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BkwIdrh cakow
(pkDh fwbe gq'fvT{;o ezgBh fbwfNv d/ p'ov ftZu ykbh j'J/ nj[d/ d/ bJh BkwIdrh cakow)

Gkr^1
ftsh ;kb 2019^20 d/ ftP/ ftZu ezgBh dh nrbh ;ZsthA ;bkBk nkw ;Gk s/ pkDh fwbe gq'fvT{;o
ezgBh fbwfNv d/ p'ov d/ ;zukbeK (ebk; HHHHHHHHH nj[d/ bJh) ftZu ykbh j'J/ nj[d/ d/ bJh BkwIdrh
ew/Nh tZb'A ftuko eoB bJh pkDh fwbe gq'fvT{;o ezgBh fbwfNv (ezgBh) d/ :'rsk oZyD tkb/ w?Apo
dh BkwIdrh bJh ;Zdk d/D tkb/ B'fN; (gZso BzHL pkDh$;hHn?;$2020$056 fwsh 15H06H2020) d/ ;zdoG
ftZu, n;hA j/m fbZy/ ftnesh B{z ezgBh d/ p'ov ftZu u[BD bJh T[whdtko BkwId eod/ jK.
T[whdtko dk BkwL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
fgsk dk BkwL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
wksk dk BkwL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
gsh dk Bkw (i/ bkr{ j?)L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c'fbU BzHL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
n?wH;hH;hHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHn?wHghHghHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

y[d d;sys ehsh

d[ZX T[sgkde w?Apo e'vL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

j'Jh T[whdtko w?Apo

gP{nK dk t/otk L HHHHHHHHHHHHH(wMK) HHHHHHHHHHHHHHH(rKtK) HHHHHHHHHHHHHHHHHH(tZSk$tZSh)

dh c'N'

vke gskL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH sfj;hb HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
fIbQk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH okiHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgzB e'v HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w'pkfJb HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
T[j HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH s'A pkDh fwbe gq'fvT{;o ezgBh dk w?Apo j? ns/ ns/ fgSb/ HHHHHHHHHHHHHH ;kb
s'A w?Apo Pq/Dh dh HHHHHHHHHHHHHH ebk; ftZu fojk$ojh j?. T[j ezgBh tZb'A fdZsh rJh ;{uBk ns/ iK ezgBh
d/ j'o fB:wK nB[;ko p'ov ftZu HHHHHHHHHHHHHHHHHH ebk; d/ bJh ezgBh d/ p'ov d/ ;zukbe d/ o{g ftZu
fB:[es eoB d/ bJh :'r j?.
n;hA s;dhe eod/ jK fe n;hA ezgBh ftZu Pq/DhHHHHHHH d/ w?Apo jK ns/ ezgBh dh nrbh ;ZsthA ;bkBk
nkw ;Gk ftZu jkIo j'D ns/ t'N eoB bJh :'r jK. ezgBh d/ foekov d/ nB[;ko ;kv/ Bkw, w?Apo
e'v,c'fbU BzH ns/ j'o ikDekoh j/m fbZyh j? ns/ n;hA fJ; BkwIdrh s'A ;fjws j'D s/ ngD/ d;sys
th eo oj/ jK. (T[;/ Pq/Dh s/ xZN s' xZN 10 n?wghgh ftZu'A 25 w?ApoK tb' gq;skt oZyDk Io{oh j?.)
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T[whdtko tZb'A fdZs/ frnk x'PDk^gZso
w?A HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH g[Zso$Xh$gsBh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
T[whdtko,
w"i{dk
fBtk;h
(gs/
dk
d;skt/I
Bkb
BZEh
ehsk
frnk
j?)
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, ezgBh dh nrbh
;ZsthA ;bkBk nkw ;Gk ftZu ;zukbe d/ o{g ftZu u{D/ ikD d/ bJh fJ; BkwIdrh d/ Bkb j/m fbZyhnK
x'PDktk eodk$eodh jKL^
iH

w/ok Bkw ns/ w/o/ fgsk$wksk$gsh dk Bkw T[go HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (GkPk dk Bkw) ftZu
;jh^;jh fbfynk frnk j?. (gfjukB gZso Bkb BZEh j?)

iiH

w/ok w?Apo e'v HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ns/ c'fbU BzH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH j?, ns/
w?A fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH s'A w?Apo jK ns/ Pq/Dh HHHHHHHHHHHH ftZu fgSb/ HHHHHHHHHHHHHH ;kb s'A fojk$ojh jK.

iiiH

w/oh T[wo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ;kb j?. (T[wo dk d;skt/I HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Bkb BZEh j?)

ivH

w?A HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (ftfdne :'rsk) sZe f;Zfynk g{oh eo u{ek$u{eh jK. (d;skt/I HHHHHHHHHHHHHHHHHH
Bkb BZEh j?)

vH

w?A ezgBh B{z nkgD/ xo d/ ;ko/ tkX{ d[ZX dh ;gbkJh ehsh j? ns/ j'o ezgBhnK$gqsh:'rhnK B{z d[ZX dh
;gbkJh BjhA ehsh j?$eo fojk jK$ eo ojh jK.

viH

w?A fgSb/ ftsh ;kb d/ d"okB eZ[b HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH feb' d[ZX dh ;gbkJh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fdBK d/ bJh
ehsh j? ns/ w?A ezgBh d/ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH P/no yohd/ jB (P/no ;oNhfce/N dh ekgh Bkb BZEh j?)

viiH

w/ok g?B BzH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH j? (g?B ekov dh ekgh Bkb BZEh j?)

w?A fJ; s'A fJbktk fJj x'PDk eodk$eodh jK fe fiZE/ sZe w/oh ikDekoh ftZu j? ns/ w/ok ftPtk; j?,
w? p'ov dk ;zukbe pBD d/ :'r jK ns/ fJ; soQK d/ fe;/ ftnesh Bkb ;zpzX BjhA oZydk$oZydh jK
fi;dk ezgBh d/ Bkb fe;/ soQK dk tgkoe b/D d/D j? (fit/A fe ;jkfJe$NqK;g'No, co?AukfJI$m/e/dko,
ezgBh dk eowukoh nkfd) ns/ ezgBh n?eN ns/ w/w'o?Avw n?Av nkofNeb nkc n?;'fPJ/PB d/ fB:wK
nB[;ko fe;/ th soQK n:'r BjhA jK.
w?A fJj ;wMdk$;wMdh jK fe, w/o/ tb'A fdZsh rJh e'Jh th ;{uBk rbs$Bkekcah gkJh iKdh j? sK ezgBh
d[nkok w/oh noIh ykfoi$oZd ehsh ik ;edh j?.
w?A fJj th ;wMdk$;wMdh jK fe p'ov dh BkwIdrh ew/Nh dk c?;bk nkyoh ns/ w?B{z wBI{o j't/rk.

fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

(T[whdtko d/ d;sys)

BZEhL T[wo dk ;p{s, nkJhvh ;p{s, gs/ dk ;p{s, ftfdne :'rsk, g?B ekov ns/ P/no ;oNhfce/N
d/ ;p{s dh ;t?^s;dhe ehsh j'Jh ekgh.

Gkr^2
dcasoh foekov d/ bJh ezgBh ;eZso d/ d[nkok Go/ ikD d/ bJh

BkwIdrh cakow dk bVh BzHL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
;qhwkB$;qhwshL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w?Apo e'v HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c'fbU BzHL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH d/ bJh fJj BkwIdrh, ezgBh dh nrbh ;ZsthA ;bkBk nkw ;Gk
ftZu ;zukbe (Pq/Dh HHHHHHHHHHHHHHHH) d/ o{g ftZu u[D/ ikD d/ bJh *T[whdtko$noIh Xkoe d/ d[nkok
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (fwsh) B{z ezgBh d/ dcaso ftZu ezgBh ;eZso e'b d;sh$ ofi;Nov vke$ e'fono$
fJb?eNqkfBe ;kXB okjhA iwQK ehsk frnk.

fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

ezgBh ;eZso d/ d;sys

*T[jBK PpdK B{z eZN fdT[ i' bkr{ BjhA j[zd/ jB
Gkr^3
BkwIdrh cakow dh gqkgsh dh o;hd
(BkwIdrh cakow g/P eoD tkb/ ftnesh B{z d/D d/ bJh)
BkwIdrh cakow dk bVh BzHL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ezgBh dh nrbh ;ZsthA ;bkBk nkw ;Gk ftZu p'ov ftZu Pq/Dh HHHHHHH d/ ykbh j'J/ gZd B{z GoB d/ bJh
fJZe

noIh

Xkoe

;qhwkB$;qhwshL

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c'fbU

BzHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,

dk

fi;dk

w?Apo

BkwIdrh

e'v
cakow,

*T[whdtko$noIh Xkoe d/ d[nkok HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (fwsh) B{z ezgBh d/ dcaso ftZu d;sh$ ofi;Nov
vke$ e'fono$ fJb?eNqkfBe ;kXB okjhA iwQK ehsk frnk.
;ko/
BkwIdrh
cakowK
dh
;whfynk
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
(fwsh)
B{z
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (;EkB) ehsh ikt/rh.
B'NL ezgBh tZb'A fJZe fdB gfjbk noIh Xkoe B{z ;{uBk d/D s/ T[; B{z BkwIdrh ew/Nh d/ ;kjwD/
fJzNoftT{ d/ bJh ezgBh ftZu jkIo j'Dk gt/rk. T[whdtko dh fJzNoftT{ ezgBh ftZu T[;B{ p[bk e//$
thvhU ekBcozf;zr okjhA$ j'o nkvhU thvhU ;kXB okjhA ehsh ik ;edh j?.

fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
*T[jBK PpdK B{z eZN fdT[ i' bkr{ BjhA j[zd/ jB

ezgBh ;eZso d/ d;sys

