¯Ö×¸×¿ÖÂ™ü “†ê-2”
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

(×ÖµÖ´Ö 3 ¯ÖÖÆüÖ)
¾ÖÖ×Ö•µÖ ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûµÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †•ÖÔ
ÃÖÓÃ£Öê“Öê ÖÖ¾Ö
:
ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ¯Ö¢ÖÖ
:
ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ´Ö×ÆüÖÖ ¾Ö ¾ÖÂÖÔ
:
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö (¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß Øú¾ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß)
:
¯Ö×¸üÃÖ¸ü/¿ÖÆü¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ (†»Ößú›üß»Ö ×¿Ö¸üÖÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê) :
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
(ÖÖ¾Öê †Ö×Ö ¯Ö¢Öê µÖÖÃÖÆü)
:
‡ŸÖ¸ü ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾ÖÖ×Ö•µÖ ÃÖÓÃ£Öê¯ÖÖÃÖæÖ/ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Öê
†Ó¤üÖ•Öê †ÓŸÖ¸ü
:
´ÖÖ»Öú/³ÖÖÖß¤Ö¸ü/ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß/×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ µÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê
:
´ÖÖ»Öú/³ÖÖÖß¤üÖ¸ü/ÃÖÓÃ£ÖÖ/×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ µÖÖÓ“Öê ¯Ö¢Öê
:
´ÖÖ»Öú/³ÖÖÖß¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ¿ÖîÖ×Öú †ÆÔüŸÖÖ
(†ÆÔüŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ ¯ÖÏŸÖß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ) :
ÃÖ¬µÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü (ŸÖã´Æüß ÖÖêú¸üß Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖÖ»Ö
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ªÖ¾ÖÖ.)
:
(éú¯ÖµÖÖ ÖÖêú¸üß“µÖÖ †Ö×Ö/Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓ“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“Öß ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ªÖ¾ÖßŸÖ. ÖÖêú¸üß
ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´ÖÖ»ÖúÖ“Öê ÖÖ-Æü¸üúŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö •ÖÖê›üÖ¾Öê.)
•ÖÖÖÖ
1. ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖê»Öß“µÖÖ Öê¡Ö±úôûÖÃÖÆü ÖÖê»µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
:
(ú““ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ)
2. ×¾Ö•Öê“Öß ÃÖÖêµÖ †ÖÆêü úß ÖÖÆüß
:
3. •ÖÖÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß úß ³ÖÖ›ü¶ÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü ?
:
(¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü ²Öß ´Ö¬µÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ Ö´ÖãµÖÖŸÖ
¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ “ÖÖ»Öæ ´Ö×ÆüµÖÖ“Öß ³ÖÖ›üµÖÖ“Öß
¯ÖÖ¾ÖŸÖß †Ö×Ö ‘Ö¸ü´ÖÖ»ÖúÖ“Öê/‘Ö¸ü´ÖÖ»ÖúßÖß“Öê ÖÖ Æü¸üúŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.)
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13) ÃÖÖ´ÖÖÏß
:
™Óüú»ÖêÖÖ µÖÓ¡ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ (™Óüú»ÖêÖÖ µÖÓ¡ÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ - •ÖÃÖê ²ÖÖÖ¾Ö™ü, †ÖúÖ¸ü, ×ÖÙ´ÖŸÖß Îú´ÖÖÓú,
Ö¸êü¤üß“ÖÖ ×¤üÖÖÓú, Øú´ÖŸÖ) (Ö¸êü¤üß ¯ÖÏ´ÖÖÖúÖ“µÖÖ †Ö×Ö Ö´ÖãÖÖ ™Óüú»ÖêÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ ¯ÖÏŸÖß
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ.)
14) ±úÙÖ“Ö¸ü †Ö×Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß
:
±úÙÖ“Ö¸ü †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
15) ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖÔ
:
ÖÖ»Öß»Ö ´ÖãªÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
1. †ÖãÎú´ÖÖÓú
2. ÖÖ¾Ö
3. ¾ÖµÖ
4. †ÆÔüŸÖÖ
5. ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö
6. ×¿Öú×¾Ö»Öê»Öê ×¾ÖÂÖµÖ
7. ¯ÖãÖÔ ¾Öêôû †Ö×Ö/Øú¾ÖÖ †¬ÖÔ¾Öêôû
8. ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÓ“Öê ŸÖÖÃÖ
(•Ö¸ü ÖÖêú¸üß ú¸üßŸÖ †ÃÖÖ»Ö ŸÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê †Ö×Ö/Øú¾ÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ÖÖ¾Ö ×»ÖÆüÖ¾Öê.)
16) ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß“Öß µÖÖ¤üß ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
17) ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¾ÖêôûÖ
18) †ÖúÖ¸ü»Öê»Öê ¿Öã»ú
:
1. ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¿Öã»ú
2. ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê ×¿Öú¾ÖÖß ¿Öã»ú
3. †ÖúÖ¸ü»Öê»Öê †µÖ ¿Öã»ú
19) ¯Ö™üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖÓµÖÖ
20) µÖÖ Ö´ÖãµÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ ÃÖÓÃ£Öêú›êü šêü¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü úÖ ?
21) †×³Ö»ÖêÖ †Ö×Ö ÖÖë¤ü¾ÖÆüß (šêü¾Ö»Öê»µÖÖ †×³Ö»ÖêÖÖÓ“Öß †Ö×Ö ÖÖë¤ü¾ÖÊÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
µÖÖ¾Öß.)
22) •µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖµÖŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ŸÖê ×¾ÖÂÖµÖ/†³µÖÖÃÖÎú´Ö
(´Ö¸üÖšüß, ØÆü¤üß, ‡ÓÖÏ•Öß ™Óüú»ÖêÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ †Ö×Ö ÖŸÖß)
(¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾ÖÖ×Ö•µÖ ¯Ö¤ü×¾Öêú“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¾Ö×ÖÙ¤üÂ™ü×¸üŸµÖÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖµÖÖÔµÖß ×¾ÖÂÖµÖ)
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´Öß µÖÖ«üÖ¸ê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖ“Öß †Ö×Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖÖê ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓÖÖ
†Ö×Ö µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖ×Ö•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö •Öê ×ÖµÖ´Ö ‘ÖÖ»ÖæÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖÓÖÖ
²ÖÖÓ¬Öß»Ö ¸üÖÆüµÖÖ“Öß Æü´Öß ¤êüŸÖÖê.
Ã£Öôû :
×¤üÖÖÓú :
†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß ÃÖÆüß ¾Ö ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ×¿ÖŒúÖ
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