
 

gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk 

(|kow T[whdtko nkgD/ jZE Bkb Go/) 

( fdjkVhdko ekfwnk dh Gosh bJh ftfrnkgB Bz L 2128$vhghnko fwsh L 26^07^2019)  

 

  

1H nk;kwh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

2H T[whdtko dk BK(gzikph ftu)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

                  (nzzro/Ih ftu)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

3H fgsk dk BK (gzikph ftu)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(nzro/Ih ftu)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

   wksk dk BK (gzikph ftu)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(nzro/Ih ftu)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

4H iBw fwshHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(PpdK ftu)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

5H e"whnsHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN?bhc'B Bzpo, e'v ;fjsHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

6H gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

7H eh T[whdtko ftnkfjnk$nD ftnkfjnk j? HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfJ;sqh$g[oPHHHHHHHHHHHHHH 

8H eh T[whdtko j/m fbyhnk Pq/DhnK ftu' fe;/ fJe Bkb ;pzXs j? 

    (T)  nB[;{fus iksh$nB[;{fus ephbk$gSVh Pq/Dh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

         (fJ; sZE dh g[PNh ti'A s;dhe P[dk ;oNhfce/N Bkb bkfJnk ikt/) 

    (n)  ngzr j'D dh e?Nkroh (% ;w/s) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

9H  (T) j/m fdZsh ;koDh ftu gk; ehshnK rJhnK gqhfynktK dk t/otk fdUL 

gqhfynk i' gk; 

ehsh j? 

:{Bhtof;Nh$p'ov   dk 

Bkw 

gk; eoB dk 

wjhBk$;kb 

o'b 

Bzpo 

ftP/ i' 

bJ/ 

gqkgs ehs/ 

nze 

e[b 

nze 

gqshPssk vthIB ftP/P 

eEB 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

  (n) gzikph dh gqhfynk fi; gZXo se gk; ehsh, T[; dk t/otkHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

10H (T) gfjbK ehsh rJh B"eoh dk t/otk (fJ; ykB/ ftu fi; nk;kwh s/ s[;h j[D ezw eo oj/ j' T[; dk t/otk th Pkfwb 

eo')   ns/ fJBKQ d/ ;oNhfce/N th BZEh ehs/ ikD. 

fi; gdth s/ ezw 

ehsk j? 

;wK ;kb wjhB/ fdB d|so$cow ik ;z;Ek dk g{ok gsk B"eoh SZvD dk ekoD 

 s'A       sZe 

        

 

 

       

       

 

 

 

    (n) e[b siopkHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ;kb HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHwjhB/ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fdB 

gos' ihHHHH 

 

 

gk;g'oN ;kfJI dh c'N' 

bkU 



11H (T) eh s[jkv/ s/ edh w[eZdwk ubkfJnk frnk j? iK s[jkB{z fjok;s ftu ofynk frnk j? iK i[owkBk ehsk frnk j? iK         

s[jkB{z fe;/ ndkbs tb'A fe;/ d'P ftu ;Ik fdZsh rJh j? iK fe;/ :{Bhtof;Nh$b'e ;/tk efwPB tb'A fe;/ gohfynk  ftu 

tzfus$n:'r eoko fdZsk frnk j? HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

    (n) fJj fpB?^gZso fdzd/ ;w/A eh s[jkv/ fto[ZX fe;/ ndkbs ftu e'Jh w[eZdwk ub fojk j?<HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

12  e'Jh j'o nfijk t/otk i' s[;hA ;wMd/ j' fe s[jkvh fB:[esh ftu ;jkJh j' ;edk j?.(tZyoh PhN th bkJh ik ;edh j?) 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

13H ;oNhfce/N ns/ j'o ;BdK fiBQK dhnk s;dhe P[dk ekghnK bkJhnK rJhnK jBL 

    (1)     (2)    (3)    (4) 

     

    (5)     (6)    (7)    (8) 

 

14H s;dhe ehsk iKdk j? fe T[go'es ;koh ikDekoh w/o/ frnkB ns/ ft;tk; d/ nB[;ko w[ezwb ns/ ;jh j?. 

 

fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHH                                                                      HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

;EkB HHHHHHHHHHHHHHHHH                                                                               T[whdtko d/ j;skyo 

 

 

 

 

dcsoh tos'A bJhL 

;eohfBzr$t?ohfce/PB ew/Nh tZb'A ckow$BZEh d;skt/I ftu T[whdtkoK okjhA w[jZJhnK eotkJh rJh 

ikDekoh t?ohckJh eoB ;pzXh. 

1H ew/Nh w?poK tb'A t?ohckJh ehs/ d;skt/iK dh frDsh gzBkHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHs'A HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

2H ew/Nh w?poK tb'A T[whdtko dh :'rsk$n:'rsk ;pzXh ikDekohHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

3 a ft;a/; eEB HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 

 

^^^^^^^^^^^^^    ^^^^^^^^^^^^^  ^^^^^^^^^^^^^ 

(  )    (  )  (  ) 

   eBthBo        ew/Nh w?Apo       ew/Nh w?Apo 

 


