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1.1 ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :
×¿ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ˆ¬¤üÖ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü µÖÖ ×¿ÖÖÖ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖß»Ö ×¿ÖÖú ¾Ö ×¾Ö¤¶Ö£Öá Æêü
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÓÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¿ÖÖú ÆüÖ ×¿ÖÖÖ¯ÖÏÖÖ»Öß“ÖÖ úÖÖ †ÖÆêü.µÖÖ ×¿ÖÖúÖ»ÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †›ü“ÖÖß
µÖêŸÖÖŸÖ.µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¾Öêôûß“Ö ÃÖÖê›ü¾Ö»µÖÖ Öê»µÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ÖÓ³Öß¸ü ¹ý¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.´ÆüÖæÖ ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ Ÿ¾Ö¸üßŸÖ
ÃÖÖê›ü¾Ö»µÖÖ Öê»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ, ÃÖ¸üúÖ¸ü, ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.¯ÖÖ
úÖêÖßŸÖ¸üß ²ÖÖÆêü¹ýÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ´ÖÖ—Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖæÖ ¤êü‡Ô»Ö, †ÃÖÖ ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¬Öß“Ö ú¹ý ÖµÖê.†Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏ¿Ö †Ö¯ÖÖ“Ö
ÃÖÖê›ü¾ÖÖµÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê úß,
¯ÖÏ¿Ö ˆ¢Ö¸ü †ÃÖŸÖß ÖêÆü´Öß ¿Öê•ÖÖ¸üß ¿Öê•ÖÖ¸üß
¯ÖÖ ¿ÖÖê¬Öú ¥üÂ™üß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö ˆ¢Ö¸ü ×¤üÃÖŸÖê.ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ×Ö¾Ö¯Öæ¾ÖÔú µÖÖêµÖ ˆ¯ÖÖµÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö
†ÃÖŸÖê.
ÃÖ¤¶ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ.µÖÖ´Ö¬µÖê †³µÖÖÃÖÎú´Ö, †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß,
¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖêú, ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖÃŸÖ, †¬µÖµÖÖ ‡.²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ.µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ˆ×Ö¾ÖÖÓ¾Ö¸üü ´ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ
¿ÖÖê¬ÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß.µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓú›êü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö †ÖÆêü.¯ÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ •ÖÖÖŸÖê¯ÖÖÖÖê †³µÖÖÃÖ¯Öæ¾ÖÔú ÃÖ×ÎúµÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ ”ûÖê™ü¶Ö ”ûÖê™ü¶Ö ¿ÖÖ»ÖêµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖÖÔÃÖ
‘éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ’ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
¿ÖîÖ×Öú éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖéúŸÖ¤ü¿ÖÔÖß ÃÖÖê¯Öê ¾ÖÖ™ü»Öê ŸÖ¸üß ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¸üÖÓ¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖêÖôêû¯ÖÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü •ÖÖÖ¾ÖŸÖê †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ“Ö ÃÖ¤ü¶†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖæÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ‹ú
¯ÖÏµÖÖêÖ¿Öß»Ö ¾Ö ÃÖé•ÖÖ¿Öß»Ö ×¿ÖÖú ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ
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”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÃÖÖšüß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö Ö¾ÖÖê¯ÖÎú´Ö ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú úÖµÖÔ †×Ö¾ÖÖµÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ×¿ÖÖú ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üŸÖÖ †Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÆüÖæÖ“Ö ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ, †³µÖÖÃÖÎú´Ö, ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖêú, †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß, †¬µÖµÖÖ, ÃÖÆü¿ÖÖ»ÖêµÖ ˆ¯ÖÎú´Ö ¾Ö
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ µÖÖ Öê¡ÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏú»¯Ö ŸµÖÖÓÖß ¯ÖæÖÔ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ †¿Öß †¯ÖêÖÖ †ÖÆêü.

‘´ÖÖ—Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ´Öß“Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖÖÖ¸ü’
µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêŸÖæÖ Æêü éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú úÖµÖÔ †×Ö¾ÖÖµÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. •Öê ˆ¤¶Ö“Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ×¿ÖÖú
†ÃÖŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ŸµÖÖÓÖß“Ö Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÖê›ü¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ µÖÖÃÖÖšüß Æêü ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú úÖµÖÔ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê.
1.2 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö :
¿ÖîÖ×Öú ¾ÖÂÖÔ 2004 ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÃÖÖšüß
†×Ö¾ÖÖµÖÔ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ×¿ÖÖúÖ»ÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖŸÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †›ü“ÖÖß •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ.ŸµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖúÖ ÃÖ¬µÖÖ †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤¶Ö»ÖµÖÖŸÖ †×¬Ö¾µÖÖµÖÖŸÖÖ ´ÆüÖæÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêü. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê×¬Öêú»ÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ
†›ü“ÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ Æüê •ÖÖÖ¾Ö»Öê. Öê´ÖŒµÖÖ ŸµÖÖ †›ü“ÖÖß úÖ µÖêŸÖÖŸÖ ? ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÖÆêü ? ŸµÖÖ †›ü“ÖÖß
µÖêµÖÖ´ÖÖÖ“Öß úÖ¸üÖê úÖêÖúÖêÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ ? ŸÖÃÖê“Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ úÖêÖúÖêÖŸµÖÖ †›ü“ÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ ?
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¹ýÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê×¬Öêú»ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öß Ö¸ü•Ö ¾ÖÖ™üŸÖê.
1.3 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö :
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
1.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖß ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔÎú´Ö ¾Ö ˆ¯ÖÎú´Ö
¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. Æêü úÖµÖÔÎú´Ö µÖÖêµÖ ˆ×¤Ëü¤üÂ™üÖÖê ¾Ö µÖÖêµÖ ×¤ü¿ÖêÖê šü¸ü×¾ÖµÖÖÃÖ Æêü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü.
2.
–ÖÖÖÖ“Öê Öê¡Ö - †Ö•ÖŸÖÖÖÖµÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ³Ö¸ü ™üÖúÖÖ¸ü †ÖÆêü.
3.
×¿ÖÖúÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“µÖÖ úÖêÖúÖêÖŸµÖÖ †›ü“ÖÖß †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Öãôêû ×´ÖôûÖÖ¸ü †ÖÆêü.
4.
×¿ÖÖÖÖê¡ÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ»ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö ´ÆüÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü.
5.
´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖúÖÓÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê
šü¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü.
6.
×¾Ö¤¶Ö£µÖÖÕÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ÖÏÓ£Ö ´ÆüÖæÖ ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü.
7.
¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ‹ú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü.
1.4 ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ :
†¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×ÖúÖ“ÖÖ ×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖ
1.5 ÃÖ´ÖÃµÖê“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ :
†¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú †ÖÆêü. ŸÖê ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú
úÖµÖÔ ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ úÖêÖŸÖß ×Ö¾Ö›üÖ¾Öß ? ŸµÖÖ“Öê ¿ÖßÂÖÔú úÃÖê ×»ÖÆüÖ¾Öê ? úÖêÖŸÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ×Ö¾Ö›üÖ¾Öß ? ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ÃÖÓú»ÖÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸÖß ÃÖÖ¬ÖÖê ¾Ö ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ ? ŸµÖÖ ÖÖêôûÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Ö¸ü ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üÖ¾Öß ?
†Æü¾ÖÖ»Ö »ÖêÖÖ ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ú¸üÖ¾Öê ? ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö ¾Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖæ“Öß ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×»ÖÆüÖ¾Öß ? µÖÖú×¸üŸÖÖ úÖêÖÖ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ‘µÖÖ¾Öê
?ÆüÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“ÖÖ Ö¸üÖ †£ÖÔ †ÖÆêü.
1.6 úÖµÖÖÔŸ´Öú ¾µÖÖµÖÖ :
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1. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖ :¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¿ÖÖúÖÓÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüÖÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖ•Öê †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖ ÆüÖêµÖ.
2. éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ :¤îüÖÓ×¤üÖ †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ‹ÖÖ¤ü¶Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖ´ÖÃµÖêÃÖÖšüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÆêüŸÖæÖê šü¸üÖ×¾Öú úÖµÖì
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê êú»Öê»Öê ˆ¯ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ´ÆüÖ•Öê éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÆüÖêµÖ.
3. ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú :†¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †×Ö¾ÖÖµÖÔ †ÃÖÖÖ¸êü éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú úÖµÖÔ.
4. ×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖ : éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×ÖúÖ“µÖÖ ÖÓãÖ ¤êüÖÂÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê †³µÖÖÃÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ †Ö¯Ö»Öê ´ÖüŸÖ
¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤Ö ú¸üÖê´ÆüÖ•Öê ×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖÆüÖêµÖ.
1.7 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ˆ×¤Ëü¤üÂ™êü :
1. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖéú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×ÖúÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß ú¸üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
†³µÖÖÃÖÖê.
2. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ¯ÖÏŸµÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú ú¸üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖà“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖê.
3. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖéú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×ÖúÖŸÖß»Ö ÃÖÓú×»ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ
µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖê.
4. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖéú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö »ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖà“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖê.
1.8 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß Öé×ÆüŸÖêú :
1. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ †×Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü.
2. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß, ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ, ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Ö¸ß»Öü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¾Ö †Æü¾ÖÖ»Ö
»ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
1.9 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¾Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ :
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¾Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
¾µÖÖ¯ŸÖß :
1. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü.
2. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ›üß.™üß.‹›ü. ×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ´Öã»Öê ¾Ö ´Öã»Öß µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü.
3. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾ÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü.
4. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Æêü ›üß.™üß.‹›ü. ×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ¯ÖÏÖŸµÖ×ÖúÖŸÖµÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖà¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†ÖÆêü.
´ÖµÖÖÔ¤üÖ :
1. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Æêü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»Æü¶Ö¯Öã¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÖÆêü.
2. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Æêü éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¯Öã¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÖÆêü.
3. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Æêü ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ ›üß.™üß.‹›ü. ×«üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯Öã¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÖÆêü.
4. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Æêü éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×ÖúÖ¯Öã¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÖÆêü.
5. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Æêü éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ, ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¾Ö †Æü¾ÖÖ»Ö
»ÖêÖÖÖ¯Öã¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÖÆêü.
1.10. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ :
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †Öœüôû»Öê ´ÖÖ×ÃÖú, ¯ÖãÃŸÖú, ‹´Ö.‹›Ëü., ¯Öß‹“Ö.›üß. ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
1.11 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß :
ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖúÖôûÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ¾ÖìÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»Öß ¾Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
×•Ö»Æü¶ÖŸÖß»Ö ‹æúÖ 41 †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖ¯Öîúß 50 ™üŒêú Ö´ÖãÖÖ ÃŸÖ¸üßµÖ µÖÖ¥üÛ“”ûú Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ×Ö¾Ö›ü»ÖÖ.
Available online at www.lbp.world
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1.12 ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓú»ÖÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê :
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»Æü¶ÖŸÖß»Ö 21 †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓú×¸üŸÖÖ Ö™ü´Öã»ÖÖÖŸÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÔÃÖÖšüß ´Öã»ÖÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÖ ÃÖæ“Öß µÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
1.13 ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ ¾Ö †£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖ :
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖêúÖê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ ú¹ýÖ úÖêÂ™üêú ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß.¯ÖÏŸµÖêú úÖêÂ™üúÖ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ¾Ö
¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üúÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ µÖÖÖãÃÖÖ¸ü †£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖ êú»Öê Öê»Öê.ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê Ö™ü´Öã»ÖÖÖŸÖ, ´Öã»ÖÖÖŸÖ ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÖ ÃÖæ“Öß µÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖêÆüß
†£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü.
1.14 ÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ŸÖÓ¡Ö :
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ¿Öêú›êü¾ÖÖ¸üß µÖÖ ÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
1.2

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ :
µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß, Ö™ü´Öã»ÖÖÖŸÖ,´Öã»ÖÖÖŸÖ, ¯Ö›üŸÖÖôûÖ ÃÖæ“Öß µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ¤Ëü¾ÖÖ¸êü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê
×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¹ýÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ˆ×¤Ëü¤üÂ™üÖÓÖãÃÖÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö ×ÖÂúÂÖÔ úÖœü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
1.
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)

†¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖéú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×ÖúÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß ú¸üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö
‘ÖêÖê.
78 ™üŒêú †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ±úŒŸÖ ÃÖî¬¤üÖÓ×ŸÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Ö ×¤ü»Öß.
79 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú úÖµÖÔ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ
ÃÖ´Ö•Ö»Öß ÖÖÆüß.ŸµÖÖ´Öãôêû éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
96 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ.
70 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶Ö¾Ö¸ü ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß.
76 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶Ö“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Ö
´ÖÖÓ›üÖß ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ú¸üŸÖÖÖÖ†›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ. ˆ×¤Ëü¤üÂ™êü, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß Ö ú¸üŸÖÖ
†Ö»µÖÖ´Öãôêû †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
4 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ Ö ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ´Öãôêû éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ
†›ü“ÖÖ †Ö»Öß.
51 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖ¸üÖ¾Ö¯ÖÖšüÖ“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ¾Ö¹ýÖ×Ö¾Ö›ü»Öß.
49 ™üŒêú”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÓÖµÖÖ¾Ö¹ýÖ ¾Ö •ÖãµÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ¾Ö¹ýÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»Öß.
×¾Ö¤ü¶Ö£Öá †Ö¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖ ×Ö¾Ö›üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß ú¸üŸÖÖŸÖ.ŸµÖÖ´Öãôêû¿ÖîÖ×Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö¾Ö›üŸÖÖÖÖ
”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
66 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß, ³ÖÖÂÖÖ úÖî¿Ö»µÖê, ¿ÖÖ»ÖêµÖ ˆ¯ÖÎú´Ö, ÃÖÆü¿ÖÖ»ÖêµÖ ˆ¯ÖÎú´Ö µÖÖ Öê¡ÖÖÓ“Öß“Ö ×Ö¾Ö›ü
êú»Öß. ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß, †¬µÖÖ¯ÖÖ-†Öã³Ö¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ, ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê“Ö ×¾ÖÂÖµÖ ×Ö¾Ö›üÖê ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ
”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
98 ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸ü ×Ö¾Ö›ü»Öê.
41 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“µÖÖ ¿ÖßÂÖÔúÖ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß.
52 ™üŒêú”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ˆ×¤Ëü¤üÂ™êü ´ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ˆ×¤Ëü¤üÂ™êü
šü¸ü¾ÖŸÖÖÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
80 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö ¾Ö ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ.
98 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ›üß.™üß.‹›ü. ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
90 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ×´Öôû¾ÖŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
90 ™üŒêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü Öê´Öêú ×úŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ‘µÖÖ¾Öê, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´µÖ ¾Ö ³Öê¤ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †›ü“ÖÖß†Ö»µÖÖ.
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xvii)
xviii)
xix)
xx)
xxi)
xxii)
xxiii)
xxiv)
xxv)

65 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ¾ÖÖÔÖÖŸ´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ.
62 ™üŒêú”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß†Ö»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÃµÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Öê´Öúß úÖêÖŸÖß
¯Ö¬¤üŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Öß, úÖêÖŸµÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ×Ö¾Ö›üÖ¾Öß µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †›ü“ÖÖ †Ö»Öß.
98 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß †ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖŸÖê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ. Ö´ÖãÖÖ ¯ÖÏÖ×ŸÖ×Ö¬Ößú šü¸êü»Ö,
ŸµÖÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ÆüÖê‡»Ô Ö, ×úŸÖß ™üŒêú Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
10 ™üŒêú”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ Öé×ÆüŸÖúÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖßú¸üÖ ú¸üŸÖÖÖÖ, Öé×ÆüŸÖúÖ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß Öê´ÖŒµÖÖ ¾Ö ´ÖÖê•ÖŒµÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ
ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖ †Ö»Öß.
30 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ¯Ö×¸üú»¯ÖÖê“Öß ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖ †Ö»Öß.
43 ™üŒêú”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ úÖµÖÖÔŸ´Öú ¾µÖÖµÖê“Öß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖ †Ö»Öß.
65 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ¾ÖÖÔÖÖŸ´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ. ÃÖÖ¬ÖÖê µÖÖêµÖ
¯Ö¬¤üŸÖßÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ¾ÖÃÖÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üú¸üŸÖÖÖÖ, ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ«üÖ¸êü µÖÖêµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû¾ÖüŸÖÖÖÖ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †›ü“ÖÖß
†Ö»µÖÖ.
79 ™üŒêú †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖ ŸÖ•–ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖÖÓ×¡Öú †›ü“ÖÖß´Öãôêû ŸÖ•–ÖÖÓ“Öß
¾µÖÖµÖÖÖê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖÓÖÖ †›ü“ÖÖ †Ö»Öß.
65 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúÖÓú›æüÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ×´Öôû×¾ÖŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ. ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯Öú ÃÖÓµÖÖ †×¬Öú
†ÃÖ»µÖÖÖê, ¾Öêôêû†³ÖÖ¾Öß, ‹úÖ“Ö ÃÖÓú»¯ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ †Öêú¾ÖêôûÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.

2. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú ú¸üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖà“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖê.
i)
61 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖ‰úÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ¿ÖÖôêû“Öß ¯Öæ¾ÖÔ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ‘ÖêŸÖ»Öß.
ii)
75 ™üŒêú ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öß.
iii)
25 ™üŒêú ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¾ÖêôêûŸÖ ¯ÖæÖÔ Ö ÆüÖêÖê, ¾ÖÖÖÔ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ÖÃÖÖê, Ö¾ÖßÖ
úÖÆüß ú¸üµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ˆ¤üÖ×ÃÖÖŸÖÖ ‡. úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¤ü»Öß ÖÖÆüß.
iv)
92 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üŸÖÖÖÖ ×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ×¤ü»µÖÖ, ¯ÖÏ¿Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
v)
3 ™üŒêú”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ÃÖæ“ÖÖÖ Ö ¤êüŸÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖã¹ý êú»Öê. 5 ™üŒêú”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ: ˆ¢Ö¸êü ³Ö¸üµÖÖÃÖ
´Ö¤üŸÖ êú»Öß.
vi)
70 ™üŒêú ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤üêµÖÖÃÖÖšüß ™üÖôûÖ™üÖôû ú¸üŸÖÖŸÖ. †Ö¤ü¿ÖÔ ˆ¢Ö¸êü ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.ŸµÖÖ´Öãôêû”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
vii)
67 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúÖÓ“Öê ¯Öã¸êüÃÖê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ
×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß.ŸµÖÖ´Öãôêû”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
viii)
65 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¯ÖÏÖµÖÖê×Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖ‰úÖ ˆ¯ÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
†¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖ ¾Öêôû ˆ¯Ö»Ö²¬Öú ú¹ýÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
ix)
10 ™üŒêú ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ×¿ÖÖúÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‹ú¾ÖÖŒµÖŸÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¤ü¶Ö£Öá ÖÖë¬ÖôæûÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
x)
33 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üŸÖÖÖÖ ˆ¯ÖÎú´Ö úÃÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ
µÖêŸÖÖŸÖ.ŸµÖÖ´Öãôêûéú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
xi)
67 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ˆ¯ÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö¾ÖŸÖÖÖÖ ¾Öêô ú´Öß†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêûéú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß
†Ö»µÖÖ.
3. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×ÖúÖŸÖß»Ö ÃÖÓú×»ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ
µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖß ¿ÖÖê¬ÖÖê.
i) 100 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÖãÖÖŸ´Öú ¾Ö ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö úÖœæüÖ ¿ÖÖÛ²¤üú ´ÖÖÓ›üÖß Ö ú¸üŸÖÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû
éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
ii) 29 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ ¾Ö úÖêÂ™üúßú¸üÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
Available online at www.lbp.world
5

†¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×ÖúÖ“ÖÖ ×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖ

iii) 15 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖÓ“Öê ´Öã»Ö³ÖæŸÖ –ÖÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
iv) 21 ™üŒêú”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ™üß-´Öæ»µÖ úÖœüŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
v) 9 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê †£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üúÖÖê ÃÖ´ÖÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü
êú»µÖÖÃÖ, ‹úÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¯ÖµÖÖÔµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»µÖÖÃÖ, ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üúÖÖê ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü Ö ×¤ü»µÖÖÃÖ, †£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ µÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
vi) 44 ™üŒêú”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê †£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
vii) 86 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß †Ö»ÖêÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †Ö»ÖêÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öß ÖÖÆüß.
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúÖÓÖß ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö»ÖêÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
4. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö »ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖß ¿ÖÖê¬ÖÖê.
i)
75 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ êú»Öß.
ii)
41 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏú¸üÖÖ“ÖÖ Îú´Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß †ÖêôûÖ,
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ, †£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ, ×ÖÂúÂÖÔ ¾Ö ×¿Ö±úÖ¿Öß“Öß ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üŸÖÖÖÖ, ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™üÖ“ÖÖ
Îú´Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
iii)
44 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß †Æü¾ÖÖ»Ö »ÖêÖÖ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá‡ŸÖ¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ êú»Öê ÖÖÆüß.
iv)
52 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖß»Ö ™Óüú»ÖêÖÖÖ“Öê ×ÖµÖ´Ö, ¯ÖÏú¸üÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß, úÖêÂ™üú, ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖæ“Öß,
¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™êü ‡. ²ÖÖ²Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ.
v)
21 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß †Æü¾ÖÖ»Ö »ÖêÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ¾µÖÖú¸üÖ¥üÂ™ü¶Ö µÖÖêµÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ»Öß ÖÖÆüß.ŸµÖÖ´Öãôêû †Æü¾ÖÖ»Ö
»ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
vi)
65 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö ¾Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖæ“Öß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤ü»Öß.
vii)
35 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™üÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üúÖÓÃÖÖšüß, ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÃÖÖšüß ¯Öæ¾ÖÔ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ×¾ÖÖÓŸÖß ¯Ö¡Ö, ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß,
´Öã»ÖÖÖŸÖ ÃÖæ“Öß, ¯Ö›üŸÖÖôûÖ ÃÖæ“Öß, ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üúÖÓ“Öß µÖÖ¤üß, ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üú ¿ÖÖôêû“Öß µÖÖ¤üß ‡. ²ÖÖ²Öß“ÖÖ¾ÖÖ¯Ö¸êú»ÖÖ ÖÖÆüß.
viii)
73 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö »ÖêÖÖ 40-60 ¯ÖÖÖÖŸÖ êú»Öê.
ix)
89 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß A4 †ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ úÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ.
x)
66 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ¸üÖòµÖ»Ö ‹ÛŒ—ÖŒµÖã×™ü¾Æü ²ÖÖò›ü ¯Öê¯Ö¸ü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ.
xi)
91 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß Ã¯ÖÖµÖ¸ü»Ö ²ÖÖµÖÓØ›üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ.
xii)
73 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß †Æü¾ÖÖ»Ö ™Óüú»ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ×ÖµÖ´Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
xiii) 100 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß †Æü¾ÖÖ»Ö »ÖêÖÖÖŸÖ ³ÖæŸÖúÖôûÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ.
xiv) 22 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ´Öß Øú¾ÖÖ †Ö´Æüß †ÃÖÖ ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖ êú»ÖÖ.
xv)
100 ™üŒêú”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß †Æü¾ÖÖ»Ö »ÖêÖÖ ÃÖÓÖÖú×»Ö×ÖŸÖ êú»Öê.
xvi) 86 ™üŒêú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß †×¬Öú Ã¯ÖÂ™üŸÖêÃÖÖšüß †Ö»ÖêÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ ÖÖÆüß.
xvii) 84 ™üŒêúéú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö »ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.ŸµÖÖŸÖ ú““ÖÖ ´ÖÃÖã¤üÖ ú¸üŸÖÖÖÖ,
†Ó×ŸÖ´Ö ´ÖÃÖã¤üÖ ú¸üŸÖÖÖÖ, ™Óüú»ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß †Ö»µÖÖ.
1.3
×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß :
 ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ1. ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ¯ÖÏŸµÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖ‰úÖ ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ‘µÖÖ¾Öß.
2. éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üŸÖÖÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ¤ü¶Ö¾µÖÖŸÖ, ¯ÖÏ¿Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖêŸÖ,
µÖÖêµÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ‘µÖÖ¾ÖÖ ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúÖÓ“Öê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ‘µÖÖ¾Öê.
3.”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö »ÖêÖÖ ú¸üÖ¾Öê.†Æü¾ÖÖ»Ö »ÖêÖÖÖ“µÖÖ †×¬Öú Ã¯ÖÂ™üŸÖêÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö
†Ö»ÖêÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö µÖÖêµÖ ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúÖ“Öê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ‘µÖÖ¾Öê.
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 ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ 1.´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ýÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÔ ¾Ö ¾Öêôêû“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ú¹ýÖ
ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê.
 †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖÖ 1. éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖî¬¤üÖÓ×ŸÖú ³ÖÖÖ ¾Öéú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú ³ÖÖÖÖÓ“Öß
ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤¶Ö¾Öß.
2. éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ.
3. éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶Ö²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê ¾Ö †Ö¸üÖÖ›üÖ
ŸÖµÖÖ¸ü êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö “Ö“ÖÖÔ ¾ÆüÖ¾Öß. †Ö¸üÖÖ›ü¶Ö¾Ö¸üß»Ö “Ö“ÖìÖãÃÖÖ¸ü ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖÖ›ü¶ÖŸÖ
¤ãü¹ýÃŸµÖÖ ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
4. éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö¾Ö›üŸÖÖÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ú¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß
ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê. ŸÖÃÖê“Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“µÖÖ †Ö¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö¾Ö›µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üÖ¾Öê.
5. †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖîÖ×Öú Öê¡ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê. ŸÖÃÖê“Ö
”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯Öú éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öß ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ¤üÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß.
6. †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú, ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Øú¾ÖÖ ×Ö´Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃŸÖ¸üÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ´ÖÃµÖÖ
‘ÖêµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üÖ¾Öê.
7. †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ‘µÖÖ¾ÖÖ. µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ¤ü¶Ö¾Öê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ‡Ó™ü¸üÖê™ü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖÖÓÖÖ¾Öê.
8. éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß µÖÖêµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.
9.
†¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏÖµÖÖê×Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ýÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ
¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤ü¶Ö¾Öê.
10. éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖµÖÖê×Öú ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÖÖ “Ö»Ö, †×³Öú»¯Ö ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ “ÖÖ“ÖÖß ¾Ö
ˆ¢Ö¸ü “ÖÖ“ÖÖß ŸÖÃÖê“Ö ˆ¯ÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.
11. †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü ¯Ö¬¤üŸÖß, Öé×ÆüŸÖêú, ¯Ö×¸üú»¯ÖÖÖ ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.ŸÖÃÖê“Ö úÖµÖÖÔŸ´Öú
¾µÖÖµÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üŸÖÖÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê.
12. †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ¾Ö ´Öã»ÖÖÖŸÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †µÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖÖ¾Öê.
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.
13. †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ–ÖÖÓ“Öê †Öú»ÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.
14. éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖµÖÖê×Öú ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÖÖ “Ö»Ö, †×³Öú»¯Ö ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ “ÖÖ“ÖÖß ¾Ö ˆ¢Ö¸ü
“ÖÖ“ÖÖß ŸÖÃÖê“Ö ˆ¯ÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.
15. †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü ¯Ö¬¤üŸÖß, Öé×ÆüŸÖêú, ¯Ö×¸üú»¯ÖÖÖ ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.ŸÖÃÖê“Ö úÖµÖÖÔŸ´Öú
¾µÖÖµÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üŸÖÖÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê.
16. †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ¾Ö ´Öã»ÖÖÖŸÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †µÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖÖ¾Öê.
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.
17 †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ¤ü¶Ö¾µÖÖŸÖ.
18. †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÃÖÖšüß ÃÖê×´ÖÖÖ¸ü, “Ö“ÖÖÔÃÖ¡Ö †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê.
19. ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúÖÖê ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †×¬Öú ¾Öêôû ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤ü¶Ö¾ÖÖ.
20. éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤ü¶Ö¾Öê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖêú †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÔÖê
ú´ÖÖ»Ö 10 ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ“Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ¤ü¶Ö¾Öê ¾Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öê DIET ÃÖÓÃ£ÖêÖê †ÖµÖÖê•ÖÖ
êú»µÖÖÃÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.
21. éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ, úÖêÂ™üúßú¸üÖ, ÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü, †£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ µÖÖêµÖ ¾Ö ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.
Available online at www.lbp.world
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22. †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖßÃÖÖšüß ¯Ö¤ü×¾ÖúÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ã¯ÖÖµÖ¸ü»Ö ²ÖÖÓ¬ÖÖß“ÖÖ“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖÖ¾Öê.
23. †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯Öú éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß ÆüÖê‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ
¤üÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß.
24. †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×ÖúÖ×¾ÖÂÖµÖß Ö™üÖŸÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üŸÖÖÖÖ 10 ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ “Ö“ÖÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÓ¬Öß
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤ü¶Ö¾Öß.

 †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖÖÖ1.
†¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖÖê ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤ü¶Ö¾Öê. ŸÖÃÖê“Ö
‡ŸÖ¸ü †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ˆ¯Ö»Ö²Ö¬Ö ú¹ýÖ ¤ü¶Ö¾Öê.
2.
†¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖÖê éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö “Ö“ÖÖÔÃÖ¡Öê ¾Ö ¯ÖÏŸµÖêú †Öšü¾Ö›ü¶ÖŸÖ ×ú´ÖÖÖ ‹úÖ ŸÖ•–Ö
¾µÖŒŸÖß“Öê ¾µÖÖµÖÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÂÖÖÔŸÖ 3-4 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öê ¤üÖêÖ úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖ¾Öê.
3.
†¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ¾Ö †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÖß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏÖŸµÖ×Ö ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ
¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖôêûú›æüÖ, ´ÖÆüÖ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖú›æüÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖôûÖ, ´ÖÆüÖ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê
´ÖÆü¢¾Ö ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤ü¶Ö¾Öê.
 D.I.E.T.ÃÖÓÃ£ÖÖüÖÖ1. ˆŸéúÂ™ü éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖ»ÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá †ÖÓŸÖ¸ü †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖßÖ ˆŸéúÂ™ü éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü
¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔ ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ´Ö¬µÖê éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆŸÃÖãúŸÖÖ ¾Ö †Ö¾Ö›ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
2. D.I.E.T. ÃÖÓÃ£ÖêÖê †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕÓÃÖÖšüß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê “Ö“ÖÖÔÃÖ¡Öê ¾Ö úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖ¾Öê.
3. D.I.E.T. ÃÖÓÃ£ÖêÖê ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÃÖÖšüß éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖã¹ý ú¸üÖ¾Öê.
1.4 ¯Öãœüß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ :
1. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ Ö¾ÖÖê¯ÖÎú´Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú úÖµÖÔ ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖà“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ.
2. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú úÖµÖì ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖà“ÖÖ †³µÖÖÃÖ.
3. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖ¸üÖ¾Ö¯ÖÖšüÖŸÖ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖà“ÖÖ †³µÖÖÃÖ.
4. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö †¬µÖÖ¯ÖúÖ“ÖÖµÖÖÕ“ÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ.
5. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕ“µÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †×³Ö¾Öé¢Öà“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.
1.5
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ :
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Öãôêû 1. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖß ¤æü¸ü ÆüÖêŸÖß»Ö.
2. éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕÖÖ µÖÖêµÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.
3. †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ¯ÖãÃŸÖêú, ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö, »Ö‘ÖãÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖß»Ö.
4. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓú»ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ µÖÖêµÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ êú»Öê
•ÖÖ‡Ô»Ö.
5. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Öãôêû †¬µÖÖ¯Öú ×¾Ö¤ü¶Ö»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖú›êü ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.
µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔŸ´Öú †Ö¾ÆüÖÖê ¯ÖæÖÔ Ö´ÖŸÖêÖê ¯Öê»ÖµÖÖÃÖÖšüß ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ éú×ŸÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ
ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¤æü¸ü ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ †Ö´Öã»ÖÖÖÏ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
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