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u'7Lsf cWoIf >L sdndl0f  bLlIftåf/f :jfut efif0f

ç c;tf]df ;b\udo td;f]df Hof]ltu{do d[Tof]df{ cd[t+ udo
ç zflGtM Û zflGtM Û zflGtM Û

आदरणीय प्रकाश सायमीजी, माननीय हाम्ा ‘बययौलाद्वय' 
लीलबहादरु क् षेत्ीजय यू र रामलाल जोशीजय यू तथा उपस्थत ्विद्वद् गण/
विद्वदजन र ममत्हरू,

हाम्ो आजको यस समारोह्थलमा सि ्वप्रथम यस काय ्वक्रमका 
कारणी-द्वय ्िगगीय जनरल मदन तथा रानी जगदमबाका अमर 
आतमाहरूलाई ्िागत जनाउँछु।

प्रकाश सायमीजी, तपाईँ मदन परु्कारको ममत् र प्रशंशक 
हुनहुुनछ र यस परु्कारको गररमा बढाउँद ैलजैानका लावग भन् षे बार षे 
हामीलाई सच षेत गराउँद ैआउनभुएको छ। यहाँ विद्वद् प्रिचन ददन 
तपाईँलाई गर षेको आग्रह ्िीकार गरी पालनभुएकोमा म विश षेष रूपल षे 
आनसनदत छु।  न षेपाली सासहतय संगीत र कलाक् षेत्को अगाध ज्ान छ 
तपाईँमा। तयस ज्ानसागरबाट कषेही प्रदान गरी हामीलाई अनगुहृीत 
गनु ्वहुन षेछ भन् षेमा म विशि्त छु। म तपाईलाई हादद ्वक ् िागत गद ्वछु।

लीलबहादरुजय यू तपाईँसगँको म षेरो चीनजान मदन परु्कार 
जत्तिकै परुानो छ। ६२ िष ्वको। तयसबखत तपाईँ र हाम्ो समबनध 
जोररददन षे दईुजना, असमका सीबी गरुुङ तथा द षेहराद यूनका ठाकुर 
चनदनत्संहलाई पनन म आज ससमझिरह षेको छु। तपाईँ उवत टाढा 
गिुाहाटीद षेखख द:ुख गरी उपस्थत भदैदनभुएकोमा म तपाईंलाई 
सधनयिाद ्िागत गद ्वछु।
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रामलाल जोशीजय यू, दइुटा सकताबका माधयमबाट मात् 
हो हाम्ो पररचय भएको। तपाईंको ‘ऐना'ल षे मदन परु्कार प्रापत 
गर षेकोमा मलाई आननद लाग षेको छ। बधाई ज्ापन गद दै म तपाईँलाई 
यस समारोहमा ्िागत गद ्वछु।

आदरणीय विद्वदजन, यो अनिटोररयम एउटा ऐवतहात्सक 
्थल हो। यो तयही ्थान हो जहाँ २०१२ सालमा रानी जगदमबाल षे 
मदन परु्कारलाई जनम ददनभुएको वथयो। भयौवतक रूपमा तयो ठयूलो 
बठैक ऐल षे छैन तर तयस ि षेलाको हािा ऐल षे पनन त यहाँ फैललरह षेको 
छ भन् षे मलाई लागछ। यस पवित् ्थलमा म तपाईँहरूलाई ्िागत 
ननि षेदन गद ्वछु। तपाईहरूको उपस्थवतल षे हाम्ो हयौसला बढ षेको छ।

ध षेर ैधनयिाद !

सबकैो जयहोस ्!
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>L k|sfz ;fodLHo"sf]  
ljåb\–k|jrg,

द षेिी तथा सजजनिनृद। 

मदन परु्कार गठुीका समप यूण ्व सद्यगण एिम ्सासहसतयक 
जगतका सधुीजन र अनय क् षेत्का ्िजन। मदन परु्कारद्वारा 
सममाननत ल षेखक एिम ्जगदमबा-श्ीबाट सममाननत ल षेखकका साथ ै
मदन परु्कारका ननसमत मनोनयमा पर षेका सब ैल षेखकहरूका साथ ै
ननणा ्वयक मणिल। 

म षेरा आफना सतीथगी स्रषटा ममत्हरू। 

सबमैा हादद ्वक नमन। 

 यो एउटा संयोग न ै हुन षेछ, पसहलो पटक परु्कार र 
सममानको िार षेमा आफनो मनतवय राखन पाएकोमा। 

परु्कारत्सत यवत टाढाको मानछषेल षे आज यत्ति नखजकबाट 
बोलनपुदा ्व अनयौठो पनन लागदछै। यद्यनप यहाँहरू सबमैा आभारी छु। 

भाषा मिासाः जावत मिाई ...
भाषा बाँच षे जावत बाँचदछ ...

बालयकालमा िा अक्र बझुन षे भएपसछ घरको मभतिामा द षेख षेको 
पंत्ति यही हो मलै षे। यही शबदपंत्ति त्सतको बालयकालमा मलै षे म षेरो 
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मातभृाषाका कषेही ल षेख पढन षे सयौभागय पाएँ। तयसपसछ न षेपाली भाषाका 
कृवतत्सत आतमीयता बढद ैगयो। 

भाषाको कुरा गदा ्व ‘मदर टंग’ अथा ्वत ्मातभृाषा म षेरो न षेिारी हुन 
गयो। ‘होम लयाँगि षेज’् जसलाई हामील षे कामकाजी भाषाको रुपमा 
्िीकाययौँ, तयो न षेपाली हुन गयो। 

न षेपाली भाषात्सतको आतमीयता च षेतनासगँ ैशरुु भयो। 

“न षेपाली भाषा सकन सकन मलाई मनपछ्व ...”

शंकर लाममछान षेल षे भन षे ज्त।ै 

मदन परु्कार पाइसकषेपसछ आफनो र षेकि्व मनतवयमा 
लाममछान षेल षे भन षेका यी पंत्ति घरर घरर ससमझिनछु, 

न षेपाली त मलाई मन पछ्व  कसो कसो, हुन त म आफै पनन 
बिा अँग्र षेजी, उद यू्व, सं्कृत र कसहल षे कसहल षे कषे  कषे  न षेिारी पनन प्रयोग 
गररददनछु। अं, तर हाम्ो भाषामा एउटा मलै षे कषे  द षेख षेको छु भन षे 
समभािना प्रश्त छन।् 

प्रश्त समभािना भएको यो न षेपाली भाषाको लिाइँमा ध षेर ै
पसहल षेद षेखख िा द षेखखन षे गरी विमभन् सकत्समका लिाइँ चलद ैआएका 
छन।् जहाँ समभािना हुनछ तयहाँ एकरुपीकरणको नारा चलदनै, सधुार 
जरुरी छ। न षेपाली भाषाल षे यवत सहजताप यूि ्वक उद यू्व, फारसी, तकुकीस ्िा 
न षेिारी सब ैभाषालाई अँगालद ैआएको छ। 

भाषाको कुरा गन ने वित्तिकै मलाई आजकाल कयाफषेमा पाइन षे 
‘हममस ब् षेि’को याद आउँछ। यो म यूलतः टककीस ् वयञजन हो तर 
आजकाल टककीसहरू न ैयसो भनछन,् ‘यसमा पीटा ब् षेि जनु छ तयो 
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टककीस ्हो, हममस य यूनानी खाद्य हो, पनीर साइप्रस’। 

मलाई त लागछ, यो तयस ैकारण पनन ममठो हँुद ैगएको हो। 
राषट्र कवि माधि मघममर षेको ‘न षेपाली हामी रहौँला कहाँ, न षेपाल ैनरह षे’ 
सनुदा एउटा पंत्ति ्ितः ्मरणमा आउँछ, 

‘ए कहाँबाट ह षेरौँला संसार संझयाल ैनरह षे ...’

सझँयालल षे न षेिारी सं्कृवतको चलायमान छवि बनाउँछ, 
घरको बइँुगल भनदा मावथको झयाल जहाँबाट पखुा ्वको ननसमत समझिना 
र खाना प यूवत ्व गररनछ, तयसलाई सझँया भनननछ।

आज सझँयाल नभएका गगनचमुबी हाउखजगँ त बन षेका छन ्
तर यो गीतल षे सझँयालको अस्ततिलाई अझि ैगि ्वसाथ ् िीकार षेको छ। 
भाषाको ताकत भन षेकै यही हो र यही हुनपुन ने हो। 

िा. समैयएुल जोनसन ् ज्ता धुरनधर भाषाविद् एिम ्कोश 
ननमा ्वता सासहतयकार भनदछन,् ‘मलाई सदिै दःुख तयस बखत लागछ 
जब कुन ैभाषा लपुत भएर जानछन ्, सकनसक भाषाहरू त कुन ैपनन 
राषट्रको िंशािाली हो’। 

भाषारसहत मनषुय मतृ प्राणी सरह हो। 

समभितया यसकारण हाम्ा शा्त्कारल षे भन षेका हुन ् सक 
ससृषटको जनम भनदा पसहल षे शबदको जनम भएको वथयो। भाषा विज्ान 
भाषालाई ललँगननरप षेक् मानदछ जब सक िाणी अथा ्वत ््पीचलाई ललँग 
यतुि। 

भाषा तब समम एउटा ि्त ुमात् हो, एक भयौवतक उपस्थवत 
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मात्। जब यसल षे िाणी धारण गछ्व  तब यो सशरीर द षेखखनछ, अथ ्विान, 
संकषेतिान, सनदभ ्विान र धिननिान भएर आउँछ। 

भाषा िजै्ाननकल षे भाषालाई मखुय चार काय ्व मान षेका छन,् 

ननद नेशातमक

स यूचनातमक

समप्र षेषणातमक

र अमभवयत्तिगत तथा मशषटाचार समबनधी। 

भाषाको मखुय काय ्ववयापार न ै समप्र षेषण हो र अमभवयत्ति 
उसको सजृनातमक रुप हो, भनननछ। 

्तानन्लाभा्ककील षे हाम्ो काय ्ववयापार ७५ प्रवतशत भाषाको 
माधयमबाट हुनछ, बाँककी २५ प्रवतशत मात् शारीररक भाषा िा आवँगक 
प्रदश ्वनबाट हुनछ भन षेर ्िीकार षेका छन।् 

आज न षेपाली भाषालाई यवत सखजलो बनाएको कारण पनन 
हाम्ा िरपरका ननकटितगी भाषात्सतको हाम्ो साझिषेदारील षे हो। हामी ज षे 
बझुदछौँ िा जानदछौँ, तयसलाई अमभवयति गन ्वका ननसमत हामीत्सत 
हाम्ो समदृ्ध भाषाको अम यूलय द षेन छ। हामीत्सत भएको भाषाको कारण 
सासहतयका सब ैविधा हामीत्सत सहज रुपमा आउँछन ्र ती संरलक्त 
भएर बस षेका छन।् 

जी कषे  च ष्े टन ्वल षे तयसलै षे त भन षेका हुन,् 

“अल ्ल ेँग इज म षेटाफोर एनि अल म षेटाफोर इज पोयट्री।”

अपभाषा पनन एकप्रकारका रुपक हुन,् हँुद ैआएका छन।् 
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हाम्ो न ै सयौभागय मान्सु,् इवतहासको यो दलु ्वभ संयोग हो 
विशिका कवतपय विनाशलीलाको समय पनन हाम्ो भाषामावथ कुन ै
आक्रमण िा आतंक भएका वथएनन ्तर यो समय अझि बढी यसपसछको 
समय हाम्ो भाषाको ननसमत सकसको समय भएर गएको छ। 

दनुनयाँमा न षेपाल ती कम द षेशहरू मधय षे एउटा हो जो आफनो 
गरीबी, राजनीवतक सनककीपन अनन प्रशासननक अराजकताका 
िािज यूद पनन आफयू मभत् एउटा लोकमानसको लीलाभ यूमम समहाल षेर 
बस षेको छ, जहाँ एक ल षेखकको कलपना आज पनन अप षेक्ाकृत रुपमा 
मतुि भािबाट सतय र भ्रम, माया र यथाथ ्व, सनातन परमपरा एिम ्
इवतहासका छायाका िीच विचारीरह षेका छन।् 

आज यदद म यो अिसरमा सासहतयप्रवत कृतज्ता प्रकट गन ्व 
उमभएको छु भन षे यो मात् सासहतयल षे ददएको सहनीय जीिनका लावग 
होइन। शायद ैय्तो कुन ैसमय आयो होला न षेपाली सासहतयमा, जसल षे 
सासहतय ल षेखनका ननसमत मानछषेल षे द षेश छोडन ु पययो िा सासहतयका 
कारण कसकैो साललक िा अस्तति ढाललयो होला। तर आज द षेखदा 
खशुी लागछ, जीिन यापन गन ्व, कामकाज गन ्व िा आफनो नयाँ 
लक्वतजका ननसमत द षेश छोि षेर गएका कैँययौ न षेपालीलाई सासहतयका 
कारण द षेशत्सत जोनिन षे िा मातभृ यूममको ्पश ्वत्सत आतमीय हुन षे मयौका 
ममल षेको छ, य्तो घटना इवतहासमा विरल ैहुनछ या त  हुँद ैहँुदनै तर 
हाम्ो सासहतयमा भइरहनछ, तयसका कारण पनन म न षेपाली भाषा र 
सासहतयप्रवत कृतज् छु। 

सासहतय, संगीत र कलाका ननसमत मदन परु्कार र जगदमबा-
श्ी सममानको फरक फरक आयतन भएपनन यसल षे सब ै पक्लाई 
समादृत गद दै आएको छ। 



10

मदन परु्कार पाएपसछको शंकर लाममछान षेको ्िीरोत्ति होस ्
िा पाररजातको आतमिोध। मदन परु्कार पाएपसछ गोपालप्रसाद 
ररमालको आमाको सपना होस ् िा सतयमोहन जोशीको ह्ासट्रकल षे 
अलग अलग इवतहास कोर षेका छन।् 

न षेपाली जनताका हृदय गायक नारायणगोपाल जसल षे गीतका 
गखणतका कारण द षेशिासहर र द षेशमभत् एउटा मानत्चत्को रुप धारण 
गद दैछ। 

इवतहासमा पसहलो पटक जगदमबाश्ी सममानबाट समादृत 
न षेपालीका रुपमा पररत्चत नारायणगोपालल षे गीतबाट जनु इवतहास 
बनाए तर उनल षे तयवत ि षेला ददएको उनको ‘एशस ्वन’ल षे ध षेर ैठयूलो मान षे 
राखछ, उनल षे भन षेका छन,् संगीतमा ठयूलो क्रासनत लयाउन ससकनछ 
सासहतयत्सत ननकटता राख षेर।

यवत ठयूलो कुरा िायमुणिल खलबलयाउन षे विशिप्रत्सद्ध 
कलाकारहरू बीटलस ् िा बब िायलनल षे भन् भयाएनन ् तर हाम्ा 
कवि गायक नारायणगोपालल षे जगदमबा-श्ी बाट समादृत भएपसछ 
न ैभन षेका हुन।् 

जगदमबा-श्ी पाएपसछ िा मदन परु्कार पाएपसछ ती ल षेखक, 
कलाकार िा साधकको जीिनमा कषे  क्ता प्रण िा प्रणय आए आज 
भन् ससकदन ँतर मवैथलभाषी ल षेखक राज षेनद्र विमलल षे यही मञचबाट 
भन षेका पंत्ति र विचारल षे मलाई तरंवगत बनाइरहनछ, उनल षे भन षेका 
वथए- समाजमा दईु प्रकारका मानछषे हुनछन ्य यूज फयूल र सकस षेस ्फयूल। 
म य यूजफयूल हुन चाहनछु। 

उनी समाजलाई सदिै ददइरहन षे य यूजफयूल मानछषे हुन चाहनछन ्
भन् षे पररचयीकरण ि षेलाि षेलामा ददइरहनछन ्। 
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राज षेनद्र विमल होस ्िा लोककवि अली ममयाँ, अमबर गरुूङ 
होस ्िा िायमणि शमस षेर राणा ती सबलै षे न षेपाली समाजमा आफनो 
‘य यूजफयूलन षेस’लाई कायम राख षेका छन।् 

अनतयमा मदन परु्कार विजयी स्रषटाहरू जो जो आज यहाँ 
हुनहुुनछ तपाइँहरू सबलैाई आफनो काम, योगदानको ननसमत सदिै 
सममान त छँदछै तर परु्कार पाए पसछको आफनो ल षेखनमा आउन षे 
चनुयौतीको ननसमत सदिै तयार रहनोस।् 

परु्कार पाउन षेल षे जसहल षे पनन यही सोचन ुपययो, परु्कार पाउन षे 
म मात् हँु होइन, परु्कार पाउन षे म पनन हँु। 

तयस समय परु्कृत भएको ल षेखकल षे समकालीन ल षेखकको 
प्रवतननत्धति गर षेको हुनछ। 

परु्कृत ल षेखकल षे आफनो पु् तक पाठकलाई दददँा यवत भन् 
सकन ु पययो-यसमा तपाइँल षे पढन चाह षेका यी दईु कुरा छन,् मदन 
परु्कारको लोगो मात् होइन। 

सिा ्वनतमा मदन परु्कारल षे नढल ै भएपनन टप टषेनको स यूची 
साि ्वजननकरण गनने पद्धवत थालनी गर षेको छ, यसल षे न षेपाली पाठकलाई 
पु् तकसगँ वय्त बनाउँछ। यसका ननसमत सममवतलाई हादद ्वक 
धनयिाद छ, यो कुन ैसमय पंत्तिकार र उनका कषेही सहयोगी टोलील षे 
ददएको सझुिाि मभत्कैो एउटा अनसुग ्व हो। 

धनयिाद फषे रर एकपटक। 
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@)&@ ;fnsf] k'/:sf/ hubDaf>Låf/f ;Ddflgt  
>L nLnaxfb'/ If]qLsf] pb\uf/ 

मदन परु्कार गठुीद्वारा आयोखजत यस परु्कार समारोहका 
अधयक् महोदय, गठुीका अधयक्, सत्चि, परु्कारका ननणा ्वयकमणिली, 
गठुीका लगनशील काय ्वकता ्व, प्रमखु अवतवथ, विमशषट अवतवथ, 
सासहसतयक स्रषटा, मशक्ाविद, विद्वान तथा विदषुी िग ्व, मदन परु्कार 
(२०७२) प्रापक स्रषटा श्ी रामलाल जोशी सबमैा म षेरो हादद ्वक 
अमभिादन।

सि ्वप्रथम त म मातृ् िरूपा ती द षेिी रानी जगदमबा तथा 
उनका श्ीमान ् जनरल मदन शमस षेरको पणुयातमाप्रवत श्द्धा वयति 
गन ्व चाहनछु ज्का अमर नाउँत्सत यी परु्कारहरू जोनिएका छन ्र 
फषे दमा ज्को अनदुान समग्र मदन परु्कार गठुीको घि षेरी ननमा ्वणमा 
सहयोगी भएको छ।

हाम्ो आय्व सभयता तथा परमपरा, विश षेष गरी न षेपाली परमपरामा 
ककीवत ्व तथा दानको ठयूलो महत्ि छ। हाम्ा गाउँघर पाखा पख षेरामा 
सम षेत, हुन षे खान षे वयत्ति मात् होइन, साधारण रूपल षे जीविका चलाउन षे 
वयत्ति सम षेत परत्मा ककीवत ्व राखन षे धय षेयल षे आफनो गचछषे अनसुार 
दान गर षेर बटुिाहरूका ननसमत ठाउँ ठाउँ पाटी पयौिा बनाउँछन।् 
िरपीपल रोप षेर तय्मा चयौतारी बनाइददनछन।् पानीको म यूल फुटषेको 



13

ठाउँमा धाराको वयि्था गररददनछन।् कुिा खनाएर भानभुतिलाई 
आफना कृवतद्वारा ककीवत ्व कमाउन षे प्र षेरणा ददन षे घाँसीको कथा सि ्वविददत ै
छ। आफनो यथो अपनेर यस प्रकारको ककीवत ्व कमाउन षे काय ्वमा रानी 
जगदमबाको ्थान सियोपररछ। भारतमभत्का तीथ ््व थली चाह षे तयो 
िाराणसी होस िा राम षेशव्रम ् अथिा ऋवषकषेश रानी जगदमबाका 
्मवृतमा बन षेका धम्वशालामा जनुसकैु ठाउँका न षेपाली तीथ ्वयात्ील षे 
अथिा विद्या अधययन गन ्व आउन षे छात् छात्ाल षे आश्य पाएकै हुनछन।् 
रानी जगदमबाका यी कृवततिल षे न षेपाली जनमानसमभत् अम षेट छाप 
छोि षेको छ र उनको यी ककीवत ्व इवतहासका पानाम अक्णुण रहन षेछ।

रानी जगदमबाल षे राख षेका ककीवत ्वल षे मदन परु्कार गठुीको 
्थापनामा आएर अझि विशाल कालजयी र अजर अमर रूप ललएको 
छ जनु गठुील षे न षेपाली सासहतयमा परु्कारको नाउँ न ै नसनु षेको 
तयो समयमा मदन परु्कारको ्थापना गर षेर न षेपाली सासहतयका 
स्रषटाहरूमा प्रर षेणा जगाउन षे ददशामा ससञजशिनी बटुीको काम 
गर षेको छ। तयसरी न ैकषेही िष ्व पसछ ्थापना भएको 'जगदमबा-श्ी' 
परु्कारल षे पनन न षेपाली भाषा-सासहतयम ैरममएर ध षेर ैकाल वबताएका 
सज ्वकलाई ्िीकृवत ददएर वतनको मनोबल बढाएको छ।

मदन परु्कार पु् तकालय य्तो  विमशषट पु् तकालय 
हो, जहाँ विशिका विमभन् द षेश, विमभन् क् षेत्मा, विमभन् ठाउँमा 
रत्चएका, प्रकाश गररएका न षेपाली पु् तक पत् पवत्का पचा ्व आदद 
संकललत छन ् र वतनकैा आधारमा यसल षे न षेपाली भाषा सासहतयको 
जरोद षेखख टुपपासममको इवतहास कषेलाउन षे सवुिधा उपलबध गराएर 
ध षेर ैशोधाथगीहरूलाई विविध सामाग्री उपलबध गराएर आफनो लक्य 
प्रापत गन ्व सहयोग पनन गर षेको छ। मदन परु्कार पु् तकालय विशि 
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कै न षेपाली भाषा र सासहतयको धरोहर हो। हाम्ा प यूियोतिर भारतकै 
अनसुनधानकता ्व तयहाँका परुाना ललनपबद्ध सामग्री खोजन मदन 
परु्कार पु् तकालय धाउँछन।्

गनने भनदा गराउन षे ठयूलो भन् षे न षेपालीमा आहान छ। यो उत्ति 
अनय क् षेत्मा कवत प्रयोजय हुनछ, थाह छैन, तर मदन परु्कार गठुीको 
क् षेत्मा शत प्रवतशत प्रयोजय पररललक्त हुनछ।

जनरल मदन शमस षेर र रानी जगदमबाको ्मवृत तथा ककीवत ्व 
रक्ाथ ्व मदन शमस षेर गठुी ज्तो भवय तथा असद्वतीय सं्थान ्थापना 
गरी न षेपाली भाषा, सासहतय सं्कृवतको संरक्ण तथा संिद्ध ्वन गद दै 
यसलाई विशिस्तरीय पान ्वमा दीलक्त पररिार, विश षेष गरी आदरणीय 
कषेदारमखण दीलक्त, कमलमखण दीलक्तको कवत ठयूलो तयाग र समनप ्वत 
भािना छ तयसको सटीक म यूलयाङ्क न हामी गन ्व सतैिनयौ। उहाँहरूको 
सपुरामश ्व काय ्व दक्ता, लगनशीलता गठुी प्रवत ननरनतर त्चनतन, 
ननषठा र पररश्मल षे गदा ्व न ैआज मदन परु्कार गठुी विशिरकै न षेपाली 
भाषा र सासहतय जगतमा प्रखयात छ र यसल षे रानी जगदमबा र ज. 
मदन शमस षेरको ्मवृत अक्णुण राख षेको छ। यसका ित ्वमान अधयक् 
श्ी कमलमखण दीलक्त ्ियं एकजना भाषा सासहतय प्र षेमी, संरक्क 
शोधकता ्व, स्रषटा र द्रषटा हुनहुुनछ र मदन परु्कार गठुीप्रवत समप यूण ्व 
रूपल षे समनप ्वत हुनहुुनछ। आज मदन परु्कार गठुी भन् षे वबत्तिकै हामी 
कमल दीलक्तलाई समझिनछौं अनन कमल दीलक्तको नाउँ ललन षे साथ ै
मदन परु्कार गठुीका विमभन् एकाइको हामीलाई ् मरण हुनछ। मदन 
परु्कार गठुी ज्तो भवय सासहसतयक सं्थानलाई यसको जरोद षेखख 
न ै मलजल गरी आजको यो विशिम्तरीय सासहसतयक सं्थानमा 
पयुा ्वउन ननरनतरता प्रदान गनने दीलक्त पररिारका कषेदारमखण दीलक्त, 
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ित ्वमान गठुीका अधयक् कमल दीलक्तप्रवत म नतम्तक छु।

मदन परु्कार गठुीको इवतहास मलाई तयवत ध षेर ैथाह छैन। 
ज षे जवत बोल षेको छु, तयो म षेरो अनमुाननक विचार हो। तर एउटा कुरा 
कषे  भन षे, परोक् रूपम ैभए पनन यो सं्थानत्सत म लगभग गत साठी 
िष ्वद षेखख जोनिएको छु। तपाईँहरू मधय षे ध षेरलैाई थाहा होला पनन, 
नहोला पनन, म षेरो पसहलो उपनयास बसाइँ जो प यूियोतिर भारतको पनन 
पसहलो मयौललक न षेपाली उपनयास हो, तयसको प्रथम सं्करण आज 
भनदा झिनि ैछ दशक अमघ वि.स. २०१४ सालमा “मदन परु्कार 
पु् तकालय”ल षे प्रकाश गर षेको वथयो र तयसलाई प्रकाशनको ददशामा 
गवत ददन षे वयत्ति हुनहुुन्थयो गठुीका ित ्वमान अधयक् श्ी कमल दीलक्त। 
यसरी न षेपाली सासहतय संसारमा बसाइँको माधयमबाट म षेरो पररचय 
गराउनमा मदन परु्कार गठुीको ठयूलो हात छ र वयत्ति सहसाबल षे 
तयो श् षेय जानछ श्ी कमल दीलक्तजय यूलाई तय्को इवतहास लामो छ 
र सो इवतहासल षे विमभन् ठाउँमा प्रकाश पाइसकषेको छ। म षेरो ननबनध 
संकलन झयाउर षे पाटटीमा लागदामा, “बसाइँद षेखख ब्हमपतु्का छषेउछाउ 
समम” शीष ्वकको ननबनध पढदा पनन हुनछ।

आज यही मदन परु्कार गठुीको जगदमबा-श्ी परु्कार ज्तो 
उचच्तरीय परु्कार मलाई प्रदान गररएको छ ज्का ननसमत गठुीका 
सब ैअत्धकृत िग ्व, ननणा ्वयक मणिलीलाई धनयिाद ददन चाहनछु।

िा्तिमा, तर म आफयूलाई यस परु्कारको योगय ठासनदन। लयौ 
त भनयौ भन षे परु्कारको दृसषटकोणल षे म कसहल षे ल षेसखतन तर परु्कार 
आफैं आइलागछन।् िा्तिमा म ल षेखछु आफन ैआतमसनतसुषटको ननसमत 
अनन म षेरो सनतसुषट ननभ ्वर गछ्व  सि ्वसाधारण पाठकको सनतसुषटमा अनन 
ती पाठक तब सनतषुट हुनछन ्जब उनीहरूल षे त्सज ्वनामभत् आफनो 
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जीिनको त्चत् फषेला पाछ्वन।् सरल पारामा वयत्तिएको उनीहरूका 
जीिननको दशा र ददशा जनु सासहतयमा फषेला पछ्व  तयसलै षे उनीहरूलाई 
आतमसनतसुषट ममलछ र तयसका सज ्वकलाई उनीहरू विपलुमाया 
प्रदान गछ्वन।् म षेरो ननसमत तयही माया ठयूलो परु्कार भएको छ। ब षेला 
ब षेला मलाई प्रशन गररनछ “वतमी कषे  का ननसमत ल षेखछौं” भन षेर। म षेरो 
उतिर हुनछ म नल षेखी ब्न ैसत्तिन अनन हो त बाँचन पनन सत्तिन। 
तयसलै षे जीिनकै ननसमत ल षेखन ु पन ने हुनछ।

ज षे होस,् मलै षे यस परु्कारलाई न षेपाली भाषा सासहतयमा 
समनप ्वत स्रषटाहरूलाई ददएको ्िीकृवत समझिषेको छु। विश षेष गरी 
प यूियोतिर भारतमा ब्न षे ती समग्र गोखा ्वहरूको परु्कार समझिषेको छु 
जहाँबाट भारतीय न षेपाली ललनपबद्ध सासहतयको सतु्पात सन ्१८९३ 
वतर ैतलुाचन आल षेल षे मखणपरुबाट गर षेका वथए। ती गोखा ्वहरूको परु्कार 
समझिषेको छु जो सम्य ैसम्यात्सत जझुि षेर बाँच षेका छन।् विमभन् जन 
गोषठी माझि चामलमा वियाँ झि ैछररएर बस षेका ती गोखा ्वहरू जो सदिै 
सनत््त जीिन बाँच षेका छन।् यो परु्कार ती न षेपाली भाषी जनताको 
्िीकृवत हो जो अनय सछम षेककीको भाषा सासहतय सं्कृवत अंगाल षेर 
ममला प्रीवत भािल षे ब्न र बाँचन चाहनछन ् एकावतर भन षे आफनो 
न षेपाली भाषा सासहतय सं्कृवत र परमपराको संरक्ण र संिद्ध ्वनका 
ननसमत मररम षेट षेका छन।् “अरुलाई पनन अंगाल, तर आफनो सरुलक्त 
राख”, भन् षे नीवत अिलमबन गर षेर ती चल षेका छन।् ती सबकैो ननसमत 
परु्कारको रूपमा ददएको यो ्िीकृवत ससमझि उनीहरूको पक्मा म 
धनयिाद ज्ापन गछु्व ।

न षेपाली जावत, विशि भरर छररएर बस षेको जावत हो। न षेपाली 
भाषा सासहतय सं्कृवतल षे छरपषट यो जावतलाई एकताको स यूत्मा 
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बाँध षेर राख षेको छ। जहाँ जसरी बस षेको भएपनन उनीहरूमा भािनातमक 
एकता हुनछ न।ै न षेपाली सासहतयल षे िा्तिमा विशि सासहतयको ् िरूप 
ललएको कुरा ्पषट ै छ। तर न षेपाली सासहतयको यो विशिारूपको 
्थ यूल अधययन (Macroscopic study) भन षे अझि हुन नसकषेको 
पररललक्त हुनछ। मभन् मभन् इलाकामा ल षेखखएका न षेपाली सासहतयको 
इवतहास फषेला पर षे पनन विशि  भररको न षेपाली सासहतयको इवतहास 
टडकारो रूपमा अझि फषेला नपर षेको बसुझिनछ। विशिाका विमभन् 
ठाउँमा ल षेखखएका हामीत्सत समग्रमा कवत उपनयास छन,् कवत 
कावय सासहतय छन,् कवत ननबनध प्रबनध छन ्तय्को टिकारो स यूची 
हामीत्सत अझि भए ज्तो लागदनै। तयसलै षे विशि  न षेपाली सासहतयको 
इवतहास त्सज ्वन षे कषटकर काम जो एक दईु वयत्तिबाट हुन षे काम होइन 
तयस ददशामा हाम्ा बहृत सासहसतयक सं्थान तथा विद्वान स्रषटा र 
द्रषटा, शोधाथगीको धयान आकवष ्वत गन ्व चाहनछु।

अनतमा मलाई यो नयानो माया प्रदान गनु ्व भएकोमा मदन 
परु्कार गठुीका सब ैसद्य, काय ्वकता ्व तथा अनय सब ैसमबसनधत 
महानभुाि र यहाँ उपस्थत विद्वान, विदषुीिग ्वमा आभार वयति गद दै 
म षेरो गनथन समापत गछु्व ।
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मदन परु्कार गठुीका श्द्धय षेय अधयक्जय यू !

सद्यजय यूहरू तथा गठुी पररिार!

जगदमबा परु्कारल षे विभ यूवषत श्द्ध षेय लील बहादरु क् षेत्ीजय यू! 
यस गररमामय समारोहमा उपस्थत आदरणीय सजजनिनृद,भद्र 
मसहला तथा पत्कार ममत्हरू। 

 आफनो सासहसतयक यात्ाको आजसममको सबभैनदा गयौरिमय 
क्णमा उमभएर न षेपाली िाङमषय क् षेत्कै सि ्वश् षेषठ परु्कार ग्रहण 
गन ्व र दईु शबद बोलन पाउँदा आफयूलाई भागयमानी ठान षेको छु। यस 
अिसरका लावग सि ्वप्रथम मदन परु्कार गठुी पररिारप्रवत हादद ्वक 
आभार वयति गद ्वछु। जसल षे २०७२ सालको मदन परु्कार म षेरो 
कथा सङग्रह ‘ऐना' लाई प्रदान गनने ननण ्वय गययो  न षेपाली सासहतय 
जगतकै ऐवतहात्सक र अतयनत सममाननत परु्कार पाउँदा विश षेष 
गि ्वको महससु भएको छ । 

 यस गयौरिमय क्णमा मलाई म षेरा नपताजी ्ि. हररभति 
जोशीको अनहुार धुममल रूपमा समझिना भरैह षेको छ। सात िष ्वकै 
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उम षेरमा मलाई छोि षेर गएका म षेरा नपताजीको िायरीमा रह षेको 
‘विद्याककी रानी' भन् षे कवितालाई मलै षे चार कक्ामा पढन षे अि्थामा 
भ षेट्ाउँदा गनुगनुाएर अञजानम ैसासहतयमा प्रि षेश गर ें। म षेरा बाबाको 
आमशकरूपी तयही ँकविताबाट बाम षे सर षेको म षेरो ल षेखन यात्ाल षे आज 
न षेपाली सासहतयकै सि ्वश् षेषठ परु्कार पाउन षे अि्थामा पयुा ाँयो। यस 
अिसरमा म षेरा बाबा ्ि. हररभति जोशीप्रवत श्द्धा अप ्वण गद ्वछु। 
चयौविस िष ्वको कलललो ययौिनकालम ैविधिा भई धतगीको चट्ानसगँ 
मात् ै होइन आफन ै जीिनसगँ पनन संघष ्व गद दै आमाबाबा दबुकैो 
भ यूममका ननिा ्वह गर षेर आजको अि्थासमम मलाई लयाई पयुा ्वउन षे म षेरी 
ममतामयी आमा तलुसाद षेिी जोशीलाई कोटीकोटी नमन गद ्वछु। यस 
परु्कारलाई आमाकै आसँ ुर पत्सनाको सफलता ठान षेको छु। मलाई 
अक्रारमभद षेखख विमभन् तहमा मशक्ा ददई सासहतयको सतमाग ्वमा 
लावगरहन प्र षेरणा ददन षे र ददइरहन ुहुन षे म षेरा सब ैगरुुहरूलाई सादर प्रणाम 
गद ्वछु। म षेरो कृवत ऐनालाई अभ यूत प यूि ्व माया गरी मलाई अगानि बढन 
हयौसला ददन षे र ददइरहन ुभएका न षेपाली सासहतयका विज्, विशल षेषक, 
समीक्क पत्कार,सञचारजगत र पाठकिग ्वमा आभार वयति गद ्वछु।

 मदन परु्कारका बार षेमा मलाई ध षेर ै भन् ु छैन। यवतमात् ै
भन् ुछ सक आजको अि्थामा आइपगुदा मदन परु्कारका बार षेमा 
अनमभज् सायद ैकोही न षेपाली होला। ६० िष ्वको इवतहास कायम गर षेको 
यस परु्कारल षे हर षेक िष ्व न षेपालीहरूको मानसपटललाई तरङ्गित गनने 
गद ्वछ। यस परु्कारको आकष ्वण र गररमासगँ स्रषटा र त्सज ्वना पनन 
गाँत्सएको हँुदा यसल षे न षेपाली िाङमय क् षेत्को गररमा िढाएको कुरामा 
दईुमत छैन। यवत गयौरिशाली परु्कार प्रापत गन ्व पाउँदा मलाई त 
खसुी लाग षेको छ न,ै साथ ैसदु यूर पसशचमको माटोमा बस षेर ल षेखखएको 
र काली-कणा ्वली क् षेत्को माटोको सगुनध तथा समाजको प्रवतवबमब 
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बोकषेको कृवत ‘ऐना'ल षे यो परु्कार प्रापत गदा ्व समग्र काली कणा ्वली 
क् षेत् र विश षेष गरी सदु यूर पसशचम क् षेत् न ै परु्कृत भएको अनभु यूवत 
गररएको छ।

 मलै षे ध षेर ै ठुलठयूला कुरा ल षेख षेर होइन आजको सामाखजक 
विकासको गवतल षे अँधयारोम ै छोडन खोज षेका कषेही साना तर 
समि षेदनशील कुराहरूलाई ऐनामा उठान गनने कोमशस गर षेको हँुदा न ै
यो परु्कार पाएको हँु भन् षे म षेरो ठहर छ। म षेरो विचारमा हामी 
सामाखजक,राजनवैतक र आवथ ्वक विकासको गवतमा अगानि बनढरहँदा 
विविध खाल षे न षेपाली समाजका विकलागि र कुरूप पाटाहरूलाई 
तयत्तिकै छोिी ददन षे हो भन षे हाम्ो सामाखजक विकासको कुन ैन कुन ै
पक् कुरूप न ै रहन षे छ। समाज विकासको गवतमा अगानि बढदा 
सामाखजक वििमबनाका वतति पक्हरूको उपचार नभई सामाखजक 
सदभाि कसरी सदाकालका लावग कायम रहला र? लामो राजनवैतक 
संघष ्वबाट प्रापत भएको पररणामल षे हाम्ो अनयोनयात्स्रत जातीय 
म षेलाममलाप, सदभाि  र शासनत सदाका लावग खोस षेर लजैान षे हो 
भन षे कसरी सखुद भविषयको कलपना गन ्व ससकएला र? भोकमरीको 
पीिाल षे आक्रानत भई आफना छोराछोरी ससहत स षेती,काली, कणा ्वली र 
मोहनाज्ता नदीमा हाम फालनपुन ने जनताको वििशता कायम ैराख षेर 
हाम्ो आवथ ्वक समसृद्धको मापन कसरी गन ्व ससकएला र? आजको 
अतयाधुननक प्रवित्ध र कमपयटुरसगँ ख षेलद ैज्ानाज ्वन गन ्व पाउन ुपन ने 
बालबाललकाहरूल षे नदी सकनारामा वगट्टी कुटद ै र लास जलाइएका 
कोइला सटप षेर ब षेचद ै प षेट पालनपुन ने कहाली लागदो र मानितालाई 
उपहास गनने अि्थालाई तयत्तिकै छोि षेर हामी सनुदर भविषयतफ्व  
लासमकरहँदा हाम्ो सामाखजक अनसुार क्तो द षेखखएला? कललला 
छोराछोरी जिान श्ीमती र बढुा आमाबाबलुाई रुिाएर विद षेमशन ुपन ने 
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न षेपाली यिुाहरूको वििश अनहुार कसरी ्िामभमान र गि ्वल षे ऐनामा 
टसलकएला र?

 हो , वयन ै साना साना कुराहरूलाई मलै षे ऐनामा द षेखाउन षे 
प्रयास गर षेको हँु। समाजका यी कुरूप पक्हरूलाई सधुान ्व र सफा गन ्व 
सकषे  मात् ैभोलल हाम्ो अनहुार अकयो ऐनामा सनुदर द षेखखन षे छ भन् षे 
म षेरो ‘ऐना'को आग्रह पनन हो। म षेरो यो प्रयास आगामी ददनमा अझि ै
मजब यूत हुन षे मलाई आतमविशिास जाग षेको छ। यो परु्कारल षे मलाई 
थप प्र षेरणा र हयौसला ममल षेको छ ।

 मलाई लागछ, अतयाधुननक विचार,दश ्वन र त्चनतनल षे 
प्रभावित आजको न षेपाली सासहतयल षे विविध खाल षे न षेपाली समाजका 
विविध पाटाहरूलाई उतखनन ् गर षेर ै अगानि बढन ु आिशयक छ। 
दब षेका, छुप षेका,नद षेखखएका सामाखजक जनजीिनका पाटाहरूलाई 
न षेपाली सासहसतयल षे खोतलन ुआिशयक छ। सामाज विकासको गवतमा 
छुटषेका पक्हरूलाई उजागर गर षेर समदृ्ध राषट्र ननमा ्वणका लावग 
सासहतयल षे त षेस्रो आखँाको रूपमा काय ्व गन ्वसकषेमा हाम्ो सासहतय पनन 
समदृ्ध हुन षेछ भन् षे म षेरो विशिास छ। द षेख षेर पनन नद षेखखएका र भोग षेर 
पनन नल षेखखएका विविधतामा आधाररत न षेपाली समाजका विविध 
पाटाहरूलाई न षेपाली सासहतयल षे विशि रगिमञचमा उभयाउन ैपछ्व ।

 अनतमा पनुः मदन परु्कार गठुी पररिार र यसका 
ननणा ्वयकजनहरूप्रवत हादद ्वक आभार ससहत यो सफलताका लावग 
मलाई बधाई, शभुकामना,आतमीयता र अझि ैअगानि बढनका लावग 
प्रोतसाहन र हयौसला प्रदान गनु ्वहुन षे द षेशमभत् र बासहर रह षेका म षेरा नप्रय 
पाठक र शभुत्चनतकहरूलाई हादद ्वक धनयिाद ज्ापन गद ्वछु। 
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प्रकाश सायमीजी, लीलबहादरुजी, रामलाल जोशी तथा 
उपस्थत भद्र मसहला तथा सजजन िनृद,

म षेरो पसहलो धनयिाद न षेपाली सासहसतयक तथा विद्वद् समाज 
प्रवत।  दईु परु्कारहरूको घोषणा भएपसछ सासहतय र परु्कारमा रूत्च 
राखद ैवयति भएका भािनाहरूका लावग ममनियाकमगी तथा सामाखजक 
सञचालका प्रयोगकता ्वहरू सबलैाई विश षेष धनयिाद। यहाँहरू सबलै षे 
हामील षे आज गनने सममान भनदा पसहल षे न ैदिु ैसममाननत वयत्तिहरूको 
अमभननदन गररददन ुभयो। तपाईँहरू सबलैाई धनयिाद! 

म षेरा पत्कार ममत् प्रकाश सायमीजी तपाईँल षे आज यहाँ आएर 
यवत गमभीर विषयमा यवत स यूचनाम यूलक तथा सारगवि ्वत प्रिचन 
गनु ्वभएकोमा हादद ्वक धनयिाद ज्ापन गद ्वछु।

आदरणीय लीलबहादरुजी, म षेरो जनम हुनभुनदा पसहल षेद षेखख न ै
मदन परु्कार पररिारसगँ समपक्वमा आइसकन ुभएको तपाईँलाई म 
सममानप यूि ्वक बधाई ननि षेदन गद दैछु। यहाँको बसाइँ उपनयास ध षेर ैपसहल षे 
पढ षेको हो, तर माइकल हटल षे गर षेको अंग्र षेजी अनिुाद पढदा लागयो 
सक यो पु् तक कुन ै पनन अनतरासषट्रय ्तरको शा्त्ीय उपनयास 
भनदा कम छैन। कारण फरक होलान ्तर यहाँको उपनयासमा ५० 
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िष ्व पसहल षे िण ्वन भए ज्त ै पलायन हुन षे क्रम जारी छ। अि्था 
उ्त ैछ। समारोहलाई सममान प्रदान गन ्व द:ुख गररकन असमद षेखख 
पालनभुएकोमा धनयिाद चढाउँदछु।

रामलालजी मदन परु्कारमा ध षेर ै िष ्वद षेखख खिषेरी पर षेज्तो 
कथा-सासहतयमा तपाईंल षे यवत उतकृषठ कृवत प्र्ततु गर षेर तयस 
विधालाई सममान गनने अिसर हामीलाई ददनभुएकोमा मदन परु्कार 
गठुी तथा म षेरो आफनो तफ्व बाट सम षेत धनयिाद भनछु।

रातो बंगला ्कयूलको वयि्थापक पक् तथा यसका कम्वठ 
काय ्वकता ्वहरूलाई पनन आजको हाम्ो समारोह सचुारू रूपल षे संचालन 
गन ्व सहयोग गर षेकोमा यथायोगय धनयिाद छ।

उपस्थत विद्वसदिग ्व तपाईहरूल षे हाम्ो समारोहमा आई हाम्ो 
गररमा बढाईददनभुएको छ। तपाईँहरूलाई त धनयिाद मात् ददएर पनन 
पगुदनै, म हृदयद षेखखन ैतपाईहरूमा आभार प्रकट गद ्वछु।

अब तल प्रागिणमा गई रातो बंगलाल षे तयार पार षेको वयञजनको 
रसा्िादन गरी अनगुहृीत बनाउन ुहोला भन् षे अनरुोध गद ्वछु। अब 
अधयक्जय यूका आज्ाल षे यो सभाको अनतय भएको पनन ज्ापन गद ्वछु।

जयहोस ्!
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dbg k'/:sf/ u'7Laf/] s]xL tYox¿ M

!= dbg k'/:sf/ :yfkgf x'g] 3f]if0ff ;j{k|yd @)!@ ;fn c;f]h 
!) ut] ePsf] lyof] .

@= @)!@ ;fn dª\l;/ @* ut]sf lbg dbg k'/:sf/ u'7Lsf] 
bfgkqdf ;lx5fk eof] . To;kl5 k'; ! ut]sf lbg n=k'= 
kf]tf /lh:6«];g c8\8fdfkm{t ;f] sfut /lh:6«];g kf; ePsf] 
xf] .

#= kl5 ;+:yf /lh:6«];g P]g, @)!^ adf]lhd @)@) ;fn sflt{s 
# ut] nlntk'/ Doflh:6«]6 clkm; dfkm{t of] btf{ ePsf] 5 
/ n=k'= lhNnf sfof{noaf6 k'gg{jLs/0f x'Fb} cfPsf] 5 .

$= @)@% ;fn;Dd u'7Ln] rf/–rf/ xhf/sf hDdf rf/ cf]6f 
k'/:sf/ k|To]s jif{ lbg ;Sg] Joj:yf lyof] . To;kl5 
b;–b; xhf/ ?lkofFsf b'O{ cf]6f k'/:sf/ lbg] Joj:yf eof] . 
clg @)## ;fnb]lv Pp6f dfq kRrL; xhf/sf], @)$) 
;fnb]lv tL; xhf/sf], @)$@ ;fnb]lv rfnL; xhf/sf] / 
@)$# ;fnb]lv k'/:sf/ krf; xhf/sf] eof] . To;kl5 
@)%! ;fnb]lv k'/:sf/ ! nfvsf] lbg] u/L lgoddf ;+zf]wg 
ul/Psf] xf] . @)^! ;fnsf] k'/:sf/b]lv eg] k'/:sf/sf] /flz 
@ nfv ?lkofFsf] u/fOPsf] 5 .

%= u'7Lsf] d"nwg xfn ?= #% nfvsf] 5 . /sd nufgL eO{ 
To;af6 k|fKt x'g] Aofhaf6 dfq u'7Ln] sfd rnfpg'k5{ .  
d"nwg vr{ ug]{ clwsf/ u'7LnfO{ 5}g . vr{nfO{ wfGg]  
/sd gk'u]df rflxF To;sf] aGbf]a:t cWoIfaf6 x'Fb} cfPsf] 
5 t/ ut jif{b]lv eg] hubDaf–>Lsf] k'/:sf/–/fzL hubDaf 
k|];n] h'6fOlbg] ePsf] 5 . 

^= dbg k'/:sf/;DaGwL sfo{k|0ffnLdf æPsk6s dbg k'/:sf/ 
kfO;s]sf JolQmnfO{ ;fwf/0ftM csf]{k6s k'/:sf/ lbOg] 5}gÆ 
eGg] klg xfn ylkPsf] 5 .
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;+jt\ @)!# b]lv dbg k'/:sf/ k|fKt ug]{x¿sf] k"0f{ 
ljj/0f o;k|sf/ 5–

-!_ @)!#
uB– *…xfd|f] nf]s ;+:s[ltÚ – >L ;Todf]xg hf]zL 
;fdflhs zf:q– …hg/n eLd;]g yfkfÚ –>L lrQ/~hg g]kfnL 
lj1fg– *…clwsljej l:y/ljB't\ pTkfbsÚ – 8f= an/fd hf]zL

-@_ @)!$
uB– *…dgÚ – >L nLnfWjh yfkf
lj1fg– *…d[lQsf pBf]uÚ – >L s?0ffs/ j}B

-#_ @)!%
uB– …slj Jolyt / sfJo;fwgfÚ – >L s[i0frGb|l;+x k|wfg
lj1fg– *…pBfgÚ – >L u+ufljqmd l;hfklt

-$_ @)!^
uB– *…dxfslj b]jsf]6fÚ– >L lgTo/fh kf08]

-%_ @)!& 
kB– *…lj:kmf]6Ú– >L eLdlglw ltjf/L
;fdflhs zf:q– *…g]kfnL /fli6«o d'b|fÚ – >L ;Todf]xg hf]zL

-^_ @)!*
uB– *…gofF ;8ssf] uLtÚ– >L /d]z …ljsnÚ

* cd'lb|t cj:yfdf k'/:s[t 
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* cd'lb|t cj:yfdf k'/:s[t 

-&_ @)!(
kB– *…cfdfsf] ;kgfÚ – >L uf]kfnk|;fb l/dfn

-*_ @)@)
kB– …g}ifwLo rl/tÚ cg'= – >L sf]dngfy clwsf/L
;fdflhs zf:q – …hf];dgL ;Gt k/Dk/f / ;flxToÚ 

    – >L hgsnfn zdf{

-(_ @)@!
uB– …g]kfnL efiff / ;flxToÚ – >L afns[i0f kf]v/]n
kB– …k|fs[t kf]v/fÚ – >L d's'Gbz/0f pkfWofo
;fdflhs zf:q– *…k|frLg lxGb' cy{zf:qÚ – >L gj/fh rfln;]
lj1fg– *…j:q–lgdf{0fsnfÚ – >L nIdLaxfb'/ >]i7

-!)_ @)@@
uB– …lz/Lifsf] k"mnÚ – ;'>L kfl/hft

-!!_ @)@#
uB– …;|i6f / ;flxToÚ – >L pQd s'Fj/
kB– …dfgj dxfsfJoÚ – >L df]bgfy …k|l>tÚ

-!@_ @)@$
uB– …PA:6«¥ofS6 lrGtg KofhÚ– >L z+s/ nfld5fg]
;f= zf:q– …g]kfnsf] 5fkfvfgf / kqklqsfsf] Oltxf;Ú  

    – >L u|Lidaxfb'/ b]jsf]6f
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-!#_ @)@%
uB– …l6kg–6fkgÚ – >L kf/;dl0f k|wfg
kB– …dËnL s';'dÚ – >L wd{/fh yfkf

-!$_ @)@^ 
;flxTo– …a]nfOtlt/ a/fln+bfÚ 
                      – >L tfgf ;df{

-!%_ @)@&
bz{g÷lj1fg– …g]kfnL lgj{rgsf] ¿k/]vfÚ
                      – >L dxfgGb ;fksf]6f

-!^_ @)@*
bz{g÷lj1fg – …s0ff{nL nf]s ;+:s[ltÚ
;+o'Qm ¿kdf– >L ;Todf]xg hf]zL, >L l:y/hª\uaxfb'/ l;+x, 
>L ljxf/Ls[i0f >]i7, >L r"8fdl0f …aGw'Ú, / >L k|bLk l/dfn

-!&_ @)@(
;flxTo – …cfuf]sf k"mnx¿ x'g\ cfuf]sf k"mnx¿ xf]Ogg\Ú  

     – >L O{Zj/jNne

-!*_ @)#)
bz{g÷lj1fg – …lnR5ljsfnsf clen]vÚ 
                     – >L wgjh| jh|frfo{

-!(_ @)#! -s;}nfO{ klg lbOPg_
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-@)_ @)#@
;flxTo – …cfutÚ – >L ejfgL leIf'

-@!_ @)## 
-s;}nfO{ klg lbOPg_

-@@_ @)#$
…n]vgfy kf}8\ofnsf] sljTjsf] ljZn]if0f tyf d"Nofª\sgÚ  

     – 8f= jf;'b]j lqkf7L

-@#_ @)#%
…3fdsf kfOnfx¿Ú – >L w=r= uf]tfd]

-@$_ @)#^
…g]kfnsf k/Dk/fut k|ljlwÚ
 ;+o'Qm ¿kdf – 8f= 5ljnfn uh'/]n ± >L s?0ffsf/ j}B

-@%_ @)#&
…g/l;+x cjtf/Ú – >L hubLzzdz]/ /f0ff

-@^_ @)#*
…gbL lsgf/fsf df‰LÚ – >L df]xg sf]O/fnf

-@&_ @)#(
…dfwjLÚ – >L dbgdl0f bLlIft

-@*_ @)$)
…clnlvtÚ – >L w'|jrGb| uf}td
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-@(_ @)$!
…k|TofudgÚ – >L s~rg k'8f;}gL

-#)_ @)$@
…j}s'07 PS;k|];Ú – >L df]xg/fh zdf{

-#!_ @)$#
…lnR5lj ;+jt\sf] lg0f{oÚ – >L go/fh kGt

-#@_ @)$$
…pT;u{ k|]dÚ – >L /fh]Zj/ b]jsf]6f

-##_ @)$%
…Hof]lt, Hof]lt, dxfHof]ltÚ – >L bf}ntljqmd lji6

-#$_ @)$^
…g]kfnsf] k|hftflGqs cfGbf]ngdf g]kfn k|hfkl/ifb\sf] e"ldsfÚ  

    – >L /fh]z uf}td

-#%_ @)$&
…d[To'~ho dxfsfJoÚ – >L efg'eQm kf]v/]n

-#^_ @)$*
…kfuna:tLÚ – >L ;¿eQm

-#&_ @)$(
…kfNkfdf k|hftflGqs cfGbf]ngsf ;o lbg -lj=;+= @))&_Ú  

     – >L ej]Zj/ k+u]gL 
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-#*_ @)%)
…dfWolds g]kfnL uBfVofgÚ –  >L z/brGb| zdf{ e§/fO{

-#(_ @)%!
…;xL zAbÚ – kmfb/ ljlnod as{

-$)_ @)%@
…of]hguGwfÚ – >L ljgf]bk|;fb lwtfn

-$!_ @)%#
…g]kfnL /fli6«o ‰G8fÚ – >L bof/fd >]i7

-$@_ @)%$
…lj;h{gÚ syf ;ª\u|x – >L nf]s]Gb|axfb'/ rGb

-$#_ @)%%
…b'MvfGt gf6ssf] ;[hgf k/Dk/fÚ – 8f= s]zjk|;fb pkfWofo

-$$_ @)%^
…cltl/Qm clen]vÚ – >L lbg]z clwsf/L

-$%_ @)%&
…g]kfnsf] l;dfgfÚ – >L a'l4gf/fo0f >]i7

-$^_ @)%*
…clegj ;+:s[lt sf]ifÚ  – >L xl//fd hf]zL

-$&_ @)%(
…g]kfnL sfg"gsf] P]ltxfl;s ¿k/]vfÚ – >L /]jtL/d0f vgfn
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-$*_ @)^)
…gofF O{Zj/sf] 3f]if0ffÚ – >L uf]kfn k/fh'nL

-$(_ @)^!
…kNk;f Sofk]mÚ – >L gf/fo0f jfUn]

-%)_ @)^@
…/fwfÚ – >L s[i0f w/fjf;L

-%!_ @)^#
…5fkfdf/sf] 5f]/f]Ú – >L dx]zljqmd zfx

-%@_ @)^$
…cGtd{gsf] ofqfÚ – >L hubLz l3ld/]

-%#_ @)^%
…Ps xftsf] tfnLÚ – >L o'j/fh gofF3/]

-%$_ @)^^
…g]kfnsf afnLgfnL / ltgsf] lbuf] v]tLÚ – >L g/axfb'/ ;fpb

-%%_ @)^&
…hLjg sfF8f ls k"mnÚ – >L ‰ds l3ld/]

-%^_ @)^*
…;]tf] w/tLÚ – >L cd/ Gof}kfg]
-%&_ @)^(
…bldgL eL/Ú – >L /fhg d'sf?ª
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-%*_ @)&)
…vn+ufdf xdnfÚ – /fwf kf}8]n

-%(_ @)&!
…v'zLÚ – ljho s'df/

-^)_ @)&@
…P]gfÚ – /fdnfn hf]zL

&=  s'g} ;fn k'/:sf/ ljt/0f x'g g;s]df To;sf] /sdaf6 ljåb\j[lQ 
lbg] klg lgod 5 . cfh;Dd lgDg rf/ hgfnfO{ dbg k'/:sf/ 
ljåb\j[lQ k|bfg ul/Psf] 5–

 != >L r"8fdl0f aGw' – @)@)
 @= >L /fddl0f l/;fn – @)@#÷@$
 #= >L sf]dnk|;fb ;'j]bL – @)@%
 $= >L ho/fh cfrfo{ – @)#%÷#^

*=  >L sdndl0f bLlIftsf] ;Dkfbgdf u'7Lsf] d'vkq q}dfl;s  
…g]kfnLÚ u'7Lsf ;dfrf/ tyf c¿ n]v–lgaGwx¿ lnP/ @)!^  
;fnb]lv lgoldt ¿kn] k|sflzt eO/x]sf] 5 . 

(= k|To]s jif{ snsQfdf 8fS6/L k9\g hfg] b'O{ ljBfyL{sf] 5gf]6 
ug]{ sfd klg u'7Ln] ;+jt\ @)!#–!$ ;fnb]lv ub}{ cfPsf] 5 . 

!)= @)$% ;fndf u'7Ln] 5'§} k'/:sf/ …hubDaf–>LÚsf] klg :yfkgf  
u/]sf] 5 . 

!!= @)^! ;fn dª\l;/ @* ut] k|f/De u/]/ @)^@ ;fn dª\l;/ 
@& ut];Dd u'7Lsf] :j0f{jif{ ljleGg sfo{qmd u/L dgfOof] . 
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k'/:sf/ hubDaf–>L M ;fdfGo hfgsf/L 

!= cfˆgf ;+:yflksf :j= /fgL hubDafs'df/L b]jLsf] :d[lt lr/:yfoL  
/fVg] p2]Zon] u'7Ln] of] k'/:sf/, hubDaf–>L :yfkgf u/]sf] 
xf] . 

@= u'7Lsf] ;fwf/0f ;efåf/f :j= /fgL hubDafsf] k}+tfnL; lbgsf]  
cj;/df ldlt @)$%÷^÷!÷@ sf lbg of] k'/:sf/ ljlwjt\ 
:yfkgf ePsf] xf] . 

#= of] k'/:sf/ dbg k'/:sf/ ;/x cyf{t\ -xfnnfO{_ ?= @,)),))) .– sf]  
5 .

$= of] k'/:sf/ s;/L, s;nfO{, s'g k|lqmofn] lbg' plrt x'G5  
egL g]kfnL a'l4hLjLx¿nfO{ kqklqsf / g]kfn 6]lnlehgaf6 
klg cfXjfg u/L ;'‰fj dfluPsf] lyof] / tL ;a} k|fKt 
/fo ;'‰fjx¿sf] oyf]lrt sb/ ub}{ u'7Ln] 5nkmn u/L 
ldlt @)$% .!@ .#) .$ sf lbg …hubDaf–>LÚ ;DaGwL 
lgodx¿ kfl/t u¥of] . oL lgodx¿sf] d;f}bf ug]{ sfd 
klg, …dbg k'/:sf/Ú :yfkgf x'Fbf ;+jt\\ @)!@ ;fndf 
u'7Lsf] bfgkq–lgodfjnLx¿ ;a} th'{df ug]{, >L zDe'k|;fb  
1jfnLåf/f g} ePsf] xf] . 
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%= …hubDaf–>LÚ ljt/0f ug]{af/]sf] sfo{–k|0ffnL dbg k'/:sf/ 
u'7Lsf] lgodfjnLsf] kl/R5]b %–s cGtu{t lgod #^ sf] 
pk–lgod -s_ b]lv -h_ ;Dddf k/]sf 5g\ . To; afx]s 
dbg k'/:sf/ u'7Lsf] 1fkgkqsf] bkmf @ -p2]Zo_ cGtu{t 
klg lgDgcg';f/ Pp6f pkbkmf ylkPsf] 5 M– 

 æ>Jo, b[Zo jf c¿ lsl;dsf s[ltŒjx¿af6 g]kfnL  
jfª\dosf] >Lj[l4df pNn]Vo of]ubfg ug]{ JolQm / z}lIfs, 
;fdflhs jf ;f+:s[lts dfWodaf6 g]kfnL efiffsf] ;d'Ggltdf 
pNn]Vo of]ubfg ug]{ JolQmx¿ dWo]af6 jif}{jif{ 5gf]6 u/L 
;Ddfgof]Uo 7xl/Psf JolQmnfO{ dbg k'/:sf/ ;+:yflksf :j= 
>L /fgL hubDafs'df/L b]jLsf] :d[ltdf …hubDaf–>LÚ gfdn] 
dbg k'/:sf/ ;/xsf] csf]{ k'/:sf/ k|bfg ug]{ .Æ

^= hubDaf–>L k'/:sf/sf nflu g]kfnL efiffsf] ;]jfnfO{ g} Ps  
dfq cfwf/ dflgPsf] 5  . j0f{, lnË, wd{, hft jf hftLotfsf] s'g}  
aGwg jf ljz]if u|fXotf o;df /xFb}g . d/0ff]k/fGt hubDaf–>L  
k'/:sf/ ;fwf/0ftof k|bfg ul/+b}g . o; k'/:sf/sf nflu cfkm}n]  
lgj]bg lbg' x'Fb}g eGg] OToflb s'/f klg lgodfjnLdf k/]sf 
5g\ / k|To]s jif{ u7g ul/g] 5gf}6 ;ldltn] ;ª\sng u/]sf 
gfdfjnLaf6 5fgL Psdtn] l;kmfl/; u/]sf] JolQmnfO{ of] 
k'/:sf/ lbOG5 .
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k'/:sf/ hubDaf–>L ljj/0f M

!= ;+jt\ @)$% sf] k'/:sf/ >L gf/fo0fuf]kfnnfO{ æltg 
bzseGbf a9L ;dob]lv ;ª\uLtsf] dfWodaf6 g]kfnL  
efiffsf uLtx¿nfO{ b]z tyf ljb]zdf ;d]t nf]slk|o  
agfpgdf pNn]vgLo of]ubfg u/] afkt .Æ

@= ;+jt\ @)$^ sf] k'/:sf/ dx–hf]8L ->L dbgs[i0f >]i7 / 
>L xl/j+z cfrfo{sf] hf]8L_ nfO{ æ>Jo, b[Zo b'j} k|sf/n] 
k|x;gsf dfWodaf6 g]kfnL efiffnfO{ b]z ljb]zdf nf]slk|o 
agfpg k|z+;gLo sfo{ u/] afkt .Æ

#= ;+jt\ @)$& sf] k'/:sf/ l;lSsdsf >L g/axfb'/  
e08f/LnfO{ æg]kfn aflx/ g]kfnL efiff / ;flxTosf] ;d'Ggltdf 
JolQmut tyf ;+:yfut :t/df c;fwf/0f of]ubfg u/] afkt .Æ

$= ;+jt\ @)$* ;fnsf] k'/:sf/ slj s]bf/dfg JolytnfO{ 
æpTs[i6 sfJo s[ltTj / ljleGg ;+:yfut dfWodaf6 g]kfnL 
jfª\dosf] >Lj[l4sf lglDt cfwf ztfAbLeGbf a9L ;dob]lv 
cgj/t ¿kdf ;[hgzLn / lqmofzLn /xL g]kfnL efiff / 
;flxTosf] k|lti7f a9fP afkt .Æ

%= ;+jt\ @)$( sf] k'/:sf/ g]kfnL ;flxTo ;Dd]ng bfhL{lnªnfO{ 
æ:yfkgfsfn ljqmd ;+jt\ !((! b]lv g} g]kfnL efiff / 
;flxTosf] ;+/If0f, k|j4{g / >Lj[l4sf lgldQ cgj/t  
lqmofzLn /xL c;fwf/0f ;+:yfut of]ubfg u/] afkt .Æ
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^= ;+jt\ @)%) sf] k'/:sf/ >LdtL tf/fb]jLnfO{ æut 
rf/bzsb]lvsf] cys ;fwgfåf/f ufog snfdf pTs[i6tf 
xfl;n u/L g]kfnL efiffnfO{ :jb]zleq / aflx/ ;d]t ;ËLtsf]  
dw'l/dfåf/f nf]slk|o agfO{ g]kfnL jfª\dosf] >Lj[l4 ug{df 
pNn]vgLo of]ubfg ul//x] afkt .Æ 

&= ;+jt\ @)%! sf] k'/:sf/ >L OGb|axfb'/ /fO{nfO{ æljut 
$% jif{b]lv g]kfnL ;flxTosf ;fwgfdf lg/Gt/ ;+nUg  
/xL syf, pkGof;, lgaGw / ;dfnf]rgf cflb ljljw  
ljwfdf gjLg k|j[lQsf pTs[i6 /rgfx¿åf/f g]kfnL jfª\dosf] 
>Lj[l4sf lglDt clt ljlzi6 of]ubfg u/] afkt .Æ 

*= ;+jt\ @)%@ sf] k'/:sf/ sf]lxdf, gfufNof08, ef/tsf 
>L xl/k|;fb …uf]vf{Ú /fO{nfO{ æljut ^ bzseGbf a9L  
;dob]lv cljlR5Gg ¿kn] g]kfnL efiff / ;flxTosf]  
;+j4{gsf lgldQ ljleGg dfWodaf6 pNn]vgLo ;]jf k|bfg 
ul//x] afkt .Æ 

(= ;+jt\ @)%# sf] k'/:sf/ df]uf]s, DofGdf/sf >L  
7fs'/k|;fb u'/fufO{+nfO{ æDofgdf/df a;f]af; ug]{ g]kfnL 
d"nsf ad]{nLx¿sf df‰df g]kfnL efiffsf] k|rf/–k|;f/ / 
;+j4{gdf c;fwf/0f of]ubfg u/L g]kfnL efiffnfO{ hLljt  
/fv]/ o;sf] >Lj[l4 ug{df ;dlk{t eP afkt .Æ

!)= ;+jt\ @)%$ sf] k'/:sf/ ufos snfsf/ >L cDa/ u'?ªnfO{ 
æljut rf/ bzs otf ;ª\uLt–;fwgfdf lg/Gt/ nugzLn 
/xL ;fª\uLlts dfWodåf/f g]kfnL snf / ;+:s[ltsf] pTyfgsf 
;fy} g]kfnL efiff ;flxTosf] >Lj[l4 ug{ ;zQm of]ubfg u/] 
afkt .Æ
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!!= ;+jt\ @)%% sf] k'/:sf/ jl/i7 ;flxTosf/ >L uf]ljGb–
axfb'/ dNn æuf]7fn]ÆnfO{ æg]kfnL efiff–;flxTosf ljljw 
ljwfdf–vf; u/]/ syf, gf6s / pkGof;df– ut kfFr 
bzseGbf a9L ;dob]lv pRr bhf{sf s[ltx¿sf] l;h{gf  
u/L g]kfnL jfª\dosf] >Lj[l4sf nflu pNn]vgLo of]ubfg  
u/] afkt .Æ

!@= ;+jt\ @)%^ sf] k'/:sf/ g]kfnL lzIff kl/ifb\nfO{  
æefiff / ;flxTotkm{ lg/Gt/ ;lqmo /xL ljleGg ;+:yfut  
lqmofsnfksf dfWodaf6 g]kfnL jfª\dosf] >Lj[l4sf nflu 
pNn]vgLo of]ubfg u/] afkt .Æ

!#= ;+jt\ @)%& sf] k'/:sf/ hgsljs]z/L wd{/fh yfkfnfO{ 
æ>Jo–kf7\o ljleGg dfWodaf6 cfwf ztfAbLeGbf nfdf] 
cjlw;Dd g]kfnL efiffsf] ;]jf u/L g]kfnL jfª\dosf] >Lj[l4df 
ax'd'vL ljlzi6 of]ubfg u/] afkt .Æ

!$= ;+jt\ @)%* sf] k'/:sf/ 8fodgzdz]/ /f0ffnfO{ æljut 
cfwf ztflAbb]lv g]kfnL ;flxTosf] cf/fwgfdf ;+nUg eO{ 
uBfVofgåf/f pNn]vgLo of]ubfg ul//x] afkt .Æ

!%= ;+jt\ @)%( sf] k'/:sf/ >Ls[i0fk|sfz >]i7nfO{ æg]kfnL 
efiffsf] l;h{gf, cg';Gwfg tyf k|rf/–k|;f/df si6;fWo 
¿kdf ;+nUg eO{ rf/ bzscl3b]lv g]kfnL jfª\dosf] ;]jfdf 
;dlk{t eO/x] afkt .Æ
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!^= ;+jt\ @)^) sf] k'/:sf/ >L cnL ldofFnfO{ æljut ^ 
bzseGbf a9L ;dob]lv nf]suLt ufog / sfJo;[hgfåf/f  
g]kfnL nf]s;+:s[lt tyf g]kfnL efiffnfO{ ;d[4 t'Nofpg lg:k[x, 
lgln{Kt / lg/Gt/ of]ubfg ul//x] afkt .Æ

!&= ;+jt\ @)^! sf] k'/:sf/ >L km0fLGb|/fh v]tfnfnfO{ æcfwf 
ztfAbLeGbf cl3b]lv g]kfnL efiff lzIf0fsf ;fy} cgj/t  
¿kdf ;flxTo;]jfdf nfuL g]kfnL efiffdf pNn]Vo of]ubfg 
ul//x] afkt .Æ

!*= ;+jt\ @)^@ sf] k'/:sf/ >L e}/j l/;fnnfO{ æut cfwf 
ztfAbLb]lv g]kfnL 5fkfb]lv ljB'tLo dfWod;Dd k"0f{  
¿kn] ;+nUg /xL g]kfnL kqsfl/tfnfO{ ;+j4{g ub}{  
g]kfnL efiffsf] ljsf;df cBflk pNn]vgLo of]ubfg  
u/] afkt .Æ

!(= ;+jt\ @)^# sf] k'/:sf/ 8f= tLy{axfb'/ >]i7nfO{  
æg]kfnLx¿nfO{ lj1fgsf] 1fg u/fpg] sfo{df ;+nUg eO{ 
bzsf}+b]lv pTs[i6tfsf ;fy g]kfnL efiffsf] ;]jfdf lg/Gt/ 
nflu/x] afkt .Æ

@)= ;+jt\ @)^$ sf] k'/:sf/ >L s[i0fk|;fb k/fh'nLnfO{  
æJofs/0f, uLt, sljtf, afn;flxTo tyf ;+:s[lt  
nufot ljljw ljwfdf cg]sfg]s u|Gysf] l;h{gf u/L  
g]kfnL jfª\dosf] ct'ngLo tyf cgj/t efiff;]jf ul//x] 
afkt .Æ
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@!= ;+jt\ @)^% sf] k'/:sf/ >L /fdz/0f bgf{nnfO{ 
ænf]s;ª\uLt / afhfsf] ;Íng, cWoog cg';Gwfg tyf  
n]vgsf dfWodn] ut # bzsb]lv cgj/t ¿kdf sfo{/t 
/xL g]kfnL efiffsf] >Lj[l4df of]ubfg ul//x] afkt .Æ

@@= ;+jt\ @)^^ sf] k'/:sf/ 8f= /fh]Gb| ljdnnfO{ æut 
rf/ bzsb]lv ldlynf If]qdf d}lynL efifL ljBfyL{x¿nfO{  
g]kfnL efiffdf lzlIft u/fO{ ljåfg\ agfpg] k'gLt  
sfo{sf ;fy} g]kfnL efiffdf cg]sfg]s u|Gy /rgf u/L  
g]kfnL efiff jfª\donfO{ ;d[4 t'Nofpg] sfd ;d]t ul//x] 
afkt .Æ

@#= ;+jt\ @)^& sf] k'/:sf/ slj >L b'uf{nfn >]i7nfO{  
æut 5 bzsb]lv cfˆgf] dft[efiff tyf g]kfnL efiffdf  
cToGt ;'dw'/ uLt, sljtf, sfJo tyf afn;flxTo  
n]vL g]kfnL jfª\UdonfO{ ;d[4 t'Nofpg] sfo{ ul//x]  
afkt .Æ

@$= ;+jt\ @)^* sf] k'/:sf/ ;+zf]wg d08nnfO{ æut 5 
bzseGbf a9L ;dob]lv g]kfnL Oltxf; / ;+:s[ltsf  
cltl/Qm Hof]ltif, ul0ft, Jofs/0f / ;flxTosf kmfF6df  
u'?s'nLo ;+ul7t / ;+:yfut k|of;af6 k|fdfl0fs  
cg';Gwfg u/L ltgsf] k|sfzg tyf k|rf/sf nflu  
…k"l0f{dfÚ klqsfsf] lg/Gt/ k|sfzg u/]/ g]kfnL jfª\dosf] 
;]jf / >Lj[l4df lg/Gt/ ¿kn] pNn]vgLo of]ubfg ul//x] 
afkt .Æ
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@%= ;+jt\ @)^( sf] k'/:sf/ >L /Tgzdz]/ yfkfnfO{ æut kfFr 
bzsb]lv g]kfnL uLt / sljtf n]vgdf lg/Gt/ nfu]/ g]
kfnL efiffsf] pGgog / >Lj[l4df pNn]vgLo of]ubfg ul//x] 
afkt .Æ

@^= ;+jt\ @)&) sf] k'/:sf/ >L lzj /]UdLnfO{ æ;flxlTos 
kqsfl/tfsf] cGj]if0f, kqklqsfsf] ;+sng, ;dLIff, ;dfnf]rgf 
tyf n]vgåf/f g]kfnL efiffsf] clj/n ¿kdf ;]jf ul//x] 
afkt .Æ

@&= ;+jt\ @)&! sf] k'/:sf/ >LdtL cª\u"/afaf hf]zLnfO{  
æg]kfndf gf/L lzIffsf] k|rf/ k|;f/ Pj+ k|jw{gsf ;fy}  
g]kfnL efiff ;flxTosf] >Lj[l4df lg/Gt/ bL3{;fwgf u/L 
pNn]Vo of]ubfg k'¥ofO/x] afkt .Æ

@*= ;+jt\ @)&@ sf] k'/:sf/ >L nLnaxfb'/ If]qLnfO{  
æ^) jif{eGbf nfdf] ;dob]lv g]kfnL efiff / ;flxTosf] 
>Lj[l4sf nflu lg/Gt/ ;dlk{t /xg'ePsfn] .Æ
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dbg k'/:sf/ u'7Lsf] :j0f{jif{df ;Ddflgt  
JolQmTj / ;+:yfx¿ M

!= >L cf/=8L= …k|ef;Ú r6f}t

@= >L 36/fh e§/fO{

#= >L r"8fdl0f /]UdL

$= >L lbnaxfb'/ g]jf/ -lznfª_

%= >L e/t/fh kGt

^= >L dl0f/fh pkfWofo

&= >L /d]z vs'/]n

*= >LdtL /flwsf /fof

(= >L Zofdbf; j}i0fj

!)= >L j;Gts'df/ zDdf{ g]kfn

!!= Do'lhs g]kfn

!@= /Tg k':ts e08f/
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dbg k'/:sf/ u'7Laf6 dgf]gLt eO{ ;DdfggLof  
hubDafsf l;6df snsQfsf d]l8sn sn]hx¿df 

cWoog ug{ hfg] ljBfyL{x¿ M

;fn d]l8sn sn]h cf/=hL=sf/=d]l8sn sn]h

!(%^–%& Pd.Pn nf]9f, hf]wk'/      ±   ±

!(%&–%* tl8t\sflGt Rof6hL{, snsQf lzlz/s'df/ zfx, snsQf

!(%*–%( gjLgrGb| zdf{, snsQf g/]Gb|s'df/ zdf{, agf/;

!(%(–^) ;'Gb/dl0f cf=bL=, nlntk'/ s'df/L k'0ojtL zdf{, v/;fª

!(^)–^! /fdlgjf; /f7L, lj/f6gu/ uf]kfnaxfb'/ >]i7, jL/uGh

!(^!–^@ s]z/l;+x dNn, sf7df8f}+ uf]kfnbf; hf]zL, sf7df8f}+F

!(^@–^# k|bLk zdz]/ /f0ff, sf7df8f}+ /fh]Gb|gfy k?of, snsQf

!(^#–^$ nIdLntf t'nfw/, sf7df8f}+ lrqnfn e§rg, afun'Ë

!(^$–^% hofk|;fb a/fn, ‰fkf cgj/ cxdb vfF, tf}lnxjf

!(^%–^^ z]v/afa' l/hfn, s}nfnL s'df/L s:t'/L >]i7, nlntk'/

!(^^–^& x]dGtzdz]/ /f0ff, sf7df8f}+ hgss]z/ k|;fO{+, Onfd

!(^&–^* n'O;f /fhk't, nlntk'/  Zofdaxfb'/ sdf{rfo{, sf7df8f}+

!(^*–^( ljhos'df/ zdf{, tf}lnxjf hf]g zdf{ -adf{_, snsQf

!(^(–&) c¿0fs'df/ /f}lgof/, sf7df8f}+ czf]szdz]/ h=a=/f=, sf7df8f}+

!(&)–&! s]zj/fh zdf{, g]kfnuGh dfwjk|;fb vgfn, g]kfnuGh
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!(&!–&@ z}n]zs'df/ pkfWofo, lj/f6gu/ k|sfzgf/fo0f dlNns, hn]Zj/

!(&@–&# kLo"if/fh kf08], sf7df8f}+      ±     ±

!(&#–&$ wg/fh cof{n, sf7df8f}+ /fh]g;'Gb/ >]i7, nlntk'/

!(&$–&% w|'jgfy lqkf7L, jL/uGh z/bs'df/ zdf{, slknj:t'

!(&%–&^ cd/s'df/ b]phf, sf7df8f}+ dbg sf]O/fnf, lj/f6gu/

!(&^–&& clgnaxfb'/ >]i7, lj/f6gu/ s'df/L kljqfl;+x 9'Ëfgf, lrtjg

!(&&–&* dw' bLlIft, sf7df8f}+ ;'/]zs'df/ sfˆn], ;'g;/L

!(&*–*( c~h' >]i7, nlntk'/ b]j]Gb|gfy bf;, ;nf{xL

!(*(–*) ljBfb]j zdf{, nlntk'/ ;'dgzdz]/ h=a= /f0ff, jL/uGh

!(*)–*! ;ª\uLtf clwsf/L, sf7df8f}+ t'xLgsflGt e§frfo{, wg'iff

!(*!–*@ bLgf /fodf‰L, sf7df8f}+ efu{jdl0f bLlIft, sf7df8f}+

!(*@–*# ljgf]b /fhe08f/L, sf7df8f}+ >Ls[i0f e§, a}t8L

!(*#–*$ :joDe"dfg t'nfw/, sf7df8f}+ rGb|df]xg ofbj, wg'iff

!(*$–*% ljBf k/fh'nL, DofUbL bLksafa' >]i7, uf]/vf

!(*%–*^ ;~ho nfv], jL/uGh s'df/L Hof]T:gf l/dfn, sf7df8f}+

!(*^–*& ck{0ff l/;fn, nlntk'/ dvnfn >]i7, sf7df8f}+

!(*&–** ;ª\uLtf >]i7, sf7df8f}+ hLjgs'df/ cfq]o, alb{of

!(**–*( cNkgfl;+x, ;nf{xL cho/fh kf08], sf7df8f}+

!(*(–() sdn/fh cof{n, wflbª z/b/fh ;Tofn, sf7df8f}+

!(()–(! 8]nf hf]zL, sf7df8f}+ lbg]z sfˆn], :ofª\hf 
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!((!–(@ ckgf{ l/hfn, sf7df8f}+ dx]z 9sfn, sf7df8f}+

!((@–(# dgLiff sfsL{, w/fg ;'af]ws'df/ 9sfn, :ofª\hf

!((#–($ ;ljgf e§/fO{, sf7df8f}+ s'df/L ;nf]gf >]i7, sf7df8f}+

!(($–(% ls/0f uh'/]n, sf7df8f}+ ljj]s zdf{, bfª

!((%–(^ n'gf zdf{, sf7df8f}+ ;'ldt/fh clwsf/L, sf7df8f}+

!((^–(& ;h'df eh', sf7df8f}+ dgf]x/ a'9fyf]sL, ;Nofg

!((&–(* ljlgtf zdf{, sf7df8f}+ g]qk|;fb bjf8L, sf7df8f}+

!((*–(( jL/]Gb| s]=;L=, df]/ª ;'lgns'df/ s0f{, ;nf{xL

!(((–@))) zf]e]Gb| uf}td, sf7df8f}+ c/ljGbb]j, ;Kt/L

@)))–@))! ;'efif s]=;L=, kf]v/f bLk nfld5fg], sf7df8f}+

@))!–@))@ Ol/gf v8\sf, sf7df8f}+ wdf{ut e§/fO{, d]3f}nL lrtjg

@))@–@))# ;'ah e§/fO{, l;Gw'kfNrf]s eLid kf]v/]n, sf7df8f}+

@))#–@))$ bLks uf}td, :ofª\hf zgLz u'?ª, kf]v/f

@))$–@))% ;aLg ;fx", eQmk'/ cfh{g vgfn, sf:sL

@))%–@))^ kjg zdf{, kfNkf ;'/h cfn], sf:sL

@))^–@))& lbj; d/fl;gL, u'NdL ;Gtf]if 9'ª\ufgf, kfFry/

@))&–@))* s'df/L lgzf zdf{, sf7df8f}+ nId0f 7fs'/, df]/ª

@))*–@))( gf/fo0f clwsf/L, sfe|] 3gZofd ltdlN;gf, sf:sL

@))(–@)!) ljg'bf kf}8]n, :ofª\hf slkn bjf8L, sf7df8f}+

@)!)–@)!! k|lhgf k|wfg, sf7df8f}+ df]gfnL zfx, wg'iff
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@)!!–@)!@ h]gL v/]n, sf7df8f}+ lzlz/ yfkf, sf:sL

@)!@–@)!# z+s/ 9'Ë]n, wg'iff k|Llt cfrfo{, bfª

@)!#–@)!$ lgxfl/sf kGt, sf7df8f}+ hLt k'g, DofUbL

@)!$–@)!% ofgL v/]n, sf7df8f}+ Clts b]jsf]6f, ¿kGb]xL

@)!%–@)!^ ;lngf >]i7, l;/fxf ;Gtf]if pkfWofo, wflbª
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u'7Lsf ;b:ox¿

!= >L sdndl0f cfrfo{ bLlIft 
@= >L sgs dl0f bLlIft 
#= >L s'Gb dl0f bLlIft 
$= 8f= uf]ljGb 608g 
%=	8f= r"8fdl0f aGw'
^= 8f= r]taxfb'/ s'Fj/
&= 8f= hudfg u'?ª
*= >L 7fs'/ k/fh'nL
(= leS6/ k|wfg
!)= 8f= dfwj cj:yL
!!= 8f= dfwj e§/fO{
!@= /yL >Lw/zdz]/ h=a=/f= 
!#= >L ;'nf]rgf dfgGw/
!$= >L /d]z vs'/]n
!%= >L bLks cof{n

 u'7Lsf k|aGw–;ldltsf ;b:ox¿

 -hubDaf k|]; k|f=ln=_




