
    �� ÎÎ úú--ÃÃÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ××¾¾ÖÖ//¯̄ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ//††ÖÖÃÃ££ÖÖÖÖ//��úúÖÖ üü--2211//¾¾ÖÖÃÃÖÖ//��úúÖÖ××¾¾ÖÖ--  117799//1111  
                  ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü  ��ÖÖÖÖ ëë ÓÓ ××¤¤üüμμÖÖÖÖ    

    ((��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖ¯̄ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖμμÖÖŸŸÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ))  
    ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  --  1188//0011//22001111      

††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖ,,  
  
                  ��úúÖÖ êê��ÖÖÖÖ““ÖÖ êêÆÆüüßß  ÆÆüüŒŒ��úúÖÖ»»ÖÖÖÖ  ²²ÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ  −−ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ êêÆÆüü““ÖÖ××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ��ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßßúú  μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖÖÖ¸̧  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  
((¯̄ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖμμÖÖŸŸÖÖ//‹‹��ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¾¾ÖÖμμÖÖ ÓÓ//�� éé úú××ÂÂÖÖ))  ´́ÆÆüü��ÖÖ ææ−−ÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ ××¡¡ÖÖ��úú  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  ((¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   --33))  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ††ÖÖ××��ÖÖ  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖ  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖÖÖ¸̧  ××««üüŸŸÖÖßßμμÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß´́ÖÖ¬¬μμÖÖ êê     
¹¹ýý ¯̄ÖÖμμÖÖ êê   55000000--115500--88000000//--  μμÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßßŸŸÖÖ  ��ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ  ††™™üüßß¾¾ÖÖ¸̧üü   ŸŸÖÖÖÖŸŸ¯̄ÖÖ ãã ¸̧üü ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ êê®®ÖÖŸŸÖÖßß  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  μμÖÖ êê‰‰úú−−ÖÖ  ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤üüÃÃ££ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ−−ÖÖÖÖ  
ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üü   ¤¤üü¿¿ÖÖ ÔÔ ××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê»»μμÖÖÖÖ  ××ššüü��úúÖÖ��ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ããœœüüßß»»ÖÖ  ††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖÖÖ¯̄ÖÖμμÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  μμÖÖ êê ŸŸÖÖ êê ..  
  
††™™üüßß    ::--            
  11))    ××¾¾ÖÖÆÆüüßßŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸÖÖßßÆÆüüßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü��ÖÖÖÖ  ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ��úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖßß  »»ÖÖÖÖ��ÖÖ êê»»ÖÖ..  
22))    ‹‹��úú  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖ êê   ��úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßßŸŸÖÖ  ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ��úúÖÖ´́ÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ−−ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü��úú  −−ÖÖ  ††ÖÖœœüüôôûû»»μμÖÖÖÖÃÃÖÖ  ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ´́ÖÖ ããôôûû““μμÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ¾¾ÖÖ−−ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  

μμÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  
11))  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ êê®®ÖÖŸŸÖÖßß  ——ÖÖÖÖ»»μμÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   ¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖÛÛ¿¿““ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úú»»¯̄ÖÖ  ‹‹��úú  ´́ÖÖ××ÆÆüü−−μμÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ††ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ãã��ÖÖÖÖ ÓÓÃÃÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ��úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê   »»ÖÖÖÖ��ÖÖ êê»»ÖÖ..  

††−−μμÖÖ££ÖÖÖÖ  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ−−ÖÖ××−−ÖÖÛÛ¿¿““ÖÖŸŸÖÖßß  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  μμÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  
  
††..�� ÎÎ úú  ��úú ´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  ÃÃÖÖ¬¬μμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¸̧üü ŸŸÖÖ  

××ššüü��úúÖÖ��ÖÖ  
¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ êê®®ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ¤¤üü  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ êê®®ÖÖŸŸÖÖßß−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   

¯̄ÖÖ¤¤üüÃÃ££ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ−−ÖÖ êê““ÖÖ êê   
××ššüü��úúÖÖ��ÖÖ  

¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   

11  22  33  44  55  66  77  
11  ÁÁÖÖßß  ‹‹ÃÃÖÖ..¾¾ÆÆüüßß..  ——ÖÖÖÖ´́ÖÖ¸̧êê üü   ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¾¾ÖÖ††  ¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..††//´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üü   ××¾¾ÖÖ..††..((¯̄ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ))  ¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..ÃÃÖÖ//††••ÖÖ ãã ÔÔ−−ÖÖßß  ��ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  
22  ÁÁÖÖßß  �� êê úú..››üüßß..��úú™™üü ¸̧êê üü   ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¾¾ÖÖ††  ¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..××ŸŸÖÖ¸̧üü ÖÖ êê››üüÖÖ  ××¾¾ÖÖ..††..((  ¯̄ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖμμÖÖŸŸÖÖ))  ¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..��ÖÖÖÖ ëë ××¤¤üüμμÖÖÖÖ  ��ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  
33  ÁÁÖÖßß  ••ÖÖßß..‹‹´́ÖÖ..³³ÖÖÖÖμμÖÖ¤¤êê üü     ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¾¾ÖÖ††  ¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..××ŸŸÖÖ¸̧üü ÖÖ êê››üüÖÖ  ××¾¾ÖÖ..††..((�� éé úú××ÂÂÖÖ))  ¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..††••ÖÖ ãã ÔÔ−−ÖÖßß//´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üü   ��ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  

  
                      ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ��ÖÖ¸̧üüßß  --  

((††××³³ÖÖÂÂÖÖ êê�� úú  �� éé úúÂÂ��ÖÖÖÖ))  
´́ÖÖ ãã��μμÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  
××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü,,  ��ÖÖÖÖ ëë ××¤¤üüμμÖÖÖÖ  

  

¯̄ÖÖ××ŸŸÖÖ××»»ÖÖ¯̄ÖÖßß    ::--  11))    ††¬¬μμÖÖ��ÖÖ  //  ˆ̂¯̄ÖÖÖÖ¬¬μμÖÖ��ÖÖ  ,,  ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü,,  ��ÖÖÖÖ ëë ××¤¤üüμμÖÖÖÖ  μμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßßÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ××¾¾ÖÖ−−ÖÖμμÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü ..  
                                22))    ´́ÖÖ ãã��μμÖÖ  »»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ××¾¾ÖÖ¢¢ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  //ˆ̂¯̄ÖÖ´́ÖÖ ãã��μμÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ((ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−μμÖÖ))  ××••ÖÖ..¯̄ÖÖ..  ��ÖÖÖÖ ëë ××¤¤üüμμÖÖÖÖ  μμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  

´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úú  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖÖÖÆÆüüßßÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ††��ÖÖ ÏÏ êê ××ÂÂÖÖŸŸÖÖ..  
                                33))  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úú»»¯̄ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ��úú,,××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖßß��ÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖμμÖÖ  μμÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖ��ÖÖÖÖ,,  ��ÖÖÖÖ ëë ××¤¤üüμμÖÖÖÖ  μμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úú  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖÖÖÆÆüüßßÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  

††��ÖÖ ÏÏ êê ××ÂÂÖÖŸŸÖÖ..  
                                44))  ��ÖÖ ÓÓ››üü  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß,,  ¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..��ÖÖÖÖ ëë ××¤¤üüμμÖÖÖÖ//××ŸŸÖÖ¸̧üü ÖÖ êê››üüÖÖ//ÃÃÖÖ--††••ÖÖ ãã ÔÔ−−ÖÖßß//††••ÖÖ ãã ÔÔ−−ÖÖßß--´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üü��ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  μμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ  

††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úú  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖÖÖÆÆüüßßÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ††��ÖÖ ÏÏ êê ××ÂÂÖÖŸŸÖÖ..  
                                55))    ÁÁÖÖßß                                                                          ..  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß,,  ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  ��ÖÖ ÓÓ ˆ̂  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  

¯̄ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖμμÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß,,                                                ..  μμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßßÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ††��ÖÖ ÏÏ êê ××ÂÂÖÖŸŸÖÖ..            
  
((´́ÖÖ ããôôûû  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ..  ´́ÖÖ ãã ..  ��úúÖÖ..††..  μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê��úú››ææ üü−−ÖÖ  ††−−ÖÖ ãã ´́ÖÖÖÖ êê ××¤¤üüŸŸÖÖ))  

´́ÖÖ ãã��μμÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  
××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü,,  ��ÖÖÖÖ ëë ××¤¤üüμμÖÖÖÖ  ��úú××¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  

  
 

  
  
  
  
  
  



    �� ÎÎ úú--ÃÃÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ××¾¾ÖÖ//¯̄ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ//††ÖÖÃÃ££ÖÖÖÖ//��úúÖÖ üü--2211//¾¾ÖÖÃÃÖÖ//��úúÖÖ××¾¾ÖÖ--11115588//1111  
                  ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü  ��ÖÖÖÖ ëë ÓÓ ××¤¤üüμμÖÖÖÖ    

  ((��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖ¯̄ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖμμÖÖŸŸÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ))  
    ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  --  1133//0044//22001111  

††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖ,,  
      
            ��úúÖÖ êê��ÖÖÖÖ““ÖÖ êêÆÆüüßß  ÆÆüüŒŒ��úúÖÖ»»ÖÖÖÖ  ²²ÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ  −−ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ êêÆÆüü““ÖÖ××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ��ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖ��úú  μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ´́ÆÆüü��ÖÖ ææ−−ÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ ××¡¡ÖÖ��úú  

ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  ((¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   --  33))  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ††ÖÖ××��ÖÖ  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖ  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖÖÖ¸̧üü   ŸŸÖÖ éé ŸŸÖÖßßμμÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  ´́ÖÖ¬¬μμÖÖ êê   ¹¹ýý ¯̄ÖÖμμÖÖ êê   55220000  --2200220000  ++  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ−−ÖÖ  22880000//--  μμÖÖÖÖ  

¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßßŸŸÖÖ  ��ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ  ††™™üüßß¾¾ÖÖ¸̧üü   ŸŸÖÖÖÖŸŸ¯̄ÖÖ ãã ¸̧üü ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ êê®®ÖÖŸŸÖÖßß  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  μμÖÖ êê‰‰úú−−ÖÖ  ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤üüÃÃ££ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ−−ÖÖÖÖ  ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üü   ¤¤üü¿¿ÖÖ ÔÔ ××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê»»μμÖÖÖÖ  

××ššüü��úúÖÖ��ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ããœœüüßß»»ÖÖ  ††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖÖÖ¯̄ÖÖμμÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  μμÖÖ êê ŸŸÖÖ êê ..  

††™™üüßß    ::--            
  

22))  ‹‹��úú  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖ êê   ��úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßßŸŸÖÖ  ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ��úúÖÖ´́ÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ−−ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü��úú  −−ÖÖ  ††ÖÖœœüüôôûû»»μμÖÖÖÖÃÃÖÖ  ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ´́ÖÖ ããôôûû““μμÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ¾¾ÖÖ−−ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  
μμÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  

33))  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ êê®®ÖÖŸŸÖÖßß  ——ÖÖÖÖ»»μμÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   ¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖÛÛ¿¿““ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úú»»¯̄ÖÖ  ‹‹��úú  ´́ÖÖ××ÆÆüü−−μμÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ††ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ãã��ÖÖÖÖ ÓÓÃÃÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ��úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê   »»ÖÖÖÖ��ÖÖ êê»»ÖÖ..  
††−−μμÖÖ££ÖÖÖÖ  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ−−ÖÖ××−−ÖÖÛÛ¿¿““ÖÖŸŸÖÖßß  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  μμÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  

  
††..�� ÎÎ úú  ��úú ´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  ÃÃÖÖ¬¬μμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¸̧üü ŸŸÖÖ  

××ššüü��úúÖÖ��ÖÖ  
¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ êê®®ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ¤¤üü  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ êê®®ÖÖŸŸÖÖßß−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   

¯̄ÖÖ¤¤üüÃÃ££ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ−−ÖÖ êê““ÖÖ êê   
××ššüü��úúÖÖ��ÖÖ  

¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   

11  22  33  44  55  66  77  
11  ÁÁÖÖßß  ²²ÖÖßß..μμÖÖ ãã ..  ÆÆãã üü››üü  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖ��úú  ¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..¤¤êê üü ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  

††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  
¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..¤¤êê üü ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß  ��ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  

22  ÁÁÖÖßß  ‹‹»»ÖÖ..  ²²ÖÖßß..  ØØ““ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ êê ¸̧êê üü   ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖ��úú  ¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..ÃÃÖÖ››üü��úú//††••ÖÖ ãã ÔÔ−−ÖÖßß  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  

¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..��ÖÖÖÖ ëë ××¤¤üüμμÖÖÖÖ  ��ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  

33  ÁÁÖÖßß  �� êê úú..  ‹‹ÃÃÖÖ..  ¾¾ÖÖ êê îî ÂÂ��ÖÖ¾¾ÖÖ  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖ��úú  ¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..††ÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ��ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  

¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..ÃÃÖÖÖÖ»»ÖÖ êê��úúÃÃÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ--††  

44  ÁÁÖÖßß  ‹‹»»ÖÖ..  ‹‹−−ÖÖ..    �� ãã úú™™êê üü   ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖ��úú  ¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..  ¤¤êê üü ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  

¯̄ÖÖ ÓÓ ..ÃÃÖÖ..††••ÖÖ ãã ÔÔ−−ÖÖßß//´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üü   ³³ÖÖ••ÖÖ--››üü  

  
                                                                                                                  ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ--  

((††××³³ÖÖÂÂÖÖ êê�� úú  �� éé úúÂÂ��ÖÖÖÖ))  
´́ÖÖ ãã��μμÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  
××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü,,  ��ÖÖÖÖ ëë ××¤¤üüμμÖÖÖÖ  

  
¯ÖÏÏ ×ŸÖ×»Ö¯Öß    :-¯Ö×ŸÖ×»Ö¯Öß :-    
11))  ´́ÖÖÖÖ..  ††¬¬μμÖÖ��ÖÖ  //  ˆ̂¯̄ÖÖÖÖ¬¬μμÖÖ��ÖÖ  ,,  ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü,,  ��ÖÖÖÖ ëë ××¤¤üüμμÖÖÖÖ  μμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßßÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ××¾¾ÖÖ−−ÖÖμμÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü ..  
22))  ´́ÖÖ ãã��μμÖÖ  »»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ××¾¾ÖÖ¢¢ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  //  ˆ̂¯̄ÖÖ´́ÖÖ ãã��μμÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ((ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−μμÖÖ))  ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü,,  ��ÖÖÖÖ ëë ××¤¤üüμμÖÖÖÖ  μμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  

¾¾ÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úú  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖÖÖÆÆüüßßÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ††��ÖÖ ÏÏ êê ××ÂÂÖÖŸŸÖÖ..  
33))  ��ÖÖ ÓÓ››üü  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß,,  ¯̄ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖμμÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß,,  ¤¤êê üü ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß//ÃÃÖÖ››üü��úú--††••ÖÖ ãã ÔÔ−−ÖÖßß//††ÖÖÓÓ ´́ÖÖ��ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ//��ÖÖÖÖ ëë ××¤¤üüμμÖÖÖÖ  //ÃÃÖÖÖÖ»»ÖÖ êê��úúÃÃÖÖÖÖ//††••ÖÖ ãã ÔÔ−−ÖÖßß--´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üü��ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  

μμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úú  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖÖÖÆÆüüßßÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ††��ÖÖ ÏÏ êê ××ÂÂÖÖŸŸÖÖ..  
44))  ÁÁÖÖßß                                                                          ..  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖ��úú  ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  ��ÖÖ ÓÓ››üü  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ¯̄ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖμμÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß,,  ¤¤êê üü ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß//ÃÃÖÖ››üü��úú--

††••ÖÖ ãã ÔÔ−−ÖÖßß//††ÖÖÓÓ ´́ÖÖ��ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ//  μμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úú  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖÖÖÆÆüüßßÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ††��ÖÖ ÏÏ êê ××ÂÂÖÖŸŸÖÖ..          
  

(´Öããôûû  ¯ÖÏÏ ŸÖ  ´ÖÖ.  ´Öãã .  �úÖ.†.μÖÖÓÓ“Öêê�ú›ææ üü−Ö  Ã¾ÖÖ�Ö¸üüßŸÖ)(´Öô ¯ÖŸÖ ´ÖÖ. ´Ö. �úÖ.†.μÖÖ“Ö�ú›−Ö Ã¾ÖÖ�Ö¸ßŸÖ)  
  

´́ÖÖ ãã��μμÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  
××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü,,��ÖÖÖÖ ëë ××¤¤üüμμÖÖÖÖ��úú××¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  

  
  




