nz d o{ B h w[ b KeD T[ s o-gZ s oh

(fJz N oBb n;? ; w? I N fo;gK;FhN)

n?wHJ/H (Xow-nfXn?B) Gkr gfjbk
;w?;No d{ik
;?FB L 2019-2020

fv;N?I; n?i{e/FB ftGkr
gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk

fv;N?I; n?i{e/FB ftGkr, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk
-fJzNoBb n;?;w?IN bJh fo;gK;FhNB' N L jo ftfdnkoEh bJh fo;gk;FhN G/iDh bk}wh j?.
ebk; n?wHJ/H (Xow nfXn?B) Gkr-gfjbk ;?FB L 2019-2020
gouk L gzitK

;w?;No d{ik

o'b BzLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

ftfdnkoEh tb'I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHHHHHHH

ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c'B BzHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w'pkJhb BzHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

1H
2H
3H
4H
5H
6H
7H

ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[Zb nze L 25

gq k gs nz e HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e' J h gz i gq F B eo' .
nkswtkd T[go ;zy/g B'N fby'.
wo;h fJbkv/ d/ :'rdkB T[go ;zy/g uouk eo'.
fwZE pko/ nkgD/ ftuko gqrN eo'.
Xow ;kjwD/ fejVhnK-fejVhnK nkX[fBe u[D"shnK jB< ;zy/g ftu uouk eo'.
nzso-Xow ;ztkd s'I eh Gkt j?<
N'Nw eh j[zdk j?< fJ; pko/ ikDekoh fdU.
ikd{ dk Xow Bkb eh foFsk j?< fJ; T[go ukBDk gkT[.

2

5×5=25

fv;N?I; n?i{e/FB ftGkr, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk
-fJzNoBb n;?;w?IN bJh fo;gK;FhNB' N L jo ftfdnkoEh bJh fo;gk;FhN G/iDh bk}wh j?.
ebk; n?wHJ/H (Xow nfXn?B) Gkr-gfjbk ;?FB L 2019-2020
gouk L S/tK

;w?;No d{ik

o'b BzLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

ftfdnkoEh tb'I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHHHHHHH

ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c'B BzHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w'pkJhb BzHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

1H
2H
3H
4H
5H
6H
7H

ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[Zb nze L 25

gq k gs nz e HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e' J h gz i gq F B eo' .
wzih gqpzX T[go ;zy/g B'N fby'.
pkpk dhg f;zx ih d/ :'rdkB T[go ;zy/g uouk eo'.
r[ordh pko/ nkgD/ ftuko gqrN eo'.
wjkokik oDihs f;zx d/ :'rdkB T[go ;zy/g uouk eo'.
f;Zy ofjs wo:kdk s'I eh Gkt j?< ;zy/g ftZu fby'.
gzi sysK pko/ ikDekoh fdT[.
f;Zy fw;bK d/ :'rdkB T[go ukBDk gkT[.
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5×5=25

fv;N?I; n?i{e/FB ftGkr, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk
-fJzNoBb n;?;w?IN bJh fo;gK;FhNB' N L jo ftfdnkoEh bJh fo;gk;FhN G/iDh bk}wh j?.
ebk; n?wHJ/H (Xow nfXn?B) Gkr-gfjbk ;?FB L 2019-2020
gouk L ;ZstK

;w?;No d{ik

o'b BzLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

ftfdnkoEh tb'I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHHHHHHH

ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c'B BzHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w'pkJhb BzHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

1H
2H
3H
4H
5H
6H
7H

ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[Zb nze L 25

gq k gs nz e HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e' J h gz i gq F B eo' .
bktK pkDh T[go ;zy/g B'N fby'.
;[ywBh pkDh d/ ftF/ T[go ;zy/g uouk eo'.
epho ofus pktB nZyoh pko/ nkgD/ ftuko gqrN eo'.
GZN pkDh T[go ;zy/g uouk eo'.
pkokwkj wkM fe; dh pkDh j?< fJ; pkDh pko/ ;zy/g ftu fby'.
tko ;Zsk ns/ pbtzv T[go ukBDk gkT[.
;b'e tkoK s/ tXhe Bkb ikD-gfjukD eotkT[.
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5×5=25

fv;N?I; n?i{e/FB ftGkr, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk
-fJzNoBb n;?;w?IN bJh fo;gK;FhNB' N L jo ftfdnkoEh bJh fo;gk;FhN G/iDh bk}wh j?.
ebk; n?wHJ/H (Xow nfXn?B) Gkr-gfjbk ;?FB L 2019-2020
gouk L nZmtK

;w?;No d{ik

o' b Bz L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHH

ftfdnkoEh tb'I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHHHHHHH

ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c'B BzHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w'pkJhb BzHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

1H
2H
3H
4H
5H
6H
7H

ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[Zb nze L 25

gq k gs nz e HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e' J h gz i gq F B eo' .
gko;h Xow T[go ;zy/g B'N fby'.
@i/d-nt/;sk# s'I eh Gkt j?< ;zy/g uouk eo'.
g?rzpo w{;k pko/ nkgD/ ftuko gqrN eo'.
f:;{ w;hj dhnK f;ZfynktK pko/ ikDekoh fdT[.
BtK nfjdBkwk s'I eh Gkt j?< fJ; pko/ ;zy/g ftu fby'.
jios w[jzwd d/ ihtB T[go ukBDk gkT[.
@;{ch# s'I eh Gkt j?< fJ; Bkb ikD-gfjukD eotkT[.

5

5×5=25

