gzikph ;p-:{fBN
fv;N?;I n?i{e;/ Ba ftGkr,
gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk.
(1961 d/ gzikp n?eN Bzpo 35 sfjs ;Ekfgs)

fgnko/ ftfdnkoEh,
s[;hI n?wHJ/H gzikph d/ e'o; d/ u"E/ ;w?;No ftZu gqtF/ eo rJ/ 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'tr
/ k. fJ; ftu 60 nzeK
dh pkjoh fbysh gqhfynk j'tr
/ h ns/ pkeh 20 nze dk nzdo{Bh w[bKeD (fJzNoBb n;?;w?NI )
j'tr
/ k. 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,

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

1

fv;N?I; n?i{e/FB ftGkr, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk
-fJzNoBb n;?;w?IN bJh fo;gK; FhN-

vhHJhH o'b BzL HHHHHHHHHHHHHHHHHH
ebk; L n?wHJ/H (gzikph) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
;w?;No-u"Ek
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 nze L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN BzH-1
fe;/ fJe gqFB dk T[Zso fdU L
1H
tke dh gfoGkFk fdzd/ j'J/ gzikph tke pDso s/ ft;Ekog{ote B'N fby' <
2H
ekoe s'I eh Gkt j?< gzikph ekoe gqpzX pko/ ft;Eko ;fjs ukBD gkU <
10

fo;gK; FhN BzH-2
fe;/ fJe gqFB dk T[Zso fdU L
1H
noE ftfrnkB s'I eh Gkt j?< noE ftek; dhnK fdFktK B{z T[bhe' <
2H
r[ow[yh fbgh d/ iBw pko/ dZ;d/ j'J/ r[ow[yh nkoErqkch d/ B/w fby' <
10

3

fv;N?I; n?i{e/FB ftGkr, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk
-fJzNoBb n;?;w?IN bJh fo;gK; FhNvhHJhH o'b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
ebk; L n?wHJ/H (gzikph) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
;w?;No-u"Ek
gouk L d{ik (r[owfs 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 nze L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN BzH-1
fe;/ fJe gqFB dk T[Zso fdU L
1H
;[ywBh nB[;ko @;[y# d/ ;zebg s'I eh Gkt j?< gkm ftu'I T[dkjoDK d/ e/ ;gZFN eo'<
2H
;b'e Fqh r[o{ s/r pjkdo ;kfjp dk gqw[Zy ;zd/F eh j?. ;gZFN eo'.
10

fo;gK; FhN BzH-2
fe;/ fJe gqFB dk T[Zso fdU L
1H
rT[Vh dh tko dk nfXnswe gZy ;gZFN eo'.
2H
epho ih dh ouBk ftubh ;wkie u/sBk pko/ T[dkjoDK ;fjs ftuko gqrN eo' <
10

5

fv;N?I; n?i{e/FB ftGkr, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk
-fJzNoBb n;?;w?IN bJh fo;gK; FhNvhHJhH o'b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
ebk; L n?wHJ/H (gzikph) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
;w?;No-u"Ek
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 nze L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN BzH-1
fe;/ fJe gqFB dk T[Zso fdU L
1H
r[opyF f;zx gqhsbVh d/ fBpzX @e'Jh fJeZbk BjhI ofj ;edk# ns/ @izr ofjs d[BhnK# dh ;kfjse goy
eo'.
2H
@@g[;se @w/ok gkfe;skBh ;\oBkwk# ftZu b/ye B/ Gkte s/ Gktg{os xNBktK dk f}eo ehsk j?##. fJ;
eEB d/ ;zdoG ftZu fJ; g[;se dk ;fjs w[bKeD eo'.
10

fo;gK; FhN BzH-2
fe;/ fJe gqFB dk T[Zso fdU L
1H
g[;se @nkg phsh# dk fJe ;t?-ihtBh d/ s"o #s/ w[bKeD g/F eo'.
2H
gzikph ftu o/yk fuZso fbyD dh gozgok pko/ d;d/ j'J/ g[;se @j[;hB fujo/# d/ nkXko #s/ gzikph o/yk
fuZso ;fjs ftu pbtzs rkorh dk ;EkB fBFfus eo'.
10

7

fv;N?I; n?i{e/FB ftGkr, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk
-fJzNoBb 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-u"Ek
gouk L u"Ek
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 nze L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN BzH-1
fe;/ fJe gqFB dk
1H
feZ;k @jho
2H
ghb{ ofus
3H
ghb{ ofus

T[Zso fdU L
tkfo;# ftZu fJFe d/ ;zebg pko/ B'N fby'<
feZ;k @fwo}k ;kfjpK# ftZu f;ois gzikph ;wki ;ZfGnkuko B{z ft;Eko g{ote fpnkB eo'<
feZ;k @fwo}k ;kfjpk# ftZu fwoi/ dh BkfJe d/ s"o s/ j'Jh gkso T[;koh pko/ fby'.
10

fo;gK; FhN BzH-2
fe;/ fJe gqFB dk T[Zso fdU L
1H
ekdo:ko d/ feZ;/ @g{oB Grs# B{z feZ;/ d/ s"o s/ goy' <
2H
jkFw ofus feZ;k @;Z;h gzB{# d/ ftF/ t;s{ pko/ B'N fby'<
10

9

fv;N?I; n?i{e/FB ftGkr, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk
-fJzNoBb n;?;w?IN bJh fo;gK; FhNvhHJhH o'b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
ebk; L n?wHJ/H (gzikph) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
;w?;No-u"Ek
gouk L gzitK (gzikph b'eXkok ns/ ;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 nze L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN BzH-1
fe;/ fJe gqFB dk T[Zso fdU L
1H
b'eXkok dh gfoGkFk ns/ bZSDk pko/ T[so fdU.
2H
b'eXkok ns/ ;kfjs d/ nzso ;pzXK pko/ ft;fsqs B'N fby'.
10

fo;gK; FhN BzH-2
fe;/ fJe gqFB dk T[Zso fdU L
1H
gzikph b'e-ekft d/ bZSD dZ;d/ j'J/ gzikph b'e rhsK dhnK ftF/Fskt dk T[b/y eo'.
2H
iBw, ftnkj s/ w"s ;pzXh o;wK dh ;wkfie ns/ ;fGnkukoe ;koEesk ;gFN eo'.
10

;jkfJe g[;seK
1H
2H

b'eXkok GkFk ns/ ;fGnkuko, vkH G[fgzdo f;zx yfjok.
gzikph ;fGnkuko L gSkD fuzBQ, 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-u"Ek

nzdo{Bh w[bKeD fjs T[Zso-gZso
G/iD bJh gqFB ;{uh
(fJzNoBb n;?;Z w?IN fo;gK; FhN)

nekdfwe ;?FB L 2016-2017

