¯ÖÏú¸üÖ “ÖÖî£Öê
†Ö¤ü¿ÖÔ ÷ÖÖ¾Ö - ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß
4.1 ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ
4.2 ÃÖî−µÖÖŸÖæ−Ö ¯Ö¸üŸÖ
4.3 µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸Ö“µÖÖ •ÖßÖÖì¬¤üÖ¸üÖŸÖæ−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖúÖµÖÖÔ»ÖÖ
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ
4.4 ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß : †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö
4.5 ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“Öê ¸üÆüÖÖß´ÖÖ−Ö ˆÓ“ÖÖ¾Ö»Öê
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4.9 ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖß¾Ö¸üß»Ö ú•ÖÔ±êú›ü
4.10 ²Öî»Ö¯ÖÖêóµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ−Ö ¤ü×»ÖŸÖÖ»ÖÖ
4.11 ÃÖÖ´Öæ×Æüú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ µÖÖê÷Ö¤üÖ−Ö
4.12 ¤üÖ−Ö ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ −ÖÖ¤üÖ−Ö ²Ö−Ö×¾ÖŸÖê
4.13 »ÖÖÖ¾Ö¬Öß ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öê ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö
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4.1 ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ :
ÃÖÓŸÖÖÓ“Öß ³Öæ´Öß ´ÆüÖæ−Ö †ÖêôûÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ †Æü´Ö¤ü−Ö÷Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖ÷Öß
¾ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. Öê¡Ö±úôûÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö Îú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ×•Ö»ÊÖ“Öê Öê¡Ö±úôû
17413 “ÖÖî¸üÃÖ ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü †ÃÖæ−Ö ŸÖê ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ Öê¡Ö±úôûÖ“µÖÖ 5.66% ‡ŸÖêú †ÖÆêü. µÖÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸ü
ÃÖß´Öê¾Ö¸ü −ÖÖ×¿Öú, ‡Ô¿ÖÖ−µÖêÃÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü, ¯Öæ¾ÖìÃÖ ²Öß›ü ¾Ö ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü Æêü ×•Ö»Æêü †ÃÖæ−Ö, ¤ü×ÖÖ ÃÖß´Öê¾Ö¸ü
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ÃÖß´Öê¾Ö¸ü šüÖÖê ¾Ö ¯ÖãÖê ×•Ö»Æêü »ÖÖ÷Öæ−Ö †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ±úŒŸÖ ¤üÖê−Ö ×•Ö»Æêü †ÃÖê †ÖÆêüŸÖ,
úß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖŸÖ ×•Ö»ÊÖÓ“µÖÖ ÃÖß´ÖÖ »ÖÖ÷Öæ−Ö †ÖÆêüŸÖ. †Æü´Ö¤ü−Ö÷Ö¸ü ŸµÖÖÓ¯Öîúß ‹ú †ÃÖæ−Ö, ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß
ÆüÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ †ÃÖÖ ×•Ö»ÆüÖ †ÖÆêü.
¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›üß»Ö ›üÖë÷Ö¸üÖôû ³ÖÖ÷Ö ¾Ö ¯Öæ¾Öìú›üß»Ö ÃÖÖ»Ö ³ÖÖ÷Ö Æêü ×•Ö»ÊÖ“Öê Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ×¾Ö³ÖÖ÷Ö †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÛ¿“Ö´Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö Æü¾ÖÖ´ÖÖ−Ö £ÖÓ›ü ¾Ö úÖê¸ü›êü †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ¯Öæ¾ÖÔ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö Æü¾ÖÖ´ÖÖ−Ö ˆÂÖ ¾Ö úÖê¸ü›êü †ÖÆêü.
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 1581 Öê›üß 14 ŸÖÖ»ÖæŒµÖÖÓŸÖ ×¾ÖÖã¸ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. 14 ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ, 1311 ÷ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß, 1
´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, 8 −Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, 1 −Ö÷Ö¸ü ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, 1 ú™üú ´ÖÓ›üôû ×•Ö»ÊÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×•Ö»ÊÖŸÖ 14
ŸÖÖ»Öæêú †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖÓ¯Öîúß ‹ú ¯ÖÖ¸ü−Öê¸ü ŸÖÖ»ÖæúÖ ÆüÖêµÖ.1
¯ÖÖ¸ü−Öê¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öê Öê¡Ö±úôû 19,3,028 ÆêüŒ™ü¸ü †ÃÖæ−Ö, éúÂÖß Öê¡Ö 14,7,763 ÆêüŒ™ü¸ü †ÖÆêü. ŸÖ¸ü
¾Ö−ÖÖê¡Ö 18,792 ÆêüŒ™ü¸ü †ÖÆêü. ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ 131 Öê›üß †ÃÖæ−Ö 2,46,555 »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÖÆêü.2
éúÂÖß, ¿ÖîÖ×Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Öê¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖß êú»Öê»Öê ¯ÖÖ¸ü−Öê¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß Æêü ÷ÖÖ¾Ö
†Ö¤ü¿ÖÔ Öê›êü ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÃÖæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔúŸÖì
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ŸÖê£Öê †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ³Öê™üß ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ ÷ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ úÖµÖÖ¯ÖÖ»Ö™ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
»ÖÂú¸üÖŸÖß»Ö ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö ÃÖê¾Öú ¯Ö©³ÖæÂÖÖ ÁÖß. †ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß êú»ÖÖ. éúÂÖß ØÃÖ“Ö−Ö, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¾Ö−Ößú¸üÖ, ÷ÖÖê²Ö¸ü ÷ÖòÃÖ, ãú™ãÓü²Ö ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö, ×¿ÖÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ ‡. Öê¡ÖÖÓŸÖ ˆ»»ÖêÖ−ÖßµÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖß ‘Ö›ü¾Öæ−Ö
†ÖÖ»Öß ¾Ö ÷ÖÖ¾Ö ¾µÖÃÖ−Ö´ÖãúŸÖ êú»Öê. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß Æêü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ‹ú †Ö¤ü¿ÖÔ ÷ÖÖ¾Ö
†ÃÖæ−Ö, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•µÖÖÓŸÖß»Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔúŸÖì †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß µÖê£Öê ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ³Öê™ü
¤êüŸÖÖŸÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ“µÖÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê 300 ÷ÖÖ¾Öê ×−Ö¾Ö›ü»Öß †ÃÖæ−Ö, 15 ÷ÖÖ¾Öê †Æü´Ö¤ü−Ö÷Ö¸ü
×•Ö»ÊÖŸÖæ−Ö ×−Ö¾Ö›ü»Öß †ÖÆêüŸÖ.3
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü †Ö¯ÖÖÖÃÖ µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖÖ ÷ÖÖ¾Ö“ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß úÃÖÖ
úÖµÖÖ¯ÖÖ»Ö™ü êú»ÖÖ. ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ Öê¡ÖÖŸÖæ−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ Öê›êü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖ ÃÖÓú™üÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê,
úÖêÖŸµÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖ÷Ö»µÖÖ µÖÖ“ÖÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †³µÖÖÃÖ µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü.

4.2 ÃÖî−µÖÖŸÖæ−Ö ¯Ö¸üŸÖ :
ÃÖî−µÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öæôû ÷ÖÖ¾Öß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê£Öê
ÃÖÓŸÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß¾Ö¸ü ŸÖãôû¿Öß“Öß ´ÖÖôû šêü¾Öæ−Ö ÷ÖóµÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ−Öß

–ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü

´ÖÖ‰ú»Öà−ÖÖ ´Ö−ÖÖê³ÖÖ¾Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê, “Æüß ´ÖÖ—µÖÖ ÷ÖóµÖÖŸÖ ŸÖãôû¿Öß“Öß ´ÖÖôû −Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¤êüÆüÖ¾Ö¸ü“Öê ŸÖãôû¿Öß¯Ö¡Ö
†ÖÆêü. †Ö•Ö¯ÖÖÃÖæ−Ö ÆüÖ ¤êüÆü ´ÖÖ—ÖÖ −Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.” −ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß (ŸÖÖ. ¯ÖÖ¸ü−Öê¸ü) µÖê£Öê
†Ö»Öê. ÷ÖÖ¾Ö“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ¤üµÖ−ÖßµÖ ÆüÖêŸÖß. ‘ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öê ÷ÖÖ¾Ö’ †¿Öß“Ö ÷ÖÖ¾ÖÖ“Öß µÖÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. µÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ
÷ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
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‘–ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸üß’ŸÖß»Ö “ÖÖî¤üÖ¾µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖß»Ö 233 ¾Öß †Öê¾Öß
−Ö÷Ö¸ëü×“Ö ¸ü“ÖÖ¾Öà | •Ö»ÖÖ¿ÖµÖë ×−Ö´ÖÖÔ¾Öà ||
´ÖÆüÖ¾Ö−Öë »ÖÖ¾ÖÖ¾Öà | −ÖÖ−ÖÖ×¾Ö¬Öë ||
µÖÖ †Öê¾Öß“Öê †−Öãú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“Öê
×“Ö¡Ö“Ö ¯ÖÖ»Ö™ü»Öê. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“ÖÖ £Öë²Ö −ÖË £Öë²Ö †›ü¾Öæ−Ö ³Öæ-÷Ö³ÖÖÔŸÖ ×•Ö¸ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ.
µÖÖŸÖæ−Ö ÷ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ‹ú −Ö¾Öß ×¤ü¿ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. Æêü úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ, ŸµÖÖÓ−ÖÖ Öæ¯Ö ¡ÖÖÃÖ ÃÖÆü−Ö ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖ÷Ö»ÖÖ.4

4.3 µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ •ÖßÖÖì¬¤üÖ¸üÖŸÖæ−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖúÖµÖÖÔ»ÖÖ ¿Öã³ÖÖ¸Óü³Ö
1975 ´Ö¬µÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öæôû ÷ÖÖ¾Öß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»Öê. Ã¾ÖÖ´Öß
×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏê¸üÖêŸÖæ−Ö •Öß¾Ö−Ö •Ö−ÖÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß †¯ÖÔÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã •Ö−ÖÃÖê¾Öê»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ú¿Öß ú¸üÖ¾Öß ŸÖê
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ˆ´Ö•ÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. −ÖŒúß úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê µÖÖ“Öß •ÖãôûÖß ´Ö−ÖÖ¿Öß —ÖÖ»Öß −Ö¾ÆüŸÖß. ¤ãüÂúÖôû ŸÖ¸ü
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ“Ö¾Öß»ÖÖ ¯Öã•Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖê™üÖÃÖÖšüß »ÖÖêú ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖú›êü ¾Öôû»Öê ÆüÖêŸÖê.
÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÁÖß ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ¬Öß ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü ŸÖê, ´ÖÓ×¤ü¸üÆüß ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ

—ÖÖ›ü—

ÖÖ›üÖê¸üÖ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öß »ÖÖú›êüÆüß »ÖÖêúÖÓ−Öß ÆüÖŸÖ³Ö¼üßŸÖ •ÖÖôûü»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖß»Ö ³Öæú
´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ úÖµÖ ú¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖŸÖê µÖÖ“Öê ŸÖê ‹ú ˆ¤üÖÆü¸üÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü ÃÖÖ¸êü ¯ÖÖÆæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖ»ÖÖ
Öæé¯Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü»Öê. ÷ÖÖ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖµÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´Ö−ÖÖŸÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß †Öšü ´Ö×Æü−Öê ÷ÖÏÖ´ÖÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖµÖ“Öß
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†Ö×Ö “ÖÖ¸ü ´Ö×Æü−Öê ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü»ÖÖ ‹úÖÓŸÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ×−ÖÖÔµÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †Ö×Ö
ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ−Öß ÷ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öê»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß.
¯ÖÏŸµÖêú ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖÓ×¤ü¸êü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ »ÖÖêú ‹ú¡Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¯ÖÖÂÖÖÖÖ“Öß ¤êü¾ÖÖ“Öß
´ÖæŸÖá †ÃÖŸÖê. ×ŸÖ“Öß ÷ÖÖ¾Öú¸üß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê ÷ÖÖ¾ÖÆüß ‹ú ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö •Ö−ÖŸÖÖ ŸµÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ»ÖÖ
¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ “ÖîŸÖ−µÖ¿Öß»Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷ÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ Æüß“Ö Ö¸üß ‡ÔÀ¾Ö¸üÃÖê¾ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖß»Ö ¤êü¾Ö ‹úÖ“Ö •ÖÖ÷Öß
†ÃÖŸÖÖê; ÷ÖÖ¾Ö¹ý¯Öß ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖß»Ö •Ö−ÖŸÖÖ¹ý¯Öß •Ö−ÖÖ¤Ôü−Ö ‹úÖ •ÖÖ÷Öê¾Ö¸ü −ÖÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖê™üÖÃÖÖšüß ÃÖ¤îü¾Ö »Ö™ü¯Ö™üß-Ö™ü¯Ö™üß
ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ‹ú´ÖêúÖÓ“ÖÖ ¾¤êüÂÖ ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖŸÖ ‹ú³ÖÖ¾Ö −ÖÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê ‹ú³ÖÖ¾Ö †Ö×Ö ‹úŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ»ÖÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü ²Ö−Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ´Ö−ÖÖŸÖ
×−ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»ÖÖ. ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¾Ö −Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖ−ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö
†ÖÖÓ−Öß ÃÖæ¹ý êú»Öê. ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ÷ÖÏò“µÖã‡Ô™üß ¾Ö ¯ÖÏÖòÛ¾Æü›Óü™ü ±Óú›üÖ“Öê ¾ÖßÃÖ
Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ×´ÖôûÖ»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ ¯Öî¿ÖÖŸÖæ−Ö µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ •ÖßÖÖì¬¤üÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö ŸµÖÖÓ−Öß ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê.
æúÖÖú›æü−ÖÆüß ¾Ö÷ÖÔÖß −Ö ´ÖÖ÷ÖŸÖÖ ÃÖê−ÖÖ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ ×−Ö¾Öé¢Ö •Ö¾ÖÖ−Ö Ã¾ÖÖ“ÖÖÔ−Öê ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“ÖÖ •ÖßÖÖì¬¤üÖ¸üü ú¸üŸÖÖêµÖ
µÖÖ“Öê ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−ÖÖ −Ö¾Ö»Ö ¾ÖÖ™æü »ÖÖ÷Ö»Öê. ÆüôæûÆüôæû »ÖÖêú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´Ö¤üŸÖ
ú¹ý »ÖÖ÷Ö»Öê. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü ÆüÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖ“µÖÖ ÁÖ¬¤êü“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖŸÖÖê. »ÖÖêú ‡ŸÖ¸ü úÖµÖÖÔŸÖ ´Ö¤üŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖ −ÖÖÖæÂÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÓ×¤ü¸üÖÃÖÖšüß ŸÖê ¯Öãœêü µÖêŸÖÖŸÖ. ÁÖß ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ •ÖßÖÖì¬¤üÖ¸üÖŸÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ †Ö»ÖÖ.
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öôû“Öê ¯ÖîÃÖê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖŸÖ Ö“ÖÔ —ÖÖ»Öê. ¯Öãœü“Öê ÃÖÖ¸êü úÖ´Ö ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−Öß
ÁÖ´Ö¤üÖ−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖæÖÔ êú»Öê. ¤üß›ü ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÁÖß ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê ¤üÖê−Ö »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öê úÖ´Ö ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê. ÃÖãÓ¤ü¸ü
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¾Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö †ÃÖê ´ÖÓ×¤ü¸ü ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖ“Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖæ−Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖÃÖÓ¯Ö®Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß úßŸÖÔ−Öê, ¯ÖÏ¾Ö“Ö−Öê †Ö×Ö ¾µÖÖµÖÖ−Öê
‡ŸµÖÖ¤üß úÖµÖÔÎú´Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. µÖÖŸÖæ−Ö“Ö ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †Ö×Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö
ÆüÖêµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ¯Öæ¾Öá ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ãúÖß ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö ú¸üŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ
•ÖßÖÖì¬¤üÖ¸üÖŸÖæ−Ö“Ö ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÁÖ´Ö¤üÖ−ÖÖ»ÖÖ ¿Öã³ÖÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖÆüß ¿Öã³ÖÖ¸Óü³Ö
—ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ •ÖßÖÖì¬¤üÖ¸üÖ´Öãôêû »ÖÖêú ‹ú¡Ö µÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öê.5

4.4 †ÖÙ£Öú †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö :
†ÖÙ£Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö :
−ÖÖ´ÖÖ ´ÆüÖê ÷ÖÏÓ£Ö ÁÖêÂšü –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸üß |
‹ú ŸÖ¸üß †Öê¾Öß †−Öã³Ö¾ÖÖ¾Öß ||
µÖÖ ÃÖÓŸÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖµÖÖ“µÖÖ ¾Ö“Ö−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸üßŸÖß»Ö 14 ¾µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖß»Ö 233 ¾Öß †Öê¾Öß †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß †−Öã³Ö¾Ö»Öß. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ−Öß †−Öã³Ö¾Ö»Öß. ŸÖß †Öê¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ˆŸÖ¸ü¾Öæ−Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“ÖÖ
éú¯ÖÖ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ³Öæ´Öß¾Ö¸ü †›ü¾Öæ−Ö, ³Öæ´ÖÖŸÖê“µÖÖ ˆ¤ü¸üÖŸÖ ×•Ö¸ü¾Ö»ÖÖ. –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸üßŸÖß»Ö 233 ¾µÖÖ †Öê¾Öß−Öê
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü ‘Ö›ü»ÖÖ. •Ö»Ö¤êü¾ÖŸÖÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏÃÖ®Ö —ÖÖ»Öß. −Ö¾µÖÖ †ÖÙ£Öú ¾Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“ÖÖ ³ÖŒú´Ö ¯ÖÖµÖÖ ¸ü“Ö»ÖÖ ÷Öê»ÖÖ. ×•Ö£ÖÓ ¤üß›ü¿Öê ‹ú¸ü •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ ‹úÖ ×¯ÖúÖ»ÖÖ ¯Ö™ü¶ÖŸÖ
¯ÖÖÖß ×´ÖôûŸÖ ¯Öã¸êüÃÖê, ×ŸÖ£Öê 1500 ‹ú¸ü •Ö×´Ö−Öß“Öß ¯ÖÖµÖÖ“Öß ³Öæú ³ÖÖ÷ÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öß. Ö¸üßü¯Ö ¾Ö ¸ü²²Öß ×¯ÖúÖÓ−ÖÖ
¯ÖÖÖß ×´ÖôûÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öê. ˆ−ÆüÖóµÖÖŸÖ ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¾ÖÖ ³Ö™üúµÖÖ“µÖÖ ¾Ö−Ö¾ÖÖÃÖÖŸÖæ−Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
´ÖãŒŸÖŸÖÖ —ÖÖ»Öß.
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ˆ¤Óü›ü •ÖÖÆü»Öê ¯ÖÖÖß, Ã−ÖÖ−Ö ÃÖÓ¬µÖÖ ú¸üÖµÖÖ ||
µÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖÖÓ“µÖÖ ˆŒŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“µÖÖ ³Öæ´ÖßŸÖ •Ö»ÖÃÖÓ“ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. 80% »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ
¯Öã¸êüÃÖê ¬ÖÖ−µÖ ×´ÖôûŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖ−µÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖŸÖ †Öšü ¯Ö™üßÓ−Öß ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÖÆêü¹ý−Ö ¬ÖÖ−µÖ
†ÖÖµÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö ¸üÖ×Æü»Öß −ÖÖÆüß. ¿ÖêŸÖÖŸÖ ¬ÖÖ−µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¯Öú¾Öæ »ÖÖ÷Ö»Öê. †ÖŸÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá
200 ŸÖê 250 ™Òüú úÖÓ¤üÖ −Ö÷Ö¸ü, ¯ÖãÖê, ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾ÖÎúßÃÖÖšüß •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ‹ú úÖê™üß
¹ý¯ÖµÖê ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¤ãü¬ÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö×Ö ŸÖ¹ýÖ ´Öã»Öê ˆ¢Ö´Ö¸üßŸµÖÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
¤æü¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öß. ¯Öæ¾Öá ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ˆŸ¯Ö®Ö †¾Ö‘Öê 200 ŸÖê 225 ÆüÖŸê Öê,
†ÖŸÖÖ ŸÖê ¤üÆüÖ ¯Ö™üà−Öß ¾ÖÖœæü−Ö 3000 ¹ý¯ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ÷Öê»Öê †ÖÆêü. ¯Öæ¾Öá »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÆêü¸ü÷ÖÖ¾Öß •ÖÖ¾Öê
»ÖÖ÷ÖÖµÖ“Öê, †ÖŸÖÖ ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´Ö•Öæ¸ü ×´ÖôûŸÖ −ÖÖÆüß. ²ÖÖÆêü¹ý−Ö ´Ö•Öæ¸ü †ÖÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ †¿Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
†ÖÆêü.

4.5 ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“Öê ¸üÖÆüÖß´ÖÖ−Ö ˆÓ“ÖÖ¾Ö»Öê :
¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆü−Öß´ÖÖ−ÖÆüß ˆÓ“ÖÖ¾Ö»Öê. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
»ÖÖêú ¯Öæ¾Öá —ÖÖê¯Ö›ü¶ÖÓŸÖ ¸üÆüÖµÖ“Öê. †ÖŸÖÖ †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ´Öë™ü úÖÑ×Îú™ü“Öß ²ÖÓ÷Ö»Öê¾Ö•ÖÖ ‘Ö¸êü ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ˆ³Öß
†ÖÆêüŸÖ. ‘Ö¸üÖ‘Ö¸üÖŸÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÷ÖòÃÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¤ãü“ÖÖúß †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ™üß.¾Æüß. †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
±Ïúß•Ö †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. úÖÆüß •ÖÖÖÓú›êü “ÖÖ¸ü“ÖÖúß ¾ÖÖÆü−Öê †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ µÖã¾Öú ¿ÖêŸÖß²Ö¸üÖê²Ö¸ü ™ëü¯ÖÖê
¾ÖÖÆüŸÖæú ¾Ö ×¸üÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üßŸÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖê£Öê ãúÖß ×¸üúÖ´ÖÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü
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†¿Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß −ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêúÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ úÖ´Ö †ÖÆêü. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
³Öæ×´ÖÆüß−ÖÆüß ÃÖãÖßÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Öß •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
4.6 †Ö¤ü¿ÖÔ ÷ÖÏÖ´ÖßÖ ×²Ö÷Ö¸ü¿ÖêŸÖß ÃÖÆüúÖ¸üß ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê †»¯Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †Ö×Ö ¤ü¸ü ¤üÖê−Ö ¾ÖÂÖÖÕ−Öß ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÖÖ¸üÖ ¤ãüÂúÖôû µÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´Ö−ÖÖ ú¸üŸÖÖ−ÖÖ
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ †ÖÙ£Öú ¯Ö¸üÖ³Ö¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸ê •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖÖµÖ“Öê. ŸµÖÖŸÖ •Ö×´Ö−Öß †÷Ö¤üß
ŸÖß−Ö ŸÖê ÃÖÆüÖ Îú´ÖÖÓúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×−ÖÂéúÂ™ü ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ¯Öã¸êü¿ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö×´Ö−Öß −ÖÖ¯Ößú
¯Ö›ü»Öê»µÖÖ †ÃÖÖµÖ“µÖÖ. ‘Ö¸üÖŸÖ »Ö÷−ÖúÖµÖÔ ¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸êü úÖµÖÔ ×−Ö‘ÖÖ»Öê, úß ¿ÖêŸÖú¸üß ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖ »ÖÖ¾Öæ−Ö
²ÖÃÖÖµÖ“ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÖµÖ ¬Ö¸üÖµÖ“ÖÖ. úÖÆüà−Öß »Ö÷−ÖúÖµÖÖÔÃÖÖšüß ŸÖ¸ü úÖÆüà−Öß ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß
ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖ“Öê ú•ÖÔ úÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ¸ü−Öê¸ü, •ÖÖŸÖê÷ÖÖ¾Ö, ‘ÖÖÖê÷ÖÖ¾Ö, ¾Ö›üÖê¸ü µÖÖ ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¿ÖÖŸÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖÖú
¸üÖôêû÷ÖÖú¸ü †›üú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ»Öê ŸÖß−Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ¬Ö−Ö ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖµÖ“Öê. ú•ÖÔ ¤êüŸÖÖ−ÖÖ
ÃÖÖ¾ÖúÖ¸ü •Ö×´Ö−Öß ×»ÖÆæü−Ö ‘µÖÖµÖ“Öê. ÷Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öß ŸÖ¸ü Öæ¯Ö ”ûôû¾ÖÖæú ¾Ö †›ü¾ÖÖæú ú¸üÖµÖ“Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß“Öê
Ö¸êü¤üß ÖŸÖÆüß ×»ÖÆæü−Ö ‘µÖÖµÖ“Öê. ‹æúÖ ÷ÖÆüÖÖ •Ö×´Ö−Öß¯Öîúß †¬µÖÖÔ •Ö×´Ö−ÖßŸÖ»Öê ×¯ÖúÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖÖÃÖæ−Ö
ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖ¾ÖúÖ¸ü ÖÖµÖ“ÖÖ. 35-40 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ú•ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ¾µÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¤ü¸üÆüß 35-40 ™üŒêú ‹¾ÖœüÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÓ³Ö¸ü ¹ý¯ÖµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öê 35 ŸÖê 40 ¹ý¯ÖµÖê ‹¾Öœêü ¾µÖÖ•Ö ªÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖÖµÖ“Öê. úÖÆüß »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ¾ÖúÖ¸ü
¬ÖÖ−µÖ ú•ÖÖÔ‰ú ªÖµÖ“ÖÖ. ¬ÖÖ−µÖÖ“µÖÖ ×ú´ÖŸÖß šü¸¾Öæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖÆüß ³Ö¸ü´ÖÃÖÖ™ü ¾µÖÖ•Ö »ÖÖ¾ÖÖµÖ“ÖÖ. šü¸ü»Öê»µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ
¾µÖÖ•ÖÖÃÖ×ÆüŸÖ ú•ÖÖÔ“Öß ¸üŒú´Ö ³Ö¸ü»Öß −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖúÖ¸ü •Ö×´Ö−Öß •Ö¯ŸÖ ú¸üÖµÖ“ÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸üÖ−Öê
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ»ÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¤êü¿ÖÖê¬Ö›üß»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ.
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ú•ÖÔ ¾Ö ¾µÖÖ•Ö ¾ÖÃÖã»ÖßÃÖÖšüß †´ÖÖ¾ÖÖÃµÖÖ ¾Ö ¯ÖÖîÙÖ´ÖÖ µÖÖ ¤üÖê−Ö ×ŸÖ£Öß šü¸ü»Öê»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. úÖÆüß ÃÖÖ¾ÖúÖ¸ü
†´ÖÖ¾ÖÖÃµÖê»ÖÖ, úÖÆüß ¯ÖÖîÙÖ´Öê»ÖÖ ‘ÖÖê›ü¶Ö¾Ö¹ý−Ö µÖÖµÖ“Öê. ÃÖÖ¾ÖúÖ¸ü µÖêŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖ»Öê, úß †´ÖÖ¾ÖÖÃµÖÖ †Ö»Öß,
¯ÖÖîÙÖ´ÖÖ †Ö»Öß †ÃÖê »ÖÖêú ´ÆüÖÖµÖ“Öê. ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖÓ“ÖßÆüß ŸÖ¿Öß −ÖÖ¾Öê ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ−Öß šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. 1982 ´Ö¬µÖê ²ÖÑú
†Öò±ú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü−Öê †Ö¯Ö»Öß ¿ÖÖÖÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ÃÖã¹ý êú»Öß. ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÑêúú›æü−Ö ú•Öì ×´Öôæû »ÖÖ÷Ö»Öß.
ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üß»ÖÖ †ÖôûÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ. ²ÖÑêú“Öê ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ú•ÖÔ ÃÖ¾ÖÖÕ−Öß ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖê ±êú›ü»Öê. ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ
÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. †Ö¯ÖÖ“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖ úÖœüÖ¾Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¯ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ú•ÖÖÔ“Öê
¾µÖÖ•Ö †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ×´Öôêû»Ö. †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ÆüÖê‡Ô»Ö, †ÃÖÖ ×−ÖÖÔµÖ
÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü 1990 ´Ö¬µÖê ‘†Ö¤ü¿ÖÔ ÷ÖÏÖ´ÖßÖ ×²Ö÷Ö¸ü¿ÖêŸÖß ÃÖÆüúÖ¸üß ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ’ µÖÖ
−ÖÖ¾ÖÖ−Öê ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö —ÖÖ»Öß. ¯ÖÓ“ÖÖ¾Ö®Ö »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ÷Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£Öê¾¤üÖ¸êü
×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆªÖê÷Ö¬ÖÓªÖÓÃÖÖšüß ÃÖã»Ö³Ö ú•ÖÔ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ¾ÖÖÆü−Öê, ×¿ÖÖÖ, ×¾Ö¾ÖÖÆü, ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÖß, †Ö•ÖÖ¸ü¯ÖÖ
‡. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÷Ö¸ü•ÖÖÓÃÖÖšüß »ÖÖêúÖÓ−Öß ú•ÖÔ ‘ÖêŸÖ»Öê. ú•ÖÖÔ“Öß ±êú›ü »ÖÖêú ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖ −Ö°µÖÖŸÖ
†ÖÆêü. ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖæ−Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ“Ö ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ−Öß 4 úÖê™üß
¹ý¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ šêü¾Öß šêü¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê¾Öœü¶Ö“Ö šêü¾Öß ²ÖÑú †Öò±ú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü´Ö¬µÖêÆüß †ÖÆêüŸÖ. ‹¾Öœêü ´ÖÖêšêü †ÖÙ£Öú
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ−Öê ‘Ö›ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.

4.7 ²Ö“ÖŸÖ÷Ö™üÖÓ“Öê úÖµÖÔ :
²Ö“ÖŸÖ÷Ö™üÆüß ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö —ÖÖ»Öê. ²Ö“ÖŸÖ÷Ö™ü ¾Ö ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£Öê´Öãôêû ÖÖÃÖ÷Öß ÃÖÖ¾ÖúÖ¸ü¿ÖÖÆüß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê −ÖÂ™ü —
ÖÖ»Öß. ú•ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ¾µÖÖ•ÖÖ“ÖÖ •ÖÖê »ÖÖ³Ö ÃÖÖ¾ÖúÖ¸ü ¾Ö −ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÑêú»ÖÖ ¾ÆüÖµÖ“ÖÖ ŸÖÖê †ÖŸÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ−ÖÖ
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ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´Öæ×Æüú ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ÷ÖŸÖ †ÖÆêü. ²ÖÑúÖ †Ö×Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ −ÖÖ›ü¶Ö †ÖÆêüŸÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã •ÖÖ÷Ö×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ
−ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Ö, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¥üÛÂ™üúÖê−Ö •ÖÖ‰ú−Ö †×¬Öú −Ö°µÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ÷Ö¸üßü²Ö
´ÖÖÖÃÖÖÓ−ÖÖ ú•ÖÔ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üŸÖÖ−ÖÖ µÖÖê÷µÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ú¹ý−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ¤üÖ×¸¦ü¶¸êüÂÖê“µÖÖ ¾Ö¸ü †ÖÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ú•ÖÖÔ“ÖÖ µÖÖê÷µÖ ×¾Ö×−ÖµÖÖê÷Ö ú¹ý−Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖêŸÖ. ¿ÖêŸÖú¸üß
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüßü»Ö µÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘µÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß; ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖÃÖê ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüß.
‹ú´ÖêúÖ ÃÖÖÆüÖµµÖ ú¹ý, †¾Ö‘Öê ¬Ö¹ý ÃÖã¯ÖÓ£Ö µÖÖ ÃÖÓŸÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´ÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÓ÷ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü −ÖÖ÷Ö¸üß ²ÖÑú, ÃÖÆüúÖ¸üß
²ÖÑúÖ ¾Ö ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ
ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö.6

4.8 ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö :
†ÖÙ£Öú ¸üÖÆüÖß´ÖÖ−Ö ˆÓ“ÖÖ¾Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †−Öêú •ÖÖ “Öî−Ö²ÖÖ•Ößú›êü ¾ÖôûŸÖÖŸÖ. −ÖÖÆüß ŸÖê ÖÖµÖ»ÖÖ
»ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ. −ÖúÖê ŸÖê ¯µÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ. •Ö¾Öôû ¯ÖîÃÖÖ †Ö»ÖÖ, úß ˆ−´Ö¢Ö¯ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖê. ÁÖß´ÖÓŸÖß“ÖÖ †ÆÓüúÖ¸ü
×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß´Ö¬µÖê ŸÖÃÖê ‘Ö›ü»Öê −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü
†¬µÖÖŸ´ÖÖ“ÖÖ šüÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ −ÖÖ¾Ö “ÖÖ»ÖŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖÃÖê ¯Öî¿ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •Öß¾Ö−Ö “ÖÖ»ÖŸÖ −ÖÖÆüß; ¯Ö¸ÓüŸÖã −ÖÖ¾ÖêŸÖ
¯ÖÖÖß ÷Öê»Öê ŸÖ¸ü −ÖÖ¾Ö ²Öã›üŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê •Ö¾Öôû †×¬Öú ¬Ö−ÖÃÖÓ•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ, úß ŸµÖÖŸÖ •Öß¾Ö−Ö ²Öã›æü−Ö •ÖÖŸÖê.
†Ö¯ÖÖ •Ö−´ÖŸÖÖ−ÖÖÆüß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖÆüß †ÖÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ, ´Ö¸üŸÖÖ−ÖÖÆüß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖÆüß ‘Öê‰ú−Ö •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖ¾ÖÔúÖÆüß
‡£Öê“Ö ÃÖÖê›æü−Ö •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ÃÖÓŸÖ ú²Öß¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ 194

ú¾Ö›üß ú¾Ö›üß ´ÖÖµÖÖ •ÖÖê›üß, ¹ý¯ÖµÖÖ »ÖÖÖ ú¸üÖê›ü |
µÖ´Ö¸üÖ•Ö úß ×“Ö÷üß †ÖµÖß, “Ö»Ö »ÖÓ÷ÖÖê¸üß ”ûÖê›ü ||
µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ŸµÖÖ−Öê ¯ÖÖÖß ú´Ö×¾Ö»Öê, ¯ÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ−Öê ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖÃÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ −ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖêŸÖßŸÖ ‘ÖÖ´Ö ÷ÖÖôæû−Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öê ŸµÖÖ−Öê µÖÖê÷µÖ ØÃÖ“Ö−Ö
êú»Öê. ŸµÖÖŸÖæ−Ö “ÖÖ¸ü ¯ÖîÃÖê ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖß µÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸµÖÖ“Öß ÷Ö×¸ü²Öß Æü™ü»Öß; ¯Ö¸ÓüŸÖæ ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖîÃÖÖ ŸµÖÖ−Öê
¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖÃÖÖ ˆ¬Öôû»ÖÖ −ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ»ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖ÷Ö ÷ÖÖ¾ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ. ÖÖ»Ö“µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¾Ö¸ü
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ−Ö, ´Ö−Ö, ¬Ö−Ö ÃÖ´ÖµÖ¤üÖ−Ö ¾Ö ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö ×¤ü»Öê. Æêü †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖŸÖæ−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ
‘Ö›ü»Öê»Öê ´ÖÖêšêü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖêµÖ.

4.9 ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖß¾Ö¸üß»Ö ú•ÖÔ±êú›ü :
¯Öæ¾Öá ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖß¯ÖÖŸÖß»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ÆüÖêŸÖê. †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ¯ÖÖôû»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¤ü×»ÖŸÖÖÓ−ÖÖ
•Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ¯ÖêÖÖÆüß ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ÷ÖÖæú ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ‹ÖÖ¤üÖ ÃÖ¾ÖÖÔ ¤ü×»ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×¿Ö¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü »ÖÖêú †Ó‘ÖÖêôû
ú¸üÖµÖ“Öê. ŸµÖÖ“Ö ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß¾Ö¸üß»Ö ú•ÖÔ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ−Öß ±êú›ü»Öê. ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“ÖÖ
ˆ““Ö Ø²Ö¤æü †ÖÆêü. ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖÑú, †Æü´Ö¤ü−Ö÷Ö¸ü µÖê£Öæ−Ö ¤ü×»ÖŸÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ−Öß 60 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öê
ÃÖÖ´Öæ×Æüú ú•ÖÔ úÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾Öß•Ö×²Ö»Ö £Öú»µÖÖ−Öê ¾Öß•Ö ²ÖÖê›üÖÔ−Öê ú−ÖêŒ¿Ö−Ö ŸÖÖê›ü»Öê. ¿ÖêŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
²ÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. ¾Öß•Ö×²Ö»Ö ³Ö¸üµÖÖ“Öß ãúÖÖ“Öß ‹ê¯ÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖß. ¿ÖêŸÖß †ÖêÃÖ ¯Ö›ü»Öß. ¾µÖÖ•ÖÖ´Öãôêû ú•ÖÖÔ“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ
¾ÖÖœü»ÖÖ. ²ÖÑêú−Öê −ÖÖê×™üÃÖÖ úÖœü»µÖÖ. •Ö×´Ö−Öß •Ö¯ŸÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¾Öêôû †Ö»Öß. ÃÖ¾ÖÔ ¤ü×»ÖŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖú›êü
†Ö»Öê ‘†Ö´Ö“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß ¾ÖÖ“Ö¾ÖÖ’ ´ÆüÖÖ»Öê. ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü¾Öæ−Ö ÃÖ¾ÖÔ ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß
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†Ö¾ÖÖÆü−Ö êú»Öê. ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖßŸÖ ¸üÖ²Öæ−Ö ú•ÖÔ ±êú›üµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ ¯ÖÖÃÖ

—ÖÖ»ÖÖ. »ÖÖêú úÖ´ÖÖ»ÖÖ

»ÖÖ÷Ö»Öê. ¾Öß•Ö²ÖÖê›üÖÔú›æü−Ö ¾Öß•Ö×²Ö»ÖÖ“Öê Æü¯ŸÖê ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−Öß ²ÖÖÓ¬Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. ²ÖÑêúú›æü−ÖÆüß ú•ÖÔ ±êú›üµÖÖÃÖÖšüß
´Öã¤üŸÖ ²ÖÖÓ¬Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öß. ¤üÖê−Ö ¾ÖÂÖì ¸üÖ²Öæ−Ö ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öß ¿ÖêŸÖß ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−Öß ±ãú»Ö×¾Ö»Öß. 17 ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖß¾Ö¸üß»Ö
ÃÖÖšü Æü•ÖÖ¸üÖÓ“Öê ú•ÖÔ ±êú›æü−Ö ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−Öß ú•ÖÔ´ÖãŒŸÖ êú»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖŸÖ²ÖÖ¸üÖ“Öê ˆŸÖÖ¸êü úÖê¸êü ú¹ý−Ö
•Ö×´Ö−Öß ¯Öã−ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×¤ü»µÖÖ.7

4.10 ²Öî»Ö¯ÖÖêóµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ−Ö ¤ü×»ÖŸÖÖ»ÖÖ :
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ´ÖãŒµÖÖ •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü - ÃÖ−´ÖÖ−Ö ¸üÖÖÖÖ¸üÖ ²Öî»Ö¯ÖÖêôûÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ´ÖÖêšü¶Ö ˆŸÃÖÖÆüÖŸÖ
ÃÖÖ•Ö¸üÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾Öê¿ÖßŸÖæ−Ö ãúÖÖ“ÖÖ ²Öî»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö −µÖÖµÖ“ÖÖ µÖÖ ´ÖÖ−ÖÖ¯ÖÖ−ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¾Öê¿ÖßŸÖ
ÆüÖÖÖ´ÖÖ·µÖÖ ¾ÆüÖµÖ“µÖÖ. ¾Öê¿ÖßŸÖæ−Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ²Öî»Ö −µÖÖµÖ“ÖÖ ´ÖÖ−Ö ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−Öß (÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê−Öê) ¤ü×»ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÆüÖ»Ö êú»ÖÖ.
ŸµÖÖ»ÖÖ “ÖÖî¤üÖ ¾ÖÂÖì —ÖÖ»Öß. †Ö•ÖÆüß ¤ü¸ü ²Öî»Ö¯ÖÖêóµÖÖ»ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ²Öî»Ö ×´Ö¸ü¾ÖÖãúß−Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾Öê¿ÖßŸÖæ−Ö •ÖÖŸÖÖê.
ŸµÖÖ´ÖÖ÷Öæ−Ö ²ÖÖúß“µÖÖÓ“Öê ²Öî»Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¤ü×»ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ‘Ö¸êü ²ÖÖÓ¬Öæ−Ö ¤êüµÖÖŸÖÆüß ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−Öß ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö êú»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖÖêÆüóµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ, ¤ü×»ÖŸÖ, “Ö´ÖÔúÖ¸ü ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖÖÓŸÖß»Ö ¾Ö¬Öæ¾Ö¸üÖÓ“Öê ÃÖÖ´Öæ×Æüú
×¾Ö¾ÖÖÆü ‹úÖ“Ö ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ‹úÖ“Ö ¯ÖÓ÷ÖŸÖß»ÖÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß - ¿Öê•ÖÖ¸üß ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ‹¾Öœêü“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¾ÖÖœüµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÖÔÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ, ¯Öã¹ýÂÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö•Ö
÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ‘‹ú ÷ÖÖ¾Ö - ‹ú ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü’ Æüß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¾Öé¬¤üß÷ÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ‘Ö¸üÖ ŸÖÖê ‹ú×“Ö ¬Ö´ÖÔ, •Ö÷ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏê´Ö
†¯ÖÖÔ¾Öê’ ÆüÖ ¯Öæ•µÖ ÃÖÖ−Öê÷Öã¹ý•Öà“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ“µÖÖ Èü¤üµÖÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖ †ÖÆêü.8
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4.11 ÃÖÖ´Öæ×Æüú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ µÖÖê÷Ö¤üÖ−Ö :
÷ÖÖ¾Ö“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ´Öæ×Æüú úÖ´ÖÖŸÖ ¤üÖ−Ö Ã¾ÖßúÖ¸üÖµÖ“Öê −ÖÖÆüß. ÆüÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ“ÖÖ ¤Óü›üú
†ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö »ÖŸÖß±ú µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖÓ“Öê ¿ÖÖôêûÃÖÖšüß ×¤ü»Öê»Öê µÖÖê÷Ö¤üÖ−Ö ¾Ö÷ÖôûŸÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖæ
ˆ³ÖÖ¸üÖßŸÖ ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ: ŸÖ−Ö-´Ö−Ö-¬Ö−Ö †ÖêŸÖ»Öê. 1975 ´Ö¬µÖê •Ö¾Öôû“Öê ¾ÖßÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê Ö“ÖÔ ú¹ý−Ö
²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ÁÖß ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß“ÖÖ •ÖÖê •ÖßÖÖì¬¤üÖ¸ü êú»ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê Ö“ÖÔ ú¹ý−Ö
÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−Öß −ÖæŸÖ−Ößú¸üÖ êú»Öê. †×ŸÖ¿ÖµÖ ¤êüÖÖê †ÃÖê ´ÖÓ×¤ü¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê. ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ÷ÖéÆüÖ“Öß ‡ŸÖÖ¸üŸÖ,
³ÖÖê•Ö−ÖúÖ ¾Ö ÆüÖò»Ö“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖßÃÖÖšüß 28 »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôêû“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öß. ‡ŸÖ¸ü †−Öêú ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú
¾ÖÖÃŸÖæ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ˆ³µÖÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö©Ö¾ÖŸÖß ¤êü¾Öß“µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“ÖÖ •ÖßÖÖì¬¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖÖ»Ö
¾Ö™ü¾ÖéÖÖÓ−Öß ¿ÖéÓ÷ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ×−ÖÃÖ÷ÖÔ¸ü´µÖ ¯Ö¤ü´ÖÖ¾ÖŸÖß ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“Öê ˆªÖ−ÖÖŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö “ÖÖ»Öæ
†ÖÆêü. µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¯ÖµÖÖÓÃÖÖšüß ×−Ö¾ÖÖ¸êü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ‹ú ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖ»ÖµÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖ“Öß ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“Öß
µÖÖê•Ö−ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¤Ëü´ÖÖ¾ÖŸÖß ˆªÖ−Ö ×−ÖÃÖ÷ÖÔ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ¤êüÖÖ¸êü ëú¦ü ²Ö−ÖÖÖ¸ü †ÖÆêü.

4.12 ¤üÖ−Ö ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ −ÖÖ¤üÖ−Ö ²Ö−Ö×¾ÖŸÖê :
²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ¤üÖ−Ö¿Öæ¸üÖÓ−ÖÖ ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−Öß †Ö¾ÖÖÆü−Ö êú»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü »ÖÖÖÖê ¹ý¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¤êüÖ÷µÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ
†ÃÖŸµÖÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã ²ÖÖÊ ¤êüÖ÷µÖÖŸÖæ−Ö ˆ³µÖÖ ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖæÓ“Öê ´ÖÖê»Ö ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÖÆüß. •µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖæÃÖÖšüß
†Ö¯Ö»ÖÖ úÂ™üÖ“ÖÖ ¯ÖîÃÖÖ †Ö×Ö ÁÖ´Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ †¿Öß ¾ÖÖÃŸÖæ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ †Ö¯Ö»Öß ¾ÖÖÃŸÖæ ¾ÖÖ™üŸÖê. ‘¤üÖ−Ö ´ÖÖ−ÖÃÖÖ»ÖÖ
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−ÖÖ¤üÖ−Ö ²Ö−Ö×¾ÖŸÖê’ †ÃÖê †Ö“ÖÖµÖÔ ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ µÖÖÓ−Öß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ‹ú¤üÖ ¤üÖ−Ö ‘ÖêµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ •Ö›ü»Öß, úß ´ÖÖÖæÃÖ
ÃÖŸ¾Ö ÷Ö´ÖÖ¾Öæ−Ö ²ÖÃÖŸÖÖê. †ÖµÖŸµÖÖ ×¯ÖšüÖ¾Ö¸ü ¸êü‘ÖÖê™ü¶Ö †ÖêœüµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ ŸµÖÖ»ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖê. ŸÖÖê Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖ−Ö¿Öæ−µÖ
†Ö×Ö »ÖÖ“ÖÖ¸ü ²Ö−ÖŸÖÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖæ ‹ÖÖ¤êü ÷ÖÖ¾Ö †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ ¤ãü²ÖÔ»Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß ãúÖÖ“Öß ŸÖ¸üß
´Ö¤üŸÖ ‘µÖÖ¾Öß“Ö »ÖÖ÷Öê»Ö. ´Ö¤üŸÖß×¾Ö−ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¯Öãœêü •ÖÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß; ´Ö÷Ö †¿ÖÖ¾Öêôûß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÊ ´Ö¤üŸÖ
Ã¾ÖßúÖ¸üÖ¾Öß úß −ÖÖÆüß ? †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÷Ö¸üß²Ö Öê›ü¶ÖÓ−Öß ²ÖÖÊ ´Ö¤üŸÖ •Ö¹ý¸ü Ã¾ÖßúÖ¸üÖ¾Öß; ¯Ö¸ÓüŸÖã
úÖµÖ´Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö ¸üÖÆüŸÖÖ úÖ´ÖÖ −ÖµÖê µÖÖ“ÖêÆüß ³ÖÖ−Ö šêü¾ÖÖ¾Öê. ‘Ö¸üÖŸÖ ‹ÖÖ¤êü ¸üÖÓ÷ÖÖÖ¸êü ´Öæ»Ö
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¯ÖÖ ÆüÖŸÖ ¬Ö¹ý−Ö ˆ³Öê ¸üÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×¿Öú¾ÖŸÖÖê, ¤üÖê−Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê “ÖÖ»ÖÖµÖ»ÖÖ ×¿Öú¾ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖŸÖ ²Öôû †Ö»Öê †Ö×Ö ŸÖê ²ÖÖôû Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ‹ú™êü “ÖÖ»ÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öê, úß †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖÓ÷Öæôû÷ÖÖ›üÖ
±êúæú−Ö ¤êüŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÷Ö¸üß²Ö ÷ÖÖ¾ÖÖ−Öê ²ÖÖÊ´Ö¤üŸÖß¾Ö¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ˆ³Öê ¸üÖÆüÖ¾Öê. ×¾ÖúÖÃÖÖú›êü ¯ÖÖ¾Ö»Öê ¯Ö›üÖµÖ»ÖÖ
»ÖÖ÷Ö»Öß, úß ²ÖÖÊ ´Ö¤üŸÖà“ÖÖ ¯ÖÖÓ÷Öæôû÷ÖÖ›üÖ ±êúæú−Ö ªÖ¾ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖú¤üß¾Ö¸ü ¯Öãœü“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö
ú¸üÖ¾Öß; úÖ¸üÖ ‘¤üÖ−Ö ´ÖÖ−ÖÃÖÖ»ÖÖ −ÖÖ¤üÖ−Ö ú¸üŸÖê.’

4.13 »ÖÖÖ¾Ö¬Öß ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öê ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö :
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ−Öß ¤êüÖ÷µÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»µÖÖ †ÃÖŸµÖÖ ŸÖ¸ü ¤êüÖ÷µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖæ−Ö
¸üÖôêû÷ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ŸÖ¸ü ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖÓ−Öß −ÖÖêú ´Öã¸ü›ü»Öß †ÃÖŸÖß. ²Ö›êü ˆªÖê÷Ö¯ÖŸÖß
µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¿Öß ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸ëü“Öê ¾Ö ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“Öê ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß
úŸÖéÔŸ¾Ö −ÖÖÆüß, †ÃÖê ™üÖê´ÖÖê »ÖÖêúÖÓ−Öß ´ÖÖ¸ü»Öê †ÃÖŸÖê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¬ÖÖêêú †ÖêôûÖæ−Ö ‘•ÖôûÖê ×•ÖÖê ¯Ö¸üÖ¾Ö»ÖÓ×²Ö»Öê’ µÖÖ
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ÃÖÓŸÖ ¾Ö“Ö−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ−Öß ãúÖÖ“µÖÖ ¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö ¸üÖÆüÖµÖ“Öê −ÖÖÆüß †ÃÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Ö−ÖÖŸÖæ−Ö úÖ´Öê ˆ³ÖÖ¸ü»Öß.
»ÖÖêú¾Ö÷ÖÔÖß †Ö×Ö ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö ú¹ý−Ö »ÖÖêúÖê¯ÖµÖÖê÷Öß ¾ÖÖÃŸÖæ, ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ−Öß ˆ³ÖÖ¸ü»µÖÖ. †šü¸üÖ ŸÖê
¾ÖßÃÖ »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¸üÖôêû÷ÖÖú¸üÖÓ−Öß êú¾Öôû ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓŸÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öß; ¯Ö¸ÓüŸÖã ãúÖÖ“ÖßÆüß ¤êüÖ÷Öß
Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß −ÖÖÆüß. †¿Öß, ×úŸÖßŸÖ¸üß úÖ´Öê ¸üÖôêû÷ÖÖú¸üÖÓ−Öß ˆ³Öß êú»Öß, ÃÖ¸üúÖ¸üß µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö •Ö¹ý¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ.
ÃÖ¸üúÖ¸üß ¯ÖîÃÖÖ ÆüÖ ãúÖÖ ¬Ö×−ÖúÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“ÖÖ −ÖÃÖŸÖÖê ŸÖ¸ü •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ú¸üÖŸÖæ−Ö •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖæ
ÃÖ¸üúÖ¸üß ×−Ö¬ÖßŸÖæ−Ö ˆ³µÖÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ÁÖ´Ö¤üÖ−ÖÖ“ÖêÆüß µÖÖê÷Ö¤üÖ−Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ¸üúÖ¸üß µÖÖê•Ö−ÖêŸÖæ−Ö
‹ú ¹ý¯ÖµÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ÁÖ´Ö¤üÖ−ÖÖ¾¤üÖ¸êü 25 ¯ÖîÃÖê †Ö´Æüß ™üÖæú ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ý−Ö
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ úÖ´Ö —ÖÖ»Öê. ÷Ö¸ü•Ö ¯Ö›êü»Ö ŸÖê£Öê ²ÖÑêú“Öê †ÖÙ£Öú ÃÖÖÆüÖµµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß ¤ãüÂúÖôûÖŸÖ ÆüÖê¸ü¯Öôû»Öê»Öê ŸÖê“Ö ÷ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ¤ãüÂúÖôûÖ“Öê “Ö™üêú ÃÖÖêÃÖ»Öê»Öß ÷ÖÖ¾Öú¸üß
´ÖÓ›üôûßÆüß ŸÖß“Ö †ÖÆêüŸÖ •Ö´Öß−ÖÆüß ŸÖß“Ö †ÖÆêü; ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖÓŸÖæ−Ö †£Ö¾ÖÖ ãúÖÖú›æü−Ö ¤êüÖ÷µÖÖ −Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ−Öê ÷ÖÖ¾Ö
Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß —ÖÖ»Öê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß Öê›ü¶Ö“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸ü»µÖÖ−Öê ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“ÖÖ úÖµÖÖ¯ÖÖ»Ö™ü
—ÖÖ»ÖÖ. ÷ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß Öê›üß ×−ÖÙ´ÖÖÖ·µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖÓ•Ö»Öß ×¤ü»µÖÖ−Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Öê›ü¶ÖÓ“Öß †Ö•Ö
¤ãü¤Ôü¿ÖÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †−Öêú ¸üÖ•µÖÖÓŸÖß»Ö »ÖÖêú ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß»ÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ
Ã¾Ö¯−ÖÖŸÖ»Öê Ã¾Ö“”û, Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß, †Ö¤ü¿ÖÔ Öê›êü ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ. †Ö¯ÖÖÆüß †ÃÖê úÖÆüß ú¹ý ¿Öæú †ÃÖÖ ×−Ö¬ÖÖÔ¸ü ú¹ý−Ö
¯Ö¸üŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ“Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“Öê µÖ¿Ö †ÖÆêü.9

4.14 ¤ãü÷¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖê¬¤üÖ¸ü :
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1975 ´Ö¬µÖê ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê úÖ´Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ÃÖã¹ý êú»Öê. ŸµÖÖ ¾Öêôûß
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ êú¾Öôû ŸÖß−Ö “ÖÖ¸ü ¤ãü³ÖŸÖß •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓú›êü ÆüÖêŸÖß. ŸÖß−Ö-“ÖÖ¸ü ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü¾Ö¸üß»Ö ¤æü¬Ö
ÃÖÓú»Ö−Ö ›êü†¸üß»ÖÖ ŸÖê ¤æü¬Ö ‘ÖÖ»ÖßŸÖ. ÆüôæûÆüôæû ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê úÖ´Ö —ÖÖ»Öê. ³Öæ÷Ö³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß
¾ÖÖœü»Öß. ¿ÖêŸÖßŸÖ ×¯ÖÓú µÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öß. “ÖÖ·µÖÖ“Öß ×¯ÖÓú ¿ÖêŸÖú¸üß ‘Öê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öê. ›üÖë÷Ö¸üÖŸÖ ÷Ö¾ÖŸÖ µÖÖµÖ»ÖÖ
»ÖÖ÷Ö»Öê. “Ö¸üÖ‡²ÖÓ¤üß´Öãôêû ÷Ö¾ÖŸÖ “ÖÖÓ÷Ö»Öê ¾ÖÖœüÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öê. »ÖÖêú ÷ÖÖµÖß Ö¸êü¤üß ú¹ý »ÖÖ÷Ö»Öê. −ÖÓŸÖ¸ü ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÁÖß
ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ¤æü¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¤æü¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß.
¯Öæ¾Öá ×¤ü¾ÖÃÖÖ»ÖÖ †¾Ö‘Öê ¤üß›ü¿Öê ×»Ö™ü¸ü ¤æü¬ÖÖ“Öê ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖê, ŸÖê “ÖÖ¸ü Æü•ÖÖ¸ü ×»Ö™ü¸ü¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖ‰ú−Ö ¯ÖÖêü“Ö»Öê †ÖÆêü.
ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ‹æúÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ŸÖê ¾ÖßÃÖ »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ¿ÖêŸÖß¯Öæ¸üú ¤æü¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
×´ÖôûÖ»µÖÖ−Öê ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ´ÖÖêšüß ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß. ÷ÖÖ¾Ö“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“ÖÖ “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖæ−Ö ÷ÖÖ¾Ö“Öß ³Öæ´Öß •Ö¿Öß •Ö»ÖÃÖ´Öé¬¤ü —ÖÖ»Öß ŸÖÃÖê ˆ¤Óü›ü ¤æü¬Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖŸÖæ−Ö
¿ÖêŸÖú¸üß †ÖÙ£Öú ¥üÂ™ü¶Ö ÃÖ´Öé¬¤ü —ÖÖ»Öê Æüß ÃÖÖ¸üß ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ×ú´ÖµÖÖ †ÖÆêü.
÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ •ÖÖê ²Öê¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ŸÖ¹ýÖ ¾Ö÷ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖÖê ŸÖ¹ýÖ¾Ö÷ÖÔ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¤ãü¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖú›êü ¾Öôû»ÖÖ. ãúšÓü ŸÖ¸üß
−ÖÖêú¸üß ú¹ý−Ö ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖ“Öê †ÖÙ£Öú •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖêŸÖß †Ö×Ö ¤ãü¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üŸÖÖê †ÖÆêü. −ÖÖêú¸üß¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖîÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. †Ö•Ö ŸÖÖê ŸÖ¹ýÖ¾Ö÷ÖÔ †ÖÙ£Öú
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ˆ¯Ö³ÖÖê÷ÖŸÖÖê †ÖÆêü.
¤ãü¬ÖÖ“Öê ±òú™ü ¾ÖÖœüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß †−Öêú »ÖÖêú ¤ãü¬ÖÖŸÖ ³ÖêÃÖôû ú¸üŸÖÖŸÖ. úÖÆüß »ÖÖêú ŸÖ¸ü ¸üÖÃÖÖµÖ×−Öú ¤ãü¬Ö
ú¹ý−Ö ×¾ÖúŸÖÖŸÖ †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß ´Öã»ÖÖ²ÖÖôûÖÓ“Öê †Ö¸üÖê÷µÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †ÖÖŸÖÖŸÖ. Æêü ´ÖÖêšêü ´ÖÆüÖ¯ÖÖŸÖú
†Ö×Ö ÷Öã−ÆüÖ †ÖÆêü; ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖú›êü ÷ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔ−Öê ¯ÖÖÆü»Öê •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¤ãü÷¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ †−Öêú ÷Öî¸ü¯ÖÏúÖ¸ü
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¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ ¤ãüÂ™ü »ÖÖê³Öß »ÖÖêú −ÖÂ™ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ú›üú ¿ÖÖÃÖ−Ö —ÖÖ»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ»Öê ¿ÖêŸÖú¸üß ¤ãü÷¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÆüÖ ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ÁÖßéúÂÖÖ“Öß
¯Ö×¾Ö¡Ö ¤êüÖ÷Öß ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖÃÖÆü úÖÆüßÆüß ×´ÖÃÖôûµÖÖ“Öê ¯ÖÖ¯Ö ú¸üŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ.
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ−Öß ¤ãü÷¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ •Ö¯Ö»Öß †ÖÆêü.
ÁÖß ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ¤æü¬Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú ÃÖÓ‘ÖÖ−Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ −Ö°µÖÖŸÖæ−Ö †Öšü »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾ÖÖÃŸÖæ ˆ³Öß
êú»Öß †ÖÆêü. ¤æü¬Ö ú»ÖêŒ¿Ö−Ö ¾Ö ±òú™ü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßÃÖÖšüß ÃÖÓ÷ÖÖúßéúŸÖ µÖÓ¡Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¤ãü¬ÖÖ“Öê ±òú™ü
×úŸÖß †ÖÆêü, ¤æü¬Ö ×úŸÖß †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ úÖµÖ ³ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ, ŸµÖÖ“Öê ×úŸÖß ¯ÖîÃÖê —ÖÖ»Öê, µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ÿ¾Ö×¸üŸÖ
•ÖÖ÷Öê¾Ö¸ü ×´ÖôûŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¤ãü¬ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸êüúÖò›Ôü“Öß ÃÖÓ÷ÖÖúÖ¾Ö¸ü −ÖÖë¤ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê úÖêÖŸµÖÖÆüß ´Ö×Æü−µÖÖŸÖß»Ö
úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öê ¸êüúÖò›Ôü ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¤ãü¬Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ †Ö×Ö
¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖÖ •Ö¯Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¿ÖêŸÖú¸üßÆüß ˆ¢Ö´Ö ÷ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¤ãü¬Ö ›êü†¸üß»ÖÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôûê ¤æü¬Ö
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö ÷Öî¸ü¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ»ÖÖ †ÖôûÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓú×¸üŸÖ ¾Ö ¤êü¿Öß ×´Öôæû−Ö ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ 400 ÷ÖÖµÖß †ÖÆêüŸÖ. 22 ´Æü¿Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖªÖÃÖÖšüß ¤æü¬Ö
ˆŸ¯ÖÖ¤üúÖÓ−ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö ¸üÆüÖ¾Öêü »ÖÖ÷Öæ −ÖµÖê ¾Ö •ÖÖÃŸÖ ³ÖÖ¾Ö ªÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Öæ −ÖµÖê µÖÖÃÖÖšüß ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¾Ö ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔ−Öê ¯Ö¿ÖãÖÖª ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö êú»Öß †ÖÆêü. ¤æü¬Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üúÖÓ−ÖÖ
×ú±úÖµÖŸÖ¿Öß¸ü ¤ü¸üÖŸÖ ˆ¢Ö´Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öê ¯Ö¿ÖãÖÖª ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ“Öê ¯ÖîÃÖê ¤ü¸ü ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ−Öß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¤ãü¬ÖÖ“µÖÖ
×Æü¿Öê²ÖÖŸÖæ−Ö úÖ¯Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö¿ÖãÖÖªÖÃÖÖšüß †Æü´Ö¤ü−Ö÷Ö¸ü †£Ö¾ÖÖ ‘ÖÖê›ü−Ö¤üß»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾Öêôû,
ÁÖ´Ö ¾Ö ¾ÖÖÆüŸÖãúß“µÖÖ Ö“ÖÖÔŸÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öß ²Ö“ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ¸üÖÃŸÖ ¤ü¸üÖŸÖ ¯Ö¿ÖãÖÖª ×´Öôæû »ÖÖ÷Ö»µÖÖ−Öê ŸÖÖê Ö“ÖÔ Æüß
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¾ÖÖ“Ö»ÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Ö¿ÖãÖÖªÖÃÖÖšüß ²ÖÖÆêü¸ü ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓú›êü •ÖÖÖÖ¸üÖ ÷ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖîÃÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ¸üÖÆæü−Ö. ŸµÖÖ“ÖÖ
¤ãü÷¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ÆüÖêŸÖÖê †ÖÆêü.
¤ãü÷¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ¾ÖÖœü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ ÷ÖÖ‡Ô-´Æü¿Öà“ÖÖ ˆ¢Ö´Ö¸üßüŸµÖÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôû
ú¸üŸÖÖŸÖ. ¬ÖÖ¸üÖ úÖœüÖê, ¤æü¬Ö ›êü†¸üß¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö×¾ÖÖê, ¤ãü¬ÖÖ“ÖÖ ×Æü¿Öê²Ö šêü¾ÖÖê, ÷ÖÖêšüÖ Ã¾Ö“”û šêü¾ÖÖê ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ´Öê
´Ö×Æü»ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.

4.15 ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ¬¤üÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö :
¯ÖÏÖ“Öß−Ö úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öã¹ýÂÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö Ã£ÖÖ−Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
‘“Öæ»Ö †Ö×Ö ´Öæ»Ö’ µÖÖ“ÖÃÖÖšüß ×ŸÖ“ÖÖ •Ö−´Ö †ÖÆêü, ŸÖß êú¾Öôû ³ÖÖê÷Ö¤üÖÃÖß †ÖÆêü. ˆ¯ÖµÖÖê÷ÖÖ“Öß ¾ÖÃŸÖæ †ÖÆêü. ×ŸÖ»ÖÖ
×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖÆüß. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ×šüúÖÖß •ÖÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖÆüß. ×ŸÖ“ÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ Øú¾ÖÖ
¯ÖŸÖß“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖê¯ÖÖÙ•ÖŸÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß¾Ö¸ü úÖÆüß ÆüŒú −ÖÖÆüß...… µÖÖ ¹ýœüß×¯ÖÏµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ−Öß Ã¡Öß“Öê •Öß¾Ö−Ö ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ êú»Öê
†ÖÆêü. ´Ö×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¤üÖ¸êü ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖß, ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü −ÖãúÃÖÖ−Ö

—ÖÖ»Öê. •µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö †Ö‡Ô

†›üÖÖß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖêÆüß †›üÖÖß ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. Ã¡Öß»ÖÖ •Ö÷Ö−´ÖÖŸÖÖ ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ×ŸÖ“µÖÖ šüÖµÖß ´ÖÖêšüß
‡ÔÀ¾Ö¸üß ‰ú•ÖÖÔ †ÃÖŸÖê. ŸÖß ¯ÖÏê´Ö †Ö×Ö ´Ö´ÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÖ÷Ö¸ü †ÃÖŸÖê. ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖ ×−ÖÙ´ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
×•Ö•ÖÖ´ÖÖŸÖê−Öê ˆ¢Ö´Ö ÃÖÓÃúÖ¸ü ú¹ý−Ö ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ•ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ µÖã÷Ö¯Öã¹ýÂÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ. †¿Öß †−Öêú
ˆ¤üÖÆü¸üÖê •Ö÷ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. —ÖÖ¿Öß“Öß ¸üÖÖß, ¸üÖÖß “Öê®Ö´´ÖÖ, ´ÖÖò ¿ÖÖ¸ü¤üÖ, ¯ÖÓ×›üŸÖÖ ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô, ³ÖÖ¸üŸÖ¸üŸ−Ö ´Ö¤ü¸ü ŸÖê¸êüÃÖÖ,
ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê, ÁÖß´ÖŸÖß ‡Ó×¤ü¸üÖ ÷ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ úŸÖéÔ¢¾Ö¿ÖÖ»Öß £ÖÖê¸ü ´Ö×Æü»ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ. ¯ÖÏÖ“Öß−Ö
Šú×ÂÖ´Öã−Öà“µÖÖ úÖôûÖŸÖÆüß †−Öêú –ÖÖ−ÖÃÖÓ¯Ö®Ö ×¾Ö¤ãüÂÖß ÆüÖêŸµÖÖ. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ¸Óü÷ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏê´Ö, ³ÖŒŸÖß, †ØÆüÃÖÖ,
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ÃÖŸµÖ×¯ÖÏµÖŸÖÖ, ¾Ö úŸÖéÔŸ¾Ö ¯ÖÖÆæü−Ö“Ö ÷ÖÖîŸÖ´Ö²Öã¬¤üÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿ÖÂµÖ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ.
´ÖÆüÖ−Öã³ÖÖ¾Ö ¯ÖÓ£ÖÖ“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú “ÖÎú¬Ö¸ü Ã¾ÖÖ´Öà−Öß ÷ÖÖîŸÖ´Ö²Öã¬¤üÖ“Öê †−Öãú¸üÖ êú»Öê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ
ÃÖŸµÖÖ÷ÖÏÆüÖ“µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»Ö−ÖÖŸÖ †−Öêú ´Ö×Æü»ÖÖÓ−Öß ×−Ö³ÖÔµÖ¯ÖÖê ´ÖÖê»ÖÖ“Öß úÖ´Ö×÷Ö¸üß ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öß.

4.16 ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÷ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ :
•µÖÖ ¾Öêôûß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß 30% †Ö¸üÖÖ −Ö¾ÆüŸÖê, ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ−Öß
÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ªÖµÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÃÖ¤üÃµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¤üÖÓ¾Ö¸ü ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
†×¾Ö¸üÖê¬Ö ×−Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ¾Ö ÃÖÆüúÖµÖÔ ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−Öß êú»Öê. ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖì
´Ö×Æü»ÖÖÓ−Öß ˆ¢Ö´Ö úÖ´Ö ú¹ý−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öß ³Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öß. †Ö•ÖÆüß ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖê−Öê ¾ÖÖ÷Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü¸üÃÖ−´ÖÖ−Ö ¸üÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. †−Öêú ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¤üß ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖÓŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ
¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÓ÷ÖŸÖß»ÖÖ ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÓŒŸÖß»ÖÖ ²ÖÃÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ−Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ †ÖÆêü.
‘÷ÖÏÖ´Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ×¤ü−ÖÖ’ ×¤ü¾Ö¿Öß ¤êüÖß»Ö úŸ¾ÖéÔŸ¾Ö¾ÖÖ−Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ÷ÖÖî¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ‘Ö¸üÖ‘Ö¸üÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ
¯ÖÖôû»Öß •ÖÖŸÖê. ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß−Öê ´Ö×Æü»ÖÖ ÷ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ ×−Ö³ÖÔµÖŸÖê−Öê ²ÖÖê»ÖŸÖÖŸÖ.

4.17 ²Ö“ÖŸÖ÷Ö™üÖÓŸÖæ−Ö †ÖÙ£Öú ˆ®ÖŸÖß :
†Ö¯Ö»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¯ÖÖ“Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ µÖÖ •ÖÖ×Ö¾ÖêŸÖæ−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ •ÖÖ÷ÖéŸÖ

—

ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüŒúÖÓ“Öß •ÖÖÖß¾Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¥üÛÂ™üúÖê−Ö ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ †ÖÆêü, ²ÖÆãüÃÖÓµÖ
´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö¸ü ÃÖÖÖ¸üŸÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü •Ö»ÖÃÖÖÖ¸üŸÖÖ, úÖµÖ¤üÖ ÃÖÖÖ¸ŸÖÖ, †ÖÙ£Öú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
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ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ´Ö×Æü»ÖÖÓ−Öß ‹ú¡Ö µÖê‰ú−Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ÷ÖßÖ ˆŸúÂÖÔ ´ÖÓ›üôû
(´ÖÖÃÖæ´Ö) Ã£ÖÖ¯Ö−Ö êú»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ÷Ö™üÖŸÖ 15 ŸÖê 20 µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê 255 ŸÖê 340 ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ÷Ö™üÖÓ“µÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ÷Ö™üÖÓ“Öß ¤ü¸ü ´Ö×Æü−µÖÖ»ÖÖ ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ²Öîšüú ÆüÖêŸÖê. ²ÖîšüúßŸÖ †Ö¯Ö†Ö¯Ö»Öß ²Ö“ÖŸÖ,
´Ö×Æü»ÖÖ •Ö´ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ´Ö×Æü»Öê“Öê ²Ö“ÖŸÖß“Öê ¯ÖÖÃÖ²Öãú Ÿ¾Ö×¸üŸÖ ³Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öß ×úŸÖß ²Ö“ÖŸÖ
—ÖÖ»Öß ŸÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ²Ö“ÖŸÖ÷Ö™üÖÓ“Öß ‹æúÖ ²Ö“ÖŸÖ 12 ŸÖê 15 »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú
²Ö“ÖŸÖ÷Ö™üÖ»ÖÖ −ÖÖ¾Öê ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖŸÖß ²ÖÑêúŸÖ ˆ‘Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ²Ö“ÖŸÖ÷Ö™üÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †¬µÖÖ, ÃÖ×“Ö¾Ö, Ö×•Ö−Ö¤üÖ¸ü µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖ−Öê “ÖÖ»ÖŸÖÖê. ²Ö“ÖŸÖ÷Ö™üÖÓ“µÖÖ
²ÖîšüúßŸÖ ŸÖÃÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÆüß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü ²Ö“ÖŸÖ÷Ö™ü Æêü Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ²Ö“ÖŸÖ÷Ö™ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê
ŸµÖÖÓ−ÖÖ −ÖÖë¤üÖß ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ −ÖÖÆüß. ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖŸÖæ−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö
•ÖÖŸÖê÷ÖÖ¾Ö, ÷Ö™êü¾ÖÖ›üß, ‘ÖÖÖê÷ÖÖ¾Ö, Ø¯Ö¯Öôû−Öê¸ü µÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖÆüß ¯ÖÖêü“Ö»Öê †ÖÆêü. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓú›æü−Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ
‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖÓŸÖÆüß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê 35 ²Ö“ÖŸÖ÷Ö™ü Ã£ÖÖ¯Ö−Ö

—ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ²Ö“ÖŸÖ 20 ŸÖê 25 »ÖÖ ‹¾Öœüß

†ÖÆêü.

4.18 ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³µÖÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ :
²Ö“ÖŸÖ÷Ö™üÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ú•ÖÔ ‘Öê‰ú−Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ−Öß ¤ãü÷¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ãúŒãú™ü¯ÖÖ»Ö−Ö, ×¿Ö¾ÖÖúÖ´Ö,
²ÖÖÓ÷Ö›üß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ×ú¸üÖÖÖ ¾Ö Ã™êü¿Ö−Ö¸üß, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß ‡. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖã¹ý êú»Öê †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³µÖÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ²Ö“ÖŸÖ÷Ö™üÖŸÖæ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÙ£Öú ˆ®ÖŸÖß²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ×¿ÖÖÖ, †Ö¸üÖ÷ê µÖ,
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ, úÖµÖ¤üÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾ÖÂÖµÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ •ÖÖ÷ÖéŸÖß ÃÖÖ¬Ö»Öß †ÖÆêü. úÖµÖ¤üê×¾ÖÂÖµÖú –ÖÖ−ÖÖŸÖ ³Ö¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ−Öê ãúÖßÆüß
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´Ö×Æü»ÖÖ »Ö÷−ÖÖ“Öê úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ¾ÖµÖ —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà“µÖÖ »Ö÷−ÖÖ“ÖÖ †Ö÷ÖÏÆü ¬Ö¸üŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖÆüß ŸµÖÖ •ÖÖ÷ÖéŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖß»Ö ¯ÖÏ•Ö−Ö−Ö ¤ü¸ü 18 ŸÖê 19 ™üŒŒµÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÃÖæ´Ö Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
²Ö“ÖŸÖ÷Ö™üÖ“Öê ÃÖÓ´Öê»Ö−Ö ³Ö¸ü¾ÖŸÖê. µÖÖ ÃÖÓ´Öê»Ö−ÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¤êü¾ÖÖÖ ‘Öê¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÓÖ ¯ÖÃÖ¹ý−Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖßú›êü —Öê¯Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.10

4.19 ¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖ :
Ø³Ö÷ÖÖ¸Ææü−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖê£Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü †Ö»Öê ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ −Ö¾ÆüŸÖß.
ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸµÖÖ“Öê ¿Ö»µÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ²ÖÖê“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
‡ŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ ŸÖÃÖê ×¤ü¾ÖÃÖ µÖê‰ú −ÖµÖê. ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ‘Ö™üÖê−Öê ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖß»Ö ´Öã»ÖëÆüß ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¸üÖÆæü −ÖµÖêŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß
×¿ÖÖÖÖú›êü »ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê´Ö¬µÖê ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ.
÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖêÆüß −Ö¾Öß−Ö úÖ´Ö ú¸üÖµÖ“Öê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ±úŒŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ“Ö ×−ÖÖÔµÖ −Ö ‘ÖêŸÖÖ ŸÖÖê ×¾ÖÂÖµÖ ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ
´ÖÖÓ›æü−Ö“Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÆü´ÖŸÖß−Öê ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ
úÖ´ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ¾ÖÖœüŸÖÖê, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
1932 ´Ö¬µÖê ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×²Ö÷ÖÖ¸üß ŸÖê ¯Ö×Æü»Öß Æêü ¾Ö÷ÖÔ ÆüÖêŸÖê. 1962 ´Ö¬µÖê “ÖÖî£Öß¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö÷ÖÔ ÃÖã¹ý

—

ÖÖ»ÖÖ. “ÖÖ¸üÆüß ¾Ö÷ÖÔ ‹úÖ“Ö ÖÖê»ÖßŸÖ ³Ö¸üÖµÖ“Öê. “ÖÖ¸üÆüß ¾Ö÷ÖÖÕÃÖÖšüß ‹ú“Ö ×¿ÖÖú ÆüÖêŸÖÖ. ´Öã»ÖÓ “ÖÖî£Öß¯ÖµÖÕŸÖ
×¿ÖúÖµÖ“Öß †Ö×Ö ¯Öãœêü ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ‘Ö¸üß ²ÖÃÖÖµÖ“Öß. ÷Öã¸üÖÓ´ÖÖ÷ÖÓ •ÖÖµÖ“Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ
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×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¾ÖÖ™üŸÖ −Ö¾ÆüŸÖÓ. ×»ÖÆüÖµÖ»ÖÖ - ¾ÖÖ“ÖÖµÖ»ÖÖ †Ö»Öê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖãÂúôû ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»ÖÓ †ÃÖê ÷ÖÖ¾Öú¸üß
ÃÖ´Ö•ÖÖµÖ“Öê. ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ šü¸ü»µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö¾Öß, ÃÖÆüÖ¾Öß, ÃÖÖŸÖ¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ¾Ö÷ÖÔ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê. ¯Ö×Æü»Öß ŸÖê “ÖÖî£ÖßŸÖæ−Ö
¿ÖÖôûÖ ÃÖã™ü»Öê»Öß ´Öã»Öê ¯Öã−ÆüÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¯Ö¸üŸÖ»Öß. ÆüôæûÆüôæû ´Öæ»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖ÷Ö»Öß. úÖÆüß úÖôûÖŸÖ“Ö
ÃÖÖŸÖ¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ¾Ö÷ÖÔ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê. ¤êü¾ÖôûÖŸÖ, “ÖÖ¾Ö›üßŸÖ ¾Ö÷ÖÔ ³Ö¹ý »ÖÖ÷Ö»Öê. −ÖÓŸÖ¸ü −Ö¾Öß−Ö ¾Ö÷ÖÔ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ÃÖÖŸÖ¾Öß−ÖÓŸÖ¸ü ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÆüÖµÖÃæú»Ö“Öß ÃÖÖêµÖ −Ö¾ÆüŸÖß. ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü÷ÖÖ¾Öß ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê. úÖÆüß ´Öã»Öê
ÃÖÖŸÖ¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ“Ö ×¿ÖúŸÖ ÆüÖêŸÖß. Æüß †›ü“ÖÖ •ÖÖÖæ−Ö ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ ÁÖß ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê ÁÖß ÃÖÓŸÖ ×−ÖôûÖê²ÖÖ¸üÖµÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖã¹ý

—ÖÖ»Öê. ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÃÖ

¯ÖÖ“Ö¾Öß¯ÖÖÃÖæ−Ö“Öê ¾Ö÷ÖÔ •ÖÖê›æü−Ö ¤üÆüÖ¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ¾Ö÷ÖÔ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê, ŸÖê ÃÖÖ»Ö 1980 Æêü ÆüÖêŸÖê.
´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú ÁÖß. šúÖ¸üÖ´Ö ¸üÖ‰úŸÖ Æêü †Ö¤ü¿ÖÔ ×¿ÖÖú ÷ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê. ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»ÖÖ ×¿ÖÖúß
¯Öê¿ÖÖ êú¾Öôû ¯ÖÖê™ü ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß −ÖÖêú¸üß −Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ÃÖ´Ö¯ÖÔÖ ³ÖÖ¾Ö−Öê−Öê úÖ´Ö êú»Öê. ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú
´ÆüÖæ−Ö ÁÖß. ÃÖÓŸÖ ×−ÖôûÖê²ÖÖ¸üÖµÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ −ÖÖ¾ÖÖ¹ý¯ÖÖ»ÖÖ †ÖÖ»Öê. ¿ÖÓúÖ¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö ¯ÖšüÖ¸êü, ÃÖÖ¾Öôêû¸üÖ´Ö ¯ÖÖ™üß»Ö²ÖÖ
¯ÖšüÖ¸êü, ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö úÖ×¿Ö−ÖÖ£Ö Æü•ÖÖ¸êü, ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö ´Öã¸ü»Öß¬Ö¸ü ¤üÃÖ¸êü ¾Ö ³Ö¾Ö¸üß»ÖÖ»Ö †ÖêÃŸÖ¾ÖÖ»Ö µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ¤üÖ−Ö¿Öæ¸ü
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»Öß ¤üÆüÖ ‹ú¸ü •Ö´Öß−Ö ¿ÖÖôêûÃÖÖšüß ¤üÖ−Ö êú»Öß. ŸµÖÖÓ“Öê ÷ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšêü ŠúÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ •ÖÖ÷Öê¾Ö¸ü
ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö ¾Ö ¾Ö÷ÖÔÖßŸÖæ−Ö 25 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôêû“Öß ³Ö¾µÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü 22 »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß
¾ÖÃÖ×ŸÖ÷ÖéÆüÖ“Öß ³Ö¾µÖ ¾ÖÖÃŸÖæÆüß ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö ¾Ö »ÖÖêú¾Ö÷ÖÔÖßŸÖæ−Ö“Ö †ÖúÖ¸üÖÃÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÖÆêü¸ü÷ÖÖ¾Ö“µÖÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»Öß ‘ÁÖß ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖ÷ÖéÆü’ †ÃÖê ŸµÖÖ“Öê −ÖÖ´Öú¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
¿ÖÖôûÖ †Ö×Ö ÆüÖµÖÃæú»ÖÃÖÖšüß ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−Öß ãúÖÖú›æü−ÖÆüß ¤êüÖ÷µÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»µÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖŸúÖ»Öß−Ö
¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö »ÖŸÖß±ú µÖÖÓ“µÖÖ †Ö÷ÖÏÆüÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß “ÖÖ¸ü »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ¤êüÖ÷Öß ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−ÖÖ
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¾ÖÃÖ×ŸÖ÷ÖéÆüÖ“µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖßúÖ¸üÖê ³ÖÖ÷Ö ¯Ö›üü»Öê. ‹¾ÖœüÖ“Ö †¯Ö¾ÖÖ¤ü ¾Ö÷ÖôûŸÖÖ ãúÖÖú›æü−ÖÆüß ‹ú ¯Öî¿ÖÖ“Öß
¤êüÖ÷Öß −Ö Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖ ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ×Æü´ÖŸÖß¾Ö¸ü ¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖæ ˆ³µÖÖ êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖôêû²Ö§ü»Ö ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Öã»Öúß ¾ÖÖ™üŸÖê. ¿ÖÖôêû“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ŸÖê ÃÖŸÖŸÖ »ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖŸÖÖŸÖ.
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß−Öê ¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÆü ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Ö−ÖÖŸÖæ−Ö êú»Öß.
×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ‡Ó÷ÖÏ•Öß ²ÖÖê»ÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸êü úÖ¸üæú−Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓ−Öß •Öß ×¿ÖÖÖ¯Ö¬¤üŸÖß ÃÖã¹ý êú»Öß, ŸÖß“Ö ¯Ö¬¤üŸÖß †Ö•ÖÆüß “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖ Æêü ÁÖ´ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ Æü¾Öê.
×¿ÖÖÖÖ¾¤üÖ¸êü •ÖÖŸÖ¯ÖÖŸÖ −Ö ´ÖÖ−ÖÖÖ¸üÖ, ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖÖ ÆüÖ“Ö ¬Ö´ÖÔ ´ÖÖ−ÖÖÖ¸üÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¤îü−µÖ ¾Ö ¤ãü:Ö ¤æü¸ü ú¸üÖ¾Öê, †¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ×¿ÖÖÖÖŸÖæ−Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üú ‘Ö›ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ¾ÖÖ Æüß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öà“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖß; ¯Ö¸ÓüŸÖã ×ŸÖ»ÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ
×¿ÖÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ×ŸÖ»ÖÖÓ•Ö»Öß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ 61 ¾ÖÂÖÖÕ−ÖÓŸÖ¸ü ×¿ÖÖÖÖŸÖæ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †−Öêú
‡Ó×•Ö×−Ö†¸ü —ÖÖ»Öê, ›üÖòŒ™ü¸ü, ¾Öúß»Ö —ÖÖ»Öê, ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. Æüß ³ÖæÂÖÖÖ¾ÖÆü ÷ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü; ¯Ö¸ÓüŸÖã †−Öêú
ÃÖ¸üúÖ¸üß ‡Ó×•Ö×−Ö†¸ü Ö›üß - ×ÃÖ´Öë™ü ÖÖ‰ú−Ö †Ö¯Ö»Öê ×ÖÃÖê ³Ö¸üµÖÖŸÖ ´Ö÷−Ö †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖîªúßµÖ ¯Öê¿ÖÖŸÖ ÖÖêú»ÖÖ
µÖêŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖ»ÖÖ‡Ô−Ö »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ¾ÖÖœüŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ −ÖÖÆüß. ×¿ÖÖÖÖÃÖÆü
ÃÖ¾ÖÔ Öê¡ÖÖŸÖ ³ÖÏÂ™ †Ö“ÖÖ¸ü - ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß »ÖÖ÷ÖÖ

—ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ÷Ö¸üßü²Ö - ÁÖß´ÖÓŸÖÖÓŸÖß»Ö ¾Ö •ÖÖŸÖß¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ŸÖêœü

¾ÖÖœüŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü. ¿ÖÆü¸üß ¬Ö×−ÖúÖÓ“Öß ´Öã»ÖÓ ‡Ó÷ÖÏ•Öß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖ ¾Ö Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã¸üÖÓ“Öß ´Öã»ÖÓ
´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖ ×¿ÖúŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ‡Ó÷ÖÏ•Öß ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖ¿“ÖÖ¢µÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ¯Ö÷Ö›üÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ Æêü ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖêŸÖæ−Ö“Ö ×¤ü»Öê ÷Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, ŸÖ¸ü“Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ²ÖÆü¸üŸÖê. ×¾Ö¤êü¿Öß
³ÖÖÂÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ´Öãôêû ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ´Öë¤æü¾Ö¸ü ¾Ö ´Ö••ÖÖÃÖÓÃ£Öê¾Ö¸ü ŸÖÖÖ ¯Ö›üŸÖÖê. ¯Öãœêü ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖŸê ÖÖê.
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ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏ–ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ ÖãÓ™üŸÖê. ‡Ó÷ÖÏ•Öß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ×¿Öú»Öê»Öß ´Öã»Öê ¬Ö−Ö¾ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖß»Ö, ´ÖÖ¡Ö ÷ÖãÖ¾ÖÓŸÖ
ÆüÖêŸÖß»Ö“Ö †ÃÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †−Öêú •Ö÷Ö¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü
¿ÖÖÃ¡Ö–Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ×¿Öú»Öê; ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÖîÛ¬¤üú ×¾ÖúÖÃÖ

—ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû

‡Ó÷ÖÏ•Öß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“Öê ÃŸÖÖê´Ö ´ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖŸÖ úÖÆüß †£ÖÔ −ÖÖÆüß. ¸ü×¿ÖµÖÖ, •Ö¯ÖÖ−Ö, •Ö´ÖÔ−Öß, “Öß−Ö µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖ ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖê“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê ¤êü¿Ö ×¯Ö”ûÖ›ü»Öê»Öê −ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖ¸ü •Ö÷ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ Öê¡ÖÖÓŸÖ †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü
†ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ“Ö¾Öß¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ‡Ó÷ÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖÖ ×¿ÖúŸÖÖ µÖêŸÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ ‡Ó÷ÖÏ•Öß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ¤êüÖê
†µÖÖê÷µÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÷ÖÖÓ¬Öà“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
¯Ö¤ü¾µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖôûÖ ÷ÖóµÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ−Öê ´ÖÖÖæÃÖ Öæ¯Ö –ÖÖ−Öß —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖ ÃÖ´Ö•Ö “Öãúß“ÖÖ †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖŸÖæ−Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß“Öß •ÖÖÖß¾Ö —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´Öæ»µÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ, ÁÖ´ÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ ¾Ö ÃÖÓÃúÖ¸üÖ´Ö ×¿ÖÖÖÖŸÖæ−Ö
†Ö¤ü¿ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“Öß −Ö¾Öß ×¯Öœüß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü“Ö Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖã¸üÖ•µÖÖŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
†Ö•Ö Öê›ü¶ÖŸÖ ¤üÆüÖ¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ ×¿Öú»Öê»ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ ¸üÖ−ÖÖŸÖæ−Ö ÷Ö¾ÖŸÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¸üÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖÖÖ¸üß †Ö‡Ô ×¤üÃÖ»Öß,
úß ¯ÖôûŸÖ •ÖÖŸÖÖê, ×ŸÖ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ³ÖÖ¸üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖÖê †Ö×Ö ÁÖ´Ö †Ö×Ö †Öê—Öê ú´Öß ú¸üŸÖÖê.
ÆüÖ“Ö ×¾ÖªÖ£Öá úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ÷Öê»ÖÖ, úß úÖò»Öê•Öãú´ÖÖ¸ü ²Ö−ÖŸÖÖê. †Ö‡Ô †Öê—µÖÖ−Öê ¾ÖÖú»Öß ŸÖ¸üß †Ö¯Ö»Öß †¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö ´ÆüÖæ−Ö ×ŸÖ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸üß»Ö †Öê—Öê ‘µÖÖµÖ»ÖÖ ŸÖÖê ¬ÖÖ¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ¯Öãœêü ŸÖÖê Öæ¯Ö ×¿ÖúŸÖÖê, ÷ÖÖ¾Ö ÃÖÖê›üŸÖÖê, ¤êü¿Ö
ÃÖÖê›üŸÖÖê, ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖÖê, ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¯ÖîÃÖÖ ú´Ö¾ÖŸÖÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ´ÖÖŸÖé³Ö´ÖßŸÖ ´Öß ×¿Öú»ÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯Öî¿ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öê
×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öê. •µÖÖ ´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸµÖÖÓ−Öß ÆüÖ›üÖ“Öß úÖ›êü ú¹ý−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ×¿Öú¾Ö»ÖÓ ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ŸÖÖê ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖê. ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
¿Öã¬¤ü éúŸÖ‘−Ö¯ÖÖÖ †ÖÆêü †ÃÖÓ ´Æü™ü»ÖÓ ŸÖ¸ü ¾ÖÖ¾Ö÷ÖÓ šü¹ý −ÖµÖê †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †Ö•Ö“µÖÖ ´Öæ»µÖÆüß−Ö
×¿ÖÖÖÖŸÖæ−Ö ´ÖÖÖæÃÖ éúŸÖ–Ö ²Ö−ÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß éúŸÖ‘−Ö ²Ö−ÖŸÖ †ÖÆêü.
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¯Öãœüß»Ö úÖôûÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓÃúÖ¸üÖ´Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ú¸üÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ÃÖÓÃúÖ¸ü ëú¦êü ˆ‘Ö›æü−Ö ´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ãú™ãÓü²Ö ÃÖÓÃúÖ¸ü ëú¦ü —ÖÖ»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÖŸÖß“µÖÖ ÷ÖÖêóµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ²ÖÖ»Ö´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯ÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸üÖ´Ö ÃÖÓÃúÖ¸ü ú¹ý−Ö †ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖê úÖ´Ö ¯ÖÖ»Öú ¾Ö ×¿ÖÖúÖÓ−Öß êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ŸÖÖê ¯ÖÏµÖŸ−Ö ÆüÖêŸÖÖê †ÖÆêü. •µÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖæ−Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß, ŸÖê ×¿ÖÖÖ ãú“ÖúÖ´Öß ÆüÖêµÖ; †ÃÖê Ã¾ÖÖ´Öß
×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓú»¯Ö−Öê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ý−Ö“Ö
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ‘Ö›ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.

4.20 −ÖÖ¯ÖÖÃÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôûÖ :
†−Öêú ×¾ÖªÖ£Öá ¯Ö¸üßÖêŸÖ −ÖÖ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †¯ÖµÖ¿Ö ÃÖÆü−Ö −Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê úÖÆüß ×¾ÖªÖ£Öá †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖÓ“ÖÖ
´ÖÖ÷ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖŸÖ. úÖÆüß ×¾ÖªÖ£Öá ×−Ö¸üÖ¿Ö ÆüÖê‰ú−Ö ‘Ö¸ü¤üÖ¸ü ÃÖÖê›æü−Ö ¯Ö¸üÖ÷ÖÓ¤üÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»Öß ÷ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ
ÃÖÖÓ³ÖÖôûµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖôûÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤üÖ¸üÖŸÖ ˆ³Öê ú¸üŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ‘Ö¸üÖŸÖæ−ÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖêÖÖ ÆüÖŸê Öê.
†ÃÖê ×¾ÖªÖ£Öá Ö“Öæ−Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ÁÖß
ÃÖÓŸÖ ×−ÖôûÖê²ÖÖ¸üÖµÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖÖ−Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¤êü‰ú−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êüµÖÖ“Öê ÁÖß ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ×¿ÖÖÖ
¯ÖÏÃÖÖ¸üú ´ÖÓ›üôûÖ−Öê šü¸ü¾Ö»Öê. 1989 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÁÖß ÃÖÓŸÖ ×−ÖôûÖê²ÖÖ¸üÖµÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê ¿ÖîÖ×Öú ÎúÖÓŸÖß
ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß. ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖ¸üÖÖÓ−Öß −ÖÖ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×¾ÖªÖ£Öá, ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ ãúÃÖÓ÷ÖŸÖß−Öê ¾µÖÃÖ−ÖÖ¬Öß−Ö ÆüÖê‰ú−Ö ¾ÖÖµÖÖ
÷Öê»Öê»Öê ×¾ÖªÖ£Öá, ¯ÖÖ»Öú −ÖÖêú¸üßÃÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ãü»ÖÔÖÖŸÖæ−Ö ×²Ö‘Ö›ü»Öê»Öß ´Öã»Öê, †×ŸÖ»ÖÖ›ü êú»µÖÖ−Öê
×²Ö‘Ö›ü»Öê»Öß ´Öã»Öê Æüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæ−Ö ²Ö×ÆüÂéúŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú Æüß ´Öã»Öê ²Öã¬¤üß−Öê “ÖÖÖÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã
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µÖÖ ²Öã¬¤üß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ŸÖê ÷ÖãÓ›ü×÷Ö¸üßÃÖÖšüß ú¹ý »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ. †−Öêú¾ÖêôûÖ −ÖÖ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¿ÖÖôûÖ úÖœæü−Ö
™üÖúŸÖÖŸÖ. ¾Ö›üß»Ö ¾ÖÖ¸ü»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ−Öê úÖÆüß ´Öã»Öê êú¾Öôû †Ö‡Ô“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖÖÖ»Öß ÃÖÓÃúÖ×¸üŸÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ.
†¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ¾ÖÖµÖÖ ÷Öê»Öê»µÖÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã “ÖÖÖÖÖ ²Öã¬¤üß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ×šüúÖÖß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
×´ÖôûŸÖ −ÖÖÆüß. ÷ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ¬ÖÖ¸üú ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ÷Öôûßú›êü ÃÖÆü•Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö

×´ÖôûŸÖÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã −ÖÖ¯ÖÖÃÖ †Ö×Ö

ˆ−ÖÖ›ü¯ÖÖÖ“ÖÖ ×¿ÖŒúÖ ´ÖÖ£Öß ²ÖÃÖ»Öê»Öß Æüß ´Öã»Öê ×¿ÖÖÖÖŸÖæ−Ö ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ±êúú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÷ÖÖêÂ™üà“ÖÖ †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ²ÖÖ¸üúÖ‡Ô−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ. †¿ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ •ÖÖÖæ−Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôû“Öê
´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú ÁÖß. šü. »Ö. ¸üÖ‰úŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß “Ö“ÖÖÔ êú»Öß. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¾Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üú ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ−Öß ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. −ÖÖ¯ÖÖÃÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö, ˆ−ÖÖ›ü ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ
¯ÖÏ¾Öê¿Ö. ÃÖ÷Öôûßú›êü ÷ÖãÖ¾Ö¢Öê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ −ÖÖ¯ÖÖÃÖ
†ÃÖÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÓ¬Öß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¿ÖîÖ×Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖã¹ý êú»Öê»ÖÖ ÆüÖ †×³Ö−Ö¾Ö ¯ÖÏµÖÖê÷Ö
ú»¯Ö−Öê“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“Öß ¿ÖÖôûÖ Æüß ‘−ÖÖ¯ÖÖÃÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôûÖ’ ´ÆüÖæ−Ö
¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Öß. µÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ †¿ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 32 »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ´Öæ»µÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÖšüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−Öß
†Ö×Ö ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−Öß ´ÖÖêšêü ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö êú»Öê. †Ö•Ö ÁÖßÃÖÓŸÖ ×−ÖôûÖê²ÖÖ¸üÖµÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ»µÖÖ †−Öêú
¿ÖÆü¸üÖÓŸÖß»Ö −ÖÖ¯ÖÖÃÖ, ˆ−ÖÖ›ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−Öß ¯ÖÏ÷ÖŸÖß“Öê ˆ¢Ö´Ö ×¿ÖÖ¸ü ÷ÖÖšü»Öê †ÖÆêü.

4.21 ¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÓ“ÖÃÖæ¡Öß :
−ÖÖ¯ÖÖÃÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖã¹ý êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ¤üÖê−Ö ŸÖãú›ü¶Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ‹ú ŸÖãú›üß
Æãü¿ÖÖ¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üß ŸÖãú›üß −ÖÖ¯ÖÖÃÖ †Ö×Ö ˆ−ÖÖ›ü ´Öã»ÖÖÓ“Öß. †ÖŸÖÖ Ö¸üß úÃÖÖê™üß ÆüÖêŸÖß ×¿ÖÖú
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¾Ö÷ÖÖÔ“Öß; ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖê£Öß»Ö ´ÖêÆü−ÖŸÖß ×¿ÖÖúÖÓ−Öß ™üÖú»Öê»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖ´Ö£ÖÔ¯ÖÖê ¯Öê»Ö»Öß †Ö×Ö ÆüÖ ¯ÖÏµÖÖê÷Ö µÖ¿ÖÃ¾Öß
ú¹ý−Ö ¤üÖÖ×¾Ö»ÖÖ. Æêü ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ±úŒŸÖ −ÖÖ¯ÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê ÆüÖ ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ¥üÛÂ™üúÖê−Ö
−Ö¾ÆüŸÖÖ ŸÖ¸ü µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ÷ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬Öæ−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖãÃÖÓÃúÖ×¸üŸÖ ²Ö−Ö×¾ÖÖê ÆüÖ ¾µÖÖ¯Öú ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖ. Æêü
ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ÷ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÓ“ÖÃÖæ¡Öß úÖµÖÔÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
1.

²Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö

2. ÁÖ´ÖÃÖÓÃúÖ¸ü
3. ¿Öß»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö
4. ¯ÖÏ–ÖÖ×¾ÖúÖÃÖ
5. ¤êü¿Ö¯ÖÏê´Ö
Æüß ¯ÖÓ“ÖÃÖæ¡Öß †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ˆ¯ÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö¾Öæ−Ö •ÖÖæ ‹ú ÃÖÓÃúÖ¸üëú¦ü“Ö ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
µÖÖ ¯ÖÓ“ÖÃÖæ¡Öß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ˆ¯ÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ´Öãôêû ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ÷ÖßÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖß»ÖÖ “ÖÖ»Ö−ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß.

1.

²Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö :¿Ö¸üß¸üÃÖÓ¯Ö¤üÖ Æüßü“Ö Ö¸üß •Öß¾Ö−Ö³Ö¸ü ¯Öã¸üÖÖ¸üß ÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ

²Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ Îúß›üÖÓ÷ÖÖ †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÖêôûÖÓ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ¾µÖÖµÖÖ´Ö †Ö×Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÖêôûÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö µÖê£Öß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ¿Ö¸üß¸ü ÃÖÖ´Ö †Ö×Ö
²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê Îúß›üÖÖê¡ÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−Öß −Öî¯ÖãµÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê.
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ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê úÖÆüß ×¾ÖªÖ£Öá †Ö•Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¯Ö»Öê úÖî¿Ö»µÖ ×ÃÖ¬¤ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¯ÖÏÖ×ŸÖ×−Ö×¬Öú µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.
1. ¾Öî³Ö¾Ö ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ¾ÖÖ‘Ö 2. ÃÖÓ¤üßü¯Ö ×•Ö•ÖÖ²ÖÖ ŸÖ¸ü™êü
3. ãú. †Ö×¤üúÖ ÷ÖÖ¯ÖŸÖ ´ÖÖ¯ÖÖ¸üß
2. ÁÖ´ÖÃÖÓÃúÖ¸ :-

ÆÑü›ü²ÖÖò»Ö : †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸ü
−Öê´Ö²ÖÖ•Öß : †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸ü
¬ÖÖ¾ÖÖê : †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸ü

ÁÖ´ÖÖ»ÖÖ Ö¸êü ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. ÷ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ´Ö¬Öæ−Ö ÁÖ´Ö¤üÖ−ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ »ÖÖ÷Ö»Öê.
×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö ú¹ý »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ±úÖ‡Ô, ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ÃÖ±úÖ‡Ô,
¾ÖéÖÖ¸üÖê¯ÖÖ Æüß úÖ´Öê ÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öß. ŸµÖÖŸÖæ−Ö“Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ •ÖÖ÷ÖéŸÖß —ÖÖ»Öß.
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−Öß ÁÖ´Ö¤üÖ−ÖÖŸÖæ−Ö »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †Ö×Ö ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê»Öê »ÖÖÖÖê ¾ÖéÖ †Ö•Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ×Æü¸ü¾ÖÖ÷ÖÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÁÖ´Ö ÃÖÓÃúÖ¸üÖ´Öãôêû ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß »ÖÖ•Ö ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÖÆüß.

3.

¿Öß»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö :´ÖÖÖÃÖÖ“Öê †Ö“ÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¿Öã¬¤ü †ÃÖŸÖß»Ö †Ö×Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖ ×−ÖÂú»ÖÓú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö ŸÖÖê †Ö¤ü¿ÖÔ

−ÖÖ÷Ö×¸üú ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. Æüß ×¿Öú¾ÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ×¤ü»Öß. ŸµÖÖŸÖæ−Ö †Ö×Ö ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö
×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓŸÖæ−Ö ˆ−ÖÖ›ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¾Ö¸ü “ÖÖÓ÷Ö»Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü ÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔ−ÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖê‰ú
»ÖÖ÷Ö»Öß. ÖÖê›ü¶Ö ú¸üÖê, “ÖÖê·µÖÖ ú¸üÖê, ŸÖÓ²ÖÖÖæ-÷Öã™üÖÖ ÖÖÖê, ¬Öæ´ÖÏ¯ÖÖ−Ö ú¸üÖê, ÷ÖãÓ›üÖ÷Ö¤üá †¿ÖÖ †−Öêú ¾ÖÖ‡Ô™ü
ÃÖ¾ÖµÖà“µÖÖ †ÖÆüÖ¸üß ÷Öê»Öê»Öê ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¹ý »ÖÖ÷Ö»Öê †Ö×Ö “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ÷ÖãÖÖÓ−Öß ¯ÖÖÃÖ ÆüÖê‰ú
»ÖÖ÷Ö»Öê. †¯Öê×ÖŸÖ ¾ÖŸÖÔ−Ö²Ö¤ü»Ö Æêü µÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸üÖ“Öê Ö¸êü µÖ¿Ö †ÖÆêü.
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4.

¯ÖÏ–ÖÖ×¾ÖúÖÃÖ :¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê “ÖÖÓ÷Ö»Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ“Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¯ÖÏ–ÖÖ×¾ÖúÖÃÖÖú›êü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ−Öê »ÖÖ

×¤ü»Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯ÖÎú´Ö ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê. †¯ÖÏ÷ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−ÖÖ“Öê ¾Ö÷ÖÔ
“ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß †¯ÖÏ÷ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû −ÖÖ¯ÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
¤êü‰ú−ÖÆüß ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¤üÆüÖ¾Öß“ÖÖ ×−ÖúÖ»Ö 100 ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê Æêü“Ö ŸµÖÖ´Ö÷Ö“Öê Ö¸êü µÖ¿Ö †ÖÆêü.

5.

¤êü¿Ö¯ÖÏê´Ö :²Ö»ÖÃÖÖ÷Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê Ã¾Ö¯−Ö ÃÖÖúÖ¸ü ú¸üÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¾Ö¸ü ¤êü¿Ö¯ÖÏê´ÖÖ“Öê

ÃÖÓÃúÖ¸ü ÆüÖêÖê ÷Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÷ÖßŸÖ´ÖÓ“Ö, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔÎú´Ö,
¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯Ö×¸ü¯ÖÖšü ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ˆ¯ÖÎú´Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ‡Â™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ
´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ¤êü¿Ö¯ÖÏê´ÖÖ“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê ¿Öêú›üÖê ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖî−µÖÖŸÖ ³Ö¸üŸÖß —ÖÖ»Öê
†ÖÆêüŸÖ.

4.22 ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ :
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖê£Öê ¿ÖÖ»ÖÖ−ŸÖ ×¿ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß; ¯Ö¸ÓüŸÖã ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ¡Ö
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü÷ÖÖ¾Öß •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê. µÖÖ úÖ¸üÖÖ−Öê †−Öêú ¯ÖÖ»Öú †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¯Öãœüß»Ö ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÖšü¾ÖßŸÖ −ÖÃÖŸÖ. µÖÖŸÖ ´Öã»Öà“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖê. ¤üÆüÖ¾Öß−ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ú´Öß ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü êú»Öê •ÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Öãœüß»Ö ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸµÖÖ ´Öã»Öà−ÖÖ úÖµÖ´Ö“Öê ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ý−Ö
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¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖê£Öê ú»ÖÖ ¿ÖÖÖÖ, ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¿ÖÖÖÖ, ÃÖê´Öß ‡Ó÷ÖÏ•Öß †ÃÖ»Öê»Öê ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖã¹ý
êú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß´Ö¬µÖê“Ö ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ

—ÖÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ •ÖÖÃŸÖ

±úÖµÖ¤üÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ´Öã»Öà−ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. †Ö•Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ¿Öêú›üÖê ´Öã»Öê - ´Öã»Öß ˆ““Ö
×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß •ÖÖ‰ú−Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖîÖ×Öú ˆ¯ÖÎú´Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ−Öß ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖê£Öê ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö †×³Ö−Ö¾Ö ¯ÖÏµÖÖê÷Ö êú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖæ−Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ²ÖÖÆêü¸ü ±êúú»µÖÖ ÷Öê»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ¯Öã−ÆüÖ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ. ÷ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÷ÖôûŸÖß £ÖÖÓ²Ö¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß. ¾ÖÖµÖÖ ÷Öê»Öê»Öß ´Öã»Öê ¾Ö −ÖÖ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»Öß ´Öã»Öê
¯Öã−ÆüÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ †Ö»Öß. †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¾Ö¸ü µÖÖ ×šüúÖÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ÃÖãÃÖÓÃúÖ¸ü ÆüÖê‰ú−Ö
ŸµÖÖŸÖæ−Ö ˆªÖ“Öê †Ö¤ü¿ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üú ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öê, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“Öß ¿ÖÖôûÖ ´ÆüÖ•Öê Šú×ÂÖ´Öã−Öà“µÖÖ ¾Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêû“ÖÖ †Ö¬Öã×−Öú
†Ö¤ü¿ÖÔ †ÖÆêü.11

4.23 ÷ÖÏÖ´ÖÃ¾Ö“”ûŸÖÖ / ÷ÖÏÖ´Ö†Ö¸üÖê÷µÖ :
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öà−Öß Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß †Ö¤ü¿ÖÔ ÷ÖÖ¾Ö×−ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖ †Ö×Ö †Ö¸üÖê÷µÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖ−Ö
×¤ü»Öê †ÖÆêü. ÷ÖÏÖ´Ö†Ö¸üÖê÷µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ−ÖÖ †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›æü−Ö †ÖîÂÖ¬Öê ‘ÖêµÖÖ¯ÖêÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ²ÖÖôû÷Öæ−Ö †Ö•ÖÖ¸üß
¯Ö›æü −ÖµÖê µÖÖ“Öß úÖôû•Öß †Ö¯ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ›üÖòŒ™ü¸ü¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö −Ö ¸üÖÆüŸÖÖ
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, †ÖÆüÖ¸ü, ×¾ÖÆüÖ¸ü, ¾µÖÖµÖÖ´Ö ¾Ö ×−ÖÃÖ÷ÖÖì¯Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö †Ö¯Ö»Öê ‘†Ö¸üÖê÷µÖ’ †Ö¯ÖÖ ¸üÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê
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†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»Öê †Ö¸üÖê÷µÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖß Æüß ÷ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ÷ÖÏÖ´Ö†Ö¸üÖê÷µÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ÆüÖŸê Öß.
µÖÖ“Ö ÃÖÓú»¯Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ †Ö¸üÖê÷µÖ ¸üÖÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ
•ÖÖ÷ÖÖê•ÖÖ÷Öß ˆ×ú¸ü›ü¶ÖÓ“Öê œüß÷Ö ÃÖÖ“Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÖêú ¸üÃŸµÖÖ»Ö÷ÖŸÖ ¿ÖÖî“Ö ú¸üÖµÖ“Öê. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×¾Ö×Æü¸üß»ÖÖ ¯ÖÖµÖ·µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ×¾Ö×Æü¸üßŸÖ ˆŸÖ¹ý−Ö »ÖÖêú †Ó‘ÖÖêüôû ú¸üÖµÖ“Öê. ´Ö×Æü»ÖÖ ¬ÖãÖß ¬Öã¾ÖÖµÖ“µÖÖ. ¯ÖÖ»ÖÖ¯ÖÖ“ÖÖêôûÖ ×¾Ö×Æü¸üßŸÖ ÃÖÖšüÖµÖ“ÖÖ,
ŸÖÖê ãú•Öæ−Ö •ÖÖµÖ“ÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸üÖÓ−Öß ×¾Ö×Æü¸üß“Öê ¯ÖÖÖß ¤æü×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ »ÖÖêú ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üßŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“Öê †Ö¸üÖê÷µÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 95% »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ −ÖÖ¹ý —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
»ÖÆüÖ−Ö´ÖÖêšü¶ÖÓÃÖÆü ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ Ö¹ý•Ö-−ÖÖµÖ™ü¶ÖÓ−Öß ÷ÖÏÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖ»Ö´ÖéŸµÖæ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖÆüß †×¬Öú ÆüÖêŸÖê.
´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖê÷µÖÖÓ“µÖÖÆüß †−Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
¤æü×ÂÖŸÖ ¯ÖÖÖß ÆüÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê÷µÖÖ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏ´ÖãÖ ‘Ö™üú †ÖÆêü. 1975 ´Ö¬µÖê úÖ´ÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ
ú¸üŸÖÖ−ÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö™ü¾Öæ−Ö ×¤ü»Öê. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−Öß
¸üÃŸµÖÖŸÖ»Öê ˆ×ú¸ü›êü úÖœæü−Ö ¸üÃŸÖê Ã¾Ö“”û êú»Öê. ×¾Ö×Æü¸üß»ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖµÖ·µÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö úÖœæü−Ö ™üÖúµÖÖ“ÖÖ
×−ÖÖÔµÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¾Ö ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−Öß ‹ú´ÖŸÖÖ−Öê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ²ÖÖÓ¬Ö²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖÓ´Öãôêû ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß •Ö×´Ö−ÖßŸÖ
´Öã¸ü»Öê. ³Öæ÷Ö³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ¾ÖÖœü»Öß. ×¯ÖµÖÖÃÖÖšüß ¿Öã¬¤ü ¯ÖÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ×šüú×šüúÖÖß
²ÖÖê†¸ü ÖÖê¤üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ²ÖÖê†¸ü»ÖÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¯ÖÖÖß »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÆÑü›ü¯ÖÓ¯Ö ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. »ÖÖêú
²ÖÖê†¸ü¾¤üÖ¸êü ³Öæ÷Ö³ÖÖÔŸÖß»Ö Ã¾Ö“”û ¯ÖÖÖß ¯µÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö −ÖÖ¹ý“Öß ÃÖÖ£Ö †Ö™üÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öß. †ÖŸÖÖ
−ÖÖ¹ý †Ö×Ö ÃÖÖ£Öß“µÖÖ ¸üÖê÷ÖÖÓ“Öê ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖæ−Ö ˆ““ÖÖ™−Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
†Ã¾Ö“”ûŸÖê´Öãôêû ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö “Ö´ÖÔ¸üÖê÷ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¿Ö¸üßü¸üÖ“µÖÖ
Ã¾Ö“”ûŸÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ú¯Ö›ü¶ÖÓ“Öß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öß ¾Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“Öß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¸üÖÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÖêú×¿ÖÖÖ
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¾Ö »ÖÖêú•ÖÖ÷ÖéŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü µÖÖµÖ“Öê. ¯ÖÖµÖÖ“Öß ›ü²Öúß ÃÖÖ“ÖÖµÖ“Öß.
ŸµÖÖ´Öãôêû ›üÖÃÖÖÓÃÖÖ¸üÖê †Ö¸üÖê÷µÖ‘ÖÖŸÖú •Öß¾Ö•ÖÓŸÖæ ×−Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖµÖ“Öê. ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖêú
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¿ÖÖêÂÖÖøêü ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖŸÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ×•Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö»Öê×¸üµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
†Ö•ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ †ÖôûÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ. ÷Öã¸üÖÓ“Öê ÷ÖÖêšêü Ã¾Ö“”û ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ˆ×ú¸ü›ü¶ÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
÷ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ¿ÖÖ ¾Ö ×“Ö»Ö™üÖÓ“ÖÖ ˆ¯Ö¦ü¾Ö ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ. ¯Öæ¾Öá ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ »ÖÖêú
úÖêšêüÆüß ¿ÖÖî“ÖÖÃÖ ²ÖÃÖÖµÖ“Öê. ´Öã»Öê ŸÖ¸ü ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü“Ö ¿ÖÖî“Ö ú¸üÖµÖ“Öê. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ, úß ¤ãü÷ÖÕ¬Öß´Öãôûê ²ÖÖÆêü¸ü“Öê
»ÖÖêú −ÖÖú ¤üÖ²Öæ−Ö ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ µÖÖµÖ“Öê. †ÖŸÖÖ ‘Ö¸ü™üß ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖê ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ
¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üß †−Öã¤üÖ−Ö −Ö¾ÆüŸÖê. ÷ÖÏÖ´ÖÃ¾Ö“”ûŸÖÖ †×³ÖµÖÖ−Ö −Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖÖ¸üß úÖ´Öê ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−Öß
»ÖÖêú¾Ö÷ÖÔÖß ¾Ö ÁÖ´Ö¤üÖ−ÖÖŸÖæ−Ö êú»Öß.
»ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖê“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ÷Ö»Öß, ŸÖ¸ü ‘»Öêúß ²ÖÖê»Öê ÃÖã−Öê »ÖÖ÷Öê’ µÖÖ ˆŒŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü
ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ †ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÷ÖÏÖ´ÖÃ£Ö ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß
Ã¾Ö“”ûŸÖê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü−Ö êú»Öê. ´Öã»Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¿Ö¸üß¸ü ¾Ö ú¯Ö›ü¶ÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¸üÖÖÖµÖ»ÖÖ
»ÖÖ÷Ö»Öß. ÆüÖŸÖÖŸÖ —ÖÖ›æü ‘Öê‰ú−Ö ¸üÃŸÖê —ÖÖ›üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öß. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¯ÖÏÖîœü ÷ÖÖ¾Öú¸üß ¾Ö ŸÖ¹ýÖÖÓ¾Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ.
¯ÖÏŸµÖêú•ÖÖ ‘Ö¸ü¤üÖ¸ü, †Ó÷ÖÖ ¾Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸ü Ã¾Ö“”û ú¸üµÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ‘Öê‰ú »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. Æêü ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ
Ã¾Ö“”ûŸÖê²Ö§ü»Ö —ÖÖ»Öê»Öê ´ÖÖêšêü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖêŸÖê, †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ»ÖÖ ú“Ö¸üÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ »ÖÖê™üÖê †Ö×Ö
ãúšêüÆüß úÖê¯Ö¸üÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ, úß »Ö‘Öã¿ÖÓêú»ÖÖ ²ÖÃÖÖê, ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü £ÖãÓúÖê †Ö¯Ö»ÖÖ •Ö−´Ö×ÃÖ¬¤ü ÆüŒú †ÖÆêü †ÃÖê
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ †ÃÖæ−ÖÆüß ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Öê›ü¶ÖŸÖ»Öê »ÖÖêú ú¸üŸÖÖŸÖ“Ö †ÃÖê −ÖÖÆüß. †−Öêú
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÷ÖÖ¾ÖÖÓŸÖ ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖê ÷ÖÖê¾Ö·µÖÖ, ÃÖ¸ü¯ÖÖ ¾Ö †›ü÷Öôûß“Öê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö šêü¾ÖµÖÖ“Öß ÖÖê»Öß ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ×•Ö£Öê
•ÖÖ‡Ô»Ö ŸÖê£Öê ‘ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ úÖêÖŸÖßÆüß ÖÓŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÖÆüß. µÖÖ»ÖÖ ¿ÖÆü¸êüÆüß †¯Ö¾ÖÖ¤ü −ÖÖÆüßŸÖ.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öôæû−Ö 62 ¾ÖÂÖì —ÖÖ»Öß, ŸÖ¸üß †Ö¯ÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖê“Öê ¬Ö›êü ¯ÖÖÛ¿“Ö´ÖÖ¢µÖÖÓú›æü−Ö ×¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ “ÖÓ÷Öôû¾ÖÖ¤ß ¾Ö ³ÖÖë÷Ö¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß“Öê †−Öãú¸üÖ ú¸üŸÖÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß ×¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ÷ÖÏÖ´ÖÃ¾Ö“”ûŸÖÖ †×³ÖµÖÖ−Ö ¾Ö ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ×−Ö´ÖÔ»Ö÷ÖÏÖ´Ö µÖÖê•Ö−ÖêŸÖæ−Ö Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖÓ−ÖÖ
Ã¾Ö“”ûŸÖê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯Ö™æü »ÖÖ÷Ö»Öê †ÖÆêü Æüß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−ÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö ÆüÖêµÖ †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß²Ö§ü»Ö ²ÖÖê»ÖÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü Ã¾Ö“”ûŸÖÖ †ÖŸÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÆüÖ›üß´ÖÖÓÃÖß ×Öôû»Öß †ÖÆêü.
†Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú Ã¾Ö“”ûŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖÆüß »ÖÖêú ¤üÖ †ÖÆêüŸÖ. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ŸÖã´Æüß ãúšêüÆüß ×±ú¸üÖ,
¸üÃŸÖê Ã¾Ö“”û ×¤üÃÖŸÖß»Ö. ãúšêüÆüß ú“Ö¸üÖ ÃÖÖšü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ÆüÖ †Ö¸üÖê÷µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ
¯ÖÖµÖÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ−Öß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. Ã¾Ö“”ûŸÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾µÖÖµÖÖ´Ö, Öêôû µÖÖŸÖ ´Öã»Öê
¸ü´ÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÃÖ×ŸÖ÷ÖéÆüÖŸÖß»Ö ´Öã»Öê ¯ÖÆüÖ™êü ÃÖÖ›êü¯ÖÖ“Ö»ÖÖ ˆšüŸÖÖŸÖ, ¯ÖÖ“Ö ×ú»ÖÖê´Öß™ü¸ü ¬ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ, −ÖÓŸÖ¸ü ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖ
¾µÖÖµÖÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖÖµÖÓúÖôûß Îúß›üÖÓ÷ÖÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö Öêôû ÖêôûŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»Öê ×−Ö¸üÖê÷Öß •Öß¾Ö−Ö
•Ö÷ÖŸÖÖŸÖ. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ»Öß ´Öã»ÖêÆüß ŸµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“Öß ¾Ö ‘Ö¸üÖ¤üÖ¸üÖ“Öß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¸üÖÖŸÖÖŸÖ.
´Ö×Æü»ÖÖÆüß Ã¾Ö“”ûŸÖê“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ. ÷Ö³ÖÔ¯ÖÖêÂÖÖ, †Ö¸üÖê÷µÖ¤üÖµÖß ¯ÖÏÃÖæŸÖß ¾Ö ²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ
ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Öæ¾Öá •Öê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
²ÖÖ»Ö´ÖéŸµÖæ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖê †ÖŸÖÖ ¿Öæ−µÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê †ÖÆêü. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß †Ö¸üÖê÷µÖÃÖÓ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öê. úÃÖ»ÖêÆüß
¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. ÷ÖÖ¾Ö ×Æü¸ü¾µÖÖ ¾ÖéÖ¾Ö»»ÖßÓ−Öß −Ö™ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ¿Öã¬¤ü Æü¾Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ÆüÖêŸÖÖê.
Ã¾Ö“”ûŸÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ´Öã»Öê´Öã»Öß, ŸÖ¹ýÖ, ¯ÖÏÖîœü, ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ´Ö−Öê Ã¾Ö“”û —ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆüÃÖÖ ãúÖß †Ö•ÖÖ¸üß
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¯Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¤ü¾ÖÖÖÖ−ÖÖ −ÖÖÆüß. 2/3 ›üÖòŒ™ü¸üÖÓ−Öß ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¤ü¾ÖÖÖÖ−Öê ÖÖê»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ¹ý÷Ö
−ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²ÖÓ¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ×ú¸üúÖêôû †Ö•ÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö †ÖîÂÖ¬Ö ×¾ÖÎúß“Öß ¤üÖê−Ö ŸÖß−Ö ´Öê×›üú»Ö ¤ãüúÖ−Öê ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ “ÖÖ»ÖŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ŸÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖŸÖ.
Ã¾Ö“”û ´Ö−ÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê Ã¾Ö“”û ÷ÖÖ¾Ö ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß »ÖÖîúßú ¯ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü. Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ×ŸÖ£Öê ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü
†ÃÖê ÷ÖÖÓ¬Öà ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß †ÖŸÖÖ ‹ú ´ÖÓ×¤ü¸ü“Ö ²Ö−Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖß»Ö Ã¾Ö“”û ´Ö−ÖÖ“Öê
÷ÖÖ¾Öú¸üß ´Ö»ÖÖ ‡Ô¿¾Ö¸üÖÃÖ´ÖÖ−Ö †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.12

4.24 ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸×−ÖµÖÖê•Ö−Ö :
†Ö•Ö •Ö÷ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ·ÆÖÃÖ µÖÖ ¤üÖê−Ö ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖæ−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ·ÆÖÃÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖœüŸµÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖæ−Ö †−Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü “Öß−Ö“µÖÖ ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ •Ö÷ÖÖŸÖ»µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“ÖÖ ¤êü¿Ö †ÖÆêü. †ÖòØ»Ö×¯ÖúÃÖÖ¸üµÖÖ •ÖÖ÷Ö×ŸÖú
Îúß›üÖÃ¯Ö¬ÖìŸÖ •Ö¯ÖÖ−ÖÃÖÖ¸üÖê ¸üÖÖêŸÖæ−Ö ¯ÖÏ÷ÖŸÖß êú»Öê»Öê ¤êü¿Ö ¿Öêú›üÖê ÃÖã¾ÖÖÔ¯Ö¤üúÖÓ“Öß ú´ÖÖ‡Ô ú¸üŸÖÖŸÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ‡ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ †ÖòØ»Ö×¯Öú ÃÖã¾ÖÖÔ¯Ö¤üú
¯Ö™üúÖ¾ÖŸÖÖ †Ö»Öê −ÖÖÆüß. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüßŸÖ ´ÖÖ¡Ö †Ö¯ÖÖ −Öê¡Ö¤üßü¯Öú µÖ¿Ö ×´Öôû¾Ö»Öê †ÖÆêü. “Öß−Ö´Ö¬µÖê

—

ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖòØ»Ö×¯Öú Ã¯Ö¬ÖìŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖêôûÖ›æÓü−Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÖêôûÖŸÖ ÃÖã¾ÖÖÔ, ¸üÖî¯µÖ, ŸÖÖ´ÖÏ ¯Ö¤üêú ¯Ö™üúÖ¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ,
Æüß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−ÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü.
1947 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 35 úÖê™üß ÆüÖêŸÖß. ¿Öêú›üÖê ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÆüÖ“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ
†Öú›üÖ ÆüÖêŸÖÖ ; ¯Ö¸ÓüŸÖã Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü 53 ¾ÖÂÖÖÕŸÖ 2000 ´Ö¬µÖê †Ö´Æüß 100 úÖê™üà¾Ö¸ü ¯ÖÖê“Ö»ÖÖê.
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»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾Öê÷Ö ÆüÖ †ÃÖÖ“Ö “ÖÖ»Öæ ¸üÖ×Æü»ÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÕŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 150 úÖê™üà¾Ö¸ü ¯ÖÖêü“Öæ−Ö
³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †−Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖß»Ö †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
úÖ²ÖÔ−Ö ˆŸÃÖ•ÖÔ−ÖÖ´Öãôêû •Ö»Ö¾ÖÖµÖæ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. •ÖÓ÷Ö»Öê ŸÖã™üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×²Ö‘Ö›üŸÖ
“ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖÑ−ÃÖæ−Ö »ÖÆü¸üß ²Ö−ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. úÖÆüß ×šüúÖÖß †×ŸÖ¾ÖéÂ™üß ŸÖ¸ü úÖÆüß ×šüúÖÖß ¤ãüÂúÖôûß
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ößú¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ³Öæ÷Ö³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß
ÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖê †ÖÆêü ´Ö÷Ö µÖÖ ¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêÃÖÖšüß •Ö»Ö, †®Ö, ¾ÖÃ¡Ö, ×−Ö¾ÖÖ¸üÖ µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¿Öß ÆüÖêÖÖ¸ü ? ÆüÖ
³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ»ÖÖ µÖÖ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÆêü. ´Ö÷Ö µÖÖŸÖæ−Ö †ÖÖÖß ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖã¹ý ÆüÖê‰ú−Ö ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö−ÖÖ¿Ö ‘Ö›üÖÖ¸ü †ÖÆêü.
ŸµÖÖ“ÖÖ Æü¾ÖÖ´ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¯Ö¸üßüŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¾ÖÖœüŸÖê úÖ²ÖÔ−Ö ˆŸÃÖ•ÖÔ−Ö ¾Ö ¯Öé£¾Öß“Öê ¾ÖÖœüŸÖê ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ−Ö
µÖÖ´Öãôêû µÖêŸµÖÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ ¾ÖÂÖÖÕŸÖ ´ÖÖÑ−ÃÖæ−Ö“Öê ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö †ÛÃŸÖŸ¾Ö ÃÖÓ¯ÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¾Öêôûß ³ÖÖ¸üŸÖ“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖÖ¸êü
•Ö÷Ö †ÖêÃÖÖ›ü ¾ÖÖôû¾ÖÓ™ü ²Ö−Öê»Ö, †ÃÖê ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö †ÖÆêü. ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ¯Öé£¾Öß •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖµÖÖµÖÖê÷µÖ ÷ÖÏÆü
¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß; ´ÆüÖæ−Ö“Ö •Ö÷Ö †Ö•Ö “ÖÓ¦üÖú›êü ›üÖêôêû »ÖÖ¾Öæ−Ö ²ÖÃÖ»Öê †ÖÆêü. “ÖÓ¦üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö
»ÖÖ÷Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôûê ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ “ÖÓ¦üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ−Ö¾Öß ¾ÖÃŸÖß ú¹ý−Ö ¸üÖÆüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß −ÖÖÆüß µÖÖ“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö “ÖÖ»Öæ
†ÖÆêü. †ÓŸÖ¸üÖôûÖŸÖß»Ö •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖµÖÖÃÖ µÖÖê÷µÖ ÷ÖÏÆü÷ÖÖê»ÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÓ−Öß “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôêû ¯Öé£¾Öß †Ö•Ö ÃÖÓú™üÖŸÖ †ÖÆêü. •Ö÷ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü −Ö ú¸üŸÖÖ †Ö¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
¤êü¿ÖÖ¯Öã¸üŸÖê ¾Ö ÷ÖÖ¾ÖÖ¯Öã¸üŸÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü •Öê ×“Ö¡Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü µÖêŸÖê, ŸÖê ³ÖµÖÖ¾ÖÆü †ÖÆêü. †ÃÖÓµÖ Öê›ü¶ÖÓŸÖ †Ö•Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¿µÖú ¾ÖÃŸÖæÓ“Öê ³ÖÖ¾Ö †ÖúÖ¿ÖÖ»ÖÖ ×³Ö›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ×úŸÖßÆüß
¿ÖÖôûÖ ×−Ö‘ÖÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà−ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´ÖôûÖê †¾Ö‘Ö›ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. Öê›ü¶ÖŸÖ ¯ÖÖÖß −ÖÖÆüß. ¯ÖÖê™ü ³Ö¸üµÖÖ“Öê
ÃÖÖ¬Ö−Ö ÃÖÆü•Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÖÆüß. ´ÆüÖæ−Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖÖÓ“Öê »ÖÖëœêü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ •ÖÖ‰ú−Ö ¾ÖÃÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖãÖê, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ×¤ü»»Öß,
úÖê»Öú¢ÖÖ µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ †−Öêú ¿ÖÆü¸üÖÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¸üÖÃÖÖ¸üÖß ±ãú÷Ö»Öß †ÖÆêü. ‘Ö¸üÖÓ“Öê ³ÖÖ¾Ö ÷Ö÷Ö−ÖÖ»ÖÖ
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×³Ö›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÷Ö¸üß²Ö »ÖÖêú —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ¸üÖÆæü−Ö −Ö¸üú¾ÖÖÃÖÖ“Öê •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖŸÖÖ,
¯Öã¸ü¾ÖŸÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö †Ö×Ö −Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ šü¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ´Öã÷Ó µÖÖÓÃÖÖ¸üÖß ÷Ö¤üá —
ÖÖ»µÖÖ−Öê “ÖÖ»ÖÖê †¾Ö‘Ö›ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¿ÖÆü¸üß ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê •Öß¾Ö−Ö †Ö¸üÖê÷µÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ¾ÖÖœüŸµÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯Öê™ÒüÖê»Ö, ×›ü—Öê»Ö, úÖêôûÃÖÖ ¾Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÃÖÖ †×¬Öú ÷ÖŸÖß−Öê ¾ÖÖœüŸÖÖê
†ÖÆêü. µÖÖ ‡Ó¬Ö−ÖÖ“ÖÖ ³Öæ÷Ö³ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÖšüÖ úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÕŸÖ ÃÖÓ¯ÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÷ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ³ÖÖ¸ü
•ÖÓ÷Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖÖê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖéÖ¾Ö−ÖÃ¯ÖŸÖß −ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¾Öß ×¯Öœü¶ÖÓ“Öê †ÖµÖãÂµÖ
†Ó¬ÖúÖ¸ü´ÖµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. Öê›ü¶ÖŸÖ»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ−ÖÖ ‡Ó¬Ö−ÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖéÖŸÖÖê›ü
ú¹ý †ÃÖê ÃÖÖÓ÷ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †Ö•Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö úÖµÖ¤üÖ ÃÖŒŸÖß“ÖÖ ú¹ý−Ö ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê»ÖÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê. “Öß−Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ú›üú úÖµÖ¤êü êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Öã“Öá“Öß Ø“ÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê †ÖÆêü.
´ÆüÖæ−Ö ÃÖŒŸÖß“ÖÖ úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß, Æüß ˆªÖ“µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖÖÃÖÖšüß Ø“ÖŸÖ−ÖßµÖ ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü.
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¤ãüÂ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ
†Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÷ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×úŸÖßÆüß ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü»Öß ŸÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ úÖÆüßÆüß †£ÖÔ ˆ¸üÖÖ¸ü
−ÖÖÆüß. ŸÖê ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ“Öê Ø“ÖŸÖ−Ö †ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê. »ÖÖêúÖÓŸÖ, ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖŸÖ
¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ •ÖÖ÷ÖéŸÖß ÆüÖêÖê ÷Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ÆüÖ ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖ−Ö´ÖôûÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê Öã›üÖµÖ“ÖÖ −ÖÃÖŸÖÖê. µÖÖ
†Ó¬Ö:ÁÖ¬¤êü“ÖÖ ¯Ö÷Ö›üÖ úÖÆüß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ−Öß ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. ´Ö÷Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ−Öß ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. ‹úÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †¯ÖŸµÖê —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ¾ÖÖ™üÖß¾Ö¹ý−Ö ³ÖÖ¾ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖŸÖ
ú»ÖÆü ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖÖê. ²ÖÖÓ¬ÖÖ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Ö¹ý−Ö Öæ−ÖÆüß ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. •Ö¸ü ‹ú“Ö ´Öã»Ö÷ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¾ÖÖ™üÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö“Ö µÖêŸÖ
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−ÖÖÆüß. ú»ÖÆüÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö“Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ãú™ãÓü²Öü ÃÖãÖÖÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ−Öß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ú™æü †−Öã³Ö¾ÖÖ´Öãôêû ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö™ü»ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö •µÖÖÓ−ÖÖ ‹úÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ´Öã»Öê
†ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß ¯Öãœêü ¯ÖÖôûÖÖ £ÖÖÓ²Ö¾Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß −ÖÖêú¸üß“ÖÖ »ÖÖ³Ö ×´Öôæû ×¤ü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß,
†ÃÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ »ÖÖêúÖÓ−Öß ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ ú¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ.
÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá †ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÖÆüÖß êú»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ ÷Ö¸üß²Ö ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖŸÖ •Ö−´Ö ¤ü¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôæû−Ö
†Ö»Öê. ‹ú ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, úß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸÖß−Ö-“ÖÖ¸ü ´Öã»Öß“Ö ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖÖ.
¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ´Öã»Ö÷ÖÖ ¾Ö ´Öã»ÖßŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß ±ú¸üú −ÖÖÆüß. ´Öã»Öß“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô - ¾Ö›üß»ÖÖÓ−ÖÖ †×¬Öú •Ö¯ÖŸÖÖŸÖ.
•Öß¾Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. úŸÖÔ²Ö÷ÖÖ¸ü ´Öã»Ö÷Öß ‘Ö¸ÖüµÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö úÖœüŸÖê. ´Öã»Ö÷ÖÖ ¤ãü¸üÖ“ÖÖ¸üß ²Ö−Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ‘Ö¸üÖµÖÖ“ÖÓ −ÖÖ¾Ö
²Ö¤ü−ÖÖ´Ö ú¸üŸÖÖê. †¿ÖÖ †−Öêú ¯Ö¬¤üŸÖà−Öß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ
ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Ö»ÖÓ. ¾ÖÓ¿ÖÖ»ÖÖ ×¤ü¾ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖ Æü¼ü ŸÖê ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ÃÖÖê›üß−ÖÖŸÖ. ´Ö÷Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü ¾Ö÷ÖôûŸÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü
×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖŸÖ ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê−Öê ÃÖÖ´ÖÖ¾Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê.
¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ“Öß •Ö−Ö•ÖÖ÷ÖéŸÖß ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ´Ö¬µÖê êú»µÖÖ−Öê †−ÖêúÖÓ−Öß ¤üÖê−Ö †¯ÖŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü
×−ÖµÖÖê•Ö−Ö êú»Öê. ‹úÖ ´Öã»ÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö êú»Öê»Öê †−Öêú µÖã¾Öú ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ‹úÖ“Ö
´Öã»Öß−ÖÓŸÖ¸üÆüß ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö êú»Öê»Öê úÖÆüß ¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖ µÖã¾ÖúÆüß ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖê£Öê †ÖÆêüŸÖ. •Ö¯ÖÖ−Ö µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ
³Öæ´Öß¾Ö¸üß»Ö ÖÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖ¸ü ¾ÖÖœæü −ÖµÖê, µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖêú µÖã¾Öú - µÖã¾ÖŸÖß ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ“Ö ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü
×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö Æêü ¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖß“Öê ¯ÖÏŸÖßú ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
¯Ö®ÖÖÃÖ ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá †ÃÖ»Öê»Öß •Ö¯ÖÖ−Ö“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †Ö•ÖÆüß ŸÖê¾Öœüß“Ö †ÖÆêü. ´ÆüÖæ−Ö“Ö ´ÖÆüÖµÖã¬¤üÖŸÖ ²Öê×“Ö¸üÖÖ —
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ÖÖ»Öê»ÖÖ •Ö¯ÖÖ−Ö ×±ú×−ÖŒÃÖ ¯ÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ¯Öã−ÆüÖ ³Ö¸üÖ¸üß ´ÖÖ¹ý »ÖÖ÷Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ‹ú×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö
´ÖÆüÖ−Ö ¿ÖŒŸÖß ²Ö−ÖÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
†÷üÖ¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸Ö−Öê ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê “ÖÖÓ÷Ö»Öê
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ. 1975 ´Ö¬µÖê ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 1805 ÆüÖêŸÖß. †ÖŸÖÖ ŸÖß 1982

—

ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ´ÆüÖ•Öê ±úŒŸÖ 177 −Öê ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. Æêü ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖŸÖ»Öê ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“Öê ´ÖÖêšêü µÖ¿Ö ´Öß
ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ¯Öæ¾Öá “ÖÖî£Öß ¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖÖôûÖ ÆüÖêŸÖß. ¤üÖê−Ö ÖÖê»µÖÖÓŸÖ ¾Ö÷ÖÔ
³Ö¸üÖµÖ“Öê. ¯Öãœêü ¯ÖÏŸµÖêú ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ 40-40 ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¤üÖê−Ö ŸÖãú›ü¶Ö —ÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÆüÖ ¾Ö÷ÖÔ ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê;
¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖŸÖÖ ¯Ö×Æü»Öß“µÖÖ ‹úÖ ŸÖãú›üßŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓü“Öß ÃÖÓµÖÖ †¾Ö‘Öß ÃÖŸÖ¸üÖ †ÖÆêü. ŸÖß ‹ú“Ö ŸÖãú›üß †ÖÆêü.
•Ö−´Ö¤ü¸ü ‘Ö™ü»µÖÖ´Öãôêû ¯Ö×Æü»ÖßŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ‘Ö™ü»Öß. ú´Öß ´Öã»ÖÖÓ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü •ÖÖÃŸÖ »ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ¿ÖîÖ×Öú ¤ü•ÖÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸ü»ÖÖ. ¸üÖÆüÖß´ÖÖ−ÖÖŸÖÆüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
†ÖŸÖÖ ãúÖÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ †ò™ü´Ö²ÖÖò´²Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ¤êü¿Ö ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ ú¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ Ã±úÖê™ü“Ö
†Ö¯ÖÖÖÃÖ ×÷ÖôÓûéúŸÖ ú¸êü»Ö. ´ÆüÖæ−Ö †ÖŸÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸üµÖÖ“µÖÖ ÃÖŒŸÖß“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÖÆêü, †ÃÖê †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.13

4.25

¬ÖÖ−µÖ ²ÖÑú :
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß ¤ãüÂúÖôûÖŸÖ ÆüÖê¸ü¯ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ †−Öêú ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸üß»ÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê

»ÖÖ÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. •Öê´ÖŸÖê´Ö 20 ™üŒêú »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ»ÖÖ ¯Öã¸êü»Ö ‹¾Öœêü ¬ÖÖ−µÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. 20 ™üŒêú »ÖÖêú
†¬ÖÔ¯ÖÖê™üß ¸üÖÆæü−Ö •Ö÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. 60 ™üŒêú »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß¯ÖÖê™üß ¸üÖüÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖ †ÃÖê. Æêü »ÖÖêú •Ö÷ÖµÖÖÃÖÖšüß
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¬Ö›ü¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖú›æü−Ö ¬ÖÖ−µÖ ú•ÖÖÔ‰ú ‘Öê‰ú−Ö •Ö÷ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. 100 ×ú»ÖÖê ¬ÖÖ−µÖ
†ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ 200 ×ú»ÖÖê ¯Ö¸üŸÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê.
¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê úÖ´Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖ ŸÖê †Öšü ¯Ö™üà−Öß ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß. 125 ‹ú¸ü
†ÃÖ»Öê»Öß ×¾Ö×Æü¸üà¾Ö¸üß»Ö ²ÖÖ÷ÖÖµÖŸÖß 1500 ‹ú¸üÖÓ¾Ö¸ü ÷Öê»Öß. ¯Öæ¾Öá ×•Ö¸üÖµÖŸÖ •Ö×´Ö−ÖßŸÖ ‹ú¸üß ±úŒŸÖ 200 ŸÖê 300
×ú»ÖÖê ¬ÖÖ−µÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü ×¾ÖúÖÃÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ 1000 ŸÖê 1600 ×ú»ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖœü Ó —ÖÖ»Öß. 85%
»ÖÖêúÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖßˆŸ¯Ö®Ö ¾ÖÖœü»Öê. ¿ÖêŸÖßŸÖ ¯Öã¸êüÃÖê ¬ÖÖ−µÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öê; ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö•Ö úÖÆüß »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ
ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¬ÖÖ−µÖ †¯Öã¸êü ¯Ö›üŸÖê. •µÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß ˆÓ“Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ, •Öê£Öê ¯ÖÖÖß ¯ÖÖêü“Öæ ¿ÖúŸÖ
−ÖÖÆüß, ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ¬ÖÖ−µÖ ¯Öã¸üŸÖ −ÖÖÆüß. ¾ÖÂÖÖÔŸÖ»Öê ŸÖß−Ö, “ÖÖ¸ü ´Ö×Æü−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ÖÖµÖ»ÖÖ ¬ÖÖ−µÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖÖ
−ÖÃÖŸÖÖê. †¿ÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ“Öß úÖôû•Öß •µÖÖÓ−ÖÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¬ÖÖ−µÖ ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÓ−Öß ‘µÖÖµÖ“Öß †ÃÖÖ ×−ÖÖÔµÖ
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“µÖÖ ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¯Öæ¾Öá †Ö¯ÖÖÆüß †¬ÖÔ¯ÖÖê™üß ÆüÖêŸÖÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ−Öê ¯Öã¹ý−Ö ˆ¸êü»Ö ‹¾Öœêü
†Ö¯ÖÖÖÃÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ŸÖê ˆ¸ü»Öê»Öê ¬ÖÖ−µÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ ÆüŒú −ÖÖÆüß. ŸÖê ˆ¸ü»Öê»Öê ¬ÖÖ−µÖ
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“Öê ¿ÖêŸÖú¸üß 25 ×ú»ÖÖê¯ÖÖÃÖæ−Ö 100 ×ú»ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ¬ÖÖ−µÖ ²ÖÑúê ŸÖ •Ö´ÖÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ÷Ö¸ü•Öê−ÖãÃÖÖ¸ü †¬ÖÔ¯ÖÖê™üß ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ±ãúú™ü ×´ÖôûÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ´Öã»µÖ
ãúÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÖÆüß. ‹ú¤üÖ ±ãúú™ü ‘ÖêµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ •Ö›ü»Öß, úß ´ÖÖÖæÃÖ †Öôû¿Öß ²Ö−ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ
ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß“ÖÖ »ÖÖê¯Ö ÆüÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ãúÖÖ»ÖÖÆüß ±ãúú™ü ¬ÖÖ−µÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. 100 ×ú»ÖÖê ¬ÖÖ−µÖ ²ÖÑêúŸÖæ−Ö −Öê»Öê
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß−Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ¬ÖÖ−µÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÖµÖ»µÖÖ ¾ÖÖœü¾Öæ−Ö ¬ÖÖ−µÖÖ“Öß ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖÖ
×−ÖµÖ´Ö ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. •Öê •ÖÖ¤üÖ ¯Ö®ÖÖÃÖÃÖÖšü ÜŒ¾Ö™ü»Ö ¬ÖÖ−µÖ •Ö´ÖÖ
ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖ÷ÖéÆüÖŸÖß»Ö ÷Ö¸üß²Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ³ÖÖê•Ö−ÖÖÃÖÖšüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
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¯ÖÖÖß ÆüÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ •Ö¹ý¸ü †ÖÆêü. ŸÖß ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ−Öê ×¤ü»Öê»Öß ¤êüÖ÷Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¤êüÖ÷Öß“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÖµÖÖ¾¤üÖ¸êü ÃÖ¾ÖÖì¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ‹êúúÖôûß ×•Ö£Öê ¤ãüÂúÖôû
ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ úÖ»Ö¾µÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß †Ö»Öê. ŸÖê£Ö»ÖÖ ¤ãüÂúÖôû Æü™ü»ÖÖ. ¿ÖêŸÖß“Öê ˆŸ¯Ö®Ö ÃÖŸÖŸÖ “ÖœüŸµÖÖ Îú´ÖÖ−Öê
¾ÖÖœüŸÖ ÷Öê»Öê. ‘Ö¸üÖŸÖ ÃÖã²Ö¢ÖÖ †Ö»Öß. ÆüŸÖÖŸÖ ¯ÖîÃÖÖ ÖêôûÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ, úß ´ÖÖÖæÃÖ ¤üÖ¹ý“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖú›êü ¾ÖôûÖµÖ»ÖÖ
»ÖÖ÷ÖŸÖÖê. ‡ŸÖ¸ü ¾µÖÃÖ−Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †−Öêú ¾ÖÖ‡Ô™ü ÷ÖÖêÂ™üß ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¾ÖÖœüÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ×¿Ö¸üŸÖê, ÷Ö™ü-ŸÖ™ü
¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ÷Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖÖãÃÖúß Æü¸ü×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê..… †¿Öß †−Öêú ˆ¤üÖÆü¸üÖê †ÖÆêüŸÖ. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ
¯ÖÖÖß †Ö»µÖÖ−Öê Ö¸üÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ úÖµÖ ? †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. †ÃÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷ÖÖ“ÖÖ −ÖÖÆüß.
¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ú»µÖÖÖÖ“ÖÖ −ÖÖÆüß, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖÖÖß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ †Ó÷ÖÖŸÖÆüß ¯ÖÖÖß †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¬Ö×−ÖúÖÓ“µÖÖ ›üÖêóµÖÖŸÖ
÷Ö×¸ü²ÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ¯ÖÖÖß †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê; ŸÖ¸ü“Ö Ö¸üÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. êú¾Öôû “ÖÖ¸ü“ÖÖî‘ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰ú−Ö ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö
−ÖÖÆüß. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖôûÖŸÖ»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖÆüß ¯ÖÖµÖÖŸÖæ−Ö ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß
±úôêû “ÖÖÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ŸÖê ‘Ö›ü»ÖÓ. ¬ÖÖ−µÖ ²ÖÑú ŸµÖÖ“Öê“Ö ‹ú ˆ¤üÖÆü¸üÖ ÆüÖêµÖ.14

4.26 ÃÖÖ´Öæ×Æüú ×¾Ö¾ÖÖÆü :
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê ŸÖ¿Öß ´ÖÆüÖ÷ÖÖ‡Ô ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü. ×ŸÖ“ÖÖ †×¬Öú ±ú™üúÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ
´ÖÖÖÃÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÃÖŸÖÖê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖÖê †¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. †¿ÖÖ ×²Öú™ü †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖ
ˆ¯Ö¾Ö¸ü ´Öã»Ö÷Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×ŸÖ“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öß ×¾Ö¾ÖÓ“Ö−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖÓ−ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ¸üÖ¡ÖÓ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖÖê“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¯ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ×¾Ö¾ÖÓ“Ö−Öê−Öê ŸµÖÖÓ“Öß —ÖÖê¯Ö ˆ›üŸÖê. ÆÓüã›üÖ, ´ÖÖ−Ö¯ÖÖ−Ö, »Ö÷−ÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß
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†−Öêú ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß ‹ê¯ÖŸÖ −ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»Öß •Ö´Öß−Ö ÷ÖÆüÖÖ ™üÖæú−Ö ú•ÖÔ úÖœüÖê Øú¾ÖÖ •Ö´Öß−Ö
×¾ÖúµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ −ÖÃÖŸÖÖê. ÆãÓü›ü¶ÖÃÖÖ¸üµÖÖ †×−ÖÂ™ü ¹ýœüà´Öãôêû ´Öã»Öà“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü •Öãôû×¾ÖÖêê ÷Ö×¸ü²ÖÖÓ−ÖÖ
†¾Ö‘Ö›ü •ÖÖŸÖê. ‹ê−Ö¾Öêôûß †¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ÆãÓü›ü¶Ö“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖß−Öê ´Öã»Öà“Öê šü¸ü»Öê»Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü ´ÖÖê›üŸÖÖŸÖ. †−Öêú ´Öã»Öà“Öê
•Öß¾Ö−Ö ²Ö¸ü²ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖê. ×ŸÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÆüß ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
¤ãüÃÖ¸üßú›êü ÁÖß´ÖÓŸÖ ¬Ö−Ö¤üÖÓ›ü÷Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»Öà“µÖÖ »Ö÷−ÖÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †´ÖÖ¯Ö ¯ÖîÃÖÖ Ö“ÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ.
†Ö¯Ö»µÖÖ ÁÖß´ÖÓŸÖß“Öê ×Æü›üßÃÖ ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ÁÖß´ÖÓŸÖÖÓ“Öê †ÃÖê ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ´ÆüÖ•Öê ÁÖß´ÖÓŸÖß−Öê ÷Ö×¸ü²Öß“Öß
ˆ›ü×¾Ö»Öê»Öß ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß Ø™ü÷Ö»Ö“Ö ÆüÖêµÖ. ÷Ö¸üßü²Ö ´ÖÖÖæÃÖ ´Öã»Öß“Öê »Ö÷−Ö úÃÖê ú¸üÖµÖ“Öê µÖÖ Ø“ÖŸÖê−Öê ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖ
»ÖÖ¾Öæ−Ö ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖ¸ü ¬Ö−Ö¤üÖÓ›ü÷Öê ÷Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öß ¿ÖÓ³Ö¸ü »Ö÷−Öê ÆüÖêŸÖß»Ö †ÃÖÖ Ö“ÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»Öß“µÖÖ »Ö÷−ÖÖŸÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê»ÖÖ ”êû¤ü ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ÷Ö×¸ü²ÖÖÓ−ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êüµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖ “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢ÖßŸÖ»ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖ÷Ö ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú
×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖÖšüß ¬Ö×−ÖúÖÓ−Öß Ö“ÖÔ êú»ÖÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß ŸÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ êú»µÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ¬Ö×−ÖúÖÓ−ÖÖ ×´Öôêû»Ö.
÷Ö×¸ü²ÖÖÓ−ÖÖÆüß ×¤ü»ÖÖÃÖÖ ×´Öôêû»Ö. ¬Ö×−ÖúÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»Öß“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ“Ö úÖÆüß ÷Ö¸üßü²Ö ´Öã»Öà“ÖêÆüß
×¾Ö¾ÖÖÆü ‹úÖ“Ö ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖŸÖ »ÖÖ¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¤æü¸ü ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö“Ö. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÷Ö¸üß²Ö ¾Ö ¬Ö×−ÖúÖŸÖ
‹úŸÖê“Öß ¾Ö ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖú ¥üÛÂ™üúÖê−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
÷ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Ö¹ý−Ö, ¿ÖêŸÖ¾ÖÖ™üÖß¾Ö¹ý−Ö, ³ÖÖ¾ÖÖ³ÖÖ¾ÖÖÓŸÖ ¾ÖÖ¤ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¯Öœü¶Ö−Öã×¯Öœü¶Ö
³ÖÖ‰ú²ÖÓ¤üúß“Öê ¾ÖÖ¤ü “ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖ¸ü †−Öêú úÖ¸üÖÖÓ−ÖßÆüß ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾ÖŸÖÓ›ü¾ÖÖ¤ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. Æêü Æêü¾Öê¤üÖ¾Öê »Ö÷−Ö
ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¯ÖÖ−ÖÖ¾Ö¹ý−Ö ˆú¹ý−Ö úÖœü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÓ÷Ö»Ö úÖµÖÖÔŸÖ †´ÖÓ÷Ö»Ö ‘Ö›üŸÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÖ´Öæ×Æüú
×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ †ÃÖê ‘Ö›æü ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ÃÖÖ´Öæ×Æüú ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×šüúÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ
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»ÖÖêú ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖê−Öê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖ¤ü ˆú¹ý−Ö úÖœü»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü²ÖÖ¾Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê ÖÖê.
¾ÖÖ¤ü ˆú¹ý−Ö úÖœü»Öê ŸÖ¸ü •Ö´Ö¾Ö»Öê»Öê »ÖÖêú †Ö¯ÖÖÖÃÖ úÖµÖ ´ÆüÖŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ³ÖßŸÖß ´Ö−ÖÖŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖê.
´ÆüÖæ−Ö ³ÖÖÓ›üÖú¹ý−Ö »Ö÷−ÖÖŸÖ æúÖß ×¾Ö‘−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß. ÃÖÖ´Öæ×Æüú ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ´Öãôêû ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ¾Ö
ÆãüÓ›ü¶ÖÃÖÖ¸üµÖÖ †×−ÖÂ™ü ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö‘ÖÖŸÖú ¯ÖÏ£ÖÖÓ−ÖÖÆüß ¯ÖÖµÖ²ÖÓ¤ü ²ÖÃÖŸÖÖê.
1978-79 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ÃÖÖ´Öæ×Æüú ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß. ¾ÖÂÖÖÔŸÖ
×−ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¾Ö¬ÖæÓ¾Ö¸üÖÓ“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖÖšüß ŸÖß−Ö ÷Ö™ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰ú−Ö ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ×¾Ö¾ÖÖÆü ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
•ÖÖÃŸÖ »Ö÷−Öê šü¸ü»Öß †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ‹úÖ“Ö ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖŸÖ 15 ŸÖê 20 ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ÃÖÖ•Ö¸êü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖ¬Ö−Ö,
´Ö¬µÖ´Ö¾Ö÷ÖáµÖ, ÷Ö¸üß²Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü µÖÖ“Ö ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖŸÖ »ÖÖ¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÷Ö¸üß²Ö
´ÖÖÖÃÖÖÓú›æü−Ö úÖÆüßÆüß −Ö ‘ÖêŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»Öà“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−Öß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. •ÖÖŸÖ, ¯ÖÖŸÖ −Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ
†Ö×Ö Ã¯Öé¿µÖ-†Ã¯Öé¿µÖ †ÃÖÖ ³Öê¤üÖ³Öê¤ü −Ö ú¸üŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖ×ŸÖ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü ‹úÖ“Ö ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ
‹úÖ ¯ÖÓŒŸÖßŸÖ •Öê¾ÖÖµÖ»ÖÖ ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖœü¯ÖàŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß ¬Ö´ÖÖÕ“Öê »ÖÖêú †ÃÖŸÖÖŸÖ. †ÖÓŸÖ¸ü•ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü¤êüÖß»Ö
÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ãúšêüÆüß ³Öê¤ü −ÖÖÆüß. ‘‹ú ÷ÖÖ¾Ö ‹ú ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü’ Æüß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ Ã£ÖÖµÖß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹úŸÖê“Öê ¯ÖÏŸÖßú ²Ö−Ö»Öê
†ÖÆêü.
ÃÖÖ´Öæ×Æüú ×¾Ö¾ÖÖÆü Æüß †ÖŸÖÖ úÖôûÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ÖÖê™ü¶Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü¯ÖÖµÖß ›üÖêôêû ×¤ü¯Ö×¾ÖÖÖ·µÖÖ

—

Ö÷Ö´Ö÷ÖÖ™üÖŸÖ »Ö÷−Ö ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖê ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¦üÖêÆü †ÖÆêü †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖŸÖ
×¾Ö•Öê“µÖÖ ×¤ü¾µÖÖ“Öß ¸üÖêÂÖÖÖ‡Ô, ¯ÖÏ¤æÂÖ−Ö ¯ÖÃÖ¸ü×¾ÖµÖÖ·µÖÖ ¿ÖÖê³Öê“µÖÖ ¤üÖ¹ý“Öß †ÖŸÖÂÖ²ÖÖ•Öß, ¬¾Ö×−Ö¯ÖÏ¤æüÂÖÖ
´ÖÖ•Ö×¾ÖÖÖ·µÖÖ ²ÖÑ›ü, ¾ÖÖ•ÖÓ¡Öß“Öê ³Ö¾µÖ ¯Ö£Öú †Ö×Ö †®ÖÖ“Öß −ÖÖÃÖÖ›üß ú¸üÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“Öß ¸êü»Ö“Öê»Ö
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†ÃÖ»Öê»Öê ³ÖÖê•Ö−Ö ÆüÖ †ÖŸÖÖ ¿ÖÆü¸êü †Ö×Ö −Ö÷Ö¸üÖŸÖß»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ ³ÖÖ÷Ö“Ö ²Ö−Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ³Ö¾µÖ×¤ü¾µÖ †ÃÖê ×¾Ö¾ÖÖÆü
¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖ™æü−Ö »ÖÖêú ¾ÖÖÆü¾ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ÆüÖ ÷Öî¸üÃÖ´Ö•Ö †ÖÆêü. ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö
¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ¸ü¯ÖÖ“Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“Öß ³Ö¾µÖŸÖÖ »ÖÖêú ×¾ÖÃÖ¹ý−Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ. úÖÆüß ¯Öã¸üÖê÷ÖÖ´Öß ¾Öé¢Öß“Öê »ÖÖêú
†¿ÖÖ ¾Öî³Ö¾Ö¿ÖÖ»Öß ×¾Ö¾ÖÖÆüÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ¾Ö¸ü ™üßúÖÆüß ú¸üŸÖÖŸÖ; ´ÖÖ¡Ö ‹ÖÖªÖ ¬Ö×−ÖúÖ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»Öß“µÖÖ »Ö÷−ÖÖŸÖ
‡ŸÖ¸ü ÷Ö×¸ü²ÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö »ÖÖ¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ Ã´ÖéŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ †−Öêú ¾ÖÂÖì
¸ëü÷ÖÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖ¸üÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ ×´ÖôûŸÖê. †¿ÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖ−´ÖÖ−Ö
ú¸üŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ¬Ö×−ÖúÖÓ−Öß ÃÖÖ´Öæ×Æüú ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ú¸üÖ¾ÖêŸÖ, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
†»Ößú›êü úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖÖÃÖæ−Ö ²ÖÖÆêü¹ý−Ö »Ö÷−ÖÖÃÖÖšüß µÖêÖÖ·µÖÖ ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà“Öß »Ö÷−Öê ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖê£Öê ¯ÖÖ¸ü
¯ÖÖ›ü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.15

4.27

†Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ×−Ö´Öæ»ÖÔ−Ö :
•Ö÷ÖÖŸÖ ¿Öë¤æü¸ü ±úÖÃÖ»Öê»Öê ¤ü÷Ö›üÖ“Öê ¤êü¾Ö †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ“Ö †ÖÆêüŸÖ ¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ

ÃÖÓµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ‘×÷Ö−Öß•Ö ²Öãú †Öò±ú ¸êüúÖò›ÔüÃÖ’´Ö¬µÖê −ÖÖë¤ü ¾ÆüÖ¾Öß, ‹¾Öœêü ¤êü¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖß“Öê ¤êü¾ÖÆüß ¾Öê÷Ö¾Öê÷Öôêû †ÖÆêüŸÖ. ãúÖß ´Ö¸üß†Ö‡Ô, •ÖÖêÖÖ‡Ô, •ÖÖÖÖ‡Ô ¯Öã•ÖŸÖÖê. ãúÖß ´ÆüÃÖÖê²ÖÖ,
´ÆüÖŸÖÖê²ÖÖ, µÖêŸÖÖôû²ÖÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üŸÖÖê. ¤ü÷Ö›üÖ»ÖÖ ¿Öë¤æü¸ü ±úÖÃÖ»ÖÖ, úß ŸÖµÖÖ¸ü

—ÖÖ»ÖÖ −Ö¾Öß−Ö ¤êü¾Ö..… †ÃÖê

×úŸÖßŸÖ¸üß ¿Öë¤ü¸üÖ“Öê ¤êü¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ã¾ÖÖ£Öá ´ÖÖÖÃÖÖÓ−Öß •Ö−´ÖÖÃÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÁÖ´Ö −Ö ú¸üŸÖÖ ¯ÖÖê™ü ³Ö¸üÖÖ·µÖÖÓ−Öß
¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ²Ö−Ö×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»Öê ×ÖÃÖê ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ³Ö÷ÖŸÖÖÓ−Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †−Öêú
†Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ¯ÖÃÖ¸ü×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ †Ó¬ÖÁÖ¬¤êü»ÖÖ »ÖÖêú ²Öôûß ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. −Ö¾ÖÃÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖŸÖ. úÖë²Ö›êü, ²Öú¸êü
úÖ¯ÖŸÖÖŸÖ. †‘ÖÖê¸üß ˆ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß Ö“ÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ †Ö×Ö −ÖÖ÷Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
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¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ¤Öß»Ö †−Öêú †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−Ö ÷Öœæüôû —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ
†Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ÷ÖÖ¾Ö“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ †›ü£ÖôûÖ šü¸ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß ‘ÖêŸÖ»Öß. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ¸êü †−Öêú ´ÖÆüÖ³ÖÖ÷Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´Ö−ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ÷ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö¾Öê¾Ö¸üŸÖß ¯Ö¤Ëü´ÖÖ¾ÖŸÖß ¤êü¾Öß“Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü †ÖÆêü. ¤êü¾Öß ÷ÖÖ¾Ö“Öê
÷ÖÏÖ´Ö¤îü¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¤ü¸ü “Öî¡Ö ¿Öã¬¤ü ÃÖ¯ŸÖ´Öß»ÖÖ ¤êü¾Öß“Öß µÖÖ¡ÖÖ ³Ö¸üŸÖê. ¯Ö¤ü´ÖÖ¾ÖŸÖß»ÖÖ »ÖÖêú ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß“ÖÖ †¾ÖŸÖÖ¸ü
´ÖÖ−ÖŸÖÖŸÖ. ×ŸÖ»ÖÖ ¯Öã¸üÖ¯ÖÖêôûß“ÖÖ −Öî¾Öêª ú¸üÖê µÖÖê÷µÖ †ÖÆêü; ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ¡Öê“µÖÖ ×−Ö×´Ö¢ÖÖ−Öê »ÖÖêú ²Öú¸êü úÖ¯ÖÖµÖ“Öê.
µÖÖê¡Öê×−Ö×´Ö¢Ö ‘Ö¸üß †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÆãµÖÖÓÃÖÆü úÖ¯Ö»Öê»µÖÖ ²Öú·µÖÖ“Öß ´Öê•Ö¾ÖÖ−Öß —ÖÖê›üÖµÖ“Öê. ¤êü¾Öß“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ×•Ö³Öê“Öê “ÖÖê“Ö»Öê ¯Öã¸ü¾ÖÖµÖ“Öê. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ãúÖß ¤üÖ¹ý ¯ÖßŸÖ −ÖÃÖê; ¯Öî¯ÖÖÆãüÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖÆæü−Ö“Ö ¯Öã¸êüÃÖÖ ÃÖÖšüÖ †ÖÖÖµÖ“Öê. ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸ü †Ö»ÖÖ, úß ´Öª †Ö»Öê“Ö. ¯Öî¯ÖÖÆæüÖê “ÖÖê¹ý−Ö ¤üÖ¹ý
¯µÖÖµÖ“Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÷ÖÖ¾Ö“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ¯Öã−ÆüÖ ÷Öœæüôû ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. 1980 ´Ö¬µÖê ÷ÖÖ¾Ö“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖúÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ−Ö×ÃÖúŸÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ †Ö“ÖÖ¸ü - ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ´ÖÖÖÃÖê
‹ú¡Ö †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. •ÖÖê ¤êü¾Ö •Öß¾Ö−Ö ¤êüŸÖÖê ŸÖÖê ¤êü¾Ö ãúÖÖ“ÖÖ ²Öôûß
´ÖÖ÷ÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“ÖÓ †ÛÃŸÖŸ¾Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖÃÖÆü ÃÖ¾ÖÔ •Öß¾ÖÖÓŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ úÖë²Ö›ü¶Ö, ²Öú·µÖÖÓŸÖÆüß ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê
†ÛÃŸÖŸ¾Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ úÖë²Ö›ü¶Ö, ²Öú·µÖÖÓÃÖ úÖ¯ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ¤êü¾ÖÖÃÖ úÖ¯ÖÖê ÆüÖêµÖ. ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ •ÖÖ´Ö ÆüÖê‰ú−Ö ¸üŒŸÖ
†Ö»Öê ŸÖ¸ü ¾Öê¤ü−Öê−Öê •Öß¾Ö ŸÖôû´ÖôûŸÖÖê. ´Ö÷Ö ²Öú·µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ−Öê¾Ö¸ü ÃÖã¸üß ×±ú¸ü¾ÖŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ×úŸÖß ¾Öê¤ü−ÖÖ ÆüÖêŸÖ
†ÃÖŸÖß»Ö! µÖÖ“ÖÖ †Ö¯ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ“ÖÖ •Öß¾Ö ‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü
†Ö¯Ö»Öê ¯ÖÖê™ü ³Ö¸üÖÖ¸üÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ú¬Öß ÃÖãÖß ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ²Öú¸êü ÷Ö¸üß²Ö †ÃÖŸÖê ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸ü ú¸üŸÖ −ÖÖÆüß.
ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖÓÃÖ ÖÖµÖ»ÖÖ “Ö¾Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêü ´ÆüÖæ−Ö ŸÖã´Æüß ²Öú¸êü úÖ¯ÖŸÖÖ. ¾ÖÖ‘Ö, ØÃÖÆü, ãú¡Öê, ´ÖÖÓ•Ö¸ü úÖ úÖ¯ÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ ?
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Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ŸÖê ¯Ö™ü»Öê, ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö
¯Ö¿Öã²Öôûß ¤êüµÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
¯Ö¿Öã²Öôûß»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖÖ¸êü ´Öã§üÖ´Ö ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê»ÖÖ †Ö»Öê −Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ»µÖÖ †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ Öæ¯Ö
¯ÖÏ²Öôû ÆüÖêŸµÖÖ. ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¤ãüÖÖ¾Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê ¯Öê™æü−Ö ˆšü»Öê ÆüÖŸê Öê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ¤êü¾Öß“ÖÖ úÖê¯Ö ÷ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ³ÖÖê÷ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖÖÖ¸ü, †ÃÖÖ †¯Ö¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖæ¹ý êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ
´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ´Ö−Öê Öæ¯Ö ú´Öãú¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ó¬ÖÁÖ¬¤êü»ÖÖ ŸÖß ²Öôûß ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ †ÃÖÖÖ¸êü ¤êü¾Öß“Öê ³ÖŒŸÖ ¾Ö
Ã¾ÖÖ£ÖÔ»ÖÖê»Öã¯Ö ¬Ö´ÖÔ´ÖÖŸÖÕ›ü ´ÆüÖ×¾ÖÖÖ¸êü †Ö÷ÖßŸÖ ŸÖê»Ö †ÖêŸÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÷ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ šü¸üÖ¾Ö
ÆüÖê‰ú−ÖÆüß ×¯Öœü¶Ö−ÖË ×¯Öœü¶Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¹ý•Ö»Öê»Öß ¯Ö¿Öã²Öôûß“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ ²ÖÓ¤ü ú¿Öß ÆüÖêÖÖ¸ü ? †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¯Ö¤Ëü´ÖÖ¾ÖŸÖß ¤êü¾Öß“µÖÖ µÖÖ¡Öê“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ÷Ö¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ ¾Öêôûß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß
´ÖÓ×¤ü¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖêšÓê ÆüÖê´ÖãÓú›ü ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê. ‹ú ÷ÖÖ›üß ³Ö¹ý−Ö »ÖÖú›ê †ÖÖ»Öß ŸÖß »ÖÖú›êü ™üÖæú−Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
µÖÖÓ−Öß ÆüÖê´ÖãÓú›ü ¯Öê™ü¾Ö»ÖÓ. •µÖÖÓ−ÖÖ ¤êü¾Öß»ÖÖ ²Öú¸êü úÖ¯ÖÖµÖ“Öê ŸµÖÖÓ−Öß •Ö¹ý úÖ¯ÖÖ¾ÖÓ; ¯Ö¸ÓüŸÖã úÖ¯Ö»Öê»ÖÓ ÃÖ¾ÖÔ ²Öú¸ê
ÆüÖê´ÖÖŸÖ ™üÖæú−Ö ¤êü¾Öß»ÖÖ †¯ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê. ²Öú·µÖÖ“ÖÖ ãúšü»ÖÖÆüß †¾Ö¿ÖêÂÖ ‘Ö¸üß ‘Öê‰ú−Ö •ÖÖ‰ú −ÖµÖê. ¤êü¾Öß“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ−Öê
úÖ¯ÖŸÖÖ, ¤êü¾Öß»ÖÖ †¯ÖÔÖ ú¸üÖ. µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ †ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß ²Öú¸ê úÖ¯ÖÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ úôû×¾Ö»µÖÖ.
²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ¹ýÖ ´ÖÓ›üôûß ÆüÖê´ÖãÓú›üÖ•Ö¾Öôû Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. Æüß ÃÖæ“Ö−ÖÖ úôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü
−ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖ¯ÖÖµÖ“Öê ú¿ÖÖ»ÖÖ ? †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ý−Ö ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸üÖŸÖ ãúÖßÆüß ¤êü¾ÖÖ»ÖÖ ²Öú¸ê úÖ¯Ö»Öê −ÖÖÆüß.
úÖ¯ÖµÖÖÃÖÖšüß †ÖÖ»Öê»Öê ²Öú¸êü ¯Ö¸üŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ÷Öê»Öê. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ−Öê ¤êü¾Öß“ÖÖ ‹ú ³Ö÷ÖŸÖ ×“Ö›ü»ÖÖ. ¤êü¾Öß †Ó÷ÖÖŸÖ
ÃÖÓ“ÖÖ¸ü»µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ŸÖÖê £ÖµÖ£ÖµÖÖ™ü ú¸üßŸÖ ‘Öã´ÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ¾Öê›êü¾ÖÖú›êü †Ó÷Ö×¾ÖÖê¯Ö ¾Ö ÆüÖŸÖ¾ÖÖ¸êü ú¸üßŸÖ, ‘•µÖÖÓ−Öß
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´ÖÖ—ÖÖ ¸üÃŸÖÖ ²ÖÓ¤ü êú»ÖÖ, ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¤üÖê−Ö ´Ö×Æü−µÖÖÓŸÖ ´Öß ‡Ó÷ÖÖ ¤üÖÖ¾Öß−Ö. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¤üÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÖ¸üÖÓ÷ÖÖêôûß ú¸üß−Ö;
†ÃÖê ŸÖÖ¸üÃ¾Ö¸üÖŸÖ ²Ö›ü²Ö›üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ¤êü¾Öß“Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖãÖÖŸÖæ−Ö ²ÖÖê»ÖŸÖêµÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•Öæ−Ö †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖôæû
÷ÖÖ¾Öú¸üß ‘ÖÖ²Ö¸ü»Öê. ¤êü¾Öß úÖê¯Ö»Öß ŸÖ¸ü ÷ÖÖ¾Ö“Öê úÖÆüß Ö¸êü −ÖÖÆüß. †¿Öß “Ö“ÖÖÔ »ÖÖêúÖÓŸÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß. †ÃÖê úÖÆüß
ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öæ−Ö ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê. ¤êü¾Öß ¤êü‡Ô»Ö
ŸÖß ÃÖ•ÖÖ ³ÖÖê÷ÖµÖÖÃÖ †Ö´Æüß ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆüÖêŸÖ, ŸÖã´Æüß ×¾Ö−ÖÖúÖ¸üÖ ‘ÖÖ²Ö¹ý −ÖúÖ †ÃÖêÆüß †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ¾Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê; ¯ÖÖ ³Ö÷ÖŸÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ¯Ö¾ÖÖÖß−Öê ‘ÖÖ²Ö¸ü»Öê»Öê »ÖÖêú ‹êúµÖÖ“µÖÖ
´Ö−Ö:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê.
³Ö÷ÖŸÖ †×¬Öú ²Ö›ü²Ö›üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. −ÖúÖê ŸÖê ²ÖÖê»Öæ−Ö »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ †×¬Öú ‘ÖÖ²Ö¸ü¾Öæ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ŸÖÃÖê ÃÖ¾ÖÔ
úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öê ›üÖêêú ³Ö›üú»Öê. ¤üÖê‘ÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ−Öß ×−Ö¸ü÷Öã›üß“Öê •ÖÖ›ü ±úÖêú ŸÖÖê›ü»Öê †Ö×Ö ¤êü¾Öß ÃÖÓ“ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ
³Ö÷ÖŸÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘µÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ±úÖêúÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¤ü´Ö¤üÖ¸ü ±ú™üêú ²ÖÃÖŸÖÖ“Ö ³Ö÷ÖŸÖÖ“µÖÖ †Ó÷ÖÖŸÖ
ÃÖÓ“ÖÖ¸ü»Öê»Öß ¤êü¾Öß ÷ÖÖµÖ²Ö —ÖÖ»Öß. ŸÖÖê ÆüÖŸÖ¯ÖÖµÖ ¯Ö›üŸÖ ÷ÖµÖÖ¾ÖµÖÖ ú¹ý »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ¤êü¾Öß ¾Ö÷Öî¸êü ´ÖÖ—µÖÖ †Ó÷ÖÖŸÖ †Ö»Öß
−Ö¾ÆüŸÖß, ´Öß ´Ö−ÖÖ−Öê“Ö ²ÖÖê»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê, †ÃÖê ŸµÖÖ−Öê ú²Öæ»Ö êú»Öê. ²Öú¸ê −Ö úÖ¯Ö»µÖÖ−Öê ¤êü¾Öß úÖê¯ÖÖÖ¸ü −ÖÃÖ»µÖÖ“ÖêÆüß
ŸµÖÖ−Öê ú²Öæ»Ö êú»Öê.
³Ö÷ÖŸÖÖ“ÖÖ œüÖë÷Öß¯ÖÖÖ ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−ÖÖ úôû»ÖÖ. †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ−Öß ´ÖÖ−µÖ êú»Öê.
ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Ö¿Öã²Öôûüß“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖŸÖÖ “ÖÖê¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖì —ÖÖ»Öß; ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Ö¤üË´ÖÖ¾ÖŸÖß ¤êü¾Öß ãúÖÖ“µÖÖ
‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü, ÷ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü úÖê¯Ö»Öß −ÖÖÆüß. ãúÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖ“Öß †¾Öéú¯ÖÖ —ÖÖ»Öß −ÖÖÆüß. ãúÖÖ“ÖêÆüß ×ŸÖ−Öê ¾ÖÖ‡Ô™ü êú»Öê −ÖÖÆüß.
ˆ»Ö™ü ÷ÖÖ¾Öú¸üß ÃÖãÖß —ÖÖ»Öê, ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ú»µÖÖÖ —ÖÖ»Öê.
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¯Ö¿Öã²Öôûß×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ †−Öêú †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ÆüÖêŸµÖÖ. •µÖÖ Ã£ÖôûÖ´Öãôêû µÖÖ †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —
ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ ŸÖß Ã£Öôêû“Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß ˆÖ›æü−Ö ™üÖú»Öß. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üŸÖÖ−ÖÖ
¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ“Ö - ÃÖÆüÖ ±æú™ü ˆÓ“Öß“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ×¿Ö»ÖÖÖÓ›ü ÆüÖêŸÖÖ. ãúÖÖŸÖ¸üß ˆ¯Ö¤Ëü¾µÖÖ¯Öß ´ÖÖÖÃÖÖ−Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ¿Öë¤æü¸ü
±úÖÃÖ»ÖÖ, ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ »ÖÖêú ‘¾ÖêŸÖÖôû²ÖÖ²ÖÖ’ ´ÆüÖæ »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸÖÖê “ÖîŸÖ−µÖÆüß−Ö ¤ü÷Ö›üÖ“ÖÖ ¾ÖêŸÖÖôû²ÖÖ²ÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖ“Öß
¸üÖ¾ÖÖ»Öß ú¸üŸÖÖê, “ÖÖê¸ü×“Ö»Ö™üÖ»ÖÖ, ³ÖãŸÖÖÖêŸÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¸üÖê÷Ö¸üÖ‡Ô»ÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¹ý ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê »ÖÖêú
ÃÖÖÓ÷ÖÖµÖ“Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ “Ö´ÖŸúÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß †−Öêú ³ÖÖú›üú£ÖÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖÖÖ¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ »ÖÖêú ŸµÖÖ»ÖÖ −Öî¾Öêª
¤üÖÖ¾ÖµÖ“Öê, −ÖÖ¸üôû ±úÖê›üÖµÖ“Öê, ¸üÃŸµÖÖŸÖ“Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ ¾ÖêŸÖÖôû²ÖÖ²ÖÖ“µÖÖ ¤ü÷Ö›üÖ“ÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖæúß»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ
†›ü£ÖôûÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‹ú×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖ ˆ¯Ö¦ü¾Öß ¾ÖêŸÖÖôû²ÖÖ²ÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖæ−Ö ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ úÖœüµÖÖ“Öê †ÖÖ
Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß šü¸ü¾Ö»Öê. ¸üÖ¡Öß ¤üÆüÖ - ²ÖÖ¸üÖ úÖµÖÔúŸÖì ×™üúÖ¾Ö, ÖÖê·µÖÖÃÖÆ •Ö´Ö»Öê. ŸµÖÖ
¯ÖÖÂÖÖÖÖÓ›üÖ»ÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖæ−Ö úÖœæü−Ö ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ šêü¾Ö»Öê; ¯ÖÖ †Ö´ÆüÖ ãúÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê úÖê¯Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß ãúÖÖ»ÖÖÆüß úÖÆüß —
ÖÖ»Öê −ÖÖÆüß †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü“Ö ¯ÖÖ“Ö ±æú™ü »ÖÖÓ²Ö ¾Ö ¯ÖÖ“Ö ±ãú™ü ˆÓ“Öß“ÖÖ ¤ü÷Ö›üÖ“ÖÖ “ÖÖî£Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê
ãúÖÖ“ÖÖ “ÖÖî£Ö¸üÖ †ÖÆêü? ãúÖß ¾Ö ëú¾ÆüÖ ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ? µÖÖ“Öß ãúÖÖ ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÃÖ úÖÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß −Ö¾ÆüŸÖß; ´ÖÖ¡Ö ãúÖÖ
ÃÖÖ¬Öæ“Öß ÃÖ´ÖÖ¬Öß ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ÃÖÖÖÃÖã¤üß»ÖÖ »ÖÖêú ŸµÖÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üÖµÖ“Öê, ŸµÖÖ»ÖÖ −Öî¾Öêª ¾ÖÖÆüÖµÖ“Öê, ´Ö×Æü»ÖÖ
Æüôû¤üßãÓúæú ¾ÖÖÆüÖµÖ“µÖÖ; ¯ÖÖ ŸÖß ÃÖ´ÖÖ¬Öß ãúÖÖ“Öß †ÖÆêü? Æêü ãúÖÖ»ÖÖÆüß –ÖÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖÖê “ÖÖî£Ö¸üÖ ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ
´Ö¬µÖ³ÖÖ÷Öß †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¾ÖÖÆüŸÖãúß»ÖÖ †›ü£ÖôûÖ šü¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê “ÖÖî£Ö¸üÖÆüß †ÖÖÓ−Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß
ˆÖ›æü−Ö ™üÖæú−Ö ¸üÃŸÖÖ ´ÖÖêúôûÖ êú»ÖÖ.
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÷ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¯Öæ¾Öì»ÖÖ ¯ÖÖ—Ö¸üŸÖ»ÖÖ¾Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö šü¸ü»Öê. ÃÖÖ‡Ô™ü ‡Ó×•Ö×−Ö†¸ü−Öê ŸµÖÖ“Öß †ÖÖÖß ú¹ý−Ö
úÖ´Ö ÃÖã¹ý êú»Öê. ¯ÖÖµÖÖ ÖÖê¤üŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ‹ú ¿Öë¤ü¸üÖ“ÖÖ ¤ü÷Ö›ü ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÆüÃÖÖê²ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ´Ö•Öæ¸üÖÓ−Öß
úÖ´Ö ²ÖÓ¤ü êú»Öê. ¯ÖÖ—Ö¸üŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ“Öß •ÖÖ÷ÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ, −ÖÖÆüßŸÖ¸ü ´ÆüÃÖÖê²ÖÖ ŸÖ›üÖÖÖ ¤êü‡Ô»Ö, ŸÖ»ÖÖ¾Ö ÆüÖê‰ú ¤êüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß,
†ÃÖê †Ó¬ÖÁÖ¬¤êü−Öê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ »ÖÖêú ´ÆüÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸÖÖê ¤ü÷Ö›ü ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ úÖœü»ÖÖ ŸÖ¸ü ´ÆüÃÖÖê²ÖÖ“ÖÖ úÖê¯Ö ÆüÖê‡Ô»Ö
µÖÖ“Öß ´Ö•Öã¸üÖÓ−ÖÖ ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖ ¤ü÷Ö›üÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖ »ÖÖ¾ÖÖµÖ»ÖÖ ãúÖßÆüß ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê‡Ôü−ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß
÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö µÖã¾ÖúÖÓ−Öß ŸµÖÖ ´ÆüÃÖÖê²ÖÖ»ÖÖ Æü»Ö¾Öæ−Ö ²ÖÖÆêü¸ü úÖœæü−Ö ™üÖú»Öê †Ö×Ö ¯ÖÖ—Ö¸ü ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ÖÖê¤ü»ÖÖ.
ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÖ—Ö¸üŸÖ»ÖÖ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü

—ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ÃÖÖšü»Öê. ×¾Ö×Æü¸üà“Öê ¯ÖÖÖß ¾ÖÖœü»Öê.

•Ö×´Ö−Öß †Öê×»ÖŸÖÖÖÖ»Öß †Ö»µÖÖ. †¿ÖÖ ¸üßŸÖß−Öê ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖß»Ö †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖÓ−ÖÖ ´Öæšü´ÖÖŸÖß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ •Ö−´ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ •Ö−´ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ“Ö¾Öß»ÖÖ †Ö‡ÔÃÖÆü ŸÖÖ−ÊÖ ²ÖÖôûÖ»ÖÖ
¾Öê¿Öß²ÖÖÆêü¸ü −ÖêŸÖÖŸÖ. »ÖÆüÖ−Ö »ÖÆüÖ−Ö ÃÖÖŸÖ ¤ü÷Ö›ü ´ÖÖÓ›æü−Ö ÃÖ™ü¾ÖÖ‡Ô“Öß ¯Öæ•ÖÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê. ¯ÖÏ£Ö´Ö ²ÖÖôûÖ“Öß †Ö‡Ô
¯Öã•ÖµÖÖÃÖÖšüß ÷ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê “Ö¯¯Ö»Ö †ÃÖŸÖê. ²ÖÖôÓûŸÖßÖ ´Öã»Öà−ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖ †ÃÖŸÖê ÷ÖÖê¤êü ÆüÖ
‹ú ¤êü¾Ö ‘Öê, ¯ÖÖµÖÖŸÖß»Ö “Ö¯Ö»Öê“Öß šüÖêú¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Öã»Öß»ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖ †ÃÖŸÖê, ÷ÖÓ÷Öê ÆüÖ ‹ú ¤êü¾Ö ‘Öê, “Ö¯Ö»ÖÖÓ“Öß
šüÖêú¸ü ´ÖÖ¹ý−Ö ÃÖÖŸÖ ¤ü÷Ö›ü ‹úÖ †ÖêôûßŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖÓ²µÖÖŸÖ»Öê ¯ÖÖÖß †ÖêŸÖŸÖê. Æüôû¤üãÓúæú ¾ÖÖÆüŸÖê. −ÖÖ¸üôû
±úÖê›üŸÖê. ˆ¤ü²Ö¢Öß »ÖÖ¾ÖŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖŒ¾ÖÖ®ÖÖ“ÖÖ −Öî¾Öêª ¤üÖÖ×¾ÖŸÖê. ²ÖÖôûÖ»ÖÖ ŸµÖÖ ¤ü÷Ö›üÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Öæ−Ö ‘ÃÖ™ü¾ÖÖ‡Ô
´ÖÖŸÖê, ²ÖÖôûÖ“ÖÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôû ú¸ü ¾Ö ¸üÖÖ ú¸ü’ †¿Öß ÆüÖŸÖ •ÖÖê›æü−Ö ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ ú¸üŸÖê. ´ÖÖêšêü ¤êü¾ÖúÖµÖÔ êú»µÖÖ“Öê
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ´ÖÖ−Öæ−Ö ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖ“Ö, ŸµÖÖ ¤ü÷Ö›üÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ×Æü»Öê»ÖÖ −Öî¾Öêª ãú¡Öß ¯Öôû¾ÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÆüÖ™êü
¯ÖÖµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ Öê›ü¶ÖŸÖ»ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ ŸµÖÖ“Ö ¤ü÷Ö›üÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖŸÖÙ¾Ö¬Öß ˆ¸üúµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö
ú¸üŸÖÖê. †¿Öß µÖÖ ¤ü÷Ö›üÖÓ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ! ŸÖê ²ÖÖôûÖ“Öê úÖµÖ ÃÖ¸ÓüÖÖ ú¸üÖÖ¸ü ? †Ó¬ÖÁÖ¬¤êüŸÖæ−Ö ÃÖ÷Öôêû ¤ü÷Ö›üÖ“Öê ¤êü¾Ö
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×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖ¾Ö³ÖÖ¾Ö−ÖÖ −ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ¯ÖÖÆæü ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ˆšæü ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. −Öî¾Öêª
¯Öôû×¾ÖÖÖ·µÖÖ ãú¡µÖÖ´ÖÖÓ•Ö¸üÖÓ−ÖÖ ŸÖÖê ÆüÖú»Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ.
•Öß ×¾ÖÀ¾Ö“ÖÖ»Öú ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü ŸÖÖê ‹ú“Ö ‡ÔÀ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖÓ ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ‘†»»ÖÖ’ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏÖ×Ö´ÖÖ¡ÖÖŸÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü Ã¾Ö¹ý¯Ö †ÖÆêü. ´ÆüÖæ−Ö ¤üß−Ö¤ãü²ÖóµÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ
Æüß“Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÃÖê¾ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓŸÖÖÓ−Öß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü; ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÖÖæÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖŸÖ»ÖÖ ¤êü¾Ö
•ÖÖÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß, ²ÖÖÆêü¸ü ¤êü¾Ö ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖê. †Ó¬ÖÁÖ¬¤êüŸÖæ−Ö ŸµÖÖ−Öê †−Öêú ¤ü÷Ö›üÖÓ−ÖÖ ¿Öë¤æü¸ü ±úÖÃÖæ−Ö ¤êü¾Ö ²Ö−Ö×¾Ö»Öê. •Öß¾Ö−Ö
¤êüÖÖ¸üÖ Ö¸üÖ ¤êü¾Ö •Öß¾ÖÖ“Öê ²Ö×»Ö¤üÖ−Ö ´ÖÖ÷ÖŸÖ −ÖÖÆüß.
•Ö÷Ö †Ö•Ö ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ´Öãôêû •Ö¾Öôû †Ö»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−ÖÖŸÖæ−Ö •Ö÷Ö −Ö¾Ö»Ö¯ÖæÖÔ ¯ÖÏ÷ÖŸÖßú›êü
‘ÖÖî›ü¤üÖî›ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ µÖÖ ×¾Ö–ÖÖ−ÖµÖã÷ÖÖŸÖ ¿Öë¤æü¸ü ±úÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¤ü÷Ö›üÖÓ−ÖÖ-¤êü¾ÖÖÓ−ÖÖ ú¾Ö™üÖôæû−Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ
úÖë²Ö›êü, ²Öú¸êü úÖ¯Öæ−Ö ¯ÖÏ÷ÖŸÖß −Ö ÆüÖêŸÖÖ †¬ÖÖê÷ÖŸÖß ÆüÖê‡Ô»Ö. †¿ÖÖ ×¾Ö−ÖÖ¿ÖúÖ¸üß †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ÷ÖÖ›æü−Ö ™üÖúµÖÖÃÖÖšüß
úÖµÖÔúŸµÖÖÕ−Öß »ÖÖêú×¿ÖÖÖ ¾Ö »ÖÖêú•ÖÖ÷ÖéŸÖß“Öê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê. ÷ÖÖ¾Ö“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ šü¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
†Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖÓ“Öê ×−Ö´ÖãÔ»Ö−Ö ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.16

4.28 ÷ÖÏÖ´Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ×¤ü−Ö :
¯ÖÓ×›üŸÖ †Ö×Ö –ÖÖ−Öß µÖÖÓŸÖ Öæ¯Ö ±ú¸üú †ÖÆêü. ÷ÖÏÓ£Ö¾ÖÖ“Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖÓ×›üŸµÖ µÖêŸÖê ŸÖ¸ü †−Öã³Ö¾ÖÖŸÖæ−Ö –ÖÖ−Ö ¯ÖÏú™ü
ÆüÖêŸÖê. ‹ÖÖªÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÔ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ šü¸ü¾Öæ−Ö, ŸµÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê ¯ÖÏŸµÖÖ éú×ŸÖúÖµÖÔ ÃÖã¹ý êú»Öê, ŸÖ¸ü ŸÖê
úÖ´Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÷Öã¹ý ²Ö−ÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖæ−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö ÃÖÓ×“ÖŸÖ ÆüÖê‰ú−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖŸµÖ–ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÁÖß ÃÖÓŸÖ
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÷ÖÖ›ü÷Öê²ÖÖ²ÖÖ, ÁÖß ÃÖÓŸÖ ŸÖãú›üÖê•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ãúšü»µÖÖÆüß ¿ÖÖôûÖ, úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ÷Öê»Öê −Ö¾ÆüŸÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öôû
†−Öã³Ö¾Ö×ÃÖ¬¤ü –ÖÖ−ÖÖ“Öê ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾¤üÖ¸êü ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †–ÖÖ−Ö ¤æü¸ü ú¹ý−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ •Öß¾Ö−Ö³Ö¸ü ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ¤üß−Ö¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ Æüß“Ö ŸµÖÖÓ−Öß ‡ÔÀ¾Ö¸üÃÖê¾ÖÖ ´ÖÖ−Ö»Öß. ŸµÖÖ“Ö ¬µÖêµÖÖ−Öê
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸üÖÓ“Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ−Ö¾ÖÃÖê¾ÖêŸÖæ−Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÃÖê¾ÖÖúÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ úÖ´Ö“Ö úÖ´ÖÖ“ÖÖ
÷Öæ¹ý ²Ö−Ö»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖæ−Ö úÖµÖÔúŸµÖÖÕ−ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ¾Ö ×¤ü¿ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ´Ö ˆ³Öê ¸üÖÆæü−Ö ¤ãüÂúÖôû÷ÖÏÃŸÖ
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ úÖµÖÖú»¯Ö ¯ÖÖÆæü−Ö ŸÖÖê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ²Ö¬¤ü ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ
¾ÖÖ™üŸÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¹ý−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ÷ÖÖ¾Öú¸üß
†−Öã³Ö¾ÖÖŸÖæ−Ö ×¿ÖúŸÖ ÷Öê»Öê. †−Öã³Ö¾ÖÖŸÖæ−Ö“Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öß. †¿ÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖŸÖæ−Ö úÖµÖÔúŸµÖÖÕ−ÖÖ
‹ú −ÖÖ¾Öß−µÖ¯ÖæÖÔ ú»¯Ö−ÖÖ ÃÖã“Ö»Öß. ŸÖß ´ÆüÖ•Öê ÷ÖÏÖ´Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ×¤ü−Ö. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ †−Öã³Ö¾ÖÖŸÖæ−Ö •Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö —ÖÖ»Öê,
ŸµÖÖ“ÖÖ Ã´Ö¸üÖ×¤ü−Ö †£Ö¾ÖÖ ¾Ö¬ÖÖÔ¯Ö−Ö×¤ü−Ö ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üµÖÖ“Öê †ÖÖÓ−Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ−Öß šü¸ü×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ»ÖÖ
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú¸ü ÷ÖÏÖ´Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. •µÖÖÓ−Öß †Ö¤ü¿ÖÔ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ÷ÖÖ¾ÖÖ“Öê Ã¾Ö¯−Ö ²ÖÖôû÷Öæ−Ö
ŸµÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê ÷ÖÏÖ´ÖÖê¬¤üÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö êú»Öê, ŸµÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ 2 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü µÖÖ •ÖµÖÓŸÖß×¤ü−Öß ÷ÖÖ¾Öú¸üß ÆüÖ
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ×¤ü−Ö ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
1.

¾ÖÂÖÔ³Ö¸üÖŸÖ •µÖÖ µÖã¾ÖúÖÓ“Öê »Ö÷−Ö —ÖÖ»Öê, ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸ−Öß“µÖÖ ¹ý¯ÖÖ−Öê ÷ÖéÆü»Ö´Öß“Ö ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ
†Ö»Öß. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ −Ö¾Ö¾Ö¬Öæ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖã−ÖÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´ÖÖ−Öæ−Ö ŸµÖÖ −Ö¾Ö¾Ö¬ÖæÓ“Öê
ÃÖÖ›üß “ÖÖêôûß ¤êü‰ú−Ö ¾Ö ÖÖÖ−ÖÖ¸üôûÖÓ−Öß †Öê™üß ³Ö¹ý−Ö Ã¾ÖÖ÷ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö‘ÖÖ“Öß ÃÖÓÃÖÖ¸ü
ÃÖãÖÖ“ÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¿Öã³ÖÖ¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
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2.

†Ö•Ö“Öß ²ÖÖ»Öêú Æüß ˆªÖ“µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê †Ö¬ÖÖ¸üÃŸÖÓ³Ö †ÖÆêüŸÖ. ÷ÖÖ¾Ö“Öê ŸÖÖ¸üÖÆüÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ
³ÖÖ¾Ö−ÖêŸÖæ−Ö ¾ÖÂÖÖÔŸÖ •µÖÖ ²ÖÖ»Öú - ²ÖÖ×»ÖúÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ •Ö−´Ö»µÖÖ; ´Ö÷Ö ŸµÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß •ÖÖŸÖß
•Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¬Ö´ÖÔ¾ÖÓ¿ÖÖ“µÖÖ †ÃÖÖêŸÖ, ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ»Öú - ²ÖÖ×»ÖúÖÓ−ÖÖ −Ö¾Öß−Ö ú¯Ö›êü ¤êü‰ú−Ö
†ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö−´ÖÖ“Öê Ã¾ÖÖ÷ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. Æüê ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ»Öú - ²ÖÖ×»ÖúÖ
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−Öê−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¿Öã³ÖÖ¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.

3.

†−Öêú ˆ−ÆüÖôêû †Ö×Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôêû ¯ÖÖ×Æü»Öê»Öê ¾ÖµÖÖê¾Öé¬¤ü ¯Öã¹ýÂÖ †Ö×Ö ´Ö×Æü»ÖÖ Æêü ÷ÖÖ¾Ö“Öê ¾Öî³Ö¾Ö †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü¸üÃÖ−´ÖÖ−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖê£Öê ¸üÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÷ÖÏÖ´Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö×¤ü−Öß †ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ. ¾ÖµÖÖê¾Öé¬¤üÖÓ¯Öîúß •µÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ¾ÖµÖ †ÖÆêü †¿ÖÖ ‹ú ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ‹úÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ»ÖÖ
÷ÖÏÖ´Ö´ÖÖŸÖÖ - ÷ÖÏÖ´Ö×¯ÖŸÖÖ ´ÖÖ−Öæ−Ö, ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÷ÖÖ¾Öú¸üß ¯Öæ•Ö−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÃ¡Ö¤üÖ−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.

4.

•Ö¯ÖÖ−Ö´Ö¬µÖê ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö Æêü ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß“Öê ¯ÖÏŸÖßú ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê−Öê †Ö•Ö
†×¬Öú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÖœüŸµÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê»ÖÖ †®Ö, ¯ÖÖÖß, ×−Ö¾ÖÖÃÖ ¯Öã¸ü¾ÖÖµÖ»ÖÖ ¬Ö¸üŸÖß †ÃÖ´Ö£ÖÔ šü¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü. ²Öê¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü µÖã¾ÖúÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÷Ö¸ü•ÖÖÆüß ³ÖÖ÷ÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. »ÖÖêú ¾ÖÖ´Ö´ÖÖ÷ÖÖÔú›êü ¾Öôû»Öê †ÖÆêüŸÖ.
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ Ã±úÖê™ü ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ³ÖÃ´Ö ú¸üßü»Ö. µÖÖÃÖÖšüß ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö Æüß úÖôûÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
•Ö¯ÖÖ−Ö´Ö¬µÖê µÖã¾Öú - µÖã¾ÖŸÖß ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. úÖÆüß µÖã¾Öú ŸÖ¸ü †¯ÖŸµÖ ÆüÖê‰ú“Ö ¤êüŸÖ
−ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû “ÖÖôûßÃÖ ¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá •Ö¯ÖÖ−Ö“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ •Öê¾Öœüß ÆüÖêŸÖß ŸÖê¾Öœüß“Ö †Ö•ÖÆüß †ÖÆêü.
´ÆüÖæ−Ö •Ö¯ÖÖ−Ö •Ö÷ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖÓŸÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ ¸üÖÂ™Òü ´ÆüÖæ−Ö †Ö•Ö †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ
÷ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ˆ••¾Ö»Ö ³Ö×¾ÖÂµÖÖÃÖÖšüß ÷ÖÖ¾ÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¸üÖÖµÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ´ÆüÖæ−Ö
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¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ •µÖÖ −Ö¾Ö×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ ¾Ö¬Öæ¾Ö¸üÖÓ“Öß ¿ÖÃ¡Ö×ÎúµÖÖ ú¹ý−Ö ‹úÖ“Ö †¯ÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü
×−ÖµÖÖê•Ö−Ö êú»Öê †¿ÖÖ ¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸúÖ¸üÆüß ÷ÖÏÖ´Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ×¤ü−Ö ¯ÖÏÃÖÓ÷Öß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
5.

¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö •Öê ×¾ÖªÖ£Öá ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö¸üßÖÖÓŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ÷ÖãÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö ú¹ý−Ö ˆ¢ÖßÖÔ ÆüÖêŸÖÖŸÖ,
•Öê ×¾ÖªÖ£Öá Îúß›üÖ, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾Ö¿ÖêÂÖ Öê¡ÖÖŸÖ −Öî¯ÖãµÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸üÖÎú´Ö ÷ÖÖ•Ö×¾ÖÖÖ·µÖÖ µÖã¾ÖúÖÓ“ÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾Ö ÷ÖÏÖ´Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ×¤ü−ÖÖ“µÖÖ
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÷ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.

6.

¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖúÖ´ÖÖŸÖ •µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ²ÖÆãü´ÖÖê»Ö ÃÖÆüúÖµÖÔ »ÖÖ³Ö»Öê †¿ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öú, úÖµÖÔúŸÖì, ×−Ö:Ã¯ÖéÆü ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖ−´ÖÖ−Ö ÷ÖÏÖ´Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ×¤ü−Öß êú»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖê.

†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÷ÖÏÖ´Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ×¤ü−Ö ÆüÖ †ÖŸÖÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß µÖê£Öß»Ö »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ˆŸÃÖ¾Ö ²Ö−Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ
×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÔÎú´Ö ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÷Ö¸üßü²Ö - ÁÖß´ÖÓŸÖ, Ã¯Öé¿µÖ - †Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÓ›üß»ÖÖ ´ÖÖÓ›üß »ÖÖ¾Öæ−Ö ‹ú×¡ÖŸÖ¸üßŸµÖÖ
³ÖÖê•Ö−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¾Öêôûüß ¯Ö×Æü»µÖÖ ³ÖÖê•Ö−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÓŒŸÖßŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖÖê. ÃÖŸÖ¸üÖ - †šü¸üÖ
¾ÖÂÖÖÕ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÷ÖÏÖ´Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ×¤ü−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßŸÖ ˆŸÃÖÖÆüÖ−Öê ÃÖÖ•Ö¸üÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÆüÖêÖÖ·µÖÖ Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß ÷ÖÖ¾Öú¸üß
Ã¾Öê“”êû−Öê ¾Ö÷ÖÔÖß ¤êüŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ´Öãôêû ‹ú ÷ÖÖ¾Ö- ‹ú ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¹ý•ÖÖµÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ‘Öê‰ú−Ö †−Öêú ÷ÖÖ¾Öê †Ö•Ö ÷ÖÏÖ´Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ×¤ü−Ö ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ.17
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4.29 ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß : úÖ»Ö“Öê †Ö×Ö †Ö•Ö“Öê :
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“Öß 1975 ´Ö¬µÖê •Ö−ÖÃÖÓµÖÖ 1705. ‹æúÖ ³ÖÖî÷ÖÖê×»Öú Öê¡Ö 2200 ‹ú¸ü. 1700
‹ú¸ü »ÖÖ÷Ö¾Ö›üßÖÖ»Öß. 500 ‹ú¸ü ¯Ö›üßüú •Ö´Öß−Ö. (DPAP) †¾ÖÂÖÔÖ÷ÖÏÃŸÖ ÷ÖÖ¾Ö. ¾ÖÂÖÖÔŸÖæ−Ö ¯ÖÖ‰úÃÖ •Öê´ÖŸÖê´Ö
400 ŸÖê 500 ×´Ö.×»Ö., 125 ŸÖê 150 ‹ú¸ü •Ö×´Ö−Öß»ÖÖ Ö¸üß¯Ö ×¯ÖúÖÃÖÖšüß •Öê´ÖŸÖê´Ö ¯ÖÖÖß ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. ¸ü²²Öß
×¯Öêú ‹ú-¤üÖê−Ö ¯ÖÖµÖÖ†³ÖÖ¾Öß •Öôæû−Ö •ÖÖŸÖ. ¯Ö›üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß †›ü×¾Ö»Öê»Öê −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖÆæü−Ö
•ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ‹×¯ÖÏ»Ö - ´Öê´Ö¬µÖê ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô ³ÖÖÃÖŸÖ †ÃÖê. ¾Öêôêû»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ™Ñüú¸ü
²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¾Öêôû µÖêŸÖ †ÃÖê. 60 ŸÖê 65% »ÖÖêú ²ÖÖÆêü¸ü“Öê ¬ÖÖ−µÖ †ÖÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. 15% »ÖÖêú †¬ÖÔ¯ÖÖê™üß
ÆüÖêŸÖê. •Öê´ÖŸÖê´Ö 20% »ÖÖêúÖÓú›êü ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ¯Öã¸êü»Ö ‹¾Öœêü ¬ÖÖ−µÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÆÖŸÖÖ»ÖÖ úÖ´Ö −ÖÖÆüß
´ÆüÖæ−Ö úÖ´ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú ÷ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. úÖÆüß »ÖÖêúÖÓ−Öß ˆ¯Ö×•Ö×¾ÖúÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖ¹ý“µÖÖ
ÆüÖŸÖ³Ö™Ëü™ü¶Ö ÃÖã¹ý êú»µÖÖ. ¤üÖ¹ý ÷ÖÖôæû−Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ÷ÖÖ¾ÖÖÓ−ÖÖ ×¾ÖÎúß ú¹ý−Ö ˆ¯Ö•Öß×¾ÖúÖ “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖß. ¤üÖê−Ö ÖÖê»µÖÖÓ´Ö¬µÖê “ÖÖî£Öß ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ¾Ö÷ÖÔ ³Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. ÷ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ
‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ˆ¢ÖßÖÔ —ÖÖ»Öê»Öß ¯Ö×Æü»Öß ´Öã»Ö÷Öß 1982 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öß. µÖÖ¾Ö¹ý−Ö ¿ÖîÖ×Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¿Öß ÆüÖŸê Öß Æêü
»ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖæ−Ö 100 ŸÖê 125 ×»Ö™ü¸ü ¤æü¬Ö ÷ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê.

¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß †Ö•Ö :
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß“Öß •Ö´Öß−Ö ŸÖß“Ö †ÖÆêü. ´ÖÖÖÃÖê ŸÖß“Ö †ÖÆêüŸÖ, ÷ÖÖ¾ÖÆüß ŸÖê“Ö †ÖÆêü, ˆªÖê÷Ö¯ÖŸÖß, ±ÓúØ›ü÷Ö
‹•Ö−ÃÖßú›æü−Ö ¤êüÖ÷µÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê šü¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü, úß
¤êüÖ÷µÖÖ ‘µÖÖµÖ“µÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ‘¤üÖ−Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ−ÖÖ −ÖÖ¤üÖ−Ö ú¸üŸÖê,’ †¿Öß ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ“Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ †ÖÆêü.
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¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß´Ö¬µÖê ¤êüÖ÷µÖÖ −Ö ‘ÖêŸÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß µÖÖê•Ö−ÖÖ, »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö †Ö×Ö ²ÖÑêú“Öê ú•ÖÔ µÖÖÓ“Öß
ÃÖÖÓ÷Ö›ü ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ−Öê †Ö•Ö »ÖÖêú Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
±úŒŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯Ö›üÖÖ¸êü ¯ÖÖÖß †›ü×¾Ö»Öê, ³Öæ÷Ö³ÖÖÔŸÖ ×•Ö¸ü×¾Ö»Öê †Ö×Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ¯Öæ¾Öá 150 ‹ú¸ü •Ö×´Ö−Öß»ÖÖ ¯ÖÖÖß ×´ÖôûŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. †Ö•Ö 1500 ‹ú¸ü •Ö´Öß−ÖßŸÖ Ö¸üß¯Ö †Ö×Ö
¸ü²²Öß ÆÓü÷ÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö ×¯ÖúÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖÖß ×´Öôæû »ÖÖ÷Ö»Öê †ÖÆêü. ¯Öæ¾Öá¯ÖêÖÖ ÃÖÆüÖ ŸÖê †Öšü ¯Ö™üà−Öß ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆêü.
¯Öæ¾Öá 85% »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ¯Öã¸êüÃÖê ¬ÖÖ−µÖ ÆüÖêŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. †Ö•Ö 85% »ÖÖêúÖÓ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¾ÖÖœü»Öê †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“Öê
¬ÖÖ−µÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö ¸üÖ×Æü»Öê»Öß −ÖÖÆüß.
¤ü¸ü¾ÖÂÖá 200 ŸÖê 250 ™Òüú úÖÓ¤üÖ ×¾ÖÎúßÃÖÖšüß ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖÖê. ¯Öæ¾Öá 125 ŸÖê 150 ×»Ö™ü¸ü ¤æü¬Ö ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖ
−Ö¾ÆüŸÖê. †Ö•Ö ¤ü¸ü¸üÖê•Ö “ÖÖ¸ü Æü•ÖÖ¸ü ×»Ö™ü¸ü ¤æü¬Ö ²ÖÖÆêü¸ü “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü. ¤æü¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ´Ö¬Öê ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ¹ýÖ ´Öã»Öê †ÖÆêüŸÖ.
−ÖÖêú¸üß¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¯ÖîÃÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ×´Öôæû »ÖÖ÷Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
¯Öæ¾Öá ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ˆŸ¯Ö®Ö 200 ŸÖê 225 ¹ý¯ÖµÖê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê †Ö•Ö 2000 ¹ý¯ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ÷Öê»Öê †ÖÆêü. “ÖÖî£Öß
¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖÖôûÖ ÆüÖêŸÖß. †Ö•Ö ²ÖÖ¸üÖ¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖÖôûÖ †ÖÆêü. ´Öã»Öà“Öê ×¿ÖÖÖ “ÖÖÓ÷Ö»Öê —ÖÖ»µÖÖ−Öê úÖÆüß ´Öã»Öß ×¿Ö×ÖúÖ —
ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
÷ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖÖ úÖœü»Öß †ÃÖæ−Ö 4 úÖê™üß ¹ý¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ šêü¾Öß •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ÃÖŸÖ¸üÖ
²Ö“ÖŸÖ÷Ö™ü †ÃÖæ−Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ÷Ö™üÖÓ´Ö¬µÖê 12 ŸÖê 13 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÷ÖÖ¾ÖÖ“Öß †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß
ÃÖã¬ÖÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖôêû“Öß 25 »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−Öß ÁÖ´Ö¤üÖ−ÖÖŸÖæ−Ö †Ö×Ö ÷ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ−Öß“Ö
¤êüÖ÷µÖÖ ¤êü‰ú−Ö ¯ÖæÖÔ êú»Öß †ÖÆêü.
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¾ÖÃÖ×ŸÖ÷ÖéÆüÖ“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖÆüÖ ´Ö×Æü−Öê ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−Öß ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö ú¹ý−Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ±úŒŸÖ 5 »ÖÖ
¹ý¯ÖµÖÖÓŸÖ 20 »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ˆ³Öß êú»Öß †ÖÆêü. 2001 µÖÖ ¾ÖÂÖá ¾ÖÃÖ×ŸÖ÷ÖéÆüÖ“µÖÖ ³ÖÖê•Ö−Ö÷ÖéÆü †Ö×Ö
×−Ö¾ÖÖÃÖÖÃÖÖšüß −Ö¾Öß−Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ 28 »ÖÖ ¹ý¯ÖµÖê ×ú´ÖŸÖß“Öß ²ÖÖÓ¬Ö»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¸üúÖ¸ü Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖÖú›æü−Ö ‹ú
¹ý¯ÖµÖÖÆüß ¤êüÖ÷Öß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß −ÖÖÆüß.
÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−Öß ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ“Öê ³Ö¾µÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ×Æü´ÖŸÖß−Öê ˆ³Öê êú»Öê †ÖÆêü. ÷ÖÖ¾Öú¸üß ‹ú¡Ö
†Ö»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ×úŸÖß ´ÖÖêšüß ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü Æêü µÖê£Öê Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖê.
†Ö•Ö Öê›ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê ÷ÖÏÖ´ÖÃ£Ö ‹ú¡Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ Æêü“Ö ¤ãü¤ðü¾Ö †ÖÆêü. »ÖÖêú ‹ú¡Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê
´ÆüÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü“Öê úÖÆüß »ÖÖêú ‹ú¡Ö µÖê‰ú ¤êüŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. úÖ¸üÖ »ÖÖêú ‹ú¡Ö †Ö»Öê ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ úÖêÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ¸ü? ÆüÖ ¬ÖÖêúÖ ²Ö·µÖÖ“Ö »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖÖ-¯ÖÖ™üá, •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤ü, ÖÖ»Ö“Öß †Öôûß,
¾Ö¸ü“Öß †Öôûß..… úÖêÖŸµÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß ×−Ö×´Ö¢ÖÖ−Öê ÷Ö™ü²ÖÖ•Öß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. µÖÖ“Ö −ÖßŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ý−Ö
‡Ó÷ÖÏ•ÖÖÓ−Öß µÖÖ ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü 150 ¾ÖÂÖì ¸üÖ•µÖ êú»Öê. †Ö•Ö ‡Ó÷ÖÏ•Ö µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖæ−Ö ÷Öê»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öß −ÖßŸÖß ŸÖ¿Öß“Ö
¸üÖ×Æü»Öß. úÖµÖÔúŸµÖÖÕ−Öß ÷ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ Æüß“Ö ¤êü¿ÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ−Ö úÖµÖÔ ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. ãúÖÖ»ÖÖ ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö
¾ÆüÖµÖ“Öê, “Öê†¸ü´Ö−Ö ¾ÆüÖµÖ“Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÆüÖê‰ú ªÖ, †Ö¯ÖÖ ±úŒŸÖ ÃÖê¾ÖÖ ú¸üßŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê, †ÃÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü
´ÆüÖŸÖÖŸÖ.18

4.30 ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :
²Ö»Ö¿ÖÖ»Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê Ã¾Ö¯−Ö ÃÖÖúÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÷ÖÖÓ¬Öà−Öß ‘Öê›ü¶Öú›êü “Ö»ÖÖ’ †ÃÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ÷ÖÖ¾Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏ÷ÖŸÖß ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß Æêü ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ŸµÖÖÓ−Öß †ÖêôûÖ»Öê ÆüÖŸê Öê.

239

¿ÖêŸÖß¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ÷ÖßÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖß“ÖÖ †Ö»ÖêÖ ÷ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ¥üÂ™üß−Öê ÷ÖÖÓ¬Öà“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü »ÖÖÖ´ÖÖê»ÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ.
¿ÖÖÃÖúßµÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ×¾ÖúÖÃÖúÖ´Öê ÃÖã¹ý †ÃÖŸÖÖŸÖ“Ö; ¯ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ µÖ¿Ö
×´ÖôûŸÖê“Ö †ÃÖê −ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêú µÖÖê•Ö−ÖÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ »ÖÖêúÃÖÆü³ÖÖ÷Ö
´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÃŸÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ −ÖêŸ¾ÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß−Öê Æüß ÷Ö¸ü•Ö
†ÖêôûÖ»Öß. Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê ÷ÖÖ¾Ö“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬ÖÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ‹ú¡Ö µÖê‰ú−Ö, ÃÖÓ‘Ö¿ÖŒŸÖß“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö, Æêü •ÖÖÖæ−Ö ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−Öß ŸÖÃÖÖ ¥üœü ×−Ö¿“ÖµÖ êú»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Ö»Öê.
×−Ö¾¾Öôû ÃÖ¸üúÖ¸üß ´Ö¤üŸÖß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö −Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ‹úÖ´ÖÖ÷ÖÖê´ÖÖ÷Ö ‹ú †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ.
¿ÖÖÃÖúßµÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÃÖÆü³ÖÖ÷ÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ÷Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. 35
¾ÖÂÖÖÕ¯Öæ¾Öá ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ −ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß−Öê ŸÖß †ÖêôûüÖ»Öß. ÷ÖÖ¾Ö“µÖÖ
ÃÖÓ‘Ö¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ý−Ö, ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÓ“ÖÃÖæ¡Öß †Ó÷ÖßúÖ¹ý−Ö ÷ÖÖ¾Ö×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ‹êúú †Ö¿“ÖµÖÔ ‘Ö›ü×¾Ö»Öê †Ö×Ö
ŸµÖÖŸÖ ‹êúúÖ ×¾ÖúÖÃÖúÖ´ÖÖ“Öß ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖ´ÖÖ“Öß †ªÖ¯ÖÆüß ³Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü. Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê †Ö¤ü¿ÖÔ÷ÖÖ¾Ö
‘Ö›ü¾ÖÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖæÃÖ ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. †×−ÖÂ™ü ÷ÖÖêÂ™üß ŸÖÖŸúÖôû ¾Ö úÖµÖ´Ö“µÖÖ £ÖÖÓ²Ö×¾Ö»µÖÖ
¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖã¹ý ú¹ý−Ö ÷ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓ−Öß ÷ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ‹ú ¯ÖÓ“ÖÃÖæ¡Öß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß, ŸÖß †¿Öß 1.

−ÖÃÖ²ÖÓ¤üß,

2.

−Ö¿ÖÖ²ÖÓ¤üß,

3.

ãú·ÆÖ›ü²ÖÓ¤üß,

4.

“Ö¸üÖ‡Ô²ÖÓ¤üß,
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5.

ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö.
µÖÖ ¯ÖÓ“ÖÃÖæ¡Öß“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ †›üÃÖ¸ü šü¸üÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê»ÖÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖÖê,

úÖî™æÓü×²Öú ¯ÖÏ÷ÖŸÖß»ÖÖ Ößôû ‘ÖÖ»Öæ−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ×¾ÖÃúôûßŸÖ ú¸üµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸÖ¹ýÖ ×¯Öœüß»ÖÖ †×−ÖÂ™ü
´ÖÖ÷ÖÖÔ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¾µÖÃÖ−ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´Öæ×Æüú ÆüÖêôûß ú¸üÖê, ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¾ÖéÖŸÖÖê›üß´Öãôêû ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ·ÆÖÃÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ú´Öß ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öê ¯Ö•ÖÔ−µÖ´ÖÖ−Ö µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ÆêüŸÖæ−Öê
¾ÖéÖŸÖÖê›üß¾Ö¸ü ×−Ö²ÖÕ¬Ö ‘ÖÖ»ÖÖê, ˆ‘Ö›ü¶Ö¾Ö¸ü •Ö−ÖÖ¾Ö¸êü “ÖÖ¸üÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖê›üµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ‘ÖÖ»Öæ−Ö ãú¸üÖ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê,
÷ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Öæ×Æüú ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ú¹ý−Ö ¯ÖÏŸµÖêú ˆ¯ÖÎú´Ö, µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖ−ÖÖ
ÃÖÖ´Öæ×Æüú ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö ú¸üÖê Æêü ŸµÖÖ´ÖÖ÷Öß»Ö ˆ§êü¿Ö ÆüÖêŸÖê.
÷ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü ¾Ö ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖÖê Æêü ÃÖæ¡Ö †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü ¾Ö
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß−Öê †ÖêôûÖ»Öê; ´Ö÷Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ‘ÃÖã•Ö»ÖÖ´ÖË
ÃÖã±ú»ÖÖ´ÖË’ ÆüÖêµÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖ»ÖÖê™ü Öê¡Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö êú»Öê. ×úŸµÖêú ×¤ü¾ÖÃÖ ‹ú×¡ÖŸÖ
ÁÖ´Ö¤üÖ−Ö êú»Öê. ´ÖÖ£ÖÖ ŸÖê ¯ÖÖµÖ£ÖÖ ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¹ý−Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ×úŸµÖêú £Öë²Ö −ÖË £Öë²Ö †›ü×¾Ö»ÖÖ, ×•Ö¸ü×¾Ö»ÖÖ.
×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖ÷ÖÖÕ−Öß ¯ÖÖÖ»ÖÖê™üÖ“Öß ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö²Ö¬¤ü ²ÖÖÓ¬ÖÖß êú»Öß. •ÖÃÖ•Ö¿Öß ¯ÖÖÖ»ÖÖê™üÖ“Öß úÖ´Öê ÆüÖêŸÖ ÷Öê»Öß ŸÖÃÖŸÖÃÖÖ
†¯Öê×ÖŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×¤üÃÖæ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ.
¿ÖêŸÖß ÃÖ´Öé¬¤ü êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¿ÖîÖ×Öú †Ö‘ÖÖ›üßÆüß ´ÖÖêšêü úÖ´Ö ˆ³Öê
êú»Öê. •µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖ−Öê ÃÖã¹ý êú»µÖÖ ŸµÖÖÓ¯Öîúß úÖÆüß ŸÖ¸ü †ÖŸÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ
šü¸ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
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ÃÖ´Öé¬¤üß †Ö»Öß, ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ †Ö»Öß †Ö×Ö †ÖÖÓÃÖÖ¸üÖê †Ö¤ü¿ÖÔ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔú »ÖÖ³Ö»Öê, úß ´Ö÷Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖê¯ÖµÖÖê÷Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ“Öß ú¿Öß ¸êü»Ö“Öê»Ö ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖê µÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üßú›êü
¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖêŸÖê.
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ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖæ“Öß :1) ×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“Ö−Ö 2007-08 †Æü´Ö¤ü−Ö÷Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ †ÖêôûÖ.
2) http:/en.wikipedia.org/wiki/parnertaluka#prominent personalities.
3) ×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“Ö−Ö 2007-08, †Æü´Ö¤ü−Ö÷Ö¸ü ×•Ö»ÆüÖ ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ †ÖêôûÖ.
4) £ÖÖê¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öú †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖúÖµÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¾Öé¢Ö×“Ö¡Ö : ´ÖÆüÖŸ´µÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖ‰ú»ÖÖãÖÖÓ¾Ö¸ü... : ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß •Ö−Ö†ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö −µÖÖÃÖ, - ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö
5) Æü•ÖÖ¸ê †ÖÖ : ´ÖÖ—Öê ÷ÖÖ¾Ö-´ÖÖ—Öê ŸÖß£ÖÔ : Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü éúŸÖ–ÖŸÖÖ ×−Ö¬Öß ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö;
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß. ¯Öé.Îú. 29, 30. ŸÖéŸÖßµÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †Ö¾Öé¢Öß, •ÖÖ−Öê. 2011.
6) Æü•ÖÖ¸êü †ÖÖ : ´ÖÖ—Öê ÷ÖÖ¾Ö-´ÖÖ—Öê ŸÖß£ÖÔ : Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü éúŸÖ–ÖŸÖÖ ×−Ö¬Öß ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, ¯Öé.Îú. 36,
37, 38. ŸÖéŸÖßµÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †Ö¾Öé¢Öß, •ÖÖ−Öê.2011
7) ¾Æüßü. ÃÖß. ›üß. ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß : ‹ú úÖµÖÖ¯ÖÖ»Ö™ü : ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö, ³ÖÖî÷ÖÖê×»Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö,
†ÖÙ£Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö. ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖÖÆüÖµµÖ : ÁÖß ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üú ´ÖÓ›üôû, ´Öß×›üµÖÖ
ÃÖë™ü¸ü, ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß.
8) ¾Æüßü. ÃÖß. ›üß. ´ÖÆüÖŸ´µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ‰ú»ÖÖãÖÖÓ¾Ö¸ü... : ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖÆüúÖµÖÔ - ²Ö×ÆüÖÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ−Ö ¯ÖãÖê,
×¾ÖŸÖ¸üÖ : ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü×¾Ö¸üÖê¬Öß •Ö−Ö†ÖÓ¤êüÖ»Ö−Ö −µÖÖÃÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß.
9) Æü•ÖÖ¸êü †ÖÖ : ´ÖÖ—Öê ÷ÖÖ¾Ö-´ÖÖ—Öê ŸÖß£ÖÔ, Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü éúŸÖ–ÖŸÖÖ ×−Ö¬Öß ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö,
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß, ŸÖéŸÖßµÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †Ö¾Öé¢Öß, •ÖÖ−Öê. 2011, ¯Öé.Î.. 41, 42, 43.
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10)

Æü•ÖÖ¸êü †ÖÖ : ´ÖÖ—Öê ÷ÖÖ¾Ö-´ÖÖ—Öê ŸÖß£ÖÔ : Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü éúŸÖ–ÖŸÖÖ ×−Ö¬Öß ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö,
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß, ŸÖéŸÖßµÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †Ö¾Öé¢Öß, •ÖÖ−Öê. 2011, ¯Öé.Îú. 51, 52, 53, 54, 55.

11)

Æü•ÖÖ¸ê †ÖÖ ü : ´ÖÖ—Öê ÷ÖÖ¾Ö-´ÖÖ—Öê ŸÖß£ÖÔ : Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü éúŸÖ–ÖŸÖÖ ×−Ö¬Öß ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö,
¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß, ¯Öé. ÎÓú. 56 ŸÖê 66.

12)

×ú¢ÖÖ : ¯Öé. Îúú. 67 ŸÖê 71.

13)

¾Æüßü. ÃÖß. ›üß. : ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß : ‹ú úÖµÖÖ¯ÖÖ»Ö™ü, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö, ³ÖÖî÷ÖÖê×»Öú
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö, †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö, ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖÆüúÖµÖÔ : ÁÖß ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üú ´ÖÓ›üôû,
´Öß×›üµÖÖ ÃÖë™ü¸ü, ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß.

14) ¾Æüßü. ÃÖß. ›üß. : ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß : ‹ú úÖµÖÖ¯ÖÖ»Ö™ü, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö, ³ÖÖî÷ÖÖê×»Öú
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö, †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö, ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖÆüúÖµÖÔ : ÁÖß ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üú ´ÖÓ›üô,û
´Öß×›üµÖÖ ÃÖë™ü¸ü, ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß.
15) ¾Æüß. ÃÖß. ›üß . ´ÖÆüÖ¢´µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ‰ú»ÖÖãÖÖÓ¾Ö¸ü.. ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖÆüúÖµÖÔ : ²Ö×ÆüÖÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ−Ö, ¯ÖãÖê.
16)

´ÖÖ—Öê ÷ÖÖ¾Ö-´ÖÖ—Öê ŸÖß£ÖÔ : ŸÖéŸÖßµÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †Ö¾Öé¢Öß, •ÖÖ−Öê. 2011, Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü

éúŸÖ–

ÖŸÖÖ ×−Ö¬Öß ¯ÖÏúÖ¿Ö−Ö, ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß ¯Öé. Îú. 83, 84, 85, 86, 87, 89.
17) ¾ÖÖ‘Ö ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖÓ. : ÷ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÖ‰ú»Ö¾ÖÖ™ü : ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß, ´Öã¦üú ¾Ö ¯ÖÏúÖ¿Öú,
´Öß×›üµÖÖ ÃÖë™ü¸ü, ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß, ¯Öé. Îú. 37, 38, 39, 40.
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18) ¾Æüß. ÃÖß. ›üß. : ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß : ‹ú úÖµÖÖ¯ÖÖ»Ö™ü, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö, †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö.
³ÖÖî÷ÖÖê×»Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö, ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖÆüúÖµÖÔ : ÁÖß ÃÖÓŸÖ µÖÖ¤ü¾Ö²ÖÖ²ÖÖ ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üú ´ÖÓ›üôû,
‘´Öß×›üµÖÖ ÃÖë™ü¸ü,’ ¸üÖôêû÷ÖÖ×ÃÖ¬¤üß.
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