p?efcBe'

gSVhnK ;q/DhnK$ xZN frDsh tor d/ ftneshnK bJh eoi/ dh wzB i{o h tk;s/ fpB?- gZso
---------------------------------------------------------------;/tk fty/

ekoiekoh vkfJo?eNo,
gzikp gSVhnK ;q/DhnK, G" ftek; ns/ ftZs ekog'o/;B,
n?;H;hHUHBz L 60-61, ;?eNo 17-J/,uzvhrVQ.

eoik e/; BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
gqkgsh dh fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

gk;g'oN ;kJhi
dh c'N' nN?;N
eotk e/ brkJh
ikt/.

;qhwkB ih,

w?$ n;h HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH gzikp gSVhnK ;q/DhnK, G" ftek;
ns/ ftZs ekog'o/;B n?eN, 1976 d/ nXhB HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH o[gJ/ ( nzeK ftZu)
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(;pdK ftZu) d/ eoi/ bJh doyk;s fdzdk$fdzd/ jK s/
t/ot/ j/mK fdZs/ iKd/ jB L1H
fpB?eko dk BK
L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

2H
3H
4H

fgsk$gsh dk BK
dkd/ dk BK
gsk
(T)
** gZek **

(n)

** toswkB **

5H
6H
7H
8H

iks
nk:{
fpB?eko dk toswkB g/;k
eoi/ dk wzst

9H

(1)
(2)

10H

(T)

(n)

L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
L fgzv HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
vkexo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
sfj;hb HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
fibk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
L fgzv HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
vkexo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
sfj;hb HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
fibk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH;kb HHHHHHHHHHHHHHHHH
L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fpB?eko( NZpo ;w/s)
L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
iK cow dh e[b ;bkBk nkwdBh
fpB?eko tb' u[ekT[D tkbh d/DhnK
dk t/otk L
L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
eh s[;h eko'pko B{z nkg ubkT[r/ LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
( jK iK Bk )
i/ Bk sK e'D ubkJ/rk
L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
i' wzr/ j'J/ eoi/ Bkb eko'pko ubkT[Dk L
j? T[; ftZu siopk s/ f;ybkJh dk t/otk L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

(J)

11H

(T)
(n)

2

i/ eoik eko'pko tXkT[D bJh ukjhdk j?
sK j[D sZe i' g{zih brkJh j? T[; dk
t/otk fdZsk ikt/ L
(1) iwhB s/ fpbfvzr dh ehws L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
(2) w;hBoh nkfd dh ehws L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
(3) wkb$eZuk wkb dh ehws L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
(4) j'o e'Jh wkb j't/ T[; dh ehws L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
(5) t;{bh ikD tkbh oew dk t/otk L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
eoi/ Bkb eko'pko ubkT[D bJh s[jkv/
e'b dh ;kXB j?, ft;Eko Bkb dZ;' iK LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
eh s[;h fJBew N?e; fdzd/ j' < i/ jK sK
fJBew N?e; Bzpo fdU. fgSb/ ;kb dh
foNoB ftZu i' ;bkBk nkwdB Goh j?
T[; dk t/otk fdZsk ikt/
L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

12 (T) eh s[;h iK
Bkw
s[jkv/ gqtko d/ fe;/
;z;Ek$
w?po B/ gfjbK e'Jh
wfjewk
eoik iK rqKN fJ;
ekog'o/;B iK fe;/ j'o
;z;EK s' fbnk j? < ( i/
jK sK t/ot/ fby' )

oew

fdZsh rJh
iwkBs

fwsh

o[gJ/
12

pekfJnk
tkg;h :'r

eoi/ dk
wzst

o[gJ/

(n) i/ eoik gfjbK Bjh fbnk j'fJnk sK fBwB fbys fpnkB fdZsk ikt/ Lw? ;Zu/ fdb' fpnkB eodk jK fe w? iK w/o/ NZpo ( gsh iK gsBh ns/ i/ wkfgnK s/ fBoGo j?

wkg/ th ;kwb jB ) B/ gfjbK fe;/ p?e$;z;Ek$ftGkr$ekog'o/;B gk;' fe;/ wzst bJh eoik Bjh gqkgs
ehsk j'fJnk.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
( fpB?eko dk j;skyo )

13H

eh s[;h ;oekoh gZe/ eowukoh dh ikwBh d/
nkXko s/ eoik b?Dk ukj[zd/ j' ( jK iK Bk )
i/eo jK sK T[;$T[BK dk t/otk L

(1)

BK

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

(2)

gZek gsk

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

toswkB gsk
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
( gZe/ eowukoh d/ pko/ ftGkr tb' ;oNhfce/N fdZs/ Bw{B/ nB[;ko BZEh ehsk ikt/)
14(T) eh s[;h nkgDh iK ikwB dh iwhB d/ nkXko
s/ eoik b?Dk ukj[zd/ j' < ( iwhB dh cod
iwQKpzdh ;pzXs gNtkoh s' b? e/ Bkb brtkT[)

(1)
(2)
(3)
(4)
15H

3

eh fJ; fpbfvzr$gbkN d/ nkXko s/ gfjb/
e'Jh eoik fbnk j? iK fbnk ik fojk j? ( jK iK Bk ) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
i/eo jK sK t/otk
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
eh s[;h iK s[jkv/ ikwB B/ fJ; iwhB$fpbfvzr$
gbkN dh fe;/ j'o B{z iwkBs fdZsh j? < ( jK iK Bk ) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
eh fJj iwhB$fpbfvzr$gbkN jo fe;w d/ Gko s'
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
w[es j? < (jK iK BK )
iwhB,w;hBoh, eZuk wkb, wt/;h nkfd i' fe eoi/ dh oew Bkb yohdD/ jB dk t/otk Lehws o[gJ/

feE' ns/ fe; e'b' yohdDk j?

(T) iwhB
(n) fJwkos
(J) w;hBoh
(;) eZuk wkb
(j) wt/;h
(e) s/ j'o
B'N L- fJE/ fJj ftnkfynk ehsh ikt/ fe eoi/ dh oew fe; soQK you eoBh j?.

gqf sfrnk

w?$n;h gqfsfrnk eodk$eod/ jK fe T[go fdZs/ ;oNhfce/N w/o/$;kv/ g{o/ fXnkB s/ ft;ek; nB[;ko ;jh s/ ;'u/
jB ns/ wzr eoi/ bJh iwkBs d/ s"o s/ oZyh j'Jh G"$fJwkos$gbkN$w;hBoh T[go'es dZ;/ rJ/ s' fpBK jo soQK
Bkb Gko ofjs j? i' fe eoi/ dh g{oB ndkfJrh s' gfjbK spkdb/ d[nkok g{zih t/uD d[nkok, ofjB iK s'jc/ d/
s"o s/ wzqsfeb Bjh ehsh ikt/rh.
w?$n;h gqfsfrnk eodk$eod/ jK fe w?$n;h fJ; ckow Bkb BZEh ehshnK jdkfJsK gVQ bJhnK jB ns/
w?$n;h fJBQK jdkfJsK nB[;ko gkpzd jK.
ekog'o/;B d/ eoi/ pko/ o?r{b/;Bi fty/ ;koh ;osK B{z w?$n;h wzBdk$wzBd/ jK ns/ fJBQK s/ gkpzd ojKrk$ojKr/.
fJBQK o?r{b/;BK fty/ e'Jh j'o brkJhnK rJhnK ;osK th w?$n;h wBKrk$wBKr/ ns/ T[BK s/ gkpzd
ojKrk$ojKr/. w?$n;h j/m fbyh fusktBh gVQ bJh j? ns/ w?B{z$;kB{z wBi{o j?.
( nkg dk$nkg d/ ft;tk; gkso )
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
( fpB?eko$f[pB?ekoK d/ j;skyo )
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ikwB
(1) j;skyo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
(2) BK HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
s;dhe eosk d/ j;skyo
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
d;sys s;dhe eoB tkb/
rifNv nc;o, n?wHn?bHJ/$
n?wHghH dh w'jo )
fwsh L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
fusktBh L- i' fpB?eko$fpB?ekoK B/ e'Jh rbs fpnkBh fpB? gZso ftzu ehsh iK e'Jh rZb S[gkJh sK
ekog'o/;B B{z fJj g{ok nfXeko j't/rk fe T[j eoidko gk;' ;koh eoi/ dh oew ;w/s ftnki ns/
fB;fus sktkB d/ tkg; b? ;e/rh.

(4)

;g?;b fog'oN

1H
2H
3H
4H

e[Zb iwhB fijVh fe cod ftZu fdykJh j'Jh j?.
J/eV
eBkb
wobk
fpB?eko dh nkgDh wbehns iwhB L
ikwB dh nkgDh wbehns iwhB
d' ;kbk n";s ehws Be;/ w[skfpe L
gqsh J/eV o[gJ/
gqsh eBkb o[gJ/
gqsh wobk o[gJ/
5H
fpB?eko$ikwB dh iwhB dh e[Zb iwhB LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH o[gJ/
iwhB HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
J/eVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH eBkb HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH wob/ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHH 200
y/soh nc;o d/ j;skyo
w'jo ;w/s
Be;k d' ;kbK n";s ehwsHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH jdp;s BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
;kb

fe;w iwhB
ukjh

pokBh

oepk
Bfjoh

ukjh

ehws
pokBh

Bfjoh

ukjh

pokBh

Bfjoh

i'V
ukjh
n";s ch J/eVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
n";s ch eBkb HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
n";s ch wobk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

pokBh

Bfjoh

d;sys jbek gNtkoh
fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

gqsh j;skyo, sfj;hbdko,
fwsh w'jo ;w/s
wkbhns ;oNhfce/N (e/tb wekBK$gbkNK dh ikfJdkd pko/)
s;dhe ehsk iKdk j? fe j/m fby/ sZE ;jh jB. fJj w? fBZih ikDekoh$s;dhe Bzpodko$;ogzu d/
nkXko s/ s;dhe eodk jK L1H
wekB$gbkN Bz L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fi; dk jd{d oepk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
wkbehns ;qh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH g[Zso ;qh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
g[Zso ;qh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH tk;h fgzv HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
sfj;hb HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fibQk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
fto;/ ftzu nkJh j?
2H
ikfJdkd T[es ;qh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
dh io yohd j?.
3H
fJj wekB$ikfJdkd bkb behno d/
nzdo j? $pkjo j?.
4H
fJj wekB
gZek$ eZuk
j?.
5H
fJ; wekB$gbkN s/ e'Jh Gko Bjh j?.
6H
fJ; wekB$gbkN dh ehws HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH o[gJ/ j?. fi; dh ftnkfynk Bkb BZEh j?
s/ w/oh ebw s/ d;sysh j?.
j;skyo
B'N L beho d/ T[go' iK EfbU fJZe uhi eZN fdZsh ikt/.

gNtkoh$Uto;hno

gqsh j;skyo
sfj;hbdko,gqXkB$;eZso iK JhHUHwHew/Nh

