fJE/ bkGgksoh dh g{o/ gfotko
;w/s (gsh,gsBh ns/ pZfunK)
dh s;dhe ;ad
[ k skik gk;g'oN
;kJhia c'N' fugekJh ikt/ ns/

pkbVh oe;ae :'iBk
iBk dk bkG b?D bJh fpB?gZso

fJZe

s;dhe

;a[dk

c'N'

fJ;

ckow Bkb BZEh ehsh ikt/.

;/tk fty/
f;tb ;oiB HHHHHHHHHHHHHHHHHH
ft;akL

pkbVh oe;ae :'iBk dk bkG b?D pko/.
p/Bsh j? fe w?$n;h HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH gzikp ;oeko tb'A ;[o{ ehsh pkbVh oe;ae :'iBk dk bkG
b?Dk ukj[zdk$ukj[zdh jK. fJ; ;pzX ftZu w/ok$w/o/ gfotko dk t/otk j/m fby/ nB[;ko j? L1H

gsh dk Bkw ^ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

2H

iBw fwsh ^ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

3H

gsBh dk Bkw ^ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

4H

iBw fwsh ^ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

5H

gZek fojkfJ;ah gsk (ok;aB$t'No ekov dh ekgh BZEh ehsh ikt/ ) wekB BzL HHHHHHHHHH fgzv$ NkT{B HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
sfj;hb HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fiabkQ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

6H
7H
8H
9H

10H
11H
12H
13H
14H

nkg

xo dk c'B BzL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w'pkfJb BzL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
eh bkGgksoh nB{;{fus iksh Bkb ;pzX oZydk j? L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
gfotko GbkJh dk gZek ;kXBL w?$ w/oh gsBh B/ gfotko GbkJh dk gZek ;kXB ( B;pzdh$ Bbpzdh )
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHH ;z;Ek HHHHHHHHHHHHHHHHHHH s' ngo/;aB eotkfJnk j?. ( ;p{s ti'A ekgh BZEh j?.)
T) w/oh fJZe$d' bVehnK jB i' ihfts jB fiBQK d/ Bkw (i) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (ii) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
n) bVeh$bVehnK dh iBw fwsh
(i) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (ii) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
J) bVeh$bVehnK dk iBw ;EkB
(i) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (ii) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
(;oNhfce/NK dh ekgh BZEh j?)
w/o/ tb'A ;KMk p?Ae nekT{N$vkeykB/ yksk nkgDhnK bVeh$bVehnK d/ BK Bkb fwsh HHHHHHHHHHHHHH y'fbnk frnk.
w/ok yksk BzL p?Ae$vkeykB/ dk Bkw ns/ g{ok gsk (c'B BzL) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
feZsk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
w/oh ;bkBk nkwdB HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH o[gJ/ (;apdk ftZu o[gJ/ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH j?) ns/ w? e'Jh th fJBew
N?e; ndk Bjh eodk$eodh.
w? gfjbK ;oeko d/ fe;/ j'o ndko/$ftGkr s' fJ; ;ehw nXhB e'Jh bkG fbnk j? ns/ Bk jh bkG b?D bJh ngbkJh
ehsk j?.
Gfty ftu bkG b? ojh bVeh$bVehnK d/ ihts j'D dh g[;aNh ;pzXh fJZe nzvoN/fezr okjh fszB wjhB/ pknd ;pzXs
;z;Ek fi; s' w? bkG b? fojk$ojh jK, B{z d/tkrK$d/tKrh. i/eo bVeh$bVehnK dh w"s j' iKdh j? sK w? fJ; dh ;{uBk
s[ozs jh ;pzXs ;z;Ek fi; s'A w? bkG b? fojk$ojh jK, B{z d/tkrK$d/tKrh. i/eo fe;/ ekoD w?Bz{ ftZsh ;jkfJsk tkX{
fwb iKdh j? sK w? ftGkr B{z tkg; eoB dh gkpzX j'tKrk$j'tKrh.
s;dhe ehsk iKdk j? fe w/o/ tZb' fdZsh rJh T[es ;{uBk fpbe[b ;jh s/ do[;s j? fJ; ftZu e[M th b[ek S[gk e/
Bjh oZfynk frnk.
s;dhe ehsk iKdk j? fe w/o/ tb'A fdZsh rJh T[es ;{uBk fpbe[b ;jh s/ do[;s j? fJ; ftZu e[M th b[ek
S[gk e/ Bjh oZfynk frnk.
ih dk ft;tk;a gkso
nkg ih dh ft;atk;gkso

gsh dk Bkw

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

gsh d/ j;skyo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
fwsh

gsBh dk Bkw

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

gsBh d/ j;skyo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

s;dhe ehsk iKdk j? fe T[es gqkoEh$gqkoEB ;qh$;qhwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH gsh$gsBh
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH wekB BzL HHHHHHHHHHHHHH fgzv$NkT[B HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH sfj HHHHHHHHH fiabk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH B/ f;js
;z;Ek HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fty/ fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH B{z Bbpzdh$B;pzdh dk ngo/;aB eotkfJnk j?. fi;dk dk fJzdoki fJ;
;z;Ek d/ ofi;No ftZu bVh BzL HHHHHHHHHHHHHHHHHH s/ doia j?. fi; dh foekov nB[;ko g[;aNh ehsh iKdh j?. fBih s'o s/ gqkoEh
tb'A fdZs/ gs/ s/ ik e/ g[;aNh ehsh rJh fi; nB[;ko gqkoEh d/ bVeh$bVehnK ihfts jB fiaBk dh T[wo ekbw BzL 8 nB[;ko
1 HHHHHHHHHHHHHHHHHHH 2HHHHHHHHHHHHHHH ;jh gkJh rJh ns/ ;p{s d/ s"o s/ iBw ;oNhfce/N, t'N$ok;aB ekov dh ekgh bJh rJh (BZEh
jB).
n?wHghHn?uH vpfbT{ (c) $J/Hn?BHn?wH dk g{ok Bkw
ngo/;aB eoB tkb/ vkeNo dk BK
j;skyo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

j;skyo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

;pzXs ;hBhno w?vheb nc;o d/ j;skyo ( w'jo ;w/s)

