہ کارڈ - 10باب   28 

ایگزامینیشن ہال میں عمل کرنے کی ہدایات - 11باب   29-31 
12باب  کار اور امتحانات کے قواعد کی خالف ورزی طریق ، غیر منصفانہ -   31-32 
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کرنے کی سزا کو استعمال  طریقوں غیر منصفانہ 12.1    
   نتائج کی منسوخی 12.2

میرٹ کی فہرست اور اہلیت کا معیار - 13باب   32-33 
   اہلیت کا معیار 13.1
   ڻائی بریکنگ کے لئے امیدواروں کی انڻر سی میرٹ 13.2

13.3 15 under آل انڈیا کوڻہ سے کم مشاورت کے ل Mer 
   میرٹ کی فہرست

13.4 15 عالوہ نشستوں کے لئے میرٹ کی  ٪آل انڈیا کوڻہ کے
   فہرست

مشاورت کے لئے ہدایات - 14باب   34-35 

14.1 

، ) ڈی یو(ای ایس آئی ، دہلی یونیورسڻی  اے ایف ایم سی ،
بی ایچ یو اور اے ایم یو اور سمجھے ہوئے 

15سمیت   یونیورسڻیز  Under  سے کم آل انڈیا کوڻہ اور
نشستوں کے لئے  مرکزی اداروں کی تمام نشستوں کے لئے

 مشاورت۔
 

  

15آل انڈیا کی  14.2  seats  نشستوں کے عالوہ نشستوں کے لئے
   مشاورت اور داخلہ

امتحانات کے بعد کی سرگرمیاں اور نتائج کا اعالن -15باب   35-37 
   شیڻس اور جوابات کی نمائش OMR ویب سائٹ پر 15.1
   چیلنج کے لئے جواب کلید کی نمائش 15.2
   نتائج کا اعالن 15.3
دوبارہ جانچ کرنا/ جوابی ورقوں کی دوبارہ جانچ  15.4    

کے  NEET (UG) - 2020 دیگر تنظیموں کے ذریعہ 15.5
   نتائج کا استعمال

   ضابطے کو ختم کرنا 15.6
مراکز  سہولت / مراکز کامن سروسز - 16باب   37 

کیو آر ایس(سواالت اور قراردادیں  - 17باب  ) 37 
 ضمیمہ جات

 55-38 کور نصاب I ضمیمہ 1

 II ضمیمہ 2
لئے امتحانات   کے (UG) قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ڻیسٹ
 شہروں کی ریاستی وار فہرست
- 2020 

56-58 

ریاست جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے امیدواروں  III ضمیمہ 3
پروفیما ڈیکلریشن کے لئے سیلفی  59 

ضمیمہ  4
 چہارم

ریاستی میڈیکل ایجوکیشن کے ڈائرکڻریٹ اور دفاتر جہاں 
 صالح سے متعلق
 معلومات دستیاب ہوسکتی ہیں

60-68 

 70-69 اسڻیٹ کوڈز کی فہرست V ضمیمہ 5
 71 پیشہ ، اہلیت اور انکم کے ضابطہ اخالق کی فہرست VI ضمیمہ 6

بارہویں جماعت کے اسکول ایجوکیشن بورڈ کے کوڈ کی  ضمیمہ ہشتم 7
 73-72 فہرست

ہومیوپیتھی / یونانی / سدھا / آیور وید / ڈینڻل / میڈیکل  ضمیمہ ہشتم 8
 74 کالجوں کی تفصیالت

 75 معذوری کا سرڻیفکیٹ IX ضمیمہ 9
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 76 شیڈول ذات اور شیڈول ڻرائب سرڻیفکیٹ کے لئے پروفارما X ضمیمہ 10

ضمیمہ  11
 الیون

کا  (OBC-NCL) پروفورما برائے دیگر پسماندہ طبقے
 77 سرڻیفکیٹ

ضمیمہ  12
 الیون

 معذوری کے زمرے
( PWD )  والے افراد کے تحت امیدواروں کے لئے
 سرڻیفکیٹ کی شکل

78 

اپینڈکس  13
 79 اپنا سبسکرائب استعمال کرنے کیلئے خط کا خط بارہویں

 ضمیمہ 14
XIV 89-82 درخواست فارم کی نقل 

 91-90 نوٹ کرنے کے لئے اہم نکات
  

این ڻی اے کی صنفی غیر جانبدارانہ جامع پالیسی ہے۔ صنف سے متعلق مخصوص لفظ ، جو این ڻی اے ”
/ خواتین / دستاویز یا مواصالت میں سے کسی میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب تمام صنف مرد 

 ڻرانسجینڈر سے ہوتا ہے ، جب تک کہ واضح طور پر بیان نہ کیا جائے۔
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 معلومات بلڻین
 قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ڻیسٹ

NEET (UG) – 2020 
 

 تعارف 1باب 
 کے بارے میں) این ڻی اے(قومی جانچ ایجنسی 1.1   

نے سوسائڻی رجسڻریشن ایکٹ ، ) جی اوآئی(، حکومت ہند ) ایم ایچ آر ڈی(وزارت انسانی وسائل کی ترقی 
اور خود سے مستحکم پرائمری ڻیسڻنگ تنظیم کے طور پر کے تحت رجسڻرڈ ایک آزاد ، خود مختار  1860

 قائم کی ہے۔) این ڻی اے(قومی جانچ ایجنسی 

 :این ڻی اے کے مقاصد میں ، شامل ہیں

I.  داخلے کے لئے امیدواروں کی قابلیت کا اندازہ لگانے کے لئے موثر ، شفاف اور بین االقوامی
 معیار کے ڻیسٹ کروانا۔

II. وں کی نشاندہی کرنے اور ان سے نمڻنے کیلئے اقدامات کرنے کے علمی نظام میں موجود خامی
 لئے تعلیمی ، پیشہ ورانہ اور جانچ کے نظام پر تحقیق کرنا۔

III. تعلیم اور پیشہ ورانہ ترقیاتی معیاروں کے بارے میں معلومات پیدا کرنے اور ان کی تحقیق کرنا۔ 

 

کا  NEET-UG) 2020(اہلیت کم انڻری ڻیسٹ انڈرگریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن میں داخلے کے لئے قومی 
 انعقاد این ڻی اے کے ذریعہ کیا جائے گا۔
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 NEET (UG) - 2020قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ڻیسٹ  -2باب 

2.1 (NEET (UG) -2020 کے بارے میں 

میڈیکل کمیشن کو صدر کی منظوری ملی۔ نیشنل  2019اگست ،  08کو  2019نیشنل میڈیکل کمیشن ایکٹ ، 
کے تحت تمام میڈیکل اداروں میں انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے  14کی دفعہ  2019ایکٹ ، 

کے انعقاد کا بندوبست کیا گیا ہے ، ) NEET(لئے مشترکہ اور یکساں نیشنل ایلیجیلیڻی کم انڻریس ڻیسٹ 
اور  JIPMERمز ، نئی دہلی ، جس میں کسی دوسرے قانون کے تحت حکومت کی گئی ہے۔ اس طرح ، ای

ضمیمہ (کے ذریعے کیا جائے گا۔  NEETکورس میں داخلہ بھی  MBBSتمام ایمس جیسے اداروں میں 
XVI  میںNMC  ، ضمیمہ (ایس کورسز کے لئے )2019ایکٹXVI  میںNMC  ، 2019ایکٹ( 

2.2 (NEET (UG (میں این ڻی اے کا کردار 

فیلوشپ کے لئے داخلہ امتحانات کے لئے قومی / مرکزی حکومت نے اعلی تعلیمی اداروں میں داخلہ 
ڻیسڻنگ ایجنسی کا قیام عمل میں الیا ہے۔ محکمہ ہائیر ایجوکیشن ، وزارت ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ ، 

ن ڻی اے کو نے ای 2018جوالئی ،  6مورخہ  TS-I-2014/  5-19نمبر . Fجی او آئی ان کے خط نمبر۔ 
NEET (UG) - 2019 کے بعد کرنے کا حکم دیا ہے۔ 

کے ذریعے کیا  NEET (UG) - 2020انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز کی تمام نشستوں پر داخلہ ) الف
 جائے گا۔ مختلف کوڻے کے تحت ذیل میں دستیاب نشستیں ہیں۔

 آل انڈیا کوڻہ نشستیں. میں

ii .ریاستی حکومت کوڻہ نشستیں 

iii .مانے ہوئے یونیورسڻیاں/ یونیورسڻیاں / زی ادارے مرک 

iv . ہومیوپیتھی کالجوں یا کسی بھی نجی یونیورسڻی / یونانی / سدھا / آیور وید / ڈینڻل / نجی میڈیکل
 این آر آئی کوڻہ نشستیں/ انتظامیہ / میں ریاست 

v .سینڻرل پول کوڻہ نشستیں 

vi . غیر اقلیتی میڈیکل کالجوں میں این آر آئی کوڻہ کے ساتھ ساتھ / امدادی اقلیتی / نجی غیر مددگار
میں حاصل کردہ میرٹ کی بنیاد پر ُپر  NEET (UG) - 2020مینجمنٹ کوڻہ سمیت تمام نشستیں بھی 

 کی جائیں گی۔

b ( بیرون ملک مقیم ہندوستانی شہری کسی غیر ملکی / ہندوستانی شہری) آیور وید / ڈینڻل / میڈیکل /
انسڻی ڻیوٹ سے انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ) ہومیوپیتھی/ یونانی / سدھا 

)NEET (UG) - 2020 کوالیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ 

 آل 15 15، بی ایچ یو اور اے ایم یو ، ایمس ، جے آئی پی ایم آر سمیت ) ڈی یو(دہلی یونیورسڻی ) ج
سی ایس سی اور اے ایف ایم سی / سنڻرل یونیورسڻیوں / انڈیا کوڻہ نشستوں اور ڈییمڈ یونیورسڻیوں 

/ کی نشستوں کی تمام نشستوں کے تحت کامیاب امیدواروں کے لئے مشاورت ایم سی سی 
اداروں کے / یونیورسڻیوں / انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز کے لئے ڈی جی ایچ ایس۔ دیگر ریاستوں 

ت سیڻوں میں داخلے کے لئے مشاورت متعلقہ حکام کی طرف سے الگ الگ جاری کردہ ماتح
 نوڻیفیکیشن کے مطابق کی جائے گی۔
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d) NEET (UG) - 2020  ریاستی حکومتوں کی دیگر / کا نتیجہ داخلہ کے مقصد کے لئے مرکزی
 اداروں کے ذریعہ ان کے قواعد کے مطابق استعمال ہوسکتا ہے۔

e (ران ، اہل امیدواروں کی اہلیت کے معیار ، خود اعالن ، مختلف دستاویزات وغیرہ مشاورت کے دو
ہومیوپیتھی کالجوں کے / یونانی / سدھا / آیور وید / ڈینڻل / یا میڈیکل / کی تصدیق متعلقہ حکام اور 

مخصوص اصولوں کے مطابق کی جائے گی۔ درخواست کے عمل کے دوران اپ ڈیٹ کی گئی معلومات 
 حقیقت کی طرف این ڻی اے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔/ یزات کی درستگی دستاو/ 

این ڻی اے کی ذمہ داری آن الئن درخواست کی دعوت دینے ، داخلہ ڻیسٹ کے انعقاد ، نتائج کا ) ایف
اعالن اور حکومت ہند کی صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت صحت کے نظامت کے لئے آل انڈیا 

 ہی محدود ہے۔ رینک کی فراہمی تک

 داخلہ ڻیسٹ کی تاریخ) 2.3

NEET (UG) - 2020  بجے تک کیا  05:00بجے سے  02:00کو سہ پہر ) اتوار( 2020مئی  3کا انعقاد
 گھنڻے ہوگی۔) 03(جائے گا۔ڻیسٹ کی مدت تین 

 رہے گا۔اگر شیڈول کی جانچ پڑتال کی تاریخ کو عام تعطیل قرار دے دیا گیا ہو تو بھی شیڈول غیر منقول 

 اہم ویب سائڻس) 2.4

I. NEET (UG) -2020  کے لئےNTA  کی آفیشل ویب سائٹntaneet.nic.in  ہے۔ ڻیسٹ سے
، صرف اس ) اگر کوئی ہے(متعلق تمام معلومات ، جیسا کہ وقت سے وقت میں ترمیم کی گئی ہیں 

امیدواروں کو  updatesویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔ تازہ ترین تازہ ترین معلومات کے ل 
 باقاعدگی سے اس ویب سائٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔

II. 15  % یونیورسڻی اور ڈیمڈ یونیورسڻیوں سے متعلق / آل انڈیا نشستوں ، سنڻرل انسڻی ڻیوشنز
 :معلومات کے لئے سرکاری ویب سائڻیں درج ذیل ہیں

 :بی ڈی ایس کورسز کے لئے/ ایم بی بی ایس 
 Health ی بہبودوزارت صحت و خاندان :www.mohfw.gov.in اور 
  میڈیکل کونسلنگ کمیڻی :www.mcc.nic.in 

 :بی ایچ ایم ایس کورسز کے لئے/ بی ایم ایس / بی ایس ایم ایس / بی اے ایم ایس 
 وزارت آیوش :www.ayush.gov.in 

 www.aaccc.gov.in: آیوش داخلہ سنڻرل کونسلنگ کمیڻی● 
III.  ریاستوں کی ویب سائٹ چیک کریں۔/ بقیہ نشستوں کے لئے برائے مہربانی متعلقہ ریاست 
IV.   ایم او ایچ اینڈ ایف ڈبلیو / انفارمیشن بلیڻن میں شامل کسی بھی چیز کے باوجود ، این ڻی اے /

بو جی / آئی ایم  سی سی/ ایم او اے / ڈی سی آئی / ڈی جی ایچ ایس / ایم سی آئی / این ایم سی 
 سی سی ای کا فیصلہ حتمی اور پابند ہوگا۔

 قانونی دائرہ اختیار) 2.5

امتحانات کے انعقاد اور سیڻوں کی االڻمنٹ سے متعلق تمام تنازعات صرف دہلی کے دائرہ اختیار میں آئیں 
نام پر این ڻی قانونی شخص ہوگا جس کے ) ایڈمنسڻریشن(ڈائریکڻر / گے۔ این ڻی اے کا سینئر ڈائریکڻر 

 اے مقدمہ چال سکتا ہے یا اس کے خالف مقدمہ چالیا جاسکتا ہے۔
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 :نوٹ

)i ( بی / بی یو ایم ایس / بی ایس ایم ایس / بی اے ایم ایس / ڈینڻل / انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز میڈیکل
 ایچ ایم ایس کورسز کا حوالہ دیتے ہیں۔

)ii ( ریاستی حکومتوں سے موصولہ مشورے کو ضمیمہ / مختلف اداروں- XVI  میں معلومات کے لئے
ریاستی حکومتوں کی / شامل کیا گیا ہے۔ امیدواروں کو بھی تازہ ترین اپ ڈیڻس کے لئے متعلقہ اداروں 

  ویب سائڻوں کو باقاعدگی سے دیکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
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 عام معلومات 3باب 

 عام ہدایات) 3.1

، انڈین  2017-نیشنل میڈیکل کمیشن ایکٹ  NEET (UG) - 2020قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ڻیسٹ 
اور دیگر متعلقہ اور قابل اطالق قانون کے قواعد و  1948اور ڈینڻسٹ ایکٹ  1956میڈیکل کونسل ایکٹ 

 .ضوابط کے مطابق لیا جائے گا ، جیسا کہ وقت سے ترمیم کی گئی ہے۔ وقت پر

I. NEET (UG) - 2020 یفائی کرنا امیدوار کو میں محض ظاہری طور پر حاضر ہونا اور کوال
انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کا کوئی حق نہیں دیتا ہے۔ انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز 
کی نشستوں پر انتخاب اور داخلہ انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز کی پیش کش کے لئے تسلیم شدہ 

ح کے دیگر داخلے کے معیار ، اہلیت ، میرٹ لسٹ میں درجات ، میڈیکل فڻنس اور اس طر
معیارات کو پورا کرنا ہے جو حکومت ہند مقرر کرسکتے ہیں ، متعلقہ ریاستیں ، یونیورسڻیاں ، 

 ہومیوپیتھی کالج۔/ یونانی / سدھا / آیور وید / ڈینڻل / ادارے اور میڈیکل 
II.  غلط اور من گھڑت معلومات جمع کرانے والے امیدواروں کی درخواستوں کو مسترد کردیا جائے

ایسے امیدواروں کو این ڻی اے کے ذریعہ ہونے والے امتحانات میں شرکت سے روک دیا گا اور 
جائے گا۔ ایسے امیدواروں پر بھی قابل اطالق قوانین کے تحت قانونی کارروائی اور مناسب سزا 

 کے تحت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔
III. یر کسی مزید معلومات کے نامکمل درخواست اور درخواستوں کو ہدایات کے مطابق نہیں ہے بغ

 مسترد کیا جاسکتا ہے۔
IV.  ایک بار جمع کروانے والی امتحان کی فیس واپس نہیں ہوگی۔ فیس کو نہ تو مستقبل کے امتحان

 میں آگے بڑھایا جائے گا اور نہ ہی اس کی واپسی کی جائے گی۔
V. ہ نوٹ کرنا ہوگا ایک بار جمع کرائی گئی درخواستوں کو واپس نہیں لیا جاسکتا۔ امیدواروں کو ی

کہ بینک اکاؤنٹ سے محض فیس کی کڻوتی فیس کی ادائیگی کا ثبوت نہیں ہے۔ ادائیگی کی فیس 
 کی ادائیگی اور توثیقی صفحہ کے ذریعے تعاون کیا جانا چاہئے۔

VI.  انفارمیشن بلیڻن میں ہدایات وقتا فوقتا این ڻی اے اور دیگر حکام کے لdecisions  فیصلوں کی
اپ ڈیٹ ہوسکتی ہیں۔ امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مزید معلومات یا / بنیاد پر تبدیل 

 کو باقاعدگی سے چیک کریں۔ ntaneet.nic.inمعلومات کے لئے ویب سائٹ 
VII.  ، این ڻی اے کا اجازت نامہ واپس لینے کا حق محفوظ ہے ، نادانستہ طور پر اگر کوئی ہے تو

میں حاضر ہونے کے اہل نہیں ہے ، اگرچہ  NEET (UG) - 2020امیدوار کو جو  کسی ایسے
 این ڻی اے کے ذریعہ رول نمبر اور ایڈمیٹ کارڈ جاری کیا گیا ہو۔

VIII. NEET (UG) - 2020 کے لئے امیدواروں کی اہلیت خالصتاal  عارضی ہے اور جو قابل اطالق
 / FW / MCI / NMC / DCI / NTA / MCC / MoA / AACCCوزارت داخلہ اور 

CCIM / BoGCCH  / دیگر داخلہ لینے والے اداروں کے ذریعہ مقرر کردہ اہلیت کے معیار
 کی تکمیل کے تابع ہے۔

IX.  اس میں موجود معلومات / امیدواروں کی رجسڻریشن / امتحانات کے انعقاد / اہلیت کے تعین /
ارات میں سے کسی کی ترجمانی معی/ قواعد / شرائط / رجسڻرڈ معلومات کے بارے میں ہدایات 

 / FW / MCI / NMC / DCI / NTAمیں کوئی ابہام کی صورت میں ، وزارت داخلہ اور 
MCC  قابل اطالق دیگر داخلہ سازی کا ادارہ آخری اور پابند ہوگا۔/ کی تشریح 

X. NEET (UG) -2020  امتحان کے انعقاد کی ویڈیو گرافی کی جائے گی۔ امیدواروں سے الزم
ہے کہ وہ سیدھے سیدھے مقام پر رہیں اور ویڈیوگرافی کے دوران کیمرے کا سامنا کریں تاکہ 
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ان کی شناخت واضح طور پر قائم ہوسکے۔ امیدواروں کو امتحان کے دوران ویڈیو گرافی پر 
 راضی ہونا چاہئے۔

NEET (UG) -2020 3.2 ( کا نمونہ 

سواالت کی   دورانیہ  سوال کی قسم  مضمون
  تعداد

  مارکس

بہترین / چار اختیارات اور واحد صحیح جواب   طبیعیات
آپشن کے ساتھ ایک سے زیادہ چوائس 

  )MCQs(سواالت 

02:00 
بجے 

سےشام 
05:00 
  بجے

45  180  
  180  45  کیمسڻری
نباتیات (حیاتیات 

  )اور حیوانیات
90  360  

Total      180  720  
 :اہم نوٹ * 

.II . نمبر ہوتے ہیں۔) چار( 04ہر سوال میں 
II . نمبرات ملیں گے۔) چار( 04بہترین آپشن کے لئے امیدوار کو / ہر صحیح جواب 

III . نمبر کل اسکور سے کڻوتی جائے گی۔) ایک( 01ہر غلط جواب کے لئے 
بہترین آپشن / ، امیدوار کو ہر سوال کے لئے ، صحیح جواب  theچہارم۔ ایک سوال کے جواب کے ل 

 تالش کرنا ہوگا۔
V . ، تاہم ، کلید کو چیلنج کرنے کے عمل کے بعد ، اگر ایک سے زیادہ اختیارات درست پائے جاتے ہیں تو

 دیئے جائیں) 4(+بہترین آپشنز میں سے ہر ایک کو چار نمبر / نشان زد کیے گئے ایک سے زیادہ درست 
غیرمتعلق / دیا جائے گا۔ غیر جوابدہ ) 1-(گے۔ نشان لگا دیا گیا کوئی بھی غلط آپشن مائنس ون مارک 

نظرانداز کیا گیا ہے تو ، تمام امیدواروں / سواالت کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اگر کسی سوال کو گرایا 
ی کوشش کی گئی ہے یا امیدوار دیئے جائیں گے اس حقیقت سے قطع نظر کہ سوال ک) 4(+کو چار نمبر 

 کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔
 امتحان کا طریقہ )3.3

NEET (UG) - 2020  ایک قلم اور کاغذ پر مبنی ڻیسٹ ہے ، جس کا جواب بال پوائنٹ پین کو استعمال
 کرتے ہوئے خصوصی طور پر تیار کردہ مشین تدریجی شیٹ پر دیا جائے گا۔

 ڻیسٹ کی مدت)3.4
 گھنڻے ہوگی۔) 03(تین ڻیسٹ کی مدت 

 -: سوالیہ پرچے کا وسط )3.5
i.  زبانوں میں سے کسی میں بھی سوالیہ پیپر کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ 11امیدوار درج ذیل 

  کناڈا  گجراتی  بنگالی  آسامی  ہندی  انگریزی
    اردو  تیلگو  تمل  اوڈیہ  مراڻھی

 
ii . کا انتخاب احتیاط سے کرنا چاہئے۔ ایک درخواست فارم کو بھرتے وقت سوالیہ پیپر کے ذریعہ اختیار

 بار منتخب کردہ آپشن کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

 iii.انگریزی کا انتخاب کرنے والے امیدواروں کو صرف انگریزی میں ہی ڻیسٹ کتابچہ فراہم کیا جائے گا۔

فراہم کیا جائے  ہندی کا انتخاب کرنے والے امیدواروں کو انگریزی اور ہندی میں دو لسانی ڻیسٹ کتابچہ
 iv. گا۔

.v عالقائی زبانوں کے انتخاب کرنے والے امیدواروں کو منتخب عالقائی زبان اور انگریزی میں دو لسانی
 ڻیسٹ کتابچہ بھی فراہم کیا جائے گا۔
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 .vi ڻیسٹ میں کسی سوال کے ترجمہ میں کوئی ابہام کی صورت میں ، اس کا انگریزی ورژن حتمی سمجھا
 س سلسلے میں این ڻی اے کا فیصلہ حتمی ہوگا۔جائے گا اور ا

.viiعالقائی زبانوں کا اختیار صرف مندرجہ ذیل جدول کے مطابق دستیاب ہوگا: -   

سیریل 
  نمبر

  امتحانی مراکز  سوالیہ پیپر کا میڈیم

  تمام امتحانی مراکز  انگریزی  1
  تمام امتحانی مراکز  ہندی  2
  امتحانی مراکزآسام میں   انگریزی اور آسامی  3
  مغربی بنگال اور تریپورہ میں امتحانی مراکز  انگریزی اور بنگالی  4
گجرات ، دامان اور دیئو ، دادرا اور نگر حویلی میں امتحانی   انگریزی اور گجراتی  5

  مراکز
  کرناڻک میں امتحانی مراکز  انگریزی اور کنڑا  6
  مہاراشڻر میں امتحانی مراکز  انگریزی اور مراڻھی  7
  اوڈیشہ میں امتحانی مراکز  انگریزی اور اوڈیا  8
  تمل ناڈو میں امتحانی مراکز  انگریزی اور تامل  9

  آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں امتحانی مراکز  انگریزی اور تیلگو  10
  تمام امتحانی مراکز  انگریزی اور اردو  11
 

 .4)NEET (UG) - 2020  میں کوالیفائی کرنے والے امیدوار آل انڈیا کوڻہ اور ریاستی حکومتوں /
اداروں کے تحت دوسرے کوڻے کے لئے اہل ہوں گے ، قطع نظر امتحان کے ذریعہ سے ، قطع نظر دیگر 

 اہلیت کے معیار کے تحت۔

 ڻیسٹ کے لئے نصاب) 3.6

ردہ ایک عام نصاب پر مبنی ہوں گے۔ یہ ڻیسٹ کے لئے سوالیہ پیپرز میڈیکل کونسل آف انڈیا کے مطلع ک
www.mciindia.org  پر بھی دستیاب ہے۔ براہ کرم تفصیالت کے لئے ضمیمہI دیکھیں۔ 

3.7 (NEET (UG) -2020  شہر/ کے امتحانات کے لئے مراکز 

i.  شہر کے کوڈ کے ساتھ ساتھ شہروں کی فہرست جہاںNEET (UG) - 2020  کا انعقاد کیا جائے
 میں دیا گیا ہے۔ IIگا ضمیمہ 

ii.  آن الئن درخواست فارم کو بھرتے وقت ، امیدواروں کو اپنی ترجیح کے مطابق مرکز کے شہروں
 سے چار آسان سڻی کوڈز کا انتخاب کرنا چاہئے۔ IIکے انتخاب کے طور پر اپینڈکس 

iii.  ان کی سہولت کے لئے ،امیدوار اپنے اپنے شہر کے لئے یا اس کے لئے شہر کے کوڈ منتخب
کتے ہیپڑوسی شہروں کو صرف اپنی ریاست کے رہائشی عالقوں میں اور نہ ہی دیگر کرس

امیدواروں کے ذریعہ سڻی کوڈ کے غلط انتخاب کے سبب -ریاستوں کے دور دراز شہروں کے لئے
 این ڻی اے کسی تکلیف کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

iv. کم سے کم ہے تو ، این  اگر کسی شہر میں انتخاب کرنے والے امیدواروں کی تعداد ایک کم سے
 ڻی اے کو اس شہر میں کسی بھی مرکز کو االٹ نہ کرنے کا حق حاصل ہے۔

v.  کے مرکز کے طور پر انتخاب ) انگریزی اور ہندی کے عالوہ(اگر کسی شہر میں عالقائی زبان
کرنے والے امیدواروں کی تعداد کسی کم سے کم سے کم ہے تو ، امیدواروں نے امتحان میں 
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لئے انتخاب کیے ہوئے شہر سے قطع نظر ، کسی دوسرے شہر میں سینڻر االٹ کیا شرکت کے 
 .جاسکتا ہے۔ 

vi.  اگرچہ ، امیدوار کے ذریعہ منتخب کردہ شہروں میں سے کسی ایک میں مرکز سنبھالنے کی ہر
ممکن کوشش کی جائے گی ، لیکن این ڻی اے امیدوار کی پسند کے عالوہ شہر میں کسی بھی 

 کرنے کا اپنا حق محفوظ رکھتی ہے۔مرکز کو االٹ 
vii. مراکز کی االڻمنٹ کمپیوڻر کے ذریعہ کی جائے گی اور انسانی مداخلت نہیں ہوگی۔ 
این ڻی اے کی جانب سے مراکز کی االٹ کرتے ہوئے پی ڈبلیو ڈی امیدواروں سمیت امیدواروں کے : نوٹ

 راحت و سہولت پر غور کرنے کی تمام کوشش کی جائے گی۔
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 اہلیت اور قابلیت -4باب .
4.1 (NEET (UG) - 2020 میں آنے کی اہلیت 

NEET (UG (میں حاضر ہونے کے لئے اہلیت متعلقہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہے۔ 
i.  دسمبر کو یا  31سال کی عمر پوری کردی ہے یا وہ اس سال سے  17اس نے داخلے کے وقت

انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے بعد اس عمر کو مکمل کرے اس سے پہلے سال کے 
 گا۔

ii. NEET (UG ( 25کے لئے اوپری عمر کی حد is  سال ہے جو امتحانات کی تاریخ سے ہے جس
این سی ایل کیڻیگری سے تعلق رکھنے والے امیدواروں اور -او بی سی/ ایس ڻی / میں ایس سی 

 ال کی چھوٹ ہے۔س 5پی ڈبلیو ڈی امیدواروں کے لئے 
کی ترمیم کے تحت ، مقررہ کے مطابق  22.01.2018کے تحت  1997گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن ، : نوٹ
سال کی باالئی حد کو اعزاز ہائیکورٹ دہلی کے سامنے چیلنج کیا گیا تھا ، اور مذکورہ باال عمر کی حد  25

نمبر  11.05.2018کو برقرار رکھنے کے فیصلے کے مطابق برقرار رکھا گیا تھا ڈبلیو پی میں 
) سی(کے بتائے گئے اس فیصلے کو ایس ایل پی  11.05.2018اور دیگر منسلک امور۔  1813/2018
اور دیگر منسلک امور میں ہندوستان کی سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کیا گیا تھا ،  14320/2018نمبر 
یادہ عمر کے تھے سال یا اس سے ز 25کو عبوری حکم نامے کے تحت ، امیدوار جو  29.11.2018جب 

میں پیش ہونے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد ،  NEET-UG-2019ان امور کے حتمی نتائج سے مشروط 
کو دیئے گئے حکم کے تحت امیدواروں کو معامالت کے فیصلے کے تحت  29.04.2019سپریم کورٹ نے 

سپریم کورٹ آف  مشاورت کے تحت عارضی طور پر حاضر ہونے کی اجازت دی تھی۔ مذکورہ باال معامالت
کے منظور کیے جانے والے کسی بھی  NEET-UG-2020ہند کے سامنے زیر سماعت ہیں اور حکام 

 حکم کی پاسداری کریں گے۔
سال سے زیادہ عمر کے امیدواروں کو عارضی طور پر حاضر ہونے کی اجازت ہے اور ان  25اس طرح ،  

 ڻیشنز کے نتائج سے مشروط ہے۔کی امیدوارت معزز سپریم کورٹ کے روبرو زیر التواء پ
 یہ معاملہ ابھی زیر التوا ہے اور مذکورہ عبوری حکم برقرار ہے۔

 :اس کے مطابق ، عمر کی حد سے متعلق اہلیت کے شرائط میں مندرجہ ذیل اصالح کی گئی ہے
کے امیدواروں کے  EWSجنرل ) / UR(جنرل 
  لئے

  کو یا اس سے پہلے پیدا ہوا 31.12.2003

پی / این سی ایل -او بی سی/ ایس ڻی / ایس سی 
  ڈبلیو ڈی زمرے کے امیدواروں کے لئے

 
 

iii.  ڈینڻل انسڻی ڻیوٹ / بیرون ملک مقیم ہندوستانی شہری جو غیر ملکی میڈیکل / ہندوستانی شہری
کوالیفائی ) NEET (UGبی ڈی ایس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں بھی / سے ایم بی بی ایس 
 ہے۔کرنے کی ضرورت 

سنڻرل پول کوڻہ ، ایمس ، جے آئی پی ایم آر ، / ، بی ایچ یو اور اے ایم یو ) ڈی یو(دہلی یونیورسڻی  4.2. 
ای ایس آئی سی اور اے ایف ایم / سنڻرل یونیورسڻیوں / ڈییمڈ یونیورسڻیوں / پی جی آئی سمیت ریاستوں 

 سی کے زیر کنڻرول نشستوں کے لئے اہلیت۔

I. او سی آئی(، بیرون ملک مقیم ہندوستانی ) این آر آئی(مقیم ہندوستانی  ہندوستانی شہری ، غیر ( ،
/ یونانی / سدھا / آیور وید / ڈینڻل / اور غیر ملکی شہری افراد میڈیکل ) پی آئی او(ہندوستانی نژاد 

ہومیوپیتھی کالجوں میں قواعد و ضوابط کے تحت داخلے کے اہل ہیں۔ متعلقہ ریاستی حکومتوں ، 
 اور حکومت ہند کے ذریعہ جو معاملہ ہوسکتا ہے۔ اداروں
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II. ریاست / ہومیوپیتھی کالج / یونانی / سدھا / آیور وید / ڈینڻل / غیر ملکی شہری متعلقہ میڈیکل غ
 سے اپنی اہلیت کی تصدیق کرسکتے ہیں۔

 آل انڈیا کوڻہ نشستوں کے لئے اہلیت15%) 4.3

a ( ہندوستانی شہری ، غیر رہائشی ہندوستانی)NRIs ( بیرون ملک مقیم ہندوستانی ،)OCI ( ہندوستانی ،
 ٪ آل انڈیا کوڻہ نشستوں کے اہل ہیں۔15اور غیر ملکی شہری ) PIO(نژاد کے افراد 

b (  جموں و کشمیر اور لداخ کےUT سے امیدوار 

I. کے  اور لداخ ریاست جموں و کشمیرUT  آل انڈیا کوڻہ نشستوں کے اہل نہیں ہیں 15کے طلباء ٪
نے اپنے آغاز سے ہی آل انڈیا اسکیم کا انتخاب نہیں  UTکے  جموں و کشمیر اور لداخ کیوں کہ 

کیا ہے۔ اگر وہ اہلیت کا دعوی کرتے ہیں تو ، انہیں آن الئن خود اعالمیہ پیش کرنا ہوگا جو ریکارڈ 
خود بخود تیار اور طباعت کیا جائے گا اور انہیں مشاورت کے  کے لئے توثیقی صفحہ کے ساتھ

 میں دیا گیا ہے۔ IIIدوران پیش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ خود اعالمیہ فارم ضمیمہ 
II.  آل انڈیا کوڻہ میں جموں و کشمیر اور لداخ کےUT  کی شرکت کے سلسلے میں ، بتایا گیا ہے کہ

کوڻہ اسکیم سے باہر رہنے کا انتخاب کیا ہے  ریاست جموں و کشمیر نے شروع سے ہی آل انڈیا
اور اس طرح جموں و کشمیر کے طلباء کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی۔ تمام ہندوستان کوڻہ 

کے نفاذ اور  2019نشستوں پر داخلے کے لئے حصہ لیں۔ اب ، جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ ، 
UTs  ، کی تشکیل کے ساتھJ & K  کیUT ئی ہے کہ وہ آل انڈیا کوڻہ میں سے درخواست کی گ

شرکت کے لئے غور کریں۔ اس سلسلے میں یو ڻی انتظامیہ کی جانب سے ابھی کوئی فیصلہ لیا 
کے پاس کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے۔ لہذا ، جموں و کشمیر  UTجانا باقی ہے۔ تاہم ، لداخ کے 

 کی شرکت کا فیصلہ مناسب وقت تک پہنچایا جائے گا۔ UTکے 
III. کے ذریعہ جمع کروانے والے خود اعالن فارم کی تصدیق کونسلنگ کے وقت ہوگی۔ اگر یہ  امیدوار

داخلہ منسوخ ہوجائے گا / اعالمیہ کسی بھی وقت غلط ثابت ہوا تو ایسے امیدواروں کی نامزدگی 
 اور ایسے امیدواروں کے خالف مجرمانہ کارروائی کا آغاز کیا جاسکتا ہے۔

IV. J&K  کےUT  ہومیوپیتھی کالجوں / یونانی / سدھا / آیور وید / ڈینڻل / کے امیدوار نجی میڈیکل
میں داخلے کے  JIPMERڈیزڈ یونیورسڻی اور اے ایف ایم سی ، ایمس ، / یا کسی بھی نجی 

میں داخلے کے لئے شراکت کی اہلیت کی شرائط کے تابع ہوسکتے  NEET (UG) 2020لئے 
 .ہیں۔ 

 بلیت کے امتحانات کوڈاہلیت اور قا) 4.4

NEET (UG) - 2020  کے اہل ہونے کے لcandidates  امیدواروں کو امتحانات کے معیار کے ،
 مندرجہ ذیل جدول کا حوالہ دینا ہوگا۔ followingقابلیت کے ل 

میں ، جس کا  2020کوئی امیدوار جو قابلیت کے امتحان میں شامل ہو رہا ہے ، یعنی   01: کوڈ
ہے ، وہ درخواست دے سکتا ہے اور ڻیسٹ میں حاضر ہوسکتا ہے لیکن نتیجہ منتظر 

کونسلنگ / وہ انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے اہل نہیں ہوگا ، اگر وہ 
 کے پہلے دور کے وقت مطلوبہ پاس فیصد کے ساتھ کوالیفائنگ امتحان پاس نہ کریں۔

اتیات کے ساتھ کوالیفائنگ وہ امیدوار جو انگریزی ، طبیعیات ، کیمسڻری اور حی
امتحان میں شریک ہوئے ہیں یا بطور مرکزی مضمون حاضر ہیں اور مطلوبہ فیصد 

کے  20جیسا کہ صفحہ نمبر (نمبر کے ساتھ امتحان پاس کرنے کی توقع کرتے ہیں 
بھی درخواست دینے کے اہل ہیں۔ اور مسابقتی داخلے ) باکس میں اشارہ کیا گیا ہے
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ضر ہوں۔ تاہم ، ان کی امیدواری پر تب غور کیا جائے گا جب وہ کے امتحان میں حا
مطلوبہ مضامین اور نمبروں کی فیصد کے ساتھ کوالیفائنگ امتحان پاس کرنے کا 

  دستاویزی ثبوت فراہم کریں۔
  یا

سال  12سینئر سیکنڈری امتحان یا ہندوستانی اسکول سرڻیفکیٹ امتحان جو / ہائیر   02: کوڈ
سینئر ثانوی امتحان کے مترادف ہے ، اس طرح / ہائر  2+  10بعد کے مطالعے کے 

بائیو ڻکنالوجی پر / کے مطالعے کے آخری دو سال طبیعیات ، کیمسڻری ، حیاتیات 
اور ریاضی یا ) جس میں ان مضامین میں عملی امتحانات شامل ہوں گے(مشتمل ہیں۔ 

انگریزی کے بنیادی انگریزی کے ساتھ کوئی دوسرا اختیاری مضمون جس کی سطح 
+  2+  10کورس سے کم نہیں ہو گی جو قومی تحقیق و تربیت کی قومی کونسل نے 

کے تعارف کے بعد بتائی ہے۔ تعلیمی ڈھانچہ جیسا کہ قومی کمیڻی برائے تعلیم نے  3
 تجویز کیا ہے۔

پاس کر چکے ہیں یا بطور نجی امیدوار  2+  10وہ امیدوار جو اوپن اسکول سے 
 میں شرکت کے اہل نہیں ہوں گے۔ ‘ لیت کے ساتھ داخلہ ڻیسٹقومی اہ’

کی سطح پاس کرنے والے  2+  10اضافی مضمون کے طور پر حیاتیات کے ساتھ 
معزز ہائیکورٹ آرڈر (امیدوار ایم بی بی ایس انڻری امتحان کے لئے بھی اہل ہوں گے 

2341نمبر   / -W / DHC / WRIT / D-1/2019  تحریری  09/2019) / 24مورخہ
میں۔ 6773/2019نمبر ) سی(درخواست   

یونیورسڻی کے / اگر انسڻی ڻیوٹ نے کسی ہندوستانی یونیورسڻی یا کسی غیر ملکی 
ویں کالس کے  12انڻرمیڈیٹ سائنس امتحان کے تحت / اسکیم  2+  10امتحان کو 

ن ایسوسی ایش/ برابر سمجھنا ہے تو ، امیدواروں کو متعلقہ ہندوستانی یونیورسڻی 
سے سند پیش کرنا ہوگا۔ ہندوستانی یونیورسڻیوں کا جو اثر اس کے پاس آیا ہے اس 

ویں کالس کے برابر  12انڻرمیڈیٹ سائنس امتحان کے تحت / اسکیم  2+  10کو 
 سمجھا جاتا ہے۔

اڻالکس کی فراہمی کو جبلپور میں معزز ہائیکورٹ ، الہ آباد ، لکھنؤ بنچ اور : نوٹ(
ز ہائی کورٹ کے روبرو چیلنج کا موضوع بنایا گیا ہے۔ اوپن مدھیہ پردیش کی معز

بائیوڻیکنالوجی کو ایک اضافی / اسکول بورڈ کے تسلیم شدہ امیدواروں اور بائالجی 
مضمون کے طور پر تعلیم حاصل کرنے والے امیدواروں کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ 

 میڈیکل کونسل آف انڈیا نے
معزز اعلی عدالت کے سامنے خصوصی رخصت کی درخواستوں کو ترجیح دی جائے 

میں  NEET (UG) -2020اور معزز اعلی عدالتوں میں اپیلیں کریں۔ لہذا ، 
 2+  10امیدواروں کی امیدواریاں جنہوں نے اہلیت کے امتحانات پاس کیے ہیں یعنی 

کولوں سے یا تسلیم شدہ نیشنل انسڻی ڻیوٹ آف اوپن اسکولنگ یا اسڻیٹ اوپن اس
بائیو ڻکنالوجی کے / اسڻیٹ بورڈز کے نجی امیدواروں کی حیثیت سے۔ یا حیاتیات 

ساتھ اضافی مضمون کی اجازت ہوگی لیکن میڈیکل کونسل آف انڈیا کے ذریعہ دائر 
  )اپیلوں کے نتائج سے مشروط/ خصوصی رخصت درخواستوں 

  یا
پری ڈگری امتحان یا / کے سائنس میں انڻرمیڈیٹ بورڈ / ہندوستانی یونیورسڻی   03: کوڈ

جس میں ان مضامین میں عملی (بائیو ڻکنالوجی / طبیعیات ، کیمسڻری ، حیاتیات 
اور الزمی مضمون کے طور پر انگریزی کے ساتھ معتبر امتحان ) امتحان شامل ہوگا
  دہندہ بھی ہے۔

  یا
مساوی امتحان پاس کرنے کے بعد ہائر سیکنڈری امتحان یا پری یونیورسڻی یا   04: کوڈ

بائیوڻیکنالوجی اور انگریزی کے ساتھ پری پروفیشنل / طبیعیات ، کیمسڻری ، حیاتیات 
 پری میڈیکل امتحان۔/ 

پری میڈیکل امتحان میں ان مضامین میں عملی ڻیسٹ اور الزمی / پری پروفیشنل 
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  مضمون کے طور پر انگریزی بھی شامل ہوں گی۔
  یا

بائیو ڻکنالوجی والی کسی تسلیم شدہ یونیورسڻی کے / س ، کیمسڻری اور بیالوجی فزک  05: کوڈ
تین سالوں کے ڈگری کورس کے پہلے سال میں ان مضامین میں عملی ڻیسٹ شامل 

ہیں بشرطیکہ یہ امتحان یونیورسڻی کا امتحان ہے اور امیدوار فزکس ، کیمیا ، 
سطح پر جو بنیادی کورس سے کم  بائیوڻیکنالوجی اس/ انگریزی کے ساتھ حیاتیات 

  نہیں ہے
  یا

بی ایس سی ہندوستانی یونیورسڻی کا امتحان یہ فراہم کرتا ہے کہ اس نے بی ایس   06: کوڈ
بائیو ڻکنالوجی ) / نباتیات ، زیوالوجی(سی پاس کیا ہے۔ فزکس ، کیمسڻری ، حیاتیات 

عالوہ اس نے پہلے اور اس سے بھی کم دو مضامین کے ساتھ امتحان اور اس کے 
  کی کوالیفائی امتحان فزکس ، کیمسڻری ، حیاتیات اور انگریزی سے پاس کیا ہے۔

  یا
فزکس ، کیمسڻری اور (کوئی بھی دوسرا امتحان جو دائرہ کار اور معیار کے مطابق   07: کوڈ

سال؛ جس میں ان  02مطالعے کے آخری  2+  10بائیو ڻکنالوجی پر مشتمل / حیاتیات 
ایک انڻرمیڈیٹ سائنس امتحان کے مترادف پایا ) میں عملی امتحان شامل ہوگا مضامین

بائیو / بورڈ ، طبعیات ، کیمسڻری اور حیاتیات / جاتا ہے ہندوستانی یونیورسڻی 
  ڻکنالوجی سمیت ہر ایک مضامین اور انگریزی میں عملی ڻیسٹ دیتا ہے۔

  بشرطیکہNEET (UG) - 2020  کے اہل ہونے کے لto  ، امیدوار کو الزمی طور پر طبیعیات ،
بائیوڻیکنالوجی اور انگریزی میں پاس ہونا چاہئے اور اس نے طبیعیات ، / کیمسڻری ، حیاتیات 

٪ نمبر حاصل کیے ہوں گے۔ قابلیت 50بائیوڻیکنالوجی میں کم از کم / کیمسڻری اور حیاتیات 
 1997میڈیکل ایجوکیشن ریگولیشنز  میں ترمیم شدہ گریجویٹ 2018امتحان کے مطابق جیسا کہ 

،  1میں بتایا گیا ہے ، ہندوستانی میڈیسن سینڻرل کونسل کے شیڈول ) 2(کی شق  4کے ضابطہ 
انڈین ) جس میں تعلیم کے کم سے کم معیارات(میں  2کے ریگولیشن  3اور شیڈول  2شیڈول 
ڈگری (ہومیوپیتھی میں ترمیم کی گئی تھی اور  2018جس میں  1986ریگولیشنز ، ) میڈیسن
میں  2018میں ، جس میں ) i(کے ضمنی ضابطہ  4کے ریگولیشن  1983ریگولیشنز ) کورسز

ترمیم کی گئی تھی۔ اس کے عالوہ ، انہیں الزمی طور پر میرٹ کی فہرست میں بھی ایک مقام مل 
 –میڈیکل انڈرگریجویٹ کورسز  -) NEET (UGگیا ہوگا۔ 

 
  شیڈیولڈ ذات ، شیڈول ڻرائب یا دیگر پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے

بائیوڻیکنالوجی میں / سلسلے میں ، کوالیفائنگ امتحان میں مل کر فزکس ، کیمسڻری اور بیالوجی 
٪ نمبر کے 50کے لئے  EWSحاصل کیے جانے والے کم سے کم نمبر غیر محفوظ اور جنرل 

کے رہنما اصولوں  BoG - CCHاور  NMC  ،CCIMہوں گے۔ امیدوار۔  ٪ نمبر40بجائے 
یا بوڻنی اور (امیدواروں کے سلسلے میں فزکس ، کیمسڻری اور حیاتیات  PWDکے مطابق 
کے  50 50بایو ڻکنالوجی میں کوالیفائی کرنے والے امتحان میں کم سے کم نمبر ) / زیوالوجی

 ٪ ہوں گے۔45بجائے 
 یرون ملک تعلیم حاصل کی ہو اور ہندوستان کے میڈیکل کالجوں میں داخلہ بشرطیکہ طلباء نے ب

ویں  12بائیو ڻکنالوجی اور انگریزی میں / حاصل کرنے کے خواہاں طبعیات ، کیمسڻری ، حیاتیات 
فیصد نمبر لے کر پاس ہوں اور ان کی مساوات ہندوستانی یونیورسڻیوں کی  50کالس میں 

کے ذریعہ طے کی جائے۔ میڈیکل کونسل آف انڈیا اور متعلقہ ) اے آئی یو( 15ایسوسی ایشن 
  یونیورسڻی کے ضابطوں کے مطابق



22 
 

  ایم بی بی ایس کورسز میں داخلے کے اہل ہونے کے لminimum  کم سے کم قابلیت کے
 نمبروں کے معیارات بھی متعلقہ آئی این آئیز پر الگو ہوں گے۔

اداروں نے مذکورہ باال افراد کے عالوہ اہلیت / ریاستوں دوسرے تمام معامالت میں ، جن : نوٹ
 کے لئے کام بند کردیا ہے ، وہ اپنے معیار پر عمل پیرا ہوسکتے ہیں۔

  کے مطابق مقرر کردہ قابلیت کے تحت نہیں آتا ہے ، تو وہ اہلیت کا  07-01اگر امیدوار کوڈ نمبر
 تعین کرنے کے لئے مکمل تفصیالت پیش کرے۔

 :نوٹ

 ڈیکل کورس یا تو میڈیکل کالج یا سائنس کالج میں ہوسکتا ہے۔پری می 
  بی / بی ڈی ایس کورسز اور بی اے ایم ایس / ایم بی بی ایس (میڈیکل انڈرگریجویٹ کورسز

ایم او / بی ایچ ایم ایس کورسز کے لئے اے اے سی سی سی / بی ایم ایم ایس / ایس ایم ایس 
 بروں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ریاضی میں حاصل کردہ نم) اے کے ذریعہ

  بین االقوامی بورڈ سے تعلیم حاصل کرنے والے امیدواروں کو یہ یقینی بنانا / غیر ملکی
چاہئے کہ ان کے پاس کردہ کوالیفائنگ امتحان دائرہ کار اور معیار کے مطابق ہے ، جیسا کہ 

 میں بیان کیا گیا ہے۔ 07: کوڈ
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 داخلہ اور ریزرویشن - 5باب 

 داخلہ کا طریقہ کار) 5.1

میں آل  2020 -کی میرٹ لسٹ ) NEET (UGتعلیم یافتہ امیدواروں کی ایک آل انڈیا میرٹ لسٹ 
انڈیا رینک کی بنیاد پر تیار کی جائے گی اور امیدواروں کو صرف موجودہ ریزرویشن پالیسی کے 

این ڻی اے صرف . سز میں داخلہ دیا جائے گا۔ ساتھ مذکورہ فہرست سے انڈرگریجویٹ میڈیکل کور
امیدواروں کو آل انڈیا رینک فراہم کرے گا ، جب کہ تسلیم کرنے والے حکام کونسلنگ کے لئے 
درخواستیں طلب کریں گے اور داخلہ لینے والے حکام کے ذریعہ میرٹ لسٹ آل انڈیا رینک کی 

رٹ لسٹ کے مطابق متعلقہ زمرے میں کی می NEET (UG) - 2020بنیاد پر تیار کی جائے گی۔ 
 انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلہ مکمل طور پر آل انڈیا رینک پر ہوگا۔

)a(  ٪یونیورسڻیوں / فیصد نشستوں کے لئے سرکاری میڈیکل کالج  15آل انڈیا کوڻہ کے عالوہ /
 :نجی میڈیکل کالجوں میں داخلہ/ اداروں 

I. رویشن پالیسی کے تحت ہوگا اور اس کی اہلیت ریاستی کوڻہ نشستوں کے تحت داخلہ ریز
مرکز کی ریاست میں وقتا فوقتا متعلقہ / کے معیار سے مشروط ہوں گے جو ریاست 

 مرکز کی طرف سے مطلع کیا جاتا ہے۔/ ریاست 
II.  یونین / متعلقہ زمرے کے لئے میڈیکل کالجوں میں نشستوں کا ریزرویشن متعلقہ ریاست

 مطابق ہوگا۔ عالقہ میں مروجہ قوانین کے
III.  ریاست / پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں میڈیکل انڈرگریجویٹ کورسز  داخلہ گورنمنٹ ہند /

 مرکز کی خطہ کی پالیسیوں سے مشروط ہوگا۔
IV. 15 %  ڈی سی آئی کے آئینی ضابطے / این ایم سی / آل انڈیا کوڻہ میں داخلہ ایم سی آئی

کی عارضی ، ہندوستانی عدالت عظمیٰ کے فیصلوں اور ایم سی سی کے ذریعہ ڈی جی ایچ 
فیصد ریاستی کوڻہ  85ایس کے تحت وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح ، 

ڈی سی آئی کے قانونی ضابطہ کی / این ایم سی /  میں داخلے کے لئے ، ایم سی آئی
یونین سرکار کی طرف / دفعات کے مطابق ، ہند کی سپریم کورٹ کے فیصلے اور ریاست 

 سے تجویز کردہ قانونی فیصلے بھی ہونگے۔ یا اس کا نامزد کردہ اتھارڻی۔

 

 BHU / AMU (b)  سمیت ایمس /JIPMER  / وسطی یونیورسڻیوں / ڈییمڈ یونیورسڻیوں /ESIC 
 کی نشستوں میں داخلہ۔ AFMCاور 

I.  ای ایس آئی سی میں داخلہ بشمول دہلی یونیورسڻی / سنڻرل یونیورسڻیوں / ڈیمڈ یونیورسڻیوں
)DU)  ،BHU  اورAMU DGHS / MoA / AACCC  کے ذریعہ لیا جائے گا اور ریزرویشن

یا ادارے کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہوگی۔ امیدواروں کو ایم ڈی بی  پالیسی متعلقہ یونیورسڻی
ای ایس سی اور اے ایف ایم سی / سنڻرل یونیورسڻی / بی ڈی ایس کورسز کے لئے ڈیمڈ / ایس 

میڈیکل انڈرگریجویٹ کورسز کے لئے قومی / سنڻرل یونیورسڻیوں / اور ڈیمڈ یونیورسڻیوں 
ایم او اے کے ذریعہ اے اے / ایس کورسز اور اے اے سی سی  بی ڈی/ ایم اے بی سی / اداروں 

 سی سی کی ویب سائٹ میں داخلے کے لئے ایم سی سی کی ویب سائٹ پر اندراج کرنا چاہئے۔
II.  اے ایف ایم سی ، پونے میں داخلہ حکومت ہند کے وزارت دفاع ، وزارت دفاع ، نظامت جنرل کے

 – NEET (UG)ہ اصولوں کے تحت ہوگا۔ میڈیکل سروسز کے ڈائریکڻوریٹ کے مقرر کرد
میں داخلہ لینے کے لئے درخواست دینے والے امیدواروں کو بھی  AFMCیا / اور  2020
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.nic.in/www.afmcdg1d.gov.inwww.afmc  پر اے ایف ایم سی پر درخواست دینے کی
ضرورت ہے۔ مختصر درج فہرست امیدواروں کو اے ایف ایم سی کے زیر اہتمام دوسرے مرحلے 
کے اسکریننگ ڻیسٹ کے لئے حاضر ہونا ضروری ہوگا۔ امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ 

مشاورت ڈی جی ایچ ایس  مزید اور درست تفصیالت کے لئے اے ایف ایم سی سے رابطہ کریں۔
 کرے گی۔

III.  بی / اے ایف ایم سی / ای ایس آئی سی میڈیکل کالجز / سنڻرل یونیورسڻیوں / ڈیمڈ یونیورسڻیز
ڈی سی آئی کے قانونی ضابطوں کی / این ایم سی / اے ایم یو میں داخلہ ایم سی آئی / ایچ یو 

اور اس کا طریقہ کار  دفعات کے مطابق ہوگا ، ہندوستان کی عدالت عظمیٰ کے فیصلوں
ایم سی (کے تحت میڈیکل کونسلنگ کمیڻی ) ڈی جی ایچ ایس(ڈائریکڻوریٹ جنرل آف ہیلتھ سروسز 

 کے ذریعہ۔) سی
IV.   مزید یہ کہ متعلقہ آئی این آئی میں ایم بی بی ایس کورس میں داخلے کے لئے مشترکہ مشاورت

یں طے شدہ وقت کے شیڈول کے ڈی جی ایچ ایس کے ذریعہ ایم سی آئی کے قواعد و ضوابط م
 مطابق کی جائے گی۔

 (c) ، تمام اداروں کے لئے ، جہاں ایم سی سی کے ذریعہ ڈی جی ایچ ایس کے تحت مشاورت کی جاتی ہے
امیدوار ایم سی سی کے ذریعہ شائع ہونے والے اکثر پوچھے جانے والے سواالت کا حوالہ دے سکتے 

جاسکے کہ وہ بعد کے چکروں کے لئے مشاورت میں حاضر ہوں ،  ن کیاtoہیں تاکہ ان کی اہلیت کا تعی 
کے ضوابط کے ضابطہ  1997بشمول اکاؤنٹ میں نا اہلیت کے معاملے میں۔ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن ، 

ایف کی -کی شرائط میں مشاورت کے پچھلے چکروں میں نشستوں کی االڻمنٹ کا جو ضمیمہ) 4(اے  5
رس میں داخلے کے لئے مشترکہ مشاورت میں نشست مسدود کرنے سے شرائط میں ایم بی بی ایس کو

 روکتا ہے۔

(d) تمام اداروں کے لئے ، جس میں ریاستI  یونین حکومت کے ذریعہ مشاورت کی جاتی ہے۔ یا اس کے
یونین حکومت کی طرف سے جاری کردہ مشاورتی اطالعات کا حوالہ  Iنامزد کردہ اختیار ، امیدوار اسڻیٹ 

ہیں۔ یا اس کا نامزد کردہ اختیار ، تاکہ اس کے بعد کے راؤنڈز کے لئے کونسلنگ میں پیش دے سکتے 
ہونے کے لئے ان کی اہلیت کا تعین کیا جاسکے ، بشمول گریجویٹ میڈیکل سے متعلق ضابطوں کے 

کے تحت کونسلنگ کے گذشتہ دوروں میں نشستوں کی االڻمنٹ کی وجہ سے نااہلی کا ) 4(اے  5ضابطہ 
مشترکہ مشاورت  commonجو ایم بی بی ایس میں داخلے کے ل ) F -ضمیمہ( 1997رام بھی۔ تعلیم ، احت

 میں نشست کو روکنے سے روکنے کے لئے فراہم کرتا ہے۔

 ریزرویشن پالیسی) 5.2

NEET (UG ( امتحان پر حکومت ہند کی ریزرویشن پالیسی کا اطالق ہوتا ہے۔ اس کے مطابق ، صرف
-GEN(معاشی طور پر کمزور طبقے  -نشستیں جنرل  the 10وں اور اداروں میں ، مرکزی یونیورسڻی

EWS ( ، نشستیں درج فہرست ذات 15کے زمرے کے لئے مخصوص ہیں ٪)کے لئے  7.5، ) ایس سی
سے ) OBC-NCL(کے زمرے کے لئے٪ اور نان کریمی پرت ) ایس ڻی(مخصوص ہیں۔ شیڈول ڻرائب 

 ٪۔27طبقات کے زمرے کے لئے  تعلق رکھنے والے دیگر پسماندہ

سے زیادہ کے تحت % 15نجی میڈیکل کالجوں کے ذریعہ / اداروں / یونیورسڻیوں / ریاستی میڈیکل کالج 
الگو ہوں . تمام ہندوستان کوڻہ ، متعلقہ ریاستی حکومت کی ریزرویشن پالیسی.نشستوں کی صورت میں 

 گے۔

PWD امیدواروں کے لئے ریزرویشن پالیسی 
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 1997کے حامل امیدواروں کو میڈیکل کورس میں داخلے کے لئے گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن معذوری 
 کو ترمیم کی گئی ہے کے ساتھ غور کیا جائے گا۔ 2019-05-14کے ضابطہ اخالق کے تحت جو 

" X-1 "H-1کو ترمیم شدہ  2019-05-14پر ضابطہ جس کے تحت  1997گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن ، 
والے طلباء " مخصوص معذوری"کے تحت  2016ساتھ معذور افراد کے حقوق ایکٹ ، میں ترمیم کے 

ریفریجریٹ ڻیبل (کے داخلے سے متعلق رہنما اصول فراہم کرتے ہیں۔ ایم بی بی ایس میں داخلے کے لئے۔ 
 )مالحظہ کریں XIIبراہ کرم ضمیمہ "]) (H-1"ضمیمہ [ 26صفحہ نمبر  1

کے حامل طلباء کے " مخصوص معذوریوں"کے تحت  २०१2016معذور افراد کے حقوق کے ایکٹ ، 
بی یو ایم ایس / بی ایس ایم ایس / داخلے سے متعلق رہنما خطوط نوڻیفکیشن کے مطابق ، بی اے ایم ایس 

کے مطابق ، ایم بی بی ایس میں داخلہ کے سلسلے میں۔  05/02/2019میں ، ہندوستان کی گزٹ مورخہ 
 کی گزٹ نوڻیفکیشن کے مطابق۔ 19/06/2019یچ ایم ایس میں اور بی ا 18/06/2019مورخہ 

کے حقوق کے مطابق ، اہلیت کے تعین کے لئے میڈیکل بورڈ آف  2016ایکٹ  PWD: ایمز کے لئے
 ریزرویشن کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ PWDانسڻی ڻیوٹ کے ذریعہ افقی اور زمرے کی بنیاد پر 

کے مطابق جاری کیا جائے گا  2017راد کے حقوق کے قواعد ، معذور اف" معذوری کا سرڻیفکیٹ. "1نوٹ 
معذور افراد کے تقویت [جس کی منظوری ہندوستان کے گزٹ میں سماجی انصاف اور امپاورمنٹ وزارت 

 کو۔ 2017جون  15)] کے ذریعہ دی گئی ہے۔ ) دیویانگان(کا محکمہ 

کے  2016( 2016اد کے حقوق ایکٹ ، کی حد کا اندازہ معذور افر" مخصوص معذوری"کسی فرد میں . 2
کے تحت شامل کسی شخص میں مخصوص معذوری کی حد کا اندازہ کرنے کے مقصد کے لئے ) 49
 17مطلع “کے مطابق کیا جائے گا۔ " رہنما خطوط"

 4)] دیویانگجن(معذور افراد کے تقویت کا شعبہ [وزارت انصاف برائے انصاف برائے انصاف اور بااختیار 
 کو ہندوستان کے گزٹ میں۔ 2018جنوری 

ہونی چاہئے تاکہ مخصوص معذوری والے ) بنچ مارک ڈس ایبلڻی(( 40معذوری کی کم سے کم ڈگری . 3
 -یںمالحظہ کر 9- یمہکے لئے ضم یالتتفصافراد کے لئے ریزرویشن حاصل کرنے کے اہل ہوں۔

٪ ریزرویشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو منسلک شدہ فارمیٹ کے مطابق 5پی ڈبلیو ڈی امیدوار جو 4. 
میں سے بنا دیا گیا معذوری کا سرڻیفکیٹ حاصل کرنا ) IX A -ضمیمہ (نامزد مراکز میں سے ایک  11
 ہوگا۔

  

o کہ وہ کسی بھی  اپنے آپ کو اس زمرے کے لئے اہل سمجھنے والے امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے
سرکاری اسپتال میں خود سے معائنہ کروا کر اپنی اہلیت کو / ڈسڻرکٹ اسپتال / سرکاری میڈیکل کالج 

سرکاری اسپتال معذوریوں کے / ڈسڻرکٹ ہسپتال / یقینی بنائیں۔ اس طرح کا سرکاری میڈیکل کالج 
ری کرے گا۔ اس طرح کے حوالے سے معذوری کا سرڻیفکیٹ جا VII کے باب 2017حقوق کے قواعد 

کی معذوری کا سرڻیفکیٹ معذور افراد کے حقوق کے قانون کے شیڈول کے مطابق جاری کیا جاتا ہے۔ 
کے تحت شامل کسی فرد میں مخصوص معذوری کی حد کا  २०१2016معذور افراد کے حقوق ایکٹ ، 

انصاف برائے  وزارت[اور رہنما خطوط Social and and 2016اندازہ لگانے کے مقصد کے لئے ، 
 4)] دیوانگجن(معذوری ) جس کے ساتھ افراد کے تقویت کا شعبہ ہے[سماجی انصاف اور امپاورمنٹ 

کو اور کسی بھی امیدوار کو پی ڈبلیو ڈی کوڻہ کے تحت میڈیکل کورس میں داخلہ لینے  2018جنوری 
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دوار صرف پی ڈبلیو ڈی کوڻہ کے کا کوئی حق نہیں دیتا ہے۔ مذکورہ باال سند کا پتہ لگانا ہوگا کہ آیا امی
 میں حاضر ہونے کے لئے این ڻی اے میں درخواست دے سکتا ہے۔ NEET-UG-2020 تحت

o  ، اس کے بعد ، امیدواروں کوPWD  زمرے کے تحت انتخاب کے بعد ، معذوری کی تشخیص بورڈ
ایجوکیشن ،  کے ذریعہ جاری کردہ معذوری کا سرڻیفکیٹ پیش کرنا ہوگا ، جس میں گریجویٹ میڈیکل

۔ لہذا ، یہ 13.05.2019کے تحت قواعد کے مطابق بستر کے ساتھ امیدوار کا اندازہ کیا جائے گا۔  1997
متعلقہ ہے کہ نتائج کے اعالن کے بعد ، امیدواروں کو معذوری کی تشخیص بورڈ کے روبرو پیش ہونا 

سلے میں عام آن الئن ہوتا ہے تاکہ یہ طے کیا جاسکے کہ وہ میڈیکل کورس میں داخلے کے سل
مشاورت میں اندراج یا حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر امیدواروں کو ڈس ایبلڻیشن اسسمنٹ بورڈ کے ذریعہ 

کو  14.05.2019کے ضوابط کے تحت  1997نااہل پایا جاتا ہے ، تو ، گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن 
بھی آن الئن عارضی طور پر ترمیم شدہ معیارات کے حوالے سے ، وہ عام آن الئن کونسلنگ اور کسی 

اندراج یا حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ میڈیکل کالج کی االڻمنٹ امیدوار کی طرف سے مکمل طور پر 
دھوکہ دہی ہوگی۔ یہ متعلقہ ہے کہ متعدد سرڻیفکیٹ کی جسمانی توثیق بشمول تعلیمی اور معذوری 

 سرڻیفکیٹ ، میڈیکل کالج میں داخلے کی اطالع دینے پر ہی ہے۔
o واضح کرنا ہے کہ معذوری کی تشخیص بورڈ کے ذریعہ جاری کردہ سرڻیفکیٹ پر صرف میڈیکل  یہ

/ ڈسڻرکٹ اسپتال / کورسز میں داخلے کے لئے غور کیا جائے گا اور کسی بھی سرکاری میڈیکل کالج 
 سرکاری اسپتال کے ذریعہ جاری کردہ کوئی اور سرڻیفکیٹ قبول نہیں کیا جائے گا۔

 ability 14.05.2019  ، کے ضوابط کے تحت طے  1997کو ترمیم شدہ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن
شدہ معیارات کے حوالے سے معذوری کا سرڻیفکیٹ ، میڈیکل کونسلنگ کمیڻی ، ڈی جی ایچ ایس کے 

پر مطلع کردہ ، معذوری کی تشخیص بورڈ کے ذریعہ جاری کیا  .w.rtذریعہ اس کی ویب سائٹ
آل انڈیا کوڻہ کے امیدواروں اور میڈیکل اداروں کے لئے مشترکہ جاسکتا ہے۔ اس کے ذریعہ 

 مشاورت جو ایم سی سی ، ڈی جی ایچ ایس کی مشترکہ مشاورت سے مشروط ہے۔

 

 wise  یوٹ گورنمنٹ حکومتوں کے نامزد کونسلنگ اتھارڻیز گریجویٹ میڈیکل / اسی طرح ، ریاست
ے حوالے سے امیدوار کی مناسبت کا کے ضوابط کے تحت طے شدہ معیارات ک 1997ایجوکیشن 

کو ترمیم کی گئی  14.05.2019اندازہ کرنے کے لئے معذوری کا اندازہ بورڈ تشکیل دیں گے ، جو 
  ہیں ، اور اس پر مطلع کریں گے۔ ان کی ویب سائٹ

  

کے تحت بیان ) ر( 2کے سیکشن  2016لیب اسسڻنٹ کی سہولت آر پی ڈبلیو ڈی ایکٹ ، / ریڈر / اسکرپٹ 
کردہ بینچ مارک معذوری والے کسی بھی فرد کو اجازت دی جائے گی اور تحریری طور پر اس کی رفتار 

 بھی شامل ہے جس میں اس کی خواہش ہے تو اس کی رفتار بھی شامل ہے۔

بی  -دونوں بازو متاثر (بینچ مارک معذوری والے افراد کو اندھے پن کے زمرے میں ، لوکومیڻر معذوری 
لیب اسسڻنٹ کی سہولت دی / ریڈر / ی فالج ، اگر اس شخص کی خواہش ہو تو ، اسکرپٹ اور دماغ) اے

 جائے گی۔

/ بینچ مارک معذور افراد کے ساتھ دیگر قسم کے افراد کی صورت میں ، سرڻیفکیٹ کی تیاری پر اسکرپٹ 
کی جسمانی لیب اسسڻنٹ کی فراہمی کی اجازت دی جاسکتی ہے کہ اس سے متعلقہ فرد کو لکھنے / ریڈر 

 حد ہوتی ہے ، اور لکھنے کے لئے مصنف ضروری ہوتا ہے

میڈیکل سپرنڻنڈنٹ آف گورنمنٹ ہیلتھ کیئر انسڻی / سول سرجن / اس کی طرف سے چیف میڈیکل آفیسر 
 میں امتحان۔ XIIڻیوشن کے پروفیشنل کے مطابق ضمیمہ 
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قاری کا انتخاب کرنے کی اجازت ہے بشرطیکہ اسکرپٹ / اس حکم کے تحت امیدوار کو اپنے اپنے مصنف 
ری واال کی اہلیت امتحانات لینے والے امیدوار کی اہلیت سے ایک قدم نیچے ہے۔ بینچ مارک کی معذو

ریڈر کو اپنے اپنے مصنف کی تفصیالت پروفیورما کے / امیدوار اپنی مرضی کا انتخاب کررہا ہےسکرپٹ 

 ۔.میں جمع کرانی چاہ XIIIمطابق ضمیمہ 

 

منٹ فی گھنڻہ معاوضہ وقت بھی ایسے امیدواروں کی اجازت ) 20(امتحان کے دورانیے کے لئے بیس 
 کی سہولت سے فائدہ اڻھا رہے ہیں۔ لیب اسسڻنٹ/ ریڈر / ہوگی جو سکریب 

حکومت کی جانب سے وقتا فوقتا تجویز کردہ ریزرویشن پالیسی کے بعد داخلہ لینے والے ادارے بھی عمل 
 کریں گے۔ امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ داخلے کے وقت وہ تفصیالت دیکھیں۔

رجسڻریشن کے لئے این ڻی اے کی طرف سے مخصوص آخری تاریخ  NEET (UG) -2020: اہم نوٹ
کے اعالن  2020اسکور ) NTA NEET (UGکے بعد زمرے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی اور 
 کے بعد اس کے بعد کی کوئی تبدیلی موثر نہیں ہوگی۔

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 :نوٹ

(i) ۔تہےجوترجیحاوہیہےجوفارممینمذکورہےسکریڻکوسرکاریطورپردرستشناختیثبوتکےساتھآنےکیضرور 

(ii) ۔مصنفکوپاسپورڻسائزکیدوتصاویرساتھالنےکیضرورتہے 
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 کروانا درخواست کے فارم اور فیس کی ادائیگی کے لئے درخواست جمع- 6باب 
 درخواست فارم ُپر کرنے کے لئے تیاری) 6..1.

کے لئے درخواست دے سکتا  NEET (UG) - 2020پر الگ ان کرکے  ntaneet.nic.inایک امیدوار 
 ہے

 :درخواست فارم جمع کروانے سے پہلے درج ذیل تیاریاں کریں
  والدہ اور امیدواروں کے نام / آن الئن درخواست فارم میں بھری جانے والی معلومات جیسے باپ

) / ای پی آئی سی نمبر(الیکشن کارڈ / بورڈ ) / ہندسے 4آخری (درست ہجے ہیں ، آدھار نمبر 
بینک اکاؤنٹ / راشن کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر کے ذریعہ جاری کردہ کالس بارہویں رول نمبر 

دیگر درست حکومت شناختی کارڈ نمبر ، تاریخ پیدائش ، پتہ ، موبائل نمبر ، ای میل آئی ڈی / مبر ن
وغیرہ تیار رکھا جاسکتا ہے۔ امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ درخواست کی اصل تکمیل 

 چیک کریں۔" درخواست فارم کی نقل"میں دیئے گئے ) XVIIضمیمہ (سے قبل ، 
 یل میں سے کسی ایک کی شناخت کی تفصیالت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔امیدواروں کو ذ 

  کی اقسام IDجائز   امیدواروں کی قسم
تمام ریاستوں کے 
  ہندوستانی شہری

بورڈ کے ذریعہ جاری کردہ آدھار نمبر ، کالس بارہویں رول نمبر ، 
، راشن کارڈ ، فوڻوگراف کے ساتھ ) ای پی آئی سی نمبر(الیکشن کارڈ 

اکاؤنٹ پاس بک ، پاسپورٹ نمبر یا حکومت کے ذریعہ جاری کردہ  بینک
  کسی بھی دوسرے شناختی کارڈ کا نمبر۔

  )ہندسے 4آخری (پاسپورٹ نمبر ، آدھار نمبر   این آر آئیز
او سی / غیر ملکی شہری 

  پی آئ او/ آئی 
  پاسپورٹ نمبر

 لوڈ کرنے کے لئے  امیدوار کو آن الئن درخواست جمع کروانے کے حصے کے طور پر اپ
 جے پی ای جی فارمیٹ میں اسکین شدہ تصاویر ہونی چاہئیں۔/ صرف جے پی جی 

  10: سائز(تازہ ترین پاسپورٹ سائز فوڻو گرافی Kb  200سے Kb(، 
  4(پوسٹ کارڈ سائز کی تصویر "X6) ("100: سائز Kb  500سے Kb (، 
  4: سائز(دستخط Kb  30سے Kb (اور 
  بائیں ہاتھ کے انگوڻھے کے دستیاب نہ ہونے کی صورت میں (بائیں ہاتھ کے انگوڻھے کا تاثر

 50سے  Kb 10: فائل کا سائز -) ، دائیں ہاتھ کے انگوڻھے کا تاثر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
KB 

 آن الئن درخواست فارم مکمل کرنے کے لئے ہدایات) 6.2

a (ع کروانے سے پہلے ، امتحان میں شامل ہونے کے لئے امیدوار ، آن الئن درخواست فارم جم
اپنی اہلیت کو یقینی بنائے۔ امیدوار کو انفارمیشن بلیڻن سے احتیاط سے گزرنا ہوگا اور درخواست 

 فارم جمع کروانے کے سلسلے میں تمام ضروریات کے بارے میں واضح ہونا ضروری ہے۔

b ( امیدوار کو مستقبل میں خط و کتابت کے لcomplete  مکمل خط و کتابت اور مستقل ایڈریس
 ۔کے ساتھ ُپر کرنا چاہئے۔) صرف اپنے والدین(پن کوڈ ، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر 

امیدواروں کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آن الئن درخواست فارم میں بھرا ہوا موبائل نمبر اور ای )ج
ڻی اے دیئے گئے موبائل نمبر اور ای میل آئی  ان کے اپنے یا والدین ہی ہیں کیونکہ این IDمیل 

 ۔ڈی پر ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے بات چیت کرے گا۔
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موبائل نمبر اور / امیدوار اپنے آن الئن درخواست فارم میں پوسڻنگ ایڈریس ، رابطہ نمبر ) د
 نہیں دیں۔ IDکوچنگ مراکز کا ای میل 

e (کوالیفائنگ امتحانات کے ] 07سے  02[کرنا ہوگا۔  پاس ہونے والے امیدواروں کو کوالیفڻی
کے مطابق مقرر کردہ  07سے  02لئے فراہم کردہ کالم کے خالف۔ اگر کوئی امیدوار کوڈ نمبر 

کے تحت مکمل تفصیالت پیش کرنے ‘ دوسروں’قابلیت کے تحت نہیں آتا ہے ، تو امیدوار کو کالم 
 ۔کی ضرورت ہے۔

f) 2020 کے بطور  01ں شامل ہونے والے امیدواروں کو کوالیفائنگ کوڈ میں بارہویں جماعت می
 منتخب کرنا چاہئے۔

g( آن الئن وضع میں بھرا ہوا فارم کے عالوہ کوئی دوسرا درخواست قبول نہیں کیا جائے گا۔
امیدواروں کو آن الئن درخواست فارم کے تصدیقی صفحہ یا کسی اور دستاویز کو این ڻی اے کو 

نہیں ہے۔ تاہم ، امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کنفرمیشن پیج کی  بھیجنے کی ضرورت
کم از کم چار کاپیاں آئندہ ریفرنس کے لئے ادا کی جانے والی فیس کے ثبوت کے ساتھ محفوظ 

 ۔کریں۔

h ( ریاست جموں و کشمیر اور لداخ کےUT  کے امیدواروں کو الزمی طور پر آن الئن خود
کے پیرا  3آل انڈیا کوڻہ کے تحت نشستوں کے لئے باب  % 15ہوگا جیسا کہ  اعالمیہ جمع کروانا

 میں اشارہ کیا گیا ہے۔) بی( 3

 :نوٹ

.i کسی بھی صورتحال میں آن الئن درخواست میں کسی بھی تفصیالت میں تبدیلی کی درخواست کو
 قبول نہیں کیا جائے گا۔

ii .نامکمل درخواستوں کو مسترد کردیا جائے گا۔ 

iii . اگر امیدوار ایک سے زیادہ درخواست فارم جمع کرتا ہے تو ، اس کی امیدواریت منسوخ کردی
 جائے گی۔

iv .  اگر امتحان کے کسی بھی مرحلے کے دوران ، کسی بھی قسم کا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی
کیں ہیں یا  امیدوار نے متعدد فارم ُپر کیے ہیں یا نقالی بنائے ہیں یا حقیقی معلومات فراہم نہیں

جعلی یا غلط دیئے ہیں ، معلومات یا ایسے امیدوار کو اپنی شناخت کا اضافی ثبوت دینے کے لئے 
 کہا جاسکتا ہے۔ وقت کے کسی بھی نقطہ

.v اگر کسی بھی مرحلے پر ، بشمول نتیجہ کے اعالن کے بعد ، یہ پتہ چال ہے کہ امیدوار نے
من گھڑت حقائق کی کسی بھی شکل میں ملوث رہا ہے تو ڈپلیکیٹ فارم جمع کرائے ہیں یا نقالی یا 

، اس طرح کے امیدوار کو این ڻی اے کا امتحان دینے سے منع کرنے سمیت سخت جرمانے کا 
ایسے امیدوار ملک کے متعلقہ قوانین کے تحت موزوں . ذمہ دار ہوگا۔ تین سال کی مدت کے لئے

 فوجداری کارروائی کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔

NEET (UG) – 2020.vi  ویب سائٹ پر تیار کردہ آن الئن ڻرانزیکشن پاس ورڈ)OTP ( فارم
منٹ کے لئے موزوں ہوگا۔ اس مدت کے وقفے وقفے  15جمع کروانے کے وقت صرف / رجسڻر 
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پر کلک کرنے " RESEND OTP"تیار کرنے کے لئے لنک  OTPکے بعد ، امیدواروں کو نیا 
 کی ضرورت ہے۔

 رجسڻریشن کا صفحہ: پہال مرحلہ

 بنیادی معلومات کو ُپر کریں اور نظام تیار کردہ درخواست نمبر کو نوٹ کریں۔

)i ( والد کا نام جیسا کہ سیکنڈری اسکول امتحان میں دیا گیا ہے یا اس / والدہ کا نام / امیدوار کا نام
 یونیورسڻی کے سرڻیفیکیٹ بڑے خطوط میں/ کے مساوی بورڈ 

)ii ( یونیورسڻی کے سرڻیفکیٹ میں درج ہونے کے / امتحان یا اس کے مساوی بورڈ ثانوی اسکول
 سال کی شکل میں تاریخ پیدائش۔/ ملی میڻر / مطابق ڈی ڈی 

 کی اقسام ID جائز امیدواروں کی قسم

تمام ریاستوں کے ہندوستانی 
 شہری

، بورڈ کی طرف سے جاری کردہ ) ہندسے 4آخری (آدھار نمبر 
، ) ای پی آئی سی نمبر(نمبر ، الیکشن کارڈ  کالس بارہویں رول

راشن کارڈ ، فوڻوگراف کے ساتھ بینک اکاؤنٹ پاس بک ، 
پاسپورٹ نمبر یا حکومت کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی 

  ۔دوسرے فوڻو شناختی کارڈ کا نمبر۔

 )ہندسے 4آخری (آدھار نمبر / پاسپورٹ نمبر  این آر آئیز

 او سی آئی/ غیر ملکی شہری 
 پی آئ او/ 

 )ہندسے 4آخری (آدھار نمبر / پاسپورٹ نمبر 

  

)iv (امیدواروں کو اپنا یا والدین کو صرف موبائل نمبر اور ای میل : موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس
کے ساتھ مکمل ) خط و کتابت اور مستقل پتہ(مزید خط و کتابت کیلئے پن کوڈ ) v(پتہ فراہم کرنا ہوگا۔ 

فراہم کریں۔ اس مقصد کے لئے فراہم کردہ جگہ پر خط و کتابت کا کوڈ نیز مستقل ایڈریس ڈاک کا پتہ 
 دینا چاہئے۔

 مکمل درخواست فارم ُپر کریں

مرحلہ اول میں درج درخواست کی تفصیالت میں موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کے عالوہ . 1
ہے ، جو مرحلہ اول کے بعد تبدیل  درخواست فارم کو حتمی جمع کرانے سے پہلے ترمیم کی جاسکتی

 نہیں ہوسکتی ہے۔

زمرہ آپشن کے تحت ڈراپ ڈاؤن  OBC-NCLاور  EWS  ،SC  ،STجنرل ، جنرل : زمرہ. 2
میں کسی بھی  2020 -کے آن الئن درخواست فارم  NEET (UG) - 2020فہرست میں دستیاب ہیں۔ 

دری سے متعلق تمام ضروری دستاویزات کی ذات کا سرڻیفکیٹ اپ لوڈ نہیں کیا جاسکتا ، ذات اور برا
 اسڻیٹ کونسلنگ اتھارڻی کے ذریعہ کونسلنگ میں ہوگی۔/ تصدیق متعلقہ سنڻرل 

  (۔ ہندوستانی ویب سائٹ )او بی سی این سی ایل(دیگر پسماندہ طبقاتwww.ncbc.nic.in (
ہ طبقات کی پر دستیاب دیگر پسماند) این سی بی سی(کے قومی کمیشن برائے پسماندہ طبقات 

مرکزی فہرست کے مطابق نان کریمی پرت۔ اس طرح ، اس فہرست میں آنے والے امیدوار 
این سی ایل کا ذکر کرسکتے ہیں۔ اسڻیٹ لسٹ او بی سی این سی ایل -زمرہ کالم میں او بی سی
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میں نہیں ہیں انہیں جنرل منتخب کرنا ) سنڻرل لسٹ(کے امیدوار جو او بی سی این سی ایل 
 چاہئے۔

  معاشی طور پر کمزور سیکشن)EWS (-  وزارت انصاف کی جانب سے جاری کردہOM 
کو وزارت انصاف برائے  2019،  17کے مطابق جنوری  BC-II-20013/01/2018نمبر 

 17.01.2019مورخہ  U1-2019/  4-12انصاف اور اختیارات نے جاری کیا اور او ایم نمبر 
کے لئے ریزرویشن کے نفاذ کے سلسلے میں ) EWS(نیز اقتصادی طور پر کمزور حصوں 

،  01.02.2019،  21.01.2019ایم ایچ آر ڈی ڈیپارڻمنٹ ہائیر ایجوکیشن کے مورخہ 
مرکزی تعلیمی اداروں میں  09-01-35کے خطوط نمبر  15.02.2019اور  01.02.2019

 داخلہ۔

، امیدوار کے دستخط ، آن الئن درخواست فارم جمع کروانے ، امیدوار کی تصویر اپ لوڈ کرنے . 3
فیس کی ادائیگی اور تصدیقی صفحہ کی طباعت کے لئے بھی تمام اقدامات الگ سے کئے جاسکتے 

 ہیں۔

کے لئے آن الئن رجسڻریشن کے  NEET (UG) - 2020امیدواروں کو : کوڈ UT/ ریاست  . 4
 کوڈ جمع کرنا ہوگا۔ UT/ کے مطابق اپنا اسڻیٹ  5دوران اپینڈکس 

بھیجنے کی ضرورت / ں کو تصدیق کے صفحے کی ہارڈ کاپی این ڻی اے آفس کو بھیجنے امیدوارو. 5
نہیں ہے۔ تاہم ، امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کنفرمیشن پیج کی ہارڈ کاپی ، اور مستقبل کی 

 ضرورت کے لئے پیش کردہ فیس کا ثبوت برقرار رکھیں۔

کی جائے گی جب فیس کا کامیابی سے رجسڻریشن صرف اسی صورت میں مکمل سلوک . 6
 ڻرانزیکشن ہوا ہے ، بصورت دیگر فارم منسوخ ہوجائے گا۔

) www.ncbc.nic.in(۔ حکومت ہند کی ویب سائٹ )او بی سی این سی ایل(دیگر پسماندہ طبقات . 7
پر دستیاب دیگر پسماندہ طبقات کی مرکزی ) این سی بی سی(پر قومی کمیشن برائے پسماندہ طبقات 

فہرست کے مطابق غیر کریمی پرت۔ اس طرح ، اس فہرست میں آنے والے امیدوار زمرہ کالم میں او 
این سی ایل کا ذکر کرسکتے ہیں۔ اسڻیٹ لسٹ او بی سی این سی ایل کے امیدوار جو او بی سی -بی سی

 جنرل منتخب کریں۔) سنڻرل لسٹ(این سی ایل میں نہیں ہیں 

کوالیفائنگ امتحان کی مکمل /  XIIاور  X  ،XIامیدوار کو ): XIIر او X  ،XI(اکیڈمک تفصیالت . 8
] 07سے  02[تعلیمی تفصیالت ُپر کرنا ہوں گی۔ پاس ہونے والے امیدواروں کو کوالیفڻی کرنا ہوگا۔ 
کے  07سے  02کوالیفائنگ امتحانات کے لئے فراہم کردہ کالم کے خالف۔ اگر کوئی امیدوار کوڈ نمبر 

کے تحت مکمل تفصیالت ‘ دیگر’امیدوار کو کالم مطابق مقرر کردہ قابلیت کے تحت نہیں آتا ہے ، تو 
میں بارہویں جماعت میں شامل ہونے والے امیدواروں کو  2020پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ 

 کے بطور منتخب کرنا چاہئے۔ 01کوالیفائنگ کوڈ 

ا کا آپشن منتخب کرت" فیملی"یہ آپشن تبھی نظر آئے گا جب امیدوار صنف کالم میں : سنگل گرل چائلڈ. 9
ہے۔ بھائی یا بہن کے بغیر خاندان میں سنگل گرل بچہ اس اختیار کا انتخاب کرسکتا ہے۔ کنبہ کی جڑواں 

 )XIV -ضمیمہ(برادرانہ بیڻی بھی اس اختیار کا انتخاب کرسکتی ہیں۔ / بیڻی 

ئے۔ اگر قابل اطالق ہے تو ، امیدوار کو اقلیتی برادری میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہ: اقلیت10
مسلم ، عیسائی ، سکھ ، بدھ ، جین اور پارسی جو اقلیتی برادری کے تحت اقلیتی برادری کے تحت 
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کے تحت مطلع کیا گیا ہے۔ اقلیتی طلباء کی ) سی( 2کے سیکشن  1992قومی اقلیتوں کے ایکٹ ، 
 ۔)XV -ضمیمہ(حمایت کے لئے امیدوار کے ذریعہ اقلیتی برادری کا خود اعالن

اس کالم کے تحت ضابطہ اخالق ، آمدنی اور قابلیت بھری : سرپرست کی تفصیالت/ والد / والدہ . 11
 جاسکتی ہے

 :نوٹ

 ایک امیدوار کے ذریعہ صرف ایک درخواست جمع کروانی چاہئے۔ 
  ایک بار آخر میں جمع کرانے کے بعد ، کچھ مخصوص شعبوں میں تفصیالت صرف اصالحی

ں۔ اس کے بعد اس سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں ونڈو کے دوران ہی تبدیل کی جاسکتی ہی
 کی جائے گی۔

رجسڻریشن کو صرف اس صورت میں مکمل سمجھا جائے گا جب فیس کا کامیابی سے ڻرانزیکشن • 
 ہوا ہے ، بصورت دیگر فارم منسوخ ہوجائے گا۔

ی جمع کرنے ک/ امیدواروں کو تصدیق کے صفحے کی ہارڈ کاپی این ڻی اے آفس کو بھیجنے • 
ضرورت نہیں ہے۔ تاہم ، امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تصدیقی صفحہ کی ہارڈ کاپی ، اور 

 مستقبل کی ضرورت کے لئے جمع کرائے جانے والے فیس کا ثبوت برقرار رکھیں۔

امیدواروں کو یہ نوٹ کرنا ہوگا کہ بینک اکاؤنٹ سے محض فیس کی کڻوتی فیس کی ادائیگی کا ثبوت • 
ہے۔ ادائیگی کی تازہ ترین فیس کے ذریعہ تائید کی جانی چاہئے اور تصدیقی صفحے کی تیاری نہیں 

 درخواست فارم کو کامیابی کے ساتھ جمع کرانے کا ثبوت ہے۔

 اسکین کردہ تصاویر کی اپ لوڈنگ: مرحلہ سوم

)i (اپ لوڈ کی جائے: امیدوار کی تصویر 

  •اپ لوڈ کی جائے: امیدوار کی تصویر 
 �  10: سائز(پاسپورٹ سائز فوڻو گرافی Kb  200سے Kb( 
 Card  4(پوسٹ کارڈ سائز کی تصویر “X6“) (100: سائز KB  500سے Kb( 
   کے بعد یا اس کے بعد لیا جانا چاہئے ، تصویر لینے کی تاریخ کے  01.09.2019فوڻو کو

صویر ڻوپی یا چشموں ساتھ ساتھ امیدوار کے نام کے ساتھ واضح طور پر اشارہ کرنا چاہئے۔ ت
٪ چہرے کی 80(کے ساتھ نہیں ہونی چاہئے۔ توجہ کا سامنا چہرے پر کرنے کی ضرورت ہے 

 )کوریج ، کان صاف نظر آتے ہیں ، سفید پس منظر پر
  ۔.تماشے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب باقاعدگی سے استعمال کیا جا 
  بول نہیں ہیں۔پولرائڈ اور کمپیوڻر سے تیار شدہ تصاویر قابل ق 
  • ان ہدایات پر عمل نہ کرنے یا غیر واضح تصاویر کے ساتھ درخواستوں کو مسترد کرنے کا

 ذمہ دار ہے۔
  تصاویر کے بغیر درخواست مسترد کردی جائے گی۔ 
  • 8سے  6فوڻو کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ 

سفید رنگ کے پس منظر کے ساتھ ") X6" 4(پوسٹ کارڈ سائز  6سے  4پاسپورٹ سائز اور 
 رکھیں۔
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   امیدوار نوٹ کرسکتے ہیں کہ اگر اپ لوڈ کردہ تصاویر من گھڑت یعنی ڈی شکل کی ہیں یا
ہاتھ سے بنی ہوئی یا کمپیوڻر کی بنی ہوئی معلوم ہوتی ہیں تو امیدوار کی درخواست مسترد 

ہ ذرائع اور امیدوار کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ کردی جائے گی اور اسی کو غیر منصفان
 اسی کے ساتھ نمڻا جائے گا۔

  کسی اور کی تصاویر اپ لوڈ ہونے کی صورت میں ، امیدواریت منسوخ کردی جائے گی اور
کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ ملک کے قوانین کے مطابق فوجداری  UFMکیس 

 کارروائی بھی شروع کی جائے گی۔

ایک ہی پاسپورٹ سائز اور پوسٹ کارڈ سائز کی تصاویر آن الئن درخواست فارم کے ساتھ اپ لوڈ : ٹنو
داخلہ میں حاضری شیٹ پر چسپاں کرنے کے لئے استعمال کی / کونسلنگ / کرنے اور ایگزامینیشن سینڻر 

پوسٹ کارڈ سائز  6سے  4پاسپورٹ سائز اور  8سے  6جانی ہیں۔ امیدواروں کو یاد دالیا جاتا ہے کہ وہ 
)4 "X6 ("سفید رنگ کے پس منظر کے ساتھ رکھیں۔ 

 اپ لوڈ کیے جائیں: امیدوار کے دستخط 

  امیدوار کو چاہئے کہ وہ اپنی پوری دستخط بلیک انک قلم کے ساتھ سفید دستاویز پر چالنے
  اور اپ لوڈ کرنے کے لئے اسکین کریں۔] بڑے حرف میں نہیں[والے ہاتھ میں لکھیں 

  4فائل کا سائز Kb  30سے kb کے درمیان ہونا چاہئے۔ 
 دستخط شدہ آن الئن درخواست فارم مسترد کردیئے جائیں گے۔ 
  کسی اور کے دستخط اپ لوڈ ہونے کی صورت میں ، امیدواریت منسوخ کردی جائے گی اور کیس

UFM ی بھی کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ ملک کے قوانین کے مطابق فوجداری کارروائ
 شروع کی جائے گی۔

 اپ لوڈ کیا جائے: امیدوار کے بائیں ہاتھ کا انگوڻھا امپریشن 

  امیدوار کو اپنے بائیں ہاتھ کے انگوڻھے کا نشان بلیو انک والی سفید کاغذ پر رکھنا چاہئے اور
 اپ لوڈ کرنے کے لئے اسکین کرنا چاہئے۔

 ئے۔کے درمیان ہونا چاہ kb 50سے  kb 10فائل کا سائز • 
مزید ، آن الئن درخواست فارم میں بائیں ہاتھ کے غیر واضح انگوڻھے کے نقوش کو بھی مسترد کردیا • 

 جائے گا۔
امیدوار کو یقینی بنانا ہوگا کہ اپ لوڈ کردہ تصاویر صاف اور مناسب ہیں۔ اگر بائیں انگوڻھے کی : نوٹ

کے انگوڻھے کا تاثر استعمال کیا  کسی بھی صورت میں دستیاب نہ ہونے کی صورت میں ، دائیں ہاتھ
 جاسکتا ہے

 اپلوڈکیاجائے: پاسنگسرڻیفکیٹX - امیدوارکیکالس
 امیدواراپلوڈکرنےکےلئےاپنی  /X۔کالسپاسنگسرڻیفکیڻاسکینکرے 
 100 فائلکاسائز kb400 سے kb۔کےدرمیانہوناچاہئے 

 
 

 :وصولی کی حیثیتفیس کی ادائیگی اور فیس کے ساتھ آن الئن درخواست فارم کی : IVمرحلہ 
مکمل کرنے کے بعد ، امیدوار درج ذیل اختیارات کا انتخاب کرکے  III آن الئن درخواست فارم کا مرحلہ

  بھیج سکتے ہیں۔ (IV مرحلہ(امتحان فیس 
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  ادائیگی اور خدمات مہیا کرنے والے یوپیآئ وضع کا انتخاب / نیٹ بینکنگ / کریڈٹ کارڈ / ڈیبٹ
فیصد امیدوار  18جس میں (چارجز فی ڻرانزیکشن اور جی ایس ڻی پروسیسنگ / خدمت (کریں 

  اور ہدایات کے مطابق اقدامات کو مکمل کریں۔)) کی طرف سے ادائیگی کی جائے
  سنڈیکیٹ / مرحلہ چہارم کی تکمیل کے بعد تصدیقی صفحہ پرنٹ کریں۔ یعنی اسڻیٹ بینک آف انڈیا

پے ڻی ایم کے ذریعہ بطور سروس / ئی بینک آئی سی آئی سی آ/ ایچ ڈی ایف سی بینک / بینک 
  یو پی آئی کے ذریعے ادائیگی۔/ نیٹ بینکنگ / کریڈٹ کارڈ / فراہم کنندہ ڈیبٹ 

 اگر امیدوار مرحلہ IV  تک کے تمام مراحل کو مکمل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو ، آن الئن
  درخواست کی حتمی جمع کرانا نامکمل اور ناکام رہے گی۔

  کی تخلیق درخواست فارم کے حتمی جمع کرانے کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر تصدیقی تصدیقی پیج
صفحہ تیار نہیں کیا گیا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ درخواست فارم کامیابی کے ساتھ جمع نہیں 

  کیا گیا ہے۔
یا نہیں ہے امیدواروں کو مندرجہ ذیل مشورہ د‘ ڻھیک’صورت میں ، فیس کی ادائیگی کی حیثیت : نوٹ

  :جاتا ہے
  ڈیبٹ کارڈ کے ذریعہ فیس ادا کی جاتی ہے اور حیثیت ڻھیک نہیں ہے تو ، اس کا / اگر کریڈٹ

مطلب ہے کہ لین دین منسوخ ہوگیا ہے۔ لہذا ، ایسے امیدواروں کو ایک بار پھر فیس ادا کرنا 
  ہوگی اور ڻھیک فیس کی حیثیت کو یقینی بنانا ہوگا۔

خود بخود ، آن الئن درخواست فارم جمع کروانے یا فیس مفاہمت کے عمل منسوخ لین دین کے ل ، رقم ، 
 ڈیبٹ کارڈ کو واپس کردی جائے گی۔/ کی آخری تاریخ کے بعد متعلقہ کریڈٹ 

 :آن الئن درخواست فارم کو ُپر کرنے کے لئے چیک لسٹ) 6.3
ے پہلے درج ذیل نکات کو امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ آن الئن درخواست فارم جمع کروانے س

 :یقینی بنائیں
)i (چاہے وہ ڻیسٹ کے لئے مجوزہ اہلیت کی شرائط کو پورا کریں 
)ii(  ڻرانسجینڈر صحیح طور پر۔/ خواتین / کہ انہوں نے اپنی صنف یعنی انتخاب کی ہے۔ مرد 
)iii ( ایل این سی -او بی سی/ ای ڈبلیو ایس -جنرل/ کہ انہوں نے اپنے زمرے جیسے جنرل) نان کریمی

 ایس ڻی کو صحیح طریقے سے منتخب کیا ہے۔/ ایس سی ) / پرت
)iv ( معذور شخص)PWD ( کے امیدوار نے آن الئن درخواست فارم میں متعلقہ کالم ُپر کیا ہے۔ صرف پی

 ڈبلیو ڈی امیدواروں کو ہی یہ کالم ُپر کرنا ہے اور باقیوں نے بھی اسے خالی چھوڑنا ہے۔
)v (نے اپنے اپنے ریکارڈ کے لئے درخواست فارم کا ایک پرنٹ آؤٹ  آیا انہوں)رکھا ہوا ) توثیقی صفحہ

 ہے۔
 فیس کی ادائیگی کی تفصیالت) 6.4

امیدوار کے ذریعہ قابل 
  ادائیگی کی فیس

 -/1500  جنرل 
  -/Rs. 1400  *او بی سی این سی ایل / ای ڈبلیو ایس -جنرل

  -/Rs. 800  ڻرانسجینڈر/ پی ڈبلیو ڈی / ایس ڻی / ایس سی 
کا اطالق ) جی ایس ڻی(پروسیسنگ چارجز اور سامان اور خدمات ڻیکس 
  امیدوار کے ذریعہ ہوگا ، جیسا کہ قابل اطالق ہے
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 تفصیالت آن الئن درخواست فارم میں ُپر ہوں گی - 7باب 
 :امیدوار آن الئن درخواست فارم میں درج ذیل تفصیالت ُپر کریں

 قومیت• 
 )IIIضمیمہ (خود اعالمیہ • 
 صنف  •

 قسم• 
 مستقل ایڈریس اور خط و کتابت کا پتہ• 
آدھار / کوئی اور معتبر گورنمنٹ شناخت نمبر / بینک اکاؤنٹ نمبر / راشن کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر • • 

س کی طرف سے جاری کردہ کال) ای پی آئی سی نمبر(الیکشن کارڈ / بورڈ ) / ہندسے 4آخری (نمبر 
 بارہویں رول نمبر

 )VIضمیمہ (والدہ کا پیشہ / سرپرست / والد کا • 
 )VIضمیمہ (والدہ کی تعلیمی قابلیت / سرپرست کی / والد کی • 
 )VIضمیمہ (والدہ کی کل ساالنہ آمدنی / سرپرست / والد • 

 سوالیہ کاغذ کا میڈیم•  
 پیش ہوا/ مساوی گزر / بارہویں جماعت کا برابر سال •  
 گریڈ کی فیصد/ مساوی میں نمبر / مساوی اور بارہویں / کالس • 

  کالسX / Class X  گریڈ کی فیصد/ اور مساوی میں نمبر 
 XIIاور  X  ،XIضلع کالس / ریاست • 
 مذہب• 
 اقلیت کی حیثیت• 

 کے رہنما خطوط کے مطابق معذوری کی حیثیت•  
 مساوی کے ادارے کی قسم/ بارہویں جماعت • 

 شہری عالقے سے تعلق رکھنے واال/ دیہی •  
 NEET (UG (کی تیاری کا طریقہ۔ 

 )Vضمیمہ (درخواست دہندہ سے تعلق رکھنے واال بیان • 
 )دیکھیں) 4.4(کا سیکشن  4سیکشن (کوالیفائنگ امتحان کوڈ •  
 )VIIاپینڈکس (اسکول ایجوکیشن بورڈ •  
 )ضمیمہ دوم(شہروں کا انتخاب / امتحانی مراکز •  
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 ممنوعہ اشیا اور لباس کا کوڈ - 8باب 
امیدواروں کو کسی بھی حالت میں امتحان سنڻر کے اندر درج ذیل اشیاء کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ 

انتہائی حساس دھات کے ڈڻیکڻروں کی مدد سے امتحانی سنڻر میں داخلے سے قبل امیدواروں کو وسیع 
 گا۔اور الزمی حد سے تجاوز کیا جائے 

، کاغذات کے بڻس ، ) طباعت یا تحریری(کوئی بھی اسڻیشنری آئڻم جیسے ڻیکسڻیکل میڻریل ) الف
پنسل باکس ، پالسڻک پاؤچ ، کیلکولیڻر ، قلم ، اسکیل ، تحریری پیڈ ، قلم ڈرائیوز ، صافی ، / جیومیڻری 

 .سکینر وغیرہ۔ / کیلکولیڻر ، الگ ڻیبل ، الیکڻرانک قلم 
 ئی آلہ جیسے موبائل فون ، بلوڻوتھ ، ائرفون ، مائکروفون ، پیجر ، ہیلتھ بینڈ وغیرہ۔مواصالت کا کو) ب
 دوسری چیزیں جیسے والیٹ ، گوگلز ، ہینڈ بیگ ، بیلٹ ، ڻوپی وغیرہ۔) ج
 کالئی گھڑی ، کڑا ، کیمرا ، وغیرہ۔/ کوئی گھڑی ) د
e (کوئی زیور 
f (ں ، پانی کی بوتل وغیرہ۔کھانے کی کوئی بھی چیزیں کھولی یا پیک کی جائی 

کوئی دوسرا سامان جو مائیکرو چیپ ، کیمرا ، بلوڻوتھ ڈیوائس وغیرہ جیسے مواصالتی آالت کو چھپا ) جی
 کر غیر منصفانہ افراد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

 ۔]اعلیعدالتوںکےکسیبھیقابالطالقحکمکیتعمیلکیجائےگی/  اسسلسلےمیںمعززسپریمکورٹ: نوٹ[
 ۔اشیاءکورکھنےکےلئےکوئیانتظامنہیںکیاجائےگا/  یںامیدواروںسےمتعلقکسیبھیمضمونمراکزم

اگرکسیبھیامیدوارکومرکزکےاندرکسیبھیممنوعہاشیاءکےقبضےمیںپائےجانےکیصورتمیںاسےغیرمنصفانہا
 ۔ستعمالسمجھاجائےگااورمتعلقہدفعاتکےمطابقامیدوارکےخالفکارروائیکیجائےگی

 ڈریس کوڈ) 8.2
NEET (UG) - 2020  میں پیش ہوتے وقت امیدواروں کو مندرجہ ذیل ڈریس کوڈ پر عمل کرنے کی

 ہدایت کی گئی ہے۔
آدھی آستین کے ساتھ ہلکے کپڑے ، لمبی بازووں کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم ، صورت حال میں ، امیدوار ) ا

ے کم از کم ایک گھنڻہ روایتی لباس میں آتے ہیں ، انہیں آخری رپورڻنگ وقت س/ امتحان سنڻر میں ثقافتی 
بجے رپورٹ کرنا چاہئے تاکہ حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے امیدوار کو کسی  12.30پہلے یعنی دوپہر 

 .تکلیف کے بغیر مناسب حد سے تجاوز کرنے کے لئے کافی وقت مل سکے۔ امتحان کی
b) موزے ، کم ہیلس والے سینڈل کی اجازت ہے۔ جوتے کی اجازت نہیں ہے۔  
حاالت کی وجہ سے کسی بھی انحراف کی ضرورت ہو تو ، ایڈمٹ کارڈ جاری ) میڈیکل وغیرہ( ناگزیر) ج

 ہونے سے پہلے این ڻی اے کی مخصوص منظوری لینی ہوگی۔
 

خواہش ہے کہ امیدوار این ڻی اے کے ذریعہ جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ اس سے این ڻی 
 مدد ملے گی۔اے کو امتحان کے منصفانہ انعقاد میں 

) لڑکیاں(این ڻی اے امتحان کے انعقاد کے تقدس اور انصاف پسندی پر یقین رکھتا ہے ، تاہم ، یہ : نوٹ
امیدواروں کو پکڑنے میں ملوث حساسیت پر بھی یقین رکھتا ہے اور اس کے مطابق امتحانات مراکز میں 

 عملے اور دیگر عہدیداروں کو جامع ہدایات جاری کرے گا۔
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 سرپرستوں کے لئے معلومات/ والدین . - 9باب 

میں پیش ہونے کے لئے گھر  NEET (UG) - 2020سرپرست / یہ امید کی جاتی ہے کہ والدین . 1
 چھوڑنے سے پہلے درج ذیل امور پر اپنے وارڈوں کی مناسب رہنمائی کریں گے۔

a ( زت نہیں ہوگی۔ لہذا ، امیدوار بجے کے بعد امتحانی مرکز میں داخل ہونے کی اجا 1:30امیدوار کو
مختلف عوامل جیسے ڻریفک ، مرکز کا مقام اور موسم کی صورتحال وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے 

 پیشگی گھر چھوڑ جائے گا۔

b (امیدوار تمام ہدایات پر عمل کرے گا اور امتحان میں نظم و ضبط برقرار رکھے گا۔ 

c ( ورزی نہیں کرے گا۔امیدوار امتحانات کے کسی اصول کی خالف 

d (امیدوار امتحان کے دوران کسی غیر منصفانہ سرگرمی کو استعمال یا فروغ نہیں دے گا۔ 

e ( صورت میں ، امیدوار امتحان میں غیر منصفانہ استعمال کرتے ہوئے دوسرا امیدوار پاتا ہے ، اسی کے
 بعد فوری طور پر ڈیوڻی پر حملہ آوروں کو آگاہ کیا جائے گا۔

f (دوار صرف مندرجہ ذیل امتحانات سنڻر میں لے کر آئے گاامی: 

 داخلہ کارڈ کے ساتھ پاسپورٹ سائز کی تصویر بھی اس پر لگی ہوئی ہے۔ 
 حاضری شیٹ پر ایک پاسپورٹ سائز کی تصویر لگائی جانی چاہئے۔ 
 اگر قابل اطالق ہو تو ، اصلی شناختی کا درست ثبوت ، پی ڈبلیو ڈی سرڻیفکیٹ۔ 
 4(رڈ سائز ایک پوسٹ کا "X6 (" سفید پس منظر کے ساتھ رنگین تصویر ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ

ڈاؤن لوڈ کردہ پروفارما پر چسپاں کی جانی چاہئے اور اسے مرکز میں انگیجیلیڻر کے حوالے 
 کرنا چاہئے۔

کے ساتھ نہیں التا ہے ") X6“ 4(جو امیدوار ڈاؤن لوڈ شدہ پروفارما پوسٹ کارڈ سائز : نوٹ
کیا جاتا ہے اور ایک پاسپورٹ سائز کی تصویر کو امتحان میں بیڻھنے کی اجازت نہیں اسے پاسٹ 

 ہوگی اور وہ اپنی نااہلی کا باعث بنے گا۔

g (امیدوار مرکز میں کوئی ممنوعہ اشیاء نہیں الئے گا۔ 

h (امیدوار امتحانی سنڻر میں عملے کے ساتھ جھلکنے میں تعاون کرے گا۔ 

i ( امتحانی مرکز میں پیشگی اطالع دیں گے تاکہ اپنے آپ کو الزمی جسمانی مچھلی امیدوار مختص شدہ
 کے لئے دستیاب کریں۔

j ( امیدوارNEET (UG) - 2020  کے امتحان میں شرکت کے لئے ڈریس کوڈ پر عمل کرے گا۔ اگر
ومات کے مطابق امیدواروں نے روایتی لباس پہنا ہوا ہے تو ، انہیں االٹ شدہ امتحانی مراکز میں تازہ معل

 بجے تک رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ امتحان کے دن 12شام ساڑھے 

k ( امیدوار باقاعدگی سے ویب سائٹ)NEET  (****** مالحظہ کرے گا اور امتحان سے متعلق کسی
 ایس ایم ایس کی جانچ بھی کرے گا۔/ بھی تازہ کاری کے لئے رجسڻرڈ ای میل 

آپ (میں سے کسی کی خالف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا ہے تو ، امیدوار اگر آپ کا وارڈ مذکورہ باال . 2
کو امتحانی سنڻر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور انہیں امتحان میں شرکت کی اجازت ) کے وارڈ

 نہیں ہوگی۔
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دینے اگر آپ کا وارڈ کسی بھی ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث ہے ، تو وہ اصول کے مطابق یہ امتحان . 3
یا کسی دوسرے اقدام / سے انکار کردے گا اور وہ این ڻی اے کے ذریعہ کسی بھی مجرمانہ کارروائی اور 

 کے لئے بھی مجاز ہوگا۔

بجے یا اس سے پہلے امتحانی مرکز تک  01:30اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا وارڈ امتحان کے دن .4
کے مقام اور موسم کی صورتحال وغیرہ کو مد نظر  پہنچ جائے۔اسی لئے آپ کے وارڈ کو ڻریفک ، مرکز

رکھتے ہوئے پہلے سے گھر سے نکلنا چاہئے۔مرکز سے دیر تک پہنچنے میں کسی قسم کی پریشانی سے 
، مقام ، فاصلہ وغیرہ کی تصدیق . بچنے اور پھر امتحان میں شرکت کی اجازت نہ ہونے سے بچنے کے ل

 ز کا دورہ کرنا مناسب ہوگا۔کے لئے امتحان سے ایک دن پہلے اس مرک

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



39 
 

 
 ۔ایڈمٹ کارڈ10باب 

داخلہ کارڈ امیدواروں کو عارضی طور پر جاری کیا جاتا ہے ، جو اہلیت کی شرائط کی تکمیل سے مشروط 
 ہے۔

سے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا اور بعد  2020مارچ  w.e.f 27امیدوار کو این ڻی اے کی ویب سائٹ 
پر امتحان دینا ہوگا جیسا کہ ان کے ایڈمٹ کارڈ میں ) ڻائمنگ(میں دیئے گئے سینڻر میں تاریخ اور شفٹ 

 اشارہ کیا گیا ہے۔

کسی  کسی بھی امیدوار کو امتحانی سنڻر میں ، ان کے ایڈمٹ کارڈ میں االٹ کردہ تاریخ اور وقت کے عالوہ
 دوسرے کو بھی امتحانی سنڻر میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔

سے  2020مارچ  27اگر امیدوار ویب سائٹ سے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے سے قاصر ہیں تو ، امیدوار 
 بجے کے درمیان ہیلپ الئن سے رابطہ کریں۔ 5بجے سے شام  10تک صبح  2020اپریل  10

تا ہے کہ انفارمیشن بلیڻن کے ساتھ ساتھ ایڈمٹ کارڈ پر دی گئی ہدایات کو امیدواروں کو مشورہ دیا جا
 احتیاط سے پڑھیں اور امتحان کے انعقاد کے دوران ان پر عمل کریں۔

امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایڈمٹ کارڈ پر دی گئی ہدایات کو غور سے پڑھیں اور امتحان کے 
 ۔انعقاد کے دوران ان پر عمل کریں

امیدوار کی تفصیالت میں یا اس کی تصویر اور تصنیف کے دستخطوں میں ایڈمٹ کارڈ اور توثیقی صفحہ 
 10کے درمیان صبح  2020اپریل  10سے  2020مارچ  27میں دکھائے جانے کی صورت میں ، امیدوار 

ار پہلے بجے کے درمیان ہیلپ الئن سے رابطہ کرسکتا ہے۔ ایسے معامالت میں ، امیدو 5بجے سے شام 
سے ڈاؤن لوڈ شدہ ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ امتحان میں شریک ہوں گے۔ تاہم ، این ڻی اے بعد میں ریکارڈ 

 ضروری کارروائی کرے گا۔ necessaryمیں اصالح کے ل 

 :نوٹ

a .امیدوار براہ کرم نوٹ کریں کہ ایڈمیٹ کارڈ پوسٹ کے ذریعہ نہیں بھیجا جائے گا۔ 

b .ان مراکز میں کسی بھی صورت میں ، امتحNEET (UG) -2020  کے لئے ڈپلیکیٹ ایڈمیٹ کارڈ جاری
 کیے جائیں گے۔

c امیدوار کو الزمی ہے کہ وہ ایڈمٹ کارڈ کو مسخ نہ کرے اور نہ ہی اس میں کوئی اندراج تبدیل کیا جائے۔ 

d . لئے اچھی امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایڈمٹ کارڈز کو مستقبل میں ریفرنس کے
 حالت میں محفوظ رکھیں۔

ان امیدواروں کو کوئی ایڈمٹ کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا جن کی درخواستیں کسی بھی وجوہات کی . ای
یا جو امتحان کے ) دستخط شدہ درخواستیں/ مشکوک تصاویر / بشمول اندیشے (بناء پر نامکمل پائی گئیں 

 ۔لئے اہلیت کے معیار کو پورا نہیں کرتے ہیں

f . تاہم ، داخلہ کارڈ کے اجراء کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اہلیت کی قبولیت جس میں داخلے کے عمل کے بعد
 کے مراحل پر مزید جانچ پڑتال کی جائے گی۔
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 امتحانات ہال میں ہدایات پر عمل کیا جائے. 11باب 

 جنرل
a(  امتحان سنڻر امتحان کے آغاز سے دو)۔ کسی بھی امیدوار کو گھنڻے پہلے کھل جائے گا) 02

بجے کے بعد امتحانی مرکز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہذا ، امیدواروں کو یہ  1:30
یقینی بنانا ہوگا کہ وہ ڻریفک ، مرکز کا مقام ، موسم کی صورتحال وغیرہ جیسے تمام حقائق پر 

کی جاتی ہے کہ وہ غور کرتے ہوئے گھر سے پہلے ہی روانہ ہوجائیں۔ امیدواروں سے توقع 
 بعد اپنی نشستیں لیں۔. امتحان ہال کے افتتاح کے فورا

  )اتوار( 03.05.2020  امتحان کی تاریخ
 3(بجے تک  00.بجے سے شام  02.00سہ پہر   امتحان کا وقت اور مدت

  )گھنڻے
 pm 1.30  امتحانی مرکز میں آخری اندراج

 pm 1.15  کمرے میں سیٹ پر بیڻھا ہوا/ امتحان ہال 
اہم ہدایات کا اعالن اور انگیجیلیڻر کے ذریعہ داخلہ 

  کارڈ کی جانچ پڑتال
1.30 pm to1.45pm 

  pm 1.45  انگیجیلیڻر کے ذریعہ ڻیسٹ کتابچے کی تقسیم
امیدوار کے ذریعہ ڻیسٹ کے کتابچے پر تفصیالت 

  لکھنا
1.50 pm  

  pm 2.00  ڻیسٹ کامائسز
  pm 5.00  ڻیسٹ اختتام پذیر

b ( کو طلب کے مطابق ، امتحان ہال میں داخلے کے لئے ایڈمٹ کارڈ ضرور دکھائے۔ ایک امیدوار امیدوار
جس کے پاس درست ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے اسے سینڻر سپرنڻنڈنٹ کے ذریعہ امتحان ہال میں داخل ہونے 

 کی اجازت نہیں ہوگی۔
ختص نشستوں کا پتہ لگانا اور ان ہر امیدوار کو رول نمبر والی نشست االٹ ہوگی۔ امیدواروں کو اپنی م) ج

پر قبضہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی امیدوار االٹ کردہ ایک سیٹ کے عالوہ کسی نشست یا کمرے سے امتحان 
 میں شریک پایا گیا ہے تو ، امیدواریاں منسوخ کردی جائیں گی۔

ارڈ کی جانچ پڑتال امتحان کے وقت ، انگیجیلیڻر ہر امیدوار کی شناخت کے لئے امیدواروں کے ایڈمٹ ک) د
 کرے گا۔ انجیگلیڻرس جوابی شیٹ میں فراہم کردہ جگہ اور حاضری شیٹ پر اپنے دستخط بھی رکھیں گے۔

e ( بجے کے بعد آتا ہے۔ کسی بھی حالت میں امتحانی مرکز میں داخل ہونے کی  01:30ایک امیدوار جو
 اجازت نہیں ہوگی۔

f (دستاویزات کو امتحان کے دن ڻیسٹ سنڻر پر الئیں۔ جو  امیدواروں کو الزمی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل
 امیدوار یہ نہیں الئیں گے ان کو امتحان میں بیڻھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

 
  پاسپورٹ سائز کی تصویر کے ساتھ این ڻی اے کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کردہ ایڈمٹ کارڈ کی

 ۔)فارم پر اپلوڈ کی گئی ہےجس طرح اس پر چسپاں کی گئی درخواست (چھپی ہوئی کاپی 
 NEET (UG) - 2020  کے امتحان کے دوران سنڻر میں حاضری شیٹ میں مخصوص جگہ پر

جس طرح آن الئن درخواست فارم پر اپ (چسپاں کرنے کے لئے ایک پاسپورٹ سائز کی تصویر 
 ۔)لوڈ کی گئی تھی

  4(ایک پوسٹ کارڈ سائز "X6 (" ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ سفید پس منظر کے ساتھ رنگین تصویر
ڈاؤن لوڈ کردہ پروفارما پر چسپاں کی جانی چاہئے۔ پوسٹ کارڈ سائز کی تصویر واال پروفارما 

 امتحان ہال میں انگیجیلیڻر کے حوالے کیا جائے گا۔
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  اصلی اور درست اور پین کارڈ (بورڈ میں جاری کردہ کسی بھی مجاز فوڻو آئی ڈی میں سے ایک /
/ کالس بارہویں رول نمبر / راشن کارڈ / آدھار کارڈ / پاسپورٹ / وڻر آئی ڈی و/ ڈرائیونگ الئسنس 

 .کی طرح ہونا چاہئے  IDحکومت کے ذریعہ جاری کردہ کوئی اور درست فوڻو 
  زمرے کے تحت نرمی کا دعوی کرنے پر ، مجاز اتھارڻی کے ذریعہPWD  سرڻیفکیٹ جاری کیا

 جاتا ہے۔
 )پنے لکھنے والے کا استعمال کرنے کا خطخود ا(اگر الگو ہو تو ، سکریٹ 

g ( امیدواروں کو کسی بھی ممنوعہ آئڻم یا کوئی ایسی چیز کو النے کی اجازت نہیں ہے جو غیر منصفانہ
طریقوں کے لئے استعمال ہوسکے۔ مرکز کے احاطے کے اندر امیدواروں کے ساتھ اس طرح کے کسی 

 مانے کو راغب کرے گا۔بھی مضمون کا قبضہ غیر منصفانہ طریقوں کے جر
h ( امیدواروں کو اپنے مفاد میں مشورہ دیا جاتا ہے کہ ممنوعہ اشیاء) میں سے کسی کو ) 17-سیکشن

بھی امتحان کے مقام پر نہ الئیں کیونکہ محفوظ رکھنے کا انتظام نہیں کیا جائے گا اور ان اشیا کے قبضہ 
 ئے گی۔ امتحانی مرکز میں داخل ہوں۔میں پائے جانے والے امیدواروں کو اجازت نہیں دی جا

i ( ہال نہیں چھوڑے گا جب تک کہ شیڈول کے مطابق / کوئی بھی امیدوار اپنی نشست یا امتحان کا کمرہ
ہال / شیڻس ڈیوڻی پر انگییلیڻر کے حوالے کیے بغیر کمرہ  OMRڻیسٹ ختم ہوجائے۔ امیدواروں کو اپنی 

 نہیں چھوڑنا چاہئے۔
j (سگریٹ نوشی کی ممانعت ہے۔ امتحانی مرکز میں 
k ( امیدواروں کے ذریعہ امتحانی مرکز میں پانی کی بوتلیں ، چائے ، کافی ، کولڈ ڈرنکس یا نمکین وغیرہ

لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ذیابیطس میں مبتال امیدواروں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کھانے کی اشیاء 
اور شفاف ) اورینج/ سیب / جیسے کیلے (پھلوں / ں جیسے چینی کی گولیا) پہلے سے آگاہی کے ساتھ(

سینڈویچ وغیرہ لے / کینڈی / پانی کی بوتل لے سکتے ہیں۔ تاہم ، انھیں کھانے کی چیزیں جیسے چاکلیٹ 
 جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

l (لیڻر ڻیسٹ بالکل اسی وقت شروع ہوگا جس میں ایڈمٹ کارڈ میں ذکر کیا گیا تھا اور اس کا اعالن انگیجی
 کرے گا۔

m ( امتحان شروع ہونے سے پہلے ، اہم ہدایات امیدواروں کو انگییلیڻر کے ذریعہ امیدواروں کو سختی
 سے تعمیل کرنے کے لئے آگاہ کیا جائے گا۔

n ( امتحان کے آغاز اور آدھے وقت پر ایک اشارہ دیا جائے گا۔ اختتامی وقت سے پہلے ایک اشارہ بھی
 کو جوابات کا نشان چھوڑنا ہوگا۔ دیا جائے گا جب امیدوار

o ( امیدوار کو الزمی طور پر حاضری کی شیٹ پر دو بار دستخط کرنا ہوں گے ، پہلی بار امتحان کے آغاز
بعد اور دوسری بار انوائسلیڻر کو جواب شیٹ حوالے کرتے وقت۔ امیدواروں کو بھی اپنی  andکے فورا 

 انگلی لگانی ہوگی
 ہ جگہ میں نقوش۔حاضری شیٹ پر فراہم کرد

p ( امیدوار جانچ پڑتال کرے گا اور اس کو یقینی بنائے گا کہ ڻیسٹ بوکلیٹ میں زیادہ سے زیادہ صفحات
 پر مشتمل ہے جیسا کہ سرورق کے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔

جو لوگ کسی بھی وجہ سے امتحان کی طے شدہ تاریخ میں حاضر ہونے سے قاصر ہیں ان کے لئے ) س
 ی اے کے ذریعہ کسی بھی حالت میں دوبارہ امتحان نہیں لیا جائے گا۔، این ڻ

r ( ذیابیطس میں مبتال امیدواروں کا این ڻی اے کے ذریعہ جاری کردہ ہدایات کے مطابق مرکز میں خیال
 رکھا جاسکتا ہے۔

 
 
 



42 
 

 غیر منصفانہ ، طریق کار اور امتحانات کے قواعد کی خالف ورزی. - 12باب 

 تعریف

منصفانہ پریکڻس ایک ایسی سرگرمی ہے جو امیدوار کو دوسرے امیدواروں سے غیر منصفانہ فائدہ غیر 
 :حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس میں شامل ہیں ، لیکن ان تک محدود نہیں ہے

a ( کسی ایسی شے یا آرڻیکل کے قبضے میں ہونا جس کی ممانعت کی گئی ہو یا غیر منصفانہ طریقوں کے
ال کیا جاسکتا ہے بشمول کسی بھی اسڻیشنری آئڻم ، مواصالت ڈیوائس ، لوازمات ، کھانے لئے استعم

 پینے کی اشیاء ، زیورات یا کوئی اور مواد یا معلومات جس سے متعلق یا متعلق نہیں

 متعلقہ کاغذ میں امتحان؛

b ( کسی کو امتحان لکھنے کے لئے استعمال کرنا)کرنا؛یا نقل کے لئے مواد تیار ) نقالی 

کے انعقاد کے سلسلے میں این ڻی اے کی جانب سے جاری کردہ اصولوں یا کسی ) UG(این ای ڻی ) ج
 examinationامتحان  2020وقتا فوقتا  -ہدایت کی خالف ورزی 

دوسرے امیدوار کو غلط کاموں میں ملوث ہونے میں مدد کرنا ، کسی بھی طرح سے براہ راست یا ) د
 ا وصول کرنا یا ایسا کرنے کی کوشش کرنا۔بالواسطہ امداد دینا ی

e ( جوابات لکھنے کے لئے سنڻر سپرنڻنڈنٹ کے ذریعہ دیئے گئے جواب شیٹ کے عالوہ کسی اور مواد پر
 سواالت یا جوابات لکھنا؛

 جوابی شیٹ پھاڑنا ، ڻیسٹ کتابچے کا کوئی صفحہ وغیرہ۔) ایف

، معائنہ عملے کے عالوہ ، کسی سے رابطہ کرنا یا  امتحان سینڻر میں امتحان کے وقت ، کسی بھی فرد) چ
 بات چیت کرنا یا کرنے کی کوشش کرنا۔

h ( کمرے سے جوابی شیٹ نکالنا؛/ امتحانی ہال 

i (سوالیہ پیپر یا اس کے حصے سے اسمگلنگ یا جوابی شیٹ یا اس کا کچھ حصہ اسمگلنگ؛ 

j (ی دینا یا امیدواروں میں سے کسی کو دھمکی امتحان کے انعقاد سے وابستہ کسی بھی عہدیدار کو دھمک
 دینا۔

k ( امتحان کے سلسلے میں کوئی اور ناپسندیدہ طریقہ یا ذرائع استعمال کرنے یا استعمال کرنے کی
 کوشش کرنا۔

l (آن الئن دستاویزات میں ہیرا پھیری اور گھڑنا۔ داخلہ کارڈ ، رینک لیڻر ، خود کالمی ، وغیرہ۔ 

 باہر نکلیں۔/ سے زبردست اندراج / ہال میں / امتحان سینڻر ) م

n ( امتحانی مرکز میں داخل ہونے کے بعد کسی بھی الیکڻرانک آلہ کا استعمال یا استعمال کرنے کی
 کوشش۔

o ( اپ لوڈ کرنا؛/ پروفورما پر مورفڈ تصویر کو چسپاں کرنا / داخلہ کارڈ / درخواست فارم 

OMR(p ات کو مڻا یا ختم کرنا۔شیٹ پر چھپی ہوئی کسی بھی معلوم 

 جوابی شیٹ پر غلط معلومات فراہم کرنا؛) س

r ( ویب سائٹ پر اپ لوڈ کردہOMR شیٹ میں جوابات میں جوڑ توڑ کرکے جعلی دعوے کرنا 

 نتائج کے اعالن سے پہلے یا بعد میں چیلنج کے لئے۔



43 
 

s (امتحان کے ہموار اور منصفانہ انعقاد میں رکاوڻیں پیدا کرنا۔ 

t (ڻی اے کے ذریعہ کسی بھی دیگر غلط سلوک کو غیر منصفانہ قرار دیا گیا ہے۔ این 

 غیر منصفانہ طریقوں کو استعمال کرنے کی سزا) 12.1

امتحان کے دوران ، اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر کوئی امیدوار مذکورہ باال یا اس سے ملنے والی 
گا کہ وہ غیر منصفانہ طریقوں کا استعمال کرتا  کسی بھی مشق میں ملوث ہوتا ہے تو ، اسے سمجھا جائے

سال  3کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ امیدوار کو آئندہ .) UNFAIRMEANS (U.F.Mہے اور اسے 
یا کسی دوسرے اقدام کے لئے بھی / کے لئے ممنوع قرار دیا جائے گا اور وہ مجرمانہ کارروائی اور 

 مناسب قرار پائے گا۔

 نسوخینتائج کی م) 12.2

 NEET (UG) -2020(a  کا نتیجہ غیر منصفانہ طرز عمل میں شامل امیدواروں کو منسوخ کردیا جائے
 گا اور اعالن نہیں کیا جائے گا۔

b(  اسی طرح ، ان امیدواروں کے نتائج جو مرکز کے عالوہ کسی دوسرے کو بھی امیدواروں کے
/ کو اپنے ڻیسٹ کتابچے  شیٹ پر لکھتے ہیں یا دوسرے امیدواروں OMR/ ڻیسٹ کتابچے 

OMR  شیٹ پر لکھنے کی اجازت دیتے ہیں اس کے عالوہ ان کا انتخاب منسوخ کردیا جائے گا۔
 -اعالن نہیں کیا جائے گا

 
 

 میرٹ کی فہرست اور اہلیت کا معیار- 13باب 

 اہلیت کا معیار) 13.1

قومی جانچ ایجنسی میڈیکل کونسل آف انڈیا اور ڈینڻل کونسل آف انڈیا کے ذریعہ فراہم کردہ اہلیت کے 
کے کامیاب امیدواروں کی ایک آل انڈیا میرٹ لسٹ تیار کرے گی  NEET (UG) - 2020معیار پر 

کونسل میں جاری کیا گیا ہے انڈین میڈیکل  1997جیسا کہ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن ریگولیشنز 
کے  1948کے تحت جو دانتوں کے ایکٹ ،  2007اور بی ڈی ایس کورس ریگولیشنز ،  1956ایکٹ 

 تحت جاری کیا گیا تھا ، اور دیگر متعلقہ اور قابل اطالق قوانین ، جو وقتا فوقتا ترمیم کیئے گئے ہیں۔

 :اہلیت کے معیار مندرجہ ذیل ہیں

،  aلیمی سال کے لئے داخلے کے اہل ہونے کے ل میڈیکل انڈرگریجویٹ کورسز  کسی خاص تع) الف
ایم (امیدوار کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ کم سے کم نمبر حاصل کریں۔ میڈیکل انڈرگریجویٹ کورسز 

بی / ایم اے اے کے ذریعہ بی اے ایم ایس / بی ڈی ایس کورسز اور اے اے سی سی سی / بی بی ایس 
ہ ڻیسٹ میں کے لئے قومی اہلیت کے ساتھ داخل) بی ایچ ایم ایس کورسز/ بی ایم ایس / ایس ایم ایس 

واں صد فیصد اسی تعلیمی سال کے لئے منعقد ہوا۔ تاہم ، تخسوچت ذاتوں ، شیڈول قبائل ، دیگر  50
ویں فیصد  40پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے سلسلے میں ، کم سے کم نمبر 

چ مارڈ ڈس کے تحت مخصوص کردہ بین 2016پر ہونا چاہئے۔ معذور افراد کے حقوق کے قانون ، 
زمرہ کے امیدواروں  GEN-EWSایبلڻیشیز امیدواروں کے سلسلے میں ، غیر محفوظ شدہ قسم اور 

او بی سی این سی ایل امیدواروں کے / ایس ڻی / ویں فیصد اور ایس سی  45کے لئے کم سے کم نمبر 
لئے اے اے ویں فیصد پر ہونا چاہئے۔ صد فیصد کا تعین میڈیکل انڈرگریجویٹ کورسز کے  40لئے 

ایم او اے کے ذریعہ آل انڈیا مشترکہ میرٹ لسڻن میں قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ڻیسٹ / سی سی سی 
 میں حاصل کردہ اعلی نمبروں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔
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ایم بی بی (بشرطیکہ متعلقہ زمرے میں امیدواروں کی کافی تعداد میڈیکل انڈرگریجویٹ کورسز ) ب
میں داخلے کے لئے کسی بھی تعلیمی سال کے لئے منعقدہ قومی اہلیت کم ) رسزبی ڈی ایس کو/ ایس 

بی / انڻری ڻیسٹ میں درج کردہ کم سے کم نمبرات حاصل کرنے میں ناکام ہوجائے۔اور بی اے ایم ایس 
ایم او اے کے / بی ایچ ایم ایس کورسز کے لئے اے اے سی سی سی / بی یو ایم ایس / ایس ایم ایس 

رکزی حکومت ہندوستان کی میڈیکل کونسل اور ڈینڻل کونسل آف انڈیا ، سینڻرل کونسل آف ذریعہ ، م
انڈین میڈیسن اور سینڻرل کونسل آف ہومیوپیتھی سے اپنی صوابدید پر کم سے کم نمبر کم کرسکتی 
ہے۔ مرکزی میڈیکل انڈرگریجویٹ کورسز میں داخلے کے لئے ضروری ہے اور مرکزی حکومت کی 

 کئے گئے نمبروں کے لئے صرف اسی تعلیمی سال کے لئے الگو ہوگا۔ طرف سے کم 

C .( انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے اہل ہونے کے لa  امیدوار کو الزمی طور پر ،
بائیو ڻکنالوجی اور انگریزی کے مضامین میں انفرادی طور پر پاس / طبیعیات ، کیمسڻری ، حیاتیات 

/ ٪ نمبر حاصل کیے ہوں گے۔ 50زکس ، کیمسڻری ، حیاتیات میں کم از کم ہونا چاہئے اور اس نے ف
میں  1997کوالیفائنگ امتحان میں بائیو ڻکنالوجی جیسا کہ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن ریگولیشنز 

میں ترمیم کیا گیا ہے اور اس  2007اور بی ڈی ایس کورس ریگولیشنز  2018ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ 
گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لئے قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ڻیسٹ کی کے عالوہ انڈر

میرٹ لسٹ میں بھی آنا چاہئے۔ ایس سی ، ایس ڻی اور او بی سی۔ این سی ایل کے زمرے سے تعلق 
رکھنے والے امیدواروں کے سلسلے میں ، کوالیفائنگ امتحان اور مسابقتی امتحانات میں لیئے گئے 

) طبیعیات ، کیمسڻری ، حیاتیات(بائیوڻیکنالوجی میں حاصل کردہ نمبر / مسڻری ، حیاتیات طبیعیات ، کی
کے تحت  २०१2016٪ نمبر ہونا چاہئے۔ ٪ معذور افراد کے حقوق ایکٹ ، 40کے بجائے  50کو 

/ مخصوص کردہ بینچمارک معذور امیدواروں کے سلسلے میں ، طبیعیات ، کیمسڻری اور حیاتیات 
وجی میں کوالیفائی کرنے والے امتحان میں کم سے کم نمبرات غیر محفوظ شدہ زمرہ اور بائیو ڻکنال

GEN-EWS  ہونا چاہ 45فیصد کی بجائے٪  50 50کے لئے ٪must 40۔ امیدوار اور SC SC / 
ST / OBC-NCL  امیدواروں کے لئے۔BUMS  کورس میں داخلے کے لthe  امیدوار کو الزمی ،

دو یا عربی یا فارسی زبان کے ساتھ ایک مضمون کی حیثیت سے پاس ہونا یا جماعت ار 10طور پر 
جہاں بھی اس طرح کے ڻیسٹ کے انعقاد (چاہئے ، یا ہونے والے داخلہ امتحان میں دسویں جماعت 

کے اردو امتحان کو صاف کرنا ہوگا۔ یونیورسڻی یا بورڈ یا رجسڻرڈ سوسائڻی ) کی فراہمی موجود ہے
ذریعہ جو حکومت کے ذریعہ اس طرح کے امتحان کے لئے مجاز ہے۔ بی ایس یا ایسوسی ایشن کے 

ہائیر سیکنڈری / ایم ایس کورس میں داخلے کے لئے ، امیدوار کو الزمی طور پر دسویں جماعت 
کورس میں شامل مضامین میں سے ایک کے طور پر تامل پاس ہونا چاہئے یا امیدواروں کو پہلے 

  مل کو بطور مضمون پڑھنا ہوگا۔پروفیشنل کورس کے دوران تا

d.( قومی اہلیت کے ’پاس کر چکے ہیں یا بطور نجی امیدوار  2+  10وہ امیدوار جو اوپن اسکول سے
سطح پر ایک اضافی  2+  10میں شرکت کے اہل نہیں ہوں گے۔ مزید برآں ، ‘ ساتھ داخلہ ڻیسٹ

 *جائز نہیں ہوگا۔ بائیو ڻکنالوجی کا مطالعہ بھی / مضمون کے طور پر حیاتیات 

اڻالکس کی فراہمی کو جبلپور میں معزز ہائیکورٹ ، الہ آباد ، لکھنؤ بنچ اور مدھیہ پردیش : "نوٹ* (
چیلنج بنایا گیا ہے۔ اوپن اسکول بورڈ کے ) کی معزز ہائی کورٹ کے روبرو قابل احترام ہائی کورٹ

بائیوڻیکنالوجی کو ایک اضافی مضمون / تسلیم شدہ قواعد و ضوابط اور جن امیدواروں نے بائیوالجی 
  ")کے طور پر مطالعہ کیا ہے اسے نا اہل قرار دے دیا گیا ہے۔ 
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e.( بشرطیکہ جو امیدوار قابلیت کے امتحان میں حاضر ہوا ہو ، جس کا نتیجہ اعالن نہیں کیا گیا ہو ، اسے

اور انڈرگریجویٹ میڈیکل کورسز میں مسابقتی طور پر مسابقتی داخلہ امتحان دینے کی اجازت ہوسکتی ہے 
اس کورس میں اس وقت تک داخلہ نہیں لیاجائے گا جب تک / داخلے کے لئے انتخاب کی صورت میں ، وہ 

کہ وہ اہلیت کے معیار کو پورا نہیں کرتا ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ تفصیالت کے لئے امیدوار 
، انڈین  2007اور بی ڈی ایس کورس ریگولیشنز ،  1997گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن ریگولیشنز ، 

) ڈگری کورس(ریگولیشن اور ہومیوپیتھی ) انڈین میڈیسن میں کم سے کم معیارات(میڈیسن سینڻرل کونسل 
  کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ 1983ریگولیشنز ، 

f (روں کے ایم بی بی ایس کورسز میں داخلے کے لئے اہل ہونے کے لئے کم سے کم کوالیفائنگ نمب
 معیارات بھی متعلقہ آئی این آئیز پر الگو ہوں گے۔

میں حاصل کردہ نمبروں کی بنیاد پر آل انڈیا  NEET) UG - 2020(قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ڻیسٹ 
  رینک کے مطابق کامیاب امیدواروں کی ایک فہرست این ڻی اے تیار کرے گی۔

  
 

 یرٹڻائی بریکنگ کے لئے امیدواروں کی بین م) 13.2
NEET (UG) - NEET (UG) - 2020  صد / میں دو یا دو سے زیادہ امیدواروں کو مساوی نمبر

 :فیصد حاصل کرنے کی صورت میں ، بین میرٹ کا تعین مندرجہ ذیل ہوگا
صد فیصد حاصل کرنے والے امیدوار / میں اعلی نمبر ) نباتیات اور زولوجی(ڻیسٹ میں حیاتیات ) الف

  ، اس کے بعد ،
  صد فیصد حاصل کرنے والے امیدوار ، اس کے بعد ،/ ڻیسٹ میں کیمسڻری میں اعلی نمبر ) ب
ڻیسٹ کے تمام مضامین میں غلط جوابات اور صحیح جوابات کی تعداد کے کم تناسب کے ساتھ ) ج

  امیدوار ، اس کے بعد ،
d (امیدوار عمر میں زیادہ 

 میرٹ کی فہرست for٪ سے کم مشاورت کے ل 15آل انڈیا کوڻہ میں ) 13.3
NEET (UG) - 2020  15میں حاصل کردہ نمبر کی بنیاد پر این ڻی اے کے ذریعہ All  آل انڈیا کوڻہ

نشستوں کے لئے انتخاب کرنے والے اہل اور کامیاب امیدواروں کی میرٹ فہرست کو تیار کیا جائے گا۔ 
میڈیکل (ل ہیلتھ سروسز کامیاب امیدواروں کی فہرست ڈائرکڻوریٹ کو ارسال کی جائے گی۔ جنر

، وزارت صحت اور خاندانی بہبود ، حکومت ہند اور وزارت آیوش ، حکومت۔ آن ) ایگزامینیشن سیل
٪ آل انڈیا کوڻہ نشستوں پر نشستوں کی االڻمنٹ کے مقصد کے لئے 15الئن مشاورت کے ذریعہ 

 ہندوستان
 رست٪ آل انڈیا کوڻہ کے عالوہ نشستوں کے لئے میرٹ کی فہ15) 13.4

میڈیکل کونسل آف انڈیا نے معزز اعلی عدالت کے سامنے خصوصی رخصت کی درخواستوں 
میں  NEET (UG) -2020کو ترجیح دی ہے اور اعزاز ہائیکورڻس میں اپیلیں کی ہیں۔ لہذا ، 

نیشنل  2+  10امیدواروں کی امیدواریاں جنہوں نے کوالیفائنگ امتحانات پاس کیے ہیں یعنی 
انسڻی ڻیوٹ آف اوپن اسکولنگ یا اسڻیٹ اوپن اسکولوں سے یا تسلیم شدہ اسڻیٹ بورڈز کے نجی 

بائیو ڻکنالوجی کے ساتھ اضافی مضمون کی اجازت / امیدواروں کی حیثیت سے۔ یا حیاتیات 
اپیلوں کے / میڈیکل کونسل آف انڈیا کے ذریعہ دائر خصوصی رخصت درخواستوں  ہوگی لیکن

 نتائج سے مشروط ہوگا۔
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aa)  این ڻی اے آل انڈیا رینک فراہم کرے گا اور اس کا نتیجہ ڈی جی ایچ ایس ، وزارت صحت اور
خاندانی بہبود ، حکومت ہند اور وزارت آیوش ، حکومت کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ہندوستان کو 

  ایڈمنڻنگ اتھارڻیز کو بھی یہی فراہم کرنا ہے۔
b)  لئے درخواستیں طلب کرے گی۔اتھارڻی ایڈمنسڻریشن کونسلنگ کے  
مشاورت کے لئے / مشاورت کے حکام ریاست کے قابل اطالق قواعد کے مطابق داخلہ / داخلہ ) ج

درخواست دینے کے وقت امیدواروں کے ذریعہ اعالن کردہ متعلقہ زمرے میں آل انڈیا رینک پر مبنی 
 امیدواروں کی میرٹ کی فہرست تیار کریں گے۔

 
 

 ے لئے ہدایاتمشاورت ک- 14باب 
، بی ایچ یو اور اے ایم یو اور ) ڈی یو(اے ایف ایم سی ، ای ایس آئی ، دہلی یونیورسڻی ) 14.1

سمجھے ہوئے یونیورسڻیوں سمیت مرکزی ہندوستانی کوڻہ اور مرکزی اداروں کی تمام نشستوں پر 
 فیصد سے کم عمر نشستوں کے لئے مشاورت۔ 15

یٹ کورسز کے لئے ڈائریکڻوریٹ جنرل ہیلتھ سروسز کی میڈیکل آن الئن مشاورت میڈیکل انڈرگریجو
کونسلنگ کمیڻی کے ذریعہ کی جائے گی۔ آن الئن مشاورت کے لئے معلومات میڈیکل انڈرگریجویٹ 

پر ) اکی.این.ن.ایم سی سی(کی ویب سائٹ ) ایم سی سی(کورسز کے لئے میڈیکل کونسلنگ کمیڻی 
ورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مشاورت سے متعلق معلومات کو غور دستیاب ہوں گی۔ اہل امیدواروں کو مش

ان کے ذریعہ کی جانے والی کارروائی کے  themسے پڑھیں اور مشاورت میں حاضر ہونے کے ل 
، ) ڈی یو(آل انڈیا کوڻہ ، اے ایف ایم سی ، ای ایس آئی ، دہلی یونیورسڻی  All 15عمل کو سمجھیں۔ 

بی ایچ یو اور اے ایم یو ، ایمس ، جے آئی پی ایم آر ، پی جی آئی اور ڈیڈڈ یونیورسڻیز کونسلنگ 
 :سمیت مرکزی اداروں سے متعلق کسی بھی سوال کا حوالہ دیا جاسکتا ہے

 :کے لئے بی ڈی ایس کورسز/ ایم بی بی ایس 
 )ME(اسسڻنٹ ڈائریکڻر جنرل 

 صحت کی خدمات کے نظامت جنرل ،
 108 110تعمیر بھون ، نئی دہلی۔ 

 mcc@nic.in-aiqpmt: ای میل
 

 :بی ایچ ایم ایس کورسز کے لئے/ بی ایم ایس / بی ایس ایم ایس / بی اے ایم ایس 
 ،) ویایس آر کے (ڈائریکڻر 

 وزارت آیوش ،
 آیوش بھون ، بی بالک ، جی پی او کمپلیکس ،

INA  110023، نئی دہلی۔ 
 ayush@gov.in-counseling: ای میل

 
کے لئے ، براہ کرم ویب ‘مشاورت سے متعلق تمام سواالت ، مشاورت کی اسکیم ، عمومی سوالنامہ 

اور دیگر مشورتی حکام سے رجوع کریں۔ امیدواروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ  mcc.nic.inسائٹ 
وہ مذکورہ ویب سائٹ سے سرکلر ، نوڻسز ، خبروں کے واقعات وغیرہ کے سلسلے میں خود کو اپ 

 ڈیٹ کریں۔
 فیصد نشستوں کے لئے بھی مشاورت اور داخلہ 15آل انڈیا نشستوں کے عالوہ ) 14.2
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NEET (UG) - NEET (UG) - 2020  کی میرٹ لسٹ کا استعمال کرتے ہوئے ریاستی میڈیکل کالج
اداروں میں داخلے کے لئے درخواست دینے کے خواہشمند امیدوار ریاستی حکومت / یونیورسڻیوں / 

/ ہومیوپیتھی کالجوں کے ہدایات پر عمل کریں گے۔ / یونانی / سدھا / آیور وید / ڈینڻل / یا میڈیکل / اور 
نجی میڈیکل کالجوں کے لئے مشاورت . یونیورسڻی مشاورت کے لئے متعلق ہے/ سڻی ڻیوشن ان
ڈینڻل کالجوں کی صورت / متعلقہ ریاستی حکومتوں کے ساتھ ہوگی۔ میڈیکل ) سوائے سمجھے ہوئے(

٪ آل انڈیا کوڻہ نشستیں آیوش داخلہ 15ہومیوپیتھی کالجوں کی / یونانی / سدھا / میں۔ نجی آیور وید 
 اور وزارت آیوش کے ذریعہ بھری ہیں۔) اے اے سی سی سی(سنڻرل کونسلنگ کمیڻی 

امیدواروں کے اعداد و شمار میں مواقع بند ہونے کے بعد این ڻی اے کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ کسی 
بھی صورت میں ، امیدوار کے ذریعہ آن الئن درخواست فارم میں جمع کرائے گئے ڈیڻا میں تبدیلی کا 

 ن نتائج کے اعالن کے بعد ، این ڻی اے کے ذریعہ کیا جائے گا۔اعال
مشاورت کے لئے درخواست دینے کے وقت این ڻی اے امیدواروں کے ذریعہ اعالن کردہ / داخلہ 

متعلقہ زمرے میں امیدواروں کی میرٹ فہرست تیار کرے گا۔ امیدواروں کے اعداد و شمار میں مواقع 
وئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ کسی بھی صورت میں ، امیدوار کے ذریعہ آن بند ہونے کے بعد این ڻی اے ک

الئن درخواست فارم میں جمع کرائے گئے ڈیڻا میں تبدیلی کا اعالن نتائج کے اعالن کے بعد ، این ڻی 
 اے کے ذریعہ کیا جائے گا۔

ئی ہیں۔ درخواست فارم میں ، امیدواروں کی قسمیں مرکزی زمرہ کی فہرست کے مطابق حاصل کی گ
15 All  آل انڈیا کوڻہ نشستوں کے عالوہ نشستوں پر مشاورت اور داخلے کے لcandidates  ،

 امیدواران اپنی اہلیت کے مطابق مشاورت کے لئے رجسڻریشن کریں گے۔
 ڈومیسائل معیار متعلقہ ریاست کے مطابق ہوگا اور اس میں این ڻی اے کا کوئی کردار نہیں ہے۔

 میں رکھی گئی ہے۔ IVام کی فہرست ضمیمہ ریاستی حکومت کے حک
 
 
 

 امتحان کے بعد کی سرگرمیاں اور نتائج کا اعالن. - 15باب 
 شیڻس اور جوابات کی نمائش OMRویب سائٹ پر ) 15.1

a ( این ڻی اے ویب سائٹntaneet.nic.in  پر تمام امیدواروں کی مشین کے ذریعہOMR  کے جواب
 شیڻس اور ریکارڈ شدہ رسپانس کی تصاویر دکھائے گا۔ کی نمائش کی عین تاریخ

OMR  ، جواب شیڻس اور جوابات کی تصاویرNEET ویب سائٹ پر جانچ کے بعد بتائی جائیں گی۔ 
b ( امیدواروں کو ایک جواب دیا جائے گا کہ وہ او ایم آر گریڈنگ کے خالف نمائندگی پیش کریں جب

 جوابی چیلینج کی گئی پروسیسنگ فیس کی ادائیگی پر۔ - / 1000
او ایم آر گریڈنگ کے خالف امیدواروں کی جانب سے پیش کی جانے والی نمائندگیوں کی تصدیق ) ج

این ڻی اے کے ذریعہ اصل ریکارڈ سے کی جائے گی اور اگر چیلنجز درست پائے جاتے ہیں تو اسے 
، انفرادی امیدوار کو اس سلسلے میں کوئی اطالع نہیں بھیجی جائے ڈیڻا میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ تاہم 

 گی۔
جواب شیٹ کی تصویر دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ /  OMRتمام امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ 

مالحظہ کریں اور امیدواروں کے ذریعہ جوابات ریکارڈ  ntaneet.nic.inکرنے کے لئے ویب سائٹ 
 کیے جائیں۔

 نج کے لئے جواب کلید کا ڈسپلےچیل) 15.2
این ڻی اے ان سواالت کی عارضی جواب کلید ظاہر کرے گی ، جس سے امیدواروں کو چیلنج کرنے ) ا

پر جواب کلید میں کوئی شبہ ہے۔ جواب کلید کی  ntaneet.nic.inکا موقع ملے گا ، اگر ویب سائٹ 
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کے بعد این ڻی اے کی ویب سائٹ پر  نمائش کی صحیح تاریخ کے لئے ، امیدوار باقاعدگی سے جانچ
 تازہ کاریوں کی جانچ پڑتال کرسکتے ہیں۔

b ( روپئے کی پروسیسنگ فیس کی ادائیگی پر عارضی جواب کی کے  -/  1000چیلنج کردہ جواب میں
 خالف امیدواروں کو آن الئن چیلنج کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔

c (یلنجوں کی تصدیق این ڻی اے اپنے مضامین کے ماہرین کی امیدواروں کے ذریعہ کی جانے والی چ
مدد سے کرے گی۔ اگر درست پایا گیا تو ، جواب کلید کو اسی کے مطابق تبدیل کیا جائے گا۔ نظر ثانی 

 شدہ حتمی جواب کلید کی بنیاد پر ، نتیجہ تیار کرکے اعالن کیا جائے گا۔
 عدم قبولیت سے آگاہ نہیں کیا جائے گا۔/ یت کسی بھی فرد امیدوار کو اس کے چیلنج کی قبول) د
e (چیلنج کے بعد حتمی شکل دی گئی کلید حتمی ہوگی۔ 

 نتائج کا اعالن) 15.3
aa)  قومی جانچ ایجنسی معیاری طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے جوابی چادروں کا جائزہ لے گی

اس کے بعد امیدوار اپنے نتائج کی  پر آویزاں ہوگا اور ntaneet.nic.in اور اس کا نتیجہ ویب سائٹ
  شیڻس کو ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔

b)  این ڻی اے میرٹ لسٹ ڈی جی ایچ ایس اور وزارت آیوش داخلہ سنڻرل کونسلنگ کمیڻی کی ہدایت
  کے مطابق تیار کرے گا۔

c) زمرہ وار نتیجہ تیار نہیں ہوگا۔  
اقاعدگی سے این ڻی اے ، ایم ایچ ایچ اینڈ میں آنے والے تمام امیدواروں کو ب NEET (UG) - 2020) د

، ایم او اے ، آیوش ایڈمنسڻریشن سینڻرل کونسلنگ ) mcc.nic.in(ایف ڈبلیو ، میڈیکل کونسلنگ کمیڻی 
کی ویب سائٹ پر اپ ڈیڻس کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے۔ مشاورت کے ) aaccc.gov.in(کمیڻی 

 ادارے۔/ اں یونیورسڻی/ آخری دور کے اختتام تک ریاستیں 
 دوبارہ جانچ/ جوابی ورقوں کی دوبارہ جانچ ) 15.4
  مشینgrad  تدریجی جواب شیڻوں کا انتہائی نگہداشت کے ساتھ اندازہ کیا جاتا ہے اور بار بار

 جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔
  دوبارہ جائزہ لینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ یہ مندرجہ ذیل / جوابی ورقوں کی دوبارہ جانچ

 وجوہات کی بناء پر ہے۔
I. امیدواروں کو اپنی . میںOMR  شیڻس کےOMR  گریڈیشن پر نمائندگی کرنے کا موقع دیا جاتا

 ہے اور کسی بھی شک کی صورت میں جوابی چابی کو چیلنج کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔
II. یعے کیا مشین تدریجی ہیں جن کا اندازہ ہر ایک کے لئے غیر جانبدارانہ سافٹ ویئر کے ذر

 جارہا ہے۔
  نہیں کی جائے گی۔اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی خط و کتابت کی تفریح 
15.5 (NEET (UG ( دیگر تنظیموں کے ذریعہ 2020 -کے نتائج کا استعمال 

NEET (UG) - 2020  ریاستی حکومتوں کی دیگر / کے نتائج کو داخلہ کے مقصد کے لئے مرکزی
اداروں کے ذریعہ ان کے قواعد کے مطابق اور حکومت ہند اور خاندانی بہبود کی وزارت ، کے 

 مشورے سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
 ضابطے کو ختم کرنا) 15.6

 90ارڈ نتائج کے اعالن کی تاریخ سے کا ریک NEET (UG) -2020قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ڻیسٹ 
 دن تک محفوظ رہے گا۔

 سہولت مراکز/ کامن سروسز مراکز . - 16باب 
ان عالقوں میں ، جہاں امیدواروں کو مختلف رکاوڻوں کی وجہ سے آن الئن درخواست جمع کروانے 

ی ڻی ، حکومت میں مشکل پیش آتی ہے ، ڈیجیڻل انڈیا اقدامات کے تحت کامن سروسز سنڻر ، وزارت آئ



49 
 

اسکیم ہندوستان ) سی ایس سی(ہند کی خدمات کو بروئے کار الیا جاسکتا ہے۔ کامن سرویسس سنڻر 
کا ایک حصہ ہے اور یہ ایک دیہاتی سطح کے ) نی ای جی پی(حکومت کے قومی ای گورننس پالن 

 کے ذریعہ ہر دیہاتی پنچایت کی سطح پر چلتی ہے۔) وی ایل ای(کاروباری 
الکھ سے زیادہ کامن سروسز مراکز موجود ہیں جو درخواست فارم کو آن الئن جمع  2.4یں ملک بھر م

 کروانے میں امیدواروں کو تھوڑی سی فیس پر مطلوبہ مدد فراہم کریں گے۔
 -ای والٹ کے ذریعے فیس کی ادائیگی۔ کامن سرویس سینڻر کی فہرست ویب سائٹ 

http://www.csc.gov.in پر دستیاب ہے۔ 
 

 )کیو آر ایس(سوال کے ازالے کا نظام . - 17باب 
قائم کیا ہے ، این ڻی اے ) کیو آر ایس(نے کوئری ریڈریسال سسڻم ) این ڻی اے(نیشنل ڻیسڻنگ ایجنسی 

کے ذریعہ تیار کیا گیا ایک آن الئن ویب انابیلڈ نظام۔ کیو آر ایس ویب ڻکنالوجی پر مبنی پلیٹ فارم ہے 
/ امتحان کے رجسڻرڈ امیدواروں کے ذریعہ سواالت  NEET (UG) -2020جس کا بنیادی مقصد 

شکایات کے فوری اور / سہولیات کے ساتھ سہولیات ) 24x7(شکایات جمع کرانے کے قابل بنانا ہے 
شکایات کی حیثیت کا سراغ لگانے کے لئے ایک انوکھا رجسڻریشن نمبر / ۔ سواالت .موافق حل کے ل

-neetugیعنی ) NEET (UGاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تیار کیا جائے گا۔ رجسڻرڈ امیدو
nta@nic.in  کے آفیشل ای میل آئی ڈی پر اپنے سواالت بھیجنے سے پہلے تیز اور سازگار جواب کے

 لئے آن الئن سہولت کا استعمال کریں۔
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 Iضمیمہ 
 کور سلیبس

 )سیکنڈری اسڻیجہائر (طبیعیات ، کیمسڻری ، حیاتیات 
-https://www.NMCindia.org/documents/neet/FinalCoreSyllabus_NEET

UG.pdf 
 

بی ڈی ایس کورسز میں داخلے کے لئے قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ / ملک بھر میں ایم بی بی ایس 
 کے لئے۔) NEET(ڻیسٹ 

بی ڈی ایس کورسوں میں داخلہ کے لئے قومی / قومی ریاستی ) این ایم سی(میڈیکل کونسل آف انڈیا 
کے ) NEET (UGڻیسٹ کے لئے مندرجہ ذیل نصاب کی سفارش کرتا ہے جس میں ) داخلہ(اہلیت 

اور کوبی ایس ای مختلف ریاستی نصاب کے جائزے کے بعد نیز سی بی ایس ای ، این سی ای آر ڻی 
نے تیار کیا ہے۔ یہ میڈیکل ایجوکیشن میں مختلف شعبوں کی مطابقت کو مدنظر رکھتے ہوئے ملک بھر 

 میں یکسانیت قائم کرنا ہے۔

کی فزکس کا نصاب 11کالس  ویں کا فزکس کا نصاب 12کالس    

سینئر  عنوانات سینئر نمبر
 عنوانات نمبر

 الیکڻرو اسڻاڻکس 1 جسمانی دنیا اور پیمائش 1
 موجودہ بجلی 2 حرکیات 2

 3 حرکت کے قانون 3
مقناطیسی  موجودہ اور

مقناطیسی اثرات کے  
 

 برقی مقناطیسی انڈکشن اور 4 کام ، توانائی اور بجلی 4
 ردوبدل

5 
نظام کی   سخت جسمانی ذرات اور

 تحریک
 

 برقی مقناطیسی لہریں 5

 آپڻکس 6 کشش ثقل 6

خصوصیاتبلک معاملہ کی  7  7 
دوہری   تابکاری کی معاملہ اور

 فطرت
 

 ایڻم اور نیوکلی 8 تھرموڈینامکس 8

9 
تھیوری  کامل گیس اور کائنےڻک
سلوک  کا  

 
 الیکڻرانک آالت 9

     نقش اور لہریں 10
 
 
 گیارہویں جماعت کا کیمسڻری نصاب
  

 ویں کالس کا کیمسڻری نصاب 12

  عنوانات سینئر نمبر عنوانات سینئر نمبر

کیمسڻری کے کچھ بنیادی  1
  ڻھوس ریاست 1 تصورات

  حل 2 ایڻم کی ساخت 2
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3 
عناصر کی درجہ  خواص میں

 بندی اور
فوقتا. وقتا . 

 الیکڻرو کیمسڻری 3
 

 کیمیکل بانڈنگ اور سالماتی 4
  کیمیکل کینیڻکس 4 ڈھانچہ

گیسیں اور : معامالت کی ریاستیں 5
  سطح کی کیمسڻری 5 مائعات

 6 تھرموڈینامکس 6

عناصر کی تنہائی 
عمومی اصول اور  کے

 عمل
 

 

  بالک عناصر -p 7 توازن 7
بالک عنصر ایف اور  ڈی 8 ریڈوکس رد عمل 8   
  رابطہ مرکبات 9 ہائیڈروجن 9

الکالی اور(ایس بالک عنصر  10  
  ہیلوکانیز اور ہالوارینس 10 (الکالئن زمین کی دھاتیں

عناصرکچھ پی بالک  11 الکوہولز ، فینولز اور  11 
 ایتھرس

 

 نامیاتی کیمسڻری۔ کچھ بنیادی 12
 الڈیہائڈز ، کیڻونز اور 12 اصول اور تراکیب

 کاربو آکسیل ایسڈ
 

 نامیاتی مرکبات جس میں 13 ہائیڈرو کاربن 13
 نائڻروجن ہوتا ہے

 

  بایومیولکولس 14 ماحولیاتی کیمسڻری 14

زندگی میں روز مرہ کی  16 پولیمر 15
 کیمسڻری

 

  

  

 ویں کالس کا حیاتیات کا نصاب 12 ویں کالس کا بیولوجی نصاب 11

 عنوانات سینئر نمبر عنوانات سینئر نمبر
 پنروتپادن 1 رہتی دنیا میں تنوع 1

2 
اور  جانوروں

تنظیم  ساختی میں  پودوں  
 

 جینیاتیات اور ارتقاء 2

انسانی حیاتیات اور  3 سیل کی ساخت اور کام 3
 بہبود

 4 پالنٹ فزیالوجی 4
بائیو ڻکنالوجی اور 
 اس کی
 ایپلی کیشنز

ماحولیات اور  5 انسانی جسمانیات 5
 ماحولیات
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 مشموالت کالس الیون سیلیبس: طبیعیات 

 جسمانی دنیا اور پیمائش: Iیونٹ 

 -: تفصیالت

 طبیعیات ، ڻکنالوجی اور دائرہ کار اور جوش و خروش؛ جسمانی قوانین کی نوعیت؛ : طبیعیات
 معاشرہ۔

 پیمائش کی اکائیوں؛ یونڻوں کے نظام؛ ایس آئی یونڻس ، بنیادی اور ماخوذ : پیمائش کی ضرورت
یونٹ۔ لمبائی ، بڑے پیمانے پر اور وقت کی پیمائش۔ پیمائش کے آالت کی درستگی اور صحت سے 

 متعلق۔ پیمائش میں غلطیاں؛ اہم شخصیات
 تجزیہ اور اس کے استعمال کے طول و عرض۔ جسمانی مقدار ، جہتی 

 کائناتیمکس: یونٹ دوم

 -: تفصیالت

  حوالہ کا فریم ، ایک سیدھی الئن میں حرکت؛ پوزیشن ڻائم گراف ، رفتار اور رفتار۔ یکساں اور غیر
یکساں حرکت ، اوسط رفتار اور فوری رفتار۔ یکساں تیز رفتار ، متحرک رفتار ، رفتار اور وقت 

 ۔)گرافیکل ڻریڻمنٹ(کے گراف
  تحریک کو بیان کرنے کے لئے تفریق اور انضمام کے ابتدائی تصورات۔ اسکیلر اور ویکڻر کی

مقام اور نقل مکانی کرنے والے ویکڻر ، عمومی ویکڻر ، عمومی ویکڻر اور اشارے ، : مقدار
ور گھڻاؤ۔ ویکڻرز کی مساوات ، ایک حقیقی تعداد کے ذریعہ ویکڻر کا ضرب۔ ویکڻر کے عالوہ ا

 رشتہ دار کی رفتار
 یونٹ کے ویکڻر ہوائی جہاز کے مستطیل اجزاء میں کسی ویکڻر کا حل 
 ہوائی جہاز میں حرکت یکساں رفتار اور یکساں سرعت . ویکڻر کے اسکیلر اور ویکڻر مصنوعات

 پیش گو تحریک۔ یکساں سرکلر تحریک۔ -کے پیش گوئی 

 تحریک کے قوانین: IIIیونٹ 

 -: تفصیالت

  جڑتا ، نیوڻن کا تحریک کا پہال قانون؛ تحریک اور نیوڻن کا تحریک کا . طاقت کا بدیہی تصور
دوسرا قانون؛ تسلسل؛ نیوڻن کا حرکت کا تیسرا قانون۔ خط کی رفتار اور اس کے استعمال کو 

 محفوظ کرنے کا قانون۔
 گ رگڑ ، چکناسمورتی قوتوں کا توازن۔ جامد اور کائنےڻک رگڑ ، رگڑ کے قوانین ، رولن 
  سطح سرکلر روڈ پر (یکساں سرکلر تحریک کی حرکیات۔ سنڻرائپڻل فورس ، سرکلر موشن کی مثال

 )گاڑی ، بینکڈ روڈ پر گاڑی

 کام ، توانائی اور بجلی: IVیونٹ 

 -: تفصیالت

  ، مستقل قوت اور متغیر قوت کے ذریعہ کیا کام؛ حرکیاتی توانائی ، کام کی توانائی کا نظریہ
 طاقت۔

   متحرک (ممکنہ توانائی ، بہار کی قوی توانائی ، قدامت پسند قوتوں کا تصور؛ مکینیکل توانائی
کا تحفظ۔ غیر قدامت پسند قوتیں؛ عمودی دائرے میں حرکت ، ایک اور دو ) اور ممکنہ توانائیاں

 جہتوں میں لچکدار اور غیر مستحکم تصادم۔

UNIT V :ذرات اور سخت جسمانی نظام کی تحریک 
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 -: تفصیالت

  دو ذراتی نظام کے بڑے پیمانے پر مرکز ، رفتار کے تحفظ اور بڑے پیمانے پر تحریک کا
 .مرکز۔ ایک سخت جسم کے بڑے پیمانے پر مرکز؛ یکساں چھڑی کے بڑے پیمانے پر مرکز

 ایک قوت ، لمحے ، کونیی رفتار ، کونیی کی رفتار کا محافظ کچھ مثالوں کے ساتھ۔ 
 توازن ، سخت جسم کی گردش اور گھورنی تحریک کی مساوات ،  سخت جسموں کا سخت

ایم آئی کی . کے رداس gyrationلکیری اور گھماؤ حرکتوں کا موازنہ؛ جڑتا کے لمحے ، 
متوازی اور کھڑے محور کے نظریات اور ) کوئی مشتق نہیں(اقدار سادہ ہندسی اشیا کے لئے 

 ان کی درخواستوں کا بیان۔

 کشش ثقل: VIیونٹ 

 -: فصیالتت

  کیپلر کے سیاروں کی حرکت کے قوانین۔ کشش ثقل کا عالمی قانون۔ کشش ثقل اور اونچائی اور
 گہرائی کے ساتھ اس کی مختلف حالت کی وجہ سے سرعت۔

  کشش ثقل کی ممکنہ توانائیenergy  کشش ثقل کی صالحیت سیڻالئٹ کی رفتار ، مدار کی
 رفتار سے فرار کریں۔ جغرافیائی مصنوعی سیارہ

 بلک معاملہ کی خصوصیات: VIIیونٹ 

 -: تفصیالت

  لچکدار سلوک ، تناؤ کا تناؤ۔ ہوک کا قانون ، ینگز کا ماڈیولس ، بلک ماڈیولس ، کینچی ، سختی
 .انائیکا ماڈیولس ، زہر کا تناسب؛ لچکدار تو

  واسکائوڻی ، اسڻوکس کا قانون ، ڻرمینل کی رفتار ، رینالڈ کا نمبر ، اسڻریم الئن اور ہنگامہ خیز
 بہاؤ۔ تنقیدی رفتار ، برنولی کا نظریہ اور اس کا استعمال۔

  سطح کی توانائی اور سطح کا تناؤ ، رابطے کا زاویہ ، دباؤ سے زیادہ ، سطح کے تناؤ کے
 بلوں اور کیشکا کی عروج پر الگو کرنا۔خیاالت کو قطروں ، بل

  حرارت ، درجہ حرارت ، تھرمل توسیع؛ ڻھوس ، مائعات اور گیسوں کی تھرمل توسیع۔ غیر
سی پی ، سی وی کیلوریڻری۔ ریاست کی تبدیلی : مخصوص گرمی کی گنجائش. معمولی توسیع

 .اویکت گرمی -
  اور تابکاری۔ بلیک باڈی ریڈی ایشن ،  ترسیل اور تھرمل چالکتا ، کنویکشن -حرارت کی منتقلی

 وین کے بے گھر ہونے والے قانون ، اور گرین ہاؤس اثر کے کوالیڻیڻو آئیڈیاز۔
 نیوڻن کا قانون کولنگ اور اسڻیفن کا قانون۔  

 تھرموڈینامکس: یونٹ ہشتم

 -: تفصیالت

  حرارت ، کام اور ۔ )تھرموڈینامکس کا زیروٹ الء(حرارت کی توازن اور درجہ حرارت کی تعریف
 اندرونی توانائی۔ تھرموڈینامکس کا پہال قانون۔ اسوتھرمل اور اڈیبیڻک عمل

 الٹ اور ناقابل واپسی عمل۔ حرارت کے انجن اور ریفریجریڻرز۔: تھرموڈینامکس کا دوسرا قانون 

 کامل گیس اور کائنےڻک تھیوری کا برتاؤ: IXیونٹ 

 -: تفصیالت

  کسی گیس کو دبانے پر کام۔کامل گیس کی حالت کی مساوات ، 
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 مفروضے ، دباؤ کا تصور۔ حرکی توانائی اور درجہ حرارت۔ آزادی کی : گیسوں کا متحرک نظریہ
اور گیسوں کی مخصوص حرارت کی ) صرف بیان(ڈگری ، توانائی کے لوازمات کا قانون 

 صالحیتوں کے لئے درخواست؛ مطلب آزادانہ راستے کا تصور۔

 اور لہریںتصنیفات : یونٹ ایکس

 -: تفصیالت

  وقتا فوقتا حرکت ، تعدد ، وقت کی ایک تقریب کے طور پر نقل مکانی۔ وقتا فوقتا۔ آسان ہارمونک
اور اس کی مساوات؛ مرحلہ موسم بہار کو بحال کرنے والی قوت اور مستقل قوت ) SHM(موشن 

ے وقت کی مدت کے توانائی اور ممکنہ توانائوں میں توانائی؛ اس ک - SHMکے عدم استحکام؛ 
 ، گونج۔) صرف گتاتمک نظریات(لئے اظہار کی سادہ پینڈولم اخذ؛ مفت ، جبری اور گیال ہوا دوالہ 

  لہر حرکت۔ طوالنی اور عبور لہریں ، لہر حرکت کی رفتار۔ ترقی پسند لہر کے لئے نقل مکانی کا
اء کے پائپوں میں رشتہ۔ لہروں کی سپر پوزیشن کا اصول ، لہروں کی عکاسی ، تار اور اعض

 کھڑی لہریں ، بنیادی وضع اور ہم آہنگی۔ بیڻس۔ ڈاپلر اثر۔

 کے مشموالت XIIکالس : طبعیات

 الیکڻرو اسڻاڻکس: Iیونٹ 

 -: تفصیالت

بجلی کے معاوضے اور ان کا تحفظ۔ کولمبس کا قانون کی طاقت دو نکاتی چارجز کے درمیان ، ایک سے • 
 سپرپوزیشن اصول اور مستقل چارج کی تقسیم۔ forcesزیادہ الزامات کے درمیان فورس 

  الیکڻرک فیلڈ ، ایک پوائنٹ چارج کی وجہ سے برقی فیلڈ ، برقی فیلڈ الئنیں؛ بجلی ڈوپول ، ایک
 ڈوپول کی وجہ سے برقی میدان؛ یکساں برقی میدان میں ڈوپول پر ڻورک۔

یارہ شیٹ اور یکساں طور پر چارج شدہ التعداد لمبے سیدھے تار ، یکساں طور پر چارج شدہ المحدود ط• 
کی وجہ سے فیلڈ تالش کرنے کے لئے برقی روانی ، گاؤس کے ) اندر اور باہر کا فیلڈ(پتلی کرویال شیل 

 نظریے کا بیان اور اس کی درخواستیں۔

برقی صالحیت ، ممکنہ فرق ، ایک پوائنٹ چارج کی وجہ سے برقی صالحیت ، ایک ڈوپول اور چارجز • 
مساوات کی سطحیں ، دو نکاتی چارجز کے نظام کی برقی امکانی توانائی اور الیکڻرو اسڻاڻیک فیلڈ : نظامکا 

 میں برقی ڈپلومے۔

کنڈکڻر کے اندر موصل اور انسولڻر ، مفت معاوضے اور پابند چارجز۔ ڈیلیڻریککس اور الیکڻرک • 
ی طور پر ، پلیڻوں کے درمیان اور اس کے پولرائزیشن ، کیپسیڻرز اور کپیسیڻینس ، سیریز میں اور متواز

 بغیر ڈائیریکڻرک میڈیم کے بغیر ایک متوازی پلیٹ کیپاکیسیڻر کا گنجائش ، وین ڈی گرافگ جنریڻر۔

 موجودہ بجلی: IIیونٹ 

 -: تفصیالت

الیکڻرک موجودہ ، دھاتی موصل ، بجلی کے بہاؤ اور نقل و حرکت میں بجلی کے معاوضوں کا بہاؤ ، اور • 
الئنر اور غیر (خصوصیات  V-Iبجلی کے بہاؤ سے ان کا رشتہ۔ اوہم کا قانون ، بجلی کے خالف مزاحمت ، 

 ، بجلی کی توانائی اور طاقت ، برقی مزاحمت اور چالکتا۔) لکیری

 حم ، کاربن مزاحموں کے لئے رنگین کوڈ۔ سیریز اور مزاحم کی متوازی امتزاج۔ درجہ کاربن مزا
 .حرارت مزاحمت کا انحصار
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  کسی سیل کی اندرونی مزاحمت ، ایک سیل کا امکانی فرق اور ایم ایف ، سیریز میں اور متوازی
 سیل کا مجموعہ۔

 ر پل۔کرچوف کے قوانین اور آسان درخواستیں۔ وہٹ اسڻون پل ، میڻ• 

 اور دو خلیوں کے امیف کا موازنہ کرنے کے لئے پوڻینومیومیڻر • ممکنہ فرق کی پیمائش کے ل ،
 اصول اور درخواستیں۔ کسی سیل کی داخلی مزاحمت کی پیمائش۔

 موجودہ اور مقناطیسیت کے مقناطیسی اثرات: IIIیونٹ 

 -: تفصیالت

  قانون اور اس کی موجودہ لے جانے والے  ساوارٹ -مقناطیسی فیلڈ کا تصور ، زیر تجربہ۔ بائیوٹ
 سرکلر لوپ پر اطالق۔

mp  امپیئر کا قانون اور اس کے اطالق المحدود لمبے سیدھے تار ، سیدھے اور ڻورائیڈیل سولینائڈز۔ یکساں
 مقناطیسی اور بجلی کے شعبوں میں متحرک چارج پر مجبور کریں۔ سائکلوڻران۔ 

  لے جانے والے موصل پر زور دیں۔ امپیئر کی تعریف کے دو یکساں مقناطیسی میدان میں موجودہ
متوازی موجودہ لے جانے والے کنڈکڻر کے مابین مجبور کریں۔ مقناطیسی میدان میں موجودہ لوپ 

اس کی موجودہ حساسیت اور ایمی میڻر اور وولٹ  -کے ذریعہ ڻورک کا تجربہ۔ کنڈلی گالوانومیڻر 
 میڻر میں تبدیلی۔

ل اور اس کے مقناطیسی ڈوپول لمحہ کی حیثیت سے موجودہ لوپ۔ گھومنے والے الیکڻران مقناطیسی ڈوپو• 
بار (کا مقناطیسی ڈوپول لمحہ۔ مقناطیسی میدان کی شدت اس کے محور کے ساتھ ساتھ مقناطیسی ڈوپول 

اور اس کے محور کے لئے کھڑا ہونے کی وجہ سے ہے۔ یکساں مقناطیسی میدان میں مقناطیسی ) مقناطیس
پر ڻورک؛ برابر مقناطیسی ، مقناطیسی فیلڈ الئنوں کے طور پر بار مقناطیس؛ زمین کا ) بار مقناطیس(ڈوپول 

 مقناطیسی میدان اور مقناطیسی عنصر۔

 پیرا ، ڈیا اور فیرو مقناطیسی مادے ، مثال کے ساتھ۔• 

 برقی اور ان کی طاقت کو متاثر کرنے والے عوامل۔ مستقل میگنےٹ۔• 

 برقی مقناطیسی انڈکشن اور ردوبدل: IVیونٹ 

 -: تفصیالت

  ، برقی مقناطیسی شمولیت؛ فراڈے کا قانون ، حوصلہ افزائی شدہ ایم ایف اور موجودہ۔ لینز کا قانون
 ایڈی دھارے خود اور باہمی تعصبات۔

  وولڻیج کی قیمت قیمت؛ رد عمل اور مائبادا؛ / باری باری دھارے ، چوڻی اور باری باری موجودہ
LC oscillations )صرف گتاتمک عالج ( ،LCR  سیریز سرکٹ ، گونج؛AC  سرکڻس میں بجلی
 ، موجودہ واڻلس۔

 •AC جنریڻر اور ڻرانسفارمر۔ 

UNIT V :برقی مقناطیسی لہریں 

 -: تفصیالت

 موجودہ بے گھر ہونے کی ضرورت۔ 
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  قناطیسی لہروں برقی م) صرف قابلیت کے نظریات(برقی مقناطیسی لہریں اور ان کی خصوصیات
 کی عبور نوعیت۔

  ریڈیو لہریں ، مائکروویو ، انفراریڈ ، دکھائی دینے واال ، الڻرا وایلیٹ ، (برقی مقناطیسی سپیکڻرم
 ان کے استعمال کے بارے میں ابتدائی حقائق بھی شامل ہیں۔) ایکس رے ، گاما کرن

 آپڻکس: VIیونٹ 

 -: تفصیالت

 مولے کی عکاسی۔ روشنی ، پورے اندرونی عکاسی اور اس روشنی ، کروی آئینے ، آئینے کے فار
کی ایپلی کیشنز آپڻیکل ریشوں کا خلفشار ، کروی سطحوں ، عینک ، پتلی عینک کا فارموال ، عینک 
بنانے واال فارموال۔ میگنفیکیشن ، لینس کی طاقت ، ایک لینس اور آئینے کے رابطے میں پتلی لینس 

 نی کا اضطراب اور بازی۔کا مجموعہ۔ پریزم کے ذریعے روش
 sky  طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت آسمان کے ہلکے نیلے رنگ کی رنگت اور سورج کی

 سرخ رنگت کا بکھراؤ۔

انسانی آنکھ ، شبیہہ کی تشکیل اور رہائش ، لینسوں کا استعمال کرتے ہوئے آنکھوں کے : آپڻیکل آالت• 
 ح۔کی اصال) میوپیا اور ہائپرمیڻروپیا(نقائص 

 اور ان کی طاقت کو بڑھانا۔) عکاسی کرنے اور رد کرنے والے(خوردبینیں اور فلکیاتی دوربینیں • 

 وایوفرنٹ اور ہیوجنز کا اصول ، طیارے کی سطح پر طیارے کی سطح پر موجوں کی : لہر آپڻکس
 عکاسی اور اپورتن۔

 کے اصول کا استعمال کرتے ہوئے عکاسی اور موڑ کے قوانین کا ثبوت۔ 
   مداخلت ، جوان کی ڈبل ہول تجربہ اور حد کی چوڑائی ، مربوط ذرائع اور روشنی کی مستقل

 مداخلت کیلئے اظہار۔
 ایک ہی درار کی وجہ سے تفاوت ، مرکزی زیادہ سے زیادہ چوڑائی۔ 
  خوردبینوں اور فلکیاتی دوربینوں کی طاقت کو حل کرنا۔ پولرائزیشن ، ہوائی جہاز کو پولرائزڈ

 یوسڻر کا قانون ، طیارے کے پولرائزڈ الئٹ اور پولرائڈز کے استعمال۔الئٹ۔ بر

 معاملہ اور تابکاری کی دوہری فطرت: VIIیونٹ 

 -: تفصیالت

  فوڻو الیکڻرک اثر ، ہرڻز اور لینارڈ کے مشاہدات؛ آئن اسڻائن کا فوڻو الیکڻرک مساوات پاریکل
 روشنی کی نوعیت۔

 تجرباتی تفصیالت (بروگلی تعلق۔ ڈیوسن گرمر کے تجربے ذرات کی لہر فطرت ، ڈی  -اہم لہروں
 ۔)کو چھوڑنا چاہئے صرف کسی نتیجے کی وضاحت کی جانی چاہئے

 ایڻم اور نیوکلی: یونٹ ہشتم

 -: تفصیالت

  ، الفا ذرہ بکھرنے والے تجربات؛ رتھر فورڈ کا ایڻم کا ماڈل؛ بوہر ماڈل ، توانائی کی سطح
، جوہری عوام ، آاسوڻوپس ، آئسوبارس کی تشکیل اور سائز؛ ہائیڈروجن اسپیکڻرم۔ نیوکلئس 

isotones. 
 کرنیں اور ان کی خصوصیات کا خاتمہ قانون۔ / الفا ، بیڻا اور گاما کے ذرات  -ریڈیو ایکڻیویڻی

میسنریجی کا رشتہ ، بڑے پیمانے پر عیب؛ فی نیوکلیوئن توانائی کا پابند کرنا اور اس کی مختلف 
 جوہری تعداد اور جوہری فیوژن اور فیوژن۔تعداد کے ساتھ 
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 الیکڻرانک آالت: IXیونٹ 

 - :تفصیالت

  کنڈکڻر ، موصلیت اور سیمک کنڈکڻر میں توانائی کے ) صرف گتاتمک خیاالت(ڻھوس توانائی ،
خصوصیات کو آگے اور الڻا تعصب میں ، ڈایڈڈ کو ایک ریکڻیفائر  I-V - بینڈ۔ سیمیکمڈکڻر ڈایڈڈ

خصوصیات؛ زینر ڈایڈٹ  I-V ایل ای ڈی ، فوڻوڈیڈ ، سولر سیل ، اور زینر ڈایڈڈ کیکے طور پر۔ 
بطور وولڻیج ریگولیڻر۔ جنکشن ڻرانجسڻر ، ڻرانجسڻر ایکشن ، ڻرانجسڻر کی خصوصیات؛ 

اور ، اور ، (اور آسکیلیڻر۔ منطق کے دروازے ) عام امیڻر ترتیب(ڻرانجسڻر بطور ایک یمپلیفائر 
 .سوئچ کے طور پر ڻرانجسڻر) ورنہیں ، نند اور ن

 کالس الیون سلیبس کے مشموالت: کیمسڻری

 کیمسڻری کے کچھ بنیادی تصورات :I یونٹ

 - :تفصیالت

 کیمسڻری کا اہم اور دائرہ کار۔: عمومی تعارف •

 عناصر ، جوہریوں اور انووں کا تصور۔: کیمیائی امتزاج کے قوانین ، ڈالڻن کا جوہری نظریہ 
 ماتی عوام۔ تل تصور اور داڑھ ماس؛ فی صد مرکب اور تجرباتی اور سالماتی جوہری اور سال

 فارموال؛ کیمیائی رد عمل ، اسڻوچومیومیڻری اور اسڻوچومیومیڻری پر مبنی حساب کتاب۔

 ایڻم کی ساخت :II یونٹ

 - :تفصیالت

  روشنی کی جوہری تعداد ، آاسوڻوپس اور آئسوبارز۔ گولوں اور سبسیلز کا تصور ، مادے اور
دوہری نوعیت ، ڈی بروگلی کا رشتہ ، ہائسنبرگ غیر یقینی صورتحال کا اصول ، مداری کا تصور 

، کوانڻم نمبر ، ایس ، پی اور ڈی مدار کی شکلیں ، مدار میں الیکڻرانوں کو بھرنے کے قواعد۔ 
ب ، نصف عوفوبو اصول ، پاؤلی خارج اصول اور ہنڈ کی حکمرانی ، ایڻموں کی الیکڻرانک ترتی

 بھری ہوئی اور مکمل طور پر بھری ہوئی مداروں کا استحکام۔

 عناصر کی درجہ بندی اور خصوصیات میں وقتا فوقتا :III یونٹ

 - :تفصیالت

  جدید متواتر قانون اور متواتر جدول کی لمبی شکل ، عنصراتومک ریڈی ، آئئنک ریڈی ، آئنائزیشن
الیکڻروون گیڻیڻی ، ویلیینس کی خصوصیات میں وقفے وقفے کے اینفالپی ، الیکڻران گین انفالپی ، 

 رجحانات۔

 کیمیکل بانڈنگ اور سالماتی ڈھانچہ :IV یونٹ

 - :تفصیالت

  ویلنس الیکڻران ، آئونک بانڈ ، کوونلٹ بانڈ ، بانڈ پیرامیڻرز ، لیوس ڈھانچہ ، ہم آہنگی بانڈ کا قطبی
جیومیڻری ، وی ایس پی آر تھیوری ، ہائبرڈائزیشن کا کردار ، والنس بانڈ تھیوری ، گونج ، انو کا 

تصور جس میں ایس ، پی اور ڈی مدار اور کچھ آسان چیزیں شامل ہیں مالیکیولز ، ہوموکلر 
 ۔ ہائیڈروجن بانڈ)صرف گتاتمک خیال(ڈائیڻومک مالیکیولوں کے سالماتی مداری نظریہ 

UNIT V: گیسیں اور مائعات: معامالت کی ریاستیں 
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 - :التتفصی

 ماد of ے کی تین ریاستیں ، باہمی تعامل ، اقسام کے تعلقات ، پگھلنے اور ابلتے پوائنڻس ، انو کے
تصور کو واضح کرنے کے گیس قوانین کا کردار ، بوئل کا قانون ، چارل کا قانون ، ہم جنس پرست 

س مساوات کی کا قانون ، ایگوگڈرو کا قانون ، گیسوں کا مثالی طرز عمل ، تجرباتی مشتق گی
، مثالی ) ابتدائی خیال(ایوگادرو نمبر ، گیس کا مثالی مساوات۔ حرکی توانائی اور سالماتی رفتار 

 طرز عمل سے انحراف ، گیسوں کا مائعات ، اہم درجہ حرارت۔
  صرف گتاتمک خیال ، کوئی ریاضیاتی (بخارات کا دباؤ ، واسعثاڻی اور سطح کا تناؤ  -مائع ریاست

 ۔)ماخوذ

 تھرموڈینامکس :VI ٹیون

 - :تفصیالت

  داخلی توانائی اور انفالپی ، گرمی کی گنجائش اور مخصوص حرارت کا پہال  -تھرموڈینامکس
بانڈ انحطاط : کی پیمائش ، مستقل حرارت کی سمت کا ہیس کا قانون ، اس کا انتباہ H اور Uقانون ، 

 .نائزیشن ، حل اور کمزوری، دہن ، تشکیل ، ایڻمائزیشن ، عظمت ، مرحلہ منتقلی ، آئ
  ریاستی فنکشن کے طور پر انڻراپی کا تعارف ، ترمودی سائنس کا دوسرا قانون ، اچھ اور بے

 ساختہ عمل کے لئے ِگبس کی توانائی میں تبدیلی ، توازن اور بے ساختگی کا معیار۔
 تھرموڈینامکس کا تیسرا قانون۔ مختصر تعارف۔ 

 توازن :VII یونٹ

 - :تفصیالت

  جسمانی اور کیمیائی عمل میں توازن ، توازن کی متحرک نوعیت ، کیمیائی توازن کا قانون ، توازن
تیزابیت اور  -لی چیڻیلیئر کے اصول؛ آئنک توازن -مستقل ، توازن کو متاثر کرنے والے عوامل

سڈ کا اڈوں کی آئنائزیشن ، مضبوط اور کمزور الیکڻروالئڻس ، آئنائزیشن کی ڈگری ، پولیبیسک ای
۔ ، بفر حل ، )ابتدائی خیال(آئنائزیشن ، ایسڈ طاقت ، پییچ کا تصور۔ ، نمکیات کا ہائیڈرولیسس 

 .(واضح مثال کے ساتھ(ہینڈرسن مساوات ، گھلنشیلتا مصنوعات ، عام آئن اثر 

 ریڈوکس کے رد عمل: یونٹ ہشتم

 - :تفصیالت

  آکسیکرن نمبر ، نقصان اور الیکڻران آکسیکرن اور آکسیکرن اور کمی کا تصور ، ریڈوکس رد عمل
 کے حصول اور آکسیکرن کی تعداد میں تبدیلی کے لحاظ سے ریڈوکس رد عمل کو متوازن کرنا۔

 ہائیڈروجن :IX یونٹ

 - :تفصیالت

 واقعہ ، آاسوڻوپس ، تیاری ، خصوصیات اور ہائیڈروجن کے استعمال؛ آئنڈک hydrides  ہم آہنگی ،
ی پانی کی جسمانی اور کیمیائی خصوصیات۔ ہائیڈروجن پیرو آکسائیڈ تیاری اور بیچواال؛ پانی ، بھار

 structure ، رد عمل ، استعمال اور ساخت

 (الکالی اور الکالئن زمین کی دھاتیں(بالک عنصر -ایس: یونٹ ایکس

 - :تفصیالت

I گروپ I  عناصر 2اور گروپ: 
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 عنصر کی غیر متناسب خصوصیات ،  عام تعارف ، الیکڻرانک ترتیب ، وقوع ، ہر گروہ کے پہلے
جیسے آئنائزیشن انفالپی ، ایڻم (اخترناتی رشتوں ، خصوصیات کی مختلف حالتوں میں رجحانات 

 ، آکسیجن ، پانی ، ہائیڈروجن کے ساتھ کیمیائی رد عمل کے رجحانات اور) اور آئنک ریڈی
halogens؛ استعمال کرتا ہے۔ 

 تتیاری اور کچھ اہم مرکبات کی خصوصیا: 

سوڈیم کاربونیٹ ، سوڈیم کلورائد ، سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ اور سوڈیم ہائڈروجین کاربونیٹ ، سوڈیم اور  •
 پوڻاشیم کی حیاتیاتی اہمیت۔

 چونے اور چونا پتھر کا صنعتی استعمال ، مگرافی کی حیاتیاتی اہمیت  

 کچھ پی بالک عناصر: یونٹ الیون

 -: تفصیالت

  تعارف۔پی بالک عناصر کا عمومی 

عمومی تعارف ، الیکڻرانک ترتیب ، وقوع ، جائیداد کا تغیر ، آکسیکرن ریاستیں ، : عناصر 13گروپ  13
کیمیائی رد عمل میں رجحان ، گروہ کے پہلے عنصر کی غیر منقولہ خصوصیات؛ بوران ، کچھ اہم 

 اور الکلیوں کے ساتھ رد عمل۔ استعمال ، تیزاب: بوراکس ، بورک ایسڈ ، بوران ہائیڈرائڈ۔ ایلومینیم: مرکبات

عمومی تعارف ، الیکڻرانک ترتیب ، وقوع ، خصوصیات میں تغیر ، آکسیکرن : عناصر 14جنرل  14
ریاستیں ، کیمیائی رد عمل میں رجحانات ، پہلے عنصر کے غیر معمولی رویے۔ کاربن ، االڻروپک فارم ، 

 آکسائڈ۔: مالکچھ اہم مرکبات کے استع: جسمانی اور کیمیائی خصوصیات

 سلیکن ڻیڻراکلورائڈ ، سلیکونز ، سلیکڻس اور زیلیائڻس ، : سلیکون کے اہم مرکبات اور کچھ استعمال
 ان کے استعمال۔

 کچھ بنیادی اصول اور تراکیب: نامیاتی کیمیا: XIIیونٹ 

 -: تفصیالت

  رکبات کے عمومی تعارف ، طہارت کے معیارات اور مقداری تجزیہ ، درجہ بندی اور نامیاتی م
IUPAC نام کی تدابیر۔ 

 آگمناتمک اثر ، الیکڻرو میڻرک اثر ، گونج اور ہائپر : ہم آہنگی بانڈ میں الیکڻرانک نقل مکانی
 کنجوگیشن۔

 مفت ریڈیلس ، کاربوکیشنز ، کاربینشن؛ : ایک ہم آہنگی بانڈ کا ہومیوڻک اور ہیڻرولڻک فیوژن
 عمل کی قسمیں۔ الیکڻرو فائل اور نیوکلیوفائلز ، نامیاتی رد

UNIT XIII :ہائیڈرو کاربن 

 -: تفصیالت

  جسمانی خصوصیات ، کیمیائی رد عمل جن میں ) صرف ایتھن(نام ، اجزاء ، ردوبدل  -الکنیز ،
 ہالوجینیشن ، دہن اور پائرولیسس کے آزاد بنیاد پرست طریقہ کار شامل ہیں۔

  جسمانی خصوصیات ، تیاری کے  کی ساخت ،) ایتھن(الکنیس نام کی درجہ بندی ، ڈبل بانڈ
مارکوو نیکوف کا اضافہ (ہائیڈروجن ، ہلوجن ، پانی ، ہائیڈروجن ہالیڈس : کیمیائی رد عمل: طریقوں

 ، اوزونولیسس ، آکسیکرن ، طریقہ کار الیکڻروفیلک اضافہ) اور پیرو آکسائیڈ اثر

خصوصیات ، تیاری کے طریقے ،  کی ساخت ، جسمانی) ایتھن(الکینیس نام کی درجہ بندی ، ڻرپل بانڈ • 
 الکائینس کا تیزابی کردار ، ہائیڈروجن ، ہلوجنز ، ہائیڈروجن ہالیڈس اور پانی کا اضافہ۔: کیمیائی رد عمل
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  تعارف ،  - خوشبودار ہائڈروکاربنIUPAC نامزد؛ بینزین؛ گونج ، خوشبو؛ کیمیائی خصوصیات :
یشن ، فریڈل کرافٹ کا الکیلیشن اور اکیلیشن کا نائڻریشن سلفیشن ، ہالوجن -الیکڻرو فلک متبادل 

 carcinogenicityطریقہ کار؛ مونو متبادل بینزین میں فنکشنل گروپ کا براہ راست اثر و رسوخ۔ 
 .اور زہریال

 ماحولیاتی کیمسڻری: یونٹ چہارم

 -: تفصیالت

 مل ، اسموگ ، اہم ہوا ، پانی اور مڻی کی آلودگی ، ماحول میں کیمیائی رد ع: ماحولیاتی آلودگی
ماحولیاتی آلودگی۔ تیزاب بارش اوزون اور اس کے رد عمل ، اوزون پرت کی کمی کے اثرات ، 
گرین ہاؤس اثر اور صنعتی فضلہ کی وجہ سے گلوبل وارمنگ آلودگی۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو 

 مسڻری۔پانے کیلئے حکمت عملی ، آلودگی کو کم کرنے کے متبادل آلے کے طور پر گرین کی

 کالس بارہویں سلیبس کے مشموالت: کیمسڻری

 ڻھوس اسڻیٹ: Iیونٹ 

 -: تفصیالت

  ، مختلف پابند قوتوں کی بنیاد پر ڻھوسوں کی درجہ بندی؛ سالماتی ، آئنک کوونلٹ اور دھاتی سالڈز
، دو جہتی اور تین جہتی الڻیکس میں یونٹ سیل ، یونٹ ) ابتدائی آئیڈیا(امورفوس اور کرسڻل الئنز 

فی یونٹ سیل  ، میں voidsسیل کی کثافت کا حساب لگانا ، سالڈ میں پیکنگ ، پیکنگ کارکردگی ، 
ایڻموں کی تعداد ایک کیوبک یونٹ سیل ، نقطہ نقائص ، برقی اور مقناطیسی خصوصیات ، دھاتیں ، 

 موصل ، سیمی کنڈکڻر اور موصلیت کا بینڈ تھیوری۔

 سولیوڻوسن: IIیونٹ 

 -: تفصیالت

 solutions  گیسوں حل کی اقسام ، مائعات میں سالڈوں کے حل کی حراستی کا اظہار ، مائعات میں
بخارات کے دباؤ کی نسبت کم ہونا ،  -کی گھلنشیلتا ، ڻھوس حل ، بخارات سے متعلق خصوصیات 

راؤولٹ کا قانون ، ابلتے نقطہ کی بلندی ، منجمد نقطہ کی افسردگی ، اوسڻومیڻک پریشر ، عزم 
۔ متضاد خصوصیات غیر معمولی سالماتی بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہوئے سالماتی عوام کا

 وان ہف عنصر

 الیکڻرو کیمسڻری: IIIیونٹ 

 -: تفصیالت

  ریڈوکس رد عمل ، الیکڻروالڻک حل میں چالکتا ، حراستی کے ساتھ چالکتا کی مخصوص اور داڑھ
، خشک ) ابتدائی خیال(چالکتا کی تغیر ، کوہلراش کا قانون ، برقی تجزیہ اور برقی تجزیاتی قوانین 

،  EMFالوانک خلیوں؛ سیسہ جمع کرنے واال ، ایک خلیے کا الیکڻرویلیڻک خلیوں اور گ -سیل
 سیل، ایندھن کے  EMFمعیاری الیکڻروڈ کی صالحیت ، گبز کی توانائی کی تبدیلی اور سیل کے 

 کے مابین تعلق؛ سنکنرن

 کیمیکل کینیڻکس: IVیونٹ 

 -: تفصیالت

  متاثر کرتے ہیں۔، عوامل جو رد عمل کی شرح کو ) اوسط اور فوری(رد عمل کی شرح 
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حراستی ، درجہ حرارت ، اتپریرک؛ آرڈر اور رد عمل کی سالمیت؛ شرح قانون اور مخصوص شرح مستقل 
تصادم کے نظریہ کا تصور ) صرف صفر اور پہلے آرڈر کے لئے(، مربوط شرح مساوات اور آدھی زندگی 

 .جوش مساوات۔ چالو کرنے کی توانائی ، پر)ابتدائی خیال ، کوئی حسابی عالج نہیں(

UNIT V :سطح کی کیمسڻری 

 -: تفصیالت

طبیب اور کیمیسپشن؛ سالڈ ، کاتالیسس یکساں اور متفاوت ، سرگرمی اور انتخاب پر گیسوں کے  -جذب  •
حقیقی حل ، کوالئڈز اور معطلی کے : انزائم کڻالیسیس؛ کولیائیڈل حالت: جذب کو متاثر کرنے والے عوامل

الئفوبک ملڻومیولکولر اور میکرومولوکلر کوالئیڈز۔ کوالئڈز کی خصوصیات؛ ڻنڈال مابین فرق؛ لیوفلک ، 
  ایملینس کی قسمیں۔ -اثر ، براؤنین موومنٹ ، الیکڻرو فورس ، کوگولڻیوسن؛ ایملشنس 

  عناصر کی تنہائی کے عمومی اصول اور عمل :VI یونٹ
  - :تفصیالت
 می الیکڻرویلیڻک طریقہ اور تطہیر؛ حراستی ، آکسیکرن ، ک -نکالنے کے اصول اور طریقے

  واقعات اور ایلومینیم ، تانبے ، زنک اور لوہے کے نکالنے کے اصول۔
  بالک عنصر -:p VII یونٹ

  - :تفصیالت
  عمومی تعارف ، الیکڻرانک ترتیب ، وقوع ، آکسیکرن اسڻیڻس ، جسمانی اور : عناصر 15گروپ

رک ایسڈ کی تیاری اور خصوصیات ، نائڻروجن کیمیائی خصوصیات میں رجحانات۔ امونیا اور نائڻ
فاسفین ، ہالیڈس : الڻروپک فارم؛ فاسفورس کے مرکبات -؛ فاسفورس)صرف ڈھانچہ(کے آکسائڈ 

  کی تیاری اور خصوصیات۔) صرف ابتدائی خیال(اور آکسائسیڈس ) 5، پی سی آئی  3پی سی آئی (
  کرن اسڻیڻس ، وقوع ، جسمانی اور عمومی تعارف ، الیکڻرانک ترتیب ، آکسی: عناصر 16گروپ

تیاری ، خصوصیات اور استعماالت؛ آکسائڈ کی : کیمیائی خصوصیات میں رجحانات۔ ڈائی آکسیجن
گندھک ڈائی آکسائیڈ کی تیاری ، : تمام قسم کے فارم؛ سلفر کے مرکبات -درجہ بندی؛ اوزون سلفر 

تیاری ، خواص اور استعمال ،  صنعتی عمل کی: تیاری ، خصوصیات اور استعمال؛ سلفورک ایسڈ
  ۔)صرف ڈھانچے(گندھک کے آکسائڈس 

  عمومی تعارف ، الیکڻرانک ترتیب ، آکسیکرن اسڻیڻس ، وقوع ، جسمانی اور : عناصر 17گروپ
کلورین اور ہائڈروکلورک ایسڈ کی تیاری : کیمیائی خصوصیات میں رجحانات۔ ہالوجن کے مرکبات

  کے آکساسائڈس۔) صرف ڈھانچے(ن مرکبات ہالوجن ، خصوصیات اور استعمال ، انڻلوجی
  عمومی تعارف ، الیکڻرانک ترتیب ، وقوع ، جسمانی اور کیمیائی خصوصیات : عناصر 18گروپ

  میں رجحانات ، استعمال۔
  بالک عنصر f اور :d VIIIیونٹ

  - :تفصیالت
 ی دھاتوں کی عام تعارف ، الیکڻرانک ترتیب ، منتقلی دھاتوں کی خصوصیات ، پہلی صف منتقل

دھاتی کردار ، آئنائزیشن انفالپی ، آکسیکرن اسڻیڻس ، آئنک ریڈی ،  -خصوصیات میں عام رجحانات 
 رنگ ، اتپریرک جائیداد ، مقناطیسی خصوصیات ، بیچواال مرکبات ، مصر دات تشکیل۔

K2Cr2O7 اور KMnO4 کی تیاری اور خصوصیات۔  
  ، کیمیائی رد عمل ، اورالیکڻرانک ترتیب ، آکسیکرن ریاستوں lanthanoid  سنکچن اور اس کے

  .نتائج
  الیکڻرانک ترتیب ، آکسیکرن اسڻیڻس اور لینتھانوائڈس کے ساتھ موازنہ۔: ایکڻینوائڈس •

  رابطہ مرکبات :IX یونٹ
  - :تفصیالت
 تعارف ، : کوآرڈینیشن مرکباتligands  کوآرڈینیشن نمبر ، رنگ ، مقناطیسی خصوصیات اور ،

 IUPAC بانڈنگ کا) ساختی اور سڻیریو(، مونی نیوکلیئر کوآرڈینیشن مرکبات ، آئومومرم  شکلیں
گتاتمک تجزیہ ، حیاتیاتی نظام (؛ کوآرڈینیشن مرکبات کی اہمیت VBT  ،CFT نام ، ورنر کا نظریہ

  ۔)میں
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  ہالوالکانز اور ہالوارینس: یونٹ ایکس
  - :تفصیالت

عیت ، جسمانی اور کیمیائی خصوصیات ، متبادل رد عمل کا طریقہ کار۔ بانڈ کی نو C-Xنام ، : ہالوالکانز •
  آپڻیکل گردش

 halogen مرکبات کے لئے monosubstituted صرف(بانڈ ، متبادل رد عمل  C-X فطرت: ہالوارینس •
  .(کے براہ راست اثر و رسوخ

 ،dichloromethane ،trichloromethane - کے استعمال اور ماحولیاتی اثرات •
tetrachloromethane ،iodoform ،freons ،DDT.  

  الکوہولز ، فینولز اور ایتھرز: یونٹ الیون
  - :تفصیالت

۔ )صرف ابتدائی الکوہول کی(نامزد ، تیاری کے طریقے ، جسمانی اور کیمیائی خصوصیات : الکوہولز •
میتھانول اور ایتھنول کے بنیادی ، ثانوی اور ترتیبی الکوحل کی شناخت؛ پانی کی کمی کا طریقہ کار ، 

  خصوصی حوالہ کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔
 نام ، جمع کرنے کے طریقے ، جسمانی اور کیمیائی خصوصیات ، تیزابیت فینول ، الیکڻرو : فینولز

  فالک متبادل کے رد عمل ، فینول کے استعمال۔
 مال کرتے ہیں۔نام ، طبع تیاری کے طریقے ، جسمانی اور کیمیائی خصوصیات استع: ایتھرز  

UNIT XII: Aldehydes  ،Ketones اور Carboxylic Acids  
  - :تفصیالت
 نام ، کاربونیل گروپ کی نوعیت ، تیاری کے طریقے ،: الڈیہائڈز اور کیڻون  

جسمانی اور کیمیائی خصوصیات؛ اور نیوکلیوفلک اضافے کا طریقہ کار ، الڈی ہائیڈز میں الفا ہائیڈروجن 
  استعمال کرتا ہے۔کی رد عمل۔ 

 نام ، کھجلی کی نوعیت ، تیاری کے طریقے ، جسمانی اور کیمیائی : کاربو آکسیلک تیزاب
  خصوصیات۔ استعمال کرتا ہے۔

  نائڻروجن پر مشتمل نامیاتی مرکبات: یونٹ ہشتم
  - :تفصیالت

استعمال ،  نام ، درجہ بندی ، ساخت ، تیاری کے طریقے ، جسمانی اور کیمیائی خصوصیات ،: امینز •
  بنیادی ثانوی اور ترتیری امائنوں کی شناخت۔

 سائینائڈس اور آئسوکائنائڈس کا ذکر متعلقہ مقامات پر کیا جائے گا۔  
 مصنوعی نامیاتی کیمیا کی تیاری ، کیمیائی رد عمل اور اہمیت۔: ڈیازونیم نمکیات  

  بایومولکولس: یونٹ چہارم
  - :تفصیالت
  ڈی ) گلوکوز اور فروڻکوز(، مونوساکرائڈ ) وزز اور کیڻوزالڈ(کاربوہائیڈریٹ۔ درجہ بندی ،

نشاستے ، (، پولیساکرائڈس ) سوکروز ، لییکڻوز ، مالڻوز(ایل۔ تشکیل ، اولیگوساکرائڈس 
 اہمیت۔): سیلولوز ، گالئکوجن

  ثانوی  امینو ایسڈ ، پیپڻائڈ بانڈ ، پولیپیپڻائڈس ، پروڻین ، بنیادی ڈھانچہ ، -ابتدائی خیال  -پروڻینز
، پروڻین کی افزائش؛ ) صرف گتاتمک نظریہ(ڈھانچہ ، ترتیری ڈھانچہ اور کوآرڻریری ڈھانچہ 

 خامروں
  ساخت کو چھوڑ کر(ابتدائی خیال  -ہارمونز( 
  درجہ بندی اور تقریب -وڻامنس. 
 ڈی این اے اور آر این اے: نیوکلک ایسڈ 
 پولیمر: XVیونٹ 

 -: تفصیالت
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، ) اضافے اور سنکشیپک(مصنوعی ، پولیمرائزیشن کے طریقوں قدرتی اور  -درجہ بندی • 
قدرتی اور مصنوعی جیسے پالئیےسڻر ، بیکیالئٹ۔ ربڑ ، بائیوڈیگرڈ : کاپولیمرائزیشن۔ کچھ اہم پولیمر

 ایبل اور نان بایوڈیگریڈیبل پولیمر۔
 ہر روز کی زندگی میں کیمسڻری: XVIیونٹ 

 -: تفصیالت
  ڈس انفیکڻنٹ ، اینڻی  \اینجلیجکس ، ڻرانقیالئزرز ، اینڻی سیپڻیکڻس ،  -دوائیوں میں کیمیکلز

 مائکروبیلس ، اینڻی فیرڻیڻی ڈرگ ، اینڻی بائیوڻکس ، اینڻی ہسڻامائنز۔
  غذائی اجزاء میں کیمیکل ، مصنوعی میڻھا بنانے والے ایجنڻوں ، اینڻی آکسیڈینڻس کا ابتدائی

 خیال۔
  صفائی کرنے والے ایجنڻوںso اور ڈڻرجنٹ ، صفائی کی کارروائی۔ صابن 

 کالس الیون سیلیبس کے حیاتیاتی مشموالت
 رہائشی دنیا میں تنوع: Iیونٹ 

 :تفصیالت
  کیا رہ رہا ہے؟ ؛ حیاتیاتی تنوع؛ درجہ بندی کی ضرورت؛ زندگی کے تین ڈومینز۔ درجہ بندی

اور نظامیات؛ پرجاتیوں اور تصوراتی درجہ بندی کا تصور؛ دو طرفہ نام۔ درجہ بندی کے 
 میوزیم ، چڑیا گھر ، ہربیریہ ، نباتاتی باغات۔ -ڻولز  Toolsمطالعہ کے ل 

 اہم خصوصیات اور منیرا کی درجہ بندی؛ پروڻیسڻا اور فنگی بڑے  پانچ ریاست کی درجہ بندی؛
 گروپوں میں۔ الئچینز؛ وائرس اور وائرس

  الجی ، برائفائڻس ، پڻیریڈوفائڻس  -اہم خصوصیات اور پودوں کی بڑے گروپوں میں درجہ بندی
قسم کی تین سے پانچ نمایاں اور امتیازی خصوصیات اور ہر ایک (، جمناسپرم اور انجیوسپرم 

 ۔ کالس تک خصوصیت ، انجیوسپرمز کی درجہ بندی)کم از کم دو مثالوں
 ۔)خصوصیات اور مثالیں

  فائیال سطح تک اور غیر طبقاتی کالسوں کی  -نمایاں خصوصیات اور جانوروں کی درجہ بندی
 ۔)تین سے پانچ نمایاں خصوصیات اور کم از کم دو مثالوں(سطح تک 

 وں میں ساختی تنظیمجانوروں اور پود: یونٹ دوم
 :تفصیالت
 جڑ ، تنے ، : شکل اور ترمیم؛ ڻشوز؛ پھولدار پودوں کے مختلف حصوں کی اناڻومی اور افعال

عملی نصاب کے متعلقہ عملی (سائموز اور رسیموز ، پھول ، پھل اور بیج  -پتے ، انفلورسینس 
 ۔)کے ساتھ نمڻا جائے

ہاضم ، گردش ، تنفس ، اعصابی (ختلف نظاموں کے م) کاکروچ(جانوروں کے ؤتکوں؛ ایک کیڑے • 
 )صرف مختصر اکاؤنٹ(کے مورفولوجی ، اناڻومی اور افعال۔ ) اور تولیدی

 سیل کا ڈھانچہ اور فنکشن: IIIیونٹ 
 :تفصیالت
  سیل نظریہ اور سیل زندگی کی بنیادی اکائی کے طور پر۔ پراکاریوڻک اور یوکریاڻک سیل کی

جانوروں کا سیل؛ سیل لفافہ ، سیل جھلی ، سیل دیوار۔ سیل آرگنلیس ساخت؛ پالنٹ سیل اور 
اینڈوپالسمک ریڻیکولم ، گولگی باڈیز ، لیزوسومز ، -ڈھانچے اور فنکشن؛ اینڈومیبرن سسڻم

 ویکیولس؛ مائڻوکونڈریا ،
؛ )ت اور فعلانتہائی ساخ(رائبوزوم ، پالسڻڈ ، مائکرو باڈیز۔ سائڻوسکلڻن ، سیلیا ، فیلیجیال ، سینڻریولس 

 نیوکلئس جوہری جھلی ، کرومیڻن ، نیوکلئولس۔
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 پروڻین ، کارڈیڈریڈریٹ ، لپڈس ، نیوکلک ایسڈز کا : زندہ خلیوں کے کیمیائی اجزاء
 بایومولوکلیس ڈھانچہ اور فنکشن۔ خامروں کی اقسام ، خصوصیات ، انزائم ایکشن۔

 اہمیت۔ سیل سائیکل ، مائڻوسس ، میووسس اور ان کی: بی سیل ڈویژن 
 پالنٹ فزیوولوجی: IVیونٹ 

 -: تفصیالت
 پانی ، گیسوں اور غذائی اجزا کی نقل و حرکت؛ سیل سے لے کر : پودوں میں آمدورفت

امبشن ، پانی  -آبی تعلقات  -بازی ، سہولت بخش بازی ، فعال نقل و حمل؛ پالنٹ  -ڻرانسپورٹ 
 کی صالحیت ،

 مل۔ جذب ، اپوپالسٹ ، سمپلسٹ ، ڻریپریریشن پل پالزمولیس؛ پانی کی لمبی دوری کی نقل و ح
اسڻوماڻا کو کھولنا اور بند کرنا؛ معدنی غذائی اجزاء کی -، روٹ پریشر اور گیڻڻیشن۔ ڻرانسمیشن

خوراک کی نقل و حمل ، فلوئم نقل و حمل ، بڑے پیمانے پر بہاؤ  -اپڻیک اور نقل مکانی 
 ۔)مختصر تذکرہ(مفروضے؛ گیسوں کا بازی 

ضروری معدنیات ، میکرو اور مائکروونڻریڻینٹ اور ان کا کردار۔ کمی کی عالمات؛ : ی غذائیتمعدن• 
معدنی وینکتتا؛ معدنی غذائیت کے مطالعہ کے بطور طریقہ ہائڈروپونکس کا ابتدائی خیال۔ نائڻروجن 

 نائڻروجن سائیکل ، حیاتیاتی نائڻروجن فکسسیشن۔-میڻابولزم
 یت کے ذریعہ فوڻو سنتھیز۔ فوتوسنتھیت کی جگہ جگہ؛ فوڻو آڻوڻروفیک غذائ: فوڻو سنتھیت

؛ فوڻوسنیکل اور بائیو سنتھیڻک مرحلوں میں )ابتدائی خیال(سنتھیس میں شامل روغن 
روشنی سنتھیسس؛ چکناک اور غیر چکرا اور فوڻو فاسفوریلیشن۔ کیمیوسموڻک پرختیارپنا؛ 

متاثر کرنے والے عوامل۔  راستے؛ فوڻو سنتھیسس کو C4اور  C3فوڻو اسپریشریشن 
iration گلیکولیس ، خمیر -تبادلہ گیسیں؛ سیلولر سانس: سانس)anaerobic ( ڻی سی اے ،

؛ توانائی کے تعلقات۔ پیدا کردہ اے ڻی پی )ایروبک(سائیکل اور الیکڻران ڻرانسپورٹ سسڻم 
 کے مالیکیولوں کی تعداد؛ امفیبلک راہیں؛ سانس کی مقدار

  بیجوں کی انکرن۔ پودوں کی نمو اور پودوں کی نمو کے : اور نشوونماپودوں کی نشوونما
مراحل۔ نمو کے حاالت؛ تفرقے ، تفاوت اور تفاوت؛ پالنٹ سیل میں ترقیاتی عمل کا تسلسل؛ 

گروتھ ریگولیڻرز۔ آکسین ، گبریلیلن ، سائڻوکینن ، ایتھیلین ، اے بی اے۔ بیج ڈورانسی؛ 
 ورنالیسیشن؛ فوڻوپیراوڈزم۔

UNIT V :ہیومن فزیولوجی 
 -: تفصیالت

عمل انہضام اور جذب؛ ایلیمینڻری کینال اور ہاضمہ غدود؛ عمل انہضام کے خامروں اور معدے کے • 
، عمل انہضام ، جذب اور پروڻین ، کاربوہائیڈریٹ اور چربی کے ملحق؛  Peristalsisہارمون کا کردار۔ 

پی ای  -یمت؛ اجرت؛ غذائیت اور ہاضمہ کی خرابی پروڻین ، کاربوہائیڈریٹ اور چربی کی حرارت کی ق
 ، یرقان ، اسہال۔ایم ، بدہضمی ، قبض ، قے 

 انسانوں میں سانس کا نظام؛ سانس ) صرف یاد(جانوروں میں سانس کے اعضاء : سانس
گیسوں کا تبادلہ ، گیسوں کی آمد  -لینے کا طریقہ کار اور انسانوں میں اس کا قواعد و ضوابط 

ر سانس کی مقدار کے نظام۔ سانس سے متعلق عارضے دمہ ، ایمفیسیما ، پیشہ ور و رفت او
 سانس کی خرابی۔

لمف اور اس کے فنکشن کی  ofخون ، بلڈ گروپس ، خون کا جمنا : جسمانی رطوبتوں اور گردش• 
تشکیل؛ انسانی گردش کا نظام۔ انسانی دل اور خون کی رگوں کی ساخت؛ کارڈیک سائیکل ، کارڈیک 

آؤٹ پٹ ، ای سی جی ، ڈبل گردش؛ کارڈیک سرگرمی کا ضابطہ؛ گردش کے نظام میں خرابی۔ ہائی بلڈ 
 بی۔پریشر ، کورونری دمنی کی بیماری ، انجائنا پیڻیرس ، دل کی خرا
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امونوڻیلزم ، یوریڻالئزم ،  Amاخراج کے طریقوں : فرائیڻریڻری مصنوعات اور ان کے خاتمے• 
یوریکوڻیلزم؛ انسانی مڻی کے نظام کا ڈھانچہ اور فکشن۔ پیشاب کی تشکیل ، آسورگولیشن؛ گردے کے 

اور ذیابیطس انسپائڈس کا ضابطہ۔  ADHانجیوڻینسن ، ایڻریل نیڻریورڻک فیکڻر ، -رینن -فنکشن 
اخراج میں دوسرے اعضاء کا کردار۔ خرابی یوریمیا ، رینل کی ناکامی ، رینل کیلکولی ، نیفریڻس۔ 

 ڈائلیسس اور مصنوعی گردے۔
 سیلیری ، فیجلر ، پڻھوں؛ کنکال پڻھوں پر  -نقل و حرکت کی قسم: محل وقوع اور نقل و حرکت

 نمڻنا ہے(ڻھوں کا سنکچن؛ کنکال نظام اور اس کے افعال قابو پانے والے پروڻین اور پ
 ؛ جوڑ؛ پڻھوں اور ہڈیوں کے نظام کی خرابی)عملی نصاب کے متعلقہ عملی
نیوران اور اعصاب۔ انسانوں کے اعصابی نظام ، پردیی اعصابی نظام : اعصابی کنڻرول اور ہم آہنگی

یک کی تشکیل اور ترسیل؛ اضطراری اور ویسریل اعصابی نظام میں اعصابی نظام؛ اعصابی تحر
 کارروائی؛ احساس عضو؛ ابتدائی ساخت اور آنکھ اور کان کا فنکشن۔

 انڈروکرین غدود اور ہارمونز۔ ہیومین انڈروکرین سسڻم: کیمیائی ہم آہنگی اور ضابطہ-
ون ایکشن ہائپوڻیلمس ، پڻیوڻری ، پائنل ، تائرائڈ ، پیراڻائیرائڈ ، ایڈرینل ، لبلبہ ، گونادس؛ ہارم

کا طریقہ کار؛ میسینجرز اور ریگولیڻرز کے بطور ہارمون کا کردار ، ہائپو ) ایلیمینڻری آئیڈیا(
بونے ، ایکروگالی ،  Dعام امراض مثال (اور ہائریکریکڻیویڻی اور اس سے متعلقہ عوارض 

طور  مختصر: امپ(۔)کریڻینزم ، گوئڻر ، ایکسپوتھلمک گوئڻر ، ذیابیطس ، ایڈیسن کی بیماری
 )پر نمڻنے کے لئے مذکورہ بیمار امراض اور عوارض

 سیلوس کے حیاتیات اجزاء XIIکالس 
 پنروتپادن: Iیونٹ 

 -: تفصیالت
 تولید ، پرجاتیوں کے تسلسل کے لئے تمام حیاتیات کی ایک : حیاتیات میں پنروتپادن

-طریقوںخصوصیت ، پنروتپادن کے طریقوں غیر جنسی اور جنسی؛ غیر جنسی پنروتپادن؛ 
 .ثنائی فیزن ، اسپلوریشن ، بڈنگ ، جیمیمول ، ڻکڑا۔ پودوں میں پودوں کی تبلیغ

  پھولوں والے پودوں میں جنسی طور پر تولید جرگن کی قسمیں ، ایجنسیاں اور مثالوں ، آؤٹ
پیسڻل بات چیت؛ ڈبل فرڻالئجیشن؛ فرڻالئجیشن کے بعد کے واقعات۔  -بریڈنگ ڈیوائسز۔ جرگ 

اپومیکسس -ور جنین کی ترقی ، بیج کی ترقی اور پھلوں کی تشکیل۔ خصوصی طریقوںاینڈوسپرم ا
 ، پارہینوکارپی ، پولیمبریونی؛ بیج اور پھلوں کی تشکیل کی اہمیت۔

 مرد اور خواتین کے تولیدی نظام؛ ورشن اور انڈاشی کی مائکروسکوپک اناڻومی؛ : انسانی تولید
ماہواری کا تسلسل؛ کھاد ، براننبالسڻوسائسٹ اوجینیسیس؛ & گیمڻوجنیسس سپرمیڻوجنسی 

؛ )ابتدائی خیال(؛ پیڻوریشن )ابتدائی خیال(حمل اور نال کی تشکیل  upتشکیل تک ، ترقی تک 
 )ابتدائی خیال(ستنپان 

 کی روک تھام کی ضرورت؛ ) ایس ڻی ڈی(تولیدی صحت اور جنسی بیماریوں : تولیدی صحت
ایم ڻی (طریقے ، مانع حمل اور حمل کی میڈیکل ڻرمینیشن پیدائش پر قابو پانے کی ضرورت اور 

عمومی ( IVF ،ZIFT ،GIFT -؛ امونیوسینڻیسس؛ بانجھ پن اور معاون تولیدی ڻیکنالوجیز )پی
 )بیداری کے لئے ابتدائی خیال

 جینیاتیات اور ارتقاء: IIیونٹ 
 -: تفصیالت
 مینڈیلین وراثت؛ مینڈیل ازم سے انحراف : وراثت اور تغیرInc  نامکمل غلبہ ، باہم غلبہ ، متعدد

ایلیلس اور بلڈ گروپس کا وراثت ، پلیوڻروپی؛ پولیجنک وراثت کا ابتدائی خیال؛ میراث کا 
انسانوں ، پرندوں ، شہد کی مکھی میں؛  -کروموسوم تھیوری؛ کروموسوم اور جین؛ جنسی عزم 
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پن؛ انسانوں میں تھیلیسیمیا میں ہیموفیلیا ، رنگت اندھا -تعلق اور تجاوز؛ جنسی تعلق وراثت
مینڈیلین عوارض؛ انسانوں میں کروموسومل عوارض؛ ڈاؤن سنڈروم ، ڻرنر اور کالئن فیلڻر 

 سنڈروم۔
 جینیاتی مواد اور ڈی این اے جینیاتی مواد کی حیثیت سے تالش : وراثت کی سالماتی اساس

ڈی این اے نقل مرکزی  کریں۔ ڈی این اے اور آر این اے کی ساخت؛ ڈی این اے پیکیجنگ؛
؛ جینوم اور Lac Operonکشمکش؛ ترجمی جینیاتی کوڈ ، ترجمہ؛ جین کا اظہار اور ضابطہ۔ 

 ہیومن جینوم پروجیکٹ؛ ڈی این اے فنگر پرنڻنگ۔
 زندگی کی ابتدا؛ حیاتیاتی ارتقاء اور پیالوونڻولوجی ، تقابلی اناڻومی ، امبریولوجی اور : ارتقاء

؛ ڈارون کی شراکت ، ارتقاء کا جدید مصنوعی )تیاتی ارتقاء کے ثبوتسالماتی ثبوت سے حیا
اور قدرتی انتخاب کی مثال کے ساتھ قدرتی انتخاب ، ) تغیر اور بحالی(نظریہ؛ ارتقاء کی تبدیلی 
جین کے بہاؤ اور جینیاتی بڑھے؛ ہارڈی وینبرگ کا اصول؛  Mechanقدرتی انتخاب کی اقسام 

 رتقاء۔انکولی تابکاری؛ انسانی ا
 حیاتیات اور انسانی بہبود: IIIیونٹ 

 -: تفصیالت
  صحت اور بیماری؛ پیتھوجینز؛ پرجیویوں کی وجہ سے انسانی بیماریوں کا سبب بنتا ہے

؛ )ڻائیفائیڈ ، نمونیہ ، عام سردی ، امیبیسیس ، رنگ کیڑا. Ascariasisملیریا ، فلیریاسس ، (
سر ، ایچ آئی وی اور ایڈز؛ جوانی ، منشیات امیونولوجی ویکسین کے بنیادی تصورات؛ کین

 اور شراب نوشی۔
  ، کھانے کی پیداوار میں بہتری۔ پالنٹ کی افزائش ، ڻشو کلچر ، سنگل سیل پروڻین

 بائیوفورڻیڻیشن۔ مکھی کی افزائش اور جانور پالنے واال۔
 سیوریج گھریلو فوڈ پروسیسنگ ، صنعتی پیداوار ، : انسانی فالح و بہبود میں مائکروبس

 ڻریڻمنٹ ، توانائی کی پیداوار اور بائیو کنڻرول ایجنڻوں اور بائیوفڻیالئزرز کی حیثیت سے۔
 بائیوڻیکنالوجی اور اس کے استعمال: یونٹ چہارم
 -: تفصیالت
 ۔)ریکومبیننٹ ڈی این اے ڻکنالوجی(جینیاتی انجینئرنگ : بائیوڻیکنالوجی کے اصول اور عمل 

انسانی انسولین اور ویکسین کی تیاری ، جین : کنالوجی کا استعمالصحت اور زراعت میں بایو ڻ
بی ڻی فصلیں؛ ڻرانسجینک جانوروں؛ بائیوسڻیڻی ایشو  - تھراپی؛ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ حیاتیات 

 بیوپریسی اور پیڻنٹ۔
UNIT V :ماحولیات اور ماحولیات 
 -: تفصیالت
 ماحولیاتی موافقت؛ آبادی باہمی باہمی روابط ،  رہائش اور طاق؛ آبادی اور: حیاتیات اور ماحول

مسابقت ، پیش گوئی ، طفیلی۔ آبادی کی خصوصیات میں اضافہ ، شرح پیدائش اور شرح 
 اموات ، عمر کی تقسیم۔

 مراسلے ، اجزاء؛ پیداوری اور سڑن؛ توانائی کے بہاؤ؛ تعداد ، بائیو ماسز ، : ماحولیاتی نظام
؛ ماحولیاتی جانشینی؛ )کاربن اور فاسفورس(متعلق سائیکلنگ  توانائی کے اہرام؛ غذائیت سے

 ماحولیاتی خدمات۔ کاربن کی درستگی ، جرگن ، آکسیجن کی رہائی۔
 حیاتیاتی تنوع کا تصور؛ حیاتیاتی تنوع کے نمونے؛ حیاتیاتی : حیاتیاتی تنوع اور اس کا تحفظ

؛ ہاٹ سپاٹ ، خطرے سے دوچار تنوع کی اہمیت؛ جیوویودتا میں کمی؛ حیاتیاتی تنوع کا تحفظ
حیاتیات ، معدومیت ، ریڈ ڈیڻا بوک ، بائیوسفیر کے ذخائر ، قومی پارکس اور محفوظ پناہ 

 گاہیں۔
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 ہوا کی آلودگی اور اس کا کنڻرول۔ پانی کی آلودگی اور اس کا کنڻرول؛ زرعی : ماحولیاتی مسائل
ہ کے انتظام؛ گرین ہاؤس اثر اور کیمیکل اور ان کے اثرات؛ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ؛ تابکار فضل

عالمی انتباہ؛ اوزون کی کمی؛ جنگالت کی کڻائی؛ ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے والی کامیابی 
 کی کہانیوں کے طور پر کوئی بھی تین معامالت کا مطالعہ

 
 IIضمیمہ 

 
 ریاست کے لئے مراکز امتحانات شہروں کی حکمت عملی کی فہرست/ قومی 

 UG) - 2020(داخلہ ڻیسٹ اہلیت کے ساتھ 
 سڻی کوڈ سڻی UT / ریاست
 1101 پورٹ بلیئر اینڈامان اور نیکبار جزیرے
 1201 گنڻور آندھرا پردیش
 1202 کرینول  
  NELLORE 1203 
 1204 ترپوڻی  
 1205 وجے واڈا  
 1206 وسکھاپڻنم  
نہارالگون/ اڻانگر  ارنیچل پردیش  1301 
 1401 ڈبرگر اسام
 1402 گوہاڻی  
 1403 سلکر  
 1404 تز پور  
 GAYA 1501 بشار
 1502 پڻنہ  
پنچکوال/ موہالی / چندی گڑھ  چندی گڑھ  1601 
بھالئی نگر/ ڈورگ / بھالئ  چھتیس گڑھ  1701 
 1702 بالسپور  
 1703 رائے پور  
 1801 دادرا اور نگر حویلی دادر اور نگر حویلی
 1901 دامان دامان اور ڈی آئی یو

نئی دہلی/ دہلی  نئی دہلی/ دہلی    2001 
مارگاؤ/ مدگون / پانجی  جی او اے  2101 
 2201 احمدآباد گجرات
 2202 ایرند  
 2203 بھاونگر  
 2204 گاندھی نگر  
 2205 گودھارا  
 2206 پتن  
 2207 راجکوٹ  
 2208 سورٹ  
 2209 وڈوڈارا  
 2210 والساد  
آباد فرید ہریانا  2301 
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 2302 گروگرام  
 2401 حمیر پور ہماچل پردیش
 2402 شملہ  
 2501 جام جام اور کاشمر
 2502 سرینگر  
 2601 بوکارو جھنکھنڈ
 2602 جمشید پور  
 2603 رانچی  
بیلگاوی/ بیلگئم  کارناڻکا  2701 
 2702 بنگلورو  
 2703 ڈیواناگر  
 2704 دھروڑ  
کالبرجی/ گلبرگہ     2705 
 2706 حبلی  
 2707 منگلورو  
 2708 میسورو  
 2709 یو ڈی پی آئی  
 2801 عالپپو کیراال
 2802 بدقسمتی  
 2803 ایرنکولم  
 2804 کینور  
 2805 کاسراگوڈ  
  

 2807 کوڻئیم  
کلیکٹ/ کوزیکوڈ     2808 
 2809 مالپورم  
 2810 پالکڈ  
 2811 تروانتھاپورم  
 2812 تھرسور  
 4701 لیہ لداخ
 2901 کیوارڻی لکشواد
 3001 بھوپال مدھیا پردیش
 3002 گوالیوئر  
 3003 انڈور  
 3004 جبل پور  
  UJJAIN 3005 
 3101 احمد نگر مہاراشترا
 3102 اکوال  
 3103 امراوتی  
مسڻر(اورنگ آباد    ) 3104 
 3105 بیڈ  
 3106 بلدھانا  
 3107 جلگاون  
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 3108 کولہ پور  
 3109 لیڻر  
 3110 ممبئی  
 3111 ناگ پور  
 3112 ناندید  
 3113 ناشک  
  NAVI 3114 ممبئی 
 3115 پونے  
 3116 ستارا  
 3117 سوال پور  
 3118 پھر  
 IMPHAL 3201 منی پور
 3301 شیلونگ میگھالیہ
 AIZAWL 3401 میزورم
 DIMAPUR 3501 ناگ لینڈ
 3502 کوہیما  
 3601 انجل اوڈیشہ
بیلسور/ باالسور     3602 
 3603 برہم پور  
 3604 بھونیشور  
 3605 کٹ  
 3606 رورکیال  
 3607 سمبل پور  
 3701 خریداری خریداری
 3801 امرتسر پنجاب
 3802 بڻھنڈا  
 3803 جالندھر  
 3804 لدھیانہ  
 3805 پڻیالہ  
 3901 اجر راجستان
  BIKANER 3902 
 3903 جی پور  
 3904 جود پور  
 3905 کوڻا  
 3906 اڈی پور  
 4001 گینگڻوک سکم
  

 4101 چنئی تمل نڈو
  COIMBATORE 4102 
 4103 کڈڈلور  
 4104 کانچیپرم  
  KARUR 4105 
  MADURAI 4106 
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  NAGERCOIL 4107 
 4108 نمککل  
  SALEM 4109 
 4110 تنجاور  
  THIRUVALLUR 4111 
 4112 ترچراپللی  
 4113 ترونیلویلی  
 4114 ویلور  
 4201 ... حیدرآباد تلنگانہ
 4202 کریمنگر  
 4203 ھمام  
  RANGAREDDY 4204 
 4205 وارنگل  
 4301 اگرتلہ ترپرا
 4401 آگرہ ات ر پردیش
 PRAYAGRAJ 4402 / الہ آباد  
 4403 بریلی  
  GHAZIABAD 4404 
 4405 گورکھپور  
 4406 جھانسی  
 4407 کانپور  
 4408 لکھنؤ  
 4409 میرڻھ  
عظیم نوئیڈا/ نوئیڈا     4410 
 4411 وارانسی  
 4501 دہرادون اتراھنڈ
 4502 ہلدوانی  
 4503 روڑکی  
شمال(پرگانا  24 مغربی بنگال ) 4601 
 4602 آسنسول  

  BARDHAMAN / 
BURDWAR 4603 

 4604 درگاپر  
 4605 ہگلی  
 4606 ہاوڑا  
 4607 ھڑگپر  
 4608 کولکتہ  
 4609 سلیگڑی  
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 IIIضمیمہ 

 سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لئے خود اعالن کا پروفارما U.Tکے  J & K / U.Tلداخ کے 

 

 رجسڻریشن
 :نمبر

 
 
 
 
 
 

بیڻا ………………………………………… میں ، 
اس کے ساتھ پوری طرح سے تصدیق اور بیان … .…………………………………بیڻی /

 :کریں
میں میڈیکل انڈرگریجویٹ کورسز کے لئے حاضر ہونے کا  UTلداخ کے / کہ میں جموں و کشمیر ) 1

 J/ یونانی / سدھا / آیور وید / ڈینڻل / اہل نہیں ہوں اور اس لئے داخلہ لینے کے اہل نہیں ہوں۔ میڈیکل 
& K / UT  کے لداخ کےUT کے ہومیوپیتھی کالجز۔ 

 میں رہائش پزیر نہیں ہوں۔ U.Tکے  J & K / U.Tکہ میں لداخ کے ) 2
یہ کہ میں مزید اعالن کرتا ہوں کہ مذکورہ اعالن میرے ذریعہ تمام قوانین اور اس کے مضمرات کو ) 3

 جاننے اور سمجھنے کے بعد میں نے خود ہی کیا ہے۔
 NEETداخلہ / یہ کہ اگر کسی وقت بھی میرا اوپر واال بیان غلط پایا جاتا ہے تو ، میری امیدواریت ) 4

(UG) - 2020  میں ، میڈیکل انڈرگریجویٹ کورسز منسوخ اور مناسب اقدام سمجھے جانے کے طور
 پر میرے خالف کارروائی کی جاسکتی ہے۔

 
 
 
 

 :تاریخ
 
 
 
 
 :نام

 :والد کا نام
 :ماں کا نام

 :پتہ
 ضمیمہ چہارم

 تصویر

انامیدوارکےدستخط
 گلیکاتاثر

  

 دائینہاتھکااشاریہ
 انگلیکاتاثر
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ریاستی میڈیکل ایجوکیشن کے ڈائریکڻوریٹ اور دفاتر جہاں صالح مشورے سے متعلق معلومات 

 دستیاب ہوسکتی ہیں

عام عمومی خدمات کی صحت کی  
 

15٪ 
ای ایس ڻیوشنز ،  ، سنڻرل انسڻی آل انڈیا کوئڻہ

آئی سی ، بی ایچ یو اور اے ایم یو ، اے ایف 
کونسلنگ یونیورسڻیوں ، ایم سی اور منحرف  

 
بی سرینواس) ڈاکڻر(پروفیسر   

ایم ای(اسسڻنٹ ڈائریکڻر جنرل  ) ، 
ہیلتھ سروسز  آف ڈائریکڻوریٹ جنرل  

ونگ ،' اے'،  353روم روم نمبر   
بھون ، نئی دہلی  تعمیر  

نمبر ڻیلیفون : 011-23062493 
23061907-011: فیکس نمبر  

 www.mcc.nic.in :ویب سائٹ
 ID: aiqpmt-mcc@nic.in ای میل

 وزارت آیوش

٪ تمام ہندوستان کوئڻہ ، سنڻرل انسڻی 15
ڻیوشنز ،
سنڻرل یونیورسڻی ، مانی ہوئی یونیورسڻی اور

/ یونانی / سدھا / آیور ویدا (قومی انسڻی ڻیوٹ 
ہومیوپیتھی
  (کالجز

 ، (ایس آر کے وی(ڈائریکڻر 
 وزارت آیوش ،

 آیوش بھون ، بی بالک ، جی پی او کمپلیکس ،
INA  110023، نئی دہلی۔  

24651980-011: ڻیلیفون نمبر
www.aaccc.gov.in: ویب سائٹ

 ayush@gov.in-مشاورت: ای میل

یونین کی تفصیالت/ ریاستوں   
TERRITORIES مشاورت 
 حکام

دائرہ اختیار یونین کی ریاست کے / ریاست 
٪ ریاست کوئڻہ اور نشستیں گر 85تحت  کے

 رہی ہیں
 

   اینڈامان اور نیکبار جزیرے
ہیلتھ سروسز(ڈائریکڻر  ) ، 

 ڈائریکڻوریٹ آف ہیلتھ سروسز ،
 انڈمان اینڈ نیکبار ایڈمنسڻریشن ،

744101 -سیکرڻریٹ ، پورٹ بلیئر  

نمبر ڻیلیفون : 03192-233331 
232910-03192: فیکس نمبر  

 www.dhs.andaman.gov.in :ویب سائٹ
 dirdhs.and@nic.in :ای میل آئی ڈی

   رنچل پردیش
صحت خدمات(ڈائریکڻر  ) ، 

 نظامت صحت خدمات
اروناچل پردیش کے  گورنمنٹ۔  

Naharlagun 791110-، اروناچل پردیش  
پاپمپیر  ضلع  

نمبر ڻیلیفون : 0360-2244248 
2244182-0360: فیکس نمبر  

 /http://www.apdhte.nic.in :ویب سائٹ
 ID: dhsnlg@gmail.com ای میل

   اسام
 طبی تعلیم کے ڈائریکڻر
 میڈیکل کے ڈائریکڻر کے دفتر
 تعلیم،
Sixmile ، Khanapara ،گواہاڻی ، 

781022آسام، پنگ   

نمبر ڻیلیفون : 0361-2366236 
2366236-0361: فیکس نمبر  

 www.dmeassam.gov.in :ویب سائٹ
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 ، ID: dmeassam@gmail.com میلای 

dme@assam.gov.in 
   آندھرا پردیش
 ڈائریکڻوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن

جنرل ہسپتال  اولڈ گورنمنٹ۔  
 ہنومینڻا

 520003 - وجئے واڑہ امراوتی ،

) ڻیلیفون  2574065-0866 :( آف
 :فیکس نمبر
 ID: dmegoap@yahoo.co.in ای میل
 www.dme.ap.nic.in :ویب سائٹ

   بشار
 ڈائریکڻر میڈیکل ایجوکیشن
 ڈائریکڻوریٹ آف ہیلتھ سروسز ،
 محکمہ صحت اور خاندانی بہبود ،
 وکاس بھون

، بہار 800001-پڻنہ   

نمبر ڻیلیفون : 0612-2234992 
 /http://health.bih.nic.in :ویب سائٹ
 ID: as-health-bih@nic.in ای میل

   چندی گڑھ

 ڈائریکڻر پرنسپل
میڈیکل کالج ہسپتال ، گورنمنٹ  

، چندی گڑھ 32۔ سیکڻر  

نمبر ڻیلیفون : 0172-2601023-4321 
2609360-0772: فیکس نمبر  

 www.gmch.gov.in :ویب سائٹ
 ID: dpgmcc@yahoo.com ای میل

CHHATTISGARH   
 ڈائریکڻر میڈیکل ایجوکیشن
 ڈائریکڻوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن

کمپلیکس ، منترالیا ،اولڈ نرسز ہاسڻل   
چھتیس گڑھ ، 492001 - رائے پور   

نمبر ڻیلیفون : 0771-4264052   ،2221621  
2234451-0771: فیکس نمبر  

 www.cgdme.in :ویب سائٹ
 ID: cgdme@rediffmail.com ای میل

   ددارا اور نگار حویلی
 ڈائریکڻر تعلیم

، 5پہلی منزل ، عمارت نمبر   
کمپلیکس ،پی ڈبلیو ڈی آفس   
۔ سلواسہ  دادرا اور نگر حویلی ،  

نمبر ڻیلیفون : 0260-2630792 
2642006-0260: فیکس نمبر  

 /http://dnh.nic.in :ویب سائٹ
 ID: asde-admn-dnh@nic.in ای میل

  

 (UT) دامان اور ڈی آئی یو

ڻیکنیکل(اسسڻنٹ ڈائریکڻر   
 (ایجوکیشن
UT دیئو ایڈمنسڻریشن آف دامان اینڈ  
 گورنمنٹ پولی ڻیکنک ،

موڻا فالیہ  ، ورکونڈ  
396210 -نانی دامان   

نمبر ڻیلیفون : 0260-2231707   ،2230468  
2251351-0260: فیکس نمبر  

 http://daman.nic.in :ویب سائٹ
 pers.dd@nic.in :ای میل آئی ڈی
ceodp-dmn-dd@nic.in 

 دہلی
انڈرا پرستی  گرو گوبند سنگھ  

 یونیورسڻی
سی ، دوارکا ، 16سیکڻر۔   

110078نئی دہلی۔   

25302170-11-91 + :فون  ،  
25302111 -11-91: + فیکس  

 ggsipu.pr@rediffmail.com :ای میل آئی ڈی
pro@ipu.ac.in 
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 جی او اے

 اسسڻنٹ ڈائریکڻر
 (CAD) مرکزی داخلہ ڈویژن
 ڻیکنیکل ایجوکیشن ڈائریکڻوریٹ
Alto- Porvorim 403571-، گوا  

نمبر ڻیلیفون : 0832-2416370 
2413572-0832: فیکس نمبر  

 www.dtegoa.gov.in :ویب سائٹ
 dir-dte.goa@nic.in :ای میل آئی ڈی

 گجرات
 ڈین
 بی جے میڈیکل کالج ،

، احمد آباد اسروہ  
 گجرات

نمبر ڻیلیفون : 079-22680074 
22683067-079: فیکس نمبر  

 www.bjmc.org :ویب سائٹ
 ID: dean.bjmc@hotmail.com ای میل

 ہریانا
 ڈائریکڻر

پریانت  میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ہریانہ  
 بھون ،

، 58-5-5بےس نمبر   
، پنچکوال۔ 2سیکڻر   

نمبر ڻیلیفون : 0172-2560799 
2566556-0172: فیکس نمبر  

 haryanahealth.nic.in :ویب سائٹ
 ID: dmer.haryana@gmail.com ای میل

پردیشہماچل   
  

 ڈائریکڻر
 میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ،

، ایس ڈی اے کمپلیکس ، 06بالک نمبر   
۔171009، شملہ۔   کسمتی  

نمبر ڻیلیفون : 0177-2624895 
2620733-0177: فیکس نمبر  

ای میل آئی  www.hp.gov.in/hpdmer :ویب سائٹ
 yahoo.com@ ڈائریکڻوریٹ: ڈی

 
   جام اور کاشمر

ہیلتھ سروسز(ڈائریکڻر  ) 
 ڈائریکڻوریٹ آف ہیلتھ سروسز ،
 جموں ڈویژن ،

توی ایم ایل اے کے ہاسڻل کے قریب ، جموں  
180001 -جموں   

نمبر ڻیلیفون : 0191-2546338 (O) 
2566599،  2549632-0191: فیکس نمبر  

 http://www.jkhealth.org :ویب سائٹ
 dhsjammu@rediffmail.com :ای میل آئی ڈی

ہیلتھ سروسز( ڈائریکڻر ) 
 ڈائریکڻوریٹ آف ہیلتھ سروسز ، اولڈ

، سری نگر ، ) جموں و کشمیر(سکریڻریٹ 
 کشمیر

نمبر ڻیلیفون : 0194-2452052 (O) 
24527313-0194: فیکس نمبر  

 http://www.jkhealth.org :ویب سائٹ
 ، ID: amarist786@gmail.com ای میل
dhsk76@gmail.com 

   جھنکھنڈ
امتحانکنڻرولر آف   

 جھارکھنڈ مشترکہ داخلہ
 مسابقتی امتحان بورڈ ،
 سائنس اینڈ ڻکنالوجی کیمپس ،

روڈ ، نمکم ڻوپوڈانا ، سرکھا ڻولی  

نمبر ڻیلیفون : 0651-6999170-71 
2230336-0651: فیکس نمبر  

 www.jceceb.jharkhand.gov.in :ویب سائٹ
 jceceboard@gmail.com :ای میل آئی ڈی
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834023، رانچی ۔ نمکم  

   کارناڻکا
 ایگزیکڻو ڈائریکڻر
 کرناڻک امتحانات اتھارڻی

18کی  th  روڈ، Sampige کراس،
Malleshwaram ، 

012 560بنگلور  . 

نمبر ڻیلیفون : 080-2360460 
23461576-080: فیکس نمبر  

 kea.kar.nic.in :ویب سائٹ
 ID: keauthority-ka@nic.in ای میل

   کیراال
 کمشنر برائے داخلہ
 امتحانات
Vth ، فلور ، ہاؤسنگ بورڈ عمارتیں 

نمبر ڻیلیفون : 0471-2332120   ،2338487  

  

نگر ، سانتھی  
695001تروانانت پورم۔   

نمبر فیکس : 0471-2337228 
 www.cee-kerala.org :ویب سائٹ
 ceekinfo@cee.kerala.gov.in :ای میل آئی ڈی

   (UT) لداخ
   (UT) لکشادپ

 ڈائریکڻر تعلیم
 شعبہ تعلیم
UT لکشدیپ۔ 

نمبر ڻیلیفون : 04896-262241 
262264-04896: فیکس نمبر  

 www.lakshadweep.nic.in :ویب سائٹ
 lk-doe@hub.nic.in :ای میل آئی ڈی

   مہاراشترا
 ڈائریکڻر
 میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ،
 سینٹ جارجز ہسپتال کیمپس ،

ڈینڻل کالج کی عمارت ،  گورنمنٹ۔  
منزل ، سی ایس ڻی ریلوے اسڻیشن چوتھی 

 کے قریب ،
۔001 400 400ممبئی   

نمبر ڻیلیفون : 022-22620361-365  ،  
22652168/  22620562-022: فیکس نمبر  

 www.dmer.org :ویب سائٹ
 ID: dmercetcell@gmail.com ای میل

   میزورم
 ڈائریکڻر
 ہائر اینڈ ڻیکنیکل ایجوکیشن ،

میزورم ،  گورنمنٹ۔  
آئزول ، زرکاوٹ ہل ، میکڈونلڈ  

 ، میزورم

نمبر ڻیلیفون : 0389-2340926 
2340927-0389: فیکس نمبر  

ای میل آئی  http://healthmizoram.nic.in :ویب سائٹ
ڈائریکڻر: ڈی _ htemz@yahoo.com 

 
   مدھیا پردیش



76 
 

 ڈائریکڻر
 ڈائریکڻوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن ،

بھون ،  ست پورہ  
پردیش بھوپال ، مدھیہ  

نمبر ڻیلیفون : 0755-2551307   ،2551719  
 www.medicaleducation.mp.gov.in :ویب سائٹ
 ID: dme12001@yahoo.com ای میل

   منی پور
  

میڈیکل ایجوکیشن(ڈائریکڻر ،  ) 
 ڈائریکڻوریٹ آف ہیلتھ سروسز ،
 امفال ، منی پور

نمبر ڻیلیفون : 0385-2411484   ،2414629  
2414625-0364: فیکس نمبر  

: ای میل آئی ڈی http://rims.edu.in :ویب سائٹ
 rims.edu.in@ ڈائریکڻر

 
   میگھالیہ
 کمشنر اور سکریڻری
 صحت و خاندانی بہبود ،
 میگھالیہ سیکرڻریٹ ،

عمارت ،  ایڈیل۔ R.No.315  ،  
میگھالیہ 793001-شلونگ   

نمبر ڻیلیفون : 0364-2223760 
 www.meghealth.gov.in :ویب سائٹ
 ID: kmarb2007@gmail.com ای میل

   ناگ لینڈ

 ڈائریکڻر
 ڈائریکڻوریٹ آف ڻیکنیکل ایجوکیشن ،
 کوہیما ، ناگالینڈ

نمبر ڻیلیفون : 0370-2270409 
2270409-0370: فیکس نمبر  

 www.dtenagaland.org.in :ویب سائٹ
 direch.edu-ng@nic.in :ای میل آئی ڈی
mhasetonakro@yahoo.com 

   اوڈیشہ
 چیئرمین
 اڈیشہ مشترکہ داخلہ امتحان
JEE ،سیل Gandamunda ، Khandagiri ، 
، خوردہ .ضلع  

751030بھونیشور۔   

نمبر ڻیلیفون : 0674-6552455-58 
2352457-0674: فیکس نمبر  

 ، www.odishajee.com :ویب سائٹ
www.ojee.nic.in 
 odishajee2015@gmail.com :ای میل آئی ڈی

   (UT) پیوچری
صحت(ڈائریکڻر  ) 

 ڈائریکڻوریٹ آف میڈیکل اینڈ ایف ڈبلیو سروسز ،
 ، LIC ہاؤسنگ بورڈ بلڈنگ ، مخالف
 محکمہ صحت کمپلیکس ،

605001-پڈوچیری   

نمبر ڻیلیفون : 0413-2229355 (O) 
2339351-0413: فیکس نمبر  

 :ویب سائٹ
http://health.puducherry.gov.in 
 dms.pon@nic.in :ای میل آئی ڈی

   پنجاب
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 وائس چانسلر
 بابا فرید یونیورسڻی آف ہیلتھ سائنسز ،
 صادق روڈ ،

پنجاب( 151203فریدکوٹ ۔ ) 

نمبر ڻیلیفون : 01639-256232   ،256236 ،  
257883-84 

، 256234-01639: فیکس نمبر  
01639-256235 
 www.bfuhs.ac.in :ویب سائٹ
 ID: generalinfo@bfuhs.ac.in ای میل

   راجستان
میڈیکل ایجوکیشن(سکریڻری  ) 

 ڈائریکڻوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن
سکریڻریٹ بلڈنگ ، سی اسکیم   گورنمنٹ۔

، 
 جے پور

نمبر ڻیلیفون : 0141-2227132 
2227797-0141: فیکس نمبر  

 www.medicaleducation.rajasthan.gov.in :ویب سائٹ
 phsrajasthan@gmail.com :ای میل آئی ڈی

   سکم
 سکریڻری
 ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ
 ڈیپارڻمنٹ ،

سکم ، گورنمنٹ  
 737103 - گنگوک  ، تاشیلنگ

) ڻیلیفون  203050-03592 :( آف
03592-221611 

221611-03592: فیکس نمبر  
 sikkimhrdd.org :ویب سائٹ
 ID: techeduskm@gmail.com ای میل

   تمل نڈو
 ڈائریکڻر
 (پبلک ہیلتھ اینڈ پریوینڻیو میڈیسن)
 ڈائریکڻوریٹ آف ہیلتھ سروسز ،
359 ، ڻینامپیٹ ،  ساالئی  ، انا  | 

600006چنئی۔   

نمبر ڻیلیفون : 044-24320802 
24323942-044: فیکس نمبر  

 http://www.tnhealth.org :ویب سائٹ
آئی ڈیای میل  : dphpm@rediffmail.com 

   تلنگانہ
 ڈائریکڻر ہیلتھ
 ڈائریکڻوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن
 ڈی ایم اینڈ ایچ ایس کیمپس

، حیدرآباد  کوڻی  

) ڻیلیفون  16-24602514-040 :( آف
24600769،  24656909-040: فیکس نمبر  

 ID: dmetelangana.gov.in ای میل
 dmetelangana@gmail.com :ویب سائٹ

   تریپورہ
  

میڈیکل ایجوکیشن(ڈائریکڻر  ) 
فلور تری پورہ  ویں 2

سوسائڻی کنڻرولرل ایڈز  
آئی جی ایم ہسپتال  بلڈنگ کے سامنے۔  

799001-اگرتال ، تریپورہ   

نمبر ڻیلیفون : 0381-2325232 (O) 
2325232-0381: فیکس نمبر  

ای  http://www.tripurahealthservices.in :ویب سائٹ
 gmail.com@ ڈائریکڻرمیڻراپورا: میل آئی ڈی

 
   اترکھنڈ

 ڈائریکڻر جنرل
 ڈائریکڻوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن ،
107 نگر ،  چندر ،   

۔ اترا کھنڈ  دہرادون ،  

نمبر ڻیلیفون : 0135-2723026   ،2723028  
2723027-0135: فیکس نمبر  

ای میل آئی  www.ua.nic.in :ویب سائٹ
11میڈیکلڈولیشن :ڈی @gmail.com 
 

   اتر پردیش



78 
 

 ڈائریکڻر جنرل
 (میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ڻریننگ)
 چھڻی منزل ، جواہر بھون ،
 اشوک مارگ ،

یوپی(لکھنؤ  ) 

نمبر ڻیلیفون : 0522-2287653 
2288193-0522: فیکس نمبر  

 www.updgme.in :ویب سائٹ
 dgmededu@gmail.com :ای میل آئی ڈی

   مغربی بنگال
 چیئرمین
 سنڻرل سلیکشن کمیڻی

، کالج اسڻریٹ ، 88میڈیکل کالج ،   
۔073 700کولکتہ۔   

نمبر ڻیلیفون : 033-22123853   ،22551633  
22123770-033: فیکس نمبر  

۔ میڈیکلکلیج کلکتہ ڈاٹ آرگ :ویب سائٹ  
 ID: lahiritapan@yahoo.co.in ای میل

ایم سی ، پنیاے ایف     

 نوڈل آفیسر
بالک ،' ایم'اے ،  44کمرہ نمبر   

ڈی  1-ڈی جی  / ایم ایس  ڈی جی اے ایف
،  دفاع ، وزارت  

 نئی دہلی

نمبر ڻیلیفون : 011-23092349 
23092992/  23092562-011: فیکس نمبر  

 ، www.afmc.nic.in :ویب سائٹ
www.afmcdg1d.gov.in 
 ID: oicexams.afmc@nic.in ای میل
afmcdg1d@nic.in ، 
ojcadmission@gmail.com 

  

   دہلی یونیورسڻی
 ڈین
 آف میڈیکل سائنسز کے فیکلڻی،
VPCI  ،6بلڈنگ th Flolor ، 
 دہلی یونیورسڻی،

007 110-دہلی  

نمبر ڻیلیفون : 011-27662764   ،27667647  
27662208 

27662763-011: فیکس نمبر  
 www.fmsc.ac.in :ویب سائٹ
 ID: dean-medical@du.ac.in ای میل

 ایمس
 دی ڈین
 آل انڈیا انسڻی ڻیوٹ آف میڈیکل سائنسز

110029انصاری نگر ، نئی دہلی۔   

نمبر ڻیلیفون : + 91-11-26588500 / 26588700 
 https://www.aiims.edu/en.html :ویب سائٹ
 ID: dean@aiims.edu ای میل

 جپمیر، پونے
 ڈائریکڻر آفس
Dhanvantri جپمیر، نگر،  میں  

Gorimedu 006 605-، پڈوچیری  

نمبر ڻیلیفون : 0413-2296002 ویب   0413-2272901،  
 @ ڈائریکڻر :ID ای میل /http://jipmer.edu.in :سائٹ
jipmer.edu.in 
 
 

سے تعلق رکھنے والے امیدواروں اور آل انڈیا  U.Tکے  J & K / U.Tیہ اعالمیہ صرف خود لداخ کے  
٪ نشستوں کا دعوی کرنے والے امیدواروں کے ذریعہ آن الئن درخواست فارم آن الئن 15کوڻہ کے تحت 

 جمع کروانے اور جمع کروائے گا۔
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 Vضمیمہ 

NEET (UG) -2020  مرکز کی سطح کے ضابطہ کی فہرست/ کے ریاست 

اسڻیٹ کوڈ سے اپنے ڈومیسائل اسڻیٹ کوڈ کی نشاندہی کرنا ہوگی۔ غیر ملکی امیدواروں کو مندرجہ ذیل 
 شہری مناسب جگہ پر اپنے ملک کا نام منتخب کریں گے۔

UT  /کوڈ نمبر ریاست  کا نام 
 01 جموں وکشمیر
 02 ہماچل پردیش
 03 پنجاب
 04 چندی گڑھ
 05 اتراکھنڈ
 06 ہریانہ
 07 دہلی
 08 راجستھان
 09 اترپردیش
 10 بہار
 11 سکم
 12 اروناچل پردیش
 13 ناگالینڈ
 14 منی پور
 15 میزورم
 16 تریپورہ
 17 میگھالیہ
 18 آسام
 19 مغربی بنگال
 20 جھارکھنڈ
 21 اوڈیشہ
 22 چھتیس گڑھ
 23 مدھیہ پردیش
 24 گجرات
 25 دامان اور ڈیو
 26 دادرا اور نگر حویلی
 27 مہاراشڻر
 28 آندھرا پردیش
 29 کرناڻک
 30 گوا
 31 لکشدویپ
 32 کیرل
 33 تمل ناڈو
 34 پڈوچیری
 35 انڈمن اور ِنکوبار جزائر
 36 تلنگانہ
 37 لداخ
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 VIضمیمہ 

NEET (UG) - 2020  والدہ کے لئے/ سرپرست کی / صرف والد کی (کے قبضہ ، قابلیت اور آمدنی (
 کے ضابطہ کی فہرست

 کوڈ آف انکم کی فہرست پیشہ کے ضابطہ کی فہرست

  
 کوڈ پیشہ
 01 زراعت
 02 کاروبار
 03 طبی
 04 انجینئرنگ
 05 قانون کی مشق
 06 سرکاری خدمت
 07 عوامی شعبے کی خدمت
 08 نجی خدمات

تحقیق/ درس   09 
 10 (گھریلو بیوی سمیت ) دیگر

 

  
 کوڈ آمدنی

 01 50000 روپیہ  تک
50001 - 1،00،000 02 
100001 - 200000 03 
 - 200001 روپے

500000 04 

 - 500001 روپے
650000 05 

 - 650001 روپے
800000 06 

اور اس  800001 روپے
 07 سے زیادہ

 

 زمرہ کی فہرست اہلیت کے کوڈ کی فہرست
  
 کوڈ اہلیت
 01 نا خواندگی
 02 دسویں جماعت سے نیچے
 03 اور بارہویں جماعت X کالس

ڈپلومہانجینئرنگ میں   04 
بی ایس سی/ بی اے  -گریجویٹ   

 05 بی سی اے / بیکوم /

 - انجینئرنگ گریجویٹ
BE / BTech / بی ایس سی 
 ( انجینیری )

06 

 - میڈیسن گریجویٹ
بی / بی ڈی ایس / ایم بی بی ایس 
بی وی ایس سی/ یو ایم ایس   

07 

 08 ال گریجویٹ۔ ایل ایل بی
ایم / ایم اے  -پوسٹ گریجویٹ 

 09 ایم سی اے / ایم کام / ایس سی
 - انجینئرنگ پوسٹ گریجویٹ
ME / MTech / MSc ( ڻیک) 10 

 / MD - میڈیکل پوسٹ گریجویٹ
MS / MVSc 11 

 12 قانون پوسٹ گریجویٹ۔ ایل ایل ایم
آئی سی / سی اے / ایم بی اے 

 13 ڈبلیو اے
ڈی ایس سی / ڈی فل / پی ایچ ڈی 

ڈی ایم/   14 
 

  
 نام کوڈ
 ایس سی 1
2 ST 

او بی سی این سی  3
 ایل

4 GEN-EWS 
5 UR 
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 7ضمیمہ 

 بارہویں جماعت کے اسکول ایجوکیشن بورڈ کے کوڈز کی فہرست

 کوڈز بورڈز

 01 آندھرا پردیش بورڈ آف انڻرمیڈیٹ ایجوکیشن

 02 آسام ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کونسل

 03 بہار انڻرمیڈیٹ ایجوکیشن کونسل

بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سنڻرل  04 

 05 چھتیس گڑھ مدھیمیک سکشا منڈل

 06 کونسل برائے انڈین اسکول سرڻیفکیٹ امتحانات

 07 گوا ثانوی اور اعلی ثانوی تعلیم بورڈ

 08 گجرات سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ

 09 ہریانہ بورڈ آف ایجوکیشن

HP 10 بورڈ آف اسکول ایجوکیشن 

بورڈ آف اسکول ایجوکیشن جموں و کشمیر اسڻیٹ  11 

 12 جھارکھنڈ اکیڈمی کونسل

 13 کرناڻک بورڈ آف پری یونیورسڻی ایجوکیشن

 14 کیرل بورڈ آف پبلک امتحانات

 15 مدھیہ پردیش بورڈ آف سیکنڈری تعلیم

 16 مہاراشڻرا اسڻیٹ بورڈ آف سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن

ایجوکیشنمنی پور کونسل ہائر سیکنڈری   17 

 18 میگھالیہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن

 19 میزورم بورڈ آف اسکول ایجوکیشن

 20 ناگالینڈ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن

 21 ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کونسل ، اڈیشہ



82 
 

 22 پنجاب اسکول ایجوکیشن بورڈ

 23 راجستھان بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن

سیکنڈری ایجوکیشنتامل ناڈو بورڈ آف ہائر   24 

 25 تریپورہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن

 26 ہائی اسکول اور انڻرمیڈیٹ تعلیم کے یوپی بورڈ

 27 پریشد Evam Pariksha اترانچل شکھشا

 28 مغربی بنگال کونسل برائے اعلی ثانوی تعلیم

 30 جامعہ ملیہ اسالمیہ ، نئی دہلی

 Aligharh 31 علی گڑھ مسلم یونیورسڻی،

ایجوکیشن انسڻی ڻیوٹ ، آگرہ دیال باغ  32 

ودیاپیڻھ ، راجستھان بنستھالی  33 

، مغربی بنگال برہوم ، شانتینیکیتن  وشو بھارتی یونیورسڻی ،  34 

 35 راجیو گاندھی یونیورسڻی آف نالج ڻیکنالوجیز ، حیدرآباد

 42 تلنگانہ اسڻیٹ بورڈ آف انڻرمیڈیٹ ایجوکیشن

 99 دیگر
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 8ضمیمہ 

 ہومیوپیتھی کالجوں کی تفصیالت/ یونانی / سدھا / آیور ویدا / ڈینڻل / میڈیکل 

 میڈیکل کالجوں کی فہرست ویب سائٹ پر دستیاب ہے// :www.NMCindia.org./ 
 ڈینڻل کالجوں کی فہرست ویب سائٹ پر دستیاب ہے// :www.dciindia.org.in/ 
  ہومیوپیتھی کالجوں کی فہرست ویب سائٹ / یونانی / سدھا / آیوروید

http://www.ayush.gov.in  ،www.ccimindia.org  اورwww.cchindia.com  پر
 دستیاب ہے۔
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 XIضمیمہ 

 رہنما خطوط کے مطابق MCI / NMC / DCI / JIPMER: معذوری کا سرڻیفکیٹ

 )میڈیکل کورسز میں داخلہ کے لئےآل انڈیا کوڻہ میں (

o  110029وردمان مہاویر میڈیکل کالج اور صفدرجنگ اسپتال ، نئی دہلی۔ 

o  ۔100034 -آل انڈیا انسڻی ڻیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ری ہیبیڻیشن ، حاجی علی ، ممبئی 

o  700020انسڻی ڻیوٹ آف پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ، کولکتہ۔ 

o  600003 -مدراس میڈیکل کالج ، پارک ڻاؤن ، چنئی  

o JIPMER  اکیڈمک سینڻر ، دھنونتری نگرP.O  605006، پڈوچیری 

 )مندرجہ باال میں سے کسی کو بھی منتخب کریں اور نشان زد کریں(

یہ ______________ تاریخ ___________________________________ سرڻیفکیٹ نمبر 
 ایم۔/ مائر / ہے کہ ڈاکڻر تصدیق کرنے کے لئے 

مسڻر کی / سال بیڻا ___________ عمر _______________________________________ 
 بیڻی

_________________________ 

 _______________________________________________________R / o 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_______________________________________________ 

میں مبتال ہے ) بیماری کا نام(______________ __________________________ درجہ نمبر 
 اور ہے

 معذور ہے اور_______________ ___________وہ / ۔ وہ )پی پی آئی(مستقل جسمانی خرابی 

 )شکل میں(___________ ) الفاظ میں(__________________________ کی شرح 

/ ہومیوپیتھی / یونانی / سدھا / آیور وید / ڈینڻل / ہدایات کے مطابق میڈیکل  NMC / MCI / DCIوہ / وہ 
یں ہے اگرچہ وہ طبی طور پر اہل نہ/ کورسز میں داخلے کے لئے اہل  BASLP/ اے ایچ ایس / نرسنگ 
 فٹ ہے۔

 

  

 

سائن۔ اور نام_________ نام & سائن۔ _____ نام & دستخط کریں۔   _____ 

ماہرمتعلقہ ) (متعلقہ ماہر) (متعلقہ ماہر ) 

 افکسپاسپورڻسائز
 کیتصویر

وہی( امیدوار  
 جیساکہپراپلوڈہوا
 آنالئندرخواست

) فارم
دیقش ت بطریق نا
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 Xضمیمہ 

 شیڈول ذات اور شیڈول ڻرائب سرڻیفکیٹ کے لئے پروفارما

میں مشروع ہے۔ تاریخ تاریخ  N.G.S-42/21/49سند کے فارم کے طور پر جو ایم ایچ اے ، او ، ایم ، نمبر 
، مورخہ ) ایس سی ڻی. (Est-36012/6/76، جیسا کہ ڈپارڻمنٹ آف پی اینڈ اے۔ خط نمبر  28.1.1952

کو ، اس کے دعوے کی حمایت کے لئے ، ایک شیڈول ذات یا شیڈول ڻرائب سے تعلق  29.10.1977
 رکھنے والے امیدوار کے ذریعہ پیش کیا جائے گا۔

 کاسٹ سرڻیفیکیٹ
/ بیڻا  ------ ------------------------------------- . * کم/ مسٹ / یہ تصدیق کرنے کے لئے ہے کہ مسڻر 

 ---------------- ---------* بیڻی 
ریاست / ریاست  ------  ---------* ڈویژن میں / ضلع  --------------------------- * قصبے / گاؤں  ----

 ---------- * کے خطے 
جدول / قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ایک شیڈول ذات / ذات  ------------------- - --------------- 

 کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے
 :کے تحت* قبیلہ 

Constitution  1950آرڈر ، ) شیڈول ذات(آئین 
Constitution  1950آرڈر ، ) شیڈول ڻرائب(آئین 
Constitution  1951آرڈر ، ) مرکزی عالقوں) (شیڈول ذات(آئین 
Constitution  1951آرڈر ، ) مرکزی عالقوں) (شیڈول ڻرائب(آئین 

، بمبئی کے ذریعہ  1956آرڈر ، ) ترمیم(م قبیلے کی فہرستوں جیسا کہ ترمیم شدہ ذات اور نامعلو. (٪1 
 ترمیم کردہ

 1970، ریاست ہماچل پردیش ایکٹ ،  1966، پنجاب تنظیم نو ایکٹ ،  1960تنظیم نو ایکٹ ، 
اور شیڈیولڈ ذات اور شیڈول ڻرائب  and Sched and andایکٹ ، ) ری آرگنائزیشن(نارتھ ایسڻرن ایریاز 

 ۔)1976ترمیمی ایکٹ ، (آرڈرز ، 
Constitution  ۔1956طے شدہ ذات کا آرڈر ، ) جموں و کشمیر(آئین 
Constitution  ۔1959شیڈول ڻرائب آرڈر ، ) انڈمن اور نکوبار جزیرے(آئین 
Constitution  ۔1962طے شدہ ذات کا آرڈر ، ) دادر اور نگر حویلی(آئین 
Constitution  ۔1962شیڈول ڻرائب ، آرڈر ، ) دادر اور نگر حویلی(آئین 
Constitution  1964طے شدہ ذات کا آرڈر ، ) پڈوچیری(آئین 
Constitution  ۔1967شیڈول ڻرائب ، آرڈر ، ) اتر پردیش(آئین 
Constitution  ۔1968طے شدہ ذات کا آرڈر ، ) گوا ، دامان اور دیو(آئین 
Constitution  ۔1968شیڈول ڻرائب ، آرڈر ، ) گوا ، دامان اور دیو(آئین 
Constitution  ۔1970شیڈول ڻرائب آرڈر ، ) ناگالینڈ(دستور 
Constitution  ۔1978طے شدہ ذات کا آرڈر ، ) سکم(آئین 
Constitution  ۔1978شیڈول ڻرائب آرڈر ، ) سکم(آئین 

 ٪Sched . کے معاملے میں قابل اطالق جو ایک سے ہجرت کر  نظام االوقات والے افراد/ تخسوچت ذات
 چکے ہیں

 :یونین عالقہ انتظامیہ/ ریاست 
سرڻیفکیٹ کی بنیاد پر جاری کیا * شیڈول ڻرائب / کو جاری کردہ شیڈولڈ ذات * مسٹ / یہ سرڻیفکیٹ مسڻر 

 جاتا ہے۔
/ گاؤں  -------------  -------* کم کے والدہ / محترمہ / شری / والد  --------------------------------- 

 -----------------------* قصبے 
------ * ریاست کی خطہ /  ---------- -------------------* ڈویژن میں / ضلع  -------------------------- 

 --------------- 
جدول / ل ذات قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے جس کو ایک شیڈو/ ذات  ------------------------------ جو  ---

 کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے
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-کے ذریعہ جاری کیا گیا  ----------------- ---------------------* ریاست کے عالقوں میں قبیلہ / ریاست 
 )تجویز کردہ نام( ---

 کے تحت ------------تاریخ  ----------------------ان کی کوئی ) اتھارڻی
 ٪Shri . کنبہ کے عام افراد رہتے / یا اس کے / اور  -------------------------* کم  * /محترمہ * / شری

 ---------* قصبے میں / ہیں گاؤں 
 کا۔ ----------------مرکز کی / ریاست  -------------

، 
 ------------------------- دستخط 

 -------- -----------عہدہ ** ریاست کا عالقہ / ریاست  -------------------- جگہ 
 )کے مہر کے ساتھآفس ( --------------------- تاریخ 

 براہ کرم وہ الفاظ حذف کریں جو قابل اطالق نہیں ہیں۔* 
 براہ کرم مخصوص صدارتی آرڈر کا حوالہ دیں۔• 

 پیراگراف حذف کریں جو الگو نہیں ہے۔
کرنے کے لئے بااختیار اختیارات شیڈول ڻرائب سرڻیفکیٹ جاری / اوپر دیئے گئے جیسا کہ شیڈول ذات ** 

 کے ذریعہ دستخط کیے جائیں۔
 

 11ضمیمہ 
 کے سرڻیفکیٹ) او بی سی(دیگر پسماندہ طبقے 

سینڻر میں داخلے کے لئے درخواست دینے والی دیگر پسماندہ طبقے کے ذریعہ سرڻیفکیٹ تیار کیا (
 جائے

 )حکومت ہند کے تحت) سی ای آئ ایس(تعلیمی حکومت 
. ڈاکڻر/ کم / مسٹ / تصدیق کرنا ہے کہ مسڻر اس بات کی 

 بیڻی/ بیڻا ______________________________________ 
ڈویژن / ضلع ______________ _______________ . ڈاکڻر/ ڻاؤن کے شری / گاؤں 

 میں______________ 
برادری سے تعلق رکھتی ہے جسے ___________________ ریاست _______________ 

 اندہ کے طور پر پہچانا جاتا ہےپسم
 :کے تحت کالس

)i ( 12011/68/93قرارداد نمبر-BCC (C ( ہندوستان کے گزٹ میں غیر معمولی  10/09/93مورخہ
 میں شائع ہوا۔ 13/09/93مورخہ  186نمبر  Iسیکشن  Iحصہ 

)ii ( 12011/9/94قرارداد نمبر-BCC  لی کو ہندوستان کے گزٹ آف غیر معمو 19/10/98مورخہ
 میں شائع ہوا۔ 20/10/94مورخہ  163نمبر  Iسیکشن  Iحصہ 

)iii ( 12011/7/95قرارداد نمبر-BCC  ہندوستان کے گزٹ میں غیر معمولی حصہ  24/05/95مورخہ
I  سیکشنI  میں شائع ہوا۔ 25/05/95مورخہ  88نمبر 
)iv ( 12011/96/94قرارداد نمبر-BCC  ۔09/03/96مورخہ 
)v ( 12011/44/96قرارداد نمبر-BCC  کی گزٹ آف انڈیا کے غیر معمولی حصہ  06/12/96مورخہI 

 میں شائع ہوا۔ 11/12/96مورخہ  120نمبر  Iسیکشن 
)vi ( 12011/13/97قرارداد نمبر-BCC  ۔03/12/97مورخہ 
)vii ( 12011/99/94قرارداد نمبر-BCC  ۔11/12/97مورخہ 
)viii ( 12011/68/98قرارداد نمبر-BCC  ۔27/10/99مورخہ 
)ix ( 12011/88/98قرارداد نمبر-BCC  ہندوستان کے گزٹ آف انڈیا غیر معمولی  06/12/99مورخہ

 میں شائع ہوا۔ 06/12/99مورخہ  270نمبر  Iسیکشن  Iحصہ 
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)x ( 12011/36/99قرارداد نمبر-BCC  ہندوستان کے گزٹ آف غیر معمولی  04/04/2000مورخہ
 میں شائع ہوا۔ 04/04/2004مورخہ  71نمبر  Iسیکشن  Iحصہ 

)xi ( 12011/44/99قرارداد نمبر-BCC  ہندوستان کے گزٹ آف غیر معمولی  21/09/2000مورخہ
 میں شائع ہوا۔ 21/09/2000مورخہ  210نمبر  Iسیکشن  Iحصہ 

)xii ( 12015/09/2000قرارداد نمبر-BCC  ۔06/09/2001مورخہ 
)xiii ( 12011/01/2001قرارداد نمبر-BCC  ۔19/06/2003مورخہ 
)xiv ( 12011/04/2002قرارداد نمبر-BCC  ۔13/01/2004مورخہ 
)xv ( 12011/09/2004قرارداد نمبر-BCC  ہندوستان کے گزٹ آف غیر  16/01/2006مورخہ

 میں شائع ہوا۔ 16/01/2006مورخہ  210نمبر  Iسیکشن  Iمعمولی حصہ 
)xvi ( 20012/129/2009قرارداد نمبر /-BBC-II  ہندوستان کے گزٹ میں  04/03/2014مورخہ

 ۔04/03/2014مورخہ  I 63سیکشن  Iشائع ہوا غیر معمولی حصہ 
یا اس کا کنبہ عام طور پر رہائش پذیر میں / اور ____________________ کم۔ / مسڻر / شری 

 رہتا ہے
 ڈویژن۔/ ریاست کا ضلعی _____________________________ 

 سے نہیں ہے) کریمی پرت(سیکشن / بھی تصدیق کرنا ہے کہ اس کا تعلق مذکورہ افراد اس بات کی 
 .نہیں. O.M۔ محکمہ پرسنل اینڈ ڻریننگ 3حکومت ہند کو شیڈول کا کالم 

ایسڻیٹ کے  36033/3/2004جو او ایم نمبر  08/09/93مورخہ ) ایس سی ڻی. (ایسٹ-36012/22/93
 .)ریس(تحت ترمیم کی گئی ہے۔ 

 یا حکومت ہند کا تازہ ترین نوڻیفکیشن۔ 09.03.2004ہ مورخ
 :تاریخ

 مجاز اتھارڻی مہر/ ڈسڻرکٹ مجسڻریٹ 
 :نوٹ

)a ( ، عام طور پر یہاں استعمال ہونے والی اصطالح کا وہی معنی ہوگا جو عوامی نمائندگی ایکٹ
 میں ہے۔ 20کے سیکشن  1950

)b (میں اشارہ کیا گیا ہے ذات پات کے سرڻیفکیٹ جاری کرنے کے اہل اہل ذیل: 
)i ( ایڈیشنل مجسڻریٹ / ڈسڻرکٹ مجسڻریٹ /Ist  سب ڈویژنل مجسڻریٹ / کالس اسڻیپینڈری مجسڻریٹ
پہلی کالس اسڻیپینڈری مجسڻریٹ (ایکسڻرا اسسڻنٹ کمشنر / ایگزیکڻو مجسڻریٹ / تعلقہ مجسڻریٹ / 

 )کے عہدے سے نیچے نہیں۔
)ii ( ایوان صدر مجسڻریٹ۔/ ل چیف صدارت مجسڻریٹ ایڈیشن/ چیف ایوان صدر مجسڻریٹ 
)iii (ریونیو آفیسر تحصیلدار کے درجے سے کم نہیں۔ 
)iv ( یا اس کا کنبہ رہتا ہے۔/ اس عالقے کا سب ڈویژنل آفیسر جہاں امیدوار اور 
)c ( کو ختم ہونے والے مالی  2020مارچ  31حیثیت / درخواست گزار کے والدین کی ساالنہ آمدنی

 مبنی ہونی چاہئے۔ سال پر
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 12 –ضمیمہ 
 کے ساتھ افراد کے تحت امیدواروں کے لئے سند کی شکل) PWD(عدم استحکام کیڻیگری 

 ہسپتال کا نام اور پتہ سرڻیفیکیٹ کا مطالبہ کر رہا ہے/ انسڻی ڻیوٹ 
 :سند نمبر
 :تاریخ

 
 
 
 
 
 

 معذوری کے ساتھ افراد کے لئے تصدیق کریں
*) کم / مسٹ / یہ تصدیق کرنے کے لئے ہے کہ مسڻر 

_________________________________________________________ 
سال ، رجسڻریشن نمبر _____________ عمر ______________________ جناب * بیڻی / بیڻا 

 ہے___________________________________ 
 کا معاملہ* دیگر معذوری / سماعت کی خرابی / کم بینائی / اندھا پن / دماغی فالج / لوکومیڻر معذوری 

 ٪ سے کم نہیں________________________________معذوری کی ڈگری کا شکار ہونا 
۔ اس کی مذکورہ باال معذوری )______________________________________________(

 کی تفصیالت ذیل میں بیان کی گئیں ہیں۔
 )اہم خطوط میں(

__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

_______________ 
 -:نوٹ

 *بہتر ہونے کا امکان نہیں ہے۔ / بہتر ہونے کا امکان / غیر ترقی پسند / یہ حالت ترقی پسند . 1
سال کی مدت کے بعد دوبارہ جائزہ لینے کی سفارش / ماہ __________________________ . 2

 نہیں کی جاتی ہے۔
 کے مطابق جاری کی جاتی ہے۔ 1995ایکٹ ،  PWDسند . 3

 ابل اطالق نہیں باہر کریں۔جو بھی ق* 
 ___________سائن۔ اور نام _________ نام & سائن۔ _____ نام & دستخط کریں۔ 

 )متعلقہ ماہر) (متعلقہ ماہر) (متعلقہ ماہر(
 
 

 شخص کے دستخط اور انگوڻھے کا تاثر
 
 

 کی طرف سے کاؤنڻر سائن
 /سی ایم او / میڈیکل سپرنڻنڈنٹ 

 )ساتھمہر کے (ہیڈ آف ہسپتال 
 

 افکسپاسپورڻسائز
 کیتصویر
جیسے( امیدوار  
 پراپلوڈ

 آنالئندرخواست
) فارم

 مناسبطریقےسےتصدیقشدہ
 جاریکرنےسے

اقتدار
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 13 -ضمیمہ

 اپنا سبسکرائب استعمال کرنے کیلئے ضمانت کا خط
معذوری (__________________ ، ایک امیدوار ____________________________ میں 
 کے ساتھ حاضر ہوں) کا نام

پر ____________________ رول نمبر ) امتحان کا نام(_______________________ 
________________ 

_______________________ ، _____________________________ ضلع ) مرکز کا نام(
 )ریاست کا نام(

ہے۔ میں اس کے ساتھ یہ بیان کرتا ہوں کہ ________________________ میری قابلیت 
حانات لینے کے لئے زیر عنوان سائنڈر مذکورہ باال امت) اسکرپٹ کا نام(__________________ 

 لیب اسسڻنٹ کی خدمات فراہم کرے گا۔/ ریڈر / کے لئے سکرپٹ 
ہے۔ اگر واقعی طور _______________ میں اس کے ذریعہ یہ کام انجام دیتا ہوں کہ اس کی قابلیت 

یہ میری  پر یہ پتہ چال ہے کہ اس کی اہلیت اس طرح کی ہے جس کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے اور
 اہلیت سے باالتر ہے ، تو میں اس عہدے پر اپنا حق اور اس سے متعلق دعووں کو ضائع کروں گا۔

 
 
 
 
 )معذور امیدوار کے دستخط(

 :جگہ
 :تاریخ

 
 
 
 
 
 
 

 ) خود تصدیق شدہ تصویر(
کا  سبسکرائب

 نام
 

شناخت  سکریٹ کی  
 ID N 

      
  

 

 

 

 

 سبسکرائبکیتصویر
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14 -ضمیمہ  

 کے لئے حلف نامہ اکیال بچی
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-ضمیمہ  15 

 اقلیتی طلبہ کی حمایت کے لئے امیدوار کے ذریعہ اقلیتی برادری کا خود اعالن
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-ضمیمہ  16 

 )2019نیشنل میڈیکل کمیشن ایکٹ ، (ہندوستان کا گزٹ 
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-ضمیمہ  16 

 

 فارم کی نقلدرخواست 

 :ویب اطالق بہاؤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلہ اول
رجسڻریش• •
پاس ورڈ بنانا•

مرحلہ دوم
مکمل درخواست فارم•

سرپرست کی تفصیالت/ تعلیمی اور والدین •

IIIمرحلہ 

تصویر اور دستخط اپ لوڈ کریں•
انگوڻھے کے تاثر کو اپ لوڈ کریں•

IVمرحلہ 

امتحان فیس کی ادائیگی•
تصدیقی صفحہ ڈاؤن لوڈ کریں•
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 مرحلہ اول

 رجسڻریشن فارم

 سینئر
 .نہیں

 وضاحت
 فیلڈ

 ریمارکس ان پٹ

 ذاتی معلومات                              
امیدوار کا  ۔1                            

 نام
امیدوار کا نام عین مطابق )  

 ہونا چاہئے
میں رجسڻرڈ کے طور پر 
 ایک ہی ہو

مساوی / کالس بارہویں 
 کوالیفائنگ
 (امتحان۔

والد کا نام قطعی طور پر )   والد کا نام 2                            
 ہونا چاہئے

کالس میں رجسڻرڈ کے 
 طور پر ایک ہی
برابر کوالیفائنگ/ ویں  12  

اس طرح کا کوئی   امتحان۔
عنوان نہیں ہے/ سابقہ   

/ فر / شری  / مسڻر  بطور
وغیرہ کرنل/ ڈاکڻر   

 (.استعمال کیا جانا چاہئے
والدہ کا نام قطعی طور پر )   ماں کا نام ۔3                            

 ہونا چاہئے
کالس میں رجسڻرڈ کے 
 طور پر ایک ہی
برابر کوالیفائنگ/ ویں  12  

/ ۔کوئی بھی سابقہ  امتحان
 عنوان ایسا نہیں ہے

ڈاکڻر/ بطور فر   
 / مسٹ / مسز /

وغیرہ کرنل  
 (.استعمال کیا جانا چاہئے

پیدائش کی  4                            
 تاریخ

  DD-MM-YYYY 
یہ بھی مطلع کیا گیا ہے )
 کہ نظریہ میں
 معزز سپریم کورٹ کی

) سی(آر ایل ایس ایل پی 
میں۔) ے(نمبر   

اور  14320/2018
 دوسرے میں
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 29منسلک معامالت ، 
 تاریخ
2018 ، نومبر ، درخواست  

 گزار
 25امیدوار جن کی عمر  /
 سال ہے

عمر اور اس سے اوپر کے 
 حقدار ہوں گے
 NEET الگو کرنے اور
 میں حاضر ہونے کے ل
(UG) -2019 کا امتحان 
عارضی طور پر فائنل سے 
 مشروط
 ( ان معامالت کا نتیجہ

شناخت کی  5                            
 قسم

 

 کے لئے آدھار کا استعمال
NEET (UG)  کے امیدوار

- 2020  
کی درستگی میں اضافہ 
 کرے گا

امیدوار کی تفصیالت اور 
 کم
 نقالی کے معامالت۔
اس طرح ، این ڻی اے نے 
اسے استعمال کرنے کی 
 تجویز پیش کی

کارڈجہاں تک آدھار   
 .ممکن

 درست حکومت داخل کریں   ۔6                            
 :شناخت نمبر

 مرد •   صنف ۔7                            
 عورت .
 ڻرانسجینڈر •

 X کالس ۔8                            
رول درج 
 کریں
 نمبر

 کی درستگی میں اضافہ  
امیدوار کی تفصیالت اور کم 
 کریں
 نقالی کے معامالت۔

 رابطہ کی تفصیالت                              
)   پتہ ۔1 حروف 35زیادہ سے زیادہ  ) 
)   (اختیاری ) عالقہ 2 حروف 35زیادہ سے زیادہ  ) 
گاؤں/ قصبہ / شہر  ۔3    ( حروف 35زیادہ سے زیادہ  ) 

 UT / ریاست 4

   
ڈاؤن  ڈراپ  کی UT / ریاستوں

میں فہرست  UT ( کو شامل ) لداخ
او سی / این آر آئی / غیر ملکی   ۔  کریں
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 آئی امیدواروں کے
آپشن کو بھی شامل " دوسرے"لئے 

 کریں
 ۔

 :ضلع 5
 اضالع کی ڈراپ ڈاؤن فہرست  

( کے انتخاب پر انحصار کرتا ہے  
4یونین / سینئر نمبر پر ریاست  ) 

 خفیہ نمبر ۔6

کو منتخب " دوسروں"میں  4نمبر  )  
 06عالوہ زیادہ سے زیادہ   کےکرنے 

 عددی
 (نمبر

)   * ID ای میل ۔7 حروف 35زیادہ سے زیادہ  ) 
91(+موبائل نمبر  ۔8 )   ( حروف 10زیادہ سے زیادہ  ) 

 خفیہ کوڈ کا انتخاب کیجیئے

 پاس ورڈ ۔1

13سے  8پاس ورڈ  •    
۔  ہونا چاہئے  حرف لمبا  

 پاس ورڈ میں کم از کم •
ہونا ضروری   تہجیایک باالئی حرف 

۔ ہے  
 پاس ورڈ میں کم از کم •

ہونا   ایک لوئر کیس حروف تہجی
۔ ضروری ہے  

 پاس ورڈ کی کم از کم •
۔  ہونی چاہئے ایک عددی قیمت  

 پاس ورڈ میں کم از کم •
ہونا چاہئے ایک خاص حرف  

 (- * & ^٪ $ # @ ! ۔  جیسے

پاس ورڈ کی تصدیق  2
 کریں

    

     :سیکیورڻی سوال ۔3
     سیکورڻی جواب 4

 سیکورڻی پن

 ۔1
حفاظتی پن داخل 
 کریں
 (کیس حساس)

  
( حروف 06زیادہ سے زیادہ  ) 

 

  
 :امیدواروں کے لئے نوٹ 

  منفرد ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر مہیا کریں رجسڻریشن نمبر متعلقہ ای میل آئی ڈی اور موبائل
صرف آپ کے ای میل پر بھیجی جائیں گی۔ موبائل نمبر پر بھیجا جائے گا۔ مزید تمام مواصالت 

۔ ایک ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر .نمبر اور ای میل کی شناخت امیدوار کے اپنے ہونے چاہ
 سے صرف ایک رجسڻریشن ہوسکتی ہے۔

 candidates  اگر امیدواروں کو دوبارہ سسڻم میں الگ ان ہونے کی ضرورت ہے ، لیکن وہ اپنا
 گئے ہیں تو ، وہ درج ذیل مراحل کے ذریعے وہی بازیافت کرسکتے ہیں۔پاس ورڈ بھول 
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 ہوم پیج پر رجسڻریشن نمبر درج کریں .1
 پر کلک کریں' بھول گئے پاس ورڈ' .2
امیدواران اپنا پاس ورڈ اس کے ای میل شناختی اور فون نمبر پر حاصل کریں گے ، جو اندراج   .3

 کے عمل کے دوران رجسڻرڈ ہوں گے۔
 

 
 

 مرحلہ دوم
 مکمل درخواست فارم

کی تفصیل فیلڈ سینئر نمبر  
 ریمارکس ان پٹ 

 ذاتی معلومات

   امیدوار کا نام ۔1
میں خود سے بھری ہوئی ،   رجسڻریشن مرحلے )
 تفصیالت ُپر
) 

   پیدائش کی تاریخ 2
میں خود سے بھری ہوئی ،   رجسڻریشن مرحلے )
 تفصیالت ُپر
) 

   صنف ۔3
خود سے بھری ہوئی ، میں   رجسڻریشن مرحلے )
 تفصیالت ُپر
) 

   والد کا نام 4
میں خود سے بھری ہوئی ،   رجسڻریشن مرحلے )
 تفصیالت ُپر
) 

   ماں کا نام 5

 ہندوستانی •
• NRI 
• OCI 
• PIO 
 غیر ملکی •

   قومیت ۔6

 
میں  ڈاؤن فہرست ڈراپ  کی UT / ریاستوں  UT 
( ہیلتھ  جنرلڈائریکڻوریٹ  ۔ کو شامل کریں) لداخ

صحت کی خدمات مہاندیشالی(سروسز  ) بھارت   ،
٪ تمام بھارت کے لئے 15 کی حکومت کرے گا

کوڻہ صرف نشستیں مشاورت . 
 
 
 
 
 

 ۔7

 اہلیت کی ریاست
 کے لئے )
 ٪ تمام بھارت کوڻہ15
 (نشستیں

  

 چونکہ ریاستیں یہ بھی درخواست کررہی ہیں
 کہ این ڻی اے اسڻیٹ رینک
 کو
NEET (UG) - 2020  کے لئے زمرے کے

مہی مطابق میرٹ لسٹ  may ا کرسکتی ہے ، این
آن الئن رجسڻریشن کے   ڻی اے
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سے متعلق  ریاست ذریعہ کے امیدواروں  دوران
بنیاد پر  ڈومیسائل کی  

کرسکتی  فراہم بھی اسڻیٹ رینک
 ۔NEET (UG) - 2020 ہے۔

 
 
 
 

 ۔8
رہائش   مستقل
ریاست کی  

 ڈومیسائل /
  

 جنرل •
 ایس سی •
• ST 
 او بی سی این سی ایل •
 EWS جنرل •

 ہاں •   قسم ۔9
 نہیں •

 معذور افراد ۔10
( PWD )     

 معذوری کی تفصیالت ۔11

جسمانی  •
 معذوری
عقلی  •
 معذوری
دماغی  •
 رویے
کی   معذوری •
وجہ سے کی 
 وجہ سے

بلڈ ڈس آرڈر 
 اور کو
 دائمی اعصابی
 ضوابط

 
 وزارت صحت اور خاندانی

سے موصولہ مشورے کے  ہندبہبود ، حکومت 
، مطابق  

کو 20.11.2018جس کی تاریخ   
 PWD بتایا گیا ہے کہ گئی ہے ، یہاں یہ لکھی

 امیدوار
NEET (UG) درخواست فارم آن الئن کے  
میڈیکل   کو بنیاد بنا سکتے ہیں۔ 2019 -

) آف انڈیا کونسل ویب سائٹ  کی) این ایم سی  
کردہ رہنما خطوط تیار پر  

 
 
 

 

آپ کو سکریٹ کی کیا  ۔12
   ضرورت ہے؟

کی ضرورت نہیں ہے  سکرپٹ مجھے-نہیں •  
ترتیب دیں خود ہی -ہاں •  
این ڻی اے کے ذریعہ بندوبست کریں -ہاں •  

 

 ۔13

 کیا آپ
 اپنے خاندان میں

بہن   بھائی اور
بچی   سنگل بغیر کے

 ہیں
 ؟

 ہاں •  
 نہیں •

 

 ۔14

اقلیتی  کیا آپ
سے تعلق  برادری

 رکھتے ہیں
 ؟

 ہاں •  
 نہیں •

 

کا نام برادری ۔15  
 مسلمان، •   

 سکھوں •
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 نصرانی •
 بدھ مت، •
 ( پارسیوں )زرتشتیوں •
 جینیوں •

کیا آپ کو ذیابیطس  ۔16
 ہاں •   ہے؟

 نہیں •
 

 ہندوستان •   مقام پیدائش ۔17
 بیرون ملک •

 

   حالت ۔18

 
میں  ڈاؤن فہرست ڈراپ  کی UT / ریاستوں  UT 
( ۔ شامل کریںکو ) لداخ  
( کا انتخاب سینئر نمبر" ہندوستان"صورت میں ،   
 (پر ہوتا ہے 16

 

   ضلع ۔19

 
میں  ڈاؤن فہرست ڈراپ  کی UT / ریاستوں  UT 
( ۔ کو شامل کریں) لداخ  
( کا انتخاب سینئر نمبر" ہندوستان"صورت میں ،   
 (پر ہوتا ہے 16

 

مراکز  امتحانی   

 اور شہر ڈراپ UT / ریاست •   st 1امتحان سڻی  ۔1
 ڈاؤن مینو

 

 اور شہر ڈراپ UT / ریاست •   ND 2امتحان سڻی  2
 ڈاؤن مینو

 

 اور شہر ڈراپ UT / ریاست •   RD 3امتحان سڻی  ۔3
 ڈاؤن مینو

 

ویں 4امتحان سڻی  4  اور شہر ڈراپ UT / ریاست •   
 ڈاؤن مینو

 

میڈیم  پیپر کا  سوالیہ 5  
   

 انگریزی •
 ہندی •
 آسامی •
 بنگالی •
 گجراتی •
 کناڈا •
 مراڻھی •
 اوڈیہ •
 تمل •
 تلگو •
 اردو •
 امیدواروں کے )

کے  پیپر  سوالیہ  ذریعہ ایک بار استعمال شدہ
بعد میں ذریعہ  

 تبدیل نہیں کیا جاسکتا
) 
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  تعلیمی تفصیالت
  یا مساوی X کالس

سینئر 
  ریمارکس ان پٹ فیلڈ کی تفصیل نمبر

 منتخب کریں •   گزرنے کی حیثیت ۔1
 ہاں •

 

   تعلیم کی جگہ 2
 شہر •
 ڻاؤن •
 گاؤں •

 

انسڻی ڻیوٹ کی قسم/ اسکول  ۔3  حکومت •   
 نجی •

 

 میں بھارت •   مطالعہ کا مقام 4
 بیرون ملک •

 

 X ریاست جہاں کالس 5
   انسڻی ڻیوٹ واقع ہے /

ریاستوں کی سطح / ریاستوں 
کی فہرست کو ڈراپ ڈاؤن کی 
 فہرست

 

 X ضلع جہاں کالس 6
   انسڻی ڻیوٹ واقع ہے /

 ) اضالع کی ڈراپ ڈاؤن فہرست
پر ریاست 5نمبر  سینئر  / UT 

پر منحصر ہے کے انتخاب  
) 

 

 کوالیفائنگ امتحان ۔7
 منتخب •   کوڈ

 الگو نہیں •
 

کا نام ایجوکیشن بورڈ  اسکول ۔8  
   

اسکول تسلیم شدہ  
ڈراپ ڈاؤن  ایجوکیشن بورڈ کی

" ، فہرست میں کے " دوسرے
بھی شامل ہیں  اختیارات  

 (الزمی)

 

      گزرنے کا سال ۔9

 فی صد •   نتیجہ موڈ ۔10
• CGPA 

 

 حاصل کردہ نمبر ، کل ۔11
      نمبر اور فیصد

 ۔12
کوالیفائنگ امتحان   یا X کالس

رول نمبر  کا  
 

 (الزمی)  
 

کا نام انسڻی ڻیوٹ/ اسکول  ۔13  
      

پتہ ڻیوٹ کاانسڻی / اسکول  ۔14  
      

  کالس الیون یا مساوی

 منتخب کریں •   گزرنے کی حیثیت ۔1
 ہاں •

 

   تعلیم کی جگہ 2
 شہر •
 ڻاؤن •
 گاؤں •
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انسڻی ڻیوٹ کی قسم/ اسکول  ۔3  حکومت •   
 نجی •

 

 میں بھارت •   مطالعہ کا مقام 4
 بیرون ملک •

 

 بیان کریں جہاں کالس الیون 5
ڻیوٹ واقع ہےانسڻی / اسکول     

ریاستوں کی سطح / ریاستوں 
کی فہرست کو ڈراپ ڈاؤن کی 
 فہرست

 

 ضلع جہاں بارہویں 6
انسڻی ڻیوٹ واقع ہے/ اسکول     

 ) اضالع کی ڈراپ ڈاؤن فہرست
پر ریاست 5نمبر  سینئر  / UT 

پر منحصر ہے کے انتخاب  
) 

 

 کوالیفائنگ امتحان ۔7
   کوڈ

 منتخب •
 الگو نہیں •

 

کا نام ایجوکیشن بورڈ  اسکول ۔8  
   

 منتخب •
 الگو نہیں •

 

      گزرنے کا سال ۔9

   نتیجہ موڈ ۔10
 فی صد •
• CGPA 

 

 حاصل کردہ نمبر ، کل ۔11
      نمبر اور فیصد

 ۔12
کوالیفائنگ امتحان   یا X کالس

رول نمبر  کا  
 

 الزمی نہیں •  
 

   بارہویں جماعت یا مساوی

سینئر 
کی تفصیلفیلڈ  نمبر   ریمارکس ان پٹ 

 ۔1
 بارہویں کالس یا
 مساوی

پیشی کی حیثیت/ گزر   
 پاس •  

 دکھائے •

 

   تعلیم کی جگہ 2
 شہر •
 ڻاؤن •
 گاؤں •

 

انسڻی ڻیوٹ کی قسم/ اسکول  ۔3  حکومت •   
 نجی •

 

 میں بھارت •   مطالعہ کا مقام 4
 بیرون ملک •

 

 ریاست جہاں بارہویں کالس 5
انسڻی ڻیوٹ واقع ہے/ اسکول     

ریاستوں کی سطح / ریاستوں 
کی فہرست کو ڈراپ ڈاؤن کی 
 فہرست

 

 ضلع جہاں بارہویں 6
انسڻی ڻیوٹ واقع ہے/ اسکول   ) اضالع کی ڈراپ ڈاؤن فہرست   

پر ریاست 5نمبر  سینئر  / UT 
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پر منحصر ہے کے انتخاب  
) 

 کوالیفائنگ امتحان ۔7
   کوڈ

 اہلیت اور اہلیت کے
امتحانات کوڈ جیسا 

میں بتایا گیا  انفارمیشن بلیڻن  کہ
 ہے
 ۔

 

کا نام ایجوکیشن بورڈ  اسکول ۔8  
   

اسکول تسلیم شدہ  
ڈراپ ڈاؤن  ایجوکیشن بورڈ کی

" ، فہرست میں کے " دوسرے
بھی شامل ہیں  اختیارات  

 

 

پیشی اختیار کے تحت ،    گزرنے کا سال ۔9
گزرنے کا سال ہوگا۔" 2020"  

 

 فی صد •   نتیجہ موڈ ۔10
• CGPA 

 

 حاصل کردہ نمبر ، کل ۔11
      نمبر اور فیصد

 ۔12
اہلیت کے   بارہویں جماعت یا
رول نمبر امتحانات کا  

 
  

" اختیار لئے الزمی  کے" ظاہر
 نہیں ہے
 

 

کا نام انسڻی ڻیوٹ/ اسکول  ۔13  
      

پتہ انسڻی ڻیوٹ کا/ اسکول  ۔14  
      

کی تفصیالتسرپرست / والدین    
سینئر 
  ریمارکس ان پٹ فیلڈ کی تفصیل نمبر

      والد کی اہلیت ۔1
      والد کا کاروبار 2
      والد کی ساالنہ آمدنی ۔3
      والدہ کی اہلیت 4

   ماں کا پیشہ 5
ڈراپ ڈاؤن مینو میں بطور ایک 

بھی شامل " ہاؤس وائف"آپشن 
 کریں۔

 

      ماں کی ساالنہ آمدنی ۔6
  ضابطہ لباس

سینئر 
  ریمارکس ان پٹ فیلڈ کی تفصیل نمبر

 ۔1

- NEET (UG) کیا آپ
دوران  میں نمائش کے 2020 
 لباس کوڈ کے

لباس پہننے   برخالف روایتی
 کا ارادہ رکھتے ہیں؟
 

 ہاں •  
 نہیں •

 
 
 



138 
 

 
 

 
 تفصیالت کا جائزہ لیں 

ونڈو کا پیش نظارہ کریں۔ اگر امیدوار تفصیالت  درخواست کے عمل کی تمام تفصیالت کو جانچنے کے لئے
بڻن پر کلک کرکے متعلقہ ونڈو میں جاسکتا ہے۔' بیک'تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو ، وہ / میں ترمیم   

 III مرحلہ

 امیجز اور انگوڻھے کے تاثرات اپ لوڈ کریں

 سینئر
 ریمارکس ان پٹ فیلڈ کی تفصیل نمبر

10: سائز   تصویر ۔1 kb -200kb 
4: سائز   دستخط 2 kb - 30kb 

   انگوڻھے کا تاثر ۔3

10: سائز kb - 50kb 
( 

درستگی  امیدوار کی تفصیالت کی
 میں اضافہ

معامالت کو کم   نقالی کے  اور
 کریں
 (۔

  

 :امیدواروں کے لئے نوٹ

لوڈ اپ ) سینڻی میڻر 3.5سینڻی میڻر ایکس  4.5(حالیہ واضح طور پر قابل شناخت پاسپورٹ تصویر . 1
کریں۔ امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب تک داخلے کا عمل مکمل نہیں ہوتا تب تک وہ اپنی ظاہری 
شکل میں تبدیلی نہ کریں۔ تصویر اور دستخط کے بارے میں کسی بھی قسم کی بے ساختہ توثیق کے دوران 

 نااہلی کا باعث بن سکتی ہے۔

 ےہونا چاہئ 10kb -200kbتصویر کا سائز : نوٹ

 - 4kbسیاہی میں دستخط شدہ اپنے دستخط اپ لوڈ کریں۔ تصویر کا سائز / سفید کاغذ پر نیلے رنگ . 2
30kb کے درمیان ہونا چاہئے 

  

  

  

 IVمرحلہ 
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 امتحان فیس کی ادائیگی. 1

 پے ڻی ایم کی رقم ادا/ انڻربینکنگ / ڈیبٹ کارڈ / ادائیگی کے گیٹ وے کا انتخاب کرنا اور کریڈٹ / ادائیگی 
 :کرنا

 ایس بی آئی بینک. 1

 سنڈیڈٹ بینک. 2

 ایچ ڈی ایف سی بینک. 3

 آئی سی آئی سی آئی بینک. 4

 پے ڻی ایم. 5

 کے لئے امتحان فیس کی ادائیگی صرف آن الئن کی جاسکتی ہے۔ NEET (UG) -2020: نوٹ

 تصدیقی صفحہ ڈاؤن لوڈ کریں. 2

ی صفحہ پرنٹ کریں۔ اگر فیس کی ادائیگی کے کا تصدیق NEET (UG) - 2020کامیاب ادائیگی کے بعد ، 
بعد تصدیقی صفحہ تیار نہیں ہوتا ہے تو معاملت منسوخ ہوجاتا ہے اور متعلقہ اکاؤنٹ میں رقم واپس کردی 

 جائے گی۔ تاہم تصدیق نامہ تیار نہیں ہونے کی صورت میں امیدوار کو دوسرا لین دین کرنا پڑے گا۔

 

 نوٹ کرنے کے لئے اہم نکات

امیدواروں کو انفارمیشن بلیڻن کے ذریعے احتیاط سے جانا چاہئے اور اپنے آپ کو مندرجہ ذیل سے واقف 
 -: کرنا ہوگا

i . امیدوار صرفNEET (UG) - 2020 "کیلئے درخواست دے سکتے ہیں۔ کوئی آف الئن " آن الئن
 نہیں ہوگی۔درخواست تفریح 

ii . انفارمیشن بلیڻن ویب سائٹwww.nta.ac.in/ ntaneet.nic.in سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے 

iii .امیدواروں کو مستقبل کے خط و کتابت کے حوالے کے طور پر درج ذیل دستاویزات اپنے پاس رکھیں۔ 

a (آن الئن درخواست کے تصدیقی صفحہ کے کم از کم چار پرنٹ آؤٹ۔ 

 )ڻرانزیکشن کی تفصیالتیعنی تصدیق شدہ پیج کے ذریعہ بینک (فیس کی ادائیگی کا ثبوت ) ب

کاپیاں جو آن الئن درخواست پر اسکین اور اپ لوڈ  5ایک جیسے پاسپورٹ سائز فوڻوگرافر کی کم از کم ) ج
 کی گئیں۔

کے امیدواروں کے سلسلے میں خود  U.Tلداخ کے / اس نظام کی کاپی سے ریاست جموں و کشمیر ) د
 ٪ سے کم نشستوں کا انتخاب کیا ہے۔15اعالن جاری ہوا جنہوں نے آل انڈیا کوڻہ کے 

iv . امیدواروں کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آن الئن درخواست فارم میں بھرا ہوا موبائل نمبر ، ای میل آئی ڈی ان
گئے موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی پر بالترتیب ایس ایم کے اپنے یا ان کے والدین ہیں۔ این ڻی اے دیئے 

 یا ای میل کے ذریعے بات چیت کرے گا۔/ ایس اور 

v . آن الئن درخواست فارم میں ُپر غلط موبائل نمبر ، ای میل آئی ڈی اور خط و کتابت کا پتہ غلط ہونے کی
 ر نہیں ہوگا۔وجہ سے این ڻی اے تازہ ترین معلومات کی عدم دستیابی کا ذمہ دا
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vi . پے ڻی ایم / ایچ ڈی ایف سی بینک / آئی سی آئی سی آئی بینک / سنڈیکیٹ بینک / اسڻیٹ بینک آف انڈیا
/ کریڈٹ کارڈ اور نیٹ بینکنگ / سروس فراہم کنندہ کا استعمال کرتے ہوئے فیس آن الئن موڈ یعنی ڈیبٹ 

 یوپیآئ کے ذریعہ جمع کرائی جاسکتی ہے۔

  کارڈ کی توثیق کی جانچ کریں اور درخواست فارم جمع کروانے کے لئے ویب سائٹ کریڈٹ / ڈیبٹ
پر الگ ان کرتے وقت اپنے ساتھ تیار رکھیں۔ امیدوار کو طلب کردہ معلومات داخل کرنا چاہئے اور 

 کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کرنا چاہئے۔/ ڈیبٹ 
 - ل پے ڻی ایم استعمال کرنے کے / یوپیآئ / نیٹ بینکنگyour  اپنے اکاؤنٹ میں بیلنس کی جانچ ،

کریں اور درخواست فارم جمع کروانے کے لئے ویب سائٹ پر الگ ان کرتے وقت تمام اسناد اپنے 
اپنے نیٹ بینکنگ کے اسناد کے ساتھ الگ ان کریں اور نیٹ / ساتھ تیار رکھیں۔ امیدوار اپنے 

 ۔کرے۔پے ڻی ایم کے ذریعے ادائیگی / یو پی آئی / بینکنگ 

.vii 3آن الئن درخواست کی آخری درخواست آن الئن درخواست ، یعنی ، فیس کی عدم ادائیگی کا مرحلہ 
مکمل نہ ہونے کی صورت میں نامکمل اور ناکام رہے گی۔ تصدیقی صفحے کی تخلیق سے تصدیق ہوتی 

سے پتہ چلتا ہے کہ  ہے کہ درخواست کامیابی کے ساتھ جمع کرائی گئی ہے۔ کنفرمیشن پیج کی عدم پیدائش
فیس کی ادائیگی کا عمل مکمل نہیں ہوا ہے اور اس طرح درخواست کامیابی کے ساتھ جمع نہیں کی گئی 

 ہے۔

viii.  بی ڈی ایس کورسز اور بی اے ایم / ایم بی بی ایس (امیدواروں کو میڈیکل انڈرگریجویٹ کورسز
ایم او اے / ے لئے اے اے سی سی بی ایچ ایم ایس کورسز ک/ بی ایم ایس / بی ایس ایم ایس / ایس 

 کے ذریعہ داخلہ کارڈ تک محفوظ رکھنا چاہئے۔

ix ۔ آن الئن درخواست میں اس بات کا یقین کر لیں کہ صحیح ڈیڻا جمع کرایا گیا ہے۔ امیدوار کے تصویر اور
ایس ایم ایس کے ذریعے کی جائے گی اور وہ / دستخط سے متعلق کسی بھی تصنیف کی اطالع ای میل 

امیدوار کے الگ ان اکاؤنٹ میں دستیاب ہوگی۔ دیگر جائز تصحیحات صرف الگ ان ان اکاؤنٹ کے ذریعے 
بھی طے شدہ شیڈول کے دوران ہی انجام پاسکتی ہیں۔ امیدوار واضح تصویر اور دستخطوں کو اپلوڈ کرنے 

سوائے اس کے کہ  کو یقینی بناتے ہیں۔ اس کے بعد ، اصالح کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی
 جب تمام شعبوں میں اصالح کے لئے ونڈو کھلے۔

x .آن الئن درخواست فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ پر امیدوار کی اہلیت کا تعین کیا جائے گا۔ 

NEET (UG) – 2020.Xi کو ہوگا۔) اتوار( 2020مئی ،  3کا انعقاد 

NEET (UG) – 2020.xii  گا اور یہ معروضی قسم کا امتحان ہوگا۔کا انعقاد واحد مرحلے میں ہو 

xiii . او سی (، بیرون ملک مقیم ہندوستانی شہری ) این آر آئیز(ہندوستانی شہری ، غیر رہائشی ہندوستانی
میں شرکت  NEET (UG) - 2020اور غیر ملکی شہری والے افراد ) پی آئی او(، ہندوستانی نژاد ) آئی

 کے اہل ہیں۔

xiv .ریعہ صرف ایک درخواست جمع کروانی چاہئے۔ایک امیدوار کے ذ 

xv . درخواست فارم میں بھرا ہوا تفصیالت احتیاط سے منتخب کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بار
استعمال ہونے والے اختیارات کو بعد میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا ہے جس میں بعد میں امتحانی مرکز کا شہر 

 سوائے اس کے کہ جب تمام شعبوں میں اصالح کی ونڈو کھولی جائے۔اور میڈیم آف سوالیہ پیپر شامل ہے 

xvi . سینڻر کی االڻمنٹ کمپیوڻر کے ذریعہ کی گئی ہے اور اس میں انسانی مداخلت نہیں ہے۔ کسی بھی
 صورت میں ، االٹ کردہ مرکز کو این ڻی اے کے ذریعہ تبدیل نہیں کیا جائے گا۔

xvii .کارڈ ویب سائٹ  امیدوار امتحان کے لئے ایڈمیٹntaneet.nic.in سے ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔ 
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xviii . امیدوار ویب سائٹntaneet.nic.in  رینک لیڻر ڈاؤن لوڈ / سے رزلٹ ، مارکس کم رینک شیٹ
 میں بھی دستیاب ہوں گی۔ www.digilocker.gov.inکرسکتے ہیں۔ یہ دستاویزات ڈیجی الکر 

xix ل تازہ ترین تازہ ترین معلومات کےcandidates  ایم بی (، امیدواروں کو میڈیکل انڈرگریجویٹ کورسز
ایم او / بی ایس ایم ایس کے لئے اے اے سی سی سی / اور بی اے ایم ایس ) بی ڈی ایس کورسز/ بی ایس 

اور  ntaneet.nic.in  ،www.mohfw.gov.inاے کے ذریعہ باضابطہ طور پر ویب سائٹ 
www.mcc.nic.in  مالحظہ کرنا چاہئے۔ /BUMS / BHMS اداروں کی / اور متعلقہ ریاستوں ) کورسز

 ویب سائڻیں مشاورت کے آخری دور کی تکمیل تک۔

xx  سرور پر آخری لمحے کے رش سے بچنے کے لئے امیدواروں کو آن الئن فارم ُپر کرنا چاہئے اور
پیش نہ کرنے سے ) سی بھی وجہ سےک(فیس / پہلے سے ہی فیس کی ادائیگی کرنی چاہئے۔ درخواست 

 متعلق کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔

xxi . امیدواروں کو یہ نوٹ کرنا ہوگا کہ بینک اکاؤنٹ سے محض فیس کی کڻوتی فیس کی ادائیگی کا ثبوت
شن نہیں ہے۔ ادائیگی کی حمایت امیدوار کے اکاؤنٹ میں تازہ ترین فیس کے ذریعہ کی جانی چاہئے۔ کنفرمی

 پیج کی تخلیق درخواست فارم کو کامیابی کے ساتھ جمع کرانے کا ثبوت ہے۔

. xxiiNEET (UG) - 2020  ریاستی حکومتوں کی دیگر اداروں کے ذریعہ داخلہ کے / کا نتیجہ مرکزی
مقصد کے لئے ان کے قواعد کے مطابق اور حکومت ہند اور خاندانی بہبود کی وزارت ، کے مشورے سے 

 استعمال ہوسکتا ہے۔

xxiii . نسڻی ڻیوٹ ڈینڻل ا/ بیرون ملک مقیم ہندوستانی شہری کسی غیر ملکی میڈیکل / ہندوستانی شہری
کوالیفائی کرنے کی  NEET (UG) - 2020بی ڈی ایس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں / سے ایم بی بی ایس 

 ضرورت ہے۔ 

امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تازہ ترین اپڈیڻس کے لئے باقاعدگی سے این ڻی اے کی ویب سائٹ 
 ذریعے ہی بات چیت کرے گا۔پر جائیں۔ این ڻی اے تمام ہدایات کو صرف ویب سائٹ کے 

 
  

 


