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 (f;Zy nfXn?B) Gkr-d{ik
;?FB L 2020-2021
;w?;No-shik
gouk L B"tK (f;Zy fJfsjk; - III) eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHH
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 nze L 25

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[Zb nze L 25
e'Jh d' gqFB jZb eo' L
1H
fpqfNF oki ;w/I f;Zy ;wki pko/ ft;sko ftu fby'.
2H
fBozeko fwFB dhnK ftF/FsktK pko/ fby'.
3H
uhc ykb;k dhtkB d/ T[d/F ns/ gqkgshnK pko/ fby'.
4H
j/m fbfynK T[go B'N fby' (T)
GkJh okw f;zx (n)
GkJh wjkoki f;zx

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 (f;Zy nfXn?B) Gkr-d{ik
;?FB L 2020-2021
;w?;No-shik
gouk L d;tK (f;Zy ;kfjs)
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHH
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 nze L 25

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
e[Zb nze : 25

e'Jh d' gqFB jZb eo' L
1H
iBw ;kyh gozgok dh
2H
f;Zy fJfsjk; d/ gqw[Zy
3H
gzE gqekF ns/ gqkuhB
4H
j/m fbfynK T[go B'N
(T)
Fqh r[o F'Gk

wjkBsk ni'e/ gq;zr ftu fby'.
;o'sK pko/ ;zy/g ftu fby'.
gzE gqekF ftu nzso fby'.
fby' (n)
pz;ktbhBkwk

2

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 (f;Zy nfXn?B) Gkr-d{ik
;?FB L 2020-2021
;w?;No-shik
gouk L frnkotK (f;Zy B?fsesk)
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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
e[Zb nze L 25

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
e[Zb nze: 25

e'Jh d' gqFB jZb eo' L
1H
f;Zy doFB dhnK ftF/FsktK fby'.
2H
f;Zy oGZ;tkd pko/ eh ikDd/ j'<
3H
f;Zy Xow nB[;ko gow ;Zsk d/ r[D T[dkjoDK ;fjs fby'.
4H
r[opkDh nB[;ko r[ow[y dh gfoGkFk T[dkjoDK ;fjs fby'.

3

fv;N?I; n?i{e/FB ftGkr, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk
-fJzNoBb n;?;w?IN bJh fo;gK; FhN- BzH 4
vhHJhH o'b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
ebk; L n?wHJ/H (f;Zy nfXn?B) Gkr-d{ik
;?FB L 2020-2021
Gkosh XowK dk nfXn?B )
;w?;No-shik
gouk L pkotK (Gkosh
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 nze L 25

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[Zb nze L 25
e'Jh d' gqFB jZb eo' L
1H
Gkosh Xkofwe gozgoktK ftu gow ;Zsk d/ ;zebg T[go B'N fby'.
2H
;wkfie gozgoktK nB[;ko wB[y ns/ gow ;Zsk d/ ;zpzX T[go B'N fby'.
3H
Grsh gozgok d/ nkozG ns/ ftek; T[go B'N fby'.
4H
;or[D ns/ fBor[D Grsh ftu nzso T[dkjoDK ;fjs ;gFN eo'.

4

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

(;G jZe okyt/A jB)

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

gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk

n?wHJ/H (f;Zy nfXn?B) Gkr d{ik
;w? ; No-shik

nekdfwe ;?FB L 2020-2021

