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¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ †Ö×Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ÆüÖ †Ö•Ö •ÖÖÖ×ŸÖú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÖ»ÖÖ
†ÖÆêü.úÖ¸üÖÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ×Ö´ÖÖ¡ÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔÖê ¯Ö×¸üÖÖ´ÖßŸÖ †ÖÆêü.´ÖÖÖ¾Ö ¾Ö
‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖµÖÖÓ“Öê êú¾Öôû ³ÖÖî×ŸÖú •Öß¾ÖÖ“Ö ÖÖÆüßŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖêéúŸÖß¾Ö¸ü ¤êüÖß»Ö ÖîÃÖÖáú ¯Ö¸üßÖÖ´Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖê.´ÆüÖæÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ úÖôûÖ“Öß Ö¸ü•Ö ²ÖÖ»Öß †ÖÆêü.†×»Öú›ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ
¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖú›êü ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêˆ »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü.úÖ¸üÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖÖê ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß ´ÖÖêšüµÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ·ÆüÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.•ÖÓÖ»Ö ŸÖÖê› êúü»Öß, ´ÖÖêšü-´ÖÖêšêü úÖ¸üÖÖÖê ˆ³ÖÖ¹ýÖ Æü¾ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¤ãüÂÖßŸÖ
êú»Öê.ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö ‹ÖÖªÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬ÖŸÖÖÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö¸üÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú
²ÖÖ»Öê †ÖÆêü.µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö †Ö•Ö •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÂ™ÒüÖÓÖÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.´ÆüÖæÖ“Ö †Ö•Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ýÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
†ÖîªÖê×Öú ÎúÖÓŸÖßÖÓŸÖ¸ü“Öê Ö¾ÖÖ×¾ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö, ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖµÖã¬¤üÖŸÖß»Ö †Öæ²ÖÖÑ²Ö“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü, ¾ÖÖœüŸÖê ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ, ¾ÖÖœüŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ‡ŸµÖÖ¤üß
úÖ¸üÖÖÓ´Öæôêû•ÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß, úÖµÖ¤êü, ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖÔÎú´Ö, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ¾Ö “Ö“ÖÖÔÃÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö
ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. †ÃÖê †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ¤üéÂ™üßúÖêÖÖŸÖãÖ •Ö¸ü †Ö¯ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖú›êü ¯ÖÖÆüß»ÖêŸÖ¸üÆüÖ ‹ú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ¾Ö
ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖ“ÖÖ ¸üÖ´Ö²ÖÖÖ ´ÖÖÖÔ ÆüÖêˆ ¿ÖúŸÖÖê. Æêü“Ö ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ»ÖêÖÖ´Ö¬µÖêêÃ¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ †Ö×Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ¿ÖÖÃ¡Ö †£ÖÔ :
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖêÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ÆüÖ ‹ú ¯ÖÏÖ×“ÖÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †ÖÆêü.¯»Öê™üÖê, †×¸üÃ™üÖò™ü»ÖŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Öª ¸üÖ•Ö×úµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ
úÖî×™ü»µÖÖ“µÖÖ ×»ÖÖÖÖÖŸÖÆüß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¸üÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.¯»Öê™üÖêÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ×¸ü¯Ö²»Ößú ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¿Öã¬¤ü ¯ÖÖÖß, ÃÖã¯Ößú •Ö´ÖßÖ, •ÖÓÖ»Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.ŸÖÃÖê“Ö úÖî×™ü»µÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ Æêü“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.†ÃÖê †ÃÖ»ÖêŸÖ¸üßÆüß †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ 1960 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖÖ¸üß ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö –ÖÖÖ¿ÖÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ—ÖÖ»ÖÖ.¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖúÖôûÖŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ»ÖÖ
†ÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.‹¾Öœêü“Ö ÖÖÆüßŸÖ¸ü •ÖÖÖ×ŸÖú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †Öêú ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¤ü¾Öß ŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖ ‹ú
†×Ö¾ÖÖµÖÔ †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖæÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ´ÆüÖ•Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê.ŸÖ×¸üÆüß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †×¬Öú ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê †£ÖÔ
Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖ ¯ÖÖÆüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆŸ¯Ö¢Öß¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ³ÖÖÖÖ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ†ÃÖ»Öê»Öß
ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÆüÖêµÖ. †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ß, ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß, ¾ÖÖœü ¾Ö ÖÖ¿Ö µÖÖ ÖîÃÖÙÖú ×ÎúµÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖ•Öß¾Ö ¾Ö ×Ö•Öá¾Ö ‘Ö™üúÖÓ“Öß Ö¸ü•Ö
†ÃÖŸÖê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓ“µÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖòÃÖÖ ›üÔú µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖ•Öê ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê †Öú»ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖ¾Öß
•Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖêµÖ. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖ•Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÏÖÖ»Öà“µÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓŸÖã»Öú ŸÖŸ¾ÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
†³µÖÖÃÖ ÆüÖêµÖ. ŸÖ¸ ›üÖò. ÖÖ¸üÖµÖÖ “ÖÖî¬Ö¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ•Öß¾Ö ¾Ö ×Ö•Öá¾Ö ‘Ö™üúÖÓ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖêµÖ. ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ.¾ÖÖÛ»´Öú †×Æü¸ü¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê †Öú»ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖêµÖ. ¯ÖÏÖ.†×¾ÖÖÖ¿Ö †Ö¯Ö™êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÖîÃÖÙÖú †Ö×Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖÖ¸êü ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖ•Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¿ÖÖÃ¡Ö.µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖÖµÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡»Ö úß, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÖ¾Ö ¸üÖÆüŸÖ
†ÃÖê»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÆüÖêµÖ. µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖÖ¸êü ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖ•Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖêµÖ.
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¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ Ö :
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ´Ö. ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ†ÖÖê¤ü¸ü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ(Protection) †Ö×Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ (Conservation)´ÆüÖ•Öê
úÖµÖÆêü ¯ÖÖÆüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖÖê †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×ÖÃÖÖÖÔ“Öß †¯Ö×¸ü×´ÖŸÖÆüÖÖß êú»Öß †ÖÆêü. —ÖÖ»Öê»Öê ÖãúÃÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¤æü¸ü ³Ö¹ýÖ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖîÛÀ¾Öú
ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¯Ö¤üÖ •ÖŸÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê, ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖ¸üÖÖê¯ÖÖµÖ ÖÖÆüß. ×ÖÃÖÖÖÔŸÖ»µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ¾Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖÃÖÆüßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ×•Ö¾ÖÖÓ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö µÖÖÓ“Öê
†ŸÖæ™ü ÖÖŸÖê †ÖÆêü.´ÖÖÖ¾ÖÖÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †ÃÖ»µÖÖ´ÖæôêûÃÖÓ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖ“Öß ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖÖê šêü¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ÃÖÖî¸üˆ•ÖÖÔ, Æü¾ÖÖ, ¯ÖÖÖß, ´Öé¤Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •Öß¾ÖÃÖéÂ™üß“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öæôêû µÖÖ¯Öîúß úÖêÖŸÖÖÆüß ‘Ö™üú ²ÖÖ×¬ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ•Öß¾Ö ÃÖéÂ™üß¾Ö¸ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖêÆüÖêŸÖÖê.¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÓ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü, ¯ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ Öî¸ü¾ÖÖ¯Ö¸ü ´ÖÖ¡Ö
´ÖÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖã¹ý êú»ÖÖ †ÖÆêü.µÖÖ´Öæôêû“Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÓ¯Ö¤üÖÓ“Öê †¸üÖêµÖ ×²Ö‘Ö›æü »ÖÖÖ»Öê, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖêÖÖÖê ÖÖ¿Ö ÆüÖêˆ »ÖÖÖ»ÖÖ.
³Öæ´Öß, •Ö»Ö, Æü¾ÖÖ, ´Öé¤üÖ, Ö×Ö•Öê, ˆ•ÖÖÔÃÖÖ¬ÖÖê, ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß, ¯ÖÏÖÖß ¾Ö Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÖÖ¾Ö Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ‘Ö™üú •µÖÖ ÖîÃÖÙÖú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÃÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ
‘Ö™üúÖ“ÖêÃÖÓŸÖã»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö •Öê ‘Ö™üú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.ŸµÖÖ“ÖêÃÖÓŸÖã»ÖÖ ×²Ö‘Ö›ü»Öê úß, ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¯Ö×¸üŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
´ÖÖÖ¾ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‡ŸÖ¸ü ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ¾Ö¸üÆüß ÆüÖêŸÖÖê.´ÖÖÖ¾ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ²Öã¬¤üß“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¤üÖÓ“ÖêÃÖÓŸÖã»ÖÖ ×²Ö‘Ö›ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.ŸµÖÖ´Öæôêû †ÖŸÖÖ Ö¸ü•Ö
†ÖÆêüŸÖß µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖ“Öß, ×ÖÃÖÖÔÃÖÓ¯Ö¤üÖÓ“ÖêÃÖÓ¸üÖÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖŸÖ ¾Öé¬¤üß ú¸üÖêÆêü ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê Öî×ŸÖú úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü.
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖæÖÔ ²ÖÓ¬ÖÖ †ÃÖÖ ÖÃÖæÖÃÖÓ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ µÖÖêµÖ ¾Ö úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ¾ÖÖ¯Ö¸ü †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê.ˆ¤üÖ.¯ÖÖÖß ´Öã²Ö»Öú
†ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †×ŸÖ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ý ÖµÖê.×ÖÃÖÖÔ Øú¾ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖêÃÖÓ¸üÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÖîÃÖÙÖúÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¢Öß“Öê •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¸üÖÖ ú¸üÖê, ×ÖÃÖÖÖÔ“ÖÖ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ·ÆÖÃÖ
×ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ú¸üÖê.ŸµÖÖ“ÖÖ Öî¸ü¾ÖÖ¯Ö¸ü Øú¾ÖÖ †×ŸÖ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö ú¸üŸÖÖŸÖÖê ¾ÖÖ“Ö¾ÖÖê ´ÆüÖ•Öê“Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖÆüÖêµÖ.
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ÆüßÃÖÓ¸üÖÖÖ“µÖÖ ¯Öãœü“Öß ¯ÖÖµÖ¸üß †ÖÆêü, ŸÖß ¾µÖÖ¯Öú †£ÖÖÔ“Öß †ÖÆêü.ÃÖÓ¸üÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×ÖÃÖÖÖÔ“ÖÖ šêü¾ÖÖ •ÖŸÖÖ ú¸üÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÖÖ¿Ö ×ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ
ú¸üÖêÆüÖêµÖ. ˆ¤üÖ.¾ÖÖÖ“Öê ¸üÖÖ ú¸üÖê, ÃÖÓ¸üÖÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê úÖµÖ¤êü ú¸üÖê ¾ÖÖî¸êü. µÖÖ¯Öãœêü •ÖÖˆÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡»Ö úß, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ´ÆüÖ•Öê ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê •ÖŸÖÖ
ú¹ýÖ ÖîÃÖÙÖúÃÖÓ¯Ö¢Öß´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖêÆüÖêµÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö ×ÖÃÖÖÖÔŸÖß»ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖÓ“Öê ¸üÖÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖŸÖ ¾Öé¬¤üß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê
ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖú¸üÖêÆüÖêµÖ.
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ×úŸÖß Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö †Ö•Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖß»ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ“Ö †Ö•Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •ÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
ÖÖÓ¬Öß¯ÖÏ×ÖŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖú›êü ¾ÖôûŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö•Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖšü¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ.ü¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ Ö
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ :
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ·ÆÖÃÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¤æÂÖÖÆüß ‹ú×¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö ‹ú •ÖÖÖ×ŸÖ ú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ²ÖÖ»Öß †ÖÆêü. †Ö•Ö •ÖÖÖ×ŸÖú ÃŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ¾ÖÖœüÖÖ¸êü
†ÖîªÖê×Öúßú¸üÖŸµÖÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üÖÖ¸êü úÖò²ÖÔÖ›üÖµÖ †ÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü, úÖò²ÖÔÖ ´ÖÖêÖÖŒÃÖÖ‡Ô›ü, úÖ²ÖÔ×Öú úÖ µÖÖÃÖÖ¸üÖê ×¾ÖÂÖÖ¸üß ‘Ö™üú †Ö•Ö“µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ †ÖÆêü. µÖÖ †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖÖ´Öãôêû ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖã™üµÖÖ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö“Ö †ÃÖŸÖÖê, Ö´ÖŸÖê¯ÖêÖÖ
†×¬Öú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ »ÖÖê³Ö ¬Ö¸üÖê, ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖÖ±úÖ ×´Öôû¾ÖÖê; ¯ÖÖ µÖÖ †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖÖ“µÖÖ ¤ãüÂ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖŸÖæÖ“Ö †Ö•Ö ³ÖæÓú¯Ö, ¤ãüÂúÖôû, ŸÃÖãÖÖ´Öß,
•¾ÖÖ»ÖÖ´ÖãÖß ˆ¦êüú, ÃÖ´Öã¦üÃŸÖ¸üÖÓŸÖ ¾ÖÖœü, ¾ÖÖœüŸÖê ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ, ³ÖæÃÖ»ÖÖ µÖÖÃÖÖ¸üÖê ³ÖµÖÖÖú ´ÖÖÖ¾ÖŸÖê“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ»ÖÖ †Ö¾ÆÖüÖ ¤êüÖÖ¸êü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ÃÖÓú™ü ˆŸ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
Æêü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ †Ö×¸üÂ™ü¶ü ¾ÖÖœüµÖÖÃÖ †×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ¯ÖêÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“Öß †ÖîªÖê×ÖúÖßŸÖß úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸ü»Öß †ÖÆêü.úÖ¸üÖŸÖê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖß“Öê ×ÆüŸÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß
†Ö×Ö Ö±úÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖ²ÖÔÖ ˆŸÃÖ•ÖÔÖ ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖŸÖ.´ÆüÖæÖ †Ö•Ö •ÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ»ÖÖ •µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ¬ÖÖêúÖ ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖÖê.ŸµÖÖŸÖ “ÖßÖ 21.5,
†´Öê×¸üúÖ 20.2, µÖã¸üÖê¯Ö 13.8, ¸ü×¿ÖµÖÖ 6.5, ³ÖÖ¸üŸÖ 5.3 ™üŒêú †ÖÆêü.µÖÖ¾Öº Ö Ã¯ÖÂ™üÆüÖêŸÖê úß, ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“ÖÖ úÖ²ÖÔÖ ˆŸÃÖ•ÖÔÖÖ´Ö¬µÖê †×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú
¾ÖÖ™üÖ †ÖÆêü.ŸµÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. †Ö•Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™Òü •ÖÖÖ“Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ †×¬ÖúÖ×¬ÖúÖ±úÖ ú´Ö¾ÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú¥üÂ™üµÖÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö
²ÖÖŸÖÖŸÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖãŸµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ÃÖÓ¯Ö®ÖŸÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ²Öôûß ¤êü‰úÖÆüÖêŸÖ †ÖÆê,ü
×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ¯ÖêÖÖ †ÖÙ£ÖúÖ±úÖ ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖ“Öüß †Ö×Ö ŸÖÖê †×¬Öú“Ö úÃÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ ¸üÖÆüß»Ö µÖÖ“Öß“Ö úÖôû•Öß †Ö•Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ
†ÖÆêü.ŸµÖÖÓÖß ×úŸÖßÆüßÖ±úÖ ú´ÖÖ¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸üßŸµÖÖÓ“ÖßÖ±úÖ ú´ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ÖÂ™üÆüÖêŸÖÖÖÆüß.ŸµÖÖŸÖ ¾ÖÖœü“Ö ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ¬Öú šü¸üÖÖ·µÖÖ
»ÖÖê³Öß ¾Öé¢Öß»ÖÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ¤üß×ÖÃÖÖÖì¯Ö“ÖÖ¸ü, Ã¾Ö¤êü¿Öß, †ØÆüÃÖÖ,ÃÖÖ¬Öß ¸üÖÆüÖß, †ÃÖÓÖÏÆü, µÖÓ¡ÖÖÓ“ÖÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üÆêüÖÖÓ¬Öà“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ †Ö•ÖüÛÃ¾ÖúÖ¸üÖÆüÖµÖÔ
†ÖÆêüŸÖ. Æêü“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö•Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖ“ÖÖ µÖÖêµÖ ´ÖÖÖÔ †ÖÆêü.
†Ö•Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¾ÖÖ¤üß ÖßŸÖß ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ šêü¾ÖæÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¸üÖêÖµÖÖÃÖÖšüß úÖ²ÖÔÖ ˆŸÃÖÔ•ÖÖÖÓ¾Ö¸ü ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ‘ÖÖ»ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü, ¯Ö¸ÓüŸÖã
×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™Òêü ‹¾Öœêü ³ÖµÖÖÖú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ÃÖÓú™ü †ÃÖŸÖÖÖÖÃÖã¨üÖ úÖ²ÖÔÖ ˆŸÃÖÔ•ÖÖÖÓ“µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ú×™ü²Ö¨ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖÖÆüßŸÖ. "1997 “µÖÖ ŒµÖÖê™üÖê ú¸üÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü (Queto Protocol) ‡.ÃÖ.2020 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖß»Ö úÖ²ÖÔÖ ˆŸÃÖÔ•ÖÖ 40 ŸÖê 50 ™üŒêú ú´Öß ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓÖß †¾Ö‘Öê
16 ŸÖê 23% ú´Öß ú¸üµÖÖ“ÖßŸÖµÖÖ¸üß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öß †ÖÆêü." •Ö¸ü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“ÖÖ ¥ü×Â™üúÖêÖ †ÃÖÖ“Ö ÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¸üÖ×Æü»µÖÖÃÖ ŸÖê
•ÖÖÖ×ŸÖú¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ·ÆÖÃÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ »ÖÖÖ šü¸êü»Ö.
†Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖê †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖ, ¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ´ÖãªÖÓ¾Ö¸üß»Ö Ã¾ÖÖ£Öá ¥üÛÂ™üúÖêÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ
¾ÖÖœüµÖÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸ü»ÖÖ †ÖÆêü.ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖÖÖ¿Öú ÃÖÓú™ü †Ö•Ö •ÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³Öê ¸üÖÆüŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü.ŸµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšêüÃÖÓú™ü ´ÆüÖ•Öê ˆÂÖŸÖê“Öê †ÖÆêü. †Ö•Ö
‹¾Öœüß ˆÂÖŸÖÖ †ÖÆêü úß, ŸµÖÖ´Öãôêû •Öß¾ÖÖ †ÃÖÖÊ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü; ¯ÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ŸµÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêµÖÖ“Öê Inter-governmental Panel for Climate Change
(1995) “µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓêúŸÖ ×´ÖôûŸÖ †ÖÆêüŸÖŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü, ‹ú×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ8.5 ŸÖê 10 ×›üÖÏßÃÖêÛ»ÃÖ†ÃÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ ¾ÖÖœüµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ
¾ÖÖœü»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´Öã¦ü ×¾ÖŸÖôæûÖ ÃÖ´Öã¦üß •Ö»ÖÃŸÖ¸ü 9 ŸÖê 88 ÃÖê.´Öß.¾ÖÖœüµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü.ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÖÓ»ÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÖÓÖÖ-²ÖÎ´Æü¯Öã¡ÖÖ›êü»™üÖ, ‡×•Ö¯ŸÖ“ÖÖ Öß»Ö›êü»™üÖ, ´ÖÖ¿ÖÔ»Ö¤ßü¯Ö,
´ÖÖ»Ö¤üß¾Ö Æêü ¤êü¿Ö †Ö×Ö †Öêú »ÖÆüÖÖ-´ÖÖêšêü ×«ü¯Ö ¯ÖÖµÖÖŸÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ÖÖê¾ÖÖ, ˆ×›üÃÖÖ, ŸÖÖ×´ÖôûÖÖ›æ, êú¸üôû, Öã•Ö¸üÖŸÖ, ¯ÖÛ¿“Ö´Ö
²ÖÓÖÖ»Ö µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»ÖÃÖ´Öã¦ü ×úÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü“Öß Öê¡Ö ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ 10 ú¸üÖê›ü¯ÖêÖÖ †×¬Öú »ÖÖêúÖÓÖÖ ×¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¾ÆüÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö †Ö×Ö »ÖÖ×«ü¯Ö, †Ó¤ü´ÖÖÖ×ÖúÖê²ÖÖ¸ü Æüß ²Öê™êü
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ÖÂ™üÆüÖêŸÖß»Ö.Æß ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ÃÖÓú™êüŸÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ“Ö; ¯ÖÖ ¸üÖê•Ö“Öê •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»µÖÖ †®Ö¬ÖÖµÖÖ“ÖêÃÖÓú™üÃÖã¨üÖ ¾ÖîÛÀ¾Öú ÃŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ †ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖ´Öãôêû †®Ö¬ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖŸÖÆüß ‘Ö™üÆüÖê‡Ô»Ö.
‹ú™¶Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 125 ú¸üÖê›ü ™üÖ †®Ö¬ÖÖµÖÖÓ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ú´ÖßÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖ²ÖÓ¬Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖêÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÖ¾Öß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê †®Ö¬ÖÖµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ÃÖÓú™ü
ˆ³Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖ †Ö×Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêŸÖÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“µÖÖ
ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖÃÖÖšüß×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ŒµÖÖê™üÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú ú¸üÖ¸üÖ¾Ö¸ü †´Öê×¸üúÖ, †ÖòÃ™Òêü×»ÖµÖÖ †Ö×Ö µÖã¸üÖê¯ÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü ™üÖúŸÖÖŸÖÆêü ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö¾ÖÖ¤üß †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖÃÖÖšüß ÖÓ³Öß¸ü ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü. †Ö•Ö •Ö¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß ¸üÖÂ™Òêü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü •ÖÖÖ×ŸÖú ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ Æü¾µÖÖÃÖÖ¯ÖÖê™üß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖêŸÖ¸üŸÖê
¯Öé£¾Öß×¾ÖÖÖ¿ÖÖ“Öê »ÖÖÖ ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ×ÖÃÖÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ »ÖÖ»ÖÃÖÖ ×ÖÃÖÖÔ ³ÖÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖÖÖÆüß.´ÆüÖæÖ
ÖÖÓ¬Öß•Öß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ - "×ÖÃÖÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß Ö¸ü•Ö ³ÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ †ÖÆêü; ¯ÖÖ ‹úÖÆüß ¾µÖŒŸÖß“Öß »ÖÖê³Ö×¯Ö¯ÖÖÃÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ÖÖÆüß."
†Ö•Ö“µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öß ÃÖÖê›ü¾ÖÖæú ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÖ×ŸÖú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖ²ÖÓ¬Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖÖê »ÖÖê³Ö ÃÖÖê›æü ÖÃÖÓµÖ´Öß •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüÖê
†Ö¾Ö¿µÖú —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. •ÖêÖÖÓ¬Öß×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ´Öæ»ÖŸÖ¢¾Ö †ÖÆêü, µÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú´ÖßŸÖ ú´Öß ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. •ÖÖÖ×ŸÖú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêüŸÖ.
×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™Òêü, †×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™Òêü µÖÖŸÖß»Ö ´ÖŸÖ³Öê¤ü, ¬ÖÖÙ´Öú ´ÖŸÖ³Öê¤ü, ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ´ÖŸÖ³Öê¤ü ×¾ÖÃÖ¹ýÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ †Ö•Ö ÖÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö
³ÖÖî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß“Öê ÃÖÓµÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖßúÖ¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
¯ÖÏ¤æÂÖÖ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ·ÆÖÃÖ Æüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ †Ö•Ö“Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖêÖÖÆüßŸÖ¸ü ±úÖ¸ü ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖß»ÖÖ ³Öê›üÃÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü.ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß Ø“ÖŸÖÖÆüßÆüÖêŸÖ
†ÖÆêü. †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ŸÖ¸üŸÖê 1949 “µÖÖ »ÖêúÃÖêŒÃÖÃÖÓ´Öê»ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö•Ö“µÖÖ êú¯ÖÆêüÖÖ (2009) ÃÖÓ´Öê»ÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê Ø“ÖŸÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖêÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Öêú ú¸üÖ¸ü —ÖÖ»Öê; ¯ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÃÖã™æü ¿Öú»ÖêÖÖÆüßŸÖ.ˆ»Ö™ü ¯Öæ¾ÖßÔ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê¯ÖêÖÖ †×¬Öú ³Öß×ŸÖ¤üÖµÖú ÃÖ´ÖÃµÖÖ †Ö•Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÖÆêŸÖü. ´ÆüÖæÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ “Ö“ÖÖÔ ú¸üµÖÖ¯ÖêÖÖÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖî×ŸÖú ¾ÖÃŸÖæ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓµÖ´Ö †Ö×Ö Æü¾µÖÖÃÖÖ¯ÖêÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê»ÖÖ (Needs)
¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ †Ö•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ²ÖÓ¬Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖê“Öß ÃÖã™üúÖÆüÖê‡Ô»Ö. ´ÆüÖæÖ †Ö•Ö“µÖÖ “ÖÓÖôû¾ÖÖ¤üß-³ÖÖêÖ¾ÖÖ¤üß •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ×ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß´Ö. ÖÖÓ¬Öà“ÖêÃÖ¾ÖÖì¤üµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ †ÖÆêŸü Ö. †Ö•Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß
•ÖÖÖ×ŸÖú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÖîªÖê×ÖúÖßŸÖß ¸üÖ²Ö¾ÖŸÖÖÖÖ †Ö×Ö ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ •Öß¾ÖÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ÖÖÓ¬Öß¯ÖÏ×ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖì¤üµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÓµÖ´Ö, Öî×ŸÖúŸÖÖ, Ã¾Ö¤êü¿Öß, ÖÖ¤üß, †ØÆüÃÖÖ,
†ÃÖÓÖÏÆü †Ö×Ö µÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖßÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔÖÏÓ£Ö ÃÖæ“Öß :
1) ¯ÖÏÖ. ÃÖ×“ÖÖ ¯Öë›üÃÖê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ †³µÖÖÃÖ, ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ÖÏÓ£Ö×ÖÙ´ÖŸÖß ëú¦ü, µÖ.“ÖÖ.´Ö.´ÖãŒŸÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ÖÖ×¿Öú,2015.
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