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ŸÖéŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ ú»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖ¡Ö- V

1) ¯»Öê™üÖêû- †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß ¥üÛÂ™üúÖê−Ö

2) †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Öû- ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ¤üß ¤üéÛÂ™üúÖê−Ö

3) ´Öò×ú¾Æü»Ößû-







−µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ
†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ †Ö×Ö ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ
×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö ¯Ö×¸üÖÖ







¸üÖ•µÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¸üÖ•µÖÖ“Öê ¾Ö÷Öáú¸üÖû
−ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ †Ö×Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß
ÎúÖÓŸÖß“Öß úÖ¸üÖê ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö ¯Ö×¸üÖÖ







¸Ö•ÖÖ»ÖÖ êú»Öê»ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö
ÃÖÖ¬µÖ †Ö×Ö ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö −Öî×ŸÖúŸÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¸üÖ•Ö−ÖµÖ
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö ¯Ö×¸üÖÖ







ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‡ÔÆüÖ ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü
ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö †Ö×Ö ¯Ö×¸üÖÖ

4) ºþÃÖÖê
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¯ÖÏú¸üRÖ- 1 »Öê
¯»Öê™üÖê (‡.ÃÖ.¯Öæ¾ÖÔ 427 ŸÖê ‡.ÃÖ.¯Öæ¾ÖÔ 347)
¯»Öê™üÖê“ÖÖ •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ- ¯»Öê™üÖê“ÖÖ •Ö−´Ö ‡.ÃÖ.¯Öæ¾ÖÔ 427 ´Ö¬µÖê †£Öê−ÃÖ ´Ö¬Öß»Ö ‹úÖ ãú»Öß−Ö ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¾Ö›üß»ÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ‹×¸üÃ™ü−Ö †Ö×Ö †Ö‡Ô“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¯Ö×¸üÛŒ™üµÖ−ÖÖê †ÃÖê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö ¸üÖ•Ö‘Ö¸üÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ
•Ö−´Ö ãú»Öß−Ö ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öê ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ¯»Öê™üÖê †Öšü ¾ÖÂÖÔ ÃÖÖòÎêú×™üÃÖ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ−Öê ÃÖÖòÎêú×™üÃÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ÷Öãºþ ´ÖÖ−Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖºþÖ¯ÖÖß ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Öæ¯Ö“Ö ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üß ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖòÎêú×™ü“µÖÖ
ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ´Öãôêû ŸµÖÖúÖôûÖŸÖß»Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−Öß ŸÖºþÖÖÓ−ÖÖ ×²Ö‘Ö›ü¾ÖÖÖ¸üÖ ¯ÖÖÖÓ›üß ÆüÖ †Ö¸üÖê¯Ö šêü¾Öæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
ÆüÖŸÖÖ−Öê ×¾ÖÂÖ¯ÖÏÖ¿Ö−Ö ú¸üµÖÖ“Öß ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öß. µÖÖ ‘Ö™ü−Öê´ÖãôÓûê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ³ÖÖ÷Ö ‘Öê¾Öæ ‡“”ûßÖÖ·µÖÖ ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ²Ö§ü»Ö ‘ÖéÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ éúŸµÖÖÃÖ ¯»Öê™üÖê †£Öê−ÃÖ ÃÖ¢ÖÖ×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öß ÃÖ¢Öê“µÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔ¯ÖÖµÖß êú»Öê»ÖÖ Öæ−Ö
ÃÖ´Ö•ÖŸÖ †ÃÖê. ÃÖÖòÎêú×™üÃÖ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ´Öãôêû ŸÖÖê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß ÆüÖêµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ŸÖŸ¾ÖØ“ÖŸÖú —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾Ö¸üß»Ö
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ú´Öß ÆüÖê‰ú−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 12 ¾ÖÂÖÔ ‡×•Ö¯ŸÖ, ‡¸üÖÖ, ‡™ü»Öß, ×ÃÖ×ÃÖ»Öß, ²ÖÖ×²Ö»Öê×−ÖµÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¤êü¿ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ úºþ−Ö ŸÖê£Öß»Ö
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÓÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. µÖÖúÖôûÖŸÖ ×ÃÖ¸üÖŒµÖæ•Ö“ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ ›üÖµÖÖê−ÖÖê×ÃÖÃÖ µÖÖ»ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¸üÖ•ÖÖ
²Ö−Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Öæ¯Ö ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ ¯ÖÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê −ÖÖÆüß ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê †£Öê−ÃÖ»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖê£Öê ŸµÖÖ−Öê †òòú›ü´Öß
−ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ êú»Öß. ŸÖê£Öê 40 ¾ÖÂÖÔ †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öê úÖµÖÔ êú»Öê. ¯»Öê™üÖê−Öê ‹æúÖ 38 ÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆü»Öê
ŸµÖÖ¯Öîúß Republic, Statesman †ÖÖß the Law ‡. ÷ÖÏÓ£Ö ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêüŸÖ. ×¸ü¯Ö²»Ößú ÷ÖÏÓ£Ö ŸÖÖºþµÖÖŸÖ
×»ÖÆüß»µÖÖ´Öãôêû †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖŸÖÖê ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü ÷ÖÏÓ£Ö Æêü †−Öã³Ö¾ÖÖŸÖæ−Ö ×»ÖÆüß»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖ
¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤ü ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯»Öê™üÖê¾Ö¸ü ãú»Öß−Ö ‘Ö¸üÖÖê, ÷ÖÏßú ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ×ÃÖ¸üÖŒµÖæ•Ö“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö
†ÖÖß ÃÖÖòÎêú×™üÃÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖŸÖÖê. ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ ¯»Öê™üÖê−Öê ´ÖÖî×»Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ×¤ü»Öê. ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ
¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖî¨üÖÓ×ŸÖú ú¾Ö“Ö ¤êüÖÖ·µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö
µÖÖ ×¿ÖÂµÖÖÃÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê •Ö−Öú ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
¯ÖÏ.1 »ÖÖ ¯»Öê™üÖê“ÖÖ −µÖÖµÖ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
−µÖÖµÖ ÆüÖ ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¸ü¯Ö²»Ößú ÷ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæ−Ö µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖÖ ¤ãüÃÖ¸êü −ÖÖÓ¾Ö concerning Justic
Æêü †ÖÆêü. ×¸ü¯ÖÛ²»Öú»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖß ¿Ö²¤ü ¯ÖÖê×»Ö™üß Polity ÆüÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ−Ö ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯»Öê™üÖê“ÖÖ −µÖÖµÖ ¿Ö²¤ü
†Ö•Ö“ÖÖ •ÖÛÃ™üÃÖ ¿Ö²¤üÖ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö †×¬Öú ×¾ÖÃŸÖéŸÖ †ÖÆêü. ¯»Öê™üÖê“ÖÖ −µÖÖµÖ ÆüÖ −Öî×ŸÖúŸÖê¿Öß †×¬Öú •Ö¾Öôû“ÖÖ †ÖÆêü.
úÖµÖ¤üµÖÖ«üÖ¸êü −µÖÖµÖ×−Ö¾ÖÖ›üÖ ‹¾ÖœüÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †£ÖÔ −ÖÖÆüß. ÁÖ´Ö×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö ¾Ö µÖÖê÷µÖ éúŸÖß¿Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü. ¯ÖÖ¸üÃ¯Ö×¸üú
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ´Ö¬µÖê •µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö †Ö¯ÖÖ ú¸üŸÖÖê ŸÖÖê ¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖ•Öê −µÖÖµÖ ÆüÖêµÖ. ¯»Öê™üÖê“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ −µÖÖµÖ ÆüÖ ´ÖãµÖ
†Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü. †£Öê−ÃÖ´Ö¬Öß»Ö †¬Ö:¯ÖÏ×ŸÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ×“Ö¡Ö ²Ö¤ü»ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê †Ö¤ü¿ÖÔ¸üÖ•µÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß úºþ ‡Û“”ûŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ¾µÖŒŸÖß †Ö¤ü¿ÖÔ •Öß¾Ö−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ“Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öê −µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß êú»Öê»Öß
×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ−Öê −µÖÖµÖ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖ›üµÖÖ†Ö¬Öß ŸµÖÖúÖôûÖŸÖ †×ÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ −µÖÖµÖ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê ÖÓ›ü−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
1. ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ¾ÖÖ¤üß −µÖÖµÖ×ÃÖ¨üÖŸÖ- ¯Ö¸üÓ¯Ö¸üÖ¾ÖÖ¤üß −µÖÖµÖ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖ ×ÃÖ±òúÖ»ÖÃÖ−Öê ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖŸÖê ÃÖŸµÖ¾Ö“Ö−Öß †ÃÖÖê ¾Ö
†Ö¯ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ŠúÖ ±ê ›üÖê ´ÆüÖ•Öê −µÖÖµÖ ÆüÖêµÖ. †£ÖÖÔŸÖ ÃÖŸµÖ³ÖÖÂÖÖß, ˆ×“ÖŸÖ úÖµÖÔ ¾Ö ‡ÔÀ¾Ö¸ü †Ö×Ö ´Ö−ÖãÂµÖÖ“Öê ŠúÖ
¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ú¸üµÖÖŸÖ −µÖÖµÖ ÆüÖêµÖ. µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸÖÖê ×−Ö‘Öæ−Ö •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ ¯ÖÖê×»Ö´ÖÖÔúÃÖ
µÖÖ ×ÃÖ¨üÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖê −µÖÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ˆ×“ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖêµÖ. ˆ×“ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¿Ö¡Öæ»ÖÖ ¿Ö¡ÖãŸ¾ÖÖ−Öê ¾Ö
×´Ö¡ÖÖ»ÖÖ ×´Ö¡ÖŸ¾ÖÖ“Öß ¾ÖÖ÷ÖÖæú ¤êüÖê −µÖÖµÖ ÆüÖêµÖ. ¯»Öê™üÖê ¾Ö¸üß»Ö −µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖÖ“Öê ÖÓ›ü−Ö ú¸üŸÖÖê. −µÖÖµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¯Ö¸ü¯Öß›üÖ
¾ÖÖ ¤ãü:Ö ¤êüÖê †ÃÖæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ×´Ö¡Ö ¾Ö ¿Ö¡Öæ †ÖêôûÖÖê úšüßÖ †ÃÖŸÖê. ‹úÖ“Ö ÷Öã−ÆüÖ²Ö§ü»Ö ×´Ö¡Ö ¾Ö ¿Ö¡Öæ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
¯ÖÖ¯ÖÖŸÖß ¾ÖŸÖÔ−Ö ú¸üÖê ÷Öî¸ü †ÖÆêü. úÖ¸üÖ −µÖÖµÖ ¯Ö×¸×Ã£ÖŸÖßÃÖÖ¯ÖêÖ −ÖÃÖæ−Ö ÃÖ¾ÖÖÔ−ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŠúÖ ±êú›üÖê
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´ÆüÖ•Öê −µÖÖµÖ µÖÖ“Öê ¤êüÖß»Ö ÖÓ›ü−Ö ú¸üŸÖÖê. ‹ÖÖ¤üÖ ¾µÖŒŸÖß ŸÖã´Ö“µÖÖú›êü ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü šêü¾Öæ−Ö ÷Öê»ÖÖ úÖÆüß úÖôûÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖê
¾Öê›üÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ¾Öê›üÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ¯Ö¸üŸÖ ´ÖÖ÷Öæ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ¤êüÖê µÖÖê÷µÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¯ÖÖ µÖÖ
×ÃÖ¨üÖŸÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ¤êüÖê ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú †ÖÆêü.´ÆüÖæ−Ö †ÃÖê †−Öêú ¤üÖêÂÖ µÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯»Öê™üÖê ÆüÖ
×ÃÖ¨üÖŸÖ −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê.
2. ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üß ×ÃÖ¨üÖŸÖ- £ÖÐê×ÃÖ´ÖêúÃÖ µÖÖ ÃÖÖê×±úÃ™ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ−Öê ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ¿ÖÛŒŸÖ¿ÖÖ»Öß ¾µÖŒŸÖß“Öê ×ÆüŸÖ
−µÖÖµÖÖŸÖ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ †ÖÆêü. ²Öôûß ŸÖÖê úÖ−Ö ×¯Öôûß Æêü −µÖÖµÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖú ¿ÖÛŒŸÖ¿ÖÖ»Öß †ÃÖæ−Ö ŸÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ¤êü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖê úÖµÖ¤êü •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ ¯ÖÖôûÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ úÖµÖ¤üÖ³ÖÓ÷Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ×¿ÖÖÖ
êú»Öß •ÖÖŸÖê. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ“Ö −µÖÖµÖ †ÖÆêü. ¯»Öê™üÖê ¾Ö¸üß»Ö ×ÃÖ¨üÖŸÖÖ“Öê ÖÓ›ü−Ö ú¸üŸÖÖê. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ
´ÆüÖ•Öê −µÖÖµÖ ´ÖÖ−Ö»Öê ŸÖ¸ü ¯ÖÏ•ÖÖ êú¾Öôû ÃÖÖ¬Ö−Ö ²Ö−Öê»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸµÖêú †Ö–ÖÖ −µÖÖµÖ †¿Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß.
ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖ“Öê ³ÖÖ−Ö −Ö šêü¾ÖŸÖÖ êú»Öê»µÖÖ †Ö–ÖÖ¯ÖÖ»Ö−ÖÖŸÖ −µÖÖµÖ úÃÖÖ †ÃÖê»Ö? ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ£Öá †Ö–ÖÖ †−Öî×ŸÖú
†ÃÖŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ¿ÖÛŒŸÖ¿ÖÖ»Öß ¾µÖŒŸÖß“Öß ‡“”ûÖ −µÖÖµÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. £ÖÐê×ÃÖ´ÖêúÃÖ †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö¤ü»Öæ−Ö
¿ÖÖÃÖúÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß úÖµÖÔ ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê −µÖÖµÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß úÖµÖÔ ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê †−µÖÖµÖ †ÃÖê †ÃÖ»Öê
ŸÖ¸üß †−µÖÖµÖ ÆüÖ −µÖÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü †ÃÖŸÖÖê †ÃÖê ¯»Öê™üÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. −µÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ˆŸéúÂ™ü •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß †ÃÖŸÖÖê.
¿ÖÖÃÖ−Ö Æüß ú»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖúŸµÖÖÕ−Öß •Ö−Ö×ÆüŸÖ »ÖÖÖŸÖ šêü¾Öæ−Ö úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ÃÖÖÓ÷Öã−Ö ¯»Öê™üÖê ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ ™üÖúÖ‰ú
´ÖÖ−Öæ−Ö −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê.
3. ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ×ÃÖ¨üÖŸÖ- ÷»ÖÖú−Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê †−µÖÖµÖ ÆüÖ ³ÖßŸÖß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ÖÆêü. −µÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ éú×¡Ö´Ö ¾Ö
¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ÷ÖŸÖ †ÖÆêü. ×−ÖÃÖ÷ÖÔ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö Ã¾Öî¸üÖ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖ÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¤ãü²Ö»ÖÖ−ÖÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ÃÖÆü−Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê. µÖÖ
†ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö ÃÖã™üúÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö†Ö¯ÖÃÖÖŸÖ ú¸üÖ¸ü úºþ−Ö úÖêÖßÆüß úÖêÖÖ¾Ö¸ü †−µÖÖµÖ úºþ −ÖµÖê Æêü
šü¸ü»Öê. µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖ¤üÖ ¾Ö −µÖÖµÖÖ“Öê ×−ÖµÖ´Ö ²Ö−Ö×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû −µÖÖµÖ ÆüÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ −ÖÃÖæ−Ö ²Ö»ÖÆüß−ÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. −µÖÖµÖ ÆüÖ ³ÖßŸÖß ¾Ö éú×¡Ö´Ö ¯Ö¨üŸÖß−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ Æêü ¯»Öê™üÖê»ÖÖ ´ÖÖ−µÖ −ÖÖÆüß. −µÖÖµÖÖŸÖ ÃÖ²Ö»Ö †Ö×Ö
¤ãü²ÖÔ»Ö ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖ ×−ÖÆüßŸÖ †ÃÖŸÖê. −µÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ³ÖßŸÖß´Öãôêû ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖŸÖ:“Ö ÆüÖêŸÖê úÖ¸üÖ ŸÖÖê †ÖŸ´µÖÖ“ÖÖ
÷ÖãÖ †ÖÆêü.
¯»Öê™üÖê“Öß −µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ¯»Öê™üÖê ŸÖÖŸúÖ×»Öú ×ŸÖ−Æüß −µÖÖµÖ×ÃÖ¨üÖŸÖÖ“Öê ÖÓ›ü−Ö úºþ−Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ºþ¯ÖÖ−Öê ÃÖÖòÎêú×™üÃÖ“µÖÖ ŸÖÖë›æü−Ö −µÖÖµÖ×ÃÖ¨üÖŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê.
¯»Öê™üÖê ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ×¾ÖÃŸÖÖ¸üßŸÖ ºþ¯Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. −µÖÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖºþ¯Öß ¿Ö¸üß¸üÖ“ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ ÆüÖêµÖ. ¾µÖŒŸÖß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö
µÖÖÓ“Öß −ÖßŸÖß ‹ú“Ö †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö −µÖÖµÖ ÆüÖ †ÖÓŸÖ¸ü†ÖŸ´ÖÖ“ÖÖ ÷ÖãÖ †ÖÆêü. ±úÖòÃ™ü¸ü“µÖÖ ´ÖŸÖê, •µÖÖ»ÖÖ †Ö´Æüß −Öî×ŸÖúŸÖÖ
ÃÖÓ²ÖÖê×¬ÖŸÖÖ ŸÖÖê“Ö ¯»Öê™üÖê“ÖÖ −µÖÖµÖ †ÖÆêü. ¯»Öê™üÖê ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ úºþ−Ö −µÖÖµÖ
×ÃÖ¨üÖŸÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ú¸üŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖß †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü“Ö ¸üÖ•µÖ ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖß ²Ö−Ö»Öê. †ÃÖê ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖß ¸üÖ•µÖ
²Ö−ÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖê. ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê, ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖßŸÖ ¾ÖÖÃÖ−ÖÖ, ÃÖÖÆüÃÖ, ×¾Ö¾Öêú ‡.ŸÖß−Ö
÷ÖãÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ¾µÖŒŸÖßŸÖ ×ŸÖ−Æüß ÷ÖãÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖÖ¸üÖê −ÖÃÖŸÖê. ŸÖê ú´Öß-•ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê. úÖêÖÖŸÖ ×¾Ö¾Öêú •ÖÖÃŸÖ ŸÖ¸ü
úÖêÖÖŸÖ ÃÖÖÆüÃÖ •ÖÖÃŸÖ, •µÖÖ ¾µÖŒŸÖßŸÖ •ÖÖê ÷ÖãÖ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ ÷ÖãÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. ²ÖÖúß“Öê ÷ÖãÖ ÆüôæÆüôæû −ÖÖÆüßÃÖê ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ¾ÖÖÃÖ−ÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖÖÆüÃÖ ¾Ö ²Öã¨üß ú´Öß ÆüÖê‡Ô»Ö. ¾ÖÖÃÖ−ÖÖ, ÃÖÖÆüÃÖ ¾Ö ×¾Ö¾Öêú ÷ÖãÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖÃÖ−ÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö, ÃÖÖÆüÃÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö,×¾Ö¾Öêú¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö Æêü ŸÖß−Ö ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ŸÖß−Ö ¾Ö÷ÖÖÔ−ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üú, ÃÖî×−Öú ¾Ö
¿ÖÖÃÖú †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê×¬Ö»Öê †ÖÆêü. ¯»Öê™üÖê−Öê ÷ÖãÖ¾Ö¢Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê úÖµÖÔ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ úºþ−Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖ−Öê †Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ
ãú¿Ö»ÖŸÖê−Öê úºþ−Ö ‡ŸÖ¸üÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö −Ö ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê −µÖÖµÖ ÆüÖêµÖ.
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¾µÖŒŸÖß“Öê ÷ÖãÖ
¾ÖÖÃÖ−ÖÖ
ÃÖÖÆüÃÖ
×¾Ö¾Öêú

÷ÖãÖ¾Ö¢Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö÷ÖÔ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖÔ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¾Ö÷ÖÔ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖµÖÔ
ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÔ
ÁÖ´Ö, ¿ÖêŸÖß ¾Ö
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü
ÃÖî×−Öú ¾Ö÷ÖÔ
†ÖÎú´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö
ÃÖÓ¸üÖÖ
¿ÖÖÃÖú ¾Ö÷ÖÔ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö
“ÖÖ»Ö×¾ÖÖê

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸÖÖŸÖß»Ö ×ŸÖ−Æüß ¾Ö÷ÖÖÔ−ÖÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ¾Ö÷ÖÖÔŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÷ÖãÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
†Ö»Öê»Öê úÖµÖÔ úŸÖÔ¾µÖ ²Öã¨üß−Öê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖê †ÖÖß ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö −Ö ú¸üÖê µÖÖŸÖ −µÖÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
´ÆüÖ•Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üúÖ−Öê ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ú¸üÖ¾Öê, ÃÖî×−ÖúÖÓ−Öß ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öê, ¿ÖÖÃÖ−ÖúŸµÖÖÕ−Öß –ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö úºþ−Ö
•Ö−Öú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ú¸üÖ¾Öê ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¸üÖ•µÖ −µÖÖµÖß ²Ö−Öê»Ö. −µÖÖµÖ ´ÆüÖ•Öê Ã¾Ö¬Ö´ÖÔ ¯ÖÖ»Ö−Ö ¾Ö †ÆüÃŸÖÖê¯ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
ÆüÖêµÖ.
¯»Öê™üÖê“µÖÖ −µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê1. úÖµÖÔ×¾Ö¿ÖêÂÖßú¸üRÖ- ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖßŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÷ÖãÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¯Ö»Öê ãú¿Ö»ÖŸÖÖ¯Öæ¾ÖÔú êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ‹ú úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ´Öãôêû úÖî¿Ö»µÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ »ÖÖ³Ö¤üÖµÖú šü¸üŸÖê.
2. †ÆüÃŸÖÖê¯Ö- ‹úÖ ¾Ö÷ÖÖÔ−Öê ‹ú úÖµÖÔ ú¸üÖµÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ‡ŸÖ¸üÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üÖê −Öî×ŸÖú úŸÖÔ¾µÖ
−ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ¤üÖ»Ö ‘ÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. úÖ´Ö µÖÖê÷µÖ ×¸üŸÖß−Öê ¯ÖæÖÔ
ÆüÖê‡Ô»Ö.´ÆüÖæ−Ö ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ †ÆüÃŸÖÖê¯ÖÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ šü¸üŸÖÖê.
3. ÃÖ´Ö−¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ- ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÷ÖãÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ŸÖß−Ö ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖß —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê úÖ´Ö ×³Ö®Ö
†ÃÖæ−Ö ÃÖã¨üÖ ÃÖÓµÖ´Ö ¾Ö ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ÷Ö¸ü•Öê¯ÖæŸÖáŸÖæ−Ö ‹úŸÖÖ ¾Ö ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
4. †ÖŸ´µÖÖ“ÖÖ ÷ÖãRÖ- −µÖÖµÖ Æüß ¿Ö¸üß¸ü ²ÖÖÆüµÖ éú×¡Ö´Ö ¾ÖÃŸÖæ −ÖÃÖæ−Ö †ÖŸ´µÖÖ“ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖÔ´Ö−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû
−µÖÖµÖ ÃÖé•Ö−ÖÖŸ´Öú ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü.
5. ¾µÖŒŸÖß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖ ‹úºþ¯ÖŸÖÖ- ¾µÖŒŸÖß“Öê ×¾ÖÃŸÖÖ¸üßŸÖ ºþ¯Ö ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖ ÆüÖêµÖ. ¾µÖŒŸÖß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖ÷Ö
†ÃÖŸÖê. ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ“Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß ¾Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü¯Öæ¸üú †ÃÖŸÖê úÖ¸üÖ “ÖÖÓ÷Ö»Öê •Öß¾Ö−Ö
×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ †ÃÖŸÖê.
−µÖÖµÖ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖÖ“Öê ™ßüúÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÖRÖ- ¯»Öê™üÖê“µÖÖ −µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö †£Öê−ÃÖ´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖ
¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß ¾Ö ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß úŸÖÔ¾µÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖÖŸÖ
¯Öãœüß»Ö ¤üÖêÂÖ †ÖÆêüŸÖ.
1. ¾Ö÷ÖÔ ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö ¤üÖêÂÖ¯ÖæRÖÔ- ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖßŸÖ ŸÖß−Ö ÷ÖãÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ÷ÖãÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾Ö÷ÖÔ
×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß´Ö¬µÖê ‹ÖÖ¤üÖ ÷ÖãÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖÖê ŸÖ¸ü †−Öêú ¾µÖŒŸÖßú›êü ×ŸÖ−Æüß
÷ÖãÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ µÖÖú›êü ŸÖÖê ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
2. ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ- ‹úÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÷ÖãÖ¾Ö¢Öê−ÖãÃÖÖ¸ü †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ‹ú“Ö úÖµÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ×−Ö¾Ö›ü ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾Ö÷ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÃÖÖ¸üÖß ¡Öî¾Ö÷ÖáµÖ •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú−Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ †›ü£ÖôûÖ µÖê‡Ô»Ö.
3. −µÖÖµÖÖ¯ÖêÖÖ −Öî×ŸÖúŸÖÖ ´ÆüRÖRÖê µÖÖê÷µÖ - ¯ÖÏŸµÖêú ¾Ö÷ÖÖÔ−Öê †Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö −Ö ú¸üÖê Æüßü
−Öî×ŸÖúŸÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ −Öî×ŸÖúŸÖê»ÖÖ ¯»Öê™üÖê −µÖÖµÖ ¾Ö †ÖÓŸÖ¸ü†ÖŸ´ÖÖ“ÖÖ ÷ÖãÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖê.
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4. úŸÖÔ¾µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü- ¯»Öê™üÖê ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ¯ÖêÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö ¿Ö¸üß¸üÖŸÖ ‹ú †¾ÖµÖ¾Ö ´ÆüÖæ−Ö úÖµÖÔ
ú¸üµÖÖŸÖ“Ö −µÖÖµÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß−ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −Ö ¤êüŸÖÖ ×−Ö¾¾Öôû úŸÖÔ¾µÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê.
5. ¾Ö×¸üÂšü ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö - ¯»Öê™üÖê−Öê ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ¿ÖÖÃÖú ¾Ö÷ÖÖÔú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»µÖÖ´Öãôêû ‹úÖ ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß ×−Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖ¢Öê“ÖÖ ÷Öî¸ü¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖî×−Öú ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ ¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ ÃÖ¢Öê¾Öºþ−Ö ¤æü¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. µÖÖ ¾Ö÷ÖÔ¾ÖÖ¸üß−Öê ÁÖ×´ÖúÖÓ−ÖÖ Æßü−Ö »ÖêÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯»Öê™üÖê“µÖÖ −µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ ¤üÖêÂÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ
¯ÖÏ.2 ¸üÖ. ¯»Öê™üÖ“ÖÖ ×¿ÖÖRÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖÖ?
¯»Öê™üÖê»ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ×−Ö×´ÖŸÖá ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö¤ü¿ÖÔ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ −µÖÖµÖ ÆüÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
ŸÖß−Ö ¾Ö÷ÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ úŸÖÔ¾µÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ú¸üŸÖß»Ö •Öê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÷ÖãÖ¾Ö¢Öê−ÖãÃÖÖ¸ü úŸÖÔ¾µÖÖ“Öê –ÖÖ−Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. Æêü –ÖÖ−Ö
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ−Öê ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ−Öê †Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ ãú¿Ö»ÖŸÖê−Öê ¯ÖÖ¸ü
¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“µÖÖŸÖß»Ö †×³Ö•ÖÖŸÖ ÷ÖãÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×¿ÖÖÖÖ−Öê ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ úŸÖÔ¾µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏê¸üÖÖ
×´ÖôûŸÖê. ²ÖÖÔú¸ü“µÖÖ´ÖŸÖê, ×¿ÖÖÖ ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¸üÖê÷ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ−Ö×ÃÖú †ÖîÂÖ¬Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ−Öê ¤ãüºþÃŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ´ÆüÖ•Öê
¯»Öê™üÖê“ÖÖ ×¿ÖÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ ÆüÖêµÖ. ´ÆüÖæ−Ö ºþÃÖÖê ¯»Öê™üÖê“ÖÖ ×¸ü¯ÖÛ²»Öú ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖÖ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÖìéúÂ™ü ÷ÖÏÓ£Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
×¿ÖÖRÖÖ“Öê ˆ§êü¿Ö- ¯»Öê™üÖê ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÃÖê ¤ãüÆêü¸üß ˆ§êü¿Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ˆ§êü¿ÖÖŸÖ ²ÖÖî×¨üú
×¾ÖúÖÃÖ, –ÖÖ−ÖÖ•Ö−Ö, ÃÖŸµÖ ¿ÖÖê¬Ö−Ö ‡. “ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üŸÖÖê. ÃÖÖòÎêú×™üÃÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ‡Ó¦üßµÖ•Ö−µÖ –ÖÖ−ÖÖ¯ÖêÖÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü
†×¬Öú ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Ö−ÖÖŸÖß»Ö ÃÖã¯ŸÖ ÷ÖãÖ †Ö¾Ö¸üÖ´ÖãŒŸÖ úºþ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö ¤üÖÖ×¾ÖÖê ÆüÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ Ö¸üÖ ˆ§êü¿Ö
†ÖÆêü. ×¿ÖÖÖ Æüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ÷Ö ´ÆüÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖÏŸÖß úŸÖÔ¾µÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ˆ““Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ×´ÖôûŸÖê. ×¿ÖÖÖ ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôûµÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ
•ÖÖ÷ÖéŸÖß ¾Ö úŸÖÔ¾µÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖê.
×¿ÖÖRÖ ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖÖ“Öß ÷ÖãRÖ ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖî1. ¸üÖ•µÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖßŸÖ ×¿ÖÖRÖ- ¯»Öê™üÖê †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÃÖÖÓ÷Öã−Ö ÃÖ¾ÖÖÔ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö
×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê µÖÓ¡Ö
²Ö−Ö×¾ÖÖÖ¸üß ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
2. ¾ÖµÖ ¾Ö ×¿ÖÖRÖ ÃÖÖÓ÷Ö›ü- ¯»Öê™üÖê−Öê ¾ÖµÖ ¾Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖú †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ Æêü ¤üÖê−Ö ™ü¯¯Öê
¯ÖÖ›ü»Öê. ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÔŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üŸÖÖê. ×¿ÖÖÖ •Ö−´Ö ³Ö¸ü
“ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
3. Ã¯ÖÖ™üÖÔ ¾Ö †£Öê−ÃÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ- †£Öê−ÃÖ ´Ö¬Öß»Ö ²ÖÖî×¨üú ×¿ÖÖÖ ¾Ö Ã¯ÖÖ™üÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¿ÖÖÖ µÖÖ“ÖÖ
ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ êú»ÖÖ. †£Öê−ÃÖ µÖê£Öß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö Ã¯ÖÖ™üÖÔ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú»µÖÖÖ µÖÖÓ−ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖÃÖÖšüß
‹ú¡Ö ÷ÖÓã±ú»Öê»Öê †ÖÆêü.
4. Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ¸üÖê ×¿ÖÖRÖ- ¯»Öê™üÖê−Öê Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖãºþÂÖÖÃÖÖšüß ‹úÖ“Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ “ÖÖ¸ü
Ø³ÖŸÖßŸÖ šêü¾Öæ−Ö úÖêÖŸÖêÆüß ¸üÖ•µÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß †¬Öá ¿ÖŒŸÖß ¾ÖÖµÖÖ •ÖÖŸÖê. Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖÖÓŸÖ
¿ÖÖ¸üß×¸üú ³Öê¤ü †ÃÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¾Ö ²ÖÖî×¨üú ³Öê¤ü ´ÖÖ−ÖŸÖ −ÖÖÆüß.
5. ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔú›êü ¤ãü»ÖÔÖ- ¯»Öê™üÖê−Öê ×¿ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ ÃÖÖšüß Öã»Öê êú»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔÃÖÖšüß úÖêÖŸÖÖ“Ö
†³µÖÖÃÖÎú´Ö ÃÖÖÓ÷ÖßŸÖ»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ »ÖÖ ÃÖî×−Öú ¾Ö ¿ÖÖÃÖú ¾Ö÷ÖÖÔ¾Ö¸ü ëú¦üßŸÖ êú»µÖÖ´Öãôêû ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔú›êü
¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê.
×¿ÖÖRÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¾Ö ™ü¯¯Öê- ¯»Öê™üÖê−Öê ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¤üÖê−Ö ™ü¯¯Öê ¯ÖÖ›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
¾Ö ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖãÖ ™ü¯¯Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ “ÖÖ×¸ü¡µÖ×−ÖÙ´ÖŸÖß †ÃÖæ−Ö ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖŸÖæ−Ö ²Öã¨üß“ÖÖ
†Ö×¾ÖÂúÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. Æêü ×¿ÖÖÖÖ“Öê ™ü¯¯Öê ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖ.
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†) ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖRÖ:1. 6¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ- ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 6 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ −ÖßŸÖß¬Ö´ÖÖÔ“Öê ×¿ÖÖÖ ÃÖ¸üôû ¾Ö ÃÖÖê¯µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß´Ö¬Öæ−Ö ¤êüÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ
“ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖµÖß »ÖÖ¾ÖÖê ÆüÖ ÆêüŸÖæ †ÃÖÖ¾ÖÖ. “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏê´Ö ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ÷ÖÖêÂ™üß ŸÖã“”ûŸÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ
−ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“ÖÖ Ö¸üÖ ¯ÖÖµÖÖ ¾Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖ ‘Ö›üµÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ µÖÖ ™ü¯¯µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
2. 6 ŸÖê 18 ¾ÖÂÖÔ- ÃÖã¥üœü ¿Ö¸üß¸üÖŸÖ ÃÖã¥üœü ´Ö−Ö ¸üÖÆüŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×−Ö¸üÖê÷Öß ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖ“ÖÖ
²ÖÖî×¨üú ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÆüÖ−Ö ¾µÖÖµÖÖ´Ö ¾Ö ÃÖÓ÷ÖßŸÖÖ¾Ö¸ü ¯»Öê™üÖê ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ−Öê ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¾ÖúÖÃÖ ŸÖ¸ü
ÃÖÓ÷ÖßŸÖÖ ´Öãôêû †ÖŸ´µÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÖÕ÷ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß −ÖîÃÖÙ÷Öú ¿ÖÖÃ¡Ö, †ÖÆüÖ¸ü, †ÖîÂÖ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ
†³µÖÖÃÖÖ“Öß ŸµÖÖ−Öê •ÖÖê›ü ×¤ü»Öß †ÖÆêü.
3. 18 ŸÖê 20- µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ ÃÖÓµÖ´Ö, ×¿ÖÃŸÖ ¾Ö †Ö–ÖÖ¯ÖÖ»Ö−ÖÖÃÖÖšüß ÃÖî×−Öú ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö
²Ö»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.
µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ‹úÖ ¯Ö¸üßÖê“Öê †ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. •Öê ¯Ö¸üßÖêŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê
•ÖÖ‡Ô»Ö. •µÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö¸üßÖêÃÖ µÖ¿Ö ×´ÖôûÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ™üÖú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.
²Ö) ˆ““Ö ×¿ÖÖRÖ- ¯»Öê™üÖê−Öê ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¤üÖê−Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖß êú»Öê»Öß †ÖÆêü.
1. 20 ŸÖê 30 ¾ÖÂÖÔ- ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ™ü¯¯ÖÖ ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ ²ÖÖî×¨üüú ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÷Ö×ÖŸÖ,
ŸÖÔú¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ŸµÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖî×−Öú ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯»Öê™üÖê ³Öæ×´ÖŸÖß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ
¤êüŸÖÖê. •µÖÖ»ÖÖ ³Öæ×´ÖŸÖß“Öê –ÖÖ−Ö −ÖÖÆüß †¿ÖÖ−ÖÖ †òú›òü´ÖßŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¤êüŸÖ −ÖÃÖê. µÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯Ö×¸üÖê“Öê †ÖµÖÖê•Ö−Ö
úºþ−Ö ¯Ö¸üßÖêŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ¯Ö¸üßÖêŸÖ †¯ÖµÖ¿Öß ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÃÖî×−Öú ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ
êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.
2. 30 ŸÖê 35 ¾ÖÂÖÔ- ÆüÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ““Ö ™ü¯¯ÖÖ †ÃÖæ−Ö µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÷Ö×ÖŸÖ ¾Ö ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ¯»Öê™üÖê
÷Ö×ÖŸÖ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ «Óü«ü¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. «üÓ«ü¾ÖÖ¤üÖŸÖæ−Ö ÃÖ¾ÖÖì““Ö ÃÖŸµÖ –ÖÖ−ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. Æêü ×¿ÖÖÖ
¯ÖæÖÔ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Öß ²Ö−Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß úÖ´Öê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖß»Ö. •ÖÖê Ö¸üÖ –ÖÖ−Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö
“ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü.
3. 35 ŸÖê 50- ¯»Öê™üÖê“ÖÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Öß ¿ÖÖÃÖú 35 ŸÖê 50 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÔŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¾Ö †−Öã³Ö×¾Öú ×¿ÖÖÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ¾ÖÂÖÔ “ÖÖ»Öæ
šêü¾Öê»Ö. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ´Ö−Ö−Ö ¾Ö ×“ÖŸÖÓ−Ö †Ö×Ö −Ö¾µÖÖ ¿ÖÖÃÖúÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ú¸üµÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯»Öê™üÖê“ÖÖ ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×ÃÖ¨üÖŸÖ ÃÖ´ÖúÖ»Öß−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ˆ×§üÂ™üÖÓ¿Öß ÃÖ´Ö−¾ÖµÖúÖ¸üß
×¤üÃÖŸÖÖê. †£Öê−ÃÖ ¾Ö Ã¯ÖÖ™üÖÔŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯»Öê™üÖê ŸÖÔúÃÖÓ÷ÖŸÖ¸üßŸÖß−Öê ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ
´ÖÖÓ›üŸÖÖê.
¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¿ÖÖRÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖRÖ ¾ÖÖ ¤üÖêÂÖ- ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×ÃÖ¨üÖŸÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ¤üÖêÂÖ †ÖÆêüŸÖ.
1. ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔú›êü ¤ãü»ÖÔÖ- ¯ÖÏŸµÖêúÖ“µÖÖ †ŸÖ: ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖ¾Ö¸ü ¯»Öê™üÖê ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê ¯ÖÖ ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ
ŸÖÖê ×−Ö¾¾Öôû ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖú›êü »ÖÖ ×¤ü»Öê ÷Öê»Öê. ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ úÖî¿Ö»µÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üµÖÖ“ÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß µÖÖê•Ö−ÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔú›êü ŸÖÖê ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
2. ÷Ö×RÖŸÖ ¾Ö ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü †−ÖÖ¾Ö¿µÖú ³Ö¸ü- ¯»Öê™üÖê ÷Ö×ÖŸÖ ¾Ö ³Öæ×´ÖŸÖß −Ö µÖêÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †òúò ›ü´ÖßŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¤êüŸÖ
−ÖÃÖê. ŸµÖÖ−Öê ×¿ÖÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖÖŸÖ ÷Ö×ÖŸÖ ¾Ö ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü †−ÖÖ¾Ö¿µÖú ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ú»ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖÖ“Öê
×−ÖµÖÓ¡ÖÖ »ÖÖ¤æ−Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ŸÖÖê ú¸üŸÖÖê.
3. •Öß¾Ö−Ö³Ö¸ü ×ÃÖ¨üÖŸÖ †−ÖãŸÃÖÖÆüúÖ¸üú- ¾ÖµÖÖ“Öß 35 ¾ÖÂÖÔ ×¿ÖÖÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾ÖÖÖ¸üÖ ŸÖÖ¹ýµÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖê úÖêÖŸÖê
¬Ö›üÖ›üß“Öê úÖ´Ö úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß úÖ¸üÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ ¾ÖµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ˆŸÃÖÖÆü ú´Öß ÆüÖêŸÖÖê µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
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4. †Ö¤ü¿ÖÔ ¿ÖÖÃÖú ‘Ö›ü×¾ÖRµÖÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ- ¯»Öê™üÖê−Öê ›üÖµÖ−Ö ¾Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ›üÖµÖÖê−Öê×ÃÖÃÖ µÖÖÓ−ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖúŸÖÖÔ
²Ö−Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ úºþ−Ö ŸÖÖÛ¢¾Öú ¾Ö ú×¾Ö ú»¯Ö−ÖêŸÖ ¯»Öê™üÖê ¸ü´Ö´ÖÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
5. ÃÖ´ÖÖ−Ö ×¿ÖÖRÖ µÖÖê÷µÖ ÆüÖêRÖÖ¸ü −ÖÖÆüß- ¯»Öê™üÖê Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ×¿ÖÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö ¯ÖãºþÂÖÖ“Öê ¿ÖÖîµÖÔ ŸÖÃÖê“Ö
ÛÃ¡ÖµÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖæúŸÖÖ ¾Ö ú»ÖÖŸ´ÖúŸÖÖ ÷ÖÖêÂ™üßŸÖ ¸ü´Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ µÖÖú›êü ŸÖÖê ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ−Ö ×¿ÖÖÖ
µÖÖê÷µÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
¾Ö×¸ü»Ö ¤üÖêÂÖ †ÃÖæ−ÖÆüß ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ−Öê ÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖ¸üÃÖ, ²Öã¨üß †ÃÖÖÖ·µÖÖ
¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÖÓ÷Öã−Ö †Ö•Ö ¤êüÖß»Ö ¿ÖÖÃÖúúŸµÖÖÕ−ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖµÖÖê÷µÖ ×¿ÖÖÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯»Öê™üÖê−Öê
ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê Æêü ´ÖÖ−µÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖµÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öß µÖÖê÷µÖ ÃÖÖÓ÷Ö›ü, ÃÖÓ÷ÖßŸÖ ¾Ö ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ
†Ö×Ö ˆ¢Ö´Ö ¸üÖ•µÖúŸÖì ×−ÖÙ´ÖŸÖß“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü Æêü ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¿ÖÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ÷ÖãÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö
¯ÖÏ.3 ¸üÖ.¯»Öê™üÖê“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
¯»Öê™üÖê»ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ−Ö ŸµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü
†›ü£Öôêû ¤æü¸ü úºþ ‡“”ûßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ŸÖß−Ö ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ‹úŸÖÖ ¾Ö −µÖÖµÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ¤üÖê−Ö
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖŸÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü Æüß −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêµÖ.
¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ÃÖ¢ÖÖ •µÖÖ ¯ÖÖ»Öú¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ÆüÖŸÖß †ÃÖŸÖê. ŸÖÖê ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÏÂ™ü ¾Ö ÃÖ¢ÖÖ×¯Ö¯ÖÖÃÖæ ÆüÖê‰ú −ÖµÖê †ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Ö−Ö “ÖÓ“Ö»Ö †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ú−Öú ¾Ö úÖÓŸÖÖ µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêÆü †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ´ÖÖêÆüÖŸÖ ÆüÖ ¾Ö÷ÖÔ †›üú»µÖÖÃÖ ŸÖÖê
¬µÖêµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×¾Ö“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖ−Öê ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ»ÖÖ ÆüÖ
¯ÖµÖÖÔµÖ µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê. Ã¾ÖÖ£ÖÔ ¾Ö ¯ÖÏ»ÖÖê³Ö−ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üÖê ÆüÖ ¯»Öê™üÖê“µÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ±úŒŸÖ ¯ÖÖ»Öú (¿ÖÖÃÖú ¾Ö ÃÖî×−Öú) ¾Ö÷ÖÖÔÃÖÖšüß †ÖÆêü. ŸÖÖê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
†) ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü- †ÖÙ£Öú ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ÷ÖÏßúÖÓ−ÖÖ −Ö¾Öß −ÖÖÆüß. ×Îú™ü −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ¿ÖêŸÖß
ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ ÆüÖêŸÖß. Ã¯ÖÖ™üÖÔ´Ö¬µÖê ¸üÖ•µÖúŸÖÖÔ¾Ö÷ÖÖÔÃÖÖšüß ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ³ÖÖê•Ö−ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯»Öê™üÖê−Öê ´Ö−ÖÖê¾Öî–ÖÖ×−Öú
¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ŸÖã—Öê ¾Ö ´ÖÖ—Öê ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ´ÖÖÖÃÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾Ö³ÖÖ×¾Öú †ÃÖŸÖê.
ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ´ÖÖêÆü ¸Ö•µÖúŸµÖÖÕ−ÖÖ ³ÖÏÂ™ü ú¸üŸÖê. ¥üœü×−Ö¿“ÖµÖß ¸üÖ•µÖúŸÖÖÔ ¤êüÖß»Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ´ÖÖêÆüÖ»ÖÖ ²Öôûß ¯Ö›æ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ ¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖÓ¯Ö¢Öß¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤æü¸ü šêü¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖá
¸üÖ•µÖÖ−Öê êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¥üÂ™üß−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ »Öã²ÖÖ›üŸÖÖŸÖ. †ÖÙ£Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ
¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ëú¦üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÆüÖ ¾Ö÷ÖÔ †×¬Öú ³ÖÏÂ™ü ²Ö−Öê»Ö ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¿Öã¨üŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß
¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ¢Öê“Öê ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
¯»Öê™üÖê ÖÖ•Ö÷Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔú›êü ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔú›êü Æêü ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö êú»Öê.
¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÔ ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ×−Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖ−ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö ŸÖê ÃÖÖê−µÖÖ “ÖÖÓ¤üß»ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ ú¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬Ö−Öê −ÖÃÖŸÖß»Ö. ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ³ÖÖê•Ö−ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ³ÖÖê•Ö−Ö ú¸üŸÖß»Ö. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖæÖÔ êú»µÖÖ
•ÖÖŸÖß»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“ÖÖ ×−ÖÃ¾ÖÖ£ÖÔ •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ ´ÖÖêúôûÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ¸üÖ•µÖ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤æ¸ü šêü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¾ÖÔÃÖÓ÷Ö
¯Ö×¸üŸµÖÖ÷Ö úºþ−Ö ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ »ÖÖêúú»µÖÖÖ ÃÖÖ¬Ö−Öê ¿ÖŒµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ŸµÖÖ÷Ö úºþ−Ö“Ö
¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−ÖÖ ´ÖãŒŸÖß ×´Öôêû»Ö ÆüÖ †¬µÖÖŸ´Ö¾ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ.
²Ö) Ã¡Öß ¾Ö ãÓú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü- ÃÖÓ¯Ö¢ÖßÃÖÖê²ÖŸÖ Ã¡Öß“µÖÖ ´ÖÖêÆüÖŸÖ †›üú»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖ»Öú¾Ö÷ÖÔ ³ÖÏÂ™ü ²Ö−ÖŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ
•Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ÃÖãÖß •Öß¾Ö−ÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ´ÖéŸµÖæ−ÖÓŸÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ™üÖÖ·µÖÖ Ø“ÖŸÖê´Öãôêû ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüßŸÖ
ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖ•Öê ¯ÖŸ−Öß ¾Ö ´Öã»ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖŸÖ †›üú»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê †¬Ö:¯ÖŸÖ−Ö ÆüÖêŸÖê ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔú›êü
¤ãü»ÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯»Öê™üÖê ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ãú™ãÓü²Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öê ˆ““ÖÖ™ü−Ö ŸÖÖê ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔ¯Öã¸üŸÖê ú¸üŸÖÖê. ¯»Öê™üÖê−Öê ¯ÖÖ»Öú
¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ ãÓú™ãÓü²Ö ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †×»Ö¯ŸÖ šêü¾ÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ −ÖîÃÖÙ÷Öú ³ÖÖ¾Ö−ÖÖú›êü ŸÖÖê ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´Ö Ã¡ÖßµÖÖ¿Öß ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß ³Öê™ü ‘Ö›ü×¾Ö»µÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´Ö −ÖÖ÷Ö¸üßúÖÓ“Öß ¯Öãœü“Öß ×¯Öœüß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö,
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†¿Öß †Ö¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖê. µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¸üÖ•µÖÖú›æ−Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü Ã¡ÖßµÖÖ“Öß ×−Ö¾Ö›ü êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. ŸµÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖ»Öú
¾Ö÷ÖÖÔ¿Öß ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö. ŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖæ−Ö ŸµÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ •Öß ´Öã»Öê ÆüÖêŸÖß»Ö. ŸÖß
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖß»Ö. ¸üÖ•µÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ¯Ö¨üŸÖß−Öê ÃÖÓ÷ÖÖê¯Ö−Ö ú¸êü»Ö. ÛÃ¡ÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ
¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öã»Öê −ÖŒúß úÖêÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö •Ö−´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê Æêü Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÔ ¤üÖê‘ÖÖ−ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖÖ¸ü
−ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÔ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ“Ö †Ö¯Ö»Öß ´Öã»Öê ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ¯ÖÏê´Ö ú¸êü»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖã—Öê ¾Ö ´ÖÖ—Öê ÆüÖ Ã¾ÖÖ£Öá³ÖÖ¾Ö −ÖÂ™ü ÆüÖê‰ú−Ö
Ã¾ÖÖ£Öá ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. †£Öê−ÃÖ ´Ö¬Öß»Ö ²ÖÓ×¤üÃŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖãŒŸÖ úºþ−Ö ÃÖé•Ö−ÖÖŸ´Öú úÖµÖÖÔú›êü ŸµÖÖÓ−ÖÖ †ÖúÙÂÖŸÖ
ú¸üÖê ÆüÖ ŸµÖÖ“µÖÖ Ã¡Öß ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖê. “ÖÖÓ÷Ö»Öê −ÖÖ÷Ö×¸üú ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ¾Ö Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ³Öê¤ü −ÖÂ™ü ú¸üÖê ÆüÖ
¯»Öê™üÖê“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ˆ§êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
¯»Öê™üÖê“ÖÖ ¤üÖê−ÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ ×−Ö:Ã¾ÖÖ£ÖÔ, ´ÖÖêÆü´ÖãŒŸÖ úºþ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öß Æêü †¯Öê×ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê. úÖ¸üÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ›üÖê»ÖÖ¸üÖ ˆ³ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ¾Ö÷ÖÖÔ−Öß ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú ²Ö−Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯»Öê™üÖê ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖê−ÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖê.
¯»Öê™üÖê“µÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ÃÖ×´ÖÖÖ ¾ÖÖ ¯Ö×¸üÖRÖ- ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ¤üÖêÂÖ †ÖÆêüŸÖ.
1. ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü- ¯»Öê™üÖê−Öê ×−Ö¾¾Öôû ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔÃÖÖšüß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖú×¸üŸÖÖ
¯ÖÖ»Öú ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÔ †ÃÖê ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö êú»Öê. ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ ¾Ö÷Öôæ−Ö ‹úÖ »ÖÆüÖ−Ö ÷Ö™üÖŸÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü úÃÖÖ
µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖ −ÖÖÆüß.
2. ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö ãú™Óüã²ÖÖ“Öß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾ÖúŸÖÖ- ¯»Öê™üÖê ´ÖÖ−Ö¾Ö“µÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¯ÖÏ¾Öé¢Ößú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔÃÖ
ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüÖê, ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔÃÖ −ÖÖúÖ¸üÖê µÖÖê÷µÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾Ö¸üÖê¬Öß ¾Ö÷ÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü
ÆüÖêŸÖß»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ‹ú ¾Ö÷ÖÔ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔ“ÖÖ Æêü¾ÖÖ ¾Ö ×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü ú¸üê»Ö. ÃÖÓ¯Ö¢Öß×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Ö÷ÖÖÔ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ãú™ãÓü²Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖ ÛÃ£Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ úºþ−Ö ãú™ãÓü²Ö −ÖÂ™ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ
ÃÖ»»ÖÖ ¤êüŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †¸üÖ•Öú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê.
3. ´ÖÖ−Ö¾Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ- ¯»Öê™üÖê−Öê µÖÖÓ×¡Öú ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ‹ú ‘Ö™üú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÔ ÆüÖ ‹ú
´ÖÖÖæÃÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖÆüß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß ×´ÖôûÖÖ¸ü −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê úÖµÖÔ
ú¿ÖÖÃÖÖšüß ú¸êü»Ö. Ã£ÖîµÖÔ ¾Ö ÃÖã¸üÖêÃÖÖšüß ÖÖ•Ö÷Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖŸÖê Æêü ŸÖÖê »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
4. ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ³ÖÖÃÖ- ¯»Öê™üÖê»ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖúŸÖì ³ÖÏÂ™ü ÆüÖêµÖÖ“Öß ×³ÖŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üú ³ÖÏÂ™ü ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê
´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †Ö×Ö •Ö¸ü ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖú Ã¾Ö×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖÖšüß −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
ú¸üÖ¾Öß Æêü ×¾Ö¯Ö×¸üŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
5. Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ±ú¸üú- ¯»Öê™üÖê−Öê Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ±ú¸üúÖ×¿Ö¾ÖÖÃÖ ‡ŸÖ¸ü ±ú¸üú †´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖê
¯ÖÖ Ã¡Öß ¯ÖãºþÂÖ êú¾Öôû µÖÖî−Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ¯Öã¸üŸÖê ‹ú¡Ö µÖêŸÖ −ÖÃÖæ−Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¬µÖêµÖÖÃÖÖšüß ‹ú¡Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ´Ö´ÖŸÖÖ, ³ÖÖ¾ÖãúŸÖÖ,
¾ÖÖŸÃÖ»µÖ Æêü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÷ÖãÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
6. µÖÖî¾Ö−Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öß ×³ÖŸÖß- ‹ú Ã¡Öß †−ÖêúÖ“Öß ¯ÖŸ−Öß ¾Ö ‹ú ¯ÖãºþÂÖ †−ÖêúÖ“ÖÖ ¯ÖŸÖß Æêü −ÖÖŸÖê ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ´Öãôêû
×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. Ã¡Öß ÃÖÖî¤üµÖÖÔ´Öãôêû ÃÖãÓ¤ü¸ü Ã¡Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ −Öß×ŸÖ´Öæ»µÖê ×¾Öºþ−Ö
•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖŸÖÖ ×¯ÖŸÖÖ ³ÖÖ‰ú ²Ö×ÆüÖ Æêü −ÖÖŸÖê ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
7. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê †ÖÖê¯Ö- ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ™üßúÖ ú¸üŸÖÖê. ÖÖ•Ö÷Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß
´ÖÖ−Ö¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ³ÖæŸÖ šü¸üŸÖê. •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ Ã£ÖîµÖÔ, ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ †Ö×Ö úÖ´ÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢ÖßŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê.
ÖÖ•Ö÷Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖêŸÖæ−Ö ¤üÖê−Ö ¾Ö ˆ¤üÖ¸üŸÖÖ ÷ÖãÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê ŸÖÃÖê“Ö
¯»Öê™üÖê“ÖÖ Ã¡Öß ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †−Öî×ŸÖúŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸êü»Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖê“Ö −ÖÖŸÖê ×¿Ö»»Öú ¸üÖÆüÖÖ¸ü
−ÖÖÆüß. ÃÖÓã¤ü¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖê‡Ô»Ö ´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖê ÆüÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê †Ö×Ö ãú™ãÓü²Ö Æüß −ÖÖ÷Ö¸üß
•Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖÖšü¿ÖÖôûÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ÛÃ£Ö¸ü ¸üÖ•µÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÃÖÖšüß ãú™ãÓü²Ö ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üŸÖÖê.
9

¯»Öê™üÖê“µÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ¾Ö¸üß»Ö †ÖÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯»Öê™üÖê−Öê ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ¾Ö÷ÖÖÔŸÖß»Ö Ã¾ÖÖ£ÖÔ, ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ´ÖÖêÆü,
ÃÖÓ¯Ö¢Öß ÃÖÓ÷ÖÏÆü ¾Öé¢Öß †Ö×Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß´Öãôêû êú»Öê»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ¿ÖÖêÂÖÖ −ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ÆüÖ ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö
ŸµÖÖ−Öê ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖ †ŸµÖÓŸÖ •ÖÆüÖ»Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖŸÖ µÖê‰ú ¿Öú»ÖÖ −ÖÖÆüß. ŸÖ¸üßÆüß †Ö•Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü úÖÆüß ¤êü¿ÖÖŸÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê.
¯ÖÏ.3 ¸üÖ. ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üÖ?
¯»Öê™üÖê ×¸ü¯ÖÛ²»Öú ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. ¸üÖ•Öê ¾Ö ¸üÖ•Ö¯Öã¡Ö ¤üÖêÂÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ−Öê
ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ÷ÖÏßú −Ö÷Ö¸ü ¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôûµÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖß ÆüÖêŸµÖÖ.
†£Öê−ÃÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ•ÖÖŸÖÓ¡Ö, Ã¯ÖÖ™üÖÔŸÖ ÃÖî×−ÖúŸÖÓ¡Ö, ×ÃÖ¸üŒµÖã•Ö´Ö¬µÖê Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
ŸµÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæ−Ö †Ö»Öê úß µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖ¯ÖêÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ×ÆüŸÖÖ»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ²Ö¸êü“ÖÃÖê
¸üÖ•µÖúŸÖì †−µÖÖµÖß ÆüÖêŸÖê. µÖÖ úÖ¸üÖÖ´Öãôêû •Ö−ÖŸÖê´Ö¬µÖê ÷ÖÖë¬Öôû ¾Ö †¸üÖ•ÖúŸÖê“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
−µÖÖµÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¤üÖêÂÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯»Öê™üÖê−Öê ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ŸÖÖê ´ÆüÖŸÖÖê úß,
•ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ•Öê ŸÖ¢¾Ö–Ö †ÃÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ Øú¾ÖÖ ¸üÖ•Öê Æêü ŸÖ¢¾Ö–Ö ²Ö−ÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ −Ö÷Ö¸ü ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ −ÖÖ¿Ö ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüÖê
†™üôû †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓ÷Öã−Ö ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üŸÖÖê.
†) ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêü- –ÖÖ−ÖÖ“Öê ŸÖß−Ö ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ †ÖÆêü.
1. ‡Ó×¦üµÖ•Ö−µÖ –ÖÖ−Ö- ÷ÖãÆêüŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ‡Ó×¦üµÖ•Ö−µÖ –ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ ÷ÖãÆêüŸÖ †Ó¬ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß
úÖÆüßÆüß ¯ÖÖÆæü ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. Ã¯Ö¿ÖÔ úºþ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ –ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ‡Ó×¦üµÖ•Ö−µÖ –ÖÖ−Ö †¯Öã¸êü †ÃÖŸÖê ˆ¤üÖ.
†Ó¬ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖÖæÃÖ ¤üÖê¸üß»ÖÖ ÃÖÖ¯Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê.
2. ²Öã×¨ü•Ö−µÖ ¾Ö ŸÖÖÙúú –ÖÖ−Ö- ÷ÖãÆêü“µÖÖ ŸÖÖë›üÖ¿Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖ −ÖÃÖŸÖê. ŸÖÖê ÷ÖãÆêü“µÖÖ ŸÖÖë›üÖ¿Öß
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ»ÖÖ †Ó¬Öãú –ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ¯»Öê™üÖê ŸÖÖÙúú –ÖÖ−Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖê. µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÷ÖãÆêüŸÖß»Ö
¾µÖŒŸÖß¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ –ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖê ¯ÖÖ ¯ÖæÖÔ –ÖÖ−Ö −ÖÃÖŸÖê.
3. †ÖŸ´Ö•Ö−µÖ –ÖÖ−Ö- ÷ÖãÆêü“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †ÖŸ´Ö•Ö−µÖ –ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ
ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ¾ÖÖ ¾ÖÃŸÖæ Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ¯ÖÖÆæü ¿ÖúŸÖÖê. Æüß –ÖÖ−ÖÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö †¾ÖÃ£ÖÖ ¯»Öê™üÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. †ÖŸ´Ö–ÖÖ−Ö
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¯ÖæÖÔ –ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖßú›ê ¿ÖÖÃÖúÖ“Öß ÃÖæ¡Öê ªÖ¾ÖßŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−ÖÖÖÖ»Öß
¿ÖÖÃÖú“Öê ¾Ö •Ö−ÖŸÖê“Öê ú»µÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö Æêü ¯»Öê™üÖê»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
²Ö) ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖRÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê- ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¿ÖÖÃÖ−Ö –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ ²Öã¨üß“µÖÖ
´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−ÖÖÖÖ»Öß †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ“Öß ³Ö¾µÖ ¤êüÖ÷Öß ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖÃÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öß †ÃÖê ¾Ö ŸÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖìéúÂ™ü
ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö úºþ ¿ÖúŸÖÖê. “ÖÖŸÖãµÖÔ ¾Ö ¿ÖÆüÖ¯ÖÖ µÖÖ“Öê ŸÖÖê ‹ú ´Öæ×ŸÖ´ÖÓŸÖ ¯ÖÏŸÖßú †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖšüß¸üÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
‡Ó×¦üµÖ•Ö−µÖ ÃÖãÖÖ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ †Öêœü −ÖÃÖŸÖê. ŸÖÖê ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ´Ö−ÖÖ“ÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖ£ÖÖÔ¯Ö»Ößú›êü ÷Öê»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. †¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¯»Öê™üÖê
ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ“Öß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ ×¾Ö¿Ö¤ü úºþ−Ö ²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö ¾µÖŒŸÖßú›êü ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖŸÖÖê. –ÖÖ−Ö Æüß −µÖÖµÖÖ“Öß úÖê−Ö×¿Ö»ÖÖ
´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖ»ÖÖ ¯ÖæÖÔ –ÖÖ−Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖæ ¿ÖúŸÖÖê. úÖ¸üÖ “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ
÷ÖãÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖúÖ“µÖÖ †³ÖÖ¾Öß •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ ¤ãü:Ö ÃÖÆü−Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖŸÖ “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ÷ÖãÖÖ“ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. Æêü ÷ÖãÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖ´Ö¬µÖê −ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ÷ÖãÖ ×¿ÖÖÖ µÖÓ¡ÖÖêŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¢¾Ö–Ö
¿ÖÖÃÖúÖÃÖ µÖÖê÷µÖ ×¿ÖÖÖ ¤êü¾Öæ−Ö µÖÖê÷µÖ ¯Ö×¸üÖêŸÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖê ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü †−Öêú
÷ÖÖêÂ™üß“Öê ×¿ÖÖÖ ‘µÖÖµÖ“Öê †ÖÆêü. ŸÖÖê ´ÖÖêÆüÖ»ÖÖ ²Öôûß ¯Ö›æü −ÖµÖê ´ÆüÖæ−Ö Ã¡Öß ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ¤æü¸ü šêü¾Ö»Öê †ÖÆêü.
ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯»Öê™üÖê Ã¡Öß ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ¿ÖÖÃÖúÖÃÖÖšüß ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
ú) ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ- ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ ˆ¢Ö´Ö ÃÖÓÃúÖ×¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ
−ÖÃÖŸÖê. ŸÖã—Öê †Ö×Ö ´ÖÖ—Öê †ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö −Ö ú¸üŸÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ
×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ“µÖÖ ¤êüÖ÷µÖÖ ¾ÖÖ ²Öã×¨ü´Ö¢ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖæ−Ö †−Öêú ÷ÖãÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÷ÖãÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö úºþ−Ö ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ −µÖÖµÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ ¿Öêú»Ö. µÖÖê÷µÖ úÖµÖ †Ö×Ö †µÖÖê÷µÖ úÖµÖ Æêü
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†ÖêôûÖµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê µÖÖê÷µÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ ŸÖÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü úºþ ¿ÖúŸÖÖê. ŸÖÖê ¤îü¾Öß ÷ÖãÖÖÓ−Öß µÖãŒŸÖ †ÃÖŸÖÖê. “ÖÖÓ÷Öã»Ö¯ÖÖÖ
ÆüÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ Ã£ÖÖµÖß³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ÃÖ¢ÖÖ †ÃÖÖê êú¾ÆüÖÆüß ÁÖêµÖÃú¸ü †ÃÖŸÖê.
›ü) ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖê“Öê ×−ÖúÂÖ- úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ¯»Öê™üÖê“ÖÖ ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ
÷ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖÖ•Ö¾Öôû ×¾Ö¿ÖêÂÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê –ÖÖ−Ö ¾Ö ²Öã×¨ü´Ö¢ÖÖ †ÃÖÖ¾Öß ´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖê –ÖÖ−Ö ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü
÷ÖãÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖÖ ²Öã×¨ü´ÖÖ−Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê ÃÖÓÃúÖ×¸üŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ´ÆüÖæ−Ö ¯»Öê™üÖê ×¿ÖÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ×¾Ö¿Ö¤ü
ú¸üŸÖÖê. ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ •Ö−´Ö³Ö¸ü ×¾ÖªÖ£Öá †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ−Öê ÃÖŸÖŸÖ ×¿ÖúŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ
¾ÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö 35 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖÖôêûŸÖ †Ö×Ö 35 ŸÖê 50 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ“Öß ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ŸÖÖê Ã¾ÖÖ£Öá ²Ö−Öæ −ÖµÖê ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö ãú™ãÓü²Ö šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê. ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ ÖÖ•Ö÷Öß
´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß Æüß ²ÖÓ¬Ö−Öê ™üÖúŸÖÖê. ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö ãú™ãÓü²Ö −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÷ÖÖêÂ™üß»ÖÖ úÖÆüßÆüß ´ÖÆü¢¾Ö ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔ •Öß¾Ö−Ö ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¾µÖ×£ÖŸÖ
ú¸êü»Ö
›ü) úÖµÖ¤üµÖÖ¯ÖêÖÖ ²Öã¨üß ÁÖêÂšü- ¯»Öê™üÖê ²Öã¨üß»ÖÖ úÖµÖ¤üÖ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ´ÖŸÖê úÖµÖ¤üÖ úšüÖê¸ü ¾Ö †¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖßµÖ
†ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ú¸üÖµÖ»ÖÖ ¾Öêôû »ÖÖ÷ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖú ²Öã×¨ü´ÖÖ−Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¯»Öê™üÖê ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖêÆüß úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ²ÖÓ¬Ö−Ö †´ÖÖ−µÖ úºþ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšüŸ¾Ö
¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üŸÖÖê.
‡) ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖ¾Ö×¸ü»Ö ²ÖÓ¬Ö−Öê- ¯»Öê™üÖê ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖú ²ÖÓ¬Ö−ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖ †ÖÆêü ¯ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÃÖÖ −ÖÖÆüß úß ŸÖÖê
†×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ ¯Öãœßü»Ö ÷ÖÖêÂ™üß“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê.
1. ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−Öê“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ úÖµÖ¤üµÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü ú¸üµÖÖ“Öß −Öî×ŸÖú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÆêü.
2. ¸üÖ•µÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ •µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸÖß ŸÖ¢¾Öê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ‡“”êû−ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖÖê ²Ö¤ü»Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß.
3. −µÖÖµÖÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ, ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß, Ã¡Öß ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü µÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß
ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖÃÖ −ÖÖÆüß.
¾Ö×¸ü»Ö ²ÖÓ¬Ö−Öê ¯»Öê™üÖê−Öê ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö−Öê ™üÖú»Öß †ÖÆêüŸÖ
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−Öß ¸üÖ•ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ¯Ö×¸üÖRÖ ¾ÖÖ ¤üÖêÂÖ- ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ ´ÖÖÓ›üµÖÖ´ÖÖ÷Öê ¯»Öê™üÖê“ÖÖ ÆêüŸÖæ ³Ö¾µÖ †Ö×Ö ˆ¤üÖ¢Ö
†ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ¯Öã×œü»Ö ¤üÖêÂÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
1. úÖµÖ¤üµÖÖ“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö †´ÖÖ−µÖ- ŸÖÖŸúÖ×»Öú ÷ÖÏßú »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓú»¯Ö−Öêú›êü ŸµÖÖ−Öê ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê.
÷ÖÏßúÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê úÖµÖ¤üµÖÖ“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ´ÖÖ−µÖ †ÃÖ»Öê»Öß −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ‘Ö ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖ ÆüÖêµÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯»Öê™üÖê“µÖÖ
¸üÖ•µÖÖŸÖ úÖµÖ¤üµÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö −ÖÖÆüß. ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü ÃÖ¢ÖÖ ¤êüŸÖÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê †×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö µÖÖú›êü
»ÖÖ ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß.
2. ²Öã¨üß ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖÆüß- ¯»Öê™üÖê−Öê ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖÃÖÖšüß ²Öã¨üß ÆüÖ ÷ÖãÖ µÖÖê÷µÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ²Öã¨üß Æüß £ÖÖê›üµÖÖ
¾µÖŒŸÖß•Ö¾Öôû †ÃÖŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖ »ÖÖêúÖú›êü ¯»Öê™üÖê−Öê ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ²Öã×¨ü¾ÖÖ−ÖÖ−ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖúÖ¸ü
¤êüÖê Æêü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÖÆêü.
3. †´ÖæŸÖÔ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü- ¯»Öê™üÖê−Öê ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ ŸÖÔú¿ÖÖÃ¡Ö, ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−Ö, ÷Ö×ÖŸÖ ¾Ö ³Öæ×´ÖŸÖß ‡. ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê –ÖÖ−Ö
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü ¯ÖÖ Æêü ×¾ÖÂÖµÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Öß −ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ êú¾Öôû µÖÖê÷µÖ †µÖÖê÷µÖ µÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ −ÖÃÖŸÖÖê ŸÖ¸ü ¤êü¿Ö úÖ»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ×−ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ¯»Öê™üÖê“ÖÖ ¿ÖÖÃÖú ±úŒŸÖ
†´ÖæŸÖÔ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖ−Ö ú¸üÖÖ¸üÖ †ÖÆêü.
4. ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖßú›êü ¤ãü»ÖÔÖ- ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ±úÖ¸ü ú´Öß †ÖÆêü. úÖ¸üÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ “ÖÖÓ÷Ö»Öê ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ¤üÖêÆüÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¾Öêôû •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ Ø“ÖŸÖ−Ö ¾Ö ´Ö−Ö−Ö
ú¸üµÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö¾Öê»Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖßú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖ µÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ −ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
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5. úÖµÖ¤üµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö −ÖÖúÖ¸ü»Öê- ¯»Öê™üÖê ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖÓ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö −ÖÖúÖ¸ü»Öê †ÖÆêü.
¿ÖÖÃÖúÖ¾Ö¸ü úÖµÖ¤üÖ †Ö×Ö •Ö−Ö´ÖŸÖÖ“Öê ²ÖÓ¬Ö−Ö ‘ÖÖ»Öæ ‡“”ûßŸÖ −ÖÖÆüß .ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÃÖú †×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ
†ÖÆêü. ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖú “Öæú úºþ ¿ÖúÖÖ¸ü −ÖÖÆüß Æüß ¯»Öê™üÖê“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ “Öãúß“Öß †ÖÆêü.
¯»Öê™üÖê“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ¾Ö ÃÖ¾ÖÖìéúÂ™ü †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ µÖêÖê
†¾Ö‘Ö›ü †ÖÆêüŸÖ. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †×ŸÖ¿ÖµÖ ˆ““Ö úÖê™üß“Öê †ÖÆêü ŸÖê ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖŸÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß Æêü −ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü
−ÖÖÆüß.
¯ÖÏ.4 £ÖÖ.¯»Öê™üÖê“Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ¾ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
ÃÖÖòÎú×™üÃÖ ÆüÖ ¯»Öê™üÖê“ÖÖ ÷Öãºþ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü “Öãúß“Öê †Ö¸üÖê¯Ö šêü¾Öæ−Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖéŸµÖæ¤Óü›ü ×¤ü»ÖÖ. µÖÖ ‘Ö™ü−Öê“ÖÖ
¯»Öê™üÖê¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê‰ú−Ö ŸÖÖê ¸üÖ•µÖúŸÖÖÔ ²Ö−ÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ŸÖŸ¾Ö–Ö ²Ö−Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ−Öê †Ö¯Ö»Öê ŸÖŸ¾ÖØ“ÖŸÖ−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–Ö
¸üÖ•ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖê÷ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê. ÷ÖÏßú −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖ“Öê †¬Ö:¯ÖŸÖ−Ö ¾Ö ³ÖÏÂ™ü ¯ÖÏúÖ¸üÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê
¯»Öê™üÖê“Öß †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêµÖ. ¯»Öê™üÖ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ ÆüÖ ú»¯Ö−ÖÖ×¾Ö»ÖÖÃÖ −ÖÃÖæ−Ö ÷ÖÏßú −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
¿ÖÖÃÖ−Ö¯ÖÏÖÖ»Öß“Öê ×−Ö¸üÖÖ úºþ−Ö “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ“Öê ‹ú¡Ößú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ŸÖÖê ‹ú ŸÖÖÛŸ¾Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´ÆüÖæ−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ ÃÖÓú»¯Ö−Öêú›êü ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖê. †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê úÖµÖÔ ×¾Ö¿ÖêÂÖßú¸üÖ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖú µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ−Öê
³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. •ÖÖê¯ÖµÖÔŸÖ ŸÖ¢¾Ö¾Öê¢Öê Æêü ¸üÖ•µÖúŸÖì ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öê ú»µÖÖÖ †ÃÖÓ³Ö¾Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ
×ÃÖ¨üÖŸÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üß ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖ´ÖúÖ»Öß−Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ¾ÖÖ¤üß †Ö×Ö −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖ−Öê ×¸ü¯ÖÛ²»Öú−Ö ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. Æüß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ¯Öã×œü»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêµÖ.
†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ¾Ö †Ö¬ÖÖ¸ü1. ÷Ö¸ü•ÖÖ¯ÖæŸÖá ¾Ö ÁÖ´Ö×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö- ÃÖÖòÎú×™üÃÖ“µÖÖ ¸üÖ•µÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ¾Ö÷ÖÖÔú›êü ×−ÖÂÖÖŸÖ –ÖÖ−Ö †ÃÖÖ¾Öê µÖÖ
úÖµÖÔ×¾Ö¿ÖêÂÖßú¸üÖÖ“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖæÃÖ ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖÓ“Öß
¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹ú´ÖêúÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ¬µÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ÷Ö¸ü•ÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ“Ö ÆüÖê‰ú
¿ÖúŸÖê. ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆü ÆüÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ‹ú´Öê¾Ö ˆ§êü¿Ö −ÖÃÖŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ¸üÖ•µÖÖú›æü−Ö ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
Æü¾Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÆüúÖµÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ. Ø¿Ö¯µÖÖ»ÖÖ
¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öê ú¯Ö›êü ×¿Ö¾ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ úÖ¸üÖ ŸµÖÖŸÖæ−Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¾Ö ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖê Æêü
¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖÔ †ÃÖŸÖê. ¾µÖŒŸÖß“Öê úÖµÖÔ úÖî¿Ö»µÖ ¾Ö ÁÖ´Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖß †×³Ö•ÖÖŸÖ ÷ÖãÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê −µÖÖµÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“µÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖ÷Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÁÖ´Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏŸµÖêúÖ−Öê ‹ú“Ö úÖ´Ö ú¸üÖê µÖÖê÷µÖ †ÃÖŸÖê. ¯»Öê™üÖê−Öê ´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÁÖ´Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖß“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖ›ü»ÖÖ
†ÖÆêü. ˆ¯Ö•ÖŸÖ ÷ÖãÖÖÓ−ÖÖ †−Öãºþ¯Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖ−Öê ‹ú“Ö úÖ´Ö ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖßŸÖ
ŸÖß−Ö ÷ÖãÖ¬Ö´ÖÔ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖÖê ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß ŸÖß−Ö ¾Ö÷ÖÔ ú¸üŸÖÖê †Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¾Ö÷ÖÖÔú›êü ×³Ö®Ö úÖµÖÔ
ÃÖÖê¯Ö×¾ÖŸÖÖê. ²Öã¨üß, ÃÖÖÆüÃÖ ¾Ö ¾ÖÖÃÖ−ÖÖ µÖÖ ÷ÖãÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¿ÖÖÃÖú, ÃÖî×−Öú ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú Æêü ŸÖß−Ö ¾Ö÷ÖÔ ú¸üŸÖÖê.
ˆŸ¯ÖÖ¤üúÖ−Öê ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ŸÖ¸ü ÃÖî×−ÖúÖ−Öê ÃÖÓ¸üÖÖ †Ö×Ö ¿ÖÖÃÖúÖ−Öê ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üÖê Æüß úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê. µÖÖ
úÖµÖÔ×¾Ö¿ÖêÂÖßú¸üÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ úºþ−Ö ŸµÖÖ−Öê −µÖÖµÖÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü.
2. −µÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ- ¯»Öê™üÖê−Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ −µÖÖµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ −µÖÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
¸üÖ•µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. −µÖÖµÖÖ×¿Ö¾ÖÖÃÖ ¸üÖ•µÖ ×™üæú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ¯ÖÖ ¯»Öê™üÖê»ÖÖ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ −µÖÖµÖ ÆüÖ
úÖµÖ¤üµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖÖê ×ŸÖ−Æüß ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯»Öê™üÖê−Öê
´ÖÖ−ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ−Ö úºþ−Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖŸÖ ²Öã¨üß, ¾ÖÖÃÖ−ÖÖ ¾Ö ÃÖÖÆüÃÖ Æêü ŸÖß−Ö ÷ÖãÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ÷ÖãÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖú, ÃÖî×−Öú ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú Æêü ×ŸÖ−Ö ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ−Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖ−Öê †Ö¯Ö†Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê
¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö úºþ −ÖµÖê ŸÖ¸ü“Ö −µÖÖµÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖê. −µÖÖµÖÖŸÖæ−Ö“Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¾Ö
ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ÓŸµÖÖ´Öãôêû −µÖÖµÖ ÆüÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¯»Öê™üÖê ¯ÖÖµÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ›üØ−Ö÷Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê, »ÖÖêú
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“ÖÖ×¸ü¡µÖÃÖÓ¯Ö®Ö †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü úÖµÖ¤üÖ †−ÖÖ¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖÖê †Ö×Ö »ÖÖêú “ÖÖ×¸ü¡µÖÆüß−Ö †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü úÖµÖ¤üÖ ×−Öºþ¯ÖµÖÖê÷Öß
šü¸üŸÖÖê ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖ−Öê †Ö¤ü¿ÖÔ “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
3. ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ- ¯»Öê™üÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ ŸÖ¢¾Ö–Öß †ÃÖÖ¾ÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. ¯»Öê™üÖê
´ÆüÖŸÖÖê úß, •ÖÖê ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−Öß ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ•µÖ ú¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ •Ö−ÖŸÖê“Öê ¤ãü:Ö ú´Öß ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß •Ö¸ü ¿ÖÖÃÖú
ŸÖ¢¾Ö–Ö −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü •Ö−ÖŸÖÖ ÃÖãÖß ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ¤ã:ÖÖ“Öê Ö¸êü úÖ¸üÖ •Ö−ÖŸÖê“Öê ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔú −ÖêŸÖê †–ÖÖ−Öß
†ÃÖŸÖÖŸÖ. †–ÖÖ−ÖÖ−Öê –ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ ´ÖÖêúôûÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. •µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê
−ÖÖ¾ÖêÃÖÖšüß −ÖÖ¾ÖÖ›üµÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ•µÖÖÃÖÖšüß ŸÖŸ¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. êú¾Öôû –ÖÖ−Öß
´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖæ−Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ ´ÖÖêúôûÖ êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖ−Öê
ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öß. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê úÖµÖÔ úÖÆüß ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ –ÖÖ−Öß »ÖÖêúÖú›êü †ÃÖÖ¾Öê. úÖ¸üÖ ŸÖê
–ÖÖ−Öß, ²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö, ¤îü¾Öß ÷ÖãÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖÃÖú, ²ÖÖÆüµÖ †ÖúÂÖÔÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖ, ÃÖŸµÖ •ÖÖÖÖÖ¸üÖ ¾Ö −µÖÖµÖ×¯ÖÏµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖú úÖµÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×¾Ö“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖê‰ú −ÖµÖê ´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖê Ã¡Öß ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖÓ÷Öã−Ö úÖÓ“Ö−Ö ¾Ö
úÖÓŸÖê¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸµÖÖ−ÖÖ ¤æü¸ü šêü¾ÖŸÖÖê. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖŸÖÖê. ŸÖÖê ×−Ö¸Óüãú¿Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖµÖ¤üÖ ¾Ö
•Ö−Ö´ÖŸÖÖ“Öê úÖêÖŸÖêÆüß ²ÖÓ¬Ö−Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü šêü¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß. −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö–ÖÖ ×−Ö´Öæ™ü¯ÖÖê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ Æêü †¯ÖêÖÖ
ú¸üŸÖÖê.
4. ×¿ÖÖRÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ- ¯»Öê™üÖê−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ Öæ¯Ö“Ö ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû
¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÔ ¾Ö úŸÖÔ¾µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ÁÖêÂšü −ÖÖ÷Ö×¸üú, ˆ¢Ö´Ö ÃÖî×−Öú ¾Ö ˆŸéúÂšü ¸üÖ•µÖúŸÖì
×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¾ÖµÖ ¾Ö ÷ÖãÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ˆ““Ö ¾Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ Æêü
¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ÷Öã−Ö ŸµÖÖŸÖ ÃÖÓ÷ÖßŸÖ, ÷Ö×ÖŸÖ, ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö, ŸÖÔú¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖ. Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ
†ÃÖÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö −Ö ú¸üŸÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ×¿ÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ×¿ÖÖÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¯Ö¸üßÖÖ ‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
ŸÖß−Ö ¾Ö÷ÖÔ ¯ÖÖ›üŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖæ−Ö ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖú ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ
×¿ÖÖÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
5. ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ- ¯»Öê™üÖê−Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. Ã¡Öß ¾Ö
ÃÖÓ¯Ö¢Öß ×¾ÖÂÖµÖú †ÃÖê ¤üÖê−Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ŸÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. “Öæ»Ö †Ö×Ö ´Öæ»Ö µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ÷ÖŸÖ
úÖµÖÖÔŸÖæ−Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü úÖœæ−Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ³ÖÖ÷Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö Ã¡Öß ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê.
ú−Öú ¾Ö úÖÓŸÖÖ µÖÖ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¸üÖ•µÖúŸÖì ¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ ¤æü¸ü šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ
´ÖÖÓ›üŸÖÖê. úÖ¸üÖ ¸üÖ•µÖúŸÖÖÔ Ã¡Öß ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †ÖúÂÖÔÖÖŸÖæ−Ö ³ÖÏÂ™ü ¾Ö †−ÖßŸÖß´ÖÖ−Ö ²Ö−ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖ
÷ÖÖêÂ™üß¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤æü¸ü šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê.
6. ú»ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖRÖ- †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ú»ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¸üÖ×Æü»Ö. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖŸÖê
ú»ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÓ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öê ´ÖãµÖ úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ŸÖºþÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ−ÖÖ †Ö¾ÖÖÆü−Ö ú¸üÖÖ¸êü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê ŸÖ¸ü ŸÖê ŸÖºþÖ ÎúÖÓŸÖß úºþ−Ö ˆšüŸÖß»Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖºþÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Ö›æü −ÖµÖê †¿Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸÖÖê ú¸üŸÖÖê. ŸÖºþÖÖÓ“Öß ´ÖŸÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšß ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖß−Öê £ÖÖê›êü±úÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ ŸÖÖê
¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¤êüŸÖÖê.
†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖRÖ ¾ÖÖ ¤üÖêÂÖ- ¯»Öê™üÖê“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ÃÖî¨üÖ×Ó ŸÖú¥üÂ™üµÖÖ ˆ““Ö úÖê™üß“Öß ¾Ö
´ÖÖî×»Öú ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ †ÖÖÖê †¿ÖŒµÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê µÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−Öê¾Ö¸ü ¯Öãœüß»Ö ™üßúÖ êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
1. ¾Ö÷ÖÔ ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö †Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾ÖúŸÖÖ- ¯»Öê™üÖê−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ŸÖß−Ö ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö êú»Öê»Öê
†ÖÆêü. ¯ÖÖ Æêü ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö †Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ‹úÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓŸÖ ŸÖß−Ö¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÷ÖãÖ †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ÷ÖãÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ úºþ−Ö ‹ú¤üÖ ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ−Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß. †ÃÖ´ÖÖ−Ö †ÃÖê ŸÖß−Ö ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
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2. −µÖÖµÖú»¯Ö−ÖêŸÖ ¤üÖêÂÖ- ‹úÖ ¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ‹ú“Ö úÖ´Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ¾Ö
¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²Ö¤ü»ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ×¾Ö×³Ö®ÖŸÖÖ ¾Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß
ŸµÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ¾Ö ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÖê êú¾Öôû úŸÖÔ¾µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êü‰ú−Ö †×¬ÖúÖ¸üÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
3. ×¿ÖÖRÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ‹úÖÓ÷Öß šü¸üŸÖê- ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÖÔÃÖÖšüß ÃÖŒŸÖß“Öê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö
™ü¯¯µÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö úºþ−Ö ÃÖî×−Öú ¾Ö ¿ÖÖÃÖú µÖÖÓ“µÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êü‰ú−Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß ˆ¯ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ µÖÖê÷µÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß. ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÃÖ²Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üß
×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ÃÖÖÓ÷ÖŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ±úŒŸÖ ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ‹úÖÓ÷Öß
¾ÖÖ™üŸÖê.
4. †¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü- ¯»Öê™üÖê−Öê ¯ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔ¯Öã¸üŸÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»ÖÖ †Ö×Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¾Ö÷ÖÖÔÃÖ ¾Ö÷Öôû»Öê ´ÆüÖæ−Ö
ŸµÖÖÓ“ÖÖ †¬ÖÔ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü †ÖÆêü. ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ‹úÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ´ÖÖ»Öúß ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−ÖÖ ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ
¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ ãú™ãÓü²Ö šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß. Æüß ÷ÖÖêÂ™ü ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾Öºþ¨üü †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß
ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ †¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔ †ÖÆêü.
5. ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ“Öß †×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ †µÖÖê÷µÖ- ¯»Öê™üÖê−Öê ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖŸÖ †−Öêú ÷ÖãÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ×¿ÖÖÖ ¾Ö
ÃÖÖ´µÖÖ¾ÖÖ¤üÖŸÖæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ŸÖÖê ú¸üŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖÖê ¤êüÖß»Ö ´ÖÖÖæÃÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¯ÖÏ»ÖÖê³Ö−ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×úŸÖß
¤æü¸ü ¸üÖÆæü ¿Öêú»Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÓúÖ †ÖÆêü. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ“Öê ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ˆ¤üÖÆü¸üÖ −ÖÖÆüß ŸÖÖê ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ¾Ö¸ü
úÖêÖŸÖêÆüß ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ »ÖÖ¤üŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öôêû ŸÖÖê †×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ²Ö−Öê»Ö µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÖÆêü.
6. úÖµÖ¤üµÖÖ“ÖÖ †−ÖÖ¤ü¸ü- ¯»Öê™üÖê †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö −ÖÖÆüß †ÃÖê ŸÖÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ¯ÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¸üÖ•µÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ¾µÖŒŸÖß Æüß »ÖÆü¸üß †ÃÖŸÖê. »ÖÆü¸üß¯ÖÖÖ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»ÖÖ −µÖÖµÖ ÆüÖ †Ã£ÖÖµÖß
†ÃÖŸÖÖê.
¯»Öê™üÖê“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö¸üß»Ö ™üßúÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ú»¯Ö−Öê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö −ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö úÖÆüß ŸÖ¢¾Öê ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−ÖÖ ×¿ÖÖÖ, “ÖÖ×¸ü¡µÖ, ÷ÖãÖ¾Ö¢Öê»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö, Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ
ÃÖ´ÖÖ−Ö ×¿ÖÖÖ, ‡ŸµÖÖ¤üß ú»¯Ö−ÖÖ †Ö¬Öã×−Öú ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−ÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êü‰ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ. †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ ú»¯Ö−ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ
†ÖÖÖê úšüßÖ úÖ´Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß †¿ÖŒµÖ ´ÖÖ¡Ö −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ“ÖÖ ÃÖ¢ÖÖ »ÖÖê³Ö, Ã¾ÖÖ£ÖÔ, †–ÖÖ−Ö, ³ÖÏÂ™ü †Ö“Ö¸üÖ
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ·ÆÖÃÖÖ»ÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü µÖÖê÷µÖ ˆ¯ÖÖµÖ ¯»Öê™üÖê−Öê ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖŸÖ úÖôûÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²Ö¤ü»Ö
ú¸üµÖÖ“Öß ±úŒŸÖ ÷Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
¯ÖÏ.5¾ÖÖ ¯»Öê™üÖê“Öß ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖÓ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
¯»Öê™üÖê−Öê ×¸ü¯ÖÛ²»Öú ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß ¯ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ
µÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß Æêü ¯»Öê™üÖê“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−Öß The Laws ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ Øú¾ÖÖ ¤ãüÃÖ¸êü †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öê
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ¤üß ³Öæ×´ÖêúŸÖæ−Ö ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê. ×¸ü¯ÖÛ²»Öú ´Ö¬Öß»Ö †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß ³Öæ×´Öêú“µÖÖ ŸµÖÖ÷Ö úºþ−Ö †−Öã³Ö¾Ö¾ÖÖ¤üß ¥üÂ™üß−Öê ×¤ü
»ÖÖò•Ö “Öê »ÖêÖ−Ö êú»Öê. ×ÃÖ¸üÖŒµÖã•Ö ¸üÖ•ÖÖ ›üÖµÖÖê−ÖÖê×ÃÖÃÖ µÖÖ»ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ ²Ö−Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖê÷Ö †¯ÖµÖ¿Öß
šü¸ü»µÖÖ´Öãôêû ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖê †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. Æüß •ÖÖÖß¾Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ−Öê ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖÓ“Öß
ú»¯Ö−ÖÖ ÃÖÖê›æü−Ö úÖµÖ¤üµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ×´ÖÁÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÖÔ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ×¸ü¯ÖÛ²»Öú
´Ö¬µÖê ×−Ö¾Ö›üú ŸÖ¢¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖú›êü †´ÖµÖÖÔŸÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÖê¯Ö×¾ÖÖÖ¸üÖ ¯»Öê™üÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ úÖµÖ¤üÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¸üÖ•µÖ
×−ÖÙ´ÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¾Ö ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê- ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
1. ×´ÖÁÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ- ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ×´ÖÁÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖê. ×´ÖÁÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖêŸÖ ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö
²Öã¨üß †Ö×Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ êú»ÖÖ. ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ÃÖÓµÖÖê÷Ö
úºþ−Ö ŸµÖÖ´Ö¬Öã−Ö êú¾Öôû “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ÷ÖãÖÖÓ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü †ÃÖê»Ö †Ö×Ö •Öê †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö úºþ−Ö ŸÖÖÖ¾Ö
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ÃÖÓ¯ÖãÂ™üüÖŸÖ †ÖÖŸÖß»Ö †¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸÖÖê úºþ ‡“”ûßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×´ÖÁÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−Öê“Öê ¤üÖê−Ö ˆ§êü¿Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.‹ú ¯ÖÏÖÃÖÓ×÷Öú
ÆüÖêŸÖÖ •µÖÖŸÖ Ã¯ÖÖ™üÖÔ −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖŸÖ−Ö ÃÖî×−Öú ŸÖÓ¡ÖÖŸÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.†–ÖÖ−ÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÃÖú †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üß¯ÖÖê ¾ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ.ŸÖ¸ü
»ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ †×ŸÖ¸êüú ÆüÖêŸÖÖê.´ÆüÖã−Ö ¤üÖê−Æüß ¤üÖêÂÖÖ“Öê ×−Ö¸üÖú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖŒŸÖß“Öê ²Öã¬¤üß²Ö¸üÖê²Ö¸ü
†Ö×Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö šêü¾Öæ−Ö ´Ö¬µÖ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.µÖÖÃÖÖšüß ×´ÖÁÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü.ÃÖê²ÖÖ‡Ô−Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê ¯»Öê™üÖê“Öê ×´ÖÁÖ¸üÖ•µÖ ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ²Öã¬¤üß †Ö×Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ †ÖÆêü.
2. ¸üÖ•µÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ³ÖÖî÷ÖÖ×»Öú ÛÃ£ÖŸÖß- ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 5040 †ÃÖÖ¾Öß.
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÛÃ£Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖ−Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ¤êü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß •Ö´Öß−Ö
ÃÖã×¯Öú †ÃÖÖ¾Öß. •Ö×´Ö−Ö “ÖÖ¸üÆüß ²ÖÖ•Öæ−Öê ÃÖã¸ü×ÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öß. ¸üÖ•µÖ “ÖÖ¸üÆüß ²ÖÖ•Öæ−Öê −ÖîÃÖÙ÷Öú¸üßŸµÖÖ ÃÖã¸×ÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öê
´ÆüÖ•Öê ÃÖÓ¸üÖÖÖ“ÖÖ †×¬Öú Ö“ÖÔ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ÃÖ´Öã¦ü×ú−ÖÖ¸üÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ »Ö÷ÖŸÖ −ÖÃÖÖ¾ÖÖ. úÖ¸üÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ“µÖÖ
×−Ö×´Ö¢ÖÖ−Öê ¿Ö¡Öæ †ÖÎú´ÖÖ êú¾ÆüÖ ÆüÖê‡Ô»Ö Æêü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖ´Öã¦ü×ú−ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÆüÖ¸üÖ šêü¾ÖÖê ³ÖÖ÷Ö ¯Ö›üŸÖê
†Ö×Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ êúÖÂÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖÖ ¯Ö›üŸÖÖê. µÖÖ ×šüúÖÖßÆüß ŸÖÖê †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖŸÖæ−Ö ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ
−ÖÖÆüß.
3. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ- ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü “ÖÖ¸ü ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ú¸üŸÖÖê.
•Öß¾Ö−ÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖÓ¯Ö¢Öß, ŸµÖÖ“µÖÖ ¤ãü¯¯Ö™ü ÃÖÓ¯Ö¢Öß, ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ×ŸÖ¯¯Ö™ü ¾Ö “ÖÖ¸ü¯Ö™ü ÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÃÖ»Öê»Öê “ÖÖ¸ü ¾Ö÷ÖÔ
ú¸üŸÖÖê. µÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ¯Öæ¾Öá“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ŸµÖÖ÷Ö úºþ−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾Ö÷ÖÔ ú¸üŸÖÖê †Ö×Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−ÖÖ
ãú™Óüã²Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ−ÖÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÖÔŸÖ
²Ö¸üÖê²Ö¸üß−Öê ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖê. ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−Öê“ÖÖ ŸµÖÖ÷Ö úºþ−Ö
ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾Ö÷ÖÔ ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö ú¸üŸÖÖê.
4. †ÖÙ£Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ- ¯»Öê™üÖê−Öê ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓŸÖ ¿ÖêŸÖß“Öê ÃÖ´ÖÖ−Ö ¾ÖÖ™ü¯Ö úºþ−Ö ¿ÖêŸÖß Ö¸êü¤üß ×¾ÖÎúß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
−ÖÖúÖ¸üŸÖÖê. ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ÆüŒúÖ−Öê ¿ÖêŸÖß ¯Öã×œü»Ö ×¯ÖœüßÃÖ ×¤ü»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüŸÖÖê. ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü−ÖãÃÖÖ¸ü
“ÖÖ¸üÆüß ¾Ö÷ÖÖÔ−ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖê. ´ÖµÖÖÔ¤üÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¸üÖ•µÖÖú›êü •Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ´ÖÖ»Öúß ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö ŸÖÖê ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ ‡“”ûßŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖß,
−ÖÖ÷Ö×¸üú −ÖÃÖ»Öê»µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾µÖŒŸÖßÃÖÖšüß ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü †Ö×Ö ÁÖ´Ö ¾Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öß úÖ´Öê
¯Ö¸ü×úµÖÖÓÃÖÖšüß ¸üÖÖß¾Ö šêü¾ÖŸÖÖê.
5. ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö ¿ÖîÖ×RÖú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ- ×¿ÖÖÖ ¸üÖ•µÖ ×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öê. Ã¡Öß ¯ÖãºþÂÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ×¿ÖÖÖ ªÖ¾Öê. ×¿ÖÖÖÖŸÖ
ÃÖÓ÷ÖßŸÖ ¾Ö ÷Ö×ÖŸÖÖ»ÖÖ Ã£ÖÖ−Ö ¤êüŸÖÖê. ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö −ÖÖ÷Ö¸üß ÷ÖãÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¾Ö úÖµÖ¤üµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
−ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ´Ö¬µÖê ÁÖ¨üÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ÆüÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖ. ¯»Öê™üÖê ÆüÖ ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú −Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú Ã¾Öºþ¯Ö ¤êü¾Öæ
‡“”ûßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖÖ¾Öê. ¬ÖÖÙ´Öú ˆŸÃÖ¾Ö ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ×¸üŸµÖÖ ÃÖÖ•Ö¸êü −Ö ú¸üŸÖÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú×¸üŸµÖÖ ÃÖÖ•Ö¸êü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖÖú›æü−Ö ¬ÖÖÙ´Öú ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú×¸üŸµÖÖ ÃÖÖ•Ö¸êü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
ÛÃ¡ÖµÖÖ ×¾Ö−ÖÖúÖ¸üÖ ¬ÖÖÙ´Öú úÖµÖÖÔŸÖ †›üæú−Ö ¯Ö›æü −ÖµÖê ÆüÖ ˆ§êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖ“ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ †ÃÖ»µÖÖÃÖ
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×−ÖÂšêü¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ †»Ö÷Ö ú¸êü»Ö ´ÆüÖæ−Ö ¯»Öê™üÖê ¬Ö´ÖÔ −Öî×ŸÖú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú
¬Ö´ÖÔ¯ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüŸÖÖê.
6. ¸üÖ•µÖÖ“Öß ¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ- ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ‹ú ´ÖãµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖ³ÖÖ †ÃÖê»Ö; ŸµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
†ÃÖŸÖß»Ö. ´ÖÆüÖÃÖ³Öê“Öê úÖµÖÔ ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öß ×−Ö¾Ö›ü ú¸üÖê. úÖµÖ¤üÖ ¤ãüºþÃŸÖß ¾Ö −µÖÖµÖ ¤êüÖê †ÃÖê»Ö.
Æüß ÃÖ³ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖæ−Ö ‹ú¤üÖ ²ÖÖê»Ö×¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. ´ÖÆüÖÃÖ³ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ−Öß ×−Ö¾Ö›ü»Öê»Öê 37 ÃÖ¤üÃµÖÖ“Öê ÃÖ»»ÖÖ÷ÖÖ¸ü ´ÖÓ›üôû
†ÃÖê»Ö. ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖÖ“Öê ¾ÖµÖ 50ŸÖê 70 ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö †ÃÖÖ¾Öê. ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ−ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ ú¸üÖ¾Öê
»ÖÖ÷Öê»Ö. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ¸üßŸµÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹ú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †ÃÖê»Ö ×ŸÖ“Öê
360 ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖŸÖß»Ö. ¯»Öê™üÖê−Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü •Öê “ÖÖ¸ü ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê. ŸµÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß
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†ÃÖê»Ö. ¯ÖÏŸµÖêú ¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ 90 ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ´ÖãµÖ úÖµÖÔ ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖÖ“Öß
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖê Æêü †ÃÖê»Ö.
7. −µÖÖµÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ- −µÖÖµÖÖ¤üÖ−Öê úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß “ÖÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü. Ã£ÖÖ×−Öú
¯ÖÏ¿−ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ×−Öú −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ †ÃÖê»Ö. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¤üÖ¾µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×−Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ −µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖ“Öê −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ †ÃÖê»Ö. ŸµÖÖ −µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖ“Öß ×−ÖµÖãŒŸÖß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×úµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ú¸üŸÖß»Ö. Öê¡ÖßµÖ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ Æêü ×¾Ö×¿ÖÂ™ü Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ¾Ö¸ü −µÖÖµÖ ¤êüŸÖß»Ö †Ö×Ö ¿Öê¾Ö™üß ˆ““Ö−µÖÖµÖÖ»ÖµÖ
•Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Ö−ÖŸÖê“Öê ×´Öôæû−Ö ²Ö−Ö»Öê»Öê †ÃÖê»Ö. ´ÖÆüÖÃÖ³ÖÖ Æêü“Ö ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ´ÆüÖæ−Ö úÖµÖÔ ú¸êü»Ö. ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¤üÖ¾Öê
µÖê£Öê †Ó×ŸÖ´Ö −µÖÖµÖÖ¤üÖ−ÖÖÃÖÖšüß µÖê£Öê µÖêŸÖß»Ö. −µÖÖµÖ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“ÖÖ ×¿ÖÖÖ´ÖÓ¡Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ †ÃÖê»Ö. ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−ÖÖ−Öê ×¿ÖÖÖÖÖŸÖê
Ã¾ÖŸÖ:ú›êü šêü¾ÖÖ¾Öê.
8. ¤üÆüÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÖì““Ö ´ÖÓ›üôû- ×´ÖÁÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ‘Ö™ü−ÖêŸÖ ¤üÆüÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öê ‹ú ´ÖÓ›üôû †ÃÖê»Ö. µÖÖ ´ÖÓ›üôûÖŸÖ
ÃÖ»»ÖÖ÷ÖÖ¸ü ´ÖÓ›üôûÖŸÖß»Ö 37 ¯Öîúß ¾ÖµÖÖê¾Öé¨ü ¬Ö´ÖÔ÷Öãºþ ¾Ö ×¿ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖãÖ ×´Öôæû−Ö ¤üÆüÖ ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖŸÖß»Ö. µÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö úÖµÖ¤êü µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖê»Ö. †ÃÖê úºþ−Ö ¯»Öê™üÖê−Öê úÖµÖ¤üµÖÖ“Öê ÁÖêÂšüŸ¾Ö †´ÖÖ−µÖ ú¸üßŸÖ
¤üÆüÖ•ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ ŸÖŸ¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖ“Öê ÃÖ¾ÖÖì““Ö Ã£ÖÖ−Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü.
ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öê ×™üúÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÖRÖ1. ¯»Öê™üÖê−Öê ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 5040 †ÃÖÖ¾Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ−Öê †Öú›êü´ÖÖê›ü úºþ−Ö ÃÖÓµÖê“Öê ÃÖ´ÖÖ−Ö ³ÖÖ÷Ö
¯ÖÖ›æü−Ö 1 ŸÖê 7 “ÖÖ ÷ÖãÖÖúÖ¸ü ¾Ö 8 ŸÖê 10 “ÖÖ ÷ÖãÖÖúÖ¸ü 5040 µÖêŸÖÖê ´ÆüÖæ−Ö µÖÖê÷µÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ¾ÖÖœü ¾ÖÖ
‘Ö™ü ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾Öß Æêü ÃÖ¾ÖÔ úÖ»¯Ö×−Öú ¾Ö †¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê.
2. ¸üÖ•µÖÖ“Öß ³Öæ´Öß ÃÖ´Öã¦ü×ú−ÖÖ·µÖÖ»Ö÷ÖŸÖ ¤æü¸ü ¾Ö “ÖÖ¸üÆüß ÃÖÓ¸ü×ÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ×−Ö×´Ö¢ÖÖ−Öê ¿Ö¡Öæ
†ÖÎú´ÖÖÖ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ×³ÖŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖê. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¯ÖÏ÷ÖŸÖß ¿ÖŒµÖ †ÃÖê»Ö Æêü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
3. ×¸ü¯ÖÛ²»Öú“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖŸÖæ−Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖŸÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß ×¤ü »ÖÖò•Ö ×»ÖÆæ−Ö ŸµÖÖŸÖ úÖµÖ¤üµÖÖ»ÖÖ ÁÖêÂšüŸ¾Ö ¤êüÖÖ¸üÖ ¯»Öê™üÖê ¤üÆüÖ
»ÖÖêúÖÓ“Öê ´ÖÓ›üôû ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ−Ö ¯Öã−ÆüÖ ŸÖ¢¾Ö–Ö ¿ÖÖÃÖúÖú›êü ¾ÖôûŸÖÖê.
4. ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ¾ÖÖ™üÖßŸÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÃÖ´ÖÖ−Ö “ÖÖ¸ü ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ−Ö †ÖÙ£Öú ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß —Ö»Öú úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
×¿Ö»»Öú šêü¾ÖŸÖÖê.
5. −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖÓ¯Öã¸üŸÖÖ ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. †Ö¬Öã×−Öú úÖôûÖŸÖ ¸üÖÂ™Òü¸üÖ•µÖ ¾Ö ¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´ÖÖ−µÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ †−Öêú ¤üÖêÂÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ, ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ¤ü•ÖÖÔ,
úÖµÖ¤üµÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšüŸ¾Ö ‡.÷ÖÖêÂ™üß“µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯»Öê™üÖê−Öê ³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖŸÖß»Ö ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔú šü¸üŸÖß»Ö †¿Öß
¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ŸÖŸ¾Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ.
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‹úÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖê¢Ö¸êü
1. ¯»Öê™üÖê−Öê ×»ÖÆßü»Öê»µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öß −ÖÖÓ¾Öê ×»ÖÆüÖ.
¯»Öê™üÖê−Öê Republic,Statesman †ÖÖß The Law ‡. ÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆßü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
2. ¯»Öê™üÖê−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öê ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü úÖêÖŸÖê?
ˆ¢Ö¸ü- ¯»Öê™üÖê−Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü †Ö×Ö ãú™ãÓü²Ö ¾ÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü Æêü ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü
ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
3. ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¿ÖÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¤üÖê−Ö ™ü¯¯Öê ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ¯»Öê™üÖê−Öê ×¿ÖÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ 0 ŸÖê 20 ¾ÖÂÖÔ †Ö×Ö ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ 20 ŸÖê 35 ¾ÖÂÖÔ Æêü ×¿ÖÖÖÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖãÖ ¤üÖê−Ö ™ü¯¯Öê †ÖÆêüŸÖ.
4. ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê −µÖÖµÖ ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ?
ˆ¢Ö¸ü- ¯ÖÏŸµÖêú ¾Ö÷ÖÖÔ−Öê †Ö¯Ö†Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê †Ö×Ö ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ †ÆüÃŸÖÖê¯Ö ´ÆüÖ•Öê −µÖÖµÖ ÆüÖêµÖ Æüß ¯»Öê™üÖê“µÖÖ
−µÖÖµÖ ÃÖÓú»¯Ö−Öê“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê µÖêŸÖÖê.
5. ¯»Öê™üÖê−Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß úÖêÖŸÖê ŸÖß−Ö ÷ÖãÖ ×¾Ö¿Ö¤ü êú»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ¾ÖÖÃÖ−ÖÖ, ÃÖÖÆüÃÖ †Ö×Ö ²Öã×¨ü´Ö¢ÖÖ Æüê ŸÖß−Ö ÷ÖãÖ ¯»Öê™üÖê−Öê ×¾Ö¿Ö¤ü êú»Öê †ÖÆêüŸÖ.
6. ¯»Öê™êüÖ“µÖÖ −µÖÖµÖÖ“Öß úÖêÖŸÖßÆüß ¤üÖê−Ö ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü - ¯»Öê™üÖê“µÖÖ −µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖÖ“Öê úÖµÖÔ×¾Ö¿ÖêÂÖßú¸üÖ, †ÆüÃŸÖÖê¯Ö †Ö×Ö †ÖŸ´µÖÖ“ÖÖ ÷ÖãÖ Æüß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê †ÖÆêüŸÖ.
7. ¯»Öê™üÖê−Öê ÁÖ´Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖê ŸÖß−Ö ¾Ö÷ÖÔ ¯ÖÖ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ¯»Öê™üÖê−Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üú, ÃÖî×−Öú †Ö×Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖú Æêü ÁÖ´Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ŸÖß−Ö ¾Ö÷ÖÔ ¯ÖÖ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
8. ¯»Öê™üÖê“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ŸÖß−Ö ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ÃÖÖÓ÷ÖÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ¯»Öê™üÖê“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Öß ¸üÖ•ÖÖ, †Ö¤ü¿ÖÔ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ †Ö×Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü
Æüß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê †ÖÆêüŸÖ.
9. ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ¤üÖê−Ö ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê úÖêÖŸÖß?
ˆ¢Ö¸ü- ×´ÖÁÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ, ¤üÆüÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öê ÃÖ»»ÖÖ÷ÖÖ¸ü ´ÖÓ›üôû, ¸üÖ•µÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ³ÖÖî÷ÖÖê×»Öú ÛÃ£ÖŸÖß, †ÖÙ£Öú
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê †ÖÆêüŸÖ.
10. ¯»Öê™üÖê“µÖÖ −µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖ ŸÖß−Ö −µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê ŸµÖÖÓ−Öê ÖÓ›ü−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
ˆ¢Ö¸ü- ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú −µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ, ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üß −µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ †Ö×Ö ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú −µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê ÖÓ›ü−Ö
úºþ−Ö ¯»Öê™üÖê−Öê −µÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †ÖÆêü.
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¯ÖÏú¸üRÖ 2 ¸êü
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö
(‡.ÃÖ.¯Öæ¾ÖÔ 384 ŸÖê ‡.ÃÖ.¯Öæ¾ÖÔ 322)
•Öß¾Ö−Ö¯Ö×¸ü“ÖµÖ-†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö»ÖÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ •Ö−Öú ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖÖê ¯»Öê™üÖê“ÖÖ ×¿ÖÂµÖ ÆüÖêŸÖÖ. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“ÖÖ •Ö−´Ö
‡.ÃÖ.¯Öæ¾ÖÔ 384 ´Ö¬µÖê £ÖÐêÃÖ µÖê£Öß»Ö Ã™òü×÷Ö¸üÖ µÖê£Öê —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ¾Ö×›ü»Ö ¸üÖ•Ö¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ¾Öîª ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö–ÖÖŸÖ †×³Öºþ“Öß
†ÃÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ¾Öî–ÖÖ×−Öú ÃÖÓÃéúŸÖß úÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ−Öê ¯»Öê™üÖê“µÖÖ †òòú›ü´ÖßŸÖ 18 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸÖÖê •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 20 ¯»Öê™üÖê“µÖÖ †òòú›ü´ÖßŸÖ †¬µÖµÖ−Ö ¾Ö †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öê úÖ´Ö êú»Öê. ¸üÖ•µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ
ŸµÖÖ−Öê •Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö úºþ−Ö »ÖêÖ−Ö êú»Öê. ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß ”ûÖ¯Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ÆÖêŸÖß.
¯»Öê™üÖê“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ−Öê †òòú›ü´Öß ÃÖÖê›æü−Ö ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÔ ŸÖÖê ³ÖÏ´ÖÓŸÖß ú¸üŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. •Ö÷Ö¤Ëü•ÖêŸµÖÖ ØÃÖú¤ü¸ü“ÖÖ ÷Öãºþ ÆüÖêµÖÖ“Öß
ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß ¯Ö¸ÓüŸÖã ØÃÖú¤ü¸üÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖß“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›æü ¿Öú»ÖÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ−Öê ×−Ö¸üßÖÖ, ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ¾Ö
ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ »ÖêÖ−Ö êú»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê •Ö−Öú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †ò×¸üÃ™üÖò™ü−Öê
ŸÖÖŸúÖ»Öß−Ö úÖôûÖŸÖß»Ö 158 ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖÙúú ¾Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖê“Öß •ÖÖê›ü †ÖÆêü. úÖµÖ
†ÃÖÖ¾Öê µÖÖ¯ÖêÖÖ úÖµÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ−Öê ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖ−Öê ‡ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö †»Ö÷Ö
êú»Öê. ŸÖã»Ö−ÖÖŸ´Öú †¬µÖµÖ−Ö úºþ−Ö †Ö¯Ö»Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû †£Öê−ÃÖ´Ö¬µÖê ×»Ö×ÃÖµÖ´Ö µÖÖ
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ úºþ−Ö †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öê úÖµÖÔ êú»Öê. ŸµÖÖ−Öê •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 400 ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öê »ÖêÖ−Ö êú»Öê. ŸµÖÖŸÖ The
Politics †Ö×Ö The Constitution Æêü ÷ÖÏÓ£Ö ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ‡.ÃÖ.¯Öæ¾ÖÔ 322
´Ö¬µÖê ×−Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü úÖî™ãÓü×²Öú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ, ¯»Öê™êüÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö, ŸÖŸúÖ»Öß−Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö ÷ÖÏßú ÃÖÓÃéúŸÖß,
ØÃÖú¤ü¸ü“ÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ³ÖÏ´ÖÓŸÖß ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê.
¯ÖÏ.1 »ÖÖ. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö»ÖÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ •Ö−Öú úÖ ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖê Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖî×»Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−Ö ×¤ü»Öê
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¾ÖÓŸÖ šü¸üŸÖÖê ¯ÖÖ ¯»Öê™üÖê ÆüÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖê¯ÖêÖÖ
ú»¯Ö−ÖÖ×“Ö¡Ö ¸Óü÷Ö×¾ÖÖê ¾Ö úÖ¾µÖÖŸ´Öú ¿Öî»ÖßŸÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üŸÖÖê. µÖÖˆ»Ö™ü †ò×¸üÃ™üÖò™ü−Öê ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ
‘Öê‰ú−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê ¯ÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êü‰ú−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö êú»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê •Ö−Öú ´ÖÖ−Ö»Öê
•ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß úÖ¸üÖê ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖ.
1. ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÛÃŸÖŸ¾Ö- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö»ÖÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ −Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖæ−Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ
êú»Öê. ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö −Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖ÷Ö ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¯»Öê™üÖê−Öê ŸµÖÖ“Ö ¯Ö¨üŸÖß−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê 400÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆßü»Öê. ŸµÖÖŸÖß»Ö Politics µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. ŸÖÖê
¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ ÁÖêÂšü ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ ¸üÖ•µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“Öê •Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß.
ÁÖêÂšü •Öß¾Ö−ÖÖÃÖÖšüß †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ †ÃÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖ¯ÖêÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öê ¾ÖÖÔ−Ö •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖŸÖê.
2. ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÛÂ™üúÖê−Ö- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö»ÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß ×¯ÖŸµÖÖú›æü−Ö •Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ŸµÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß êú»ÖÖ. ×−Ö¸üßÖÖ, ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖÖµÖ Æüß ¯Ö¨üŸÖ
ŸµÖÖ−Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß. ŸµÖÖ−Öê ×−Ö¸üßÖÖ ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ úºþ−Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»Öæ ¾Ö ŸÖúÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö ×−ÖÂúÂÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖµÖÖ“ÖÖ êú»ÖÖ. ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ »ÖêÖ−ÖÖÃÖÖšß
¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ. ŸµÖÖ−Öê êú¾Öôû ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ −Ö Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
úºþ−Ö ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö 158 ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ“ÖÖ ŸÖã»Ö−ÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ úºþ−Ö ×−ÖÂúÂÖÔ ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ
•Ö−Öú šü¸üŸÖÖê. †−Öêú ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ŸµÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ.
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3. †−Öã³Ö¾Ö÷Ö´µÖ ¾Ö ÆêüŸÖ¤ü¿ÖÔú ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü- ¯»Öê™üÖê−Öê ×−Ö÷Ö´Ö−ÖÖŸ´Öú ¯Ö¨üŸÖß−Öê †Ó×ŸÖ´Ö ¬µÖêµÖ ¯Öãœêü šêü¾Öæ−Ö
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ×¾Ö÷Ö´Ö−ÖÖŸ´Öú ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †−Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü úÖµÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü
µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ−Öê ÆêüŸÖæ¤ü¿ÖÔú ¾Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¥üÛÂ™üúÖê−ÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö êú»ÖÖ. µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯Öãœêü
´ÖòêúÛ¾Æü»Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ−Öß êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
4. ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖú›æ−Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üÖú›êü ¾Öôû×¾Ö»Öê. ¸üÖ•µÖ ×−Ö¾¾Öôû
´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ µÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê −ÖÃÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ µÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯»Öê™üÖê †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ŸÖŸ¾Ö–Ö ¸üÖ•ÖÖ, ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü Æêü úÖ»¯Ö×−Öú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê ŸÖ¸ü †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö
ÖÖ•Ö÷Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö ãú™ãÓü²Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖê−Ö ¯»Öê™üÖê¯ÖêÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú †ÖÆêü.
5. ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ¾ÖÖ¤üß- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÆüÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ŸÖß−Ö ¯Öî»Öæ †ÖÆêüŸÖ.
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ¤ü, ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü Æêü ŸÖß−Ö ¯Öî»Öæ ÆüÖêŸÖ. ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ŸÖÖŸúÖ×»Öú ¥üÂ™üµÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ×ŸÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê. −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ −Ö ¤êüŸÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÷ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÆüÖ»Ö ú¸üŸÖÖê.
−ÖîÃÖÙ÷Öú †ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ ´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖê.
6. úÖµÖ¤üµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ“Ö úÖµÖ¤üµÖÖ−Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ−Ö¾Ö
²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß úÖµÖ¤üÖ ÆüÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü †ÃÖŸÖÖê. úÖµÖ¤üÖ ‹úÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ‹úÖ×¬ÖúÖ¸ü ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¤êüŸÖ
−ÖÖÆüß. úÖµÖ¤üÖ ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖÓ×´ÖÁÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êüŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß¯ÖêÖÖ úÖµÖ¤üÖ ¾Ö
úÖµÖ¤üÖ“Öê †×¬Ö¸üÖ•µÖ Æêü ŸÖÖê ÁÖêÂšü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
7. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ÃÖ¾ÖÔ¾µÖÖ¯Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê- ¸üÖ•µÖ Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ÷ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×−Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸÖß úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß ¸üÖÆüÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß ¸üÖ•µÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ×¾ÖúÖÃÖ úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖê¿Öß −ÖÃÖæ−Ö ŸÖß ú»µÖÖÖúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü Æêü †Ö•Ö ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖ−µÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ »ÖÖêú´ÖŸÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü
†Ö¾Ö¿µÖú ÃÖÖÓ÷Öã−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ÃÖ¢Öê“ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ¾Ö ÃÖ¢ÖÖ
ŸÖß−Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß Æêü ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖ−µÖ ŸÖŸ¾Ö ŸµÖÖ−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê Æêü ŸÖŸ¾Ö †Ö•Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê.
8. ÃÖ¢ÖÖ×¾Ö³ÖÖ•Ö−ÖÖ“Öß −ÖÖÓ¤üß- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ¯ÖÖê×»Ö×™üŒÃÖ ´Ö¬µÖê úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üôû, úÖµÖÔúÖ¸üß´ÖÓ›üôû ¾Ö −µÖÖµÖ´ÖÓ›üôû µÖÖ ×ŸÖ−Æüß
¿ÖÖÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬Öã−Ö ¯Öãœêü ´ÖÖò−™êüÃŒµÖæ−Öê ÃÖ¢ÖÖ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö ×ÃÖ¨üÖŸÓ Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ÁÖêµÖ
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Öú›êü •ÖÖŸÖê.
9. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö †Ö×Ö †¾ÖÖÔ“Öß−Ö úÖôûÖŸÖ †−Öêú
×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ÃÖë™ü †Öò÷ÖÃŸÖÖ‡Ô−Ö, ´ÖòêúÛ¾Æü»Öß, ›üÖÓ™êü, ²ÖÖÑ¤êü, ´ÖÖò−™êüÃŒµÖæ, Æêü÷Öê»Ö, úÖ»ÖÔ ´ÖÖŒÃÖÔ ‡ŸµÖÖ¤üß
×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ÃÖ¢ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß µÖÖÓ“Öß ×¾ÖÂÖ´Ö ¾ÖÖ™üÖß —ÖÖ»µÖÖÃÖ †−Öêú ¤ãü:Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ
†ÃÖê ÃÖÖÓ÷Öã−Ö ÃÖ¢ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾ÖÖ™üÖß“ÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö´ÖÖ÷ÖÔ ÃÖã“Ö×¾ÖŸÖÖê. †Ö•Ö¤êüÖß»Ö †ò×¸üÃ™üÖò™ü»ÖÖ ¾Ö÷Öôæû−Ö ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß µÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ´ÖÖî×»ÖúŸ¾Ö »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
¾Ö×¸ü»Ö úÖ¸üÖÖ´Öãôêû †ò×¸üÃ™üÖò™ü»ÖÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê •Ö−Öú ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏ.2 ¸üÖ. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“Öê ¸üÖ•µÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•µÖ Æüß −ÖîÃÖ×÷Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖæ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖµÖÖÃÖÖšüß −ÖÃÖæ−Ö “ÖÖÓ÷Ö»Öê ¾Ö ÃÖ´Öé¨ü
•Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ µÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšß ¸üÖ•µÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ˆ¤üµÖ ãú™ãÓü²Ö ÃÖÓÃ£Öê´Ö¬Öæ−Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖ“Öê ´ÖŸÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ˆ¤üµÖ, Ã¾Öºþ¯Ö ¾Ö úÖµÖÖÔ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ˆ¤üµÖÖ²Ö§ü»Ö“Öê ÃÖÖê×±úÃ™üÖÓ−Öß ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß
‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•µÖ ú¸üÖ¸üÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖê ´ÖÖ−ÖÖÖ·µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ÖÓ›ü−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
1. ¸üÖ•µÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ- ¸üÖ•µÖ Æüß ‹ú Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖæ−Ö ¸üÖ•µÖ ×¾ÖúÖÃÖ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö
¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾Ö ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß»Ö ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü. ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆæü ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¸üÖÆæü−Ö“Ö
‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖá úºþ ¿ÖúŸÖÖê. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß´Öãôêû Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ‹ú¡Ö
µÖê‰ú−Ö ãú™ãÓü²Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ãú™ãÓü²Ö¯ÖÏ´ÖãÖÖ“µÖÖ †Ö–ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ´ÖÖ−ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¸üÖÖ
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2.

3.

4.

5.

6.

ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖ †ÃÖê. µÖÖŸÖæ−Ö †Ö–ÖÖ¯ÖÖ»Ö−Ö, ÃÖÆüúÖµÖÔ ¾Ö ×ÆüŸÖ µÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖ¢¾ÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
ãú™ãÓü²ÖÃÖÓÃ£ÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÷ÖÖ¾ÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê ¾Ö ÷ÖÏÖ´ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖ Æêü ãú™ãÓü²Ö
ÃÖÓÃ£Öê“Öê ×¾ÖÃŸÖÖ×¸üŸÖ ºþ¯Ö †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£ÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †ÃÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ãú™ãÓü²ÖÃÖÓÃ£ÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾Öß
•Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ †×ÃŸÖŸ¾ÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖæ−Ö ÁÖêÂšü •Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßú×¸üŸÖÖ ŸÖê ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ×™üæú−Ö ¸üÖÆüÖÖ¸ü
−ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖ Æêü Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ−Ö¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¸üÖÆüÖÖ¸üÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö ¯Ö¿Öæ Øú¾ÖÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü †ÃÖæ ¿Öêú»Ö. ÁÖêÂšü •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ¸üÖ•µÖÖŸÖ“Ö ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ´ÖÖ−Ö¾Öß
Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ×−ÖÙ´ÖŸÖß ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖ ÆüÖêµÖ. ¸üÖ•µÖ Æüß ´ÖÖ−Ö¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖß
»ÖÖ¤ü»Öê»Öß −ÖÃÖæ−Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêü. Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ¬Öú −ÖÃÖæ−Ö ÃÖÖ¬Öú †ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü
ÃÖÆüúÖµÖÔ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ“Ö ÃÖÓ³Ö¾Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. ÁÖêÂšü •Öß¾Ö−Ö ÆüÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ˆ§êü¿Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ“Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‰ú
¿ÖúŸÖÖê.
¸üÖ•µÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ÃÖ´Öã¤üÖµÖ- ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´Öã¤üÖµÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™üü
²ÖÖ•Öæ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üÖê ÆüÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖŸÖÖê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´Öã¤üÖµÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ“Ö ¿ÖŒµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ˆ§êü¿Ö
¸üÖ•µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ÷ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÃÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ÷ÖßÖ
×¾ÖúÖÃÖ Æêü ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖ Æüß ‹ú ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾ÖÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖ šü¸üŸÖê.
¸üÖ•µÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾µÖŒŸÖß −ÖÓŸÖ¸ü- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÃÖë¦üßµÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖæ−Ö ¸üÖ•µÖ
ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öê. ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¥üÂ™üß−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ ¾µÖŒŸÖß-úã™ãÓü²Ö-÷ÖÖÓ¾Ö †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ †ÃÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ Îú´Ö »ÖÖ÷ÖŸÖÖê.
¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•µÖ ¾µÖŒŸÖß¯Öæ¾Öá ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê Æüê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖÛ¢¾Öú ¥üÛÂ™üúÖê−Ö ŸÖÖê ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖæÖÔ ×¾Öú×ÃÖŸÖ
¿Ö¸üß¸ü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¿Ö¸üß¸ü ¯ÖæÖÔ ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖÃÖ †¾ÖµÖ¾ÖÖ»ÖÖ †£ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆêüÖŸÖ −ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ.›üÖêôûÖ ŸÖê¾ÆüÖ“Ö úÖµÖÔ
ú¸êü»Ö •Öê¾ÆüÖ ŸÖÖê ¿Ö×¸ü¸üÖ“ÖÖ ³ÖÖ÷Ö †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ¿Ö¸üß¸üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖÖê ×−Öºþ¯ÖµÖÖê÷Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾Ö ¾µÖŒŸÖß
−ÖÓŸÖ¸ü †ÃÖÖ Îú´Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÖ×¿Ö¾ÖÖÃÖ ¾µÖŒŸÖß ¿Öæ−µÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖê úÖ¸üÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ“Ö ¿ÖŒµÖ †ÖÆê.ü ÆüÖ ÆêüŸÖæ
»ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ¸üÖ•µÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾Ö ¾µÖŒŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü †ÃÖÖ ŸÖÖÛ¢¾Öú Îú´Ö ŸÖÖê »ÖÖ¾ÖŸÖÖê.
´ÖÖ−Ö¾Öß ¿Ö¸üß¸üÖÃÖÖ¸üÖê ¸üÖ•µÖ- ¿Ö¸ßü¸üÖ“Öê †¾ÖµÖ¾Ö ‹úÖ ÃÖæ¡ÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †ÃÖŸÖê.
¿Ö¸üß¸üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †»Ö÷Ö êú»µÖÖÃÖ ŸÖê ´ÖÆü¢¾ÖÆüß−Ö ²Ö−ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾µÖŒŸÖß ¾Ö ÃÖ´Öã¤üÖµÖ Æêü ¸üÖ•µÖÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Ó÷Ö †ÖÆêüŸÖ.
¸üÖ•µÖÖ†³ÖÖ¾Öß ŸÖê ŸÖê −ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖß»Ö. ¿Ö¸ßü¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ “ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß †¾ÖµÖ¾ÖÖ−ÖÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê ŸÖÃÖê ¸üÖ•µÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖÖšüß ¾µÖŒŸÖß, ¯ÖÏ•ÖÖ, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ´ÖãÆü µÖÖÓ−Öß úÖµÖÔ êú»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê. †ÃÖê —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖºþ¯Öß ¿Ö¸üß¸üÖŸÖ ×²Ö‘ÖÖ›ü
ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †ÓŸÖ ÆüÖê¾Öæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß ×¾ÖúÖÃÖ ãÓú×šüŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ¿Ö¸üß¸üÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü.
‹úŸÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ×²ÖŸ¾Ö- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖêŸÖæ−Ö ‹úŸÖÖ ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ¸üÖ•µÖÖ−Öê †Ö¾Ö¿µÖú
²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖ¾Öê ‡ŸÖ¸ü ÷ÖÖêÂ™üß²ÖÖ²ÖŸÖ −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ªÖ¾Öê. ¸üÖ•µÖÖÓŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ú»ÖÖ ÷ÖãÖÖÓ“Öê »ÖÖêú ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ úÖµÖ´Ö šêü¾Öæ−Ö ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ‹úÖ“Ö ÃÖæ¡ÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Öæ−Ö ‹úŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖêŸÖæ−Ö ‹úŸÖÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¾Ö Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ¸üÖ•µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‰ú ¿Öêú»Ö. −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÷Ö¸ü•ÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¯ÖæÖÔ
—ÖÖ»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ÃÖãÖß ¾Ö ÃÖ´Öé¨ü •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê »ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ×²ÖŸ¾Ö ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖê Æüß Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ÆÖêŸÖß.
×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖêŸÖ ‹úŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ−Ö“Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¾Ö Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ¸üÖ•µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê †ÃÖÖ †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö»ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ
¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ¾Ö úÖµÖÔ- ¸üÖ•µÖ ´ÆüÖ•Öê ãú™ãÓü²Ö ¾Ö Öê›üß µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖ ÆüÖêµÖ. µÖÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖŸÖ ÃÖãÖß ¾Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ •Öß¾Ö−Ö
•Ö÷ÖŸÖÖ µÖêÖê ‹¾ÖœüÖ ´Ö−ÖãÂµÖÖ“ÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÆêüŸÖæ −ÖÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü.´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖê
´ÆüÖŸÖÖê úß, ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ³ÖÖ÷Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖæ−Ö ŸÖê “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ¾Ö ÁÖêÂšü
•Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Öêú×¸üŸÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü −Öî×ŸÖú ˆ§êü¿Ö ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü
¯ÖÖ›üµÖÖú×¸üŸÖÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¾Ö −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú †¿ÖÖ ¤üÖê−Ö ¯Ö¨üŸÖß“Öß úÖµÖì ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖæÃÖ ÷ÖãÖ
¤üÖêÂÖÖ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †¯Ö¯ÖÏ¾Öé¢Öß¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾Öæ−Ö ˆ““Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖ−ÖÖ úºþ−Ö −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾Öæ−Ö
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†ÖÖÖê Æêü ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖÔ ÆüÖêµÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¾µÖŒŸÖß“Öê †−µÖÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖÓ¸üÖÖ, ³ÖÖî×ŸÖú ÷Ö¸ü•ÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ, †×¬ÖúÖ¸ü ¸üÖÖ
Æêü úÖµÖÔ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öß. µÖÖ úÖµÖÖÔ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖÆüß ¸ü“Ö−ÖÖŸ´Öú úÖµÖÔ •µÖÖŸÖ −Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖÖ“Öß ¾Öé¨üß, ¬Ö´ÖÔÃÖÓ÷ÖŸÖ •Öß¾Ö−Ö,
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ÃÖ¤ü÷ÖãÖß −ÖÖ÷Ö¸üßúÖÓ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ‡.úÖµÖÔ ú¸üÖ¾ÖßŸÖ. ¸üÖ•µÖÖ“Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¾Ö ²ÖÖÆüµÖ †ÖÎú´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö
¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öê. ŸÖÃÖê“Ö •Öß¾Ö−Ö ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖê. Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ×²ÖŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ−Ö
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ úÖµÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ −Öî×ŸÖú •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ †¬µÖÖÛŸ´Öú
ÃÖ´Öã¤üÖµÖ ´ÆüÖŸÖÖê.
¯ÖÏ.3 ¸üÖ. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“Öê ¸üÖ•µÖ ¾Ö÷Öáú¸üRÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸Ö?
üØú¾ÖÖ
¸üÖ•µÖ¾Ö÷Öáú¸üRÖÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ÃÖÖÓ÷Öã−Ö ÷ÖŸÖß“ÖÎúÖ“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê ™üßúÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÖRÖ ú¸üÖ?
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾Ö ¸üÖ•µÖ µÖÖŸÖ ±ú¸üú ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê
†Ö×Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ êú¾Öôû ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üú ¾Ö÷ÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸êü ´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê
¿ÖÖÃÖ−ÖÃÖÓÃ£ÖÖ ÆüÖêµÖ. ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ ¾µÖŒŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ ²Ö¤ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖ•µÖ
²Ö¤ü»ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖÖê ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖ µÖÖ ¤üÖêÆüÖ−ÖÖ ‹ú“Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÃÖÓÃ£Öê“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêµÖ. µÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ¯Ö¤üÖ“Öß ÃÖ¾ÖÖì““ÖŸÖÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»Öß †ÃÖŸÖê.
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ ¸üÖ•µÖ ¾Ö÷Öáú¸üÖÖ¾Ö¸ü ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ¤ü Ã™êü™ü´Ö−Ö µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö÷Öáú¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖÖ“Öê
¾Ö÷Öáú¸üÖ ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¤üÖê−Ö ŸÖ¢¾Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß †ÖÆêüŸÖ.
†) ÃÖÓµÖÖŸÖŸ¾Ö- µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ÃÖÓµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß.
²Ö) ÷ÖãRÖŸÖŸ¾Ö- ¸üÖ•ÖÃÖ¢ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´ÖÖ÷Öß»Ö ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ÆêüŸÖæ Øú¾ÖÖ ˆ§êü¿Ö úÖêÖŸÖÖ †ÖÆêü. Ã¾ÖÖ£ÖÔ ÆüÖ ÆêüŸÖæ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü †¬Ö:¯ÖÏ×ŸÖŸÖ šü¸üŸÖÖê ŸÖ¸ü ×−ÖÃ¾ÖÖ£ÖÔ ÆêüŸÖæ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÖê ¯ÖÏúÖ¸ü ¿Öã¨ü šü¸üŸÖÖê.
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“Öê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¾Ö÷Öáú¸üRÖ
ÃÖÓµÖÖŸÖŸ¾Ö
÷ÖãRÖŸÖŸ¾Ö
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ÃÖ¢ÖÖ
¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö •Ö−Ö×ÆüŸÖ
¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö Ã¾Ö×ÆüŸÖ
1) ‹ú ¾µÖŒŸÖß
¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß Monarchy
‹úŸÖÓ¡Ö ¾ÖÖ Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß Tyranny
2) úÖÆüß ¾µÖŒŸÖß
´ÖÆüÖ•Ö−Ö¿ÖÖÆüß Aristocracy
¬Ö×−Öú¿ÖÖÆüß
Oligarchy
3) ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖß
‘Ö™ü−ÖÖŸ´Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß Polity
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾ÖÖ —ÖãÓ›ü¿ÖÖÆüß Democracy
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯ÖÏ•Öê“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ŸÖß−Ö
¿Öã¨ü ¯ÖÏúÖ¸ü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö ÃÖ¢Öê“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö •Ö¸ü Ã¾Ö×ÆüŸÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£Öê“Öê ŸÖß−Ö ×¾ÖéúŸÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ¿Öã¨ü ¾Ö ×¾ÖéúŸÖ †ÃÖê ×´Öôæû−Ö ŸÖÖê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ÃÖÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê ŸÖê ¯ÖÏúÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖ.
1. ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß- ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢ÖÖ ‹úÖ“Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÆüÖŸÖß †ÃÖŸÖê †Ö×Ö Æüß ¾µÖŒŸÖß ¯ÖÏ•ÖÖ×ÆüŸÖ ¤üÖ †ÃÖæ−Ö •Ö−Öú»µÖÖÖÖú×¸üŸÖÖ
ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê£Öê ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê ×¾Ö¾Öêú¿Öß»Ö ¾ÖŸÖÔ−Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ −Öî×ŸÖú •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ÷ÖãÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö †ÃÖÖê ÷Ö¸ü•Öê †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖÖ ¿ÖÖÃÖú ×´ÖôûÖê
¤ãü»ÖÔ³Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖÖê ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß.
2. ‹úŸÖÓ¡Ö ¾ÖÖ Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß- ‹úŸÖÓ¡Ö ÆüÖ ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß“ÖÖ ×¾ÖéúŸÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêü. µÖÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢ÖÖ ‹úÖ“Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü •Ö−Öú»µÖÖÖÖ‹ê¾Ö•Öß Ã¾Ö×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖê. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ †−µÖÖµÖ, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
†ÖœüôûŸÖÖê. ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ ×−ÖéúÂ™üü ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêü.
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3. ´ÖÆüÖ•Ö−Ö ÃÖ¢ÖÖ- µÖÖ»ÖÖ“Ö ãú»Öß−ÖŸÖÓ¡Ö †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖ¢ÖÖ úÖÆüß ²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö ¾Ö ÁÖêÂšü ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê. †Ö×Ö ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü •Ö−Öú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. úÖµÖ¤üµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö “ÖÖ»ÖŸÖê.
4. ¬Ö×−Öú ŸÖÓ¡Ö- Æüê ´ÖÆüÖ•Ö−Ö¿ÖÖÆüß“Öê ×¾ÖéúŸÖ ºþ¯Ö †ÖÆêü. ¬Ö×−ÖúŸÖÓ¡ÖÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ úÖÆüß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÷Ö™üÖú›êü †ÃÖŸÖê. ŸÖê ÃÖ¢Öê“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö−Ö×ÆüŸÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. •Ö−ÖŸÖê“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ úºþ−Ö ¸üÖ•µÖúŸÖì ÃÖÓ¯Ö¢Öß •Ö´ÖÖ
ú¸üµÖÖ“µÖÖ´ÖÖ÷Öê »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ.
5. ‘Ö™ü−ÖÖŸ´Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß- µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ÃÖ¢ÖÖ •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ÆüÖŸÖß †ÃÖŸÖê. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ •Ö−ÖŸÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß
×−Ö¾Ö›üŸÖê. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ×ÆüŸÖ ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖŸÖÖê. ´Ö¬µÖ¾Ö÷ÖáµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ÃÖæ¡Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ.
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»ÖÖ ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´Ö ¾ÖÖ™üŸÖÖê.
6. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾ÖÖ —ÖãÓ›ü¿ÖÖÆüß- ‘Ö™ü−ÖÖŸ´Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ÆüÖ ³ÖÏÂ™ü ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ •Ö−ÖŸÖêŸÖ ±æú™ü ¯Ö›æü−Ö ¯ÖÏŸµÖêú•ÖÖ
ÃÖ¢ÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÷Ö™ü²ÖÖ•Öß, ÃÖ¢ÖÖÃ¯Ö¬ÖÖÔ, ØÆüÃÖÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖÖê. •Ö−Öú»µÖÖÖÖ“Öß •ÖÖ÷ÖÖ
Ã¾Öú»µÖÖÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖéúŸÖ ¯ÖÏúÖ¸ü •Ö−´ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖê.
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“Öê ÷Ö×ŸÖ“ÖÎú ¾ÖÖ ÷Ö×ŸÖ“ÖÎúÖÓ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ- ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ú¬ÖßÆüß ÛÃ£Ö¸ü ¸üÖÆüŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ
²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê. ‹úÖ−ÖÓŸÖ¸ü ‹ú †ÃÖÖ “ÖÎúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖ •ÖÖ‰ú−Ö ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖ †¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê †ÃÖÖ
×ÃÖ¨üÖÓŸÖ †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ´ÆüÖæ−Ö µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“ÖÖ ÷Ö×ŸÖ“ÖÎúÖÓ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖŸÖê •Ö÷ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö¯ÖÏúÖ¸ü †×ÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ÷ÖãÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖ.
•Ö−Öú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üß úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖ−Öê ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ ³ÖÏÂ™ü ²Ö−ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß“Öê ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüßŸÖ
ÆüÖêŸÖê. Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüßŸÖ •Ö−ÖŸÖê¾Ö¸ü †−µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ÃÖ¢ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖê. µÖÖ†ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ Óú™üÖôæû−Ö
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ãú»Öß−Ö ¾Ö ²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö »ÖÖêú ÎúÖÓŸÖß úºþ−Ö ÃÖ¢ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖ•Ö−Ö ÃÖ¢ÖÖ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ µÖÖ ¿Öã¨ü ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ •Ö−Öú»µÖÖÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ †ÃÖŸÖÖê. úÖÆüß úÖôûÖ−ÖÓŸÖ¸ü Æêü »ÖÖêú ³ÖÏÂ™ü ²Ö−ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖ¢Öê“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ¬Ö−Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖê£Öæ−Ö ¬Ö×−ÖúŸÖÓ¡Ö ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖê. ¬Ö×−ÖúÖÓ“µÖÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ »ÖÖêú Óú™üÖôæû−Ö •Ö−ÖŸÖÖ
ÃÖ¢Öê×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ²ÖÓ›ü ¯ÖãúÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ÃÖ¢ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. †Ó×ŸÖ´Ö ÃÖ¢ÖÖ »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü •Ö−Öú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖŸÖ µÖÖÃÖ ŸÖÖê ‘Ö™ü−ÖÖŸ´Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. úÖÆüß úÖôûÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¢ÖÖ †–ÖÖ−Öß ¾Ö Ã¾ÖÖ£Öá
»ÖÖêúÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ÷Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¢ÖÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ ¾Ö ÷Ö™ü²ÖÖ•Öß ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖê. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Öºþ¯Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖ ŸÖÖê —ÖãÓ›ü¿ÖÖÆüß
´ÆüÖŸÖÖê. ÃÖ¢ÖêÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ †Ö¯ÖÃÖÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖê‰ú−Ö †¸üÖ•Öú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ»ÖÖ •Ö−ÖŸÖÖ Óú™üÖôûŸÖê.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ‹ÖÖ¤üß ¿Öæ¸ü ¾µÖŒŸÖß ¯Öãœêü µÖê‰ú−Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ÃÖæ¡Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖê †Ö×Ö •Ö−Öú»µÖÖÖÖ£ÖÔ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü
“ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖê. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯Öã−ÆüÖ ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü ¸üÖ•µÖ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ÷Ö×ŸÖ“ÖÎú ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê “ÖÖ»ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖê.
÷Ö×ŸÖ“ÖÎúÖ“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖRÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ ÷Ö×ŸÖ“ÖÎú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ¯Öãœßü»Ö ¤üÖêÂÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
1. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ¾Ö÷Öáú¸üRÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¾Ö÷Öáú¸üÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ŸÖê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¾Ö÷Öáú¸üÖ −ÖÃÖæ−Ö
¿ÖÖÃÖ−ÖÃÖÓÃ£Öê“Öê ¾Ö÷Öáú¸üÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ¸üÖ•µÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ‹ú“Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
2. †Ö¬Öã×−Öú úÖôûÖŸÖ †−Öã¯ÖµÖãŒŸÖ- †Ö•Ö ×³Ö®Ö ×³Ö®Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü †×ÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ‹úÖŸ´Ö, ÃÖÓÃÖ×¤üµÖ,
ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üß ‡.¯ÖÏúÖ¸ü ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öê. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö ú×¸üŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖÖê ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. †Ö•Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö÷Öáú¸üÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ −ÖÖÆüß.
3. ÃÖÓµÖÖŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü- ÃÖ¢ÖÖ ×úŸÖß »ÖÖêúÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖß †ÖÆêü µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê †×¬Öú ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. ŸµÖÖ−Öê ÷ÖãÖŸÖŸ¾ÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê
†ÃÖê ™ßüúÖúÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
4. ¯»Öê™üÖê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö- †òò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¾Ö÷Öáú¸üÖÖ¾Ö¸ü ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ¤ü Ã™êü™ü´Ö−Ö ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö÷Öáú¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü.
ŸµÖÖŸÖ £ÖÖê›üÖ ²Ö¤ü»Ö úºþ−Ö ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †Ö¾Öé¢ÖßŸÖ ŸµÖÖ−Öê ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß †ÖÆêü.
5. ÷Ö×ŸÖ“ÖÎúÖŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖŸÖ ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖãºþ úºþ−Ö ¿Öã¨ü ¾Ö ×¾ÖéúŸÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖæ−Ö
Îú´Ö¾ÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ¿Öê¾Ö™üß »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ³ÖÏÂ™ÒüÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ Óú™üÖôæû−Ö ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖŸÖæ−Ö ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß¯ÖµÖÔŸÖ
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ŸµÖÖ“Öê “ÖÎú ×±ú¸üŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ“Ö Îú´ÖÖ−Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüß. µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê †−Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ÆÖ “ÖÎú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ »ÖÖ÷Öæ ¯Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß.
×™ü¯Ö- ãú™ãÓü²ÖÃÖÓÃ£Öê×¾ÖÂÖµÖß †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ãú™ãÓü²Ö Æüß ‹ú −ÖîÃÖÙ÷Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ãú™ãÓü²Ö Æüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
•Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß †¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆêü. Æüß ¸üÖ•µÖÖ“Öß †Ö¬ÖÖ¸ü×¿Ö»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ˆ³Öß †ÖÆêü.
ŸÖß −ÖÖ÷Ö¸üß •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖÖšü¿ÖÖ»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾Ö •Ö−´ÖŸÖ: µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖæ−Ö ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ˆ¤üµÖ
—ÖÖ»ÖÖ. ãú™ãÓü²Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ »ÖÆüÖ−Ö ‘Ö™üú †ÃÖæ−Ö Ã¾ÖÃÖÓ¸üÖÖ, ×¿ÖÃŸÖ, ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÷Ö¸ü•ÖÖ“Öß¯ÖæŸÖá ¾Ö −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ ãú™Óüã²ÖÖŸÖ“Ö ÆüÖê‰ú
¿ÖúŸÖÖê. µÖÖ úÖî™ãÓü×²Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¯ÖŸÖß-¯ÖŸ−Öß, ´ÖÖ»Öú-÷Öã»ÖÖ´Ö, †Ö‡Ô-¾Ö×›ü»Ö ¾Ö ´Öã»Öê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †ÃÖŸÖê.
´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ãú™ãÓü²Ö Æüß ¯Ö×Æü»Öß ¯ÖÖµÖ¸üß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ×¯ÖŸÖéÃÖ¢ÖÖú ãú™ãÓü²Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ãú™ãÓü²ÖÖ¾Ö¸ü
¾Öé¨ü ¯ÖãºþÂÖÖ“Öê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖÖ¾Öê. ŸÖÖê ‡ŸÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÷ÖãÖ¾ÖÖ−Ö ¾Ö ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“Öê ãú™ãÓü²ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖæÖÔ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖÖ¾Öê.
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ “ÖÖ¸ü Ø³ÖŸÖß´Ö¬µÖê šêü¾ÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. Ã¡Öß ¯ÖãºþÂÖÖ¯ÖêÖÖ ú×−ÖÂšü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãºþÂÖÖ“Öê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ
šêü¾ÖŸÖÖê. ÷Öã»ÖÖ´Ö ×−Ö²Öã¨ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¾Öêúß ¯ÖãºþÂÖÖ“Öê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖÖ¾Öê. úÖî™Óüã×²Öú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖŸÖ ´Öî¡Öß¯ÖæÖÔ
†ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖ¸üÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔŸÖæ−Ö −Öî×ŸÖú ¾Ö ³ÖÖî×ŸÖú †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ÆüÖêŸÖê. ãú™Óüã²Ö ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü
ú¸üÖÖ¸ü †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß“Öê úÖµÖ¤êü ¸üÖ•µÖÖ−Öê ú¸üÖ¾Öê,
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖ¾Öß Æüß ÃÖæ“Ö−ÖÖ ŸµÖÖ−Öê êú»µÖÖ. ãú™ÓüÓ²ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öê •ÖŸÖ−Ö úºþ−Ö ÛÃ£Ö¸ü ãú™ãÓü²Ö ÛÃ£Ö¸ü
¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê.
×™ü¯Ö-†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖÖÖÖ•Ö÷Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Ö−ÖÖ“Öß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¯ÖÏê¸üÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖÓ¯Ö¢Öß
×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ¾µÖ£ÖÔ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ÃÖÓ¯Ö¢ÖÖß ÷ÖéÆüÃ£Ö •Öß¾Ö−ÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ •Ö›ü ¾ÖÃŸÖæ“ÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆü †ÃÖŸÖÖê. ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö
•Öß¾Ö−Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. †ò×¸üÃ™üÖò™ü“µÖÖ ´ÖŸÖê †Ö´Æüß ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß ´ÖÖ−ÖŸÖÖê úß, •µÖÖ´Öãôêû úÖî™ãÓü×²Öú ¾Ö
¸üÖ•ÖúßµÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖãÖß ¾Ö ÃÖ´Öé¨ü •Öß¾Ö−ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¯Ö¢Öß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ−ÖÖ ¤êüŸÖÖê. ŸÖÖê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
1) ×−Ö•Öá¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß- ‘Ö¸ü, ¿ÖêŸÖ, ¾ÖÃŸÖæ ‡.
2) ÃÖ•Öß¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß- ÷Öã»ÖÖ´Ö, ¯Ö¿Öæ ‡.
ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¯Ö¢Öß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß †´ÖµÖÖÔ¤ü ÃÖÓ¯Ö¢Öß»ÖÖ †ò×¸üÃ™üÖò™ü»ÖÖ ´ÖÖ−µÖ −ÖÖÆüß. ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ¿ÖÖ¯Ö −Ö šü¸üŸÖÖ
¾Ö¸ü¤üÖ−Ö šü¸üÖ¾Öß. ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖÓ−Öê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü. “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖÃÖÖšüß ÖÖ•Ö÷Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
†ÃÖŸÖê. ÃÖÓ¯Ö¢ÖßŸÖæ−Ö ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¾ÖÖœüŸÖê. ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ †Ö−ÖÓ¤ü ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Öî¤üÖµÖÔ,
ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“Öß •ÖÖÖß¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢ÖßŸÖæ−Ö ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖß −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ¯Öæ¸üú †ÃÖŸÖê. ÆüÖ †×¬ÖúÖ¸ü †Ö¤ü¿ÖÔ
•Öß¾Ö−ÖÖÃÖÖšüß †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ †ÃÖŸÖÖê ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ •Ö¯Öæ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê.ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¯Ö¢Öß µÖÖê÷µÖ ¾Ö −Öî×ŸÖú
´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ×´Öôû¾ÖÖ¾Öß. ÃÖÓ¯Ö¢Öß ×´Öôû¾ÖµÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ŸµÖÖÓ−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê.
1) −ÖîÃÖÙ÷Öú ´ÖÖ÷ÖÔ- ¯ÖÏŸµÖÖ ÁÖ´ÖÖ«üÖ¸êü ÃÖÓ¯Ö¢Öß ú¸üÖê µÖÖ»ÖÖ −ÖîÃÖÙ÷Öú ´ÖÖ÷ÖÔ ´ÆüÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ. ¿ÖêŸÖß ¾Ö ¯Ö¿Öæ¯ÖÖ»Ö−Ö
2) †−ÖîÃÖÙ÷Öú ´ÖÖ÷ÖÔ- ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ¾ÖÃŸÖæ¾Ö¸ü ÁÖ´Ö Ö“ÖÔ −Ö ú¸üŸÖÖ −Ö±úÖ ¾Ö ¾µÖÖ•Ö µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ×´Öôû×¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß»ÖÖ
†−ÖîÃÖÙ÷Öú ´ÖÖ÷ÖÔ ´ÆüÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üß
−ÖêîÃÖÙ÷Öú ´ÖÖ÷ÖÖÔ»ÖÖ ŸÖÖê µÖÖê÷µÖ šü¸ü¾ÖŸÖÖê ŸÖ¸ü †−ÖîÃÖÙ÷Öú ´ÖÖ÷ÖÖÔ»ÖÖ †µÖÖê÷µÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖê÷Ö
ÆüÖê‰ú −ÖµÖê ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖ−Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê −µÖÖµÖ¯ÖæÖÔ ×¾Ö×−Ö´ÖµÖÖ“Öê ŸÖß−Ö ´ÖÖ÷ÖÔ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
1. ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö.
2. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö.
3. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö.
¾Ö×¸ü»Ö ´ÖÖ÷ÖÖÔŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö ¤üÖêÂÖ¯ÖæÖÔ †ÃÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ´ÆüÖ•Öê ãúÖÖ“ÖêÆüß −ÖÖÆüß
ÆüÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. úÖêÖßÆüß ÁÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ŸÖ¸ü ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ
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ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö †−Öî×ŸÖú †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ´ÖÖ»Öúß †ÃÖÖ¾Öß ¯ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ¾Ö −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ˆ¯Ö³ÖÖê÷ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê µÖÖê÷µÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ¾Ö −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüÖÖ¸üÖ †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö
ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ˆ¯Ö³ÖÖê÷ÖÖ»ÖÖ µÖÖê÷µÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ú»µÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ×¾Ö×−Ö´ÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüŸÖÖê. ŸÖÖê ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ¯ÖÖ»Öú
¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ˆ¯Ö³ÖÖê÷ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êü¾Öæ−Ö ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû
•ÖÖŸÖÖê.
¯ÖÏ.3 ¸üÖ †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
Øú¾ÖÖ
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß×¾ÖÂÖµÖú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê ×™üúÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÖRÖ ú¸üÖ?
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÆüÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖŸúÖ×»Öú ÷ÖÏßú −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ
÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß ¯Ö¨üŸÖß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß Æüß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¯ÖÏ£ÖÖ †ÖÆêü. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ŸÖß †ŸµÖÓŸÖ
†Ö¾Ö¿µÖú ¾Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ»Öú ¾Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö Æêü ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ: †−Öêú ÷Öã»ÖÖ´ÖÖ“ÖÖ
´ÖÖ»Öú ÆüÖêŸÖÖ. ÷ÖÏßú −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖŸÖ •Ö×´Ö−Öß ãú×»Ö−ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ úÃÖµÖÖÃÖÖšüß ÷Öã»ÖÖ´ÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö ÆüÖêŸÖß.
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆüÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ´ÖÖ»ÖúÖ¾Ö¸ü ™üÖúŸÖÖê. ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖê ´ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
ŸµÖÖúÖôûß ÷Öã»ÖÖ´Ö •Ö¾Öôû ²ÖÖôû÷ÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“Öê »ÖÖÖ ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖ‡Ô. ÃÖÖê×±úÃ™ü »ÖÖêúÖÓ−Öß ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖê“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖêŸÖæ−Ö ¯ÖÏ£Öê»ÖÖ ŸÖß¾ÖÎ
×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. ´ÖÖ¡Ö ŸÖÖê ãú™ãÓü²Ö ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤üÖÃÖ¯ÖÏ£ÖÖ −ÖîÃÖÙ÷Öú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ−Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ×−Ö•Öá¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö ÃÖ•Öß¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß Æêü
¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÖê ×−Ö•Öá¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß ‘Ö¸ü, ¿ÖêŸÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÃŸÖæÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üŸÖÖê ŸÖ¸ü ÃÖ•Öß¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢ÖßŸÖ ¯Ö¿ÖæÃÖÖê²ÖŸÖ
÷Öã»ÖÖ´ÖÖ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üŸÖÖê. ÷Öã»ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ÁÖ´ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÆüÖêÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖÖê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ¤üß ³Öæ×´ÖêúŸÖæ−Ö
÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê. ŸÖÖê ÷Öã»ÖÖ´ÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
1. −ÖîÃÖ×÷Öú ÷Öã»ÖÖ´Ö- •ÖÖê ´Ö−ÖãÂµÖ −ÖîÃÖÙ÷Öú×¸üŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖ−Öê −Ö “ÖÖ»ÖŸÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖ−Öê “ÖÖ»ÖŸÖÖê ŸÖÖê −ÖîÃÖÙ÷Öú ÷Öã»ÖÖ´Ö
ÆüÖêµÖ.
2. †−ÖîÃÖÙ÷Öú ÷Öã»ÖÖ´Ö- •µÖÖÓ“ÖÖ µÖã¨üÖŸÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖêÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö•ÖêŸÖÖ ÷Öã»ÖÖ´Ö ²Ö−Ö×¾ÖŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾Öî¬ÖÖ×−Öú ¾ÖÖ
†−ÖîÃÖÙ÷Öú ÷Öã»ÖÖ´Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ÷ÖÏßú µÖã¨üÖŸÖ ¯Ö¸üÖ×•ÖŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ»ÖÖ ÷Öã»ÖÖ´Ö úºþ −ÖµÖê úÖ¸üÖ ÷ÖÏßú Æêü
×−ÖÃÖ÷ÖÔŸÖ: ¸üÖ•µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •Ö−´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ŸÖÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö- ÷Öã»ÖÖ´Ö ÆüÖ ´ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ −ÖÖêú¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ»Öú ŸµÖÖ“ÖÖ ´Ö•Öá¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ ¿ÖúŸÖÖê.
÷Öã»ÖÖ´ÖÖ»ÖÖ ²Öã¨üß −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö úÖµÖÖÔŸÖ ´ÖÖ»Öú ŸµÖÖ“ÖÖ Æü¾ÖÖ ŸÖÃÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ ¿ÖúŸÖÖê.
1. Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¯ÖÏ£ÖÖ- ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÃÖê •Ö−´ÖŸÖ: ÃÖ´ÖÖ−Ö −ÖÃÖŸÖÖŸÖ. úÖÆüß ´ÖÖÖÃÖê •Ö−´ÖŸÖ: ²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß
•Ö−´ÖŸÖ: ²Öã×¨üÆüß−Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×−ÖÃÖ÷ÖÔ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ˆŸéúÂ™üÖÓ“Öê ×−ÖéúÂ™üÖÓ¾Ö¸ü †×¬ÖúÖ¸ü ÷ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“Öê
´Öæôû −ÖîÃÖÙ÷Öú †ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖêŸÖ †ÖÆêü. úÖÆüß »ÖÖêú •Ö−´ÖŸÖ: ¿ÖÖÃÖú ´ÆüÖæ−Ö •Ö−´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ
´ÆüÖæ−Ö •Ö−´ÖÖÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ−Öê ¿ÖÖÃÖúÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Öú ŸÖ¸ü ¿ÖÖ×ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ÷Öã»ÖÖ´Ö ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ»ÖúÖ“Öß ²Öã¨üß ¾Ö ÷Öã»ÖÖ´ÖÖ“Öê ÁÖ´Ö
ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
2. ˆŸéúÂ™üÖÓ“Öê ×−ÖéúÂ™üÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö- †×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ¿ÖÖÃÖú †Ö×Ö ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¿Ö¸ßü¸ü †Ö×Ö †ÖŸ´ÖÖ
µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÃÖŸÖÖê. •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿Ö¸üß¸ü †ÖŸ´µÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸üŸÖê. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÖî×¨üú ¯ÖÏ÷Ö»³ÖŸÖÖ
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ú´Öãú¾ÖŸÖ ²Öã¨üß“µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ¿ÖÖ¸üß×¸üú Ö´ÖŸÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ−Öß úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê.
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¿ÖÖÃÖ−Ö Æüß ‹ú ú»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸÖß êú¾Öôû ´ÖÖ»ÖúÖ“Ö •Ö´ÖŸÖê †ÃÖê ŸµÖÖ“Öê ´ÆüÖÖê ÆüÖêŸÖê.
3. ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ−ÖÖ ×ÆüŸÖúÖ¸üú ¯ÖÏ£ÖÖ- ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²Öã¨üß −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−ÖÖÖÖ»Öß ¸üÖÆüµÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öê
ú»µÖÖÖ †ÖÆêü. †Ö‡Ô ¾Ö×›ü»ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−ÖÖ−Öê ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖÃÖÖ“Ö ´ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ”û¡ÖÖ−Öê ÷Öã»ÖÖ´ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖêŸÖêÖ. ²Öã×¨üÆüß−Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÖ¬µÖ úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ´ÖÖ»ÖúÖ−Öê ÷Öã»ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÊ
ú¸üÖ¾Öê.
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4. ´ÖÖ»ÖúÖÓ−ÖÖ »ÖÖ³Ö¤üÖµÖú ¯ÖÏ£ÖÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ êú¾Öôû −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ−ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖ¾ÖÔ“Ö »ÖÖêú −ÖÖ÷Ö×¸üú −ÖÃÖŸÖÖŸÖ. −ÖÖ÷Ö×¸üúÖú›êü ÃÖÓ¯Ö¢Öß, ´ÖÖêúôû ¾Öêôû ¾Ö ²Öã×¨ü´Ö¢ÖÖ Æêü ÷ÖãÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ»ÖúÖú›êü ÷Öã»ÖÖ´Ö
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¾Öêôû ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ ¾Öêôêû“ÖÖ ÃÖ¤ãü¯ÖµÖÖê÷Ö úºþ−Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ¾ÖÖ úÖµÖ¤üÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß
úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ .ŸµÖÖ´Öãôêû êú¾Öôû ´ÖÖ»ÖúÖÓ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ −ÖÃÖæ−Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêŸÖÖê.
5. ˆ¯ÖµÖãŒŸÖêŸÖê“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü- ÷ÖÏßú −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖŸÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤üÖÃÖ¯ÖÏ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ã£ÖîµÖÔ, †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö
úÖî™ãÓü×²Öú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÆüÖêŸÖß. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖê“ÖÖ ŸÖÖÙúú †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êü¾Öæ−Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö
ú¸üŸÖÖê. ÃÖÖê×±úÃ™ü ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖê“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖêŸÖæ−Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖæ−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ×²Ö‘Ö›êü»Ö.
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö úÖµÖÖÔŸÖ †›ü“ÖÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖß»Ö Æüß †ò×¸üÃ™üÖò™ü»ÖÖ ×³ÖŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ−Öê ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö êú»Öê»Öê
†ÖÆêü.
÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üRÖÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖê“µÖÖ ¥üÛÂ™üúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö µÖÖ ¯ÖÏ£Öê“Öê
ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖúÖôûß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ£ÖêŸÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
1. ×´Ö¡Ö¾ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü- ´ÖÖ»ÖúÖ−Öê ÷Öã»ÖÖ´ÖÖ¿Öß ×´Ö¡ÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾ÖÖ÷ÖÖ¾Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ÷ÖµÖÖŸÖ ×−Ö¤ÔüµÖŸÖÖ ¾ÖÖ †´ÖÖ−ÖãÂÖŸÖÖ †ÃÖæ −ÖµÖê.
÷Öã»ÖÖ´ÖÖ¿Öß ¯Ö¿ÖæŸÖã»µÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü úºþ −ÖµÖê. ¤üÖÃÖ¯ÖÏ£Öê“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê ú»µÖÖÖê †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»ÖúÖ−Öê ÷Öî¸ü¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ
−ÖµÖê Æüß ÃÖæ“Ö−ÖÖ ú¸üŸÖÖê.
2. ¾ÖÓ¿Ö¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ÷ÖŸÖ −ÖÃÖÖ¾Öß- ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß ¾ÖÓ¿Ö¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ÷ÖŸÖ −ÖÃÖÖ¾Öß. ÷Öã»ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üÖ¾Öê.
3. ÷Öã»ÖÖ´ÖÖ“Öß ´ÖãŒŸÖŸÖÖ- “ÖÖÓ÷Ö»Öê ¾ÖŸÖÔ−Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ−ÖÖ ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üßŸÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖ ú¸üÖ¾Öê. ´ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ ²ÖÖî×¨üú
ãú¾ÖŸÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öê †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖÆüµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ−ÖÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üÖ¾Öê. ŸµÖÖ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö †−Öêú ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ−ÖÖ
´ÖãŒŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
4. µÖã¨ü¯Ö¸üÖ×•ÖŸÖÖÃÖÖšüß- µÖã¨üÖŸÖ ¯Ö¸üÖ×•ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÷Öã»ÖÖ´Ö ²Ö−Ö×¾ÖÖê µÖÖê÷µÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß úÖôûÖ−ÖÓŸÖ¸ü
÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üßŸÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖ ú¸üÖ¾Öê. ÷ÖÏßú µÖã¨üÖŸÖ ¯Ö¸üÖ×•ÖŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ÷Öã»ÖÖ´Ö ²Ö−Ö¾Öæ −ÖµÖê úÖ¸üÖ ÷ÖÏßú Æêü •Ö÷ÖÖŸÖ ÁÖêÂšü †ÖÆêüŸÖ.
÷ÖÏßúÖÓÖê¸üß•Ö ‡ŸÖ¸ü »ÖÖêú ¸üÖ−Ö™üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê ÷Öã»ÖÖ´Ö ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ »ÖÖµÖúß“Öê †ÖÆêüŸÖ.
÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“Öê ¤üÖêÂÖ ¾ÖÖ ¯Ö×¸üÖRÖ, ™üßúÖ1) †¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Ö †−Öî×ŸÖú ¯ÖÏ£ÖÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ úÖÆüß ¾µÖŒŸÖß •Ö−´ÖŸÖ: ²Öã×¨ü×Æü−Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏŸµÖÖ
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ²Öã×¨ü×Æü−Ö ¾Ö ²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö úÃÖê †ÖêôûÖÖ¾Öê ÆüÖ ¯ÖÏ¿−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß ²Öã×¨üÆüß−Ö −ÖÃÖŸÖê.
úÖÆüß“µÖÖ ²Öã¨üß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê÷µÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †³ÖÖ¾Öß —ÖÖ»Öê»ÖÖ −ÖÃÖŸÖÖê. ×¿ÖÖÖÖŸÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ²ÖÖî×¨üú ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü×¾ÖÖê
¿ÖŒµÖ †ÃÖŸÖê µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
2) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê éú×¡Ö´Ö ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö- úÖÆüß »ÖÖêú ¿ÖÖÃÖú ´ÆüÖæ−Ö •Ö−´ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö úÖÆüß ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ ´ÆüÖæ−Ö •Ö−´ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
¿ÖÖÃÖú Æêü ´ÖÖ»Öú ŸÖ¸ü ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ ÷Öã»ÖÖ´Ö †ÃÖê ŸÖÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß ú´Öß †×¬Öú ²Öã¨üß“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¸üÖ•µÖúŸÖì ²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö†ÃÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öê ÷ÖãÖ ¾Öê÷Öôêû †ÃÖŸÖÖŸÖ. ²Öã¨üß“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ´ÖÖ»Öú ÷Öã»ÖÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö †µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
3) ¾ÖÓ¿ÖÖ“ÖÖ ±úÖ•Öß»Ö †×³Ö´ÖÖ−Ö- ÷ÖÏßú »ÖÖêú Æêü ÃÖÓÃéúŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü ÷ÖÏßêú¢Ö¸ü ¸üÖ−Ö™üß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÷ÖÏßúÖÓ−Öß µÖã¨üÖŸÖ
¯Ö¸üÖ×•ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ−ÖÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ÷Öã»ÖÖ´Ö ²Ö−Ö¾ÖÖ¾Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÷ÖÏßú •Ö¸ü ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÷Öã»ÖÖ´Ö úºþ −ÖµÖê úÖ¸üÖ ŸÖê
•Ö−´ÖŸÖ: •Ö÷ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ »ÖÖµÖúß“Öê †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ÷Öã−Ö ¾ÖÓ¿ÖÖ“ÖÖ ±úÖ×•Ö»Ö †×³Ö´ÖÖ−Ö ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖê.
4) ¾Öî“ÖÖ×¸üú ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖß- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ¤üÖÃÖ¯ÖÏ£ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾Ö −ÖîÃÖÙ÷Öú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö •Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖµÖÖÃÖ »ÖÖµÖú
†ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¤üÖÃÖ¯ÖÏ£ÖêŸÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖ ú¸üÖ¾Öê †ÃÖêÆüß ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê Æüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ³ÖÖÃÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ»Öú ¾Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö
µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÏê´ÖÖ“Öê ¾Ö ×´Ö¡ÖŸ¾ÖÖ“Öê šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êüŸÖÖê. ÷Öã»ÖÖ´Ö •Ö¸ü ´ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß ÃÖÓ¯ÖŸŸÖß ´ÖÖ−Ö»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ÎúÖîµÖÔ †ÃÖŸÖê.
µÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖß ×¤üÃÖŸÖê.
5) †Ö•Ö ×−Öºþ¯ÖµÖÖê÷Öß ¯ÖÏ£ÖÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö úºþ−Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ µÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß“Ö Ã£ÖÖ−Ö ×¤ü»Öê»Öê
−ÖÖÆüß. †Ö•Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö »ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖ »ÖÖêú ÷Öã»ÖÖ´Ö ²Ö−ÖŸÖß»Ö.
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6) ²ÖÖÔú¸ü“Öê ´ÖŸÖ- ²ÖÖÔú¸ü“µÖÖ ´ÖŸÖê ´ÖÖÖæÃÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ¥üÂ™üß−Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖÖæÃÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“ÖÖ ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ
´ÖÖÖæÃÖúß ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÖÆêü. ¤üÖÃÖÖ“Öß ŸÖã»Ö−ÖÖ ¯ÖÖôûß¾Ö ¯ÖÏÖÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ´ÖÖ−ÖŸÖÖê †ÃÖê
µÖÖê÷µÖ −ÖÖÆüß.
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ŸÖÔú×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖ ÷ÖÖêÂ™üß−ÖÖ ŸÖÔú¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êü‰ú−Ö ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêŸÖæ−Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö
ú¸üµÖÖ“Öê ¬ÖîµÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¤üÖÃÖ¯ÖÏ£Öê“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê. ÷ÖÏßú †ÖÙ£Öú ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ−Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß
¯ÖÏ£Öê“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö êú»µÖÖ´Öãôêû ´ÖòŒÃÖßÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ¯ÖÖò×»Ö×™üŒÃÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¤üß †ÖÖÖ¾Öß Æüß ú›ü¾Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖê. úÖ¸üÖ
ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ ¯ÖæÖÔŸÖÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö †ò×¸üÃ™üÖò™ü»ÖÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÆüÖ−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ−Öê ú¸üÖê Æêü µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÖÆüß.
×™ü¯Ö- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“Öê −ÖÖ÷Ö¸üßúŸ¾ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ¸üÖ•µÖ ´ÆüÖ•Öê −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸÖÖê ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ£Ö´Ö −ÖÖ÷Ö×¸üú úÖêÖ −ÖÖÆüßŸÖ ŸÖê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê. −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ, úÖµÖ¤üÖ ¾Ö •Ö−´Ö ‹¾Öœüß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¯Öã¸êü¿Öß −ÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ŸµÖÖ−Öê ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ−Öê −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖ“µÖÖ
¾µÖÖµÖÖ ú¸üµÖÖ†÷ÖÖê¤ü¸ü ŸµÖÖ−Öê ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ´ÖŸÖÖ“Öê ÖÓ›ü−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
1) ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö- ‹ÖÖ¤üµÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¤üß‘ÖÔúÖôû ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö êú»µÖÖ´Öãôêû −ÖÖ÷Ö×¸üú ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ †¿ÖÖ ×šüúÖÖß ¯Ö¸üúßµÖ ¾Ö
÷Öã»ÖÖ´ÖÆüß ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ −ÖÖ÷Ö×¸üú ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß.
2) úÖµÖ¤üµÖÖ−Öê ÃÖÓ¸ü×ÖŸÖ- ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ Øú¾ÖÖ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ«üÖ¸êü −µÖÖµÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
−ÖÖ÷Ö×¸üú ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ¯Ö¸üúßµÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ŸÖÆüÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ−Öê ÆüÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×´Öôæû ¿ÖúŸÖÖê.
3) ¾ÖÓ¿ÖŸÖŸ¾Ö- −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾Ö ¾ÖÓ¿ÖŸÖŸ¾ÖÖ−Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ÷ÖÖêÂ™ü −ÖÖÆüß. −ÖÖ÷Ö¸üßúŸ¾ÖÖÃÖÖšüß ˆ¯Ö•ÖŸÖ ÷ÖãÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê.
•Ö−´ÖÖ¯ÖêÖÖ ú´ÖÔ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê.
4) •µÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖúÖ¸ü»ÖÖ †ÃÖê»Ö Æü§ü¯ÖÖ¸ü, ¯Ö¸üúßµÖ, ÷Öã»ÖÖ´Ö, úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü, ÛÃ¡ÖµÖÖ,´Öã»Öê ¾Ö
¾ÖµÖÖê¾Öé¨ü µÖÖÓ−ÖÖ −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾Ö ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß.
−ÖÖ÷Ö¸üßúŸ¾ÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ¸üÖ•µÖ, −ÖÖ÷Ö¸üß †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö úŸÖÔ¾µÖê µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
−ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ ú¸üŸÖÖê. ¸üÖ•µÖ ´ÆüÖ•Öê −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü †Ö×Ö −ÖÖ÷Ö×¸üú ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ÃÖ¢Öê´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ×´Öôû×¾ÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ÆüÖêŸÖ. ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ •ÖÖê ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêŸÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê −ÖÖ÷Ö×¸üú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ
¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †ÃÖÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖê. Æüß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ −ÖîÃÖÙ÷Öú †ÃÖŸÖê. •ÖÖê ‡ŸÖ¸üÖÓ−ÖÖ †Ö–ÖÖ ¤êü‰ú
¿ÖúŸÖÖê ¾ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ †Ö–Öê“Öê µÖÖê÷µÖ¸üßŸÖß−Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö úºþ ¿ÖúŸÖÖê ŸÖÖê“Ö −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¤üÖê−Ö
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß úÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ ‹ú ´ÆüÖ•Öê −µÖÖ×µÖú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸êü ×¾Ö×¬ÖÃÖ³Öê“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ´ÆüÖæ−Ö
úÖµÖ¤êü×−ÖÙ´ÖŸÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ−ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ −µÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖ
†Ö×Ö ×¾Ö×¬ÖÃÖ³Öê“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖ −ÖÖŸµÖÖ−Öê úÖµÖ¤êü×−ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ •ÖÖê ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêŸÖÖê ŸµÖÖÃÖ −ÖÖ÷Ö×¸üú ´ÆüÖŸÖÖê. µÖÖ ¤üÖê−Æüß¯Öîúß ‹úÖ úÖµÖÖÔŸÖ
³ÖÖ÷Ö ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖÆüß −ÖÖ÷Ö×¸üú ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. †£Öê−ÃÖ´Ö¬µÖê ‹ú ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ”ûÖê™üµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß −µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö µÖÖÓ“Öß
Îú´Ö¾ÖÖ¸ü ×−Ö¾Ö›ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê.Ÿ µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖÃÖÖšüß
¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ †Ó÷Öß ²ÖÖôû÷ÖÖê ¾Ö ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÔ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ−Öê úÖî™ãÓü×²Öú úÖôû•Öß ¾Ö úÖµÖÔ
µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÁÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾Öêôû ×´ÖôûŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ −ÖÖ÷Ö¸üßúŸ¾Ö ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß.
−ÖÖ÷Ö¸üßúŸ¾ÖÖÃÖÖšüß ãú™Óüã²Ö, ´ÖÖêúôûÖ ¾Öêôû ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß µÖÖ ŸÖß−Ö ÷ÖÖêÂ™üß ŸÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ´ÖÖêúôûÖ ¾Öêôû µÖÖ
†£ÖÖÔ−Öê −Ö ú¸üŸÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ¾Öê÷Öôêû ºþ¯Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. úÖµÖÖÔ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ.
1) ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüRÖã−Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖì- •Öß úÖµÖÔ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ˆ§êü¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ
ÃÖÖ¬Ö−Öºþ¯Öß úÖµÖÔ ´Æü™ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ¿ÖêŸÖß, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ÁÖ´Ö úºþ−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖÖê.
2) ˆ§êü¿Ö Øú¾ÖÖ ÃÖÖ¬µÖ ´ÆüRÖæ−Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖì- úÖÆüß úÖµÖì Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÖ¬µÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖµÖì ÆÖ“Ö ˆ§êü¿Ö †ÃÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ.
²ÖÖî×¨üú úÖµÖÔ, –ÖÖ−Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖß, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ ‡. úÖµÖÖÔÃÖ ˆ§êü¿Öºþ¯Öß úÖµÖÔ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. •Öß úÖµÖÔ ´ÖÖÖæÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
†ÖÙ£Öú Øú¾ÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖêÖ›æü−Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÔ ´ÖÖêúôûÖ ¾Öêôû ´Ö¬µÖê µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ
¿ÖÖÃÖ−Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖê, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ÃÖê¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾µÖŒŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö úÖµÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö
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´ÖãŒŸÖ †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÆüÖ•Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß, ´ÖÖêúôûÖ ¾Öêôû, ãú™ãÓü²Ö −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−Öæ−Ö −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾Ö ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê †Ö¤ü¿ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“µÖÖ µÖÖê÷µÖŸÖêŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ †Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ¾Ö ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ ´ÆüÖæ−ÖÆüß úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ.
¸üÖ•µÖúŸÖÖÔ ¾Ö ¯ÖÏ•ÖÖ•Ö−ÖÖ“Öê ÷ÖãÖ ‹ú¡Ö¸üßŸµÖÖ −ÖÖ÷Ö×¸üúÖŸÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾Ö Æêü ÷ÖãÖ¾Ö¢Öê¾Ö¸ü ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. •µÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖúÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê −ÖÖ÷Ö×¸üú ´ÆüÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öê Æêü
×¾Ö“ÖÖ¸ü −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ †−Öãæú»Ö †ÖÆêüŸÖ.
−ÖÖ÷Ö¸üßúŸ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö †ÖÖê¯Ö1. †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ´ÖÖ−ÖŸÖÖê †ÃÖê •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ¯ÖÖ ÁÖ×´Öú, ÷Öã»ÖÖ´Ö, ÛÃ¡ÖµÖÖ ‡.−ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ šêü¾Öæ−Ö −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾Ö
−ÖÖúÖ¸ü»Öê Æêü µÖÖê÷µÖ −ÖÖÆüß.
2. †Ö¬Öã×−Öú úÖôûÖŸÖ ×−Öºþ¯ÖµÖÖê÷Öß- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ−Ö −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. †Ö•Ö
•Ö÷ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÏÖ×ŸÖ×−Ö¬Ößú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ³ÖÖ÷Ö ‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö ´ÖÖêúôûÖ ¾Öêôû µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ ×¤üŸÖÖê. µÖÖ ŸÖÖê ÃÖãÓú×“ÖŸÖ ¥üÂ™üß−Öê −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. †Ö•Ö −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾Ö
¤êüŸÖÖÓ−ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ¥üÛÂ™üúÖê−ÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“Öß −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ †Ö¬Öã×−Öú
úÖôûÖŸÖ ×−Öºþ¯ÖµÖÖê÷Öß †ÖÆêü.
3. −µÖÖµÖ ¾Ö úÖµÖ¤üÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö †−ÖÖ¾Ö¿µÖú- ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß −µÖÖµÖ¤üÖ−Ö ¾ÖÖ úÖµÖ¤üÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß µÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß †ÃÖÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ
−ÖÖ÷Ö¸üßúŸ¾ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖê. ¯ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß †ÃÖê úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖŸÖß»Ö“Ö †ÃÖê −ÖÖÆüß. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ
−µÖÖµÖ ¾Ö úÖµÖ¤üÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖÆü³ÖÖ÷ÖÖ´Öãôêû †−Öêú »ÖÖêú −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê Æêü µÖÖê÷µÖ −ÖÖÆüß.
4. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö Æüß †™ü ™üÖæú−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖ
»ÖÖêúÖÓ¾Ö¸ü †−µÖÖµÖ ú¸üŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ”ûÖê™üµÖÖ ÷Ö™üÖ»ÖÖ −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êü‰ú−Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖ »ÖÖêúÖÓú›êü ¤ãü»ÖÔÖ
ú¸üŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ªÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾Öß ÆüÖêŸÖß ¯ÖÖ ŸÖÖê ×−Ö¾Ö›üú »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ¤êü¾Öæ−Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ −ÖÖ÷Ö¸üßúŸ¾Ö −ÖÃÖ»Öê»Öê †Ö×Ö −ÖÖ÷Ö¸üßúŸ¾Ö †ÃÖ»Öê»Öê Æêü ¤üÖê−Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö ú¸üŸÖÖê.
5. −ÖÖ÷Ö¸üßúŸ¾ÖÖ“Öß †−Öã¤üÖ¸ü ú»¯Ö−ÖÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ −ÖÖ÷Ö¸üßúŸ¾Ö ú»¯Ö−Öê´Öãôêû •µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾Ö ×´Öôêû»Ö ŸµÖÖÓ“Öß
×´Ö¸üÖÃÖ¤üÖ¸üß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ÁÖß´ÖÓŸÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÷Öê»µÖÖÃÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖ ›üÖ¾Ö»Öê»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖú ¾Ö ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ †ÃÖê úÖµÖ´Ö Ã¾Öºþ¯Öß ¾Ö÷ÖÔ ×−ÖÙ´ÖŸÖß“ÖÖ ¬ÖÖêúÖ ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖÖê.
6. †×¬ÖúÖ¸ü ¤ãü»ÖÔ×ÖŸÖ ¾Ö úŸÖÔ¾µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü- †Ö¤ü¿ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üúÖ“Öê ÷ÖãÖ úÖµÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ ¾Ö †−ÖêúÖÓ−ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ šêü¾Ö»Öê. †Ö¬Öã×−Öú ´ÖÖêšüµÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ −ÖÖ÷Ö¸üß ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖú›êü
ŸµÖÖ−Öê ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê.
¯ÖÏ.4 £ÖÖ. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
¯»Öê™üÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯»Öê™üÖê»ÖÖ »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê úß †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖ−Öê Ã™êü™üÃÖË´Ö−Ö ¾Ö ¤ü »ÖÖò•Ö ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ úÖµÖ¤üµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö“µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ
ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯»Öê™üÖê“Öê ¤ãüÃÖ¸êü †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ Æêü“Ö †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö Îú´ÖÖÓúÖ“Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ ÆüÖêµÖ.
úÖ¸üÖ ŸµÖÖ−Öê ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê '¯ÖÖò×»Ö×™üŒÃÖ' µÖÖ
÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖŸÖÖê. ÃÖê²ÖÖ‡−Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê, •µÖÖ»ÖÖ †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ ´ÆüÖŸÖÖê
ŸÖê“Ö ¯»Öê™üÖê“Ö ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ ÆüÖêµÖ. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ˆ¯Ö†Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖã¬ÖÖºþ−Ö ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê»Öß
ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †Ö¾Öé¢Öß ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖÖêê ÷ÖÏßú »ÖÖêúÖÃÖÖšüß −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖ Æêü“Ö ÃÖ¾ÖÖìŸéúÂ™ü ¸üÖ•µÖ ´ÖÖ−ÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê »ÖÖêúŸÖÓ¡Ö
ÃÖ¾ÖÖìŸéúÂ™üü ¸üÖ•µÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ−Öê 158 ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ“ÖÖ ŸÖã»Ö−ÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ úºþ−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ †ÖÆêü.
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ´Ö¬µÖ´ÖÖ÷Öá †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖ−Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. †Ö¤ü¿ÖÔ
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¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê ¾µÖŒŸÖß ±úŒŸÖ ÃÖãÖß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Öß •Öß¾Ö−Ö •Ö÷Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÁÖêÂšü •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß úºþ ¿ÖúŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öê †Ö¤ü¿ÖÔ
¸üÖ•µÖ ÖÖ»Öß»Ö ‘Ö™üúÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÖÆêü.
1) »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ- ¯»Öê™üÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×úŸÖß †ÃÖÖ¾Öß Æêü ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê −ÖÖÆüß ¯ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ
¸üÖ•µÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖÖ¾Öß. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¸üÖ•µÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö ‹¾Öœüß †ÃÖÖ¾Öß. −ÖÖ÷Ö×¸üú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö
úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ‹ú´ÖêúÖÓ−ÖÖ †ÖêôûÖæ ¿ÖúŸÖß»Ö ‹¾Öœüß †ÃÖÖ¾Öß. ŸµÖÖÓ−Öê ¤üÆüÖ Æüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ú´Öß †ÃÖæ−Ö ‹ú »ÖÖÖ
•ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¤üÆüÖ Æü•ÖÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. ŸÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¤êüŸÖÖê. ×¾Ö¾ÖÖÆü ×¾ÖÂÖµÖú úÖµÖ¤êü úºþ−Ö ÃÖÓµÖÖ ±úÖ¸ü ú´Öß Øú¾ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ¸üÖ•µÖÖ−Öê
úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾Öß †ÃÖê ÃÖã“Ö×¾ÖŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖéúŸÖ ¾Ö †¯ÖÓ÷ÖÖ−ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ ¾Ö •Ö÷ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖÖ“Öê
ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÖ•µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÃÖÖ¾Öß †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
2) ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿Ö- »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖã¾ÖÖÔ´Ö¬µÖ ÷ÖÖšüÖÖ¸üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÖ“Öê Öê¡Ö±úôû ±úÖ¸ü
´ÖÖêšêü Øú¾ÖÖ ±úÖ¸ü »ÖÆüÖ−Ö −ÖÃÖÖ¾Öê. •ÖÖÃŸÖ ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üÖê †¾Ö‘Ö›ü ÆüÖê‡Ô»Ö. ú´Öß ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ−Öê †ÖÙ£Öú
ÃÖÓ¯Ö®ÖŸÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Ö−ÖÖŸÖ ²ÖÖ¬ÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖãÖß •Öß¾Ö−ÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖÖ¬Ö−ÖÃÖÖ´Öã÷ÖÏß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‡Ô»Ö ‡ŸÖúß ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“Öß
¾µÖÖ¯ŸÖß †ÃÖÖ¾Öß. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ÃÖ´Öã¦ü ×ú−ÖÖ¸üÖ †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ´Öãôûê †ÖÙ£Öú ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü ÆêüÖ‰ú
¿ÖúŸÖê. ŸÖÖê ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ “ÖÖ¸üÆüß ²ÖÖ•Öæ−Öê ³ÖŒú´Ö úÖê™ü ˆ³ÖÖ¸üÖ¾ÖÖ. ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö •Ö´Öß−Ö ¿ÖêŸÖßÃÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
†ÃÖÖ¾Öß.
3) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ- †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö †Ö¤ü¿ÖÔ •Öß¾Ö−ÖÖú×¸üŸÖÖ •µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
¾Ö÷Öáú¸üÖ ú¸üŸÖÖê. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖÆüÖ ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö ú¸üŸÖÖê. ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖú, ÃÖî×−Öú, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß,
¿ÖêŸÖú¸üß ¾Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ “ÖÖ¸ü ¾Ö÷ÖÖÔ−ÖÖ −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾Ö ¤êüŸÖÖê ŸÖ¸ü ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¾Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü µÖÖÓ−ÖÖ
−ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾Ö −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê. µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔ−ÖÖ −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾Ö ×¤ü»µÖÖÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ−Öê êú»Öê»Öê
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¾Ö÷Öáú¸üÖ •Ö−´ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ −ÖÃÖæ−Ö úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÷ÖãÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸ü
¤êüŸÖÖê. −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ−Öß ¾ÖµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ ú¸üÖ¾ÖßŸÖ. ŸÖÖºþÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÃÖî×−Öú, ¯ÖÏÖîœüÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾Ö ¾Öé¨üÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¯ÖÖî¸üÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê
úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê. †¿ÖÖ ×¸üŸÖß−Öê ‹úÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ŸÖß−Ö úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖê.
4) ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÃÖÓ×´ÖÁÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−Öê»ÖÖ ÁÖêÂšü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü
¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•ÖÖ ÃÖÖ¯Ö›üÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß »ÖÖ÷Öæ úºþ −ÖµÖê ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ•Ö−Ö ÃÖ¢ÖêŸÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ¾Ö ÷Ö×¸ü²Ö
µÖÖ ¤üÖê−Ö ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ¤ü¸üß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖêúÖ †ÃÖŸÖÖê. ¤üÖê−Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖÖÓ−ÖÖ ™üÖôæ−Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ
†Ö¤ü¿ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ŸÖÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö÷ÖáµÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖ¢ÖÖÃÖæ¡Öê †ÃÖÖ¾Öß. µÖÖê÷µÖ ¾µÖŒŸÖß−ÖÖ ÷ÖãÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
ÃÖ¢ÖÖ ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üúŸÖê¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êü‰ú−Ö ÃÖ¾ÖÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
5) •Ö−Ö“ÖÖ×¸ü¡µÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÆüÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö −ÖÖ÷Ö¸üßúÖÓ“Öê “ÖÖ×¸ü¡µÖ úÃÖê †ÃÖÖ¾Öê µÖÖ“ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ŸÖÖê
²Öã×¨ü´Ö¢ÖÖ †Ö×Ö “ÖîŸÖ−µÖ µÖÖ ÷ÖãÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. µÖã¸üÖê×¯ÖµÖ−Ö »ÖÖêúÖÓŸÖß»Ö ˆŸÃÖÖÆü ¾Ö †Ö×¿ÖµÖÖµÖß »ÖÖêúÖŸÖß»Ö ×¾Ö¾Öêú
µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓµÖÖê÷Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö −ÖÖ÷Ö×¸üúÖŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖŸÖæ−Ö“Ö ŸÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖæÖÔ úºþ ¿ÖúŸÖß»Ö
†ÃÖê ŸÖÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
6) ×¿ÖÖRÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ¯»Öê™üÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ÷ÖßÖ
×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ×¿ÖÖÖÖ−Öê ¿ÖÖ¸üß×¸üú, ²ÖÖî×¨üú ¾Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê. −Öî×ŸÖú ¾Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö
−ÖÖ÷Ö×¸üú ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖê ¯»Öê™üÖê“µÖÖ ×¿ÖÖÖ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¿Öß ×´ÖôûŸÖß •ÖãôûŸÖß
†¿Öß ×¿ÖÖÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. –ÖÖ−Ö ¾Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖ ÆüÖ ¤üÖêÆüÖë“Öß ×¿ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖÓ÷Ö›ü ‘ÖÖ»ÖŸÖÖê. ×¿ÖÖÖ ¸üÖ•µÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß ¾Ö
ÃÖŒŸÖß“Öß †ÃÖÖ¾Öß µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ¾Öê. ×¿ÖÖÖÖ“Öê ŸÖß−Ö ™ü¯¯Öê ¯ÖÖ›üŸÖÖê. ¯Ö×Æü»ÖÖ
™ü¯¯ÖÖ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÔŸÖ †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ¸üÖ ™ü¯¯ÖÖ “ÖÖî¤üÖ ¾ÖÂÖÔ ¾Ö ×ŸÖÃÖ¸üÖ ™ü¯¯ÖÖ ‹ú¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÔŸÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê
»ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖê. ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾Ö −Öî×ŸÖú ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
×¿ÖÖÖ ¾Ö ²Ö»ÖÖê¯ÖÖÃÖ−ÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ªÖ¾ÖÖ. ´Ö−ÖÖê¸Óü•Ö−ÖÖ“Öß ÖêôûÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖ¾Öß. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ™ü¯¯ÖÖŸÖ −Öî×ŸÖú ¾Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú
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×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖ. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ™ü¯¯ÖÖŸÖ ²ÖÖî×¨üú ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüŸÖÖê. ×¿ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÓ÷ÖßŸÖ ¾Ö ÷Ö×ÖŸÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ−ÖÖ
¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ¤êüŸÖÖê.
7) ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖÃÖ¢ÖÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ²Ö§ü»Ö †Ã¯ÖÂ™ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. −ÖîÃÖÙ÷Öú ×−ÖµÖ´Ö ÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ŸÖß ×−Ö¸Óüãú¿Ö †ÃÖæ −ÖµÖê. ÃÖ¢Öê“ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ −ÖµÖê. ÃÖ¢ÖÖ ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÆüÖŸÖß
−ÖÃÖÖ¾Öß. ŸÖß ¬Ö×−Öú ¾ÖÖ ×−Ö¬ÖÔ−ÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖß −ÖÃÖÖ¾Öß ŸÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö÷ÖáµÖÖÓú›êü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖê÷Ö ™üÖôûŸÖÖ
µÖêŸÖÖê.
8) úÖµÖ¤üÖ ¾Ö −µÖÖµÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÆüÖ ¾ÖŸÖÔÖæúß“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ×−ÖµÖ´ÖÖÓ−ÖÖ −ÖîÃÖÙ÷Öú úÖµÖ¤üÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.Æêü ×−ÖµÖ´Ö ÃÖ¤ËüÃÖ¤Ëü ×¾Ö¾ÖêúÖ¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ.úÖµÖ¤üÖ ÆüÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö×−ÖÙ´ÖŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ¯Ö×¾Ö¡Ö †ÃÖŸÖÖê.úÖµÖ¤üµÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ¿ÖÖÃÖú ¾Ö ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ−ÖÖ
†Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê.´ÖÖ−Ö¾Ö ×úŸÖßÆüß ²Öã¨üß¾ÖÖ−Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß úÖµÖ¤üÖ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü †ÃÖã ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß.ŸÖÖê ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ¯ÖêÖÖ
×¾Ö×¬Ö×−ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö µÖÖê÷µÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.−µÖÖµÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ¯»Öê™üÖêÃÖÖ¸üÖß ŸµÖÖÓ−Öê ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü.ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆüÖ ¾Ö÷ÖÖÔŸÖß»Ö
¯ÖÏŸµÖêúÖ−Öê †Ö¯Ö»Öê úŸÖÔ¾µÖ µÖÖê÷µÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ −µÖÖµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê.¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ −µÖÖµÖ ×´ÖôûŸÖÖê.
9) úÖµÖ¤üÖ ¾Ö −µÖÖµÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ¾ÖŸÖÔÖãúß“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ×−ÖµÖ´ÖÖÓ−ÖÖ −ÖîÃÖÙ÷Öú úÖµÖ¤üÖ ´ÆüÖŸÖÖê. Æêü ×−ÖµÖ´Ö ÃÖ¤ËüÃÖ¤Ëü ×¾Ö¾ÖêúÖ¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæ−Ö úÖµÖ¤üÖ ÆüÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö×−ÖÙ´ÖŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ¯Ö×¾Ö¡Ö †ÃÖŸÖÖê. úÖµÖ¤üµÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ¿ÖÖÃÖú ¾Ö
¿ÖÖ×ÃÖŸÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ−ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ´ÖÖÖæÃÖ ×úŸÖßÆüß ²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß úÖµÖ¤üµÖÖ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšüŸ¾Ö ¤êü‰ú −ÖµÖê. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ¯ÖêÖÖ ×¾Ö×¬Ö×−ÖµÖ´ÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö µÖÖê÷µÖ ´ÖÖ−Ö»Öê †ÖÆêü. −µÖÖµÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ¯»Öê™üÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆüÖ
¾Ö÷ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖ−Öê †Ö¯Ö»Öê úŸÖÔ¾µÖ µÖÖê÷µÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖ›ü ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ −µÖÖµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ −µÖÖµÖ ×´ÖôûŸÖÖê
†ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü.
10) ´Ö¬µÖ´Ö´ÖÖ÷Öá ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü †ÖÆêü. µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÁÖß´ÖÓŸÖÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÃÖÖ¾Öê ŸÖÃÖê“Ö ÷Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÃÖê»Ö. ¸üÖ•µÖÖŸÖ ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö÷ÖáµÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖê»Ö ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö÷ÖáµÖ
¸üÖ•µÖúŸÖì †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖê÷Ö ™üôêû»Ö. ŸÖÖê ãúšü»µÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ×“Öú™æü −Ö −Ö
¸üÖÆüŸÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ×´ÖÁÖ ‘Ö™ü−Öê“ÖÖ ‹ú †Ö¤ü¿ÖÔ −Ö´Öã−ÖÖ šü¸üŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÖ−Öê ²ÖÖÆüµÖ †ÖÎú´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß
×ú»»Öê, ÃÖî×−Öú ¤ü»Ö ¾Ö ŸÖ™ü²ÖÓ¤üß ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú †Ö¸üÖê÷µÖ, ¯ÖÖÖß, ¸üÃŸÖê ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ×šüúÖÖê µÖÖú›êü »ÖÖ
¤êüÖê, ¿ÖÖÃÖ−Ö úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³ÖÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ µÖÖŸÖß−Ö ¿ÖÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
¯ÖÏ.5 ¾ÖÖ †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“Öê ÎúÖÓŸÖß×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
÷ÖÏßú −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê •Öß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖ“ÖÖ †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ²ÖÖ¸üúÖ‡Ô−Öê †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. µÖÖ
†³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÎúÖÓŸÖß“Öß úÖ¸üÖê †Ö×Ö ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖ−Öê ÎúÖÓŸÖß ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¾µÖÖ¯Öú †£ÖÖÔ−Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö•Ö
¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ»ÖÖ ÎúÖÓŸÖß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖêŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ úÖêÖŸÖßÆüß ²Ö¤ü»Ö ´ÆüÖ•Öê ÎúÖÓŸÖß
µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. ÷ÖÏßú −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Ö¨üŸÖß−Öê ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ÎúÖÓŸÖß“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−Ö •Ö−´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ−Öê ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê
´ÖÖêšêü¯ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
ÎúÖÓŸÖß“Öß ¾µÖÖµÖÖ- ‹ÖÖ¤üµÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖêŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ²Ö¤ü»Ö Øú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ²Ö¤ü»Ö ´ÆüÖ•Öê ÎúÖÓŸÖß ÆüÖêµÖ. ŸÖß
ÎúÖÓŸÖß ØÆüÃÖú ¾ÖÖ †ØÆüÃÖú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê. ÎúÖÓŸÖß ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÃ¡Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ Øú¾ÖÖ ¸üŒŸÖ¯ÖÖŸÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸êü
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö −ÖÃÖæ−Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö −Ö¾Öß −µÖÖµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
ÎúÖÓŸÖß“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÎúÖÓŸÖß“Öê ŸÖß−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖê.
†) ÃÖÓ¯ÖæRÖÔ ÎúÖÓŸÖß- •Öê¾ÆüÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖêŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. •Öã−Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ −ÖÂ™ü úºþ−Ö −Ö¾Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
−Ö¾µÖÖ ‘Ö™ü−Öê−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß †ÃÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÃÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÎúÖÓŸÖß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
²Ö) †ÖÓ×¿Öú ÎúÖÓŸÖß- ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖêŸÖß»Ö ‹ÖÖ¤üµÖÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖÃÖ †ÖÓ×¿Öú ÎúÖÓŸÖß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ
ú) ¾µÖÛŒŸÖÃÖÖ¯ÖêÖ ÎúÖÓŸÖß- ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖêŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ²Ö¤ü»Ö −Ö ÆüÖêŸÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÷Ö™ü ¾ÖÖ ¾µÖŒŸÖß µÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö¤ü“µÖãŸÖ
úºþ−Ö ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖÃÖÖ¯ÖêÖ ÎúÖÓŸÖß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
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†) ÎúÖÓŸÖß“Öê ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ úÖ¸üRÖê- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ÷ÖÏßú −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö 158 ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ÃÖæ´Ö †³µÖÖÃÖ
úºþ−Ö ÎúÖÓŸÖß“Öß úÖ¸üÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ÎúÖÓŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ úÖ¸üÖê ¾Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖ¸üÖê µÖÖ ¤üÖê−Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ
×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ÎúÖÓŸÖß“Öß ¯Öã×œü»Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ úÖ¸üÖê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ.
1. †−µÖÖµÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖ•ÖÔ−Ö- −µÖÖµÖ ¾Ö ´Öî¡Öß ¾ÖŸÖÔ−Ö Æêü ¸üÖ•µÖÖ“Öê −Öî×ŸÖú †Ö¬ÖÖ¸ü ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÖÃÖúÖú›æ−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
÷Ö™üÖ¿Öß ¾ÖŸÖÔÖæúßŸÖ ±ú¸üú ¯Ö›ü»ÖÖ úß †ÓÃÖŸÖÖêÂÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. ‹ÖÖ¤üµÖÖ ÷Ö™üÖ»ÖÖ −µÖÖµÖ ×´ÖôûŸÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê ÷Ö™ü ›üÖ¾Ö»Ö»ÖÖ
•ÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †−µÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ †¿Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ µÖÖ ÷Ö™üÖ´Ö¬µÖê ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ²Ö§ü»Ö ×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü ×−Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖê‰ú−Ö ŸÖÖê ÷Ö™ü ÎúÖÓŸÖß ú¸üŸÖÖê.
2. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö- ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓŸÖ ¤êüÂÖ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ ¤üÖê−Ö ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö÷ÖÔ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. •Öê¾ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö÷ÖÖÔ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö
†ÃÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ÎúÖÓŸÖß ÆüÖêŸÖê.
3. †ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ- ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ †ÃÖÖ¾Öß. ¯ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Øú¾ÖÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ³Öæú, ¤üÖ×¸ü¦üµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖê“Öß •ÖÖÖß¾Ö »ÖÖêúÖ´Ö¬µÖê
×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Öêú×¸üŸÖÖ ŸÖê ÎúÖÓŸÖß ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖŸÖÖŸÖ.
4. ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖê÷Ö- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ŸÖß−Ö ¿Öã¨ü ¾Ö ŸÖß−Ö †¿Öã¨ü ×¾ÖéúŸÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“Öê ¾ÖÖÔ−Ö úºþ−Ö
÷ÖŸÖß“ÖÎúÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖúŸÖì úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú ¾Ö »ÖÖêúú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖã úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ−Öß ŸÖê ³ÖÏÂ™ü ²Ö−ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ Óú™üÖôæû−Ö »ÖÖêú ÎúÖÓŸÖß ú¸üŸÖÖŸÖ.
5. ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾Ö¸üÖê¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏRÖÖ»Öß- ÃÖ¢Öê“ÖÖ ´ÖÖêÆü ¾Ö †£ÖÔ¯ÖÏÖ¯ŸÖß, ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾Ö¸üÖê¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏÖÖ»Öß´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¤üÖê−Ö ÷Ö™ü
×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÷Ö™üÖ´Ö¬µÖê ‹ú´ÖêúÖ²Ö§ü»Ö ×³ÖŸÖß ¾Ö †×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¢ÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“Öß †×³Ö»ÖÖÂÖÖ µÖÖ
úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ¤êüÖß»Ö ÎúÖÓŸÖß ‘Ö›æü−Ö µÖêŸÖê.
6. †ÃÖÖ¾Ö¬ÖÖ−ÖŸÖÖ- ¿ÖÖÃÖ−ÖúŸµÖÖÕ“µÖÖ ×−ÖÂúÖôû•Öß¯ÖÖÖ´Öãôêû ‹ÖÖ¤üµÖÖ ÷Ö™üÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¯Ö¤ü ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ´Ö÷Ö µÖÖ ÷Ö™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓ¬Öß“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê¾Öæ−Ö Æêü »ÖÖêú
ÎúÖÓŸÖß ú¸üŸÖÖŸÖ.
7. ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“Öß †×³Ö»ÖÖÂÖÖ- ÃÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæ−Ö ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ±úÖµÖªÖ“ÖÖ ´ÖÖêÆü ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ, †£ÖÔ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ¸üÖÖ´Öãôêû úÖÆüß
Ã¾ÖÖ£Öá ¾µÖŒŸÖß, ÷Ö™ü †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÖ µÖÖ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¢ÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“Öß †×³Ö»ÖÖÂÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ †×³Ö»ÖÖÂÖêŸÖæ−Ö ÃÖ−Ö¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê
ÃÖ¢ÖÖ −Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ Æêü »ÖÖêú ÎúÖÓŸÖß úºþ−Ö ÃÖ¢ÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
8. ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú †ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö- ‹ÖÖ¤üµÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö †−Öêú ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ¯Öîúß ‹ÖÖ¤üµÖÖ ³ÖÖ÷ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ŸÖã»Ö−Öê−Öê ‡ŸÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ»Öê»Öê ¾ÖÖ †¯ÖÏ÷ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¾Ö †×¾Öú×ÃÖŸÖ ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú ŸÖã»Ö−ÖÖ úºþ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ÷ÖÖ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖúŸÖì¾Ö¸ü ¤ü²ÖÖ²Ö ™üÖúŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖÆüß“Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü »ÖÖêú ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×¾ÖúÖÃÖÖú×¸üŸÖÖ
ÎúÖÓŸÖß ú¸üŸÖÖŸÖ.
9. úÖî™ãÓü×²Öú ¾Öî´Ö−ÖÃµÖ- ¿ÖÖÃÖúÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö úÖî™ãÓü×²Öú —Ö÷Ö›êü, ¾Öî´Ö−ÖÃµÖ, «êüÂÖ ‡.úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ÎúÖÓŸÖß ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖê.
´ÖÆüÖ•Ö−Ö¿ÖÖÆüß ¾Ö ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß µÖÖ úÖ¸üÖÖ´Öãôêû †−Öêú¤üÖ ÎúÖÓŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
²Ö) ÎúÖÓŸÖß“Öß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖ¸üRÖê- ¾Ö¸ü ˆ»»ÖêÖ êú»Öê»µÖÖ úÖ¸üÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖ úÖÆüß úÖ¸üÖÖ´Öãôêû
ÎúÖÓŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÎúÖÓŸÖß“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖ¸üÖê ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. ŸÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖ.
1. ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß ¾Ö Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö úÖ¸üRÖê- ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüßŸÖ úÖî™ãÓü×²Öú —Ö÷Ö›êü, ÃÖ¢ÖÖÃ¯Ö¬ÖÖÔ, «êüÂÖ ¾Ö ×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü, ¯ÖÏ•Öê»ÖÖ
†−µÖÖµÖúÖ¸üú ¾Ö †¯Ö´ÖÖ−ÖÖÃ¯Ö¤ü ¾ÖÖ÷ÖÖæú, ¿Öê•ÖÖ¸üß ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö ¾Ö×¿Ö»Öê²ÖÖ•Öß ¾Ö •Ö−ÖŸÖêŸÖ †ÃÖã¸ü×ÖŸÖê“Öß
³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ‡.úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ÎúÖÓŸÖß ÆüÖêŸÖß.
2. ´ÖÆüÖ•Ö−Ö¿ÖÖÆüß ¾Ö †»¯Ö•Ö−Ö¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ÎúÖÓŸÖß- µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö¯ÖÏ¨üŸÖßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ãú»Öß−Ö ¾Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÷Ö™üÖú›êü ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ¾Ö
ÃÖ¢ÖÖÃ£ÖÖ−Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖê÷Ö ¾Ö ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¾ÖÖœüŸÖÖê. ¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüß ¾Ö •Ö−ÖŸÖê“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ
†Ö×Ö †Ö¯ÖÃÖÖŸÖß»Ö Æêü¾Öê¤üÖ¾Öê ¾Ö ±ãú×™ü¸ü ¾Öé¢Öß ‡.úÖ¸üÖÖ´Öãôûê ÎúÖÓŸÖß ÆüÖêŸÖê.
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3. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾Ö —ÖãÓ›ü¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ÎúÖÓŸÖß- ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÏÂ™ü ¾Ö †−µÖÖµÖúÖ¸üú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖê÷Ö, †µÖÖê÷µÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÆüÖŸÖß ÃÖ¢ÖÖÃÖæ¡Öê, ÁÖß´ÖÓŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖß −Ö ¾ÖÖ™üÖê, ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖŸÖß»Ö Æêü¾Öê¤üÖ¾Öê ¾Ö ÃÖ¢ÖÖúÖÓÖêŸÖæ−Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔ ¾Ö
´ÖÆüŸ¾ÖÖúÖÓÖß ¾ÖŒŸÖê ¾Ö −ÖêŸÖê ‡.úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ÎúÖÓŸÖß ÆüÖêŸÖê.
ÎúÖÓŸÖß ™üÖôûRµÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖµÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ÎúÖÓŸÖß ™üÖæú−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ã£ÖîµÖÔ ×™üú¾Öæ−Ö šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê
†ÖÆêüŸÖ. ÎúÖÓŸÖß“µÖÖ ÖãÖÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖ÷Ö»µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖê÷µÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ ú¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ ÎúÖÓŸÖß“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú −ÖµÖê µÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÖŸ´Öú ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖê−Ö ÎúÖÓŸÖß ™üÖôûµÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ˆ¯ÖÖµÖ †Ö×Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖ ¤üÖê−Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ¾Ö÷Öáú¸üÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
†) ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ˆ¯ÖÖµÖ- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ÎúÖÓŸÖß ™üÖúµÖÖ“Öê ¯Öãœüß»Ö ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê.
1. −µÖÖµÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ−Ö²Ö§ü»Ö †ÖÃ£ÖÖ- −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ´Ö¬µÖê −µÖÖµÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖ²Ö§ü»Ö †ÖÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öß. •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ úÖµÖ¤üÖ
¯ÖÖ»Ö−ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ÷ÖÖ¾Öß. úÖµÖ¤üÖ³ÖÓ÷Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ×¿ÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß.ŸµÖÖŸÖæ−Ö ÎúÖÓŸÖß ™üÖôûŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
2. ×¿ÖÖRÖ¯ÖÏÃÖÖ¸ü- ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“ÖÖ †Ö¯Ö»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß úôûŸÖê. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×−ÖÂšüÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ÎúÖÓŸÖß´Öãôêû
ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖÓ“Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ •ÖÖÖß¾Ö †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ×¿ÖÖÖ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üŸÖÖê.
3. ÃÖ¢Öê“Öê ×¾Öëú¦üßú¸üRÖ- ÃÖ¢ÖÖ êú¾ÆüÖÆüß ‹úÖ“Ö ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ëú¦üßŸÖ ÆüÖê‰ú −ÖµÖê. úÖ¸üÖ †×¬Öú ÃÖ¢ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ³ÖÏÂ™ü
²Ö−Ö×¾ÖŸÖê. ¿ÖÖÃÖ−ÖúŸµÖÖÔú›æü−Ö ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖê÷Ö ÆüÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ÃÖ¢Öê“Öê ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
4. †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖŸÖÖ- ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÷Ö×¸ü²Ö ¾Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ †ÃÖê ™üÖêúÖ“Öê ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÎúÖÓŸÖß“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê. ¤üÖê−Ö
¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ¸üÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ¸üÖ•µÖÖ−Öê ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê µÖÖê÷µÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖ ú¸üÖ¾Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö÷ÖÔ
•ÖÖÃŸÖ ÃÖÓµÖê−Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÎúÖÓŸÖß ™üÖôûŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
5. ÃÖŸ¾Ö÷ÖãRÖß ¿ÖÖÃÖú- ¿ÖÖÃÖ−ÖúŸÖÔ •Ö¸ü ¤ãü÷ÖãÔÖß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ †¬Ö:¯ÖÖŸÖ †™üôû †ÖÆêü. ¿ÖÖÃÖú¾Ö÷ÖÔ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö
»ÖÖ“Ö»Öã“Ö¯ÖŸÖ µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤æü¸ü †ÃÖÖ¾Öê. ¿ÖÖÃÖúÖ−Öê •Ö−ÖŸÖê¿Öß ˆ×“ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. †−µÖÖµÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ™üÖôæû−Ö
»ÖÖêú×ÆüŸÖÖú›êü »ÖÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ ÎúÖÓŸÖß ™üÖôûŸÖÖ µÖêŸÖê.
6. †×¬ÖúÖ¸ü ¯Ö¤üÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ- ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ¸ü¯Ö¤üÖ“µÖÖ •ÖÖ÷ÖÖ ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ µÖÖê÷µÖŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. †µÖÖê÷µÖ
»ÖÖêúÖú›êü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ¯Ö¤êü ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»µÖÖÃÖ •Ö−ÖŸÖê“Öß úÖ´Öê ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö †ÓÃÖŸÖÖêÂÖ ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖÖê. †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö÷ÖÖÔ¾Ö¸ü
ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
7. ¯Ö¤ü¾µÖÖ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üRÖ- ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÷ÖãÖ¾ÖÖ−Ö ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ÷ÖãÖ÷ÖÖî¸ü¾Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ¯Ö¤ü¾µÖÖ µÖÖê÷µÖŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ
µÖÖ¾µÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ú´Öß ¾Ö ú´Öß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß •ÖÖÃŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
8. ¯Ö¸ü“ÖÎúÖ“Öß ×³ÖŸÖß- •Ö−ÖŸÖê“Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ¾Öºþ−Ö »ÖÖ ×¾Ö“Ö×»ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖŸÖŸÖ ¯Ö¸üúßµÖ †ÖÎú´ÖÖÖ“Öß
×³ÖŸÖß •Ö−ÖŸÖêŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öß. ¾Öêôû¯ÖÏÃÖÓ÷Öß †ÖÎú´Öú ¬ÖÖê¸üÖ Ã¾ÖßúÖºþ−Ö ¬ÖÖêúÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ³ÖÖÃÖ¾ÖÖ¾Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÖÓŸÖ
¤êü¿Ö¯ÖÏê´ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ¾Ö ÎúÖÓŸÖß ™üÖôûŸÖÖ µÖêŸÖê.
ÎúÖÓŸÖß ™üÖôûRµÖÖ“Öê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ˆ¯ÖÖµÖ1. ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß ¾Ö Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ˆ¯ÖÖµÖ- µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÎúÖÓŸÖß ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖÖ−Öê ÷Öã¯ŸÖ Æêü¸üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ,
¯Ö¸üúßµÖ †ÖÎú´ÖÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖêúÖ ¤üÖÖ¾ÖÖ¾ÖÖ, −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ−ÖÖ ÃÖ−´ÖÖ×−ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ Ã¾ÖŸÖ: ú¸üÖ¾Öê ¯ÖÖ ×¿ÖÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ
ú¸üÖ¾Öß. ¸üÖ•µÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ¯Ö¤êü •Ö−Ö×¯ÖÏµÖ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ªÖ¾ÖßŸÖ. »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÷ÖãÓŸÖ¾ÖÖ¾Öê, Æãüæú´Ö¿ÖÆüÖ“Öß »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ
³ÖßŸÖß †ÃÖÖ¾Öß, ´ÖÆüŸ¾ÖÖúÖÓÖß ¾Ö ÃÖÓ¿Ö×µÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ −ÖÖ¿Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ×¾Ö»ÖÖÃÖß •Öß¾Ö−Ö •Ö÷Öæ −ÖµÖê ‡.ˆ¯ÖÖµÖÖ−Öê ÎúÖÓŸÖß
™üÖôûŸÖÖ µÖêŸÖê.
2. ´ÖÆüÖ•Ö−Ö¿ÖÖÆüß ¾Ö ¬Ö×−Öú ŸÖÓ¡Öß»Ö ˆ¯ÖÖµÖ- µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö¯Ö¨üŸÖß ¬Ö×−ÖúÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †ÃÖã¸ü×ÖŸÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú −ÖµÖê,
÷Ö×¸ü²Ö •Ö−ÖŸÖê“Ö †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ µÖÖÓ“Öê ¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öê, ²Öã×¨ü¾ÖÖ−ÖÖ−ÖÖ ¿ÖÖÃÖú úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ¤üµÖÖ¾ÖÖ, ÷Ö×¸ü²Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ
µÖÖ“µÖÖŸÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖÖ‘ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖ¾ÖÖ, ‡.´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ÎúÖÓŸÖß ™üÖôûŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
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3. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾Ö —ÖãÓ›ü¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ˆ¯ÖÖµÖ- µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö¯Ö¨üŸÖßŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö −µÖÖµÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ, •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öê, ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−Öß •Öß¾Ö−Ö ¾µÖ×£ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê, “Öî−Öß“Öê •Öß¾Ö−Ö •Ö÷Öã −ÖµÖê,
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ªÖ¾ÖÖ ‡.´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ÎúÖÓŸÖß ™üÖôûŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
‹úÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖê¢Ö¸êü1. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öê ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ.
ˆ¢Ö¸ü- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê −ÖîÃÖÙ÷Öú ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß ¾Ö †−ÖîÃÖÙ÷Öú ¾ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö×−ÖÙ´ÖŸÖ ÷Öã»ÖÖ´Ö Æêü ¤üÖê−Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü
ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
2. †×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“Öß −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ×»ÖÆüÖ.
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê, ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ −µÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖ †Ö×Ö ×¾Ö×¬ÖÃÖ³Öê“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖ −ÖÖŸµÖÖ−Öê úÖµÖ¤êü×−ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ •ÖÖê ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêŸÖÖê
ŸµÖÖÃÖ −ÖÖ÷Ö×¸üú ´ÆüÖŸÖÖê. µÖÖ ¤üÖê−Æüß¯Öîúß ‹úÖ úÖµÖÖÔŸÖ ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖÆüß −ÖÖ÷Ö×¸üú ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
−ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖÃÖÖšüß ãú™Óüã²Ö, ´ÖÖêúôûÖ ¾Öêôû ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß µÖÖ ŸÖß−Ö ÷ÖÖêÂ™üß ŸÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
3. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öß ÎúÖÓŸÖß“Öß ¤üÖê−Ö úÖ¸üÖê úÖêÖŸÖß?
ˆ¢Ö¸ü- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ÎúÖÓŸÖß“Öß ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ úÖ¸üÖê †Ö×Ö ÎúÖÓŸÖß“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖ¸üÖê Æêü ¤üÖê−Ö úÖ¸üÖê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.
4. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ãú™Óüã²ÖÃÖÓÃ£Öê×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ.
ˆ¢Ö¸ü- †ò×¸üüÃ™üÖò™ü»Ö ãú™ãÓü²Ö Æüß ‹ú −ÖîÃÖÙ÷Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ãú™ãÓü²Ö Æüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß †¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆêü. Æüß
¸üÖ•µÖÖ“Öß †Ö¬ÖÖ¸ü×¿Ö»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ˆ³Öß †ÖÆêü. ŸÖß −ÖÖ÷Ö¸üß •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖÖšü¿ÖÖ»ÖÖ
†ÃÖã−Ö ´ÖÖ−Ö¾Ö •Ö−´ÖŸÖ: µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖæ−Ö ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ.ãú™ãÓü²Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ »ÖÆüÖ−Ö
‘Ö™üú †ÃÖæ−Ö Ã¾ÖÃÖÓ¸üÖÖ, ×¿ÖÃŸÖ, ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÷Ö¸ü•ÖÖ“Öß¯ÖæŸÖá ¾Ö −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ ãú™Óüã²ÖÖŸÖ“Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê.
5. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê»Öê ÎúÖÓŸÖß“Öê úÖêÖŸÖêÆüß ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÎúÖÓŸÖß, †ÖÓ×¿Öú ÎÓúÖŸÖß †Ö×Ö ¾µÖŒŸÖßÃÖÖ¯ÖêÖ ÎúÖÓŸÖß Æêü ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖÏ Ö¸ü ÆüÖêŸÖ.
6. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ×»ÖÆüß»Öê»µÖÖ ¤üÖê−Ö ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öß −ÖÖÓ¾Öê ÃÖÖÓ÷ÖÖ.
ˆ¢Ö¸ü- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê the Politics †Ö×Ö The Constitution Æêü ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆßü»Öê.
7. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö»ÖÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê •Ö−Öú úÖ ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖê Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
ˆ¢Ö¸ü- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÛÃŸÖŸ¾Ö ×¤ü»Öê ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÂ™üßê−Öê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ
×»ÖÖÖÖ êú»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö»ÖÖ •Ö−Öú ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
8. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê êú»Öê»Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü úÖêÖŸÖê?
ˆ¢Ö¸ü- ÃÖ•Öß¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß †Ö×Ö ×−Ö•Öá¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß Æêü ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
9. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê úÖêÖŸµÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÷Öã»ÖÖ´ÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ˆ¢Ö¸ü- −ÖîÃÖÙ÷Öú ÷Öã»ÖÖ´Ö †Ö×Ö †−ÖîÃÖÙ÷Öú ÷Öã»ÖÖ´Ö µÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÷Öã»ÖÖ´ÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ŸµÖÖ−Öê êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
10. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖ ŸÖß−Ö ÷ÖÖêÂ™üß †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ´ÖÖêúôûÖ ¾Öêôû, ÃÖÓ¯Ö¢Öß, ãú™ãÓü²Ö µÖÖ ŸÖß−Ö ÷ÖÖêÂ™üß †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö−Öê −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
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¯ÖÏú¸üRÖ 3 ¸êü
×−ÖúÖê»ÖÖê ´Öò×ú¾Æü»Öß
(‡.ÃÖ.1469 ŸÖê 1527)
•Öß¾Ö−Ö¯Ö×¸ü“ÖµÖ- ´Öò×ú¾Æü»Öß“ÖÖ •Ö−´Ö ‡™ü»ÖßŸÖß»Ö ¯»ÖÖò¸êü−ÃÖ −Ö÷Ö¸üÖŸÖ 1469 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›ßü»Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¾Ö×ú»Ö ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÖ»Ö¯ÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ ¯»ÖÖò¸êü−ÃÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖß ¯»ÖÖò¸êü−ÃÖ¾Ö¸ü ´Öê×›üÃÖß ¸üÖ•Ö‘Ö¸üÖµÖÖ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ÆüÖêŸÖß ¯Öãœê ŸÖß ÃÖ¢ÖÖ
•ÖÖ‰ú−Ö ÷ÖÖŸÖÓ¡Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ú×šüÖ ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖ−Öê ´Öò×ú¾Æü»Öß»ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß −ÖÖêú¸üß ×´ÖôûÖ»Öß. †Ö¯Ö»µÖÖ
²Öã×¨ü´Ö¢Öê“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖ×“Ö¾Ö ¯Ö¤ü ×´Öôû×¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ¸üÖ•Ö¤æüŸÖ ´ÆüÖæ−Ö −Öê´ÖÖæú —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓ−Öß ¯Öò×¸üÃÖ, ¸üÖê´Ö, ²ÖÙ»Ö−Ö ‡ŸµÖÖ¤üß 23
¾ÖêôûÖ ¯Ö¸ü¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¾Ö×ú»ÖÖŸÖßŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê. ŸÖÖê úÖîÛ−ÃÖ»Ö †Öò±ú ™êü−Ö −ÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÓ×¡Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ²Ö−Ö»ÖÖ. µÖÖ
¯ÖÏŸµÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †−Öã³Ö¾ÖÖŸÖæ−Ö ´Öò×ú¾Æü»Öß“Öß ÷ÖÏÓ£ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. 1512 ´Ö¬µÖê ÷ÖÖŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü ÆüÖê‰ú−Ö ´Öê×›üÃÖß
¾ÖÓ¿ÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖŸÖÓ¡Ö †Ö»Öê. ´Öò×ú¾Æü»Öß¾Ö¸ü ¸üÖ•Ö¦üÖêÆüÖ“ÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß úÖ¸üÖ÷ÖéÆüÖŸÖ ¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß —ÖÖ»Öß. ‹úÖ
¾ÖÂÖÖÔ−Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖ÷ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö−Öê ™üÖæú−Ö ÃÖã™üúÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖæ−Ö ÃÖã™üúÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ
÷ÖÖ¾Öß ¸üÖÆæü−Ö »ÖêÖ−Ö úÖµÖÔ ú¸üÖê ¯ÖÃÖÓŸÖ êú»Öê. ŸµÖÖ−Öê The Prince, The Discourses, The Art of War, The
History of Floerence ‡.÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆßü»Öê. ×¤ü ×¯ÖÏ−ÃÖ ÆüÖ ÷ÖÏÓ£Ö ´Öê×›üÃÖß ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ †¯ÖÔÖ êú»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•Ö¾ÖÓ¿ÖßµÖ †Ö×Ö
÷ÖÖ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃÖú µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ“µÖÖú›êü ÃÖÓ¿ÖµÖÖ−Öê ¯ÖÖ×Æü»Öê. ‡.ÃÖ. 1527 ´Ö¬µÖê ‹ÖÖ¤üµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖÖÃÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ˆ¯Öê×ÖŸÖ
´ÖéŸµÖæ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ‡™ü»Öß“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê. ‡™ü»Öß»ÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ÃÖÓ¯Ö®Ö ²Ö−Ö×¾ÖÖê ÆüÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÷ÖÏÓ£Ö »ÖêÖ−ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öò×ú¾Æü»Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ×−Ö÷Ö´Ö−Ö ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ŸµÖÖ÷Ö êú»ÖÖ úºþ−Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú
×−Ö¸üßÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö úºþ−Ö ×−ÖÂúÂÖÔ úÖœüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ´ÖÖ−Ö¾Öß ÆüÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ´Öæôû ¯ÖÖµÖÖ
´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔúÖôûß †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ÃÖÖ¸üÖÖ †ÃÖŸÖÖê µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ‡™ü»Öß“µÖÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß ‡ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖ¿Öß ŸÖã»Ö−ÖÖ ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ ×−Ö¸üßÖú ¾Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ úºþ−Ö µÖ£ÖÖ£ÖÔ¾ÖÖ¤üß
×−ÖÂúÂÖÔ úÖœüÖÖ¸üÖ ÁÖêÂšü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ŸµÖÖÓ−Öê †¾Ö»ÖÓ×²Ö»Öê»µÖÖ −ÖÖ¾Öß−µÖ¯ÖæÖÔ †¬µÖµÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖß´Öãôêû ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
¯ÖÏ 1 »ÖÖ . ´Öò×ú¾Æü»Ö»ÖÖ †Ö¬Öã×−Öú µÖã÷ÖÖ“ÖÖ ×¿Ö¿Öã ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖê µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üRÖ ú¸üÖ?
úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖŸúÖ×»Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¯Ö ¯Ö›üŸÖ“Öê †ÃÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Öò×ú¾Æü»Öß¾Ö¸ü ŸµÖÖ úÖôûÖ“ÖÖ
‹¾ÖœüÖ •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ úß, ŸµÖÖ−Öê †Ö¯Ö»Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−Ö ‡™üÖ»Öß“Öß ¤ãü¤Ôü¿ÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê Ø“ÖŸÖ−Ö êú»Öê.
‡™üÖ×»ÖµÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ²ÖÖ¸üúÖ‡Ô−Öê ×−Ö¸üßÖÖ úºþ−Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¬Öã×−Öú
µÖã÷ÖÖ“ÖÖ ×¿Ö¿Öã ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖ úÖ»¯Ö×−ÖúŸÖê»ÖÖ £ÖÖ¸üÖ −ÖÃÖæ−Ö µÖ£ÖÖ£ÖÔ¾ÖÖ¤üß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÖ›üŸÖÖê. ´Öò×ú¾Æü»Öß¾Ö¸ü
ÖÖ»Öß»Ö ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
1. ¿ÖÛŒŸÖÃÖÓ¯Ö®Ö ¸üÖ•ÖÃÖ¢Öê“ÖÖ ˆ¤üµÖ- µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬µÖê ¸üÖÂ™Òü¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ‡Ó÷»ÖÓ›ü, ±ÏúÖò−ÃÖ ¾Ö Ã¯Öê−Ö µÖÖ ŸÖß−Ö ÃÖ¢ÖÖ
†×¬Öú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ´ÆüÖ•Öê ¬Ö´ÖÔ ¯ÖÏÖ²Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖß ´ÖãŒŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ¸ü»ÖÖî×úú ²ÖÖ²Öà¯ÖêÖÖ
³ÖÖêî×ŸÖú ²ÖÖ²Öàú›êü »ÖÖ ëú¦üßŸÖ êú»Öê. ÃÖÖ´ÖÓŸÖ ¾Ö ¯ÖÖê¯Ö µÖÖ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ú´Öß úºþ−Ö ¿ÖÛŒŸÖÃÖÓ¯Ö®Ö ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß †×ÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ
†ÖÖ»Öê. −Öê´ÖúÖ µÖÖ úÖôûÖŸÖ ‡™ü»Öß“Öê ”ûÖê™üµÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö, ¬Ö´ÖÔÃÖ¢Öê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö, −Öî×ŸÖúŸÖê“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö µÖÖ“Öê ×−Ö¸üßÖÖ
úºþ−Ö ×¯ÖÏ−ÃÖ ÃÖÖ¸üÖÖ ÷ÖÏÓ£Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ. ŸÖÖê ‡™ü»Öß“Öê ‹úßú¸üÖ úºþ ‡“”ûßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ×−Ö¸Óüãú¿Ö
¸üÖÂ™Òü¸üÖ•µÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ¾ÆüÖ¾Öß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
2. ¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ- µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ ‡Ó÷»ÖÓ›ü, ±ÏúÖò−ÃÖ ¾Ö Ã¯Öê−Ö Æüß ¸üÖ•µÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖãÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ †Ö×Ö
¿ÖÛŒŸÖÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ ‡™ü»Öß ¯ÖÖ“Ö ‘Ö™üúÖÓŸÖ ×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ¸üÖ•µÖÖÓŸÖ †Ö¯ÖÃÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ −ÖêÆü´Öß ÆêüÖŸÖ †ÃÖê. µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ´Öãôêû ¤ãü²Öôêû¯ÖÖÖ †Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÛ¿“Ö´Ö µÖã¸üÖê¯Ö †Ö×Ö ‡™ü»Öß“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ´ÖÖêšêü †ÓŸÖ¸ü
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. ¯ÖÖ“Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ ‹úŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖ¾Öß. ÖÓ×›üŸÖ ¾Ö ¤ãü²ÖôûÖ ²Ö−Ö»Öê»ÖÖ ¤êü¿Ö
‹úÃÖÓ‘Ö ¾Ö ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö ²Ö−ÖÖ¾ÖÖ Æüß ŸµÖÖÓ“Öß †ÖÓŸÖ×¸üú ŸÖôû´Öôû ÆüÖêŸÖß. ‡™ü»Öß µÖã¸üÖê¯ÖßµÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß µÖã¨ü³Öæ´Öß ²Ö−Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
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‡™ü»ÖßŸÖß»Ö ”ûÖê™üß ¸Ö•µÖê êú¾Öôû æú™ü−ÖßŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö †Ö¯Ö»Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ×™üú¾Öæ−Ö šêü¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖê µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ‡™ü»Öß
´ÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾Ö¯−Ö ¯ÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ −ÖßŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¯ÖÏ−ÃÖ ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
3. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß- ‡™üÖ×»ÖµÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö −Öî×ŸÖú ¥üÂ™üß−Öê †ŸµÖÓŸÖ †¬ÖÖê÷ÖŸÖßú›êü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü, Ã¾ÖÖ£ÖÔ, †ÛÀ¾ÖÖÃÖ ¾Ö †¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖÖ µÖÖ ¥üÂ™ü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ˆ±úÖôæû−Ö †Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖŸµÖ, ÃÖ¤üÖ“ÖÖ¸ü, ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸ü
µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß−ÖÖ Ã£ÖÖ−Ö −Ö¾ÆüŸÖê. Ã¾ÖÖ£ÖÔ »ÖÖê»Öæ¯ÖŸÖÖ ‹¾ÖœüµÖÖ ¯Ö¸üÖúÖê™üß»ÖÖ ÷Öê»Öß ÆüÖêŸÖß úß ¤êü¿Ö¦üÖêÆü ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¾µÖŒŸÖß ÃÖÆü•Ö ŸÖµÖÖ¸ü
ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖê¯Ö ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÁÖ¨êü“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê‰ú−Ö »Öã²ÖÖ×›üŸÖ †ÃÖŸÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖæ−Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ´ÖÖÖæÃÖ ÆüÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ: Ã¾ÖÖ£Öá, ¥üÂ™ü, “ÖÓ“Ö»Ö, éúŸÖ‘−Ö
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö ¸êüÖÖ™üŸÖÖê.
4. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß ×¯Ö”êûÆüÖ™ü- 16 ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö Óú×ÃÖ×»ÖµÖ¸ü “Öôû¾Öôûß−Öê ÃÖãºþ êú»Öê»Öß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß Ã£ÖÖ¯Ö−Ö
ú¸üµÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ¤üÖ²Ö»Öß ÷Öê»Öß. “Ö“ÖÔ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÓ›üôûÖŸÖ ¯ÖÖê¯Ö−Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ
êú»Öê. ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖÆüß ¸üÖ•ÖÖÓ−Öß ÃÖÓ¸ü•ÖÖ´Ö¤üÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö úºþ−Ö †Ö¯Ö»Öß ×−ÖÙ¾Ö¾ÖÖ¤ü ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ êú»Öß. 16 ¾Öê
¿ÖŸÖúÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê ²Ö»ÖÃÖÓ¯Ö®Ö ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ, ÃÖ´Ö£ÖÔ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ úÖôû ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ´Öò×ú¾Æü»Öß¾Ö¸ü
×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê.
5. ¯Öã−Ö•ÖÖÔ÷Ö¸üRÖ- ‡™ü»ÖßŸÖ ´Öò×ú¾Æü»Öß“Öß •Ö−´Ö³Öæ´Öß ¯»ÖÖò¸êü−ÃÖ µÖê£Öæ−Ö“Ö ¯Öã−Ö•ÖÖÔ÷Ö¸üÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. êú¾Öôû
†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ú»¯Ö−ÖêÃÖ ×²Ö»Ö÷Öæ−Ö −Ö ²ÖÃÖŸÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ¥üÂ™üß−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ “Öôû¾Öôû
ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ»ÖÖ †Ö¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖêÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖãÖß •Öß¾Ö−ÖÖú›êü »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ
ú»Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²Ö¤ü»ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö “Ö“ÖÔ ¾Ö ¬Ö´ÖÔ÷Öãºþ¾Ö¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ¬Ö´ÖÔ÷Öãºþ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ú´Öß
—ÖÖ»Öê. ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ¾Ö¸ü úšüÖê¸ü ¯ÖÏÆüÖ¸ü êú»Öê. ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ −ÖßŸÖß¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †»Ö÷Ö êú»Öê.
•Ö¸ü −Öî×ŸÖú ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †−Öî×ŸÖú ´ÖÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÷Öî¸ü −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß †−Öî×ŸÖú-−Öî×ŸÖú, ¬ÖÖÙ´Öú-†¬ÖÖÙ´Öú úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üµÖÖ“Öß −Ö¾Öß ¥üÂ™üß ŸµÖÖ−Öê ×¤ü»Öß.
‡ÔÀ¾Ö¸üÖ¯ÖêÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ×¤ü»Öê. †¿ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ´Öãôêû ŸÖÖê –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ¯Öã−Ö•ÖÖÔ÷Ö¸üÖ “Öôû¾Öôûß“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬ÖßŸ¾Ö
ú¸üŸÖÖê.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ŸÖÖŸúÖ×»Ö−Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ´Öò×ú¾Æü»Öß“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ›üØ−Ö÷Ö ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ
´Öò×ú¾Æü»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖ ¯»ÖÖò¸êü−ÃÖ¾ÖÖÃÖß Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê ŸµÖÖ“µÖÖ µÖã÷ÖÖ“ÖÖ ×¿Ö¿Öã ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê †ÖÆêü ŸÖê µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
¯ÖÏ.2 ¸üÖ. ´Öò×ú¾Æü»Öß“Öê ´Ö−ÖãÂµÖÃ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
´Öò×úµÖÖ¾Æü»Öß−Öê ×¤ü ×¯ÖÏ−ÃÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ´Ö−ÖãÂµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
÷Öé×ÆüŸÖ ŸÖŸ¾ÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ×±ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ−Öê ŸÖÖŸúÖ»Öß−Ö ‡™ü»Öß“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ úºþ−Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ²Ö§ü»Ö ×−ÖÂúÂÖÔ
úÖœü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÖê ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ³Ö¾µÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ ˆ³ÖÖºþ ‡“”ûßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öò×ú¾Æü»Öß ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ
†ŸµÖÓŸÖ ¤ãü÷ÖÔÖß ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öß †¿Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖß úß, ´Ö−ÖãÂµÖ ÆüÖ •Ö−´ÖŸÖ: ¥üÂ™ü, Ã¾ÖÖ£Öá, “ÖÓ“Ö»Ö, ×³Ö¡ÖÖ, éúŸÖ‘−Ö ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ
³ÖÖêŒŸÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ úÖµÖÔ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ Ã¾ÖÖ£Öá †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö †−Öêú ¤üÖêÂÖÖÓ−Öß µÖãŒŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔ−ÖÖ¾Ö¸ü µÖÖê÷µÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‡“”êû−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖ÷ÖµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×¤ü»Öê ŸÖ¸ü †¸üÖ•ÖúŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö. ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÕ“Öê ¯ÖÏ¸êüÖÖÃ£ÖÖ−Ö ŸµÖÖ“Öß Ã¾ÖÖ£Öá ¯ÖÏ¾Öé¢Öß Æüß“Ö †ÃÖŸÖê. Æêü ÷Öé×ÆüŸÖ ŸÖ¢¾Ö ŸµÖÖ−Öê
´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ×ÃÖ¨üßÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö ŸÖÖê úÖµÖÔ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú
´Ö−ÖãÂµÖ •Ö−´ÖŸÖ: Ã¾ÖÖ£Öá, éúŸÖ‘−Ö, ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ‘ÖÖŸÖúß, “ÖÓ“Ö»Ö †Ö×Ö ×³Ö¡ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖê¬Öæ−ÖÆüß ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖ ÃÖÖ¯Ö›üÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ
‡ŸÖúÖ ¯Ö¿ÖæŸÖã»µÖ †ÃÖŸÖÖê. ´Öò×ú¾Æü»Öß ´ÖÖ−Ö¾Ö ¾Ö ¯Ö¿Öæ µÖÖÓ“Öß ŸÖã»Ö−ÖÖ úºþ−Ö ¯Ö¿Öæ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¾ÖÖ£ÖÔ ¾Ö ×³ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ ×´ÖôûŸÖê.
´ÖÖ−Ö¾Ö “ÖÖÓ÷Ö»Öê ¾ÖÖ÷ÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖÖê •Öê¾ÆüÖ ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê œüÖë÷Ö²ÖÖ•Öß
ú¸üŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ¿ÖÖÃÖúÖ−Öê ´ÖÖ−Ö¾Ö ¥üÂ™ü ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÖÆêü Æêü ÷Öé×ÆüŸÖ ¬Öºþ−Ö“Ö ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. Ã¾ÖÖ£ÖÔ †ÓÆüúÖ¸ü ¾Ö
†ÖÎú´ÖÖ×¿Ö»ÖŸÖÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ¥üÂ™ü ²Ö−Ö×¾ÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖŸÖ †×¬Öú ³ÖÖ÷Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖê÷ÖÖÃÖÖšüß
Æü¾ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. •Ö¸ü †¿ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖ−Öê ×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ êú»Öê −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
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†¸üÖ•ÖúŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ Æü¾Öß †ÃÖŸÖê ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ²ÖÓ¬Ö−Öê ´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖê. •Öß¾ÖßŸÖ
¾Ö ×¾Ö¢Ö ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ³ÖÖÃÖŸÖê.
´Öò×ú¾Æü»Öß“µÖÖ ´ÖŸÖê ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸üß ‹ú ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×³ÖŸÖß ÆüÖêµÖ. ´ÆüÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖú›æü−Ö
úÖêÖŸÖêÆüß úÖµÖÔ ú¸ü¾Öæ−Ö ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÏê´ÖÖ¯ÖêÖÖ ³ÖßŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ¸üÖ•ÖÖ²Ö§ü»Ö •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ³ÖßŸÖß †ÃÖÖ¾Öß.
úÖ¸üÖ ³ÖßŸÖß¯ÖÖê™üß »ÖÖêú úÖµÖ¤êü ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ãú¿Ö»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúÖÓ−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Ö−ÖÖ“µÖÖ ú´Öãú¾ÖÖŸÖ ²ÖÖ•Öæ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö
ãú™ü−ÖßŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ³ÖßŸÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ »ÖÖê³Ö Æüß ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ×−ÖÃÖ÷ÖÔŸÖ:
ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ »ÖÖê³Ö †ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾Ö ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß Æüß ¯ÖÏê¸üú ¿ÖŒŸÖß †ÃÖŸÖê.
´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ »ÖÖê³Ö ‡ŸÖúÖ ¯Ö¸üÖêúÖ™üß“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê úß, ŸÖÖê ‹ÖÖ¤üµÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ ×¾ÖÃÖºþ ¿Öêú»Ö ¯ÖÖ
ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê −ÖãúÃÖÖ−Ö ×¾ÖÃÖºþ ¿ÖúÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ¯Öãœü“Öß ¯ÖÖµÖ¸üß ´ÆüÖ•Öê "¾Ö×›ü»ÖÖÓ“ÖÖ Öæ−Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ Ö´ÖÖ ú¸êü»Ö ¯ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß
×Æü¸üÖ¾Öæ−Ö ‘ÖêÖÖ·µÖÖ»ÖÖ Ö´ÖÖ ú¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß" ´ÖÖÖæÃÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß ú´Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †×¾Ö¸üŸÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö¿Öß»Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖæÃÖ ÆüÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖß
¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖãÖ ¾Ö †Ö¸üÖ´Ö Æü¾ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ú´Öß úÂ™üÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖÖÖæÃÖ
“ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ ¾ÖÖ÷ÖŸÖÖê ŸµÖÖ´ÖÖ÷Öê ŸµÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ ¤ü›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖêÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ¿Öß ÃÖÆüúÖµÖÔ µÖÖ´Öãôêû ú¸üŸÖÖê úß ŸµÖÖ“Öê •Öß¾Ö−Ö ¾Ö ×¾Ö¢Ö
ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü †ÃÖŸÖê. ÃÖÆüúÖµÖÖÔ´ÖÖ÷Ö“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ Ã¾ÖÖ£Öá †ÃÖŸÖê.
´Öò×ú¾Æü»Öß“µÖÖ ´Ö−ÖãÂµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖRÖê
1) ´Ö−ÖãÂµÖ ÆüÖ Ã¾ÖÖ£Öá, ú¯Ö™üß, éúŸÖ‘−Ö, ×³Ö¡ÖÖ, ¥üÂ™ü ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ³ÖÖêŒŸÖÖ †ÖÆêü.
2) ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖì Ã¾ÖÖ£ÖÖÔ−Öê ¯ÖÏê×¸üŸÖ ¾Ö »ÖÖ³ÖÖÓÃÖÖ¾Ö¸ü −Ö•Ö¸ü šêü¾Öæ−Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.
3) •Öß¾Ö−Ö ¾Ö ×¾Ö¢Ö ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê µÖÖ ÆêüŸÖæ−Öê ŸÖÖê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
4) ‡ŸÖ¸üÖ¿Öß ÃÖÆüúÖµÖÔ Øú¾ÖÖ “ÖÖÓ÷Ö»Öß ¾ÖÖ÷ÖÖæú ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖê.
5) ¯ÖÏê´ÖÖ¯ÖêÖÖ ³ÖßŸÖß´Öãôêû ŸÖÖê ¸üÖ•ÖÖ–ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¯ÖÏ•ÖÖ¾ÖŸÃÖ»Ö −Ö ²Ö−ÖŸÖÖ ³ÖßŸÖß šêü¾Öæ−Ö ÃÖÖ´Ö£µÖÔÃÖÓ¯Ö®Ö ²Ö−ÖÖ¾Öê.
6) ´ÖÖÖæÃÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ³ÖÖêŒŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖß“Öê †¯ÖÆü¸üÖ ÆüÖê‰ú −ÖµÖê µÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾Öß.
7) ×¿ÖÖÖÖ−Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¤Óü›ü¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. Ã¾ÖÖ£ÖÔ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¸üÖêÖµÖÖ“ÖÖ ‹ú´Öê¾Ö ´ÖÖ÷ÖÔ †ÖÆêü.
´Ö−ÖãÂµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ™ßüúÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÖRÖ1. ´Öò×ú¾Æü»Öß ´Ö−ÖãÂµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹úÖÓ÷Öß ¾Ö †×ŸÖ¸Óü•ÖßŸÖ ×“Ö¡ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ úÖêÖŸÖÖ“Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †Ö¬ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¥üÛÂ™üúÖê−Ö −ÖÖÆüß. êú¾Öôû ‡™ü»ÖßŸÖß»Ö ŸÖÖŸúÖ×»Ö−Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
2. ´ÖÖ−Ö¾Ö Ã¾ÖÖ£Öá, ú¯Ö™üß, ¥üÂ™ü, ×³Ö¡ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ×−Ö¸üÖ¿ÖÖ•Ö−Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¤ü÷ÖãÖÖÓú›êü ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê.
¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸ü, ŸµÖÖ÷Ö, ÃÖê¾ÖÖ, ÃÖÆüúÖµÖÔ ‡.³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ŸµÖÖ−Öê »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ.
3. ×¿ÖÖÖÖ−Öê ´ÖÖ−Ö¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖÖÓ÷Öã−Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ¾Ö¸ü †×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖê. ¤Óü›ü¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖ−Öê ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ¾Ö¸ü
†Óãú¿Ö šêü¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•ÖÖ−Öê ³ÖßŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê Æêü µÖÖê÷µÖ −ÖÖÆüß. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¯ÖÏê´ÖÖ−Öê •ÖÖÃŸÖ úÖµÖÔ
ÆêüÖ‰ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ³ÖßŸÖßŸÖæ−Ö ˆ¦êüú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê ÖÖê Æêü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
4. ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ ¤êüÖß»Ö ´ÖÖÖæÃÖ †ÖÆêü •Ö¸ü ´ÖÖÖÃÖê ¤ãüÂ™ü ¾Ö ¤ãü÷ÖãÔÖß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ÃÖ¾ÖÕúÂÖ ÃÖ¢ÖÖ ¤êüÖê ÷Öî¸ü †ÖÆêü. Æüß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−ÖÖŸÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖß •ÖÖÖ¾ÖŸÖê.
5. ‡™ü»Öß“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
¥üÂ™üß ×´ÖôûÖ»Öß −ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖÖÃÖê ÃÖ¾ÖÔúÖôûß ÃÖÖ¸üÖß −ÖÃÖŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ‡™ü»Öß“ÖÖ ŸÖÖŸúÖ×»Öú ´ÖÖÖæÃÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü
†ÃÖæ †ÃÖê»Ö ¯ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü ´ÆüÖ•Öê ×−ÖµÖ´Ö −Ö¾Æêü.
µÖÖ ˆ×Ö¾ÖÖ ´Öò×ú¾Æü»Öß“µÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ´Öæ»µÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ
−ÖÖÆüß. ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ŸµÖÖ−Öê ‹úÖÓ÷Öß ×“Ö¡ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ´ÖÖ−Ö¾ÖÖŸÖ ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖ ú´Öß ¾Ö ¤ãü÷ÖãÔÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ.
†Ö•Ö“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖÆüß Ã¾ÖÖ£Öá, ¬ÖÖêêú²ÖÖ•Ö, ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ÆüÖ¾Ö †ÃÖ»Öê»Öß, †−Öî×ŸÖú ¾Ö †¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú ´ÖÖÖÃÖê ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öß
×−Ö¸üßÖÖÖ“Öß ²ÖÖ•Öæ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ŸÖÖê ´ÖÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÛÀ¾ÖÖÃÖ ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖê ŸÖê µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸üß Æüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖ£µÖÖÓÃÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
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¯ÖÏ. 3 ¸üÖ. ´Öò×ú¾Æü»Öß“Öê −Öî×ŸÖúŸÖÖ, ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üRÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖÖ?
´Öò×ú¾Æü»Öß»ÖÖ ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Öê÷Öôêû †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ú¸üÖÖ¸üÖ •Ö¸ü úÖêÖŸÖÖ ‘Ö™üú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê
ŸµÖÖ“ÖÖ −Öî×ŸÖúŸÖÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö×¸ü»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆÖêµÖ. ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß •Öê¾Öœüß ±úÖ¸üúŸÖ êú»Öß ŸÖê¾Öœüß ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö ¾ÖÖ
¯ÖÏÖ“Öß−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ−Öê ú¬Öß“Ö êú»Öê»Öß −ÖÖÆüß. ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú ¬Ö´ÖÔ ¾Ö −ÖßŸÖß µÖÖÓ“Öß ±úÖ¸üúŸÖ êú»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−ÖÖ
†Ö¬Öã×−Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ •Ö−Öú ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
†) −Öî×ŸÖúŸÖÖ ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üRÖ- ´Öò×ú¾Æü»Öß“ÖÖ −Öî×ŸÖúŸÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖ ¤ãüÆêü¸üß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. úÖêÖŸÖÖÆüß úÖµÖÔ ´Öæ»ÖŸÖ:
“ÖÖÓ÷Ö»Öê Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÃÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö •Öê ‡Â™ü Øú¾ÖÖ †×−ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ŸÖê úÖµÖÔ “ÖÖÓ÷Ö»Öê
Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü šü¸üŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öß †ÃÖÖÖ¸üß ÷ÖÖêÂ™ü “ÖÖÓ÷Ö»Öß ¾Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß ÷ÖÖêÂ™ü †ÃÖÖÖ¸üß ÷ÖÖêÂ™ü
¾ÖÖ‡Ô™ü †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü −ÖßŸÖß ¾Ö †−ÖßŸÖß“µÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. −Öî×ŸÖúŸÖÖ ¾Ö
†−Öî×ŸÖúŸÖÖ µÖÖ “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ²Ö¤ü»Ö“µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß¾Ö¸ü ¾µÖŒŸÖß“Öê úÖµÖÔ ‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖê. ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê −Öî×ŸÖú ú»¯Ö−Öê“Öê ¤üÖê−Ö
³ÖÖ÷ÖÖÓŸÖ ¾Ö÷Öáú¸üÖ ú¸üŸÖÖê.
1) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú −Öî×ŸÖúŸÖÖ- µÖÖ»ÖÖ“Ö ¾µÖŒŸÖß÷ÖŸÖ Øú¾ÖÖ •Ö−ÖŸÖê“Öß −ÖßŸÖß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ•Öê−Öê ÃÖ¤ü÷ÖãÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖ¾ÖÖ.
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Ö, úÖµÖ¤üÖ¯ÖÖ»Ö−Ö, ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß ²Ö×»Ö¤üÖ−Ö ú¸üµÖÖ“Öß ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ŸÖµÖÖ¸üß, ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß
¾ÖîµÖÛŒŸÖú ×ÆüŸÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ÷Ö ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú −Öî×ŸÖúŸÖÖ †ÃÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖ−Öê −Öî×ŸÖúŸÖê“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö êú»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê.
2) ¸üÖ•ÖÖ“Öß −Öî×ŸÖúŸÖÖ- ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ¾Ö −ÖÖŸÖß µÖÖÓ“Öß ±úÖ¸üúŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆêü. ŸÖÖê
úÖêÖŸµÖÖÆüß −ÖßŸÖß ×−ÖµÖ´ÖÖÓ»ÖÖ ²ÖÖ×¬Ö»Ö −ÖÖÆüß ŸÖÖê −ÖßŸÖß×−ÖµÖ´ÖÖ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖÖ−Öê †Ö¯Ö»Öê ˆ×§üÂ™üÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖá ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖê †−Öî×ŸÖú †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß Æü¸üúŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ¸üÖ•ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
ÃÖÖ¬Ö−ÖÖÓ“Öê †Öî×“ÖŸµÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ÃÖ±ú»ÖŸÖê¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖÖ“Öß ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ −ÖßŸÖß ¾Ö †ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ Æüß †−ÖßŸÖß
†ÃÖê ŸµÖÖ“Öê ÃÖ´Ößú¸üÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ−Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öß ÃÖÖ¬Ö−Öê −Öî×ŸÖú ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖßŸÖ. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¸üÖ•ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ•ÖÖ
µÖÖÓ“µÖÖ −ÖßŸÖß“µÖÖ ú»¯Ö−ÖÖŸÖ ŸµÖÖ−Öê ±ú¸üú êú»ÖÖ. ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ¾µÖŒŸÖß ¾Ö ¸üÖ•ÖÖ“µÖÖ −ÖßŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ ¾µÖŒŸÖß−Öê
ÃÖ¤Ëü¾ÖŸÖÔ−Öß ¾Ö −Öî×ŸÖú †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖß †ÃÖµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ −ÖÖÆüß. −ÖßŸÖß-†−ÖßŸÖß“µÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ
Æüß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖ×ÆüŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖ•ÖÖú×¸üŸÖÖ úÖÆüß ¾ÖêôûÖ ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖ Æêü“Ö
†¾Ö÷ÖãÖ šü¸üµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖ÷ÖÖê µÖÖê÷µÖ šü¸êü»Ö. ¸üÖ•ÖÖ ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖß −ÖÃÖÖ¾ÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖß
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ÃÖ¤Ëü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ−Öê ¯ÖÏ•Öê“Öê ¾Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ−Öê ÃÖ¤Ëü¾ÖŸÖÔ−Öß †ÃÖÖ¾Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¾Ö¿µÖú
ŸÖê¾ÆüÖ æú™ü−ÖßŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓúÖê“Ö úºþ −ÖµÖê.
´Öò×ú¾Æü»Öß“µÖÖ ´ÖŸÖê †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ØÃÖÆüÖ“Öê ¿ÖÖîµÖÔ †Ö×Ö úÖê»ÆüÖ“ÖÖ úÖ¾Öê²ÖÖ•Ö¯ÖÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ
ˆ§êü¿Ö¯ÖæŸÖáú×¸üŸÖÖ ¸üÖ•ÖÖ−Öê ÃÖÖ´Ö, ¤üÖ´Ö, ¤Óü›ü, ³Öê¤ü µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. ¯ÖÏ•Öê»ÖÖ ×¤ü»Öê»Öß ¾Ö“Ö−Öê
¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ ×ÆüŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖß ¯ÖæÖÔ ú¸üÖ¾ÖßŸÖ. ¾Ö“Ö−Ö ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ ×ÆüŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖß ¯ÖæÖÔ ú¸üÖ¾ÖßŸÖ •Ö¸ü †×ÆüŸÖ †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü ¾Ö“Ö−Ö³ÖÓ÷Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. −ÖÖ÷Ö×¸üú ¾Ö ¸üÖ•ÖÖ“µÖÖ −ÖßŸÖßŸÖ ±ú¸ú ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖæ“Ö−ÖÖ ú¸üŸÖÖê. −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ−Öß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ¿Öß
×´Ö¡ÖŸ¾ÖÖ−Öê ¾ÖÖ÷ÖÖ¾Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¿Öê•ÖÖ·µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖÖ¾Ö¬Ö ¸üÖÆüÖ¾Öê. ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûŸÖÖ“Ö †ÖÎú´ÖÖ úºþ−Ö ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×•ÖúÖ¾ÖÖ. ¸üÖ•ÖÖ−Öê
³ÖÖ¾Ö−Öê“µÖÖ †ÖÆüÖ¸üß •ÖÖ‰ú −ÖµÖê. ŸµÖÖ−Öê ×¾Ö¾Öêúß ¾Ö ÃÖÓ¬ÖßÃÖÖ¬Öæ †ÃÖÖ¾Öê. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê ¤ãü÷ÖÔÖ Æêü“Ö ¸üÖ•ÖÖ“Öê ÷ÖãÖ ÆüÖêŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
úÖî¿Ö»µÖÖ−Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ¸üÖÖÖ¾Öê.
²Ö) ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üRÖ- ´Öò×ú¾Æü»Öß ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ±úÖ¸üúŸÖ êú»Öß ¯ÖÖ ŸÖÖê ¬Ö´ÖÔ×¾Ö¸üÖê¬Öß −Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ−Öê ¬Ö´ÖÖÔ“Öß
†¾ÖÆêü»Ö−ÖÖ êú»Öß −ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖ êú»Öê. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¬ÖÖÙ´Öú †ÃÖµÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö −ÖÖÆüß ¯ÖÖ
¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¸üÖ•µÖ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖÖ−Öê ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖúÖôûß ‡™ü»ÖßŸÖ ¬Ö´ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß †¬Ö:¯ÖŸÖßŸÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¬Ö´ÖÔ÷Öãºþ Æêü
¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ »Öã²ÖÖ×›üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ −ÖÖ¾Öê †−µÖÖµÖ ¾Ö †−ÖßŸÖß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ¬Ö´ÖÔÃÖ¢Öê“ÖÖ ¸üÖ•ÖÃÖ¢Öê¾Ö¸ü
´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ−Öê ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ µÖÖÓ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö úºþ−Ö ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ ¬Ö´ÖÖÔ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê.
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ŸµÖÖ−Öê ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê −ÖÖÆüß. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖÔ−ÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖÖ¸üß ¬Ö´ÖÔ Æüß ´ÖÆüÖ−Ö ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü. ³ÖßŸÖß ¾Ö
¤Óü›ü¿ÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖ ×™üúŸÖ −ÖÃÖŸÖê. ¬Ö´ÖÔ Æüß †¿Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü úß úÖµÖ¤üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö »Ö¯Öæ−Ö ”û¯Öæ−Ö ¾µÖŒŸÖß
¤ãü¾ÖŸÖÔ−Ö úºþ ¿Öêú»Ö ¯ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×ŸÖ“Öß ÃÖã™üúÖ −ÖÖÆüß. ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
†Ö×Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÛÃ£Ö¸üŸÖêÃÖÖšüß ú¸üÖ¾ÖÖ. ¬ÖÖÙ´Öú²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖÖê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê.
1) ¾µÖÛŒŸÖ ¬Ö´ÖÔ- ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß−Öê ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖ¾Öê. ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ¤Ëü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê. ¬Ö´ÖÔ éúŸµÖÖŸÖ ¯ÖÖ¯Ö ¯ÖãµÖ,
‡Æü»ÖÖêú ¯Ö¸ü»ÖÖêú ‡. “ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê. ¬Ö´ÖÔ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ²ÖÖ²Ö †ÃÖŸÖê. ¬Ö´ÖÔ ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¾Ö −ÖÖúÖ¸üÖŸ´Öú ²ÖÖ•Öæ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
¯ÖÏÖ´ÖÖ×Ö¯ÖÖÖ, ŸµÖÖ÷Ö µÖÖ ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ²ÖÖ•Öæ †ÃÖæ−Ö ¯ÖÖ¯Ö, “ÖÖê¸üß µÖÖ −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú ²ÖÖ•Öæ ÆüÖêŸÖ. ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™ü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß¾Ö¸ü
×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ‹¾ÖœüÖ ÃÖÖê¯ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ −ÖÖÆüß. ´Öò×ú¾Æü»Öß ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü šü¸ü×¾ÖŸÖÖê. •µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ´Öãôûê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖÖê ¬Ö´ÖÔ “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö úºþ −ÖµÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã †¬ÖÖÙ´Öú ²ÖÖ•Öæ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖ¾Öê.
2) ¸üÖ•Ö¬Ö´ÖÔ- ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ ¬Ö´ÖÖÔ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ¸üÖ•Ö×ÆüŸÖ ÆüÖ“Ö ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ¯ÖÏŸÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ
¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖ÷ÖÔ ÆüÖ ¬ÖÖÙ´Öú †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¬Ö´ÖÔ ¾Ö †¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ¥üÂ™üß−Öê
¸üÖ•Ö¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ Ã£ÖîµÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üÖê Æêü“Ö ¸üÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ úŸÖÔ¾µÖ
†ÃÖŸÖê. ¸üÖ•µÖÃÖÓ¸üÖÖÖ£ÖÔ †¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö †−Öî×ŸÖú ´ÖÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ¸üÖ•ÖÖ úºþ ¿ÖúŸÖÖê. ¸üÖ•Ö¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¬µÖêµÖÖÃÖÖšüß
†Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß úÖµÖì †ÃÖê ŸµÖÖ“Öê ÃÖ´Ößú¸üÖ ÆüÖêµÖ. ¿ÖÖÓŸÖŸÖê“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¬ÖÖÙ´Öú ú»¯Ö−ÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
¬ÖÖÙ´Öú úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ. ¬ÖÖÙ´Öú úÖµÖÖÔÃÖ ÃÖœüôû ÆüÖŸÖÖ−Öê ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾Öß. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¬ÖÖÙ´Öú †ÃÖæ −ÖµÖê ¯ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ¸üÖ•ÖÖ−Öê •Ö−ÖŸÖêÃÖ´ÖÖê¸ü †ÃÖê ¾ÖÖ÷ÖÖ¾Öê úß ¯ÖÏ•Öê»ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ ¤üµÖÖôæû, ¯ÖÏ•ÖÖ¾ÖŸÃÖ»Ö, ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö ¿Öã¨ü
†ŸÖ:ú¸üÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ¾ÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ·ÆÖÃÖ ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö−ÖÖ¿ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ šüºþ ¿ÖúŸÖÖê. úÖµÖÔ×ÃÖ¨üß“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö ¬ÖÖÙ´Öú
³ÖÖ¾Ö−ÖêŸÖ −Ö †›üúŸÖÖ ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¸üÖ•Ö×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê ´Öò×ú¾Æü»Öß»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÖÆüŸÖÖ ŸÖÖê †−Öî×ŸÖú ¾Ö †¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ
¾ÖÖ™üŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖÖê ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¬Ö´ÖÔ ¾Ö −Öî×ŸÖú µÖÖ ¤üÖê−Ö ú»¯Ö−ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ ´ÖãŒŸÖ úºþ
‡“”ûßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¾Ö×¸ü»Ö ¬Ö´ÖÔ ¾Ö −ÖßŸÖß“ÖÖ ¯Ö÷Ö›üÖ ú´Öß úºþ−Ö ŸÖÖê ¸üÖ•µÖÖ“Öê Ã£ÖîµÖÔ ¾Ö ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ¾ÖÖœü¾Öæ ‡“”ûßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê
−ÖÖÛÃŸÖú −Ö¾ÆüŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ †¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ÆüÖêŸÖÖ. ¾µÖŒŸÖß“Öß ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ ¾Ö ú»µÖÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê
−Öî×ŸÖú-†−Öî×ŸÖú Øú¾ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú-†¬ÖÖÙ´Öú úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ ¤êüŸÖÖê. ¬Ö´ÖÔ ¾Ö −ÖßŸÖß¯ÖêÖÖ
ŸµÖÖ»ÖÖ ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß †×¬Öú ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê. ŸÖÖê ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ¸üÖ•Ö−Öß×ŸÖ–Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¬Ö´ÖÔ ¾Ö −ÖßŸÖßÃÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †»Ö÷Ö
êú»Öê †ÖÆêü. ›üØ−Ö÷Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê "´Öò×ú¾Æü»Öß“ÖÖ −ÖßŸÖß ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖê−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ
•ÖÖÖæ−Ö ŸµÖÖ“Öê ×−Ö¾ÖÖ¸üÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖ´Ö¯ÖÔúŸÖÖ šêü¾ÖÖÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ."
×™ü¯Ö- ´Öò×ú¾Æü»Öß“Öê ÃÖÖ¬µÖ ¾Ö ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü- ´Öò×ú¾Æü»Öß“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖÖ¬µÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖæ−Ö ÃÖÖ¬µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖÖÖ¸êü ´ÖÖ÷ÖÔ
ÃÖÖ¬µÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß´Öãôêû †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö µÖÖê÷µÖ ²Ö−ÖŸÖÖŸÖ. µÖ¿Ö Æüß“Ö ŸµÖÖÓ“Öß −Öî×ŸÖúŸÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸÖÖê ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ÆÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ−Öê
†Ö¯Ö»Öê »ÖêÖ−Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×−Ö×¸üÖÖÖŸ´Öú ¾Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÛÂ™üúÖê−Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ. ‡™ü»Öß»ÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÔÃÖÓ¯Ö®Ö ²Ö−Ö×¾ÖÖê ¬µÖêµÖ ÆüÖêŸÖê.
ŸÖê ¬µÖêµÖ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. ¸üÖ•ÖÖ
úÖêÖŸÖÖÆüß −ÖßŸÖß×−ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß. ŸÖÖê ×−ÖŸÖß×−ÖµÖ´ÖÖ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. †Ö¯Ö»Öê ¬µÖêµÖ ¾Ö ˆ×§üÂ™ü ¿Öã¨ü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ´ÆüÖ•Öê
ŸÖê ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ÃÖÖ¬Ö−Ö †−Öî×ŸÖú †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß Æü¸üúŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ¸üÖ•ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“Öê
†Öî×“ÖŸµÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ µÖ¿ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖÖ“µÖÖ µÖ¿ÖÖ¾Ö¸ü ´Öò×ú¾Æü»Öß ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“Öß µÖÖê÷µÖŸÖÖ †Ö×Ö †µÖÖê÷µÖŸÖÖ
šü¸ü×¾ÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ−Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öß ÃÖÖ¬Ö−Öê µÖÖê÷µÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖßŸÖ. µÖ¿ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“Öê ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ šü¸ü×¾ÖŸÖÖê.
µÖ¿ÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüŸÖÖê. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ˆ§êü¿Ö¯ÖæŸÖáÃÖÖšüß ÃÖÖ´Ö, ¤üÖ´Ö, ¤Óü›ü, ³Öê¤ü ‡.´ÖÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. µÖ¿ÖÖÃÖÖšüß ØÃÖÆüÖ“Öê ¿ÖÖîµÖÔ ¾Ö úÖê»ÆüÖ“ÖÖ úÖ¾Öê²ÖÖ•Ö¯ÖÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ¸üÖ•Ö×ÆüŸÖ
ÆüÖ ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ÆüÖ ¸üÖ•Ö¬Ö´ÖÔ †ÃÖ»µÖÖ−Öê µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ¯ÖÏŸÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖ÷ÖÔ ÆüÖ ¬ÖÖÙ´Öú †ÃÖŸÖÖê.
¸üÖ•Ö¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¬µÖµÖÖÔÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß úÖµÖÔ ÆüÖêµÖ. Æüß úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“µÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸üÖ»ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüŸÖÖ. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ´Öò×ú¾Æü»Öß“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖÖ¬µÖ ˆ¢Ö´Ö †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖÖ¬Ö−Öê úÖêÖŸÖêÆüß †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß “ÖÖ»ÖŸÖß»Ö
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´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ−Öê ÃÖÖ¬µÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß µÖ¿Ö ×´Öôû×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖ¸ü ŸÖê ÃÖÖ¬Ö−Öê µÖÖê÷µÖ ¾Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖê ´ÖŸÖ
´ÖÖÓ›üŸÖÖê. µÖ¿ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¬Ö−ÖÖÓ“Öê ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö ŸÖÖê ú¸üŸÖÖê. µÖ¿ÖÖÃÖÖšüß ØÆüÃÖú ¾Ö †ØÆüÃÖú ÃÖÖ¬Ö−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ»ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüŸÖÖê.
ŸÖÖê ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö −Ö ¤êüŸÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê.
¯ÖÏ.4 £ÖÖ. ´Öò×ú¾Æü»Öß ¸üÖ•µÖ †Ö×RÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¾Ö÷Öáú¸üRÖÖ²Ö§ü»Ö“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖÖ.
´Öò×ú¾Æü»Öß ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ‹ú éú×¡Ö´Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸÖÖê ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ˆŸ¯Ö¢Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¥üÛÂ™üúÖê−Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öß
´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ÷Öé×ÆüŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ †¾ÖÃ£Öê“Öê ¾ÖÖÔ−Ö úºþ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ´Ö−ÖãÂµÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔŸÖæ−Ö —ÖÖ»Öß †ÃÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ´Ö−ÖãÂµÖ ÆüÖ Ã¾Ö³ÖÖŸÖ:“Ö
Ã¾ÖÖ£Öá, ¤ãüÂ™ü, †Ö×Ö −Öß“Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖ¯Öæ¾ÖÔ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ´Ö−ÖãÂµÖ •Öß¾Ö−Ö ÃÖÓú™êü †Ö×Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ−Öê ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖß.
úÖêÖÖ“ÖêÆüß •Öß¾Ö−Ö †Ö×Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß ÃÖã¸ü×ÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖß. µÖÖ †¾ÖÃ£Öê»ÖÖ »ÖÖêú Óú™üÖôû»Öê. ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß
úÖÆüß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß ×−Ö¾Ö›ü êú»Öß. ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ×ÆüŸÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£Öê“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß —ÖÖ»Öß †ÃÖê ŸµÖÖ“Öê
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ Ã¾ÖÖ£Öá †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™ü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ‘ÖÖ»Öæ−Ö •Öß×¾ÖŸÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö
ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üÖê ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ÆêüŸÖæ †ÖÆê †ÃÖê ÃÖÖÓ÷Öã−Ö ¤îü¾Öß ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê. ¸üÖ•µÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö×−ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ×ÆüŸÖ
ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß×ÆüŸÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ÷Ö ŸµÖÖŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¸üÖ•µÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ÁÖêÂšü ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖà“Öê ×´Öôæû−Ö ¸üÖ•µÖ ²Ö−Ö»µÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
÷ÖãÖÖÃÖÖ¸üÖê“Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÷ÖãÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•µÖ ú»µÖÖÖúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖ¯Öãœêü ¾µÖŒŸÖß ÷ÖÖîÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ×ÆüŸÖÖŸÖ“Ö
¾µÖŒŸÖß ×ÆüŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß úÖµÖÔ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ¸üÖ•µÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÃÖæ−Ö ŸÖê ãúÖÖ»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü −ÖÃÖŸÖê. ŸÖê ¬Ö´ÖÔ ¾Ö −ÖßŸÖß“µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öê †ÃÖŸÖê.
¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆŸúÂÖÔ ¾Ö †¬Ö:¯ÖŸÖ−ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö¿Öß»Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ
•ÖÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ“ÖÖ ‹ú ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ Îú´Ö †ÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖê ˆŸúÂÖÖÔ¯ÖÏŸÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖŸÖ
†Ö×Ö »ÖµÖÖÃÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¿ÖŒŸÖß¿ÖÖ»Öß †Ö×Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö ¸üÖ•µÖ µÖÖ ¤üÖê−Ö
¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö ú¸üŸÖÖê. ¿ÖÛŒŸÖ¿ÖÖ»Öß ¸üÖ•µÖ Æüß †ÖÎú´ÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê µÖã¨ü ¾Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ‘Ö›üŸÖ
†ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔ»ÖÖ •ÖÖ÷ÖÖ −ÖÃÖŸÖê. ¸üÖ•µÖÖŸÖ ‹úŸÖÖ ¸üÖÆæü−Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ Ã£ÖîµÖÔ †ÃÖŸÖê. µÖÖˆ»Ö™ü ¤ãü²ÖÔ»Ö ¸üÖ•µÖ Æüß Ã¾ÖÖ£ÖÖÔ−Öê
¯Öß×›üŸÖ, µÖã¨üÖ²Ö§ü»Ö ˆ¤üÖÃÖß−Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû •Ö−ÖŸÖêŸÖ ‹úŸÖÖ ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÃÖÖ´Ö£µÖÔ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ
¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÎú´ÖÖ úºþ−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ Ø•ÖúÖê ÃÖÖê¯Öê †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Æüß ¸üÖ•µÖ †ÛÃ£Ö¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ.
´Öò×ú¾Æü»Öß ÆüÖ µÖ£ÖÖÔµÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ˆŸ¯Ö¢Öß, ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ´ÖÖÓ›üÖß úºþ
¿Öú»ÖÖ −ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêú ×ÃÖ¨üÖŸÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ ‡™üÖ»Öß“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖ‰ú−Ö úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß Æüß“Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¸üÖ•µÖ×¾ÖÂÖµÖú
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖÆüß ×¤üÃÖŸÖê.
¸üÖ•µÖÖ“Öê ¾Ö÷Öáú¸üRÖ- ´Öò×ú¾Æü»Öß ¸üÖ•µÖ ¾Ö÷Öáú¸üÖÖ¾Ö¸ü †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖŸÖÖê. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖÖê ŸÖß−Ö ¿Öã¨ü ¾Ö
ŸÖß−Ö ×¾ÖéúŸÖ †¿ÖÖ ‹æúÖ ÃÖÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê †Ö×Ö ÃÖÓµÖÖŸÖ¢¾ÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü.
¸üÖ•µÖÖ“Öê ¾Ö÷Öáú¸üRÖ
†) ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¿Öã¨ü ¯ÖÏúÖ¸ü
²Ö) ¸üÖ•µÖÖ“Öê ×¾ÖéúŸÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
1. ¸üÖ•ÖŸÖÓ¡Ö Monarchy
1.‹úŸÖÓ¡Ö Tyranny
2. ãú»Öß−Ö ŸÖÓ¡Ö Aristocracy
2. ¬Ö×−ÖúŸÖÓ¡Ö Oligarchy
3. ¯ÖÏ•ÖÖŸÖÓ¡Ö Republic
3.ÃÖ´ÖæÆü ŸÖÓ¡Ö Democracy
ÃÖÓ×´ÖÁÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö- ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü×¿Ö¾ÖÖµÖ ÆüÖ ÃÖÖŸÖ¾ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ¸üÖ•ÖŸÖÓ¡Ö, ´ÖÆüÖ•Ö−ÖŸÖÓ¡Ö †Ö×Ö ¯ÖÏ•ÖÖŸÖÓ¡Ö µÖÖ
×ŸÖ−Æüß ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»Ö ÷ÖãÖÖ“ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖÖ¬Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö. ÃÖÓ×´ÖÁÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÃÖ¢Öê“Öê ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö ÃÖÖ¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖ
úÖêÖŸÖÖÆüß ¾Ö÷ÖÔ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸üß ²Ö−ÖŸÖ −ÖÖÆüß ´ÆüÖæ−Ö µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ ÷ÖÖî¸ü¾Ö ú¸üŸÖÖê. ×¯ÖÏ−ÃÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖŸÖÓ¡Ö ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ×›üÃúÖêÃÖìÃÖ
÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÷ÖÖŸÖÓ¡ÖÖ»ÖÖ ÁÖêÂšü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
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1. ¸üÖ•ÖŸÖÓ¡Ö- †−Öã¾ÖÓ×¿Öú ¸üÖ•ÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö ×−Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ¸üÖ•ÖŸÖÓ¡Ö Æêü ¸üÖ•ÖŸÖÓ¡ÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖê. ×−Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ¸üÖ•ÖŸÖÓ¡ÖÖ»ÖÖ ÁÖêÂšü
´ÖÖ−ÖŸÖÖê. Ã¾ÖÖ£ÖÔ, ±ãú™üß¸üŸÖÖ, ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖê»ÖÖ ¬ÖÖêúÖ, ³ÖÏÂ™ÒüÖ“ÖÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üà¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖŸÖÓ¡Ö ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ‡™ü»ÖßŸÖß»Ö ³ÖÏÂ™ü Ã¾Öºþ¯Ö −ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹úÃÖÓ‘Ö ¾Ö ¿ÖÛŒŸÖ¿ÖÖ»Öß ×−Ö¸Óüãú¿Ö ¸üÖ•ÖŸÖÓ¡ÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö
ú¸üŸÖÖê.
2. ãú»Öß−Ö ŸÖÓ¡Ö- ´Öò×ú¾Æü»Öß ãú»Öß−Ö ŸÖÓ¡ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖß¾ÖÎ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ™üßúÖ úŸÖ¸êüÖ. µÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖŸÖ ´Öæšü³Ö¸ü »ÖÖêú ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ÁÖ´ÖÖ¾Ö¸ü
‹ê¿ÖÖ†Ö¸üÖ´ÖÖ“Öê •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖŸÖ. Ã¾ÖŸÖ: ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê †Öôû¿Öß ¾Ö ÃÖãÖ»ÖÖê»Öæ¯Ö ²Ö−ÖŸÖÖŸÖ.
‡™ü»ÖßŸÖß»Ö ³ÖÏÂ™üŸÖê»ÖÖ ÆüÖ ¾Ö÷ÖÔ ŸµÖÖ»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ †µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê.
3. ÷ÖRÖŸÖÓ¡Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖÓ¡Ö- ×›üÃúÖÃÖìÃÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÷ÖÖŸÖÓ¡ÖÖŸ´Öú ¿ÖÖÃÖ−Ö Æêü ˆŸéúÂ™ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖ »ÖÖêú
¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬Ö“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖæ¡Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖêú´ÖŸÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖúÖµÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö ¯Ö›üŸÖê. ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ÃÖÓ¬Öß †Ö×Ö
¸üÖ•ÖúßµÖ ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÖÓ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¾ÖÖ™üŸÖê. µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯ÖÏúÖ¸üÖ»ÖÖ “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Ö−ÖãÂµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ÷ÖÖŸÖÓ¡Ö µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêµÖÖÃÖ †›ü“ÖÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
¿ÖÖÃÖ−Ö ¾Ö÷Öáú¸üÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¸üÖ•µÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖŸÖê ÛÃ£Ö¸ü ¾ÖÃŸÖæ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ¾Ö
¤üß‘ÖÔ•Öß¾Öß −ÖÃÖŸÖê. ¸üÖ•µÖÖŸÖ “ÖîŸÖ−µÖ úÖµÖ´Ö šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖÖ−Öê †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ¾ÖÖœü×¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖ•µÖ ¾Öî³Ö¾ÖÖÃÖÖšüß ÛÃ£Ö¸ü
¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
¯ÖÏ. 5 ¾ÖÖ. ´Öò×ú¾Æü»Öß ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ êú»Öê»ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖúÖÓ“Öß úŸÖÔ¾µÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ×¤ü ×¯ÖÏ−ÃÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖÖ−Öê úÖêÖŸµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß úÃÖê ¾ÖŸÖÔ−Ö ú¸üÖ¾Öê ¾Ö úÖêÖŸµÖÖ ×−ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖ¾Öê Æêü
ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê. ÆüÖ ÷ÖÏÓ£Ö ´Öò×ú¾Æü»Öß“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“Öê ÃÖÖ¸ü †ÖÆêü. ×¯ÖÏ−ÃÖ ÷ÖÏÓ£Ö ¯»Öê™üÖê, †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÃÖÖ¸üÖÖ ŸÖÖÛ¢¾Öú ÷ÖÏÓ£Ö −ÖÃÖæ−Ö ŸÖÖê
¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¾Ö¸üß»Ö µÖ£ÖÖÔ£Ö¾ÖÖ¤üß ÷ÖÏÓ£Ö †ÖÆêü. ÆüÖ ÷ÖÏÓ£Ö ŸµÖÖ−Öê ´Öê×›üÃÖß ¾ÖÓ¿ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü úÃÖÖ úÖî¿Ö»µÖÖ−Öê ú¸üÖ¾ÖÖ µÖÖ“Öê ŸÖÓ¡Ö ÃÖÖÓ÷Öæ−Ö ˆ¢Ö´Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔÃÖÖšüß ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ÷ÖÏÓ£Ö »ÖêÖ−ÖÖ“ÖÖ
´Öæôû ÆêüŸÖæ ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ×™üú¾ÖÖ¾Öß.ŸµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸÖê ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖ¾Öê. ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ ˆ§êü¿Ö ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ
×™üú¾Öæ−Ö ŸµÖÖ“Öß ¾Öé¨üß ú¸üµÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ¸üÖ•ÖÖÃÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö úºþ−Ö úŸÖÔ¾µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö
ú¸üŸÖÖê.
1. ¯ÖÏ•Öê“µÖÖ •Öß×¾ÖŸÖ ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¸üÖRÖ- ´Öò×ú¾Æü»Öß“µÖÖ ´ÖŸÖê, ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¯ÖÏ•Öê“µÖÖ •Öß×¾ÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öê. úÖ¸üÖ •Ö¸ü •Öß×¾ÖŸÖÖ“Öê
¸üÖÖ êú»Öê −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾µÖ£ÖÔ šü¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•ÖÖ−Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öê. ´Ö−ÖãÂµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖŸÖÖ“Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ
»ÖÖê³Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê •Öß¾ÖßŸÖ‹¾Öœêü“Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß¾Ö¸ü ¯ÖÏê´Ö †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê †¯ÖÆü¸üÖ úºþ −ÖµÖê. ´ÖÖÖæÃÖ ‹ú¾ÖêôêûÃÖ
¾Ö›üß»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¸êüúºþ»ÖÖ Ö´ÖÖ úºþ ¿ÖúŸÖÖê ¯ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê †¯ÖÆü¸üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ±ú ú¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖ
ÃÖã¸ü×ÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¯ÖÏ•Öê“µÖÖ •Öß×¾ÖŸÖ ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¸üÖÖ ú¸üÖê Æêü ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö úŸÖÔ¾µÖ ÆüÖêµÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖÖ−Öê
¯ÖÏ•Öêú›æü−Ö ú´ÖßŸÖú´Öß ú¸ü ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. ¯ÖÏ•Öê“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ˆ¬Öôû¯Ö½üß úºþ −ÖµÖê. ×¾Ö¢Ö, Ã¡Öß ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üŸÖÖê ŸÖÖê ¸üÖ•ÖÖ
»ÖÖêú×¯ÖÏµÖ ÆüÖêŸÖÖê.
2. †ÖÎú´ÖúŸÖÖ- ¸üÖ•ÖÖ−Öê −ÖêÆü´Öß µÖã¨üÃÖ•µÖ ¾Ö †ÖÎú´Öú †ÃÖÖ¾Öê. µÖã¨ü Æêü ÛÃ£Ö¸ü ¸üÖ•µÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖ †ÃÖŸÖê. ¿ÖŒŸÖßÃÖÓŸÖã»Ö−Ö
¾Ö ãú™ü−ÖßŸÖß ÆüÖ ¯Ö¸ü¸üÖÂ™Òü¬ÖÖê¸üÖÖ“ÖÖ ëú¦üØ²Ö¤æü †ÃÖÖ¾ÖÖ. ¤üÖê−Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß»Ö ¸üÖÂ™ÒüÖÓŸÖ ÃÖÓ¬Öß ÆüÖê‰ú −ÖµÖê µÖÖ“Öß Ö²Ö¸ü¤üÖ¸üß ‘Öê‰ú−Ö
¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ¯ÖêÖÖ ¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ¾ÖÖœüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾Öß.
•Ö¾Öôû“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×´Ö¡Ö ²Ö−Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ»ÖÖê³Ö−ÖÖ“ÖÖ ¤êüÖß»Ö ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûŸÖÖ“Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß»Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ¾Ö¸ü
†ÖÎú´ÖÖ úºþ−Ö ‡ŸÖ¸ü ¸üÖÂ™ÒüÖÓ−ÖÖ ×•Öæú−Ö †Ö¯Ö»Öê ´ÖÖÓ›ü×»Öú ú¸üÖ¾Öê. µÖã¨üÖŸÖ Ø•Öú»Öê»µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü×»Öú ²Ö−Ö¾Öæ−Ö †Ö¯Ö»Öß
¿ÖÛŒŸÖ¿ÖÖ»Öß ŸÖãú›üß ŸÖî−ÖÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß.
3. µÖã¨ü ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö- ¸üÖ•ÖÖ−Öê µÖã¨üÖŸÖ ¯Ö¸üÖ×•ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¸üÖ•ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ¯Ö¢Öß Ö×•Ö−µÖÖŸÖ •Ö´ÖÖ úºþ −ÖµÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
ÃÖî×−Öú´Ö¬µÖê ÷Öî¸üÃÖ´Ö•Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. µÖã¨üÖŸÖß»Ö »Öã™üß“Öê ÃÖî×−ÖúÖ´Ö¬µÖê µÖÖê÷µÖŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖ¾Öê. »Öã™üß“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß´Ö¬Öæ−Ö
†Ö¯Ö»ÖÖ Ö“ÖÔ “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•ÖÖ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏ•ÖÖ ¾Ö ÃÖî×−ÖúÖŸÖ †Ö¤ü¸üÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
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4. ºþœüß ¾Ö ¯ÖÏ£ÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü- úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ºþœüß Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ£ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß »ÖÖêúÖÓ“Öê ³ÖÖ¾Ö×−Öú −ÖÖŸÖê †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ŸµÖÖ
ŸÖÖê›üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»µÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¾ÖÖ ×¾Ö¦üÖêÆü ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¿ÖŒµÖŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö×−Öú
¯ÖÏ¿−ÖÖŸÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö úºþ −ÖµÖê.
5. ØÃÖÆü ¾Ö úÖê»ÆüÖ“µÖÖ ÷ÖãRÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ- ´Öò×ú¾Æü»Öß“µÖÖ ãú™ü−ÖßŸÖß“Öê ÃÖÖ¸ü µÖÖ ÷ÖãÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ ÷Öãœü ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ−Öê ´Ö−ÖÖŸÖ ‹ú ¾Ö †ÖêšüÖŸÖ ¤ãüÃÖ¸êü“Ö †ÃÖê ¾ÖÖ÷ÖÖê ÷Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾Öß
µÖÖê•Ö−ÖÖ ¿Ö¡Öæ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÷Öã¯ŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖ»ÖÖ µÖ¿Ö ×´ÖôûÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ×¾Öºþ¨ü “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ ú™ü
úÖ¸üÃ£ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö †Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ¾Ö ×¾Ö¸üÖê¬ÖúÖ“ÖÖ ×²Ö´ÖÖê›ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖ¿Ö ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸üÖÎú´ÖÖ´Öãôêû
¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ•Öê¾Ö¸ü ¾Ö ¯Ö¸ü¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖê ŸÖ¸ü úÖê»ÆüÖ“µÖÖ ¬ÖæŸÖÔ¯ÖÖÖ´Öãôêû µÖÖê•Ö−ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ
×´ÖôûŸÖê. ±úÃÖ¾Öê×÷Ö¸üß úºþ−Ö ¿Ö¡ÖËæÃÖ −ÖÖ´ÖÖêÆü¸üÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê ŸµÖÖÃÖÖšüß úÖ¾Öê²ÖÖ•Ö¯ÖÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖê.
6. ÃÖ¤Ëü÷ÖãRÖÖÓ“ÖÖ †Ö³ÖÖÃÖ- ´Öò×ú¾Æü»Öß“µÖÖ´ÖŸÖê ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖß †ÃÖµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ −ÖÖÆüß ¯ÖÖ ŸÖÖê »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖß ¾Ö
¯ÖÏê´Öôû ¾ÖÖ™ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ¾Öêôû¯ÖÏÃÖÓ÷Ö ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¾ÖŸÖÔ−Ö ú¸üÖ¾Öê. ¸üÖ•ÖÖ“Öê µÖ¿Ö ÆüÖ“Ö
ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ−Öê ³ÖÖ¾Ö−Öê“µÖÖ †ÖÆüÖ¸üß •ÖÖ‰ú −ÖµÖê. •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−Öê“ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö úºþ−Ö
‘µÖÖ¾ÖÖ.
7. ¯ÖÏê´ÖÖ¯ÖêÖÖ ³ÖßŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ™üÖúÖ¾ÖÖ - ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ´Ö−ÖãÂµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ú¯Ö™üß, ¬ÖæŸÖÔ, Ã¾ÖÖ£Öá ¾Ö ¤ãü÷ÖãÔÖß
×“Ö¡Ö ¸êüÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¾ÖŸÖÔ−ÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öê. ´ÖÖÖæÃÖ ¸üÖ•ÖÖ–ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ³ÖßŸÖß´Öãôêû
ú¸üŸÖÖê. ³ÖßŸÖß´Öãôêû úÖµÖ¤üÖ ˆ»»ÖÓ‘Ö−Ö ú¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. »ÖÆüÖ−ÖÃÖÆüÖ−Ö †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ²Ö§ü»Ö ú›üú ×¿ÖÖÖ êú»µÖÖÃÖ ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ¤ü²Ö¤ü²ÖÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ úšüÖê¸ü Èü¤üµÖß †ÃÖÖ¾ÖÖ. ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¯ÖÏê´ÖÖ¯ÖêÖÖ ³ÖßŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ™üÖúÖ¾ÖÖ.
8. ¸üÖ•ÖÖ−Öê †•ÖÖŸÖ¿Ö¡Öæ †ÃÖÖ¾Öê- ¸üÖ•µÖÖŸÖ ˆ¦êüú ÆÖê‰ú −ÖµÖê µÖÖ ú×¸üŸÖÖ ¸üÖ•ÖÖ−Öê †Ö¯Ö»Öê ¿Ö¡Öæ ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ −ÖµÖê. •ÖÖê¯ÖµÖÔŸÖ ¯ÖÏ•ÖÖ
ÃÖÓŸÖãÂ™ü †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖÖ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏ•Öê“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ †Ö¤ü¸üÖ“Öß ¾Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê ŸÖÖê ¯ÖµÖÔŸÖ ˆ¦êüú ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ¿ÖÆüÖÖÖ ¸üÖ•µÖúŸÖÖÔ
ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ”ûôû ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ¾Ö ÁÖß´ÖÓŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾Öß. ¸üÖ•ÖÖ−Öê †×¯ÖÏµÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê úÖµÖÔ Ã¾ÖŸÖ: úºþ −ÖµÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖú›æü−Ö ¤Óü›ü Øú¾ÖÖ ×¿ÖÖê“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖ¾Öß. †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ¾Ö
−ÖÖ¾Ö»ÖÖî×úú ¾ÖÖœü»Öê †¿ÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ •ÖÖŸÖß−Öê ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯Öã¸üÃúÖ¸ü Øú¾ÖÖ ²ÖÖßÃÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖ úºþ−Ö ¯ÖÏ•Öê»ÖÖ
†Ö¯Ö»ÖêÃÖê ú¸üÖ¾Öê.
9. ¬ÖÖÙ´Öú ¤êüÖÖ¾ÖÖ- ´Öò×ú¾Æü»Öß ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †»Ö÷Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ¾µÖŒŸÖß ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“Öê
ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¬ÖÖÙ´Öú †ÃÖæ −ÖµÖê ¯ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ¬ÖÖÙ´Öú úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö
¾ÆüÖ¾Öê.¬ÖÖÙ´Öú úÖµÖÔÎú´Ö ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ−ÖÖ ÃÖœüôû ÆüÖêŸÖÖ−Öê ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾Öß. †Ö¯ÖÖ ¬Ö´ÖÔ¯Ö¸üÖµÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß •Ö−ÖŸÖêŸÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üÖ¾Öß.
10. ´Ö−ÖÖê¸Óü•Ö−ÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ- ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¯ÖÏ•Öê“Öê »ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö úÖµÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ‡ŸÖ¸ü ÷ÖÖêÂ™üßú›êü ¾Öôû¾ÖÖ¾Öê. •Ö−ÖŸÖÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖú›êü
»ÖÖ ¤êü¾Öæ »ÖÖ÷Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖÏ•Öê“Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖÖú›êü ¯ÖÏ•Öê“Öê »ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ¸üÖ•ÖÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü
ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ú™ü, úÖ¸üÃ£ÖÖ−Öê ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖß»Ö ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•ÖÖ−Öê ÃÖÓ÷ÖßŸÖ, −ÖéŸµÖ ¾Ö −ÖÖ™üú µÖÖÃÖÖ¸üÖê ´Ö−ÖÖê¸Óü•Ö−ÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖµÖ úºþ−Ö
¯ÖÏ•Öê»ÖÖ ÷ÖãÓŸÖ¾Öæ−Ö šêü¾ÖÖ¾Öê.
11. Ÿ¾Ö×¸üŸÖ ×−ÖRÖÔµÖ- ¸üÖ•ÖÖ−Öê úÖêÖŸµÖÖÆüß ú×šüÖ ¯ÖÏÓÃÖ÷Öß Ÿ¾Ö×¸üŸÖ ¾Ö šüÖ´Ö ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ¾ÆüÖ¾Öß
´ÆüÖã−Ö ²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö ¾Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖæ ÃÖ»»ÖÖ÷ÖÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû šêü¾ÖÖ¾Öê. ÖÖê™üµÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖúÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖÖ¾Ö¬Ö ¸üÖÆüÖ¾Öê. †ÖŸ´ÖÃŸÖãŸÖß“µÖÖ
¤üÖêÂÖÖŸÖ †›üæú−Ö ¸üÖÆæü −ÖµÖê.
12. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖê−ÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖ¾Öß- ´Öò×ú¾Æü»Öß ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êüŸÖÖ úß, ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖê−ÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖ¾Öß. ŸµÖÖúÖôûß ³ÖÖ›üÖ¡ê Öß
ÃÖî−µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ³ÖÖ›üÖê¡Öß ÃÖî−µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö ¸üÖ×Æü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †¬Ö:¯ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ³ÖÖ›üÖê¡Öß
ÃÖî−µÖ †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ú»ÖÆü ¾Ö ¯Ö¸üúßµÖ †ÖÎú´ÖÖ ¤üÖê−Æüß £ÖÖÓ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÃÖŸÖê.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ³Öæ×´ÖêúŸÖæ−Ö ´Öò×ú¾Æü»Öß ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖŸÖ
´ÖãŸÃÖ¤üß¯ÖÖÖ, ¤æü¸ü¥üÂ™üß, ÃÖÖ¾Ö¬ÖÖ−ÖŸÖÖ, ÃÖÓµÖ´Ö µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ•Öê“Öê ú»µÖÖÖ ÆüÖ ˆ§êü¿Ö šêü¾Öæ−Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖæ¡Öê
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¸üÖ•ÖÖú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾ÖŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß µÖÖê÷µÖ †µÖÖê÷µÖ Øú¾ÖÖ −Öî×ŸÖú †−Öî×ŸÖú ´ÖÖ÷ÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¤êüŸÖÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ÃÖÖ¬µÖ ÃÖÖ¬Ö−Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß −ÖÃÖæ−Ö µÖ¿Ö Æüß“Ö −Öî×ŸÖúŸÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
¯ÖÏ.6 ¾ÖÖ. ´Öò×ú¾Æü»Öß»ÖÖ †Ö¬Öã×−Öú ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ •Ö−Öú úÖ ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê?
´Öò×ú¾Æü»ÖßÃÖ †Ö¬Öã×−Öú ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ •Ö−Öú ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ−Öê †Ö¬Öã×−Öú ¸üÖ•ÖúßµÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ™üÖú»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖúÖ»Öß−Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÓ“Öß ¯Öãœü“Öß —Öê¯Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−Ö ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ−Öê
¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−ÖÖŸÖ •Öß ´ÖÖî×»Öú ³Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêü ŸÖß ˆ»»ÖêÖ−ÖßµÖ ´ÖÖ−Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ´Ö¬µÖµÖã÷Ö ¾Ö
†Ö¬Öã×−Öú µÖã÷ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ÆüÖêŸÖê ŸÖÖê ¤üÖê−Æüß µÖã÷ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ´Ö¬µÖµÖã÷ÖÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü ¾Ö †Ö¬Öã×−Öú
µÖã÷ÖÖ“Öß ¯ÖÆüÖ™ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¬Öã×−Öú µÖã÷ÖÖ“ÖÖ •Ö−Öú ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ¯ÖÏÖ.›üØ−Ö÷Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê
"´Öò×ú¾Æü»Öß †Ö¬Öã×−Öú µÖã÷ÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖê Æêü ´ÆüÖÖê ŸÖê¾Öœêü“Ö Ö¸êü †ÖÆêü úß •Öê¾Öœêü ŸÖÖê ´Ö¬µÖµÖã÷ÖÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü ú¸üŸÖÖê †ÃÖê
´ÆüÖÖê Ö¸êü †ÖÆêü" ŸµÖÖ−Öê ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ÖÓ›ü−Ö úºþ−Ö −Ö¾µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ −Ö¾Öê ºþ¯Ö ×¤ü»Öê.
ÃÖî¨üÖÓ×ŸÖú ´ÖÓ£Ö−Ö −Ö ú¸üŸÖÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ²Öîšüú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ−Ö ¤êü‰ú−Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ úÖÖ ×¾ÖÃŸÖßÖÔ êú»µÖÖ. ÖÖ»Öß»Ö
úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ •Ö−Öú ´ÖÖ−ÖµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
†) ´Ö¬µÖµÖã÷ÖÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü1. ¤îü¾Öß úÖµÖ¤üÖ †ÓŸÖ −ÖÖ÷Ö¸üß úÖµÖ¤üÖ ÁÖêÂšü- ´Ö¬µÖµÖã÷ÖÖŸÖ ¤îü¾Öß úÖµÖ¤üµÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß −ÖÖ÷Ö¸üß úÖµÖ¤üµÖÖ¯ÖêÖÖ
¯ÖÖ¸ü»ÖÖî×úú •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ•µÖ ¤ãüµµÖ´Ö ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×¿ÖÖê“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê.
´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö −ÖÖ÷Ö¸üß úÖµÖ¤êü ÁÖêÂšü †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖµÖ¤êü ¸üÖ•ÖÖ−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öê †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¾Ö
³ÖÖî×ŸÖú ú»µÖÖÖ †ÖÆêü. úÖµÖ¤üÖ“ÖÖ ¯ÖÖ¸ü»ÖÖî×úú •Öß¾Ö−ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö −ÖÃÖæ−Ö ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖãÖ ¾Ö ÃÖ´Öé¨üß ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †ÃÖŸÖÖê †ÃÖê
ŸµÖÖ−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü.
2. ¬Ö´ÖÔ÷Öãºþ“Öê ÁÖêÂšüŸ¾Ö −ÖÖúÖ¸ü»Öê- ´Ö¬µÖµÖã÷ÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¢ÖÖ ×õÖ¿“Ö−Ö ¬Ö´ÖÔ÷Öãºþ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ‹ú¾Ö™ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ¬Ö´ÖÔ÷Öãºþ
‡ÔÀ¾Ö¸üÖ»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖÖ“ÖêÆüß ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ −Ö´Öæ¤ü ú¸üŸÖÖê úß, ×õÖ¿“Ö−Ö
¬Ö´ÖÔ÷Öãºþ»Öß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ êú¾Öôû †¬ÖÖÙ´Öú êú»Öê −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß ŸÖãú›êü êú»Öê. †Ö´Ö“Öê †¬Ö:¯ÖŸÖ−Ö †Ö•ÖÆüß ÃÖãºþ
†ÖÆêü. ¬Ö´ÖÔ÷Öãºþ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖê“Ö ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖê †−Öî×ŸÖú ¾Ö ³ÖÏÂ™ü ²Ö−Ö»Öê. ŸÖÖê ¸üÖÂ™Òü¯ÖÏê´Öß †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¬Ö´ÖÔ÷Öãºþ¾Ö¸ü ú›üú
™üßúÖ ¯ÖÏÆüÖ¸ü úºþ−Ö ¸üÖ•ÖÃÖ¢Öê“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖÖê. ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ “Ö“ÖÔ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖÖ¸êü ×−ÖµÖ´Ö
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖê. ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£ÖÖ ÁÖêÂšü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
3. ÃÖÖÓ´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö- ´Ö¬µÖµÖã÷ÖÖŸÖ ‹úÖ ¸üÖ•ÖÖ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß †−Öêú ÃÖÖÓ´ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. Æêü ÃÖÖ´ÖÓŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖî−µÖ
¾Ö −µÖÖµÖ µÖÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖÓ¯ÖÔúÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“µÖÖ ú´ÖŸÖ¸üŸÖê´Öãôêû ¸üÖ•ÖÖ“Öê ÃÖÖÓ´ÖŸÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸üÃÖê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¸üÖÆüŸÖ −ÖÃÖê.
ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ŸÖê †Öôû¿Öß ¾Ö Æãüæú´Ö¿ÖÆüß ²Ö−Ö»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ šü¸ü»Öê.
ÃÖÖÓ´ÖŸÖ Æêü ¸üÖÂ™Òü×−ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ †›üÃÖ¸ü ²Ö−Ö»µÖÖ´Öãôêû ´Öò×ú¾Æü»Öß ÃÖÖ´ÖÓŸÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öú ÆüÖêŸÖÖ.
²Ö) †Ö¬Öã×−Öú µÖã÷ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö1. ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö- ´Ö¬µÖµÖã÷ÖÖŸÖ ¬ÖÖÙ´Öú †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ“Öê Ø“ÖŸÖ−Ö ŸÖÖÙúú ¯Ö¨üŸÖß−Öê
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ−Öê †Ó¬Ö×¾ÖÀ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖ −ÖúÖ¸ü ¤êü¾Öæ−Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ, ×−Ö¸üßÖÖÖŸ´Öú ¾Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ
†¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ. úÖ¸üÖ •Öã−Öß ¯Ö¨üŸÖ †¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔ ÆüÖêŸÖß. ¾Öã›Ôü“µÖÖ ´ÖŸÖê"´Öò×ú¾Æü»Öß“ÖÖ ×¯ÖÏ−ÃÖ ÆüÖ ÷ÖÏÓ£Ö †¿Öß ¯Ö×Æü»Öß éúŸÖß ÆüÖŸÖß
•µÖÖŸÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üßÃÖ ¾Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß ŸÖŸ¾ÖÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê." ´Öò×ú¾Æü»Öß−ÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¨üŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú
¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯Öãœêü †−Öêú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ−Öß êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
2. ¬Ö´ÖÔ×−Ö¸ü¯ÖêÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö- ´Öò×ú¾Æü»Öß ÆüÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †ÖÆêü úß ŸµÖÖ−Öê ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ †»Ö÷Ö êú»Öê †ÖÆêü. ŸÖÖê
¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ “Ö“ÖÔ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¸üÖÂ™Òü×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬Ö−ÖÖÓ−ÖÖ µÖÖê÷µÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ
¬Ö´ÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖ úºþ−Ö ¬Ö´ÖÔ×−Ö¸ü¯ÖêÖ ¸üÖ•µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ ‡“”ûßŸÖÖê. µÖÖ ´Öã§üÖ´Öãôêû“Ö ´Öò×ú¾Æü»Öß»ÖÖ ´Ö¬µÖµÖã÷Öß−Ö
×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ¯ÖêÖÖ ¾Öê÷Öôêû Ã£ÖÖ−Ö ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ ´Ö¬µÖµÖã÷ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö¬Öã×−Öú µÖã÷ÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß †ÖÆêü.
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3. ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ¾Ö ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ú»¯Ö−ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖæ“Öú- ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß ¯ÖÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
†Ã¯ÖÂ™ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê ãúÖÖ»ÖÖÆüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖ −ÖÖÆüß.
¸üÖ•ÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß †×¾Ö³ÖÖ•µÖ †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¾Ö ²ÖÖÆüµÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ −ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ ‘Ö‰ú−Ö ²ÖÖÑ¤êü ¾Ö
ÆüÖò²•Ö−Öê ×−Ö¸Óüãú¿Ö ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. •Öß †Ö•Ö ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ‘Ö™üú ´ÖÖ−Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ−Öê ¸üÖÂ™ÒüßŸ¾Ö
ÆüÖ ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖê÷Ö êú»ÖÖ −ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ¸üÖÂ™ÒüßŸ¾ÖÖ“Öê ‘Ö™üú ÃÖ´ÖÖ−Ö ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿Ö, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, ÃÖ´ÖÖ−Ö úÖµÖ¤üÖ µÖÖ“Öê ¸üÖ•µÖÖ−Öê ÃÖÓ‘Ö™ü−Ö ú¸üÖ¾Öê
†ÃÖê ŸÖÖê ÃÖã“Ö×¾ÖŸÖÖê. †Ö•Ö ¸üÖÂ™ÒüßŸ¾ÖÖ“µÖÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß Æêü ‘Ö™üú †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêüŸÖ.
4. ¿ÖŒŸÖßÃÖÖ´Ö£µÖÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü- ´Öò×ú¾Æü»Öß ÆüÖ †ÃÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †ÖÆêü úß, •ÖÖê ¿ÖŒŸÖß»ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ¥üÂ™ü, Ã¾ÖÖ£Öá, »ÖÖê³Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖŒŸÖßÃÖÖ´Ö£µÖÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
³ÖßŸÖß´Öãôêû ¸üÖ•Ö †Ö–Öê“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¿ÖŒŸÖà“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‡ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖÓ¾Ö¸ü ¾Ö“Öú ¾Ö ¤ü¸üÖ¸üÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê
†ÃÖêÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
5. ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¾ÖÖ¤üß- ´Öò×ú¾Æü»Öß ÆüÖ ¿ÖŒŸÖßÃÖÓ¯Ö®Ö ¾Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö ¸üÖ•µÖ †ÃÖê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ¿ÖŒŸÖßÃÖÓ¯Ö®Ö ¸üÖ•µÖÖ−Öß ÃÖ¤îü¾Ö
µÖã¨ü ÃÖ•µÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¿Öê•ÖÖ×¸ü»Ö ¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÎú´ÖÖ úºþ−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö Ø•ÖúÖ¾ÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ
×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê ŸÖÖê ÃÖã“Ö×¾ÖŸÖÖê. †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ãú™ü−ÖßŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ Ã£ÖîµÖÔ ¾Ö
ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¸üÖ•µÖ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ³Ö¸ü ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü
†ÖÆêüŸÖ.
6. ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üß ¾Ö ¾µÖÛŒŸÖ¾ÖÖ¤üß- ´Öò×ú¾Æü»Öß ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖú›êü ²Öã×¨ü¾ÖÖ¤üß ¥üÛÂ™üúÖê−ÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖê. ŸµÖÖ−Öê ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
†Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öê »ÖêÖ−Ö êú»Öê. ¾ÖÖÃŸÖ×¾ÖúŸÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ×ÃÖ¨üÖŸÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ¤üÖ“Öß ÃÖÖÓ÷Ö›ü ‘ÖÖŸÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯Öæ¾Öá“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ−Öß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÷ÖÖîÖ Ã£ÖÖ−Ö ×¤ü»Öê. ŸµÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ¯ÖÏ•ÖÖ•Ö−ÖÖ“Öê •Öß¾Ö−Ö ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¸üÖÖ ÃÖÖÓ÷Öã−Ö
¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ¯ÖæÖÔ ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ¾Öß ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷ÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ¤üµÖÖ¾Öß Æêü ŸµÖÖ“Öê
×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû •ÖÖÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ.
7. ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß- ´Öò×ú¾Æü»Öß“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öß —Ö»Öú ×¤üÃÖŸÖê. ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÃÖãÖÖ“Öß ‡“”ûÖ
†Ö×Ö ¤ãü:ÖÖ“Öê ×−Ö¾ÖÖ¸üÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †ÖÆêü. ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ¯ÖÖ¸ü»ÖÖî×úú •Öß¾Ö−Ö −ÖÖúÖºþ−Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ÃÖãÖ,ÃÖ´Öé¨üß ¾Ö
•Ö−Öú»µÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ.
´Öò×ú¾Æü»Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¤üÖêÂÖ´ÖãŒŸÖ −ÖÖÆüß Æêü ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ †Ö¬Öã×−Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ¾Ö¸ü
•Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ †−Öî×ŸÖú ¾Ö †¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ æú™ü−ÖßŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö †Ö•ÖÆüß
¸üÖ•µÖúŸÖÖÔ ¾Ö÷ÖÔ ÃÖ¸üÖÔÃÖ ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ−Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸ü»ÖÖ ×¤ü»Öê»Öê ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ´ÖÆü¢¾Ö †Ö•ÖÆüß ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
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‹úÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖê¢Ö¸êü1. ´Öò×ú¾Æü»Öß ×»ÖÆßü»Öê»µÖÖ ¤üÖê−Ö ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öß −ÖÖ¾Öê ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê The Prince, The Discourses, The Art of War, The History of Floerence
‡. ÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆßü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
2. ´Öò×ú¾Æü»Öß úÖêÖŸµÖÖ ¤üÖê−Ö ÷ÖÖêÂ™üß¯ÖÖÃÖæ−Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ ¤æü¸ü šêü¾Öæ ‡Û“”ûŸÖÖê ÆüÖêŸÖÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ´Öò×ú¾Æü»Öß ¬Ö´ÖÔ ¾Ö −Öî×ŸÖúŸÖÖ µÖÖ ¤üÖê−Ö ÷ÖÖêÂ™üßÓ−ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤æü¸ü šêü¾Öæ ‡Û“”ûŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
3. ´Öò×ú¾Æü»Öß“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¤üÖê−Ö úŸÖÔ¾µÖ úÖêÖŸÖß?
ˆ¢Ö¸ü-¸üÖ•ÖÖ−Öê ¯ÖÏ•Öê“µÖÖ •Öß×¾ÖŸÖ ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¸üÖÖ ú¸üÖê, ºþœüß ¾Ö ¯ÖÏ£ÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü ú¸Ö¾ÖÖ †Ö×Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖê−ÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖ¾Öß
ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•ÖÖ−Öê †•ÖÖŸÖ¿Ö¡Öæ †ÃÖÖ¾Öê Æüß ¸üÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ úŸÖÔ¾µÖ ´Öò×ú¾Æü»Öß ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
4. ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê êú»Öê»Öê ´Ö−ÖãÂµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ¾ÖÖÔ−Ö ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ´Öò×úµÖÖ¾Æü»Öß−Öê ×¤ü ×¯ÖÏ−ÃÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ´Ö−ÖãÂµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆê. ´Öò×ú¾Æü»Öß ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¤ãü÷ÖÔÖß
´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öß †¿Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖß úß, ´Ö−ÖãÂµÖ ÆüÖ •Ö−´ÖŸÖ: ¥üÂ™ü, Ã¾ÖÖ£Öá, “ÖÓ“Ö»Ö, ×³Ö¡ÖÖ, éúŸÖ‘−Ö ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ³ÖÖêŒŸÖÖ
†ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ úÖµÖÔ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ Ã¾ÖÖ£Öá †ÖÆêüŸÖ.
5. ´Öò×ú¾Æü»Öß“Öê −Öî×ŸÖúŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ´Öò×ú¾Æü»Öß“ÖÖ −Öî×ŸÖúŸÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖ ¤ãüÆêü¸üß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
−ÖßŸÖß ¾Ö †−ÖßŸÖß“µÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú −Öî×ŸÖúŸÖÖ ¾Ö ¸üÖ•ÖÖ“Öß −Öî×ŸÖúŸÖÖ µÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ
−Öî×ŸÖúŸÖê“Öê ¾Ö÷Öáú¸üÖ ú¸üŸÖÖê.
6. ´Öò×ú¾Æü»Öß“Öê ¬Ö´ÖÖÔ²Ö§ü»Ö“Öß ´ÖŸÖê ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ´Öò×ú¾Æü»Öß ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ±úÖ¸üúŸÖ êú»Öß ¯ÖÖ ŸÖÖê ¬Ö´ÖÔ×¾Ö¸üÖê¬Öß −Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ−Öê ¬Ö´ÖÖÔ“Öß †¾ÖÆêü»Ö−ÖÖ êú»Öß
−ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖ êú»Öê. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¬ÖÖÙ´Öú †ÃÖµÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö −ÖÖÆüß ¯ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ
¸üÖ•µÖ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖÖ−Öê ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ−Öê ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ µÖÖÓ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö úºþ−Ö ¸üÖ•ÖÖ ÆüÖ ¬Ö´ÖÖÔ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê. ¸üÖ•Ö×ÆüŸÖ ÆüÖ“Ö ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¬Ö´ÖÔ ¾Ö †¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üÖ¾ÖÖ.
7. ´Öò×ú¾Æü»Öß»ÖÖ †Ö¬Öã×−Öú ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö •Ö−Öú úÖ ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê ŸµÖÖ“Öß ¤üÖê−Ö úÖ¸üÖê Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ´Öò×ú¾Æü»Öß−Öê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×»ÖÖÖÖÖŸÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¥üÛÂ™üúÖê−Ö, ¬Ö´ÖÔ×−Ö¸ü¯ÖêÖ ¥üÛÂ™üúÖê−ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ“Öê
×¾Ö“ÖÖ¸ü ¸üÖÂ™Òü¸üÖ•µÖ ú»¯Ö−Öê“Öê ÃÖæ“Öú †Ö×Ö ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¬Öã×−Öú ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê •Ö−Öú ´ÖÖ−Ö»Öê
•ÖÖŸÖê.
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¯ÖÏú¸üRÖ 4 £Öê
•Öß−Ö •ÖòŒÃÖ ºþÃÖÖê
(‡.ÃÖ.1712 ŸÖê 1778)
•Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ- ºþÃÖÖê“ÖÖ •Ö−´Ö ÛÃ¾ÖŸ—ÖÔ»ÖÑ›ü´Ö¬Öß»Ö ×•Ö−Öê¾ÆüÖ µÖê£Öê 28 •Öæ−Ö 1712¸üÖ•Öß —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ¾Ö×›ü»Ö ±Ïëú“Ö ¾Ö
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ úÖ¸üÖ÷Öß¸ü ÆüÖêŸÖê. •Ö−´ÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †¾Ö‘µÖÖ ¤üÆüÖ ´Ö×Æü−µÖÖŸÖ †Ö‡Ô“Öê ×−Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö×›ü»Ö †×¿Ö×ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê
ºþÃÖÖêú›æü−Ö ˆ“”éÓûÖ»Ö ¾Ö ¸üÖê´ÖÖÓ“ÖúÖ¸üß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾ÖÖ“Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ¾Ö›üß»ÖÖ¾Ö¸ü ÆüŸµÖÖ“Öê †Ö¸üÖê¯Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−Öß ºþÃÖÖê»ÖÖ
úÖúÖú›êü ÃÖÖê›æü−Ö ¯Ö»ÖÖµÖ−Ö êú»Öê. ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ´Öãôêû †»¯ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ‡ŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖ¯ÖêÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü †Öú»Ö−Ö¿ÖŒŸÖß ˆŸ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öß.
¾ÖÖ“Ö−ÖÖŸÖß»Ö ²Ö¸üÖ“ÖÃÖÖ ³ÖÖ÷Ö úôûŸÖ −ÖÃÖê ¯ÖÖ ´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖÓ¾Öê¤ü−ÖÖ ˆ´Ö™üŸÖ †ÃÖŸÖ. µÖÖ †¾µÖŒŸÖ ¾Ö ÷Öãœü ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ“ÖÖ
ºþÃÖÖê“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ ŸµÖÖŸÖæ−Ö ŸÖÖê ¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›æü ¿Öú»ÖÖ −ÖÖÆüß. •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ºþÃÖÖê»ÖÖ
†−Öêú †›ü“ÖÖßŸÖæ−Ö ³ÖÏ´ÖÓŸÖß ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷Ö»Öß. ºþÃÖÖê ÃÖÖêôûÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ±ÏúÖò−ÃÖ´Ö¬µÖê ¯Öôæû−Ö ÷Öê»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÷Ö×¾ÖÂšü
Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ×´Ö¡ÖÆüß ×™üú×¾ÖŸÖÖ †Ö»Öê −ÖÖÆüß. ‹úÖ òú£ÖÖ×»Öú ¯ÖÏÖ¤üß»ÖÖ ¿Ö¸üÖ •ÖÖ‰ú−Ö òú£ÖÖ×»Öú ¯ÖÓ£ÖÖ“Öß ×¤üÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖ“Öê
†−Öêú ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»Öê. ŸÖÖê ãúÖÖÃÖÖÆüß ‹ú×−ÖÂšü ¸üÖ×Æü»ÖÖ −ÖÖÆüß. £Öê¸üÃÖß −ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´Ö×Æü»Öê¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÖ“Ö †¯ÖŸµÖê —ÖÖ»Öß
¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß −Ö Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖ ŸµÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÖÔ−ÖÖ †−ÖÖ£ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê. ÃÖ¾¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÔ ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü
êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü »Ö÷−Ö êú»Öê.ü ŸµÖÖ“Öê ¾ÖîµÖÛŒŸÖú •Öß¾Ö−Ö ²Öê×¿ÖÃŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖê. ×´Ö¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖ−Öê ±Ïëú“Ö ¤æŸÖÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ −ÖÖêú¸üß
×´Öôû×¾Ö»Öß ¯ÖÖ ×™üú×¾ÖŸÖÖ †Ö»Öß −ÖÖÆüß. †ÛÃ£Ö¸ü •Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü ¾Ö ŸÖÔúÃÖÓ÷ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü −Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖ
÷ÖÖë¬ÖôûÖŸÖ ™üÖúÖÖ¸üß ÷Öãœü ×¾Ö¬ÖÖ−Öê ú¸üŸÖÖê. ºþÃÖÖê−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ×»ÖÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ ³ÖÖ¾Ö−Öê»ÖÖ †×¬Öú ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê.
ºþÃÖÖê“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ»ÖÖ ú»ÖÖ™üÖß ¤êüÖÖ¸üß ‘Ö™ü−ÖÖ 1749 ´Ö¬µÖê ‘Ö›ü»Öß. ›üß•ÖÖê−Ö †úÖ¤ü´Öß−Öê ‹ú ×−Ö²ÖÓ¬Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔ
†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Öß. Ã¯Ö¬ÖÔ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. '¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ú»ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖß−Öê −Öî×ŸÖú •Öß¾Ö−Ö ˆ®ÖŸÖ —ÖÖ»Öê úß ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öê' ºþÃÖÖê“µÖÖ
×−Ö²ÖÓ¬ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÖ×¸üÂÖÖê×ŸÖú ×´ÖôûÖ»Öê. ŸÖÖê ´ÆüÖŸÖÖê úß, •Öê¾ÖœüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ú»ÖÖ µÖÖÓ“Öß ¾Öé¨üß —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ“Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ³ÖÏÂ™ü —ÖÖ»Öê. ´Ö−ÖãÂµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖŸÖ: “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖúÖÔ−Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ¥üÂ™ü ²Ö−Ö×¾Ö»Öê. ÆüÖ
×−Ö²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÷ÖÖ³ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ“Ö †úÖ¤ü´Öß−Öê 1754 ´Ö¬µÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ Ã¯Ö¬ÖìŸÖ ŸµÖÖ−Öê '×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öê ´Öæôû' µÖÖ¾Ö¸ü ×−Ö²ÖÓ¬Ö
×»ÖÆüß»ÖÖ. µÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ“Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÓ•µÖÃµÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö úºþ−Ö, ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖÓ¯Ö¢ÖßŸÖæ−Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö ú¸üŸÖÖê. µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü »ÖêÖ−Ö ú¸üÖê ÆüÖ“Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²Ö−Ö»ÖÖ. Emile µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ÷Öãºþ¾Ö¸ü
™ßüúÖ êú»µÖÖ´Öãôêû ±ÏúÖ−ÃÖ, ×²ÖÎ™ü−Ö ¾Ö •Ö´ÖÔ−Öß †¿Öß ³ÖÏ´ÖÓŸÖß ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷Ö»Öß. 2 •Öã»Öî 1778 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ“Öê ×−Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»Öê. ºþÃÖÖê−Öê
Social Contract, Emile, The Discourses of Art and Science, The Discourses on the
Origion of Inequality, An Introduction to Political Economy Æêü ÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆßü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
÷ÖÏßú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ, ÆüÖò²•Ö ¾Ö »ÖÖòú“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ, ŸÖÖŸúÖ»Öß−Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß, ±ÏúÖ−ÃÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ‡. “ÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê.
¯ÖÏ. 1 »ÖÖ. ºþÃÖÖê“µÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö †Ö×RÖ ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£Öê²Ö§ü»Ö“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
ºþÃÖÖê“Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ²Ö§ü»Ö“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü-The Discourses on the Origion of Inequality ´Ö¬µÖê ºþÃÖÖê−Öê
´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÆüÖò²•Ö ¾Ö »ÖÖòú µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ú¸üÖ¸ü¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ−Öß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÆüÖò²•Ö−Öê ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ¤ãü÷ÖãÔÖÖ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ŸÖ¸ü »ÖÖòú−Öê
ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ´ÖÖ−Ö»Öê †ÖÆêü. ºþÃÖÖê ÆüÖò²•Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖ£Öá ´ÖÖ−ÖŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü »ÖÖòú¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ−Ö¾Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖŸÖ:
“ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖúÖÔ´Öãôêû ŸÖÖê ¤ãü÷ÖãÔÖß ²Ö−Ö»ÖÖ †ÃÖê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖê. ŸÖÖê ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö
×−ÖÙ´ÖŸÖß“µÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.1) †ÖŸ´Ö¯ÖÏê´Ö ¾ÖÖ Ã¾ÖÃÖÓ¸üÖÖ 2) ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß ¾ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÆüúÖµÖÔ ºþÃÖÖê
´ÆüÖŸÖÖê úß, ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ úÖµÖ¤üÖ Ã¾ÖÃÖÓ¸üÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß úÖôû•Öß †ÃÖŸÖê. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖŸÖ Æüß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ
Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖŸÖ:“Ö −ÖÃÖŸÖß ŸÖ¸ü ŸÖÖê ¯ÖÏÖ“Öß−Ö úÖôûÖŸÖ“Ö −ÖÂ™ü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß´Öãôêû ŸµÖÖ“Öê •Öß¾Ö−Ö ÃÖã»Ö³Ö ÆüÖêŸÖê. Æüß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß
−ÖÃÖŸÖß ŸÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖê¾Öæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖÖê ú×šüÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê. Æüß“Ö ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ãú™ãÓü²Ö ×−ÖÙ´ÖŸÖß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü.
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´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ †ÖŸ´Ö¯ÖÏê´Ö ¾Ö ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß µÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ´Öæôû †ÃÖæ−Ö ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖ¾Ö−ÖÖÓ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ
†ÃÖŸÖê. úÖÆüß ¾ÖêôêûÃÖ Ã¾ÖÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß µÖÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖæ−Ö ‹ú ¾Öê÷Öôûß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. úÖ¸üÖ
‹úÖ“Ö ¾ÖêôêûÃÖ ¤üÖê−Æüß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß ŸµÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓŸÖ ŸÖ›ü•ÖÖê›ü ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖê. ˆ¤üÖ. †ÖŸ´Ö¯ÖÏê´ÖÖ´Öãôêû
‹úÖ ´ÖÖŸÖê»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: •Öê¾ÖÖÖÃÖ ¯ÖÏê×¸üŸÖ ú¸êü»Ö ŸÖ¸ü ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß ´Öã»ÖÖÃÖ ³ÖÖê•Ö−Ö ¤êüµÖÖÃÖ ³ÖÖ÷Ö ¯ÖÖ›êü»Ö.
úÖî™ãÓü×²Öú ×ÆüŸÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×¾Ö¸üÖê¬Öß úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏê×¸üŸÖ ú¸üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû •Öß ‹ú −Ö¾Öß−Ö ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖêÃÖ ºþÃÖÖê †ŸÖ:ú¸üÖ ´ÆüÖŸÖÖê. Æüß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß −ÖîÃÖ×÷Öú ¤êü÷ÖÖß †ÖÆêü. Æüß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×¿ÖÖÖ Øú¾ÖÖ
²Öã¨üß´Öãôêû ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß −ÖÖÆüß. ŸÖß ¤üÖê−Æüß¯ÖêÖÖ ¯ÖÏÖ“Öß−Ö †ÖÆêü. †ŸÖ:ú¸üÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏê´Ö ¾Ö †ÃÖŸµÖÖ“Öß ‘ÖéÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖ ×¿Öú×¾ÖŸÖê. ŸÖß −Öî×ŸÖú ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü. †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ»ÖÖ ÃÖŸÖ-†ÃÖŸÖ µÖÖŸÖ ±ú¸üú ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖß ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾Ö−ÖÖ
†ÃÖŸÖê. ÃÖŸÖ-†ÃÖŸÖÖŸÖß»Ö ±ú¸üú †ÖêôûÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¾ÖêúÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ×¾Ö¾Öêú ´ÖÖ÷ÖÔ ¤üÖÖ×¾ÖŸÖê ŸÖ¸ü
†ÓŸÖ:ú¸üÖ ú¸üµÖÔ ú¸üŸÖê. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü †ÖŸ´Ö¯ÖÏê´Ö ¾Ö ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß µÖÖ ¤üÖêÆüÖŸÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ †ÓŸÖ:ú¸üÖ ¾Ö
×¾Ö¾Öêú µÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ºþÃÖÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê ´ÖÖÖæÃÖ ¾ÖÖ´Ö´ÖÖ÷ÖÖÔú›êü ¾Öôû»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖÖê ×¾Ö¾ÖêúÖ“ÖÖ ¤üÖêÂÖ †ÖÆêü.×¾Ö¾ÖêúÖ−Öê µÖÖê÷µÖ
†µÖÖê÷µÖ µÖÖŸÖ ±ú¸üú ú¸üµÖÖ“Öß “Öæú êú»Öß. †ÓŸÖ:ú¸üÖ ú¬Öß“Ö “ÖãúŸÖ −ÖÃÖŸÖê. ´ÖÖÖæÃÖ ×¾Ö¾ÖêúÖ«üÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¸üÖÆæü−Ö †Ö¯Ö»ÖÖ
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ úºþ ¿ÖúŸÖÖê .•ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖÖæÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö¾Öêú ¾Ö †ŸÖ:ú¸üÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß¾Ö¸ü ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖÖ¬Öæ ¿ÖúŸÖÖê ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖÖê
Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖŸÖ: “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖê †ÃÖŸÖÖê. ´Ö−ÖãÂµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖŸÖ: “ÖÓÖ÷Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê †¬Ö:¯ÖŸÖ−Ö ÆüÖêµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ“Öê
†ÖŸ´Ö¯ÖÏê´Ö Æêü ¤Óü³Ö ¾Ö Ã¾ÖÖ£ÖÖÔŸÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖê. ´ÖÖÖÃÖÖ−Öê ×¾Ö¾ÖêúÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤æü¸ü šêü¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ŸÖÖê “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖÆæü ¿ÖúŸÖÖê.
µÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ×“Ö¡ÖÖ ú¸üŸÖÖê.
ºþÃÖÖê“Öê ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖÖ ²Ö§ü»Ö“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü- Discourses of Art and Science µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ºþÃÖÖê−Öê ×−ÖÃÖ÷ÖÔ †¾ÖÃ£Öê“Öê
¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸÖÖŸúÖ»Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö †¾ÖÃ£Öê“Öß −ÖîÃÖ×÷ÖÔú †¾ÖÃ£Öê¿Öß ŸÖã»Ö−ÖÖ úºþ−Ö ×−ÖÃÖ÷ÖÔ †¾ÖÃ£ÖÖ “ÖÖÓ÷Ö»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê
´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ´ÖÖ−Ö¾Ö ÃÖãÖß ¾Ö †Ö−ÖÓ¤üß •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÆü•Ö •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ †Ö»ÆüÖ¤ü ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾Ö“”Óû¤ü
±ãú»Ö¯ÖÖÖ¸üÖÃÖÖ¸üÖÖ †−Öã³Ö¾Ö µÖê‡Ô. ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“Öê ãúÖÖÆüß ³ÖÖÓ›üÖ ¾ÖÖ «êüÂÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ºþÃÖÖê ˆ¤üÖ¢Ö ¾Ö−Ö“Ö¸ü
´ÆüÖŸÖÖê. −ÖîÃÖ×÷Öú †¾ÖÃ£ÖÖ ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö −ÖÓ¤ü−Ö¾Ö−Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ´ÖÖÖæÃÖ ‹úÖÓŸÖ, †Ö−ÖÓ¤üß ¾Ö ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ •Öß¾Ö−Ö
•Ö÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ³ÖÖÂÖÖ †¾Ö÷ÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖß −ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ, ŸµÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖêÆüß ²ÖÖÆüµÖ ²ÖÓ¬Ö−Ö −Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖ“Öê ×−ÖÂ¯ÖÖ¯Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê
†Ö−ÖÓ¤üß ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÃÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖÖÃÖê Ã¾ÖÖ¾ÖÓ»Ö²Öß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Öß ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖÖÃÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
“ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™üÖ×¾ÖÂÖµÖß †−Ö×³Ö–Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †Ö×¤ü´Ö ´ÖÖ−Ö¾Ö †–ÖÖ−Öß ¾Ö ¸üÖ−Ö™üß ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã
†Ö•Ö“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß ŸÖã»Ö−ÖÖ êú»µÖÖÃÖ ¬ÖÖêêú²ÖÖ•Ö ¾Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú −ÖŒúß“Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖÖê ²Öã×¨üÆüß−Ö †ÃÖê»Ö ¯ÖÖ “ÖÖ×¸ü¡µÖÆüß−Ö
−Ö¾ÆüŸÖÖ. †Ö×¤ü´Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“Öß †Ö•Ö“µÖÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ¿Öß ŸÖã»Ö−ÖÖ úºþ−Ö ºþÃÖÖê ´ÆüÖŸÖÖê úß, †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †Ö´Ö“Öê †–ÖÖ−Ö, ×−ÖÂ¯ÖÖ¯Ö¾Öé¢Öß ¾Ö
³ÖÖêôêû¯ÖÖÖ, ÷Ö×¸ü²Öß ¯Ö¸üŸÖ ªÖ µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †Ö−ÖÓ¤üß úºþ ¿ÖúŸÖß»Ö. ‹¾Öœüß ˆ¤üÖ¢Ö ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖß
ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ úÖ †Ö»Öß µÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ úºþ−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖú›êü ¾ÖôûŸÖÖê. ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ»ÖÖ úÖ¸üÖ
×¾Ö¾ÖêúÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ¯Ö×¸üŸÖ¾ÖÔ−ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ·ÆÖÃÖÖŸÖ
•ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ×¾Ö¾ÖêúÖ“µÖÖ ˆ¤üµÖÖ´Öãôêû †Ö×¤ü´Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ÛÃ£Ö¸ü úÖî™ãÓü×²Öú •Öß¾Ö−Ö ¾µÖ×ŸÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ•Ö÷Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß
ú»¯Ö−ÖÖ ÃÖã“Ö»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ºþÃÖÖê ´ÆüÖŸÖÖê úß, "•µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ−Öê ‹ÖÖ¤üµÖÖ ³ÖæÖÓ›üÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ãÓú¯ÖÖ ‘ÖÖ»Öæ−Ö ÆüÖ ³ÖæÖÓ›ü ´ÖÖ—ÖÖ †ÖÆêü
†¿Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ‘ÖÖêÂÖÖÖ êú»Öß †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖà−Öß ³ÖÖ²Ö›êü¯ÖÖÖ−Öê ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾Ö»ÖÖ. ŸÖÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú
šü¸ü»ÖÖ." ÖÖ•Ö÷Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ˆ¤üµÖÖ´Öãôêû ŸÖã—Öê †Ö×Ö ´ÖÖ—Öê ¿Ö²¤ü †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ µÖê‰ú−Ö ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê †Ö×¤ü´Ö •Öß¾Ö−Ö ²Ö¤ü»Öæ−Ö ÷Öê»Öê.
×¾Ö¾ÖúÖ“µÖÖ ˆ¤üµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖÃÖê ˆ¤üµÖÖê÷Öß ²Ö−Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÃÖê ÃÖ´ÖÖ−Ö µÖÖê÷µÖŸÖê“Öß †ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü −ÖîÃÖÙ÷Öú †¾ÖÃ£ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ
Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß †ÃÖŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ²Öã¨üß, ãú¿Ö»ÖŸÖÖ ¾Ö ÁÖ´Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖ-´ÖÖÖÃÖÖŸÖ ±ú¸üú †ÖœüôûŸÖÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ³Öæ´Öß¾Ö¸ü ÁÖ´Ö úºþ−Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖÓ¯Ö¢Öß ×´Öôû×¾Ö»Öß ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê †¬Ö:¯ÖŸÖ−Ö ÃÖãºþ
—ÖÖ»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ²Öã×¨ü¾ÖÓŸÖÖÓ−Öß †»¯ÖÁÖ´ÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ´ÖÖ÷ÖÔ ¿ÖÖê¬Öæ−Ö úÖœü»Öê. ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ: ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
¬Ö×−Öú ¾Ö ×−Ö¬ÖÔ−Ö †ÃÖê ¤üÖê−Ö ¾Ö÷ÖÔ ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öê. ÛÃ£Ö¸ü úÖî™ãÓü×²Öú ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ ÷Öê»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÷Ö¸ü•ÖÖ
¾ÖÖœü»µÖÖ †Ö×Ö ÃÖÆüúÖµÖÖÔ“Öß •ÖÖ÷ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ−Öê ‘ÖêŸÖ»Öß. ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß‹ê¾Ö•Öß Ã¾ÖÖ£ÖÔ ²ÖôûÖ¾Ö»µÖÖ−Öê •Öß¾Ö−Ö †ÛÃ£Ö¸ü ²Ö−Ö»Öê. †¿ÖÖ
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¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¯Ö¸üŸÖ ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£Öêú›êü ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖÖê ¿ÖŒµÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ −ÖîÃÖÙ÷Öú †¾ÖÃ£ÖêÃÖÖ¸üÖê “ÖÖÓ÷Ö»Öê •Öß¾Ö−Ö Æü¾Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷Ö»Öß. µÖÖ ú¸üÖ¸üÖŸÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ
×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£Öê“Öê •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß ºþÃÖÖê»ÖÖ †Ö¿ÖÖ ÆüÖêŸÖß.
¯ÖÏ.1»ÖÖ ºþÃÖÖê“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ¾ÖÖ ¯Ö×¸üÖRÖ ú¸üÖ?
'ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü' ÷ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ºþÃÖÖê−Öê '•Ö−´ÖŸÖ: ´Ö−ÖãÂµÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆêü †Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖêú ×šüúÖÖß ŸÖÖê ²ÖÓ¬Ö−ÖÖŸÖ
†›üú»Öê»ÖÖ †ÖÆê.' †¿ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖ−Öê ú¸üŸÖÖê. ¯Ö×Æü»µÖÖ †¬µÖÖÔ ¾ÖÖŒµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
´ÖÖ−ÖÃÖÖÓ¿Öß †ÃÖæ−Ö ¯Öãœüß»Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö Ã£ÖÖ¯Ö−Öê−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÓ¬Ö−ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü. ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖêŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
´ÖÖÖæÃÖ ú¸üÖ¸üÖú›êü ¾Öôû»ÖÖ úÖ¸üÖ ×¾Ö¾ÖêúÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×−ÖÂ¯ÖÖ¯Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ ÷Öê»ÖÖ.
†ÖŸ´Ö¯ÖÏê´ÖÖ“Öê Ã¾ÖÖ£ÖÖÔŸÖ ¯Ö¸üÖ¾ÖŸÖáŸÖ —ÖÖ»Öê. ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß“Öß •ÖÖ÷ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔ−Öê ‘ÖêŸÖ»Öß. ÃÖÓ¯Ö¢Öß ÃÖÓ÷ÖÏÆü ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢ÖßŸÖæ−Ö ŸÖã—Öê
†Ö×Ö ´ÖÖ—Öê Æüß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú−Ö ¯Öæ¾Öá“Öß ÃÖ´ÖŸÖÖ −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß. ØÆüÃÖÖ ¾Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ´Öãôêû †¸üÖ•Öú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú−Ö −ÖÓ¤ü¾Ö−ÖÖ“Öß
•ÖÖ÷ÖÖ ú»ÖÆüÖ−Öê ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖú×¸üŸÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¿ÖŒŸÖß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖ÷Ö»Öß.
µÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê´Ö¬Öæ−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖŸÖ ´ÖãµÖ †›ü“ÖÖ ÆüÖêŸÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß, úÖêÖßÆüß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖÖê›üµÖÖÃÖ úÖêÖßÆüß ŸÖµÖÖ¸ü
−Ö¾ÆüŸÖÖ. ´ÖæÖÔ ¾ÖÖ ×¾Ö×Ö¯ŸÖ ´Ö−ÖãÂµÖ“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ÷Ö úºþ ¿Öêú»Ö. úÖ¸üÖ ÷Ö´ÖÖ¾ÖÖê ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖÆü•Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“µÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ºþÃÖÖê−Öê †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ú¸üÖ¸ü êú»ÖÖ úß, •µÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß−Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¤êü‰ú−ÖÃÖã¨üÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †²ÖÖ×¬ÖŸÖ šêü¾Ö»Öê. ºþÃÖÖê−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»µÖÖ −ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖ−Öê ÃÖ´ÖÓŸÖß ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ úºþ ‡“”ûßÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ‹ú¡Ö µÖê‰ú−Ö ú¸üÖ¸ü ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, "†Ö´Ö“µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú•ÖÖ ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú
‡“”êû“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖì““Ö ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß †Ö¯Ö»Öê ¾µÖÛŒŸÖŸ¾Ö ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê †Ö×Ö ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ‹úŸ¾ÖÖ“ÖÖ
†×¾Ö³ÖÖ•µÖ ‘Ö™üú µÖÖ −ÖÖŸµÖÖ−Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê." ºþÃÖÖê−Öê ú¸üÖ¸üÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾µÖŒŸÖß ú¸üÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ
‹ú ¯ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ºþ¯ÖÖŸÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. † +²Ö +ú + ›ü ×´Öôæû−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ²Ö−Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. † ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
‘Ö™üú †ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö ú¸üÖ¸ü ú¸üÖÖ¸ü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‘Ö™üúÆüß †ÃÖŸÖÖê. ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ºþ¯ÖÖ−Öê † ÆüÖ †Ö¯Ö»Öê †×¬ÖúÖ¸ü ²Ö, ú, ›ü, ‡Ô µÖÖ
ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ»ÖÖ †¯ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ²Ö •Öê¾ÆüÖ †Ö¯Ö»Öê †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ † ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖ•Öê
¯ÖÏŸµÖêú•ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡µÖ×¸üŸµÖÖ †Ö¯Ö»Öê †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÖê›üŸÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú×¸üŸµÖÖ ¯Ö¸üŸÖ Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖŸÖ. ú¸üÖ¸üÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
úÖÆüßÆüß ÷Ö´Ö¾ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü −ÖîÃÖÙ÷Öú †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß Æü´Öß ¾Ö ÃÖÓ¸üÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ú¸üÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖß“Öß
×´Öôæû−Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. Æüß ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ −Öî×ŸÖú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. µÖÖ ÃÖÖ´Ö¤üÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê»ÖÖ ÃÖ¢ÖÖ, ‹úŸÖÖ ¾Ö
•Öß¾Ö−Ö ‡“”ûÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ‡“”êûŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖêÃÖ ¸üÖ•µÖ ´ÆüÖŸÖÖê. µÖÖ
ú¸üÖ¸üÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö, ¸üÖ•µÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÃÖÓÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß.
ºþÃÖÖê“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê1. ÃÖ¾ÖÖÔ−ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖê“Öß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖß- ú¸üÖ¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ‹úÖ“Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ãúÖÖ»ÖÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÃÖÓÃ£Öêú›êü ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö †ÃÖŸÖê †ÖÛÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß ÆüÖ ŸµÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ³ÖÖ÷Öß¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê.
2. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †²ÖÖ×¬ÖŸÖ šêü¾ÖRµÖÖÃÖÖšüß- −ÖîÃÖÙ÷Öú †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ´ÖÖÖæÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ ×¾Ö¾ÖêúÖ“µÖÖ ˆ¤üµÖÖ´Öãôêû †¸üÖ•Öú
×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû Ã¾ÖÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖ¸ü ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ×−ÖµÖ´Ö ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖÖ¸ü
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ“Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖÆüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
3. ÃÖÖ¾ÖµÖ¾Öß ¸üÖ•µÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß- ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üŸÖæ−Ö ×−ÖÙ´ÖŸÖ ¸üÖ•µÖ Æêü ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¯ÖÏÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÃÖæ−Ö ŸÖê ‹ú −Öî×ŸÖú ¾Ö
ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‡“”ûÖ, †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¾Ö •Öß¾Ö−Ö †ÃÖŸÖê. ºþÃÖÖê−Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ¯ÖãºþÂÖ ´Æü™ü»Öê
†ÖÆêü. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¿Ö×¸ü¸üÖ´Öãôêû †¾ÖµÖ¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•µÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾Ö †ÃÖŸÖê. ÃÖê²ÖÖ‡Ô−Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê,
'ºþÃÖÖê“Öê †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ ŸÖ¢¾Ö ´ÖÖÖæÃÖ −ÖÃÖæ−Ö −ÖÖ÷Ö×¸üú †ÖÆêü †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ´Öæ»ÖŸÖ: −Öî×ŸÖú †ÃÖæ−Ö ×¾Ö¬Öß Øú¾ÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö †ÖÆêü.' µÖÖ¾Öºþ−Ö ÃÖë×¦üµÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ µÖêŸÖê.
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4. †×¬Öú†×¬Öú ¯ÖÏÖ¯ŸÖß- ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖ“Öß ¿Ö²¤ü¸ü“Ö−ÖÖ †¿Öß †ÖÆêü úß •µÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß úÖÆüß ÷Ö´ÖÖ¾Ö¾Öê »ÖÖ÷ÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
−ÖîÃÖÙ÷Öú †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‹ú ‘Ö™üú ´ÆüÖæ−Ö ¯Ö¸üŸÖ ×´ÖôûŸÖê ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ µÖÖ ¤üÖê−Ö †×¬Öú
†×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÆüÖêŸÖê.
5. †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ´ÖæÆüÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê- ÆüÖò²•Ö †Ö×Ö »ÖÖòú ¯ÖÏ´ÖÖÖê ºþÃÖÖê−Öê −ÖîÃÖÙ÷Öú †×¬ÖúÖ¸ü ‹úÖ ¾µÖŒŸÖßú›êü ¤êüŸÖ
−ÖÖÆüß. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ŸÖê ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖæÃÖ ‹úÖ“Ö ¾ÖêôêûÃÖ ¯ÖÏ•ÖÖ•Ö−Ö ¾Ö ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ¤êüÖß»Ö †ÃÖŸÖÖê.
6. ú¸üÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖŸÖŸµÖ- ºþÃÖÖê ú¸üÖ¸ü ÆüÖ ‹ú¤üÖ“Ö ‘Ö›ü»Öê»Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖß ÃÖŸÖŸÖ “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÃÖŸÖê.
¸üÖ•µÖÖ“Öê −ÖÖ÷Ö×¸üúŸ¾Ö ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”êûŸÖ ³ÖÖ÷Ö ‘Öê‰ú−Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖ ÃÖÓ´ÖŸÖß ¤ü¿ÖÔ¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖê.
7. ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆêü“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß- ºþÃÖÖê“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡ÔÆüÖ ÆüÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÷ÖÖ³ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡ÔÆüÖ Æüß
−ÖêÆü´Öß“Ö ú»µÖÖÖúÖ¸üß †ÃÖŸÖê. ú¸üÖ¸üÖ«üÖ¸êü ¾µÖŒŸÖß−ÖÖ †Ö¯Ö»Öß ‡“”ûÖ ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆêü»ÖÖ ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. ÃÖÖ´Öæ×Æüú
‡Æêü“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‹ú ‘Ö™üú ´ÆüÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß úÖµÖÔ ú¸üŸÖê. ºþÃÖÖê−Öê ÃÖÖ´Öã×Æüú ‡ÔÆêü“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ−Öê •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ²Ö−Ö×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö †ÖÖê¯Ö1. ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹úÖÓ÷Öß ¾ÖRÖÔ−Ö- ºþÃÖÖê−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖ ŸÖê¾Öœêü“Ö »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ÃÖÓ¯ÖúÖÔ´Öôêû ŸÖÖê ¥üÂ™ü ²Ö−Ö»ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ˆ»Ö™ü ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ−Öê
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ³ÖÏÂ™ü ²Ö−Ö×¾Ö»Öê. ´ÖÖÖæÃÖ ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖ ¾Ö ¤ãü÷ÖãÔÖÖ“Öê ÃÖÓ×´ÖÁÖÖ µÖÖú›êü »ÖÖ ×¤ü»Öê»Öê −ÖÖÆüß.
2. úÖ»¯Ö×−Öú ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖÖ- ºþÃÖÖê−Öê ×−ÖÃÖ÷ÖÔ †¾ÖÃ£Öê“Öê Ã¾Ö÷ÖÔŸÖã»µÖ †ÃÖê úÖ»¯Ö×−Öú ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ úÖêÖŸÖÖ“Ö
‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ×´ÖôûŸÖ −ÖÖÆüß. ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£Öê²Ö§ü»Ö úÖêÖŸÖÖÆüß ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ×´ÖôûŸÖ −ÖÖÆüß. ´ÆüÖæ−Ö ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖÖ
úÖ»¯Ö×−Öú ¾ÖÖ™üŸÖê.
3. ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖ ×¾Ö¬ÖÖ−Öê- •Ö−´ÖŸÖ: ´ÖÖÖæÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÃÖŸÖÖê ¾Ö ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ²ÖÓ¬Ö−ÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ú¸üÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß
³ÖÖÂÖêŸÖ ÃÖÓ×¤ü÷¬ÖŸÖÖ †ÖÆêü.
4. ˆ§êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ×¤ü÷¬ÖŸÖÖ- ¾ÖòÆüÖ−Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê, ºþÃÖÖê ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ²Öôû ÃÖ´Ö£ÖÔú ¾Ö ¾µÖÛŒŸÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ²Öôû ÃÖ´Ö£ÖÔú ¾ÖÖ™üŸÖÖê.
ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆêü“Öê ŸµÖÖ−Öê •Öê ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö »ÖÖêúÃÖ¢ÖÖú ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö •Ö−ÖŸÖê¯ÖêÖÖ ×Æü™ü»Ö¸ü,
´ÖãÃÖÖê×»Ö−ÖßÃÖÖ¸üµÖÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−Öß †×¬Öú êú»ÖÖ.
5. ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ- ÆüÖò²•Ö ¾Ö »ÖÖòú µÖÖÓ“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ŸÖŸ¾ÖÖÓ−ÖÖ ‹ú¡Ö †ÖÖæ−Ö ¾Öê÷Öôûß ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›üÖÖ·µÖÖ ºþÃÖÖê−Öê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖŸÖæ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß ¯ÖÖ ŸµÖÖÃÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¾Ö ŸÖÖÙúú †Ö¬ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ú¸üÖ¸ü ÃÖ´Öã¤üÖµÖ ¾Ö ÃÖ¢ÖÖ
µÖÖŸÖ“Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê ¯ÖÖ ŸÖÖê ¾µÖŒŸÖß ¾Ö ÃÖ´Öã¤üÖµÖ Æêü ú¸üÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ²ÖÖÔú¸ü“µÖÖ ´ÖŸÖê, ºþÃÖÖê ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸ü¾ÖÖ¤üß
†ÖÆêü. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸµÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÖì““Ö ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü úÖêÖŸÖêÆêü ²ÖÓ¬Ö−Ö ‘ÖÖ»ÖŸÖ −ÖÖÆüß.
¯ÖÏ. 2 ¸üÖ. ºþÃÖÖê“ÖÖ ÃÖÖ´Öã×Æüú ‡ÔÆêü“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
ºþÃÖÖê“Öß ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆüÖ †Ö¬Öã×−Öú ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öß ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ¤êüÖ÷Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‡ÔÆêü“µÖÖ
×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ−Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ¾ÖôûÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔúÖÓ−Öß µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“ÖÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖê ŸÖ¸ü ×−Ö¸Óüãú¿Ö ¿ÖÖÃÖúÖÓ−Öß µÖÖ“Ö ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´Ö−Ö´ÖÖ−Öß êú»Öß. ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö
¾µÖŒŸÖß−Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü úºþ−Ö †Ö¯Ö»Öê †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê. ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ‡“”êû“µÖÖ •ÖÖ÷Öß ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆüÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ
†Ö»Öß. ºþÃÖÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê ¯ÖÏŸµÖêú ´Ö−ÖãÂµÖÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ‡“”Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ‡“”ûÖ ¯Öãœßü»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†) ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ‡“”ûÖ- ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ‡“”êû»ÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ‡“”ûÖ †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß
†×¾Ö¾Öêúß, †¤æü¸ü¤ü¿Öá, Ö×Öú †¿ÖÖ Ã¾ÖÖ£Öá ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ×ÆüŸÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß êú»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖú›êü •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖŸÖú šü¸üµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê.
ˆ¤üÖ.¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖú›æü−Ö ÆüÖêÖÖ¸üß ³ÖêÃÖôû
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²Ö) †Ö¤ü¿ÖÔ ‡“”ûÖ- †Ö¤ü¿ÖÔ ‡“”ûÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‡“”ûÖ †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Æüß ‡“”ûÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×ÆüŸÖÖ“ÖÖ ÃÖ¤îü¾Ö ×¾Ö¾Öêú¿Öß»Ö
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖê. ×−Ö:Ã¾ÖÖ£ÖÔ, ¤æü¸ü¤ü¿Öá, ú»µÖÖÖúÖ¸üß ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ªÖêŸÖú †ÃÖŸÖê. ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ×ÆüŸÖÖ»ÖÖ ÷ÖÖîÖ Ã£ÖÖ−Ö ¤êü‰ú−Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×ÆüŸÖÖ»ÖÖ ÁÖêÂšüŸ¾Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. †Ö¤ü¿ÖÔ ‡“”ûÖ Æüß Ã£ÖÖ‡Ô Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê.
ú) ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆüÖ- ÃÖÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ‡“”ûÖ“ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡“”ûÖ ÆüÖêµÖ. ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ†ÓŸÖß
‹ÖÖ¤üµÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¤æü¸ü¥üÂ™üß−Öê ‘ÖêŸÖÖ−ÖÖ •Öß ‡“”ûÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖß ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ ‡“”êûŸÖ Ã¾Ö×ÆüŸÖÖ¯ÖêÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖß ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ ÆüÖ ×ŸÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ †ÃÖŸÖÖê. ¾Öê¯Ö¸ü“µÖÖ ´ÖŸÖê, ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ
ú»µÖÖÖÖú×¸üŸÖÖ ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖà“Öß Ã¾Ö×ÆüŸÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ¤êüÖÖ¸üß ‡“”ûÖ ´ÆüÖ•Öê ºþÃÖÖê“Öß ÃÖÖ´Öæ×Æüú
‡ÔÆüÖ ÆüÖêµÖ. ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡“”êûŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ‡“”ûÖ ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ‡“”ûÖ µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓµÖÖê÷Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ −ÖÃÖŸÖÖê. ×ŸÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ ÆüÖ
ˆ§êü¿Ö †ÃÖŸÖÖê. ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡“”ûÖ ´ÆüÖ•Öê ²ÖÆãü´ÖŸÖÖ“Öß ‡“”ûÖ −Ö¾Æêü. úÖ¸üÖ ŸÖß ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê. ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ‡“”ûÖ ´ÆüÖ•Öê
ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡“”ûÖ −Ö¾Æêü. ²ÖÆãü´ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ‡“”ûÖ †Ö×Ö ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡“”êûŸÖ ±ú¸ú †ÖÆêü. ‹úÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ‡“”êû»ÖÖ ÃÖÖ´Öæ×Æüú
‡“”ûÖ ´ÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. †£ÖÖÔŸÖ ‡“”ûÖ ×úŸÖß »ÖÖêúÖÓ“Öß †ÖÆêü µÖÖ¯ÖêÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö úÖêÖŸÖÖ µÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ−Öê †×¬Öú ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê
†ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‡ÔÆêü“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú»µÖÖÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖß ‡“”ûÖ −µÖÖµÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ, ×−ÖÂ¯ÖÖ, ×¾Ö¾Öêúß †ÖÆêü.
ºþÃÖÖê−Öê ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆêü»ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ´ÖÖ−Ö»Öê. ŸÖß ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡“”êû“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖê ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öê úŸÖÔ¾µÖ
šü¸üŸÖê. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¸üÖÖ ú¸üÖê †¾Ö‘Ö›ü •ÖÖ‡Ô»Ö.
ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆêü“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê1. Ã£ÖÖ‡ÔŸ¾Ö- ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡“”êû»ÖÖ −Öî×ŸÖú †×¬ÖÂšüÖ−Ö †ÃÖŸÖê. ³ÖÖ¾Ö×−Öú −Ö¾Æêü, ŸÖß ×¾Ö¾ÖêúÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ú»µÖÖÖ ÆüÖ ×ŸÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ŸÖß †¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖßµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ŸÖß †ÖÓŸÖ×¸üú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß
†ÃÖŸÖê.
2. †¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬Öú- ºþÃÖÖê ¯ÖÏŸµÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ −Ö÷Ö¸üÖ•µÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê
¯ÖÏÖ×ŸÖ×−Ö×¬Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖÖê †´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´Öã×Æüú ‡ÔÆüÖ Æüß ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß“µÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †ÃÖê
ÃÖã“Ö×¾ÖŸÖÖê.
3. ‹úŸ¾Ö- ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ³Ö»µÖÖÃÖÖšüß ‡“”ûÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ‹úÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹úÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö¸ü ‹ú“Ö ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ‡“”ûÖ †ÃÖæ
¿ÖúŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×ŸÖ“µÖÖ´Öãôêû ¸üÖÂ™ÒüßµÖ “ÖÖ×¸ü¡µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡“”ûÖ Æüß †×³ÖÖ•µÖ †ÃÖŸÖê. •Ö¸ü ŸÖß ×¾Ö³ÖŒŸÖ —ÖÖ»Öß
ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ −Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß ÆüÖê‡Ô»Ö.
4. µÖÖê÷µÖ ¾Ö −µÖÖµÖ¯ÖæRÖÔ- ºþÃÖÖê−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß ‡“”ûÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ‡“”ûÖ ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ‡“”ûÖ Æêü ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. †Ö¤ü¿ÖÔ
‡“”êû“µÖÖ ÷ÖÖêôûÖ²Öê¸ü•Öê»ÖÖ ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡“”ûÖ ÃÖÓ²ÖÖ×¬ÖŸÖêÖ. ŸÖß −µÖÖµÖ¯ÖæÖÔ ¾Ö µÖÖê÷µÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖß¯ÖÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ Ã£ÖÖ−Ö −ÖÃÖŸÖê.
5. †¤êüµÖŸ¾Ö- ÃÖÖ´Öã×Æüú ‡“”êûŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ×−ÖÆüßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖß †¤êüµÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ ¾Ö ¿Ö×¸ü¸ü µÖÖÓ“ÖÖ •ÖÃÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÃÖÖ ¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖÖ´Öã×Æüú ‡ÔÆêü“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê. ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆêü“ÖÖ ŸµÖÖ÷Ö ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖ −ÖÂ™ü ú¸üÖê
šü¸êü»Ö.
6. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡ÔÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ †ÃÖŸÖê- ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡ÔÆüÖ ŸÖß−Ö ¥üÂ™üß−Öê ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖÖ¾Öß
»ÖÖ÷ÖŸÖê, ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖê, ŸÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖîÂÖß †ÃÖÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖê.
ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆêü¾Ö×¸ü»Ö †ÖÖê¯Ö1. ¯ÖÏÖ×ŸÖ×−Ö¬Ößú ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö- ÷ÖÏßú −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ºþÃÖÖê»ÖÖ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ
¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆêü“Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ¤êüŸÖÖê. ŸÖß ´ÖÖêšüµÖÖ ¸üÖ•µÖÖÃÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖ −ÖÖÆüß. †Ö•Ö“µÖÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ Æüß ³Öæ×´ÖúÖ µÖÖê÷µÖ šü¸üŸÖ −ÖÖÆüß.
2. ‡“”êûŸÖ ±ú¸üú ú¸üRÖê ú×šüRÖ- ºþÃÖÖê ´ÖÖ−Ö¾Öß ‡“”êû“Öê ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ‡“”êû“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. †Ö¤ü¿ÖÔ ‡“”êû“Öß
÷ÖÖêôûÖ²Öê¸üß•Ö ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆüÖ ÆüÖêµÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ×ÆüŸÖÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ †Ö»µÖÖÃÖ ±ú¸üú ú¸üÖê ú×šüÖ
†ÃÖŸÖê.
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3. ¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß- ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆêü»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü úÖêÖÖ»ÖÖ“Ö ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß. •Ö¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü ºþÃÖÖê ×¾Ö¸üÖê¬ÖúÖ»ÖÖ †Ö–ÖÖ¯ÖÖ»Ö−ÖÖ“Öß ÃÖŒŸÖß ú¸üÖ¾Öß †ÃÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ
êú»Öê.
4. ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ³ÖÖÃÖ- ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡“”ûÖ Æüß ‹úÖ“Öß, †»¯Ö´ÖŸÖÖ“Öß, ²ÖÆãü´ÖŸÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ“Öß †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖê †Ö×Ö
»Ö÷Öê“Ö †ÃÖæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖêÆüß ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ‡“”ûÖ ú¿Öß ¾Ö úÖêÖ šü¸ü¾ÖÖÖ¸ü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖ −ÖÖÆüß.
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾Ö¸üÖê¬Öß ×¾Ö¬ÖÖ−Öê ú¸üÖê ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ²Ö−Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
5. êú¾Öôû ÃÖÓú™üúÖ»Öß−Ö †×³Ö¾µÖŒŸÖß- ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”ûÖ Æüß •Öê¾ÆüÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÓú™ü †Ö»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÏú™ü —ÖÖ»Öê»Öß
×¤üÃÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú Ã¾ÖÖ£ÖÖÔ»ÖÖ ˆ¬ÖÖÖ †Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê.
6. ×−Ö¸Óüãú¿Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ †−Öãæú»Ö- •Ö÷ÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−Öß †Ö¯Ö»Öß ÃÖ¢ÖÖ ×−Ö¸Óüãú¿Ö ²Ö−Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
†Ö¯ÖÖ •Öê úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖê ŸÖê •Ö−Ö×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß−Öê ŸµÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö úºþ −ÖµÖê †ÃÖê ŸÖÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ºþÃÖÖê“Öß
ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆüÖ ×−Ö¸Óüãú¿Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ •Ö−´Ö ¤êüŸÖÖê †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖê µÖê‡Ô»Ö.
×™ü¯Ö- ºþÃÖÖê“Öê •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü- ºþÃÖÖê−Öê ¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü µÖÖŸÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ ±ú¸üú ú¸üµÖÖ“ÖÖ ±ú¸üú
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖŸÖæ−Ö •Öß ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆüÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ¸üÖ•µÖ ´ÆüÖŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆüÖ úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö ‹úÖ ¾µÖŒŸÖßú›êü ¾ÖÖ ÷Ö™üÖú›êü ÃÖ¢ÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê ŸµÖÖÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾ÖÖ
¿ÖÖÃÖ−Ö ´ÆüÖŸÖÖê. ¿ÖÖÃÖ−ÖÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Öú›æü−Ö †×¬ÖúÖ¸ü ×´ÖôûŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
†ÃÖŸÖÖê. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ú¸üŸÖÖ
µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸÖÃÖê ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü ¸ü§ü ú¸üÖê ÆüÖêµÖ. ºþÃÖÖê ¸üÖ•ÖÃÖ¢ÖÖ, ´ÖÆüÖ•Ö−ÖÃÖ¢ÖÖ, •Ö−ÖÃÖ¢ÖÖ ¾Ö ×³Ö®Ö
¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ−Öê ÷ÖÏßú −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯ÖÏúÖ¸üÖ»ÖÖ ÁÖêÂšü ¾Ö ˆ×“ÖŸÖ
´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¯ÖÏÖ×ŸÖ×−Ö×¬Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üŸÖÖê. ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ´ÆüÖ•Öê ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“Öß Ã¾ÖßéúŸÖß ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ •Ö−ÖŸÖê“Öê ‹ú¡Ö µÖê¾Öæ−Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ÃÖ³Öê“Öê †ÖµÖÖê•Ö−Ö úºþ−Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‘Ö›ü¾ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖê ºþÃÖÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
ºþÃÖÖê−Öê •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖê Æêü ´ÖÖ−µÖ êú»Öê.
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß µÖÖê÷µÖŸÖÖ ŸÖê úÃÖê ¾Ö úÖêÖŸµÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Ö úÖµÖÔ ú¸üŸÖê µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü Æüß
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖß“Öê »ÖÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
ºþÃÖÖê“µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê1. ÃÖ¸üúÖ¸ü Æêü »ÖÖêú ÃÖÓ´ÖŸÖß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓ´ÖŸÖß ´ÆüÖ•Öê ²ÖÆãüÃÖÓµÖÖúÖÓ“Öß −Ö¾Æêü ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß †ÖÆêü.
†−µÖ£ÖÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖÖ Öú›æü−Ö †−µÖÖµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
2. ºþÃÖÖê−Öê •Ö−ÖÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢Öê“Öê ëú¦ü †ÖÆêü. »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬Ö“µÖÖ ÆüÖŸÖß
ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢ÖÖ †ÃÖæ −ÖµÖê. ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß−Öß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö êú»Öê ŸÖ¸üß †Ó×ŸÖ´Ö †×¬ÖúÖ¸ü »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß †ÃÖÖ¾ÖÖ.
3. ºþÃÖÖ−Öê ¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖæ−Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´ÖµÖÖÔ¤üÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
4. ÃÖ¸üúÖ¸ü •Ö¸ü •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß−Öê ¾ÖÖ÷ÖŸÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ²Ö¤ü»ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ŸÖÖê ¤êüŸÖÖê. úÖ¸üÖ
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ •Ö−ÖŸÖêú›æ−Ö †×¬ÖúÖ¸ü ×´ÖôûÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖ−Öê •Ö−Ö×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß úÖµÖÔ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
×™ü¯Ö- ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üRµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü- ºþÃÖÖê−Öê ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆêü»ÖÖ ¯ÖÏ¤üÖ−Ö êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆüÖ Æüß
ÃÖ¤îü¾Ö ÃÖŸÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üß †ÖÆêü. Æüß ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖÖ ÆüÖ ×ŸÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖß
†¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖßµÖ ¾Ö Ã£ÖÖµÖß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß †ÖÆêü. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹úÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö¸ü ‹ú“Ö ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆüÖ †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆüÖ
ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ¾Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß †ÃÖŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖŸÖæ−Ö •ÖÖê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ¯ÖãºþÂÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ
ŸµÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•µÖ ´ÆüÖŸÖÖê. ºþÃÖÖê ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸÖÃÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüÖê ´ÆüÖ•Öê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü ¸ü§ü ú¸üÖê ÆüÖêµÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü ¸ü§ü —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †¸üÖ•Öú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖêŸÖ
×¾Ö¾ÖêúÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¾Ö †¸üÖ•ÖúŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖß −ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
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ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖà−Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ÷Ö úºþ−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö ú¸üÖ¸üÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê †×¬ÖúÖ¸ü
ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆêü»ÖÖ ×¤ü»Öê. Æßü ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆüÖ ¸üÖ•µÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖê ÆüÖêµÖ.
ÃÖÖ´Öæ¤üÖ×µÖú ‡ÔÆüÖ •Ö−ÖŸÖê“Öß ‡ÔÆüÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ºþÃÖÖê •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖê. ¯ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü ¸ü§ü ú¸üÖê ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß−Öß ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬Ö úºþ −ÖµÖê.
×™ü¯Ö- •Ö−ÖÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö- ºþÃÖÖ−Öê •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”êû“ÖÖ ‹ú ‘Ö™üú µÖÖ −ÖÖŸµÖÖ−Öê
¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢Öê“Öß ³ÖÖ÷Öß¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖê. ÆüÖò²•Ö−Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖÃÖ¢ÖÖ ‹úÖ ×−Ö¸Óüãú¿Ö ¸üÖ•ÖÖú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öß ŸÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö Æêü
×−Ö¸Óüãú¿Ö, †×¾Ö³ÖÖ•µÖ, †´ÖµÖÖÔ¤ü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖê úÖµÖ¤üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ˆ÷Ö´ÖÃ£ÖÖ−Ö
†ÃÖŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖ«üÖ¸êü •ÖÖê ¸üÖÂ™Òü¯ÖãºþÂÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö −Öî×ŸÖú †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê.
¸üÖÂ™Òü¯ÖãºþÂÖÖ“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ‡“”êû»ÖÖ ºþÃÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸÖß ÃÖ¾ÖÖÔ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê ¾Ö •Ö−Öú»µÖÖÖ ÆüÖ ×ŸÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖŸÖÖê.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß ‡“”ûÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü •Ö−ÖŸÖÖ ×Æü“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö
×¾Ö¸üÖê¬Öß ÎúÖÓŸÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ŸÖÖê •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡ÔÆêü“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ÃÖ¾ÖÖÕ−Öß êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ¾Ö −Ö êú»µÖÖÃÖ ×¿ÖÖê“Öß
ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
ºþÃÖÖ−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ‡ÔÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ ‡ÔÆêü“Öê ¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¸üúÖ¸ü Æêü ¸üÖ•µÖÖ“Öê †Ó÷Ö
†ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¢ÖÖ Æüß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôê ¯ÖÏŸµÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ŸÖÖê ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ×ŸÖ×−Ö×¬Öú »ÖÖêêú¿ÖÖÆüß
´ÖÖ−µÖ −ÖÖÆüß. »ÖÖêúÖÓ“Öê Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß Æêü ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê ºþÃÖÖê»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö †´ÖµÖÖÔ¤ü,
×−Ö¸Óüãú¿Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ÃÖ¢ÖÖ •Ö−Ö×ÆüŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß úÖêÖŸÖêÆüß úÖµÖÔ úºþ −ÖµÖê. úÖµÖ¤üµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖ¾ÖÖÔ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö »ÖêÖ»Öê
•ÖÖ¾Öê. »ÖÖêúÖÓ−Öß †Ö¯ÖÖÖÃÖ Æü¾Öê ŸÖê úÖµÖ¤ê ú¸üßŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ú¸üŸÖê úß −ÖÖÆüß µÖÖ¾Ö¸ü
»ÖÖ šêü¾Öæ−Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü •Ö−Ö×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ¤êü ¾Ö úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üŸÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß
Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üÖ¾Öß. ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¬ÖÖÃŸÖß ¾ÖÖ™êü»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖúŸÖì »ÖÖêúú»µÖÖÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê úÖµÖ¤êü úºþ−Ö
ŸµÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß úºþ−Ö −µÖÖµÖ¤üÖ−ÖÖ“Öê úÖµÖÔ µÖÖê÷µÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ú¸üŸÖß»Ö. ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ´ÖÖ−Öæ−Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ×ÆüŸÖ
ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÖ´Öæ¤üÖ×µÖú ‡ÔÆêüú›êü ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öß †ÖÆêü. ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆêüŸÖ ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê †ÖÆêü.ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÆêüŸÖ ÃÖ¾ÖÔ
•Ö−ÖŸÖÖ ³ÖÖ÷Öß¤üÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ó×ŸÖ´Ö ÃÖ¢ÖÖ •Ö−ÖŸÖêú›êü †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ºþÃÖÖê−Öê •Ö−ÖÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß
×¤üÃÖŸÖê.
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‹úÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖß»Ö †¯Öê×ÖŸÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖê¢Ö¸êü1. ºþÃÖÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê '•Ö−ÖŸÖê“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ' ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ?
ˆ¢Ö¸ü- ºþÃÖÖ−Öê •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”êû“ÖÖ ‹ú ‘Ö™üú µÖÖ −ÖÖŸµÖÖ−Öê ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß
ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢Öê“Öß ³ÖÖ÷Öß¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖ«üÖ¸êü •ÖÖê ¸üÖÂ™Òü¯ÖãºþÂÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö −Öî×ŸÖú †ÃÖŸÖê
ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê. ¸üÖÂ™Òü¯ÖãºþÂÖÖ“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ‡“”êû»ÖÖ ºþÃÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸÖß ÃÖ¾ÖÖÔ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê ¾Ö
•Ö−Öú»µÖÖÖ ÆüÖ ×ŸÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖŸÖÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß ‡“”ûÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö †ÃÖŸÖê.
2. ºþÃÖÖê“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öß ¤üÖê−Ö ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖê“Öß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖß, †×¬Öú †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß, ú¸üÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖŸÖŸµÖ, ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆêü“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ‡ŸµÖÖ¤üß
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸ü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê †ÖÆêüŸÖ.
3. ºþÃÖÖê−Öê ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ¤üÖê−Ö ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öß −ÖÖÓ¾Öê ÃÖÖÓ÷ÖÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ºþÃÖÖê−Öê Social Contract, Emile, The Discourses of Art and Science, The
Discourses on the Origion of Inequality, An Introduction to Political Economy Æêü ÷ÖÏÓ£Ö
×»ÖÆßü»Öê.
4. ºþÃÖÖê“ÖÖ ´Ö−ÖãÂµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ¤üÖê−Ö ¾ÖÖŒµÖÖŸÖ ÃÖÖÓ÷ÖÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ºþÃÖÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê ´Ö−ÖãÂµÖ ÆüÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖŸÖ: “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ †ÖÆêü ¯ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖúÖÔ´Öãôêû ŸÖÖê ¤ãü÷ÖãÔÖß ²Ö−Ö»ÖÖ †ÃÖê ŸµÖÖ“Öê
×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ †ÃÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ×−ÖÙ´ÖŸÖß“µÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. 1) †ÖŸ´Ö¯ÖÏê´Ö ¾ÖÖ Ã¾ÖÃÖÓ¸üÖÖ 2)
ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß ¾ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÆüúÖµÖÔ
5. ºþÃÖÖê“µÖÖ ÃÖÖ´Öã×Æüú ‡ÔÆüÖ ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖê−Ö ™üßúÖ ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬Öú ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö, ‡“”êûŸÖ ±ú¸üú ú¸üÖê úšüßÖ, ¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡“”êû“µÖÖ
ÃÖÓú»¯Ö−Öê¾Ö¸ü ™üßúÖ êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
6. ºþÃÖÖê−Öê ‡“”êû“Öê úÖêÖŸÖê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ºþÃÖÖê−Öê ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ‡“”ûÖ †Ö×Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ‡“”ûÖ Æêü ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
7. ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖÖ −ÖÂ™ü ÆüÖêµÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¤üÖê−Ö úÖ¸üÖê úÖêÖŸÖß?
ˆ¢Ö¸ü- »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü ¾Ö ×¾Ö¾ÖêúÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ Æüß ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖÖ −ÖÂ™ü ÆüÖêµÖÖ“Öß ¤üÖê−Ö úÖ¸üÖê †ÖÆêüŸÖ.
8. ºþÃÖÖê“µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ¤üÖê−Ö ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- »ÖÖêúÃÖÓ´ÖŸÖß, •Ö−ÖÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö, ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü Æüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ
µÖêŸÖÖŸÖ.
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