¸üÃŸÖÖ ÃÖã¸üÖÖ

¯ÖÖšü¿ÖÖôûÖ
¯ÖÖ»ÖúÖÓ−Öß »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öß ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖôû•Öß :
•
•
•
•
•
•

¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖê ! ´Öã»Öê †−Öãú¸üÖ ×¯ÖÏµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. éú¯ÖµÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ ¾ÖÖÆüŸÖãúÆü“Öê
×−ÖÃÖ´Ö ¯ÖÖôæû−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ.
´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¸üÃŸÖÖ ÃÖã¸ü×!ÖŸÖŸÖê“Öß •ÖÖÖß¾Ö ú¹ý−Ö ¤êüÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
¸üÃŸÖÖ ÃÖã¸ü!Öê“ÖÖ ¬Ö›üÖ ÆüÖ ‘Ö¸üÖŸÖæ−Ö“Ö Ø²Ö²Ö¾ÖÖ.
¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖŸÖÖÓ−ÖÖ »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓ−Öß ¸üÆüÖ¾Öê.
¯ÖÖ»ÖúÖÓ−Öß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¾ÖÖÆüŸÖãúßÃÖÖšüß ÃÖã¸ü×!Ö´Ö ¾ÖÖÆü−ÖÖ“ÖÖ“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üÖ¾ÖÖ.
¿ÖŒµÖŸÖÖê ¿ÖÖ»ÖêµÖ ²ÖÃÖ“ÖÖ“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ †£Ö¾ÖÖ úÖ¸ü, ×¸ü!ÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ¾ÖÖÆüŸÖãú
ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ †ÖÃÖ−Ö!Ö´ÖŸÖê¯Öê!ÖÖ ¤üß›ü¯Ö™ü ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÆüŸÖãú ú¸üµÖÖ¾Ö¸ü šüÖ´Ö ¸üÆüÖ¾Öê.

¿ÖÖ»ÖêµÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÆüŸÖãú ú¸üÖÖ·µÖÖ
´ÖÖ»Öú/“ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¾ÖÖÆü−Ö

“ÖÖ»Öú ¾Ö ¾ÖÖÆüúÖ−Öê /ÖÖ¾Öê¿Ö ¯Ö×¸ü¬ÖÖ−Ö ú¸üÖ¾ÖÖ.
“ÖÖ»ÖúÖ−Öê −ÖêÆü´Öß ²Öò“Ö ¯ÖÏ¤ü×ÁÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖ¾Ö-¯ÖŸµÖÖÃÖÆü µÖÖ¤üß ²ÖÃÖ´Ö¬µÖê †ÃÖÖ¾Öß.
¾ÖÖÆüúÖ−Öê ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÃÖ´Ö¬µÖê “ÖœüµÖÖÃÖ ¾Ö ˆŸÖ¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾Öß.
/ÖÖ›üß“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÓ¤ü †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
†ÖÃÖ−Ö!Ö´ÖŸÖê“µÖÖ ¤üß›ü ¯Ö™ü ‡ŸÖúµÖÖ“Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÆüŸÖãú ú¸üÖ¾Öß.
²ÖÃÖ»ÖÖ ‡Ó×›üêú™üÃÖÔ, ×6Ö›üŒµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖã¸ü×!ÖŸÖ •ÖÖôûß, †Û/−Ö¿Ö´Ö−Ö ÃÖÓµÖÓ¡Ö,
¯ÖÏ£Ö´ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü ¯Öê™üß ¾Ö ¿ÖÖôêû“ÖÖ −ÖÖ¾Ö, ¾Ö ¤æü¸ü¬¾Ö−Öß Îú´ÖÖÓú †ÃÖÖÖ¸üß ¯ÖÖ™üß.
²ÖÃÖ »Öê−Ö (›üÖ×¾Öú›üß»Ö »Öê−Ö) “ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü.
²ÖÃÖ“ÖÖ ¾Öê/Ö ŸÖÖ¿Öß 40 ×ú.´Öß. ¯Öê!ÖÖ ú´Öß †ÃÖÖ¾ÖÖ.
ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ ²ÖÃÖ“ÖÖ»ÖúÖ¿Öß Ã¯Ö¬ÖÖÔ ú¹ý −ÖµÖê.
¾ÖôûŸÖÖÓ−ÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß Øú¾ÖÖ ¤ãü“ÖÖúß Ã¾ÖÖ¸üÖ¾Ó Ö¸ü »Ö!Ö šêü¾ÖÖ¾Öê.

• ™êü¯Ö ¸êüúÖò›Ôü¸ü / ÃÖß›üß

¯»Öê†¸ü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ™üÖôûÖ¾ÖÖ.

²ÖÃÖ´Ö¬Öæ−Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖÙµÖÖÓ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß :
• ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö ²ÖÃÖÃ™üÖ¯ò Ö¾Ö¸ü 6Öêôãû −ÖµÖê.
• †−ÖÖêôû6Öß ¾µÖŒŸÖß¿Öß ²ÖÖê»Öã −ÖúÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¹ý −ÖúÖ. •Ö¸ü
²ÖÖê»ÖÖµÖ“Öê“Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †ÓŸÖ¸ü ™êü¾Öæ−Ö ´ÖÖê™ü¶Ö−Öê ²ÖÖê»ÖÖ.
• ¾ÖÖÆü−ÖÖ´Ö¬µÖê “ÖœüŸÖÖÓ−ÖÖ Øú¾ÖÖ ˆŸÖ¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ²Öò/Ö Øú¾ÖÖ ú¯Ö›êü †›üúÖÖ¸ü −ÖÖ×ÆüŸÖ
µÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘µÖÖ.
• Ãæú»Ö ²ÖÃÖ ¯Öãœêü ×−Ö‘Öæ−Ö /Öê»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö ¸üÃŸÖÖ ÎúÖòÃÖ ú¸üÖ.
• ¾ÖÖÆü−ÖÖŸÖ /ÖÖë/ÖÖ™ü ú¹ý −ÖúÖ Øú¾ÖÖ ³ÖÓ›ãü −ÖúÖ.
• ¾ÖÖÆü−ÖÖŸÖæ−Ö ¿Ö¸üß¸üÖ“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ³ÖÖ/Ö ²ÖÖÆêü¸ü úÖœæü −ÖúÖ.
• ¾ÖÖÆü−ÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖß»Ö ´ÖÖ/ÖÖÔŸÖ úÖêÖŸÖßÆüß¾ÖÃŸÖæ / ²Öò/Ö “ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ †›ü£ÖôûÖ ÆüÖ‡
ê Ô»Ö
†¿Öß šêü¾Öæ −ÖúÖ.

´Öã»ÖÖÓ−ÖÖê ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö “ÖÖ»ÖŸÖÖÓ−ÖÖ :
• ±ãú™ü¯ÖÖ£Ö“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ. ±æú™ü¯ÖÖ£Ö −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ˆ•Ö¾Ößú›æü−Ö“Ö “ÖÖ»ÖÖ
ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖê¹ý−Ö µÖêÖÖ¸êü ¾ÖÖÆü−Öê −Öß† ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ¸üÆü¤üÖ¸üß“ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ
†Ó¤üÖ•Ö µÖêŸÖÖê.
• †¬Öê-´Ö¬Öê ¸üÃŸÖÖ †Öê»ÖÖÓ›ãü ×−ÖúÖ, —Öê²ÖÎÖ úÖÑØÃÖ/Ö¾Ö¹ý−Ö“Ö ¸üÃŸÖÖ †Öê»ÖÖÓ›üÖ.
• ¸üÃŸÖÖ †Öê»ÖÖÓ›üŸÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ˆ•Ö¾Ößú›êü, −ÖÓŸÖ¸ü ›üÖ¾Ößú›êü ¯ÖÖÆæü−Ö, ¾ÖÖÆü−Ö µÖêŸÖ
−ÖÖÆüß µÖÖ“Öß 6ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö, ´Ö/Ö“Ö ¸üÃŸÖÖ †Öê»ÖÖÓ›üÖ
• ¸üÃŸÖÖ †Öê»ÖÖÓ›üÖŸÖÖÓ−ÖÖ †“ÖÖ−Öú ¾ÖÖÆü−Ö †Ö»µÖÖÃÖ /Ö›ü²Ö›æü−Ö −Ö •ÖÖŸÖÖ
•ÖÖ/Öê¾Ö¸ü“Ö £ÖÓ²ÖÖ.
• "£ÖÓÖ²ÖÖ, ¯ÖÆüÖ †Ö×Ö ´Ö/Ö“Ö ¸üÃŸÖÖ †Öê»ÖÖÓ›üÖ" µÖÖ ´ÖÓ¡ÖÖ“Öê éú¯ÖµÖÖ ¯ÖÖ»Ö−Ö
ú¸üÖ.

