
 
 

ISSN: 2393-8900                Impact Factor :  1.9152(UIF)                Volume - 4 | Issue - 7 | MARCH - 2018 
 

 
Historicity researcH Journal 

 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Available online at www.lbp.world 

1 
 
 

¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß 
 
ÃÖÖî. ÃÖã×¯ÖÏµÖÖ ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü 
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�ú ×¾ÖªÖ£Öá , ×™üôû�ú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ¯Öã�Öê. 
 

 ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :- 
 ¯ÖÖ¸ü¬Öß Æüß ‹�ú ³Ö™ü�úß •Ö´ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: Æüß •Ö´ÖÖŸÖ �ÖÖÖ¤êü¿Ö, 
ÖÖ×¿Ö�ú, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü, �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü, ²Öß›ü ¾Ö ¯Öã�Öê µÖÖ×šü�úÖ�Öß ²ÖÆãüÃÖÓ�µÖÖ�úÖÖê ÛÃ£Ö¸ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. µÖÖ  
•Ö´ÖÖŸÖß»ÖÖ ‡Ó�ÖÏ•ÖÖÓÖß ‡.ÃÖ. 1871 ´Ö¬µÖê ×�Îú×´ÖÖ»Ö ™ÒüÖ‡Ô²•Ö †òŒ™ü ÖãÃÖÖ¸ü µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ 
�ÖãÆêü�ÖÖ¸ü ´Æü�ÖæÖ“Ö �Ö�Ö»Öê �Öê»Öê. ‡. ÃÖ. 1924 ´Ö¬µÖê �ÖãÆêü�ÖÖ¸ü •Ö´ÖÖŸÖß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß�ú¸ü�Ö �úÖµÖ¤üÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö 
µÖÖ �úÖµÖªÖÖãÃÖÖ¸ü �ÖãÆêü�ÖÖ¸ü šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß»ÖÖ ŸÖÖ¸êü“µÖÖ �ãÓú¯ÖÖÖŸÖ ›üÖÓ²Ö»Öê �Öê»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü 
³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê 31 †Öò�ÖÃ™ü 1952 ¸üÖê•Öß ´ÖãŒŸÖ �ú¸ü�µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ Æòü×²Ö“µÖã†»Ö †ÖòØ±ú›üÃÖÔ †òŒ™ü ¯ÖÖ¸üßŸÖ 
�úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö´ÖãŒŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ´Æü�ÖæÖ �Ö�Ö»Öê �Öê»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖßÃÖ �ÖãÆêü�ÖÖ¸ü 
•Ö´ÖÖŸÖ ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ¾ÖÖ�Ö¾Ö»Öê. †ªÖ¯ÖÆüß ‹�ÖÖªÖ �ÖÖ¾Öß ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê “ÖÖȩ̂ üß �ú¸üÖê 
†£Ö¾ÖÖ Ö �ú¸üÖê ŸµÖÖÓÖÖ“Ö “ÖÖȩ̂ ü™üÖ ´Æü�ÖæÖ �ÖéÆüßŸÖ ¬Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖê. 
 †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ �úÖê�ÖŸµÖÖ Ö �úÖê�ÖŸµÖÖ �ÖãÆüµÖÖ�ÖÖ»Öß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ŸÖã¹Óý�ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ´ÖÖ�Öê ŸµÖÖ“Öê �úÖî™ãÓü×²Ö�ú •Öß¾ÖÖ 
ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ µÖÖ �ãú™æÓü²ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‹�ú™üß ‘ÖêŸÖê †¿ÖÖ ¾Öêôûß µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ †Öê�ú †›üß-†›ü“Ö�ÖàÖÖ 
ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö Ã¡Öß¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ µÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ ¿ÖÖê¬Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ †ÖÆêü. 
 

 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™ü¶ê :- 
1. ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß †³µÖÖÃÖ�Öê. 
 
 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß :- 

 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö †Æü´Ö¤üÖ�Ö¸ü ×•Ö»ÊÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü �êú»Öß ¾Ö ŸÖê£Öê ¯ÖÏŸµÖ�Ö •ÖÖ‰úÖ ´Öã»ÖÖ�ÖŸÖß  ‘ÖêŸÖ»µÖÖ ¾Ö ×Ö×¸ü�Ö�Ö ¯Ö ü̈ŸÖßÖê 
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �êú»Öê. 

 

 ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß :- 
1. ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß •Ö›ü�Ö‘Ö›ü�Ö :- 

 †Ö×¤ü´ÖÖÖ¾ÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ“Ö †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû †Ö•ÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ²Ö¤ü»Ö ÖÖÆüß. ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ •Ö›ü�Ö‘Ö›ü�Öß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸üŸÖÖÓÖÖ 
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÃÖê »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖê �úß, Æüß •Ö´ÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ³Ö™ü�úŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö×�Ö ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö �ãú™ãÓü²Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×”û®Ö-×¾Ö×”û®Ö †¾ÖÃ£ÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖ ê ¯ÖÖ¸ü¬Öß 
´Öã»ÖÖÓ“Öß •Ö›ü�Ö‘Ö›ü�Ö †¿ÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖãÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê �úß, •Öê£Öê ÃÖÓÃ�úÖ¸ü ´Æü�Ö•Öê �úÖµÖ? ŸÖê ÃÖã̈ üÖ  ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ´Öãôêû †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÓÃ�úÖ¸üÆüßÖ ¾Ö †–ÖÖÖß 
†ÃÖ�ÖÖ-µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšü¶Ö »ÖÖë�úÖÓ“Öê †Öã�ú¸ü�Ö µÖê£Öß»Ö »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ-µÖÖ 
†Öê�ú ÃÖÓÃ�úÖ¸ü×ÆüÖ �éúŸµÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ�ú›æüÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖºþ ×¯Ö�Öê, ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ »Ö�Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öß †Öêœü ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê�Öê. 
µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ †Öê�ú †×ÖÂšü ²ÖÖ²Öß µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö•ÖÆüß ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö •ÖÓ�Ö»Öß †Ö×¤ü´ÖÖÖ¾ÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ“Ö †ÖÆêü. 1 µÖÖ´Öãôêû †Ö•ÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ±úÖ¸üÃÖÖ 
²Ö¤ü»Ö ÖÖÆüß. 
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2. ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ :- 
           ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ †ŸµÖÓŸÖ �úÂ™¯ÖÏ¤ü †ÖÆêü. ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß �ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê †–ÖÖÖß ¾Ö †Ó¬ÖÁÖ¨üÖôæû †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. †Öê�ú 
†×ÖÂ™ü “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß ¹ýœüß ¯Ö¸Óü¯Ö ü̧Ö ´Ö¬ÖæÖ †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯Öê×�ÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖ´ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™êü»ÖÖ †Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê.2 ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ Æüß �Öã•Ö¸üÖ£ÖßÃÖÖ¸ü�Öß †ÖÆêü. 
ŸÖê ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¯ÖÖ¸ü¬Öß ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖŸÖ ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖê“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÖÖÆüß. 
 
3. ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ “ÖÖ×»Ö¸üßŸÖß :- ºþœüß ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ - 

¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ́ Ö¬µÖê †Öê�ú “ÖÖ×»Ö¸üßŸÖß ¹ýœüß ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¸ü¬Öß ¯ÖãºþÂÖ ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ ‹�úÖ“Ö ÆüÖÖß´Ö¬µÖê 
(²ÖÖ£Öºþ´Ö) †ÖÓ‘ÖÖêôû �ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. »Ö�Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»Öê“µÖÖ ÆüÖŸÖ“Öê Ö �ÖÖ�µÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ Ã¡Öß“µÖÖ ÆüÖŸÖ“Öê ±úŒŸÖ ×ŸÖ“ÖÖ 
Ö¾Ö¸üÖ ¾Ö ´Öã»Öê“Ö •Öê¾Ö�Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ. •Ö¸ü ‹�ÖÖ¤üÖ ¯ÖÖÆãü�ÖÖ †Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü †¿ÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖ»ÖÖ ²ÖÖÆêüºþÖ ÆüÖò™êü»Ö´Ö¬ÖæÖ •Öê¾Ö�Ö ´ÖÖ�Ö¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»Öê»ÖÖ 
�úÖê�ÖßÆüß ¯Ö¸ü ¯ÖãºþÂÖ Ã¯Ö¿ÖÔ �ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß †£Ö¾ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ �ú¯Ö›ü¶ÖÓÖÖÆüß Ã¯Ö¿ÖÔ �ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖÓÓ“Öß �ú¯Ö›êü ×�úŸÖßÆüß ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê 
�ú¯Ö›êü ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ šêü¾Öæ ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖ¸ü¬Öß ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ‹�úÖ ¯»ÖòÛÃ™ü�ú“µÖÖ �úÖ�Ö¤üÖ�ÖÖ»Öß ‹�ú ¯Öê™üß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ ¯Öê™üßŸÖ ×ŸÖ“Öê �ú¯Ö›êü šêü¾ÖæÖ ŸÖß ¯Öê™üß 
¯»ÖòÛÃ™ü�ú �úÖ�Ö¤üÖÖê —ÖÖ�ú»Öß •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÖ™ü ¯ÖÖôû�µÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ †ÖÆêü. ´Ö×Æü»ÖêÖê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖÃŸÖæÓÖÖ “Öæ�æúÖ •Ö¸üß ¯ÖÖµÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ 
¾ÖÃŸÖæ ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü ±êú�ú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ¯ÖãÆüÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¾Ö ²ÖÖ‡Ô“Öê »Öã�Ö›êü Æêü †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ‹�ÖÖªÖ ²ÖÖ‡ÔÖê ÖêÃÖŸÖê »Öã�Ö›êü 
¬Öæ¾ÖæÖ ¾ÖÖôûŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, »Öã�Ö›ü¶Ö ‘ÖÖ»ÖæÖ �Öê»Öê»ÖÖ ‹�ÖÖ¤üÖ ¯ÖãºþÂÖ �ÖãÆêü�ÖÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖæÖ •ÖÖŸÖ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ü̧Öê�Ö ¸ü�ú´Öê“ÖÖ ¤Óü›ü �ú¸üŸÖê. ²ÖÖ‡Ô“Öß ÃÖÖ›üß 
‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü Ø�ú¾ÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü ™üÖ�ú�Öê �ÖãÆüÖ ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. •ÖÖŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÖê ÃÖãÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ¤Óü›üÖ“µÖÖ ¸ü�ú´ÖêÃÖÖšüß Ã¡Öß»ÖÖ ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü�Öê Ø�ú¾ÖÖ ¤Óü›ü ³Ö¸ü�ÖÖ-µÖÖ 
¯ÖãºþÂÖÖ�ú›êü ŸÖß �ÖÆüÖ�Ö šüê¾Ö�Öê Æêü ¯ÖÏ�úÖ¸ü ¯Ö¸Óü¯Ö ȩ̂üÖê µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖßŸÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. �ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖ¯ÖÖêÂÖ�ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Æüß ×ŸÖ“Öß“Ö †ÃÖŸÖê.3 

 

 ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¬ÖÖÙ´Ö�ú ×ÖÂšüÖ ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ :- 
  ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¤êü¾Ö�úÖµÖÔ µÖÖ´Ö¬µÖê �Öǣ Ö ºþ“Öß †ÃÖŸÖê. µÖÖÃÖÖšüß ¤êü¾Ö�úÖµÖÖỐ Ö¬Öß»Ö �ãú“Ö¸üÖ‡Ô ŸÖê �ú¤üÖ¯Öß �ú¸üŸÖ ÖÖÆüß. ¤êü¾Ö�úÖµÖÖỐ Ö¬µÖ ê 

¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¾Ö»Öß ÃÖã̈ üÖ “ÖÖ»ÖŸÖ ÖÖÆüß. ´Ö×Æü»ÖêÖê ¤êü¾Ö-¤êü¾Ö �ú¸üŸÖê ¾Öêôûß ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ �ú¸üÖµÖ“ÖÖ ÖÖÆüß †£Ö¾ÖÖ ¤êü¾Ö�úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ¾ÆüÖµÖ“Öê ÖÖÆüß. 
²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ²ÖÃÖæÖ“Ö ŸÖÖê �úÖµÖÔ�Îú´Ö ×ŸÖÖê ¯ÖÆüÖµÖ“ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß †Öê�ú ¤ÓüŸÖ�ú£ÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ŸÖê£Öß»Ö ´Ö×Æü»ÖÓÖÖß ‹�ú ¤ÓüŸÖ�ú£ÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öß. 4  µÖÖ 
¤ÓüŸÖ�ú£ÖËêÖãÃÖÖ¸ü ´Ö×Æü»ÖÖ µÖÖ »Ö²ÖÖ›ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. �ÖÖê™êü ²ÖÖê»ÖŸÖÖŸÖ ´Æü�ÖæÖ ¤êü¾ÖßÖê“Ö ¯ÖÏ�ú™ü ÆüÖê¾ÖæÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê �úß ŸÖã́ Æüß ´ÖÖ—Öß ÃÖê¾ÖÖ �ú¸üÖµÖ“Öß ÖÖÆüß. †ÃÖÖ ÃÖ´Ö•Ö 
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖ�úŸÖÖ“Ö †¿Öß —ÖÖ»Öß �úß ¤êü¾Ö¤êü¾Ö †Ö¯Ö»ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü ÖÖÆüß. 

 

 ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö  ×¾Ö¾ÖÖÆü :- 
  ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ †ÖÆêü. †ŸµÖÓŸÖ �ú´Öß ¾ÖµÖÖŸÖ ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Öãôêû µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ †ÖµÖãÂµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ 

¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. ×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖ ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¨üŸÖß ´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖÖê. ¯Ö�Ö †×»Ö�ú›üß»Ö �úÖôûÖŸÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ̄ ÖḮ Ö�ÖÖê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ¸ü¬Öß ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê 
×�úŸÖßÆüß ×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¯Ö�Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓÓ“Öê ´ÖÖ¡Ö ‹�ú“Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¤ãüÃÖ-µÖÖÓ¤üÖ �êú»Öê»µÖÖ »Ö�ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü Ø�ú¾ÖÖ »Ö�Ö Ö ´Æü�ÖŸÖÖ ŸµÖÖ ´Ö×Æü»Öê“ÖÖ ´ÆüÖêŸÖæ̧ ü —ÖÖ»ÖÖ 
Ø�ú¾ÖÖ ¯ÖÖšü�ÖÖȩ̂ üß �ú¸ü�Öê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. 

 

 ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ¾µÖÃÖÖÖ×¬ÖÖŸÖÖ :- 
         µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¡ÖÖÃÖ ÃÖÆüÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ‘Ö™ü�ú ÃÖã̈ üÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ 

ÖÖÆüßŸÖ. ‹�úÖ“Ö ¾Öêôûß ×ŸÖ»ÖÖ ¤üÖêÖ «Óü«üÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖȩ̂ êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. ¯Ö×Æü»Öê ´Æü�Ö•Öê †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß ¾Ö ¤ãüÃÖ ȩ̂ü ´Æü�Ö•Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ‘Ö™ü�úÖÓ�ú›æüÖ 
ÆüÖê�ÖÖ¸üß ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú µÖÖ´Ö¬µÖê �ú¬Öß �ú¬Öß µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÃÖÆüÖ Ö —ÖÖ»µÖÖÖê ¤üÖºþ“Öß Ö¿ÖÖ �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ.5 ÃÖ¬µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÓÖÖÖ ŸÖÓ²ÖÖ�Öæ, �Öã™ü�ÖÖ, ×´ÖÁÖß 
µÖÖÃÖÖ¸ü�Öß ¾µÖÃÖÖÖ×¬ÖÖŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. 

 

 ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö »Öï×�Ö�ú ¿ÖÖêÂÖ�Ö :- 
 ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ¯ÖãºþÂÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ŸÖã¹Óý�ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß †Öê�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. 

†Öê�ú ¯ÖÏ¿Ö ×ŸÖ“µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. �ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸ü ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖê¾ÖæÖ ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ö¾Ö-µÖÖ“Öß ŸÖã¹Óý�ÖÖŸÖæÖ ÃÖã™ü�úÖ �ú¸ü�Öê Æüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ 
†ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ¾Öêôûß ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ‘Ö™ü�úÖÓ�ú›æüÖ ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö»ÖÖŸ�úÖ¸üÖÃÖÖ¸ü�Öê ¯ÖÏ�úÖ¸ü ‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¾Ö µÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Ö¸ü¤üÖŸµÖÖÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖ»ÖÖ ¿Ö®ÖÖê �úÖôêû 
¯ÖÏ�ú¸ü�Ö ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. 6  µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü �êúÃÖ´Ö¬µÖê µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÓ“Ö ÆüÖêŸµÖÖ. †Ö´Ö“µÖÖŸÖ ¤êü¾Ö¤êü¾Ö �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÓÖ ²ÖÖµÖ�úÖÓÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öê Ã£ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¤êü¾Ö¤êü¾Ö �ú¸üŸÖÖÖÖ 
ÃÖÆü³ÖÖ�Öß �úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Ö •ÖÖµÖ“Ö, ¯Ö�Ö †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖªÖ ²ÖÖµÖÖŸÖ ‹�ú †¿Öß ²ÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖß �úß, ÃÖ´Ö¤êü —Öê̄ Ö»Öê �úß, ŸÖß ¤êü¾Ö¤êü¾Ö �ú¸üŸÖÖÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Ö “ÖãÓ�Ö»Ö ¯Öã-µÖÖ 
×²Ö-µÖÖ �ú¸üÖµÖ“Öß. ÃÖ�Öôûß —ÖÖê̄ Ö»Öß �úß, ÃÖ´Ö¤ü �ÖÖµÖ“Öß, ¤êü¾ÖÖ“ÖÓ �ÖÖµÖ“Öß ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ Öî¾Öêª ¤üÖ�Ö¾ÖÖµÖ“µÖÖ †Ö¬Öß ×ŸÖ“Ö �ÖÖµÖ“Öß †Ö×�Ö ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ ´Æü�ÖÖµÖ“Öß •Ö¸ü 
ŸÖæ ´ÖÖ—Öß �ÖÖê›ü ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öß �úß ŸÖã—µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß “Ö¯¯Ö»Ö �ú¸üßÖ ´ÆÓü•Öß ŸÖß “Ö¯¯Ö»Ö ˆ»Ö™üß �ú¸üßŸÖ †Ö×�Ö ÖÓŸÖ¸ü ŸÖß �ÖÖë¬Öôû �ú¸üÖµÖ“Öß †Ö×�Ö ´Æü�ÖÖµÖ“Öß �úß 
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´Ö»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖµÖ †ÃÖÓ ÖÖµÖ ŸÖÃÖÓ ÖÖµÖ ´Ö�Ö ŸµÖÖ ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ �úÖµÖ´Ö ¤êü¾Ö¤êü¾Ö �úºþÖ £Ö�ú»ÖÖ ‹�ú ×¤ü¾ÖÃÖ ×ŸÖ“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ Æüß �úÖµÖ ³ÖÖÖ�Ö›ü †ÖÆêü 
´Æü�ÖæÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü •ÖÖ�ÖÖµÖ“ÖÓ †ÃÖÓ šü¸ü¾ÖŸÖÖê. �úÖ¸ü�Ö ŸÖÖê ¤êü¾Ö¤êü¾Ö �úºþÖ �Óú™üÖôû»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»ÖÓ †Ö•Ö ”û›üÖ“Ö »ÖÖ¾ÖÖµÖ“ÖÖ ´Æü�ÖæÖ 
ŸµÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß ŸµÖÖÖê †Ö¯Ö»ÖÓ ²ÖÖê™ü �úÖ¯ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÓ ´ÆÓü•Öß ŸµÖÖ ²ÖÖê™üÖ“Öß †Ö�Ö-†Ö�Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖê̄ Ö µÖê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖæÖ †Ö×�Ö ¸üÖŸÖ³Ö¸ü •ÖÖ�ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÃÖ †ÃÖÓ �úÖ 
¾ÆüŸÖµÖ Æêü ŸµÖÖ»ÖÖ ²Ö‘ÖÖµÖ“ÖÓ ÆüÖêŸÖÓ. ŸµÖÖÖÓ †Ó�ÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»µÖÖ“ÖÓ ÖÖ™ü�ú �êú»ÖÓ †Ö×�Ö »Ö�Ö šêü¾Ö»ÖÓ ŸÖê¾ÖœüµÖÖŸÖ ŸÖß ²ÖÖ‡Ô ÖêÆü´Öß¯ÖḮ ÖÖ�Öê ˆšü»Öß †Ö×�Ö ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ 
Öî¾ÖêªÖ†Ö¬Öß �ÖÖ‰úÖ ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. ŸÖê¾Öœü¶ÖŸÖ“Ö ŸÖÖê ˆšü»ÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÖê ×ŸÖ“µÖÖ Ø—Ö—µÖÖ ¬Ö¸ü»µÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ¤êü¾Öß“ÖÖ �úÖê̄ Ö  —ÖÖ»ÖÖ. 
ŸµÖÖ´Öãôêû ¤êü¾Öß ´Æü�ÖÖ»Öß �úß, µÖÖ ²ÖÖµÖÖÓÖÖ ŸÖã™ü�ú �ú¸üÖ ¾Ö ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤ü �Ö›ü¶ÖÓÖß“Ö �ú¸üÖ. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ µÖÖ ²ÖÖµÖÖÓÖÖ ¤êü¾Ö¤êü¾Ö �ú¸üŸÖÖÓÖÖ ÆüÖŸÖ »ÖÖ¾Öæ ¤êüŸÖ ÖÖÆüß 
†Ö×�Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö ²ÖÖµÖÖÓ“Öß ”ûß-£Öæ —ÖÖ»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ“ÖÓ ÖÖµÖ, ‘Ö¸üÖŸÖ »Öã�Ö›üß šêü¾ÖÖµÖ“Öß ÖÖµÖ, ¤êü¾Ö-¤êü¾ÖŸÖÖÓÖÖ ÆüÖŸÖ »ÖÖ¾ÖÖµÖ“ÖÓ ÖÖµÖ †ÃÖÓ šü¸ü¾Ö»ÖÓ  
�Öê»ÖÓ. ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö¬Öß ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖµÖ�úÖÓÖÖ “ÖÖ»ÖÖµÖ“ÖÓ ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖµÖ�úÖ ŸÖã™ü�ú  —ÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÓ ´ÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ÖÖµÖ.6 

 µÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ãú™ãÓü×²ÖµÖÖÓ�ú›æüÖÃÖã̈ üÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö»ÖÖŸ�úÖ¸ü �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓÖß Ö¾Ö-µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß Ø�ú¾ÖÖ †µÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖÃÖÖšüß •Ö¸ü ‹�ÖÖªÖ ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÜŒŸÖ�ú›æüÖ ¯ÖîÃÖê ¾µÖÖ•ÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ¾µÖÖ•Ö ¯Ö¸üŸÖ Ö ×¤ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»Öê»ÖÖ Ø�ú¾ÖÖ 
¯ÖÖȩ̂ üß»ÖÖ ŸÖÖê ´ÖÖ�ÖæÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖ¾Öæ ¿Ö�úŸÖÖê. †¿ÖÖ¾Öêôûß ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü †Öê�ú¾ÖêôûÖ »ÖîØ�Ö�ú †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÃÖã̈ üÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 

 
 ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö •ÖÖŸÖ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ :- 

 ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ŸµÖÖÓ“Öê †Öê�ú ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ . ¯ÖÓ“Ö Æêü ¯ÖîÃÖê �ÖÖ‰ú †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ 
µÖÖµÖ ×´Öôêû»Ö“Ö µÖÖ“Öß �ÖÖ¡Öß ÖÃÖŸÖê. ‹�ÖÖªÖ ´Ö×Æü»Öê“Öê ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ ×ÃÖ¨ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¯ŸÖ �ãú-ÆüÖ›üß“Öê ¯ÖÖŸÖê Ø¯Ö¯ÖôûÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü šêü¾ÖæÖ ŸÖê ÆüÖŸÖÖ¾Ö ü̧ 
‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖ�Öê, ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ²Öã›ü¾Ö�Öê, ¯ÖÖµÖÖŸÖß»Ö •ÖÖê›ü¾µÖÖ ŸÖÖ¯Ö¾ÖæÖ �ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü “Ö™ü�êú ¤êü�Öê µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ †‘ÖÖȩ̂ üß ×¿Ö�ÖÖ •ÖÖŸÖ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¤êüŸÖê ¾Ö †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ »Öï×�Ö�ú 
¿ÖÖêÂÖ�Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ¾Öêôûß µÖÖµÖ ×´Öôêû»Ö“Ö µÖÖ“Öß �ÖÖ¡Öß ÖÃÖŸÖê. 

 
 ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê †Ö¸üÖê�µÖ :- 
 ÃÖŸÖŸÖ“Öê ×¿Öôêû †®Ö ´ÖÖ�ÖæÖ �ÖÖ�Öê, ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ¾Ö ‘ÖÖ�Öȩ̂ ü›üÖ¯Ö�ÖÖ µÖÖ´Öãôêû µÖÖÓ“µÖÖŸÖ †Öê�ú ¸üÖê�Ö¸üÖ‡Ô ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Ö ê 
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö †Ö•ÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö�Ö �úÖÆüß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ‘Ö™ü�úÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ŸµÖÖÓÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ Ö �ú¸üŸÖÖ ±úŒŸÖ �ÖÖêóµÖÖ ¾Ö †ÖîÂÖ¬Öê ¤êüŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Öãôêû 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ´Öã»ÖÖ�ÖŸÖß¾Öêôûß »Ö�ÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †×¬Ö�ú“Ö •Ö™üß»Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. 
 

 ×ÖÂ�úÂÖÔ :- 
 ‹�æú�Ö“Ö µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß †³µÖÖÃÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †ÃÖê •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖê �úß, µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ †ªÖ¯ÖÆüß †ŸµÖÓŸÖ �úÂ™ü¯ÖÏ¤ü ¾Ö 

ÆüÖ»ÖÖ�Öß“Öê •Öß¾ÖÖ •Ö�ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖÓ“Öê †Öê�ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯ÖÏ¿Ö •ÖÃÖê �úß ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü, †Öê�ú “ÖÖ»Öß×¸üŸÖß, ºþœüß ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ µÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ 
×´Öôû�ÖÖ¸üß †¯Ö´ÖÖÖÖÃ¯Ö¤ü ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö‘Ö™ü�úÖÓ́ Ö¬ÖæÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üß †¾ÖÆêü»ÖÖÖ »Öï×�Ö�ú ¿ÖÖêÂÖ�Ö, †Ö¸üÖê�µÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿Ö µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ †Öê�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖȩ̂ êü 
•ÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖ †ÖÆêü. Ø�ú²ÖÆãüÖÖ ¯ÖÖ¸ü¬Öß ´Ö×Æü»Öê“ÖÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ�úß ´Æü�ÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ �úÃÖ»ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö•ÖŸÖÖ�ÖÖµÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß †Öê�ú 
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖÓÃ£ÖÖ, “Öôû¾Öôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖÃÖÖšüß »ÖßÖ �ãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖ¾ÖÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, ´ÖÖãÂµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¤ü•ÖÖÔ ŸµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ 
ÖÖ�Ö¸üß�ú¯Ö�ÖÖ¾Ö¸ü, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡ÖŸÖê¾Ö¸ü †Ö×�Ö �úÖî™ãÓü×²Ö�ú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ³Ö™üŒµÖÖ -×¾Ö´ÖãŒŸÖÖÓÖÖ µÖÖ¯Öî�úß �úÖê�ÖŸÖê“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ÖÖ�Ö¸üß�úŸ¾Ö µÖÖ 
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ×¤ü»Öê»Öê ÖÖÆüß. 7  ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö Æüß ˆŸÖ¸Óü›ü †ªÖ¯ÖÆüß †¿ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯Öê×�ÖŸÖ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‹�æú�Ö“Ö 
•Ö›ü�Ö‘Ö›ü�Öß»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêü. 
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