5)

ÃÖÖ´ÖÖ−μÖ ¯ÖÏ¿−Ö:-

†) ÆüŒ ú¤üÖ¸ü ß
²Ö) ¯ÖÏú»¯Ö ´ÖÖ−μÖŸÖÖ
ú) •Ö»Ö¯ÖÏ¿Öã»ú
›ü) ÃÖÖ´ÖÖ−μÖ ¯ÖÏ¿−Ö
1)

ÆüŒ ú¤üÖ¸üß:-

1)

¿ÖêŸÖú¸üß Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÖšüß ¿Öê ŸÖß“μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“Öß ÆüŒ ú¤üÖ¸üß ú¿Öß šü¸ü ×¾ÖŸÖÖê ?
ˆ¢Ö¸ü :- ¿ÖêŸÖú¸üß •ÖÖê ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ÃÖ¤üÃμÖ †ÖÆêü ŸμÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ÆüÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê“μÖÖ
¯ÖÖμÖÖ“Öß ÆüŒ ú¤üÖ¸üß´Ö¬Öß»Ö ‹ú ³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ÆüÖ ¾ÖÖ™üÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê“μÖÖ “ÖÖ»Öæ ¾ÖÂÖÖÔ“μÖÖ
†−Öã–ÖêμÖ ÆüŒúÖ“μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Öæ ¿ÖúŸÖÖê. ÆüÖ ¾ÖÖ™ü Ö ¿ÖêŸÖú·μÖÖ“Öß ¬ÖÖ¸ü Ö •Ö×´Ö−ÖßÃÖ
¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê“μÖÖ Æü ŒúÖÓ“Öê ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö“Öê μÖã×−Ö™ü ( Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ× ŸÖ Æêü Œ™ü¸üß ÆüŒú¤üÖ¸üß ) μÖÖÃÖ
Öã Öæ−Ö μÖêŸÖê. †−Öã–ÖêμÖ ÆüŒúÖ“μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“μÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖêŸÖß“μÖÖ ÆüŒ ú¤üÖ¸üß“Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
¾ÖÂÖÖÔ“Öß −ÖÖë¤¾ü ÖÆüß ¯ÖÆüÖ ¾Öß. μÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸ Öú¸üß ŸμÖÖ“μÖÖ ÃÖÓ ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê¿Öß ÃÖã¬¤üÖ ÃÖÓ¯ÖÔú
ÃÖÖ¬Öæ ¿ÖúŸÖÖê.

2)

¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê“μÖÖ ¯ÖÖμÖÖ“Öß ÆüŒ ú¤üÖ¸ü ß ú¿Öß úÖœü»Öß •ÖÖŸÖê ?
ˆ¢Ö¸ ü:- éú¯ÖμÖÖ †−Öã–ÖêμÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß ¾Ö ¾ÖÖ™üÖ μÖÖÓ“Öß ¾μÖÖμÖÖ ¯ÖÆüÖ ¾Öß. ´Ö.•Ö.×−Ö.¯ÖÏ Ö.“μÖÖ
¾Æê²ü ÖÃÖÖ‡Ô™¾ü Ö¸üß»Ö ÆüŒ ú¤üÖ¸üß ú»Ö´ÖÖ´Ö¬μÖê μÖÖÃÖÓ² ÖÓ¬Öß“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆê.ü éú¯ÖμÖÖ ÆüŒ ú¤üÖ¸ü ß“Öß
−ÖÖë¤¾ü ÖÆü ß ¯ÖÆüÖ ¾Öß.

3)

¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê“Öß ÆüŒ ú¤üÖ¸ü ß ú¿Öß úÖœü»Öß •ÖÖŸÖê ?
ˆ¢Ö¸ü :- ¯ÖÏŸμÖêú ¯ÖÏú»¯ÖÖ“μÖÖ ÆÓü ÖÖ´ÖÖ×−ÖÆüÖμÖ ÆüŒ ú¤üÖ¸ü ß ¯Ö×¸ü ÖÖ−ÖÖ ŸÖŒŸÖÖ ÆüŒú¤üÖ¸üß −ÖÖë¤ ü ¾ÖÆüß´Ö¬μÖê
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü ŸÖß éú¯ÖμÖÖ ¯ÖÆü Ö¾Öß.

4)

¿ÖêŸÖú¸üß ŸμÖÖ“μÖÖ ÆüŒ ú¤üÖ¸üß ¯ÖÖÃÖ ×´Öôû×¾ÖμÖÖÃÖÖšü ß ú¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü †Ö¾Öê¤ü− Ö ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê ?
ˆ¢Ö¸ü :- ¿ÖêŸÖú¸üß ÆÓü ÖÖ´Ö ÃÖã¹ý ú¸üμÖÖ¯Öæ¾ Öá ÃÖÓ ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý
¿ÖúŸÖÖê Øú¾ÖÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£Öê−Öê †Ö¾Öê¤ ü−Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üμÖÖ“Öß ÃÖæ“Ö−ÖÖ ×−ÖÖÔ×´ÖŸÖ êú»μÖÖ¾Ö¸ü ú¹ý
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¿ÖúŸÖÖê. ŸÖ¤Ë −ü ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸμÖÖ“μÖÖ †Ö¾Öê¤ü−ÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ´Æü Öæ−Ö ŸμÖÖÃÖ Æü Œú¤ü Ö¸üß
¯ÖÖÃÖ ¯ÖÏ¤ Öü −Ö ú¸üŸÖê.
¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ−μÖŸÖÖ:1)

¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖ ¯ÖμÖÖÔ¾ Ö¸üÖÖ“Öß ´ÖÖ−μÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß −ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖÆüß ´Ö.•Ö.×−Ö.¯ÖÏÖ.ÃÖ −Ö¤ü ßÖÖê¸ê ü †×³Öú¸üÖ
¯ÖÏú»¯Ö ´ÖÖ−μÖŸÖêÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ ü  ¹ý ¿ÖúŸÖê úÖ?
ˆ¢Ö¸ :ü - ÆüÖêμÖ, −Ö¤üßÖÖê¸üê †×³Öú¸ü Ö ´Ö•Ö×−Ö¯ÖÏÖ “μÖÖ ´ÖÖ−μÖŸÖêÃÖÖšü ß ¯ÖÏ ú»¯Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý ¿ÖúŸÖê.
´Ö•Ö×−Ö¯ÖÏÖ ±úŒŸÖ ¯ÖÖμÖÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖŸÖÖ ¾Ö †−Öã¿ÖêÂÖ μÖÖ ¤üÖê−Ö ×−ÖúÂÖÖÓ“Öê †Ö¬Öß−Ö ¸üÖÆæü−Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖ
´ÖÖ−μÖŸÖÖ ¤êü ŸÖê. ¯Ö¸ÓŸü Öã †ÓŸÖß´Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßμÖ ´ÖÖ−μÖŸÖê¯ Öæ¾Öá ¯ÖμÖÖÔ ¾Ö¸ü ÖÖ“Öß ´ÖÖ−μÖŸÖÖ ×´Öôû×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿μÖú
†ÖÆêü.

2)

‹ÖÖ¤üμÖÖÃÖ ‹úÖ šü¸ Öü ×¾Öú ¯ÖÏú»¯ÖÖ“μÖÖ ´ÖÖ−μÖŸÖêÃÖÓ¤ü³ ÖÖÔŸ Ö ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸ Öß úÖêšüê ×´Öôêû»Ö ?
ˆ¢Ö¸ ü:- μÖÖ ¾Æêü ²ÖÃÖÖ‡Ô™´ü Ö¬Öæ− Ö ¯ÖÏŸμÖê ú ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÖÆüŸ ÖÖ μÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ŸμÖÖÃÖÖšüß
éú¯ÖμÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö ´ÖÖ−μÖŸÖÖ −ÖÖë¤¾ü ÖÆüß ¯ÖÆü Ö¾Öß. ¯Öãœßü »Ö ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖÃÖÖšüß •Ö»ÖÃÖÓ ¯Ö¤üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú
ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ.

•Ö»Ö¯ÖÏ¿Öã»ú:1)

¾ÖîμÖÛŒŸÖú ÆüŒ ú¤üÖ¸üß“μÖÖ •Ö»Ö ¯ÖÏ¿Öã»ú ÃÖÓ²Ö¬ÖÖŸÖ ˆ¯Ö³ÖÖêŒ ŸÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ´Ö•Ö×−Ö¯ÖÏ Ö.ÃÖ ü ÃÖÓ¯ÖÔú ÃÖÖ¬Öæ
¿ÖúŸÖÖê úÖ ?
ˆ¢Ö¸ :ü - −ÖÖÆüß, ´Ö•Ö×−Ö¯ÖÏÖ ±úŒŸÖ ´ÖÖêšüμÖÖ ¯ÖÏ ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“μÖÖ •Ö»Ö ¯ÖÏ¿ Öã»úÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆê.ü
´Æü Öæ−Ö êú¾Öôû ´ÖÖêšüμÖÖ ¯ÖÏ´ ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸÖì ¾Ö ´Ö•Ö×−Ö¯ÖÏÖ.ÃÖ ÃÖÓ¯ ÖÔú ÃÖÖ¬Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ.

2)

´ÖÖêšüμ ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖμÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿Öã»ú úÃÖê úÖœü»Öê •ÖÖŸÖê ?
ˆ¢Ö¸ü:- ´ÖÖêšüμÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÏ¿Öã»úÖ“Öê ×¾Ö×−ÖμÖ´Ö−Ö ÃÖ¬μÖÖ ŸÖμÖÖ¸ü ú¸üμÖÖŸÖ μÖêŸÖ †ÖÆê.ü
μÖÖÃÖÖšüß é ú¯ÖμÖÖ •Ö»Ö ¯ÖÏ¿Öã»ú Æüê ú»Ö´Ö ¯ÖÆüÖ¾Öê.

3)

´ÖÖêšüμ ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÏ¿Öã»ú ú¬ÖßÆüß ²Ö¤ü»Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ úÖ ?
ˆ¢Ö¸ü:- ´ÖÖêšüμÖÖ ¯ÖÏ ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö“Öê ¯ÖÏ¿Öã»ú ¤ü¸ü ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÖÔ−Öß ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖê.
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ÃÖÖ´ÖÖ−μÖ ¯ÖÏ¿−Ö:1)

´ÖÖêšüμ ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖμÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úŸÖÖÔ úÖêÖ ?
ˆ¢Ö¸ü :- ´ÖÖêšüμÖÖ ¯ÖÏ ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖμÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸÖÖÔ •ÖÖê ŸμÖÖ“μÖÖ ˆ¯ÖμÖÖêÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ŸμÖÖ“μÖÖ †ÓŸÖÖÔ ŸÖ
†ÃÖ»Öê»μÖÖ »ÖÖ³Ö¬ÖÖ¸ü úÖÓÃÖÖšüß •ÖÖê •Ö»ÖÖ¿ÖμÖ/ úÖ»Ö¾μÖÖŸÖæ−Ö £Öê™ ü ¯ÖÖÖß ˆ“Ö»ÖŸÖÖê, ŸÖÖê ÆüÖμê Ö.

2)

ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ·μÖÖ ´ÖÖêšü μÖÖ ¯ÖÏ´ ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖμÖÖ“Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü úŸÖì úÖêÖ †ÖÆêüŸÖ?
ˆ¢Ö¸ü:- ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ÆüμÖÖ ØÃÖ“Ö−ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÖÖ·μÖÖ ´ÖÖêšüμ ÖÖ ¯ÖÏ´ ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖμÖÖ“Öê ¾ÖÖ¯Ö¸üúŸÖì
†ÖÆêüŸÖ.

3)

‘Ö¸üÖãŸÖß/¯ÖÖμÖÖ“Öê ´ÖÖêšü μÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úŸÖì úÖêÖ †ÖÆêüŸÖ ?
ˆ¢Ö¸ü:- ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ/−ÖÖ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü Ö/ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖμÖŸÖ/´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸ü Ö ‡. †ÖÆêŸü Ö.

4)

†ÖîªÖê×Öú ¯ÖÖμÖÖ“Öê ´ÖÖêšüμÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úŸÖì úÖêÖ †ÖÆêüŸ Ö ?
ˆ¢Ö¸ü:- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †ÖîªÖê×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ/´ÖÖêšêü ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤ üê
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖ−ÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö´ÖÖ−ÖŸÖôû ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸ü Ö, −ÖÖÖ¯Öæ¸ü ‡.

5)

−ÖîÃÖÙÖú ¯ÖÖμÖÖ“Öê Ã¡ÖÖêŸÖ úÖêÖŸÖê ?
ˆ¢Ö¸ü:- −Ö¤üß-−ÖÖ»Öê, −ÖîÃÖÙÖú ŸÖôûßû, ÃÖ¸üÖ¾ê Ö¸ü †Ö×Ö ŸμÖÖÃÖÖ¸üÖê ¯ÖÖμÖÖ“Öê ÃÖÖšêü Æêü −ÖîÃÖÙÖú
¯ÖÖμÖÖ“Öê Ã¡ÖÖêŸÖ †ÖÆêü ŸÖ.

6)

•Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ μÖÓ¡ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê úÖμÖ ?
ˆ¢Ö¸ü:- •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤ü Ö μÖÓ¡ÖÖÖ Æüß •Ö»ÖÃ¡ÖÖêŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ×−Ö´ÖÖÔ Ö ê ú»Öê»Öß ¾Ö úÖμÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß
μÖÓ¡ÖÖÖ ÆüÖêμÖ. ¬Ö¸ü Ö, •Ö»ÖÖ¿ÖμÖ, úÖ»Ö¾Öê †Ö×Ö ˆ¯ÖúÖ»Ö¾Öê μÖÖÓ−Öß ‹ú×¡ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß μÖÓ¡ÖÖÖ ´Æü Ö•Öê
•Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ μÖÓ¡ÖÖÖ ÆüÖêμÖ.

7)

´Ö.•Ö.×−Ö.¯ÖÏÖ. ú›êü ŸμÖÖ“Öß −μÖÖ×μÖú¾ÖŸÖ úŸÖÔ¾ μÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üμÖÖÃÖÖšüß úÖ´ÖúÖ•Ö ×¾Ö×−ÖμÖ´Ö−Ö ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ †ÖÆêü
úÖμÖ ?
ˆ¢Ö¸ü:- μÖÖÃÖÖšüß“Öß úÖ´ÖúÖ•Ö ×¾Ö×−ÖμÖ´Ö−Ö ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ŸÖμÖÖ¸ü ú¸üμÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖ¬μÖÖ “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.
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