
 

 

²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üüÖÖ��ÖÖÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤êê üü ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖßß  ××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü   ((  ��ÖÖ™™üü  ��úú  ¾¾ÖÖ  ��ÖÖ™™üü   ››üü))  ³³ÖÖ¸̧üü��ÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖššüüßß““ÖÖßß  

••ÖÖÖÖÆÆüüßß¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ  
••ÖÖÖÖÆÆüü ßß¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ  		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  ::  22  //  22001144  

  ˆ̂¯̄ÖÖ  ÃÃÖÖ××““ÖÖ¾¾ÖÖ,,  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖ  ××¾¾ÖÖ		úúÖÖÃÃÖÖ  ¾¾ÖÖ  ••ÖÖ»»ÖÖÃÃÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  1122  ††ÖÖ òò ��ÖÖÂÂ™™üü  22001144  ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü ,,  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  
¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤êê üüŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��ÖÖ™™üü  		úú  ¾¾ÖÖ  ��ÖÖ™™üü  ››üü  ““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ¸̧üüôôûûÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  1177..1122..22000099  ““µµÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖŸŸÖÖ  
××¤¤üü»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ		úúÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ−−ÖÖ,,  ÃÃÖÖ−−ÖÖ  22001144  ““µµÖÖÖÖ  −−ÖÖÖÖ êê ¾¾ÆÆëë üü²²ÖÖ¸̧üü   ´́ÖÖ××ÆÆüü−−µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ¸̧üü ÖÖ²²ÖÖ××¾¾ÖÖ��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß  ††ÃÃÖÖ êê   ××−−ÖÖ¤¤ìì üü¿¿ÖÖ  ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ..  ŸŸµµÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   
××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤êê üü		úú››üüßß»»ÖÖ  ��ÖÖ™™üü  		úú  ¾¾ÖÖ  ��ÖÖ™™üü  ››üü  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü   ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ µµÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  33  ••ÖÖ ãã −−ÖÖ  22001144  ¾¾ÖÖ  55  
••ÖÖ ãã −−ÖÖ  22001144  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ µµÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  2244..77..22001144  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ãã¤¤üü ßß  −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ::ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   
³³ÖÖ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ..    ††ÆÆÔÔ üüŸŸÖÖÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü		úú  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ		úú››ææ üü −−ÖÖ  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã −−µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ±±úúŒŒŸŸÖÖ  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ −−ÖÖ  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê““ÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤êê üü““µµÖÖÖÖ  
wwwwww..zzppbbuullddhhaannaa..mmaahhaarraasshhttrraa..ggoovv..iinn  ¾¾ÖÖ  wwwwww..bbuullddhhaannaa..nniicc..iinn  µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ		êê úúŸŸÖÖ  ÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ ““ÖÖ êê   
††••ÖÖ ÔÔ   ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ××¾¾ÖÖ��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê ŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü ..  

****  ��ÖÖ™™üü  ��úú  ¾¾ÖÖ  ��ÖÖ™™üü  ››üü  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ ÓÓ��úú××¸̧üüŸŸÖÖÖÖ  ††ÖÖ òò−−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ−−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ��úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ��úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß  ****  
††ÖÖòò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ ãã¹¹ýý¾¾ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖ òò −−ÖÖ  »»ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ††ÓÓŸŸÖÖßß´́ÖÖ  ´́ÖÖ ãã¤¤üüŸŸÖÖ  

××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  2277..88..22001144  ÃÃÖÖ��úúÖÖôôûûßß  1100..0000  ¾¾ÖÖÖÖ••ÖÖ êê ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ãã−−ÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  1111..99..22001144  ¤¤ãã üü ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üüßß  22..0000  ¾¾ÖÖÖÖ••ÖÖ êê ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕŸŸÖÖ  
  ÃÃÖÖ¸̧üüôôûûÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤üü³³ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ¸̧üü   ••ÖÖÖÖ××ÆÆüü ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤êê üü““µµÖÖÖÖ  
wwwwww..zzppbbuullddhhaannaa..mmaahhaarraasshhttrraa..ggoovv..iinn  ¾¾ÖÖ  wwwwww..bbuullddhhaannaa..nniicc..iinn  µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ		êê úúŸŸÖÖ  ÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ üü   ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ††ÃÃÖÖ ãã −−ÖÖ  
ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  		úúÖÖôôûû••ÖÖßß¯̄ÖÖ ææ ¾¾ÖÖ ÔÔ		úú  ÃÃÖÖ´́ÖÖ••ÖÖ ãã −−ÖÖ  ‘‘ÖÖ êê‰‰úú−−ÖÖ““ÖÖ  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ −−ÖÖ  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê   ††••ÖÖ ÔÔ   ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ..    ¯̄ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖ ãã ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ		úú××¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  
		êê úú¾¾ÖÖôôûû  ˆ̂¯̄ÖÖ¸̧üü ÖÖ êêŒŒŸŸÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤üü  ÃÃÖÖ ÓÓ		êê úúŸŸÖÖ  ÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ¾¾ÖÖ¹¹ýý−−ÖÖ  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ −−ÖÖ  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê   		êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê““ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ¾¾ÖÖ  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ¾¾¤¤üü ÖÖ ¸̧êê üü   ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»		úú  
ÛÛÃÃ¾¾ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ..    ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü   		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüü ßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ		úúÖÖ¸̧êê êê   ††••ÖÖ ÔÔ  ÛÛÃÃ¾¾ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ..  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üüÂÂÖÖ¤¤êê üü““µµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  
wwwwww..zzppbbuullddhhaannaa..mmaahhaarraasshhttrraa..ggoovv..iinn  ¾¾ÖÖ  wwwwww..bbuullddhhaannaa..nniicc..iinn  µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ		êê úúŸŸÖÖ  ÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖÖÖ  
		úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß  ¤¤üü ¸̧üü ´́µµÖÖÖÖ−−ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ³³ÖÖ êê™™üü  ¤¤êê üü‰‰úú−−ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ††ªªÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ¸̧üü ÖÖÆÆüü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üü ÖÖ¸̧üü ßß  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ““ÖÖßß  
¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..  
  ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖÖÖ  //  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖÖÖ  //  ÃÃ££ÖÖ��ÖÖßßŸŸÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ¸̧üü§§üü  		úú¸̧üü��ÖÖ êê //††¿¿ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ::  ²²ÖÖ¤¤üü»»ÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖ êê //¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ““µµÖÖÖÖ  ‹‹		ææ úú��ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   ××−−ÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ  
ÃÃÖÖ ÓÓ::µµÖÖ êê ´́ÖÖ¬¬ÖÖ êê   ¾¾ÖÖÖÖœœüü  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ‘‘ÖÖ™™üü//¿¿ÖÖ ãã ÛÛ¬¬¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ		úú  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ÃÃÖÖ¬¬¤¤üü  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü   ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖ êê   ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤üü³³ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ¤¤üü,,  ŸŸÖÖ		ÎÎ úúÖÖ¸̧üü ßß  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ µµÖÖ  
††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü   ††¬¬µµÖÖ99ÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üüÖÖ��ÖÖÖÖ  ÆÆêê üü   ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ::  		úú››êê üü   ¸̧üü ÖÖ::ÖÖ ææ −−ÖÖ  ššêê üü¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ..    ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ��ÖÖ™™üü  ››üü  ““ÖÖ êê   ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   
††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü   ††¬¬µµÖÖ99ÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß  ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ  ´́ÖÖ ãã::µµÖÖ  		úúÖÖµµÖÖ ÔÔ		úúÖÖ¸̧üü ßß  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß,,  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤üü,,  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üüÖÖ��ÖÖÖÖ  ÆÆêê üü   ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ::		úú››êê üü  
¸̧üü ÖÖ::ÖÖ ææ −−ÖÖ  ššêê üü¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ..    µµÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖÆÆüü ßß  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüü ßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ		úúÖÖ¸̧üü““ÖÖÖÖ  ¤¤üü ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  		úú¸̧üüŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..  

  

**  ÃÃÖÖ¸̧üüôôûûÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê ,,  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ××••ÖÖ��úú  ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü  ††ÖÖ¸̧üü55ÖÖ��ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  ³³ÖÖ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü ,,  66ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ  **  
††  
		
ÎÎúú  

ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ××••ÖÖ		úú  
¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   

××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  
¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  
ÃÃÖÖ ÓÓ::µµÖÖÖÖ  

ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü   ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü   
´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  
ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úú//  
¯̄ÖÖÖÖ»»µµÖÖ      
1155  %%  

´́ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ      
3300  %%  

††ÓÓ¿¿ÖÖ		úúÖÖ»»ÖÖßß−−ÖÖ  
		úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  

((¯̄ÖÖ¤¤üü××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ¸̧üü))  1100%%  

¯̄ÖÖ ÏÏ		úú»»¯̄ÖÖ��ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖ      
55%%  

::ÖÖ êêôôûûÖÖ››ææ üü     
55%%  

††¯̄ÖÖ ÓÓ��ÖÖ          
33%%  

  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ‹‹		ææúú��ÖÖ  

××¾¾ÖÖ¢¢ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  --  ¾¾ÖÖ××¸̧üüÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüüÖÖµµµµÖÖ��úú  ((»»ÖÖ êê66ÖÖÖÖ))  ((¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ  33))  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖÁÁÖÖêê��ÖÖßß  55220000--2200220000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¯̄ÖÖ êê  22440000  
11  ††..••ÖÖÖÖ..  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
22  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  11  --  11  --  --  --  --  --  11  

‹‹��ææúú��ÖÖ  22  --  11  --  --  --  --  11  22  
××¾¾ÖÖ¢¢ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  --  ��úú××−−ÖÖÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüüÖÖµµÖÖ��úú  ((»»ÖÖ êê66ÖÖÖÖ))  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖÁÁÖÖêê��ÖÖßß  55220000--2200220000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¯̄ÖÖ êê  11990000  
11  ††..••ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  11  --  --  --  --  --  --  11  11  

‹‹��ããúú��ÖÖ  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
††ÖÖ îîÂÂÖÖ¬¬ÖÖ  ××−−ÖÖ´́ÖÖÖÖ ÔÔ��ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  --  ††ÖÖîîÂÂÖÖ¬¬ÖÖ  ××−−ÖÖ´́ÖÖÖÖ ÔÔ��ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  55220000--2200220000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  22880000      
11  ††..••ÖÖÖÖ..  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
22  ††..••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
33  ××¾¾ÖÖ..••ÖÖÖÖ..††..  11  --  --  --  --  --  --  11  11  

‹‹��ããúú��ÖÖ  33  --  --  --  --  --  --  33  33  
††ÖÖ¸̧üü ÖÖ êê��µµÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ��úú  ((´́ÖÖÆÆüüßß»»ÖÖÖÖ))  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  55220000--2200220000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  22440000  
11  ††..••ÖÖÖÖ..  55  11  --  11  --  --  11  ††ÓÓ¬¬ÖÖ//  

××99ÖÖ��ÖÖ¥¥üüÂÂ™™üü ßß,,  11  

		úú��ÖÖ ÔÔ²²ÖÖ¬¬ÖÖßß ¸̧üü  

33  55  
22  ††..••ÖÖ..  22  --  --  --  --  --  22  22  
33  ××¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ††  11  --  --  --  --  --  11  11  
44  ‡‡..´́ÖÖÖÖ..¾¾ÖÖ..  1111  22  --  11  11  11  66  1111  
55  ‡‡‹‹ÃÃÖÖ²²ÖÖßßÃÃÖÖßß  77  11  --  11  --  --  55  77  
66  ××¾¾ÖÖ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ--††  22  --  --  --  --  --  22  22  
77  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  3355  55  --  44  22  22  2222  3355  

‹‹��ããúú��ÖÖ  6633  99  --  77  33  33  4411  6633  
××™™üü ¯̄ÖÖ::--  ��ÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖ¢¢ÖÖ êê−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  ††¯̄ÖÖ ÓÓ��ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ••µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ××••ÖÖ��úú  ††ÖÖ¸̧üü55ÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÃÃÖÖêê»»ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ••ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ¾¾ÖÖ¸̧üü  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ãã −−ÖÖ  ‘‘ÖÖ êê��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ    
                µµÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖ êê  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üüÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã−−ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ¤¤üü  ��úú´́ÖÖßß  ÆÆüüÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  



 

 

 

 

††  
		úú  

ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ××••ÖÖ		úú  
¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   

××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  
¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  
ÃÃÖÖ ÓÓ::µµÖÖÖÖ  

ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü   ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü  
´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  
ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úú//  
¯̄ÖÖÖÖ»»µµÖÖ            
1155  %%  

´́ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ      
3300  %%  

††ÓÓ¿¿ÖÖ		úúÖÖ»»ÖÖßß−−ÖÖ  
		úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  

((¯̄ÖÖ¤¤üü××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ¸̧üü))  1100%%  

¯̄ÖÖ ÏÏ		úú»»¯̄ÖÖ��ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖ      
55%%  

::ÖÖ êêôôûûÖÖ››ææ üü     
55%%  

††¯̄ÖÖ ÓÓ��ÖÖ          
33%%  

  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ‹‹		ææúú��ÖÖ  

††ÖÖ¸̧üüÖÖ êê��µµÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ��úú  ¯̄ÖÖ ãã¹¹ýýÂÂÖÖ  ((5500%%))  ÆÆÓÓ üü��ÖÖÖÖ´́ÖÖßß  ±±úú¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖßß  ��úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã−−ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖêê��ÖÖßß  55220000--2200220000  ��ÖÖ ÏÏ êê ..¾¾ÖÖ êê..  22440000  
11  ††..••ÖÖÖÖ  22  --  --  --  --  --  11  ††ÓÓ¬¬ÖÖ//  

××99ÖÖ��ÖÖ¥¥üüÂÂ™™üü ßß,,  
		úú��ÖÖ ÔÔ²²ÖÖ¬¬ÖÖßß ¸̧üü  

22  22  
22  ³³ÖÖ..••ÖÖ..²²ÖÖ..  11  --  --  --  --  --  11  11  
33  ³³ÖÖ..••ÖÖ..		úú..  22  --  --  --  --  --  22  22  
44  ‡‡..´́ÖÖÖÖ..¾¾ÖÖ..  55  11  --  --  --  --  44  55  
55  ‡‡‹‹ÃÃÖÖ²²ÖÖßßÃÃÖÖßß  22  --  --  --  --  --  22  22  
66  ××¾¾ÖÖ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ--††  11  --  --  --  --  --  11  11  
77  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  1133  22  --  11  11  11  88  1133  

‹‹��ããúú��ÖÖ  2266  33  --  11  11  11  2200  2266  
††ÖÖ¸̧üü ÖÖ êê��µµÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ��úú  ¯̄ÖÖ ãã¹¹ýýÂÂÖÖ  ((4400%%))  ÃÃÖÖ¸̧üüôôûûÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  55220000--2200220000  ��ÖÖ ÏÏ êê ..¾¾ÖÖ êê..22440000  
11  ††..••ÖÖ..  55  11  --  --  --  --  11  ††ÓÓ¬¬ÖÖ//  

××99ÖÖ��ÖÖ¥¥üüÂÂ™™üü ßß,,  
		úú��ÖÖ ÔÔ²²ÖÖ¬¬ÖÖßß ¸̧üü  

44  55  
22  ³³ÖÖ..••ÖÖ..²²ÖÖ..  11  --  --  --  --  --  11  11  
33  ³³ÖÖ..••ÖÖ..		úú..  33  --  --  --  --  --  33  33  
44  ‡‡‹‹ÃÃÖÖ²²ÖÖßßÃÃÖÖßß  33  --  --  --  --  --  33  33  
55  ××¾¾ÖÖ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ--††  11  --  --  --  --  --  11  11  
66  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  1177  33  --  22  11  11  1100  1177  

‹‹��ããúú��ÖÖ  3300  44  --  22  11  11  2222  3300  
××™™üü ¯̄ÖÖ::--  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  ††¯̄ÖÖ ÓÓ��ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü   ••µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ××••ÖÖ��úú  ††ÖÖ¸̧üü55ÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÃÃÖÖêê»»ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ••ÖÖÖÖ��ÖÖ êê¾¾ÖÖ¸̧üü   ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ãã−−ÖÖ  ‘‘ÖÖ êê��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖ êê  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã−−ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ¤¤üü  ��úú´́ÖÖßß  ÆÆüüÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  

��ÓÓúú¡¡ÖÖÖÖ™™üüßß  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ��úú  ((‹‹��úú¡¡ÖÖßßŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ¬¬ÖÖ−−ÖÖ  ¤¤üü ¸̧üü ´́ÖÖÆÆüüÖÖ  ¹¹ýý..66000000//--))  ((��úúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ³³ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  ¹¹ýý..11110000//--))  
11  ††..••ÖÖÖÖ..  22  ++11  --  --  --  --  --  11  22  
22  ††..••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  22  ++11  --  --  --  --  --  11  22  
33  ³³ÖÖ••ÖÖ		úú  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
44  ‡‡‹‹ÃÃÖÖ²²ÖÖßßÃÃÖÖßß  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
55  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  66  11  22  11  --  --  --  22  66  

‹‹��ããúú��ÖÖ  1122  33  22  11  --  --  --  66  1122  
××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖßß»»ÖÖ  ••ÖÖÖÖÆÆ üüßß¸̧üüÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  		ÓÓúú¡¡ÖÖÖÖ™™üü ßß  ��ÖÖ ÏÏÖÖ´́ÖÖÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ		úú    µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü  ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úú  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ××´́ÖÖôôûûÖÖ»»ÖÖÖÖ  −−ÖÖÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ êê  µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖáá““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ¤¤üü³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  		úú¸̧üüßßŸŸÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖßß»»ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎúúµµÖÖ êê““ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß    
                  ÃÃÖÖ îî××−−ÖÖ		úúÖÖ ÓÓÃÃÖÖÖÖšš üüßß  ××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü  ((++  µµÖÖÖÖ  ××““ÖÖ−−ÆÆüüÖÖÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üüßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ::µµÖÖÖÖ))    ¯̄ÖÖ ãã−−ÖÖ““””ûû  ¤¤üü¿¿ÖÖ ÔÔ××¾¾ÖÖ��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ..  

¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ¾¾ÖÖ êê××55ÖÖ��úúÖÖ  ((´́ÖÖÆÆüüßß»»ÖÖÖÖ))  ÃÃÖÖ¸̧üüôôûûÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖêê��ÖÖßß  --  99330000--3344880000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  44110000  
11  ³³ÖÖ..••ÖÖ..		úú..  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
22  ‡‡..´́ÖÖÖÖ..¾¾ÖÖ..  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
33  ‡‡‹‹ÃÃÖÖ²²ÖÖßßÃÃÖÖßß  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
44  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  77  11  --  11  --  --  --  55  77  

‹‹��ããúú��ÖÖ  1100  11  --  11  --  --  --  88  1100  
¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ¾¾ÖÖ êê××55ÖÖ��úúÖÖ  ((´́ÖÖÆÆüüßß»»ÖÖÖÖ))  ((††ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  ÃÃÖÖ êê××¾¾ÖÖ��úúÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã−−ÖÖ  ÃÃ¯̄ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ÔÔ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü55ÖÖ êê««üüÖÖ¸̧êê üü   ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üüßß−−ÖÖ êê))  --99330000--3344880000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  44110000  
11  ††..••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  22  --  --  --  --  --  --  22  22  
22  ³³ÖÖ••ÖÖ  ((²²ÖÖ))  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
33  ³³ÖÖ••ÖÖ  ((		úú))  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
44  ³³ÖÖ••ÖÖ  ((››üü))  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
55  ‡‡..´́ÖÖÖÖ..¾¾ÖÖ..  33  --  --  --  --  --  --  33  33  
66  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  33  --  --  --  --  --  --  33  33  

‹‹��ããúú��ÖÖ  1111  --  --  --  --  --  --  1111  1111  
××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü   ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ êê®®ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  		úúÖÖ êê™™üüµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÃÃÖÖ ãã−−ÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤üü  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üüÖÖ��ÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ−−ÖÖÃÃŸŸÖÖ  ��ÖÖ ÏÏÖÖ ´́ÖÖßß��ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ		úú»»¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  ÃÃÖÖ ÓÓ××¾¾ÖÖ		úúÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã−−ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ††ÖÖÆÆ êê üüŸŸÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ´́ÖÖ ããôôêê ûû  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü  ××••ÖÖ»»ÆÆüüµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ    
                  ††ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üü ßß  ÃÃÖÖ êê××¾¾ÖÖ		úúÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖßß  ††••ÖÖÔÔ  		úú¹¹ýý  −−ÖÖµµÖÖ êê ..  

��úú××−−ÖÖÂÂššüü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ((��ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ãã))  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß    99330000--3344880000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  44330000  
11  ††..••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  22  --  11  --  --  --  --  11  22  
22  ××¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ††  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
33  ³³ÖÖ••ÖÖ²²ÖÖ  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
44  ××¾¾ÖÖ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ   11  --  --  --  --  --  --  11  11  
55  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  11  --  --  --  --  --  --  11  11  

‹‹��ããúú��ÖÖ  66  --  11  --  --  --  --  55  66  
 



 

 

 

††  
		
úú  

ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ××••ÖÖ		úú  
¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   

××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  
¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  
ÃÃÖÖ ÓÓ::µµÖÖÖÖ  

ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü   ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü  
´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  
ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úú//  
¯̄ÖÖÖÖ»»µµÖÖ      
1155  %%  

´́ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ      
3300  %%  

††ÓÓ¿¿ÖÖ		úúÖÖ»»ÖÖßß−−ÖÖ  
		úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  

((¯̄ÖÖ¤¤üü××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ¸̧üü))  1100%%  

¯̄ÖÖ ÏÏ		úú»»¯̄ÖÖ��ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖ      
55%%  

::ÖÖ êêôôûûÖÖ››ææ üü     
55%%  

††¯̄ÖÖ ÓÓ��ÖÖ          
33%%  

  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ‹‹		ææúú��ÖÖ  

��úú××−−ÖÖÂÂššüü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ((ÃÃ££ÖÖÖÖ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ))  ((ØØÃÃÖÖ““ÖÖ−−ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ))  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖêê��ÖÖßß  99330000--3344880000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  44330000  
11  ††..••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
22  ××¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ††  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
33  ‡‡´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  22  --  11  --  --  --  --  11  22  
44  ‡‡‹‹ÃÃÖÖ²²ÖÖßßÃÃÖÖßß  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
55  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  44  11  11  --  --  --  --  22  44  

‹‹��ããúú��ÖÖ  99  11  22  --  --  --  --  66  99  
ÃÃ££ÖÖÖÖ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ¡¡ÖÖßß��úúßß  ÃÃÖÖÆÆüüÖÖµµÖÖ��úú  ((ØØÃÃÖÖ““ÖÖ−−ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ))  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖêê��ÖÖßß  55220000--2200220000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  22440000  
11  ††..••ÖÖÖÖ..  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
22  ††..••ÖÖ..  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
33  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  22  --  11  --  --  --  --  11  22  

‹‹��ããúú��ÖÖ  44  --  11  --  --  --  --  33  44  
××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖÖÖ¸̧üü   ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üüßß  ��ééúúÂÂÖÖßß  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß    99330000--3344880000  ��ÖÖ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  44220000  
11  ††..••ÖÖ..  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
22  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  11  --  --  --  --  --  --  11  11  

‹‹��ããúú��ÖÖ  22  --  --  --  --  --  --  22  22  

ˆ̂““““ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  »»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã»»ÖÖ êê66ÖÖ��úú  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖêê��ÖÖßß    99330000--3344880000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  44440000  
11  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  11  --  --  --  --  --  --  11  11  

‹‹��ããúú��ÖÖ                 11  --  --  --  --  --  --  11  11  
××−−ÖÖ´́−−ÖÖ  ÁÁÖÖêê��ÖÖßß  »»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã»»ÖÖ êê66ÖÖ��úú  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖêê��ÖÖßß  99330000--3344880000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  44330000  
11  ††..••ÖÖÖÖ..  11  --  --  --  --  --  --  11  11  

‹‹��ããúú��ÖÖ  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
»»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã  ™™ÓÓ üü��úú»»ÖÖ êê66ÖÖ��úú  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖêê��ÖÖßß  55220000--2200220000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  22440000  
11  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  11  --  --  --  --  --  --  11  11  

‹‹��ããúú��ÖÖ  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
¾¾ÖÖ××¸̧üüÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüüÖÖµµµµÖÖ��úú  ((××»»ÖÖ¯̄ÖÖßß��úú))  ((¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ  33))  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖÁÁÖÖêê��ÖÖßß  55220000--2200220000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¯̄ÖÖ êê  22440000  
11  ††..••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  22  --  --  --  --  --  --  22  22  

‹‹��ããúú��ÖÖ  22  --  --  --  --  --  --  22  22  
��úú××−−ÖÖÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüüÖÖµµµµÖÖ��úú  ((××»»ÖÖ¯̄ÖÖßß��úú))  ((¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ  33))  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  55220000--2200220000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¯̄ÖÖ êê  11990000  
11  ††..••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  22  --  --  --  --  --  --  22  22  
22  ³³ÖÖ..••ÖÖ..²²ÖÖ  22  --  --  --  --  --  --  22  22  
33  ³³ÖÖ  ••ÖÖ  		úú  22  --  11  --  --  --  --  11  22  
44  ××¾¾ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ   11  --  --  --  --  --  --  11  11  

‹‹��ææúú��ÖÖ  77  --  11  --  --  --  --  66  77  
¯̄ÖÖ××¸̧üü““ÖÖ¸̧üü   ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ  44  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖÁÁÖÖêê��ÖÖßß  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  44440000--77444400  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¯̄ÖÖ êê  11330000  
11  ††..  ••ÖÖÖÖ..  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
22  ††..••ÖÖ..  55  11++11  11  11  --  --  --  11  55  
44  ³³ÖÖ..••ÖÖ..²²ÖÖ..  22  --  11  --  --  --  --  11  22  
55  ³³ÖÖ..••ÖÖ..		úú..  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
66  ³³ÖÖ..••ÖÖ..››üü..  11  --  --  --  --  --  --  11  11  

‹‹��ããúú��ÖÖ  1100  22  22  11  --  --  --  55  1100  
××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖßß»»ÖÖ  ••ÖÖÖÖÆÆ üüßß¸̧üüÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü““ÖÖ¸̧üü  ((¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ--44))    µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ		úú¸̧üüßßŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü  ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî××−−ÖÖ		úú  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ××´́ÖÖôôûûÖÖ»»ÖÖÖÖ  −−ÖÖÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ êê  µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖáá““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ¤¤üü³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  		úú¸̧üüßßŸŸÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖßß»»ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎúúµµÖÖ êê““ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ êêôôûûßß    
                  ´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî××−−ÖÖ		úúÖÖ ÓÓÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü    ((++  µµÖÖÖÖ  ××““ÖÖ−−ÆÆüü ÖÖÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üüßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ::µµÖÖÖÖ))    ¯̄ÖÖ ãã−−ÖÖ““””ûû  ¤¤üü¿¿ÖÖ ÔÔ××¾¾ÖÖ��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ..  

××¿¿ÖÖ55ÖÖ��ÖÖ  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖÖÖ¸̧üü   ††××¬¬ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü ßß  ÁÁÖÖêê��ÖÖßß--22,,¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ--33  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  99330000--3344880000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  44440000  
11    ‡‡..´́ÖÖÖÖ..¾¾ÖÖ  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
22  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  33  --  --  --  --  --  --  33  33  

‹‹��ããúú��ÖÖ  44  --  --  --  --  --  --  44  44  
¯̄ÖÖ¿¿ÖÖ ãã¬¬ÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ¾¾ÖÖ êê55ÖÖ��úú  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖêê��ÖÖßß  55220000--2200220000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  22440000  
11  ††..••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  22  --  11  --  --  --  --  11  22  

‹‹��ããúú��ÖÖ  22  --  11  --  --  --  --  11  22  
  



 

 

††  
		ÎÎ
úú  

ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ××••ÖÖ		úú  
¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   

××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  
¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  
ÃÃÖÖ ÓÓ::µµÖÖÖÖ  

ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü   ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü  
´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  
ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úú//  
¯̄ÖÖÖÖ»»µµÖÖ          
1155  %%  

´́ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ      
3300  %%  

††ÓÓ¿¿ÖÖ		úúÖÖ»»ÖÖßß−−ÖÖ  
		úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  

((¯̄ÖÖ¤¤üü××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ¸̧üü))  1100%%  

¯̄ÖÖ ÏÏ		úú»»¯̄ÖÖ��ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖ      
55%%  

::ÖÖ êêôôûûÖÖ››ææ üü     
55%%  

††¯̄ÖÖ ÓÓ��ÖÖ          
33%%  

  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ‹‹		ææúú��ÖÖ  

��úú××−−ÖÖÂÂššüü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ((ÃÃ££ÖÖÖÖ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ))  ((²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ))  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖêê��ÖÖßß  99330000--3344880000  ��ÖÖ ÏÏ êê››üü  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  44330000  
11  ††..••ÖÖÖÖ..  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
22  ††..••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  22  --  11  --  --  --  --  11  22  
33  ³³ÖÖ••ÖÖ››üü  11  --  --  --  --  --  --  11  11  
44  ××¾¾ÖÖ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ   11  --  --  --  --  --  --  11  11  

‹‹��ããúú��ÖÖ  55  --  11  --  --  --  --  44  55  
ÃÃ££ÖÖÖÖ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ¡¡ÖÖßß��úúßß  ÃÃÖÖÆÆüüÖÖµµÖÖ��úú  ((²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ��úúÖÖ´́ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ))  ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  55220000--2200220000  ��ÖÖ êê››üü ûû   ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ−−ÖÖ  22440000  
11  ††..••ÖÖÖÖ..  44  11  11  --  --  --  11  ††ÓÓ¬¬ÖÖ//  

××99ÖÖ��ÖÖ¥¥üüÂÂ™™üü ßß,,  
		úú��ÖÖ ÔÔ²²ÖÖ¬¬ÖÖßß ¸̧  

22  44  
22  ††..••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  11  --  --  --  --  --  11  11  
33  ××¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖ††  11  --  --  --  --  --  11  11  
44  ³³ÖÖ••ÖÖ		úú  11  --  --  --  --  --  11  11  
55  ××¾¾ÖÖ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ   11  --  --  --  --  --  11  11  
66  ‡‡´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  44  11++11  11  --  --  --  11  44  
77  ‡‡‹‹ÃÃÖÖ²²ÖÖßßÃÃÖÖßß  33  --  11  --  --  --  22  33  
88  ××¾¾ÖÖ´́ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ--††  11  --  --  --  --  --  11  11  
99  ::ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  1144  22  44  11  11  11  55  1144  

‹‹��ããúú��ÖÖ  3300  55  77  11  11  11  1155  3300  
××™™üü ¯̄ÖÖ::--  11))  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  ††¯̄ÖÖ ÓÓ��ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ••µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ××••ÖÖ��úú  ††ÖÖ¸̧üü55ÖÖ��ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÃÃÖÖêê»»ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ••ÖÖÖÖ��ÖÖ êê¾¾ÖÖ¸̧üü  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ ãã−−ÖÖ  ‘‘ÖÖ êê��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ    
                        ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖ êê   ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üüÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã−−ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ¤¤üü  ��úú´́ÖÖßß  ÆÆüüÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  
                  22))  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖßß»»ÖÖ  ••ÖÖÖÖÆÆüü ßß¸̧üüÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ÃÃ££ÖÖÖÖ..††..ÃÃÖÖ..  µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü  ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úú  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ××´́ÖÖôôûûÖÖ»»ÖÖÖÖ  −−ÖÖÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ êê  µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖáá““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ¤¤üü³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖßß»»ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎúúµµÖÖ êê““ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ êêôôûûßß        
                          ´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî××−−ÖÖ		úúÖÖ ÓÓÃÃÖÖÖÖšš üüßß  ××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü  ((++  µµÖÖÖÖ  ××““ÖÖ−−ÆÆüüÖÖÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ êê ¸̧üüßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ::µµÖÖÖÖ))    ¯̄ÖÖ ãã−−ÖÖ““””ûû  ¤¤üü¿¿ÖÖ ÔÔ ××¾¾ÖÖ��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ..  

××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ,,  ¿¿ÖÖ îî99ÖÖ××��ÖÖ		úú  ††ÆÆÔÔ üüŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖ  ::--  ::ÖÖÖÖ»»ÖÖßß  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤üü  		êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ¿¿ÖÖ îî99ÖÖ××��ÖÖ		úú  ††ÆÆÔÔ üüŸŸÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖÆÆüü ßß¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ		êê úúŸŸÖÖ  
ÃÃ££ÖÖôôÖÖûû ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ÃÃÖÖ¬¬¤¤üü  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úúÖÖ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖÃÃÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ..  

††..		ÎÎ úú  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ““ÖÖ êê   −−ÖÖÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ¿¿ÖÖ îî99ÖÖ××��ÖÖ		úú  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  

11  
¾¾ÖÖ××¸̧üü ÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  

((»»ÖÖ êê::ÖÖÖÖ))  

´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  ××¾¾ÖÖªªÖÖ×× ¯̄ÖÖššüü ÖÖ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖßßŸŸÖÖ  »»ÖÖ êê::ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃ¡¡ÖÖ  ¾¾ÖÖ  »»ÖÖ êê::ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ÆÆêê üü  
××¾¾ÖÖ¿¿ÖÖ êê ÂÂÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  ‘‘ÖÖ êê¾¾ÖÖ ãã −−ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖ××��ÖÖ••µµÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ::ÖÖ êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××ÆÆüü»»µµÖÖÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ¤¤ãã üüÃÃÖÖ--µµÖÖÖÖ  
¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüü ßß  ÃÃÖÖ¸̧üü		úúÖÖ¸̧üü ßß  		úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ¾¾µµÖÖÖÖ ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êêŸŸÖÖ  
††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ÃÃ££ÖÖÖÖ××−−ÖÖ		úú  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ		úú¸̧üü��ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ŸŸÖÖßß−−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔÆÆ ãã üü −−ÖÖ  		úú´́ÖÖßß  −−ÖÖÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖŒŒµµÖÖÖÖ  ††::ÖÖ ÓÓ››üü  		úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  »»ÖÖ êê::ÖÖÖÖ  
××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ		úú  		úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸµµÖÖ99ÖÖ  ††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		úú  ¯̄ÖÖÃÃÖÖ ÓÓŸŸÖÖßß  ××¤¤üü»»ÖÖßß  ••ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  

22  
		úú××−−ÖÖÂÂššüü  

ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú((»»ÖÖ êê::ÖÖÖÖ))  

´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¿¿ÖÖÖÖôôûûÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ  ††ÖÖ××��ÖÖ  ´́ÖÖÆÆüü ÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  
¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ		úúßßµµÖÖ  		úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ´́ÖÖ¸̧üü ÖÖššüüßß  ™™ÓÓ üü		úú»»ÖÖ êê::ÖÖ−−ÖÖ  ¾¾ÖÖ  »»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã»»ÖÖ êê::ÖÖ−−ÖÖ  µµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ‘‘ÖÖ êê��µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ‹‹ŸŸÖÖ¤¤üü££ÖÖ ÔÔ   
´́ÖÖ ÓÓ››üüôôûûÖÖ−−ÖÖ êê   ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ		úúßßµµÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖ,,  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü  ¸̧üü ÖÖ••µµÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ´́ÖÖ¸̧üü ÖÖššüüßß  
™™ÓÓ üü		úú»»ÖÖ êê::ÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¤¤üü ¸̧üü  ××´́ÖÖ××−−ÖÖ™™üü ÖÖÃÃÖÖ  3300  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü  µµÖÖÖÖ  ��ÖÖŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê  ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üüßßŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  
™™ÓÓ üü		úú»»ÖÖ êê::ÖÖ−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê  5500  ™™üüŒŒ		êê úú  ��ÖÖ ãã��ÖÖ  ××´́ÖÖôôûû¾¾ÖÖ ææ −−ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¿¿ÖÖÖÖôôûûÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  
ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ..  

33  
††ÖÖ îî ÂÂÖÖ¬¬ÖÖ  ××−−ÖÖ´́ÖÖÖÖ ÔÔ��ÖÖ  
††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üüßß  

´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ¾¾ÖÖ  ××››üü ¯̄»»ÖÖÖÖ êê ´́ÖÖÖÖ  ‡‡−−ÖÖ  ±±úúÖÖ´́ÖÖ ÔÔÃÃÖÖßß  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ,,††ÖÖîî ÂÂÖÖ¬¬ÖÖ  ××−−ÖÖ´́ÖÖÖÖ ÔÔ��ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃ¡¡ÖÖ  
††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  11994488  ††−−¾¾ÖÖµµÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ êê êê ÓÓ¤¤üü��ÖÖßß		éé úúŸŸÖÖ..  

44  
††ÖÖ¸̧üüÖÖ êê��µµÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ		úú  

((´́ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖÖÖ))  

´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ´́ÖÖßß		úú  ¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ  ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  ¯̄ÖÖ××¸̧üü““ÖÖÖÖ¸̧üü ßß		úúÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏÃÃÖÖÖÖ××¾¾ÖÖ		êê úú““ÖÖÖÖ  1188  ´́ÖÖÆÆüü ßß−−µµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  −−ÖÖÚÚÃÃÖÖ��ÖÖ  
		úúÖÖ êêÃÃÖÖ ÔÔ   ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ ,,´́ÖÖÆÆüü ÖÖ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   ¯̄ÖÖ××¸̧üü““ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ   ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤êê üü ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ¤¤üü³³ÖÖ ÔÔ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü““ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ   ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤êê üü ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü��ÖÖßß  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ††ÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  
ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü��ÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ••ÖÖ êê   ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ..  ((ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ¯̄ÖÖ¤¤üü  		êêúú¾¾ÖÖôôûû  ´́ÖÖÆÆüüßß»»ÖÖÖÖ ÓÓ		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü ..))  

55  

††ÖÖ¸̧üüÖÖ êê��µµÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ		úú  
¯̄ÖÖ ãã¹¹ýýÂÂÖÖ  ((5500%%))  
ÆÆÓÓ üü ��ÖÖÖÖ´́ÖÖßß  ±±úú¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖßß  
		úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã −−ÖÖ  

××¾¾ÖÖ––ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÖÖÃÃÖÖÆÆüü  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ¾¾ÖÖ  ÆÆÓÓ üü ��ÖÖÖÖ´́ÖÖßß  ±±úú¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖßß  		úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  ´́ÆÆüü��ÖÖ ãã −−ÖÖ  
9900  ××¤¤üü¾¾ÖÖÃÃÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ êê99ÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖÃÃŸŸÖÖ  ××¤¤üü¾¾ÖÖÃÃÖÖ  		úúÖÖ´́ÖÖ  		êê úú»»µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ÃÃÖÖ99ÖÖ´́ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ--µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  		úúÖÖ êê ÂÂÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ ãã −−ÖÖ  
¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ−−ÖÖ  ††ÖÖÆÆüü ÖÖ¸̧üü ßßŸŸÖÖ  		êê úú»»µµÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ..  
  

66  
††ÖÖ¸̧üüÖÖ êê��µµÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ		úú  
¯̄ÖÖ ãã¹¹ýýÂÂÖÖ  ((4400%%))  

××¾¾ÖÖ––ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÖÖÃÃÖÖÆÆüü  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ     

77  		ÓÓ úú¡¡ÖÖÖÖ™™üüßß  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ ´́ÖÖÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ		úú  

11))  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ  ††ÖÖ××��ÖÖ  		ééúúÂÂÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤üü ××¾¾ÖÖ		úúÖÖ  ¤¤üü ÖÖ êê−−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““µµÖÖÖÖ  ††³³µµÖÖÖÖÃÃÖÖ		ÎÎúú´́ÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		êêúú»»ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  
††ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  		ééúúÂÂÖÖßß  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ		úú  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖŸŸÃÃÖÖ ÓÓ²²ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖßß  ˆ̂““““ÖÖ  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖÖÖ¸̧êê üü   ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ    BB  tteecchh  
AAGGRROO  EEnnggiinneeeerriinngg  ¯̄ÖÖ¤¤üü ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü		úú  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ      
22))  ˆ̂““““ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¿¿ÖÖÖÖôôûûÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êêŸŸÖÖ  ××		úú´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ  6600  ™™üüŒŒ		êêúú  ��ÖÖ ãã��ÖÖÖÖÃÃÖÖÆÆüü  
ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êê““ÖÖßß  ††××³³ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖßß		úúßß  ¯̄ÖÖ¤¤üü ××¾¾ÖÖ		úúÖÖ  ((××ŸŸÖÖ−−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ  ††³³µµÖÖÖÖÃÃÖÖ		ÎÎúú´́ÖÖ))  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  
´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êê““ÖÖßß  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ••ÖÖ  		úú»»µµÖÖÖÖ��ÖÖ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ((²²ÖÖßß..‹‹ÃÃÖÖ..››üü²²»»µµÖÖ ãã..))    
33))  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ		úú  ÆÆüü ÖÖŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß//¾¾ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¸̧üü ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ŸŸÖÖ ÓÓ¡¡ÖÖ––ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖ−−ÖÖ êê  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  		êêúú»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  
ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ  ——ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ¤¤ÖÖ üü ¸̧üü ÖÖ−−ÖÖ êê  ††••ÖÖ ÔÔ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü ŸŸÖÖ êê  ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ÃÃÖÖÖÖ êê²²ÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê  ††××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖµµÖÖ ÔÔ  
¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..((´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ´́ÖÖßß		úú  ¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ  ††ÖÖ××��ÖÖ  		ééúúÂÂÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤üü ××¾¾ÖÖ		úúÖÖ  ¤¤üü ÖÖ êê−−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ  ††³³µµÖÖÖÖÃÃÖÖ		ÎÎúú´́ÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		êêúú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  
ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  		ééúúÂÂÖÖßß  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ		úú  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖŸŸÃÃÖÖ ÓÓ²²ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖßß  ˆ̂““““ÖÖ  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  BB  tteecchh  AAGGRROO  



 

 

EEnnggiinneeeerriinngg  ¯̄ÖÖ¤¤üü ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü		úú  ÆÆüü ßß  ¿¿ÖÖ îî99ÖÖ××��ÖÖ		úú  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ		úú  ÆÆüü ÖÖŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß  
¾¾ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¸̧üü ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖßß  ††™™üü  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê““ÖÖÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ  ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ êê  ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ²²ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ−−ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü		úú  −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  
ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖ  ††ÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü   ¤¤üü ÖÖ êê−−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““µµÖÖÖÖ  ††ÖÖŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ		úú  ÆÆüü ÖÖŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß//¾¾ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¸̧üü ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖßß  ŸŸÖÖ ÓÓ¡¡ÖÖ––ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖ−−ÖÖ êê  
¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  		êêúú»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ  ——ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ¤¤üü ÖÖ¸̧üü ÖÖ−−ÖÖ êê  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü  		úú¸̧üü��ÖÖ êê  ²²ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ−−ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü		úú  ¸̧üü ÖÖÆÆüüßß»»ÖÖ))  
××™™üü ¯̄ÖÖ::--  ˆ̂““““ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ��úú  ¿¿ÖÖÖÖôôûûÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü55ÖÖÖÖ  ØØ��úú¾¾ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ††ÆÆÔÔ üüŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü55ÖÖ êêŸŸÖÖ  ××��úú´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ  6600  ™™üüŒŒ��êêúú  ��ÖÖ ãã��ÖÖÖÖÃÃÖÖÆÆüü  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ��úú››êê üü  ††••ÖÖÔÔ  ��úú¸̧üüŸŸÖÖ êê  
¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úú  ††ÆÆÔÔ üüŸŸÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖ��ÖÖêê  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆêê üü..  

88  
¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ¾¾ÖÖ êê99ÖÖßß		úúÖÖ  
((´́ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ))  

		úú»»ÖÖÖÖ,,  ××¾¾ÖÖ––ÖÖÖÖ−−ÖÖ,,  ¾¾ÖÖÖÖ××��ÖÖ••µµÖÖ,,  		éé úú××ÂÂÖÖ  ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß,,  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ••ÖÖ  		úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ,,  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ••ÖÖ¿¿ÖÖÖÖÃÃ¡¡ÖÖ  ��ÖÖ ÏÏ ééÆÆüü ××¾¾ÖÖ––ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ êê ÂÂÖÖ��ÖÖ  ††ÖÖÆÆüü ÖÖ¸̧üü   ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  
ŸŸµµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖ ææ −−ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ−−ÖÖ êê  ‘‘ÖÖÖÖ êê ÂÂÖÖßßŸŸÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸÖÖßßÆÆüü ßß  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ††ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß  
´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  ××¾¾ÖÖªªÖÖ×× ¯̄ÖÖššüü ÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ••ÖÖ  		úúÖÖµµÖÖ ÔÔ   ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  µµÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ÃÃ−−ÖÖÖÖŸŸÖÖ		úú  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖ  
††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧ÖÖ ÓÓ üü −−ÖÖÖÖ  ††��ÖÖ ÏÏ		ÎÎúú´́ÖÖ  ××¤¤üü»»ÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  ((ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ¯̄ÖÖ¤¤üü  		êêúú¾¾ÖÖôôûû  ´́ÖÖÆÆüüßß»»ÖÖÖÖ ÓÓ		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü ..))  

99  

¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ¾¾ÖÖ êê ××99ÖÖ		úúÖÖ  
((´́ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖÖÖ))    

((††ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  
ÃÃÖÖ êê ××¾¾ÖÖ		êê úú´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã −−ÖÖ  ÃÃ¯̄ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ÔÔ   

¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê««üüÖÖ ¸̧êê üü   
××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üüßß−−ÖÖ êê))  

††ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  ÃÃÖÖ êê ××¾¾ÖÖ		úúÖÖ  µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ••µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  1100  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ÔÔ   ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ¬¬ÖÖ−−ÖÖßß  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ ÔÔ   ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üü ..  ¾¾ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  
¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ  ††ÖÖÆÆêê üü ..  ††¿¿ÖÖÖÖ  ††ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üü ßß  ÃÃÖÖ êê ××¾¾ÖÖ		úúÖÖ  ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã −−ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üü ..  ((††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖ  ††ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  
ÃÃÖÖ êê ××¾¾ÖÖ		úúÖÖ,,  ²²ÖÖÖÖ»»ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  ÃÃÖÖ êê ××¾¾ÖÖ		úúÖÖ,,  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ††−−ÖÖ ãã¤¤üü ÖÖ−−ÖÖßßŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü   ²²ÖÖÖÖ»»ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  ((::ÖÖÖÖ••ÖÖ��ÖÖßß))  
††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖ  ××¾¾ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ  ‘‘ÖÖ êêŸŸÖÖ»»ÖÖ êê   ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüüßß..))  ((ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ¯̄ÖÖ¤¤üü  		êêúú¾¾ÖÖôôûû  ´́ÖÖÆÆüüßß»»ÖÖÖÖ ÓÓ		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü ..))  

••  ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü   ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ êê ®®ÖÖŸŸÖÖßß““µµÖÖÖÖ  		úúÖÖ êê™™üüµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÃÃÖÖ ææ −−ÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üüÖÖ��ÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ−−ÖÖÃÃŸŸÖÖ  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ××´́ÖÖ��ÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏ		úú»»¯̄ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  ÃÃÖÖ êê ××¾¾ÖÖ		úúÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã −−ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üüŸŸÖÖ..  ŸŸµµÖÖÖÖ´́ÖÖ ããôôêê ûû   ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü   ××••ÖÖ»»ÆÆüüµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  
††ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  ÃÃÖÖ êê ××¾¾ÖÖ		úúÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ††••ÖÖ ÔÔ  		úú¹¹ýý  −−ÖÖµµÖÖ êê ..      

1100  

		úú××−−ÖÖÂÂššüü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖÖÖ  
((��ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ãã))                

		úú××−−ÖÖÂÂššüü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖÖÖ  
((ØØÃÃÖÖ““ÖÖ−−ÖÖ))                

		úú××−−ÖÖÂÂššüü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖÖÖ  
((²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ		úúÖÖ´́ÖÖ))  

ÃÃ££ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖßß		úúßß    µµÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß		úúÖÖ  ((ŸŸÖÖßß−−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ))  ¯̄ÖÖÖÖššüüµµÖÖ		ÎÎ úú´́ÖÖ  
ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ††ÆÆÔÔ üüŸŸÖÖÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üüßßŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã −−ÖÖ  −−ÖÖÖÖ´́ÖÖ××−−ÖÖ¤¤ìì üü¿¿ÖÖ−−ÖÖÖÖ««üüÖÖ ¸̧êê üü  −−ÖÖ êê ´́ÖÖ��ÖÖ ãã		úú  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  
µµÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  ÃÃÖÖ ÓÓ ��ÖÖ��ÖÖ		úú  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß//¾¾ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¸̧üü ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖßß  ŸŸÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖ––ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖ−−ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  
¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ——ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ¤¤üü ÖÖ¸̧üü ÖÖ−−ÖÖ êê  ††••ÖÖ ÔÔ   		úú¸̧üüŸŸÖÖ êê  ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü  		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖµµÖÖ ÔÔ  ¸̧üü ÖÖÆÆüüßß»»ÖÖ..  

1111  

ÃÃ££ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ  
††××³³ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖßß		úúßß  

ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  ((ØØÃÃÖÖ““ÖÖ−−ÖÖ))      
ÃÃ££ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ  

††××³³ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖßß		úúßß  
ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  ((²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ..))  

¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ  ¾¾ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ ××¡¡ÖÖ		úú  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êê		úú››ææ üü −−ÖÖ  ‘‘ÖÖ êê��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  
µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ  ××		úú´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ÃÃ££ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ¡¡ÖÖßß		úúßß  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµµµÖÖ		úúÖÖ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖÖÖššüüµµÖÖ		ÎÎ úú´́ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ  ††ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ããœœüüßß»»ÖÖ  
¯̄ÖÖ îî		úúßß  ÃÃÖÖ´́ÖÖ		úú99ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖššüüµµÖÖ		ÎÎ úú´́ÖÖ  ((11))  ††ÖÖ		ÎÎ úúáá™™êê üüŒŒ““ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ  ››ÒÒ üü ÖÖ±±úúÃÃÖÖ´́ÖÖ−−ÖÖ  ((¾¾ÖÖÖÖÃÃŸŸÖÖ ãã¿¿ÖÖÖÖÃÃ¡¡ÖÖßßµµÖÖ  ††ÖÖ¸̧êê üü::ÖÖ		úú))  ((22))  		ÓÓ úú−−ÃÃ™™ÒÒ üüŒŒ¿¿ÖÖ−−ÖÖ  
ÃÃÖÖ ãã ¯̄ÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖµµÖÖ——ÖÖ¸̧üü   ((²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ		úúÖÖ´́ÖÖ  ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ¾¾ÖÖ êê99ÖÖ		úú,,  ((33))  ††ÖÖ¸̧êê üü::ÖÖ		úú  ((ÃÃ££ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ))  ÆÆüüÖÖ  ¤¤üüÖÖ êê −−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ™™üüµµÖÖ		ÎÎ úú´́ÖÖ,,  ((44))  −−ÖÖ òò¿¿ÖÖ−−ÖÖ»»ÖÖ  
		úúÖÖ òò ÛÛ−−ÃÃÖÖ»»ÖÖ  ††ÖÖ òò±±úú  ™™ÒÒ êê üü ØØ−−ÖÖ��ÖÖ  ±±úúÖÖ òò ¸̧üü  ¾¾ÆÆüü ÖÖ êê		êê úú¿¿ÖÖ−−ÖÖ»»ÖÖ  ™™ÒÒ êê üü››üüÃÃÖÖ  ((‹‹−−ÖÖÃÃÖÖßß™™üüßß¾¾ÆÆüü ßß™™üü ßß))  //  −−ÖÖ òò¿¿ÖÖ−−ÖÖ»»ÖÖ  ††òò ¯̄ÖÖ¸̧ëë üü™™üüßßÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ™™üü áá××±±úú		êê úú™™üü  
((‹‹−−ÖÖ‹‹ÃÃÖÖßß))  ««üü ÖÖ ¸̧üü ÖÖ  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úú  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  		ÓÓ úú−−ÃÃ™™ÒÒ îî üüŒŒ¿¿ÖÖ−−ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ¯̄ÖÖ ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖµµÖÖ——ÖÖ¸̧üü  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  µµÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ::ÖÖ êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  
††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧êê üü  ¤¤êê üü��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ    ((¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ		úú››ææ üü −−ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  ÃÃ¯̄ÖÖÂÂ™™üü ßß		úú¸̧üü��ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  ÃÃ££ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖßß		úúßß  
ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ¬¬ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂““““ÖÖ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß		úúÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü		úú  ¤¤êê üü::ÖÖßß»»ÖÖ  µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ††••ÖÖ ÔÔ   		úú¹¹ýý  ¿¿ÖÖ		úúŸŸÖÖÖÖŸŸÖÖ..))  
ÃÃÖÖ ÓÓ ��ÖÖ��ÖÖ		úú  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß//¾¾ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¸̧üü ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖÆÆüüßßŸŸÖÖßß  ŸŸÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖ––ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖ−−ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  
ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ——ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ¤¤üü ÖÖ¸̧üü ÖÖ−−ÖÖ êê   ††••ÖÖ ÔÔ  		úú¸̧üüŸŸÖÖ êê   ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê  ††××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖµµÖÖ ÔÔ   ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..  

1122  
××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖÖÖ¸̧üü  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  

		éé úúÂÂÖÖßß    

ÃÃÖÖÖÖ ÓÓ ××¾¾ÖÖ××¬¬ÖÖ		úú  ××¾¾ÖÖªªÖÖ×× ¯̄ÖÖššüü ÖÖ““ÖÖßß  		éé úúÂÂÖÖßß  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸÖÖßßÆÆüü ßß  ÃÃÖÖ´́ÖÖŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ††ÆÆÔÔ üüŸŸÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖßß  ••µµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  
		éé úúÂÂÖÖßß  		úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ˆ̂““““ÖÖ  ¿¿ÖÖ îî99ÖÖ××��ÖÖ		úú  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  		éé úúÂÂÖÖßß  		úúÖÖ´́ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  		êê úú»»ÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ãã¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü ßßŸŸÖÖ  
		éé úúÂÂÖÖßß  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ ´́ÖÖßß��ÖÖ  ××••ÖÖ¾¾ÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸµµÖÖ99ÖÖ  ††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖ  ††ÃÃÖÖ��ÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ−−µµÖÖ  ¤¤êê üü��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  

1133  
ˆ̂““““ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  
»»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã»»ÖÖ êê::ÖÖ		úú  

´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¾¾ÖÖ  ˆ̂““““ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ››üüôôûû  ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  11996655  ((ÃÃÖÖ−−ÖÖ  11996655  ““ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  
		ÎÎ úú´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  4411))  µµÖÖÖÖ  ††−−¾¾ÖÖµµÖÖ êê  ÃÃ££ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ−−ÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖßßµµÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ››üüôôûûÖÖ−−ÖÖ êê   ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ™™üü ¯̄µµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  
††::ÖÖ êê ¸̧üü ßßÃÃÖÖ  ‘‘ÖÖ êê ŸŸÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ¿¿ÖÖÖÖôôûûÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êêÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê  
††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÖÖ××��ÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ		úúßßµµÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖßßµµÖÖ  ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖ  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü  ¸̧üü ÖÖ••µµÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ êê  µµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  
××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ µµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖÖÖ££ÖÖ ÔÔ   ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ		úú››ææ üü ãã −−ÖÖ  ××¾¾ÖÖ××−−ÖÖ¤¤ìì üü¿¿ÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã¾¾ÖÖ ÔÔ		úú  ´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¤¤êê üü��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  
††−−µµÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüüßß  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êê −−ÖÖ êê   ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ‡‡ÓÓ��ÖÖ ÏÏ••ÖÖßß  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ´́ÖÖ¸̧üü ÖÖššüüßß  »»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã»»ÖÖ êê::ÖÖ		úú−−ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¤¤üü ¸̧üü   ××´́ÖÖ××−−ÖÖ™™üüÖÖÃÃÖÖ  112200  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü ÖÖÆÆææ üü−−ÖÖ  
		úú´́ÖÖßß  −−ÖÖÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖŒŒµµÖÖÖÖ  ��ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê   ††ÖÖ××��ÖÖ  ‡‡ÓÓ��ÖÖ ÏÏ••ÖÖßß  ™™ÓÓ üü		úú»»ÖÖ êê::ÖÖ−−ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¤¤üü ¸̧üü ×× ´́ÖÖ××−−ÖÖ™™üüÖÖÃÃÖÖ  4400  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü ÖÖÆÆãã üü −−ÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ´́ÖÖ¸̧üü ÖÖššüüßß  
™™ÓÓ üü		úú»»ÖÖ êê::ÖÖ−−ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¤¤üü ¸̧üü   ××´́ÖÖ××−−ÖÖ™™üü ÖÖÃÃÖÖ  3300  ¿¿ÖÖ²²¤¤üüÖÖÆÆãã üü −−ÖÖ  		úú´́ÖÖßß  −−ÖÖÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖŒŒµµÖÖÖÖ  ��ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖ  
††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã −−ÖÖ  −−ÖÖÖÖ´́ÖÖ××−−ÖÖ¤¤ìì üü¿¿ÖÖ−−ÖÖÖÖ««üü ÖÖ¸̧êê üü   −−ÖÖ êê ´́ÖÖ��ÖÖ ãã		úú  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  

1144  
××−−ÖÖ´́−−ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  
»»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã»»ÖÖ êê::ÖÖ		úú  

´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¾¾ÖÖ  ˆ̂““““ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ››üüôôûû  ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  11996655  ((ÃÃÖÖ−−ÖÖ  11996655  ““ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  
		ÎÎ úú´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  4411))  µµÖÖÖÖ††−−¾¾ÖÖµµÖÖ êê   ÃÃ££ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ−−ÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖßßµµÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ››üüôôûûÖÖ−−ÖÖ êê   ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ™™üü ¯̄µµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  
††::ÖÖ êê ¸̧üü ßßÃÃÖÖ  ‘‘ÖÖ êê ŸŸÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ¿¿ÖÖÖÖôôûûÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êêÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê  
††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÖÖ××��ÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ		úúßßµµÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖßßµµÖÖ  ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖ  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü  ¸̧üü ÖÖ••µµÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ êê  µµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  
××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ µµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖÖÖ££ÖÖ ÔÔ   ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ		úú››ææ üü ãã −−ÖÖ  ××¾¾ÖÖ××−−ÖÖ¤¤ìì üü¿¿ÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã¾¾ÖÖ ÔÔ		úú  ´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¤¤êê üü��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  
††¿¿ÖÖÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃÖÖ££ÖÖ êê −−ÖÖ êê  ‡‡ÓÓ��ÖÖ ÏÏ••ÖÖßß  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ´́ÖÖ¸̧üü ÖÖššüü ßß  »»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã»»ÖÖ êê::ÖÖ−−ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¤¤üü ¸̧üü   ××´́ÖÖ××−−ÖÖ™™üü ÖÖ»»ÖÖÖÖ  110000  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü ÖÖÆÆææ üü −−ÖÖ  		úú´́ÖÖßß  −−ÖÖÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  
‡‡ŸŸÖÖŒŒµµÖÖÖÖ  ��ÖÖŸŸÖÖßß““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ••ÖÖ êê   ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üüßßŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã −−ÖÖ  −−ÖÖÖÖ´́ÖÖ××−−ÖÖ¤¤ìì üü¿¿ÖÖ−−ÖÖÖÖ««üü ÖÖ ¸̧êê üü  −−ÖÖ êê ´́ÖÖ��ÖÖ ãã		úú  
		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  

1155  »»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã   ™™ÓÓ üü		úú»»ÖÖ êê::ÖÖ		úú  

´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¿¿ÖÖÖÖôôûûÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖßß““µµÖÖÖÖ¿¿ÖÖßß  ÃÃÖÖ´́ÖÖŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ••ÖÖ êê   ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê  
ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ		úúßßµµÖÖ  		ëë úú¦¦üü  ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖ  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   ¸̧üü ÖÖ••µµÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ êê   µµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ  
××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ µµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖÖÖ££ÖÖ ÔÔ   ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ		úú››ææ üü−−ÖÖ  ××¾¾ÖÖ××−−ÖÖ¤¤ìì üü¿¿¯̄ÖÖ ãã¾¾ÖÖ ÔÔ		úú  ´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¤¤êê üü��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  ††−−µµÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓÃÃ££ÖÖ êê −−ÖÖ êê   ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   
‡‡ÓÓ��ÖÖ ÏÏ••ÖÖßß  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ´́ÖÖ¸̧üü ÖÖššüü ßß  »»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã»»ÖÖ êê::ÖÖ−−ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¤¤üü ¸̧üü   ××´́ÖÖ××−−ÖÖ™™üü ÖÖÃÃÖÖ  8800  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü ÖÖ ¯̄ÖÖ êê99ÖÖÖÖ  		úú´́ÖÖßß  −−ÖÖÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ‡‡ÓÓ��ÖÖ ÏÏ••ÖÖßß  
™™ÓÓ üü ÓÓ		úú»»ÖÖ êê::ÖÖ−−ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¤¤üü ¸̧üü  ××´́ÖÖ××−−ÖÖ™™üüÖÖÃÃÖÖ  4400  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü ÖÖ ¯̄ÖÖ êê99ÖÖÖÖ  		úú´́ÖÖßß  −−ÖÖÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ´́ÖÖ¸̧üü ÖÖššüüßß  ™™ÓÓ üü		úú»»ÖÖ êê::ÖÖ−−ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¤¤üü ¸̧üü  ××´́ÖÖ××−−ÖÖ™™üü ÖÖÃÃÖÖ  
3300  ¿¿ÖÖ²²¤¤üüÖÖ  ¯̄ÖÖ êê99ÖÖÖÖ  		úú´́ÖÖßß  −−ÖÖÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖŒŒµµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êê��ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ••µµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ		››êê üü   ††ÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê   ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  

  



 

 

1166  ¾¾ÖÖ××¸̧üü ÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  
((××»»ÖÖ¯̄ÖÖßß		úú))  

ÃÃÖÖ ÓÓ ××¾¾ÖÖ××¬¬ÖÖ´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖ  ××¾¾ÖÖªªÖÖ¯̄ÖÖßßššüü ÖÖ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã −−ÖÖ  −−ÖÖÖÖ´́ÖÖ××−−ÖÖ¤¤ìì üü¿¿ÖÖ−−ÖÖÖÖ««üü ÖÖ¸̧êê üü  
−−ÖÖ êê ´́ÖÖ��ÖÖ ãã		úú  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  

1177  
		úú××−−ÖÖÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµµµÖÖ		úú      
((  ××»»ÖÖ¯̄ÖÖßß		úú¾¾ÖÖ��ÖÖááµµÖÖ))  

´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ´́ÖÖßß		úú  ¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÖÖ××��ÖÖ  ™™ÓÓ üü		úú»»ÖÖ êê::ÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  
((´́ÖÖÆÆüü ÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü  		úú´́ÖÖÙÙ¿¿ÖÖµµÖÖ»»ÖÖ  ÃÃÖÖ™™üü áá××±±úú		êê úú™™üü  ´́ÖÖ¸̧üü ÖÖššüüßß  3300  ¿¿ÖÖ..¯̄ÖÖ ÏÏ ..´́ÖÖßß..¾¾ÖÖ  ‡‡ÓÓ��ÖÖ ÏÏ••ÖÖßß  3300  ¿¿ÖÖ..¯̄ÖÖ ÏÏ ..´́ÖÖßß..µµÖÖÖÖ  ��ÖÖŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê  ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê  
¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üüßßŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê   ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ..  

1188  ¯̄ÖÖ××¸̧üü““ÖÖ¸̧üü  ´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ££ÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¿¿ÖÖÖÖôôêê ûû““ÖÖßß  		úú´́ÖÖßßŸŸÖÖ  		úú´́ÖÖßß  ‡‡µµÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  ““ÖÖÖÖ îî££ÖÖßß  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ††ÃÃÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü  

1199  
××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖÖÖ¸̧üü   

††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üüßß        
((ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß--22))  ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   --33  

´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  ××¾¾ÖÖªªÖÖ×× ¯̄ÖÖššüü ÖÖ““ÖÖ êê  ÃÃ−−ÖÖÖÖŸŸÖÖ		úú  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÖÖ××��ÖÖ  ²²ÖÖßß..‹‹››üü.. ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ((ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ¿¿ÖÖ îî99ÖÖ××��ÖÖ		úú  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ))  
‘‘ÖÖ êêŸŸÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ããŸŸÖÖ¸̧üü““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ££ÖÖ´́ÖÖßß		úú  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¿¿ÖÖÖÖôôêê ûûŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††��ÖÖ¸̧üü   		úú××−−ÖÖÂÂššüü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ××¾¾ÖÖªªÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  		úú´́ÖÖßßŸŸÖÖ  		úú´́ÖÖßß  
××ŸŸÖÖ−−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ  ††¬¬µµÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ××²²ÖÖ..‹‹››üü.. ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ((ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ¿¿ÖÖ îî99ÖÖ××��ÖÖ		úú  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ))  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  
		êê úú»»µµÖÖÖÖ  −−ÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ££ÖÖ´́ÖÖßß		úú  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ´́ÖÖßß		úú  ¿¿ÖÖÖÖôôûûÖÖ  ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ��µµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  		úú´́ÖÖßßŸŸÖÖ  		úú´́ÖÖßß  ××ŸŸÖÖ−−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ  ††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖ  
††ÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ´́ÖÖßß		úú  ¿¿ÖÖÖÖôôûûÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ““ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ  ††¬¬µµÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  
††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖ  ††ÖÖ××��ÖÖ  ××¿¿ÖÖ99ÖÖ		úúÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  ‘‘ÖÖ êê ŸŸÖÖ»»ÖÖ êê  ††ÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã −−ÖÖ  −−ÖÖ êê ´́ÖÖ��ÖÖ ãã		úú  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  

2200  ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖ ãã¬¬ÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ¾¾ÖÖ êê99ÖÖ		úú  

´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¿¿ÖÖÖÖôôûûÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ  ——ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü   ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖ ããÃÃÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ ÔÔ −−ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖ−−ÖÖ êê   ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ    ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  
´́ÖÖÆÆüü ÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü  ¸̧üü ÖÖ••µµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ−−ÖÖßß		úú  		éé úúÂÂÖÖßß  ××¾¾ÖÖªªÖÖ×× ¯̄ÖÖššüüÖÖ−−ÖÖ êê   ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   ¸̧üü ÖÖ••µµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  
××¾¾ÖÖªªÖÖ×× ¯̄ÖÖššüüÖÖ−−ÖÖ êê  ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖ ãã¬¬ÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ¾¾ÖÖ êê99ÖÖ		  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  ††³³µµÖÖÖÖÃÃÖÖ		ÎÎúú´́ÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü  ¸̧üü ÖÖ••µµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  
ŸŸÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ››üüôôûûÖÖ  ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÆÆüü ÖÖ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü  ¸̧üü ÖÖ••µµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ××−−ÖÖ		úú  		éé úúÂÂÖÖßß  ××¾¾ÖÖªªÖÖ×× ¯̄ÖÖššüüÖÖ ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  
““ÖÖÖÖ»»ÖÖ××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   ¸̧üü ÖÖ••µµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖŸŸÖÖ ãã»»µµÖÖ  ××¾¾ÖÖªªÖÖ×× ¯̄ÖÖššüü ÖÖ−−ÖÖ êê   ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  ¤¤üüÖÖ êê −−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ  ¤¤ãã üü ��¬¬ÖÖ  
¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÃÃÖÖÖÖµµÖÖ  ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÃÃ££ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ−−ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖ ããÃÃÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ ÔÔ −−ÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ××¾¾ÖÖ		úúÖÖ  ††³³µµÖÖÖÖÃÃÖÖ		ÎÎ úú´́ÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê   ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  
ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ îî¬¬ÖÖÖÖ××−−ÖÖ		úú  ××¾¾ÖÖªªÖÖ×× ¯̄ÖÖššüüÖÖ ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖ ãã¾¾ÖÖ îîªª××		úúµµÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃ¡¡ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		úú¸̧üüßßŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê   
ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ..  

  

¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ êê ´́ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ¤¤üüÖÖ  ::--  
0011..  ̂̂ ¯̄ÖÖ¸̧üü ÖÖ êêŒŒŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ		úú××¸̧üüŸŸÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖ××ÆÆüü ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖßß““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ÃÃÖÖ¬¬¤¤üü ßß  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úúÖÖ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ êê ´́ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ¤¤üü ÖÖ  ��ÖÖ��ÖÖ»»ÖÖßß  ••ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ»»ÖÖ..  
0022..  ̂̂ ¯̄ÖÖ¸̧üü ÖÖ êêŒŒŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖ××ÆÆüü ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖßß““µµÖÖÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úúÖÖÃÃÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ““ÖÖ êê   ¾¾ÖÖµµÖÖ  1188  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ êê99ÖÖÖÖ  		úú´́ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  3333  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ êê99ÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖÃÃŸŸÖÖ  

−−ÖÖÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê ..  
0033..  ́́ ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖÃÃÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖááµµÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ““ÖÖ êê   ¾¾ÖÖµµÖÖ  1188  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ êê99ÖÖÖÖ  		úú´́ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  3388  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ êê99ÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖÃÃŸŸÖÖ  −−ÖÖÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê ..    ¯̄ÖÖ ¸̧ÓÓ üü ŸŸÖÖ ãã   ˆ̂®®ÖÖŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ��ÖÖŸŸÖÖ  

��ÖÖ™™üü ÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ êê   ××		ÎÎ úú ´́ÖÖßß»»ÖÖ êê µµÖÖ¸̧üü   ((CCrreeaammyyllaayyeerr))  ´́ÖÖÖÖ êê››üü��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ..††ÖÖ..--††,,  ³³ÖÖ..••ÖÖ..²²ÖÖ,,    ³³ÖÖ..••ÖÖ..		úú..,,  ³³ÖÖ..••ÖÖ..››üü  ××¾¾ÖÖ¿¿ÖÖ êê ÂÂÖÖ  
´́ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   ††ÖÖ××��ÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü   ´́ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   µµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ÆÆ üü ßß  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖ  »»ÖÖÖÖ��ÖÖ ææ   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..  

0044..  ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ êê ××99ÖÖ		úúÖÖ  ´́ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖÖÖ  ((††ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  ÃÃÖÖ êê ××¾¾ÖÖ		êê úú ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã −−ÖÖ  ÃÃ¯̄ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ ÔÔ   ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê««üü ÖÖ¸̧êê üü   ((××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üüßß−−ÖÖ êê))))  µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ““ÖÖ êê   
¾¾ÖÖµµÖÖ  5555  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ êê99ÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖÃÃŸŸÖÖ  −−ÖÖÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê ..  

0055..  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  1177  ††ÖÖ òò ��ÖÖÂÂ™™üü  22001133  ““µµÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ		úúÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖ òò −−ÖÖ  ××		ÎÎ úú ´́ÖÖßß»»ÖÖ êê µµÖÖ¸̧üü   ¾¾ÖÖ îî¬¬ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ††ÃÃÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  
††ÖÖÆÆêê üü ..  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ††ÓÓ ××ŸŸÖÖ´́ÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üüßß ¯̄ÖÖ ãã ¾¾ÖÖáá  ´́ÖÖ ããôôûû  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ››üüŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßßÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ��ÖÖßß  		êê úú»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ²²ÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ−−ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü		úú  
¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..  

****    ��úú´́ÖÖÖÖ»»ÖÖ  ´́ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ¤¤üüÖÖ  ¯̄ÖÖ ããœœüüßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ��úú¸̧üü��ÖÖßß  ××¿¿ÖÖ××££ÖÖ»»ÖÖ55ÖÖ´́ÖÖ  ††ÃÃÖÖêê»»ÖÖ..****  
0011..  ¿¿ÖÖÖÖ××¸̧üü ¸̧üü ßß		úú  ¥¥üüÂÂ™™üüµµÖÖÖÖ  ††¯̄ÖÖ ÓÓ ��ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖßßŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   4455  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ..  
0022..  ÃÃÖÖ ÓÓ ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖ  ¤¤üü»»ÖÖÖÖŸŸÖÖ  66  ´́ÖÖ××ÆÆüü−−µµÖÖÖÖ¯̄ÖÖ êê99ÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖÃÃŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ»»ÖÖ��ÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úúÖÖ ÓÓ		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ,,  ÃÃÖÖ ÓÓ ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖ  ¤¤üü»»ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ  

††××¬¬ÖÖ		úú  33  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ÔÔ   ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ¯̄ÖÖßß  ††¯̄ÖÖ ÓÓ ��ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úúÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  		úú´́ÖÖÖÖ»»ÖÖ  ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ êê ´́ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ¤¤üü ÖÖ  4455  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÕÕ ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ..  
0033..  ÃÃÖÖ99ÖÖ´́ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ		úúÖÖ··µµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¤¤üü ÖÖ::ÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ((††))  ÃÃ¾¾ÖÖÖÖŸŸÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖ  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úúÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   −−ÖÖÖÖ´́ÖÖ××−−ÖÖ¤¤ìì üü¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ»»µµÖÖ  ((²²ÖÖ))  ÃÃÖÖ−−ÖÖ  11999911  ““ÖÖ êê   

••ÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ��ÖÖ−−ÖÖÖÖ  		úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  ¾¾ÖÖ  ((		úú))  ÃÃÖÖ−−ÖÖ  11999944  −−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü““ÖÖ êê   ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü��ÖÖ ææ		úú  		úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  		úú´́ÖÖÖÖ»»ÖÖ  ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ êê ´́ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ¤¤üü ÖÖ  
4455  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ..  

0044..  ÃÃÖÖ ãã ××¿¿ÖÖ××99ÖÖŸŸÖÖ  ²²ÖÖ êê ¸̧üü ÖÖ••ÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ††££ÖÖ ÔÔ   ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµµµÖÖ		úú  µµÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖ êê   ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ××		úúµµÖÖ  		úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ´́ÖÖ¬¬ÖÖ êê   ŸŸÖÖßß−−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  
¤¤üü ¸̧üü ´́ÖÖÆÆüü ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ¬¬ÖÖ−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   		úúÖÖ´́ÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ÔÔ¤¤üü¿¿ÖÖ ÔÔ −−ÖÖ  		ëë úú¦¦üü ÖÖ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   µµÖÖÖÖ  ††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ““ÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß¬¬ÖÖ¸̧üü   //  
¯̄ÖÖ¤¤üü ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü		úú  ††ÓÓ¿¿ÖÖ		úúÖÖ»»ÖÖßß−−ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ××		úúµµÖÖ  ��ÖÖ™™üü  		úú  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ¸̧üüôôûûÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ êê −−ÖÖ êê   ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ¬¬µµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  4455  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ÔÔ   
¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ êê ´́ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ¤¤ êê üü ŸŸÖÖ  ††ÖÖ��ÖÖ::ÖÖßß  ‹‹		úú  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ −−ÖÖ êê   ¾¾ÖÖÖÖœœüü  		úú¹¹ýý−−ÖÖ  ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖ  4466  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  ¤¤êê üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  

0055..  ::ÖÖ êêôôûûÖÖ››ãã ÓÓ üü““ÖÖßß  ��ÖÖ ãã��ÖÖ¾¾ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ  ‘‘ÖÖ êê‰‰úú−−ÖÖ  ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ êê ´́ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ¤¤ êê üü ŸŸÖÖ  55  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  
††™™üü  ××¿¿ÖÖ££ÖÖßß»»ÖÖ99ÖÖ´́ÖÖ..  

0066..  ́́ ÖÖÆÆüü ÖÖ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤üü  ((ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ êê¿¿ÖÖ))  ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  11996677    ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  33  ((±±úú))  −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üüÂÂÖÖ¤¤üü  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  		úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¸̧üüŸŸÖÖ  
		úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ ÓÓÃÃÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   		úú¸̧üü��ÖÖ êêÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ êê ´́ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ¤¤üü ÖÖ  		úú´́ÖÖÖÖ»»ÖÖ  4455  ††¿¿ÖÖßß  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..  

****  ××¾¾ÖÖ¿¿ÖÖ êêÂÂÖÖ  ÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  ****  
0011..  ̄̄ ÖÖ××¸̧üü““ÖÖ¸̧üü   ��ÖÖ™™üü  ››üü  ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ¤¤üü  ¾¾ÖÖ��ÖÖôôææ ûû −−ÖÖ  ��ÖÖ™™üü  		úú  ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ		úú××¸̧üüŸŸÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ µµÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  

¯̄ÖÖ ÏÏ ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  22000000//  ¯̄ÖÖ ÏÏ		ÎÎ úú  6611  //  22000011  //  3399  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  1199..0033..22000033  ††−−¾¾ÖÖµµÖÖ êê   ††••ÖÖ ÔÔ   		úú¸̧üü��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  
ÃÃÖÖ ÓÓ ��ÖÖ��ÖÖ		úú  ÆÆüü ÖÖŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖ êê   //  ¾¾ÖÖÖÖ¯̄ÖÖ¸̧üü ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖ êê   ::ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã −−ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ××−−ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖßß““µµÖÖÖÖ  ¤¤üü ÖÖ êê −−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÕÕ““ÖÖ êê   ††ÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ��ÖÖ êê   
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ  ((••µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ��úú¸̧üüßßŸŸÖÖÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ  ��úú¸̧üüŸŸÖÖ êê   ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úú  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß  ††ÆÆÔÔ üüŸŸÖÖÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆêê üü   ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü  
¾¾ÖÖ��ÖÖôôãã ûû−−ÖÖ))  ††−−µµÖÖ££ÖÖÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  



 

 

0022..  ((††))  DD  OO  EE  AA  CC  CC    ÃÃÖÖÖÖ êêÃÃÖÖÖÖµµÖÖ™™üü ßß““µµÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		éé úúŸŸÖÖ  CC  CC  CC    ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  OO  ÃÃŸŸÖÖ¸̧üü   ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  AA  ÃÃŸŸÖÖ¸̧üü   ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  BB    ÃÃŸŸÖÖ¸̧üü   
µµÖÖÖÖ¯̄ÖÖ îî		úúßß  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸÖÖßßÆÆüü ßß  ‹‹		úú  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖÖÖ  GGEECCTT  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ——ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ((		úú))  ´́ÖÖ¸̧üü ÖÖššüü ßß,,  ØØÆÆüü¤¤üü ßß  ³³ÖÖÖÖÂÂÖÖ êêÃÃÖÖÆÆüü   
¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ††ÃÃÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  ((••µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ��úú¸̧üüßßŸŸÖÖÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ  ��úú¸̧üüŸŸÖÖ êê   ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úú  ÆÆüüÖÖŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß  ††ÆÆÔÔ üüŸŸÖÖÖÖ  
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆêê üü   ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü   ¾¾ÖÖ��ÖÖôôãã ûû−−ÖÖ))  

0033..  ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß““ÖÖ êê   ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  //  ××−−ÖÖ		úúÂÂÖÖÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ êê   ³³ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ÆÆüü ÖÖ êê‡‡ ÔÔ ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ††××¬¬ÖÖÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  //  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ µµÖÖ  //  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ		úú  //  ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   
²²ÖÖ¤¤üü»»ÖÖ  ÆÆüü ÖÖ êê‰‰úú  ¿¿ÖÖ		úúŸŸÖÖÖÖ êê ..  

****  ¯̄ÖÖ××¸̧üü55ÖÖ êê““ÖÖ êê   ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý ¯̄ÖÖ  ****  
0011..  »»ÖÖ êê::ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê   ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã −−ÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üüßßÃÃÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖ  ÆÆüü ÖÖ êê��µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ××		úú´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ��ÖÖ ãã��ÖÖ  ::  

¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ		úú  		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  ‹‹¯̄ÖÖßß™™üü ßß  2200007744  //  ¯̄ÖÖ ÏÏ		ÎÎ úú  330033  ((††))  //  ††ÖÖÃÃ££ÖÖÖÖ  88  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  1199..0033..22000088  ÃÃÖÖÖÖ êê ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖ êê       
¯̄ÖÖ××¸̧üü ××¿¿ÖÖÂÂ™™üü  ²²ÖÖ  −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖ  ××¾¾ÖÖ		úúÖÖÃÃÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ µµÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  0055  ••ÖÖ ææ −−ÖÖ,,  22001144  ¾¾ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ		úú  

××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  55  ••ÖÖ ãã»»ÖÖ îî   22001144  −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   »»ÖÖ êê::ÖÖßß      
                              ¯̄ÖÖ××¸̧üü55ÖÖÖÖ  ��ÖÖ ãã��ÖÖÖÖ ÓÓ��úú−−ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý ¯̄ÖÖ  66ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê  ¸̧üüÖÖÆÆüüßß»»ÖÖ--  

  

××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  »»ÖÖ êê66ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü55ÖÖ êêŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ��ÖÖ ãã��ÖÖÖÖ−−ÖÖ ãã��ÎÎ úú ´́ÖÖ êê  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ��êêúú»»ÖÖßß  ••ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ»»ÖÖ  ¾¾ÖÖ××¸̧üü»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ��úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖÔÔµµÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  55..66..22001144  ††−−¾¾ÖÖµµÖÖ êê  
´́ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ66ÖÖŸŸÖÖ  ¸̧üü ÖÖÆÆüü��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüüßß..  
»»ÖÖ êê66ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü55ÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿−−ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖßß��êê úú““ÖÖ êê   ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý ¯̄ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ¯̄ÖÖ��ÖÖ êê  66ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê    

11..  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿−−ÖÖ¯̄ÖÖ××¡¡ÖÖ		úúÖÖ  ¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ ãã ××−−ÖÖÂÂ™™üü,,  ²²ÖÖÆÆ ãã üü ¯̄ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ µµÖÖßß  ÃÃ¾¾ÖÖ¹¹ýý¯̄ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ..  
22..  ••µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ		úú¸̧ßß üüŸŸÖÖÖÖ  		úú´́ÖÖßßŸŸÖÖ  		úú´́ÖÖßß  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü   ††¿¿ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ		úú××¸̧üüŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê““ÖÖÖÖ  ¤¤üü••ÖÖÖÖ ÔÔ   ´́ÖÖÆÆüü ÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   

¸̧üü ÖÖ••µµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  ¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ¤¤üü••ÖÖÖÖ ÔÔ““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ¾¾ÖÖ  »»ÖÖ êê::ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ		úú  ××¤¤üü..55  ••ÖÖ ææ»»ÖÖ îî   
22001144  ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ¸̧üü   ¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿−−ÖÖ  ¸̧üü ÖÖÆÆüüŸŸÖÖßß»»ÖÖ..  

33..  ••µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ    ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ÆÆüü ßß  		úú´́ÖÖßßŸŸÖÖ  		úú´́ÖÖßß  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü   ††¿¿ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê““ÖÖÖÖ  ¤¤üü••ÖÖÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖÖÖ¸̧üüŸŸÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  
××¾¾ÖÖªªÖÖ×× ¯̄ÖÖššüü ÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ¤¤üü••ÖÖÖÖ ÔÔ““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ¸̧üü ÖÖÆÆüüŸŸÖÖßß»»ÖÖ..    ¯̄ÖÖ ¸̧ÓÓ üüŸŸÖÖ ãã   ´́ÖÖ ¸̧üü ÖÖššüüßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿−−ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ¤¤üü••ÖÖÖÖ ÔÔ   ˆ̂““““ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ¬¬µµÖÖ××´́ÖÖ		úú  
¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ¤¤üü••ÖÖÖÖ ÔÔ““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ  ¾¾ÖÖ  »»ÖÖ êê::ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ		úú  ××¤¤üü..55  ••ÖÖ ææ»»ÖÖ îî   22001144  ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü  
¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ¸̧üü   ¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿−−ÖÖ  ¸̧üü ÖÖÆÆüüŸŸÖÖßß»»ÖÖ..  

44..  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖÃÃŸŸÖÖ¸̧üü ßßµµÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓÃÃÖÖÖÖššüüßß  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ÆÆüü ÖÖ êê��ÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üü ÖÖ��ÖÖÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüüµµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ³³ÖÖ ãã ��ÖÖÖÖ êê»»ÖÖ,,  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ××••ÖÖ		úú  ‡‡××ŸŸÖÖÆÆüüÖÖÃÃÖÖ,,  
ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ‡‡ŸŸµµÖÖÖÖ¤¤üüßß  ÃÃ££ÖÖÖÖ××−−ÖÖ		úú  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖàà““ÖÖßß    ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††ÃÃÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  

55..  ¯̄ÖÖ××¸̧üü““ÖÖ¸̧üü   ((��ÖÖ™™üü  ››üü  ))  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¡¡ÖÖ		êê úú““ÖÖÖÖ  ¤¤üü••ÖÖÖÖ ÔÔ   ‡‡µµÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  ““ÖÖÖÖ îî ££ÖÖßß““µµÖÖÖÖ  ××¿¿ÖÖÂÂµµÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êêÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖ		úú99ÖÖ  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..  
66..  »»ÖÖ êê::ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ ëë››üü ßß  ((»»ÖÖÖÖ��ÖÖ ææ   ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ))  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê ´́ÖÖ¬¬ÖÖ êê   ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ��ÖÖ ãã��ÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧êê üü   ��ÖÖ ãã��ÖÖ¾¾ÖÖ¢¢ÖÖ êê −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÓÓŸŸÖÖßß´́ÖÖ  

××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ îî99ÖÖ××��ÖÖ		úú  ¾¾ÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü   ÃÃÖÖ ÓÓ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖ ããôôûû  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ŸŸÖÖ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÖÖßßÃÃÖÖÖÖššüüßß  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  		úú¹¹ýý−−ÖÖ  ªªÖÖ¾¾ÖÖßß  
»»ÖÖÖÖ��ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††−−µµÖÖ££ÖÖÖÖ  ††ÓÓŸŸÖÖßß´́ÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üüÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ××¾¾ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü   		êê úú»»ÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..  ´́ÖÖÖÖ îî ××::ÖÖ		úú  //  ¾¾µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖÃÃÖÖÖÖ××µµÖÖ		úú  ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß99ÖÖ êêÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  
��ÖÖ îî ¸̧üüÆÆ üü••ÖÖ¸̧üü   ¸̧üü ÖÖ××ÆÆüü»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..  

††..		ÎÎ úú  ¯̄ÖÖ¤¤üü−−ÖÖÖÖ´́ÖÖ  »»ÖÖ êê::ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ êê““ÖÖ êê   ��ÖÖ ãã��ÖÖ  
11  		úú××−−ÖÖÂÂššüü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖÖÖ  220000  
22  ÃÃ££ÖÖÖÖ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖßß		úúßß  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  220000  
33  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖÖÖ¸̧üü   ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  		éé úúÂÂÖÖßß  220000  
44  ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ êê ××99ÖÖ		úúÖÖ  ((´́ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ))  ((ÃÃÖÖ¸̧üüôôûûÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ))  220000  

55  
¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ êê ××99ÖÖ		úúÖÖ  ((´́ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖÖÖ))  ((††ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  
ÃÃÖÖ êê ××¾¾ÖÖ		êê úú ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã −−ÖÖ  ((××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üüßß−−ÖÖ êê))))  

220000  

66  ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖÖÖ¸̧üü   ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  220000  

77  ††ÖÖ îî ÂÂÖÖ¬¬ÖÖ  ××−−ÖÖ´́ÖÖÖÖ ÔÔ��ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß    220000  

88  ¾¾ÖÖ××¸̧üüÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  ((»»ÖÖ êê::ÖÖÖÖ))  220000  

99  ††ÖÖ¸̧üü ÖÖ êê ��µµÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ		úú  ((¯̄ÖÖ ãã¹¹ýýÂÂÖÖ))  220000  

1100  ††ÖÖ¸̧üü ÖÖ êê ��µµÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ		úú  ((´́ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖÖÖ))  220000  

1111  		ÓÓ úú¡¡ÖÖÖÖ™™üü ßß  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ´́ÖÖÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ		úú  220000  

1122  ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖ ãã¬¬ÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ ¾¾ÖÖ êê99ÖÖ		úú  220000  

1133  ¾¾ÖÖ××¸̧üüÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  ((××»»ÖÖ¯̄ÖÖßß		úú))  220000  
1144  		úú××−−ÖÖÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  ((××»»ÖÖ¯̄ÖÖßß		úú))  220000  

1155  		úú××−−ÖÖÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  ((»»ÖÖ êê::ÖÖÖÖ))  220000  

1166  ˆ̂““““ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  »»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã»»ÖÖ êê::ÖÖ		úú  220000  

1177  ××−−ÖÖ´́−−ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  »»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã»»ÖÖ êê::ÖÖ		úú  220000  

1188  »»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã   ™™ÓÓ üü		úú»»ÖÖ êê::ÖÖ		úú  220000  

1199  ¯̄ÖÖ××¸̧üü““ÖÖ¸̧üü   ((¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ--44))  110000  



 

 

77..  ••µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ´́ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ::ÖÖŸŸÖÖ  ‘‘ÖÖ êê��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß  ŸŸµµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ¸̧üü   »»ÖÖ êê::ÖÖßß  ¯̄ÖÖ××¸̧üü99ÖÖ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ��ÖÖ ãã��ÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧êê üü   
��ÖÖ ãã��ÖÖ¾¾ÖÖ¢¢ÖÖ êê −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üüßß−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ îî99ÖÖÛÛ��ÖÖ		úú  ¾¾ÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü   ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖ ããôôûû  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ŸŸÖÖ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÖÖßßÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  
		úú¹¹ýý−−ÖÖ  ªªÖÖ¾¾ÖÖßß  »»ÖÖÖÖ��ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ..    ††−−µµÖÖ££ÖÖÖÖ  ††ÓÓŸŸÖÖßß´́ÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üüßßÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ××¾¾ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü   		êê úú»»ÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..  

  

****  ¯̄ÖÖ××¸̧üü��ÖÖ êê““ÖÖÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûû  ��ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖêê  ****  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
»»ÖÖ êê::ÖÖßß  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖ ËË êê		úú××¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ êê¿¿ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ,,  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü   ××¾¾ÖÖ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ  		êê úú¾¾ÖÖôôûû  wwwwww..zzppbbuullddhhaannaa..mmaahhaarraasshhttrraa..ggoovv..iinn  ¾¾ÖÖ  

wwwwww..bbuullddhhaannaa..nniicc..iinn  µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ		 êê úúŸŸÖÖ  ÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ¾¾ÖÖ¹¹ýý−−ÖÖ““ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ,,  ¯̄ÖÖÖÖ êê ÂÂ™™üü ÖÖ¾¾¤¤üü ÖÖ ¸̧êê üü   ¯̄ÖÖÖÖššüü ××¾¾ÖÖ��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ..    ÃÃÖÖ²²ÖÖ²²ÖÖ  
ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ÃÃÖÖ ÓÓ		 êê úúŸŸÖÖÃÃ££ÖÖôôÖÖ»»ÖÖÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖ êê¤¤ üü ¸̧üü ´́µµÖÖÖÖ−−ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ³³ÖÖ êê™™üü   ¤¤ êê üü‰‰úú−−ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖ êê““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  //  		úúÖÖµµÖÖ ÔÔ		 ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ††ªªÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ¸̧üü ÖÖÆÆüü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  
¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ êê¿¿ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ››üü ÖÖ‰‰úú−−ÖÖ»»ÖÖÖÖ êê››üü   		úú¹¹ýý−−ÖÖ  ‘‘ÖÖ êê��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üü ÖÖ ¸̧üü ßß  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü üü ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ““ÖÖßß    ¸̧üü ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖ..  
¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üüßßÃÃÖÖÖÖššüüßß  ��úúÖÖµµÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß,,  ††™™üüßß  ¾¾ÖÖ  ¿¿ÖÖŸŸÖÖáá  ::--  

0011..  »»ÖÖ êê::ÖÖßß  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ††ÓÓŸŸÖÖßß ´́ÖÖ  ••ÖÖÖÖ××ÆÆüü ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖßß  −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  µµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧êê üü   
´́ÖÖ ããôôûû  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ››üüŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ††ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü ßß ´́ÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  µµÖÖÖÖ¤¤üü ßß  ••ÖÖÖÖ××ÆÆüü ¸̧üü   		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..    ••µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  
••ÖÖÖÖ××ÆÆüü ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖßß−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß,,  ¯̄ÖÖ ¸̧üü ßß99ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»		úú,,  ´́ÖÖ ææôôûû  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  
††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧êê üü   ¯̄ÖÖ ¸̧üü ßß ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ××ÃÃÖÖ¬¬¤¤üü   ÆÆüü ÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ““ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü   ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ããœœ üü ßß»»ÖÖ  ™™üü ¯̄¯̄µµÖÖÖÖ  		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..    
••ÖÖÖÖ××ÆÆüü ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖßßŸŸÖÖßß»»ÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü   		êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ††ÆÆüüŸŸÖÖÖÖ ÔÔ ,,  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ´́ÖÖ ããôôûû  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÖÖßß““µµÖÖÖÖ  
¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   µµÖÖÖÖ ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê êê   ŸŸÖÖ±±úúÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖœœüüôôûû»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß““µµÖÖÖÖ  		ãã úúššüü»»µµÖÖÖÖÆÆüü ßß  ™™üü ¯̄¯̄µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  
¸̧üü§§üü   ÆÆüü ÖÖ êê‰‰úú  ¿¿ÖÖ		êê úú»»ÖÖ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ´́ÖÖÖÖ××��ÖÖŸŸÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ××••ÖÖ		úú  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ êê ´́ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ¤¤ üüÖÖ  
××¿¿ÖÖ××££ÖÖ»»ÖÖßß		úú¸̧üü��ÖÖ,,  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»		úú  ‡‡ŸŸµµÖÖÖÖ¤¤üü ßß  ÃÃÖÖÖÖ¸̧üü::µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ´́ÖÖ ÓÓ••ÖÖ ãã ¸̧üü   		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  		éé úú ¯̄ÖÖµµÖÖÖÖ  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤ üü   ‘‘µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß..  

****  −−ÖÖ êê ´́ÖÖ��ÖÖ ãã��úúßß““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  ††™™üüßß  ****  
0011..  wwwwww..zzppbbuullddhhaannaa..mmaahhaarraasshhttrraa..ggoovv..iinn  ¾¾ÖÖ  wwwwww..bbuullddhhaannaa..nniicc..iinn  µµÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		éé úúŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ		 êê úúŸŸÖÖ  

ÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ..  
0022..  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ µµÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ××¾¾ÖÖ    		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ  22000000//¯̄ÖÖ ÏÏ		 ÎÎ úú  6611  //  22000011//  3399,,  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  1199..0033..22000033  ††−−¾¾ÖÖµµÖÖ êê   ˆ̂¯̄ÖÖ ¸̧üü ÖÖ êêŒŒŸŸÖÖ  

¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ		úú××¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   		úú¸̧üü��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ��ÖÖ��ÖÖ		úú  ÆÆüü ÖÖŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖ êê   //  ¾¾ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ¸̧üü ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖ êê   −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü   		êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  
××−−ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖßß““µµÖÖÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úúÖÖ ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ãã −−ÖÖ  ¤¤üü ÖÖ êê −−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..  ((••µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üüÖÖ��úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ��úú¸̧üü ŸŸÖÖ êê   ¾¾ÖÖ êêôôûû ßß  
ÃÃÖÖ ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ��úú  ÆÆüü ÖÖŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆêê üü   ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ¤¤êê üü   ¾¾ÖÖ��ÖÖôôãã ûû−−ÖÖ))  

0033..  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖßßµµÖÖ  ³³ÖÖÖÖÂÂÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖÖÖ  ::  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ		úúßßµµÖÖ  ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖßßµµÖÖ  ³³ÖÖÖÖÂÂÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖÖÖ  ˆ̂¢¢ÖÖßß��ÖÖ ÔÔ   ÆÆüü ÖÖ êê��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  
0044..  ̂̂ ´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü   ÆÆüü ÖÖ  ´́ÖÖÆÆüü ÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¸̧üü ××ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖßß  ††ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ..  
0055..  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ êê¿¿ÖÖ  ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü     ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖ  ´́ÖÖ ¸̧üü ÖÖššüü ßß  ³³ÖÖÖÖÂÂÖÖ êê““ÖÖ êê   ––ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ††ÃÃÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..  
0066..  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ−−ÖÖ êê   ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¿¿ÖÖ»»µµÖÖ  ××““ÖÖ××		úúŸŸÃÃÖÖ		úú  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê		úú››ææ üü −−ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ		úúßßµµÖÖ  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ××¸̧üü ¸̧üü ßß		úú  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖ êê““ÖÖ êê   

¾¾ÖÖ îîªª××		úúµµÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..  
0077..  ××−−ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖßß ¯̄ÖÖ ææ¾¾ÖÖáá  ´́ÖÖ ããôôûû  ¿¿ÖÖ îî99ÖÖ××��ÖÖ		úú  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ‡‡ŸŸµµÖÖÖÖ¤¤üü àà““ÖÖßß  ””ûûÖÖ−−ÖÖ−−ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ××−−ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  µµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ÃÃŸŸÖÖ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   		êê úú»»ÖÖßß  

••ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..    ””ûûÖÖ−−ÖÖ−−ÖÖßß  ††ÓÓŸŸÖÖßß  ´́ÖÖ ããôôûû  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ ÓÓ ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ¡¡ÖÖ éé™™üü ßß  ††ÖÖœœüüôôûû»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  //  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ::ÖÖÖÖ êê™™üü ßß  ††ÖÖœœüüôôûû»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ××−−ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖßß  ××¤¤üü»»ÖÖßß  ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü  
−−ÖÖÖÖÆÆüü ßß  //  ××−−ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖßß  ¸̧üüªª  ÆÆüü ÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  

††..		ÎÎ úú  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ““ÖÖ êê   −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü     ¾¾ÖÖ êêôôûû  
0011  		úú××−−ÖÖÂÂššüü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖÖÖ  22..1111..22001144  ¸̧üü ××¾¾ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ÃÃÖÖ		úúÖÖôôûûßß  1100  ŸŸÖÖ êê   1111..3300  
0022  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖÖÖ¸̧üü  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  		ééúúÂÂÖÖßß  22..1111..22001144  ¸̧üü ××¾¾ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÃÃÖÖ		úúÖÖôôûûßß  1100  ŸŸÖÖ êê   1111..3300  
0033  ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ¾¾ÖÖ êê ××99ÖÖ		úúÖÖ  ((´́ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖÖÖ))  ((ÃÃÖÖ¸̧üüôôûûÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ))  22..1111..22001144  ¸̧üü ××¾¾ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ¤¤ãã üü ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  22  ŸŸÖÖ êê   33..3300  

0044  
¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ¾¾ÖÖ êê ××99ÖÖ		úúÖÖ  ((´́ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖÖÖ))                  
((††ÓÓ��ÖÖ��ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  ÃÃÖÖ êê ××¾¾ÖÖ		êê úú´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã −−ÖÖ  
((××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üüßß−−ÖÖ êê))))  

22..1111..22001144  ¸̧üü ××¾¾ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ¤¤ãã üü ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  22  ŸŸÖÖ êê   33..3300  

0055  ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖÖÖ¸̧üü  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  ((××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖ))  22..1111..22001144  ¸̧üü ××¾¾ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ¤¤ãã üü ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  22  ŸŸÖÖ êê   33..3300  
0066  ††ÖÖ îî ÂÂÖÖ¬¬ÖÖ  ××−−ÖÖ´́ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖÖÖ  88..1111..22001144  ¿¿ÖÖ××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ÃÃÖÖ		úúÖÖôôûûßß  1100  ŸŸÖÖ êê   1111..3300  
0077  ¾¾ÖÖ××¸̧üü ÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  ((»»ÖÖ êê::ÖÖÖÖ))  88..1111..22001144  ¿¿ÖÖ××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÃÃÖÖ		úúÖÖôôûûßß  1100  ŸŸÖÖ êê   1111..3300  
0088  ††ÖÖ¸̧üüÖÖ êê��µµÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ		úú  ((¯̄ÖÖ ãã¹¹ýýÂÂÖÖ))  88..1111..22001144  ¿¿ÖÖ××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ¤¤ãã üü ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  22  ŸŸÖÖ êê   33..3300  
0099  ††ÖÖ¸̧üüÖÖ êê��µµÖÖ  ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ		úú  ((´́ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖÖÖ))  88..1111..22001144  ¿¿ÖÖ××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ¤¤ãã üü ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  22  ŸŸÖÖ êê   33..3300  
1100  		ÓÓ úú¡¡ÖÖÖÖ™™üüßß  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖ ´́ÖÖÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖ		úú  99..1111..22001144  ¸̧üü ××¾¾ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ÃÃÖÖ		úúÖÖôôûûßß  1100  ŸŸÖÖ êê   1111..3300  
1111  ÃÃ££ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ  ††××³³ÖÖµµÖÖÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖßß		úúßß  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  99..1111..22001144  ¸̧üü ××¾¾ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ¤¤ãã üü ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  22  ŸŸÖÖ êê   33..3300  
1122  ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖ ãã¬¬ÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ¾¾ÖÖ êê99ÖÖ		úú  1166..1111..22001144  ¸̧üü ××¾¾ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ÃÃÖÖ		úúÖÖôôûûßß  1100  ŸŸÖÖ êê   1111..3300  
1133  ¾¾ÖÖ××¸̧üü ÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  ((××»»ÖÖ¯̄ÖÖßß		úú))  1166..1111..22001144  ¸̧üü ××¾¾ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ÃÃÖÖ		úúÖÖôôûûßß  1100  ŸŸÖÖ êê   1111..3300  
1144  		úú××−−ÖÖÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  ((××»»ÖÖ¯̄ÖÖßß		úú))  1166..1111..22001144  ¸̧üü ××¾¾ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ¤¤ãã üü ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  22  ŸŸÖÖ êê   33..3300  
1155  		úú××−−ÖÖÂÂššüü  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµÖÖ		úú  ((»»ÖÖ êê::ÖÖÖÖ))  1166..1111..22001144  ¸̧üü ××¾¾ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ¤¤ãã üü ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  22  ŸŸÖÖ êê   33..3300  
1166  ˆ̂““““ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  »»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã   »»ÖÖ êê::ÖÖ		úú  

2222..1111..22001144  ¿¿ÖÖ××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ÃÃÖÖ		úúÖÖôôûûßß  1100  ŸŸÖÖ êê   1111..3300  1177  ××−−ÖÖ´́−−ÖÖ  ÁÁÖÖ êê��ÖÖßß  »»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã   »»ÖÖ êê::ÖÖ		úú  
1188  »»ÖÖ‘‘ÖÖ ãã   ™™ÓÓ üü		úú»»ÖÖ êê::ÖÖ		úú  
1199  ¯̄ÖÖ××¸̧üü““ÖÖ¸̧üü  2222..1111..22001144  ¿¿ÖÖ××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü  ¤¤ãã üü ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  22  ŸŸÖÖ êê   33..3300  



 

 

0088..  ́́ ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úúÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖßßŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ îî −−µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êêôôêê ûû““ÖÖ êê   ¾¾ÖÖµµÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		úú  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî −−µµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		úú  ŸŸÖÖßß−−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ÔÔ   
µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ êê99ÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖÃÃŸŸÖÖ  −−ÖÖÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß..    ´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úú  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖßßŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ îî −−µµÖÖÖÖŸŸÖÖ  		úúÖÖ´́ÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê   ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   //  
××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úú  		úú»»µµÖÖÖÖ��ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖ××¿¿ÖÖ»»ÖÖ  ¤¤üü¿¿ÖÖ ÔÔ ××¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧êê üü   ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  ††××³³ÖÖ»»ÖÖ êê::ÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  
ÃÃ¾¾ÖÖÖÖŸŸÖÖ ÓÓ ¡¡µµÖÖ  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úúÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖÖÖ»»µµÖÖ  ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úú  µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖ  ššüü ¸̧üü��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..  

0099..  ́́ ÖÖÆÆüü ÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   ¸̧üü ÖÖ••µµÖÖ  »»ÖÖÖÖ êê		úúÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  ((  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖÃÃÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖââµµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  22000044  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  		úú»»ÖÖ´́ÖÖ  44  ((33))  −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ××¾¾ÖÖ´́ÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ  
••ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  ((††))  ³³ÖÖ™™üüŒŒµµÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖ´́ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ((²²ÖÖ))  ³³ÖÖ™™üüŒŒµµÖÖÖÖ  ••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  ((		úú))  ¾¾ÖÖ  ³³ÖÖ™™üüŒŒµµÖÖÖÖ  ••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  ((››üü))  µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÕÕÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   
††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü¾¾ÖÖŸŸÖÖ ÔÔ ××−−ÖÖµµÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê»»ÖÖ..  

1100..  ´́ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““µµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖ ãã¤¤ üü ßß  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ µµÖÖ  ´́ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ²²ÖÖÖÖ»»ÖÖ  		úú»»µµÖÖÖÖ��ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  8822  //  22000011    //  ´́ÖÖ  ÃÃÖÖ êê   
††  //  22000000  //  ¯̄ÖÖ ÏÏ		 ÎÎ úú  441155  //  		úúÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  2255  ´́ÖÖ êê   22000011  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖ ãã¤¤ üü ßß−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..    ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  3311  ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ ÔÔ   22001133  
††::ÖÖ êê ¸̧üü““ÖÖ êê   ˆ̂®®ÖÖŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ��ÖÖŸŸÖÖ  ��ÖÖ™™üü ÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖ ÖÖ êê››üüŸŸÖÖ  −−ÖÖÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  

1111..  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖ,,  ´́ÖÖ ãã ÓÓ ²²ÖÖ‡‡ ÔÔ   µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   		úú››üü ßß»»ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ		úú  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  2255..11..22000055  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü““””êê ûû¤¤ üü   
		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  44  ¾¾ÖÖ  77  ´́ÖÖ¬¬ÖÖ êê   −−ÖÖ ´́ÖÖ ãã¤¤ üü   		êê úú»»ÖÖ êê   −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ÃÃ¾¾ÖÖÖÖŸŸÖÖ ÓÓ ¡¡µµÖÖ  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úúÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   −−ÖÖÖÖ ´́ÖÖ××−−ÖÖ¤¤ ìì üü ××¿¿ÖÖŸŸÖÖ  ¾¾µµÖÖŒŒŸŸÖÖßß,,  ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ		úúÖÖ»»ÖÖßß−−ÖÖ  		úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  11998811  ¾¾ÖÖ  
11999911  ““ÖÖ êê   ••ÖÖ−−ÖÖ��ÖÖ��ÖÖ−−ÖÖÖÖ  		úú ´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  ††ÖÖ××��ÖÖ  ††ÓÓ¿¿ÖÖ		úúÖÖ»»ÖÖßß−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ¸̧üü   ²²ÖÖ êê ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   µµÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ îî		úúßß  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü   ��ÖÖ ãã��ÖÖ¾¾ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ¤¤üü ßß ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ••ÖÖ¸̧üü   
‹‹		úúÖÖ  ¯̄ÖÖ êê99ÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖÃÃŸŸÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü   ‹‹		úúÖÖ““ÖÖ  		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úúÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ††ÃÃÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üü   ¾¾ÖÖ××¸̧üü»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü““””êê ûû¤¤ üü ÖÖŸŸÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü   ¯̄ÖÖÃÃÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖßß		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ−−µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  
¾¾ÖÖ¸̧üü   −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü   ÃÃÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ−−µµÖÖ  		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ êê   ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  

****  ††ÖÖ òò−−ÖÖ  »»ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ−−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ��úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖ  ****  
0011..  ¯̄ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖ ãã ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ		úú××¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  ±±úúŒŒŸŸÖÖ  wwwwww..zzppbbuullddhhaannaa..mmaahhaarraasshhttrraa..ggoovv..iinn  ¾¾ÖÖ  wwwwww..bbuullddhhaannaa..nniicc..iinn  µµÖÖÖÖ  

††××¬¬ÖÖ		éé úúŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ		 êê úúŸŸÖÖ  ÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê   ³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê   		êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ††••ÖÖ ÔÔ   ÃÃ¾¾ÖÖßß		úúÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ..    
‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü   		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüü ßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ		úúÖÖ¸̧êê üü   ††••ÖÖ ÔÔ   ÃÃ¾¾ÖÖßß		úúÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..    ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤ üü ××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  ‡‡ ÔÔ--´́ÖÖ êê»»ÖÖ  
††ÖÖµµÖÖ››üü ßß  ¾¾ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êê ²²ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ»»ÖÖ  		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  ““ÖÖ ãã		úúßß““ÖÖÖÖ//  ††¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êê ²²ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ»»ÖÖ  		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  NNCCPPRR  ¸̧üü ××••ÖÖÂÂ™™üü››ÔÔ üü   ((DDNNDD))  ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ´́ÖÖ ããôôêê ûû  
ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖÖÖ  ¤¤üü ¸̧üü ´́µµÖÖÖÖ−−ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ¾¾¤¤üü ÖÖ ¸̧êê üü   ¯̄ÖÖÖÖššüü ××¾¾ÖÖ»»µµÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ,,  ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤ êê üü¿¿ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  −−ÖÖ  ——
ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üü ÖÖ ¸̧üü ßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..    ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ‡‡ ÔÔ--´́ÖÖ êê»»ÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ››üü ßß  ¾¾ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êê ²²ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ»»ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤ êê üü¿¿ÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖÆÆüü−−ÖÖÖÖŸŸÖÖ  
µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ ××¡¡ÖÖ		úú  ††››üü““ÖÖ��ÖÖàà−−ÖÖÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üü ÖÖ��ÖÖÖÖ  ••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üü ÖÖ ¸̧üü   ††ÃÃÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..    ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ÃÃÖÖ ÓÓ		 êê úúŸŸÖÖÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  
³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖ êê   ¤¤üü ¸̧üü ´́µµÖÖÖÖ−−ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ³³ÖÖ êê™™üü   ¤¤ êê üü‰‰úú−−ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖ êê““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ††ªªÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ¸̧üü ÖÖÆÆüü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üü ÖÖ ¸̧üü ßß  
ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ““ÖÖßß  ¸̧üü ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖ..    ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ::““ÖÖÖÖ  ±±úúÖÖ êê™™üü ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ99ÖÖ¸̧üü ßß  ÃÃ		ËË úú òò −−ÖÖ  		úú¹¹ýý−−ÖÖ  ††¯̄ÖÖ»»ÖÖÖÖ êê››üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  

0022..  ̄̄ ÖÖÖÖ¡¡ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êê ²²ÖÖ--²²ÖÖ êêÃÃ››üü    ((WWeebb--bbaasseedd))    ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ  wwwwww..zzppbbuullddhhaannaa..mmaahhaarraasshhttrraa..ggoovv..iinn  
µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ		 êê úúŸŸÖÖ  ÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ¸̧üü   −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü   		úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßßŸŸÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..  
  

††ÖÖ òò −−ÖÖ  »»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ ãã ¹¹ýý¾¾ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûû  ††ÖÖ òò −−ÖÖ  »»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ††ÓÓŸŸÖÖßß ´́ÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûû  
××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  2277..88..22001144  ÃÃÖÖ		úúÖÖôôûûßß  1100..0000  ¾¾ÖÖÖÖ••ÖÖ êê ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ãã −−ÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  1111..99..22001144  ¤¤ãã üü ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  22..0000  ¾¾ÖÖÖÖ••ÖÖ êê ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  

******  ××¾¾ÖÖ¿¿ÖÖ êêÂÂÖÖ  ÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  ******  
11..  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ††¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ††ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü ßß ´́ÖÖ  µµÖÖÖÖ¤¤üü ßß  ¾¾ÖÖ  ††ÓÓ ××ŸŸÖÖ´́ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü ßßŸŸÖÖ  ††ÓÓ ××ŸŸÖÖ´́ÖÖ  µµÖÖÖÖ¤¤üü ßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ÃÃÖÖ¬¬¤¤üü   		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  

ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ÃÃÖÖ ÓÓ		êê úúŸŸÖÖÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ»»ÖÖÖÖ  ³³ÖÖ êê™™üü   ¬¬µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖßß..  
22..  ˆ̂¾¾ÖÖ ÔÔ ×× ¸̧üü ŸŸÖÖ  		úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßßŸŸÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ		 êê úúŸŸÖÖÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ¾¾ÖÖ¹¹ýý−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖ êê¿¿ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  		úú¹¹ýý−−ÖÖ  ‘‘ÖÖ êê ŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  

  

33  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ††••ÖÖ ÔÔ   ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ((OONNLLIINNEE))  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê   ÃÃ¾¾ÖÖßß		úúÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ êê   ††••ÖÖ ÔÔ   		úú¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ    ¿¿ÖÖ îî99ÖÖ××��ÖÖ		úú  
		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê ,,  ††−−µµÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê     ••ÖÖÖÖ êê››üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..    ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ×× ¯̄ÖÖ,,  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖÖÖ ÔÔ ´́ÖÖ¬¬ÖÖ êê   ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ−−ÖÖ êê   ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖ êê −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  
		úúÖÖôôûû••ÖÖßß ¯̄ÖÖ ãã ¾¾ÖÖ ÔÔ		úú  ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ¾¾ÖÖ  ::ÖÖ¸̧üü ßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ³³ÖÖ¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..    ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê   ††••ÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  		úúÖÖÆÆüü ßß  ““ÖÖ ãã		úúÖÖ                            
——ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ¡¡ÖÖ éé™™üü ßß  ¸̧üü ÖÖ××ÆÆüü»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ¾¾ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß““µµÖÖÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüü ßß  ™™üü ¯̄¯̄µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ††••ÖÖ ÔÔ   −−ÖÖÖÖ		úúÖÖ¸̧üü»»ÖÖÖÖ  ��ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃ¾¾ÖÖßß  
••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üü ÖÖ ¸̧üü ßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ  ¾¾ÖÖ  µµÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ		ÎÎ úúÖÖ ¸̧üü   		úú¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..    ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  
³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ²²ÖÖ¤¤üü»»ÖÖŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..    ••ÖÖÖÖ××ÆÆüü ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü   		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   ††™™üü ßß  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ¿¿ÖÖ îî99ÖÖ××��ÖÖ		úú  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  
´́ÖÖÖÖ��ÖÖ��ÖÖßß−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖ,,  ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ êê ´́ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ¤¤ üü ÖÖ,,  ××¿¿ÖÖ××££ÖÖ»»ÖÖßß		úú¸̧üü��ÖÖ  ¾¾ÖÖ��ÖÖ îî ¸̧êê üü““ÖÖßß  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ãã −−ÖÖ““ÖÖ  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   		úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ..  

44  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ““ÖÖßß  »»ÖÖ êê::ÖÖßß  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖÖÖ  ÆÆüü ßß  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ��ÖÖ ééÆÆüü ßßŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖ êê −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸÖÖßßÆÆüü ßß  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   
¯̄ÖÖ ãã ¾¾ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÖÖßß  //  ””ûûÖÖ−−ÖÖ−−ÖÖßß  −−ÖÖ  		úú¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  ‘‘ÖÖ êê ŸŸÖÖ»»ÖÖßß  ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ´́ÖÖ ããôôêê ûû   µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖ êê ŸŸÖÖ  ××´́ÖÖôôûûÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ��ÖÖ ãã��ÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧êê üü   ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ»»ÖÖÖÖ  
××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü ßß  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖ êê   		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸÖÖ êêÆÆüü ßß  ÆÆüüŒŒ		úú  ¸̧üü ÖÖÆÆüü��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ..    		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ””ûûÖÖ−−ÖÖ−−ÖÖßß−−ÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü   ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ××−−ÖÖÛÛ¿¿““ÖÖŸŸÖÖ  
		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..    »»ÖÖ êê::ÖÖßß  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ££ÖÖ×× ´́ÖÖ		úú  ““ÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß  −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ��ÖÖ ãã��ÖÖ¾¾ÖÖ¢¢ÖÖ ËË êê ““µµÖÖÖÖ  ††ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧êê üü ,,  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  
−−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ��ÖÖ ééÆÆüü ßßŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖ êê −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü ßß ´́ÖÖ  µµÖÖÖÖ¤¤üü ßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ÃÃÖÖ¬¬¤¤üü   		úú¹¹ýý−−ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ::ÖÖÖÖ êê»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ››üüŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß  
		êê úú»»ÖÖßß  ••ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..    ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖ êê ŸŸÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü   ††¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖ  ††ÖÖœœüüôôûû»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖ êê ŸŸÖÖ ãã −−ÖÖ  ²²ÖÖÖÖ¤¤üü   		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖÖÖ  
¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  −−ÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß““µµÖÖÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüü ßß  ™™üü ¯̄¯̄µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ††¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖ  		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü   ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  
ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß,,  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üü ÖÖ��ÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ••ÖÖ¾¾ÖÖôôûû  ¸̧üü ÖÖ::ÖÖ ãã −−ÖÖ  ššêê üü ¾¾ÖÖ��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ††ÖÖÆÆêê üü ŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ  µµÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸÖÖßßÆÆüü ßß  ŸŸÖÖ		ÎÎ úúÖÖ ¸̧üü   		úú¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  
µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..  

55  ††ÖÖ òò −−ÖÖ  »»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê   ††••ÖÖ ÔÔ   ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ××¾¾ÖÖÃÃŸŸÖÖ¸̧üü   ÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  wwwwww..zzppbbuullddhhaannaa..mmaahhaarraasshhttrraa..ggoovv..iinn  

¾¾ÖÖ  wwwwww..bbuullddhhaannaa..nniicc..iinn  µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ		 êê úúŸŸÖÖÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü ŸŸÖÖ..    µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ		 êê úúŸŸÖÖÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   
¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖ¸̧üü»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   ÃÃ™™êê üü™™üü   ²²ÖÖ ÑÑ��úú  ††ÖÖ òò±±úú  ‡‡ÓÓ ××››üüµµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ ÑÑ��êê úúŸŸÖÖ  ±±úúßß  ³³ÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖ  33  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖ´́ÖÖ¬¬ÖÖ êê   ((  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸÖÖ,,  ²²ÖÖ ÑÑ		 êê úú““ÖÖßß  
¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸÖÖ    ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üü ÖÖ��ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸÖÖ))  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  ÆÆüü ÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..    ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ØØ ¯̄ÖÖ ÏÏ™™üü   		úúÖÖœœ ææ üü −−ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ““ÖÖ  
ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖŸŸÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü   ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ŸŸÖÖßß  ±±úúßß  ÃÃ™™êê üü™™üü   ²²ÖÖ ÑÑ		úú  ††ÖÖ òò±±úú  ‡‡ ÓÓ ××››üüµµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüü ßß  ¿¿ÖÖÖÖ::ÖÖ êê ´́ÖÖ¬¬ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ããœœ üü““µµÖÖÖÖ  
		úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖßß−−ÖÖ  		úúÖÖ´́ÖÖ		úúÖÖ••ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ××¤¤üü¾¾ÖÖ¿¿ÖÖßß  ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..    ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü““µµÖÖÖÖ  33  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖ îî		úúßß  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ::““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  



 

 

××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üü ÖÖ��ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸÖÖ  ÃÃ™™êê üü™™üü   ²²ÖÖ ÑÑ		úú  ‡‡ ÓÓ ××››üüµµÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ ÑÑ		 êê úú		úú››ææ üü −−ÖÖ  ¯̄ÖÖ ¸̧üü ŸŸÖÖ  ××´́ÖÖôôêê ûû»»ÖÖ..    ŸŸµµÖÖÖÖ¯̄ÖÖ îî		úúßß  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß,,  
²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üü ÖÖ��ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ””ûûÖÖ−−ÖÖ−−ÖÖßß““ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß,,  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üü ÖÖ��ÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê		úú››êê üü   ••ÖÖ´́ÖÖÖÖ  		úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖßß..    
ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ´́ÖÖ ããôôûû  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ××¿¿ÖÖ¾¾ÖÖÖÖµµÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ””ûûÖÖ−−ÖÖ−−ÖÖßß  //  ´́ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ::ÖÖŸŸÖÖ  ‘‘ÖÖ êêŸŸÖÖ»»ÖÖßß  ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..    ²²ÖÖ ÑÑ		 êê úúŸŸÖÖ  
¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»		úú    ³³ÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  		úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß  ¾¾ÖÖ¸̧üü   −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü   		êê úú»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..    µµÖÖÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úúÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   ²²ÖÖ ÑÑ		 êê úúŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»		úú  
ÛÛÃÃ¾¾ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü»»ÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..  

66  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ−−ÖÖ êê   ÃÃ™™êê üü™™üü   ²²ÖÖ ÑÑ��úú  ††ÖÖ òò±±úú  ‡‡××››üüµµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüü ßß  ¿¿ÖÖÖÖ::ÖÖ êê ŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ îîÃÃÖÖ êê   ³³ÖÖ¸̧üü»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÛÛÃÃ££ÖÖŸŸÖÖßß  
wwwwww..zzppbbuullddhhaannaa..mmaahhaarraasshhttrraa..ggoovv..iinn  ¾¾ÖÖ  wwwwww..bbuullddhhaannaa..nniicc..iinn  µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ		 êê úúŸŸÖÖÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ããœœ üü““µµÖÖÖÖ  
		úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖßß−−ÖÖ  		úúÖÖ´́ÖÖ		úúÖÖ••ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ××¤¤üü¾¾ÖÖ¿¿ÖÖßß  ¯̄ÖÖÖÖÆÆüüŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖ êê‰‰úú  ¿¿ÖÖ		êê úú»»ÖÖ..  
††ÖÖòò−−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ −−ÖÖ  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê   ††••ÖÖ ÔÔ   ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ��úú¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ••ÖÖ¾¾ÖÖôôûû  ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ::““ÖÖÖÖ  ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ ææ   ‡‡ÔÔ   ´́ÖÖ êê»»ÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ  ››üü ßß  ††ÃÃÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úú  
††ÖÖÆÆêê üü ..    ¯̄ÖÖ ããœœüü ßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÆÆüüÖÖ ¸̧üü   ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ††ÖÖ òò−−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ−−ÖÖ  ††••ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ‡‡ÔÔ   ´́ÖÖ êê»»ÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ››üüßß  ¾¾¤¤üüÖÖ¸̧êê üü   ÆÆüüÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   
††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ êê   ††““ÖÖ ãã��úú  ‡‡ÔÔ   ´́ÖÖ êê»»ÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ››üüßß  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤üü××¾¾ÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ��úú  ††ÖÖÆÆêê üü   ¾¾ÖÖ  µµÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖ  ��úúÖÖ êê��ÖÖŸŸÖÖßßÆÆüüßß  ŸŸÖÖ��ÎÎ úúÖÖ¸̧üü   ��úú¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  
µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüüßß..    ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ::““µµÖÖÖÖ  ††ªªÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ((LLaatteesstt))  ××¾¾ÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã −−µµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ¯̄ÖÖÖÖ êê™™ ÔÔ üü   ÃÃÖÖÖÖ‡‡ÔÔ••ÖÖ  ±±úúÖÖ êê™™üü ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖÆÆüüßß  ÃÃ��òò úú−−ÖÖ  
��úú¹¹ýý−−ÖÖ  wwwwww..zzppbbuullddhhaannaa..mmaahhaarraasshhttrraa..ggoovv..iinn  ¾¾ÖÖ  wwwwww..bbuullddhhaannaa..nniicc..iinn  µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ��êê úúŸŸÖÖÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  
ÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖ êê−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ××¾¾ÖÖÆÆüüßßŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê   ††¯̄ÖÖ»»ÖÖÖÖ êê››üü  ��úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖµµÖÖ ÔÔ   ††ÖÖÆÆêê üü ..  

77  ††ÖÖ òò −−ÖÖ  »»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ÛÛÃÃ¾¾ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ††ÓÓŸŸÖÖßß ´́ÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ××¸̧üü::ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôêê ûû−−ÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü   ÃÃÖÖ ÓÓ		 êê úúŸŸÖÖÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ××»»ÖÖ ÓÓ		úú  
²²ÖÖ ÓÓ¤¤ üü   		êê úú»»ÖÖßß  ••ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüü ßß  ÃÃÖÖ²²ÖÖ²²ÖÖßß¾¾ÖÖ¸̧üü   ¯̄ÖÖ ãã −−ÆÆüü ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ¹¹ýý  		êê úú»»ÖÖßß  ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..    

88  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   ™™üü ¯̄¯̄µµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ ææ��ÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖ¹¹ýý−−ÖÖ  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»		úú  ³³ÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  
ÛÛÃÃ££ÖÖŸŸÖÖßß,,  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖ êê““ÖÖßß  ¹¹ýý ¯̄ÖÖ ¸̧êê üü ÂÂÖÖÖÖ//  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ		úú  //  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖÖÖ  		ëë úú¦¦üü   //  ²²ÖÖ îîššüü		úú  ‡‡ŸŸµµÖÖÖÖ××¤¤üü   ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ¸̧üü   ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ((¾¾ÖÖ êê ²²ÖÖÃÃÖÖÖÖ‡‡ÔÔ™™üü))  ¾¾ÖÖ¸̧üü   
¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ˆ̂¯̄ÖÖ»»ÖÖ²²¬¬ÖÖ  		úú¹¹ýý−−ÖÖ  ¤¤êê üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..    µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÆÆüü ÖÖ ¸̧üü   		êê úú»»ÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..    ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ÃÃÖÖ ÓÓ		 êê úúŸŸÖÖÃÃ££ÖÖôôûûÖÖ»»ÖÖÖÖ  
³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖ êê   ¤¤üü ¸̧üü ´́µµÖÖÖÖ−−ÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ³³ÖÖ êê™™üü   ¤¤ êê üü‰‰úú−−ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖ êê““ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ††ªªÖÖ¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ¸̧üü ÖÖÆÆüü��µµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ••ÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖ¤¤üü ÖÖ ¸̧üü ßß  
ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ““ÖÖßß  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..  

99  ††¯̄ÖÖ ÓÓ ��ÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖßß»»ÖÖ    ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ		úú››êê üü   ××		úú´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ  ††ÓÓ ¯̄ÖÖ��ÖÖŸŸ¾¾ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ  4400  ™™üüŒŒ		ËË úú êê   ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖ êê   ÃÃ££ÖÖÖÖµµÖÖßß  ¾¾ÖÖ îîªª××		úúµµÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ››üüôôûûÖÖ““ÖÖ êê   
¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ††ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê ..    ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ		úú  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß		úú  −−µµÖÖÖÖµµÖÖ  ¾¾ÖÖ  ××¾¾ÖÖ¿¿ÖÖ êêÂÂÖÖ  ÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµµµÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖ  ´́ÖÖ ÓÓ ãã ²²ÖÖ‡‡ ÔÔ   		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  −−µµÖÖÖÖµµÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ --
22001144//¯̄ÖÖ ÏÏ ..		ÎÎ úú..11//††..		ÎÎ úú..22  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  1188  ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ ÔÔ   22001144  ††−−¾¾ÖÖµµÖÖ êê   ††¯̄ÖÖ ÓÓ ��ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖ  »»ÖÖ êê::ÖÖßß  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖ êê		úú¸̧üü ßßŸŸÖÖÖÖ  »»ÖÖ êê::ÖÖ××−−ÖÖ		úúÖÖ““ÖÖßß  
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úúŸŸÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ××−−ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   		úú››ãã üü −−ÖÖ  »»ÖÖ êê::ÖÖ××−−ÖÖ		úúÖÖ““ÖÖßß  ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÃÃ££ÖÖÖÖ  		êê úú»»ÖÖßß  ••ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ»»ÖÖ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  1188  ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ ÔÔ   
22001144  ““µµÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ µµÖÖÖÖ ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü   ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ““ÖÖßß  ‡‡““””ûûÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ŸŸÖÖ êê   ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ::  »»ÖÖ êê::ÖÖ××−−ÖÖ		úúÖÖ““ÖÖßß  ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÃÃ££ÖÖÖÖ  
		úú¹¹ýý  ¿¿ÖÖ		úúŸŸÖÖßß»»ÖÖ..µµÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ−−ÖÖ êê   ††ÖÖ òò −−ÖÖ  »»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖ êê   ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  µµÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖ��ÖÖ êê		úú››ãã üü −−ÖÖ  »»ÖÖ êê::ÖÖ××−−ÖÖ		úú  ‘‘ÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÖÖÆÆêê üü   ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  
ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü   ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ  ::  »»ÖÖ êê::ÖÖ××−−ÖÖ		úúÖÖ““ÖÖßß  ¾¾µµÖÖ¾¾ÖÖÃÃ££ÖÖÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÖÖÆÆêê üü   µµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ††••ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ ããÃÃ¯̄ÖÖÂÂ™™üü   ˆ̂»»»»ÖÖ êê::ÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ  
ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ˆ̂ŒŒŸŸÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤ üü   ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ		úúÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††™™üü ßß  ¾¾ÖÖ  ¿¿ÖÖ££ÖÖáá  ††¯̄ÖÖ ÓÓ ��ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖ  ²²ÖÖ ÓÓ ¬¬ÖÖ−−ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü		úú  ¸̧üü ÖÖÆÆüüŸŸÖÖßß»»ÖÖ..  

1100  ••µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  µµÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ææ¾¾ÖÖáá  ••ÖÖ¸̧üü ßß  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   ¾¾ÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖµµÖÖ ÓÓ ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ÔÔ¤¤ üü¿¿ÖÖ ÔÔ −−ÖÖ  		ëë úú¦¦üü ÖÖ		úú››êê üü   ÃÃÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖµµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖ  		úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ  //  
ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ••ÖÖ  		úú»»µµÖÖÖÖ��ÖÖ  ††ÖÖ¤¤üü ßß¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖßß  ××¾¾ÖÖ		úúÖÖÃÃÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ		úú»»¯̄ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  		úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖ  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ êê   −−ÖÖÖÖ ëë¤¤ üü»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üü ŸŸÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  
¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß““µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß““µµÖÖÖÖ  »»ÖÖ êê::ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ¸̧üü ßß99ÖÖ êêÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖ×× ¸̧üüŸŸµµÖÖÖÖ  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏ		úú»»¯̄ÖÖ��ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖ,,  ††ÓÓ¿¿ÖÖ		úúÖÖ»»ÖÖßß−−ÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ¤¤êê üü::ÖÖßß»»ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß““µµÖÖÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		éé úúŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ êê ²²ÖÖÃÃÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ™™üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü   ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖ ¯̄ÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   
ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..    ††¿¿ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ††−−µµÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüü ßß  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔ −−ÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ††••ÖÖ ÔÔ   ××¾¾ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ  ‘‘ÖÖ êêŸŸÖÖ»»ÖÖ êê   
••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ  		úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔ úúŸŸÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖ ¯̄ÖÖ��ÖÖ êê   		úúôôûû××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê   ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..  

1111  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ µµÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê µµÖÖ  ¾¾ÖÖ  ××		ÎÎ úú››üü ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  		ÎÎ úú  ¸̧üü ÖÖ××		ÎÎ úú¬¬ÖÖÖÖ  22000022//¯̄ÖÖ ÏÏ		 ÎÎ úú  6688//××		ÎÎ úúµµÖÖ ããÃÃÖÖ êê --22//××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  3300..44..22000055  ¾¾ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê µµÖÖ  ¾¾ÖÖ  
××		ÎÎ úú››üü ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  		ÎÎ úú  ¸̧üü ÖÖ××		ÎÎ úú¬¬ÖÖÖÖ  22000022  //  ¯̄ÖÖ ÏÏ		 ÎÎ úú  6688  //  ××		ÎÎ úúµµÖÖ ããÃÃÖÖ êê   --  22  //××¤¤ üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  1188..1111..22000066  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖ ãã¤¤ üü ßß−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ††ŸŸµµÖÖ ãã““““ÖÖ  
��ÖÖ ãã��ÖÖ¾¾ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü		úú  ::ÖÖ êêôôûûÖÖ ÓÓ››ãã üüÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ��ÖÖ ãã��ÖÖ¾¾ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ  ‘‘ÖÖ êê‰‰úú−−ÖÖ  ˆ̂““““ÖÖ  ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ êê ´́ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ¤¤ üü ÖÖ  66  
¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕŸŸÖÖ  ××¿¿ÖÖ××££ÖÖ»»ÖÖ99ÖÖ´́ÖÖ  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..  ::ÖÖ ãã»»µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖ ÓÓ ��ÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††ŸŸµµÖÖ ãã““““ÖÖ  ��ÖÖ ãã��ÖÖ¾¾ÖÖ¢¢ÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü		úú  ::ÖÖ êêôôûûÖÖ ÓÓ››ãã üüÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖ  ÆÆêê üü   
ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ••ÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂®®ÖÖŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ��ÖÖŸŸÖÖ  ��ÖÖ™™üü ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ††−−ÖÖ ãã––ÖÖ êê µµÖÖ  −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..    ::ÖÖ êêôôûûÖÖ››ãã üü   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ÆÆêê üü   ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü ßßµµÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¸̧ÖÖ üü••µµÖÖÃÃŸŸÖÖ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  
::ÖÖ êêôôûûÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ××¬¬ÖÖ		éé úúŸŸÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ99ÖÖ´́ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ··µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ††ÃÃÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê ..    ::ÖÖ êêôôûûÖÖ ÓÓ››ãã üü““µµÖÖÖÖ  ††ÖÖ¸̧üü ××99ÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   −−ÖÖ êê ´́ÖÖ��ÖÖ ãã		úúßß		úú××¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  ••µµÖÖÖÖ  
ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ××¿¿ÖÖ±±úúÖÖ¸̧üüÃÃÖÖ  ÆÆüü ÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ÃÃÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ»»ÖÖ		úú,,  ××		ÎÎ úú››üü ÖÖ  ¾¾ÖÖ  µµÖÖ ãã ¾¾ÖÖ		úú  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  ´́ÖÖÆÆüü ÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   ¸̧üü ÖÖ••µµÖÖ  ¯̄ÖÖ ãã��ÖÖ êê   µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê		úú››üü ßß»»ÖÖ  
ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÖÖßß  ††ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü““ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  −−ÖÖ êê ´́ÖÖ��ÖÖ ãã		úú  ¤¤êê üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  

1122  ††ÓÓ¿¿ÖÖ		úúÖÖ»»ÖÖßß−−ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß,,  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ÃÃÖÖ ãã ××¿¿ÖÖ99ÖÖßßŸŸÖÖ  ²²ÖÖ êê ¸̧üü ÖÖ••ÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   ††££ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÆÆüü ÖÖµµµµÖÖ  µµÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖ êê   ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ŸŸÖÖßß−−ÖÖ  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ÔÔ   ¤¤üü ¸̧üü ´́ÖÖÆÆüü ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ−−ÖÖ¬¬ÖÖ−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   
††ÓÓ¿¿ÖÖ		úúÖÖ»»ÖÖßß−−ÖÖ  		úúÖÖ´́ÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤üü¾¾ÖÖßß¬¬ÖÖ¸̧üü   //  ¯̄ÖÖ¤¤üü ××¾¾ÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü		úú  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü““µµÖÖÖÖ  ††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖµµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖ  		úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ		úú››êê üü   
−−ÖÖÖÖ ëë¤¤ üü��ÖÖßß  ††ÃÃÖÖ��ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ  ŸŸÖÖ¿¿ÖÖßß  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤ üü  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..    ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖµµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖ  
		úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖÖÖ		úú››üü ßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ››üüŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß““µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  

1133  ´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úú  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ		úú  ²²ÖÖÖÖ êê››üü ÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  −−ÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ  −−ÖÖÖÖ ëë¤¤ üü��ÖÖßß  		êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ††ÃÃÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..    ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ,,  
		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ››üüŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß““µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  

1144  ³³ÖÖ ãã		 ÓÓ úú ¯̄ÖÖ��ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖ  //  ¯̄ÖÖ ÏÏ		úú»»¯̄ÖÖ��ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ÃÃÖÖ99ÖÖ´́ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ��ÖÖßß  		êê úú»»µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  
††ÖÖÆÆêê üü ..  

1155  ´́ÖÖÆÆüü ÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   ¸̧üü ÖÖ••µµÖÖ  »»ÖÖÖÖ êê		úúÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  ††−−ÖÖ ããÃÃÖÖ ææ ××““ÖÖŸŸÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  //  ††−−ÖÖ ããÃÃÖÖ ææ ××““ÖÖŸŸÖÖ  ••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  //  ××−−ÖÖ¸̧üü ××¬¬ÖÖÃÃÖÖ ãã““ÖÖßßŸŸÖÖ  ••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  ((  ××¾¾ÖÖ´́ÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖßß  ))  ³³ÖÖ™™üüŒŒµµÖÖÖÖ  
••ÖÖ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖßß,,  ××¾¾ÖÖ¿¿ÖÖ êê ÂÂÖÖ  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   ¾¾ÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü   ´́ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖÃÃÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   µµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  22000011  ((  ÃÃÖÖ−−ÖÖ  22000044  ““ÖÖÖÖ  
´́ÖÖÆÆüü ÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  88  ))  ÆÆüü ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  ´́ÖÖÆÆüü ÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ−−ÖÖ êê   ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  2299  ••ÖÖÖÖ−−ÖÖ êê¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  22000044  ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ãã −−ÖÖ  ††ÓÓ ´́ÖÖ»»ÖÖÖÖŸŸÖÖ  
††ÖÖ��ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü ..  ŸŸµµÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ˆ̂®®ÖÖŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ��ÖÖŸŸÖÖ  ��ÖÖ™™üü ÖÖ““ÖÖ êê   ((  ××		ÎÎ úú ´́ÖÖßß»»ÖÖ êê††¸̧üü))  ŸŸÖÖŸŸ¾¾ÖÖ  ××¾¾ÖÖ..••ÖÖÖÖ  ((††)),,  ³³ÖÖ..••ÖÖ..  ((²²ÖÖ)),,  ³³ÖÖ..••ÖÖ..((		úú)),,  



 

 

³³ÖÖ..••ÖÖ..((››üü)),,  ××¾¾ÖÖ¿¿ÖÖ êê ÂÂÖÖ  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖÃÃÖÖ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   µµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  »»ÖÖÖÖ��ÖÖ ãã   ††ÖÖÆÆêê üü   µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ,,  ˆ̂®®ÖÖŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ��ÖÖŸŸÖÖ  ��ÖÖ™™üü ÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êê››üüŸŸÖÖ  
−−ÖÖÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ îî ‘‘ÖÖ  ((−−ÖÖÖÖ òò −−ÖÖ  ××		ÎÎ úú ´́ÖÖßß»»ÖÖ êê††¸̧üü))  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  

1166  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ µµÖÖ  ´́ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ²²ÖÖÖÖ»»ÖÖ  		úú»»µµÖÖÖÖ��ÖÖ  		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  8822//22000011  ´́ÖÖ..ÃÃÖÖ êê ..††ÖÖ  22000000  //  ¯̄ÖÖ ÏÏ		 ÎÎ úú  441155  		úúÖÖ  22  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  
2255..0055..22000011  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  ŸŸÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖ ãã¤¤ üü ßß−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ´́ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ ÓÓÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖ  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..    µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤ üü³³ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖ êê¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ ´́ÖÖßßŸŸÖÖ  		êê úú»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  
††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖÖÖ−−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖÖÖ  ††ÓÓŸŸÖÖ��ÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   		úú¸̧üü��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ¾¾ÖÖÂÂÖÖ ÔÔ   22001133--22001144  µµÖÖÖÖ  		úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß  		úú××¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ îî ¬¬ÖÖ  
††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ˆ̂®®ÖÖŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ��ÖÖŸŸÖÖ  ��ÖÖ™™üü ÖÖŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ êê››üüŸŸÖÖ  −−ÖÖÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ““ÖÖ êê   ((−−ÖÖÖÖ òò −−ÖÖ××		ÎÎ úú ´́ÖÖßß»»ÖÖ êê µµÖÖ¸̧üü))  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ŸŸÖÖ ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ��ÖÖßß““µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  
ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..    ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ••µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ´́ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖÖÖ  ††ÖÖ¸̧üü99ÖÖ��ÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  »»ÖÖÖÖ³³ÖÖ  ÆÆüü¾¾ÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ŸŸÖÖ¿¿ÖÖßß  
´́ÖÖÖÖ��ÖÖ��ÖÖßß  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  

1177  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ êê ´́ÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ¤¤ êê üüŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ××		úúµµÖÖ  //  ××−−ÖÖ´́ÖÖ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ××		úúµµÖÖ  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖ êêŸŸÖÖßß»»ÖÖ  		úú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   ††••ÖÖ ÔÔ   ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê   		úúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ ãã::ÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  
¯̄ÖÖ ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ−−ÖÖ��ÖÖßß−−ÖÖ êê   ´́ÖÖ ãã¤¤ üüŸŸÖÖßßŸŸÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		éé úúŸŸÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ		 êê úúŸŸÖÖÃÃ££ÖÖôôûû¾¾ÖÖ¹¹ýý−−ÖÖ  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ³³ÖÖ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ−−ÖÖ��ÖÖßß““ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ		úú››êê üü   ††ÃÃÖÖ��ÖÖ êê   
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü   ¾¾ÖÖ  ŸŸÖÖßß  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ››üüŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß““ÖÖ êê   ¾¾ÖÖ êêôôûûßß  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖßß..  

1188  ÃÃÖÖÖÖ´́ÖÖÖÖ−−µµÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  ††××¬¬ÖÖÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  ‹‹ÃÃÖÖ††ÖÖ¸̧üü¾¾ÆÆüü ßß  22000000  //  ¯̄ÖÖ ÏÏ		 ÎÎ úú  1177  //22000000//1122  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  2288  ´́ÖÖÖÖ““ÖÖ ÔÔ   22000055  
¾¾ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ		úú  ‹‹ÃÃÖÖ††ÖÖ¸̧üü¾¾ÆÆüü ßß  22000000//¯̄ÖÖ ÏÏ		 ÎÎ úú  1177  //22000000//1122  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  11  ••ÖÖ ãã»»ÖÖ îî   22000055  −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ××¾¾ÖÖÆÆüüßßŸŸÖÖ  		êê úú»»µµÖÖÖÖ  −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ¾¾ÖÖ  
´́ÖÖÆÆüü ÖÖ ¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü   −−ÖÖÖÖ��ÖÖ¸̧üü ßß  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  ((  »»ÖÖÆÆüü ÖÖ−−ÖÖ  		ãã úú™™ãã ÓÓ üü ²²ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖ––ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ))  ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  22000055  ††−−¾¾ÖÖµµÖÖ êê   ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ−−ÖÖ êê   ��ÖÖ™™üü   ††,,  ²²ÖÖ,,  		úú  ¾¾ÖÖ  ››üü   ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  
ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ¾¾ÖÖ êê¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖ––ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ−−ÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã −−ÖÖÖÖ  ((††))  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÆÆÔÔ üüŸŸÖÖÖÖ  ´́ÆÆüü��ÖÖ ãã −−ÖÖ  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  −−ÖÖ´́ÖÖ ãã −−µµÖÖÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  »»ÖÖÆÆüü ÖÖ−−ÖÖ  		ãã úú™™ãã ÓÓ üü ²²ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖ––ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  
ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü��ÖÖ êê   ²²ÖÖ ÓÓ ¬¬ÖÖ−−ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  

1199  ††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖßßŸŸÖÖ  ´́ÖÖÖÖ××ÃÃÖÖ		úú  ××−−ÖÖµµÖÖŸŸÖÖ		úúÖÖ»»ÖÖßß		úú,,  ††ÓÓ¿¿ÖÖ		úúÖÖ»»ÖÖßß−−ÖÖ,,  ××¾¾ÖÖªªÖÖ¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ−−ÖÖ,,  ††ÓÓ¿¿ÖÖ¤¤üü ÖÖ−−ÖÖÖÖŸŸ´́ÖÖ		úú,,  ××¾¾ÖÖ−−ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ−−ÖÖ,,  ŸŸÖÖŸŸ¾¾ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü  
		êê úú»»ÖÖ êê»»ÖÖÖÖ  ††ÓÓ¿¿ÖÖ		úúÖÖ»»ÖÖßß		úú  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  		úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ³³ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  ´́ÆÆüü��ÖÖ ãã −−ÖÖ  −−ÖÖ êê ´́ÖÖ��ÖÖ ãã		úúßß““ÖÖÖÖ    		úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß,,  ††××ŸŸÖÖ××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  		úúÖÖµµÖÖ ÔÔ³³ÖÖ¸̧üü ÖÖ““ÖÖÖÖ  
		úúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßß  ††−−ÖÖ ãã³³ÖÖ¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ��ÖÖ ÏÏ ÖÖÆÆüüµµÖÖ  ¬¬ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..  

2200  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   		êê úú»»ÖÖÖÖ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  		êê úú»»ÖÖßß  ´́ÆÆüü��ÖÖ••ÖÖ êê   »»ÖÖ êê::ÖÖßß  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖ êêÃÃÖÖ  //  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ››üüŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßßÃÃÖÖ  
²²ÖÖÖÖ êê»»ÖÖ××¾¾ÖÖ��µµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ××−−ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ  ÆÆüüŒŒ		úú  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü   ††ÃÃÖÖ êê   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..    ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü ßß““µµÖÖÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüü ßß  ™™üü ¯̄¯̄µµÖÖÖÖ ÓÓ ¾¾ÖÖ¸̧üü   ††••ÖÖ ÔÔ¤¤ üü ÖÖ¸̧üü  
××¾¾ÖÖÆÆüü ßßŸŸÖÖ  ††ÆÆÔÔ üü ŸŸÖÖÖÖ  ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  −−ÖÖ  		úú¸̧üü��ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ   ††ÖÖœœüüôôûû»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ,,  ::ÖÖÖÖ êê™™üü ßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¯̄ÖÖ ãã ¸̧üü ××¾¾ÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ,,  ‹‹::ÖÖÖÖªªÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ¤¤ üü ÖÖ ¸̧üü ÖÖ−−ÖÖ êê   ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü ßßÃÃÖÖÖÖššüü ßß  
××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß¾¾ÖÖ¸̧üü   ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸµµÖÖ99ÖÖ  //  ††¯̄ÖÖ ÏÏ ŸŸµµÖÖ99ÖÖ  ¤¤üü²²ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ  ††ÖÖ��ÖÖ»»ÖÖÖÖ  ††££ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  ��ÖÖ îî ¸̧üü ¯̄ÖÖ ÏÏ		úúÖÖ¸̧üü““ÖÖÖÖ  ††¾¾ÖÖ»»ÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ  		êê úú»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖ êê ŸŸÖÖ ãã −−ÖÖ  
²²ÖÖÖÖ¤¤üü   		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..    ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ××−−ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖßß  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖßß  ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸÖÖßßÆÆüü ßß  ¯̄ÖÖ ãã ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  −−ÖÖ  ¤¤êê üü ŸŸÖÖÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ××−−ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖßß  ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  
		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ¹¹ýý¬¬¤¤üü   		úúÖÖµµÖÖ¤¤êê üü ××¿¿ÖÖ¸̧üü   		úúÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ   		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  

2211  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ üü   ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ µµÖÖ  		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  ²²ÖÖßßÃÃÖÖßßÃÃÖÖßß  //  22001111  //  ¯̄ÖÖ ÏÏ		 ÎÎ úú  11006644//22001111  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  1122  ××››üüÃÃÖÖ ëë ²²ÖÖ¸̧üü   22001111  −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ••µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  
××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ´́ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ��ÖÖÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖššüü ßß  ††ÖÖ¸̧üü ××99ÖÖŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖ��ÖÖ êê ¾¾ÖÖ¸̧üü  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ††ÖÖÆÆêê üü   ††¿¿ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü ¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ††ÖÖ¤¤êê üü¿¿ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  
××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úúÖÖ ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ãã −−ÖÖ  0066  ´́ÖÖ××ÆÆüü−−µµÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ††ÖÖŸŸÖÖ  ††ÖÖ¯̄ÖÖ»»µµÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ¾¾ÖÖ îî ¬¬ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ ÓÓ ××¬¬ÖÖŸŸÖÖ  ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ››üüŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß		úú››ææ üü −−ÖÖ  
		úú¹¹ýý−−ÖÖ  ‘‘ÖÖ êê��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..  

2222  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ãã ¹¹ýý  ——ÖÖÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü  ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ××−−ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖßß  −−ÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ¸̧üü   		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüü ßß  99ÖÖ��ÖÖßß  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ−−ÖÖ êê   ††••ÖÖÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  ××¤¤üü»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ††��ÖÖ¸̧üü   
		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ::ÖÖÖÖ êê™™üü ßß  ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		êê úú»»µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ØØ		úú¾¾ÖÖÖÖ  ::ÖÖ¸̧üü ßß  ´́ÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸÖÖßß  ¤¤üü››üü¾¾ÖÖ ãã −−ÖÖ  ššêê üü ¾¾ÖÖ»»µµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ××−−ÖÖ¤¤ ÔÔ üü¿¿ÖÖ−−ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ††ÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ““ÖÖßß  
ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  //  ××−−ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖßß  ¸̧üü§§üü   		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ  ¾¾ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖßß  ××¤¤üü¿¿ÖÖÖÖ³³ÖÖ ãã»»ÖÖ  		êê úú»»µµÖÖÖÖ´́ÖÖ ããôôêê ûû   ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ““µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü   µµÖÖÖÖ êê ��µµÖÖ  ŸŸÖÖßß  		úúÖÖ¸̧üü¾¾ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ   		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  
µµÖÖ êê‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..  

2233  ××¾¾ÖÖ¢¢ÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖ��ÖÖ  ¿¿ÖÖÖÖÃÃÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ��ÖÖ ÔÔ µµÖÖ  		ÎÎ úú ´́ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  ††××−−ÖÖµµÖÖÖÖ êê   //1100//0055//112266//  ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  44  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  3311//1100//22000055  −−ÖÖ ããÃÃÖÖÖÖ¸̧üü   ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  0011  
−−ÖÖÖÖ êê ¾¾ÆÆëë üü ²²ÖÖ¸̧üü  22000055  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖ−−ÖÖ ÓÓŸŸÖÖ¸̧üü   ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ÆÆüü ÖÖ êê��ÖÖÖÖ··µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  −−ÖÖ¾¾ÖÖßß−−ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü³³ÖÖÖÖÂÂÖÖßßŸŸÖÖ  ††ÓÓ¿¿ÖÖ¤¤üü ÖÖ−−ÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖßß  µµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖÖÖ  »»ÖÖÖÖ��ÖÖ ææ   
¸̧üü ÖÖÆÆüü ßß»»ÖÖ..    ŸŸµµÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ¬¬µµÖÖÖÖ  ††ÛÛÃÃ¾¾ÖÖŸŸ¾¾ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖßß  ¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ−−ÖÖ  µµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖÖÖ  ((  ´́ÆÆüü��ÖÖ••ÖÖ êê   ´́ÖÖ..−−ÖÖÖÖ..ÃÃÖÖ êê   ((  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖßß¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ−−ÖÖ))  ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  11998822  
¾¾ÖÖ  ´́ÖÖ..−−ÖÖÖÖ..ÃÃÖÖ êê ..  ((  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖßß  ¾¾ÖÖ êê ŸŸÖÖ−−ÖÖÖÖ““ÖÖ êê   ††ÓÓ¿¿ÖÖ¸̧üü ÖÖ¿¿ÖÖßß		úú¸̧üü��ÖÖ))  ××−−ÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  11998844  ††ÖÖ××��ÖÖ  ÃÃÖÖ¬¬µµÖÖÖÖ  ††ÛÛÃÃŸŸÖÖŸŸ¾¾ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¸̧üü��ÖÖ  
³³ÖÖ××¾¾ÖÖÂÂµµÖÖ  ××−−ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔÆÆüü   ××−−ÖÖ¬¬ÖÖßß  µµÖÖÖÖ êê••ÖÖ−−ÖÖÖÖ  »»ÖÖÖÖ��ÖÖ ãã   ¸̧üü ÖÖÆÆüü��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..  

2244  ††¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ¤¤ üü ÖÖ ¸̧üü ÖÖÃÃÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖŸŸÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖ×× ¸̧üü ŸŸµµÖÖÖÖ  		úúôôûû××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê   ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü   −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..  
2255  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖ êêÃÃÖÖ  //  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ  ¯̄ÖÖ››üüŸŸÖÖÖÖôôûû��ÖÖßß  //  ¾¾µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖÃÃÖÖÖÖµµÖÖßß		úú  ““ÖÖÖÖ““ÖÖ��ÖÖßß  //  ²²ÖÖÖÖ êê»»ÖÖÖÖ××¾¾ÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ¤¤ üü ÖÖ ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ÃÃ¾¾ÖÖ::ÖÖ““ÖÖÖÖ ÔÔ −−ÖÖ êê   ˆ̂¯̄ÖÖÛÛÃÃ££ÖÖŸŸÖÖ  ¸̧üüÆÆüü ÖÖ¾¾ÖÖ êê   

»»ÖÖÖÖ��ÖÖ êê»»ÖÖ..  
2266  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü   ��ÖÖ™™üü   		úú  ¾¾ÖÖ  ��ÖÖ™™üü   ››üü   ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ‹‹		úú¡¡ÖÖßßŸŸÖÖ  ••ÖÖÖÖÆÆüü ßß ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ  ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ êê   		úúÖÖÆÆüü ßß  ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ ÓÓ ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  

¿¿ÖÖ îî99ÖÖ××��ÖÖ		úú//ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ ¡¡ÖÖßß		úú//¾¾µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖÃÃÖÖÖÖµµÖÖßß		úú  ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖ êê ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê   ××³³ÖÖ®®ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ††ÃÃÖÖ ãã   ¿¿ÖÖ		úúŸŸÖÖ êê   		êê úú¾¾ÖÖôôûû  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ   ÃÃÖÖ´́ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê¿¿ÖÖ		úú  ‹‹		úú¡¡ÖÖßßŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖ¸̧üü ßß»»ÖÖ  ÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  
††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖ−−ÖÖ êê   ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ¿¿ÖÖ²²¤¤üü   ¸̧üü““ÖÖ−−ÖÖ êê ŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ††££ÖÖÖÖ ÔÔ ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖŸŸÖÖ  ¤¤üü ÖÖ¾¾ÖÖÖÖ  		úú¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖ êê��ÖÖÖÖ¸̧üü  −−ÖÖÖÖÆÆüü ßß..  

******  ¯̄ÖÖ××¸̧üü55ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»��úú  ******  
::ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ¿¿ÖÖ ãã»»		úú  ³³ÖÖ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ êê   »»ÖÖÖÖ��ÖÖ»»ÖÖ êê ..  

66ÖÖ ãã»»ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   ¹¹ýý ¯̄ÖÖµµÖÖ êê   229900//--    ´́ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖ��ÖÖ ÔÔ   ¹¹ýý ¯̄ÖÖµµÖÖ êê   119900//--  
´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ��úúÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ¸̧üü ßß55ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»��úú  ´́ÖÖÖÖ±±úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  ((´́ÖÖÖÖ••ÖÖßß  ÃÃÖÖ îî ××−−ÖÖ��úúÖÖ ÓÓ−−ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü55ÖÖÖÖ  ±±úúßß  ´́ÖÖÖÖ±±úú  ††ÃÃÖÖ»»ÖÖßß  ŸŸÖÖ¸̧üüßß  ““ÖÖ»»ÖÖÖÖ òò−−ÖÖ  ††¯̄ÖÖ››êê üü™™üü  ��úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ��úú¸̧üüßßŸŸÖÖÖÖ  000000000000  
††ÃÃÖÖ êê   ¤¤üü¿¿ÖÖ ÔÔ¾¾ÖÖ ãã−−ÖÖ  ““ÖÖ»»ÖÖÖÖ òò−−ÖÖ  ††¯̄ÖÖ››êê üü™™üü  ��úú¹¹ýý−−ÖÖ  ±±úúÖÖ òò ´́ÖÖ ÔÔ   ÃÃÖÖ²²ÖÖ××´́ÖÖ™™üü  ��úú¸̧üüÖÖ¾¾ÖÖÖÖ..ŸŸµµÖÖÖÖ××¿¿ÖÖ¾¾ÖÖÖÖµµÖÖ  ††ÖÖ òò−−ÖÖ»»ÖÖÖÖ üü‡‡ ÔÔ−−ÖÖ  ±±úúÖÖ òò ´́ÖÖ ÔÔ   ÛÛÃÃ¾¾ÖÖ��úúÖÖ¸̧üü»»µµÖÖÖÖ  ••ÖÖÖÖ��ÖÖÖÖ¸̧üü  −−ÖÖÖÖÆÆüüßß..))  

((¾¾ÖÖ¸̧üü   ¤¤üü¿¿ÖÖ ÔÔ ××¾¾ÖÖ��µµÖÖÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖ  ††ÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖ êê   ¯̄ÖÖ ¸̧üü ßß99ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»		úú  ²²ÖÖ òò ÓÓ		úú  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ êêÃÃÖÖ êê ØØÃÃÖÖ��ÖÖ  ““ÖÖÖÖ••ÖÖ ììÃÃÖÖ  ¾¾ÖÖ��ÖÖôôææ ûû−−ÖÖ††ÖÖÆÆêê üü ŸŸÖÖ))  
ˆ̂ŒŒŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ¸̧üü ßß99ÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»		úú  ÃÃ™™êê üü™™üü   ²²ÖÖ òò ÓÓ		úú  ††ÖÖ òò±±úú  ‡‡ ÓÓ ××››üüµµÖÖÖÖ  ²²ÖÖ ÑÑ		 êê úú““µµÖÖÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸµµÖÖÖÖÆÆüü ßß  ¿¿ÖÖÖÖ::ÖÖ êê ŸŸÖÖ  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖÖÖ ÔÔÃÃÖÖÖÖ êê²²ÖÖŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ŸŸÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ««üü ÖÖ ¸̧êê üü““ÖÖ  
¸̧üü ÖÖ êê::ÖÖßß−−ÖÖ êê   ³³ÖÖ¸̧üü��ÖÖ êê   ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ††ÖÖÆÆêê üü ..  
××™™üü ¯̄ÖÖ  ::--  ÃÃ™™êê üü™™üü   ²²ÖÖ ÑÑ		úú  ††ÖÖ òò±±úú  ‡‡ ÓÓ ××››üüµµÖÖÖÖ  		úú››ãã üü −−ÖÖ  ¹¹ýý ¯̄ÖÖµµÖÖ êê   5500//--  ‡‡ŸŸÖÖ		êê úú  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××		ÎÎ úúµµÖÖÖÖ  ¿¿ÖÖ ãã»»		úú  ††ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü»»ÖÖ êê   ••ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ»»ÖÖ..ÃÃÖÖ¤¤üü ¸̧üü   ¿¿ÖÖ ãã»»		úú  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ−−ÖÖ êê   ³³ÖÖ¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖ êê   
††ÖÖÆÆêê üü ..    ××¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  ¯̄ÖÖ¤¤ êê üü   ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖßß““ÖÖÖÖ  		úúÖÖµµÖÖ ÔÔ		 ÎÎ úú ´́ÖÖ  ::ÖÖÖÖ»»ÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖ��ÖÖ êê   ††ÖÖÆÆêê üü ..  
  



 

 

††ÖÖ òò −−ÖÖ  »»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   
ÛÛÃÃ¾¾ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  

††ÖÖ òò −−ÖÖ  »»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ÛÛÃÃ¾¾ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  
††ÓÓ ××ŸŸÖÖ´́ÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  

““ÖÖ»»ÖÖ−−ÖÖÖÖ««üü ÖÖ ¸̧êê üü   ¿¿ÖÖ ãã»»		úú  ³³ÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  
††ÓÓ ××ŸŸÖÖ´́ÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú    

  ““ÖÖ»»ÖÖÖÖ òò −−ÖÖ  ††¯̄ÖÖ››êê üü™™üü   		úú¸̧üü��µµÖÖÖÖ““ÖÖÖÖ  
††ÓÓ ××ŸŸÖÖ´́ÖÖ  ××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ		úú  

××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  2277..88..22001144  
¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖßß  ÃÃÖÖ��úúÖÖôôûûßß  1100..0000  

¾¾ÖÖÖÖ••ÖÖ êê ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖ ãã −−ÖÖ  

××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  1111..99..22001144  ¸̧üü ÖÖ êê••ÖÖßß  
¤¤ãã üü ¯̄ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  22..0000  ¾¾ÖÖÖÖ••ÖÖ êê ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  

××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  1133..99..22001144  ²²ÖÖ ÑÑ��úú  
ÛÛÃÃ¾¾ÖÖ��úúÖÖ¸̧êê üü ¯̄ÖÖµµÖÖ ÔÔ ŸŸÖÖ  

××¤¤üü−−ÖÖÖÖ ÓÓ��úú  1144..99..22001144  
¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  ÃÃÖÖÖÖµµÖÖ ÓÓ��úúÖÖôôûûßß  55..0000  

¾¾ÖÖÖÖ••ÖÖ êê ¯̄ÖÖµµÖÖ ÕÕ ŸŸÖÖ  
  

××¾¾ÖÖ¿¿ÖÖ êêÂÂÖÖ  ÃÃÖÖ ãã““ÖÖ−−ÖÖÖÖ  
0011..    µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ×× ¸̧üü99ÖÖ êê ŸŸÖÖ  ††ÖÖ òò −−ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß−−ÖÖ êê   ††••ÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖ¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ••ÖÖ¸̧üü ßß  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  		úúÖÖ êê��ÖÖŸŸÖÖßßÆÆüü ßß  		úúÖÖ��ÖÖ¤¤üü ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖ êê   ÃÃÖÖÖÖ¤¤üü ¸̧üü   		úú¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖµµÖÖÖÖ““ÖÖßß  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úúŸŸÖÖÖÖ  

−−ÖÖÖÖÆÆüü ßß,,  ŸŸÖÖ¸̧üü ßßÆÆüü ßß  ••µµÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ		úú››êê üü   ¯̄ÖÖ¤¤üü ÖÖ		úú××¸̧üü ŸŸÖÖÖÖ  ††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖ		úú  ¿¿ÖÖ îî99ÖÖ××��ÖÖ		úú  ¾¾ÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü   ¯̄ÖÖÖÖ¡¡ÖÖŸŸÖÖÖÖ  −−ÖÖÃÃÖÖ êê»»ÖÖ  ††¿¿ÖÖÖÖ  ˆ̂´́ÖÖ êê¤¤ üü¾¾ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖßß  ××¾¾ÖÖ−−ÖÖÖÖ		úúÖÖ¸̧üü��ÖÖ  
††••ÖÖ ÔÔ   		úú¹¹ýý  −−ÖÖµµÖÖ êê ŸŸÖÖ..  

0022..  ††••ÖÖ ÔÔ¤¤ üü ÖÖ ¸̧üü ÖÖ ÓÓ −−ÖÖÖÖ  ††••ÖÖ ÔÔ   ³³ÖÖ¸̧üü��µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ ÓÓ¤¤ üü³³ÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  		úúÖÖÆÆüü ßß  ††››üü““ÖÖ��ÖÖßß  ††ÃÃÖÖ»»µµÖÖÖÖÃÃÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüü ßß  88337788993333331100  µµÖÖÖÖ  ((ÆÆêê üü»»¯̄ÖÖ»»ÖÖÖÖ‡‡ ÔÔ −−ÖÖ¾¾ÖÖ¸̧üü))  ÃÃÖÖ		úúÖÖôôûûßß  
1100..0000  ŸŸÖÖ êê   55..3300  µµÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ êêôôûûÖÖŸŸÖÖ  ³³ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖ��ÖÖ¬¬¾¾ÖÖ−−ÖÖßß¾¾ÖÖ¸̧üü   ÃÃÖÖ ÓÓ ¯̄ÖÖ		ÔÔ úú  ÃÃÖÖÖÖ¬¬ÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ..  
  

            Ã¾ÖÖ/-                                                    Ã¾ÖÖ/-                                           Ã¾ÖÖ/- 

        ÃÃÖÖ××““ÖÖ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ..××−−ÖÖ..ÃÃÖÖ..ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ                                                                              ÃÃÖÖ××““ÖÖ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ..××−−ÖÖ..ÃÃÖÖ..ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ                                                        ÃÃÖÖ××““ÖÖ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ..××−−ÖÖ..ÃÃÖÖ..ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ                        
××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ¿¿ÖÖ ããÃÃÖÖ ÓÓ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖ ÔÔ −−ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üüßß                                                              ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ††ÖÖ¸̧üüÖÖ êê��µµÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß                                                    ××¿¿ÖÖ99ÖÖ��ÖÖÖÖ××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  ((¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ££ÖÖ))  
      ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üü ÖÖ��ÖÖÖÖ                                                                      ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤üü  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üüÖÖ��ÖÖÖÖ                                                    ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üüÖÖ��ÖÖÖÖ  
  

                          ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ//--                                                                                                        ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ//--                                                                                      ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ//--  
        ÃÃÖÖ××““ÖÖ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ..××−−ÖÖ..ÃÃÖÖ..ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ                                                                            ÃÃÖÖ××““ÖÖ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ..××−−ÖÖ..ÃÃÖÖ..ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ                                                          ÃÃÖÖ××““ÖÖ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ..××−−ÖÖ..ÃÃÖÖ..ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ                        
  		úúÖÖµµÖÖ ÔÔ		úúÖÖ¸̧üü ßß  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖÖÖ  ((²²ÖÖÖÖ ÓÓ¬¬ÖÖ))                                                              		úúÖÖµµÖÖ ÔÔ		úúÖÖ¸̧üü ßß  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓ ŸŸÖÖÖÖ  ((��ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ãã))                                      		úúÖÖµµÖÖ ÔÔ		úúÖÖ¸̧üü ßß  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ((ØØÃÃÖÖ““ÖÖ−−ÖÖ))  
      ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üü ÖÖ��ÖÖÖÖ                                                                      ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤üü  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üüÖÖ��ÖÖÖÖ                                                    ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üüÖÖ��ÖÖÖÖ  
  

                                      ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ//--                                                                                          ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ//--                                                                                              ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ//--  
                    ÃÃÖÖ××““ÖÖ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ..××−−ÖÖ..ÃÃÖÖ..ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ                                                              ÃÃÖÖ××““ÖÖ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ..××−−ÖÖ..ÃÃÖÖ..ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ                                                                ÃÃÖÖ××““ÖÖ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ..××−−ÖÖ..ÃÃÖÖ..ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ                        
ˆ̂¯̄ÖÖ´́ÖÖ ãã::µµÖÖ  		úúÖÖµµÖÖ ÔÔ		úúÖÖ¸̧üü ßß  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  ((´́ÖÖ²²ÖÖÖÖ		úú))                          ˆ̂¯̄ÖÖ´́ÖÖ ãã::µµÖÖ  		úúÖÖµµÖÖ ÔÔ		úúÖÖ¸̧üü ßß  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  ((��ÖÖ ÏÏ ÖÖ ¯̄ÖÖ ÓÓ))                                      ´́ÖÖ ãã::µµÖÖ  »»ÖÖ êê::ÖÖÖÖ  ××¾¾ÖÖ¢¢ÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üüßß    
                  ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üü ÖÖ��ÖÖÖÖ                                                          ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üüÂÂÖÖ¤¤üü  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üüÖÖ��ÖÖÖÖ                                                          ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üüÖÖ��ÖÖÖÖ  
  

                                  ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ//--                                                                                                                                                                        ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ//--                                                                                          
                ÃÃÖÖ××““ÖÖ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ..××−−ÖÖ..ÃÃÖÖ..ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ                                                                                                                                                ÃÃÖÖ××““ÖÖ¾¾ÖÖ  ××••ÖÖ..××−−ÖÖ..ÃÃÖÖ..ŸŸÖÖ££ÖÖÖÖ  
ˆ̂¯̄ÖÖ´́ÖÖ ãã::µµÖÖ  		úúÖÖµµÖÖ ÔÔ		úúÖÖ¸̧üü ßß  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß  ((ÃÃÖÖÖÖ ¯̄ÖÖ ÏÏ ××¾¾ÖÖ))                                                                                                                  		éé úúÂÂÖÖßß  ××¾¾ÖÖ		úúÖÖÃÃÖÖ  ††××¬¬ÖÖ		úúÖÖ¸̧üü ßß    
                ××••ÖÖ»»ÆÆüü ÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üü ÖÖ��ÖÖÖÖ                                                                                                                                        ××••ÖÖ»»ÆÆüüÖÖ  ¯̄ÖÖ××¸̧üü ÂÂÖÖ¤¤üü  ²²ÖÖ ãã»»ÖÖ››üüÖÖ��ÖÖÖÖ  
  

                              ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ//--                                                                                                                                                                                                ÃÃ¾¾ÖÖÖÖ//--  
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