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»Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»Öß :  Öê¡Ö, Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Ö ¾Öî×¿ÖÂ™êü 

 
 

•ÖŸÖßÖÁÖß¬Ö¸ü ´Öêœêü 
 

´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ Ö ¯ÖḮ Öã Ö,  ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ³ÖÖ»ÖÖê¤ü ×•Ö.•Öôû ÖÖ¾Ö. 
 
izLrkouk % 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÆüÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»Ö ÖÖ·µÖÖ ³ÖÖ×ÂÖ ú ÃÖ´ÖãÆüÖ“µÖÖ †ÛÃ´ÖŸÖê“ÖÖ ³ÖÖ Ö ´Æü ÖæÖ ×¤ü.1 ´Öê 1960 ¸üÖê•Öß •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖ.ŸµÖÖ†Ö¬ÖßŸÖÖê 
×¾Ö¿ÖÖ»Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ Ö ÆüÖêŸÖÖ.±úÖ•Ö»Ö†»Öß  ú×´Ö¿ÖÖÖê 1956 ´Ö¬µÖê ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖ¸ü“ÖÖê“Öê ÃÖãŸÖÖê¾ÖÖ“Ö  êú»Öê †Ö× Ö ¯ÖÏ×¤ü‘ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸ü 
´Ö¸üÖšüßÆüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ü̧Ö•Ö³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖ»Öß.´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ¯ÖḮ ÖÖ Ö³ÖÖÂÖÖ †ÃÖ»ÖßŸÖ¸üß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖ Ö ¾Ö ÖôûŸÖÖ  ÖÏÖ´Öß Ö †Ö× Ö 
†¬ÖÔÖÖ Ö¸üß  Öê¡ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê úÖÓ“µÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ŸµÖÖ  Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ²ÖÖê»Öà“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö ü̧ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ ÖÖŸÖ  êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. `³ÖÖÂÖÖ    
¾Öî–ÖÖ×Ö úÖÓÖß ´Ö¸üÖšüß“µÖÖ ¯ÖḮ Öã Ö ²ÖÖê»Öß ´Æü ÖæÖ ¾Ö·ÆÖ›üß, ÖÖ Ö¯Öæ̧ üß, Æüôû¾Öß, †×Æü¸üÖ Öß, ›üÖÓ Öß,  úÖê ú Öß µÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö  êú»ÖÖ †ÖÆêü`.1´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ 
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü  êú»ÖÖŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖî ÖÖê×»Ö ú  Öê¡ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ²ÖÖê»Öß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ µÖÖ ²ÖÖê»ÖàÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ †Ó Ö³ÖæŸÖ ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖÖÓÃÖÆü 
†Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÛÃŸÖŸ¾Ö •Ö¯Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ •Öôû ÖÖ¾Ö ¾Ö ²Öã»ÖœüÖ ÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ ×ÃÖ´ÖÖ¾ÖŸÖá ³ÖÖ ÖÖŸÖ ²ÖÖê»Ö»µÖÖ •ÖÖ ÖÖ·µÖÖ »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»Öß“ÖÖ 
Æüß †¯Ö¾ÖÖ¤ü ÖÖÆüßÆêü µÖÖ ²ÖÖê»Öß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ  êú»µÖÖ¾Ö¸ü »Ö ÖÖŸÖ µÖêŸÖê.  

 
»Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»Öß“Öê  Öê¡Ö :- 
 

¯Öæ¾Öá“Öê  ÖÖÖ¤êü¿Ö ¾Ö †ÖŸÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÆêü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ× úµÖ ÖÖ´ÖÖ×³Ö¬ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖî ÖÖê×»Ö ú ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö •Öôû ÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ 
¸üÖ¾Öȩ̂ ü, µÖÖ¾Ö»Ö, ³ÖãÃÖÖ¾Öôû, ²ÖÖê¤ü¾Ö›ü, ´ÖãŒŸÖÖ‡ÔÖ Ö¸ü, •ÖÖ´ÖÖȩ̂ ü, •Öôû ÖÖ¾Ö ¾Ö “ÖÖôûßÃÖ ÖÖ¾Ö µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 140  ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö× Ö ¾Ö·ÆÖ›ü 
¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ²Öã»ÖœüÖ ÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ ´Ö»Ö úÖ¯Öæ̧ ü, ¤üÖŸÖÖôûÖ ¾Ö ÖÖÓ¤ãü¸üÖ µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 80  ÖÖ¾Öê †¿ÖÖ ‹ ãú Ö 220  ÖÖ¾ÖÖÓ́ Ö¬ÖæÖ ´Ö¸üÖšüß 
³ÖÖ×ÂÖ ú »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öế Öãôû ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ ³ÖÖî ÖÖê×»Ö ú ¯Ö× ü̧ÃÖ¸üÖŸÖ »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»Öß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ ÖÖŸÖ ²ÖÖê»Ö»Öß 
•ÖÖŸÖê.¾ÖŸÖỐ ÖÖÖÖŸÖ ×¿Ö Ö ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖæÖ ÖÖê ú¸üß ¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê »Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü 
×¾Ö Öã̧ ü»Öê»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. éúÂÖß ×•Ö¾ÖÖÖ¿Öß ‹ ú×ÖÂšüü †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß »ÖÖê ú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ´Æü Ö•Öê »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß Æüß“Ö 
¸üÖÆüß»Öß †ÖÆêü.µÖÖ ²ÖÖê»Öß“µÖÖ  Öê¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Öê»ÖÖ ×¾ÖÃŸÖß ÖÔ †¿ÖÖ ³ÖÖî ÖÖê×»Ö ú ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ²ÖÖê»Ö»Öß •ÖÖ ÖÖ¸üß †×Æü¸üÖ Öß ¾Ö ¯Öæ¾Öì»ÖÖ ×¾ÖÃŸÖß ÖÔ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ 
²ÖÖê»Ö»Öß •ÖÖ ÖÖ¸üß ¾Ö·ÆÖ›üß µÖÖ ¤üÖêÖ ²ÖÖê»Öà“µÖÖ ×ÃÖ´ÖÖ ³ÖÖ ÖÖŸÖ »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»Öß“Öê ³ÖÖî ÖÖê×»Ö ú  Öê¡Ö †ÖÆêü. 

 
»Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö :-•Öôû ÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ³ÖÖ ÖÖŸÖ ¾Ö ²Öã»ÖœüÖ ÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸êü ú›üß»Ö ´Ö»Ö úÖ¯Öæ̧ ü, ¤üÖŸÖÖôûÖ ¾Ö ÖÖÓ¤ãü¸üÖ µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ 
»Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´Öãôû ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖßÆüÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×•Ö¾ÖÖÖ“ÖÖ ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆ üÖ“ÖÖ ´Öã µÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ´Æü ÖŸÖÖŸÖ  úß, 
` úÖê ÖŸµÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ  ÖŸÖ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ¤ü›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.` µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»Öß ²ÖÖê»Ö ÖÖ·µÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö 
†Ö¯Ö»µÖÖ »Ö ÖÖŸÖ µÖêŸÖê. `ÃÖÖ 1484 “µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÏ»ÖµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´Ö•Ö»Ö ¤ü¸ü´Ö•Ö»Ö  ú¸üßŸÖÃÖã́ ÖÖ¸êü ÃÖÖ 1493 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ 
•Ö££ÖÖ  ÖÖÖ¤êü¿Ö, ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ Æêü ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖêŸÖề .2†³µÖÖÃÖ úÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü †ÖŸÖÖ“µÖÖ  Öã•Ö¸üÖ£Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¾ÖÖ Ö›ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖæÖ »Öê¾ÖÖ 
¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê »ÖÖê ú  ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ †Ö»Öê.  Öã•Ö¸üÖ£Ö ´Ö¬µÖê Ö´ÖÔ¤üÖ Ö¤üß“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ  ú ü̧ ÖÖ¸üÖÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö  ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖß»ÖŸÖÖ¯Öß Ö¤üß“µÖÖ 
×ŸÖ¸üÖ¾Ö ü̧ß»Ö ¾Ö ¾Ö·ÆÖ›üÖŸÖ ¯Öæ ÖÖÔ Ö¤üß“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÛÃ£Ö ü̧Ö¾Ö»ÖÖ.µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ` »Öê¾ÖÖ`  µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ²Ö§ü»Ö ¤êü Öß»Ö †³µÖÖÃÖ úÖÓ́ Ö¬µÖ ê ‹ ú´ÖŸÖ 
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. úÖÆüàÖß`»Ö¾Ö` (¯ÖÏ³Öã ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦üÖ“ÖÖ ´Öã»Ö ÖÖ) ¾Ö ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü ´Æü Ö•Öê ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ¯Ö™ü / ¯Ö¼üÖ ¬ÖÖ¸ü Ö  ú¸ü ÖÖ¸üÖŸÖÖê ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü †¿Öß »Öê¾ÖÖ 
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¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü ¿Ö²¤üÖ“Öß ±úÖê›ü  êú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê.`Ö´ÖÔ¤üÖ Ö¤üß“Öê ÖÖ¾Ö ȩ̂ü¾ÖÖ †ÖÆêü.µÖÖ ȩ̂ü¾ÖÖ Ö¤üß“µÖÖ  úÖšüÖ¾Ö ü̧ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ  ú¸ü ÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ¯Öãœêü †¯Ö³ÖÏ¿ÖÖÖ ê 
»Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü †ÃÖê ÖÖ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖÖ¾Öê. †ÃÖê µÖÖ ²ÖÖê»Öß“Öê †³µÖÖÃÖ ú ×Ö.¸üÖ.¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü`.3 
 ´ÖãôûÖŸÖ“Ö¿ÖêŸÖßŸÖ ¸üÖ²Ö ¸üÖ²Ö ÖÖ¸üÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö“ÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ÃÖÖ¬ÖÖ ³ÖÖêôûÖ †Ö× Ö ¯ÖÏ“ÖÓ›ü  úÂ™üÖôæû ´ÖÖÖ×ÃÖ úŸÖê“ÖÖ †ÖÆêü.ŸµÖÖ´Öãôêû 
¿ÖêŸÖß×ÖÂšüü ×•Ö¾ÖÖ¿Öî»Öß Æêü µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™êü †ÖÆêü.»Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †Ö“ÖÖ¸ü- ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê, ¹ýœüß, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, ÃÖÓÃ éúŸÖß µÖÖ ÃÖ ÖôûµÖÖÓ“Öê 
³ÖÖ×ÂÖ ú †×¾ÖÂ úÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ´Æü ÖæÖ»Öê¾ÖÖ ²ÖÖê»Öß ú›êü ¯ÖÖÆüß»Öê •ÖÖŸÖê.µÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖ †¾Ö‘Ö›ü  úÖšüßÓ µÖ, ÃÖÓ×¤ü ¬ÖŸÖÖ ¾Ö †£ÖÔ×ÆüÖŸÖÖ ÖÃÖæÖ »Öê¾ÖÖ 
ÃÖÓÃ éúŸÖß»ÖÖÃÖ´Öé¬¤ü  ú¸ü ÖÖ¸üß ¿ÖÖ×»ÖÖŸÖÖ †ÖÆêü. 
 
»Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»Öß : Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Ö ¾Öî×¿ÖÂ™êü - »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ×ÂÖ ú †×¾ÖÂ úÖ¸ü ´Æü ÖæÖ »Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»Öß ú›êü ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖê. 
 ãú Öß ×ŸÖ»ÖÖ †×Æü¸üÖ Öß“Öß ˆ¯Ö²ÖÖê»Öß ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü  ãú Öß ×ŸÖ»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÖê»Öß ÃÖÓ²ÖÖê×¬ÖŸÖÖŸÖ.µÖÖ ³ÖÖÂÖê²Ö§ü»Ö ×ŸÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Ö 
¾Öî×¿ÖÂ™üµÖÖ²Ö§ü»Ö ±úÖ¸ü †³µÖÖÃÖ Ö —ÖÖ»µÖÖÖê ¾Öê Ö¾Öê Öôêû ´ÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.µÖÖ ²ÖÖê»Öß²Ö§ü»Ö †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ  ú¸üŸÖÖÓÖÖÃÖÖî.ŠúŸÖÖ ×¯Ö¡Öê ´Æü ÖŸÖÖŸÖ 
 úß, `Æüß ³ÖÖÂÖÖ ´Ö¸üÖšüß“Ö †ÖÆêü.¯Ö¸ÓüŸÖã ×ŸÖ“ÖÖ ‘ÖÖ™ü ¾Ö·ÆÖ›üß †Ö× Ö £ÖÖ™ü†×Æü¸üÖ Öß“ÖÖ †ÖÆêü.Æüß ³ÖÖÂÖÖ ×ÃÖ´Öê¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖÂÖÖ †ÖÆêü.ŸµÖÖ´Öãôêû ¾Ö·ÆÖ›üß †Ö× Ö 
†×Æü¸üÖ Öß µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖë“ÖÖÆüß ×ŸÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü`.4†×Æü¸üÖ Öß ¾Ö ¾Ö·ÆÖ›üß µÖÖ ³ÖÖ×ÂÖ ú ×ÃÖ´ÖÖÓ́ Ö¬Öß»Ö µÖÖ ²ÖÖê»Öß“Öê  Öê¡Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¤üÖêÆüß 
¾Öê Ö¾Öê ÖôûµÖÖ ²ÖÖê»Öà“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö µÖÖ ²ÖÖê»Öß¾Ö¸ü ˆ““ÖÖ¸ü¥üÂ™üµÖÖ—ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. †£ÖÔ¥üÂ™üµÖÖ ×ŸÖŸÖ úÖÃÖÖ ÖÖÆüß. †ÖŸÖÖ Æüß ³ÖÖÂÖÖ (²ÖÖê»Öß) »Öê¾ÖÖ ´Ö¸üÖšüß 
´Æü ÖæÖ †Öêôû Ö»Öß •ÖÖŸÖê.`2µÖÖ ×ÖÂ úÂÖÖÔ¾Ö¹ýÖ †Ö¯Ö»µÖÖ »Ö ÖÖŸÖ µÖêŸÖê  úß »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß Æüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÖê»Öß †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ ³ÖÖÂÖêÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿Ö²¤üÃÖÓ̄ Ö¤üÖ 
¾Ö †£ÖÔÃÖÓ̄ Ö¤üÖ•Ö¯Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ˆ““ÖÖ¸ü¥üÂ™üµÖÖ  úÖÆüß ÃÖÖ¬Ö´ÖÔ ×¤üÃÖŸÖ †ÃÖ»ÖêŸÖ¸üß †£ÖÔ¥üÂ™üµÖÖ »Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ¾Öê Öôêû¯Ö Ö •Ö¯Ö»Öê 
†ÖÆêü.Æêü µÖÖ ²ÖÖê»Öß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ  êú»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ »Ö ÖÖŸÖ µÖêŸÖê.µÖÖ ²ÖÖê»Öß“Öß ¤ü Ö»Ö †Öê ú ¾ÖÂÖÔ †³µÖÖÃÖ úÖÓÖß Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ×ÖÃÖ ÖÔ úµÖÖ 
²Ö×Æü ÖÖ²ÖÖ‡Ô “ÖÖî¬Ö¸üß µÖÖÓ“Öê  úÖ¾µÖ †×Æü¸üÖ Öß ²ÖÖê»ÖßŸÖ“Ö †ÖÆêü †ÃÖê ×»Ö×Æü»Öê  Öê»Öê. ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö Æêü †ÖÆêü  úß ²Ö×Æü ÖÖ²ÖÖ‡Ô “ÖÖî¬Ö¸üà“Öß ²ÖÖê»Öß Æüß »Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß 
²ÖÖê»Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ  úÖ¾µÖ †×¾ÖÂ úÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»ÖßŸÖæÖ ¯ÖÏ ú™ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆê,üÆêü †Ö•Ö †³µÖÖÃÖ úÖÓÖß ´ÖÖµÖ  êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ 
²ÖÖê»Öß“µÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖ ú ¯ÖÖ‰ú»Ö Öã ÖÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÓŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ `–ÖÖÖêÀ¾Ö¸üß`, ÃÖÓŸÖ ŸÖã úÖê²ÖÖÓ“µÖÖ `†³ÖÓ Ö ÖÖ£Ö`ê̄ ÖµÖÕŸÖ †Ö× Ö ´ÖÆüÖÖã³ÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ 
`×»ÖôûÖ“Ö×¸ü¡ÖÖ`¯ÖµÖÕŸÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.µÖÖ ´Ö¸üÖšüßÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¤Óü›ü šü¸ü»Öê»µÖÖ  ÖÏ£ÖÖÓ́ Ö¬µÖê µÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.µÖÖ¾Ö¹ýÖ µÖÖ ²ÖÖê»Öß“ÖÖ 
‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖ ú ¾ÖÖ ü̧ÃÖÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ »Ö ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. 
 
»Öê¾ÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö ˆ““ÖÖ¸ü ¯ÖÏ× ÎúµÖÖ :- 
 
 † “ÖÖ †Ö ÆüÖê Öê - †•ÖæÖ - †Ö•ÖæÖ, ´Ö»Öê - ´ÖÖ»Öê 
 †Ö “ÖÖ † ÆüÖê Öê - †Ö Ö Öß - †×¤ü ú, †Ö³ÖÖôû - †³ÖÖµÖ, †Öôû¿Öß - †µÖ²Öß, ÖÖÆüß- ÖÆüß 
 ˆ “ÖÖ †ÖêÆüÖê Öê - ¬ÖãŸÖ»ÖÓ - ¬ÖÖêŸÖ»ÖÓ,  ú¹ý ÖÖ -  úÖ¸üÖêµÖÖ,  ãú Öß -  úÖêÆü,  
 
ÖÖ´Ö ×¾Ö³ÖŒŸÖß :-ÖÖ´ÖÖ»ÖÖ `»Öề ÆüÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ »Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»ÖßŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. (ˆ¤üÖ. ¯ÖÓ ú•Ö»Öê - ¯ÖÓŒµÖÖ»Öê, ²ÖÖôûÖ»Öê - ²ÖÖôûµÖÖ»Öê) 
 ×«üŸÖßµÖ “ÖŸÖã£Öá“ÖÖ`»ÖÖ` ¯ÖÏŸµÖµÖÖ ‹ê¾Ö•Öß »Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»ÖßŸÖ »ÖêÆüÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.(ˆ¤üÖ. ´Ö»Öê, ŸÖã»Öê, ´ÖÖÖÃÖÖ»Öê) 
 »Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»ÖßŸÖ ŸÖé×ŸÖµÖê“ÖÖ`ÃÖÖ`ÆüÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¯Öã ÖÔ †ÖÆêü.(ˆ¤üÖ.  ú¸üßÃÖÖ, ¯ÖÖ‡ÔÃÖÖ, ×‘ÖÃÖÖ,  ÖÖ‡ÔÃÖÖ) 
 
× ÎúµÖÖ¯Ö¤êü ‡ úÖ¸üÖÓŸÖÆüÖêŸÖÖŸÖ :- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö  úÖÆüß × ÎúµÖÖ¯Ö¤êü ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ×ŸÖÖ † Ö¸üß »Öê¾ÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖ ¤üÖêÖ † Ö¸üßÆüÖêŸÖÖŸÖ.  
 

 ¯ÖḮ ÖÖ Ö³ÖÖÂÖÖ  ¾Ö·ÆÖ›üß ³ÖÖÂÖÖ  »Öê¾ÖÖ ²ÖÖê»Öß 
 ¯ÖÖÆüÖ   ¯ÖÖÆæüÖ ‘Öê   ¯ÖÖÆüß ‘Öê 
  ú¸ü    ú¹ýÖ ‘Öê    ú¸üß ‘Öê 
  ÖôûÖ»ÖÖ    ÖôæûÖ  Öê»ÖÖ   ÖµÖÖ»ÖÖ  

 
¾Ö·ÆÖ›üßŸÖß»Ö `¿ÖÖÖ` µÖÖ ¿Ö²¤üÖ ‹ê¾Ö•Öß »Öê¾ÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖ `ÃÖÖ`ÆüÖ ¿Ö²¤ü •ÖÖê›æüÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.(ˆ¤üÖ. ú¹ýÖ¿ÖÖÖ -  ú¸üßÃÖÖ, ‘Öê‰úÖ¿ÖÖÖ- 

×‘ÖÃÖÖÓ, ¬ÖÖ›æüÖ¿ÖÖÖ -¬ÖÖ›üßÃÖÖ) 
 »Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»ÖßŸÖ `‡Ö`ÆüÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ³Ö×¾ÖÂµÖ  úÖôûÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.(ˆ¤üÖ.¾ÖÖ×“ÖÖ,  ú ü̧ßÖ,  ÖÖ‡ÔÖ, ¯ÖÖ×ÆüÖ ‡.) 
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 »Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»ÖßŸÖ †Ö–ÖêÃÖÖšüß`•ÖÖề ÆüÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.(ˆ¤üÖ.†ÖÖ•ÖÖê, µÖêµÖ•ÖÖê, ‘Öê•ÖÖê,  ú¸ü•ÖÖê, •ÖÖµÖ•ÖÖê ‡.) 
 »Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»ÖßŸÖ ×¾ÖÖÓŸÖßÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö ¹ý¯Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.(ˆ¤üÖ.¯ÖÖÆüß ‘ÖêµÖ•ÖÖê,  ú¸üß ‘ÖêµÖ•ÖÖê, •ÖÖ‡Ô µÖêµÖ•ÖÖê ‡.) 

 »Öê¾ÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö ¯Öãœüß»Ö ¿Ö²¤ü ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖê»ÖßŸÖ †ÖœôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÛÃŸÖŸ¾Ö Æüß ²ÖÖê»Öß  úÃÖê •Ö¯ÖŸÖêÆêüÆüß †Ö¯Ö»Öê 
»Ö ÖÖŸÖ µÖêŸÖê. 

 
 ¯ÖḮ ÖÖ Ö ´Ö¸üÖšüß   »Öê¾ÖÖ ²ÖÖê»Öß ¯ÖḮ ÖÖ Ö ´Ö¸üÖšüß   »Öê¾ÖÖ ²ÖÖê»Öß

  úÖêšêü     ãúœüß   Öê»ÖÖÆüÖêŸÖÖÃÖ    Öê»ŸÖÖ 
 †•ÖæÖ    ²ÖÖ¸êü  ´Ö Ö    ´ÖÓ ÖÓÖ 
 ÆüÖêµÖ    ÆüÖ†Öê  µÖê£Öê    †œüß 

         ŸÖê£Öê             ŸÖœüß  
 

ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :- 
 

•Öôû ÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ¯Öæ¾ÖÔ ³ÖÖ ÖÖŸÖß»Ö (³ÖãÃÖÖ¾Öôû, ¸üÖ¾Öȩ̂ ü, µÖÖ¾Ö»Ö, ´ÖãŒŸÖÖÆÔüÖ Ö¸ü, ²ÖÖê¤ü¾Ö›ü, •ÖÖ´ÖÖȩ̂ ü, •Öôû ÖÖ¾Ö) ¾Ö ²Öã»ÖœüÖ ÖÖ 
×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸ü ³ÖÖ ÖÖŸÖß»Ö (´Ö»Ö úÖ¯Öæ̧ ü, ÖÖÓ¤ãü¸üÖ, ¤üÖŸÖÖôûÖ) †Ö×¤ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö†Öê ú »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ́ Ö¬ÖæÖ »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê 
´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ ÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ ³ÖÖî ÖÖê×»Ö ú  Öê¡ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ ÖÖŸÖ ²ÖÖê»Ö»Öß •ÖÖ ÖÖ¸üß »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»Öß Æüß µÖÖ  Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖḮ Öã Ö 
²ÖÖê»Öß ³ÖÖÂÖÖ šü¸üŸÖê. ´ÖÖ¡Ö †×Æü¸üÖ Öß ¾Ö ¾Ö·ÆÖ›üß ²ÖÖê»Öß“Öê ³ÖÖ×ÂÖ ú  Öê¡Ö »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»Öß ¯Öê ÖÖ  Öã̄ Ö ´ÖÖêšêü †ÃÖ»µÖÖÖê †Öê ú ¾ÖÂÖÔ »Öê¾ÖÖ ²ÖÖê»Öß“µÖÖ 
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ ú›êü“Ö ¤ãü»ÖÔ Ö —ÖÖ»Öê.ŸµÖÖ´Öãôêû  úÖÆüàÖß ×ŸÖ»ÖÖ †×Æü¸üÖ ÖßŸÖ¸ü  úÖÆüàÖß ¾Ö·ÆÖ›üß“Öß ¯ÖÖê™ü ³ÖÖÂÖÖ ´Æü™ü»Öê.†£ÖÖÔŸÖ“Ö †×Æü¸üÖ Öß ¾Ö 
¾Ö·ÆÖ›üß“µÖÖ ³ÖÖ×ÂÖ ú ×ÃÖ´ÖÖ  Öê¡ÖÖŸÖ »Öê¾ÖÖ ²ÖÖê»Öß“Öê  Öê¡Ö †ÃÖ»µÖÖÖê †×Æü¸üÖ Öß ¾Ö ¾Ö·ÆÖ›üßŸÖß»Ö  úÖÆüß ¿Ö²¤ü »Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸üß ²ÖÖê»ÖßŸÖ †Ö»Öê»Öê 
†Ö¯Ö ÖÖÃÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.¯Ö¸ÓüŸÖã †£ÖÔ ¥üÂ™üµÖÖÆêü ¿Ö²¤ü ×³Ö®Ö †ÃÖ»µÖÖ“ÖêÆüß †³µÖÖÃÖÖ†ÓŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ »Ö ÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ²ÖÖê»Öß“µÖÖ •Ö›ü Ö‘Ö›ü ÖßŸÖ 
×ÖÃÖ ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †Ö“ÖÖ¸ü- ×¾Ö“ÖÖ¸ü, ÃÖÖÓÃ éú×ŸÖ ú, †¬µÖÖÛŸ´Ö ú †Ö× Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖ ú ¾ÖÖ¸üÃÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü µÖÖê Ö¤üÖÖ 
†ÖÆêü.  
  éúÂÖß ×•Ö¾ÖÖÖ¿Öß ‹ ú×ÖÂšü †ÃÖ ÖÖ·µÖÖ »Öê¾ÖÖ¯ÖÖ™üß¤üÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖãÆü ×•Ö¾ÖÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê ‹ ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †×¾ÖÂ úÖ¸ü †ÖÆêü.´Ö¸üÖšüßÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ 
»ÖÖê ú×¯ÖÏµÖ šü¸ü»Öê»Öê ²Ö×Æü ÖÖ²ÖÖ‡Ô “ÖÖî¬Ö¸üß µÖÖÓ“Öê  úÖ¾µÖ  ÖÏÖ´Öß Ö ×•Ö¾ÖÖÖ»ÖÖ ¿Ö²¤ü²Ö¬¤ü ú¸ü ÖÖ ȩ̂ü  êú.ÖÖ¸ü Öê›êü µÖÖ Ó“µÖÖ `¯ÖÖ™ü»ÖÖ“Öß »Öê ú` ¾Ö `†Ó•ÖÖß`, 
³ÖÖÖæ “ÖÖî¬Ö¸üà“Öß` ÖÖ¾ÖÖ ú›ü“Öß  ÖÖ Öß`, –ÖÖÖ¯Ößšü úÖ¸ü¯ÖÏÖ.³ÖÖ»Ö“ÖÓ¦ü Öế ÖÖ›êü µÖÖÓ“µÖÖ ` úÖêÃÖ»ÖÖ` ¾Ö ‡ŸÖ ü̧  úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ, ›üÖò.¿Ö.¸üÖ.¸üÖ Öê µÖÖÓ“µÖÖ ` Óú¤üß»Ö` 
¾Ö `¯ÖÖ“ÖÖ´Öã Öß ¯ÖÖÓ›`ü ‡.ÃÖÖ×ÆüŸµÖ éúŸÖßŸÖæÖ »Ö ê¾ÖÖ ²ÖÖê»ÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ³ÖÖ×ÂÖ ú †×¾ÖÂ úÖ¸ü µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ éúŸÖàÃÖÆü ´Ö¸üÖšüßÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ»ÖÖ »Öê¾ÖÖ ²ÖÖê»Öß“ÖÖ 
†ÃÃÖ»Ö  ÖÖê›ü¾ÖÖ ¤êüŸÖ †ÖÆêü †Ö× Ö ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖÆüß ¤êüŸÖ ¸üÖÆüß»Ö. 
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1 ¾ÖÃÖÓŸÖ †Ö²ÖÖ•Öß ›üÆüÖ êú - `ÃÖÖÓÃ éú×ŸÖ ú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 1960 ŸÖê 2010, ³ÖÖ Ö -1`, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö× Ö ÃÖÓÃ éúŸÖß ´ÖÓ›üôû, ´ÖãÓ²Ö‡Ô. 
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(¯Öé.78) 
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