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ŸÖéŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ ú»ÖÖ ×«üŸÖßµÖ ÃÖ¡Ö- VI

1) úÖ»ÖÔ ´ÖÖŒÃÖÔ

2) •ÖÖò−Ö Ã™ãü†™Ôü ×´Ö»Ö

3) ™üß.‹“Ö.÷ÖÏß−Ö-

4) Æêü¸üÖò»›ü »ÖÖÃúß-







×¾Ö¸üÖê¬Ö ×¾ÖúÖÃÖ¾ÖÖ¤ü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤üß ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔ †Ö×Ö †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ
¾Ö÷ÖÔ×¾ÖÆüß−Ö †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ×¾ÖÆüß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö ¯Ö×¸üÖÖ







¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ- ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö éúŸÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
Ã¡Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬Öú ¿ÖÖÃÖ−Ö
ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö ¯Ö×¸üÖÖ







¸Ö•µÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü, Ã¾Öºþ¯Ö †Ö×Ö úÖµÖÔ
¾µÖŒŸÖß“Öê †×¬ÖúÖ¸ü
¾µÖŒŸÖß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö
÷ÖÏß−Ö“Öê ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ, ×¿ÖÖÖ, µÖã¨ü×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö ¯Ö×¸üÖÖ







Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ
ÆüŒúÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¸üÖ•µÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö
ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö †Ö×Ö ¯Ö×¸üÖÖ
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¯ÖÏú¸üSÖ 1 ¯Ö×Æü»Öê
´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤
•Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ:- ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ •Ö−Öú úÖ»Ö´ÖÖŒÃÖÔ“ÖÖ •Ö−´Ö 5 ´Öê 1818 ´Ö¬µÖê •Ö´ÖÔ−ÖßŸÖß»Ö ×«ü×¾Ö•Ö µÖê£Öê ‹úÖ •µÖæ
ãú™Óã²ÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö ¾Öúß»Ö ¾Ö ¯Ö×¿ÖµÖ−Ö ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 6 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ¾Ö›üß»ÖÖÓ−Öß •µÖæ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ŸµÖÖ÷Ö úºþ−Ö
×õÖ¿“Ö−Ö ¬Ö´ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ. µÖÖ ‘Ö™ü−Öê“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü Öæ¯Ö ´ÖÖêšüÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ−Öê ²ÖÖò−Ö ¾Ö ²ÖÙ»Ö−Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖ, −µÖÖµÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö úÖµÖ¤üÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ •Öê−Öß µÖÖ ŸÖºþÖßÃÖÖê²ÖŸÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü²Ö¨ü —ÖÖ»ÖÖ. •Öß−ÖÖ
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ‹×¯ÖŒµÖæ¸üÃÖ“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤üß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖ¤ü¸ü úºþ−Ö ¯Öß‹“Ö.›üß. ¯Ö¤ü¾Öß ×´Öôû¾Ö»Öß. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Ö ¾Ö
‡ŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ •ÖÆüÖ»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ´Öãôêû úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖúÖ“Öß
−ÖÖêú¸üß ×´Öôæû ¿Öú»Öß −ÖÖÆüß. ´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖê ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖßµÖ ×»ÖÖÖ−ÖÖú›êü ¾Öôû»ÖÖ. †»¯ÖúÖôûÖŸÖ ŸÖÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ÁÖêÖß“ÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖúÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö
†ÖêôûÖ»ÖÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ±Ïêú“Ö •Ö´ÖÔ−Ö ‡†¸ü ²Öãú ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ´ÆüÖæ−ÖÆüß úÖµÖÔ êú»Öê. úÖÆüß úÖôûÖ−ÖÓŸÖ¸ü
´ÖŸÖ³Öê¤ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•Öß−ÖÖ´ÖÖ ¤êü‰ú−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ±ÏúÖ−ÃÖ´Ö¬µÖê ÷Öê»ÖÖ. •Ö´ÖÔ−Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß
»ÖêÖ−Ö êú»µÖÖ´Öãôêû ±ÏúÖ−ÃÖ−Öê ´ÖÖŒÃÖÔ“Öß ¤êü¿ÖÖŸÖæ−Ö ÆüúÖ»Ö¯Ö¼üß êú»Öß. ŸÖê£Öæ−Ö ŸÖÖê ²ÖêÛ»•ÖµÖ´Ö»ÖÖ ÷Öê»ÖÖ †Ö×Ö ŸÖê£Öê 'ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ
•ÖÖÆüß¸ü−ÖÖ´ÖÖ' ÆüÖ ÷ÖÏÓ£Ö 1848 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»ÖÖ. ±Ïëú“Ö ¸üÖ•µÖÎúÖÓŸÖßŸÖ Æüß ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. •Ö´ÖÔ−ÖßŸÖ
÷Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¤êü¿Ö¦üÖêÆüÖ“ÖÖ Ö™ü»ÖÖ ³Ö¸ü»ÖÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ŸÖÖê ×−Ö¤üÖìÂÖ ÃÖã™ü»ÖÖ ŸÖ¸üß Æüß ŸµÖÖ»ÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖæ¸ü Æü§ü¯ÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ˆ¸ü»Öê»Öê †ÖµÖãÂµÖ ×−Ö¬ÖÔ−Ö ‡Ó÷»Ö›ü´Ö¬µÖê ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓ“Öß ±Ïêú›ü¸üßú ‹Ó•Ö»ÃÖ¿Öß ´Öî¡Öß
—ÖÖ»Öß. Æüß ´Öî¡Öß ¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ ×™üú»Öß. ‹Ó•Ö»ÃÖ´Öãôêû •Ö´ÖÔ−Öß¯Öã¸üŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üÖ ´ÖÖŒÃÖÔ ‡Ó÷»ÖÓ›ü“µÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¾ÖÀ¾ÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖµÖÖÔµÖß úÖµÖÔÎú´Ö ¾ÖÖ ÎúÖÓŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›æü »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. ‹Ó•Ö»ÃÖ−Öê
ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖÙ£Öú ¾Ö ÷ÖÏÓ£Ö »ÖêÖ−ÖÖÃÖ Öæ¯Ö ´Ö¤üŸÖ êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖŒÃÖÔ»ÖÖ ‹Ó•Ö»ÃÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ −ÖÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖÖê úÖê¸üÖ ²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. †ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖÖê ×²ÖÎ×™ü¿Ö ´µÖã×—ÖµÖ´Ö“µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ.
ŸµÖÖÓ−Öê ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö úºþ−Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ −µÖÖµÖ ×´Öôû¾Öæ−Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê The
Poverty of Philosophy,The Communist Manifesto, Das Capital,Value; Price and
Profit,The Critique of Political Economy, The Civil War in Fance, Class Struggle in
France ‡.÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆüß»Öê. ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü Æêü÷Öê»Ö, ×¸üúÖ›üÖÔ, ‡Ó÷»ÖÓ›ü ¾Ö ±ÏúÖò−ÃÖ ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ü, ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö Öê¡ÖÖŸÖß»Ö
úÖµÖÔ, ¾ÖîµÖÛŒŸÖú †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖ, †ÖîªÖê×÷Öú ÎúÖÓŸÖß“ÖÖ ‡.“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖŸÖæ−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ ü´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öê
úÖµÖÔ ŸµÖÖÓ−Öê êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. úÖ»ÖÔ ´ÖÖŒÃÖÔ“ÖÖ ¤üÖÃÖ òú×¯Ö™ü»Ö ÆüÖ ÷ÖÏÓ£Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ²ÖÖµÖ²Ö»Ö ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü
Ø−ÖÂúÖ“Ö−Ö ¸üÖÆæü−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ÷ÖÏÓ£Ö »ÖêÖ−Ö ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öê. ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ •Ö÷ÖÖ¾Ö¸ü •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü 1917 ´Ö¬µÖê ¸ü×¿ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ÎúÖÓŸÖß —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü “Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †−Öêú ¤êü¿ÖÖŸÖ
ÎúÖÓŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ‹êúúÖôûß ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ †¬µÖÖÔ •Ö÷ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖŒÃÖÔ ‡ŸÖúÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö¿ÖÖ»Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ •Ö÷ÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê.
×™ü¯Ö- ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ü- 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ †ÖîªÖê×÷Öú ÎúÖÓŸÖßŸÖæ−Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. †ÖîªÖê×÷Öú ÎúÖÓŸÖßŸÖæ−Ö
¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö¾ÖÖœü, ¸üÖÆüÖß´ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ˆ““Ö ¤ü•ÖÖÔŸÖ ¾ÖÖœü ‡ŸµÖÖ¤üß ±úÖµÖ¤êü ÆüÖêŸÖß»Ö Æêü ³Ö×¾ÖÂµÖ ¸Óü÷Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö ±úÖµÖ¤üÖ¯ÖêÖÖ ŸÖÖê™êü †×¬Öú —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. †ÖÙ£Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ, ¤üÖ×¸ü¦üµÖ, ²ÖêúÖ¸üß, ÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖ •ÖÖÖÖ¸êü ¸üÖÆüÖß´ÖÖ−Ö
‡ŸµÖÖ¤üß †ÖîªÖê×÷Öú ÎúÖÓŸÖß“Öê ŸÖÖê™êü ×¤üÃÖæ »ÖÖ÷Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †−Öêú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ™üßúÖ úºþ »ÖÖ÷Ö»Öê.
ŸµÖÖŸÖ ×ÃÖÃ´ÖÖ›üß, ¸üÖò²Ö™Ôü †Öê¾Öê−Ö, “ÖÖ»ÖÔÃÖ ±êú×¸üµÖ¸ü, ¯ÖÏã¬ÖÖÑ ‡ŸµÖÖ¤üß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ−Öß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß
†£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖÖÓ−ÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ ¥üÛÂ™üúÖê−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü −Ö¾Öß−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−ÖÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß“Öê Ã¾Ö¯−Öê
¸Óü÷Ö×¾Ö»Öß. Æüß Ã¾Ö¯−Öê úÖ»¯Ö×−Öú †Ö×Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö»ÖÖ ÃÖÖê›æü−Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ−ÖÖ 'Ã¾Ö¯−ÖÖôæû ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß' ´Æü™ü»Öê •ÖÖ‰ú
»ÖÖ÷Ö»Öê. úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−Öê“Öß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ ¯Ö™ü¾Öæ−Ö ¤êü‰ú−Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üµÖÖ“Öê †Ö¾ÖÖÆü−Ö
êú»Öê. ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−ÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖµÖÖÔµÖ ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß¯ÖêÖÖ ú»¯Ö−Öê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
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³Öæ×´ÖúÖ“ÖÖ ŸµÖÖŸÖ †³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖªÖÓ−Öß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæ−Ö Îú´ÖÖÎú´ÖÖ−Öê Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ÆüÖ
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ´ÖŸÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ÷ÖÔ ×−Ö¸ü£ÖÔú ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †Ö×Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ
´Ö¤üŸÖß−Öê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ úºþ−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ †¿ÖÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê Æêü ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üµÖÖ
¯Ö™ü¾Öæ−Ö ×¤ü»Öê. ÃÖ´ÖÖ•Ö ‹úÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖæ−Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ •µÖÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê ŸµÖÖ“Ö ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß
−ÖÂ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖêÖê ¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ Æêü ×ÃÖ¨ü úºþ−Ö ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×−ÖµÖ´Ö †Ö×Ö
ŸÖÔú¿Öã¨ü ¯Ö¨üŸÖß−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß êú»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ '¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß' †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üÖ¯ÖêÖÖ ¾Öê÷Öôêû¯ÖÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÃÖÖ¸üÖê
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ´ÖÖ−Ö¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö
†úÃ´ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖŸÖê. ²ÖÖÊ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ²Ö¤ü»ÖÖÓ´Öãôêû ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×−ÖµÖ´ÖÖ−Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖÖŒÃÖÔ
Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Öî–ÖÖ×−Öú ŸÖ£µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ−Öê ŸµÖÖÃÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ü †ÃÖê −ÖÖ¾Ö
×¤ü»Öê.
¯ÖÏ.1 »ÖÖ.úÖ»ÖÔ´ÖÖŒÃÖÔ“Öê «üÓ«üÖŸ´Öü¾ÖÖ¤ü ¾ÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ¾ÖÖ¤üÖ²Ö§ü»Ö“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
´ÖÖŒÃÖÔ−Öê 'ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ •ÖÖÆßü¸ü−ÖÖ´ÖÖ' ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ «üÓ«üÖŸ´Öú ¾ÖÖ¤üÖ²Ö§ü»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. Æêü÷Ö»Ö µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ−Öê
ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö «üÓ«ÖŸ´Öúüü¾ÖÖ¤üÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‘Ö›æü−Ö µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ‹ÖÖ¤üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖêŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ¤ü ´ÆüÖŸÖÖê. µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ úÖÆüß
ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¤ãüÃÖ¸üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úÖÆüß úÖôûÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ¤üÖêÂÖ ×¿Ö¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü −Ö¾ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ´ÆüÖŸÖÖê. ¾ÖÖ¤ü †Ö×Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤üÖŸÖß»Ö
ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖæ−Ö •ÖÖê ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÃÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ¤üÖêÂÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü
ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¾ÖÖ¤ü, ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü, ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖêŸÖê. Æêü÷Öê»Ö−Öê †ÖŸ´µÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ
“ÖîŸÖ−µÖ¾ÖÖ¤üß ×ÃÖ¨ÓüÖŸÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Æêü÷Öê»Ö“ÖÖ «Óü«üÖŸ´Öú ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ ³ÖÖî×ŸÖú •Ö÷ÖŸÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ. ³ÖÖî×ŸÖú ¾ÖÃŸÖæ“Öê
†ÛÃŸÖŸ¾Ö †ÖŸ´µÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−Öê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê −ÖÃÖæ−Ö ³ÖÖî×ŸÖú ¾ÖÃŸÖãÓ´Öãôêû“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖÃÖÖ“ÖÖ ²ÖÖî×¨üú ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖ ³ÖÖî×ŸÖú ¾ÖÃŸÖã“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ÖÆêü. Æêü÷Öê»Ö−Öê ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖŒÃÖÔ»ÖÖ ´ÖÖ−µÖ †ÖÆêü ¯ÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ ´ÆüÖŸÖÖê "Æêü÷Öê»Ö ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü
ˆ³ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ´Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öê êú»Öê" ´ÖÖŒÃÖÔ «üÓ«ü¾ÖÖ¤ü Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾ÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö −ÖÖúÖ¸üŸÖÖ. ¯Ö¤üÖ£ÖÔ Øú¾ÖÖ
³ÖÖî×ŸÖú ¾ÖÃŸÖã †ÓŸÖß´Ö ÃÖŸµÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ ¾ÖÃŸÖã ¯ÖÖÆãü−Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾ÖÃŸÖã −Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ˆŸ¯Ö®Ö
ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ:- ¯ÖÖß ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö´ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ ÃÖæ“Ö»Öß ´ÆüÖæ−Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖî×ŸÖú
¾ÖÃŸÖã ÆüÖ ‘Ö™üú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖŒÃÖÔ «üÓ«ü¾ÖÖ¤ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹Ó•Ö»ÃÖ ‹ú ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¤êüŸÖÖê. •Ö×´Ö−Öß´Ö¬µÖê ÷Ö¾ÆüÖ“Öê ²Öß ¯Öêü¸üÖê
Æüß †¾ÖÃ£ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¾ÖÖ¤ü, ²Öß“Öê ¸üÖê¯Ö™üµÖÖŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêÖê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü,¸üÖê¯Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ²Öß −ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü
×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖ¤ü −ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖê. ¸üÖê¯Ö™üµÖÖ“µÖÖ ÷Ö¾ÆüÖ“Öê −Ö¾Öß−Ö ¤üÖÖê µÖêÖê Æüß †¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÆüÖêµÖ. ÷Ö¾ÆüÖ“Öê ¤üÖÖê ¯ÖŒú
—ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖê¯Ö™êü ÃÖææú−Ö •ÖÖÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÆüÖêµÖ. ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü −ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖ. −Ö¾Öß−Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ
÷Ö¾ÆüÖ“Öß ²Öß •Ö×´Ö−ÖßŸÖ ¯Öê¸ü»µÖÖÃÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
‹Ó•Ö»ÃÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¤ãüÃÖ¸êü ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¤êüŸÖÖê. ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öú †¾ÖÃ£ÖêŸÖ •Ö×´Ö−Öß¾Ö¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ´ÖÖ»Öúß ÆüÖêŸÖß µÖÖ
†¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ¾ÖÖ¤ü ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü •Ö×´Ö−Öß¾Ö¸ü ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ´ÖÖ»Öúß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ ŸÖ¸ü †ÖîªÖê×÷Öú
ÎúÖÓŸÖßŸÖæ−Ö µÖÓ¡ÖµÖã÷ÖÖ“ÖÖ †×¾ÖÂúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. •Ö×´Ö−Ö úÃÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö µÖÓ¡Ö Ö¸êü¤üßÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû
•Ö×´Ö−Öß¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ´ÖÖ»Öúß †Ö×Ö úÖ¸üÖÖ−µÖÖ“Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖú¸üÖ ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖúÖ¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖ−ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖŸÖæ−Ö •Öã−Öß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ −ÖÂ™ü ÆüÖê‰ú−Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Öæ»µÖê •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ¸üß, ¾Ö÷ÖÔ †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ −ÖÃÖ»Öê»Öß
ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê.†¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê •Ö÷ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß •Ö−´ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖê, ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê
†Ö×Ö ´ÖéŸµÖã ¯ÖÖ¾ÖŸÖê.
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´ÖÖŒÃÖÔ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
†. ´ÖÖ¡ÖÖŸ´Öú/ÃÖÓµÖÖŸ´Öú:- ‹úÖ ¾ÖÃŸÖã¯ÖÖÃÖæ−Ö †−Öêú ¾ÖÃŸÖã ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêÖê ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ¡ÖÖŸ´Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖêµÖ. ˆ¤üÖ. ÷Ö¾ÆüÖ“µÖÖ
‹úÖ ²Öß ¯ÖÖÃÖæ−Ö †−Öêú ÷ÖÆæü ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêÖê.
²Ö. ÷ÖãSÖÖŸ´Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö:- ‹úÖ ¾ÖÃŸÖã¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ úºþ−Ö ¤ãüÃÖ¸üß ¾ÖÃŸÖã ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ÷ÖãÖÖŸ´Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖêµÖ.ˆ¤üÖ.
‰úÃÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖÖÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê †¿ÖÖ ¤üÖê−Ö ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê •Ö÷ÖÖŸÖ ¯Ö×¸üŸÖ¾ÖÔ−Ö ÆüÖêŸÖê.
´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ «Óü«üÖŸ´Öú ³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤üÖ“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×−ÖµÖ´ÖÖ−Öê ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü ¯Ö¨üŸÖß−Öê
ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏ×ÎúµÖê−Öê ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ŸÖÖê ÃÖ¸üôû ¸êüÂÖêŸÖ −Ö ÆüÖêŸÖÖ ¾ÖÎúÖúÖ¸ü ÷ÖŸÖß−Öê ÆüÖêŸÖÖê. ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö •Ö»Ö¤ü
¾Ö ´ÖÓ¤ü÷ÖŸÖß−ÖêÆüß ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê.
´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ «Óü«üÖŸ´Öú¾ÖÖ¤ü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖ- «Óü¤üÖŸ´Öú ³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤ü ÆüÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ ú¸üŸÖ †ÃÖ»ÖÖ
ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ˆ×Ö¾ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ.
1. ÷ÖæœüŸÖÖ ¾Ö ÃÖÓ×¤ü÷¬ÖŸÖÖ- ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê «Óü«üÖŸ´Öú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ ¯ÖãÂ™üß ×´ÖôûÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ×−ÖµÖ´Ö ¾ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾Öê ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã
³ÖÖî×ŸÖú •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö ×−ÖµÖ´Ö ´ÖÖ−Ö¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ÷Öæ ¯Ö›üŸÖß»Ö µÖÖ ÖÖ¡Öß −ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ÃÖÓ×¤ü÷¬ÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üŸÖÖê.
2. †ÖŸ´ÖŸÖ¢¾Ö †¯Öê×ÖŸÖ- ´ÖÖŒÃÖÔ ³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤üß †ÃÖ»µÖÖ−Öê ‡Ó×¦üµÖ•Ö−µÖ ¯Ö¤üÖ³ÖÖÔ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖê. †ÖŸ´ÖÖ ‡Ó×¦üµÖ÷ÖÖê“Ö¸ü
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖÖê −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú †ÖŸ´µÖÖ“Öß †−Öã³ÖæŸÖß ¯ÖÏ²Öôû †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖÆüß ŸÖÖê †ÖŸ´ÖŸÖ¢¾ÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
3. •Ö›ü ¾ÖÃŸÖãŸÖ “ÖêŸÖ−ÖÖ- ´ÖÖŒÃÖÔ •Ö›ü ¾ÖÃŸÖæŸÖÆüß ÷ÖŸÖß ´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖê. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ÷ÖŸÖß ³ÖÖî×ŸÖú ¾ÖÃŸÖæ −ÖÃÖŸÖê ŸÖ¸ü •Öß×¾ÖŸÖ ¾ÖÃŸÖæŸÖ
†ÃÖŸÖê. •Öß×¾ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß«üÖ¸üÖ ³ÖÖî×ŸÖú ¾ÖÃŸÖæŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖêŸÖê µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
4. «Óü«üÖŸÖæ−Ö ×¾ÖúÖÃÖ- ´ÖÖŒÃÖÔ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¾ÖúÖÃÖ «Óü«üÖŸÖæ−Ö ‘Ö›üŸÖÖê †ÃÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÃŸÖæ ¾ÖÖ¤ü-¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü-ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü µÖÖ
´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ‘Ö›êü»Ö Æêü †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü.
5. ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ¾Ö¸ü †×ŸÖ³Ö¸- ´ÖÖŒÃÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüŸÖÖ. ÃÖÆüúÖµÖÖÔú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ×¿Ö¾ÖÖµÖ Æüß
ÃÖÆüúÖµÖÖÔŸÖæ−Ö ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê Æêü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
¯ÖÏ.2 ¸üÖ.´ÖÖŒÃÖÔ“ÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤ü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
Øú¾ÖÖ.
´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê êú»Öê»Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖSÖ Øú¾ÖÖ †ÖÙ£Öú ×´Ö´ÖÖÓÃÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓ÷ÖÖ?
´ÖÖŒÃÖÔ−Öê Æêü÷Öê»Ö“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤üß ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ.
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬Ö−Öê ¾Ö †ÖÙ£Öú ‘Ö™üúÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß −Ö¾µÖÖ−Öê ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê êú»ÖÖ.
«Óü«üÖŸ´Öú ³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤ü ÆüÖ ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ´ÖÖ−Ö¾Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Öê
³ÖÖî×ŸÖú Øú¾ÖÖ †ÖÙ£Öú úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ‘Ö›æü−Ö µÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ»ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß †ÖÙ£Öú Øú¾ÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú
×´Ö´ÖÖÓÃÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ´ÖÖŒÃÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“ÖÖ ´Öæôû †Ö¬ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¯Ö¨üŸÖß ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¯Ö¨üŸÖßŸÖ
ÆüÖêÖÖ¸êü ²Ö¤ü»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¸ü“Ö−ÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“Öß úÖ¸üÖê †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ. ŸµÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖŸÖê. ‹úÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖÖê²ÖŸÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‡“”êû¾Ö¸ü šü¸üŸÖ −ÖÃÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öôû ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬Ö−Öê ×úŸÖß †ÖÆêüŸÖ µÖÖ¾Ö¸ü šü¸üŸÖÖŸÖ. †ÖÙ£Öú
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−Öê“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê †ÖÙ£Öú †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÆüÖ ™ü¯¯Öê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸÖê ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖ
1. †Ö¤üß´Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖ“Öß−Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü: - µÖÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖ ´Ö−ÖãÂµÖ †Ö¯Ö»Öß ˆ¯Ö•Öß¾ÖßúÖ ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ ¾ÖÃŸÖã¾Ö¸ü ú¸üŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. ´Ö−ÖãÂµÖÖ»ÖÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»Ö−ÖÖ“Öê –ÖÖ−Ö −Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÃŸÖã¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ´ÖÖ»Öúß
ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ´Öã×Æüú ×¿ÖúÖ¸, ±úôêû, Óú¤ü´Öãôêû,ü †Ö×Ö ´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üß úºþ−Ö ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÃŸÖæ †Ö¯ÖÃÖÖÓŸÖ ¾ÖÖ™æü−Ö
ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß †Ö−ÖÓ¤üÖ−Öê •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÖÖ•Ö÷Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß ú»¯Ö−ÖÖ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖã—Öê
†Ö×Ö ´ÖÖ—Öê ÆüÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ, †Ö¯ÖÃÖÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ −Ö¾ÆüŸÖÖ ´ÆüÖæ−Ö µÖÖ †¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ¯ÖÏÖ“Öß−Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü −ÖÖ¾Ö ¤êüŸÖÖê.
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2. ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ- ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏÖ“Öß−Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü Æüß †¾ÖÃ£ÖÖ ¤ßü‘ÖÔúÖôû ×™üæú ¿Öú»Öß −ÖÖÆüß.
´ÖÖ−Ö¾ÖÖ−Öê ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö ¾Ö ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö »ÖÖêúÖÓ−Öß •Ö×´Ö−Öß“Öß
´ÖÖ»Öúß ×´Öôû¾Ö»Öß. µÖÖ ˆ»Ö™ü •µÖÖ»ÖÖ •Ö×´Ö−Ö ×´Öôæû ¿Öú»Öß −ÖÖÆüß ŸÖÖê ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ´ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü ÷Öã»ÖÖ´Ö
´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö úºþ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. µÖÖ ™ü¯µÖÖŸÖ ´ÖÖ»Öú ¾Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö Æêü ¤üÖê−Ö ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ¤üÖê−Æüß ¾Ö÷ÖÔ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“µÖÖ ÷Ö¸ü•Öê¯ÖÖê™üß
‹ú¡Ö †Ö»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ×ÆüŸÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ±úÖ¸ü úÖôû ×™üæú ¿Öú»ÖÖ −ÖÖÆüß. úÖÆüß
úÖôûÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¤üÖê−Æüß ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ“Öê ²ÖÓ›ü −ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ»ÖúÖÓ−Öß ¸üÖ•µÖ −ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö
êú»Öß. ŸµÖÖ ÃÖÓÃ£Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ“Öê ²ÖÓ›ü −ÖÂ™ü êú»Öê. ˆ¤üÖ. ÷ÖÏßú −Ö÷Ö¸ü¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß
3. ÃÖÖ´ÖÓŸÖ¿ÖÖÆüß:- µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ¾Ö¸ü •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸üÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖÖ¸êü ÃÖÓ¸ü•ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü,
ÃÖê−ÖÖ¯ÖŸÖß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖÖ−Öê •Ö×´Ö−Öß“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö êú»Öê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ •Ö×´Ö−Öß“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ ŸÖê •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸ü
²Ö−Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ú›êü •Ö×´Ö−Ö −Ö¾ÆüŸÖß ŸÖê •Ö´Öß−Öß¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã¸üß úºþ »ÖÖ÷Ö»Öê. •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸ü ¿ÖêŸÖ ´Ö•Öã¸üÖÓ−ÖÖ
ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖã−Ö £ÖÖê›üÖ ¾ÖÖ™üÖ ¤êüŸÖ †ÃÖê. •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸ü µÖã¨ü úÖôûÖŸÖ ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖî−µÖ ³ÖÖ›üµÖÖ−Öê ¤êüŸÖ †ÃÖê. ¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ ¯ÖîÃÖê ¯Öã¸ü¾ÖŸÖ †ÃÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•ÖÖÃÖã¨üÖ ¤ãü²ÖÔ»Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ»µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖúÖÓ−Öß µÖÓ¡Ö −ÖÖ¾ÖÖ“Öê −Ö¾Öê ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÃÖÖ¬Ö−Ö ¿ÖÖê¬Öæ−Ö
úÖœü»Öê. µÖÓ¡ÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üµÖÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−ÖÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÷Ö¸ü•Ö ÆüÖêŸÖß .´ÆüÖæ−Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã¸üÖÓ−ÖÖ •Ö×´Ö−Ö¤üÖ¸üÖ×¾Ö¹ý¨ü
³Ö›üú¾ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ êú»µÖÖ´Öãôêû •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸üß −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß.
4. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß:- µÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖ÷Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓ−Öß †−Öêú úÖ¸üÖÖ−Öê úÖœü»Öê. Öê›üµÖÖŸÖæ−Ö †Ö»Öê»Öê ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü
úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö úºþ »ÖÖ÷Ö»Öê. úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓú›êü ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆüÖ“Öê úÖêÖŸÖêÆüß ÃÖÖ¬Ö−Ö −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê †ŸµÖÓŸÖ ú´Öß ¾ÖêŸÖ−ÖÖŸÖ
•ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ úÖ´Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü úºþ−Ö ‘Öê‰ú »ÖÖ÷Ö»Öê. ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ: ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü †×¬Öú ÁÖß´ÖÓŸÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü
÷Ö¸üß²Ö“Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ. µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ‹úÖ“Ö úÖ¸üÖÖ−µÖÖŸÖ »ÖÖÖÖê úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê ‹úß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓ−Öß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ×¾Öºþ¨üü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÃÖãºþ êú»ÖÖ. ŸµÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ
úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ †™üôû †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓ¯ÖêÖÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü.
5. úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öß Ææüæú´Ö¿ÖÖÆüß:- úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ¾Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü
¿ÖÖÓŸÖ ²ÖÃÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖê ¯ÖÏ×ŸÖÎúÖÓŸÖß úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß‹ê¾Ö•Öß ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ÆüÖê‰ú−ÖÆüß ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ÃÖ¢ÖÖ
¬Ö×−ÖúÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖß †ÃÖŸÖê ŸÖê ¿ÖÖêÂÖÖÖ“Öê −Ö¾Öê −Ö¾Öê ´ÖÖ÷ÖÔ ¿ÖÖê¬Öæ−Ö úÖœüŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö
úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öß. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖæ¡Öê úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß †Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê ŸµÖÖ ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
úºþ−Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß −ÖÖµÖ−ÖÖ™ü ú¸üŸÖß»Ö †Ö×Ö úÖ¸üÖÖ−Öê ¾Ö •Ö×´Ö−Öß“Öß ´ÖÖ»Öúß †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖß»Ö.´ÖÖŒÃÖÔ
µÖÖ †¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß †¾ÖÃ£ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖê. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö÷ÖÔ −ÖÂ™ü ú¸üÖê †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üÖê Æêü µÖÖ
†¾ÖÃ£Ö“Öê ´ÖãµÖ ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ÆüÖêŸÖê.
6. ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü:- µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö úÖ¸üÖÖ−Öê µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ´ÖÖ»Öúß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö÷ÖÖÔ“ÖÖ −ÖÖµÖ−ÖÖ™ü ÆüÖê‰ú−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹ú“Ö ¾Ö÷ÖÔ ¸üÖÆüß»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾Ö÷ÖÔ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ −ÖÂ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¾Ö÷ÖÔ
×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ¸üÖ•µÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“Öê Øú¾ÖÖ ´ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖÖê ¾Ö÷ÖÔ“Ö
−ÖÂ™ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖÓ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖ ×¾Öºþ−Ö •ÖÖ‡Ô»Ö ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü úÖ´Ö ú¸êü»Ö. ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö ŸµÖÖ´Öãôêû úÖêÖß
úÖêÖÖ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¾Ö÷ÖÔ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖ×¾Ö¸üÆüßŸÖ †¾ÖÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. úÖ»ÖÔ´ÖÖŒÃÖÔ µÖÖ
†¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖê.
¤üÖêÂÖ ¯Ö×¸üÖSÖ:- ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Öãœüß»Ö ™ßüúÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê.
1. ‹úÖÓ÷Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü- ´ÖÖŒÃÖÔ ´ÖÖ−Ö¾Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †ÖÙ£Öú ‘Ö™üú ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ÆüÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö
‹úÖÓ÷Öß †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ´ÖÆüŸ¾ÖÖúÖÓÖÖ ¤êüÖß»Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖêŸÖê µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ
ú¸üŸÖÖê.
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2. ÷Ö×ŸÖ“ÖÎúÖ»ÖÖ −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê- ´ÖÖŒÃÖÔ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÖÖ¤ü, ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü, ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ‘Ö›üŸÖÖê. Æêü “ÖÎú ÃÖŸÖŸÖ “ÖÖ»Öæ
†ÃÖŸÖê †ÃÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü Æüß ¿Öê¾Ö™ü“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆê †ÃÖê ÃÖÖÓ÷Öæ−Ö ÷Ö×ŸÖ“ÖÎúÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ¿Öê¾Ö™üß −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê. Æßü ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖß ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê.
3. ¸üÖ•µÖ −ÖÂ™ü ÆüÖêSÖê †¿ÖŒµÖ- ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üß †¾ÖÃ£ÖŸÖ ¸üÖ•µÖ −ÖÂ™ü ÆüÖê‡Ô»ÖÆêü ´ÖÖŒÃÖÔ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê ¯ÖÖ ¸ü×¿ÖµÖÖ ¾Ö “Öß−Ö ´Ö¬µÖê
¤üß‘ÖÔúÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü †ÃÖæ−ÖÆüß ¸üÖ•µÖ −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»Öê −ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ú´Öß —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüßŸÖ. ˆ»Ö™ü ¸üÖ•µÖÖ“Öê
†×¬ÖúÖ¸ü ¾ÖÖœü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
4. “Öãúß“Öê ³ÖÖ×úŸÖú£Ö−Ö- ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ Óú™üÖôæû−Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÎúÖÓŸÖß ú¸üŸÖß»Ö Æêü ´ÖÖŒÃÖÔ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ.¯ÖÖ Æüß
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ‡Ó÷»ÖÓ›ü ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¸ü×¿ÖµÖÖ, “Öß−Ö ÃÖÖ¸üµÖÖ ¿ÖêŸÖß¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ÎúÖÓŸÖß —ÖÖ»Öß. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ´ÖÖŒÃÖÔ ³Ö×¾ÖÂµÖ¾ÖÖÖß
†ÃÖŸµÖ ÆüÖêŸÖß.
5. ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¸ü ™üßúÖ †µÖÖê÷µÖ- ´ÖÖŒÃÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ †±æú“Öß ÷ÖÖêôûß ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ³ÖÖî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ †Ö×Ö ³ÖÖî×ŸÖú ¾ÖÃŸÖæÓ−ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüŸÖÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖÛŸ´Öú ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤ü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ úÖÆüß ˆ×Ö¾ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖŸÖ¸üß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖú›æü−Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öê
¿ÖÖêÂÖÖ úÃÖê êú»Öê •ÖÖŸÖê Æêü ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ¥üÂ™üµÖÖ ¯Ö™ü¾Öæ−Ö ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü.
¯ÖÏ.3 ¸üÖ. ´ÖÖŒÃÖÔ“ÖÖ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú»ÖÆü ¾ÖÖ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
´ÖÖŒÃÖÔ−Öê 'ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ •ÖÖÆüß¸ü−ÖÖ´ÖÖ' ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“ÖÖ –ÖÖŸÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÆüÖ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“ÖÖ
†ÖÆêü, †ÃÖê ´ÖÖŒÃÖÔ ´ÆüÖŸÖÖê. ´ÖÖ−Ö¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“Öß−Ö úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤üÖê−Ö ¾Ö÷ÖÔ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÖÙ£Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü Æêü ¤üÖê−Ö ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ³ÖÖêî×ŸÖú¾ÖÖ¤üÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆüÖ †¾ÖÃ£ÖÖ´Ö¬µÖê ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔ úÃÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê êú»Öê †ÖÆêü. ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¿ÖêŸÖß µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö
ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖ÷Ö»µÖÖ´Öãôêû ÖÖ•Ö÷Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß ú»¯Ö−ÖÖ •Ö−´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖŸÖæ−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÃÖÖÖ¸üÖ †ÖÆêü ¸êü †Ö×Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß
−ÖÃÖÖÖ¸üÖ −ÖÖÆüß ¸êü Æêü ¤üÖê−Ö ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê Æêü ¤üÖê−Æüß ¾Ö÷ÖÔ ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ÷Ö¸ü•Öê¯ÖÖê™üß ‹ú¡Ö †Ö»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¾Ö÷ÖÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖêÖ. ´ÆüÖæ−Ö ´ÖÖŒÃÖÔ •Ö÷ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ−Öê ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê
ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ´ÖÖ»Öú †Ö×Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö, ÃÖÖÓ´ÖŸÖ¿ÖÖÆüßŸÖ ÃÖÖÓ´ÖŸÖ †Ö×Ö ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü †Ö×Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüßŸÖ
úÖ¸üÖÖ−Ö¤üÖ¸ü †Ö×Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü Æêü ¾Ö÷ÖÔ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê ‹úÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ¾ÖÖÔ−Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ ‹ú ¾Ö÷ÖÔ ¿ÖÖêÂÖú ¾Ö
¤ãüÃÖ¸üÖ ¾Ö÷ÖÔ ¿ÖÖê×ÂÖŸÖÖÓ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ¤üÖê−Æüß ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏŸµÖÖÖ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ †ÃÖŸÖÖê. ‹ú †−µÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸üÖ †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ
†−µÖÖµÖ ÃÖÆü−Ö ú¸üÖÖ¸üÖ Æêü ¤üÖê−Æüß ¾Ö÷ÖÔ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ú¬Öß ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê ŸÖ¸ü ú¬Öß ÷Öã¯ŸÖ¯ÖÖê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ
†ÃŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−ÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê‰ú−Ö ‹úÖ ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö −ÖÂ™ü ÆüÖêµÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖ¸ü ú¬Öß ú¬Öß ¤üÖê−Æüß ¾Ö÷ÖÖÔ“ÖÖ −ÖÖ¿Ö ÆüÖê‰ú−Ö −Ö¾Öß−Ö
¤üÖê−Ö ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ¾Ö÷ÖÖÕ“Öß −ÖÖ¾Öê ²Ö¤ü»Ö»Öß ¯ÖÖ Ã¾Öºþ¯Ö ²Ö¤ü»Öê −ÖÖÆüß. µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ ¤üÖê−Æüß ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ú¬Öß“Ö ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß úÖ¸üÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê ÆêüŸÖæ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖÖŒÃÖÔ µÖÖ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔÃÖ †ÖÆêü ¸êü
¾Ö÷ÖÖÔÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö÷ÖÔ −ÖÂ™ü ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüßŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“Öê ëú¦üßú¸üÖ ÆüÖêŸÖê.
ÆüÖ ¾Ö÷ÖÔ ÃÖÓµÖê−Öê ú´Öß †ÃÖŸÖÖê. »ÖÆüÖ−Ö ˆªÖê÷Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ×™üúÖ¾Ö −Ö »ÖÖ÷Ö»µÖÖ−Öê ŸÖê ÁÖ×´Öú ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
ÁÖ×´ÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖê. ÁÖ×´ÖúÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖêÂÖÖÖ´Öãôêû ŸÖê ÷Ö×¸ü²Ö ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ µÖÖˆ»Ö™ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü †×¬Öú
ÁÖß´ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖŒÃÖÔ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“µÖÖ ¤üÖêÂÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖê úß,
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüßŸÖ“Ö ×ŸÖ“µÖÖ ×¾Ö−ÖÖ¿ÖÖ“Öß ×²Ö•Öê ¤ü›ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüßŸÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü úÖ´ÖÖ“µÖÖ ×−Ö×´Ö¢ÖÖ−Öê ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ
úÖ¸üÖÖ−µÖÖŸÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ‹ú¡Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ »Ö¾Öú¸ü ÃÖÓ‘Ö™ü−Ö ÆüÖêŸÖê. ‹úÖ“Ö úÖ¸üÖÖ−µÖÖŸÖ †−Öêú úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü úÖ´Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ. ‹úÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †−Öêú úÖ¸üÖÖ−Öê †ÃÖ»µÖÖ−Öê µÖÖ úÖ¸üÖÖ−µÖÖŸÖ »ÖÖÖÖê úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ¤üôûÖ¾ÖôûÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ´Öãôêû úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê †Ö¤üÖ−Ö-¯ÖÏ¤üÖ−Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ‹ú¡Ö
µÖêŸÖÖŸÖ. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ¾ÖÃŸÖæÓ“µÖÖ ×¾ÖÎúßÃÖÖšüß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüÖ úÖ×²Ö•Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¾ÖÖ¤üß ¯ÖÏ¾Öé¢ÖßÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ¤êüŸÖÖŸÖ.
ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¾ÖÖ¤üÖŸÖæ−Ö ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß“Öß ¤êüÖß»Ö ×¯Öôû¾ÖÖæú ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ: ÃÖ´ÖÖ−Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ´Öãôêû •ÖÖ÷Ö×ŸÖú úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ‹ú¡Ö µÖê‰ú−Ö
³ÖÓÖ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ×¾Öºþ¨ü ÎúÖÓŸÖß úºþ−Ö ³ÖÓÖ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“ÖÖ −ÖÖ¿Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ †™üôû †ÖÆêü. úÖ¸üÖ
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³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ÎúÖÓŸÖß —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ“Öß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ−Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹ú ¾Ö÷ÖÔ ˆ¸üŸÖÖê. ŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ¾Ö÷ÖÔ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß †Ö×Ö
¿Öê¾Ö™üß ¾Ö÷ÖÔ×¾ÖÆüß−Ö †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ×¾ÖÆüß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖŒÃÖÔ '•Ö÷ÖÖŸÖß»Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖê ‹ú¡Ö µÖÖ ¾Ö ÎúÖÓŸÖß ú¸üÖ.
ÎúÖÓŸÖßŸÖ ÁÖ×´ÖúÖÓ−ÖÖ úÖÆüßÆüß ÷Ö´Ö¾ÖÖµÖ“Öê −ÖÖÆüß.' Æêü †Ö¾ÖÖÆü−Ö úºþ−Ö ŸÖÖê úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÎúÖÓŸÖß †Ö×Ö ¾Ö÷ÖÔ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−ÖÖ
×−ÖÙ´ÖŸÖß“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üŸÖÖê.
¾Ö÷ÖÔú»ÖÆü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ¯Ö¸üßÖSÖ:- ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ¾Ö÷ÖÔú»ÖÆüÖ“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ¯Öãœüß»Ö ˆ×Ö¾ÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
1. ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ¾Ö¸ü †−ÖÖ¾Ö¿µÖú ³Ö¸ü- ´ÖÖŒÃÖÔ •Ö÷ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ−Öê ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê ¯ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß
¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß µÖÖˆ»Ö™ü ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏê´Ö, ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾Ö †Ö×Ö
ÃÖÆüúÖµÖÔ µÖÖú›êü ŸÖÖê ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
2. ¤üÖê−Ö“Ö ¾Ö÷ÖÔ- ´ÖÖŒÃÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ±úŒŸÖ ¤üÖê−Ö ¾Ö÷ÖÔ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †−Öêú ¾Ö÷ÖÔ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ−Öê ´Ö¬µÖ´Ö ¾Ö÷ÖÖÔú›êü
¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ´Ö¬µÖ´Ö ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü.
3. ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ †¬ÖÔÃÖŸµÖ- ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ÁÖ×´Öú ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ †™üôû ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Öî–ÖÖ×−Öú ŸÖ£µÖÖ¯ÖêÖÖ †Ö¤ü¿ÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¸ü×¿ÖµÖÖŸÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üß ÎúÖÓŸÖß †¯ÖµÖ¿Öß šü¸ü»Öß
ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖŒÃÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖ ÃÖŸµÖŸÖê“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê.
4. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“ÖÖ †ÓŸÖ †¿ÖŒµÖ- ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ“Ö ×ŸÖ“ÖÖ †ÓŸÖ ¤ü›ü»Öê»ÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ‡Ó÷»ÖÓ›ü
†Ö×Ö †´Öê×¸üúÖÃÖÖ¸üµÖÖ †ÖîªÖê×÷Öú ¥üÂ™üµÖÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÎúÖÓŸÖß ÆüÖê‰ú−Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã
ÎúÖÓŸÖß †ÖîªÖê×÷Öú ¥üÂ™üµÖÖ †¯ÖÏ÷ÖŸÖ ¸ü×¿ÖµÖÖ ¾Ö “Öß−Ö´Ö¬µÖê ÎúÖÓŸÖß —ÖÖ»Öß ŸÖê£Öß»Ö ÎúÖÓŸÖß Æüß †¯ÖµÖ¿Öß —ÖÖ»Öß.
5. ¾Ö÷ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•µÖ×¾ÖÆüß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö †¿ÖŒµÖ- úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÎúÖÓŸÖß úºþ−Ö ¾Ö÷ÖÔ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖ×¾ÖÆüß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖß»Ö ´ÖÖ¡Ö
¸ü×¿ÖµÖÖ ¾Ö “Öß−Ö ´Ö¬µÖê ÎúÖÓŸÖß ÆüÖê‰ú−ÖÆüß ¾Ö÷ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•µÖ −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü ¸ü×¿ÖµÖÖ−Öê ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ŸµÖÖ÷Ö êú»ÖÖ.
6. •ÖÖ÷Ö×ŸÖú ´Ö•Öæ¸ü ‹ú Æêü ×¤ü¾ÖÖÃ¾Ö¯−Ö- úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖê ‹ú¡Ö µÖê‰ú−Ö ÎúÖÓŸÖß ú¸üŸÖß»Ö ¯ÖÖ
úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê †−Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ‹úÖ úÖ¸üÖÖ−µÖÖ“Öê úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ‹ú¡Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü
‹ú¡Ö µÖêÖê ×¤ü¾ÖÖ Ã¾Ö¯−Ö †ÖÆêü.
´ÖÖŒÃÖÔ ¾Ö÷ÖÔú»ÖÆüÖ“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ †−Öêú ¤üÖêÂÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ úÃÖê ú¸üŸÖÖŸÖ Æêü ¤üÖÖ×¾ÖÖê
ÆüÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖ. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö Ã¯ÖÂ™ü úºþ−Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÎúÖÓŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖêÂÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×¾Ö¿Ö¤ü
ú¸üµÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−Öê µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß êú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
¯ÖÏ.4 £ÖÖ. úÖ»ÖÔ ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ¸üÖ•µÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ¯Ö¸üßÖSÖ ú¸üÖ?
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸üÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö ¯Ö¿Öæ Øú¾ÖÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ
†£ÖÔ ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿Ö
•Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¿µÖú ÷Ö¸ü•ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖìŸéúÂ™ü •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß †ÖÆêü. •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö †−Öêú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ−Öß
´ÖÖ−Ö¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−Ö»Öß ¯ÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ ¾Ö¸üß»Ö ¸üÖ•µÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖ−µÖ ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÓÖ“µÖÖ´ÖŸÖê
»ÖÖêúú»µÖÖÖ ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ú¬Öß“Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ. •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê −ÖÖÆüß. ‹úÖ ¾Ö÷ÖÖÔ−Öê ¤ãüÃÖ·µÖÖ
¾Ö÷ÖÖÔ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ Æêü ÃÖÖ¬Ö−Ö ¿ÖÖê¬Öæ−Ö úÖœü»Öê †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ Æêü ¬Ö−Ö¾ÖÖ−Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ×−Ö¬ÖÔ−ÖÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ
ú¸üµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ“Öß−Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ¾Ö÷ÖÔ ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¿ÖêŸÖß
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÃÖÖ¬Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ´ÖÖ»Öú ¾Ö ÷Öã»ÖÖ´Ö Æêü ¤üÖê−Ö ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖêŸÖ. ¤üÖê−Æüß ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÃÖ»µÖÖ−Öê
¾Ö÷ÖÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖêŸÖÖê. ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ−Öß ´ÖÖ»ÖúÖ×¾Öºþ¨ü ²ÖÓ›ü úºþ −ÖµÖê †Ö×Ö ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔ−Öê
‹ú¡Ö µÖê‰ú−Ö ¸üÖ•µÖ −ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖœü»Öß. ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üßŸÖ ÷Öã»ÖÖ´ÖÖÓ¾Ö¸ü, ÃÖÓ¸ü•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüßŸÖ ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸üÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüßŸÖ
úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×¯Öôû¾ÖÖæú ú¸üµÖÖ“Öê ¸üÖ•µÖ Æêü ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ Æêü ¿ÖÖÃÖú ¾Ö÷ÖÔ †Ö×Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖã¸ü×ÖŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ´Ö•Öæ¸ü ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖê. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖÖê×»ÖÃÖ, »ÖÂú¸ü, úÖµÖ¤êü ¾Ö
−µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ ‡.´ÖÖ±ÔúŸÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸ÓüÖ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•µÖ Æüß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“Öß ú×´Ö™üß †ÖÆêü †Ö×Ö ŸÖß †ÖÆêü ¸êü ¾Ö÷ÖÖÔ−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ
8

êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£ÖÖ Æüß ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾Ö÷ÖÖÕ−Öß ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß éú×¡Ö´Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü. ÎúÖÓŸÖß
úºþ−Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö÷ÖÔ −ÖÂ™ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖ´Ö÷ÖÖÓ¸üÖ−Öß ¸üÖ•µÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ³ÖÓÖ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß êú»ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“ÖÖ −ÖÖµÖ−ÖÖ™ü úºþ−Ö
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ¯Ö¢Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß ú¸üÖ¾Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ‹ú“Ö ¾Ö÷ÖÔ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ¸üÖÆüß»Ö ŸÖÖê ¾Ö÷ÖÔ ´ÆüÖ•Öê úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ¾Ö÷ÖÔ ÆüÖêµÖ. ¾Ö÷ÖÔ
¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôê ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ×¾Öºþ−Ö •ÖÖ‡Ô»Ö
Øú¾ÖÖ ÆüôæûÆüôæû †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö −ÖÂ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö. úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÎúÖÓŸÖß“µÖÖ ÃÖÓÎú´ÖÖúÖôû ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£ÖÖ ×¾ÖÃÖÙ•ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß
†ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖŒÃÖÔ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. ¸üÖ•µÖ×¾ÖÆüß−Ö ¾Ö ¾Ö÷ÖÔ×¾ÖÆüß−Ö †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖ Ö´ÖŸÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ´Ö ú¸êü»Ö †Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ µÖÖê÷µÖ
¾ÖÖ™üÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö. µÖÖ †¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ŸÖÖê ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü †ÃÖê −ÖÖ¾Ö ¤êüŸÖÖê.
¸üÖ•µÖ×¾ÖÂÖµÖú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öß ¾Öêî×¿ÖÂ™üµÖê:1) ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¯ÖÖ¿Ö¾Öß- ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£ÖÖ éú×¡Ö´Ö ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖÖ£Öá ÆêüŸÖæ−Öê ¬Ö×−Öú ¾Ö÷ÖÖÔ−Öê ÁÖ×´ÖúÖÓ¾Ö¸ü ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
»ÖÖ¤ü»Öê»Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖŒÃÖÔ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖÖê×»ÖÃÖ, úÖµÖ¤üÖ, −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü
ÁÖ×´ÖúÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ −ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÎúÖÓŸÖß ÆüÖ“Ö ¯ÖµÖÖÔµÖ ŸµÖÖ»ÖÖ µÖêÖ÷µÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê.
2) ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö- ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔ−Öê ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“µÖÖ
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ¾ÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ´Öãôêû —ÖÖ»Öß. ¸üÖ•µÖ ¬Ö×−Öú ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê ×ÆüŸÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖæ−Ö ´Ö•Öæ¸ü ×ÆüŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÖÆêü.
3) úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖSÖ- úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¿ÖÖêÂÖÖÖ“Öê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖ ÆüÖêµÖ. ¤üÖê−Ö ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ
ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ú¬Öß“Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖŸÖÖê. úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖêÂÖÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ −ÖÂ™ü êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ´ÖÖŒÃÖÔ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
4) ¬Ö×−Öú ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖ ÆêüŸÖæ- •Ö−Öú»µÖÖÖ ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ ú¬Öß“Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ. ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖß †ÃÖŸÖÖê.
ÁÖ×´Öú ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê ¤ü´Ö−Ö ú¸üÖê ¾Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖÖêµÖß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¤êüÖê Æêü úÖµÖÔ †ÃÖŸÖê. ³ÖÓÖ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¾Ö
²ÖÖÊ ¬ÖÖêŒµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖÓ¸üÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.
5) ¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ »ÖÖê¯Ö- ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£ÖÖ ú»µÖÖÖúÖ¸üß −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ÁÖ×´ÖúÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üÖÖ¸üß µÖÓ¡ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
¸üÖ•µÖÖ×¾ÖÆüß−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ −ÖÂ™ü ú¸üÖê µÖÖê÷µÖ šü¸êü»Ö †ÃÖê ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ¾ÖÖ™üŸÖê.
´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ¯Ö¸üßÖSÖ:1. ¸üÖ•µÖÖ“Öê ‹úÖÓ÷Öß ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö- ¸üÖ•µÖ ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ¾Ö ×¯Öôû¾ÖÖæú ú¸üÖÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ÆüÖ ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †£ÖÔ †¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
†ÖÆêü. úÖ¸üÖ ÃÖÓ¸üÖÖ, úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£Öê“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
2. ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¿ÖŒŸÖß −Ö¾Æêü- ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¿ÖŒŸÖß †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ •Ö−´Ö •Ö−Öú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß —ÖÖ»ÖÖ −ÖÃÖæ−Ö
¿ÖÖêÂÖÖÖÃÖÖšüß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü Æêü ´ÖÖŒÃÖÔ ´ÖŸÖ †µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¿ÖŒŸÖß −ÖÃÖæ−Ö •Ö−Ö‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•µÖÖ“Öê
×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖêÂÖÖÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖê Æêü †Ö•Ö“µÖÖ ú»µÖÖÖúÖ¸üß ¸üÖ•µÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö
†³µÖÖÃÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÖÆüß.
3. ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖ ×¾Ö¬ÖÖ−Öê-úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖêÂÖÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ´ÖÖŒÃÖÔ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ“µÖÖ Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüßŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ
¿ÖÖêÂÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüŸÖÖê. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ´ÖÖŒÃÖÔ ÎúÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÎúÖÓŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ
Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß »ÖÖ¤üŸÖÖê. Æüß ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖß †ÖÆêü.
4. ¸üÖ•µÖ −ÖÂ™ü ÆüÖêSÖê †¿ÖŒµÖ- ÎúÖÓŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö −ÖÂ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö Æêü ´ÖÖŒÃÖÔ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ¸ü×¿ÖµÖÖ ¾Ö “Öß−Ö ´Ö¬µÖê ÎúÖÓŸÖß
ÆüÖê‰ú−ÖÆüß ¸üÖ•µÖ −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüßŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ úÖ»¯Ö×−Öú ¾ÖÖ™üŸÖÖê.
5. ×¯Öôû¾ÖSÖæú Æêü ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖÔ −Ö¾Æêü-×¯Öôû¾ÖÖæú ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖÔ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.´ÖÖ¡Ö ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ŸÖÃÖê ×¤üÃÖŸÖ
−ÖÖÆüß.ˆ»Ö™ü ¸üÖ•µÖ ¾µÖŒŸÖß ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖê.
´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ¸üÖ•µÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ †−Öêú ¤üÖêÂÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ«üÖ¸êü ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üú›æü−Ö ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
¤ãüºþ¯ÖµÖÖê÷ÖÖú›êü »ÖÖ ¾Öê¬ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ êú»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ÷ÖÓ³Öß¸ü †ÖÖê¯Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ¾µÖÖ¯Öú ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ“Öê ÁÖêµÖ ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ¸üÖ•µÖ×¾ÖÂÖµÖú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê.
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¯ÖÏ.5 ¾ÖÖ.úÖ»ÖÔ ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
´ÖÖŒÃÖÔ−Öê '¤üÖÃÖ òú×¯Ö™ü»Ö' ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö÷ÖÖÔú›æü−Ö
úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß ×¯Öôû¾ÖÖæú ú¿Öß ÆüÖêŸÖê Æêü ¤üÖÖ×¾ÖÖê ÆüÖêŸÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ †ÖÙ£Öú ¯ÖêÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¥üÂ™üµÖÖ †×¬Öú
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ¾Ö¸ü ×¸üúÖ›üÖì“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¸üúÖ›üÖì“µÖÖ ÁÖ´Ö´Öæ»µÖ
×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öß ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ †Ö¾Öé¢Öß †ÃÖêÆüß ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ¾ÖÃŸÖËæ“µÖ Øú´ÖŸÖß ×−Ö¬ÖÖÔ¸üßŸÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ −ÖÃÖæ−Ö
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß ÁÖ×´ÖúÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖêÂÖÖÖ“Öê ×¾Ö»ÖêÂÖÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÃŸÖæ»ÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ´Öæ»µÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
1) ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ ´Öæ»µÖ:- •µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ»ÖÖ ´Öæ»µÖ †ÖÆêü ¯ÖÖü ŸµÖÖ ¾ÖÃŸÖæ¾Ö¸ü ÁÖ´Ö Ö“ÖÔ —ÖÖ»Öê»Öê −ÖÖÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ ´Öæ»µÖ †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. Æü¾ÖÖ, ¯ÖÖÖß
2) ×¾Ö−Öß´ÖµÖ ´Öæ»µÖ:- ¾ÖÃŸÖæ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÁÖ´Ö Ö“ÖÔ ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ÁÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÃŸÖæ“Öê ´Öæ»µÖ šü¸üŸÖê ŸµÖÖÃÖ ×¾Ö×−Ö´ÖµÖ ´Öæ»µÖ
†ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ˆ¤üÖ. ²ÖÖú ÁÖ´Ö ÆüÖ ´Öæ»µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê.
†×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖ ¾µÖÖµÖÖ:- úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ−Öê ¯ÖÏŸµÖÖ êú»Öê»Öê úÖ´Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸üß ´Ö•Öã¸üß µÖÖŸÖß»Ö ±ú¸üúÖ»ÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ
†×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖêÖ.
´ÖÖŒÃÖÔ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ×¾Ö×−Ö´ÖµÖ ´Öæ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ´Öæ»µÖ ×−Ö¬ÖÖÔ¸üÖÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ÁÖ×´ÖúÖÓ“µÖÖ ÁÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¯Ö®Ö
•Öß¾Ö−Ö •Ö÷Öæ−Ö ŸµÖÖÓ“Öê úÃÖê ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖê ÊÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÁÖ×´ÖúÖÓ“ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖŸÖ •ÖÖê ×ÆüÃÃÖÖ
†ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´Ö•Öæ¸üß ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. ‹ÖÖ¤üß ¾ÖÃŸÖæ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ»ÖÖ †Öšü ŸÖÖÃÖ »ÖÖ÷Ö»Öê
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ †Öšü ŸÖÖÃÖÖ“Öß ´Ö•Öã¸üß ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê ¯ÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ±úŒŸÖ ÃÖÆüÖ ŸÖÖÃÖÖ“Öß ´Ö•Öæ¸üß ¤êüŸÖÖ †Ö×Ö ˆ¸ü»Öê»µÖÖ ¤üÖê−Ö
ŸÖÖÃÖÖÓ“Öß ´Ö•Öæ¸üß ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ: ‘ÖêŸÖÖê. Æêü ÁÖ×´ÖúÖÓ−ÖÖ úôûŸÖê ´ÖÖ¡Ö ŸÖÖê ×−Ö´Öæ™ü¯ÖÖê ÃÖÆü−Ö ú¸üŸÖÖ úÖ¸üÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ»ÖÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü šêü¾ÖÖ¾Öê úß
−ÖÖÆüß Æêü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ´Ö•Öá¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö úÖ´Ö ×´Öôû×¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê Ã¯Ö¬ÖÖÔ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ¿ÖÖÓŸÖ ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ´Ö•Öæ¸ü ÁÖ´Ö ÃÖÖšü¾Öæ−Ö šêü‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß.
´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ´ÖŸÖê ¾ÖÃŸÖæ“Öß Øú´ÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖæ¡ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü šü¸üŸÖê. ú““ÖÖ´ÖÖ»Ö + ´Ö•Öæ¸üß = ¾ÖÃŸÖæ“Öß Øú´ÖŸÖ ˆ¤üÖ.‹ÖÖ¤üß
Öã“Öá ²Ö−Ö¾ÖÖµÖ»ÖÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ ºþ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ú““ÖÖ ´ÖÖ»Ö »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. Öã“Öá ²Ö−Ö×¾ÖµÖÖ·µÖÖ ´Ö•Öã¸üÖ»ÖÖ ¾ÖßÃÖ ºþ¯ÖµÖê ´Ö•Öæ¸üß ×¤ü»Öß ŸÖ¸ü ¾Ö¸üß»Ö
ÃÖæ¡ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÃŸÖæ“Öß Øú´ÖŸÖ ÃÖ¢Ö¸ü ºþ¯ÖµÖê ¯ÖÖ×Æü•Öê ¯ÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ŸÖß ¿ÖÓ³Ö¸ü ºþ¯ÖµÖÖ»ÖÖ ×¾ÖúŸÖÖê. ŸµÖÖ ŸÖßÃÖ ºþ¯ÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ
†×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖ ´ÆüÖŸÖÖê. µÖÖ ŸÖßÃÖ ºþ¯ÖµÖÖÓ´Ö¬Öã−Ö ¾ÖÃŸÖæ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ»ÖÖ úÖÆüßÆüß ×´ÖôûŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ¾ÖÃŸÖæ“Öê
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÆüÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¾ÖÃŸÖæ ×¾Öú»Öß •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß ´ÖÖ¡Ö ´Ö•Öæ¸üß ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê. −ÖÓŸÖ¸ü −Ö±úÖ ‘Öê‰ú−Ö ×¾Öú»Öß •ÖÖŸÖê. ¾ÖÃŸÖæ“Öß Øú´ÖŸÖ
¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü éú×¡Ö´Ö ™Óü“ÖÖ‡Ô Øú¾ÖÖ †−Öêú µÖãŒŸÖÖ ¯ÖÏµÖãŒŸÖÖ úºþ−Ö ¾ÖÃŸÖæ“Öß Øú´ÖŸÖ ¾ÖÖœ¾ÖŸÖÖê. ¾ÖÃŸÖæ Øú´ÖŸÖß
éú×¡Ö´Ö¸üßŸµÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖÖê. ¾ÖÃŸÖæ“Öß Øú´ÖŸÖ ×•ÖŸÖúß •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖœêü»Ö ×ŸÖŸÖêú †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê.
†×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖÖ“µÖÖ •ÖÖ¸üÖê¾Ö¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ÁÖß´ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖÖê ŸÖ¸ü úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÷Ö¸üß²Ö ¸üÖÆüŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¤êüÖß»Ö ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. »ÖÆüÖ−Ö ˆªÖê•ÖúÖÓ“Öê ˆªÖê÷Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¯ÖîÃÖÖ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´Öß
ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê. úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ“Ö •ÖÖŸÖê. µÖÖ ¿ÖÖêÂÖÖÖ×¾Öºþ¨ü úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÎúÖÓŸÖß úºþ−Ö ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß −ÖÂ™ü
ú¸üŸÖß»Ö. ÎúÖÓŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ˆªÖê÷Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öê ú¸üŸÖß»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû úÖêÖßÆüß †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖ ‘ÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
¯Ö¸üßÖSÖ ¾ÖÖ ¤üÖêÂÖ:1) êú¾Öôû ÁÖ´ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö-¾ÖÃŸÖæ“Öê ´Öæ»µÖ ´ÖÖ÷ÖÖß †Ö×Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê ¯ÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ ÁÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
¾ÖÃŸÖæ“Öß Øú´ÖŸÖ šü¸ü¾ÖŸÖÖê Æêü ŸÖŸ¾Ö †µÖÖê÷µÖ ¾Ö †¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †ÖÆêü.
2) ´Öæ»µÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü- ´ÖÖŒÃÖÔ“ÖÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ×¾Ö¬ÖÖ−Öê †¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÃŸÖæ“µÖÖ
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ ¾Ö Øú´ÖŸÖßŸÖ ú““ÖÖ´ÖÖ»Ö, ÁÖ´Ö, ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö, ÃÖÓµÖÖê•Ö−Ö Æêü “ÖÖ¸üÆüß ‘Ö™üú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖŒÃÖÔ ±úŒŸÖ ÁÖ´ÖÖ»ÖÖ
´ÖÆüŸ¾Ö ¤êüŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖŒÃÖÔ ´Öæ»µÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †Ö¿ÖµÖ »ÖÖÖŸÖ −Ö ‘ÖêŸÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖê.
3) ²ÖÖî×¨üú ÁÖ´ÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ- ´ÖÖŒÃÖÔ ±úŒŸÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÁÖ´ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êü‰ú−Ö ²ÖÖî×¨üú ÁÖ´ÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö ¾ÖÃŸÖæ“Öê
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÁÖ´ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸÖÓ¡Ö–Ö, ¯ÖîÃÖÖ, ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ‡.²ÖÖî¨üú ÁÖ´ÖÖ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê µÖÖú›êü ŸÖÖê ¤ãü»ÖÔÖ
ú¸üŸÖÖê.
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4) ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ Ö“ÖÖÔú›êü ¤ãü»ÖÔÖ- ú““ÖÖ ´ÖÖ»Ö †×¬Öú ÁÖ´Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÃŸÖã“Öß Øú´ÖŸÖ Æêü ÃÖæ¡Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã
µÖÓ¡ÖÃÖÖ´Öã÷ÖÏß, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö, ¤ãüºþÃŸÖß Ö“ÖÔ, ¾ÖÖÆüŸÖãú Ö“ÖÔ, •ÖÖ÷Öê“Öê ³ÖÖ›êü, ú•ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ¾µÖÖ•Ö ‡. Ö“ÖÖÔú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
5) †µÖÖê÷µÖ ³ÖÖ×úŸÖú£Ö−Ö- ´ÖÖŒÃÖÔ“ÖÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ³Ö×¾ÖÂµÖ ÖÖê™êü šü¸ü»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê»Öß
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ‡Ó÷»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ †ÖîªÖê×÷Öú¥üÂ™üµÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¸ü×¿ÖµÖÖ ¾Ö “Öß−Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ÎúÖÓŸÖß —ÖÖ»Öß.
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ™üßúÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß¾Ö¸ü ´ÖÖŒÃÖÔ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ−Öê êú»µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖŸÖÔ−ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö úºþ−Ö
úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ÃÖ¾Ö»ÖŸÖßŸÖ ¾ÖÖœü êú»Öß. µÖÖ¾Öºþ−Ö ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
×™ü¯Ö- úÖ»ÖÔ ´ÖÖŒÃÖÔ“Öê ¬Ö´ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖŒÃÖÔ ÆüÖ ³ÖÖî×ŸÖúŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö −ÖÖúÖ¸ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ´ÖŸÖê ¯ÖÖ¯Ö-¯ÖãµÖ,
Ã¾Ö÷ÖÔ-−Ö¸üú µÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ−ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †Ö¬ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ´ÖÖŒÃÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ †±æú“Öß ÷ÖÖêôûß ¾ÖÖ −Ö¿ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. †ÃÖÓŸÖãÂ™ü ¾Ö
÷Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖúŸÖÔ ¾Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö÷ÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−ÖÖ´Öãôêû »ÖÖêú †Ö¯Ö»Öê ¤ãü:Ö ×¾ÖÃÖºþ−Ö ³Ö×¾ÖÂµÖÖ¾Ö¸ü Æü¾ÖÖ»ÖÖ šêü¾ÖŸÖÖŸÖ. ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþ−Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö
¬Ö´ÖÔ÷Öãºþ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¬Ö´ÖÔ úŸÖÔ²Ö÷ÖÖ¸üß¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾ÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß −Ö×¿Ö²ÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾Öæ−Ö •Ö÷ÖµÖÖÃÖ
¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü−Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. ¬Ö´ÖÖÔ´Öãôêû úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ“Öß úŸÖéÔ¾µÖ¿ÖŒŸÖß —ÖÖú»Öß •ÖÖŸÖê. ¤üÖêÂÖ¯ÖæÖÔ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö
¸üÖ•µÖúŸÖì ¾Ö÷ÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰ú−Ö »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö»Öß ¤ãü:Öê ×¾ÖÃÖ¸üµÖÖÃÖ ¾Ö ÎúÖÓŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö¸üÖ¾Öé¢Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü
¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖê¯ÖêÖÖ úÖ»¯Ö×−Öú ÷ÖÖêÂ™üß¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾Öæ−Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖ ¾Ö Æü»ÖÖÖß“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö
´ÖÖ−ÖµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖŸÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ú¸üµÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ †ÃÖæ−Ö ¬Ö´ÖÔ ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ †›ü£Öôêû
×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. •ÖîÃÖê £Öî ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¸üÖÆüµÖÖŸÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö †ÖÆêü Æüß ×¿Öú¾ÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ´ÖÖŒÃÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö −ÖÖúÖºþ−Ö
¿Öã¨ü ³ÖÖî×ŸÖúŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ³Öæ×´ÖúÖ Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖê †Ö×Ö ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¿Ö¡Öæ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
×™ü¯Ö- úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß (Dictatorship of Proletariat)ÁÖ×´ÖúÖÓ“Öß ÎúÖÓŸÖß ÆüÖ †Ó×ŸÖ´Ö ˆ§êü¿Ö −ÖÃÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−Öê“Öß ¯ÖÏÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ Æêü ÁÖ×´ÖúÖÓ“Öê †Ó×ŸÖ´Ö ¬µÖêµÖ †ÃÖŸÖê.
µÖÖ ¬µÖêµÖÖ¯ÖÏŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖµÖÖÃÖÖšüß ÎúÖÓŸÖß Æêü ¯Ö×Æü»Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö †ÃÖŸÖê. −Ö¾ÖÃÖ´ÖÖ•Ö ×−ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß ‹ú ÃÖÓ¬Öß †ÃÖŸÖê. µÖÖ
ÃÖÓ¬Öß“Öê µÖ¿ÖÖŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÎúÖÓŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öß †ÃÖê ´ÖÖŒÃÖÔ“Öê
´ÖŸÖ †ÖÆêü. †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖ ¾Ö ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ´Öãôêû úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ¾Ö÷ÖÔ ÎúÖÓŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“Öß ÃÖ¢ÖÖ −ÖÂ™ü ú¸üŸÖß»Ö †Ö×Ö
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ÃÖæ¡Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖß»Ö †ÃÖê ´ÖÖŒÃÖÔ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÎúÖÓŸÖß úºþ−Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“ÖÖ †ÓŸÖ ú¸üŸÖ
−ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ:Ææü−Ö ÃÖ¢ÖÖ ŸµÖÖ÷ÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖ¢ÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¢ÖÖ ¾Ö ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
´ÆüÖ•Öê úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ¿ÖŒµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖŒÃÖÔ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÎúÖÓŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü
†Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ −ÖÂ™ü úºþ−Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¾Öêôû
»ÖÖ÷Öê»Ö. •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ •Öã−Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ −ÖÂ™ü úºþ−Ö −Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ •Öã−µÖÖ-−Ö¾µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ
ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ −ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¬Ö»µÖÖ ¾ÖÖ ÃÖÓÎú´ÖÖúÖôûÖŸÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ
úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬Ö−Öê ÃÖÖ´Öã×Æüú ´ÖÖ»Öúß“Öß ú¸üŸÖß»Ö. µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“ÖÖ −ÖÖµÖ−ÖÖ™ü
êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö. úÖ¸üÖ µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔú›æü−Ö ¯ÖÏ×ŸÖÎúÖÓŸÖß“ÖÖ ¬ÖÖêúÖ †ÖÆêü. úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß Æüß †»¯ÖÃÖÓµÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÃÖÖšüß
Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ²ÖÆãüÃÖÓµÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †ÖÆêü. »ÖÖÃúß“µÖÖ ´ÖŸÖê "úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÃÖŸÖê. ŸÖß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖŸÖê. Ö¸üß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−ÖÖ
†ÃÖ»Öê»Öß ŸÖß ‹ú “ÖÖÓ÷Ö»Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖß úÖµÖ´Ö“Öß †ÃÖŸÖ −ÖÖÆüß."Æüß ‹ú ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖæ−Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ
¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ™ü¯¯µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü. Æüß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß −Ö¾µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß
†¾ÖÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾Ö÷ÖÔ ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ‘ÖÂÖÔÆüß ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ. ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ: ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö
Æüß ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¾Ö÷ÖÔ×¾ÖÆüß−Ö ¾Ö ¸üÖ•µÖ×¾ÖÆüß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−Öê“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ˆ§êü¿Ö ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ´ÖÖŒÃÖÔ µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö †¾ÖÃ£Öê»ÖÖ
ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü †ÃÖê −ÖÖÓ¾Ö ¤êüŸÖÖ.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖÖŒÃÖÔ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ¯ÖÏÃ£ÖÖ¯Ö−ÖêÃÖÖšüß úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üŸÖÖê.
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¯ÖÏ. 6 ¾ÖÖ. úÖ»ÖÔ ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó Öê ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÂ™üßúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö ¯Ö¸üßÖSÖ ¾ÖÖ ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üÖ?
´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß¾Ö¸ü ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ−Öß ¯Öãœüß»Ö †ÖÖê¯Ö ‘Öê‰ú−Ö ˆ×Ö¾ÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ
†ÖÆêü.
1. ´ÖÖŒÃÖÔ“ÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤ü ‹úÖÓ÷Öß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ- ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ×¾ÖúÖÃÖ¾ÖÖ¤ü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ‹úÖÓ÷Öß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö
µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ−Öê •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ»ÖÖ †ÖÙ£Öú ¾Ö ³ÖÖî×ŸÖú ‘Ö™üú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ Æêü ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ¯ÖÖ Æêü ´ÖŸÖ ‹úÖÓ÷Öß †ÖÆêü.
úÖ¸üÖ •Ö÷ÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ êú¾Öôû †ÖÙ£Öú ‘Ö™üúÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‘Ö›üŸÖ −ÖÃÖæ−Ö ŸÖ¸ü −Öî×ŸÖú, ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö
úÖµÖ¤üÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓÃ£ÖÖ ¤êüÖß»Ö †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¸üß−Öê ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ µÖÖú›êü ŸÖÖê ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
2. ¾Ö÷ÖÔ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ −ÖÖÆüß- ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Ö÷ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ−Öê ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ×ÆüÃÖÖŸ´Öú ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê
†¾Ö»ÖÓ²Ö êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾Ö÷ÖÔ ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ™üßúÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÆüÖ ¥üÛÂ™üúÖê−Ö “Öãúß“ÖÖ †ÖÆêü.
•Ö÷ÖÖŸÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. µÖÖˆ»Ö™ü ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ‹ê¾Ö•Öß ¾Ö÷ÖÔÃÖ´Ö−¾ÖµÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê.
3. ¾Ö÷ÖÔ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †¿ÖŒµÖ- ´ÖÖŒÃÖÔ−Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¾Ö÷ÖÔ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾Ö¯−Ö ¸Óü÷Ö×¾Ö»Öê
†ÖÆêü ¯ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ¾Ö÷ÖÔ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÁÖ´Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖß ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ
‹ú ³ÖÖ÷Ö †ÖÆêü. ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤üß ÎúÖÓŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü ¸ü×¿ÖµÖÖ ¾Ö “Öß−Ö ´Ö¬µÖê ¾Ö÷ÖÔ −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüß. µÖÖ ˆ»Ö™ü ¸ü×¿ÖµÖÖ−Öê ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ
ŸµÖÖ÷Ö êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
4. ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ »ÖÖê¯Ö ÆüÖêSÖ †¿ÖŒµÖ- úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÎúÖÓŸÖß êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ“Öß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß Æüß †¾ÖÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö
¯ÖÖ Æüß †¾ÖÃ£ÖÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß †ÃÖê»Ö †ÃÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. µÖÖ −ÖÓŸÖ¸ü ¿Öê¾Ö™üß“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü †ÃÖê»Ö ¾Ö µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¸üÖ•µÖ
−ÖÂ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö ¯ÖÖ ¸üÖ•µÖ −ÖÂ™ü ÆüÖêÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖ −ÖÂ™ü —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †¸üÖ•ÖúŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ¸ü×¿ÖµÖÖ ¾Ö “Öß−Ö
¤êü¿ÖÖŸÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ“Öß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß−ÖÓŸÖ¸ü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ•µÖ −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¾ÖÖœü»Öê»Öê
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
5. †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ¤üÖêÂÖ¯ÖæSÖÔ- ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ´Öæ»µÖ †Ö×Ö Øú´ÖŸÖ µÖÖŸÖ ÷Ö»»ÖŸÖ êú»Öß. ŸµÖÖÓ−Öê úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ−Ö×ÃÖú
ÁÖ´ÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê ±úŒŸÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÁÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÃŸÖæ“Öê ´Öæ»µÖ ÆüÖ ÁÖ×´Öú ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö −ÖÃÖŸÖÖê.
ÁÖ´ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †−Öêú ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ÷ÖÖêÂ™üß ¾ÖÃŸÖæ“Öê ´Öæ»µÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê. ´ÖÖŒÃÖÔ ±úŒŸÖ ÁÖ´ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾ÖÃŸÖæ“Öê ´Öæ»µÖ
×−ÖÛ¿“ÖŸÖ úºþ−Ö †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê ¯ÖÖ ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü Ö“ÖÖÔú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ¤üÖêÂÖ¯ÖæÖÔ †ÖÆêü.
6. “Öãú»Öê»ÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖúŸÖÖÔ- úÖ»ÖÔ ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¸ü“Ö−Öê²Ö§ü»Ö“Öß ³Ö×¾ÖÂµÖ¾ÖÖÖß Ö¸üß šü¸ü»Öß −ÖÖÆüß.
´ÖÖŒÃÖÔ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“ÖÖ •µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ŸÖß¾ÖÎ ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö
úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ‹ú¡Ö µÖê‰ú−Ö ÎúÖÓŸÖß ú¸üŸÖß»Ö. ´ÖÖ¡Ö Æüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †´Öê×¸üúÖ ¾Ö ‡Ó÷»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ
¸ü×¿ÖµÖÖ ¾Ö “Öß−Ö ÃÖÖ¸üÖÖ †ÖîªÖê×÷Öú ¥üÂ™üµÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÎúÖÓŸÖß —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖŒÃÖÔ»ÖÖ “Öãú»Öê»ÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖúŸÖÖÔ
´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
7. ØÆüÃÖÖŸ´Öú ´ÖÖ÷ÖÖÔ¾Ö¸ü ³Ö¸ü- úÖ»ÖÔ ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ¾Ö÷ÖÔ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÎúÖÓŸÖß ¾Ö ØÆüÃÖÖŸ´Öú ´ÖÖ÷ÖÖÔ“Öê
ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê. ÎúÖÓŸÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ−Öß †ØÆüÃÖÖŸ´Öú ¾Ö ÃÖ−Ö¤ü¿Öß¸ü
´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ü ×−ÖÙ´ÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ÎúÖÓŸÖßŸÖæ−Ö †¸üÖ•ÖúŸÖê»ÖÖ ×−Ö´ÖÓ¡ÖÖ ×´Öôæû ¿ÖúŸÖê µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ÆüÖêŸÖê.
ÎúÖÓŸÖßŸÖæ−Ö ÆüÖêÖÖ¸êü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö úÖêÖŸÖê ¾ÖôûÖ ‘Öê‡Ô»Ö µÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ´ÆüÖæ−Ö ´ÖÖŒÃÖÔ“ÖÖ ØÆüÃÖÖŸ´Öú ´ÖÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ
³Ö¸ü †µÖÖê÷µÖ †ÖÆêü.
8. ¿ÖÖêÂÖSÖ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×−ÖÙ´ÖŸÖß †¿ÖŒµÖ- ´ÖÖŒÃÖÔ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ¿ÖÖêÂÖÖÖŸÖæ−Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ´ÖãŒŸÖß ×´Öôû¾Öæ−Ö
¤êüµÖÖÃÖÖšüß úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÎúÖÓŸÖß“Öß ÷Ö¸ü•Ö ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üŸÖÖê. úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÎúÖÓŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß ˆ¸ü»ÖêÃÖã¸ü»Öê ÃÖ¾ÖÔ †¾Ö¿ÖêÂÖ −ÖÂ™ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üŸÖÖê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÃÖÖ¬Ö−Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß
ú¸üŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÃÖÖ¬Ö−Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖêÂÖÖ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
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¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏŸµÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ¿ÖÖêÂÖÖ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ÆüÖêÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü •Ö¸üß −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúÖÓú›æü−Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö Æêü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖú›æü−Ö ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ™üßúÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê.
‹úÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖß»Ö †¯Öê×ÖŸÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖê¢Ö¸êü
1. †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öã»µÖ ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ?
ˆ¢Ö¸ü:- úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ−Öê ¯ÖÏŸµÖÖ êú»Öê»Öê úÖ´Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸üß ´Ö•Öã¸üß µÖÖŸÖß»Ö ±ú¸üúÖ»ÖÖ ´ÖÖŒÃÖÔ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖ †ÃÖê
´ÆüÖŸÖêÖ. µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÁÖ×´ÖúÖÓ“ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖŸÖ •ÖÖê ×ÆüÃÃÖÖ †ÃÖŸÖÖê.ŸÖÖê ×ÆüÃÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´Ö•Öæ¸üß ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß.
2. úÖ»ÖÔ ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öß −ÖÖÓ¾Öê ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê The Poverty of Philosophy,The Communist Manifesto,Das Capital ,Value
Price and Profit,The Critique of Political Economy ‡.÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆßü»Öê.
3. ´ÖÖŒÃÖÔ“Öê ¬Ö´ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ´ÖÖŒÃÖÔ ÆüÖ ³ÖÖî×ŸÖúŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö −ÖÖúÖ¸ü»Öê †ÖÆêü.ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ¯ÖÖ¯Ö-¯ÖãµÖ,
Ã¾Ö÷ÖÔ-−Ö¸üú µÖÖ ú»¯Ö−ÖÖ−ÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †Ö¬ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÖê ¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ †±æú“Öß ÷ÖÖêôûß ¾ÖÖ −Ö¿ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
úºþ−Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ¬Ö´ÖÔ÷Öãºþ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¬Ö´ÖÖÔ´Öãôêû ´ÖÖÖæÃÖ úŸÖÔ²Ö÷ÖÖ¸üß¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾ÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß
−Ö×¿Ö²ÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾Öæ−Ö •Ö÷ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü−Ö ¤êüŸÖÖê.¬Ö´ÖÖÔ´Öãôêû úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ“Öß úŸÖéÔ¾µÖ¿ÖŒŸÖß —ÖÖú»Öß •ÖÖŸÖê.
4. ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ÃÖÖÓ÷ÖÖ.
ˆ¢Ö¸ü - ´ÖÖŒÃÖÔ−Öê ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤ü, ¾Ö÷ÖÔú»ÖÆü †Ö×Ö †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´Öæ»µÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖãÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
5. ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖê−Ö ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖªÖÓ−Öß êú»Öê»µÖÖ ™üßúÖ ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ´ÖÖŒÃÖÔ“ÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤ü ‹úÖÓ÷Öß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü, ´ÖÖŒÃÖÔ»ÖÖ “Öãú»Öê»ÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖúŸÖÖÔ ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê †Ö×Ö
¸üÖ•µÖ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ¾Ö ¾Ö÷ÖÔ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü Æêü ¯ÖÏ´ÖãÖ ™üßúÖ ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ú¸üŸÖÖŸÖ.
6. ¸üÖ•µÖ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ?
ˆ¢Ö¸ü -´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ´ÖŸÖê »ÖÖêúú»µÖÖÖ ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ú¬Öß“Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ. •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê
−ÖÖÆüß. ‹úÖ ¾Ö÷ÖÖÔ−Öê ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ Æêü ÃÖÖ¬Ö−Ö ¿ÖÖê¬Öæ−Ö úÖœü»Öê †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“Öê Øú¾ÖÖ
´ÖÖ»Öú ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖÖê ¾Ö÷ÖÔ“Ö −ÖÂ™ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖÓ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖ
×¾Öºþ−Ö •ÖÖ‡Ô»Ö ´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü úÖ´Ö ú¸êü»Ö.
¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö ŸµÖÖ´Öãôêû úÖêÖß úÖêÖÖ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
7. ´ÖÖŒÃÖÔ“Öß ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖÖ.
ˆ¢Ö¸ü - ´ÖÖŒÃÖÔ •Ö÷ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ−Öê ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ´ÖÖ»Öú †Ö×Ö
÷Öã»ÖÖ´Ö,ÃÖÖÓ´ÖŸÖ¿ÖÖÆüßŸÖ ÃÖÖÓ´ÖŸÖ †Ö×Ö ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü ¾Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüßŸÖ úÖ¸üÖÖ−Ö¤üÖ¸ü †Ö×Ö úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü Æêü ¾Ö÷ÖÔ ×¤üÃÖæ−Ö
µÖêŸÖÖŸÖ.ŸµÖÖ¯Öîúß ‹ú †−µÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸üÖ †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ †−µÖÖµÖ ÃÖÆü−Ö ú¸üÖÖ¸üÖ Æêü ¤üÖê−Æüß ¾Ö÷ÖÔ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ú¬Öß
ˆ‘Ö›ü¯ÖÖê ŸÖ¸ü ú¬Öß ÷Öã¯ŸÖ¯ÖÖê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ.µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ ú¬Öß ú¬Öß ¤üÖê−Æüß ¾Ö÷ÖÖÔ“ÖÖ −ÖÖ¿Ö ÆüÖê‰ú−Ö −Ö¾Öß−Ö ¤üÖê−Ö ¾Ö÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öê.¾Ö÷ÖÖÕ“Öß −ÖÖ¾Öê ²Ö¤ü»Ö»Öß ¯ÖÖ Ã¾Öºþ¯Ö ²Ö¤ü»Öê −ÖÖÆüß.´ÖÖŒÃÖÔ µÖÖ ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔÃÖ †ÖÆêü ¸êü ¾Ö÷ÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
8. úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ˆ§êü¿Ö úÖêÖŸÖê?
ˆ¢Ö¸ü- ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÃÖÖ¬Ö−Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ −ÖÖµÖ−ÖÖ™ü ú¸üÖê †Ö×Ö
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖú›æü−Ö ¯ÖÏ×ŸÖÎúÖÓŸÖß ÆüÖê‰ú −ÖµÖê ´ÆüÖæ−Ö Æüß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß †ÃÖŸÖê Æêü úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß“µÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Öê“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ
ˆ§êü¿Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
9. ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸµÖÖ ¤üÖê−Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üß ÎúÖÓŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
ˆ¢Ö¸ü- ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¸ü×¿ÖµÖÖ †Ö×Ö “Öß−Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üß ÎúÖÓŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
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¯ÖÏú¸üSÖ 2 ¸êü
•ÖÖò−Ö Ã™ãü†™Ôü ×´Ö»Ö
(‡.ÃÖ.1806 ŸÖê 1873)
•Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ- ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ²Öë£Ö´Ö“ÖÖ ×´Ö¡Ö ¾Ö ×¿ÖÂµÖ •Öê´ÃÖ ×´Ö»Ö“ÖÖ •ÖÖò−Ö ÆüÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ •Ö−´Ö »ÖÓ›ü−Ö
µÖê£Öê 20 ´Öê 1806 ¸üÖê•Öß —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö›üß»ÖÖú›æü−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ¬Ö›êü »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ×´ÖôûÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê
¯Ö×Æü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ú¼ü¸ü ÃÖ´Ö£ÖÔú ²Ö−Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ ŸÖ»»ÖÖ ²Öã¨üß“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖß“Ö ŸµÖÖÓ−Öê
÷ÖÏßú ¾Ö »Öò×™ü−Ö ³ÖÖÂÖÖ ×¿ÖúµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»ÖÖ. ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 12 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ¯»Öê™üÖê, †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ¾Ö ÆüÖê´Ö¸ü µÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. 14
¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ³ÖÖ¾ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ±ÏúÖò−ÃÖ»ÖÖ ÷Öê»ÖÖ. ‹ú ¾ÖÂÖÔ ±ÏúÖ−ÃÖ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ µÖÖê÷Ö †Ö»ÖÖ ×ŸÖ£Ö»µÖÖ ×−ÖÃÖ÷ÖÔ ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. ŸÖê£Öê ŸµÖÖ−Öê ±Ïëú“Ö ³ÖÖÂÖÖ †¾Ö÷ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ±ÏúÖò−ÃÖ´Ö¬Öã−Ö ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß
ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ²Ö−Ö»ÖÖ. úÖÆüß úÖôû ‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üµÖÖ Óú¯Ö−ÖßŸÖ −ÖÖêú¸üß êú»Öß. •ÖÖò−Ö †ÖòÛÃ™ü−Ö“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ ¸üÖê´Ö−Ö úÖµÖ¤üµÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ŸÖÖê ÃÖÓÃÖ¤êü“ÖÖ úÖôûß úÖôû ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖúÖôûÖŸÖ Ã¡Öß ´ÖŸÖÖ×¬ÖúÖ¸ü, †»¯ÖÃÖÓµÖÖúÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ‡.
¯Öã¸üÖê÷ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ´Öãôêû ¤ãüÃÖ·µÖÖ¤üÖ ×−Ö¾Ö›æü−Ö µÖê‰ú ¿Öú»ÖÖ −ÖÖÆüß. ÁÖß´ÖŸÖß Æòü×¸üµÖ™ü ™êü»Ö¸ü µÖÖ Ã¡Öß¿Öß ¯Ö×¸ü“ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ
Ã¡Öß“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ»ÖÖ ¾Öê÷Öôêû ¾ÖôûÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ÁÖß´ÖŸÖß Æòü×¸üµÖ™ü ™êü»Ö¸ •Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖŸ−Öß ÆüÖêŸÖß ×ŸÖ“Öê
ÃÖÖî¤üµÖÔ, úÖê´Ö»ÖŸÖÖ ¾Ö ³ÖÖ¾ÖæúŸÖê“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü Öæ¯Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.ü ÁÖß ™êü»Ö¸ü“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ−Öê ×ŸÖ“µÖÖ¿Öß
×¾Ö¾ÖÖÆü êú»ÖÖ. ´ÖÖ¡Ö ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ×ŸÖ“Öê ×−Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ‹úÖúß ²Ö−Ö»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß
¥üÛÂ™üúÖê−ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×´Ö»Ö¾Ö¸ü úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖ−Öê †Ö¯Ö»ÖÖ On Liberty ÆüÖ ÷ÖÏÓ£Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸ−ÖßÃÖ ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ
êú»ÖÖ. ¯ÖŸ−Öß ×−Ö¬Ö−ÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ ²Ö¸ü“ÖÃÖÖ ¾Öêôû ¯ÖãÃŸÖêú ×»ÖÆüßµÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ. West Minister Review ´Ö¬Öß»Ö ŸµÖÖ“Öê
†−Öêú »ÖêÖ ÷ÖÖ•Ö»Öê. London Review ´ÖÖ×ÃÖúÖ“ÖÖÆüß ŸÖÖê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ÆüÖêŸÖÖ. ×´Ö»Ö−Öê On Liberty, Utilitarianism,
Consideration on Representative Government, Principles of Political Economy,
Thoughts on Parliamentary Reforms, Essay on Religion, System of Logic ‡. ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öê »ÖêÖ−Ö
êú»Öê. ×´Ö»Ö“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²Öë£Ö´Ö ¾Ö •Öê´ÃÖ ×´Ö»Ö, ±úÖ−ÃÖ ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ, ÁÖß´ÖŸÖß ™êü»Ö¸ü“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö, ÃÖÓÃÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö, •ÖÖò−Ö †ÖòÛÃ™ü−Ö, †Öò÷ÖÃŸÖ úÖò´¯ŸÖ ‡. ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê. 8 ´Öê 1873 »ÖÖ µÖÖ ´ÖÆüÖ−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ“Öê ×−Ö¬Ö−Ö
—ÖÖ»Öê.
¯ÖÏ.1 »ÖÖ. ×´Ö»Ö“Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü êú»Öê»Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
×´Ö»Ö“Öê ¾Ö›üß»Ö •Öê´ÃÖ ×´Ö»Ö Æêü ²Öë£Ö´Ö“Öê ×¿ÖÂµÖ ¾Ö ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ú¼ü¸ü ÃÖ´Ö£ÖÔú ÆüÖêŸÖê. ×´Ö»Ö¾Ö¸ü »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö
¾Ö›üß»ÖÖÓ−Öß ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü êú»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ú¼ü¸ü ÃÖ´Ö£ÖÔú ²Ö−Ö»ÖÖ. ¯ÖÏÖîœü ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ™üßêú»ÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ ˆ¢Ö¸ü ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö êú»Öê. ´ÖÖ¡Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ú¸üŸÖÖ ú¸üŸÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ´Öæôû Ã¾Öºþ¯Ö“Ö ²Ö¤ü»Öæ−Ö ™üÖú»Öê. ×´Ö»Ö−Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß
“ÖêÆü¸üÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ. ²Öë£Ö´Ö“ÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖê ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖÖê. ŸÖÖê
¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾ÖÖ¤üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ²Öë£Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖ−µÖ ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß. ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖŸÖ úÖôûÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö
†ÖÖŸÖÖê. ²Öë£Ö´Ö“Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ¸ü ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ú»¯Ö−ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
†) ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ †Ö−ÖÓ¤ü ÆüÖ“Ö µÖÖê÷µÖ ¾Ö ¤ãü:Ö Æêü ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÃÖŸÖê.
²Ö) †Ö−ÖÓ¤ü †Ö×Ö ¤ãü:Ö µÖÖ“Öê ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖê .
ú) ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖæÃÖ †Ö−ÖÓ¤ü ˆ¯Ö³ÖÖê÷ÖµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ¤ãü:Ö ™üÖôûµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖÖê.
›ü) ÃÖ¾ÖÔ ÃÖãÖê Æüß ÷ÖãÖÖŸ´Öú ¥üÂ™üµÖÖ ÃÖÖ¸üÖß †ÃÖŸÖÖŸÖ.
×´Ö»Ö−Öê µÖÖ ÷Öé×ÆüŸÖ ú»¯Ö−ÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö úºþ−Ö ŸµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖ»µÖÖ. ×´Ö»Ö−Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ
¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ−Ö ×¤ü»Öê. ×´Ö»Ö−Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ ³Ö¸ü ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû
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ŸµÖÖ»ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß †Ö×Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾µÖÛŒŸÖ¾ÖÖ¤üß ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ−Öê Utilitarianism ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖŸÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
1. ÃÖãÖ-¤ãü:ÖÖ“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ±ú¸üú- ²Öë£Ö´Ö ÃÖãÖ-¤ãü:ÖÖŸÖ êú¾Öôû ´ÖÖ¡ÖÖŸ´Öú ±ú¸üú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ×´Ö»Ö−Öê ŸµÖÖŸÖ ÷ÖãÖÖŸ´Öú
±ú¸üú ´ÖÖ−Öã−Ö ³Ö¸ü ™üÖúŸÖÖê. ²Öë£Ö´Ö ÃÖãÖÖ“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ´ÖÖ¡Öê¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖ ŸÖ¸ü ×´Ö»Ö ÷ÖãÖÖŸ´Öú ÃÖãÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êüŸÖÖê.
²Öë£Ö´Ö ×´ÖÂ™üÖ®Ö ³ÖÖê•Ö−Ö †Ö×Ö úÖ×»Ö¤üÖÃÖÖ“µÖÖ úÖ¾µÖ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü ÃÖÖ¸üÖê“Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ×´Ö»Ö Æüß ÷ÖÖêÂ™ü ´ÖÖ−µÖ ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß.
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃÖãÖê ÃÖÖ¸üÖß −ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÁÖêÂšü ú×−ÖÂšüŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ×´Ö»Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÃÖãÖÖ»ÖÖ ¯ÖêÖÖ ²ÖÖî×¨üú ÃÖãÖÖ»ÖÖ ÁÖêÂšü
´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖŸÖê ¯Ö¿Öæ ÆüÖê‰ú−Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Öß ÆüÖêµÖÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ ÆüÖê‰ú−Ö †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Öß ¸üÖÆüÖê “ÖÖÓ÷Ö»Öê, ´ÖãÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÓŸÖãÂ™ü¯ÖêÖÖ
†ÃÖÓŸÖãÂ™ü ÃÖÖÎêú×™üÃÖ ²Ö¸üÖ ´ÖÖ¡ÖÖŸ´Öú ÃÖãÖÖŸÖæ−Ö ÃÖãÖÖ“Öß ‹ú“Ö ²ÖÖ•Öæ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê ŸÖ¸ü –ÖÖ−Öß ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ÷ÖãÖÖŸ´Öú ²ÖÖ•Öæ“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÁÖêÂšü ¯ÖãºþÂÖÖ“Öê ¤ãü:Ö ÃÖãÖß ´ÖÖÖÃÖÖ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü †ÃÖŸÖê †ÃÖê ŸÖÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
2. ´Öæ»µÖÖÓú−Ö †¿ÖŒµÖ- ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ´ÖÖ¡Öê´Öãôêû ÃÖãÖ ¤ãüÖÖ“Öê ´Öæ»µÖÖú−Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê †ÃÖê ²Öë£Ö´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ¯ÖÖ ×´Ö»Ö−Öê
÷ÖãÖÖŸ´Öú ±ú¸üú êú»µÖÖ´Öãôêû ´Öæ»µÖÖÓú−ÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ−µÖ ×−ÖÂ±úôû šü¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖãÖ †Ö×Ö ¤ãü:Ö †´ÖæŸÖÔ ú»¯Ö−ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê
ŸµÖÖ“Öê ´Öæ»µÖÖÓú−Ö †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ‹úÖ“Ö ÷ÖÖêÂ™üß´Öãôûê ÃÖÖ¸üÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓ÷ÖßŸÖ ‹êúµÖÖ−Öê
úÖÆüà−ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü ŸÖ¸ü úÖÆüà−ÖÖ Óú™üÖôû¾ÖÖÖê ¾ÖÖ™êü»Ö.
3. −Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü- ²Öë£Ö´Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ÃÖãÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖÖ−Öê †×¬ÖúŸÖ´Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê
†×¬ÖúŸÖ´Ö ÃÖãÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êü‰ú−Ö −Öî×ŸÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê. ×´Ö»Ö −Öî×ŸÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êüŸÖÖê. ×´Ö»Ö−Öê
¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ −Öî×ŸÖú ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖãÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê −ÖÃÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ −Öî×ŸÖú ÷ÖãÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ú¸üÖê †ÃÖŸÖê. ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖãÖ Øú¾ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê −ÖÃÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ÷ÖãÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ×´Ö»Ö
µÖê¿Öæ“µÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖ−Öê −Öêî×ŸÖúŸÖÖ Ã¯ÖÂ™ü úºþ ‡“”ûßŸÖÖê. "ŸÖã´Æüß ŸÖã´Ö“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ−Öê úÃÖê ¾ÖÖ÷ÖÖ¾Öê µÖÖ“Öß •Ö¿Öß ‡“”ûÖ
ú¸üŸÖÖ ŸÖÃÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¾ÖÖ÷ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖ. ŸÖã´Æüß ŸÖã´Ö“µÖÖ •Öê¾Öœêü ¯ÖÏê´Ö ú¸üŸÖÖê ŸÖê¾Öœêü ¿Öê•ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ú¸üÖ.
†Ö¯Ö»Öê ×ÆüŸÖ ¾Ö ÃÖãÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖ ¾Ö ÃÖãÖÖŸÖ ¯ÖÆüÖ." −Öî×ŸÖúŸÖÖ ÆüÖ“Ö ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖê“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ²Öë£Ö´Ö»ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖãÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü ×´Ö»Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ˆ®ÖŸÖ úºþ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖãÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¾ÖÖœüµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ
¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê.
4. ¯ÖÏŸµÖÖ ¾Ö †−Öã³ÖæŸÖß´Ö¬Öæ−ÖÆüß ÃÖãÖ ×´ÖôûŸÖê- ²Öë£Ö´Ö ´ÖŸÖê ÃÖãÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ´ÖÖÖæÃÖ
†Ö¯Ö»Öê ×ÆüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ×´Ö»Ö µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖê ¯ÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ´Öãôêû úÖµÖÔ Æêü ¬µÖêµÖ ´ÖÖ−ÖŸÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ÃÖãÖÖŸÖ“Ö ÃÖãÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖê. ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸ü, ÃÖÆüÖ−Öã³ÖæŸÖß
µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖãÖ ×¤üÃÖŸÖê. ´ÖéŸµÖæ“ÖÖ ¬ÖÖêúÖ ¯ÖŸúºþ−Ö ‹ÖÖ¤üµÖÖ»ÖÖ ´ÖéŸµÖæ“µÖÖ ¤üÖœêüŸÖæ−Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü †ŸÖã»Ö−ÖßµÖ
†ÃÖŸÖÖê.
5. ÃÖãÖ Æüß ²ÖÖÆüµÖ ŸÖÃÖê“Ö †ÖÓŸÖ×¸üú ¯ÖÏê¸üSÖÖ- ´ÖÖÖæÃÖ ÃÖãÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üµÖÖ“Öß “ÖÖ¸ü úÖ¸üÖê ²Öë£Ö´Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. †)
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú- ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß ²Ö) ¸üÖ•ÖúßµÖ- ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖ¤êü ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ú) ¬ÖÖÙ´ÖúÃ¾Ö÷ÖÔ¯ÖÏÖ¯ŸÖßú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ›ü) ¿ÖÖ¸üß×¸üú- ¿Ö¸üß¸ü ÃÖãÖÖú¸üßŸÖÖ
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖÆüµÖ ÷ÖÖêÂ™üß´Öãôêû ´ÖÖÖæÃÖ ÃÖãÖÖú›êü †ÖúÙÂÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ×´Ö»Ö−Öê µÖÖŸÖ −Öî×ŸÖú, ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¾Ö †¬µÖÖÛŸ´Öú ÃÖãÖÖ“Öß ³Ö¸ü
™üÖúŸÖÖê. ˆ¤üÖ¢Ö ¬µÖêµÖ ÷ÖÖšüµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ÷Ö ú¸üµÖÖŸÖæ−Ö ×´ÖôûÖÖ¸êü ÃÖãÖ Æêü †ÖÓŸÖ×¸üú †ÃÖŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß ÆüÃÖŸÖÆüÃÖŸÖ ±úÖ¿ÖÖ¾Ö¸ü
•ÖÖÖÖ·µÖÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üúÖ“Öê ÃÖãÖ †ÖÓŸÖ×¸üú †ÃÖŸÖê.
6. úÖµÖ¤üµÖÖ¯ÖêÖÖ −Öî×ŸÖú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÓ¬Ö−Öê ÁÖêÂšü- ²Öë£Ö´Ö ¸üÖ•µÖÖ−Öê †×¬ÖúŸÖ´Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê †×¬ÖúŸÖ´Ö ×ÆüŸÖ µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖ¤êü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖê. ×´Ö»Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖê“Öê ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ´ÖÖ¯ÖµÖÓ¡Öê ¾ÖÖ ´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ
úÖµÖ¤üµÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö −Öî×ŸÖú ˆ®ÖŸÖß ÆüÖ úÖµÖ¤üµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ−Öê ´ÖÖ−Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. úÖµÖ¤üÖ¯ÖêÖÖ
−Öî×ŸÖúŸÖê´Öãôêû ×−Öºþ¯ÖµÖÖê÷Öß ¾ÖÖ™üÖÖ¸üß úÖ´Öê ¾µÖŒŸÖß †Ö−ÖÓ¤üÖ−Öê ú¸üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ ÆüÖ ‹ú“Ö ×−ÖúÂÖ »ÖÖ¾ÖÖê µÖÖê÷µÖ
−ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ.¾Öé¨ü †Ö‡Ô ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖê úÖµÖ¤üµÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü •Ö−Ö‡“”ûÖ †ÖÆêü †ÃÖê ×´Ö»Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
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7. ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖÔÖê¡Ö ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ- ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖãÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖß´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖãÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö ´ÆüÖæ−Ö ²Öë£Ö´Ö ¸üÖ•µÖÖú›êü
−ÖúÖ¸üÖŸ´Öú úÖµÖÔ ÃÖÖê¯Ö×¾ÖŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö ×´Ö»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ¾µÖŒŸÖß •Öß¾Ö−ÖÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ
¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¤êüŸÖÖê.²Öë£Ö´Ö−Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖê“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÖÖ−Ö»Öê ŸÖ¸ü ×´Ö»Ö−Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖÖ¬µÖ ´ÖÖ−Öã−Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê.
8. ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß- ²Öë£Ö´Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ÷ÖÖêÂ™üß ÃÖ´ÖÖ−Ö úºþ ‡“”ûßŸÖÖê. ŸµÖÖ−Öê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öê
ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ−Ö ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ »ÖÖ÷Öæ ú¸üŸÖÖ µÖê‡»Ö †ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ×´Ö»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¿Öß ÃÖÆü´ÖŸÖ −ÖÖÆüß.
¯ÖÏŸµÖêú ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¯ÖÏŸµÖêú ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê.
9. ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔÖê¡ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß- ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ²Öë£Ö´Ö ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ÃÖãÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖãÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö Æêü
´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖê. ×´Ö»Ö ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ−Öê ÆüÃŸÖÖê¯Ö úºþ−Ö ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ™üÖúµÖÖÃÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ
¤êüŸÖÖê. ×´Ö»Ö ÆüÖ ¾µÖŒŸÖß¾ÖÖ¤üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔÖê¡ÖÖ»ÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ šêü¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú»µÖÖÖ µÖÖŸÖ ²ÖÖ¬Öú šü¸üÖÖ·µÖÖ úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÖŸ´Öú ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¤êüŸÖÖê.
10. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü- ²Öë£Ö´Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖê“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÖÖ−Ö»Öê ŸÖ¸ü ×´Ö»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ“Ö Ã¾ÖµÖÓÃÖÖ¬µÖ
´ÖÖ−Ö»Öê ²Öë£Ö´Ö ¸üÖ•µÖÖú›êü −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú úÖµÖÔ ÃÖÖê¯Ö×¾ÖŸÖÖê ×´Ö»Ö †ÖÙ£Öú Öê¡ÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖ ÆüÃŸÖÖê¯ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüŸÖÖê.
¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö¾Öê“Ö−ÖÖŸÖ ×´Ö»Ö−Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö êú»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ−Öê êú»Öê»Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö
‡ŸÖúß •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêüŸÖ úß ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öæôû ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü ×¿Ö»»Öú ¸üÖ×Æü»ÖÖ −ÖÖÆüß. ¾Öê¯Ö¸ü“µÖÖ ´ÖŸÖê, ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
™ßüêú»ÖÖ ÃÖ´Ö¯ÖÔú ˆ¢Ö¸ü ¤êü‰ú−Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ÆêüŸÖæ−Ö ×´Ö»Ö−Öê ‹¾Öœüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Öê êú»Öß úß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üŸµÖÖ÷Ö
êú»ÖÖ. ×´Ö»Ö−Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü ×ÃÖ¨üÖŸÖÖŸÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öß ³Ö¸ü ™üÖú»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ−Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ −Öî×ŸÖúŸÖê“Öß •ÖÖê›ü ×¤ü»Öß
†ÖÆêü. ŸµÖÖ−Öê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤Ö»ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ºþ¯Ö ¤êüµÖÖ“Öê úÖµÖÔ êú»Öê †ÖÆêü µÖÖŸÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
¯ÖÏ.2 ¸üÖ. ×´Ö»Ö“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
×´Ö»Ö“ÖÖ On Liberty ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †×³Ö¾µÖŒŸÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ²Ö§ü»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üÖÖ¸üÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÷ÖÏÓ£Ö ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
¾Öê¯Ö¸ü“µÖÖ ´ÖŸÖê, ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö †×³Ö¾µÖŒŸÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üÖÖ¸üÖ “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ ÷ÖÏÓ£Ö µÖÖ¯Öæ¾Öá ×»Ö×Æü»ÖÖ ÷Öê»ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ †ÃÖÖ
†×³Ö¯ÖÏÖµÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ×´Ö»Ö“Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ Æüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü. ÃÖãÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÆüÖ †ŸµÖÓŸÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ´ÖÖ÷ÖÔ †ÃÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ¾ÖÖ
ÆüŸÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ‡Ó÷»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓÃÖ¤ü ŸµÖÖ¾Öêôûß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü †−Öêú
úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ²ÖÓ¬Ö−Öê ¾µÖŒŸÖßÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖ¤üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓúÖê“Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖ÷Ö»ÖÖ.
¸üÖ•µÖ †Ö¯Ö»Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¾ÖÖœü¾ÖŸÖ ÷Öê»Öê ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö, ¯ÖÏ•ÖÖŸÖÓ¡Ö ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ µÖê‰ú−Ö ¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ
·ÆÖÃÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ×´Ö»Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ−Öê ¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö »ÖÖ¤üÖÖ·µÖÖ úÖµÖ¤üÖ−ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. ×´Ö»Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ Ã¾Öî¸üÖ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ−ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‡“”êû−ÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
ÆüÖêµÖ.Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †ÃÖ»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ“Ö †ÃÖ»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. úÖ¸üÖ ´Ö−ÖãÂµÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¸üÖ•µÖÖú›æü−Ö †›ü“ÖÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ×´Ö»Ö»ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß †−Öã×“ÖŸÖ ²ÖÓ¬Ö−Öê
´ÖÖ−µÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ×´Ö»Ö−Öê ¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ−Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö
êú»Öê. ¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖ¯ÖêÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ×ÆüŸÖ †×¬Öú ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ÷ÖßÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
†Ö×Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ †ÃÖÖ¾Öß. ¸üÖ•µÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ−Öê ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ²ÖÓ¬Ö−Öê »ÖÖ¤æü −ÖµÖê úß •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ
¾µÖŒŸÖß ¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ãúÖÖ¾Ö¸ü †×−ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ •Öã−µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ¾Ö ÁÖ¨üÖÓ−ÖÖ ¬ÖŒúÖ ¯ÖÖê“Öê»Ö †¿Öß
´ÖŸÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖ−µÖ ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß. µÖê¿Öæ ×õÖÃŸÖ ¾Ö ÃÖÖòÎêú×™üÃÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœêü −Ö¾Öß ´Öæ»µÖê šêü¾Ö»µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö−Öê ŸµÖÖÓ“Öê •Öß¾Ö−Ö ×Æü¸üÖ¾Öæ−Ö
‘ÖêŸÖ»Öê. †Ö•Ö ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯Ö™ü»µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß ¯ÖÏ÷ÖŸÖßÃÖÖšüß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê.
×´Ö»Ö−Öê ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖê−Ö ¥üÛÂ™üúÖê−Ö ´ÖÖ−µÖ êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ‹ú ´ÆüÖ•Öê ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¥üÛÂ™üúÖê−Ö •ÖÖê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ ¥üÛÂ™üúÖê−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ÷Ö
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†ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¤üÖê−Ö úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ. Ã¾ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖµÖÔ ¾Ö ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
úÖµÖÔ ÆüÖêµÖ. ÃÖ´ÖÖ•Ö×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ¾Ö ŸÖê
†×³Ö¾µÖŒŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×´Ö»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê 1. ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ 2. †Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ µÖÖ
¤üÖê−Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ¾Ö÷Öáú¸üÖ ú¸üŸÖÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ²ÖÓ¬Ö−Ö´ÖãŒŸÖ †ÃÖÖ¾Öê ŸÖ¸ü †Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß ˆ×“ÖŸÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖê.
†) ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ- ×´Ö»Ö ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖêÖŸÖêÆüß ²ÖÓ¬Ö−Ö ´ÖÖ−µÖ ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ
´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖßÃÖÖšüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸÖê −ÖÖúÖ¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖÏ÷ÖŸÖß ¸üÖêÖÖê †ÃÖê
´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß“Öê ´ÖŸÖ ÃÖŸµÖ, †¬ÖÔÃÖŸµÖ ¾Ö †ÃÖŸµÖ †¿ÖÖ
ŸÖß−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê. ÃÖŸµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ÷ÖŸÖß ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ´ÆüÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß
¿ÖÆüÖÖÖ †ÃÖÖê ¾ÖÖ ´ÖæÖÔ, ×ŸÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖŸµÖ †ÃÖÖê ¾ÖÖ †ÃÖŸµÖ ×ŸÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö−Öê »ÖÖ¤üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÖÖ
¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ. •Ö¸üß ‹úÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¾Ö÷Öôæû−Ö †×Ö»Ö ´ÖÖ−Ö¾Ö•ÖÖŸÖß“Öê ´ÖŸÖ ‹úÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öß
´ÖãÃú™ü¤üÖ²Öß ú¸üÖê −µÖÖµÖÃÖÓ÷ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ×¾Ö¸üÖê¬Öß ´ÖŸÖ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ´ÖãÃú™ü¤üÖ²ÖÖ ú¸êü»Ö ŸÖß ÷ÖÖêÂ™ü ´ÖÖ−Ö¾Öß •ÖÖŸÖß“µÖÖ
¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö ¾Ö ³ÖÖ¾Öß ×¯ÖœüµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖŸµÖÖ“µÖÖ †Ó¿ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ šêü¾ÖÖê †ÃÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ×´Ö»Ö−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö ÖÖ»Öß»Ö
úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêü.
1. ÃÖÖòÎêú×™üÃÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ÁÖêÂšü ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−Öß ¾µÖŒŸÖà»ÖÖ ¤êü¿Ö¾ÖÖÃÖà−Öß †−Öî×ŸÖú ´ÖÖ−Öæ−Ö ¯ÖÏÖÖ¤Óü›ü ×¤ü»ÖÖ. µÖê¿Öæ ×õÖÃŸÖÖ»ÖÖ †Ö¯ÖÖ †Ö•Ö
¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üØ−Ö¤êü´Öãôêû ¤êüÆü¤Óü›ü ×¤ü»ÖÖ. µÖÖ ´ÖÆüÖ¯ÖãºþÂÖß“Öß ÃÖ−Öúß ´ÆüÖæ−Ö ×−Ö³ÖÔŸÃÖÔ−ÖÖ êú»Öß ÷Öê»Öß. µÖÖ
‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ‘Ö™ü−Öê¾Öºþ−Ö †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, ÃÖ−Öúß ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öß ´ÖãÃú™ü¤üÖ²Öß ú¸üŸÖÖê ŸÖê“Ö ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
ú»µÖÖÖúÖ¸üú ŸÖ¢¾Ö¾Öê¢Öê šü¸ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÖæ−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¤ü´ÖÖ−ÖÖ−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †ŸÖÖê−ÖÖŸÖ −ÖãúÃÖÖ−Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
2. ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ −Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÃÖŸµÖÖ“Öê ¤ü´Ö−Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ÆüÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖ »ÖÖêú ‹ÖÖ¤üß ÷ÖÖêÂ™ü ´ÖÖ−ÖŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ŸÖß ÃÖŸµÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖ−Ö−Öê “Öæú šü¸êü»Ö. 17 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ÃÖæµÖÔ
¯Öé£¾Öß ³ÖÖê¾ÖŸÖß ×±ú¸üŸÖÖê †ÃÖê »ÖÖêú ´ÖÖ−ÖŸÖ. ÷Öò×»Ö×»Ö†Öê−Öê ¯Öé£¾Öß ÃÖæµÖÖÔ³ÖÖê¾ÖŸÖß ×±ú¸üŸÖê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ×¿ÖÖÖ ³ÖÖê÷ÖÖ¾Öß
»ÖÖ÷Ö»Öß. ²ÖÆãü´ÖŸÖÖ“ÖÖ †−µÖÖµÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê.
3. ÃÖŸµÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ ÷Ö™ü ¾ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß •ÖÆüÖ×÷Ö¸üß −ÖÃÖŸÖê. ÃÖŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¸üÖ™ü Ã¾Öºþ¯Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê †−Öêú ¯Öî»Öæ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖŸÖß»Ö ‹ú ¯Öî»Öæ ÃÖŸµÖ ´ÖÖ−Ö−Öê Æêü “ÖÖ¸ü †ÖÓ¬Öôêû ¾Ö Æü¢Öß“µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üßÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖŸµÖ •ÖÖÖæ−Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß
¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ¥üÛÂ™üúÖê−ÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. Æêü ×³Ö®Ö ×³Ö®Ö ¥üÛÂ™üúÖê−Ö ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß −ÖÃÖæ−Ö ¯Öæ¸üú †ÃÖŸÖÖŸÖ.
4. ÃÖŸµÖÖ»ÖÖ ˆ•ÖÖôûÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¥üœü ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. ÃÖÖ−Öê •ÖÃÖê †÷−ÖßŸÖæ−Ö ŸÖÖ¾Öæ−Ö ÃÖã»ÖÖÖæ−Ö ×−Ö‘ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü
¿Öã¨ü ÆüÖêŸÖê ŸÖÃÖê ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ŸÖúÖÔ¾Ö¸ü ÃÖŸµÖÖ“Öß ¯ÖÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ×´Ö»Ö ›üÖÙ¾Ö−Ö“ÖÖ •Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×−ÖµÖ´Ö »ÖÖ÷Öæ
ú¸üŸÖÖê µÖÖê÷µÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖÖê÷µÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸÖÔúºþ¯Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ ×¾Ö•ÖµÖß ÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü
−ÖêµÖÖú¸üßŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¸üÖ•µÖÖ−Öê ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ−Öß •Öã»Öæ´Öß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖßÃÖÖšüß •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö
×¾Ö¦üÖêÆü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖ †¿Öß ´ÖÖ÷ÖÖß êú»Öß. ×´Ö»Ö»ÖÖ ¤êüÖß»Ö ¸üÖ•µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö¤êüÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸ü †Ö‘ÖÖŸÖ
ú¸üŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ−Öê ¸üßŸÖß×¸ü¾ÖÖ•Ö ¾Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ²ÖÓ¬Ö−ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ´ÖãŒŸÖß ×´Öôû¾Öæ−Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê.
²Ö) †Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ- ×¾Ö“ÖÖ¸ü •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ éúŸÖßŸÖæ−Ö ˆŸÖ¸üŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÔŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ úÖÆüß“Ö †£ÖÔ −ÖÃÖŸÖÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ²Ö¸êüÖ²Ö¸ü úÖµÖÔ
ú¸üµÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖÏ÷ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö éúŸÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü¯Öæ¸üú †ÃÖŸÖê. ×´Ö»Ö−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ³ÖÖÂÖÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ †Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ŸÖÖê ú¸üßŸÖ
−ÖÖÆüß. ŸµÖÖ−Öê úÖÆüß †™üßÃÖÆ †Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö »ÖÖ¤üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ
¤üÖê−Ö ³ÖÖ÷Ö ú¸üŸÖÖê.
1) ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ¾ÖÖ Ã¾ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖµÖÔ- ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ •µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×ŸÖ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:¯Öã¸üŸÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö¸üÖ
¾ÖÖ‡Ô™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ Ã¾ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖµÖÔ ´ÆüÖŸÖÖê.ˆ¤üÖ.ÖÖÖê, ×¯ÖÖê, ×¿ÖÖÖ ‘ÖêÖê ‡ŸµÖÖ¤üß ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß
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¾µÖŒŸÖà−ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‡“”êû−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÓ¬Ö−ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Æêü úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê.
2) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖ ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖµÖÔ- ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ •µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‡ŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖÖê. ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖµÖÔ
´ÆüÖŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ −ÖÂ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê úÖµÖÔ ¾µÖŒŸÖßú›æü−Ö ÆüÖêŸÖÖ úÖ´ÖÖ −ÖµÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖ¤üÖ ¾Ö
ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ²ÖÖ¬ÖÖ ¯ÖêÖÆü“Öê»Ö †ÃÖê úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¾µÖŒŸÖà»ÖÖ †ÃÖæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. †¿ÖÖ úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¯ÖæÖÔ
×−ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×´Ö»Ö ´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖê.
×´Ö»Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖŸ´Ö¸üÖÖÖ´Öãôêû ×´Öôæû ¿ÖúŸÖÖê. ˆ¤üÖ.−Ö¤üß
†Öê»ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã»ÖÖ¾Öºþ−Ö •ÖÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ¯ÖÖ −ÖÖ¤ãüºþÃŸÖ ¯Öã»ÖÖ¾Öºþ−Ö •ÖÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß úÖ¸üÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ •Öß¾ÖÖÃÖ
¬ÖÖêúÖ †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü úÖµÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Ö¸üÖ¾Öé¢Ö ú¸üµÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö ´ÖÖ÷ÖÔ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ‹ú ×−Ö¾ÖÖ¸üÖŸ´Öú ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖŸ´Öú
×´Ö»Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ´ÖÖ÷ÖÔ †ÖÓŸÖ×¸üú ÃÖã¬ÖÖ¸ü úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖß ¾Ö¸ü¾Ö¸ü“Öß ´Ö»Ö´Ö¯Ö¼üß †ÃÖŸÖê. ×¿ÖÖê“µÖÖ ³ÖßŸÖß−Öê »ÖÖêú
úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üŸÖß»Ö ¯ÖÖ †¾Öî¬Ö ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ŸÖê úÖµÖÔ ú¸üŸÖß»Ö. ˆ¤üÖ. ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †ÓŸÖ´ÖÔ−ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê
ŸµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬Ö−Ö ÆüÖ“Ö µÖÖê÷µÖ ´ÖÖ÷ÖÔ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ×´Ö»Ö“Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ŸÖß−Ö ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ
†ÖÆêü. ×´Ö»Ö−Öê ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¾Ö ‡“”ûÖÓ−ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êü‰ú−Ö ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ úÖµÖÖÔŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö êú»Öê, ˆŸÃ±æúŸÖÔŸÖÖ ¾Ö
¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö µÖÖ ¤üÖê−Ö ÷ÖÖêÂ™üß ¾µÖÛŒŸÖ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−Ö»µÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖß»ÖÖ Ößôû ‘ÖÖ»ÖÖÖ¸êü ´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ×´Ö»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ ¾Ö ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¤êü‰ú ‡“”ûßŸÖ
ÆüÖêŸÖÖê. †ÃÖÓÃéúŸÖ ¾Ö †×¾Öú×ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê.
×´Ö»Ö“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ¾ÖÖ ™ßüúÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö×¸üÖSÖ- ×´Ö»Ö“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖÓú»¯Ö−Öê“ÖÖ †Ö¿ÖµÖ “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ
†ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷ÖÖŸÖ †ÖÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú †›ü“ÖÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Öãœüß»Ö ™ßúÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
1. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ- ²ÖÓ¬Ö−ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ´ÆüÖ•Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖÖ ×´Ö»Ö−Öê ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †£ÖÔ †Ö¬Öã×−Öú
úÖôûÖŸÖß»Ö ÷ÖãÓŸÖÖ÷ÖãÓŸÖß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÆüÖ ¥ÛÂ™üúÖê−Ö †¯ÖæÖÔ ¾Ö −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖ−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔŸÖß»Ö
†›ü“ÖÖß ¤æü¸ü ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê ×−Ö¾ÖÖ¸üÖŸ´Öú ³Öæ×´ÖúÖ ‘µÖÖ¾Öß, ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÖŸ´Öú −Ö¾Æêü Æüê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ
ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú úÖµÖÔ ×¤ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ö¸êü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Öê ÆüÖêÖê ú×šüÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
2. †×¬ÖúÖ¸üÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ- †×¬ÖúÖ¸üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÆüÖ•Öê úÖµÖÖÔ×¾ÖÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖôûŸÖÖ šü¸êü»Ö. ×´Ö»Ö ¾µÖŒŸÖßÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ−Ö
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê ú¸üŸÖÖê. ¯ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ²ÖÖÔú¸ü“µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ×´Ö»Ö ¯ÖÖêúôû Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
†Ö×Ö †´ÖæŸÖÔ ¾µÖŒŸÖß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ¯ÖÏê×ÂÖŸÖ †ÖÆêü.
3. úÖµÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ÷ÖSÖß †−ÖÖ¾Ö¿µÖú- ×´Ö»Ö−Öê úÖµÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê Ã¾ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾Ö ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖµÖÖÔŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖß êú»Öß
ŸÖß †−ÖÖ¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.¾ µÖŒŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¾Ö †¯ÖÏŸµÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ.´Öª¯ÖÖ−Ö
ú¸üÖê Æêü ¾ÖîµÖÛŒŸÖú úÖµÖÔ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Öª¯ÖÖ−Ö êú»µÖÖ−Öê ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ −Ö¿ÖÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß “ÖÖê¸üß, ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß ¾Ö †−Öî×ŸÖú
úŸÖÔ¾µÖ úºþ ¿ÖúŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ †−Öî×ŸÖú úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö−Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ.
4. ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ¾ÖÖœêü»Ö- ×´Ö»Ö−Öê ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖµÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖ †ÖÆêü.
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ³Ö»µÖÖÃÖÖšüß ×−Ö²ÖÕ¬Ö »ÖÖ¤üµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰ú−Ö ¬Öã¸Óü¬Ö¸ü ¸üÖ•µÖúŸÖì †Ö¯Ö»Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¾ÖÖœü¾Öæ−Ö ¾µÖŒŸÖß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö
ú¸üŸÖß»Ö. ×´Ö»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öß ²ÖÓ¬Ö−Ö −ÖÖúÖ¸üŸÖ †¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê ²ÖÓ¬Ö−Öê ´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖê.
5. ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖß- ×´Ö»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¯Öã¸üÃúŸÖÖÔ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖÓÃéúŸÖ ¾Ö †–ÖÖ−Öß »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ŸÖÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
−ÖÖúÖ¸üŸÖÖê. ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß †Ö×Ö ¾µÖŒŸÖß¾ÖÖ¤üß ×´Ö»Ö †−Öêú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯Öã¸üÖê÷ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö úÂ™üú·µÖÖÓ−ÖÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ šêü¾ÖŸÖÖê Æêü †Ö¿“ÖµÖÔúÖ¸üú ¾ÖÖ™üŸÖê Æüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖ ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖê.
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6. ŸÖÔú ¾Ö ×¾ÖŸÖÓ›ü¾ÖÖ¤ü †×ÆüŸÖúÖ¸üú- ×´Ö»Ö−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸üÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖ−ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÷ÖÖêÂ™ü ŸÖúÖÔ“µÖÖ úÃÖÖê™üß¾Ö¸ü ‘ÖÖÃÖæ−Ö
Ã¾ÖßúÖ¸üÖ¾Öß Æêü ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê. Æêü ´ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ †•Ö´ÖÖ¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏŸµÖêú ÷ÖÖêÂ™ü ŸÖúÖÔ¾Ö¸ü ‘ÖÖÃÖ»µÖÖ−Öê
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ´ÖµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖ“Öê šü¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
7. »ÖÆü¸üß¯ÖSÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ¤ãü÷ÖãÔSÖ- ×´Ö»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖêÆüß ²ÖÓ¬Ö−Ö ´ÖÖ−µÖ ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß. ¤üÆüÖ »ÖÆü¸üß ¾µÖŒŸÖßŸÖæ−Ö
‹ÖÖ¤üß †»ÖÖî×úú ¾µÖŒŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¤êü‡Ô»Ö ÆüÖ ×´Ö»Ö“ÖÖ ŸÖÔú µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÖÆüß.
»ÖÆü¸üß¯ÖÖÖ ÆüÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ´Ö−ÖÖê×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ¤ãü÷ÖãÔÖ †ÖÆêü. ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ−Öß ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß »ÖÆü¸üß¯ÖÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö −ÖÃÖŸÖê. µÖÖˆ»Ö™ü ŸµÖÖ
¯ÖÏ¾Öé¢Öß¾Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö−Ö šêü¾ÖÖê µÖÖê÷µÖ šü¸êü»Ö. ×¾ÖéúŸÖ ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×¤ü»µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †ú»µÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö Æêü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
×´Ö»Ö“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü úÖÆüß ¤üÖêÂÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ
×´ÖôûÖ»Öê»Öß ¤êüÖ÷Öß †ÖÆêü Æêü †´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
¯ÖÏ.3 ¸üÖ. •Öê. ‹ÃÖ. ×´Ö»Ö“Öê ¯ÖÏÖ×ŸÖ×−Ö×¬Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üSÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ ?
Øú¾ÖÖ
×´Ö»Ö“Öê ¯ÖÏÖ×ŸÖ×−Ö×¬Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß²Ö§ü»Ö“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖÖ?
×´Ö»Ö−Öê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö¯ÖÏÖÖ»Öß“µÖÖ ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ ÁÖêÂšü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ‡Ó÷»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ
¿ÖÖÃÖ−Ö¯ÖÏÖÖ»Öß´Ö¬µÖê †−Öêú ¤üÖêÂÖ †³µÖÖÃÖ úºþ−Ö ŸµÖÖ−Öê ŸµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»µÖÖ. On Representative
Government µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ×´Ö»Ö−Öê ¯ÖÏÖ×ŸÖ×−Ö×¬Öú ¿ÖÖÃÖ−Ö¯ÖÏÖÖ»Öß´Ö¬Öß»Ö ˆ×Ö¾ÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖÓ“Öß “Ö“ÖÖÔ êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ×´Ö»Ö
¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖ¾ÖÖìŸéúÂ™ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ú¿ÖÖÃÖ ´ÆüÖÖ¾Öê ŸµÖÖÓ“Öê ×−ÖúÂÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
†) •µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖŸÖ −ÖÖ÷Ö×¸üú ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ÆüÖêŸÖÖ †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
²Ö) −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ−ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖêµÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤üµÖÖ¾µÖÖŸÖ.
ú) ÃÖŒŸÖß−Öê ãúÖÖ»ÖÖÆüß ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ‘ÖêµÖÖÃÖ ³ÖÖ÷Ö ¯ÖÖ›æü −ÖµÖê.
›ü) ¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ²ÖÆãü´ÖŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö −ÖÃÖÖ¾ÖÖ ŸÖ¸ü †»¯ÖÃÖÓµÖÖúÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖ ¸üÖÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
‡) ÃÖÆü³ÖÖ÷ÖßŸ¾Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ¾Ö †¯ÖÏŸµÖÖ †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê.
×´Ö»Ö ÃÖ¾ÖÖìŸéúÂ™ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ŸµÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê ŸµÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖÖ¸üß ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢ÖÖ
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×−ÖÆüßŸÖ †ÃÖŸÖê. ×´Ö»Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ ÁÖêÂšü ´ÖÖ−ÖŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¾Ö ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖÖšüß
µÖÖê÷µÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. †×¿Ö×ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê µÖ¿Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖà“Öß µÖÖê÷µÖŸÖÖ ¾Ö
úŸÖÔ¾µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. ²ÖÖî×¨üú ×¾ÖúÖÃÖ †Ö×Ö ÷ÖãÖÖÓ“µÖÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬Öú ¿ÖÖÃÖ−Ö¯ÖÏÖÖ»Öß µÖÖê÷µÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
»ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ²ÖÆãü´ÖŸÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖŸÖê. ²ÖÆãü´ÖŸÖÖ“Öß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß Æüß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß¯ÖêÖÖ ‘ÖÖŸÖú †ÃÖŸÖê. µÖÖ ²ÖÆãü´ÖŸÖÖ“µÖÖ
Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß»ÖÖ †Ö¾Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖ−Ö µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
1. ¯ÖÏ´ÖÖSÖ¿Öß¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö- »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖßŸÖ †−Öêú ¤üÖêÂÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¤üÖêÂÖ
´ÆüÖ•Öê ÃÖ¢ÖÖºþœü ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖŸÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú •ÖÖ÷ÖÖ ×´Öôæû−Ö ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÆã´ÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖê ¾Ö ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖÖÖŸÖ ´ÖŸÖê ×¾Ö³ÖÖ÷Ö»Öß
÷Öê»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ¬Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ×´ÖôûŸÖ −ÖÖÆüß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †»¯ÖÃÖÓµÖÖúÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ×´ÖôûŸÖ −ÖÖÆüß. ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö
−ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖú›êü ÃÖ¤îü¾Ö ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ‹ú¯ÖÏúÖ¸êü ²ÖÆãÃÖÓµÖÖúÖÓ“Öß †»¯ÖÃÖÓµÖÖúÖÓ¾Ö¸ü Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß ×−Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ ¤üÖêÂÖ −ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×´Ö»Ö−Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ÃÖÓµÖê“µÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ×´ÖôûŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ¯Ö¨üŸÖß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ×´Ö»Ö ú¸üŸÖÖê.
2. ¿ÖîÖ×SÖú ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ- ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ×´Ö»Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê úß, »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö
†ÃÖ»µÖÖ−Öê †–ÖÖ−Öß ¾Ö ×−Ö¸üÖ¸ü »ÖÖêú ×−Ö¾Ö›æü−Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Ö úÖÆüß µÖÖê÷µÖŸÖê“Öß ²ÖÓ¬Ö−Öê ™üÖú»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ ˆ••¾Ö»Ö ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖÖÃÖÖšüß ŸÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ µÖ¿ÖÖÃÖÖšüß ×−Ö¸üÖ¸üÖÓ−ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ¤êü‰ú −ÖµÖê. •µÖÖÓ−ÖÖ ×»ÖÆüŸÖÖ ¾ÖÖ“ÖŸÖ µÖêŸÖê ¾Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †Óú÷Ö×ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê ŸµÖÖ−ÖÖÓ“Ö ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
¤üµÖÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖîÖ×Öú µÖÖê÷µÖŸÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß µÖÖê÷µÖŸÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ÃÖÓ¯Ö¢Öß¬ÖÖ¸üú ú¸ü ³Ö¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß−Öê
¾ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæ−Ö •Öê »ÖÖêú ú¸ü ³Ö¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤üµÖÖ¾ÖÖ.
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3. Ã¡Öß ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö- ÛÃ¡ÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×´Ö»Ö“Öß ´ÖŸÖê ˆ¤üÖ¸ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ÁÖß´ÖŸÖß ™êü»Ö¸ü“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖê.
Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖÖŸÖ ²ÖÖî×¨üú ³Öê¤ü −ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ¤ü•ÖÖÔ ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖúÖ¸ü»µÖÖÃÖ ×−Ö´´Öê
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ú¸üÖê šü¸êü»Ö. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖãºþÂÖÖ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß−Öê µÖÖê÷µÖŸÖÖ
×ÃÖ¨ü úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ×´Ö»Ö ú¸üŸÖÖê.
4. ²ÖÆãü»Ö ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖß- »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ †ÖÖÖß ‹ú ¤üÖêÂÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ÃÖÖ¸üÖê ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖê÷µÖŸÖÖ, ²Öã×¨ü´Ö¢ÖÖ
†Ö×Ö ×¿ÖÖÖ µÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß“Ö ´ÖÆü¢¾Ö −ÖÃÖŸÖê. »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ›Öêúß ´ÖÖê•Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü −Ö¾Æêü ´ÆüÖæ−Ö Æêü
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖŸÖú šü¸êü»Ö. ×´Ö»Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê úß, ¾µÖŒŸÖß ×•ÖŸÖúÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×ŸÖŸÖúß ×ŸÖ»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖŸÖê ¤êüµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖ £ÖÖê›êü †×¬Öú ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êüµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ −ÖÖÆüß. ÷ÖãÖ ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß»ÖÖ
†×¬Öú ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû “ÖÖÓ÷Ö»Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ´ÆüÖæ−Ö ×´Ö»Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß¬ÖÖ¸üú ¾Ö ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖÖÓ−ÖÖ
•ÖÖÃŸÖ ´ÖŸÖê ¤êüµÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê.
5. ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö-´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×´Ö»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬ÖßÃÖÖšüß úÖÆüß µÖÖê÷µÖŸÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ,
²Öã×¨ü¾ÖÖ−Ö, ¾µÖÖ¯Öú ¥üÂ™üßúÖê−Ö †ÃÖÖÖ¸üÖ Æü¾ÖÖ. •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ú¸üÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö
´ÖãŒŸÖ ¾Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖ †ÃÖµÖÖÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›üÖãúÖÓ“ÖÖ Ö“ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ−Öê ú¸üÖ¾ÖÖ. ÃÖÓÃÖ¤ü
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ−Ö¬Ö−Ö †ÃÖæ −ÖµÖê †ÃÖê ŸµÖÖ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
6. Öã»Öê ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö- ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ²Öë£Ö´Ö ¾Ö •Öê´ÃÖ ×´Ö»Ö µÖÖÓ−Öß ÷Öã¯ŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ×´Ö»Ö ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ»ÖÖ
−Öî×ŸÖú ¾Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö úŸÖÔ¾µÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÷Öã¯ŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö ×−Ö¸ü£ÖÔú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ÷Öã¯ŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖŸÖ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü, »ÖÖ“Ö»Öã“Ö¯ÖŸÖ,
¬Ö´Öúß“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. Öã»µÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ´Öãôêû ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖÓ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¾ÖÖœüŸÖê. ŸÖê Ã¾ÖÖ£ÖÖÔ¯ÖêÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ×ÆüŸÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ×´Ö»Ö Öã»Öê ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê.
7. ÃÖÓÃÖ¤êü²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü- ×´Ö»Ö−Öê ÃÖÓÃÖ¤êü“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ´ÖÖ−µÖ êú»Öê †ÖÆêü. úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ú×−ÖÂšü ÃÖ³ÖÖ÷ÖéÆüÖ“Öß
úÖµÖ¤êü×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ¢ÖÖ ´ÖÖ−µÖ úºþ−Ö ŸµÖÖ−Öê ×¾Ö¬ÖêµÖú ÃÖÓÃÖ¤êüÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ¾Ö †×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖ−Öê
ÃÖÓÃÖ¤êü“µÖÖ ¤üÖê−Ö ÷ÖéÆüÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ÃÖÓÃÖ¤êü¾Ö¸üß»Ö úÖ´ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖÖ ú´Öß ú¸üÖê ¾Ö µÖÖê÷µÖ ¾µÖŒŸÖàú›êü µÖÖê÷µÖ úÖµÖÔ
ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÆêüŸÖæ−Öê ÃÖÓÃÖ¤ü úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. úÖµÖ¤üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖæÖÔ –ÖÖ−Ö −ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß
×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖÓÃÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓŸÖ úÖÆüß ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß ŸÖ–Ö ¾Ö †ÆÔüŸÖÖ †ÃÖÖÖ¸êü
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ³ÖÖ÷ÖéÆüÖ−Öê úÖµÖ¤üÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß“µÖÖ ˆªÖê÷ÖÖŸÖ −Ö ¯Ö›üŸÖÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ–ÖÖ“Öß ÃÖ×´ÖŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ−Ö ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê
úÖµÖ¤üÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ úÖµÖ¤üÖ ÃÖÓÃÖ¤êü−Öê ´ÖÖ−µÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸÖÖê −ÖÖúÖ¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓÃÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖ−ÖÖ
¤êüŸÖÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖúÖºþ−Ö ŸÖÖê ÃÖÓÃÖ¤êü“Öê úÖµÖÔ ×ÃÖ´ÖßŸÖ ú¸üŸÖÖê. ÃÖÓÃÖ¤êü“Öê úÖ´Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü
“ÖÖ»Ö×¾ÖÖê −ÖÃÖæ−Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ×−Ö¸üßÖÖ ¾Ö ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖê÷Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ
ÃÖ¢Öê¾Öºþ−Ö ¤æü¸ü ú¸üÖê, ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúÖê ‡.ÃÖÓÃÖ¤êü“Öê úÖµÖÔ †ÃÖŸÖê. ×´Ö»Ö ÃÖÓÃÖ¤êü“Öß ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖÓ×¡Öú ²ÖÖ²ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓÃÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓ−ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ×´ÖŸÖß ¯Ö¨üŸÖß ÃÖã“Ö×¾ÖŸÖÖê. úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖ´ÖÖÃÖÖšüß †−Öã³Ö¾Öß ¾Ö ŸÖ–ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üŸÖÖê.
™üßúÖŸ´Öú ¯Ö¸üßÖSÖ1. ¯ÖÏ´ÖÖSÖ¿Öß¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬ÖßŸ¾Ö- ¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü ¯Ö¨üŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ÷ÖãÓŸÖÖ÷ÖãÓŸÖß“Öß †ÃÖŸÖê. ×ŸÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖÖÓ¯Öã¸üŸÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‰ú
¿ÖúŸÖÖê. µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ¾ÖÖ•Ö¾Öß¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×−Ö¾Ö›æü−Ö µÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê †−Öêú ¯ÖÖ ˆ¤üµÖÖÃÖ µÖê‰ú−Ö
¿ÖÖÃÖ−Ö †ÛÃ£Ö¸ü ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖ¸üßÆüß µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úÖÆüß ×šüúÖÖß êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
¸üÖ•µÖÃÖ³ÖÖ ×−Ö¾Ö›üÖãú
2. ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö- ×´Ö»Ö−Öê ¿ÖîÖ×Öú ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ »ÖÖ¤æü−Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö †×¬ÖúÖ¸üÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö
¾ÖÓ×“ÖŸÖ šêü¾Ö»Öê. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔú †ÃÖæ−ÖÆüß »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÖÓ“Öê
¿ÖÖÃÖ−Ö ÆüÖêµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ´Öãôêû ²Öã×¨ü¾ÖÓŸÖ ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß¬ÖÖ¸üúÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
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3. ²ÖÆã»Ö ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö ÷Öî¸ü¾ÖÖ•Ö¾Öß- ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‹úÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖŸÖê ¤êüµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖ´Ö£ÖÔ−ÖßµÖ †ÖÆêü.
×¿ÖÖÖ Æüß µÖÖê÷µÖŸÖê“Öß ‹ú´Öê¾Ö úÃÖÖê™üß −ÖÖÆüß. †−Öã³Ö¾Ö ÆüÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú Ö´ÖŸÖÖ ¤üÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê. ²ÖÆãü»Ö ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ
¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû †»¯ÖÃÖÓµÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß¬ÖÖ¸üúÖ“Öê ¸üÖ•µÖ µÖê‡Ô»Ö.
4. Öã»Öê ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö †ÃÖ´Ö£ÖÔ−ÖßµÖ- ×´Ö»Ö ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ»ÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß Öã»Öê ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖŸÖ
¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú †›ü“ÖÖß †ÖÆêüŸÖ. ÷Öã¯ŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖŸÖß»Ö †−ÖãŸÃÖÖÆü ²Ö‘ÖŸÖÖ Öã»µÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“Öß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ×úŸÖß †ÃÖê»Ö µÖÖ²Ö§ü»Ö
¿ÖÓúÖ µÖêŸÖê. Öã»Öê ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ¾Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¯ÖŸú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Öê»Ö.
5. ÃÖÓÃÖ¤êüÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ- ÃÖÓÃÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¤êü‰ú −ÖµÖê ŸÖê ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Öß úÖµÖÔ ú¸üŸÖß»Ö Æêü ´ÖŸÖ †Ö¤ü¿ÖÖÔ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê µÖÖê÷µÖ
†ÃÖê»Ö ¯ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Öß −ÖÖÆüß. ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê êú»Öê»µÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖŸÖ ÃÖÓÃÖ¤êü−Ö ¤ãüºþÃŸµÖÖ úºþ −ÖµÖê †ÃÖê ÃÖÖÓ÷Öæ−Ö ÃÖÓÃÖ¤êü»ÖÖ
±úÖ¸ü“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖê. ÃÖÓÃÖ¤ü Æüß ×−Ö¾¾Öôû ÃÖ×´ÖŸÖß −ÖÃÖæ−Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÖì““Ö ¿ÖÖÖÖ †ÖÆêü Æêü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
×´Ö»Ö−Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Ößú ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖß»Ö ˆ×Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ úºþ−Ö ŸµÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ
ˆ¯ÖÖµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüßŸÖ ¤üÖêÂÖ †ÖÆêüŸÖ Æêü ´ÖÖ−µÖ úºþ−Ö ¤êüÖß»Ö †Ö•Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †−Öêú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú ¤êü¿ÖÖ−Öß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê.
¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö, ÛÃ¡ÖµÖÖ−ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü, ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö Æêü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ×´Ö»Ö−Öê
ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖÖ‡ŸÖêú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ˆ¯ÖÖµÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ úÖêÖÖ»ÖÖÆüß ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ †Ö»Öê −ÖÖÆüßŸÖ. ´ÆüÖæ−Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔú ¾Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúŸÖÖÔ ´ÆüÖæ−Ö ×´Ö»Ö“Öê −ÖÖ¾Ö •Ö÷ÖÖŸÖß»Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×“Ö¸üÃ´Ö¸üÖßµÖ šü¸ü»Öê †ÖÆêü.
×™ü¯Ö- •ÖÖò−Ö ×´Ö»Ö“Öê Ã¡Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü•ÖÖò−Ö ×´Ö»Ö−Öê On Liberty, Subjection of Woman ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ×´Ö»Ö−Öê Ã¡Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö
êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ×´Ö»Ö“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ−Öß ÁÖß´ÖŸÖß Æòü×¸üµÖ™ü ™êü»Ö¸ü ÃÖÖï¤üµÖ¾ÖŸÖß Ã¡Öß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ.
×´Ö»Ö“Öß Ã¡Öß×¾ÖÂÖµÖß ´ÖŸÖê ˆ¤üÖ¸ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖŸÖê Ã¡Öß -¯ÖãºþÂÖ ²ÖÖî×¨üú ³Öê¤ü −ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ
²Ö¸üÖê²Ö¸üß−Öê ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß−Öê ÃÖÓ¬Öß ¾Ö ¤ü•ÖÖÔ ×´ÖôûÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸÖß ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß−Öê †Ö¯Ö»Öß
µÖÖê÷µÖŸÖÖ ×ÃÖ¨ü úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. Ã¡ÖßµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖúÖ¸ü»µÖÖ´Öãôê †¬Öá »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö
¾ÖÓ×“ÖŸÖ ú¸üÖê šü¸êü»Ö. Ö·µÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüßÃÖÖšüß ÆüÖ †−µÖÖµÖ ¤æü¸ü —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß−Öê
´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×´Ö»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö úºþ ‡“”ûßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êü‰ú−Ö“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ˆ“ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖê. ÛÃ¡ÖµÖÖ“Öß ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß ¾Ö ¤üÖÃµÖ´ÖãŒŸÖß »Ö¾Öú¸üÖŸÖ »Ö¾Öú¸ü −ÖÂ™ü
êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. Ã¡Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß úÖµÖ¤êü ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. Ã¡ÖßµÖÖÓ−ÖÖ ÷Öã»ÖÖ´Ö×÷Ö¸üß ¾Ö †−µÖÖµÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖ−Öê ×¿ÖÖÖ êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ−ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ×¤ü»µÖÖÃÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ
−Ö¾µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´Öôêû»Ö. Ã¡Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ´Öãôêû ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»Ö−ÖÖ ×´Öôêû»Ö. †¿ÖÖ
¯Ö¨üŸÖß−Öê ×´Ö»Ö−Öê Ã¡Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö êú»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê.
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‹úÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖê¢Ö¸êü1. ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬Öú ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ²Ö§ü»Ö ×´Ö»Ö“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ×´Ö»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ»ÖÖ ÁÖêÂšü ´ÖÖ−ÖŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¾Ö ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖÖšüß µÖÖê÷µÖ
´ÖÖ−ÖŸÖÖê. †×¿Ö×ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê µÖ¿Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖà“Öß µÖÖê÷µÖŸÖÖ ¾Ö
úŸÖÔ¾µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. Æüß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬ÖßŸ¾Ö †Ö×Ö ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖÃÖÖšüß
¿ÖêîÖ×Öú ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾Ö ²ÖÆãü»Ö´ÖŸÖ¤üÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê.
2. •Öê. ‹ÃÖ. ×´Ö»Ö−Öê úÖêÖŸÖê ÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆüß»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ×´Ö»Ö−Öê On Liberty, Utilitarianism, Consideration on Representative Government,
Principles of Political Economy, Thoughts on Parliamentary Reforms, Essay on
Religion, System of Logic ‡.÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öê »ÖêÖ−Ö êú»Öê.
3. ×´Ö»Ö“Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ×¾ÖÂÖµÖß £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ×´Ö»Ö¾Ö¸ü »ÖÆüÖ−Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Ö×›ü»ÖÖÓ−Öß ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü êú»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ú¼ü¸ü ÃÖ´Ö£ÖÔú
²Ö−Ö»ÖÖ. ¯ÖÏÖîœü ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ™ßüêú»ÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ ˆ¢Ö¸ü ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö êú»Öê. ´ÖÖ¡Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ú¸üŸÖÖ ú¸üŸÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ´Öæôû Ã¾Öºþ¯Ö“Ö ²Ö¤ü»Öæ−Ö ™üÖú»Öê. ×´Ö»Ö−Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ
¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ−Ö ×¤ü»Öê. ×´Ö»Ö−Öê ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ ³Ö¸ü ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖ»ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß †Ö×Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾µÖÛŒŸÖ¾ÖÖ¤üß ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
4. ×´Ö»Ö−Öê êú»Öê»Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü úÖêÖŸÖê?
ˆ¢Ö¸ü- ×´Ö»Ö−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö×Ö †Ö“ÖÖ¸ü ¾ÖÖ éúŸÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æêü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü êú»Öê †ÖÆêüŸÖ.
5. ×´Ö»Ö“Öê Ã¡Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ²Ö§ü»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ×´Ö»Ö“µÖÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ²ÖÖî×¨üú ³Öê¤ü −ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß−Öê ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ
¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß−Öê ÃÖÓ¬Öß ¾Ö ¤ü•ÖÖÔ ×´ÖôûÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸÖß ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß−Öê †Ö¯Ö»Öß µÖÖê÷µÖŸÖÖ ×ÃÖ¨ü úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ
´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖúÖ¸ü»µÖÖ´Öãôê †¬Öá »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ú¸üÖê šü¸êü»Ö. Ö·µÖÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüßÃÖÖšüß ÆüÖ †−µÖÖµÖ ¤æü¸ü —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß−Öê ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
6. ×´Ö»Ö“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖÖ.
ˆ¢Ö¸ü- »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×´Ö»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾ÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö
êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ÃÖ¢ÖÖºþœü ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖŸÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú •ÖÖ÷ÖÖ ×´Öôæû−Ö ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÆæü´ÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖê ¾Ö
×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖÖÖŸÖ ´ÖŸÖê ×¾Ö³ÖÖ÷Ö»Öß ÷Öê»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ¬Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ×´ÖôûŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †»¯ÖÃÖÓµÖÖúÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬ÖßŸ¾Ö
×´ÖôûŸÖ −ÖÖÆüß. ²ÖÆãÃÖÓµÖÖúÖÓ“Öß †»¯ÖÃÖÓµÖÖúÖÓ¾Ö¸ü Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ ¤üÖêÂÖ −ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×´Ö»Ö−Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü
¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ×´ÖôûŸÖê.
7. ×´Ö»Ö−Öê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ¤üÖê−Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ, ²ÖÆãü»Ö ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö, ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü, ¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü
¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
8. ×´Ö»Ö“µÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖß»Ö ¤üÖê−Ö ¤üÖêÂÖ ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- Öã»Öê ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö †ÃÖ´Ö£ÖÔ−ÖßµÖ, ²ÖÆãü»Ö ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö ÷Öî¸ü¾ÖÖ•Ö¾Öß, ¯ÖÏ´ÖÖÖ¿Öß¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ¯Ö¨üŸÖßÆüß †−Öêú ¤üÖêÂÖ Æêü ×´Ö»Ö“µÖÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ¤üÖêÂÖ †ÖÆêüŸÖ.
9. ×´Ö»Ö−Öê ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê úÖêÖŸÖê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ×´Ö»Ö−Öê Ã¾ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß Øú¾ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ úÖµÖÔ †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Øú¾ÖÖ ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖµÖÔ Æêü ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ¤üÖê−Ö
¯ÖÏúÖ¸ü êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
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¯ÖÏú¸üSÖ 3 ¸êü
£ÖÖò´ÖÃÖ Æüß»Ö ÷ÖÏß−Ö
(1836 ŸÖê 1882)
•Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ- ¸üÖ•Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤ü ÆüÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖê. †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ¯Öîúß ÷ÖÏß−Ö ÆüÖ
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ −Öî×ŸÖú †×¬ÖÂšüÖ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ−Ö ×¤ü»Öê †ÃÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö×Ö
ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ µÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ¿Öß ˆ¢Ö´Ö ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖÖ¬Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. £ÖÖò´ÖÃÖ Æüß»Ö ÷ÖÏß−Ö •Ö−´Ö ‡Ó÷»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö µÖÖÔú¿ÖÖÃÖ¸ü
¯Ö¸ü÷ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ×²Ö¸üúßµÖ µÖê£Öê ‹úÖ ´Ö¬µÖ¾Ö÷ÖáµÖ ¯ÖÖ¤ü¸üß ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ 17 ‹×¯ÖÏ»Ö 1836 »ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ¾Ö›üß»Ö ‡¾Æëü×÷»Öú»Ö
ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“Öê †−ÖãµÖÖµÖß ÆüÖêŸÖß. ¸ü÷²Öß ¾Ö †ÖŒÃÖ±ú›Ôü ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖê£Öê ²Öë•ÖÖ´Öß−Ö •ÖÖò¾Öê™ü µÖÖ“ÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. ŸµÖÖ−Öê †ÖŒÃÖ±ú›Ôü ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ 24 ¾ÖÂÖÔ †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öê úÖµÖÔ êú»Öê. ŸµÖÖ−Öê †ÖŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Öê
†Ö¯Ö»Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ×ÎúµÖ •Öß¾Ö−Ö ¾µÖ×ŸÖŸÖ êú»Öê. †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ×¿Ö¾ÖÖÃÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÖÔŸÖÆüß ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖê
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ™üÖ‰ú−Ö úÖîÛ−ÃÖ»Ö“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ¯ÖÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ, †−Öêú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ †ÖµÖÖê÷ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ †Ö×Ö
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü Ãæú»Ö ²ÖÖê›Ôü“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ˆ»»ÖÖ−ÖßµÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ−Öê ´Öª¯ÖÖ−Ö ×−ÖÂÖê¬Ö †ÖÓ¤üÖê»Ö−ÖÖŸÖ ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ´Öª×¾ÖÎúß ¾Ö ×−ÖÙ´ÖŸÖß¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ‘ÖÖ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †¾Ö‘µÖÖ 46 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá
1882 »ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×−Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»Öê. ÷ÖÏß−Ö •Öß¾ÖÓŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ−ÖÓŸÖ¸ü Æüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×»ÖÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
‡Ó÷»ÖÓ›ü¾Ö¸ü −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü •ÖÖ÷Ö×ŸÖú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üÆüß ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. Lectures on the Priciples of Political Obligation,
Prolegomena to Ethics, Lecturers on Liberal Ligislation and Free of Contract, Lectures on the English
Revolution Æêü ÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆßü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ¯»Öê™üÖê, †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ¾Ö •Ö´ÖÔ−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß, ºþÃÖÖê“Öß ÃÖÖ´Öæ×Æüú ‡ÔÆüÖ †Ö×Ö

†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ²Öë•ÖÖ´Öß−Ö •ÖÖò¾Öê™ü, ×´Ö»Ö, †ÖÛÃ™ü−Ö ¾Ö ²ÖÔú ‡.×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê.
¯ÖÏ.1 »ÖÖ.¸üÖ•µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ÷ÖÏß−Ö“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
÷ÖÏß−Ö−Öê Lectures on the Priciples of Political Obligation ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß •ÖÖ÷ÖéŸÖß“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖŸÖæ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
Ã¾Öºþ¯ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö¯Ö»Öß ´ÖŸÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß. ¸üÖ•µÖ Æêü ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”êû“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖ†³ÖÖ¾Öß ¾µÖŒŸÖß ÁÖêÂšü •Öß¾Ö−Ö ¾Ö −Öî×ŸÖúŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ÷ÖÏß−Ö−Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖ»ÖÖ
−ÖÖúÖºþ−Ö ¸üÖ•µÖ −ÖîÃÖÙ÷Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖæ−Ö †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê †Ö×Ö −Öî×ŸÖúŸÖÖ Æêü ¸üÖ•µÖÖ“Öê †Ó×ŸÖ´Ö ¬µÖêµÖ †ÃÖŸÖê. ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ
"´ÖÖ−Ö¾Öß •ÖÖ÷ÖéŸÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ´ÖÖ÷ÖÖß ú¸üŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß †×¬ÖúÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß
¸üÖ•µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê." ¾µÖÛŒŸÖ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. −Öî×ŸÖú •Öß¾Ö−ÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê ´Ö−ÖãÂµÖÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
1) ³ÖÖ¾Ö−ÖÖŸ´Öú ‡“”ûÖ- ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ×ÆüŸÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ Ã¾ÖÖ£Öá ‡“”êû»ÖÖ ŸÖÖê ³ÖÖ¾Ö−ÖÖŸ´Öú ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê.
2) ÃÖ×¤ü“”ûÖ- ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖ¿Öß ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ¸üß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üß ÃÖ×¤ü“”ûÖ ÆüÖêµÖ.
÷ÖÏß−Ö“Öß ÃÖ×¤ü“”ûÖ Æüß ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüŸÖê. ŸµÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖê −Öî×ŸÖú †Ö¤êü¿Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
−Öî×ŸÖú †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ −Öî×ŸÖú ¾µÖŒŸÖß ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. −Öî×ŸÖú ¾µÖŒŸÖß“Öê úÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖ¿Öß ×−Ö÷Ö×›üŸÖ
ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ˆ®ÖŸÖß ¾Ö ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. −Öî×ŸÖú ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖ×¤ü“”êû´Ö¬Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖîÂÖß ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”ûÖ Æüß
¸üÖ•µÖÖ“Öê ´Öæôû ¯ÖÏê¸üÖÖÃ£ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¾µÖŒŸÖß −Öî×ŸÖú †Ö¤êü¿ÖÖ×¾Öºþ¨ü úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ¯ÖÏê¸üßŸÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö×¾Ö¸üÖê¬Öß úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¸üÖêÖµÖÖú¸üßŸÖÖ úÖµÖ¤êü ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖê
úÖ´Ö ÃÖ×¤ü“”êû¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¸üÖ•µÖ ú¸üŸÖê ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ˆŸ¯Ö¢Öß“Öê ´ÖÖêî×»Öú ŸÖŸ¾Ö ÃÖ×¤ü“”ûÖ ÆüÖêµÖ.
¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü - ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•µÖ Æêü ú¸üÖ¸üÖŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê −ÖÃÖæ−Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ×¤ü“”êûŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ
‹ú −Öî×ŸÖú ¾Ö Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ÃÖ´Öã¤üÖµÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÃÖæ−Ö †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¿ÖŒŸÖß ¾Ö ¤îü¾Öß ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ŸµÖÖ−Öê −ÖÖúÖ¸ü»ÖÖ. ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ¿ÖŒŸÖß“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ¿ÖŒŸÖß ÆüÖ
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¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü −ÖÃÖæ−Ö ÃÖÓ´ÖŸÖß ¾ÖÖ •Ö−Ö‡“”ûÖ ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü.÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ Will, not force is the basic of
the state †ÃÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
1. ¸üÖ•µÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ×¤ü“”êûŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔSÖ- ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öê
¸üÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. •µÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ£Öá ¯ÖÏ¾Öé¢Öß´Öãôêû †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ ²ÖÖ¬ÖÖ
×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ−ÖÖ £ÖÖÓ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ ÃÖ×¤ü“”ûÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ
‡“”êû−ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. Æüß ÃÖ×¤ü“”ûÖ Ø“Ö¸üŸÖ−Ö •ÖÖ÷ÖéŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖ×¤ü“”êû´Öãôêû
¾µÖŒŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ úºþ−Ö †Ö¯Ö»Öê −Öî×ŸÖú úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖ ÷ÖÏß−Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß •ÖÖ÷ÖéŸÖß ´ÆüÖŸÖÖê. ¸üÖ•µÖ Æêü
−Öî×ŸÖú ¾Ö †¬µÖÖÛŸ´ÖúŸÖê“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ÃÖŸÖê. •Ö−ÖÃÖÓ´ÖŸÖß ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖæ−Ö •Ö−Öú»µÖÖÖ Æêü ŸµÖÖ“Öê úÖµÖÔ šü¸üŸÖê.
2. ¿ÖŒŸÖß ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ÷ÖãSÖ- ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ´Ö¬µÖê
ÃÖ×¤ü“”êû¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖß †×¾Ö¾Öêúß ¾Ö Ã¾ÖÖ£ÖÔ¯ÖÏê¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ×¤ü“”êûŸÖ †›ü£Öôêû ×−Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ¬Öú šü¸üÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ. “ÖÖê¸üß ú¸üÖÖ¸üÖ ¤üÖêÂÖß
†ÃÖŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ ¤üÖêÂÖß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ×¿ÖÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß Æüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¾Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ †ÖÆêü.
´ÆüÖæ−Ö ¿ÖŒŸÖß ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ÷ÖãÖ †ÃÖŸÖÖê ¯ÖÖµÖÖ −Ö¾Æêü.
3. úÖµÖ¤üÖ¯ÖÖ»Ö−Ö Æüß •Ö−Ö‡“”ûÖ- ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê »ÖÖêú úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÖ»Ö−Ö úÖ ú¸üŸÖÖŸÖ? µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ •Ö−ÖŸÖê“Öß ŸÖ¿Öß ‡“”ûÖ
†ÃÖŸÖê. úÖµÖ¤üµÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö êú»µÖÖ−Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêÖÖ¸êü †ÃÖŸÖê. úÖµÖ¤üÖ ³ÖÓ÷ÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ
³ÖßŸÖß−Öê úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÖ»Ö−Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü •Ö−ÖŸÖÖ Ã¾Ö‡“”êû−Öê úÖµÖ¤êü ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üŸÖê. ˆ¤üÖ. ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ²ÖÖ•Öæ−Öê “ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ •Öß×¾ÖŸÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ †ÃÖŸÖê ´ÆüÖæ−Ö úÖµÖ¤êü ¯ÖÖ»Ö−Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
4. ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖêî´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü •Ö−ÖÃÖÓ´ÖŸÖß †ÃÖŸÖÖê- ºþÃÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÷ÖÏß−Ö ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”êûŸÖ †ÃÖŸÖê Æêü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö −Öî×ŸÖú †¿Öß ÃÖÖ´Öæ¤üÖ×µÖú “ÖêŸÖ−ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖ÷ÖÖß ú¸üŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ
¿ÖŒŸÖß´ÖÖ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê. úÖÆüß ¯ÖÏÃÖÓ÷Öß ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖŸÖ •Ö−Ö×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖê.
´ÆüÖæ−Ö ×−Ö¸Óãú¿Ö ¿ÖÖÃÖú ¤êüÖß»Ö •Ö−Ö×¾Ö¸üÖê¬Öß †Ö–ÖÖ ¤êü¾Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•ÖÖ ¾Ö ÃÖÓÃÖ¤ü µÖÖ¯ÖêÖÖ ‹ú †¥ü¿µÖ
¾ÖÃŸÖæ †ÃÖŸÖê •Öß ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö †ÃÖŸÖê ŸÖß ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”ûÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö •Ö−Ö´ÖÖ−µÖŸÖÖ ÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê.
5. ¸üÖ•µÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö •Ö−Ö ÃÖ´Ö£ÖÔ−ÖÖ¾Ö¸ü- †Ö¤ü¿ÖÔ ¾Ö ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú µÖÖ ¤üÖê−Æüß ²ÖÖ•Öæú›êü •ÖÖê »ÖÖ ¤êüŸÖÖê. úÖÆüß ¸üÖ•µÖ •Ö−Ö‡“”ûÖ
›üÖ¾Ö»Öæ−Ö ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¸üÖ•µÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖê ³ÖÏÂ™ü ¾Ö †−Öî×ŸÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. •Öß ¸üÖ•µÖ
•Ö−Ö‡“”êûú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß“ÖÖ úÖôû •Ö¾Öôû †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. •Ö−ÖŸÖÖ ÎúÖÓŸÖß«üÖ¸êü †¿ÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæ−Ö •Ö−ÖÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ÆüÖ“Ö ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê.
6. −Öî×ŸÖú †Ö¿ÖµÖ- Æêü÷Öê»Ö“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ÷ÖÏß−Ö ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †ÖŸ´ÖÖ“Öê ¯ÖÏú™üßú¸üÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ŸÖÖê ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¬Ö−Ö
´ÖÖ−Öæ−Ö ¾µÖŒŸÖà“ÖÖ −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬µÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¸üÖ•µÖ ŸÖÖê −Öî×ŸÖú ÃÖ´Öã¤üÖµÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖŸÖ“Ö ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖß¾Ö †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öß ´ÖÖ÷ÖÖß ú¸üŸÖÖê.
÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ¸üÖ•µÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ™üßúÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö×¸üÖSÖ1. ÷ÖÏß−Ö ÆüÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖ ú×šüÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. “ÖêŸÖ−ÖÖ ¾Ö †ÖŸ´Ö•ÖÖ÷ÖéŸÖß
ÃÖÖ¸üÖê ¿Ö²¤ü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ú»¯ÖúŸÖÖ Æüß“Ö †×¬Öú •ÖÖÖ¾ÖŸÖê.
2. ÷ÖÏß−Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”êû»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüŸÖÖê ¯ÖÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ−Ö ¯ÖãºþÂÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü éúŸµÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö “ÖÖÓ÷Ö»Öê ×−Ö¾Ö›üŸÖÖê †ÃÖê ÃÖÖÓ÷Öæ−Ö
ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”êû“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ú´Öß ú¸üŸÖÖê Æüß ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
3. ÷ÖÏß−Ö ¿ÖŒŸÖß¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸êü ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖÆüß •Ö−ÖŸÖê“ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ŸÖê ×™üúŸÖê †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖê. µÖÖ“ÖÖ
†£ÖÔ ¸üÖ•µÖ ³ÖßŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×™üúŸÖê ¾Ö ³ÖßŸÖß´Öãôêû »ÖÖêú ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. Æüß ²ÖÖ•Öæ ¯Öãœêü µÖêŸÖê. ÷ÖÏß−Ö µÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ
ú¸üŸÖÖê.
4. ÆüÖò²ÖÆüÖ‰úÃÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”êû²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖê úß ‡“”ûÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ †ÃÖŸÖ −ÖÖÆüß ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ‡“”ûÖ
¸üÖÆüŸÖ −ÖÖÆüß. ÷ÖÏß−Ö−Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ²ÖÖ•Öæú›üê ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
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¯ÖÏ.2 ¸üÖ. ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ ÷ÖÏß−Ö“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
†Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß ÷ÖÏß−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖ ú¸üÖê ÆüÖ
¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ−Öê µÖÖ ˆ§êü¿Ö¯ÖæŸÖá»ÖÖ ¯Öæ¸üú úÖµÖÔ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖ•µÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ −Öî×ŸÖú ²Ö−Ö¾Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß
¯ÖÖ −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖÖ¬µÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ úºþ ¿ÖúŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖµÖÔ
“ÖÖÓ÷Ö»Öê •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öß †›ü“ÖÖß ¤æü¸ü ú¸üÖê ÆüÖêµÖ. ¸üÖ•µÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü ÃÖŒŸÖß úºþ−Ö úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ³ÖÖ÷Ö ¯ÖÖ›æü
¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ¾µÖŒŸÖß−Öê †Ö¯Ö»Öê −Öî×ŸÖú úÖµÖÔ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔ Ã¾ÖµÖÓ´Ö ¯ÖÏê¸üÖê−Öê ¯ÖæÖÔ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, ³ÖßŸÖß−Öê −Ö¾Æêü. ¾µÖŒŸÖß“Öß
ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ÆüÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÷ÖÏß−Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖÔ †›ü“ÖÖß ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ¯Öã¸üŸÖê −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê −Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖ ¸üÖ•µÖÖú›êü †−Öêú ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú úÖµÖÔ ÃÖÖê¯Ö×¾ÖŸÖÖê. ²ÖÖÔú¸ü“µÖÖ ´ÖŸÖê, ÷ÖÏß−Ö»ÖÖ −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú úÖµÖÖÔ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö
ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¾ÖÖ™üŸÖê. ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×™üú×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê †Ö×Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê¾ÖœüµÖÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê. µÖÖŸÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ³ÖæŸÖúÖ
×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ¾µÖŒŸÖß´Ö¬Öß»Ö †ÖÓŸÖ×¸üú ¯ÖÏê¸üÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖß ¾µÖŒŸÖß ¤æü¸ü
úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ ¤æü¸ü úºþ−Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖÔ †ÖÆêü. ÷ÖÏß−Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÖÔ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö ¯Öã×œü»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ú¸üŸÖÖê.
1) ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú úÖµÖÔ- ¸üÖ•µÖÖ«üÖ¸êü ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üŸÖÖê. •µÖÖ
úÖµÖÖÔŸÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ −Öî×ŸÖú ¾Ö ³ÖÖî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †ÖÓŸÖ×¸üú Øú¾ÖÖ −Öî×ŸÖú ÃÖÆüÖµµÖŸÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö
ú¸üµÖÖ“Öê úŸÖÔ¾µÖ ¸üÖ•µÖÖ−Öê −ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ¾µÖŒŸÖßÃÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Øú¾ÖÖ −Öî×ŸÖúŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú
úÖµÖÔ ´ÖÖ¡Ö ¸üÖ•µÖÖÃÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ÷ÖŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔŸÖ ²ÖÖ¬Öú šü¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¤Óü›ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ −Öî×ŸÖúŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. −Öî×ŸÖúŸÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †ÓŸÖú¸üÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖÖ¡Ö
−Öî×ŸÖúŸÖê»ÖÖ †−Öãæú»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ ¿ÖúŸÖê. ÷ÖÏß−Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öß ¯Öãœüß»Ö ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú úÖµÖÔ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
†) ¸üÖ•µÖÖ−Öê ³Öæ´Öß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê úÖµÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖß šêü¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ³Öæ´Öß ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÖÔ−ÖÖ“Ö ³Öæ´Öß ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
¤êüÖê µÖÖê÷µÖ −ÖÃÖŸÖê.
²Ö) ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•µÖÖ−Öê ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †–ÖÖ−Ö ¾Ö †ÃÖÓÃéúŸÖß −ÖÂ™ü
ú¸üÖê ¸üÖ•µÖÖ“Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü.
ú) ¸üÖ•µÖÖ−Öê ¾µÖŒŸÖß÷ÖŸÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¸üÖÖ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖ¸üÖ ÖÖ•Ö÷Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê.
›ü) ´Öª¯ÖÖ−ÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖ¸üÖ ´ÖÖ¤üúŸÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”êû×¾Öºþ¨üü †ÖÆêü.
2) −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú úÖµÖÔ- ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê, ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖÔ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÁÖêÂšü •Öß¾Ö−Ö
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ •Öê †›ü£Öôêû µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ¸üÖ•µÖÖ−Öê †¿Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê úß, •µÖÖŸÖ −Öî×ŸÖúŸÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ²ÖÖÊ †Ö“ÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ×¿ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ¤Óü›ü ¤êü‰ú−Ö
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö »ÖÖ¤üÖê. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”êû“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ´ÆüÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö †›ü£Öôêû ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ
ÆüÃŸÖÖê¯Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
3) ÃÖã¬ÖÖ¸üÖŸ´Öú úÖµÖÔ- ÷ÖÏß−Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¾Ö¸üß»Ö úÖµÖÖÔ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ úÖÆüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖŸ´Öú úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖêê. ŸµÖÖŸÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ×¿ÖÖÖ, úÖ¸üÖÖ−µÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß, ÖÖ¤üµÖ ¯ÖÏ¤üÖ£ÖÔ ³ÖêÃÖôû ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö, †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖêÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö, µÖã¨üÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö
ú¸üÖê ‡. úÖµÖÔ ¸üÖ•µÖÖ−Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÖÔŸÖ ²ÖÖ¬ÖÖ †ÖSÖSÖÖ¸êü †›ü£Öôêû- ÷ÖÏß−Öê ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ²ÖÖ¬ÖÖ †ÃÖÖÖ¸êü †›ü£Öôêû ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.
1. †ÃÖÖÖ¸ŸÖÖ- †ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ÆüÖ –ÖÖ−ÖÖ•ÖÔ−ÖÖŸÖß»Ö ‹ú ´ÖÖêšüÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÆêü. †–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ †Ó¬ÖúÖ¸ü ¤æü¸ü úºþ−Ö –ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¿Ö
¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖ−Öê ×¾ÖªÖ»ÖµÖê Ã£ÖÖ¯Ö−Ö úºþ−Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ÃÖŒŸÖß“Öê ú¸üÖ¾Öê. ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖßŸÖß»Ö ÃÖã¯ŸÖ ÷ÖãÖÖÓ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖ¤Ëü÷ÖãÖ ¾Ö ÃÖÓµÖ´Öß −ÖÖ÷Ö¸üßú ×¿ÖÖÖÖ−Öê ‘Ö›ü×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê. ×¿ÖÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ×¾ÖúÖÃÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ
¯Öæ¸üú †ÃÖ»µÖÖ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ»ÖÖ †–ÖÖ−Öß šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×¯ÖŸµÖÖ»ÖÖ −ÖÃÖŸÖÖê.
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2. ¤üÖ×¸ü¦üµÖ - ÷ÖÏß−Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ¤ãüÂÖáŸÖ ³Öæ´Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸üß“Öê ˆ““ÖÖ™ü−Ö êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤üÖ×¸ü¦üµÖ ×−Ö´ÖæÔ»Ö−Ö
ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ŸÖÖê ×¾Ö¸üÖê¬Öß −ÖÖÆüß. •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸üß»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üŸÖÖê. ³ÖÓÖ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö−Öê ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ ¾Ö
ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖê÷Ö ™üÖôûµÖÖÃÖ ŸÖÖê ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖê. ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ ´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖê.
3. −Ö¿ÖÖ²ÖÓ¤üß- ¾µÖŒŸÖß †–ÖÖ−Ö ¾Ö ÃÖ¾ÖµÖß´Öãôêû ´Öª¯ÖÖ−Ö ú¸üŸÖê †Ö×Ö †−Öî×ŸÖúŸÖÖ ¾Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖÖÃÖ †Ö´ÖÓ¡ÖÖ ¤êüŸÖÖê. ÷ÖÏß−Ö ¸üÖ•µÖÖ«üÖ¸êü
´Öª¯ÖÖ−Ö ×¾ÖÎúß“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üŸÖÖê. úÖî™Óüã×²Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ¤üµÖÖ−Öê −Ö¿ÖÖ²ÖÓ¤üß“Öß
´ÖÖ÷ÖÖß ú¸üŸÖÖê.
4. úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸ü- úÖ¸üÖÖ−µÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ÁÖ×´ÖúÖÓ−ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ¾Ö ´Öã»Öê µÖÖÓ“Öß ¤ãü¤Ôü¿ÖÖ, ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú
ãú¾ÖŸÖ µÖÖ ú¸üßŸÖÖ ¸üÖ•µÖÖ−Öê ÆüÃŸÖÖê¯Ö úºþ−Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ êú»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÃÖÓ¸üÖÖÖ“Öê úÖµÖ¤êü ÷ÖÏß−Ö»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú
¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ.
5. •Öß¾Ö−ÖÃ¾ÖÖÃ£µÖ- •Öß¾Ö−ÖÃ¾ÖÖÃ£µÖ ×−Ö¸üÖê÷Öß ¾Ö ×−ÖúÖê¯Ö ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖŸÖê. Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¾Ö †Ö•ÖÖ¸üÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖÓ¸üÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ˆ¯ÖÖµÖ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÷Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü, ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÖß, Ã¾Ö“”û
¯ÖÖÖß ¾Ö ÃÖÓÃÖ÷ÖÔ•Ö−µÖ ¸üÖê÷Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ−Öê ¸üÖ²Ö¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ. ¿Ö¸üß¸ü Ã¾ÖÖÃ£µÖ ˆ¢Ö´Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ÷Ö×ŸÖ´ÖÖ−Ö
ú¸üŸÖÖê µÖê‡Ô»Ö.
6. †¯Ö¸üÖ¬Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ- ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖ´Ö¬µÖê £ÖÖê›üß £ÖÖê›üß ŸÖ¸üß ²ÖÖ¬ÖÖ ²Ö−ÖŸÖê. ŸÖÖê ¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö−ÖãÂµÖ ³ÖÖ¾Ö−Öê“ÖÖ ¤üÖÃÖ †ÃÖŸÖÖê.
ŸÖÖê ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÓŸÖ×¸üú ¯ÖÏê¸üÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ´ÆüÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖßŸÖß»Ö †¯Ö¸üÖ¬Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¤üÖ²Öæ−Ö ™üÖúÖê
Æêü ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖÔ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß †¯Ö¸üÖ¬µÖÖ»ÖÖ ¤Óü›ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¬ÖÖêúÖ ¾Ö ²ÖÖÆüµÖ †ÖÎú´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ úÖµÖ¤üÖ ¾Ö
ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÃÖÖšüß ¾µÖŒŸÖßŸÖ −Öî×ŸÖúŸÖÖ •ÖÖ÷ÖéŸÖß ú¸üÖ¾Öß. ŸµÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö †›ü£Öôêû ¤æü¸ü ÃÖÖºþ−Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß
¤êüÖê Æêü ¸üÖ•µÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖµÖÔ †ÖÆêü. ÷ÖÏß−Ö−Öê ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ úÖµÖÔ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ ÃÖÓ¸üÖú ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö êú»Öê −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü
¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¬µÖ ´ÖÖ−Öæ−Ö ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¬Ö−Ö šü¸ü×¾Ö»Öê. ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Öæ−Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ˆ×“ÖŸÖ ×−Ö²ÖÕ¬Ö ´ÖÖ−µÖ
êú»Öê ´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖê ú»µÖÖÖúÖ¸üß ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔú šü¸üŸÖÖê.
¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ- ÷ÖÏß−Ö−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öê ¸üÖ•µÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß Øú¾ÖÖ ×−Ö¸Óüãú¿Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ †Ö×Ö
²ÖÖÊ÷ÖŸÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ™üÖúŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ²ÖÖÊ ¾ÖŸÖÔ−ÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü úÖµÖªÖÃÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ²ÖÖÊ ‡“”êû¾Ö¸ü
úÖµÖªÖÃÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ´ÆüÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß“Öê “ÖÖÓ÷Ö»Öê •Öß¾Ö−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¸üÖ•µÖÖ−Öê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öê. ŸÖÖê
¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¤êüŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÖ−Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ×¤üŸµÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
¸üÖ•µÖÖ×¾Öºþ¨ü ¾ÖŸÖÔ−Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ×²Ö‘ÖÖ›ü —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÆüÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß−Öê ¸üÖ•µÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ−Öê úÖÆüß †™üß ™üÖú»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ
úÖµÖªÖ“Öê ²ÖÓ¬Ö−Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖê. ÷ÖÏß−Ö †ÓÖŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ³ÖÖŸÖé³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖ−µÖ úºþ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü ‹ú
¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ™üÖúŸÖÖê.
×™ü¯Ö- ÷ÖÏß−Ö“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü÷ÖÏß−Ö−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö êú»Öß †ÖÆêü. úÖ−™ü ¯ÖÏ´ÖÖÖê 'Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÆüÖ•Öê ú¸üµÖÖµÖÖê÷µÖ¾Ö
ˆ¯Ö³ÖÖê÷ÖµÖÖµÖÖê÷µÖ ‡Û“”ûŸÖ úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÆü•Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ ' Æüß ¾µÖÖµÖÖ ú¸üŸÖÖê. ´ÖÖ−Ö¾Öß •ÖÖ÷ÖéŸÖß †Ö¾Ö¿µÖú †™ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê»Öß ¤êüÖ÷Öß ÆüÖêµÖ. ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¯ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÆüÖ•Öê
²ÖÓ¬Ö−ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ÆüÖ −ÖúÖ¸üÖŸ´Öú †£ÖÔ ÷ÖÏß−Ö»ÖÖ ´ÖÖ−µÖ −ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÆüÖ•Öê ‡“”ûßŸÖ úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÆü•Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ ÆüÖêµÖ. µÖÖ
úÖµÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ¾Ö †Ö−ÖÓ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê Æüß ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÆüÖ•Öê †¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü“Öê úÖµÖÔ Øú¾ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖŸ´Öú ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü úß, •Öß †Ö−ÖÓ¤ü ‘ÖêµÖÖµÖÖê÷µÖ †ÖÆêü. ÷ÖÏß−Ö †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü
×−ÖÂÖê¬ÖÖŸ´Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ‹ê¾Ö•Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖŸ´Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. ´Ö−ÖãÂµÖÖÃÖ †Ö¯Ö»ÖÖ −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖµÖÖê÷µÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ “ÖîŸÖ−µÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ †ÖŸ´ÖÖ“ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ÷ÖãÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
ŸÖÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖê.
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1) †ÖÓÓŸÖ×¸üú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖŸÖÖ- †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾ÖéúŸÖ ´Ö−ÖÖê¾Öé¢Öß»ÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ úºþ−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ‡“”êû−ÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ
ú¸üµÖÖŸÖ“Ö Ö¸êü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö †ÃÖŸÖê. ¯ÖÓ“Ö×¦üµÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ šêü¾Ö»µÖÖ−Öê ¾µÖŒŸÖß −Öî×ŸÖú ¾ÖŸÖÔ−ÖÖÃÖ µÖÖê÷µÖ šü¸üŸÖê. ŸÖÖê †¯Ö¯ÖÏ¾Öé¢Öß“µÖÖ
†Ö¬Öß−Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ‡Ó×¦üµÖÖÓ“ÖÖ ÷Öã»ÖÖ´Ö ²Ö−ÖŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö †ÖÓŸÖ¸üßú Ã¾Ö×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖŸÖ ×−ÖÆüßŸÖ †ÃÖŸÖê.
2) ²ÖÖÊ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ- ²ÖÖÊ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“µÖÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß †ÖÆêü. −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÖÔŸÖ ²ÖÖ¬Öú šü¸üÖÖ·µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †ÖÆêü. Æüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßú¸üßŸÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
†ÃÖŸÖê. ÷ÖÏß−Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¿Öß ŸÖß−Ö ŸÖŸ¾Öê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
1) ´ÖÖ−Ö¾Öß †ÖŸ´µÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÆüÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ÷ÖãÖ †ÖÆêü.
2) Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †×¬ÖúÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ.
3) †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê.
÷ÖÏß−Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ¤üÖê−Ö »ÖÖSÖ ¾ÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê†) ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖµÖÔ- ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö −Öî×ŸÖú ¥üÂ™üß−Öê µÖÖê÷µÖ ¾Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö−ÖÓ¤ü¤üÖµÖß †ÃÖŸÖê.
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †£ÖÖÔŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ²ÖÓ¬Ö−ÖÖŸÖæ−Ö †−Öã¿ÖÖÃÖ−Ö †£Ö¾ÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖŸÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖ ÆüÖêµÖ. Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÆüÖ•Öê ‡“”êû−ÖãÃÖÖ¸ü éúŸÖß ú¸üÖê
ÆüÖêµÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÖ Æüß ‡“”ûÖ ÃÖ×¤ü“”ûÖ †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´Öª¯ÖÖ−Ö, •Öã÷ÖÖ¸ü ‡. ‡“”ûÖ éúŸµÖ −Öî×ŸÖú ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ¥üÂ™üµÖÖ Ø−Ö¤ü−ÖßµÖ
†ÖÆêüŸÖ. ÷ÖÏß−Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ Ã¾Öî¸üÖ“ÖÖ¸ü −Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖ −Öî×ŸÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ˆ®ÖŸÖß»ÖÖ ¯Öæ¸üú †ÃÖÖÖ¸êü úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¾ÖÖ‡Ô™ü úÖµÖÔ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ −Ö úºþ ¤êüµÖÖŸÖ“Ö Ö¸üß Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ †ÖÆêü.
²Ö) ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú †£Ö¾ÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖŸ´Öú úÖµÖÔ- ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖÓ−ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß ´ÖÖ−ÖŸÖ
†ÃÖŸÖ. ÷ÖÏß−Ö−Öê ŸµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ µÖÖê÷µÖŸÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ−Öê
†Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−Ö»Öê. ˆ¤üÖ. ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖ¤êü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÆü−Ö−Ö ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö, ¾µÖŒŸÖß ¾Ö ¸üÖ•µÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖ ¾Ö ˆ®ÖŸÖß ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê.
×™¯Ö- †×¬ÖúÖ¸üÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÷ÖÏß−Ö“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü†×¬ÖúÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸üß †™ü ÆüÖêµÖ. »ÖÖòú ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÷ÖÏß−Ö †×¬ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ
−ÖîÃÖÙ÷Öú ´ÖÖ−ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æü−Ö ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×´ÖôûŸÖê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö
ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖú¸üßŸÖÖ úÖÆüß ÃÖÖêµÖß ¾Ö ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ.
†×¬ÖúÖ¸ü ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ´ÖÖ÷ÖÖß“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ¯Öãœêü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖ¿Öß ÃÖÓÃÖã÷ÖŸÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ
†ÃÖÖÖ·µÖÖÓ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ŸÖê ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö×ÆüŸÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ¾µÖŒŸÖß−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ
†ÖÓŸÖ¸üßú ¾Ö −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ´ÖÖ÷ÖÖß êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖß»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ−Öê ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×¤ü»Öß úß ŸµÖÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖê
´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ×ÆüŸÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ÃÖÖ¬Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê. †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ,
ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖ−µÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖêîÂÖß †ÃÖŸÖê. †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æü−Ö ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖêŸÖæ−Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ÷ÖÏß−Ö
†×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
1) −ÖîÃÖÙ÷Öú †×¬ÖúÖ¸ü- ÷ÖÏß−Ö“Öß −ÖêîÃÖÙ÷Öú †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ú¸üÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ¾ÖÔŸÖú ÆüÖò²•Ö, »ÖÖòú ¾Ö ºþÃÖÖê−Öê
−ÖîÃÖÙ÷Öú †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. †×¬ÖúÖ¸ü •Ö−´ÖŸÖ: ¾µÖŒŸÖà»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÷ÖÏß−Ö−Öê µÖÖ ´ÖŸÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö
úºþ−Ö ¾µÖŒŸÖß •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‹ú ‘Ö™üú ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÔŸÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ−ÖÖ úÖÆüß“Ö †£ÖÔ −ÖÃÖŸÖÖê. †×¬ÖúÖ¸ü
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ“Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖÖ«üÖ¸êü ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê −ÖîÃÖÙ÷Öú †×¬ÖúÖ¸ü †¿ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, •µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖªÖ“Öß úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ´ÖÖ−µÖŸÖÖ −ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ −ÖîÃÖÙ÷Öú
†×¬ÖúÖ¸ü ´ÆüÖŸÖÖê. ŸÖê −Öî×ŸÖúŸÖÖ ¾Ö †ÖÛŸ´Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
2) ¾Öî¬ÖÖ×−Öú †×¬ÖúÖ¸ü- †×¬ÖúÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÖ−µÖŸÖÖ †ÃÖÖê ÷ÖÏß−Ö †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ−Öê ´ÖÖ−µÖ êú»Öê»µÖÖ −Öêî×ŸÖú
†×¬ÖúÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¸üÖ•µÖÖÓ−Öß úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×¤ü»Öß ×ú ŸµÖÖÓ−ÖÖ“Ö ¾Öî¬ÖÖ×−Öú ¤ü•ÖÖÔ ×´ÖôûŸÖÖê. ¾Öî¬ÖÖ×−Öú †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ
¤Óü›ü¿ÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖ úºþ ¿ÖúŸÖê.
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÷ÖÏß−Ö−Öê −ÖîÃÖÙ÷Öú ¾Ö ¾Öî¬ÖÖ×−Öú †×¬ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖÖê †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ ±ú¸üú
ú¸üŸÖÖê. êú¾Öôû ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÖ−µÖŸÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ−ÖÖ −ÖîÃÖ×÷Öú ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¸üÖ•µÖ´ÖÖ−µÖŸÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ−ÖÖ
¾Öî¬ÖÖ×−Öú †×¬ÖúÖ¸ü ´ÆüÖŸÖÖê. †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ã¾Öºþ¯Ö †ÃÖŸÖê. †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
†ÃÖÖ ±ú¸üú −ÖÃÖŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß×ÆüŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÏŸµÖêú †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ ¤üÖê−ÖÆüß ²ÖÖ•Öæ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ.•Öß×¾ÖŸÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ŸÖÃÖÖ“Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖ“ÖÖ ×´Öôæû−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü šü¸üŸÖÖê. ¸üÖ•µÖ ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ
ú¸üŸÖê. ´ÖÖ−Ö¾Öß ‡“”êûŸÖæ−Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¸üÖÖÖÃÖÖšüß †×¬ÖúÖ¸ü †Ö×Ö †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓ¸üÖÖÖú¸üßŸÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öê»Öß
†ÖÆêü. ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ êú»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖÖê †×¬ÖúÖ¸ü, −Öî×ŸÖúŸÖÖ †Ö×Ö úÖµÖ¤üÖ µÖÖŸÖ ±ú¸üú ú¸üŸÖÖê.
÷ÖÏß−Ö“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖú ú»¯Ö−ÖêŸÖ †−Öêú ˆ×Ö¾ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †×¬ÖúÖ¸üÖ¿Öß ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ´ÖÖ−µÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
ŸµÖÖ−Öê •ÖÖê›ü»ÖÖ †ÖÆêü. •µÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ˆ×“ÖŸÖ ´ÖÖ−ÖŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ −Öî×ŸÖú
²ÖÖ•Öæ¾Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö »ÖÑêúÃ™ü¸ü ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ú»¯Ö−ÖêÃÖ †Ã¯ÖÂ™ü, ³ÖÏ´Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê ŸÖ¸ü
•ÖÖê−ÃÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓú»¯Ö−ÖêŸÖß»Ö ÃÖÓ×¤ü÷¬ÖŸÖÖ ²Ö‘ÖŸÖÖ ŸÖÖê •Öã−ÖÖ ×ÃÖ¨ÓüÖŸÖ −ÖÖúÖ¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−ÖÖŸÖ ¯Öã−ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾Ö¸ü ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ™üßúÖ êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
×™ü¯Ö- ÷ÖÏß−Ö“ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üSµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü¸üÖ•µÖ Æüß −Öî×ŸÖú ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖæ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÃÖ×¤ü“”ûÖ †ÖÆêü. ÃÖ×¤ü“”ûÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß •ÖÖ÷ÖéŸÖß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ÃÖæ−Ö ¸üÖ•µÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö †ÃÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ †Ö–ÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖê ¯ÖÏŸµÖêú −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•µÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×¾Ö“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö
¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×ÆüŸÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †›ü“ÖÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ
−Öî×ŸÖú †×¬ÖúÖ¸ü ¾µÖŒŸÖà»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÆüÖ †×¬ÖúÖ¸ü úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß †−Öêú †™üß »ÖÖ¤ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
úÖ¸üÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ×ÆüŸÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖê‰ú −ÖµÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸Öê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
¤êüŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †¸üÖ•Öú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
¸üÖ•µÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ −Öî×ŸÖú ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ−Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö
´ÖÖ−µÖ êú»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖ•µÖÖ−Öê úŸÖÔ¾µÖ ´ÆüÖ•Öê †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ •Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔŸÖß»Ö †›ü£Öôêû ¤æü¸ü ú¸üÖê Æêü úÖ´Ö
†ÃÖŸÖê ¯ÖÖ Ã¾ÖÖ£Öá ¾Ö ¤ãü¸üÖ“ÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖßú›êü ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ÷Öê»µÖÖÃÖ ŸÖê •Ö−Ö‡“”êû“ÖÖ †−ÖÖ¤ü¸ü úºþ−Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”êû×¾Ö¸üÖê¬Öß
úÖµÖ¤êü úºþ ¿ÖúŸÖß»Ö. ŸµÖÖ †−Öî×ŸÖú ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß úÖµÖ¤êü ¯ÖÖôûµÖÖ“Öê ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö−Ö −ÖÃÖæ−Ö †−µÖÖµÖß úÖµÖ¤üÖ
×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾ÖÖê ÆüÖ •Ö−ÖŸÖê“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê µÖÖ
−Öî×ŸÖú ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ¸üÖ•µÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖÖê ˆ§êü¿Ö ¸üÖ•µÖÖú›æü−Ö ÃÖ±ú»Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü −ÖÖ÷Ö×¸üúÖú›æü−Ö †Ö–ÖÖ¯ÖÖ»Ö−ÖÖ“Öß
†¯ÖêÖÖ úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ•µÖÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¾Ö úÖµÖ¤üµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¸üÖÃŸÖ
šü¸üŸÖÖê.÷ÖÏß−Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖê.
1) Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö −ÖÃÖÖ¾ÖÖ ŸµÖÖŸÖ •Ö−Öú»µÖÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öê.
2) ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»µÖÖ´Öãôêû †¸üÖ•Öú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖÓ“Öß úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾Öß.
3) úÖµÖ¤üµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖ ÃÖÓ¾Öî¬ÖÖ×−Öú ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü úÖ? µÖÖÓ“Öß ¿ÖÆüÖ×−Ö¿ÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
4) ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üß ´ÖÖ÷ÖÖÔ´Öãôêû ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü×¾ÖÖê ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß †ÃÖÖ¾Öß.
5) ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖîÂÖß ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö ¯Öæ¾Öá¯ÖêÖÖ “ÖÖÓ÷Ö»Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
6) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ¾Ö ÆüÖ−Öß“ÖÖ ŸÖã»Ö−ÖÖŸ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ−Ö »ÖÖ³ÖÖ“Öß ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
7) ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö ¸üÖ•µÖúŸÖì ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö »ÖÖ“Ö»Öã“Ö¯ÖŸÖ ¾Ö •Ö−Ö×ÆüŸÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¾ÖŸÖÔ−Ö ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖ •Ö−ÖŸÖê“ÖÖ
¯ÖÖØšü²ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÷ÖÏß−Ö ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ−ÖÖ ¤êüŸÖÖê.
÷ÖÏß−Ö ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖ−ÖÖ ‹¾Öœüß ²ÖÓ¬Ö−Öê »ÖÖ¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ úß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö
ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸üß ¤êüÖß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö •Ö−Ö×ÆüŸÖ †Ö×Ö ¾µÖŒŸÖß“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓ¸üÖÖ
ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ˆ§êü¿ÖÖ−Öê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÎúÖÓŸÖß“ÖÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü.
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×™ü¯Ö- ÷ÖÏß−Ö“Öê ×¿ÖÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÷ÖÏß−Ö ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ×¿ÖÖÖ ¾ÖÖ ¤Óü›ü ¤êüÖê ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖ÷Ö †ÖÆêü.
¸üÖ•µÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê ¸üÖÖ ú¸üÖê. †¯Ö¸üÖ¬Öß“Öß ‡“”ûÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ µÖÖê÷µÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö úºþ−Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ¤Óü›ü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ‹ÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß ¤ãüÃÖ·µÖÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ¾Ö¸ü †×ŸÖÎú´ÖÖ ú¸üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¤Óü›üÖ«üÖ¸êü ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê. ÷ÖÏß−Ö
¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¾µÖÛŒŸ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü£ÖôûµÖÖÓ−ÖÖ ¤æü¸ü ú¸üÖê Æêü ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖÔ
†ÖÆêü. ÃÖ×¤ü“”ûÖ ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖßŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ‡“”ûÖ ¤êüÖß»Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖß ×¾Ö¾Öêúß ¾Ö ÃÖÓãú×“ÖŸÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔ´Öãôêû
¾µÖŒŸÖßú›æü−Ö ¸üÖ•µÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×¾Ö¸üÖê¬Öß úÖµÖÔ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ úÖµÖ¤êü
ú¸üŸÖê. úÖµÖ¤êü ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ‡“”êû“ÖÖ †×¾ÖÂúÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öê ú¸üÖê ÷Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. úÖµÖ¤üµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö
¾µÖŒŸÖß, ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ šêü¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ×¿ÖÖê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö úÖµÖ †ÃÖÖ¾Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖŸÖ
‹ú´ÖŸÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †¸üÖ•ÖúŸÖÖ, †−Öî×ŸÖúŸÖÖ †Ö×Ö †−µÖÖµÖ úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÷Öã−ÊÖ“µÖÖ
ŸÖß¾ÖÎŸÖê“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öß •ÖÖ¾Öß. ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖúÖ»Öß−Ö úÖôûÖŸÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ŸÖß−Ö ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“ÖÖ ÃÖæ´Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü
úºþ−Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ.
1. ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖÖê¬Ö ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ- ¸üÖ−Ö™üß •Ö´ÖÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖ ÆüÖêŸÖß. †¯Ö¸üÖ¬µÖÖ−Öê êú»Öê»Öê †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ“ÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ ‘ÖêÖê ÆüÖ
¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖÖê¬Ö ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ −ÖãúÃÖÖ−Ö³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô Øú¾ÖÖ •Ö¿ÖÖÃÖ ŸÖÃÖê ÆüÖ ×−ÖµÖ´Ö ¾ÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ †ÃÖŸÖê.
ˆ¤üÖ.÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üÖ−Öê ÆüÖŸÖ ´ÖÖê›ü»µÖÖÃÖ ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÆüÖŸÖ ´ÖÖê›üÖê ÆüÖêµÖ. ÷ÖÏß−Ö Æüß ¯Ö¨üŸÖß ¸üÖ−Ö™üß ¾Ö †¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ×¿ÖÖÖ
¤êüŸÖÖÓ−ÖÖ ¾Öî¸ü³ÖÖ¾Ö Øú¾ÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ÆüÖ ˆ§êü¿Ö −ÖÃÖÖ¾ÖÖ. úÖ¸üÖ úÖÆüß ¾ÖêôêûÃÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû ¤êüÖß»Ö ´ÖÖÖÃÖê ÷Öã−ÆüÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæ−Ö ×¿ÖÖê“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öê –ÖÖ−Ö úºþ−Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
2. ×−Ö¾ÖÖ¸üú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ- µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ‹¾Öœüß ŸÖß¾ÖÎ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê úß ŸµÖÖ ×¿ÖÖê“µÖÖ
³ÖßŸÖß´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¾µÖŒŸÖß ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤æü¸ü ¸üÖÆüß»Ö. ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ †¿Öß ³ÖßŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖê
úß ŸÖß ÷Öã−ÊÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. »ÖÆüÖ−ÖÃÖÆüÖ−Ö ÷Öã−ÆüÖ²Ö§ü»Ö µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü •Ö²Ö¸ü ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê. ˆ¤üÖ. “ÖÖê¸üß
ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖ ú»Ö´Ö ú¸üÖê. ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ “ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖ †−Öêú ¤üÖêÂÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ
÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ×¿ÖÖê¯ÖÖÃÖæ−Ö ¬Ö›üÖ ×´Öôêû»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã †¯Ö¸üÖ¬ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¸üÖÆüŸÖ −ÖÖÆüß. ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö †¯Ö¸üÖ¬Ö
µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¿ÖÖê“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †ÃÖÖ¾Öß.
3. ÃÖã¬ÖÖ¸üSÖÖ¾ÖÖ¤üß ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ- †¯Ö¸üÖ¬µÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖÖê ÆüÖ ×¿ÖÖê“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖŸÖÖê. ×¿ÖÖê´Öãôêû †¯Ö¸üÖ¬µÖÖ»ÖÖ
†Ö¯Ö»Öß “Öæú úôûŸÖ ê¾Ö ŸµÖÖÃÖ ŸµÖÖ“µÖÖ éúŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ¯Ö¿“ÖÖŸÖÖ¯Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ †¯Ö¸üÖ¬Ö −Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ
‘ÖêŸÖÖê. †¯Ö¸üÖ¬µÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü Ö´ÖŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖéŸµÖæ¤Óü›ü ¤êüÖê ÷ÖÏß−Ö»ÖÖ µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÖÆüß. ¾µÖŒŸÖß ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÖÆüµÖÖ−Öê
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃ¾ÖÖ£µÖÖÃÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¬ÖÖêúÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖ †¿Öß ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ´ÖéŸµÖæ¤Óü›ü ×¿ÖÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ−ÖßµÖ šü¸üŸÖÖê.
÷ÖÏß−Ö“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü- ÷ÖÏß−Ö“Öê ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ŸÖß−Ö ¤üÖêÂÖ¯ÖæÖÔ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ¾Ö¸ü ™ßüúÖ úºþ−Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ¾Öê÷ÖôûÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. ×¿ÖÖê“ÖÖ
ˆ§êü¿Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö
†›ü“ÖÖß ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß´Öãôêû “ÖÖê¸üß, ØÆüÃÖÖ ¾Ö †¯Ö¸üÖ¬µÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †ÖÓŸÖ¸üßú †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö
×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ †›ü£Öôêû ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖ ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üßÃÖ †ÖôûÖ ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÃÖŸÖê. ×¿ÖÖÖ †¯Ö¯ÖÏ¾Öé¢Öß
£ÖÖÓ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖÖú›æü−Ö êú»Öê»ÖÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖê÷Ö †ÃÖŸÖÖê. ×¿ÖÖê“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öê ˆ““ÖÖ™ü−Ö úºþ−Ö
“ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔŸÖß»Ö †›ü£Öôêû ¤æü¸ü ú¸üÖê †ÃÖŸÖÖê. ÷ÖÏß−Ö ÷Öã−ÊÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸üß»Ö
†ÖÎú´ÖÖ †ÃÖæ−Ö ÷ÖÏß−Ö“ÖÖ ×¿ÖÖê“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †›ü“ÖÖßŸÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †ÖÓŸÖ×¸üú
´Ö−ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¾ÖÖ™üŸÖê. ×¿ÖÖÖ Æüß ÷Öã−ÊÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ −µÖÖµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖÖ¾Öß. ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üß»ÖÖ
†µÖÖê÷µÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Ö¸üÖ¾Öé¢Ö úºþ−Ö µÖÖê÷µÖ ×¤ü¿Öê−Öê ¾Öôû×¾ÖÖê ÆüÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ. ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö †ÃÖŸÖê.
÷ÖÏß−Ö ×¿ÖÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖÖê¬Ö, ×−Ö¾ÖÖ¸üÖ ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸ü ŸÖß−Ö ŸÖ¢¾ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üÖ»ÖÖ
†Ö¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ ÷Öã−ÊÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ Æüß ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖÖê¬ÖÖŸ´Öú †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ×¿ÖÖê´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ³ÖßŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú−Ö
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÷Öã−ÊÖÃÖ †ÖôûÖ ²ÖÃÖÖê Æêü ×−Ö¾ÖÖ¸üÖŸ´Öú †ÖÆêü ŸÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸ü ŸÖŸ¾Ö ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü×¾ÖŸÖÖê. ×−Ö¾ÖÖ¸üÖŸ´Öú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ •Ö¾Öôû“ÖÖ
¾ÖÖ™æü−ÖÆüß ÷ÖÏß−Ö−Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖŸ´Öú ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ šêü¾Ö»Öß †ÖÆêü. ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ Æüß †ÖÓŸÖ¸üßú ¯ÖÏê¸üÖêŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•µÖ ÷Öã−Æêü÷ÖÖ¸üÖ»ÖÖ
×¿ÖÖÖ ¤êü‰ú−Ö ŸµÖÖ“µÖÖ −Öêî×ŸÖú “ÖîŸÖ−µÖÖÃÖ •ÖÖ÷ÖéŸÖ ú¸üŸÖê †Ö×Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ ´ÖÖêúôûÖ ú¸üŸÖê †ÃÖê ÷ÖÏß−Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
×™ü¯Ö- ÷ÖÏß−Ö“Öê µÖã¨ü ¾Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü÷ÖÏß−Ö−Öê µÖã¨ü ¾Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ×¾ÖÀ¾Ö²ÖÓ¬ÖãŸ¾Ö ¾Ö ×¾ÖÀ¾Ö¿ÖÖÓŸÖß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö
ú¸üÖÖ·µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖŸÖ ÷ÖÏß−Ö»ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖ−Ö †ÖÆêü. ÷ÖÏß−Ö µÖã¨üÖ»ÖÖ ×−ÖÂšæü¸ü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. µÖã¨ü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ †¯ÖæÖÔŸÖê“Öê »ÖÖÖ †ÖÆêü.
µÖã¨ü †Ö¾Ö¿µÖú −ÖÖÆüß. µÖã¨ü †¯ÖæÖÔ ¾Ö †×¾Öú×ÃÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö´ÖÖ¡Ö †ÖÆêü. µÖã¨üÖ»ÖÖ −Öî×ŸÖú †¯Ö¸üÖ¬Ö ´ÖÖ−Öæ−Ö µÖã¨ü
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×²Ö‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öê »ÖÖÖ †ÃÖŸÖê. µÖã¨üÖ¯ÖêÖÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖê“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¾Öê÷Ö †×¬Öú ¾ÖÖœüŸÖÖê. µÖã¨üÖ´Öãôêû
×¾Ö¢ÖßµÖ ¾Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖßµÖ ÆüÖ−Öß ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ÷ÖÏß−Ö µÖã¨ü ×ŸÖ¸üÃú¸üÖßµÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ÷ÖÏß−Ö µÖã¨üÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ¾Ö÷Öáú¸üÖ êú»Öê †ÖÆêü.
1) †ÖÎú´Öú µÖã¨ü- ÷ÖÏß−Ö †ÖÎú´Öú µÖã¨üÖ»ÖÖ ŸÖÖê †µÖÖê÷µÖ ¾Ö †−Öî×ŸÖú ¯ÖÏúÖ¸ü ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. Æêü÷Öê»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖã¨ü Æêü †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê
ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ−µÖ −ÖÖÆüß. ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê µÖã¨ü Ã¾ÖÖ£Öá¾Öé¢Öß−Öê »Öœü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−Ö µÖã¨üÖ´Öãôêû ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö
µÖã¨üÖ»ÖÖ ÷ÖÏß−Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üŸÖÖê.
2) ÃÖÓ¸üÖSÖÖŸ´Öú µÖã¨ü- ÷ÖÏß−Ö µÖã¨üÖ“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖŸ´Öú ¯ÖÏúÖ¸üÖ»ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüŸÖÖê. µÖã¨üÖ“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü µÖÖê÷µÖ ¾Ö ˆ×“ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
úÖ¸üÖ †−Öã×“ÖŸÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê µÖã¨ü »ÖÖ¤ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ £ÖÖÓ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¸üÖÖ×ÃÖ¨üŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. µÖã¨ü £ÖÖÓ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
µÖã¨ü ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ Æüß ŸµÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖÓ¸üÖÖÖŸ´Öú µÖã¨ü ¸üÖ•µÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ¾µÖŒŸÖß“Öê ×ÆüŸÖ †²ÖÖ×¬ÖŸÖ šêü¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
×¾ÖÀ¾Ö²ÖÓ¬ÖãŸ¾ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÏ²Öôû ÃÖ´Ö£ÖÔú ÆüÖŸê ÖÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü. µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü
ŸµÖÖÓ“Öß ×¾ÖÀ¾Ö²ÖÓ¬ÖãŸ¾ÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêü. ‹úÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö úÃÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖ−Öê
×¾Ö¾Öê“Ö−Ö êú»Öê †ÖÆêü. ‹úÖ ¸üÖ•µÖÖ−Öê ¤ãüÃÖ·µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü −ÖÖ÷Ö×¸üú •ÖÃÖê ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß ‹úŸÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´Ö•µÖÓÃÖÖ−Öê ¾ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ ŸÖÃÖê ¾ÖÖ÷ÖÖ¾Öê.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖê ŸÖÃÖê ×¾ÖÀ¾Ö²ÖÓ¬ÖãŸ¾ÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖ•µÖÖ“Öß †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö úŸÖÔ¾µÖê ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ
êú»Öê»Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ. †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÏ¿−Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ‹ú †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖÖú¸üßŸÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ
†Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖÖ †ÃÖÖ¾Öß. ŸÖÖê ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üÖ¯ÖêÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üÖÃÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüŸÖÖê. ×¾ÖÀ¾Ö¿ÖÖÓŸÖ“Öß Ã¾Ö¯−Öê ¸êüÖÖ™üŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã
×¾ÖÀ¾Ö¸üÖ•µÖ Ã¾Öºþ¯Ö úÃÖê †ÃÖÖ¾Öê µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö¾Öê“Ö−Ö ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾ÖÀ¾Ö¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ²Öôû ¯ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß ÃÖ´Ö£ÖÔú
ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖÖê µÖÖê÷µÖ šü¸êü»Ö.
×™ü¯Ö- ÷ÖÏß−Ö“Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß Øú¾ÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÷ÖÏß−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ¾Ö¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖµÖÖÔ¤üÖ
»ÖÖ¤üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¤êüŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÖê ˆ÷ÖÏ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß −ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö ŸÖß¾ÖÎ ¾µÖŒŸÖß¾ÖÖ¤üß
¤êüÖß»Ö −ÖÖÆüß. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÷ÖãÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖê ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüŸÖÖê. ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
•Öß×¾ÖŸÖ †Ö×Ö −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖÖú¸üßŸÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê
†ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê −ÖÂ™ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö÷ÖÏÆü ¬Ö¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ÷ÖÏß−Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×³Ö®Ö ÷ÖãÖ †Ö×Ö ÷ÖãÖ¾Ö¢Öê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖÓ¯Ö×¢Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¸ÖÆüßü»Ö Æêü ´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖê †Ö×Ö
Æüß ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ³Ö¤üÖµÖú †ÃÖê»Ö †ÃÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß´Öãôêû †−Öêú úÖ¸üÖÖ−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú−Ö
†−ÖêúÖÓ−ÖÖ úÖ´Ö ¾Ö ¾ÖêŸÖ−Ö ×´Öôêû»Ö. ÃÖÓ¯Ö¢Öß´Öãôêû úÖµÖÖÔÃÖ ¾ÖÖ¾Ö ¾Ö ¤ü•ÖÖÔ ¾ÖÖœü×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê.
÷ÖÏß−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß´Ö¬µÖê •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öú ÆüÖêŸÖÖ. •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸ü ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß´Öãôêû ¾Ö÷ÖÔÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ¾ÖÖœü»ÖÖ †ÃÖæ−Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¤üÖ×¸ü¦üß ²Ö−Ö»ÖÖ. ´ÆüÖæ−Ö ÷ÖÏß−Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ¤æü×ÂÖŸÖ ³Öæ´Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¤üÖ×¸ü¦üµÖ ×−Ö´ÖæÔ»Ö−ÖÃÖÖšüß •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸üß“Öê
×−Ö´ÖæÔ»Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê. ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ¤üÖêÂÖÖ“ÖÖÆüß ŸÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ¯ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ ¤üÖêÂÖ †ÖÆêüŸÖ ´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖê ¸ü§ü ú¸üÖê µÖÖê÷µÖ −ÖÖÆüß. ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
¤êüŸÖÖê. ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß †Ö×Ö ×¾ÖŸÖ¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ−Öê ×−ÖµÖ´Ö ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖê÷Ö ™üÖôûÖ¾ÖÖ. ÃÖÓ¯Ö¢Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖú›êü
¾Öôû¾ÖÖ¾Öß. ÷ÖÏß−Ö ÁÖ×´Öú ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê. •Ö´Öß−Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ, †×−Ö¾ÖÖµÖÔ ´ÖÖê±úŸÖ ×¿ÖÖÖ, †Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖÖêµÖß, ´Ö•Öæ¸ü ú»µÖÖÖ
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú úÖµÖ¤êü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖ. ŸµÖÖ−Öê ÁÖ×´ÖúÖÓ“Öê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖú›æü−Ö ¿ÖÖêÂÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß
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‡ŸÖ¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ´ÖÖ−µÖ êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß šü¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß¾ÖÖ¤ü †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖ ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ−Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
†Ö¯ÖêÖ ¾ÖÖ ™üßúÖ- ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß×¾ÖÂÖú †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ †−Öêú ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Öãœüß»Ö ™üßúÖ
êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
1) ÃÖÖÓ¯Ö×¢Öú †ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê Æêü ŸµÖÖ“Öê ´ÖŸÖ †Ö•Ö ¯Ö™üµÖÖÃÖÖ¸üÖê −ÖÖÆüß.
2) ÷ÖÏß−Ö •Ö´Öß−Ö¤üÖ¸üß ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üŸÖÖê ¯ÖÖ ³ÖÓÖ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê. µÖÖ ¤üÖê−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖß ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê.
3) ÷ÖÏß−Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“µÖÖ ÷ÖãÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ÖêÂÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“ÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔú
¾ÖÖ™üŸÖÖê.
4) ÃÖÓ¯Ö¢Öß×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ü ¾Ö ¾µÖŒŸÖß¾ÖÖ¤üÖ“Öê ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ‹úÖÓ÷Öß ²Ö−Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
‹úÖ ¾ÖÖŒµÖÖŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖê¢Ö¸êü1. ™üß.‹“Ö.÷ÖÏß−Ö−Öê ×»ÖÆßü»Öê»µÖÖ ¤üÖê−Ö ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öß −ÖÖ¾Öê ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ÷ÖÏß−Ö−Öê Lectures on the Priciples of Political Obligation, Prolegomena to Ethics, Lecturers on
Liberal Ligislation and Free of Contract, Lectures on the English Revolution Æêü ÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆßü»Öê.
2. ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü.
ˆ¢Ö¸ü- ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯»Öê™êüÖ, †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö, •Ö´ÖÔ−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß, ºþÃÖÖê ‡ŸµÖÖ¤üß †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ“µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖê.
3. ÷ÖÏß−Ö−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß ‡“”êû“Öê úÖêÖŸÖê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ÷ÖÏß−Ö−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß ‡“”êû“Öê ³ÖÖ¾Ö−ÖÖŸ´Öú ‡“”ûÖ (Impulsive Will) ¾Ö ÃÖ×¤ü“”ûÖ (Good Will) Æêü ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü
ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
4. ÷ÖÏß−Ö−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö †Ö¬ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ¸üÖ•µÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ×¤ü“”êûŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ, ¿ÖŒŸÖß ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ÷ÖãÖ, úÖµÖ¤üÖ¯ÖÖ»Ö−Ö Æüß •Ö−Ö‡“”ûÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü
•Ö−ÖÃÖÓ´ÖŸÖß Æêü ÷ÖÏß−Ö−Öê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ×¾Ö¿Ö¤ü êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
5. ÷ÖÏß−Ö−Öê ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÖÔŸÖ †›ü£Öôêû †ÖÖÖÖ¸êü úÖêÖŸÖê ‘Ö™üú ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ˆ¢Ö¸ü- †ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ, ¤üÖ×¸ü¦üµÖ, −Ö¿ÖÖ²ÖÓ¤üß, •Öß¾Ö−ÖÃ¾ÖÖÃ£µÖ, úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸ü Æêü †›ü£Öôêû ÷ÖÏß−Ö−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
6. ÷ÖÏß−Ö−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü úÖêÖŸÖê?
ˆ¢Ö¸ü- ÷ÖÏß−Ö−Öê †ÖÓŸÖ×¸üú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö×Ö ²ÖÖÊ Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ Æêü ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
7. ÷ÖÏß−Ö−Öê ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê»Öê ¤üÖê−Ö †×¬ÖúÖ¸ü ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ÷ÖÏß−Ö−Öê −ÖîÃÖÙ÷Öú †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö ¾Öî¬ÖÖ×−Öú †×¬ÖúÖ¸ü Æêü †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ¾ÖÖÔ−Ö êú»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
8. ÷ÖÏß−Ö ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ¤üÖê−Ö †™üß úÖêÖŸµÖÖ ŸÖê ÃÖÖÓ÷ÖÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ÷ÖÏß−Ö−Öê ¸üÖ•µÖúŸÖì †−µÖÖµÖúÖ¸üú úÖµÖ¤êü ¾Ö •Ö−Ö×ÆüŸÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¾ÖŸÖÔ−Ö ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ¾Ö ÃÖÓ¾Öî¬ÖÖ×−Öú ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ²Ö¤ü»Ö
‘Ö›ü×¾ÖÖê †¿ÖŒµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ ¤êüŸÖÖê.
9. ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖúÖ»Öß−Ö úÖôûÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß úÖêÖŸÖê ×ÃÖ¨üÖŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ˆ¢Ö¸ü- ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖÖê¬Ö ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ, ×−Ö¾ÖÖ¸üú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ †Ö×Ö ÃÖã¬ÖÖ¸ü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ Æêü ÷ÖÏß−Ö“µÖÖ úÖôûß ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
10. ÷ÖÏß−Ö ×¾Ö¿Ö¤ü êú»Öê»Öê µÖã¨üÖ“Öê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ×»ÖÆüÖ.
ˆ¢Ö¸ü- †ÖÎú´Öú µÖã¨ü †ÖÛÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖŸ´Öú µÖã¨ü Æêü ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üŸÖÖê.
11. ÷ÖÏß−Ö−Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê»Öß ¸üÖ•µÖÖ“Öß ¤üÖê−Ö úÖµÖÔ ÃÖÖÓ÷ÖÖ.
ˆ¢Ö¸ü- ÷ÖÏß−Ö−Öê ¸üÖ•µÖÖ−Öê †ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ, ¤üÖ×¸ü¦üµÖ ¤æü¸ü ú¸üÖê †Ö×Ö −Ö¿ÖÖ²ÖÓ¤üß ú¸üÖê Æêü úÖµÖÔ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
31

¯ÖÏú¸üSÖ 8 ¾Öê
Æêü¸üÖ»›ü •Öê. »ÖÖÃúß
(1893 ŸÖê 1950 )
•Öß¾Ö−Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ- ¯ÖÏÖ. »ÖÖÃúß“ÖÖ •Ö−´Ö ‡Ó÷»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü µÖê£Öê 1893 ´Ö¬µÖê ÁÖß´ÖÓŸÖ •µÖæ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÑ“ÖêÃ™ü¸ü µÖê£Öß»Ö
÷ÖÏÖ´Ö¸ü Ãæú»Ö´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖê£Ö ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸÖÖê ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖ»»ÖÖ ²Öã¨üß“ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá
´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ−Öê ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 18 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá †Ö¯Ö»µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ×õÖ¿“Ö−Ö ´Öã»Öß¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü êú»ÖÖ. ¬ÖÖÙ´Öú
¯ÖÏ¾Öé¢Öß“µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ−ÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öê −ÖÖÆüß. »ÖÖÃúß •Öã−µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ −Ö †›üúŸÖÖ −Ö¾Öß−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Öê¡ÖÖŸÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü
êú»ÖÖ. †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü´Ö¬µÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ´Öê™ü»ÖÑ›ü ¾Ö †−ÖìÃ™ü ²ÖÖÔú¸ü µÖÖ“µÖÖÃÖÖ¸üÖê −ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ ×¿ÖÖú »ÖÖ³Ö»Öê. ¯Ö×Æü»µÖÖ ´ÖÆüÖµÖã¨üÖŸÖ
¾ÖîªúßµÖ úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ÃÖî−µÖÖŸÖ ³Ö¸üŸÖß −Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖú›êü ¾Öôû»ÖÖ. òú−Ö›üÖŸÖß»Ö ´ÖÖòÓ™ÒüßµÖ»Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ‹ú
¾ÖÂÖÔ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ´ÆüÖæ−Ö úÖµÖÔ êú»Öê. ÆüÖò¾Ö›Ôü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ´ÆüÖæ−Ö −ÖÖ¾Ö»ÖÖî×úú ×´Öôû×¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ
¾µÖÖµÖÖ−ÖÖŸÖæ−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö êú»Öê. 1922 ŸÖê 1950 ¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÓ›ü−Ö Ãæú»Ö †Öò±ú ‡úÖò−ÖÖò×´ÖŒÃÖ µÖê£Öê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ´ÆüÖæ−Ö úÖ´Ö êú»Öê. »ÖÖÃúß“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö ÆüÖêŸÖÖ. ‡Ó÷»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö ±êú×²ÖµÖ−Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“ÖÖ
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü, ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔúÖ×¸üÖß“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ¾Ö ¯Öãœêü ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“ÖÖ †¬µÖÖ ´ÆüÖæ−Ö úÖµÖÔ êú»Öê. 1945 “µÖÖ ×−Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
•ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü êú»µÖÖ´Öãôêû ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ»ÖÔ´Öë™ü´Ö¬µÖê ²ÖÆã´ÖŸÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ŸµÖÖ−Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê †−Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
×»ÖÖÖÖ êú»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ²Ö¤ü»ÖŸÖ ÷Öê»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö ÆüÖ ‘Ö™üú
»ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üÖß êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖ ¾Ö †–ÖÖ−Ö ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Öæ»µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö
×¤ü»Öê †ÖÆêü. »ÖÖÃúß−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ †−Öêú ÃÖ¢ÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸üÖ−Öê êú»Öß. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ±êú×²ÖµÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾ÖÖ¤üß,
ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üß ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¿Öê¾Ö™üß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. »ÖÖÃúß“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü †−Öêú ÃÖ¢ÖÖ¾ÖÖ¤üß, úÖ»ÖÔ
´ÖÖŒÃÖÔ, ¸ü×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ¾Ö †´Öê×¸üúÖ ¾Ö ‡Ó÷»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. »ÖÖÃúß−Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö
×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü 30 ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆßü»Öê. »ÖÖÃúß−Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ÷ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»Öê. ŸµÖÖ−Öê ‹æúÖ 30 ¯ÖêÖÖ
•ÖÖÃŸÖ ÷ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê Studies in the Problem Sovereignty, A
Grammar of Politics, Communism, An Introdution to Politics, Socialism and Freedom ‡.÷ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆüß»Öê.
×™ü¯Ö- ¯ÖÏÖ.»ÖÖÃúß“Öê ¸üÖ•µÖ †Ö×SÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ²Ö§ü»Ö“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ.
¯ÖÏÖ. »ÖÖÃúß †−Öêú ÃÖ¢ÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ‹úÖŸ´Ö¾ÖÖ¤üß ÃÖ¢Öê»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ.
¸üÖ•µÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ¯ÖæŸÖáÃÖÖšüß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ´ÖÖ•Ö †−Öêú
¾µÖŒŸÖà“ÖÖ ×´Öôæû−Ö ²Ö−Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê •Öß¾Ö−Ö ÃÖ´Öé¨ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ¾µÖŒŸÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †−Öêú ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö×Ö ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üŸÖÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾Öæ−Ö
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ−Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ãú™ãÓü²ÖÃÖÓÃ£ÖÖ, ¬Ö´ÖÔÃÖÓÃ£ÖÖ, ×¾Ö¾ÖÖÆüÃÖÓÃ£ÖÖ ‡
Ã£ÖÖ¯Ö−Ö êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¾µÖÖ¯Öú ¾ÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ˆ§êü¿Ö ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ´ÖÓ›üôêû ×−Ö´ÖÖÔÖ
êú»Öß †ÖÆêüŸÖ. †¿ÖÖ ×¸üŸÖß−Öê ¾µÖŒŸÖà−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ †−Öêú ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †−Öêú ÃÖÓÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖ. µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖ¯Öã¸üŸÖê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ÁÖêÂšü †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¸üÖ•µÖ Æüß †−Öêú ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öîúß ‹ú ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ−Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖæŸÖáÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß.
•µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ−Ö¾Öß †Ö¾Ö¿µÖêúŸÖæ−Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£ÖÖ ¤êüÖß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÷Ö¸ü•ÖêŸÖæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ−ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ •Öê Ã£ÖÖ−Ö †ÖÆêü ŸÖê Ã£ÖÖ−Ö ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ±úÖ¸üŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¤êüµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ¸üÖ•µÖ
‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö¬µÖÃ£ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ´ÖÖ−ÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ −ÖÖÆüß. ‹¾ÖœüµÖÖ“Ö úÖ¸üÖÖ¾Öºþ−Ö ¸üÖ•µÖ ‡ŸÖ¸ü
ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖêÖÖ ¾Öê÷Öôûß −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÖ¸üÖß“Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¤êüÖê µÖÖê÷µÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ
¯ÖÏŸµÖêú ÃÖÓÃ£Öê“Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü Ã£ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖú šü¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
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¸üÖ•µÖÖÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ´ÖÖ−Ö»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ¸üÖ•µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖß
ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ÃÖÓÃ£ÖÖ −ÖÖÆüß.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÏÖ.»ÖÖÃúß ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö úºþ−Ö †−Öêú ÃÖ¢ÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö êú»Öê. ÆüÖò²•Ö,
²ÖÎÖê›üß−Ö †Ö×Ö †ÖòÛÃ™ü−Ö µÖÖÓ−Öß ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÕúÂÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖŸÖ ´ÖÖ−µÖ −ÖÖÆüß.
¯ÖÏ.1 »ÖÖ.¯ÖÏÖ »ÖÖÃúß“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
¯ÖÏÖ.»ÖÖÃúß ×−Ö¸Óüãú¿Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Ö úºþ−Ö ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ †−Öêú ÃÖ¢ÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê.
•ÖÖò−Ö †ÖòÛÃ™ü−Ö ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ“Öß úšüÖê¸ü †Ö»ÖÖê“Ö−ÖÖ êú»Öß. †ÖòÛÃ™ü−Ö−Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê êú»Öß
úß, "‹ÖÖ¤üµÖÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ŸÖ¿ÖÖ“Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšüÖ“µÖÖ †Ö–ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üßŸÖ −ÖÃÖê»Ö, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ
´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšüÖ“µÖÖ †Ö–ÖÖ ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖÖú »ÖÖêú Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖŸÖ: ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖêê ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü
ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö †ÃÖŸÖÖê.†Ö×Ö ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšüÖÃÖÆü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÃÖŸÖÖê."
†ÖòÛÃ™ü−Ö“µÖÖ ¾µÖÖµÖê“Öß ¯ÖÏÖ. »ÖÖÃúß−Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ŸÖß−Ö ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ.
1) ¸üÖ•µÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¢ÖÖ“Öê ˆ÷Ö´ÖÃ£ÖÖ−Ö †ÃÖæ−Ö ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ‹úÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö ÁÖêÂšüÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê- µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÖ¾Ö¸ü
»ÖÖÃúß−Öê †Ö¯ÖêÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ×šüúÖÖß †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ. †´Öê×¸üêú“ÖÖ
†¬µÖÖ †£Ö¾ÖÖ úÖÑ÷ÖÏêÃÖ µÖÖ ¤üÖêÆüÖÓ¯Öîúß ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ãúšêü †ÖÆêü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ÃÖ¢ÖÖÃÖÓŸÖã»Ö−Ö ¾Ö ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ´Öãôêû
ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖæ−Ö ŸÖê ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ×šüúÖÖß −ÖÃÖŸÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ‘Ö¸üÖ•µÖÖŸÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê ú×šüÖ †ÃÖŸÖê.
ÃÖÓ‘Ö¸üÖ•µÖÖŸÖ ‘Ö™ü−Ö−Öê ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö ¸üÖ•µÖÃÖ¸üúÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÃÖ¢Ö“Öê ×¾Ö³ÖÖ•Ö−Ö êú»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ
¤üÖê−Æüß ÃÖ¸üúÖ¸êü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö ÁÖêÂšü ´ÖÖ−Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ‹úÖŸ´Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖÆüß ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“Öê ×šüúÖÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê †¾Ö‘Ö›ü †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÃúß ²ÖêÛ»•ÖµÖ´Ö ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−Öê“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¤êüŸÖÖê. ²ÖêÛ»•ÖµÖ´Ö“µÖÖ ‘Ö™ü−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ‘Ö™ü−ÖÖ¤ãüºþÃŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ×−ÖÖÔµÖÖ»ÖÖ
−Ö¾µÖÖ−Öê ×−Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖ“Öß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ †ÃÖÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖê. •Öã−µÖÖ ×−ÖÖÔµÖÖ»ÖÖ −Ö¾Öß ÃÖÓÃÖ¤ü ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ −ÖÖÆüß.
´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö •Ö−ÖŸÖêú›êü †ÃÖŸÖê ¯ÖÖ •Ö−ÖŸÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß ´ÖÖ−ÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ´ÆüÖæ−Ö †ÖòÛÃ™ü−Ö“Öê ŸÖŸ¾Ö
†¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔ ¾Ö ŸÖÔúÃÖÓ÷ÖŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÖÆüß.
2) ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö †´ÖµÖÖÔ¤ü †ÃÖŸÖê- µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖÃúß−Öê ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¤êü‰ú−Ö ™üßúÖ êú»Öß. ŸµÖÖ“µÖÖ´ÖŸÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ‡ŸÖúß †´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¾ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß −ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ.ŸÖãÔúÃ£ÖÖ−Ö“ÖÖ Ö×»Ö±úÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ºþœüß †Ö×Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“Öê ²ÖÓ¬Ö−Ö ÆüÖêŸÖê. úÖµÖ¤üµÖÖ´Ö¬µÖê ¤ãüºþÃŸÖß ŸÖÖê úºþ ¿ÖúŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ¯ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖê ¿ÖŒµÖ
−Ö¾ÆüŸÖê. ´ÖµÖÖÔ¤üÖ³ÖÓ÷Ö ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖ¾Öºþ−Ö ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖêî´ÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ Æêü ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖê.
3) ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö–ÖÖ ´ÆüSÖ•Öê úÖµÖ¤üÖ- »ÖÖÃúß−Öê µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯ÖêÖ ‘Öê‰ú−Ö úÖµÖ¤üÖ †Ö×Ö †Ö–ÖÖ ‹ú“Ö ÷ÖÖêÂ™ü −ÖÃÖæ−Ö
¤üÖê−Ö †»Ö÷Ö †»Ö÷Ö ²ÖÖ•Öæ †ÖÆêüŸÖ. úÖµÖ¤üÖ ÆüÖ ¸üÖ•µÖúŸÖì ¾Ö •Ö−ÖŸÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ−ÖÖ »ÖÖ÷Öæ ¯Ö›üŸÖÖê. úÖµÖ¤üÖŸÖ †Ö–ÖÖ ¤êüÖÖ¸êü ¾ÖÖ ¯ÖÖ»Ö−Ö
ú¸üÖÖ¸êü µÖÖŸÖ úÖêÖŸÖÖ“Ö ±ú¸üú −ÖÃÖŸÖÖê. úÖµÖ¤üÖ ×−Ö´ÖÖÔŸÖê ¤êüÖß»Ö úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÖ»Ö−ÖÖÃÖ ²ÖÖÓ¬Öß»Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ †Ö–ÖÖÓ“Öê ŸÖÃÖê −ÖÃÖŸÖê.
†Ö–ÖÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ»ÖÖ †Ö–ÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖ −ÖÖÆüß. úÖµÖ¤üÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü »ÖÖ÷Öæ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖ¤üµÖÖŸÖ
†Ö–ÖÖ †ÃÖŸÖê“Ö †ÃÖê −ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ.‘Ö™üÃ±úÖê™ü“µÖÖ úÖµÖ¤üµÖÖŸÖ †Ö–ÖÖ −ÖÃÖŸÖê.
ÃÖ¸ü Æêü−¸üß ´Öê−Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢Öê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö †Ö–ÖÖ úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ »ÖÖµÖúß“µÖÖ −ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ•ÖßŸÖ ØÃÖÆü
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ“ÖÖ ÁÖêÂšü ¸üÖ•ÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ−Öê ¬Ö´ÖÔ †£Ö¾ÖÖ ºþœüß“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß †Ö–ÖÖ ×¤ü»Öß −ÖÖÆüß. ¸üÖ•ÖÖ“µÖÖ †Ö–ÖÖ ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ¤üÖ
Æêü ÃÖ´Ößú¸üÖ êú»µÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üú ÷Öã»ÖÖ´Ö ²Ö−ÖŸÖß»Ö. ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö ´ÖÖ−Ö»µÖÖÃÖ ¸üÖ•µÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü
´ÖÖ−ÖÖê †µÖÖê÷µÖ šü¸üŸÖê. ´ÖÖ−Ö¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢ÖÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü šêü¾ÖÖê ¯ÖÏ÷ÖŸÖß»ÖÖ ²ÖÖ¬Öú šü¸êü»Ö. ´ÆüÖæ−Ö †ÖòÛÃ™ü−Ö
×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê −Öî×ŸÖú ¥üÂ™üß−Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
ÃÖ¢Öê“Öê ÃÖÖÓ×¬Öú Ã¾Öºþ¯Ö- ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ÃÖ¢ÖÖ ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôûµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. †¿Öß úÖêÖŸÖÖÆüß ÃÖ¢ÖÖ −ÖÖÆüß úß •Öß
¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü †´ÖµÖÖÔ¤ü ÃÖ¢ÖÖ ÷ÖÖ•Ö¾Öæ ¿Öêú»Ö. ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖµÖÔ ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôûµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê †ÖÆêü.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôûµÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ. ˆ¤üÖ. “Ö“ÖÔ ¬ÖÖ×´Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ −Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ
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´ÖÖ−Ö¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †ÃÖŸÖÖê. ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ •µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ´ÖÖ−Ö¾Ö×−ÖÙ´ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ•µÖ ¤êüÖß»Ö
´ÖÖ−Ö¾Ö×−ÖÙ´ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû †´ÖµÖÖÔ¤ü ÃÖ¢ÖÖ ÷ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖÖ−Öê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
»ÖÖÃúß“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß Öê¡ÖÖ“Öê ×−Ö¸üßÖÖ êú»µÖÖÃÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÖÓ×¬Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ×¤üÃÖŸÖê. ˆ¤üÖ.úÖµÖ¤üÖ
‹úÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ‡“”êû“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö −ÖÃÖŸÖÖê. úÖµÖ¤üÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß ¯Öæ¾Öá ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×−Ö´ÖµÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÖ−µÖŸÖÖ
†Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖê. ŸÖ¸ü ŸÖÖê úÖµÖ¤üÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ú¸üŸÖÖê. »ÖÖêúÖ“µÖÖ ‡“”êû“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö úÖµÖ¤üµÖÖŸÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê úÖµÖ¤üÖ
−Öî×ŸÖú ¥üÂ™üµÖÖ »ÖÖêúÖÓ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú −ÖÃÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ. ¾ÆüÃÖÖÔµÖ ŸÖÆü •Ö´ÖÔ−Öß“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß −Ö ‘ÖêŸÖÖ »ÖÖ¤ü»µÖÖ´Öãôêû •Ö´ÖÔ−Öß−Öê ŸÖÖê
±êú™üÖôû»ÖÖ. ¸üÖ•µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖêú´ÖŸÖÖ“Öê ²ÖÓ¬Ö−Ö ¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôîû ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ †×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê
ÃÖÖÓ÷Öæ−Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÃúß−Öê ÃÖ¢Öê“µÖÖ ×¾Öëú¦üßú¸üÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ †×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ÃÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö úÖµÖÔÖ´Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ“Öß ˆ×§üÂ™üµÖê ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
¸üÖ•µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ¾µÖŒŸÖßÓ−Öß ×²Ö−ÖŸÖÎúÖ¸ü ¯ÖÖôûµÖÖÃÖ ŸµÖÖ−Öê ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ŸÖÖê
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¤êüŸÖÖê. ¸üÖ•µÖ ÃÖ¾ÖÔ ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÷Ö¸ü•ÖÖ¯ÖæŸÖáÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö —ÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖÃÖ¢ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö»Öß ÷Öê»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖ•µÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖŸÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ £ÖÖê›êü •ÖÖÃŸÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ−Öê ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ. »ÖÖÃúß ¸üÖ•µÖ
Æüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ‹ú ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ×ŸÖ»ÖÖ †×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖúÖ¸üŸÖÖê.
¯Ö¸üßÖSÖ ¾ÖÖ ¤üÖêÂÖ Øú¾ÖÖ †ÖÖê¯Ö- ¯ÖÏÖ. »ÖÖÃúß“µÖÖ †−Öêú ÃÖ¢ÖÖ¾ÖÖ¤üß ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖŸÖ †−Öêú ¤üÖêÂÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖ.
1. ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ•µÖ Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ˆ×§üÂ™üÖÃÖÖšüß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖ¯Öã¸üŸÖê ŸµÖÖ“Öê
úÖµÖÔ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê †ÃÖê »ÖÖÃúß»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê †−Öêú ¯Öî»Öæ ‹¾Öœêü ÷ÖãŸÖÖÓ÷ÖãŸÖß“Öê †ÖÆêüŸÖ úß, ŸµÖÖŸÖ
±ú¸üú ú¸üÖê ú×šüÖ •ÖÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÔ †»Ö÷Ö †ÃÖæ−ÖÆüß ŸµÖÖ“Ö ‹êú´ÖêúÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖê. ˆ¤üÖ.¸üÖ´Ö •Ö−´Ö³Öæ´Öß“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖÃÖã¨üÖ †ÖÆêü.
2. ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ´Öãôê µÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †¸üÖ•ÖúŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖêúÖ †ÖÆêü, µÖÖú›êü »ÖÖÃúß ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê.
3. »ÖÖÃúß“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ Ã£ÖÖ‡ÔŸ¾ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÁÖ¨üÖ
šêü‰ú−Ö ÛÃ£Ö¸ü ¸üÖ×Æü»ÖÖ −ÖÖÆüß. •µÖÖ»ÖÖ •ÖÃÖê •ÖÃÖê †−Öã³Ö¾Ö µÖêŸÖ ÷Öê»Öê ŸÖÃÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÆüÖêŸÖ ÷Öê»Öê. †−Öêú
ÃÖ¢ÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü.
4. ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÃÖÖ¸üÖß ‹ú †ÃÖ»µÖÖ−Öê »ÖÖÃúß−Öê ´ÖÖ−µÖ êú»Öê †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ ‘Ö›ü¾Öæ−Ö
†ÖÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †•Ö´ÖÖ¾Ö»Öß ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ ‡ŸÖ¸ü
ÃÖÓÃ£ÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ
¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü µÖÖê÷µÖ ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß.
†Ö¬Öã×−Öú úÖôûÖŸÖ ÃÖ¢Öê“Öê ×¾Öëú¦üßú¸üÖ †Ö×Ö ÃÖ¢Öê“Öê ëú¦üßú¸üÖ µÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾Ö¸üÖê¬Öß ŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ
ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¢Öê“µÖÖ ëú¦üßú¸üÖÖŸÖæ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú Öê¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ÃÖÖ¸üÖê ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæ−Ö
»ÖÖÃúß“µÖÖ †−ÖêúÃÖ¢ÖÖ¾ÖÖ¤üß ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔŸÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. úÖ¸üÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ™üÖæú−Ö ¾Ö
¾µÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê †²ÖÖ×¬ÖŸÖ šêü¾Öæ−Ö ŸµÖÖ−Öê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖÖê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß −Ö¾ÖÖ
¯ÖµÖÖÔµÖß ´ÖÖ÷ÖÔ ²Ö−Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏ.2 ¸üÖ ¯ÖÏÖ. »ÖÖÃúß“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö ÆüŒúÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
¾µÖŒŸÖß×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †×¬ÖúÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖÃúß“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•µÖÖ−Öê ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ¾Öºþ−Ö
¸üÖ•µÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö šü¸üŸÖê. †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ ú¸üŸÖÖê úß, "†×¬ÖúÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß †¿Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêµÖ úß
•µÖÖ“µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ µÖÖê÷µÖ ŸÖ·Æê−Öê ×¾ÖúÖÃÖ úºþ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖ¾Öß
ˆ×“ÖŸÖ ÃÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ−Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖŸÖÖê." ÃÖãÖß •Öß¾Ö−ÖÖÃÖÖšüß †×¬ÖúÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¸üÖ•µÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß êú¾Öôû ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüŸÖê. •Ö−Öú»µÖÖÖ ¾Ö ¾µÖÛŒŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †×¬ÖúÖ¸ü
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†Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ. †×¬ÖúÖ¸üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾µÖÛŒŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ¾µÖ£ÖÔ †ÖÆêü. ´ÆüÖæ−Ö †×¬ÖúÖ¸ü Æêü ú»µÖÖÖúÖ¸üß
¸üÖ•µÖÖ“Öê »ÖÖÖ ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖÖê †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê −ÖîÃÖÙ÷Öú Øú¾ÖÖ ¾Öî¬ÖÖ×−Öú ˆŸ¯Ö¢Öß ´ÖÖ−µÖ ú¸üßŸÖ −ÖÖÆüß. †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö
Ã£ÖÖ‡Ô −ÖÃÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ úÖôûÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÖ−µÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß ŸµÖÖŸÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö
úŸÖÔ¾µÖê ‹úÖ“Ö −ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖê−Ö ²ÖÖ•Öæ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö¯ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖ÷Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔŸÖ ²ÖÖ¬Öú ²Ö−Öæ
−ÖµÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÃÖÖê²ÖŸÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖÆüß †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö †ÃÖÖ¾Öß. †×¬ÖúÖ¸ü Æêü ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖÖ¸üÖê“Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ.
†×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö- »ÖÖÃúß †×¬ÖúÖ¸ü“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
1. ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú- †×¬ÖúÖ¸ü ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú †ÖÆêüŸÖ, µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾Öêôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖ³µÖŸÖÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß †Ö×Ö
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖ÷ÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê †Ö×Ö ¯ÖãœêüÆüß ÆüÖê‡Ô»Ö.
2. ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖúŸÖÖ- †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖ −ÖÖŸµÖÖ−Öê ŸÖê ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“ÖÖ
†£ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ŸÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
3. ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ- ˆ¯ÖµÖÖê×÷ÖŸÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß úÃÖÖê™üß †ÃÖæ−Ö ŸÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ“Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö úŸÖÔ¾µÖ ‹úÖ“Ö
−ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖê−Ö ²ÖÖ•Öæ †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯ÖÖ •µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö ‘ÖêŸÖÖê.ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÖÔŸÖ ²ÖÖ¬Öú ²Ö−Öæ −ÖµÖê.
†Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö †ÃÖÖ¾Öß.
4. ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö¿Öß»ÖŸÖÖ- ¤êü¿Ö, úÖ»Ö, ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öß
×−ÖÛ¿“ÖŸÖ µÖÖ¤üß ²Ö−Ö¾Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖ¸üßÆüß †×¬ÖúÖ¸ü“ÖÖ Ã£ÖÖµÖß Ã¾Öºþ¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üµÖÖú›êü ú»Ö †ÃÖŸÖÖê.
5. úÖµÖÖÔ−Öãºþ¯ÖŸÖÖ- †×¬ÖúÖ¸ü Æêü ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔ¿Öß ×−Ö÷Ö×›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ‡“”êûÃÖÖšüß
ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ¾µÖŒŸÖß−Öê êú»Öê»µÖÖ ŸµÖÖ÷ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖ ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêÖÖ¸ü
†ÃÖê»Ö †ÃÖê“Ö †×¬ÖúÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
6. ‹úºþ¯ÖŸÖÖ- »ÖÖÃúß“µÖÖ ´ÖŸÖê úÖÆüß ×ú´ÖÖ−Ö †×¬ÖúÖ¸ü Æêü ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê úÖ¸üÖ †¿ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ´Öãôêû
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×ú´ÖÖ−Ö †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
†Ö¾Ö¿µÖú †×¬ÖúÖ¸ü- ¯ÖÏÖ. »ÖÖÃúß“µÖÖ ´ÖŸÖê, ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¸üÖ•µÖÖú›æü−Ö ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ
¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ÃÖÓ¸üÖÖ †Ö×Ö •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬Ö−Öê
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÓµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏŸÖß ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔ“µÖÖ †−Öãºþ¯Ö †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö¾Ö¿µÖú †×¬ÖúÖ¸ü Æêü ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ−Ö †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. »ÖÖÃúß
¯Öãœüß»Ö †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔÃÖÖšüß †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê.
1. úÖ´Ö ú¸üSµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü- ´Ö−ÖãÂµÖ •Öß¾Ö−Ö ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ
úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ úÖ´Ö ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ¯ÖÖ µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö úÖ´Ö ×´ÖôûÖ¾Öê ÆüÖ ÆüÖêŸÖ
−ÖÖÆüß. µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾µÖŒŸÖß †Ö¯Ö»Öß µÖÖê÷µÖŸÖÖ ¤üÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß.
2. µÖÖê÷µÖ ¾ÖêŸÖ−Ö- ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¿µÖú ÷Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö ‹ê¾Öœêü ×ú´ÖÖ−Ö ¾ÖêŸÖ−Ö ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ˆ¯ÖÖ¿Öß ¾µÖŒŸÖß
ÃÖ´ÖÖ•Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ úÖµÖÔ úºþ ¿ÖúÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. µÖÖê÷µÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖÖ−Ö ¾ÖêŸÖ−Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖµÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö
•Öß¾Ö−Ö ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ−Ö ×ú´ÖÖ−Ö ¾ÖêŸÖ−Ö †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
3. šü¸üÖ×¾Öú ¾Öêôû úÖ´Ö- ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖßŸÖ ÁÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ãú¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÁÖ´Ö êú»µÖÖ´Öãôêû ÁÖ´Ö
ú¸üµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß −ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö ÁÖ´ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû úÖ´ÖÖ“Öê ŸÖÖÃÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ †ÃÖ»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê. šü¸ü¾Öæ−Ö ×¤ü»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖ¯ÖêÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾Öêôû úÖ´Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß úÖôûÖŸÖ“Ö ¾µÖŒŸÖß
†Ö¯Ö»Öß ÁÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ ¿ÖúŸÖÖê †Ö×Ö ¯Ö¸üŸÖ −Ö¾µÖÖ •ÖÖ´ÖÖê−Öê úÖ´ÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ úºþ ¿ÖúŸÖÖê ´ÆüÖæ−Ö ÆüÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêü.
4. ×¿ÖÖSÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü - »ÖÖÃúß ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö Ã£ÖÖ−Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. ÆüÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ
†×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö¤ü¿ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ×¿ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö
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úŸÖÔ¾µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ×ú´ÖÖ−Ö
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖ †Ö÷ÖÏÆü ¬Ö¸üŸÖÖê.
5. ¸üÖ•ÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸ü- »ÖÖÃúß“µÖÖ ´ÖŸÖê ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ, Ø»Ö÷Ö, ¾Ö ¾ÖÓ¿Ö ‡.
†Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö úºþ −ÖµÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ´ÖŸÖ¤üÖ−ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ−Öê ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ.
6. ³ÖÖÂÖSÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †×¬ÖúÖ¸ü- ¸üÖ•ÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖß»Ö ÆüÖ ‹ú ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖ
ú¸üµÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾µÖŒŸÖß×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ú»¯Ö−ÖÖ ú¸üÖê ´ÖãÖÔ¯ÖÖÖ“Öß šü¸êü»Ö. ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ³ÖÖÂÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ †£ÖÔ −ÖÖÆüß. ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üÖê, »ÖÖêú´ÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ú¸üÖê ¾Ö −Ö¾µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ »ÖÖêúÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öß
¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¤êü‰ú−Ö ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †×¬ÖúÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
7. ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü- ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú −ÖÖ÷Ö×¸üúÖ»ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖ. †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
»ÖÖÃúß»ÖÖ ´ÖÖ−µÖ −ÖÖÆüß.
8. ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü- ¾Öî¬ÖÖ×−Öú ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ÃÖ³ÖÖ ³Ö¸ü×¾ÖÖê ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓ−ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ−ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ −ÖÃÖŸÖÖê. ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“Öæ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ ÷ÖŸÖß ×´ÖôûŸÖ
†ÃÖŸÖê.
9. −µÖÖµÖ ×´Öôû×¾ÖSµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü- ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú −ÖÖ÷Ö×¸üúÖ»ÖÖ −µÖÖµÖ ¾ÖÖ÷ÖÖæú ×´ÖôûÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ
ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †−µÖÖµÖ ×−Ö¾ÖÖ¸üÖÖÃÖÖšüß −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖ¤ü ´ÖÖ÷ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
†×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓ¸üÖSÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß- »ÖÖÃúß“µÖÖ ´ÖŸÖê †×¬ÖúÖ¸ü ¤êü‰ú−Ö “ÖÖ»ÖŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖê ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖ−Öê
†×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤üß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
1. ÃÖ¢Öê“Öê ×¾Öëú¦üßú¸üSÖ- ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖ¢Öê“µÖÖ ëú¦üßú¸üÖÖ´Öãôêû •Ö−ÖŸÖÖ ×−ÖºþŸÃÖÖÆüß ²Ö−ÖŸÖê. ÃÖ¢Öê“µÖÖ ×¾Öëú¦üßú¸üÖÖ´Öãôêû •Ö−ÖŸÖêŸÖ
¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ ³ÖÖ÷Ö ‘ÖêµÖÖ“Öß ºþ“Öß ¾Ö ÃÖ¾ÖµÖ ¾ÖÖœüŸÖê. Ã£ÖÖ×−Öú ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¢Öê“Öê ×¾Öëú¦üßú¸üÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ •Ö−ÖŸÖê“Öê
¿ÖÖÃÖ−Ö úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü »ÖÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖê÷Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖê. ×¾Öëú¦üßú¸üÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸ü
†×ŸÖÎú´ÖÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖê ÆüÖ ÃÖ¢Öê¾Ö¸üß»Ö •Ö−Ö×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê.
2. ÃÖ»»ÖÖ÷ÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸµÖÖ- ëú¦üßµÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖ †−Öêú ÖÖŸÖß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖŸµÖÖ»ÖÖ µÖÖê÷µÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ–ÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖ»»ÖÖ÷ÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸµÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ. ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÖÖŸµÖÖ−Öê ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ‘ÖêÖê ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú †ÃÖÖ¾Öê. µÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß Æãüæú´Ö¿ÖÖÆüß ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ¬ÖÖêúÖ ™üÖôûŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖ–ÖÖ“µÖÖ ÃÖ»»ÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÃÖ−Ö úÖµÖÖÔŸÖ ±úÖ¸ü
´ÖÖêšüµÖÖ “ÖãúÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖ¸üúÖ¸ü¾Ö¸ü ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“Öê ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸÖê †×¬ÖúÖ¸ü ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖê÷Öß
šü¸êü»Ö.
3. ¸üÖ•µÖÖ“Öß †ÆüÃŸÖÖê¯ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ- ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß •µÖÖ †−Öêú ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ •µÖÖÓ“µÖÖ ˆ×§üÂ™üÖ“µÖÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖßú¸üßŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ−Öê ÆüÃŸÖÖê¯Ö úºþ −ÖµÖê. ˆ¤üÖ. “Ö“ÖÔ ¬ÖÖÙ´Öú úÖµÖÔ µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ †Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ
ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖÖ¾Öê. µÖÖˆ»Ö™ü ¸üÖ•µÖÖ−Öê •µÖÖ“Öê ˆ×“ÖŸÖ úÖµÖÔ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖÓ−ÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖß ¤æü¸ü úºþ−Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ †−Öãæú»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üÖ¾Öß. •ÖÖê¯ÖµÖÔŸÖ ‹ÖÖ¤üß ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ ¸üÖ•µÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß úÖµÖÔ úºþ−Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê
†ÛÃŸÖŸ¾Ö ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê»ÖÖ −ÖÂ™ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü −ÖÃÖÖ¾ÖÖ. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ−ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÔÖê¡ÖÖŸÖ ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖÖ¾Öê ÆüÖ †Ö÷ÖÏÆü »ÖÖÃúß ¬Ö¸üŸÖÖê.
¯ÖÏ.3 ¸üÖ »ÖÖÃúß“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖ?
»ÖÖÃúß“µÖÖ ´ÖŸÖê, " Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÆüÖ•Öê •µÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ úºþ−Ö ‘ÖêµÖÖ“Öß µÖÖê÷µÖ ÃÖÓ¬Öß
×´ÖôûŸÖê." Æüß ¾µÖÖµÖÖ êú»Öß. ¾µÖŒŸÖß×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ´ÆüÖ•Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÆüÖ•Öê ²ÖÓ¬Ö−ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö
Æüß ú»¯Ö−ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ−µÖ −ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖæ−Ö ÆüÖêŸÖê. †×¬ÖúÖ¸üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾µÖ£ÖÔ †ÖÆêü.
†×¬ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖ−Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö ‘ÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öß¾Ö−ÖÖ¿Öß †ÃÖŸÖÖê. ×´Ö»ÖÃÖÖ¸üÖß
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¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖŸÖÔ−Ö Æüß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÖ−µÖ −ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêú éúŸÖß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. úÖµÖ¤üµÖÖ−Öê
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ »ÖÖê¯Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †²ÖÖ×¬ÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê.¾µÖŒŸÖß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖúÖ¸üú
úÖµÖ¤êü ¯ÖÖ»Ö−ÖÖ´Öãôê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ¾Öé¨üß ÆüÖêŸÖ“Ö †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏÖ.»ÖÖÃúß−Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ŸÖß−Ö ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ¾Ö÷Öáú¸üÖ êú»Öê †ÖÆêü.
1. ÖÖ•Ö÷Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ- ¾µÖŒŸÖß •µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ»ÖÖ ÖÖ•Ö÷Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ¬Ö´ÖÔ Æüß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü. ¬Ö´ÖÔ¯ÖÖ»Ö−Ö, Ã¾ÖßúÖ¸ü Æüß ÖÖ•Ö÷Öß ²ÖÖ²Ö
†ÃÖæ−Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ−Öê ÆüÃŸÖÖê¯Ö ú¸üÖê ÷Öî¸ü šü¸üŸÖê. ÖÖ•Ö÷Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ »ÖÖ³Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¾µÖŒŸÖß
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ÖÖ•Ö÷Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤êüµÖÖ“Öê ŸÖÖê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖê.
2. ¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ- ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö úÖµÖÖÔŸÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¾ÖÖ †¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ×÷ÖŸ¾Ö ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ −ÖÖ÷Ö×¸üúÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
´ÆüÖ•Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÆüÖêµÖ. ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö −ÖÖ÷Ö×¸üúÖÓŸÖ ¾ÖµÖ, Ø»Ö÷Ö, ¾ÖÓ¿Ö ‡.úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÖÔ´Öãôêû ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ úÖ´ÖÖ
−ÖµÖê. ´ÖŸÖ¤üÖ−Ö ú¸üÖê, ×−Ö¾Ö›üÖæú »Öœü×¾ÖÖê, ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ×™üú×¾ÖÖê ‡. “Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖÖ¾Öê. ¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ
ˆ¯Ö³ÖÖê÷Ö ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß †) ×¿ÖÖÖ ²Ö) ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ »ÖÖÃúß ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖ †Ö»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖ¸üÖ ×¿ÖÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ´Öæôû ¯ÖÖµÖÖ †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖ−Öê Ã¾ÖŸÖ: ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖêŸÖê.
¾µÖŒŸÖßŸÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü éúŸÖßŸÖ ˆŸÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖêÖ−Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
²ÖÖµÖÖ“Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ. ¿ÖÖÃÖ−Ö ¬ÖÖê¸üÖÖ¾Ö¸ü ™ßüúÖ ú¸üÖê, »ÖÖêú´ÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ úºþ−Ö »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüÖ ‡.
ÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö »ÖÖÃúß ú¸üŸÖÖŸÖ. ¿Öã¨ü ¾Ö ×−Ö´ÖÔôû ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö Æêü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê †Ö¬ÖÖ¸üÃŸÖÓ³Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
3. †ÖÙ£Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ- ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸üß¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖÓ¸üÖÖ †Ö×Ö ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ×ú´ÖÖ−Ö ×´ÖôûúŸÖß“Öß ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖÙ£Öú
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÆüÖêµÖ. †ÖÙ£Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ µÖÖê÷µÖŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü úÖ´Ö ¾Ö ¾ÖêŸÖ−Ö ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÆüÖêµÖ.
²ÖêúÖ¸üß ¾Ö ¾ÖÃŸÖæ“µÖÖ ŸÖã™ü¾Ö›üµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö −ÖÖ÷Ö¸üßú ´ÖãŒŸÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ú´ÖßŸÖ ú´Öß †Ö¾Ö¿µÖú ÷Ö¸ü•ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖá —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ˆªÖê÷Ö¬ÖÓ¤üÖŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“Öß ´Ö−Ö´ÖÖ−Öß −ÖúÖê. ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÁÖ×´ÖúÖÓ−ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ×÷ÖŸ¾Ö ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
úÖ´ÖÖ“Öê ŸÖÖÃÖ, ¾ÖêŸÖ−Ö ‡. ×−ÖÖÔµÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ÁÖ×´ÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖß−Öê —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †ÖÙ£Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÆüÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖÖ
†ÖÆêü. †ÖÙ£Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †£ÖÔÆüß−Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÖÖÃÖÖšüß †ÖîªÖê×÷Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
†Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¸üÖSÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖµÖ- Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¸üÖÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÃúß−Öê ¯Öãœüß»Ö †™üß ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
1. ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö- Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö †™ü ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß †ÃÖæ −ÖµÖê. úÖµÖ¤êü ÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖ¾ÖÔ −ÖÖ÷Ö×¸üú ÃÖ´ÖÖ−Ö ´ÖÖ−Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖà−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö
×¤ü»Öß •ÖÖ¾Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ÷ÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¸ü§ü ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ×´ÖôûÖÖ¸üÖ ¾Ö÷ÖÔ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ÁÖêÂšü †Ö×Ö
‡ŸÖ¸üÖÓ−ÖÖ ú×−ÖÂšü »ÖêÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ‹úŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê •ÖŸÖ−Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖúÖ¸ü
−ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
2. †×¬ÖúÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ´Ö•Öá¾Ö¸ü −ÖÃÖÖ¾ÖêŸÖ- ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¯Ö¸üÖ¾Ö»ÖÓ×²ÖŸ¾Ö †ÃÖŸÖÖ úÖ´ÖÖ −ÖµÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆü ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´Ö•Öá¾Ö¸ü −ÖÃÖÖ¾ÖÖ. úÖ¸üÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Öú ÃÖ²Öôû úÖ¸üÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖ»ÖÖ −ÖÖêú¸üß¾Öºþ−Ö
ú´Öß ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖæ −ÖµÖê. ÆüŒúÖÓ²Ö§ü»Ö ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú´Öß −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ˆ¯Ö³ÖÖê÷ÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
3. ×−Ö¯ÖÖ ¸üÖ•µÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ- ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖÔ ×−Ö¯ÖÖ¯ÖÖŸÖß †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †£ÖÖÔŸÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß ¸üÖ•µÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÖÖê ú×šüÖ
¾ÖÖ™üŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ŸÖ¸ü“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×™üêú»Ö.
4. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »ÖœüÖ- Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖÖú¸üßŸÖÖ ¾µÖŒŸÖß ×úŸÖß »ÖœüÖ ¤êüµÖÖÃÖ ˆŸÃÖãú †ÖÆêüŸÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß •Ö−ÖŸÖê“ÖÖ ÃÖ×ÎúµÖ
ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¸üÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. ´Ö−ÖÖê¬ÖµÖÖÔŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ´Ö´ÖÔ †ÖÆêü. •ÖÖ÷ÖéŸÖ
−ÖÖ÷Ö×¸üú Æêü Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¸üÖÖúŸÖì †ÃÖŸÖÖŸÖ. †–ÖÖ−Öß •Ö−ÖŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ²Ö§ü»Ö •ÖÖ÷ÖéŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ¾Ö¸ü
†−µÖÖµÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê.
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×™ü¯Ö- ¯ÖÏÖ. »ÖÖÃúß“Öê ÃÖ´ÖŸÖê²Ö§ü»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ µÖÖ ¤üÖê−Æüß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ »ÖÖÃúß»ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü¯Öæ¸üú ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. ¤üÖê‘ÖÖÓ−ÖÖ ‹ú´ÖêúÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß
ÃÖ´Ö•ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ “Öãúß“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖÖê ÆüÖêµÖ. ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ ÃÖÓú»¯Ö−Öê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê
×−ÖÛ¿“ÖŸÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖÖê úšüßÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸üßÆüß ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ¾ÖÖ÷ÖÖæú Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖŸÖÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ
¾µÖŒŸÖß“Öß ‡“”ûÖ, ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ÃÖÖ¸üÖß −ÖÃÖŸÖê. ÷ÖãÖ ×³Ö®ÖŸÖê´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ−Ö ¾ÖÖ÷ÖÖæú ¤êüÖê ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü †−µÖÖµÖ ú¸üÖê ÆüÖêµÖ.
•Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ÛÃ£ÖŸÖß¾Ö¸ü †ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ×ú´ÖÖ−Ö ¸üÖÆüÖß´ÖÖ−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤êüÖê
´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ−Ö¾Ö ×−ÖÙ´ÖŸÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ −ÖÂ™ü ú¸üÖê ÆüÖêµÖ. ‹úÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öß ˆ¯ÖêÖÖ ¾ÖÖ ×¯Öôû¾ÖÖæú ú¸üŸÖÖ µÖê‰ú
−ÖµÖê. ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ÃÖ´ÖÖ−Ö ×´ÖôûÖ¾Öß, ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ
—ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. »ÖÖÃúß †ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖê“ÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔú −ÖÖÆüß ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖê“Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ
•ÖÖÖß¾Ö ÆüÖêŸÖß. ‹úÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öß ˆ¯ÖêÖÖ, ×¯Öôû¾ÖÖæú ¾Ö †−µÖÖµÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ−Ö
ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
»ÖÖÃúß ÃÖ´ÖŸÖê»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú¸üÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ÷Ö¸ü•ÖÖ ¾Ö Ö´ÖŸÖÖ µÖÖŸÖ ×³Ö®ÖŸÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×ú´ÖÖ−Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß
úÖµÖ¤üµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖ´ÖÖ−Ö †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖæ −ÖµÖê. ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖÓ¬Öß“Öß ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾Öß. †ÖÙ£Öú
ÃÖ´ÖŸÖê×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ´ÖŸÖê»ÖÖ úÖÆüß“Ö †£ÖÔ −ÖÖÆüß. †ÖÙ£Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖŸÖ ´ÖÖ¸üú †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÃÖ´ÖŸÖÖ Æüß †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖŸÖê¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæ−Ö †ÖÙ£Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ »ÖÖÃúß ¸üÖ•µÖÖÓ“µÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖÖê.
×™ü¯Ö-ÖÖ•Ö÷Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÖÃúß“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ‡ŸÖúß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸÖß Ã¾ÖúÂ™üÖÙ•ÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öß. ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖß−Öê —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖªúÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ
×¾ÖŸÖ¸üÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ −Öî×ŸÖú ¥üÂ™üß−Öê µÖÖê÷µÖ −ÖÖÆüß. ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹ú ¾Ö÷ÖÔ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ‘Öê‰ú−Ö •Ö÷ÖÖÖ¸üÖ
¯Ö¸üÖê¯Ö•Öß¾Öß ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üÖ ÁÖ´ÖÖ¾Ö¸ü •Ö÷ÖÖÖ¸üÖ •µÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¬ÖÖ¸üúÖú›æü−Ö ×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÃÖÓ¯Ö¢Öß¾Ö¸ü
×¾ÖÂÖ´Ö ¾ÖÖ™ü¯Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¬ÖÖ¸üúÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ †ŸµÖÓŸÖ†»¯Ö †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß ÃÖæ¡Öê ¾Ö
×¤ü¿ÖÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ŸµÖÖ“µÖÖ¯ÖÖ¿Öß †ÃÖŸÖê. úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ−Öê ‡Ó÷»ÖÓ›ü“µÖÖ
†ÖîªÖê×÷Öú¸üÖÖ“Öê ¤üÖêÂÖ ¤üÖÖ¾Öæ−Ö úÖÆüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»µÖÖ. ÃÖªÛÃ£ÖŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢ÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ £ÖÖê›êü ±úÖ¸ü “ÖÖÓ÷Ö»Öê ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ, ¯ÖÖ ŸÖê¾ÖœüµÖÖ−Öê ¯ÖÏ¿−Ö ÃÖã™üÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ´ÖÖêšüµÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“ÖÖ −Ö±úÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖ ÷Ö¸ü•Ö ¾Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖê»ÖÖ Ã£ÖÖ−Ö −ÖÃÖŸÖê. ˆ¤üÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê¾ÆüÖ ×“Ö¡Ö´ÖÓ×¤ü¸êü ˆ³ÖÖ¸ü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ¾Ö ×¾ÖŸÖ¸üÖ µÖÖê÷µÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê êú»Öê •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß.
¸üÖ•µÖÖŸÖ ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß šü¸ü¾ÖÖ¾Öß ¾Ö †×¬Öú ÃÖÓ¯Ö¢Öß ×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÃÖ ‘µÖÖ¾Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖÃúß ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ−Öê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
×™ü¯Ö- ¯ÖÏÖ. »ÖÖÃúß“ÖÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üSµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ »ÖÖÃúß ¤êüŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ´ÖŸÖê ¾µÖÛŒŸÖ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß
²ÖÖÊ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê Æêü ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖÔ ÆüÖêµÖ. ¸üÖ•µÖÖ−Öê ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß ÖÖ¡Öß ×¤ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾µÖŒŸÖß †Ö¯Ö»ÖÖ
•ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ úºþ−Ö ‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †×¬ÖúÖ¸ü ×´ÖôûŸÖ −ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ÎúÖÓŸÖß ú¸üÖê
“ÖÖÓ÷Ö»Öê ÆüÖêµÖ. ÎúÖÓŸÖß´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖ −ÖÂ™ü ÆüÖê‰ú−Ö −Ö¾Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö
ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ÎúÖÓŸÖß ú¸üÖê ÆüÖêµÖ. ŸÖÖê ÎúÖÓŸÖß»ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ™ü¯¯ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
ÎúÖÓŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü −Ö¾Öß−Ö −µÖÖµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ−ÖŸÖÖê.
¸üÖ•µÖÖ−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ úÖµÖ¤üÖ •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿Ö¯ÖæŸÖáÃÖÖšüß †ÃÖê»Ö ŸÖÖê¯ÖµÖÔŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö —ÖÖ»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖ•µÖÖ−Öê ×¤ü»Öê»Öß †Ö–ÖÖ ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ²ÖÖ¬Öú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß−Öê ¸üÖ•µÖÖ−Öê †Ö–ÖÖ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö úºþ −ÖµÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü −Ö
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ú¸üŸÖÖ úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖê †ÖŸ´Ö¾ÖÓ“Ö−ÖÖ †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß úÖµÖ¤üÖ¯ÖÖ»Ö−Ö ³ÖßŸÖß´Öãôêû ú¸üŸÖ −ÖÃÖæ−Ö ŸÖê ˆ¯ÖúÖ¸üú †ÃÖŸÖÖêê ´ÆüÖæ−Ö
ú¸üŸÖÖê. ˆ¯ÖúÖ¸üú úÖµÖ¤üÖ ³ÖÓ÷Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü »ÖÖÃúß •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ ¤êüŸÖÖ. »ÖÖÃúß−Öê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
1) ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê ¸üÖÖ ú¸üßŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ“Öß ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ÖÖ¡Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
2) ¸üÖ•µÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ‹ê¾Ö•Öß †¯ÖÆü¸üÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÎúÖÓŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
»ÖÖÃúß−Öê ¾Ö×¸ü»Ö ¤üÖê−Ö úÖ¸üÖÖú¸üßŸÖÖ ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ ÎúÖÓŸÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ
†ÖÆêü.
×™ü¯Ö- ¯ÖÏÖ. »ÖÖÃúß“Öê »ÖÖêú¿ÖÖÆüßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü- »ÖÖêú¿ÖÖÆüß Æüß ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯ÖÏÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß
†¬µÖÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¯ÖêÖÖ ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¨üŸÖß µÖÖê÷µÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖÓÃÖ×¤üµÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»Ö ÃÖÖ´Öæ×Æüú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ´Öãôêû
´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôû µÖÖê÷µÖ ¸üßŸÖß−Öê ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. •Ö−ÖŸÖÖ •ÖÖ÷ÖéŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖ êú¾ÆüÖÆüß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö
†ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖê. •Ö−Ö•ÖÖ÷ÖéŸÖß †Ö×Ö ÃÖ¢ÖÖÓŸÖ¸ü Æêü ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ¯Öæ¸üú †ÖÆêüŸÖ.
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¿Ö¡Öæ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ÊÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×¾Ö¸üÖê¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰ú−Ö †Ö¯Ö»Öß ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¿ÖÖÃÖúßµÖ †Ö×Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß Æüß
Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ×¤ü¿ÖÖ³Öæ»Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏµÖÖÃÖ †ÖÆêü. µÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ¾µÖÛŒŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ −ÖÃÖŸÖê.
†Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÃŸÖæÓ“ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ †³ÖÖ¾Ö, ÷Ö×¸ü²ÖÖÓ“Öß ×¯Öôû¾ÖÖæú Æüß ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê †¯Ö´ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß ÃÖãÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ“Ö
†×¬ÖúÖ¸üß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¾µÖŒŸÖß ¾µÖŒŸÖß †ÖÙ£Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß −ÖÂ™ü úºþ−Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ×¬ÖÂšüßŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüßÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ−Ö —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
³Ö¸ü³Ö¸üÖ™üß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö ´ÖÓ¤üß †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß −ÖÂ™ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ÷Öê¯Öãœêü
¯ÖÖÆüŸÖ −ÖÖÆüß. †Ö¤ü¿ÖÔ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ŸÖ¢¾ÖÖ−Öê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ
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