
 

 

gq'ckowk 
(gqhfynk wBI{oh bJh gq'ckowk) 

 

1H eowukoh dk Bkw L     HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

2H nj[dk L       HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

3H e?Nkroh L       HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

4H ;e{b dk Bkw L      HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

5H pbke dk Bkw L      HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

6H eowukoh dh iBw fwsh L    HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

7H dkybk G/iD dh nkyoh fwsh L   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

8H eowukoh dh w"i{dk ftfdne :'rsk L  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

9H gqhfynk P[o{ j'D dh fwsh L    HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

10H ;oekoh ;/tk ftZu o?r{bo s"o s/ nkT[D dh fwsh L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

11H gqhfynk dk Bkw fi; bJh wBI{oh b?Dh j? L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

12H :{Bhtof;Nh dk Bkw fiZE'A gqhfynk jk;b eoBh j? L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

13H i/eo gfjbK fe;/ ebk; dh gqhfynk wBI{oh bJh j'Jh j? sK  

wBI{oh j[ew BzL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHH ns/ wBI{oh ikoh eosk nfXekoh dk Bkw 
ns/ nj[dk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 

 

eowukoh d/ j;skyo       dcaso w[yh d/ j;skyo  
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ftPk L^ Pqh$Pqhwsh$fw; HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ps"o HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ;e{b 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH pbke HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fibk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH dk gqhfynk 
wBI{oh bJh e/; G/iD pko/ . 

bVh BzL d;skt/i g/I BzL 

1 eowukoh gk;'A gqkgs p/Bsh  

2 g'ckowk  

3 fB:[esh j[ewK dh ekgh  

4 jkioh fog'oN  

5 ftfdne :'rsk d/ ;oNhfce/N soshp tkJhi w?fNqe s'A b? e/ 
nZg N{ HHHHHH 

 

6 fPekfJs$fJzBe[nkoh g?fvzr Bk j'D ;pzXh ;oNhfce/N  

7 ezw ns/ ftjko ;zs'yiBe j'D ;pzXh ;oNhfce/N  

8 d'P ;{uh$ekoB dZ;' B'fN;$ftihb?A; gVskb g?fvzr Bk j'D ;pzXh 
;oNhfce/N 

 

9 nkfvN g?oQk Bk j'D ;pzXh ;oNhfce/N  

10 fJzN?rfoNh ;oNhfce/N  

11 jbcahnk fpnkB  

12 eowukoh gk;'A gqkgs nzvoN/fezr  

13 i/eo eowukoh B/ gqhfynk d/D bJh ngbkJh ehsk j? sK T[;dh 
ekgh ns/ i/eo cah; iwQK eotkJh j? sK o;hd dh ekgh 

 

14 doikpzdh dh wkoe ;{uh  

15 Bshik PhN  

16 fgSb/ fszB ;kbK dh r[gs fog'oN  

17 i/eo fJ; s'A gfjbK e'Jh gqhfynk wBI[oh bJh j? sK T[;dh 
s;dheP[dk ekgh BZEh ehsh ikt/. 
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;t?^x'PDk  

 

 

w?A HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg[Zso$g[Zsoh$gsBh Pqh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH tk;h HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

fibk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH dk$dh ofjD tkbk$tkbh jK ns j/m fby/ nB[;ko ;t?^x'PDk eodk$eodh jK L^ 

1 fJj fe w?A ;;;;$;j;$;fw;$;gq; HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fty/ o?r{bo s"o s/ ps"o HHHHHHHHHH ;/tk 
eo fojk$ojh jK. 

2 fJj fe w/oh o?r{bo s"o s/ fB:[esh dh fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH j?. 
3 fJj fe w/oh w"i{dk ftfdne :'rsk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH j?. 
4 fJj fe w/oh fB:[esh ps"o HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftfdne :'rsk d/ nXko s/ j'Jh ;h. 
5 fJj fe w?A HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH gqhfynk dk fJwfsjkB d/Dk ukj[zdk$ukj[zdh jK. 
6 fJj fe w/oh fJj gqhfynk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfwsh B{z j'Dh j?. 
7 fJj fe w?A fJj gqhfynk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH:{Bhtof;Nh HHHHHHHHHHHHHHoki s'A jk;b eoBh j?. 
8 fJj fe w/oh gqhfynk dh fsnkoh eoB Bkb pZfunK dh gVQkJh ns/ ;e{b d/ ezw s/ e'Jh th n;o 

BjhA gt/rk. 
9 fJj fe w?A gqhfynk dh fsnkoh bJh e'Jh th S[ZNh BjhA btKrk$btKrh. 
10 fJj fe w?A T[u/oh f;Zfynk gk; eoB s'A gd^T[ZBsh iK T[u/oh sBykj dh wzr BjhA eoKrk$eoKrh. 

 
;EkB L^ 
 
fwsh L^         x'PDkeko 
 
T[es nB[;ko w/o/ tZb'A g?oQk BzL 01 s'A g?oQk BzL 10 sZe ehsk fpnkB w?A nkgDh PZX^p[ZX Bkb ehsk j? 
i' fe ;jh^t^do[;s j?.w?A fJ; ftZu e'Jh th sZE S[gk e/ BjhA oZfynk j?. i/eo w/o/ tZb'A T[es 
nB[;ko ehsk frnk fpnkB rbs$M{mk ;kps j[zdk j? sK w?A fB:wK nB[;ko ;ik dk Gkrhdko 
j'tKrk$j'tKrh. 
 
;EkB L^ 

fwsh L^         x'PDkeko 

 

 

c'N' 
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;g?Pb fog'oN 

s;dhe ehsk iKdk j? fe HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

toswkB ;e{b HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

ftZu fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH s'A HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ps"o HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

ezw eo fojk$ojh j?. T[;dk ezw ns/ nkuoB ;zs'yiBe j?. 

1) fJ; eowukoh B/ fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH dhnK jVskbK ftZu th fjZ;k BjhA 
fbnk. 

2) fJ;d/ fto[ZX e'Jh fPekfJs$fJBe[nkoh$e'oN e/;$g[fb; e/; g?Afvzr BjhA j?. 
3) fJ;dh ;/tk gZsoh w[ezwb j? ns/ Bkb BZEh j?. 

 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 

 

fPekfJs$fJBe[nkoh pekfJnk BK j'D dk ;oNhfcae/N 

 

s;dhe ehsk iKdk j? fe Pqh$Pqhwsh  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  

g[Zso$g[Zsoh$gsBh Pqh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHps"o HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

;z;Ek HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHftZu ezw eo fojk$ojh j?. fJ;d/ fto[ZX e'Jh 
fPekfJs$fJBe[nkoh g?Afvzr BjhA j?. 

  

 
 
 
w[yh d/ j;skyo  
   w'jo ;w/s 
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;/tk fty/ 

  fibk f;Zfynk nca;o (n?bhL$;?ezL), 

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. 

ftPkL^ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ebk; dh gqhfynk wBi{oh b?D ;pzXh. 

PqhwkB$Pqhwsh ih, 

  T[es ftP/ d/ ;pzX ftZu p/Bsh j? fe w?A ;gq;$;fw;$;j;$;;;; HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

fty/ o?r{bo s"o s/ ;/tk fBGk fojk$ojh jK. w/oh o?r{bo dh fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH j?.fJ; ;w/A 

w/oh :'rsk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHj?.w/oh fB:[esh ps"o HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH dh n;kwh s/ HHHHHHHHHHHHHHHHHH 

ftfdne :'rsk d/ nkXko s/ j'Jh ;h.j[D w?A nkgDh ftfdne :'rsk ftZu tkXk eoBk ukj[zdk$ukj[zdh 

jK.w?A HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHebk; dh ftZfdnk jk;b eoBh ukj[zdk$ukj[zdh jK.fJ; ebk; dh w/oh 

gqhfynk fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH B{z j'Dh j?.feagk ;fjs w?B{z gqhfynk wBi{oh ikoh eoB dh 

feqgkbsk ehsh ikt/ ih.w?A :'rsk ftZu tkXk eoB T[gozs fe;/ jkfJo ;e/b iK fe;/ soZeh dh wzr 

BjhA eoKrK$eoKrh. 

fwsh L        nkg ih dk$dh ftPtkPgkso, 

        HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

        HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

        HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
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;pzfXs eowukoh tZb'A fdZsh rJh nzvoN/fezr 

s;dhe ehsk iKdk j? fe w?A HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  

g[Zso$g[Zsoh$gsBh Pqh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHps"o HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

;z;Ek HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHftZu ezw eo fojk$ojh j?.w?A 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH dh gqhfynk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

:{Bhtof;Nh s'A jk;b eoB bJh wBi{oh b?Dh ukj[zdk$ukj[zdh jK. fJj fe w/oh gqhfynk 

dh fsnkoh eoB Bkb pZfunK dh gVQkJh ns/ ;e{b d/ ezw s/ e'Jh th n;o BjhA gt/rk. 

fJj fe w?A gqhfynk dh fsnkoh bJh e'Jh th S[ZNh BjhA btKrk$btKrh. fJj fe w?A T[u/oh 

f;Zfynk gk; eoB s'A wkB:'r e'oN d[nkok gd^T[ZBsh iK T[u/oh sBykj dh wzr BjhA 

eoKrk$eoKrh. 

 

        ;pzfXs eowukoh d/ j;skyo 
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