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´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öê ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ ¾Ö ÃÖªÛÃ£ÖŸÖß ‹�ú †Ö¾Ö»ÖÖê�úÖ 

 

 
¯ÖÖ¸üÃÖê ×²Ö¸üÖ ¤ü¿Ö¸ü£Ö 

 

ÃÖÆüµÖÖê�Öß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú ´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ�Ö, ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ„Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ²ÖÖ¿Öá  ŸÖÖ. ²ÖÖ¿Öá ×„Ö. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü 

 

 
lkj k a ' k  :  

´Ö ü̧Öšüß ³ÖÖÂÖê»ÖÖ †×³Ö„ÖÖŸÖ ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¤ü„ÖÖÔ ×´Öôû�Öê �úÃÖê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. †Ö×�Ö �úÃÖê µÖÖê�µÖ †ÖÆêü. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÆüÖ¸ üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê 

ÃÖ�Öôûß�ú›êü “Ö¾ÖßÖê “Ö“ÖÖÔ ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö †Ö¯Ö»Öß ´ÖŸÖê †Öê�ú †³µÖÖÃÖ�úÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ 

¯ÖÏÃÖÖ ü̧´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ �ú¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü “Ö“Öá»ÖÖ „ÖÖŸÖÖê †ÖÆêü. µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê Öã�úŸÖß“Ö ‹�ú ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¹ýÖ µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê 

´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ü ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ 84 ¯ÖÖÓÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ¯Öæ�ÖÔ ´ÖÃÖã¤üÖ ÃÖÖ¤ü¸ü �êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß �ÖÖ»Öß»Ö �ÖÖêÂ™üß ŸÖ¯ÖÖÃÖ»µÖÖ 

†ÖÆêüŸÖ. 

 

 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :-  

 

1. ´Ö ü̧Öšüß“Öß ¯ÖÏÖ“ÖßÖŸÖÖ  

2. ³ÖÖÂÖê“Öß ´ÖÖî×»Ö�úŸÖÖ †Ö×�Ö ÃÖ»Ö�ÖŸÖÖ  

3. ³ÖÖ×ÂÖ�ú †Ö×�Ö ¾ÖÖ›ü:´ÖµÖßÖ ¯Ö Ó̧ǖ Ö ȩ̂ü“Öê Ã¾ÖÓµÖ³Öæ¯Ö•Ö  

4. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖÂÖÖ ¾Ö ×ŸÖ“Öê †Ö¬Öã×Ö�ú ¹ý¯Ö ‡. ×Ö�úÂÖ ´Ö ü̧Öšüß ³ÖÖÂÖÖ �ú¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ¸êü ¯Öæ�ÖÔ �ú¹ý ¿Ö�úŸÖê Æêü ¯Öã ü̧Ö¾µÖÖ×Ö¿Öß ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öß 

†ÖÆêü.  

(»ÖÖê�ú ü̧Ö„µÖ „ÖÖÖê. ±êú²ÖÎã. 2012 ¯ÖéÂšü �Îú. 81 ŸÖê 83)  

µÖÖ “ÖÖ¸üÃÖ¤üÃµÖßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ¯Öî�úß ›üÖò. †Ö. Æü. ÃÖÖôãû�Öê µÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ �úÖÆüßÃÖê ¾Öê�Öôêû †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß �úÖ ü̧�Ö´Öß´ÖÖÓÃÖÖ 

�ú ü̧ŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü �úß, †×³Ö„ÖÖŸÖ ³ÖÖÂÖÖ ´Æü�Ö„Öê �êú¾Öôû †×³Ö„ÖÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ †ÃÖê Ö ÆüÖêŸÖÖ ŸÖß ²ÖÆã ü„ÖÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ´Æü•ÖæÖ 

ŸÖß ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ †ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü„Öê. µÖÖ¾Ö ü̧ ´Ö»ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê �úß, ´Ö ü̧Öšüß ³ÖÖÂÖê»ÖÖ †×³Ö„ÖÖŸÖ ¤ü„ÖÖÔ ×´ÖôûÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖß ×ŸÖ“µÖÖ ²ÖÖê»Öß ¹ý¯Ö ÖÃÖÆü 

�Öé×ÆüŸÖ ¬Ö ü̧»Öß „ÖÖ¾Öß Æüß †¯Öê�ÖÖ †ÖÆêü 

†ÖŸÖÖ ¯ÖÏ¿Ö • ü̧ŸÖÖê ŸÖÖê, ´Ö ü̧Öšüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖÖ“ÖÖ µÖÖ¾Ö ü̧ ´Öß †ÃÖê ´Æü�ÖÖê �úß ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ 

†ÖÆêü �úÖ ü̧�Ö ÃÖÓŸÖÖÓÖß ´Ö ü̧Öšüß ³ÖÖÂÖê²Ö¤ü¤ü»Ö �Öæ¯Ö �úÖÆüß ×»ÖÆæüÖ šêü¾Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ´Ö ü̧Öšüß“ÖÖ »ÖÖî�úß�ú ¾ÖÖœü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ´Öãôêû  

´Ö ü̧Öšüß ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯Ö�Öê ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. 

 

´ÖÖ†ÖÖ ´Ö ü̧Öšüß“ÖÖ ²ÖÖê»Öã �úÖîŸÖã�êú… 

‟ÖÖÖêÀ¾Ö ü̧  

ÃÖÓŸÖ�éú¯ÖÖ †ÖÖ»Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ±úôûÖ†Ö»Öß  

²Ö×Æü�ÖÖ‡Ô 

ÃÖÓÃ�éúŸÖ¾ÖÖ�Öß ¤êü¾Öê �êú»Öß, ´Ö ü̧Öšüß �úÖµÖ “ÖÖê¸üÖ¯ÖÖÃÖãÖ †Ö»Öß.  

‹�úÖÖ£Ö  

Ø•ú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ ü̧�ú¸üß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ  †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêü ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö ü̧Öšüß ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯Ö�Öê ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ †ÖÆêü �úÖ ü̧•Ö - 

†Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ 3000 ¯Öê�ÖÖ †×¬Ö�ú ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»Ö»µÖÖ „ÖÖŸÖÖŸÖ 11 �úÖê™üß „ÖÖŸÖÖ Æüß ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖê †ÖÆêü µÖÖ“Ö ê �úÖ¸ü�Ö ÃÖ ü̧ôû †ÖÆêü. 
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´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü ×ÖÃÃÖß´Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÏê´Ö µÖÖ´Öãôêû“Ö ´Ö ü̧Öšüß ³ÖÖÂÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯Ö�Öê †×¬Ö¸üÖ„µÖ �ÖÖ„Ö×¾ÖŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ �ú¾Öß ÃÖã ȩ̂ü¿Ö 

³Ö™ü ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ,  

 

'»ÖÖ³Ö»Öê †Ö´ÆüÖÃÖ ³ÖÖ�µÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖê ´Ö ü̧Öšüß  

„ÖÖÆü»ÖÖê �Ö¸êü“Ö ¬ÖµÖ ‹ê�úŸÖÖê ´Ö ü̧Öšüß 

¬Ö´ÖÔ ¯ÖÓ£Ö „ÖÖŸÖ ‹�ú „ÖÖ�ÖŸÖÖê ´Ö ü̧Öšüß  

‹¾ÖœüµÖÖ „Ö�ÖÖŸÖ ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖŸÖÖê ´Ö ü̧Öšüß ' 

 

Æüß ´Ö ü̧Öšüß ²Ö§ü»Ö“Öß ³ÖŒŸÖß �ú¾Öß ÃÖã¸êü¿Ö ³Ö™ü µÖÖÓÖß ¾ÖÙ�Ö»Öß †ÖÆêü ŸÖë¾ÆüÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ. ´Ö ü̧Öšüß ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ×Ö¿“ÖŸÖ¯Ö�Öê 

³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ †ÖÆêü. �úÖ ü̧�Ö ³ÖÖÂÖÖ Æüß �êú¾Öôû ³ÖÖÂÖÖ ÖÃÖŸÖê. ŸÖ ü̧ ŸÖß ‹�ú ÃÖÓÃ�éúŸÖß †ÃÖŸÖê. †Ö×�Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß „ÖŸÖÖÖ“Öê �úÖ´ Ö �úÖê�ÖÖ ‹�úÖ 

¾µÖŒŸÖß“Öê ÖÃÖŸÖêê ŸÖ¸ü ŸÖê ÃÖ¾ÖÖÕ“Öë †ÃÖŸÖê. ´Æü�ÖæÖ ‡£Ö»µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ ü̧Ö“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †Ö×�Ö ¿ÖÆü ü̧ÖÓ“ÖÖ ¯Ö Ï¿Ö ‹�ú“Ö †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü„Öê ŸÖ¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü 

×¿Ö¾ÖÖ ü̧Ö“Öß ³ÖÖÂÖÖ †Ö×�Ö ¿ÖÆü ü̧ÖÓŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖÖ Æüß „ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ‹�ú †ÃÖ�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ ¯Öæ�ÖÔ†Ó¿ÖÖÖê ´Ö ü̧Öšüß Æüß ‟ÖÖÖ³ÖÖÂÖÖ †ÖÖ»Öß 

†ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖ µÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ü̧Ö¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö µÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê �úß, ´Ö ü̧Öšüß Æüß  

‟ÖÖÖ³ÖÖÂÖÖ †ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü„Öê. †Ö„Ö †Öê�ú †³µÖÖÃÖ�ú ´Æü�ÖŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ ´Ö ü̧Öšüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“Öß �úÖôû„Öß �ú ü̧�µÖÖ“Öê �úÖ ü̧�Ö ÖÖÆüß. 

•úÖ¸ü•Ö ‟ÖÖÖÖê²ÖÖ  ŸÖã�úÖê²ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ �ÖÏÓ£ÖÖŸÖãÖ „Öß¾ÖÖÖ“Öê †¾Ö‘Öê ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. Æêü �Ö ȩ̂ü †ÖÆêü. 

†Ö„Ö †Öê�ú ³ÖÖÂÖÖ �úÖôûÖ“µÖÖ †Öê‘ÖÖŸÖ ´ÖÖ�Öê ¯Ö›üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖŸ¯Öæ¾Öá †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ‹�ú „Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ ü̧ß †ÖÆêü. †Ö„Ö 

¾µÖ¾ÖÆüÖ ü̧Ö´Ö¬µÖê ´Ö ü̧Öšüß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö ü̧ �ú ü̧�Öê �ú´Öß¯Ö�ÖÖ“Öê ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸµÖÖ�ú›êü †Ö¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖß »Ö�Ö ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü„Öê. ×„Ö£Öê - ×„Ö£Öê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. 

ŸµÖÖ ŸµÖÖ ×šü�úÖ�Öß ´Ö ü̧Öšüß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö ü̧ µÖÖê�µÖ ¾Öêôûß �ú¸ü�Öê ¾Ö ×ŸÖ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ �ú ü̧�µÖÖ“Öß „Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ ü̧ß ÃÖ¾ÖÖÕÓ“Öß †ÖÆê ü. 

 

´ÖÖ†µÖÖ ´Ö ü̧Öšüß“Öß �ÖÖê›üß ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. †¾Öß™ü 

´ÖÖ†µÖÖ ´Ö ü̧Öšüß“ÖÖ ”Óû¤ü, ´ÖÖÖ ×ÖŸµÖ ´ÖÖêÆü¾ÖßŸÖ 

‟ÖÖÖÖê²ÖÖ“Öß ŸÖã�úµÖÖ“Öß, ´ÖãŒŸÖê¿ÖÖÓ“Öß „ÖÖÖ‡Ô“Öß 

´ÖÖ†Öß ´Ö ü̧Öšüß “ÖÖê�ÖÓ›üß, ü̧Ö´Ö¤üÖÃÖ ×¿Ö¾ÖÖ„Öà“Öß 

 ´ÖÖ†µÖÖ ´Ö ü̧Öšüß“Öß £ÖÖê ü̧ß, ×ÖŸµÖÖ¾Öê ¹ý¯Ö ¤üÖ¾Öß 

†¾ÖÖ£Ö ÆüÖê‡Ô ´ÖÖ£ÖÖ, ´Öã�Öß •´Ö™üŸÖê †Öê¾Öß  

 

´Ö ü̧Öšüß“Öß £ÖÖê ü̧¾Öß Æüß ×ÖŸµÖ Ö¾Öê ¹ý¯Ö ¤üÖ�Ö×¾Ö�ÖÖ¸üß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö ü̧Öšüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ �ú ü̧•µÖÖ“Öê �úÖ ü̧�Ö 

ÖÖÆüß.  

 

´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öß ÃÖªÛÃ£ÖŸÖß  

 

´Ö ü̧Öšüß“Öß †ÖÃ¾ÖÖ¤ü �Ö´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü„Öê. ¯Ö Ó̧üŸÖã †Ö„ÖŸÖ ü̧ß ŸÖÃÖê ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ‡Ó�ÖÏ„Öß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ“Öê †

ÖÖ»Öê»Öê †Ö�Îú´Ö�Ö †Ö¯Ö�Ö £ÖÖê¯Ö¾Öæ ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ü̧ÖÆü�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�úÖÖê ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»Ö»Öß ¯ ÖÖ×Æü„Öê µÖÖÃÖÖšüß ÃÖŒŸÖß �ú ü̧�Öê 

�Ö¸ü„Öê“Öê †ÖÆêü. †Ö¯Ö•Ö †Öê�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ÃÖÖÓ�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê,²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯Ö Ó̧üŸÖã ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÂÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü �ú¸üŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö�Ö ¬ÖµÖŸÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. 

µÖÖÃÖÖ ü̧�µÖÖ •¤üÖ×ÃÖÖŸÖê´Öãôêû ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ¤ãü»ÖÔ×�ÖŸÖ ü̧Ö×Æü»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö�ÖÖ»ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ †£ÖÖÕÖê ÃÖÓ¾Ö¤ êüÖ¿Öß»Ö ´ÖÖ•ÖæÃÖ ´Æü•ÖæÖ 

¾ÖÖ¾Ö¸üÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖÂÖÖ Æêü“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ´ÖÖ¬µÖ´Ö †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ ³ÖÖÂÖÖ ¾Öé¬¤üß ¾Ö ÃÖ´Öé¬¤üßÃÖÖšüß †Ö¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖß ¯ÖãœüÖ�úÖ ü̧ ‘µÖÖ¾ÖÖ 

¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ „ÖŸÖÖÖ“Öê �úÖ´Ö �ú ü̧Ö¾Öê. †µÖ£ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ‹�úÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ÃÖÓ�ú™üÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü „ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê»Ö. 

†Ö„Ö †Ö¯Ö�ÖÖ�ú›êü ‟ÖÖÖ»ÖÖ»ÖÃÖÖ ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß ¯Ö× ü̧ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ¬µÖÖ ŸÖ ü̧ß ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ¾µÖÖ¯Ö�ú ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †Ö×�Ö ²Ö¤ü»Ö 

×¤üÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö �Öã�Ö¾Ö¢Öê“ÖÖ À¾ÖÖÃÖ �ú´Öß ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. „ÖÖ�Ö×ŸÖ�ú ´Ö ü̧Öšüß ×¤üÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê µÖÖ¾Ö ü̧ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ ÆüÖê�Öê �Ö ü̧„Öê“Öê †ÖÆêü. 

‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æëü ŸÖ ü̧ µÖÖ¾Ö ü̧ „ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ×Ö³Öá›ü¯Ö�Öê ×»Ö×Æü»Öê ¾ÖÖ ²ÖÖê»Ö»Öê „ÖÖ�ÖÖ ü̧ ÖÖÆüß. ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ Ö×¾ÖÖ �úÖÓÆüß ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖê�ÖÖ ü̧ ÖÖÆüß. †ÃÖê 

²ÖÖê»Ö�ÖÖ ü̧ß ´ÖÖ�ÖÃÖê“Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ»ÖÖ ×¤ü¿ÖÖ ¤êü�ÖÖ ü̧ß †ÃÖŸÖÖŸÖ. †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.  

 

•úÖÆüß ˆ¯ÖÖµÖ  

 

 ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖêÃÖÖšüß †Ö¯Ö�Ö �úÖµÖ �ú¹ý ¿Ö�úŸÖÖê µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ†Öê �úÖÆüß †Ö¾Ö»ÖÖê�úÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
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1. ¤îüÖÓ×¤üÖ „Öß¾ÖÖÖŸÖ †Ö¯Ö�Ö 10 ŸÖ ü̧ß ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �úÖò»Ö ‘ÖêŸÖÖê Ø�ú¾ÖÖ �ú ü̧ŸÖÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß †Ö¯Ö�Ö ÃÖÓÓ³ÖÖÂÖ�ÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ Æòü»ÖÖê ------… 

†¿Öß �ú ü̧ŸÖÖê †Ö¯Ö�Ö †Ö¯Ö»µÖÖ³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ �êú»Öß ŸÖ¸ü ----- Ö´ÖÃ�úÖ¸ü ²ÖÖê»ÖÖ… †¿Öß �êú»Öß ŸÖ ü̧ †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖê²Ö§ü»Ö“Öê ¯ÖÏê´Ö 

¾µÖŒŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.  

2. †Ö¯Ö�Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö¾Ö¹ýÖ »Ö‘ÖãÃÖÓ¤êü¿Ö ¯ÖÖšü×¾ÖŸÖÖê ŸÖÖê ‡Ó�ÖÏ„ÖßŸÖãÖ“Ö ÃÖ ü̧ÖÃÖ †ÃÖŸÖÖê. †Ö¯Ö�Ö ŸÖÖê“Ö ´Ö¸üÖšüßŸÖæÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ †Ö¯Ö»µÖÖ 

³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü“Öê ¯ÖÏê´Ö ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖê»Ö. 

3. ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏê´ÖÖ²Ö ü̧Öê²Ö¸ü“Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö‟ÖÖÖÖŸÖ ´Ö ü̧Öšüß³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ»ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¤êü‣ú ¿Ö�êú»Ö. (‡Ô´Öê»Ö“ÖêÆüß ŸÖê“Ö 

†ÖÆêü) 

4. †Ö„Ö †Ö¯Ö�ÖÖ�ú›êü ÖÖê�ú¸ü¤üÖ¸ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÃÖã™üµÖÖ Æü¾µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. 

5. ¯Ö�Ö †Ö¯Ö�Ö ³ÖÖ ü̧ŸÖßµÖ ´Ö×ÆüÖê †Ö×�Ö ×¤üÖ¤üÙ¿Ö�úÖ ×¾ÖÃÖ ü̧ŸÖÖê.  

6. •Öã¹ý¯ÖÖêÙ�Ö´Öê“µÖÖ ‹ê¾Ö„Öß ¾Ö™ü¯ÖÖîÙ�Ö´ÖÖ †Öšü¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. 

7. ¯Ö�Ö “Öî¡Ö, ¾Öî¿ÖÖ�Ö, „ÖêÂšü  ------- †ÃÖê ´Ö×ÆüÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖ�Ö †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö �úÖ? µÖÖ²Ö§ü»Ö 

¿ÖÓ�úÖ †ÖÆêü.  

8. Ö¾Ö ü̧Ö¡Ö ´Æü�Ö„Öê †ÛÀ¾ÖÖ ´Ö×ÆüÖÖ Æêü ×�úŸÖß »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ²Ö¤ü¤ü»Ö ¿ÖÓ�úÖ †ÖÆêü.  

9. ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ»ÖÖ, ¿Öã³Ö�úÖµÖÖÔ»ÖÖ, †×³ÖÖÓ¤üÖ �ú ü̧ŸÖÖÖÖ ³Öê™ü¾ÖÃŸÖã ¤êü�µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ£ÖÖ †Ö¢ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ“Ö ¹ý„Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †¿ÖÖ¾Öêôûß Æüß 

³Öê™ü¾ÖÃŸÖã ´Æü�ÖæÖ “ÖÓÖ�Ö»Öß ´Ö ü̧Öšüß ¯ÖãÃŸÖ�êú, �úÖ¤ÓüÓ²Ö·µÖÖ, �ú£ÖÖÃÖÓ�ÖÏÆü µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ �ú ü̧ÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ.  

10. ²ÖÑ•ú, ×¾Ö´ÖÖ •Óú¯ÖÖß - “Ö»Ö¬¾ÖÖß �Óú¯ÖµÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ�›æüÖ ´Ö ü̧ÖšüßŸÖæÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖæ“ÖÖÖ ¯ÖãÛÃŸÖ�úÖ, ¯ÖÏ̄ Ö¡Öê - ±úÖò´ÖÔ ‡. ¤êü�µÖÖ“Öê †Ö�ÖÏÆü 

�ú ü̧Ö¾ÖêŸÖ.  

11. †Ö¯Ö»Öß Ã¾ÖÖ�Ö ü̧ß ¿ÖŒµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´Ö ü̧ÖšüßŸÖæÖ �ú¸üÖ¾Öß.  

12. ‡ŸµÖÖ¤üß �ÖÖêÂ™üß“µÖÖ ´Ö¬µÖê „Öê¾Öœüß ´Æü�ÖæÖ ³Ö ü̧ ‘ÖÖ»ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖê¾Öœüß •¢Ö´Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. †ÃÖê µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê †µÖ£ÖÖ ‟ 

 

³ÖÖÂÖê“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ²Ö¸üÖê²Ö ü̧“Ö ×ÖÃÖ�ÖÔ×¾Ö‟ÖÖÖÖ“ÖÖ ‟ÖÖÖÃÖÖšüÖÆüß »Öã¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. �úÖ¸ü�Ö ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»Ö�ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ�ú›êü Ã£ÖÖ×Ö•ú 

×ÖÃÖ�ÖÖÔŸÖß»Ö ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß ŸÖÃÖê“Ö ×ÖÃÖ�ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ‟ÖÖÖ †ÃÖŸÖê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ „ÖŸÖÖ �ú ü̧�µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö�Ö †Ö¯Ö»Öê µÖÖê�Ö¤üÖÖ ÖÖÆüß ×¤ü»Öê ŸÖ ü̧ ´Ö ü̧Öšüß 

³ÖÖÂÖê»ÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ÃÖÓ�ú™üÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê ȩ̂ü „ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê»Ö †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖë¾ÆüÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏ•úÖ ü̧“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ †ÖÖ»Öê ŸÖ ü̧“Ö †¿ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ“ÖÖ •¯ÖµÖÖê�Ö 

†ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ÆüÖê‡Ô»Ö.  

   

  '´ÖÖ—µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖŸÖß“ÖÖ »ÖÖ¾ÖÖ »Ö»ÖÖ™üÖ“ÖÖ ×™üôûÖ  

  ×Æü“µÖÖ ÃÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖ�ÖŸÖß»Ö, ¤ü·µÖÖ�ÖÖê·µÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖôûÖ 

  ´ÖÖ—µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖŸÖß“ÖÖ Ö�úÖ �ú¹ý †¯Ö´ÖÖÖ 

  ×ŸÖ“µÖÖ �Öã¿Öß •Ö´Ö»Öê Ö¸ü¸üŸÖÖÓ“Öß �ÖÖ�Ö'  

       �ãúÃÖã´ÖÖ�ÖÏ•Ö  

  '•ÖîÃÖß Æü¸üôûÖ´ÖÖ•Öß ¸üŸÖ�ãú‡Ô»ÖÖ 

  �úß ¸üŸÖÖ ´ÖÖ—Öß ×Æü¸üÖ ×ÖôûÖ  

  ŸÖîÃÖß ³ÖÖÂÖÖ ´ÖÖ—Öß “ÖÖê�ÖôûÖ  

  ³ÖÖÂÖÖ ´Ö ü̧Öšüß ' 

      ±úÖ¤ü¸ü ÛÃ™ü±úÃÖ  

 

 

¯ÖÖ¸üÃÖê ×²Ö¸üÖ ¤ü¿Ö¸ü£Ö 

ÃÖÆüµÖÖê�Öß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú ´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ�Ö, ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ„Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ²ÖÖ¿Öá ŸÖÖ. ²ÖÖ¿Öá ×„Ö. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü 

 

 


