bVh Bzpo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
;/tk fty/,
iBob w?B/io
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftFk L ftfdnkoEh pZ; gk; bJh fpB?-gZso.
;qhwkB ih,
p/Bsh j? fe w?A HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH dk o?r{bo ftfdnkoEh jK ns/ ;z;Ek s'A w/o/ xo dh d{oh 60 feHwhH d/ nzdo j?.
w/ok t/otk fBwB nB[;ko j? LBkw

o'b Bzpo

e'o;

ebk;

ftGkr

;?FB

fgsk dk BK HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH xo dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
w/o/ fgzv ~ ;oekoh pZ; dk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH pZ; ;Nkc brdk j?.
w?A jbc Bkb fpnkB eodk$eodh jK fe Lw?A j';Nb ftZu BjhA ofj fojk $ ojh.
w?A e'Jh ;oekoh$r?o ;oekoh B"eoh BjhA eodk$eodh jK.
w?A fe;/ ;z;EK s'A tihck$wkD GZskBjhA b? fojk$ojh.
w/o/ dkyb/ dh fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
fJ; bJh w?~ EK HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH s'A HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH sZe fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
s'A HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH sZe pZ; gk; ikoh ehsk ikt/.
w/ok fgZsk pz; gk; o;hd Bzpo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ysw j' frnkj?$fojk j?.
w?A pZ; gk; gfjbh tko pDtk fojk $ ojh jK. fJ; s'A gfjbK HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
T[go'es t/ot/ d/ nXko s'A feogk eoe/ w/ok fonkfJsh ftfdnkoEh pZ; gk; ikoh ehsk ikt/. w/o/ T[go'es t/ot/ rbs ;kps j'D s/ feokJ/ dh
10 r[Dk pDdh oew d/D bJh oikwzd jK. gk; ikoh j'D s'A wA ghHnkoHNhH;hH dhnK jdkfJsK dh gkbDk dh fizw/tkoh b?Adk$b?Adh jK ns/ w?A pZ; gk; ~ ;w/A
f;o ohfBT{ eotkT[D bJh gkpzd j'tKrk$j'tKrh i/eo gk; fe;/ ekoB eoe/ ohfBT{ BjhA eotkT[Adk$eotkT[Adh sK fJ; ;pzXh ;{uBk iBob w?B/io,
ghHnkoHNhH;hH, ~ fdZsh ikt/rh.
XzBtkd ;fjs.
ftFtk;gkso,
fwsh L
ekbi$;z;Ek d/ w[Zyh tb'A s;dhe
s;dhe ehsk iKdk j? fe ftfdnkoEh tZb'A fdZsk frnk T[go'es t/otk mhe j? ns/ ;e{b$ekbi, w?vheb$nkJhHNhHnkJhH ns/ seBheh f;Zfynk
ftGkr tZb'A fJj ;z;Ek T[Zes e'o; d/ pZ; gk; ikoh eoB bJh gqwkfDs j?. fJ; bJh pZ; gk; pBkT[D dh f;ckoF ehsh iKdh j?.
fJ; s'A fJbktk fJj th s;dhe ehsk iKdk j? fe fJj ;z;Ek ;oeko s'A wkBsk gqkgs j? ns/ fJ; d/ ftfdnkoEhnK ~ ikoh ehs/ pZ; gk;K ekoD
gJ/ xkN/ dh gqsh g{osh ;oeko d[nkok ehsh iKdh j? gqzs{ rbs s;dhe eoB dh jkbs ftZu fonkfJsh pZ; gk; ikoh j'D s/ xkN/ dh g{oh GogkJh eoB
bJh fJ; ;z;Ek dh fizw/tkoh j't/rh.

vhB ftfdnkoEh

fgqz;hgb $ ;z;Ek dk w[yh

io{oh ;{uBk L
1H

fojkfJF d/ ;p{s bJh okFB$v/wh;kfJb ;oNhfce/N dh c'N' ekgh fe;/ rifNv n\;o iK w?fi;Nq/N tZb'A s;dheF[dk j't/ ns/ jbchnk fpnkB
Bkb BZEh ehsk ikt/.

2H

g[okDk pZ; gk; ekov Bkb brkU. gk; r[zw j'D dh ;{os ftZu g[fb; fog'oN Bkb BZEh eo'.

3H

gZso ftjko, ngo?N;fFg ns/ fJzNoBfFg d/ ftfdnkoEhnK d/ pZ; gk; BjhA pDd/.

4H

pZ; ;co ;j{bs Bk b?D dh ;{os ftZu pZ; gk; ekov ghHnkoHNhH;hH d\so ftZu iwQk eotkfJnk ikt/.

