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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ- 
 ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö•ÖŸÖÖ�ÖÖµÖŸÖ †Öê�ú †Ö¿ÖÖ 
ÃÖÓÃ�éúŸÖß“ÖÖ ¾Ö ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖêÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ 
ü̧“ÖÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. µÖÖ †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö 
ü̧Ö•µÖÖ´Ö¬µÖê ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ †Ö¿ÖÖ ³ÖÖÂÖÖ ÆüµÖÖ ²ÖÖê»Ö»µÖÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖ�Ö»µÖÖ. ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ 

†ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ •Ö›ü�Ö‘Ö›ü�Öß´Ö¬µÖê ³ÖÖÂÖê»ÖÖ �Öã̄ Ö ´ÖÆüŸ¾Ö †ÃÖ»Öê»Öê †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ 
×´ÖôûŸÖê. ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ˆ�Ö´Ö ÆüÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ ¿ÖÖÃ˜Ö–ÖÖÖß, ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÖß ×Ö ü̧×Ö¸üÖôûµÖÖ 
¯ÖÏ�úÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖãÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö�Ö ³ÖÖÂÖÖ Æüß ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ 
†ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ�ÖÖê»Ö †ÖÃÖÖ ¯Ö× ü̧�ÖÖ´Ö �ú¸üŸÖÖÖÖ †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ 
×´ÖôûŸÖê. ³ÖÖîŸÖß�ú ÃÖÖ¬ÖÖÖ“Öß ³Ö¸ü, ²ÖÖî¬¤üß�ú �Öễ ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖ , Ö¾Öê †Öã³Ö¾Ö, Ö¾Öê 
×¾Ö“ÖÖ ü̧ †£Ö¾ÖÖ �éúŸÖß µÖÖ´Öãôêû ¿Ö²¤üÖ“Öê †£ÖÔ ²Ö¤ü»ÖŸÖÖŸÖ. Ö¾Öê ¿Ö²¤ü ŸÖµÖÖ¸ü �êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ 
†£Ö¾ÖÖ ¯Ö¸üŒµÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖãÖ Ã¾Öß�úÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃµÖ †ÃÖŸÖÖê •µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö 
ÃÖÓ¾Öê¤üÖ�Ö´ÖŸÖÖ ÃÖÓ̄ Ö»Öß †ÖÆêü. †ÃÖê ¿Ö²¤ü ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ³ÖÖÂÖê“Öß Æüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖÖ¯Öê�ÖŸÖÖ 
†Ö×�Ö ¯Ö×¸ü¾ÖÔŸÖÖ¿Öß»ÖŸÖÖ µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †×¬Ö�ú “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ¸üßŸÖßÖê ÆüÖêŸÖÖê. 
�úÖ»Ö¯Ö¸üŸ¾Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú •Öß¾ÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú 
‹�ú˜Ö µÖê‰úÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ¿Öß †ÖÙ£Ö�ú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê •Öß 
³ÖÖ×ÂÖ�ú ¤êü¾Ö‘Öê¾Ö ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖŸÖãÖ ×³Ö®Ö-×³Ö®Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖ�úÖÓ“Öê ³ÖÖ×ÂÖ�ú †Ö¤üÖÖ - ¯ÖÏ¤üÖÖ 
ÆüÖê‰úÖ ¿Ö²¤üÃÖÓ�ÖÏÆüÖŸÖ ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ³Ö¸ü ¯Ö›üŸÖê.  
 ³ÖÖÂÖÖ †Ö×�Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö Æêü ‹�ú´Öê�úÖÓ¿Öß †�Ö¤üß ×Ö�ú™üŸÖêÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖÂÖế Ö¬µÖê †ÖÃÖ�ÖÖ¸üÖ ²Ö¤ü»Ö †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ ‘Ö›üŸÖ 
†ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. Ö¾Öê ¿Ö²¤ü ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ †Ö¯Ö�Ö †Ö¯Ö»Öß 
†ÖÃÖ�ÖÖ¸üß ³ÖÖÂÖÖ  ¯ÖÏ�ú™ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üŸÖÖê. ³ÖÖÂÖÖ Æüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ�ú™üß �ú¸ü�ÖÖÓ“Öê 
†ÖÃÖ�ÖÖ¸êü ´Öã»Ö³ÖãŸÖ †ÖÃÖê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‹�ÖÖ¤üµÖÖ 
†ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ �ú£ÖÖ, �úÖÓ¤ü²Ö ü̧ß“Öß »Öê�ÖÖ�ú»ÖÖ Æüß ŸµÖÖ-ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖãŸÖ 
´ÖÖÓ›ü�Öß �ú¹ýÖ �êú»Öê»Öß †ÃÖŸÖê.  
 
³ÖÖÂÖÖ Æüß ‹�ú ÃÖÖ´ÖÖ•Öß�ú ÃÖÓÃ£ÖÖ :  
 ´ÖÖãÂµÖ ÆüÖ ‹�ú ¯ÖÏÖ�Öß †ÖÆêü. ×¿Ö�Ö�ÖÃÖÓÃ£ÖÖ �ãú™æÓü²ÖÃÖÓÃ£ÖÖ, ×¾Ö¾ÖÖÆüÃÖÓÃ£ÖÖ, 
ü̧Ö•µÖÃÖÓÃ£ÖÖ ‡. ÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ŸÖÖê †Ö¯Ö»Öê •Öß¾ÖÖ ÃÖã�Ö�ú¸ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ 

ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖê•Ö“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ�ÖãÃÖ 
ÆüÖ ¸üÖê•Ö“µÖÖ ¸üÖê•Ö �úÖê�ÖÖ»ÖÖŸÖ¸üß ³Öê™üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. †Ö¯Ö»Öê †Öã³Ö¾Ö, †×³Ö¯ÖÏÖµÖ †£Ö¾ÖÖ 
×¾Ö“ÖÖ ü̧ ¤ãüÃÖ·µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö×¾Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¯Öã�ÖÔ ÆüÖêŸÖ 
ÖÖÆüßŸÖ. ³ÖÖÂÖÖ ×¾Ö×Ö´ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü Æêü ŸÖ¸ü �Ö¸êü“Ö ¯Ö�Ö : ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸üß»ÖÖ Æêü 
¯Ö�Ö »Ö�ÖÖŸÖ ‘µÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê �úß, ³ÖÖÂÖÖ Æüß ÃÖ´ÖãÆüÖŸÖß»Ö †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÖÖ 
•ÖÖê›ü�µÖÖ“ÖÖ †ÖÃÖÖ ‹�ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÃÖ�ÖÖ¸üÖ ¤ãü¾ÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ³ÖÖÂÖÖ Æüß 
ÃÖÖ´ÖÖ•Öß�ú ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ´Öã»Ö³ÖãŸÖ †ÖÃÖ�ÖÖ-µÖÖ ‘Ö™ü�úÖ¯Öî�úß †Ö“Öã�ú ¾Ö 
ÃÖãÃ¾Ö¹ýÖ †ÖÃÖ�ÖÖ¸üß †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ‘Ö™ü�úÖÓ“µÖÖ †×³ÖÃÖ¸ü�ÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖê›ü�µÖÖ´Ö¬µÖê 
†Ö¯Ö�ÖÖ»ÖÖ ³ÖÖÂÖÖ Æêü“Ö †ÃÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †ÃÖê ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖ †ÃÖŸÖê.  
        ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ •Ö›ü�Ö‘Ö›ü�Öß»ÖÖ ÆüÖ ‹�ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�Ö»ÖÖ �Öê»Öê»ÖÖ 
¤ãü¾ÖÖ ´Æü�Ö•Öê“Ö ³ÖÖÂÖÖ ÆüÖêµÖ. ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üß�ú ¥üÂ™üµÖÖ ³ÖÖÂÖê»ÖÖ ‹�ú ¾Öê�Öôêû Ã¾Ö¹ý¯Ö »ÖÖ³Ö»Öê»Öê 
†Ö¯Ö�ÖÖÃÖ  ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ  ×´ÖôûŸÖê.  ´ÖÖêšü´ÖÖêšüµÖÖ  †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ  ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÃÖÖšüß  ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ 

•ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ •µÖÖ �úÖÆüß †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ �ú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ÆüµÖÖ 
†Ö¯Ö�ÖÖÃÖ ³ÖÂÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖãÃ¾Ö¹ý¯Ö †Ö¿ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ 
•ÖÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖîµÖÛŒŸÖ�ú •Öß¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö�Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ 
†¾ÖŸÖß³ÖÖê¾ÖŸÖß“µÖÖ †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¾ÖÃŸÖã“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³ÖÖÂÖÖ Æüß 
†“Öã�ú¯Ö�Öê ×¿Ö�ãú ¿Ö�úŸÖÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾µÖÆüÖ¸üÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Ö 
†Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¬Öã×Ö�ú �úÖôûÖŸÖß»Ö †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß´Ö¬µÖê 
³ÖÖÂÖê»ÖÖ ‹�ú ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÖÃÖ�ÖÖ¸êü Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê 
†ÖÆêü.  
 
³ÖÖ×ÂÖ�ú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ¯Ö× ü̧¾ÖŸÖÔÖ :-  
 ¸üÖ•Ö�úßµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»ÖŸÖ 
•ÖÖ�ÖÖ¸üÖ ÆüÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü, ÃÖÓÃ�éúŸÖß“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö µÖÖ´Öãôêû 
³ÖÖÂÖế Ö¬µÖê †Öê�ú Ö¾Öê ¿Ö²¤ü , ¾ÖÖŒµÖ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¾Ö ³ÖÖ×ÂÖ�ú »Ö�ú²ÖÖ 
´Öãôû ³ÖÖÂÖế Ö¬µÖê ³Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖŸÖÖê.                ˆ¤üÖ. ´Ö¬µÖµÖã�ÖßÖ 
†ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ �úÖôûÖ´Ö¬Öß»Ö ´ÖãÃ»Öß´Ö ¸üÖ•Ö¾Ö™üß´Öãôêû †Öê�ú †Ö¿ÖÖ 
¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ±úÖ¸ü¿Öß ¿Ö²¤ü ´Ö¸üÖšüßŸÖ †Ö»Öê. ŸÖ¾ÖÖ×�Ö, ¤ü¯ŸÖ¸ü¤üÖ ü̧, 
�úÖ�Ö¤ü , †•ÖÔ, ´ÖÖêÆüÖȩ̂ ü, ×²Ö¹ý¤êü �úÖ¸ü�ãúÖ, µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ 
†ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü, »Öë�ÖÖ , �ãú›üŸÖÖ ‡. 
ÃÖÖ¸ü�Öê ¾ÖÃ˜Ö¾ÖÖ“Ö�ú ¿Ö²¤ü ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÔ¾ÖÖ“Ö�ú , ¾ÖÃŸÖã¾ÖÖ“Ö�ú 
¿Ö²¤ü ´Ö¸üÖšüß´Ö¬µÖê ¹ýœü —ÖÖ»Öê»Öê †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. 
ŸÖÃÖê“Ö ×²ÖÎ™üß¿Ö ¸üÖ•Ö¾Ö™üß´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ̄ Ö�úÖÔŸÖãÖ 
�ú»ÖêŒ™ü¸ü ,�Ö¾ÆüÖÔ̧ ü, ™Òêü—Ö ü̧¸ü , ¯ÖÖêÃ™ü´ÖÖ, ±úß, µÖÖ ÃÖÖ¸ü�Öê 
†ÖÃÖ�ÖÖ¸êü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖß�ú ¿Ö²¤ü ¾Ö ™êü²Ö»Ö, ÃÖÖµÖ�ú»Ö, ´ÖÖê™üÖ¸ü, ±úÖê™üÖ ê 
‡. µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿Ö²¤ü †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ �êú»Öê.  
       ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏòÛŒ™üÃÖ , ™ãü ™üÖµÖ¸ü ×ÃÖÛÃ™ü´Ö , ¾ÆüÖ‡Ô™ü ¯Öê̄ Ö¸ü 
µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê  ¾ÖÖŒµÖ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü  Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê  �Öê»Öê.  ×¿Ö¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öß  
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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †Ö×�Ö �úÖêŸÖ¾ÖÖ»ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öß ±úÖî•Ö¤üÖ¸ü Æêü ¿Ö²¤ü †Ö¯Ö�Ö ¾ÖÖ¯Ö¹ý »ÖÖ�Ö»ÖÖê. Æüß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öß †ÖÃÖ�ÖÖ¸üß ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖ¯Öã�ÖÔ ¾Ö 
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖ¯Öã¾ÖÔ�ú “ÖÖ»Öã“Ö †ÃÖŸÖê µÖÖŸÖãÖ“Ö †Ö¯Ö»ÖÖ †ÖÃÖ�ÖÖ¸üÖ ³ÖÖÂÖÖ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü •Öß¾ÖÖ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÃÖ´Öé¬¤ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ †Ö¯Ö�ÖÖÃÖ ×¤üÃÖê»Ö 
†Ö¬Öã×Ö�úŸÖê“µÖÖ µÖã�ÖÖ´Ö¬µÖê Ö¾µÖÖ ´Æü�Öß ¾ÖÖŒµÖ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê�Öê †ÃÖê †Öê�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ²Ö¤ü»Ö ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.  
ˆ¤üÖ. ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß ¯ÖÏ£ÖÖ ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ´Öãôêû ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß •ÖÖ‰úÖ Æü•ÖÖ´ÖŸÖß �ú¸ü�ÖÖ¸êü ÆüÖ¾Öß †Ö•Ö“µÖÖ µÖã�ÖÖŸÖ ¸üÖÆüß»Öê“Ö ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖÓÖß Æüß“Ö ¯ÖÏ£ÖÖ †ÖŸÖÖ 
¤ãü�úÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖãÖ ™üÖ�ú»Öß †ÖÆêü. 'Æêü†¸ü �ú™üà�Ö ÃÖ»ÖãÖ ' †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü '¬ÖÖê̄ Ö™üß'  'Æü•ÖÖ´ÖŸÖ' Æêü ¿Ö²¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖãÖ ÖÖÆüßÃÖê —ÖÖ»Öê. µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ Ö¾µÖÖÖê 
ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ“Öß ³Ö¸ü ¯Ö›ãüÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ÃÖ´Öé¬¤ü —ÖÖ»Öß .  
 
ÃÖ´ÖÖ ü̧Öê̄ Ö :  
 ³ÖÖÂÖÖ Æüß ÃÖÖ´ÖÖ•Öß�ú ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖê“Ö †ÖÃÖ�ÖÖ¸êü †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖãŸÖ †ÃÖê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖß †Ö¯Ö�ÖÖ»ÖÖ ‹�úŸÖ ü̧ß ÃÖÖ´ÖÖ•Öß�ú †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖ 
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ«üÖ ȩ̂ü ‹�ú¯Ö˜ÖßŸÖ †Ö¿Öß ´ÖÖÓ›üŸÖ µÖêŸÖê. †Ö¬Öã×Ö�ú µÖã�ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ�ÖŸÖß ‘Ö›ü»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê †ÖÃÖ�ÖÖ¸êü ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖÆü•Öß�ú“Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ †ÖÃÖ�ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ³ÖÖÂÖÖ 
Æüß »ÖÖê�úÖê̄ ÖµÖÖê�Öß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ †×³ÖÃÖ�ÖÖÃÖÖšüß ‹�ú ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öã�ÖÔ †ÖÃÖ�ÖÖ¸üß †Ö¿Öß †ÖÆêü. ³ÖÖÂÖê»ÖÖ †ÖÃÖ�ÖÖ¸üÖ ‹�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“ÖÖ †ÖÃÖ�ÖÖ¸üÖ ¾Ö 
†×³ÖÃÖ¸ü�ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ�Öß¾ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¹ýÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü µÖÖê�µÖ ŸÖê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ¤üÖ�Ö¾Ö�ÖÖ¸üÖ ¾Ö �ÖÖ•Ö¾Ö�ÖÖ¸üÖ ÆüÖ ´ÖÖãÂµÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê. ³ÖÖÂÖÖ Æüß“Ö �Ö¸üß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú 
†×³ÖÃÖ¸ü�ÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.  
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