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Research Article

2020 ´Ö¬Öß»Ö Öê›üµÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÆãü†ÖµÖÖ´Öß ×¾ÖúÖÃÖ
¯Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖã×¯ÖÏµÖÖ ÃÖÓ•ÖÏÖ´Ö
¸üµÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê
³ÖÖ¸üŸÖ¸üŸÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, †ÖïÓ¬Ö, ¯ÖãÖê
lkjka’k

:

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ, ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸üß ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ¿ÖêŸÖß¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¤êü¿Ö †ÖÆêü, µÖÖ
¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ“Ö ŸÖÖê †³µÖÖÃÖÖê Ö¸ü„Ö“Öê †ÖÆêü. úÖ¸üÖ µÖÖŸÖãÖ“Ö ÖÏÖ´Ö ¾Ö ÖÏÖ×´ÖÖ µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
ÃÖª ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ †Öêú Öê›üµÖÖÓ“ÖÖ ×´ÖôæûÖ ²ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ£Ö´Ö Öê›üê ÆüÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´ÖÖÖ¾Ö „ÖÖŸÖß“ÖÖ
•Ö´Ö šü¸üŸÖÖê †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Ö „Öê¾ÆüÖ ³Ö™üü…µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ú¤üÖ×“ÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü úºþÖ ¸üÖÆüµÖÖ“Öß Ö¸ü„Ö ³ÖÖÃÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß.
ÖîÃÖÙÖú †Ö¯Ö¢Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖ´ÖãÆüÖÖê ¸üÆüÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖÖê ¯ÖÃÖÓŸÖ êú»Öê úÖ¸üÖ †ÖÃÖÖÖôûßŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖµÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ´ÖãÆüÖ“Öê †Öêú ±úÖµÖ¤êü ŸµÖÖÃÖ
»ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ µÖÖ ¾Öé¢ÖßŸÖæÖ ŸµÖÖÖê ÖÏÖ´Ö Æß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ •¤üµÖÖÃÖ †ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß. 2020 µÖÖ ¾ÖÂÖá“µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Öê›üµÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ²ÖÖ²ÖàÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖÖÃÖÖšüß Öê›üê Øú¾ÖÖ ÖÏÖ ´Ö µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß ¯ÖÆüÖÖê Ö¸ü„Öê“Öê
†ÖÆêü.
izLrkouk %

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖÏÖ´Ö ÃÖÓú»¯ÖÖê“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ‡. ÃÖ. ¯Öæ¾ÖÔ 25000 ¾ÖÂÖÖÔ†Ö¬Öß ´ÆüÖ„Öê“Ö Æü›ü¯¯ÖÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ †Ö¬Öß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
•»»ÖêÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ²ÖÖ„ÖæÖê †¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß µÖÖ“Öê ¯Öã¸üÖ¾Öê †Ö„Ö •¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ
†Ö¬Öß ¬ÖÖŸÖæ µÖãÖÖŸÖ ´ÖÖÖ¾Ö ÃÖ´ÖæÆü ú¹ýÖ ¸üÆüÖŸÖÖÖÖ“Ö ×¤üÃÖŸÖÖê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö¿Öß»Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÃÖÓ ú»¯ÖÖê“ÖÖ •¤üµÖ †ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
µÖÖÖÓŸÖ¸ü ․ú¾Öê¤ü úÖûôûÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ †ÖµÖÖÔ“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß Æüß ÖÏÖ´ÖßÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ×šüúÖÖß ¿ÖêŸÖú¸üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†Öêú ¾ÖÃŸÖæ ×´ÖôûÖ»µÖÖ †ÖÆüêŸÖ. ¿ÖêŸÖß²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖÖ, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯Öã¸üÖ¾Öê •¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´Ö Æüß
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖê‣úÖ ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖ«üÖ¸êü ÖÖ¾Ö“Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ £ÖÖê ›üµÖÖ ±úÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê‣úÖ
ÖÏÖ´Ö Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ ×¸üŸÖßÖê ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖ ú×™ü²Ö¨ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
´Ö¬µÖµÖãÖßÖ úÖôûÖŸÖ ÖÏÖ´Ö µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ †ÖÖÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖÖ»Öê. ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖËæŸÖ Ö¸ü„ÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‧Öê‣úÖ ŸµÖÖ“Ö ×šüúÖÖß
“Ö»ÖÖ Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ ¾ÖÃŸÖã×¾Ö×Ö´ÖµÖ ¯Ö¨üŸÖß«üÖ¸êü Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ ²ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. †£ÖÖÔŸÖ †Öêú ²ÖÖÆüµÖ ‧Ö™üú µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê Æêü
Ö…úß. •¤üÖ. ¸üÖ„ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ„Ö¾Ö™üß, ×¸üŸÖß×¸üü¾ÖÖ„Ö, ú¸ü †ÖúÖ¸üÖß, ÖîÃÖÙÖú †Ö¯Ö¢Öß, ¬ÖÖÙ´Öú ‧Ö›üÖ´ÖÖê›üß, ÃÖ¸ÓüÓ„ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüß ‡. ¯Ö¸ÓüÓŸÖã ŸÖ¸üßÆüß ÃÖ´ÖãÆüÖ-Öê
¸üÆüÖµÖÖ“µÖÖ ¾Öé¢ÖßÖê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †›ü“ÖÖàÓ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
†Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ úÖôûÖŸÖ ×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓÖß ÖÏÖ´Ö µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ œü¾ÖôûÖœü¾Öôû êú»Öß. ÖÏÖ´Ö Æêü ¯ÖÏ ¿ÖÖÃÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ‥úÃÖÓ‧Ö
¸üÖÆüß»Ö µÖÖ´Öãôêû ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö ‥ú ÃÖÓ‧Ö ¸üÖÆüß»Ö µÖÖ ×³ÖŸÖßÖê ×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓÖß µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ú´Öß êú»Öê. µÖÖ´Öãûôêû ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ÆüÖÃÖÖ“ÖÖ úÖôû ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖê úß úÖµÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»Öê úÖ¸üÖ ×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓÖß 1869 “µÖÖ úÖµÖªÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê †×¬ÖúÖ¸ ú´Öß ú¹ýÖ ×„Ö»ÆüÖ ÆüÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ ‧Ö™üú ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üß ×ÖµÖã…ŸÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öß Öê´ÖÖæú êú»Öß †£ÖÖÔŸÖ µÖÖ´ÖÖÖê Ã£ÖÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖã
Ö¾ÆüŸÖÖ. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯Öãœêü 1882 ´Ö¬µÖê »ÖÖò›üÔ ×¸ü¯ÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ„µÖ ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ †Û¬Öú ´ÖÆü¢¾Ö †Ö»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê
Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ„µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ‧Ö™üú ´ÆüÖæÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖàÓÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß ¾Ö úÖÆüß ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“Öß Öê´Ö•Öæ•ú •êú»Öß. ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü•Ö¯Ö•Öê 2
†Öò…™üÖëÓ²Ö¸ü 1959 ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ„Ö †ÃÖê ÖÖ´Öú¸üÖ ÆüÖê‣úÖ Æüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ †ÖÖ»Öß Öê»Öß †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö Öê›üê Øú¾ÖÖ ÖÏÖ´Ö“ÖÖ
×¾Ö•úÖÃÖ ÃÖã¹ý †ÖÖ»ÖÖ.
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•ÖÏÖ´Ö Øú¾ÖÖ Öê›êü µÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœüŸÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÃÖ †Öêú ÃÖ¸üúÖ¸üß †Öã¤üÖÖê ¾Ö µÖÖê„ÖÖÖ •¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ “µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
†ŸµÖÓŸÖ ¾µÖÖ¯Öú ¾Ö ÃÖÖê¯Öê ÃÖã¸üôûßŸÖ †ÖÖ»Öê †ÖÆêü. „Ö´ÖßÖ ´ÖÆüÃÖã»Ö †Öã¤üÖÖ, ÃÖ´ÖÖÖßú¸üÖ ŸÖÃÖê“Ö †Öêú úÖ´Öê ¤êüÖß»Ö µÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖ´Ö¬µÖê éúÂÖß, ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ, ÃÖ´ÖÖ„Öú»µÖÖÖ, Û¿ÖÖÖ, †Ö¸üÖêµÖ, ¸üÃŸÖê²ÖÖÓ¬ÖÖß, ÖÏÖ´ÖÖêªÖêÖ †Ö×Ö ÃÖÆüúÖ¸ü, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¾ÖéÖ»ÖÖÖ¾Ö›ü, ¾ÖéÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ,
ÆüÖÖÖ¤üÖ¸üß´Öã…ŸÖ, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, †¯ÖÖ¸ÓüÓ¯ÖÖ¸üßú •„ÖÖÔ, ‧ÖÖÖ ú“Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ, ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ‧Ö¸üãú»Ö, ¸üÖê„ÖÖÖ¸ü Æü´Öß,
ŸÖÓ™üÖ´Öã…ŸÖ ÖÖ¾Ö, ´ÖéŸÖÖÓ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü, †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ „Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †Ö„Ö ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü µÖê‣úÖ ¯Öü›ü»Öß †ÖÆêü †Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖÆüß
Ã£ÖÖ×Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÖŸÖûôûß¾Ö¸ü“Ö †Öêú ²ÖÖ²Öß ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü.
ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“ÖÖ ¯Ö×¸üüÖÖ´Öß ÖÖ¾Ö“ÖÖ ´ÆüÖ„Öê“Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾µÖÛ…ŸÖ“µÖÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ Ö¸ü„ÖÖ ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú Ö¸ü„ÖÖ ¯ÖæÖÔ
ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê ³ÖÖ¸üŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê †Öêú •¯ÖÎú´Ö ÆüÖŸÖß ‧ÖêŸÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê êúÓ¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÖÖ»Öß»Ö ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ µÖÖê„ÖÖÖ
ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
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4.
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11.

´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸ÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê„ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê„ÖÖÖ
ÃÖã¾ÖÖÔ „ÖµÖÓŸÖß ÖÏÖ´Ö Ã¾Ö¸üÖê„ÖÖÖ¸ü µÖÖê„ÖÖÖ
¯ÖÏ¬ÖÖÖ ´ÖÓ¡Öß ÖÏÖ´Ö ÃÖ›üú µÖÖê„ÖÖÖ
²ÖÖµÖÖê•ÖòÃÖ
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ´Ö×Æüü»ÖÖ ¿Ö…ŸÖß †×³ÖµÖÖÖ
´ÖÆüÖ»Ö•´Öß ÃÖ¸üÃÖ
¸üÖÂ™ÒüßµÖü „Öß¾ÖÖÖÖê¡Öß †×³ÖµÖÖ-Ö
‡Ó×¤ü¸üÖ †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê„ÖÖÖ
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¸üÖ„Ö ²Öûôûú™üßú¸üÖ ¾Ö •¢Ö¸ü¤üÖ×µÖŸ¾Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ µÖÖê„ÖÖÖ
´ÖÖÖÖÃÖ Öê¡Ö †Öã¤üÖÖ ×Ö¬Öß
¸üÖÂ™ÒüßµÖËü ÖÏÖ´Ö Ã¾Ö¸üÖ„µÖ µÖÖê„ÖÖÖ

²Ö. ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™Òü ¸üÖ„µÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ÖÖ»Öß»Ö µÖÖê„ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
†ÖÆêü.

ŸÖß£ÖÔÖê¡Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê„ÖÖÖ
„ÖÖÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê„ÖÖÖ
´ÖÖêšüµÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓÃÖÖšüß ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ µÖÖê„ÖÖÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ÃÖÓŸÖã»ÖßŸÖ ÃÖ´Öé¨ü ÖÏÖ´Ö µÖÖê„ÖÖÖ
µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ÖÏÖ´Ö ÃÖ´Öé¨ß µÖÖê„ÖÖÖ
µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ„Ö †×³ÖµÖÖÖ
ÃÖÓÖÏÖ´Ö (ÃÖÓÖÖßéúŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü )
¸ü´ÖÖ‡Ô †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê„ÖÖÖ
²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ“µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ“µÖÖ ×¾ÖÎúßÃÖÖšüß ëú¦êü
†Ö¤ü¿ÖÔ ÖÖ¾Ö µÖÖê„ÖÖÖ
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ëú¦üü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¾Ö ¸üÖ„µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê †Öêú µÖÖê„ÖÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖæÖ, †Öã¤üÖÖê ¤êü‣úÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ¾Ö»ÖÖ
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ÃÖ¸üúÖ¸üß µÖÖê•ÖÖêŸÖ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üê Ö™üú •ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üßú ´ÆüÖ„Öê“Ö ´ÖÖÖæÃÖ »ÖÖÖŸÖ ‧ÖêŸÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ Ö¸ü„ÖÖ ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú Ö¸ü„ÖÖ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸ü•Ö ÃÖ¸ü•úÖ¸ü-Öê
†Ö•Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖ¾Ö“µÖÖ ÖÖÖ¸üßúÖÓÖÖ ¸üÖê„ÖÖÖ¸ü •¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¸üÖê„ÖÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê„ÖÖÖ †ÖÆêü ¾Ö
»Ö‧Öã•ªÖêÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ¸üÖê„ÖÖÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ ¾Ö ÖÖ¾Ö“Öê •Ÿ¯ÖÖ¤üÖ, Ö“ÖÔ ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ¸üÆüÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ÃÖã¾ÖÖÔ„ÖµÖÓŸÖß ÖÏÖ´Ö
Ã¾Ö¸üÖê„ÖÖÖ¸ü µÖÖê„ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¸üÃŸÖê ÆüÖ ¯ÖÏÖŸÖß“ÖÖ ëú¦üØ²Ö¤æü ´ÖÖÖæÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ´ÖÓ¡Öß ÖÏÖ´Ö ÃÖ›üú µÖÖê„ÖÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ×¿ÖÖÖ †×³ÖµÖÖÖ µÖÖ«üÖ¸êü
¿ÖîÖ×Öú úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‧ÖêŸÖ»Öê †ÖÆêüê. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö •×ú¸ü›üê ¾Ö ú“Ö¸üÖ µÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖüšüß ²ÖÖµÖÖÖòÃÖ µÖÖê„ÖÖÖ Æüß †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
»ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ×´Ö™ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ‡Ó×¤ü¸üÖ †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê„ÖÖÖ ÃÖãºþ êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. †Ö¤üß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ²Öôûú™üß ûúÖ¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
´Ö×Æüü»ÖÖ †Ö¸üÖÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¿ÖÛ…ŸÖ †×³ÖµÖÖÖ ÃÖ¸ü•úÖ¸ü-Öê ¤üê‣ú êú»Öê †ÖÆüê. ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖµÖÖÓÃÖÖšüß †Öêú µÖÖê„ÖÖÖ, †Öã¤üÖÖ ¾Ö ×Öü¬Öß
µÖÖÓ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ê »Öß †ÖÆêü. Ã¾Ö“”ûŸÖê¯ÖÖÃÖæÖ, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ŸÖß£ÖÔÖê¡Ö ×¾ÖúÖÃÖ, ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖÃÖÖšüß, ×¤üü»Öê»µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ×¾ÖÎúß ëú¦üÖ¯ÖµÖÕÓŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü-Öê
†Öêú µÖÖê„ÖÖÖ †ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö úÖÆüß ×šüúÖÖß ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ †Ó´Ö»Ö²Ö„ÖÖ¾ÖÖß ¤êüÖß»Ö †ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ÃÖÓÖÖú«üÖ¸êü E-•ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ †ÖÖ»Öß
†ÖÆêü. ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸üÖ«üÖ¸êü, Ã¯Ö¬ÖÖÔ«Ó üÖ¸êü ÃÖ¸üúÖ¸ü »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕÓŸÖ µÖÖ µÖÖê„ÖÖÖ ¯ÖÖêÆüÖ“Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖê †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã †›ü“ÖÖß úÖêšêü µÖêŸÖÖŸÖ
µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖêÖê¤êüÖß»Ö Ö¸ü„Öê“Öê †ÖÆêü.
ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß ÃÖªÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖ…ŸÖß“µÖÖ Ö¸ü„ÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‧Öê¾ÖæÖ †Öêú µÖÖê„ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖª ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÆüÖŸÖÖ µÖÖ µÖÖê„ÖÖÖÓÖÖ
úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüÓŸÖã µÖÖ µÖÖê„ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †›ü£Öôêû ¾Ö †›ü“ÖÖß µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ‟
1.

ÃÖ¸üúÖ¸üß ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öß ˆ¤üÖ×ÃÖÖŸÖÖ •ÖÏÖ´ÖÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ´ÆüÖ„Öê ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú, ŸÖ»ÖÖšüß ¾Ö ŸÖŸÃÖ´Ö †×¬ÖúÖ¸üß ÆüÖêµÖ. µÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ´Ö¬µÖê
ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß •¤üÖ×ÃÖÖŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖê„ÖÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Øú¾ÖÖ ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ êú»Öß „ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. †Öôû¿Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ²ÖôûÖ¾Ö»µÖÖÖê
µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÔÖ´ÖŸÖê¾Ö¸ü Æüß ÃÖÆü„Ö ×¤üÃÖŸÖÖê.
2.

³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üß ¾Öé¢Öß ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ µÖÖ µÖÖê„ÖÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüÖ †›ü£ÖôûÖ ´ÆüÖ„Öê ¸üÖ²Ö¾ÖÖÖ-µÖÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖ“Öß ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ“Öß ¾Öé¢Öß ÆüÖêµÖ.
×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ „ÖÖŸÖêÃÖ ¡ÖÖÃÖ ¤êüÖê, »ÖÖ“Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê. µÖÖ´Öãôêû µÖÖ µÖÖê„ÖÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ²Ö-µÖÖ“Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß.
3.

ŸÖŸÃÖ´Ö µÖÖê•ÖÖÖ úÖÖ¤üÖê¯Ö¡Öß ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ÃÖ¸ü•úÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê †¿Öß ¾Öé¢Öß „ÖÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¸üúÖ¸üß ‥ÖÖ¤üß µÖÖê„ÖÖÖ ±ú…ŸÖ úÖÖ¤üÖê¯Ö¡Öß“Ö ¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖê.
¯Ö¸ÓüÓŸÖã ¯ÖÏŸµÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß ´ÖÖ¡Ö ¾ÖêÖôêû“Ö ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
4.

»ÖÖêúÖÓ“Öê †–ÖÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß †ÖÖ×³Ö–ÖŸÖÖ ²Ö-µÖÖ“Ö¾ÖêôûÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖÖê †‟ÖÖÖß ¾Öé¢Öß ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÃÖúßµÖ µÖÖê„ÖÖÖÓ“Öß ¯Öã¸êü¿Öß
´ÖÖ×ÆüüŸÖß ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. Øú¾ÖÖ ŸÖê „ÖÖÖæÖ ‧ÖêµÖÖ“ÖÖ ŸÖê ¤êüÖß»Ö ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÖÖ¾Ö“µÖÖ µÖÖê„ÖÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö †Öã¤üÖÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖê †ÖÖ×³Ö‟Ö“Ö ¸üÆüÖŸÖÖŸÖ.
5.

»ÖÖêúÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏ»ÖÖê³ÖÖÖÃÖ ²Öôûß ¯Ö›üµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ×¤üü¾ÖÃÖëÓ×¤ü¾ÖÃÖ ÖÖ¾Ö“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ×Ö¾Ö›üÖæúß“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö †Öêú ¯ÖÏ»ÖÖê³ÖÖÖÃÖ ²Öôûß ¯ÖÖ›üµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü †Ö×Ö µÖÖ´Öãôêû
»ÖÖêú ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßÃÖ úÖêÖŸÖÖÆüß „ÖÖ²Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖµÖ“ÖÖ ÖÖÆüß †¿Öß ¾Öé¢Öß ¾ÖÖüœüŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÓ´Ö¬µÖê »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ¯Öã¸êü¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö ‧ÖêŸÖÖ „ÖÖŸÖê“µÖÖ
×ÆüŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ŸµÖÓŸÖ ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
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6.

»ÖÖêú ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖàÓ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖÖ •ÖÖ¾Ö“µÖÖ µÖÖê„ÖÖê“µÖÖ ×Óú¾ÖÖ †Öã¤üÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ²Ö-µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ¾Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß †Ö¯Ö»Öê »ÖÖÖê²ÖÓ¬Ö šêü¾ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö
µÖÖ µÖÖê„ÖÖêŸÖæÖ ÖÖê™üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úÖÖ¤üÖê¯Ö¡Öß ³ÖºþÖ †Ö»Öê»ÖÖ ´ÖêÖ²Ö¤ü»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖ™æüÖ ‧ÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ šü¸üÖ×¾Öú µÖÖê„ÖÖÖ »ÖÖ³ÖÖü£ÖáÓÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß
†Ö¯Ö»ÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú, „Ö¾Öôû“Öß ¾µÖÛ…ŸÖ Øú¾ÖÖ †µÖÖêµÖ ´ÖÖÖÖÔÖê ¯ÖîÃÖÖ ¤êüÖÖ-µÖÖ ¾µÖ…ŸÖàÓ“Öß“Ö ŸÖê »ÖÖ³ÖÖü£Öá ´ÆüÖæÖ ×Ö¾Ö›ü ú¸üŸÖÖŸÖ. •¤üÖ. ÃÖ¬µÖÖ ²ÖµÖÖ“Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖ ¸êüÂÖêÖÖ»Öß»Ö µÖÖ¤üß “Öãúß“Öß †ÖÆêü. Ö¸êü »ÖÖ³ÖÖü£Öá µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤ãü¸ü †ÖÆêüŸÖ.
7.

»ÖÖê•ú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖàÓ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ²Ö-µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêú ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ¯ÖÏ»ÖÖê³ÖÖê ¤üÖÖ¾ÖæÖ ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ´Öãôêû ú¬Öß ú¬Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ
†³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê. ¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüß, „Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ»ÖÖê³ÖÖê ¤üÖÖ¾ÖæÖ ŸÖÖê »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖÖß¬Öß †ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¸üÖ„Ö ´Ö¬Öß»Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
úŸÖÔ¾µÖÖ“Öß, úÖ´ÖÖ“Öß „ÖÖ×Ö¾Ö Øú¾ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸµÖÖÃÖ ÖÃÖŸÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ¸üÖ„ÖúÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ÆüÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšêüÃÖÖšüß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû „ÖÖŸÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖ
‧Ö™üú“Ö ¤ãüµµÖ´Ö ¸üÖÆüŸÖÖê.
8.

¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß »ÖÖêúÖÓ“Öß †¸êü¸üÖ¾Öß •ú¬Öß ú¬Öß ¸üÖ„ÖúÖ¸üÖß »ÖÖêú ²Ö-µÖÖ“Ö ÖãÆêüÖÖ¸üß»ÖÖ ¯ÖÖšüß¿Öß ‧ÖÖ»ÖŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖêµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¾µÖ…ŸÖß»ÖÖ †Öêú
´ÖÖÖÖÕÓÖß †›ü£Öôêû ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ Øú¾ÖÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¹ýÖ ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÖÖÆüßÃÖê ú¸üµÖÖú›êü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ú»Ö †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¾Öé¢Öß“µÖÖ
»ÖÖêúÖÓÖÖ ¯ÖÖêÂÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß.
9.

“ÖÖÓÖ»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ µÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ˆ¤üÖ×ÃÖÖŸÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖÖêÖŸÖß“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß úÖÆüß µÖÖêµÖ ¾µÖ…ŸÖß ÃÖª ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ„ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †×»Ö¯ŸÖ ¸üÆüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ´Öãôêû
¿ÖÆü¸üÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖÆüß ÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê •¤üÖ×ÃÖÖŸÖÖ †Ö»µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü.
10.

´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ Öî¸ü¾ÖÖ¯Ö¸ü Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ„µÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ¤êüÖß»Ö †Ö¤üß ¾Öê •ÖôûµÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ‧ÖêŸÖ»ÖÖ „ÖÖŸÖÖê. ‥ú ŸÖ¸ü ŸÖß ŸµÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖ
ÃÖÖ´Ö ÖÃÖ»Öê»Öß ´Ö×Æü»ÖÖ †ÃÖê»Ö ×ŸÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤üü»Öê „ÖÖŸÖê úÖ¸üÖ ÖÓŸÖ¸ü ×ŸÖÖê ±ú…ŸÖ ¿ÖÖÓŸÖ ¸üÆüÖµÖ“Öê ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£Öß»Ö ‧Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓÖß
Øú¾ÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓÖß Öî¸ü ±úÖµÖ¤üÖ ‧ÖêµÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü•Ö¯ÖÖê ¿ÖÖÃÖÖÖÖê, ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ÖÏÖ´Ö µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê×¾ÖÂÖµÖß †Öêú †Öã¤üÖÖÖÓ“ÖÖ, µÖÖê„ÖÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ ŸÖ¸üß †Öêú †›ü£ÖôûµÖÖ´Öãôêû
†Ö„Ö“Öß Öê›üß Æüß Ö-µÖÖ †£ÖÖÔÖê ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö †ÖÆêüŸÖ úÖ? ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ¯Ö›üŸÖÖê †ÖÆêü. 2020 ÃÖÖ»Öß ³ÖÖ¸üŸÖ ´ÖÆüÖÃÖ¢ÖÖú ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¯ÖÖ¾Ö»Öê
™üÖúßŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖãÖ †Öêú ²Ö¤ü»Ö †ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü„Öê ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê›üµÖÖÓ´Ö¬µÖê „Ö¸üß †Ö¿ÖÖ¤üÖµÖß ×“Ö¡Ö ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß Öê›üß
³ÖÖ¸üŸÖ ´ÖÆüÖÃÖ¢ÖÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. 2020 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Öê›üµÖÖŸÖß»Ö †¯Öê×ÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß †Ö¾Ö¿µÖú
²ÖÖ²ÖàÓŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêÖê Ö¸ü„Öê“Öê †ÖÆêü Øú²ÖÆãüÖÖ úÖÆüß Öê›üµÖÖŸÖ Æêü ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
Û¾Æü•ÖÖ ™Ë¾Öê™üßü ™Ë¾Öê™üß ü(2020) ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú ²Ö¤ü»Ö ÃÖ¸ü•úÖ¸üÖê †ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê„ÖÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö„ÖÖ¾ÖÖß“µÖÖ µÖÓ¡ÖÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ „Ö¸ü ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß ²Ö¤ü»Ö †ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
µÖê•ÖÖ¸êü 2020 Æêü ÃÖÖ»Ö †ŸµÖÓŸÖ •ŸúÂÖÔ „ÖÖú †ÃÖê»Ö. úÖ¸üÖ †Ö„Ö „Öê ×“Ö¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ„ÖÖ „Öê ¤üÖêÖ Ö™üÖŸÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖ †ÖÆêü. India
†Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖ Æêü ×“Ö¡Ö 2020 ´Ö¬µÖê ×¤üÃÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ¤üÖêÆüß ×šüúÖÖ“µÖÖ ÖÖÖ¸üßúÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÓ¬Öß, ±úÖµÖ¤êü •¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖ¾Öêôûß ÖµÖÖ †£ÖÖÔÖê ³ÖÖ¸üŸÖ ´ÖÆüÖÃÖ¢ÖÖú ÆüÖê‡Ô»Ö. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ´Öæšü³Ö¸ü »ÖÖêú ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖê‣úÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ´ÖÆüÖÃÖ¢ÖÖ ÆüÖêÖê ±úÖ¸ü úšüßÖ †ÖÆêü µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ»Öß»Ö ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖæÖ úÖÆüß ×šü•úÖÖß Æêü ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö †ÖÆêü ¯ÖÖ ŸÖê ¯Öã¸êüÃÖê ÖÖÆüß.
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1.
¿ÖÖÃÖúßµÖ ¬ÖÖê¸üÖê Øú¾ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖ¸üúÖ¸üß ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß µÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖÖÃÖ-ÖÖ-Öê ×ÖµÖã…ŸÖ êú»Öê»Öê †×¬Öú¸üß ¾ÖÖÔ †ÖÆêü. µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê úÂ™ü, úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÃÖÖê Ö¸ü„Öê“Öê †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü
ÖÏÖ´ÖÃÖê¾ÖúÖÖê ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ¸üÖÆüß»Öê ¯ÖÖÆüß„Öê ´ÆüÖ„Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö †›üß†›ü“ÖÖß »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö ÆüÖ •¤üÖ¢Ö ÆêüŸÖæ µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß
¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú ÖÖ¾ÖÖŸÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ŸÖÖ»Öã…µÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ¸üÆüÖŸÖÖê ¾Ö „ÖÖ‣úÖ-µÖê¾ÖæÖ †Ö¯Ö»Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖê. „Ö¸ü †×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖß ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¸üÖÆüß»Öê
ŸÖ¸ü µÖêÖÖ-µÖÖ †›ü“ÖÖàÓ“Öß †Öôû ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖµÖÕÓŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Öê»Ö ¾Ö †¯ÖêÛÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖÃÖ ŸÖÖê ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖ´Ö ú›üüú †¾Ö»ÖÓ²ÖÖê Ö¸ü„Öê“ Öê
†ÖÆêü. ¾Ö µÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¿Öß „ÖÖÖéŸÖß »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ÆüÖêÖê Ö¸ü„Öê“Öê †ÖÆêü ŸÖ¸ü“Ö ÆüÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
2.
¸üÖÂ™Òü ¾ÖÖ¤üß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆê ü•Ö¸ÓüÓ ŸÖ¸ü ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖÃÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê úÖ´Ö „Ö¸ü ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖê êú»Öê ŸÖ¸üß ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯Ö¸ÓüÓŸÖã †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
»ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¾ÖÔ„Ö×Öú úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÖÃÖŸÖÖÖÖÆüß »ÖÖêúÖÓÖß ´ÖÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖêµÖß, ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ŸÖê
ú¹ý ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ †Ö¯ÖÖ“Ö ŸµÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ êú»µÖÖÖê, úÖÖÖ›üÖêôûÖ êú»µÖÖÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ¾Ö „ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯Öî¿ÖÖŸÖãÖ“Ö (ÃÖ…ŸÖßÖê ¾ÖÃÖæ»Ö •ú¹ý-Ö)
ÖÖ¾Ö“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêÃÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß, ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯Ö×¸ÖÖ´Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ¸üÖÂ™Òü ¾ÖÖ¤üß ³ÖÖ¾ÖÖÖ,
†Ö¯Ö»Öê¯ÖÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖê Ö¸ü„Öê“Öê †ÖÆêü.
3.

»ÖÖê•ú•ÖÖÖéŸÖß ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÓ×ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú„ÖÖÖéŸÖß †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †Ö„Ö ×úŸÖßŸÖ¸üß ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê úÖê¸ü´Ö †³ÖÖ¾Öß ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ±ú…ŸÖ úÖÖ¤üÖê¯Ö¡Öß“Ö ¸ÓüÓÖ¾Ö»µÖÖ „ÖÖŸÖÖŸÖ. ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö“Öß „ÖÖ×Ö¾Ö †ªÖ¯ÖÆüß „ÖÖŸÖê»ÖÖ ÖÖÆüß. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö šü¸üÖ×¾Öú »ÖÖêú
¯ÖÏ×ŸÖÂšêüÃÖÖšüß ÃÖÖ¾ÖÔ„Ö×Öú úÖ´ÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‧ÖêŸÖÖŸÖ „Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ „ÖÖŸÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ †Ö¯Ö»Öß †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ² ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ
ÖÖÆüß. ŸÖÖê ¯ÖµÖÕÓŸÖ ×úŸÖßÆüß µÖÖê„ÖÖÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕÓŸÖ ŸÖß „ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖß „ÖÖÖéŸÖß †ÖÖ»µÖÖÃÖ ÖÏÖ´Ö Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ †Û¬Öú ÃÖÖ´Ö ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú
ÆüÖê‡Ô»Ö.
4.

´Öæ»µÖÖÓ“Öß ¹ý•Ö¾ÖÖæú ÃÖÆüúÖ×¸üŸÖÖ, ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾ÖÖÖ, ÃÖ¤ËüÖãÖ, ÃÖŸ¯ÖÏê´Ö †¿ÖÖ ´Öæ»µÖÖÓ“µÖÖ ºþ„Ö¾ÖÖæúß“µÖÖ †³ÖÖ¾Öß ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖ…ŸÖß“Öê ¾ÖŸÖÔÖ ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü
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6.
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†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üÖÖ¸üß µÖÓ¡ÖÖÖ ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú „Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê„ÖÖÖÓ“µÖÖ †Öã¤üÖÖÖÓ“ÖÖ µÖÖêµÖ ×Ö“Ö¸üÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß“Öß µÖÓ¡ÖÖÖ
ÃÖÖ´Ö, ú›üú ÆüÖêÖê Ö¸ü„Öê“Öê †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ¤üÖêÂÖ ±ú…ŸÖ †Ó´Ö»Ö²Ö„ÖÖ¾ÖÖß¾Öêôûß“Ö ×¤üüÃÖŸÖÖê. Æüß µÖÓ¡ÖÖÖ ú›üüú †ÖÖ»µÖÖÃÖ, ŸÖÖšü¸ü †ÖÖ»µÖÖÃÖ †¯Öê×ÖŸÖ
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖê‣úÖ 2020 ÃÖÖ»Öß ³ÖÖ¸üŸÖ Ö-µÖÖ †£ÖÖÔÖê ÃÖÖ´Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö Ö¾µÖÖ †Ö¾ÆüÖÖÖÓÖÖ ŸÖÖëÓ›ü ¤êüµÖÖÃÖ ÃÖ„„Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
•ÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸üÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÓ×ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ³ÖÖ¸ü ŸÖÖŸÖ 2020 ÃÖÖ»Ö“Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖÏÖ´Ö ×úÓ¾ÖÖ Öê›üê úÃÖê †ÃÖê»Ö
µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¿ÖÖê¬Ö ‧ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ„µÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ †ŸÖæ™ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×¤üÃÖŸÖÖê †ÖÆêü. ÃÖª ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú
ÖÖêÂ™üàÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ úÖÆüß µÖÖê„ÖÖÖ, †Öã¤üÖÖê ×¤ü»Öß †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüÓŸÖæ †Öêú úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû Æüß µÖÓ¡ÖÖÖ ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö„ÖÖ¾ÖÖßŸÖ †Öêú ‧Ö™ü ü•ú,
¾Öé¢Öß, Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“Öê †ü›ü£Öôêû †ÖÆêüŸÖ. „Ö¸ü †Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ´ÖÆüÖÃÖŸŸÖÖú ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¤éÂ™üßÖê ¯ÖÆüÖµÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ µÖÖ ´Öæ»ÖÖÖ´Öß Öê›üµÖÖÓÖÖ šêê¾ÖæÖ
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