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6.1

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏú¸üÖ Æêü ×¸ü¯ÖÖ‡Ô −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê μÖ¿Ö-†¯ÖμÖ¿Ö μÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÖÆêü Æêü ¯ÖÏú¸üÖ μÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö

†³μÖÖÃÖÖ“μÖÖ ¥üÂ™üß−Öê †Ó×ŸÖ´Ö †ÖÆêü. ¤ü×»ÖŸÖ −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê μÖ¿Ö ´ÆüÖ•Öê úÖμÖ? ŸÖ¸ü •μÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÃÖÖšüß
¤ü×»ÖŸÖ −ÖêŸÖéŸ¾Ö ˆ¤üμÖÖÃÖ †Ö»Öê ŸÖÖê ˆ§êü¿Ö ÃÖ±ú»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ −ÖÖÆüß μÖÖ»ÖÖ“Ö μÖ¿Ö-†¯ÖμÖ¿Ö †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. μÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ †ÖÓ²Öê›üú¸üÖê¢Ö¸ü ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“μÖÖ μÖ¿Ö-†¯ÖμÖ¿ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖôêû²ÖÓ¤ü †ÖÆêü.
úÖ¸üÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ−Öß †Ö¯Ö»μÖÖ ÆüμÖÖŸÖßŸÖ •Öß “Öôû¾Öôû ˆ³ÖÖ¸ü»Öß ŸÖß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö
†Ã¯Öé¿μÖÖÓ−ÖÖ −μÖÖμÖ, ÆüŒú, ´ÖÖÖæÃÖ¯ÖÖ ×´Öôû¾Öæ−Ö ¤êüμÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. Æêü ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß
†ŸμÖÓŸÖ ×“ÖúÖ™üß−Öê Ã¾ÖŸÖ:“μÖÖ †ÖμÖãÂμÖÖ“ÖÖ úÃÖ»ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü −Ö ú¸üŸÖÖ †Ö¯Ö»Öê †ÖμÖãÂμÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“μÖÖ
ˆ¨üÖ¸üÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ×Æü»Öê. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¾Ö¸ü ŸμÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸÖŸúÖ»Öß−Ö úÖôûÖ“μÖÖ ¾Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“μÖÖ
´ÖμÖÖÔ¤üÖ ÆüÖêŸμÖÖ. ŸμÖÖÓ“μÖÖ ´Ö−ÖÖÃÖÖ¸üÖê ÃÖ¾ÖÔ“Ö úÖÆüß ‘Ö›ü»Öê −ÖÖÆüß ¯ÖÖ ŸμÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ •Öê-•Öê úÖÆüß
ú¸üŸÖÖ μÖê‡Ô»Ö ŸÖê ú¸üμÖÖ“ÖÖ ŸμÖÖÓ−Öß ¯ÖÏμÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ³Ö»Öê ŸμÖÖÃÖÖšüß ŸμÖÖÓ−Öß †−ÖêúÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÃÖÆü−Ö
êú»ÖÖ. †Ã¯Öé¿μÖÖÓ“μÖÖ ÃÖ´ÖÃμÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖÖμÖ“μÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
•ÖÖŸÖßμÖŸÖê“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ −ÖÂ™ü ú¸üμÖÖÃÖÖšüß ŸμÖÖÓ−Öß ²Öã¨ü-ú²Öß¸ü-±ãú»Öê μÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ “ÖÖêÖÖôû»ÖÖ.
×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ †−Öêú ²ÖÖî×¨üú μÖãŒŸÖß¾ÖÖ¤ü ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖ»Öê. ŸμÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÖÖê»Ö´Öê•Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ×Îú¯ÃÖ
×´Ö¿Ö−Ö, ¾Æêü¾Öê»Ö μÖÖê•Ö−ÖÖ ‡ŸμÖÖ¤üà«üÖ¸êü ¸üÖ•ÖúßμÖ ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö
×´Öôû¾Ö»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡μÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü ŸÖê¾ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“μÖÖ ¸üÖ•μÖ‘Ö™ü−Öê“μÖÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß“Öß ¯ÖÏ×ÎúμÖÖ “ÖÖ»Öæ
ÆüÖêŸÖß. ‘Ö™ü−ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´Öôû¾Ö»ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÃÖã¤üÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †¬μÖÖ μÖÖ −ÖÖŸμÖÖ−Öê ŸμÖÖÓ−Öß
¤ü×»ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖîœü ´ÖŸÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. †−Öêú ‘Ö™ü−ÖÖŸ´Öú ŸÖ¸üŸÖã¤üß êú»μÖÖ. ŸμÖÖŸÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖ“μÖÖ
ŸÖ¸üŸÖã¤üß êú»μÖÖ. †ÖμÖãÂμÖÖ“μÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖ ŸμÖÖÓ−Öß ³ÖÖ¾Öß ¸üÖ•ÖúßμÖ »Öœü¶ÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ •Ö−ÖŸÖê“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üÖÖ¸êü ¸üÖ•ÖúßμÖ †Ã¡Ö ×¤ü»Öê ŸÖê ´ÆüÖ•Öê ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ¯ÖÖ™üá †Öò±ú ‡Ó×›üμÖÖ ¾Ö
“ÖÖ×¸ü¡μÖÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖêμÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖî¨ü ¬Ö´´Ö. μÖÖ ¤üÖê−Ö †Ã¡ÖÖ«üÖ¸êü ´ÖÖ—μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Öß †ÖÓ²Öê›üú¸üß “Öôû¾Öôû “ÖÖ»Öæ
¸üÆüÖ¾Öß †Ö×Ö †Ã¯Öé¿μÖÖÓ−ÖÖ −μÖÖμÖ¯ÖæÖÔ ¾ÖÖÖÖæú ×´ÖôûÖ¾Öß †¿Öß ŸμÖÖÓ“Öß †¯ÖêÖÖ ÆüÖêŸÖß.
¤ãü¤ðü¾ÖÖ−Öê ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê 1956 »ÖÖ ´ÖÆüÖ¯Ö×¸ü×−Ö¾ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß ‘ÖÖ»Öæ−Ö ×¤ü»Öê»ÖÖ
†Ö¤ü¿ÖÔ ŸμÖÖÓ“μÖÖ †−ÖãμÖÖμÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¡Ö †−ÖãÃÖ¸ü»ÖÖ −ÖÖÆüß. •ÖÖê ˆ§êü¿Ö ×¸ü¯ÖÖ‡Ô“μÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Öê´ÖÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖêÆüß
†−ÖãÃÖ¸ü»ÖÖ −ÖÖÆüß ¾Ö ²ÖÖî¨ü ¬Ö´´ÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü úºþ−Ö •Öê †Ö“Ö¸üÖ ¾ÆüÖμÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖêÆüß —ÖÖ»Öê
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−ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü μÖÖ †Ö¤ü¿ÖÖÔ×¾Ö¹ý¨ü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ×¸ü¯ÖÖ‡Ô −ÖêŸμÖÖÓ“Öß —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. †ÖÓ²Öê›üú¸üÖê¢Ö¸ü ×¸ü¯ÖÖ‡Ô
−ÖêŸμÖÖÓ−ÖÖ †¯ÖμÖ¿Ö •Öºþ¸ü †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü μÖÖŸÖ ¤ãü´ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ¯ÖÖ úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ μÖ¿ÖÆüß ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö êú»Öê»Öê
†ÖÆêü. μÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ‰úÆüÖ¯ÖÖêÆü μÖê£Öê ú¸üμÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
¤ü×»ÖŸÖ −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê μÖ¿Ö :
×¸ü¯ÖÖ‡Ô Øú¾ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“μÖÖ μÖ¿ÖÖ“Öê †Ö¯ÖÖÖÃÖ œüÖê²Öôû´ÖÖ−ÖÖ−Öê “ÖÖ¸ü ³ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ μÖêŸÖß»Ö.
6.2 ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú μÖ¿Ö :
•Öê¾ÆüÖ †Ö¯ÖÖ ×¸ü¯ÖÖ‡Ô“μÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú μÖ¿ÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ ú¸üŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÏÖ´ÖãμÖÖ−Öê ‹úÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö ŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖ−Öß ¾ÖÖ¸üÃÖÖ μÖÖ´Öãôêû †Ã¯Öé¿μÖÖÓ−Öß †−Öêú
¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ¾ÖŸÖ−ÖÖ“Öß, ÖÖ¾Öúß“Öß úÖ´Öê ÃÖÖê›ü»Öß. Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖ−ÖÖ−Öê •ÖÖÖμÖ»ÖÖ ×¿Öú»Öê. 1956 “μÖÖ ²ÖÖî¨ü
¬Ö´´ÖÖ“μÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÖ´Öãôêû ‹ú †ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¯Öãœêü 1964-65 »ÖÖ ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö
ÖÖμÖú¾ÖÖ›ü ¾Ö μÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ μÖÖÓ“μÖÖŸÖ •Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †×³ÖÃÖ¸üÖÖ“Öß μÖãŸÖß —ÖÖ»Öß. ŸμÖÖŸÖæ−Ö
²ÖÖî¨üÖÓ−ÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ×´ÖôûÖ»μÖÖ. ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üμÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸ü¾Ö¸ü ¤ü²ÖÖ¾Ö
†ÖÖμÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. †Ã¯Öé¿μÖŸÖÖ ²ÖÓ¤üß úÖμÖ¤êü, ¸üÖ•μÖÖ“μÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßμÖ
¸üÖ•μÖ‘Ö™ü−Öê“μÖÖ ÃÖ¸ü−ÖÖ´μÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üμÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏμÖŸ−Ö ú¸üμÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †×³ÖÃÖ¸üÖÖ´Öãôêû Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ²ÖÖî¨üÖÓ¾Ö¸üß»Ö †−μÖÖμÖ ú´Öß ú¸üμÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏμÖŸ−Ö —ÖÖ»ÖÖ.
×¸ü¯ÖÖ‡Ô“μÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê »ÖÖêúÃÖ³ÖêŸÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö, ¾Öêšü×²ÖÖÖ¸ü ´Ö•Öæ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö, ¾ÖßÃÖú»Ö´Öß
úÖμÖÔÎú´ÖÖ“Öê ²Öß»Ö, ×ÃÖØ»ÖÖ úÖμÖ¤üÖ, ¤ãüÂúÖôûÖÃÖÖšüß ÃÖãÖšüÖú¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ
×¾ÖúÖÃÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ‡ŸμÖÖ¤üß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú μÖ¿Ö ×¸ü¯ÖÖ‡Ô−Öê ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ †Ö¯Ö»μÖÖ ¯ÖÖÖ“μÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê †Ö´Ö¤üÖ¸ü
¾Ö ÖÖÃÖ¤üÖ¸üÖÓ−Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¸ü¯ÖÖ‡Ô−Öê ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ •Ö−ÖŸÖê“μÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾Ö»Öê»ÖÖ
×¤üÃÖæ−Ö μÖêŸÖÖê. ¯ÖÖÖ“μÖÖ †Ö´Ö¤üÖ¸ü, ÖÖÃÖ¤üÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖŸÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“μÖÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß“μÖÖ, ³Ö™üŒμÖÖ×¾Ö´ÖãŒŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“μÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáμÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“μÖÖ †Ö×Ö ÛÃ¡ÖμÖÖÓ“μÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾Ö»Öê»ÖÖ
†ÖÆêü.
6.3 ¸üÖ•ÖúßμÖ μÖ¿Ö :
×¸ü¯ÖÖ‡Ô“μÖÖ ¸üÖ•ÖúßμÖ μÖ¿ÖÖ“ÖÖ •Öê¾ÆüÖ †Ö¯ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÏÖ´ÖãμÖÖ−Öê ¤ü×»ÖŸÖÖÓÃÖÖšüß
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•ÖúßμÖ ¯ÖÖ †ÃÖÖê Æüß“Ö ‹ú ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß ¸üÖ•ÖúßμÖ úÖ´Ö×Ö¸üß †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ²Ö¸êü“Ö ØÆü¤æü
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¤ü×»ÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßμÖ ¯ÖÖ −Ö úÖœüŸÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖúßμÖ ¯ÖÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ
†ÖÓ²Öê›üú¸üÖ−ÖÓŸÖ¸ü †ÖÓ²Öê›üú¸üß †−ÖãμÖÖμÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¡Ö ×¸ü¯ÖÖ‡Ô μÖÖ ¸üÖ•ÖúßμÖ ¯ÖÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê
†ÖÆêü. ÃÖ¬μÖÖ“Öê ³ÖÖ¸üŸÖßμÖ ¸üÖ•Öú¸üÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ‹úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü“ÖÖ ¯ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÃÖÖê ¾Ö ŸÖÖê
×−Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ Öê»μÖÖ 60 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×™üæú−Ö †ÖÆêü Æüß ‹ú Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖ−ÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü. ×¸ü¯ÖÖ‡Ô−Öê
¸üÖ•ÖúßμÖ ¯ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö μÖ¿ÖÃ¾Öß×¸üŸμÖÖ ×−Ö¾Ö›üÖãúÖ »Öœü×¾Ö»Öê»μÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß 3 ŸÖê 4 ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“Öß
¯ÖÏÖ¯ŸÖß ¯ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖÖ»ÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü“ÖÖ •Ö−ÖÖ¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“μÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ
¤ü×»ÖŸÖÖÓ“μÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öß ¤üÖ»Ö ‘μÖÖ¾Öß“Ö »ÖÖÖŸÖê. †−μÖ£ÖÖ ×−Ö¾Ö›üÖãúÖÓ“ÖÖ ×−ÖúÖ»Ö ¤ü×»ÖŸÖ úÖêÖŸÖêÆüß
³Öæ×´ÖúÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ ŸμÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»Ö²Öæ−Ö †ÃÖŸÖÖê. ×¸ü¯ÖÖ‡Ô−Öê †−Öêú †Ö´Ö¤üÖ¸ü, ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü, ´ÖÓ¡Öß¯Ö¤êü ˆ¯Ö³ÖÖêÖ»Öß
†ÖÆêüŸÖ. μÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ¬Öß“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê‰ú−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“μÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üμÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 1)
²ÖÖî¨üÖÓ“μÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß 2) ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö 3) −ÖÖêú·μÖÖÓŸÖß»Ö †−Öã¿ÖêÂÖ 4) ÖÖμÖ¸üÖ−Ö •Ö×´Ö−Öß“ÖÖ
¯ÖÏ¿−Ö 5 ) ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ›üôû ‡ŸμÖÖ¤üß »ÖÖ³Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
μÖÖ ¾μÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ³ÖÖ×¸ü¯Ö-²ÖÆãü•Ö−Ö ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“μÖÖ †ò›ü.¯ÖÏúÖ¿Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“μÖÖ −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ¯ÖÖÖ−Öê
Øú¾ÖÖ “Öôû¾Öôûß−Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“μÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ²ÖÆãü•Ö−Ö ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖ †ÃÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †×³ÖÃÖ¸üÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏμÖÖêÖ ŸμÖÖÓ−Öß êú»ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ, †»¯ÖÃÖÓμÖÖú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ ¾ÖÖÔ †¿Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö
¸üÖ•ÖúßμÖ μÖãŸÖß úºþ−Ö ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´Öôû¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. Æüß ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¸üÖ•ÖúßμÖ
ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ÆüÖμê Ö. ŸμÖÖÃÖ ‘†úÖê»ÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ’ μÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ−Öê †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê. 2009 “μÖÖ ×−Ö¾Ö›üÖæúßŸÖ
×¸ü¯ÖÖ‡Ô“μÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê Ö™üÖ“μÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÃÖ³ÖÖ ×−Ö¾Ö›üÖãúßÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“μÖÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ‹úÖ −Ö¾ÖÖ ¯ÖμÖÖÔμÖ ˆ³ÖÖ ú¸üμÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏμÖŸ−Ö êú»ÖÖ. 17 ¸üÖ•ÖúßμÖ ¯ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ ‹ú¡Ö
úºþ−Ö ŸμÖÖÓ−Öß †Ö‘ÖÖ›üß ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß. ×ŸÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ‘×¸ü›üÖ»ÖÖêÃÖ’ †ÃÖê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ.•ÖÖêÖë¦ü ú¾ÖÖ›êü μÖÖÓ−Öß
1984-85 »ÖÖ ÆüÖ•Öß ´ÖÃŸÖÖ−Ö ¾Ö ×¯Ö¯Ö»ÃÖ ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ¯ÖÖ™üá μÖÖÓ“Öß μÖãŸÖß ÆüÖê‰ú−Ö ‘¤ü×»ÖŸÖ-´ÖãÛÃ»Ö´Ö
ÃÖã¸üÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öß’ Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ êú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. †ÃÖê †−Öêú ¸üÖ•ÖúßμÖ ¯ÖÏμÖÖêÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“μÖÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ×¸ü¯ÖÖ‡Ô“μÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. μÖÖ¾Öºþ−Ö †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ μÖêŸÖê úß, ×¸ü¯ÖÖ‡Ô−Öê ¸üÖ•ÖúßμÖ
μÖ¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üμÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏμÖŸ−Ö êú»ÖÖ ¯ÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ±ãú™üß´Öãôêû μÖÖ ¯ÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †¿Öß ¸üÖ•ÖúßμÖ
úÖ´Ö×Ö¸üß ú¸üŸÖÖ †Ö»Öß −ÖÖÆüß.
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6.4 †ÖÙ£Öú μÖ¿Ö :
†ÖÓ²Öê›üú¸üÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×¸ü¯ÖÖ‡Ô“Öß ³Öæ×´ÖúÖ †£ÖÔúÖ¸üÖÖ“μÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ −ÖêÆü´Öß †ÖÎú´Öú ¸üÖ×Æü»Öê»Öß
†ÖÆêü. úÖ¸üÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ×ŸÖ“Öß †ÖÙ£Öú †¾ÖÃ£ÖÖ ¤üμÖ−ÖßμÖ †ÃÖ»μÖÖ´Öãôêû “Öôû¾Öôûß“Öê ´Öã§êü
†ÖÙ£Öú“Ö ÆüÖêŸÖê ¯ÖÖ ŸÖê ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê Öê»Öê −ÖÖÆüßŸÖ. ×¸ü¯ÖÖ‡Ô“μÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÙ£Öú −μÖÖμÖ ¾Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ
¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê Æêü ˆ§êü¿Ö †ÖÆêü. ŸμÖÖÃÖÖšüß ×¸ü¯ÖÖ‡Ô“μÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê •Öê ¯ÖÏμÖŸ−Ö ´ÆüÖæ−Ö —ÖÖ»Öê ŸμÖÖŸÖ ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö
ÖÖμÖú¾ÖÖ›üÖ“ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖÖ“μÖÖ ³Öæ´ÖßÆüß−Ö ÃÖŸμÖÖÖÏÆüÖ“ÖÖ 1964-65 “ÖÖ ¯ÖÏμÖÖêÖ ±úÖ¸ü ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ‘Ö™ü−ÖÖ
ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ÖÖμÖ¸üÖ−Ö •Ö´Öß−Ö ³Öæ×´ÖÆüß−ÖÖÓ−ÖÖ ×´Öôû¾Öæ−Ö ¤êüμÖÖÃÖÖšüß ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö
ÖÖμÖú¾ÖÖ›üÖÓ−Öß ×¤ü»»Öß“μÖÖ ÃÖÓÃÖ¤êü¾Ö¸ü ‹ú »ÖÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ úÖœü»ÖÖ. ŸÖŸúÖ×»Ö−Ö ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö
»ÖÖ»Ö²ÖÆüÖ¤üºþ ¿ÖÖÃ¡Öà−ÖÖ ‹ú ×−Ö¾Öê¤ü−Ö ¤êüμÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 2 »ÖÖÖ ‹ú¸ü •Ö´Öß−Ö
³Öæ×´ÖÆüß−ÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üμÖÖŸÖ †Ö»Öß Æêü ±úÖü¸ü ´ÖÖêšêü †ÖÙ£Öú μÖ¿Ö ×¸ü¯ÖÖ‡Ô−Öê ŸμÖÖ úÖôûÖŸÖ ×´Öôû×¾Ö»Öê
†ÖÆêü. ´ÖÖ.¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ¾Æüß.¯Öß. ØÃÖÖ“μÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ 1989 »ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“μÖÖ ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß
´Ö.±ãú»Öê ¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¸ü †ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üμÖÖŸÖ
†Ö»Öß. †£ÖÔÃÖÓú»¯ÖßμÖ ²Ö•Öê™ü´Ö¬μÖê †−ÖãÃÖ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖßÃÖÖšüß ¾ÖÖœüß¾Ö ²Ö•Öê™ü“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üμÖÖŸÖ
†Ö»Öß. †Öê²ÖßÃÖßú×¸üŸÖÖ ´ÖÓ›ü»Ö †ÖμÖÖêÖÖ“μÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö ”êû›ü»Öê †Ö×Ö 1990 »ÖÖ
†Öê²ÖßÃÖà−ÖÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖ“Öß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß. 1959 »ÖÖ ×¸ü¯ÖÖ‡Ô−Öê †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü μÖê£Öê 1) •Ö×´Ö−Öß“Öê
¸üÖÂ™ÒüßμÖú¸üÖ ú¸üÖ¾Öê. 2) •ÖÖŸÖß¬Ö´ÖÔ ×−Ö¸ü¯ÖêÖ ×¸üŸÖß−Öê ¿ÖêŸÖß ú¸üŸÖÖ μÖÖ¾Öß †ÃÖê šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ êú»Öê.
³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖ¸ü“Ö−Öê“μÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“μÖÖ ³Öæ×´Öêú“ÖÖ ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ú¸üμÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ×¸ü¯ÖÖ‡Ô−Öê
³Öæ×´ÖÆüß−ÖÖÓ“μÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ£ÖÖ −ÖÂ™ü ú¸üÖê, ³Öæ´Öß“Öê ±êú¸ü¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖê, ãúôûúÖμÖ¤üÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖÖê, ³Öæ×´ÖÆüß−ÖÖÓ−ÖÖ •Ö´Öß−Öß ¤êüÖê ‡ŸμÖÖ¤üß ¯ÖÏ¿−Ö ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ
êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ×¸ü¯ÖÖ‡Ô ÆüÖ ÃÖ¢ÖêŸÖ †Ö»ÖÖ“Ö −ÖÖÆüß. ‹ÖÖ¤êü ¤ãüÃÖ¸êü ´ÖÓ×¡Ö¯Ö¤ü ×´Öôû¾ÖÖê ¾Ö ŸμÖÖ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ±úÖμÖ¤üÖ ú¸üÖê μÖÖ»ÖÖ ´ÖμÖÖÔ¤üÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ×¸ü¯ÖÖ‡Ô−Öê †ÖÓ¤üÖê»Ö−ÖÖ“μÖÖ «üÖ¸êü ¤ü×»ÖŸÖÖÓÃÖÖšüß
²Ö·μÖÖ“Ö ú»μÖÖÖúÖ¸üß ÖÖêÂ™üß ×´Öôû×¾Ö»Öê»μÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¤ü×»ÖŸÖ −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê †¯ÖμÖ¿Ö :
×¸ü¯ÖÖ‡Ô“Öê ¸üÖ•ÖúßμÖ †¯ÖμÖ¿Ö ´ÆüÖ•Öê μÖÖ ¯ÖÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ •μÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê —ÖÖ»Öß, ¯ÖÖÖ“ÖÖ
•ÖÖ×Æü¸ü−ÖÖ´μÖÖŸÖß»Ö ˆ§êü¿Ö †Ö×Ö ŸμÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö μÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ μÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ‘†¯ÖμÖ¿Ö’ μÖÖ
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×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß ‘ÖêμÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ×¸ü¯ÖÖ‡Ô»ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ÓüÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ŸμÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“μÖÖ −ÖÓŸÖ¸ü μÖÖ ¯ÖÖÖ−Öê •Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖμÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê
×´Öôû¾Ö»Öê Øú¾ÖÖ êú»Öê úß −ÖÖÆüß μÖÖ“ÖÖ ‰úÆüÖ¯ÖÖêÆü μÖê£Öê †ÖÆêü.
1)

×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ¯ÖÖÖ“μÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Öê¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö μÖÖ ¯ÖÖÖŸÖ ¤ãüÆüß“Öß ²Öß•Öê ¯Öê¸ü»Öß Öê»Öß.
ÃÖ¢ÖÖ»ÖÖê»Öæ¯ÖŸÖÖ Æêü ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß •Öß ¾Öî“ÖÖ×¸üú Øú¾ÖÖ ¸üÖ•ÖúßμÖ
¯ÖÏÖ»³ÖŸÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓú›êü ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ“μÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †¿ÖÖ −ÖêŸμÖÖÓ“μÖÖ
ÆüÖŸÖÖŸÖ ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖæ¡Öê Öê»Öß.

2)

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖß²Ö¨ü ´ÖÖ−Ö×ÃÖúŸÖê¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üμÖÖ“ÖÖ úÖμÖÔÎú´Ö μÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÖŸÖÖ
†Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß. ŸμÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖ †Ö×Ö ¾ÖÖÔ×¾Ö¸üÖê¬Öß ÃÖÓμÖãŒŸÖ »ÖœüÖ ˆ³ÖÖºþ−Ö ÃÖ¾ÖÔ¿ÖÖê×ÂÖŸÖÖÓ“Öß
²ÖÖÓ¬ÖÖß ú¸üŸÖÖ †Ö»Öß −ÖÖÆüß.

3)

²ÖÖî¨ü ¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖß×¿Ö¾ÖÖμÖ ‡ŸÖ¸ü ØÆü¤æü ¤ü×»ÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ´ÖÖŸÖÓÖ, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü, œüÖê¸ü, ²Öã¹ý›ü,
îúúÖ›üß ‡ŸμÖÖ¤üß •ÖÖŸÖà−ÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ, ×¿Ö¾ÖÃÖê−ÖÖ ¾Ö ³ÖÖ•Ö−ÖÖ μÖÖ ¯ÖÖÖ−Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê
ŸμÖÖ´Öãôêû ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¾μÖÖ¯Öú •Ö−ÖÖ¬ÖÖ¸ü ×´Öôû¾ÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß. Æüß ‹ú ±úÖ¸ü
´ÖÖêšüß ¿ÖÖêúÖÓ×ŸÖúÖ †ÖÆêü. ×¸ü¯ÖÖ‡Ô ‘²ÖÖî¨üÖÓÃÖÖšüß’ †ÖÆêü †ÃÖê ×“Ö¡Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê.

4)

´ÖÆüÖ¸ü-´ÖÖÓÖÖ−ÖÖ ‹ú¡Ö †ÖÖμÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏμÖŸ−Ö ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“μÖÖ
´ÖÆüÖ¯Ö×¸ü×−Ö¾ÖÖÔÖÖÓŸÖ¸ü £ÖÖÓ²Ö»Öê ŸÖê £ÖÖÓ²Ö»Öê. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÖî¨êüŸÖ¸ü ¤ü×»ÖŸÖ ´Ö−ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö
Øú¾ÖÖ ÃÖ¸üÃÖú™ü Öê»Öê −ÖÖÆüßŸÖ Æêü ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö †ÖÆêü. −Ö¾Ö²ÖÖî¨ü Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖúÖ •ÖÖŸÖßŸÖ»Öß ¤ü¸üß
ÃÖÖ¬ÖμÖÖ‹¾ÖœüÖ úŸÖéÔŸ¾Ö¾ÖÖ−Ö −ÖêŸÖéŸ¾Ö ×¸ü¯ÖÖ‡ÔŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüß.

5)

Öê»μÖÖ 60 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö †−ÖãμÖÖμÖÖÓ−Öß †Ö•Ö¯ÖμÖÕŸÖ ³Öæ´Öß×Æü−ÖÖÓ“Öê ÃÖŸμÖÖÖÏÆü,
²ÖÖî¨üÖÓ“μÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß, ÖÖμÖ¸üÖ−Ö •Ö×´Ö−Öß“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö, ×¿ÖÂμÖ¾Öé¢Öß, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß“Öê ¯ÖÏ¿−Ö,
´ÖÆüÖÖÖ‡Ô, ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üß, ¤ü×»ÖŸÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †−μÖÖμÖ, ×¸ü›ü»ÃÖ, −ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü »ÖœüÖ ‡ŸμÖÖ¤üß úÖÆüß
“Öôû¾Öôûß ¾Ö †ÛÃ´ÖŸÖê“Öê »Öœêü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê ¾Ö ×¸ü¯ÖÖ‡Ô“Öß “Öôû¾Öôû •Öß¾ÖÓŸÖ šêü¾Ö»Öß ¯Ö¸ÓüŸÖã Æêü ÃÖ¾ÖÔ
»Öœêü, †ÖÓ¤üÖê»Ö−Öê ¤ü×»ÖŸÖ ²ÖÖî¨üÖÓ“μÖÖ úÖêŸÖß»Ö“Ö †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯Ö»μÖÖ úÖê²ÖÖÆêü¸üß»Ö ×¾ÖÂÖμÖ
ÆüÖŸÖÖôû»Öê Öê»Öê −ÖÖÆüßŸÖ.
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6)

¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Æêü †Ö¯Ö»Öê ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üúŸ¾Ö ¾Ö †ÖÎú´Öú¯ÖÖÖ ÃÖÖê›æü−Ö ¤êüŸÖ †ÖÆêü.
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö¾ÖÖ¤üß ³Öæ×´Öêú¿Öß ŸÖ›ü•ÖÖê›ü ú¸üŸÖ †ÖÆêü. μÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÃÖÖ †ÖÆêü úß, ÃÖ¢ÖêÃÖÖšüß
ŸÖ›ü•ÖÖê›üß ú¸üÖê ¾Ö ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê Æêü ‹ú´Öê¾Ö ˆ§êü¿Ö ¸üÖ×Æü»Öê»Öê †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•Öëú¦üßŸÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ‹ê¾Ö•Öß ×−Ö¾Ö›üÖæúëú¦üßŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ú¸üÖê.

7)

ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖŸÖ †Ö¸üÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖμÖ ¤ãüÃÖ¸êü úÖÆüßÆüß šêü¾Ö»Öê −ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ
†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö •ÖÖê›ü»Öê Öê»Öê †ÃÖ»μÖÖ´Öãôêû ¤ü×»ÖŸÖ ŸÖß “ÖÖîú™ü ²Ö¤ü»ÖμÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏμÖŸ−Ö
ú¸üŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖÖ¯ÖêÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖŸÖê“μÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖŸÖ †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ−Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖÆüß
šêü¾Ö»Öê †ÖÆêü. †ÖŸÖÖ úÖÆüß −Ö¾Öß−Ö ú¸üμÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö −ÖÖÆüß, Æüß ´ÖÖ−Ö×ÃÖúŸÖÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓÃÖÖšüß
‘ÖÖŸÖú †ÖÆêü. úÖêÖŸÖÖÆüß ¤ü×»ÖŸÖ −ÖêŸÖÖ ¾Ö ²Öã¨üß•Öß¾Öß †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“μÖÖ ¸üÖ•μÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß
Øú¾ÖÖ ‘Ö™ü−ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê −ÖÖúÖ¸ü»Öê»μÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ ú¸üŸÖ −ÖÖÆüß.

8)

†Ö•Ö ÃÖÓãú×“ÖŸÖ †£ÖÖÔ−Öê ‘¤ü×»ÖŸÖÖ“Öê ‹êŒμÖ’ ´ÆüÖ•Öê“Ö ‘−ÖêŸμÖÖ“Öê ‹êŒμÖ’ ÆüÖ ¿Ö²¤ü¯ÖÏμÖÖêÖ
ú¸üμÖÖŸÖ μÖêŸÖÖê.

9)

†ÖÓ²Öê›üú¸üß “Öôû¾Öôû ´ÆüÖ•Öê ±úŒŸÖ ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ¯ÖÖ™üá −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ¯ÖÖ™üá
†Öò±ú ‡Ó×›üμÖÖ ÆüÖ ×ŸÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü †ÃÖæ−Ö ŸμÖÖ´Ö¬μÖê †ÖÓ²Öê›üú¸üß ÃÖÖ×ÆüŸμÖ “Öôû¾Öôû,
¤ü×»ÖŸÖ ¸ÓüÖ³Öæ´Öß, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú “Öôû¾Öôû, ×¾ÖªÖ£Öá, ´Ö×Æü»ÖÖ, úÖ´ÖÖÖ¸ü “Öôû¾Öôû
‡ŸμÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã Æü»»Öß †ÖÓ²Öê›üú¸üß “Öôû¾Öôû ´ÆüÖ•Öê“Ö ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö
¯ÖÖ ‹¾ÖœüÖ“Ö ÃÖÓãú×“ÖŸÖ †£ÖÔ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê Æêü μÖÖêμÖ −ÖÖÆüß.

10)

³Öæ×´ÖÆüß−ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸμÖÖÖÏÆü, †Ö¸üÖÖ, ÖÖμÖ¸üÖ−Ö •Ö×´Ö−Öß, −ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö, ×¸ü›ü»ÃÖ
¯ÖÏú¸üÖ ¾ÖÖôûŸÖÖ ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ¯ÖÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Æêü −ÖêŸμÖÖÓ³ÖÖê¾ÖŸÖß“Ö ×±ú¸üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿−Ö ÃÖÖê›ü¾ÖμÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü μÖ¿Ö ŸÖÖê ×´Öôû¾Öæ ¿Öú»ÖÖ −ÖÖÆüß.

11)

‘¤ü×»ÖŸÖÖÓ−Öß

¸üÖ•μÖúŸÖá •Ö´ÖÖŸÖ ¾ÆüÖ¾Öê’ μÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ¿Ö²¤ü¿Ö: †£ÖÔ ÃÖ¢ÖÖ¯Ö¤üÖ¯ÖμÖÕŸÖ

¯ÖÖêÆü“ÖÖê Æêü“Ö μÖÖ ¯ÖÖÖ“μÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö Ö™üÖÓ−ÖÖ †ÖÓ²Öê›üú¸üß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ¾ÖÖ™ü»Öê. ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß,
†Ö¸üÖÖ †Ö×Ö ÃÖ¢ÖÖ¹ýœü ¯ÖÖÖ−Öê ×¤ü»Öê»Öß †×¬ÖúÖ¸ü¯Ö¤êü μÖÖÓ“μÖÖ ¯Ö»Ößú›êü •ÖÖ‰ú−Ö
»ÖÖêúÖÓ“μÖÖ •ÖÖμÖÖ-´Ö¸üμÖÖ¾Ö¸ü“Öê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ, »Öœêü ˆ³Öê ú¸üÖê ¾Ö ŸÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖß
ú¸üÖê μÖÖú›êü úÖêÖŸμÖÖ“Ö Ö™üÖ“Öê »ÖÖ ×¤ü»Öê −ÖÖÆüß.
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12)

×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ¯ÖÖÖ“μÖÖ −ÖêŸμÖÖÓ−Öß †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“μÖÖ ÃÖã™üμÖÖ ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖ“Öê “Öãúß“Öê, ¿Ö²¤ü¿Ö: ¾Ö
×¾Ö¯ÖμÖÔÃŸÖ †£ÖÔ úÖœæü−Ö ŸμÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öú ´ÖÖ−Ö»Öê †Ö×Ö ÃÖÖóμÖÖ ›üÖ¾μÖÖ
¿ÖŒŸÖß¯ÖÖÃÖ−Ö ¾Ö “Öôû¾Öôûß¯ÖÖÃÖ−Ö Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ŸÖÖê›ü»Öê. ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖμÖú¾ÖÖ›ü, −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö
œüÃÖÖôû μÖÖÓ“μÖÖ¾Ö¸ü ú´μÖã×−ÖÃ™ü ¬ÖÖ•ÖáÖê †ÃÖÖ ×¿ÖŒúÖ ´ÖÖºþ−Ö ¯ÖÖÖŸÖ ±æú™ü ‘Ö›ü¾Öæ−Ö
†ÖÖμÖÖŸÖ†Ö»Öß. ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“μÖÖ ´ÖéŸμÖã−ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¾μÖÖ¯Öú ¾Öî“ÖÖ×¸üú ³Öæ×´ÖúÖ
¤êüÖÖ¸üÖ −ÖêŸÖÖ“Ö μÖÖ ¯ÖÖÖŸÖ ˆ¸ü»ÖÖ −ÖÖÆüß. ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü ¾Ö †ÖîªÖê×Öú úÖ´ÖÖÖ¸ü μÖÖÓ“μÖÖ
¿ÖŒŸÖß»ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÖ úÖμÖ´Ö“ÖÖ ´Öãú»ÖÖ.

13)

²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †ÖÓ²Öê›üú¸üß “Öôü¾Öôûß−Öê Øú¾ÖÖ ×¸ü¯ÖÖ‡Ô ¯ÖÖÖ−Öê ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ²ÖÖî¨ü
¬Ö´´ÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû Ö×ŸÖ´ÖÖ−Ö ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖŒÃÖÔ“Öß ˆ×§üÂ™ü¶ê ²Öã¨üÖ“μÖÖ ´ÖÖÖÖÔ−Öê
ÃÖÖ¬μÖ ú¸üμÖÖ“Öê úÖμÖÔ ¾ÆüÖμÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖê ¯ÖÖ ŸÖê —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü œüÃÖÖôû
‘´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤üß’ ŸÖ¸ü œüÖ»Öê ‘²ÖÖî¨ü¾ÖÖ¤üß’ †¿Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß úºþ−Ö ¯ÖÑ£Ö¸ü´Ö¬μÖê ±æú™ü ¯ÖÖ›üμÖÖŸÖ

†Ö»Öß. ¾Ö ÃÖ¸üúÖ¸üú›æü−Ö“Ö ²ÖÖî¨ü ¬Ö´´ÖÖ“μÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖæÖÔ úºþ−Ö ªÖ¾Öß
†ÃÖê úÖμÖÔÎú´Ö †ÖÖ»Öê Öê»Öê.
14) ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê Ã¾Ö¯−Ö ÆüÖêŸÖÓ ÃÖÖ¸üÖ ¤êü¿Ö ²ÖÖî¨ü´ÖμÖ ú¸üß−Ö. ŸÖÃÖê“Ö ¬Ö´´Ö“ÖÎú ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“ÖÖ
¸üÖ•ÖúßμÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ²ÖÖ²ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“μÖÖ †−ÖãμÖÖμÖÖÓ−Öß ¬Ö´´ÖÖ“μÖÖ “Öôû¾Öôûß¿Öß
¸üÖ•ÖúßμÖ “Öôû¾Öôûß−ÖÓ ±úÖ¸üúŸÖ“Ö ‘ÖêŸÖ»Öß. ¸üÖ•ÖúßμÖ ÃÖ¢Öê“μÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,
†ÖÙ£Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ²Öôûú™ü †Ö¬ÖÖ¸ü ˆ³Öê ú¸üμÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ
ÆüÖêŸÖß ¯ÖÖ ŸμÖÖÓ“μÖÖ †−ÖãμÖÖμÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¡Ö ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê. •μÖÖ“Öê úÖ×¿Ö¸üÖ´Ö−Öê †¸üÖ•ÖúßμÖ
†Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖê ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
15) ›üÖò.†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ−Öß ²ÖÎÖÉÖ¾ÖÖ¤ü †Ö×Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß μÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ−ÖÖÆüß ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
¿Ö¡Öæ ´ÖÖ−Ö»Öê. ¯ÖÏŸμÖÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö ¬Ö´´Ö “Öôû¾Öôûß−Öê ²ÖÎÖÉÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß •Öê¾Öœüß ×“Ö×úŸÃÖÖ êú»Öß
ŸÖê¾Öœüß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“Öß êú»Öß −ÖÖÆüß. ¯Öãœêü •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“μÖÖ ºþ¯ÖÖ−Öê †Ö»Öê»μÖÖ −Ö¾Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“Öß ×“Ö×úŸÃÖÖ ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. †Ö¯ÖÖ ¸üÖ•ÖúßμÖ Öê¡ÖÖŸÖ ‹ú¡Ö úÖ´Ö
úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ×ú´ÖÖ−Ö ¬ÖÖÙ´Öú Öê¡ÖÖŸÖ ŸÖ¸üß ‹ú¡Ö ¸üÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
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16) Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúßμÖ ¾ÖÖ¸üÃÖ¤üÖ¸ü ´ÆüÖ¾ÖÖÖ·μÖÖÓ−Öß
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“μÖÖ ¯Ö¿“ÖÖŸÖ ŸμÖÖÓ“Öê ´Öæôû ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾μÖÖ¯Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê −ÖÖÆüßŸÖ Øú¾ÖÖ
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ †ÃÖ»Öê»μÖÖ ¾μÖÖ¯Öú †Ö×Ö Ö×ŸÖ´ÖÖ−Ö ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ¯ÖÖ
ˆ³ÖÖ¸üμÖÖ“Öê ¯ÖÏμÖŸ−Ö êú»Öê Öê»Öê −ÖÖÆüßŸÖ. μÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸμÖêú úÖμÖÔúŸμÖÖÔ−Öê ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü Æêü êú¾Öôû ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öê Øú¾ÖÖ †Ã¯Öé¿μÖÖÓ“Öê −ÖêŸÖê −Ö¾ÆüŸÖê ŸÖ¸ü μÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
¬ÖÖÙ´Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê×¾Ö¹ý¨ü“Öê ŸÖê ‹ú ²ÖÓ›ü ÆüÖêŸÖê.
17) ×¸ü¯ÖÖ‡Ô−Öê ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúßμÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÃÖÖ×¸üŸÖ ú¸üμÖÖ“Öê ÃÖÖê›üÖ“Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã ²ÖêúÖ¸üß,
´ÖÆüÖÖÖ‡Ô, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß, ÖÖ•ÖÖß Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖÖ, ÖÖμÖ¸üÖ−Ö •Ö×´Ö−Öß“Öê
¯ÖÏ¿−Ö, †Ö¸üÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß, ¤ü×»ÖŸÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö Æü»»Öê, †ò™ÒüÖò×ÃÖ™üß
úÖμÖªÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ‡. ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö¸ü ˆšüÖ¾Ö, ´ÖÖê“Öì, “Ö“ÖÖÔ, †ÖÓ¤üÖê»Ö−Öê“Ö êú»Öß •ÖÖŸÖ
−ÖÖÆüßŸÖ. ¸üÖÂ™ÒüßμÖ Øú¾ÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßμÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖÓ²Ö§ü»Ö †Ö¯Ö»ÖßÆüß úÖÆüß ³Öæ×´ÖúÖ †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê
μÖÖ“Öß ¤ü×»ÖŸÖ −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ“Ö −ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ.•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ, ÖÖ•ÖÖßú¸üÖ
‡ŸμÖÖ¤üß.
18) †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öê †−ÖãμÖÖμÖß ´ÆüÖ×¾ÖÖÖ·μÖÖ †−ÖãμÖÖμÖÖÓ−ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê úß, ¤ü×»ÖŸÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü
‘Ö™üúÖÓ−Öß ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖŸÖÓÖ, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü, œüÖê¸ü, ÆüÖê»ÖÖ¸ü ‡ŸμÖÖ¤üß. ¯ÖÏ£Ö´Ö ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê ¯ÖÖ ÆüÖ †ÖÖÏÆü “Öãúß“ÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸÖÖê ‹êŒμÖÖ“μÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÖÆêü. êú¾Öôû ²ÖÖî¨ü
ÆüÖêμÖÖ−Öê ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öê ÃÖÖôêû ¯ÖÏ¿−Ö ÃÖã™üμÖÖÃÖÖ¸üÖê −ÖÖÆüßŸÖ. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ ¤êüÖß»Ö μÖÖ“Öß
•ÖÖÖß¾Ö ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö ´ÆüÖæ−Ö“Ö ŸμÖÖÓ−Öß ‘×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ¯ÖÖ’ Æêü −Ö¾Öê ÆüŸμÖÖ¸ü •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ ×¤ü»Öê.
19)

ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê»ÖÖ, ¯ÖÖÖ»ÖÖ †−Öêú ¯ÖÏúÖ¸êü ´Ö¬μÖ´Ö¾ÖÖÔ ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. •ÖÃÖê
ú´μÖã×−ÖÃ™ü, ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß †Ö×Ö •Ö−ÖÃÖÓ‘Ö ‡ŸμÖÖ¤üß ¯ÖÖšüß¿Öß †ÃÖÖ ´Ö¬μÖ´Ö¾ÖÖÔ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ¯ÖÖê
ˆ³ÖÖ †ÖÆêü. Öê¤üÖ“Öß ÖÖêÂ™ü Æüß úß, ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö “Öôû¾Öôûßú›êü ¾Ö ¯ÖÖÖú›êü †ÃÖê
¯ÖÖšü²Öôû −ÖÖÆüß. μÖÖ»ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ´Ö¬μÖ´Ö¾ÖÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêü.

20) ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ‹êŒμÖ Æüß ‘Ö™ü−ÖÖ ×úŸÖßÆüß ×¾Ö»ÖÖê³Ö−ÖßμÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ‹êŒμÖÖ“μÖÖ −ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß
‹úÖ •ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú ‹ú¡Ö μÖêÖê †Ö×Ö ŸμÖÖ“Ö •ÖÖŸÖßŸÖ»μÖÖ »ÖÖêúÖÓ−Öß −ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¸üÖê Æüß
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“μÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−ÖêŸÖß»Ö ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ ”êû¤ü ¤êüÖÖ¸üß ‘Ö™ü−ÖÖ †ÖÆêü.
197

21)

²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“μÖÖ −ÖÓŸÖ¸ü“μÖÖ −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖ £ÖÖê›üÖ±úÖ¸ü Ã¾Öºþ¯ÖÖŸ´Öú ²Ö¤ü»Ö ÃÖÖê›ü»μÖÖÃÖ
ÖãÖÖŸ´Öú ±ú¸üú ±úÖ¸üÃÖÖ †ÖœüôûŸÖ −ÖÖÆüß. ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß, †−μÖÖμÖ-†ŸμÖÖ“ÖÖ¸üÖ×¾Ö¹ý¨ü“Öß
¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúμÖÖ, ³ÖÖ¾Ö−ÖÖŸ´Öú ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö¸ü “Öôû¾Öôûß ú¸üÖê ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ ×™üú×¾ÖμÖÖÃÖÖšüß
¬Ö›ü¯Ö›ü μÖÖ¯Ö»Ößú›êü −ÖêŸÖéŸ¾Ö •ÖÖ‰ú ¿Öú»Öê −ÖÖÆüß. ˆªÖêÖ, •Ö×´Ö−Öß“Öê ¸üÖÂ™ÒüßμÖú¸üÖ,
×¿ÖÖÖ, ²ÖÖî¨ü ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−Ö, »ÖÖêú¿ÖÖÆüß, †»¯ÖÃÖÓμÖÖú, †£ÖÔ¸ü“Ö−ÖÖ, ×−Ö¾Ö›üÖæú ¯Ö¨üŸÖ
‡ŸμÖÖ¤üß †−Öêú ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸμÖÖ“ÖÖ ÃÖª
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †−¾ÖμÖÖ£ÖÔ »ÖÖ¾Öæ−Ö ŸÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ−μÖ ´ÖÖÖÃÖÖ¯ÖμÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“Öæ−Ö ŸμÖÖ»ÖÖ
¸üÖ•ÖúßμÖ¥üÂ™ü¶Ö ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ ú¸üμÖÖ“Öê úÖ´Ö †•Öã−Ö¯ÖμÖÕŸÖ êú»Öê Öê»Öê −ÖÖÆüß.

22) ×¸ü¯ÖÖ‡Õ“Öê ¯ÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖßú›êü ¤ãü»ÖÔÖ —ÖÖ»μÖÖ“Öê ×¤üÃÖæ−Ö μÖêŸÖê. †ÖÓ²Öê›üú¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“μÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ ¾Ö †ÖÓ¤üÖê»Ö−Öê ‹ú¡Ö úºþ−Ö †¸üÖ•ÖúßμÖ ´Öæôû ŸÖμÖÖ¸ü ú¸üμÖÖŸÖ ×¸ü¯ÖÖ‡Ô»ÖÖ
†¯ÖμÖ¿Ö †Ö»Öê. ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß ú¸üŸÖÖ †Ö»Öß −ÖÖÆüß ´ÆüÖæ−Ö ²Ö¸üÖ“Ö ¤ü×»ÖŸÖ
ŸÖ¹ýÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü.
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