gzikph ;p-:{fBN
fv;N?I; n?i{e/;aB ftGkr,
gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk.
(1961 d/ gzi kp n?eN Bzp o 35 sfjs ;Ekfgs)

fgnko/ ftfdnkoEh,
fv;N?I; n?i{e/FB ftGkr, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk B{z s[;hI n?wHJ/H gzikph dh gVQkJh bJh
u[fDnk j?, fJ; bJh ftGkr tZb’I F[G ekwBktK !
s[jkv/ e’o; d/ e[Zb gzi g/go j’Dr/ ns/ jo g/go 80 nzeK dk j’t/rk. fJ; ftu 60 nzeK
dh pkjoh fbysh gqhfynk j’t/rh ns/ pkeh 20 nze dk nzdo{Bh w[bKeD (fJzNoBb n;?;w?IN)
j’t/rk. fJ; nzdo{Bh w[bKeD bJh s[jkv/ d[nkok fby e/ G/i/ rJ/ T[Zso-gZsoK (fo;gK; FhNK) B{z
nkXko pDkfJnk ikt/rk.
fJ; bJh jo ftfdnkoEhnK bJh fJj bk}wh j? fe T[j nkgD/ T[Zso-gZsoK (fo;gK; FhNK)
B{z fJwfsjkB dh fdqFNh s’I T[g:’rh ;wMd/ j’J,/ fdZs/ fBod/FK nB[;ko ;k\ ns/ ;gZFN o{g ftu
fby e/, tes f;o ftGkr ftu G/i d/D. fJ; nzdo{Bh gqhfynk ftu’I gqkgs ehs/ rJ/ nze s[jkv/
Bshik ekov T[go doi j’D/ jB.
nkgDhnK T[Zso-gZsohnK (fo;gK; FhNK) s[;hI ibdh s’I ibdh fby e/ G/i d/DhnK sK fe
fJBQK dk ;w/I f;o w[bKeD j’ ;e/. fJj T[Zso-gZsohnK s[;hI ftGkr ftu d;sh iwQK eotk e/ o;hd
gqkgs eo ;ed/ j’ iK ofi;Nov vke okjhI fvgNh ofi;Noko, fv;N?I ; n?i {e / F B ftGkr,

gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk-147002 (gzikp) d/ gs/ #s/ G/i ;ed/ j’.
T[whd j? fe s[;hI ]{p fwjBs Bkb gqhfynk ftu’I uzr/ Bzpo b? e/ ;kvk wkD tXkUr/.
F[G fJSktK ;fjs,

(vkH skok f;zx)
ftFk fJzukoi (gzikph)
(nekdfwe ;?FB L 2016-2017)

1

fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (gzikph) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-shik
gouk L gfjbk (GkFk ftfrnkB ns/ gzikph GkFk)
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[ Zb nz e L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN Bz H-1
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
GkFk dh gfoGkFk fdU ns/ GkFk dhnK w{b ftF/FsktK dk T[b/y eo’.
2H
ftnziB fe; B{z nkyd/ jB< ftnziB X[BhnK dk torheoD eo’.
10

fo;gK; FhN Bz H-2
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
GkFk ftfrnkB d/ j’o ftfFnK Bkb ;zpzX ;gFN eo’.
2H
;f;T{o d/ GkFkJh f;XksK ;zpzXh uouk eo’.
10

;jkfJe g[ ; seK
1H
f;XKse GkFk ftfrnkB, gq’H gq/ gqekF f;zx
2H
GkFk ftfrnkB ns/ gzikph GkFk, vkH joehos f;zx

3

fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (gzikph) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-shik
gouk L d{ik (r[owfs ekft) (nkgFB gfjbh)
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[ Zb nz e L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN Bz H-1
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
r[owfs ekft d/ tZy-tZy ;zebgK pko/ ikDekoh fdU.
2H
ig[ih pkDh ftub/ gzi yzvK dk toDB eo’.
10

fo;gK; FhN Bz H-2
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
ig[ih d/ nfXnkswe gZy B{z ftuko’.
2H
pkpk \ohd d/ ;b’eK ftubk ftFk gZy ftuko’.
10

5

fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (gzikph) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-shik
gouk L shik (gzikph tkose)
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[ Zb nz e L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN Bz H-1
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
iBw;kyh gozgok ftu @g[oksB iBw;kyh# dk ;EkB fBFfus eo’ <
2H
g[oksB iBw;kyh d/ eosk s/ ouBkekb pko/ B’N fby’ <
10

fo;gK; FhN Bz H-2
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
@gzikph pks-uhs# dk ftF/rs nfXn?B eo’ <
2H
@FoXk okw cb"oh# dh gzikph tkose B{z d/D #s/ B’N fby’ <
10

7

fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (gzikph) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017 vhHJhH o’b Bz L HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-shik
gouk L u"Ek (;{\h ns/ pho ekft)
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[ Zb nz e L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN Bz H-1
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
;{\h ws d/ f;XKsK pko/ ft;Eko ;fjs fby’.
2H
@uzvh dh tko# dk ftFk-t;s{ ft;Eko ftu fpnkB eo’.
10

fo;gK; FhN Bz H-2
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
;{\h ws dk gzikph ;fGnkuko T[go fezBk e[ gqGkt fgnk j?< ft;Eko ;fjs fby’.
2H
@izrBkwk Fkj w[jwz d# d/ ebk gZy pko/ uouk eo’.
10

9

fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (gzikph) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-shik
gouk L gzitK (;fGnkuko ns/ gzikph ;fGnkuko)
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[ Zb nz e L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN Bz H-1
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
;fGnkuko d/ bZSDK pko/ ft;Eko Bkb dZ;’.
2H
gzikph ;fGnkuko d/ fJfsjk;e ftek; dh o{g-o/yk pko/ o"FBh gkU.
10

fo;gK; FhN Bz H-2
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
;fGnkuko ns/ ;kfjs d/ nzso-;zpzXK pko/ uouk eo’.
2H
gzikph ;fGnkuko d/ foFsk-Bksk gqpzX pko/ ftuko eo’.
10

;jkfJe g[;seK
1H
2H

b’eXkok GkFk ns/ ;fGnkuko, vkH G[fgzdo f;zx yfjok.
gzikph ;fGnkuko L gSkD fuzB,Q vkH i;ftzdo f;zx.

11

(;G jZe okyt/A jB)

fv;N?A; n?i{e/FB ftGkr

gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk

n?wHJ/H (gzikph) Gkr d{ik
;w? ;No-shik

nz do{B h w[b KeD fjs T[Zso-gZso
G/iD bJh gqF B ;{uh
(fJz NoBb n;?;Z w?IN fo;gK; FhN)

nekdfwe ;?F B L 2016-2017

