“Ö»ÖÖ •Ö»ÖÃÖÖÖ¸ü ÆüÖê‰ú µÖÖ
×ÖÃÖÖÖÔÖê ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ“Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¤êüÖµÖÖ ²ÖÆüÖ»Ö êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ ´ÆüÖVÉê
VÉ´ÖßÖ, Ö×ÖVÉ ÃÖÓ¯Ö¢Öß, VÉÓÖ»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß, ¯ÖÖÖß †Ö×Ö Æü¾ÖÖ µÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß ÆüÖêŸÖ. •µÖÖ¾Öêôûß
VÉÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖ¾Öêôûß µÖÖ ¯ÖÖ“ÖÆüß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ´Öã²Ö»Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
†ÖÆêüŸÖ †¿Öß †Ö¯Ö»Öß ú»¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ •ÖÃÖ•Ö¿Öß •ÖÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ Öê»Öß
ŸÖÃÖŸÖ¿Öß µÖÖ¯Öîúß ‹ú‹ú ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¤ãüÙ´Öôû ³ÖÖÃÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÖÖ»Öß.
¯Ö×Æü»ÖÖ Îú´ÖÖÓú †£ÖÖÔŸÖ“Ö VÉ×´ÖÖß“ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ¯Öæ¾Öá“Öê úÖôûß •Ö×´ÖÖß“Öê Ö¸êü¤üß
×¾ÖÎúß“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü úÃÖê ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ™üÖò»ÖÃ™üüÖòµÖ“µÖÖ ‹úÖ ú£ÖêŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
ÃÖæµÖÖì¤üµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖæµÖÖÔÃŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×VÉŸÖêú †ÓŸÖ¸ü ´ÖÖÖæÃÖ “ÖÖ»ÖæÖ •ÖÖ‡Ô»Ö ŸÖê¾Öœêü †ÓŸÖ¸ü ŸÖÖê šü¸üÖ×¾Öú
ÖÖµÖÖÓÖÖ Ö¸êü¤üß ú¹ý ¿ÖúŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ •ÖÃÖ•Ö¿Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüÖ¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÖÖ»Öß ŸÖÃÖŸÖ¿Öß
VÉ´ÖßÖ ŸÖÖêú›üß ³ÖÖÃÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÖÖ»Öß †Ö×Ö †Ö•ÖŸÖ¸ü VÉ´ÖßÖ “ÖÖî¸üÃÖ ±ãú™üÖ¾Ö¸ü ×´ÖôûÖµÖ»ÖÖ
»ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖZÉÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß VÉê¾ÆüÖÓ Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ PÉ¸üÖ“Öß Óú¯ÖÖˆÓ›ü“Öß Ø³ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖê ŸµÖÖ¾Öêôûß ´Öß
²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ›üÖêóµÖÖŸÖ ŸÖê»Ö PÉÖ»ÖæÖ ˆ³ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ¾Ö ŸÖÖê ‡Ó“Ö³Ö¸ •Ö¸üß ´ÖÖ—µÖÖ Æü§üßŸÖ ×¿Ö¸ü»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê
›üÖêêú ±úÖê›üµÖÖÃÖÆüß ´Öß ú´Öß ú¸üŸÖ ÖÖÆüß. •Ö×´ÖÖß“Öê ³ÖÖ¾ÖÆüß †ÖúÖ¿ÖÖ»ÖÖ ×³Ö›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
•Ö×´ÖÖßÖÓŸÖ¸ü Ö×Ö•Ö †Ö×Ö •ÖÓÖ»Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ Îú´ÖÖÓú »ÖÖÖ»ÖÖ. †Ö•Ö •ÖÓÖ»ÖÖŸÖ
•ÖÖ¾ÖæÖ úÖêÖßÆüß ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß »ÖÖæú›ü ŸÖÖê›æüÖ †ÖÖæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê Ö×Ö•Ö
ÃÖÓ¯Ö¢Öß ÃÖã¨üÖ ÃÖÓ¸ü×ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÃÖÖÓÖÖµÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ ×¾Ö¯Öã»ÖŸÖÖ †Ö×Ö
¤ãüÙ´ÖôûŸÖÖ µÖÖ ÃÖÖ¯ÖêÖ ú»¯ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. ‹êú úÖôûß ×¾Ö¯Öã»Ö
³ÖÖÃÖÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß úÖôûÖ“µÖÖ †Öê‘ÖÖŸÖ ú¬Öß ¤ãüÙ´Öôû —ÖÖ»µÖÖ Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖÖŸÖÃÖã¨üÖ †Ö»Öê
ÖÖÆüß.
†ÖŸÖÖ Îú´ÖÖÓú ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ. ¯ÖÖÖß ÃÖ¬µÖÖ ×¾Ö¯Öã»ÖŸÖÖ †Ö×Ö ¤ãüÙ´ÖôûŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ
ˆÓ²Ö¸üšü¶Ö¾Ö¸ü ˆ³Öê †ÖÆêü. •Ö¸üß ŸÖê ¤ãüÙ´Öôû ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»êÖ †ÖÆêü ŸÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•Ö †•ÖæÖ Æß ²ÖÖ²Ö
´ÖÖÖÖµÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. Öê»µÖÖ ÃÖÖšü ¾ÖÂÖÖÔŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ “ÖÖî¯Ö™üßÖê ¾ÖÖœü»Öß
†ÖÆêü ¯ÖÖ ¤ãü¤ðü¾ÖÖÖê ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯Öã¸ü¾Öšü¶ÖŸÖ úÖÆüß“Ö ¾ÖÖœü ÖÖÆüß. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ †ÃÖÖ úß
ˆ¯Ö»Ö²¬Öü ¯ÖÖµÖÖŸÖ †ÖŸÖÖ “ÖÖî¯Ö™ü ¾ÖÖ™êüú¸üß —ÖÖ»Öê †ÃÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ †ÖŸÖÖ ú´Öß
¯ÖÖÖß µÖêŸÖ †ÖÆêü. ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú ¾µÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖæÖ ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿Ö †ÖŸÖÖ ÖÓ³Öß¸ü
²ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüôæûÆüôæû ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ‹ú¤ü´Ö »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß ¯ÖÖ
¤üß‘ÖÔ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö •ÖÖÖ¾Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
¯ÖÖÖß ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö :
•ÖÖÖ×ŸÖú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ´ÖÖ¡Ö µÖÖ ÖÖêÂ™üß“Öß ÖÖë¤ü ‘ÖêŸÖ»Öß Öêê»Öß †ÖÆêü. 1992 ÃÖÖ»Öß
²ÖÎÖ—Öß»Ö´Ö¬Öß»Ö ×¸üµÖÖê ›üß •ÖÖÖê¸üÖê µÖÖ ÖÖ¾Öß ‹ú ¯ÖÖÖß ŸÖ•–ÖÖÓ“Öß •ÖÖÖ×ŸÖú ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ
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†Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ †ÖÙ£Öú ´Öæ»µÖ †ÖÆêü †ÃÖÖ šü¸üÖ¾Ö ÃÖÓ´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. ™êü²Ö»Ö, úÖ¯Ö›ü, »ÖêÖÖß, †®Ö µÖÖÓÖÖ •ÖÃÖê †ÖÙ£Öú ´Öæ»µÖ †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ŸÖê ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖÆüß
†ÖÆêü †ÃÖê ŸÖÖê šü¸üÖ¾Ö ´ÆüüÖŸÖÖê. ‹ÖÖªÖ ¾ÖÃŸÖã»ÖÖ †ÖÙ£Öú ´Öæ»µÖ †ÃÖµÖÖÃÖÖšüß ×ŸÖ“µÖÖŸÖ ¤üÖêÖ
ÖãÖ †ÃÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ´ÆüÖ•Öê ˆ¯ÖµÖÖê×ÖŸÖÖ †Ö×Ö ¤ãüÙ´ÖôûŸÖÖ. ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ †Ö•Ö µÖÖ ¤üÖêÖÆüß
†™üß »ÖÖÖæ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖÖß Æüß †ÖÙ£Öú ¾ÖÃŸÖã †ÖÆêü Æêü †ÖŸÖÖ ´ÖÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß.
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ²ÖÖ™ü»Öß ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêŸÖÖê ŸÖÃÖê“Ö ‡Ô´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ ¯ÖÖÖß ÖÃÖ»µÖÖÃÖ
†Ö¯ÖÖ ™Ñüú¸ü ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖê ´ÖÖê•ÖŸÖÖê µÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖÖß Æüß ÃÖã¨üÖ ‹ú †ÖÙ£Öú ¾ÖÃŸÖã
†ÖÆêü Æêü ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¯Ö›æü ÖµÖê.
¯ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖÖÖ¸üß ´ÖÖÖÖß :
¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüßû ¤üÖêÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß úÖ¸üÖê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¯Ö×Æü»Öê
úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ. •ÖÖÃŸÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖÖß »ÖÖÖÖÖ¸ü“Ö. ¤ãüÃÖ¸êü
úÖ¸üÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÆæüÖÆüß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ´ÖÖÖÃÖÖÖê Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ ´ÖÖÖÔ ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœü»Öê
†ÃÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêú Ö¾ÖßÖ ´ÖÖÖÔ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸ü»ÖÖ †ÖÆêü.
‘Ö¸üÖãŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß, ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß, úÖ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß, ´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üßÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß,
¤üôûÖ¾ÖôûÖÖšüß ¯ÖÖÖß, ¾Öß•Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß, ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ú¸ü´ÖÖæúßÃÖÖšüß ÃÖã¨üÖ
¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ÃÖÖ¸üÖß ¾ÖÖœüŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü. ú¯Ö›êü ¬ÖãµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ³ÖÖÓ›üß ‘ÖÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß
µÖÓ¡ÖÃÖÖ´ÖãÖÏß“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖã¨üÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸ü»ÖÖ
†ÖÆêü. ¯Öæ¾Öá“Öê úÖôûß ÖÖ¾ÖÖŸÖ ‹ÖÖ¤üÖ ¯ÖÖêÆüµÖÖ“ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ¸üÖÆÖŸÖ †ÃÖê. †Ö•Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú
úÖò»ÖÖßŸÖ ¯ÖÖêÆüµÖÖ“Öê ŸÖ»ÖÖ¾Ö †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. úÖÆßü ¿ÖÖî×úÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖŸÖ„“Öê
´ÖÖ»Öúß“Öê ŸÖ»ÖÖ¾Ö †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏ¿Ö ‹¾Öœü¶Ö¾Ö¸ü“Ö ÃÖÓ¯ÖŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÓŸÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ †ÖœüôûŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖß
ŸÖã—ÖÖê úß ´ÖÖ—Öê µÖÖ²Ö§ü»Ö ³ÖÖÓ›üÖê ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¬Ö¸üÖ úÖêÖÖÃÖÖšüß - ¿ÖêŸÖú¸üß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ
ŸµÖÖÓ“ÖêÃÖÖšüß, ŸÖ¸ü úÖ¸üÖÖÖ¤üÖ¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß. ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÖÖÖ×¸üú ÃÖã¨üÖ †ÖŸÖÖ
»ÖœüÖ‡ÔŸÖ ˆŸÖ¸ü»Öê †ÃÖæÖ ŸÖê ¬Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ÆüŒú ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖÖÖß
¾ÖÖœüµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÖÆüß úÖ¸üÖê ¤ü²ÖÖ¾Ö ¾ÖÖœü×¾ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿Ö ×¤ü¾ÖÃÖêÓÖ×¤ü¾ÖÃÖ †×¬Öú
×²Öú™ü ²ÖÖŸÖ •ÖÖÖÖ¸ü Æêü ´ÖÖ¡Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ.
¯ÖÖ‰úÃÖ - ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“Öê ‹ú´Öê¾Ö ÃÖÖ¬ÖÖ :
´ÖÖÖÖß ú¸üÖê›üÖê »ÖÖêúÖÓú›æüÖ ¾Ö Æü•ÖÖ¸üÖê úÖ¸üÖÖÓÃÖÖšüß •Ö¸üß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
±úŒŸÖ ‹úÖ“Ö ´ÖÖÖÖÔÖê ÆüÖêÖÖ¸ü. ŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¯Ö›üÖÖ¸üÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ²ÖÖ¸üÖ
´Ö×ÆüµÖÖÓ¯Öîúß ±úŒŸÖ “ÖÖ¸ü“Ö ´Ö×ÆüÖê ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ“Öê. ŸÖÖê Æüß »ÖÆü¸üß ´ÖÖêÃÖ´Öß ¯ÖÖ‰úÃÖ. ¯Ö›ü»ÖÖ ŸÖ¸ü
‡ŸÖúÖ ¯Ö›üÖÖ¸ü úß †Öê»ÖÖ ¤ãüÂúÖôû, Ö ¯Ö›ü»ÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ úÖê¸ü›ü¶Ö ¤ãüÂúÖôûÖ»ÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê
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»ÖÖÖÖÖ¸ü. »ÖÆü¸üß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ †Ö×Ö ²ÖêÃÖã´ÖÖ¸ü ´ÖÖÖÖß µÖÖ îú“ÖßŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¤êü¿Ö ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿Ö ¯Öê™ü»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê •Öê ´ÆÓü™ü»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖê µÖÖ“Ö úÖ¸üÖÖ´Öãôêû. ¯ÖÖµÖÖ´Öãôêû
´ÖÖÖÃÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ, ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ, ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖÖ ¸üÖµÖÖ¸üÖµÖÖŸÖ ú»ÖÆü ¾ÖÖœüŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê
†ÖÆêüŸÖ. •Ö¸ü µÖÖêµÖ úÖôûÖ•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß Öê»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓú™üÖ»ÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê
»ÖÖÖê»Ö µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö šêü¾ÖÖê Ö¸•Öê“Öê †ÖÆêü.
¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö :
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿Ö ÃÖ´ÖÖ»ÖÖ“Ö ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÆÓü™ü»Öê ŸÖ¸ü ¸üÖÖ ŸÖ¸ü µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆßü ÖÓ ?
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÃÖÖÓÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×Ö¸üÖ¸ü †ÖÆüÖêŸÖ. ¯ÖÖÖß Æüß
†Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö †ÃÖæÖÃÖã¨üÖ †Ö¯ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÖÓ³Öß¸ü¯ÖÖê
×¾Ö“ÖÖ¸ü“Ö êú»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ Æüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÖµÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ÃÖê ×úŸÖß
ŸÖ¸üß ¯ÖÏ¿Ö †ÖÆêüŸÖ úß •µÖÖÓ“Öß ˆ¢Ö¸êü †Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû ÖÖÆüßŸÖ. ´ÆüÖæÖ †Ö¯ÖÖ •Ö»Ö×Ö¸üÖ¸ü
†ÖÆüÖêŸÖ †ÃÖê ´ÆÓü™ü»Öê ŸÖ¸ü éú¯ÖÖ ú¹ýÖ ¸üÖÖ µÖê¾Öæ ¤êü¾Öæ ÖúÖ. ¯Öãœüß»Ö úÖÆüß ¯ÖÖÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ
•Ö»ÖÃÖÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆüÖ Ã¾Ö»¯ÖÃÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ. •ÖÖÖ´Ö¬µÖê •Öê ‹æúÖ ¯ÖÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü
ŸµÖÖ¯Öîúß 97.5 ™üŒêú ¯ÖÖÖß Æêü ÃÖ´Öã¦üÖŸÖ ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÖÖß Ö
×¯ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê, ÖÖ ¿ÖêŸÖß“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê. µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖµÖÖêµÖ ú¸üµÖÖ“Öê
´ÖÖÖ¾ÖÖú›æüÖ †£Öú ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖÖ¾Öê ×ŸÖŸÖêú µÖ¿Ö †Ö»Öê»Öê ÖÖÆüß.
ÃÖ¬µÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖß ‹ú ÖÙ“Öú ²ÖÖ²Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ×•Ö£Öê ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖã™ü¾Ö›Ö †ÖÆêü †¿ÖÖ †¸ü²Ö
¤êü¿ÖÓÖŸÖ ÃÖ´Öã¦üÖ“Öê ¯ÖÖÖß ¿Öã¨ü ú¹ýÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖê. ¯ÖÖ ŸÖê ÖÖ‡Ô»ÖÖ•Ö ´ÆüÖæÖ. †£ÖÖÔŸÖ ¯Öãœêü´ÖÖÖê
¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿Ö †×ŸÖ ŸÖß¾ÖÎ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ÆüÖ ´ÖÖÖÔ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖŸµÖÓŸÖ¸ü“Ö ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß ŸÖß ÖÖêÂ™ü
¾ÖêÖôûß.
ˆ¸ü»Öê»Öê 2.5 ™üŒêú ¯ÖÖÖß ÖÖê›ü¶Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖ¯Öîúß
70 ™üŒêú ¯ÖÖÖß Æêü ²Ö±úÖÔ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü †Ö¯ÖÖ ÃÖÆü•ÖÖÃÖÆü•Öß ú¹ý
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ˆ¸ü»Öê»Öê 30 ™üŒêú ¯ÖÖÖß Æêü ³Öæ•Ö»ÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †ÖÆêü. †ÃÖê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖ
×¿Ö»»Öú úÖµÖ ˆ¸ü»Öê ? Æêü ÃÖ¢Ö¸ü ¾Ö ŸÖßÃÖ †Öú›êü œüÖê²Öôû´ÖÖÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÙŸÖŸÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ
0.3 ™üŒŒµÖÖ“Öß ²ÖÖ¸üßú¿Öß •ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê †ÖÆêü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ•ÖÖêÖê ¯ÖÖÖß. Æêü ¯ÖÖÖß
ÖªÖ ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. ŸÖŒŸµÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÃÖ´Öã¦üÖŸÖß»Ö ÖÖ¸êü ¯ÖÖÖß
97.5 ™üŒêú
ÖÖê›êü ¯ÖÖÖß
2.5 ™üŒêú
²Ö±úÖÔ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß (†›üß“Ö ™üŒŒµÖÖ“µÖÖ) 70.0 ™üŒêú
³ÖæÖ³ÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß
(†›üß“Ö ™üŒŒµÖÖ“µÖÖ) 30.0 ™üŒêú
×¯ÖµÖÖµÖÖêµÖ ¯ÖÖÖß
(†›üß“Ö ™üŒŒµÖÖ“µÖÖ)
0.3 ™üŒêú
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´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ×úŸÖß ¯ÖÖÖß »ÖÖÖŸÖê :
´ÖÖÖÃÖÖ“Öß {ÉÉhªÉÉSÉÒ JÉ®úÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ ÊEòiÉÒ ªÉÉSÉÉ +ÉiÉÉ +É{É±ªÉÉ±ÉÉ
Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ZÉÉ±ÉÒ +É½äþ. VÉMÉÉ¨ÉvªÉä ÊVÉlÉä {ÉÉhÉÒ ¦É®ú{ÉÚ®ú
|É¨ÉÉhÉÉiÉ ={É±É¤vÉ +É½äþ ÊiÉlÉä nù®ú Ênù´É¶ÉÒ nù®ú ¨ÉÉhÉºÉÒ 200 Ê±É]õ®ú {ÉÉhÉÒ ´ÉÉ{É®úÉ´Éä
+ºÉä |É¨ÉÉ{É (Standard ) `ö®úÊ´ÉhªÉÉiÉ +É±Éä +É½äþ. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ¶É½þ®úÒ ¦ÉÉMÉÉiÉ nù®ú
¨ÉÉhÉºÉÉ±ÉÉ nù®ú Ênù´É¶ÉÒ 135 Ê±É]õ®ú {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®úiÉä +ºÉä ºÉ¨ÉVÉ±Éä VÉÉiÉä. iÉ®ú OÉÉ¨ÉÒhÉ
¦ÉÉMÉÉiÉ iªÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ MÉ®úVÉ 60 Ê±É]õ®ú ºÉ¨ÉVÉ±ÉÒ VÉÉiÉä. ¶É½þ®úÉiÉÒ±É 135
Ê±É]õ®úSÉÒ ´ÉÉ]õhÉÒ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä nùÉJÉÊ´ÉiÉÉ ªÉä<Ç±É&
º´ÉªÉÆ{ÉÉEò ´É Ê{ÉhªÉÉºÉÉ`öÒ
+ÉÆPÉÉä³ýÒºÉÉ`öÒ
Eò{Ébä÷ vÉÖhªÉÉºÉÉ`öÒ
¦ÉÉÆb÷Ò PÉÉºÉhªÉÉºÉÉ`öÒ
¡ò®ú¶ÉÒ <. vÉÖhªÉÉºÉÉ`öÒ
ºÉÆb÷ÉºÉ }±É¶ÉºÉÉ`öÒ

15 Ê±É]õ®ú
20 Ê±É]õ®ú
20 Ê±É]õ®ú
20 Ê±É]õ®ú
15 Ê±É]õ®ú
45 Ê±É]õ®ú
135 Ê±É]õ®ú

´É®ú Ênù±Éä±ªÉÉ ªÉÉnùÒiÉ +É{ÉhÉ |ÉiªÉäEò ´ÉÉ{É®úÉSäÉ ¤ÉÉ®úEòÉ<ÇxÉä Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
Eäò±Éä iÉ®ú |ÉiªÉäEòSÉ Ê`öEòÉhÉÒ EòÉ]õEòºÉ®úÒ±ÉÉ ´ÉÉ´É +É½äþ ½äþ +É{É±ªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
+É{ÉhÉ ÊEòiÉÒ {ÉÉhÉÒ Ê{ÉiÉÉä ´É ÊEòiÉÒ ¡äòEÚòxÉ näùiÉÉä ªÉÉSÉÉ ¤ÉÉ®úEòÉ<ÇxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ªÉÉºÉ
+É{ÉhÉ {ÉÉhªÉÉSÉÉ ÊEòiªÉäEò ´Éä³ýÉ MÉè®ú´ÉÉ{É®ú Eò®úiÉÉä ½äþ +É{É±ªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
=nùÉ½þ®úhÉSÉ ¤ÉPÉÉ xÉÉ 1) nù®ú®úÉäVÉ {ÉÉhÉÒ ¦É®úiÉÉÆxÉÉ +É{ÉhÉ EòÉ±ÉSÉä Ê¶É±±ÉEò =®ú±Éä±Éä {ÉÉhÉÒ Ê¶É³äý ¨½þhÉÚxÉ
¡äòEÚòxÉ näùiÉÉä. JÉ®äú {ÉÉÊ½þ±Éä +ºÉiÉÉ Ê¶É³äý {ÉÉhÉÒ ´É iÉÉVÉä {ÉÉhÉÒ +É{É±ªÉÉ ¨ÉxÉÉSÉä JÉä³ý
+É½äþiÉ. EòÉ±É ¦É®ú±Éä±Éä {ÉÉhÉÒ +ÉVÉ JÉ®úÉ¤É ½þÉähªÉÉSÉä EòÉ®úhÉSÉ xÉÉ½þÒ. +É{ÉhÉ iÉä
º´ÉSUô ¦ÉÉÆb÷¬ÉiÉ ¦É¯ûxÉ ZÉÉEÚòxÉ `äö´É±Éä±Éä +ºÉiÉä. ŸµÖÖ´Öãôêû iÉä ¡äòEÚòxÉ näùhªÉÉSÉä
EòÉ®úhÉSÉ xÉÉ½þÒ.
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2) +É{É±ªÉÉPÉ®úÒ EòÉähÉÒ +É±ªÉÉºÉ +É{ÉhÉ +Énù®úÉÊiÉlªÉ ¨½þóhÉÚxÉ +É±äÉ±ªÉÉ
+ÊiÉlÉÒSªÉÉ ½þÉiÉÉiÉ {ÉÉhªÉÉSÉÉ M±ÉÉºÉ `äö´ÉiÉÉä. ŸµÖÖ»ÖÖ JÉ®äúSÉ {ÉÉhÉÒ ½þ´Éä ËEò´ÉÉ xÉEòÉä
ªÉÉSÉÖ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ Eò®úiÉÉ Eäò´É³ý ={ÉSÉÉ®ú ¨½þhÉÚxÉ +É{ÉhÉ ½äþ EÞòiªÉ Eò®úiÉÉä. iÉÉä½þÒ
Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú ¨½þóhÉÚxÉ M±ÉÉºÉ PÉäiÉÉä ´É nùÉäxÉ PÉÉä]õ PÉä´ÉÚxÉ M±ÉÉºÉ JÉÉ±ÉÒ `äö´ÉÚxÉ näùiÉÉä. iÉä
=®ú±Éä±Éä {ÉÉhÉÒ +É{ÉhÉ ¡äòEÚòxÉ näùiÉÉä. +ÊiÉlÉÒ±ÉÉ {ÉÉhÉÒ ½þ´Éä +ºÉ±ªÉÉºÉ VÉ¯û®ú tÉ´Éä
{ÉhÉ xÉEòÉä +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉ±ÉÉ {ÉÉhÉÒ Ê{ÉhªÉÉSÉÒ ºÉCiÉÒ Eò¶ÉÉºÉÉ`öÒ ?
3) +É{ÉhÉ {ÉÉhªÉÉSªÉÉ M±ÉÉºÉSÉÉ +ÉEòÉ®ú ±É½þÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ
+É½äþ EòÉ ? ½þÉ |É¶xÉ BEòÉ PÉ®úÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´ÉÉSÉÉ VÉ®Ò `ö®úiÉ xÉºÉ±ÉÉ
iÉ®úÒ VªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ¶ÉäEòb÷Éä M±ÉÉºÉSÉÒ =±ÉÉføÉ±É ½þÉäiÉä ÊiÉlÉä ½þÉ |É¶xÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ
¨É½þi´ÉÉSÉÉ `ö®úiÉÉä. ={É½þÉ®úMÉÞ½þÉSÉäSÉ =nùÉ½þ®úhÉ PªÉÉ xÉÉ. Ênù´ÉºÉ¦É®úÉiÉ ÊiÉlÉä ½þVÉÉ®úÉä
M±ÉÉºÉ {ÉÉhÉÒ Ênù±Éä VÉÉiÉä. ŸµÖÖÉÊ`öEòÉhÉÒ M±ÉÉºÉSÉÉ +ÉEòÉ®ú ±É½þÉxÉ +ºÉä±É iÉ®ú
{ÉÉhªÉÉSªÉÉ ´ÉÉ{É®úÉiÉ ¨ÉÉä`öÒSÉ ¤ÉSÉiÉ ½þÉä>ð ¶ÉEäò±É.
nÖùºÉ®úÉ |É¶xÉ +ÉÆPÉÉä³ýÒ¤Éqù±É. ¤ÉÉnù±ÉÒiÉ {ÉÉhÉÒ PÉä>ðxÉ +ÉÆPÉÉä³ý Eäò±ÉÒ VÉÉ>ð
¶ÉEòiÉä, iªÉÉSÉ|É¨ÉÉhÉä ¶ÉÉì´É®ú JÉÉ±ÉÒ =¦Éä ®úÉ½ÚþxÉ ´ÉÉ ]õ{ÉÉ¨ÉvªÉä ¤ÉºÉÚxÉ ºÉÖrùÉ Eäò±ÉÒ
VÉÉ>ð ¶ÉEòiÉä. ¤ÉÉnù±ÉÒ¨ÉvªÉä {ÉÉhÉÒ PÉä>ðxÉ +ÉÆPÉÉä³ý Eäò±ÉÒ iÉ®ú 20 Ê±É]õ®ú {ÉÉhÉÒ
±ÉÉMÉiÉä, ¶ÉÉì´É®úJÉÉ±ÉÒ =¦Éä ®úÉ½ÚþxÉ Eäò±ÉÒ iÉ®ú 100 Ê±É]õ®ú ´É ]õ{ÉÉ¨ÉvªÉä ¤ÉºÉÚxÉ Eäò±ÉÒ
iÉ®ú 500 Ê±É]õ®ú{ÉäIÉÉ ºÉÖrùÉ VÉÉºiÉ {ÉÉhÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. ¨ÉÉhÉºÉÉxÉä +ÆlÉ°ühÉ {ÉÉ½ÚþxÉ {ÉÉªÉ
{ÉºÉ®úÉ´Éä +ºÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ. <iÉ®úÉÆxÉÉ Ê{ÉhªÉÉºÉÉ`öÒ {ÉÉhÉÒ Ê¨É³ýiÉ xÉºÉiÉÉÆxÉÉ ]õ{ÉÉSÉÉ
+ÉÆPÉÉä³ýÒºÉÉ`öÒ ´ÉÉ{É®ú Eò®úhÉä ÊxÉ´´É³ý xÉèÊiÉEò MÉÖx½þÉSÉ xÉºÉÚxÉ ÊxÉ±ÉÇVVÉ{ÉhÉÉSÉÉ Eò³ýºÉ
ºÉ¨ÉVÉ±ÉÉ VÉÉ´ÉªÉÉºÉ ½þ´ÉÉ. {ÉÚ´ÉÔSÉä EòÉ³ýÒ ®úÉVÉºlÉÉxÉ¨ÉvªäÉ +ÉÆPÉÉä³ý Eò¶ÉÒ Eò®úÒiÉ
+ºÉiÉ ªÉÉ¤Éqù±ÉSÉÒ EòlÉÉ ºÉÉÆÊMÉiÉ±ÉÒ VÉÉiÉä. ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É EÖò]ÖÆõ¤É|É¨ÉÖJÉ SÉÉè{ÉÉ<Ç´É®ú ¤ÉºÉÚxÉ
+ÉÆPÉÉä³ý Eò®úÒiÉ +ºÉä. SÉÉè{ÉÉ<ÇSÉäJÉÉ±ÉÒ PÉÆPÉÉ³ý `äö´É±Éä VÉÉiÉ +ºÉä. +ÉÆPÉÉä³ý ½þÉäiÉ
+ºÉiÉÉÆxÉÉ +É{ÉÉä+É{É PÉÆPÉÉ³ýÉiÉ {ÉÉhÉÒ VÉ¨ÉiÉ +ºÉä. iªÉÉ VÉ¨É±Éä±ªÉÉ {ÉÉhªÉÉiÉ iªÉÉSÉÒ
¤ÉÉªÉEòÉä +ÆÉPÉÉä³ý Eò®úÒiÉ +ºÉä. {ÉÖx½þÉ PÉÆPÉÉ³ýÉiÉ VÉ¨É±Éä±ªÉÉ {ÉÉhªÉÉiÉ nùÉäPÉÉÆSÉä Eò{Ébä÷
vÉÖiÉ±Éä VÉÉiÉ +ºÉiÉ. +ÊiÉ¶ÉªÉÉäCiÉÒSÉÉ +Æ¶É ºÉÉäbÚ÷xÉ tÉ. ªÉÉ =nùÉ½þ®úhÉÉ´É¯ûxÉ
{ÉÉhªÉÉSÉÉ {ÖÉxÉ¾ÖÖÔ{É®ú ½þÒ Eò±{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉªÉÉºÉ ½þ®úEòiÉ xÉºÉÉ´ÉÒ. ÊGòEäò]õ¨ÉvªÉä BEò
®úxÉ ´ÉÉSÉÊ´É±ÉÉ iÉ®ú BEò ®úxÉ EòÉfø±ÉÉ +ºÉä ºÉ¨ÉVÉ±Éä VÉÉiÉä. iªÉÉSÉ vÉ®úiÉÒ´É®ú
{ÉÉhªÉÉSÉÉ BEò lÉå¤É ´ÉÉSÉ±ÉÉ iÉ®ú BEò lÉå¤ÉÉxÉä {ÉÖ®ú´É`öÉ ´ÉÉfø±ÉÉ +ºÉä ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉªÉÉºÉ
½þ´Éä. ¤Énù±ÉiªÉÉ EòÉ³ýÉiÉ +É{É±ªÉÉ±ÉÉ ½äþ lÉäÆ¤ÉÉSÉä MÉÊhÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PªÉÉ´Éä ±ÉÉMÉhÉÉ®ú
+É½äþ ªÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É +ºÉÚ tÉ.
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<iÉEäò Ênù´ÉºÉ +É{ÉhÉ ¤ÉÉnù±ÉÒiÉ {ÉÉhÉÒ PÉä>ðxÉ iªÉÉiÉ Eò{Ébä÷ vÉÚiÉ ½þÉäiÉÉä.
iªÉÉiÉ {ÉÉhÉÒ Eò¨ÉÒ ±ÉÉMÉiÉ ½þÉäiÉä. {ÉhÉ Ê´ÉYÉÉxÉÉSªÉÉ |ÉMÉiÉÒxÉä +É{ÉhÉ Eò{Ébä÷
vÉÖhªÉÉºÉÉ`öÒ ´ÉÉÆË¶ÉMÉ ¨É¶ÉÒxÉSÉÉ ºÉ®úÉÇºÉ ´ÉÉ{É®ú ºÉÖ¯û Eäò±ÉÉ +É½äþ. iªÉÉºÉÉ`öÒ
Eò¨ÉÒiÉEò¨ÉÒ {ÉÉSÉ{É]õ {ÉÉhÉÒ ±ÉÉMÉiÉä ½äþ ¨ÉÉjÉ +É{ÉhÉ ºÉÉäªÉÒºEò®ú{ÉhÉä Ê´ÉºÉ®úiÉÉä. ½þÒ
SÉèxÉ +É{É±ªÉÉ±ÉÉ {É®ú´Éb÷hÉÉ®ú +É½äþ EòÉ ½þÉ |É¶xÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PªÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ®ú +É½äþ.
+ÉVÉEòÉ±É Ê´É¦ÉCiÉ EÖò]ÖÆõ¤É {ÉrùùiÉÒ¨ÉÖ³äý PÉ®úÉiÉ ®úÉ½þhÉÉ-ªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ Eò¨ÉÒ ½þÉäiÉ
+É½äþ. iªÉÉ¨ÉÖ³äý nù®ú®úÉäVÉ BEò ±ÉÉäb÷ <iÉEäò½þÒ Eò{Ébä÷ vÉÖ´ÉÉªÉ±ÉÉ xÉºÉiÉÉiÉ {ÉhÉ +É{ÉhÉ
¨ÉÉjÉ xÉ SÉÖEòiÉÉ nù®ú®úÉäVÉ ¨É¶ÉÒxÉ ´ÉÉ{É®úiÉÉä ´É {ÉÉhªÉÉSÉÉ +{É´ªÉªÉ Eò®úiÉÉä. {ÉÉhªÉÉSÉä
nÖùÌ¦ÉIÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉä=xÉ +É{ÉhÉ +ÉiÉÉ +É{É±ªÉÉ ºÉ´ÉªÉÒ ¤Énù±ÉÉ´ÉªÉÉºÉ ½þ´ªÉÉiÉ.
VÉÒ MÉÉä¹]õ Eò{Ébä÷ vÉÖhªÉÉSÉÒ iÉÒSÉ MÉÉä¹]õ ¦ÉÉÆb÷Ò PÉÉºÉhªÉÉSÉÒ. <iÉEäò Ênù´ÉºÉ
+É{ÉhÉ ¤ÉÉnù±ÉÒiÉ {ÉÉhÉÒ PÉä=xÉ ¦ÉÉÆb÷Ò PÉÉºÉiÉ ½þÉäiÉÉä. EòÉ½þÒ Ê`öEòÉhÉÒ iÉ®ú
®úÉJÉäxÉäºÉÖrùÉ ¦ÉÉÆb÷Ò PÉÉºÉ±ÉÒ VÉÉiÉ +ºÉiÉ. {ÉhÉ +ÉiÉÉ xÉ³ýÉSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ºÉÖ¯û
ZÉÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³äý ¦ÉÉÆb÷Ò PÉÉºÉiÉÉÆxÉÉ ºÉ®ú³ý xÉ³ýÉJÉÉ±ÉÒ ¦ÉÉÆb÷Ò `äö>ðxÉ iÉÒ PÉÉºÉhªÉÉSÉÒ
{ÉvnùiÉÒ ºÉÖ¯û ZÉÉ±ÉÒ +É½äþ. Eäò´ÉføÉ {ÉÉhªÉÉSÉÉ MÉè®´ÉÉ{É®ú ½þÉ. B´ÉføÉ ¨ÉÚJÉÇ{ÉhÉÉ Eò¯ûxÉ
¨ÉÉhÉÚºÉ lÉÉÆ¤É±ÉÉ xÉÉ½þÒ iÉ®ú ªÉÉºÉÉ`öÒ ºÉÖvnùÉ Êb÷¶É ´ÉÉì¶É®ú ªÉÉ ¨É¶ÉÒxÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú ºÉÖ¯û
ZÉÉ±ÉÉ +É½äþ. VÉä EòÉ¨É BEòÉ ¤ÉÉnù±ÉÒiÉ ´½þÉªÉSÉä iªÉÉºÉÉ`öÒ +ÉiÉÉ ¶ÉäEòb÷Éä Ê±É]õ®ú {ÉÉhÉÒ
±ÉÉMÉÚ ±ÉÉMÉ±Éä +É½äþ. ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ VÉ¯û®ú ´½þÉ´ªÉÉiÉ {ÉhÉ iªÉÉ ÊxÉºÉMÉÉÇ¶ÉÒ ´Éè®ú PÉä>ðxÉ ½þÉä>ð
xÉªÉäiÉ ªÉÉSÉÉ +ÉOÉ½þ vÉ®úhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ZÉÉ±ÉÒ +É½äþ.
º´ÉSUôiÉäSªÉÉ xÉÉ´ÉÉJÉÉ±ÉÒ ¤É®äúSÉ ±ÉÉäEò nù®ú®úÉäVÉ PÉ®úÉiÉ±ªÉÉ ¡ò®ú¶ªÉÉ vÉÖiÉÉiÉ. ÊVÉxÉä
vÉÖiÉÉiÉ, iªÉÉSÉ¤É®úÉä¤É®ú MÉÉb÷¬É ´É ¨ÉÉä]õ®ú ºÉÉªÉEò±ÉÒ +ÉÊhÉ ºEÚò]õ®ú {ÉhÉ ºÉ®úÉÇºÉ
vÉÖiÉ±ªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ. B´Éfø¬É ¨ÉÉä`öõ¬É |É¨ÉÉhÉÉiÉ {ÉÉhÉÒ ´ÉÉªÉÉ PÉÉ±É´ÉhÉä +É{É±ªÉÉ±ÉÉ
{É®ú´Éb÷hÉÉ®ú +É½äþ EòÉ ªÉÉSÉÉ ºÉÖvnùÉ ºÉÖÊ¶ÉÊIÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÉ´ÉÉ +ºÉä
ºÉÖSÉ´ÉÉ´ÉäºÉä ´ÉÉ]õiÉä. +Éä±ªÉÉ ¡òb÷CªÉÉxÉä {ÉÖºÉ±Éä iÉ®úÒºÉÖvnùÉ ªÉÉ MÉÉä¹]õÒ º´ÉSUô ½þÉä=
¶ÉEòiÉÉiÉ. lÉÉäb÷ÉºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú +ÉÊhÉ EÞòiÉÒ +É{É±ªÉÉ±ÉÉ ªÉÉäMªÉ ¨ÉÉMÉÉÇ´É®ú xÉä>ð
¶ÉEòiÉÉiÉ. ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÉhÉÒ ¨ÉÆSÉ, xÉÉMÉ{ÉÚ®úSªÉÉ EòÉªÉÇEòiªÉÉÇ ®úÉäVÉ ºÉEòÉ³ýÒ ªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ
¨ÉÉä½þÉä±ªÉÉ¨ÉÉä½þÉä±ªÉÉiÉ Ê¡ò¯ûxÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä |É¤ÉÉävÉùxÉ Eò®úiÉÉiÉ. EòÉ½þÒ ±ÉÉäEòÉÆEòbÚ÷xÉ
iªÆÉÉSÉÒ ]õ´ÉÉ³ýÒ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä iÉÒ ºÉ½þxÉ Eò¯ûxÉ ºÉÖvnùÉ ½äþ EòÉªÉÇ Eäò±Éä VÉÉiÉä ½äþSÉ ªÉÉ
|É¤ÉÉävÉxÉÉSÉä ´ÉèÊ¶É¹]õªÉ +É½äþ.
¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü †Ö•Ö °»Ö¿Ö“Öê ÃÖÓ›üÖÃÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓ›üÖÃÖÖ»ÖÖ •Öß
¯ÖÖµÖÖ“Öß ™üÖúß ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê ×ŸÖ“µÖÖŸÖ 15 ×»Ö™ü¸ü ¯ÖÖÖß ´ÖÖ¾ÖŸÖê. ´Öôû ÃÖÖ±ú
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ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖêú ¾Öêôûß ‡ŸÖêú ¯ÖÖÖß »ÖÖÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ŸÖÖê ×ú´ÖÖÖ 10
×ú»ÖÖê×´Ö™ü¸ü ¾ÖÖÆæüÖ •ÖÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ŸÖß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü êú»Öß †ÃÖŸÖê. ÃÖÆüÃÖÖ 10 ×ú»ÖÖê×´Ö™ü¸ü“µÖÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ´Öî»ÖÖ •Ö»Ö ¿Öã×¨üú¸üÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †¿Öß †¯ÖêÖÖ †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖÃÖÖšüß ÆüÖ Ö™üÖ™üÖê¯Ö. •Ö¸ü ´Öî»ÖÖ •Ö»Ö ¿Öã×¨üú¸üÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×¾Öëú×¦üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß
ŸÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖ“Öß Æüß ´ÖÖÖÖß ²Ö·µÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ú´Öß ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖê.
ÖÖ×¿Öú µÖê£Öê ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ :
ÖÖ×¿Öú ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÖÖ×¿Öú ‹µÖãêú¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÖÖ¾ÖÖ“Öß ‹ú ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü.
×ŸÖ“µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ¿ÖÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ ¿ÖÖôêû“Öê †¬µÖÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ²Ö¸êü“Ö
•ÖÖÖ¹ýú †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öß ¯ÖÖÃÖ²Öãêú ”ûÖ¯ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖÃÖ²Öãú Æüß
ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÃÖÆüÃÖÖ ²ÖÑêú¿Öß ¾Ö ¯Öî¿ÖÖ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ÃÓÖú»¯ÖÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ú¸üµÖÖ“Öß ú»¯ÖúŸÖÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖÖôêûÖê ×¿ÖúŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
¯ÖÏŸµÖêú ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÖÃÖ²Öãú“Öß ‹ú ¯ÖÏŸÖ ¤êü¾ÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸üß ¯ÖÖÖß úÃÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖê
µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ‘ÖêµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. Æüß ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üü ÖÖë¤ü ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖêšêü ¯ÖÖÖß
“Öãúß“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖê µÖÖ“Öß •ÖÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ÆüÖêŸÖê ¾Ö µÖÖ «üÖ¸êü ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü
¯ÖÖÖß ²Ö“ÖŸÖß“Öê ¬Ö›êü ×Ö¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖ ÃÖÓÃúÖ¸üÖ´Ö †ÃÖŸÖê.
µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá ×¿Ö¤üÖê¸üß“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖŸÖÖê. Æüß ÃÖÓÃúÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß
×¯Öœüß ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÌÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
¯ÖÖµÖÖ“Öß úÖ™üúÃÖ¸ü ú¿Öß ú¸üÖ¾Öß ? :
¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖÖß Æüß ‹ú ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÖÆêü ¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú
¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ¾ÖÖ Æß ÖÖêÂ™ü †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öß“Ö †ÃÖê»Ö. ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ
úÖ™üúÃÖ¸ü ú¿Öß ú¸üÖ¾Öß µÖÖ“Öê †Ö¯ÖÖ úÖÆß ü ×ÖµÖ´Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ý µÖÖ.
1) ÃÖúÖôûß ˆšü»µÖÖ¾Ö¸ü ú´ÖßŸÖú´Öß ¯ÖÖµÖÖŸÖ ´ÖãÖ´ÖÖ•ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.
2) ¤Öœüß ú¸üŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖ ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÖß ‘Öê¾ÖæÖ ¤üÖœüß êú»µÖÖÃÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß Öæ¯Ö ²Ö“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
3) ²ÖÖ¤ü»ÖßŸÖ ¯ÖÖÖß ‘Öê¾ÖæÖ †ÖÓ‘ÖÖêôû ú¸üÖ¾Öß. ¿ÖÖò¾Ö¸ü ÖÖ»Öß †£Ö¾ÖÖ ™ü¯Ö ´Ö¬µÖê †ÖÓ‘ÖÖêôû êú»µÖÖÃÖ
²Ö¸êü“Ö ¯ÖÖÖß ¾ÖÖµÖÖ •ÖÖŸÖê.
4) ³ÖÖÓ›üß ‘ÖÖÃÖŸÖÖÓÖÖ ²ÖÖ¤ü»ÖßŸÖ ¯ÖÖÖß ‘Öêê‰úÖ ŸÖß ‘ÖÖÃÖÖ¾ÖßŸÖ. ÖôûÖ“µÖÖ ¬ÖÖ¸êüÖÖ»Öß ³ÖÖÓ›üß ‘ÖÖÃÖæ
ÖµÖêŸÖ.
5) ‘Ö¸üÖŸÖ»µÖÖ ±ú¸ü¿µÖÖ ¾Ö ×•ÖÖê ¯ÖÖµÖÖÖê ¬Öã¾Öæ ÖµÖêŸÖ. †Öê»µÖÖ ±ú›üŒµÖÖÖê ¯ÖãÃÖ»Öê ŸÖ¸üß
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úÖ´Ö ³ÖÖÖŸÖê.
6) ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖê™ü¸ü ÖÖ›ü¶Ö, ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖÖµÖú»Öß , ÃÖÖµÖú»Öß, Ãæú™üÃÖÔ ÃÖã¨üÖ †Öê»µÖÖ
±ú›üŒµÖÖÖê ¯ÖãÃÖæÖ úÖœüÖ¾µÖÖŸÖ.
7) ²ÖÖß“ÖÖ»ÖÖ ÃÖæµÖÔ ˆÖ¾ÖµÖÖ“Öê †Ö¬Öß ¯ÖÖÖß ªÖ¾Öê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ú´Öß ÖÖ¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
8) †¬Ö»µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öê ˆ¸ü»Öê»Öê ¯ÖÖÖß ±êúæúÖ ¤êü‰ú ÖµÖê. ¯ÖÖÖß ×¿Öôêû ÆüÖêŸÖ ÖÃÖŸÖê.
9) ‘Ö¸üß †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÆãüµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÖê ´ÖÖ×ÖŸÖ»µÖÖÃÖ“Ö ¯ÖÖÖß ªÖ¾Öê. ×Ö¾¾Öôû ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ
¯ÖÖÖß ×¤ü»µÖÖÃÖ ŸÖÖê ¤üÖêÖ ‘ÖÖê™ü ×¯Ö‰úÖ ²ÖÖúß“Öê ¯ÖÖÖß ×Ö¾¾Öôû ±êúúµÖÖŸÖ •ÖÖŸÖê.
10) ¯ÖÏŸµêÖú ‘Ö¸üÖŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ÖôûÖ“µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ŸÖÖê™ü¶Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ( ²ÖÖ£Ö¹ý´Ö 1 ŸÖÖê™üß, ¾ÖÖò¿Ö
²Öê×ÃÖÖ 1 ŸÖÖê™üß, ØÃÖú 1 ŸÖÖê™üß, ÃÖÓ›üÖÃÖ 1 ŸÖÖê™üß ¾Ö ²ÖÖß“ÖÖ 1 ŸÖÖê™üß) ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÖôûŒµÖÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖò¿Ö¸ü ¾Öêôû“Öê¾Öêôûß ²Ö¤ü»Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖÖÖß ¾ÖÖµÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
11) Ö““Öß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ™üÖúß ²Ö¸êü“Ö¤üÖ ³Ö¹ýÖ ¾ÖÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ×ŸÖ»ÖÖ ³Ö¸ü»µÖÖ¾Ö¸ü Öôû
†Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ²ÖÓ¤ü ÆüÖêÖÖ¸üß µÖÓ¡ÖÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖ.
12) ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ„ úÖ™üúÃÖ¸ü ú¸üÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖÆüß ŸÖÃÖê ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ú¸üÖ.
13) ÃÖÖ¾ÖÔ×Öú ×šüúÖÖß ÖôûÖÓÖÖ ŸÖÖê™ü¶Ö“Ö ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †ÖÖÏÆü ¬Ö¸üÖ.
14) ¿ÖÆü¸ÖŸÖ ±êú¸ü±ú™üúÖ ´ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖ‡Ô¯Ö ±ãú™ü»Öê»Öê ×¤üÃÖ»µÖÖÃÖ µÖÖêµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ ŸÖß ²ÖÖ²Ö †ÖÖæÖ ªÖ.
15) ¿ÖÆü¸üÖŸÖ úÖêÖßÆüß “Öãúß“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔÖê ¯ÖÖÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö
ú¹ýÖ ªÖ.
16) ÃÖÓ›üÖÃÖÖŸÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ¯ÖÖµÖÖ“Öß ™üÖúß †Ö•ÖúÖ»Ö ¤üÖêÖ ÛÃ¾Ö“Ö“Öß ×´ÖôûŸÖê.
´Ö»Ö×¾ÖÃÖÖÔÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ›üÖÃÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖÃÖ ¯ÖæÖÔ ™üÖúß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Öß. †µÖ£ÖÖ †¬µÖÖÔ ™üÖúß“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
¾Ö¸ü ¯ÖÖÖß ²Ö“ÖŸÖß“Öê úÖÆüß ´ÖÖÖÔ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖÆüß úÖÆüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
´ÖÖÖÔ ÃÖã“Ö¾Öæ ¿ÖúŸÖÖ.
•Ö»Ö ¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖ - úÖôûÖ“Öß Ö¸•Ö :
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ‹ú´ÖÖ¡Ö Ã¡ÖÖêŸÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖ‰úÃÖ †ÖÆêü †ÃÖê
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†Ö¯ÖÖ ²Ö×‘ÖŸÖ»Öê“Ö. Öê»µÖÖ úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ
¯Ö›üµÖÖŸÖÆüß ²Ö¤ü»Ö •ÖÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
1) ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ ˆ¿Öß¸üÖ ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
2) ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ »Ö¾Öú¸ü ÃÖÓ¯ÖŸÖ †ÖÆêü.
3) ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
4) ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“ÖÖ •ÖÖê¸ü ¾ÖÖœü»ÖÖ †ÖÆêü.
5) ¾ÖêÖÖÖê ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ŸµÖÖ“Ö ¾ÖêÖÖÖê ¾ÖÖÆæüÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
6) ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö×´ÖÖßŸÖ ¯ÖÖÖß ´Öã¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
7) ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ : ³Öæ•Ö»ÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ‘ÖÃÖ¸üŸÖ †ÖÆêü.
³Öæ•Ö»ÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ‘ÖÃÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾¾Öôû ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ“Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÖÖÆüß ŸÖ¸ü
•Ö×´ÖÖßŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ ˆ¯ÖÃÖÖÆüß ×ŸÖŸÖúÖ“Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß
ü×•Ö»Æêü †×ŸÖ ˆ¯Ö¿µÖÖÃÖÖšüß ²Ö¤üÖÖ´Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ‘ÖÃÖ¸üŸµÖÖ ³Öæ•Ö»Ö ¯ÖÖŸÖôûß´Öãôêû ÖªÖÓÖÖ
×´ÖôûÖÖ¸êü ¯ÖÖ—Ö¸üÆüß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öê †ÃÖæÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ÖªÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÆüµÖÖ¾Ö¸üÆüß
×¾Ö¯Ö×¸üŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö •ÖÖÖ¾ÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. •Ö×´ÖÖßŸÖ ¯ÖÖÖß Ö ³Ö¸üŸÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÖÖß
ˆ¯ÖÃÖµÖÖÃÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü“Ö ÖÖÆüß Æüß ÖÖêÂ™ü ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ú¬Öß úôûÖÖ¸ü ? Ö¸êü ¯ÖÖ×Æü»Öê
ŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖÃÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ †ÖÓÖÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖÖß ²ÖÖÆêü¸ü ¾ÖÖÆæüÖ •ÖÖ¾Öæ ¤êüÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿Öß ¿Ö¯Ö£Ö
‘ÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ¿Ö¯Ö£ÖêŸÖ £ÖÖê›üÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖê»Ö. ¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖêŸÖú·µÖÖÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ‹úÆüß £Öë²Ö ¿ÖêŸÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖ‰ú
¤êüÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿Öß ¿Ö¯Ö£Ö ‘µÖÖ¾Öß. µÖÖ´Öãôêû •Ö×´ÖÖßŸÖ ¯ÖÖÖß ´Öã¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖæÖ
¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üÖê ÃÖÆ•Ö¿ÖŒµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
•Ö×´ÖÖßŸÖ ¯ÖÖÖß ´Öã¸ü¾ÖÖê úšüßÖ †ÖÆêü úÖµÖ ? :
Ö¸êü ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ ¯ÖÖÖß ´Öã¸ü×¾ÖÖê Æüß ±úÖ¸ü“Ö ÃÖÖê¯Öß ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü.
Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ †ÖÓÖÖÖŸÖ ˆ³Öê ¸üÆüÖ. µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß •Ö´ÖŸÖê †¿ÖÖ ×šüúÖÖß 5±æú™ü x
5±æú™ü x 8 ±æú™ü µÖÖ †ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ‹ú ÖøüÖ ÖÖÖ. •ÖÖ×´ÖÖßŸÖ ÃÖÆüÃÖÖ †Öšü ±ãú™üÖ¯ÖµÖÕŸÖ úÖóµÖÖ
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´ÖÖŸÖß“ÖÖ £Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê. úÖôûß ´ÖÖŸÖß ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ ×¿Ö¸üµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üŸÖê. ŸÖß •Ö¸ü
úÖœæüÖ ™üÖú»Öß ŸÖ¸ü ´Öã¸ü´ÖÖ“ÖÖ £Ö¸ü »ÖÖÖŸÖÖê. ŸÖÖê ¯ÖÖÖß ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê •Ö×´ÖÖßŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ
ú¸üŸÖÖê. ÆüÖ ÖøüÖ ×¸üúÖ´ÖÖ šêü¾ÖÖê ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öê ¸üÖÆüß»Ö. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ Ö›Ëü›ü¶ÖŸÖ ¤üÖ›üÖ“Öê »ÖÆüÖÖ
ŸÖãú›êü, ×¾Ö™üÖÓ“Öê ŸÖãú›êü ¾Ö •ÖÖ›ü¶Ö ¸êüŸÖß“Öê Îú´ÖÖÎú´ÖÖÖê £Ö¸ü ™üÖæúÖ ŸÖÖê ÖøüÖ ³Ö¹ýÖ ™üÖúÖ.
³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ´Ö™êü×¸üµÖ»Ö´Ö¬µÖê †Ö×ÖŸÖ ²ÖÖ¸üßú²ÖÖ¸üßú ±ú™üß ¸üÖÆüŸÖß»Ö. µÖÖ ±ú™üà´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê
¯ÖÖÖß ÃÖÆ•Ö¯ÖÖê •Ö×´ÖÖßŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¹ý ¿Öêú»Ö. Ö““Öß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ¯ÖÖ‡Ô¯ÖÖ«üÖ¸êü µÖÖ
Ö›Ëü›ü¶ÖÖ¾Öôû †ÖÖæÖ ÃÖÖê›ü»Öê ŸÖ¸ü ŸÖêÆüß •Ö×´ÖÖßŸÖ ×¿Ö¸üÖÖ¸ü. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÏŸµÖêú ‘Ö¸üß
¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖÖ“Öê úÖ´Ö êú»µÖÖÃÖ ¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖ ¾ÖêÖÖÖê ÆüÖê¾ÖæÖ ¯ÖÖÖß¯ÖÏ¿Ö ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê ÃÖã™æü ¿Öêú»Ö.
µÖÖ ×šüúÖÖß ‹ú Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ •Öê
Ö›üú †ÖœüôûŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß •Ö»Ö ¬ÖÖ¸üÖ Ö´ÖŸÖÖ ú´Öß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»ÖÖ
•Ö»Ö¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ †µÖ¿ÖÃ¾Öß ŸÖ¸ü ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ÖÖ µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¹ýÖ ‘ÖêÖê Ö¸•Öê“Öê šü¸üŸÖê.
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÖÏÆü •Ö×´ÖÖßÖÖ»Öß ú¸üÖê •ÖÖÃŸÖ µÖÖêµÖ :
•Ö»ÖÃÖÖšêü ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ‹ú ´ÖÖêšüÖ ¬ÖÖêúÖ ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖÖê. ÃÖæµÖÖÔ“µÖÖ
ˆÂÖŸÖê´Öãôêû ¯ÖÖµÖÖ“Öê ²ÖÖÂ¯Öß³Ö¾ÖÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ×ÖÃÖÖÖÔÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê»Öß Æüüß ¤êüÖÖß
ÃÖæµÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×Æü¸üÖ¾ÖæÖ ÖêŸÖÖê. ÃÖæµÖÔ †Ö¯Ö»ÖÖ ×´Ö¡Ö •Ö¹ý¸ü †ÖÆêü. ¯ÖÖ ŸÖÖê ±úÖ¸ü »Ö²ÖÖ›ü †ÃÖÖ
×´Ö¡Ö †ÖÆêü. ŸÖÖê †Ö¾ÖôûÖ ¤êüŸÖÖê ¯ÖÖ úÖêÆüÖêôûÖ ÖêŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÏúÖ¿Ö †Ö×Ö ˆÂÖŸÖÖ •Ö¹ý¸ü
¤êüŸÖÖê ¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö¾Öôûß»Ö ´ÖÖê»ÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ´ÖÖ¡Ö ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖŸÖÖê. ‹ú¤üÖ Æêü ¯ÖÖÖß •Ö×´ÖÖßŸÖ
»Ö¯Ö×¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ÃÖæµÖÔ ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×Æü¸üÖ¾ÖæÖ Öê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ²ÖÖÂ¯Öß³Ö¾ÖÖÖ“ÖÖ ¤ü¸üÆüß úÖÆüß
£ÖÖê›üÖ£ÖÖê›üúÖ ÖÃÖŸÖÖê. úÖÆüß ×šüúÖÖß ŸÖ¸ü ŸÖÖê 50 ™üŒŒµÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖã¨üÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖÖê. •Ö×´ÖÖßŸÖ
•Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÖÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¸•Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖ×Æ•Öê ŸµÖÖ ¾Öêôûß ˆ¯ÖÃÖŸÖÖ µÖêŸÖê.
Ö¸êü ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ †Ö¯ÖÖ“Ö †Ö¯Ö»Öê ¾Öî¸üß :
×ÖÃÖÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖêÆü´Öß“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê •Ö×´ÖÖßŸÖ ¯ÖÖÖß ³Ö¸üŸÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖ
´ÖÖÖÃÖÖÖê µÖÖ ÎúßµÖêŸÖ †›ü£Öôêû ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. †Ö¯Ö»Öê †ÖÓÖÖ
Ã¾Ö“”û ¾Ö †ÖúÂÖÔú ×¤üÃÖÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÖê †ÖÓÖÖÖŸÖ ±ú¸ü¿µÖÖ, ×ÃÖ´Öë™ü“Öê £Ö¸ü ¾ÖÖ ¯Öê¾Æü¸ü ²»ÖÖòú
²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ: •Ö×´ÖÖß“Öß ×”û¦êü ²Öã•ÖæÖ ŸµÖÖ×šüúÖÖß ¯ÖÖÖß
´Öã¸üÖê ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. †ÖÓÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ŸÖ¸üß úÖµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †ÖÆêü ? †Ö•ÖúÖ»Ö ¾ÖÖò»Ö ™æü
¾ÖÖò»Ö ›üÖÓ²Ö¸üß ¸üÃŸÖê ²ÖÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÖ•Öê ×ŸÖ£ÖêÆüß ¯ÖÖÖß ´Öã¸üµÖÖ“Öß ²ÖÖë²Ö“Ö. µÖÖ´Öãôêû
•Ö×´ÖÖßŸÖ ¯ÖÖÖß ´Öã¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü. ‹¾Öœêü ú¹ýÖ ¯ÖãÆüÖ ¯ÖÖÖß ÖÖÆüß
´ÆüÖæÖ †Öê¸ü›üÖµÖ»ÖÖ, ¾Öêôû¯ÖÏÃÖÓÖß ´ÖÖê“Öì úÖœüÖµÖ»ÖÖ ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ´ÖÖê›üŸÖÖê›ü ú¸üÖµÖ»ÖÖ
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ŸÖµÖÖ¸ü. ´ÆüÖæÖ“Ö †Ö¯ÖÖ“Ö †Ö¯Ö»Öê ¾Öî¸üß †ÖÆüÖêŸÖ ´ÆüÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖôûß †Ö»Öß †ÖÆêü.
—ÖÖ›êü ¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê»ÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ :
×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ ¾ÖÖœüŸÖ“Ö “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖêÖÖÖê ¾ÖÖÆüÖŸÖ •ÖÖÖÖ¸êü ¯ÖÖÖß
•Ö×´ÖÖßŸÖ ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´Öã¸üŸÖê. ´Öã¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ ú´Öß ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
µÖÖÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö ÃÖæ¡Ö »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖê ¯ÖÖÖß “ÖÖ»ÖŸÖê ú¸üÖ
“ÖÖ»ÖŸÖê ¯ÖÖÖß ¸üÖÓÖŸÖê ú¸üÖ
¸üÖÓÖŸÖê ¯ÖÖÖß £ÖÖÓ²ÖŸÖê ú¸üÖ †Ö×Ö
£ÖÖÓ²ÖŸÖê ¯ÖÖÖß ×•Ö¸üŸÖê ú¸üÖ.
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖéÖ¸üÖ•Öß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖê»ÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ
ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. —ÖÖ›êü ¯ÖÖÖß ¾ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ Öæ¯Ö ú´Öß ú¸üŸÖÖŸÖ. •µÖÖ¾Öêôûß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ¾Öêôûß †Ö¯ÖÖ ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö —ÖÖ›üÖÓÖÖ»Öß •ÖÖ‰úÖ ˆ³Öê ¸üÖüÆüŸÖÖê. •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ¯Ö›üÖÖ¸üÖ
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“ÖÖ £Öë²Ö —ÖÖ›ü ¾Ö¸ü“Öê¾Ö¸ü —Öê»ÖŸÖê. •Öê¾ÆüÖ ÆüÖ £Öë²Ö •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖÖê ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ
¿ÖŒŸÖß ÖßÖ ÆüÖê‰úÖ Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê £Öë²Ö ÃÖÆ•Ö¯ÖÖê •Ö×´ÖÖßŸÖ ´Öã¸üŸÖÖê. —ÖÖ›ü •Öê¾Öœêü
¾Ö¸ü ¾ÖÖœüŸÖê ŸÖê¾Öœêü“Ö ŸÖê ´ÖãôûÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ ÖÖê»Ö ×¿Ö¸üŸÖê. ŸÖê •Ö×´ÖÖßŸÖ ×¿Ö¸üŸÖ
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖê úšüßÖÖŸÖ úšüßÖ ¤üÖ›üÃÖã¨üÖ ±úÖê›üŸÖê . ¤üÖ›üÖÓÖÖ ³ÖêÖÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖß
¾ÖêÖÖÖê •Ö×´ÖÖßŸÖ ×¿Ö¹ý ¿ÖúŸÖê. ¾ÖéÖ ¾Ö»»Öß †´ÆüÖ ÃÖÖêµÖ¸üß ¾ÖÖ“Ö¸êü †ÃÖê ˆÖÖ“Ö“Ö ´ÆÓü™ü»Öê •ÖÖŸÖ
ÖÖÆüß. •Ö×´ÖÖß¾Ö¸üß»Ö Ö¾ÖŸÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ ‹ú¤ü´Ö ¿ÖæµÖÖ¾Ö¸ü“Ö †ÖÖæÖ šêü¾ÖŸÖê.
´ÆüÖ•Öê —ÖÖ›üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ö¾ÖŸÖÆüß ¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖúÖ¸üú šü¸üŸÖê.
ÁÖß. ´ÖÖêÆüÖ ¬ÖÖ×¸üµÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÖ‡Ô“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ :
¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×Öú úÖµÖÔúŸÖì ÁÖß. ´ÖêÆüÖ ¬ÖÖ×¸üµÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ¸üÖ‡Ô
²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ •Ö»Ö¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÖÖÃÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¾ÖÖ¸üÖ‡Ô ²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖÓ“Öß “Öôû¾Öôû ÃÖã¹ý êú»Öß. ¯ÖÏµÖÖêÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ¯ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê×ÖŸÖÖ
†´ÖÖ¯Ö †ÃÖê µÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ÖÖ¾Öú·µÖÖÓÖß ‹ú¡Ö µÖê¾ÖæÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
ÖÖ»µÖÖÓ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾ÖêŸÖ Æüß µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÖÆêü. ×ÃÖ´Öë™ü“µÖÖ ×¸üúÖ´µÖÖ ÖÖêµÖÖ
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‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ÖÖ»µÖÖŸÖß»Ö“Ö ¸êüŸÖß ³Ö¹ýÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ»ÖÖ †›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ¯ÖÖêŸµÖÖÓ“Öê
ÖÖ»µÖÖŸÖ ‹úÖ¾Ö¸ü ‹ú £Ö¸ü †ÖÓ£Ö¸üÖ¾Öê ¾Ö ¯ÖÖÖß †›üü¾ÖÖ¾Öê Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ú»¯ÖÖÖ †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖšüß
úÖêÖŸÖêÆüß ŸÖÖÓ×¡Öú –ÖÖÖ »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¾ÖÖŒµÖÖŸÖß»Ö Æüß ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü.
†ŸµÖÓŸÖ ú´Öß Ö“ÖÖÔŸÖ ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆü³ÖÖÖ
»ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê“Ö Æêü úÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ×™üæúÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ‹ú ¾ÖÂÖÔ •Ö¸üß ×™üú»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖÖê ¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖÖ“Öê
úÖ´Ö êú»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÃÖæÖ Ã±æúŸÖá ‘Öê¾ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ †ÃÖê †Ö×ÖŸÖ ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü
ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
×¿Ö¸ü¯Öæ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÏµÖÖêÖ :
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¬Öãôêû ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ×¿Ö¸ü¯Öæ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ŸÖÖ»ÖãúÖ †ÖÆêü. µÖÖ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †Ö´Ö¤üÖ¸ü ÁÖß †´Ö×¸ü¿Ö³ÖÖ‡Ô ¯Ö™êü»Ö µÖÖÓÖß ‹ú †×³ÖÖ¾Ö ¯ÖÏµÖÖêÖ êú»ÖÖ.
ÁÖß. ÃÖã¸êü¿Ö ÖÖÖÖ¯Öæ¸üú¸ü (³Öæ¾Öî–ÖÖ×Öú) µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖÆüŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ
²Öê›ü¶Ö“Ö ™üÖú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. Æêü †Ö´Ö¤üÖ¸ü ¤ü¸ü¾ÖÂÖá †Ö¯Ö»µÖÖ ‹úÖ úÖ¸üÖÖµÖÖ“µÖÖ Ö°µÖÖŸÖæÖ 2
úÖê™üß ¹ý¯ÖµÖê ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ úÖœüŸÖÖŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü ¸üŒú´Ö ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß Ö“ÖÔ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ¯Öî¿ÖÖŸÖæÖ 150 ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖÖß¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÃÖÖ ŸµÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ 30 ÖÖ¾ÖÖÓ“Öê úÖ´Ö ¯ÖæÖÔ ÆüÖê¾ÖæÖ µÖÖ •ÖÖê›üÖÖêôûßÖê »ÖÖÖßµÖ †¿Öß úÖ´Ö×Ö¸üß
êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß Öê´Öêú úÖµÖ êú»Öê ? ŸµÖÖÓÖß ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ÖÖ»Öê ÖÖê»Ö êú»Öê, ¹Óý¤ü êú»Öê
†Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü £ÖÖê›ü¶Ö£ÖÖê›ü¶Ö †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×ÃÖ´Öë™ü“Öê ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê. µÖÖ´Öãôêû ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÖÖß ÖÖ¾ÖÖŸÖ Æüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¹ý•Ö×¾Ö»Öß. Æêü •Ö»ÖÃÖÖšêü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖß
×•Ö¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ »ÖÖÖßµÖ ¾ÖÖœü»Öê. ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ‹¾Öœü¶Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
—ÖÖ»ÖÖ úß ŸµÖÓÖ“Öê ¿ÖêŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ ˆŸ¯Ö®Ö ¤ãü¯Ö™üßÖê ¾ÖÖœü»Öê. ŸÖÃÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ×¿Ö¸ü¯Öæ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö
¯Ö•ÖÔµÖ´ÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ²Ö¸êü“Ö ú´Öß †ÖÆêü. †ÃÖê †ÃÖæÖ ÃÖã¨üÖ ÆüÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ †ŸµÖÓŸÖ
µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÁÖß. ÖÖÖÖ¯Öæ¸üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÆüÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ úÖêšêüÆüß ¸üÖ²Ö×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ¾Öæû
¿ÖúŸÖÖê. ÃÖ¬µÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÏµÖÖêÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾¾Öôû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖæÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
†Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖæÖÆüß †³µÖÖÃÖú ³Öê™üß ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖ“ÖÖ ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê
†³µÖÖÃÖ ú¹ýÖ ŸÖÖê ‡ŸÖ¸ü ×šüúÖÖß úÃÖÖ »ÖÖÖæ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Æêü ¯ÖÖÆüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. Öã•Ö¸üÖ£Ö
¸üÖ•µÖÖŸÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖæÖ ¸üÖ•µÖÖÖê ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü.
‰úÃÖ µÖÖ ×¯ÖúÖÖê êú»ÖÖ ÃÖŸµÖÖÖ¿Ö :
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¬Ö¸üÖê ²ÖÖÓ¬ÖæÖ •Öê¾Öœêü ¯ÖÖÖß †›ü×¾Ö»Öê Öê»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ¯ÖÖÖß
12

‰úÃÖ µÖÖ ×¯ÖúÖÖê ×ÖôÓûéúŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. ‰úÃÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÖß úÃÖê ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê µÖÖ“Öê µÖÖêµÖ –ÖÖÖ
ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ³Ö¸ü´ÖÃÖÖšü ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ‰úÖ ²Ö·µÖÖ“Ö¿ÖÖ •Ö×´ÖÖß ÖÖ×¯Öú ²ÖÖŸÖ
“ÖÖ»Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ²Ö·µÖÖ“Ö ×šüúÖÖß ³Öæ•Ö»ÖÖ“ÖÖ †ŸÖÖêÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÆüß µÖÖ“Ö ×¯ÖúÖÃÖÖšüß ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ
×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ‹¾Öœêü ÃÖÖôêû †ÃÖæÖ ¿ÖêŸÖú¸üß †ÖÖÓ¤üÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ úÖ ? ‰úÃÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö,
‰úÃÖÖ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö, ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö, ÃÖÖÖ¸êü“µÖÖ
×ÖµÖÖÔŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö, ‡ŸÖ¸ü ×¯ÖúÖÓÖÖ ¯ÖÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Öü ú¹ýÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö, ×¯ÖúÖ´Öãôêû •Ö´ÖßÖ
×“Ö²Ö›ü ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖÖê ×¤ü¾ÖÖóµÖÖŸÖ ×Ö‘ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿Ö, ¯Ö›üŸµÖÖ
³ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖÖê »ÖÖ™üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö, ‰úÃÖÖ´Öãôêû ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê ´ÖÖ•ÖÖê¸ü ÖêŸÖéŸ¾Ö,
ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖúÖ Æêü ¯ÖÏ¿Ö ÃÖã™üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê
†ÖÆêüŸÖ. µÖÖŸÖæÖ“Ö ×¿ÖÖÖ ÃÖ´ÖÏÖ™ü, ÃÖÆüúÖ¸ü ÃÖ´ÖÏÖ™ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ
¤ãü¾ÖÖÔ¯Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü úÖµÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê µÖÖ“Öê ×¾Ö¤üÖ¸üú ×“Ö¡Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öê †ÖÆêü.
•Ö»Ö¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖÖ“Öê ‡ŸÖ¸ü¡Ö —ÖÖ»Öê»Öê µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÏµÖÖêÖ :
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öß ‹ú ²ÖÖ²Ö ´ÆüÖ•Öê •Ö»Ö¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖÖ“Öê •Öê µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÏµÖÖêÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ
ŸÖê ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ú´Öß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ˆ¤üÖÆü¸üÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÁÖß †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¸üÖôêûÖÖ ×ÃÖ¨üß µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏµÖÖêÖ, Øú¾ÖÖ ÁÖß. ¯ÖÖê¯Ö™ü¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü
µÖÖÓ“Öê ×Æü¾Ö¸êü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü µÖêê£Öß»Ö ¯ÖÏµÖÖêÖ Æêü ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ¤ãüÂúÖôûÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
†ÖÆêü. µÖê£Öê †ŸµÖÓŸÖ ŸÖÖêú›üÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖÖê. ‹¾Öœêü †ÃÖæÖ ÃÖã¨üÖ µÖê£Öß»Ö •Ö»Ö¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖÖêÖ
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •ÖÖÖŸÖ ¾ÖÖÖÖÖ»Öê Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖÆüß¯ÖêÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ²ÖÖê»Öêú ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖÖ“Öê ¤êüŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö. ×ŸÖ£Öê •Öê´ÖŸÖê´Ö 100 ŸÖê 125 ´Öß´Öß ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖ †ÃÖæÖ ÃÖã¬¤üÖ ÁÖß. ¸üÖ•Öë¦ü ØÃÖÖ µÖÖÓÖß
êú»Öê»Öê •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖÖ“Öê úÖ´Ö »ÖÖ•Ö²ÖÖ²Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ¤ãü¹ýÃŸÖ êú»Öê»Öê ¾Ö Ö¾µÖÖÖê
²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ŸÖ»ÖÖ¾Ö ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖÖ»ÖÖ »Ö»ÖÖ´Ö³ÖæŸÖ šü¸ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ×¿Ö¸ü¯Öæ¸ü“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖÆüß µÖÖ“Ö
¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖê. µÖÖÓÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ¸üÃÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÓÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö ³Öê™üß
ªÖ¾µÖÖŸÖ.
“Öê®Ö‡Ô ´ÖÆüÖÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖêúÖê ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ :
“ÖÖ¸ü¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá “Öê®Ö‡Ô ¿ÖÆü¸Ö“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ±úÖ¸ü“Ö ×²Öú™ü ÆüÖêŸÖß. ´ÖÆÖÖÖ¸üÖŸÖ
¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿Ö ±úÖ¸ü“Ö ŸÖß¾ÖÎŸÖêÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Ö×ÆüµÖÖŸÖæÖ ±úŒŸÖ ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÆÖüÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ
¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖ ÆüÖêŸÖß. ²ÖÖê†¸ü´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ †×ŸÖ ˆ¯ÖÃÖÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´Öã¦üÖ“Öê
ÖÖ¸êü¯ÖÖÖß ¯ÖÖ—Ö¹ýÖ ²ÖÖê†¸ü´Ö¬µÖê ×¿Ö¹ýÖ ×ŸÖ£Ö»Öê ¯ÖÖÖßÆüß ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê ¸üÖ×Æü»Öê Ö¾ÆüŸÖê.
úÖÆüßŸÖ¸üß ú¹ýÖ ŸÖÖŸÖ›üß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
13

´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúÖê ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †£ÖÖò×¸ü™üß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¹ýÖ ×ŸÖ“Öêú›êü ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖã¯Öæ¤Ôü êú»ÖÖ. ×ŸÖÖê
‹ú †¬µÖÖ¤êü¿Ö •ÖÖ¸üß ú¹ýÖ ŸÖßÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ×Ö¾ÖÖÃÖÖÖê •Ö»Ö¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖÖ“Öß
µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖÖ¾Öß †µÖ£ÖÖ ŸÖê úÖ´Ö †£ÖÖò×¸ü™üß ú¸êü»Ö ¾Ö úÖ´ÖÖ“Öê ¯ÖîÃÖê ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸êü»Ö †ÃÖê
×¾Ö–ÖÖ¯ÖÖ ×¤ü»Öê. “ÖÎêú ×±ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÖÖ»Öß †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖÏ ÎúÖÓŸÖß —ÖÖ»Öß. ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü
•Ö»Ö¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ Öê»µÖÖ ¾Ö †ŸµÖÓŸÖ ú´Öß ¾ÖêôûÖŸÖ “Öê®Ö‡Ô“ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿Ö
´ÖÖÖá »ÖÖÖ»ÖÖ. ‡“”ûÖ¿ÖŒŸÖß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß ¯ÖÏ¿Ö ÃÖã™æü ¿ÖúŸÖÖê †ÃÖê ´Æü™ü»µÖÖÃÖ “Öæú
šü¹ý ÖµÖê.
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖãÖ¾ÖÖÔ¯Ö¸ü :
‹ú ÖÖêÂ™ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖ ú¸üÖê Ö¸üÖê“Öê †ÖÆêü úß ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüüÖ ÛÃ£Ö¸ü
†ÖÆêü, ŸµÖÖŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ÖÖÆüß. †ÃÖê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¾ÖÖœüŸÖ
•ÖÖÖÖ·µÖÖ »ÖÖê ÃÖÓµÖê“Öß ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸•Ö ú¿Öß ³ÖÖÖ¾ÖÖµÖ“Öß ÆÖ †Ö¯Ö»µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏ¿Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê. ×Îúêú™ü“µÖÖ ÖêôûÖŸÖ ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ´ÆüÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖŸÖê. ‹ú
¬ÖÖ¾Ö ¾ÖÖ“Ö¾ÖÖê Æêü ‹ú ¬ÖÖ¾Ö úÖœüµÖÖÃÖÖ¸üÖê“Ö †ÖÆêü †ÃÖê ŸÖß ´ÆüÖ ÃÖÖÓÖŸÖê. ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ‹ú £Öë²Ö
†Ö¯ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ý ¿Öú»ÖÖê ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ‹ú £Öë²Ö ¾ÖÖœü¾Ö»ÖÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖÖµÖ»ÖÖ úÖµÖ
Æü¸üúŸÖ †ÖÆê ? µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ ØÃÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê úÖµÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÖê¾ÖÖ ‘Öê¾Öæ.
ØÃÖÖÖ¯Öæ¸ü“ÖÖ ¯ÖÖÖß¯ÖÏ¿Ö †ŸµÖÓŸÖ ÖÓ³Öß¸ü †ÖÆêü. ×ŸÖ£Öê ¯ÖÖ‰úÃÖ ú´Öß ¯Ö›üŸÖÖê ¾Ö ŸÖê¾Öœü¶Ö
¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê †¿ÖŒµÖ šü¸üŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ´Ö»Öê×¿ÖµÖÖ ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÖÖß
†ÖµÖÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê †ÖµÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÖµÖÖ“Öê ¤ü¸ü ¯Ö¸ü¾Ö›êüÖÖÃÖê
—ÖÖ»Öê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ¤üÖêÖ Ö¾ÖßÖ ´ÖÖÖÖÕ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ. ¯Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÖÖÔ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓÖß
ÃÖ´Öã¦üÖ“µÖÖ ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ÖÖê›ü¶Ö ¯ÖÖµÖÖŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖ êú»Öß. †ÖµÖÖŸÖß“µÖÖ
¤ü¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖê ¤ü¸ü ¯Ö¸ü¾Ö›üµÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾ÖÖ™ü»Öê.
ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ´ÖÖÖÔ ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ“Öê
¿Öã¨üßú¸üÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê. †Ö•Ö“Öê µÖãÖ Æêü ×¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê µÖãÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖµÖÖŸÖß»Ö
†¿Öã¨üŸÖÖ †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ýÖ ¤æü¸ü êú»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖãÖ¾ÖÖÔ¯Ö¸ü ÃÖÆ•Ö¿ÖŒµÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖê“ÖŸÖê ¯ÖÖÖß ¯ÖãÆüÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÆüß ´Ö¤üŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ úÖôûÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖ“Öê ¤ãüÙ³ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÓ“Öê
¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ýÖ“Ö ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü.
‹ÖÖªÖ úÖ¸üÖÖµÖÖ“Öê †£Ö¾ÖÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ‘Öê‰úµÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ×úŸÖß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ú¸üÖ. µÖÖ ú¸üÖê›üÖê ×»Ö™ü¸ü ¯ÖÖµÖÖ“Öê
¿Öã¨üßú¸üÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸÖê ¯ÖÖÖß ¯ÖãÆüÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ²ÖÖŸÖê. µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖß ÃÖÓú™üÖ“Öß
ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ÃÖÆü•Ö“Ö ú´Öß êú»Öß •ÖÖ¾Öæ ¿Öêú»Ö. †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¾ÖÖôæû•Ö †ÖîªÖê×Ö Öê¡ÖÖŸÖ
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¯ÖÏŸµÖêú úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ‹ú¡Ö ú¹ýÖ ŸµÖÖ“Öê ¿Öã¨üßú¸üÖÖ“Öß µÖÓ¡ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. Æêü ¿Öã¨ü êú»Öê»Öê ¯ÖÖÖß ¯ÖãÆüÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖ¸üÖÖµÖÖÓÖÖ ¯Ö¸üŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÖÖß ²Ö“ÖŸÖß“ÖÖ ÆüÖü ‹ú “ÖÖÓÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÔ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾ÖÖ.
•Ö»Ö ¯ÖãÖ¾ÖÖÔ¯Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÏµÖÖêÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÃÖã¨üÖ êú»Öê •ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ÖÖ»Öß»Ö úÖÆüß ¯ÖÏµÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úµÖÖ.
1) †ÖÓ‘ÖÖêôû †Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü •Ö´ÖÖÖ¸êü ¯ÖÖÖß ²ÖÖß“ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê.
2) †ÖÓ‘ÖÖêôûß´Öãôêû ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖŸÖ ´ÖÖê™ü¸üÖÖ›ü¶Ö, ÃÖÖµÖú»Öß Øú¾ÖÖ Ãæú™ü¸ü
¬ÖãŸÖ»µÖÖ •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
3) ³ÖÖÓ›üß ‘ÖÖÃÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖŸÖ †ÖÓÖÖÖŸÖ ÃÖ›üÖ ™üÖú»ÖÖ •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖÖê.
4) †ÖÓ‘ÖÖêôû —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ›üÖÃÖ °»Ö¿Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ
•ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖÖê.
´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ‹ú †×³ÖÖ¾Ö ¯ÖÏµÖÖêÖ ²Ö‘ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ‹úÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üßŸÖ 40 ÖÖóµÖÖÓ“Öê
²ÖÖ£Ö¹ý´Ö“Öê ¯ÖÖÖß ‹úÖ ™üÖúßŸÖ •Ö´ÖÖ ú¹ýÖ ŸÖê Ö““Öß¾Ö¸üß»Ö ™üÖúßŸÖ “Öœü¾ÖæÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓ›üÖÃÖ °»Ö¿Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖÃÖÖšüß ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß»ÖÖ £ÖÖê›üÖ Ö“ÖÔ µÖê‡Ô»Ö
¯ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖµÖÖ“Öß »ÖÖÖßµÖ ²Ö“ÖŸÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö.
¯ÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ £ÖÖÓ²Ö¾ÖÖ :
¯ÖÖµÖÖ“Öê ‹ú ÖÖÃÖ †ÃÖê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ †ÖœüôûŸÖê. ŸÖê úÖêÖÖ¿ÖßÆüß ¯Ö™üúÖ ´Öî¡Öß ú¸üŸÖê.
†Ö•Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖêú ‹¾Öœü¶Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖûÖœüŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ úß ŸµÖÖÓ“ÖÖ
¯ÖÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú †Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÖÖß †Ö¯Ö»Öß ¿Öã¨üŸÖÖ Æü¸ü¾ÖæÖ ²ÖÃÖŸÖê. µÖÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖúÖÓ“Öß µÖÖ¤üß
ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
1) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †Ã¾Ö“”ûŸÖÖ
2) úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖß»Ö ¸üÃÖÖµÖÖ ×´Ö×ÁÖŸÖ ¯ÖÖÖß
3) ¿ÖêŸÖßŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖÖÖ¸üß úß™üú ÖÖ¿Öêú.
4) ¿ÖêŸÖßŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖê
5) ¤ü¸ü¸üÖê•Ö“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ÃÖÓÖ›ü¯ÖÖÖß.
µÖÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖúÖÓ´Öãôêû ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¤æü×ÂÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê“Ö ¯ÖÖÖß ÖÓŸÖ¸ü
•Ö×´ÖÖßŸÖ ¯ÖÖ—Ö¸üŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ³Öæ•Ö»ÖÆüß ¯ÖÏ¤æü×ÂÖŸÖ ²ÖÖŸÖê. ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖÖß ¿Öã¨ü ú¸üµÖÖ“Öê
†Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖÖÔ ˆ¯Ö»Ö²¬Öü †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê ¾ÖÖ¯Ö¹ýÖ ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖÖß ¿Öã¨ü ú¸üŸÖÖ
ŸÖ¸üß µÖêêŸÖê. ¯ÖÖ ‹ú¤üÖ úÖ ³Öæ•Ö»Ö ¯ÖÏ¤æü×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê úß ŸÖê ¿Öã¨ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû
úÖêÖŸÖßÆüß µÖÓ¡ÖÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÖÆüß Æüß ÖÖêÂ™ü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ³Öæ•Ö»Ö
¯ÖÏ¤æü×ÂÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß Öæ¯Ö úÖôû•Öß ‘ÖêµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
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ÖªÖ ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö Ö™üÖ¸êü ²ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ :
³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖÖß ÖªÖŸÖ ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖê Æêü †Ö¯ÖÖ ²Ö×‘ÖŸÖ»Öê. ¯Öæ¾Öá
†Ö¯ÖÖ ÖªÖÓ“Öß ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖæ. ¯ÖÖ †Ö•Ö µÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ“Ö Ö´ÖÖ¾ÖæÖ
²ÖÃÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ‘ÖÖÖ †Ö•Ö ÖªÖ ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÖê›üµÖÖ“Öß ‹ú ¸üßŸÖ“Ö
†Ö¯ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß †ÖÆêü. µÖÖŸÖ ´Ö»Ö´Öæ¡Ö ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ, •ÖÖÖ¾Ö¸êü ¾Ö ú¯Ö›êü ¬ÖãÖê, ´ÖéŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ
†Ã£Öß ¾Ö ¸üÖÖ ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ, ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ µÖÖ ÖÖêÂ™üß †Ö•ÖúÖ»Ö
×²ÖÖ×¤üŒúŸÖ¯ÖÖê ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖÓ“Öê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü Ö™üÖ¸üÖÓÖÖÓ´Ö¬µêÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. Öê»µÖÖ
úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔŸÖ †Ö¯ÖÖ ÖÓÖÖ ¾Ö µÖ´ÖãÖÖ ÖªÖÓ“µÖÖ ¿Öã¨üßú¸üÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖê›üÖê ¹ý¯ÖµÖê Ö“ÖÔ êú»Öê ¯ÖÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ úÖÆüßÆüß ±ú¸üú ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ úß µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ‘ÖÖÖ ÃÖÖ±ú êú»Öß •ÖÖŸÖê
ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ‘ÖÖÖ µÖÖ ÖªÖŸÖ ×¾ÖÃÖÙ•ÖŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê. ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÖªÖÓ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß
×¾ÖÃÖ•ÖÔÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ¤æü×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÖÖß ˆ•ÖÖß ¬Ö¸üÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÃÖÖÔ
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ£Öê ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¸üÖêÖ¸üÖ‡Ô †Ö¯Ö»µÖÖ´Öãôêû
×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾ÖÆüß ¯ÖãÖêú¸üÖÓÖÖ ÖÖÆüß µÖÖÃÖÖ¸üÖê •Ö»Ö×Ö¸üÖ¸üŸÖê“Öê ¤ãüÃÖ¸êü
ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¿ÖÖê¬ÖæÖÆüß ÃÖÖ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖ´Öãôêû ¤ãüÆêü¸üß ¯ÖÏ¿Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. †Ö¬Öß“Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ
ŸµÖÖŸÖ ¯ÖãÆüÖ ¾ÖÖœüŸÖê ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ µÖÖ ´Öãôêû ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ †×¬Öú“Ö ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖŸÖê. Ö¤üß ¾Ö
ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß ›üÖêóµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ×¤üÃÖŸÖê ¯ÖÖ ŸÖê ×¯ÖŸÖÖ µÖêêŸÖ ÖÖÆüß µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¤ãüÃÖ¸êü ¤ãü:Ö
úÖêÖŸÖê ? †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †ÃÖê ‹úÆüß ¿ÖÆü¸ü ÖÖÆüß ×•Ö£Öê 100 ™üŒêú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¿Öã¨ü ú¹ýÖ
Ö¤üßŸÖ †£Ö¾ÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÖê›ü»Öê •ÖÖŸÖê. †¯Öã·µÖÖ µÖÓ¡ÖÖÖ, µÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸µÖÖÃÖÖšüß ¯Öî¿ÖÖ“Öß
†Öã¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ, Ã¾Ö“”ûŸÖê“µÖÖ •ÖÖÖß¾Öê“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, ×ÖÂúÖôû•Öß¯ÖÖÖ µÖÖ úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû
×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×²Ö‘Ö›üŸÖ“Ö “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü.
›üÖò. µÖê¾Ö»Öê µÖÖÓ“Öß •Ö»ÖØ¤ü›üß “Öôû¾Öôû :
¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß ›üÖò. ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ µÖê¾Ö»Öê µÖÖÓÖß µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ Öê»µÖÖ ÃÖÖŸÖ†Öšü
¾ÖÂÖÖÕ¯ÖÖÃÖæÖ ‹ú “Öôû¾Öôû ˆ³ÖÖ¸ü»Öß †ÖÆêü. ŸÖê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß ¤ü¸ü¾ÖÂÖá †ÖôÓû¤üß ¯ÖÖÃÖæÖ
¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ÖªÖÓ“µÖÖ ¿Öã¨üŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ŸÖê ‹ú •Ö»ÖØ¤ü›üß úÖœüŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß ÆüÖê›ü¶ÖÓ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¹ýÖ ¾ÖÖ™êüŸÖ ×•ÖŸÖúß ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ ×ŸÖ£Öê £ÖÖÓ²ÖæÖ
Ö¤üß“µÖÖ ¿Öã¨üŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ •Ö»ÖØ¤ü›ü¶Ö“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü ÖªÖÓŸÖÆüß
¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸÖê ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö †ÃÖæÖ ÆüôæûÆüôæû ŸµÖÖÓ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ µÖ¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
ŸÖ¹ýÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ µÖÖ²Ö§ü»ÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêüŸÖ.
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ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖÖß “Öôû¾Öôû :
¯Öæ¾Öá“Öê úÖôûß †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖÖÖê ŸÖ»ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖÓŸÖæÖ“Ö ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê •Ö»Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¾ÆüÖµÖ“Öê. ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ, ¿ÖêŸÖß»ÖÖ ØÃÖ“ÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß
µÖÖ“Ö ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. µÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô , ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß
¿Öã¨üŸÖÖ Æüß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¤ü¸ü †´ÖÖ¾ÖÃµÖÖ ¾Ö
¯ÖÖîÙÖ´Öê»ÖÖ ÖÏÖ´ÖÃ£Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÖÃÖŸÖ ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ×´ÖôæûÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß
×ÖÖÖ ¸üÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö •µÖêÂšüüÖÓ“Öß ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¤êüÖ¸êüÖ †ÃÖê ¾Ö úÖêÖÖ»ÖÖÆüß ¯ÖÖµÖÖ“Öê
¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ú¹ý ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ ÖÃÖê. ¯ÖÖ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“Öß ¸üÖ•Ö¾Ö™ü †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê
¯ÖÖ»Ö™ü»Öß. ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ Öê»ÖÖ ¾Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ »ÖÖ»Ö ×±úŸÖß“ÖÖ
†Ó´Ö»Ö ÃÖã¹ý —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ•ÖæÓÖß †ÖÎú´ÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×úŸµÖêú ŸÖ»ÖÖ¾Ö
ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ‘ÖÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾ÖÃÖÙ•ÖŸÖ ÆüÖê¾Öæ »ÖÖÖ»Öß ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖÓ‹ê¾ÖÖß ‘ÖÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“Öß ›ü²Öúß ŸÖµÖÖ¸ü ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»Öß. ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖÓ“Öê ÃÖÖï¤üµÖÔ †Ö×Ö ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ Ö»ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê.
¯Öæ¾Öá ¿ÖêŸÖú¸üß ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ´ÖÖŸÖß ˆ¯ÖÃÖæÖ Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ¾ÖÖÆæüÖ ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÖ †ÖŸÖÖ ŸÖê
²ÖÓ¤ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖŸÖß •Ö´ÖæÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ—Ö¸ü ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
•Ö»Ö•ŸÖ–Ö ›üÖò. ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ×“ÖŸÖôêû µÖÖÓÖß Öê»µÖÖ úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘Öê¾ÖæÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü
ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖÖß ÖÖ¾ÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû ÃÖã¹ý ú¹ýÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖÓÖÖ •Öß¾Ö¤üÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖã¹ý êú»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏŸµÖêú ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †¿Öß ‹ú ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖæÖ ×ŸÖÖê µÖÖ úÖ´ÖÖú›êü
»ÖÖ ªÖ¾Öê †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß µÖÖ ´ÖÖÖß»Ö ³Öæ×´ÖúÖ †ÖÆêü. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ, ×¿ÖÖÖ
ÃÓÖÃ£ÖÖ, ŸÖ¹ýÖ ´ÖÓ›üôêû, ´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÓ›üôêû, ÃÖ¸üúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖàÖß
‹ú¡Ö µÖê¾ÖæÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÛÃ¾ÖúÖ¸üÖ¾Öß †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß †¯ÖêÖÖ
†ÖÆêü.
¯ÖÖµÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×™üú¾ÖæÖ šêü¾ÖÖ :
¿Öã¨ü ¯ÖÖÖß •µÖÖ“Öê ‘Ö¸üß, †Ö¸üÖêµÖ ŸÖê£Öê ¾ÖÖÃÖ ú¸üß †¿Öß ¯ÖÖµÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Ö¯ÖÖ
‹ú ´ÆüÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê. ´ÖÖÖ¾Öß †ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ¿Öã¨ü ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ
†ÖÆêü. †Ö¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ±òú×´Ö»Öß ›üÖòŒ™ü¸ü»ÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü ú¿ÖÖ´Öãôêû ÆüÖêŸÖÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ. ŸÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖß»Ö úß 80 ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ †Ö•ÖÖ¸üÖÓ“Öê ´Öæôû †¿Öã¨ü ¯ÖêµÖ•Ö»ÖÖŸÖ †ÖÆêü. úÖò»Ö¸üÖ,
úÖ¾Ößôû, ´Ö»Öê×¸üµÖÖ, ÆüÖÖ¾ÖÖ, Æü¢Öß¯ÖÖµÖ, ÖÖ¹ý µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾ÖúÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ£Öß †¿Öã¨ü
¯ÖÖµÖÖ´Öãôêû ¾ÖêÖÖÖê ¯ÖÃÖ¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¸üÖêµÖ ×™üú¾ÖæÖ šêü¾ÖÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ
¿Öã¨üŸÖêú›êü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖ ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê. ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¿Öã¨üŸÖÖ ×™üú¾ÖæÖ
šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö ´ÖÖÖÖÕ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üÖ.
1) ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¿Öã¨ü Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ¯ÖÖÖß ×´Öôû¾ÖÖ.
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2) ¯ÖÖÖß ³Ö¸üµÖÖ“Öß ³ÖÖÓ›üß ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ÃÖÖ±ú ú¸üÖ.
3) ¯ÖÖÖß ÖÖôæûÖ ³Ö¸üÖ.
4) ³ÖÖÓ›ü¶ÖŸÖæÖ ¯ÖÖÖß ‘ÖêŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ ²Öã“ÖúÖôæû ÖúÖ.
5) ³ÖÖÓ›ü¶ÖŸÖæÖ ¯ÖÖÖß ‘ÖêŸÖÖÓÖÖ †ÖêÖ¸üÖóµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ.
6) •µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÖÖß ³Ö¸üµÖÖ“Öß ³ÖÖÓ›üß šêü¾ÖŸÖÖ ŸÖß •ÖÖÖÖ Ã¾Ö“”û šüêü¾ÖÖ.
7) ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúÖê ¯ÖÖµÖÖŸÖ Œ»ÖÖê¸üßÖ ™üÖú»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖ¡ÖêŸÖ ™üÖú»Öê †ÖÆêü
Øú¾ÖÖ ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¹ýÖ ‘µÖÖ.
8) ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ ŸÖã¸ü™üß ×±ú¸ü¾ÖæÖ ÖÖôû ³ÖÖÓ›ü¶Ö“µÖÖ ²Öã›üÖ¿Öß ÛÃ£Ö¸ü ÆüÖê‰ú ªÖ.
9) ¯ÖÖÖß ¿Öã¨ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖôû»Öê»µÖÖ ¿êÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¿ÖëÖÖ“µÖÖ ×²ÖµÖÖÓ“Öß ³Öãú™üß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ. ÆüÖ
‹ú †ÖŸµÖÓŸÖ Ã¾ÖÃŸÖ ¾Ö ´ÖÃŸÖ ´ÖÖÖÔ †ÖÆêü.
•ÖÖÖŸÖß»Ö •Ö»Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖÖÓÖß ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ“Ö ²Ö¤ü»ÖæÖ ™üÖú»Öß †ÖÆêü. ŸÖê
¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß WASH (¾ÖÖò¿Ö ) ÆüÖ ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ. Water in relation to
Sanitation and Hygiene †Ö¸üÖêµÖ †Ö×Ö Ã¾ÖÖÃ£µÖ µÖÖ ¤üÖêÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß
¯ÖÖµÖÖ¿Öß •ÖÖê›æüÖ ™üÖú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. •ÖÖÖŸÖ †ÃÖê ²Ö¸êü“Ö ¤êü¿Ö †ÖÆêüŸÖ úß ×•Ö£Öê ×úŸµÖêú ÖÖÖ×¸üú
Ã¾Ö“”û ¾Ö ¿Öã¨ü ¯ÖÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖêµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß ×´ÖôûÖê ŸÖ¸ü Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü“Ö
¯ÖÖ ŸÖê ¿Öã¨üÆüß †ÃÖÖ¾Öê †¿Öß †¯ÖêÖÖ ú¸üÖê ˆ×“ÖŸÖ šü¸êü»Ö.
•Ö»ÖÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öß ¯ÖÓ“ÖÃÖæ¡Öß :
†ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¯ÖÖ •Ö»ÖÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öß ¯ÖÖ“Ö ÃÖæ¡Öê †³µÖÖÃÖ»Öß. ŸÖß µÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê 1) ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ úÖ™üúÃÖ¸ü ú¸üÖ.
2) •Ö»Ö¯ÖãÖ³ÖÔ¸üÖÖ“Öß úÖÃÖ ¬Ö¸üÖ.
3) ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖãÖ¾ÖÖÔ¯Ö¸ü ú¸üÖ.
4) ¯ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ™üÖôûÖ.
5) ¿Öã¨ü ¯ÖÖµÖÖ“Öê ÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖ.
Æüß ¯ÖÖ“ÖÆüß ÃÖæ¡Öê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ •Ö»ÖÃÖÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖŸÖ †ÃÖê
´ÖÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß.
•Ö»ÖÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öß “Öôû¾ÖôûÆüß ‹ú™ü¶Ö ¤ãüú™ü¶Ö“Öê úÖ´Ö Ö¾Æêü :
Ã¾ÖŸÖ: •Ö»ÖÃÖÖÖ¸ü ²ÖÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖÆüß •Ö»ÖÃÖÖÖ¸ü ²ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ. µÖÖ
úÖ´ÖÖŸÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖÖú, •µÖêÂšü ÖÖÖ×¸üú ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÓÖß ¸üÃÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö »Ö¾Öú¸üÖŸÖ
»Ö¾Öú¸ü •Ö»ÖÃÖÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
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