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´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú †Ö×�Ö ¿Öî�Ö×�Ö�ú 

ÛÃ£ÖŸÖß“Öê †¬µÖµÖÖ. 
 

ÃÖÓ�êúŸÖ ÃÖã¸êü¿Ö¸üÖ¾Ö �úÖôêû 

¯Öß‹“ÖË. ›üß. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�ú , •Öê. •Öê. ™üß. ×¾ÖªÖ×¯Öšü, —ÖãÖ—ÖãÖã, ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖÖ. 

 
 

________________________________________________________________________________________ 

¹ãÆÔ¦ããÌã¶ãã - 

 „ÖÖŸÖ Æüß ÃÖÓ»¯ÖÖÖ †ÓŸµÖŸÖ ¯Öã̧ üÖŸÖÖ „Ö¸üß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ×ŸÖ»ÖÖ ¯ÖÏ�Ö¸ü ºþ¯Ö Æêü 

´ÖÖã̧ üÖ„µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖÖ»Öê †ÖÆêü. †Ö×�Ö ´ÖÖã̧ üÖ„µÖÖ´Ö¬µÖê „ÖÖŸÖ Æüß ×¾Ö³ÖÖ�Ö»µÖÖ „ÖÖ‣úÖ 

“ÖÖŸÖã¾Ö�ÖÔ †ÃŸÖßŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úŸÖÔ¾µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ŸµÖÖÓ“Öß „ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖ�Ö�Öß 

�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. 

 “ÖÖŸÖã¾Ö�ÖÖÔ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ‧Ö™ü�ú ´Æü�Ö„Öê ¿Öã¦ü †Ö×�Ö ¿Öã¦üÖ“Öê 

†Ö¬Öã×Ö�úß�ú¸ü�Ö ´Æü�Ö„Öê †ÖãÃÖã“ÖßŸÖ „ÖÖŸÖß/„ÖÖ„ÖÖŸÖß, †ÖãÃÖã“ÖßŸÖ „ÖÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖÓŸÖ�Ö ÆüÖ 

‥�ú ÃÖ´ÖÖ„Ö ‧Ö™ü�ú †ÖÆêü. 

 ´ÖÖŸÖÓ�Ö „ÖÖŸÖß“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß Æüß „ÖÖŸÖã¾Ö�ÖÖÔ“Öß ¤êü�Ö †ÖÆêü †Ö×�Ö ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„Ö 

†Öã̧ üÖ„µÖÖ´Ö¬µÖê †Ö�ÖãÖ ×¤ü»Öê»Öß �úÖµÖÔ Æüê †Ö¯Ö»Öê ×¯ÖœüµÖÖÖÓ ×¯ÖœüµÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö×�Ö 

¯Ö¸Óü¯Ö ü̧Ö�ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖ´Ö„ÖãÖ †Ö„ÖÆüß ²ÖÖ¬Öß»Ö�úßŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú ü̧ßŸÖ †ÖÆêü. ¿Öî�Ö×�Ö�ú 

�Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ�ÖÖÃÖ»Öê̄ Ö�ÖÖ †Ö×�Ö Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ´Ö¬µÖ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÆãüÖ Ö ‧ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ 

ÃÖÖ´ÖÖ„Öß�ú, ¿Öî�Ö×�Ö�ú †Ö×�Ö †ÖÙ£Ö�ú ×¾Ö�úÖÃÖ �ÖÖêšü»ÖÖ †ÖÆêü. ×¿Ö�Ö�Ö Æêü „µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 

´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ “Öôû¾ÖŸÖ ×¿Ö�ú×¾ÖŸÖê Öê´Ö�êú ŸµÖÖ“Ö �ÖÖêÂ™üß¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö †Ö»Öß¯ŸÖ †ÖÆêü †Ö×�Ö 

»ÖÖ¤ãüÖ ºþœüß�ÖŸÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ¾ÖÖÆãüÖ Öê�µÖÖŸÖ¾Ö“Ö ŸÖê ¬ÖµÖŸÖÖ ´ÖÖÖßŸÖ †ÖÆêü. 

 ´ÖÖŸÖÓ�Ö ×¿Ö�ÖßŸÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö ÆüÖ ÃÖã¬¤üÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ»ÖÖ ×¤ü¿ÖÖÆüßÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ¾ÖßŸÖ 

†ÖÆêü. ÃÖÃÖ´ÖÖ„ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏ£Ö�ú ü̧ÖÆü�Öê ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ÖêŸÖéŸ¾Ö �ú¸ü�ÖÖ¸êü ÃÖã¬¤üÖ Ø“ÖŸÖÖ×¿Ö»Ö ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öß ×¾Ö�úÃÖÖ×¿Ö»Ö 

×¤ü¿ÖÖ šü¸ü×¾Ö�µÖÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ šü×¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Ö¬µÖê †Öœüôû�ÖÖ¸üß ‥�ú´Öê¾Ö ²ÖÖ²Ö ´Æü�Ö„Öê †×¿Ö�ÖßŸÖ¯Ö�ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôûê ŸµÖÖ“ÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ¤ü„ÖÖÔ �ÖãÓ™ ü»ÖÖ †ÖÆêü „µÖÖ“µÖÖ ´Öãôêû 

„Öß¾ÖÖ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü„ÖÖÔ ¾ÖÖœüŸÖÖê. 

 

†ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ †£ÖÔ ¾Ö ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖÖ : 

³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö „ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †ÃÖê ×Ö¤Ôü¿ÖÖÖÃÖ µÖêŸÖê �úß ¾Öê¤üß�ú �úÖôûÖ¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ 

´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖ�Ö ¾Ö †¯ÖÏŸµÖ�Ö ¸üßŸµÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

 „ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£Öế Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ²ÖÎÖ´Æü�Ö, �Ö×¡ÖµÖ, ¾Öî¿µÖ ¾Ö ¿Öã¦ü µÖÖ „ÖÖŸÖß“Öß ×¾Ö³ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖ´Ö¬µÖê „µÖÖ „ÖÖŸÖßÃÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖÖê 

×Ö²ÖÕ¬Ö »ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖß „ÖÖŸÖ ´Æü�Ö„Öê †ŸÖß¿Öã¦ü. 

 †×ŸÖ¿Öã¦ü „ÖÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †Öê�ú ×¾Ö«üÖÖÖÓÖß µÖÖÓ“µÖÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ ¾µÖÖ�µÖÖ �êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 

×•Ö.‹. ´Öã•Öã´Ö¤üÖ¸ü :  

 †Ã¯Öé¿µÖ „ÖÖŸÖß ´Æü�Ö„Öê †¿ÖÖ „ÖÖŸÖß �úß „µÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ„Öß�ú ¾Ö ¸üÖ„Ö�úßµÖ ¥üÂ™üµÖÖ “†µÖÖê�µÖ ´ÖÖÖ»Öê „ÖÖŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü •““Ö ¾Ö�ÖÖÔÖê ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ�ÖŸÖ 

†Öê�ú ×Ö²ÖÕ¬Ö »ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.” 

 
×•Ö.‹ÃÖ.¬Öã¾Öì : 

 “µÖÖÓ“Ö ´ÖŸÖê †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ „ÖÖŸÖß ´Æü�Ö„Öê †ÃÖê ÃÖ´ÖãÆü �úß „µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ‧Ö™ü�úÖ“µÖÖ †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ „ÖÖŸÖß“µÖÖ µÖÖ×¤üŸÖ �ê ú»ÖÖ †ÖÆêü.” 
  



´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú †Ö×�Ö ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß“Öê †¬µÖµÖÖ. 
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•îú»ÖÖÃÖÖÖ£Ö ¿Ö´ÖÖÔ : 

 “†Ã¯Öé¿µÖ „ÖÖŸÖß ´Æü�Ö„Öê †¿ÖÖ „ÖÖŸÖß �úß „µÖÖ“µÖÖ Ã¯Ö¿ÖÖÔÖê †µÖ ¾µÖ…ŸÖß †¯Ö×¾Ö¡Ö ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ´ÖÖÖ»Öê „ÖÖŸÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖ ¾µ Ö…ŸÖËß»ÖÖ ¯ÖÏ×¾Ö¡Ö 

ÆüÖê�µÖÖÃÖ �úÖÆüß ¯ÖÏÖµÖÛ¿“ÖŸÖ ×¾Ö¬Öß �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖÖŸÖ.” 
 †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ „ÖÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ „ÖÖê ÃÖ´ÖÖ„Ö ÃÖÖÓÃ�éúŸÖß�ú ¥üÂ™üµÖÖ †„ÖãÖÆüß ´ÖÖ�ÖÖ�ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ÃÖ´ÖÖ„Ö ´Æü�Ö„Öê ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ Ö. 

 ÆüµÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ»ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸üŸÖÖÓÖÖ †ÃÖê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê �úß, ‥�êú�úÖôûß ÆüµÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß Æüß �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖ´Ö¬µÖ ê ‥�ú¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ›üÖò…™ü¸ü�Öß“ÖÖ 

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú ü̧ÖµÖ“Öß. †×¿Ö�ÖßŸÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ�ÖŸÖ  ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Æü�Ö„Öê �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ²ÖÖôÓûŸ Ö¯Ö�Ö ¾Ö ÆüµÖÖ�ú¸üßŸÖÖ ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö 

Ã¡Öß ‥�ú™üß ŸÖ‟Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ‡ŸÖ ü̧ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ¬µÖê Ö¾ÆüŸÖß ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú �ÖÏÖ´Öß�Ö ¾Ö ¿ÖÆü¸üß »ÖÖë�úÖ�ú¸üßŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÃŸÖã, ÃÖã̄ Ö, 

±ú›êü, ¤ü¾Ö›üµÖÖ ‡. •ªÖê�Ö �ú¸ü�ÖÖ¸êü ¯Ö Ó̧üŸÖã †Ö„Ö µÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß †ÃÖŸÖÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê �úß †ÖãÃÖã ×“ÖŸÖ „ÖÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö „µÖÖ „ÖÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ 

ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ „ÖÖŸÖß¯Öê�ÖÖ †„ÖãÖÆüß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ †×¿Ö�ÖßŸÖ, †ÖÙ£Ö�ú ¥üÂ™üµÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¥üÂ™üµÖÖ ¾Ö 

¸üÖ„Ö�úßµÖ ¥üÂ™üµÖÖ �ú´Ö„ÖÖȩ̂ ü †ÖÆêü. 

 »ÖÖê•ú¿ÖÖÆüß ¯ÖÏ¤üÖÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ „ÖÖŸÖß „Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Ö�ú, ¿Öî�Ö×�Ö�ú, ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú ¥üÂ™üµÖÖ •ÖŸÖß ÆüÖê�µÖÖ“Öê ¥üÂ™üßÖê 

ŸµÖÖ“Öê Æü…�ú ÃÖÓ̧ ü�ÖßŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. 

 ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÓŸÖ¡Ö ×´ÖôãûÖ 65 ¾ÖÂÖÔ ¯Öæ�ÖÔ †ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¤êü�Öß»Ö ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„Ö ÆüÖ ´ÖÖ�ÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ �úÖ ÆüµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ�úÂÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖÓÖÖ 

ÆüµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß Öế Ö�úß �úÖ¸ü�Öê �úÖµÖ ÆüµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �úºþÖ ÆüµÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ´Ö¬Öß»Ö •�Öß¾ÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖ ÆüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †¬µÖµ ÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß †�úÖê»ÖÖ †ŸÖÓ�ÖÔŸÖ 

µÖê•ÖÖ·µÖÖ ´Ö»Ö�úÖ¯Öã̧ ü �Öê¡ÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. 

 

´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ : 

 ´ÖÖÓ�Ö Æüß ‥�ú ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ „ÖÖŸÖ †ÃÖãÖ ×ŸÖ“ÖÖ ¤ü„ÖÖÔ †ŸµÖÓŸÖ �ú´Öß ¯ÖÏŸÖß“ÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ �Öê»ÖÖ ¯Ö�Ö ´ÖÖ�ÖÓ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öê ÃÖÖÓÃ�éúŸÖß�ú ´ÖÆü¢¾Ö 

„ÖÖÃŸÖ †ÖÆüê. •úÖ¸ü�Ö ¯Öã¾Öá ¯ÖÖÃÖãÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ „Öß¾ÖÖ •¯ÖµÖÖê�Öß ¾ÖÃŸÖã“ÖÖ ¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ Æêü ´ÖÖ�ÖÓ »ÖÖê�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ •¤üÖ. ±úôêû, ÃÖã̄ Ö , ´ÖÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ 

ŸµÖÖ �úÖôûß ¤üÖµÖß“Öß �úÖ´Öê �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ ´Æü�ÖæÖ ÆüµÖÖ ´ÖÖÓ�Ö „ÖÖŸÖß“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ ÆüµÖÖ ´ÖÖÓ�Ö „ÖÖŸÖß ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß „ÖÖ�ÖãÖ 

‧µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´Ö�Ö ŸÖß ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú, ¬ÖÖÙ´Ö�ú †ÖÙ£Ö�ú, ¸üÖ„Ö�úßµÖ, ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú �ÖÖêÂ™üß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öß 

‥ê×ŸÖÆüÖÃÖß�ú ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öã́ Öß ¯ÖÖÆü�Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. 

 ´ÖÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„Ö †Ö„Ö �ÖÖ»Ö“µÖÖ ¤ü„ÖÖÔ“ÖÖ �Ö�Ö»µÖÖ „ÖÖŸÖÖê. ŸÖ¸üß ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ †¯Ö´ÖÖÖÖÃ¯Ö¤ü „Öß¾ÖÖ „Ö�ÖŸÖ †ÖÆêü ¯Ö�Ö ¯Öã¾ Öá ´ÖÖÓ�Ö „ÖÖŸÖ Æüß ¸üÖ„µÖ 

�úŸÖá „Ö´ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. „µÖÖ „´ÖÖã̧ ü´ÆüŸÖß‟ Öê “ÖÖÓ›üÖôûÖ“Öê �ãú¡ÖÖ ´ÖÖÓ„Ö¸üÖ ÃÖÖ¸ü�Öê ¾Ö�ÖÔÖ �êú»Öê ÆüŸµÖÖ“Ö �úÖôûÖŸÖ ´ÖÖÓŸÖ�ÖÖ“Öê ¸üÖ„µÖ ÆüÖêŸÖê. 

 ´ÖÖÓŸÖ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ †Öšü ¸üÖ„µÖÖ“ÖÖ •»»Öê�Ö »Ö×»ÖŸÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öß ÖÖ¾Öê †¿Öß. 

1) ´Ö�Ö¬Ö ¸üÖ�ãúôû, 2) �úÖê¿Ö»Ö ¸üÖ„Ö�ãúôû, 3) ¾Öî¿ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ„Ö�ãúôû, 4) ¾ÖÓ¿Ö ¸üÖ„Ö�ãúôû, 5) †¾ÖÓŸÖß ¸üÖ„Ö�ãúôû, 6) �ãúºþ ¸üÖ„Ö�ãúôû, 7) ´Öî£Ö»Öß ¸üÖ„Ö�ãúôû. 

 •Öê›êü �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖÖÓ�Ö »ÖÖê�ú ÃÖã¾Ö�ÖÖÔÃÖ “ÆüÖµÖÖ„Ö” ´ÖÖµÖ²ÖÖ¯Ö †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ ŸÖ ü̧ ÃÖã¾Ö�ÖÔ ´ÖÖÓ�ÖÖÃÖ „¸üÖ„Ö�ú ü̧Ö‟ †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ ÆüµÖÖ Ö´ÖÃ�úÖ¸üÖ“µÖÖ 

¯ÖÏ£Öê¾ÖºþÖ ´ÖÖÓ�ÖÖ“Öß ¯Öã¾Öì ¸üÖ„µÖ †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ²ÖÓ�ÖÖ»Ö ´Ö¬Öß»Ö „Ö´ÖÖê¿Öã¦üÖ‟ Æüß „ÖÖŸÖ “ÖÖ�›üÖ»Ö ¾Ö¿ÖÖÓ“Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖ´Ö¿Öã¦ü Æüß „ÖÖŸÖ ¯Öã¾Öá ²ÖÖî¬¤ü 

¬Ö´ÖÖÔÖãµÖÖÖß †ÃÖãÖ ŸµÖÖÖê ¸üÖ„µÖ ¾Öî³Ö¾Ö ³ÖÖê�Ö»Öê †ÃÖÖ¾Öê. �ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¬¤üÖ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ �úÖê¿Ö»Ö ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ„ÖÖ ÃÖ´ÖÏÖ™ü „¯ÖÏÃÖêÖ„ÖßŸÖ‟ ÆüÖ „ÖÖŸÖßÖê ´ÖÖÓ�Ö ÆüÖêŸÖÖ. 

“ÖÖ»Öã…µÖ ¾ÖÓ¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÆüß»ÖÖ ¸üÖ„ÖÖ „„ÖµÖØÃÖ�Ö‟ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ„ÖÖ ü̧�Ö¸üÖ�Ö ÃÖŸµÖê¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ¸üÖ„Ö¬ÖÖÖß ×¾Ö„ÖÖ¯Öã̧ ü ×„Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö „¯ÖÖŸÖÖ¯Öß‟ ÃÖ¬µÖÖ“Öê 

„²Ö¤üÖ´Öß‟ ¿ÖÆü¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖê ‡.ÃÖ. 567 “µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖãŸµÖæ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖÓ�ÖÖ“Öê ¸üÖ„µÖ ²Öôû�úÖ¾Ö»Öê»ÖÖ „´ÖÖÓ•ÖÖ»Öß¿Ö‟ ÆüÖ �ÖÖ¤êü¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ. �úÖ¸ü�Ö ŸµÖÖ 

�úÖ»Ö�ÖÓ›üÖ“Öß ÖÖë¤ü 567 ŸÖê 610 †¿Öß †ÖÆêü. µÖÖ ¾Ö¹ýÖ ¯Öã¾Öá ´ÖÖÓ�ÖÖ“Öê ¸üÖ„µÖ ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ÃÖÓ¤ü³ÖÔ  ×¿Ö»ÖÖ »Öê�Ö ²Ö¤üÖ´Öß µÖê£Öß»Ö ´ÖÖ�ãú™êü¿¾Ö¸üÖ“µÖÖ 

¤êü¾ÖôûÖ„Ö¾Öôû ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ „ÖµÖÃŸÖÓ³ÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ´ÖÖÓ�Ö µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“Öê ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú ºþ¯Ö ´ÖÖŸÖÓ�Ö †ÃÖê †ÖÆê. ¯Ö�Ö ÆüÖ ´Öãôû“ÖÖ  ¿Ö²¤ü ´ÖÖò�Ö, ´ÖÖÓ�Ö Ø�ú¾ÖÖ ´ÖÓ�Ö †ÃÖ 

†ÃÖÖ¾ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖß�ú †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü. 

 ×¾Ö.¸üÖ. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ´ÖÖò�Ö, ´ÖÓ�Ö, ´ÖÖÓ�Ö Æêü ¿Ö²¤ü ‥�ú ÃÖÖ¸ü�Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓÃ�éúŸÖ ´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖÓ�Ö µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ Æü¢Öß Ø�ú¾ÖÖ ÃÖ¯ÖÔ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. 

¯Ö¸ÓüŸÖã Æü¢Öß Ø�ú¾ÖÖ ÃÖ¯ÖÔ ´ÖÖÓŸÖ�ÖÖ“Öê ¯Öã¾ÖÔ„Ö ÆüÖê¾Öæ ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸ü ´ÖÖÓ�Ö µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¾ÖÖÖ¸ü †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¦ü×¾Ö›üß ¿Ö²¤ü †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ ´ÖÖÓ�Ö ÆüÖ ¿Ö²¤ü ´ÖÓ�Ö 

µÖÖ ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †Ö×�Ö ´ÖÖÓ�Ö Æêü ¾ÖÖÖ¸üÖ“Öê ¾ÖÓ¿Ö„Ö †ÃÖÖ¾Öê �úÖ¸ü�Ö ´ÖÖÓ�ÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ Æüß �ú Ö›ü ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»Ö�ÖÖ·µÖÖ �úÖÖÔ™ü•úÖŸÖ †

ÖÖ»Öß. ×�úÃÖ�úß¤üÖ Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖ„µÖ Æêü ŸÖãÓ�Ö³Ö¦üÖ Ö×¤ü“µÖÖ �úÖšüÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. 

 µÖÖ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö„ÖŸÖê �úß, ¯Öã¾Öá µÖÖ ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öß ¸üÖ„µÖ ÆüÖêŸÖß. 

 

¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´ÖÖÓ�ÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß : 

 ¸üÖ´ÖÖµÖ�Ö ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ´ÖÖÓŸÖ�Ö ․úÂÖß ÖÆêü¾ÖæÖ �Öê»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öß �ú£ÖÖ ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †ÖÆêü. ²ÖÎÖ´Æü�Ö ×´Öôû¾ÖÖ¾Öê ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÖê ¿ÖÓ³Ö¸ü ¾Ö�ÖÔ 

‥�úÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü •³ÖÖ¸üÖÆãüÖ ‧ÖÖȩ̂ ü ŸÖ¯Ö¿“ÖµÖÖÔ �êú»Öß ŸÖÖê †ŸµÖÓŸÖ Æãü¿ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †ÖÁÖ´Ö „¯ÖÓ̄ Ö‟ ÃÖ¸üÖ¾Ö¸üÖ“µÖÖ ŸÖß ü̧Ö¾Ö ü̧ ÆüÖêŸÖÖ Æêü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ´ÖîÃÖæ̧ ü 
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¸üÖ„µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖêÆü»Öß¸ü ×„Ö»ÆüµÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ²ÖÎ´Æü“ÖÖ×¸ü�Öß ¿Ö²Ö¸üß, „Ö™üß»ÖÖ, ŸÖÖ¯ÖÃÖß, µÖÖ ´ÖÖÓŸÖ �Ö ․úÂÖß“µÖÖ ×¿ÖÂµÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖŸÖÓ�Ö 

�Öãºþ „Ö¾Öôû ×¿Ö�Ö�Ö ‧ÖêŸÖ»Öê ´Æü�ÖæÖ ¸üÖ´ÖÖµÖ�ÖÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ×ŸÖ¸üÃ�úÖ¸ü �êú»ÖÖ. 

 ²Öã¬¤üÖ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ „×³Ö…™ü�ú‟ ÃÖÓ‧ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö „ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ×³Ö…™ü�ú ÃÖÓ‧ÖÖŸÖ “ÖÖ�›üÖ»Ö �ãú»ÖßÖ †Öê�ú ×³Ö�Öã ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖß»Ö 

„ÃÖÖê̄ ÖÖ•ú‟ ÆüÖ ÆüÖêµÖ. ÃÖÖê̄ ÖÖ�ú ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ»Öß ÃÖÖÆüßŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖã¢Ö×Ö�ÖÖ¢ÖÖŸÖ “ÖÖ�›üÖ»Ö µÖã¾Ö�úÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸÖßÖ �ÖÖ£ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖÖÔ̄ ÖḮ ÖÖ�Öê 

„ÖîÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ´ÖÖÓ�ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ×³Ö�ú�Öã�ú ÆêüÖ¾ÖæÖ �Öê»Öê „Æü¸üß•êú¿Ö²Ö»Ö‟ÆüÖ ‥�ú ÆüÖêµÖ. 

 

´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯ÖÏ£ÖÖ : 

 ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯ÖÏ£ÖêÃÖ £ÖÖê›üÖ ±ú¸ü�ú †ÖÆêü. ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¯ÖÖê™ü „ÖÖŸÖßŸÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖêŸÖ Ö ÖÆüß. ´ÖÖ´Öê ê ²ÖÆüß�Öß¿Öß »Ö�Ö ÆüÖêŸÖê. 

¾Ö¬Öã ¾Ö¸ü ‥�úÖ ×šü�úÖ�Öß ¿Öê„ÖÖ¸üß ¿Öê„ÖÖ¸üß •³Öê �ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß ¯ÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ ÃÖã¡Ö ¾ÖêÂšüÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ÃÖã¡ÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ŸÖã�êú �úºþÖ ŸµÖÖŸÖ Æüôû�ãÓú›ü 

²ÖÖÓ¬ÖãÖ ŸµÖÖ“Öß ŸµÖÖ ¤üÖê‧ÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ �úÖ�úÖ ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖŸÖ ÖÓŸÖ¸ü ¾Ö¬Öã ¾Ö¸üÖÓÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ‧Ö¸üß Öê¾Ö æÖ †Ö�ÖŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸êü »Ö�Ö ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ÃÖÓ̄ ÖŸÖÖê 

»Ö�ÖÖŸÖ ¾Ö¬Öã×¯ÖŸÖÖ ¾Ö¸üÖ»ÖÖ ÃÖÖêµÖÖ“Öß Ø�ú¾ÖÖ “ÖÖÓ×¤ü“Öß †Ó�Öšüß Ø�ú¾ÖÖ �ÖÖµÖ ÃÖ¯ÖÏế Ö ³Öê™ü ¤êüŸÖÖê. 

 

ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ : 

 ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ µÖÖ ÖÖ™üµÖ ¯ÖÏ�úÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü µÖÖê�Ö¤üÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¿ÖÖÆüß¸ü †ÖÖ³ÖÖ• ÃÖÖšêü, ¯Ö÷êü²ÖÖ¯Öæ̧ üÖ¾Ö Æüê ´ÖÖÓ�Ö 

ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¬ÖÖÙ´Ö�ú ×¾Ö¬ÖßŸÖ �úÖ¾µÖ, �ÖÖµÖÖ, ÃÖÓ�ÖßŸÖ, ÖãŸµÖ ×´ÖôãûÖ ‥�ú“Ö �ú»ÖÖ ´ÖÖÖ»Öß „ÖÖ‡Ô. Æêü  �ú»ÖÖ¾ÖŸÖ �ÖÖ»Ö“µÖÖ „ÖÖŸÖßŸÖß»Ö †ÖÆêü. 

´ÖÖãÃ´ÖéŸÖßŸÖß»Ö ´ÖÖÓ�ÖÖ»ÖÖ „¾Öê•Ö‟ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü ¾Ö „¾ÖÖ¬µÖ‟ ¾ÖÖ„Ö×¾Ö�Öê ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Öã¾Öá ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖÖê �ÖÖ�Öê, ŸÖÖ´ÖÖ¿ÖÖ, ¿ÖÖÆüß¸ü, 

ÃÖÓ�ÖßŸÖ µÖÖÓŸÖ ¯ÖÏÖ×¾Ö�µÖ ×´Öôû×¾Ö»Öê †ÖÆêü. 

 „×¾Ö‡Ö²ÖÖ‡Ô ³ÖÖ‣ú ´ÖÖÓ�Ö ÖÖ¸üÖµÖ�Ö�ÖÖ¾Ö�ú¸ü‟ µÖÖ ŸÖ´ÖÖ¿µÖÖŸÖ ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß ¯ÖÖ×¸üŸÖÖêÂÖß�ú ×´ÖôûÖ»Öê †ÃÖê †Öê ´ÖÖÓ�Ö »ÖÖê�úÖ“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ŸÖ´ÖÖ¿Öê ÆüÖêŸÖê. 

ŸÖ´ÖÖ¿µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖãÖ ´ÖÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ„Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê �úÖµÖÔ �êú»Öê. †Ö„ÖÆüß ³ÖÖ‣ú ²ÖÖ¯Öã ´ÖÖÓ�Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ´ÖÖÖȩ̂ Óü„ÖÖÖ“Öê �úÖµÖÔ �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ 

ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö�ú „†ÖÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ„ÖÖ‟ Æêü ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. 

 

´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖÖÓÃ�éúŸÖß�ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú •Öß¾ÖÖ : 

 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÖÓÃ�éúŸÖß�ú ´ÖÖÓ�ÖÖ“Öê �Öã̄ Ö“Ö ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú �úÖµÖÖÔŸÖ ´ÖÖÓ�Ö •¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖ¯Öã�ÖÔ ÆüÖê‣ú ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆüß †¿Öß 

ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ¯ÖÏ£ÖÖ †ÖÆêü.  

 ´ÖÖÓ�Ö µÖÖ �úÖÖ›üß ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ „»Ö•´Öß‟ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´Æü�ÖæÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ �úÖ´ÖÖ»ÖÖ „ÖÖŸÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™îüŸÖ ´ÖÖÓ�Ö ³Öê™ü»ÖÖ ŸÖ¸ü ¿Öã³Ö ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. �úÖÆüß 

×šü�úÖ�Öß “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ´ÖÖÓ•ÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖãÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯Öȩ̂ ü�Öß“µÖÖ¾Öêôûß ´ÖÓÖ�ÖÖßÖ“Öß †Öê™üß ³Ö¸ü�µÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ �úÖÆüß ×šü�úÖ�Öß †ÖœüôûŸÖê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö 

¯ÖÖêšüÖ“Öß ¸üÖÃÖ �ú¸üŸÖê ¾Öêôûß �Öôêû ŸÖµÖÖ¸ü �ú ü̧�µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖÃÖ ‧Ö¸üÖŸÖ µÖê‡Ô ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖÓ�Ö �ÖôûµÖÖŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †¿Öß �úÖÆ üß ¿Ö êŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖŸÖê ´ÖÖÓ�Ö�Öß 

¯Öã¾Öá �úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‡Ô¿¾Ö¸üß ¤êüÖ, ²ÖÖôûŸÖ¯Ö�Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö„Ö Æüß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖ�µÖÖŸÖ †Ö¬Öã×Ö� ú ÃÖÖ´Öã�ÖÏß †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ²ÖÖôûÖŸÖßÖß 

„Ö¾Öôû ´ÖÖÓ�ÖßÖ ‡ê¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ÆüÃŸÖê ²ÖÖôûÖÓŸÖ¯Ö�Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ¹ýœü †ÖÆêü. ²ÖÖôûŸÖßÖß“µÖÖ ¸üÖÆü¾ÖÖÃÖÖÖê ÆüµÖÖ Ã¡ÖßµÖÖ ÆüµÖÖ �úÖ´ÖÖŸÖ ¯Ö¸üß¯Öã�ÖÔ †ÖÖ»µÖÖ 

†ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖôûÖÓŸÖ¯Ö�Ö Æêü �úÖ´Ö ‧Ö¸üÖß“Öê †ÃÖŸÖê †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê �ú¸ü�µÖÖÃÖ �úÖê�Öß ÃÖÆüÃÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ ´Öãôêû Æêü •úÖ´Ö ´ÖÖÓ�Ö „ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ 

�ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. 

 

•§êü¿Ö : 

1) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ¾ÖîµÖ…ŸÖß�ú ¾Ö �úÖî™ãü×²Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß“Öê †¬µÖµÖÖ �ú¸ü�Öê. 

2) ÃÖ´ÖÖ×„Ö�ú ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�Öê. 

3) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß“Öê †¬µÖµÖÖ �ú¸ü�Öê. 

4) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�Öê. 

5) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�Öê. 

6) ´ÖÖŸÖÓÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�Öê. 

7) ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †Ó¬ÖÁÖ¬¤êü“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�Öê. 

8) ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ�ú¸üßŸÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê„ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�Öê. 

9) ÃÖ´ÖÖ„Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ µÖÖê„ÖÖÖ“µÖÖ ×�úŸÖß •¯ÖµÖÖê�Ö ÆüÖêŸÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�Öê. 

 

•¯Ö�ú»¯ÖÖÖ : 

1) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ¤ü„ÖÖÔ ×ÆüÖ †ÖÆêü. 
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2) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öß †ÖÙ£Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß Æü»ÖÖ�Öß“Öß †ÖÆêü. 

3) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öß �úÖê™ãüÓ×²Ö�ú ¤ü„ÖÖÔ ×Ö´Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. 

4) ´ÖÖŸÖÓ�Ö  ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü�ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“ÖÖ ·ÆÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. 

5) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ „µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖŸ´Ö�ú µÖÖê„ÖÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. 

6) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ †Ó¬ÖÁÖ¬µÖê“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö ×¾Ö¯Öã»Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ †ÖÆêü. 

 

Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü : 

 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �úŸµÖÖÔÖß ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖŸÖÖ Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›üß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �êú»ÖÖ. ÃÖÖ¬ÖÖ µÖÖ¥ü“”ûß�ú ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖß»Ö »ÖÖò™ü¸üß ¯Ö¬¤üŸÖ ß“ÖÖ •¯ÖµÖÖê�Ö Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß 

�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. 

 

ŸÖ£µÖ ÃÖÓ�ú»ÖÖ : 

 ŸÖ£µÖ ÃÖÓ�ú»ÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú Ã¡ÖÖêŸÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖ�ÖŸÖ †ÖãÃÖã“Öß ¾Ö ×Ö×¸ü�Ö�Ö ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¤ãüµµÖ´Ö Ã¡ÖÖêŸÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖãÃŸÖ�êú, ¾ÖŸÖỐ ÖÖÖ¯Ö¡Öê, ‡. 

ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. 

 

×ÖÂ•úÂÖÔ  : 

1) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö •¢Ö¸ü ¤üÖŸÖê Æêü ×Æü¤ãü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê †ÖÆêü. 

2) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •¢Ö¸ü¤üÖŸµÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ´Ö¸üÖšüß †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê.  

3) ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔ ÃÖ´Ö³ÖÖ¾Ö²Ö§ü»Ö †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÎ •¢Ö¸ü¤üÖŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃÖŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê »ÖÖê�ú ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖµÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ. 

4) ×¯Ö�µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê×¾ÖÂÖµÖß †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ“Ö •¢Ö¸ü¤üÖŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃÖŸÖß´Ö¬µÖê ×¯Ö�µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ 

†ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. 

5) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“ÖÖ †¬¤üÁÖê¤ü¬Öê×¾ÖÂÖµÖß †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö •¢Ö¸ü¤üÖŸÖê ¤êü¾Ö-¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öß ¯Öã„ÖÖ �ú¸ü�ÖÖ¸êü †Öœüôû»Öê. 

6) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“ÖÖ ÃÖ�ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö •¢Ö¸ü¤üÖŸÖê ØÆü¤ã ü ¯Ö¬¤üŸÖß“Öê ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃÖ�Ö ÃÖÖ„Ö¸êü �ú ü̧ŸÖÖŸÖ. 

7) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö •¢Ö¸ü¤üÖŸÖê ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ ü̧ß�ú ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¬¤üŸÖ ÃÖÖÓ�Ö�Ö Ö¸êü †ÖÆêüŸÖ. 

8) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö •¢Ö¸ü¤üÖŸÖê ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓ�Ö�ÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. 

9) ´ÖÖÓŸÖ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö •¢Ö¸ü¤üÖŸÖê ´ÖÖŸÖÓ�Ö  ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ ¯ÖãÖÔ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯Ö¬¤ üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÓ×�ÖŸÖ»Öê. 

10) ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö •¢Ö¸ü¤üÖŸÖê Æêü Ã£ÖÖµÖß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ �ú¸ü�ÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. 

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ �ÖÏÓ£ÖÃÖã“Öß : 

1) ¾ÖÖ‧Ö´ÖÖ¸êü ¯ÖÏ�úÖ¿Ö -†ÖãÃÖã×“ÖŸÖ „ÖÖŸÖß-„Ö´ÖÖŸÖß ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖŸÖÓ�Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß“Öê †¬µÖµÖÖ, ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö, 1995-96. 

2) ¯ÖÏÖ. ‧ÖÖ™üÖêôû ¸Ö.ÖÖ. -ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ŸÖ¢¾Ö ¾Ö ¯Ö¬¤üŸÖß ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ-ÁÖß. ´ÖÓ�Öê¿Ö ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ, 231 Ö¾Öß ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ¯Öêšü, ÖÖ�Ö¯Öã̧ ü. 

3) ¯ÖÏÖ. ‧ÖÖ™üÖê�ú ¸üÖ.ÖÖ. -�ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖ´ÖÖü„Ö¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖ•ú ×¾Ö•úÖÃÖ ¯ÖÏ•úÖ¿ÖÖ. 

4) ÃÖã̧ ü›ü�ú ü̧ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö - ²ÖÓ„ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖë�úÖ“µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú, ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß“Öê †¬µÖµÖÖ. ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö 2001-02. 

5) »ÖÖê™êü ¸üÖ.„Ö. - ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ �Îú. 96,  „Öã»Öê 1999. 
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