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³ÖÖÂÖÖ×¾Ö–ÖÖÖ - †×³Ö¾µÖŒŸÖß †Ö×�Ö †£ÖÔ ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖ 

 

 
×¾Ö•ÖµÖ ²ÖÖ¯Öæ �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü 

 

µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö �úÖò»Öê•Ö, ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü. ŸÖÖ. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ×•Ö. ÃÖÖÓ�Ö»Öß  . 

 

 
¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Ö•ú :-  

 

 ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×�Ö ³ÖÖÂÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ †ŸÖæ™ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü †Ö×¤ü´Ö �úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖÖ¾Öß ¯ÖÏÖ�Öß ÃÖ´ÖæÆüÖÖê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ �ú¸ üŸÖÖÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. 

³ÖÖ¾ÖÖÖ ¯ÖÏ�ú™üß�ú¸ü�Ö Æüß ÃÖ´ÖæÆüÃÖÓÃ�éúŸÖß ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö×Æü»Öß �Ö¸ü•Ö šü¸ü»Öß. �Ö ü̧•Ö ¿ÖÖê¬ÖÖ“Öß •ÖÖÖß †ÃÖŸÖê . †×³Ö¾µÖŒŸÖß †£Ö¾ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¯ÖÏ�ú™üß�ú¸ü�ÖÖ“µÖÖ 

•Ö¸ü•ÖêŸÖæÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖæÆüÖÖê ³ÖÖ×ÂÖ�ú �Ö¸ü•Öê“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ �êú»Öß. ³ÖÖÂÖê“Öê †Ö×¤ü´Ö ¹ý¯Ö ‘ ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖß ’ †ÃÖê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ó�Ö×¾Ö�Öê¯Ö 

†Ö×�Ö ŸµÖÖ»ÖÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ †£ÖÔÆüßÖ ¬¾ÖÖà“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ —ÖÖ»Öê»Öß †×³Ö¾µÖŒŸÖß ´Æü�Ö•Öê“Ö ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ÆüÖêµÖ. ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾Ö Æüß ³ÖÖÂÖê“Öß ¯Ö×Æü»Öß 

†×³Ö¾µÖŒŸÖß šü¸üŸÖê. ¯ÖÏŸµÖê�ú ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´Öë¤æü´Ö¬µÖê •Ö´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ‹�ú ³ÖÖÂÖÖ�ëú¦ü †ÃÖŸÖê. µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ×ÂÖ�ú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖŸÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ŸÖß ³ÖÖÂÖÖ 

†¾Ö�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. ´Æü�Ö•Öê“Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖ�ú›êü ³ÖÖÂÖÖ ×¿Ö�ú�µÖÖ“Öß •Öî×¾Ö�ú �Ö´ÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ �Ö´ÖŸÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ×ÂÖ�ú ×¾Ö�úÖÃÖ ÆüÖêŸÖ 

†ÃÖŸÖÖê. ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö †Öã³Ö¾Ö Æüß ‹�ú †ŸµÖÓŸÖ †Ã¯ÖÂ™ü, ¬ÖæÃÖ¸ü, †Ö�úÖ¸üÆüßÖ �ÖÖêÂ™ü †ÃÖŸÖê µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ»ÖÖ Ø�ú¾ÖÖ �ú»¯ÖÖÖÓÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ 

³ÖÖÂÖê´Öãôêû †Ö�úÖ¸ü ×´ÖôûŸÖÖê, ŸÖë¾ÆüÖ ÆüÖ †Öã³Ö¾Ö Ø�ú¾ÖÖ �ú»¯ÖÖÖ ´Æü�Ö•Öê ³ÖÖÂÖê“Öê ¦ü¾µÖ †ÃÖŸÖê. �êú¾Öôû ¬¾ÖÖß Æêü ÃÖã¬ ¤üÖ ³ÖÖÂÖê“Öê ¦ü¾µÖ“Ö †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ 

Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö, Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Öã³Ö¾Ö ¾µÖŒŸÖ �ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß ¾Ö µÖÖ †£ÖÖÔÖê ŸµÖÖÓÖÖ †Ö�úÖ¸ü ÖÃÖŸÖÖê. �ú»¯ÖÖÖŸ´Ö�ú Ø�ú¾Ö Ö †Öã³Ö¾ÖÖŸ´Ö�ú 

†Ö×�Ö ¬¾ÖµÖÖŸ´Ö�ú ¦ü¾µÖÖ»ÖÖ †Ö�úÖ¸ü ¤êü�µÖÖ“Öê, ´Æü�Ö•Öê“Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üê ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÖÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ³ÖÖÂÖÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖê. 

³ÖÖÂÖê“µÖÖ ÃÖÓ̧ ü“ÖÖê²Ö§ü»Ö ×´ÖØ»Ö¤ü ÃÖ. ´ÖÖ»Ö¿Öê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ ‘‘ ³ÖÖÂÖÖ  ´Æü�Ö•Öê ‹�ú †Ö�úÖ×¸üŸÖ ÃÖÓ̧ ü×“ÖŸÖ ×“ÖÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêµÖ.‘’1

  

 ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÓÖß ³ÖÖÂÖê“µÖ ˆŸ¯Ö¢Öß²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö×�Ö ÃÖÓ̧ ü“ÖÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ �úÖôûÖÖã¹ý¯Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö 

¾µÖÖ�µÖÖ �êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.  

 ‹›ü¾Ö›Ôü ÃÖ¯Öß ü̧ µÖÖÓÖÖ �ú»¯ÖÖÖ, ³ÖÖ¾ÖÖÖ ‡“¤üÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖ“Öê, Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ‡“”êû¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖ�ÖÖ¸êü, ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÖ¬ÖÖ ´Æü�Ö•Öê 

³ÖÖÂÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ²»ÖÖê�ú †Ö×�Ö ™Òêü�Ö¸ü µÖÖÓÖÖ ´Öã�ÖÖ¾ÖÖ™êü ¾µÖŒŸÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üß †Ö×�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÆü�úÖ ü̧ÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖ�ú †¿Öß ‹�ú ´Æü�Ö•Öê ³ÖÖÂÖÖ †ÃÖê 

¾ÖÖ™üŸÖê. �úÖÆüàÖÖ ÃÖÓÃ�úÖ¸üÖŸÖæÖ ×¿Ö�æúÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖ �ú¸üÖµÖ“Öß �ÖÖêÂ™ü ´Æü�Ö•Öê ³ÖÖÂÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ê.
2

 ‘ ÃÖÖêÃµÖæ¸ü µÖÖÓÖß ¬¾ÖÖß ¾Ö †£ÖÔ µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖÓ�Ö›ü 

‘ÖÖ»Ö�ÖÖ·µÖÖ ×“ÖÆüÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´Æü�Ö•Öê ³ÖÖÂÖÖ †¿Öß ¾µÖÖ�µÖÖ �êú»Öß †ÖÆêü. ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê²Ö§ü»Ö ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¬¤ü Ã¾Ö¹ý¯ ÖÖ“Öß ÃÖÓ̧ ü“ÖÖÖ ´Æü�Ö•Öê ³ÖÖÂÖÖ Æêü 

†Ö¬Öã×Ö�ú  

³ÖÖÂÖÖ×¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ¯ÖḮ ÖêµÖ ÃÖÖêÃµÖæ¸üÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖãÃ¯ÖÂ™ü Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ¾Ö µÖê£Öê“Öê †Ö¬Öã×Ö�ú  

³ÖÖÂÖÖ×¾Ö–ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ̧ ü“ÖÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ •Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ.
3

  

 

³ÖÖÂÖÖ -ÃÖ¸Ó“ÖÖÖ †Ö×�Ö †Ö�ú»ÖÖ :-  

 

 ³ÖÖÂÖÖ †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ †Ö�ú»ÖÖ ÆüÖê�Öê ´Æü�Ö•Öê ³ÖÖ×ÂÖ�ú ÃÖÓ̧ ü“ÖÖê“Öê Ø�ú¾ÖÖ ×ÖµÖ´Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ÃÖÆü•Ö–ÖÖÖ ÆüÖê�Öê ÆüÖêµÖ. ³ÖÖÂÖê“Öê Æêü ÃÖÆü•Ö–ÖÖÖ 

•ú¹ýÖ ‘Öê�µÖÖ“Öê –ÖÖÖÖŸ´Ö�ú ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ´ÖÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖê. †ÃÖÖ µÖãŒŸÖß¾ÖÖ¤ü “ÖÖò́ Ã�úßÖê �êú»ÖÖ †ÖÆêü.
4

 ³ÖÖ×ÂÖ�ú ÃÖÓ̧ ü“ÖÖê“Öê –ÖÖÖ �ú¹ýÖ ‘Öê�µÖÖ“Öß 

•Ö´ÖŸÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ•Öß¾Ö ÃÖéÂ™üß¯Öê�ÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¯ÖÏÖ�µÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖÖÖ¾Ö¯ÖÏÖ�µÖÖ´Ö¬µÖê Æüß �Ö´ÖŸÖÖ ˆ¯Ö•ÖŸÖ“Ö †ÃÖŸÖê ¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ •úÖÆüß ³ÖÖ�Ö ŸÖ¸üß 
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•Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡ÖµÖß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ †ÃÖê ‹×¸ü�ú »ÖêÖ²Ö�ÖÔÃÖÖ¸ü�µÖÖ †³µÖÖÃÖ�úÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö †ÖÆêü. ³ÖÖÂÖÖ ×¿Ö�ú�µÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ †Öã¾ÖÖÓ×¿Ö�ú×¸üŸÖßÖê ÃÖÓ�Îú×´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ 

†ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖÖ ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖ “ÖÖ´Ã�úß¾ÖÖ¤üß ³ÖÖÂÖÖ¾Öî–ÖÖ×Ö�úÖÖß ´ÖÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
5 

 

 ³ÖÖÂÖÖ Æüß †¿Öß“Ö ‹�ú ÃÖÓ�êúŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖæÖ ŸÖß ¬¾ÖÖßÃÖÓ�êúŸÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖ�ÖæÃÖ ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †Ö�ú»ÖÖ ¯ÖÏ×�ÎúµÖêÃÖÖšüß †Öê�ú 

ÃÖÓ�êúŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖÖê ³ÖÖÂÖÖ µÖÖ ÃÖÓ�êúŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ Ö¾Ö †Ó�Ö¾Öê�Öê̄ Ö ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾Ö -ÆüÖŸÖ¾ÖÖ ȩ̂ü 

†Ö×�Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓ�êúŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ¾ÖÖ�Öß´ÖµÖ †£Ö¾ÖÖ ×»Ö×�ÖŸÖ ³ÖÖÂÖÖ Æüß ÃÖÓ�êúŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ †×¬Ö�ú ÃÖÆü•Ö, ÃÖã™üÃÖã™üßŸÖ, »Ö¾Ö×“Ö�ú, 

ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †Ö×�Ö �ëú¾ÆüÖÆüß, �ãúšêüÆüß ×¾ÖÖÖ¿ÖÖµÖÖÃÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖê¾Öæ ¿Ö�úŸÖê ´Æü�ÖæÖ ³ÖÖÂÖÖ Æüß ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¬¤ü †Ö×�Ö †Öã�ú¸ ü�Ö, ÃÖÓ�Îú´Ö�ÖÖŸÖæÖ †¾Ö�ÖŸÖ ÆüÖê�ÖÖ¸ üß 

•ú»ÖÖ šü¸üŸÖê. ´ÖÖÖ¾Öß ´Öã�ÖÖ¾ÖÖ™êü ˆ““ÖÖ¸ü»Öê •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¬¾ÖÖß Æêü ³ÖÖÂÖê“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖê�ú ³ÖÖÂÖế Ö¬µÖê ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ¯Öã̧ ü�ú šü¸ü�ÖÖ ȩ̂ü �úÖÆüß ´ÖÖê•Ö�êú †Ö×�Ö 

×Ö¾Ö›ü�ú ¬¾ÖÖß ¾ÖÖ¯Ö ü̧ŸÖÖŸÖ µÖÖ ¬¾ÖÖàÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖê“Öê ´Öæ»Ö¬¾ÖÖß ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ
.6

 µÖÖ ´Öæ»Ö¬¾ÖÖßÖÓÖ“Ö ³ÖÖÂÖÖ×¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖêŸÖ ‘ Ã¾ÖÖß´Ö‘ 
´Æü�ÖŸÖÖŸÖ.  Ã¾ÖÖ ´Æü�Ö•Öê ³ÖÖÂÖêŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖ“Öß �Ö´ÖŸÖÖ †ÃÖ�ÖÖ¸üÖ ¬¾ÖÖß ÆüÖêµÖ. †£ÖÖÔŸÖ Ã¾ÖÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ´Æü�Ö•Öê ¬¾ÖÖà“ÖÖ ³ÖÖÂÖÖ¬¾ÖÖß 

ÆüÖê�µÖÖ“µÖÖ �Ö´ÖŸÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêµÖ. Ã¾ÖÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú ü̧ŸÖÖÖÖ �úÖê�ÖŸÖßÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ³ÖÖÂÖÖ ›üÖêóµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÃÖŸÖê. ³ÖÖÂÖêÃÖÖšüß ¯Öæ̧ ü�ú šü¸ü�ÖÖ·µÖÖ Ã¾ÖÖÖÓ“µÖÖ 

ÃÖ´ÖæÆüÖÃÖ Ã¾Ö×Ö´Ö ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. Ã¾Ö×Ö´Ö �úÖÛ»¯Ö�úÖ †ÃÖŸÖÖê, ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß Ã¾ÖÖÖÓŸÖ¸êü Æüß Ã¾Ö×Ö´ÖÖÓ“µÖÖ �ú»¯ÖÖê“Öß ¯ÖÏÖŸµÖ×�Ö�êú 

†ÃÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖÂÖế Ö¬µÖê Ã¾Ö×Ö´Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü Ã¾ÖÖÖÓŸÖ¸ü“Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß  •ÖÖŸÖÖŸÖ. �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ̄ ÖÏ£Ö´Ö ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ 

†ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ Ã¾Ö×Ö´ÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê. Ã¾ÖÖ×Ö´Ö Æêü ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�ú¸ü ¬¾Ö×Ö‘Ö™ü�ú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¤üÖêÖ ¿Ö²¤ü †£ÖÔ¥üÂ™üµÖÖ, ×³Ö®Ö šü¸ü×¾Ö�µÖÖ“Öê 

•úÖµÖÔ Ã¾Ö×Ö´Ö �ú¸üŸÖÖê ‘ •úÖ™üÖ ‘ µÖÖ ¿Ö²¤üÖ¯Öê•ÖÖ ‘ ‘ÖÖ™üÖ ’ ÆüÖ ¿Ö²¤ü †£ÖÔ¥üÂ™üµÖÖ ¾Öê�ÖôûÖ †ÖÆêü. �úÖ¸ü�Ö ‘ •ú ’ µÖÖ Ã¾ÖÖÖ‹ê¾Ö•Öß ‘ ‘Ö ’ ÆüÖ Ã¾ÖÖ ŸÖê£Öê 

†Ö»ÖÖ †ÖÆêü. Æêü ¤üÖêÆüß Ã¾ÖÖ ‘Ã¾Ö×Ö´Ö’ †ÖÆêüŸÖ. �úÖ¸ü�Ö ŸÖê †£ÖÔ×¾Ö³Öê¤ü�ú †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖÂÖêŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ Ã¾Ö×Ö´ÖÖÓ“µÖÖ ×³Ö®Ö ¹ý¯ÖÖÓÖÖ Ã¾ÖÖÖÓŸÖ¸êü 

´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖê�ú ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ´Öæ»Ö¬¾ÖÖà“Öß ´Æü�Ö•Öê“Ö Ã¾ÖÖß´ÖÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ¾Öê�Ö¾Öê�Öôûß †ÃÖŸÖê. ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ÃÖÓ̧ ü“ÖÖế Ö¬µÖê ´Öæ»Ö¬¾ÖÖà“Öß ‹�úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü 

• Îú´ÖÖÖê •Öãôû¾ÖÖ•Öãôû¾Ö �ú¹ýÖ ³ÖÖÂÖê“Öê ¹ý¯Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖÖ£ÖÔ ‘Ö™ü�ú ŸÖµÖÖ¸ü �êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖÂÖê“Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ¹ý¯Ö ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ ÃÖÖ£ÖÔ 

‘Ö™ü�úÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü�ú ³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ ¿Ö²¤ü ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü †Ö¬Öã×Ö�ú ³ÖÖÂÖÖ×¾Ö–ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¹ý×¯Ö´Ö ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ.  

 ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü †£Ö¾ÖÖ ¯Ö×¤ü´Ö ÆüÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖß»Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÛÃŸÖŸ¾Ö ×ÃÖ¬¤ü �ú ü̧�ÖÖ¸üÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ »ÖÆüÖÖ ‘Ö™ü�ú ÆüÖêµÖ. ¿Ö²¤üÖ“ Öê ×¾Ö‘Ö™üÖ ¯Ö¤üÖÓ́ Ö¬µÖê 

ÆüÖê‰ú ¿Ö�úŸÖê. ¯Ö¤êü, ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ�úÖ¸ü, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üß ¿Ö²¤ü×ÖÙ´ÖŸÖß ‡. “ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖÖ�ú¸ü�ÖÖ“µÖÖ •µÖÖ ×¾ Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¬Öã×Ö�ú 

³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¤Ëü×¾ÖµÖÖÃÖ †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ.
7

 ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¯Ö¤Ëü×¾ÖµÖÖÃÖ †Ö×�Ö ¾ÖÖŒµÖ×¾ÖµÖÖÃÖ Æüß ×¾Ö³ÖÖ�Ö�Öß ŸÖÖÛŸ¾Ö�ú ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü �êú»Öê»Öß ÖÃÖæÖ 

³ÖÖÂÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖÖêµÖßÃÖÖšüß �êú»Öê»Öß ×¾Ö³ÖÖ�Ö�Öß ŸÖß �Öǣ Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖê�ú ³ÖÖÂÖêÃÖ ¯Ö¤üË×¾ÖµÖÖÃÖ  †Ö×�Ö ¾ÖÖŒµÖ×¾ÖµÖÖÃÖ Æêü ×¾Ö³ÖÖ�Ö 

£ÖÖê›üµÖÖ±úÖ¸ü ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ¸ü“Ö ±ú ü̧�ú ‹¾ÖœüÖ“Ö †ÃÖê»Ö �úß �úÖÆüß ³ÖÖÂÖÖŸÖ ¯Ö¤ü×¾ÖµÖÖÃÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ �ÖãÓŸÖÖ�ÖãŸÖß“ÖÖ †ÃÖæÖ ¾ÖÖŒµÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖ“ÖÖ ²Ö¸üÖÃÖ“ÖÖ 

†Ó¿Ö ŸµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö. �úÖÆüß ³ÖÖÂÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖŒµÖ×¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖÃŸÖ �ÖãÓŸÖÖ�ÖãÓŸÖß“ÖÖ †ÃÖæÖ ¯Ö¤Ëü×¾ÖµÖÖÃÖ ŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÖê �ú´Öß �ÖãÓŸÖÖ�ÖãÓŸÖß“ÖÖ 

†ÃÖŸÖÖê. ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü †Ö×�Ö ¾ÖÖŒµÖ¸ü“ÖÖÖ µÖÖ ¤üÖêÆüÖëÖß ×´ÖôæûÖ ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¾µÖÖ�ú¸ü�Ö“Öê �úÖµÖÔ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÂÖÖÓ́ Ö¬µÖê ÃÖ´Öã““µÖ ¹ý¯ÖÖÖê ÃÖ´ÖÖÖ“Ö 

†ÃÖŸÖê.  

 ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖ Æüß ³ÖÖÂÖÖ ‡ÓÛ�»Ö¿Ö¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖÓ¿»ÖêÂÖ�Ö ¯ÖÏ¬ÖÖÖ †ÖÆêü. ‡Ó�ÖÏ•Öß´Ö¬µÖê †¾µÖµÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿Ö²¤ü 

†ÃÖŸÖÖŸÖ. (ˆ¤üÖ. on, of ) ŸµÖÖ´Öãôêû Æêü ¿Ö²¤ü ‡Ó�ÖÏ•Öß´Ö¬µÖê ¾ÖÖŒµÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖ“µÖÖ �ú�ÖêŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ´Ö¸üÖšüß´Ö¬µÖê Æüß †¾µÖµ Ö ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Ö ¸üÖÆüŸÖÖ 

•ÖÖê›æüÖ µÖêŸÖÖŸÖ ˆ¤üÖ. ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü, ¿ÖÖôêû“ÖÖ ‡. ¯Ö×¤ü´ÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ¿Ö²¤ü ²ÖÖŸÖÖŸÖ ¿Ö²¤üÖÓ“Öß ¯Öãœü“Öß ¸ü“ÖÖÖ ´Æü�Ö•Öê ¿Ö²¤ü²ÖÓ¬Ö ˆ¯Ö¾ÖÖŒµÖ †Ö×�Ö ¾ÖÖŒµÖ ÆüÖêµÖ. 

¯Ö¤üÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖŒµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Öê�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ¹ý¯Öê ³ÖÖÂÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¤ü Æêü ¿Ö²¤üÖ“Öê ÃÖÓ‘Ö™ü�ú †ÖÆêü, ‘¿Ö²¤ü’ ÆüÖ ¿Ö²¤ü²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü�ú †ÖÆêü. 

¿Ö²¤ü²ÖÓ¬Ö ÆüÖ ˆ¯Ö¾ÖÖŒµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü�ú †ÖÆêü. ˆ¯Ö¾ÖÖŒµÖ ÆüÖ ¾ÖÖŒµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü�ú †ÖÆêü ¯Ö�Ö ¾ÖÖŒµÖ ´ÖÖ¡Ö ¸ü“ÖÖÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß  ŸÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß 

¸ü“ÖÖê“Öê ÃÖÓ‘Ö™ü�ú ÖÖÆüß. ¾ÖÖŒµÖ Æüß ˆ““ÖÖ ü̧�ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß ¸ü“ÖÖÖ †ÖÆêü.
8

  

 

³ÖÖÂÖÖ - †×³Ö¾µÖŒŸÖß :-  

 

 ³ÖÖ×ÂÖ�ú †×³Ö¾µÖŒŸÖß´Ö¬ÖæÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ¯ÖÏ�ú™üß�ú¸ü�Ö ÃÖÖ¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ“Ö ³ÖÖÂÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö×ÖÙ´ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖæÆü Ö“µÖÖ �Ö¸ü•ÖêŸÖæÖ ³ÖÖÂÖÖ 

×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. •Ö�ÖÖŸÖ †×»Ö�ú›êü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÆü�ÖßŸÖ 7000 ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÃÖã́ ÖÖ¸êü 200 ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ 

²ÖÖê»Öà“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 1500 ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. �êú¾Öôû ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ‹�æú�Ö 39 ²ÖÖê»Öà“ÖÖ ×�ÖµÖÃÖÔÖ ˆ»»Öê�Ö �ú¸üŸÖÖê.
9

 ´Ö¸üÖšüß“µÖÖ ‹�úÖ �úÖê�ú�Öß 
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²ÖÖê»Öß“µÖÖ 20 ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ²ÖÖê»Öß †ÖÆêüŸÖ µÖÖ¾Ö¹ýÖ ³ÖÖÂÖê“Öß †×³Ö¾µÖŒŸÖß ×�úŸÖß ¾µÖÖ¯Ö�ú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö  µÖêŸÖÖê. ³ÖÖÂÖê“Öß †×³Ö¾µÖŒŸÖß 

´ÖÖî×�Ö�ú †Ö×�Ö ×»Ö×�ÖŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ¾ÖÖ�Öë×¦üµÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏ�ú™ü ÆüÖê�ÖÖ¸üß ¬¾Ö×Ö´ÖµÖ ³ÖÖÂÖÖ ‹ê�ú�ÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß �ú�Öì×¦üµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ 

‘ÖêŸÖê. ¯ÖÏ×ŸÖ�úÖŸ´Ö�ú ¯ÖÏ�ú™üß�ú¸ü�ÖÖŸÖæÖ ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö †£ÖÔ²ÖÖê¬Ö ²ÖÖê»Ö�ÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß�ú›æüÖ ‹ê�ú�ÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß¯ÖµÖÕŸÖ •Ö ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖê“Öê –ÖÖÖ 

†¾Ö�ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖê ŸÖß ³ÖÖÂÖÖ †�ú»ÖÖ ÆüÖêŸÖê.  

     ´ÖÖÖ¾Öß ¾ÖÖ�Öë×¦üµÖÖŸÖß»Ö ´Öã�ÖÖ¾ÖÖ™êü ¯ÖÏ�ú™ü ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ †£ÖÔ̄ Öæ�ÖÔ ¬¾Ö×Ö�Óú¯ÖÖÖÓÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÓŸÖ¸ ü †Ö×�Ö �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÖÓŸÖ¸ü 

¬¾Ö×Ö�Óú¯ÖÖê »ÖÖê̄ Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖ¾Ö •ÖÖŸÖßÖÓ �Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü ²ÖÖê»Öß ³ÖÖÂÖê“Öß ÃÖÖÓ�êú×ŸÖ�ú ×“ÖÆü´ÖµÖ ÃÖÓ̧ ü“ÖÖÖ �êú»Öß. •µÖÖ ²ÖÖê»Öß ³ÖÖÂÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ̧ ü “ÖÖê¾Ö¸ü 

¾µÖÖ•ú¸ü•ÖÖ×¤ü ÃÖÓÃ•úÖ¸ü —ÖÖ»Öê, ŸÖß ³ÖÖÂÖÖ ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖê»ÖÖ �ÖÏÓ×£Ö�ú ¤ü•ÖÖÔ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ×»Ö×�ÖŸÖ †Ö×�Ö ¾ÖÖ×“Ö�ú †×³Ö¾µÖŒŸÖß 

—ÖÖ»Öß. ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ �úÖôûÖÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖÂÖê´Ö¬µÖê ˆ““ÖÖ¸ü×³Ö®ÖŸÖế Öãôêû ¬¾Ö×Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›üŸÖ �Öê»Öê. �úÖÆüß ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ †£ÖÔ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÆüß ‘Ö›üŸÖ �Öê»Öê. ³ÖÖÂÖê“Öê 

¬¾Ö×Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ †£Ö¾ÖÖ †£ÖÔ̄ Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯Öæ̧ ü�ú šü¸êü»Ö. ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ¯ÖÏ�ú™üß�ú¸ü�ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †£ÖÔ̄ Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ 

†£Ö¾ÖÖ ¬¾Ö×Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ´Öãôêû �úÖê�ÖŸÖÖÆüß †›ü£ÖôûÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß ˆ»Ö™ü ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖßÃÖÖšüß ¬¾ÖÖß †Ö×�Ö †£ÖÔ̄ Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖê ×ÆüŸÖÖ¾ÖÖÆü šü¸ü»Öê. 

³ÖÖÂÖê“Öß †×³Ö¾µÖŒŸÖß †Ö×�Ö †Ö�ú»ÖÖ ²ÖÖî×¬¤�ú�úÃÖÖê™üß †Ö×�Ö ³ÖÖ×ÂÖ�ú �úÖî¿Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖŸÖê. ³ÖÖ×ÂÖ�ú †×³Ö¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾Ö 

ÆüÖŸÖ¾ÖÖ¸üê †Ö×�Ö †Ó�Ö×¾Ö�Öê¯ÖÖÓ“Öß •ÖÖê›ü ¤êü‰úÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯Ö�Öê †×³Ö¾µÖŒŸÖß ÃÖÖ¬ÖŸÖÖŸÖ ¯Ö�Ö †Ö�ú»ÖÖ ¯ÖÏ×�Îú´Ö¬µÖê †£ÖÔ”û™üÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖ�Ôú 

†Ö×�Ö ¿Ö²¤ü¿ÖŒŸÖß“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö †ÃÖ�Öê �Ö¸ü•Öê“Öê †ÃÖŸÖê.  

 

³ÖÖÂÖÖ - †£ÖÔ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖ :-  

 

 ³ÖÖÂÖÖ ¾Öî–ÖÖ×Ö�ú †³µÖÖÃÖÖŸÖ †Ö¸Óü³Ö�úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖî̧ üÃÖŸµÖ †Ö×�Ö ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ¯Ö¸Óü¯Ö ȩ̂üŸÖ †£ÖÔ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ�ÖÔ Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ 

¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ †Ö¸Óü³Öß ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö�ÖÔÖÖŸ´Ö�ú ³ÖÖÂÖÖ×¾Ö–ÖÖÖÖÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †´Öê×¸ü�úÖ ÃÖÓ̧ ü“ÖÖÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ̄ ÖÏ¤üÖµÖÖÖê †£ÖÔ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ³ÖÖÂÖÖ 

†³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ¤æü¸ü šêü¾Ö»Öê. †£ÖÔ ÆüÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ×Ö¸üß�Ö�Ö µÖÖê�µÖ ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ. ‘¿ÖÆüÖ•ÖÖ’ µÖÖ ¿Ö²¤üÖ»ÖÖ •úÖê¿ÖÖ´Ö¬µÖê Æãü¿ÖÖ¸ü 

ÃÖ´ÖÓ•ÖÃÖ †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¿Ö²¤ü ×¤ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ ‘¿ÖÆüÖ•ÖÖ’ µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ¾Öê�ÖôûÖ †£ÖÔ •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖÖê. •ÖÃÖê ŸÖæ ¿ÖÆüÖ�ÖÖ †ÖÆêüÃÖ †Ö×�Ö ŸÖæ ±úÖ¸ü 

¿ÖÆüÖ�ÖÖ †ÖÆêüÃÖ µÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ¾ÖµÖê ×³Ö®Ö †£ÖÔ •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖÖŸÖ.  

 ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †£ÖÔ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú ü̧ŸÖÖÖÖ †£ÖÔ ´Æü�Ö•Öê ×Ö¤ìü¿Ö •µÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ¾ÖÃŸÖã Ø�ú¾ÖÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“ ÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö ÆüÖêŸÖÖê †ÃÖÖ 

´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †£ÖÔ×¾ÖµÖÖÃÖ »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê †£ÖÖÔ²Ö§ü»Ö µÖÖ¯Öê�ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖÖÖ †£ÖÔ ´Æü�Ö•Öê ‘¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ’ †£ÖÔ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê •µÖÖ 

´Ö¬µÖê ¿Ö²¤ü †£Ö¾ÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖæÖ ‹ê�ú�ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾ÖÃŸÖæ ¯ÖÏÃÖÓ�ÖÖ“Öß ¹ý¯Ö ȩ̂ü�ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ÃÖÓ�ú»¯ÖÖÖ µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †£ÖÖÔ“ÖÖ 

×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÆæüÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú †ÃÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖß»Ö �Ö×³ÖŸÖÖ£ÖÔ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.  

 ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö †£ÖÖÔ“ÖÖ ¿Ö²¤ü×ÖÂšü †£ÖÔ †Ö×�Ö ¾ÖÖŒµÖ×ÖÂšü †£ÖÔ †¿ÖÖ ¤üÖêÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ýÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü •ú ü̧Ö¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê. ¿Ö²¤ü×ÖÂšü †£ÖÖỐ Ö¬µÖê 

ÃÖÖÓ�úÛ»¯Ö�ú †£ÖÔ •µÖÖ»ÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ ´Öæôû †£ÖÔ ÃÖ´Ö•ÖÖŸÖÖŸÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖ ¯ÖÓ̧ ü¯Ö ȩ̂üŸÖ µÖÖ †£ÖÔ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖÖ»ÖÖ †×³Ö¤üÖ ¿Ö²¤ü¿ÖŒŸÖß  †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê 

•Öã�Ö¾µÖÓ•Ö�ú †£ÖÔ, ¿Öî»Öß�ÖŸÖ †£ÖÔ, ³ÖÖ¾Ö¯Ö¸ü †£ÖÔ, ¯Ö¸üÖ¾ÖŸÖáŸÖ †£ÖÔ ÃÖÖÆü“ÖµÖÔ †£ÖÔ ‡. †Öê�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖŒµÖ×ÖÂšü †£ÖÖỐ Ö¬µÖê ¾ÖÖŒµÖ�ÖŸÖ 

†Ö×�Ö ¯ÖÏÃÖÓ�Ö×ÖÂšü †£ÖÔ”û™üÖ •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖÖŸÖ.  

 

×ÖÂ•úÂÖÔ :-  

 

 ³ÖÖÂÖÖ Æêü ³ÖÖ¾ÖÖÖ¯ÖÏ�ú™üß�ú¸ü�ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¤êü¾ÖÖ�Ö-‘Öê¾ÖÖ�Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß †×³Ö¾µÖŒŸÖß Æüß ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´Öë¤æü´Ö¬Öß»Ö 

³ÖÖÂÖÖ�ëú¦üÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏ×ŸÖ�úÖŸ´Ö�ú ¯ÖÏ�ú™üß�ú¸ü�ÖÖŸÖæÖ ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö †£ÖÔ̄ ÖÏ×�ÎúµÖÖ ¯Öæ�ÖÔ ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †£ÖÔ×ÃÖ¬¤üßÃÖÖšüß ¬¾ÖÖß, Ã¾ÖÖ, Ã¾Ö×Ö´Ö, 

Ã¾ÖÖÖÓŸÖ¸êü, ¯Ö¤ü, ¯Ö×¤ü´Ö, ¯Ö¤üÖÓŸÖ ȩ̂ü µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ×»Ö×�ÖŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ̧ ü“ÖÖê“ÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¬¤ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê.  

 ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö †£ÖÔ”û™üÖÓ“Öß ˆ�ú»Ö ¿Ö²¤ü×ÖÂšü †£ÖÔ †Ö×�Ö ¾ÖÖŒµÖ×ÖÂšü †£ÖÔ µÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖḮ Öã�Ö ¯ÖÏ�úÖ¸üÖŸÖæÖ ÆüÖêŸÖê. †£ÖÔ ×Ö Û¿“ÖŸÖß´Ö¬µÖê †Ö�ú»ÖÖ 

•Ö´ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü �úÖÆüß †›ü“Ö�Öß µÖêŸÖÖŸÖ. ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö †£ÖÔ”û™üÖ ²Ö·µÖÖ“Ö¾ÖêôûÖ »Ö¾Ö×“Ö�ú ×ÖÃÖ™üŸµÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖÃŸÖ ã×ÖÂšü ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ŸµÖÖ“Öß 

×ÖÛ¿“ÖŸÖß �ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †£ÖÔ×ÖÛ¿“ÖŸÖß ´Ö¬µÖê †ÖŸ´Ö×ÖÂšêü»ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ¾ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê. †£ÖÔ ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ÃÖÓ̧ ü“ÖÖÖ †Ö×�Ö †£ÖÔ †¿Öß ¤üÖêÆüß †Ó�Öê †ÃÖ»Öß 
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ŸÖ¸üß ¤üÖêÆüß ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê �êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¤üÖêÆüà“ÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �êú»µÖÖÃÖ ÃÖÓ̧ ü“ÖÖê“Öê ¾ ÖÃŸÖã×ÖÂšü ¾Ö�ÖÔÖ �ú¸ü�Öê ¿ÖŒµÖ ÆüÖê�ÖÖ¸ü 

ÖÖÆüß. ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †£ÖÔ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ÃÖÓ̧ ü“ÖÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö �ú¸ü�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü.  
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