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)
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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-gfjbk
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-gfjbk
gouk L gfjbk (gzikph ;kfjs dk fJfsjk;)
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 BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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
;kfjs dh fJfsjk;ekoh d/ wjZst pko/ d;d/ j’J/, ;kfjs fJfsjk; d/ b/yD ekoi d/ ftfGzB gVktK pko/
dZ;’.
2H
gzikph ;kfjs dh ekb-tzv ns/ fJ;d/ BkweoD pko/ uouk eo’.
10

fo;gK; FhN Bz H-2
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
BkE-i’rhnK B{z gzikph ;kfjs d/ w’Yh feT[I wzfBnk iKdk j?< fJBQK d[nkok gzikph ;kfjs d/ ftek; ftu gkJ/
rJ/ :’rdkB pko/ ftuko eo’.
2H
nkfd ekb ftu ou/ rJ/ b’e ;kfjs pko/ ft;Eko ;fjs uouk eo’.
10

;jkfJe g[ ; seK L
1H
gq’H feogkb f;zx e;/b, vkH gofwzdo f;zx s/ j’o, gzikph ;kfjs dh T[sgsh s/ ftek;, bkj"o p[e Fkg,
b[fXnkDk
2H
gq’H pqjwirdhF f;zx, gq’H okipho e"o, gzikph ;kfjs dk fJfsjk;, tkfo; Fkj ckT{v/FB, nzfwqs;o
3H
vkH okfizdo f;zx ;/y’I, gzikph ;kfjs dk BthB fJfsjk;

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-gfjbk
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-gfjbk
gouk L d{ik (nkX[fBe gzikph 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 BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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
gzikph dhnK gqw[Zy ekft-gqftoshnK Bkb ikD-gSkD eokU.
2H
g{oB f;zx dh ekft-ebk pko/ uouk eo’.
10

fo;gK; FhN Bz H-2
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
gqrshtkdh ftukoXkok d/ gq;r
z ftu pktk pbtzs dh eftsk dk w[bKeD eo’.
2H
gq’H w’jB f;zx dh ekft-ebk d/ gqw[Zy bZSDK pko/ uouk eo’.
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-gfjbk
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-gfjbk
gouk L shik (gzikph BkNe)
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 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
jouoB f;zx ofus BkNe @oZsk ;kb{# dk ftF/rs nfXn?B eo’ <
2H
gzikph BkN-irs ftu JhFto uzdo Bzd dk ;EkB fBFfus eo’ <
10

fo;gK; FhN Bz H-2
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
pbtzs rkorh ofus @;[bskB o}hnk# dk ftF/rs nfXn?B eo’ <
2H
@BkN-Xkok# g[;se ftu doi @nkg-phsh#, @T[Xkbh j’Jh e[Vh# ns/ @bZsK d/ G{s# dk ;kfjse nfXn?B
eo’ <
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; FhN- Bz H 4
ebk; L n?wHJ/H (gzikph) Gkr-gfjbk
;?FB L 2016-2017 vhHJhH o’b Bz L HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-gfjbk
gouk L u"Ek (nkX[fBe gzikph rbg) nkgFB-d{ih
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 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
Bktb @@g?VK d/ nko gko## dh gkso-T[;koh ns/ gkso-fusoB dhnK ftXhnK pko/ fby’.
2H
Bktb @@ NktK-NktK skok## d/ ftF/-t;s{ B{z nkgD/ FpdK ftu fby’.
10

fo;gK; FhN Bz H-2
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
Bktb @fgzio# ftu g/F d/F tzv dh ;wZf;nk Bkb ;zpzXs xNBktK pko/ fby’.
2H
@Bktb @e’m/ yVe f;zx# ftu doi g/Iv{ ihtB d/ jkbks pko/ fby’.
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-gfjbk
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-gfjbk
gouk L gzitK (;kfjs nkb’uBk d/ f;XKs)
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
Gkosh ekft Fk;so s’I eh Gkt j?. ekft ;zgqdktK #s/ ft;sko g{ote B’N fby’ <
2H
o; ;zgqdkfJ s’I eh Gkt j?. ;kXkoBheoB dh ftnkfynk eo’ <
10

fo;gK; FhN Bz H-2
fe;/ fJe gq F B dk T[ Zso fdU L
1H
pktk p[ZX f;zx dh nkb’uBk #s/ B’N fby’.
2H
;zs f;zx ;/y’I dh nkb’uBk pko/ s[;hI eh ikDd/ j’< ft;sko ftu uouk eo’.
10

;jkfJe
1H
2H
3H
4H

g[ ; seK L
vkH gq/w gqekF f;zx, Gkosh ekft Fk;so, bkj"o p[e Fkg, b[fXnkDk.
vkH ;fsBkw f;zx ;zX{, ;kfjs dh j’Id ftXh, j?ohN/i gpbhe/FB, gfNnkbk.
vkH ;fsBkw f;zx ;zX{, gzikph nkb’uBk L ;o{g ns/ ;zGktBktK, wdkB gpbhe/FB, gfNnkbk.
vkH osB f;zx iZrh (;zgkde) ;kfjs e’F, gpbhe/FB fpT[o’, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk.

11

(;G jZe okyt/A jB)

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

gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk

n?wHJ/H (gzikph) Gkr gfjbk
;w? ;No-gfjbk

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

