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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  22  ‹‹““ÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((††))  
  

´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü  ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ  22000055  ††−−¾¾ÖÖμμÖÖ êê  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  »»ÖÖÖÖ êê��úú¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  

��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  22  ((‹‹““ÖÖ))  aa//bb//cc//dd    
  

††..�� ÎÎ úú..  »»ÖÖÖÖ êê��úú  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖÖÖ  
ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ãã��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  

¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ 
××ššüü��úúÖÖ��ÖÖ//¯̄ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  

11  
††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  

††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü 
††ÖÖμμÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ,,  ´́ÖÖ−−ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ  
††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü 

™™üüÖÖ‰‰úú−−ÖÖ  ÆÆüüÖÖ òò»»ÖÖ,,  ´́ÖÖ ãã��μμÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ‡‡´́ÖÖÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ 

  
��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  22  ‹‹““ÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((²²ÖÖ))  

¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ��úú››ææ üü−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã ¸̧êê üüÃÃÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  »»ÖÖÖÖ êê��úú¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß..      
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ    
��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  22  ((hh))  ((ii))  ((iiii))  ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ    
  

††..�� ÎÎ úú..  »»ÖÖÖÖ êê��úú  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖÖÖ  
ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ãã��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  

¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ 
××ššüü��úúÖÖ��ÖÖ//¯̄ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  

11  
††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  

††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü 
††ÖÖμμÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ,,  ´́ÖÖ−−ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ  
††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü 

™™üüÖÖ‰‰úú−−ÖÖ  ÆÆüüÖÖ òò»»ÖÖ,,  ´́ÖÖ ãã��μμÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ‡‡´́ÖÖÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ 

  
ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ××��ÖÖ��úú¸̧üü��ÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß““ÖÖÖÖ  �� éé úúŸŸÖÖßß  ††ÖÖ¸̧üüÖÖ��ÖÖ››üüÖÖ  

�� éé úúŸŸÖÖßß  ††ÖÖ¸̧üüÖÖ��ÖÖ››üü¶¶ÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß““μμÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ÔÔ¤¤üü¿¿ÖÖ ÔÔ��úú  ÃÃÖÖ ææ““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  ::--    
ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úúßß��úú¸̧üü��ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ŸŸÖÖßß−−ÖÖ  ™™üü ¯̄¯̄ÖÖ êê  ::--    

��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ††××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖμμÖÖ ÔÔ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ..    
´́ÖÖÆÆüüŸŸ¾¾ÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  »»ÖÖÖÖ êê��úú××³³ÖÖ´́ÖÖ ãã��ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ»»ÖÖßß““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úúßß�� éé úúŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..    
ˆ̂¾¾ÖÖ ÔÔ ××¸̧üüŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úúßß��úú¸̧üü��ÖÖ..    

  
ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úúßß��úú¸̧üü��ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  ™™üü ¯̄¯̄ÖÖ êê   ::--  
  ××¾¾ÖÖ××¿¿ÖÖÂÂ™™üü  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ−−μμÖÖÖÖ−−ÖÖ êê  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úúßß¸̧üü��úú��ÖÖ..    
  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úúßß��úú¸̧üü��ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ††ÖÖÙÙ££ÖÖ��úú  ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ãã¤¤üü..    
  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úúßß��úú¸̧üü��ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ��úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß  ××−−ÖÖÛÛ¿¿““ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê ..    

��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((bb))  ((ii))  
††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))  
��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ìì  ¾¾ÖÖ  ��úúŸŸÖÖ ÔÔ ¾¾μμÖÖ êê  μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ..    
��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖ““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ::--  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))  
´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ,,  ††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤.. üü    
¯̄ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  ::--  �� ÎÎ úúÖÖ ÓÓŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ îî��úú,,¯̄ÖÖÖÖ��μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  ™™üüÖÖ��úúßß,,••ÖÖÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ  ¸̧üüÖÖ êê››üü,,  ††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü..    
��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ãã��ÖÖ  ::--  ††ÖÖμμÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ,,  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ,,  ††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü..    
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ××��úúμμÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ::--  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,  
´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ,,  ††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü    



2 

��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸμμÖÖÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ¡¡ÖÖÖÖ»»ÖÖμμÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ��ÖÖÖÖŸŸμμÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ−−ÖÖÃÃŸŸÖÖ  ::--  −−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  
��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��ÖÖ êê¡¡ÖÖ  ::--  ††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ,,  ³³ÖÖÖÖ îî��ÖÖÖÖ êê ××»»ÖÖ��úú  ::--††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ÆÆêê üü  ‹‹êê××ŸŸÖÖÆÆüüÖÖÃÃÖÖßß��úú  ¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü  ††ÃÃÖÖãã−−ÖÖ  
¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü ÖÖ““ÖÖ êê  ‹‹�� ææ úú��ÖÖ  ��ÖÖ êê¡¡ÖÖ±±úúôôûû  113388  ““ÖÖÖÖ îî..××��úú..´́ÖÖßß..  ‡‡ŸŸÖÖ�� êê úú  ††ÖÖÆÆêê üü..      
  
��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ−−ÖÖ ãã¹¹ýý¯̄ÖÖ  ::--  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))  ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ‹‹�� ãã úú��ÖÖ  1133  ¯̄ÖÖ ÏÏ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¸̧üüÃÃŸŸÖÖ êê,,‡‡´́ÖÖÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ,,ˆ̂ªªÖÖ−−ÖÖ  ¾¾ÖÖ  
››ÒÒ êê üü−−ÖÖ êê••ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖßß  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖ êê  ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ››üü»»ÖÖßß  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖŸŸÖÖ..μμÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ  ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  μμÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖÖÖ  
¸̧üüÃÃŸŸμμÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¾¾ÆÆüüÖÖ‡‡ÔÔ™™üü  ™™üüÖÖ òò ØØ¯̄ÖÖ��ÖÖ¾¾¤¤üüÖÖ¸̧êê üü  ��úúÖÖ ÑÑ�� ÎÎ êê úú™™üüàà��ÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê““ÖÖ êê  ��úúÖÖ´́ÖÖ êê  ††ÓÓ××ŸŸÖÖ´́ÖÖ  ™™üü ¯̄μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ..¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ††−−ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ−−ÖÖÖÖ  
††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ´́ÖÖ¯̄ÖÖ ãã ¸̧üü ÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ´́ÖÖ ãã��μμÖÖ  ††ÛÛ��−−ÖÖ¿¿ÖÖ´́ÖÖ−−ÖÖ  ‡‡´́ÖÖÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ††××ŸŸÖÖ¸̧üüßßŒŒŸŸÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ»»μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ��úúÖÖ´́ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��ÖÖŸŸÖÖßß¯̄ÖÖ££ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  
††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ..    
××¾¾ÖÖ××¿¿ÖÖÂÂ™™üü  ��úúÖÖμμÖÖ ìì  ::--  μμÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ  ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  μμÖÖ êê��ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ  ‹‹��úúÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  μμÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖÖÖ  ¸̧üüÃÃŸŸμμÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¾¾ÆÆüüÖÖ‡‡ÔÔ™™üü  
™™üüÖÖ òò ØØ¯̄ÖÖ��ÖÖ¾¾¤¤üüÖÖ¸̧êê üü  ��úúÖÖ ÑÑ�� ÎÎ êê úú™™üüàà��ÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê““ÖÖ êê  ��úúÖÖ´́ÖÖ êê  ††ÓÓ××ŸŸÖÖ´́ÖÖ  ™™üü ¯̄μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ..¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ††−−ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ−−ÖÖÖÖ  ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  
¯̄ÖÖ¤¤üü ´́ÖÖ¯̄ÖÖ ãã ¸̧üü ÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ´́ÖÖ ãã��μμÖÖ  ††ÛÛ��−−ÖÖ¿¿ÖÖ´́ÖÖ−−ÖÖ  ‡‡´́ÖÖÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ††××ŸŸÖÖ¸̧üüßßŒŒŸŸÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ»»μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ��úúÖÖ´́ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��ÖÖŸŸÖÖßß¯̄ÖÖ££ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  ††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ..    
  
××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¬¬μμÖÖ êêμμÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ êê ¸̧üü��ÖÖ  ::--  »»ÖÖÖÖ êê��úúˆ̂¯̄ÖÖμμÖÖÖÖ êê��ÖÖßß  ´́ÖÖ ãã»»ÖÖ³³ÖÖ ããŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ��úúÖÖ´́ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ  ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ¤¤êê üü��ÖÖ³³ÖÖÖÖ»»ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¤¤ãã üü¹¹ýýÃÃŸŸÖÖßß..      
  
¬¬ÖÖÖÖ êê ¸̧üü��ÖÖ  ::--  ´́ÖÖÖÖ..  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ÃÃÖÖ³³ÖÖÖÖ  ššüü¸̧üü ××¾¾ÖÖŸŸÖÖ êê ..    
  
ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  ::--  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖ êê  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..    
  
��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ   ::--  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  μμÖÖ êê��ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  1133  ¯̄ÖÖ ÏÏ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ÃÃÖÖ¾¾ÆÆìì üü��ÖÖ��ÖÖ  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  
††ÓÓ¤¤üüÖÖ••ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  ŸŸÖÖμμÖÖÖÖ¸̧üü  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ãã ¸̧üü ßß††ÓÓŸŸÖÖßß  ��úúÖÖ´́ÖÖ  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖßß  ‘‘ÖÖ êê‰‰úú−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê ..    
  
´́ÖÖÖÖ»»ÖÖ´́ÖÖ¢¢ÖÖ êê““ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ  ::--  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ••ÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ¤¤üüßß¸̧êê üü üü,,  ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ••ÖÖ××−−ÖÖ��úú  ¿¿ÖÖÖÖ îî““ÖÖÖÖ»»ÖÖμμÖÖ,,  ¿¿ÖÖÖÖôôûûÖÖ    ‡‡´́ÖÖÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß,,  ¯̄ÖÖÖÖ��μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  
™™üüÖÖ��úúßß,,  ��ÖÖ ãã»»μμÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ,,  ××¾¾ÖÖªªããŸŸÖÖ  ��ÖÖÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ,,  ››ÒÒ êê üü−−ÖÖ êê••ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ��ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ãã ¸̧üü¾¾ÖÖššüüÖÖ  »»ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ−−ÖÖ  ‡‡ŸŸμμÖÖÖÖ¤¤üüßß..      
  
ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ  ::--    
  
ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êê““μμÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ¸̧üü““ÖÖ−−ÖÖÖÖŸŸ´́ÖÖ��úú  ŸŸÖÖŒŒŸŸμμÖÖÖÖ´́ÖÖ¬¬μμÖÖ êê   ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��ÖÖ êê¡¡ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ êê��úú  ÃÃŸŸÖÖ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü““ÖÖ êê   ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ  ::--    
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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((bb))  ((iiii))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((††))  
††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖ−−ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  ¾¾ÖÖ  ��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  μμÖÖÖÖ ÓÓ““μμÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ..      
††  

††..�� ÎÎ úú..  ¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü--††ÖÖÙÙ££ÖÖ��úú  
��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸμμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖªªÖÖ//××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ//  
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔμμÖÖ//¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  

−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü
††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖμμÖÖ  

11  
ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  

�� ÎÎ úú üü  ((99))  
------  ------  ------  

  
²²ÖÖ  

††..�� ÎÎ úú..  ¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü--
¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  

��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸμμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖªªÖÖ//××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ//  
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔμμÖÖ//¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  

−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü
††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖμμÖÖ  

11  
ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  

�� ÎÎ úú üü  ((99))  
------  ------  ------  

  
��úú  
††..�� ÎÎ úú..  ¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü--±±úúÖÖ îî••ÖÖ¤¤üüÖÖ¸̧üüßß  ��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸμμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖªªÖÖ//××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ//  

¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔμμÖÖ//¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  
−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü

††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖμμÖÖ  

11  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  
�� ÎÎ úú üü  ((99))  

------  ------  ------  

  

››üü  
††..�� ÎÎ úú..  ¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü--

††¬¬ÖÖ ÔÔ−−μμÖÖÖÖμμÖÖßß��úú    
��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸμμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖªªÖÖ//××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ//  
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔμμÖÖ//¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  

−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü 

††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖμμÖÖ  

11  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  
�� ÎÎ úú üü  ((99))  

------  ------  ------  
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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((bb))  ((iiii))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((²²ÖÖ))  
††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  ¾¾ÖÖ  

��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üüßß  μμÖÖÖÖ ÓÓ““μμÖÖÖÖ  ��úúŸŸÖÖ ÔÔ ¾¾μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ..  
  

††..�� ÎÎ úú..  ¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  ��úúŸŸÖÖ ÔÔ ¾¾μμÖÖ êê  
��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸμμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖªªÖÖ//××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ//  
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔμμÖÖ//¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  

−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü 
††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖμμÖÖ  

11  
ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  
¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))  

11.. ††££ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ÓÓ��úú»»¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  
ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ××¾¾ÖÖÂÂ™™üü  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»μμÖÖÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖÖÖ××¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  
††ÓÓ¤¤üüÖÖ••ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ�� êê úú  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü¸̧üü  
��úú¸̧üü��ÖÖ êê..  

22..    ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ  �� êê úú»»ÖÖ êê»»μμÖÖÖÖ  
��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ¤¤êê üüμμÖÖ�� êê úú  
††¤¤üüÖÖ‡‡ÔÔÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü¸̧üü  
��úú¸̧üü��ÖÖ êê.. 

´́ÖÖÖÖ..  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ÃÃÖÖ³³ÖÖÖÖ  
¾¾ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ..ÃÃ££ÖÖÖÖμμÖÖßß  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê  

¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üüßßŸŸÖÖ  �� êê úú»»ÖÖ êê»»μμÖÖÖÖ  
††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖÖÖ−−¾¾ÖÖμμÖÖ êê..  

  

22  ¿¿ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  

33.. ††££ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ÓÓ��úú»»¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  
ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ××¾¾ÖÖÂÂ™™üü  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»μμÖÖÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖÖÖ××¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  
††ÓÓ¤¤üüÖÖ••ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ�� êê úú  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ��ÖÖ  
ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ìì��ÖÖ��ÖÖ  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  ŸŸÖÖμμÖÖÖÖ¸̧üü  
��úú¸̧üü��ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ãã ¸̧üü ßßÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  
ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü¸̧üü  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..  

44..  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ  �� êê úú»»ÖÖ êê»»μμÖÖÖÖ  
��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ¤¤êê üüμμÖÖ�� êê úú  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ��ÖÖ  
´́ÖÖÖÖ êê••ÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ  ‘‘ÖÖ êê ¾¾ÖÖ ãã−−ÖÖ  
††¤¤üüÖÖ‡‡ÔÔÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü¸̧üü  
��úú¸̧üü��ÖÖ êê..

´́ÖÖÖÖ..  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ÃÃÖÖ³³ÖÖÖÖ  
¾¾ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ..ÃÃ££ÖÖÖÖμμÖÖßß  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê  

¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üüßßŸŸÖÖ  �� êê úú»»ÖÖ êê»»μμÖÖÖÖ  
††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖÖÖ−−¾¾ÖÖμμÖÖ êê..  

  

  
¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  

  

11  
ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  
¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))  

------  ------  ------  
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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((iiiiii))    
××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔμμÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××�� ÎÎ úúμμÖÖ êêŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖμμÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ êê��ÖÖ��ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üüÖÖ¸̧üüßß““ÖÖ êê   ˆ̂¢¢ÖÖ¸̧üü¤¤üüÖÖ‡‡ÔÔŸŸ¾¾ÖÖ  ××−−ÖÖÛÛ¿¿““ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  

¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖ−−ÖÖ  ((��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üü//−−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ))  
  
��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý¯̄ÖÖ  ::--  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  μμÖÖ êê��ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  1133  ¯̄ÖÖ ÏÏ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ÃÃÖÖ¾¾ÆÆìì üü��ÖÖ��ÖÖ  
��úú¹¹ýý−−ÖÖ  ††ÓÓ¤¤üüÖÖ••ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  ŸŸÖÖμμÖÖÖÖ¸̧üü  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ãã ¸̧üü ßß††ÓÓŸŸÖÖßß  ��úúÖÖ´́ÖÖ  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖßß  ‘‘ÖÖ êê‰‰úú−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..          
ÃÃÖÖ ÓÓ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ãã¤¤üü  ::--  ††££ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ÓÓ��úú»»¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ãã¤¤üüßß−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü    
††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ::--  ´́ÖÖÖÖ..  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ÃÃÖÖ³³ÖÖ êê−−ÖÖ êê  ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ãã ¸̧üü  �� êê úú»»ÖÖ êê»»μμÖÖÖÖ  ††££ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ÓÓ��úú»»¯̄ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..    
××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ  ::--    
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔμμÖÖ  ::--    
¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ�� êê úú  ::--    
��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖßß−−ÖÖ  ††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖ  ::--    
  

††..�� ÎÎ úú..  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý¯̄ÖÖ  
��úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß  

××¤¤üü¾¾ÖÖÃÃÖÖ  

��úúÖÖ´́ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  
••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üüÖÖ¸̧üü  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  

††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖμμÖÖ  

11  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))  

��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  
††¾¾ÖÖ»»ÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ãã−−ÖÖ  

  
  
  
  
  
  
  

��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  
††¾¾ÖÖ»»ÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ãã−−ÖÖ

ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ  
††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  

  
  
  
  
  
  
  

ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ  
††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  

------  
  
  
  
  
  
  
  
  

------  
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××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  ��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((bb))  ((iiii))  
    

¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ êê��úú  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ,,  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ,,  ��úúŸŸÖÖ ÔÔ ¾¾μμÖÖ,,  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüÖÖ““ÖÖßß  ††ÓÓ ´́ÖÖ»»ÖÖ²²ÖÖ••ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖßß  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖ��úú¸̧üüßßŸŸÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ,,  
××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ,,  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔμμÖÖ,,  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú,,  ††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖ  μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü  ‘‘ÖÖ êê‰‰úú−−ÖÖ““ÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß  ššüü¸̧üüŸŸÖÖ êê..      

¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ êê��úú  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ,,  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ,,  ��úúŸŸÖÖ ÔÔ ¾¾μμÖÖ,,  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ††ÓÓ ´́ÖÖ»»ÖÖ²²ÖÖ••ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖßß  ��úú¿¿ÖÖßß  ÆÆüüÖÖ êêŸŸÖÖ êê  μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß  
¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê  μμÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  »»ÖÖÖÖ êê��úú¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖ××−−ÖÖ¬¬ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ÃÃÖÖ ÓÓ��úú»»ÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üüÃÃ¯̄ÖÖ¸̧üü  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß  
ššüü¸̧üü ××¾¾ÖÖ��μμÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ¾¾ÖÖ¸̧üü  ††−−ÖÖ ãã ××−−ÖÖ¤¤ìì üü¿¿ÖÖßßŸŸÖÖ  ††™™üüßß  −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  ¯̄ÖÖ ããŸŸÖÖ ÔÔŸŸÖÖÖÖ  ��úú¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖßß..      
ˆ̂¤¤üüÖÖ  ::--  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úú¸̧üü��ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ××−−ÖÖ¯̄ÖÖ™™üüÖÖ¸̧üüÖÖ  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß  ??    
  ÃÃÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖßß““μμÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖÖÖ  ××−−ÖÖÛÛ¿¿““ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖßß  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß  ??  
  ��úúÖÖ»»ÖÖ�� ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üü��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ××−−ÖÖ¯̄ÖÖ™™üüÖÖ¸̧üüÖÖ  �� êê úú»»ÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖ êê  ��úúÖÖ  ??  
  ��úúÖÖÆÆüüßß  ××¾¾ÖÖ¿¿ÖÖ êê ÂÂÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úú¸̧üü��ÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ−−μμÖÖ  ××¤¤üü»»ÖÖ êê  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ êê  ��úúÖÖ  ??  
ˆ̂¤¤üüÖÖ  ::--  ††−−ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ−−ÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ™™üü ¯̄ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß//ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖ  ¤¤êê üü��μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß//»»ÖÖÖÖ³³ÖÖÖÖ££ÖÖââ““μμÖÖÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üüßß““ÖÖßß  

��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß““ÖÖßß  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ��úúÖÖÆÆüüßß  ××¾¾ÖÖ××¿¿ÖÖÂÂ™™üü  ��úúÖÖ êê™™üüÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖ êê  ��úúÖÖμμÖÖ  ??    
��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸμμÖÖÖÖ  ××−−ÖÖ��úúÂÂÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  �� êê úú»»ÖÖßß  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ êê  ??  ��úúÖÖ»»ÖÖ�� ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êê  ��úúÖÖ  ??  μμÖÖÖÖ  
ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤üü³³ÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖ−−ÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê  ††××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖμμÖÖ ÔÔ  ††ÖÖÆÆêê üü ..      

ˆ̂¤¤üüÖÖ  ::--  ¯̄ÖÖ ãã−−ÖÖ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖßß  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ““μμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖßß−−ÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖ−−ÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê ..  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ êê��úú  
��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß´́ÖÖ¬¬μμÖÖ êê  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  ÃÃŸŸÖÖ¸̧üüÖÖ ÓÓ““μμÖÖÖÖ  ��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÆÆüü³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖ êê..    ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ êê��úú  ��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  
��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß´́ÖÖ¬¬μμÖÖ êê  ••ÖÖßß  ××¾¾ÖÖ××¿¿ÖÖÂÂ™™üü  ³³ÖÖ ææ ××´́ÖÖ��úúÖÖ  ¾¾ÖÖ  ••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üüÖÖ¸̧üüßß  ××−−ÖÖÛÛ¿¿““ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üü  ŸŸÖÖßß  
¤¤üü¿¿ÖÖ ÔÔ ××¾¾ÖÖ��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  μμÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß..      
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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((iivv))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((††))  
−−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−μμÖÖÖÖ´́ÖÖ¬¬μμÖÖ êê  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ��ÖÖ™™üüßß��úú¸̧üü��ÖÖ  

ÃÃÖÖ ÓÓ‘‘ÖÖ™™üü−−ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  »»ÖÖ��ÖÖ  ((¾¾ÖÖÖÖÙÙÂÂÖÖ��úú))        
  
††..�� ÎÎ úú..  ��úúÖÖ´́ÖÖ//��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ êê ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ††ÖÖÙÙ££ÖÖ��úú  »»ÖÖ��ÖÖ    ††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖμμÖÖ

11  

ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  
((99)),,††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  μμÖÖ êê��ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  1133  
¯̄ÖÖ ÏÏ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ÃÃÖÖ¾¾ÆÆìì üü��ÖÖ��ÖÖ  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  
††ÓÓ¤¤üüÖÖ••ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  ŸŸÖÖμμÖÖÖÖ¸̧üü  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  
´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ãã ¸̧üü ßß††ÓÓŸŸÖÖßß  ��úúÖÖ´́ÖÖ  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖßß  ‘‘ÖÖ êê‰‰úú−−ÖÖ  
¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..    

  

††££ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ÓÓ��úú»»¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  
ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ãã¤¤üüßß ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê

ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ãã¤¤üüßß  
−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü    

  

††££ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ÓÓ��úú»»¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  
ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ãã¤¤üüßß ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê 

ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ãã¤¤üüßß  
−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  

  

††££ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ÓÓ��úú»»¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  
ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ãã¤¤üüßß ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  

ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ãã¤¤üüßß  
−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  

  

��úú¸̧üüÖÖ¸̧üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê      
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ¤¤ìì üü¿¿ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ãã¤¤üüßß  

−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  
  

¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ¤¤ìì üü¿¿ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ãã¤¤üüßß  
−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  

  

  
��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((iivv))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((²²ÖÖ))    

��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ��úúÖÖ»»ÖÖ´́ÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ¤¤üüÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  ††¾¾ÖÖ»»ÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ãã−−ÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ  ÆÆüüÖÖ êê��μμÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  
¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ êê��úú  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ��úúÖÖ»»ÖÖ´́ÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ¤¤üüÖÖ  ::--    
  
††..�� ÎÎ úú..  ��úúÖÖ´́ÖÖ//��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ    ××¤¤üü¾¾ÖÖÃÃÖÖ//ŸŸÖÖÖÖÃÃÖÖ  

¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ  
��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß 

••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üüÖÖ¸̧üü  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß    

ŸŸÖÖ�� ÎÎ úúÖÖ¸̧üü  
××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  

11  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  μμÖÖ êê��ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ 
××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  1133  ¯̄ÖÖ ÏÏ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ÃÃÖÖ¾¾ÆÆìì üü��ÖÖ��ÖÖ  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  
††ÓÓ¤¤üüÖÖ••ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  ŸŸÖÖμμÖÖÖÖ¸̧üü  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ãã ¸̧üü ßß††ÓÓŸŸÖÖßß  
��úúÖÖ´́ÖÖ  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖßß  ‘‘ÖÖ êê‰‰úú−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..    

��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  
††¾¾ÖÖ»»ÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ãã−−ÖÖ    

ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  
¿¿ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ  

††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ    

ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  
¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  ››üü  

((¸̧üüÃÃŸŸÖÖ êê,,‡‡´́ÖÖÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ,,
ˆ̂ªªÖÖ−−ÖÖ  ¾¾ÖÖ  
››ÒÒ êê üü−−ÖÖ êê••ÖÖ)),, 
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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vv))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((††))    
ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ//††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ    

  
††..�� ÎÎ úú..  ÃÃÖÖ ææ““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úúÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê ××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖ ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ �� ÎÎ úú´́ÖÖÖÖ ÓÓ��úú ¾¾ÖÖ ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì ††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖμμÖÖ  ((††ÃÃÖÖ»»μμÖÖÖÖÃÃÖÖ)) 
11  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ••ÖÖ××−−ÖÖ��úú  ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ 

××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖßß  ¾¾ÖÖ 
¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ ××´́ÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üüßß 
ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ ××¡¡ÖÖ��úú  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ�� êê úú    

------  ------  

  
��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vv))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((²²ÖÖ))  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,  

  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔμμÖÖ    
  

††..�� ÎÎ úú..    ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔμμÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔμμÖÖ  �� ÎÎ úú´́ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  
¾¾ÖÖ ŸŸÖÖÖÖ¸̧üüßß��ÖÖ  

††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖμμÖÖ  ((††ÃÃÖÖ»»μμÖÖÖÖÃÃÖÖ))  

11  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ••ÖÖ××−−ÖÖ��úú  ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ  
××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  
××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ ××´́ÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üüßß  ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ ××¡¡ÖÖ��úú ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ�� êê úú 

------  ------  

    
��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vv))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((��úú))    

ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ�� êê úú  
  

††..�� ÎÎ úú..    ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úúÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê  
××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖ  

¯̄ÖÖ¸̧üüßß¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  �� ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  ¾¾ÖÖ  
ŸŸÖÖÖÖ¸̧üüßß��ÖÖ  

††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖμμÖÖ  ((††ÃÃÖÖ»»μμÖÖÖÖÃÃÖÖ))  

11  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ••ÖÖ××−−ÖÖ��úú  ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ  
××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  
××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ ××´́ÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üüßß  ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ ××¡¡ÖÖ��úú ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ�� êê úú 

------  ------  

  
��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vv))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((››üü))  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,  

  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖßß−−ÖÖ  ††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖ//¬¬ÖÖÖÖ êê ¸̧üü��ÖÖÖÖŸŸ´́ÖÖ��úú  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ××¡¡ÖÖ�� êê úú..    
  

††..�� ÎÎ úú..  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖ  �� ÎÎ úú´́ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  ¾¾ÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ¸̧üüßß��ÖÖ  ††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖμμÖÖ  
((††ÃÃÖÖ»»μμÖÖÖÖÃÃÖÖ)) 

11  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ••ÖÖ××−−ÖÖ��úú  ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ 
××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê¾¾ÖÖ êêôôûûßß 
××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ ××´́ÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üüßß  ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ ××¡¡ÖÖ��úú  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ�� êê úú  ¾¾ÖÖ 
××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¤¤üü¸̧üüÃÃÖÖ ææ ××““ÖÖ    
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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vv))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((‡‡))  

††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖ´́ÖÖ¬¬μμÖÖ êê  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  
¤¤üüÃÃŸŸÖÖÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß..  

¤¤üüÃÃŸŸÖÖÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖ      
††−−ÖÖ ãã..  
�� ÎÎ úú..  

¤¤üüÃÃŸŸÖÖÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üü  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ¾¾μμÖÖŒŒŸŸÖÖßß//  
¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  

¾¾μμÖÖŒŒŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ××ššüü��úúÖÖ��ÖÖ  //  
ˆ̂¯̄ÖÖ¸̧üüÖÖ êêŒŒŸŸÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖ  
ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  −−ÖÖÃÃÖÖ»»μμÖÖÖÖÃÃÖÖ 

11        
    

  ††××³³ÖÖ»»ÖÖ êê��μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ êê��úú  »»ÖÖÖÖ êê��úú¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖμμÖÖÖÖ¸̧üü  ��úú¸̧êê üü»»ÖÖ..    
††××³³ÖÖ»»ÖÖ êê��μμÖÖÖÖ´́ÖÖ¬¬μμÖÖ êê  ¤¤üüÃÃŸŸÖÖÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖ,,  −−ÖÖÃÃŸŸÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖßß�� éé úúŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ‡‡ŸŸμμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê..  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß““μμÖÖÖÖ  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüÖÖ““ÖÖßß  ††ÓÓ ´́ÖÖ»»ÖÖ²²ÖÖ••ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖßß  ÃÃÖÖ ãã»»ÖÖ³³ÖÖ  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ÆÆüüßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ŸŸÖÖμμÖÖÖÖ¸̧üü  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê  ††ŸŸμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úú  
††ÖÖÆÆêê üü..    μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ¾¾ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ¸̧üü��μμÖÖÖÖÃÃÖÖ,,  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ��μμÖÖÖÖÃÃÖÖ  ††ÖÖ××��ÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖ••ÖÖ��μμÖÖÖÖÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ ãã»»ÖÖ³³ÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖßß  ¯̄ÖÖÖÖ××ÆÆüü••ÖÖ êê..    ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úúŸŸÖÖ êê−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖ êê  ‘‘ÖÖ êê��μμÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖÆÆüüßß  ††ÓÓŸŸÖÖ³³ÖÖÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ  ††ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ..    
  ¯̄ÖÖ ÏÏ££ÖÖ´́ÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  −−ÖÖÃÃŸŸÖÖßß““ÖÖßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ��úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖßß,,  ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ��ÖÖáá��úú¸̧üü��ÖÖ  ��úú¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ êê..    
¤¤üüÃÃŸŸÖÖÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß,,  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü  ¯̄ÖÖ ããÃÃŸŸÖÖ��úúÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ��ÖÖáá��úú¸̧üü��ÖÖ  ��úú¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ êê..    ��úúÖÖÆÆüüßß  ¤¤üüÃÃŸŸÖÖÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖ  
••ÖÖ êê  −−ÖÖÃÃŸŸÖÖßß  ØØ��úú¾¾ÖÖÖÖ  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü  ¯̄ÖÖ ããÃÃŸŸÖÖ��úúÖÖ ÓÓ““μμÖÖÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  −−ÖÖÖÖÆÆüüßßŸŸÖÖ,,  ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  ššêê üü¾¾ÖÖ��ÖÖ êê ..    »»ÖÖ¾¾ÖÖ��úú¸̧üü  
ÃÃÖÖÖÖ¯̄ÖÖ››üü��μμÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ÆÆêê üüŸŸÖÖ ææ−−ÖÖ êê  ÆÆüüßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖ´́ÖÖ¬¬μμÖÖ êê  ��úú��ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê,,  ™™êê üü ²²ÖÖ»»ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ŸŸÖÖμμÖÖÖÖ¸̧üü  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  ššêê üü¾¾ÖÖ��ÖÖ êê  
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆêê üü..    ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ããœœüüßß»»ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ŸŸÖÖμμÖÖÖÖ¸̧üü  ��úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖßß..    
  

  
��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((††))  ((vvii))  

††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  
��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖ´́ÖÖ¬¬μμÖÖ êê  ¤¤üüÃÃŸŸÖÖÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üüßß  

  

††..  
�� ÎÎ úú..  

××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖ  
¤¤üüÃÃŸŸÖÖÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üü  

−−ÖÖÃÃŸŸÖÖßß//´́ÖÖÃÃ™™üü¸̧üü//−−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü  ¯̄ÖÖ ããÃÃŸŸÖÖ��úú,,  
¾¾ÆÆüüÖÖ‰‰úú““ÖÖ¸̧üü ‡‡.. 

¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ãã��ÖÖ  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖàà““ÖÖÖÖ  
ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖßß»»ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  

ÃÃÖÖ ãã ¸̧üü ××��ÖÖŸŸÖÖ  
ššêê üü¾¾ÖÖ��μμÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  
��úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß 

11  
��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ˆ̂¯̄ÖÖÛÛÃÃ££ÖÖŸŸÖÖßß  

−−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü××¾¾ÖÖ��ÖÖ êê  
ÆÆüü••ÖÖ êê ¸̧üü ßß  ¯̄ÖÖ ããÃÃŸŸÖÖ��úú  ------  ��úúÖÖμμÖÖ´́ÖÖ  

22  
��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ ÓÓ““μμÖÖÖÖ  ¸̧üü••ÖÖÖÖ  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü  

��úú¸̧üü��ÖÖ êê ..  
××��úú¸̧üü��úúÖÖ êêôôûû  ¸̧üü••ÖÖÖÖ  ¸̧üü××••ÖÖÃÃ™™üü¸̧üü  

††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úúŸŸÖÖ êê  
¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  

��úúÖÖμμÖÖ´́ÖÖ  

33  ††ÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü××¾¾ÖÖ��ÖÖ êê ..  ††ÖÖ¾¾ÖÖ��úú  −−ÖÖÖÖ ëë ¾¾ÖÖÆÆüüßß  
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úúŸŸÖÖ êê  
¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  

��úúÖÖμμÖÖ´́ÖÖ  

44  
××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖ ãã−−ÖÖ  ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ  
¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ““ÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..

••ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ��úú  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü¾¾ÖÖÆÆüüßß  
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úúŸŸÖÖ êê  
¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  

��úúÖÖμμÖÖ´́ÖÖ  

55  
××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖÖÖ−−ÖÖ ãã¹¹ýý¯̄ÖÖ  −−ÖÖÃÃŸŸÖÖßß““μμÖÖÖÖ  
¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¾¾μμÖÖ¾¾ÖÖÆÆüüÖÖ¸̧üüÖÖ““ÖÖßß  ††ÖÖ¾¾ÖÖ��úú  

••ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ��úú  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü  ššêê üü¾¾ÖÖ��ÖÖ êê 
ÃÃÖÖ´́ÖÖ�� ÎÎ úú´́ÖÖÖÖ ÓÓ��úúÖÖ““ÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü¾¾ÖÖÆÆüüßß  

††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úúŸŸÖÖ êê  
¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  

��úúÖÖμμÖÖ´́ÖÖ  

66  ¤¤êê üüμμÖÖ��úúÖÖ““ÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê ¤¤êê üüμμÖÖ��úú ¸̧üü××••ÖÖÃÃ™™üü¸̧üü ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úúŸŸÖÖ êê  ��úúÖÖμμÖÖ´́ÖÖ 
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¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  

77  
¾¾ÖÖ êê��ÖÖ¾¾ÖÖ êê��ÖÖóóμμÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖÖÖ ÓÓ““μμÖÖÖÖ  
−−ÖÖÃÃŸŸÖÖàà““ÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê .. 

−−ÖÖÃÃŸŸÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü¾¾ÖÖÆÆüüßß  
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úúŸŸÖÖ êê  
¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  

��úúÖÖμμÖÖ´́ÖÖ  

88  
ÃÃÖÖ ãã ¸̧üü��ÖÖÖÖ  ††−−ÖÖÖÖ´́ÖÖŸŸÖÖ  ¸̧üü��úú´́ÖÖ êê““ÖÖßß  

−−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..  
ÃÃÖÖ ãã ¸̧üü��ÖÖÖÖ  ††−−ÖÖÖÖ´́ÖÖŸŸÖÖ  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü¾¾ÖÖÆÆüüßß  

††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úúŸŸÖÖ êê  
¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  

��úúÖÖμμÖÖ´́ÖÖ  

99  
¤¤êê üüμμÖÖ��úúÖÖ ÓÓ““μμÖÖÖÖ  ¸̧üü��úú´́ÖÖ êê““ÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü 

��úú¸̧üü��ÖÖ êê ..  
−−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü��ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ããÃÃŸŸÖÖ��úú  

††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úúŸŸÖÖ êê  
¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  

��úúÖÖμμÖÖ´́ÖÖ  

1100  ××ÆÆüü¿¿ÖÖÖÖ êê ²²ÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê ..  �� òò úú¿¿ÖÖ²²ÖÖ ãã��úú  
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úúŸŸÖÖ êê  
¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  

��úúÖÖμμÖÖ´́ÖÖ  

1111  ××−−ÖÖ××¾¾ÖÖ¤¤üüÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..  ××−−ÖÖ××¾¾ÖÖ¤¤üüÖÖ  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü¾¾ÖÖÆÆüüßß  
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úúŸŸÖÖ êê  
¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  

��úúÖÖμμÖÖ´́ÖÖ  

  
��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vviiii))  

††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  
��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü��ÖÖÖÖ´́ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü��úú  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ••ÖÖ−−ÖÖÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−μμÖÖÖÖ ÓÓ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ»»»»ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÃÃÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  ¾¾μμÖÖ¾¾ÖÖÃÃ££ÖÖÖÖ..    
  

††−−ÖÖ ãã..  
�� ÎÎ úú..  

ÃÃÖÖ»»»»ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÃÃÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ  
××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖ  

��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ ÏÏ��ÖÖÖÖ»»ÖÖßß““ÖÖ êê  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ  
¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ−−ÖÖ  

��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸμμÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ//  
××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ//¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úúÖÖ««üüÖÖ¸̧êê üü    

¯̄ÖÖ ãã−−ÖÖ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖßß��úúÖÖôôûû 

11  −−ÖÖÖÖ��ÖÖ××¸̧üü��úúÖÖ ÓÓ““μμÖÖÖÖ  
ŸŸÖÖ�� ÎÎ úúÖÖ¸̧üüàà““ÖÖ êê  

××−−ÖÖ¸̧üüÖÖ��úú¸̧üü��ÖÖ êê  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê ..    

¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ¯̄ŸŸÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê»»μμÖÖÖÖ üü  ¤¤îî üü−−ÖÖ××¤¤üü−−ÖÖ  
ŸŸÖÖ�� ÎÎ úúÖÖ¸̧üüßß““ÖÖ êê  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  
��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ μμÖÖ êêŸŸÖÖ êê ..  

------  ------  

  
××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  ��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vviiii))  ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ êê��úú  »»ÖÖÖÖ êê��úú¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êê−−ÖÖ êê  ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ//××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖ//  
¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  ‡‡ŸŸμμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ††ÓÓ××ŸŸÖÖ´́ÖÖ  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ææ ¾¾ÖÖáá//¸̧üüÖÖ²²ÖÖ××¾¾ÖÖŸŸÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ••ÖÖ−−ÖÖŸŸÖÖ êê““ÖÖßß  ´́ÖÖŸŸÖÖ êê//††ÖÖ��ÖÖ êê ¯̄ÖÖ  ••ÖÖÖÖ��ÖÖ ææ−−ÖÖ  ‘‘ÖÖ êê��μμÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  
††ÛÛÃÃŸŸÖÖŸŸ¾¾ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»μμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¤¤êê üü��ÖÖ êê  ††¯̄ÖÖ êê××��ÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü..  
  ††−−ÖÖ êê��úú  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖßß  ÃÃ££ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ−−ÖÖÖÖ  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  ××¿¿ÖÖ²²ÖÖßß¸̧üüÖÖ««üüÖÖ¸̧êê üü//��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖÃÃÖÖ³³ÖÖ êê««üüÖÖ¸̧êê üü  ••ÖÖ−−ÖÖÃÃÖÖ ãã−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  
��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ ÓÓ““μμÖÖÖÖ  ¤¤üü¸̧üü²²ÖÖÖÖ¸̧üüÖÖŸŸÖÖ ææ−−ÖÖ  ••ÖÖ−−ÖÖ´́ÖÖŸŸÖÖÖÖ““ÖÖßß  ““ÖÖÖÖ““ÖÖ¯̄ÖÖ��ÖÖßß  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  μμÖÖ êêŸŸÖÖ êê..  
  

��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vviiiiii))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((††))  
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  ››üü  ((¸̧üüÃÃŸŸÖÖ êê,,‡‡´́ÖÖÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ,,ˆ̂ªªÖÖ−−ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ››ÒÒ êê üü−−ÖÖ êê••ÖÖ)),,  

××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..    
  
††−−ÖÖ ãã..  
�� ÎÎ úú..  

ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê    
−−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  

ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  
ÃÃÖÖ¤¤üüÃÃμμÖÖ  

ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  
ˆ̂××§§üüÂÂ™™üü  

××��úúŸŸÖÖßß  
¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ  

‘‘ÖÖ êê��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  
μμÖÖ êêŸŸÖÖ êê 

ÃÃÖÖ³³ÖÖÖÖ  
••ÖÖ−−ÖÖÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−μμÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  
��ÖÖ ãã»»ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üü  ØØ��úú¾¾ÖÖÖÖ  

−−ÖÖÖÖÆÆüüßß  

ÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖÖÖ  
��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  
((ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ))  

11  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú    ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú 
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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vviiiiii))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((²²ÖÖ))  
††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  

��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖÃÃÖÖ³³ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê ..    
  

††−−ÖÖ ãã..  
�� ÎÎ úú..  

††××¬¬ÖÖÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖ êê    
−−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  

ÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖ êê  
ÃÃÖÖ¤¤üüÃÃμμÖÖ  

ÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖ êê  
ˆ̂××§§üüÂÂ™™üü  

××��úúŸŸÖÖßß  
¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ  

‘‘ÖÖ êê��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  
μμÖÖ êêŸŸÖÖ êê 

ÃÃÖÖ³³ÖÖÖÖ  
••ÖÖ−−ÖÖÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−μμÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  
��ÖÖ ãã»»ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üü  ØØ��úú¾¾ÖÖÖÖ  

−−ÖÖÖÖÆÆüüßß  

ÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖÖÖ  
��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  
((ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ))  

11  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú    ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú 
  

��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vviiiiii))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((��úú))  
††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  

��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤üüÖÖ ÓÓ““ÖÖßß üü üü  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê ..    
  

††−−ÖÖ ãã..  
�� ÎÎ úú..  

¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤êê üü““ÖÖ êê  
−−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  

¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤êê üü““ÖÖ êê  
ÃÃÖÖ¤¤üüÃÃμμÖÖ  

¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤êê üü““ÖÖ êê  
ˆ̂××§§üüÂÂ™™üü  

××��úúŸŸÖÖßß  
¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ  

‘‘ÖÖ êê��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  
μμÖÖ êêŸŸÖÖ êê 

ÃÃÖÖ³³ÖÖÖÖ  
••ÖÖ−−ÖÖÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−μμÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  
��ÖÖ ãã»»ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üü  ØØ��úú¾¾ÖÖÖÖ  

−−ÖÖÖÖÆÆüüßß  

ÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖÖÖ  
��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  
((ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ))  

11  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú    ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú 
  

��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vviiiiii))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((››üü))  
††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  

��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤üüÖÖ ÓÓ““ÖÖßß üü üü  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê ..    
  

††−−ÖÖ ãã..  
�� ÎÎ úú..  

ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êê““ÖÖ êê  
−−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  

ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êê““ÖÖ êê  
ÃÃÖÖ¤¤üüÃÃμμÖÖ  

ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êê““ÖÖ êê  
ˆ̂××§§üüÂÂ™™üü  

××��úúŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ  
‘‘ÖÖ êê��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  

μμÖÖ êêŸŸÖÖ êê  

ÃÃÖÖ³³ÖÖÖÖ  ••ÖÖ−−ÖÖÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−μμÖÖÖÖ  
ÃÃÖÖÖÖššüüßß  ��ÖÖ ãã»»ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üü  

ØØ��úú¾¾ÖÖÖÖ  −−ÖÖÖÖÆÆüüßß  

ÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖÖÖ  
��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  
((ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ)) 

11  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú    ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú
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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((iixx))    
††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  

��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  ¾¾ÖÖ  ��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üüßß  μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ êê,,  ¯̄ÖÖ¢¢ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ  ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ××ÃÃÖÖ��úú  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ..  
  

††..  
�� ÎÎ úú..  

¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  //  

��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê −−ÖÖÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ 
¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ  ¹¹ýý••ÖÖ ææ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  

¤¤ãã üü ¸̧üü¬¬¾¾ÖÖ−−ÖÖßß  �� ÎÎ úú..//  
±±òòúúŒŒÃÃÖÖ//‡‡ÔÔ--´́ÖÖ êê»»ÖÖ  

‹‹�� ææ úú��ÖÖ  
¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ 

11..    
ÃÃÖÖÆÆüüÖÖ..††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  

ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ              
¯̄ÖÖ ÏÏ..ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  

ÁÁÖÖßß  ‹‹ÃÃÖÖ..††ÖÖêê..¯̄ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  22  1133//0011//11998822  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê  
4400  ((334411))  

5588000000//-- 

22..    ÃÃÖÖÆÆüüÖÖ..  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ÁÁÖÖßß..  ²²ÖÖßß..�� êê úú..††³³ÖÖ ÓÓ��ÖÖ  22  2266//0066//11998866  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê  
4400  ((334422))  

2211003300//-- 

33..    ÃÃÖÖÆÆüüÖÖ..  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ÁÁÖÖßß..  ‹‹−−ÖÖ..  ——ÖÖêê››üü..  ¯̄ÖÖÖÖ™™üüßß»»ÖÖ  22  0099//1100//11999922  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê  
4400  ((334422))  

5555,,000000//-- 

44..    ¤¤ãã üüμμμμÖÖ´́ÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ êê��ÖÖ��úú  ÁÁÖÖßß..ÃÃÖÖ ãã³³ÖÖÖÖÂÂÖÖ  ••ÖÖÖÖ êê¿¿ÖÖßß  33  0099//0011//11998866  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê  
4400  ((334422))  

5522,,007700//-- 

55..    ��úú××−−ÖÖÂÂššüü  ××»»ÖÖ¯̄ÖÖßß��úú  ÁÁÖÖßß..††´́ÖÖ¸̧üüØØÃÃÖÖ��ÖÖ  ššüüÖÖ�� ãã úú¸̧üü  33  0088//0066//11999944  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê  
4400  ((334422))  

 

66..    ××¿¿ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ  ÃÃÖÖÖÖ îî..¸̧êê üü��ÖÖ ãã��úúÖÖ  ��úúÖÖ££ÖÖÖÖ¸̧üü  44    
22333333553366  ŸŸÖÖ êê  
4400  ((334422))  

 

77..    ××¿¿ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ  ÁÁÖÖßß..¯̄ÖÖÖÖ ÓÓ››ãã üü ¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ¤¤üü××ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ»»ÖÖ  44  3311//0011//11998844  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê  
4400  ((334422))  

2244,,335544//-- 

88..    ××¿¿ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ  ÁÁÖÖßß..¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖ  ††ÓÓ³³ÖÖÖÖ¸̧êê üü  44  0088//0099//11998866  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê  
4400  ((334422))  

2222,,996688//-- 

99..    ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ ãã ¸̧üü  ••ÖÖ��ÖÖ−−ÖÖ  ³³ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  44  
0055//0011//22000055 22333333553366  ŸŸÖÖ êê  

4400  ((334422))  
1133,,886600//-- 

1100..    ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ ãã ¸̧üü  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ››ãã üü  ¿¿ÖÖ ëë››üü��ÖÖ êê  44  
0055//0011//22000055 22333333553366  ŸŸÖÖ êê  

4400  ((334422))  
1133,,886600//-- 

1111..    ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ ãã ¸̧üü  ¸̧üüŸŸÖÖ−−ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧êê üü  44  
0055//0011//22000055 22333333553366  ŸŸÖÖ êê  

4400  ((334422))  
1166,,334466//-- 

1122..    ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ ãã ¸̧üü  ´́ÖÖÖÖ êê..²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¸̧üü  ´́ÖÖÖÖ êê..��úúÖÖ¤¤üü¸̧üü  44  
0055//0011//22000055 22333333553366  ŸŸÖÖ êê  

4400  ((334422))  
1133,,886600//-- 

1133..    ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ ãã ¸̧üü  ��úúÖÖôôãã ûû ¸̧üü ÖÖ´́ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ êê−−ÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖ êê  44  0077//0099//11999900  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê  
4400  ((334422))  

2211,,886688//-- 

1144..    ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ ãã ¸̧üü  ³³ÖÖÖÖ‰‰úúÃÃÖÖÖÖÆÆêê üü ²²ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êê��úúôôêê ûû  44  
0055//0011//22000055 22333333553366  ŸŸÖÖ êê  

4400  ((334422))  
1133,,886600//-- 

1155..    ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ ãã ¸̧üü  ¸̧üüÖÖ••ÖÖ ëë¦¦üü  ¤¤êê üüÆÆüüÖÖ››êê üü  44  
0055//0011//22000055 22333333553366  ŸŸÖÖ êê  

4400  ((334422))  
1133,,886600//-- 

1166..    ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ ãã ¸̧üü  ÃÃÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ êêÂÂÖÖ  ¤¤êê üüÆÆüüÖÖ››êê üü  44    
22333333553366  ŸŸÖÖ êê  
4400  ((334422))  

  

  
××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  11..  ÆÆêê üü  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ êê��úú  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖÖÖ  ��úú¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ êê  »»ÖÖÖÖ��ÖÖ êê»»ÖÖ..  
  22..  ´́ÖÖÆÆüüŸŸ¾¾ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ²²ÖÖ¤¤üü»»ÖÖ  ŸŸÖÖÖÖŸŸÖÖ››üüßß−−ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  �� êê úú»»ÖÖ êê  ¯̄ÖÖÖÖ××ÆÆüü••ÖÖ êêŸŸÖÖ..  ˆ̂¤¤üüÖÖ..¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ãã��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ²²ÖÖ¤¤üü»»ÖÖßß  ‡‡..  
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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xx))  

††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  ¾¾ÖÖ  
��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..  

  

††..  
�� ÎÎ úú..  

¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ  
((−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ))  

¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  
¹¹ýý¯̄ÖÖ¸̧êê üü ÂÂÖÖÖÖ  

‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü ††−−ÖÖ ãã––ÖÖ êêμμÖÖ  ³³ÖÖ¢¢ÖÖ êê  
××−−ÖÖμμÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖ  ((´́ÖÖÆÆüüÖÖ��ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ 
³³ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ,,  ‘‘ÖÖ¸̧üü³³ÖÖÖÖ››êê üü  

³³ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ,, ¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü ³³ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ)) 

¯̄ÖÖ ÏÏÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  
((••ÖÖÃÃÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖ  

³³ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ,,))  

××¾¾ÖÖ¿¿ÖÖ êê ÂÂÖÖ  ((••ÖÖÃÃÖÖ êê  
¯̄ÖÖ ÏÏ��úú»»¯̄ÖÖ  ³³ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ,,  
¯̄ÖÖ ÏÏ ××¿¿ÖÖ��ÖÖ��ÖÖ ³³ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ)) 

11  ÁÁÖÖßß  ‹‹ÃÃÖÖ..††ÖÖ êê..¯̄ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü   ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê 
22  ÁÁÖÖßß..  ²²ÖÖßß..�� êê úú..††³³ÖÖ ÓÓ��ÖÖ  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê
33  ÁÁÖÖßß..  ‹‹−−ÖÖ..  ——ÖÖ êê››üü..  ¯̄ÖÖÖÖ™™üüßß»»ÖÖ  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê
44  ÁÁÖÖßß..ÃÃÖÖ ãã³³ÖÖÖÖÂÂÖÖ  ••ÖÖÖÖ êê¿¿ÖÖßß   ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê 
55  ÁÁÖÖßß..††´́ÖÖ¸̧üüØØÃÃÖÖ��ÖÖ  ššüüÖÖ�� ãã úú¸̧üü   ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê 
66  ÃÃÖÖÖÖ îî..¸̧êê üü��ÖÖ ãã��úúÖÖ  ��úúÖÖ££ÖÖÖÖ¸̧üü   ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê 
77  ÁÁÖÖßß..¯̄ÖÖÖÖ ÓÓ››ãã üü ¸̧ÓÓ üü��ÖÖ  ¤¤üü××ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ»»ÖÖ   ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê 
88  ÁÁÖÖßß..¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖ  ††ÓÓ³³ÖÖÖÖ¸̧êê üü   ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê 
99  ••ÖÖ��ÖÖ−−ÖÖ  ³³ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê
1100  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ››ãã üü  ¿¿ÖÖ ëë››üü��ÖÖ êê   ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê 
1111  ¸̧üüŸŸÖÖ−−ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧êê üü   ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê 
1122  ´́ÖÖÖÖ êê..²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¸̧üü  ´́ÖÖÖÖ êê..��úúÖÖ¤¤üü¸̧üü   ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê 
1133  ��úúÖÖôôãã ûû ¸̧üü ÖÖ´́ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ êê−−ÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖ êê   ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê 
1144  ³³ÖÖÖÖ‰‰úúÃÃÖÖÖÖÆÆêê üü ²²ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êê��úúôôêê ûû   ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê 
1155  ¸̧üüÖÖ••ÖÖ ëë¦¦üü  ¤¤êê üüÆÆüüÖÖ››êê üü  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê
1166  ÃÃÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ êêÂÂÖÖ  ¤¤êê üüÆÆüüÖÖ››êê üü   ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ××−−ÖÖμμÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê 
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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxii))      

††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ææ ¸̧üü  
ÓÓ††¤¤üüÖÖ••ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  ¾¾ÖÖ  ��ÖÖ““ÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ  μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..  

♦♦  ††ÓÓ¤¤üüÖÖ••ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úúÖÖ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖ−−ÖÖ  

♦♦  ††−−ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ−−ÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖŸŸÖÖ¸̧üü��ÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖ−−ÖÖ  
  

              

††−−ÖÖ ãã..  
�� ÎÎ úú..  

††ÓÓ¤¤üüÖÖ••ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úúßßμμÖÖ  
¿¿ÖÖßßÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ−−ÖÖ  

††−−ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ−−ÖÖ  
××−−ÖÖμμÖÖÖÖ êê ××••ÖÖŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ¸̧üü  
((��ÖÖ êê¡¡ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  

ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ)) 

††××¬¬ÖÖ��úú  ††−−ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ−−ÖÖ  
††¯̄ÖÖ êê ××��ÖÖŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»μμÖÖÖÖÃÃÖÖ  

¹¹ýý¯̄ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖ  
††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖμμÖÖ  

11  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú 
  
××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ êê��úú  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖ  ¾¾ÖÖ¸̧üüßß»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸμμÖÖÖÖ−−ÖÖÖÖ  ��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸμμÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ¹¹ýý¯̄ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  ŸŸÖÖμμÖÖÖÖ¸̧üü  ��úú¸̧üüŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êê  
††ÃÃÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ¹¹ýý¯̄ÖÖ  ŸŸμμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖÖÖ  μμÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  

��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxiiii))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((††))  
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))    ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††−−ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ−−ÖÖ  

¾¾ÖÖÖÖ™™üü ¯̄ÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ�� ÎÎ úú´́ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß  22001166--22001177  μμÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖššüüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..  

♦♦  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ�� ÎÎ úú´́ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ..  

♦♦  »»ÖÖÖÖ³³ÖÖÖÖ££ÖÖáá““μμÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖ““μμÖÖÖÖ  ††™™üüßß  ¾¾ÖÖ  ¿¿ÖÖŸŸÖÖáá..  

♦♦  »»ÖÖÖÖ³³ÖÖ  ××´́ÖÖôôûû��μμÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß““μμÖÖÖÖ  ††™™üüßß..  

♦♦  »»ÖÖÖÖ³³ÖÖ  ××´́ÖÖôôûû��μμÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß““ÖÖßß  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß..  

♦♦  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ššüü¸̧üü ××¾¾ÖÖ��μμÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úú  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê  ��úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ..  

♦♦  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ�� ÎÎ úú´́ÖÖÖÖ´́ÖÖ¬¬μμÖÖ êê  ××´́ÖÖôôûû��ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ  »»ÖÖÖÖ³³ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  

♦♦  ††−−ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ−−ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ™™üü ¯̄ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß..  

♦♦  ÃÃÖÖ��ÖÖ´́ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ··μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ..  

♦♦  ××¾¾ÖÖ−−ÖÖ ÓÓŸŸÖÖßß  ††••ÖÖÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ êê ²²ÖÖŸŸÖÖ  »»ÖÖÖÖ��ÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧êê üü  ¿¿ÖÖ ãã»»��úú..  

♦♦  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü  ¿¿ÖÖ ãã»»��úú,,  

♦♦  ××¾¾ÖÖ−−ÖÖ ÓÓŸŸÖÖßß  ††••ÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ..  

♦♦  ÃÃÖÖÖÖ êê ²²ÖÖŸŸÖÖ  ••ÖÖÖÖ êê››üü��ÖÖ êê  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úú  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»μμÖÖÖÖ  ��úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ((¤¤üüÃÃŸŸÖÖÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖ//¤¤üüÖÖ��ÖÖ»»ÖÖ êê ))  

♦♦  ••ÖÖÖÖ êê››üü  ��úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ..  

♦♦  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤üü³³ÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ŸŸÖÖ�� ÎÎ úúÖÖ¸̧üü  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ··μμÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ..  

♦♦  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ êê��úú  ÃÃŸŸÖÖ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ××−−ÖÖ¬¬ÖÖßß..  ((ˆ̂¤¤üüÖÖ..××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖôôûûßß,,  ŸŸÖÖÖÖ»»ÖÖ ãã��úúÖÖ    
              ¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖôôûûßß,,��ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖôôûûßß))  

♦♦  »»ÖÖÖÖ³³ÖÖÖÖ££ÖÖáá““ÖÖßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ��ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−μμÖÖÖÖŸŸÖÖ..  
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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxiiii))  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖÖÖ  ((²²ÖÖ))  
††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††−−ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ−−ÖÖ  

��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ�� ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  »»ÖÖÖÖ³³ÖÖÖÖ££ÖÖáá““ÖÖßß  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..  
  

μμÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖÖÖ//��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ�� ÎÎ úú´́ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  
††..  
�� ÎÎ úú..  

»»ÖÖÖÖ³³ÖÖÖÖ££ÖÖáá““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  
††−−ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ−−ÖÖ//»»ÖÖÖÖ³³ÖÖ  μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  

¸̧üüŒŒ��úú´́ÖÖ//ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý¯̄ÖÖ 
××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖ êê““ÖÖ êê  

××−−ÖÖ��úúÂÂÖÖ 
††××³³ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖμμÖÖ  

11  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú 
  
××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  μμÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖÖÖ ÓÓÃÃÖÖÖÖššüüßß  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ�� ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ êê��ÖÖ¾¾ÖÖ êê��ÖÖôôûûßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  

  
  
  
  
  
  

��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxiiiiii))    
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  

××´́ÖÖôôûû��ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ//ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ−−ÖÖÖÖ  μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ ææ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖßß  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  
  

¯̄ÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ−−ÖÖÖÖ//¯̄ÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ−−ÖÖ��ÖÖßß//ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üü  

††..  
�� ÎÎ úú..  

¯̄ÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ−−ÖÖÖÖ  
¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��úúÖÖ““ÖÖ êê  

−−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  

¯̄ÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ−−μμÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ 
¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üü  

¯̄ÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ−−ÖÖÖÖ  
�� ÎÎ úú´́ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  

××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úúÖÖ  
¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ææ−−ÖÖ  

××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úúÖÖ  
¯̄ÖÖμμÖÖ ÕÕŸŸÖÖ  

ÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  
††™™üüßß  

¯̄ÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ−−μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  
××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ  
´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß 

11  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú
  
¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üü  ˆ̂¤¤üüÖÖ..••ÖÖ¸̧üü  ¾¾ÖÖÖÖÆÆüü−−ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ−−ÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üü  ¤¤ãã üü““ÖÖÖÖ��úúßß//““ÖÖÖÖ¸̧üü““ÖÖÖÖ��úúßß//••ÖÖ››üü  ¾¾ÖÖÖÖÆÆüü−−ÖÖ  ‡‡..““ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖßß»»ÖÖ  
××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß--××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  ¯̄ÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ−−μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ˆ̂¤¤üüÖÖ..††�� éé úúÂÂÖÖßß  ¾¾ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß““μμÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ−−ÖÖ��ÖÖßß““ÖÖ êê  
††ÃÃÖÖ»»μμÖÖÖÖÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÆÆìì üü  −−ÖÖ ÓÓ..††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆêê üü  ‡‡..  
××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸμμÖÖ êê��úú  ¯̄ÖÖ¸̧üü ¾¾ÖÖÖÖ−−μμÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üüÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  ¾¾ÖÖ êê��ÖÖôôûûßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ŸŸÖÖμμÖÖÖÖ¸̧üü  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿μμÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆêê üü..  
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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxiivv))  

††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  
‡‡»»ÖÖ êêŒŒ™™ÒÒ üü ÖÖ××−−ÖÖ��úú  ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖÖÖššüü××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..    ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ ææ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ��úú××¸̧üüŸŸÖÖÖÖ..  

  

††−−ÖÖ ãã..  
�� ÎÎ úú..  

¤¤üüÃÃŸŸÖÖÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üü  

××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖ  
��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸμμÖÖÖÖ  

‡‡»»ÖÖ êêŒŒ™™ÒÒ üü ÖÖ òò ××−−ÖÖ��úú  
−−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−μμÖÖÖÖŸŸÖÖ 

´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  
××´́ÖÖôôûû××¾¾ÖÖ��μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  

¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß  

••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üüÖÖ¸̧üü  
¾¾μμÖÖŒŒŸŸÖÖßß  

11  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú 
  

♦♦  ™™êê üü ¯̄ÖÖ..  
♦♦  ××±±úú»»´́ÖÖ..  
♦♦  ××ÃÃÖÖ››üüßß..  

♦♦  °°»»ÖÖÖÖ òò ¯̄ÖÖßß  
♦♦  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü  ��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸμμÖÖÖÖÆÆüüßß  ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  

  
��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxvv))    

††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  
ŸŸÖÖŒŒŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê ..    ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ..  

  

♦♦  ³³ÖÖ êê™™üü��μμÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôêê ûûÃÃÖÖ ÓÓ¤¤üü³³ÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  

♦♦  ¾¾ÖÖ êê ²²ÖÖÃÃÖÖÖÖ‡‡ÔÔ™™üü  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  
♦♦  ��úúÖÖ òò»»ÖÖÃÃÖÖ ëë™™üü¸̧üü  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  

♦♦  ††××³³ÖÖ»»ÖÖ êê��ÖÖ  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÖÖßßÃÃÖÖÖÖššüüßß  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  

♦♦  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓ““μμÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÖÖßßÃÃÖÖÖÖššüüßß  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  

♦♦  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã−−ÖÖ êê  ××´́ÖÖôôûû��μμÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  

♦♦  ÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  ±±úú»»ÖÖ��úúÖÖ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  
♦♦  ��ÖÖ ÏÏ ÓÓ££ÖÖÖÖ»»ÖÖμμÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  

  
††..  
�� ÎÎ úú..  

ÃÃÖÖ ãã ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ êê““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üü  ¾¾ÖÖ êêôôûû  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß  ××ššüü��úúÖÖ��ÖÖ  
••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üüÖÖ¸̧üü  

¾¾μμÖÖŒŒŸŸÖÖßß//��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üüßß  
ŸŸÖÖ�� ÎÎ úúÖÖ¸̧üü  
××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ 

11  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú  ××−−ÖÖ¸̧ÓÓ üü��úú 
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��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxvvii))    

††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))      ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  
´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß//ÃÃÖÖÆÆüüÖÖμμμμÖÖ��úú  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß//††××¯̄ÖÖ»»ÖÖßßμμÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  ((ŸŸÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  
»»ÖÖÖÖ êê��úú¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß““μμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��ÖÖ êê¡¡ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ))  μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß    ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖßßŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..    
  
††..  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß..  
  
††..
�� ÎÎ úú..  

¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  

¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��ÖÖ êê¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ//±±úúÖÖ êê−−ÖÖ  ‡‡ÔÔ--´́ÖÖ êê»»ÖÖ  ††××¯̄ÖÖ»»ÖÖßßμμÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß 

11  ÁÁÖÖßß..‹‹ÃÃÖÖ..††ÖÖêê..¯̄ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  
ˆ̂¯̄ÖÖ  

††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  
¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü �� ÎÎ úú üü ((99)) 

------  
22333333553366--
4400  ((334411))  

------  
´́ÖÖÖÖ..��úúÖÖ..††..  

¾¾ÖÖÖÖ››ÔÔ üü  
44,,55,,66,,77,,99  

²²ÖÖ..  ÃÃÖÖÆÆüüÖÖμμμμÖÖ��úú  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß..  
  
††..
�� ÎÎ úú..  

ÃÃÖÖÆÆüüÖÖμμμμÖÖ��úú  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  
´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ 

¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��ÖÖ êê¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ//±±úúÖÖ êê−−ÖÖ  ‡‡ÔÔ--´́ÖÖ êê»»ÖÖ  

11  ÁÁÖÖßß..  ‹‹−−ÖÖ..  ——ÖÖ êê››üü..  ¯̄ÖÖÖÖ™™üüßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖÆÆüüÖÖ..  
††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  

------  22333333553366--4400  
((334422)) 

------  

22  ÁÁÖÖßß..  ²²ÖÖßß..�� êê úú..††³³ÖÖ ÓÓ��ÖÖ  ÃÃÖÖÆÆüüÖÖ..  
††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ 

------  22333333553366--4400  
((334422)) 

------  

33  ÁÁÖÖßß..  ‹‹−−ÖÖ..  ——ÖÖ êê››üü..  ¯̄ÖÖÖÖ™™üüßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖÆÆüüÖÖ..  
††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ 

------  22333333553366--4400  
((334422)) 

------  

44  ÁÁÖÖßß..  ÃÃÖÖ ãã³³ÖÖÖÖÂÂÖÖ  ••ÖÖÖÖ êê¿¿ÖÖßß  ¤¤ãã üüμμμμÖÖ´́ÖÖ  
††ÖÖ¾¾ÖÖ êê��ÖÖ��úú

------  22333333553366--4400  
((334422))

------  

55  ÁÁÖÖßß..  ††´́ÖÖ¸̧üüØØÃÃÖÖ��ÖÖ  ššüüÖÖ�� ãã úú¸̧üü  ��úú××−−ÖÖÂÂššüü  
××»»ÖÖ¯̄ÖÖßß��úú

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



18 

  
��úú..  ††××¯̄ÖÖ»»ÖÖßßμμÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß..  

  
††..
�� ÎÎ úú..  

††××¯̄ÖÖ»»ÖÖßßμμÖÖ  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß““ÖÖ êê  

−−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  

¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ ··  
��ÖÖ êê¡¡ÖÖ  

¯̄ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ//±±úúÖÖ êê−−ÖÖ  ‡‡ÔÔ--
´́ÖÖ êê»»ÖÖ  

μμÖÖÖÖ ÓÓ““μμÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖÃÃŸŸÖÖ  
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  

††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  

11  
ÁÁÖÖßß..ÃÃÖÖμμμμÖÖ¤¤üü  

××ÃÃÖÖ�� ÓÓ úú¤¤üü¸̧üü  ††»»ÖÖßß  

��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��úúÖÖ¸̧üüßß  
††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  

  ((¾¾ÖÖÖÖ››ÔÔ üü  
44,,55,,66,,77,,99

)) 

------  
22333333553366

--4400  
((331188))  

------  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú..99,,  

××™™¯̄ÖÖ  --  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß//ÃÃÖÖÆÆüüÖÖμμμμÖÖ��úú  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß//††××¯̄ÖÖ»»ÖÖßßμμÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ““ÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  ššüüôôûû��úú  ††��ÖÖ¸̧üüÖÖŸŸÖÖ  ¤¤üü¿¿ÖÖ ÔÔ ××−−ÖÖμμÖÖ  ××ššüü��úúÖÖ��ÖÖßß  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ��ÖÖŸŸÖÖ  ��úú��ÖÖÖÖ••ÖÖ¾¾ÖÖôôûû  
±±úú»»ÖÖ��úúÖÖ««üüÖÖ¸̧êê üü  »»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß..  üü  
  
��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxvviiii))    
††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  μμÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú..99,,��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖßßŸŸÖÖ  
´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  
  

��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((��úú))  
  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−μμÖÖ  »»ÖÖÖÖ êê��úúÖÖ ÓÓ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ²²ÖÖ¬¬ÖÖßßŸŸÖÖ  ´́ÖÖÆÆüüŸŸ¾¾ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔμμÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ êê ¸̧üü��ÖÖ êê  μμÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖ−−ÖÖÖÖ��úú¸̧üüßßŸŸÖÖÖÖ  
ŸŸÖÖμμÖÖÖÖ¸̧üü  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ  ××¾¾ÖÖŸŸÖÖ¸̧üüßßŸŸÖÖ  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..  
  

��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((››üü))  
  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ¯̄ÖÖ��ÖÖ êê  ††ÖÖ¯̄ÖÖ»»μμÖÖÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê��ÖÖÖÖ··μμÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ//††¬¬ÖÖ ÔÔ−−μμÖÖÖÖμμÖÖßß��úú  ��úúÖÖ´́ÖÖ��úúÖÖ••ÖÖÖÖ““μμÖÖÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¸̧üüÖÖ““ÖÖßß  μμÖÖÖÖ¤¤üüßß  ŸŸÖÖμμÖÖÖÖ¸̧üü  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..  ‘‘ÖÖ êêŸŸÖÖ»»ÖÖ êê»»μμÖÖÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔμμÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖ““ÖÖßß  ´́ÖÖßß´́ÖÖÖÖ ÓÓÃÃÖÖÖÖ  μμÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ããœœêê üü  ¤¤êê üü��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  
μμÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê  ••ÖÖÖÖÆÆüüßß üü ¸̧üü  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê..  
  
××™™üü ¯̄ÖÖ    --    »»ÖÖÖÖ êê��úú¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß//¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßμμÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  ÆÆêê üü  ÃÃÖÖ ææ““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  ±±úú»»ÖÖ��úú//¾¾ÖÖŸŸÖÖ ÔÔ ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  
ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ••ÖÖ××−−ÖÖ��úú  ÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ,,¯̄ÖÖ ÏÏÃÃÖÖÖÖ¸̧üü ´́ÖÖÖÖ¬¬μμÖÖ´́ÖÖ êê,,ÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏÃÃÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ,,‡‡ÓÓ™™üü¸̧üü−−ÖÖ êê™™üü  ‡‡..““ÖÖÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖμμÖÖÖÖ êê��ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß““μμÖÖÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏÃÃÖÖÖÖ¸̧üüÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ��úú¸̧üüŸŸÖÖ êê ..  
  
  
  
  

            ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  
            ((¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú..99üü))  

                                      ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  ††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  
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••ÖÖÖÖ..�� ÎÎ úú..//´́ÖÖ−−ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ//¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú..99üü  //22001166//  
��úúÖÖμμÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖμμÖÖ  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  ††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü    
××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  ::--          //0088  //22001166  

  
¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖ  
××ÃÃÖÖÛÛÃÃ™™üü ´́ÖÖ  ´́ÖÖ òò−−ÖÖ êê••ÖÖ¸̧üü,,((‡‡ÔÔ  ��ÖÖ¾¾ÆÆüü−−ÖÖ ÔÔ−−ÃÃÖÖ)),,      
´́ÖÖÆÆüü ÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ,,††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü    
  
  
××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖ  ::--  �� ëë úú¦¦üüßßμμÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü--22000055  ††−−¾¾ÖÖμμÖÖ êê   1177  ´́ÖÖ ããªªÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  
                    ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  ¤¤êê üü��ÖÖ êê  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ..    
  
ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤üü³³ÖÖ ÔÔ    ::--  ••ÖÖÖÖ..�� ÎÎ úú..//´́ÖÖ−−ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ//ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úú//22001166//222200,,  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  1199..0088..22001166..  
  
´́ÖÖÆÆüüÖÖ êê¤¤üüμμÖÖ,,    
  
  ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤üüÙÙ³³ÖÖμμÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖμμÖÖÖÖ−−¾¾ÖÖμμÖÖ êê  �� ëë úú¦¦üüßßμμÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü--22000055  ††−−¾¾ÖÖμμÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  

ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  ¤¤êê üü��ÖÖ êê  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ êê ²²ÖÖŸŸÖÖ““μμÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖŸŸÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤üü  1177  ´́ÖÖ ããªªÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ êê ²²ÖÖÃÃÖÖÖÖ‡‡ÔÔ™™üü¾¾ÖÖ¸̧üü  

††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ””ûûÖÖ¯̄ÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ããÃÃŸŸÖÖßß��úúÖÖ««üü ÖÖ¸̧êê üü  ••ÖÖ−−ÖÖÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−μμÖÖÖÖ ÓÓ��úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  ¤¤êê üü��ÖÖ êêÃÃÖÖÖÖššüüßß  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖÖÖ  

¾¾ÖÖÖÖ››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú..  99  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ��úú››üüßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ´́ÖÖÖÖμμÖÖ�� ÎÎ úúÖÖ êêÃÃÖÖÖÖ òò°°™™üü  ¾¾ÖÖ››ÔÔ üü  ´́ÖÖ¬¬μμÖÖ êê  IISSMM  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  DDVVBB--

TTTTYYooggeesshh  μμÖÖÖÖ  ±±úúÖÖ ÑÑ™™üü  ´́ÖÖ¬¬μμÖÖ êê  ÃÃÖÖÖÖ òò°°™™üü  ��úúÖÖ òò ¯̄ÖÖßß  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ÆÆüüÖÖ››ÔÔ üü  ��úúÖÖ òò ¯̄ÖÖßß  ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü¸̧üü  ��úú¸̧üü��μμÖÖÖÖŸŸÖÖ  

μμÖÖ êêŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü ..    ��úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßßÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü..    

  
  
  

      ••ÖÖ−−ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  
      ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ  

            ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  
              ((¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú..  99üü  ))  

                                      ´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  ††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  
  
ÃÃÖÖÖÖ êê²²ÖÖŸŸÖÖ  ::  ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..    
  
¯̄ÖÖ ÏÏŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßßÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ::    
´́ÖÖÖÖ..��úúÖÖμμÖÖ ÔÔ��úúÖÖ¸̧üüßß  ††××³³ÖÖμμÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ,,  ¾¾ÖÖÖÖ››ÔÔ üü  ((44,,55,,66,,77,,99)) üü,,´́ÖÖÆÆüüÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  ††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  μμÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ××¾¾ÖÖ−−ÖÖμμÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü¸̧üü..    


