†×³Ö»ÖêÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖæ“ÖÖÖ
1) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú †×³Ö»ÖêÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2005 (ÃÖÖ 2006“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 4 ) µÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ
ŸÖ¸üŸÖæ¤üß ×¤üÖÖÓú 15 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2006 ¯ÖÖÃÖæÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üßÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß.
2) ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö ú»Ö´Ö 5 (2) ÖãÃÖÖ¸ü †×³Ö»ÖêÖ úÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ †Ö×Ö ú»Ö´Ö 5 (1) ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ ‹úÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ †×³Ö»ÖêÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ
ú¸üÖ¾Öê ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üÖÖÖ»Öß †×³Ö»ÖêÖ úÖ ¤êüµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. †×³Ö»ÖêÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ êú»µÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öß.
3) ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ Îú´ÖÖÓú 2 ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ †×³Ö»ÖêÖ †×¬ÖúÖ¸üß †Ö×Ö †×³Ö»ÖêÖ úÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß
úŸÖÔ¾µÖê †Ö×Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖê²ÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü.
4) ØÖ¤üÖß :- †×³Ö»ÖêÖ úÖÖŸÖ †×³Ö»ÖêÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá ØÖ¤üÖß ú¸üÖ¾Öê. ØÖ¤üÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê :
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ, •µÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö •Öß ‹ú ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ †×¬Öú úÖôû ¯Ö×¸ü¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ
µÖÖêµÖ ÖÃÖŸÖß»Ö †¿ÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ¯Öîúß ¯ÖÏŸµÖêú úÖÖ¤üÖ“µÖÖ (ˆ¤üÖ. Ã´Ö¸üÖ¯Ö¡Öê, ŸÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß, êú¾Öôû ¯ÖÖêÂ™ü ¯Ö¡Öê Øú¾ÖÖ †Ö³ÖÖ¸ü
¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖÖ“Öß ¯Ö¡Öê, ‹úÖ“Ö úÖÖ¤üÖ“Öß ¤ãüÃÖ¸üß ¯ÖÏŸÖ, úÖê¸êü Øú¾ÖÖ úÖÆüß ÖÖÆüß, †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖ³Öê“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ¤êüÖÖ¸üß Øú¾ÖÖ ŸÖß ¯Öãœêü
œüú»ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ¤êüÖÖ¸üß ¯Ö¡Öê ‡ŸµÖÖ¤üß.) ¾Ö¸ü“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ "ÖÂ™ü" Æüß †Ö¸êü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾Öß. †Ö×Ö †¿Öß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê
¾ÖêÖôûß úÖœüæÖ ŸÖß ‡ŸÖ¸ü '›ü' ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖêÖôûß úÖœæüÖ šêü¾ÖÖ¾Öß. •µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬ÖæÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê
¾ÖêÖôêû úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖŸÖß»Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÆüÖ ÃÖ»ÖÖ ¯ÖéÂšü Îú´ÖÖÓú ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖêŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÃÖ ±úÖ‡Ô»Ö
¾ÖêÂ™üÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ‘µÖÖ¾ÖßŸÖ. ØÖ¤üÖß †Ö×Ö ¾ÖÖáú¸üÖ êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †×³Ö»ÖêÖ, †×³Ö»ÖêÖ úÖÖŸÖ ¯ÖÖšü¾Öæ ÖµÖê.
5) •ÖŸÖÖ †ÖãÃÖæ“Öß :- †×³Ö»ÖêÖÖ“µÖÖ •ÖŸÖÖæúß“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß“Öß •ÖŸÖÖ †ÖãÃÖæ“Öß (‹²ÖßÃÖß›üß ×»ÖÃ™ü)
ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ŸÖß ÃÖÓ´ÖŸÖß ÃÖÖšüß ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ¯Öã¸üÖ×³Ö»ÖêÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ªÖ¾Öß. ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖß ÖÓŸÖ¸ü ŸÖß
¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÖÖÓÖÖ ªÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ²ÖÓ¤ü ÖÃŸÖß“Öê (±úÖ‡Ô»Öß“Öê) ¾ÖÖáú¸üÖ ú¸üµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ªÖ¾ÖêŸÖ.
6) ¾ÖÖáú¸üÖ :- ØÖ¤üÖß êú»Öê»µÖÖ ÖÃŸÖß“Öê •ÖŸÖÖ †ÖãÃÖæ“ÖßÖãÃÖÖ¸ü µÖÖê µÖ ¾ÖÖáú¸üÖ ú¸üÖ¾Öê. ¾ÖÖáú¸üÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ÖÃŸÖß“µÖÖ
´ÖãÖ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸ü šüôûú¯ÖÖê ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÖÃŸÖß (±úÖ‡Ô»Ö) ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú ÖÂ™ü/¯ÖãÖÙ¾Ö»ÖÖêúÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ×¤üÖÖÓúÖ“Öß
ÖÃŸÖß¾Ö¸ü šüôûú¯ÖÖê ÖÖë¤ü ú¸üÖ¾Öß.
7) ¯ÖãÖÙ¾Ö»ÖÖêúÖ :- •ÖŸÖÖæúß“Öß ´Öã¤üŸÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †×³Ö»ÖêÖ ¯ÖãÖÙ¾Ö»ÖÖêúÖ êú»µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÂ™ü ú¹ý ÖµÖê. ´Öã¤üŸÖ¯ÖæÖÔ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÃŸµÖÖ ¯ÖãÖÙ¾Ö»ÖÖê úÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÖêŸÖß»Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß/ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖß ŸµÖÖ“Öê ¯ÖãÖÙ¾Ö»ÖÖê úÖ ú¸üÖ¾Öê.
¯ÖãÖÙ¾Ö»ÖÖêúÖ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ †×³Ö»ÖêÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¥üÂ™ü¶Ö ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê †ÃÖê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †×³Ö»ÖêÖÖ“ÖÖ
(1) ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê Ö
(2) úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ²ÖÖ²Öß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
(3) ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÖÏÖÆüµÖŸÖÖ
(4) †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖÆüßŸÖß ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö ŸµÖÖ“Öß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ
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(5) †×³Ö»ÖëÖÖ“Öê †ÖµÖŸ¾Ö ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß ‡ŸÖ¸ü¡Ö ãúšêüÆüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÃÖÖê
(6) ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÃŸÖß“Öß ¯Öæ¾ÖÖì¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖæÖ Øú¾ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ¤üÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ³ÖÖÃÖê»Ö  Ö?
(7) ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÃŸÖßŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ ÃÖÖ¸üÖß“Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ¯ÖãÆüÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ×ÖÖÔµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ´ÆüÖæÖ µÖÖ
ÖÃŸÖß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¯ÖãÆüÖ ³ÖÖÃÖê»Ö úÖ? µÖÖ úÃÖÖê™¶ÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖãÖÙ¾Ö»ÖÖêúÖÖÖÓŸÖ¸ü •ÖÖê †×³Ö»ÖêÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¥üÂ™¶Ö ´ÖÆ¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü
†ÃÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, ŸµÖÖ †×³Ö»ÖêÖÖ“Öß ÁÖêÖß¾ÖÖœü ú¹ýÖ ´ÆüÖ•Öê 'úü' ¾ÖÖáµÖ †×³Ö»ÖêÖÖÃÖ '²Öü' ¾ÖÖÔ ¤êü‰úÖ †Ö×Ö '²Öü'
¾ÖÖáµÖ†×³Ö»ÖêÖÖÃÖ '†ü' ¾ÖÖÔ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖ“Öß •ÖŸÖÖæúß“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öß †Ö×Ö ŸÖÖê †×³Ö»ÖêÖ úÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. •ÖÖê
†×³Ö»ÖêÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¥üÂ™¶Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ÖÃÖê»Ö ŸµÖÖ“Öß ‹ú µÖÖ¤üß ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ¯Öã¸üÖ×³Ö»ÖêÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ŸÖÖê ÖÂ™ü
ú¸üµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß ‘µÖÖ¾Öß. ŸµÖÖÓ“Öß ×»Ö×ÖŸÖ ÃÖÓ´ÖŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÖÂ™ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÖÃŸÖß“Öß ÖÖ¿ÖÖ ÖÖë¤ü ¾ÖÆüßŸÖ
(²ÖãúÖŸÖ) ÖÖë¤ü ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
8) ÖÖ¿ÖÖ :- ÖÂ™ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †×³Ö»ÖêÖÖ“Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ÖÖë¤ü ‘ÖêŸÖ»µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ †×³Ö»Öê Ö ÖÂ™ü ú¹ý ÖµÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß '²Öü' ¾ÖÖÔ,
ú-1 ¾ÖÖÔ †Ö×Ö 'úü' ¾ÖÖÔ †¿ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ŸÖßÖ ²ÖÖÓ¬Öß¾Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖß»Ö ÖÖ¿Öú ÖÖë¤¾ü ÖÆ¶Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ. ÖÖ¿ÖÖ ÖÖë¤ü ¾ÖÆüßŸÖ ÖÂ™ü
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †×³Ö»ÖêÖÖ“Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß (ÖÃŸÖß Îú´ÖÖÓú, ¾ÖÂÖÔ, ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖ) ŸÖÃÖê“Ö ÖÃŸÖß“Öß ÖÖë¤ü ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü
ÖÃŸÖß“Öê ¯ÖãÖÙ¾Ö»ÖÖêúÖ êú»Öê †ÃÖæÖ ŸµÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¥üÂ™¶Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ŸÖÃÖê“Ö ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ“ÖÖ»Öú
¯Öã¸üÖ×³Ö»ÖêÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓÖß ÃÖÓ´ÖŸÖß ×¤ü»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ªÖ¾Öê µÖÖ ÖÖë¤üß¾Ö¸ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖ“Öß Ã¾ÖÖÖ¸üß ×¿ÖŒµÖÖÃÖÆü ÆüÖêÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.

ÖÖ¿ÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖÆüß“ÖÖ Ö´ÖãÖÖ
†ÖãÎú´ÖÖÓú

±úÖ‡Ô»Ö Îú´ÖÖÓú

¾ÖÂÖÔ

×¾ÖÂÖµÖ

¯ÖãÖÙ¾Ö»ÖÖêúÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓú

¿Öê¸üÖ

ÖÖ¿ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö.
¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ †×³Ö»ÖêÖÖ“Öê ¯ÖãÖÙ¾Ö»ÖÖêúÖ êú»Öê †ÃÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü †×³Ö»ÖêÖ
³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ¥üÂ™ü ¶Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖÖ“ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ †×³Ö»ÖêÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú¥üÂ™ü¶Ö ´ÖÆü ¢¾ÖÖ“ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸÖÖê ¯ÖÏúßµÖ¥ü
¿ÖÖÃÖ Â™ü ¶Ö ÖÃÖ»µÖÖÃÖ
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ¯Öã¸üÖ×³Ö»ÖêÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öß †×³Ö»ÖêÖ ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓ“Öê
¯Ö¡Ö •ÖÖ¾Öú Îú´ÖÖÓú :
×¤üÖÖÓú :
ÖãÃÖÖ¸ü úôû×¾Ö»Öê †ÖÆêü.

×»Ö×¯Öú

¿ÖÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ

úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ

2|Page

9) ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖæ“ÖÖÖ :- †×³Ö»ÖêÖ úÖÖ“Öß ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô, úß™üú ÖÖ¿ÖúÖ“Öß ±ú¾ÖÖ¸üÖß µÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖ šêü¾ÖÖ¾Öê
ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô †Ö×Ö úß™üúÖÖ¿Öú ±ú¾ÖÖ¸üÖß“Öß ÖÖë¤ü¾ÖÆüß šêü¾ÖÖ¾Öß. †×³Ö»Öê Ö úÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÃŸµÖÖÓ“Öß ‹ú×¡ÖŸÖ
µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öß. ´ÖÖÖÖß ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. †×³Ö»ÖêÖÖ“µÖÖ ›üÖÖ›ãü•Ößú×¸üŸÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ
ÃÖê»ÖÖê™êü¯Ö“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ý ÖµÖê, ŸµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ×™ü¿µÖæ ¯Öê¯Ö¸ü †Ö×Ö ¯ÖêÃ™ü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸Ö¾ÖÖ. †×³Ö»ÖêÖ úÖÖŸÖ †ÛÖ¿ÖÖ´Öú ÖôûúÖÓ›êü/
¾ÖÖôæû“µÖÖ ²ÖÖ¤ü»µÖÖ µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üÖ¾Öß. †×³Ö»ÖêÖ úÖÖŸÖ ÖÖª ¯Ö¤üÖ£ÖÔ Øú¾ÖÖ ¯ÖêµÖê ‘ÖêµÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ †ÖÖµÖÖÃÖ ÃÖŒŸÖ ´ÖÖÖ‡Ô
†ÃÖÖ¾Öß. †×³Ö»ÖêÖ úÖÖŸÖ ¯Öã¸êü¿Öß Æü¾ÖÖ ÖêôûŸÖß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. †×³Ö»ÖêÖ úÖÖŸÖ †×³Ö»ÖêÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ
‡ŸÖ¸ü ¾ÖÃŸÖæ, ¸ü§üß ¯Öê¯Ö¸ü, »ÖêÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß šêü‰ú ÖµÖê. ØÖ¤üÖß †Ö×Ö ¾ÖÖáú¸üÖ Ö êú»Öê»µÖÖ ÖÃŸµÖÖ ¤üÖÖ»Ö ú¹ýÖ ‘Öê‰ú ÖµÖê.
†×³Ö»ÖêÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÓ›üµÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö †×³Ö»ÖêÖ µÖÖÓ“ÖÖ Ø³ÖŸÖß»ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ ÆüÖê‰ú ¤êüŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê. Ø³ÖŸÖß ¯ÖÖÃÖæÖ ×ú´ÖÖÖ ÃÖÆüÖ ‡Ó“Ö ŸµÖÖ
¤æü¸ü †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ.
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ÃÖæ“ÖÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖæ“ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †×³Ö»ÖêÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯Öã¸üÖ×³Ö»ÖêÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú
ÃÖÖ¬Ö¾ÖÖ.

ÃÖÓ“ÖÖ»Öú,
¯Öã¸üÖ×³Ö»ÖêÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ.
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú †×³Ö»ÖêÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ ¾Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß.
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö :¤æü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú :†.
Îú.ú
1
2
3
4
5

6
7
8

¯ÖÏ¿Ö

ˆ¢Ö¸ü

Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †×³Ö»ÖêÖ úÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß †ÖÆêü úÖµÖ? †ÃÖ»µÖÖÃÖ, †×³Ö»ÖêÖ
úÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ, ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê.
†×³Ö»ÖêÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß †×³Ö»ÖêÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ êú»Öê
†ÖÆêü úÖµÖ? †ÃÖ»µÖÖÃÖ, †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¤üÖÖ´Ö, êú»Öê ÖÃÖ»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê.
ÃÖÓ“ÖÖ»ÖúÖÓ¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×¾Ö×Ö´ÖµÖ ú¹ýÖ •ÖŸÖÖ †ÖãÃÖæ“Öß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß †ÖÆêü
úÖµÖ? ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê.
ÃÖ¬µÖÖ úÖêÖŸµÖÖ •ÖŸÖÖ †ÖãÃÖæ“ÖßÖãÃÖÖ¸ü †×³Ö»ÖêÖÖ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
´ÖÖÖß»Ö ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ×úŸÖß †×³Ö»ÖêÖ ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ? ŸµÖÖ“Öß ÖÖë¤ü
šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü úÖµÖ? †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ×úŸÖß ¾Ö úÖêÖŸµÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö
ÖÃŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¿ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê? ÖÃÖ»µÖÖÃÖ, ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê
úÖµÖ?
†×³Ö»ÖêÖ ÖÂ™ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ“Öê ü¯ÖãÖÙ¾Ö»ÖÖêúÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê úÖ? †ÃÖ»µÖÖÃÖ,
×úŸÖß ÖÃŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔ ²Ö¤ü»ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê?
25¾ÖÂÖÖÔ ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ´Öã¤üŸÖ²ÖÖÆüµÖ ÖÃŸµÖÖ ÖÂ™ü ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ú»Ö´Ö 6, (1)(Ö)
†Ö×Ö ×ÖµÖ´Ö 9, (3) ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ¯Öã¸üÖ×³Ö»ÖêÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ
ÃÖÓ´ÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß úÖ?
†×³Ö»ÖêÖ úÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ †×³Ö»ÖêÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ.
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9 †×³Ö»ÖêÖ úÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖãµÖÖ †×³Ö»ÖêÖÖ“Öê ¾ÖÂÖì.
10 †×³Ö»ÖêÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ/ ×»Ö¯Öß.
11 †×³Ö»ÖêÖ úÖÖŸÖ ØÖ¤üÖßú¸üÖ/¾ÖÖáú¸üÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ †×³Ö»ÖêÖ ¤üÖÖ»Ö
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü úÖµÖ? †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê.
12 †×³Ö»ÖêÖ úÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ×úŸÖß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß Öê´ÖÖæú
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü? ¯Ö¤üÖÖ´Ö ¾Ö ÁÖêÖß Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾Öß.
13 †×³Ö»ÖêÖ ´ÖÖÓ›üÖß¾Ö¸ü ú¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆê?ü úÖ›Ôü²ÖÖê›Ôü, ²ÖÖòŒÃÖ
úß úÖ¯Ö›üß ¹ý´ÖÖ»ÖÖŸÖ.
14 †×³Ö»ÖêÖÖ“Öß ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô ¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ ×úŸÖß ¾ÖêôûÖ ÆüÖêŸÖê? ŸµÖÖ“Öß ÖÖë¤ü šêü¾Ö»Öß
†ÖÆêü úÖµÖ?
15 †×³Ö»ÖêÖ úÖÖŸÖ úß™üú ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê?
16 †×³Ö»ÖêÖ úÖÖ´Ö¬µÖê †ÛÖ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü úÖµÖ?
ÖÃÖ»µÖÖÃÖ, úÖ¸üÖê ªÖ.
17 †×³Ö»ÖêÖ ´ÖÖÓ›üÖß úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê?
18 †×³Ö»ÖêÖÖÓ“µÖÖ †,²Ö,ú ¾ÖÖáú¸üÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖªÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ úÖ?
19 †×³Ö»ÖêÖ úÖÖŸÖ †×³Ö»ÖêÖÖ“Öß ¾ÖÖÙÂÖú ¾ÖÖœü ×úŸÖß ÆüÖêŸÖê? ÖÃŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ªÖ¾Öß.
20 †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö †×³Ö»ÖêÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖß ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ úÖµÖ?
†ÃÖ»µÖÖÃÖ, ¤ü¸ü †Ö×Ö ŸÖÖê †ÖúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“ÖÖ
×Ö¤ìü¿Ö ú¸üÖ¾ÖÖ.
21 †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ •ÖãÖê ÖúÖ¿Öê †ÖÆêüŸÖ úÖµÖ? †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ“Öß
µÖÖ¤üß/ÃÖæ“Öß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß †ÖÆêü úÖµÖ?
22 †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖ †ÖÆêü úÖµÖ? †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¯ÖãÃŸÖêú šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ?

úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ
ÃÖÆüß ¾Ö ×¿ÖŒúÖ.

úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †×³Ö»ÖêÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †×³Ö»ÖêÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß †×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ ¿Öê¸üÖ
(†) ˆŸéúÂ™üü

(²Ö) ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú

(ú) †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú

(›ü) †ŸµÖÓŸÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü
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