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×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ: ¤ü¿ÖÖ †Ö×Ö ×¤ü¿ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ
›üÖò. »ÖÖ™ê ¸üŸÖÖú¸ü ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö
¯ÖÏÖ. ×¾Ö³ÖÖ•Ö ¯ÖÏ´Öã•Ö ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö-Ö ´ÖÖ•ÖÔ¤ü¿ÖÔ•ú ¯Ö¤ü¾Öß ¾Ö ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖü ¤êüÖ»Öæ¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¤êüÖ»Öæ¸ü.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ:
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¯Öîúß »ÖÖêú¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ Æêü ‹ú †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ ¾Ö¯ÖæÖÔ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú¿ÖÖÃ¡Ö †ÖÆêü. •Öê ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ“µÖÖ
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¯ÖÏ× ÎúµÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ‘Ö™ü úÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖê.
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ ¸êü ™ü¶ÖŸÖ »ÖÖêú¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖ ×¾ÖªÖ¿ÖÖÖêŸÖ †Ö´Öã»ÖÖÖÏ
²Ö¤ü »Ö —ÖÖ»Öê. •µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ †³µÖÖÃÖ¿ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤ü µÖ —ÖÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖ¯Öîúß“Ö ‹ú ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ Æüß ´ÖÆüŸ ¾ÖÖ“Öß †³µÖÖÃÖ¿ÖÖÖÖ †ÖÆêü . •Öß
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤êü ¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, ¸üÖ •ÖúßµÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Ö
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÖÆêü. ŸÖß ‹ú ²ÖÆãü†ÖµÖÖ´Öß †³µÖÖÃÖ¿ÖÖÖÖ
†ÖÆêü. ÖÖÖ×¸ü úÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß †Ö×Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ “µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
µÖÖê•ÖÖÖÓÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¤îü ¾Ö ŸÖŸ¯Ö¸ü †ÃÖŸÖê. ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ
ÃÖ¤îü ¾Ö ´ÖÖÖÔÎú´ÖßŸÖ ÆüÖ êÖÖ¸üß Ö×ŸÖ¿Öß»Ö, ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¿Öß»Ö, »ÖµÖÖê´ÖãÖß ¾Ö
•ÖÖÃÖÆü³ÖÖÖß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ †ÖÆêü. •µÖÖŸÖ »ÖÖêúú»µÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú
úÖµÖÖÔÃÖ ÃÖ¾ÖÖì““Ö ¯ÖÏÖ £Ö×´ÖúŸÖÖ ×¤ü »Öß •ÖÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ“Öê
×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ´Öã µÖÖÖê †ÖÙ£Öú ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
¸üÖ ÆüÖß´ÖÖÖ ÃŸÖ¸üÖÃÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü Öê, ¸üÖ Â™Òüß µÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ¾Ö “Ö»ÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ú¸ü Öê,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖ †Ö×Ö †Ö¬Öã×Öúßú¸ü ÖÖ“µÖÖ ¬µÖêµÖÖÃÖ ÖÖšü µÖÖ“ÖÖ ÃÖ¤îü¾Ö
¯ÖÏµÖŸÖ ú¸ŸÖÖê. †Ö•Ö“µÖÖ µÖãÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖÂ™Òü ×Ö´ÖÖÔÖ †Ö×Ö
×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔÖê¡ÖÖÃÖ
ÃÖã“Öß²Ö¬¤ü ú¸üÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ÓÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ× ¸üŸÖ ú¸üÖê †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü.
†Ö•Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖã× ¾Ö¬ÖÖÓ“Öß Ö¸ü •Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ, •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸ µÖêú
¾Öôû•ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü. †Ö•Ö“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †Öêú ˆ§êü ¿Ö †ÖÆêüŸÖ.
•µÖÖŸÖ úÖµÖÔãú¿ÖÖÖÏŸÖÖ, ×ÖÂ¯ÖÖŸÖÖ, ×´ÖŸÖ¾µÖµÖŸÖÖ, ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö¿Öß»ÖŸÖÖ †Ö×Ö
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ‡“”êû»ÖÖ Ö¸êü ˆŸÖ¸ü Öê ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ´ÖãÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ‹ú
Ö¾ÖßÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯ÖÏÖ ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê.
†Ö•Ö ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÆüÖ †ÖÖÏÆü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê úß, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúÖÖê Ã¾ÖŸÖ:ÃÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öú ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê. •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖúÖÔŸ Ö ¸üÖ Ææü Ö •ÖÖÃÖÆü³ÖÖÖßŸ¾Ö
¾Ö ˆ¢Ö´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖÃÖ×ÆüŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ¯Öã¸ü ú ¾Ö »ÖÖêúú»µÖÖÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö
•úÖµÖÔ•Îú ´ÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖµÖ²Ö¬¤ü ¾Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×ÎúµÖÖ¾ÖßŸÖÖ ÃÖã× ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖ ¾Öê.
»ÖÖêúú»µÖÖÖúÖ¸üß ¸üÖ•µÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †Ö•Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö
¥üÛÂ™ü ÖÖê“Ö¸ü †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ÃŸÖ¸ü ˆÓ“ÖÖ¾ÖÖê †Ö×Ö ¸üÖÂ™ÒüÖÓŸÖ
†Ö´Öã»ÖÖÖÏ ²Ö¤ü »Ö ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾Ö¯Ö ¿ÖÖÃÖÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ †Ö×Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ
¯Ö¸üÃ ¯Ö¸ü ÃÖÆü úÖµÖÖÔÖê“Ö ¯ÖãÖÔ ÆüÖ ê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖúÖôûÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ× ÎúµÖêÃÖ ŸÖß¾ÖÎ ÖŸÖß ¤êü Öê †Ö×Ö †×¬ÖúÖ×¬Öú ¾µÖÖ¯Öú ²ÖÖ¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖê¸ü
×¤ü »ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤êü ¿ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ ëú¦üØ²Ö¤æü
²ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¬Öã× Öú ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß“Öê
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ˆ¢Ö¸ü¤üÖ×µÖŸ¾Ö »ÖÖêúú»µÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ Ö×ŸÖ¯ÖÏÖ ¯ŸÖ ú¸üÖÖ¸êü
²ÖÖ»Öê. ëú¦ü †Ö×Ö ¸üÖ •µÖ¿ÖÖÃÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ²ÖÖ¾Ö»Öê »Öê ¬ÖÖê¸ ü•Ö, •úÖµÖÔ•Îú´Ö ¾Ö
µÖÖê•ÖÖÖÓÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ÃŸÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖÖæ ú¸ü µÖÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß Ã¯ÖÂ™ü ¾Ö
´ÖÆüŸ ¾ÖÖ“Öß †Ö×Ö †×¾ÖÀ¾ÖÃÖÖßµÖ ³Öã× ´ÖúÖ †ÖÆêü. †Ö•Ö“µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖÆüß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ ëú¦üØ²Ö¤æü ´ÖÖÖ¾Öß ú»µÖÖÖ“Ö †ÃÖê»Ö. •µÖÖ´Öãô êû
»ÖÖêúÃÖÆü³ÖÖÖßŸ¾Ö †Ö×Ö ×¾Öëú¦üß ú¸üÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü . ŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö
»ÖÖêúÃÖê¾ÖúÖÓ“Öê ˆ¢Ö¸ü¤üÖ×µÖŸ¾Ö ×¤ü ¾ÖÃÖë×¤ü ¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü . †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ †ÖÖÖê ¾Ö •Öß¾ÖÖ ÃŸÖ¸üÖŸÖ ŸÖß¾ÖÎ ÃÖã¬ÖÖ¸ü ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖ ¾Ö¸ü •ÖÖÃÖÖ´ÖµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ ¾Ö ÃÖÆü úÖµÖÖÔ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
†ÖÆêü. »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß úÖ´Ö ú¸üŸÖê. ŸÖê

¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ •Ö´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖéŸ µÖã¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ú»µÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ¿Öß ×ÖÖ›ü ßŸÖ
†ÃÖŸÖê. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖúÖôûÖŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ÃÖ¤îü ¾Ö ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü •ÖÖ¾ÖæÖ
×¾ÖúÖÃÖ¯Öæ¸ü ú ÆüÖ êŸÖ †ÖÆêü. ¤êü ¿ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüŸ µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÃÖÓÃ £ÖÖÓ“Öê •ÖÖôêû ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÃÖ¸ü »Öê»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¢Öê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖì““Ö
×¿Ö•Ö¸üÖ ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê †Ö´Ö •ÖÖŸÖê¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö•ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
¿ÖÖÃÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖÓ“Ö×»ÖŸÖ ×¾Ö×³Ö®Ö »ÖÖêúú»µÖÖÖúÖ¸üß †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ¯Öã¸üú
µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ¤êü ¿ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÖÃÖ Öê¡Ö ¾Ö Ö¸ü•Ö¾ÖÓŸÖ
»ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖ ê“Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ“Ö
×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ êú»Öê ÆüÖ êŸÖê. ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¸ü Œú´Ö Ö“ÖÔ êú»Öß ŸµÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ µÖ¿ÖÃ¾ÖßŸÖÖ
¯ÖÏÖ ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß. ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔŸÖ †Öêú †¿ÖÖ †›ü“ÖÖß
µÖêŸÖÖŸÖ •µÖÖ´Öãô êû ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ÆüÖ êÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“µÖÖ †¯ÖêÖêÖã¹ý¯Ö µÖÖêµÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ. ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¤ü ¿ÖÖ †Ö×Ö ×¤ü¿ÖÖÓ“Öê
†¾Ö»ÖÖêúÖ ´Öã µÖŸÖ: ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ, ¸üÖ •ÖúßµÖ, †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,
-Öî ÃÖÙÖú µÖÖ †ÓÖÖÖê ú¸üÖ ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
†) ¸üÖ•ÖúßµÖ ¤ü ¿ÖÖ:
¸üÖ •ÖúßµÖ †ÛÃ£Ö¸üŸÖÖ ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÆü •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü ¿ÖÖ“Öß
ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêü. µÖÖŸÖ ëú¦ü ¾Ö ¸üÖ •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ±êú¸ü± úÖ¸ü ÆüÖ êŸÖÖê. †¿ÖÖ
†ÛÃ£Ö¸ü ¸üÖ •ÖúßµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸ü µÖÖŸÖ †Öêú
†›ü “ÖÖß ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖ êŸÖÖŸÖ. ÖÖîú¸ü ¾ÖÖÔ ÃÖ¤îü ¾Ö ¬ÖÖê¸ü Ö ¾Ö µÖÖê•ÖÖÖÓ“µÖÖ ÛÃ£Ö¸ü ŸÖê»ÖÖ
¯ÖÏÖ ¬ÖÖµÖ ¤êü ŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã •Öë¾ÆüÖ ¿ÖÖÃÖÖ“Ö †ÛÃ£Ö¸ü ²ÖÖŸÖê ŸÖë¾ÆüÖ ÛÃ£Ö¸ü ¬ÖÖê¸ü Ö ¾Ö
µÖÖê•ÖÖÖ ú¿ÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖß»Ö ? µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÖÖîú¸ü¿ÖÖÆüß •ÖãµÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ
¬ÖÖê¸ üÖ ¾Ö µÖÖê•ÖÖÖÓÖÖ “ÖÖ»Öæ šêü ¾ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖêŸÖ µÖÖÓÖÖ “ÖÖ»Öã
šêü ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ÖÃÖŸÖê. µÖÖ´Öãô êû“Ö ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔ
†¯ÖãÖÔ ¸üÖÆüŸÖê. ¤êü ¿ÖÖŸÖ ¾Ö ¸üÖ •µÖÖŸÖ ¸üÖ •ÖúßµÖ ÛÃ£Ö¸üŸÖÖ úÖµÖ´Ö šêü ¾ÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. •ÖêÖêú¹ýÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÖŸÖß ×´Öôêû»Ö. ŸµÖÖÃÖÖšüß“Ö ÃÖ¬µÖÖ“Öê
Ö¸ëü¦ü ´ÖÖê¤üß ¿ÖÖÃÖÖ ‹ú ¤êü ¿Ö ‹ú ×Ö¾Ö›ü Öæú ÆüÖ Ö¾ÖßÖ úÖµÖ¤üÖ
²ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓŸÖ †ÖÆêü. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ×²Öú™ü ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¸üÖ •ÖúßµÖ
¯ÖÖÖ“Öê ÖêŸÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓŸÖ ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃµÖ ¾Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ
†³ÖÖ¾Ö †ÃÖÖê †ÖÆêü. ÃÖ¤îü¾Ö Æêü †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ µÖêŸÖê úß, ÖêŸÖÖ »ÖÖêú †Ö¯Ö»Öê
¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÖßµÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖæŸÖáÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖµÖÖÔ ŸÖ †µÖÖêµÖ
¸üÖ •ÖúßµÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. •µÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúú»µÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú
úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖ¤îü ¾Ö †›ü“ÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖß»Ö ¤ü ¿ÖúÖÓŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸ü µÖÖÓÖß
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖœüŸÖß ¾Ö ²Ö¤ü »µÖÖÓŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¾Ö ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö
¸üÖ •Ö•µÖÖŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ¸üÖ Æüß »Öê. ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ: ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¬ÖÖê¸üÖ ¾Ö
úÖµÖÔÎú´ÖÖÃÖ úÖµÖÖÔÛ ¾ÖŸÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ »ÖÖ³Ö •ÖÖŸÖê¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖêÆ üÖê“ÖµÖÖŸÖ †Öêú †›ü “ÖÖà“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. †Ö•Ö ÛÃ£ÖŸÖß
†¿Öß †ÖÆêü úß, ¿ÖÖÃÖÖ ¾ÖÖÔ Öã »Öê†Ö´Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖŸÖ šêü¾Öæ
‡Û“”ûŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ µÖÓ¡ÖÖêŸÖ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸Ö“Öê ¾ÖÖœüÖê ‹ú ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖ¸üÖ
¸üÖ •ÖúßµÖ µÖÓ¡ÖÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖÖ ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ³ÖÏÂ™ü ¸üÖ•ÖúÖ¸ü Öß ³ÖÏÂ™ü
ÖÖîú¸ü ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ´ÖÖ´ÖÖÖß ú¸ü µÖÖŸÖ ÖãÓÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¢ÖêŸÖ ×™ü æúÖ
¸üÖ ÆüµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸üÖ ¯ÖîÃÖÖ ²Ö¤ü »µÖÖ, ×ÖµÖãŒŸµÖÖ, ¾Öß•Ö“ÖÖê·µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¸ü ÖÖ,
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú µÖÖê•ÖÖÖ †Ö×Ö ‘ÖÖê™üÖóµÖÖŸÖæÖ“Ö •Ö´ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÖÖîú¸ü ¾ÖÖÔ †Ö×Ö
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖúÖÓ× ¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ •ÖÖÃŸÖ úÖôûÖ ¯ÖîÃÖÖ ¸üÖ •ÖúßµÖ ÖêŸµÖÖÓ•Ö¾Öôû
†ÃÖŸÖÖê. •µÖÖÃÖ ŸÖê ×Ö¾Ö›ü ÖæúßŸÖ Ö“ÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. úÖóµÖÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ
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¸üÖ êÖµÖÖŸÖ †µÖ¿ÖÃ¾ÖßŸÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ²ÖÖ¬µÖúÖ¸üß ÆüÖ êŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Öê¡ÖÖÃÖÖšüß
†Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖîÃÖÖ •ÖÖê› ü×¾ÖµÖÖÃÖ †Öêú †›ü “ÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×Ö¾Ö›üÖæú
¯ÖÏ× ÎúµÖêÃÖ µÖÖêµÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
†×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏ× ÎúµÖê¤ü ¸ü´µÖÖÖ
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÖÔ“Öß ÖŸÖß ÃÖ¤îü ¾Ö ´ÖÓ¤ü †ÃÖŸÖê . µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
´ÖÖê“ÖÖÔ, ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¯Ö, ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ²ÖÓ¤ü, ¿ÖêŸÖú¸üß “Öôû¾Öôû, •ÖÖŸÖê“ÖÖ
×¾Ö¸üÖ ê¬Ö ‡Ô. úÖ¸ü ÖÖÓ´Öãô êû ¯ÖÖ »ÖÖêúú»µÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú úÖµÖÖÔŸÖ
†›ü £Öôêû ¾Ö ÃÖÓú™êü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖ êŸÖÖŸÖ.
²Ö) †ÖÙ£Öú ¤ü ¿ÖÖ:
†£ÖÔ ¿ÖÖÃÖÖ¹ý¯Öß ¿Ö¸üß¸üÖŸÖß»Ö ¸ü ŒŸÖÖ×³ÖÃÖ¸üÖ †ÃÖŸÖê. •µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öß
ú»¯ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †£ÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´Ö¿ÖÖ¸üß“Öê ‡Ó¬ÖÖ †ÖÆêü.
úÖêÖŸÖêÆüß ¿ÖÖÃÖÖ †£ÖÖÔ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖêÖŸÖêÆüß úÖµÖÔ ÃÖÓ¯Ö®Ö ú¹ý ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ•úßµÖ, •ÖÖú»µÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÖÔŸÖ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß †£ÖÖÔ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ úÖµÖÖÔ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸ü Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ×¾Ö¢ÖßµÖ
ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖ«üÖ¸êü “Ö êú»Öß •ÖÖŸÖê. ëú¦ü ¾Ö ¸üÖ •µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖÏÖ µÖÖê× •ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ
µÖÖê•ÖÖÖÓÖÖ ÃÖÓ¯Öæ •ÖÔ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ µÖÓ¡ÖÖê“Öß
ÆüÖ êŸÖß. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖúÖôûÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ »ÖÖêúú»µÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú
‘Ö™ü ÖÖÎú´ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸üÖ““Ö ¸üŒú´Ö Ö“ÖÔ êú»Öß •ÖÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃÖúßµÖ µÖÖê•ÖÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ Öî¸üÖŸÖß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖÓ´Öãôêû ¯ÖÏ¿ ÖÖÃÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ •ÖúßµÖ ÖêŸ µÖÖÓÖÖ
³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ“Öß ‹ú ´ÖÖêš üß ÃÖÓ¬Öß ¤êüŸÖê. ³Ö¸üÖ““Ö ¯ÖîÃÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ÖÖ úÖêÖŸµÖÖ
´ÖÖÖÖÔÖê ÖêŸÖê, †×¬ÖúÖ¸üß, ‡Ó×•Ö×Ö†¸ü , šêü êú¤üÖ¸ü, ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ
×Ö¿ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖÖê. •µÖÖ´Öãô êû ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ¯ÖîÃÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ú´Öß ¯Ö›üŸÖÖê.
•ÖêÖêú¹ýÖ ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔ †¬ÖÔ¾Ö™ü ¸üÖ ÆüŸÖê. ŸµÖÖ´Öæôêû †Ö´Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ »ÖÖ³Ö ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. †Ö•Ö ¸üÖ •ÖúßµÖ ÖêŸÖê,
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß , ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †Ö×Ö •ÖÖŸÖê “µÖÖ “Ö×¸¡µÖÖŸÖ ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü
‘ÖÃÖ¸ü Ö ÆüÖ êŸÖê. ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ, ÃÖ¢ÖÖ ¾Ö ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¤ãü¹ ý¯ÖµÖÖêÖ,
»ÖÖêúÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ‡. úÖ¸üÖÖÓ´Öãô êû ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸ü µÖÖê•ÖÖÖŸÖ ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯ÖæÖÔ ú¸ü µÖÖÃÖ †›ü£Öôêû ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö Ö“ÖÖÔÃ ÖÖšüß
»ÖÖÖÖÖ·µÖÖ Øú´ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœü ÆüÖ êŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ Ö“ÖÖÔŸÖ
†ŸµÖÖ×¬Öú ¾ÖÖœü ÖÖë¤ ü×¾ÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¯Ö×¸ü µÖÖê•ÖÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
ÆüÖ êÖÖ¸üß »Öæ™ü Æüß ÃÖ¾ÖÔÁÖãŸÖ †ÖÆêü . úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¯Ö×¸üµÖÖê•ÖÖÖÓ“Öß
•ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 20% ¯ÖîÃÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖê †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ “ÖÖ»ÖŸÖê. µÖÖ
¯Ö×¸üµÖÖê•ÖÖÖÓŸÖ ÆüÖ êÖÖ¸üÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö †Ö×Ö ÖãÓŸÖ¾ÖÖæúßŸÖ ¾Öé¬¤üß µÖÖ ŸÖ£µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
†ÖÆêü. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ëú¾ÆüÖ -ëú¾ÆüÖ ¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÓú™üÖ “Öß ÛÃ£ÖŸÖß ˆŸ¯Ö®Ö
ÆüÖ êŸÖê. •µÖÖ´Öãôêû ×¾Ö×³Ö®Ö µÖÖê•ÖÖÖÓÖÖ úÖµÖÖÔÛ ¾ÖŸÖ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú
¬ÖÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ÆüÖ êŸÖ ÖÖÆüß ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÖÔÃÖ ²ÖÖ¬ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖ¸ü Öê †ÖÆêü.
•ú) ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ•úßµÖ ¤ü ¿ÖÖ:
ÃÖÓ¯ÖãÖÔ •ÖÖ ³ÖÏÂ ™üÖ “ÖÖ¸üÖ “µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ ú¸üŸÖ †ÖÆêü. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖÖŸÖ
³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †×¾Ö³ÖÖ•µÖ †ÓÖ ²ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö
×¤ü ¾ÖÃÖë×¤ü ¾ÖÃÖ ŸµÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖ êŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ³ÖÃ´ÖÖÃÖã¸üÖ Öê ¯ÖÏÖŸÖß“µÖÖ
œüÖ “µÖÖÃÖ ÖÖêú»Öê ²ÖÖ¾Ö»Öê. ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸ü ÃÖ¢Öê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖì““Ö ×¿Ö•Ö¸üÖ ¯ÖÖÃÖæ-Ö
¯ÖÏÖ ¸Óü ³ÖßŸÖ ÆüÖ ê¾ÖæÖ ×Ö´ÖÃŸÖ¸üÖ ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü . ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸üÖ “Öê †ÖÖßÖŸÖ
¹ý¯Ö †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¢ÖÖ ¾Ö †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¤ãü¹ ý¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖ Æüß ‹ú ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü †ÖÆêü.
³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö
•ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ÆüÖ êÖÖ¸üÖ †¯Ö¾µÖµÖ †ÖÆêü.
×ÖµÖÖê•ÖÖÖŸÖß»Ö ‹ú ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß ¸ü Œú´Ö †Öêú †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ
×Ö¿µÖÖŸÖ •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãô êû ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖÔÎú´Ö †¯ÖãÖÔ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ.
´ÖÖ•Öß ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖÓ¬ÖàÖß ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÆüÖ ´ÖÖ¸üßÃÖ †Öêô ûÖæÖ
×¾Ö¬ÖÖÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê úß, •ÖÖú»µÖÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ
µÖÖê•ÖÖÖÓÃÖÖšüß ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¤ü »Öê»µÖÖ ¸üŒú´Öê“ÖÖ 15% ³ÖÖÖ“Ö
Ö¸ü •Öæ¾ÖÖÖ »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆ üÖê “ÖŸÖê, ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ¸ü Œú´Ö ÖêŸÖÖ, †×¬ÖúÖ¸üß,
ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß, šêüêú¤üÖ¸üü ‡ŸµÖÖ¤ü à“µÖÖ ×Ö¿ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖê. †Ö•ÖúÖ»Ö †¿Öß ŸÖÎúÖ¸ü
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ-µÖ —ÖÖ»Öß úß, †×¬ÖúŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ úÖêÖŸÖêÆüß
úÖÖ¤ü Øú¾ÖÖ ±úÖ‡Ô»Ö ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¯Öãœ êü ÃÖ¸üúŸÖ ÖÖÆüß. •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¾µÖŒŸÖß
†Öò± úßÃÖ“Öê “ÖŒú¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ¯ÖÏŸµÖêú ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü úÖÓÆ üß ¸üŒú´Ö ¤êü ŸÖ ÖÖÆüß.

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÖœüµÖÖ“Öê ¤üÖ êÖ úÖ¸üÖ †ÖÆêüŸÖ, ÖÖê¯ÖÖßµÖŸÖÖ †Ö×Ö
úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖß»Ö ÖãÓŸÖÖÖãÓŸÖ. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß †Öî¯Ö“ÖÖ×¸ü ú
×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ú¼ü¸ ü ÃÖ´Ö£ÖÔú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê úšüÖê¸ üŸÖêÖê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸ü µÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ êŸÖÖê úß, úÖÖ¤üÖ ê¯Ö¡Öß úÖ´Ö †Ö×Ö ±úÖ‡Ô»Öà“Öê †Ö¾ÖÖÖ´ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê.
úÖ´ÖÖŸÖ ×¤ü¸ Óü ÖÖ‡Ô ÆüÖ êŸÖê. µÖÖ“Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¤ü¸ Óü ÖÖ‡Ô´Öãô êû •ÖÖŸÖÖ ¡ÖÃŸÖ ÆüÖ êŸÖê.
ÖÖîú¸ü ¾ÖÖÖÔ´Öãô êû »ÖÖ»Ö×±úŸÖ¿ÖÖÆüß »ÖÖ ¯ÖÏÖ êŸÃÖÖÆü Ö ×´ÖôûŸÖê. ×úŸÖßÆüß †Ö¾Ö¿µÖú
†£Ö¾ÖÖ •Ö»Ö¤ü úÖµÖÔ †ÃÖÖê ÖÖîú¸ü ¿ÖÖÆüß •Ö¸üÖÆüß ŸµÖÖ“Öß ¯Ö¾ÖÖÔ ¾Ö úÖôû•Öß ú¸üŸÖ
ÖÖÆüß. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †×¬ÖúÖÓ¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸üß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÃÖê †ÖÆêüŸÖ, •Öê ŸÖê¾Öœêü“Ö
úÖ´Ö ú¹ý ‡Û“”ûŸÖÖŸÖ. •Öê¾Öœêü ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¤üÖ ¾Ö¸ü ×™ü úÖê ¾Ö ¯Ö¤Öê®ÖŸÖßÃÖÖšüß
†Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ úÖôûÖŸÖ ÖÖîú¸ü¿ÖÖÆü“Öê ¸üÖ•Ö×úµÖßú¸ü Ö —
ÖÖ»µÖÖ´Öãô êû ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖÔ ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öß ²ÖÖÆã ü »Öß
²ÖÖŸÖê. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ †Ö×Ö Ã£ÖÖ×Öú
¤ü²ÖÖ¾ÖÖ¯Öãœ êü ÖêÆ ü´Öß“Ö ÖŸÖ´ÖÃŸÖú ÆüÖ ê¾ÖæÖ úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖê úÖêÖŸÖÖ
Ö úÖêÖŸÖÖ ÖêŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÖÖ¿Öß ‹ú×ÖÂšü ÆüÖê¾ÖæÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖµÖÖÔŸÖ Ã¾ÖÖ£ ÖÔ
×ÃÖ¬¤üßÃÖÖšüß ‹úÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸ü µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¹ý »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. •Öê ¸üÖ •ÖúßµÖ
¯ÖÖ ÃÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‹ú×ÖÂšü ÖÖîú¸ü¿ÖÖÆüß Æü ¾Öß †ÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü •Öê
¸üÖ •ÖúßµÖ ¯ÖÖ ×¾Ö¸üÖ ê¬Öß ²ÖÖúÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖê ×ÖÂ¯ÖÖ ÖÖîú¸ü ¿ÖÖÆüß “Öß †¯ÖêÖÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÖÖîú¸ü ¿ÖÖÆßü Æãü ¿ÖÖ¸ü ¾Ö “ÖÖÖÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
³ÖÏÂ™ü ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ²ÖÖŸÖÖê. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ µÖÓ¡ÖÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¤ü »µÖÖ
‹ú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ †Ö•Ö ²Ö¤ü »µÖÖ ¯ÖÏŸ µÖêú ÃŸÖ¸üÖ ¾Ö¸ü
¸üÖ •ÖúÖ¸üµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ †ÓÖ ²ÖÖ»Öê. †Ö¯Ö»ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ¯ÖæÖÔ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß
¸üÖ •ÖúÖ¸üÖß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ¯ÖÃÖÓ¤ü ×šü úÖÖß ¾Ö
¯Ö¤üÖ ¾Ö¸ü »Ö¾Öú¸üÖŸÖ »Ö¾Öú¸ü ²Ö¤ü »Öß ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖê»ÖÖ ×ÖÂ¯ÖÖ ¾Ö
×Ö›ü¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×´ÖôûµÖÖŸÖ †›ü“ÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ.
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †×¬ÖúÖ¸üß¾ÖÖÔ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ×ÖµÖ´ÖÖ úÖµÖÔ †Ö×Ö Ö¾Öê †Ù•ÖŸÖ
×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÖÔÃÖ †×¬Öú ¡ÖÖÃÖ ¾Ö úÂ™ü ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æüß µÖÖêµÖ ¾Ö Ö´ÖŸÖÖ¾ÖÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¤êü µÖÖ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ. †Ö´Ö“µÖÖ ¤êü ¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ
ÖÖ×¾ÖµÖŸÖê“Öß ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ †ÖÆêü . úÖ¸üÖ µÖê£Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü “Öê
ÃÖÓú™ü ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÖÃÖŸÖê. •µÖÖ´Öãô êû ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
×¾Öú×ÃÖŸÖ ÃŸÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖµÖÖŸÖ †µÖ¿ÖÃ¾Öß ¸üÖÆüŸÖê. †Ö¤ü¸ üÖßµÖ Ã¾ÖÖáµÖ
´ÖÖ•Öß ¸üÖ Â™Òü¯ÖŸÖß ›üÖò.‹.¯Öß.•Öê.†²¤æü »Ö ú»ÖÖ´ÖÖê ÖÖ×¾ÖµÖ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß Öã¹ý×ú»»Öß ´ÖÖÖ»Öê. †Ö•Ö †Ö´Ö“µÖÖ ¤êü ¿ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ×Æü ŸÖß ŸÖÓ¡Ö –
ÖÖÖ, ÖÖ×¾ÖµÖŸÖÖ, ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö×Ö ¯ÖÏÖêŸ ÃÖÖ×ÆüŸÖ úÖµÖÔ²Ö»ÖÖ“Öê ÃÖÓ×´ÖÁÖÖ
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×³Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ Ö×ŸÖ×¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ
†³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê. •µÖÖ´Öãô êû ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ †›ü £Öôêû ¾Ö Ã¯Öß›ü²ÖÎêú¸ü ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖ êŸÖÖŸÖ.
ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß †›ü “ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖÓ‘Ö™ü ÖÖ“µÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖÖŸÖ ‹ú ÃÖÖ´ÖÖµÖ ˆ§êü¿ÖÖ“Öß †Öã³ÖæŸÖß †Ö×Ö ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú
ÃÖ´ÖãÆ³ÖÖ¾ÖÖê“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü . ÃÖÓ‘Ö™ü Ö Øú¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾Ö ˆ““Ö
†×¬ÖúÖ¸üß †×¬ÖúÖ×¬Öú ¿ÖŒŸÖß ¾Ö ÃÖ¢ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ šêü ¾ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãô êû
†×¬ÖÖÃ£Ö †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÃÖ¢Öê“Öê ÆüÃŸÖÖÓ ŸÖ¸üÖ ú¸ü µÖÖŸÖ †×Ö“”ûÖ,
ÖÖ¸üÖ •Öß ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖÓ¸ü “ÖÖê“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü
†Ö×Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ µÖêŸÖ ÃÖ¤îü ¾Ö †ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ ¾ÖÖœü †Ö×Ö
ˆ¢Ö¸ü¤üÖ×µÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖêŸÖß»Ö ‘ÖÃÖ¸üÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖ“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖÃÖÖšüß †×¬Öú
×•Ö´´Öê¤üÖ¸ü †ÖÆêü.
»ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ •ÖÖÃÖÆü³ÖÖ×ÖŸ¾ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÖÔŸÖ µÖ¿ÖÛÃ¾ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
•ú¸ü Öê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß . ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×ÎúµÖÖ¾ÖµÖÖÖÃÖÖšüß
•ÖÖŸÖê“Öß ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß ‹ú ¯Öæ¾ÖÔ ×¤ü¿ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¾Ö †ÖúÖÓÖÖÖã¹ý¯Ö ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÃÖÆü³ÖÖÖßŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ
³Ö¸ü ¤êüŸÖ †ÖÆêü . ¯Ö¸ÓüŸÖæ •ÖÖÃÖÆüúÖµÖÖÔ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ ×ÎúµÖÖ¾ÖµÖÖÖ“µÖÖ
´ÖÖÖÖÔŸÖß»Ö ‹ú ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ †›ü £ÖôûÖ †ÖÆêü. †¯Öê× ÖŸÖ
•ÖÖÃÖÆü³ ÖÖ×ÖŸ¾ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ »ÖÖêúú»µÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú úÖµÖÔ ´ÖÓ¤ü ÖŸÖßÖê
“ÖÖ»ÖŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ †Ö×Ö •ÖÖŸÖêŸÖ ¤æü¸üÖ ¾ÖÖ Øú¾ÖÖ †×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ“Öß
³ÖÖ¾ÖÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü ÖÖŸÖ †›ü £ÖôûÖ ²ÖÖŸÖê. †Ö´Ö“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ †×¬Öú ¾µÖÖ¯Öú ¾Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü•ÖµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ´ÖÓ¤ü ÖŸÖßÖê ÆüÖêŸÖê. ×ÎúµÖÖ¾ÖµÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ŸÖÓ¡ÖÖŸÖ
ÖêŸÖéŸ ¾ÖÖ“Öß ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖúÖ“Öß †ãú¿Ö»ÖŸÖÖ,
ˆ¢Ö¸ü¤üÖ×µÖŸ¾Ö ¾Ö Öî×ŸÖúŸÖê“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, ¾Öê ôêû“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, ²Öê¯Ö¸ü¾ÖÖÆüß“ÖÖ,
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ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ ‡.´Öãô êû ×¾ÖúÖÃÖ •úÖµÖÖÔ“Öê ¾Öêôêû¾Ö¸ü ÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖêÖê ú×šü Ö †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãô êû †¯Öê× ÖŸÖ ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö Ö•Ö¸êüÃÖ´ÖÖê¸ü µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
²Ö·µÖÖ“Ö µÖÖê•ÖÖÖ ŸÖ¸ü ±úŒŸÖ úÖÖ¤üÖ ¾Ö¸ü “Ö ²ÖÖ¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß
†ÓŸÖÖÔŸÖ ¯Ö×¸üµÖÖê•ÖÖÖ ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸ü †Ö×Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“Öß ×¤ü¸ Óü ÖÖ‡Ô †ÃÖŸÖê.
¯Ö¸ÓüŸÖæ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™Òüß µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü “µÖÖ ÖÖë¬ÖôûÖ ÃÖ Ö¯Ö¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
¯Ö¸ü úßµÖ ´Ö¤üŸÖß´Öãôêû “ÖÖ»ÖÖÖ·µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖŸÖ ÆüÖ êÖÖ·µÖÖ •ÖÖë¬ÖôûÖ ´Öãô êû ¤üÖ ê-Æüß
²ÖÖ•ÖæÖê ÖãúÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖê•ÖÖê¾Ö¸üß »Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ Ö“ÖÔ ¾ÖÖµÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ú•ÖÖÔ“Öê
›üÖ ëÖ¸ü ¾ÖÖœüŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Ö¸ü ¤êü ¿ÖÖŸÖ ¾Ö †ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖÂ™Òüß µÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ ¾Ö¸ü ¤êü¿ÖÖ“Öß
¯ÖÏ× ŸÖ´ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ´Ö»ÖßÖ ÆüÖ êŸÖê.
›ü ) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü ¿ÖÖ:
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ±úŒŸÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ“Ö †Ö¬ÖÖ¸üÖ ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÃÖÖšüß
•ãú¿Ö»Ö ÃÖÓ“Ö»ÖÖ ¾Ö •ÖÖÖê¯ÖµÖÖêÖß ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö•Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖ
†×¬Öú †Ö¾Ö¿µÖú ²ÖÖ»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¥ ü¿µÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê †Ö¤ ü ¿ÖÔ,
´Öæ»µÖ, ¬Ö´ÖÔ, •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ×¸ü×ŸÖ-×¸ü ¾ÖÖ•Ö, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, †Ö¿ÖÖ, †ÖúÖÓÖÖ ‡.
ŸÖŸ¾Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. •µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖê“Öß
ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ †Ö×Ö •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ‘Ö™üÖÖÎú´ÖÖÃÖ »ÖÖêúÖê¯ÖµÖÖêÖß
²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆüÖ µµÖ ú¸üŸÖê. †Ö•ÖÆüß ¤êü ¿ÖÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ
×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü . †Ö´Ö“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¹ýœüß ¾ÖÖ¤üß ¾Ö ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú
†ÃÖ»µÖÖ´Öãô êû ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖÖÖê ¡ÖÃŸÖ †ÖÆêü. •µÖÖŸÖ •ÖÖŸÖêŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
¾Ö úŸÖÔ¾µÖÖ¯ÖÏ×ŸÖ •ÖÖÖ¹ýúŸÖê“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö Ã¯ÖÂ™ü ¹ý¯ÖÖÖê ×¤ü ÃÖŸÖÖê. ×¿ÖÖÖ ¾Ö
•ÖÖÖ¹ýúŸÖê“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ´Öãô êû ¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖæÖÆüß
•ÖÖú»µÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖ »ÖÖ³Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ
»ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆ üÖê“Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †¯ÖµÖ¿Ö †Ö»Öê. ¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÆüÖ ‹ú
¯ÖÏ´ÖãÖ †›ü £ÖôûÖ †ÖÆêü. •Öß ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö™ü ÖÖÎú´ÖÖÃÖ ÖêÆü ´Öß †¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖ ×ÃÖ¬¤ü
ú¸ü µÖÖŸÖ ¤Óü Ö †ÖÆêü. £ÖÖê›ü¶Ö±úÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ •Öß ¯ÖÏÖŸÖß ¤êü¿Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ
ÃÖ´Öé¬¤ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ×¤ü ¿ÖêÖê êú»Öß •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÃÖ »ÖÖêúÃÖÓ µÖêŸ Öß»Ö ŸÖß¾ÖÎ ¾ÖÖœü
×ÖúÖ´Öß ú¸üŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê«üÖ¸üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤üÖ×µÖŸ¾ÖÖ¯ÖÏŸÖß ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú
¥üÛÂ™ü úÖêÖÖÃÖ ÖÖúÖ¹ýÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ÃÖÆü úÖµÖÔ ú¸üŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ. ˆ»Ö™ü
†Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸üß »Ö ú“Ö¸üÖÆüß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÖê“Ö ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖ¾ÖÖ †¿Öß †¯ÖêÖÖ
†Ö¯ÖÖ ú¸üŸÖÖê. ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔŸÖß»Ö ±úÖ¸ü ´ÖÖêš üÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÆêü. ÖÖÖ¸üß
•ÖÖ×Ö¾ÖÖ ¾Ö “ÖîŸÖµÖÖ“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖÃÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ÃÖÖ¹ýÖ •ÖÖŸÖÖ Ã¾ÖŸÖ: »ÖÆüÖ Ö »ÖÆüÖ Ö ¯Ö¸ÓüŸÖæ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ úÖµÖÖÔŸÖ †Ö¯Ö»Öê ²ÖÆãü´Öæ»µÖ µÖÖêÖ¤üÖ Ö ¤êü¾ÖæÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ›üÖ êŒµÖÖŸÖæÖ
¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖ êŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ: »ÖÖêú ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ¯Ö¢ÖßÃÖ
†Ö¯Ö»Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß Ö ÃÖ´Ö•ÖãÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öê †µÖÖêµÖ
´ÖÖ•ÖÖÔÖê ¿ÖÖêÂÖÖ ¾Ö ·ÆÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
‡) ÖîÃÖÙÖú ¤ü¿ÖÖ:
ÃÖÓú™ü úÖ»ÖßÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖÖ´ÖÖÖ úºþÖ ‹ú Ã¾Ö“”û ¾Ö ¯ÖÖêÂÖú
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸ü Öê Æêü ‹ú †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ ¾Ö¯ÖæÖÔ ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú úÖµÖÔ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †ÖÆêü . µÖÖ ÃÖÓú™üúÖ»ÖßÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´ÖÆüÖ ¯Öæ¸ ü, ³ÖãÓú¯Ö, úÖê¸ü›üÖ
¤ãüÂ •úÖôû, ¾ÖÖ¤üô û - ¾ÖÖ¸êü, ´ÖüÖ¸üÖ ´ÖÖ¸üß , ÃÖÖÓ¯ÖÏ¤üÖ×µÖú ¤ÓüÖ»Öß, ¤üÆ ü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü,
†¯Ö‘ÖÖŸÖ ‡ŸµÖÖ¤ü à“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖ êŸÖÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖêÖŸÖßÆüß ‘Ö™üÖÖ
‘Ö›ü »µÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö µÖÓ¡ÖÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ
×Ö¾ÖÖ¸üÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸ µÖêú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ êú»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖê. ÃÖÓú™ü úÖôûÖŸÖ Ö¸ü •Ö ¯Ö›ü »µÖÖÃÖ ÃÖîµÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ¿ÖÖÃÖÖ
†Ö×Ö †µÖ ÃÖÓ‘Ö™ü ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖ êÖÖ·µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖŸÖê“ÖÖ µÖÖêµÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ±ìú ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓú™ü ÖÏÃŸÖ »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê µÖÖêµÖ×¸üŸµÖÖ ×¾ÖŸÖ¸ßü ŸÖ êú»µÖÖ
•ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¤ü ¸ü´µÖÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúú»µÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔ šü¯¯Ö
¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ¤ü ¿ÖÖ ÃÖã¬ ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¤ü ¿ÖÖ:
³ÖÖ¸ü ŸÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ³Öæ× ´ÖúÖ †×¬Öú
´ÖÆüŸ ¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêü . »ÖÖêúú»µÖÖÖúÖ¸üß ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêÃÖ
Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Öê ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ¾Ö úÖµÖÖÔŸÖ †ŸµÖÖ×¬Öú ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß.
»ÖÖê•ú•ú»µÖÖÖ ¾Ö ¸üÖÂ™Òüß µÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¬µÖêµÖÖÃÖ ÃÖÖ¬µÖ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ãú¿Ö»Ö, ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß, ¯ÖÖ¸ü¤ü ¿ÖÔú, •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü , »ÖÖêúÃÖÆü³ÖÖÖß ¾Ö
ÃÖÓ¾Öê¤ üÖ¿Öß»Ö ²ÖÖ¾ÖÖê †Ö×Ö ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü †Óãú¿Ö »ÖÖ¾ÖÖê †ŸµÖÓŸÖ
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü ÖÖ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö
×¾Ö×³Ö®Ö ¯ÖÏúÖ¸ü “µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê ˆ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß úÖÓÆüß ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ˆ¯ÖÖµÖ ¯ÖÏÃ ŸÖãŸÖ
êú»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ¯Öãœüß »Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê.
1) †Ö•Ö“Öê µÖãÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“Öê †ÖÆêü . ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¯Ö×¸ü ¯ÖÏêµÖÖŸÖ ‡Ô ¿ÖÖÃÖÖ †×¬Öú ÃÖÖ£ÖÔú ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖ êŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êü Öê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ †×³Ö»ÖêÖÖ“Öê ¿Öß‘ÖÐÖ×ŸÖ×¿Ö‘ÖÐ
ÃÖÓÖÖúßú¸üÖ ú¸ü Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. •µÖÖ´Öãô êû ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ÃÖÓ“Ö»ÖÖ
ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ¸üÖ ÆüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß . †¿Öß
†Ö¿ÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê úß, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ‹úÖ¾Öêô êûÃÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö
ŸÖ£µÖÖÓ“Öê ÃÖÓÖÖúßú¸ü Ö ÆüÖ ê‡Ô»Ö ŸÖê †Ö´Ö •ÖÖŸÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ× ¬ÖŸÖ úÖµÖÔ
×ÖÂ¯ÖÖ¤üÖ ¾Ö ŸÖÎúÖ¸ü ×Ö¾ÖÖ¸üÖÖŸÖ »ÖÖÖÖÖ¸üÖ ¾Öêô û ú´Öß ÆüÖ êŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ ¾Ö •Ö»Ö¤üŸÖÖ †Ö»Öß. ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
†Óãú¿Ö »ÖÖ¾ÖæÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö Ã¾Ö¸üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏ× ¾ÖÂ™ü
»ÖÖ»Ö±úßŸÖ¿ÖÖÆüß “µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖÃÖ ú´Öß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
2) ³ÖÖ¸ü ŸÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸ü ×¤ü ¾ÖÃÖë -×¤ü¾ÖÃÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ú´Öãú¾ÖŸÖ ²ÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸üÖ “µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê¯ÖÖÃÖæÖ
×Ö¯Ö™üÖ¸üÖ ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸ µÖêú ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ ÃŸÖ¸üÖ ¾Ö¸ü ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üÖ ¾Öê »ÖÖÖŸÖß»Ö. µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖê¿Öß ×Ö •Ö›üßŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ŸÖë¾ÆüÖ “Ö ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü, •Öë¾ÆüÖ ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸üÖÃÖ ‹ú
“Ö×¸ü ¡ÖÖŸ´Öú ²Öã¸üÖ ‡Ô ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÏÂ ™ü ŸÖŸ¾ÖÖÃÖ Öã»Öê†Ö´Ö
²ÖêÖúÖ²Ö ú¸ü µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ úšüÖ ê¸üŸÖêÖê ¤Óü›üßŸÖ ú¸üÖ ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
3) ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ•úßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ×ÖµÖÖ´Öú †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔ ¤üÖ êÆüàŸÖ
´ÖÆüŸ ¾ÖÖ“Öß ³Öæ× ´ÖúÖ ²Ö•Ö¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. µÖÖ úÖµÖÖÔ“µÖÖ µÖÖêµÖ ×ÖÂ¯ÖÖ¤ü ÖÖŸÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ÆüÖ êÖÖ·µÖÖ ²Ö¤ü »µÖÖ †›ü £Öôêû †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ´Öãô êû
×•Ö»ÆüÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ¾Ö¸ü †×¬Öú ¾ÖÖ‡Ô™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¯Ö›üŸÖÖê.
¿ÖÖÃÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÓ¡µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ ¯ŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ “µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ Ó¾Ö¸ü úÖÓÆüß
†Ö¾Ö¿µÖú ×ÖµÖÓ¡ÖÖ Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê. Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ Ó¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ× ¬ÖŸÖ ´ÖÓ¡µÖÖÓ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖã× ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß. •µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖ ê¬Ö Ø•ú¾ÖÖ
Ã¾ÖÖ£ÖÔ¯ÖãŸÖÔŸÖê“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖêŸÖæÖ ÆüÖ êÖÖ·µÖÖ †µÖÖêµÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö
»ÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
4) ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü ÖÖÓÃÖÖšüß ÖšüßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖµÖÖêÖ ¾Ö ÃÖ×´ÖŸÖß«üÖ¸üÖ •Öê
´ÖÆüŸ ¾Ö¯ÖæÖÔ ÃÖ»»Öê ×¤ü »Öê. ŸµÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¾ÖÖÖ×¾Ö»ÖÓ²Ö ¯Ö æÖÔ ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖêÖê
»ÖÖÖæ ú¸üÖ ¾Öê. µÖÖ ÃÖ»»µÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üŸÖê¾Öêô ûß •Ö¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ
úšüÖ ê¸ü ×ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ´ÖÖÖê ÃÖ¹ý ÖµÖê.
5) »ÖÖêúú»µÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ¿Öß»Ö úÖµÖÖÔ»ÖÖ µÖÖêµÖ×¸üŸ µÖÖ ×ÖÂ¯ÖÖ×¤üŸÖ
•ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ †Ö¬Öã× Öú ŸÖÓ¡Ö–
ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¯ÖÏ× ¿ÖÖÖ ªÖ¾Öê. ŸµÖÖ´Öãô êû ãú¿Ö»Ö,
Ö´ÖŸÖÖ, ¥üœüŸÖÖ, ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú, ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö¿Öß»ÖŸÖêŸÖ ˆ¢Ö¸üÖê¢Ö¸ü ¾ÖéÛ ¬¤ü ÆüÖ êŸÖê.
•µÖÖ“ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¾Ö ÃÖê¾ÖÖÓ“Öê ¯Ö×¸ü »ÖÖÖ ÆüÖ êŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ˆŸéúÂ™ü úÖµÖÖÔ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ ¾Ö¸ü ²ÖœüŸÖß †Ö×Ö úÖµÖÔ ˆ¯Ö»Ö²¬Öß
ÃÖã× ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬µÖêµÖÖ¯ÖÏŸÖß •ÖÖÖ¹ýú ²ÖÖ¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
6) ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖêŸÖ ÖÖÖ×¸ü úÖÓÃÖÖšüß ²ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ
¾µÖÖ¯Öú úÖµÖ¤üÖ †ÖÆêü . •ÖÖê ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ÃÖã“ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ úÖµÖ¤êü ¿Öß¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êü ŸÖê. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¯ÖÖ¸ü ¤ü¿ÖÔú,
ÃÖÓ¾Öê¤ üÖ¿Öß»Ö ¾Ö ˆ¢Ö¸ü¤ üÖµÖß ²ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ×¤ü ¿ÖêŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü
´ÖÖê»ÖÖ“ÖÖ ¤ü •Ö›ü ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ±úŒŸÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß
†Ö×Ö ¯ÖÏ“Ö»ÖÖ ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖ ¾Öê. µÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê úÖ´Ö
ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ× ¿Ö×ÖŸÖ ¾Ö •ÖÖŸÖêÃÖ †×¬Öú •ÖÖÖ¹ýú
²ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.
7) ¿ÖÖÃÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓÖÖ »ÖÖÖæ ú¸üŸÖê¾Öêô ûß ×¾Ö×³Ö®Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ«üÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÆüÖ êÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
•ÖêÖêú¹ýÖ »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¯ÖÖêÆü “Öê»Ö. •ÖÖŸÖêŸÖ µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓÖÖ
‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ ¾Ö †×³Ö¹ý“Öß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖ êŸÖê. µÖÖ´Öãô êû µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ
•ÖÖŸÖê“Öß ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖßŸ¾Ö ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖ ¿ÖŒµÖ ÆüÖ êŸÖê. µÖÖê•ÖÖÖÓ“µÖÖ
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†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖßŸÖ ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ ¾Öß •Öë¾ÆüÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú »ÖÖêúÖÓÖÖ
ŸµÖÖŸÖæÖ ÃÖÆü³ÖÖÖßŸ¾Ö ×´Öôêû»Ö.
8) •ÖÏÖ´Öß•Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×³Ö®Ö µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ
ˆ¯Ö»Ö²¬Öß“Öê ´Öã»µÖÖÓúÖ êú»µÖÖÃÖ ÆüÖ ×ÖÂúÂÖÔ ×Ö‘Öê»Ö úß, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
»ÖÖ³Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †•ÖæÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖæÖÔŸÖ: ¯ÖÖêÆ ü“Ö»ÖÖ ÖÖÆüß.
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †£Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö †³µÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö
úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸üÖ »ÖÖ ¸üÖ êÖµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖŸÖŸÖ
´Öæ»µÖÖÓúÖÖ“Öß µÖÖêµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö.
9) ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ •Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´Ö ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖŸÖ ×Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ
»ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßÓÖÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÏ× ¿ÖÖÖ ¤êü µÖÖÃÖÖšüß †×³ÖµÖÖÖ
“ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü . •ÖêÖêú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ “Öê –
ÖÖÖ ÆüÖ ê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ¤üÖ ¾Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ²ÖÖŸÖß»Ö. µÖÖ´Öæô êû
Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ µÖÓ¡ÖÖê¾Ö¸ü ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß¸üÖ •Ö ÃÖÓÃ £ÖÖÓ“Öß ¯Öú›ü
´Ö•Ö²ÖãŸÖ ÆüÖ ê‡Ô»Ö.
10) »ÖÖêúú»µÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÖÔ“Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü Ö ú¸üŸÖê¾Öêô ûß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÖê
¸üÖ •ÖúÖ¸üµÖÖ“ÖÖ †µÖÖêµÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ¾Ö ¤ü²ÖÖ¾ÖÖŸÖ µÖê¾Öæ ÖµÖê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß µÖÖêµÖ ¾Ö ×¾Ö¾Öêúß ×¾Ö“ÖÖ¸ü, ¯Ö×¸ü ¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ, ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
ãú¿Ö»ÖŸÖÖ ¾Ö ¤æü ¸ü¤ü ¿Öá¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸“ÖµÖ ¤êü ¾ÖæÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÆü úÖµÖÖÔÖê
úÖµÖÖÔÃÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖ¾Öê. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛ Ã£ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ¬ÖÖ›üÃÖ
¾Ö ×Æü ´´ÖŸÖ œüô ãû ¤êü ¾Öæ ÖµÖê. “ÖÖÓÖ»ÖÖ ˆ§êü ¿Ö ¾Ö ×ÖÃ¾ÖÖ£ÖÔ ³ÖÖ¾ÖÖêÖê
»ÖÖê•ú•ú»µÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ÆüÖ êÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
11) •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¤êü ¿ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ×¬Öú »ÖÖêú †×¿Ö×ÖŸÖ Ö¸üß²Ö †Ö×Ö
†Ö¯Ö»Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö úŸÖÔ¾µÖÖ¯ÖÏŸÖß †–ÖÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ
úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ µÖÖêÖ¤üÖ Ö ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß . ŸµÖÖ´Öãô êû •ÖÖŸÖê»ÖÖ
ŸµÖÖÓ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö úŸÖÔ¾µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖã× ¿Ö×ÖŸÖ ú¸ü Öê
´ÖÆüŸ ¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê. úÖÓÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖµÖÔÎú´Ö ˆ¤üÖ : †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸ü ú ×¿ÖÖÖ,
ãú™æÓü²Ö ú»µÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †Ó ´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖßŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¯ÖÏ× ŸÖÛÂšüŸÖ ¾Ö ˆ¢Ö¸ü¤ üÖµÖß Ã¾ÖÓµÖÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öß ÃÖÓÓ‘Ö™ü ÖÖÓÖß
ˆŸÃ±ãÔúŸÖ ÃÖÆü úÖµÖÔ ªÖ¾Öê. •µÖÖ´Öãôêû †×¬ÖúÖ×¬Öú •ÖÖÃÖÆü úÖµÖÔ ×´ÖôûŸÖê.
µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ“Öß µÖ¿ÖÃ¾ÖßŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê. ¥üœü ‡“”ûÖ ¿ÖŒŸÖß´Öãô êû“Ö
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß †Ö¾Ö¿µÖú •ÖÖÃÖÆü úÖµÖÖÕŸÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸ü µÖÖŸÖ
µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖ êŸÖÖŸÖ.
12) µÖÖê•ÖÖÖÓ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ× ¬ÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×³Ö®Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖæÖÖÔš üÖ ú¹ýÖ ‹ú
†¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ²ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß Ö¸ü •Ö †ÖÆêü . •Öê£Öê ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÖÔ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤üÖ×µÖŸ¾ÖÖ¯ÖÏŸÖß
ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¥üÂ™üß úÖêÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü Öêü ¯ÖÏŸ µÖêú ÖÖÖ×¸ü úÖÃÖ ×¾ÖúÖÃÖ
úÖµÖÖÔŸÖ ˆŸÃÖÖÆü ¯Öæ¾ÖÔú ÃÖÆü³ÖÖÖß ¾ÆüÖ ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ
¯ÖãÂ •úôû ÃÖÆü •úÖµÖÔ •ú¸üÖ ¾Öê »ÖÖ•Öê»Ö.
13) ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖã× ¾Ö¬ÖÖ ¯ÖÏ¤ üÖÖ ú¸üÖ ¾µÖÖŸÖ •µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»ÖÖ
†´Öã»µÖ ¯ÖîÃÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ †Ö¯ÖÖ ú¸üÖ “µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¤êüŸÖÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ
ÃÖ¤ãü ¯ÖµÖÖê•Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ. ÃÖã¿ÖÖÃÖ-ÖÖÃÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ ¸üÖŸÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
´Öã»Ö³ÖæŸÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¯ÖæÖÔ ÆüÖ êµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÃÖ¢ÖêŸÖ †£Ö¾ÖÖ •µÖÖÓÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¤üÖ×µÖŸ¾ÖÖ“Öê µÖÖêµÖ ×Ö¾ÖÖÔÆü Ö ú¸üÖ ¾Öê.
†Ö´ÆüÖÃÖ ‹ú úÖµÖÔãú¿Ö»Ö, •ÖÖŸÖÖ¯ÖÏê´Öß ¾Ö úÖµÖÖÔ“Öê µÖÖêµÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü Ö
ú¸ü ÖÖ·µÖÖ ÖÖêú¸ü ¾ÖÖÖÔ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü .
14) •úÖêÖŸÖêÆüß ¿ÖÖÃÖÖ ŸÖë¾ÆüÖ“Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü ¿ÖÔú ¾Ö ÃÖÓ¾Öê¤ü Ö¿Öß»Ö ´Æü Ö¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
•Öë¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß •ÖÖú»µÖÖÖÖ“µÖÖ ¬µÖêµÖÖÖê ¯ÖÏê×¸üŸÖ ÆüÖ ê¾ÖæÖ
úÖµÖÔ ú¸üŸÖß»Ö. ÃÖã¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ †•Öë›ü¶ÖŸÖ ¯ÖÏÖ £Ö×´ÖúŸÖÖ
†ÃÖÖ¾Öß. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¤ ü¿ÖÔú úÖµÖÔ¯ÖÏÖÖ»Öß ×¾Öú×ÃÖŸÖ
ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß •ÖãÖê ¾Ö ×ú“Öú™ü úÖµÖ¤êü ¾Ö ×ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ÃÖ¸üô û,
ÃÖÖ¬Öê ×-ÖµÖ´Ö ¾Ö •úÖµÖ¤êü ²Ö-Ö¾ÖÖ¾Öê.
15) ×¾Ö•úÖÃÖÖ“ÖÖ ˆ§êü ¿Ö ¾Ö ¬µÖêµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ
µÖÓ¡ÖÖê“Öß úÖµÖÔãú¿Ö»ÖŸÖÖ ¾Ö Ö´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü ¾ÖÖê †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü Æêü
±úŒŸÖ ŸÖë¾ÆüÖ “Ö ¿ÖŒµÖ ÆüÖ ê¾Öæ ¿ÖúŸÖê, •Öë¾ÆüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ ¾µÖÖ¯Öú ÃŸÖ¸üÖ ¾Ö¸ü
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖß»Ö. µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ †Ö¬Öã× Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü,

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖê¾Öé¢ÖßÃÖ ²Ö¤ü »ÖÖê, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúÖ“µÖÖ ³Öæ×´ÖêúÃÖ
†×¬ÖúÖ×¬Öú ˆ¢Ö¸ü¤ üÖµÖß ²ÖÖ¾ÖÖê, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ¾Ö¸ü
³Ö¸ü ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡-Ö¾Æü ÖÔÃÖ»ÖÖ †×¬Ö•úÖ×¬Öú ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ
¤êü Öê Æüß ¾Öêô êû“Öß ´ÖÖÖÖß †ÖÆêü.
16) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ »ÖÖêúÃÖê¾ÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃ¯Ö¬ÖÖÔ
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¯ÖãœüÖ úÖ¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ •µÖÖ´Öãô êû »ÖÖêúÃÖê¾Öú
ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖêÖê úÖµÖÔ ú¸üŸÖß»Ö. ¸üÖÂ™Òü ²ÖÖÓ¬ÖÖß“Öß úÖôû•Öß ú¸üŸÖß»Ö. ×¾Ö×³Ö®Ö
ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß »Ö ³ÖÏÂ ™üÖ “ÖÖ¸üÖ “Öê •ÖÖôêû µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúÖÓ“Öß“Ö ú¸üŸÖÖê †ÖÆêü.
¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¯ÖãœüÖ úÖ¸ü ‘Öê¾ÖæÖ µÖÖêµÖ »ÖÖêú ÃÖê¾ÖúÖÃÖ ¯Öã¸üÃ úÖ×¸üŸÖ ú¸üÖ ¾Öê.
ŸÖÃÖê“Ö “Öãúß“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ¾µÖÃŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖ¾ÖêúÖÃÖ úšüÖ ê¸üÖŸÖ
úšüÖ ê¸ü ¤Óü› ü ªÖ¾Öê.
17) •Ö¸ü ¿ÖÖÃÖÖ, Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö×Ö ÃÖÓ¾Öê¤ü Ö¿Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ×ÆüŸÖ
ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÆü úÖµÖÔ ¤êü ¾ÖæÖ ÖîÃÖÙÖú ×¯Ö›üßŸÖÖÓÖÖ, ¡ÖÖÃÖ´ÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê
úÖ´Ö ú¸üÖ ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. ¯Ö¸Óü ŸÖã ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖê“µÖÖÔ¾Ö¸ü Æêü ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö±ú»Ö
ÆüÖ êŸÖê. ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê úÖÓÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÖ‰ú»Ö
ˆ“Ö»ÖµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: ×¾Ö×³Ö®Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÖîÃÖÙÖú ÃÖÓú™üÖ¯ÖÏŸÖß †×¬ÖúÖ×¬Öú •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ ¾Ö
ÃÖŸÖÔúŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸ü µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ªÖ¾ÖÖ »ÖÖ•Öê»Ö. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¾Ö×³Ö®Ö
†¯ÖŸúÖ»ÖßÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ˆ¤üÖ : ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ, ¯ÖÖê× »ÖÃÖ, ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ¯Ö×¸ü ¾ÖÆü Ö,
¤ü ¾ÖÖÖÖÖê ‡Ô. ŸÖ–Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖê²ÖŸÖ µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê
†×¬Öú Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü »ÖŸµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ,
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖŸ´Öú ‘Ö™ü úÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÔ¿Öî»ÖßŸÖ ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ²Ö¤ü »Ö ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. †¿ÖÖ
úÖµÖÔ ¯Ö¬¤üŸÖß, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖÔÃÖÓÃ éúŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö •Öê
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß, ¤ü Ö †Ö×Ö ÃÖÖ´Ö †ÃÖŸÖß»Ö. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ ŸÖë¾ÆüÖ “Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¹ý¯Ö ×´Öôêû»Ö
•Öë¾ÆüÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ ¾µÖÜŒŸÖ“Öê ÃÖÆü³ÖÖÖßŸ¾Ö, ¾Ö“ÖÖ²Ö¬¤üŸÖÖ, •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß,
¯ÖÖ¸ü¤ü ¿ÖÔúŸÖÖ, Ö´ÖŸÖÖ, ×¾ÖúÖÃÖ, †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öê ×¾Öëú¦üß ú¸ü Ö, ×ÖÖÔµÖ
‘ÖêµÖÖ“Öß Ã¾ÖÖµÖ¢ÖŸÖÖ ‡Ô. ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. úÖêÖß ¾µÖŒŸÖß †£Ö¾ÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ³ÖãŸÖúÖôûÖ ŸÖß»Ö ‡Ô× ŸÖÆüÖÃÖ ×úŸÖßÆüß ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê •Öë¾ÆüÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ŸÖë¾ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö¸Óü³Ö ú¹ýÖ
Ã¾ÖŸÖ:“Öê †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ “Öê ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¾Ö ³Ö×¾ÖÂµÖ ˆ•¾Ö»Ö ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê.
ŸµÖÖÃÖÖšüß Ö¸ü •Ö †ÖÆêü ±úŒŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Ö ¤êüµÖÖ“Öß ¾Ö ×´ÖôûÖ »Öê»µÖÖ
ÃÖÓ¬Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ “ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖ ¾ÖÖ, Ö úß Ã¾ÖŸÖ:
ÃÖÖšüß.
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