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›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öê ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¸üÖ´Ö ±ãú®Öê
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, Ã¾Ö. ×ÖŸÖßÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¯ÖÖ£Ö¸üß ×•Ö.¯Ö¸ü³ÖÖß
lkjka’k

:

›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖ ÖÂ™ü ú¹ýÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖŸÖ ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖÂ™Òü ²ÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ÆüŒú¾ÖÓ×“ÖŸÖ
ÃÖ´ÖæÆüÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ²Öôû ×¤ü»Öê. Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¹ýÖ ŸÖê ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“Öê ¯ÖÏê¸üÖÖÃ£ÖÖÖ
²ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †Ö×ŸÖúŸÖÖ, ¿ÖÖêÂÖÖ, ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ, Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ, †ÖŸ´ÖÃÖ´ÖÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ¤êü¾ÖÖ“Öê †ÃÖê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ úß, ´Öãú ú¸üÖê×ŸÖ ¾ÖÖ“ÖÖ»Ö´Ö
»ÖÓ‘µÖ¾ÖŸÖê ¯ÖÓÖæ ×Ö¸üß…… ´ÆüÖ•Öê ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖãŒµÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ¤êüŸÖÖê, ²ÖÖê»ÖÖµÖ»ÖÖ ×¿Öú¾ÖŸÖÖê †Ö×Ö ¯ÖÓÖæ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ›üÖëÖ¸ü †Öê»ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß
¤êüŸÖÖê. ¿ÖŸÖúÖÖã¿ÖŸÖêú ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¿Öæ¦ü ²ÖÆãü•ÖÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ Ö¾ÆüŸÖß ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓÖÖ •Öß³Ö ÆüÖêŸÖß ¯ÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖ µÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß »ÖÖÖÖê“µÖÖ µÖÖ
´Öæú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖê»Öêú êú»Öê. ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´Öæú ÖÖµÖú šü¸ü»Öê. ¿ÖÖê×ÂÖú ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¤üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü
úÖœüµÖÖÃÖ ‘Ö™üÖêŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß ú¹ýÖ ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü êú»ÖÖ.
izLrkouk %

›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß •ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú
¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ êú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ³Ö¸üÖ·µÖÖ¯ÖêÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öê •ÖÖÖŸÖê ³ÖÖÖ •ÖÖÖÖê•ÖÖÖ †ÖœüôûŸÖê.
ÃÖÖ´ÖÖµÖÖ×ŸÖÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖÆüß ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ¯ÖÖÖ ú¸üÖÖ¸üÖ –ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü ´ÆÖæÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ²Ö§ü»Ö †ÖÃ£ÖÖ
ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏŸµÖêú ¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖê ‹ú ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüÖê “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üú ¾ÖÖÔ †ÃÖŸÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê ‹úÖ×¬ÖúÖ¸ü ÖÂ™üü ÆüÖê‰úÖ ¾ÖÂÖÖÔÖã¾ÖÂÖì ÃÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ
¸üÖ×Æü»Öê»ÖÖ ¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖÖÖÕÖÖ ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖê Æüß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß Ö¸üß úÃÖÖê™üß †ÃÖŸÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ¯ÖÏÖêîœü ´ÖŸÖÖ×¬ÖúÖ¸üÖ«ü Ö¸êü“Ö µÖÖ
úÃÖÖê™üß»ÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ˆŸÖ¹ý ¿ÖúŸÖê.
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß “ÖÖ¸ü ÖÏ×ÆüŸÖÖÓ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê.
1)
2)
3)
4)

¾µÖŒŸÖß Æêü“Ö ‹ú´Öê¾Ö ÃÖÖ¬µÖ.
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ úÖÆüß †¤êüµÖ ÆüŒú †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖÖÖê ŸµÖÖ ÆüŒúÖ“Öß Æü´Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öß“Ö ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ×Öú ÆüŒúÖ“ÖÖ ŸµÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖæ ÖµÖê.
‡ŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£Öêú›æüÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖ•ÖÖß ¾µÖŒŸÖàÖÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê.

Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß úÖêÖŸµÖÖÆüß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÃÖÖê ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖŒŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ. úÖ¸üÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß †ÓÖ³ÖæŸÖ
¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ“Ö ŸµÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾µÖŒŸÖß´Ö¢¾Ö ¾Ö ÆüŒú ×ŸÖ£Öê ¯ÖÖµÖ¤üôûß ŸÖã›ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ´Öæ»Ö³ÖæŸ Ö ÆüŒúÖÓ“ÖÖ »ÖÖ³Ö •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ
»ÖÖêúÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖê ÆüÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ×ÖúÂÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ
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´ÖÖÖµÖÖ ¾Ö ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖÖŸÖ ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. †»¯ÖÃÖÓµÖÖúÖÓ“µÖÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖÖúÖÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ¯Öãœêü ´ÖÖÖ —Öãú¾Öæ ÖµÖê. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†»¯ÖÃÖÓµÖÖúÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÓÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê ÃÖÖî•ÖµÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖÖúÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ÖÖÖ×¸üúÖÓ“µÖÖ ÆüŒúÖÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖ †Ö×Ö ú»µÖÖÖÖ“Öß Æü´Öß ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú´ÖŸÖÖ¾Ö¸ü †¬ÖÖ¸üßŸÖ ²Ö»Ö¾ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ÃÖÓ‘Ö¸üÖ•µÖ¸ü“ÖÖê ¯ÖêÖÖ ‹ú ëú×¦ü ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ‡Âšü ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖÓ‘Ö¸üÖ•µÖÖŸ´Öú ¿ÖÖÃÖÖ
Æêü ²ÖÆãü¤üÖ ¤ãü²Öôêû †ÃÖŸÖê. µÖÖ úÖ¸üÖÖÓÖß ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß 1935 ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ‘Ö¸üÖ•µÖÖŸ´Öú ŸÖ¸üŸÖæ¤üàÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‹ú ëú×¦ü
¿ÖÖÃÖÖ Æêü ‹úÖŸ´Ö •ÖÖ ‡“”êûÖê ¯ÖÏÖ×ŸÖ×Ö¬Ößú †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê †×¬Öú ÃÖ´Ö£ÖÔ ¾Ö úÖµÖÔÖ´Ö †ÃÖŸÖê, ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ †ÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖ-Ö Æü¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê
ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßŸÖ †Ö×Ö ŸÖŸ¯Öã¾Öá 1942 ´Ö¬µÖêÆüß ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß ³Ö»ÖÖ¾ÖÖ êú»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß
'Ã™êü™üÃÖ †Ñ›ü ´ÖÖµÖÖÖò×¸ü™üß•Ö' µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃ Ö¤üßµÖ úÖµÖÔ¯ÖÏÖÖ»Öß¯ÖêÖÖ †µÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖµÖÔ¯ÖÏÖÖ»Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ šü¸êü»Ö †ÃÖê
¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê †»¯Ö´ÖŸÖ ¾Ö ²ÖÆãü´ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖê ŸÖÃÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ÖÖÆüß úÖ¸üÖ ‡£Ö»Öê ²ÖÆãü•ÖÖ
•ÖÖŸÖß¾ÖÖ“Öú †ÃÖÖê †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ †ÖÆêü. †¿Öß †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öß ÖÖ¡Öß ÆüÖêŸÖß. †ÃÖê •ÖÖŸÖßµÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖÖúÖú›æüÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÖÕÖÖ ¬Ö¹ýÖ ¾ÖŸÖÔÖ
êú»Öê •ÖÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ±úÖ¸ü“Ö £ÖÖê›üß ÆüÖêŸÖß. ˆ»Ö™ü ²ÖÆãüÃÖÓµÖÖú •ÖÖŸÖßÖ™üÖ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖê‰úÖ †»¯ÖÃÖÓµÖÖú Ö™üÖÓÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
úÖµÖ´Ö •ÖÖ“Ö ÆüÖêµÖÖ“Öß“Ö ´ÖÖêšüß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. †´Öê×¸üêúÃÖÖ¸üÖß †¬µÖÖßµÖ ¿ÖÖÃÖÖ¯Ö¬¤üŸÖß ÛÃ¾ÖúÖ¸ü »µÖÖÃÖ úÖµÖÔ¯ÖÖ×»Öêú»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
úÖµÖÔúÖ»ÖÖ“Öß Æü´Öß ×´Öôæû ¿Öêú»Ö †Ö×Ö ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôû ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ µÖÖêµÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ úÖµÖÔ¯ÖÖ×»ÖêúŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™üüÆüß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ ¥üÂ ™üßÖê †¿ÖÖ
úÖµÖÔ¯ÖÖ×»Öêú“Öß ×Ö¾Ö›ü ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖ¾Öß †¿Öß ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ÆüÖêŸÖß. úÖµÖÔ¯ÖÖ»ÖßúÖ ¯ÖÏÖ×ŸÖ×Ö¬Ößú †ÃÖ»µÖÖÖê
†»¯ÖÃÖÓµÖÖúÖ“Öê ÆüŒú †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †ÃÖê ´ÖÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖÏ´Ö´Öæ»Öú ¾ÖÖ™üŸÖê. ×•Ö£Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ²Ö¸êü“Ö¿Öê ¬Ö´ÖÔ ×Ö¸ü¯Öê×Öú¸üÖ —
ÖÖ»Öê †ÖÆêü †¿ÖÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖÆüß ¯ÖÏÖ×ŸÖ×Ö×¬Öú úÖµÖÔ¯ÖÖ×»ÖúÖ ¤ãü²ÖóµÖÖ šü¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ×•Ö£Öê ¸üÖ•ÖÃÖ¢ÖÖ Æüß ¬Ö´ÖÔÃÖ¢Öê“Öê“Ö †ÓÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ŸÖß
†×¬Öú“Ö ¤ãü²Öôûß šü¸üÖê ³ÖÖÖ †ÖÆêü. ¬Ö´ÖÔÃÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ ¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖÖÖÕÖÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ •úÖµÖÔ¯ÖÖ×»Ö•êú¯ÖêÖÖ †µÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ“Ö ‡Â™üü
šü¹ý ¿Öêú»Ö. ¯Öãœêü ´ÖÖ¡Ö ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß µÖÖ ³Öæ×´Öêú»ÖÖ ´Öã¸ü›ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ÃÖÖÓÃÖ×¤üµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß ÃÖÓµÖãŒŸÖßŸÖŸÖÖ †¬ÖÖê¸ê×ÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü.
ÃÖÖÓÃÖ¤üæµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ÖÖ´Öú ¯ÖãÛÃŸÖêúŸÖ ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †ÓÖß †ÖŸ´Ö×Ö³ÖÔ¸üŸÖÖ ˆ¯ÖÎú´Ö×¿Ö»ÖŸÖÖ ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“Öß
•ÖÖÖß¾Ö ú¹ý ¿ÖúŸÖê. ÃÖÆüúÖµÖÔ, ×¿ÖÃŸÖ, ¿Öß»Ö, ÃÖ“ÖÖê™üß, ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ ³ÖÖ¾Ö, ‡ŸµÖÖ¤üß ÖãÖÖÓ“ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü ú¹ýÖ ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ ´ÖãŒŸÖß“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ŸÖß Öã»ÖÖ
ú¸üŸÖê. ´ÆüÖæÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖê•ú¿ÖÖÆüß :
¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ †Öêú ¯ÖÏÖÖ»µÖÖ´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß Æüß ‹ú ÃÖ¾ÖÖìŸéúÂšü ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß †ÖÆêü. »ÖÖê•ú¿ÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖ-Ö
¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †Ö×Ö †¬µÖÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †ÃÖê ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. •ÖÃÖê úß †´Öê×¸üêúŸÖ †¬µÖÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †ÖÆêü. ŸÖ¸ü
‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †ÖÆêü. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ÖÓÖß ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ±úÖ¸ü ˆ¤üÖ¢Ö ÆüÖêŸÖß. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ´ÆüÖ•Öê ×Ö¾¾Öôû ¸üÖ•ÖÃÖ¢Öê“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖ¸ü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß Æüß •Öß¾ÖÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß †ÖÆêü.
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖæÖ ¸üŒŸÖÆüßÖ ÎúÖÓŸÖß Æü¾Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖÖŸÖ †¬µÖÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü Ö ú¸üŸÖÖ ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü êú»ÖÖ. †¬µÖÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †Ö×Ö ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ±ú¸üú
†ÖÆêü. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü êú»ÖÖ. †¬µÖÖßµÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. †¬µÖÖßµÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ‹ú¤üÖ úÖ ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß“Öß ×Ö¾Ö›ü —
ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¹ýÖ ÃÖÆü•ÖÖÃÖÆü•Öß úÖêÖßÆüß úÖœæü ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. †Ö×Ö ŸÖÖê úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ •Ö¾ÖÖ²Ö¤üêÆüß ÖÖÆüß. •Ö¾ÖÖ²Ö¤êüÆüß
ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, †Ö¸ü ãúÖß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ¤êüÖê †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÃÖŸÖê. †¬µÖÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ
•Ö¾ÖÖ²Ö¤êüÆüß ŸÖ¢¾ÖÖ“Öß ˆ×Ö¾Ö †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß •Ö¾ÖÖ²Ö¤êüÆüß †Ö×Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ úÖµÖÔúÖ¸üß ´ÖÓ›üôû úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖê. †Ö×Ö •ÖÖê ¯ÖµÖÕŸÖ úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ úÖµÖÔúÖ¸üß
´ÖÓ›üôûÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ“Ö úÖµÖÔúÖ¸üß ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü ¸üÖÆüŸÖÖ µÖêŸÖê. úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ Ö´Ö¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ªÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÓÃÖ¤êü´Ö¬µÖê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ¤êüÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü¾Ö¸ü ²ÖÓ¬ÖÖúÖ¸üú †ÃÖŸÖê. ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö
•Ö¾ÖÖ²Ö¤êüÆüß †Ö×Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ´Öãôêû ÃÖ¸üúÖ¸ü¾Ö¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ²ÖÓ¬ÖÖê µÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔ•ú ¬ÖÖê¸üÖê ¸üÖ²Ö¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. •Ö¸ü
“Öãúß“Öß ¬ÖÖê¸üÖê †¾Ö»ÖÓ²Ö»Öß †Ö×Ö ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖ †×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ×¸üŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. •Ö¾ÖÖ²Ö¤êüÆüß ŸÖŸ¾ÖÖ´Öãôêû
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5. ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖ¤ü-×¾Ö¾ÖÖ¤ü ÆüÖê‰úÖ ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ, ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÖßÖê ×¾Ö¬ÖêµÖêú ´ÖÓ•Öæ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾ÖÖ
±êú™üÖôû»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. †ÖÙ£Öú ²Ö•Öê™üÖ¾Ö¸üÆüß Öã»Öß “Ö“ÖÖÔ ÆüÖêŸÖê.
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‹æúÖ“Ö ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ †ÃÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÃÖÖšüß ŸÖÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖ úŸµÖÖÕÖß úÖÆüß ¬ÖÖêêúÆüß
ÃÖæ“Ö×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö †ÖÙ£Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ
êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. úÖ¸üÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß Æüß •Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¾Ö¸ü †×¬ÖÛÂšüŸÖ êú»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖß ×™üæú“Ö ¿ÖúÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ †Ö×Ö ²ÖÓ¬Öã³ÖÖ¾Ö Æüß †ÖÓ›ü †Ö×Ö †³ÖÓÖ †¿Öß ŸÖ¢¾Ö¯ÖÏ ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ
´Öãšü³Ö¸ü »ÖÖêúÖÓ“Öê •ÖÖŸÖê“Öê ¸üÖ•µÖ †ÃÖÖê †ÃÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. •Ö¸ü ÃÖ´ÖŸÖÖ Æüß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¿ÖæµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖß ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÏê¸üÖÖ ÖÂ™ü
ú¸üß»Ö. ´ÆüÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔÖê ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ×Öú Öî×ŸÖúŸÖê“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü µÖ¿ÖÃ¾Öß Æü ÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¾Ö¸üß»Ö ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö
šêü¾ÖæÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖê‡Ô»Ö.
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