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¯̄ÖÖ ÏÏ££ÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖßß::  2288  ••ÖÖ ææÖÖ  22001144  
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´́ÖÖ ÓÓ��ÖÖôôûû¾¾ÖÖ êêœœüü ÖÖ  

    
ÃÃÖÖ¯̄ŸŸÖÖÂÂÖÖáá  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖÖÖ  
��ÖÖ™™üü  ÖÖ..8844//22,,    

¤¤üüÖÖ´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ��úúÖÖ òò»»ÖÖ êê••ÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖššüüßß´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê,,  ´́ÖÖ ÓÓ��ÖÖôôûû¾¾ÖÖ êêœœüü ÖÖ  

××••ÖÖ..ÃÃÖÖÖÖ êê»»ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ææ ¸̧üü--441133330055  
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ÃÃÖÖ¯̄ŸŸÖÖÂÂÖÖáá  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖÖÖ,,  
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¸̧üü ××ÃÃÖÖ��úú  ×× ´́ÖÖ¡¡ÖÖ  ÆÆüü ÖÖ êê ,,  

ŸŸÖÖ ãã ´́ÖÖ““ÖÖÖÖ  ³³ÖÖ ¸̧üü³³ÖÖººþþÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖÃÃÖÖÖÖ¤¤üü  

µµÖÖÖÖ““ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  »»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ ÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ êê ¸̧üü��ÖÖ ÖÖ......!!  
'' ´́ÖÖÖÖ³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ''  ‡‡ÔÔ--��úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ ÏÏÆÆ üü   

ŸŸÖÖ ãã ´́ÆÆ üü ÖÖ»»ÖÖÖÖ““ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖÖÖ ÓÓ¤¤üü   ††¯̄ÖÖ ÔÔ��ÖÖ  ....  

      ††ººþþ��ÖÖ  ××¾¾ÖÖ..  ¤¤êê üü¿¿ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ ÓÓ››êê üü  
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ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖÖÖ¤¤üü��úúÖÖ““ÖÖ êê  ¤¤üüÖÖ êêÖÖ  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü  

  

  ''ÃÃÖÖ ¯̄ŸŸÖÖÂÂÖÖáá  ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úú ÖÖ¿¿ÖÖÖÖ ''  ÆÆ üü ßß  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ ´́ÖÖ ßß�� ÖÖ  ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  �� úú¾¾ÖÖßß,,  »»ÖÖ êê��ÖÖ��úú  µµÖÖÖÖ ÓÓÖÖÖÖ  

¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ êê ŸŸÃÃÖÖÖÖÆÆ üüÖÖ  ¤¤êê üü��µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓÖÖÖÖ  ´́ÖÖ ¸̧üü ÖÖšš üü ßß  ¾¾ÖÖÖÖ’’ûû ´́ÖÖµµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ´́ÖÖ éé¨̈üü   ¯̄ÖÖ ¸̧ÓÓ üü ¯̄ÖÖ ¸̧êê üü ŸŸÖÖ  

ÃÃÖÖ ´́ÖÖÖÖ××¾¾ÖÖÂÂ™™üü   ��úú ¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÃÃÖÖÖÖ  ‘‘ÖÖ êê ŸŸÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖÖÖ..  µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖ ææÖÖ  

ÁÁÖÖßß..††ººþþ��ÖÖ  ××¾¾ÖÖ..  ¤¤êê üü¿¿ÖÖ ¯̄ÖÖÖÖ ÓÓ››êê üü   µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ''´́ÖÖÖÖ³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ''  ÆÆ üü ÖÖ  ††ŸŸµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ÇÇüü¤¤ üü µµÖÖÃÃ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖáá  

�� úú ××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ““ÖÖ  ‡‡ÔÔ--�� úú ××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ ÏÏÆÆ üü   ÆÆ üüÖÖ  ��úú ××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ ÏÏÆÆ üü   ‡‡ÔÔ--²²ÖÖ ãã�� úú““µµÖÖÖÖ  

´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖ ææÖÖ  ††ÖÖ´́ÖÖ““µµÖÖÖÖ  ††ÖÖ��ÖÖÖÖ ´́ÖÖßß  ¾¾ÖÖ êê ²²ÖÖÃÃÖÖÖÖ‡‡ÔÔ™™ üü¾¾ÖÖ ¸̧üü   ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  bbooookkggaannggaa..ccoomm  

µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ êê™™ ÔÔ üü»»ÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  �� úúººþþÖÖ  ¤¤êê üü ŸŸÖÖÖÖÖÖÖÖ  ††ÖÖ´́ÆÆ üü ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ††ŸŸµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ††ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤ üü   ÆÆ üü ÖÖ êê ŸŸÖÖ  

††ÖÖÆÆêê üü ..    

  �� úú ××¾¾ÖÖ  ��úú ÖÖ»»ÖÖßß¤¤ üüÖÖÃÃÖÖ--××¤¤ üüÖÖßß--  ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ÆÆ üüÖÖ êê ŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  ‡‡ ÔÔ--²²ÖÖ ãã�� úú  

ÃÃ¾¾ÖÖººþþ¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  �� úú ××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ ÏÏÆÆ üü   ''´́ÖÖÖÖ³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ''  ¾¾ÖÖÖÖ““ÖÖ��úú ÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÃÃÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖßßÃÃÖÖ  ÖÖŒŒ��úú ßß““ÖÖ  

ˆ̂ŸŸÖÖ ¸̧êê üü»»ÖÖ  µµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖ ÓÓ��úú ÖÖ  ÖÖÖÖÆÆ üü ßß..  

            

          ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ¿¿ÖÖ�� úú  
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´́ÖÖÖÖÖÖ êê��ÖÖŸŸÖÖ  
  

‹‹��úú  ××¤¤üü¾¾ÖÖÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ¯̄ŸŸÖÖÂÂÖÖáá  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃ™™êê üü™™ËË üüÃÃÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ êêÃÃ™™üü   ±±êêúúÃÃÖÖ²²ÖÖ ãã��úú¾¾ÖÖ¸̧üü   ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò»»ÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ††ÖÖ»»ÖÖßß  

††ÖÖ××��ÖÖ  ´́ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ�� ÔÔ úú  ÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖ»»ÖÖÖÖ,,  ††××ŸŸÖÖ¿¿ÖÖµµÖÖ  ÃÃÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ÖÖŸŸ´́ÖÖ��úú  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖÃÃÖÖÖÖ¤¤üü   ××´́ÖÖôôûûÖÖ»»ÖÖÖÖ  ††ÖÖ××��ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  

††ÖÖ��ÖÖ��ÖÖßß  ‹‹��úú  ‡‡ÔÔ--²²ÖÖ ãã��úú““ÖÖßß  ŸŸÖÖµµÖÖÖÖ¸̧üü ßß  ÃÃÖÖ ãã¹¹ýý  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖßß..  ÆÆêê üü   ´́ÖÖÖÖ——ÖÖ êê  66--¾¾ÖÖ êê  ‡‡ ÔÔ--²²ÖÖ ãã��úú  ††ÖÖ××��ÖÖ  ¤¤ãã üüÃÃÖÖ¸̧üü ÖÖ  ‡‡ÔÔ--

��úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÓÓ��ÖÖ ÏÏÆÆüü   ††ÖÖÆÆêê üü ..  

ÃÃÖÖ¯̄ŸŸÖÖÂÂÖÖáá  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ÁÁÖÖßß..  ××��úú¿¿ÖÖÖÖ êê ¸̧üü••ÖÖßß  ‘‘ÖÖãã»»ÖÖ êê  µµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ææ““ÖÖÖÖÖÖ  ††ÖÖ××��ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ,,  ÆÆüü ÖÖ  ‡‡ ÓÓ™™üü ¸̧üüÖÖ êê™™üü   

¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ••ÖÖ��ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ êê³³ÖÖ��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ,,  ´́ÆÆüü��ÖÖ••ÖÖ êê,,  ††××ŸŸÖÖ¿¿ÖÖµµÖÖ  ¾¾ÖÖ êê��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖÖÖ  ††ÖÖ××��ÖÖ  �� éé úú××ŸŸÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  

††ÖÖÆÆêê üü ŸŸÖÖ..  ××´́ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ ÓÓÖÖÖÖ êê,,  ³³ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖ ææ ¸̧üü   ††ÖÖ××��ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖŸŸÖÖŸŸµµÖÖ¯̄ÖÖ ææ¾¾ÖÖ ÔÔ��úú  »»ÖÖ êê��ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ——ÖÖßß  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖ   ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖÃÃÖÖ  

††ÖÖ»»ÖÖßß..  ��ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ¤¤üü ÖÖ êêÖÖ--ŸŸÖÖßßÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ††ÖÖ êê��úú  ´́ÖÖÖÖ××ÃÃÖÖ��úú  ††ÖÖ××��ÖÖ  ××¤¤üü¾¾ÖÖÖÖôôûûßß  ††ÓÓ��úúÖÖŸŸÖÖ ææÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ       

——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  4411  ��úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ  ‡‡ ÔÔ--ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ ÏÏÆÆüü ÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ××¾¾ÖÖÂÂ™™üü   �� êê úú»»µµÖÖÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü ŸŸÖÖ..    

´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  ��úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ ÓÓÖÖÖÖ  µµÖÖ££ÖÖÖÖ êê ××““ÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ÃÃÖÖ¨̈üü ßß  ¤¤êê üü��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖÖÖ¤¤üü��úú  ÃÃÖÖêêÊÊÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ´́ÖÖßß  ŠŠúú�� ÖÖßß  

††ÖÖÆÆêê üü ..  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ´́ÖÖ ããôô êê ûû““ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  ��úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¸̧üü ××ÃÃÖÖ��úúÖÖÓÓ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ êêÆÆüü““ÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü ŸŸÖÖ..  µµÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ããœœüü êêÆÆ üü ßß  

ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ÆÆüü ÖÖ  ÃÃÖÖ êêÆÆüü--»»ÖÖÖÖ êê³³ÖÖ  ´́ÖÖ»»ÖÖÖÖ  »»ÖÖÖÖ³³ÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÖÖÆÆêê üü““ÖÖ,,  µµÖÖÖÖ  ‡‡ ÔÔ--²²ÖÖ ãã��úú““µµÖÖÖÖ  ××ÖÖ××´́ÖÖ¢¢ÖÖÖÖÖÖ êê  µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖÖÖ¤¤üü��úú--

××´́ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ††ÖÖ³³ÖÖÖÖ¸̧üü   ´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖ êê..    

´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ,,  ´́ÖÖÖÖ——ÖÖßß  ¯̄ÖÖŸŸÖÖßß--ÃÃÖÖÖÖ îî..××´́ÖÖÖÖÖÖ��ÖÖßß,,  ´́ÖÖ ãã»»ÖÖ��ÖÖÖÖ--××““ÖÖ..‡‡ ÓÓ××••ÖÖ--††××´́ÖÖŸŸÖÖ,,  ÃÃÖÖ ããÖÖ²²ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ--

››üü ÖÖòò..ÃÃÖÖÖÖ îî..••µµÖÖÖÖ êêŸŸÖÖßß,,  ��úúµµÖÖÖÖ--  ÃÃÖÖÖÖ îî..��ÖÖÖÖ îî ¸̧üü ßß  ††ÖÖ××��ÖÖ  ••ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ²²ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ææ--ÁÁÖÖßß..††ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤üü   ¸̧üü ´́ÖÖ êê¿¿ÖÖ  ††ÃÃÖÖÖÖ êê¤¤êê üü��úú¸̧üü   

††ÖÖ××��ÖÖ  ÖÖÖÖŸŸÖÖ  �� ãã úú..ÖÖêê¡¡ÖÖÖÖ,,  µµÖÖÖÖ   ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÕÕ““µµÖÖÖÖ  ��úúÖÖ îîŸŸÖÖ ãã��úúÖÖÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ——ÖÖÖÖ   »»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ--¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ ææ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   ÆÆêê üü   

ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êêÃÃÖÖ êê  ¾¾ÖÖÖÖ™™üüŸŸÖÖ êê..    

ÃÃÖÖ¯̄ŸŸÖÖÂÂÖÖáá  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖÖÖ  ††ÖÖ××��ÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ÃÃÖÖÆÆüü��úúÖÖ¸̧üü ßß  ××´́ÖÖ¡¡ÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÆÆüü��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ ´́ÖÖ ããôôêê ûû   ÆÆüü ÖÖ  ¤¤êê üü��ÖÖ��ÖÖÖÖ  ‡‡ ÔÔ--

��úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ ÏÏÆÆüü   '' ´́ÖÖÖÖ³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ''  ††ÖÖ¯̄ÖÖ»»µµÖÖÖÖ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕŸŸÖÖ  µµÖÖ êêŸŸÖÖÖÖ êê  ††ÖÖÆÆêê üü ..  µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÕÕÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ::¯̄ÖÖ ææ¾¾ÖÖ ÔÔ��úú  

¬¬ÖÖµµÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¤¤üü!!    

'' ´́ÖÖÆÆüü ÖÖ��úú¾¾ÖÖßß  ��úúÖÖ»»ÖÖßß¤¤üü ÖÖÃÃÖÖ--××¤¤üüÖÖ''  µµÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ¿¿ÖÖêêÂÂÖÖ  ××¤¤üü¾¾ÖÖ¿¿ÖÖßß  ''‡‡ÔÔ--��úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ--ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ ÏÏÆÆüü ''  µµÖÖ êêŸŸÖÖÖÖ êê  ††ÖÖÆÆêê üü ..    

¸̧üü ××ÃÃÖÖ��úú  ÆÆüü ÖÖêê,,  ŸŸÖÖ ãã ´́ÖÖ““ÖÖ êê  ††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖµµÖÖ  ÖÖ êêÆÆüü ´́ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ÆÆüü¾¾ÖÖ êê““ÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü ŸŸÖÖ,,  ••ÖÖººþþ¸̧üü   ��úúôôûû¾¾ÖÖÖÖ..    

ÃÃÖÖ êêÆÆüüÖÖ ÓÓ××��úúŸŸÖÖ--  
††ººþþ��ÖÖ  ××¾¾ÖÖ..¤¤êê üü¿¿ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ ÓÓ››êê üü   
´́ÖÖÖÖêê..99885500117777334422  
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††ººþþ��ÖÖ  ××¾¾ÖÖ..¤¤êê üü¿¿ÖÖ ¯̄ÖÖÖÖ ÓÓ››êê üü   
††ººþþ��ÖÖ  ××¾¾ÖÖ÷÷ üü»»ÖÖ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ  ¤¤êê üü¿¿ÖÖ ¯̄ÖÖÖÖ ÓÓ››êê üü    

××²²ÖÖ..ÖÖ ÓÓ..ÃÃÖÖßß--33,,  °°»»ÖÖ òò™™ üü  ÖÖ ÓÓ..22,,    

××¿¿ÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖ ¸̧üüÖÖ  ��ÖÖÖÖ››ÔÔ üüÖÖ,,  ��ÖÖ��ÖÖ ÓÓ••ÖÖµµÖÖ    

ÃÃÖÖÖÖ êêÃÃÖÖÖÖµµÖÖ™™üüßß  ••ÖÖ¾¾ÖÖôôûû,,  ��úúÖÖ êê££ÖÖººþþ››üü,,    

¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ êê--3388,,  ´́ÖÖÖÖ êê²²ÖÖÖÖ..99885500117777334422  

»»ÖÖ êê��ÖÖ��úú::  ††ººþþ��ÖÖ  ××¾¾ÖÖ..¤¤êê üü¿¿ÖÖ ¯̄ÖÖÖÖ ÓÓ››êê üü  
ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ  ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ::  ††ººþþ��ÖÖ  ××¾¾ÖÖ÷÷üü»»ÖÖ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ  ¤¤êê üü¿¿ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ ÓÓ››êê üü   
••ÖÖ´́ÖÖ  ××¤¤üü..  ::  0088  ††ÖÖòò��ÖÖÂÂ™™üü  11995511  

¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÃÃÖÖÖÖµµÖÖ::  ÃÃ¾¾ÖÖ êê““””ûûÖÖ××ÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖ,,  ÃÃ™™êê üü™™üü  ²²ÖÖ ÑÑ��úú  ††ÖÖòò±±úú  ÆÆîî üü¦¦üüÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ((••ÖÖ ææÖÖ  22000066))  
»»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ  ††ÖÖ¸̧ÓÓ üü³³ÖÖ::  11998833--4488  ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ææÖÖ  ÃÃÖÖÖÖŸŸÖÖŸŸµµÖÖÖÖÖÖ êê   »»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ    
»»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üü::  11))  �� úú££ÖÖÖÖ,,  �� úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ,,  ÃÃÖÖ´́ÖÖßß��ÖÖÖÖ,,  »»ÖÖ××»»ÖÖŸŸÖÖ,,  ¯̄ÖÖ ÏÏÖÖÃÃÖÖ ÓÓ××��ÖÖ�� úú  »»ÖÖ êê��ÖÖÖÖ  
            22))  ²²ÖÖÖÖ»»ÖÖ��úú££ÖÖÖÖ,,  ²²ÖÖÖÖ»»ÖÖ��úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ,,  ²²ÖÖÖÖ»»ÖÖ��úúÖÖ¤¤ÓÓ üü²²ÖÖ¸̧üüßß,,  ††ÖÖ ãã¾¾ÖÖÖÖ¤¤üü   

¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ   ÃÃÖÖÖÖ××ÆÆ üü ŸŸµµÖÖ ::   ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ ÔÔ   22001133  ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ   ‹‹�� ææ úú��ÖÖ   3366  
´́ÖÖÖÖ êêššüü¶¶ÖÖÓÓÃÃÖÖÖÖššüüßß  ÃÃÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸµµÖÖ::  1144  
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××¤¤üü ..�� êê úú..²²ÖÖ êê››êê üü��úú¸̧üü   ²²ÖÖÖÖ»»ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸµµÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖßß��ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã ¸̧üüÃÃ��úúÖÖ¸̧üü   
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´́ÖÖÃÃŸŸÖÖ  ××±±úú¸̧üü»»ÖÖÖÖ êê   ““ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤ üü��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ŸŸÖÖ êê   

¸̧üüÃÃŸŸµµÖÖÖÖÖÖ êê““ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖ,,  ††ÖÖ••ÖÖ  ××±±úú¸̧üüŸŸÖÖÖÖ êê   

¬¬ÖÖ ãã ÓÓ¤¤ üüßßŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÃÃŸŸÖÖ  ““ÖÖÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê…………  

¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖ´́ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üü““ÖÖßß  ²²ÖÖ‘‘ÖÖŸŸÖÖÖÖ  

´́ÖÖÖÖÖÖ êê ´́ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êêÆÆüüÖÖ êêººþþÖÖßß  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   

††ÖÖššüü¾¾ÖÖ��ÖÖßß  ““ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤ üü��µµÖÖÖÖ  ¸̧üüÖÖ¡¡ÖÖßß““µµÖÖÖÖ    

��ÖÖÖÖ êê››üü  ��ÖÖÖÖ��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ††ÖÖššüü¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê…………  

¯̄ÖÖ ÏÏ ßßŸŸÖÖßß““ÖÖßß  ššêê üü¾¾ÖÖ  ††ÖÖ´́ÖÖÖÖ êê»»ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧üüßß  

††ÖÖ¾¾ÖÖ™™üü  ��ÖÖ¸̧üüßß,,  ŸŸÖÖ¸̧üüßßÆÆüüßß  ³³ÖÖÖÖ¸̧üüßß  

ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ³³ÖÖÖÖôôææ ûû   ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¤¤üüÖÖ êê‘‘ÖÖ êê   ††ÖÖ¯̄ÖÖ��ÖÖ  

¤¤ êê üü  ¿¿ÖÖ²²¤¤üüÖÖ  ŸŸÖÖ ãã——ÖÖÖÖ,,  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü  ´́ÖÖÖÖ——ÖÖÖÖ  ¤¤êê üüŸŸÖÖÖÖ êê…………  

  

  

  



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 14…… 

 

44))  ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖÓÓ��ÖÖŸŸÖÖÖÖ““ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   ��úúôôææ ûûÖÖßß  ††ÖÖ»»ÖÖ êê....  
  

��úúÖÖ»»ÖÖ““µµÖÖÖÖ  ³³ÖÖ êê™™üüßßŸŸÖÖ  ¤¤üüÖÖ êêÖÖ  ››üüÖÖ êêôôêê ûû  ²²ÖÖÖÖ êê»»ÖÖ»»ÖÖ êê   

ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖŸŸÖÖÖÖ““ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   ��ÖÖôôææ ûûÖÖßß  ††ÖÖ»»ÖÖ êê......!!!!  

††ÖÖ��úúÖÖ¿¿ÖÖßß““ÖÖ êê  ““ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤üü��ÖÖ êê  ŸŸÖÖ êê  ÃÃÖÖÖÖ êê²²ÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êêŸŸÖÖ êê   

´́ÖÖ ÓÓ¤¤üü  ¾¾ÖÖÖÖ¸̧êê üü  ��ÖÖ ãã¿¿ÖÖßßŸŸÖÖ  ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã ¸̧üü  ��ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êêŸŸÖÖ êê   

´́ÖÖÖÖÖÖÃÃÖÖ  ††ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤üüÖÖ““ÖÖ êê   ˆ̂¬¬ÖÖÖÖ��ÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖ êê  

ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖŸŸÖÖÖÖ““ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   ��úúôôææ ûûÖÖßß  ††ÖÖ»»ÖÖ êê......  

ÃÃÖÖÖÖ��ÖÖ¸̧üü  ××��úúÖÖÖÖ¸̧üüßß  ¾¾ÖÖÖÖôôææ ûûŸŸÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ™™üü»»ÖÖ êê   

ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ  ÖÖÖÖ••ÖÖ ææ��úú  ¯̄ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ŸŸÖÖ êê  ššüüÃÃÖÖ êê   

��ÖÖ ãã»»ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ��ÖÖÖÖ»»ÖÖßß  ÛÛÃÃ´́ÖÖŸŸÖÖ  ÖÖÖÖ••ÖÖ ãã��úúÃÃÖÖ êê    

ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖŸŸÖÖÖÖ““ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   ��úúôôææ ûûÖÖßß  ††ÖÖ»»ÖÖ êê......!!  

‘‘ÖÖ¸̧üü  ¤¤üüÖÖ êê‘‘ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ææ  ÃÃÖÖ••ÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê  

ÃÃ¾¾ÖÖ¯̄ÖÖ  ��ÖÖÖÖ êê››üü  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü  ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ••ÖÖ»»ÖÖ êê   

´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖ êê  ��ÖÖ ãã ¯̄ÖÖßßŸŸÖÖ  ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ��ÖÖµµÖÖ êê   

ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖŸŸÖÖÖÖ““ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   ��úúôôææ ûûÖÖßß  ††ÖÖ»»ÖÖ êê......!!!!  

  

  



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 15…… 

 

55))  ��ÖÖßßŸŸÖÖ  ��ÖÖÖÖ‡‡ÔÔÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖŸŸÖÖÖÖêê  
  

¾¾ÖÖ êêôôûû  ††ÃÃÖÖêê»»ÖÖ  ŸŸÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  ††ÖÖ••ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üü  ��ÖÖßßŸŸÖÖ  ��ÖÖÖÖ‡‡ÔÔÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   

ÖÖ¾¾ÖÖ êê   ••ÖÖ¸̧üüßß  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÕÕÃÃÖÖÖÖššüüßß  ŸŸÖÖ êê ,,  ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ  ††ÖÖêêôôûû��ÖÖßß““ÖÖêê““ÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   

��ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ‹‹��úú  ŸŸÖÖ ãã——ÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖ——ÖÖêê   ��úúÖÖ»»ÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖ êê ,,  ŸŸÖÖ êê““ÖÖ  ††ÖÖ••ÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   

ÖÖ¾¾ÖÖ êê   ••ÖÖ¸̧üüßß  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÕÕÃÃÖÖÖÖššüüßß  ŸŸÖÖ êê ,,  ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ  ††ÖÖêêôôûû��ÖÖßß““ÖÖêê““ÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê ....…………  11…………  

  

××¾¾ÖÖÃÃÖÖ¸̧üü»»ÖÖßßÃÃÖÖ  ••ÖÖ¸̧üüßß  ��ÖÖ��ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü ,,  ††••ÖÖ ããÖÖßß  ´́ÖÖßß  ††ÖÖššüü¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   

¿¿ÖÖ²²¤¤üü  ÖÖ  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü  ±±ãã úú»»ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¸̧üüßß  ´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ,,  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   ŸŸÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖššüü¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   

²²ÖÖ¤¤üü»»ÖÖŸŸÖÖÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖÃÃÖÖ êê   ††““ÖÖÖÖÖÖ��úú,,  ´́ÖÖßß  ÆÆêê üü  ‹‹êê�� ææ úúÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ êê   

��úúÖÖµµÖÖ  ˆ̂��ÖÖßß¾¾ÖÖ  ××¤¤üüÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ»»ÖÖÖÖ,,  ××¾¾ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü  ��úú ¸̧üüßßŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ êê ....…………  22…………  

  

¿¿ÖÖ²²¤¤üü  ††ÖÖ¯̄ÖÖ ãã»»ÖÖ êê ,,  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖßßŸŸÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖêê ,,  ‹‹��úúººþþ¯̄ÖÖ  ¤¤üüÖÖ êê‘‘ÖÖ êê   ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ êê   

²²ÖÖ êêÃÃÖÖ ææ ¸̧üü  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ™™üü  ÃÃÖÖÖÖ¸̧üüßß,,  ´́ÖÖßß  ‹‹��úú™™üüÖÖ““ÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ êê   ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ êê   

ŸŸÖÖ êê““ÖÖ  ��ÖÖßßŸŸÖÖ  ŸŸÖÖ êê““ÖÖ  ��ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖ••ÖÖ  ´́ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ããÆÆüüÖÖ  ‹‹��úú¤¤üüÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   

ÖÖ¾¾ÖÖ êê   ••ÖÖ¸̧üüßß  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÕÕÃÃÖÖÖÖššüüßß  ŸŸÖÖ êê ,,  ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ  ††ÖÖêêôôûû��ÖÖßß““ÖÖêê““ÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê…………  33…………  

  

  

  

  

  



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 16…… 

 

66))  ´́ÖÖÖÖ  ††ÖÖŸŸÖÖ ãã¸̧üü»»ÖÖ êê  ¸̧êê üü....  
  

××¸̧üü ´́ÖÖ××——ÖÖ´́ÖÖ  ××¸̧üü××——ÖÖ´́ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ¸̧êê üü   ÃÃÖÖ��µµÖÖÖÖ  

µµÖÖ êê   »»ÖÖ¾¾ÖÖ��úú ¸̧üüßß,,  ´́ÖÖÖÖ  ††ÖÖŸŸÖÖ ãã ¸̧üü»»ÖÖ êê   ¸̧êê üü   ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ  ³³ÖÖ êê™™üüÖÖµµÖÖÖÖ....…………  ¬¬ÖÖ éé…………  
  

××¾¾ÖÖ¸̧üüÆÆüüÖÖ““ÖÖ êê   ××¤¤üü¾¾ÖÖÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ»»ÖÖ êê   ��úúÃÃÖÖ êê   ††ÖÖ¯̄ÖÖ»»ÖÖ êê   

††ÖÖššüü¾¾ÖÖ��ÖÖßß  ŸŸµµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ��úúÖÖœœææ üü  ÖÖ��úúÖÖ êê   µµÖÖÖÖ  

ŸŸµµÖÖÖÖ  ‹‹��úú»»µµÖÖÖÖ  ¸̧üüÖÖ¡¡ÖÖßß  ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¸̧êê üü   ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ»»µµÖÖÖÖ  

µµÖÖ êê   »»ÖÖ¾¾ÖÖ��úú ¸̧üüßß,,  ´́ÖÖÖÖ  ††ÖÖŸŸÖÖ ãã ¸̧üü»»ÖÖ êê   ¸̧êê üü   ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ  ³³ÖÖ êê™™üüÖÖµµÖÖÖÖ....…………  11…………  

  

ÃÃÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê   ‹‹��úú¤¤üüÖÖ““ÖÖêê   ¸̧êê üü   ��ÖÖ��ÖÖ  ¤¤ãã üü ¸̧üüÖÖ¾¾µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   

´́ÖÖÖÖßß  ¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê   ¸̧êê üü   ��ÖÖÖÖ êê››üü  ´́ÖÖßß»»ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖ êê   

††ÖÖêêœœüü  ••ÖÖÖÖ��ÖÖ ããÖÖßß  ´́ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ��µµÖÖÖÖ  

µµÖÖ êê   »»ÖÖ¾¾ÖÖ��úú ¸̧üüßß,,  ´́ÖÖÖÖ  ††ÖÖŸŸÖÖ ãã ¸̧üü»»ÖÖ êê   ¸̧êê üü   ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ  ³³ÖÖ êê™™üüÖÖµµÖÖÖÖ  …………  22…………  

  

ÃÃÖÖÆÆüü¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖ êê   ††××¬¬ÖÖ��úú  ¸̧ÓÓ üü��ÖÖŸŸÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ßßŸŸÖÖßß  ´́ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖßß  

××¾¾ÖÖ¸̧üüÆÆüüÖÖÖÖ êê   ¾¾ÖÖÖÖœœüüŸŸÖÖ êê   ��ÖÖ¸̧üüßß  ��ÖÖ ãã ´́ÖÖÖÖ¸̧üüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖÖÖ““ÖÖßß  

••ÖÖÖÖ��ÖÖ ããÖÖßß  ‘‘ÖÖ êê‰‰úú  ††ÖÖ¯̄ÖÖ��ÖÖ  ¤¤üüÖÖ êê‘‘ÖÖ êê   ††££ÖÖÔÔ   ÃÃÖÖ��µµÖÖÖÖ  

µµÖÖ êê   »»ÖÖ¾¾ÖÖ��úú ¸̧üüßß,,  ´́ÖÖÖÖ  ††ÖÖŸŸÖÖ ãã ¸̧üü»»ÖÖ êê   ¸̧êê üü   ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ  ³³ÖÖ êê™™üüÖÖµµÖÖÖÖ......…………  11…………  

  

  

  



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 17…… 

 

77))  ¸̧üüÆÆüüÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ÖÖÖÖÆÆüüßß  ´́ÆÆüü��ÖÖææÖÖ  ÃÃÖÖÖÖÓÓ��ÖÖŸŸÖÖÖÖêê....  
  

¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ  �� úú¸̧üüŸŸÖÖÖÖ êê   ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ´́ÖÖßß  

ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖÖÖµµÖÖ““ÖÖêê   ´́ÖÖ••ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   

ššüü ¸̧¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ  ××��úúŸŸÖÖßß¤¤üüÖÖ  

ŸŸÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ““ÖÖ  ¸̧üü ÖÖÆÆææ üüÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ êê…………  
  

´́ÖÖÆÆüüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖÖÖ““ÖÖßß  �� úúÖÖµµÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ êê   

�� úú¾¾ÖÖßß--¿¿ÖÖÖÖµµÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ÆÆ êê üü““ÖÖ  ��ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   

¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ÃÃ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖÔÔ   ´́ÖÖÖÖÖÖÃÃÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  

ÃÃÖÖãã ÓÓ¤¤üü ¸̧üü   ´́ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ææÃÃÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê��ÖÖ êê…………  
  

ÖÖ••ÖÖ¸̧êê üü ŸŸÖÖ ææÖÖ  ²²ÖÖÖÖ êê»»ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ´́ÖÖßß  ŸŸÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ    

ÃÃÖÖ´́ÖÖ••ÖÖŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖêê»»ÖÖ  ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  

²²ÖÖ¤¤üü»»ÖÖ ææÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   �� úúÖÖÆÆüüßß  

††££ÖÖÔÔ   ¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  �� úúôôêê ûû   ´́ÖÖÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ…………  
  

¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ  ˆ̂��ÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   ××¤¤üü¾¾ÖÖÃÃÖÖ  ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  

††ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÃÃÖÖÖÖ““ÖÖ  ××ÖÖ‘‘ÖÖ ããÖÖßß  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   

¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ  �� úú¸̧üüŸŸÖÖÖÖ êê   ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ´́ÖÖßß    

¸̧üü ÖÖÆÆüü¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ÖÖÖÖÆÆüüßß  ´́ÆÆüü��ÖÖ ææÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê…………  
  

  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 18…… 

 

88))  ��ÖÖ ææ ¯̄ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ™™üüÖÖµµÖÖ““ÖÖêê  
  

�� úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ××»»ÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖÖÖ ÓÓÖÖÖÖ  ��ÖÖ ææ ¯̄ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ™™üüÖÖµµÖÖ““ÖÖêê   

‹‹�� úú  �� úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ��ÖÖ¸̧üü ÖÖ êê��ÖÖ¸̧üü““ÖÖ  

††ÖÖ¯̄ÖÖ»»µµÖÖÖÖÆÆüüßß  ººþþ��ÖÖ  ••ÖÖßß¾¾ÖÖÖÖßß  µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß  

††»»ÖÖ��ÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖ��ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ææÖÖ  ••ÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß........!!  
  

¿¿ÖÖ²²¤¤üü--µµÖÖÖÖ êê��ÖÖ  ‹‹�� úú  ””ûûÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ êê   

††¾¾ÖÖ××““ÖÖŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ™™üü¶¶ÖÖÃÃÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖÖÖ  

�� úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ““ÖÖ  ‹‹�� úúÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  

¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖÃÃÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ÆÆüüßß  ¤¤êê üü ŸŸÖÖÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖÖÖ........!!  
  

ÃÃÖÖ´́ÖÖ••ÖÖææÖÖ  ‘‘ÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ  �� úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ††¿¿ÖÖßß  

¸̧üü ××ÃÃÖÖ�� úú--ÃÃÖÖ��ÖÖßß““ÖÖ  ŸŸÖÖ ææ   ³³ÖÖ êê™™ üü»»ÖÖßß  

³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖßß  �� úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖßß  

´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ  ••ÖÖßß  ÆÆüüôôãã ûû¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü   ××¿¿ÖÖ¸̧üü»»ÖÖßß  ........!!  
  

¤¤üüÖÖ êêÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êê   ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ÆÆüüßß  ••ÖÖããôôûû»»ÖÖßß  

�� úúÖÖµµÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖ¿¿ÖÖßß»»ÖÖ  µµÖÖÖÖ  ³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ êê»»ÖÖÖÖ??  

††ÖÖ¾¾ÖÖ››üüŸŸÖÖ êêÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ææ ,,  ŸŸÖÖ ãã——ÖÖßß  �� úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  

””ûûÖÖÖÖÃÃÖÖ êê   ˆ̂¢¢ÖÖ¸̧üü   ¤¤êê üü ,,  µµÖÖÖÖ  �� úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖ êê»»ÖÖÖÖ........!!  

  



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 19…… 

 

99))  ´́ÖÖÖÖ——ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê  ††ÖÖÆÆêê üü  
  

††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧êê üü   ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ  

¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ  ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ��ÖÖ ææ ¯̄ÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü   

¿¿ÖÖ²²¤¤üüÖÖŸŸÖÖ ææÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   ÖÖÖÖÆÆüüßß  

´́ÖÖÖÖ——ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ  ÆÆ êê üü   ††ÃÃÖÖêê   ††ÖÖÆÆêê üü…………    

´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ ææÖÖ  ˆ̂ŸŸÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ êê��ÖÖÖÖ  

´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê   ��ÖÖ  �� úú¬¬ÖÖßßÆÆüüßß  

´́ÖÖ••ÖÖ  ¾¾µµÖÖŒŒŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê��ÖÖ êê   ¾¾ÖÖÖÖ™™êê üü   ÃÃ¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ  

††¾¾µµÖÖŒŒŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ  ÆÆ êê üü   ††ÃÃÖÖêê   ††ÖÖÆÆêê üü…………    

´́ÖÖÖÖ êê   ••ÖÖ ããôôûûŸŸÖÖÖÖŸŸÖÖ  ¤¤üüÖÖ êêÖÖ  ••ÖÖ êê ¾¾ÆÆüüÖÖ  

ŸŸÖÖ êê ¾¾ÆÆüüÖÖ  ††ÖÖ¯̄ÖÖ»»ÖÖêê   �� ãã úú��ÖÖßß  ¾¾ÖÖÖÖ™™üüŸŸÖÖ êê   

××••ÖÖ¾¾ÆÆüüÖÖôôûûÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   ••ÖÖÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ  

ŸŸÖÖ êêÆÆ üüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ,,  ÆÆ êê üü   ††ÃÃÖÖêê   ††ÖÖÆÆêê üü…………    

‹‹�� úúÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖßß  ××ÖÖ¸̧üü ÖÖ ´́ÖÖµµÖÖ  ´́ÖÖÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  

¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ  ††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü   ¤¤êê üü��ÖÖÖÖ¸̧êê üü   ††ÖÖÆÆêê üü   

´́ÖÖßß  ÆÆüüßß  ††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÃÃÖÖêêÖÖ  ŸŸÖÖ ãã——ÖÖÖÖ  

´́ÖÖÖÖ——ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ  ÆÆ êê üü   ††ÃÃÖÖêê   ††ÖÖÆÆêê üü…………    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 20…… 

 

1100))  ŸŸÖÖ¸̧üü““ÖÖ........!!  
  

´́ÖÖßß  ÆÆüüßß  �� úúººþþ  ¿¿ÖÖ�� êê úúÖÖ  

ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   �� úúÖÖÆÆüüßß  ´́ÖÖÖÖÖÖ ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖææÖÖ  

''††ÖÖêêôôûû��ÖÖ êêÖÖ''ÆÆüüßß  ´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖêê     

ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   �� úúÖÖÆÆüüßß,,  

�� úú¸̧êê üüÖÖ  ††ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤üüÖÖÖÖ êê--  

ÃÃÖÖ��ÖÖóóµµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ††ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤üüÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  !!  

¯̄ÖÖ��ÖÖ  ..............  

‘‘ÖÖÖÖ²²ÖÖººþþ  ÖÖ�� úúÖÖ êêÃÃÖÖ,,  

ÆÆüüÖÖ....  '' ¯̄ÖÖ��ÖÖ'',,  ‘‘ÖÖÖÖ²²ÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖ ææÖÖ  ™™üüÖÖ�� úú��ÖÖÖÖ¸̧üü   ÖÖÖÖÆÆüüßß  

ŸŸÖÖ ææ   ¤¤êê üü ××��ÖÖ»»ÖÖ  ††ÖÖêêôôûû��ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êêÃÃÖÖ  

´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖ êê   '' ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ''  

††ÖÖ  ††ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤üüÖÖÖÖ êê   �� úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê   

´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß,,--  ÃÃÖÖ��ÖÖóóµµÖÖÖÖ ÓÓÃÃÖÖÖÖššüüßß,,  

ŸŸÖÖ¸̧üü““ÖÖ..............  

††ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤üü““ÖÖ  ††ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤üü  ¯̄ÖÖÃÃÖÖ¸̧êê üü»»ÖÖ  

‘‘ÖÖ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ  ''††ÖÖ¯̄ÖÖ»»µµÖÖÖÖ''..........!!  



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 21…… 

 

1111))    ŸŸÖÖ ææ  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖ  ²²ÖÖ¸̧êê üü..........!!  
  

††ÓÓ��ÖÖ��ÖÖßß  µµÖÖÖÖ,,  ¸̧üü ÖÖ ÓÓ��ÖÖÖÖ êêóóµµÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ²²¤¤üüÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ¸̧êê üü��ÖÖÖÖ¾¾µµÖÖÖÖ,,  

¿¿ÖÖ²²¤¤üü  ŸŸÖÖ ãã——ÖÖ êê ,,  ³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ--³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ��ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ¾¾µµÖÖÖÖ  

‹‹�� úúÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖßß  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ææ   ÃÃÖÖÓÓ¬¬µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖµµÖÖßß  �� úú¬¬ÖÖßß  

´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ¾¾µµÖÖÖÖ�� ææ úúôôûû  ††ÖÖššüü¾¾ÖÖ��ÖÖßß  µµÖÖÖÖ¾¾µµÖÖÖÖ....…………11…………  

ˆ̂ŸŸ�� úú™™üü  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖØØ²²ÖÖ²²ÖÖ  ´́ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖêê   ××¤¤üüÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  �� úúÖÖ  

��ÖÖßßŸŸÖÖ  ��ÖÖÖÖ êê››üü  ¿¿ÖÖ²²¤¤üüººþþ¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  �� úú¸̧üü¿¿ÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ??  

ÃÃÖÖ¸̧üü ÖÖ êê ¾¾ÖÖ¸̧üü   ÆÆêê üü   ´́ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖ êê ,,  ¯̄ÖÖÖÖÆÆüüŸŸÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ææ   ••ÖÖ¸̧üü ßß,,  

�� úúÖÖµµÖÖ  ××¤¤üüÃÃÖÖ»»ÖÖêê   ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ,,  ŸŸÖÖ êê   ´́ÖÖ••ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üü ßß..........…………22…………  

ÃÃÖÖãã ÓÓ¤¤üü ¸̧üü   ××““ÖÖ¡¡ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü   ²²ÖÖ¸̧êê üü ,,  

ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖ  ³³ÖÖÖÖÃÃÖÖêê   �� úúÃÃÖÖ êê   ÃÃÖÖ��ÖÖ êê ,,  ÆÆ êê üü   ××““ÖÖ¡¡ÖÖ  ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ  ��ÖÖ¸̧êê üü ..........!!  

¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ  ††ÃÃÖÖêê   ••ÖÖÖÖ¤¤ææ üü   ³³ÖÖ¸̧êê üü ,,  ´́ÖÖÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ææ   ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖ  ²²ÖÖ¸̧êê üü   

††ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ••ÖÖ  ¤¤êê üü‡‡ÔÔÖÖ  ´́ÖÖßß  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü  ŸŸÖÖ ãã   ¤¤êê üü¿¿ÖÖßß»»ÖÖ  ²²ÖÖ¸̧êê üü ....…………33…………  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 22…… 

 

1122))  ³³ÖÖ êê™™üü  ŸŸÖÖ ãã——ÖÖßß  ÖÖÖÖÆÆüüßß??  ÖÖÖÖÆÆüüßß  ŸŸÖÖ¸̧üü,,  ÖÖÖÖÆÆüüßß  ........!!  
  

  

††ÖÖÖÖ êêôôûû��ÖÖßß  ŸŸÖÖ ææ ,,  ŸŸÖÖ¸̧üüßßÆÆüüßß  

††ÖÖêêôôûû��ÖÖßß““ÖÖßß““ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ™™üü»»ÖÖßß  

�� ãã úú��ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ššüüÖÖ‰‰úú��úú  ´́ÖÖ��ÖÖ  

³³ÖÖ êê™™üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ††ÖÖêêœœüü  »»ÖÖÖÖ��ÖÖ»»ÖÖßß......!!....…………11…………  

´́ÖÖßß  ³³ÖÖêê™™üüßßÃÃÖÖ  ¤¤üü¸̧üü¾¾ÖÖ êêôôûû ßß  

““ÖÖÖÖ¸̧üü  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü  ŸŸÖÖ ãã••ÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  

ÃÃÖÖ ãã ÓÓ¤¤ üü ¸̧üü  ±±ãã úú»»ÖÖ êê   ††ÖÖ��ÖÖ»»ÖÖßß  

��ÖÖÖÖ êê™™üüßß  ÃÃŸŸÖÖ ãã ŸŸÖÖßß  ��úúÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ™™üü»»ÖÖßß......??........!!…………22…………  

ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖ  ““ÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖ»»ÖÖ êê   

ŸŸÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ““ÖÖ  ��ÖÖ²²ÖÖ¸̧üü  ÖÖÖÖÆÆüüßß  

ÆÆêê üü““ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ ××��ÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖêê   ÖÖ  ´́ÖÖßß  

××¾¾ÖÖÀÀ¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ÖÖÖÖÆÆüüßß......!!........…………33…………  

³³ÖÖ êê™™üü��ÖÖ êê   ‹‹��úú ´́ÖÖ êê��úúÖÖ  ÆÆêê üü  

††ÃÃÖÖêê   ¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ““ÖÖ  ÖÖ êê ´́ÖÖ�� êê úú  

´́ÖÖ îî ¡¡ÖÖßß  ††ÃÃÖÖêê»»ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ÓÓ¤¤ üü ¸̧üü  

††ÃÃÖÖêê   ��úúÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ™™üüŸŸÖÖ  ÖÖÖÖÆÆüüßß??........…………44…………    

µµÖÖÖÖ êê��ÖÖÖÖµµÖÖÖÖ êê��ÖÖ  ÆÆüüÖÖ  ””ûûÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ  

³³ÖÖ êê™™üüßß““ÖÖÖÖ  ÖÖ êêÆÆüü ´́ÖÖßß  ´́ÖÖ××ÖÖ»»ÖÖÖÖ  

††ÖÖ��ÖÖ ÏÏÆÆüü  ŸŸÖÖ¸̧üüßßÆÆüüßß  ÖÖÖÖÆÆüüßß  

³³ÖÖ êê™™üü  ŸŸÖÖ ãã——ÖÖßß  ÖÖÖÖÆÆüüßß??  ÖÖÖÖÆÆüüßß  ŸŸÖÖ¸̧üü  ÖÖÖÖÆÆüüßß......!!........…………55…………  



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 23…… 

 

1133))  ††ÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ÆÆüüÖÖ êêŸŸÖÖ êê  ¤¤üü¸̧üü¾¾ÖÖ êêôôûûßß..........!!  
  

  

��ÖÖ ææ ¯̄ÖÖ  ²²ÖÖÖÖ êê»»ÖÖÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖêê   ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ»»ÖÖÖÖ  

ššüü ¸̧¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  

ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üü   µµÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü  ÖÖÖÖÆÆüüßß  

††ÃÃÖÖêê““ÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖ êê   ¤¤üü ¸̧üü ¾¾ÖÖ êêôôûûßß........!!  

ÃÃÖÖ´́ÖÖ••ÖÖææÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üüÃÃÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   

ššêê üü ¾¾ÖÖŸŸÖÖ êêÃÃÖÖ  ““ÖÖêêÆÆ üü ¸̧üü ÖÖ  �� úúÖÖ êê ¸̧üü ÖÖ  

††ÖÖ××��ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ——ÖÖÖÖ  ��ÖÖÖÖ êê ¸̧üü ÖÖ ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üü ÖÖ  

††ÃÃÖÖêê““ÖÖ  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖ êê   ¤¤üü ¸̧üü ¾¾ÖÖ êêôôûûßß........!!  

�� úúÖÖ  ††ÃÃÖÖêê   ŸŸÖÖ ãã——ÖÖ êê   ÆÆ êê üü   ¾¾ÖÖÖÖ��ÖÖ��ÖÖ êê   

††ÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖ ¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖ êê••ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   

ÆÆüüÃÃÖÖ��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖßß  ××¾¾ÖÖ¸̧üü‘‘ÖÖôôûû��ÖÖ êê   

††ÃÃÖÖêê““ÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖ êê   ¤¤üü ¸̧üü ¾¾ÖÖ êêôôûûßß........!!  

ÖÖ••ÖÖ¸̧êê üü ŸŸÖÖ»»ÖÖ êê   ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   

††ÖÖêêššüüßß  µµÖÖ êê‰‰úúÖÖßß  �� úúÖÖ  ££ÖÖÖÖ ÓÓ ²²ÖÖŸŸÖÖ êê   

††ÖÖŸŸÖÖ ãã ¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÓÓ ¯̄ÖÖ êêÖÖÖÖ  ††••ÖÖããÖÖßß  

††ÃÃÖÖêê““ÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖ êê   ¤¤üü ¸̧üü ¾¾ÖÖ êêôôûûßß........!!  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 24…… 

 

1144))  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖææ  ÃÃÖÖ��ÖÖêê--��úúÖÖµµÖÖ  ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ»»ÖÖÖÖ  
  

  

ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖ ææ   ÃÃÖÖ��ÖÖ êê   �� úúÖÖµµÖÖ  ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ´́ÖÖßß  

ÆÆüüÖÖ»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖ  ŸŸÖÖ êê   �� úúÃÃÖÖ êê??  

ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  ÖÖ••ÖÖ¸̧üü ÖÖ--ÖÖ••ÖÖ¸̧üü  ŸŸÖÖ ãã——ÖÖßß  

�� úúôôêê ûû»»ÖÖ,,  ´́ÖÖÖÖ——ÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ êê   �� úúÃÃÖÖ êê   ......!!  

ÃÃ¾¾ÖÖ ¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êêÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ææ ,,  ††ÖÖ  

ÃÃÖÖŸŸµµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖÆÆüüŸŸÖÖÖÖ êê   ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ»»ÖÖÖÖ  

††ÛÛÃÃŸŸÖÖŸŸ¾¾ÖÖ  ŸŸÖÖ ãã——ÖÖ êê ,,  ••ÖÖ��ÖÖ  ŸŸÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖ——ÖÖ êê   

‹‹¾¾ÖÖœœêê üü   ††ÖÖÆÆêê üü   ššüüÖÖ¾¾ÖÖ êê   ´́ÖÖ••ÖÖ»»ÖÖÖÖ......!!  

††ÖÖëë••ÖÖôôûûßßŸŸÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖÖÖ êê   ‘‘ÖÖ êê‰‰úúÖÖ  ´́ÖÖßß  

ˆ̂´́ÖÖ»»ÖÖŸŸµµÖÖÖÖ  ±±ãã úú»»ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ��ÖÖ••ÖÖ¸̧üü ÖÖ  

××¤¤üüÃÃÖÖŸŸÖÖ êêÃÃÖÖ  ××�� úúŸŸÖÖßß  ÃÃÖÖãã ÓÓ¤¤üü ¸̧üü   ŸŸÖÖ ææ   

��ÖÖ ãã»»ÖÖ êê   ¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ××ÖÖôôûûÖÖ  ÆÆüüÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ••ÖÖ¸̧üü ÖÖ......!!  

´́ÆÆüü��ÖÖŸŸÖÖ êêÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ¤¤üüÖÖ““ÖÖ  ŸŸÖÖ ãã   ´́ÖÖ»»ÖÖÖÖ  

ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖ êêÃÃÖÖ êê   �� úúÖÖµµÖÖ  µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖÆÆüü��µµÖÖÖÖÖÖ êê??  

••ÖÖßß¾¾ÖÖÖÖ  »»ÖÖÖÖ³³ÖÖŸŸÖÖ êê   ¤¤üü ¸̧üü ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ´́ÖÖ»»ÖÖÖÖ  

ÃÃÖÖ��ÖÖ êê ,,  ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ  ‹‹�� úúÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖÆÆüü��µµÖÖÖÖÖÖ êê ......!!  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 25…… 

 

1155  ||  ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖêê  ¾¾ÖÖ êê››êê üü  
  

  

´́ÖÖ¸̧üü��ÖÖôôûû»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ÆÆ êê üü   ´́ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ——ÖÖ êê   

ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ  ³³ÖÖ êê™™ üü��µµÖÖÖÖÃÃÖÖßß  ÆÆüüÖÖ êê‡‡ÔÔ   ¾¾ÖÖ êê››êê üü   

¬¬ÖÖÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ××ÖÖ‘‘ÖÖŸŸÖÖ êê   ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ�� úú››êê üü   

¾¾ÖÖ êê››êê üü ,,  ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖêê   ¾¾ÖÖ êê››êê üü ......!!  

ÃÃÖÖãã��ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖßß  ——ÖÖ ããôôææ ûû�� úú  ŸŸÖÖßß  ÆÆüü¾¾ÖÖ êê““ÖÖßß  

““ÖÖÖÖÆÆææ üü»»ÖÖ  ††ÃÃÖÖêê   ŸŸÖÖ ææ   µµÖÖ êê��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  

ÃÃÖÖÖÖ êê››üü��µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ��ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ²²ÖÖßß  �� úúÖÖ êê››êê üü   

¾¾ÖÖ êê››êê üü ,,  ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖêê   ¾¾ÖÖ êê››êê üü ......!!  

¤¤üüÖÖ êêÖÖ  ´́ÖÖ  ••ÖÖ ããôôææ ûûÖÖ  µµÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  ††ÖÖ ËË     

••ÖÖ��ÖÖ��µµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êêÆÆ üü  ••ÖÖÖÖ¤¤üüÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  

¯̄ÖÖ ÏÏ ßßŸŸÖÖ  ““ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤üü��ÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ››êê üü   

¾¾ÖÖ êê››êê üü ,,  ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖßß  ¾¾ÖÖ êê››êê üü ........!!  

ÆÆüüÃÃÖÖ ææ   ÖÖ�� úúÖÖ êêÃÃÖÖ  ††¿¿ÖÖßß  ²²ÖÖ‘‘ÖÖ ããÖÖßß  

ÖÖ••ÖÖ¸̧üü  ŸŸÖÖ ãã——ÖÖßß  ¾¾ÖÖ êê��ÖÖôôûûßß““ÖÖ  ²²ÖÖÖÖ êê»»ÖÖ êê   

´́ÖÖÖÖÖÖÃÃÖÖ  ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ³³ÖÖÖÖôôûû  ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  

¾¾ÖÖ êê››êê üü ,,  ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖßß  ¾¾ÖÖ êê››êê üü ........!!  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 26…… 

 

1166  ||  ÃÃÖÖÖÖêê²²ÖÖŸŸÖÖßßÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ææ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖÖÖÖÖ    
  

••ÖÖ��ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   ÃÃÖÖ ÓÓ ãã¤¤üü ¸̧üü   ××¤¤üüÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   

ÃÃÖÖÖÖ êê ²²ÖÖŸŸÖÖßßÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ææ   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖ ÓÓÖÖÖÖ  

¸̧üüÃÃŸŸÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖ  ÃÃÖÖÆÆüü••ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã»»ÖÖ³³ÖÖ  

ÃÃÖÖÖÖ êê ²²ÖÖŸŸÖÖßßÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ææ   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖ ÓÓÖÖÖÖ…………  

�� úú¸̧üü ßßÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üü ßßÆÆüüßß  

´́ÖÖßß  ††ÖÖ»»ÖÖêê»»µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÓÓ�� úú™™üüÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ    

××¾¾ÖÖÀÀ¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  

ÃÃÖÖÖÖ êê ²²ÖÖŸŸÖÖßßÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ææ   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖÖÖÖÖ  …………  

ÃÃÖÖãã™™ üü»»ÖÖ êê   ÖÖÖÖÆÆüüßß““ÖÖ  �� ãã úú��ÖÖßßÆÆüüßß  

‡‡££ÖÖ êê   ¤¤ãã üü��ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ³³ÖÖÖÖ êê��ÖÖÖÖŸŸÖÖ ããÖÖßß  

——ÖÖôôûûÖÖ  ³³ÖÖÖÖÃÃÖÖŸŸÖÖßß  ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ  

ÃÃÖÖÖÖ êê ²²ÖÖŸŸÖÖßßÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ææ   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖÖÖÖÖ  …………  

‘‘ÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖÃÃÖÖ  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖ,,  ÆÆüüÖÖ  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖßß  ŸŸÖÖ ææ   

ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖßß  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖßßÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ææ   ´́ÖÖÖÖ——ÖÖßß  

••ÖÖ��ÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤üü  ��ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ    

ÃÃÖÖÖÖ êê ²²ÖÖŸŸÖÖßßÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ææ   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖ ÓÓÖÖÖÖ…………  

  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 27…… 

 

1177  ||  ŸŸÖÖÖÖ êê  ¸̧üüÃÃŸŸÖÖÖÖÆÆüüßß  ´́ÖÖ••ÖÖ  ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¤¤ãã üü ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖÖÖ  
  

  

¤¤ãã üü ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖÖÖ êê   ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ææÖÖßß  ••µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖµµÖÖßß  

××��úúŸŸÖÖßß  µµÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖÆÆüü»»µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  

““ÖÖÖÖ»»ÖÖ»»ÖÖÖÖ êê   ¸̧üüÃÃŸŸµµÖÖÖÖÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖ êê²²ÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖ¯̄ÖÖ��ÖÖ  

ŸŸÖÖÖÖ êê   ¸̧üüÃÃŸŸÖÖÖÖ  ÆÆüüßß  ´́ÖÖ••ÖÖ  ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¤¤ ãã üü ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖÖÖ  …………  

ŸŸµµÖÖÖÖ  ‹‹��úúÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ¬¬µµÖÖÖÖ��úúÖÖôôûûßß  ŸŸÖÖ ææ““ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üü  

¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ  ŸŸÖÖ êê   ††ÖÖÆÆêê üü  ××��úúŸŸÖÖßß  ÆÆêê üü  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ ××��ÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖêê   

••ÖÖßß¾¾ÖÖ  ��úúÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖ��ÖÖ ããÖÖßß  ††ÖÖ  ´́ÖÖßß  ‹‹êê��úú»»ÖÖ êê   

××ÖÖ,,  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖÖÖŸŸÖÖ  ŸŸÖÖ ææ   ´́ÖÖÖÖ——ÖÖÖÖ  ‘‘ÖÖ êê ŸŸÖÖ»»ÖÖÖÖ  ....…………  

‹‹��úúÖÖ  ÃÃÖÖ��úúÖÖôôûûßß  ††““ÖÖÖÖÖÖ��úú  ´́ÖÖ��ÖÖ  ‹‹��úú    

¾¾ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ™™üüôôûû  ��ÖÖ îî ¸̧üü  ÃÃÖÖ´́ÖÖ••ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ††ÖÖ»»ÖÖßß  

¾¾ÖÖÖÖ¤¤üüôôûûÖÖŸŸÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ,,  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü  ŸŸÖÖ ãã——ÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ¸̧üü»»ÖÖÖÖ  

ŸŸÖÖÖÖ êê   ¸̧üüÃÃŸŸÖÖÖÖ  ÆÆüüßß  ´́ÖÖ••ÖÖ  ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¤¤ ãã üü ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖÖÖ....…………  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 28…… 

 

1188  ||  ¯̄ÖÖ ããÆÆüüÖÖ--¯̄ÖÖ ããÆÆüüÖÖ  ....  
  

ÖÖ�� úúÖÖ êê   ŸŸÖÖ êê““ÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ  ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖêê ¾¾ÖÖ™™üüßß  

¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ÖÖÖÖÆÆüüßß  ††ÖÖ»»ÖÖÖÖ êê   

ŸŸÖÖ¸̧üü   ““ÖÖŒŒ�� úú  ††²²ÖÖÖÖ êê»»ÖÖ,,  ¾¾ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  

ººþþÃÃÖÖ»»ÖÖßßÃÃÖÖ,,  ��ÖÖ êê»»ÖÖßßÃÃÖÖ““ÖÖ  ¿¿ÖÖêê ¾¾ÖÖ™™üüßß....  

‹‹¸̧üü¾¾ÖÖßß,,  ¬¬ÖÖ››üüÖÖ¬¬ÖÖ››üü  ²²ÖÖÖÖ êê»»ÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖãã™™ üü��ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  ŸŸÖÖ ææ ,,  

ÆÆ êê üü   ´́ÖÖ¿¿ÖÖßßÖÖ��ÖÖÖÖ,,  ‹‹�� úú¤¤üü ´́ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ....…………  

××�� úúŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ êê��ÖÖôôûûßß  ¾¾ÖÖÖÖ™™êê üüÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ææ   

ÃÃÖÖÖÖ òò ¸̧üü ßß,,  

††ÖÖ××��ÖÖ�� úú  ¸̧üü ÖÖ��ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ææ   ÖÖ�� úúÖÖ êêÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ææ ....…………  

²²ÖÖ‘‘ÖÖ,,  

ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ  ™™üü ¯̄ÖÖÖÖ êê··µµÖÖÖÖ  ››üüÖÖ êêóóµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  

××´́ÖÖ¿¿�� úúßß»»ÖÖ  ††ÖÖ ãã ¸̧üü ÖÖ��ÖÖÖÖÖÖ êê   

××¿¿ÖÖ��ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖããÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖßßµµÖÖ  ´́ÖÖ»»ÖÖÖÖ  

¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖ ¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êê��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ..........  

ÆÆ ãã üü••ÖÖ ææ ¸̧üü ,,  ´́ÖÖÖÖµµÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü   ´́ÖÖÖÖ——ÖÖÖÖ  ��ÖÖ ããÆÆüüÖÖ  

�� úú²²ÖÖ ãã»»ÖÖßßÖÖÖÖ ´́ÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖ  ¤¤êê üü ŸŸÖÖÖÖ êê µµÖÖ  ¯̄ÖÖ ããÆÆüüÖÖ  

¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ  ³³ÖÖêê™™ üü��ÖÖÖÖ¸̧üü   ´́ÖÖßß  ��ÖÖ¸̧üü““ÖÖ  ¯̄ÖÖ ããÆÆüüÖÖ    

††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ÆÆüüÃÃÖÖÖÖ  ��úúßß  ””ûûÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ããÆÆüüÖÖ--¯̄ÖÖ ããÆÆüüÖÖ....…………  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 29…… 

 

1199  ||  ††ÖÖššüü¾¾ÖÖ��ÖÖ  ŸŸÖÖãã——ÖÖßß....  
  

††ÖÖššüü¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ´́ÖÖßß  ÃÃÖÖ��ÖÖ êê   

××¤¤üü¾¾ÖÖÃÃÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ““ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏÆÆüü ¸̧üüßß  

¯̄ÖÖÆÆüüÖÖ™™üü  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ êê   ††ÖÖššüü¾¾ÖÖ��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ    

¸̧üüÖÖ¡¡ÖÖ  ÃÃÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ êê   ††¿¿ÖÖßß““ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧üüßß....…………    

ÃÃÖÖ��úúÖÖôôûûßß  ¯̄ÖÖÖÖÆÆüüŸŸÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ææ   ××¤¤üüÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   

ˆ̂´́ÖÖ»»ÖÖŸŸµµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ÓÓ¤¤ üü ¸̧üü  ±±ãã úú»»ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¸̧üüßß  

¾¾ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ êêÃÃÖÖ  ³³ÖÖÖÖ êê ¾¾ÖÖŸŸÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖ  

³³ÖÖÖÖÃÃÖÖŸŸÖÖ êêÃÃÖÖ  ••ÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃ¾¾ÖÖ ¯̄ÖÖ ¯̄ÖÖ¸̧üüßß....…………  

¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ��ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ²²ÖÖßß  ��ÖÖÖÖ»»ÖÖßß  ŸŸÖÖ ãã ××——ÖÖµµÖÖÖÖ  

³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  ��ÖÖ™™üü¶¶ÖÖôôûû  ××¤¤üüÃÃÖÖŸŸÖÖßß  ››üüÖÖ êêôôûû ÖÖ  

³³ÖÖÖÖÖÖ  ÆÆüü¸̧üü ¯̄ÖÖ ããÖÖßß  ²²ÖÖ‘‘ÖÖŸŸÖÖ  ¸̧üüÖÖÆÆüüßß  

¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ››üüßß““ÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖ  ´́ÖÖÃÃŸŸÖÖ  ÖÖßßôôûûÖÖ  ....…………    

    

 



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 30…… 

 

2200  ||  ��ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ²²ÖÖ  ��úúôôûûßß  
  

ÃÃÖÖ ãã ÓÓ¤¤ üü ¸̧üü  ¯̄ÖÖ ÏÏÆÆüü ¸̧üüßß  ¸̧üüÖÖ êê••ÖÖ  ÃÃÖÖ��úúÖÖôôûûßß  

³³ÖÖ êê™™üüŸŸÖÖ êê   ´́ÖÖ••ÖÖ  ‹‹��úú  ��ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ²²ÖÖ  ��úúôôûûßß  

´́ÖÖÖÖ  ��úúÖÖ êê ¾¾ÖÖôôêê ûû--³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖÖÖ  ��úúÖÖ êê ¾¾ÖÖôôûûßß  

¿¿ÖÖ²²¤¤üü  ××ŸŸÖÖ““ÖÖ êê   ��ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ²²ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ��úúôôûûßß  ....…………  

ŸŸÖÖßß  ³³ÖÖêê™™êê üü,,  ÃÃÖÖ��úúÖÖôôûû  ˆ̂´́ÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖ êê   

��ÖÖÖÖ¡¡ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ““ÖÖîî ŸŸÖÖµµÖÖ  ¯̄ÖÖÃÃÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ êê   

‡‡ ÓÓ¦¦ üü¬¬ÖÖÖÖ ææ   ´́ÖÖÖÖßß  ††ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ êê   

¸̧üü ´́µµÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ��ÖÖÖÖ êê››üü  ÃÃÖÖ��úúÖÖôôûûßß  ....…………  

££ÖÖÖÖ ÓÓ²²ÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖ êê   ŸŸÖÖßß  ´́ÖÖ••ÖÖ»»ÖÖÖÖ  

ÃÃÖÖÖÖ êê²²ÖÖŸŸÖÖ  ¸̧üüÖÖÆÆææ üü  ¤¤ êê üü  ¸̧êê üü   ´́ÖÖ••ÖÖ»»ÖÖÖÖ  

ÖÖ¾¾ÖÖßß  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤--ÖÖ¾¾µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ êê ¸̧üü��ÖÖÖÖ  

´́ÖÖÖÖÖÖ ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ææÖÖ  ¤¤êê üü‡‡ ÔÔ»»ÖÖ  ŸŸÖÖ ãã••ÖÖ»»ÖÖÖÖ....…………  

††ÖÖÆÆêê üüÃÃÖÖ  ��úúÖÖ êê��ÖÖ??  ŸŸÖÖ ææ   ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ»»ÖÖÖÖ    

ÖÖ  ““ÖÖãã��úúŸŸÖÖÖÖ  ��úúÖÖ  ³³ÖÖêê™™üü¿¿ÖÖßß  ††¿¿ÖÖßß??  

��ÖÖôôûû��ÖÖôôææ ûûÖÖ  ÆÆüüÃÃÖÖŸŸÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖ êê   ŸŸÖÖßß  

ÃÃÖÖ´́ÖÖ••ÖÖ  ŸŸÖÖ ãã——ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖ³³ÖÖÖÖ  ��úúôôûûßß  ......…………  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 31…… 

 

2211  ||  ŠŠúúŸŸÖÖ ãã¸̧üüÖÖ••ÖÖ  ¾¾ÖÖÃÃÖÖ ÓÓŸŸÖÖ    
  

¾¾ÖÖÃÃÖÖÓÓ ŸŸÖÖ  ŠŠúúŸŸÖÖ ããÃÃÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖŸŸÖÖßß  ŠŠúúŸŸÖÖ ãã ¸̧üü ÖÖ••ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   

††ÖÖ��ÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  ††¾¾ÖÖÖÖßß¾¾ÖÖ¸̧üü   µµÖÖÖÖ““ÖÖêê     

××ÖÖÃÃÖÖ��ÖÖ ÔÔººþþ¯̄ÖÖ  ²²ÖÖ¤¤üü»»ÖÖ ææÖÖ  ••ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ   ††¾¾ÖÖ‘‘ÖÖ êê   

¾¾ÖÖÃÃÖÖÓÓ ŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ îî³³ÖÖ¾¾ÖÖ êê   ××¤¤üü ¯̄ÖÖ ããÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   ....…………  

  

××¿¿ÖÖ××¿¿ÖÖ¸̧üü ÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖÖÖ��ÖÖôôûûßßÖÖ êê   ººþþ��ÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  

¯̄ÖÖ××¸̧üüÃÃÖÖ¸̧üü   ³³ÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ»»ÖÖßß““ÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê   ÆÆüüÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ  

ˆ̂••ÖÖÖÖ››üü  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖêê   ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖ êê   ››üüÖÖ ëë��ÖÖ¸̧üü ´́ÖÖÖÖ££ÖÖ êê   ††ÖÖ    

¸̧üü ÖÖÖÖÖÖ êê ´́ÖÖÖÖôôûû  ÆÆüüßß  ¸̧üü��ÖÖ¸̧üü��ÖÖßßŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü ........…………    

  

““ÖÖîî ¡¡ÖÖ--¯̄ÖÖÖÖ»»ÖÖ¾¾ÖÖßß  ÆÆüüÖÖ  ¿¿ÖÖãã³³ÖÖ  ÃÃÖÖÓÓ�� êê úúŸŸÖÖ  ••ÖÖ��ÖÖ ææ   

¾¾ÖÖÃÃÖÖÓÓ ŸŸÖÖ    ÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ““ÖÖÖÖ  ××ÖÖ  ÖÖ¾¾ÖÖ  ˆ̂ ´́ÖÖ êê ÂÂÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  

¬¬ÖÖ¸̧üü��ÖÖßßÃÃÖÖ  ��ÖÖ ãã»»ÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ  ÖÖ¾¾ÖÖ  ²²ÖÖÆÆüü ¸̧üü ÖÖ““ÖÖÖÖ  

ŠŠúúŸŸÖÖ ææ   ††ÃÃÖÖêê   ‹‹�� úú  ²²ÖÖÆÆüüÖÖ¸̧üü ßß““ÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÃÃÖÖÓÓ ŸŸÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ....…………  

  

  

  

  



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 32…… 

 

2222  ||  µµÖÖ¿¿ÖÖ--††¯̄ÖÖµµÖÖ¿¿ÖÖ  
  

††¯̄ÖÖµµÖÖ¿¿ÖÖ““ÖÖ  »»ÖÖÖÖ��ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖßß  
´́ÖÖÖÖÖÖÃÃÖÖ  ¾¾ÖÖ êê¤¤üüÖÖÖÖ  ±±úúÖÖ¸̧üü   ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖßß  

´́ÖÖ êêÆÆ üüÖÖŸŸÖÖ  �� úúººþþÖÖ  ¿¿ÖÖêê ¾¾ÖÖ™™üüßß  
�� úúÖÖÆÆüüßß““ÖÖ  ÖÖÖÖÆÆüüßß  »»ÖÖÖÖ��ÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖßß....…………  
  

¯̄ÖÖ¸̧üü ÖÖ³³ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ““ÖÖêê   ¤¤ãã üü��ÖÖ::  ´́ÖÖÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  

ÃÃÖÖÆÆüüÖÖ  �� úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê   �� úúßß  »»ÖÖÖÖ��ÖÖŸŸÖÖ êê   
††¯̄ÖÖ´́ÖÖÖÖÖÖÖÖ““ÖÖêê   ••ÖÖÆÆüü ¸̧üü   ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   

““ÖÖãã ¯̄ÖÖ““ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ  ××��ÖÖôôûûÖÖ¾¾ÖÖ êê   »»ÖÖÖÖ��ÖÖŸŸÖÖ êê ....…………  
  

µµÖÖ¿¿ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ��ÖÖ××��ÖÖŸŸÖÖ êê ,,  ��ÖÖ ééÆÆ üüßßŸŸÖÖ�� êê úú  
�� ãã úú��ÖÖßß  �� ãã úú��ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ��ÖÖŸŸÖÖ  ÖÖÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   

††¯̄ÖÖµµÖÖ¿¿ÖÖÖÖ““ÖÖêê   ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¡¡ÖÖ  ••ÖÖÖÖ êê   ŸŸÖÖÖÖ êê   
¯̄ÖÖ¤¤üü ¸̧üü ßß  ††ÖÖ¯̄ÖÖ»»µµÖÖÖÖ  ™™üüÖÖ�� ææ úúÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖ êê ....…………    
  

µµÖÖ¿¿ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ——ÖÖ��ÖÖ ´́ÖÖ��ÖÖÖÖ™™üü  ¯̄ÖÖÖÖÆÆüü��ÖÖ êê   

††ÖÖ¾¾ÖÖ››êê üü   ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÕÕÖÖÖÖ““ÖÖ  ÖÖ êêÆÆ üü ´́ÖÖßß  
††ÓÓ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  �� ãã úúœœüüŸŸÖÖ  ²²ÖÖÃÃÖÖ��ÖÖ êê   ÆÆ êê üü   

††¯̄ÖÖµµÖÖ¿¿ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê   ÖÖ××¿¿ÖÖ²²ÖÖßß....…………  
  

††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ““ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü  ††ÖÖ¯̄ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  
††ÖÖ¯̄ÖÖ��ÖÖÆÆææ üüÖÖ  ••ÖÖ¸̧üü  ××¤¤üü»»ÖÖÖÖ  

×× ´́ÖÖôôêê ûû»»ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü  ŸŸµµÖÖÖÖ  ‹‹�� úúÖÖ»»ÖÖÖÖ  
¯̄ÖÖ ããœœüü““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖÖÖ‰‰úú»»ÖÖ  ™™üüÖÖ�� úúÖÖµµÖÖ»»ÖÖÖÖ....…………  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 33…… 

 

2233  ||  ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÆÆüüÖÖ¸̧üü  ††ÖÖ××��ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ    
  

´́ÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   ÆÆüüôôûû¾¾ÖÖ êê   ××ÖÖ  ��ÖÖ ããôôêê ûû   

››üü²²ÖÖ››üü²²ÖÖŸŸÖÖßß  �� úú¿¿ÖÖÖÖÖÖ êêÆÆ üüßß  ››üüÖÖ êêôôêê ûû   

ÖÖÖÖÆÆüüßß  µµÖÖ êê ŸŸÖÖ  ²²ÖÖ êê��ÖÖ››üüßß  ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÆÆüüÖÖ¸̧üü   

¸̧üüÆÆ üüÖÖŸŸÖÖ êê   ŸŸÖÖÃÃÖÖêê““ÖÖ  ¤¤ãã üü¬¬ÖÖ��ÖÖ ããôôêê ûû ....…………  

  

�� ãã úú��ÖÖßß““ÖÖ  ÖÖÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   �� ãã úú��ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  �� úú¬¬ÖÖßß  

»»ÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êê ŸŸÖÖ  ÖÖÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   ††ÖÖ¬¬ÖÖßß  �� úú¬¬ÖÖßß  

††¬¬µµÖÖÖÖ ÔÔ   ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖÖÖÆÆüüßß  ÃÃÖÖÖÖ êê››üüŸŸÖÖÖÖ  �� ãã úú��ÖÖßß  

¿¿ÖÖÆÆüüÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ��ÖÖ  µµÖÖ êê ŸŸÖÖ êê   �� úú¬¬ÖÖßß  �� úú¬¬ÖÖßß....…………  

  

³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ--³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ��ÖÖóóµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  

ØØ�� úú ´́ÖÖŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖææµµÖÖ  ¯̄ÖÖ îî¿¿ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ••ÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖ  

ÃÃÖÖÖÖ êêÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê   »»ÖÖÖÖ��ÖÖŸŸÖÖÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖ��ÖÖ  ŸŸÖÖ››üüÖÖ��ÖÖ êê   

ˆ̂ ´́ÖÖôôûûŸŸÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖ  ÆÆ êê üü   �� úú¬¬ÖÖßß  �� úú¬¬ÖÖßß  ....…………  

  

††ÖÖ¯̄ÖÖ��ÖÖ  ††ÖÖ¯̄ÖÖ»»ÖÖêê   ‹‹�� úú  �� úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê   

µµÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üü ,,  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧êê üü   ••ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê   

µµÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  ††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ»»ÖÖÖÖ  �� ãã úú��ÖÖßß  �� úú¬¬ÖÖßß    

ÖÖ¿¿ÖÖßß²²ÖÖ  ††ÖÖ¯̄ÖÖ»»ÖÖêê ,,  ²²ÖÖ¸̧êê üü   ÃÃÖÖ´́ÖÖ••ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê   ....…………    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 34…… 

 

2244  ||  ××¾¾ÖÖÖÖÖÖ��úúÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ††ÃÃÖÖêê““ÖÖ    
  

××¾¾ÖÖÖÖÖÖ�� úúÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ††ÃÃÖÖêê““ÖÖ  

¿¿ÖÖ ææµµÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê‡‡ÔÔ   �� úúÖÖ  ÆÆ êê üü   ´́ÖÖÖÖ??  

™™üüÖÖ�� ææ úúÖÖ  ²²ÖÖÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖÖÖ  

´́ÖÖ»»ÖÖ ææ»»ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ±±ãã úú»»ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß....…………  

  

¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ““ÖÖêê““ÖÖ  ××••ÖÖ��ÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   

³³ÖÖÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖÆÆüüßß  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖêê   ��ÖÖ¸̧êê üü   

��ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤ êê üü   ¤¤üüÖÖ êêÆÆüüßß  ——ÖÖ ãã�� úú»»ÖÖêê   

²²ÖÖôôûû  ÖÖÖÖÆÆüüßß  ¯̄ÖÖ××ÆÆüü»»µµÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß....…………  

  

××““ÖÖ¢¢ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖÖÖ  ÆÆêê üü   

ÖÖÖÖÆÆüüßß  ´́ÖÖ ããôôûûßß““ÖÖ  ¸̧üü ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖ êê   

×× ´́ÖÖôôûû¾¾ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê   ××�� úúŸŸÖÖßß  ××�� úúŸŸÖÖßß  

³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  ÆÆüüßß  ÖÖÖÖ  ¸̧üü ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖ êê ....…………  

  

ÆÆ ãã üüººþþ¯̄ÖÖ  ´́ÖÖÖÖÖÖÃÃÖÖßß  µµÖÖ êê��µµÖÖÖÖ  

�� úúÖÖµµÖÖ  �� úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê   ÆÆüüÖÖ êê   ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ??  

ÖÖ¾¾ÖÖßß  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü,,  ÖÖ¾¾ÖÖßß  ††¿¿ÖÖÖÖ  

�� ãã úú��ÖÖßß  ••ÖÖÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß  ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ....…………  



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 35…… 

 

2255  ||  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü““ÖÖ  ××��úúŸŸÖÖßß  ��úúššüüßß��ÖÖ    
  

¤¤ãã üü::��ÖÖ  »»ÖÖ¯̄ÖÖ¾¾ÖÖ ææÖÖßß  ••ÖÖ��ÖÖ��ÖÖ êê   

��ÖÖ¸̧êê üü““ÖÖ  �� úúššüüßß��ÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   

““ÖÖêêÆÆ üü ¸̧üü ÖÖ  ××¤¤üüÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ÆÆüüÃÃÖÖ¸̧üü ÖÖ  

ÖÖ••ÖÖ¸̧êê üü ŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ êê¤¤üüÖÖÖÖ  ²²ÖÖÖÖ êê»»ÖÖŸŸÖÖ êê ....…………  

  

¿¿ÖÖ²²¤¤üü  ¾¾ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖººþþ  ••ÖÖ¸̧üü ßß  ŸŸÖÖÖÖ êê»»ÖÖ ææÖÖ  

³³ÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÃÃÖÖÖÖ  ÖÖÖÖÆÆüüßß  ŸŸµµÖÖÖÖŸŸÖÖ ææÖÖ  

�� ãã úú��ÖÖßß  ÃÃÖÖÖÖ êê µµÖÖßß““ÖÖÖÖ  �� úúÖÖœœãã üüÖÖßß  ††££ÖÖ ÔÔ   

ÃÃÖÖÖÖ××¬¬ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   ŸŸµµÖÖÖÖŸŸÖÖ ããÖÖßß  ŸŸÖÖÖÖ êê   ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ££ÖÖÔÔ ....…………  

  

»»ÖÖÖÖ êê�� úú  ••ÖÖ¸̧üü ßß  ¤¤êê üü ŸŸÖÖÖÖŸŸÖÖ  ‡‡¿¿ÖÖÖÖ¸̧êê üü   

ÃÃÖÖ´́ÖÖ••ÖÖããÖÖßß  ‘‘ÖÖ êê��ÖÖ êê   �� úúššüüßß��ÖÖ    

�� úúÖÖ êê��ÖÖ  ��ÖÖ¸̧êê üü   ††ÖÖ××��ÖÖ  �� úúÖÖ êê��ÖÖ  ��ÖÖÖÖ êê™™ êê üü   

ˆ̂´́ÖÖ••ÖÖ��ÖÖ êê   ��ÖÖ¸̧êê üü““ÖÖ  �� úúššüüßß��ÖÖ  ....…………  

  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 36…… 

 

2266  ||  ¤¤üü��ÖÖ››üü  ��úúÖÖôôûûßß••ÖÖ  
  

””ûû©©ßß  ““ÖÖêêÆÆ êê üü··µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  

»»ÖÖ ãã™™ üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ¤¤üüÖÖ  ³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖÖÖ  

�� úú±±úú»»»»ÖÖ�� úú  �� úúººþþÖÖ  ™™üüÖÖ�� úúßßŸŸÖÖßß  

ÖÖÃÃÖÖêê   ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓÖÖÖÖ  ••ÖÖ¸̧üü ÖÖÆÆüüßß  �� úúººþþ��ÖÖÖÖ....…………  

  

ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ££ÖÖÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖÖÖ êê™™ üüßß  ‡‡ŸŸÖÖ�� êê úú  ††ÃÃÖÖêê   

××ÖÖ��ÖÖ¸̧üü��ÖÖ¼¼üü  �� úúÃÃÖÖêê   ••ÖÖÖÖÆÆüü»»ÖÖ êê   

»»ÖÖÖÖ êê�� úú  ¯̄ÖÖ¸̧üü�� êê úú““ÖÖ  ‡‡££ÖÖ»»ÖÖ êê   

�� ãã úú��ÖÖßß““ÖÖ  ÖÖÃÃÖÖêê   ††ÖÖ¯̄ÖÖ ãã»»ÖÖ êê ....…………  

  

´́ÖÖÖÖÖÖ  ××ÖÖ¸̧üü ÖÖ¿¿ÖÖêêÖÖ êê   ¾¾ÖÖ êêœœüüŸŸÖÖÖÖ  

††¾¾ÖÖ‘‘ÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü““ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ»»ÖÖ êê   

¤¤üü��ÖÖ››üü  �� úúÖÖôôûûßß••ÖÖ  ••ÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖÖÖ  

  ÖÖÃÃÖÖêê   �� ãã úú��ÖÖßß  ††ÖÖ¯̄ÖÖ ãã»»ÖÖ êê ....…………  

  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 37…… 

 

2277  ||  ××••ÖÖ¾¾ÆÆüüÖÖôôûûÖÖ  
  

¤¤ãã üü ××ÖÖµµÖÖÖÖ  ††ÖÖÖÖ êê��ÖÖßß  ÃÃÖÖÖÖ¸̧üü ßß  

»»ÖÖÖÖ êê�� úú  ††ÖÖÖÖ êêôôûû��ÖÖßß  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   

††ÖÖêêôôûû��ÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  ••ÖÖ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖßß  

ÃÃÖÖÖÖ êê ²²ÖÖŸŸÖÖßß  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü ....…………  

  

´́ÖÖÖÖ��ÖÖÃÃÖÖêê   ÃÃÖÖ¤¤üüÖÖ  ³³ÖÖãã�� êê úú»»ÖÖßß  

µµÖÖÖÖ  ‹‹�� úúÖÖ““ÖÖ  ³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ êê““ÖÖßß  

»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ••ÖÖßß¾¾ÖÖ  µµÖÖÖÖÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê   

••ÖÖßß¾¾ÖÖÖÖ  ••ÖÖßß¾¾ÖÖ  ¤¤êê üü ŸŸÖÖßß  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   ....…………  

  

¯̄ÖÖ îî¿¿ÖÖÖÖÖÖ êê   �� úúÖÖÆÆüüßß  ��ÖÖ¸̧êê üü¤¤üüßß  

�� úú¬¬ÖÖßß  ††ÖÖ¯̄ÖÖ»»ÖÖêê ¯̄ÖÖ��ÖÖÖÖ““ÖÖßß  

¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ  ªªÖÖ¾¾ÖÖ êê--¯̄ÖÖ ÏÏ êê ´́ÖÖ  ‘‘µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê   

¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÆÆüüÖÖ¸̧üü   ÃÃÖÖÖÖ êê ¯̄ÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   ....…………  

  

��ÖÖ¸̧üü��ÖÖººþþÖÖ  ••ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê   ††¿¿ÖÖßß  

††ÖÖÆÆêê üü   ÛÛÃÃ££ÖÖŸŸÖÖßß  ††ÖÖ••ÖÖ  ••ÖÖ¸̧üü ßß  

¤¤ãã üü ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ»»µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖÃÃÖÖÖÖ ÓÓÖÖÖÖ    

††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ããÆÆüüÖÖ  ••ÖÖÖÖ êê››üü¶¶ÖÖ  ¸̧êê üü   ....…………  



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 38…… 

 

2288  ||  ²²ÖÖÖÖ••ÖÖÖÖ¸̧üü  
  

²²ÖÖÖÖ••ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ  ��ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ êê   ´́ÖÖßß  ¤¤êê üü��ÖÖ��µµÖÖÖÖ  ……  ““ÖÖ�� úú  ““ÖÖ�� úúÖÖ™™üü  ��úúÃÃÖÖ»»ÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ....……  

  

‘‘ÖÖ êê‰‰úúÖÖßß  ��ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ êê   ¯̄ÖÖ îîÃÃÖÖ êê   ´́ÖÖßß  ��ÖÖ¸̧êê üü   ……  ´́ÖÖÖÖ»»ÖÖ  ××ŸŸÖÖ££ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ±±úúÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  ....…………    

  

´́ÖÖÖÖ��ÖÖÃÃÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ��ÖÖ¤¤üüáá  ŸŸÖÖ ãã››ãã ÓÓ üü ²²ÖÖ  ŸŸÖÖßß……  ¯̄ÖÖ îî¿¿µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ��ÖÖ��ÖÖ  ��ÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  ....……  

  

²²ÖÖ êê��ÖÖ››üüßß  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   ““ÖÖ´́ÖÖ�� úúŸŸÖÖ êê   ŸŸÖÖ êê……  ´́ÖÖ ãã��ÖÖ¾¾ÖÖ™™üü¶¶ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ™™üü¾¾ÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖÖÖ  ....…………  

  

››üüÖÖ êêôôêê ûû   ××³³ÖÖ¸̧üü ××³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ êê   ÃÃÖÖ��ÖÖôôêê ûû……  ¯̄ÖÖÖÖÆÆüü��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ ÓÓÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ êêÃÃÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  ....……  

  

××¾¾ÖÖ�� úú��µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  �� úúÖÖµµÖÖ  ÖÖ¾¾ÆÆüüŸŸÖÖ êê??……  ••ÖÖÖÖ êê--ŸŸÖÖÖÖ êê   ““ÖÖ´́ÖÖ““ÖÖ´́ÖÖŸŸÖÖÖÖ  �� úúÖÖ••ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ....……  

  

³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖÖÖ  ‘‘ÖÖ êê‰‰úúÖÖßß  ´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ»»µµÖÖÖÖ……  �� ãã úú��ÖÖßß  ††ÖÖ»»ÖÖÖÖ““ÖÖ  ““ÖÖ ãã�� ææ úúÖÖ  µµÖÖ êê££ÖÖ êê ....……  

  

�� úú¾¾ÖÖ››üüßß““ÖÖßß  ÖÖÖÖ  ××�� úú ´́ÖÖŸŸÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ……  ¤¤üü»»ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ êê   �� úúÖÖ»»ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  ....…………  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 39…… 

 

2299  ||  ××¿¿ÖÖ»»»»ÖÖ��úú  ŸŸÖÖßß  ��úúÖÖ êê¸̧üü››üüßß  ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ  
  

††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ÖÖ  �� úúÖÖ êê��ÖÖŸŸÖÖßß  ••ÖÖ¾¾ÖÖôôûûßß�� úú  ‡‡££ÖÖêê ,,  ††ÖÖÆÆêê üü   ŸŸÖÖÖÖ êê   ±±úúŒŒŸŸÖÖ  ¤¤ãã üü ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  

ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ ´́ÖÖÖÖÖÖ  ²²ÖÖ¤¤üü»»ÖÖŸŸÖÖ êê   ²²ÖÖ êê™™ êê üü ,,  ××¿¿ÖÖ»»»»ÖÖ�� úú  ŸŸÖÖßß  �� úúÖÖ êê ¸̧üü››üüßß  ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ....…………  
  

ŸŸÖÖ ãã——µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖêê   ††ÖÖÆÆêê üü ,,  ŸŸÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   ¤¤üüÖÖ êê ‘‘ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   

ÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ““ÖÖ êê   ××¤¤üü¾¾ÖÖÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê ,,  ŸŸµµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ††ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ....…………  

  

††¯̄ÖÖêê��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ²²ÖÖÖÖ��ÖÖ ãã»»ÖÖ²²ÖÖ ãã ¾¾ÖÖÖÖ  ˆ̂³³ÖÖ êê ,,  ÃÃÖÖ¤¤üüÖÖ““ÖÖ  ††¾¾ÖÖŸŸÖÖßß  ³³ÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖßß  

�� ãã úú��ÖÖßß  ¤¤ãã üü��ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê   ••ÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖ,,  ´́ÖÖ��ÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ êê   ••ÖÖ��ÖÖ��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖßß  ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ....…………  

  

††¯̄ÖÖêê��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ²²ÖÖÖÖ��ÖÖ ãã»»ÖÖ²²ÖÖ ãã ¾¾ÖÖÖÖ  ˆ̂³³ÖÖ êê ,,  ÃÃÖÖ¤¤üüÖÖ““ÖÖ  ††¾¾ÖÖŸŸÖÖßß  ³³ÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖßß  

�� ãã úú��ÖÖßß  ¤¤ãã üü��ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê   ••ÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖ,,  ´́ÖÖ��ÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ êê   ••ÖÖ��ÖÖ��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖßß  ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ....…………  

  

ŸŸÖÖÖÖ êê   ††ÖÖ××��ÖÖ  ŸŸÖÖßß,,  ³³ÖÖêê™™ üüßß  ††ÓÓŸŸÖÖßß,,  ÃÃÖÖÆÆüü••ÖÖßß¾¾ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ êê   ÆÆüüÖÖ êê ŸŸÖÖ êê   ÃÃÖÖããººþþ  

�� ãã úú‘‘ÖÖÖÖ êê››üüßß  �� úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ÃÃ¯̄ÖÖ¬¬ÖÖ ìì ŸŸÖÖ,,  �� ãã úú��ÖÖßß  �� úú¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ??  ....…………  

  

ÃÃÖÖÆÆüü¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ÃÃÖÖãã ¸̧êê üü»»ÖÖ  ��ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ,,  ��ÖÖÖÖ��µµÖÖÖÖ““ÖÖêê   ŸŸÖÖ êê   ¸̧üü ÖÖÆÆ ææ üüÖÖ  ��ÖÖ êê»»ÖÖ êê   

××¾¾ÖÖŸŸÖÖ ÓÓ››üü¾¾ÖÖÖÖ¤¤üü  ˆ̂¸̧üü»»ÖÖ êê   �� êê úú¾¾ÖÖôôûû,,  ŸŸµµÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  �� úú¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ææ ¸̧üü   ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ....…………  

  

••ÖÖ��ÖÖ��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖßß  ��ÖÖ ´́´́ÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ¸̧üü»»ÖÖßß,,  ³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü   ××¾¾ÖÖººþþÖÖ  ��ÖÖ êê»»ÖÖ êê   

±±ãã úú»»ÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖßß  ŸŸÖÖßß  �� úúÖÖ êê ´́ÖÖ êê••ÖÖ»»ÖÖßß,,  ˆ̂ÃÃÖÖÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÃÃÖÖÓÓ ŸŸÖÖ  �� ãã úú��ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ....…………  

  



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 40…… 

 

3300  ||  ŸŸÖÖ ãã ´́ÖÖ““ÖÖÖÖ  ††ÖÖ´́ÖÖ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ‰‰úúÃÃÖÖ  
  

××��ÖÖ××ŸŸÖÖ••ÖÖÖÖ  �� úúÖÖššüüßß  ŸŸÖÖÖÖ êê   ××¤¤üüÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖ  

××��ÖÖ››üü�� úúßß¿¿ÖÖßß  ´́ÖÖßßÆÆüüßß  ££ÖÖ²²ÖÖ�� úú»»ÖÖÖÖ êê   

××ÖÖóóµµÖÖÖÖ¿¿ÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÓÓ²²ÖÖ¸̧üü ßß  ••ÖÖ´́ÖÖ»»µµÖÖÖÖ  

‘‘ÖÖÖÖ  ××ÖÖóóµµÖÖÖÖ  ××´́ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ ÓÓÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖÆÆüüŸŸÖÖÖÖ êê ....…………  

  

¯̄ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÃÃÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¤¤ææ üü ŸŸÖÖÖÖ ÓÓÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖÆÆ ãã üüÖÖßß  

µµÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ  ×× ´́ÖÖ¡¡ÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê ,,  ´́ÖÖßß  ××¾¾ÖÖÖÖ××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   

‘‘ÖÖ êê ŸŸÖÖ  ÖÖÖÖÆÆüüßß  ´́ÖÖ��ÖÖ  ††ÖÖœœêê üü ¾¾ÖÖ êêœœêê üü   ŸŸÖÖÖÖ êê   

††ÖÖ××��ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ ´́ÖÖ ãã ¸̧üü ÖÖ¤¤üü  �� úúÖÖ êêÃÃÖÖôôûûŸŸÖÖÖÖ êê ....…………  

  

××´́ÖÖ¡¡ÖÖ  ††ÃÃÖÖêê   ´́ÖÖÖÖ êê�� úúôôêê ûû   ††ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê   

††ÖÖŸŸÖÖ--²²ÖÖÖÖÆÆ êê üü ¸̧üü   �� úúÖÖÆÆüüßß  ÖÖÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê   

¤¤êê üü��ÖÖ êê   ¯̄ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÃÃÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß  ••ÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê   

••ÖÖßß¾¾ÖÖÖÖßß  ÃÃÖÖ ãã��ÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê‰‰úúÖÖßß  µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê ....…………  

  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 41…… 

 

3311  ||  ÖÖ••ÖÖ¸̧êê üü““ÖÖ êê  ¬¬ÖÖÖÖ êê�� êê úú  ÃÃÖÖ��ÖÖôôêê ûû   
  

ÖÖ••ÖÖ¸̧êê üü““ÖÖ êê   ¬¬ÖÖÖÖ êê�� êê úú  ÃÃÖÖ��ÖÖôôêê ûû   

ÃÃÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ êê““ÖÖ  ××¤¤üüÃÃÖÖ êê   ÃÃÖÖ��ÖÖôôêê ûû   

�� úúÖÖ êê��ÖÖŸŸÖÖ êê   ��ÖÖ¸̧êê üü--�� úúÖÖµµÖÖ  ��ÖÖÖÖ êê™™ êê üü   

ÖÖ••ÖÖ¸̧êê üü““ÖÖ êê   ¬¬ÖÖÖÖ êê�� êê úú  ÃÃÖÖ��ÖÖôôêê ûû   ....…………  

  

²²ÖÖ ãã¨̈üü ßß  ÖÖßß  ³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  

ÃÃÖÖÆÆüü ´́ÖÖŸŸÖÖßß  ÖÖÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   �� úú¬¬ÖÖßß  

¤¤üüÖÖ êêÖÖ  ´́ÖÖŸŸÖÖ êê   ¤¤üüÖÖ êêÖÖ  ××¤¤üü¿¿ÖÖÖÖ  

††ÃÃÖÖêê““ÖÖ  ÆÆêê üü   ‘‘ÖÖÖÖ êêôôûû  ÃÃÖÖ��ÖÖôôêê ûû ....…………  

  

³³ÖÖ êê™™ üüŸŸÖÖßß  ••ÖÖêê   ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÆÆüüÖÖ¸̧üü ßß  

ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü““ÖÖ  ××ÖÖ¸̧üü ÖÖôôêê ûû   

²²ÖÖÖÖ êê»»ÖÖ��ÖÖ êê--¾¾ÖÖÖÖ��ÖÖ��ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ êê��ÖÖôôêê ûû   

ÖÖ••ÖÖ¸̧êê üü““ÖÖ êê   ¬¬ÖÖÖÖ êê�� êê úú  ÃÃÖÖ��ÖÖôôêê ûû ....…………  

  

‡‡´́ÖÖÖÖÖÖ  ÆÆüü ¸̧üüŸŸÖÖ êê   µµÖÖ êê££ÖÖ êê   

““ÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖßß  ²²ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê ××��ÖÖ¸̧üü ßß““ÖÖßß  

××¤¤üüÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê   ÖÖÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   

ÖÖ••ÖÖ¸̧êê üü““ÖÖ êê   ¬¬ÖÖÖÖ êê�� êê úú  ÃÃÖÖ��ÖÖôôêê ûû ....…………  



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 42…… 

 

3322  ||  ŸŸÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖææÖÖ  ÃÃÖÖÖÖÓÓ��ÖÖŸŸÖÖÖÖêê  ††ÖÖ••ÖÖ  
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ÖÖ¿¿ÖÖßß²²ÖÖ  »»ÖÖÖÖ��ÖÖŸŸÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖ££ÖÖ  ××´́ÖÖôôûûÖÖµµÖÖ»»ÖÖÖÖ  

¸̧ÓÓ üü��ÖÖŸŸÖÖ  ÖÖÖÖÆÆüüßß  µµÖÖ êê ŸŸÖÖ  �� úú¬¬ÖÖßß  µµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ××¾¾ÖÖÖÖÖÖ  

ØØ••ÖÖ¤¤üü��ÖÖßß  ³³ÖÖÖÖÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   ××±±úú�� úúßß  µµÖÖÖÖ  ×× ´́ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ ÓÓ ××¾¾ÖÖÖÖÖÖ....…………  11…………  

  

‹‹�� úú™™üü¶¶ÖÖÖÖ êê   ••ÖÖ��ÖÖ��ÖÖ êê   ÖÖÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê   ÆÆüüÖÖ êê   �� úú¬¬ÖÖßß  

´́ÖÖ îî ¡¡ÖÖßß““ÖÖßß  ²²ÖÖÖÖ��ÖÖ  ††ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß  ÃÃÖÖãã ÓÓ¤¤üü ¸̧üü   ÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖßß  

±±ãã úú»»ÖÖ êê   ••ÖÖ¿¿ÖÖßß  ÖÖÖÖÖÖÖÖ    ŸŸÖÖ··ÆÆêê““ÖÖßß,,  ŸŸÖÖÃÃÖÖêê   ×× ´́ÖÖ¡¡ÖÖ  ÖÖÖÖÖÖÖÖ  

ØØ••ÖÖ¤¤üü��ÖÖßß  ³³ÖÖÖÖÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   ××±±úú�� úúßß  µµÖÖÖÖ  ×× ´́ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ ÓÓ ××¾¾ÖÖÖÖÖÖ  ....…………  22…………  

  

ˆ̂¢¢ÖÖ ãã ÓÓ��ÖÖ--ˆ̂¤¤üüÖÖ¢¢ÖÖ  ´́ÖÖ îî ¡¡ÖÖßß““ÖÖêê   ¤¤üüÖÖ��ÖÖ»»ÖÖêê   ××�� úúŸŸÖÖßß  

••ÖÖ��ÖÖ³³ÖÖ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖêê   ×× ´́ÖÖ¡¡ÖÖ  ††ÖÖ¯̄ÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ¤¤êê üü ŸŸÖÖßß  

´́ÖÖ îî ¡¡ÖÖßß  �� éé úúÂÂ��ÖÖ--ÃÃÖÖãã¤¤üüÖÖ ´́µµÖÖÖÖ““ÖÖßß,,  ¯̄ÖÖÖÖ££ÖÖÔÔ--�� úúÖÖÆÆüüÖÖ““ÖÖßß  

ÇÇüü¤¤üüµµÖÖ ÓÓ��ÖÖ ´́ÖÖ  ´́ÖÖ îî ¡¡ÖÖßß--ÖÖÖÖŸŸÖÖ êê ,,  ŸŸµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖÖÖ  

ØØ••ÖÖ¤¤üü��ÖÖßß  ³³ÖÖÖÖÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   ××±±úú�� úúßß  µµÖÖÖÖ  ×× ´́ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ ÓÓ ××¾¾ÖÖÖÖÖÖ....…………  33…………  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 49…… 

 

3399  ||  ´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ  ��úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖêê    
  

´́ÖÖÖÖÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ——µµÖÖÖÖÆÆüüßß  ��ÖÖ ææ ¯̄ÖÖ  �� úúÖÖÆÆüüßß  

××ÖÖŸŸµµÖÖ  ††ÃÃÖÖêê   ÃÃÖÖÖÖššãã üüÖÖßß  ¸̧üü ÖÖÆÆüüŸŸÖÖ êê   

††ÖÖêêššüüßß  µµÖÖ êê ŸŸÖÖ êê   ²²ÖÖÖÖ êê»»ÖÖ��µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ŸŸÖÖ êê   

××ÖÖ¿¿ÖÖ²²¤¤üü  ÆÆüüÖÖ êê‰‰úúÖÖßß  ††ÖÖŸŸÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ êê   

ˆ̂±±úúÖÖôôææ ûûÖÖßß  µµÖÖ êê ŸŸÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ããÆÆüüÖÖ  ††ÖÖ  

�� úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê‰‰úúÖÖßß  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üü   µµÖÖ êê ŸŸÖÖ êê ....…………  11…………  
  

�� úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖ êê““ÖÖ êê   ††ÃÃÖÖêê   µµÖÖ êê��ÖÖ êê   ŸŸÖÖÃÃÖÖêê   

ÖÖÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   ÃÃÖÖÆÆüü••ÖÖŸŸÖÖ êê““ÖÖ êê   �� úú¬¬ÖÖßß  

¯̄ÖÖÆÆüüÖÖ¾¾ÖÖßß  »»ÖÖÖÖ��ÖÖŸŸÖÖ êê   ¾¾ÖÖÖÖ™™üü  ††ÖÖ¬¬ÖÖßß  

ÃÃÖÖãã““ÖÖŸŸÖÖ êê   ××ÖÖ  µµÖÖ êê ŸŸÖÖ êê   �� úú¬¬ÖÖßß  �� úú¬¬ÖÖßß  ....…………  22…………  
  

¾¾ÖÖÖÖ™™üüŸŸÖÖ êê   �� úú¬¬ÖÖßß  �� úú¬¬ÖÖßß  ••ÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê   

××»»ÖÖ××ÆÆüü��ÖÖ êê   �� úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ ¸̧üü ßß  

ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   ˆ̂´́ÖÖ••ÖÖŸŸÖÖ êê ,,  ††ÃÃÖÖêê   ÖÖÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   

¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸµµÖÖ êê�� úúÖÖ““ÖÖßß  ��úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êê ....…………  33…………  
  

¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖ´́ÖÖÖÖ  ††ÖÖ××��ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖ³³ÖÖÖÖ  ¤¤üüÖÖ êêÆÆüüßß  

††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖôôûûÖÖ¿¿ÖÖßß    

''ÃÃ¾¾ÖÖ''  »»ÖÖÖÖ  ††ÖÖêêôôûû��ÖÖÖÖµµÖÖ““ÖÖêê   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   

ŸŸÖÖßß““ÖÖ  ††ÖÖ¯̄ÖÖ»»ÖÖßß  �� úú××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êê ....…………  44…………  



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 50…… 

 

4400  ||  ¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ••ÖÖßß¾¾ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖêê    
  

¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ••ÖÖßß¾¾ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖêê   ÆÆ êê üü ,,  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ  ××�� úúŸŸÖÖßß¤¤üüÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖ êê   

¯̄ÖÖÖÖÆÆ ãã üüÖÖßß  ¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß,,  ´́ÖÖÖÖ  ××¸̧üüŸŸÖÖ êê““ÖÖ  ¸̧üü ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖ êê ....…………  
  

ŸŸÖÖ••ÖÖ êê»»ÖÖ¤¤üüÖÖ¸̧üü   ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ»»ÖÖææÖÖ  ••ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ   

††ÖÖ¾¾ÖÖ››üüßß““ÖÖêê   ³³ÖÖ êê™™ üüŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÆÆüü••ÖÖ  ××´́ÖÖÃÃÖÖôôææ ûûÖÖ  ••ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ   

××¾¾ÖÖ‘‘ÖÖÃÃÖÖÓÓ ŸŸÖÖÖÖ êê ÂÂÖÖßß  ‹‹�� úúÖÖÖÖ êê   ××¾¾ÖÖÃÃ�� úú™™ ææ üüÖÖ  ÆÆ êê üü   ™™üüÖÖ�� úú»»ÖÖêê   

¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ••ÖÖßß¾¾ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖêê   ÆÆ êê üü ,,  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ  ××�� úúŸŸÖÖßß¤¤üüÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖ êê ....…………    
  

¯̄ÖÖÖÖ‰‰úú»»ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ™™êê üü ¾¾ÖÖ¸̧üü   �� úúÖÖ™™ êê üü   �� úúÖÖ  ¯̄ÖÖÃÃÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  »»ÖÖÖÖ êê�� úú??  

�� úúÖÖ™™êê üü ¸̧üü ßß  ¿¿ÖÖ²²¤¤üüÖÖ ÓÓÖÖßß  �� úúÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ››üüŸŸÖÖßß  ´́ÖÖÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ³³ÖÖÖÖ êê�� úú??  

††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü   ¤¤êê üü��ÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖÖÖÃÃÖÖßß  ŸŸÖÖ êê   ŸŸÖÖ¸̧üü   ¤¤ææ üü ¸̧üü““ÖÖ  ¸̧üü ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖ êê   

¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ••ÖÖßß¾¾ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖêê   ÆÆ êê üü ,,  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ  ××�� úúŸŸÖÖßß¤¤üüÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖ êê ....…………    
  

¿¿ÖÖ êê ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖ  ³³ÖÖêê™™ üü êê   ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¿¿ÖÖêê ¸̧üü ,,  ÆÆêê üü   ××¾¾ÖÖÃÃÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê   ��ÖÖ êê»»ÖÖ êê   

××³³ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¸̧êê üü ,,  ��ÖÖ ééÆÆ üüßßŸŸÖÖ  ¬¬ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê   ��ÖÖ êê»»ÖÖ êê   

××••ÖÖ��ÖÖ¸̧üü²²ÖÖÖÖ••ÖÖ  ³³ÖÖêê™™ üüŸŸÖÖÖÖ,,  ××““ÖÖ¡¡ÖÖ  ÆÆêê üü   ²²ÖÖ¤¤üü»»ÖÖ ææÖÖ  ��ÖÖ êê»»ÖÖ êê   

¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ••ÖÖßß¾¾ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖêê   ÆÆ êê üü ,,  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ  ××�� úúŸŸÖÖßß¤¤üüÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖ êê ....…………  
  

¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ••ÖÖßß¾¾ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖêê   ÆÆ êê üü ,,  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ  ××�� úúŸŸÖÖßß¤¤üüÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖ êê   

¯̄ÖÖÖÖÆÆ ãã üüÖÖßß  ¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß,,  ´́ÖÖÖÖ  ÆÆêê üü   ××¸̧üüŸŸÖÖ êê““ÖÖ  ¸̧üü ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖ êê ....…………  

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 51…… 

 

4411  ||  ��úúÖÖššüüÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üüßß  ¯̄ÖÖ ææ ¸̧üü  ††ÖÖššüü¾¾ÖÖ��ÖÖàà““ÖÖÖÖ  
  

´́ÖÖÖÖ  ††¾¾ÖÖ��ÖÖôôûû  ¯̄ÖÖÖÖ��µµÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß  �� úúÃÃÖÖêê   µµÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ¸̧üü ÖÖ êê�� ææ úú??  

�� úúÖÖššüüÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß  ¯̄ÖÖ ææ ¸̧üü   ††ÖÖššüü¾¾ÖÖ��ÖÖàà““ÖÖÖÖ,,  �� úúÃÃÖÖ êê   µµÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ¸̧üü ÖÖ êê�� ææ úú  ??    

  

¤¤üüÖÖ™™üü  �� úúÖÖôôûûÖÖ êê��ÖÖ  �� úú¬¬ÖÖßß,,  �� úú¬¬ÖÖßß  »»ÖÖ����ÖÖ  ““ÖÖÖÖ ÓÓ¤¤üü��ÖÖ êê   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   

�� úú¬¬ÖÖßß  ŸŸÖÖ»»ÖÖ��ÖÖßß  ˆ̂ÆÆüüÖÖ““ÖÖßß,,  �� úú¬¬ÖÖßß  ØØ““ÖÖ²²ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   

ˆ̂¬¬ÖÖÖÖ��ÖÖ  µµÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖÖÖÃÃÖÖ  ´́ÖÖ��ÖÖ,,  �� úúÃÃÖÖêê   µµÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ¸̧üü ÖÖ êê�� ææ úú  

�� úúÖÖššüüÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß  ¯̄ÖÖ ææ ¸̧üü   ††ÖÖššüü¾¾ÖÖ��ÖÖàà““ÖÖÖÖ,,  �� úúÃÃÖÖ êê   µµÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ¸̧üü ÖÖ êê�� ææ úú??  

  

³³ÖÖÖÖÃÃÖÖêê   ¾¾ÖÖ¸̧üü   ¿¿ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ••ÖÖ¸̧üü ßß,,  ´́ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖêê   ÆÆ êê üü   ŸŸÖÖôôêê ûû   

�� úúÖÖµµÖÖ  ��ÖÖÖÖ êê»»ÖÖ  ››üüÖÖ êêÆÆ üüÖÖŸŸÖÖ,,  ÆÆ êê üü   �� úú¬¬ÖÖßß  �� ãã úú��ÖÖÖÖ  ÖÖÖÖ  �� úúôôêê ûû   

¯̄ÖÖ ÏÏ µµÖÖŸŸÖÖ  ††¯̄ÖÖãã ¸̧êê üü   ¯̄ÖÖ››üüŸŸÖÖÖÖ,,  ¾¾ÖÖÖÖ™™ êê üü   ¿¿ÖÖÖÖ êê¬¬ÖÖ  ‘‘ÖÖ êê‰‰úú  ¿¿ÖÖ�� ææ úú??  

�� úúÖÖššüüÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß  ¯̄ÖÖ ææ ¸̧üü   ††ÖÖššüü¾¾ÖÖ��ÖÖàà““ÖÖÖÖ,,  �� úúÃÃÖÖ êê   µµÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ¸̧üü ÖÖ êê�� ææ úú??  

  

´́ÖÖÖÖ  ††¾¾ÖÖ��ÖÖôôûû  ¯̄ÖÖÖÖ��µµÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß  �� úúÃÃÖÖêê   µµÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ¸̧üü ÖÖ êê�� ææ úú??  

�� úúÖÖššüüÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß  ¯̄ÖÖ ææ ¸̧üü   ††ÖÖššüü¾¾ÖÖ��ÖÖàà““ÖÖÖÖ,,  �� úúÃÃÖÖ êê   µµÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ¸̧üü ÖÖ êê�� ææ úú??    

    



´ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖ …… 52…… 

 

  


