
n';fNUg'o'f;; fJe nfijk o'r j? fi; ekoB fe;/ uhI Bz{ u[Zed/ j'J/, 
wo'Vk nk ikD, x[zw ikD, fc;bD, m/vk bZrD iK froB torhnK S'NhnK 
xNBktK d/ Bkb jZvhnK nk;kBh Bkb N[ZND brdhnK jB. fInkdkso  
n';fNUg'o'f;; ekoB u{bQ/, ohV dh jZvh, w'Y/ iK thjDh dh jZvh N[ZNdh j?.

N[ZNhnK j'JhnK jZvhnK dodBke j' ;edhnK jB. fJZE/ sZe fe mhe j'D 
d/ pkd th s[;hA wIp{s BjhA pD ;ed/. fJe N[ZfNnk j'fJnk u{bQk pI[or 
b'eK bJh ft;a/;a o{g ftZu rzGho j[zdk j?, fJj ne;o T[jBK B{z ngzr 
pDke/ SZv fdzdk j?.

wIp{s jZvhnK 

bJh s[jkvh e[zih 

;tZ;E jZvhnK n';fNUg'o'f;; tkbhnK jZvhnK

uzrk g';aD wIp{s jZvhnK bJh pj[s wjZstg{oB j?
•  ;ko/ uko/ G'iB ;w{jK ftZu'A jZvhnK B{z wip{s oZyD bJh ns/ N[ZND s'A pukT[D bJh fJZe ;zs[fbs
nkjko bt'.

•  ftNkfwB vh s[jkvhnK jZvhnK B{z wIp{s oZyD bJh ns/ N[ZND s'A pukT[D bJh pj[s wjZstg{oB
j?.e?B/vk ftu ;ko/ pkbrK Bz{ ftNkfwB vh fJZe g{oe tZi'A ;kok ;kb b?Dk ukjhdk j?. nkgD/
fufes;e B[{z nkgD/ bJh ;jh y[oke pko/ g[ZS'.

•  e?b;ahnw jZvhnK dh f;js bJh wjZstg{oB j?. fJj ;G s'A uzrk j? fe i/ s[;h e?bF;ahnw nkgD/
G'iB ;q'sK s'A gqkgs eo' fit/A fe d[ZX, gBho, djhA, e?b;ahnw c'oNhckJhv ;'nk$pkdkw$uktb ns/
e?b;ahnw tkb/ ;zso/ dk o;. i/eo s[;hA finKdk v/noh T[sgkd BjhA yKd/ iK j'o e?b;ahnw :[es
G'iB BjhA yKd/ sK s[jkB{z e?b;ahnw g{oe dh Io{os j' ;edh j?. nkgD/ nkg e?b;ahnw g{oe Bk
bt'. gfjbK nkgD/ fufes;e Bkb rZbpks eo'.

• nkgD/ G'iB ftu gqshfdB nbe'jb dh wksok B{z d' iK d' s'A xZN g?Zr se ;hfws eo'.

• f;roN ghDk pzd eo'.

gqshfdB fezBh wksok ftZu e?b;ahnw ns/ ftNkfwB vh b?D dh io{os j[zdh j??

T[wo e?b;ahnw ftNkfwB vh
19-50 1000 fwbhrqkw 400 - 1000 nkJh :{
50+ 1200 fwbhrqkw 800 - 2000 nkJh :{

nkJh :{ = fJzNoB?;aBb :[fBN



nkgDhnK jZvhnK ns/ wk;a^g/;ahnK B{z wip{s pDkT[D bJh e;os eo'

•  ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਹੱਡ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।  
  ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਿਾਰ਼ੀ 
  ਰਵਜ਼ਸਟੈਂਸ ਬੈਂਡਜ਼ ਜਾਂ ਿਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ 
  ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੋ।
• ਵਡੱਗਣ ਨਾਲ ਹੱਡ਼ੀਆਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਇ ਚ਼ੀ ਕਰਕੇ 
  ਆਪਣੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਓ।
• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਵਮੰਟਾਂ ਲਈ ਐਰੋਵਬਕ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ। ਹੱਡ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ 
  ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵਬਹਤਰ ਹੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਹੱਡ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ 
  ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ, ਤੇਜ਼ ਚਲਣਾ, ਨੱਚਣਾ) ਬਜਾਇ ਉਹਨਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਨੰੂ 
  ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ, ਤਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ)
• ਆਪਣ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਵਜਹ਼ੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ 
  ਵਜਿੇਂ ਰ਼ੀੜ੍ਹ ਦ਼ੀ ਹੱਡ਼ੀ ਨੰੂ ਵਖੱਚ ਕੇ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ।
• ਓਸਟ਼ੀਓਪਰੋਰਰੋਿਸਸ ਜਾਂ ਟੁੱਟ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰ਼ੀੜ੍ਹ ਦ਼ੀਆਂ ਹੱਡ਼ੀਆਂ ਿਾਲੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨੰੂ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ    
  ਅਵਜਹੇ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਕਤ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦ਼ੀ ਵਸਖਲਾਈ ਸਾਵਮਲ ਹੋਿੇ। 
  ਰ਼ੀੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਹ਼ੀ ਮੁਦਰਾ-ਸੁਮੇਲ ਵਸੱਖਣ ਦ਼ੀ 
  ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਵਿਜ਼਼ੀਓ-ਥੈਰਾਵਪਸਟ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।

eh s[jkB{z i'yw j?<
50 ;kb dh T[wo s'A tZX d/ jo fJe ftnesh B[z nkgD/ vkeNo Bkb jZvhnK N[ZND 
d/ i'ywK pko/ rZb eoBh  ukjhdh j?. s[jkv/ vkeNo B{z s[jkvh bzpkJh ;bkBK wkgDh 
ukjhdh j? ns/ s[jkv/ i'fyw Go/ sZEK T[Zgo Mks wkoBh ukjhdh j? fJj d/yD bJh fe 
fes/ s[jkB{z p'B v?Bf;Nh N?;N dh io{os s/ BjhA j?. e[M yk; i'yw Go/ sZE i' fJj 
do;kT[Ad/ jB fe s[jkB{z p'B v?Bf;Nh N?;N dh io{os j?, fi; ftu 65 ;kb s'A tZX 
T[wo d/ b'e th ;akfwb jB, gfjbK s[jkvh 40 ;kb dh T[wo s'A pknd e'Jh jZvh N[ZNh 
;h, s[jkv/ wksk^fgsk ftu'A fe;/ fJe dh th u{bQ/ dh jZvh N[ZNh ;h iK s[;hA gq/vBh;'B 
Bkwe fJe dtkJh b? oj/ ;h.

s[jkvhnK jZvhnK B{z wip{s pDkT[D bJh dtkJhnK.
eJh tko uzrh y[oke ns/ e;os th s[jkvh jZvhnK B{z wip{s ns/ N[ZND s'A pukJ/ 
oZyD bJh ekch BjhA j[zdhnK. s[jkB{z dtkJhnK th b?D dh io{os g? ;edh j?. nkgD/ 
vkeNo Bkb rZbpks eo' fe s[jkv/ bJh eh tXhnk j?.

G'iB ;q's Gkr e?b;ahnw

d[ZX^ 2%, 1% ;few, ukeb/N

e?b;ahnw :[es d[ZX

u/vo^J?vwh iK r'Vk^ gBhoF

djhA^ gb/B

;kbwB, jZvhnK ;w/s, fvZpk pzd

c'oNhckJhv ;'nk iK uktb dk o;

c'oNhckJhv ;zso/ dk o;

;'nkphB^ gZfenk j'fJnk

N'c{^ e?bF;ahnw ;bc/N :[es

s[ozs pBD tkbk dbhnk^ e?b;ahnw :[es

nziho ^;[Ze/ j'J/

1 eZg/250 fw:bh: 

1 eZg/250 fw:bh:

1 ¼”/3 ;?:wh: dk NZ[eVk

¾ eZg / 185 fw:bh:

½ e?B / 105 rqk:

1 eZg / 250 fw:bh: 

1 eZg / 250 fw:bh:

1 eZg / 250 fw:bh:

3 n'A; / 84 rqk:

1 gkT[u / 32 rqk:

10

300 fwbhrqkw

400 fwbhrqkw

245 fwbhrqkw

295 fwbhrqkw

240 fwbhrqkw

285 fwbhrqkw

300 fwbhrqkw

170 fwbhrqkw

130 fwbhrqkw

150 fwbhrqkw

150 fwbhrqkw

nkw G'iB gdkoEK ftZu e?b;ahnw d/ sZE
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