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¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¡ÖÖêŸÖ - ‹ú †³µÖÖÃÖ
¸üÖ´Ö ±úã ®Öê
¯ÖÖÏ “ÖÖµÖÔ , Ã¾Ö.×-ÖŸÖß-Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¯ÖÖ£Ö¸üß , ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö•Öß.
lkjka’k

:

'•Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ' Æêü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öê †×ŸÖ¿ÖµÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê¯ÖæÖÔ †ÃÖê †ÓÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö
ÖÖ¸êü ÖªÖÓ“µÖÖ ×ŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ ‹ÖÖªÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû ¾ÖÃÖê»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. úÖµÖ´Ö Øú¾ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖÆü•Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ
×šüúÖÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê‰úÖ ´ÖÖ ŸµÖÖ“Ö ×šüúÖÖß ÖÖ¾Ö ¾ÖÃÖ×¾Ö»Öê •ÖÖµÖ“Öê ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê¾Ö¹ýÖ ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö›ü, ×¾ÖÆüß¸ü,
²ÖÖ¸ü¾Ö, ¯ÖÖêÖ¸üÖß †¿ÖÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê.
izLrkouk %

µÖÖ¤ü¾ÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ Æêü´ÖÖ›ü¯ÖÓ£Öß ´ÖÓ×¤ü¸üÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß Öæ¯Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öß †Ö×Ö µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ²ÖÖ¸ü¾Ö Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖÖ“ÖßÆüß ×ÖÙ´ÖŸÖß
±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. †Ö¤üß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ '¯ÖÖÖßµÖ¯ÖÖêœü ß' Øú¾ÖÖ '¯ÖÖÖ¯ÖÖêœüß' ´ÆüÖ•Öê ×¯ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ÃÖÖšü¾ÖµÖÖ“Öß ™üÖúß †Ö×Ö
'ÆüÖÖúÖêšüß' ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ.
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•Ö¾Ö™üßŸÖ ŸÖß£ÖÔÖê¡ÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß •Ö»Ö¿ÖµÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß. ˆ¤üÖ.¡µÖÓ²ÖêúÀ¾Ö¸ü , (×•Ö.ÖÖ×¿Öú) µÖê£Öê
ãú¿ÖÖ¾ÖŸÖÔ 18 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ŸÖß£ÖÔÃ£ÖÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¸üôûß ¾Öî•ÖÖÖ£Ö, †ÖïœüÖ ÖÖÖÖÖ£Ö, ´ÖÖÆüÖê¸ü, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖÖ ×šüúÖÖß •Ö»ÖÃ¡ÖÖêŸÖ
´ÆüÖæÖ ãÓú›ü, ú»»ÖÖêôû µÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß µÖÖ ×šüúÖÖß µÖÖ¡Öê“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ »ÖÖêú •Ö´ÖŸÖ †ÃÖŸÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÖµÖÖ“Öê
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
×¾ÖÆüß¸ü, ú»»ÖÖêôû, ãÓú›ü, ¯ÖÖêÖ¸üÖß ¾Ö ²ÖÖ¸ü¾Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öê ŸÖÓ¡Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê †ÖúÖ¸ü -¯ÖÏúÖ¸ü µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖæÖ †ÖœüôûŸÖê.
ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¾Ö †ÖŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ †ÃÖŸÖ. ×¾ÖÆüß¸ü ¾ÖÖ¯Öß Æêü éú¯ÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü ãÓú›ü ´ÆüÖ•Öê ŸÖß£ÖÔÖê¡ÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß
ÃÖÖÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ´ÖÖêšü¶Ö †ÖúÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÖ ˆ£Öôû ÆüÖî¤ü ÆüÖêµÖ. éú¯ÖÖ“Öê ¤üÆüÖ, ¾ÖÖ¯Öß“Öê “ÖÖ¸ü, ãÓú›üÖ“Öê “ÖÖ¸ü ¾Ö ŸÖÖ›üÖ“Öê ÃÖÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. †ÃÖê ÁÖß
³Öã¾ÖÖ¤êü¾Ö µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ '†¯Ö×¸ü×“ÖŸÖŸÖé“”ûÖ' µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ×»Ö×Æü»Öê»Öê †ÖÆêü. 'ÖÓ¤üÖ' ´ÆüÖ•Öê ‹ú´ÖãÖ ¾Ö ŸÖßÖ ãú™ü †ÃÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ¯Öß. ´ÖãÖ ´ÆüÖ•Öê
×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ¯ÖÖµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ŸÖ¸ü ãú™ü ´ÆüÖ•Öê “ÖÖî¸üÃÖ ÖÖê»Öß, ´ÖÓ›ü¯Ö Øú¾ÖÖ ´ÖÖ›ü ÆüÖêµÖ. ŸÖÖê †ÖúÖ¸üÖ Öê “ÖÖî¸üÃÖ Øú¾ÖÖ †ÖµÖÖŸÖÖéúŸÖß
†ÃÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏŸµÖêú ×šüúÖÖ“µÖÖ '•Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ' †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ²ÖÖ¸ü¾Ö, ×¾ÖÆüß¸ü, ãÓú›ü, µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¬µÖê
Øú¾ÖÖ •Ö¾Öôû ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãŸÖá šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß •ÖÖÖÖ ×¿Ö»»Öú šêü¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ‡›üÖêôûß, Ø¯ÖÖôûß, “ÖÖ¸üšüÖÖÖ, •ÖÖÖ•Öß •µÖÖ ×šüúÖÖß ´ÖãŸÖá“Öß
Ã£ÖÖ¯Ö-ÖÖ —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ •ÖÖÖê“Ö ¾Ö ¯ÖÖµÖÖ“Ö ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ ¸üÖÖ»Ö •ÖÖ¾Ö †ÃÖÖÆüß ˆ§êü¿Ö ŸµÖÖ´ÖÖÖê †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸êü —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖ•Öê •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¡ÖÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ“Öß ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß †Ö¯ÖÖ
¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê. ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖêúÖÓ“Ö •Öß¾ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖ»µÖÖÖê 8 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ 16 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×¾ÖÆüß¸üß, ²ÖÖ¸ü¾Ö, ãÓú›ü,
ú»»ÖÖêôû, †Ö›ü, ŸÖ›üÖÖ †Ö¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ«üÖ¸êü ÃÖÖšü×¾ÖÖê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯ÖÖÖß ÃÖÖšü×¾ÖµÖÖ“Öê
×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¡ÖÖêŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ Ã¾Ö“”û ¯ÖÖÖß ×´ÖôûÖ¾Ö µÖÖÃÖÖšüß †Ö›ü ×¾ÖÆüß¸üß ²ÖÖÓ¬ÖÖê Æêü ¯ÖãµÖÖ“Ö úÖ´Ö ÃÖ´Ö•Ö»Ö •ÖÖŸÖ
†ÃÖê.
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´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ²ÖÖ¸ü¾Ö Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖÖ“ÖßÆüß ×ÖÙ´ÖŸÖß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ²ÖÖ¸ü¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ×¾Ö™Óü²ÖÖÖ
ÆüÖê‰ú ÖµÖê. ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¤ãüÂÖßŸÖ ú¹ý ÖµÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ úÖôûß ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû“Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß Öê»Öß Øú¾ÖÖ ²ÖÖ¸ü¾ÖÖŸÖ“Ö ´ÖãŸÖá“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
êú»µÖÖ Öê»Öß ´ÆüÖæÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÖ¸ü¾ÖÖ“ÖêÆüß ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ ¸üÖÖ»Öê Öê»Öê.
•Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¡ÖÖêŸÖ :
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ¯Ö›üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ«üÖ¸êü †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ³ÖÖÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ´ÖÖêÃÖ´Öß ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖê£Öê
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ÖªÖÓÖÖ ¯Öæ¸ü µÖêŸÖÖê ¾Ö ˆÆüÖóµÖÖŸÖ ÖªÖ úÖê¸ü›ü¶Ö ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖµÖÖ“Öê µÖÖêµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
•ú¸ü•Öê Ö¸ü•Öê“Öê šü¸üŸÖê. ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖÖê ×¾ÖÆüß¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö ²ÖÖ¸ü¾Ö ãÓú›ü ú»»ÖÖêôû ‡ŸµÖÖ¤üà“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¹ýÖ •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öê
¾Öî–ÖÖ×Öú ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ãúÓ ›ü
ŸÖß£ÖÔÖê¡ÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ÃÖÖÖÖÃÖÖšüß ²ÖÓÖ¬Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö †ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ÆüÖî¤ü ´ÆüÖ•Öê ãÓú›ü. µÖÖ ãÓú›üÖ»ÖÖ †ÖŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ³ÖÖ×¾ÖúÖÓ-ÖÖ
ÃÖÆü•Ö †Ó‘ÖÖêôû ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖµÖ·µÖÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖê¸ü µÖê£Öß»Ö ãÓú›ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸÖÖê ×¾Ö™üÖÖß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ãÓú›ü ´ÖÖÓœüôû,
´ÖãÖê›ü, ¡µÖÓ²ÖêúÀ¾Ö¸ü, ¯ÖÖ»Öß, ´ÖÖÆæü¸ü, ÆüÖê¼ü»Ö µÖÖ ×šüúÖÖß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ŸÖß£ÖÔÖê¡ÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ³ÖÖ×¾Öú †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öß †Ó‘ÖÖêôû,
¯ÖÖµÖ ¬ÖãÖê µÖÖ´Öãôêû ‘ÖÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÖÖß µÖÖ“ÖÖ ´ÖÓ¤üß¸ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ †ÃÖÖÖ¸êü —ÖÖ›êü µÖÖÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ×¯ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ÃÖÖê›üæÖ ‡ŸÖ¸ü »ÖÖÖÖÖ¸êü ¯ÖÖÖß µÖÖ“Öê “ÖÖÓÖ»Öê •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê.
×¾ÖÆüß¸ü
‹ú“Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö †ÃÖ»Öê»Öß ¾ÖÖ¯Öß ´ÆüÖ•Öê ×¾ÖÆüß¸ü, ¾ÖŸÖãÔôûÖúÖ¸ü, “ÖÖî¸üÃÖ, †Â™üúÖêÖß †ÃÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÆüß¸üß“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üßÆüß ÖÖê»ÖÖúÖ¸ü
×¾ÖÆüß¸üß †Ö¯ÖÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×šüúÖÖß ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ×¾ÖÆüß¸üß“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ¤üÖ›üß ×“Ö¸üÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö™üÖÓÖß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ
†ÃÖŸÖ. †Öêú ×šüúÖÖß †ÖŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖ›üß ¯ÖÖµÖ·µÖÖÆüß †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ„ ×¾ÖÆüß¸üßŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¿ÖêŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖÖß ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. ×¾ÖÆüß¸üß •Ö¾Öôû '†ÖÃÖ¸üÖ' ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
•Ö»Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãŸÖá ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
†Ö›ü
¯ÖêµÖ •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖŸÖ µÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ±úÖ¸ü´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê †×ŸÖÂÖµÖ ”ûÖê™ü¶Ö
†ÖúÖ¸üÖ“Öê †Ö›ü †ÃÖŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ„ ÆüÖ †Ö›ü ‹ú ×´Ö™ü¸ü ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾µÖÖÃÖÖ“ÖÖ †¿ÖŸÖÖê. µÖÖ»ÖÖ †ÖŸÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆü ß ´ÖÖÖÔ ÖÃÖŸÖÖê. †Ö›ü
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê “ÖÖî¸üÃÖ †ÂšüúÖêÖß ¾Ö ÖÖê»ÖÖúÖ¸ü †ÖúÖ¸üÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ„ ‹ÖÖªÖ ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ»µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ »ÖÖÖÖÖ¸êü ¯ÖÖÖß µÖÖ
†Ö›üÖŸÖæÖ“Ö ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê.
•ú»»ÖÖêôû
ãÓú›ü µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖã ¯ÖÏúÖ¸üÖ“Öê £ÖÖê›üê ×¾ÖúÃÖßŸÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ´ÆüÖ•Öê ú»»ÖÖêôû. ú»»ÖÖêôû †Ö¯ÖÖÖÃÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö•ÖÆüß ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯Ö¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö †Ö»Öê»µÖÖ ³ÖÖ×¾ÖúÖÓÖÖ ÃÖÖÖ, ÃÖÓ¬µÖÖ, ÃÖÖšüß µÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü•Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖ µÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
†ÖŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ´ÖÖÖÔ ¾Ö ™ü¯¯Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ²ÖÖ¸ü¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêÖê ŸÖê »ÖÆüÖÖ †ÖúÖ¸üÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖŸÖÖæ¸ü ×•Ö.¯Ö¸ü³ÖÖß, †ÖÓ²ÖÖ•ÖÖêÖÖ‡Ô,
Öê¾Ö¸üÖ‡Ô, ¯Ö¸üôûß ¾Öî•ÖÖÖ£Ö, ¸üÖ´Ö¯Öæ¸ü, ¤êü¾Ö¦üÖêÖß, ¤êü¾ÖÖÖ¾Ö, Öê¾ÖÖÃÖÖ †¿ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú Ã£ÖôûÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß †Ö•ÖÆüß †Ö¯Ö•ÖÖÃÖ •ú»»ÖÖêôû ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
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²ÖÖ¸ü¾Ö
‹úÖŸÖ ‹ú »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ ÆüÖêŸÖ •ÖÖÖÖ¸êü ãÓú›ü †ÃÖê ²ÖÖ¸ü¾ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö †ÃÖŸÖê. ãÓú›üÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÖµÖ·µÖÖ šêü¾ ÖæÖ ‹ú ÃÖÖê¯ÖÖÖ (™ü¯¯ÖÖ)
šêü¾ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ-×ŸÖÃÖ¸üÖ ™ü¯¯ÖÖ šêü¾Öæ-Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ²ÖÖ¸ü¾Ö Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖÖŸÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ²ÖÖ¸ü¾Ö •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ
“ÖÖîúÖêÖ, †ÖµÖÖŸÖ ¾Ö †Â™üúÖêÖß †ÖúÖ¸üÖŸÖ †Ö•ÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ²ÖÖ¸ü¾Ö ´ÖãÖê›ü ¾Ö µÖê¸üÖß µÖÖ ×šüúÖÖß
¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖêŸÖ †ÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †ÃÖê ´ÖÆü¢¾Ö ²ÖÖ¸ü¾ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖ •Ö»ÖÃÖÓ“ÖµÖÖ“Öê ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê
ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÆüÖæÖ ²ÖÖ¸ü¾ÖÖú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ.
²ÖÖ¸ü¾Ö •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖêŸÖ ŸÖßÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö †ÃÖÖÖ¸êü ²ÖÖ¸ü¾ÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ²ÖÖ¸ü¾Ö •ÖÖ»ÖÖÖ, ¯Öê¸üÖß, ‹¸Óü›üêÀ¾Ö¸ü, ŸÖÖë›üÖ¯Öæ¸ü ¾Ö
¾ÖêôûÖ¯Öæ¸ü µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
²ÖÖ¸ü¾Ö •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü ×šüúÖÖÖÆæüÖ ²ÖÖ¸ü¾ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö †ÃÖÖÖ¸üß “ÖÖî¸üÃÖ ²ÖÖ¸ü¾ÖÆüß †Ö¯ÖÖÖÃÖ ¾ÖÖ»Öæ¸ü, Ø¯ÖÖôûß, †Ó²Ö›ü,
ØÃÖ¤üÖê›ü¸üÖ•ÖÖ, ‡›üÖêôûß, ²Öß›ü, ´ÖÓ“Ö¸ü µÖÖ ×šüúÖÖß †Ö•ÖÆüß ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
¯ÖÖê•Ö¸ü•Öß
¯ÖÖêÖ¸üÖß µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¯ÖãÂúÖá Øú¾ÖÖ ´ÖÖêšüÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖãÂú¸üÖß ÆüÖ ¿Ö²¤ü µÖÖ¤ü¾Ö úÖôûÖŸÖ ¹ýœü —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ“Öß
ÖÖë¤ü “ÖÎú¬Ö¸ü Ã¾ÖÖ´Öß µÖÖÓ“µÖÖ »ÖßôûÖ“Ö×¸ü¡ÖÖŸÖæÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ²ÖÖ¸ü¾ÖÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÖêšêü •Ö»ÖÖÂÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖêÖ¸üÖß. ¯ÖÖêÖ¸üÖß“Öê Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ²ÖÖ¸ü¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ú´Öß ¹Óý¤üß“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö †ÃÖŸÖê - ú´Öß ÖÖê»Öß¾Ö¸ü ×¾ÖÃŸÖßÖÔ †ÃÖÖ ³ÖÖÖ ŸÖôûÖ¿Öß šêü¾ÖæÖ ¯ÖÖêÖ¸üÖß“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖßÃÖ¸êü
´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖŸÖ»Ö ³ÖÖÖ ŸÖôûÖ¿Öß •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖÖêšüÖ šê¾ÖæÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß ™ü¯µÖÖŸÖ ²ÖÖ¬ÖúÖ´Ö ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖ•Öß úÖÆüß ×šüúÖÖß
´ÖÓ›ü¯ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ´ÖÓ›ü¯Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ †ÖïœüÖÖÖÖÖÖ£Ö ×•Ö.ØÆüÖÖê»Öß, †Ó²Ö›ü ×•Ö.•ÖÖ»ÖÖÖ, ¡µÖÓ²ÖêúÀ¾Ö¸ü ×•Ö.ÖÖ×¿Öú, ÆüÖê¼ü»Ö ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü,
¾ÖÖ×¿Ö´Ö µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÖêÖ¸üÖß †ÖÆêüŸÖ. ÆüÖê¼ü»Ö µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖêÖ¸ü Öß 25x25 †ÖúÖ¸üÖ“Öß †ÖÆêü. ‘ÖÖê™üÖ ×•Ö.†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖêÖ¸üÖß
16.60x16.60 ´Öß. †ÖúÖ¸üÖ“Öß †ÖÆêü. †Ó²Ö›ü µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖêÖ¸üÖß 54x48 ×´Ö™ü¸ü †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÖêÖ¸üÖß †Ö¯ÖÖÖÃÖ “ÖÖî¸üÃÖ †Â™üúÖêÖ
†ÖúÖ¸üÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ²Öß›ü µÖÖ ×šüúÖÖ“Öê ÓúúÖ»ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÓ¤üß¸ü Æêü ‹úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÖêÖ¸üÖßŸÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü. Æêü •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ 85.50x77.25 ´Öß
†ÖÆêü. úÖÆüß ×šüúÖÖß ¯ÖÖêÖ¸üÖß¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß ˆ¯ÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê™êü“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öê»Öß †ÃÖê. •µÖÖ ×šüúÖÖß ´ÖÖê™ü †ÖÆêü ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ŸÖôûÖ»ÖÖ “ÖÖî¸üÃÖ
Øú¾ÖÖ †ÖµÖÖŸÖ †ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ÖøüÖ †ÃÖê ˆ¤üÖ.†Ó²Ö›ü ¾Ö ÆüÖê¼ü»Ö µÖÖ ×šüúÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖêÖ¸üÖßŸÖ †ÖÆêü.
²Öê»Æêü µÖÖ ¯ÖãÖê ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ²ÖÖ¸ü¾ÖÖ»ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. Æüß ²ÖÖ¸ü¾Ö 118.28 “ÖÖî¸üÃÖ ´Öß. †ÖÆêü. Æüß ²ÖÖ¸ü¾Ö ¯ÖãÂ•ú¸ü•Öß
µÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖê. µÖÖ ²ÖÖ¸ü¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ Ã¾Ö“”û †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ŸµÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú †Ö•ÖÆüß ú¸üŸÖÖŸÖ.
¸üÖÓ•ÖÖÖÖ¾Ö ×•Ö.†Æü´Ö¤üÖÖ¸ü µÖÖ ×šüúÖÖ“Öß ¯ÖãÂú¸üÖß“Öê ²Öê»Æêü µÖê£Öß»Ö ¯Öã Âú¸üÖß¿Öß ÃÖÖ´µÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖãÂú¸üÖßŸÖ “ÖÖ¸üÆüß ²ÖÖ•ÖæÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
†ÖÆêü.
ŸÖ›üÖÖ
•Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ŸÖ›üÖÖ. ¯ÖÖêÖ¸üÖß ¯ÖêÖÖ ´ÖÖêšüÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ŸÖ›üÖ - ŸÖôêû Øú¾ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö. µÖÖ
ŸÖ›üÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖêµÖ ÖîÃÖÙÖú ³Öæ³ÖÖÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¹ýÖ ‹ÖÖªÖ Ö¤üß¾Ö¸ü ¾ÖÖÆæüÖ µÖêÖÖ¸êü ¯ÖÖÖß ‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ †›ü¾ÖæÖ ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ
²ÖÖÓ¬ÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»ÖÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ŸÖ›üÖÖ. µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ×¯ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ´ÆüÖæÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸÖ›üÖÖ“Öß
ˆ¤üÖÆü¸üÖê ¸üÖÂ™Òüãú™ü ¸üÖ•ÖÖ éúÂÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ µÖÖÖê Óú¬ÖÖ¸ü¯Öæ¸ü Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê '•ÖÖŸÖãÓÖ ÃÖ´Öã¦ü' ÆüÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö Øú¾ÖÖ ŸÖ›üÖÖ ‡.ÃÖ.“µÖÖ 10 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ
²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ. '×³Ö´Ö ÃÖ´Öã¦ü' ÆüÖ ŸÖ›üÖÖ ÖÖê¿Ö¾ÖÖ›üß ×•Ö.»ÖÖŸÖæ¸ü µÖê£Öß»Ö ÆüÖ ŸÖ›üÖÖ ×³Ö´ÖÖÖ£Ö µÖÖÖê “ÖÖ»ÖãŒµÖ ¸üÖ•ÖÖ ×¾ÖÎú´ÖÖ×¤üŸµÖ ÃÖÆüÖ¾ÖÖ µÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ
²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ. †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ŸÖ›üÖÖ µÖÖ¤ü¾ÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸÖ¸ü “ÖÖ»ÖæŒµÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¬Ö´ÖÖÔ¯Öæ¸üß ×•Ö.²Öß›ü µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
×-ÖÂ•úÂÖÔ
†®Ö, ¾ÖÃ¡Ö, ×Ö¾ÖÖ¸üÖ, Æü¾ÖÖ µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖÖÖß Æêü ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê †×¾Ö³ÖÖ•µÖ ‘Ö™üú †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖÖ¾Öß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ Æêü
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê •Ö»ÖÃÖÖ×Ö¬µÖÖŸÖ“Ö ×¾ÖúÃÖßŸÖ —ÖÖ»Öê. ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ •Öß¾ÖÖ ´Æü™ü»Öê»Öê †ÖÆêü.
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‹Óú¤ü¸üßŸÖ •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ²ÖÖ¸üÖÆüß ´Ö×ÆüÖê ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖ¡ÖßÖê ³ÖÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ ´ÆüÖæ Ö ú»»ÖÖêôû, ãÓú›ü,
²ÖÖ¸ü¾Ö, ×¾Ö×Æü¸üß, ŸÖ»ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖª¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ²ÖÖ¸ü¾ÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ ÆüÖ»ÖÖ×Ö“Öß †ÖÆêü. •ÖãµÖÖ ×¾Ö×Æü¸üß ÖÖôû
†Ö×Ö ú“Ö·µÖÖÓÖß ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖÆüß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÖÖôû ÃÖÖ“Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÓ“µÖÖ •ÖŸÖÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾Ö“”û ú¹ýÖ ÆüÖ
¾ÖÖ¸üÃÖÖ †Ö¯ÖÖ •Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ ¾Ö Æêü úÖ´Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ú¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ“Ö ÆüÖŸÖæÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ÖÃÖŸÖÖ ÆüÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú šêü¾ÖÖ (¾ÖÖ¸üÃÖÖ)
†Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖæÖ Öê»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÖîÃÖÙÖú •Ö»Ö Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß •Ö»Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãŸÖá †Öœüôû»µÖÖ ¾Ö •Ö»ÖÃ¡ÖÖêŸÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß
ŸÖß£ÖÔÖê¡Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ êú»Öß µÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖú›êü ŸÖÖê ¯Ö×¾Ö¡Ö ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ.
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