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��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  22  ‹‹““ÖÖ  ÖÖ ´́ÖÖ ããÖÖÖÖ   ((††))  
  

´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖ ßß““ÖÖÖÖ   ††××¬¬ÖÖ�� úúÖÖ ¸̧üü  ††××¬¬ÖÖ××ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ   22000055  ††¾¾ÖÖµµÖÖ êê   ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ ��ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ¸̧üü   »»ÖÖÖÖ êê�� úú ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß   µµÖÖ ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß   µµÖÖÖÖ¤¤üü ßß  
¿¿ÖÖ ÖÖÃÃÖÖ�� úúßßµµÖÖ  ××¾¾ÖÖ ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ ÖÖ““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¤¤üüÖÖÖÖ´́ÖÖ  ××ššüü��úúÖÖ��ÖÖ//¯̄ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  

11  ††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆ üüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖ ÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ  ††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  
††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ,,  ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖÖÖ  

††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  
™™üü ÖÖ‰‰úúÖÖ   ÆÆ üüÖÖ òò»»ÖÖ,,  ´́ÖÖ ãã��µµ ÖÖ   
¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿ÖÖ ÖÖÃÃÖÖ��úúßßµµÖÖ  ‡‡´́ÖÖÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ  

��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  22  ‹‹““ÖÖ  ÖÖ ´́ÖÖ ããÖÖÖÖ   ((²²ÖÖ))  
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖÖÖ�� úú››ææ üü ÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã ¸̧êê üüÃÃÖÖ ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  »»ÖÖÖÖ êê�� úú ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß   ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  µµ ÖÖÖÖ¤¤üüßß..      
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßß µµÖÖ  ×× ¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ÖÖÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ    
��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ   22  ((hh))  ((ii))  ((iiii))  ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ     
††..�� 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¤¤üüÖÖÖÖ´́ÖÖ  ××ššüü��úúÖÖ��ÖÖ//¯̄ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  

11  ††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆ üüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖ ÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ  ††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  
††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ,,  ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖÖÖ  

††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  
™™üü ÖÖ‰‰úúÖÖ   ÆÆ üüÖÖ òò»»ÖÖ,,  ´́ÖÖ ãã��µµ ÖÖ   
¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿ÖÖ ÖÖÃÃÖÖ��úúßßµµÖÖ  ‡‡´́ÖÖÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ  

ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ××��ÖÖ��úú ¸̧üü��ÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß““ÖÖÖÖ  �� éé úúŸŸÖÖßß  ††ÖÖ¸̧üüÖÖ��ÖÖ››üüÖÖ  
�� éé úúŸŸÖÖ ßß  ††ÖÖ¸̧üü ÖÖ��ÖÖ››üü¶¶ÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß““µµÖÖ ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ÔÔ¤¤ üü¿¿ÖÖ ÔÔ��úú  ÃÃÖÖ ææ““ÖÖÖÖÖÖ   ::--    
ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úúßß��úú ¸̧üü��ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ŸŸÖÖßßÖÖ  ™™üü ¯̄¯̄ÖÖ êê   ::--    

��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ   44  ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ   ††××ÖÖ¾¾ÖÖÖÖµµÖÖ ÔÔ   ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ..    
´́ÖÖÆÆ üü ŸŸ¾¾ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  »»ÖÖÖÖ êê��úú ××³³ÖÖ ´́ÖÖ ãã��ÖÖ   ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  �� úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ»»ÖÖßß““ÖÖ ßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆ üü ŸŸÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úúßß�� éé úúŸŸÖÖ  �� úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..    
ˆ̂¾¾ÖÖ ÔÔ ×× ¸̧üü ŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖ ßß““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   ××¾¾ÖÖ ÂÂÖÖµµ ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ¬¬ÖÖÖÖµµÖÖÖÖÖÖ êê   ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úúßß ¸̧üü��úú��ÖÖ..    
  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úúßß��úú ¸̧üü��ÖÖ ÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ††ÖÖÙÙ££ÖÖ�� úú  ŸŸÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ ãã¤¤ üü ..     
  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úúßß��úú ¸̧üü��ÖÖ ÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ��úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß   ××ÖÖ ÛÛ¿¿““ÖÖŸŸÖÖ  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..    

��úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((11))  ((bb))  ((ii))  
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ   µµ ÖÖ êê££ÖÖ ßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖ µµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99))  
��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖ ìì   ¾¾ÖÖ  ��úúŸŸÖÖ ÔÔ ¾¾µµ ÖÖ êê   µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ..    
��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ::--  ˆ̂¯̄ÖÖ   ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))  
´́ÖÖÆÆ üüÖÖ ÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ,,  ††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤.. üü    
¯̄ÖÖ¢¢ÖÖ ÖÖ  ::--  �� ÎÎ úú ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ßß““ÖÖ ÖÖ îî��úú,, ¯̄ÖÖ ÖÖ��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ™™üü ÖÖ��úúßß,,••ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖÖÖ   ¸̧üü ÖÖ êê››üü,,  ††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü..    
��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ãã��ÖÖ   ::--  ††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ,,  ´́ÖÖÆÆ üüÖÖ ÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ,,  ††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖ ÖÖ¤¤üü..    
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ××��úúµµÖÖ  ×× ¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ÖÖÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ  ::--  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ   ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,  
´́ÖÖÆÆ üüÖÖ ÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ,,  ††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü    
��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖ ÖÖ   ´́ÖÖ ÓÓ¡¡ÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖ““µµÖÖ ÖÖ   ��ÖÖÖÖŸŸµµÖÖ ÖÖ““µµÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖÖÖÃÃŸŸÖÖ  ::--  ÖÖ��ÖÖ ¸̧üü   ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  
��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ��ÖÖ êê ¡¡ÖÖ  ::--  ††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü   ´́ÖÖÆÆ üüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖ ÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ,,  ³³ÖÖÖÖ îî��ÖÖÖÖ êê ××»»ÖÖ��úú  ::--††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü   ÆÆ êê üü  ‹‹êê ×× ŸŸÖÖÆÆ üüÖÖÃÃÖÖßß��úú  ¿¿ÖÖÆÆüü ¸̧üü  ††ÃÃÖÖ ãã ÖÖ  ¿¿ÖÖÆÆ üü ¸̧üü ÖÖ““ÖÖ êê   ‹‹�� ææ úú��ÖÖ  
��ÖÖ êê ¡¡ÖÖ±±úúôôûû  113388  ““ÖÖÖÖ îî.. ××��úú.. ´́ÖÖßß..  ‡‡ŸŸÖÖ�� êê úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..      
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��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔÖÖ ãã¹¹ýý ¯̄ÖÖ  ::--  ˆ̂¯̄ÖÖ   ††××³³ÖÖµµ ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖÖÖ   ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99))  ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ   ‹‹�� ãã úú��ÖÖ   1133  ¯̄ÖÖ ÏÏ³³ÖÖ ÖÖ��ÖÖ ÖÖŸŸÖÖ ßß»»ÖÖ  ¸̧üüÃÃŸŸÖÖ êê ,,‡‡´́ÖÖÖÖ ¸̧üüŸŸÖÖ,,ˆ̂ªªÖÖÖÖ   ¾¾ÖÖ  ››ÒÒ êê üü ÖÖ êê••ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ ßß  
××¾¾ÖÖ ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  ��úúÖÖ ´́ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ›› üü»»ÖÖ ßß  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖ ŸŸÖÖ..µµÖÖ ÖÖ   ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ ��ÖÖÖÖ   ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ   ××¾¾ÖÖ�� úúÖÖÃÃÖÖ  µµÖÖÖÖ êê••ÖÖ ÖÖÖÖ   ¸̧üüÃÃŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¾¾ÆÆ üü ÖÖ‡‡ ÔÔ™™üü  ™™üü ÖÖ òò ØØ ¯̄ÖÖ��ÖÖ¾¾¤¤üü ÖÖ ¸̧êê üü   
��úúÖÖ ÑÑ�� ÎÎ êê úú™™üü àà��ÖÖ   �� úú ¸̧üü��ÖÖ êê““ÖÖ êê   �� úúÖÖ ´́ÖÖ êê   ††ÓÓ ×× ŸŸÖÖ ´́ÖÖ   ™™üü ¯̄µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü ŸŸÖÖ ..¿¿ÖÖ ÖÖÃÃÖÖ�� úúßßµµÖÖ   ††ÖÖ ãã¤¤ üüÖÖÖÖÖÖ   ††ÓÓŸŸÖÖ ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ   ¯̄ÖÖ¤¤üü ´́ÖÖ ¯̄ÖÖ ãã ¸̧üü ÖÖ   µµÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ´́ÖÖ ãã��µµ ÖÖ   ††ÛÛ ��ÖÖ¿¿ÖÖ ´́ÖÖÖÖ   
‡‡´́ÖÖ ÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ ßß““ÖÖ êê   ††××ŸŸÖÖ ¸̧üü ßßŒŒŸŸÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ»»µµÖÖ ÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   �� úúÖÖ ´́ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��ÖÖŸŸÖÖßß ¯̄ÖÖ££ÖÖ ÖÖ¾¾ÖÖ ¸̧üü  ††ÖÖÆÆêê üü ŸŸÖÖ ..    
××¾¾ÖÖ××¿¿ÖÖÂÂ™™üü  ��úúÖÖµµÖÖ ìì   ::--  µµ ÖÖÖÖ   ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ ÖÖ   ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ   µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ   ‹‹�� úúÖÖ   ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  µµ ÖÖÖÖ êê••ÖÖÖÖÖÖ   ¸̧üüÃÃŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¾¾ÆÆ üüÖÖ‡‡ÔÔ™™üü   ™™üüÖÖ òò ØØ ¯̄ÖÖ��ÖÖ¾¾¤¤üü ÖÖ ¸̧êê üü   ��úúÖÖ ÑÑ�� ÎÎ êê úú™™üüàà��ÖÖ   
��úú ¸̧üü��ÖÖ êê““ÖÖ êê   ��úú ÖÖ´́ÖÖ êê   ††ÓÓ ××ŸŸÖÖ´́ÖÖ   ™™üü ¯̄µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆ êê üü ŸŸÖÖ..¿¿ÖÖ ÖÖÃÃÖÖ��úú ßßµµÖÖ   ††ÖÖ ãã¤¤üü ÖÖÖÖÖÖ   ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ   ¯̄ÖÖ¤¤üü ´́ÖÖ ¯̄ÖÖ ãã ¸̧üü ÖÖ   µµÖÖ êê££ÖÖ ßß»»ÖÖ  ´́ÖÖ ãã��µµ ÖÖ   ††ÛÛ��ÖÖ¿¿ÖÖ ´́ÖÖÖÖ   ‡‡´́ÖÖÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ ßß““ÖÖ êê   
††××ŸŸÖÖ ¸̧üü ßßŒŒŸŸÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ»»µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ��úúÖÖ´́ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��ÖÖ ŸŸÖÖßß ¯̄ÖÖ££ÖÖ ÖÖ ¾¾ÖÖ ¸̧üü  ††ÖÖÆÆêê üü ŸŸÖÖ ..    
××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¬¬µµÖÖ êêµµÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ êê ¸̧üü��ÖÖ  ::--  »»ÖÖ ÖÖ êê��úúˆ̂¯̄ÖÖµµÖÖÖÖ êê��ÖÖ ßß  ´́ÖÖ ãã»»ÖÖ³³ÖÖ ãã ŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ×× ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  �� úúÖÖ ´́ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ ßß  ¤¤ êê üü��ÖÖ ³³ÖÖÖÖ»»ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¤¤ãã üü¹¹ýýÃÃŸŸÖÖßß..      
¬¬ÖÖÖÖ êê ¸̧üü��ÖÖ  ::--  ´́ÖÖ ÖÖ ..  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   ÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖ ÖÖ ¸̧üü��ÖÖ  ÃÃÖÖ³³ÖÖÖÖ   ššüü ¸̧üü ×× ¾¾ÖÖŸŸÖÖ êê..    
ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   ÃÃÖÖ ÓÓ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ ¸̧üüßß   ::--  ˆ̂¯̄ÖÖ   ††××³³ÖÖ µµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ   ××¾¾ÖÖ ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  ××¾¾ÖÖ��úúÖÖÃÃÖÖ  �� úúÖÖ ´́ÖÖ êê   ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..     
��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ   ::--  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ··µµÖÖ ÖÖ  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  1133  ¯̄ÖÖ ÏÏ³³ÖÖ ÖÖ��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ÃÃÖÖ¾¾ÆÆ ìì üü��ÖÖ��ÖÖ  �� úú¹¹ýýÖÖ  ††ÓÓ¤¤üüÖÖ••ÖÖ ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ��úú  ŸŸÖÖµµÖÖÖÖ ¸̧üü  
��úú¹¹ýýÖÖ   ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ãã ¸̧üü ßß††ÓÓŸŸÖÖ ßß  �� úúÖÖ ´́ÖÖ   ÆÆ üüÖÖŸŸÖÖßß   ‘‘ÖÖ êê‰‰úúÖÖ   ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê..     
´́ÖÖÖÖ»»ÖÖ ´́ÖÖ¢¢ÖÖ êê““ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ  ::--  ÃÃÖÖ ´́ÖÖÖÖ ••ÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ¤¤ üü ßß ¸̧êê üü üü ,,   ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ••ÖÖ××ÖÖ��úú  ¿¿ÖÖ ÖÖ îî““ÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖ,,  ¿¿ÖÖÖÖôôûûÖÖ     ‡‡´́ÖÖÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖßß,,  ¯̄ÖÖ ÖÖ��µµÖÖÖÖ““ÖÖ ßß   ™™üüÖÖ��úúßß,,  ��ÖÖ ãã»»µµ ÖÖÖÖ   ••ÖÖ ÖÖ��ÖÖÖÖ,,  
××¾¾ÖÖªªããŸŸÖÖ  ��ÖÖÖÖ ÓÓ²² ÖÖ,,  ››ÒÒ êê üü ÖÖ êê••ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ��ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ãã ¸̧üü ¾¾ÖÖššüü ÖÖ  »»ÖÖÖÖ‡‡ÔÔÖÖ   ‡‡ŸŸµµÖÖÖÖ¤¤üü ßß ..      
ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ  ::--    
ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ¸̧üü““ÖÖÖÖÖÖŸŸ ´́ÖÖ��úú  ŸŸÖÖŒŒŸŸµµÖÖÖÖ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ��ÖÖ êê¡¡ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸµµÖÖ êê��úú  ÃÃŸŸÖÖ ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü““ÖÖ êê   ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ  ::--    

�� úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((bb))  ((iiii))  ÖÖ ´́ÖÖ ããÖÖÖÖ  ((††))  
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖÖÖ  µµÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  �� úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖ ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ�� úúÖÖ ¸̧üüßß  ¾¾ÖÖ  ��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ ¸̧üü ßß  µµÖÖÖÖ ÓÓ““µµ ÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ   ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖ ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ..      
††  

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

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

11  
ˆ̂¯̄ÖÖ   ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   

((99))  
------  ------  ------  

²²ÖÖ  

††..�� ÎÎ úú ..  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖÖÖ ´́ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü-- ¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßµµÖÖ  
��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖªªÖÖ//××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ//  
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ  ××ÖÖ��ÖÖ ÔÔµµÖÖ//¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ��úú  

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

11  
ˆ̂¯̄ÖÖ   ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   

((99))  
------  ------  ------  

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

¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ  ××ÖÖ��ÖÖ ÔÔµµ ÖÖ // ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ��úú  ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü  
††××³³ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖµµÖÖ  

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

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

  
  



3 

››üü  
††..�� ÎÎ úú..  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖÖÖ ´́ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü--††¬¬ÖÖ ÔÔµµÖÖÖÖµµÖÖßß�� úú    ��úú ÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖ   ��úúÖÖµµÖÖªªÖÖ//×× ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ//  

¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ  ××ÖÖ��ÖÖ ÔÔµµ ÖÖ // ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ��úú  ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü  
††××³³ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖµµÖÖ  

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

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

  
��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((bb))  ((iiii))  ÖÖ ´́ÖÖ ããÖÖÖÖ  ((²²ÖÖ))  

††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆ üüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖ ÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ  µµ ÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ   ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,  ��úú ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖ µµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß  ¾¾ÖÖ  ��úú ´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ ¸̧üüßß   µµÖÖÖÖ ÓÓ““µµ ÖÖÖÖ  
�� úúŸŸÖÖ ÔÔ ¾¾µµÖÖ ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ..  

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

ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü  
††××³³ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏÖÖµµÖÖ  

11  
ˆ̂¯̄ÖÖ   ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ òò››ÔÔ üü   

�� ÎÎ úú üü   ((99))  

11..  ††££ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ÓÓ�� úú»»¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ ´́ÖÖÖÖ××¾¾ÖÖÂÂ™™üü  
††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»µµ ÖÖÖÖ   ¯̄ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖ ÖÖ××¾¾ÖÖ ŸŸÖÖ  
�� 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»»µµ ÖÖÖÖ   ��úúÖÖ ´́ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ ßß  
¤¤ êê üüµµ ÖÖ�� êê úú  ††¤¤üüÖÖ‡‡ÔÔÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü  
�� úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..  

´́ÖÖÖÖ..  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ¸̧üü��ÖÖ   ÃÃÖÖ³³ÖÖÖÖ   ¾¾ÖÖ  
´́ÖÖÖÖ..ÃÃ££ÖÖÖÖµµ ÖÖßß  ÃÃÖÖ×× ´́ÖÖŸŸÖÖßßÖÖ êê   ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß   
¯̄ÖÖÖÖ ¸̧üü ßß ŸŸÖÖ  �� êê úú»»ÖÖ êê»»µµ ÖÖÖÖ   ††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖ êê..  

  

22  ¿¿ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ   ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖ ÖÖ  

33..  ††££ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ÓÓ�� úú»»¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ ´́ÖÖÖÖ××¾¾ÖÖÂÂ™™üü  
††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»µµ ÖÖÖÖ   ¯̄ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖ ÖÖ××¾¾ÖÖ ŸŸÖÖ  
�� úúÖÖ ´́ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß   ††ÓÓ¤¤üüÖÖ••ÖÖ ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ�� êê úú   
¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸµµ ÖÖ��ÖÖ   ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ìì��ÖÖ��ÖÖ   ��úú¹¹ýý ÖÖ  
ŸŸÖÖµµÖÖÖÖ ¸̧üü  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ãã ¸̧üü ßß ÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  
ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..   

44..  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ   �� êê úú»»ÖÖ êê»»µµ ÖÖÖÖ  ��úúÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  
¤¤ êê üüµµ ÖÖ�� êê úú  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸµµ ÖÖ��ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êê••ÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ   
‘‘ÖÖ êê¾¾ÖÖ ãã ÖÖ  ††¤¤üüÖÖ‡‡ÔÔÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   
�� úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..  

´́ÖÖÖÖ..  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ¸̧üü��ÖÖ   ÃÃÖÖ³³ÖÖÖÖ   ¾¾ÖÖ  
´́ÖÖÖÖ..ÃÃ££ÖÖÖÖµµ ÖÖßß  ÃÃÖÖ×× ´́ÖÖŸŸÖÖßßÖÖ êê   ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß   
¯̄ÖÖÖÖ ¸̧üü ßß ŸŸÖÖ  �� êê úú»»ÖÖ êê»»µµ ÖÖÖÖ   ††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖ êê..  

  

¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßµµÖÖ  

11  
ˆ̂¯̄ÖÖ   ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ 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 êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ êê��ÖÖ��ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üüÖÖ ¸̧üü ßß““ÖÖ êê   ˆ̂¢¢ÖÖ ¸̧üü¤¤üüÖÖ‡‡ÔÔ ŸŸ¾¾ÖÖ  ××ÖÖÛÛ¿¿““ÖÖŸŸÖÖ  ��úú¹¹ýýÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖÖÖ  

((��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ ¸̧üü//ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ))  
��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý¯̄ÖÖ  ::--  ˆ̂¯̄ÖÖ   ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ òò›› ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ   µµÖÖ êê��ÖÖ ÖÖ··µµÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  1133  ¯̄ÖÖ ÏÏ³³ÖÖ ÖÖ��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ÃÃÖÖ¾¾ÆÆ ìì üü��ÖÖ��ÖÖ  �� úú¹¹ýý ÖÖ  
††ÓÓ¤¤üüÖÖ ••ÖÖ ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ��úú  ŸŸÖÖµµÖÖÖÖ ¸̧üü   �� úú¹¹ýýÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ãã ¸̧üü ßß††ÓÓŸŸÖÖ ßß  �� úúÖÖ ´́ÖÖ  ÆÆ üüÖÖŸŸÖÖßß  ‘‘ÖÖ êê‰‰úú ÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ   ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..          
ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ŸŸÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ ãã¤¤üü  ::--  ††££ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ÓÓ��úú»»¯̄ÖÖ ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ŸŸÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ ãã¤¤üü ßßÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü    
††××¬¬ÖÖ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ::--  ´́ÖÖÖÖ ..  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   ÃÃÖÖ ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ¸̧üü��ÖÖ  ÃÃÖÖ³³ÖÖ êêÖÖ êê  ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ãã ¸̧üü   �� êê úú»»ÖÖ êê»»µµ ÖÖÖÖ  ††££ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ÓÓ��úú»»¯̄ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..    
××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ  ::--    
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ  ××ÖÖ��ÖÖ ÔÔµµ ÖÖ  ::--    
¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ�� êê úú   ::--    
��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖßßÖÖ  ††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 ÓÓŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))  
��úúÖÖ ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ¸̧üü   
††¾¾ÖÖ»»ÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ãã ÖÖ  

ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖßßŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ  
††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  

----  

××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  �� úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((bb))  ((iiii))  
¯̄ÖÖ ÏÏŸŸµµ ÖÖ êê��úú  ��úú ÖÖµµÖÖ ÔÔ,,  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ ,,  ��úúŸŸÖÖ ÔÔ ¾¾µµ ÖÖ,,  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ÖÖ““ÖÖßß   ††ÓÓ´́ÖÖ»»ÖÖ²²ÖÖ••ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖßß  �� úú ¸̧üü��µµÖÖÖÖ��úú ¸̧üü ßß ŸŸÖÖÖÖ   ††××¬¬ÖÖ ×× ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ,,  ×× ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ,,  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ  

××ÖÖ��ÖÖ ÔÔµµ ÖÖ,,  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ�� úú,,  ††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ ÖÖ  ††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ¸̧üü  ‘‘ÖÖ êê‰‰úú ÖÖ ““ÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üü ŸŸÖÖ ßß  ššüü ¸̧üü ŸŸÖÖ êê ..      
¯̄ÖÖ ÏÏŸŸµµ ÖÖ êê��úú  ��úú ÖÖµµÖÖ ÔÔ ,,   ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ ÖÖ,,  �� úúŸŸÖÖ ÔÔ¾¾µµ ÖÖ,,  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üüÖÖ ÓÓ““ÖÖßß   ††ÓÓ ´́ÖÖ»»ÖÖ²²ÖÖ••ÖÖ ÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖßß   ��úú¿¿ÖÖ ßß  ÆÆ üüÖÖ êê ŸŸÖÖ êê   µµ ÖÖÖÖ““ÖÖßß   ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üü ŸŸÖÖ ßß   ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  �� úú ¸̧üü��ÖÖ êê   

µµ ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß   »»ÖÖÖÖ êê�� úú ¯̄ÖÖ ÏÏ ×× ŸŸÖÖ××ÖÖ¬¬ÖÖßß   ´́ÖÖÖÖ×× ÆÆüüŸŸÖÖ ßß““ÖÖ êê   ÃÃÖÖ ÓÓ�� úú»»ÖÖÖÖ   ¯̄ÖÖ ¸̧üüÃÃ¯̄ÖÖ ¸̧üü   ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ��úú ÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üü ŸŸÖÖßß   ššüü ¸̧üü ××¾¾ÖÖ��µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß   ¾¾ÖÖ ¸̧üü   ††ÖÖ ãã ××ÖÖ¤¤ ìì üü¿¿ÖÖßßŸŸÖÖ  ††™™üü ßß  
 ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü  ¯̄ÖÖ ããŸŸÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ ÖÖ   ��úú ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖßß..      
ˆ̂¤¤üü ÖÖ  ::--  ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úú ¸̧üü��ÖÖÖÖ““ÖÖ ÖÖ  ××ÖÖ ¯̄ÖÖ™™üü ÖÖ ¸̧üü ÖÖ   ��úú ¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß   ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖ ßß  ??    
  ÃÃÖÖ ãã ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖ ßß““µµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ÖÖ ¸̧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  ••ÖÖ ÖÖŸŸÖÖÖÖ êê   ��úú ÖÖ  ??  
  ��úúÖÖÆÆ üüßß  ×× ¾¾ÖÖ¿¿ÖÖ êê ÂÂÖÖ   ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úú ¸̧üü��ÖÖÖÖ ÓÓ ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ¬¬ÖÖ ÖÖµµÖÖ  ××¤¤üü»»ÖÖ êê   ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ êê   ��úúÖÖ   ??  
ˆ̂¤¤üü ÖÖ   ::--  ††ÖÖ ãã¤¤üü ÖÖÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ   ¾¾ÖÖÖÖ™™üü ¯̄ÖÖÖÖ““ÖÖßß   �� úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üü ŸŸÖÖ ßß//ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖ  ¤¤êê üü��µµ ÖÖÖÖ““ÖÖ ßß   �� úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üü ŸŸÖÖßß//»»ÖÖÖÖ³³ÖÖÖÖ ££ÖÖ ââ““µµÖÖÖÖ   ×× ÖÖ¾¾ÖÖ››üüßß““ÖÖ ßß   ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üü ŸŸÖÖßß““ÖÖ ßß  

××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ éé ŸŸÖÖ   ´́ÖÖÖÖ ××ÆÆ üüŸŸÖÖßß  ��úúÖÖÆÆ üüßß  ××¾¾ÖÖ××¿¿ÖÖÂÂ™™üü   ��úúÖÖ êê™™ üü ÖÖ   ••ÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖ êê  ��úúÖÖµµ ÖÖ  ??    
��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖ ÖÖ   ××ÖÖ��úúÂÂÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖ¾¾ÖÖ›› üü   �� êê úú»»ÖÖ ßß  ••ÖÖÖÖ ŸŸÖÖ êê   ??  ��úúÖÖ»»ÖÖ�� ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü  ××ÖÖ¾¾ÖÖ››üü   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êê   ��úúÖÖ  ??  µµ ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖßß   ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤üü³³ÖÖ ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ   
´́ÖÖÖÖ ××ÆÆ üüŸŸÖÖ ßß““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ¿¿ÖÖÖÖ  �� úú ¸̧üü��ÖÖ êê   ††××ÖÖ¾¾ÖÖÖÖµµÖÖ ÔÔ   ††ÖÖÆÆêê üü ..       

ˆ̂¤¤üü ÖÖ   ::--  ¯̄ÖÖ ãã ÖÖ ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖßß   ��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ““µµÖÖ ÖÖ   �� úúÖÖµµ ÖÖ ÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖßßÖÖ   �� úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üü ŸŸÖÖ ßß   ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ ßß   ´́ÖÖÖÖ ××ÆÆ üüŸŸÖÖ ßß““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ¿¿ÖÖÖÖ   ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..   ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸµµ ÖÖ êê��úú  ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üü ŸŸÖÖßß ´́ÖÖ ¬¬µµÖÖ êê   
××¾¾ÖÖ ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  ÃÃŸŸÖÖ ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ   �� úú ´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ   ÃÃÖÖÆÆ üü³³ÖÖÖÖ��ÖÖ   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖÖÖ êê ..     ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸµµ ÖÖ êê�� úú  �� úú ´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··µµ ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß   ��úú ÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ••ÖÖßß  ××¾¾ÖÖ××¿¿ÖÖÂÂ™™üü  
³³ÖÖ ææ ×× ´́ÖÖ��úúÖÖ  ¾¾ÖÖ  ••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üüÖÖ ¸̧üü ßß   ××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 ããÖÖÖÖ  ((††))  
ÖÖ´́ÖÖ ããµµÖÖÖÖ ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ��úúÖÖ ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ��ÖÖ™™üüßß��úú ¸̧üü��ÖÖ  

ÃÃÖÖ ÓÓ ‘‘ÖÖ™™üüÖÖÖÖ““ÖÖ êê   »»ÖÖ��ÖÖ   ((¾¾ÖÖ ÖÖÙÙÂÂÖÖ��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 ÓÓŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ   
µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  1133  ¯̄ÖÖ ÏÏ³³ÖÖ ÖÖ��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   
ÃÃÖÖ ¾¾ÆÆìì üü��ÖÖ��ÖÖ  ��úú¹¹ýýÖÖ   ††ÓÓ¤¤üü ÖÖ••ÖÖ ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ��úú  ŸŸÖÖµµ ÖÖÖÖ ¸̧üü  
��úú¹¹ýý ÖÖ   ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ãã ¸̧üü ßß††ÓÓŸŸÖÖßß  ��úúÖÖ ´́ÖÖ   ÆÆüüÖÖŸŸÖÖßß  ‘‘ÖÖ êê‰‰úúÖÖ   
¯̄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 ¸̧üü ŸŸÖÖ ãã¤¤ üü ßß  
 ÖÖ ããÃÃÖÖ ÖÖ ¸̧üü    

  

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

ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ŸŸÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ ãã¤¤ üü ßß  
 ÖÖ ããÃÃÖÖ ÖÖ ¸̧üü  

  

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

ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ŸŸÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ ãã¤¤ üü ßß  
 ÖÖ ããÃÃÖÖ ÖÖ ¸̧üü  

  

��úú ¸̧üü ÖÖ ¸̧üüÖÖÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê        
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ  ××ÖÖ¤¤ìì üü¿¿ÖÖÖÖ ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ŸŸÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ ãã¤¤ üü ßß  

 ÖÖ ããÃÃÖÖ ÖÖ ¸̧üü  
  

¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ  ××ÖÖ¤¤ìì üü¿¿ÖÖÖÖ ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ŸŸÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ ãã¤¤ üü ßß  
 ÖÖ ããÃÃÖÖ ÖÖ ¸̧üü  

  

�� úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((iivv))  ÖÖ´́ÖÖ ããÖÖÖÖ  ((²²ÖÖ))    
�� úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ��úúÖÖ»»ÖÖ´́ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ¤¤üüÖÖ  ��úúÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ¸̧üü   ††¾¾ÖÖ»»ÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ããÖÖ  �� úúÖÖ´́ÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ   ÆÆüüÖÖ êê��µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  

¯̄ÖÖ ÏÏŸŸµµ ÖÖ êê��úú  �� úúÖÖ´́ÖÖ ÖÖ““ÖÖßß   ��úúÖÖ»»ÖÖ ´́ÖÖµµÖÖ ÖÖ ÔÔ¤¤ üüÖÖ   ::--    
  
††..�� ÎÎ úú..  �� úúÖÖ ´́ÖÖ //��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ     ××¤¤üü¾¾ÖÖÃÃÖÖ//ŸŸÖÖÖÖ ÃÃÖÖ  

¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ  
��úú ¸̧üü��µµ ÖÖ ÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß     

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

ŸŸÖÖ�� ÎÎ úú ÖÖ ¸̧üü  ××ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ¸̧üü��ÖÖ   
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß    

11  ˆ̂¯̄ÖÖ   ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ   µµÖÖ êê��ÖÖ ÖÖ··µµÖÖÖÖ   
××¾¾ÖÖ ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  1133  ¯̄ÖÖ ÏÏ³³ÖÖ ÖÖ��ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ÃÃÖÖ¾¾ÆÆìì üü��ÖÖ��ÖÖ   ��úú¹¹ýýÖÖ  ††ÓÓ¤¤üü ÖÖ••ÖÖ ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ��úú  
ŸŸÖÖµµÖÖÖÖ ¸̧üü  ��úú¹¹ýýÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ãã ¸̧üü ßß††ÓÓŸŸÖÖ ßß   ��úúÖÖ ´́ÖÖ  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖßß  ‘‘ÖÖ êê‰‰úú ÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ   
��úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..    

�� úúÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ¾¾ÖÖ ¸̧üü   
††¾¾ÖÖ»»ÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ãã ÖÖ     

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

††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖÖÖ     

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

((¸̧üüÃÃŸŸÖÖ êê ,,‡‡´́ÖÖÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ ,,ˆ̂ªª
ÖÖÖÖ   ¾¾ÖÖ  ›› ÒÒ êê üüÖÖ êê••ÖÖ)),,  

��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vv))  ÖÖ´́ÖÖ ããÖÖÖÖ  ((††))    
ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ//††××¬¬ÖÖ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ    

  
††..�� ÎÎ úú..  ÃÃÖÖ ææ““ÖÖÖÖ ÖÖ  ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ�� úúÖÖ¾¾ÖÖ ¸̧üü   ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ  �� ÎÎ úú ´́ÖÖ ÖÖ ÓÓ�� úú  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ìì   ††××³³ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ µµÖÖ  ((††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ))  

11  ¿¿ÖÖ ÖÖÃÃÖÖÖÖÖÖ““ÖÖßß   ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ••ÖÖ××ÖÖ�� úú  ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ�� úúÖÖ ´́ÖÖ  
××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ ��ÖÖÖÖŸŸÖÖ ßß»»ÖÖ  ××ÖÖµµÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  
××ÖÖ��ÖÖ ÔÔ ×× ´́ÖÖŸŸÖÖ  ÆÆ üü ÖÖ êê��ÖÖÖÖ ¸̧üü ßß   ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ×× ¡¡ÖÖ�� úú  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ�� êê úú    

------  ------  
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��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vv))  ÖÖ´́ÖÖ ããÖÖÖÖ  ((²²ÖÖ))  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,  
  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ  ××ÖÖ��ÖÖ ÔÔµµÖÖ    

  
††..�� ÎÎ úú..    ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ  ××ÖÖ��ÖÖ ÔÔµµÖÖÖÖÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü  ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ  ××ÖÖ��ÖÖ ÔÔµµÖÖ  �� ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  ¾¾ÖÖ  

ŸŸÖÖ ÖÖ ¸̧üü ßß��ÖÖ    
††××³³ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖµµÖÖ  ((††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ))  

11  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖÖÖ ““ÖÖßß  ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ••ÖÖ××ÖÖ�� úú  ²²ÖÖ ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ�� úúÖÖ ´́ÖÖ  
××¾¾ÖÖ ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖ ßß»»ÖÖ  ××ÖÖ µµÖÖ´́ÖÖÖÖ ¾¾ÖÖ»»ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  

××ÖÖ��ÖÖ ÔÔ×× ´́ÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê��ÖÖÖÖ ¸̧üü ßß   ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ ×× ¡¡ÖÖ�� úú  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ�� êê úú  

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

    
��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vv))  ÖÖ´́ÖÖ ããÖÖÖÖ  ((�� úú))    

ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖÖÖ  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��úúÖÖÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü   ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ    ¯̄ÖÖ ¸̧üü ßß ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ��úú  �� ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ�� úú  ¾¾ÖÖ  ŸŸÖÖ ÖÖ ¸̧üüßß��ÖÖ     ††××³³ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖµµÖÖ  ((††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ))  
11  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖÖÖ ““ÖÖßß  ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ••ÖÖ××ÖÖ�� úú  ²²ÖÖ ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ�� úúÖÖ ´́ÖÖ  

××¾¾ÖÖ ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖ ßß»»ÖÖ  ××ÖÖ µµÖÖ´́ÖÖÖÖ ¾¾ÖÖ»»ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  
××ÖÖ��ÖÖ ÔÔ×× ´́ÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê��ÖÖÖÖ ¸̧üü ßß   ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ ×× ¡¡ÖÖ�� úú  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ�� êê úú  

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

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

  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖßßÖÖ  ††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖ//¬¬ÖÖÖÖ êê ¸̧üü��ÖÖÖÖŸŸ ´́ÖÖ�� úú  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ ××¡¡ÖÖ�� êê úú ..    
  

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

11  ¿¿ÖÖ ÖÖÃÃÖÖÖÖ ÖÖ““ÖÖßß   ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ••ÖÖ××ÖÖ��úú  ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ ´́ÖÖ   ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  
××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß   ××ÖÖ��ÖÖ ÔÔ ×× ´́ÖÖŸŸÖÖ  ÆÆüüÖÖ êê��ÖÖÖÖ ¸̧üü ßß   ŸŸÖÖ ÖÖ ÓÓ ×× ¡¡ÖÖ��úú  
¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ�� êê úú  ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¤¤üü ¸̧üüÃÃÖÖ ææ ××““ÖÖ    

  
  

  

  
��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vv))  ÖÖ´́ÖÖ ããÖÖÖÖ  ((‡‡))  

††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆ üüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ   µµ ÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ   ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,  ��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ¤¤üüÃÃŸŸÖÖÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖ ÖÖ ÓÓ““ÖÖ ßß  µµÖÖ ÖÖ¤¤üüßß..  
¤¤üüÃÃŸŸÖÖ ÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ   ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ       
†† ÖÖ ãã ..  
�� ÎÎ úú..  

¤¤üüÃÃŸŸÖÖ ÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ ¸̧üü  ××¾¾ÖÖ ÂÂÖÖµµ ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ¾¾µµÖÖŒŒŸŸÖÖßß//  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖÖÖ ´́ÖÖ  ¾¾µµ ÖÖŒŒŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ××ššüü��úúÖÖ��ÖÖ  //  
ˆ̂¯̄ÖÖ ¸̧üü ÖÖ êêŒŒŸŸÖÖ  �� úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµ ÖÖÖÖŸŸÖÖ  
ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ÖÖ ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  

11          
  ††××³³ÖÖ»»ÖÖ êê��µµ ÖÖÖÖ““ÖÖßß   ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   µµ ÖÖÖÖ¤¤üüßß   ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸµµ ÖÖ êê�� úú  »»ÖÖ ÖÖ êê�� úú ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß   ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ ÖÖ   ŸŸÖÖµµÖÖÖÖ ¸̧üü   ��úú ¸̧êê üü»»ÖÖ..    ††××³³ÖÖ»»ÖÖ êê��µµ ÖÖ ÖÖ ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ¤¤üüÃÃŸŸÖÖ ÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖ,,  
 ÖÖÃÃŸŸÖÖ ßß  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖßß�� éé úúŸŸÖÖ  ´́ÖÖ ÖÖ××ÆÆ üü ŸŸÖÖßß   ‡‡ŸŸµµÖÖ ÖÖ¤¤üüßß  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê..   ´́ÖÖÖÖ××ÆÆ üü ŸŸÖÖßß““µµÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ�� úúÖÖ¸̧üü ÖÖ ““ÖÖßß   ††ÓÓ´́ÖÖ»»ÖÖ²²ÖÖ••ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖßß  ÃÃÖÖ ãã»»ÖÖ³³ÖÖ  ��úú ¸̧üü��µµÖÖ ÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß   ÆÆ üüßß  
´́ÖÖÖÖ ××ÆÆ üüŸŸÖÖ ßß   ŸŸÖÖµµÖÖÖÖ ¸̧üü  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê  ††ŸŸµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆ êê üü ..     µµÖÖ ÖÖ¤¤üüßß   ¾¾ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÃÃÖÖ,,  ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖ ÖÖÃÃÖÖ��µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ††ÖÖ××��ÖÖ   ÃÃÖÖ ´́ÖÖ••ÖÖ��µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ ãã»»ÖÖ³³ÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ ßß  
¯̄ÖÖÖÖ××ÆÆ üü••ÖÖ êê ..     ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úúŸŸÖÖ êêÖÖ ããÃÃÖÖ ÖÖ ¸̧üü  ÖÖ´́ÖÖ ããÖÖ êê  ‘‘ÖÖ êê��µµ ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  �� úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üü ŸŸÖÖßß““ÖÖ ÖÖÆÆ üüßß  ††ÓÓŸŸÖÖ³³ÖÖÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ  ††ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ..    
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  ¯̄ÖÖ ÏÏ££ÖÖ ´́ÖÖ   �� úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖ ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ   ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ÖÖÃÃŸŸÖÖßß““ÖÖßß   µµÖÖÖÖ¤¤üüßß   ��úú ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖßß,,  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ��ÖÖ áá��úú ¸̧üü��ÖÖ   ��úú ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê ..     ¤¤üüÃÃŸŸÖÖÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖ ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß   ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ éé ŸŸÖÖ   
´́ÖÖÖÖ ××ÆÆ üüŸŸÖÖ ßß,,  ÖÖÖÖ ëë¤¤üü   ¯̄ÖÖ ããÃÃŸŸÖÖ��úúÖÖ ÓÓ““ÖÖßß   µµÖÖÖÖ¤¤üü ßß  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ��ÖÖ áá�� úú ¸̧üü��ÖÖ  �� úú ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê..     ��úúÖÖÆÆ üüßß   ¤¤üüÃÃŸŸÖÖÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖ  ••ÖÖ êê   ÖÖÃÃŸŸÖÖßß   ØØ�� úú¾¾ÖÖÖÖ  ÖÖÖÖ ëë¤¤ üü  ¯̄ÖÖ ããÃÃŸŸÖÖ�� úúÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ   ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý ¯̄ÖÖÖÖ ŸŸÖÖ  
 ÖÖÖÖ ÆÆüüßß ŸŸÖÖ,,  ŸŸµµ ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß   µµ ÖÖÖÖ¤¤üüßß   ��úú¹¹ýýÖÖ   ššêê üü¾¾ÖÖ��ÖÖ êê ..     »»ÖÖ¾¾ÖÖ��úú ¸̧üü  ÃÃÖÖ ÖÖ¯̄ÖÖ››üü��µµÖÖÖÖ ““µµÖÖÖÖ   ÆÆêê üü ŸŸÖÖ ææ ÖÖ êê   ÆÆ üü ßß   µµ ÖÖÖÖ¤¤üüßß   �� úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµ ÖÖÖÖ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ��úú��ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê,,   ™™êê üü²²ÖÖ»»ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   
ŸŸÖÖµµÖÖÖÖ ¸̧üü   �� úú¹¹ýýÖÖ  ššêê üü ¾¾ÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..     ŸŸÖÖßß   ¯̄ÖÖ ããœœüüßß»»ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ŸŸÖÖµµÖÖÖÖ ¸̧üü  �� úú ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖßß..    

��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((††))  ((vvii))  
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  µµ ÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖ ßß»»ÖÖ  �� úúÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  �� úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   

¤¤üüÃÃŸŸÖÖ ÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß   ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ¾¾ÖÖ ÖÖ ¸̧üü ßß  

††..  
�� 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  
šš êê üü ¾¾ÖÖ��µµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  
�� úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß  

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

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

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

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

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

�� úúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  

33  ††ÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ   ÖÖ ÖÖ ëë¤¤ üü ××¾¾ÖÖ��ÖÖ êê ..  ††ÖÖ¾¾ÖÖ��úú   ÖÖ ÖÖ ëë ¾¾ÖÖÆÆ üüßß  
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ�� úúŸŸÖÖ êê  

¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  
�� úúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  

44  
××¾¾ÖÖ³³ÖÖ ÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖ ããÖÖ   ••ÖÖ ÖÖ��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  
×× ¾¾ÖÖÂÂÖÖµµ ÖÖÖÖÖÖ ãã¹¹ýý ¯̄ÖÖ   ÖÖÃÃŸŸÖÖ ßß““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ  
¾¾µµ ÖÖ¾¾ÖÖÆÆ üüÖÖ ¸̧üü ÖÖ““ÖÖ ßß  ††ÖÖ¾¾ÖÖ�� úú  ••ÖÖ ÖÖ¾¾ÖÖ�� úú  

 ÖÖÖÖ ëë¤¤ üü   ššêê üü¾¾ÖÖ��ÖÖ êê   
ÃÃÖÖ ´́ÖÖ�� ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ��úúÖÖ““ÖÖßß  ÖÖÖÖ ëë¤¤ üü ¾¾ÖÖÆÆ üü ßß  

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

�� úúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  

66  ¤¤êê üüµµ ÖÖ��úúÖÖ““ÖÖßß   ÖÖÖÖ ëë¤¤üü   ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê   ¤¤êê üüµµ ÖÖ��úú  ¸̧üü ××••ÖÖÃÃ™™üü ¸̧üü   
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ�� úúŸŸÖÖ êê  

¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  
�� úúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  

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

ÖÖÃÃŸŸÖÖßß  ÖÖÖÖ ëë¤¤üü ¾¾ÖÖÆÆüü ßß  
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ�� úúŸŸÖÖ êê  

¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  
�� úúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  

88  
ÃÃÖÖ ãã ¸̧üü��ÖÖ ÖÖ  ††ÖÖ ÖÖ ´́ÖÖŸŸÖÖ  ¸̧üü��úú ´́ÖÖ êê““ÖÖ ßß  

 ÖÖÖÖ ëë¤¤üü   �� úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..  
ÃÃÖÖ ãã ¸̧üü��ÖÖ ÖÖ  ††ÖÖÖÖ ´́ÖÖŸŸÖÖ  ÖÖ ÖÖ ëë¤¤ üü¾¾ÖÖÆÆ üüßß  

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

�� úúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  

99  
¤¤êê üüµµ ÖÖ��úúÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ¸̧üü�� úú ´́ÖÖ êê““ÖÖ ßß  ÖÖ ÖÖ ëë¤¤ üü   

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

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

�� úúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  

1100  ××ÆÆ üü¿¿ÖÖ ÖÖ êê²²ÖÖ   �� úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..   �� òò úú¿¿ÖÖ²²ÖÖ ãã�� úú  
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ�� úúŸŸÖÖ êê  

¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  
�� úúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  

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

¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..  
�� úúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  
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��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vviiii))  
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü   ´́ÖÖÆÆ üü ÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖ ÖÖ ××»»ÖÖ�� úúÖÖ   µµÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖ ßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ��úúÖÖµµ ÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ   
¯̄ÖÖ×× ¸̧üü��ÖÖ ÖÖ´́ÖÖ�� úúÖÖ ¸̧üü��úú  ��úúÖÖ ´́ÖÖÖÖÃÃÖÖ ÖÖššüüßß  ••ÖÖÖÖ ÃÃÖÖÖÖ ´́ÖÖÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ¿¿ÖÖ ßß  ÃÃÖÖ»»»»ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÃÃÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖ  ��úú ¸̧üü��µµÖÖ ÖÖ““ÖÖßß  ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÃÃ££ÖÖÖÖ..    
  
†† ÖÖ ãã ..  
�� ÎÎ úú..  

ÃÃÖÖ»»»»ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÃÃÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖ ßß““ÖÖÖÖ  
××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµ ÖÖ  

�� úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ ÏÏ��ÖÖÖÖ»»ÖÖßß““ÖÖ êê   ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ   ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔÖÖ     ��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖ   ††××¬¬ÖÖ×× ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ//  
××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ// ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ��úú ÖÖ«« üüÖÖ ¸̧êê üü       

¯̄ÖÖ ãã ÖÖ ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖ ßß��úúÖÖôôûû  

11   ÖÖÖÖ��ÖÖ×× ¸̧üü�� úúÖÖ ÓÓ““µµÖÖ ÖÖ  
ŸŸÖÖ�� ÎÎ úú ÖÖ ¸̧üü àà““ÖÖ êê   ××ÖÖ ¸̧üü ÖÖ�� úú ¸̧üü��ÖÖ êê   

��úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..    

¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  ——ÖÖ ÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖ ÖÖ üü  ¤¤îî üü ÖÖ××¤¤üüÖÖ   
ŸŸÖÖ�� ÎÎ úú ÖÖ ¸̧üüßß ““ÖÖ êê   ××ÖÖ¾¾ÖÖ ÖÖ ¸̧üü��ÖÖ  ��úú ¸̧üü��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  

µµ ÖÖ êêŸŸÖÖ êê ..     

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

  
××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  ��úú»»ÖÖ´́ÖÖ   44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vviiii))  ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ   ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸµµÖÖ êê�� úú  »»ÖÖÖÖ êê��úú ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß   ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êêÖÖ êê   ††××¬¬ÖÖ ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ//××ÖÖµµ ÖÖ´́ÖÖ //  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ��úú  ‡‡ŸŸµµÖÖÖÖ¤¤üü ßß  
††ÓÓ ××ŸŸÖÖ ´́ÖÖ   ��úú ¸̧üü��µµÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ææ ¾¾ÖÖ áá//¸̧üü ÖÖ²²ÖÖ ××¾¾ÖÖŸŸÖÖ ÖÖ ÓÓÖÖ ÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ êê““ÖÖßß   ´́ÖÖŸŸÖÖ êê //††ÖÖ��ÖÖ êê ¯̄ÖÖ   ••ÖÖ ÖÖ��ÖÖ ææ ÖÖ   ‘‘ÖÖ êê��µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß   ††ÛÛÃÃŸŸÖÖŸŸ¾¾ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ   ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üü ŸŸÖÖßß““ÖÖ ßß  
´́ÖÖÖÖ ××ÆÆ üüŸŸÖÖ ßß  ¤¤êê üü��ÖÖ êê   ††¯̄ÖÖ êê ××��ÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü..  
  †† ÖÖ êê�� úú  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ   ÃÃÖÖ ××´́ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖßß   ÃÃ££ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖÖÖÖÖ   ��úú¹¹ýýÖÖ   ××¿¿ÖÖ²²ÖÖßß ¸̧üü ÖÖ«« üüÖÖ ¸̧êê üü //��ÖÖ ÏÏÖÖ ´́ÖÖÃÃÖÖ³³ÖÖ êê««üü ÖÖ ¸̧êê üü   ••ÖÖÖÖÃÃÖÖ ããÖÖ¾¾ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖ ÖÖ   �� úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖ ÖÖ··µµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ   
¤¤üü ¸̧üü²²ÖÖÖÖ ¸̧üü ÖÖ ŸŸÖÖ ææ ÖÖ  ••ÖÖÖÖ ´́ÖÖŸŸÖÖ ÖÖ““ÖÖßß  ““ÖÖÖÖ““ÖÖ ¯̄ÖÖ��ÖÖßß  ��úú ¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ   µµÖÖ êê ŸŸÖÖ êê ..   

�� úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((vviiiiii))  ÖÖ´́ÖÖ ããÖÖÖÖ  ((††))  
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆ üüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖ ÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ  µµ ÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ   ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   ››üü  ((¸̧üüÃÃŸŸÖÖ êê ,,‡‡´́ÖÖÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ,,ˆ̂ªªÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ››ÒÒ êê üü ÖÖ êê••ÖÖ)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖ ÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  

ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ÓÓ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖ µµ ÖÖÖÖ““µµÖÖ ÖÖ  ÃÃÖÖ×× ´́ÖÖŸŸÖÖ ßß““ÖÖßß   µµÖÖÖÖ¤¤üü ßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  �� úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..    
  
†† ÖÖ ãã ..  
�� ÎÎ úú..  

ÃÃÖÖ×× ´́ÖÖ ŸŸÖÖßß““ÖÖ êê     
 ÖÖÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ  

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

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

××��úúŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ   
‘‘ÖÖ êê��µµ ÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êêŸŸÖÖ êê   

ÃÃÖÖ³³ÖÖ ÖÖ  
••ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ ´́ÖÖ ÖÖµµÖÖ ÖÖÃÃÖÖ ÖÖššüüßß  
��ÖÖ ãã»»ÖÖ ßß  ††ÖÖÆÆêê üü   ØØ��úú¾¾ÖÖÖÖ   

 ÖÖÖÖÆÆ üüßß  

ÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖ ÖÖ  
��úúÖÖ µµÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖ ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  
((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 ããÖÖÖÖ  ((²²ÖÖ))  
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆ üüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖ ÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ  µµ ÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ   ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖ ÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖ ßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖ ÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  

††××¬¬ÖÖÃÃÖÖ³³ÖÖ ÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   µµÖÖÖÖ¤¤üüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úú ÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..     
  

†† ÖÖ ãã ..  
�� ÎÎ úú..  

††××¬¬ÖÖÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖ êê     
 ÖÖÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ  

ÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖ êê   
ÃÃÖÖ¤¤üüÃÃµµÖÖ  

ÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖ êê   ˆ̂××§§ üü ÂÂ™™üü  ××��úúŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ   
‘‘ÖÖ êê��µµ ÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êêŸŸÖÖ êê   

ÃÃÖÖ³³ÖÖ ÖÖ  
••ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ ´́ÖÖ ÖÖµµÖÖ ÖÖÃÃÖÖ ÖÖššüüßß  
��ÖÖ ãã»»ÖÖ ßß  ††ÖÖÆÆêê üü   ØØ��úú¾¾ÖÖÖÖ   

 ÖÖÖÖÆÆ üüßß  

ÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖ ÖÖ  
��úúÖÖ µµÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖ ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  
((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 ããÖÖÖÖ  ((��úú))  
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆ üüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖ ÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ  µµ ÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ   ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖ ÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖ ßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖ ÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  

¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üüÖÖ ÓÓ““ÖÖ ßß üü üü   µµÖÖÖÖ¤¤üüßß   ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê..    
  

†† ÖÖ ãã ..  
�� ÎÎ úú..  

¯̄ÖÖ×× ¸̧üüÂÂÖÖ¤¤ êê üü““ÖÖ êê   
 ÖÖÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ  

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

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

××��úúŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ   
‘‘ÖÖ êê��µµ ÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êêŸŸÖÖ êê   

ÃÃÖÖ³³ÖÖ ÖÖ  
••ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ ´́ÖÖ ÖÖµµÖÖ ÖÖÃÃÖÖ ÖÖššüüßß  
��ÖÖ ãã»»ÖÖ ßß  ††ÖÖÆÆêê üü   ØØ��úú¾¾ÖÖÖÖ   

 ÖÖÖÖÆÆ üüßß  

ÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖ ÖÖ  
��úúÖÖ µµÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖ ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  
((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 ããÖÖÖÖ  ((››üü))  
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆ üüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖ ÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ  µµ ÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ   ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖ ÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��úúÖÖ ´́ÖÖÖÖ¿¿ÖÖ ßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖ ÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  

¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üüÖÖ ÓÓ““ÖÖ ßß üü üü   µµÖÖÖÖ¤¤üüßß   ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê..    
†† ÖÖ ãã ..  
�� ÎÎ úú..  

ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êê““ÖÖ êê  
 ÖÖÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ  

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

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

××��úúŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ   
‘‘ÖÖ êê��µµ ÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êêŸŸÖÖ êê   

ÃÃÖÖ³³ÖÖ ÖÖ  ••ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ ´́ÖÖÖÖµµÖÖ ÖÖ   
ÃÃÖÖÖÖššüüßß   ��ÖÖ ãã»»ÖÖßß   ††ÖÖÆÆêê üü   

ØØ��úú¾¾ÖÖ ÖÖ  ÖÖ ÖÖÆÆ üüßß  

ÃÃÖÖ³³ÖÖ êê““ÖÖ ÖÖ  
��úúÖÖ µµÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖ ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  
((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))  ((iixx))    

††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  µµ ÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖ ßß»»ÖÖ  �� úúÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  �� úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  
††××¬¬ÖÖ�� úúÖÖ ¸̧üü ßß  ¾¾ÖÖ  ��úú ´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ ¸̧üü ßß  µµÖÖ ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ÖÖ ÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ êê ,,   ¯̄ÖÖ¢¢ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ  ŸŸµµÖÖ ÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ´́ÖÖ ÖÖ××ÃÃÖÖ��úú  ¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ..  

††..  
�� ÎÎ úú..  

¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖÖÖ ´́ÖÖ  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üüßß   //  

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

¤¤ãã üü ¸̧üü¬¬¾¾ÖÖÖÖßß  �� ÎÎ úú ..//  
±± òò úúŒŒÃÃÖÖ//‡‡ÔÔ--´́ÖÖ êê»»ÖÖ  

‹‹�� ææ úú��ÖÖ  
¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  

11..    
¿¿ÖÖ ÖÖ��ÖÖÖÖ   ††××³³ÖÖ µµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  

ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ                      
¯̄ÖÖ ÏÏ .. ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµ ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  

ÁÁÖÖ ßß..  ²²ÖÖßß..�� êê úú.. ¯̄ÖÖ ¸̧üü¤¤ êê üü¿¿ÖÖ ßß  22  1144//0044//11999900  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê   
4400  ((334411))  

2244778800//--  

22..    ¿¿ÖÖ ÖÖ��ÖÖÖÖ   ††××³³ÖÖ µµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ÁÁÖÖ ßß..  ²²ÖÖßß..�� êê úú..††³³ÖÖ ÓÓ��ÖÖ  22  2266//0066//11998866  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê   
4400  ((334422))  

2211003300//--  

33..    ¿¿ÖÖ ÖÖ��ÖÖÖÖ   ††××³³ÖÖ µµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ÁÁÖÖ ßß..  ‹‹ÖÖ..  ——ÖÖ êê››üü..  ¯̄ÖÖÖÖ™™üüßß»»ÖÖ  22  0099//1100//11999922  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê   
4400  ((334422))  

5555,,000000//--  

44..    ¤¤ãã üüµµµµÖÖ ´́ÖÖ   ††ÖÖ¾¾ÖÖ êê��ÖÖ��úú   ÁÁÖÖ ßß..ÃÃÖÖ ãã³³ÖÖ ÖÖÂÂÖÖ  ••ÖÖÖÖ êê¿¿ÖÖßß  33  0099//0011//11998866  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê   
4400  ((334422))  

5522,,007700//--  

55..    †† ÖÖ ãã ¸̧êê üü��ÖÖ��úú   ÁÁÖÖ ßß..  ††ÖÖ ¸̧üü..••ÖÖ êê ..••ÖÖÖÖ¬¬ÖÖ ¾¾ÖÖ  33  2299//0066//11999933  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê   
4400  ((334422))  

3355,,667733//--  

66..    �� úú××ÖÖÂÂššüü   ××»»ÖÖ¯̄ÖÖßß�� úú  ÁÁÖÖ ßß..††´́ÖÖ ¸̧üü ØØÃÃÖÖ��ÖÖ  ššüü ÖÖ�� ãã úú ¸̧üü   33  0088//0066//11999944  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê   
4400  ((334422))  

  

77..    ××¿¿ÖÖ ¯̄ÖÖ ÖÖ‡‡ÔÔ   ÁÁÖÖ ßß.. ¯̄ÖÖÖÖ ÓÓ›› ãã üü ¸̧ÓÓ üü��ÖÖ   ¤¤üü××ÆÆ üü ¾¾ÖÖÖÖ»»ÖÖ  44  3311//0011//11998844  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê   
4400  ((334422))  

2244,,335544//--  
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88..    ××¿¿ÖÖ ¯̄ÖÖ ÖÖ‡‡ÔÔ   ÁÁÖÖ ßß.. ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖ  ††ÓÓ³³ÖÖ ÖÖ ¸̧êê üü   44  0088//0099//11998866  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê   
4400  ((334422))  

2222,,996688//--  

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

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

1122..    ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ�� úúÖÖ´́ÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ ãã ¸̧üü   ��úú ÖÖôôãã ûû ¸̧üü ÖÖ ´́ÖÖ  ÃÃÖÖ ÖÖ êê ÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖ êê   44  0077//0099//11999900  
22333333553366  ŸŸÖÖ êê   
4400  ((334422))  

2211,,886688//--  

1133..    ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ�� úúÖÖ´́ÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ ãã ¸̧üü   ³³ÖÖ ÖÖ‰‰úúÃÃÖÖÖÖÆÆêê üü ²² ÖÖ   ´́ÖÖÖÖ êê��úúôôêê ûû   44  
0055//0011//22000055 22333333553366  ŸŸÖÖ êê   

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

1144..    ²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ�� úúÖÖ´́ÖÖ  ´́ÖÖ••ÖÖ ãã ¸̧üü   ¸̧üü ÖÖ••ÖÖ ëë¦¦ üü   ¤¤êê üüÆÆ üü ÖÖ›› êê üü  44  
0055//0011//22000055 22333333553366  ŸŸÖÖ êê   

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

××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  11..  ÆÆêê üü  ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ¿¿ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸµµÖÖ êê�� úú  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖ ÖÖ   ��úú ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê   »»ÖÖÖÖ��ÖÖ êê»»ÖÖ..  
  22..  ´́ÖÖÆÆ üü ŸŸ¾¾ÖÖ ÖÖ““ÖÖ êê   ²²ÖÖ¤¤üü»»ÖÖ  ŸŸÖÖÖÖŸŸÖÖ›› üüßßÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  �� êê úú»»ÖÖ êê   ¯̄ÖÖÖÖ×× ÆÆüü••ÖÖ êêŸŸÖÖ ..  ˆ̂¤¤üüÖÖ .. ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ãã��ÖÖ ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ²²ÖÖ¤¤üü»»ÖÖ ßß  ‡‡..  

��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xx))  
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  µµ ÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99))  ��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß  ¾¾ÖÖ  �� úú ´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  

¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ ÖÖ““ÖÖßß  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆ üü ŸŸÖÖßß   ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê..   

††..  
�� ÎÎ úú..  

¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ  
((ÖÖÖÖ ¾¾ÖÖ))  

¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  
¹¹ýý ¯̄ÖÖ ¸̧êê üü ÂÂ ÖÖÖÖ  

‡‡ŸŸÖÖ ¸̧üü   ††ÖÖ ãã––ÖÖ êêµµÖÖ  ³³ÖÖ¢¢ÖÖ êê   
××ÖÖµµÖÖ×× ´́ÖÖŸŸÖÖ  ((´́ÖÖÆÆ üüÖÖ��ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ   

³³ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ ,,  ‘‘ÖÖ ¸̧üü³³ÖÖÖÖ››êê üü   ³³ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ ,,  
¿¿ÖÖÆÆüü ¸̧üü   ³³ÖÖ¢¢ÖÖ ÖÖ))  

¯̄ÖÖ ÏÏÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖÖÖÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü   
((••ÖÖÃÃÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖ ÖÖÃÃÖÖ  

³³ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ ,,))  

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

¯̄ÖÖ ÏÏ ××¿¿ÖÖ��ÖÖ��ÖÖ  ³³ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ))  
11  ÁÁÖÖ ßß..  ²²ÖÖßß..�� êê úú.. ¯̄ÖÖ ¸̧üü¤¤ êê üü¿¿ÖÖ ßß    ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
22  ÁÁÖÖ ßß..  ²²ÖÖßß..�� êê úú..††³³ÖÖ ÓÓ��ÖÖ    ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
33  ÁÁÖÖ ßß..  ‹‹ÖÖ ..  ——ÖÖ êê›› üü..  ¯̄ÖÖÖÖ™™üüßß»»ÖÖ    ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
44  ÁÁÖÖ ßß..ÃÃÖÖ ãã³³ÖÖ ÖÖÂÂÖÖ  ••ÖÖÖÖ êê¿¿ÖÖßß     ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
55  ÁÁÖÖ ßß..††ÖÖ¸̧üü..••ÖÖ êê ..••ÖÖÖÖ¬¬ÖÖ ¾¾ÖÖ    ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
55  ÁÁÖÖ ßß..††´́ÖÖ ¸̧üüØØÃÃÖÖ��ÖÖ  ššüü ÖÖ�� ãã úú ¸̧üü     ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
77  ÁÁÖÖ ßß.. ¯̄ÖÖÖÖ ÓÓ›› ãã üü ¸̧ÓÓ üü��ÖÖ   ¤¤üü××ÆÆ üü ¾¾ÖÖÖÖ»»ÖÖ    ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
88  ÁÁÖÖ ßß.. ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ¿¿ÖÖ  ††ÓÓ³³ÖÖ ÖÖ ¸̧êê üü     ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
99  ••ÖÖ��ÖÖÖÖ   ³³ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê ¸̧üü ÖÖ ¾¾ÖÖ    ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   

1100  ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ›› ãã üü   ¿¿ÖÖ ëë››üü��ÖÖ êê     ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
1122  ´́ÖÖÖÖ êê..²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ ¸̧üü  ´́ÖÖÖÖ êê..��úú ÖÖ¤¤üü ¸̧üü    ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
1133  ��úú ÖÖôôãã ûû ¸̧üü ÖÖ ´́ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ êê ÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖ êê     ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
1144  ³³ÖÖ ÖÖ‰‰úúÃÃÖÖÖÖ ÆÆêê üü²² ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êê��úúôôêê ûû     ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
1155  ¸̧üü ÖÖ••ÖÖ ëë¦¦ üü   ¤¤ êê üüÆÆüü ÖÖ››êê üü    ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ÖÖ��ÖÖ êê   ××ÖÖµµÖÖ ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
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��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxii))      
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖ ÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  µµ ÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ òò››ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99))  ��úúÖÖµµÖÖ ÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ ““ÖÖ êê   ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ææ ¸̧üü   ÓÓ††¤¤üü ÖÖ••ÖÖ ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ�� úú  ¾¾ÖÖ  ��ÖÖ““ÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ   

ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖ ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ  µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ éé ŸŸÖÖ   ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖ ßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úú ÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..  

  ††ÓÓ¤¤üüÖÖ ••ÖÖ ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ��úúÖÖ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸÖÖ ßß““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖÖÖ   

  †† ÖÖ ãã¤¤ üü ÖÖÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ   ××¾¾ÖÖŸŸÖÖ ¸̧üü��ÖÖ ÖÖ““µµÖÖÖÖ   ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸÖÖßß““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖÖÖ   

†† ÖÖ ãã ..  
�� ÎÎ úú..  

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

†† ÖÖ ãã¤¤üü ÖÖÖÖ  
××ÖÖµµÖÖÖÖ êê ××••ÖÖŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ¸̧üü  ((��ÖÖ êê¡¡ÖÖ   
¾¾ÖÖ  �� úúÖÖ´́ÖÖ ÖÖ““ÖÖÖÖ   ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖ ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ))  

††××¬¬ÖÖ��úú  ††ÖÖ ãã¤¤ üü ÖÖÖÖ   
††¯̄ÖÖ êê ××��ÖÖŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»µµ ÖÖÖÖÃÃÖÖ  

¹¹ýý ¯̄ÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖ  
††××³³ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏÖÖµµÖÖ  

11  ××ÖÖ ¸̧ÓÓ üü��úú  ××ÖÖ ¸̧ÓÓ üü��úú  ××ÖÖ ¸̧ÓÓ üü�� úú  ××ÖÖ ¸̧ÓÓ üü�� úú  ××ÖÖ ¸̧ÓÓ üü��úú   
  
××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸµµÖÖ êê��úú   ��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ¸̧üüßß»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆ üüŸŸÖÖßß   �� úúÖÖ êê��ÖÖ ŸŸµµÖÖÖÖÖÖÖÖ   �� úúÖÖ êê��ÖÖ ŸŸµµÖÖÖÖ   ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ¹¹ýý¯̄ÖÖÖÖÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü  ŸŸÖÖµµÖÖÖÖ ¸̧üü   ��úú ¸̧üüŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖ êê  ††ÃÃÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ¹¹ýý ¯̄ÖÖ   ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ ÖÖ ÖÖ  
¾¾ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  

��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxiiii))  ÖÖ´́ÖÖ ããÖÖÖÖ  ((††))  
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ   µµ ÖÖ êê££ÖÖ ßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖ µµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99))    ��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  †† ÖÖ ãã¤¤üüÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ™™üü ¯̄ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  

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

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

  »»ÖÖÖÖ³³ÖÖÖÖ££ÖÖ áá““µµÖÖ ÖÖ   ¯̄ÖÖ ÖÖ ¡¡ÖÖŸŸÖÖÖÖ   ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖ““µµ ÖÖÖÖ  ††™™üü ßß  ¾¾ÖÖ  ¿¿ÖÖŸŸÖÖ áá..  

  »»ÖÖÖÖ³³ÖÖ  ××´́ÖÖôôûû��µµÖÖ ÖÖÃÃÖÖ ÖÖššüüßß““µµÖÖÖÖ   ††™™üüßß..  

  »»ÖÖÖÖ³³ÖÖ  ××´́ÖÖôôûû��µµÖÖ ÖÖÃÃÖÖ ÖÖššüüßß““ÖÖßß  ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß ..  

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

  ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ�� ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ××´́ÖÖôôûû��ÖÖ ÖÖ··µµÖÖÖÖ   »»ÖÖ ÖÖ³³ÖÖÖÖ““ÖÖ ßß  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ éé ŸŸÖÖ   ´́ÖÖ ÖÖ×× ÆÆüüŸŸÖÖßß..  

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

  ÃÃÖÖ��ÖÖ ´́ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ�� úúÖÖ··µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖÖÖ ´́ÖÖ..  

  ××¾¾ÖÖ ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ßß  ††••ÖÖÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ êê ²²ÖÖŸŸÖÖ  »»ÖÖ ÖÖ��ÖÖ��ÖÖÖÖ ¸̧êê üü   ¿¿ÖÖ ãã»»��úú..  

  ‡‡ŸŸÖÖ ¸̧üü   ¿¿ÖÖ ãã»»��úú,,  

  ××¾¾ÖÖ ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ßß  ††••ÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ   ÖÖ ´́ÖÖ ãã ÖÖÖÖ..  

  ÃÃÖÖÖÖ êê²²ÖÖŸŸÖÖ  ••ÖÖÖÖ êê››üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úú  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»µµ ÖÖÖÖ  ��úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß   µµÖÖÖÖ¤¤üüßß   ((¤¤üüÃÃŸŸÖÖ ÖÖ‹‹êê¾¾ÖÖ••ÖÖ//¤¤üüÖÖ��ÖÖ»»ÖÖ êê))  

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

  ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üü ŸŸÖÖßß   ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤üü³³ÖÖ ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  ŸŸÖÖ�� ÎÎ úú ÖÖ ¸̧üü   ××ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ¸̧üü��ÖÖ ÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ··µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖÖÖ ´́ÖÖ..  

  ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖ ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ¾¾ÖÖ ÖÖ ¸̧üü  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸµµ ÖÖ êê��úú  ÃÃŸŸÖÖ ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ ¸̧üü  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ××ÖÖ¬¬ÖÖßß ..  ((ˆ̂¤¤üüÖÖ.. ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ   ¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖôôûûßß ,,  ŸŸÖÖÖÖ»»ÖÖ ãã��úúÖÖ     
              ¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖôôûûßß,,��ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖôôûûßß))  

  »»ÖÖÖÖ³³ÖÖÖÖ££ÖÖ áá““ÖÖßß  µµÖÖÖÖ¤¤üüßß  ��ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ   ÖÖ´́ÖÖ ããµµÖÖÖÖŸŸÖÖ..  
  
  
  

��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxiiii))  ÖÖ´́ÖÖ ããÖÖÖÖ  ((²²ÖÖ))  
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††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆ üüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ  µµ ÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ   ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,�� úúÖÖ µµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  †† ÖÖ ãã¤¤ üü ÖÖÖÖ   ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ�� ÎÎ úú ´́ÖÖ ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  
»»ÖÖ ÖÖ³³ÖÖÖÖ££ÖÖ áá““ÖÖßß  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ   ´́ÖÖÖÖ××ÆÆ üü ŸŸÖÖßß   ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..  

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

»»ÖÖ ÖÖ³³ÖÖÖÖ££ÖÖ áá““ÖÖ êê  ÖÖÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ¢¢ÖÖ ÖÖ   
†† ÖÖ ãã¤¤ üüÖÖÖÖ//»»ÖÖ ÖÖ ³³ÖÖ  µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  

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

××ÖÖ�� úúÂÂÖÖ  
††××³³ÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏÖÖµµÖÖ  

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 ÓÓ ŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ   ¾¾ÖÖ êê��ÖÖ¾¾ÖÖ êê��ÖÖôôûûßß  µµÖÖÖÖ¤¤üü ßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ ××¿¿ÖÖ ŸŸÖÖ  �� úú ¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  

��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxiiiiii))    
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  µµ ÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖ ÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99))��úúÖÖµµ ÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ×× ´́ÖÖôôûû��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ//ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ   ¯̄ÖÖ ¸̧üü¾¾ÖÖ ÖÖÖÖÖÖ  

µµ ÖÖÖÖ““ÖÖ ßß   ““ÖÖ ÖÖ»»ÖÖ ææ   ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ÖÖ ÔÔ““ÖÖßß  ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ¸̧üü  ´́ÖÖ ÖÖ×× ÆÆüüŸŸÖÖßß..  
¯̄ÖÖ ¸̧üü¾¾ÖÖ ÖÖÖÖÖÖ// ¯̄ÖÖ ¸̧üü¾¾ÖÖ ÖÖ ÖÖ��ÖÖ ßß//ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ ¸̧üü  

††..  
�� ÎÎ úú..  

¯̄ÖÖ ¸̧üü ¾¾ÖÖÖÖÖÖÖÖ   
¬¬ÖÖÖÖ ¸̧üü��úúÖÖ““ÖÖ êê   ÖÖ ÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  

¯̄ÖÖ ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ ¸̧üü   

¯̄ÖÖ ¸̧üü ¾¾ÖÖ ÖÖÖÖÖÖ   
�� ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ�� úú  

××¤¤üüÖÖÖÖ ÓÓ��úúÖÖ   
¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ææ ÖÖ  

××¤¤üüÖÖ ÖÖ ÓÓ��úúÖÖ   
¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  

ÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ¸̧üü��ÖÖ  
††™™üü ßß   

¯̄ÖÖ ¸̧üü ¾¾ÖÖÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  
××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ éé ŸŸÖÖ   
´́ÖÖÖÖ×× ÆÆüüŸŸÖÖ ßß  

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   ¾¾ÖÖÖÖÆÆ üü ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ   ¯̄ÖÖ ¸̧üü ¾¾ÖÖ ÖÖÖÖÖÖ   ††ÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ŸŸÖÖ ¸̧üü  ¤¤ ãã üü ““ÖÖÖÖ�� úúßß//““ÖÖ ÖÖ ¸̧üü““ÖÖÖÖ�� úúßß//••ÖÖ››üü   ¾¾ÖÖÖÖÆÆüüÖÖ   ‡‡..““ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖ ßß»»ÖÖ  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ééŸŸÖÖ   ´́ÖÖÖÖ ×× ÆÆüüŸŸÖÖßß--
××¾¾ÖÖ ÂÂÖÖµµ ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ¸̧üü   ¯̄ÖÖ ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖßß   ´́ÖÖÖÖ ××ÆÆ üüŸŸÖÖßß  ˆ̂¤¤üüÖÖ..††�� éé úúÂÂÖÖ ßß  ¾¾ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖ ÖÖššüüßß ““µµÖÖÖÖ   ¯̄ÖÖ ¸̧üü ¾¾ÖÖÖÖÖÖ��ÖÖßß““ÖÖ êê   ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÆÆ ìì üü   ÖÖ ÓÓ ..††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆ êê üü   ‡‡..  
××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸµµÖÖ êê��úú  ¯̄ÖÖ ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖµµÖÖ ÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ ¸̧üüÖÖ ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü  ¾¾ÖÖ êê��ÖÖôôûûßß   µµÖÖÖÖ¤¤üü ßß  ŸŸÖÖµµÖÖ ÖÖ ¸̧üü  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆêê üü..  

�� úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxiivv))  
††ÖÖ îî¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆ üüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ ××»»ÖÖ��úúÖÖ  µµÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ   ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò›› ÔÔ üü  �� ÎÎ úú üü  ((99)),,�� úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖ ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ   ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ‡‡»»ÖÖ êêŒŒ™™ÒÒ üü ÖÖ ××ÖÖ��úú  ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý ¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  

ÃÃÖÖÖÖššüü××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß   ´́ÖÖ ÖÖ××ÆÆ üü ŸŸÖÖßß   ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê..    ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ ææ   ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ÖÖ ÔÔ��úú×× ¸̧üü ŸŸÖÖ ÖÖ..  
  

†† ÖÖ ãã ..  
�� ÎÎ úú..  

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

‡‡»»ÖÖ êêŒŒ™™ÒÒ üü ÖÖ òò ××ÖÖ��úú  
 ÖÖ´́ÖÖ ããµµÖÖÖÖŸŸÖÖ  

´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖ ßß  
×× ´́ÖÖôôûû××¾¾ÖÖ��µµÖÖÖÖ ““ÖÖßß   

¯̄ÖÖ¬¬¤¤üü ŸŸÖÖßß  

••ÖÖ²²ÖÖ ÖÖ²²ÖÖ¤¤üüÖÖ ¸̧üü   
¾¾µµ ÖÖŒŒŸŸÖÖßß  

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��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆ üüßß  ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý ¯̄ÖÖ ÖÖŸŸÖÖ  
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��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxvv))    
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆ üüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖ ÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ   µµ ÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ   ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99)),,��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ ÖÖ 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¤¤ üü³³ÖÖ ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ   ´́ÖÖ ÖÖ ××ÆÆ üüŸŸÖÖßß..  

  ¾¾ÖÖ êê ²²ÖÖ ÃÃÖÖÖÖ‡‡ÔÔ™™üü  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖßß   ´́ÖÖ ÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  

  ��úúÖÖ òò»»ÖÖÃÃÖÖ ëë™™ üü ¸̧üü   ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµ ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ ××ÆÆ üü ŸŸÖÖßß ..  

  ††××³³ÖÖ»»ÖÖ êê��ÖÖ   ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÖÖßßÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ ²²¬¬ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖ ßß..  

  ��úúÖÖ ´́ÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖ ÖÖ  ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÖÖßßÃÃÖÖ ÖÖššüüßß  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß   ´́ÖÖÖÖ ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  

   ÖÖ´́ÖÖ ããÖÖ êê   ×× ´́ÖÖôôûû��µµÖÖÖÖ²²ÖÖ ÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß..  

  ÃÃÖÖ ãã““ÖÖÖÖ ÖÖ  ±±úú»»ÖÖ�� úúÖÖ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆ üü ŸŸÖÖßß..  

  ��ÖÖ ÏÏ ÓÓ ££ÖÖ ÖÖ»»ÖÖµµ ÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ ßß  ´́ÖÖÖÖ×× ÆÆüüŸŸÖÖßß ..  
††..  
�� ÎÎ úú..  

ÃÃÖÖ ãã××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ êê““ÖÖ ÖÖ   ¯̄ÖÖ ÏÏ��úú ÖÖ ¸̧üü  ¾¾ÖÖ êêôôûû  �� úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üü ŸŸÖÖßß   ××ššüü��úúÖÖ��ÖÖ  
••ÖÖ²²ÖÖ ÖÖ²²ÖÖ¤¤üüÖÖ ¸̧üü   

¾¾µµ ÖÖŒŒŸŸÖÖ ßß//�� úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ ¸̧üü ßß  
ŸŸÖÖ�� ÎÎ úú ÖÖ ¸̧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   

�� úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxvvii))    
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ   µµÖÖ êê££ÖÖ ßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ   ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ   ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú üü   ((99))      ��úúÖÖµµÖÖ ÖÖ ÔÔ»»ÖÖ µµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ ÃÃÖÖ��úúßßµµÖÖ  ´́ÖÖÖÖ×× ÆÆüüŸŸÖÖ ßß  
††××¬¬ÖÖ�� úúÖÖ ¸̧üü ßß//ÃÃÖÖÆÆ üüÖÖµµµµÖÖ��úú  ¿¿ÖÖ ÖÖÃÃÖÖ��úúßßµµÖÖ   ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖ ßß   ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üüßß //††×× ¯̄ÖÖ»»ÖÖ ßßµµÖÖ   ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß   ((ŸŸÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  »»ÖÖÖÖ êê��úú ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ�� úúÖÖ ¸̧üü ßß““µµÖÖ ÖÖ  
��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ��ÖÖ êê ¡¡ÖÖ ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ))  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß     ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ éé ŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖ ßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úú ÖÖ¿¿ÖÖßßŸŸÖÖ  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..     
††..  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ��úúßßµµÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üüßß..  
††..
�� ÎÎ úú..  

¿¿ÖÖ ÖÖÃÃÖÖ�� úúßßµµÖÖ  ´́ÖÖÖÖ ××ÆÆ üü ŸŸÖÖßß  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß““ÖÖ êê   ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  

¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖÖÖ ´́ÖÖ  �� úúÖÖµµÖÖ ÔÔ��ÖÖ êê ¡¡ÖÖ   ¯̄ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ//±±úúÖÖ êêÖÖ  ‡‡ÔÔ-- ´́ÖÖ êê»»ÖÖ  ††×× ¯̄ÖÖ»»ÖÖßßµµ ÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß  

11  ÁÁÖÖ ßß..²²ÖÖßß ..�� êê úú.. ¯̄ÖÖ ¸̧üü¤¤êê üü¿¿ÖÖßß  
ˆ̂¯̄ÖÖ   ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  
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..  

ÃÃÖÖÆÆ üüÖÖµµµµÖÖ��úú  ¿¿ÖÖ ÖÖÃÃÖÖ�� úúßßµµÖÖ  ´́ÖÖÖÖ ××ÆÆ üü ŸŸÖÖßß  
††××¬¬ÖÖ�� úúÖÖ ¸̧üü ßß““ÖÖ êê   ÖÖ ÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  

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

11  ÁÁÖÖ ßß..  ‹‹ÖÖ..  ——ÖÖ êê›› üü ..  ¯̄ÖÖ ÖÖ™™üüßß»»ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ��ÖÖ ÖÖ   
††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  

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

------  

22  ÁÁÖÖ ßß..  ²²ÖÖßß..�� êê úú ..††³³ÖÖ ÓÓ��ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ��ÖÖ ÖÖ   
††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ 

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

------  

33  ÁÁÖÖ ßß..  ÃÃÖÖ ãã³³ÖÖ ÖÖÂÂÖÖ  ••ÖÖ ÖÖ êê¿¿ÖÖ ßß  ¤¤ãã üüµµµµÖÖ ´́ÖÖ   
††ÖÖ¾¾ÖÖ êê��ÖÖ�� úú  

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

------  

44  ÁÁÖÖ ßß..  ††ÖÖ¸̧üü ..••ÖÖ êê ..••ÖÖÖÖ ¬¬ÖÖ¾¾ÖÖ  ¤¤ãã üüµµµµÖÖ ´́ÖÖ   ------  22333333553366--4400  ------  
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††ÖÖ¾¾ÖÖ êê��ÖÖ�� úú  ((334422))  
55  ÁÁÖÖ ßß..  ††´́ÖÖ ¸̧üü ØØÃÃÖÖ��ÖÖ   ššüüÖÖ�� ãã úú ¸̧üü   ��úú××ÖÖÂÂššüü  

××»»ÖÖ ¯̄ÖÖßß�� úú  
------  22333333553366--4400  

((334422))  
------  

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

††×× ¯̄ÖÖ»»ÖÖßßµµÖÖ  
††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß““ÖÖ êê   ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  

¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ ÖÖ ´́ÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ         
��ÖÖ êê ¡¡ÖÖ   

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

µµ ÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖ ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ ××ÖÖÃÃŸŸÖÖ   ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ�� úúßßµµ ÖÖ  
´́ÖÖÖÖ ××ÆÆ üü ŸŸÖÖ ßß  ††××¬¬ÖÖ�� úúÖÖ ¸̧üü ßß  

11  
ÁÁÖÖ ßß..ÃÃÖÖµµµµÖÖ¤¤üü  ××ÃÃÖÖ�� ÓÓ úú¤¤üü ¸̧üü   

††»»ÖÖßß  

�� úúÖÖµµÖÖ ÔÔ��úúÖÖ ¸̧üü ßß   
††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖÖÖ  

((¾¾ÖÖÖÖ››ÔÔ üü   
44,,55,,66,,77,,99

))  

------  
22333333553366
--4400  ((331188))  

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

××™™¯̄ÖÖ  --  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ�� úúßßµµÖÖ   ´́ÖÖ ÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖ ßß   ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß//ÃÃÖÖÆÆüüÖÖµµµµÖÖ�� úú  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ�� úúßßµµÖÖ   ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖ ßß   ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß //††×× ¯̄ÖÖ»»ÖÖßßµµÖÖ   ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ�� úúÖÖ ¸̧üü ßß   ““ÖÖ êê    ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ  
¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖÖÖ ´́ÖÖ  ššüüôôûû��úú  ††��ÖÖ ¸̧üü ÖÖ ŸŸÖÖ  ¤¤üü¿¿ÖÖ ÔÔ ×× ÖÖµµÖÖ  ××ššüü��úúÖÖ��ÖÖßß  ††££ÖÖ¾¾ÖÖ ÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖ ÖÖ��ÖÖŸŸÖÖ  ��úú��ÖÖÖÖ••ÖÖ¾¾ÖÖôôûû  ±±úú»»ÖÖ��úúÖÖ«« üüÖÖ ¸̧êê üü   »»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ÖÖ¾¾ÖÖßß ..  üü  
��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((²²ÖÖ))  ((xxvviiii))    
††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ   µµ ÖÖ êê££ÖÖ ßß»»ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖ µµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú..99,,��úúÖÖµµÖÖ ÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµ ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ¿¿ÖÖßßŸŸÖÖ  ´́ÖÖ ÖÖ ××ÆÆ üü ŸŸÖÖßß..  

��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((�� úú))  
  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ÖÖ ´́ÖÖÖÖµµÖÖ   »»ÖÖÖÖ êê��úúÖÖ ÓÓ¿¿ÖÖ ßß   ÃÃÖÖ ÓÓ ²² ÖÖ¬¬ÖÖßßŸŸÖÖ   ´́ÖÖÆÆ üü ŸŸ¾¾ÖÖÖÖ““ÖÖ ßß   ××ÖÖ��ÖÖ ÔÔµµÖÖ   ¾¾ÖÖ   ¬¬ÖÖ ÖÖ êê ¸̧üü��ÖÖ êê   µµ ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß   µµÖÖÖÖ¤¤üü ßß   ¯̄ÖÖ ÏÏ��úúÖÖ¿¿ÖÖÖÖ ÖÖ��úú ¸̧üü ßß ŸŸÖÖÖÖ   ŸŸÖÖµµÖÖ ÖÖ ¸̧üü   ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ  
××¾¾ÖÖ ŸŸÖÖ ¸̧üü ßß ŸŸÖÖ  ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..  

��úú»»ÖÖ ´́ÖÖ  44  ((11))  ((››üü))  
  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ¸̧üü��ÖÖ ¯̄ÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖ ¯̄ÖÖ»»µµÖÖÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÆÆ üüÖÖ êê��ÖÖ ÖÖ··µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿ÖÖ ÖÖÃÃÖÖ��úúßßµµÖÖ //††¬¬ÖÖ ÔÔµµ ÖÖÖÖµµÖÖßß��úú  ��úúÖÖ´́ÖÖ�� úúÖÖ••ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ�� úúÖÖ ¸̧üü ÖÖ““ÖÖ ßß  
µµ ÖÖÖÖ¤¤üüßß   ŸŸÖÖµµÖÖ ÖÖ ¸̧üü   ��úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..   ‘‘ÖÖ êê ŸŸÖÖ»»ÖÖ êê»»µµ ÖÖ ÖÖ  ××ÖÖ��ÖÖ ÔÔµµÖÖÖÖ²²ÖÖ ÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ   ��úú ¸̧üü��µµÖÖ ÖÖ““ÖÖßß   ´́ÖÖ ßß´́ÖÖ ÖÖ ÓÓÃÃÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ããœœ êê üü  ¤¤êê üü��µµ ÖÖ ÖÖ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê   ••ÖÖÖÖÆÆ üüßß üü ¸̧üü   �� úú ¸̧üü��ÖÖ êê ..   
××™™üü ¯̄ÖÖ    --    »»ÖÖÖÖ êê�� úú ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß//¿¿ÖÖÖÖ ÃÃÖÖ��úúßßµµÖÖ   ´́ÖÖÖÖ××ÆÆ üü ŸŸÖÖßß   ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ ¸̧üü ßß   ÆÆêê üü  ÃÃÖÖ ææ““ÖÖÖÖÖÖ   ±±úú»»ÖÖ��úú//¾¾ÖÖŸŸÖÖ ÔÔ ´́ÖÖÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖ��úú  ÃÃÖÖ ÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ••ÖÖ×× ÖÖ�� úú  
ÃÃÖÖ ãã““ÖÖÖÖ ÖÖ,, ¯̄ÖÖ ÏÏÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ ´́ÖÖ êê,,ÃÃÖÖ ãã““ÖÖÖÖÖÖ   ¯̄ÖÖ ÏÏÃÃÖÖ ÖÖ ¸̧üü��ÖÖ,,‡‡ÓÓ™™üü ¸̧üü ÖÖ êê™™üü  ‡‡..““ÖÖ ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖµµ ÖÖ ÖÖ êê��ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüü ŸŸÖÖ ßß““µµÖÖÖÖ   ¯̄ÖÖ ÏÏÃÃÖÖÖÖ ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ��úú ¸̧üüŸŸÖÖ êê ..  
  
  

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

                                      ´́ÖÖÆÆüüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ��úúÖÖ  ††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  
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††ÖÖîî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  ´́ÖÖÆÆ üüÖÖÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ,,  ††ÖÖîî¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü   

¾¾ÖÖÖÖ››ÔÔ üü   �� úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖ  ((——ÖÖÖÖ êêÖÖ  �� ÎÎ úú ..0099üü)),,  �� ÎÎ úúÖÖ ÓÓŸŸÖÖßß  ““ÖÖÖÖ îî��úú,,  ††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  
              

                                      ••ÖÖ ÖÖ..  �� ÎÎ úú..//´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÖÖ//¾¾ÖÖÖÖ››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú..99 üü//                  //22001177                                                                                        ××¤¤ üüÖÖÖÖ ÓÓ��úú  ::            //0099//22001177  
  

  

¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖ  
××ÃÃÖÖÛÛÃÃ™™üü ´́ÖÖ  ´́ÖÖ òòÖÖ êê••ÖÖ¸̧üü,,((‡‡ÔÔ  ��ÖÖ¾¾ÆÆüüÖÖ ÔÔÃÃÖÖ)),,      
´́ÖÖÆÆ üü ÖÖÖÖ��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 ããªªÖÖÓÓ ¾¾ÖÖ¸̧üüßß»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  
                    ��úú¹¹ýýÖÖ  ¤¤êê üü�� ÖÖ êê   ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ..    
  
ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤üü³³ÖÖ ÔÔ    ::--  ••ÖÖÖÖ..�� ÎÎ úú ..//´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖÖÖ//ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úú//22001177//118811,,××¤¤üüÖÖÖÖ ÓÓ��úú..0077..0088..22001177..  
  
´́ÖÖÆÆüüÖÖ êê¤¤üüµµÖÖ,,    
  
  ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤ üü ÙÙ³³ÖÖµµÖÖ  ××¾¾ ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ ÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖ êê   �� ëë úú¦¦üü ßßµµÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü--22000055  ††¾¾ÖÖµµÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖ ××ÆÆ üüŸŸÖÖßß  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  

��úú¹¹ýýÖÖ  ¤¤êê üü��ÖÖ êê   ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ êê²² ÖÖŸŸÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¯̄ÖÖ ¡¡ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤üü   1177  ´́ÖÖ ããªªÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ´́ÖÖ ÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ êê²² ÖÖÃÃÖÖÖÖ‡‡ÔÔ™™üü¾¾ÖÖ¸̧üü   ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ””ûûÖÖ ¯̄ÖÖßß»»ÖÖ  

¯̄ÖÖ ããÃÃŸŸÖÖßß��úúÖÖ««üü ÖÖ¸̧êê üü   ••ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖ ´́ÖÖÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ��úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ��úú¹¹ýýÖÖ  ¤¤êê üü��ÖÖ êêÃÃÖÖÖÖššüüßß  ˆ̂¯̄ÖÖ  ††××³³ÖÖµµ ÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ››ÔÔ üü   �� ÎÎ úú..  99  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ��úú››üü ßß»»ÖÖ  

ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ´́ÖÖ ÖÖ××ÆÆ üüŸŸÖÖßß  ´́ÖÖÖÖµµÖÖ�� ÎÎ úúÖÖ êê ÃÃÖÖÖÖ òò°°™™üü  ¾¾ÖÖ››ÔÔ üü   ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   IISSMM  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  DDVVBB--TTTTYYooggeesshh  µµÖÖÖÖ  ±±úúÖÖ ÑÑ™™üü   ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖ òò°°™™üü   

��úú ÖÖ òò ¯̄ÖÖßß  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê ““ÖÖ  ÆÆ üü ÖÖ›› ÔÔ üü   ��úúÖÖ òò ¯̄ÖÖßß  ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý ¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ��úú¸̧üü��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êêŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆ êê üü ..    ��úú ¸̧üüßßŸŸÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆ üüŸŸÖÖßßÃÃŸŸÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü ..    

  
  

                  ••ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  
      ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ  

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

                                      ´́ÖÖÆÆüüÖÖÖÖ��ÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ  ††ÖÖ îî¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  
  
ÃÃÖÖÖÖ êê²²ÖÖŸŸÖÖ  ::  ¾¾ÖÖ¸̧üüßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê..    
  
¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸÖÖ  ::  ´́ÖÖ ÖÖ..��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ��úú ÖÖ¸̧üü ßß  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖÖÖ,,  ¾¾ÖÖÖÖ››ÔÔ üü   ((44,,55,,66,,77,,99))üü ,, ´́ÖÖÆÆüüÖÖÖÖ��ÖÖ ¸̧üü ¯̄ÖÖ ÖÖ××»»ÖÖ�� úúÖÖ  ††ÖÖ îî ¸̧ÓÓ üü��ÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ¤¤üü  µµÖÖÖÖ ÓÓÖÖ ÖÖ  ÃÃÖÖ××¾¾ÖÖÖÖµµÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤ üü ¸̧üü..    


