¿ÖÖÃÖ−Ö †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ
×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ Îú´ÖÖÓú : ‹“Ö²Öß‹/1058/8530/8,
×¤ü−ÖÖÓú 28 •Öã»Öî, 1962 “Öê ÃÖÆü¯Ö¡Ö
¯ÖÏ¯Ö¡Ö-‹ú
¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−Öß ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÖß †×ÖÏ´Ö ‡ŸµÖÖ×¤ü ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ³Ö¹ý−Ö
ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †•ÖÖÔ“ÖÖ −Ö´Öã−ÖÖ -(1)

(†)
(²Ö)
(ú)
(›ü)

−ÖÖÓ¾Ö -Æãü§üÖ -¾ÖêŸÖ−ÖÁÖêÖß -ÃÖ¬µÖÖ“Öê ¾ÖêŸÖ−Ö -(³Ö¢Öê ÃÖÖê›æü−Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÆüÖÖÖ‡Ô ¾ÖêŸÖ−Ö ¬Ö¹ý−Ö)

(2)

(†)

ÃÖê¾ÖÖ ú¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê
Øú¾ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö -¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö -×−ÖµÖãŒŸÖß ×šüúÖÖ --

(²Ö)
(ú)
(3)

éú¯ÖµÖÖ −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ úß --

†Ö¯ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê Ã£ÖÖµÖß
ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÖÆüÖŸÖ úÖ?
†Ö×Ö †Ö¯Ö»Öß ¿ÖÖÃÖúßµÖ
ÃÖê¾ÖÖ ×úŸÖß ¾ÖÂÖÖÔ“Öß
—ÖÖ»Öß †ÖÆêü.

1

(†)†Ö¯ÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê»µÖÖ
Ã£ÖÖµÖß ¯Ö¤üÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö †Ö×Ö
×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö
(²Ö) ŸÖã´Ö“Öß ×−ÖµÖãŒŸÖß
úÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÖÆêü
úÖµÖ?
2

•Ö−´Ö×¤ü−ÖÖÓú ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Öß“ÖÖ
¯Öãœüß»Ö •Ö−´Ö ×¤ü−ÖÖÓú
×¤ü−ÖÖÓúÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê
¾ÖµÖ

3

4

ŸÖã´Ö“Öß ¯ÖŸ−Öß /
¯ÖŸÖß ¿ÖÖÃÖúßµÖ
−ÖÖêú¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖÓ“Öê
−ÖÖÓ¾Ö,
¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö ‡.“ÖÖ
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ªÖ¾ÖÖ.
5

(4) ŸÖã´Ö“µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ ¯ÖÛŸ−Ö“µÖÖ/¯ÖŸÖß“µÖÖ/´Öã»ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öê ‘Ö¸ü †ÖÆêü úÖµÖ ? †ÃÖ»µÖÖÃÖ
éú¯ÖµÖÖ −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ -ŸÖê ‘Ö¸ü •Öê£Öê †ÃÖê»Ö ŸÖê •ÖÖÖê“Öê Öê¡Ö±úôû •ÖÖÖê“Öß †Ó¤üÖ•Öê Øú´ÖŸÖ ¤ãüÃÖ¸üß •ÖÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ÃÖ¬µÖÖ
×šüúÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ ×šüúÖÖÖ“ÖÖ
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖÖê“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü
ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¯Ö¢ÖÖ
ú¸üµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ
1
2
3
4

(5)

(†)

†Ö¯ÖÖÖÃÖ −Ö×¾Ö−Ö ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß †ÖÏß´Ö Æü¾Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ éú¯ÖµÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ÖÖêÂ™üà“ÖÖ
Öã»ÖÖÃÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ --

²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê
šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ •ÖÖÖê“Öê
†Ó¤üÖ•Öê Öê¡Ö±úôû
1

†Ó¤üÖ•Öê Øú´ÖŸÖ
•ÖÖÖê“Öß
Øú´ÖŸÖ

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öß
Øú´ÖŸÖ

‹æúÖ

×úŸÖß
¸üú´Öê“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
†ÖÆêü

‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ †×ÖÏ´ÖÖ“Öß
¾µÖÖ•ÖÖÃÖ×ÆüŸÖ ×úŸÖß Æü¯ŸµÖÖŸÖ
¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ
êú»Öê †ÖÆêü.ú

3

4

2

×™ü¯Ö :- (†) ¸üúÖ−ÖÖ 2 ¾Ö 4 ´Ö¬Öß»Ö −ÖÖë¤üßÃÖÖšüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¸üúÖ−µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †Ó¤üÖ•Ö ×¾Ö×−Ö¤ìü¿Ö µÖÖ“ÖÖ
(ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¯Ö¡ÖÖŸÖ) †Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖ.
(²Ö) •Ö¸ü •ÖÖÖÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü éú¯ÖµÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ÖÖêÂ™üß −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾µÖÖ -•ÖÖÖÖ •Öê£Öê †ÖÆêü
ŸµÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öê /
¿ÖÆü¸üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö
1

(ú)

(6)

ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Öß−ÖÓŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ ŸÖê£Öê
¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆüÖŸÖ úÖ ?

•ÖÖÖê“Öê Öê¡Ö±úôû

2

3

•ÖÖÖÖ •µÖÖ −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú“µÖÖ Øú¾ÖÖ
Ã£ÖÖ×−Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ
†ÖŸµÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö
4

•ÖÖÖÖ †Ö¬Öß“Ö ŸÖã´Ö“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã´Æüß •ÖÖÖÖ ú¿Öß ¾Ö ú¬Öß ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö
ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ •ÖÖÖê“Öê ÃŒ¾Öê†¸ü
µÖÖ›Ôü´Ö¬µÖê Öê¡Ö±úôû --

†Ö¯ÖÖÖÃÖ ÃÖ¬µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‘Ö¸üÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †×ÖÏ´Ö Æü¾Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ
ÖÖ»Öß»Ö ÖÖêÂ™üà“ÖÖ Öã»ÖÖÃÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ --

‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖê»µÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ÖÖê»µÖÖÓ“Öê ‹æúÖ Öê¡Ö
(Ã−ÖÖ−ÖÖéÆü ¯ÖÏÃÖÖ¬Ö−ÖÖéÆü †Ö×Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú ‘Ö¸ü
ÃÖÖê›æü−Ö)
1
2

•ÖÖ¤üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ
¯ÖÖµÖÖ ŸÖê¾ÖœüÖ ³ÖŒú´Ö †ÖÆê úÖ ?
3

¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
ÖÖê»µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÖê“Öê ÃŒ¾Öê†¸ü
•ÖÖÖê“Öß †Ó¤üÖ•Öê
±ãú™üÖŸÖ Öê¡Ö±úôû
Øú´ÖŸÖ

×úŸÖß †×ÖÏ´Ö
Æü¾Öê †ÖÆêü ?

†×ÖÏ´ÖÖ“Öß ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö
¾µÖÖ•ÖÖ“Öß ×úŸÖß ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü
ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.

4

5

6

×™ü¯Ö :- 1) †•ÖÖÔ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Ö¸üÖ“ÖÖ −ÖúÖ¿ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
2) ‘Ö¸üÖ“Öê †ÖÖß´Öãôûê , ¯Öã¸üÖ´Öãôûê , ×¾ÖªãŸÖ ˆ¯Öú¸üÖÖ´Öãôûê , ¤ÓüÖ»Ö †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
†ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê“µÖÖ ¾Öêôûß −ÖãúÃÖÖ−Ö ÆüÖ‰ê ú −ÖµÖê ´ÆüÖæ−Ö ‘Ö¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö´ÖÖ ˆŸÖ¸ü¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †Ö×Ö
ŸµÖÖ“ÖÖ †»Ößú›üß»Ö Æü±ŸÖÖ ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
(7)
(†)

†Ö¯ÖÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ‘Ö¸ü Ö¸êü¤üß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÖß †×ÖÏ´Ö Æü¾Öê †ÖÆêü úÖµÖ ?
(1) †ÃÖ»µÖÖÃÖ †Ö×Ö ŸÖµÖÖ¸ü ‘Ö¸ü †Ö¬Öß“Ö ŸÖã´Ö“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ éú¯ÖµÖÖ ¯Öãœüß»Ö
²ÖÖ²Öà“ÖÖ Öã»ÖÖÃÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ--

‘Ö¸üÖ“Öê ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ
×šüúÖÖ.
1

‘Ö¸üÖ“Öê ÃŒ¾Öê†¸ü
±ãú™üÖ´Ö¬µÖê Öê¡Ö±úôû
2

‘Ö¸üÖ“µÖÖ •ÖÖêŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸ü
×úŸÖß ‘Ö¸üÖ“Öß
ÃŒ¾Öê†¸ü ±ãú™üÖ´Ö¬µÖê úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“Öê −ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖéúŸÖ
Öê¡Ö±úôû
†ÖÆêü.
Øú´ÖŸÖ
3
4
5

´ÖÖ»ÖúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö †Ó¤üÖ•Öê ×úŸÖß Øú´ÖŸÖ †×ÖÏ´Ö ×úŸÖß †×ÖÏ´ÖÖ“Öß ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾µÖÖ•ÖÖ“Öß ×úŸÖß
¯Ö¢ÖÖ
ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü.
Æü¾Öê †ÖÆêü.
¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
6
7
8
9

(2)

‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÖß †×ÖÏ´ÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö ×−ÖÙ¾Ö¾ÖÖ¤ü¯ÖÖê ‘Ö¸ü Ö¸êü¤üß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß“Ö Ö“ÖÔ êú»Öß
•ÖÖ‡Ô»Ö µÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö¯Ö»Öß ÖÖ¡Öß †ÖÆêü úÖ ?
×™ü¯Ö :- ‘Ö¸üÖ“ÖÖ −ÖúÖ¿ÖÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.

(²Ö)

•Ö¸ü ŸÖã´Ö“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Ö¸ü −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ úÃÖê ú¬Öß †Ö×Ö ãúšêü ‘Ö¸ü ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê
šü¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²Öß −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ --

ŸÖã´Æüß ‘Ö¸ü Ö¸êü¤üß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ó¤üÖ•Öê †Ó¤üÖ•Öê ×úŸÖß †×ÖÏ´ÖÖ“Öß †×ÖÏ´ÖÖ“Öß ¸üŒú´Ö ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾µÖÖ•Ö
×úŸÖß ¸üŒú´Ö Ö“ÖÔ ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆüÖŸÖ ? †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.
×úŸÖß ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯Ö¸üŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê†ÖÆêü.
1
2
3

×™ü¯Ö :- ¾Ö¸ü ²ÖÖ²Ö Îú.7(†) ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß »Ö¾Öú¸üÖŸÖ »Ö¾Öú¸ü †Ö×Ö
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †×ÖÏ´ÖÖ“Öß ¯ÖæÖÔ ¸üŒú´Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü ×¤ü»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öê.
(8)

‘Ö¸ü ˆ³Öê †ÃÖ»Öê»Öß •ÖÖÖÖ Øú¾ÖÖ •µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü ŸÖß •ÖÖÖÖ
´ÖÖ»Öúß ÆüŒúÖ“Öß Øú¾ÖÖ ³ÖÖ›êü¯Ö¼üß¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü úÖµÖ ? ³ÖÖ›êü¯Ö¼üß−Öê ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ
éú¯ÖµÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²Öà“ÖÖ Öã»ÖÖÃÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ --

³ÖÖ›êü¯Ö¼üß“µÖÖ
ú¸üÖ¸üÖ“Öß
´Öã¤üŸÖ
1

ú¸üÖ¸üÖ“Öß ×úŸÖß ³ÖÖ›êü¯Ö¼üß“µÖÖ ú¸üÖ¸üÖŸÖß»Ö †™üß−ÖãÃÖÖ¸ü •ÖÖÖêÃÖÖšüß ×úŸÖß •ÖÖÖê“Öê ¾ÖÖÙÂÖú
´Öã¤üŸÖ ÃÖÓ¯Ö»Öê»Öß ‘Ö¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖú›êü ÖÆüÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖ Æü±ŸÖÖ ³Ö¸ü»ÖÖú
³ÖÖ›êü
†ÖÆêü.
¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß †ÖÆêü úÖµÖ ?
2
3
4
5

×™ü¯Ö :- †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ³ÖÖ›êü¯Ö¼üß“µÖÖ ú¸üÖ¸üÖ“Öß Øú¾ÖÖ ¯ÖŒŒµÖÖ Ö¸êü¤üß ÖŸÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü.
(9)

(†)
(²Ö)

ŸÖã´Ö“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß •Ö´Öß−Ö/‘Ö¸ü ×−ÖÙ¾Ö¾ÖÖ¤ü ¾Ö ³ÖÖ¸ü¸ü×ÆüŸÖ †ÖÆêü úÖ ?
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖã´Æüß Ö¸êü¤üßÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ ³ÖÖ›êü
ú¸üÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ´Öæôû úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý ¿ÖúÖ»Ö úÖµÖ, ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý ¿ÖúŸÖ
−ÖÃÖÖ»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã´Ö“ÖÖ ´ÖÖ»Öúß ÆüŒú ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖã´Æüß ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖê
úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý ¿ÖúÖ»Ö ŸÖê ÃÖÖÓÖÖ.

(¾Ö¸üß»Ö ²ÖÖ²Ö 5 (²Ö) †Ö×Ö 6 ¯ÖÆüÖ)
(ú)

ŸÖã´Ö“Öß •ÖÖÖÖ/‘Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¸üÃŸÖê, ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ, Ö™üÖ¸êü, ´Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆü,
¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×¤ü¾Öê µÖÖ †ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú ÃÖê¾ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ úÖ ? (éú¯ÖµÖÖ •ÖÖÖê“ÖÖ
−ÖúÖ¿ÖÖ ¾Ö ¯ÖæÖÔ ¯Ö¢ÖÖ ¤êüÖê)

(10) (†)

ŸÖã´Æüß ÃÖÆüúÖ¸üß ÖéÆü×−Ö´ÖÖÔÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †ÖÆüÖŸÖ úÖ ? †ÃÖ»µÖÖÃÖ éú¯ÖµÖÖ
−Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ úß --

1

ÃÖÓÃ£Öê“Öê −ÖÖÓ¾Ö

2

−ÖÖë¤üÖß êú»Öê»Öß •ÖÖÖÖ ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ

3
4
5

−ÖÖë¤üÖß Îú´ÖÖÓú ¾Ö ×¤ü−ÖÖÓú
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ÃÖÓÃ£Öê−Öê †ÖÖê¤ü¸ü“Ö •ÖÖÖÖ Ö¸êü¤üß êú»Öß †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ³ÖÖ›êü¯Ö¼üß−Öê
‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü úÖµÖ, †ÃÖ»µÖÖÃÖ

(²Ö)

(1)

¾Ö¸ü †.Îú.5 µÖê£Öê −Ö´Ö¤ü êú»Öê»µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê−Öê ³ÖÖ›êü¯Ö¼üß−Öê ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ‘Ö¸ü

(ú)

(2)

•Öê ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖ¾Öê ´ÆüÖæ−Ö †•ÖÔ êú»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÃÖÖšüß ×−ÖµÖ´Ö 16 ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü
êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÓÃ£ÖÖ Æü´Öß¯Ö¡Ö ¤êü‡Ô»Ö úÖµÖ ?

(1)

ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ³ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ŠúÖ¯Ö¡Ö Ö¸êü¤üß ú¹ý−Ö ÃÖÓÃ£Öêú›æü−Ö ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Öæ−Ö
‘ÖêµÖÖú×¸üŸÖÖ ú•ÖÔ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÖÆêü úÖµÖ ?
ŸÖã´Ö“ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ‘Ö¸ü ÖÆüÖÖ šêü¾Öæ−Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÕ−Öß ú•ÖÔ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ−ÖÃÖ †ÖÆêü
úÖµÖ?
•Öê ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üÖ¾Öê ´ÆüÖæ−Ö †•ÖÔ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ×−ÖµÖ´Ö 16 ´Ö¬µÖê
−Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏ¯Ö¡Ö - ‹“Ö ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖæŸÖß ²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö †£Ö¾ÖÖ ‹“Ö-1, ‹“Ö-2,
‹“Ö-3 †Ö×Ö ‹“Ö-4 ´Ö¬µÖê Æü´Öß²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö ¤êü‰ú ¿Öêú»Ö úÖµÖ ?

(2)
(3)

(11) ú•ÖÖÔÃÖÖšüß •µÖÖ ×¤ü−ÖÖÓúÖ»ÖÖ †•ÖÔ êú»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ×¤ü−ÖÖÓúÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö 16 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †ÖŸÖ †Ö¯ÖÖ
ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö ÆüÖêÖÖ¸ü †ÃÖÖ»Ö ¾Ö ´ÖéŸµÖã-×−Ö-ÃÖê¾ÖÖ¤üÖ−Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ÆüÖê µÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖÖ»Ö ŸÖ¸ü
ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Öß“µÖÖ ¾Öêôûß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖéŸµÖã †Ö»µÖÖÃÖ ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¸üÖ×Æü»Öê»Öß ú•ÖÖÔ“Öß
¸üŒú´Ö ¾µÖÖ•ÖÖÃÖ×ÆüŸÖ ´ÖéŸµÖã-×−Ö-ÃÖê¾ÖÖ ˆ¯Ö¤üÖ−ÖÖ“µÖÖ ¸üú´ÖêŸÖæ−Ö ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ †Ö¯ÖÖ
ú¸üÖ¸ü¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ −Ö´Öæ−µÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö¡Ö ¤êü‰ú ¿ÖúÖ»Ö úÖµÖ ?
(12) ŸÖã´Ö“µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ×−ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 8 »ÖÖÖæ †ÃÖ»µÖÖÃÖ éú¯ÖµÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²Öß −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ -(1) •ÖÖ´Öß−Ö ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ Ã£ÖÖµÖß ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö, ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö, ¾ÖêŸÖ−ÖÁÖêÖß,
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ / ×¾Ö³ÖÖÖ ‡ŸµÖÖ×¤ü.
(2) ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ •ÖÖ×´Ö−Ö ×−ÖµÖŸÖ¾ÖµÖÖê´ÖÖ−ÖÖ−Öê ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ŸÖß ŸÖÖ×¸üÖ.
¯ÖÏ ×ŸÖ –ÖÖ ¯Ö ¡Ö
´Öß ÖÖÓ³ÖµÖ¯Öæ¾ÖÔú ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸üŸÖÖê úß, ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Ö ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú
²ÖÖ²ÖßÃÖ ´Öß •Öê ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê †ÖÆêü ŸÖê Ö¸êü †ÖÆêü.
2.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ †×ÖÏ´Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×−ÖµÖ´Ö
´Öß ¾ÖÖ“Ö»Öê †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ−µÖ †ÖÆêüŸÖ.
3.

´Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê úß,
(1) ´ÖÖ—Öß ¯ÖŸ−Öß/¯ÖŸÖß ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß −ÖÖÆüß. ´ÖÖ—Öß ¯ÖŸ−Öß / ¯ÖŸÖß ¿ÖÖÃÖúßµÖ
ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ´Ö»ÖÖ ´ÖÖ−µÖ †ÖÆêüŸÖ.
(2) ‘Ö¸ü Ö¸êü¤üß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´Öß Øú¾ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖŸ−Öß−Öê / ¯ÖŸÖß−Öê ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖÖÖÔ−Öê †×ÖÏ´Ö Øú¾ÖÖ ú•ÖÔ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê −ÖÖÆüß.

×šüúÖÖ :×¤ü−ÖÖÓú :-

( †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß ÃÖÆüß )
†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö :¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö :úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê/
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö

(†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ−Öê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê )
Îú´ÖÖÓú --

×šüúÖÖ --

×¤ü−ÖÖÓú --

×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖú›êü †ÖÏ×ê ÂÖŸÖ †•ÖÖÔŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ²ÖÖ²Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ ¾Ö ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü
†ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôû»Öê.

»ÖÖÖæ −ÖÃÖ»Öê»Öê ¯ÖµÖÖÔµÖ ÖÖê›ü¾ÖêŸÖ.
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¹ý¯ÖµÖê
/- ‹¾Öœêü †×ÖÏ´Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖ−ÖÖŸÖæ−Ö ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ ú¯ÖÖŸÖß¾Ö¹ý−Ö Æüß ¸üŒú´Ö ¯Ö¸üŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ
´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ †ÖÆêü †¿Öß ´ÖÖ—Öß ÖÖ¡Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö --

ÃÖÆüß -úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö --

ÃÖÆüß ú¸üÖÖ·µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö šüôûú †Ö¸üÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüßÖÖ»Öß −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾Öê.

