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´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÓÖ¬Öß µÖÖÓ“ÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¥üÛÂ™üúÖêÖ
¯ÖÏÖ. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÖÓÖÖ¾ÖÖê
×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ , ´ÖÖ‰ú»Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¾Ö›üÖôûÖ,
ŸÖÖ. ˆ. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×•Ö. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.
¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú ´Ö.ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú¾Öôû ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ“Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖãÖÔ •ÖÖÖ»ÖÖ
†Ö•ÖÆüß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú †ÖÆêüŸÖ. ´Ö.ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÏ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ³ÖãŸÖúÖôû, ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ
úÖôû †Ö×Ö ˆ•¾Ö»Ö ³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö ¯ÖÖÆü¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖê. ´Ö.ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú, †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤üß ¾Ö ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ¾ÖÖ¤üß †ÖÆêüŸÖ ´Ö. ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ
´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö •ÖÖ³Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü úšüÖê¸ü ×™üúÖ Ö ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖ Øú¾ÖÖ
¡Öã™üß ´Ö.ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓÖß ¤üÖÖ¾ÖãÖ ×¤ü»µÖÖ. ´Ö. ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê †ÖŸ´Ö²Öôû, †ØÆüÃÖÖ, †ÖŸ´ÖŸµÖÖÖ, ×¾Ö¾Öêú,
Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ, ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃµÖ, Ã¾Ö¸üÖ•µÖ, ÃÖ³µÖŸÖÖ µÖÖ ‘Ö™ü úÖÓÖÖ †ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ´Ö¬µÖê ×ÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü.
•ÖÖŸÖê“Öê Ã¾Ö¸üÖ•µÖ, •ÖÖÖ“Öê ú»µÖÖÖ †Ö×Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ µÖÖÃÖÖšüß ´Ö. ÖÖÓ¬Öß“ÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¥üÛÂ™üúÖêÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖãÖÔ †ÖÆêü ÆüÖ
¥üÛÂ™üúÖêÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖúÖôûÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö, ˆ×Ö¾ÖÖ †Ö×Ö ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ´Ö.ÖÖÓ¬Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü úÃÖê ¯Ö£Ö¤ü¿ÖÔú, ÃÖ´µÖú †ÖÆêüŸÖ Æüê
µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ÃÖÖÓÖµÖÖ“ÖÖ ´Öß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¿ÖÖê¬Ö ×Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ŸÖ£µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ´Öß ¤ãüµµÖ´Ö Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü.
´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¤éÛÂ™üúÖêÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, Ã¾Ö¸üÖ•µÖ †Ö×Ö ¸üÖÂ™Òü µÖÖÓÖÖ Ö•Ö¸êü ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü‰úÖ ´Ö. ÖÖÓ¬ÖßÖß †Ö¯Ö»Öê ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ
ÆüÖ Öê›ü¶ÖÓ“ÖÖ ¤êü¿Ö †ÖÆêü Æêü ×“Ö¡Ö (¾ÖÖÃŸÖ¾Ö) ´Ö.ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ ›üÖêóµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÆêü. ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓÖß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê êú»Öß †ÖÆêü. •Öê ´ÖãŒŸÖß µÖÖêµÖ
²ÖÖ×¾ÖŸÖê ŸÖê ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê •Öê ×“Ö¢ÖÖ“Öß ¿Öã¬¤üß ú¹ýÖ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß ´ÖÖ ¾Ö ‡Ó×¦üµÖÖÓÖÖ ¾Ö¿Ö ú¸üµÖÖÃÖ ×¿Öú¾Öã ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß , Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖŸÖ ¸üÖÆüµÖÖ“Öß †×³Ö»ÖÖÂÖÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üßŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖŸÖÖ ú¹ýÖ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß ŸµÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ –ÖÖÖÖ“Öê ×úŸÖßÆüß ³ÖÖÓ›üÖ¸ü †ÃÖê»Ö, ˆ““Ö ³ÖÖÂÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸üßÆüß ŸÖê ×¿ÖÖÖ
Ö-µÖÖ †£ÖÖÔÖê ×¿ÖÖÖ šü¸üŸÖ ÖÖÆüß.
´ÆüÖ•Öê“Ö ´Ö.ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ÃÖÓµÖ´Ö, ×“Ö¢ÖÖ“Öß ¿Öã¬¤üŸÖÖ, ´ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ µÖÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖÂÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü
µÖÖ ´Öã»Ö³ÖãŸÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓÖß êú»Öê †ÖÆêü. Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß
†Ö¬Öã×Öú úÖôûÖ»ÖÖ ¤êüÖß»Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖÖÖ×ÃÖú Öã»ÖÖ´Ö×ú¸üß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ »ÖÖÖã ¯Ö›üŸÖÖê. ´Ö.ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓÖß ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¯Öãœüß»Ö
‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †Ö×Ö šüôûú¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö¯ÖÖ ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆüÖêŸÖ.
1) ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖ×³Ö´ÖãÖ ×¿ÖÖÖ - ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ Öê›ü¶ÖÓ“ÖÖ ¾Ö éú×ÂÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¤êü¿Ö †ÖÆêü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö 80 ™ü Œêú »ÖÖêú ¿ÖêŸÖß ¾Ö ¿ÖêŸÖß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. (ÃÖÓ¤ü³ÖÔ - ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾Ö¯ÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ »ÖêÖú ´Ö. ÖÖÓ¬Öß - ¯ÖÖÖÓ ÖÓ 71)
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†¿ÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¿Ö²¤ü ¯ÖÓ›üßŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸êü †Ö×Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ×¾Ö´ÖãÖ ²ÖÖ×¾ÖÖÖ¸êü ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê ÆüÖ ÖãÆüÖ šü¸êü»Ö ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖ ²Ö§ü»Ö ×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸êü ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê †µÖÖêµÖ šü¸ü»Öê.
2) ÃÖŒŸÖß“Öê ´ÖÖê±úŸÖ ×¿ÖÖÖ - ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓÖß ÃÖŒŸÖß“Öê †Ö×Ö ´ÖÖê±úŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öß †ÖÆêü †¿ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ¯ÖãÖÔ
ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ´Öã»ÖÖÓŸÖß»Ö ¿ÖÖ×¸ü×¸üú, ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö×Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃÖã¯ŸÖ ¿ÖŒŸÖß ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß ˆªÖêÖ †Ö´Æüß ŸµÖÖÓÖÖ ×¿Öú¾ÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö
Öê›ü¶ÖÓ“ÖÖ ˆ¬¤üÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“ÖÖê“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ´Ö•Ö²ÖãŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ÁÖß´ÖÓŸÖ, Ö¸üß²Ö ¾Ö †µÖ ³Öê¤ü ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
3) ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ - ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ÆüÖŸÖ, ¯ÖÖµÖ, ›üÖêôêû, úÖÖ, ÖÖú, ›üÖêêú µÖÖÓ“ÖÖ µÖÖêµÖ †³µÖÖÃÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¤üˆ¯ÖµÖÖêÖÖ“Öê
×¿ÖÖÖ ¤êü‰úÖ“Ö ²Öã¬¤üß“ÖÖ Ö¸üÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ²ÖãÛ¬¤ü ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ×¿Ö‘ÖÐŸÖ´Ö ´ÖÖÖÔ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¿Ö¸üß¸ü †Ö×Ö ´Öë¤æü µÖÖÓ“Öß
ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖŸ´Öú ¯ÖÏÖŸÖß †Ö×Ö ŸµÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö †¬µÖÖ×´Öú ¯ÖÏÖŸÖß ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü êú¾Öôû ²Öã¬¤üß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÖê ±úÖ¸ü úÖÆüß ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
4) ÆüÃŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ - ´Ö.ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê †Ö¸ü †ÖêôûÖµÖÖ¯Öæ¾ÖáµÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †¾Ö•ÖÖ¸üÖÓ“Öß †ÖêôûÖ ÆüÖêÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾Öú»µÖÖ •ÖÖŸÖß»Ö †¿ÖÖ
¾ÖÃŸÖã ²ÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üÖ¾Öê. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ úÖ´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ †ÖÖÓ¤ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ ÆüÃŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖã¹ý êú»µÖÖÖê ¤üÖêÖ
ˆ×§üÂ™ü¶ê ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêŸÖß»Ö ‹úŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ×Ö‘Öê»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖÖ¾Öß ×•Ö¾ÖÖÖŸÖ ˆ¯Ö×•Ö×¾ÖúÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö´Ö“Öß ´Öã»Öê
Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ²ÖÖŸÖß»Ö.
5) ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ - ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖÓ“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆªÖêÖ †×ÖÖ ˆªÖêÖ ÃÖ´ÖãÆüÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖÖÖ¸êü ŸÖÓ¡Ö–Ö †Ö×Ö †×³ÖµÖÓŸÖê µÖÖÓÖÖ µÖÖÓ×¡Öú ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖ¾Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆªÖêÖÖÓÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸êü úÖò»Öê•ÖêÃÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê
»ÖÖÖŸÖß»Ö. Æüß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ×šüúÖÖß ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×´ÖôûµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖÖÃÖÖšüß †ÖîªÖê×Öú ×¿ÖÖÖ
†×Ö¾ÖÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
6) Ã¡Öß ×¿ÖÖÖ - ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖã×¾Ö¬Öê“Öê •Öê¾Öœêü
´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü ŸÖê¾Öœêü“Ö ŸÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¤êüÖß»Ö †ÖÆêü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ ÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß •Öê£Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“Öß Ö¸ü•Ö ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê£Öê ŸµÖÖ ×´ÖôûÖ¾µÖÖŸÖ.
7) ¯ÖÏÖîœü ×¿ÖÖÖ - ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ×Ö¸üÖ¸üŸÖÖ ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö¸üß»Ö ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ú»ÖÓú †ÖÆêü †Ö×Ö ŸÖÖê ÖÂ™ü —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †Ö¸ü †ÖêôûÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏÖîœü
×¿ÖÖÖ úÃÖê Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ –ÖÖÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¾Ö ¤îüÖÓ×¤üÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›êü»Ö †ÃÖê“Ö ×¿ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‘µÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê †ÃÖê ×¿ÖÖÖ •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü »ÖÖ¤ãü
ÖµÖê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“Öß ³Öãú ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖÖÖ¾Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Ö×ÖŸÖ, ³ÖãÖÖê»Ö, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ‡. “Öê ŸµÖÖÓÖÖ –ÖÖÖ ªÖ¾Öê ¤îüÖÓ×¤üÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖÖ“Öê
¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú –ÖÖÖ ¯ÖÏÖîœü ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ¾Öê.
8) ×¾Ö¿¾Ö ×¾ÖªÖ»ÖµÖê - ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ×¾ÖÀ¾Ö ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓÖß êú¾Öôû ¯Ö×¸üÖê“Öê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖê †ÖÙ£Öú ¥üÂ™ü¶Ö Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ±úß ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖÖ:“ÖÖ Ö“ÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ×Ö¸üßÖÖÖ“Öß ¾Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö ´ÖÓ•Öã¸ü ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¸üÖ×Æü»Ö ×¾ÖÀ¾Ö
×¾ÖªÖ»ÖµÖÖú¸üßŸÖ ¯ÖîÃÖÖ ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¸üÖ×Æü»Ö ´Æü Ö•Öê“Ö •ÖÖŸÖê“Öê ¸üÖ×Æü»Ö. ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê •ÖÖŸÖê“µÖÖ ‡“”êû´Öãôêû
ÎúÖÓŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ µÖêŸÖê ŸÖë¾ÆüÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾µÖÖ¯Öú †Ö×Ö ×™üúÖ¾Öæ †ÃÖŸÖê.
9) †ÖÓ›ü ×¾ÖªÖ•ÖÔÖ - ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ¿ÖÖôûÖ ÃÖÓ¯Ö»Öß ŸÖ¸üß ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖ ÖÃÖŸÖê ŸÖ¸ü Ö¸êü ×¿ÖÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“ Ö ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖê úŸÖÔ¾µÖÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üŸÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
–ÖÖÖÖŸÖ ³Ö¸ü ™üÖúÖ¾Öß ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖêÂ™ü •ÖÖ×Ö¾ÖêÖê êú»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê –ÖÖÖ ¾ÖÖœêü»Ö. ¾µÖÛŒŸÖ Ã¾ÖŸÖÖ“Ö Ã¾ÖŸÖÖ“ÖÖ Ö¸üÖ ×¿ÖÖú †ÖÆêü †Öã³Ö¾Ö Æüß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß ¿ÖÖôûÖ
†ÖÆêü.
–ÖÖÖÖ•ÖÔÖÖ»ÖÖ †Öããú»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“ÖµÖÖ ´ÖŸÖê ¿ÖÖôûÖÓŸÖ ×¿ÖúÖê †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. †ÃÖê †Öêú ˆªÖêÖ
†ÖÆêüŸÖ.
10) ×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö - Û¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ Æêü“Ö †ÖÆêü. ¬ÖÖÙ´Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ³ÖÖÂÖê“ÖÖ †ÖÖÏÆü ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓÖß ¬Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü.
×¿ÖÖÖÖŸÖ µÖÖêµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔú ¾Ö úÖî™ãÓü×²Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖŸÖé³ÖÖêÂÖê»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“ Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ‡ÓÖÏ•Öß
³ÖÖÂÖÖ »ÖÖ¤üÖÖ¸êü †Ö´Ö“µÖÖ ¿Ö¡Öã ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖŸÖß»Ö †ÃÖê ´Ö. ÖÖÓ¬Öß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö¯Ö»Öê úÖÆüß “ÖÖ»ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÆüÖÖê ŸÖê †Ö´Ö“µÖÖ
Öã»ÖÖ´Öß ¾Öé¢Öß“Öê ¾Ö †¬Ö:¯ÖÖŸÖÖ“Öê ªÖêêŸÖú †ÖÆêü †ÃÖê ´Ö. ÖÖÓ¬Öß ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯Ö -

´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“ÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¥üÛÂ™üúÖêÖ †ŸµÖÓŸÖ Ã¯ÖÂ™ü, ´Öã»ÖÖÖ¾Öß †Ö×Ö ¾µÖÖ¯Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ´Ö. ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
ÃÖ´ÖúÖ»ÖßÖ †ÃÖÖÖ-µÖÖ •ÖÖòÖ Ã™Òü†™Ôü ´Öß»Ö “µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³Ö¾Ö •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê. ´Ö. ÖÖÓ¬Öß“Öê ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö úÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ †ÖÖÖê
úšüßÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß †Öêú ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖî×»Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ´Ö. ÖÖÓ¬Öß“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ´Ö †ÖÆêü.

Available online at www.lbp.world

2

´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÓÖ¬Öß µÖÖÓ“ÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¥üÛÂ™üúÖêÖ

Volume - 4 | Issue - 6 | January – 2017

___________________________________________________________________________________

´Ö. ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖ»ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ×ÖŸÖßŸÖ¢¾ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ“Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ¬Ö´ÖÔ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖÆüß †ÖÖÏÆü ¬Ö¸ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
¯Öî¿ÖÖ“Öß (´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖ“Öß) ¯Ö¾ÖÖÔ ÖÃÖÖÖ¸êü †Ö×Ö ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖßÖê ¯ÖÏê×¸üŸÖ †ÃÖÖÖ¸êü ×¿ÖÖú Æü¾Öê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´Ö. ÖÖÓ¬Öß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
×ÖÂúÂÖÔ 1) ´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß †Ö¬Öã×Öú ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
2) †Ö¬Öã×Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß“Öê ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏê¸üÖÖ¤üÖµÖß šü¸üŸÖß»Ö.
3) ˆ““ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ/ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ¿ÖÖÆüß»ÖÖ ¯ÖÖêÂÖú †ÃÖÖÖ¸üê ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ.
4) ×¿ÖÖÖÖŸÖ Ã¾Ö³ÖÖÂÖê“ÖÖ †ÖÖÏÆü ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
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2) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ, éú.×¤. ²ÖÖê¸üÖôûú¸ü
3) †ÖÙ£Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ¯ÖÏÖ. ‹.†Ö¸ü. ¸üÖµÖÖê»Öú¸ü
4) »ÖÖêú¸üÖ•µÖ †Óú †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2010ü
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