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                 çÆJç<ç³ç : ûçbLççuç³ççbkçÀçÆjlçç çÆoJççUçÇ DçbkçÀ KçjíoçÇ kçÀjCçíyççyçlç. 
  mçboYç& ë cçç.kçÀu³ççCç Dçç³çákçwlççbvççÇ çÆo.10.10.2016 jçípççÇ cççv³ç kçíÀuçíuççÇ çÆìHHçCççÇ.  

 

c çb[Uç®³çç ûçbLççuç ³ççbk çÀjçÇl çç çÆoJççUçÇ Dçbk çÀ KçjíoçÇ k çÀjC³ççmç ³çç HççÆjHç$çk çÀçÜçjí k çÀç³çc çmJç©HççÇ 

c ççv³çl çç Jç c çbpçájçÇ oíC³ççl ç ³çílç Dççn í. p³çç ûçbLççuç³ççbl ççÇuç mçYççmço mçbK³çç 3 1 Hçí#çç pççml ç Jç 55 Hçí#çç kçÀc ççÇ 

Dççn í, DçM çç ûçbLççuç³ççbmççþçÇ 10 çÆoJççUçÇ Dçbk çÀ DçççÆCç 56 Hçí#çç pççml ç mçYççmço  mçbK³çç DçmçCçç- ³çç 

ûçbLççuç³ççbk çÀçÆjl çç 15 çÆoJççUçÇ Dçbk çÀ KçjíoçÇ k çÀjçJçíl ç.  

çÆJçYççiççÇ³ç k çÀç³çç&uç³ççbvççÇ ojJç<çça ûçbLççuç³ççbk çÀ[Óvç SçÆÒ çuç l çí mçHì WyçjHç³ç¥l ç®çç mçYççmço mçbK³çí®çç l çHççÆM çuç 

c ççiçJçÓvç I³ççJçç. mçYççmço mçbK³çí®ççÇ Kçç$ççÇ Pççu³ççvçbl çj ûçbLççuç³ççbk çÀçÆjl çç JçjçÇuç l çHççÆM çuççÒ çc ççCçí çÆoJççUçÇ Dçbk çÀ 

KçjíoçÇ k çÀjC³ççmç k çWÀêçbvçç c ççv³çl çç ÐççJççÇ. çÆJçYççiççÇ³ç k çÀç³çç&uç³ççbÜ çjí ojJç<çça çÆvçiç&çÆc çlç k çÀjC³ççl ç ³çíCççN³çç 

çÆoJççUçÇ Dçbk çÀ KçjíoçÇ®³çç c çbpçájçÇHç$çk çÀç®ççÇ Ò çl ç c çççÆn l ççÇml çJç c çO³çJçl çça k çÀç³çç&uç³ççmç mççoj k çÀjçJççÇ. 

c çbpçájçÇHç$çkçÀçl ç ûçbLççuç³çç®çí vççJç, mçYççmço mçbK³çç Jç çÆoJççUçÇ Dçbk çÀçb®ççÇ vççJçí ³ççb®çç GuuçíKç DçmççJçç.  

mççíyçl ç pççí[uçíu³çç ³ççoçÇÒ çc ççCçí mLçççÆvçk çÀ çÆJç¬çíÀl ³ççbk çÀ[Óvç çÆk çÀc ççvç 10 ì kçwk çíÀ mçJçuçl ççÇl ç k çWÀêml çjçJçj 

çÆoJççUçÇ Dçbk çÀ KçjíoçÇ kçÀjçJçíl ç. içì k çÀç³çç&uç³ççbvççÇ mçoj jk çÀc çí®çí OçvççoíM ç mçbyçbçÆOçlç çÆJç¬çíÀl ³ççmç GHçuçyOç 

k çÀ©vç ÐççJçíl ç. mçoj Kç®ç& ojJç<çça kçWÀêçblç&içlç Jçç®çvççuç³çí ³çç mçojçÇ Kç®çça IççuçC³ççl ç ³ççJçç.  

 mçoj®çí HççÆjHç$çk çÀ ®ççuçÓ DçççÆLç&k çÀ Jç<ç& 2016-17  HççmçÓvç Hçá{çÇuç DççoíM ç çÆvçIçíHç³ç¥l ç Dçbc çuççl ç jçn çÇuç.  

 

mççíyçlç ë çÆoJççUçÇ Dçbk çÀç®ççÇ ³ççoçÇ.  

 
                      Ò ççÆmç×Çç Jç pçvçmçbHçk ç&À DççÆOçk çÀçjçÇ  

  k çÀu³ççCç Dçç³çák çwl ççbkçÀçÆjl çç  
 

Òçlç :  

1. mçJç& DççÆOçk çÀçjçÇ, cç.k çÀç.,c çábyçF& 

2. mçn ç³çk çÀ k çÀu³ççCç Dçç³çák çwl ç, kçÀçc çiççj ¬çÀçÇ[ç YçJçvç, c çábyçF& 

3. mçn ç³çk çÀ k çÀu³ççCç Dçç³çák çwl ç, mçJç& çÆJçYççiççÇ³ç k çÀç³çç&uç³çí  

4. mçn ç.uçíKçç DççÆOçk çÀçjçÇ, mçJç& çÆJçYçççÆiç³ç k çÀç³çç&uç³çí 

5. k çÀçc çiççj k çÀu³ççCç DççÆOçk çÀçjçÇ, mçJç& içì k çÀç³çç&uç³çí  

6. mçJç& k çWÀê mçb®ççuçk çÀ  

7 . k çÀu³ççCç Dçç³çák çwl ççb®çí mJççÇ³ç mçn ç³çk çÀ, c ç.k çÀç., c çbáyçF&  

 

mçÓ®çvçç : içì k çÀç³çç&uç³ççbvççÇ DççHçu³çç Dçbl çiç&l ç ³çíCçç-³çç kçWÀêçbvçç mçoj HççÆjHç$çk çÀ çÆvçiç&çÆcçl ç k çÀjçJçí.   

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Dç.kç´À. çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®çí vççJç Dç.kç´À. çÆoJççUçÇ DçbkçÀçb®çí vççJç 

1. kçÀLç çÞç çÇ  23. Dçcç=lç 

2. cççÌpç 24. DççJç çpç  

3. m ççO çvçç  25. GÐççípçkçÀ  

4. m çl³ççi ç´nçÇ  26. Hç³ç¥ìvç  

5. DççJç çpç  27. YçìkçbÀlççÇ  

6. pç$ çç 28. DççHçuçí sbo  

7. jÀçÆ®çHççuçì  29. çÆkçÀçqðçcç  

8.  iç=nMççíYç ç  30. o# ç  

9.  iç=nMççíçÆYçk çÀ ç  31.  ÞççÇ oçÇHçu ç# cççÇ  

10. cççníj 32. vçJ çuç  

11.  DçyççíuççÇ  33.  GÊçcçkç ÀLçç  

12. $ çÝ lçájbiç  34. uççíkç ÀÒçYç ç  

13.  çÆcçUÓvç m çç- ³çç  pçCç çÇ  35. uççíkç Àm çÊçç    

14. ÞççÇ lçMççÇ m ç çÌ  36.  cçnçjç< ì^ ìçFcm ç  

15. ®ççj®ççÌIççÇ  37 m ççHlçççÆnkçÀ  m çkçÀ çU  

16.  O çvçáO çç&jçÇ  38  uççíkç Àcçlç oçÇHççím lçJ ç  

17. çÆ®ç$ çuçíKç ç  39 m ççcçvç ç  

18.  içcçblç pçcçblç  40 Dç@ûççíJç vç  

19.  çÆkçÀMççíj  41 kçÀçu ççÆv çCç& ³ç  

20. Mçlçç³çá< ççÇ  42 uççÆuçlç  

21. YçìkçbÀlççÇ  43 O çvJçblçjçÇ  

22. cçççÆcç&kç À  44 çÆkçÀm çç vç  


