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¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÃŸÖú ×»Ö×ÆüÖê Æêü ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü †Ö¾ÆüÖÖ“Ö †ÖÆêü.
úÖ¸üÖ ú»Öê“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß †Ö¬Öß —ÖÖ»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ¿ÖÖÃ¡Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê.
ÃÖÓÖßŸÖ ú»ÖêŸÖß»Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÊÖ ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖŸÖæÖ †Öã´ÖÖÖÖÖê šü¸ü¾Ö»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ.‹ú“Ö ¸üÖÖ †Öêú ú»ÖÖúÖ¸ü ÖÖŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ“Ö ¸üÖÖÖ“Öß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß
¹ý¯Öê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ‹êúÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ¿ÖÖÃ¡Ö Æêü ×¾Ö–ÖÖÖÖÃÖÖ¸üÖê
ŸÖÓŸÖÖêŸÖÓŸÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔúÖ×»Öú ÖÃÖŸÖê. ¾µÖÛŒŸÖ¯Ö¸ü¢¾Öê ŸÖê ²Ö¤ü»ÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ ‘ÃÖÓÖßŸÖ µÖê
×»ÖÖÖê úß ÖÆüß ×¸üµÖÖ•Ö úß ú»ÖÖ Æîü’ †ÃÖê ²Öã•ÖãÖÔ ú»ÖÖúÖ¸ü ´ÆüÖÖµÖ“Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû
‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖÓ›üÖêôûÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ±úÖ¸ü ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü »ÖêÖÖ
—ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¯Öã¾Öá“µÖÖ ÖÖµÖú ¾ÖÖ¤üúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ»µÖÖ“Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ
Æüß ×¾ÖªÖ ×¤ü»Öß. ŸµÖÖŸÖæÖ •Öê ú»ÖÖúÖ¸ü ‘Ö›ü»Öê ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖ•ÖÖÁÖµÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖµÖ
¸ü×ÃÖú ÆüÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ“Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ. µÖÖ ú»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ
†ÖÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¯ÖÓ. ×¾ÖÂÖæ ×¤üÖÓ²Ö¸ü ¯Ö»ÖãÃú¸ü µÖÖÓÖß êú»Öê. ÖÖµÖÖ ¿ÖÖôûÖ ˆ‘Ö›ü»µÖÖ.
¯ÖãÃŸÖêú ”ûÖ¯Ö»Öß, ×¿ÖÖú ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê †Ö×Ö ÖÖ¾ÖÖÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê •Ö»ÖÃÖê ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖ»Öê. ¯ÖÓ×›üŸÖ ³ÖÖŸÖÖÓ›üê µÖÖÓÖß ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê †Ö¬Öã×Öú ¿ÖÖÃ¡Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê, úÖò»Öê•Ö
ÃÖã¹ý êú»Öê, ¯Ö¸üßÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓÖßŸÖ ú»ÖÖ ¸üÖ•Ö ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖ“µÖÖ
ÃÖÖêÖê¸üß Ø¯Ö•Ö·µÖÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ —ÖÖ»Öß. †Ö•Ö×´ÖŸÖßÃÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß
¯Ö®ÖÖÃÖ »ÖÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÓ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ
ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ¯ÖãÃŸÖêú ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÖÆüß. •ÖÖê †³µÖÖÃÖÎú´Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ
ŸµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ¯ÖãÃŸÖêú ´ÖãôûÖŸÖ“Ö ÖÖÆüßŸÖ †Ö×Ö •Öß £ÖÖê›üß±úÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ ŸÖß
ÃÖÓÃéúŸÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ¾Ö¸ü Æãüæú´Ö ¯ÖãÃŸÖú ×»Ö×ÆüÖê †ŸµÖÓŸÖ
×•Öú¸üß“Öê úÖ´Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓÖßŸÖ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¾ÖÖ“ÖÖ úºþÖ, ŸµÖÖ“ÖÖ
ÃÖÓ“ÖµÖ úºþÖ ÃÖÖê¯µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ÃÖÓú×»ÖŸÖ ¯ÖãÃŸÖú¹ý¯Ö Æêü úÖ´Ö ›üÖò. ÃÖÖî. ÃÖ×¸üŸÖÖ ‡ÓÖôêû
µÖÖÓÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ úÂ™ü¯Öæ¾ÖÔú êú»Öê µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“Öê úÖîŸÖãú“Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾Öê.
´ÖãôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ Æêü •ÖÖÖŸÖ»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬Öß»Ö †×ŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
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ÃÖÓÖßŸÖ †ÖÆêü. †Ó¤üÖ•Öê 5000 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öã¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖÖ“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖßÖ Ã¾Ö¸üÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ¯Öãœêü ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ
ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖá ÃÖÓÖßŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆü¢¾Ö ÆüÖêŸÖê.
¸üÖ•µÖúŸÖì, ´Ö×Æü»ÖÖ µÖÖÓÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ×¿ÖúÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ú»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÓÖßŸÖ
Æüß ÁÖêÂšü ú»ÖÖ ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ×¾ÖÂÖæ ¬Ö´ÖÖì¢Ö¸ü ¯Öã¸üÖÖÖŸÖ
‹ú ú£ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖÖ ‹úÖ ŠúÂÖßú›êü ÃÖÓÖßŸÖ ×¿ÖúÖµÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ
¯ÖÏ£Ö´Ö ×¿Ö»¯Öú»ÖÖ, ´ÖÖ ×“Ö¡Öú»ÖÖ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖÃŸÖæ×“Ö¡Ö¸êüÖÖ™üÖ ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß ÃÖÓÖßŸÖ
ú»ÖÖ ×¿ÖúÖµÖ“Öß †ÃÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êüŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ×¡Ö×´ÖŸÖß ´ÖÖ ×«ü×´ÖŸÖß ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
úÖ»¯Ö×Öú ×“Ö¡Ö ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß †´ÖãŸÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ÃÖÓÖßŸÖ Æüß †´ÖæŸÖÔ
ú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖß Öã¹ý ´ÖãÖÖŸÖæÖ †Ö×Ö Öã¹ý ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖæÖ“Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖæÖ
¯Öã¾Öá“µÖÖ úÖôûß Öã¹ýãú»ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ÃÖÓÖßŸÖ Æêü ´ÖÖêÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖß“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ÆüÖŸê Öê. ¤êü¾Ö ¾Ö ¤üÖÖ¾Ö ¤üÖê‘ÖêÆüß ÃÖÓÖßŸÖ ú»ÖêŸÖ ×ÖÂÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÏ³Öã¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü,
³ÖÖ¾ÖÖÖ éúÂÖ, †•ÖãÔÖ, ÆüÖã´ÖÖÖ Æêü •ÖÃÖê ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ×ÖÂÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖÃÖÖ“Ö ¸üÖ¾ÖÖÆüß
ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ×ÖÂÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´Ö¬µÖµÖãÖßÖ úÖôûÖŸÖ ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü †ÛÃŸÖ¢¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ŸµÖÖŸÖæÖ ¯Öãœêü ¸üÖÖÃÖÓÖßŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾ÖæÖ ´ÖÖÖê¸Óü•ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖê¾Öæ
»ÖÖÖ»ÖÖ. ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ÃÖÓÖßŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö
ÖÖµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖã¹ý —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ †ÖÏêÃÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¤ü•Öì¤üÖ¸ü ÖÏÓ£Ö ŸÖê¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
¤êü¾Ö×Ö¸üß ‡£Öê ×»Ö×Æü»ÖÖ Öê»ÖÖ. ÖÖê¯ÖÖ»Ö ÖÖµÖú ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÖÖµÖú µÖÖ¤ü¾ÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ
¸üÖ•Ö ÖÖµÖú ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê 32 ¸üÖÖ †Ö×Ö 32 ŸÖÖ»ÖÖŸÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÖÖµÖÖŸÖ ×ÖÂÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ»Öê ÃÖÖôêû ÃÖÓŸÖ Æêü ÃÖÓÖßŸÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. µÖê£Öê ¾ÖÖ¸üú¸üß ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß
±úÖ¸ü £ÖÖê¸ü ¯ÖÓ¸ü¯Ö¸üÖ †Öê¾Öß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖ»Öß Öê»Öß. ÃÖÓŸÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö,
ÖÖê¸üÖãÓú³ÖÖ¸ü, “ÖÖêÖÖ´ÖêôûÖ †¿ÖÖ ´ÖÆüÖÖ ÃÖÓŸÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ÖÖê›üß
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»ÖÖ¾Ö»Öß.
×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ úÖÆüß úÖôû ÃÖÓÖßŸÖ ¤ãüµµÖ´Ö šü¸ü»Öê ŸÖ¸üß ÃÖÓÖßŸÖ
¸ÓüÖ³Öæ´ÖßÖê ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ÃÖã¾ÖÖÔ µÖãÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê. ³ÖÖŸÖÖÓ›êü, ¯Ö»ÖãÃú¸ü,
²ÖÖ»Öê, ™ëü²Öê µÖÖÓÖß ÃÖÓÖßŸÖ ú»Öê»ÖÖ •ÖÖÃÖÖ´ÖÖÓµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôûê ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ»Öß ÃÖÓÖßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ»Öß ˆÃŸÖÖ¤ü ´ÖÓ›üôûß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ Ã£ÖÖ×µÖú —ÖÖ»Öß. ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖóµÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖÓÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ µÖ¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ †Öêú
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öß. †Öêú
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖæÖ Öæ¯Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓÖßŸÖ ×¾ÖÂÖµÖ ×¿ÖúŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß Ö¸ü•Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê¯µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ¯ÖãÃŸÖêú ×»Ö×ÆüÖê Æüß úÖôûÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓÖßŸÖ Æêü †ŸµÖÓŸÖ ÃÖ´Öé¨ü †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖß»Ö
úÖ¾µÖ, ×¾ÖÂÖµÖ, Ã¾Ö¸ü, ŸÖÖ»Ö µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö †Ö¤üß´Ö
ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¾ÖÖªê, ÖéŸµÖ¯ÖÏúÖ¸ü, ÃÖÖ ¾Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖÖ¸êü ×¾ÖªÖ£Öá ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê.
ÁÖß´ÖŸÖß ‡ÓÖôêû µÖÖÓÖß †“Ö»Ö¯Öæ¸ü ÃÖÖ¸üµÖÖ ¤ãüÖÔ´Ö ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖãÃŸÖú ×»Ö×Æü»Öê Æêü úÖ´Ö †×³ÖÖÓ¤üÖßµÖ ŸÖ¸ü †ÖÆêü“Ö †Ö×Ö †Öãú¸üÖßµÖ ¯ÖÖ †ÖÆêü.
‘ÃÖÓÖßŸÖ Ã¯ÖÓ¤üÖ ³ÖÖÖ-2’ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ,
¸üÖÖÖÓÖ ¾ÖÖáú¸üÖ, úÖ¾µÖ †Ö×Ö ”û¤ü µÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Ö¸üŸÖÖ»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö, ŸÖÖ»ÖÖ“Öê ¤ü¿Ö¯ÖÏÖÖ
†¿ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖê¯µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß †ÖÆêü. ÃÖÖ¸üÖÖ “ÖÖŸÖãÂ™üß“µÖÖ«üÖ¸êü
¤üÖêÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¾ÖßÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖÖ ¸êü Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö Öß µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ÁÖãŸÖß
×úŸÖß †ÖÆêüŸÖ Æêü ‡.ÃÖ. ¯Öæ¾ÖÔ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ¿ÖÖê¬Ö»Öê»µÖÖ ³Ö¸üŸÖ´ÖãÖß“µÖÖ ÃÖÖ¸üÖÖ
“ÖŸÖãÂ™üß ¯ÖÏµÖÖêÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß †ÖÆêü. ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ×»ÖÖÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃéúŸÖ ÖÏÓ£ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ †Ö¬Öã×Öú ÃÖÓÖßŸÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ Æêü •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ´ÖãôûÖŸÖ úÖ¾µÖ»ÖêÖÖ, ²ÖÓ×¤ü¿Öß ¸ü“ÖÖê, ÖßŸÖÖÓÖÖ “ÖÖ»Öß
¤êüÖê µÖÖÓ“Öß †Ö¾Ö›ü †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¸ü×“ÖŸÖ ‘Ã¾Ö¸üÃÖÓ•Öß¾Ö’ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ
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¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¸üÖÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¸ü×“ÖŸÖ ²ÖÓ×¤ü¿Öß ¾Ö ¸üÖÖÖ“Öß ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß †ÖÆêü.
¤üÖêÖ †Öêôûß“µÖÖ ¤üÖêÆüÖ µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úÖ¾µÖ¹ý¯Öß
Ã¾ÖŸÖ: ×»Ö×Æü»Öß ŸÖß Öæ¯Ö ”ûÖÖ †ÖÆêü.
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ Æêü ¯ÖãÃŸÖú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸êü»Ö †¿Öß
†¯ÖêÖÖ †ÖÆêü.
´ÖÖ—µÖÖú›æüÖ µÖÖ ÃÖÖÓÖß×ŸÖú ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÆüÖÙ¤üú ¿Öã³Öê“”ûÖ !
¯ÖÓ. ×¾ÖúÖÃÖ ú¿ÖÖôûú¸ü,
¯ÖãÖê
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¿Öã³Öê“”ûÖ
¯ÖÏÖ. ›üÖò. ÃÖ×¸üŸÖÖ ‡ÓÖôêû ÊÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖŸÖ †Öêú ÖãÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖãÖ´Ö ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ×“Ö¡Ö¯Ö™üÖŸÖæÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔÖÖµÖÖ êú»Öê»Öê
†ÖÆêü. ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¾Ö ˆ¯Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Öêú ²ÖÓ×¤ü¿Öß
¸ü“Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖã¨üÖ ŸµÖÖ ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê †³µÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖ †³µÖÖÃÖ ×¿Öú×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ×¾ÖÂÖµÖú ‹´Ö. ‹. “µÖÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÆüÖŸê Ö †ÃÖ»Öê»Öß ŸÖÖ¸üÖÓ²Öôû ¯ÖÖÆæüÖ ‹´Ö. ‹. ×»ÖÖÖÖÖŸ´Öú ¿ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ»ÖÖ †Öã¹ý¯Ö ×»ÖÖÖÖÖ“Öê ÃÖÓú»ÖÖ úºþÖ ÃÖÖê¯µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ
†¾ÖŸÖ×¸üŸÖ êú»Öê. µÖÖ´Öãôêû ÃÖÓÖßŸÖ ×¾ÖÂÖµÖú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö - ¹ý×“Öú¸üÖÓÖÖ Æüß
‹ú ´Öê•Ö¾ÖÖÖß“Ö ×´ÖôûÖ»Öß †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ÖÖµÖÖ, ²ÖÓ×¤ü¿Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ¾Ö
¿ÖÖÃ¡ÖÖ³µÖÖÃÖ Æêü ŸÖßÖÆüß ÖãÖ Ã¾ÖŸÖ: ¯Öã¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ Ö šêü¾ÖŸÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“ÖµÖÖ“ÖÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¯ÖÏµÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÓ×¤ü¿Öà“µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö úÖÆüß ²ÖÓ×¤ü¿Öß ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´Ö»ÖÖ µÖÖêÖ
†Ö»ÖÖ. †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ¬µÖÖ - ÃÖÖê¯µÖÖ - ÃÖã»Ö³Ö ²ÖÓ×¤ü¿Öß ÖÖµÖúÖ»ÖÖ ²ÖÓ×¤ü¿ÖßŸÖ †›üú¾ÖæÖ
Ö šêü¾ÖŸÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¸üÖÖ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖ™ü ´ÖÖêúôûß úºþÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
›üÖò. ÃÖ×¸üŸÖÖ ‡ÓÖôêû ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú †ÖÆêüŸÖ. ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ¾Ö¸üÆüß úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÖÖµÖú •ÖÃÖÖ ÁÖÖêŸµÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ¾ÖÖÔ ›üÖêóµÖÖ¯Öãœêü
šêü¾ÖæÖ ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üŸÖÖê ŸÖÃÖÖ ×¿ÖÖúÆüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ‹ú ¾ÖÖÔ ›üÖêóµÖÖ¯Öãœêü šêü¾ÖæÖ
×¿Öú×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ †›ü“ÖÖà¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ
úÖµÖ ¾Ö úÃÖê ×¿Öú¾ÖÖµÖ“Öê? úÖêÖŸÖß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ×¤ü»µÖÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖ´Ö•Öê»Ö,
×¾ÖÂÖµÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ŸµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ú¿Öß †ÖÆêü. ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
¯Ö¸üßÖêŸÖ ˆ¢Ö¸êü ×»Ö×ÆüŸÖÖÓÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ´ÖãªÖÓ“Öß Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖÃÖÖšüß“Öê šüôûú
´Öã§êü úÖêÖŸÖê †ÖÆêüŸÖ µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖãÃŸÖú “ÃÖÓÖßŸÖ Ã¯ÖÓ¤üÖ ³ÖÖÖ-2”
†ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬ÖÖÓÖß úÖµÖÖÔÃÖ ‹ú ÖÖ×µÖúÖ,
‹ú ²ÖÓ×¤ü¿ÖúÖ¸ü ¾Ö ‹ú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¿Öã³Öê“”ûÖ.
ÃÖæ¸ü´ÖÖß ›üÖ.ò ÃÖÖ¬ÖÖÖ ×¿Ö»Öê¤üÖ¸ü,
ÖÖÖ¯Öæ¸ü
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»Öê×Öêú“Öê ´ÖÖÖêÖŸÖ
¯Ö¤Ëü¾µÖã¢Ö¸ü ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ¾Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †³µÖÖÃÖÎú´Ö
‹úÖ“Ö ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ, ×¿ÖÖÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ¾Öêôû ×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ ¾ÖÖµÖÖ
•ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖê¾Öœü¶Ö ¾Öêôûê“ÖÖ ÃÖ¤ãü¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ ‡ŸÖ¸ü ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖÆüß †³µÖÖÃÖ
ŸÖê úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ú¸üßŸÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß Æüß †›ü“ÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ´Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ‘ÃÖÓÖßŸÖ
Ã¯ÖÓ¤üÖ-³ÖÖÖ 1’ Æêü ‹´Ö. ‹. ³ÖÖÖ 1 (ÃÖê´ÖßÃ™ü¸ü) “Öê ¯ÖÏÖŸµÖÖ×Öú ¯ÖãÃŸÖú ×»Ö×Æü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖãÃŸÖú ×»ÖÆüµÖÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ-¯ÖÏê¸üÖÖ Öã§ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß“Ö ×¤ü»Öß. ÃÖê´ÖßÃ™ü¸ü
¯Öò™üÖÔ´Ö¬µÖê ¯Ö¸üßÖÖ »Ö¾Öú¸ü“Ö µÖêŸÖÖŸÖ, †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÖÖê™ËüÃÖ ú¬Öß úÖœüÖ¾µÖÖ,
¯ÖÏÖŸµÖÖ×Öú ×¸üµÖÖ•Ö ú¬Öß ú¸üÖ¾ÖÖ µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ¾Öêôû ×Ö‘ÖæÖ •ÖÖŸÖÖê. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ
´ÖŸÖê ÖÖê™ËüÃÖ úÖœüµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖŸÖ ¯ÖæÖÔ ÖÖê™ËüÃÖ ú¬Öß-ú¬Öß ¯Ö¸üßÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖÖ
µÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖÆüß †¯ÖæÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ¾Öêôûß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ‹úÖ“Ö ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ
×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ †Ö´Ö“Öß †›ü“ÖÖ ¤æü¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö.. †¿ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üßŸÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ—ÖÖ ÆüÖ
¯ÖÏµÖŸÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ÖŒúß“Ö †Ö¾Ö›êü»Ö †¿Öß †Ö¿ÖÖ ú¸üŸÖê. ‘ÃÖÓÖßŸÖ Ã¯ÖÓ¤üÖ-³ÖÖÖ
2’ Æêü ¯ÖãÃŸÖú ×»ÖÆüßŸÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ •µÖÖ †Öêú ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê, †¿ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖÓ“Öê ´Öß ´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖê. ŸÖ«üŸÖ“Ö ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖãÃŸÖú ×ÖÙ´ÖŸÖß´Ö¬µÖê
´ÖÖ—Öê ¯ÖŸÖß ›üÖ.ò ÃÖÓ•Öß¾Ö ‡ÓÖôêû, ´ÖÖ—ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ×“Ö. Ã¯ÖÓ¤üÖ µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ †ÃÖ»µÖÖÖê
†Ö•Ö ´Öß Æêü ¯ÖãÃŸÖú ×»ÖÆæü ¿Öú»Öê. ú¸üßŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´Öß ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖê.
ŸÖ«üŸÖ“Ö ÁÖß ÃÖ´Ö£ÖÔ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ †¬µÖÖÖ ´ÖÖ. ÃÖÖî. ´Öê¬ÖÖŸÖÖ‡Ô ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü,
ÃÖ×“Ö¾Ö ´ÖÖ. ÁÖß¯Ö¤ü³ÖÖ‰ú ŸÖÖ¸êü ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ›üÖò. úÖ. ×¾Ö. ²Ö·ÆÖ™êü
µÖÖÓÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ´Ö»ÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ´Öß ŸµÖÖÓ“Öß †Ö³ÖÖ¸üß †ÖÆêü.
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖÖ ³ÖÖ¸ü¤üÖÃŸÖ ¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú ¤êüÖÖ¸êü ´ÖÖ. ›üÖò.
×¾ÖúÖÃÖ ú¿ÖÖôûú¸ü, ¯ÖãÖê ¾Ö ×¤ü»ÖÃÖê ¿Öã³Öê“”ûÖ ¤êüÖÖ·µÖÖü ´ÖÖ. ÃÖæ¸ü´ÖÖß ›üÖò. ÃÖÖ¬ÖÖÖ
×¿Ö»Öê¤üÖ¸ü, ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖÖÓ“Öê ´Öß †ŸµÖÓŸÖ †Ö³ÖÖ¸üß †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖú ×ÖÙ´ÖŸÖßú¸üßŸÖÖ
•µÖÖÓ“Öê •µÖÖÓ“Öê ´Ö»ÖÖ †´Öæ»µÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ¾Ö ÃÖÆüúÖµÖÔ »ÖÖ³Ö»Öê ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ´Öß ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
†Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖê.
›üÖ.ò ÃÖ×¸üŸÖÖ ‡ÓÖôêû
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†ÖãÎú´Ö×ÖúÖ
* ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
* ¿Öã³Öê“”ûÖ
*´ÖÖÖêÖŸÖ
* †ÖãÎú´Ö×ÖúÖ
1) ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß
2) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ
3) ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
4) ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¾ÖÖªê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü
5) ÁÖãŸÖß ¾Ö Ã¾Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
6) ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ×¾ÖÂÖµÖú ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
7) †Â™ü”ûÖ¯Ö ÃÖÓŸÖú¾Öß ¾Ö Æü¾Öê»Öß ÃÖÓÖßŸÖ
8) ×Ö²Ö¨ü ¾Ö †×Ö²Ö¨ü ÖÖÖ
9) ÖßŸÖ ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ ÖÖÖ ü
10) ´ÖÖÖá ¾Ö ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖ, ÖÏÖ´Ö-´Öã“”ÔûÖÖ
11) ´ÖÖÖÔ ŸÖÖ»Ö ¾Ö ¤êü¿Öß ŸÖÖ»Ö ¯Ö¨üŸÖß“Öê †¬µÖµÖÖ
12) ¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖ - ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö †¾ÖÖÔ“ÖßÖ
13) “ÖŸÖã:ÃÖÖ¸üÖÖ, ÖÏÖ´Ö¸üÖÖ
14) ”Óû¤ü, úÖ¾µÖ ¾Ö ŸÖÖ»Ö
15) ŸÖÖ»ÖÖ“Öê ¤ü¿Ö¯ÖÏÖÖ
16) ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö-¯ÖÏúÖ¸ü ¾Ö ÖÖµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
17) ¬Öé¯Ö¤ü, ¬Ö´ÖÖ¸ü ÖÖµÖÖ-ˆŸ¯Ö¢Öß ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ
18) ´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
19) ¤ü×ÖÖÖŸµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖß
20)¸üÖÖÖÓÖ ¯Ö¨üŸÖß

11
14
17
29
37
42
60
72
74
78
86
92
101
107
114
121
127
133
137
144
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21) ³Öî¸ü¾Ö, ÃÖÖ¸ÓüÖ, ú»µÖÖÖ ¾Ö ¬ÖÖÖÁÖß ¸üÖÖÖÓÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
22) Ã¾Ö¸ü¯ÖÏÃŸÖÖ¸ü, ÖÓ›ü´Öê¹ý ¾Ö ÖÂ™üÖê×¤üÂ™ü¶
23) ŸÖÖÖ ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö ×ŸÖÆüÖ‡Ô
24) Ã¾Ö¸üÖêŸ¯ÖÖ¤üú µÖÓ¡Ö ¾Ö úÖí×¦üµÖ ¸ü“ÖÖÖ
25) Óúšü ÃÖÓÃúÖ¸ü Voice Culture

10

148
157
166
175
187
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³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ / ˆŸ¯Ö¢Öß
(×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖÓÖßŸÖ)
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †ÃÖæÖ ŸÖÖê †×»Ö×ÖŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ
ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ. ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü †Ö×¤ü ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ˆŸ¯Ö¢ÖßÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß —ÖÖ»Öß.
ŸµÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÓÖßŸÖ ú»ÖÖ †ÖÖ¤üß úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ÖúÂÖÔÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¸üÖ×Æü»Öê»ÖÖ
†ÖÆêü. †Ö¤üß´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ³ÖÖÂÖê“Öê –ÖÖÖ ÃÖã¨üÖ Ö¾ÆüŸÖê. †¿ÖÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê. Æü›ü¯¯ÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ÖéŸµÖ ú¸üÖÖ¸üß ´ÖãŸÖá
ÃÖÖ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓÖßŸÖ ú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ú»Öê“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ ãúšü»µÖÖÆüß ‹úÖ ¾µÖŒŸÖß«üÖ¸êü Ö ÆüÖêŸÖÖ ™ü¯¯µÖÖ™ü¯¯µÖÖÖê ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üß
‹ú ú»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ú»Öê“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ×ÖÃÖÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖæÖ µÖÖ ú»Öê“µÖÖ
ˆŸ¯Ö¢Öß²ÖÖ²ÖŸÖ ¤üÖêÖ ´ÖŸÖ ÖÏÖÊ ¬Ö¸ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. úÖÆüß ŸÖ–ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß
ˆŸ¯Ö¢Öß ×ÖÃÖÖÖÔ“µÖÖ †Öãú¸üÖÖŸÖæÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖæÖ ¯ÖÖß, ¯ÖÏÖÖß, Ö¤üß, ¾ÖéÖ µÖÖÓ“µÖÖ
†Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ †£ÖÖÔŸÖ ×ÖÃÖÖÔ×ÖÙ´ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. •µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ´ÖÖÖãÃÖ ÆüÖ ¸üÖÖ™üß †¾ÖÃ£ÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÖÖÓ“µÖÖ †Öãú¸üÖÖŸÖæÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß úºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ“µÖÖ
´ÖÖÖê¸Óü•ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»ÖÖ £Öú¾ÖÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ÖãÖÖãÖÖê, ×ú¸ü×ú¸üÖê ¾Ö »ÖÖú›üÖ¾Ö¸ü »ÖÖãú›ü ´ÖÖºþÖ ŸÖÖê †Ö¾ÖÖ•Ö
‹êúÖê †¿ÖÖ µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ™ü¯¯µÖÖŸÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ Öê»ÖÖ †ÃÖê
úÖÆüß ×¾Ö«üÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸üß úÖÆüà“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾Öê¤üÖÓ¿Öß †ÃÖæÖ
¾Öê¤üÖ“ÖÖ ×²Ö•Ö´ÖÓ¡Ö (‰Ñ ) ´Ö¬Öß»Ö ×ŸÖÆüß †Ö¸êü †, ˆ, ´Ö ´ÆüÖ•Öê“Ö ²ÖÎÉÖ, ×¾ÖÂÖã,
´ÖÆêü¿Ö µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ»ÖÖ †ÖÖÓ¤ü Ã¾Ö¹ý¯Ö ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¿Ö²¤ü ¾Ö Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß †Öê´Ö
¿Ö²¤üÖŸÖæÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖæÖ †Öê´Ö ¿Ö²¤üÖ»ÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê •ÖÖú ´ÖÖÖãÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ú»ÖÖ
†Öê´Ö µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖæÖ µÖÖ ŸÖßÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü Ã¾Ö¸ü, »ÖµÖ, ŸÖÖ»Ö
†ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖÖŸÖÖŸÖü. ²ÖÎÉÖ“µÖÖ “ÖÖ¸ü ´ÖãÖÖŸÖæÖ “ÖÖ¸ü ¾Öê¤üÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ÆüÖê‰úÖ µÖ•Öã¾Öì¤ü,
Šú¾Öê¤ü, †£Ö¾ÖÔ¾Öê¤ü, ÃÖÖ´Ö¾Öê¤ü Æêü ¾Öê¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾ÖæÖ µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´Ö¾Öê¤üÖŸÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
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ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öß †ÖÆêü. ÆüÖ ¾Öê¤ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔŸÖ: ´ÖÓ¡ÖÖêµÖ †ÃÖæÖ µÖÖ ¾Öê¤üÖŸÖß»Ö
ˆ¤üÖ¢Ö, †Öã¤üÖ¢Ö ¾Ö Ã¾Ö¸üßŸÖ µÖÖ ŸÖßÖ Ã¾Ö¸üÖŸÖ ÖÖµÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ ŸÖßÖÆüß Ã¾Ö¸üÖŸÖ
ÃÖÖ ¸êü Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ×Ö µÖÖ ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ ¾Öê¤üÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´Ö¾Öê¤ü ÆüÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÖÏÓ£Ö †ÃÖæÖ úÖôûÖ“µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ
ÆüÖêŸÖ Öê»Öê ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ÃÖÓÖßŸÖ µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ¾Ö
†£ÖÔ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ¾ÖÖ’´ÖµÖÖŸÖ ‘ÃÖ´µÖú ÖßŸÖ´ÖË’ ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“Öß
¾µÖÖµÖÖ ÃÖ´Ö Æêü ÃÖÓ¯ÖæÖÔúÖ“Öê ²ÖÖê¬Öú †ÃÖæÖ ¾Ö ÖßŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö¤üÖµÖú †ÃÖÖ
Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö¤üÖ»ÖÖ ´ÖÓ•Öãôû Ã¾Ö¸üÖŸÖ ÖÖÖê µÖÖ»ÖÖ ÖÖµÖÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê
•ÖÖŸÖê. µÖÖ ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖßŸÖ, ¾ÖÖª, ÖéŸµÖ †£ÖÖÔŸÖ ÖÖµÖÖ, ¾ÖÖ¤üÖ, ÖŸÖÔÖ µÖÖ
×ŸÖÆüß ú»Öê»ÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»µÖÖ Öê»Öê. µÖÖ ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÃÖÓ¾Öê¤üÖÖÃÖÆü
ÖÖµÖ»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ÖßŸÖ, ÃÖÓÖßŸÖ †¿ÖßÃÖã¨üÖ ¾µÖÖµÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß
ú»Öê“Öê ´ÖãµÖ Ã¡ÖÖêŸÖ / ˆ¯Öú¸üÖ ²Öã¨üß †ÃÖæÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ ³ÖÖ¾Ö
†ÖÆêü. ÃÖÓÖßŸÖ ²Öã¨üß“µÖÖ “ÖÖŸÖãµÖÖÔÖê ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ²Öã¨üß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ, ×¾Ö¾Öêú
¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÆüÖ“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ú»Öê“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö šü¸üŸÖÖê.
•µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¬Öß ³ÖÖÂÖê“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ÆüÖê‰úÖ ¯Öãœêü ¾µÖÖú¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ÆüÖ¾ê ÖæÖ úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖÓÖßŸÖŸÖ–ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ¿ÖÓú¸üÖ“µÖÖ ›ü´Ö¹ýŸÖæÖ “ÖÖî¤üÖ ÃÖã¡ÖÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ´ÖÖÖæÖ ŸµÖÖŸÖ
¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖæ¡Ö †, ‡Ô, ˆ, ´Ö †ÃÖæÖ µÖÖ ÃÖã¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö †Ö¸ü †ÖëúÖ¸ü ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü.
†£ÖÖÔŸÖ Ã¾Ö¸ü¾ÖÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö †Ö¸ü †, ‡Ô, ˆ, ´Ö †ÃÖæÖ †, ‡, ˆ, Ã¾Ö¸ü ÃÖÖ¸êüÖ ŸÖ¸ü
ˆ¢Ö¸üÖÓÖÖŸÖß»Ö ¯Ö, ¬Ö, ×Ö Æêü ŸÖßÖ Ã¾Ö¸ü †Ö×Ö ´Ö¬µÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´Ö¬µÖ´Ö Ã¾Ö¸üÖ»ÖÖ šêü¾ÖæÖ
‹æúÖ ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ¿ÖÓú¸üÖ“µÖÖ ›ü´Ö¹ý“µÖÖ 14 ÃÖã¡ÖÖÓ“µÖÖ †, ‡, ˆ, ´Ö
´ÆüÖ•Öê †ÖëúÖ¸ü µÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê.
ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÖŸÖ †Ö¸üÖÖ¤ü †ÃÖæÖ •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿Ö»¯Öú»ÖêŸÖ ´ÖÖŸÖßŸÖæÖ
¤üÖ›ü, ¤üÖ›üÖŸÖæÖ ´ÖãŸÖá †Ö×Ö ´ÖãŸÖáŸÖæÖ ‹ú ÃÖ•Öß¾Ö ×“Ö¡Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ÖÖ¤üÖŸÖæÖ Ã¾Ö¸ü †Ö×Ö Ã¾Ö¸üÖŸÖæÖ ÃÖÓÖßŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖŸê Öê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
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ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¤êü¾Öß, ¤êü¾ÖŸÖÖ, ŠúÂÖß-´ÖãÖß, ÃÖÓŸÖ-´ÖÆüÖŸ´Öê µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß •ÖÖê›æüÖ µÖÖŸÖ
×¾Öªê“Öß ¤êü¾Öß ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß ¾ÖßÖÖ-¾ÖÖ¤üßÖß ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ¯ÖÓ×›üŸÖ ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü µÖÖÓ“µÖÖ
´ÖŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖê¸üÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ÂÖ›Ëü•Ö
“ÖÖŸÖúÖ“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖŸÖæÖ ŠúÂÖ³Ö
²Öú·µÖÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ÖÓ¬ÖÖ¸ü
úÖ¾ÖóµÖÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ´Ö¬µÖ´Ö
úÖêµÖ»Ö“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö
²Öê›üúÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ¬Öî¾ÖŸÖ
Æü¢Öß“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ×ÖÂÖÖ¤ü
Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÓ. ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü µÖÖÓÖß ×ÖÃÖÖÖÔŸÖæÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß
Æêü ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›æüÖ ÃÖÖ ¸êü Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ×Ö µÖÖ ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ¯ÖÖß, ¯ÖÏÖÖß µÖÖÓ“µÖÖ
†Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêü.
¾Öî×¤üú úÖôû :
¾Öî×¤üú úÖôû ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ úÖôû †ÃÖæÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ úÖôûÖŸÖæÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¾Öê¤üÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÖêµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖÖê ÖÖµÖ»µÖÖ
•ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß µÖÖ“Ö úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ»ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ
‹ú ³ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß. Æêü µÖãÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ
‘¯ÖÏÖ“ÖßÖ µÖãÖ’ ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. úÖ¸üÖ µÖÖ“Ö úÖ»ÖÖÓ›üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖ»ÖÖ ‘¾Öî×¤üú úÖ»ÖÖÓ›ü’
´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖê. úÖ¸üÖ Šú¾Öê¤ü, ÃÖÖ´Ö¾Öê¤ü, †£Ö¾ÖÔ¾Öê¤ü, µÖ•Öã¾Öì¤ü µÖÖ“Ö
úÖôûÖŸÖß»Ö ¸ü“ÖÖÖ †ÃÖæÖ ¾Öê¤üÖŸÖ †Öêú ×šüúÖÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê †Ö×Ö “ÖÖ¸ü ¾Öê¤üÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÖÖ¸ü¤üßµÖ ×¿ÖÖÖ, ÃÖÖ´Ö¾Öê¤ü ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, Šúú
¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖµÖ, ŸÖîŸÖ×¸üµÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖµÖ, ¯ÖÖ×ÖÖß ×¿ÖÖÖ, ¯ÖÖ×ÖÖß †Â™üÖ¬µÖÖµÖ ¾Ö ÃÖÓÖßŸÖ´ÖµÖ
¾Öê¤ü¯ÖÖšü µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
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¾Öî×¤üú úÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖÓÖßŸÖ
ŠúÖ¾Öê¤üúÖ»ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ úÃÖê ÆüÖêŸÖê ? ŸÖ¸ü, ¾Öî×¤üú ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ Šú¾Öê¤ü ÆüÖ
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏÓ£Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ ¸ü“ÖÖê“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê Šú¾Öê¤ü úÖôûÖŸÖ ÖßŸÖ,
¾ÖÖª †Ö×Ö ÖéŸµÖ ÊÖ ŸÖßÖÆüß ú»ÖÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. Šú¾Öê¤üÖ´Ö¬µÖê ÖßŸÖ µÖÖ
¿Ö²¤üÖÃÖÖšüß úÖÆüß ¾ÖêÖôêû ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ÖßŸÖß, ÖÖµÖ¡Ö, ÖÖ£ÖÖ,
ÖÖ£ÖÖê µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê. Šú¾Öê¤üÖ“µÖÖ Šú“ÖÖ Ã¾Ö¸ü²Ö¨ü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ Ã¡ÖÖêŸÖ ´ÆüÖµÖÖŸÖ
µÖê‡Ô. ÖßŸÖ-¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ Šú¾Öê¤üÖ´Ö¬µÖê ÖßŸÖ, ÖÖµÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´Ö µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê
†ÖœüôûŸÖÖê. µÖÖ ÖÖµÖÖÓ“Öê ÖÖµÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖÓÖÖ ‘ÖÖ×£ÖÖ’ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
µÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖÖ“Öê ÃÖÓêúŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ. Šú¾Öê¤ü
úÖôûÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ“Öê †×¾ÖÂúÖ¸üÖ ú¸üÖÖ¸êü †Ó×Ö¸üÃÖ, ³ÖÖ¸ü«üÖ•Ö ŸÖÃÖê“Ö ¾Ö×ÃÖÂšü µÖÖ
ŠúÂÖßÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ÃÖÖ´ÖÖ“Öê ÖÖµÖÖ ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ”Óû¤üÖŸÖ êú»Öê •ÖÖ‡Ô.
µÖ–Ö †Ö¤üß ¬ÖÖÙ´Öú úÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖê. Šú¾Öê¤üÖ´Ö¬µÖê †Öêú ¯Ö¤êü
×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö †ÖÙ“Öú ÃÖÓÖßŸÖ Æêü ‹úÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê, ÖÖ×£Öú Æêü ¤üÖêÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ¾Ö
ÃÖÖ×´Öú Æêü ŸÖßÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê †ÃÖê. †ÖÙ“Öú“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ Šú“ÖÖ ´ÆüÖµÖÖÃÖÖšüß, ÖÖ×£Öú“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÖÖ£ÖÖ ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¸ü ÃÖÖ×´Öú“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖÖÃÖÖšüß †ÃÖê. Šú¾Öê¤ü
úÖôûÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖ ŸÖßÖ Ã¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü ŸÖßÖ Ã¾Ö¸ü †¾Ö¸üÖêÆüß Îú´ÖÖÓ´Ö¬µÖê
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ Îú´Ö ÖÓ, ¸ëü, ÃÖÖÓ Æêü ×ŸÖÆüß ŸÖÖ¸ü ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖß»Ö µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖÖ. Šú¾Öê¤ü
úÖôûÖŸÖ µÖÖ¾Öêôûß ÖÖµÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖªÖÓ“ÖÖÆüß ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ¾ÖÖªÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖßÖÖ,
²ÖÖÖ, ¤ãÓü¤ãü³Öß, ÖÖ›üß, ¾ÖêÖã, úÔú¸üß, Ø¯ÖÖ, †‘ÖÖ™üß ‡. ¾ÖÖªÖÓ“Öê ˆ»»ÖêÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏÖŸÖ:úÖ»ÖßÖ ´ÖÓÖ»Ö¾ÖÖªÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¾ÖßÖÖ µÖÖ ¾ÖÖªÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ
†ÃÖê. Šú¾Öê¤üÖ´Ö¬µÖê ÖßŸÖ, ¾ÖÖª µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖéŸµÖ µÖÖ“ÖÖÆüß ˆ»»ÖêÖ ×´ÖôûŸÖÖê.
µÖ•Öã¾Öì¤üßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü µÖ–Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖµÖÖÔ“Öê ×¾ÖÃŸÖéŸÖ
¾ÖÖÔÖ µÖ•Öã¾Öì¤üÖŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê µÖ•Öã¾Öì¤üÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ±úÖ¸üÃÖê
×¤üÃ ÖŸÖ ÖÖÆüß . µÖ•Öã¾ Öì¤ü Ö ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆê ü.
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ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖ–Ö ÆüÖêÖê ¿ÖŒµÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖê. ´ÆüÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖÖµÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖê´Ö¬µÖê
¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß. µÖÖ ¾Öê¤üÖ´Ö¬µÖê ŸÖßÖ Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ÆüÖêŸÖê, ŸÖê ´ÆüÖ•Öê ˆ¤üÖ¢Ö,
†Öã¤üÖ¢Ö †Ö×Ö Ã¾Ö×¸üŸÖ. ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ ˆ¤üÖ¢Ö ÆüÖ Ã¾Ö¸ü ˆÓ“Ö ŸÖ¸ü †Öã¤üÖ¢Ö ÖÖ»Ö“ÖÖ
Ã¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ †Ö×Ö Ã¾Ö×¸üŸÖ µÖÖ Ã¾Ö¸üÖ²Ö§ü»Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß ´ÖŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖÖŸÖ ¾Öî×¤üú ÃÖÓÖßŸÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÖ£ÖÖ, ÖÖ¤ü¾ÖÓ¿Öß †Ö×Ö »ÖÖî×úú ÃÖÓÖßŸÖ Æêü
ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ‘ÖÖ£ÖÖ ¤üß ÖßŸÖê’ Æüß ¾Öß¸üúÖ¾µÖÖÃÖÖ¸üÖß ÖßŸÖê ÆüÖêŸÖß.
ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖµÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú, »ÖÖî×úú ¯ÖÏÃÖÓÖÖ´Ö¬µÖê êú»Öê •ÖÖ‡Ô. µÖÖ ¾Öê¤üÖ´Ö¬µÖê ¾ÖßÖÖ,
²ÖÖÖ, ŸÖãÖ¾Ö, ¤ãÓü¤ãü³Öß, ³Öæ´Öß ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÓÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¾ÖÖªÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ×´ÖôûŸÖÖê. †À¾Ö´Öê¬Ö
µÖ–ÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ÖÖ£ÖÖÖÖµÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖßÖÖ¾ÖÖ¤üÖ Æêü ÖÖµÖ»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖéŸµÖ ŸÖÃÖê“Ö
ÖÖ™üú ÊÖ ú»ÖÖÓ“ÖêÆüß ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ÖßŸÖ, ÖéŸµÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ£Öß»ÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê
¾Ö ™üÖôûßÖê ´ÖÖê•ÖæÖ ŸÖÖ»Ö ¤êüÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ¾Öêôû“µÖÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖã¨üÖ ÃÖÓÖßŸÖú»Öê“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ †Ö×Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÆüß ÖÖµÖÖ ú¸üßŸÖ.
ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ¤üÖÖ“ÖêÆüß ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ‡Ô.
ÃÖÖ´Ö¾Öê¤üÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü “ÖÖ¸ü ¾Öê¤üÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖÓÖß×ŸÖú ¥üÂ™üßÖê
ÃÖÖ´Ö¾Öê¤ü ÆüÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ´ÖÖÖ»ÖÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Öî×¤üú ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ¤êü¾ÖÖÓ“Öß
†Ö¸üÖ¬ÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Šú¾Öê¤üÖ“µÖÖ Šú“ÖÖÓ“Öê ÖÖµÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. µÖÖ“Ö ÖêµÖ
Šú“ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÖÏÆü ÃÖÖ´Ö¾Öê¤üÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. •Öê ´ÖÓ¡Ö ÖÖµÖ»Öê •ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‘ÃÖÖ´Ö’†ÃÖê
´Æü™ü»Öê •ÖÖ‡Ô. µÖÖ Šú“ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÖÏÆü ²ÖÖ¾Ö»µÖÖÖê ÃÖÖ´Ö¾Öê¤üÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú
¥üÂ™üßÖê ÃÖÖ´Ö¾Öê¤üÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÖÖÆüß. ´ÆüÖ•Öê Šú¾Öê¤üÖ“Öê“Ö ŸÖê ÖêµÖ ¹ý¯Ö †ÖÆêü,
¯ÖÏÖÃÖÖ×¤üú ¹ý¯Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ÊÖ ÖÏÓ£ÖÖ»ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü.
µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÃÖÓ×ÆüŸÖÖ †ÃÖêÆüß ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê; ÃÖÖ´Ö¾Öê¤ü µÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÙ“Öú ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ †Ö×Ö
ÖÖÖÃÖÓ×ÆüŸÖÖ Æêü ¤üÖêÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖê“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö †ÖÙ£Öú ÃÖÓ×ÆüŸÖê“Öê ¤üÖêÖ
¯ÖÏúÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ¯Öæ¾ÖÖÔ×“Öú ¾Ö ˆ¢Ö¸üÖ×“Öú; ŸÖ¸ü ÖÖÖÃÖÓ×ÆüŸÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
´ÆüÖ•Öê ÖÏÖ´ÖÖêµÖÖÖÖ †Ö×Ö †¸üµÖÖÖÖ. Æêü ÃÖÖ´Ö¾Öê¤üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ †ÃÖê ¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÖ´ÖÃÖÓÖßŸÖ¯ÖÏÖÖ»Öß †ÃÖê •Ö¸ü †Ö¯ÖÖ µÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖÖ“Öê
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¯ÖÏÖÖŸÖŸ¾Ö ‘Ã¾Ö¸ü’ †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ“ÖÖ †Ö¸Óü³Ö ‘ˆ’ Ã¾Ö¸üÖÖê êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ‘ˆ ‡×ŸÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×Ö ÖÖµÖÛŸÖ’ Æêü ŸÖîŸÖ×¸üµÖ ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤üÖ´Ö¬µÖê ´Æü™ü»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß“Ö ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü
ÃÖÓÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ˆ¯ÖÖÖµÖú ú¸üŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÏ´ÖãÖ ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖê ˆ¯ÖÖÖµÖúÖ“Öê
Ã£ÖÖÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß ŸÖßÖ ¾Ö †×¬ÖúÖ×¬Öú ÃÖÆüÖ ÆüÖêŸÖß.
µÖÖ ˆ¯ÖÖÖ£ÖÖ ÖÖŸÖÖÖÖ ‘†Öê’ Øú¾ÖÖ ‘ˆ’ µÖÖ«üÖ¸êü ´Öæôû Øú¾ÖÖ †Ö¸Óü×³Öú Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê
–ÖÖÖ úºþÖ ¤êüŸÖ †ÃÖê. µÖÖ Ã¾Ö¸ü³Ö¸üÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖï¤üµÖÖÔŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ
†ÃÖê. ÃÖÖ´Ö Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ Æêü ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ¾Öî×¤üú úÖôûÖŸÖ Šú“ÖÖÓ“Öê
ÖÖµÖÖ ‹úÖ Ã¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü, ÖÖ£ÖÖÓ“Öê ¤üÖêÖ Ã¾Ö¸üÖÓ¾Ö¸ü ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ“Öê ŸÖßÖ Ã¾Ö¸üÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ
†ÃÖê. µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ˆ¤üÖ¢Ö, †Öã¤üÖ¢Ö †Ö×Ö Ã¾Ö×¸üŸÖ ÆüÖ Îú´Ö ŸÖÖ¸üÃÖ¯ŸÖúÖŸÖß»Ö
ÖÓ, ¸ëü, ÃÖÖÓ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÊÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÖÖß ‹ú Ã¾Ö¸ü •ÖÖê›ü»ÖÖ Öê»ÖÖ ŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê
×ÖÂÖÖ¤ü. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÓ, ¸ëü, ÃÖÖÓ, ×Ö µÖÖ “ÖÖ¸ü Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ÖÖµÖÖÖ»ÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓŸÖ¸ü †ÃÖê
´Æü™ü»Öê •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öê. Æüôæû-Æüôæû ‹ú-‹ú Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ Öê»ÖÖ †Ö×Ö
ÃÖÖ´Ö¾Öê¤üÖ“µÖÖ úÖôûÖ´Ö¬µÖê ÖÖµÖÖ ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ¾Ö¸ü êú»Öê •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öê. µÖÖ“Öê ¯Öã¸üÖ¾Öê
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ‘´ÖÖÓ›ãüúß ×¿ÖÖÖ’ ÊÖ ÖÏÓ£ÖÖ´Ö¬µÖê ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖÖ“µÖÖ Æü•ÖÖ¸ü ¿ÖÖÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö †Ö•Ö êú¾Öôû
ŸÖßÖ“Ö ¿ÖÖÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×Æü»Öß ´ÆüÖ•Öê ¸üÖÖÖµÖÖßµÖ, ¤ãüÃÖ¸üß µÖî×´ÖÖßµÖ
†Ö×Ö ŸÖßÃÖ¸üß úÖî£Öã´Öß. µÖÖ¾ÖºþÖ ¾Öî×¤üú úÖôûÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓÖßŸÖ ¯ÖÏÖŸÖß¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖê.
ÖÖµÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖªÃÖÓÖßŸÖÆüß ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖŸÖ †¾ÖÖ¨ü ¾ÖÖªÖÓ“µÖÖ
ÁÖêÖß´Ö¬µÖê ¤ãÓü¤ãü³Öß, ³Öæ´Öß, ¾ÖÖ“ÖÃ¯ÖŸÖß, †Ö‘ÖÖ›üß µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾ÖÖªê ÆüÖêŸÖß †Ö×Ö
ŸÖÓŸÖã¾ÖÖªÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖßÖÖ †Ö×Ö ¾ÖßÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê úÖÓ›ü¾ÖßÖÖ, ú´ÖÔ¸üß¾ÖßÖÖ
†ÃÖê ˆ»»ÖêÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸ü ÃÖã×ÂÖ¸ü ¾ÖÖªÖÓ“µÖÖ ÁÖêÖß´Ö¬µÖê ŸÖãÖ¾Ö, ²ÖÖãú¸ü, ÖÖ¤üß µÖÖ
¾ÖÖªÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ÖÖµÖÖ-¾ÖÖ¤üÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÖéŸµÖ µÖÖ ú»Öê“ÖÖÆüß ×¾ÖúÖÃÖ
—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖÃÖê ¯Öã¸üÖ¾Öê µÖÖ ¾Öî×¤üú úÖôûÖŸÖß»Ö ÖÏÓ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÖµÖÖ, ¾ÖÖ¤üÖ, ÖéŸµÖ µÖÖ ×ŸÖÆüà“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ¾Öî×¤üú ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ
†ÖœüôûŸÖê.
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¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
¸üÖ´ÖÖµÖÖúÖ»ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ :
¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ´Ö¬µÖê ú¾Öß ¾ÖÖÛ»´Öúß µÖÖÓÖß ¸üÖ´ÖÖµÖÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß.
‘¸üÖ´ÖÖµÖÖ’ Æêü úÖ¾µÖ¹ý¯ÖÖŸÖ †ÖÆêü. †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏÖÃÖÖ×¤üú †ÃÖê Æêü úÖ¾µÖ †ÖÆêü. †Ö¯ÖÖ
¸üÖ´ÖÖµÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖúÖ¾µÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ µÖãÖÖŸÖ»Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬Öß»Ö Æêü
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ´ÖÆüÖúÖ¾µÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓÖßŸÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ´ÖÖµÖÖúÖ»ÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ :
ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ Æüß ‹ú ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß ¾Ö ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ“µÖÖ
†ÓŸÖÖÔŸÖ ÖßŸÖ †Ö×Ö ¾ÖÖª µÖÖ ¤üÖê Æüß ú»ÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôû“µÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ
´ÖÖÖÔ×¾Ö¬ÖÖÖ †×³Ö•ÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ªÖêŸÖú ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ´ÖÖµÖÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖ»ÖúÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê
¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü úß, ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦üÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ãú¿Ö-»Ö¾Ö µÖÖÓÖß Ã¾Ö¸ü, ¯Ö¤ü,
ŸÖÖ»Ö, ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ´Öæ“”ÔûÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †ÓÖÖ“Öê ´ÖÖÖÔ¿Öî»ÖßŸÖß»Ö ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ ÖÖµÖÖ
úºþÖ †×¬ÖúÖ¸üß ÁÖÖêŸµÖÖÓÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ“Ö×úŸÖ êú»Öê. (ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖ)
¸üÖ´ÖÖµÖÖúÖ»ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ‹êúÖµÖ»ÖÖ ×´Öôêû. †µÖÖê¬µÖÖ,
×úÜÂú¬ÖÖ, »ÖÓúÖ †¿ÖÖ ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ¤îü¾Ö ¾ÖÖªÖÓ“Öê ÃÖã´Ö¬Öã¸ü ÃÖÓÖßŸÖ ×ÖÖÖ¤üŸÖ ¸üÖÆüß.
¾ÖßÖÖ, ¾ÖêÖã, ´Öé¤ÓüÖ, ¿ÖÓÖ µÖÖ ¾ÖÖªÖÓ“Öê ¾ÖÖ¤üÖ úºþÖ ú»ÖÖúÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ´ÖÖÖê¸Óü•ÖÖ
ú¸üŸÖ.
¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¾ÖÖ¾ÖÖÃÖÖÆæüÖ •Öê¾ÆüÖ †µÖÖê¬µÖêÃÖ ¯Ö¸üŸÖ»Öê ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ³Ö¸üŸÖÖÖê †Ö¤êü¿Ö
×¤ü»ÖÖ úß ÃÖÓÖßŸÖ ÖÖ‰úÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üÖ¾Öß. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿ÖÓÖ, ¤ãÓü¤ãü×³Ö µÖÖÓ“Öê
¾ÖÖ¤üÖ ¾Ö ÖÖµÖÖÖÃÖ×ÆüŸÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦üÖ“Öê ÃŸÖãŸÖßÖÖµÖÖ êú»Öê Öê»Öê ¾Ö ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö ŸÖæµÖÔ¬ÖÖ¸üß
ŸÖÖ»Ö¾ÖÖ¤üú, ÖŸÖÔú µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ú»ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öß.
¸üÖ´ÖÖµÖÖúÖ»ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ÖéŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÖµÖÖ-¾ÖÖ¤üÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. »ÖÖÃµÖ
ÃÖããú´ÖÖ¸ü ÖéŸµÖÖ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü ÖŸÖÔúß ÖéŸµÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. ú¾Öß ¾ÖÖÛ»´ÖúàÖß
µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü - ‘×¾Ö¯ÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÖéÆüµÖÖµÖÖ ×ÖµÖŸÖÖ ÖéŸµÖµÖ´ÖÖ×»ÖÖß’
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¸üÖ´ÖÖµÖÖúÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖÓÖßŸÖ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ †Ö×Ö ×ÃÖ¨üÖŸÓ Ö :
ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ ×¾ÖªÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖãÃ¾Ö¸üŸÖÖ †ÃÖÖ¾Öß »ÖÖÖê. ÃÖÓÖßŸÖ×¿ÖÖÖÖ“Öê
×ÃÖ¨üÖÓŸÖ Öã¹ý´ÖãÖÖÖê“Ö ¯ÖÏÖŸµÖÛüÖúÖÃÖÆü ×¿ÖÂµÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ ÖßŸÖ †Ö×Ö
Ã¾Ö¸ü µÖÖÓ“Öê ˆ““ÖÖ¸üÖ µÖÖ´Ö¬µÖê †“ÖæúŸÖÖ †ÃÖÖ¾Öß »ÖÖÖê. ‘ÖÓ¬Ö¾ÖÔ’ Æêü ÖÖÖ †Ö×Ö
¾ÖßÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¤ü †Ö×Ö Ã¾Ö¸ü µÖÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ
†ÖÆêü. ÓúšüÃÖÓÖßŸÖÖÃÖÖšüß †Ö¾ÖÖ•Ö, ÖôûÖ úÖ²ÖæŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †ŸµÖÓŸÖ ´ÖßŸÖÖÆüÖ¸ü
‘ÖêÖê, †ÖÆüÖ¸ü×¾ÖÆüÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬ÖÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖÖŸÖ. ÃÖÖ´ÖÖßŸÖÖ“Öê ¾ÖÖÔ ŸÖÃÖê“Ö
Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ÖÖµÖÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ×ÖµÖ×´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¿Öú¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô. ¿ÖÖÃ¡Ö ×¿Öú¾ÖŸÖÖÖÖ
ÁÖãŸÖß, Ã¾Ö¸ü, ÖÏÖ´Ö, ´Öæ“”ÔûÖÖ, •ÖÖ×ŸÖ, Ã£ÖÖÖ, ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ Öã¹ý-×¿ÖÂµÖÖÓŸÖ
×¿Öú¾ÖŸÖÖÖÖ ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ‘´ÖÖÖÔ’ †Ö×Ö ‘¤êü¿Öß’ µÖÖ ¤üÖêÆüß ¿Öî»Öß ÖÖµÖ»µÖÖ
•ÖÖŸÖ. ÖÖµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖßÖÖ ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô. ˆŸÃÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÖßŸÖ, ¾ÖÖª, ÖéŸµÖ,
ÖÖ™ü¶ µÖÖ ú»ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖê‡Ô. µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ£Öß»ÖÖ ŸÖÖ»ÖÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆü¢¾Ö ÆüÖêŸÖê.
ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÕ“µÖÖ †Ö“ÖÖµÖÖÕ´Ö¬µÖê ÖÖ¸ü¤ü ¾Ö ŸÖãÓ²Öºþ Æêü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖê. ÖéŸµÖÖÃÖÖšüß †¯ÃÖ¸üÖ
†ÃÖŸÖ. ÛÃ¡ÖµÖÖÆüß ÃÖÓÖßŸÖ ×¿ÖúŸÖ. µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ¸üÖ¾ÖÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÃÖæÖ ŸÖÖê
ŸÖ»»ÖÖ ²Öã¨üß“ÖÖ ¾Ö ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖÖ –ÖÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÖê ¾ÖßÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ úºþÖ
³ÖÖ¾ÖÖÖ ¿ÖÓú¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ¾ÖÖÖ“Öß ²ÖÆüßÖ ¿Öæ¯ÖÔÖÖÖ ´ÖÆüÖÖ
ÃÖÓÖßŸÖ–Ö ÆüÖêŸÖß.
´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖúÖ»ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ :
´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ µÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ´ÖÆüÖúÖ¾µÖÖ“Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ‹ú †ÖÖôêû¾ÖêÖôêû Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖúÖ¾µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê †Öêú ˆ»»ÖêÖ
×´ÖôûŸÖÖŸÖ. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÖÖµÖÖ, ¾ÖÖ¤üÖ, ÖéŸµÖ µÖÖÓ“Öê ‹ú×¡ÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö úÖµÖÔÎú´Ö ÆüÖêŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ú»ÖÖúÖ¸üÖÓÖÖ ‘ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ’ ÃÖÓ–ÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê.
´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖúÖ»ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖ †Ö×Ö
ÖÖ£ÖÖÓ“ÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ˆ»»ÖêÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÕú¿Ö ´ÖÆüÖúÖ¾µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×“Ö¡Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖŸê Öê. ÃÖÓÖßŸÖú»ÖÖ ÆüÖ ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö
†´Öæ»µÖ šêü¾ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †Ö•ÖÆüß †Öã³Ö¾ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
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´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ úÖôûÖ´Ö¬µÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏÖÃÖÖ×¤üú †¿ÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´Ö, ÖÖ£ÖÖ,
´ÖÓÖ»ÖÖßŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖê. µÖÖ ÖÖ£ÖÖÓ“Öê ÖÖµÖÖ ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ, ×ú®Ö¸ü ¾Ö ÖÖµÖú
µÖÖÓ“µÖÖ«üÖ¸êü ÖÖµÖ»Öê •ÖÖ‡Ô. ÖÖ¸ü¤ü´ÖãÖß, ŸÖãÓ²Öºþ µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß †Ö“ÖÖµÖÖÕÖÖ ‘ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ’
´ÆüÖŸÖ. Æêü ¤üÖê‘Öê ÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÖÖµÖÖ ú¸üŸÖ.
ÃÖÖ´Ö¾Öê¤ü : ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ †ÖªÖÏ£Ó Ö :
‹æúÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ úÖôûÖŸÖ Öæ¯Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ
¾Öî×¤üú úÖôûÖŸÖ“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ †ÖªÖÏÓ£Ö ´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ´Ö¾Öê¤üÖ“Öß
×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
ÃÖÓÖßŸÖ ‹ú †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ :
´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ úÖôû ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö ¯Öæ•ÖÖ †“ÖÔÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÎ´ÆüÖ, ×¾ÖÂÖæ, ´ÖÆêü¿Ö
µÖÖÓ“Öß †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ ÖéŸµÖÖŸÖæÖ, ÖÖµÖÖÖŸÖæÖ ¾Ö ¾ÖÖ¤üÖÖŸÖæÖ ÆüÖê‡Ô. µÖÖ¾Öêôûß ´Öé¤ÓüÖ, ¯ÖÖ¾Ö,
¯Ö™üÆü, ³Öê¸üß, ¯ÖãÂú¸ü, ¿ÖÓÖ Æüß ¾ÖÖªê ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üßŸÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ÖÖµÖú ÁÖßéúÂÖ ãú¿Ö»Ö ÖŸÖÔú, ÃÖÓÖßŸÖŸÖ–Ö ¾Ö
²ÖÖÃÖ¸üß¾ÖÖ¤üú ÆüÖêŸÖê. úÖ¾µÖ, –ÖÖÖµÖÖêÖ, ³ÖŒŸÖß ¾Ö ú´ÖÔµÖÖêÖ µÖÖ“Öê ×´ÖÁÖÖ ´ÆüÖ•Öê
ÁÖßéúÂÖÖ“Öê úÖ¾µÖ ÆüÖêµÖ.
¸üÖ•µÖÃÖ³Öê´Ö¬µÖê ÃÖÓÖßŸÖŸÖ–Ö, ÖãÖß ÃÖÓÖßŸÖúÖ¸üÖÓÖÖ ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö
¸üÖ•Öú»ÖÖúÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô. ¸üÖ•ÖÛÃ¡ÖµÖÖ †Ö×Ö †ÓŸÖ:¯Öæ¸üÖŸÖß»Ö
‡ŸÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ×¾ÖªÖ ×¿ÖúµÖÖÃÖÖšüß ¾Öé¨ü ¾Ö ÖãÖß ¾µÖŒŸÖß“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
êú»Öß •ÖÖ‡Ô.
´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ úÖôûÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓÖßŸÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ¾Öêôûß ÃÖÓÖßŸÖ ú»ÖÖ
¾Ö ¿ÖÖÃ¡Ö ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÓÖßŸÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÂÖ›Ëü•Ö-´Ö¬µÖê
ÖÏÖ´ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ÖÏÖ´ÖÖÓ“Öß ´Öã“”ÔûÖÖ ×¾ÖÖê¾Ö¸ü
Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¾Öî×¤üú ÃÖÓÖßŸÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖÃÖÓÖßŸÖ ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾ÖÖªÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖ£Öß²Ö¸üÖê²Ö¸ü ˆŸÃÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê •ÖÖ‡Ô. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ úÖôûÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•Ö¤ü¸ü²ÖÖ¸üß
ÖÖµÖú-¾ÖÖ¤üú-ÖŸÖÔú, ú£ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ †¿ÖÖ ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ú»ÖÖúÖ¸üÖÓÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ
×´ÖôûŸÖ †ÃÖæÖ ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê.
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¯ÖÖî¸üÖ×Öú ÖÏ£Ó Ö :
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ Æêü ¬ÖÖÙ´Öú ¯Ö¨üŸÖßÖê ¬Ö´ÖÖÔ¿Öß •ÖÖê›ü»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Öêú
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¯ÖÖî¸üÖ×Öú ÖÏ£Ó ÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûŸÖê. µÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾ÖºþÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖ×¾ÖÂÖµÖß êú»Öê»µÖÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖŸÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¾Ö
¯ÖÏÖ×“ÖÖŸÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ¾ÖºþÖ µÖ–Ö, ¸üŸÖ ¯ÖÏ¤üß¯ÖßúÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ»µÖ, ¯ÖÏ×¤ü¯Ö ¾Ö
ÖÖ¸ü¤üßµÖ ¯ÖÏ³ÖãŸÖß ´ÖÖŸÖÕ›êü ¯Öã¸üÖÖ, ¾ÖÖ´ÖÖ ¯Öã¸üÖÖ, ãú¸ü´Ö ¯Öã¸üÖÖ, ˆ¤ü¹ý›ü ¯Öã¸üÖÖ, ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ
¯Öã¸üÖÖ, ¾ÖÖ“Öã ¯Öã¸üÖÖ †Ö×Ö †ÛÖ ¯Öã¸üÖÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ †šü¸üÖ ¯Öã¸üÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
ÆüÖŸê ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö †šü¸üÖ ˆ¯Ö¯Öã¸üÖÖê µÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ
²Öã¹ýÂÖ ¬Ö´ÖÔ¯Öã¸üÖÖ, ²Öã¹ý¬Ö ÖÖ¸ü¤üßµÖ ¯Öã¸üÖÖ, ×¾ÖÂÖã ¬Ö´ÖáŸÖ¸ü ¯Öã¸üÖÖ, Æü×¸ü¿Ö ¾Öî¿µÖ
¯Öã¸üÖÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. Æüß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖî¸üÖ×Öú ÖÏÓ£Ö
†ÃÖæÖ µÖÖŸÖß»Ö †Öêú ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ˆ»»ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö
¯Öã¸ÖüÖ µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †ÃÖæÖ ¾Öê¤ü, ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤ü, ¸üÖ´ÖÖµÖÖ, ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü †ÖœüôûŸÖÖê. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ¯Öîúß ÖÖ»Öß»Ö ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê. ¯Öã¸üÖÖÖŸÖ ÖÏÖ´Ö¸üÖ´Ö, ¸üÖ×ÖÖß, ŸÖßÖ ÃÖ¯ŸÖú, ´Öã“”ÔûÖÖ, ÖéŸµÖ,
ÖÖ™ü¶ †Ö×Ö ¾ÖÖª ‡ŸµÖÖ¤üß“Öê ¾ÖÖÔÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
(1) ´ÖÖŸÖÕ›ü ¯Öã¸üÖÖ :
µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÖÖ¸ü¤üÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ×´ÖôûŸÖÖê. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ
†¬µÖÖµÖÖŸÖ “ÖÖî×ŸÖÃÖ †Ö×Ö ¯ÖÃŸÖßÃÖ¾µÖÖ ¿»ÖÖêúÖŸÖ ÖéŸµÖ †Ö×Ö ÖÖ™üúÖ“µÖÖ ÖãÖÖÓ“Öê
×¾Ö¾Öê“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ŸÖê¾ÖßÃÖ¾µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ²Ö§ü»Ö ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûŸÖê. µÖÖ
ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖ úÖÆüß ¾ÖÖªÖÓ“Öê ÖÖ¾Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ¾ÖßÖÖ,
¾ÖêÖæ, ¯ÖãÂú¸ü, ´Öé¤ÓüÖ, ŸÖÃÖê“Ö ÖéŸµÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×ŸÖ»ÖÖêŸÖãÖÖ, ˆ¾ÖÔ¿Öß †Ö×Ö ×¬Ö¢Ö“Öß µÖÖ
×¾Ö«üÖÖ ÖéŸµÖÖÓÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ»Ö»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖŸÖ–Ö †Ö×Ö ÖéŸµÖ
×¾Ö¿ÖÖ¸ü¤ü µÖÖ ¯Ö¤ü¾µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê.
(2) ²Öé¨ü¬Ö´ÖÔ :
µÖÖ ¯Öã¸üÖÖÖŸÖß»Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö “ÖÖî¤üÖ“µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê †Ö»ÖÖê“ÖÖ
†ÃÖæÖ ¸üÖÖ¸üÖÖßÖß“Öê ÖÖ¾Öê ´Öê»Ö, £ÖÖ™ü ¾Ö Ö¾ÖßÖ ¸üÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê.
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(3) ¾ÖÖµÖã ¯Öã¸üÖÖ :
µÖÖ“Ö ¯Öã¸üÖÖÖ»ÖÖ ²ÖÎÉ ¯Öã¸üÖÖ ¾Ö ×¿Ö¾Ö ¯Öã¸üÖÖÖÓ“Öê †ÓÖ ´Æü™ü»µÖÖ •ÖÖŸÖê. µÖÖ
¯Öã¸üÖÖÖŸÖß»Ö ˆ»»ÖêÖÖ¾ÖºþÖ µÖÖ úÖôûÖŸÖ Ã¾Ö¸ü ´ÖÓ›ü»ÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ †ÃÖê
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ¯Öã¸üÖÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸ü, ŸÖßÖ ÖÏÖ´Ö 21 ´Öã“”ÔûÖÖ, 49 ŸÖÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
×´ÖôûŸÖÖê. µÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔ Ã£ÖÖµÖß, ÃÖÓ“ÖÖ¸üß, †Ö¸üÖêÆüß †Ö×Ö †¾Ö¸üÖêÆüß µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö úÖÆüß ÖßŸÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ¯Öã¸üÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
ˆ¤üÖ. ³Ö¦üú
(4) ×¾ÖÂÖã ¯Öã¸üÖÖ :
µÖÖ ¯Öã¸üÖÖÖŸÖ ÃÖã¨üÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê.
µÖÖŸÖ ÖÏÖ´Ö, ¸üÖÖ, ¸üÖÖßÖß, ŸÖßÖ ÃÖ¯ŸÖú, ´Öã“”ÔûÖÖ, ÖéŸµÖ, ÖÖ™ü¶ ¾Ö ¾ÖÖªê ‡ŸµÖÖ¤üß“Öê
¾ÖÖÔÖ †ÖœüôûŸÖê.
¯ÖÖî¸üÖ×Öú ÖÏ£Ó ÖÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü µÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü
—ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. †ÃÖê µÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß
ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÓ¤üß¸ü ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö
•Öß¾ÖÖ ‹ú ëú¦ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ÃÖÓÖßŸÖ ‹ú¡Ö ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
×¿ÖÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖ :
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¾Öî×¤üú úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ
“ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¾Öî×¤üú úÖôûÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö•ÖÆüß ×¾Ö«üÖÖÖ“µÖÖ
´ÖŸÖÖ´Ö¬µÖê ×³Ö®ÖŸÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ÖÏÓ£Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß úß •µÖÖ´Ö¬µÖê
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûŸÖê. ÆüÖ úÖôû ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ŸÖßÖ
³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê úß •µÖÖ´Ö¬µÖê †Öêú ÖÏÓ£ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ —ÖÖ»Öß.
(1) ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ úÖôû : Šú¾Öê¤ü, µÖ•Öã¾Öì¤ü, †£Ö¾ÖÔ¾Öê¤ü, ÃÖÖ´Ö¾Öê¤ü
(2) †ÖµÖêú úÖôû : ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤üê
(3) ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖÖµÖ úÖôû ¾Ö ×¿ÖÖÖ úÖôû
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü µÖÖ úÖôûÖ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ÆüÖêŸÖê.
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¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖÖµÖê ÖÏÓ£Ö :
¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖÖµÖê ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ? ŸÖ¸ü ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ Šú¾Öê¤ü, †£Ö¾ÖÔ¾Öê¤ü ¾Ö ÃÖÖ´Ö¾Öê¤ü
‹úÖ“Ö ¾Öê¤üÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Öãœüß»Ö úÖôûÖŸÖ ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú úÖ¸üÖÖ´Öãôêû
¾Öê¤ü ´ÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ´Öãôêû ×³Ö®ÖŸÖÖ †Ö»Öß †Ö×Ö µÖÖ ×³Ö®Ö ˆ““ÖÖ¸üÖ´Öãôêû ¾Öê¤üÖ´Ö¬µÖê
×³Ö®Ö ¿ÖÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖÖÖê“Öê ×ÖµÖ´Ö ¾Ö ¾µÖÖú¸üÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ã¯ÖÂ™ü
¹ý¯ÖÖÖê •µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ×¤ü»Öß Öê»Öß ŸÖê ÖÏÓ£Ö ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖÖµÖê ÖÏÓ£Ö ÆüÖêµÖ. ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖÖµÖ ¾Ö
×¿ÖÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ ‹ú“Ö ÆüÖêŸÖê. ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖµÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ ²Ö§ü»Ö
ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖŸÖß¿ÖÖµÖê ÖÏÓ£ÖÖ´Ö¬µÖê ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖÖµÖê´Ö¬µÖê
ú¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ¾ÖêÖôûÖ †ÖÆêü ¾Ö ¤üÖê‘ÖÖÓ´Ö¬µÖê úÖµÖ †ÓŸÖ¸ü †ÖÆêü µÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü
´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖÓ›ü 1000 ŸÖê 500 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÃÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê úß, µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÃŸÖÓ³Ö ¬¾ÖÖß (ÖÖ¤ü) ÆüÖêŸÖÖ.
µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ ¬¾ÖÖß ×¾Ö–ÖÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖ Öê»ÖÖ. ¾Öê¤üÖ“µÖÖ
¿Öã¨ü ˆ““ÖÖ¸üÖ´Öãôûê “ÖÖÓÖ»Öß ¿Ö²¤ü±ú»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÆüÖêŸÖê †¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖÖ ŠúÂÖß ´ÖãÖà“Öß
ÆüÖêŸÖß. µÖÖ¾Ö¹ýÖ µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ¬¾Ö×Ö ×¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖê Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê
†Ö×Ö ´ÆüÖæÖ ¬¾Ö×Ö×¾Ö–ÖÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ †ÖÆêü Æêü »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
´ÖÖîµÖÔ úÖôû :
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´ÖÖîµÖÔ úÖôû ˆ¢Ö´Ö ´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ ÆüÖ
úÖôû •ÖîÖ ¾Ö ²ÖÖî¨ü úÖôûÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ ´ÖÖ×Ö»Ö
úÖôûÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¬ÖÖÙ´Öú
ÃÖ³ÖêŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÖê ¬µÖÖÖ †ÖúÙÂÖŸÖ ú¸üµÖÖú¸üßŸÖÖ ÖéŸµÖ ¾Ö ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê
¯ÖÏµÖÖêÖ êú»µÖÖ Öê»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêúÖÓÖß ÖéŸµÖ ¾Ö ÖÖµÖÖ ú»ÖêŸÖ ³ÖÖÖ
‘µÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×¤ü»Öê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ú»ÖÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ´ÖÖÖ
êú»µÖÖ Öê»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´Ö×Æü»ÖÖ ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖ³ÖÖ ÃÖÓ´Öê»ÖÖÖŸÖ ÖéŸµÖ,
ÖÖµÖÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß ´Öã³ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
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´ÖšüÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖÃÖê“Ö Ã¡Öß, ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ úÖôûÖŸÖ Ã¡Öß ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃŸÖ¸ü †×¬Öú ˆÓ“ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ÃÖÓÖßŸÖ ú»ÖÖ †×¬Öú
×¾ÖÃŸÖÖ×¸üŸÖ ÆüÖê‰úÖ ‡¸üÖÖ, ¸üÖê´Ö¯ÖµÖÕŸÖ Öê»Öß ¾Ö ÖéŸµÖ ¾Ö ÖÖµÖÖ ú»Öê“Öê †Ö¤üÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ
ÆüÖê¾Öæ »ÖÖÖ»Öê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÖéŸµÖ ¾Ö ÖÖµÖÖ ú»Öê“ÖÖ †³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰úÖ
¬Ö´ÖÖÔÃÖÖšüß µÖÖ ú»Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ Öê»ÖÖ. ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ŸÖŸ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
¹ý•Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¬Ö´ÖÔ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¯ÖÓ“ÖÃ¾Ö¸ü ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»µÖÖ
Öê»ÖÖ. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ÃÖÓÖßŸÖŸÖ–Ö ¤êü¿Ö-×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖ ³ÖÏ´ÖÖ ú¸üßŸÖ
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ´ÖãÆüÖŸÖ Ã¡Öß, ¯Öã¹ýÂÖ, ŸÖ¹ýüÖ ¾Ö ²ÖÖ»ÖúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê. µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú
úÖµÖÔúÎ ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖÓúßŸÖÔÖ ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖê. µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ´ÆüÖ•Öê
ÖÖî™Óüúß, ÖÖî™üÓúß“Öê úÖµÖÔÎú´Ö ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ÖÖî™Óüúß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¬Ö´ÖÔ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ Öê»ÖÖ. ×ŸÖ²²Öê™ü, ²ÖÎ´Æü¤êü¿Ö ¾Ö ÁÖß»ÖÓúÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖÓÖß×ŸÖú ¾Ö
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú †Ö¤üÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖê —ÖÖ»Öß. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÖßŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖßú¸üÖ
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖŸÖ ¾Ö ŸÖÖ»ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœüß»Ö úÖôûÖŸÖ ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
úºþÖ ÖÖµÖÖ êú»µÖÖ Öê»Öê.
´ÖÖîµÖÔ úÖôûÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß :
¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾Ö µÖÖÓÖß ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ´Ö¬µÖê ²ÖÖî¨ü úÖôûÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÖÖµÖÖ ú»Öê»ÖÖ ¾ÖÖÔ †£Ö¾ÖÖ ¸ÓüÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ×¤ü»µÖÖ
Öê»Öê. ŸÖÃÖê“Ö “ÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ êú»Öê.
1) Ã£ÖÖµÖß
2) †Ö¸üÖêÆü
3) †¾Ö¸üÖêÆü
4) ÃÖÓ“ÖÖ¸üß
µÖÖ¾Öêôûß £ÖÖÓ²ÖæÖ £ÖÖÓ²ÖæÖ ÖÖµÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ ¾ÖÖÔ (Ã£ÖÖµÖß¾ÖÖÔ)
´ÆüÖŸÖ.
¬¾ÖÖß Ã¾Ö¸üÖ»ÖÖ ˆÓ“Ö ÖÖÖê ´ÆüÖ•Öê †Ö¸üÖêÆü Ã¾Ö¸ü ŸÖ¸ü Ã¾Ö¸üÖ»ÖÖ ÖÖ»Öß ÖÖÖê
´ÆüÖ•Öê †¾Ö¸üÖêÆüß ¾ÖÖÔ ´ÆüÖŸÖ.
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Ã£ÖÖµÖß †Ö¸üÖêÆü, †¾Ö¸üÖêÆü ¾ÖÖÔ ÃÖ´ÖÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ ÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸üß ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»µÖÖ
Öê»Öê. ÃÖÓ“ÖÖ×¸üŸÖ Ö×ŸÖ×¿Ö»ÖÖÖ ³ÖÖ¾Ö ¾Ö ÃÖÓ¾Öê¤üÖÖ Ã£ÖÖ×µÖú ÆüÖêŸÖß. µÖÖ úÖôûÖŸÖ †Öêú
¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †»ÖÓúÖ¸ü †ÃÖæÖ ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ»»ÖêÖ ´ÆüÖ•Öê †»ÖÓúÖ¸ü ´Æü™ü»Öê •ÖÖ‡Ô.
µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÖÏÆü, †Ó¿Ö, ŸÖÖ¸ü, ´ÖÓ¦ü, µÖÖÃÖ, ˆ¯ÖµÖÖÃÖ, ÃÖµÖÖÃÖ, ×¾ÖµÖÖÃÖ, ²ÖÆãüŸ¾Ö,
†»¯ÖŸ¾Ö µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖÃÖê“Ö ÖÖŸÖÖÓÖß ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ
êú»µÖÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ŸÖÖÖ ¯Ö»Ö™êü
‘ÖêµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ ³ÖÖ¾Ö×¾ÖÂúÖ¸üÖú¸üßŸÖÖ †×¬Öú ˆ•¾Ö»Ö
¾Ö ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖê. †Ö»ÖÖ¯Ö ú¸üÖÖ¸êü ÃÖÓÖßŸÖúÖ¸ü ŸÖ¸ü ²Öã¨üß´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê“Ö ¯ÖÖ ŸÖê
³ÖÖ¾ÖÖê»ÖÖ ÖÖµÖÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏú™ü ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ †ÃÖÖÖ¸êü ¤êü×Ö»Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ
úÖôûÖŸÖß»Ö ÁÖÖêŸÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ú»ÖêŸÖß»Ö ¯ÖæÖÔ †ÖÖÓ¤ü †Ö»ÖÖ¯ÖúÖ¸üßŸÖæÖ ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ´ÖÖîµÖÔ úÖôûÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ ˆ¢Ö´Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´Ö×Æüü»ÖÖ ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×šüúÖÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
ú»Öê“Öß ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß.
Öã¯ŸÖ úÖôû :
Öã¯ŸÖúÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃÖú ÃÖÓÖßŸÖ¯ÖÏê´Öß ¾Ö ú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤êüÖÖ¸êü ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ
úÖôûÖŸÖß»Ö —ÖÖ»Öê»Öê ¸üÖ•Öê, ¿ÖÖÃÖú Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÓÖßŸÖ¯ÖÏê´Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖÓÖßŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖê»ÖÖ
´ÖÆü¢¾Ö ¤êüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ˆ¤üÖ. ÃÖ´Öã¦üÖã¯ŸÖ Æêü ˆ¢Ö´Ö ×¾ÖÖÖ ¾ÖÖ¤üú ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ´Öã¦üÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÖÖ ¾ÖÖ¤üÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö †ÓúßŸÖ êú»Öê ÆüÖŸê Öê.
µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ ú»ÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß ¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖæÖ ÃÖÓÖßŸÖ ú»ÖêÃÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö úÖôû
´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ †Öêú ÃÖÓÖßŸÖ ×¾Ö«üÖÖ, »ÖêÖú, ÖÖµÖú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
—ÖÖ»Öê. ú»ÖÖ ¾Ö ú»ÖÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ µÖÖ úÖôûÖŸÖ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
¿ÖÖÃÖÖ ú»ÖÖ¯ÖÏê´Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖÖ ú»ÖÖ ÃÖÖ¬Öú —ÖÖ»Öß.
µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖ´Öã¦üÖã¯ŸÖ, “ÖÓ¦üÖã¯ŸÖ, ÆüÂÖÔ¾Ö¬ÖÔÖ Æêü ¿ÖÖÃÖú ÆüÖê‰úÖ Öê»Öê. µÖÖ ¾Öêôûß
“ÖÓ¦üÖã¯ŸÖ ´ÖÖîµÖÖÔ“Öß ¯ÖŸÖß ÃÖÓÖßŸÖ ú»ÖêŸÖ ×Ö¯ÖãÖ †ÃÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ú»Öê“Öê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ µÖãÖÖÖ
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µÖê£Öê —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•ÖÖ ÆüÂÖÔ¾Ö¬ÖÔÖ µÖÖÓÖß ¸üŸÖÖ¾Ö»Öß, ×¯ÖÏµÖ¤üÙ¿ÖúÖ, ÖÖÖÖÖÓ¤ü
µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÖÖ™üú ×»Ö×Æü»Öê. ÆüÂÖÔ¾Ö¬ÖÔÖ Ã¾ÖµÖÓ ˆ¢Ö´Ö ÃÖÓÖßŸÖúÖ¸ü ¾Ö ÖßŸÖ»ÖêÖú
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü Öã¯ŸÖúÖôû ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ú»ÖêÃÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö †ÃÖæÖ µÖÖ
úÖôûÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß †×¬Öú ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü —ÖÖ»Öß. ŸÖÃÖê“Ö †Öêú ÖÖµÖú, ¾ÖÖ¤üú,
ÖŸÖÔú, ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰úÖ ÃÖÓÖßŸÖ ú»Öê“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ.

×¾Ö×¾Ö¬Ö ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
1) ³Ö¸üŸÖÖÖ™ü¶ ¿ÖÖÃ¡Ö :
³Ö¸üŸÖÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏÓ£Ö ´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÆüÖ ÖÏ£Ó Ö ³Ö¸üŸÖ´ÖãÖàÖß
×»Ö×Æü»ÖÖ †ÃÖæÖ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÖÖ™ü¶ú»Öê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ˆ¤üÖ. úÖ¾µÖ ÃÖÓÖßŸÖ, ÖéŸµÖ, ×¿Ö»¯Ö †Ö×Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö »Ö»ÖßŸÖ
ú»ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖÖ™ü¶ ú»ÖêŸÖ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ»ÖÖ †Ö¤üßÖÏÓ£Ö ´ÆüÖæÖ
´ÖÖµÖŸÖÖ †ÖÆêü. µÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×»Ö×Æü»Öê»Öß
†ÃÖæÖ ×¾ÖÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÁÖéŸÖßÃ¾Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ÖÏÖ´Ö, ´Öã“”ÔûÖÖ, ÃÖ¯ŸÖúÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ
¾Ö ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖß ÖÖµÖÖ ¬ÖÐã¾ÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê †ÃÖæÖ
ÖÖµÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê Ö´Öã¤ü êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖ™ü¶¾Öê¤ü’ †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ 36 †¬µÖÖµÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆüÖ¾ÖÖ (6) †¬µÖÖµÖ ¸üÃÖÖ¬µÖÖµÖÖ“ÖÖ
†ÖÆêü ŸÖ¸ü 28 ŸÖê 33 µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¿ÖÖÃ¡Öß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖÆêü. 28 ¾ÖÖ
†¬µÖÖµÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔŸÖ: ÃÖÓÖßŸÖ ú»Öê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖæÖ µÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖªÖÓ“Öß
×¾ÖÃŸÖÖ¸ü¯Öã¾ÖÔú ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖÆêü. Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ÃÖÖŸÖ ¯ÖÏúÖ¸,ü ¾ÖÖ¤üß, Ã¾Ö¸ü, ÖÏÖ´Ö, ´Öã“”ÔûÖÖ,
•ÖÖŸÖß ‡ŸµÖÖ¤üß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖÆêü. µÖÖŸÖß»Ö 29 ¾µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖ ¬Öé¾Ö, †»ÖÓúÖ¸ü,
×¾ÖÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö µÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ êú»Öß †ÖÆêü. 30 ¾Ö 31 ¾µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖ ŸÖÖ»Ö ¾Ö »ÖµÖ
´ÆüÖ•Öê ¾ÖÖªÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖÆêü. 32 ¾µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖ ¬Öé¾ÖÖ¬µÖÖµÖ ¾Ö ÖÖµÖú
¾ÖÖ¤üúÖÓ“Öê ÖãÖ¤üÖÂê Ö, 33 ¾µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖ ¾ÖÖªÖ¬µÖÖµÖê ´Öé¤ÓÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¾ÖÖªÖÓ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö 28 ŸÖê 33 µÖÖ †¬µÖÖµÖÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖÓÖßŸÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö¾Öê“ÖÖ
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êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ †Ö×Ö ÖÖ™ü¶ µÖÖÓ“ÖÖ •Ö¾Öôû“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü Æêü Ã¯ÖÂ™ü
êú»Öê. ³Ö¸üŸÖ´ÖãÖàÖß ´Ö¬µÖ ¾Ö ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖ“Öê 7 ¾Ö ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖ“Öê 11 †¿ÖÖ 18
•ÖÖŸÖß ÃÖÖÓÖßŸÖ»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ ¿Öã¨ü †Ö×Ö ×¾ÖéúŸÖ †¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ»µÖÖ. ¿Öã¨ü
•ÖÖŸÖß 7 †Ö×Ö ×¾ÖéúŸÖ •ÖÖŸÖß 11 µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö •ÖÖŸÖß“Öê 10 »ÖÖÖê ´ÖÖÖæÖ
úÖú»Öß ×ÖÂÖÖ¤ü ¾Ö †ÓŸÖ¸ÓüÖ¬ÖÖ¸ü Æêü ¤üÖêÖ ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸ü ´ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖ¤üß-ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß
-†Öã¾ÖÖ¤üß-×¾Ö¾ÖÖ¤üß“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ×“Ö¡ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¯ÖÓ“Öß ŸÖÓ¡Ö¾ÖÖªÖ“Öß
“Ö“ÖÖÔ êú»Öß •µÖÖŸÖ Îú´Ö¿Ö: ÃÖÖŸÖ ŸÖÖ¸üÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¤üÖêÆüß ×¾ÖÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖŸÖ ŸÖÖ¸üÖ
Îú´Ö¿Ö: ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖŸÖ ×´Öôû×¾Ö»µÖÖ. ³Ö¸üŸÖÖ“Öß ´ÖŸÖúÖêúß»ÖÖ ×¾ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêü,
•µÖÖŸÖ ‹æúÖ 21 ŸÖÖ¸üÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ ×ŸÖÖÆüß ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ ×´Öôû×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ³Ö¸üŸÖ
úÖôûÖŸÖ ×¾ÖÖê»ÖÖ ¯Ö¸ü¤êü (ÃÖÖ×¸üúÖ) ÖÃÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú Ã¾Ö¸üÖú×¸üŸÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ŸÖÖ¸üÖ
×¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖ. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡Ö ÖÏ£Ó ÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö
×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸üü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. ÆüÖ ÃÖÓÖßŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ
ÖÏÓ£Ö ´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
2) ²ÖéÆü§êü¿Öß :
µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“Öê »ÖêÖú ´ÖŸÖÓÖ ´ÖãÖß †ÖÆêüŸÖ. ´ÖŸÖÓÖ Æêü ÃÖÖ×¸üúÖ, ×“Ö¡ÖÖ ×¾ÖÖÖ¾ÖÖ¤üú,
×ú®Ö¸üß ×¾ÖÖê“Öê †×¾ÖÂúÖ¸üú †ÃÖ»µÖÖÖê ‘ãÓú³Ö’ ŸµÖÖÓÖÖ ‘“Öî×¡Öú’ ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖŸÖÖŸÖ.
´ÖŸÖÓÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá úÖêÖŸµÖÖ“Ö ×¾ÖÖê»ÖÖ ¯Ö¸ü¤êü (ÃÖÖ×¸üúÖ) ÖÃÖŸÖ. ¯ÖÖ ´ÖŸÖÓÖÖÓÖß ×¾ÖÖê»ÖÖ
ÃÖÖ×¸üúÖ (¯Ö¸ü¤êü) †×¾ÖÂúÖ¸üß»Öê. ²ÖéÆü§êü¿Öß µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ †£ÖÔ ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖ ²ÖéÆüŸÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ú¸üÖê †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê Æêü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾Ö¸ü, ¾ÖÖÔ, †»ÖÓúÖ¸ü,
•ÖÖŸÖß, ÖÏÖ´Ö, ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü µÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ ŸµÖÖÓÖß êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß ²ÖÖ×¾ÖÃÖ
ÁÖãŸÖß †Ö×Ö “ÖÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ´Öã“”ÔûÖÖ ŸÖÃÖê“Ö 33 †»ÖÓúÖ¸üÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü.
ŸµÖÖÓÖß ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖ“µÖÖ 7 †Ö×Ö ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖ“µÖÖ 18 •ÖÖŸÖß ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ³Ö¸üŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †ÖÆêü. Ã¾Ö¸ü ¾Ö ÁÖãŸÖßŸÖæÖ •ÖÖ×ŸÖ †Ö×Ö •ÖÖŸÖßŸÖæÖ
ÖÏÖ´Ö¸üÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ ÖÖµÖÖÖŸÖæÖ ¸üÃÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü. •ÖÖŸÖß“Öê
‹æúÖ 10 »ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. ÖÏÆü, †Ó¿Ö, ŸÖÖ¸ü, ´Ö¦ü, ÂÖÖ›ü¾Ö, †Öê›ü¾Ö,
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†»¯ÖŸ¾Ö, ²ÖÆãüŸ¾Ö, µÖÖÃÖ ¾Ö †¯ÖµÖÖÃÖ, •Öê †Ö•ÖÆüß ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖŸÖÓÖÖÖê
ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÓÖßŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ‘¸üÖÖ’ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖŸÖê ¯Öæ¾ÖÔ•ÖÖŸÖß“Öê
5 ³Öê¤ü ÆüÖêŸÖê. •µÖÖÓÖÖ Îú´Ö¿Ö: ¿Öã¨üÖ, ×³Ö®ÖÖ, ¾ÖêÃÖ¸üÖ, ÖÖî›üß, ÃÖÖ¬ÖÖ×¸üŸÖ ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Öãœêü ŸÖê 7 —ÖÖ»Öê •µÖÖÓÖÖ Îú´Ö¿Ö: ¿Öã¨üÖ, ×³Ö®ÖÖ, ÖÖî›üß, ¸üÖÖ•ÖÖ×ŸÖ, ³ÖÖÂÖÖ•ÖÖŸÖß,
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖß, ×¾Ö³ÖÖÂÖÖ •ÖÖŸÖß †¿ÖÖ ÃÖÖŸÖ ×ÖŸÖß ´ÖÖÖ»µÖÖ Öê»µÖÖ. µÖÖŸÖ ¿Öã¨üÖ 8,
×³Ö®ÖÖ“Öê 8 ³Öê¤ü, ÖÖî›üß 3, ¸üÖÖ 8, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖß 7, ³ÖÖÂÖÖ 16, ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÂÖÖ 12 ³Öê¤ü
´ÖÖÖæÖ µÖÖŸÖæÖ 56 ¸üÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖú¸üßŸÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÖÏÓ£Ö †ÃÖæÖ ÆüÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: †Öšü¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ×»Ö×Æü»µÖÖ
Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖê.
¤ü×¢Ö»Ö´Ö :
¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ¿ÖŸÖÖ²¤üßÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ †Öêú ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖÓÖß ¤ü×¢Ö»Ö µÖÖ ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ˆ»Ö»ÖêÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¤ü×¢Ö»Ö´Ö µÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖ“Öê ÖÏÓ£ÖúÖ¸ü ¤ü×¢Ö»Ö µÖÖÓÖß ¤êüÖß»Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ ÖÏ£Ó ÖÖŸÖ ¯Öæ¾ÖÔúÖ»ÖßÖ »ÖêÖú ÖÖ¸ü¤ü, úÖêÆü»Ö ¾Ö ×¾Ö¿ÖÖ×ÖŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ
ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê •Ö´ÖÃ£ÖÖÖ Øú¾ÖÖ úÖµÖÔúÖôûÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
ãúšêü“Ö ÃÖÖ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ó¤üÖ•Öê ¤ü×¢Ö»Ö µÖÖÓ“ÖÖ úÖµÖÔúÖôû “ÖÖî£µÖÖ ŸÖê ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ
¿ÖŸÖÖ²¤üß“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ ÃÖÖÓÖßŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
¤ü×¢Ö»Ö µÖÖÓÖß ‘¤ü×¢Ö»Ö´Ö’ ÖÖ´Öú ÖÏÓ£Ö ÃÖÓÃéúŸÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ×»ÖÆü»ÖÖ •µÖÖŸÖ ŸÖÖ»Ö,
Ã¾Ö¸ü †Ö×Ö •ÖÖŸÖß“Öê ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ¾ÖÖÔÖ êú»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖê. úÖÆüß úÖ †ÃÖêÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã
‡ŸÖŒµÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †£ÖÖÔŸÖ 1500 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá“µÖÖ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¹ý¯Ö †Ö¯ÖÖÖÃÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê Æêü ¤ü×¢Ö»Ö µÖÖÓ“Öê ÃÖÓÖßŸÖÖÃÖ
†ÃÖ»Öê»Öê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü µÖÖêÖ¤üÖÖ †ÖÆêü.
ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡Ö :
ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡Ö ÖÏÓ£Ö ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯Öæ¾Öá ×»Ö×Æü»ÖÖ Öê»ÖÖ. ÊÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ 28 ŸÖê 33
Æêü †¬µÖÖµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ÖßŸÖ, ¾ÖÖª, ÖéŸµÖ, ÖÖ™ü¶, †×³ÖÖµÖ,
ãúŸÖ¯Ö, ¾Öé¤üÖÖÖ, ÖÖ™ü¶ÖßŸÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ †Ö×¤ü ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖÔú¿Öã¨ü ¯Ö¸üÖ´ÖÂÖÔ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
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†ÖÆêü. ³Ö¸üŸÖÖÖê ÖéŸµÖ, ÖÖ™ü¶ ŸÖÃÖê“Ö ×¿Ö»¯Öú»ÖÖ, ×“Ö¡Öú»ÖÖ, ¸üÖÃÖ»Öß»ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß
ˆ¢Ö´Ö ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. ãúŸÖ¯Ö ÆüÖ ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖ ¾ÖÖª¾Öé¤üÖ»ÖÖ ŸµÖÖÖê µÖÖê×•Ö»ÖÖ
†ÃÖæÖ ¾ÖÖª¾Öé¤üÖ“Öß ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß - ¾ÖÖª×Ö¾Ö›ü, ÖãÖ¤üÖêÂÖ, †ÖúÖ¸ü †Ö¾ÖÖ•Ö
ÖãÖ¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖ¤üúÖÓÖß ²ÖÃÖµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß, ¸ü“ÖÖÖ¯Ö¨üŸÖßü ×ÖµÖ´ÖŸÖ¢¾Öê,
×Ö¤ìü¿ÖúÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ˆÆüÖ¯ÖÖêÆü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖª¾Öé¤ü (†ÖòìúÃ™ÒüÖ
Æü»»Öß“ÖÖ) Æêü ×¾Ö¤êü¿Öß ÖÃÖæÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ´Öæ»ÖŸÖ: ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †ÖÆêü Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡Ö
ÖÏÓ£ÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ³Ö¸üŸÖÖÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖÁÖã×ŸÖ ¾Ö ÃÖÖ¸üÖÖ“ÖŸÖãÂ™ü¶ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ
¤üÖêÖ ÃÖ´ÖÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö- †ÖúÖ¸ü ÖãÖ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖßÖÖ¾ÖÖªÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüÖµÖÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ
êú»ÖÖ †ÖÆêü. •ÖÖ×ŸÖ, ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö, ÁÖã×ŸÖÃ¾Ö¸ü, ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖŸÖ¢¾Öê, ×ÖµÖ´Ö ¾Ö ´ÖÖÓ›üÖß
¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü¯ÖÖê ×¾Ö¤üßŸÖ êú»Öß †ÖÆê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ †Öêú ÃÖÖÓÖß×ŸÖú ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖÖ,
ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß, ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ú»ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö×³Ö®Ö ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú,
ÖãÖÖŸ´Öú ×¾Ö¾Öê“ÖÖ, ³ÖÖ¾Öß ÃÖÖÓÖß×ŸÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔÖ †ŸµÖÓŸÖ ãú¿Ö»ÖŸÖêÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê
†ÖÆêü. ÃÖÓÃéúŸÖ´Ö¬Öß»Ö ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡Ö ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÖÖ™ü¶ †×³ÖÖµÖ, ÖéŸµÖÖ×¤ü´Öã¦üÖÓ“Öê
†×¬ÖúÖ¸ü¯ÖãÖÔ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ²Öã×¨ü´Ö¢Öê“Öß, ÁÖêÂšüŸ¾ÖÖ“Öß
ú»¯ÖÖÖ µÖêŸÖê. †Ö•ÖÆüß ŸµÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ¤ü×ÖÖ ¾Ö ˆ¢Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖŸÖ–Ö ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß
†Ö¬ÖÖ¸ü, ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ‘ÖêŸÖ“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.
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¾ÖÖªÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
×“Ö¡ÖÖ ¾ÖßÖÖ :
×“Ö¡ÖÖ ×¾ÖÖê“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÖœüôûŸÖÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖ ŸÖÖ¸üÖ
†ÃÖæÖ µÖÖ“Öê ¾ÖÖ¤üÖ ‘úÖêÖ’ ÊÖÖê êú»Öê •ÖÖŸÖê. ×“Ö¡ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¤ãüÃÖ¸üß ¾ÖßÖÖ ´ÆüÖ•Öê
¯Ö×¸ü¾ÖÖ×¤üÖß †ÖÆêü. ×“Ö¡ÖÖ ¾ÖßÖÖ Æüß ÖßŸÖÖãÖ- ¯ÖÏ¾ÖßÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖŸÖ ×Ö:¿ÖÓú¤êü¾Ö
•Öß ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
´Ö¢ÖßúÖêúß»ÖÖ ¾ÖßÖÖ :
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ÖÏÓ£ÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö¢ÖúÖêúß»ÖÖ ×¾ÖÖê“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê
21 ŸÖÖ¸Öü †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¾ÖßÖê»ÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ÖÏÓ£ÖúÖ¸ü ‘Ã¾Ö¸ü´ÖÓ›ü»Ö’ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖ ¾ÖßÖê»ÖÖ ”ûÖê™ü¶Ö¿µÖÖ ‘”û›üß’Öê ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
¤ãü¤Ôü¸ü :
¤ãü¤Ôü¸ü ¾ÖÖªÖ»ÖÖ ³Ö¸üŸÖÖ“µÖÖ ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖãÂú¸ü ¾ÖÖªÖ“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü
´ÖÖÖ»µÖÖ Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ´ÖÖŸÖß“µÖÖ “ÖÓ²Öæ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖæÖ µÖÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ
³ÖÖÖÖ»ÖÖ “Ö´Ö›ü¶Ö“Öê †Ö¾Ö¸üÖ ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖê. µÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»µÖÖÃÖ µÖÖ ¾ÖÖªÖŸÖæÖ
²Öê›üúÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ¬¾ÖÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê.
Æãü›ãüŒúÖ :
µÖÖ ¾ÖÖªÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß 1 ÆüÖŸÖ ¾Ö ‘Öê¸ü 28 †ÓÖãôêû †ÃÖŸÖÖê. »ÖÖú›üÖ“Öß •ÖÖ›üß 1
†ÓÖãôû †ÃÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêú ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü †ÖŸÖæÖ ¾Öê»Öß“ÖÖ ³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¾Ö¸ü “ÖÖ´Ö›ü¶ÖÖÓ
²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ú›êü †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖÃÖ 11 †ÓÖãôêû ¾Ö •ÖÖ›üß ÃÖ¾¾ÖÖ †ÓÖãôêû †ÃÖŸÖê.
ú›ü¶Ö“µÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•Öæ ÃÖÆüÖ ×”û¦üÖŸÖæÖ ¤üÖê¸üßÖê ²Öôûú™ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ¤üÖê·µÖÖ´Ö¬ÖæÖ ŸÖßÖ †ÓÖãôêû ¹Óý¤üß“Öß ¯Ö¼üß Æãü›ãüŒúÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß
ÃÖ±úÖ‡Ô¤üÖ¸ü¯ÖÖê ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. µÖÖ ¯Ö¼üß»ÖÖ ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
†ÖÖÖß ‹ú ¯Ö¼üß •ÖÖê›ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. Æüß ¯Ö¼üß ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ×ŸÖ“Öê ¾ÖÖ¤üÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö¼üß¾Ö¸ü ›üÖ¾ÖÖ ÆüÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
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µÖÖ ¾ÖÖªÖ“Öê ¾ÖÖ¤üÖÖŸÖ ¯Ö™üÆü ¾ÖÖ¤üÖÖŸÖß»Ö ¤êüúÖ¸ (—ÖÓúÖ¸ü)ü ÃÖÖê›æüÖ ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÖÔ µÖÖê•ÖŸÖÖŸÖ.
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ‘´Ö’ ¾Ö ‘—Ö’ Æêü ¤üÖêÖ †×¬Öú ¾ÖÖÔ µÖÖ ¾ÖÖªÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖÖŸÖæÖ ˆŸ¯Ö®Ö
ÆüÖŸê ÖÖŸÖ. µÖÖ ¾ÖÖªÖ»ÖÖ ‘†Ö¾Ö–Ö’ Øú¾ÖÖ ‘ÃÓú¬ÖÖ-¾Ö•Ö’ †¿ÖÖÆüß ÖÖ¾ÖÖÖê †ÖêôûÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖ´Ö¬µÖê ‹ú ²ÖÖÓÖ›üß ¾Ö ÃÖã¯ÖÖ¸üß šêü¾ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Öãôêû µÖÖ“ÖÖ ÖÖ¤ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖê †¿Öß
ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ †ÖÆêü.
Æêü ¾ÖÖª ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ †ÃÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü´Ö¬µÖê ÊÖ“ÖÖ
ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü. †ÓÖšüÖ, ´ÖÖÖ™ü ¾Ö ²ÖÖê™êü ¯ÖÏµÖÖêÖ úºþÖ ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê ´ÆüÖæÖ
µÖÖ»ÖÖ ÁÖêÂšü ¾ÖÖ¤üÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. —ÖÓúÖ¸ü / ¤êüúÖ¸ü ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. Æãü›ãüŒúÖ ÆüÖ
¯ÖÖ¾Ö ¾ÖÖªÖ“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêü †ÃÖê †×³ÖÖ¾ÖÖã¯ŸÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö µÖÖ †ÓÖÖŸÖ ¯ÖÖ™ü
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ´Öé¤ÓüÖ¾ÖÖ¤üÖ, ¤ãü¤Ôü¸ü ¾ÖÖ¤üÖ, ¯ÖÖ¾Ö ¾ÖÖ¤üÖ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê.
¯ÖÖ¾Ö :
µÖÖŸÖæÖ ú, Ö, ÖÖ, ™ü, šü, ÖÖ, ¤êü, Æü, Ö, ¸ü, »ÖÖ †ÃÖê ²ÖÖê»Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
‘†ÖÖ×´ÖúÖ’, ‘úÛÂšüúÖ’ ¾Ö ‘úÖêÖÖÖê’ Æêü ²ÖÖê»Ö ¾ÖÖ•Ö¾ÖÖµÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖÆüß
²ÖÖê»Ö ¾ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¤üÖê·µÖÖ ¤üÖ²ÖÖµÖ“µÖÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß ²ÖÖê»Ö ¤üÖê·µÖÖ Ö
¤üÖ²ÖŸÖÖ úÖœüŸÖÖŸÖ.
1) ¯ÖÖ¾Ö“Öê ¾ÖÖ¤üÖ ×¿Ö¾ÖÖéŸµÖÖŸÖ (ŸÖÖÓ›ü¾ÖÖŸÖ) ÆüÖêŸÖ †ÃÖê, †ÃÖê †×³ÖÖ¾ÖÖã¯ŸÖÖÖê
×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü.
2) ¯ÖÖ¾Ö ÆüÖ ‘´ÖÖêšü¶Ö †ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ›ü´Ö¹ý’ ²ÖÖê™üÖÖê ¾Ö ¤Óü›üÖÖê ¾ÖÖ•Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
¤üÖê·µÖÖ ¤üÖ²ÖÖê ¾Ö ÃÖÖê›üÖê µÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ²ÖÖ»ÖêŸÖ ¯Öú›üßŸÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ †ÃÖÖ ŸÖÔú
†ÖÆêü.
´Öã¸ü»Öß :
´Öã¸ü»Öß¾ÖÖ¤üÖ Æüß 64 ú»ÖÖÓ¯Öîúß ‹ú ú»ÖÖ †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾ÖÖª †ÖÆêü.
µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ Šú¾Öê¤üÖŸÖ ÃÖã¨üÖ †ÖÆêü. “ÖÓ¤üÖ, ¸üŒŸÖ“ÖÓ¤üÖ, ÆüÛÃŸÖ¤ÓüŸÖ, Öî¸ü, ¾Öêôæû,
ÃÖÖêÖê, “ÖÖÓ¤üß, ×¯ÖŸÖôû ‡ŸµÖÖ¤üß †Öêú ¾ÖÃŸÖã¯Ó ÖÖÃÖæÖ ´Öã¸ü»Öß ²ÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ²ÖÖÓ²Öæ“Öß
´Öã¸ü»Öß †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“Öê ¥üÂ™üßÖê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ˆ¢Ö´Ö †ÃÖŸÖê. ²ÖÖÃÖ¸üß¯ÖêÖÖ »ÖÖÓ²Öß»ÖÖ £ÖÖê›üß ú´Öß
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†ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ‡ŸÖ¸ü ‘Ö›üÖ ²ÖÖÃÖ¸üß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †ÃÖŸÖê. ´Öã¸ü»Öß Æüß †Ö›ü¾Öß ¬Ö¹ýÖ
¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖÃÖ ²ÖÖÃÖ¸üß¯ÖêÖÖ úšüßÖ †ÃÖŸÖê.
²ÖÓ¿Ó Öß / ²ÖÖÃÖ¸üß :
»ÖÖêúÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ´Öæôû ´Ö•Ö²ÖæŸÖ šêü¾ÖæÖ Æêü ¾ÖÖª, ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
(ÃÖ¾ÖÖì““Ö) ×¾Ö¸üÖ•Ö´ÖÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ £Ö¸üÖŸÖß»Ö †×³Ö•ÖÖŸÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ
Æêü ¾ÖÖª ×¯ÖÏµÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓÖÖÆüß Æêü ¾ÖÖª ´ÖÖ¬ÖãµÖÖÔ´Öãôêû ±úÖ¸ü †Ö¾Ö›üŸÖê. Æêü ¾ÖÖª
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ÖîÃÖÙÖú, ÃÖÆü•ÖÃÖã»Ö³Ö, Ã¾ÖÃŸÖ ¾Ö ÃÖÖê×µÖÃú¸ü †ÖÆêü.
ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×¾Ö«üÖÖ ¯ÖÏÖ.ê ÃÖÖÓ²Ö´ÖæŸÖá µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖ ¾ÖÓ¿Öß“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖ“Ó µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü ¾ÖßÖêÃÖÖ¸üµÖÖ ŸÖÓŸÖã¾ÖÖªÖÓ“Öê Ã¾Ö¸ü •Öãôû×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. 64 ú»ÖÖÓ´Ö¬µÖê
¾ÖêÖã, ²ÖÖÃÖ¸üß- ¾ÖÖ¤üÖÖ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö êú»ÖÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÖÖ¸ü¤üßµÖ ×¿ÖÖÖ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ
¾Öî×¤üú ÃÖÓÖßŸÖ ¾Ö »ÖÖî×úú ÃÖÓÖßŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖÖÖ
¾ÖêÖã¾ÖÖ¤üÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ¾ÖêÖã¾ÖÖªÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö, ×«üŸÖßµÖ ŸÖê ÃÖ¯ŸÖ´Ö ¯ÖµÖÕŸÖ
†ÃÖê ´Ö¬µÖ´Ö, ÖÓ¬ÖÖ¸ü, ×¸üÂÖ³Ö, ÂÖ›Ëü•Ö, ¬Öî¾ÖŸÖ, ×ÖÂÖÖ¤ü ¾Ö ¯ÖÓ“Ö´Ö Ã¾Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ.
¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ ¸üŸÖÖú¸ü ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¾ÖÓ¿Öß“Öê ÃÖÖÖê»Ö ¾ÖÖáú¸üÖ †ÖÆêü. Æêü ¾ÖÖª
²ÖêŸÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ×¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô ¾Ö µÖ´Ö¸üÖ•ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖ‡Ô.
¾Öî×¤üú úÖôûÖŸÖ ²ÖÖÃÖ¸üß»ÖÖ ÖÖ›üß (ÖÖ»Öß) ¾ÖÖª ´ÆüÖŸÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß ÛÃ¡ÖµÖÖÃÖã¨üÖ
¾ÖêÖã¾ÖÖ¤üÖ ú¸üßŸÖ. ²ÖÖÓ²Öæ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ×¾Ö»Öê»µÖÖ ¾ÖêÖã“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö †ŸµÖÓŸÖ ´Ö¬Öã¸ü †ÃÖŸÖÖê.
ÖÖ¸ü¤üßµÖ ×¿ÖÖêŸÖ ¾ÖêÖã»ÖÖ ±ãÓúúß“Öê ‹ú †Ö×Ö Ã¾Ö¸ü¾ÖÖ¤üÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆüÖ †¿Öß
ÃÖÖŸÖ ”êû¤üÖÓ“Öß ú»¯ÖæÖ Ã¾Ö¸üÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ¯ÖÏ£Ö´Ö Ã¾Ö¸ü ´Ö¬µÖ´ÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖæÖ
¤üÖêÖ ÃÖ¯ŸÖêú ¾ÖÖ•ÖŸÖ. µÖÖŸÖ ¬¾Ö×Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ “ÖÖ¸ü ‘Ö™üú †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê :
1) Æü¾Öê“µÖÖ ±ãÓúúß“ÖÖ ¤üÖ²Ö, 2) Æü¾Öê“µÖÖ ÃŸÖÓ³ÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß, 3) Æü¾Öê“µÖÖ ÃŸÖÓ³ÖÖ“Öß
‘ÖÖŸÖÖ, 4) Æü¾Öê“µÖÖ ¸êüÖæ“ÖÖ ¾ÖêÖ.
²ÖÖê™üÖ“Öê “ÖÖ¯Ö»µÖ, ±ãÓúúß“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖ¾Ö¸üß»Ö Æãüãú´ÖŸÖß“ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸ü, †¿ÖÖ ‹úÖ“Ö
¾ÖêÖæ¾Ö¸ü “Ö´ÖŸéú×ŸÖ¯ÖæÖÔ ¾ÖÖ¤üÖ “ÖÖ»ÖŸÖê. ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÁÖßéúÂÖÖÖê ¾ÖêÖã¾ÖÖ¤üÖ “ÖÖ¸ü ŸÖê
¯ÖÖ“Ö ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü. (“ÖîŸÖµÖ´ÖµÖß, ´Ö¬Öã´ÖµÖß,
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†ÖÖÓ¤ü´ÖµÖß, ¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü´ÖµÖß), ¯ÖÏ£Ö´Ö •Ö›ü ¤êüÆü ÖÓŸÖ¸ü ÃÖæ´Ö¤êüÆü Æüß Ã¾Ö¸ü×ú´ÖµÖÖ
´Öã¸ü»Öß“µÖÖ •ÖÖ¤æü´Öãôûê “Ö ÆüÖê Öê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. «üÖ¯ÖÖ¸ü µÖãÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÓ¿Öß 14 †ÓÖãôûê »ÖÖÓ²Öß“Öß
(28 ÃÖë.´Öß.) †ÃÖê. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüß ¾ÖÓ¿Öß 118 ÃÖë.´Öß. ´ÆüÖ•Öê 58II †ÓÖãôûê †ÃÖê. 4
²ÖÖê™üÖÓ¾Ö¸ü ‹ú ‹ú ×”û¦ü †ÃÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖãÖ¸Óü¬ÖÐ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü 1-1 ²ÖÖê™üÖ“µÖÖ
†ÓŸÖ¸üÖÖê ¸Óü¬ÖÐ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¬µÖÖÔ ²ÖÖê™üÖ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×”û¦ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÖê¸üÖ“µÖÖ
²Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖÖÖ¸êü ¸Óü¬ÖÐ †Öšü¾Öê †ÃÖŸÖê. Æêü »ÖÖÓ²Ö ¾Ö Æü¾ÖêÃÖÖšüß †ÃÖŸÖê. ÖÓŸÖ¸ü ´Öôûß
ÃÖÖê›ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê.
¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾ÖÖÖê ÃÖã×ÂÖ¸ü ¾ÖÖªÖ“Öê ¤üÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê;
¾ÖÓ¿Ö, ¯ÖÖ¾Ö, ¯ÖÖ×¾ÖúÖ, ´Öã¸ü»Öß, ´Öã¬Öú¸üß, úÖÆü»ÖÖ, ŸÖÓ›ãü×úÖß, “ÖãŒúÖ, ¿ÖÓÖ ¾Ö
¾ÖÖÃÖ.
¬ÖÖŸÖæ, »ÖÖæú›ü, (“ÖÓ¤üÖ, Öî¸ü), ÆüÛÃŸÖ¤ÓüŸÖÖ¯ÖÖÃÖæÖÆüß ¾ÖÓ¿Öß ²ÖÖ¾ÖŸÖ. ²ÖÖÃÖ¸üß“Öê
µÖãÖ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÓ. ¯Ö®ÖÖ»ÖÖ»Ö ‘ÖÖêÂÖ, ¯ÖÓ. êú¿Ö¾Ö ØÖ›êü, ¯ÖÓ. ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ÃÖêšü, ¯ÖÓ. Æü×¸ü¯ÖÏ¤üÖÃÖ
“ÖÖî¸ü×ÃÖµÖÖ Æêü ÆüÖêŸÖ.
¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖ ›êü´ÖÖÔú´Ö¬µÖê ‡.ÃÖ.¯Öæ¾ÖÔ 3000-2500 ÊÖ úÖôûÖŸÖ —ÖÖ›üÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öß ²ÖÖÃÖ¸üß †Öœüôû»Öß.
´Ö¬Öãú¸üß :
Æüß Ø¿ÖÖ Øú¾ÖÖ »ÖÖú›üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ×¾Ö»Öê»Öß †Öšü †ÓÖãôêû »ÖÖÓ²Öß“Öß †ÃÖŸÖê.
×Æü“ÖÖ úÖÆü»ÖÖ ¾ÖßÖêÃÖÖ¸üÖÖ †ÖúÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ´ÖãÖ¸Óü¬ÖÐ ŸÖã¸üß“µÖÖ ¤üÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÃÖŸÖê.
´ÖãÖ¸Óü¬ÖÐÖ¯ÖÖÃÖæÖ 4 †ÓÖãôêû ÃÖÖê›æüÖ 7 ³ÖÖêêú (×”û¦êü) šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖãÖÖ¸Óü¬ÖÐÖ´Ö¬µÖê
ÖÖ»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¤ãüÃÖ¸êü ×”û¦ü šêü¾ÖÖ¾Öê. ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖãÖ¸Óü¬ÖÐÖŸÖ ´Ö¬Öã¸ü ÖÖ¤ü
×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß •Ö¾ÖÖ‹¾Öœüß •ÖÖ›ü ¾Ö 4 †ÓÖãôêû ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ“Öß ŸÖÖÓ²µÖÖ“Öß Öôûß šêü¾ÖÖ¾Öß
(×•Ö³Ö»Öß). ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÛÃŸÖ¤ÓüŸÖß ¾Ö Ø¿Ö¯Ö»µÖÖ“Öß “ÖúŸÖß šêü¾ÖÖ¾Öß. ×”û¦üÖ´Ö¬µÖê úÖ¸üÖ
Ö¾ÖŸÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ¤êü¾ÖÖôûß¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öß £ÖÖê›ü¶Ö ˆ´Ö»Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ»ÖŸÖß“µÖÖ
úôûß“µÖÖ †ÖúÖ¸üÖ“Öß ¤ãü¬ÖÖŸÖ ×¿Ö•Ö¾ÖæÖ ´Ö‰ú —ÖÖ»Öê»Öß ¿ÖãÛŒ»ÖúÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ´ÖÖ
´Ö¬Öãú¸üß ¾ÖÓ¿Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ•Ö¾ÖÖ¾Öß. ×¾ÖÖêÖÖ»Öß»Ö ×”û¦êü ›üÖ¾µÖÖ †ÓÖšü¶Ö“µÖÖ ™üÖêúÖÖê
—ÖÖúÖ¾Öê, †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. (ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ¾ÖÖªÖ¬µÖÖµÖÖ¾ÖºþÖ)
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×¾Ö¯ÖÓ“Öß :
ÆüÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖæÖ ‘ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü’ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ µÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ †Ö»Öê
†ÖÆêü. µÖÖ»ÖÖ 9 ŸÖÖ¸üÖ †ÃÖæÖ Æêü ‘²ÖÖê™üÖÖê’ Øú¾ÖÖ ‘úÖêÖÖÖê’ ¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ
Ã¾Ö¸ü ²ÖÖ¸üßú ¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß 2 ŸÖê 2II ±æú™ü †ÃÖæÖ Æêü ¾ÖÖª ³ÖÖ¾ÖÖÖ
¿ÖÓú¸ü ¾ÖÖ•Ö¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ †¿Öß ¤ÓüŸÖú£ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ´ÖÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¾Ö ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ
µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê. Æüß ¾ÖßÖÖ 9 ŸÖÖ¸üÖÓ“Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß úÖêÖÖÖê Øú¾ÖÖ ÖÖßÖê
¾ÖÖ•Ö¾ÖŸÖ. µÖÖŸÖß»Ö 7 ŸÖÖ¸üÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¿Öã¨ü ÃÖ¯ŸÖúÖÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ˆ¸ü»Öê»µÖÖ ¤üÖêÖ ŸÖÖ¸üÖ
†ÓŸÖ¸üÖÓ¬ÖÖ¸ü ¾Ö úÖú»Öß ×ÖÂÖÖ¤ü ÊÖ ÁÖãŸÖßŸÖ »ÖÖ¾ÖŸÖ.
†×³ÖÖ¾Ö Öã¯ŸÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß ×¾Ö¯ÖÓ“Öß µÖÖ ¯ÖÏŸµÖÓÖ¹ý¯Ö ¾ÖßÖê¾Ö¸ü ´ÖãµÖ ¾ÖßÖê»ÖÖ
ÃÖÖ£Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß •Öê ¾ÖÖ¤üÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖ»ÖÖ úÖ¸üÖ Æüß ÃÖÓ–ÖÖ †ÃÖê. ¾ÖßÖê“Öê
¾ÖÖ¤üÖ úÖêÖÖÖê ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ˆ»»ÖêÖ µÖÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü.
³Ö¸üŸÖÖÖê †ÓÖ¯ÖÏŸµÖÓÖ ¾ÖßÖÖ †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ×“Ö¡ÖÖ-×¾Ö¯ÖÓ“Öß µÖÖÓÖÖ
†ÓÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü ¾Ö ú¿µÖ¯Öß ‘ÖÖêÂÖÖú µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖÓÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.
×ú®Ö¸üß ¾ÖßÖÖ :
´ÖŸÖÓÖ ŠúÂÖà“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖ×¸üúÖµÖãŒŸÖ ×ú®Ö¸üß ¾ÖßÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †Ö»Öß. ¤üÖÓ›üÖ“µÖÖ
‹úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ÃÖÖ×¸üêú“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ —ÖÓúÖ¸ü
¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖ¸üÖ ú´Öß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ´ÖŸÖÓÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ úÖ»ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖßÖê¿Öß
Æüß ×¾ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖß•ÖãôûŸÖß †ÖÆêü.
Æêü ¾ÖÖª Ã¾ÖÖÖÔüŸÖß»Ö ×ú®Ö¸üÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê †ÃÖê ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓÃéúŸÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ
ÊÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖê. ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü“µÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖã›üß µÖê£Öß»Ö ´ÖÓ¤üß¸üÖŸÖ ×ú®Ö¸üß
¾ÖÖ•Ö×¾ÖÖÖ·µÖÖ ú»ÖÖúÖ¸üÖÓ“Öê ×“Ö¡Ö ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.
×ú®Ö¸üß“µÖÖ ²ÖÖÓ²Öæ“Öß Øú¾ÖÖ »ÖÖú›üÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß 2 ±æú™ü †ÃÖŸÖê. ŸÖÖê ²ÖÖÓ²Öæ 3
³ÖÖê¯ÖóµÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ´Ö¬Ö»ÖÖ ³ÖÖê¯ÖôûÖ ´ÖÖêšüÖ ¾Ö ²ÖÖúß“Öê 2 »ÖÆüÖÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ¸üÖôû ¾Ö ´ÖêÖ ÊÖŸÖ ‘Ö¼ü ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¤Óü›ü »ÖÖú›üß †ÃÖŸÖÖê.
ŸµÖÖ¾Ö¸ü 2 ŸÖÖ¸üÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÖ¸üÖ ÖÖßÖê Øú¾ÖÖ ²ÖÖê™üÖÖê ¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö
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ú´Öß †ÃÖŸÖÖê. Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß »ÖÖÓ²Öß ¾Ö ÖãÓ•ÖÖ ú´Öß †ÃÖŸÖê. ¤üÖêÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ŸÖÖ¸üÖÓ´Ö¬Öß»Ö
‹ú ¯Ö›üªÖ»ÖÖ »ÖÖÖæÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß †×¬Öú ˆÓ“Öß¾Ö¸ü Öã™Ó üß»ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ˆ•Ö¾µÖÖ
ÆüÖŸÖÖÖê ŸÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ †ÓÖã»ÖßÖê Ã¾Ö¸üÃ£ÖÖÖ ¤üÖ²ÖæÖ Æêü ¾ÖÖª ¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ.
ÊÖ ¾ÖÖªÖ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ×úÖ¸üÖ †ÃÖŸÖÖê. ²ÖéÆü»Öß, ´Ö¬µÖ´ÖÖ, »Ö”ûß Æêü ¾ÖÖªÖ“Öê ŸÖßÖ
³Öê¤ü †ÖúÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ´ÆîüÃÖæ¸ü ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖµÖ •Ö´ÖÖŸÖßŸÖ µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê.
ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃ¡ÖúÖ¸üÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ŸÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü - (1) ×ú®Ö¸üß (2) ´ÖÖêšüß ×ú®Ö¸üß
(ŸÖßÖ ŸÖãÓ²Öê †ÃÖ»Öê»Öß) (3) »Ö‘Öã ×ú®Ö¸üß (¤üÖêÖ ŸÖãÓ²Öê †ÃÖ»Öê»Öß). Æêü ¾ÖÖª ÛÃ¡ÖµÖÖ
¾ÖÖ•Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
×¡ÖŸÖÓ¡Öß ¾ÖßÖÖ :
ÆüÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖæÖ µÖÖ»ÖÖ 3 ŸÖÖ¸üÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö Æêü ÖÖßÖê ¾ÖÖ•Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
†Öêú ×¾Ö«üÖÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê Æêü ÃÖŸÖÖ¸üß“Öê •ÖãÖê ¹ý¯Ö †ÖÆêü. µÖÖ»ÖÖ ÖÖ»Öß ³ÖÖê¯ÖôûÖ ¾Ö ¾Ö¸ü
ÃÖŸÖÖ¸üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¯ÖÖ™ü ¤üÖÓ›üß †ÃÖŸÖê. †Öêú ÖÏÓ£ÖÖŸÖ µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê.
´Öé¤ÓüÖ :
Æêü ‹ú ¤ü×ÖÖêŸÖß»Ö ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö ŸÖÖ»Ö¾ÖÖª ´ÖÖÖ»Öê Öê»Öê †ÖÆêü.
´Öé¤ÓüÖ µÖÖ ¿Ö²¤üÖ´Ö¬µÖê“Ö ´ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖÖ ²ÖÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖéŸÖË+†ÓÖ =
´ÖÖŸÖß“Öê †ÓÖ •µÖÖ“Öê †ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖª, †ÃÖê ŸÖê ´Öé¤ÓüÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß ³ÖÖ•Ö»Öê»µÖÖ
´ÖÖŸÖß“Öê ÖÖê›ü ²ÖÖ¾ÖæÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ´Ö›êü ŸÖÖÖæÖ ²ÖÃÖ¾ÖæÖ Æêü ¾ÖÖª ²ÖÖ×¾Ö»Öê
•ÖÖŸÖ †ÃÖê. ´Ö¬µÖúÖôûÖŸÖ ´Öé¤ÓüÖÖ“Öê ÖÖê›ü »ÖÖú›üÖ“Öê úºþ »ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖŸÖß“Öê ³ÖÖÓ›êü
†ÃÖŸÖÖÖÖ “ÖÖ´Ö›êü »ÖÖ¾ÖæÖ ²ÖÃÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ÃÖãŸÖß ¤üÖê·µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ •ÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ´Ö¬µÖúÖôûÖŸÖ “ÖÖ´Ö›ü¶Ö“µÖÖ ¾ÖÖ¤ËüµÖÖ †Ö»µÖÖ. ²ÖÓÖÖ»Ö, †ÖÃÖÖ´Ö, ´ÖÖß¯Öæ¸ü
¾ÖÖî¸êü ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖŸÖß“Öê ³ÖÖÓ›êü †ÃÖÖÖ¸üÖ ‘Ö»Ö’ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Öé¤ÓüÖ ³ÖÛŒŸÖÖÖµÖÖÖŸÖ ¾Ö
¸üÖÃÖÖéŸµÖÖŸÖ †•ÖæÖÆüß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÆêü.
¬Öé¯Ö¤ü ÖÖµÖúß²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öé¤ÓüÖÖ“Öß ÃÖÖ£Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ´Öé¤ÓüÖÖ“Öê ¤üÖêÖ †ÓÖê ´ÆüÖ•Öê
- ‹ú ¤üÆüßÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü †ÓÖ ´ÆüÖ•Öê ²ÖÖµÖÖ. ´ÖãµÖ †ÓÖê úÖêšüß ¾Ö ¯Öã›üß. ´Öé¤ÓüÖÖ“Öê
ÖÖê›ü »ÖÖú›üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öê †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ ±æú™ü †ÃÖŸÖê.
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ŸµÖÖ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü Ø¯Ö¯ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ †ÃÖæÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖÖ £ÖÖê›üÖ †×¬Öú ¹Óý¤ü †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÖë›üÖ“ÖÖ
¾µÖÖÃÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 9 ‡Ó“Ö †ÃÖŸÖÖê. ¤üÖêÆüß ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü“µÖÖ “ÖÖ´Ö›üà“µÖÖ ¯Öã›ü¶Ö Ö•Ö·µÖÖŸÖ
“ÖÖ´Ö›üß“µÖÖ“Ö ¾ÖÖ¤üßÖê ŸÖÖÖæÖ ‘Ö¼ü ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ ¾Ö ÖÖê›üÖ“µÖÖ
´Ö¬µÖê »ÖÖú›üß Ö÷êü ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. Ö•Ö·µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ»Öß»Ö ×¤ü¿ÖêÖê †Ö‘ÖÖŸÖ êú»µÖÖÃÖ
¾ÖÖª “ÖœüŸÖê ¾Ö ¾Ö¸ü“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê †Ö‘ÖÖŸÖ êú»µÖÖÃÖ ¾ÖÖª ˆŸÖ¸üŸÖê, ˆ•Ö¾µÖÖ ŸÖÖë›üÖ“µÖÖ
´Ö¬µÖ³ÖÖÖß “ÖÖ´Ö›ü¶Ö¾Ö¸ü ÖÖê»ÖÖúÖ¸ü ¿ÖÖ‡Ô úÖµÖ´Ö“Öß ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ×¿Ö•Ö»Öê»ÖÖ
³ÖÖŸÖ, ´ÖÑÖÖß•Ö“Öß ¯Öæ›ü, »ÖÖêÆüúÖ ‡ŸµÖÖ¤üß“µÖÖ ×´ÖÁÖÖÖÖê Æüß ¿ÖÖ‡Ô ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öß
†ÃÖŸÖê. ›üÖ¾µÖÖ ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß ×³Ö•Ö¾Ö»Öê»µÖÖ úÖúß“ÖÖ ÖÖêôûÖ “Ö¯Ö™üÖ úºþÖ
»ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ¾Öêôûß ¾ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá Ö¾ÖßÖ ×³Ö•Ö¾Ö»Öê»µÖÖ úÖêú“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üŸÖÖŸÖ. ˆ•Ö¾Öê ŸÖÖë›ü ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ´Ö¬µÖÃÖ¯ŸÖúÖ“µÖÖ ÂÖ›ü•ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê.
ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÆüÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÆüÖŸÖÖ“ÖÖ ŸÖôû¾ÖÖ, ²ÖÖê™êü ¾Ö ÆüÖŸÖÖ“Öß ²ÖÖ•Öæ µÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸üÖÖê ŸÖÃÖê“Ö “ÖÖ™ü, »ÖµÖ ¾Ö ¿ÖÖ‡Ô µÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö‘ÖÖŸÖ úºþÖ ²ÖÖê»ÖÖÓ“Öß Öæ¯Ö“Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. ´Öé¤ÓüÖ¾ÖÖ¤üÖÖŸÖ ²ÖÖê™üÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ±úÖ¸ü“Ö “Ö¯Öôû¯ÖÖê êú»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖê. ±úÖ¸ü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÖß µÖÖ ¾ÖÖªÖ“Öê ¾ÖÖ¤üÖ êú»Öê †ÖÆêü.
´Öé¤ÓüÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÖ•Ö †ÃÖêÆüß ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÖÖŸÖÖ ¾ÖÖª ÆüÖêµÖ. ˆ³Öê
†Ö›ü¾Öê ´Öé¤üÓÖ ×¿Ö¾ÖÖéŸµÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö»¯ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯Öã¹ýÂÖ ¾ÖÖ¤üúÖÓÖß ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖê.
×¯ÖÖÖúß ¾ÖßÖÖ :
Æüß ×¾ÖÖÖ ¿ÖÓú¸ü•Öß“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ —ÖÖ»Öß, µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ
ÃÖÓÃéúŸÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ»ÖÖ Ö•Ö µÖÖ ¬ÖÖŸÖæÖê ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã úÖÆüß
ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ µÖÖ»ÖÖ »ÖÖú›üÖ“µÖÖ ”ûÖê™ü¶Ö¿µÖÖ “ÖÖ¯Ö™ü ŸÖãú›ü¶ÖÖê ¤êü×Ö»Ö ¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ.
×¯ÖÖÖúß ¾ÖÖÖê“µÖÖ ¤üÖêÆüß ³ÖÖÖÖŸÖ ŸÖã´²Öê ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü ŸÖÖ¸üÖ
²ÖÃÖ×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. Ö•Ö Öê ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖªÖÓ´Ö¬ÖæÖ Æêü ¾ÖÖª †Ö×¤ü
¾ÖÖª ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
†Ö»ÖÖ×¯ÖÖß ¾ÖßÖÖ :
Æüß ¾ÖßÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖß»Ö †ÃÖæÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖßÖ ŸÖÖ¸üÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖæÖ
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×ŸÖÆüß ÃÖ¯ŸÖúÖÓ“Öê Ã¾Ö¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ×¾ÖÖê»ÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ²ÖÖê™üÖÓÖß
¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. Æüß ¾ÖßÖÖ ŸÖÓ²ÖÖê·µÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö †ÃÖæÖ µÖÖ ×¾ÖÖê“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü, ¾ÖßÖÖ ¯ÖÏ¯ÖÖšüú, ³Ö¸üŸÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ, ÃÖÓÖßŸÖÃÖÖ¸ü (×Æü¤üß) ¿Ö²¤ü
ú»¯Ö¥ü´Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÖÓÖß×ŸÖú ÖÏÓ£ÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖê.
‹úŸÖÓ¡Öß (‹úŸÖÖ¸üÖ) :
‹úŸÖÓ¡Öß ¾ÖßÖê“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ÖÏ£Ó ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖê. µÖÖ ¾ÖÖªÖ»ÖÖ
¾ÖßÖê“Öê ´Öæôû ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. Æêü ¾ÖÖª ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÃÖ»Öê
ŸÖ¸üß ŸÖê ³Ö•ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ²ÖÆãü¯ÖµÖÖêÖß †ÖÆêü. †Öêú ×“Ö¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ
‹úŸÖÖ¸üÖ †ÃÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖúÖ¸ü ¤êü×Ö»Ö µÖÖ¾Ö¸ü ×¸üµÖÖ•Ö
ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. µÖÖ ¾ÖÖªÖ“Öê ÖÖ¾Ö ŸµÖÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ŸÖÖ¸üÖ¾Ó Ö¸ü ×Ö³ÖÔ¸ü †ÖÆêü. ×•ÖŸÖŒµÖÖ
ŸÖÖ¸üÖ- ŸÖÃÖê ÖÖ¾Ö, ˆ¤üÖ - ‹úŸÖÖ¸üÖ, ¤üÖŸê ÖÖ¸üÖ, ŸÖßÖŸÖÖ¸üÖ, “ÖÖîŸÖÖ¸üÖ µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê. ‹úŸÖÖ¸üÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †ÃÖ»Öê»Öê ¾ÖÖª ´ÆüÖ•Öê ´Ö×Ö¯Öæ¸ü ŸÖ£ÖÖ †ÖÃÖÖ´Ö µÖê£Öß»Ö ‘¯ÖêÖÖ’ ¾ÖÖª ÆüÖµê Ö.
µÖÖ»ÖÖ Ö•Ö ¬ÖÖŸÖæÖê ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
•ÖµÖ‘ÖÓ™üÖ :
Æüß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Öß ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê ‘ÖÓ™üÖ µÖÖ ¾ÖÖªÖ“Öê ´ÖÖêšêü Ã¾Ö¹ý¯Ö
´ÆüÖ•Öê“Ö •ÖµÖÓ‘Ö™üÖ Æüß ´ÖÓ¤üß¸üÖ´Ö¬µÖê †Ö¸üŸÖß“µÖÖ ¾Öêôêû»ÖÖ ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
úÖÃµÖŸÖÖ»Ö :
Æêü ‹ú ‘ÖÖ¾ÖÖª †ÖÆêü. µÖÖ»ÖÖ úÖÓÃÖß •ÖÖê›üß †ÃÖê ¤êü×Ö»Ö ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. Æêü
¾ÖÖª ‘úÖÃÖÖ’ µÖÖ ¬ÖÖŸÖæ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ú´Ö»Ö ¯ÖÖ¡ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†ÃÖæÖ µÖÖ“Öê ´Ö¬Ö»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ‹ú ×”û¦ü †ÃÖŸÖê. •µÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖê¸üß ²ÖÖÓ¬ÖæÖ úÖ¯Ö›üÖ»ÖÖ
”ûÖê™üÖ-»ÖÖÓ²Ö ¾Ö ÖÖê»Ö ²ÖÖ¾ÖæÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê ¾Ö µÖÖ»ÖÖ ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖÖŸÖ šêü¾ÖæÖ ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê
•ÖÖŸÖê. Æêü ¾ÖÖª ´ÖÓ×•Ö¸üÖ µÖÖ ¾ÖÖªÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖŸÖê úÖÃµÖ Æêü ¾ÖÖª ´ÖÓ¤üß¸üÖÓ´Ö¬µÖê †×¬ÖúÖÓ¿Ö
³Ö•ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖŸÖ ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
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ÁÖãŸÖß ¾Ö Ã¾Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
ÁÖãŸÖß Ã¾Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö×Ö ÖÏ£Ó ÖúÖ¸üÖÓ“Öß ×¾Ö×³Ö®Ö ´ÖŸÖê ¾Ö ÁÖãŸÖà“Öß ×¾Ö×³Ö®Ö ´ÖÖ¯Öê :
ÁÖãŸÖß Æêü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ÖÖÃÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ
Æêü ÁÖãŸÖß¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ‘ÁÖãŸÖß’ ´ÆüÖ•Öê ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ÃÖæ´ÖŸÖ´Ö †×¾ÖÂúÖ¸ü.
¤üÖêÖ ×Öú™ü“µÖÖ ÖÖ¤üÖ´Ö¬Öß»Ö ‹êæú µÖêÖÖ·µÖÖ ÖÖ¤üÃ£ÖÖÖÖÓÖÖ ÁÖãŸÖß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ´Öæôû Ã¾Ö¸üÃÖ¯ŸÖúÖÓŸÖ (´ÆüÖ•Öê ÂÖ›Ëü•Ö ŸÖê ×ÖÂÖÖ¤ü µÖÖ ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ)
†¿Öß ‹æúÖ 22 ÖÖ¤üÃ£ÖÖÖê ´ÆüÖ•Öê ÁÖãŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß ±úŒŸÖ 12 ÖÖ¤üÃ£ÖÖÖê
´ÆüÖ•Öê ÁÖãŸÖß. †Ö¯ÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ¿Öã¨ü, úÖê´Ö»Ö, ŸÖß¾ÖÎ Ã¾Ö¸ü ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖê.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ´ÖÖêšü¶Ö úÖî¿Ö»µÖÖÖê ¾ÖÖ ŸÖµÖÖ¸üßÖê Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ²ÖÖ¸üúÖ¾Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖÖÖÖµÖÖÖŸÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ, ´ÆüÖæÖ“Ö êú¾Öôû úÖê´Ö»Ö ÖÓ¬ÖÖ¸ü“ÖÖ †×¾ÖÂúÖ¸ü †×¬Öú
²ÖÖ¸üúÖ¾µÖÖÖê êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß úÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö úÖê´Ö»Ö ÖÓ¬ÖÖ¸ü ¾Ö ŸÖÖê›üß
¸üÖÖÖŸÖß»Ö úÖê´Ö»Ö ÖÓ¬ÖÖ¸ü µÖÖŸÖ ±ú¸üú ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê.
Æêü Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ²ÖÖ¸üúÖ¾Öê ´ÆüÖ•Öê“Ö ÃÖæ´Ö ÁÖãŸÖß, ´ÆüÖæÖ“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ Æêü
ÃÖæ´ÖŸÖ´Ö Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ †×¾ÖÂúÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü (Microtonal) ÃÖÓÖßŸÖ ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
Ã¾Ö¸üÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ •µÖÖ ²ÖÖ¾ÖßÃÖ ÁÖãŸÖß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 1) ŸÖß¾ÖÎÖ 2) ãú´Öã«üŸÖß
3) ´ÖÓ¤üÖ 4) ”Óû¤üÖê¾ÖŸÖß 5) ¤üµÖÖ¾ÖŸÖß
6) ¸Óü•ÖÖß
7) ¸üÛŒŸÖúÖ
8) ¸üÖî×¦ü 9) ÎúÖê¬Öß 10) ¾Ö×•ÖÏúÖ 11) ¯ÖÏÃÖÖ×¸üÖß
12) ¯ÖÏßŸÖß
13) ´ÖÖ•ÖÔÖß
14) ×ÖŸÖß
15) ¸üŒŸÖÖ
16) ÃÖÓ¤üß¯ÖÖß
17) †Ö»ÖÖ×¯ÖÖß 18) ´ÖÓ¤üŸÖß
19) ¸üÖê×ÆüÖß
20) ¸ü´µÖÖ
21) ˆÖÏÖ
22) ÖÖê×³ÖÖß.
¾Ö¸üß»Ö 22 ÁÖãŸÖà´Ö¬ÖæÖ 7 ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸ü, 4 úÖê´Ö»Ö Ã¾Ö¸ü, 1 ŸÖß¾ÖÎ Ã¾Ö¸ü †ÃÖê 12
Ã¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
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ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ÁÖãŸÖß ¾Ö Ã¾Ö¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö :
ÁÖãŸÖß ¾Ö Ã¾Ö¸ü µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤üß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü. ²ÖÖ¾ÖßÃÖ
ÁÖãŸÖà´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖÖÖ µÖÖ ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê ÁÖãŸÖà“Öß •Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß
êú»Öß Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÓÖßŸÖŸÖ–ÖÖÓÖÖ ‹ú´ÖŸÖ
†ÖÆêü. Æüß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê - ÃÖÖ, ´Ö, ¯Ö µÖÖ ŸÖßÖ Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß “ÖÖ¸ü
ÁÖãŸÖß, ¸êü ¾Ö ¬Ö µÖÖ ¤üÖêÖ Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß ŸÖßÖ ÁÖãŸÖß, ¾Ö Ö †Ö×Ö ×Ö µÖÖ ¤üÖêÖ
Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß ¤üÖêÖ ÁÖãŸÖß, †¿Öß Æüß 22 ÁÖãŸÖà“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß †ÖÆêü.
ÁÖãŸÖß ¾Ö Ã¾Ö¸ü µÖÖÓ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖŸÖ¯ÖÏ¾ÖÖÆü :
¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¾Ö¸üÖ´Ó Ö¬µÖê ÁÖãŸÖà“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ, ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ ŸÖÃÖê“Ö
†¾ÖÖÔ“ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ú¾ÖÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß, ¯ÖÏŸµÖêú Ã¾Ö¸ü, ÁÖãŸÖß
Ö™üÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö¸üß»Ö ŸÖßÖÆüß úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö
ÃÖÓÖßŸÖ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ü †ÖÆêüŸÖ ¾Ö Æêü ´ÖŸÖ³Öê¤ü Ã¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öú ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü ´ÖÖÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
úß †Ó×ŸÖ´Ö ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü ´ÖÖÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏÖÖ»Öß :
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ´Öæôû Ã¾Ö¸üÃÖ¯ŸÖú †Ö•Ö“µÖÖ úÖ±úß
£ÖÖ™üÖ“Öê ÆüÖêŸÖê, ´ÆüÖ•Öê Ö ¾Ö ×Ö Æêü Ã¾Ö¸ü úÖê´Ö»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü Ã¾Ö¸ü ¿Öã¨ü.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖŸÖ–ÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖê ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖß»Ö Ã¾Ö¸ü Æêü ÁÖãŸÖß Ö™üÖŸÖ
†Ó×ŸÖ´Ö ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü µÖêŸÖÖŸÖ.
ˆ¤üÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ ÁÖãŸÖß×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ÃÖÖ
¸êü Ö
´Ö
¯Ö
¬Ö ×Ö
†¾ÖÖÔ“ÖßÖ ´ÖŸÖ¯ÖÏÖÖ»Öß :
†Ö¬Öã×Öú ÃÖÓÖßŸÖŸÖ–ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾Ö¸üß»Ö ´ÖŸÖÖ²Ö§ü»Ö ´ÖŸÖ³Öê¤ü †ÃÖæÖ †¾ÖÖÔ“ÖßÖ
×¾ÖµÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ¯ÖÓ×›üŸÖ ³ÖÖŸÖÖÓ›êü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖÃÖÓÖßŸÖ (¸üÖÖ ´ÖÓ×•Ö¸üß) µÖÖ
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ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÁÖãŸÖß ¾Ö Ã¾Ö¸ü ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Öú ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ Ã¾Ö¸ü
¯ÖÏÖ¸Óü×³Öú ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü ´ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö Æêü“Ö ´ÖŸÖ †Ö•Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
†Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö £ÖÖ™üÖ“Öê ´Öæôû
ÃÖ¯ŸÖú ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
†¾ÖÖÔ“ÖßÖ ÁÖãŸÖß×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ÃÖÖ
¸êü Ö ´Ö
×¾ÖéúŸÖ (úÖê´Ö»Ö, ŸÖß¾ÖÎ) Ã¾Ö¸üÃ£ÖÖÖê

¯Ö

¬Ö

×Ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ÃÖÖ ¸êü
Ö
´Ö
¬Ö
×Ö
úÖê´Ö»Ö úÖê´Ö»Ö
ŸÖß¾ÖÎ
úÖê´Ö»Ö
úÖê´Ö»Ö
ÁÖãŸÖß ¾Ö Ã¾Ö¸ü ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ŸÖÖî»Ö×Öú ×¾Ö¾Öê“ÖÖ
¯ÖÏÖ “ÖßÖ, ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ ¾Ö †Ö¬Öã× Öú ÃÖÓÖßŸÖ¯ÖÓ× ›üŸ ÖÖÓÖß ÁÖãŸ Öß-Ã¾Ö¸ü
×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ •Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ êú»Öê, ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´µÖ-³Öê¤üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ
¯Öãœüß»Ö ÖÖêÂ™üß ¬µÖÖÖÖŸÖ ‘µÖÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖß»Ö.
ÃÖÖ´µÖ Ã£Öôêû :
ŸÖßÖÆüß úÖ»ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓÖßŸÖ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ´Ö¬µÖê ÁÖãŸÖß-Ã¾Ö¸ü ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö
ÖÖêÂ™üà²Ö§ü»Ö ‹ú´ÖŸÖ †ÖÆêü.
1) ‹úÖ ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ 22 ÁÖãŸÖß †ÖÆêüŸÖ.
2) ÃÖÖ, ´Ö, ¯Ö µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß 4 ÁÖãŸÖß; ¸êü ¾Ö ¬Ö µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß ŸÖßÖ
ÁÖãŸÖß, Ö ¾Ö ×Ö µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß ¤üÖêÖ ÁÖãŸÖß. †¿Öß ÁÖãŸÖà“Öß Ã¾Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖÖÖß
×ŸÖÆüß úÖ»ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ †ÖÆêü.
3) ¿Öã¨ü ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸üÖ´Ö¬Öß»Ö ÁÖãŸÖà“Öß ¾ÖÖ™üÖß ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ ŸÖßÖÆüß
úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß“Ö †ÖÆêü.
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´Ö¬µÖµÖãÖßÖ úÖ»Ö
1) 22 ÁÖãŸÖà¯Öîúß ¯ÖÏŸµÖêú
¤üÖêÖ ÁÖãŸÖà´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü
ÃÖÖ¸üÖê ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
2) Ã¾Ö¸ü †Ó×ŸÖ´Ö ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü
´ÖÖÖŸÖÖŸÖ
3) ´Öæôû ¿Öã¨ü ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ
Ö ¾Ö ×Ö úÖê´Ö»Ö ÆüÖêŸÖê.
4) ¾ÖßÖê“µÖÖ 36 ‡Ó“Ö ü
ŸÖÖ¸êü¾Ö¸ Ã¾Ö¸ü Ã£ÖÖÖê ÖŒúß
êú»Öß

†¾ÖÖÔ“ÖßÖ úÖ»Ö
1) ¤üÖêÖ ÁÖãŸÖà´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü
ÃÖÖ¸üÖê ´ÖÖÖßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ

´ÖŸÖ³Öê¤üÖ“Öê ´Öã§êü :
¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖ»Ö
1) 22 ÁÖãŸÖà¯Öîúß ¯ÖÏŸµÖêú
¤üÖêÖ ÁÖãŸÖà´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü
ÃÖÖ¸üÖê ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ
2) Ã¾Ö¸ü †Ó×ŸÖ´Ö ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü
´ÖÖÖŸÖÖŸÖ
3) ´Öæôû ¿Öã¨ü ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ
Ö ¾Ö ×Ö úÖê´Ö»Ö ÆüÖêŸÖê.
4) ÃÖÓÖßŸÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖæÖ ¾ÖßÖê“µÖÖ
ŸÖÖ¸êü¾Ö¸ü Ã¾Ö¸üÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ
ˆ»»ÖêÖ ÖÖÆüß.

5) Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ †ÖÓ¤üÖêÖ»Ö
ÃÖÓµÖê²ÖÖ²ÖÖŸÖ ú»¯ÖÖÖ
Ö¾ÆüŸÖß

2) Ã¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öú ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü
´ÖÖÖŸÖÖŸÖ
3) ´Öæôû ¿Öã¨ü ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ
ÃÖ¾ÖÔ Ã¾Ö¸ü ¿Öã¨ü.
4) ¾ÖßÖê“µÖÖ 36 ‡Ó“Ö
ŸÖÖ¸êü¾Ö¸üß»Ö Ã¾Ö¸üÃ£ÖÖÖê ´ÖÖµÖ,
¯Ö¸ÓüŸÖã ¸êü, ´Ö ¾Ö ¬Ö µÖÖ Ã¾Ö¸üÖ“Ó Öê
Ã£ÖÖÖÖ²Ö§ü»Ö ´Ö¬µÖµÖãÖßÖ
¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ¿Öß ´ÖŸÖ³Öê¤ü
5) Ã¾Ö¸üÖ“Ó µÖÖ †ÖÓ¤üÖ»ê ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 5) Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß
ˆ»»ÖêÖ ÖÖÆüß
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
êú»Öß †ÖÆêüŸÖ.

³Ö¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¸üÖÖ “ÖŸÖãÂ™üà´Ö¬µÖê ÁÖãŸÖà“Öß úÖÆüß ´ÖÖ¯Öê ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ.
•ÖÃÖê - ¯ÖÏ´ÖÖÖÁÖãŸÖß³Ö¸üŸÖÖÖê 16 ¾µÖÖ ¾Ö 17 ¾µÖÖ ÁÖãŸÖà´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÁÖãŸÖß ´Æü™ü»Öê
†ÖÆêü. ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÖ¸üÖê´Öãôêû “Ö»Ö ¾ÖßÖê¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸ü †ÖãÎú´Öê 3, 6, 8, 12, 16,
19, 21 Îú´ÖÖÓúÖÓ“µÖÖ ÁÖãŸÖà¾Ö¸ü †Ö»Öê †ÖÆêü. ³Ö¸üŸÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö
‹úÖ ÁÖéŸÖßÖê ú´Öß êú»µÖÖÃÖ ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö ¾Ö ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö µÖÖ´Ö¬Öß»Ö
•Öê †ÓŸÖ¸ü †ÖÆêü ŸÖê ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÁÖéŸÖß ÆüÖêµÖ. Æüß ÁÖãŸÖß ´ÆüÖ•Öê ×ÖÏúÖÓ“ÖÖ úÖê´ÖÖ
(Comma) †ÖÆêü, •µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 81/80 †ÃÖê †ÖÆêü. ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÁÖãŸÖß Æüß ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü
ÁÖãŸÖß †ÖÆêü. ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö ‡ŸÖúÖ“Ö ú´Öß ú¸üÖµÖ“ÖÖ úß ŸÖÖê ×¡ÖÁÖãŸÖßú
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×¸üÂÖ³ÖÖ¿Öß ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü (ÂÖ›Ëü•Ö ´Ö¬µÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖŸÖ) ú¸êü»Ö.
ÁÖãŸÖß
ÃÖÓµÖÖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ÁÖã×ŸÖÖÖ´Öê
ŸÖß¾ÖÎÖ
ãú´Öã«üŸÖß
´ÖÓ¤üÖ
”Óû¤üÖê¾ÖŸÖß
¤üµÖÖ¾ÖŸÖß
¸Óü•ÖÖß
¸üÛŒŸÖúÖ
¸üÖê¦üß
ÎúÖê¬ÖÖ
¾Ö×•ÖÏúÖ
¯ÖÏÃÖÖ×¸üÖß
¯ÖÏßŸÖß
´ÖÖ•ÖÔÖß
×ÖŸÖß
¸üŒŸÖÖ
ÃÖÓ¤üß¯ÖÖß
†Ö»ÖÖ×¯ÖÖß
´Ö¤ÓüŸÖß
¸üÖê×ÆüÖß
¸ü´µÖÖ
ˆÖÏÖ
ÖÖê×³ÖÖß

ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´Ö

ÂÖ›Ëü•Ö

´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´Ö

ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö
¯Ö×Æü»Öê ´ÖŸÖ ¤ãüÃÖ¸êü ´ÖŸÖ
×ÖÂÖÖ¤ü
×ÖÂÖÖ¤ü

ÂÖ›Ëü•Ö

ÂÖ›Ëü•Ö

ÂÖ›Ëü•Ö
ŠúÂÖ³Ö

ŠúÂÖ³Ö

ŠúÂÖ³Ö
ü

ÖÓ¬ÖÖ¸ü

´Ö¬µÖ´Ö

ŠúÂÖ³Ö
ÖÓ¬ÖÖ¸
ÖÓ¬ÖÖ¸ü

ÖÓ¬ÖÖ¸

´Ö¬µÖ´Ö

´Ö¬µÖ´Ö

´Ö¬µÖ´Ö

¯ÖÓ“Ö´Ö

¯ÖÓ“Ö´Ö

¯ÖÓ“Ö´Ö

¬Öî¾ÖŸÖ

¬Öî¾ÖŸÖ

†Ö¬Öã×Öú
×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö
£ÖÖ™ü

†Ö¬Öã×Öú
ú»µÖÖÖ
£ÖÖ™ü

¯ÖÓ“Ö´Ö

¬Öî¾ÖŸÖ

¬Öî¾ÖŸÖ

×ÖÂÖÖ¤ü
†Ö¬Öã×Öú
úÖ±úß £ÖÖ™ü

×ÖÂÖÖ¤ü
†Ö¬Öã×Öú
Ö´ÖÖ•Ö £ÖÖ™ü
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´Ö¬µÖµÖãÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾Ö, ¸üÖ´ÖÖ´ÖÖŸµÖ, ¾µÖÓú™ü´ÖÖß †ÆüÖ²ê Ö»Ö µÖÖÓ“Öê ¿Öã¨ü ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸üÖ“Ó Öê †¬µÖµÖÖ:
¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‹úÖ ÃÖ¯ŸÖúÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ 22 ÁÖãŸÖà“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö
´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÁÖãŸÖß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö”û¤üÖê¾ÖŸÖß, ¤üµÖÖ¾ÖŸÖß, ¸Óü•ÖÖß, ¸üÛŒŸÖúÖ, ¸üÖî¦üß, ÎúÖê¬ÖÖ, ¾Ö×•ÖÏúÖ, ¯ÖÏÃÖÖ×¸üÖß, ¯ÖÏßŸÖß,
´ÖÖ•ÖÔÖß, ×ÖŸÖß, ¸üŒŸÖÖ, ÃÖÓ¤üß¯ÖÖß, †Ö»ÖÖ¯ÖÖß, ´Ö¤üŸÖß, ¸üÖê×ÆüÖß, ¸ü´µÖÖ, ˆÖÏÖ,
Öê×³ÖÖß, ŸÖß¾ÖÎÖ, ãú´Öã«üŸÖß ¾Ö ´Ö¤üÖ µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê. µÖÖ“Ö 22 ÁÖãŸÖà¾Ö¸ü ÃÖÓÖßŸÖ ×¾Ö«üÖÖÖÓÖß
¿Öã¨ü-×¾ÖÎéúŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü. •µÖÖŸÖ ³Ö¸üŸÖ, ¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾Ö, †ÆüÖê²Ö»Ö,
»ÖÖê“ÖÖ, ¯ÖãÓ›ü×¸üú ×¾Ö÷ü»Ö, ¸üÖ´ÖÖ´ÖÖŸµÖ, ÃÖÖê´ÖÖÖ£Ö ‡ŸµÖÖ¤üß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ¯ÖÏŸµÖêú
Ã¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ÁÖãŸÖß“µÖÖ †ÓŸÖß´Ö ÁÖéŸÖß¾Ö¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ¯Öãœêü ŸÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß ÃÖÖ´Ö¯Ö“µÖÖ 4-4 ÁÖãŸÖß, ¸êü ¬Ö “µÖÖ 3-3 ÁÖãŸÖß ¾Ö Ö ×Ö “µÖÖ 2-2
ÁÖãŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû 4 £µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü ÃÖÖ, 7 ¾µÖÖ ¾Ö¸ü ¸êü, 9 ¾Öß ¾Ö¸ü Ö, 13 ¾Öß ¾Ö¸ü
´Ö, 17 ¾Öß ¾Ö¸ü ¯Ö, 20 ¾Öß ¾Ö¸ü ¬Ö †Ö×Ö 22 ¾Öß ¾Ö¸ü ×Ö Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ êú»µÖÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
µÖÖÖãÃÖÖ¸ü“Ö ÃÖÖ ¸êü ´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü 3, ¬Ö ×Ö ´Ö¬Öß»Ö 2 †Ö×Ö ×Ö ÃÖÖÓ ´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü 4
ÁÖãŸÖà“Öê †ÖÆêü. µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¿Öã¨ü ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»µÖÖ Öê»Öß.
1) ¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾Ö µÖÖÓ“Öê ¿Öã¨ü ¾Ö ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸ü - (¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôû ) - ŸÖê¸üÖ¾Öê ¿ÖŸÖú :
¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖ´Ö¬µÖê ´Öã“”ÔûÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ²Ö¤ü»Ö»µÖÖ´Öãôêû †£ÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ
´Öã“”ÔûÖÖÓÖÖ ´Ö¬µÖ ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ ™üÖú»µÖÖ´Öãôêû ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü»Öß.
¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾ÖÖÖê ³Ö¸üŸÖÖ“µÖÖ †ŸÖ¸ü ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü ¾Ö úÖú»Öß ×ÖÂÖÖ¤üÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ †Öêú
×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ú»¯ÖÖÖ êú»Öß úß •µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ‹æúÖ 12 ÆüÖêŸÖß. ¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ
µÖÖ 12 ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÖÖê »ÖÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö úß ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ
†ÖãÂÖÓÖÖÖê ¤üÖêÖ ×Öú™üŸÖ´Ö ÁÖãŸÖà“Öê †ÓŸÖ¸ü šü¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ
Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ ´ÆüÖ•Öê úÖêÖŸÖÖÆüß Ã¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ Ã£ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ Æü»Ö»ÖÖ
ŸÖ¸ü ŸÖÖê ×¾ÖéúŸÖ ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ •ÖÖ‡Ô ¾Ö ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖÖê Ã¾Ö¸ü ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ×šüúÖÖß“Ö
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†ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“Öê †ÓŸÖ¸ü •Ö¸üß ²Ö¤ü»Ö»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ Ã¾Ö¸üÖ»ÖÖ ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸ü ÃÖ´Ö•Ö»Öê
•ÖÖ‡Ô. •ÖÃÖê úÖú»Öß ×ÖÂÖÖ¤üÖ»ÖÖ †“µÖãŸÖ ÂÖ›Ëü•Ö ´Æü™ü»µÖÖÖê ×ÖÂÖÖ¤ü ŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
•ÖÖÖê¾Ö¸ü“Ö ¸üÖÆüß»Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“Öê †ŸÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖê †£ÖÖÔŸÖ ŸÖê †ÓŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ÁÖãŸÖà“µÖÖ
†ÓŸÖ¸üÖÖê ÃÖ¸üú»Öê ´ÆüÖ•Öê“Ö †ÖŸÖÖ úÖú»Öß ×ÖÂÖÖ¤ü ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸ü ´Æü™ü»µÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.
¸üÖ´ÖÖ´ÖÖŸµÖ :
¯ÖÓ. ¸üÖ´ÖÖ´ÖÖŸµÖ µÖÖÓÖß ‡. ÃÖ. 1550 “µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ‘Ã¾Ö¸ü´Öê»Ö ú»ÖÖ×Ö¬Öß’
ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆæüÖ ¿Öã¨ü-×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öß. µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö
ÁÖéŸÖß¾Ö¸ü úÖî×¿Öú ×ÖÂÖÖ¤ü †£ÖÖÔŸÖ ÂÖ™ËüÁÖãŸÖß ¬Öî¾ÖŸÖ, ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü úÖú»Öß
×ÖÂÖÖ¤ü, ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü “µÖãŸÖ ÂÖ›ü•Ö ×ÖÂÖÖ¤ü, “Ö¾Ö£µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü ÂÖ›Ëü•Ö, ÃÖÖŸÖ¾Öß
¾Ö¸ü ¿Öã¨ü ×¸üÂÖ³Ö, Ö¾Ö¾Öß¾Ö¸ü ÖÓ¬ÖÖ¸ü †£ÖÖÔŸÖ ¯ÖÓ“Ö ÁÖãŸÖß ×¸üÂÖ³Ö, ¤üÆüÖ¾Öß ¾Ö¸ü ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
Ö †£ÖÖÔŸÖ ÂÖ™üÁÖãŸÖß ¸êü, †ú¸üÖ¾Öß ¾Ö¸ü †ÓŸÖ¸ü ÖÓ¬ÖÖ¸ü, ²ÖÖ¸üÖ¾Öß ¾Ö¸ü “µÖãŸÖ ´Ö¬µÖ´Ö
ÖÓ¬ÖÖ¸ü, ŸÖê¸üÖ¾Öß ¾Ö¸ü ´Ö¬µÖ´Ö, ÃÖÖêôûÖ¾Öß ¾Ö¸ü “µÖãŸÖ ´Ö¬µÖ´Ö, ÃÖŸÖ¸üÖ¾Öß ¾Ö¸ü ¯ÖÓ“Ö´Ö, ¾ÖßÃÖ
¾Ö¸ü ¬Öî¾ÖŸÖ †Ö×Ö ²ÖÖ¾ÖßÃÖ ¾µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü ×ÖÂÖÖ¤ü Ã¾Ö¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÓ. ¸üÖ´ÖÖ´ÖÖŸµÖ µÖÖÓ“Öê ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸ü ‡ŸÖ¸ü ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×¾ÖéúŸÖ
Ã¾Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê †ÓŸÖ¸ü †ÖÆêü. 4 ×¾Ö×³Ö®Ö ÁÖãŸÖàÖÖ ÖÓ¬ÖÖ¸ü ¾Ö ×ÖÂÖÖ¤üÖ“Öß ÃÖÓ–ÖÖ ×¤ü»Öß ŸÖ¸ü
3 ×¾Ö×³Ö®Ö ÁÖãŸÖàÖÖ Îú´Ö¿Ö: ×¸üÂÖ³Ö ¾Ö ¬Öî¾ÖŸÖÖ“Öß ÃÖÓ–ÖÖ ×¤ü»µÖÖ Öê»Öß. µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
‹æúÖ 14 Ã¾Ö¸ü ´ÖÖÖ»Öê †Ö×Ö ÖÓ¬ÖÖ¸ü ×ÖÂÖÖ¤üÖ“Öê 2-2 ÖÖ¾Öê šêü¾Ö»µÖÖ Öê»Öß.
¾µÖÓú™ü ´ÖÖß :
¤ü× ÖÖ ³ÖÖ¸üŸ ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÓ. ¾µÖÓú™ü´ÖÖß µÖÖÓÖß 17 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖÖÛ²¤üŸ Ö
‘“ÖŸÖã¤ÔüÛ›ü¯ÖÏúÖ×¿ÖúÖ’ ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆü»ÖÖ. •µÖÖ´Ö¬µÖê ¿Öã¨ü-×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ
êú»Öê Öê»Öê. ¯ÖÓ. ¾µÖÓú™ü´ÖÖß µÖÖÓÖß 7 ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸ü ¾Ö 5 ×¾ÖéúŸÖ ´ÖÖÖ»Öê •µÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê
ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê- ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÖÓ¬ÖÖ¸ü, †ÓŸÖ¸ü ÖÓ¬ÖÖ¸ü, ¾Ö¸üÖ›üß ´Ö¬µÖ´Ö, îú¿Ößúß ×ÖÂÖÖ¤ü,
úÖú»Öß ×ÖÂÖÖ¤ü µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÓ. ¾µÖÓú™ü´ÖÖß µÖÖÓÖß ¿Öã¨ü ÖÓ¬ÖÖ¸ü, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
ÖÓ¬ÖÖ¸ü ŸÖ£ÖÖ ¿Öã¨ü ¾Ö îú×¿ÖúÖ ×ÖÂÖÖ¤ü µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ¤üÖêÖ-¤üÖêÖ ÖÖ¾Öê šêü¾Ö»Öß. ¿Öã¨ü
ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÓ“ÖÁÖãŸÖß ¬Öî¾ÖŸÖ ¾Ö îú×¿Öúß ×ÖÂÖÖ¤üÖ»ÖÖ ÂÖ™ËüÁÖãŸÖß ¬Öî¾ÖŸÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.
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µÖÖ“Ö Ã¾Ö¸üÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖß 72 £ÖÖ™üÖÓ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß. úÖÆüß ×¾Ö«üÖÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê
¾µÖÓú™ü´ÖÖà“µÖÖ 300 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá“Ö 72 £ÖÖ™üÖÓ“ÖÖ †×¾ÖÂúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ‡. ÃÖ. 1934
´Ö¬µÖê ´Ö¦üÖÃÖ ´µÖã×—Öú †òêú›ü´Öß“µÖÖ ÃÖ´´Öê»ÖÖÖŸÖ ‡Ó¤üÖê¸ü“µÖÖ ÖÃÖßºþ§üßÖ ÖÖò µÖÖÓÖß
²Öî•Öæ ÖÖµÖúÖ“µÖÖ 4 ¬Öé¯Ö¤üÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤êü¾ÖæÖ ×ÃÖ¨ü êú»Öê úß, 72 £ÖÖ™üÖÓ“ÖÖ †×¾ÖÂúÖ¸ü
¾µÖÓú™ü´ÖÖà“µÖÖ †Ö¬Öß“Ö êú»µÖÖ Öê»ÖÖ. µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Öêú ´ÖŸÖ-´ÖŸÖÖÓŸÖ¸êü ¤êü×Ö»Ö
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
†ÆüÖê²Ö»Ö (´Ö¬µÖúÖ»ÖßÖ) - ÃÖŸÖ¸üÖ¾Öê ¿ÖŸÖú :
¯ÖÓ. †ÆüÖ²ê Ö»Ö µÖÖÓÖß ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö×¸ü•ÖÖŸÖ ÆüÖ ´ÖÖî»Ößú ÖÏ£Ó Ö ×»ÖÆü»ÖÖ. ÆüÖ ÖÏ£Ó Ö Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢Ö¾ÖÖ“ÖÖ †ÃÖæÖ ŸÖÖê ‡.ÃÖ. 1650 ´Ö¬µÖê ×»ÖÆü»µÖÖ Öê»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß
22 ÁÖãŸÖà¾Ö¸ü úÖêÖŸÖÖ ÖÖ úÖêÖŸÖÖ Ã¾Ö¸ü Ã£ÖÖ¯ÖßŸÖ úºþÖ ‹ú Ö¾ÖßÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ
×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß. 7 ÁÖãŸÖàÖß 2-2 ÖÖ¾Öê ×¤ü»Öß Öê»Öß. 7 ¿Öã¨ü, 8 úÖê´Ö»Ö ¾Ö 14 ŸÖß¾ÖÎ
µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹æúÖ 29 Ã¾Ö¸ü ´ÖÖÖ»Öê ¯Ö¸ÓüŸÖã ÁÖãŸÖß ´ÖÖ¡Ö ‹æúÖ 22 “Ö ´ÖÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¾ÖßÖê¾Ö¸ü Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ 12 Ã¾Ö¸ü ´ÖãµÖ ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ‡ŸÖ¸ü
×¾Ö«üÖÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 1 »µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü ŸÖß¾ÖÎ ×ÖÂÖÖ¤ü, 4 £Öß
ÂÖ›Ëü•Ö, 5 ¾Öß ¯Öæ¾ÖÔ ×¸üÂÖ³Ö, 6 ¾Öß úÖê´Ö»Ö ×¸üÂÖ³Ö,, 7 ¾Öß ¿Öã¨ü ×¸üÂÖ³Ö †£ÖÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ
ÖÓ¬ÖÖ¸ü, 8 ¾Öß ŸÖß¾ÖÎ ×¸üÂÖ³Ö †£ÖÖÔŸÖ úÖê´Ö»Ö ÖÓ¬ÖÖ¸ü, 9 ¾Öß ŸÖß¾ÖÎ ŸÖ¸ü ×¸üÂÖ³Ö †£ÖÖÔŸÖ
¿Öã¨ü ÖÓ¬ÖÖ¸ü, 10 ¾Öß ŸÖß¾ÖÎ ÖÓ¬ÖÖ¸ü, 11 ¾Öß ŸÖß¾ÖÎ ŸÖ¸ü ÖÓ¬ÖÖ¸ü, 12 ¾Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖ´Ö ÖÓ¬ÖÖ¸ü,
13 ¾Öß ¿Öã¨ü ´Ö¬µÖ´Ö †£ÖÖÔŸÖ †ŸÖß ŸÖß¾ÖÎŸÖ´Ö ÖÓ¬ÖÖ¸ü, 14 ¾Öß ¾Ö¸ü ŸÖß¾ÖÎ ´Ö¬µÖ´Ö, 15
¾Öß ¾Ö¸ü ŸÖß¾ÖÎŸÖ¸ü ´Ö¬µÖ´Ö, 16 ¾Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖ´Ö ´Ö¬µÖ´Ö, 17 ¾Öß ¯ÖÓ“Ö´Ö, 18 ¾Öß ¯Öæ¾ÖÔ ¬Öî¾ÖŸÖ,
19 ¾Öß úÖê´Ö»Ö ¬Öî¾ÖŸÖ, 20 ¾Öß ¿Öã¨ü ¬Öî¾ÖŸÖ †£ÖÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ×ÖÂÖÖ¤ü, 21 ¾Öß úÖê´Ö»Ö
×ÖÂÖÖ¤ü †£ÖÖÔŸÖ ŸÖß¾ÖÎ ¬Öî¾ÖŸÖ †Ö×Ö 22 ¾Öß ¿Öã¨ü ×ÖÂÖÖ¤ü †£ÖÖÔŸÖ ŸÖß¾ÖÎŸÖ¸ü ¬Öî¾ÖŸÖ
µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓÖßŸÖ ¯ÖÖ×¸ü•ÖÖŸÖ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
¯Ö¸Óü¯Ö¸êü¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹æúÖ 22 ÁÖãŸÖà“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ¾Ö ¾ÖßÖê“µÖÖ ŸÖÖ¸êü¾Ö¸ü 7 ¿Öã¨ü, 5 ×¾ÖéúŸÖ
Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üÖê ÆüÖêµÖ. ÃÖÓÖßŸÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÓ. †ÆüÖê²Ö»ÖÖÓÖß“Ö
¾ÖßÖê“µÖÖ ŸÖÖ¸êü¾Ö¸ü Ã¾Ö¸ü Ã£ÖÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖß êú»Öß †ÖÆêü. µÖÖÓ“Öê ¿Öã¨ü ÃÖ¯ŸÖú †Ö¬Öã×Öú
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úÖ±úß £ÖÖ™üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü. ¯ÖÖµÖ£ÖÖÖÖê¸üÃÖ Öê †ÆüÖê²Ö»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü
ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ¯ÖÓ. †ÆüÖê²Ö»ÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß 2
Ã¾Ö¸üÖ“Ó Öê †ÓŸÖ¸ü ÁÖãŸÖß«üÖ¸êü Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê •ÖÖ‡Ô ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÆüÖê²Ö»Ö µÖÖÓÖß ¾ÖßÖê“µÖÖ ŸÖÖ¸êü“µÖÖ
»ÖÖÓ²ÖßÆæüÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê †ÓŸÖ¸ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ úºþÖ ‹ú Ö¾ÖÖ ×¾ÖÎú´Ö êú»ÖÖ. ´Ö¬µÖúÖôûÖ“µÖÖ
ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê Çüü¤üµÖÖÖ¸üÖµÖÖ ¤êü¾Ö, »ÖÖê“ÖÖ, ÁÖß×Ö¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÓ. †ÆüÖê²Ö»Ö
¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¸üÖ´ÖÖ´ÖÖŸµÖ ¾Ö ÃÖÖê´ÖÖÖ£Ö µÖÖÓÖß ÂÖ›Ëü•Ö ¾Ö ¯ÖÓ“Ö´Ö“Öê “Ö»ÖÖ
Ã¾Ö¹ý¯Ö ´ÖÖÖ»Öê ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÆüÖê²Ö»Ö µÖÖÓÖß ¯ÖÓ“Ö´ÖÖ»ÖÖ †“Ö»Ö Ã¾Ö¸ü ´ÖÖÖ»Öê.
¯ÖÓ. †ÆüÖê²Ö»Ö : ÃÖÖ4 ¸êü2 Ö3 ´Ö4 ¯Ö4 ¬Ö2 ×Ö3 ÃÖÖÓ
9/8 16/15 10/9 9/8 9/8 16/15 10/9
µÖÖ‰ú»Ö™ü ¯ÖÓ. ³Ö¸üŸÖÖ“Öê ÃÖ¯ŸÖú ÆüÖêŸÖêÃÖÖÓ 4 ×Ö 2 ¬Ö 3 ¯Ö 4 ´Ö 4 Ö 2 ¸êü 3 ÃÖÖ
9/8 16/15 10/9 9/8 9/8 16/15 10/9
ÖÓ¬ÖÖ¸ü ¾Ö ×ÖÂÖÖ¤ü êú¾Öôû 2 ÁÖãŸÖàÖß ˆÓ“Ö †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ“Öê ÖãÖÖÓŸÖ¸ü 16/15
—ÖÖ»Öê. Æêü Ã¾Ö¸ü †Ö¬Öã×Öú ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê úÖê´Ö»Ö ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö ¾Ö úÖ±úß £ÖÖ™üÖŸÖ
ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ¾ÖêôûßÆüß ¿Öã¨ü £ÖÖ™üÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö £ÖÖ™üÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß. †¸ü²Öß, ±úÖ¸üÃÖß ¾Ö µÖãÖÖÖß ÖÏÖ´Ö ÃÖ¤îü¾Ö ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö £ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ¸üÖ×Æü»Öê
ŸÖÃÖê“Ö †Ö¬Öã×Öú ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖ““ÖÖ Ã¾Ö¸ü ÃÖ¯ŸÖú (Diatonic Scale) ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †ÖÆêü. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ÖÏÓ£ÖúÖ¸ü ‹úÖ ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ 22 ÁÖãŸÖß ´ÖÖÖßŸÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö
ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿Öã¨ü×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
†ÖÖÖß ‹úÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ÖÖêÂ™üß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ‹ú´ÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖß ´ÆüÖ•Öê Æêü
ÃÖ¾ÖÔ ÖÏÓ£ÖúÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ 22 ÁÖãŸÖß ÃÖÖŸÖ ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸üÖÓŸÖ ¾ÖÖ™æüÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ‹ú ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ
×ÖµÖ´Ö ‹ú´ÖŸÖÖÖê Ã¾ÖßúÖ¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖÖê ×ÖµÖ´Ö †ÃÖÖ ....
‘“ÖŸÖã¿“ÖŸÖã¿“ÖŸÖã¿“Öî¾Ö ÂÖ›Ëü•Ö ´Ö¬µÖ´Ö ¯ÖÓ“Ö´Ö:
«î «î ×ÖÂÖÖ¤ü ÖÖÓ¬ÖÖ¸üÖî ×¡ÖÛÃ¡Ö ŠúÂÖ³Ö ¬Öî¾ÖŸÖÖê’
´ÆüÖ•Öê ÂÖ›Ëü•Ö-´Ö¬µÖ´Ö, ¯ÖÓ“Ö´Ö ÊÖ Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ “ÖÖ¸ü-“ÖÖ¸ü ÁÖãŸÖß; ÖÓÖ¬ÖÖ¸ü-×ÖÂÖÖ¤ü
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µÖÖÓÖÖ ¤üÖêÖ-¤üÖêÖ ÁÖãŸÖß ¾Ö ŠúÂÖ³Ö, ¬Öî¾ÖŸÖ µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ ŸÖßÖ-ŸÖßÖ ÁÖãŸÖß †ÖÆêüŸÖ.
ÆüÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ×ÖµÖ´Ö †Ö¯Ö»Öê ÃÖÓÖßŸÖ×¾Ö«üÖÖ ´ÖÖµÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸üß¤êüÖß»Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖÓ“Öê ¾Ö †Ö¯Ö»Öê †Ö•Ö“Öê ¿Öã¨ü-×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸ü µÖÖŸÖ ×³Ö®ÖŸÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ“Öê ´ÖãµÖ
úÖ¸üÖ †ÃÖê úß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö ´Ö¬µÖúÖ»ÖßÖ ÖÏÓ£ÖúÖ¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸ü
ŸµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒŸÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖ †ÃÖŸÖ. †£ÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ, ¸êü, Ö,
´Ö, ¯Ö, ¬Ö, ×Ö Æêü ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸ü †ÖãÎú´Öê 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 ÊÖ ÁÖãŸÖà¾Ö¸ü
´ÖÖÓ›ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. †Ö¬Öã×Öú ¯ÖÓ×›üŸÖ †Ö¯Ö»Öê ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸ü µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ
Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒŸÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ.
†£ÖÖÔŸÖ †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÓ×›üŸÖ ³ÖÖŸÖÖÓ›êü ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸ü †ÖãÎú´Öê 1, 5,
8, 10, 14, 18, 21 µÖÖ ÁÖãŸÖà¾Ö¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÖÖ»Öß»Ö †ÖéúŸÖß ¯ÖÆüÖ:
¯ÖÏÖ“ÖßÖ
×Ö
ÃÖÖ
¸êü Ö
´Ö
¯Ö
¬Ö
´Ö¬µÖúÖ»ÖßÖ 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
†Ö¬Öã×Öú ×Ö ÃÖÖ
¸êü
Ö ´Ö
¯Ö
¬Ö

¾Ö¸üß»Ö †ÖéúŸÖß »ÖÖ¯Öæ¾ÖÔú ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö úß, ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö
´Ö¬µÖúÖ»ÖßÖ ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ×Ö - ÃÖÖ Æêü Ã¾Ö¸üÖÓŸÖ¸ü †Ö×Ö Ö - ´Ö Æêü
Ã¾Ö¸üÖŸÓ Ö¸ü (Ã¾Ö¸üÖ“Ó ÖÖ ÖÖôûÖ) “ÖÖ¸ü - “ÖÖ¸ü ÁÖãŸÖà“Öê †ÖÆêü ¾Ö †Ö¬Öã×ÖúÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¸ü¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ
Æêü“Ö Ã¾Ö¸üÖÓŸÖ¸ü ¤üÖêÖ-¤üÖêÖ ÁÖãŸÖà“Öê †ÖÆêü. ÊÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖÖÓ“Öê ÖÓ¬ÖÖ¸ü-×ÖÂÖÖ¤ü
†Ö¬Öã×ÖúÖÓ“µÖÖ ÖÓ¬ÖÖ¸ü ×ÖÂÖÖ¤üÖÆæüÖ ×³Ö®Ö †ÖÆêüŸÖ Æêü »ÖÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
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´Ö¬µÖµÖãÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
ü
6) (¯ÖÓ. ¿ÖÖ’Ôü¤êü¾Ö) ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü :
ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ÊÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÖÏÓ£ÖÖ“Öê úŸÖì ¯ÖÓ. ¿ÖÖ’¤êü¾Ö Æêü ‡.ÃÖ. 1210 ŸÖê
1247 “µÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ ¤êü¾Ö×Ö¸üß“Öê ¸üÖ•Öê ØÃÖ¬ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÁÖµÖÖÃÖ
ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÖ’¤êü¾Ö Æêü ¯ÖÏ×£ÖŸÖµÖ¿Ö ÃÖÓÖßŸÖ–Ö, úÖ¾µÖúÖ¸ü, ¿ÖÖÃ¡ÖúÖ¸ü, £ÖÖê¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ,
Öæœü †³µÖÖÃÖú ÆüÖêŸÖê. ´Öãôû“Öê úÖÛ¿´Ö¸ü“Öê ¿ÖÖêœü»Ö †Ö“ÖÖµÖÔ Æêü ¤ü×ÖÖêŸÖ ¤êü¾Ö×Ö¸üß¤üÖî»ÖŸÖÖ²ÖÖ¤ü †Ö×¤ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ Ã£ÖÖ‡Ôú —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ¯ÖÖê™üß ¿ÖÖ’Ôü¤êü¾ÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö
—ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ“Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ÃÖãÃÖÓÃúÖ¸ü ÆüÖêŸÖ Öê»µÖÖÖê ¿ÖÖ’Ôü¤êü¾ÖÖÓÖß ÃÖÓÖßŸÖ,
¿ÖÖÃ¡Ö, ú»ÖÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ¾Öê¤ü , ÃÖÓÃéúŸÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ úºþÖ ŸÖŸúÖ×»ÖÖ ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔúÖ»ÖßÖ
†Öêú ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê ÃÖÖÖê»Ö †¬µÖµÖÖ êú»Öê †Ö×Ö ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ÊÖ
†Ö¤ü¿ÖÔ †Ö×Ö †Ö¬ÖÖ¸ü ÖÏÓ£ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ‡. ÃÖ. 1235 ´Ö¬µÖê ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¿ÖÖÃ¡Ö ÖÏ£Ó Ö×ÖÙ´ÖŸÖß“µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ÆüÖ †Ó×ŸÖ´Ö
ÖÏÓ£Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¿ÖÖ’Ôü¤êü¾ÖÖÓÖß ÊÖ ÖÏ£Ó ÖÖŸÖ †Öêú ×¾ÖÂÖµÖ, ŸÖ¢¾Öê, ×¾Ö×¾Ö¬ÖÖÓÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê
ÃÖãÃÖã¡Ö ÃÖã»Ö³Ö ¾Ö ÃÖã×¾Ö×ÆüŸÖ ´ÖÖÓ›æüÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ úºþÖ
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ´ÖãªÖÓ“Öê ÖÓ›üÖ ´ÖÓ›üÖ êú»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öê Ã¯ÖÂ™ü´ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ
êú»Öê †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ“Ö ×Ö:¿ÖÓú Æüß ˆ¯ÖÖ×¬Ö ¿ÖÖ’Ôü¤êü¾ÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß
†ÖÆêü, ŸÖß ÃÖÖ£ÖÔ †ÖÆêü. ÊÖ¾ÖºþÖ ‘×Ö:¿ÖÓú ¿ÖÖ’Ôü¤êü¾ÖÖÓ“ÖÖ’ †³µÖÖÃÖ ×¾Ö«ü¢ÖÖ¯ÖæÖÔ
»ÖêÖÖ †Ö×Ö †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×úŸÖß µÖ£ÖÖµÖÖêµÖ ÆüÖêŸÖÖ ÊÖ“ÖÖ ²ÖÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖê.
ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖ Öê ‘ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸ ÖÖú¸ ’ü ÖÏÓ£ÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖ ¬µÖÖµÖ, ¸üÖ ÖÖ¬µÖÖµÖ,
¯ÖÏúßÖÔúÖ¬µÖÖµÖ, ¯ÖÏ²Ö¬ÖÖ¬µÖÖµÖ, ŸÖÖ»ÖÖ¬µÖÖµÖ, ¾ÖÖªÖ¬µÖÖµÖ †Ö×Ö ÖéŸµÖÖ¬µÖÖµÖ †¿ÖÖ
ÃÖ¯ŸÖÃÖæ¸üÖ¯Ó ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖµÖÖ, ¾ÖÖ¤üÖ,ÖŸÖÔÖ ÊÖ ŸÖßÆüß ú»ÖÖ¤üÖ»ÖÖÖÓ“ÖÖ
×¾ÖÃŸÖéŸÖ ˆÆüÖ¯ÖÖêÆü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏú¸üÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ‘ÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †Öê—Ö¸üŸÖê †¾Ö»ÖÖêúÖ êú»µÖÖÃÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸üÖŸÖ ´ÖÖÖÔ ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖ,
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ÁÖã×ŸÖÃ¾Ö¸ü×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ŸÖ¢¾Ö, ¸üÃÖ³ÖÖ¾Ö¾ÖÖÔÖ, ŸÖÖ»Ö ¾ÖÖÔÖ 30 ÖÏÖ´Ö¸üÖÖ, ˆ¤ËüÖÏÖÆüúÖ¸üú
ŸÖÖÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖ, ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê 75 ¯ÖÏúÖ¸ü, ×Ö²Ö¨ü †×Ö²Ö¨ü ÖÖÖ, ¾ÖÖµÖêµÖúÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü
¾Ö »ÖÖÖê, ÖÖµÖúÖÓ“Öê ¾Ö ¾ÖÖ¤üúÖÓ“Öê ÖãÖ¤üÖÂê Ö, Ö´ÖúÖÓ“Öê 15 ¯ÖÏúÖ¸ü, †Öêú ÃÖÖÓÖß×ŸÖú
¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖÖÓ“Öß ˆú»Ö, ÖéŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¾ÖÖÔÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÖê ÖÏÓ£ÖßŸÖ êú»Öê»Öê
†ÖœüôûŸÖê. ÊÖ ÖÏÓ£Ö ¹ý¯ÖÖÖê ¿ÖÖ’Ôü¤êü¾ÖÖÓÖß ÃÖÓÖßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ ´ÖÖêšêü“Ö µÖÖêÖ¤üÖÖ ×¤ü»Öê»Öê
†ÖÆêü. ÃÖÓÃéúŸÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ»µÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü êú¿Ö¾Ö, ØÃÖÆü³Öæ¯ÖÖ»Ö, ú»»ÖßÖÖ£Ö ÊÖ
¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß ÃÖÓÃéúŸÖ´Ö¬µÖê †Ö×Ö ÁÖß ×¾Ö÷ü»Ö¯ÖÏ³Öæ µÖÖÓÖß ŸÖê»ÖÖæ ³ÖÖÂÖêŸÖ ™üßúÖŸ´Öú ÖÏÓ£Ö
×»Ö×Æü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö †ÖÎú´ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö úÃÖÖ ¯Ö›ü»ÖÖ Æêü
¸üŸÖÖú¸ü ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ŸÖã¹ýÂúŸÖÖê›üß, ŸÖã¹ýÂúÖÖî›ü ‡ŸµÖÖ¤üß µÖÖ¾Ö×Öú ¸üÖÖÖÖ´ÖÖÓ¾ÖºþÖ
»ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê ŸÖÃÖê“Ö úÖÆüß ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÖÖÓ“ÖÖÆüß ˆ»»ÖêÖ ÊÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ
†ÖœüôûŸÖÖê •ÖÃÖê - ÃÖÖî¸üÖÂ™Òü,Öã•ÖÔ¸ü, ¦ü×¾Ö›ü, ´ÖÖ»Ö¾Ö, úÖÖÔ™ü ‡ŸµÖÖ¤üß. ŸµÖÖÖß •ÖÖŸÖß
¸üÖÖÖŸÖæÖ úÖÆüß ¤êü¿Öß ¸üÖÖÖÓ“Öß ú»¯ÖúŸÖêÖê ´ÖÖÓ›üÖß êú»Öß †ÖÆêü. 264 ¸üÖÖÖÓ“ÖÖ
¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¾Ö ¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖ ¯Ö¨üŸÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß †ÖÆêü. •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¾ÖÂÖµÖ ŸµÖÖÓÖß
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ÆüÖ ÖÏÓ£Ö †Ö•ÖÆüß ˆ¢Ö¸ü ¾Ö ¤ü×ÖÖê“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü
ÖÏÓ£Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ´Ö¬µÖµÖãÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö•ÖŸÖÖÖÖµÖŸÖ †Öêú ÖÏÓ£Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê
ŸÖ¸üß ³Ö¸üŸÖÖ“µÖÖ ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡Ö ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ †Ö×Ö ¿ÖÖ’Ôü¤êü¾ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ
†Öêú ×¾Ö«üÖÖÖÓÖß ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ¾ÖºþÖ
ÊÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“Öß ´ÖÆŸÖß »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. úÖÖÔ™üúÖŸÖ»µÖÖ ×¾ÖªÖÖÖ¸üß“µÖÖ
úÛ»»ÖÖÖ£ÖÖÖê ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ÖÏÓ£ÖÖ¾Ö¸ü ×™üúÖŸ´Öú ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»ÖÖ. ‘“ÖŸÖã¸ü’
úÛ»»ÖÖÖ£Ö »Ö´Öß¬Ö¸üÖ“ÖÖ ¯Öã¡Ö ¾Ö “ÖÓ¦ü³ÖæÂÖÖ“ÖÖ ×¿ÖÂµÖ ÆüÖêŸÖÖ †Ö×Ö ‘†×³ÖÖ¾Ö
³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖµÖÔ’ †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÆãü´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
7) (¯ÖÖÀ¾ÖÔ¤êü¾Ö) ÃÖÓÖßŸÖ ÃÖ´ÖµÖÃÖÖ¸ü :
¯ÖÓ. ¿ÖÖ’Ô ¤êü¾ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖúÖ×»ÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ–Ö ¯ÖÖÀ¾ÖÔ¤üê¾Ö ÊÖÓÖß ‘ÃÖÓÖßŸÖÃÖ´ÖµÖÃÖÖ¸ü’ÖÏ£Ó Ö
ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü“µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ £ÖÖê›üÖ ÖÓŸÖ¸ü ×»Ö×Æü»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ãúÖß ‡.
ÃÖ. 1300 ´Ö¬µÖê ÃÖÓÖßŸÖÃÖ´ÖµÖÃÖÖ¸ü ÖÏ£Ó ÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ ÖÏ£Ó ÖÖŸÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ¤êü¾ÖÖÖê
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³Ö¸üŸÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¿ÖÖ’Ôü¤êü¾ÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ×¾Ö«üÖÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ †Öêú
×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß êú»Öß †ÖÆêü. ¸üÖÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ¸üÖÖ ÃÖ´ÖµÖÖ“ÖÖ, •ÖÖ×ŸÖ, ÖÏÖ´Ö¸üÖÖ,
ŸÖÖ»Ö, ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö, Ã£ÖÖµÖ, Ö´Ö×¤üúÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ŸµÖÖÖê êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÖê “ÖÓ¤ü»Ö¾ÖÓ¿ÖßµÖ
¯Ö¸ü´Ö¤üáÖÖ´Öú 18 ¾µÖÖ ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖÆüß ˆ»»ÖêÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ²Ö¾ÆÓü¿Öß
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖÓ“Öß úÖî™ãÓü×²Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾ÖÃŸÖéŸÖ¯ÖÖê ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÖÀ¾ÖÔ¤êü¾ÖÆüß
ŸµÖÖÃÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ÖÏÓ£Ö Æüß“Ö ŸµÖÖÓ“Öß •Öß¾ÖÖÖéúŸÖß ÆüÖêµÖ. ¯ÖÖÀ¾ÖÔ¤êü¾ÖÖÓÖÖ
‘ÁÖã×ŸÖ–ÖÖÖ“ÖÎú¾ÖŸÖá’ †Ö×Ö ‘ÃÖÓÖßŸÖÖú¸ü’ ÊÖ ²ÖÆãü´ÖÖµÖ ¯Ö¤ü¾µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ.
8) (¯ÖÓ. »ÖÖê“ÖÖ) ¸üÖÖŸÖ¸Óü×ÖÖß :
×´Ö×£Ö»Ö - ×²ÖÆüÖ¸ü“Öê ¸ü×Æü¾ÖÖ¿Öß ¯ÖÓ. »ÖÖê“ÖÖ µÖÖÓÖß ‘¸üÖÖŸÖ¸Óü×ÖÖß’ †Ö×Ö
‘¸üÖÖÃÖ¾ÖÔÃÖÓÖÏÆü’ Æêü ¤üÖêÖ ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»Öê. »ÖÖê“ÖÖ¯ÖÓ×›üŸÖ Æêü ×´Ö×£Ö»Öê“ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ ´Ö×Æü´ÖŸÖß
µÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÁÖµÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ †Ö¸Óü³Öß »ÖÖê“ÖÖÖÓÖß †ÖÁÖµÖ¤üÖŸÖê,
´Ö×Æü´ÖŸÖß ¸üÖ•Öê, Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¾Ö›üß»Ö †Ö×Ö †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü¯Öæ¾ÖÔú ˆ»»ÖêÖ
êú»ÖÖ †ÖÆêü. »ÖÖê“ÖÖ¯ÖÓ×›üŸÖ ×¾Ö«üÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ–Ö,ú×¾Ö, ¸ü“ÖÖÖúÖ¸ü, ÖÏ£Ó ÖúÖ¸ü, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ
†Ö×Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ“Öê ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¸üÖÖŸÖ¸Óü×ÖÖß ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏú¸üÖê
†ÃÖê ÖÖ¾Ö Ö ¤êüŸÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ŸÖ¸ÓüÖ, ×«üŸÖßµÖ ŸÖ¸ÓüÖ †ÃÖê ŸÖ¸ÓüÖ ÖÖ¾Ö ¤êü‰úÖ ¯ÖÖ“Ö ŸÖ¸ÓüÖÖÓ´Ö¬µÖê
´ÆüÖ•Öê“Ö ¯ÖÏú¸üÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß úÖê´Ö»Ö, ŸÖß¾ÖÎ Ã¾Ö¸ü
ÖÖ´Öê, 12 £ÖÖ™ü, ÁÖã×ŸÖÃ¾Ö¸ü ÆüÖã´ÖÓŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖ ¸üÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
¸üÖÖ-¸üÖ×ÖÖß ‹ê¾Ö•Öß £ÖÖ™ü ¸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ, ¾ÖÖáú¸üÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ. •ÖµÖ¤êü¾Ö
†Ö×Ö ×¾ÖªÖ¯ÖŸÖà“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öê úÖÆüß ¿»ÖÖêúÆüß ×»Ö×Æü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖÓÖß ´ÖãÖÖ¸üß ¿Öã¨ü šüÖšü (¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ úÖ±úß £ÖÖ™üÖÃÖ´ÖÖÖ) ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †ÃÖæÖ £ÖÖ™üÖ»ÖÖ
‘ÃÖÓÃ£ÖÖÖ’ †¿Öß ÃÖÓ–ÖÖ ×¤ü»Öß. »ÖÖê“ÖÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÖÏ£Ó Ö ÃÖÓÃéúŸÖ´Ö¬µÖê ×»Ö×Æü»ÖÖ
†ÃÖæÖ úÖÆüß Ã¾Ö-¸ü×“ÖŸÖ ¯Ö¤êü ŸµÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÃÖÓ×´Ö×»ÖŸÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÖÏ£Ó ÖÖŸÖ ´Öî×£Ö»Öß
³ÖÖÂÖê“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ŸµÖÖÖê êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. úÖÆüß ¸üÖÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÖµÖú ÖÖ×µÖúÖ
³Öê¤üÖÓ“ÖÖÆüß ˆ»»ÖêÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. »ÖÖê“ÖÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ ¤üß‘ÖÖÔµÖãÂµÖ ¯ÖÖ¾ÖæÖ
¾Öé¨üÖ¯ÖÃÖ´ÖµÖß Ã¾ÖÖÔ¾ÖÖÃÖß —ÖÖ»Öê.
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ÃÖÓÖßŸÖ ¤ü¯ÖÔÖ (¯ÖÓ. ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü)
‘ÃÖÓÖßŸÖ ¤ü¯ÖÔÖ’ ÖÖ´Öú ÃÖÓÖßŸÖ ÖÏÓ£ÖÖ“Öê ¸ü“ÖÖÖúÖ¸ü ¯ÖÓ. ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ üÆêü ´ÖÖÖ»Öê
•ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓÖßŸÖ ¤ü¯ÖÔÖ ÖÏ£Ó ÖÖ´Ö¬µÖê ‹æúÖ 6 †¬µÖÖµÖ šêü¾Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß
¾µÖÖµÖÖ êú»Öß Öê»Öß. •ÖÃÖê (1) Ã¾Ö¸üÖ¬µÖÖµÖ (2) ¸üÖÖÖ¬µÖÖµÖ (3) ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ¬µÖÖµÖ (4)
¾ÖÖªÖ¬µÖÖµÖ (5) ŸÖÖ»ÖÖ¬µÖÖµÖ (6) ÖéŸµÖÖ¬µÖÖµÖ µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ......
¯ÖÓ. ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü µÖÖÓÖß ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¸üÖÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ¸ÓüÖ¤êüÖß»Ö ¾ÖÖÔÖ êú»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã Æêü ¸ÓüÖ Øú¾ÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖÓ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö¬Öã×Öú
ÃÖÓÖßŸÖúÖ¸üÖÓÖÖ »ÖÖ³Ö¯ÖÏ¤ü šüºþ ¿Öú»Öê ÖÖÆüß.
¯ÖÓ. ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü Æü.ÃÖ. 1625 ´Ö¬Öß»Ö ´ÆüÖ•Öê ´ÖãÖ»Ö ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ •ÖÆüÖÑÖß¸ü“µÖÖ
úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÓ. ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸üÖÓÖß ×»ÖÆü»Öê»ÖÖ 13 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖÖ²¤üßŸÖß»Ö Ã¾Ö¸üÖ¬µÖÖµÖ
17 ¾Öß ¿ÖŸÖÖ²¤üß´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šüºþ ¿Öú»Öê ÖÖÆüß. 17 ¾Öß ¿ÖŸÖÖ²¤üß´Ö¬µÖê
ÃÖÓÖßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ ²Ö¸üÖ“Ö ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÂÖ›Ëü•Ö ¾Ö ¯ÖÓ“Ö´Ö Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ µÖÖ¾Öêôûß
†“Ö»Ö (†×¾ÖéúŸÖ) ´ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ÁÖãŸÖà“Öê ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ ²Ö¤ü»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
¸üÖÖ×¾Ö²ÖÖê¬Ö (¯ÖÓ. ÃÖÖê´ÖÖÖ£Ö) :
¤ü×ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•Ö´ÖÆêü¦üß (¸üÖ•Ö´ÖãÓ¤üß) µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏúÖÓ›ü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ¬Ö´ÖÔ×ÖÂšü,
»ÖÖêúÃÖÓÖÏÆüß ¾Öé¢Öß“Öê ´Öã¦ü»Ö ¯ÖÓ×›üŸÖ µÖÖÓ“Öê ¯Öã¡Ö ÃÖÖê´ÖÖÖ£Ö ¯ÖÓ×›üŸÖ Æêü ÃÖã¨üÖ ×¯ÖŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
¬ÖÖÙ´Öú, ×¾Ö¤Ëü¾Ö¢ÖÖ¯ÖÏ“Öæ¸ü, »ÖÖêúÖ×³Ö´ÖãÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÃÖÓÖßŸÖ–Ö ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖ–Ö ÆüÖêŸÖê.
ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖ×³Ö®ÖŸÖê´Öãôêû ÃÖÖÖê»Ö †¬µÖµÖÖ úºþÖ ÃÖÖê´ÖÖÖ£ÖÖÓÖß ‡.
ÃÖ. 1610 ´Ö¬µÖê ‘¸üÖÖ×¾Ö²ÖÖê¬Ö’ ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ÃÖÓÃéúŸÖ ³ÖÖêÂÖŸÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ¾ÖßÖÖ
¾ÖÖªÖ“Öê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ¾ÖÖÔÖ, •ÖµÖ•ÖÖú¯Ö¨üŸÖß, ÁÖã×ŸÖÃ¾Ö¸ü ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ
´ÖÖÓ›üÖßŸÖ22 ÁÖãØŸÖ´Ö¬µÖê 7 ¿Öã¨ü †Ö×Ö 15 ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÖê´ÖÖÖ£ÖÖÓÖß 23 ´Öê»ÖÃÖÓµÖÖ ¤ü¿ÖÔ¾ÖæÖ ŸµÖÖŸÖ 75 ¸üÖÖÖÓ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
¤ü×ÖÖÖŸµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ‹ú †Ö¬ÖÖ¸ü ÖÏÓ£Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
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ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ
†Â™ü”ûÖ¯Ö ÃÖÓŸÖ ú×¾Ö ¾Ö ÃÖÓÖßŸÖ•–Ö
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ úÖ¾µÖ - ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ÃÖÓÖßŸÖú»ÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯Öã¸üÖŸÖÖ †ÖÆêü.
†ÖÖ×¤ü úÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. úÖ¾µÖ †Ö×Ö ú»ÖÖ, ÃÖÓÖßŸÖ ¿ÖÖÃ¡Ö
†Ö×Ö ú»ÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ÖÖÆüßŸÖ, †ÃÖæ“Ö ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ-úÖ¾µÖÖŸÖ ÖêµÖŸÖÖ †Ö×Ö
ÖêµÖúÖ¾µÖÖŸÖ †¯ÖÖ¸ü¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü. ¤üÖê Æüß ²ÖÖ²Öß ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß ÃÖ´Ö¸üÃÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ“Ö
ŸµÖÖ ¸ü“ÖÖÖ †´Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÖêµÖúÖ¾µÖÖ“ÖÖ †Â™ü”ûÖ¯ÖÖÓ¿Öß“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †Öêú ÃÖÓŸÖ
´ÖÆÓüŸÖ, ú×¾Ö,´ÖÆüÖúÖ¾µÖúÖ¸üÖ¿Ó Öß ÃÖ²ÖÓ¬Ö µÖêŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖ ³Öæ´Öß¾Ö¸ü †ÖêúÖÖêú ÃÖÓŸÖú×¾Ö,
ú¾Ö×µÖ¡Öß, ¸ü“ÖÖÖúÖ¸ü, ¾ÖÖµÖêµÖúÖ¸ü ×¾Ö³ÖæŸÖß ÆüÖê‰úÖ Öê»µÖÖŸÖ ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß
‘ÁÖ¾ÖÖ³ÖŒŸÖß’, úßŸÖÔÖ ³ÖŒŸÖßÖÖÖ-‡Ô¿Ö¸üÖ¬ÖÖêú¸üŸÖÖ ‘ÃÖÓÖßŸÖ †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ’ Æêü“Ö
´Ö´ÖÔ, Æêü“Ö ŸÖŸ¾Ö, ÆüÖ“Ö Ö¸üÖ µÖ¿ÖÖê´ÖÖÖÔ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ‘¾Öê›êü¾ÖÖãú›êü ÖÖ×µÖÖ
¯Ö×¸ü ŸÖã—ÖÖ×“Ö ´ÆüÖ¾ÖßÖ’ - †ÃÖê ÃÖÓŸÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.
³ÖŒŸÖß´ÖÖÖÖÔ“Öß, ÖêµÖúÖ¾µÖÖ“Öß Öê´Öúß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ú¿Öß, ãúšæüÖ —ÖÖ»Öß Æêü ÃÖÖÓÖÖê
úšüßÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯Öé£¾Öß“µÖÖ ˆŸ¯Ö¢Öß¯ÖÖÃÖæÖ - ¾Öî×¤üú úÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖŒŸÖß ´ÖÖÖÖÔ“Öß
¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß, ÆüôæûÆüôæû ¯ÖÏÖŸÖ ÆüÖŸê Ö Öê»Öß Æêü »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. †Ö×¤ü ú¾Öß
´ÖÆüÙÂÖ ¾ÖÖÛ»´ÖúßÓÖß ¸üÖ´ÖÖµÖÖ Æêü ´ÖÆüÖúÖ¾µÖ ¸ü“Ö»Öê •µÖÖŸÖ ÖêµÖŸÖÖ ŸÖ¸ü †ÖÆêü“Ö ¯ÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ö“ÖÖ¸ü-×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸÖ¢¾Ö×ÖÂšüÖÓ“Öß - ÃÖÓÃéú×ŸÖ“Öß †Ö×¾ÖÂéúŸÖß ú»ÖÖ¯ÖæÖÔ
†ÖÆêü. »Ö¾ÖÖÓãú¿ÖÖÓÖß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÖ´ÖÖµÖÖ ŸÖÖ»ÖÖÃÖæ¸üÖŸÖ ÖÖµÖ»Öê, †Öôû×¾Ö»Öê. †Ö•ÖÆüß ŸÖê
†´Ö¸ü úÖ¾µÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ, ÖßŸÖÖ Æüß ´ÖÆüÖúÖ¾µÖê ×úŸÖßÆüß ¾ÖÖ“Ö»Öß,‹êú»Öß,
ÖÖµÖ»Öß ŸÖ¸üß ´ÖÖÖæÃÖ †ŸÖé¯ŸÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ö¾Ö¬ÖÖ³ÖŒŸÖß“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
êú»ÖÖ †ÖÆêü.
ÁÖ¾ÖÖÓ úßŸÖÔÖÓ ×¾ÖÂÖÖê: Ã´Ö¸üÖÓ ¯ÖÖ¤üÃÖê¾ÖÖ´ÖË
†“ÖÔÖÓ, ¾Ö¤üÖÓ, ¤üÖµÖËÓ ÃÖµÖ´ÖÖŸ´Ö×Ö-¾Öê¤üÖ´ÖË
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´ÖÆüÖú¾Öß úÖ×»Ö¤üÖÃÖ, ³Ö¾Ö³Öæ×ŸÖ, ×¾ÖªÖ¯Ö×ŸÖ, ¯ÖÓ. •ÖµÖ¤êü¾Ö ‡ŸµÖÖØ¤üÖß ÖêµÖúÖ¾µÖê
×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÓ. •ÖµÖ¤êü¾ÖÖÓ“ÖÖ ‘ÖßŸÖÖÖêØ¾Ö¤ü’ ÖÏÓ£Ö ´ÆüÖ•Öê Öß×ŸÖúÖ¾µÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖú
ÆüÖêµÖ. ¸üÖÖ¸üÖ×ÖÖßµÖãŒŸÖ, ŸÖÖ»Ö-»ÖµÖ²Ö¨ü, ¸üÃÖ³ÖÖ¾Ö ¯Ö×¸ü¯ÖÖêÂÖú ÖêµÖ úÖ¾µÖÖÏÓ£ÖÖŸÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖŸ´ÖúŸÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÖÓ×›üŸµÖ¯ÖæÖÔ ”Óû¤ü úÖµÖÔ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸êü¯Öæ¸ü ÃÖ´Ö¾ÖµÖ
ÃÖÖ¬Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÓŸÖú²Öß¸,ü ÃÖÓŸÖ ŸÖã»ÖÃÖß¤üÖÃÖ, ÃÖÓŸÖ ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖ, éúÂÖ¾Öê›üß ´Öß¸üÖ
†ÖØ¤üÖß †Öêú ¯Ö¤ü¸ü“ÖÖÖ úºþÖ ³ÖŒŸÖß ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ´Ö×Æü´ÖÖ ¾ÖÖœü×¾Ö»ÖÖ. ÃÖÓŸÖÁÖêÂšü
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü,ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö, ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ, ÖÖ´Ö¤êü¾Ö, ÖÖê¸üÖ ãÓú³ÖÖ¸ü, •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô, ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô, ÃÖÓŸÖ
Ö¸üÃÖß´ÖêÆüŸÖÖ, ¤üÖ¤æü ¤üµÖÖ»Ö,¸ü¾Öß¤üÖÃÖ, Öã¹ýÖÖÖú, †´ÖéŸÖ¸üÖµÖ, †ÖÃÖÖ´ÖÖŸÖß»Ö
¿ÖÓú¸ü¤êü¾ Ö, ´ÖÖ¬Ö¾Ö¤êü¾ Ö, ×²ÖÎ• Ö³Öæ´ÖßŸÖß»Ö Ã¾ÖÖ´Öß Æü×¸ü¤üÖ ÃÖ, ¯ÖÓ× ›üŸ Ö²ÖÖ²ÖÖ,
¾Ö×¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖÖ,ÖÖêÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ, Ö¤üÖ¬Ö¸ü ³Ö¼ü,ü ¤ü×ÖÖêŸÖ†ôû¾ÖÖ¸ü 13 ¾ÖîÂÖ¾ÖÃÖÓŸÖ 63
ÖÖµÖ´ÖÖ¸ü ¿Öî¾ÖÃÖÓŸÖ †¿Öß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö - ¾µÖÖ¯Öú ÃÖÓŸÖúØ¾Ö“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß.
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÓŸÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖß †¾ÖŸÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ, úÖµÖÔ êú»Öê, úÖµÖÔ¯ÖæŸÖá ÆüÖêŸÖÖ“Ö †¾ÖŸÖÖ¸ü
ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ êú»ÖÖ Æêü ³ÖÖ¸üŸÖ³Öæ´Öß“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ ÆüÖêµÖ. êú¾Öôû ÃÖÓŸÖÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ÃÖÖÓÖÖê ×»Ö×ÆüÖê †¯ÖæÖÔ -úšüßÖ†ÖÆêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖÓÖß×ŸÖú úÖµÖÔ ×úŸÖß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÃÖÖÖê»Ö
†ÃÖê»Ö µÖÖÓ“Öß ú»¯ÖÖÖ“Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
†Â™ü”ûÖ¯Ö ´ÆüÖ•Öê †Öšü ÃÖÓŸÖ, ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú, ú×¾Ö, ÃÖÓÖßŸÖ–ÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ,
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×¾Ö³ÖãŸÖàÖß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ³ÖÛŒŸÖ´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ¾Ö»»Ö³Ö ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ, ÖÖï›üßµÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ, ¸üÖ¬ÖÖ¾Ö»»Ö³ÖßµÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ, Æü×¸ü¤üÖÃÖß
Øú¾ÖÖ ÃÖÖß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ, ×Ö´²ÖÖÔú ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ¹ýœü †ÖÆêüŸÖ. †Â™ü”ûÖ¯ÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ÆüÖ ¾Ö»»Ö³Ö ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¾Ö»»Ö³Ö ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖŸÖ †Öêú †ÖãµÖÖµÖß,
ÃÖÓŸÖú¾Öß ÆüÖê‰úÖ Öê»ÖêŸÖ.ÊÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ †Ö“ÖÖµÖÔ ¾Ö»»Ö³Ö¤üÖÃÖ µÖÖÓÖß
ÁÖß×¾ÖÂÖãÃ¾ÖÖ´Öà“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. †Öêú ×¿ÖÂµÖÖê¢Ö´Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê.¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ
Æêü ÁÖßÖÖ£Ö•Öà“Öê ¯Ö¸ü´Ö³ÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖê, ¯ÖãÂ™üß´ÖÖÖÖÔ“Öê †Ö“ÖÖµÖÔ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ 84
×¿ÖÂµÖ ÆüÖêŸÖê. ÁÖß ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÖÕ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖã¯Öã¡Ö ÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öß
†Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¤üß¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÂ™üß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ †×¬Öú ¯ÖãÂ™ü êú»ÖÖ.
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ŸµÖÖÓ“ÖêÆüß 252 ¯ÖÏ´ÖãÖ ×¿ÖÂµÖ ÆüÖêŸÖê. úÖ¾µÖ,ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß , ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ
•ÖŸÖÖ ú¸üµÖÖú¸üŸÖÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£ÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öê “ÖÖ¸ü ×¿ÖÂµÖ - ÃÖÓŸÖ
ãúÓ ³ÖÖ¤üÖÃÖ, ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖ, ¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü¤üÖÃÖ †Ö×Ö éúÂÖ¤üÖÃÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê. ŸÖÃÖê“Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
†Öêú ×¿ÖÂµÖÖÓ¯Öîúß ÖÖêØ¾Ö¤üÃ¾ÖÖ´Öß, ”ûßŸÖÃ¾ÖÖ´Öß, ÖÓ¤ü¤üÖÃÖ †Ö×Ö “ÖŸÖã³ÖæÔ•Ö¤üÖÃÖ ÊÖ
“ÖÖ¸ü ÁÖêÂšü ×¿ÖÂµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü úºþÖ ÊÖ †Â™ü×¿ÖÂµÖÖÓÖÖ ‘†Â™ü”ûÖ¯Ö’ †¿Öß ÃÖÓ–ÖÖ
¤êü¾ÖæÖ ÃÖÓ¾ÖŸÖ 1602 ´Ö¬µÖê †Â™ü”ûÖ¯ÖÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. †Â™ü”ûÖ¯Ö ´ÆüÖ•Öê ‹ÖÖ¤üß
ÃÖÓÃ£ÖÖ, ‡´ÖÖ¸üŸÖ, ÃÖ×´ÖŸÖß ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ úÃÖ»Öß †ÖÖÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü
†×¬ÖúÖ¸üß †Â™ü×¿ÖÂµÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê.ŸµÖÖ»ÖÖ †Â™ü”ûÖ¯Ö †¿Öß ÃÖÓ–ÖÖ ×¤ü»Öß, ŸµÖÖ“Ö ÖÖ¾ÖÖÖê
ŸÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü šü¸ü»Öê.
†Â™ü”ûÖ¯ÖÖÓ¯Öîúß †ÖšüÆüß ×¿ÖÂµÖÖÓ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¾ÖŸÖ 1525 ŸÖê 1640 42 “ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ úÖ¾µÖ, ”Óû¤ü, ¾µÖÖú¸üÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ¯Ö™æü, ÃÖÓÖßŸÖ¿ÖÖÃ¡Ö
ú»Öê“Öê ´Ö´ÖÔ–Ö, ¸ü“ÖÖÖúÖ¸ü, ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖúÖ¸ü, ³ÖÖÂµÖúÖ¸ü,úßŸÖÔÖ-³Ö•ÖÖúÖ¸ü, ‡ÔÀ¾Ö¸ü³ÖŒŸÖ,
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖê¨üÖ¸üú ÆüÖŸê Öê. †Ö“ÖÖ¸ü¿Öß»Ö,×¾Ö“ÖÖ¸ü¿Öß»Ö,ÖãÖ¾ÖÓŸÖ, µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¾Ö –ÖÖÖ¾ÖÓŸÖ ÆüÖŸê Öê.
ŸµÖÖÓÖß ×ÖŸµÖ Æü×¸üúßŸÖÔÖ †Ö×Ö ¯Ö¤ü¸ü“ÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß, úÖ¾µÖ¸ü“ÖÖêŸÖæÖ ‡Ô¿Ö¸üÖ¬ÖÖÖ
ú¸üÖ¾Öß, ‡Ô¿Ö¸üÖ¬ÖÖêŸÖæÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê †Ö×Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ú»µÖÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¾Öê, Æêü
ŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖÔ, ¾ÖÖ»Æêü¸ü - ¾Öé¤üÖ¾ÖÖ Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ëú¦üÃ£ÖÖÖê, ÁÖßéúÂÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ Æêü
†Ö¸üÖ¬µÖ ¤îü¾ÖŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÏê´Ö»ÖÖÖ ³ÖŒŸÖß, ¸üÖ¬Ö×¾Ö»ÖÖÃÖ,éúÂÖ»Öß»ÖÖ ú¸üÖê Æêü ŸµÖÖÓ“Öê
ÃÖÖ¬ÖÖ ÆüÖêŸÖê. †Â™ü”ûÖ¯ÖÖÓ“ÖÖ †×¬ÖÂšüÖŸÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÁÖßéúÂÖ -ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ŸÖÖê †¾ÖŸÖÖ¸üúÖµÖÔ ÃÖÓ¯Öê¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ †ÖêúÖ×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“ÖÖ, ‘Ö™üÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÖ×¸üú ÃÖÖ×¸üú
ÖÖêÂ™üà“ÖÖ úÖ¾µÖÃ¾Ö¹ý¯ÖÖÖê µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ¬ÖÖéúÂÖÖ“µÖÖ
†Ö»ÆüÖ×¤üÖß ¸üÃÖ¿ÖÛŒŸÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê. ÃÖÓµÖÖêÖ - ×¾ÖµÖÖêÖ, ×¾Ö¸üÆü, †ÖÖÓ¤ü,
¸ü Ö ÃÖÎúß›üÖ ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖã¸ êü Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖ, ¯ÖÏ“ Ö×»ÖŸÖ, †¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¸üÖ Ö
¸üÖ×ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê,ÃÖÖê¯µÖÖ ŸÖÖ»Ö »ÖµÖà´Ö¬µÖê †Ö×Ö ¬ÖÐ¯ã Ö¤ü, µÖÖ»Ö, šãü´Ö¸üß, »ÖÖêúÖßŸÖÖÓ“µÖÖÆüß
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ×—Ö´´ÖÖ, ¸üÖÃÖ, —Öæ»ÖÖ, ²ÖÖÖÔ, ×™ü¯Ö·µÖÖ
†¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÖêôûÖÓ“ÖêÆüß úÖ¾µÖ´ÖµÖ ÃÖã¸êüÖ ¾ÖÖÔÖ †Â™ü”ûÖ¯Ö úÖ¾µÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê.
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ÃÖ¾ÖÔ ¸ü“ÖÖÖ ØÆü¤üß - ²ÖÎ•Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö»»Ö³Ö ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏê´Ö»ÖÖÖß ³ÖÛŒŸÖ»ÖÖ
¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êü¾ÖæÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖßú¸üÖ, ´ÖÖêÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖßú¸üÖ, ÁÖ¾ÖÖ,úßŸÖÔÖ, Ã´Ö¸üÖ
¯ÖÖªÃÖê¾ÖÖ, ¯Öæ•ÖÖ†“ÖÖÔ, ¾ÖÓ¤üÖ, ¤üÖÃµÖ, ´Öî¡Öß †Ö×Ö †ÖŸ´Ö×Ö¾Öê¤üÖ ÊÖ Ö¾Ö×¾Ö¬Ö
³ÖÛŒŸÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. úßŸÖÔÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ÃÖÓÖßŸÖ, ÖéŸµÖ,ÖÖ™ü¶,
×“Ö¡Ö, ú»Öê“ÖÖ ‹ú¯ÖÖ¡Öß ¯ÖÏµÖÖêÖ •µÖÖŸÖ Ö¾Ö¸üÃÖ, Ö¾Ö×¾Ö¬ÖÖ ³ÖÛŒŸÖ, ‹úÖÖÏŸÖÖ,
×“Ö¢Ö¿Öã¨üß, ‡Ô¿Ö³ÖŒŸÖß †Ö×Ö •ÖÖú»µÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ×“ÖŸÖß ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß †Öã³Ö¾ÖÖ»ÖÖ
µÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. ´ÆüÖæÖ †Â™ü”ûÖ¯ÖÖÓ“Öê úßŸÖÔÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ´ÖÖ¬µÖ´Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
†ÖšüÆüß ×¿ÖÂµÖÖÓÖß úßŸÖÔÖÖŸÖæÖ úÖ¾µÖ-ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ.†ÖšüÆüß •ÖÖ
£ÖÖê¸ü ¾ÖÖµÖêµÖúÖ¸ü —ÖÖ»Öê.†´Ö¸ü —ÖÖ»Öê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû †Â™ü”ûÖ¯Ö ÆüÖ ÖãÖ-ú»ÖÖŸ´Öú
¿Ö²¤üÖ£ÖÔ -Öß×ŸÖúÖ¾µÖ †Ö×Ö ÃÖÓÖßŸÖú»Öê“ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖã»Ö³Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖ£ÖÔ ¹ýœü —ÖÖ»ÖÖ
úß •µÖÖ´Öãôêû †Â™ü”ûÖ¯ÖÖŸÖß»Ö úÖ¾µÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß †Ö×Ö †Â™ü×¿ÖÂµÖÖÓ“µÖÖ £ÖÖê¸ü¾Öß“Öß
†ÖêôûÖ ¯Ö™üÖ¾Öß. ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ †Â™ü”ûÖ¯ÖÖÓ“Öê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü µÖÖêÖ¤üÖÖ †ÖÆêü.
†ÃÖÖ ÆüÖ ÃÖÓÖßŸÖÖêŸúÂÖÖÔÃÖÖšüß“Ö †Â™üÖ¾ÖŸÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ µÖÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß. †Ö¤üß
ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ¹ý¯ÖÖÖê †Â™ü”ûÖ¯Ö ÃÖÓŸÖ ú¾Öà“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê.
1. ÃÖÓŸÖ ãúÓ ³ÖÖ¤üÖÃÖ - (ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1525 - 1640) :
•Ö´Ö •Ö´ÖãÖÖ¾ÖŸÖÖî ÖÖ¾Öß, ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ úÖ¾µÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü,
¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÖÕ“Öê †ÖÏÖß ×¿ÖÂµÖ. ¸üÃÖÖôû úßŸÖÔÖúÖ¸ü, ÖÖµÖú,¸ü“ÖÖÖúÖ¸ü ´ÆüÖæÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü, ÁÖßÖÖ£Ö•Öà“Öê ÃÖê¾Öú, ‡ÔÀ¾Ö¸ü³ÖŒŸÖ, ×ÖÃ¾ÖÖ£Öá, ×Ö¸ÓüúÖ¸üß, ÃÖãÃ¾Ö³ÖÖ¾Öß. ŸÖê
ÖÖÖ¯ÖÏ“Öã¸ü, úßŸÖÔÖúÖ¸ü, ¾ÖÖµÖêµÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß †ÃÖÓµÖ ¸ü“ÖÖÖ ¸ü“Ö»µÖÖ.¯Ö¤üÖÓ´Ö¬µÖê
¿Öê¾Ö™üß †Ö¯Ö»Öê ÖÖ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ÖãÓ±ú»Öê. ‘´Öã×¦üüŸÖ ¸ü×ÃÖú•ÖÖ ˆ´ÖÓÖß ³Ö¸êü Æîü, ÖÆüß ¯ÖÖ¾ÖŸÖ
´Ö´Ö£Ö ÃÖãÖ †ÓŸÖ×Æü, ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖ Ã¾ÖÖ×´ÖÖß ²ÖêÖ “Ö»Öß, µÖÆü ÃÖ´ÖµÖ ×´Ö»Öß ×Ö¸üß¬ÖÖ
Ö¾Ö ÓúŸÖÆüß’ †¿ÖÖ†ÃÖÓµÖ ¸ü“ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¸ü“Ö»µÖÖ. ¬ÖÐã¾Ö¤üÖÃÖ•ÖàÖß ãúÓ ³ÖÖ¤üÖÃÖÖÓ²Ö§ü»Ö
úÖ¾µÖ´ÖµÖ ¬ÖµÖÖê¤üËÖÖ¸ü üúÖœü»Öê - ‘ãÓú³ÖÖ éúÂÖ¤üÖÃÖ ×Ö¸ü¬Ö¸üÃÖÖê úßÖßÃÖÖÓ“Öß ¯ÖÏß×ŸÖ,
ú´ÖÔ¬Ö´ÖÔ ¯Ö£Ö ”ûÖ›Ñ üß êú ÖÖ‡Ô ×Ö•Ö¸üÃÖ ¸üß×ŸÖ’ ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤ü¸ü“ÖÖÖÓ¾Ö¸ü ŸÖŸúÖ×»ÖÖ
»ÖÖêú ÖæÂÖ ÆüÖê‰úÖ úÖÆüß “ÖÖÆüŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ×¿ÖúÖµÖ»ÖÖ •ÖÖµÖ“Öê. ‹ú¤üÖ ÃÖ´ÖÏÖ™ü
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†ú²Ö¸üÖÖê ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖÖÓÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ ×Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ êú»Öê. ¸üÖ•ÖÖ–ÖÖ ¯ÖÖôûÖµÖ“Öß ´ÆüûÖæÖ
ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ Æü•Ö¸ü —ÖÖ»Öê. ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“µÖÖ †ÖÖÏÆüÖ¾ÖºþÖ ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖÖÓ“Öê
¸üÃÖ³ÖÖ¾ÖÖêŸú™ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÖÖµÖÖ —ÖÖ»Öê. ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ ´ÆüÖÖ»Öê ‘úÖµÖ ´ÖÖÖÖ»Ö ŸÖê ¤êü‰ú,
†Ö¯ÖÖ £ÖÖê¸ü ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ †ÖÆüÖŸÖ’. ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖ•Öß ´ÆüÖÖ»Öê - ‘†Ö¯ÖÖ ´Ö»ÖÖ úÖÆüß
¤êü‰ú ‡Û“”ûŸÖÖ ŸÖ¸ü ‹¾Öœêü“Ö ªÖ úß ´Ö»ÖÖ µÖÖ¯Öãœêü ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ ú¬ÖßÆüß ²ÖÖê»Ö¾Öæ ÖúÖ
†Ö×Ö ´ÖÖ—µÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü³ÖŒŸÖßŸÖ - ÖÖµÖÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÖæ ÖúÖ’. ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ ÃÖÖ¿“ÖµÖÔ
ÖæÂÖ —ÖÖ»Öê. ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖÖÓÖÖ ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖÖê ÃÖ´ÖÖÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã£Öôûß ¯ÖÖê“Ö×¾Ö»Öê.
2. ÃÖÓŸÖ ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖ - (ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1535 - 1640)
ÃÖÓŸÖ ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖ Æêü ´ÖÆüÖÖ ÖÖµÖú, ¸ü“ÖÖÖúÖ¸ü, ¾ÖÖµÖêµÖúÖ¸ü, ³ÖŒŸÖú×¾Ö,
¯ÖãÛÂ™ü´ÖÖÖáµÖ †Â™ü”ûÖ¯ÖÖŸÖß»Ö ´Öê¹ý´ÖÖß ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¾Öî¸üÖµÖ †Ö»Öê.
ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖúÖšüß ²ÖÃÖæÖ ŸÖê ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¿ÖãúÖÃÖÓ¤êü¿ÖÆüß ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêú ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß•Öß ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖê ³Ö•ÖÖê, ¯Ö¤êü, ¤üÖêÆêü,
¿»ÖÖêú ˆ¢Ö´Ö ´ÆüÖÖµÖ“Öê. ´Ö£Öã¸êü»ÖÖ ÖÖê‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÏ³Öæ ¾Ö»»Ö³Ö“ÖÖµÖÖÕ“Öß
ŸµÖÖÓ“Öß ³Öê™ü —ÖÖ»Öß. ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖ•ÖàÖÖ Öã¹ý ×´ÖôûÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖãÖÏÆü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß
éúÂÖ³ÖŒŸÖß êú»Öß. †ÃÖÓµÖ ¸ü“ÖÖÖ êú»µÖÖ. ´ÖÖŸÖã ¬ÖÖŸÖã, ¯ÖÏ¾ÖßÖ, ´ÖÖÖá ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê
•ÖÖÖúÖ¸ü, ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ ÊÖ ÃÖÓ–Öê“Öê ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ †×¬ÖúÖ¸üß ÃÖÓÖßŸÖ ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ú»Öê“Öê ŸÖ–Ö,
ˆ¢Ö´Ö ¾ÖÖµÖêµÖúÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×ÃÖ¨üß †Ö×Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÃÖ¸ü»Öß. úßŸÖÔÖ,
³Ö•ÖÖ, ¯Ö¤ü ÖÖµÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃ¡Ö ¿Öã¨ü ¸üÖ×ÖµÖÖ †Öôû×¾ÖµÖÖŸÖ ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖ•Öß †ŸµÖÓŸÖ
×ÖÂÖÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÆüÃ¡ÖÖ¾Ö¬Öß ¸ü“ÖÖÖ êú»µÖÖ. - ú»ÖÖÖßŸÖê, »ÖÖêúÖßŸÖê, ”Óû¤üÖŸ´Öú
ÖßŸÖê, ¦ãüÛÂ™üæú™ü ¸ü“ÖÖÖ, ¸üÖÃÖ¯Ö¤êü, »Öß»ÖÖ¯Ö¤êü, †¬µÖÖŸ´Ö¯Ö¤êü, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸
†£ÖÔ¸üÃÖ³ÖÖ¾ÖÖŸ´Öú ¸ü“ÖÖÖ êú»µÖÖ. ¬ÖÐã¯Ö¤ü, ¬Ö´ÖÖ¸ü, ÆüÖê·µÖÖ, µÖÖ»Ö²ÖÓ×¤ü¿Öß, ÃÖã¨üÖ
ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖúÖ¸ü»µÖÖ. ‘ÃÖã¸ü¤üÖÃÖß´Ö»ÆüÖ¸ü’ ÊÖ ¸üÖÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖÖÓ“Öß“Ö †ÖÆêü.
ŸµÖÖÓÖß ‘ÃÖæ¸üÃÖÖÖ¸ü’ ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»ÖÖ, •µÖÖŸÖ 87 ¸üÖÖ¸üÖ×ÖµÖÖ µÖÖê×•Ö»µÖÖ †ÃÖæÖ
úÖÆüß †¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¸üÖÖÖÓ“ÖÖÆüß ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‘ÃÖæ¸üÃÖÖ¸üÖ¾Ö»Öß’ ÆüÖ
úÖ¾µÖÖÏ£Ó Ö ÆüÖêôûß¾ÖÖÔÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêü. ‹ú¤üÖ ŸÖÖÖÃÖêÖÖê †ú²Ö¸ü ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ»ÖÖ
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ÃÖÓŸÖÃÖæ¸ü¤üÖÃÖÖÓ“Öê ¯Ö¤ü ‹êú¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ ÖæÂÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÖê ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖÖÓ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ
‘Öê‰úÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê. ‘ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖúß Óúšü ²ÖÆãüŸÖ ÃÖÓã¤ü¸ü ÆüŸÖÖî, ÃÖÖê ÖÖÖ×¾ÖªÖ
´Öë “ÖŸÖã¸ü †Öî¸ü ÃÖÖãÖ ²ÖŸÖÖ ¤êüÖê ´Öë “ÖŸÖã¸ü’, †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ Æü¸ü×¸üÖµÖ•ÖàÖß †Ö¤ü¸ü¯Öæ¾ÖÔú
êú»ÖÖ. ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖÖÓ“µÖÖ †Öêú ˆ¢Ö´ÖÖê¢Ö´Ö ¸ü“ÖÖÖ †Ö•ÖÆüß »ÖÆüÖÖ£ÖÖê¸ü ú»ÖÖúÖ¸ü
ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖŸÖêÖê ÖÖŸÖÖŸÖ, †Öôû×¾ÖŸÖÖŸÖ. - ‘´Öã¸ü×»ÖµÖÖ ²ÖÖ•Ö×ŸÖ Æîü ²ÖÆãü²ÖÖÖ, ŸÖßÖ ÖÏÖ´Ö,
‡ú‡ÔÃÖ ´Öæ“”ÔûÖÖ, úÖê×™ü ˆÖ“ÖÖÃÖ ŸÖÖÖ’
3. ¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü ¤üÖÃÖ - (ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1550 - 1641)
¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü¤üÖÃÖ•Öß µÖÖÓ“ÖÖ úÖÖî•Ö´Ö¬µÖê ²ÖÎÖÉÖãúôûÖŸÖ •Ö´Ö, ŸÖê ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ“Ö
éúÂÖ³ÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê, ³Ö•ÖÖ, úßŸÖÔÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ˆŸÃ±æúŸÖÔ úÖµÖÔ¿ÖŒŸÖß
»ÖÖ³Ö»Öß. ŸµÖÖÓÖß ‡Ô¿Ö¸üÖ¬ÖÖê»ÖÖ •Öß¾ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸÖê ÁÖßÖÖ£Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ×ÖŸµÖ
úßŸÖÔÖ ú¸üÖµÖ“Öê. ÁÖß¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÖÕ“ÖÖ †ÖãÖÏÆü ‘Öê‰úÖ †Â™ü”ûÖ¯ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖÖ ÃÖÓŸÖ
¾ÖÖµÖêµÖúÖ¸ü, ÃÖÓÖßŸÖ–Ö, éúÂÖ³ÖŒŸÖ, ¸üÃÖÖôû úßŸÖÔÖúÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ŸÖê ¯ÖÏÃÖß¨ü —ÖÖ»Öê.
¬ÖÐã¾Ö¤üÖÃÖ•ÖàÖß ‹úÖ ¤üÖêÊÖŸÖ ¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü•Öà“Öß £ÖÖê¸ü¾Öß ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öß. - ‘¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü
†ºþ ÃÖæ¸ü ×´Ö»Öß, ÖÖ‡Ô ÃÖ²Ö ²ÖÎ•Ö ¸üß×ŸÖ, ³Öæ»Öß •ÖÖŸÖ ×¾Ö×¬Ö³Ö•ÖÖ úß ÃÖã×Ö ÖÖê×¯ÖÖ
úß ¯ÖÏß×ŸÖ’. úºþÖ, ×¾Ö¸üÆü, ³ÖŒŸÖß³ÖÖ¾Ö ÖßŸÖê ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÃÖÆü †Öôû×¾ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß
µÖÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ÖéŸµÖÖÖµÖÖÖŸÖÆüß ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü¤üÖÃÖ•Öß úÖÆüß
úÖôû †›êü»Ö ¾Ö ÖÖêæúôû µÖê£Öê ¸üÖÆæüÖ ŸÖê ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ»ÖÖ Öê»Öê. ×ŸÖ£Öê ŸµÖÖÓÖß ÁÖßÖÖ£ÖÃ¾ÖÖ´Öà“Öß
†Ö¸üÖ¬ÖÖÖ êú»Öß, †ÃÖÓµÖ ³Ö•ÖÖê, ¯Ö¤êü, ¸ü“Ö»Öß †Ö×Ö ‘¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤üÃÖÖÖ¸ü’ ÖÏ£Ó Ö¹ý¯ÖÖÖê
ˆ¢Ö´ÖÖê¢Ö´Ö ¸ü“ÖÖÖÓ“ÖÖ †£ÖÖÓÖ ÃÖÖÖ¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ - ‘²ÖÎ•Ö ²Ö×ÖŸÖÖ ´Ö×¬Ö ¸ü×ÃÖú
¸üÖ×¬ÖúÖ ²ÖÖß ÃÖ¸ü¤üúß ¸üÖŸÖß ÆüÖê ŸÖŸÖ£Öê‡Ô ŸÖŸÖ£Öê‡Ô ×Ö¸üß¬Ö¸ü ÖÖÖ¸ü, ÖÖî¸üÃµÖÖ´Ö
†ÓÖúÖÓ×ŸÖ ÆüÖê...’ Æêü ŸµÖÖÓ“Öê úÖ¾µÖ.
4. éúÂÖ¤üÖÃÖ - (ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1553 - 1636/38)
•Ö´Ö Öã•Ö¸üÖ£Ö, ²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ“Ö ×¾Ö¸üŒŸÖß - ¾Öî¸üÖµÖ, ‘Ö¸ü¤üÖ¸ü ÃÖÖê›æüÖ ²ÖÎ•Ö¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ
Ã£ÖÖ×µÖ . ÁÖß ¾Ö»»Ö³Ö“ÖÖµÖÖÕ“Öê ×¿ÖÂµÖ —ÖÖ»Öê. †Ö“ÖÖµÖÖÕÖß éúÂÖ¤üÖÃÖÖÓÖÖ ¤üßÖÖ
×¤ü»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ éúÂÖ¤üÖÃÖ †¾Ö‘Öê 12/13 ¾ÖÂÖÖÕ“Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖæÖÔ •Öß¾ÖÖ éúÂÖÖ¯ÖÔÖ êú»Öê.
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éúÂÖ³ÖŒŸÖß, éúÂÖ»Öß»ÖÖ, éúÂÖÃŸÖã×ŸÖ¯Ö¸ü †ÃÖÓµÖ ¯Ö¤ü ¸ü“ÖÖÖ êú»Öß. ŸÖê ˆ¢Ö´Ö
¬ÖÐã¯Ö¤ü ÖÖµÖú ÆüÖêŸÖê. ÁÖßÖÖ£Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ×ÖŸµÖ úßŸÖÔÖ, ³Ö•ÖÖ, ÖÖµÖÖ ú¸üÖµÖ“Öê.
éúÂÖ¤üÖÃÖ ÃÖÓÖßŸÖ–Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß †Öêú ¸üÖÖ¸üÖ×ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯Ö¤êü ²ÖÖÓ¬Ö»Öß»Ö.
‘×ÖãÓú•Ö´Öê ¾ÖêÖæ ´Ö¬Öã¸ü ú»Ö ÖÖ¾Öî, ÃÖ¯ŸÖ ÃÖã¸üÖ´Öê ¸ü×ÃÖú ¸üÖÖ, ×¯ÖµÖã ¸ü×ÃÖúÖÖß ŸÖÖµÖê
²Öã»ÖÖ¾Öî’ (†¯ÖæÖÔ) 2) ‘ÖßúÖÔ ´ÖÖê×Æü »ÖÖµÖÖê ÁÖß×Ö¸üß¬ÖÖ¸üß ÖÖ¾Öî, ŸÖŸÖ£Öî ŸÖŸÖ£Öî ŸÖŸÖ£Öî
ŸÖŸÖ£Öî’ - ³Öî¸ü¾Ö ¸üÖÖ ‘×´Ö»ÖßŸÖ ´Öã¸ü»Öß ²Ö•ÖÖ¾Öî...’ (†¯ÖæÖÔ) †¿Öß ²Ö¸üß“Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖê
¤êüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
5. ÖÖêØ¾Ö¤üÃ¾ÖÖ´Öß - (ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1562 - 1642)
•Ö´Ö ³Ö¸üŸÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹úÖ ”ûÖê™ü¶Ö ÖÖ¾Öß ²ÖÎÖÉÖãúôûÖŸÖ. ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ“Ö
ŸµÖÖÓÖÖ ¾Öî¸üÖµÖ. úÖ¾µÖ¿ÖŒŸÖß - ÖÖÖ¿ÖŒŸÖß »ÖÖ³Ö»Öß. ŸÖê ´ÖÆüÖ¾ÖÖ µÖê£Öê ¿ÖÖÓŸÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ
ŸÖÖÃÖÖŸÖÖÃÖ ¸üÖ×ÖµÖÖ †Öôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ, ˆŸÃ±æúŸÖÔ ¯Ö¤ü¸ü“ÖÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ.
ÖÖêØ¾Ö¤üÃ¾ÖÖ´ÖàÖß ÁÖß ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öà“Öê ×¿ÖÂµÖ¢¾Ö ÖÏÆüÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü Öã¹ýéú¯ÖêÖê ŸµÖÖÓÖÖ
†¤Ëü³ÖæŸÖ ¿ÖŒŸÖß »ÖÖ³Ö»Öß. úÖ¾µÖ úßŸÖÔÖÖŸÖ ŸÖê ¸ÓüÖæÖ •ÖÖµÖ“Öê. ÖÖêØ¾Ö¤üÃ¾ÖÖ´ÖàÖß
¸üÖ¬ÖÖéúÂÖÖ“µÖÖ úÖ¾µÖ¾ÖÖÔÖÖú¸üßŸÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Ö¿ÖµÖ †Ö×Ö ×¾ÖÂÖµÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê.
ŸµÖÖÓ“Öß ¿Ö²¤ü¸ü“ÖÖÖ †£ÖÔ¾ÖÖÆüß, ¸üÃÖ¾ÖÖÆüß †ÖÆêü. †Öêú ¸üÖÖ¸üÖ×ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß
¸ü“ÖÖÖ †»ÖÓéúŸÖ êú»µÖÖ. Öã§ü ÃÖ´ÖÏÖ™ü †ú²Ö¸ü ŸÖÖÖÃÖêÖÃÖÆü †Öêú ´ÖÓ›üôûß
ÖÖêØ¾Ö¤üÃ¾ÖÖ´Öà“µÖÖ ¯Ö¤ü¸ü“ÖÖÖÓ¾Ö¸ü, ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖêÆü§ü ÖæÂÖ ÆüÖêŸÖß. †ÃÖê ´ÆÓü™ü»Öê •ÖÖŸÖê
úß ŸÖÖÖÃÖêÖÖê ¯ÖÏŸµÖÖ ÖÖêØ¾Ö¤üÃ¾ÖÖ´Öà“Öê ÃÖê¾Öú ´ÆüÖæÖ ÃÖã¨üÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö¤êü ÃÖã¨üÖ ŸÖÖÖÃÖêÖ ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ÖÖêØ¾Ö¤üÃ¾ÖÖ´Öß
´ÖÆüÖ¾ÖÖ ¾Ö ÖÖêæúôû»ÖÖ ¸üÖÆæüÖ ¿Öê¾Ö™üß ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ»ÖÖ Öê»Öê. ×ŸÖ£Öê ŸÖê ÁÖßÖÖ£Ö´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ
ÃÖê¾ÖêŸÖ“Ö ¸ü´Ö´ÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‹úÖ úÖ¾µÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÖ †Öêôûß ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ¤üÖÖ»Ö
- ‘ÖÖ“ÖŸÖ »ÖÖ»Ö ÖÖê¯ÖÖôû ¸üÖÃÖ ´Öë ÃÖú»Ö ²ÖÎ•Ö ²ÖÓã¬Ö ÃÖÓÖê, ×Ö›ü×Ö›ü ŸÖŸÖ µÖãÖ ŸÖŸÖ
µÖãÖ, £Öê‡Ô £Öê‡Ô ³ÖØ´ÖÖß ¸ü×ŸÖ ¸üÃÖ¸ÓüÖê’6. ÖÓ¤ü¤üÖÃÖ - (ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1570 - 1639/40)
•Ö´Ö ÃÖæú¸ü Öê¡Ö. ²ÖÎÖÉÖ ãú™ãüÓ²ÖÖŸÖ»ÖÖ. ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖÖÓ“µÖÖ
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¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ †Ö×Ö ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. ÖÓ¤ü¤üÖÃÖÖÓÖß ÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öà“ÖÖ
†ÖãÖÏÆü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ Öã¹ýéú¯ÖêÖê ×¤ü¾µÖ ¥üÂ™üß »ÖÖ³Ö»Öß. †Öêú ¯Ö¤ü¸ü“ÖÖÖ êú»µÖÖ.
úßŸÖÔÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ˆ““ÖúÖê™üß“Öê ú×¾Ö, ¸ü“ÖÖÖúÖ¸ü, ÖÖµÖú, éúÂÖ³ÖŒŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ³ÖÛŒŸÖ¸üÃÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¸ü“ÖÖÖ ŸÖê ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÃÖÆü †Öôû×¾ÖµÖÖŸÖ ×ÖÂÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß
µÖ´Öã ÖÖÖ¤üß “µÖÖ úÖšü ß ²ÖÃÖæ Ö µÖ´Öã ÖÖÃ¡ÖÖêŸ Ö †Öôû×¾Ö»Öê . †Öê ¸ü ¯ÖµÖÕŸ Ö
ÁÖßšüÖæú¸üÖÖ£Ö•Öà“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ“Ö »ÖßÖ —ÖÖ»Öê. - ‘¤êüÖÖê ¤êüÖÖê ¸üß ÖÖÖ¸ü Ö¸ü úßŸÖÔÖ
úÖØ»Ö¤üß ŸÖ™ü’ ... , ‘ãÓú•Ö ãú×™ü¸ü ×´Ö»Öß •Ö´ÖãÖÖ ŸÖß¸ü - Öê»ÖŸÖ ÆüÖê¸üß ¸üÃÖ³Ö¸êü ¾Öß¸ü’
‡ŸµÖÖ¤üß ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö¤êü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêüŸÖ.
7. ”ûßŸÖÃ¾ÖÖ´Öß - (ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1572 - 1642)
ãúÖß ÃÖÓ¾ÖŸÖ 1567 ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖµÖÖÖ“Öß, úÖ¾µÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß, †Ö¾Ö›ü •Ö›ü»Öß ÆüÖŸê Öß. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ”ûßŸÖÃ¾ÖÖ´Öß“Öê ²ÖÖ»Ö¯ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ
ˆÖÖ›üúßŸÖ - ™ü¾ÖÖôûúßŸÖ Öê»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Öß Ø™üÖ»Ö, ÖŒú»Ö, ±úÃÖ¾Öê×Ö¸üß
ú¸üµÖÖ“Öß ÖÖê›ü ÆüÖêŸÖß. ‹ú¤üÖ ŸµÖÖÓÖß ‹úÖ ±úÖê›ü»Öê»µÖÖ ãú•ÖŒµÖÖ ÖÖ¸üôûÖŸÖ ¸üÖÖ
³ÖºþÖ ¤üÖêÆüß ¿Öú»Öê Öß™ü •ÖÖê›æüÖ ŸÖê ÖÖ¸üôû ÁÖß ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•ÖàÖÖ ×¤ü»Öê.
×”ûŸÖÃ¾ÖÖ´Öà“Öß ãúÛŸÃÖŸÖã²Öã×¨ü ÁÖß×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öà“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÖ ÃÖ·Æ¤üµÖß
†ÓŸÖ–ÖÖÔÖß Öã¹Óý“ÖÖ †ÃÖÖ “Ö´ÖŸúÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ úß ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ ŸµÖÖ“Ö ÖÖ¸üôûÖŸÖæÖ
¸üÖÖê‹ê¾Ö•Öß ¸üÃÖ¸ü¿ÖßŸÖ Öê²Ö·µÖÖ“ÖÖ Ö¸ü (›üÖ»ê Ö) ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. ŸÖê ¥ü¿µÖ ²Ö‘ÖãÖ ×”ûŸÖÃ¾ÖÖ´Öß
†ŸµÖÓŸÖ »ÖÛ••ÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ“ÖÖÖß ŸÖê ×¾Ö÷ü»ÖÃ¾ÖÖ´Öà“µÖÖ “Ö¸üÖß ÖŸÖ´ÖÃŸÖú ÆüÖê‰úÖ
ŸµÖÖÓ“Öê ×¿ÖÂµÖ —ÖÖ»Öê. ×”ûŸÖÃ¾ÖÖ´Öà“µÖÖ ˆÖÖ›ü¯ÖÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ,
ŸµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ ˆ•¾Ö»Ö ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ µÖÖêÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖŸÖæÖ
×”ûŸÖÃ¾ÖÖ´ÖàÖÖ Öã¹Óý“ÖÖ †ÖãÖÏÆü ×´ÖôûÖ»ÖÖ, ×¤ü¾µÖ ¥üÛÂ™ü »ÖÖ³Ö»Öß - †“ÖÖÖú
úÖ¾µÖ¿ÖŒŸÖßÆüß »ÖÖ³Ö»Öß. - ŸµÖÖ“ÖÖÖß ×”ûŸÖÃ¾ÖÖ´Öà“µÖÖ ´ÖãÖÖŸÖæÖ †Öê•ÖÃ¾Öß ¿Ö²¤ü
²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê - ‘•Öê ²ÖÃÖã¤êü¾Ö ×úµÖê ¯Öã¸üÖ ŸÖ¯Ö ŸÖê‡Ô ±ú»Ö ±ú×»ÖŸÖ ÁÖß¾Ö»»Ö³Ö¤êü¾Ö’ ŸµÖÖÖÓŸ Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß †ÃÖÓ µÖ ¸ü“ÖÖÖ ¸ü“Ö»µÖÖ, †Öôû¾Ö»µÖÖ. †Öê¸ ü¯ÖµÖÕŸ Ö
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ÁÖßéúÂÖÖãÖÖÖµÖÖÖŸÖ ÃÖ´Ö¸üÃÖ —ÖÖ»Öê. ÁÖß šüÖæú¸ü ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ×ÖŸµÖ úßŸÖÔÖ-³Ö•ÖÖÖŸÖ
¸ÓüÖæÖ Öê»Öê, ŸÖê éúÂÖÖ¯ÖÔÖµÖãŒŸÖ —ÖÖ»ÖêŸÖ.
8. “ÖŸÖã³Öæ•Ô Ö¤üÖÃÖ - (ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1575 - 1642)
†Â™ü”ûÖ¯ÖÖŸÖ»Öê Æêü †Öšü¾Öê ÃÖÓŸÖ, ú×¾Ö, ¸ü“ÖÖÖúÖ¸ü, ÃÖÓÖßŸÖŸÖ–Ö, éúÂÖ³ÖŒŸÖ,
úÖ¾µÖ”Óû¤ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×ÖÂÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓŸÖ ãú³ÖÖ¤üÖÃÖÖÓ“Öê Æêü ÃÖã¯Öã¡Ö ÆüÖêŸÖê. ×¯ÖŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, úÖ¾µÖ ú¸üµÖÖŸÖ, ÖÖµÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ¾Ö›üß»ÖÖÓú›æüÖ †¬µÖµÖÖ, ÖÓŸÖ¸ü
ÁÖß ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öà“Öê ×¿ÖÂµÖ¢¾Ö.“ÖŸÖã³ÖæÔ•Ö¤üÖÃÖÖÓÖß éúÂÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö»Öß»ÖÖÓ“Öß, Îúß›üÖÖêôûÖ¤üà“Öß †Öêú ¯Ö¤êü ¸ü“Ö»Öß. ×¾ÖÖµÖ ¾Ö ×¾Ö¸üÆüÖÓ“ÖßÆüß ¯Ö¤êü Ã¾ÖµÖÓÃ±æúŸÖÔ ¸ü“Ö»Öß,
†Öôû¾Ö»Öß. úßŸÖÔÖ, ³Ö•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖã¸êü»Ö ÖôûÖ †Ö×Ö
¾ÖÖŸÃÖ»µÖ ³ÖÖ¾Ö ÊÖ ÃÖÓµÖÖêÖÖ´Öãôêû ŸÖê ‡ÔÀ¾Ö¸ü ³ÖŒŸÖßŸÖ, úßŸÖÔÖÖŸÖ ¤êüÆü³ÖÖÖ ×¾ÖÃÖºþÖ
•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¤îü¾Öß¿ÖŒŸÖß »ÖÖ³Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ÁÖßÖÖ£Ö•Öà“Öß
ÃÖê¾ÖÖ êú»Öß.
‘²ÖÎ•Ö¯Ö¸ü ˆÖ‡Ô †ÖµÖã ‘Ö™ü, Ö‡Ô Ö‡Ô ²ÖÓæ¤ü ÃÖãÆüÖ¾Ö×Ö’ †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß †Öêú ¯Ö¤êü
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêüŸÖ.
†Â™ü”ûÖ¯ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †Öêú ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ×¾Ö¯Öã»Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †ÖœüôûŸÖê. ŸµÖÖÓÖß †Öêú
ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»Öê. ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÖÕ“Öê ÖÖŸÖæ ÁÖß ÖÖêãú»ÖÖÖ£Ö µÖÖÓÖß ²ÖÎ•Ö³ÖÖÂÖêŸÖ ‘“ÖÖî·µÖÖÓ¿Öß
¾ÖîÂÖ¾ÖÖúß ¾ÖÖŸÖÖÔ’ ÆüÖ ˆ»»ÖêÖÖßµÖ ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»ÖÖ †ÖÆêü. ÊÖ ×šüúÖÖß †Â™ü”ûÖ¯ÖÖÓ“ÖÖ
†ŸµÖ»¯Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÃÖÓú×»ÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü Æêü éú¯ÖµÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘µÖÖ¾Öê.
***
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†Â™ü”ûÖ¯Ö ÃÖÓŸÖú¾Öß ¾Ö Æü¾Öê»Öß ÃÖÓÖßŸÖ
¤ü×ÖÖêŸÖß»Ö ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß“µÖÖ úÖšüß ¾ÖÃÖ»Öê»µÖÖ úÖÓú¸ü¾ÖÖ›ü µÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÁÖß.
»Ö´ÖÖ ³Ö¼ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ŸÖî»ÖÓÖ ²ÖÎÖÉÖ ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß ÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ
¯ÖÏµÖÖÖ †Ö×¤ü ´ÖÖÖì úÖ¿Öß (¾ÖÖ¸üÖÖÃÖß) ´Ö¬µÖê †Ö»Öê. úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü †¿Öß
†±ú¾ÖÖ ˆšü»Öß úß ×¤ü»»Öß“ÖÖ ²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆü ²ÖÆü»ÖÖê»Ö »ÖÖê¤üß ÆüÖ úÖ¿Öß¾Ö¸ü Æü»»ÖÖ ú¸üÖÖ¸ü
†ÖÆêü. ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê »ÖÖêú ×ŸÖ£ÖæÖ ¯Öôæû »ÖÖÖ»Öê. Æêü †µÖ »ÖÖêúÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
¸üÖµÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ “ÖÓ¯ÖÖ¸üµÖ ¾ÖÖ´ÖÖÖì ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê. †µÖ “ÖÖî›üÖÖÖ¸ü ´Ö¬µÖê
×¾ÖÁÖÖ´ÖÖú×¸üŸÖÖ ×Ö‘ÖæÖ Öê»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß Ö¸üÖê¤ü¸ü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖŸÖß“µÖÖ
¯ÖÏÃÖ¾Ö¾Öê¤üÖÖÓ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“Ö ¾ÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖ“Ö ¸üÖ¡Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖßÖê
‹úÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖÖß (ÃÖÖ 1478 ‡Ô.) ‹úÖ ÃÖÖŸÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ ²Öê¿Öã¨ü †¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö
²ÖÖ»ÖúÖ»ÖÖ •Ö´Ö ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖŸÖß»ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê úß ×ŸÖÖê ‹ú
´ÖéŸÖ ²ÖÖ»ÖúÖ»ÖÖ •Ö´Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß ŸµÖÖ ×¿Ö¿Öæ»ÖÖ ŸÖê£Öê“Ö ¯ÖÖÖÖÓÖß
†Ö“”ûÖ¤æüÖ ÃÖÖê›æüÖ ×¤ü»Öê †Ö×Ö ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸµÖÖÓÃÖÆü “ÖÖî›üÖÖÖ¸üú›êü “ÖÖ»ÖŸÖê
—ÖÖ»Öê.
¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß úôû»Öê úß, †ÖŸÖÖ úÖ¿Öß´Ö¬µÖê µÖ¾ÖÖÖÓ“Öê †ÖÎú´ÖÖ ÖÖÆüßÃÖê
—ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê »ÖÖêú ¯ÖãÆüÖ úÖ¿Ößú›êü ¾Öôû»Öê. ¸üÃŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Ö ¾ÖÖÖŸÖæÖ
•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖßÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê úß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ †•ÖæÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ †ÖÆêü.
×ŸÖÖê †Ö¿“ÖµÖÖÔÖê ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ãú¿ÖßŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö ‘¾Ö»»Ö³Ö’
†ÃÖê šêü¾Ö»Öê. ÆüÖ“Ö ²ÖÖ»Öú ¯Öãœêü ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ. Æêü †ŸµÖÓŸÖ
×¾Ö«üÖÖ ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö Öß¸üÖúÖ¸üÖ“µÖÖ •ÖÖÖß ÃÖÖúÖ¸ü ²ÖÎÉÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üÖÖ¸êü
ÆüÖêŸÖê. µÖÖÓ“Öê ¤üÖ¿ÖÔ×Öú ´ÖŸÖ ‘¿Öã¨üÖ«îüŸÖ’ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
ÃÖÖ 1502 ‡Ô. “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ‹ú¤üÖ ¸üÖ•ÖÖ éúÂÖ¤êü¾Ö¸üÖµÖÖê ×¾ÖªÖÖÖ¸ü´Ö¬µÖê
‹ú ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÃÖ³ÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖŸÖ ‹úßú›êü ´ÖÖ¬Ö¾Ö. ×Ö´²ÖÖÔú,
×¾ÖÂÖãÃ¾ÖÖ´Öß, ¸üÖ´ÖÖÖã•Ö †Ö×¤ü ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖÓ“Öê ×¾Ö«üÖÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÖÔ“Öê
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†ÖãµÖÖµÖß †«îŸÖ¾ÖÖ¤üß ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê ×¾Ö«üÖÖË ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¤üÖêÆüß ¯ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖãÂúôû
¾ÖÖ¤ü-×¾Ö¾ÖÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖ. •Öê¾ÆüÖ ¾ÖîÂÖ¾Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ¾Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ
¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÖÔÖß ˆšæüÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ²Öôû úºþÖ ×¾Ö•ÖµÖ ×´Öôû¾Ö»ÖÖ. ¸üÖ•ÖÖ
éúÂÖ¤êü¾Ö¸üÖµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖêµÖÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖÖê ¯ÖãÂúôûÃÖê ¬ÖÖ †¯ÖÔÖ êú»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓÖß
ŸµÖÖŸÖß»Ö ±úŒŸÖ ÃÖÖŸÖ“Ö ´Öã¦üÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ †Ö×Ö ¿ÖêÂÖ ¬ÖÖ ²ÖÎÖÉÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
µÖÖêµÖŸÖêÖê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ †Öêú ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ †Ö“ÖÖµÖÔ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Ö»ÖÖ †Ö×Ö ŸÖÖê ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ.
¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ•Öß Ã¾ÖŸÖ: ‹ú ˆ¢Ö´Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú †Ö×Ö ÃÖÓÖßŸÖŸÖ–Ö ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö.
ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1550 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ŸÖê †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö µÖÖ¡ÖÖ ú¸üßŸÖ ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ»ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»Öê.
ŸÖê£Öê ¯ÖãÂúôûÃÖê ²ÖÎ•Ö¾ÖÖÃÖß ŸµÖÖÓ“Öê ×¿ÖÂµÖ —ÖÖ»Öê. ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ •Ö¾Öôûß»Ö ¯ÖÖ¸üÃÖÖî»Öß
ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú Ö¸üß²Ö Ö¡ÖßµÖ ¿ÖêŸÖß ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ
»ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×Ö ÃÖÓÖßŸÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏê´Ö ÆüÖêŸÖê. ±úÖ¾Ö»µÖÖ ¾Öêôûß ŸÖê
‡ÔÀ¾Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¯Ö¤êü ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖµÖÖ ‹êú»Öê †Ö×Ö ‹ú
»ÖÆüÖÖÃÖê ´ÖÓ×¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ‘ÁÖßÖÖ£Ö’•Öß“Öß ŸµÖÖŸÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß †Ö×Ö ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖÖ»ÖÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ šêü¾Ö»Öê. ‹ú¤üÖ ¾ÖÖ»Æêü¸ü Ö¸êü¿Ö ¸üÖ•ÖÖ ´ÖÖÖØÃÖÆü Æêü •ÖŸÖß¯Öã¸üÖ µÖê£Öê
¯ÖÖê“Ö»Öê †Ö×Ö ŸÖê£Öê ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖÖÓ“Öê ÖÖµÖÖ ‹êæúÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖãÂúôû ¬ÖÖ ×¤ü»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã
ŸµÖÖÓÖß ŸÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÖÖÆüß.
‹ú¤üÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‹ú ¯Ö¤ü ‹úÖ ÖÖµÖúÖÖê †ú²Ö¸ü ²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆüÖ“µÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ
•ÖÖ‰úÖ ‹êú¾Ö»Öê. ²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆüÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ³Öê™üµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ¤ü¿ÖÔ¾Ö»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ
¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ»ÖÖß ¾Ö ÃÖî×Öú ¯ÖÖšü¾Ö»Öê. ´ÖÖêšü¶Ö ¤ãü:Öß ´ÖÖÖÖê ŸÖê
‘ÖÖê›üÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖßŸÖ Ö ²ÖÃÖŸÖÖ ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖµÖß“Ö ±úŸÖêÆü¯Öæ¸ü ÃÖßú¸üß»ÖÖ
•ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖê“Ö»Öê. †ú²Ö¸üÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÃÖŸúÖ¸ü êú»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê ×úŸµÖêú
×¤ü¾ÖÃÖ ÁÖßÖÖ£Ö•Öà“µÖÖ ÃÖê¾Öê»ÖÖ ¤æü¸üÖ¾Ö»Öê †Ö×Ö ´ÖÖÖŸÖ ¤ãü:Öß —ÖÖ»Öê. ‡ú›êü
²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ Ö¾ÖßÖ ¯Ö¤ü ÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“µÖÖ ÖÖ¸üÖ•Öß“ÖÖ
µÖÜŸú×“ÖŸÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö ú¸üŸÖÖ ŸÖê ÖÖ»Öß»Ö ¯Ö¤ü ÖÖµÖ»Öê.
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³ÖŒŸÖÖ úÖê úÆüÖ ÃÖßú¸üß ÃÖÖë úÖ´Ö
†Ö¾Ö•Ö •ÖÖŸÖ ¯ÖÆîüµÖÖÓ (•ÖæŸÖß) ™æü™üß, ×²ÖÃÖ¸ü ÖµÖÖê Æü×¸üÖÖ´Ö
•ÖÖúÖê ´ÖãÖ ¤êüÖê ¤ãü:Ö »ÖÖÖê ŸÖÖúÖê ú¸üÖß ¯Ö¸üß ÃÖ»ÖÖ´Ö
ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖ »ÖÖ»Ö ×Ö¸üß¬Ö¸ü ×²ÖÖã µÖÆü ÃÖ²Ö —ÖãšüÖê ¬ÖÖ´Ö
(†£ÖÖÔŸÖ ³ÖŒŸÖÖÓÖÖ ±úŸÖêÆü¯Öã¸ü ×ÃÖú¸üßŸÖ úÖµÖ úÖ´Ö ? µÖêŸÖÖ •ÖÖŸÖÖ “Ö¯Ö»ÖÖ
ŸÖã™ü»µÖÖ. Æü×¸üÖÖ´ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ, •µÖÖÓ“Öê ŸÖÖë›ü ¯Ö×Æü»µÖÖÖê ¯Ö¤ü¸üß ¤ãü:Ö µÖêŸÖê
ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ»ÖÖ´Ö ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖ ´ÆüÖŸÖÖê úß ×Ö¸üß¬Ö¸ü »ÖÖ»Ö éúÂÖÖ
×¿Ö¾ÖÖµÖ ²ÖÖúß ÃÖÖôêû ¾µÖ£ÖÔ †ÖÆêü.) Æêü ÖÖÖê ÖÖ‰úÖ ŸÖê ÃŸÖ²¬Ö —ÖÖ»Öê. ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖÓÖß
ŸµÖÖÓ“Öß ¾µÖ£ÖÖ •ÖÖÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÖê“ÖŸÖê êú»Öê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ ×¾Ö.
ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1640 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. úÖÓú¸üÖî»Öß ×¾ÖªÖ ×¾Ö³ÖÖÖ «üÖ¸êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ
•Ö¾Öôû •Ö¾Öôû 200 ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÖÏÆü ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü
Æêü †Â™ü”ûÖ¯Ö ÃÖÓÖßŸÖ ŸÖ–ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö×Æü»Öê ÖÖµÖú ÆüÖêŸÖê.
†Â™ü¯Ö¤üÖ“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ŸÖ–ÖÖ´ÖÓ¬µÖê ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö
ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1535, ¾Öî¿ÖÖÖ ¿ÖãŒ»Ö ¯ÖÓ“Ö´Öß»ÖÖ ×¤ü»»Öß •Ö¾Öôû“µÖÖ ‘ÃÖßÆüß’ ÖÖ´Öú ÖÖ¾Öß
—ÖÖ»ÖÖ. úÖÆüß ×¾Ö«üÖÖ †ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôûß»Ö ÃÖÖúŸÖÖ ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÃ£ÖÖÖ
´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê •Ö´ÖÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖê, úß ÖÓŸÖ¸ü †ÖÓ¬Öôêû —ÖÖ»Öê µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖŸÖ³Öê¤ü †ÖÆêüŸÖ.
18 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê ŸµÖÖ“Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö Ø¯Ö¯ÖôûÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖÖÖ»Öß
¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ †Ö×Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ •µÖÖê×ŸÖÂÖ ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öß ÖÖêÂ™ü
Ö¸üß ×Ö‘ÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ±úÖ¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ×´ÖôûÖ»Öß. »ÖÖêú •µÖÖ ³Öê™üß ŸµÖÖÓÖÖ
¤êü‰úÖ •ÖÖŸÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü“Ö ŸÖê ˆ¯Ö•Öß×¾ÖúÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ.
‹êú ×¤ü¾Ö¿Öß †“ÖÖÖú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö»ÖÖ úß, ‘ŸÖæ ŸÖ¸ü ‘ÖºþÖ
³ÖŒŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖÃÖ, ŸÖ¸ü ´ÖÖ †ÖŸÖÖ ´ÖÖµÖê´Ö¬µÖê úÖ Öã¸ü±ú™üŸÖ
“ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü ?’ ´ÆüÖæÖ ŸÖê, ŸÖê ×šüúÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ´Ö£Öã¸êü»ÖÖ Öê»Öê †Ö×Ö ŸÖê£Öê Ö‰ú
‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»Öê. ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1550 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ•ÖàÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÎ•ÖµÖÖ¡Öê´Ö¬µÖê Ö‰ú ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü £ÖÖÓ²ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓÖß ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖÖÓ“Öß

ÃÖÓÖßŸÖ Ã¯ÖÓ¤üÖ - ³ÖÖÖ 2

63

¯Ö¤êü ‹êú»Öß. ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÖÖê ‡ŸÖêú ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê úß ŸÖê ŸµÖÖÓ“Öê
×¿ÖÂµÖ ²ÖÖ»Öê †Ö×Ö ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÖÕÃÖÆü ÖÖêãúôûÖŸÖ“Ö ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»Öê. ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ•Öß
³ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖß»Ö •µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“Öß ú£ÖÖ ‹êú¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖ ŸµÖÖ“Ö ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê
¯Ö¤ü ¸ü“ÖÖÖ ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ÖÖêúã ôûÖŸÖæÖ ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ»ÖÖ †Ö»Öê †Ö×Ö ÁÖßÖÖ£ÖÖÓ“Öß
ÃÖê¾ÖÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê. †ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ¸üÃÖÖî»Öß ÆüÖ“Ö †Ö¯Ö»ÖÖ Ã£ÖÖµÖß ×Ö¾ÖÖÃÖ ²ÖÖ¾Ö»ÖÖ
ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸÖê ×ŸÖ£Ö»Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ úßŸÖÔÖúÖ¸ü ÆüÖŸê Öê. •Öê¾ÆüÖ ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1602 ´Ö¬µÖê ‘†Â™üÃÖÖÖ’
Øú¾ÖÖ ‘†Â™ü”ûÖ¯Ö’ ´ÖÓ›üôûß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß, ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ Ã£ÖÖÖ
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ‹ú ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÃÖÓÖÏÆü ‘ÃÖæ¸üÃÖÖÖ¸ü’ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ×¾ÖµÖÖŸÖ †ÖÆêü.
1640 ×¾Ö. ÃÖ. “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖ¸üÃÖÖî»Öß´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“Öê ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê.
‘†Â™ü”ûÖ¯ÖÖ’“µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ‘ÃÖÖÖ’´Ö¬µÖê ¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü¤üÖÃÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö µÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ
•Ö´Ö ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1550 ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖÔ¿ÖßÂÖ ¿ÖãŒ»Ö ÃÖ¯ŸÖ´Öß ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸üß, úÖÖî•Ö´Ö¬µÖê
—ÖÖ»ÖÖ. ŸÖê úÖ¾µÖãú²•Ö ²ÖÎÖÉÖ ÆüÖêŸÖê. ‹ú¤üÖ úÖÖî•Ö´Ö¬µÖê ¤ãüÂúÖôû ¯Ö›ü»ÖÖ †Ö×Ö
ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¯ÖŸµÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¬ÖÖ Æü¸üÖ êú»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö
¬ÖÖÖ¯ÖÖ•ÖÔÖÖÃÖÖšüß ¤êü¿ÖÖ™üÖÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü¤üÖÃÖ ŸÖê£Öê“Ö ÃÖÖ¬ÖæÓ“µÖÖ
ÃÖÖ×®Ö¬µÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ úßŸÖÔÖ ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. 26 ¾ÖÂÖÔ ¾ÖµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê úÖÖî•Ö´Ö¬µÖê
¸üÖ×Æü»Öê. ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1576 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ŸÖê ¯ÖÏµÖÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê. ŸÖê£Öê ³Ö•ÖÖ-úßŸÖÔÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»Öß“Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ×´ÖôûÖ»Öß. ‹ú¤üÖ ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ•ÖàÖÖ †›îü»Ö ÖÖ¾Öß £ÖÖÓ²ÖÖ¾Öê
»ÖÖÖ»Öê. Æêü Æüß †›îü»Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÖÕÖÖ ‹ú ×¾Ö¸üÆüÖ“Öê
¯Ö¤ü ‹êú¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ•Öß“ÖÖ ‡ŸÖúÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ úß ŸÖê ŸµÖÖÓ“Öê
×¿ÖÂµÖ ²ÖÖ»Öê †Ö×Ö ´ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1581 ´Ö¬µÖê ÖÖêãúôûÖŸÖ (²ÖÎ•Ö
¬ÖÖ´ÖÖŸÖ) †Ö»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê. 1602 ´Ö¬µÖê •Öê¾ÆüÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•ÖàÖß
‘†Â™ü”ûÖ¯Ö’“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖÆüß ŸµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
“ÖÖî£µÖÖ ÃÖÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1553 ´Ö¬µÖê Öã•Ö¸üÖŸÖ“µÖÖ ×“Ö»ÖÖêŸÖ¸üÖ ÖÖ´Öú ÖÖ¾Öß
•Ö´Ö»Öê»µÖÖ éúÂÖ¤üÖÃÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö ÖÖ¾Ö“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ÆüÖêŸÖê.
•Öê¾ÆüÖ ŸÖê ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÆüÖêŸÖê, ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ‹ú ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÖê
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†Ö¯Ö»Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖÖ ÖÖ¾Ö¾ÖÖ»µÖÖÓÖÖ ×¾Öú»Öê †Ö×Ö ŸÖÖê ŸµÖÖ ¸üÖ¡Öß ŸµÖÖ“Ö ÖÖ¾Öß
´ÖãŒúÖ´ÖÖ»ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. éúÂÖ¤üÖÃÖ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖß úÖÆüß ´ÖÖÖÃÖê ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê
ÃÖ¾ÖÔ ¬ÖÖ »Öã™ü»Öê. µÖÖ “ÖÖê¸üß“µÖÖ ¬ÖÖÖ¯Öîúß úÖÆüß ŸµÖÖÓÖß “ÖÖê¸üÖÓÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê ²ÖÖúß“Öê
†Ö¯Ö»µÖÖ ‘Ö¸üß“Ö šêü¾Ö»Öê. ÃÖúÖôûß •Öê¾ÆüÖ ²ÖÓ•ÖÖ·µÖÖÖê ÖÖ¾Ö“µÖÖ ´ÖãµÖÖ•Ö¾Öôû •ÖÖ‰úÖ
†Ö¯Ö»Öß ¸ü›üú£ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÖê ŸµÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ úºþÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ÆüÖú»ÖæÖ ×¤ü»Öê.
éúÂÖ¤üÖÃÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ÊÖ ú¸üÖß“ÖÖ ×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü ¾ÖÖ™ü»ÖÖ. ŸÖµÖÖÖê
²ÖÓ•ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖß “ÖÖê¸ü»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †Ö×Ö ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖú›êü
•ÖÖ‰úÖ µÖÖµÖ ´ÖÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ ¾Ö †Ö¯ÖÖ ÃÖÖÖ ªÖµÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ¤üÖÖ¾Ö»Öß.
ŸµÖÖÓÖß ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¹ý¨ü ÃÖÖÖ ¤êü‰úÖ ²ÖÓ•ÖÖ·µÖÖ“Öê ¬ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ×´Öôû¾ÖæÖ
×¤ü»Öê.
µÖÖ ‘Ö™üÖê´Öãôêû ×¾Ö¸üŒŸÖ ÆüÖê‰úÖ ŸÖê ¯ÖãÆüÖ ²ÖÎ•Ö´Ö¬µÖê †Ö»Öê. ŸµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ
¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ•Öß ²ÖÎ•Ö´Ö¬µÖê“Ö ÆüÖêŸÖê. éúÂÖ¤üÖÃÖ Æêü úÖ¾µÖ †Ö×Ö ÃÖÓÖßŸÖ •ÖÖÖÖÖ¸êü
ŸÖÃÖê“Ö ˆ¢Ö´Ö ÖÖµÖúÆüß ÆüÖêŸÖê. ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ•ÖàÖß ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß
²ÖÖ¾Ö»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÁÖßÖÖ£Ö•Öà“µÖÖ ³Öê™üß Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖÖê¯Ö¾Ö»Öê.
ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖÆüß †Â™üÃÖÓµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÓ›üôûß´Ö¬µÖê ÃÖÖ´Öß»Ö úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
‹ú¤üÖ ‹úÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖßÖ¿Öê ¹ý¯ÖµÖê ¤êü‰úÖ ×¾ÖÆüß¸ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ
êú»Öß. ŸµÖÖÓÖß ¤üÖêÖ¿Öê ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öú Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:•Ö¾Öôû šêü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê †Ö×Ö
¿ÖÓ³Ö¸ü ¹ý¯ÖµÖê ‹úÖ ¾ÖéÖÖÖÖ»Öß ÖÖ›æüÖ šêü¾Ö»Öê. •Öê¾ÆüÖ ¤üÖêÖ¿Öê ¹ý¯ÖµÖê Ö“ÖÔ —ÖÖ»Öê
†Ö×Ö ×¾ÖÆüß¸üß“ÖÖ ¾Ö¸ü“ÖÖ ³ÖÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖµÖ“Öê úÖ´Ö ²ÖÖúß ÆüÖêŸÖê, ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê ×¾ÖÆüß¸ü
¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖÆüß¸üß“µÖÖ úÖšüÖ•Ö¾Öôû †Ö»Öê ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ úÖšüß“µÖÖ ÃÖÖÊÖÖê ×ŸÖ£Öê
ˆ³Öê ¸üÖÆüß»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ †“ÖÖÖú úÖšüß ×ÖÃÖ™ü»µÖÖÖê ŸÖê ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ¯Ö›ü»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê
×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. úÖÆüß úÖôûÖÖÓŸÖ¸ü •Öê¾ÆüÖ ×¾Ö÷ü»Ö•ÖàÖÖ Æêü úôû»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖß ¹ý¯ÖµÖê
²ÖÖÆêü¸ü úÖœæüÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖæÖÔ êú»Öß.
ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1587 ´Ö¬µÖê †ÖÂÖÖœü ¿ÖãŒ»Ö ŸÖéŸÖßµÖê»ÖÖ ¤ãü¯ÖÖ¸ü“µÖÖ ¾Öêôûß úÖ¿Öß´Ö¬µÖê,
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ÆüÖã´ÖÖÖ ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ•ÖàÖß •Ö»Ö-ÃÖ´ÖÖ¬Öß ‘Öê‰úÖ ÊÖ ÖÀ¾Ö¸ü •ÖÖÖ“ÖÖ
×Ö¸üÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
ÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öß Æêü ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ•Öà“Öê ×«üŸÖßµÖ ¯Öã¡Ö. ŸµÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö
ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1572 (ÃÖÖ 1515 ‡Ô. ´Ö¬µÖê) ¯ÖÖîÂÖ éúÂÖ Ö¾Ö´Öß ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üß úÖ¿Öß •Ö¾Öôûß»Ö
‹úÖ ÖÖ¾Öß “ÖãÖÖ¸ü †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖÓ“Öê ¤üÖêÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹úÖ ¯ÖŸÖß“Öê
×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ¤ãüÃÖ¸üÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤üÖêÆüß ¯ÖŸµÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖÖŸÖ ¯Öã¡Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÎ•Ö´Ö¬µÖê µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸÖê úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ¸üÖÖß ¤ãüÖÖÔ¾ÖŸÖßú›êü
¸üÖ×Æü»Öê. ¸üÖÖß ¤ãüÖÖÔ¾ÖŸÖßÖê ‹ú ´ÖÖêšêü ³Ö¾ÖÖ ²ÖÖ¾Ö»Öê •Öê ‘ÃÖŸÖ‘Ö›üÖ’ †Ö×Ö ‘ŸÖã»ÖÃÖß
“Ö²ÖæŸÖ¸üÖ’ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêü. ¯ÖÖ“Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ³Ö¸üŸÖ¯Öæ¸ü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ †ÖÓŸÖ¸üß
ÖÖ´Öú ÖÖ¾Öß 1592 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ‹úÖ ÃÖÖÖ™ü¶ ²ÖÎÖÉÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß ÖÖêØ¾Ö¤üÃ¾ÖÖ´Öß
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ²ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ •Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÆüß —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Öãœêü ŸÖê ÖéÆüÃ£ÖÖÁÖ´Ö ÃÖÖê›æüÖ ²ÖÎ•Ö´Ö¬µÖê ×Ö‘ÖæÖ Öê»Öê. ŸÖê ˆ¢Ö´Ö ÖÖµÖú ÆüÖêŸÖê. ŸÖê
´ÖÆüÖ¾ÖÖÖŸÖ ˆÓ“Ö ™êüú›üß¾Ö¸ü ¸üÖÆæüÖ ÃÖÓÖßŸÖ-ÃÖÖ¬ÖÖÖ úºþ »ÖÖÖ»Öê. ‡ú›êü ÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß
×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö ÃÖÓÖßŸÖŸÖ–ÖÖÓÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ‘Öê‰úÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ
‹ú¤üÖ ÖÖêØ¾Ö¤üÃ¾ÖÖ´ÖßÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÖê“Ö»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ÃÖÓÖßŸÖ
ÃÖÓúßŸÖÔÖ-³ÖÖ¾ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾Öê¿Öß †Ù¯ÖŸÖ êú»Öê. ŸÖê ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ‹¾Öœêü
¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê úß ŸÖê ŸµÖÖÓ“Öê ×¿ÖÂµÖ ²ÖÖ»Öê. ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•ÖàÖß •Öê¾ÆüÖ ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1602
´Ö¬µÖê †Â™ü”ûÖ¯Ö“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖÆüß ‹ú ‘ÃÖÖÖ’ ²ÖÖ×¾Ö»Öê.
µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †Öêú ‘Ö™üÖÖÓ¯Öîúß ‹ú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ»»ÖêÖÖßµÖ †ÖÆêü. ŸÖß
‘Ö™üÖÖ †¿Öß - ‹ú¤üÖ ŸÖÖÖÃÖêÖÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê úß †Ö¯ÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ÖÖµÖú —ÖÖ»µÖÖ“Öê
×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•ÖàÖÖ úôû¾ÖÖ¾Öê; ´ÆüÖæÖ, •Öê¾ÆüÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öß ¾ÖÎ•Ö´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ŸÖÖÖÃÖêÖÖê †Ö¯Ö»Öê ÖÖµÖÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ êú»Öê. ÖÖÖê ‹êæúÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•ÖàÖß
ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ êú»Öß †Ö×Ö ¯Öã¸üÃúÖ¸üÖ¤üÖÖ»Ö ŸµÖÖÓÖÖ ‹ú Æü•ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖÔ ´Öã¦üÖ †Ö×Ö
ŸµÖÖÓ¾Ö¸ü ¤üÖêÖ úÖî›ü¶Ö šêü¾ÖæÖ ³Öê™ü †¯ÖÔÖ êú»Öß. ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖÖÖÃÖêÖ ±úÖ¸ü“Ö
†Ö¿“ÖµÖÔ“Ö×úŸÖ —ÖÖ»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß †¿ÖÖ ×¾Ö×“Ö¡Ö ¯Öã¸üÃÖúÖ¸üÖ“Öê úÖ¸üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê.
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ŸÖê¾ÆüÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•ÖàÖß ŸÖÖÖÃÖêÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, ‘ŸÖã´Æüß ÃÖ´ÖÏÖ™ü †ú²Ö¸üÖ“Öê
¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ÖÖµÖú †ÖÆüÖŸÖ, ŸµÖÖÃÖÖšüß ‹ú Æü•ÖÖ¸ü Ã¾ÖÖÔ´Öã¦üÖÓÖß ŸÖã´Ö“Öê †×³ÖÖÓ¤üÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß •ÖÖÖæÖ ‘µÖÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
úßŸÖÔÖ-ÖÖµÖÖÖ¯Öãœêü ŸÖã´Ö“Öê ÖÖµÖÖ ¤üÖêÖ úÖî›ü¶ÖÓ“µÖÖÆüß »ÖÖµÖúß“Öê ÖÖÆüß. ŸÖê ‹êæúÖ
ŸÖÖÖÃÖêÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖêØ¾Ö¤üÃ¾ÖÖ´Öà“Öê ÖÖÖê ‹êú¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ŸÖê ‹êæúÖ ŸÖÖÖÃÖêÖ “Ö×úŸÖ —ÖÖ»Öê †Ö×Ö ŸÖê Æüß ÖÖêØ¾Ö¤ü Ã¾ÖÖ´Öà“µÖÖ úßŸÖÔÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘Öê‰ú »ÖÖÖ»Öê.
ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1572 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ´Ö£Öã¸êü“µÖÖ “ÖÖî²Öë“µÖÖ ‘Ö¸üß ‹úÖ ²ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ
•Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÆüÖ ²ÖÖ»Öú ´ÖÖêšüÖ Ö™ü¶Öôû ÆüÖŸê ÖÖ. »ÖÖêú ŸµÖÖ»ÖÖ ”ûßŸÖË “ÖÖî²Öê µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê
ÆüÖúÖ ´ÖÖ¸üßŸÖ. •Öê¾ÆüÖ ÆüÖ •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÖê
×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öà“µÖÖ †»ÖÖî×úú ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß “Ö“ÖÖÔ ‹êú»Öß. Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖê
ˆ¬¤ü™ü †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ “ÖÖ¸ü ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸üÖÃÓ ÖÆü ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öà•Ö¾Öôû ¯ÖÖê“Ö»ÖÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ‹ú ¯ÖÖêúôû ÖÖ¸üôû †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ‹ú ÖÖê™üÖ ¹ý¯ÖµÖÖ šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖÖê
×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•ÖàÖÖ ŸÖß ³Öë™ü †¯ÖÔÖ êú»Öß. ŸµÖÖ“ÖÖ ÆüÖ “ÖÖ¾Ö™ü¯ÖÖÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öà“µÖÖ
»ÖÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ“Ö ÖÖß ÖÖ¸üôû ±úÖê›ü»ÖÖ †Ö×Ö •Öê¾ÆüÖ ŸµÖÖŸÖæÖ ÃÖ±êúŸÖ
ŸÖÖ•ÖÖ Ö¸ü ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ”ûßŸÖË “ÖÖî²Öê ±úÖ¸ü“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖÃÖÖ“Ö ŸÖÖê
ÖÖê™üÖ ¹ý¯ÖµÖÖÆüß ŸµÖÖ“Ö ¾Öêôêû»ÖÖ Ö·µÖÖ ¹ý¯ÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖê ¯ÖÖÆæüÖ
”ûßŸÖË †ŸµÖÓŸÖ Ö×•Ö»Ö —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ŸÖÖê Ÿ¾Ö×¸üŸÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öà“ÖÖ ×¿ÖÂµÖ ²ÖÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖß ‹ú¤ü´Ö ²Ö¤ü»Ö»Öß. ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1592 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•ÖàÖß
ŸµÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¾Ö®ÖÖ´ÖÖ“Öß ¤üßÖÖ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Ö¸üÖ ×¿Öú×¾Ö»Öê. ¯Öãœêü ŸµÖÖÖÖÆüß
”ûßŸÖÃ¾ÖÖ´Öß µÖÖ ÖÖÓ¾ÖÖÖê ÃÖÓúßŸÖÔÖ ´ÖÓ›üôûßŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1642
“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê.
†Â™ü”ûÖ¯Ö “Öê ¾ÖµÖÖê¾Öé¨ü ú¾Öß ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖ•ÖàÖÖ ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1587 “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ
ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ •Ö¾Öôû •Ö´ÖãÖÖ¾ÖŸÖß µÖÖ ÖÖ¾Öß “ÖŸÖã³ÖãÔ•Ö¤üÖÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ´Öã»ÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ.
ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“ÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ †Ö–ÖÖ¬ÖÖ¸üú ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö
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ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×Ö ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ÆüÖŸê Öß. •Öê¾ÆüÖ ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1602 ´Ö¬µÖê ‘†Â™ü”ûÖ¯Ö’“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß Öê»Öß ŸÖê¾ÆüÖ ÊÖÓÖÖÆüß ŸµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖÓ¾ÖŸÖË
1642 ´Ö¬µÖê ÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öà“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ“Öß ¾ÖÖŸÖÖÔ ‹êæúÖ ŸµÖÖÓÖßÆüß ¿Ö¸üß¸ü
ŸµÖÖÖ êú»ÖÖ.
‘†Â™ü-”ûÖ¯Ö’“µÖÖ ú¾Öà´Ö¬µÖê ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖ †Ö×Ö ¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü¤üÖÃÖ ÖÓŸÖ¸ü ÖÓ¤ü¤üÖÃÖ“ÖÖ
ÁÖêÂšü ú¾Öà´Ö¬µÖê †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖŸê ÖÖ. ÖÓ¤ü¤üÖÃÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö ÃÖÖê¸üÖ•ë Ö¾Öôû“µÖÖ ¸üÖµÖ¯Öæ¸ü ÖÖ´Öú
ÖÖ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖê ŸÖã»ÖÃÖß¤üÖÃÖÖÓ“Öê “Öã»ÖŸÖ³ÖÖ‰ú ÆüÖêŸÖê. ŸÖã»ÖÃÖß¤üÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÆæüÖ ´ÖÖêšêü
ÆüÖêŸÖê. ¤üÖê‘ÖÖÓÖßÆüß ÃÖÖê¸üÖê ´Ö¬µÖê ¸üÖÆæüÖ Ö¸üØÃÖÆü ¤êü¾ÖÖú›æüÖ ÃÖÓÃéúŸÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê.
¤üÖê‘ÖêÆüß ¸üÖ´Ö³ÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ŸÖê ŸÖã»ÖÃÖß¤üÖÃÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖ¿Öß´Ö¬µÖê ¸üÖÆüÖŸÖ
†ÃÖŸÖ. úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ŸÖê «üÖ¸üúÖ¯Öã¸üß“µÖÖ µÖÖ¡Öê»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê †Ö×Ö ¯Ö¸üŸÖŸÖÖÓÖÖ
ØÃÖÆüÖÖ¤ü ÖÖÓ¾Öß ¯ÖÖê“Ö»Öê. ŸÖê£Öê ŸÖê ×³ÖÖê¾Ö¸ü ˆ¤ü¸ü-×Ö¾ÖÖÔÆü úºþ »ÖÖÖ»Öê. ŸÖê£Öê ‹úÖ
ÃÖêšü“Öß ¯ÖŸÖß ŸµÖÖÓÖÖ ×³ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †Ö»Öß. ×ŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸÖê ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü »Öã²¬Ö
—ÖÖ»Öê. ´ÖÖ úÖµÖ ? ŸÖê ¸üÖ•Ö ×ŸÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ “Öú¸üÖ ´ÖÖºþ »ÖÖÖ»Öê.
ÃÖêšü•ÖàÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»Öß ²Ö¤üÖÖ´Öß ÆüÖêµÖÖ“Öß ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™ü»Öß. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¯Ö“”ûÖ
ÃÖÖê›üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖêšü•Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ ‘Öê‰úÖ ¾ÖÎ•ÖµÖÖ¡Öê»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê. •Öê¾ÆüÖ ÃÖêšü
†Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ÖÖêãúôûÖŸÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÖê“Ö»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»Öê úß ÖÓ¤ü¤üÖÃÖÆüß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüÖê¯ÖÖšü ÖÖêãúôûÖŸÖ Æü•Ö¸ü.
ÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öß ŸµÖÖ¾Öêôûß ÖÖêãúôûÖŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖêšüÖß †Ö¯Ö»Öß ¾µÖ£ÖÖ
×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•ÖàÖÖ ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öß. ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•ÖàÖß ÖÓ¤ü¤üÖÃÖ»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖ´Ö•Ö ×¤ü»Öß.
ŸµÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ‡ŸÖúÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ úß ŸµÖÖÓ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ‹ú¤ü´Ö
²Ö¤ü»Ö»Öß †Ö×Ö ŸÖê Ö¸êü ³ÖŒŸÖ ²ÖÖ»Öê. 1607 ÃÖÓ¾ÖŸÖË ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖÖÆüß ‘†Â™ü”ûÖ¯Ö’
´Ö¬µÖê ÃÖÖ×´Ö»Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê ÖÖê¾Ö¬ÖÔÖ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖÖÃÖß ÖÓÖê•Ö¾Öôû“µÖÖ
Ø¯Ö¯ÖôûÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖÖÖ»Öß ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1640 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“Öê ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ‘†Â™ü”ûÖ¯Ö’“µÖÖ ú¾Öà´Ö¬µÖê ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖ, ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖ, ¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü¤üÖÃÖ
†Ö×Ö éúÂÖ¤üÖÃÖ µÖÖ “ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ•ÖàÖß †Ö×Ö ÖÖêØ¾Ö¤üÃ¾ÖÖ´Öß,
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”ûßŸÖ Ã¾ÖÖ´Öß, “ÖŸÖã³ÖãÔ•Ö¤üÖÃÖ †Ö×Ö ÖÓ¤ü¤üÖÃÖ»ÖÖ ÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß ×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•ÖàÖß ‹ú×¡ÖŸÖ
úºþÖ ÃÖÓ¾ÖŸÖË 1602 ´Ö¬µÖê ‹ú ‘´Ö›ü»Öß’ ²ÖÖ¾Ö»Öß †Ö×Ö ŸÖß ‘†Â™üÃÖÖÖ’
Øú¾ÖÖ ‘†Â™ü”ûÖ¯Ö’ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öß.
ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ †ÖšüÆüß ¾µÖŒŸÖàÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ŸÖŸ¾Öê, ¾ÖÖªµÖÓ¡Ö †Ö×Ö ¸üÖÖ-¸üÖ×ÖµÖÖÓ“Öê
Ã¾Ö¹ý¯Ö †Ö×Ö ¯ÖÏéúŸÖß ×¾ÖÂÖµÖú “ÖÖÓÖ»Öê –ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ¬ÖÖ-éúÂÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×³Ö®Ö
»Öß»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ´ÖµÖ †Ö×Ö ¸üÃÖ´ÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ
«üÖ¸êü ¯ÖÏú™ü êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖßÖÖ¾ÖÖ¤üÖ ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö
´ÖÖ ¿ÖÓÖ¬¾ÖÖßÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¤ü-ÖÖµÖÖÖÖê ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ»ÖÖ •ÖÖÖ¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. •µÖÖ-•µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß,
•µÖÖ •µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ÖßŸÖê ÖÖµÖ»Öß •ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß úÖÆüß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†ÖÆêüŸÖ.
* •ÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¯Ö¤ü (¸üÖÖ ³Öî¸ü¾Ö)
•ÖÖ×Ö‹ ÖÖê¯ÖÖ»Ö »ÖÖ»Ö, †ÖÖÓ¤ü-×Ö×¬Ö ÖÓ¤ü ²ÖÖ»Ö
•ÖÃÖã´Ö×ŸÖ úÆêü ²ÖÖ¸ü ²ÖÖ¸ü, ³ÖÖê¸ü ³ÖµÖÖê ¯µÖÖ¸êü
* µÖÖÆüÖ¸üß“Öê ¾Öêôû“Öê (¸üÖÖ ¸üÖ´Öú»Öß)
ú»Öê‰ú úß×•Ö‹ Ö¤ü»ÖÖ»Ö
Öß¸ü, ÖÖÓ›ü, ´ÖÖÖÖ †Öî¸ü ×´ÖÁÖß »Öß•Öê ¯Ö¸ü´Ö ¸üÃÖÖ»Ö
* µÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖÓÖ»Ö Öî¾Öêª ¯ÖÏÃÖÓÖß“Öê ¯Ö¤ü (¸üÖÖ ×²Ö³ÖÖÃÖ)
ú¸üŸÖ ú»Öê‰ú ¤üÖê‰ú ³ÖîµÖÖ
¸üÖê™üß ŸÖÖê¸ü ÃÖÖÖ ´ÖÖÖÖ ´Öë ×´ÖÁÖß ´Öê»Ö ×Ö»ÖÖ¾ÖŸÖ ´ÖîµÖÖ
* ¿ÖÓéÖÖ¸ü“µÖÖ ¾Öêôû“Öê, Øú¾ÖÖ Ö¾ÖóµÖÖÓ“Öß ¯Ö¤êü
ˆ¤üÖ. Öê»ÖÖ •ÖÖ†Öê, ¾ÖÖ»Ö ÃÖ²Ö ™êü¸üŸÖ
* ³ÖÖêÖ (Öî¾Öêª) ¯ÖÏÃÖÓÖß
“³ÖÖê•ÖÖ úÖê ²ÖÖê»ÖÖ ´ÖÆü¾ÖÖ¸üß” †Ö×Ö
³ÖÖê•ÖÖ ú¸ü ˆšêü ¤üÖê‰ú ³ÖîµÖÖ
•Öê¾ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¾Ö›üÖ ¤êüµÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö×Ö ¸üÖ•ÖµÖÖêÖÖ“Öß ¯Ö¤êü
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ÖÖµÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÓ¬µÖÖúÖ»ÖßÖ ¯Ö¤üÖÓ´Ö¬µÖê µÖÖêÖ-¤ü¿ÖÔÖ, ÃÖÖÓ•Ö †Ö¸üŸÖß
¤ü¿ÖÔÖ, ¤ãü¬Ö ¯ÖÏÖ¿ÖÖ, ŸÖÖÓ²Öæ»Ö-³ÖÖ,
¿ÖµÖÖ †Ö×¤ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß ¯Ö¤êü ÖÖµÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
Æüß ¯Ö¤êü ¸üÖÖ-¸üÖ×ÖÖß´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖÖÓÖß 77, ãÓú³ÖÖ¤üÖÃÖÖÓÖß
36, ¯Ö¸ü´ÖÖÖÓ¤ü ¤üÖÃÖÖÓÖß 44, éúÂÖ¤üÖÃÖÖÓÖß 50, ÖÖêØ¾Ö¤üÃ¾ÖÖ´ÖàÖß 36,
”ûßŸÖÃ¾ÖÖ´ÖàÖß •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû 33, “ÖŸÖã³ÖãÔ•Ö¤üÖÃÖÖß 37 †Ö×Ö ÖÓ¤üÖ¤üÖÃÖÖÓÖß 29
¸üÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. Æêü ú×¾Ö êú¾Öôû ÖÖµÖú Ö¾ÆüŸÖê, ŸÖ¸ü Ö¾ÖßÖ ¸üÖÖÖÓ“Öß
¸ü“ÖÖÖÆüß ú¸üÖÖ¸êü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“µÖÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖÖê ‘ÃÖæ¸ü¤üÖÃÖß ´Ö»ÆüÖ¸’ †Ö•ÖÆüß
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¸ÓüÖ, ×Æü›üÖê»Ö, Ö™ü, ´Ö»ÆüÖ¸ü, †ÖÃÖÖ¾Ö¸üß,
»Ö×»ÖŸÖ, ³Öî¸ü¾Ö, ¾ÖÃÖÓŸÖ, ¯Öæ¾Öá, ÖÖî¸üß, êú¤üÖ¸ü, úÖÆü¸üÖê, ³Öî¸ü¾Öß, ×¾Ö³ÖÖÃÖ, ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö,
¸üÖ´Öú»Öß †ÖØ¤ü“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÖœüôûŸÖÖê. ŸÖÖ»ÖÖÓ´Ö¬µÖê “ÖÖ¸üŸÖÖ»Ö, ¬Ö´ÖÖ¸ü, ‹úŸÖÖ»Ö,
¹ý¯Öú, “Ö“ÖÔ¸üß, †Â™üŸÖÖ»Ö †Ö×¤ü †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. Æêü »ÖÖêú ÖéŸµÖú»Öê´Ö¬µÖêÆüß ×Ö¯ÖãÖ
ÆüÖêŸÖê. µÖÖÓ“µÖÖ ¸ü“ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ‘ŸÖŸÖË ŸÖŸÖË £Öê‡Ô £Öê‡Ô’ ÃÖÖ¸üµÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖ
ÖéŸµÖú»ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖêµÖŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ úß ‹ú¤üÖ
¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ•ÖàÖß ¸üÖÃÖ»Öß»ÖêÃÖÖšüß éúÂÖÖ“Öê ¹ý¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ¾ÖºþÖ ŸÖêÆüß
ÃÖÓÖßŸÖ–Ö ÆüÖêŸÖê µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê, úÖ¸üÖ ¸üÖÃÖ»Öß»Öê´Ö¬µÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ¸êü Æêü ÃÖÓÖßŸÖ
ŸÖ–Ö“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.
´ÖÆüÖ¯ÖÏ³Öæ ÁÖß ¾Ö»»Ö³ÖÖ“ÖÖµÖÔ•ÖàÖß µÖÖ ÃÖê¾Öê»ÖÖ ‘¯ÖãÛÂ™ü´ÖÖÖáµÖ ÃÖê¾ÖÖ’ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê
†ÖÆêü. •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †µÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖÓ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¾ÖÖÖÖ“Öß ´ÖæÙŸÖ †ÃÖŸÖê, ŸÖ¿Öß ´ÖæÙŸÖ
¯ÖãÛÂ™ü´ÖÖÖÖÔ´Ö¬µÖê ÖÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã •Öê£Öê ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö¾ÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖ Ã£ÖÖÖÖ»ÖÖ
‘Æü¾Öê»Öß’†ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Öã•Ö¸üÖŸÖ´Ö¬µÖê ŸÖ¸ü ´ÖÓ×¤ü¸üÖÓ ÖÖ“Ö ‘Æü¾Öê»Öß’ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. úÖÆüß
»ÖÖêúÖÓ“Öê †ÃÖêÆüß ´ÆüÖÖê †ÖÆêü, úß ‘†Â™ü”ûÖ¯Ö’“µÖÖ ú¾Öà“ÖÖ úÖôû µÖ¾ÖÖúÖ»Ö
ÆüÖêŸÖÖ. Æêü µÖ¾ÖÖ ´ÖæÙŸÖ³ÖÓ•Öú ÆüÖêŸÖê. ´ÖæÚŸÖÖÖ ´ÖÖê›üŸÖÖê›üß ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖ“Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú
ŸµÖÖ Öã•Ö¸üÖŸÖ´Ö¬µÖê ‘Öê‰úÖ Öê»Öê †Ö×Ö ŸÖê£Öê •µÖÖ ×šüúÖÖß ŸµÖÖ šêü¾Ö»µÖÖ ŸµÖÖ ×šüúÖÖÖÓÖÖ
´ÖÓ×¤ü¸ü Ö ´ÆüÖŸÖÖ ‘Æü¾Öê»Öß’ ´Æü™ü»Öê Öê»Öê. µÖÖ Æü¾Öê»Öà´Ö¬µÖê ×ÖŸµÖ »Öß»ÖÖÓ“Öß ¯Ö¤êü
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ÖÖµÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¯ÖãÛÂ™ü ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ´Ö¬µÖê ‘Æü¾Öê»Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ’“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÁÖß
×¾Ö÷ü»ÖÖÖ£Ö•Öß ÖãÃÖÖ‡Ô“µÖÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß. †Â™ü”ûÖ¯Ö“µÖÖ ú¾Öà ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ
µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖÖ´Öß Æü×¸ü¤üÖÃÖ•Öß, ×ÆüŸÖÆü×¸ü¾ÖÓ¿Ö, ´Öß¸üÖ²ÖÖ‡Ô, ŸÖÖÖÃÖêÖ, ¸üÃÖÖÖÖ
†Ö×Ö †Öêú ¾ÖîÂÖ¾Ö-³ÖŒŸÖÖÓ“Öß ¯Ö¤êüÆüß ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
Æü¾Öê»Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖáµÖ ÖÖµÖÖ¿Öî»Öß´Ö¬µÖê ¤üÖêÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖ¯Öîúß ‹ú úÖÓú¸üÖî»Öß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ ¾ÖÎ•Ö-ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ †ÖÆêü. úÖÓú¸üÖî»Öß
ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ»ÖÖ ‘ÁÖßÖÖ£Ö•Öß ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ’ †Ö×Ö ¤ãüÃ Ö·µÖÖ»ÖÖ ‘´Ö£Öã¸üÖ’ Øú¾ÖÖ
‘²ÖÎ•ÖÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ’†ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Æü¾Öê»Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¯ÖãÛÂ™ü´ÖÖÖáµÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖ“µÖÖ
²ÖÎ•Ö, ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖÖ, ´ÖÖ»Ö¾ÖÖ, Öã•Ö¸üÖŸÖ, ÃÖÖî¸üÖÂ™Òü †Ö×Ö ú“”û“µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ †×¬Öú
†ÖÆêü.
´ÖÖÖáµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖÖÖÓ“µÖÖ ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖµÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ šü¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
×ÖŸµÖ »Öß»ÖÖÓ“Öß ¯Ö¤êü ÃÖ´ÖµÖÖÖãæú»Ö ¸üÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖµÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ»Ö¾Ö, ´ÖÖºþ,
ÃÖãÆüÖ-×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö, ¸üÖµÖÃÖÖ, úÖÆü›üÖ, Öæ¸üÃÖÖ¸ÓüÖ, éúÂÖ´ÖŸÖ ³Öî¸ü¾Ö, ²ÖÎÉ ³Öî¸ü¾Ö,
éúÂÖÖ´ÖŸÖ ²ÖÃÖÓŸÖ †Ö×Ö ÖÖî¸üß“Öê †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü, Æü¾Öê»Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ãúšêüÆüß
‹êúÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¾ÖîÂÖ¾Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ÖÖµÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ²ÖÃÖÓŸÖ †Ö•ÖÆüß •ÖãµÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ“Ö †ÖÆêü. ÆüÖêôûß ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê ¬ÖÐã¾Ö¯Ö¤ü ÖÖµÖÖ“Öß ¿Öî»ÖßÆüß ×Ö¸üÖôûß“Ö †ÖÆêü.
¯Öæ¾Öá ÖÖµÖú µÖÖ ¿Öî»Öß»ÖÖ ‘ÖÖê²Ö¸üÆüÖ¸üß ²ÖÖÖß’ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ.
¯ÖãÛÂ™ü´ÖÖÖáµÖ ÃÖÓÖßŸÖ-ÖÏÓ£ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖßÖÖ, Ã¾Ö¸ü´ÖÓ›ü»Ö, ¾ÖêÖæ, ›ü±ú, ´ÖÓ•Öß¸üÖ, ™üÖôû,
¯ÖÖ¾ÖÖ•Ö, •Ö»ÖŸÖ¸ÓüÖ, ÃÖÖ¸ÓüÖß †Ö×¤ü ¾ÖÖªÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ¾ÖîÂÖ¾Ö ü¯Ö¤êü“Ö
†Ö•Ö ´ÖÖÖ“µÖÖ ŸÖßÖ-“ÖÖ¸ü¿Öê ¾ÖÂÖÔ •ÖãµÖÖ ˆ¢Ö¸ü-ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ¯ÖÏê¸üÖÖÃ¡ÖÖêŸÖ
†ÖÆêüŸÖ.
Æü¾Öê»Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖê£Öê ‘ú»ÖêÃÖÖšüß ú»ÖÖ’ ÖÃÖæÖ
‘³ÖÖ¾ÖŸ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß’ †ÖÆêü. Æü¾Öê»Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê ¿Ö²¤üÖÓ“Öê ¿Öã¨ü ˆ““ÖÖ¸üÖ †Ö×Ö
¯Ö¤ü³ÖÖ¾ÖÖÃÖÆü ¸üÖÖÖÓ“Öê “ÖµÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.
Æü¾Öê»Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ¸üÖÖ-ÖÖµÖÖ †Ö¬Öã×Öú ¸üÖÖ-ÖÖµÖÖÖ“Öß ¿Öî»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
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¯ÖÏÃŸÖãŸÖßÆæüÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ×³Ö®Ö †ÖÆêü. †Öêú ¸üÖÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê †Ö×Ö “Ö»ÖÖê Æüß ×³Ö®Ö
†ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ Æêü ‹êæúÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™êü»Ö úß ´ÖÖ“ÖÔ 1994 ¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ
¿Öî»Öß´Ö¬µÖê ÖÖÖÖ¸êü êú¾Öôû ‹ú ¾µÖŒŸÖß ›üÖò. ÃÖŸµÖ´ÖÖÖ ¿Ö´ÖÖÔ (›üßÖ †Öò±ú ¤üß ±òúú»™üß
†Öò±ú ´µÖæ×•Öú, ¤üµÖÖ»Ö²ÖÖÖ ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖ, †ÖÖ¸üÖ) Æêü“Ö †ÖúÖ¿Ö¾ÖÖÖß“Öê ‹ú´Öê¾Ö
‘‹ ÖÏê›ü’ ú»ÖÖúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü †Â™ü”ûÖ¯Ö ÃÖÓŸÖú¾Öß ¾Ö Æü¾Öê»Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê
×¾Ö¾Ö¸üÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
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×Ö²Ö¨ü ¾Ö †×Ö²Ö¨ü ÖÖÖ
Æêü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÖÖÖÓ“Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ×Ö²Ö¨üÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ
“ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê»Öê šü¸üÖ×¾Öú ÃÖæ¡Ö²Ö¨ü ÖÖÖ †Ö×Ö †×Ö²Ö¨ü ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ
“ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¯ÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖÖ“Öß ×¿Ö×£Ö»ÖŸÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê ÖÖÖ ÆüÖêµÖ.
×Ö²Ö¤Ëü¬Ö ÖÖÖÖŸÖ ÃÖæ¸ü- ŸÖÖ»Ö - »ÖµÖ - ¿Ö²¤ü †Ö¤üß šü¸üÖ×¾Öú ¯Ö¨üŸÖßÖê ÃÖÖ“Öê²Ö¨ü
†ÃÖÖµÖ“Öê. úÖêÖŸÖÖ Ã¾Ö¸ü- ¿Ö²¤ü ×úŸÖß ¾Öêôû »ÖÖÓ²Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ, úÃÖÖ ´ÆüÖÖµÖ“ÖÖ,
·ÆÃ¾ÖŸÖÖ, ¤üß‘ÖÔŸÖÖ úÖ™êüúÖê¸ü ú¿Öß ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖµÖ“Öß Æêü šü¸ü»Öê»Öê †ÃÖÖµÖ“Öê. †Öêú•ÖÖ
ÃÖ´ÖæÆüÖÖê ×Ö²Ö¨ü ÖÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖÖÖŸÖ ãúšêüÆüß ×¾ÖÃÖÓÖŸÖß ÆüÖêŸÖ
ÖÃÖê. ŸµÖÖŸÖ ãúšêüÆüß, ãúÖßÆüß ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖµÖ“ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ¤Óü›üú †ÃÖê.
†×Ö²Ö¨ü ÖÖÖÖŸÖ ŸÖÖ»ÖÖ“Öê ²ÖÓ¬ÖÖ ×¿Ö×£Ö»Ö †ÃÖÖµÖ“Öê. ¯Öæ¾Öá ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö,¾ÖÃŸÖæ, ¹ý¯Öú Æêü
ÖßŸÖ¯ÖÏúÖ¸ü ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ‡À¾Ö¸üÖ“Öß ÃŸÖãŸÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¸ü“ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ‘¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö’
†Ö×Ö ÊÖ ÖßŸÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×³Ö®Ö ³ÖÖÖÖÓÖÖ ‘¬ÖÖŸÖã’ ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¬ÖÖŸÖã“Öê ¯ÖÖ“Ö ³Öê¤ü
ÆüÖêŸÖê. ˆ¤üÖÏÖÆü, ¬ÖÐã¾Ö, ´Öê»ÖÖ¯Öú, †ÓŸÖ¸üÖ ¾Ö †Ö³ÖÖêÖ ÊÖ ¯ÖÓ“Ö³Öê¤üÖÓÖß µÖãŒŸÖ ¸ü“ÖÖÖ
ÖÖµÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ã¾Ö¸ü - ¿Ö²¤ü - ŸÖÖ»ÖµÖãŒŸÖ ¸ü“ÖÖÖ ×Ö²Ö¨ü
ÖÖÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ †Ö×Ö Ã¾Ö¸ü ¸ü“ÖÖÖ •µÖÖ ŸÖÖ»Ö²Ö¨ü ÖÃÖŸÖ ŸÖÖê
ÖÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü †×Ö²Ö¨ü ÖÖÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖŸÖ ¹ý¯ÖúÖ»ÖÖ¯Ö, ¸üÖÖÖ»ÖÖ¯Ö,
†Ö»ÖÛ¯ŸÖÖÖÖ, Ã¾ÖÃ£ÖÖÖ - ÖÖµÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖê‡Ô.
†Ö•Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ×Ö²Ö¨ü ÖÖÖ- †×Ö²Ö¨ü ÖÖÖ ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖ ÖÖÆüßŸÖ. †Ö¬Öã×Öú
ÃÖÓÖßŸÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ×Ö²Ö¨ü ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¿Ö²¤ü, Ã¾Ö¸ü- ŸÖÖ»Ö²Ö¨ü
¸ü“ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÖßŸÖ ¯ÖÏúÖ¸ü (ÃÖ¸üÖ´Ö, µÖÖ»Ö, “Öß•ÖÖ) µÖêŸÖß»Ö †ÃÖê
ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö Ã¾Ö¸ü ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü,†Ö»ÖÖ¯ÖŸÖÖÖÖ, ÖÖê´ÖŸÖÖê´ÖË ÊÖ
ŸÖÖ»Ö²ÖÓ¬ÖÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ Ã¾Ö¸ü-»ÖµÖß“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ‘ÖêÖÖ·µÖÖ †Ö»ÖÖ¯Ö“ÖÖ¸üàÖÖ †×Ö²Ö¨ü
ÖÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ‹¾Öœêü“Ö.
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Ã¾ÖÃ£ÖÖÖ †Ö»ÖÖ¯Ö ÖÖÖ :
¯ÖÏÖ“ÖßÖ †×Ö²Ö¨ü ÖÖÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ †Ó¿Ö, «ü¬ÖÔ, ×«üÖãÖ ¾Ö †¬ÖÔÛÃ£ÖŸÖ
×ÖµÖ´ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×ŸÖÆüß ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü †Ö»ÖÖ¯ÖÖÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÃÖ
Ã¾ÖÃ£ÖÖÖ ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ “ÖÖ¸üÆüß Ã¾ÖÃ£ÖÖÖ ×ÖµÖ´Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ“Ö
†Ö»ÖÖ¯ÖÖÖÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê. ŸµÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ´ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖê.
¹ý¯ÖúÖ»ÖÖ¯Ö :
‘¹ý¯ÖÓú ŸÖã ŸÖ¤Ëü¾Ö¤êü¾Ö ¯Öé£Ö³ÖæŸÖ ×¾Ö¤üÖÛÃú´ÖË’
¯ÖÏÖ“ÖßÖ †Ö»ÖÖ¯Ö ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ †×Ö²Ö¨ü ÖÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ µÖêÖÖ¸üÖ ¹ý¯ÖúÖ»ÖÖ¯Ö ¯ÖÏúÖ¸ü
´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“µÖÖ ”ûÖê™ü¶Ö ”ûÖê™ü¶Ö ³ÖÖÖÖÓ“Öê ¿Ö²¤üŸÖÖ»Ö ×¾Ö¸ü×ÆüŸÖ †¯ÖµÖÖÃÖ µÖãŒŸÖ
´ÖãŒŸÖ ÖÖµÖÖ ÆüÖêµÖ. ¸üÖÖÖ»ÖÖ¯Ö †Ö×Ö ¸üÖÖÖ»ÖÖ¯ÖÓÖ“Öß ×¾ÖÃŸÖéŸÖ †¾ÖÃ£ÖÖ ´ÆüÖ•Öê
¹ý¯ÖúÖ»ÖÖ¯Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖ‡Ô.
†Ö»ÖÛ¯ŸÖÖÖÖ :
†×Ö²Ö¨ ÖÖÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ µÖêÖÖ¸üÖ †Ö»ÖÛ¯ŸÖÖÖÖü ¯ÖÏúÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ¸üÖÖÖ“Öê
†×¾Ö³ÖÖÔ¾Ö -×ŸÖ¸üÖê³ÖÖ¾ÖÖÃÖ×ÆüŸÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖê, ŸµÖÖÃÖ †Ö»Ö¯ŸÖß ÖÖÖ ´ÆüÖŸÖ
†ÃÖŸÖ. ¬ÖÖŸÖæ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö Îú´ÖÖÖê ŸµÖÖ ¸ü“ÖÖÖ ÖÖµÖÖ ×ÎúµÖêÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ
ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖÖµÖ“µÖÖ. ÖÖµÖÖÖú¸üßŸÖÖ ÃÖÆüÖ †¾ÖµÖ¾ÖÖÓÖÖ †×¬Öú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ
†ÃÖê1) ‘ŸÖêÖ’ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÖÖµÖÖÖ“Öê ¯Öæ¾ÖÔÃ¾Ö¹ý¯Ö ÆüÖêµÖ. Æü»»Öß“µÖÖ ÖÖ´ÖËŸÖÖê´ÖË Øú¾ÖÖ
¸üÖÖ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Öæ¾Öá ‡¿ÖÃŸÖãŸÖß úºþÖ ÖÖî¸üß ÖÖ¯ÖŸÖß»ÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ úºþÖ
¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÖÖµÖÖÖ»ÖÖ †Ö¸Óü³Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. úßŸÖÔÖúÖ¸ü, ³Ö•ÖÖúÖ¸ü, ŸÖãÓ²Ö›üßú»ÖÖú¸ü
†Ö¬Öß Ã¡ÖÖê¡Ö, ÃŸÖ¾ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ÊÖ¾Ö¹ýÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß,¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÖÖµÖÖÖŸÖ
¾Öê¤ü¬Ö´ÖÔ, µÖ–ÖµÖÖÖ ´ÖÓÖ»Ö úÖµÖÖÔ“Öê ¾Ö ÃÖãÃÖÓÃúÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öê.
2) ×¾Ö¹ý¤ü Øú¾ÖÖ ×¾Ö¹ý¨ü Æêü ŸµÖÖ“Öê ªÖêŸÖú ÆüÖêµÖ.×¾Ö¹ý¨ü ´ÆüÖ•Öê ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ
ÃŸÖã×ŸÖ-¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÓ“µÖÖ ¸ü“ÖÖÖ ÆüÖêŸÖ. ²ÖÎß¤ü Øú¾ÖÖ ¬µÖêµÖ ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ. ÃÖ¾ÖÔú»µÖÖÖÖ£ÖÔ
‡Ô¿ÖÃŸÖãŸÖß, ú¾ÖÖê, ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ×¸üŸµÖÖ †Öôû×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÊÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¬ÖÖ¸üÖê¾ÖºþÖ ×²Ö¹ý¤ü
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ÆüÖ ‡Ô¿ÖÃŸÖã×ŸÖ ú¾ÖÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ™ü¯¯ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö úÖ»Ö´ÖÖÖ¯Ö¸üŸ¾Öê
¸üÖ•ÖÖÓ“Öß, ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖÓ“Öß ÃŸÖãŸÖß †ÃÖ»Öê»Öß ú¾ÖÖê ¸ü“Ö»µÖÖ Öê»ÖßŸÖ. ¬ÖÐã¯Ö¤ü ¸ü“ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê
‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öß, ¸üÖ•ÖÖÓ“Öß, ŠúŸÖãÓ“Öß, ×ÖÃÖÖÖÔ“Öß ¾ÖÖÔÖê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ
‡Ô¿ÖÃŸÖã×ŸÖ ÆüÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô.
3) ¯ÖÖ™ü ´ÆüÖ•Öê ¾ÖÖª ÃÖÖ£ÖÃÖÓÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ´Öé¤ÓüÖÖØ¤ü“ÖÖ ²ÖÖê»Ö²ÖÖ•Ö
ÆüÖêµÖ. ¾ÖÖªÖÓ“Öê ²ÖÖê»Ö ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖ™ü ÆüÖêµÖ. ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾ÖÖªÃÖÓÖŸÖ †ÃÖÖµÖ“Öß.
ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸÖÖ»Ö¾ÖÖªÖŸÖß»Ö úÖÆüß ²ÖÖê»Ö ÃÖ´ÖæÆü ¾ÖÖ¤üú ¾Ö ÖÖµÖú ×´ÖôæûÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ
ú¸üÖµÖ“Öê.
4) ¯Ö¤ü ´ÆüÖ•Öê ¿Ö²¤ü, Ã¾Ö¸ü - ŸÖÖ»Ö²Ö¨ü ¸ü“ÖÖÖ ÆüÖêµÖ.
5) ŸÖÖ»Ö
6) Ã¾Ö¸ü ÊÖ †¾ÖµÖ¾ÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ¸ü“ÖÖÖ ŸÖÖêú›üß †ÃÖÖÖ¸ü. ŸÖÖ»ÖÖŸÖ †Ö×Ö
Ã¾Ö¸üÖŸÖ ÖãÓ±ú»Öê»Öß ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ¸ü“ÖÖÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¬ÖÖŸÖæ ¾Ö †¾ÖµÖ¾ÖÖÓÖß ²ÖÓ×¤üÃŸÖ †ÃÖê.
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ÃÖÖÓÖß×ŸÖú ¾µÖÖµÖÖ
ÖßŸÖ - ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ - ÖÖÖ, ´ÖÖÖÔ - ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖ, ÖÏÖ´Ö-´Öã“”ÔûÖÖ, “ÖŸÖã:ÃÖÖ¸üÖÖ †Ö×¤ü

¤ü¿Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖ
ÖßŸÖ - ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ - ÖÖÖ
¸Óü•Öú : Ã¾Ö¸üÃÖÓ¤ü³ÖÖì ÖßŸÖ×´ÖŸµÖÖ×³Ö¬ÖßµÖŸÖê I
ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔÖÖÖ×´ÖŸµÖÃµÖ ³Öê¤ü«üµÖ´Öã¤üß¸üŸÖ´ÖË II
ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¿»ÖÖêúÖŸÖ ÖßŸÖÖÖÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖ¸Óü•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖ¿Ö²¤ü- Ã¾Ö¸ü ¸ü“ÖÖê»ÖÖ ÖßŸÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ †Ö×Ö ÖÖÖ †ÃÖê ÖßŸÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ :
•Öê ÃÖÓÖßŸÖ ¤êü¾Ö, †¯ÃÖ¸üÖ, ÖÓ¬Ö¾ÖÖÔ×¤ü«üÖ¸üÖ ÖÖµÖ»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê ŸÖê ÖÖÓ¬Ö¾ÖÔ - †ÖÖ×¤ü
ÃÖÓÖßŸÖ ÆüÖêµÖ. ´ÖÖêÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖßú¸üŸÖÖ ÊÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô. µÖÖÃÖ“Ö ´ÖÖÖÔ ÃÖÓÖßŸÖ
´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
ÖÖÖ :
•Öê ÃÖÓÖßŸÖ ×¾Ö«üÖÖ ¾ÖÖµÖêµÖúÖ¸ü, ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß ¸üÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×ÖµÖ´ÖÖÖã ÃÖÖ¸ü ´ÖÓ×›üŸÖ
úºþÖ »ÖÖêúÖÓú×¸üüŸÖÖ ¾Ö »ÖÖêú¸Óü•ÖÖÖú¸üŸÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê×•Ö»Öê ŸÖê ÖÖÖ ÊÖ ÃÖ¤ü¸üÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü êú»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖÃÖ“Ö ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¤êü¿Öß ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¯ÖÏúÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÖßŸÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
´ÖÖÖá ¾Ö ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖá ¾Ö ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖ †ÃÖê ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
†ÖÆêüŸÖ ŸÖê ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê,
1. ´ÖÖÖÔ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖá :
“´ÖÖÖá ¤êü¿Öß×ŸÖŸÖ «êü¬ÖÖ ŸÖ¡Ö ´ÖÖÖÖÔÃÖ ˆ““ÖŸÖê” ´ÖÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ÃÖã»Ö³Ö
ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê †ÃÖê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÖÖŸÖÖ, ×ÖµÖ´Ö²Ö¨ü ÃÖÓÖßŸÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÖá ÃÖÓÖßŸÖ
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ÆüÖêµÖ. ´ÖÖêÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü Æêü ´ÖÖÖá ÃÖÓÖßŸÖ ²ÖÎÉ¤êü¾ÖÖÓÖß ˆŸ¯Ö®Ö úºþÖ
³Ö¸üŸÖ´ÖæÖà“µÖÖ «üÖ¸êü ¤êü¾Ö ×ú®Ö¸ü, †¯ÃÖ¸üÖ, ÆüÖã´ÖÓŸÖ, ÖÖ¸ü¤ü, ŸÖãÓ²Ö¸ü, ÖÓ¬Ö¾ÖÖÔ×¤üúÖÓÖÖ
×¿Öú×¾Ö»Öê. ¤êü¾ÖÖ×¬Ö¤êü¾Ö ÁÖß¿ÖÓú¸ü ÃÖÖÖÖŸÖ ŸÖÖÓ›ü¾ÖÖéŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔú ÆüÖêŸÖê. ²Öã¨üß¤üÖŸÖÖ
ÁÖßÖÖê¿Ö ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ¸ÓüÖæÖ •ÖÖŸÖ. ‘Ö•ÖÖÖÖ ŸÖÖÓ›ü¾Ö ÖéŸµÖ ú¸üß’ ÊÖ ¸ü“ÖÖêŸÖ ÁÖß
ÖÖ¯ÖŸÖß“µÖÖ ¾Ö †µÖ ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ú»Öê“Öê µÖ£ÖÖ£ÖÔ ¾ÖÖÔÖ †ÖœüôûŸÖê. ÊÖ¾ÖºþÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü, ×ŸÖ£ÖæÖ“Ö ˆŸ¯Ö¢Öß —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü
†Ö×Ö ¿Öê¾Ö™üß ´ÖãŒŸÖß¯ÖÏÖ¯ŸÖß“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ †¯ÖÖ¸ü †ÖÓŸÖ ´Ö×Æü´ÖÖ
†ÖÆêü ÆêüÆüß Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.
2. ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖ :
“¤êü¿Öê ¤êü¿Öê •ÖÖÖÖÖÓµÖ¦ãü“µÖÖ Çü¤üµÖ ¸Óü•Öú´ÖË
ÖÖÖÓ“Ö, ¾ÖÖ¤üÖÓ ÖéŸµÖÓ ŸÖ§êü¿ÖßŸµÖÖ×³Ö¬ÖßµÖŸÖê”
ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖ •ÖÖê ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖ
ŸµÖÖ ³ÖÖÂÖÖ ×¾Ö³ÖÖÂÖÖ ¤êü¿Ö¾ÖÖ×ÃÖµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÖ×³Ö¹ý×“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ, ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÃÖ ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ÖÖµÖÖ,
¾ÖÖ¤üÖ, ÖŸÖÔÖ ×ŸÖÆüß ú»ÖÖÓ“ÖÖ µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. Ã£Öôû, »ÖÖêú,
“ÖÖ»Öß¸üßŸÖß, ³ÖÖÂÖÖ, ÃÖÓÃéúŸÖßÖãºþ¯Ö ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖ úÖ»Ö´ÖÖÖ¯Ö¸üŸ¾Öê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¿Öß»Ö
ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê ¸Óü•ÖÖ ¾Ö ¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ÆüÖ“Ö ´Öæôû ˆ§êü¿Ö
¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
¤êü¿ÖßÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ÖúŸÖÖ :
ÃÖÓÖßŸÖ ²ÖÆãü×¾Ö¬Ö, ²ÖÆãü¾µÖÖ¯Öú †Ö×Ö ²ÖÆãüÁÖãŸÖ ú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû êú¾Öôû
¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ÃÖÓÖßŸÖ ÆüÖêµÖ. †¿Öß ú»¯ÖÖÖ ŸÖÖêú›üß šü¸üŸÖê. ³Ö•ÖÖ,
úßŸÖÔÖ, »ÖÖêúú»ÖÖ×¤ü¯ÖÖÃÖæÖ µÖÖ»Ö, ¬Öé¯Ö¤ü, ¬Ö´ÖÖ¸, šãü´Ö¸üß ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ²ÖÆãü×¾Ö¬Ö
¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖÖŸÖ. šüôûú´ÖÖÖÖÖê ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Ö ˆ¯Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ †ÃÖê
¤üÖêÖ ³ÖÖÖ (¾ÖÖÔ) ¯ÖÖ›ü»µÖÖÃÖ ¿ÖÖÃ¡Ö×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖÖÖÓ“µÖÖ †Ö»ÖÖ¯Ö ŸÖÖÖÖ×¤ü ×ÎúµÖÖ
²ÖÓ×¤ü¿Ö-ÖŸÖ Æüôæû¾ÖÖ¸ü ²ÖœüŸÖ ú¸üßŸÖ ú¸üßŸÖ ÖÖµÖÖ, ¾ÖÖ¤üÖ, ÖŸÖÔÖ †×¾ÖÂéúŸÖ
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ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ ‘¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ’, ‘†×³Ö•ÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ’ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê
†Ö×Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ×¿Ö×£Ö»Ö ²ÖÓ¬ÖÖ šêü¾ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ
ÃÖÆü•Ö úôêû»Ö †¿ÖÖ ×ÎúµÖêÖê ÖÖµÖÖ, ¾ÖÖ¤üÖ, ÖŸÖÔÖ †×¾ÖÂéúŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ
‘ˆ¯Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ’ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ µÖÖ»Ö ¬Öé¯Ö¤ü¬Ö´ÖÖ¸,ü ÖÖµÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ Æêü ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ - †×³Ö•ÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ ÆüÖêµÖ. šãü´Ö¸üß, ™ü¯¯ÖÖ, Ö•ÖÌ»Ö Æêü ˆ¯Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
ÃÖÓÖßŸÖ ÆüÖêµÖ. ÃÖãÖ´Ö, ³ÖŒŸÖß, ×“Ö¡Ö¯Ö™ü, ÖÖ™ü¶ÃÖÓÖßŸÖ Æüß ˆ¯Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤üÖ»ÖÖê ÆüÖêŸÖ. »ÖÖêúÖÓÖß »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ˆÃ±ãúŸÖÔ ×ÖÙ´Ö»Öê»Öê ŸÖê ‘»ÖÖêúÃÖÓÖßŸÖ’
ÆüÖêµÖ. ÓúšüÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ¬ÖÐã¯Ö¤ü-¬Ö´ÖÖ¸ü ¿Öî»Öß, µÖÖ»Ö ¿Öî»Öß,
šãü´Ö¸üß ¿Öî»Öß ¾Ö ™ü¯¯ÖÖ ¿Öî»Öß †¿ÖÖ “ÖÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖãÖ ¿Öî»Öß Øú¾ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêúÖÓ“Öß
×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÖÖ×ÃÖµÖŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ¿Öî»Öà“ÖÖ - ¯ÖÏúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯Öãœêü ¾µÖÖ¯Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ
—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÖ ¯Ö¨üŸÖß :
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ Æü»»Öß ¤üÖêÖ ¯Ö¨üŸÖß ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 1)
ˆ¢Ö¸ü ¯Ö¨üŸÖß 2) ¤ü×ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
ˆ¢Ö¸ü ¯Ö¨üŸÖß :
³ÖÖÂÖÖ, ˆ““ÖÖ¸üÖ×¤ü´Öãôûê ÊÖ ¤üÖê Ö ¯Ö¨üŸÖß ¾ÖêÖóµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÖÓ¬ÖÐ¯ÖÏ¤üê¿Ö, úÖÖÔ™üú,
´Ö¦üÖÃÖ ÆüÖ ¤ü×ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ¾ÖÖôûŸÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¤êü¿ÖÖŸÖ •Öß ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖß ¹ýœü
†ÖÆêü ŸµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ¯Ö¨üŸÖß Øú¾ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß (³ÖÖ¸üŸÖßµÖ) ÃÖÓÖßŸÖ
¯Ö¨üŸÖß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ Ã¾Ö¸üÖê““ÖÖ¸ü, †Ö¾ÖÖ•Ö »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß,
ÖÖµÖÖ¾ÖÖ¤üÖ ÖßŸÖ¯ÖÏúÖ¸ü, ÖéŸµÖ¿Öî»Öß, ¸üÖÖŸÖÖ»Ö, ¿ÖÖÃ¡Öú»ÖÖ×¤ü ×ÖµÖ´Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆêüŸÖ.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ˆ¢Ö¸üßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖß †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ
†ÖÆêü.
¤ü×ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß :
´Ö¦üÖÃÖ, ´ÆîüÃÖæ¸ü, †ÖÓ¬ÖÐ, úÖÖÔ™üú ÊÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¤ü×ÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ
†ÃÖ»Öê»Öß ŸÖß ¤ü×ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ÆüÖêµÖ. ¿ÖÖÃ¡Öú»ÖÖ ×¾ÖÂúÖ¸üÖ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿Öî»Öß,
Ã¾Ö¸üÖê““ÖÖ¸üÖ, †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“Öß šêü¾ÖÖ, Ã¾Ö¸ü»ÖÖÖ¾Ö, ÖßŸÖ - ³ÖÖÂÖÖ, ¸üÖÖ, ŸÖÖ»Ö,
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Ã¾Ö¸üÖÓ¤üÖê»ÖÖê, ÖÖµÖÖ, ¾ÖÖ¤üÖ, ÖŸÖÔÖ †¿ÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ ¯Ö¨üŸÖßµÖãŒŸÖ ÃÖÓÖßŸÖú»ÖÖ
ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ ¤ü×ÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖß Øú¾ÖÖ
¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß (³ÖÖ¸üŸÖßµÖ) ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖß, úÖÖÔ™üú ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖß †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ÖÏÖ´Ö :
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖÓÖß ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ‘ÖÏÖ´Ö’ Æüß ¯Ö×¸ü³ÖÖ×ÂÖú ÃÖÓ–ÖÖ µÖÖê×•Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ³ÖÖÂÖêŸÖ ÖÏÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ÖÖ¾Ö, Öê›êü. ×•Ö£Öê úÖÆüß ãú™ãÓü²Ö Æêü ¾ÖÃŸÖß úºþÖ
¸üÖÆüŸÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÏÖ´Ö ÆüÖ ‹ú ÃÖ´ÖæÆü¾ÖÖ“Öú ¿Ö²¤ü †ÖÆêü. ŸÖ«üŸÖ“Ö ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö
ÖÏÖ´Ö ÆüÖÆüß ‹ú ÃÖ´ÖæÆü¾ÖÖ“Öú ¿Ö²¤ü †ÖÆêü. µÖÖ ÖÏÖ´ÖÖŸÖ ÁÖã×ŸÖÃ¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ‹ú¡Ö
ÖÖÓ¤üŸÖÖê. ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖß»Ö 22 ÁÖãŸÖàŸÖæÖ Îú´ÖÖÖê ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ •ÖÖÖß ÛÃ£Ö¸ü
—ÖÖ»Öê ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ‘ÖÏÖ´Ö’ ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÁÖã×ŸÖ-Ã¾Ö¸ü-ÖÏÖ´Ö ÊÖ ×ŸÖÆüß ÖÖêÂ™üß ‡ŸÖŒµÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ úß, úÖêÖŸµÖÖÆüß
‹úÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ŸµÖÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê.
úÖ¸üÖ, ÁÖãŸÖßŸÖæÖ Ã¾Ö¸ü ¾Ö Ã¾Ö¸üÖŸÖæÖ ÖÏÖ´ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ÆêüÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ÁÖã×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæÖ
Ã¾Ö¸ü¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ¸ü“ÖÖÖ —ÖÖ»Öß †Ö×Ö Ã¾Ö¸ü¸ü“ÖÖêŸÖæÖ“Ö ÖÏÖ´Ö¸ü“ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß.
×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÁÖãŸµÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ»ÖÖ ‘ÖÏÖ´Ö’ ´Æü™ü»Öê
†ÖÆêü. ÁÖã×ŸÖÃ¾Ö¸ü¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ‘ÖÏÖ´Ö’ ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü.
ÖÏÖ´Ö ¿Ö²¤üÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖÓÖß †¿Öß êú»Öß †ÖÆêü‘¿Öã¨ü Ã¾Ö¸ü ÃÖ´ÖæÆüÖŸ´ÖÖÖÏÖ´ÖÖê »ÖµÖê ÃÖ×´Ö×¤üŸÖ:’
ÃÖ¯ŸÖÃ¾Ö¸üÃÖ´ÖæÆüÖ»ÖÖ ÖÏÖ´Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖß»Ö 22 ÁÖãŸÖà¾Ö¸ü ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖÓÖß êú»Öê»Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÏÖ´Ö ÆüÖêµÖ. ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ; “ÖŸÖã:“ÖŸÖã:“ÖŸÖã¿“Öî¾Ö .... “µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
22 ÁÖãŸÖàŸÖæÖ ÃÖ¯ŸÖÃ¾Ö¸üÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß ´ÆüÖ•Öê ‹ú ÖÏÖ´Ö ²ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö. Æêü“Ö ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸ü ¾ÖêÖóµÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê 22 ÁÖãŸÖà¾Ö¸ü Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ êú»Öê †ÃÖŸÖÖ
¾ÖêÖôûÖ ÖÏÖ´Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê úß, ÖÏÖ´Ö Æüß ‹ú Ã¾Ö¸ü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
†ÖÆêü. ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖß»Ö ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖŸÓ Ö¸êü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ×ÎúµÖê»ÖÖ ‘ÖÏÖ´Ö’ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
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¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖ¾ÖºþÖ Æêü ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö úß, •µÖÖ»ÖÖ †Ö¯ÖÖ Æü»»Öß ÃÖ¯ŸÖú
´ÆüÖŸÖÖê ŸµÖÖ ÃÖ¯ŸÖúÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ÖÏÖ´Ö ÆüÖ ¯ÖÖ×¸ü³ÖÖ×ÂÖú ¿Ö²¤ü µÖÖê•Ö»Öê»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖ¯ŸÖú ¾Ö ÖÏÖ´Ö Æêü ÃÖ´ÖÖÖÖ£Öá ¿Ö²¤ü †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ
Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖ¯ŸÖú Æêü †Ö¬Öã×Öú ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ÖÏÖ´Ö Æüß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¯ÖÖ×¸ü³ÖÖ×ÂÖú
ÃÖÓ–ÖÖ †ÖÆêü. ÖÏÖ´Ö‹ê¾Ö•Öß ÃÖ¯ŸÖú Æüß ÃÖÓ–ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ¹ýœü —ÖÖ»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ÖÏÖ´ÖŸÖ¢¾Ö ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü, Æêü Ã¯ÖÂ™ü †ÖÆêü. ÖÏÖ´Ö Æüß ‹ú
ÃÖÓÛÃ£ÖŸÖß †ÖÆêü.
ÖÏÖ´Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß“Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÖŸê Öß, †¾ÖÖÔ“ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ŸÖß ÖÖÆüß
†ÃÖÖ Öî¸üÃÖ´Ö•Ö úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ÖÖÆüß. †Ö•Ö¤êüÖß»Ö ÖÏÖ´Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ
†ÖÆêü, ±úŒŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÖÏÖ´Ö Ö ´ÆüÖŸÖÖ †Ö¯ÖÖ ÃÖ¯ŸÖú ´ÆüÖŸÖÖê ‹¾Öœêü“Ö. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
úÖôûß ŸÖßÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ †ÃÖê úß, ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß ÖÖµÖÖ¾ÖÖ¤üÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ †Ö¸Óü³Öú Ã¾Ö¸üÖÓÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ ŸµÖÖ †Ö¸Óü³Öú Ã¾Ö¸üÖ“µÖÖ
µÖÖêÖÖÖê ŸÖê ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ úÖê´Ö»Ö-ŸÖß¾ÖÎÖ¤üß Ã¾Ö¸üÖÓÖß µÖãŒŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ Ö´ÖÖ•Ö,
×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö ‡ŸµÖÖ¤üß £ÖÖ™üÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖ¯Ó ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖ. †Ö•Ö ÃÖ¾ÖÔ ÖÖµÖÖ-¾ÖÖ¤üÖ
ÂÖ›Ëü•ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã¹ý ÆüÖŸê Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÆüÖ•Öê †Ö¸Óü³Öú Ã¾Ö¸ü ‹ú“Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ‹ú“Ö
ÖÏÖ´Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß ×³Ö®Ö ÖÏÖ´Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÃÖŸÖ ¾Ö µÖÖ ÖÏÖ´ÖÖÓŸÖ
×Ö¸ü×Ö¸üÖôûß Ã¾Ö¸üÖÓŸÖ¸êü úÖµÖ´Ö êú»Öê»Öß †ÃÖŸÖ. †Ö¯ÖÖ ÁÖã×ŸÖÃ¾Ö¸ü´Öß´ÖÖÓÃÖê“µÖÖ
†¬µÖÖµÖÖŸÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê“Ö úß, ‹úÖ ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ 22 ÁÖã×ŸÖÖÖ¤ü ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ÊÖ 22
ÁÖã×ŸÖÖÖ¤üÖ“Ó µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖ¯ŸÖÃ¾Ö¸üÖ“Ó Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. Æüß Ã¾Ö¸ü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
²Ö¤ü»Ö»Öß úß ÖÏÖ´Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖÖê.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß ŸÖßÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖê †ÃÖê1. ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´Ö, 2) ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´Ö 3) ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö
ÊÖ¯Öîúß ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö ³Ö¸üŸÖúÖôûß“Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´Ö
¸üŸÖÖú¸üÖÓÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ Öê»ÖÖ ¾Ö †ÖŸÖÖ ±úŒŸÖ ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´Ö“Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ
†ÖÆêü.
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1. ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´Ö :
•µÖÖ ÖÏÖ´ÖÖŸÖ ÃÖ¯ŸÖÃ¾Ö¸üÖÓ“Öß ¸ü“ÖÖÖ “ÖŸÖã:“ÖŸÖã:“ÖŸÖã¿“Öî¾Ö... µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
êú»Öê»Öß †ÖÆêü ŸÖÖê ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´Ö ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ. µÖÖ ÖÏÖ´ÖÖŸÖ ÃÖ¯ŸÖÃ¾Ö¸ü ÃÖÖ, ¸êü, Ö, ´Ö,
¯Ö, ¬Ö, ×Ö Æêü †ÖãÎú´Öê 4-7-9-13-17-20-22 µÖÖ ÁÖãŸÖà¾Ö¸ü ÛÃ£Ö¸ü ÆüÖŸê ÖÖŸÖ. µÖÖŸÖß»Ö
úÖêÖŸÖÖÆüß Ã¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ •ÖÖÖê¾ÖºþÖ ÃÖ¸üú»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖÖê ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´Ö
¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. †Ö•Ö êú¾Öôû ÆüÖ“Ö ÖÏÖ´Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÆêü. ±ú¸üú ‡ŸÖúÖ“Ö úß,
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖ Ö, ×Ö úÖê´Ö»Ö ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü †Ö•Ö“µÖÖ ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖ Ö, ×Ö
¿Öã¨ü (ŸÖß¾ÖÎ) †ÖÆêüŸÖ.
2. ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´Ö :
•µÖÖ ÖÏÖ´ÖÖŸÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö Ã¾Ö¸ü ‹úÖ ÁÖãŸÖßÖê ˆŸÖ¸üŸÖÖê ¾Ö ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ Ã¾Ö¸ü ÂÖ›Ëü•Ö
ÖÏÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö úÖµÖ´Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖÖê ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´Ö ÆüÖêµÖ. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖŸÖ¸üÖ¾µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö ÆüÖ ‹úÖ ÁÖãŸÖßÖê ˆŸÖºþÖ ÃÖÖêôûÖ¾µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü
µÖêŸÖÖê, ŸÖÖê ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´Ö ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû †£ÖÖÔŸÖ“Ö ¯ÖÓ“Ö´Ö ŸÖßÖ ÁÖãŸÖà“ÖÖ ¾Ö
¬Öî¾ÖŸÖ “ÖÖ¸ü ÁÖãŸÖà“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ; †Ö×Ö µÖÖ ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö Ã¾Ö¸ü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ 4-3-2-4-43-2 µÖÖ ÁÖãŸµÖÓŸÖ¸üÖ“Öß †ÃÖŸÖê. µÖÖ ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ †Ö¸Óü³Öú Ã¾Ö¸ü ´Ö¬µÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
µÖÖ»ÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ (†Ö×Ö †Ö¸Óü³Öú Ã¾Ö¸ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÁÖãŸµÖÓŸÖ¸êü 4-34-2-4-3-2 †¿Öß ÆüÖêŸÖß»Ö.) ´Ö¬µÖ´Ö ÆüÖ“Ö †Ö¸Óü³Öú Ã¾Ö¸ü ´ÆüÖ•Öê ÂÖ›Ëü•Ö —ÖÖ»µÖÖÖê
ŸÖßÖ ÁÖãŸÖà“ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×¸üÂÖ³Ö ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö 4 ÁÖãŸÖà“ÖÖ ¬Öî¾ÖŸÖ ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ÖÓ¬ÖÖ¸ü
ÆüÖêŸÖÖê. ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´Ö ´Ö¬µÖúÖ»ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ (¸üŸÖÖú¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ) ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯ÖÖ ÖÓŸÖ¸ü
ŸÖÖêÆüß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ Öê»ÖÖ. ¯ÖÖ †Ö•ÖÆüß †ÃÖê úÖÆüß ¸üÖÖ †ÖÆêüŸÖ úß, •Öê ÖÖŸÖÖÖÖ
´Ö¬µÖ´Ö Ã¾Ö¸üÖ»ÖÖ ÂÖ›Ëü•Ö ´ÖÖÖæÖ ŸÖê ÖÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. •ÖÃÖê ¯Öß»Öã, Ø—Ö—ÖÖê™üß, ÖÖ¸üÖ
¾ÖÖî¸êü. †¿ÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖ»ÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ÃÖ¯ŸÖú ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
3. ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö :
ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß“Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ »ÖÖê¯Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖê ÖÖ¸ü¤üÖÖê ´Æü™ü»Öê
†ÖÆêü. ³Ö¸üŸÖÖÖêÆüß ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ ÖÖÆüß, ¯ÖÖ ´ÖŸÖÓÖ, ¿ÖÖ’Ô¤êü¾Ö µÖÖÓÖß ŸÖÖê
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. úÖÆüß ×¾Ö«üÖÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ÆüÖ ´Öæôû“ÖÖ ×ÖÂÖÖ¤ü ÖÏÖ´Ö ÆüÖêµÖ ¾Ö ÊÖ
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ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ †Ö¸Óü³Öú Ã¾Ö¸ü ×ÖÂÖÖ¤ü Ã¾Ö¸ü †ÃÖê, ¯ÖÖ ÖÓ¬Ö¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓÖß ŸÖÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ
†ÖÖ»µÖÖ ´Öãôûê ŸµÖÖÃÖ ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. úÖÆüß ×¾Ö«üÖÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ
†Ö¸Óü³Ö ÖÓ¬ÖÖ¸ü Ã¾Ö¸üÖÖê ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê, ¯ÖÖ ¯Ö×Æü»Öê ´ÖŸÖ ŸÖÔúÃÖÓ´ÖŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÁÖãŸÖßÃ¾Ö¸ü¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¤üÖê Ö ´ÖŸÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ‹úÖ ´ÖÖÖŸÖãÃÖÖ¸ü
•µÖÖ ÖÏÖ´ÖÖŸÖ ±úŒŸÖ ×ÖÂÖÖ¤ü “ÖÖ¸ü ÁÖãŸÖà“ÖÖ (¯Ö×Æü»µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü) †ÃÖæÖ ²ÖÖúß ÃÖ¾ÖÔ
Ã¾Ö¸ü ŸÖßÖ-ŸÖßÖ ÁÖãŸÖà“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖÖê ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö ÆüÖêµÖ. µÖÖ ´ÖŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¯ŸÖÃ¾Ö¸ü †ÖãÎú´Öê (×Ö, ÃÖÖ, ¸êü, Ö, ´Ö, ¯Ö, ¬Ö) Æêü 1-4-7-10-13-16-19 µÖÖ
ÁÖãŸÖà¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“ÖÖ †Ö¸Óü³Ö Ã¾Ö¸ü ×ÖÂÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÁÖãŸµÖÓŸÖ¸êü 4-3-33-3-3-3 †¿Öß µÖêŸÖÖŸÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü µÖÖ ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¯ŸÖÃ¾Ö¸ü (ÃÖÖ, ¸êü, Ö,
´Ö, ¯Ö, ¬Ö, ×Ö, Æêü ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸ü) †ÖãÎú´Öê 4-6-10-13-16-19-1 µÖÖ ÁÖãŸÖà¾Ö¸ü
µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ“ÖÖ †Ö¸Óü³Öú Ã¾Ö¸ü ÖÓ¬ÖÖ¸ü Ã¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÁÖãŸµÖÓŸÖ¸êü 4-3-3-3-43-2 †¿Öß ÆüÖêŸÖß»Ö.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´Ö ÆüÖ †Ö¬Öã×Öú Ö´ÖÖ•Ö £ÖÖ™üÖ“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤üÃÖê»Ö.
´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´Ö ÆüÖ †Ö¬Öã×Öú Ö´ÖÖ•Ö £ÖÖ™üÖ“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤üÃÖê»Ö. ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö
(×ÖÂÖÖ¤ü †Ö¸Óü³Öú Ã¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ) ¯Ö×Æü»ÖÖ ´ÖŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Ö¬Öã×Öú ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö
£ÖÖ™üÖ“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤üÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü (ÖÓ¬ÖÖ¸ü †Ö¸Óü³Öú Ã¾Ö¸ü )
†Ö¬Öã×Öú ú»µÖÖÖ £ÖÖ™üÖ“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö. Æêü ŸÖßÖ ÖÏÖ´Ö ²ÖÖ¾ÖßÃÖ
ÁÖãŸÖà¾Ö¸ü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤üÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö¹ý¯ÖÖÖê ×ŸÖÆüß ÖÏÖ´ÖÖÓŸÖß»Ö ±ú¸üú †ÃÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö :
ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¯ŸÖÃ¾Ö¸ü “ÖŸÖã:“ÖŸÖã:“ÖŸÖã¿“Öî¾Ö... µÖÖ ¿»ÖÖêúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã£ÖÖ¯Ö»Öê»Öê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ“Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö ¸ü“ÖÖêŸÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö ‹úÖ ÁÖãŸÖßÖê ú´Öß êú»ÖÖ úß ´Ö¬µÖ´Ö
ÖÏÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †Ö×Ö ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö ŠúÂÖ³Ö-¬Öî¾ÖŸÖ ‹êúúÖ
ÁÖãŸÖßÖê ú´Öß úºþÖ ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü-×ÖÂÖÖ¤ü ‹êúúÖ ÁÖãŸÖßÖê ¾Ö¸ü “Öœü×¾Ö»Öê úß ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö
ÆüÖê‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü ×ÖÂÖÖ¤ü 4 ÁÖãŸÖà“ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ¯Öãœüß»Ö Ã¾Ö¸ü
Îú´ÖÖÖê 3-3 ÁÖãŸÖà“Öê Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê ŸÖ¸üßÆüß ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê
¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê.
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´Öæ“”ÔûÖÖ :
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖÖÏÓ£ÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêÖÖ¸üß Æüß †ÖÖÖß ‹ú ¯ÖÖ×¸ü³ÖÖ×ÂÖú ÃÖÓ–ÖÖ
ÆüÖêµÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ¸ü“ÖÖÖ µÖÖ Ã£ÖÖÖ×ÖÛ¿“ÖŸÖß —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´Öæ“”ÔûÖê“Öß
¸ü“ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖÓÖß ÁÖãŸÖß-Ã¾Ö¸ü-ÖÏÖ´Ö-´Öæ“”ÔûÖÖ ÆüÖ“Ö
Îú´Ö †¾Ö»ÖÓ×²Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ÃÖãÃÖÓ²Ö¨ü ¯ÖÖµÖÖ“Ö ´ÆüÖÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖê»Ö. ‘´Öæ“”Ôû’ ´ÆüÖ•Öê ˆ³ÖÖ¸üÖê, “Ö´ÖúÖê µÖÖ †£ÖÖÔÖê ÃÖÓÃéúŸÖ ¬ÖÖŸÖæ¯ÖÖÃÖæÖ ´Öæ”ûÔ ÖÖ
¿Ö²¤ü ²ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»Öß, “Ö´Öú»Öê»Öß †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¯ŸÖÃ¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ Îú´Ö¾ÖÖ¸ü †Ö¸üÖêÆüÖ¾Ö¸üÖêÆü ´ÆüÖ•Öê“Ö ´Öæ”ÔûÖÖ ÆüÖêµÖ. ³Ö¸üŸÖÖÖê ´Öæ”ÔûÖê“Öß
¾µÖÖµÖÖÆüß †¿Öß“Ö êú»Öß †ÖÆêü,
‘Îú´ÖµÖãŒŸÖÖ: Ã¾Ö¸üÖ: ÃÖ¯ŸÖ ´Öæ”ÔûÖÖÃŸ¾Ö×³ÖÃÖÓ×–ÖŸÖÖ:’
úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß Ã¾Ö¸üÖ»ÖÖ ÂÖ›Ëü•Ö ´ÖÖÖæÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖ¯ŸÖÃ¾Ö¸üÖ“Ó ÖÖ
Îú´ÖÖÖê †¸üÖêÆüÖ¾Ö¸üÖêÆü êú»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ †Ö¸Óü×³Öú Ã¾Ö¸üÖ“Öß ´Öæ”ÔûÖÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖê
ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê.
1. ´Öæ”ûÔ ÖÖ Æüß ÖÏÖ´ÖÖ¾Ö¸ü †Ö×ÁÖŸÖ (†Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ) †ÃÖŸÖê. ÖÏÖ´ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
´Öæ”ûÔ Öê“Öß ¸ü“ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ ÖÏÖ´ÖÖŸÖ»Öê“Ö Ã¾Ö¸ü ´Öæ”ÔûÖê“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ
úÖê´Ö»ÖŸÖß¾ÖÎÖ¤üß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´Öæ”ÔûÖÖ ÊÖ ÖÏÖ´ÖÖ“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖÖê
†ÃÖŸÖÖŸÖ.
2.´Öæ”ÔûÖê“Öê Ã¾Ö¸ü Îú´ÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŠúÂÖ³ÖÖ¸Óü³Öß“Öß ´Öæ”ÔûÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¸êü, Ö, ´Ö,
¯Ö, ¬Ö, ×Ö, ¬Ö, ¯Ö, ´Ö, Ö, ¸êü †ÃÖÖ Îú´Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖ¯ŸÖÃ¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ †Ö¸üÖêÆüÖ¾Ö¸üÖêÆü ÆüÖê‡Ô»Ö. Æêü
ÃÖ¯ŸÖÃ¾Ö¸ü Îú´ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
3. ´Öæ”ÔûÖêŸÖ ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ, ´ÆüÖ•Öê“Ö ŸÖß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ‹ÖÖ¤üÖ Ã¾Ö¸ü ¾ÖÖôû»µÖÖÃÖ ŸÖß ´Öæ”ÔûÖÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ×ŸÖ“Öß ÖÖÖÖ ŸÖÖÖêŸÖ
ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö.
4. ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö ‹ÖÖªÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü Ã¾Ö¸üÖÖê ´Öæ”ÔûÖê“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö Îú´ÖÖÖê ÃÖÖŸÖ
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Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ †¸üÖêÆüÖ¾Ö¸üÖêÆü úºþÖ ŸµÖÖ“Ö Ã¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü ×ŸÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß ÆüÖêŸÖê. ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ;
´Ö¬µÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“Öß ´Öæ”ûÔ ÖÖ ´Ö, ¯Ö, ¬Ö, ×Ö, ÃÖÖÓ, ¸ëü, ÖÓ, ¸ëü, ÃÖÖÓ, ×Ö, ¬Ö, ¯Ö, ´Ö †¿Öß ÆüÖê‡Ô»Ö
¾Ö ´Ö¬µÖ´ÖÖ¾Ö¸ü“Ö ×ŸÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß ÆüÖê‡Ô»Ö.
µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖêú ÖÏÖ´ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖŸÖ-ÃÖÖŸÖ ´Öæ”ÔûÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ ¾Ö ¯ÖÏŸµÖêú ´Öæ“”ÔûÖê»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÖÖ¾Öê ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ŸÖßÖ ÖÏÖ´ÖÖÓ“µÖÖ
×´ÖôæûÖ ‹ú¾ÖßÃÖ ´Öæ”ÔûÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´Öæ”ÔûÖÖ Æüß ÖÏÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¯ŸÖúºþ¯Ö“Ö
†ÖÆêü. ŸÖßÖ ÖÏÖ´ÖÖÓ“µÖÖ 21 ´Öæ“”ÔûÖÖ ´ÆüÖ•Öê 21 ÖÏÖ´Ö“Ö ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖß»Ö. (ŸÖÖ×»ÖúÖ
¯ÖéÂšü Îú. 82 ¾Ö¸ü)
¾Ö¸üß»Ö ŸÖÖ×»ÖúÖÓ¾ÖºþÖ Æêü ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö úß ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö Ã¾Ö¸üÖÓŸÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûÖ
Ã¾Ö¸ü †Ö¸Óü×³Öú Ã¾Ö¸ü ´ÖÖÖæÖ †Ö¸üÖêÆüÖ¾Ö¸üÖêÆü êú»µÖÖÃÖ Ã¾Ö¸üÃ£ÖÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö
ŸÖß¾ÖÎúÖê´Ö»ÖÖ¤üß Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ×ÃÖ¨üß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖ´Öãôûê Æêü“Ö Ã¾Ö¸ü †Ö•Ö“µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ
£ÖÖ™üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´Ö †Ö•Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ
ÃÖ¯ŸÖúÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´Öæ“”ÔûÖê“Öß •ÖÖÖÖ †Ö•Ö £ÖÖ™üÖÖê (´Öê»Ö) ‘ÖêŸÖ»Öß
†ÖÆêü, Æêü µÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÖÏÖ´Ö †Ö×Ö ÃÖ¯ŸÖú µÖÖÓ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ :
×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÁÖãŸµÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖºþÖ •ÖÖê ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
ŸµÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö ´Ö¬µÖúÖ»ÖßÖ ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖÓÖß ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´Ö ´Æü™ü»Öê †Ö×Ö
†Ö¬Öã×Öú ÖÏÓ£ÖúÖ¸üÖÓÖß ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö ÃÖ¯ŸÖú Æüß ÃÖÓ–ÖÖ ×¤ü»Öß. ÖÏÖ´Ö ¾Ö ÃÖ¯ŸÖú µÖÖ
¤üÖêÆüà´Ö¬µÖê ÁÖã×ŸÖÃ¾Ö¸ü¾ µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ †ÖÆêü (4-3-2-4-4-3-2). µÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾ÖºþÖ ÖÏÖ´Ö ¾Ö ÃÖ¯ŸÖú µÖÖ´Ö¬Öß»Ö Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ¸ü“ÖÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ±ú¸üú
‡ŸÖúÖ“Ö úß, ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö ´Ö¬µÖúÖ»ÖßÖ ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö Ã¾Ö¸ü Æêü ŸµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒŸÖ
¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü Ã¾Ö¸üŸ¾Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê ŸÖ¸ü †Ö¬Öã×Öú ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖß»Ö Ã¾Ö¸ü Æêü ŸµÖÖ“µÖÖ
¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒŸÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü Ã¾Ö¸üŸ¾Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö ´Ö¬µÖúÖ»ÖßÖ
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ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´Ö †Ö¬Öã×Öú úÖ±úß £ÖÖ™üÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖ¸ü †Ö¬Öã×Öú
ÃÖ¯ŸÖú ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö £ÖÖ™üÖ“Öê †ÖÆêü Æêü »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß ŸÖßÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ¯Öîúß ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö ŸÖê¾ÆüÖ“Ö »Öã¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ´Ö¬µÖúÖôûÖŸÖ ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÆüß
¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ Öê»ÖÖ. †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ úÖÆüß ¯ÖÏÃÖÓÖß ´ÖÖ¡Ö ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
êú»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ¯ÖÖ ÊÖ ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ £ÖÖê›üß ×Ö¸üÖôûß †ÖÆêü. ÂÖ›Ëü•Ö
ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö ‹úÖ ÁÖãŸÖßÖê ˆŸÖ¸ü¾Ö»ÖÖ úß, ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´Ö ²ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ
†Ö¬Öã×Öú ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖ ´Ö¬µÖ´ÖÖ»ÖÖ ÂÖ›Ëü•Ö ú»¯ÖãÖ ¯Öãœüß»Ö ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸üÖ“Ó µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê
•Öê ÃÖ¯ŸÖú ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö †Ö•Ö“ÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´Ö ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. •Öê ¸üÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖúºþÖ ´ÖÓ¦ü ¾Ö ´Ö¬µÖ ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ“Ö ÖÖµÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ÖÖ¸üÖ, ×¯Ö»Öã µÖÖÃÖÖ¸üÖê
¸üÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖ“Ö ÖÖÖê ÃÖÖêµÖß“Öê ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
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´ÖÖÖÔ ŸÖÖ»Ö ¾Ö ¤êü¿Öß ŸÖÖ»Ö ¯Ö¨üŸÖß“Öê †¬µÖµÖÖ
†ÖÖ¤üß úÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ´ÖÖÖ¾Öß “ÖêŸÖÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÖ¸ü»ÖÖîúßú ¾Ö ‡Æü»ÖÖî×úú
µÖÖ ¤üÖêÖ ŸÖŸ¾ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ößú¸üÖÖÖê —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö µÖÖ»ÖÖ“Ö ´ÖÖÖá ÃÖÓÖßŸÖ - ¤êü¿Öß
ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖÖÖá ÃÖÓÖßŸÖ ¾Ö ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ×¾Ö×³Ö®Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆü
†ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖÖÔ ÃÖÓÖßŸÖ ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¬ÖÖÙ´Öú ×¾Ö¬Öß“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê, ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖ »ÖÖîúßú
ÃÖ´ÖÖ¸üÖêÆüÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ´ÖÖÖÔÃÖÓÖßŸÖ ÖÓ³Öß¸ü ¾Ö ÃÖÓµÖ´Ö¿Öß»Ö ŸÖ¸ü
¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖ Ã¾Ö¸ü-¾Öî×“Ö¡µÖ, •ÖÖÃÖÓÖßŸÖ ¾Ö “ÖÓ“Ö»ÖûŸÖêú¸üßŸÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê. •ÖÃÖê
‹ú ÃÖÓ£Ö Ö¤üß“ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸êü ¯ÖÆüÖ›üÖÓ¾ÖºþÖ ˆŸ´ÖãŒŸÖ¯ÖÖê ¾ÖÖÆüÖÖ¸êü
—Ö¸üÖê.
úÖÆüß ×¾Ö«üÖÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ´ÖÖÖá ÆüÖ ¿Ö²¤ü ÃÖÓÃéúŸÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ µÖÖ ¬ÖÖŸÖæ¯ÖÖÃÖæÖ
†£ÖÖÔŸÖ ¿ÖÖê¬Ö, †ÖãÃÖÓ¬ÖÖÖ, †¾ÖêÂÖÖ †ÃÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
´ÖÖÖÔ ŸÖÖ»Ö :
ŸÖÖ»ÖÖÓ“µÖÖ ³Öê¤üÖÓ“Öß “Ö“ÖÖÔ ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ´Ö¬µÖê ‘“ÖµÖ «üê¬ÖÖ ²Öã¬Öî Ã´ÖéŸÖî: ´ÖÖÖÔ
- ¤êü¿Öß ÖŸÖŸ¾ÖêÖ’ µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê êú»Öß Öê»Öß. ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÔú×¸üŸÖÖ ´ÖÖÖÔ ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖ úºþÖ
ÃÖÓ³Ö¾ÖŸÖ: ´ÖÖÖÔ ¸üÖÖ, ´ÖÖÖÔ ŸÖÖ»Ö †ÃÖê ¿Ö²¤ü ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖÖÖÔ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß
¯Ö›üÖÖ·µÖÖ ŸÖÖ»ÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖÔ ŸÖÖ»Ö ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê Öê»Öê. ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡ÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖ»Ö ¿Ö²¤üÖÃÖÖê²ÖŸÖ
´ÖÖÖÔ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖÔŸÖÖ»Ö †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡ÖÖ´Ö¬µÖê ×ŸÖÃ¡Ö,
“ÖŸÖã¸üÃ¡Ö ¿Ö²¤ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖ´Ö¬µÖê ¡ÖµÖÃ¡Ö ´ÆüÖ•Öê “ÖÖ“Ö¯Öã™ü ¾Ö “ÖŸÖã¸üÃ¡Ö
´ÆüÖ•Öê “Ö““ÖŸ¯Öã™ü. µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏŸµÖêúß ŸÖßÖ ¹ý¯Öê ²ÖÖŸÖÖŸÖ (1) µÖ£ÖÖÖ¸ü (2) ×«üú»Ö
(3) “ÖŸÖãÂú»Ö
1) µÖ£ÖÖÖ¸ü :
µÖÖŸÖ Öã¹ý - »Ö‘Öã ¾ÖÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖ»Öê»Öê ŸÖÖ»ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ´ÆüÖ•Öê µÖ£ÖÖÖ¸ü.
•ÖÃÖê (“ÖŸÖã¸üÃ¡Ö) “Ö““ÖŸ¯Öã™ü µÖÖ •ÖÖê›üÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá“Öê ¯Ö×Æü»Öê †Ö¸ü »Ö‘Öã †Ö¸ü
×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü Öãºþ ²ÖÖŸÖê ´ÆüÖ•Öê“Ö “Ö““Ö¯Öã™ü ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö×Æü»Öê †Ö¸ü ‘“Ö’ »Ö‘Öã
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†ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ˆ““ÖÖ¸üÖ Öã¹ýüŸÖÖ ´Ö¬µÖê Öã¹ý ²ÖÖŸÖÖê, ×ŸÖÃÖ¸êü †Ö¸ü •ÖÖê›üÖÖ¸üÖŸÖ µÖêŸÖê.
†ŸÖ: ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ÃÖã¨üÖ Öãºþ ÆüÖêŸÖÖê. ×ŸÖÃÖ¸êü ‘¯Öã’ »Ö‘Öã †ÖÆêü †Ö×Ö
†Ó×ŸÖ´Ö †Ö¸ü ‘™ü’ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü µÖÖŸÖ ¯»ÖãŸÖ ²ÖÖŸÖÖê. †£ÖÖÔŸÖ
s s
I
sêü
Öã¹ý Öã¹ý »Ö‘Öã ¯»ÖãŸÖ
2 + 2 + 1 + 3 = 8 ´ÖÖ¡ÖÖ
¾Ö¸üß»Ö µÖ£ÖÖÖ¸ü “Ö““ÖŸ¯Öã™ü “Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö †ÖÆêü.
´ÖÖÖÔ ŸÖÖ»ÖÖ“Öê µÖ£ÖÖÖ¸ü Ã¾Ö¹ý¯Ö ×«üú»Ö ¾Ö “ÖŸÖãÂú»Ö ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê Öê»Öê. ³Ö¸üŸÖÖÖê
´ÖãµÖ ¯ÖÖ“Ö ŸÖÖ»Ö ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê. (1) “Ö““ÖŸ¯Öã™ü (2) “ÖÖ“Ö¯Öã™ü (3) ÂÖ™ü×¯ÖŸÖÖ ¯Öã¡Öú
(4) ÃÖÓ¯ÖêúÂ™üú (5) ˆ¤Ëü‘Ö¼ü
´ÖÖÖÔŸÖÖ»ÖÖÓ“µÖÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ÁÖß •ÖÖ¤êüú´Ö»»Ö µÖÖÓÖß ‘ÃÖÓÖßŸÖ
“Öã›üÖ´Ö×Ö’ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ êú»ÖÖ. µÖÖŸÖ “Ö““ÖãŸ¯Öã™ü“Öê 12, “ÖÖ“Ö¯Öã™ü“Öê 6, ÂÖ™Ëü×¯ÖŸÖÖ ¯Öã¡Öú“Öê
7, ÃÖÓ¯ÖêúÂ™üú“Öê 41 ŸÖ£ÖÖ ˆ¤Ëü‘Ö¼ü“Öê 27 ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ŸÖÖ»Öºþ¯Ö ´ÖÖÖ»Öê. ¯ÖÖ“Ö ´ÖÖÖÔŸÖÖ»Ö
ÃÖ×ÆüŸÖ µÖÖÓ“Öß ‹æúÖ ÃÖÓµÖÖ 98 ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê.
‹æúÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÖ“Ö ´ÖÖÖÔŸÖÖ»ÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
1) “Ö““ÖŸ¯Öã™ü :
“¯ÖÏ£Ö´Ö Öã¹ýÖß éúŸ¾ÖÖ »Ö‘Öã “ÖÖŸÖµÖÓ ¯»ÖãŸÖÓŸÖµÖÖ †Ö¸üÖÖÖÓ ×Ö¾Öê¿ÖêÖ ÃÖ ŸÖã
“Ö““ÖŸ¯Öã™üÃŸÖ¤üÖ” (10) †£ÖÖÔŸÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“Öê 2 ¾ÖÖÔ Öã¹ý 1 »Ö‘Öã ¾Ö †Ó×ŸÖ´Ö ¾ÖÖÔ
¯»ÖãŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê “Ö““ÖŸ¯Öã™ü ÆüÖê‡Ô»Ö.
ˆ¤üÖ. s s I sêü
“Ö ““Ö Ÿ¯Öã ™ü
2) “ÖÖ“Ö¯Öã™ü :
†Ö¤üÖî ÖãÂÖÔÖ¸Óü µÖ¡Ö »Ö‘ÖãÖß Öãºþ ‹¾Ö “Ö
¡ÖµÖÃ¡Ö: ÃÖ Ö»Öã ×¾Ö–ÖêµÖÃŸÖÖ»Ö“ÖÖ“Ö¯Öã™üÖê ³Ö¾ÖêŸÖ (12)
- ³Ö¸üŸÖ, ‹ú×¡Ö¿ÖÖê¬µÖÖµÖ, ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡Ö
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†£ÖÖÔŸÖ “ÖÖ“Ö¯Öã™ü ´ÆüÖ•Öê ¡ÖµÖÃ¡Ö ŸÖÖ»Ö. µÖÖŸÖ †Ö¸Óü³Öß 1 Öã¹ý, 2 »Ö‘Öã ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß
1 Öã¹ý µÖÖ ÃÖÓµÖÖêÖÖÖãÃÖÖ¸ü s I
I s
“ÖÖ “Ö ¯Öã ™ü
3) ÂÖ™ü×¯ÖŸÖÖ ¯Öã¡Öú :
“†ÖµÖÖêÙ´ÖÁÖ³ÖÖ¾ÖÖ““Ö ×´ÖÁÖŸÖÖ»Ö: ¯ÖÏúßÙŸÖŸÖ: (12)
ÂÖ™üË×¯ÖŸÖÖ¯Öã¡Öú¿“Öî¾Ö ¯Ö““Ö¯ÖÖ×Ö: ÃÖ “ÖêµÖŸÖê”
“µÖ£ÖÖêŒŸÖî¸ü×³Ö×ÖÂ¯Ö®Ö: Ã¾Ö¸üÃÖÓ–ÖÖ Öãºþ»ÖÖ‘Ö¾Öî: (13)
ÃÖ´ÖÖÃÖµÖÖêÖÖŸÖË ŸÖÖ»ÖÖê›ü¶Ó ×¡Ö×¾Ö¬Ö: ¯Ö×¸ü×úÙŸÖŸÖ:”
¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÆüÖë“Öê ×´ÖÁÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×´ÖÁÖŸÖÖ»Ö •µÖÖŸÖ ÂÖ™üË×¯ÖŸÖÖ¯Öã¡Öú ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÓ“Ö¯ÖÖ×Ö
†ÖÆêü. µÖÖŸÖ ¤êü×Ö»Ö Öãºþ - »Ö‘Öã †Ö¸üÖÖãÃÖÖ¸ü Ã¾Öºþ¯Ö Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.
“†ÖªÓ ¯»ÖãŸÖ ×«üŸÖßµÖŸÖã »Ö‘Öã µÖ¡ÖÖÖ¸Óü ³Ö¾ÖêŸÖË
ŸÖéŸÖßµÖ““Ö“ÖŸÖã£ÖÔŠú“µÖ Öãºþ×Ö¯ÖÓ“Ö´Ö »Ö‘Öã (21)
¯»ÖãŸÖÖÓŸÖ ÂÖ™Ëü×¯ÖŸÖÖ¯Öã¡ÖÖê Öãºþ»ÖÖ‘Ö¾ÖÃÖÓµÖãŸÖ:
¯ÖÓ“Ö¯ÖÖ×Ö ÃÖ ×¾Ö–ÖêµÖ: ÂÖ™ü¯ÖÖŸÖÃŸÖãÂÖ›üÖ¸ü:” (22)
- ¾ÖÆüß
†£ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÖÔ ¯»ÖãŸÖ, 2 ¸üÖ »Ö‘Öã, 3-4 Öãºþ, 5 ¾ÖÖ »Ö‘Öã ¾Ö †Ó×ŸÖ´Ö ¯»ÖãŸÖ
¯ÖÏµÖãŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
sê ü I s s I sê
ÂÖ™Ëü ×¯Ö ŸÖÖ ¯Öã ¡Ö ú:
4) ÃÖ´¯ÖêúÂ™üú :
“ŸÖÖ»Ö×¤üÃ¡ÖµÖ³Öê¤üÖêsµÖ: ÃÖ´µÖú¾ÖêÂ™üÖú ÃÖÓ×–ÖŸÖ
Öãºþ¯ÖÓ“ÖÖÖ¸üÖ¬ÖŸµÖ¯»ÖãŸÖ´ÖÖ¡ÖÖ ÃÖ´ÖÛ¾ÖŸÖ” (24)
- ¾ÖÆüß
µÖÖ´Ö¬µÖê 5 †Ö¸ü Öãºþ ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾Ö †Ó×ŸÖ´Ö †Ö¸ü ¯»ÖãŸÖ ÆüÖêŸÖÖê •ÖÃÖê - sêü s s s sêü
ÃÖ ´¯Ö êú Â™üÖ ú
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5) ˆ¤Ëü‘Ö¼ü :
“¡ÖµÖÃ¡Ö ÃÖ¾ÖÔÖã¹Óý éúŸ¾ÖÖ ×ÖÂúÖ´Ö ŸÖ¡Ö µÖÖê•ÖÖêŸÖ
¿Ö´µÖÖ«üµÖÓ ŸÖŸÖÃŸÖ¾ÖêÂÖ ˆ¤Ëü‘Ö™ü: ú×£ÖŸÖÖê ²Öã¬Öî:” (25)
- ‹ú×¡Ö¿ÖÖê¬µÖÖµÖ, ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡Ö
†£ÖÖÔŸÖ µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ŸÖßÖÆüß †Ö¸ü Öãºþ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß 3 ÖÖ¾Öê ×¤ü»Öß
Öê»Öß. (1) ×ÖÂúÖ´Ö (2) ¿Ö´µÖÖ (3) ¿Ö´µÖÖ
s s s
ˆ ¤Ëü‘Ö ¼ü
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ µÖÖ ¯ÖÖ“Ö´ÖÖÖÔŸÖÖ»ÖÖÓÖÖ “Ö¡ÖÃ¡Ö, ¡ÖµÖÃ¡Ö, ×´ÖÁÖ, ÃÖÓúßÖÔ ¾ÖÖÖÔŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ»Öê
Öê»Öê.
´ÖÖÖÔŸÖÖ»Ö ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»Ö ´ÖÖ¡ÖÖ :
´ÖÖ¡ÖÖ
×“ÖÆü
ÖÖ¾Öê
1 ´ÖÖ¡ÖÖ I
»Ö‘Öã
2 ´ÖÖ¡ÖÖ s
Öãºþ
3 ´ÖÖ¡ÖÖ sêü
¯»ÖãŸÖ
¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖ¡ÖÖÓ“Öß ×Ö¤ìü¿ÖÖ ×ÎúµÖÖ ÃÖ¿Ö²¤ü ¾Ö ×Ö¿Ö²¤ü Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¿Ö²¤ü ×ÎúµÖÖ :
1) ¬ÖÐã¾ÖÖ - †ÓÖšüÖ ŸÖ£ÖÖ ´Ö¬µÖ´ÖÖ ²ÖÖê™üÖÓÖß “Öã™üúß ¤êü¾ÖæÖ ÆüÖŸÖ ÖÖ»Öß †ÖÖÖê.
2) ¿Ö´µÖÖ - ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ™üÖôûß ¤êüÖê
3) ŸÖÖ»Ö - ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ™üÖôûß ¤êüÖê
4) ÃÖ×®Ö¯ÖÖŸÖ - ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖÖÖê ÃÖÖ¸üÖß ™üÖôûß ¤êüÖê
×Ö¿Ö²¤ü ×ÎúµÖÖ :
1) †Ö¾ÖÖ•Ö - ÆüÖ£Ö ¾Ö¸ü ˆ“Ö»ÖæÖ ²ÖÖê™üÖÓÖÖ †Ö¾ÖôûÖê
2) ×ÖÂúÖ´Ö - ²ÖÖê™üÖÓÖÖ ÖÖ»Öß ×¾ÖÃŸÖÖ×¸üŸÖ ú¸üÖê
3) ×¾ÖÖê¯Ö - ˆ“Ö»Ö»Öê»µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üßŸÖ ²ÖÖê™üÖÓÖÖ ›üÖ¾Ößú›êü ÖÖ»Öß ú¸üÖê.
4) ¯ÖÏ¾Öê¿Öú - ²ÖÖê™üÖÓÖÖ ¾ÖÖú¾ÖæÖ †Ö¾ÖôûÖê
¾Ö¸üß»Ö ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ¥üŸÖ, ´Ö¬µÖ, ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ ŸÖßÖÆüß »ÖµÖß ´ÖÖµÖ †ÖÆêüŸÖ.
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¤êü¿Öß ŸÖÖ»Ö :
•Öê ÃÖÓÖßŸÖ ŸÖê£Öß»Ö Ã£ÖÖÖ, ³ÖÖîÖÖê×»Öú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ, ¸üÖ•Ö×ÖŸÖßú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ,
¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ †Öãºþ¯Ö ¯Ö×¸üÂÖÖêÂÖú ¾Ö »ÖÖêú¸Óü•ÖÖÖŸ´Öú †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸êü ¿ÖÖê³ÖêÃÖê ŸÖÖ»Ö ´ÆüÖ•Öê ¤êü¿Öß ŸÖÖ»Ö ÆüÖêµÖ.
´ÖŸÖÓÖ ´ÖãÖß“µÖÖ ²ÖéÆü§êü¿ÖßÖãÃÖÖ¸ü “†²Ö»ÖÖ ²ÖÖ»Ö ÖÖê¯ÖÖ»Öî ×ÖŸÖß¯ÖÖÃµÖÖÙÖ•Öê“”ûµÖÖ
ÖßµÖŸÖê ÃÖÖÖã¸üÖÖêÖ Ã¾Ö¤êü¿Öê ¤êü×¿Ö¹ý““ÖŸÖê”
†£ÖÖÔŸÖ ŸµÖÖ - ŸµÖÖ ³ÖÖîÖÖê×»Öú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ¯Ö×¸üÂÖÖêú ¾Ö ¸Óü•ÖÖÖ ú¸üßŸÖÖ“Öê
ŸÖÖ»Ö ´ÆüÖ•Öê ¤êü¿Öß ŸÖÖ»Ö ÆüÖêµÖ. ¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ´ÖŸÖê - “¤êü¿Öê ¤êü¿Öê •ÖÖÖÖÖ µÖ¦ãü“µÖÖ
Çü¤üµÖ¸Óü•Öú´ÖË ÖßŸÖÓ“Ö ¾ÖÖ¤üÖ ÖéŸµÖ ŸÖ¤ü ¤êü¿Öß¾µÖ×³Ö¬ÖßµÖŸÖê” †£ÖÖÔŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¾Ö›üß
×Ö¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü Çü¤üµÖÖ“µÖÖ ¸Óü•ÖÖÖú¸üßŸÖÖ ¯ÖÏµÖãŒŸÖ êú»Öê»Öê ŸÖÖ»Ö ´ÆüÖ•Öê ¤êü¿Öß ŸÖÖ»Ö
ÆüÖêµÖ.
†Ö•Ö¯ÖÖÃÖæÖ ¿ÖÓ³Ö¸ü ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ŸÖÖ»ÖÖÓ“µÖÖ ´Öæôû ×ÖµÖ´ÖÖÓÖÖ ¤üÆüÖ ÁÖêÖßŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•ÖßŸÖ
êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö ´Öæôû ×ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ´ÖÖÖæÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ŸÖÖ»Ö ¯Ö¨üŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ
†Ö»Öß. ÖÖ¸ü¤üÖ«üÖ¸üÖ ÃÖÓÖßŸÖ ´Öú¸ü¤ü ´Ö¬µÖê ˆ»Ö»Öê×Ö»Öê»Öê ŸÖÖ»ÖÖÓ“Öê ¤üÆüÖ ×ÖµÖ´Ö Æêü“Ö
†ÖŸÖÖ ŸÖÖ»ÖÖÓ“Öê ¤ü¿Ö¯ÖÏÖÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ —ÖÖ»Öê.
¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾ÖÖÖê †Öêú ¸üÖ•µÖÖÓ´Ö¬µÖê ×±úºþÖ †Öêú ÖãÖß•ÖÖÖÓú›æüÖ ×³Ö®Ö ×³Ö®Ö ŸÖÖ»ÖÖÓ“Öê †¬µÖµÖÖ úºþÖ ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü 120 ¤êü¿Öß ŸÖÖ»ÖÖÓ“Öß ¸ü“ÖÖÖ êú»Öß ŸÖß
ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¦ãüŸÖ - 1/2 ´ÖÖ¡ÖÖúÖ»Ö = 0
»Ö‘Öã - 1 ´ÖÖ¡ÖÖúÖ»Ö = I
Öãºþ - 2 ´ÖÖ¡ÖÖúÖ»Ö = s
¯»ÖãŸÖ - 3 ´ÖÖ¡ÖÖúÖ»Ö = sêü
×¾Ö¸üÖ´Ö - ´ÖÖ¡ÖÖúÖ»Ö = I
¤êü¿Öß ŸÖÖ»Ö úÖÓÃÖÖ ¬ÖÖŸÖã“µÖÖ ¬¾ÖÖß¯ÖÖÃÖæÖ ˆŸ¯Ö®Ö úºþÖ »Ö‘Öã - ¦ãüŸÖ †¾ÖŸÖ¸ü»Öê.
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¤êü¿Öß ŸÖÖ»ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö (×ÃÖ¨üÖÓŸÖ) :
* ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖ ×ÖµÖ´Ö ¤êü¿Öß ŸÖÖ»ÖÖ“ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ †ÖÆêü. µÖÖŸÖ Öãºþ, »Ö‘Öã,
¯»ÖãŸÖ ¾Ö úÖ»Ö´ÖÖÖÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖŸÖê.
* µÖÖŸÖ ×¾Ö¸üÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. •ÖÃÖê - ÃÖ´Ö•ÖÖ µÖÖŸÖ
Öãºþ ÖÓŸÖ¸ü ×¾Ö¸üÖ´Ö µÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Öãºþ“ÖÖ ´ÖÖ¡ÖÖúÖ»Ö ÆüÖ ŸÖßÖ »Ö‘ÖãúÖ»Ö“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê,
×¾Ö¸üÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ×¾ÖÁÖÖ´Ö, †ÓŸÖ¸üÖ»Ö. µÖÖ“Öê »ÖêÖÖ ŸÖÖ»ÖÖÓÖÖ“µÖÖ ¾Ö¸üŸÖß êú»Öê •ÖÖŸÖê.
•ÖÃÖê - »Ö‘Öã×¾Ö¸üÖ´Ö I, Öã¹ý×¾Ö¸üÖ´Ö sêü I
×¾Ö¸üÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖ »Ö‘Öã ¾Ö ¥üŸÖ“µÖÖ“Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
*´ÖÖÖÔŸÖÖ»Ö ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ ‹ú»Ö, ×«üú»Ö, “ÖŸÖãÂú»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤êü¿Öß´Ö¬µÖê šüÖÆü, ¤ãüÖæÖ,
“ÖÖîÖãÖ †¿Öß ¹ý¯Öê †ÖÆêüŸÖ.
¤êü¿Öß ŸÖÖ»Ö ¯ÖÖ“Ö ³ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ
(1) ×¡ÖÃ¡Ö (2) “ÖŸÖã¸üÃ¡Ö (3) ÃÖÓúßÖÔ (4) ×´ÖÁÖ (5) ÖÓ›ü
¯Öãœêü ¬Öé¯Ö¤ü ¿Öî»Öß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¤êü¿Öß ŸÖÖ»ÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖÖ Ö¾ÖßÖ ¤êü¿Öß
ŸÖÖ»ÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê
* ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´ÖÖÖá ¤êü¿Öß ŸÖÖ»ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ŸÖÖ»Ö ŸÖßÖŸÖÖ»Ö, “ÖÖîŸÖÖ»Ö, ‹úŸÖÖ»Ö, ÃÖæ»ÖŸÖÖ»Ö, —Ö¯ÖŸÖÖ»Ö, ¬Ö´ÖÖ¸ü, ŸÖß¾ÖÎÖ
* »ÖÖêúŸÖÖ»ÖÖÓ¿Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖßŸÖ ŸÖÖ»Ö ×¤ü¯Ö“ÖÓ¤üß, ¤üÖ¤ü¸üÖ, êú¸ü¾ÖÖ, ¬Öã´ÖÖôûß
* ¤üÖêÆüßŸÖ ¯ÖÏ×¾ÖÂ™ü †ÃÖÖÖ¸üÖ ŸÖÖ»Ö —Öæ´Ö¸üÖ
* ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ×¤ü ŸÖÖ»Ö ²ÖÎ´Æü, ¹ý¦ü, »Ö´Öß
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ¤êü¿Öß ŸÖÖ»ÖÖÓ´Ö¬µÖê úÖ»Ö´ÖÖÖÖÛÃ£ÖŸÖ ¯Ö¸üŸ¾Öê ´Öæôû ×ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ ¬ÖºþÖ“Ö
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê.
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¸üÖÖ ¾ÖÖáú¸üÖ - ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Ö †¾ÖÖÔ“ÖßÖ
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¤ü¿Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖ ¯Ö¨üŸÖß :
¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß, ´ÆüÖ•Öê ŸÖê¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ, ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ
¸üÖÖÖÓ“Öê ¤üÆüÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖáú¸üÖ êú»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. Æêü ¾ÖÖáú¸üÖ ¤ü¿Ö×¾Ö¬Ö
¾ÖÖáú¸üÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêü. †Ö•Ö Æêü ¾ÖÖáú¸üÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ•Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖ»Öê
ŸÖ¸üß ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
¿ÖÖ’×¤ü¾ÖÖÖê ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÖÖÓ“Öê ÖÖ»Öß»Ö ¤üÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓŸÖ ¾ÖÖáú¸üÖ
êú»Öê †ÖÆêü1. ÖÏÖ´Ö¸üÖÖ,
2. ¸üÖÖ,
3. ˆ¯Ö¸üÖÖ,
4. ³ÖÖÂÖÖ,
5. ×¾Ö³ÖÖÖ,
6. †ÓŸÖ³ÖÖÔÂÖÖ 7. ¸üÖÖÖÓÖ,
8. ³ÖÖÂÖÖÓÖ,
9. ×ÎúµÖÖÓÖ,
10.ˆ¯ÖÖÓÖ.
¸üŸÖÖú¸üúÖ»ÖßÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖêµÖ ¸ü“ÖÖÖÓ“Öê ÊÖ ¤üÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖÓŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê
×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ»ÖÖ ¤ü¿Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. µÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öê ÃÖÆüÖ
¯ÖÏúÖ¸ü ´ÖÖÖáÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÃÖæÖ ÖÓŸÖ¸ü“Öê “ÖÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¸ü ¤êü¿Öß
ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü †£ÖÔ ×¤ü»ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
²Ö¸êü“Ö ´ÖŸÖ³Öê¤ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ, ¯ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤êüŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö.
ÖÏÖ´Ö¸üÖÖ, ¸üÖÖ, ˆ¯Ö¸üÖÖ :
ÂÖ›Ëü•Ö †Ö×Ö ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖ“µÖÖ ´Öæ”ÔûÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÖÏÖ´Ö¸üÖÖÖÓ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß
30 ´ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü; †Ö×Ö µÖÖ ÖÏÖ´Ö¸üÖÖÖŸÖæÖ“Ö •µÖÖ ÖêµÖ ¸ü“ÖÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß,
ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖÖ †Ö×Ö ˆ¯Ö¸üÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÏÖ´Ö¸üÖÖ, ¸üÖÖ, ˆ¯Ö¸üÖÖ
†ÃÖê ¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸üÖŸÖ 3 ÖÏÖ´Ö¸üÖÖ,
20 ¸üÖÖ ¾Ö 8 ˆ¯Ö¸üÖÖ ¾ÖÖÔÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
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³ÖÖÂÖÖ, ×¾Ö³ÖÖÂÖÖ, †ÓŸÖ³ÖÖÔÂÖÖ :
ÖÏÖ´Ö¸üÖÖÖŸÖæÖ ˆŸ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖêµÖ ¸ü“ÖÖÖÓŸÖ ³ÖÖÂÖÖ¸üÖÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê
†Ö×Ö ³ÖÖÂÖÖ¸üÖÖÖŸÖæÖ ×¾Ö³ÖÖÂÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ³ÖÖÔÂÖÖ ¸üÖÖÖÓ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß —ÖÖ»Öß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
úÖÆüà“µÖÖ ´ÖŸÖê, ¸üÖÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÊÖ ŸÖßÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÖêµÖ ¸ü“ÖÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ŸÖ¸ü
úÖÆüà“µÖÖ ´ÖŸÖê, ŸÖê ÖßŸÖ Øú¾ÖÖ ÖÖµÖÖ¿Öî»Öß“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. •µÖÖ ¸üÖÖÖÓŸÖ ³ÖÖÂÖÖ
¿Öî»Öß“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê ŸÖê ³ÖÖÂÖÖ ¸üÖÖ, •µÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÂÖÖ ¿Öî»Öß“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖ
†ÃÖê ŸÖê ×¾Ö³ÖÖÂÖÖ ¸üÖÖ ¾Ö •µÖÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔÂÖÖ ¿Öî»Öß“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê ŸÖê †ÓŸÖ³ÖÖÔÂÖÖ
¸üÖÖ ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖ. ´ÖŸÖÓÖÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖ ¸üÖÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ 16 ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÂÖÖ ¸üÖÖÖÓ“µÖÖ
†ÓŸÖÖÔŸÖ 13 ¸üÖÖ ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
¸üÖÖÖÓÖ, ³ÖÖÂÖÖÓÖ, ×ÎúµÖÖÓÖ ¾Ö ˆ¯ÖÖÓÖ :
Æêü “ÖÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¸ü ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ŸÖßÖ - “ÖÖ¸ü ´ÖŸÖê
¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
1. ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü ¯ÖÓ×›üŸÖÖÖê ÃÖÓÖßŸÖ ¤ü¯ÖÔÖ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, •µÖÖŸÖ
ÖÏÖ´Ö¸üÖÖÖÓ“Öß ”ûÖµÖÖ †ÃÖŸÖê ŸÖê ¸üÖÖÖÓÖ, ³ÖÖÂÖÖ ¸üÖÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê ³ÖÖÂÖÖÓÖ,
‡Ó×¦üµÖÖÓÖÖ ×ÎúµÖÖ¿Öß»Ö ¾Ö ˆŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üÖÖ¸êü ŸÖê ×ÎúµÖÖÓÖ ¾Ö •µÖÖŸÖ ¸üÖÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖ
±úÖ¸ü“Ö £ÖÖê›üß †ÃÖŸÖê ŸÖê ˆ¯ÖÖÓÖ ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖ. µÖÖŸÖ ×ÎúµÖÖÓÖ ¾Ö ˆ¯ÖÖÓÖ µÖÖÓ“ÖÖ †£ÖÔ
ÃÖÓ×¤ü¬Ö †ÖÆêü.
2. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖÖÖÓÖ ´ÆüÖ•Öê ¸üÖÖÖ“Öß ×Ö¸ü×Ö¸üÖôûß †ÓÖê, ˆ¯ÖÖÓÖ ´ÆüÖ•Öê
¸üÖÖÖ“Öß ‡ŸÖ¸ü »ÖÆüÖÖ †ÓÖê, ³ÖÖÂÖÖÓÖ ´ÆüÖ•Öê ³ÖÖÂÖÖÖÖ´Öú ÖßŸÖß“Öß (ÖÖµÖÖ¿Öî»Öß“Öß)
×¾Ö×³Ö®Ö †ÓÖê †Ö×Ö ×ÎúµÖÖÓÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÖµÖÖ×ÎúµÖê“Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÓÖê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê
†ÖÆêü.
3. »ÖµÖÃÖÓÖßŸÖúÖ¸üÖÖê µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ êú»Öê †ÖÆêü :
¸üÖÖÖÓÖ : •µÖÖ ¸üÖÖÖŸÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê.
³ÖÖÂÖÖÓÖ : ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖÂÖÖ Øú¾ÖÖ ¿Öî»Öß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¸ü“ÖÖÖ
´ÆüÖ•Öê ³ÖÖÂÖÖÓÖ ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖ.
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×ÎúµÖÖÓÖ : ¸üÖÖÖ“Öß ¸Óü•ÖúŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö¾ÖÖ¤üß Ã¾Ö¸üÖ“ÖÖ •µÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸÖê ×ÎúµÖÖÓÖ ¸üÖÖ.
ˆ¯ÖÖÓÖ : ¸üÖÖÖ“Öß ×ÖµÖ×´ÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓŸÖ £ÖÖê›üÖÃÖÖ ²Ö¤ü»Ö êú»µÖÖÖê ˆ¯ÖÖÓÖ ¸üÖÖ ´Æü™ü»µÖÖ
•ÖÖŸÖÖê.
¾Ö¸üß»Ö ´ÖŸÖ´ÖŸÖÖÓŸÖ¸üÖ´Öãôêû ÊÖ ¯Ö×¸ü³ÖÖ×ÂÖú ÃÖÓ–ÖÖÓ“ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ †£ÖÔ ÃÖÖÓÖÖê
úšüßÖ †ÖÆêü. ×¾Ö«ü••ÖÖÖÓÖß µÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ‹ú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü
ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖã™æü ¿Öêú»Ö.
†×³ÖÖ¾Ö ¸ü Ö Ö´ÖÓ • Ö¸üß ÖÏÓ£ ÖÖŸÖ ¤ü¿Ö×¾Ö¬Ö £ÖÖ™ü¸ üÖ Ö ¯Ö¨üŸ Öß ´ÖÖÓ › æü Ö
¸üÖ Ö¾ÖÖáú¸ü ÖÖ“ÖÖ ÃÖã» Ö³Ö †Ö×Ö ˆ¢Ö´Ö ×ÃÖ¨üÖ ÓŸ Ö ´ÖÖÓ › ü»ÖÖ. ÊÖ¾ÖºþÖ
¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ“ÖßÖŸÖÖ, ¾µÖÖ¯ÖúŸÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ »ÖÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸üÖÓ¯Öîúß ¸üÖÖ¸üÖ×ÖÖß, £ÖÖ™ü¸üÖÖ¯Ö¨üŸÖß †Ö×Ö
¸üÖÖÖÓÖ ¯Ö¨üŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
¸üÖÖ¸üÖ×ÖÖß ¾ÖÖáú¸üÖ :
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ ÖÏ£Ó ÖúÖ¸üÖ“Ó µÖÖ ¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖÖŸÖ ¸üÖÖ¸üÖ×ÖÖß ¾ÖÖáú¸üÖ ¯Ö¨üŸÖß
ˆ»»Öê×ÖŸÖ †ÃÖæÖ “ÖÖ¸ü ×¾Ö«üÖÖ ÃÖÓ×ÖŸÖ–ÖÖÓÖß Æüß ¯Ö¨üŸÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ´ÆüÖæÖ
´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ³Ö¸üŸÖ, ÆüÖã´ÖÓŸÖ, ÃÖÖê´ÖêÀ¾Ö¸ü ¾Ö ú»»ÖßÖÖ£Ö Æêü ŸÖê ÃÖÓÖßŸÖ–Ö ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓÖß ³Ö¸üŸÖ´ÖŸÖ, ÆüÖã´ÖŸÖ, ×¿Ö¾Ö´ÖŸÖ ¾Ö ú»»ÖßÖÖ£Ö ´ÖŸÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
ÊÖ “ÖÖ¸üÆüß ×¾Ö«üÖÖÖÓÖß ´ÖãµÖ ¸üÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ×ÖµÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ. ŸµÖÖÃÖ ¯Öã¡Ö¸üÖÖ,
¯Öã¡Ö¾Ö¬Öæ¸üÖÖ †ÃÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêúÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÃÖÓ´ÖŸÖ ¾Ö
µÖÖêµÖ †ÖÆêü †ÃÖêÆüß šüÖ´Ö¯ÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß
¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖÖæÖ ¯Öã¹ýÂÖ ¸üÖÖ ¾Ö Ã¡Öß¸üÖ×ÖµÖÖ ÊÖÓÖÖ ÃÖã¨üÖ ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÃ¾Ö¹ý¯Öß
´ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ×“Ö¡Ö ¾ÖÖÔÖÆüß ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ²ÖÖ¸üÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆüÖŠúŸÖæ
¾ÖÃÖÓŸÖ, ÖÏßÂ´Ö, ¾ÖÂÖÖÔ, ¿Ö¸ü¤ü, Æêü´ÖÓŸÖ, ×¿Ö×ÂÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖê ØÆü›üÖ»ê Ö, ÁÖß, ¾ÖÃÖÓŸÖ, ´Öê‘Ö, ³Öî¸ü¾Ö,
´ÖÖ»ÖÓúÃÖ Æêü ŸµÖÖ ŸµÖÖ ŠúŸÖæŸÖ †×¬Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Öß †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ÊÖ ú»¯ÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê
ú¤üÖ×“ÖŸÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ×ÖµÖÖÆüß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ šü¸ü×¾Ö»µÖÖ
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†ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ. “ÖÖ¸ü ¯ÖÓ×›üŸÖÖ¯Öîúß ³Ö¸üŸÖ ¾Ö ÆüÖã´ÖÓŸÖ´ÖŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÆüÖ ¸üÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾Ö
¯ÖÏŸµÖêúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÖ“Ö ¸üÖ×ÖµÖÖ ×´ÖôæûÖ ‹æúÖ 30 ¸üÖ×ÖµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü ×¿Ö¾Ö´ÖŸÖ
¾Ö ú»»ÖßÖÖµÖ ´ÖŸÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖãµÖ 6 ¸üÖÖ ¾Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüÖ ÃÖÆüÖ ¸üÖ×ÖµÖÖ ´ÆüÖ•Öê
6 ¸üÖÖ ¾Ö 36 ¸üÖ×ÖµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖãµÖ ¸üÖÖ ¾Ö ¸üÖ×ÖµÖÖ Îú´Ö¿Ö: ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê(1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

¯ÖÓ. ³Ö¸üŸÖ (6 ¸üÖÖ ¾Ö 30 ¸üÖ×ÖµÖÖ)
³Öî¸ü¾Ö - ´Ö¬Öã´ÖÖ¬Ö¾Öß »Ö×»ÖŸÖÖ ¾Ö¸üÖ¸üß ³Öîê¸ü¾Öß
²ÖÆãü»Öß
´ÖÖ»ÖÓúÃÖ - Öã•Ö¸üß ×¾ÖªÖ¾ÖŸÖß ŸÖÖê›üß ÖÓ²ÖÖ¾ÖŸÖß ãúãú³Ö
ØÆü›üÖê»Ö - ¸üÖ´Öú»Öß ´ÖÖ»Ö¾Öß †ÖÃÖÖ¾Ö¸üß ¤êü¾ÖÖ¸üß êúúß
¤üß¯Öú - êú¤üÖ¸üß ÖÖî¸üÖ ¹ý¦üÖ¾ÖŸÖß úÖ´ÖÖê¤ü Öã•Ö¸üß
ÁÖß - ÃÖï¬Ö¾Öß úÖ±úß šãü´Ö¸üß ×¾Ö×“Ö¡ÖÖ ÃÖÖêÆüÖß
´Öê‘Ö - ´Ö»»ÖÖ¸üß
ÃÖÖ¸ÓüÖÖ ¤êü¿Öß ¸ü×ŸÖ¾Ö»»Ö³Ö úÖÖ¸üÖ

(2)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

¯ÖÓ. ÆüÖã´ÖÓŸÖ (6 ¸üÖÖ ¾Ö 30 ¸üÖ×ÖµÖÖ)
³Öî¸ü¾Ö - ²ÖÓÖÖ»Öß ÃÖï¬Ö¾Öß ³Öî¸ü¾Öß
´ÖÖ»ÖÓúÃÖ - ŸÖÖê›üß ÖãÖú¸üß ÖÖî¸üß
ØÆü›üÖê»Ö - ¸üÖ´Öú»Öß ¤êü¿ÖÖÖ »Ö×»ÖŸÖÖ
¤üß¯Öú - ¤êü¿Öß
úÖ´ÖÖê¤üß êú¤üÖ¸üß
ÁÖß - ´ÖÖ»ÖÁÖß
†ÖÃÖÖ¾Ö¸üß
´Öê‘Ö - ŸÖÖú ´Ö»»ÖÖ¸üß Öã•Ö¸üß ³ÖÖê¯ÖÖ»Öß

(3)
1)
2)
3)

¯ÖÓ. ×¿Ö¾Ö´ÖŸÖ (6 ¸üÖÖ ¾Ö 36 ¸üÖ×ÖµÖÖ)
ÁÖß - ´ÖÖ»Ö¾Öß×¡Ö¾ÖêÖß ÖÖî¸üß êú¤üÖ¸üß ´Ö¬Öã´ÖÖ¬Ö¾Öß
¯ÖÆüÖ×›üúÖ
¾ÖÃÖÓŸÖ - ¤êü¿Öß ¤êü¾Ö×ÖÖß ¾Ö¸üÖ™üß ŸÖÖê›üß
»Ö×»ÖŸÖÖ ØÆü›üÖê»Öß
¯ÖÓ“Ö´Ö - ×¾Ö³ÖÖÂÖÖ ³Öã¯ÖÖ»Öß
úÖÖÔ™üß ²Ö›üÆüÓ×ÃÖúÖ ´ÖÖ»Ö¾Öß ¯Ö™ü´ÖÖÓ×•Ö¸üß

¾Ö¸üÖ¸üß ´Ö¤ü´ÖÖ¤üß
ÖÓ²ÖÖ¾ÖŸÖßãúãú³Ö
×²Ö»ÖÖ¾Ö»Öß
¯Ö™ü´ÖÓ×•Ö¸üß
úÖÖ›üÖ ÖÖ×™üúÖ
¬ÖÖÖÁÖß ²ÖÃÖÓŸÖß ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ
¤êü¿ÖúÖ¸ü
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4) ´Öê‘Ö - ´Ö»»ÖÖ¸üß ÃÖÖê¸ü™üß ÃÖÖ²Öê¸üß úÖî×¿ÖúßÖÓ¬ÖÖ¸üß Æü¸üÁÖÓãÖÖ¸üÖ
5) ³Öî¸ü¾Ö - ³Öî¸ü¾Öß
Öã•ÖÔ¸üß ¸üÖ´Ö×ú¸üß ÖãÖ×ú¸üß ²ÖÓÖÖ»Öß ÃÖÖï¬Ö¾Öß
6) Ö™üÖÖ¸üÖµÖÖ - úÖ´ÖÖê¤üß †×³Ö¸üß ÖÖ×™üúÖ ú»µÖÖÖß, ÃÖÖ¸ÓüÖß Ö¼üÆÓü×²Ö¸üÖ
(4) ¯ÖÓ. ú»»ÖßÖÖ£Ö ´ÖŸÖ (6 ¸üÖÖ ¾Ö 36 ¸üÖ×ÖµÖÖ)
1) ÁÖß - ÖÖî¸üß úÖê»ÖÖÆü»Ö
¬Ö¾Ö»Ö ²Ö¸üÖê¸üÖ•Öß ´ÖÖ»ÖÓúÃÖÖÖÓ¬ÖÖ¸ü
2) ¯ÖÓ“Ö´Ö - ×¡Ö¾Öê•Öß
ÆüÃŸÖÓŸÖê¸üŸÖÆüÖ †Æêü¸üß úÖêú³Ö ¾Ö¸üÖ¸üß †ÖÃÖÖ¾Ö¸üß
3) ³Öî¸ü¾Ö - ³Öî¸ü¾Öß Öã•Ö¸üß ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Öß
×²ÖÆüÖÖ úÖÖÔ™ü úÖÖ›üÖ
4) ´Öê‘Ö - ²ÖÓÖÖ»Öß ´Ö¬Öã¸üÖ úÖ´ÖÖê¤ü ¬ÖÖÖÁÖß ×¤ü¾ÖÖ»Öß ¤êü¾Ö×ŸÖ£Öá
5) Ö™üÖÖ¸üÖµÖÖ - Ø¡Ö²Öúß ×ŸÖ»ÖÓÖß ¯Öæ¾Öá ÖÖÓ¬ÖÖ¸üß ¸üÖ´ÖÖ ØÃÖ¬Ö´Ö»»ÖÖ¸üß
6) ¾ÖÃÖÓŸÖ - †Ó¬ÖÖ»Öß ÖãÖú»Öß ¯Ö™ü´ÖÓ•Ö¸üß ÖÖî›ü×Ö¸üß ¬ÖÖÖß ¤êü¾ÖÃÖÖÖ
¸üÖÖ¸üÖ×ÖÖß ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»Ö ¤üÖÂê Ö :
(1) ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ´Ö¡Ö ÖÏÖÊ ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÓ›üÖßŸÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
Îú´Ö, ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ Øú¾ÖÖ ŸÖÖÛŸ¾Öú ×ÖµÖ´Ö¯Ö¨üŸÖß †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß.
(2) ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß ÃÖÆüÖ ¸üÖÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê ŸµÖÖŸÖ ³Ö¸üŸÖ †Ö×Ö ÆüÖã´ÖŸÖ µÖÖÓ“Öê ÃÖÆüÖ ¸üÖÖ
Îú´ÖÖÖê •ÖãôûŸÖÖŸÖ ¯ÖÖ ×¿Ö¾Ö´ÖŸÖ ¾Ö ú»»ÖßÖÖ£Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüÖ ¸üÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖÃÖÓŸÖ ¾Ö
¯ÖÓ“Ö´Ö µÖÖÓ“ÖÖ Îú´Ö ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ³Öî¸ü¾Ö, ÁÖß ¾Ö ´Öê‘Ö Æêü ¯ÖÏ´ÖãÖ ¸üÖÖ ´ÆüÖæÖ “ÖÖ¸üÆüß
¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß Ã¾ÖßéúŸÖ êú»Öê †ÖÆêüŸÖ ¯ÖÖ ¸üÖÖ - ¸üÖÖ¸üÖÖßÖß“ÖÖ Ã£ÖÖÖ Îú´Ö ×³Ö®Ö
†ÖÆêü. ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ¯Öã¡Ö¸üÖÖ, ¯Öã¡Ö¾Ö¬Öæ¸üÖÖ µÖÖŸÖÆüß ×¾Ö×³Ö®ÖŸÖÖ †ÖÆêü.
(3) ¸üÖÖ¸üÖ×ÖÖß ¾ÖÖáú¸üÖÖŸÖ ¯Öã¸üÃúŸµÖÖÕ“Öß “ÖÖ¸ü ´ÖŸÖê †ÃÖ»µÖÖÖê †³µÖÖÃÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓ“Öß †ÖÖÖß ´ÖŸÖê ´ÖŸÖÖÓŸÖ¸êü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖßŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ÊÖ ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ ¤üÖêÂÖÖ“ÖÖ
šü¯ÖúÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ãúÖÖ“Öê ´ÖŸÖ ÖÏÖÊ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê Æêü ¯ÖÏ¿Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖêŸÖ.
(4) úÖ»Ö´ÖÖÖ¯Ö¸üŸ¾Öê ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¸üÖÖ ÖÖ¾Öê ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ú»ÖÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¸üÖÖ
ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ÃÖÖ¬Ö´µÖÔ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ. ¯Öæ¾Öá“ÖÖ ãú›üÖ‡Ô Øú¾ÖÖ
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ãú»ÖÖ‡Ô ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ÃÖã‘Ö¸üÖ‡Ô, ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ÃÖãÆüÖ“Öê •ÖãÖê ÖÖ¾Ö ¿Öã¨ü ÃÖãÊ, ÃÖãÆæü,
ÃÖãÆü¾Öß †¿Öß ÖÖ¾Öê ¾Ö ×³Ö®Ö Ã¾Ö¹ý¯Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖÖ¸üÖ×ÖÖß ¯Ö¨üŸÖßŸÖ
¤üÖêÂÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰úÖ ´ÖÖÖê ¯Ö›ü»Öß †Ö×Ö £ÖÖ™ü¸üÖüÖ ¯Ö¨üŸÖß ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ —ÖÖ»Öß.
2) £ÖÖ™ü ¸üÖÖ ¾ÖÖáú¸üÖ ¯Ö¨üŸÖß :
72 £ÖÖ™ü : ‡.ÃÖ. 1813 ´Ö¬µÖê ´ÖÆÓü´Ö¤ü ¸ü—ÖÖ µÖÖÓÖß ÖÖ´ÖÖŸÖ - ‹ - †ÖÃÖ±úß ÖÏÓ£ÖÖŸÖ
¸üÖÖ¸üÖ×ÖÖß ¯Ö¨üŸÖß“Öê ÖÓ›üÖ úºþÖ £ÖÖ™ü ¸üÖÖ ¯Ö¨üŸÖß µÖÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
ŸÖŸ¯Öæ¾Öá £ÖÖ™ü ¸üÖÖ ¾ÖÖáú¸üÖÖ“Öß †“Öæú Ö×ÖŸÖ×ÃÖ¨ü 72 £ÖÖ™ü ¯Ö¨üŸÖß ¤ü×ÖÖÖŸµÖ
¯ÖÓ×›üŸÖ ¾µÖÓú™ü´ÖÖß µÖÖÓÖß ‡.ÃÖ. 1660 ´Ö¬µÖê “ÖŸÖã¤üÕ×›ü¯ÖÏúÖ×¿ÖúÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ
êú»Öê. ŸµÖÖŸÖ ‹úÆüß £ÖÖ™ü ú´Öß Øú¾ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. 72 ´ÆüÖ•Öê 72
£ÖÖ™ü, ŸµÖÖÓ“ÖÖ Îú´Ö, Ã¾Ö¹ý¯Ö Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. Ö×ÖŸÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¾Ö ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü ´ÖÖÓ›üÖß
ÊÖ ÖãÖÖÓ´Öãôêû £ÖÖ™ü ¸üÖÖ¯Ö¨üŸÖß ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü, ŸÖÔú¿Öã¨ü †Ö×Ö ÃÖã»Ö³Ö —ÖÖ»Öß. ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
¯Ö¨üŸÖßÖê ´ÖÖÓ›üÖß úºþÖ ¿Öã¨ü ´Ö¬µÖ´ÖÖ“Öê 36 ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´Ö¬µÖ´ÖÖ“Öê 36 (×ŸÖ¾ÖÎ´Ö¬µÖ´ÖÖ“Öê)
= †ÃÖê ‹æúÖ 72 £ÖÖ™ü ¯ÖÓ. ¾µÖÓú™ü´ÖÖß µÖÖÓÖß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ êú»Öê.
32 £ÖÖ™ü : ˆ¢Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ‹úÖ“Ö Ã¾Ö¸üÖ“Öß
úÖê´Ö»Ö ¿Öã¨ü (¿Öã¨ü×¾ÖéúŸÖ) Ã¾Öºþ¯Öê ‹úÖ¯Öãœêü ‹ú ¯ÖÖšüÖê¯ÖÖšü µÖê‰ú ÖµÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ
¤ü×ÖÖÖŸµÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»Ö ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÖÔŸÖ»Öê ÃÖÖ ¸êü ¸êü ´Ö ¾Ö ÃÖÖ Ö Ö ´Ö †Ö×Ö ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖ»Öê
¯Ö ¬Ö ¬Ö ÃÖÖÓ ¾Ö ¯Ö ×Ö ×Ö ÃÖÖÓ Æêü ´Öê»ÖÖ¬ÖÔ †Ã¾ÖßéúŸÖ šü¸ü¾ÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêúß “ÖÖ¸ü - “ÖÖ¸ü
´Öê»ÖÖ¬ÖÔ ÖÏÖÊ ´ÖÖÖ»ÖêŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ¿Öã¨ü ´Ö¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖê 16 †Ö×Ö ŸÖß¾ÖÎ
´Ö¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖê 16 = †ÃÖê 32 £ÖÖ™ü Ö×ÖŸÖ×ÃÖ¨ü ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ
¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
10 £ÖÖ™ü : †×»Öú›üß»Ö úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ¯ÖÓ. ³ÖÖŸÖÖÓ›êü µÖÖÓ“Öê ¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü µÖÖêÖ¤üÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †×³ÖÖ¾Ö ¸üÖÖ´ÖÓ×•Ö¸üß ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¤ü¿Ö×´Ö¬Ö
Øú¾ÖÖ ¤ü¿Ö×¾Ö¬Ö £ÖÖ™ü¸üÖÖ ¾ÖÖáú¸üÖ ¯Ö¨üŸÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß †ÖÆêü. †£ÖÖÔŸÖ Æêü ¤üÆüÖ £ÖÖ™ü
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ 32 £ÖÖ™üÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¯ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ, †³µÖÖÃÖúÖÓÖÖ,
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ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ÃÖÆü•Ö ÃÖã»Ö³Ö ¾ÆüÖ¾Öê ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ»µÖÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖ
¸üÖÖÖÓ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¾ÆüÖ¾Öê ÊÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ¤üÆüÖ £ÖÖ™ü ×Ö¾Ö›ü»Öê.
“ú»µÖÖÖ, ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö †Öî¸ü Ö´ÖÖ•Öß †ÃÖÖ ³Öî¸ü¾Öß ´ÖÖ¸ü×¾Ö úÖ±úß
¯Öæ¸ü×¾Ö, ³Öî¸ü¾Ö, ŸÖÖê›üß ²ÖÖÖÖê ¤ü¿Ö´Ö×ŸÖ £ÖÖ™ü ‘“ÖŸÖã¸ü’ ÖãÖÖÖ¾Öê”
†ÃÖê Æêü ú»µÖÖÖ, ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö, Ö´ÖÖ•Ö, ³Öî¸ü¾Ö, ¯Öæ¾Öá, ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ, úÖ±úß, †ÖÃÖÖ¾Ö¸üß,
³Öî¸ü¾Öß, ŸÖÖê›üß ¤üÆüÖ £ÖÖ™ü, ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ‹úÖ ¿»ÖÖêúÖ«üÖ¸êü ²Ö‘Öæ µÖÖ.
¿Öã¨ü ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö £ÖÖ™ü Æîü, ´ÖÖ ×¾ÖéúŸÖ ú»µÖÖÖ
×Ö ×¾ÖéúŸÖ Ö´´ÖÖ•Ö ´Öê, ×¸ü ¬Ö ³Öî¸ü¾Ö úß •ÖÖÖ
šüÖšü ¯Öæ¸ü¾Öß´Öê ×ú‹ ×¾ÖéúŸÖ, ×¸ü ´ÖÖê ¬ÖÖ ŸÖßÖ
´ÖÖ¸ü¾ÖÖ ×¸ü ´ÖÖê, úÖ±úß Ö ×Ö, »ÖêŸÖ ÖãÖß¾ÖÖ ×“ÖÆü
†ÖÃÖÖ¾Ö¸üß Ö ¬Ö ×Ö ÃÖ´Ö—Ö, ³Öî¸ü¾Öß ×¸ü Ö ¬Ö Öß ´ÖÖÖ
ŸÖÖê›üß ¸êü Ö ´Ö ¬Ö ×¾ÖéúŸÖ×Æü, £ÖÖ™ü ¤üÃÖÆÓüã ¯ÖÆü“ÖÖÖ
´ÖÖî×»Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úºþÖ ¯ÖÓ. ³ÖÖŸÖÖÓ›êü µÖÖÓÖß ¤üÆüÖ £ÖÖ™ü ¾ÖÖáú¸üÖ ¯Ö¨üŸÖß
ÃÖã™üÃÖã™üßŸÖ ¾Ö µÖÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖ¾Öß Ö¾ÖÖ¾ÖßÖŸÖê“µÖÖ úÖôûÖ“ÖÖÆüß
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ÊÖ ¾ÖÖáú¸üÖÖŸÖ ¤üÖêÂÖ µÖê‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ †ÖÖÖß - ×ÃÖÆëü¦ü´Ö¬µÖ´Ö
¾Ö ÂÖ´ÖãÖ×¯ÖÏµÖ ÊÖ £ÖÖ™üÖÓ“Öß •ÖÖê›ü ¤êü‰úÖ ˆ¢Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ
¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖÖÃÖ ÃÖã»Ö³Ö ´ÖÖÖÔ úºþÖ šêü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
´Ö¬µÖúÖ»ÖßÖ úÖÆüß ¯ÖÓ›üŸÖÖÓÖß £ÖÖ™üÃÖÓµÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö¨üŸÖßÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß †ÖÆêü.
µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü“Ö. ˆ¤üÖ. ¸üÖÖ×¾Ö²ÖÖê¬ÖúÖ¸ü 23 £ÖÖ™ü,
Ã¾Ö¸ü´Öî»Öú»ÖÖ×Ö¬ÖßúÖ¸ü 30 £ÖÖ™ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ ‡ŸµÖÖ¤üß.
£ÖÖ™ü ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»Ö ¤üÖÂê Ö :
1) ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»Ö ¿Öêú›üÖê ¸üÖÖ ÊÖ ¤üÆüÖ £ÖÖ™üÖŸÖ ¾ÖÖáéúŸÖ
ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß, ´ÖŸÖ´ÖŸÖÖÓŸÖ¸êü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ²Ö¸êü“Ö¤üÖ ¤üÖêÂÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. úÖÆüß
¸üÖÖ •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖßÖê ÊÖ ¤üÆüÖ £ÖÖ™üŸÖ úÖë²Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ŸÖÖê›üß £ÖÖ™üÖŸÖ ´Ö¬Öã¾ÖÓŸÖß.
2) úÖÆüß ÃÖ´Ö Ã¾Ö¸ü ÃÖÖ¬Ö´µÖÖÔ“Öê ¸üÖÖ ¾ÖêÖóµÖÖ £ÖÖ™üÖŸÖ Öê»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ³Öæ¯Ö,
¤êü¿ÖúÖ¸ü †ÖãÎú´Öê ú»µÖÖÖ ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö £ÖÖ™üÖŸÖ.
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3) úÖÆüß ¸üÖÖ ŸµÖÖ £ÖÖ™üÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ¿Öß •ÖãôûŸÖ ÖÃÖæÖÆüß ŸµÖÖ £ÖÖ™üÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öê
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ³Öæ¯Ö ¸üÖÖ ú»µÖÖÖ £ÖÖ™üÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ.
4) •ÖÖê›ü¸üÖÖ, Ö¾Ö×ÖÙ´ÖŸÖ ¸üÖÖ, ×´ÖÁÖ¸üÖÖ †ÖêœæüÖ ŸÖÖÖæÖ úÖÆüß £ÖÖ™üÖŸÖ ¾ÖÖáéúŸÖ
êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÊÖ ¤üÖêÂÖÖÓ´Öãôêû ¸üÖÖ£ÖÖ™ü ¯Ö¨üŸÖß µÖÖêµÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ¯ÖÖ
ŸÖÃÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ êú¾Öôû Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ Øú¾ÖÖ úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¸üÖÖÖÓ´Öãôêû Æüß ¯Ö¨üŸÖß ¤üÖêÂÖ¯ÖæÖÔ
†ÖÆêü, †¿ÖêµÖ †ÖÆêü †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¤üÆüÖ £ÖÖ™üÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê, Ã¾Ö¹ý¯Öê »ÖÖÖŸÖ
šêü¾ÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖã»Ö³Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ»Öê ²ÖÆãüÃÖÓµÖÖ ¸üÖÖ ŸµÖÖŸÖ ¾ÖÖáéúŸÖ ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
×¿Ö¾ÖÖµÖ ×ÖµÖ´Ö ŸÖŸ¾ÖêÆüß †ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÖæÖ £ÖÖ™ü¸üÖÖ¯Ö¨üŸÖß µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
ˆ¤üÖ. ÃÖ¾ÖÔ ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸ü ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö £ÖÖ™, ÃÖ¾ÖÔ ŸÖß¾ÖÎ Ã¾Ö¸ü ú»µÖÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ úÖê´Ö»Ö
Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ³Öî¸ü¾Öß £ÖÖ™ü, ¸êü ¬Ö úÖê´Ö»Ö ´Ö ¿Öã¨ü ³Öî¸ü¾Ö £ÖÖ™ü, ŸÖß¾ÖÎ ´Ö¬µÖ´Ö ¯Öæ¾Öá £ÖÖ™ü ŸÖ¸ü
ŠúÂÖ³Ö úÖê´Ö»Ö, ´Ö¬µÖ´Ö ŸÖß¾ÖÎ ‡ŸÖ¸ü Ã¾Ö¸ü ¿Öã¨ü ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ £ÖÖ™ü ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê £ÖÖ™üÖÓ“Öê Ã¯ÖÂ™ü
ÃÖÓêúŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
3) ¸üÖÖÖÓÖ ¯Ö¨üŸÖß :
¸üÖÖ ¾ÖÖáú¸üÖÖ“µÖÖ ŸÖßÖ ´ÖãµÖ ¯Ö¨üŸÖß¯Öîúß ¸üÖÖÖÓÖ ¯Ö¨üŸÖß Æüß ×ŸÖÃÖ¸üß ¯Ö¨üŸÖß
úÖÆüß ÃÖÓÖßŸÖ–ÖÖÓÖß ¯Öã¸üÃéúŸÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ¸üÖÖÖÓÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †Ö×Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ
¸üÖÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÖ¾ÖÖ“Öú Ã¾Ö¸ü ÃÖ´ÖãÆüÖÓÖß ‡ŸÖ¸ü ¸üÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ, ×Ö¤ìü¿Ö ÆüÖêŸÖÖê, ŸµÖÖ“Öê
ÖÖ¾Ö, “Ö»ÖÖ ¾Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ ´Öæôû ¸üÖÖÖ“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ
†ÓÖÖ»ÖÖ (Ã¾Ö¸üÃÖ´ÖãÆüÖ»ÖÖ) ¸üÖÖÖÓÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †ÃÖê †ÓÖ ÃÖÖ¬Ö´µÖÔ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
¸üÖÖÖÓ“Öê ‹ú×¡ÖŸÖ ¾ÖÖáú¸üÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ ¸üÖÖÖÓÖ ¾ÖÖáú¸üÖ ¯Ö¨üŸÖß
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. £ÖÖ™ü ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖ úÖœæüÖ ¸üÖÖÖÓÖ ¯Ö¨üŸÖß µÖÖêµÖ ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê
úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¸üÖÖÖÓÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»µÖ Öê»Öê. ŸµÖÖŸÖ ¤üÆüÖ £ÖÖ™ü ÃÖã¨üÖ Ã¾ÖßéúŸÖ úºþÖ
¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß †Ö¸Óü³Öß 25 ŸÖ¸ü úÖÆüàÖß 30 ¸üÖÖÖÓÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»ÖêŸÖ. ŸÖê †ÃÖê ú»µÖÖÖ †ÓÖ, ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö †ÓÖ, Ö´ÖÖ•Ö, ³Öî¸ü¾Ö, ¯Öæ¾Öá, ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ, úÖ±úß,
†ÖÃÖÖ¾Ö¸üß, ³Öî¸ü¾Öß, ŸÖÖê›üß, ÃÖÖ¸ÓüÖ, úÖÖ›üÖ, ´Ö»ÆüÖ¸ü, ×³Ö´Ö¯Ö»ÖÖÃÖ, »Ö×»ÖŸÖ, ×¯Ö»Öæ,
ÃÖÖê¸ü™ü, ×¾Ö³ÖÖÃÖ, Ö™ü, ÁÖß, ²ÖÖÖêÁÖß, êú¤üÖ¸ü, ¿ÖÓú¸üÖ, ØÆü›üÖê»Ö, ³Öæ¯ÖÖôûß, †ÖÃÖÖ,
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×²ÖÆüÖÖ, úÖ´ÖÖê¤ü, ¤ãüÖÖÔü, ³Ö×™üµÖÖ¸ü. ¯ÖÖ ‡£Öê ÃÖã¨üÖ ¤üÖêÂÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖêŸÖ. ÊÖ
†ÓÖÖÓÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ Îú´Ö, ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÃÖÓµÖÖŸ´ÖúŸÖÖ, Ö×ÖŸÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“ÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸ü ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêúÖÓ“µÖÖ ú»¯ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖÖÖÓÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´Öß †×¬Öú
ÆüÖêŸÖ Öê»Öß. ãúÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ¸üÖÖÖÓÖ ÖÖ¾Öê ú´Öß ú¸üŸÖß»Ö ŸÖ¸ü Ö¾µÖÖÖê •ÖÖê›üŸÖß»Ö.
Ö¾ÖßÖ Ö¾ÖßÖ ¸üÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß´Öãôêû ¸üÖÖÖÓÖ ÃÖÓµÖÖ 35/40 Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÆæüÖ †×¬Öú
ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ¤ãü»ÖÔ×ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ Æüß ¯Ö¨üŸÖß ÃÖã¨üÖ ¤üÖêÂÖ¯ÖæÖÔ
—ÖÖ»Öß.
×ÖÂúÂÖÔ : ¸üÖÖ¸üÖ×ÖÖß ¯Ö¨üŸÖß, ¸üÖÖÖÓÖ ¯Ö¨üŸÖß †Ö×Ö £ÖÖ™ü - ¸üÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ÊÖ
×ŸÖÆüß ¯Ö¨üŸÖà“ÖÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ £ÖÖ™ü ¸üÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ÃÖÆü•Ö ÃÖã»Ö³Ö
×ÖµÖ´Ö²Ö¨ü, Ö×ÖŸÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖ»Öê»Öß, ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ»Öê ²ÖÆãüÃÖÓµÖ ¸üÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ
‘ÖêÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖµÖ †¿Öß †ÖÆêü, Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.
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“ÖŸÖã:ÃÖÖ¸üÖÖ
ÃÖÖ×¸üúÖ ´ÆüÖ•Öê ¯Ö¸ü¤üÖ •ÖÖê ×ÃÖŸÖÖ¸ü, ×¾ÖÖê´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖê. Ã¾Ö¸ü ×ÖÙ´ÖŸÖßú×¸üŸÖÖ
µÖÖ ¯Ö¸üªÖÓÖÖ ´ÖÖÖê-¯Öãœêü ÃÖ¸üú×¾ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ‘ÃÖÖ¸üÖ’ ÆüÖêµÖ. µÖÖ“Ö ÃÖÖ×¸üúÖÓÖÖ
(¯Ö¸üªÖÓÖÖ) (ŸÖÖ¸üÖÓÖÖ) ×³Ö®Ö Ã¾Ö¸ü ¾Ö ÖÏÖ´ÖÖ“Öê –ÖÖÖ †¾ÖÖŸÖ úºþÖ 22 ÁÖãŸÖà¾Ö¸ü
×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê µÖÖ»ÖÖ“Ö ‘ÃÖÖ¸üÖÖ ¯Ö¨üŸÖß’, ‘ÃÖÖ¸üÖÖ ×ÎúµÖÖ’ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
´Öæôû ÃÖ¯ŸÖú :
ŸÖÖÖ¯Öæ¸üÖ Øú¾ÖÖ ×¾ÖÖê“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ŸÖÖ¸êü»ÖÖ ÂÖ›Ëü•Ö“µÖÖ ¯Ö¸üªÖ¾Ö¸ü ¤üÖ²ÖæÖ ”êû›ü»Öê
†ÃÖŸÖÖ •Öß ÃÖ¯ŸÖú Ã¾Ö¸ü ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ‘´Öæôû ÃÖ¯ŸÖú’ ´Æü™ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.
µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ³Ö¸üŸÖ, ¿ÖÖ’Ô¤êü¾Ö, ´ÖŸÖÓÖ µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖúÖ¸üÖÓÖß ÃÖÖ¸üÖÖ “ÖŸÖãÂ™üß“Öê ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖ
êú»Öê ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö “ÖŸÖã:ÃÖÖ¸üÖÖ ¯ÖÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÖ¸üÖÖ :
¤ãüÃÖ·µÖÖ ŸÖÖ¸êü»ÖÖ †ÃÖê ˆŸÖ¸ü¾ÖÖ¾Öê úß ´Öæôû ÃÖ¯ŸÖúÖ“µÖÖ ŠúÂÖ³ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÓ“Ö´ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü, ÂÖ›Ëü•Ö ´Ö¬µÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖê ÆüÖê‡Ô»Ö. Æêü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö úß
¤æüÃÖ¸üÖ ŸÖÖ¸ü ´Öæôû ÃÖ¯ŸÖúÖ“µÖÖ ŸÖÖ¸êü¯ÖêÖÖ ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸ü»Öß †ÖÆêü. Æêü úÖÆüß †ÓŸÖ¸ü“Ö
³Ö¸üŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÁÖãŸÖß“Öê †ÓŸÖ¸ü ÆüÖêµÖ. µÖÖ»ÖÖ ‘êú¿ÖÖÖÏ †ÓŸÖ¸’ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
†ÖŸÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö›üªÖ¾Ö¸ü 1,2 ŸÖÖ¸êü»ÖÖ ¤üÖ²ÖæÖ ¾ÖÖ•Ö¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ¤üÖê Æüß ŸÖÖ¸üÖ“Ó µÖÖ
¬¾ÖÖß´Ö¬µÖê, ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÁÖãŸÖà“Öê †ÓŸÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ‹êæú µÖê‡Ô»Ö.
¤ãüÃÖ·µÖÖ ŸÖÖ¸êü¾Ö¸ß»Öü ¬¾ÖÖà ´Öæôû ÃÖ¯ŸÖúÖ“µÖÖ ŸÖÖ¸êü¾Ö¸ü ¬¾Ö×ÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü Ã¾Ö¸üÖ¯Ó ÖêÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ 4 ÁÖãŸÖßÖê ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸»Öê †ÖÆêü.
×«üŸÖßµÖ ÃÖÖ¸üÖÖ :
†ÖŸÖÖ 3 ·µÖÖ ŸÖÖ¸êü»ÖÖ ‡ŸÖêú ˆŸÖ¸ü¾ÖÖ úß ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¬¾ÖÖß ´Öæôû ÃÖ¯ŸÖúÖÓ“µÖÖ
ŠúÂÖ³Ö“µÖÖ ¬¾Ö×ÖŸÖ ×´ÖÃÖôêû»Ö †ÃÖê êú»µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö úß, 3 ·µÖÖ ŸÖÖ¸êü“ÖÖ
×ÖÂÖÖ¤ü ´Öæôû ÃÖ¯ŸÖúÖ“µÖÖ ¬Öî¾ÖŸÖÖŸÖ, †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ. 3 ·µÖÖ ŸÖÖ¸êü¾Ö¸ü ¾ÖÖ•ÖÖÖ¸üÖ
ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´Ößú ÃÖ¯ŸÖú ÆüÖ †ÖŸÖÖ ¤üÖêÖ ÁÖãŸÖß ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸êü»Ö.
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ŸÖé×ŸÖµÖ ÃÖÖ¸üÖÖ :
4 £µÖÖ ŸÖÖ¸êü»ÖÖ ‹¾Öœêü ˆŸÖ¸ü¾ÖÖ¾Öê úß µÖÖ“ÖÖ ŠúÂÖ³Ö ´Öæôû ÃÖ¯ŸÖúÖ“µÖÖ ÂÖ›Ëü•ÖÖŸÖ
×´ÖÃÖôêû»Ö †ÃÖê êú»µÖÖÖê 4 £µÖÖ ŸÖÖ¸êü“ÖÖ ¬Öî¾ÖŸÖ ´Öæôû ÃÖ¯ŸÖúÖ“µÖÖ ¯ÖÓ“Ö´ÖÖŸÖ ÃÖÆü•Ö
×´ÖÃÖôæûÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
4 £µÖÖ ŸÖÖ¸êü¾Ö¸ü ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´Ößú ÃÖ¯ŸÖú ´Öæôû ÃÖ¯ŸÖúÖ¯ÖêÖÖ 3
ÁÖãŸÖß ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸ü»ÖÖ.
“ÖŸÖã£ÖÔ ÃÖÖ¸üÖÖ :
†ÖŸÖÖ 5 ¾µÖÖ ŸÖÖ¸êü»ÖÖ ‹¾Öœêü ˆŸÖ¸ü¾ÖÖ¾Öê úß ŸµÖÖ“ÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö ÃÖ¯ŸÖú ´Öæôû
ÃÖ¯ŸÖúÖ“µÖÖ ÖÖÓ¬ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ×´ÖÃÖôêû»Ö, †ÃÖê —ÖÖ»µÖÖÖê 5 ¾µÖÖ ŸÖÖ¸êü“ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö ¾Ö ÂÖ›Ëü•Ö
Îú´Ö¿Ö: ´Öæôû ÃÖ¯ŸÖúÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö ¾Ö ×ÖÂÖÖ¤üÖŸÖ ÃÖÆü•Ö ×´ÖÃÖôêû»Ö. †¿ÖÖ¾Öêôûß 5 ¾µÖÖ
ŸÖÖ¸êü¾Ö¸ü ¬¾Ö×ÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ÃÖ¯ŸÖú ´Öæôû ÃÖ¯ŸÖúÖ¯ÖêÖÖ 4 ÁÖãŸÖß ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸ü»Öê †ÖÆêü.
µÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü (ÃÖÖ¸üÖÖ “ÖŸÖãÂ™üß) “ÖŸÖã:ÃÖÖ¸üÖÖ †ÖãÃÖÖ¸ü ŠúÂÖ³ÖÖ“Öß 3, ÖÖÓ¬ÖÖ¸üÖ“Öß
2, ´Ö¬µÖ´ÖÖ“Öß 4, ¯ÖÓ“Ö´ÖÖ“Öß 4, ¬Öî¾ÖŸÖÖ“Öß 3 ¾Ö ×ÖÂÖÖ¤üÖ“Öß 2 ¾Ö ÂÖ›Ëü•ÖÖ“Öß 4
ÁÖãŸÖß Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ×´ÖôûŸÖß»Ö. †£ÖÖÔŸÖ ŠúÂÖ³Ö 7 ¾µÖÖ, ÖÓ¬ÖÖ¸ü 9, ´Ö¬µÖ´ÖÖ¾Ö¸ü 13,
¯ÖÓ“Ö´Ö 17, ¬Öî¾ÖŸÖ 20, ×ÖÂÖÖ¤ü 22 ¾µÖÖ ÁÖéŸÖß¾Ö¸ü †ÃÖê»Ö ¾Ö ÂÖ›Ëü•Ö 4, £µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü
ÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüß»Ö.
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ÃÖÖ¸üÖÖµÖãŒŸÖ ÁÖãŸÖß-¯ÖÏÃŸÖÖ¸ü
¯ÖÖ“Ö¾ÖÖ ŸÖÖ¸ü “ÖÖî£ÖÖ ŸÖÖ¸ü
“ÖÖî£Öß ÃÖÖ¸üÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üß ÃÖÖ¸üÖÖ

×ŸÖÃÖ¸üß ŸÖÖ¸ü
¤ãüÃÖ¸üß ÃÖÖ¸üÖÖ

¯Ö×Æü»ÖÖ ŸÖÖ¸ü
¤ãüÃÖ¸üß ŸÖÖ¸ü
¯Ö×Æü»Öß ÃÖÖ¸üÖÖ ´Öæôû ÃÖ¯ŸÖú ´Öê¹ý
(†¸üú)

¯Ö
¬Ö
×Ö
×Ö

1

2

3

4 ÃÖÖ

ÃÖÖ

5
¸êü

6
8

7 ¸êü
9 Öü

Ö

10

11

12

13 ´Ö

´Ö

14

15

16

17 ¯Ö

¯Ö

18
¬Öü

19
21

20 ¬Öü
22 ×Öü

1

2

3

4 ÃÖÖ

×Ö
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ÖÏÖ´Ö ¸üÖÖ
ÖÏÖ´Ö: Ã¾Ö¸ü ÃÖ´ÖæÆü: ÃµÖÖŸ´Ö”ÔûÖÖ¤êü: ÃÖ´ÖÖÁÖµÖ:
- ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü
ÁÖãŸÖß, Ã¾Ö¸ü ¾Ö ÖÏÖ´Ö µÖÖÓ“Öß ‡ŸÖúß •Ö¾Öôûßú †ÖÆêü úß úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ“Öê
¾ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü 2 †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ ÁÖãŸÖßŸÖæÖ
Ã¾Ö¸ü ¾Ö Ã¾Ö¸üÖÓŸÖæÖ ÖÏÖ´ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÁÖãŸÖß †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ
êú»Öê»µÖÖ ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖãÆüÖ»ÖÖ ÖÏÖ´Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÖÏÖ´ÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ ¯ÖÓ. ¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾Ö,
†ÆüÖê²Ö»Ö, ´ÖŸÖÓÖ ¾Ö ¯ÖÓ. ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü µÖÖÓÖß êú»Öß.
“ÃÖ´ÖæÆü¾ÖÖ×“ÖÖÖî ÖÏÖ´ÖÖî Ã¾Ö¸ü ÁÖãŸµÖÖ×¤üÃÖÓµÖãŸÖÖî
µÖ£ÖÖ ãú™ãüÛ´²ÖÖ: ÃÖ²Ö ‹úß³ÖæŸ¾ÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ Æüß
ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêêúÂÖã ÃÖ ÖÏÖ´ÖÖê µÖ¡Ö ×ÖŸµÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ:
ÂÖ›Ëü•Ö´Ö¬µÖ´ÖÃÖÓ–ÖÖî ŸÖã «üÖî ÖÏÖ´ÖÖî ×¾ÖÁÖãŸÖÖî ×ú»ÖÖ
ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÖ¸ü¤üÖê ²ÖæŸÖê ÃÖ ŸÖã ´ÖŸµÖêÖ ÖßµÖŸÖê”
- ²ÖéÆü§êü¿Öß
†£ÖÖÔŸÖ Ã¾Ö¸ü ¾Ö ÁÖãŸÖà“µÖÖ ÃÖ´ÖãÆüÖ»ÖÖ ÖÏÖ´Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
²ÖÖê»Ö“ÖÖ»Öß“µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ÖÏÖ´Ö †£ÖÖÔŸÖ ÖÖÓ¾Ö ´ÆüÖ•Öê ×•Ö£Öê †Öêú ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×Ö¾ÖÖÃÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ †£ÖÖÔŸÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖæÆü¾ÖÖ“Öú ¿Ö²¤ü †ÖÆêü. µÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖãÆü¾ÖÖ“Öú
¿Ö²¤ü †ÖÆêü úß •µÖÖŸÖ ÁÖãŸÖß ¾Ö Ã¾Ö¸ü µÖÖÓ“Öê ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ×Ö¾ÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ÖÏÖ´Ö ‹æúÖ
3 ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÖÆêüŸÖ-ÂÖ›Ëü•Ö, ´Ö¬µÖ´Ö ¾Ö ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖŸÖß»Ö ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖÖ»ÖÖ
³Ö¸üŸÖÖÖê Ã¾ÖÖÔ¾ÖÖÃÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ¯Öãœüê †ÖëúÖ¸üÖÖ£Ö šüÖæú¸ü ¯ÖÏÖ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö
ÃÖÓÃú¸üÖÖŸÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, ³Ö¸üŸÖÖÖê êú¾Öôû 2 ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ ¾Ö ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü
ÖÏÖ´ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖôû»Öê. ³Ö¸üŸÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö ÆüÖ ÖÓ¬Ö¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö
Ã¾ÖÖÖÔŸÖ Öê»ÖÖ. êú¾Öôû ÖÖ¸ü¤üéúŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖê.
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×¸ü´ÖµÖÖê ÁÖã×ŸÖ´ÖêîúúÖÓ ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü¿“ÖêŸÖË ÃÖ´ÖÖ×ÁÖŸÖ:
¯ÖÁÖãŸÖß ¬ÖÖê ×ÖÂÖÖ¤üÃŸÖã ¬ÖÁÖãŸÖß ÃÖÁÖãŸÖß ×ÁÖŸÖ:
ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö´ÖÖ“ÖÂ™êü ŸÖ¤üÖ ŸÖ ÖÖ¸ü¤üÖê ´Öã×Ö:
¯ÖÏ¾ÖŸÖÔŸÖê Ã¾ÖÖÔ»ÖÖêêú ÖÏÖ´ÖÖêsÃÖÖî ´Ö×ÆüŸÖ»Öê
- ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü
†£ÖÖÔŸÖ •Öê¾ÆüÖ ´Ö ¾Ö ¸êü “Öß 1-1 ÁÖãŸÖß ÖÖÓ¬ÖÖ¸üÖ»ÖÖ, ¯Ö “Öß 1 ÁÖãŸÖß ¬Öî¾ÖŸÖÖ»ÖÖ
†Ö×Ö ¬Ö - ÃÖÖÓ “Öß 1 - 1 ÁÖãŸÖß ×ÖÂÖÖ¤üÖ»ÖÖ ×´Öôêû»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö. ÆüÖ ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü“Ö ×Ö¾ÖÖÃÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ÖÏÖ´Ö †ÖÆêü.
ÃÖÓÖßŸÖ ´Öú¸Óü¤ü ¾Ö ÃÖÓÖßŸÖ ¯ÖÖ×¸ü•ÖÖŸÖ ´Ö¬µÖê ÃÖã¨üÖ ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ
†¿Öß“Ö úÖÆüß †ÖÆêü. êú¾Öôû ¿Ö²¤ü ²Ö¤ü»Ö»Öê. †£ÖÖÔŸÖ †Ö¿ÖµÖ †ÃÖÖ úß ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü
ÖÏÖ´ÖÖŸÖ ×ÖÂÖÖ¤ü “ÖŸÖã:ÁÖãŸÖßú ¾Ö †µÖ ÃÖ¾ÖÔ ×ŸÖÁÖãŸÖßú †ÖÆêüŸÖ
-¯ÖÏÖ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖß
ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖ 4 ÁÖãŸÖß, ×¸üÂÖ³Ö 3, ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü 2, ´Ö¬µÖ´Ö 4, ¯ÖÓ“Ö´Ö 4, ¬Öî¾ÖŸÖ 3
¾Ö ×ÖÂÖÖ¤ü 2 ÁÖãŸÖà“ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ 4 £Öß ¾Ö¸ü ÃÖÖ, 7 ¾Öß ¾Ö¸ü ¸êü, 9 ¾Öß ¾Ö¸ü Ö, 13
¾Öß ¾Ö¸ü ´Ö, 17 ¾Öß ¾Ö¸ü ¯Ö, 20 ¾Öß ¾Ö¸ü ¬Ö †Ö×Ö 22 ¾Ö¸ü ×Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»µÖÖ Öê»ÖÖ.
ÂÖ›Ëü¿“ÖŸÖã:ÁÖã×ŸÖ–ÖìµÖ ×¸üÂÖ³ÖÛÃ¡ÖÁÖã×ŸÖÃŸÖ£ÖÖ
×«üÁÖãŸÖß¿“Öî¾Ö ÖÖÓ¬ÖÖ¸üÖê ´Ö¬µÖ´ÖÁÖ “ÖŸÖã:ÁÖãŸÖß:
“ÖŸÖã:ÁÖã×ŸÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö: ÃµÖÖ¤ü ¬Öî¾ÖŸÖÖÛÃ¡Ö ÁÖã×ŸÖÃ¯Ö£ÖÖ
×ÖÂÖÖ¤üÖê×«üÁÖã×ŸÖ¿“Öî¾Ö ÂÖ›Ëü•ÖÖÏÖ´ÖÖê ³Ö¾Ö×ŸÖ Æüß
- ³Ö¸üŸÖ éúŸÖ ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡Ö
´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö 1 ÁÖéŸÖßÖê ÖÖ»Öß µÖêŸÖÖê †£ÖÖÔŸÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö“µÖÖ 3 ÁÖãŸÖß
¸üÖÆüŸÖß»Ö ¾Ö ¬Öî¾ÖŸÖÖ“µÖÖ 4 ÁÖãŸÖß ÆüÖŸê Öß»Ö, †µÖ Ã¾Ö¸ü ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö
´ÆüÖæÖ 4 £Öß ¾Ö¸ü ÃÖÖ, 7 ¾Öß ¾Ö¸ü ¸êü, 9 ¾Öß ¾Ö¸ü Ö, 13 ¾Öß ¾Ö¸ü ´Ö, 16 ¾Öß ¾Ö¸ü ¬Ö
†Ö×Ö 22 ¾Ö¸ü ×Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ.
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“ÖŸÖã:ÁÖã×ŸÖÃŸÖã ×¾Ö–ÖêµÖê ´Ö¬µÖ´Ö: ¯ÖÓ“Ö´Ö: ¯ÖãÖ:
¡ÖÁÖã ×ŸÖ¬Öî¾ÖŸÖÃŸÖã Ã£ÖÖ““ÖŸÖã: ÁÖã×ŸÖú ‹¾Ö Æüß
-ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡Ö
ÂÖ›Ëü•Ö ¾Ö ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÃÖÓ¾ÖÖ¤ü :
ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ - ¯Ö, ¸êü - ¬Ö, Ö - ×Ö ´Ö¬µÖê ÂÖ›Ëü•Ö - ¯ÖÓ“Ö´Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü †Ö×Ö
ÃÖÖ - ´Ö ´Ö¬µÖê ÂÖ›Ëü•Ö - ´Ö¬µÖ´Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖ“µÖÖ ¸êü - ¬Ö, Ö
- ×Ö ´Ö¬µÖê ÂÖ›Ëü•Ö - ¯ÖÓ“Ö´Ö †Ö×Ö ¸êü - ¯Ö, ÃÖÖ - ´Ö ´Ö¬µÖê ÂÖ›Ëü•Ö - ´Ö¬µÖ´Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü
´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ±ú¸üú ÆüÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ÃÖÖ - ´Ö ´Ö¬µÖê ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÖ - ¯Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü
ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß †ÖÆêü ¾Ö ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖ ¸êü -¯Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß †ÖÆêü. ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÖ ¯Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß.
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”Óû¤ü, úÖ¾µÖ ¾Ö ŸÖÖ»Ö
ÃÖÓÖßŸÖ ¾Ö úÖ¾µÖ †Ö×Ö ŸÖÖ»Ö ¾Ö ”Óû¤ü µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö :
1) ÃÖÓÖßŸÖ ¾Ö úÖ¾µÖ Ã¾Ö¸ü †Ö×Ö »ÖµÖ Æêü ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê †Öª ‘Ö™üú. µÖÖ ¤üÖêÖ ‘Ö™üÖúÖÓ“µÖÖ ×´ÖÁÖÖÖÖê
•Öê ²ÖÖŸÖê ŸÖê ÃÖÓÖßŸÖ, †¿Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ ¤üÖêÖ ‘Ö™üúÖÓ«üÖ¸êü“Ö
‹ú †»ÖÖî×úú ³ÖÖ¾Ö×¾ÖÀ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ úÖ¾µÖÖ“Öß
Ö¸ü•Ö úÖµÖ? ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖÆü×•Öú“Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. êú¾Öôû Ã¾Ö¸ü †Ö×Ö »ÖµÖ
µÖÖÓÖß“Ö ÃÖÓÖßŸÖ ²ÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖ úÖ¾µÖÖ“Öê ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ Ã£ÖÖÖ ŸÖ¸üß úÖµÖ? ‹úÖ
¥üÂ™üßÖê ÆüÖ ×¾Ö¾ÖÖª ¯ÖÏ¿Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖß»Ö ´Öæôû ŸÖ¢¾Ö »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ´ÆüÖ•Öê
ŸµÖÖ ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ¯Ö›üµÖÖ“Öß •Ö¹ý¸üß“Ö ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú úÖ¾µÖ ÆüÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖú»Öê“ÖÖ ³ÖÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ÃÖÓÖßŸÖ
ÊÖ •ÖãóµÖÖ ²Ö×ÆüÖß. úÖ¾µÖ Æêü ”Óû¤ü¿ÖÖÃ¡ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÖÂÖÖ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
†Ö‘ÖÖŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµÖÖÖê ¿Ö²¤ü´ÖÖ»ÖÖ, úÖÔ´Ö¬Öã¸ü ú¸üÖê Æêü“Ö ”Óû¤ü¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖêµÖ.
”Óû¤ü¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ ¾Öé¢Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö µÖÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖß»Ö ·ÆÃ¾Ö¤üß‘ÖÔ ´ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
úÖ¾µÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÃÖÖ úß, ”Óû¤ü¾Öé¢Öê Æêü“Ö †Ö¬Öã×Öú ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
Ã¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. ³Ö¸üŸÖúÖ»Öß ”Óû¤ü¾Öé¢ÖÖÓ“Öê •ÖÖ×ŸÖÖÖµÖÖ ÆüÖêŸÖê Æêü
†Ö•Ö ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖµÖ †ÖÆêü †Ö×Ö µÖÖŸÖæÖ“Ö †Ö•Ö“µÖÖ ¸üÖÖÖÖµÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ
ÆêüÆüß ‡×ŸÖÆüÖÃÖúÖ¸ü ´ÖÖµÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ”Óû¤ü¾Öé¢ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖ×ŸÖÖÖµÖÖÖ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
“ÖÖ»ÖßŸÖæÖ †Ö¬Öã×Öú ¸üÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖê‰úÖ úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¯Öãœêü
¸üÖÖÖÓ“ÖÖ •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÃÖŸÖÃÖê ”Óû¤ü¾Öé¢ÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖÓ“µÖÖ ·ÆüÃ¾Ö
¤üß‘ÖÔŸ¾ÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ÆüÖê¾ÖæÖ ŸÖß úÖÔ´Ö¬Öã¸ü ¾Ö ÃÖãÃ¾Ö¸ü ´ÆüÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ
†Ö×Ö µÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖŸÖ ”ûÓ¤ü¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÓÖ ÆüÖê‰úÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê †Ö×Ö ÖêµÖ úÖ¾µÖÖÓ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ²Ö¤ü»Öæ »ÖÖÖ»Öê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
úÖôûß ÃÖÓÖßŸÖ ”Óû¤ü¾Öé¢ÖÖÓ¯Öã¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿Ö²¤üÖê““ÖÖ¸ü, ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ µÖÖú›êü
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ÖÖµÖúÖÓ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖ †ÃÖê Æêü ˆ‘Ö›ü †ÖÆêü, ¯ÖÖ ¯Öãœêü ¸üÖÖÖÖµÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö»ÖÖ¯ÖÖ¤üß ×ÎúµÖÖÓÖß ¸üÖÖ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ¾Ö
¿Ö²¤üÖê““ÖÖ¸ü, ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ µÖÖÓ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ÖÖîÖ šü¸ü»Öê.
ŸÖÃÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ÃÖÓÖßŸÖÖ»ÖÖ úÖ¾µÖÖ“Öß •Ö¹ý¸ü“Ö ÖÖÆüß. ÃÖÓÖßŸÖ Æêü Ã¾Ö¸ü×ÖÂšü
†ÖÆêü, Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾Ö¸üŸÖÖ»ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ú¿ÖÖ“Öß“Ö Ö¸ü•Ö
ÖÖÆüß. ÃÖÓÖßŸÖÖ»ÖÖ úÖ¾µÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö“Ö †ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü ¾ÖÖª¾ÖÖ¤üÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Ã£ÖÖÖ“Ö
¸üÖ×Æü»Öê ÖÃÖŸÖê, ¯ÖÖ êú¾Öôû Ã¾Ö¸üÖŸÖ“Ö ‹ú¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †¿Öß •ÖÖ¤æü †ÖÆêü úß, ŸµÖÖ“µÖÖ
ÁÖ¾ÖÖÖÖê ´ÖÖÖ¾ÖêŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÖß ÃÖã¨üÖ ´ÖÓ¡Ö´Öã¬Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. êú¾Öôû ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
Ã¾Ö¸üÃÖ´Öã¤üÖµÖÖÓÖß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ³ÖÖ¾Ö¸üÃÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖŸê ÖÖŸÖ ÆüÖ †Öã³Ö¾Ö †ÖÆêü. ´ÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ
úÖ¾µÖ úÖ †Ö»Öê? ÖÖµÖú-¾ÖÖ¤üúÖ»ÖÖ ‹ÖÖ¤üß ÃÖÓã¤ü¸ü Ã¾Ö¸ü¸ü“ÖÖÖ ¾ÖÖ Ã¾Ö¸üÃÖÓÖŸÖß
Ã±ãú¸üŸÖê. Æüß ¸ü“ÖÖÖ úÖµÖ´Ö“Öß »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ»ÖÖ úÖÆüßŸÖ¸üß ¿Ö²¤üÖÓ“Öß
ÖãÓ±úÖ »ÖÖÖŸÖê †Ö×Ö Ã¾Ö¸üÃÖÓÖŸÖß»ÖÖ µÖÖêµÖ †¿Öß †Ö¸êü, ¿Ö²¤ü µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖê ˆ¯ÖµÖÖêÖ
ú¸üŸÖÖê. ŸÖÖê ú¾Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿ÖÖ¾Öêôûß ‹ÖÖ¤êü Ã¾Ö¸ü×“ÖŸÖ úÖ¾µÖ ŸµÖÖŸÖ ÖãÓ±êú»Ö.
úÖêÖŸµÖÖÆüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úÖ¾µÖÖ“Öß ŸÖÖê ´Ö¤üŸÖ ‘Öê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ŸµÖÖŸÖ ÖãÓ±úÖ ú¸üß»Ö;
†Ö×Ö ÊÖ“Ö ¸üßŸÖßÖê ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ úÖ¾µÖ ×¿Ö¸ü»Öê †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ”Óû¤ü¾Öé¢ÖÖÓ“µÖÖ
•ÖÖ×ŸÖÖÖµÖÖÖŸÖæÖ“Ö ¸üÖÖÖÖµÖÖÖ“ÖÖ ˆÖ´Ö, ¯ÖÖ ¸üÖÖÖÖµÖÖÖŸÖ úÖ¾µÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ÖÖîÖ“Ö;
Æêü £ÖÖê›êü ×¾ÖÃ´ÖµÖ•ÖÖú †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÃÖŸµÖ †ÖÆêü Æêü ÖÖú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ
¸üßŸÖßÖê ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ×¿Ö¸ü»Öê»Öê ¿Ö²¤ü úÖ¾µÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ †Öª‘Ö™üúÖ¯Öãœêü ÖÖîÖŸ¾Ö
‘Öê‰úÖ“Ö µÖêŸÖÖŸÖ.
†ÖŸÖÖ úÖ¾µÖ ´Æü™ü»Öê úß, ŸµÖÖ»ÖÖ ”Óû¤ü¾Öé¢ÖÖÓ“Öê ×ÖµÖ´Ö †Ö»Öê“Ö. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß
†ÖµÖÖÔ, ¾ÖÃÖÓŸÖ×ŸÖ»ÖúÖ, ´ÖÓ¤üÖÎúÖÓŸÖÖ, ¿ÖÖ¤ãÔü»Ö×¾Ö×Îú×›üŸÖË ¾ÖÖî¸êü ¾Öé¢ÖÖÓŸÖæÖ úÖ¾µÖ¸ü“ÖÖÖ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖê, ¯ÖÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ ¾Öé¢Öê ÖêµÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ †Ö¬Öã×Öú ¾ÖÖÖêµÖúÖ¸ü
•µÖÖ ÖßŸÖÖê¯ÖµÖÖêÖß úÖ¾µÖ¸ü“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ÖêµÖ¾Öé¢ÖÖÓŸÖæÖ (¯ÖÏÖµÖ¯ÖÏ³ÖÖ, Ö¾Ö¾Ö¬Öæ
‡ŸµÖÖ¤üß) ú¸üŸÖÖŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖê»Ö. ÖêµÖŸÖÖ ÆüÖ ãúšü»µÖÖÆüß úÖ¾µÖÖ“ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ÖãÖ
†ÖÆêü †Ö×Ö ÃÖÓÖßŸÖÖÃÖÖšüß •Öß úÖ¾µÖê ¸ü“Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ ŸÖß ´ÖæôûÖŸÖ ÖêµÖ †ÃÖÖ¾Öß“Ö
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»ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ µÖÖ úÖ¾µÖÖÓÖÖ ú×¾ÖŸÖÖÓÃÖÖ¸üÖê ÖÖ´ÖÖ¡ÖÖÓ“Öê ²ÖÓ¬ÖÖ ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß “ÖÖ»ÖŸÖê.
†Ö¸üÖÓ“Öß ˆÖß¾Ö Ã¾Ö¸üÖÓÖß ³ÖºþÖ úÖœüŸÖÖ µÖêŸÖê. úÖ¾µÖÖ»ÖÖ ÖêµÖŸÖÖ †Ö»Öß úß ŸÖê“Ö
úÖ¾µÖ Ã¾Ö¸üŸÖÖ»Ö²Ö¨ü êú»µÖÖ¾Ö¸ü ÖßŸÖ ²ÖÖŸÖê. êú¾Öôû Ã¾Ö¸ü †Ö×Ö »ÖµÖ µÖÖ ‘Ö™üÖúÖÓÖß“Ö
‹ÖÖ¤üß Ã¾Ö¸ü¸ü“ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ úÖ¾µÖÖ“Öß •ÖÖê›ü ×¤ü»Öß ŸÖ¸ü ŸÖê †×¬Öú
¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú šü¸üŸÖê †ÃÖÖ †Öã³Ö¾Ö †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖ¾µÖÖÖê ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ¯ÖÖµÖ
¯ÖÃÖ¸üµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß; †Ö×Ö ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö úÖ¾µÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ“Ö
ÖßŸÖ¯ÖÏúÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¿Öî»Öß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê; †Ö×Ö
µÖÖ“Ö ×ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ ¸üÖÖÖÖµÖÖ, »Ö×»ÖŸÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÖÖµÖÖ, ³ÖÖ¾ÖÖßŸÖÖÖµÖÖ,
úÖ¾µÖÖÖµÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ÖÖÖ¿Öî»Öß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. Ã¾Ö¸ü, »ÖµÖ †Ö×Ö ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ
Øú¾ÖÖ úÖ¾µÖ µÖÖÓ“Öê ÃÖÓŸÖã»ÖÖ“Ö ¸üÖÖÖÖµÖÖÖŸÖ ú¸üÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ²ÖÖê»Ö-†Ö»ÖÖ¯Ö,
²ÖÖê»Ö-ŸÖÖÖ µÖÖÓÖÖ †£ÖÔ“Ö ˆ¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖê¾ÆüÖ Ã¾Ö¸ü †Ö×Ö »ÖµÖ ÊÖ ¤üÖêÖ ´Öæ»Ö
‘Ö™üúÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖêÂ™üß“Öê ²ÖÓ¬ÖÖ ¸üÖÖÖÖµÖÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ²ÖÖÊ ÃÖ´Ö•Ö»Öê
•ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿Ö²¤üÖ×ÁÖŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¸üÖÖÖÖµÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ,
ˆ¯Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ, »Ö×»ÖŸÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÖÖµÖÖ¿Öî»Öß ÊÖ “ÖœüŸµÖÖ ³ÖÖ•ÖÖß“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê
×¤üÃÖê»Ö. »Ö×»ÖŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖßŸÖÖÖµÖÖÖ´Ö¬µÖê ¿Ö²¤üÖ×ÁÖŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖê»ÖÖ †Ö×Ö
¿Ö²¤üÖ£ÖÖÔ»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ¸üÖÖ×ÖÂšü ²ÖÓ¬ÖÖÆüß ŸµÖÖÃÖ ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
†¿ÖÖ ¯Ö¤üÖÓ´Ö¬ÖæÖ (úÖ¾µÖÖßŸÖ) úÖ¾µÖÖŸÖß»Ö †×³Ö¯ÖÏŸê Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ ³ÖÖ¾Ö µÖÖêµÖ ¸üßŸÖßÖê
´ÖÖÓ›üŸÖÖ µÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ ³ÖÖ¾ÖÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö“Ö ÖÖµÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü;
†Ö×Ö ÆüÖ ÖÖµÖÖ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÁÖÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö“ÖÖß ¯Ö›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †×¬Öú
»ÖÖêú×¯ÖÏµÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü, µÖÖŸÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ
ÖßŸÖ¯ÖÏúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †×¬Öú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
ÖêµÖ úÖ¾µÖ :
ÖêµÖ úÖ¾µÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÖµÖÖú×¸üŸÖÖ µÖÖêµÖ †ÃÖ»Öê»Öê úÖ¾µÖ ÆüÖêµÖ. †£ÖÖÔŸÖ
úÖ¾µÖÖ»ÖÖ ÖêµÖŸÖÖ †ÃÖÖê ÆüÖ“Ö ÖêµÖ úÖ¾µÖÖ“µÖÖ ˆŸéúÂ™üŸÖê“ÖÖ ×ÖúÂÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖê»Ö. µÖÖ»ÖÖ“Ö úÖêÖß ÖÖµÖúß-ú¾ÖÖ, ÖÖµÖúß-úÖ¾µÖ †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ“Ö
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úÖ¾µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ“Ö ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê×Ö»µÖÖ
•ÖÖÖÖ·µÖÖ úÖ¾µÖÖ»ÖÖ ÖêµÖ úÖ¾µÖ, ÖßŸÖ †ÃÖêÆüß ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê.
ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê×Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ úÖ¾µÖÖ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ úÖêÖŸÖê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
×ÖµÖ´Ö ÖÖÆüßŸÖ, ¯ÖÖ úÖ¾µÖ ¸üÃÖ¯Ö×¸ü¯ÖÖêÂÖú †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê Æêü ´ÖÖ¡Ö Ö¸êü.
¸üÖÖÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ÖßŸÖÖÓ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÆãüŸÖêú šü¸ü»Öê»Öê“Ö, ´ÆüÖ•Öê éúÂÖ»Öß»ÖÖ,
ŠúŸÖã¾ÖÖÔÖ, ‡Ô¿ÖÃŸÖãŸÖß, ÃÖÖÃÖæ-ÖÖÓ¤üÖÓ¿Öß ³ÖÖÓ›üÖê †Ö×Ö Œ¾Ö×“ÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ
†ÃÖê“Ö †ÃÖŸÖ. ÖßŸÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÖÖµÖúÖ“µÖÖ †Ö¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü, ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖêÖãÃÖÖ¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß
†ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖê.
ÖêµÖ úÖ¾µÖÖŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü¸ü“ÖÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ¯Öãœüß»Ö ×ÖµÖ´Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
1. úÖ¾µÖÖŸÖ úšüÖê¸ü ¾ÖÖÔ †ÃÖæ ÖµÖêŸÖ, ´Öé¤æü ¿Ö²¤üµÖÖê•ÖÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
2.ŸµÖÖŸÖ •ÖÖê›üÖÖ¸êü ú´Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ.
3.úÖ¾µÖ ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ †ÃÖÖ¾Öê.
4. ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖµÖßÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖê×Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ úÖ¾µÖÖŸÖ †Ö¸êü ú´Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ.
5. ¬Öé¾Ö¯Ö¤ü (Ã£ÖÖµÖß) ¾Ö †ÓŸÖ¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öê¾Ö™üß µÖ´Öêú µÖÖ¾ÖßŸÖ.
6. úÖ¾µÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ, ¯ÖÏÖéúŸÖ úÖêÖŸÖßÆüß †ÃÖæ ¿Öêú»Ö, ¯ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ
´ÖãµÖŸÖ: ²ÖÎ•Ö ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ˆ¯ÖÖµÖÖêÖ êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
2) ŸÖÖ»Ö ¾Ö ”Óû¤ü
1. ”Óû¤ü¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö :
¾ÖÖ’´ÖµÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê Öª †Ö×Ö ¯Öª †ÃÖê ¤üÖêÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. Öª
´ÆüÖ•Öê ²ÖÖê»ÖÖê µÖÖ ¬ÖÖŸÖæ¯ÖÖÃÖæÖ Öª ÆüÖ ¿Ö²¤ü ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¤ãüÃÖ·µÖÖÃÖ úôû×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ •Öê ²ÖÖê»ÖŸÖÖê †Ö¸ü ×»Ö×ÆüŸÖÖê ŸÖê Öª ÆüÖêµÖ. ÖªÖŸÖß»Ö
úÖ¾µÖ¸ü“ÖÖÖ ¾µÖÖú¸üÖÖ»ÖÖ ¬ÖºþÖ †ÃÖ»Öß ´ÆüÖ•Öê ¯Öã¸êü. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Öª ¸ü“ÖÖê»ÖÖ
¤ãüÃÖ¸üß ²ÖÓ¬ÖÖê ÖÖÆüßŸÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖªÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ Öª ¸ü“ÖÖê ‡ŸÖúß ÃÖÖ¬Öß, Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ÖÃÖŸÖê. •µÖÖÓÖÖ
†Ö¯ÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ, ¿»ÖÖêú, ¯Ö¤êü †Ö¸ü ÖÖÖß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖê ŸÖê“Ö ¯Öª ÆüÖêµÖ. ¯Öª Æêü
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×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ “ÖÖ»Öß¾Ö¸ü ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. †£Ö¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖÖÃÖã¸üÖ¾Ö¸ü ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖªÖ“Öê ¿Öêú›üÖê ¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Öª¸ü“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †Öêú ²ÖÓ¬ÖÖê ¯ÖÖôûÖ¾Öß
»ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖªÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¤ü ´ÆüÖ•Öê “Ö¸üÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖªÖ´Ö¬Öß»Ö “Ö¸üÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ,
¯ÖÏŸµÖêú “Ö¸üÖŸÖß»Ö †Ö¸üÃÖÓµÖÖ, ŸµÖÖ †Ö¸üÖÓ“ÖÖ ·ÆÃ¾Ö-¤üß‘ÖÔ Îú´Ö “Ö¸üÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß
ŸÖß“Ö ŸÖß“Ö †Ö¸êü µÖêÖê †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê úÖÆüß ×ÖµÖ´Ö ¯Öª¸ü“ÖÖê»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖŸÖÖŸÖ. Æêü ×ÖµÖ´Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôûµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖªÖŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖÖ Öª ³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ¯ÖãÂúôû¿Öß
×³Ö®Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. Öª¯ÖªÖŸÖß»Ö ±ú¸üú ÖÖ»Öß»Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ¾ÖºþÖ
ÃÖ´Ö•Öê»Ö.
Öª
¯Öª
Ø¤ü›üß ¯ÖÓœü¸üß»ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öß ¯ÖÆüÖ
¯ÖÆüÖ Ø¤ü›üß “ÖÖ»Ö»Öß ¯ÖÓœü¸üß»ÖÖ
ÖªÖŸÖ †Öêôûß µÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖªÖŸÖ “Ö¸üÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. •Öê ¯ÖÖ¤üµÖãŒŸÖ ´ÆüÖ•Öê •µÖÖŸÖ
“Ö¸üÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖê ¯Öª ÆüÖêµÖ. Öª ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ¯Öª Æêü ÃÖã¸üÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ “ÖÖ»Öß¾Ö¸ü
´ÆüÖŸÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ¯ÖªÖ“ÖÖ “Ö¸üÖ ´ÆüÖŸÖÖÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ †ÓŸÖ¸üÖÖê ™üÖôûß
¾ÖÖ•Ö¾ÖßŸÖ ¸üÆüÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. µÖÖ»ÖÖ“Ö »ÖµÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯Öª Æêü »ÖµÖ²Ö¨ü †ÃÖŸÖê Øú¾ÖÖ
»ÖµÖ²Ö¨ü ¿Ö²¤ü¸ü“ÖÖê»ÖÖ ¯Öª †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖªÖŸÖ Æüß •Öß ¿Ö²¤ü¸ü“ÖÖÖ †Ö¯ÖÖ
ú¸üŸÖÖê ×ŸÖ»ÖÖ ¾Öé¢Ö Øú¾ÖÖ ”Óû¤ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÖÖ»Öß»Ö ¯Öª¸ü“ÖÖÖ ¯ÖÆüÖ ÃÖ¤üÖÃÖ¾ÖÔ¤üÖ µÖÖêÖ ŸÖæ—ÖÖ ‘Ö›üÖ¾ÖÖ, ŸÖã—Öê úÖ¸üÖß ¤êüÆü ´ÖÖ—ÖÖ ¯Ö›üÖ¾ÖÖ
ˆ¯ÖêÖã ÖúÖê ÖæÖ¾ÖÓŸÖÖ †ÖÓŸÖÖ ¸ü‘ÖæÖÖµÖúÖ ´ÖÖÖÖê Æêü×“Ö †ÖŸÖÖ.
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¬¾Ö×Ö
¾ÖÖÖÔŸ´Öú

ÖÖ¤üÖŸ´Öú ÃÖÓÖßŸÖ

¾ÖÖÔ (ÃÖÖ×ÆüŸµÖ) ¿Ö²¤ü
Öª

»ÖµÖ

Ã¾Ö¸ü

¯Öª
(úÖ¾µÖ)

(ŸÖÖ»Ö)
”Óû¤ü

ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
úÖ¾µÖ
”Óû¤ü

ÃÖÓÖßŸÖ

¸üÖÖ

Ã¾Ö¸üúÖ¾µÖ (¸üÖÖ)
ŸÖÖ»Ö

2) »ÖµÖ - ŸÖÖ»Ö - ”Óû¤ü - ÃÖÓÖßŸÖ :
”Óû¤ü †Ö×Ö ŸÖÖ»Ö ¤üÖêÆüß“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö úÖ»Ö´ÖÖ¯ÖÖ ×ÎúµÖê¿Öß µÖêŸÖÖê. úÖ¾µÖÖŸÖ •Öê
Ã£ÖÖÖ ”Óû¤üÖ“Öê ŸÖê“Ö Ã£ÖÖÖ ŸÖÖ»ÖÖ“Öê ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖ•Öê“Ö úÖ¾µÖÖ“Öê úÖ»Ö´ÖÖ¯ÖÖ
”Óû¤ü †ÖÆêü ŸÖ¸ü ŸÖÖ»Ö Æêü ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê úÖ»Ö ´ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêµÖ.
ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖÆüß ¬¾Ö×Ö“Öß ¤üÖêÖ ŸÖŸ¾Öê †ÖÆêüŸÖ. Ã¾Ö¸ü †Ö×Ö úÖ»Ö. ÃÖÓÖßŸÖ †Ö×Ö
úÖ¾µÖÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ Ã¾Ö¸ü ŸÖŸ¾Ö †×³Ö¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü ŸÖÖ»Ö †Ö×Ö ”Óû¤üÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ
úÖ»ÖŸÖŸ¾Ö †×³Ö¾µÖúŸÖ ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ ÃÖÓÖßŸÖ †Ö×Ö úÖ¾µÖ ŸÖÃÖê“Ö ŸÖÖ»Ö
†Ö×Ö ”Óû¤ü µÖÖÓ´Ö¬µÖê ‘Ö×ÖÂ™ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê. Ã¾Ö¸üÖ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ
Ã¾Ö¸üŸÖŸ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö »ÖµÖŸÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×³Ö®Ö ¹ý¯ÖÖŸÖ úÖ»ÖŸÖŸ¾Ö ¯ÖÏŸµÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÏŸµÖÖ
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ (²ÖÖê»Ö“ÖÖ»ÖßŸÖ) Ã¾Ö¸ü-úÖ»Ö †×ÖµÖ×´ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ
»ÖµÖŸÖÖ»Ö ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ¯ÖÏŸµÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖê. úÖ¾µÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê •Öê Ã£ÖÖÖ †ÃÖŸÖê ŸÖê“Ö
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Ã£ÖÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ŸÖÖ»ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. †µÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß ”Óû¤ü Æêü
úÖ¾µÖÖ“Öê ´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü †ÖÆêü ŸÖ¸ü ŸÖÖ»Ö Æêü ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü ÆüÖêµÖ. ³Ö¸üŸÖÖÖê ¾µÖÖ¯Öú
¹ý¯ÖÖÖê (†£ÖÖÔÖê) Ã¾Ö¸üŸÖŸ¾ÖÖ»ÖÖ ¿Ö²¤ü †Ö×Ö úÖ»ÖŸÖŸ¾ÖÖ»ÖÖ ”Óû¤ü ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö
Æêü ¤üÖêÆüßÆüß †×³Ö®Ö †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.
“”Óû¤üÆüßŸÖÖê Ö ¿Ö²¤üÖêÛÃŸÖ Ö ”Óû¤ü: ¿Ö²¤ü ¾ÖÙ•ÖŸÖ: ÖÖ™ü¶¿ÖÖÃ¡Ö.”
ÃÖÓÖßŸÖ •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ú×¾ÖŸÖÖ ”Óû¤üÖ¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖŸÖê. ”Óû¤ü ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÖÆêüŸÖ.
1) ´ÖÖ×¡Öú ”Óû¤ü †Ö×Ö 2) ¾ÖÙÖú ”Óû¤ü ´ÖÖ¡ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ ”Óû¤ü ´ÖÖ×¡Öú
†Ö×Ö ¾ÖÖÖÔ¾Ö¸ü (¿Ö²¤üÖ¾Ö¸ü) †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ ”Óû¤ü ¾ÖÙÖú ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ.
“ÖÖî¯ÖÖ‡Ô, ¤üÖêÆüÖ, Æü×¸üÖß×ŸÖúÖ, ¸üÖ»ê ÖÖ, ”û¯¯ÖµÖ Æêü ´ÖÖ×¡Öú ”Óû¤ü ¾ÖÙÖú ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
¤ãüÃÖ·µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ÃÖÖÓÖÖµÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß »Ö‘Öã- Öã¹ý †£Ö¾ÖÖ
·ÆÃ¾Ö-¤üß‘ÖÔ “µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü •Öê¾ÆüÖ »ÖµÖß»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ
ŸµÖÖ»ÖÖ ”Óû¤ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ ”Óû¤üÖ“Öê ´Öæôû »ÖÖÖ »ÖµÖ²Ö¨üŸÖÖ †ÖÆêü. •Öê ÃÖÖ£ÖÔú
¸ü“ÖÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖê“Ö †ÃÖŸÖê ¯ÖÖ ×Ö¸ü£ÖÔú ¾ÖÖ ¯Ö¤ü¸ü×ÆüŸÖ ¸ü“ÖÖÖ ¤êüÖß»Ö †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê.
Ã¾Ö¸ü †Ö×Ö ŸÖÖ»Ö Æüß ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ¤üÖêÖ ´Öæ»ÖŸÖŸ¾Öê ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö
ÖÖµÖÖÖŸÖ ¯Ö¤ü Øú¾ÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ Æêü ×ŸÖÃÖ¸êü ŸÖŸ¾Ö ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ú×¾ÖŸÖÖ •Öê¾ÆüÖ ¾ÖÖ“Ö»Öß
•ÖÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ×ŸÖ“µÖÖ´Ö¬µÖê ×ŸÖÆüß ”Óû¤üÖ“Öß †Öã³Öæ×ŸÖ ×´ÖôûŸÖê. ¯ÖÖ ŸÖß“Ö ú×¾ÖŸÖÖ
•Öê¾ÆüÖ ÖÖµÖ»Öß •ÖÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ”Óû¤ü »ÖÖê¯Ö ¯ÖÖ¾ÖæÖ ŸÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ”Óû¤üÖ“Öß †Öã³Öã×ŸÖ
×´ÖôûŸÖê. ‹ÖÖ¤üß ú×¾ÖŸÖÖ †£Ö¾ÖÖ ÖßŸÖ ¹ý¯Öú ‹úŸÖÖ»Ö, —Ö¯ÖŸÖÖ»Ö, ×¡ÖŸÖÖ»Ö µÖÖ¯Öîúß
úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖÖ»ÖÖŸÖ ÖÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö-ÖÖµÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö-×Ö²Ö¨ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö (†£ÖÖÔŸÖ
ŸµÖÖŸÖ»Öê Ã¾Ö¸ü †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ·ÆÃ¾Ö ¤üß‘ÖÔ úºþÖ) ¾Ö †¿Öß ú×¾ÖŸÖÖ •µÖÖ ŸÖÖ»ÖÖŸÖ
ÖÖ‡»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö ŸµÖÖ ŸÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ”Óû¤üÖ“Öß †Öã³Öã×ŸÖ ×´ÖôûŸÖê.
¬Öé¯Ö¤ü ÖÖµÖÖÖ¯Öæ¾Öá ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖÓ“Öê ÖÖµÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. †Öêú ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ”Óû¤üÖ²ê Ö¨ü †ÃÖŸÖ.
ÃÖæ›ü †Ö»Öß ×¾Ö¯ÖÏúßÖÔ, ŸÖÖê™üú ¤Óü›üú ØÃÖÆü¯Ö¤ü ÖÖ£ÖÖ †ÖµÖÖÔ ¾ÖÖî¸êü ŸµÖÖ ŸµÖÖ ”Óû¤üÖÖãÃÖÖ¸ü
ÖÖ‡»Öê •ÖÖŸÖ. µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖŸÖÆüß ”Óû¤üÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖŸê Ö †ÃÖê. •ÖµÖ¤êü¾Ö
ú¾Öß“µÖÖ ÖßŸÖ-ÖÖêØ¾Ö¤ü´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ”Óû¤üÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
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ŸÖÖ»ÖÖÓ“Öê ¤ü¿Ö ¯ÖÏÖÖ
ŸÖÖ»Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ¤ü¿Ö ¯ÖÏÖÖÖÓ“Öß •Ö¹ý¸üß †ÖÆêü, †ÃÖê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ“ÖßÖúÖôûß †ÖÓ›ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ •Öê¾ÆüÖ ‹úÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖÓÖßŸÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖê¾ÆüÖ ¤üÆüÖ ¯ÖÏÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ˆ¡Ö
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ´ÖÖêÖ»Ö ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¾ÖÖœü»µÖÖ´Öãôûê ÊÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ÃÖÓ–ÖÖ ´ÖÖÖê ¯Ö›ü»µÖÖ,
¯Ö¸ÓüŸÖã ¤ü×ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ úÖÖÔ™üúß ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü †Ö•ÖÆüß
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê, ŸµÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê1 2 3 4
5 6
7
8
9 10
úÖ»Ö-´ÖÖÖÔ-×ÎúµÖÖ-†ÓÖ - ÖÏÆ ü- •ÖÖŸÖß - ú»ÖÖ - »ÖµÖ - µÖ×ŸÖ - ¯ÖÏÃŸÖÖ¸ü
µÖÖ ¤üÆüÖ ÃÖÓ–ÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
1. úÖ»Ö :
ŸÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖÔÖÖ“ÖÖ ¾Öêôû ‹Óú¤ü¸ü ¸ü“ÖÖê“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖæŸÖÔŸÖê“ÖÖ ¾Öêôû ŸÖÖ»ÖÖ´Ö¬Öß»Ö
ÖÓ›ü ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †ÓŸÖ¸ü ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ‘úÖ»Ö’ ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖ¬µÖÖ
ÃÖÓÖßŸÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê úÖ»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ¡ÖÖ ÃÖÓµÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê.
Îú.
úÖ»Ö
´ÖÖ¡Ö (×Ö×´ÖÂÖ / ÃÖêÓú¤ü)
1.
¡Öã™üß
1/8
2.
†Öã¦ãüŸÖ
1/4
3.
¦ãüŸÖ
1/2
4.
»Ö‘Öã
1
5.
Öã¹ý
2
6.
¯»ÖãŸÖ
3
7.
úÖú¯Ö¤ü
4
8.
ÆÓüÃÖ¯Ö¤ü
8
9.
´ÖÆüÖÆÓüÃÖ¯Ö¤ü
16
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2. ´ÖÖÖÔ :
´ÖÖÖÔ ´ÆüÖ•Öê ¸üÃŸÖÖ / ¾ÖÖ™ü. ŸÖÖ»Ö¸ü“ÖÖê“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü ÖÖšüµÖÖÃÖÖšüß †ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú
†¿ÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ´Ö¬ÖæÖ •ÖÖÖÖ¸üß ¾ÖÖ™ü. ´ÖÖ¡Öê“µÖÖ úÖ»ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ŸÖÖ»Ö¸ü“ÖÖêŸÖß»Ö
ÖÓ›ü, ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ´ÖÖ¡ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ †Ö¸üÖÓ“ÖÖ •ÖÖê¸üúÃÖ¯ÖÖÖ Øú¾ÖÖ
×²ÖÖ •ÖÖê¸üúÃÖ¯ÖÖ µÖÖ ÖÖêÂ™üà“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÖÔ.
¯ÖÏÖ“ÖßÖúÖôûß ³Ö¸üŸÖ´ÖãÖß ¾Ö ¿ÖÖ¸ÓüÖ ¤êü¾ÖÖÓÖß “ÖÖ¸ü ´ÖÖÖÔ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´Öæ»µÖÖÓúÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê :
1.×“Ö¡ÖÖ : 10 »Ö‘Öã †Ö¸üÖÓ“µÖÖ ˆ““ÖÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß úÖ»ÖÖ“Öß ÖŸÖß ¦ãüŸÖ ÖŸÖß.
2. ¾ÖÙŸÖúß : 20 »Ö‘Öã †Ö¸üÖÓ“µÖÖ ˆ““ÖÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß úÖ»ÖÖ“Öß
ÖŸÖß - ´Ö¬µÖ ÖŸÖß.
3. ¤ü×ÖÖß : 40 »Ö‘Öã †Ö¸üÖÓ“µÖÖ ˆ““ÖÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß úÖ»ÖÖ“Öß
ÖŸÖß - ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ ÖŸÖß.
3. ×ÎúµÖÖ :
ÆüÖŸÖÖÖß ŸÖÖ»Ö ¤êüŸÖÖÖÖ ²ÖÖê™üÖÓ“µÖÖ ¾Ö ŸÖôûÖ“µÖÖ •µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖÖŸÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ×ÎúµÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê :
1. ÃÖ¿Ö²¤ü :
1. ¬Öæ¾ÖÖ “Öã™üúß ¾ÖÖ•Ö¾ÖŸÖ ˆ•Ö¾ÖÖ ÆüÖŸÖ ÖÖ»Öß †ÖÖÖê
2. ¿ÖÓ´µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê ™üÖôûß ¾ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ
3. ŸÖ»Ö ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê ™üÖôûß ¾ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ
4. ÃÖ×®Ö¯ÖÖŸÖ ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖÖÓÖß ™üÖôûß ¾ÖÖ•Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ
2. ×Ö:¿Ö²¤ü :
1. †´ÖÖ¯Ö ¾Ö¸ü ˆ“Ö»Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ
2. ×ÖÂúÖ´Ö ÖÖ»Öß šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öß ²ÖÖê™êü ±îú»Ö¾ÖµÖÖ“Öß
×ÎúµÖÖ
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3. ×¾ÖÖê¯Öú ¾Ö¸ü ˆ“Ö»Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖšüßú›êü šêü¾ÖµÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ
4. ¯ÖÏ¾Öê¿Öú ÖÖ»Öß šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öß ²ÖÖê™êü •Öãôû¾ÖæÖ
¾Ö¸ü“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ.
4. †ÓÖ :
ŸÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖÖÖÓÖÖ †ÓÖ Æüß ÃÖÓ–ÖÖ †ÖÆêü. ‹æúÖ ÃÖÆüÖ 3 ´ÖãµÖ †ÓÖê ¾Ö
×“ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ¡ÖÖ ÃÖÓµÖê“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ´Öæ»µÖÖÓúÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖêÎú.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

´ÖãµÖÖÓÖê
†Öã¦ãüŸÖ
¦ãüŸÖ
»Ö‘Öã
Öã¹ý
¯»ÖãŸÖ
úÖú¯Ö¤ü

×“ÖÆêü
U
O
I
S
3
+

´ÖÖ¡ÖÖÃÖÓµÖÖ
1
2
4
8
12
16

¦ãüŸÖ ×¾Ö¸üÖ´Ö - 3 ´ÖÖ¡ÖÖ ×“ÖÆü 8
»Ö‘Öã ×¾Ö¸üÖ´Ö - 5 ´ÖÖ¡ÖÖ ×“ÖÆü T
¤ü×ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ †Ö•ÖÆüß ÊÖ †ÓÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ×“ÖÆüÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
†ÖœüôûŸÖÖê.
5. ÖÏÆü :
ÃÖÓÖßŸÖ †Ö×Ö ŸÖÖ»Ö ÃÖã¹ý ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ×ÎúµÖêÃÖ ÖÏÆü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ‹æúÖ ¤üÖêÖ
´ÖãµÖ ÖÏÆü †ÖÆêüŸÖ. 1. ÃÖ´ÖÖÏÆü 2. ×¾ÖÂÖ´ÖÖÏÆü
1. ÃÖ´ÖÖÏÆü / ÃÖ´Ö¯ÖÖ×Ö : ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ úÖ»ÖÃŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÖŸÖß´Ö¬µÖê ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
ŸÖÖ»ÖÖ“µÖÖ †Ö¸Óü³Öß“µÖÖ •ÖÖÖêÃÖ ÃÖ´ÖÖÏÆü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ˆ¤üÖ. “ÖŸÖÃ¡Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ‹ú ×ŸÖÆüÖ‡Ô -
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¬ÖÖs ×ú›Ëü ¡Öú¬ÖêŸÖË ¬ÖÖŸÖßŸÖË ¬ÖÖ s
×ú›ü¬ÖÖ ×ŸÖ™ü¬ÖÖ s×ú›Óü ¬ÖÖŸÖßŸÖË ¬ÖÖ s
1. ×¾ÖÂÖ´ÖÖÏÆü : ÃÖÓÖßŸÖ †Ö×Ö ŸÖÖ»Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¾Öêôûß ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖ´ÖÖÏÆü
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü - 1. †ŸÖßŸÖ 2. †ÖÖÖŸÖ. 1. †×ŸÖŸÖ : †ÖÖê¤ü¸ü
ŸÖÖ»Ö ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓÖßŸÖ. ŸÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ ÃÖ´ÖêÖÓŸÖ¸ü µÖêÖÖ·µÖÖ †Ö‘ÖÖŸÖµÖãŒŸÖ
•ÖÖÖêÃÖ †ŸÖßŸÖ ÖÏÆü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
2. †ÖÖÖŸÖ ÖÏÆü : †ÖÃÖ´Ö / †úÖ»Ö, ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ ´ÖÖ
ŸÖÖ»ÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ •µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü •ÖÖÖê¾Ö¸ü †Ö‘ÖÖŸÖÖ“Öß êú¾Öôû
ú»¯ÖÖÖ êú»Ö»Öß †ÃÖæÖ ÖÓŸÖ¸ü †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †Ö‘ÖÖŸÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ÖÃÖŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ
†ÖÖÖŸÖ ÖÏÆü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ˆ¤üÖ. ×¡ÖŸÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ×¡ÖÃ¡Ö •ÖÖŸÖß“Öß ÖŸÖ :
s ×ú›ü ŸÖú×ŸÖ¸ü×ú™ü I ¬ÖÖ s ¬ÖÖ
¬ÖÖ s ¬ÖÖ
Ø¬ÖŸÖÖ I
s ×ú›ü ŸÖú×ŸÖ¸ü×ú™ü I ¬ÖÖ s ¬ÖÖ
¬ÖÖ s ¬ÖÖ
Ø¬ÖŸÖÖ I
s ×ú›ü ŸÖú×ŸÖ¸ü×ú™ü I ¬ÖÖ s ¬ÖÖ
¬ÖÖ s ¬ÖÖ
Ø¬ÖŸÖÖ I
µÖÖ ÖÏÆüÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ŸÖ²Ö»ÖÖ¾ÖÖ¤üú ÃÖ´Öê“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ ³ÖÏ´Ö ˆŸ¯Ö®Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖ¤üÖÖŸÖ ¸Óü•ÖúŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê.
6. •ÖÖŸÖß :
ŸÖÖ»Ö ¸ü“ÖÖêŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¤üÖêÖ ´ÖÖ¡ÖÖÓŸÖ ú´Öß-†×¬Öú »Ö‘Öã†Ö¸üÖÓ“µÖÖ
´ÖÖ¡ÖÖÓÖß †Ö¸ü úÖ»ÖÖÓÖß ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ ¯Ö›æüÖ ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü “Ö»ÖÖÖ“Öê ¾Ö•ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ¤üÖê Ö“Ö •ÖÖŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
ŸµÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
1. “ÖŸÖÃ¡Ö •ÖÖŸÖß : ¯ÖÏŸµÖêú ¤üÖêÖ ´ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖÃÖ 2, 4, 8, 16 †¿ÖÖ ´ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ
»Ö‘Öã †Ö¸üÖ´Ó Öãôûê •Öê ¾Ö•ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ “ÖŸÖÃ¡Ö •ÖÖŸÖß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Ã£Öæ»Ö´ÖÖÖÖÖê
êú¸ü¾ÖÖ, ×¡ÖŸÖÖ»Ö Æêü ŸÖÖ»Ö µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
2. ×ŸÖÃ¡Ö •ÖÖŸÖß : 1 1/2, 3, 6, 9, 12, 24 ´ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ »Ö‘Öã†Ö¸üÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
ˆ¤üÖ. ¤üÖ¤ü¸üÖ, ‹úŸÖÖ»Ö, “ÖÖîŸÖÖ»Ö Æêü ŸÖÖ»Ö µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
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3. ÖÓ›ü •ÖÖŸÖß : »Ö‘Öã †Ö¸üÖÓ“Öß ´ÖÖ¡ÖÖ 2, 2/5, 5, 10 †¿ÖÖ ´ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ
»Ö¬Öã†Ö¸üÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ˆ¤üÖ. —Ö¯ÖŸÖÖ»Ö, ÃÖæ»ÖŸÖÖ»Ö Æêü ŸÖÖ»Ö µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
4. ×´ÖÁÖ •ÖÖŸÖß : »Ö‘Öã †Ö¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 7, ¹ý¯Öú, ŸÖê¾Ö¸üÖ, ¬Ö´ÖÖ¸ü Æêü ŸÖÖ»Ö µÖÖŸÖ
µÖêŸÖÖŸÖ.
5. ÃÖÓúßÖÔ •ÖÖŸÖß : »Ö‘Öã †Ö¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 9 Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö™üßŸÖ -4 1/2,
9, 18 ˆ¤üÖ : ´Ö¢Ö ŸÖÖ»Ö ¾Ö »Ö´Öß ŸÖÖ»Ö Æêü ŸÖÖ»Ö ÃÖÓúßÖÔ •ÖÖŸÖßŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
7. ú»ÖÖ :
†Ö¸ü úÖ»Ö Øú¾ÖÖ ´ÖÖ¡ÖÖÓ“Öê ÃÖæ´Ö ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ×ÎúµÖêÃÖ ú»ÖÖ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÖ»Ö ¾ÖÖª ¾ÖÖ•Ö¾ÖŸÖÖÖÖ ŸÖê úÃÖê ¾ÖÖ•Ö¾ÖÖ¾Öê, †Ö‘ÖÖŸÖ ú¸üŸÖê¾Öêôûß ÆüÖŸÖÖÓ“Öß
šêü¾ÖÖ, ²ÖÖê™üÖ“Ó Öê ±îú»ÖÖ¾ÖÖê, ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öß ¾ÖÖî¸êü ÖÖêÂ™üß ú¿ÖÖ ÃÖÖï¤üµÖÔ¯ÖæÖÔ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ Æêü
ú»ÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ú»ÖÖ ¯ÖãÂú¸ü, ´Öé¤ÓüÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ¾ÖÖ¤üÖÖÃÖÖšüß †ÖÆêüŸÖ. ´Öé¤ÓüÖ
¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖÖÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖ“Öê ³ÖÖÖ Æü»ÖŸÖÖŸÖ. ÖÖÓ¤êü, úÖê¯Ö¸üÖ, †ÓÖšüÖ, ›üÖ¾ÖÖ ¯ÖÖµÖ, ´ÖÖÖ™ü,
´Ö¬µÖ ¾ÖÖ¤üúÖ“Öê úÖê¯Ö¸êü ¯ÖÖ Æü»ÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ÁÖêÂšü ¾ÖÖ¤üúÖ“Öê - ›üÖ¾ÖÖ ¯ÖÖµÖ »ÖµÖßŸÖ
Æü»ÖŸÖÖê. µÖÖŸÖ ‹æúÖ ÃÖÖŸÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ú»ÖÖ ¾ÖÙÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
Îú.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ú»ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
¬Öé¾ÖÖ
ÃÖÙ¯ÖÖß
éúÂÖÖ
¯Ö×©Öß
×¾ÖÃÖÙ•ÖŸÖÖ
×¾Ö×Ö¯ŸÖÖ
¯ÖŸÖÖúÖ
¯Ö×ŸÖŸÖÖ

ÃÖ¿Ö²¤ü †Ö¾ÖÖ•ÖµÖãŒŸÖ
ÆüÖŸÖ ›üÖ¾µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ú¸üÖê
ÆüÖŸÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ú¸üÖê
ÆüÖŸÖ ÖÖ»Öß ú¸üÖê
ÆüÖŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü ÖêÖê
¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öß ²ÖÖê™êü †ÖãÓú×“ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸üß
ÆüÖŸÖ ¾Ö¸ü ú¸üÖê
ÆüÖŸÖ ÃÖ¸üôû ÖÖ»Öß †ÖÖÖÖ¸üß
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8. »ÖµÖ :
ŸÖÖ»Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ ¤üÖêÖ ×ÎúµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ¾Ö ×ŸÖ“Öß ÆüÖêÖÖ¸üß ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß ´ÆüÖ•Öê
»ÖµÖ. »ÖµÖß“Öê ´Öæ»ÖŸÖ: “ÖÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¸ü - ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ, ´Ö¬µÖ, ¦ãüŸÖ ¾Ö †×ŸÖ¦ãüŸÖ
1. ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖµÖ : †×ŸÖ¿ÖµÖ ÃÖÓ£ÖÖŸÖß »ÖµÖ ÆüÖêµÖ.
2. ´Ö¬µÖ»ÖµÖ : ´Ö¬µÖ´Ö ÖŸÖß, ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ¯ÖêÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖÖÖ
3. ¦ãüŸÖ »ÖµÖ : •Ö»Ö¤ü ÖŸÖß
4. †×ŸÖ¦ãüŸÖ »ÖµÖ : ¦ãüŸÖ»ÖµÖß¯ÖêÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖÖÖ, ´Ö¬µÖ »ÖµÖ ´Öæôû †Ö¬ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ»µÖÖÃÖ
×Ö´Ö¯Ö™ü ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ. ¤ãü¯¯Ö™ü ¦ãüŸÖ ¾Ö “ÖÖî¯Ö™ü †×ŸÖ¦ãüŸÖ »ÖµÖ †ÃÖŸÖê.
ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ãú†Ö›ü - ÃÖ¾¾ÖÖ¯Ö™ü, †Ö›üß - ¤üß›ü¯Ö™ü, ×²Ö†Ö›üß - ¯ÖÖ¾ÖÖê¤üÖêÖ¯Ö™ü
†¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö »ÖµÖß †ÃÖŸÖÖŸÖ.
9. µÖŸÖß :
»ÖµÖß“µÖÖ ¾Öé¢Öß“Öê ¾ÖêÖÖ“Öê / ÖŸÖß“Öê ×ÖµÖ´ÖÖ •µÖÖ´Öãôêû †Ö¯ÖÖÖÃÖ úôæûÖ µÖêŸÖê,
µÖŸÖß“Öê ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
1. ÃÖ´ÖÖ : ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ‹ú“Ö »ÖµÖ †ÃÖŸÖê.
2. Ã¡ÖÖêŸÖÖ¾ÖŸÖÖ : ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖæÖ ¾ÖÖÆüÖÖ¸üß - ¬Ö²Ö¬Ö²µÖÖÃÖÖ¸üÖß, ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ
ÖÓŸÖ¸ü ´Ö¬µÖ ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß ¦ãüŸÖ.
3. ´Öé¤ÓüÖÖ : ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß ´Ö¬µÖ, ´Ö¬µÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß ¦ãüŸÖ.
4. ×¯Ö×¯Ö»ÖßúÖ : ´ÖãÓÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê, ´Ö¬µÖ »ÖµÖ, ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖµÖ, ¦ãüŸÖ»ÖµÖ ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß
¯ÖãÆüÖ ´Ö¬µÖ»ÖµÖ.
5. ÖÖê¯Öã“”ûÖ : ÖÖµÖß“µÖÖ ¿Öê¯Ö™üß¯ÖÏ´ÖÖÖê, ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ¦ãüŸÖ, ´Ö¬µÖ, ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ
¯ÖãÆüÖ ¦ãüŸÖ.
10. ¯ÖÏÃŸÖÖ¸ü :
ŸÖ²Ö»ÖÖ¾ÖÖ¤üÖÖŸÖß»Ö ŸÖÖ»Ö ¸ü“ÖÖê´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÓ×¤ü¿Öà“µÖÖ ŸÖÖ»Ö ÖÓ›üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
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ÆüÖêÖÖ¸üÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê“Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¸ü. ²ÖÖê»ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖÓ“Öê “ÖÎú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖÓ›üÖß´Öãôêû
²ÖÖê»ÖÖÓ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¯Ö»Ö™êü ²ÖÖ¾ÖÖê ´ÆüÖ•Öê“Ö ¸ü“ÖÖê“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ú¸üÖê.
“ÖÖ¸ü »Ö‘Öã´ÖÖ¡ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ......
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3+1
1+3
2+2
2+1+1
1+1+2
1+2+1
1 + 1 + 1 +1

=
=
=
=
=
=
=

4
4
4
4
4
4
4
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¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö - ¯ÖÏúÖ¸ü ¾Ö ÖÖµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖÖ ¾Ö ¯ÖÏúÖ¸ü :
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÆüÖ ‹ú †ŸµÖÓŸÖ ¾µÖÖ¯Öú ¿Ö²¤ü×¾Ö¿ÖêÂÖ
†ÖÆêü. ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ×Ö²Ö¨ü ¾Ö †×Ö²Ö¨ü ÖÖÖ †ÃÖê ¤üÖêÖ ³Öê¤ü ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. †×Ö²Ö¨ü
‹ú ŸÖÖ»Ö´ÖãŒŸÖ †Ö»Ö¯ŸÖßÖÖÖ ¾Ö ×Ö²Ö¨üÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖŸÖÖ»Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß ¾ÖÖ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ
¸ü“ÖÖÖ. ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ²ÖÓ¬Ö Æêü ¯ÖÏ´ÖãÖ ŸÖŸ¾Ö †ÖÆêü. Ã¾Ö¸ü, ŸÖÖ»Ö †Ö×Ö ¯Ö¤ü (ÖßŸÖ) µÖÖÓÖß
µÖãŒŸÖ †¿Öß †Öã²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¸ü“ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö †¿Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¾µÖÖµÖÖ ú¸üŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö.
¿ÖÖÃ¡ÖÖÓŸÖ ×Ö²Ö¨üÖÖÖÖ“Öê ŸÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ŸÖê †ÃÖê :
¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö, ¾ÖÃŸÖæ ¾Ö ºþ¯Öú. µÖÖ¯Öîúß ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖêµÖ. ÃÖÓÖßŸÖ
¸üŸÖÖú¸ü ´Ö¬µÖêÆüß ‘ÃÖÓ–ÖÖ¡ÖµÖÓ ×Ö²Ö¨üÃµÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ¾ÖÃŸÖã¹ý¯ÖÓú’ †ÃÖê ×Ö²Ö¨üÖÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
¾ÖÖÔÖ †ÖÆêü. ¿ÖÖÛ²¤üú ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ´ÆüÖ•Öê †¿Öß ‹ú ÖêµÖ ¸ü“ÖÖÖ
úß, ×•Ö“Öß †ÓÖÖê¯ÖÖÓÖê ‹ú×¡ÖŸÖ¯ÖÖê ²ÖÓ×¬ÖŸÖ (×Ö²Ö¨ü) êú»Öß Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ+²ÖÓ¬Ö
´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏéúÂ™ü ¹ý¯ÖêÖ ²ÖÓ¬Ö: ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö µÖÖ ¿Ö²¤üÖ¾ÖºþÖ ²ÖÓ¬Ö ÆüÖ ´ÖãµÖ †£ÖÔ ‘Öê‰úÖ •Öß
ÖêµÖ ¸ü“ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö †£Ö¾ÖÖ ÖßŸÖ †¿Öß ÃÖÓ–ÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖúÖ¸üÖÓÖß
×¤ü»Öß. †Ö•ÖúÖ»Ö“Öß ²ÖÓ×¤ü¿Ö Øú¾ÖÖ “Öß•Ö Æêü ¿Ö²¤ü ÊÖ †£ÖÖÔ“Öê †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÆüÖ ¿Ö²¤ü ±úÖ¸ü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ †ÖÆêü, µÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´ÖŸÖÓÖÖ“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ (²ÖéÆü¤êü¿Öß)
×´ÖôûŸÖÖê. µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ¤êü¿Öß ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿Öî»Öà“µÖÖ ¸ü“ÖÖÖ µÖÖ †£ÖÖÔÖê“Ö
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓŸÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ˆ¤ËüÖÏÖÆü, ´Öê»ÖÖ¯Öú, ¬Öé¾Ö, †ÓŸÖ¸üÖ ¾Ö †Ö³ÖÖêÖ
Æêü ¯ÖÖ“Ö ¬ÖÖŸÖæ Øú¾ÖÖ †¾ÖµÖ¾Ö ´ÖÖÖ»Öê Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ; ŸÖÃÖê“Ö Ã¾Ö¸ü, ×²Ö¹ý¤ü, ¯Ö¤, ŸÖêÖ
(ŸÖêÖú) ¯ÖÖ™ü †Ö×Ö ŸÖÖ»Ö Æüß ÃÖÆüÖ †ÓÖê †Ö×Ö †Öêú ³Öê¤üÖ¯Ö³Öê¤ü ´ÖÖÖ»Öê Öê»Öê
†ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³Öê¤üÖ¯ê Ö³Öê¤üÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÓÖßŸÖ ¸üŸÖÖú¸ü ¾ÖÖî¸üê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏ£Ó ÖÖŸÖ
†Ö×Ö ´Ö¬µÖµÖãúßÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖÆüß ˆ»»ÖêÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖê. µÖÖ ³Öê¤üÖÓ“Öß ´ÖãµÖ †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ
ŸÖ¢¾Öê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ:
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1. ŸÖÖ»Ö³Öê¤ü : ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ; Ö•Ö×»Ö»Ö, ÆüµÖ×»Ö»Ö, ¯ÖÓ“ÖŸÖÖ»ÖêÀ¾Ö¸ü, ŸÖÖ»ÖÖÖÔ¾Ö
‡ŸµÖÖ¤üß.
2. ”Óû¤üÖê¾µÖŸÖ : ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ; úÖ»ÖÆÓüÃÖ.
3. ¸üÖÖ³Öê¤ü :
(‹úÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¸üÖÖÖÓ“ÖÖ ³Öê¤ü) ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ; ¸üÖÖú¤Óü²Öú.
4. ¾ÖÖì×¾ÖÂÖµÖ : ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ; ÃŸÖ¾Ö´ÖÓ•Ö¸üß, —ÖãÓ²Ö›ü ‡ŸµÖÖ¤üß.
5. ¸ü“ÖÖÖ¾Öî×“Ö¡µÖ : Ã¾Ö¸üÖ£ÖÔ, “ÖŸÖã¸ÓüÖ, îú¾ÖÖ›ü, ´ÖÖŸÖãúÖ, ¿ÖãúÃÖÖ×¸üúÖ ‡ŸµÖÖ¤üß.
6. ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏÃÖÓÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ×ÖÙ´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¸ü“ÖÖÖ : ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ - ¬Ö´´ÖÖ»Öß.
7. ¸üÃÖ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê : ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ - ¿ÖéÓÖÖ¸ü×¾Ö»ÖÖÃÖ, ¾Öß¸ü¿ÖÓéÖÖ¸ü, ¸üÃÖÃÖÓ¤üÖêÆü ‡ŸµÖÖ¤üß.
¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü
¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ´ÖãµÖ ŸÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ :
1. ÃÖæ›ü
2. †×»Ö Øú¾ÖÖ †Ö×»ÖÎú´Ö
3. ×¾Ö¯ÖÏúßÖÔ
1. ÃÖæ›ü :
ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖß»Ö ¸ü“ÖÖÖ ¯ÖæÖÔŸÖ: ¯Öæ¾ÖÖÔ¯ÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. (×ÖµÖ´ÖÖÖ»ÖÖ
¬ÖºþÖ)
2. †Ö×»ÖÎú´Ö :
†Ö×»ÖÎú´Ö ´ÆüÖ•Öê ¯ÖæÖÔŸÖ: •Ö¸üß ÖÖÆüß ŸÖ¸üß †Ó¿ÖŸÖ: ¯Öæ¾ÖÖÔ¯ÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †Ö×Ö
†Ó¿ÖŸÖ: ´ÖãŒŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ.
3. ×¾Ö¯ÖÏúßÖÔ :
ÊÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖß»Ö ¸ü“ÖÖÖ ´Öãôûß“Ö ¯Öæ¾ÖÖÔ¯ÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÖÃÖæÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üßŸÖßÖê
ÖÖµÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖæ›üÖ“Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ : 1. ¿Öã¨ü ¾Ö 2. ÃÖÖ»ÖÖ
¿Öã¨ü ÃÖæ›üÖ“Öê 8 ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ : 1. ‹»ÖÖ, 2. úÖÔ, 3. ™Óüúß, 4. ¾ÖŸÖÔÖß, 5.
—ÖÖë²Ö›ü, 6. »ÖÓ²Öú, 7. ¸üÖÃÖ, 8. ‹úŸÖÖ»Öß.
ÃÖÖ»ÖÖ ÃÖæ›üÖ“Öê 7 ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ : 1. ¬Öé¾Ö, 2. ´Ö÷ü, 3. ¯ÖÏ×ŸÖ´Ö÷ü, 4. ×ÖÃÃÖÖ¹ýú,
5. †÷ü, 6. ¸üÖÃÖ, 7. ‹úŸÖÖ»Öß.
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†Ö×»ÖÎú´ÖÖ“Öê 25 ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ : 1. ¾ÖÖÔ, 2. ¾ÖÖÔÃ¾Ö¸ü, 3. ÖÓ¬Ö, 4. îú¾Ö›ü, 5.
†ÓÖ“ÖÖ×¸üÖßü, 6. Óú¤ü, 7. ³ÖéÓÖ×»Ö»Ö, 8. ×«ü¯Ö¤üß, 9. “ÖÎú¾ÖÖú, 10. ÎúÖï“Ö¯Ö¤ü,
11. Ã¾Ö¸üÖ¨Ôü, 12. ¬¾Ö×Öˆ¼üÖß, 13. †ÖµÖÖÔ, 14. ³ÖÖµÖÖ, 15. ×«ü¯Ö£Öú, 16.
ú»ÖÆÓüÃÖ, 17. ŸÖÖê™üú, 18. ‘Ö™ü, 19. ¾Öé¢Ö, 20. ´ÖÖŸÖéúÖ, 21. ´ÖÓ¤üÖ¾ÖŸÖÔ, 22.
¸üÖÖú¤Óü²Öú, 23. ¯ÖÓ“ÖŸÖÖ»ÖêÀ¾Ö¸ü, 24. •¾Ö¸ü, 25. ŸÖÖ»ÖÖÖÔ¾Ö.
×¾Ö¯ÖÏúßÖÔ“Öê 36 ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ : 1. ÁÖß¸ÓüÖ, 2. ÁÖß×¾Ö»ÖÖÃÖ, 3. ×¡Ö¯Ö¤üß, 4.
“ÖŸÖãÂ¯Ö¤üßü, 5. ÂÖ™Ëü¯Ö¤üßü, 6. ¾ÖÃŸÖæü, 7. ×¾Ö•ÖµÖ, 8. ×¡Ö¯ÖŸÖ, 9. “ÖŸÖã´ÖãÔÖ, 10. ØÃÖÆü×»Ö»Ö,
11. ÆÓüÃÖ×»Ö»Öü, 12. ¤Óü›üú, 13. —ÖÓ¯Ö™ü, 14. Óú¤ãüú, 15. ×¡Ö³ÖÓÖß, 16. Æü¸ü×¾Ö»ÖÖÃÖ,
17. ÃÖã¤ü¿ÖÔÖ, 18. Ã¾Ö¸üÖÓú, 19. ÁÖß¾Ö¬ÖÔÖ, 20. ÆüÂÖÔ¾Ö¬ÖÔÖ, 21. ¾Ö¤üÖ, 22. “Ö““Ö¸üß,
23. “ÖµÖÖÔü, 24. ¯Ö¨ü›üß, 25. ¸üÖÆü›üß, 26. ¾Öß¸üÁÖßµÖ, 27. ´ÖÓÖ»ÖÖ“ÖÖ¸üÖ, 28.
¬Ö¾Ö»Ö, 29. ´ÖÓÖ»Ö, 30. †Öê¾Öß, 31. »ÖÖê»Öß, 32. ¤üÖê»»Ö¸üß, 33. ¤ÓüŸÖß, 34.
¸üÖÆüÖ™üß, 35. ¤üß»»Ö¸üß, 36. ÖÖ£ÖÖ.
†ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ×´ÖôæûÖ 76 ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö¯ÖÏúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÊÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ¾Öß¸üÁÖãÓÖ, “ÖŸÖ¸ÓüÖ, ¿Ö¸ü³Ö»Öß»ÖÖ, ÃÖæµÖÔ¯ÖÏúÖ¿Öú, ¸üÖÃÖ¸ÓüÖ,
ÖÓ¤üÖ, Ö¾Ö¸üŸÖ ‡ŸµÖÖ¤üß.
•ÖÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ êú»Öê Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ ‹æúÖ 5 •ÖÖŸÖß
´ÖÖÖ»µÖÖ Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
1. ´Öê×¤üÖß •ÖÖŸÖß : 7 ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö - 1. ÁÖß¸ÓüÖ, 2. ÁÖß×¾Ö»ÖÖÃÖ, 3. ¯ÖÓ“Ö³ÖÓÖß, 4. ¯ÖÓ“ÖÖÖÖÖ,
5. ˆ´ÖÖ×ŸÖ»Öú, 6. ú¸üÖ, 7. ØÃÖÆü»Öß»Öú
2. †ÖÖÓ×¤üÖß •ÖÖŸÖß : 10 ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö - 1. ¯ÖÓ“ÖŸÖÖ»ÖêÀ¾Ö¸ü, 2. ¾ÖÖÔÃ¾Ö¸ü, 3. ¾ÖÃŸÖã×¾Ö¬ÖÖÖ,
4. ×¾Ö•ÖµÖ, 5. ×¡Ö¯Ö¤üÖ, 6. Æü¸ü×¾Ö»ÖÖÃÖ, 7. “ÖŸÖã´ÖãÔÖ, 8. ¯Ö¨ü›üß, 9. ÁÖß¾Ö¬ÖÔÖ,
10. ÆüÂÖÔ¾Ö¬ÖÔÖ.
3. ³ÖÖ×¾ÖÖß •ÖÖŸÖß : 16. ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö - 1. ¾ÖÖÔ, 2. ÖÓ¬Öü, 3. Óú¤ü, 4. †Óú“ÖÖ×¸üÖß, 5.
¾ÖŸÖÔÖß, 6. †ÖµÖÖÔ, 7. ÖÖ£ÖÖ, 8. ÎúÖï“Ö¯Ö¤ü, 9. Óú¤ãüú, 10. ŸÖÖê™üú, 11. ÆÓüÃÖ×»Ö»Ö,
12. “ÖŸÖãÂ¯Ö¤üß, 13. ×¾Ö¸üÁÖß, 14. ´ÖÓÖ»ÖÖ“ÖÖ¸üÖ, 15. ¤ÓüŸÖß, 16. Ã¾Ö¸üÖÓú.
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4. ¤üß¯ÖÖß •ÖÖŸÖß : 5 ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö - 1. ÃÖã¤ü¿ÖÔÖ, 2. Ã¾Ö¸üÖÓú, 3. ãÓúŸÖú, 4. ¾Ö¤üÖ
5. ŸÖÖ¸üÖ¾Ö»Öß •ÖÖŸÖß : 22 ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö - 1. ‹»ÖÖ, 2. œëüúß, 3. »ÖÓ²Ö, 4. ¸üÖÃÖ, 5.
‹úŸÖÖ»Öß, 6. “ÖÎú¾ÖÖú, 7. Ã¾Ö¸üÖ¬ÖÔ, 8. ´ÖÖŸÖéúÖ, 9. ¬¾Ö×Öˆ¼üÖß, 10. ×¡Ö¯Ö¤üß,
11. ÂÖ™Ëü¯Ö¤üß, 12. —ÖÖë¯Ö™ü, 13. “Ö““Ö¸üß, 14. “ÖµÖÖÔ, 15. ¸üÆüÖ™üß, 16. ¬Ö¾Ö»Ö, 17.
´ÖÓÖ»Ö, 18. †Öê¾Öß, 19. »ÖÖê»Öß, 20. ›üÖê»»Ö¸üß, 21. ¤ÓüŸÖß,
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤üÖêÖ •ÖÖŸÖà“µÖÖ ×´ÖÁÖÖÖÓÖß †ÖÖÖß ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ êú»Öê
•ÖÖŸÖê. •ÖÃÖê,
1. ŸÖÖ¸üÖ¾Ö»Öß †Ö×Ö ¤üß¯ÖÖß µÖÖÓ“µÖÖ ×´ÖÁÖÖÖÖê 2 ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö : ÆüµÖ»Öß»ÖÖ, Ö•Ö»Öß»ÖÖ
2. ³ÖÖ×¾ÖÖß ¾Ö ŸÖÖ¸üÖ¾Ö»Öß µÖÖÓ“µÖÖ ×´ÖÁÖÖÖÖê 3 ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö : ×«ü¯Ö¤üß, ×«ü¯Ö¤üú ¾Ö ¾ÖÎŸÖ
3. ¤üß¯ÖÖß ¾Ö ³ÖÖ×¾ÖÖß µÖÖÓ“µÖÖ ×´ÖÁÖÖÖÖê 1 ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö : ‘Ö™ü
4. ¯ÖÖ“ÖÆüß •ÖÖŸÖà“µÖÖ ×´ÖÁÖÖÖÖê †ÖÖÖß 2 ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö : ŸÖÖ»ÖÖÖÔ¾Ö ¾Ö ¸üÖÖú¤Óü²Öú
¬ÖÖŸÖæ :
¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß »ÖÖÖê - ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê : ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ»ÖÖ “ÖÖ¸ü ¬ÖÖŸÖæ †Ö×Ö ÃÖÆüÖ †¾ÖµÖ¾Ö †ÃÖŸÖ.
ÊÖ ¬ÖÖŸÖæ †Ö×Ö †¾ÖµÖ¾ÖÖÓÖß ²ÖÓ×¤üÃŸÖ ¸ü“ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêµÖ.
“ÖŸÖãÙ³ÖªÖÔŸÖã×³Ö: ÂÖÛ›Ëü³Ö¿“ÖÖ’ÖîµÖÔÃ´ÖÖŸÖË ¯ÖÏ²Ö¬µÖŸÖê
ŸÖÃ´ÖÖŸÖË ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö: ú×£ÖŸÖÖê ÖßŸÖ»ÖÖÖúÖê×Ö¤îü:
†¿Öß ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ¤êü¾Ö ¯ÖÓ×›üŸÖÖÖê êú»Öß †ÖÆêü.
¬ÖÖŸÖæ : ˆ¤üÖÏÖÆü, ´Öê»ÖÖ¯Öú, ¬ÖÐã¾Ö, †Ö³ÖÖêÖ Æêü “ÖÖ¸ü ¬ÖÖŸÖæ
1) †¾ÖµÖ¾Ö : ŸÖêÖ ,¯Ö¤ü, ×²Ö¹ý¤ü, ¯ÖÖ™ü, ŸÖÖ»Ö ¾Ö Ã¾Ö¸ü Æêü ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ÃÖÆüÖ †¾ÖµÖ¾Ö
¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¸ü“ÖÖÖúÖ¸üÖ“Öê úÖî¿Ö»µÖ ¯ÖÏŸµÖµÖÖÃÖ µÖêŸÖê. ”Óû¤ü, úÖ¾µÖ,
¿Ö²¤ü¸ü“ÖÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¬ÖÖŸÖæÓ“ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“µÖÖ ÖÖµÖÖÖú¸üŸÖÖ,
†Öôû×¾ÖµÖÖú¸üŸÖÖ †¾ÖµÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ µÖÖêµÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ¸ü“ÖÖê“ÖÖ
ÖîµÖŸ¾Ö ÆüÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ÖãÖ¬ÖÔ´Ö †ÃÖŸÖÖê Æêü µÖÖ¾ÖºþÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¬ÖÖŸÖæ ´ÆüÖ•Öê
¯ÖÏÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ¬ÖÖŸÖæ¹ý¯ÖÖÖê ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
2) ˆ¤üÖÏÖÆü : ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ ˆ“Ö»ÖÖê, ŸÖÖê»ÖæÖ ¬Ö¸üÖê †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÖßŸÖÖ“ÖÖ †Ö¸Óü³Ö
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×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯Ö¨üŸÖßÖê êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê •ÖêÖêúºþÖ ÖßŸÖ ˆ“Ö»ÖæÖ ¬Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖê. ÖßŸÖÖ»ÖÖ
ˆšüÖ¾Ö µÖêŸÖÖê, ÖßŸÖÖ“ÖÖ ×´Ö»ÖÖ¯Ö ¯Öãœü»µÖÖ †Öêôûß¿Öß, ¬ÖÐã¾Ö †Öêôûß¿Öß ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê
ŸµÖÖÃÖ ´Öê»ÖÖ¯Öú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¬ÖÐã¾Ö †Öêôû ´ÖãµÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖß †œüôû †ÃÖŸÖê. ¬ÖÐã¾Ö †Öêôû
¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü †Ö¾Öé¢Ö ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖ¸ü “Ö¸üÖê ²Ö¤ü»ÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖ•Öê ˆ¤ËüÖÏÖÆü †Ö×Ö ¬ÖÐã¾Ö Æêü
´ÖãµÖ ¬ÖÖŸÖæ ÆüÖêŸÖ.
3) †Ö³ÖÖêÖ : ÖßŸÖÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß •Öê£Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÃÖ †Ö³ÖÖêÖ ´ÆüÖŸÖ. úÖÆüß ¸ü“ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê
†ÓŸÖ¸üÖ ÆüÖ ¯ÖÖ“Ö¾ÖÖ ¬ÖÖŸÖæ †ÖœüôûŸÖÖê. ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ»ÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ˆ¢Ö¸üÖÓÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖÖ.
†£ÖÖÔŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ³ÖÖÖÖ»ÖÖ Ã£ÖÖ‡Ô ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸ü ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÖÔŸÖ ˆ¤ËüÖÏÖÆ,ü ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖ ´ÆüÖ•Öê
†ÓŸÖ·µÖÖŸÖ †Ö³ÖÖêÖ ´ÖãµÖ ‘Ö™üú †ÃÖŸÖÖê. ¤üÖêÆüÖë“ÖÖ ´Öêôû ´ÆüÖ•Öê ´Öê»ÖÖ¯Öú †Ö×Ö
´ÖãµÖ ú¾ÖÖ Øú¾ÖÖ “Ö¸üÖ †Öêôû ŸµÖÖÃÖ ¬ÖÐã¾Ö ÃÖÓ–ÖÖ †¿ÖÖ ŸÖ·ÆêÖê ˆ¤ËüÖÏÖÆü, ´Öê»ÖÖ¯Öú,
¬ÖÐã¾Ö, †Ö³ÖÖêÖ ÊÖ “ÖÖ¸ü ¬ÖÖŸÖæÓÖß µÖãŒŸÖ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ ¸ü“ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ¸ü“ÖÖÖ
ÆüÖêµÖ.
¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö¸“ÖüÖÖ ÖÖµÖÖú¸üŸÖÖ ÖêµÖŸÖÖ, ÃÖÆüŸÖ•ÖÖ Æêü ÖãÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêüŸÖ, ´ÆüÖæÖ
¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÖÖµÖÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÆüÖ †¾ÖµÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. •µÖÖ Îú´ÖÖÖê
¸ü“ÖÖêŸÖ ¬ÖÖŸÖæ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Ö Îú´ÖÖÖê ŸµÖÖ ¸ü“ÖÖÖ ÖÖµÖÖ ×ÎúµÖêÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ
ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖÖµÖ“µÖÖ. ÖÖµÖÖÖú¸üßŸÖÖ ÃÖÆüÖ †¾ÖµÖ¾ÖÖÓÖÖ †×¬Öú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ
†ÃÖê.
1) ŸÖêÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÖÖµÖÖÖ“Öê ¯Öæ¾ÖÔÃ¾Öºþ¯Ö ÆüÖêµÖ. Æü»»Öß“µÖÖ ÖÖê´ÖŸÖÖê´ÖË Øú¾ÖÖ
¸üÖÖ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Öæ¾Öá ‡¿ÖÃŸÖãŸÖß úºþÖ ÖÖî¸üß ÖÖ¯ÖŸÖß»ÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ úºþÖ
¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÖÖµÖÖÖ»ÖÖ †Ö¸Óü³Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. úßŸÖÔÖúÖ¸ü, ³Ö•ÖÖúÖ¸ü, ŸÖãÓ²Ö›üßú»ÖÖúÖ¸ü
†Ö¬Öß Ã¡ÖÖê¡Ö, ÃŸÖ¾ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ÊÖ¾ÖºþÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÖÖµÖÖÖŸÖ
¾Öê¤ü¬Ö´ÖÔ, µÖ–ÖµÖÖÖ ´ÖÓÖ»Ö úÖµÖÖÔ“Öê ¾Ö ÃÖãÃÖÓÃúÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖú †ÃÖÖ¾Öê.
2) ×²Ö¹ý¤ü Øú¾ÖÖ ×²Ö¹ý¨ü Æêü ŸµÖÖ“Öê ªÖêŸÖú ÆüÖêµÖ. ×²Ö¹ý¨ü ´ÆüÖ•Öê ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ
ÃŸÖã×ŸÖ-¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖÓ“µÖÖ ¸ü“ÖÖÖ ÆüÖêŸÖ. ²ÖÎß¤ü Øú¾ÖÖ ¬µÖêµÖ ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ. ÃÖ¾ÖÔú»µÖÖÖÖ£ÖÔ
‡Ô¿ÖÃŸÖãŸÖß, ú¾ÖÖê, ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ×¸üŸµÖÖ †Öôû×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÊÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¬ÖÖ¸üÖê¾ÖºþÖ ×²Ö¹ý¤ü

ÃÖÓÖßŸÖ Ã¯ÖÓ¤üÖ - ³ÖÖÖ 2

126

ÆüÖ ‡Ô¿ÖÃŸÖæŸÖß ú¾ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ™ü¯¯ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö úÖ»Ö´ÖÖÖ
¯Ö¸üŸ¾Öê ¸üÖ•ÖÖ“Öß, ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖÓ“Öß ÃŸÖãŸÖß †ÃÖ»Öê»Öß ú¾ÖÖê ¸ü“Ö»µÖÖ Öê»ÖßŸÖ. ¬ÖÐã¯Ö¤ü
¸ü“ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öß, ¸üÖ•ÖÖ“Öß, ŠúŸÖãÓ“Öß, ×ÖÃÖÖÖÔ“Öß ¾ÖÖÔÖê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÃŸÖã×ŸÖ ÆüÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô.
3) ¯ÖÖ™ü ´ÆüÖ•Öê ¾ÖÖªÃÖÖ£ÖÃÖÓÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ´Öé¤ÓüÖÖØ¤ü“ÖÖ ²ÖÖê»Ö²ÖÖ»ÖÖ
ÆüÖµê Ö. ¾ÖÖªÖÓ“Öê ²ÖÖê»Ö ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖ™ü ÆêüÖµÖ. ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¾ÖÖª ÃÖÓÖŸÖ †ÃÖÖµÖ“Öß.
ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸÖÖ»Ö¾ÖÖªÖŸÖß»Ö úÖÆüß ²ÖÖê»Ö ÃÖ´ÖæÆü ¾ÖÖ¤üú ¾Ö ÖÖµÖú ×´ÖôæûÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ
ú¸üÖµÖ“Öê.
4) ¯Ö¤ü ´ÆüÖ•Öê ¿Ö²¤ü Ã¾Ö¸ü - ŸÖÖ»Ö²Ö¨ü ¸ü“ÖÖÖ ÆüÖêµÖ.
5) ŸÖÖ»Ö
6) Ã¾Ö¸ü ÊÖ †¾ÖµÖ¾ÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ¸ü“ÖÖÖ ŸÖÖêú›üß †ÃÖÖÖ¸ü. ŸÖÖ»ÖÖŸÖ †Ö×Ö
Ã¾Ö¸üÖŸÖ ÖãÓ±ú»Öê»Öß ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö¸ü“ÖÖÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¬ÖÖŸÖã ¾Ö †¾ÖµÖ¾ÖÖÓÖß ²ÖÓ×¤üÃŸÖ †ÃÖê.
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¬Öé¯Ö¤ü, ¬Ö´ÖÖ¸ü - ÖÖµÖÖ, ˆŸ¯Ö¢Öß ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ
¬Öé¯Ö¤ü - ¬Ö´ÖÖ¸ü“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ¬Öé¯Ö¤üÖ“µÖÖ “ÖÖ¸ü ²ÖÖÖß :
¬Öé¾Ö¯Ö¤ü - ¬ÖÐã¯Ö¤ü : ´Ö¬µÖúÖôûÖŸÖ ˆŸúÂÖÖÔ¯ÖÏŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö †Ö•Ö »ÖÖê¯Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖ
“ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ ¬ÖÐã¯Ö¤ü ÆüÖ »ÖµÖ ŸÖÖ»Ö ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÖßŸÖ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêü.
ˆŸ¯Ö¢Öß - ×¾ÖúÖÃÖ :
¬ÖÐã¯Ö¤ü Øú¾ÖÖ ¬Öé¾Ö¯Ö¤ü ÊÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ“Ö ¬ÖÐã¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †™üô, †œüôû †ÃÖÖ †£ÖÔ
†×³Ö¯ÖÏêŸÖ †ÖÆêü. “ÖÖî¤üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ¾Ö ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÖÔŸÖ
ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ¸üÖ•ÖÖ ´ÖÖÖØÃÖÆü ŸÖÖê´Ö¸ü µÖÖÓÖß ²ÖÎ•Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ †Öêú ¬Öé¾Ö¯Ö¤êü ¸ü“Ö»ÖßŸÖ. Ã¾ÖÖ´Öß
Æü¸üß¤üÖÃÖ, ŸÖÖÖÃÖêÖ, ²ÖÖ•Ö²ÖÆüÖ¤æü¸ü, ÖÖê¯ÖÖ»Ö»ÖÖ»Ö ²Öî•Öæ ‡ŸµÖÖ¤üß ²Ö·µÖÖ“Ö ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖß
¬ÖÐ¯ã Ö¤üÖ“µÖÖ ¸ü“ÖÖÖ ¸ü“Ö»µÖÖ. ¯ÖÏÃÖÖ×¸üŸÖ êú»µÖÖ. ´Ö¬µÖúÖôûÖŸÖ ¬ÖÐ¯ã Ö¤ü ÖÖµÖúß ˆŸúÂÖÖÔ¯ÖÏŸÖ
ÆüÖêŸÖß. ¬ÖÐã¯Ö¤üÖÓ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖß»Ö †ÖÆêü. ³Ö¸üŸÖ úÖôûÖ“µÖÖ ¯Öæ¾Öá ¬ÖÐã¾ÖÖ
ÖßŸÖ ¾Ö ¬ÖÐã¾ÖÖÖÖµÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÊÖ“Ö ¬ÖÐã¾ÖÖÖßŸÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †¯Ö³ÖÏÓ¿Ö ¬ÖÐã¾Ö¯Ö¤ü
†ÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¬ÖÐã¾Ö †Öêôû ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ »ÖµÖßŸÖ †×¾ÖÂéúŸÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖæÖ ¬ÖÐã¾Ö¯Ö¤üÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ¬ÖÐã¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤ü¸ü“ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê
‡À¾Ö¸üÖ“Öß ÃŸÖãŸÖß, ÃÖæµÖÖì¯ÖÖÃÖÖÖ, ¯ÖÓ“ÖŸÖŸ¾Ö ¾ÖÖÔÖê †ÃÖÖµÖ“Öß. ¸üÖ•ÖúßµÖ ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß´Öãôûê
¬ÖÐã¾Ö¯Ö¤ü ¸ü“ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖÖ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÔÖê µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü, ÖÓ³Öß¸ü,
»ÖµÖúÖ¸üßµÖãŒŸÖ ÖßŸÖ¿Öî»Öß»ÖÖ ŸÖ¿ÖÖ“Ö ³Ö¸ü¤üÖ¸ü †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“Öê ´Öé¤ÓüÖ - ¯ÖÖ¾ÖÖ•Ö ¾ÖÖª
ÃÖÖ£Öß»ÖÖ µÖ£ÖÖµÖÖêµÖ šü¸ü»Öê. †¿ÖÖ ŸÖ·ÆêÖê ¬ÖÐã¾ÖÖ ŸÖê ¬ÖÐã¯Ö¤ü †ÃÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ Öê»ÖÖ.
“ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔ :
¬ÖÐ¯ã Ö¤ü ¸ü“ÖÖêŸÖ Ã£ÖÖµÖß, †Ö¸üÖÆê üß, †¾Ö¸üÖÆê üß, ÃÖÓ“ÖÖ¸üß †ÃÖê “ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔ³Öê¤ü †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÊÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔ³Öê¤üÖÓÖß ¬Öß¸ü ÖÓ³Ö¸üŸÖêÖê ¬ÖÐã¯Ö¤êü ÖÖµÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. †ÖúÖ¸ü, ˆúÖ¸ü,
†ÖêúÖ¸üÖÓÖß Ã¾Ö¸ü ¿Ö²¤ü ¯ÖÏú™ü úºþÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔµÖãŒŸÖ ¬ÖÐã¯Ö¤üÖÓÖß ¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ, »ÖµÖà“ÖÖ
¾Ö ÃÖÖ£Öà“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ÃÖÖúÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖ‡Ô.
“ÖÖ¸ü ³ÖÖÖ :
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¬ÖÐã¯Ö¤üÖ»ÖÖ “ÖÖ¸ü ³ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖ‡Ô. Ã£ÖÖµÖß, †ÓŸÖ¸üÖ, ÃÖÓ“ÖÖ¸üß ¾Ö
†Ö³ÖÖîÖ µÖÖÃÖ ³ÖÖÖ Øú¾ÖÖ †¾ÖµÖ¾Ö †¿Öß ÃÖÓ–ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖÃÖ ‘ŸÖãú’ †¿ÖßÆüß ÃÖÓ–ÖÖ
†ÖÆêü. úÖÆüß ¬ÖÐã¯Ö¤üÖÓÖÖ Ã£ÖÖµÖß ¾Ö †ÓŸÖ¸üÖ Æêü ¤üÖêÖ“Ö ³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Ã£ÖÖµÖß ´ÆüÖ•Öê
ÖßŸÖÖ“ÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÔ ÆüÖêµÖ. ÊÖ †ÓÖÖŸÖ ¬ÖÐ¯ã Ö¤üÖ“Öß ÛÃ£Ö¸üŸÖÖ, Ã£ÖÖµÖßŸ¾Ö ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
ÆüôæûÆüôæû ˆ¢Ö¸üÖÓÖÖú›êü ˆšüÖ¾Ö êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô. †ÓŸÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ÖßŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÔ ÆüÖêµÖ.
Ã£ÖÖµÖß †ÖÛÖ †ÓŸÖ¸üÖ µÖÖÓ“ÖÖ µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖæÖ ÖßŸÖ ÖÖµÖÖ †×¬Öú ×¾Öú×ÃÖŸÖ
êú»Öê •ÖÖ‡Ô. ÊÖ ×ÎúµÖê»ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸üß ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ÊÖ»ÖÖ“Ö ãúÖß ¤ãüÃÖ¸üÖ †ÓŸÖ¸üÖ
†ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¬ÖÐã¯Ö¤üÖ“ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ “ÖÖî£ÖÖ ³ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö³ÖÖêÖ ÆüÖ ÆüÖêµÖ.
¬ÖÐã¯Ö¤üÖÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸ü´ÖÖê“µÖ, †Ó×ŸÖ´Ö ™ü¯¯ÖÖ †Ö×Ö ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ ¾Ö ÁÖÖêŸµÖÖÓÖÖ †ÖÖÓ¤üÖ“ÖÖ
ˆ¯Ö³ÖÖêÖ ¤êüÖÖ¸üß Æüß ×ÎúµÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÃÖ †Ö³ÖÖêÖ †¿Öß ÃÖÓ–ÖÖ ×¤ü»Öß †ÃÖÖ¾Öß.
ÊÖ»ÖÖ ãúÖß ×ŸÖÃÖ¸üÖ †ÓŸÖ¸üÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ÃÖÓ“ÖÖ¸üß ¾Ö †Ö³ÖÖêÖÖ“Öß
¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß ™üÖôæûÖ êú¾Öôû Ã£ÖÖµÖß - †ÓŸÖ¸üÖ ÊÖ ¤üÖêÖ ³ÖÖÖÖ“Öê ÃÖã¨üÖ ˆ×“ÖŸÖ
¯ÖÏÃŸÖãŸÖßú¸üÖ ¾Ö ´ÖÖÖê¸Óü•ÖÖ ÃÖÖ¬Ö»Öê •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê.
“ÖÖ¸ü ²ÖÖÖß-¾ÖÖÖß - ¬ÖÐã¯Ö¤ü ÖÖµÖúÖÓÖÖ ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖ‡Ô. ¬ÖÐã¯Ö¤ü
ÖÖÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ×³Ö®Ö ×³Ö®Ö ¯Ö¨üŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖÃÖ ¾ÖÖÖß †¿Öß ÃÖÓ–ÖÖ
ÆüÖêŸÖß. ŸÖÖÖÃÖêÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ †¿ÖÖ “ÖÖ¸ü ¯Ö¨üŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
ÖÖî²Ö¸üÆüÖ¸üß²ÖÖÖß, ÖÓ›üÖ¸ü Øú¾ÖÖ ÖÓ›üÆüÖ¸ü¾ÖÖÖß, ›üÖÖã¸ü²ÖÖÖß, ÖÖîÆüÖ¸ü ²ÖÖÖß.
1) ÖÖê²Ö¸üÆüÖ¸ü : (ÖÖî›ü²ÖÖÖß)
†ú²Ö¸üÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÖÖµÖú ×´ÖµÖÖò ŸÖÖÖÃÖêÖ ÆüÖ‰ê úÖ Öê»Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¬Öé¯Ö¤ü ÖÖµÖÖ¿Öî»Öß»ÖÖ ÖÖê²Ö¸üÆüÖ¸üß, ÖÖî›üßµÖ Øú¾ÖÖ ¿Öã¨ü²ÖÖÖß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ. ŸÖÖÖÃÖêÖ
´ÖãÆüÖŸÖ ÖÖî›ü²ÖÎÖÉÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ ÖÖî›üßµÖ-ÖÖî›ü ²ÖÖÖß
†ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê Öê»Öê †ÃÖÖ¾Öê. “ÖÖ¸üÆüß ²ÖÖÖß´Ö¬µÖê ÖÖê²Ö¸üÆüÖ¸üß ²ÖÖÖß ¯ÖÏÖÃÖÖ¤üµÖãŒŸÖ,
»ÖµÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ, ÃÖ¾ÖÖÕÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ †¿Öß ÆüÖêŸÖß.
2) ÖÓ›üÖ¸ü Øú¾ÖÖ ÖÓ›üÆüÖ¸ü²ÖÖÖß :
†ú²Ö¸üÖ“µÖÖ ¸üÖ•Ö¾Ö™üßŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ²ÖßÖúÖ¸ü ¸üÖ•ÖÖ ÃÖ´ÖÖêÖÖØÃÖÆü ÆüÖê‰úÖ Öê»Öê,
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ŸÖê ´Öãôû“Öê ÖÓ›üÆüÖ¸ü ÖÖ¾Ö“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ¾ÖêÖôûß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß“Ö ÖÓ›üÆüÖ¸ü
²ÖÖÖß ÆüÖêµÖ.
3) ›üÖÖã¸ü ²ÖÖÖß :
†ú²Ö¸ü úÖôûÖŸÖ“Ö ²ÖÎ•Ö“ÖÓ¦ü ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¬Öé¯Ö×¤üµÖê ÆüÖêŸÖê, ŸÖê ›üÖÖã¸ü ÖÖ¾Ö“Öê
ÆüÖêŸÖê, ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ›üÖÖã¸ü ÖÖ¾ÖÖ¾ÖºþÖ ›üÖÖã¸ü²ÖÖÖß †ÖêôûÖ»Öß Öê»Öß. Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß
²ÖœüŸÖ, ×´Ö»ÖÖ¯Ö ¾Ö ¸üÃÖ³ÖÖ¾Ö¤ü¿ÖÔÖ Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß.
4) ÖÖêÆüÖ¸ü Øú¾ÖÖ ÖÖîÆüÖ¸ü²ÖÖÖß :
†ú²Ö¸ü úÖ¸ü×ú¤üáŸÖß»Ö ÁÖß“ÖÓ¤ü ¸ü•Ö¯ÖæŸÖ ÖÖ´Öú ‹ú ¬Öé¯Ö¤ü ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ŸÖê ÖÖîÆüÖ¸ü ÖÖ¾Ö“Öê ×Ö¾ÖÖÃÖß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾ÖºþÖ ÖÖêÆüÖ¸ü Øú¾ÖÖ
ÖÖîÆüÖ¸ü²ÖÖÖß ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öß Öê»Öß. Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ×¾Ö×“Ö¡Ö ´ÖÖÓ›üÖß, ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ´Ö¬Ö»Öê Ã¾Ö¸ü
ÃÖÖê›æüÖ ‹ú¤ü´Ö ¯Öãœü»µÖÖ Ã¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü •ÖÖµÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÎúÖŸÖß Æüß ŸµÖÖÓ“Öß
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß.
¬ÖÐã¯Ö¤üÖ“µÖÖ “ÖÖ¸üÆüß ²ÖÖµÖÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß †ú²Ö¸ü ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ
1556 ŸÖê 1605 ´Ö¬µÖê †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê
×¿ÖÂµÖÖÖ ¬ÖÐã¯Ö¤êü ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ‹ú¯ÖÏúÖ¸êü ŸÖß ¬ÖÐã¯Ö¤ü‘Ö¸üÖÖß ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸üß
†Öã×“ÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ ÖÖÆüß.
¬ÖÐã¯Ö¤üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ˆ¢Ö¸êüŸÖ †×¬Öú“Ö ÆüÖêŸÖÖ, †Ö•ÖÆüß †ÖÆêü. ¬ÖÐã¯Ö¤ü ÖÖµÖÖ Æêü
‹ú úÖî¿Ö»µÖÖ“Öê“Ö †ÖÆêü. ÃÖÖ£Öß“ÖÖ ´Ö•ÖÖ †¾ÖÖÔÖßµÖ , ‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
ÖéŸµÖÖ×³ÖÖµÖÖÖê ÖÖ¾ÖæÖ ÖÖ“ÖæÖ ¬Öé¯Ö¤ü-¬Ö´ÖÖ¸ü ´ÖÃŸÖ †Öôû×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ˆ¢Ö¸êüŸÖß»Ö
Æüß ÖÖ×ÃÖµÖŸÖ †ÖÆêü, ‘¬ÖÐã¾Ö¯Ö¤ü ÖéŸµÖ’ †¿Öß ÃÖÓ–ÖÖ †ÖÆêü.
¬ÖÐ¯ã Ö¤üÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê :
¬ÖÐã¯Ö¤ü ÖÖµÖÖ Æêü ¯Ö»»Öê¤üÖ¸ü, •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü, ¤ü´Ö¤üÖ¸ü †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“Öê ÖÖµÖÖ ÆüÖêµÖ. ÖÖê´ÖŸÖÖê´Ö,
ÖßŸÖ ¸ü“ÖÖêŸÖ ˆ¯Ö•Ö, »ÖµÖúÖ¸üß Æüß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü Öã»µÖÖ £ÖÖ×¯ÖµÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
²ÖÖê»Ö²ÖÖ•Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸÖÖ»Ö¾ÖÖªÖ“Öß µÖÖê•ÖúŸÖÖ êú»µÖÖ Öê»Öß. ´Öé¤ÓüÖ ¯ÖÖ¾ÖÖ•Ö
Æüß ¾ÖÖªê ÃÖÖ£Öß»ÖÖ †ÃÖÖµÖ“Öß, “ÖÖîŸÖÖ»Ö, ÃÖæ»ÖŸÖÖ»Ö, —ÖÓ¯ÖÖ, ŸÖê¾ÖÎÖ, ¹ý¦ü, ´Ö¢Ö, ²ÖÓ´ÆüŸÖÖ»Ö,
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ÃÖ¾ÖÖ¸üß †¿ÖÖ ŸÖÖ»ÖÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß Öê»Öß. ²ÖÆãüÃÖÓµÖ ¬ÖÐã¯Ö¤êü “ÖÖîŸÖÖ»ÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ŸÖŸ¾Ö †ÖÆêü. ¯ÖÓ×›üŸÖÖÓÖß ´ÖÖÖ¾Öß ¿Ö¸üß¸üÖ»ÖÖ ¾ÖßÖÖ
†ÃÖê ´Æü™ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ÖÖ›ü¶Ö, “ÖÎêú, 22 ÁÖã×ŸÖ, ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸ü µÖÖÓ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ¿Ö¸üß¸üÖŸÖæÖ
ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Çü¤üµÖÃ£ÖÖÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ «üÖ¤ü¿Ö “ÖÎúÖ¾Ö¸ü “ÖŸÖã³Öãæ•Ö ÁÖß
×¾ÖÂÖæ´ÖãŸÖá †ÃÖŸÖê. µÖÖêÖÃÖÖ¬ÖÖÖ †Ö×Ö ÃÖÓÖßŸÖÃÖÖ¬ÖÖÖ µÖ£ÖÖµÖÖêµÖ êú»µÖÖ´Öãôêû
Çü¤üµÖÃ£ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ˆ×“ÖŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖ «üÖ¤ü¿Ö¤ü»Ö“ÖÎúúÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ
‘Ö›üÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ 12 ´ÖÖ¡ÖÖÓ“ÖÖ ³Ö¸ü¤üÖ¸ü “ÖÖîŸÖÖ»Ö ¬ÖÐã¯Ö¤ü ÖÖµÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖÖê †×¬Öú
¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú ÆüÖêµÖ Æêü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ŸÖŸ¾Ö ×úŸÖß †£ÖÔ¯ÖæÖÔ, ¸üÆüÃµÖ´ÖµÖ †Ö×Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
†ÖÆêü ²Ö‘ÖÖ. ¬ÖÐã¯Ö¤üÖ“ÖÖ ‘“ÖÖ¸’ü ¿Öß †×¬Öú ×Öú™ü“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü. ¬ÖÐã¯Ö¤üÖ“Öê “ÖÖ¸ü
¾ÖÖÔ, “ÖÖ¸ü ³ÖÖÖ, “ÖÖ¸ ¾ÖÖÖß, “ÖÖ¸ü ŸÖÖ»Ö †Ö×Ö ¬ÖÐã¯Ö¤ü, µÖÖ»Ö, šãü´Ö¸üß, ™ü¯¯ÖÖ ÊÖ
“ÖÖ¸ü ¿Öî»ÖßŸÖß»Ö †ÖÏ¿Öî»Öß ´ÆüÖ•Öê ¬ÖÐã¯Ö¤ü¿Öî»Öß ÊÖ´Öãôêû ¬ÖÐã¯Ö¤üÖßŸÖ ¿Öî»Öß»ÖÖ ‘“ÖÖ¸ü
“ÖÖÓ¤ü’ »ÖÖ¾Ö»Öê Öê»ÖêŸÖ!
¬ÖÐã¯Ö¤ü ÖÓ³Öß¸ü, •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü, Ö›ü¶Ö †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“Öê ÖÖµÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ Ö•ÖÖúŸÖ
¯ÖÖ †ÖÆêü. ¿Ö²¤ü -»ÖµÖß“Öß šêü¾ÖÖ ÃÖÖ¬ÖæÖ ¾Öß¸ü, ÁÖÓãÖÖ¸ü, ³ÖÛŒŸÖ¸üÃÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê.
ˆ¯Ö•Ö †Ö×Ö ¤ãü¯¯Ö™ü, ×ŸÖ¯¯Ö™ü, “ÖÖî¯Ö™ü, †Ö›üß, ×²Ö†Ö›üß, ×ŸÖÆüÖ‡Ô- »ÖµÖúÖ¸üß ¿Ö²¤üÖ“Ó ÖÖ
ˆšüÖ¾Ö, †¾Ö‘Ö›ü ¯ÖÏúÖ¸ü úºþÖ ÃÖ´Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. »ÖµÖß“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö †“Öæú
†ÃÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ´Öé¤ÓüÖÖ¾Ö¸ü ÃÖã¨üÖ ²ÖÖê»Ö²ÖÖ•Ö ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖê¾ÆüÖ •ÖãÖ»Ö²ÖÓ¤üß ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖ»Ö »ÖµÖß“ÖÖ ¯ÖŒêú¯ÖÖÖ ú´ÖÖ»Öß“ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê.
¬ÖÐã¯Ö¤ü ¸ü“ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ‡ÔÀ¾Ö¸ü³ÖŒŸÖß, ‡Ô¿ÖÃŸÖã×ŸÖ, ¸üÖ•ÖÃŸÖã×ŸÖ, ÖÖê¯ÖÖ»ÖéúÂÖÖ“µÖÖ,
ÁÖß¸üÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ú£ÖÖ, ŠúŸÖã¾ÖÖÔÖê, ×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖÔÖê, ´ÖÓÖ»ÖúÖµÖÔ ¾ÖÖÔÖê, ˆ¯Ö¤êü¿Ö¯Ö¸ü úÖ¾µÖê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“µÖÖ ¸ü“ÖÖÖ ØÆü¤üß, ²ÖÎ•Ö, ÃÖÓÃéúŸÖ, ˆ¤æÔü ‡ŸµÖÖ¤üß ³ÖÖÂÖÖ¿Öî»ÖßŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÆüÖ•Öê ¸ü“ÖÖÖ †ÖÖ×´Öú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¬ÖÐã¯Ö×¤üµÖê †ÖÖê¤ü¸ü ¸üÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü
†Ö¤üß ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖµÖßŸÖæÖ ÃÖÖ¾ÖúÖ¿Ö ÃÖãºþ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¿Öê¾Ö™üß ¦ãüŸÖ †×ŸÖ¦ãüŸÖ»ÖµÖßŸÖ
ÃÖÓ¯Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖÖ×ÖµÖ´Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ Ã¾Ö¸üÖ“Ó ÖÖ »ÖÖÖ¾Ö, ´Öà›ü, Ö´Öú, ´Öãúá, ÃÖÓÖŸÖßÃÖÆü,
†Ö¾ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ “ÖœüˆŸÖÖ¸ü úºþÖ ‹ú ‹ú Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ²ÖœüŸÖ ú¸üßŸÖ ú¸üßŸÖ ŸÖÖ¸ü
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ÃÖ¯ŸÖúÖú›êü •ÖÖŸÖÖŸÖ. ‘ŸÖÖÖ ×¸ü¤üÖÖÖ, ŸÖÖÖÖÖê´Ö, ŸÖÖê´Ö, ŸÖÖÖ ’ †¿ÖÖ
¿Ö²¤ü´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÖê ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖ“Ö ÖÖê´ÖŸÖÖê´Ö, ÖÖê´Ö£ÖÖê´Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖŸÖ ŸÖÖ»Ö ×¾Ö¸üÆüßŸÖ »ÖµÖà“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ ¬ÖÐã¯Ö¤üÖßŸÖ ÃÖã¹ý
ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖÖ»ÖÖ“Öß ÃÖÖ£Ö ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖê. »ÖµÖà“Öß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ, ÃÖÖ£Öà“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ×´ÖôûŸÖÖê.
²ÖÖê»Ö †Ö»ÖÖ¯Ö Œ¾Ö×“ÖŸÖ ŸÖÖÖÖ, ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ¬ÖÐã¯Ö¤üÖŸÖ µÖÖ»ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ŸÖÖÖÖ
´ÖÖ¡Ö ‘ÖêŸÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ.
šü¸üÖ×¾Öú “ÖÖúÖê¸üß“Öê, »ÖµÖŸÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ×Æü¿ÖÖê²ÖÖ“Öê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÖŸÖß“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“Öê
¬ÖÐã¯Ö¤ü ÖÖµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ“Ö ¯Öê»ÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÊÖ ÖÖµÖ×ú»ÖÖ Æü»»Öß ãúÖß ÆüÖŸÖ
‘ÖÖ»ÖÖµÖ»ÖÖ ¬Ö•ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖ»ÖÖÖµÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¬ÖÐã¯Ö¤ü ¿Öî»Öß ´ÖÖÖê
¯Ö›æü »ÖÖÖ»Öß. ¯ÖÖ Æüß ÖÖµÖúß ¯ÖæÖÔŸÖ: »ÖÖ³Ö ÆüÖŸê ÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê. ‘Ö¸Óü¤üÖ•Ö ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖß,
¬ÖÐã¯Ö¤ü ÖÖµÖúÖÓÖß †Ö×Ö ´Öé¤ÓüÖ ¯ÖÖ¾ÖÖ•Ö ¾ÖÖ¤üúÖÓÖß Ö¾Öß ¯Ößœüß ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ¬ÖÐã¯Ö¤ü
ÖÖµÖúß“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
¬Ö´ÖÖ¸ü :
¬ÖÐã¯Ö¤ü¿Öî»Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¬Ö´ÖÖ¸ü ÖÖµÖÖ ÖÓ³Öß¸ü ¾Ö •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“Öê ÖÖµÖÖ
ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ¬ÖÐã¯Ö¤üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †Ö¸Óü³Öß ¸üÖÖÖÓ“Öß ÖÖê´ÖŸÖÖê´Ö úºþÖ ÖÓŸÖ¸ü ¬Ö´ÖÖ¸ü
ÖßŸÖ ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ¯Ö ŸÖÖÖÖ×¤ü ×ÎúµÖÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ²ÖÖê»Ö †Ö»ÖÖ¯Ö, »ÖµÖúÖ¸üß
»ÖµÖà“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö, ×ŸÖÆüÖµÖß, ŸÖÖ»Ö»ÖµÖß¿Öß —Ö™ü¯Ö™ü ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ×ÎúµÖÖ ¬ÖÐã¯Ö¤üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ¬Ö´ÖÖ¸üÖßŸÖ Æêü ¬Ö´ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ “ÖÖî¤üÖ ´ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ»ÖÖŸÖ ÖÖµÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
¬Ö´ÖÖ¸ü ÖßŸÖÖú¸üŸÖÖ ŸÖ¤ËüÖã¿ÖÓÖÖÖê ¬Ö´ÖÖ¸ü ŸÖÖ»ÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ÁÖãÓÖÖ¸ü, ¿ÖÖÓŸÖ,
³ÖŒŸÖß ¸üÃÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖŸÖÖ †Ö×Ö ÁÖßéúÂÖÖ“µÖÖ ¾ÖéÓ¤üÖ¾ÖÖÖŸÖß»Ö ¸ÓüÖ×Îú›êü“Öß, ÆüÖêôûß“µÖÖ
¸ÓüÖÖã»ÖÖ»Ö ˆ¬ÖôûÖÖ“Öß ¾ÖÖÔÖê ¬Ö´ÖÖ¸ü ÖßŸÖ ¸ü“ÖÖêŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
¬ÖÐã¯Ö¤üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Æêü ÖÖµÖÖ ÖÓ³Öß¸ü ÖÃÖŸÖê. »ÖµÖß“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü, †¾Ö‘Ö›ü »ÖµÖúÖ¸üß, ²ÖÖê»Ö
†Ö»ÖÖ¯Ö ŸÖÖÖÖ, ˆ¯Ö•Ö, ×ŸÖÆüÖµÖß †¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ¬Ö´ÖÖ¸ü ÖÖµÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.
ÆüÖê¸üß :
¬Ö´ÖÖ¸ü Öß¯ÖÏúÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÆüÖê¸üß ÆüÖ ‹ú ÖßŸÖ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêü. ÆüÖê¸üß ÖßŸÖÖŸÖ
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éúÂÖ ×»Ö»ÖÖ, ¾Öé•Ö¾ÖÖ×ÃÖµÖÖÓ“ÖÖ ¸ÓüÖ ×²Ö¸ÓüÖ ÆüÖê×»ÖúÖêŸÃÖ¾Ö †¿Öß ¾ÖÖÔÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ.
´ÆüÖæÖ ¬Ö´ÖÖ¸ü †Ö×Ö ÆüÖê¸üß ‹ú“Ö ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÊÖ ¤üÖêÆüß ÖßŸÖ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ
±ú¸üú †ÖÆêü. ¬Ö´ÖÖ¸ü ÖßŸÖ ¬Ö´ÖÖ¸ü ŸÖÖ»ÖÖŸÖ ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öß šêü¾ÖÖ ¬ÖÐã¯Ö¤üÖ“µÖÖ
†ÓÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖŸÖê. ÆüÖ¸ê üß ÖßŸÖê ¤üß¯Ö“ÖÓ¤üß, ×¡ÖŸÖÖ»Ö, †Ö›üÖ“ÖÖîŸÖÖ»Ö, —Ö¯ÖŸÖÖ»Ö, ¬Ö´ÖÖ¸ü,
†¬¬ÖÖ ¯ÖÓ•ÖÖ²Öß †¿ÖÖ ŸÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖŸÖÖŸÖ. úÖ±úß, ØÃÖ¬Öã¸üÖ, ¯ÖÆüÖ›üß, ×¯Ö»Öã, Ö´ÖÖ•Ö,
³Öî¸ü¾Öß, ¤êüÃÖ, ×ŸÖ»ÖÓÖ †¿ÖÖ †Öêú ¸üÖÖÖ“µÖÖ ÆüÖê·µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¿Ö²¤ü †Ö×Ö ¸üÃÖ³ÖÖ¾Ö
Æüß ÆüÖê¸üß“Öß ×¾ÖÂÖêÂÖŸÖÖ †ÖÆêü. “†Ö•Ö Öê»ÖÖê ¿ÖÖ´Ö ÃÖÓÖ ÆüÖê¸üß”, “ÆüÖê¸üß Öê»ÖŸÖ
²ÖÎ•Ö´Öê”..., “ÆüÖê¸üß Öê»ÖÖ •ÖÖŸÖ”, “Öê»ÖÖê Öê»ÖÖê ÖÓ¤ü»ÖÖ»ÖÖ” †¿ÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“µÖÖ
ÆüÖê·µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêüŸÖ. ÆüÖêôûß ÊÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖæÖ ‘ÆüÖê¸üß’ ÖßŸÖ¯ÖÏúÖ¸ü †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. ˆ¢Ö¸êüú›êü †Ö•ÖÆüß ±úÖ»ÖãÖ ´ÖÖÃÖÖŸÖ ÆüÖê·µÖÖ ÖÖ‰úÖ †ÖÖÓ¤ü »Öã™üŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ¯Ö ŸÖÖÖ‡ÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÖÃÖŸÖê. ¬ÖÐã¯Ö¤ü ¬Ö´ÖÖ¸üÖ ÃÖÖ¸üÖß ÆüÖê¸üß“Öß ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß †ÃÖŸÖê.
µÖÖ»ÖÖÖµÖÖÖ“Öß ”ûÖ¯Ö ÆüÖê¸üß ÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê úÖÆüß¿Öß †ÖœüôûŸÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö ú““Öß ÆüÖê¸üß
¾Ö ¯ÖŒúß ÆüÖê¸üß †ÃÖê ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¬ÖÐã¯Ö×¤üµÖê ÆüÖê¸üß ÖÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÃÖ
¯ÖŒúß ÆüÖê¸üß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö µÖÖ»Ö ÖÖµÖú ÆüÖê¸üß ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö µÖÖ»Ö ¿Öî»ÖßÖê
Æüß †Öôû×¾ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÃÖ ú““Öß ÆüÖê¸üß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. šãü´Ö¸üß †ÓÖÖÖêÆüß ÆüÖê¸üß ÖÖŸÖÖŸÖ.
ÆüÖ¸ê üß»ÖÖ Ã£ÖÖµÖß - †ÓŸÖ¸üÖ †ÃÖê ¤üÖê Ö ³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖôê ûß ˆŸÃÖ¾Ö, éúÂÖ•Ö´Ö¯ÖÏÃÖÓÖß
†Ö•ÖÆüß úÖÆüß ×šüúÖÖß ¬ÖÐã¯Ö¤ü, ¬Ö´ÖÖ¸ü ÆüÖê·µÖÖ ÖÖµÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
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´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ ¯Ö¸ü×úµÖÖÓ“Öê †ÖÎú´ÖÖ —ÖÖ»Öê. •µÖÖ´Ö¬µÖê
¯ÖÙ¿ÖµÖÖ, ŸÖãúá, ‡¸üÖÖß, ´Öã‘Ö»Ö ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖŸê ÖÖ. µÖÖ †ÖÎú´ÖÖÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Öêú ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›æüÖ †Ö»ÖêŸÖ.
¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ µÖÖ †ÖÎú´ÖÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ ¯Ö¸üß¾ÖÙŸÖŸÖ ÆüÖêŸÖ
Öê»Öß. †Öêú ¯Ö¸ü×úµÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß Ã£ÖÖ×µÖú —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ“µÖÖ
•Öß¾ÖÖ¿Öî»ÖßŸÖ ²Ö¸êü“ÖÃÖê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †ú¸üÖ¾Öß ¿ÖŸÖÖ²¤üß ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ
úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›æüÖ †Ö»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÖê
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ¾Ö¸ü †×¬Öú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö (¯Ö×¸üÖÖ´Ö) —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ“Ö
úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ †´Öß¸ü ÖãÃÖ¸üÖê ÆüÖ †ŸµÖÓŸÖ ²Öã¨üß¾ÖÖÖ ¾Ö ÃÖé•ÖÖ¿Öß»Ö ÃÖÓÖßŸÖŸÖ•–Ö
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖÖê ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ˆ¢Ö´Ö –ÖÖŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ú¾Öß ¯ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †ÖÎú´ÖÖ
úÖôûß ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ ¾Ö ‡Ô¸üÖÖ´Ö¬ÖæÖ †Ö»Öê»Öê ¯ÖÖ¿“ÖÖŸÖßµÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ã£ÖÖ×µÖú ÆüÖê‰úÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖú›êü †ÖúÙÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ¾Ö¸ü ‹¾ÖœüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
¯Ö›ü»ÖÖ úß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öæôûü ¾Öî¤üßú ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ÆüÖê‰úÖ
‡Ô¸üÖÖß ÃÖÓÖßŸÖÖú›êü ¾Öôû»Öê. •µÖÖ»ÖÖ †Ö¯ÖÖ †Ö•Ö ×¸ü×´ÖŒÃÖ ´ÆüÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö úÖÆüßÃÖê
¯ÖÏúÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾Ö ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ×´Ö»ÖÖ¯ÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê †Ö×Ö ¤ü×ÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ¯ÖêÖÖ ˆ¢Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÖêÖóµÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ÆüÖê‰ú
»ÖÖÖ»ÖÖ. µÖÖ úÖôûÖŸÖ †´Öß¸ü ÖãÃÖ¸üÖê“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôûê úÖ¾µÖÖ“Öß ‹ú †Öêôû ØÆü¤üß
¾Ö ‹ú †Öêôû ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ¸ü“Ö»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
¤üÖêÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓÖß×ŸÖú ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ“Öê ×´Ö»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ÃÖÖÓÖß×ŸÖú
•ÖÖÖ×ŸÖ×úú¸üÖ. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÃÖ¸ü ÃÖã¸ëü¦ü ´ÖÖêÆüÖ šüÖãú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖÖŸÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ
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‡Ô¸üÖÖ ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Öêú ú»ÖÖúÖ¸üÖÓ“Öß ¾Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ“Öß ¤êü¾ÖÖÖ-‘Öê¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß.
ŸµÖÖ“Ö ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÓÖßŸÖ ‡Ô¸üÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖê“Ö»Öê †ÃÖÖ¾Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê
†×´Ö¸ü ÖãÃÖ¸üÖê µÖÖ ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¾Ö ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ×´ÖÁÖÖÖŸÖæÖ
•Öê Ö¾ÖßÖ ¹ý¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê ŸÖÖê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêµÖ.
†×´Ö¸ü ÖãÃÖ¸üÖê µÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö :
´Ö¬µÖúÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖê ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
—ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †´Öß¸ü ÖãÃÖ¸üÖê µÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ŸÖ•–ÖÖ“µÖÖ ãú¿ÖÖÖÏ ²Öã¨üß´Ö¢Öê´Öãôêû.
ÖãÃÖ¸üÖêÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖ“Öê †¬µÖµÖÖ êú»Öê †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾Ö ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ×´ÖÁÖÖÖŸÖæÖ ‹ú Ö¾ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ˆ¢Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
‹ú Ö¾ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖß ÃÖã¹ý ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. ÖãÃÖ¸üÖê Öê Ã¾ÖŸÖ: ˆ¤ãÔü, ¯ÖÖ¸üÃÖß,
ŸÖãúá, ×Æü¤üß, ²ÖÎ•Ö, ÖÏÖ´ÖßÖ ²ÖÖê»Öß, ÃÖÓÃéúŸÖ, ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ, ±Ïëú“Ö, ˆ¤ãÔü µÖÖ ³ÖÖÂÖê“µÖÖ
¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÖê ¤ü×ÖÖ“µÖÖ ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸ü
ÃÖ¯ŸÖúÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ úºþÖ ŸÖß ¯Ö¨üŸÖß ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ êú»Öß.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÖê ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖêšüß ¤êüÖÖß ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê
¸üÖÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖµÖÖµÖÖêµÖ ŸµÖÖ-ŸµÖÖ ¤êü¿ÖßµÖ ³ÖÖÂÖêÖãÃÖÖ¸ü †Öêú ÖßŸÖ¸ü“ÖÖÖ êú»µÖÖ.
ÖãÃÖ¸üÖêÖê †Öêú ¸üÖÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß - ÃÖ¸ü¯Ö¸ü¤üÖ ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö, ¿ÖÆüÖÖÖ, ²ÖÆüÖ¸ü Æêü
Ö¾ÖßÖ ¸üÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê, †Öêú ŸÖÖ»ÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß. ŸµÖÖÓÖß ú¾¾ÖÖ»Öß,
Ö•ÖÌ»Ö, ŸÖ¸üÖÖÖ Æêü ÖßŸÖ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÖ»Öê, †Öêú ”ûÖê™êü µÖÖ»Ö ¸ü“Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß
Ã¾ÖŸÖ: ŸÖÔú¿ÖÖÃ¡Ö, ³ÖÖÂÖÖ ¾µÖÖú¸üÖ, ÃÖÓÖßŸÖ, Ö×ÖŸÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖÖ †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü »ÖêÖÖ êú»Öê. ±úÖ¸üÃÖß ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¤üÖêÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ»µÖÖ Öê»Öê.
1) ˆ¢Ö¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß
2) ¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß (úÖÖÔ™üúß)
µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ‘ÃÖÓÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖú¸ü’ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖê. ¯ÖÓ. ¿ÖÖ¸ÓüÖ¤êü¾ÖÖ“µÖÖ
¯Öã¾ÖáÆüß ¯Ö¸üúßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÔú —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿Öú×ŸÖ»Öú, Öã•ÖÔ¸üß, ²ÖÖê™æü™ü ‡.
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¯Ö¸üúßµÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÃÖã¸üÖ¾Ö™üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö ¸üÖÖ ¯Ö¨üŸÖß¾Ö¸ü
—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †»»ÖÖˆ×§üÖ ×Ö»Ö•Öß µÖÖÓÖß ¤êü¾Ö×Ö¸üß¾Ö¸ü †ÖÎú´ÖÖ úºþÖ ÖÖê¯ÖÖ»Ö
ÖÖ£Ö µÖÖÃÖÆü 600 ÖÖµÖú ×¤ü»»Öß»ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ Öê»Öê. µÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¢Ö¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ
ØÃÖ¬Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¯Ö¸ü×úµÖ †ÖÎú´ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœêü úÛ¿´Ö¸ü´Ö¬µÖê ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ ¾Ö ‡Ô¸üÖÖß
ÖÖµÖúÖÓÖß ÃÖÓÖßŸÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖê ÃÖã¹ý êú»Öß. µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê
ÃÖ¯ŸÖú •Öê ³Öî¸ü¾Öß ÃÖ´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖê ÃÖî¬Ö¾Ö ´ÆüÖ•Öê ØÃÖ¬Öã¸üÖ †£Ö¾ÖÖ úÖ±úß ¸üÖÖÖ“Öê
—ÖÖ»Öê.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ´Öãôêû †Öêú ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›æüÖ †Ö»ÖêŸÖ.
¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ×´ÖÁÖÖÖŸÖæÖ Ö¾ÖßÖ ÃÖÓÖßŸÖ Æêü“Ö ‘°µÖã•ÖÖ’
´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê Öê»Öê. ¯Öãœüß»Ö úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ¾Ö¸ü ´Öã‘Ö»Ö úÖ¸ü×ú¤üáŸÖ
ÃÖã¨üÖ †Öêú ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖêŸÖ. ÃÖ´ÖÏÖ™ü ²ÖÖ²Ö¸ü ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖ¸ü †ú²Ö¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¾Ö
ØÆü¤æü ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê ×´ÖÁÖÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖæÖÔŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. úÖ¸üÖ †ú²Ö¸ü
²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“ÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü ÃÖÓÖßŸÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ×¿Ö»¯Ö †Ö¤üß ú»Öê“Ó ÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü ÆüÖŸê ÖÖ. ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ
36 ÃÖÓÖßŸÖ ŸÖ–Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ŸÖÖÖÃÖêÖ ˆ¢Ö´Ö ŸÖ–Ö ÃÖÓÖßŸÖúÖ¸ü ¾Ö ÖÖµÖú ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ
úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ¬Öé¯Ö¤ü, ¬Ö´ÖÖ¸ü ´ÖÖÖê ¯Ö›æüÖ µÖÖ»Ö ÖÖµÖÖ †×¬Öú »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö
ŸÖ¸üÖÖÖ µÖÖ ÖßŸÖ¯ÖÏúÖ¸üÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖã±úß ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö ¯Öã¾Öá“Öß ÖÏÖ´Ö, ´Öã“”ÔûÖÖ ¯Ö¨üŸÖ •ÖÖ¾ÖæÖ †¸ü²Öß
ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö ‘´ÖãúÖ´Ö’ ¯Ö¨üŸÖßÖê ¸üÖÖ ¾ÖÖáú¸üÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê µÖÖ»ÖÖ“Ö ´Öê»Ö ¾Ö
£ÖÖ™ü †ÃÖê ÖÖ¾Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ“Ö úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ ÆüÖê‰úÖ
ŸÖÖÖÃÖêÖ“Öê ‘ÃÖê×ÖµÖê ‘Ö¸üÖÖê’ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê.
¯Öãœüß»Ö úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ×²ÖÎ™üß¿Ö úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖü —ÖÖ»Öê»Öê ²Ö¤ü»Ö
(¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö) »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ †Ö¸ü¿Ö: ˆ³Öê ¸üÖÆæüÖ ÖÖÖê Øú¾ÖÖ
¾ÖÖ•Ö×¾ÖÖê ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¹ýœü ÆüÖê‰úÖ †Öêú ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ¾ÖÖª ˆ¤üÖ. Œ»Öò¸üÖêÖê™ü,
ÃÖêŒÃÖÖê±úÖêÖ, †òúÖêÙ›üµÖ´Ö ¾ÖÖ¤üÖ ÆüÖê¾Öæ »ÖÖÖ»Öê. ²Öò›ü Æüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖú›êü
¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖæÖ †Ö»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖÖê
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†Öêú ¾ÖÖªê, †Öêú ¬ÖãÖ †Ö¯Ö»µÖÖú›êü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †Ö»µÖÖ ¾Ö »ÖÖêú×¯ÖÏµÖ —ÖÖ»µÖÖ.
µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ú££Öú ÖéŸµÖ ¾Ö ÃÖÖ¸ÓüÖß ¾ÖÖ¤üÖ úÖêšü¶Ö¾Ö¸ü ÃÖã¹ý
—ÖÖ»Öê. šãü´Ö¸üß µÖÖ ¿ÖÓéÖÖ¸ü¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÖÖµÖúß“ÖÖ •Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö “ÖîŸÖß, ÆüÖê¸üß, ¤üÖ¤ü¸üÖ,
™ü¯¯ÖÖ µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö Öß¯ÖÏúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü - ¯ÖÏÃÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ¯Öãœêü ´ÖÖ¡Ö
úÖêšü¶ÖÓ¾Ö¸ß»Öü ÖÖµÖÖ - ¾ÖÖ¤üÖ - ÖéŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ»ÖÖ ˆŸÖ¸üŸÖß
úôûÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü - ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ »ÖÖêúÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü Öê»Öê.
³ÖÖ¸üŸ Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸ Ö¸ü ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü ÖŸÖ: ‹úÖê Ö×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ
´Ö¬µÖúÖôûÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÓ. ³ÖÖŸÖÖÓ›üê ¾Ö ¯ÖÓ. ¯Ö»ÖãÃú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÓ×Ö×ŸÖú úÖµÖÖÔ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖ»ÖÖ Ö¾Ö•Öß¾ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ¸üØ¾Ö¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü µÖÖÓÖß ¸üØ¾Ö¦ü ÃÖÓÖßŸÖ
¯Ö¨üŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ ×¤ü»Öê. ¯Öãœêü µÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖŸÖÖê. µÖÖ úÖôûÖŸÖ †Öêú Ö¾ÖßÖ ¾ÖÖªê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß. ˆ¤üÖ. ¾ÆüÖµÖÖê»ÖßÖ, ÆüÖ´ÖÖì×ÖµÖ´Ö ‡ŸµÖÖ¤üß. ×“Ö¡Ö¯Ö™ü ÃÖÓÖßŸÖÖ»ÖÖ
¯ÖÖêÂÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ÖÖµÖÖ, ¯ÖÖÀ¾ÖÔ ÃÖÓÖßŸÖ, ¾ÖéÓ¤ü¾ÖÖ¤üÖ ‡ŸµÖÖ¤üß
Ö¾ÖßÖ ¤üÖ»ÖÖê Öã»Öê —ÖÖ»Öê. µÖÓ¡Ö-ŸÖÓ¡Ö ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯Öú¸üÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖÆüÖµÖÖÖê †Öêú ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üß ²Ö¤ü»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ»ÖÖ Ö¾Ö•Öß¾ÖÖ ¤êüÖÖ¸êü šü¸ü»Öê.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¯Öæ¾Öá ˆ¯ÖÖÃÖÖêú¸üßŸÖÖ ¾Ö ³ÖŒŸÖßú¸üßŸÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
¯ÖÖ»Ö™æüÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ¾Ö ×¾Ö»ÖÖÃÖß Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ¯ÖãÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÃÖ †Ö»Öê. ÃÖÓÖßŸÖ
•ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓŸÖ ¹ý•Öæ ¾Ö ¹ýôæû »ÖÖÖ»Öê. Æüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ›üÖê¸ü †ÖŸÖÖ
ÃÖÓÖßŸÖ•–Ö, ÃÖÓÖßŸÖ •ÖÖÖúÖ¸ü µÖÖÓÖß †²ÖÖ×¬ÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾Öß Øú²ÖÆãüÖÖ ŸµÖÖŸÖ µÖ¿ÖÖê×¤ü¯Ö
»ÖÖ¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü, ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖ, ×Ö¸ÓüŸÖ¸üŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö.

ÃÖÓÖßŸÖ Ã¯ÖÓ¤üÖ - ³ÖÖÖ 2

137

úÖÖÔ™üúß / ¤ü×ÖÖÖŸµÖ ÃÖÓÖßŸÖ ¯Ö¨üŸÖß
1) úÖÖÔ™üúß ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö ÖßŸÖ¯ÖÏúÖ¸ü :
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ŸÖê¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ‹ú“Ö ÃÖÓÖßŸÖ¯Ö¨üŸÖß ºþœü
ÆüÖêŸÖß. ÖÓŸÖ¸ü ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß ÃÖ¢ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÛÃ£Ö¸ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¢Öê“ÖÖ †Ó´Ö»Ö
ˆ¢Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¥üœü —ÖÖ»ÖÖ. ¤ü×ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¢Öê“Öê •Öê †Öêú
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê ŸµÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ú»ÖÖ¤ü¿ÖÔÖ ¯Ö¨üŸÖß¾Ö¸ü (Presentation) ²Ö¸üÖ“Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö µÖÖ»Ö ÖÖµÖúß ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öß. †»»ÖÖˆ§üßÖ
×Ö»Ö•Öß“µÖÖ Ã¾ÖÖ¸üß²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü †Ö»Öê»ÖÖ †×´Ö¸ü ÖãÄÖÖê µÖÖÖê µÖê£Öß»Ö ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
úºþÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü †ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß µÖê£Öß»Ö ÃÖÓÖßŸÖÖ¿Öß ÃÖÖÓÖ›ü
‘ÖÖ»ÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ †Öêú Ö¾Öê ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê.
†£ÖÖÔŸÖ úÖÖÔ™üú¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖ»Öß ¤ü×ÖÖêú›êü ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß †Ó´Ö»Ö ±úÖ¸üÃÖÖ Ö
Öê»µÖÖÖê ŸÖê£Öß»Ö ÃÖÓÖßŸÖ ´Öæôû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †²ÖÖ×¬ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
¤üÖêÖ ÃÖÓÖßŸÖ¯Ö¨üŸÖß ¹ýœü —ÖÖ»µÖÖ. ¤ü×ÖÖÖŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ †ÖÆêü úß †Ö´Ö“Öê
ÃÖÓÖßŸÖ ´Öæôû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ŸÖÖê ²Ö·µÖÖ“Ö †Ó¿Öß Ö¸üÖÆüß †ÖÆêü.
úÖÖÔ™üú ÃÖÓÖßŸÖ- ¯Ö¨üŸÖßŸÖ µÖÖ»ÖÖÃÖÖ¸üÖß ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖµÖß“Öß ÖÖµÖúß ÖÃÖŸÖê.
´Ö¬µÖ»ÖµÖ, ¦ãüŸÖ»ÖµÖ µÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ“Ö ÖÖµÖÖ, ¾ÖÖ¤üÖ “ÖÖ»ÖŸÖê. ´Öî±ú»ÖßŸÖ •Öß ÖßŸÖê
ÖÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê:
1) ¾ÖÖÔ´ÖË 2) éúŸÖß 3) ¯Ö¤Ëü´Ö 4) ¯Ö»»Ö¾Öß 5) •ÖÖ¾Ö»Öß 6) úßŸÖÔÖ´ÖË Æüß
ÖßŸÖê ú®Ö›ü, ŸÖÖ×´Öôûß, ŸÖê»ÖÖæ µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ¸ü“Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.
1) ¾ÖÖÔ´ÖË : ´Öî±ú»Öß“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ ¾ÖÖÔ´ÖË Æüß ÖßŸÖê ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“Öß »ÖµÖ
´Ö¬µÖ»ÖµÖßŸÖ †ÃÖŸÖê. Æüß ÖßŸÖê Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¸ü“ÖÖêŸÖ ÖãÓ±ú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
2) éúŸÖß : ¾ÖÖÔ´ÖË ÖÓŸÖ¸ü éúŸÖß ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ÖßŸÖê ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ¤ü×ÖÖêŸÖ
ÆüÖê‰úÖ Öê»Öê»µÖÖ ÁÖêÂšü ÖßŸÖ ¸ü“ÖÖÖúÖ¸üÖÓ“Öß ÖßŸÖê ÖÖŸÖÖŸÖ (ˆ¤üÖ. ŸµÖÖÖ¸üÖµÖ,
´Öã£µÖãÃ¾ÖÖ´Öß ¿ÖÖ´ÖÖ¿ÖÖÃ¡Öß ¾ÖÖî¸ü) µÖÖ ÖÖµÖÖÖ“Öß »ÖµÖ ¦ãüŸÖ †ÃÖŸÖê.
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3) ¯Ö¤ü´ÖË : ³ÖÛŒŸÖ¸üÃÖ¯Ö¸ü ¯Ö¤üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‡ŸÖ¸ü »ÖÖî×úú •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü
²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß ÖßŸÖê µÖÖ ÖßŸÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. Æüß ¯Ö¤êü ¦ãüŸÖ »ÖµÖßŸÖ ÖÖŸÖÖŸÖ.
4) ¯Ö»»Ö¾Öß : µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¸üÖÖ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü
Ã¾Ö¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ¸üÖÖÖ»ÖÖ¯Öß ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¸üÖ´Ö ´Æü™ü»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ
ÖßŸÖ¯ÖÏúÖ¸üÖ“Öß ÖÖµÖúß ´Ö¬µÖ »ÖµÖßŸÖ †ÃÖŸÖê ¾Ö ¯Ö¤ü, »ÖµÖ, ×¾ÖµÖÖÃÖ Æêü ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü
†ÃÖŸÖÖŸÖ.
5) •ÖÖ¾Öôûß : ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ Öã¦üÖßŸÖê ´ÆüÖæÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“Öß ÃŸÖãŸÖß ÆüÖ
úÖ¾µÖ×¾ÖÂÖµÖ, ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖéÓÖÖ¸ü ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¤êü ÖéŸµÖÖÃÖÖ‡ß
¯ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ.
6) úßŸÖÔÖ´ÖË : †Ö¯Ö»µÖÖú›üß»Ö ¬Öé¯Ö¤ü ÖÖµÖúßÃÖÖ¸üÖÖ ÆüÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÖ
úÖÖÔ™üú ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÆêü.
úÖÖÔ™üú ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö ÖßŸÖÖÓ“Öê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö³ÖÖÖ (ÖßŸÖ¾ÖµÖ¾Ö) †ÃÖŸÖÖŸÖ.
1) ¯Ö»»Ö¾Öß : ´ÆüÖ•Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖßŸÖÖÓ“µÖÖ †ÃŸÖÖ‡Ô¯ÖÏ´ÖÖÖê.
2) †Öã¯Ö»»Ö¾Öß : ´ÆüÖ•Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖßŸÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ·µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê.
3) “Ö¸üÖ : ´ÆüÖ•Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖßŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸üß¯ÖÏ´ÖÖÖê.
4) “Ö¸üÖ †Öã¯Ö»»Ö¾Öß : ´ÆüÖ•Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÖßŸÖÖÓ“µÖÖ †Ö³ÖÖêÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê.
úÖÖÔ™üú ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖµÖ²Ö¨ü †Ö»ÖÖ¯Öß Ö ‘ÖêŸÖÖ ÖßŸÖÖÓ“ÖÖ
×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖÓ“µÖÖ †ÓÖÖÖê †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÃÖ¸üÖ´Ö“ÖÖÆüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
2) úÖÖÔ™üúß (¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß) ŸÖÖ»Ö ¯Ö¨üŸÖß :
ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¨üŸÖß¯ÖêÖÖ ¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ŸÖÖ»Ö-¯Ö¨üŸÖß Öæ¯Ö“Ö
¾ÖêÖôûß †ÖÆêü. úÖÖÔ™üú ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ´ÖãµÖ ÃÖÖŸÖ ŸÖÖ»Ö †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê:
1) ¬ÖÐã¾ÖŸÖÖ»Ö (´ÖÖ¡ÖÖ 14) 2) ´Öšü ŸÖÖ»Ö (´ÖÖ¡ÖÖ 10) 3) ¹ý¯Öú ŸÖÖ»Ö
(´ÖÖ¡ÖÖ 16)
4) —ÖÓ¯ÖŸÖÖ»Ö (´ÖÖ¡ÖÖ 7) 5) ×¡Ö¯Öã™ü (´ÖÖ¡ÖÖ 6)
6) †šüŸÖÖ»Ö (´ÖÖ¡ÖÖ 12) 7) ‹úŸÖÖ»Ö (´ÖÖ¡ÖÖ 4).
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¾Ö¸üß»Ö ´ÖãµÖ ŸÖÖ»ÖÖÓ¯Öîúß ¯ÖÏŸµÖêúÖ“µÖÖ †ÖÖÖß ¯ÖÖÓ“Ö •ÖÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ ¾Ö †¿ÖÖ
ÃÖÖŸÖ ŸÖÖ»ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß ¯ÖÖÓ“Ö •ÖÖŸÖß ×´ÖôæûÖ ‹æúÖ ¯ÖÃŸÖßÃÖ ŸÖÖ»Ö ¤ü×ÖÖß ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¤ü×ÖÖß ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ µÖÖ •µÖÖ ¯ÖÖÓ“Ö •ÖÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ,
µÖÖ ŸÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ »Ö‘Öã´ÖÖ¡ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×“ÖÆüÖ´Öãôêû —ÖÖ»Öê»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ.
¤ü×ÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ŸÖÖ»Ö-¯Ö¨üŸÖß ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öß •Öß ¯Ö¨üŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ
¯Öãœüß»Ö ÃÖÆüÖ ×“ÖÆüÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖß ×“ÖÆêü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê :
1) 1 ´ÖÖ¡ÖÖ †Öã¦ãüŸÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¸üÖ´Ö
2) 2 ´ÖÖ¡ÖÖ 0 ¦ãüŸÖ
3) 4 ´ÖÖ¡ÖÖ I »Ö‘Öã (´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ´ÖÖ¡ÖÖ)
4) 8 ´ÖÖ¡ÖÖ s Öã¹ý
5) 12 ´ÖÖ¡ÖÖ 8 ¯ÖãŸÖ
6) 16 ´ÖÖ¡ÖÖ x úÖú¯Ö¤ü.
¾Ö¸üß»Ö ×“ÖÆüÖ´Ö¬µÖê »Ö‘Öã Æêü 4 ´ÖÖ¡ÖÖÓ“Öê ×“ÖÆü ¤ü×ÖÖß ŸÖÖ»Ö¯Ö¨üŸÖßŸÖ ±úÖ¸ü
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ“µÖÖ µÖÖ “ÖÖ¸ü ´ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû
±ú¸üú ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖÓ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖŸÖßŸÖ »Ö‘Öã×“ÖÆüÖ“Öê
´Öæ»µÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖê ¾Ö µÖÖ ¯ÖÖÓ“Ö ¯ÖÏúÖ¸üÖÓ´Öãôêû“Ö ŸÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ“Ö •ÖÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ •ÖÖŸÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê1) “ÖŸÖã¸üÃ¡Ö •ÖÖŸÖß : µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖ »Ö‘Öã×“ÖÆüÖ“µÖÖ ´ÖÖ¡ÖÖ 4 †ÃÖŸÖÖŸÖ.
2) ×ŸÖÃ¡Ö •ÖÖŸÖß : µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖ »Ö‘Öã“µÖÖ ´ÖÖ¡ÖÖ 3 ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
3) ÖÓ›ü •ÖÖŸÖß : µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖ »Ö‘Öã“µÖÖ ´ÖÖ¡ÖÖ 5 ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
4) ×´ÖÁÖ •ÖÖŸÖß : µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖ »Ö‘Öã“µÖÖ ´ÖÖ¡ÖÖ 7 ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
5) ÃÖÓúßÖÔ •ÖÖŸÖß : µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖ »Ö‘Öã“µÖÖ ´ÖÖ¡ÖÖ 9 ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
´Öæôû“µÖÖ ÃÖÖŸÖ ŸÖÖ»ÖÖÓ“Öê ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖÓ“Ö •ÖÖŸÖà“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖÖê ¯ÖÏŸµÖêúß †ÖÖÖß
¯ÖÖ“Ö ŸÖÖ»Ö ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö †ÃÖê ‹æúÖ 35 ŸÖÖ»Ö ¤ü×ÖÖß ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ
†ÖÆêüŸÖ ŸÖê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê

ÃÖÓÖßŸÖ Ã¯ÖÓ¤üÖ - ³ÖÖÖ 2

¬Öé¾ÖŸÖÖ»Ö (´ÖÖ¡ÖÖ 14)
•ÖÖŸÖß ´ÖÖ¡ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
ŸÖÖ»Ö ×“ÖÆêü
“ÖŸÖã¸üÃ¡Ö 4+2+4+4
I +0+I +I
×ŸÖÃ¡Ö 3+2+3+3
I +0+I +I
×´ÖÁÖ 7+2+7+7
I +0+I +I
ÖÓ›ü 5+2+5+5
I +0+I +I
ÃÖÓúßÖÔ 9+2+9+9
I +0+I +I
´Öšü ŸÖÖ»Ö (´ÖÖ¡ÖÖ 10)
“ÖŸÖã¸üÃ¡Ö 4+2+4
I +0+I
×ŸÖÃ¡Ö 3+2+3
I +0+I
×´ÖÁÖ 7+2+7
I +0+I
ÖÓ›ü 5+2+5
I +0+I
ÃÖÓúßÖÔ 9+2+9
I +0+I
¹ý¯Öú ŸÖÖ»Ö (´ÖÖ¡ÖÖ 6)
“ÖŸÖã¸üÃ¡Ö 4+2
I +0
×ŸÖÃ¡Ö 3+3
I +0
×´ÖÁÖ 7+2
I +0
ÖÓ›ü 5+2
I +0
ÃÖÓúßÖÔ 9+2
I +0
—ÖÓ¯Ö ŸÖÖ»Ö (´ÖÖ¡ÖÖ 7)
“ÖŸÖã¸üÃ¡Ö 4+1+2
I + +0
×ŸÖÃ¡Ö 3+1+2
I + +0
×´ÖÁÖ 7+1+2
I + +0
ÖÓ›ü 5+1+2
I + +0
ÃÖÓúßÖÔ 9+1+2
I + +0
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‹æúÖ ´ÖÖ¡ÖÖ
14
11
23
17
29
10
8
16
12
20
6
5
9
7
11
7
6
10
8
12
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×¡Ö¯Öã™ü (´ÖÖ¡ÖÖ 8)
“ÖŸÖã¸üÃ¡Ö 4+2+2
I +0+0
8
×ŸÖÃ¡Ö 3+2+2
I +0+0
7
×´ÖÁÖ 7+2+2
I +0+0
11
ÖÓ›ü 5+2+2
I +0+0
9
ÃÖÓúßÖÔ 9+2+2
I +0+0
13
†šüŸÖÖ»Ö (´ÖÖ¡ÖÖ 12)
“ÖŸÖã¸üÃ¡Ö 4+4+2+2
I+I + 0 + 0
12
×ŸÖÃ¡Ö 3+3+2+2
I+I + 0 + 0
10
×´ÖÁÖ 7+7+2+2
I+I + 0 + 0
18
ÖÓ›ü 5+5+2+2
I+I + 0 + 0
14
ÃÖÓúßÖÔ 9+9+2+2
I+I + 0 + 0
22
‹úŸÖÖ»Ö (´ÖÖ¡ÖÖ 4)
“ÖŸÖã¸üÃ¡Ö
4
I
4
×ŸÖÃ¡Ö
3
I
3
×´ÖÁÖ
7
I
7
ÖÓ›ü
5
I
5
ÃÖÓúßÖÔ
9
I
9
¯ÖÓ“Ö•ÖÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö¸üß»Ö 35 ŸÖÖ»ÖÖÓ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ŸµÖÖ ¯ÖÃŸÖßÃÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öê
†ÖÖÖß ¯ÖÖÓ“Ö ¯ÖÖÓ“Ö ŸÖÖ»Ö-¯ÖÏúÖ¸ü ¤ü×ÖÖß - ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖÖÖß
175 ŸÖÖ»Ö-¯ÖÏúÖ¸ü ¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ¹ýœü †ÖÆêüŸÖ.
¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ŸÖÖ»Ö¯Ö¨üŸÖß“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê
1) ¤ü. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÖŸÖ ŸÖÖ»Ö †ÖÆêüŸÖ.
2) ¯ÖÏŸµÖêú ŸÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ“Ö •ÖÖŸÖß »Ö‘Öã µÖÖ ´ÖÖ¡Öê“µÖÖ ´Öæ»µÖÖÓúÖÖãÃÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †ÃÖê
‹æúÖ ¯ÖÃŸÖßÃÖ ŸÖÖ»Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
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3) ŸµÖÖ 35 ŸÖÖ»ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß ¯ÖÖÓ“Ö •ÖÖŸÖß ¯Ö¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö †ÃÖê 175 ŸÖÖ»Ö
ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
4) ¤ü×ÖÖß ŸÖÖ»Ö-¯Ö¨üŸÖßŸÖ »Ö‘Öã µÖÖ ´ÖÖ¡ÖêÃÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖŸÖê. Æüß »Ö‘Öã´ÖÖ¡ÖÖ
¯ÖÏŸµÖêú ŸÖÖ»ÖÖ“Öê ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ †ÃÖŸÖê.
5) »Ö‘Öã“Öê ´Öæ»µÖÖÓú ¯ÖÓ“Ö•ÖÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ²Ö¤ü»ÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ´Öæôû“µÖÖ 7 ŸÖÖ»ÖÖÓ“Öê
35 ŸÖÖ»Ö —ÖÖ»Öê. Æêü ´Öæ»µÖÖÓú ¯ÖÓ“Ö•ÖÖŸÖßŸÖ †ÖãÎú´Öê 4, 3, 7, 5, 9 †ÃÖê †ÃÖŸÖê.
6) ¤ü×ÖÖß ŸÖÖ»Ö-¯Ö¨üŸÖßŸÖ ÖÖ»Öß ´ÖÖ¡ÖÖ ÖÃÖŸÖê.
7) ŸÖÖ»Ö-¯Ö¨üŸÖßŸÖ ×•ÖŸÖúß ŸÖÖ»Ö ×“ÖÆêü ×ŸÖŸÖŒµÖÖ ™üÖóµÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ.
8) »Ö‘Öã´ÖÖ¡Öê“Öê ´Öæ»µÖ •ÖÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ™üÖôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖê™êü µÖÖÓ“Öê ÃÖÖÆüÖµÖÖÖê
»Ö‘Öã ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
ˆ¤üÖ. “ÖŸÖã¸üÃ¡Ö •ÖÖŸÖß
»Ö‘Öã 4 ´ÖÖ¡ÖÖ 1 šüÖêúÖ 3 ²ÖÖê™êü
×¡ÖÃ¡Ö •ÖÖŸÖß
»Ö‘Öã 3 ´ÖÖ¡ÖÖ 1 šüÖêúÖ 2 ²ÖÖê™êü
ÖÓ›ü •ÖÖŸÖß
»Ö‘Öã 5 ´ÖÖ¡ÖÖ 1 šüÖêúÖ 4 ²ÖÖê™êü
×´ÖÁÖ •ÖÖŸÖß
»Ö‘Öã 7 ´ÖÖ¡ÖÖ 1 šüÖêúÖ 6 ²ÖÖê™êü
ÃÖÓúßÖÔ •ÖÖŸÖß
»Ö‘Öã 9 ´ÖÖ¡ÖÖ 1 šüÖêúÖ 8 ²ÖÖê™êü
9) ¤ü×ÖÖß ŸÖÖ»Ö-¯Ö¨üŸÖßŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ŸÖÖ»Ö ÃÖ´Öê¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖê.
10) ŸÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ²ÖÖê»Ö ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖ¤üú †Ö¯Ö»µÖÖ ú»¯ÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê
²ÖÖê»Ö ¾ÖÖ•Ö×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
11) ¤ü. ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ŸÖ²Ö»ÖÖ Æêü ŸÖÖ»Ö-¾ÖÖª ¾ÖÖ¯Ö¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´Öé¤ãÓüÖ Æêü
ŸÖÖ»Ö¾ÖÖª ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ.
3) ¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ¾Ö ˆ¢Ö¸ü ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖ ÃÖÖ´µÖ-³Öê¤ü :
ÃÖÖ´µÖê : 1) ¤üÖêÆüß ÃÖÓÖßŸÖ¯Ö¨üŸÖß ²ÖÖ¾ÖßÃÖ ÁÖãŸÖß ¾Ö ²ÖÖ¸üÖ Ã¾Ö¸ü µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ
†ÖÆêüŸÖ.
2) ¤üÖêÆüß ÃÖÓÖßŸÖ¯Ö¨üŸÖß ¸üÖÖ¸ü“ÖÖêŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¸üÖÖÖÖµÖÖ
Æêü“Ö ¤üÖêÆüß ÃÖÓÖßŸÖ¯Ö¨üŸÖà“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ »ÖÖÖ.
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3) ¤üÖêÆüß ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ÁÖãŸÖà“Öê Ã¾Ö¸üÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ‹úÖ“Ö ¯Ö¨üŸÖß“Öê ´ÖÖÖ»Öê
•ÖÖŸÖê.
†ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖ¾ÖºþÖ ¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß
ŸÖÖ»Ö¯Ö¨üŸÖß µÖÖ“Öß ŸÖÖë›ü†ÖêôûÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ˆ¢Ö¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖ
¾Ö ¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´Öî±ú»Öà“µÖÖ ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ Öæ¯Ö ±ú¸üú †ÃÖ»ÖÖ
ŸÖ¸üß ¤üÖêÆüß ÃÖÓÖßŸÖ¯Ö¨üŸÖß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ.
³Öê¤ü :
ˆ¢Ö¸ü ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖ
¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖß ÃÖÓÖßŸÖ
1) Ã¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öú ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ
1) Ã¾Ö¸ü †Ó× ŸÖ´Ö ÁÖãŸ Öß¾Ö¸ü
´ÖÖÖŸÖÖŸÖ
2) ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖß †Ó´Ö»ÖÖÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
2) ÃÖÓÖßŸÖ ´Öæôû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿Öã¨ü
ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ´Öî±ú»ÖßŸÖ ²Ö¸üÖ“Ö ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ.
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖ»Ö,
šãü´Ö¸üß, ¾ÖÖî¸êü
¬Öé¯Ö¤ü ÖÖµÖúß ÖÂ™ü ÆüÖê‰úÖ µÖÖ»Ö ÖÖµÖúß
¯ÖÏúÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
úßŸÖÔÖ,
ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öß. šãü´Ö¸üß, Ö—Ö»Ö ¯ÖÏúÖ¸ü
¾Ö´ÖÔÖ, ¯Ö»»Ö¾Öß, •ÖÖ¾Öôûß Æüê
ÖßŸÖ¯ÖÏúÖ¸ü
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê.
´Öî±ú»ÖßŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
3) ´Öæôû Ã¾Ö¸üÃÖ¯ŸÖú ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö £ÖÖ™üÖ“Öê
3) ´Öæôû ÃÖ¯ŸÖú úÖ±úß £ÖÖ™üÖ“Öê
´ÆüÖ•Öê ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê
(¤ü×ÖÖß ÖÖÓ¾Ö úÖúÖÓÖß £ÖÖ™ü)
´ÆüÖ•Öê
Ö ¾Ö ×Ö úÖê´Ö»Ö Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
4) ¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖ ¤üÆüÖ £ÖÖ™üÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê 4) ²ÖÆüÖ¢Ö¸ü £ÖÖ™ü ÆüÖ ¤ü×ÖÖß
¸üÖÖ¸ü“ÖÖê“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
5) ¸üÖÖÖÖµÖÖÖŸÖ ÃÖã»Ö³ÖŸÖÖ †×¬Öú
5) ¸üÖÖ-ÖÖµÖÖÖŸÖ ÛŒ»ÖÂ™üŸÖÖ •ÖÖÃŸÖ.
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¸üÖÖÖÓÖ ¯Ö¨üŸÖß
úÖÆüß ÃÖÓÖßŸÖ–Ö £ÖÖ™ü Ö ´ÖÖÖŸÖÖ ¸üÖÖÖÓÖ ¯Ö¨üŸÖß Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖŸÖ. £ÖÖ™ü¯Ö¨üŸÖßŸÖ
±úŒŸÖ Ã¾Ö¸üÃÖÖ¬Ö´µÖÖÔú›êü“Ö »ÖÖ ¤êü‰úÖ ¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
úÖÆüß ¸üÖÖÖÓ“Öê ¯ÖæÖÔŸ¾ÖÖÖê µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ¾ÖÖáú¸üÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖÖÖÓ“Öê
¾ÖÖáú¸üÖ ÃÖÆü•ÖÃÖÖê¯µÖÖ ×¸üŸÖßŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß ¯Ö¨üŸÖß ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüÖê Îú´Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Öê. ¸üÖÖÖÓ“µÖÖ “Ö»ÖÖÖú›êü ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖµÖúß“µÖÖ œÓüÖÖ¾ÖºþÖ,
†ÓÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ö¾Öê Ö™ü ¯ÖÖ›üŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. ¸üÖÖÖ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ †ÓÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê
ú¸üÖÖ·µÖÖ µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÃÖ ¸üÖÖÖÓÖ ¯Ö¨üŸÖß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×Æü¤ãüÃ£ÖÖÖß ¸üÖÖÖŸÖß»Ö ÖÖµÖúß´Ö¬µÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ †¿Öß ŸÖßÃÖ
¸üÖÖÖÓÖê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.
¸üÖÖÖÓÖê :
1) ³Öî¸ü¾Ö ÃÖÖ Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ¯Ö Ö ´Ö ¸êü ÃÖÖ
2) ³Öî¸ü¾Öß ÃÖÖ Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ¯Ö ´Ö ¯Ö Ö ´Ö ¸êü ÃÖÖ ×ÖÍ ¬ÖÍ ÃÖÖ
3) ú»µÖÖÖ ×ÖÍ ¸êü Ö, Ö, ¬Ö, ´Ö Ö, ´Ö, Ö, ¸êü, Ö, ×ÖÍ ¸êü
4) ×²Ö»ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¸êü Ö ¯Ö ´Ö Ö, ¬Ö ´Ö Ö ¬Ö Ö, ´Ö ¸êü ÃÖÖ
5) Ö´ÖÖ•Ö Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ×Ö ÃÖÖÓ ×Ö ¬Ö, ´Ö ¯Ö ¬Ö ´Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
6) úÖ±úß ÃÖÖÓ ×Ö ¬Ö ¯Ö, ¸êü ¯Ö ´Ö ¯Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
7) ¯Öæ¾Öá ×ÖÍ ¸êü Ö, ¸êü Ö ¸êü ´Ö Ö, ´Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
8) ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ ¬Ö ´Ö, Ö ¸êü Ö ´Ö Ö ¸êü ¬ÖÍ ×ÖÍ ¸êü ÃÖÖ
9) ŸÖÖê›üß ´Ö ¬Ö ×Ö ÃÖÖÓ ×Ö ¬Ö ´Ö Ö ¸êü Ö ¸êü ÃÖÖ
10) ÃÖÖ¸ÓüÖ ÃÖÖ ¸êü ¯Ö ¸êü ¯Ö ´Ö ¯Ö ÃÖÖÓ ×Ö ¯Ö ´Ö ¸êü ×ÖÍ ÃÖÖ
11) ³Öß´Ö¯Ö»ÖÖÃÖß- ×ÖÍ ÃÖÖ Ö ´Ö ¯Ö Ö ´Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
12) †ÖÃÖÖ¾Ö¸üßÃÖÖ ¸êü ´Ö ¯Ö ÃÖÖÓ ×Ö ¬Ö ¯Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ´Ö ¯Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
13) »Ö×»ÖŸÖ ×ÖÍ ¸êü Ö ´Ö ´Ö ´Ö Ö, ´Ö ¬Ö ´Ö ´Ö Ö, ´Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
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14) ×¯Ö»Öæ 15) ÃÖÖê¸üšü 16) ×²Ö³ÖÖÃÖ 17) Ö™ü 18) ¿ÖÓú¸üÖ 19) ÁÖß 20) ²ÖÖÖêÁÖß 21) êú¤üÖ¸ü 22) úÖÖ›üÖ 23) ´Ö»ÆüÖ¸ü 24) ØÆü›üÖê»Ö 25) ×²ÖÆüÖÖ 26) úÖ´ÖÖê¤ü 27) †ÖÃÖÖ 28) ³Öæ¯ÖÖ»Öß 29) ¤ãüÖÖÔ 30) ³Ö×™üµÖÖ¸ü-

ÃÖÖ Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ¯Ö ´Ö Ö ¸êü ÃÖÖ ×ÖÍ ÃÖÖ
¸êü ´Ö ¯Ö ×Ö ÃÖÖÓ ×Ö ¬Ö ¯Ö ¬Ö ´Ö Ö ¸êü ´Ö ÃÖÖ
¯Ö ¬Ö ¯Ö Ö ¯Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
¯Ö ¸êü ¸êü Ö Ö ´Ö ¸êü ÃÖÖ
×Ö ¬Ö ÃÖÖÓ ×Ö, ¯Ö Ö ¯Ö Ö ÃÖÖ
¸êü ¸êü ¯Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ¯Ö ´Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
ÃÖÖ ×ÖÍ ¬ÖÍ ×ÖÍ ÃÖÖ ´Ö ¬Ö ×Ö ¬Ö ´Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
ÃÖÖÓ ×Ö ¬Ö ¯Ö, ´Ö ¯Ö ¬Ö ¯Ö ´Ö ÃÖÖ ¸êü ÃÖÖ
Ö ´Ö ¸êü ÃÖÖ
¸êü ´Ö ¸êü ÃÖÖ, ×ÖÍ ¯ÖÍ ´ÖÍ ¯ÖÍ, ×ÖÍ ¬ÖÍ ×ÖÍ ÃÖÖ
ÃÖÖÓ ×Ö¬Ö ´Ö Ö ´Ö Ö ÃÖÖ
×Ö ÃÖÖ Ö ´Ö ¯Ö ´Ö Ö ´Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
´Ö
¸üê ¯Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ¯Ö Ö ´Ö ¯Ö Ö ´Ö ¸êü ÃÖÖ
¸êü ×ÖÍ ÃÖÖ ×ÖÍ ¬ÖÍ ×ÖÍ
ÃÖÖ
¬ÖÍ ÃÖÖ ¸êü Ö ¯Ö Ö ¬Ö ¯Ö Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
ÃÖÖÓ ¬Ö ¯Ö ´Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ´Ö ¸êü ¬ÖÍ ÃÖÖ
ÃÖÖ ¬Ö ¯Ö, ´Ö ¯Ö Ö ¯Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
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¸üÖÖÖÓÖ ¾ÖÖáú¸üÖÖ“Öê †¬µÖµÖÖ †Ö×Ö ³Öî¸ü¾Ö, ÃÖÖ¸ÓüÖ,
ú»µÖÖÖ ¾Ö ¬ÖÖÖÁÖß ¸üÖÖÖÖÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖÖ“Öß Æüß ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏÖÖ»Öß ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ¯ÖÓ. ÖÖ. ´ÖÖê.
Ö¸êü¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓÖß Æüß ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÖ»Öß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †£ÖÖÔŸÖ ¸üÖÖ¾ÖÖáú¸üÖÖ“Öß
Æüß ¯Ö¨üŸÖß †Ö¬Öã×Öú †ÖÆêü. ÊÖ ¯ÖÏÖÖ»ÖßÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÖÖÓ“Öê ´ÖãµÖŸÖ:
ŸÖßÃÖ †ÓÖÖÓŸÖæÖ ¾ÖÖáú¸üÖ êú»Öê †ÖÆêü; †Ö×Ö µÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ 30 ¸üÖÖÖÓÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ
‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ †ÃÖÖ úß, ÊÖ 30 ¯ÖÏ´ÖãÖ ¸üÖÖÖÓ“Öê
Ã¾Ö¹ý¯Ö ‡ŸÖ¸ü ¸üÖÖÖÓŸÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.
úÖêÖŸÖÖÆüß ¸üÖÖ ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü Ã¾Ö¸üÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö µÖÖ
×¾Ö×¿ÖÂ™ü Ã¾Ö¸üÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ“Öê †¾Ö»ÖÖêúÖ êú»Öê ŸÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ²ÖÆãüŸÖêú †Ó¿Öß
Æêü Ã¾Ö¸üÃÖÓ¤ü³ÖÔ Øú¾ÖÖ Ã¾Ö¸üÃÖÓÖŸÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ‹ú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ
³ÖÖ¾Ö ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖê. ÊÖ Ã¾Ö¸ü¸ü“ÖÖÖ †£ÖÖÔŸÖ“Ö ¸üÖÖ»ÖÖÖÖÓÖÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ
†Ö×Ö †¿Öß Ã¾Ö¸ü¸ü“ÖÖÖ Øú¾ÖÖ Ã¾Ö¸üÃÖÓ¤ü³ÖÔ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¸üÖÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖÖ ´Æü™ü»Öê
†ÖÆêü. µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖ •µÖÖ •µÖÖ ¸üÖÖÖÓŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖÖÖÓÖ
´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê. µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖÖ ÆüÖ úÖêÖŸµÖÖ ÖÖ úÖêÖŸµÖÖŸÖ¸üß †ÓÖÖ“ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê. Æüß“Ö ´ÖãµÖ ¸üÖÖÖÓÖê ´ÖÖÖæÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ †ÓÖÖ“Öê ´ÖÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê.
†¿Öß ´ÖãµÖ †ÓÖê 30 ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖÖÖÓÖê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê.
Æüß 30 ¸üÖÖÖÓÖê ¾Ö ŸµÖÖ ŸµÖÖ †ÓÖÖ“Öê ¸üÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ :
¸üÖÖÖÓÖ
¸üÖÖÖÓÖ ¸üÖÖ
1. ³Öî¸ü¾Ö
:
³Öî¸ü¾Ö, úÖØ»ÖÖ›üÖ, •ÖÖê×ÖµÖÖ, ÖãÖúß, ¸üÖ´Öú»Öß.
2. ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö :
×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö, ÃÖ¸ü¯Ö¤üÖÔ, úãú³Ö, †»ÆîüµµÖÖ, µÖ´ÖÖß,
¤êü¾Ö×Ö¸üß.
3. ú»µÖÖÖ :
µÖ´ÖÖ, ¿Öã¨üú»µÖÖÖ, ¯ÖÆüÖ›üß, “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ, Æü´Öß¸ü.
4. Ö´ÖÖ•Ö :
Ö´ÖÖ•Ö, Ø—Ö—ÖÖê™üß, ×ŸÖ»ÖÓÖ, ´ÖÖÓ›ü, ÖÓ²ÖÖ¾ÖŸÖß.
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5. úÖ±úß
6. ¯Öæ¾Öá
7. ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ
8. ŸÖÖê›üß
9. ³Öî¸ü¾Öß
10. †ÖÃÖÖ¾Ö¸üß
11. ÃÖÖ¸ÓüÖ
12. ¬ÖÖÖÁÖß
13. »Ö×»ÖŸÖ
14. ¯Öß»Öã
15. ÃÖÖê¸üšü
16. ×¾Ö³ÖÖÃÖ
17. Ö™ü
18. ÁÖß
19. ²ÖÖÖêÁÖß
20. êú¤üÖ¸ü
21. ¿ÖÓú¸üÖ
22. úÖÖ›üÖ
23. ´Ö»ÆüÖ¸ü
24. ØÆü›üÖê»Ö
25. ³Öæ¯ÖÖ»Öß
26. †ÖÃÖÖ
27. ¤üÖÖÔ
28. ×²ÖÆüÖÖ
29. úÖ´ÖÖê¤ü
30. ³Ö×™üµÖÖ¸ü

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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ØÃÖ¬Öã¸üÖ, úÖ±úß, †ÖÖÓ¤ü ³Öî¸ü¾Öß.
¯Öæ¾Öá, ¯Öæ¸üßµÖÖ ¬ÖÖÖÁÖß, ¯Ö¸ü•Ö.
´ÖÖ¸ü¾ÖÖ, ¯Öæ×¸üµÖÖ.
ŸÖÖê›üß, Öã•Ö¸üß, ´Öã»ÖŸÖÖÖß, ”ûÖµÖÖŸÖÖê›üß
³Öî¸ü¾Öß, ´ÖÖ»ÖÓúÃÖ, ³Öæ¯ÖÖ»Ö, ØÃÖ¬Ö³Öî¸ü¾Öß.
†ÖÃÖÖ¾Ö¸üß, •ÖÖîÖ¯Öã¸üß, ÖÖÓ¬ÖÖ¸üß, ¤êü¿Öß, ¤êü¾ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü.
Ø²Ö¦üÖ¾ÖÖß, ¿Öã¨ü ÃÖÖ¸ÓüÖ, ×´ÖµÖÖÓúß.
¬ÖÖÖÁÖß, ³Öß´Ö¯Ö»ÖÖÃÖ, ¬ÖÖÖß, ¯Ö™ü¤üß¯Ö.
»Ö×»ÖŸÖ, ²ÖÃÖÓŸÖ, ¯ÖÓ“Ö´Ö, ¯ÖÏ³ÖÖŸÖ, »Ö×»ÖŸÖÖÖÖî¸üß.
¯Öß»Öã, ²Ö¸ü¾ÖÖ, ²Ö›üÆÓüÃÖ.
ÃÖÖê¸üšü, ¤êüÃÖ, ×ŸÖ»ÖúúÖ´ÖÖê¤ü, •ÖµÖ•ÖµÖ¾ÖÓŸÖß.
×¾Ö³ÖÖÃÖ, ¸êü¾ÖÖ, •ÖêŸÖÖÁÖß.
Ö™ü, ÖÖî›ü.
ÁÖß, ×ŸÖ¸ü¾ÖÖ, “ÖîŸÖß, ¤üß¯Öú.
²ÖÖÖêÁÖß, ¸üÖÖêÁÖß, ²ÖÆüÖ¸ü, úÖî¿ÖßúÖÖ›üÖ.
êú¤üÖ¸ü, êú¤üÖ¸üÖÖ™ü, •Ö»Ö¬Ö¸ü êú¤üÖ¸ü.
¿ÖÓú¸üÖ, ´ÖÖ»ÖÁÖß, ÆÓüÃÖ¬¾ÖÖß.
¤ü¸ü²ÖÖ¸üß, †›üÖÖÖ, ÖÖµÖúß, ÃÖãÆüÖ, ÃÖã‘Ö¸üÖ‡Ô.
×´ÖµÖÖÓ´Ö»ÆüÖ¸ü, ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖß, ´Öê‘Ö, ÖÖî›ü´Ö»ÆüÖ¸ü.
ØÆü›üÖê»Ö, ÃÖÖêÆüÖß, ×³Ö®ÖÂÖ›Ëü•Ö, ¿Öã¨ü ÃÖÖêÆüÖß.
³Öæ¯ÖÖ»Öß, ¤êü¿ÖúÖ¸ü, •ÖµÖŸÖ, •ÖêŸÖú»µÖÖÖ.
†ÖÃÖÖ.
¤ãüÖÖÔ.
´ÖÖ¹ý×²ÖÆüÖÖ, ×²ÖÆüÖÖ›üÖ, ¯Ö™ü×²ÖÆüÖÖ.
¿µÖÖ´Öú»µÖÖÖ, Æêü´Öú»µÖÖÖ.
³ÖÓÖÖ¸ü, ³Ö×™üµÖÖ¸ü.
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Æüß ´ÖãµÖê 30 †ÓÖê ´ÖÖÖæÖ ²ÖÖúß“Öê ŸµÖÖ ŸµÖÖ †ÓÖÖ“Öê ¸üÖÖ ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
¸üÖÖÖÓÖ ¯Ö¨üŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ÖÖ¤üÖ ¸üÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓÖÖµÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ŸµÖÖ ¸üÖÖÖ“Öê
Ã¾Ö¸ü ÃÖÖÓÖæÖ ÖÓŸÖ¸ü †ÓÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»µÖÖÖê ŸÖÖê ¸üÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ ¿ÖúŸÖÖê.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öß úÖÆüß ¸üÖÖÖÓÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö
•µÖÖŸÖ ³Öî¸ü¾Ö, ÃÖÖ¸ÓüÖ, ú»µÖÖÖ, ¬ÖÖÖÁÖß Æüß ¸üÖÖÖÓÖ †ÖÆêüŸÖ.
³Öî¸ü¾Ö ¸üÖÖÖÓÖ
³Öî¸ü¾Ö ÆüÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¸üÖÖÖÓÖ ¸üÖÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ³Öî¸ü¾Ö ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ‹úÖ ¸ü“ÖÖêŸÖ
´Æü™ü»Öê Öê»Öê †ÖÆêü úß, “úÆêü ×´ÖµÖÖÑ ŸÖÖÖÃÖêÖ ÃÖãÖÖê ¿ÖÖÆü †ú²Ö¸ü ÃÖ²Ö ¸üÖÖÖ´Öê
¯ÖÏ£Ö´Ö ¸üÖÖ ³Öî¸ü¾Ö.”
úÆêü ×´ÖµÖÖ ŸÖÖÖÃÖêÖ ÃÖãÖÖê ÆüÖê ÖãÖß•ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¸üÖÖ ³Öî¸ü¾Ö Æüß ŸÖÖ ´ÖÖ ÃÖÖ¬ÖßµÖÖê.
•ÖÖŸÖß ÖÖµÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê“Ö •ÖÖŸÖß ¾ÖÖáú¸üÖ ¯Ö¨üŸÖß ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †Ö»Öê»Öß
¸üÖÖ-¸üÖ×ÖÖß ¾ÖÖáú¸üÖ ¯Ö¨üŸÖß µÖÖŸÖ ¸üÖÖ ³Öî¸ü¾Ö ÆüÖ ¸üÖ×ÖÖß ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»Ö 6
¸üÖÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö 1 ¯Öã¹ýÂÖ ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö¬Öã×ÖúŸÖêŸÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ £ÖÖ™ü
¯Ö¨üŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ³Öî¸ü¾Ö £ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÆüÖ •ÖÖú ¸üÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ¸üÖÖÖÓÖ ¾ÖÖáú¸üÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ¸üÖÖÖÓÖ ¯Ö¨üŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ÆüÖ ‹ú Ã¾ÖµÖÓ ¸üÖÖÖÓÖ ¸üÖÖ †ÖÆêü.
µÖÖ ¸üÖÖÖŸÖ ×¸üÂÖ³Ö, ¬Öî¾ÖŸÖ úÖê´Ö»Ö †ÃÖæÖ †µÖ Ã¾Ö¸ü ¿Öã¨ü »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö †Ö¸üÖêÆü
†¾Ö¸üÖêÆüÖŸÖ Æüß Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖ“Öß •ÖÖŸÖß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ-ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †ÖÆêü.
¬Öî¾ÖŸÖ †Ö×Ö ×¸üÂÖ³Ö ÊÖÓ“Öê ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß †ÖÆêü. ÆüÖ ¯ÖÏÖŸÖ:úÖ»ÖßÖ ÃÖÓ¬Öß¯ÖÏúÖ¿Ö ¸üÖÖ
†ÃÖæÖ ˆ¢Ö¸üÖ¸ÓüÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¸üÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ×ŸÖÆüß ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ¸üÖÖÖÓÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖê¾Öêôûß ´Öæôû ¸üÖÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê
¸üÖÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ²ÖÖ¸üúÖ‡ÔÖê †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê ×ÖŸÖÖÓŸÖ Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
Ã¾Ö¹ý¯Ö : ÃÖÖ ¸êü ¸êü ÃÖÖ, ¬ÖÍ ¬ÖÍ ×ÖÍ ÃÖÖ, ÃÖÖ ¸êü ¸êü, Ö ´Ö ¸êü ¸êü ÃÖÖ, ´Ö ¯Ö ¬Ö ¬Ö ×Ö ÃÖÖÓ, ×Ö ÃÖÖÓ
¬Ö ÃÖÖÓ ×Ö ¬Ö ¬Ö ¯Ö, Ö ´Ö ¯Ö, Ö ´Ö ¸êü ¸êü ÃÖÖ
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ Ã¾Ö¸ü ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ¾ÖºþÖ Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß ÆüÖ ‹ú ¿Öã¨ü ¸üÖÖ †ÖÆêü.
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†£ÖÖÔŸÖ µÖÖŸÖ †µÖ ¸üÖÖÖ“Öê ×´ÖÁÖÖ ÖÖÆüß. µÖÖŸÖ ¸êü ¬Ö úÖê´Ö»Ö †ÃÖæÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
»ÖÖÖ¾Ö ¯Ö¨üŸÖßÖê µÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖ Öã¹ý´ÖãÖÖŸÖæÖ“Ö ú¸üÖê µÖÖêµÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê
×¸üÂÖ³Ö ¬Öî¾ÖŸÖÖ¾Ö¸ü“Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üÖÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö Øú¾ÖÖ ¸üÖÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ †ÖÖÖê †ŸµÖÓŸÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÖÖÓÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ Ã¾Ö¸üÃÖÓÖŸÖß“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üŸÖÖê. Øú²ÖÆãüÖÖ ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü“Ö ¸üÖÖÖ“Öê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¸üÖÖÖÓÖ
×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»µÖÖ •ÖÖŸÖê. •ÖÃÖê ÃÖÖ ¬Ö, ¯Ö Ö, Ö ´Ö ¸êü, Ö ´Ö ¬Ö ¬Ö ¯Ö †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
Ã¾Ö¸üÃÖÓÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ³Öî¸ü¾Ö ¸üÖÖÖŸÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖŸÖãÖ“Ö ¯Öã¾ÖÖÕÖ †Ö×Ö
ˆ¢Ö¸üÖÓÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¸üÖÖÖÓÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»µÖÖ Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ³Öî¸ü¾Ö´Ö¬µÖê
Ã¾Ö¸ü »ÖÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ Îú´Ö µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü †ÃÖÖ¾ÖÖ.
ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ÂÖ›Ëü•Ö Ã¾Ö¸ü »ÖÖ¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¸üÂÖ³ÖÖ“ÖÖ †ÖÓ¤üÖê×»ÖŸÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ êú»µÖÖ
•ÖÖŸÖÖê. ×¸üÂÖ³ÖÖ“µÖÖ µÖÖ †ÖÓ¤üÖê×»ÖŸÖ ˆ““ÖÖ¸üÖÖŸÖ †»¯Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ“ÖÖÆüß ³ÖÖÃÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ˆ¤üÖ. ÃÖÖ ¸êÖü ¸êÖü ÃÖÖ ¯Öã¾ÖÖÕÖÖ´Ö¬µÖê ³Öî¸ü¾Ö †ÓÖ Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öê ÁÖêµÖ Æêü
×¸üÂÖ³ÖÖ»ÖÖ“Ö †ÖÆêü. µÖÖ“Ö ŸÖã»ÖÖêŸÖ ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖ ¬Öî¾ÖŸÖÖ“ÖÖ †ÖÓ¤üÖê×»ÖŸÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖ ¸üÖÖÖÓÖ
ªÖêŸÖú †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÓ“Ö´Ö Ã¾Ö¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖ¤êü×Ö»Ö ²ÖÆãüŸ¾ÖÖŸÖæÖ“Ö êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
•ÖÃÖê Ö ´Ö ¯Ö, ´Ö ¯Ö ¬Ö ¬Ö ¯Ö ¬Ö ¯Ö ´Ö ¯Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏúÖ¸êü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Ö ¬Ö ¬Ö ´Ö
µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ »ÖÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖŸÖ ¯ÖÓ“Ö´ÖÖ“Öê »ÖÓ‘ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
µÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ³Öî¸ü¾Ö ¸üÖÖÖÓÖ ¸üÖÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ÂÖ›Ëü•Ö ¯ÖÓ“Ö´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖæÖÔ ¹ý¯ÖÖÖê
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖæÖ ¾Öî¸üÖµÖ, ³ÖŒŸÖß ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖ ¸üÃÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ¬ÖãµÖÔ ÖãÖÖÓÖß
ÃÖÓ¯Ö®Ö ¾Ö ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÖÆêü.
µÖÖÓÖŸÖ¸ü ³Öî¸ü¾Ö“Öê ¸üÖÖÖÓÖ ¾ÖÖ“Öú Ã¾Ö¸üÃÖ´ÖãÆü •ÖÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. úÖ¸üÖ
µÖÖ ¸üÖÖÖÓÖ¾ÖÖ“Öú Ã¾Ö¸ü ÃÖ´ÖãÆüÖŸÖ ×³Ö®Ö ×³Ö®Ö ¸üÖÖÖÓ“Öê ×´ÖÁÖÖ úºþÖ ³Öî¸ü¾Ö“Öê †Öêú
¯ÖÏúÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¸üÖÖÖÓÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯Öã¾ÖÖÕÖ ¾Ö ˆ¢Ö¸üÖÓÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ú¸üÖê
´ÖÆü¢Ö¾ÖÖ“Öê“Ö šü¸üŸÖê. ¯Öã¾ÖÖÕÖ Ö ´Ö ¯Ö Ö ´Ö¸êü, ¸êü ¸êü ÃÖÖ ŸÖ¸ü ˆ¢Ö¸üÖÓÖ ´Ö ¯Ö ¬Ö ¬Ö ×Ö ÃÖÖÓ ×Ö
¬Ö ¬Ö ¯Ö Æêü ¤üÖêÆüß Ã¾Ö¸üÃÖ´ÖãÆü ³Öî¸ü¾Ö ¸üÖÖ¹ý¯Öß ¿Ö¸üß¸üÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖãµÖ ³ÖÖÖÖÃÖ´ÖÖÖ
†ÖÆêü. ¯Öã¾ÖÖÕÖÖŸÖ ¸êü ¾Ö ˆ¢Ö¸üÖÓÖÖŸÖ ¬Ö ¯ÖÏÖÖ ÃÖ¥ü¿µÖ †ÖÆêüŸÖ.
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¸üÖÖÖ“µÖÖ “Ö»ÖÖÖŸÖ £ÖÖê›üÖ ³Öê¤ü êú»µÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß ´Ö¬µÖê ×³Ö®ÖŸ¾Ö
êú»µÖÖÃÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ¸üÖÖ ¥üÂ™üßÃÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. •µÖÖŸÖ ³Öî¸ü¾Ö ¸üÖÖÖÓÖ ¯ÖÏ²Öôû †ÃÖŸÖê“Ö.
•ÖÃÖê ¯Öã¾ÖÖÕÖÖŸÖ ³Öî¸ü¾Ö ¾Ö ˆ¢Ö¸üÖÓÖÖŸÖ ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö ¸üÖÖÖ“Öê ×´ÖÁÖÖ êú»µÖÖÃÖ †ÖÖÓ¤ü
³Öî¸ü¾Ö ¸üÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖŸê ÖÖê. •µÖÖŸÖ ¯Öã¾ÖÖÕÖ Ã¾Ö¹ý¯Öß ³Öî¸ü¾Ö ¸üÖÖÖÓÖ ¯ÖÏ²Öôû †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß ¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß Ã£ÖÖÖê ²Ö¤ü»Ö×¾Ö»µÖÖÃÖ •ÖÃÖê ³Öî¸ü¾Ö ¸üÖÖÖŸÖ ¬Öî¾ÖŸÖ
†Ö×Ö ×¸üÂÖ³ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÓ“Ö´Ö, ÂÖ›Ëü•Ö ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß ´ÖÖÖ»Öê ¾Ö ÖÓ¬ÖÖ¸ü †Ö×Ö
×ÖÂÖÖ¤ü µÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖÃÖ êú»ÖÖ ŸÖ¸ü úÖØ»ÖÖ›üÖ ¸üÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖˆ»Ö™ü •Ö¸ü
´Ö¬µÖ´Ö, ÂÖ›Ëü•Ö ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß ´ÖÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ¸üÖÖ •ÖÖê×ÖµÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. †£ÖÖÔŸÖ“Ö µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏµÖÖêÖÖŸ´ÖúŸÖêŸÖ ³Öî¸ü¾Ö ¸üÖÖÖ“Öê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¸üÖÖÖÓÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
¸üÖÖ †Ö×Ö ¸üÖÖ ÖÖµÖúß“Öê ´Ö´ÖÔ ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö µÖÖ ¸üÖÖÖÓÖ ¸üÖÖÖÓ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ¾Ö Ø“ÖŸÖÖ, ´ÖÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ³Öî¸ü¾Ö ¸üÖÖÖÓÖ 30 ¯ÖÏ´ÖãÖ
¸üÖÖÖÓÖÖŸÖß»Ö †Ö•ÖÆüß Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê †ÖêôûÖ»µÖÖ •ÖÖÖÖ¸êü ¾Ö †Ö•ÖÆüß ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö
¯ÖÏúÂÖÖÔÖê ¯ÖÏµÖÖêÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü ¯ÖÏ´ÖãÖ †ÓÖ †ÖÆêüŸÖ.
¸üÖÖÖÓÖ ¸üÖÖ ÃÖÖ¸ÓüÖ
¸üÖÖ ÃÖÖ¸ÓüÖ †£Ö¾ÖÖ ¾ÖéÓ¤üÖ¾ÖÖß ÃÖÖ¸ÓüÖ Æêü ¤üÖêÆüß ‹ú“Ö ¸üÖÖÖÖÖ´Ö †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
ÖÏÓ£ÖÖ´Ö¬µÖê êú¾Öôû ÃÖÖ¸ÓüÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ“Ö ¯ÖÏµÖÖêÖ êú»µÖÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ÃÖÖ¸ÓüÖ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ÖÖß ¾ÖéÓ¤üÖ¾ÖÖß ÃÖÖ¸ÓüÖ ¸üÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü µÖêŸÖÖê. µÖÖŸÖ ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü, ¬Öî¾ÖŸÖ ¾ÖÙ•ÖŸÖ
¾Ö †Öî›ü¾Ö-†Öî›ü¾Ö •ÖÖŸÖß“ÖÖ ÆüÖ ¸üÖÖ †ÖÆêü. µÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¹ý¯ÖÖÖê ¤üÖêÆüß ´Ö¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ
¯ÖÏµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸÖÃÖê“Ö ¤üÖêÆüß ×ÖÂÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÃÖÓ´ÖŸÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß
×¸üÂÖ³Ö, ¯ÖÓ“Ö´Ö ¾Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ×«üŸÖßµÖ ¯ÖÏÆü¸üß ÖÖ×µÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ÆüÖ ¾ÖÎú ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ
¸üÖÖÖÓÖ ¸üÖÖ †ÖÆêü.
úÖ±úß £ÖÖ™üÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏµÖãŒŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ÆüÖ ‹ú ¯ÖÏ´ÖãÖ ¸üÖÖÖÓÖ ¸üÖÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ
•ÖÖŸÖÖê.
×ÖÍ ÃÖÖ ¸êü ´Ö ¸êü ¸êü ´Ö ¯Ö ×Ö ¯Ö ´Ö ¸êü ´Ö ¯Ö ×Ö ÃÖÖÓ, ÃÖÖÓ ×Ö ¯Ö, ×Ö ¯Ö ´Ö ¸êü, ¸êü ´Ö ¯Ö ×Ö ´Ö
¯Ö, ¯Ö ¸êü ´Ö ¸êü, ´Ö ¸êü ×ÖÍ ÃÖÖ †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü µÖÖ ¸üÖÖÖ“Öê ¸üÖÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ
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Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, µÖÖŸÖ †µÖ ãúšü»µÖÖÆüß ¸üÖÖÖ“Öê ×´ÖÁÖÖ ÖÖÆüß
¯Ö¸ÓüŸÖã úÖ±úß ¸üÖÖÖŸÖ ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü ¬Öî¾ÖŸÖ ¾Ö•µÖÔ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¤üÃÖÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¾ÖêÖôûÖ
ÆüÖêŸÖÖê.
Ã¾Ö¸ü ¾ÖÙ•ÖŸÖŸÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¸üÖÖ ¸ü“ÖÖê“Öß ×ÎúµÖÖ Æüß ‹ú ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ¸üÖÖÖÓÖ
¸üÖÖÖ“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ú¸üµÖÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖãŸÖ šü¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¸üÖÖÖŸÖ ¾ÖÙ•ÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖê²ÖŸÖßÖê ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß Ã£ÖÖÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ úºþÖ ¯Öã¾ÖÔ¾ÖŸÖ ŸµÖÖ“Ö Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ êú»µÖÖÖê
úÖ±úß ¸üÖÖÖÓÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ¸ÓüÖ ¸üÖÖÖÓÖÖ“ÖÖ †×¾Ö³ÖÖÔ¾Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. †£ÖÖÔŸÖ“Ö
ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ²Ö×‘ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖ¸ÓüÖ ¸üÖÖÖÓÖÖŸÖ úÖ±úß †ÓÖ †ÓŸÖ¸ü×ÖÆüßŸÖ †ÖÆêü.
µÖÖ“Ö úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ÃÖÖ¸ÓüÖ ¸üÖÖÖ»ÖÖ úÖ±úß £ÖÖ™üÖÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
†£ÖÖÔŸÖ“Ö £ÖÖ™ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¸üŸÖê ¾Öêôûß µÖÖÃÖ Ã¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖÖÖÓÖ ¬µÖÖÖÖŸÖ
‘Öê¾ÖæÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
†µÖ ¸üÖÖÖÓÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖ¸ÓüÖ ¸üÖÖÖ“Öê ¤êü×Ö»Ö ¸üÖÖÖÓÖ ¾ÖÖ“Öú Ã¾Ö¸üÃÖ´ÖãÆü †ŸµÖÓŸÖ
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêüŸÖ. •ÖÃÖê ×ÖÍ ÃÖÖ ¸êü ´Ö ¯Ö ´Ö ¸êü Øú¾ÖÖ ¸êü ´Ö ¯Ö ´Ö ¸êü Æêü ¯Öã¾ÖÖÕÖ ªÖêŸÖú
Ã¾Ö¸üÃÖ´ÖãÆü †Ö×Ö ´Ö ¯Ö ×Ö ÃÖÖÓ ×Ö ¯Ö Æêü ˆ¢Ö¸üÖÓÖ ªÖêŸÖú Ã¾Ö¸üÃÖ´ÖãÆü ÃÖÖ¸ÓüÖ ¸üÖÖÖÓÖÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖãÖ †ÓÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“Ö ¸üÖÖÖÓÖ ¾ÖÖ“Öú Ã¾Ö¸üÃÖ´ÖãÆüÖÓ´Ö¬µÖê ×³Ö®Ö ¸üÖÖÖÓ“Öê
×´ÖÁÖÖ êú»µÖÖÖê ÃÖÖ¸ÓüÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ“Ö ú»µÖÖÖ †ÓÖÖ“Öê
×´ÖÁÖÖ úºþÖ ¿Öã¨ü ÃÖÖ¸ÓüÖ ×´ÖµÖÖ´Ö»ÆüÖ¸ü“ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü úºþÖ ×´ÖµÖÖúß
ÃÖÖ¸ÓüÖ, ¤êüÃÖ“µÖÖ ×´ÖÁÖÖÖŸÖæÖ ÃÖÖ´ÖÓŸÖ ÃÖÖ¸ÓüÖ, ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö“µÖÖ ×´ÖÁÖÖÖŸÖæÖ ²Ö›ÍüÆÓüÃÖ
ÃÖÖ¸ÓüÖ ÊÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ úÖÆüß Ã¾Ö¸ü ¾ÖÙ•ÖŸÖ úºþÖ ÃÖÖ¸ÓüÖ ¸üÖÖÖŸÖ“Ö êú¾Öôû úÖê´Ö»Ö
×ÖÂÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ úºþÖ ´Ö¬Ö´ÖÖ¤ü ÃÖÖ¸ÓüÖ ¸üÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß ³Öê¤üÖŸÖæÖ †µÖ ¸üÖÖÖÓÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ×´ÖÁÖÖÖŸÖæÖ ŸÖÃÖê“Ö
¸üÖÖ “Ö»ÖÖÖŸÖß»Ö ³Öê¤ü, Ã¾Ö¸üÃÖ´ÖãÆü, Ã¾Ö¸ü ÃÖÓÖŸÖßŸÖß»Ö ³Öê¤ü µÖÖŸÖæÖ“Ö Æêü ×¾Ö×³Ö®Ö ¯ÖÏúÖ¸ü
ˆ¤üµÖÖÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×úŸÖßÆüß ¸üÖÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ×´ÖÁÖÖÖŸÖæÖ •Ö¸üß ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¸üÖÖÖ“Öß
¸ü“ÖÖÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸üß ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏµÖãŒŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¸üÖÖÖÓÖÖ“Öê ¸üÖÖ¾ÖÖ“Öú ´ÖãµÖ
Ã¾Ö¸üÃÖ´ÖãÆü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖãÖ“Ö ¸üÖÖÖÓÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ²Ö»ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê¾ÖæÖ ¸üÖÖÖÓÖ
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¯Ö¨üŸÖß ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öß ¾Ö †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ †¿ÖÖ ¸üÖÖÖÓÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¸üÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖêŸÖÖê Æêü ˆ»»ÖêÖ×ÖµÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ¸ÓüÖ ¸üÖÖÖÓÖ µÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ
‹ú ¯ÖÏ´ÖãÖ ¸üÖÖÖÓÖ ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. •µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê úÖ±úß †Ö×Ö
´Ö»ÆüÖ¸ü ¸üÖÖÖÓÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ µÖêÖÖ“µÖÖ ¸üÖÖÖÓ¿Öß †Ö¤üß ×Öú™ü“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ
ÃÖÖ¸ÓüÖ ¸üÖÖÖÓÖÖŸÖß»Ö Ã¾Ö¸ü ÃÖ´ÖãÆüÖÓ“ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»Öê»ÖÖ ¥üÂ™üßÃÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
¸üÖÖÖÓÖ ¸üÖÖ ú»µÖÖÖ
¸üÖÖÖÓÖ ¸üÖÖ ú»µÖÖÖ ÆüÖ ú»µÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸üÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ ¸üÖÖ
†ÖÆêü. £ÖÖ™ü ¸üÖÖ ¾ÖÖáú¸üÖ ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê ¤êüÖß»Ö ú»µÖÖÖ £ÖÖ™ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ
•ÖÖŸÖÖê. •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖŸÖ:úÖ»ÖßÖ ¸üÖÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖê ¾Öêôûß ³Öî¸ü¾Ö ¸üÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ
´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖµÖÓúÖ»ÖßÖ ¸üÖ¡ÖßÖêµÖ ¸üÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ú»µÖÖÖ †ÓÖÖÓÖÖ
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖß¾ÖÎ ´Ö¬µÖ´ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖŸÖ ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü ÆüÖ ¾ÖÖ¤üß Ã¾Ö¸ü †Ö×Ö ×ÖÂÖÖ¤ü ÆüÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß
Ã¾Ö¸ü ´ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖÖÖÓÖÖ“ÖÖ •Öê¾ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ŸµÖÖ
¸üÖÖÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ Ã¾Ö¹ý¯Ö »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêÖê ¾Ö ¸üÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÓÖÖê¯ÖÖÓÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê
¯ÖÏ£Ö´Ö Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
ú»µÖÖÖ ¸üÖÖÖÓÖÖŸÖ †Ö¸üÖêÆü †¾Ö¸üÖêÆüÖŸÖ ÃÖÖŸÖÆüß Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ µÖÖêµÖ
´ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¯ÖæÖÔ-ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •ÖÖŸÖß ¾Ö ÃÖ´ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ¸üÖ¡Öß“ÖÖ
¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏÆü¸ü ÖÖµÖÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ´ÖÖÖ»µÖÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÖÖµÖúß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
¸üÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖ ŸÖßÖÆüß ÃÖ¯ŸÖúÖ´Ö¬µÖê êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã
¸üÖÖÖ“Öê ´ÖãµÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö Æêü ¯Öã¾ÖÖÕÖÖŸÖ“Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öã¾ÖÖÕÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¸üÖÖ ´ÆüÖæÖ
¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¸üÖÖÖÓÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¯Öã¾ÖÖÕÖ †Ö×Ö
ˆ¢Ö¸üÖÓÖ µÖÖ ¤üÖêÆüß Ã£ÖÖÖß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¸üÃÖ´ÖãÆüÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê
Îú´Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÓ¯ÖæÖÔŸÖ: ¿Öã¨ü Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ¸üÖÖÖ´Ö¬µÖê
¸üÖÖÖÓÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê úÖÆüß šü¸üÖ¾Ößú Ã¾Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾ÖêÖôêû úÖœü»µÖÖ •ÖÖŸÖê. •Öê
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ú»µÖÖÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü †Öêú ¯ÖÏúÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê ãúšêü ÖÖ ãúšêü †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
¸üÖÖÖÓÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ú»µÖÖÖ †ÓÖÖ“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö Ã¾Ö¸üÃÖ´ÖãÆüÖÓ“ÖÖ †Ö¯ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ú¹ý.
1. ×ÖÍ ¸êü Ö, ¸êü ÃÖÖ
2. Ö ´Ö ¯Ö, ¸êü ÃÖÖ
3. ´Ö ¬Ö ×Ö, ¬Ö ¯Ö
4. ÃÖÖÓ ×Ö ¬Ö ×Ö ¬Ö ¯Ö ´Ö Ö
5. ¯Ö ´Ö Ö ´Ö ¸êü Ö
6. ´Ö ¯Ö ¬Ö ¯Ö
ú»µÖÖÖ †ÓÖÖŸÖß»Ö ¸üÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖá»Öê»µÖÖ ¸üÖÖÖÓÖ¾ÖÖ“Öú Ã¾Ö¸üÃÖ´ÖãÆüÖ“Öê
úÖêšêü ÖÖ úÖêšüê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö †¾Ö¿µÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ¾ÖÙ•ÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖ“Ó µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖŸÖæÖ
¤êüÖß»Ö ú»µÖÖÖ ¸üÖÖÖÓÖ ¾ÖÖ“Öú ¸üÖÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖŸê Öê. •ÖÃÖê ú»µÖÖÖ“µÖÖ †Ö¸üÖêÆüÖŸÖ
×¸üÂÖ³Ö, ¬Öî¾ÖŸÖ ¾ÖÙ•ÖŸÖ êú»Öê ŸÖ¸ü µÖÖŸÖ †×¾Ö³ÖÖÔ¾Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê. êú¾Öôû †Ö¸üÖêÆüÖŸÖ
´Ö¬µÖ´Ö ×ÖÂÖÖ¤ü ¾ÖÙ•ÖŸÖ êú»Öê ŸÖ¸ü ¸üÖÖ ¿Öã¨ü ú»µÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê ŸÖ¸ü ´Ö¬µÖ´Ö ¾ÖÙ•ÖŸÖ
êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ú»µÖÖÖ £ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¾ÖÖß ú»µÖÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü µÖêŸÖÖê. úÖ´ÖÖê¤ü, ¿µÖÖ´Ö
ú»µÖÖÖ, •ÖîŸÖú»µÖÖÖ, ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß †¿ÖÖ †Öêú ¸üÖÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ÖãÃÖŸµÖÖ ú»µÖÖÖ
¸üÖÖÖÓÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ú»µÖÖÖ †ÓÖÖ“ÖÖ †»¯Ö¯ÖÏµÖÖêÖ úºþÖ ŸµÖÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü ¸üÖÖÖÓ“Öê
×´ÖÁÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. •ÖÃÖê ¿Öã¨ü ÃÖÖ¸ÓüÖ, ¤êü¾Ö×Ö¸üß ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö, µÖ´ÖÖß ×²Ö»ÖÖ¾Ö»Ö,
ÖÓ¤ü, Æü´Öß¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ú»µÖÖÖ £ÖÖ™üÖŸÖæÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ú»µÖÖÖ
†ÓÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ”û™üÖ ¥üÂ™üßÃÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
êú¤üÖ¸ü, úÖ´ÖÖê¤ü, ”ûÖµÖÖÖ™ü, Æü´Öß¸ü, ÖÖî›üÃÖÖ¸ÓüÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ ú»µÖÖÖ †ÓÖÖ“Öê“Ö
¸üÖÖ ÆüÖŸê Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾ÖÖ¤üß, ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß, Ã¾Ö¸üÃÖÓÖŸÖß, úÖ, Ø´Ö›ü ¾Ö “Ö»ÖÖ µÖÖ´Öãôêû ¸üÖÖ³Öê¤ü
Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. êú¤üÖ¸ü ¸üÖÖÖŸÖ †Ö¸üÖêÆü ú¸üŸÖÖÓÖÖ ÂÖ›Ëü•ÖÖ¾ÖºþÖ ¿Öã¨ü ´Ö¬µÖ´ÖÖ¾Ö¸ü
•ÖÖŸÖÖŸÖ •ÖÃÖê ÃÖÖ ´Ö ¾Ö ŸÖß¾ÖÎ ´Ö¬µÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ´Ö ¯Ö ¬Ö ¯Ö ´Ö µÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü úºþÖ ÖÖ»Öß
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µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯Ö ´Ö ¸êü ÃÖÖ, Ö ´Ö ¸êü ÃÖÖ †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ¤êüÖß»Ö †¾Ö¸üÖêÆüß “Ö»ÖÖ
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖ´ÖÖê¤ü ¸üÖÖÖŸÖ †Ö¸üÖêÆü ÃÖÖ ¸êü ¯Ö †ÃÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü
ŸÖß¾ÖÎ ´Ö¬µÖ´Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ¯Ö †ÃÖÖ ‘Öê‰úÖ Ö ´Ö ¯Ö Ö ´Ö ¸êü ÃÖÖ Øú¾ÖÖ ´Ö Ö ´Ö ¸êü ÃÖÖ
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü †¾Ö¸üÖêÆüß ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ”ûÖµÖÖÖ™ü ¸üÖÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¸üÖêÆü ÃÖ¸üôû ÃÖÖ ¸êü Ö ´Ö
¯Ö †ÃÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸÖß¾ÖÎ ´Ö¬µÖ´Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ¯Ö †ÃÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¯Ö ¸êü Ö ´Ö ¸êü ÃÖÖ Øú¾ÖÖ ´Ö
Ö ´Ö ¸êü ÃÖÖ †ÃÖê †¾Ö¸üÖêÆüß ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
ú»µÖÖÖ £ÖÖ™üÖŸÓ ÖÖÔŸÖ µÖêÖÖ¸êü Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÖ †Ö¸üÖêÆüß “Ö»ÖÖÖ´Ö¬µÖê ‹ú´ÖêúÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ
×³Ö®ÖŸ¾Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö †¾Ö¸üÖêÆüÖŸ´ÖúŸÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ú»µÖÖÖ
†ÓÖ ªÖêŸÖú ŸÖß¾ÖÎ ´Ö¬µÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ úºþÖ †£Ö¾ÖÖ ¯Ö ¸êü ÃÖÓÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ úºþÖ
¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. Æêü“Ö ú»µÖÖÖ †ÓÖÖ“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ ÆüÖêµÖ.
úÖÆüà´Ö¬µÖê ú»µÖÖÖ †ÓÖ •Ö¸üß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ¸üÖÖÖÓ“Öê “Ö»ÖÖ
ŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ×³Ö®Ö †ÃÖê ¥üÂ™üßÃÖ ¯Ö›üŸÖê. •ÖÃÖê ÖÖî›üÃÖÖ¸ÓüÖ ÆüÖ ¸üÖÖ ú»µÖÖÖ £ÖÖ™üÖŸÓ ÖÖÔŸÖ
µÖêÖÖ¸üÖ ¸üÖÖ †ÖÆêü, •ÖÖê ´ÖÖ¬µÖÖÆü ¯ÖÏÆü¸üß ÖÖ×µÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖŸÖ ú»µÖÖÖ †ÓÖ ªÖêŸÖú
¯Ö ¸êü ÃÖÓÖŸÖß ´ÖÆü¢Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã “Ö»ÖÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ¾ÖÎú
“Ö»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê •ÖÃÖê ÃÖÖ Ö ¸êü ´Ö Ö ¯Ö ´Ö ¬Ö ¯Ö, ×Ö ¬Ö ÃÖÖÓ ÃÖÖÓ¬Ö ×Ö ¯Ö, ¬Ö ´Ö ¯ÖÖ,
´Ö ¸êü ¯Ö ¸êü ÃÖÖ †ÃÖê ¾ÖÎú “Ö»ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ú»µÖÖÖ †ÓÖÖ´Ö¬µÖê ‡ŸÖ¸ü ¸üÖÖÖ“µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü 30 ¯ÖÏ´ÖãÖ ¸üÖÖÖÓÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖªÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê •Öê úÖÆüß 10-15 ¯ÖÏ´ÖãÖ
¸üÖÖÖÓÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖŸÖ ú»µÖÖÖ †ÓÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü.
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¬ÖÖÖÁÖß ¸üÖÖÖÓÖ
¬ÖÖÖÁÖß †ÓÖÖÓÖ - ¬ÖÖÖß, ¯Ö™ü¤üß¯Ö, ¬ÖÖÖÁÖß, ³Öß´Ö¯Ö»ÖÖÃÖß
¬ÖÖÖß
¯Ö™ü¤üß¯Ö
£ÖÖ™ü úÖ±úß
£ÖÖ™ü úÖ±úß
Ö ×Ö úÖê´Ö»Ö
êú¾Öôû ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü úÖê´Ö»Ö
¸êü ¬Ö ¾Ö•µÖÔ, •ÖÖ×ŸÖ - †Öê›ü¾Ö
†Ö¸üÖêÆüÖŸÖ ¸êü ¬Ö ¾Ö•µÖÔ, †¾Ö¸üÖêÆü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß - Ö ×Ö
•ÖÖŸÖß - †Öê›ü¾Ö - ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
ÖÖµÖÖ ÃÖ´ÖµÖ - ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ 3 ¸üÖ ¯ÖÏÆü¸ü ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß - ¯Ö ÃÖÖÓ
ÃÖÖ Ö ´Ö ¯Ö ×Ö ÃÖÖÓ
ÖÖµÖÖ ÃÖ´ÖµÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ 3 ¸üÖ ¯ÖÏÆü¸ü
ÃÖÖÓ ×Ö ¯Ö ´Ö Ö ÃÖÖ
ÃÖÖ Ö ´Ö ¯Ö Øú¾ÖÖ
ÃÖÖÓ ×Ö ¬Ö ¯Ö ´Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
¬ÖÖÖÁÖß
³Öß´Ö¯Ö»ÖÖÃÖß
£ÖÖ™ü - úÖ±úß
£ÖÖ™ü - úÖ±úß
Ö ×Ö úÖê´Ö»Ö
Ö ×Ö úÖê´Ö»Ö
±úŒŸÖ †Ö¸üÖêÆüÖŸÖ ¸êü ¬Ö ¾Ö•µÖÔ
†Ö¸üÖêÆüÖŸÖ ¸êü ¬Ö ¾Ö•µÖÔ
•ÖÖ×ŸÖ - †Öê›ü¾Ö - ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
†¾Ö¸üÖêÆü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ¾ÖÖ¤üß - ¯Ö ÃÖÖÓ
•ÖÖŸÖß †Öê›ü¾Ö-ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
ÖÖµÖÖ ÃÖ´ÖµÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ 3 ¸üÖ ¯ÖÏÆü¸ü ÖÖµÖÖ ÃÖ´ÖµÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ 3 ¸üÖ ¯ÖÏÆü¸ü
ÃÖÖ Ö ´Ö ¯Ö ×Ö ÃÖÖÓ
×ÖÍ ÃÖÖ Ö ´Ö ¯Ö ×Ö ÃÖÖÓ
ÃÖÖÓ ×Ö ¬Ö ¯Ö ´Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
ÃÖÖÓ ×Ö ¬Ö ¯Ö ´Ö, Ö ¸êü ÃÖÖ
¬ÖÖÖÁÖß †ÓÖÖ´Ö¬µÖê ×¸üÂÖ³Ö ¾Ö ¬Öî¾ÖŸÖÖ“Öß ¤ãü²ÖÔ»ÖŸÖÖ ¤ü¿ÖÔ¾ÖæÖ ÂÖ›Ëü•Ö-¯ÖÓ“Ö´Ö ŸÖ£ÖÖ
´Ö¬µÖ´ÖÖ“Öß ¯ÖÏ²Ö»ÖŸÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ. ¬ÖÖÖÁÖß †ÓÖÖŸÖ ¯Ö Ö Ã¾Ö¸üÃÖÓÖŸÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ
‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ¬ÖÖÖÁÖß ¾Ö ³Öß´Ö¯Ö»ÖÖÃÖß ¤üÖêÆüß ¸üÖÖ úÖ±úß £ÖÖ™üÖŸÖæÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖã ¾ÖÖ¤üß Ã¾Ö¸ü ¾Ö ²ÖÓ×¤ü¿Öß“µÖÖ “Ö»ÖÖÖÖê ŸµÖÖŸÖ ×³Ö®ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ¬ÖÖÖÁÖß

ÃÖÓÖßŸÖ Ã¯ÖÓ¤üÖ - ³ÖÖÖ 2

156

¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¬ÖÖÖß ¸üÖÖ úÖ±úß £ÖÖ™üÖŸÖæÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖê¾ÖæÖ ŸµÖÖŸÖ Ö ×Ö úÖê´Ö»Ö ¾Ö ¸êü ¬Ö
Ã¾Ö¸ü ¾Ö•µÖÔ êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¬ÖÖÖÁÖß´Ö¬µÖê ¸êü ¬Ö Ã¾Ö¸ü ±úŒŸÖ †Ö¸üÖêÆüÖŸÖ ¾Ö•µÖÔ ¯Ö¸ÓüŸÖã
¬ÖÖÖß´Ö¬µÖê ¸êü ¬Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔŸÖ: ¾Ö•µÖÔ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû “Ö»ÖÖÖŸÖ ±ú¸üú •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê.
´ÖÖ¡Ö Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¬ÖÖÖÁÖß †ÓÖÖ“Öß ¸üÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ³Öß´Ö¯Ö»ÖÖÃÖß ¸üÖÖÖŸÖ ¿Öã¨ü ×ÖÂÖÖ¤ü
ÖÖµÖ»µÖÖÃÖ ¯Ö™ü¤üß¯Ö ¸üÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¯Ö™ü¤üß¯Ö ÆüÖ úÖ±úß £ÖÖ™ü•ÖµÖ ¸üÖÖ †ÃÖæÖ
¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¬ÖÖÖÁÖß ¸üÖÖÖÓÖ †ÖÆêüŸÖ.
¬ÖÖÖß“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö :
Ö ´Ö ¯Ö Ö, ÃÖÖ ×Ö ÃÖÖ
¯Ö™ü¤üß¯Ö “Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö :
×ÖÍ ÃÖÖ Ö ´Ö Ö ¸êü ÃÖÖ ×ÖÍÃÖÖ
¬ÖÖÖÁÖß“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö :
×ÖÍ ÃÖÖ, Ö, ´Ö ¯Ö, ¬Ö ¯Ö, ×Ö¬Ö¯Ö , ´Ö Ö, ´Ö¯ÖÖ, Ö¸êüÃÖÖ
³Öß´Ö¯Ö»ÖÖÃÖß“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö : ×ÖÍ ÃÖÖ Ö ´Ö ¯Ö Ö, ´Ö Ö ¸êü ÃÖÖ
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Ã¾Ö¸ü¯ÖÏÃÖÖ¸ü - ÖÓ›ü´Öê¹ý - ÖÂ™üÖê×¤üÂ™ü
•Öê¾ÆüÖ ‹ÖÖªÖ ´Öæôû Îú´ÖÖ“Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ¸ü ÃÖÓµÖÖ ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ
µÖÖ ×ÎúµÖê»ÖÖ ˆ×§üÂ™ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ¾Ö •Öê¾ÆüÖ ‹ÖÖªÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¸ü ÃÖÓµÖê¾ÖºþÖ ´Öæôû Îú´ÖÖŸÖß»Ö
×¾Ö×¿ÖÂ™ü Ã¾Ö¸ü¯ÖÏÃŸÖÖ¸ü ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüÖµÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÖÂ™ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Æüß
ÖÂ™üÖê×§üÂ™ü ×ÎúµÖÖ ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •Öß Ö×ÖŸÖ×¾Ö¬Öß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ
ÖÓ›ü´Öê¹ý ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖÖ ¸êü Ö
´Ö
¯Ö
¬Ö
×Ö
1 0 0
0
0
0
0
1 2
6
24 120 720
4
12
48 240 1440
18 72 360 2160
96 480 2880
600 3600
4320
5040
†ÖéúŸÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †¿ÖÖ ÃÖÖŸÖ †Öêôûß ×»ÖÆüÖµÖ“µÖÖ •µÖÖ“µÖÖ
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ÃÖÖŸÖ ÖÖÖê †ÃÖŸÖß»Ö. ŸµÖÖ ÃÖÖŸÖ ÖÖµÖÖŸÖ †ÖãÎú´Öê ÃÖÖ ¸êü Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö
×Ö ×»ÖÆüÖµÖ“Öê. µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÖÖµÖÖŸÖ 1 ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÖÖµÖÖŸÖ 0
×»ÖÆüÖ¾ÖÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÖÖµÖÖŸÖ 2 ¾Ö ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ÖÖµÖÖŸÖ 4 ×»ÖÆüÖ¾Öê. ÖÓŸÖ¸ü Ö “µÖÖ
×ŸÖÃÖ·µÖÖ, ¸êü “µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾Ö ÃÖÖ “µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓµÖê“Öß ²Öê¸üß•Ö ´Ö
“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÖÖµÖÖŸÖ ×»ÖÆüÖ¾Öê. ´Ö “µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ÖÖµÖÖŸÖ 6 “Öß ¤ãü¯¯Ö™ü (6x2)
¾Ö “ÖÖî£µÖÖ ÖÖµÖÖŸÖ 6 “Öß ×ŸÖ¯¯Ö™ü úºþÖ ÃÖÓµÖÖ ×»ÖÆüÖ¾Öß. ¯ÖãÆüÖ ´Ö “µÖÖ “ÖÖî£µÖÖ, Ö
“µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ, ¸êü “µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾Ö ÃÖÖ “µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓµÖê“Öß ²Öê¸üß•Ö ¯Ö
“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÖÖµÖÖŸÖ ×»ÖÆæüÖ ´Ö “µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê êú»Öê»Öß“Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
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µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×Ö “µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †¿Öß“Ö ×ÎúµÖÖ ú¸üßŸÖ •ÖÖÖê. ×Ö “Öê ‹æúÖ 7
ÖÖÖê ÆüÖêŸÖß»Ö. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¿Öê¾Ö™üß ÃÖÖ “µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ, ¸êü “µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ, Ö “ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ, ´Ö
“ÖÖ “ÖÖî£ÖÖ, ¯Ö “ÖÖ ¯ÖÖ“Ö¾ÖÖ, ¬Ö “ÖÖ ÃÖÆüÖ¾ÖÖ, ×Ö “ÖÖ ÃÖÖŸÖ¾ÖÖ µÖÖ ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓµÖÖÓ“Öß
²Öê¸üß•Ö 5040 ×»ÖÆüÖ¾Öß. ŸÖß ×Ö “µÖÖ 7 ¾µÖÖ ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß ÆüÖê‡Ô»Ö. ÊÖ“Ö
Ã¾Ö¸ü×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ ÖÓ›ü´Öê¹ý ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ÖÓ›ü´Öê¹ý :
“ÖÂ™üÖê×¤üÂ™ü ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖµÖÔ ÖÓ›ü´Öê¹ý ¿µÖÖê“µÖŸÖê”
´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÂ™ü †Ö×Ö ˆ×§üÂ™ü µÖÖÓ“Öê –ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÓ›ü´Öê¹ý“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ÖÓ›ü´Öê¹ý“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ †ÖêôûßŸÖ ÃÖÖŸÖ
úÖêÂ™üú †£Ö¾ÖÖ ‘Ö¸üÖ“Ó Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß. ¯ÖÏ£Ö´Ö ‘Ö¸üÖŸÖ ‹ú †Óú ×»ÖÆæüÖ ²ÖÖúß
ÃÖÆüÖ ‘Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê 0 ÆüÖ †Óú ×»ÖÆüÖ¾ÖÖ. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ‹ú-‹ú ‘Ö¸ü ú´Öß ú¸üŸÖ ¯Öãœüß»Ö
úÖêÂ™üúÖÓ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß. ´ÆüÖ•Öê“Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÓŒŸÖß´Ö¬µÖê 7 úÖêÂ™üú Øú¾ÖÖ ×«üŸÖßµÖ
¯ÖÓúŸÖËß´Ö¬µÖê 6 úÖêÂ™üú, ŸÖéŸÖßµÖ ¯ÖÓŒŸÖß´Ö¬µÖê 5 µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Öãœüß»Ö ¸ü“ÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
¤ãüÃÖ·µÖÖ †Öêôûß“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ 6 ‘Ö¸üÖÓ¯Öîúß ¯Ö×Æü»µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ 1 ÆüÖ †Óú ×»ÖÆüÖ¾ÖÖ
†Ö×Ö ¯Öãœüß»Ö ‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ»ÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü“µÖÖ ÃÖÓµÖêÖê ÖãÖÖ¾Öê.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ¤ãüÃÖ·µÖÖ †Öêôûß“Öß ¸ü“ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ×ŸÖÃÖ·µÖÖ †Öêôûß“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ
5 ‘Ö¸üÖÓ¯Öîúß ¯Ö×Æü»µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ †ÖêôûßŸÖß»Ö ˆ³µÖÖ ¸êüÂÖêŸÖß»Ö †ÓúÖÖê ¤üÖêÖ Öê
ÖãÖæÖ ŸÖß ¯ÖÓŒŸÖß ¯ÖæÖÔ ú¸üÖ¾Öß. µÖÖ¯Öãœüß»Ö “ÖÖî£µÖÖ ¯ÖÓŒŸÖß“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ
¯ÖÓŒŸÖßŸÖß»Ö ÃÖÓµÖê»ÖÖ 5 Öê ÖãÖæÖ †Ö×Ö 6 ¾µÖÖ ¯ÖÓÛŒŸÖß“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ
¯ÖŒŸÖßŸÖß»Ö ÃÖÓµÖê»ÖÖ 6 Öê ÖãÖæÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ †Öêôûß“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
ÖÓ›ü´Öê¹ý“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ :
ÖÓ›ü´Öê¹ý“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÖÂ™ü †Ö×Ö ˆ×§üÂ™ü¶ê µÖÖÓ“Öê –ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ÆüÖêŸÖÖê. ˆ×§üÂ™üÖÓ“ÖÖ †£ÖÔ ´ÆüÖ•Öê ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖÖÖê“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ÆüÖêµÖ. •Öê¾ÆüÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
‹ÖÖªÖ ŸÖÖÖê“Öê Ã¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö Ã¾Ö¸üÖ“Ó µÖÖ ŸÖÖÖ ¸ü“ÖÖê´Ö¬µÖê
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖÖÖê“ÖÖ Öê´ÖúÖ úÖêÖŸÖÖ Îú´ÖÖÓú †ÖÆêü Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ˆ×§üÂ™üÖŸÖæÖ ÃÖÖ¬µÖ
ÆüÖêŸÖê. ˆ¤üÖ. Ö ´Ö ¸êü ÃÖÖ Æüß “ÖŸÖãÔÃ¾Ö¸üßµÖ ŸÖÖÖ •Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
‡ŸÖ¸ü “ÖŸÖãÔÃ¾Ö¸üßµÖ ŸÖÖÖê´Ö¬µÖê µÖÖ ŸÖÖÖê“ÖÖ úÖêÖŸÖÖ Îú´ÖÖÓú †ÖÆêü Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ
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úôûŸÖê µÖÖ‰ú»Ö™ü ÖÂ™ü ´ÆüÖ•Öê Æü¸ü¾Ö»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ŸÖÖÖê“ÖÖ Îú´ÖÖÓú †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÖÆêü ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ ŸÖÖÖê“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ –ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖê µÖÖ ÖÂ™üÖ«üÖ¸êü
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¬µÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. ˆ×§üÂ™ü ŸÖÖÖê´Ö¬µÖê Ã¾Ö¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ×•ÖŸÖúß †ÖÆêü
×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö úÖêÂ™üúÖÓ“ÖÖ ÖÓ›ü´Öê¹ý ˆ×§üÂ™ü ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ªÖ¾ÖÖ. •ÖÃÖê Ö ´Ö ¸êü
ÃÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê 4 Ã¾Ö¸ü µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖê ÊÖ “ÖÖ¸ü
Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê úÖêÂ™üú µÖê£Öê ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ“Öê †ÖÆêü.
1 0 0
0
1 2
6
´Öæôû Îú´Ö : ÃÖÖ ¸êü Ö ´Ö
4
12
ˆ×§üÂ™ü Îú´Ö : Ö ´Ö ¸êü ÃÖÖ
18
1 0 0
1 2
4

0
6
12
18

ˆ¤üÖ. ˆ×§üÂ™ü Îú´Ö : ´Ö ¸êü Ö ÃÖÖ
´Öæôû Îú´Ö : ÃÖÖ ¸êü Ö ´Ö
1+1+2+18 = 22 (ˆ×§üÂ™ü ÃÖÓµÖÖ)

1 0 0
1 2
4

0
6
12
18

ˆ¤üÖ. ´Öæôûü Îú´Ö : ÃÖÖ ¸êü Ö ´Ö
ˆ×§üÂ™üû Îú´Ö : ÃÖÖ ´Ö Ö ¸êü
1+0+2+12 = 15 (ˆ×§üÂ™ü ÃÖÓµÖÖ)

1 0 0
1 2
4

0
6
12
18

0
24
48
72
96

ˆ¤üÖ. ´Öæôûü Îú´Ö : ÃÖÖ ¸êü Ö ´Ö ¯Ö
ˆ×§üÂ™üû Îú´Ö : ÃÖÖ ´Ö ¯Ö Ö ¸êü
72+12+1+1+0 = 86
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ÖÂ™ü :
“ÃÖÓµÖÖ ŸÖã µÖ¤üÖ¹ý¯Öê ÂÖÒÂ™êü ÖÂ™ü´ÖË ŸÖ¤ãü“µÖŸÖê”
´ÆüÖ•Öê“Ö •Öê¾ÆüÖ ŸÖÖÖê“Öß ÃÖÓµÖÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ¹ý¯Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê
†ÖÆêü. ŸµÖÖ ×ÎúµÖê»ÖÖ ÖÂ™ü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
´Öæôû †úÖÓÃÖÆüßŸÖ ÖÓ›ü´Öê¹ý“µÖÖ •µÖÖ •µÖÖ úÖêÂ™üúÖŸÖß»Ö ÃÖÓµÖÖÓ“Öß ²Öê¸üß•Ö
ÖÂ™ü “µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü µÖêŸÖê, ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÊÖÖê Ã¾Ö¸üÃ£ÖÖÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ úºþÖ ŸÖÖÖê“Öê Ã¾Ö¸ü
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †£ÖÖÔŸÖ ÖÂ™ü –ÖÖŸÖ ú¸üŸÖê¾Öêôûß ÃÖã¨üÖ ˆ×§üÂ™ü –ÖÖŸÖ ×¾Ö×¬ÖÖãÃÖÖ¸ü •Öê
Ã¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖê ÃÖÖê›æüÖ ´Öæôû †Ö×Ö ÖÂ™ü Îú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß,
ÖÂ™ü –ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ Æüß ˆ×§üÂ™ü –ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ×ÎúµÖê»ÖÖ Öê´Öúß ˆ»Ö™üß
†ÖÆêü.
ÖÂ™ü : ˆ¤üÖ. “ÖŸÖãÔÃ¾Ö¸üßµÖ ŸÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖê 13 ¾µÖÖ ÖÓ²Ö¸ü“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö úÃÖê †ÖÆêü.
×¾Ö¬Öß : ŸÖÖÖê´Ö¬µÖê 4 Ã¾Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ ´ÆüÖæÖ “ÖÖ¸ü úÖêÂ™üú †ÃÖ»Öê»ÖÖ ÖÓ›ü´Öê¹ý ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖê. †ÖŸÖÖ µÖÖ 4 ¸üúÖµÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úß, ŸµÖÖ“Öß
²Öê¸üß•Ö 13 ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯Ö×Æü»ÖÖ ÓúúÖ ÆüÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ“Ö ‘Ö¸üÖŸÖ šêü¾ÖæÖ ²ÖÖúß“Öê ÓúúÖ
“Ö»ÖßŸÖ úºþÖ †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü šêü¾ÖÖ¾Öê úß ¿Öê¾Ö™üß 4 Æüß ÓúúÖÖ“Öß ²Öê¸üß•Ö µÖê‡Ô»Ö.
1 0 0
1 2
4

0
ˆ¤üÖ. 13 ÃÖÓµÖÖ ´Öæôû Îú´Ö - ÃÖÖ ¸êü Ö ´Ö
6
ÖÂ™ü Îú. A B C D
12
18
ÖÂ™ü Îú´ÖÖŸÖß»Ö ¿Öê¾Ö™ü“Öê D Æêü †Ö¸ü ÖÓ›ü´Öê¹ý “µÖÖ †Ö›ü¾µÖÖ “ÖÖî£µÖÖ ¸üÖÓÖêŸÖ
ˆ³µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü ˆŸÖ¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÂ™ü Îú´ÖÖŸÖß»Ö 4 £µÖÖ
ÖÓ²Ö¸ü“Öê D Æêü †Ö¸ü ´Öæôû Îú´ÖÖ“µÖÖ ¸êü¿Öß •ÖãôûŸÖê. ´ÆüÖæÖ D = ¸êü ´ÖæôûúÎ ´Ö : ÃÖÖ Ö ´Ö
ÖÂ™üÎú´Ö : A B C. ÖÂ™üúÎ ´ÖÖŸÖß»Ö C Æêü †Ö¸ü ÖÓ›ü´Öê¹ý“µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü“Ö
†ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôûê C “Öß Øú´ÖŸÖ ´Ö †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ÖÂ™üÎú´ÖÖŸÖß»Ö B Æêü †Ö¸ü ÖÓ›ü´Öê¹ý“µÖÖ
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´Öæôû Îú´ÖÖ“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖêÂ™üúÖŸÖ“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû B “Öß Øú´ÖŸÖ Ö †ÖÆêü †Ö×Ö
ˆ¸ü»Öê»µÖÖ S “Öß Øú´ÖŸÖ ÃÖÖ.
A = ÃÖÖ, B = Ö, C = ´Ö, D = ¸êü ´ÆüÖæÖ A B C D µÖÖ Îú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸÖÖÖê“Öß
¸ü“ÖÖÖ ÃÖÖ Ö ´Ö ¸êü †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ÆüÖê‡Ô»Ö. ´ÆüÖæÖ “ÖŸÖãÔÃ¾Ö×¸üµÖ ŸÖÖÖÖa´Ö¬µÖê 13 ¾ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖ Ö ´Ö ¸êü †ÖÆêü †Ö×Ö µÖÖ“ÖÖ ˆ×§üÂ™ü Îú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖãÆüÖ †Ö¯ÖÖ ¯Ö›üŸÖÖôûÖ
úºþ ¿ÖúŸÖÖê.
ÃÖÖ¸üÖÖ “ÖŸÖãÂ™üß :
³Ö¸üŸÖÖÖê 22 ÁÖéŸÖàÖÖ ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖÖê“µÖÖ ÃÖÖÊÖÖê •ÖÖê ¯ÖÏµÖÖêÖ êú»ÖÖ
ŸµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ‘ÃÖÖ¸üÖÖ “ÖŸÖãÂ™üß’ ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê. [¯ÖÏµÖÖêÖÖ“Öß ¯ÖæÖ¾ÖãÔ¢Öß “ÖÖ¸ü ¾ÖêôûÖ
êú»Öß ´ÆüÖæÖ “ÖŸÖãÂ™üß ÆüÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ³Ö¸üŸÖÖÖß 4 ³ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ êú»ÖÖ. ¯ÖÏµÖÖêÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏŸµÖêú ³ÖÖÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÖ †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †Ö×Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏµÖÖêÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÖ
“ÖŸÖãÂ™üß Æêü ÖÖ¾Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ³Ö¸üŸÖ ´ÖãÖàÖß ÖÖßŸÖßµÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü Ö ‘ÖêŸÖÖ
êú¾Öôû ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †£ÖÖÔŸÖ ÂÖ›Ëü•Ö ´Ö¬µÖ´Ö †Ö×Ö ÂÖ›Ëü•Ö ¯ÖÓ“Ö´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü ÆüÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÃÖÖ¬µÖ êú»ÖÖ. ¯ÖÏµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ¯ŸÖú •µÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß
ÖÏÖ´Ö †ÃÖê ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê] ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê šüßú †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ÖÖÆüß µÖÖú›êü
ŸµÖÖÓÖß »ÖÖ ×¤ü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖÖ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: Æüß ÆüÖŸê Öß úß, ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÖÏÖ´Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü³ÖÖ¾ÖÖÖê
¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖÖ.
ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ³Ö¸üŸÖÖÓÖß ‹úÖ“Ö »ÖÖú›üÖ“µÖÖ ²ÖÖ×¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ †ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ
•µÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß, ˆÓ“Öß ¤êüÖß»Ö ÃÖÖ¸üÖß“Ö †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¤üÖê Ö ŸÖã»µÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ.
¤üÖêÖÆüß ×¾ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ‹úÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¯Ö¸ü¤êü ÃÖ´ÖÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü »ÖÖ¾Ö»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
¯ÖÏŸµÖêú ×¾ÖÖê»ÖÖ ÃÖÖŸÖ - ÃÖÖŸÖ ŸÖÖ¸üÖ ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´Ößú Ã¾Ö¸üÖŸÖ
»ÖÖ¾Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ´Öãôû ˆ§êü¿Ö ÆüÖ“Ö úß ¤üÖêÆüß ×¾ÖÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ‹úÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ÖÖ¤ü
ˆŸ¯Ö®Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ. ÂÖ›Ëü•Ö ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖ “ÖÖî£µÖÖ ÁÖéŸÖß¾Ö¸ü, ¸êü ÃÖÖŸÖ¾µÖÖ ÁÖéŸÖß¾Ö¸ü, Ö
Ö¾Ö¾µÖÖ ÁÖéŸÖß¾Ö¸ü, ´Ö 13 ¾µÖÖ ÁÖéŸÖß¾Ö¸ü, ¯Ö 17 ¾µÖÖ ÁÖéŸÖß¾Ö¸ü, ¬Ö 20 ¾µÖÖ †Ö×Ö ×Ö
22 ¾µÖÖ ÁÖéŸÖß¾Ö¸ü. ÃÖÖŸÖÆüß Ã¾Ö¸ü Îú´ÖÖÖê Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ êú»Öê. úÖ¸üÖ ³Ö¸üŸÖÖ“µÖÖ“Ö ‘“ÖŸÖã¿“Ö
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“ÖŸÖã¿“Ö “ÖŸÖã¿“Öî¾Ö’ µÖÖ ¿»ÖÖêúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÂÖ›Ëü•Ö ´Ö¬µÖ´Ö ¯ÖÓ“Ö´Ö µÖÖÓÖÖ “ÖÖî£Öß ÁÖéŸÖß
†Ö×Ö ¸êü ¾Ö ¬Ö µÖÖÓÖÖ ¤üÖêÖ ÁÖéŸÖß. ¤üÖêÖ ×¾ÖÖÖ ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö Ã¾Ö¸üÖ´Ö¬µÖê
»ÖÖ¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ‹ú ×¾ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¾ÖêÖôûß šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß
†“Ö»Öß ×¾ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ¬ÖÐã¾ÖÖ ×¾ÖÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¾ÖÖê»ÖÖ “Ö»Ö †£Ö¾ÖÖ
†¬ÖÐã¾Ö ×¾ÖÖÖ †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê †Ö×Ö µÖÖ “Ö»Ö ×¾ÖÖê¾Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖÖêÖ ú¸üµÖÖÃÖ
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß.
¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÖ¸üÖÖ :
¤üÖêÆüß ×¾ÖÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö •ÖÖê ÃÖŸÖ¸üÖ¾µÖÖ ÁÖéŸÖß¾Ö¸ü ÛÃ£ÖŸÖ †ÖÆêü, ŸÖÖê “Ö»Ö ×¾ÖÖê¾Ö¸üß»Ö
¯ÖÓ“Ö´Ö ŸµÖÖÓÖß ‹úÖ“Ö ÁÖéŸÖßÖê ú´Öß êú»ÖÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö “Ö»Ö ×¾ÖÖê¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÓ“Ö´Ö †ÖŸÖÖ
16 ¾µÖÖ ÁÖéŸÖß¾Ö¸ü ÛÃ£ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû “Ö»Ö ×¾ÖÖêŸÖ»µÖÖ ŠúÂÖ³Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÂÖ›Ëü•Ö
´Ö¬µÖ´Ö ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ úÖ¸üÖ ÂÖ›Ëü•Ö ´Ö¬µÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖÃÖ Ö‰ú ÁÖéŸÖß“Öê †ÓŸÖ¸ü
†ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ‹ú - ‹ú ÁÖéŸÖßÖê ˆŸÖ¸ü¾Ö»ÖÖ, ú´Öß êú»ÖÖ.
ÃÖÖ ¸êü Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ×Ö
3 6 8 12 16 18 21
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü µÖÖŸÖæÖ ´Ö¬µÖ´ÖÖÏÖ´ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ —ÖÖ»Öß.
ÃÖÖ ¸êü Ö ´Ö ¯Ö ¬Ö ×Ö
4324342
´ÆüÖ•Öê“Ö ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖ 4, 3, 2,4, 3, 4, 2 Æêü ŸÖŸ¾Ö ÃÖÖ¬µÖ —ÖÖ»Öê. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü
¯ÖÓ“Ö´Ö - ¯Ö ‹ú ÁÖéŸÖß ú´Öß ˆŸÖ¸ü×¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤üÖêÖ Ã¾Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê •Öê †ÓŸÖ¸ü †Ö»Öê
ŸµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÁÖéŸÖß †ÃÖê ´Æü™ü»Öê.
×«üŸÖßµÖ ÃÖÖ¸üÖÖ :
µÖÖŸÖ ³Ö¸üŸÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÓ“Ö´ÖÖ»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ‹úÖ ÁÖéŸÖßÖê ú´Öß êú»Öê †Ö×Ö
µÖÖ“Ö ¯ÖÓ“Ö´ÖÖ»ÖÖ ÂÖ›Ëü•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö ´ÖÖÖæÖ ²ÖÖúß Ã¾Ö¸ü ‹ú-‹ú ÁÖéŸÖàÖß ú´Öß êú»Öê.
¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÖ¸üÖê´Ö¬µÖê ¯ÖÓ“Ö´Ö ÃÖÖêôûÖ¾µÖÖ ÁÖéŸÖß¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ×«üŸÖßµÖ ÃÖÖ¸üÖê´Ö¬µÖê 15
¾µÖÖ ÁÖéŸÖß¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ. ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´Ößú ¯ÖÓ“Ö´Ö ‹úÖ“Ö ÁÖéŸÖßÖê ú´Öß êú»µÖÖ´Öãôêû †Ö×Ö
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‡ŸÖ¸üÆüß Ã¾Ö¸ü ‹ú-‹ú ÁÖéŸÖßÖê ú´Öß êú»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖãÆüÖ ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖ“Öß“Ö ¸ü“ÖÖÖ
—ÖÖ»Öß. µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÃÖÖ¸üÖêÖÓŸÖ¸ü ²Ö×‘ÖŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê úß, “Ö»Ö
×¾ÖÖê“ÖÖ ÖÖÓ¬ÖÖ¸ü †Ö×Ö ×ÖÂÖÖ¤ü †“Ö»Ö ×¾ÖÖê“µÖÖ ¸êü †Ö×Ö ¬Ö ¿Öß •Öãôû»Öê †ÖÆêüŸÖ.
úÖ¸üÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÃÖÖ¸üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖÆüß Ã¾Ö¸ü Îú´Ö¿Ö: 2, 5, 7, 11, 15, 18, 20 µÖÖ
ÁÖéŸÖß¾ÖÓ¸ü †Öœüôû»Öê.
ŸÖéŸÖßµÖ ÃÖÖ¸üÖÖ :
3 ·µÖÖ ÃÖÖ¸üÖê“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¤üÖêÖ ÃÖÖ¸üÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö
¯ÖÓ“Ö´Ö 1 ÁÖéŸÖßÖê ú´Öß úºþÖ µÖÖ“Ö ¯ÖÓ“Ö´ÖÖ»ÖÖ ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö ´ÖÖÖæÖ ²ÖÖúß
Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ ÂÖ›Ëü•Ö-¯ÖÓ“Ö´Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖê 1-1 ÁÖéŸÖßÖê ú´Öß êú»Öê ŸµÖÖ´Öãôêû 3 ·µÖÖ ÃÖÖ¸üÖê“µÖÖ
¿Öê¾Ö™üß ×¾ÖÖÖ ¯ÖãÆüÖ ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖ“Ö †Ö»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Öêôûß “Ö»Ö †Ö×Ö †“Ö»Ö
×¾ÖÖêŸÖß»Ö Ã¾Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê 3-3 ÁÖéŸÖà“Öê †ÓŸÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê †Ö×Ö ÃÖÖŸÖÆüß Ã¾Ö¸ü
Îú´Ö¿Ö: 1, 4, 6, 10, 14, 16, 19 µÖÖ ¿Öã¨ü †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †Öœüôû»Öê.
“ÖŸÖã£ÖÔ ÃÖÖ¸üÖÖ :
¯ÖÏµÖÖêÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ÃÖÖ¸üÖêŸÖ ŸµÖÖÖê ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ÃÖÖ¸üÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö
¯ÖÓ“Ö´Ö ‹úÖ ÁÖãŸÖßÖê ú´Öß úºþÖ ²ÖÖúß“Öê Ã¾Ö¸ü ‹êúúÖ ÁÖãŸÖßÖê ˆŸÖ¸ü¾Ö»Öê. †ÖŸÖÖ
µÖÖ ÃÖÖ¸üÖêŸÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö ŸÖê¸üÖ¾µÖÖ ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ. úÖ¸üÖ, ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ÃÖÖ¸üÖêŸÖ ŸÖÖê “ÖÖî¤üÖ¾µÖÖ
ÁÖãŸÖß¾Ö¸ü ÆüÖŸê ÖÖ. µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê êú¾Öôû ¯ÖÓ“Ö´Ö“Ö Ö¾Æêü ÃÖ¾ÖÔ“Ö Ã¾Ö¸ü †“Ö»Ö ¾ÖßÖê“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
“ÖÖ¸ü-“ÖÖ¸ü ÁÖãŸÖàÖß ˆŸÖ¸ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. “ÖÖî£µÖÖ ÃÖÖ¸üÖêÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÖê “Ö»Ö ¾ÖßÖê¾Ö¸üß»Ö
Ã¾Ö¸ü †“Ö»Ö ¾ÖßÖê¾Ö¸üß»Ö Ã¾Ö¸üÖÓ¿Öß ŸÖÖ›æüÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ×¤üÃÖ»Öê
úß, “Ö»Ö ¾ÖßÖê¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÓ“Ö´Ö, ´Ö¬µÖ´Ö ¾Ö ÂÖ›Ëü•Ö Æêü Ã¾Ö¸ü †“Ö»Ö ¾ÖßÖê¾Ö¸üß»Ö †ÖãÎú´Öê
´Ö¬µÖ´Ö, ÖÓ¬ÖÖ¸ü ¾Ö ×ÖÂÖÖ¤ü µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ‹ú•Öß¾Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. (ŸÖŒŸÖÖ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü
²Ö‘ÖÖ¾ÖÖ)
µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏµÖÖêÖÖ»ÖÖ ³Ö¸üŸÖÖÖê ÃÖÖ¸üÖÖ “ÖÖŸÖãÂ™ü¶ Æüß ÃÖÓ–ÖÖ ×¤ü»Öß ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ
ŸÖÖê 22 ÁÖãŸÖà“Öß †Öã³ÖæŸÖß ‘ÖêŸÖÖê †Ö×Ö ÃÖÖ-´Ö-¯Ö Æêü “ÖÖ¸ü-“ÖÖ¸ü ÁÖãŸÖà“Öê, ¸êü ¬Ö ŸÖßÖŸÖßÖ ÁÖãŸÖà“Öê ¾Ö Ö, ×Ö Æêü ¤üÖêÖ-¤üÖêÖ ÁÖãŸÖà“Öê †ÖÆêüŸÖ Æêü ×ÃÖ¨ü ú¸üŸÖÖê. ÁÖãŸÖß ÃÖ´ÖÖÖ
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†ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÖê úÖêšêüÆüß ´Æü™ü»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Öê ´ÆüÖÖê ‹¾Öœêü“Ö úß, ¾Ö¸üß»Ö
¯ÖÏµÖÖêÖÖ¾ÖºþÖ ÁÖã×ŸÖ¤ü¿ÖÔÖ ×ÎúµÖÖÓÖß ¤üÖêÆüß ÖÏÖ´ÖÖŸÖ»µÖÖ 22 ÁÖãŸÖß ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘µÖÖ¾µÖÖ.
¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖÖ “ÖŸÖãÂ™ü¶Ö“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÓ. ³ÖÖŸÖÖÓ›êü µÖÖÓÖß †ÃÖÖ ×ÖÂúÂÖÔ
úÖœü»ÖÖ úß, ³Ö¸üŸÖ ÁÖãŸÖß»ÖÖ ‹ú ×ÖµÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ´ÖÖÖßŸÖ †ÃÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß •Ö¾Öôû“µÖÖ
¤üÖêÖ ÁÖãŸÖßŸÖ Æêü ‹ú“Ö šü¸üß¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ¾Ö Æêü šü¸üß¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê
¤üÖêÖ ÖÏÖ´ÖÖÓŸÖß»Ö ¯ÖÓ“Ö´ÖÖ“Öê †ÓŸÖ¸ü ÆüÖêµÖ.
ÂÖ›Ëü•Ö ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ •µÖÖ ÁÖãŸÖß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö ×•Ö“ÖÖ
†¯ÖúÂÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ŸµÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ»ÖÖ“Ö ³Ö¸üŸÖÖÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÁÖãŸÖß ´Æü™ü»Öê. Æüß
ÁÖãŸÖß ´ÆüÖ•Öê ÖÏßúÖÓ“ÖÖ úÖê´ÖÖ (Comma) †ÖÆêü, •µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 81/80 †ÖÆêü.
³Ö¸üŸÖÖÖê †ÃÖê úÖêšêüÆüß ´Æü™ü»Öê ÖÖÆüß úß, µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÁÖãŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ÁÖãŸÖß ÃÖ´ÖÖÖ
†ÖÆêüŸÖ, ŸÖÃÖê“Ö Æüß ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÁÖãŸÖß ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü×ÃÖ¨ü †ÖÆêü. úÖ¸üÖ, ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÓ“Ö´Ö
‡ŸÖúÖ“Ö ú´Öß ú¸üÖµÖ“ÖÖ †ÖÆêü úß, ŸÖÖê ×¡ÖÁÖé×ŸÖú ŠúÂÖ³ÖÖ¿Öß ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü (ÂÖ›Ëü•Ö´Ö¬µÖ´Ö
³ÖÖ¾ÖÖŸÖ) ú¸üß»Ö. †£ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÁÖãŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ±úŒŸÖ ÂÖ›Ëü•Ö ´Ö¬µÖ´Ö ÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö
±ú¸üú ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü, ÃÖ¾ÖÔ ÁÖãŸÖß ÃÖ´ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ Æêü ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
Ö¾Æêü.
†Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö•Ö“µÖÖ ¾Öî–ÖÖ×Öú µÖãÖÖŸÖ ³Ö¸üŸÖÖ“µÖÖ µÖÖ ÁÖãŸÖß“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ Ö×ÖŸÖÖÖê úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÁÖãŸÖß ÃÖ´ÖÖÖ
†ÓŸÖ¸üÖ“µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ Æêü ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
ÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ ŸÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÁÖãŸÖß ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
1. ÁÖãŸÖà“Öê ÖãÖÖê¢Ö¸ü 81/80
†ÃÖ»Öê»Öß ÁÖãŸÖß Øú¾ÖÖ 5 ÃÖê¾Ö™Ôü.
2.ÁÖãŸÖà“Öê ÖãÖÖê¢Ö¸ü 256/243
†ÃÖ»Öê»Öß ÁÖãŸÖß Øú¾ÖÖ 23 ÃÖê¾Ö™Ôü
3.ÁÖãŸÖà“Öê ÖãÖÖê¢Ö¸ü 25/4
†ÃÖ»Öê»Öß ÁÖãŸÖß Øú¾ÖÖ 18 ÃÖê¾Ö™Ôü
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“ÖŸÖã£ÖÔ ÃÖÖ¸üÖÖ

ŸÖéŸÖßµÖ ÃÖÖ¸üÖÖ

×«üŸÖßµÖ ÃÖÖ¸üÖÖ

¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÖ¸üÖÖ

(†¬Öé¾Ö ¾ÖßÖÖ)
“Ö»Ö ¾ÖßÖÖ

Ö, ´Ö, ×Ö ´Ö¬µÖê ×¾Ö»ÖßÖ

¸ê ¬Ö ´Ö¬µÖê ×¾Ö»ÖßÖ
¸êü, ¬Ö †“Ö»Ö ¾ÖßÖê¾Ö¸üß»Ö
ÃÖÖ, ¯Ö ´Ö¬µÖê ×¾Ö»ÖßÖ
¯Ö, ´Ö, ÃÖÖ †“Ö»Ö ¾ÖßÖê¾Ö¸üß»Ö

- ×Ö ------------------------------- ÃÖÖ
ÃÖÖ
ÃÖÖ
¸êü
ÃÖÖ
- ÃÖÖ --------------------------¸êü
¸êü
Ö
¸êü
Ö
- ¸êü--------------------Ö
Ö
- Ö-----------------------------------´Ö
´Ö
´Ö
´Ö
- ´Ö-----------------------------------¯Ö
¯Ö
¯Ö
¯Ö
¬Ö
- ¯Ö---------------------------¬Ö
¬Ö
×Ö
¬Ö
×Ö
- ¬Ö -------------------×Ö
×Ö
- ×Ö
Ö, ×Ö †“Ö»Ö ¾ÖßÖê¾Ö¸üß»Ö

22. Öê×³ÖÖß
1. ŸÖß¾ÖÎÖ
2. ãú´Öã«üŸÖß
3. ´ÖÓ¤üÖ
- ÃÖÖ 4. ”Óû¤üÖê¾ÖŸÖß
5. ¤üµÖÖ¾ÖŸÖß
6. ¸Óü•ÖÖß
- ¸êü 7. ¸üÛŒŸÖúÖ
8. ¸üÖî¦üß
- Ö 9. ÎúÖê¬Öß
10. ¾Ö×•ÖÏúÖ
11. ¯ÖÏÃÖÖ×¸üÖß
12. ¯ÖÏßŸÖß
- ´Ö 13. ´ÖÖ•ÖÔÖß
14. ×ÖŸÖß
15. ¸üŒŸÖÖ
16. ÃÖÓ¤üß×¯ÖÖß
- ¯Ö 17. †Ö»ÖÖ×¯ÖÖß
18. ´Ö¤ÓüŸÖß
19. ¸üÖê×ÆüÖß
- ¬Ö 20. ¸ü´µÖÖ
21. ˆÖÏÖ
- ×Ö 22. ÖÖê×³ÖÖß

¯ÖÏŸµÖêú Ã¾Ö¸ü ‹êúúÖ
ÁÖãŸÖßÖê ú´Öß

(¬Öé¾Ö ¾ÖßÖÖ)
†“Ö»Ö ¾ÖßÖÖ

³Ö¸üŸÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÖ “ÖÖŸÖãÂ™ü¶ ¯ÖÏµÖÖêÖ
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ŸÖÖÖ ¸ü“ÖÖÖ
Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ ¥üŸÖ »ÖµÖßŸÖ ¾Ö †ÖúÖ¸üÖŸÖ ÖÖµÖÖ“µÖÖ ×ÎúµÖê»ÖÖ ŸÖÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖÖÖÖÓ´Öãôêû ÖßŸÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖê¾ÖæÖ Ã¾Ö¸ü¾Öî×“Ö¡µÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖ ÛÃ£Ö¸üŸÖÖ
¾Ö ¾Ö•ÖÖ µÖêµÖÖú¸üßŸÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö †Ö»ÖÖ¯ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖÖÖ ´ÆüÖÖ¾µÖÖŸÖ.
¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“Ö ‘ÖÖ‡Ô‘ÖÖ‡ÔŸÖ ŸÖÖÖÖ ÃÖã¹ý úºþ ÖµÖê. ŸÖÖÖ Æüß ¿Öã¨ü †ÖúÖ¸ü ´Ö¬µÖê ‘µÖÖ¾Öß ¾Ö
ÖÓŸÖ¸ü ÆüôæûÆüôæû ŸµÖÖ“Öß ÖŸÖß Ã¾Ö¸ü Ã£ÖÖÖÖÓú›êü ¯ÖæÖÔ »ÖÖ šêü¾ÖæÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öß. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
ŸÖ–ÖÖÓÖß †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖãú»ÖŸÖêŸÖ ÃÖã¨üÖ ×ÃÖ¨üß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã úÖÆüà“Öê
ˆ““ÖÖ¸üÖ µÖ-µÖ †ÃÖê ÆüÖŸê Öê. ¯Öãœüê ŸµÖÖÓ“Öê“Ö ×¿ÖÂµÖ µÖ - µÖ †ÃÖê ˆ““ÖÖ¸üÖ ÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»Öê.
Ö¸êüŸÖ¸ü ¿Öã¨ü ‘†Ö’úÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ µÖ - µÖ †¿ÖÖ •Ö²Ö›ü¶ÖÓ“µÖÖ ŸÖÖÖÖÓ“Öß
Ö¸ü•Ö ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ ¬ÖŒúÖ ¤êüŸÖ ŸÖÖÖÖÓ“ÖÖ ×¸üµÖÖ•Ö úºþ ÖµÖê, úÖ¸üÖ µÖÖ´Öãôêû
†Ö¾ÖÖ•Ö ³ÖÖ¸üß ÆüÖê¾ÖæÖ •Ö»Ö¤ü ŸÖÖÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. Ã¯ÖÂ™ü †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖ, †ÖúÖ¸üÖ´Ö¬µÖê,
ÃÖÖ±ú-ÃÖã£Ö¸üß ŸÖÖÖ úÖœæüÖ êú¾Öôû ŸµÖÖ“Öß ÖŸÖß ÆüôæûÆüôæû, ”ûÖê™êü ”ûÖê™êü Ã¾Ö¸üÃÖ´Öã¤üÖµÖ
‘Öê¾ÖæÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ»Ö™ü-¯Öã»Ö™ü ú¸üßŸÖ ŸÖ¸ü ú¬Öß ÃÖ¸üôû ŸÖ£ÖÖ »ÖÖÓ²Ö †Ö¸üÖêÆü†¾Ö¸üÖêÆüÖŸ´Öú ŸÖÖÖÖ ×¸üµÖÖ•ÖÖÖê“Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÖÖÖÓ“Öê úÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ •Öê
ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
1. ÃÖ¯ÖÖ™ü ŸÖÖÖ : •µÖÖ ŸÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖÖÖŸÖß»Ö Ã¾Ö¸ü Îú´Ö²Ö¨ü †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸÖß ´ÆüÖ•Öê
ÃÖ¯ÖÖ™ü ŸÖÖÖ. •ÖÃÖê 1) ³Öß´Ö¯Ö»ÖÖÃÖß - ×ÖÍÃÖÖ Ö´Ö ¯Ö×Ö ÃÖÖÓ¸êüÓ ÃÖÖÓ×Ö ¬Ö¯Ö ´ÖÖ ¸êüÃÖÖ 2)
¾ÖéÓ¤üÖ¾ÖÖß ÃÖÖ¸ÓüÖ - ×ÖÍÃÖÖ ¸êü´Ö ¯Ö×Ö ÃÖÖÓ¸ëü ÃÖÖÓ×Ö ¯Ö´Ö ¸êüÃÖÖ ×ÖÍÃÖÖ µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
2. ¿Öã¨ü ŸÖÖÖ : úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖÖÖ“µÖÖ †Ö¸üÖêÆü-†¾Ö¸üÖêÆüÖÖãÃÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖÖÖ¸üß
ŸÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¿Öã¨ü ŸÖÖÖ. úÖÆüß ¸üÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ¿Öã¨ü ¾Ö ÃÖ¯ÖÖ™ü ŸÖÖÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ
úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“Öê †Ö¸üÖêÆü - †¾Ö¸üÖêÆü ÃÖ¯ÖÖ™ü, ÃÖ¸üôû †ÃÖŸÖÖŸÖ.
•ÖÃÖê - 1) •ÖÖîÖ¯Öæ¸üß - ÃÖÖ¸êü ´Ö¯Ö ¬Ö×Ö ÃÖÖÓ¸ëü ÃÖÖÓ×Ö ¬Ö¯Ö ´ÖÖ ¸êüÃÖÖ
2) ¾ÖéÓ¤üÖ¾ÖÖß ÃÖÖ¸ÓüÖ 3) ³Öß´Ö¯Ö»ÖÖÃÖß µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
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3. ãú™ü ŸÖÖÖ : Ã¾Ö¸ü ÃÖÖ¬µÖÖ - ÃÖ¸üôû Îú´ÖÖÖê Ö •ÖÖŸÖÖ ¾ÖÎú ÖŸÖßÖê •ÖÖŸÖÖŸÖ
ŸµÖÖ»ÖÖ ãú™ü ŸÖÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. •ÖÃÖê - ÃÖÖÖ ¸êü´Ö Ö¯Ö ¸êüÖ ¸êü´Ö Ö¸êü Øú¾ÖÖ ÃÖÖÖ ¸êüÖ ¬Ö¯Ö
×Ö¬Ö¯Ö µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
4. ×´ÖÁÖ ŸÖÖÖ : †Ö¸üÖêÆüß ¾Ö †¾Ö¸üÖêÆüß ¸ü“ÖÖê“µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê •µÖÖ ŸÖÖÖêŸÖ ‹ú¡Ö
×´ÖÁÖÖ †ÃÖŸÖê ŸµÖÖÃÖ ×´ÖÁÖ ŸÖÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. •ÖÃÖê - ÃÖÖ¸êü ´Ö¯Ö ¬Ö¯Ö ´Ö¯Ö ´Ö¯Ö ´Ö¸êü ´Ö¸êü
ÃÖÖ Øú¾ÖÖ Ö¯Ö¬ÖÓÃÖÖ ¬Ö¯Ö Ö¬Ö¯Ö Ö¸êüÃÖÖ
5. †»ÖÓúÖ¸üßú ŸÖÖÖ : ´Öæôû Ã¾Ö¸ü †Ó»ÖúÖ¸üÖ“Öê ¯Ö¨üŸÖßÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ŸÖÖÖ. •ÖÃÖê,
ÃÖÖ¸êüÖ ¸êüÖ´Ö Ö´Ö¯Ö ´Ö¯Ö¬Ö Øú¾ÖÖ ×ÖÍÃÖÖÖ´Ö ÃÖÖÖ´Ö¯Ö µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
6. æú™ü ŸÖÖÖ : Ã¾Ö¸ü ÃÖÖ¬µÖÖ ÃÖ¸üôû Îú´ÖÖÖê Ö •ÖÖŸÖÖ ¾ÖÎúÖŸÖßÖê •ÖÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
æú™ü ŸÖÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
•ÖÃÖê ÃÖÖÖ ¸êüÖ ¬Ö¯Ö ×Ö¬Ö¯Ö
7. Ö™üŒµÖÖ“Öß ŸÖÖÖ : Ã¾Ö¸üÖÓ“Öê ”ûÖê™êü ”ûÖê™êü Ö™ü •ÖÖê›æüÖ êú»Öê»Öß ŸÖÖÖ.
•ÖÃÖê - ¸êüÃÖÖ×ÖÍÃÖÖ ¬Ö¬Ö¯Ö´Ö Ö´Ö ¬Ö¬Ö ¯Ö´Ö¯Ö
8. »ÖœüŸÖ ŸÖÖÖ : ÃÖÖ¬Öß ¾Ö †Ö›ü»ÖµÖ ‹ú¡Ö úºþÖ Ã¾Ö¸ü ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ¯Ö¨üŸÖßŸÖ
‘Öê¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ŸÖÖÖ.
•ÖÃÖê - Ö¸êü Ö¸êü ÃÖÖÃÖÖ ÃÖÖÃÖÖ ×Ö¬Ö ×Ö¬Ö ¯Ö¯Ö ¯Ö¯Ö
9. ×Ö™üú»Öß ŸÖÖÖ : ¤üÖêÖ Ã¾Ö¸ü ‹ú¡Ö ×¿Ö‘ÖÐ ÖŸÖßÖê ´ÆüÖÖê
•ÖÃÖê - ÃÖÖ¸êü ÃÖÖ¸êü ¸êüÖ ¸êüÖ Ö¯Ö Ö¯Ö ×ÖÃÖÖÓ ×ÖÃÖÖÓ
10. †“Ö¸üú ŸÖÖÖ : ‹ú“Ö Ã¾Ö¸ü ¤üÖêÖ ¤üÖêÖ¤üÖ ‹ú¡Ö ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖÖÖ ‘ÖêÖê
•ÖÃÖê - ÃÖÖÃÖÖ ¸êü¸êü ÖÖ ¯Ö¯Ö ×Ö×Ö ÃÖÖÓÃÖÖÓ ¸ëü¸ëü ÃÖÖÓÃÖÖÓ
11. ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖ : ¸üÖÖ ÖÖµÖÖÖŸÖ ÖÖµÖ»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÖßŸÖÖŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü ŸÖÖÖêÃÖÖ¸üÖê
Ã¾Ö¸üÖŸÖ ÖãÓ±æúÖ ´ÆüÖÖê ´ÆüÖ•Öê ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖ. Æüß ŸÖÖÖ ×¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ, ´Ö¬µÖ ¾Ö ¥üŸÖ †¿ÖÖ
×ŸÖÆüß »ÖµÖßŸÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ.
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ŸÖÖÖ ¸ü“ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß - (ÖÖ»Öß»Ö Ã¾Ö¸üÖÓÆæüÖ ¸üÖÖ †ÖêôûÖæÖ ŸÖÖÖÖ
²ÖÖ×¾ÖÖê)
¸üÖÖ ²ÖÆüÖ¸ü - ×Ö ¯Ö, ´Ö ¯Ö Ö ´Ö, ÃÖÖ ´Ö
¸üÖÖ ÃÖÖêÆüÖß - ´Ö ¬Ö, ×Ö ÃÖÖÓ ×Ö ¬Ö, ×Ö ¬Ö ´Ö Ö
¸üÖÖ ¿ÖÓú¸üÖ - ×Ö ¬Ö ÃÖÖÓ ×Ö s ¯Ö, Ö ¯Ö, ¸êü Ö, ÃÖÖ
¸üÖÖ •ÖµÖ•ÖµÖ¾ÖÓŸÖß - ×ÖÍ ÃÖÖÍ ¬ÖÍ ×ÖÍ ¸êü ÃÖÖ
¾Ö¸üß»Ö Ã¾Ö¸üÃÖ´ÖãÆüÖ¾ÖºþÖ ŸÖÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ²ÖÖ×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö
1. ²ÖÆüÖ¸ü- 1) ×ÖÍÃÖÖ Ö´Ö ¸êüÃÖÖ ÃÖÖÓÃÖÖÓ ×Ö¯Ö ´Ö¯Ö Ö´Ö ¸êüÃÖÖ
2) ×ÖÍÃÖÖ Ö´Ö ¬Ö×Ö ÃÖÖÓÃÖÖÓ ×Ö¬Ö ×ÖÃÖÖÓ ×Ö¯Ö ´Ö¯Ö Ö´Ö ×Ö¬Ö ×ÖÃÖÖÓ ×Ö¯Ö ´Ö¯Ö Ö´Ö ¸êüÃÖÖ
ÃÖÖs
2. ÃÖÖêÆüÖß - 1) Ö´Ö ¬Ö×Ö ÃÖÖÓ×Ö ¬Ö´Ö Ö¸êü ÃÖÖÖ ´Ö¬Ö ×ÖÃÖÖÓ
2) ÃÖÖÓ×Ö ÃÖÖÓ×Ö ¬Ö´Ö Ö¸êü Ö´Ö ¬Ö×Ö ÃÖÖÓ×Ö ÃÖÖÓ×Ö ¬Ö´Ö Ö¸êü Ö´Ö ¬Ö×Ö ÃÖÖÓ¸ëü ÃÖÖÓ×Ö
¬Ö×Ö ÃÖÖÓs
3. ¿ÖÓú¸üÖ - 1) ¯Ö¯Ö Ö¯Ö ÖÃÖÖ Ö¯Ö ×ÖÃÖÖÓ ×Ö¯Ö Ö¯Ö ÖÃÖÖ
2) Ö¯Ö ×ÖÃÖÖÓ ÖÓ¸ëü ÃÖÖÓ×Ö ¯Ö,Ö ¯Ö×Ö ¬ÖÃÖÖÓ ×Ö¯Ö, Ö¯Ö ×ÖÃÖÖÓ ¸ëü¸ëü ÃÖÖÓ×Ö ¯ÖÖ ¯ÖÖ ¸êüÃÖÖ
4. •ÖµÖ•ÖµÖ¾ÖŸÖß - 1) ×ÖÍÃÖÖ ¸êüÖ ´ÖÖ ¸êüÖ ´ÖÖ ¸êüÖ ¸êüÃÖÖ ×ÖÍÃÖÖ
2) ¸êüÖ ´ÖÖ ¸êüÖ ´Ö¯Ö ´ÖÖ ¸êüÖ ´Ö¯Ö ¬Ö×Ö ¬Ö¯Ö ´ÖÖ ´Ö¯Ö ×ÖÃÖÖÓ ×Ö¬Ö ¯Ö´Ö Ö¸êü ÃÖÖ
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×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖŸÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¸ü ¾ÖÖ¤üÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖêÖ †ÓÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. ŸÖÖÓ×¡Öú †ÓÖ †Ö×Ö ÖÖµÖúß †ÓÖ. ¤üÖêÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¿ÖîŸÖß»Ö ×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÖ †ÃÖŸÖÖê“Ö. ŸÖÖÓ×¡Öú ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö ÖÖµÖúß“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêÖê ×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
†×¬Öú †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÖ»Ö¾ÖÖ¤üÖÖŸÖ ×ŸÖÆüÖ‡Ô ¯ÖÏµÖÖêÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ÖéŸµÖÖ´Ö¬µÖêÆüß
×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ µÖÖêµÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ †ÃÖÓ ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß,
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê †Öêú ×šüúÖÖß ×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÖÖÖÓ ÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ú»ÖÖúÖ¸ü •Öê¾ÆüÖ ú»ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖê †Ö×Ö •Öê¾ÆüÖ ŸÖÖê ˆŸéúÂ™üŸÖê“µÖÖ
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü •ÖÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ ÁÖÖêŸµÖÖÓÖÖ ¸üÃÖÖÃ¾ÖÖ¤ü ¤êüµÖÖŸÖ
ŸÖÖê ÃÖ±ú»Ö (µÖ¿ÖÃ¾Öß) ÆüÖêŸÖÖê. ×ŸÖÆüÖ‡Ô •Öê¾ÆüÖ ÃÖ´Öê¾Ö¸ü µÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ú»ÖÖúÖ¸ü †¯Öæ¾ÖÔ
†ÖÖÓ¤ü, ÃÖÓŸÖãÂ™üŸÖê“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ÁÖÖêŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖµÖÖÖŸÖß»Ö
†ÖÖÓ¤üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß úºþÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ †ÃÖÓ ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß,
ÁÖÖêŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê †ÖúÙÂÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ“Ö •ÖÖæ ŸÖÖê ÃÖ±ú»Ö ÆüÖêŸÖÖê.
×ŸÖÆüÖ‡Ô“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß ²Öã¨üßŸÖæÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß, µÖÖêµÖ¾Öêôûß †Ö×Ö µÖÖêµÖ
¯Ö¨üŸÖßÖê ×ŸÖÆüÖ‡Ô“µÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖÖ´Öãôêû ÁÖÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖÃÖ Ã¯Ö¿ÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ
ú»ÖÖúÖ¸ü µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêŸÖÖê. ú»ÖÖ ´ÖÖ ŸÖß úÖêÖŸÖßÆüß †ÃÖÖê ²Öã¨üß †Ö×Ö †ÓŸÖ:ú¸üÖ
µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖÖêÖÖÖê“Ö ŸÖß ú»ÖÖ †¯Öæ¾ÖÔ šü¸üŸÖê. Æüß“Ö ÖÖêÂ™ü ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ †£ÖÔ †ÖÆêü ŸÖßÖ ¾ÖêôûÖ - ×¡Ö¾ÖÖ¸ü. ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖ»ÖÖ“Ö ŸÖêÆüÖ †ÃÖêÆüß
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. •Öê¾ÆüÖ Ã¾Ö¸üÖ¾Ö»Öß, ¿Ö²¤ü Øú¾ÖÖ ¿Ö²¤üÃÖ´ÖæÆü, ŸÖ²Ö»ÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÖ•Ö
²ÖÖê»Ö ÃÖ´ÖÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ ŸÖßÖ¾ÖêôûÖ ¾ÖÖ•Ö¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê †Ö×Ö ‹úÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ´ÖÖ¡Öê¾Ö¸ü ŸÖê
²ÖÖê»Ö £ÖÖÓ²ÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÃÖ ×ŸÖÆüÖ‡Ô ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ×ŸÖÆüÖ‡Ô“Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß ÃÖ´Öê¾Ö¸ü“Ö
ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê ÆüÖ ×ŸÖÆüÖ‡Ô ¯ÖÏµÖÖêÖ ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¨ü“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“ÖßÆüß
Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß. ŸÖ¸üßÆüß úÖÆüß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿Ö µÖêÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü úß,
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ŸÖßÖ Æüß“Ö ÃÖÓµÖÖ úÖ ²Ö¸êü †ÃÖÖ¾Öß? ŸµÖÖ‹ê¾Ö•Öß “ÖÖ¸ü, ¯ÖÖ“Ö úÖ ÖÖÆüß? ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖŸÖê
µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü †ÃÖê †ÖÆêü úß, †Ö¯ÖÖ ¡Öî»ÖÖêŒµÖ ´ÖÖÖŸÖÖê (¯Öé£¾Öß, ¯ÖÖŸÖÖôû,
Ã¾ÖÖÔ»ÖÖêú) ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ×¡Ö¤êü¾Ö ´ÖÖµÖ †ÖÆêüŸÖ. (²ÖÎÉÖ, ×¾ÖÂÖæ, ´ÖÆêü¿Ö) ÃÖÓÖÖŸÖÆüß
ŸÖßÖ ÖÏÖ´Ö ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ (ÂÖ›Ëü•Ö, ´ÖÖ¬µÖ´Ö, ÖÓ¬ÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö) ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖßÖ ú»ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêüŸÖ (ÖÖµÖÖ, ¾ÖÖ¤üÖ, ÖéŸµÖ) ´ÖÖÖ¾Öß ¿Ö¸üß¸üÖ´Ö¬µÖê ŸÖßÖ ŸÖŸ¾Ö (ú±ú,
×¯Ö¢Ö, ¾ÖÖµÖã¾ÖÖŸÖ) ´ÆüÖ•Öê“Ö ŸÖßÖ ÃÖÓµÖê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö Öæ¯Ö“Ö †ÖÆêü. µÖÖ“Ö µÖÖµÖÖÖê ×ŸÖÆüÖ‡Ô
(ŸÖßÖ ÃÖÓµÖÖ) “Öê ´ÖÆü¢¾Ö ÃÖÓÖßŸÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÓÖßŸÖÖê¡ÖÖŸÖ ×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ Öê´ÖúÖ êú¾ÆüÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ²Ö¨ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖÓ ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß, •Öê¾ÆüÖ
ŸÖÖ»Ö¯ÖÏµÖÖêÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖÆüß ¯ÖÏµÖÖêÖ —ÖÖ»ÖÖ µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ
†ÃÖê úß, ×ŸÖÆüÖ‡Ô»ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êüµÖÖÃÖ ŸÖÖ»Ö“Ö êú¾Öôû ÃÖÖ´Ö †ÃÖŸÖÖê.
×ŸÖÆüÖ‡Ô ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †ÃÖŸÖê - ¤ü´Ö¤üÖ¸ü †Ö×Ö ²Öê¤ü´Ö ×ŸÖÆüÖ‡Ô.
¤ü´Ö¤üÖ¸ü ×ŸÖÆüÖ‡Ô ´Ö¬µÖê ×ŸÖÆüÖ‡Ô“µÖÖ ¤üÖêÖ ³ÖÖÖÖÖÓŸÖ¸ü (×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ) ¤ü´Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê“Ö £ÖÖê›ÓüÃÖ £ÖÖÓ²ÖŸÖÖ µÖêŸÖê. †¾ÖÖÏÆüÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖê.
ˆ¤üÖ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x
Ö ¸êü Ö - Ö ¸êü Ö - Ö ¸êü Ö
ŸÖê ™êü ¬ÖÖ s ŸÖê ™êü ¬ÖÖ s ŸÖê ™êü ¬ÖÖ
²Öê¤ü´Ö ×ŸÖÆüÖ‡Ô´Ö¬µÖê ´ÖÖ¡Ö ŸÖßÖ ³ÖÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ‹úÖÖÓŸÖ¸ü ‹ú †Ö¤üß Ö £ÖÖÓ²ÖŸÖÖ
- ¾ÖÖ•Ö¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸÖÖ“Ö †¾ÖÖÏÆü (ÖÓ›üÖ) ÖÃÖŸÖê.
ˆ¤üÖ. 1 2 3 4 5 6 7 8 x
Ö ¸êü Ö Ö ¸êü Ö Ö ¸êü Ö
ŸÖê ™êü ¬ÖÖ ŸÖê ™êü ¬ÖÖ ŸÖê ™êü ¬ÖÖ
×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ×ŸÖÆüÖ‡Ô ×ÖÙ´ÖŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÖÓÛµÖú
†Ö¬ÖÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü úšüßÖ ¾ÖÖ™üÖÖ¸üß ×ŸÖÆüÖ‡Ô ÃÖã¨üÖ ÃÖÖê¯Öß“Ö ¾ÖÖ™êü»Ö. ŸÖÃÖÓ
¯ÖÖ×Æü»ÖÓ ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ú»ÖÖúÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖµÖÖ ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖÖŸÖ
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‹úÖ¯ÖêÖÖ ‹ú úšüßÖ ×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö Æêü
ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úšüÖê¸ü ŸÖ¯ÖÃµÖê“Öê“Ö ±ú»Ö †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÖ´ÖÖµÖ ×ŸÖÆüÖ‡Ô“Öß
×ÖÙ´ÖŸÖß ¯Ö¨üŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö. Æüß“Ö ×¾Ö¬Öß ×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü.
×ŸÖÆüÖ‡Ô ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ×¾Ö¬Öß (¯Ö¨üŸÖ) :
×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ×¾Ö×³Ö®Ö ´ÖÖ¡Öê“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö×Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ »ÖµÖúÖ¸üßŸÖ
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ×¾Ö×³Ö®Ö ´ÖÖ¡ÖÖŸÖß»Ö ×ŸÖÆüÖ‡Ô ¯ÖÏµÖÖêÖ ú¸üµÖÖ†Ö¬Öß ×ŸÖÆüÖ‡Ô ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öß
¯Ö¨üŸÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖ¸ü †×³ÖÂ™ü ×ŸÖÆüÖ‡Ô“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ
†ÖÆêü úß, ×ŸÖÆüÖ‡Ô ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖÖ (‹úÖ - ÃÖÖ¸üÖê ‹ú) ´ÖÖ¡ÖÖÓ“Öê ŸÖßÖ ³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö ¯Ö×Æü»ÖÖ, ¤ãüÃÖ¸üÖ, ×ŸÖÃÖ¸üÖ ¯Ö»»ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ´ÆüÖæÖ“Ö ×ŸÖÆüÖ‡Ô
×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ×ŸÖÆüÖ‡Ô“µÖÖ ‹ú ¯Ö»»Öß ´ÖÖ¡Öê“Öê –ÖÖÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. Æüß
´ÖÖ¡ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖæ¡ÖÖÓÖß ÃÖ´Ö•ÖŸÖê.
†×³ÖÂ™ü ´ÖÖ¡ÖêŸÖ ×ŸÖÆüÖ‡Ô“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ N †ÖÆêü
†ÃÖÓ ÃÖ´Ö•ÖÖ. ‹ú »ÖµÖ ×ŸÖÆüÖ‡Ô ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †Ó×ŸÖ´Ö Ã¾Ö¸ü
Øú¾ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ²ÖÖê»Ö ŸÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ÃÖ´Öê¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖ´ÖêÃÖÖšüß ‹ú ´ÖÖ¡ÖÖ
•ÖÖê›ü»Öß •ÖÖŸÖê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖÖ - (N + 1) †ÃÖê ÆüÖê‡Ô»Ö. ×ŸÖÆüÖ‡ÔŸÖ ŸÖßÖ ¯Ö»»Öê
†ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ´ÆüÖæÖ ×ŸÖÆüÖ‡ÔŸÖß»Ö ‹ú ¯Ö»»ÖÖ úÖœæüÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÃÖ ŸÖßÖÖÖê ³ÖÖÖ
ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. ´ÆüÖ•Öê - ×ŸÖÆüÖ‡Ô ‹ú ¯Ö»»ÖÖ ´ÖÖ¡ÖÖ 3/(N+1)
ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ - ´Ö»ÖÖ ŸÖßÖ ŸÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê 9 ´ÖÖ¡ÖÖÓ“Öß ×ŸÖÆüÖ‡Ô Æü¾Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
¾Ö¸üß»Ö ÃÖæ¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü 9 ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖêôûÖ¾µÖÖ ´ÖÖ¡Öê¯ÖµÖÕŸÖ ‹æúÖ ´ÖÖ¡ÖÖ N “ÖÖ ´ÖÖÖ 8,
¾Ö¸üß»Ö ÃÖæ¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×ŸÖÆüÖ‡Ô“µÖÖ ‹ú ¯Ö»»Öê ´ÖÖ¡ÖÖ †¿Öß ÆüÖê‡Ô»Ö (T) = (N+1)/3 + 8+1/3 + 9/3 + 3
µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸÖßÖ ŸÖßÖ ´ÖÖ¡ÖÖÓ“Öê ¯Ö»»Öê ÆüÖêŸÖß»Ö ˆ¤üÖ. 1 2 3
4
5
6
7
8 x
Ö ¸êü Ö
Ö
¸êü
Ö
Ö
¸üê Ö
ŸÖê ™êü ¬ÖÖ
ŸÖê
™êü
¬ÖÖ
ŸÖê
™êü ¬ÖÖ
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†ÖŸÖÖ (N+1) Æüß ÃÖÓµÖÖ ¯ÖæÖÔŸÖ: ŸÖßÖÖê ×¾Ö³ÖÖÖ»Öß •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ¾Öêôûß ŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ 1 ÃÖÓµÖÖ ¾Ö•ÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö, †Ö×Ö ´ÖÖ ŸÖßÖÖê
¯ÖæÖÔŸÖ: ×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ‹ú ¯Ö»»Öê“Öß ´ÖÖ¡ÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
×ŸÖÆüÖ‡Ô“Öß ‹ú ¯Ö»»Öê ´ÖÖ¡ÖÖ
(T) = (N+1) - 1 / 3 = N/3
†¿ÖÖ ¾Öêôûß ×ŸÖÆüÖ‡Ô“µÖÖ ¤üÖê Ö ¯Ö»»Öê ÖÓŸÖ¸ü 1/2 ´ÖÖ¡Öê“ÖÖ †¾ÖÖÏÆü ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö.
¯Öãœüß»Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ¾ÖºþÖ Æêü ÃÖ´Ö•Öê»Ö.
†ÃÖÓ ÃÖ´Ö•Öæ úß ŸÖÖ»ÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ´ÖÖ¡ÖÖÓŸÖ ×ŸÖÆüÖ‡Ô ú¸üÖµÖ“Öß †ÖÆêü ŸÖ¸ü ‹ú
¯Ö»»ÖÖ ´ÖÖ¡ÖÖ Æüß ¾Ö¸üß»Ö ÃÖã¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖœæüÖ ™üÖúÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö. úÖ¸üÖ (6+1) =
7, ÃÖÓµÖÖ ŸÖßÖ µÖÖ ÃÖÓµÖêÖê ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ×¾Ö³ÖÖÖ»Öß •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
(T) = (N+1) - 1 /3 = (6+1) - 1 / 3 = 6 / 3 = 2
´ÆüÖ•Öê“Ö ‹ú ¯Ö»»ÖÖ 2 ´ÖÖ¡Öê“ÖÖ †Ö×Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ¤üÖêÆüß ¯Ö»»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 12 ´ÖÖ¡Öê“ÖÖ
†¾ÖÖÏÆü ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê 1 2
3
4
5
6
x
¸êü - Ö ¸êü - Ö
¸êü - Ö
ÎúÖÖs ¬ÖÖs
sÎúÖÖs ¬ÖÖs
ss
ÎúÖÖs ¬ÖÖ
µÖÖ´Ö¬µÖê ¸êüÖÖÓ×úŸÖ 1/2 ´ÖÖ¡Öê“ÖÖ †¾ÖÖÏÆü 2 ´ÖÖ¡Öê“µÖÖ ²ÖÖê»ÖÖÖÓŸÖ¸ü •ÖÖê›ü»ÖÖ
•ÖÖ‡Ô»Ö. µÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ¾Ö¸üß»Ö ÃÖã¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö×³Ö®Ö ‹úÖãÖ »ÖµÖ×ŸÖÆüÖ‡Ô“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖê‡Ô»Ö.
†ÖŸÖÖ •Ö¸ü (N+1)-2 »ÖÖ ŸÖßÖÖÖê ³ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
†¿ÖÖ¾Öêôûß ×ŸÖÆüÖ‡Ô“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö»»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 1 ´ÖÖ¡Öê“ÖÖ †¾ÖÖÏÆü ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö
´ÆüÖ•Öê ¤üÖêÖ ¾Ö•ÖÖ êú»Öê»Öê †ÖŸÖÖ ¯ÖæÖÔŸ¾ÖÖÃÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.
(T) = (N+1) -2 / 3 = N - 1 / 3
†Ö¯ÖÖÖÃÖ •Ö¸ü ¤ãü¯¯Ö™ü »ÖµÖßŸÖ ×ŸÖÆüÖ‡Ô Æü¾Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü “µÖÖ N Ã£ÖÖÖß 2N
†ÃÖÖ¾Öê. ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ“Öê ÃÖæ¡Ö †ÃÖê †ÃÖê»Ö.
×ŸÖÆüÖ‡Ô“Öß ‹ú ¯Ö»»Öê ´ÖÖ¡ÖÖ †¬Öá´ÖÖ¡ÖÖ -
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(T) = (N+1)-1/3
(2N+1) Æüß ÃÖÓµÖÖ ŸÖßÖÖê ¯ÖæÖÔ ×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
ŸÖßÖÖê ×¾Ö³ÖÖÖæÖ Ö Öê»µÖÖÃÖ (2N+1) - 1 Øú¾ÖÖ (2N+1) - 2 Øú¾ÖÖ
(2N+1) - 4 †ÃÖê ´ÖÖÓ›üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. ¤ãü¯¯Ö™ü »ÖµÖßŸÖß»Ö ×ŸÖÆüÖ‡Ô ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß
(2N+1) - 1 †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×ŸÖÆüÖ‡ÔŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö»»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 1/4 ´ÖÖ¡Öê“ÖÖ
†¾ÖÖÏÆü ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. (2N+1) - 2 †ÃÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ 1/2 ´ÖÖ¡ÖÖ †Ö×Ö (2N+1)
- 4 †ÃÖê êú»µÖÖÃÖ 1 ´ÖÖ¡Öê“ÖÖ †¾ÖÖÏÆü ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö.
¯Öãœüß»Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖÖÖê Æêü ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
1. ŸÖÖ»ÖÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö 7 ´ÖÖ¡ÖÖÓ“Öß ×ŸÖÆüÖ‡Ô ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß N = 7 ´ÖÖÓ›üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
¤ãü¯¯Ö™ü »ÖµÖ ×ŸÖÆüÖ‡Ô ¯Ö»»ÖÖ †ÃÖÖ †ÃÖê»Ö (T) 2N +1 / 3 = 2 x 7 + 1 / 3 = 15/3 = 5
†£ÖÖÔŸÖ 5 †¬µÖÖÔ ´ÖÖ¡Öê“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö»»ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. Ã¾Ö¸ü (ÃÖÖ ¸êü Ö ¸êü Ö)
ŸÖ²Ö»µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÔ - (¬ÖÖ Öê ŸÖê ™êü ¬ÖÖ) †ÃÖê ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ×ŸÖÆüÖ‡Ô †¿Öß ÆüÖê‡Ô»Ö.
12
3
4
5
6
7
x
ÃÖÖ¸êü
Ö¸êü ÖÃÖÖ ¸êüÖ
¸êüÖ
ÃÖÖ¸êü Ö¸êü Ö
¬ÖÖÖê
ŸÖê™êü ¬ÖÖ¬ÖÖ ÖêŸÖê ™êü¬ÖÖ ¬ÖÖÖê ŸÖê™êü ¬ÖÖ
2. •Ö¸ü N = 6 †ÖÆêü
(T) (2N +1) - 1 / 3 = 2 x 6 / 3 = 12/3 = 4
1
2
3
4
5
6
x
ÃÖÖ¸êü
´ÖÖü sÃÖÖs¸êü s´ÖsüÖ ssÃÖÖs ¸êüs´Ösü Ö
¬ÖÖŸÖê
™ê¬ÖÖ s¬ÖÖsŸÖê sŸÖês¬ÖÖ ssü¬ÖÖs ŸÖês™êüs ¬ÖÖ
´ÖÖêšüÖ †¾ÖÖÏÆü (s)1/4 ´ÖÖ¡Öê¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö»»ÖêÖÓŸÖ¸ü •ÖÖê›ü»Öê»ÖÖ †¾ÖÖÏÆü †ÖÆêü.
3. •Ö¸ü N = 8 †ÖÆêü
(T) (2N +1) - 2 / 3 = 2 x 8-2 / 3 = 15/3 = 5
µÖÖ´Ö¬µÖê ÛÃ£ÖŸÖß (1) ¯ÖÏ´ÖÖÖê 5 †Ö¬Öß ´ÖÖ¡Öê“Öê Ã¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ ŸÖ²Ö»µÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖÖÔÃÖÖšüß
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‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö»»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 1 ´ÖÖ¡ÖÖ †¾ÖÖÏÆü ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö.
1 2
3
4
5
6
7
8 x
ÃÖÖ¸êü Ö¸êü Ösü ÃÖÖ¸êü Ö¸êü üÖs ÃÖÖ¸êü Ö¸ê ü Ö
¬ÖÖÖê ŸÖê™ê ¬ÖÖs ¬ÖÖÖê ŸÖê™ ¬ÖÖs ¬ÖÖÖê ŸÖê™ê ¬ÖÖ
´ÖÖêšüÖ †¾ÖÖÏÆü (s)1/2 ´ÖÖ¡Öê“µÖÖü ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö»»ÖêÖÓŸÖ¸ü •ÖÖê›ü»Öê»ÖÖ †¾ÖÖÏÆü †ÖÆêü.
µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ »ÖµÖßŸÖ ŸÖ·ÆêŸÖ·Æê“Öê ´ÖÖ¡ÖÖÓ“Öß ×ŸÖÆüÖ‡Ô ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê‰ú
¿ÖúŸÖê. ×ŸÖ¯Ö™üßÃÖÖšüß 3N, “ÖÖî¯Ö™üßÃÖÖšüß 4N †ÃÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
×ŸÖÆüÖ‡Ô“Öê ‹ú ¾ÖêÖôêû“Ö ×¾ÖÀ¾Ö †ÖÆêü. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×ŸÖÆüÖ‡Ô“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß †Ö×Ö úšüÖê¸ü
ŸÖ¯ÖÃµÖêÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖ ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ †¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓÖßŸÖ †ÖÖÓ¤ü ÖÖµÖúÖÃÖ
†Ö×Ö ÁÖÖêŸµÖÖÓÖÖÆüß ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. Æüß“Ö †Ö´Ö“Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ †ÖÆêü.
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Ã¾Ö¸üÖêŸ¯ÖÖ¤üú µÖÓ¡Ö ¾Ö úÖí×¦üµÖ ¸ü“ÖÖê“Öê †¬µÖµÖÖ
Ã¾Ö¸üÖŸê ¯ÖÖ¤üú µÖÓ¡Ö :
´ÖÖÖ¾Öß ¿Ö¸üß¸üÖ»ÖÖ ÖÖ¡Ö ¾ÖßÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¿Ö¸üß¸ü ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ
ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ŸÖß“Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê •Öê¾ÆüÖ ‹ÖÖ¤êü ¾ÖÖª ¾ÖÖ•Ö¾ÖßŸÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
¿Ö¸üß¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ·µÖÖ ¬¾ÖÖß»ÖÖ ¿Ö²¤ü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖªÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ·µÖÖ
¬¾ÖÖß»ÖÖ Ã¾Ö¸ü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. •Öê¾ÆüÖ ¿Ö¸üß¸üÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖÖ·µÖÖ ¬¾ÖÖßÃÖ ÃÖÓÖ×šüŸÖ
úºþÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ×¯Ö“Ö (Pitch) ¾Ö¸ü ¯ÖÏÃÖÖ×¸üŸÖ ×ÎúµÖÖ êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖæÖ µÖêÖÖ·µÖÖ
´ÖÖ¬ÖãµÖÖÔ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾Ö¸ü Æüß ÃÖÓ–ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
†Ö¾ÖÖ•Ö×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †¾ÖµÖ¾ÖÖÓÖÖ ›üÖò. ›üß. Ã™êüÖ»Öê µÖÖÓÖß ŸÖßÖ
×ÆüÃµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü.
1) Ö×ŸÖ ¤êüÖÖ¸üÖ (Actuator)
2) †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üÖ (Vibrator)
3) ÖãÓ•ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üÖ (Resonator)
ÖŸÖß ¤êüÖÖ·µÖÖ †¾ÖµÖ¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¿¾ÖÃÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ÃÖ¾ÖÔ †ÓÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ †ÖÆêü. ›üÖµÖ±ÏúÖ´Ö
¾Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖÖß»Ö ¯ÖÖÃÖÖêóµÖÖ«üÖ¸êü ¤üß‘ÖÔ À¾ÖÖÃÖ ‘µÖÖµÖ»ÖÖ Öæ¯Ö ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê
±ãú°±ãúÃÖ Æêü ”ûÖŸÖß“µÖÖ †ÖŸÖ ¯ÖÖÃÖÖêóµÖÖÓ´Ö¬µÖê Ø¯Ö•Ö·µÖÖŸÖ ²ÖÓ¤ü †ÃÖŸÖÖŸÖ ×•Ö£Öê ¯ÖÖÃÖÖêóµÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖê£ÖæÖ“Ö ¯ÖÖê™üÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê µÖÖ ×šüúÖÖß“Ö ›üÖµÖ±ÏúÖ´Ö
(Diaphram) †ÃÖŸÖÖê. •Öê¾ÆüÖ ¾µÖŒŸÖß À¾ÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ±ãú°±ãúÃÖ ±ãúÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖê¾ÆüÖ À¾ÖÖÃÖ¯Ö™ü»Ö ¯Öæ¾ÖÔ Ã£Öôûß µÖê¾Öæ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ˆ“”û¾ÖÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ
À¾ÖÖÃÖ ²ÖÖÆêü¸ü ™üÖúµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖ»ÖÖ“Ö À¾ÖÖÃÖÖê“”û¾ÖÖÃÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖ ˆ“”û¾ÖÖÃÖ
Ã¾Ö¸üŸÖÓŸÖæ´Ö¬ÖæÖ ¾Ö¸ü µÖê¾Öæ »ÖÖÖŸÖÖê ¾Ö †Ö¾ÖÖ•Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖê Ã¾Ö¸üŸÖÓŸÖæÓ ÖÖ
†ÖÓ¤üÖê×»ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ¬¾Ö×Ö×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê.

ÃÖÓÖßŸÖ Ã¯ÖÓ¤üÖ - ³ÖÖÖ 2

×¾Ö¸üÖ´ÖÖ“µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ›üÖµÖ±ÏúÖ´Ö

176

†Ö¾ÖÖ•Ö ˆŸ¯Ö¢ÖßŸÖß»Ö ›üÖµÖ±ÏúÖ´Ö

ÖÖ»Ö“µÖÖ
¯ÖÖÃÖÖêóµÖÖ
(ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ) ÖÖ»Ö“µÖÖ
¯ÖÖÃÖÖêóµÖÖ
(ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ)

2

2

1

›üÖµÖ±ÏúÖ´Ö (¿¾ÖÖÃÖ¯Ö™ü»Ö)

1

ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ›üÖµÖ±ÏúÖ´Ö

(ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¯ÖãÃŸÖú : †Ö¾ÖÖ•Ö ÃÖã¸üß»Öß îúÃÖê ú¸êü, ¯ÖéÂšü Îú. 57)

1) ›üÖµÖ±ÏúÖ´Ö (¿¾ÖÖÃÖ¯Ö™ü»Ö)
1) ÃÖÓãú×“ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ›üÖµÖ±ÏúÖ´Ö
2) ÖÖ»Ö“µÖÖ ¯ÖÖÃÖÖêóµÖÖ (ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ) 2) ÖÖ»Ö“µÖÖ ¯ÖÖÃÖÖêóµÖÖ (ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ)
úÖÙ™ü»Öê•Ö ´ÆüÖ•Öê Ö¸ü´Ö Æüøüß“ÖÖ ‹ú ›ü²ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ µÖÖ. µÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üµÖÓ¡Ö
¿¾ÖÖÃÖÖôûß“µÖÖ †ÖŸÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ ŸÖßÖ úÖ™üá»Öê•Ö †Ö×Ö ¤üÖêÖ
¾ÖÖêú»Ö úÖò›ÔüÃÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Æêü ŸÖßÖ úÖ™üá»Öê•Ö Îú´Ö¿Ö: £ÖÖ‡¸üÖ‡›ü, ×ÎúúÖ‡›ü ¾Ö
‹×¸ü™êüÖÖ‡›ü †ÖÆêüŸÖ.
‹×¸ü™êüÖÖ‡Ô›ü úÖ™üá»Öê•Ö ¤üÖêÖ ÃÖÓµÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖêú»Ö úÖò›Ôü
ÆüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ •ÖÖê›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öê ¤ãüÃÖ¸êü ™üÖêú £ÖÖ‡¸üÖ‡›ü úÖÙ™ü»Öê•Ö»ÖÖ •ÖÖê›ü»Öê»Öê
†ÃÖŸÖê. £ÖÖ‡¸üÖ‡Ô›ü úÖ™üá»Öê•ÖÖÖ †Ö¯ÖÖ ÖóµÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖ »ÖÖ¾ÖæÖ •ÖÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê.
Ã¾Ö¸üµÖÓ¡Ö Æêü £ÖÖµÖ¸üÖ‡Ô›ü úÖ™üá»Öê•Ö Öê ¯ÖæÖÔŸÖ: —ÖÖú»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. µÖÖ
úÖ™üá»Öê•ÖÖÖ»Öß †ÓÖšüß“µÖÖ †ÖúÖ¸üÖ“Öß ÎúÖêúÖ‡›ü ´ÖÖÃÖ¯Öê¿Öß •ÖÖê›ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê.
ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ×ÎúúÖê £ÖÖ‡Ô¸üÖ‡›ü ´ÖÖÓÃÖ¯Öê¿Öß«üÖ¸êü Æêü £ÖÖ‡¸üÖ‡›ü úÖÙ™ü»Öê•Ö •ÖÖê›ü»Öê»Öê
†ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü µÖÖ“Ö ´ÖÖÓÃÖ¯Öê¿Öà“µÖÖ ÃÖÆüÖµÖÖÖê £ÖÖµÖ¸üÖ‡Ô›ü
úÖ™üá»Öê•Ö “µÖÖ •Ö¾Öôû ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖê.
£ÖÖ‡Ô¸üÖ‡Ô›ü úÖ™üá»Öê•Ö †Ö×Ö ×ÎúúÖ‡Ô›ü úÖ™üá»Öê•Ö ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ»Öê»µÖÖ
Ã£ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖß»Ö ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¤üÖêÆüß ‹×¸ü™êüÖÖ‡Ô›ü úÖ™üá»Öê•Ö ÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖê ¾ÖÖêú»Ö
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úÖò›üÃÖÔ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •Öãôû»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¤üÖêÆüß ‹×¸ü™êüÖÖ‡›ü úÖ™üá»Öê•Ö “µÖÖ
´Ö¬µÖÖŸÖ ‹¸üß™êüÖÖ‡Ô›ü ´ÖÖÃÖ¯Öê¿Öß †ÖÆêüŸÖ •Öê £ÖÖµÖ¸üÖê-‹¸üß™êüÖÖ‡›ü“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Öê¿Öß
†ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ´ÖÖÓÃÖ¯Öê¿Öß“µÖÖ ŸÖÖÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖêú»Ö úÖò›üÔÃÖ †Öêœü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö †×¬Öú
•Ö¾Öôû µÖêŸÖÖŸÖ.
¾ÖÖêú»Ö úÖò›üÃÖÔ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÖ •ÖÖê »ÖÖê×™üÃÖ ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖŸÖÖŸÖ ŸÖÖê
Æêü •Ö¾Öôû †Ö»µÖÖÖê ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê, •µÖÖ´Öãôêû À¾ÖÖÃÖ †ÖŸÖ Øú¾ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖ‰ú
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü »ÖÖò™üßÃÖ ‹ú ¾ÆüÖ»¾Ö ÃÖÖ¸üÖÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê (×“Ö¡Ö
Îú. 1 ¯ÖÏ´ÖÖÖê) •Öê¾ÆüÖ †Ö¯ÖÖ ÖÖŸÖÖê Øú¾ÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ »ÖÖê×™üÃÖ •Ö¾Öôû-•Ö¾Öôû
²ÖÓ¤ü ÆüÖê‰úÖ •ÖÖŸÖÖê †Ö×Ö ¾ÖÖêú»Ö úÖò›Ôü †ÃÖê ÃÖÓŸÖã»ÖÖµÖãŒŸÖ †Öêœü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ úß
†Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö Ã¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
ÖÖµÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ »ÖÖò×™üÃÖ“µÖÖ †¾ÖÃ£ÖÖ
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(ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¯ÖãÃŸÖú : †Ö¾ÖÖ•Ö ÃÖã¸üß»Öß îúÃÖê ú¸êü, ¯ÖéÂšü Îú. 58)

1-2, ¾ÖÖêú»Ö úÖò›Ôü
ú - »ÖÖê™üßÃÖ Æêü ×¾Ö¸üÖ´ÖÖ“µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ
3-4, ‹×¸ü™êüÖÖ‡Ô›ü úÖÙ™ü»Öê•Ö
Ö - »ÖÖê™üßÃÖ Æêü À¾ÖÖÃÖÖêÀ¾ÖÖÃÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß
5, ‹×¸ü™êüÖÖ‡Ô›ü ´ÖÖÓÃÖ¯Öê¿Öß
Ö- »ÖÖê™üßÃÖ Æêü †Ö¾ÖÖ•Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß“µÖÖ ¾Öêôûß
6, »ÖÖê™üßÃÖ
¾ÖÖêú»Ö úÖò›Ôü Ã¾ÖŸÖ: Ã¾ÖÃ£Ö ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã £ÖÖ‡¸üÖ-‹×¸ü™êüÖÖ‡Ô›ü ´ÖÖÓÃÖ¯Öê¿Öß
ŸµÖÖÓÖÖ ÖŸÖß ¤êüŸÖÖŸÖ, •µÖÖ ¾ÖÖêú»Ö úÖò›Ôü´Ö¬µÖê“Ö ÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. •Ö¸ü µÖÖ ´ÖÖÓÃÖ¯Öê¿Öß
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ŸÖÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖ ŸÖ¸ü †Ö¾ÖÖ•Ö ¤üÖêÂÖ¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖÖê. úÖ¸üÖ µÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖêú»Ö úÖò›Ôü
†Öêœü»Öê •ÖÖ‰úÖ »ÖÖê™üßÃÖ ²ÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö À¾ÖÖÃÖÖôûßŸÖæÖ µÖêÖÖ·µÖÖ Æü¾Öê“µÖÖ ¤ü²ÖÖ¾ÖÖÖê
¾ÖÖêú»Ö úÖ›ÔËüÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖßŸÖ ÆüÖê¾ÖæÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖê. (×“Ö¡Ö Îú. 2 ¯ÖÏ´ÖÖÖê)
Ã¾Ö¸üµÖÓ¡ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ

1
6
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8
4
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2
3

1

5
5

10

9

6
4
7

(ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¯ÖãÃŸÖú : †Ö¾ÖÖ•Ö ÃÖã¸üß»Öß îúÃÖê ú¸êü, ¯ÖéÂšü Îú. 58)

1-8. ‹×¸ü™êüÖÖ‡›ü úÖÙ™ü»Öê•Ö
1-2. ‹×¸ü™êüÖÖ‡›ü úÖÙ™ü»Öê•Ö
2-3. £ÖÖ‡¸üÖê ‹×¸ü™êüÖÖ‡›ü ÃÖÖµÖæ
3. £ÖÖ‡¸üÖ‡›ü úÖÙ™ü»Öê•Ö
4-5. ÎúßúÖê ‹×¸ü™êüÖÖ‡›ü ÃÖÖµÖæ
4. ÎúßúÖ‡›ü úÖÙ™ü»Öê•Ö
6. £ÖÖ‡¸üÖ‡›ü úÖÙ™ü»Öê•Ö
5. ‹×¯Ö»ÖÖê×™üÃÖ
7. ¾Ö¸üß»Ö ÆüÖòÖÔ
6. ¾ÖÖêú»Ö úÖò›Ôü
9. ÎúÖêúÖ‡›ü úÖÙ™ü»Öê•Ö
7. ¿¾ÖÖÃÖ Ö×»ÖúÖ
10. ¿¾ÖÖÃÖ Ö×»ÖúÖ
£ÖÖµÖ¸üÖ‡Ô›ü ¾Ö †¸üß™üÖêÖÖ‡Ô› ÃÖÖµÖã“µÖÖ ¾ÖÖêú»Ö úÖò›ÔüÃÖ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû
†Ö¾ÖÖ•ÖÆüß »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšüÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã Ã¾Ö¸ü×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ´Öãôêû †Ö¾ÖÖ•ÖÆüß »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšüÖ
†ÃÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã Ã¾Ö¸ü×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ´Öãôêû ÃÖÖµÖãÓ“µÖÖ ŸÖÖÖ¾ÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö Æü¾Öê“ÖÖ µÖÖêµÖ ¤üÖ²ÖÆüß
†Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖê.
Ã¾Ö¸üµÖÓ¡ÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖµÖã-ÃÖ´ÖãÆü †ÃÖŸÖÖŸÖ, •ÖÃÖê úß ×“Ö¡Ö Îú. 5 ´Ö¬µÖê ¤üÖÖ¾Ö»Öê
Öê»Öê †ÖÆêü.
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Ã¾Ö¸üµÖÓ¡ÖÖ“Öê ¾Ö¸üß»Ö ´ÖãÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¥ü¿µÖ

(ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¯ÖãÃŸÖú : †Ö¾ÖÖ•Ö ÃÖã¸üß»Öß îúÃÖê ú¸êü, ¯ÖéÂšü Îú. 58)

1-2 ‹ê¸üß™êüÖÖ‡Ô›ü úÖ™üá»Öê•Ö
3-6-3 ÎúßúÖ‡›ü úÖÙ™ü»Öê•Ö
4-5 ´ÖÖÖß»Ö ÎúßúÖê ‹×¸ü™êüÖÖ‡›ü ´ÖÖÓÃÖ¯Öê¿Öß (Posterior)
7 ‹ê×¸ü™êüÖÖ‡›ü ´ÖÖÓÃÖ¯Öê¿Öß
8-9-10 £ÖÖµÖ¸üÖ‡›ü úÖ™üá»Öê•Ö
11 ¾Öê ²ÖÓ¬Ö, •µÖÖŸÖæÖ ‹×¸ü™êüÖÖ‡›ü úÖÙ™ü»Öê•Ö ÎúßúÖ‡›ü ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖãôûŸÖÖê
1-3 †Ö×Ö 2-3 ¯Öãœüß»Ö ²ÖÖ•Öæ“Öß ÎúßúÖê ‹ê¸üß™êüÖÖ‡Ô›ü ´ÖÖÓÃÖ¯Öê¿Öß (Lateral)
µÖÖŸÖ ÎúßúÖê ‹×¸ü™êüÖÖ‡›ü ´ÖÖÓÃÖ¯Öê¿Öß“Öê ¤üÖêÖ ³ÖÖÖ (Lateral) †Ö×Ö (Posterior) †ÃÖê êú»Öê Öê»Öê»Öê †ÖÆêü.
†Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖãÖÖŸÖæÖ •ÖÖê †Ö¾ÖÖ•Ö ²ÖÖÆêü¸ü ×Ö‘ÖŸÖÖê ŸµÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ÖãÓ•Ö
†ÃÖŸÖê.
›üÖò. Ã™êüÖ»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü, ÖãÓ•ÖÖ“Ö †Ö¾ÖÖ•Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öê ŸÖŸ¾Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê ÖîÃÖÙÖú ÖãÓ•ÖÖ úÖ ´ÆüÖ•Öê 1) ´ÖãÖ (Month)
2) ÖÖÃÖÖ-×¾Ö“Ö¸ü (Nasal cavity)
3) ›üÖêŒµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖêúôûß (Head Sinuses)
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4) ±êúØ¸üŒÃÖ (Pharynx) •µÖÖŸÖ Nasal, oral †Ö×Ö Laryngeal Pharynx †ÃÖŸÖÖŸÖ. •Öê¾ÆüÖ Æü¾ÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖßŸÖ ÆüÖê¾ÖæÖ Ã¾Ö¸üµÖÓ¡ÖÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ
ÖÖúÖŸÖæÖ ŸÖß ÃÖÆü †ÖÓ¤üÖê»ÖßŸÖ ÆüÖê¾ÖæÖ ´ÖãÖÖ«üÖ¸êü ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¾ÖÖ•Ö
ÖÓã•ÖŸÖÖê. •Öê¾ÆüÖ ±êúØ¸üŒÃÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ Óúšü (Laryngeal cavity)
ŸÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê. Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ “Öœü-ˆŸÖÖ¸üÖÖê cavity“ÖÖÆüß †Öú¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖÖê. ÖóµÖÖ“ÖÖ
†ÖúÖ¸ü ×•Ö³Öê“µÖÖ ˆÖ´ÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê»µÖÖ ŸÖÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖ ÖãÓ•ÖÖ †ÖÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ×•Ö³Öê“µÖÖ ¯Öê¿Öß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß »ÖÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ Óúšü †³µÖÖÃÖÖÖãÃÖÖ¸ü, Óúšü-ÃÖÓÃúÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü ×¸üµÖÖ•Ö
ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê.

úÖíÓ×¦üµÖê
ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ÖÖµÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÁÖ¾ÖÖÖ»ÖÖÆüß †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. ÃÖÓÖßŸÖ ú»ÖÖ
Óúšü ¾Ö úÖÔ µÖÖ ¤üÖêÖ ¾Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêü. Öã¹ý´ÖãÖÖŸÖæÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü
úÖÖÖÖê ‹êúÖê ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ÓúšüÖ«üÖ¸êü •ÖÃÖê“µÖÖ ŸÖÃÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ú¸üÖê Æüß ×ÎúµÖÖ ‘Ö›üŸÖê.
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ úÖÔ ÆüÖ †¾ÖµÖ¾Ö †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. úÖÖÖ“Öê (úÖÖÔ“Öê) ‹æúÖ
ŸÖßÖ ³ÖÖÖ ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
(1) ²ÖÖÊ úÖÔ (2) ´Ö¬µÖ úÖÔ (3) †ÓŸÖ: úÖÔ
1) ²ÖÖÊ úÖÔ :
²ÖÖÊúÖÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ³ÖÖÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. (1) úÖÖÔ•Ö»Öß ŸÖ£ÖÖ úÖÔ ¯Ö»»Ö¾Ö. (2)
²ÖÖÊ úÖÔ-ãúÆü¸ü. úÖÖÔ•Ö»Öß“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖµÖÔ ´ÆüÖ•Öê ¬¾ÖÖß¯ÖÖÃÖæÖ ×ÖÙ´ÖŸÖ ŸÖ¸üÖÖÓÖÖ
‹ú¡Ö úºþÖ úÖÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ¬¾ÖÖß ¯ÖÖêÆü“Ö×¾ÖÖê ¾Ö ²ÖÖÊ úÖÔ-ãúÆü¸ü µÖÖ Ö×»ÖúÖÓ“µÖÖ
†ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ ‘úÖÖÖ“Öß Öôûß’ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Æüß ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: 2.5 ÃÖê´Öß »ÖÖÓ²Ö †ÃÖŸÖê.
×Æü“ÖÖ ˆ¤ËüÖ´Ö úÖÖÔ•Ö»Öß¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖêŸÖÖê. Öôûß“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ¤ãüÆêü¸üß ‘Öã´ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ S (‹ÃÖ)
†ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ²ÖÖÊ úÖÔ ãúÆü¸ü“µÖÖ Ÿ¾Ö“Öê´Ö¬µÖê ×¯Ö¾ÖóµÖÖ ¸ÓüÖÖ“ÖÖ ×“Öú™ü
¯Ö¤üÖ£ÖÔ Ã¡ÖÖ¾ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê, •µÖÖ»ÖÖ úÖÖÔ´Ö»Ö ÖÏÓ£Öß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖ úÖÔ´Öôû ²ÖÖÊúÖÔ
ãúÆü¸ü»ÖÖ ´Öã»ÖÖµÖ´Ö šêü¾ÖŸÖÖê ¾Ö ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ‡•ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖÖ ú¸üŸÖÖê. ²ÖÖÊúÖÔ ãúÆü¸ü“Öê
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™üÖêú ×—Ö»»Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê (¯ÖÖŸÖôû) ¯Ö¸ü¤ËüµÖÖ“µÖÖ úÖÔ ¯Ö™ü»ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê. úÖÔµÖÓ¡Ö
¤ü¿ÖÔúÖŸÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ úÖÔ¯Ö™ü»Ö ¯ÖÖÓœü¸üÖ “Ö´Öú¤üÖ¸ü ×¤üÃÖŸÖÖê.
2) ´Ö¬µÖ úÖÔ :
úÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö›ü¤ËüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ¸üôû †ÖŸÖ´Ö¬µÖê ³ÖãµÖÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê (ÖãÆüÖ) ÃÖ¸üôû ×”û¦êü
†ÃÖŸÖÖŸÖ µÖÖ»ÖÖ úÖÔ ÖãÆüÖ (Tympani cavity) ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ Æü¾ÖÖ ³Ö¸ü»Öê»Öß
†ÃÖŸÖê. µÖÖŸÖß»Ö Ö×»ÖúÖ 36 ×´Ö×»Ö×´Ö™ü¸ü »ÖÖÓ²Ö †ÃÖæÖ ŸÖß Ö×»ÖúÖ Óúšü ¾Ö ´Ö¬µÖ
úÖÖÔ»ÖÖ •ÖÖê›ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. úÖÔ”ûß¦üÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸üß»Ö Æü¾Öê“ÖÖ úÖÆüß ¤üÖ²Ö úÖÖÖ“µÖÖ
¯Ö›üªÖ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»µÖÖÃÖ ŸÖÖê µÖÖ ‘Ö¿ÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖÖ·µÖÖ Ö»ÖßêúŸÖæÖ •ÖÖÃŸÖß“Öß Æü¾ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü
±êúúŸÖÖê ¾Ö úÖÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö›üªÖÓÖÖ ‡•ÖÖ ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖ ÖÖÆüß. úÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö›üªÖ´ÖÖÖê ÆüÖŸÖÖê›üÖ
‹ê¸üÖ †Ö×Ö ¸üßúß²Ö µÖÖ ÆüÖ›üÖŸÖß»Ö, ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öà¾Ö¸ü ¬¾ÖÖß »ÖÆü¸üà“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
†ÖÓŸÖ¸üúÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖÖê.
²ÖÖÊ ¾Ö ´Ö¬µÖ úÖÔ †ÖéúŸÖß
²ÖÖÊ úÖÔ
ú¯ÖÖ»Ö“Öß úß
›êü´¯ÖÖê¸ü»Ö †ÛÃ£Ö
×¯Ö®ÖÖ

²ÖÖÊ úÖÔ ãúÆü¸ü

´Öî×»ÖµÖÃÖ
‹×›ü™üÃÖ

´Ö¬µÖúÖÖÔŸÖ
ÁÖ¾ÖÖ †ÛÃ£ÖµÖÖ

‡Óú»Ö

Ã™êü¯Öß•Ö
(†Ó›üÖúÖ¸ü Ö¾ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê)
»Öî²ÖÖê×¸üµÖ (†ŸÖ:úÖÔ)
¾Öé¢ÖÖúÖ¸ü Ö¾ÖÖÖ
ÁÖ¾ÖÖ Ö×»ÖúÖ
(µÖæÃ™êü×¿ÖµÖÖ)
×™ü´¯Öê×Öú ú»ÖÖ
(úÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸ü¤üÖ)

ˆ¯ÖÖÛÃ£Ö

¾ÖÖÃÖÖ-¡ÖÃÖ¤üß
´ÖêÃ™üÖêµÖ›ü ¯ÖÏ²Ö¬Ö

†ÖÓŸÖ¸üúÖÔ :
‹êúµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖÓŸÖ¸üúÖÔ ÆüÖêµÖ.
†ÓŸÖ:úÖÔ (†ÖÓŸÖ¸ü úÖÔ) †¬ÖÔ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú ¯ÖÖŸÖôûÃÖ¸ü ¯Ö›üªÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ»Öê»µÖÖ
ú»ÖÖÖÆüÖÖ“µÖÖ (Membrainous Labyrinth) Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
ú»ÖÖÖÆüÖÖ´Ö¬µÖê 3 †¬ÖÔ¾ÖŸÖãÔôûÖúÖ¸ü Ö×»ÖúÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ, •µÖÖ 90 “µÖÖ úÖêÖÖŸÖ
†ÃÖæÖ ×±úºþÖ µÖÖŸÖ“Ö ˆ‘Ö›ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ, ŸÖÖê ³ÖÖÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö µÖÖ“Ö ³ÖÖÖÖ»ÖÖ
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‹ê´¯Öã»ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ú»ÖÖ ÖÆüÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü »ÖÖÓ²Ö †ÃÖÖ ãú›ü×»ÖŸÖ ÆüÖ›üÖÓ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü
²ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê µÖÖ ãÓú›ü×»ÖŸÖ Ö»Ößêú»ÖÖ úÖòÛŒ»ÖµÖ¸ü Ö×»ÖúÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“µÖÖ
ÖãÆêüŸÖ ‹›üÖê×»ÖÃ±ú ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¦ü¾Ö¯Ö¤üÖ£ÖÔ †ÃÖŸÖÖê. ÖãÆêü“µÖÖ Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü ‘ÃÖÓ¾Öê¤üß
úÖê×¿ÖúÖ’†ÃÖŸÖÖŸÖ, •µÖÖÓÖÖ úÖò¸ü™üÖ‡Ô †ÓÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Æêü †ÓÖ ÁÖ¾ÖÖ ×ÎúµÖê“Öê
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ úÖµÖÔ ú¸üŸÖê.
¿ÖÓÖÖúÖ¸ü ³ÖÖÖ :
µÖÖŸÖ 8 ¾µÖÖ ´Ö••ÖÖŸÖÓŸÖã“Öß ‹ú ¿ÖÖÖÖ •ÖÖ¾ÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ ˆ¯Ö¿ÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ
‡Ó×¦üµÖÖŸÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯Öê¿Öß †Ö×Ö Ö»ÖßêúŸÖß»Ö ¦ü¾Ö¯Ö¤üÖ£ÖÖÔŸÖ »ÖÖ™üÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖê¾ÖæÖ
ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ´Öë¤æüŸÖß»Ö ÁÖ¾ÖÖ ëú¦üÖŸÖ ‹êúµÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¬¾ÖÖß»ÖÆü¸üß úÖÖÖ“µÖÖ úµÖÖÔŸÖ •Ö´ÖÖ ÆüÖ¾ê ÖæÖ úÖÔÖ»ÖßêúŸÖæÖ
úÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö›üªÖ¾Ö¸ü †Ö¤üôûŸÖÖŸÖ ¾Ö ¯Ö›üªÖŸÖ Óú¯ÖÖê ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÊÖ ÆüÖ›üÖ“Öê
™üÖêú •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü Óú¯ÖÖÖ´Öãôêû, †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ´Öãôêû ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö úºþÖ †¿Öß“Ö ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö
µÖÖ ÆüÖ›üÖÃÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ ‹ê¸üÖ ¸üßúß²Ö µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´Ö¬µÖ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †Ó›üÖéúŸÖß
¯Ö›üªÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖÓŸÖ¸üúÖÖÔŸÖß»Ö ¦ü¾Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ¾Ö¸ü ¤üÖ²Ö ¯Ö›æüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‹êúµÖÖ“µÖÖ ‡Ó×¦üµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. 8 ¾µÖÖ ´Ö••ÖÖŸÖÓŸÖæ ´ÖÖ±ÔúŸÖ Æüß ¯ÖÏê¸üÖÖ ´ÖêÓ¤æü“µÖÖ
ÁÖ¾ÖÖ ëú¦üÖ¯ÖµÖÕŸÖ Öê»Öß •ÖÖŸÖê ¾Ö †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖÓ¾Öê¤üÖÖ ÆüÖ¾ê ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ‹êúÖµÖ»ÖÖ
µÖêŸÖê.
†ÖÓŸÖ¸üúÖÔ †ÖéúŸÖß
‰ú¬¾ÖÔ
¯Ö¿“Ö

‹´¯Öã»ÖÖ
¯ÖÏ¬ÖÖÖ
úÖîÛŒ»ÖµÖÖ (ÁÖ¾ÖÖ)

†¬ÖÔ¾Öé¢Ö
òúÖÖ»Ö
(ÃÖÓŸÖã»ÖÖ)
ú»ÖÖ ÖÆüÖ (†ŸÖ: »ÖÃÖßúÖÖê ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ)
¯ÖÖ¿¾ÖÔ
†Ó›üÖúÖ¸ü Øú¾ÖÖ
¾Öé¢ÖÖúÖ¸ü Ö¾ÖÖÖ

†ÛÃ£Ö ÖÆüÖ
¯Ö×¸ü»ÖÃÖßúÖÖê ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ
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³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÖßŸÖÖÃÖÖšüß ÓúšüÃÖÓÃúÖ¸ü ×¾Ö¬Öß
ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ :
Properly Strained Voice which is usefull for music
´ÆüÖ•Öê ÃÖÓÖßŸÖÖ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö¸üßÂéúŸÖ †Ö¾ÖÖ•Ö. ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö •ÖÖ›ü,
²ÖÖ¸üßú, úÔú¿Ö úÃÖÖÆüß †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß µÖÖêµÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÓµµÖ´Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê
ŸÖÖê µÖÖêµÖ, ÃÖã¸êü»Ö ¾Ö †ÖúÂÖÔú ²ÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê.
¯Öæ¾Öá“µÖÖ úÖôûß »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾Öê¤ü¯ÖšüÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ‡Ô ¾Öê¤ü
¯ÖšüÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ˆ¤üÖ¢Ö, †Öã¤üÖ¢Ö ¾Ö Ã¾Ö×¸üŸÖ µÖÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÓ´Öãôêû †Ö¾ÖÖ•Ö
†Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö µÖÖêµÖ ¾Ö ÃÖÓÃúÖ×¸üŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖêÖóµÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö
Ö¾ÆüŸÖß. ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖÖŸÖ ¬¾ÖÖß ×¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ŸÖŸ¾Öê ×ÖÆüßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß
ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖÖŸÖ ŸÖßÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê ¾Ö ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ŸÖßÖÆüß
ÖãÖ¬Ö´ÖÖÕÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ÆüÖêŸÖê.
1) ÖÖ¤üÖ“Öß ˆ““Ö×Ö“ÖŸÖÖ (Pitch)
2) Ã£Öã»ÖŸÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¯Öé£ÖãŸÖÖ (Magnitude)
3) •ÖÖŸÖß (Timber)
¾Öî×¤üú úÖôûÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ´ÖãµÖŸÖ: †, ‡, ›ü ‡ŸµÖÖ¤üß ¾ÖÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖêŸÖæÖ
Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ ×ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß. ‹ú Ã¾Ö¸üµÖãŒŸÖ ÖÖµÖÖ
‘†ÖÙ“Öú’, ¤üÖêÖ Ã¾Ö¸üµÖãŒŸÖ ‘ÖÖ×£Öú’ ¾Ö ŸÖßÖ Ã¾Ö¸üµÖãŒŸÖ ÖÖµÖÖÖ»ÖÖ ‘ÃÖÖ×´Öú’
´Æü™ü»µÖÖ Öê»Öê. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ¯Öãœêü ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÖŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ ÃÖÖŸÖ
Ã¾Ö¸üÖÓÖÖ ‘µÖ´Ö’ ´ÆüÖæ »ÖÖÖ»Öê. •Öê †Ö•Ö †Ö¯ÖÖ ‘ÃÖ¯ŸÖú’ ´ÆüÖŸÖÖê. ÃÖéÂ™üß“µÖÖ
ˆŸ¯Ö¢Öß“Öê ´Öæôû ¾ÖÖú (¾ÖÖÖß) ´ÖÖÖ»µÖÖ Öê»Öê. µÖÖ“Öê ‹æúÖ 4 ¯ÖÏúÖ¸ü —ÖÖ»Öê (1)
¯Ö¸üÖ (2) ¯Ö¿µÖŸÖß (3) ´Ö¬µÖ´ÖÖ (4) ¾ÖîÖ¸üß. µÖÖ»ÖÖ“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾ÖÖ’´ÖµÖÖ´Ö¬µÖê
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¿Ö²¤ü, ¬¾ÖÖß, ÖÖ¤ü ´Æü™ü»µÖÖ •ÖÖŸÖê. µÖÖ“Öê 2 Ã¾Ö¹ý¯Ö †ÖÆêüŸÖ. (1) ÖÖ¤üÖŸ´Öú ¾Ö (2)
¾ÖÖÔÖÖŸ´Öú. ÖÖ¤üÖŸ´Öú ¾ÖÖú ´ÆüÖ•Öê ×“Ö¢Ö¾Öé¢Öß“ÖÖ †Ö¾ÖêÖ, ÆüÂÖÔ, ¤ãü:Ö, ÎúÖê¬Ö ÆüÖ
¿Ö²¤üÖ×¾ÖÖÖ êú¾Öôû ¬¾ÖÖß ¹ý¯ÖÖÖê ´ÖãÖÖ¾ÖÖ™êü ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üÖê. •ÖÃÖê - †ÖÆüÖ, †¸êü ¸êü,
µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Ö ¾ÖÖÔÖÖŸ´Öú ÖÖ¤ü ´ÆüÖ•Öê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ×Ö¤ìü¿Öú, •ÖÃÖê - ŸµÖÖ ÖÖ¤üÖ¾ÖºþÖ
¯ÖÏÃÖÓÖ †ÖêôûÖÖê, ŸµÖÖ“Öê ¿Ö²¤ü ÃÖæ“Öú †ÃÖÖê ÆüÖµê Ö. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯Öãœêü ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖ †Ö»Öê.
ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖÓÖÖ ‘ÃÖÖ´ÖÖ’ ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖÖµÖÖÖŸÖæÖ
‘ÃÖÖ´ÖÖ’“µÖÖ ÓúšüÃÖÖ¬ÖÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß, œÓüÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ¾Ö
ŸµÖÖŸÖæÖ ‘Ö¸üÖµÖÖÓ“ÖÖ ˆÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ.
•ÖÃÖê ×ú¸üÖÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“Öß ´Ö¬Öã¸üŸÖÖ úÖµÖ´Ö šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖêúôûÖ
†Ö¾ÖÖ•Ö »ÖÖ¾ÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß éú¡Öß´Ö×¸üŸµÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö »ÖÖ¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü †×¬Öú ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê
Öê»Öê. •ÖµÖ¯Öæ¸ü ‘Ö¸üÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖµÖúßŸÖ »ÖµÖúÖ¸üß ¯ÖÏ¬ÖÖÖŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ×¾Ö×³Ö®Ö
»ÖµÖà“µÖÖ ¯Ö»Öü™ü¶ÖÓ“ÖÖ ×¸üµÖÖ•Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö†Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖêÖôêû ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö »Ö¾Ö×“ÖúŸÖÖÆüß µÖêŸÖê. †ÖÖÏÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ ¬Öé¯Ö¤ü-¬Ö´ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
•ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¤ü´Ö¤üÖ¸ü †Ö¾ÖÖ•ÖÖú›êü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê µÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ÖÖê´Ö-ŸÖÖê´ÖË
¾Ö ¤üß‘ÖÔ ÖÖ´Ö Ã¾Ö¸ü úÖœüµÖÖú›êü ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖ»Æêü¸ü ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖ ÂÖ›Ëü•Ö
ÃÖÖ¬ÖÖÖ ¾Ö ÖÖµÖúß»ÖÖ ÃÖÖ•Öê¿Öß †Ö»ÖÖ¯Öß, ²ÖÓ¤üß¿Ö ¾Ö ŸÖÖÖÖÓ“µÖÖ †ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾ÖÖ•Ö
ÃÖÖ¬ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¬Öã×Öú ¯Ö¨üŸÖß †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖÖŸÖ.‡ŸÖ¸ü úÖÆüß ‘Ö¸üÖµÖÖÓ“Öß ÃÖã¨üÖ
†Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ œÓüÖÖÖê Ã¾Ö¸ü »ÖÖÖ¾Ö ¾Ö Ã¾Ö¸üÃÖÖ¬ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ×³Ö®Ö-×³Ö®Ö
†ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÖæÖ“Ö †ÖëúÖ¸üÖÖ£Ö šüÖæú¸ü, ²Ö›êü Öã»ÖÖ´Ö †»Öß ÖÖò, †´Öß¸ü ÖÖò, ±îúµÖÖ•Ö
ÖÖò, †²¤æü»Ö ú¸üß´Ö ÖÖò, ãú´ÖÖ¸ü ÖÓ¬Ö¾ÖÔ, ³Öß´ÖÃÖêÖ •ÖÖê¿Öß, êúÃÖ¸ü²ÖÖ‡Ô êú¸üú¸ü,
úß¿ÖÖê¸üß †Ö´ÖÖêÖú¸ü, ×¾ÖÖÖµÖú¸üÖ¾Ö ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ, ÖÖ¸üÖµÖÖ¸üÖ¾Ö ¾µÖÖÃÖ, éúÂÖ¸üÖ¾Ö
¿ÖÓú¸ü ¯ÖÓ×›üŸÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖ¾ÖÔ ÖÖµÖúÖÓ“µÖÖ Óúšü ¾Ö †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ œÓüÖÖŸÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÆüß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß
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•Öê¾Öœüß ‘Ö¸ÖüÖß ŸÖê¾Öœü¶Ö Óúšü ÃÖÓÃúÖ¸üÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß †ÖÆêüŸÖ.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÓúšüÃÖÓÃúÖ¸ü ÆüÖ †ÖëúÖ¸ü ¬¾ÖÖß¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ †ÖÆêü •Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖÓÖßŸÖÖŸÖ ‘ÂÖ›Ëü•Ö Øú¾ÖÖ Ö•ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖÖ’ ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ÃÖÖóµÖÖ“Ö
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖÖÓÖß, ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÓÖß Æüß ÃÖÖ¬ÖÖÖ ´ÖÖµÖ êú»Öß.
¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü»ÖÖ ÓúšüÃÖÖ¬ÖÖÖ ÆüÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏÖÓŸÖ †ÖÆêü. 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ
¾Öî–ÖÖ×Öú ¥üÂ™ü¶Ö ¬¾ÖÖß“Öê †¬µÖµÖÖ êú»Öê Öê»Öê. µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔú ´µÖòÖã†»Ö
³ÖÖ¸ü×¿ÖµÖÖ Æêü †ÃÖæÖ (1805-1906) ÆüÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ´ÖÖÖ»µÖÖ Öê»ÖÖ. ¯ÖÏÃÖÓÖÖÖã¹ý¯Ö
ÃÖÖÓÖÖµÖ“Öê —ÖÖ»µÖÖÃÖ ‹ÖÖ¤êü »ÖÆüÖÖ ´Öã»Ö ¸ü›üŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö úÔú¿Ö ¾ÖÖ™üŸÖÖê,
•Öê¾ÆüÖ ŸÖê ÆüÃÖŸÖê ŸÖê ÆüÖÃµÖ´Ö¬Öã¸ü ¾ÖÖ™üŸÖê µÖÖ¾ÖºþÖ ×ÖÂúÂÖÔ úÖœü»ÖÖ Öê»ÖÖ úß
ŸÖÖÖ¾Ö¸üÆüßŸÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ´Ö¬Öæ¸ü µÖêŸÖÖê. ŸÖÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö úÔú¿Ö
µÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ ÖÖŸÖÖÖÖ ŸÖÖÖ¾Ö¸üÆüßŸÖ †¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖÖ¾Öß. †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖÖ
ú¸üŸÖÖÖÖ ±úŒŸÖ Ã¾Ö¸üÖÓú›êü »ÖÖ ªÖ¾Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß
×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþ ÖµÖê. ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓ“µÖÖ ÓúšüÃÖÖ¬ÖÖêŸÖ ‘¸ü×•ÖÃ™ü¸ü’ ÆüÖ ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ
¿Ö²¤ü †ÖÆêü. •µÖÖ“µÖÖ ×Ö¤üÖìÂÖ ¾Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêµÖÖ¾Ö¸ü ÖÖµÖÖ“Öß †×¬Öú ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ
×Ö³ÖÔ¸ü †ÖÆêü. ¸ü•ÖßÃ™ü¸ü“Öß ¾µÖÖµÖÖ †ÖêúÖÓÖß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß êú»Öß. ›üÖò. Ã™êüÖ»Öê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü ´ÆüÖ•Öê Ã¾Ö¸üµÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖµÖã ÃÖ´ÖãÆüÖ“Öê ÃÖ´ÖÖµÖÖê•ÖÖ úß •µÖÖŸÖ
‹ú ÃÖÖµÖã-ÃÖ´ÖãÆü †×¬Öú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö¿ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö. ¾ÖÖêú»Ö úÖò›ÔüÃÖÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖßŸÖ ú¸üÖÖ¸êü
¤üÖêÖ ÃÖÖµÖæ ÃÖ´ÖãÆü ›üÖò. Ã™êüÖ»Öê ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
1) †¯¯Ö¸ü ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü
2) »ÖÖê†¸ü ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü
1) †¯¯Ö¸ü ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü : †¯¯Ö¸ü ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü´Ö¬µÖê ‹¸üß™üêÖÖ‡Ô›ü ÃÖÖµÖã¾¤üÖ¸üÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ Öê»Öê»ÖÖ
ŸÖÖÖ, •µÖÖ«üÖ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ‹¸üß™êüÖÖ‡Ô›ü µÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
ˆ¤üÖ. ˆ““Ö Ã¾Ö¸ü

ÃÖÓÖßŸÖ Ã¯ÖÓ¤üÖ - ³ÖÖÖ 2

186

2) »ÖÖê†¸ü ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü : µÖÖ´Ö¬µÖê £ÖÖµÖ¸üÖò‡Ô›ü ´ÖÖÃÖ¯Öê¿Öà“µÖÖ «üÖ¸êü ×Ö¤üÖìÂÖ Ã¾Ö¸üÖÓÃÖÖšüß
¤üÖêÆüß ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. Ã£Öã»Ö¹ý¯ÖÖÖê ²Ö‘ÖßŸÖ»Öê ŸÖ¸ü ´ÖÓ¦üÃÖ¯ŸÖúÖ“µÖÖ
Ã¾Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê »ÖÖê†¸ü ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü ¯ÖÏ²Öôû †ÃÖŸÖÖê. ŸÖ¸ü ´Ö¬µÖÃÖ¯ŸÖúÖŸÖ ¤üÖêÆüß ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
ÓúšüÃÖÖ¬ÖÖêÃÖÖšüß ¾Öî–ÖÖ×Öú×¸üŸµÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ¸üßŸÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖÖÓÃÖÖšüß
†ÖÆêü. †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×³Ö®Ö ×³Ö®Ö •ÖÖŸÖß ¯ÖÏéúŸÖß ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ×Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ ¾Ö
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾ÖÖ•Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ µÖÖ»ÖÖ“Ö †Ö¾ÖÖ•Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ ‘ÓúšüÃÖÓÃúÖ¸ü’
´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
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×¸üµÖÖ•Ö ×ú¾ÖÖ Óúšü †³µÖÖÃÖ (Óúšü ÃÖÓÃúÖ¸ü)
ÖÖµÖúÖ»ÖÖ ×¸üµÖÖ•ÖÖ“Öß †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. •ÖÖê ÖÖµÖú ×¸üµÖÖ•Ö
ÃÖÖê›æüÖ ¤êüŸÖÖê ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ˆ×§üüÂ™üÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü •ÖÖŸÖÖê. ÃÖŸÖŸÖ ×ÖµÖ´Ö¯Öã¾ÖÔú ×¸üµÖÖ•Ö
ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ×¸üµÖÖ•ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ ²ÖÖæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.
•Öê¾ÆüÖ ×¸üµÖÖ•Ö ÃÖã¹ý êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ×¸üµÖÖ•ÖÖ“Öß ¾Öêôû ÆüôæûÆüôæû ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öß. †Ö¤üß
×¸üúÖ´µÖÖ ¯ÖÖê™üß ×¸üµÖÖ•Ö úºþ ÖµÖê. ×¸üµÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ²ÖÃÖµÖÖ¯Öã¾Öá £ÖÖê›üÖÃÖÖ ÖÖ¿ŸÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
×¸üúÖ´µÖÖ ¯ÖÖê™üß ×¸üµÖÖ•Ö êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ±ãú°±ãúÃÖÖ¾Ö¸ü †×ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê.
×¸üµÖÖ•Ö êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü •ÖÖÃŸÖ ´ÖêÆüÖŸÖß“Öß úÖ´Öê úºþ ÖµÖê. ¿ÖÖÓŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ×¸üµÖÖ•Ö
ú¸üÖ¾ÖÖ. ¿ÖÖÓŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖ“Öß ‹úÖÖÏŸÖÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ µÖêŸÖê †Ö×Ö
úÖêÖŸÖßÆüß ÖÖêÂ™ü ´ÖÖÖ“µÖÖ ‹úÖÖÏŸÖê×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÖ¬Ö»µÖÖ •ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ×¸üµÖÖ•Ö
‹ú¤ü´Ö ²ÖÓ¤ü ÖÖê»ÖßŸÖ úºþ ÖµÖê. ÃÖ´Öã¦üÖ“ÖÖ ×úÖÖ¸üÖ, ´Öî¤üÖÖ, ²ÖÖß“ÖÖ Æüß ×šüúÖÖê
×¸üµÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêüŸÖ, úÖ¸üÖ µÖÖ ´ÖÖêúóµÖÖ •ÖÖÖêŸÖ ²ÖÓ¤ü ÖÖê»Öß“µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ †Ö¾ÖÖ•Ö “ÖÖÓÖ»ÖÖ ÖãÓ•ÖŸÖÖê µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ±ãú°±úÃÖÖÓÖÖ ¿Öã¨ü Æü¾ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. Æüß
¿Öã¨ü Æü¾ÖÖ¯Ö ÖÖµÖúÖÓÖÖ ¾Ö¸ü¤üÖÖ“Ö šü¸üŸÖê. ´ÖÖêúóµÖÖ ´Öî¤üÖÖÖŸÖ ×¸üµÖÖ•Ö êú»µÖÖÖê
†Ö¾ÖÖ•Ö ´Ö¬Öã¸ü, ÖÓ³Öß¸ü †Ö×Ö ¿ÖŒŸÖß¿ÖÖ»Öß ²ÖÖŸÖÖê, µÖÖ´Öãôêû †Ö¾ÖÖ•Ö ÃÖã¸êü»Ö ÆüÖêŸÖÖê.
²ÖÓ¤ü ÖÖê»ÖßŸÖ ×¸üµÖÖ•Ö ú¸üŸÖê¾Öêôûß ¤üÖ¸êü ×Ö›üŒµÖÖ ˆ‘Ö›êü †ÃÖÖ¾Öê •ÖêÖêúºþÖ ‘Ö¸üÖŸÖ
¿Öã¨ü Æü¾ÖÖ µÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ×¸üµÖÖ•Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ¯ÖÖšüß“ÖÖ úÖÖ ŸÖÖšü šêü¾ÖÖ¾ÖÖ, ›üÖêêú,
´ÖÖÖ, ”ûÖŸÖß, ¯ÖÖê™ü ÃÖ¸üôû ¸êüÂÖêŸÖ †ÃÖÖ¾Öê †µÖ£ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ»Ö™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ŸÖ²µÖêŸÖß¾Ö¸ü
ÆüÖ¾ê Öæ ¿ÖúŸÖÖê. ×¸üµÖÖ•Ö ú¸üŸÖê¾Öêôûß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö Ã¾Ö¸üÖ“Ó Öê ˆ““ÖÖ¸üÖ ú¸üÖ¾Öê. †Ö¾ÖÖ•Ö
ÃÖÆü•ÖÖŸµÖÖ •Öê¾ÖœüÖ ˆÓ“Ö •ÖÖ‡Ô»Ö ŸÖê¾ÖœüÖ“Ö ˆÓ“Ö µÖÖ¾ÖÖ. ×•Ö£Öê †Ö¾ÖÖ•Ö ú´Öß ú¸üµÖÖ“Öß
Ö¸ü•Ö †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê †Ö¾ÖÖ•Ö †Ö¾Ö¿µÖŒŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ú´Öß ú¸üÖ¾ÖÖ. ×¸üµÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †Ö¬Öß
Öæ¯Ö ¯ÖÖê™ü³Ö¸ü •Öê¾Öæ ÖµÖê. †×ŸÖ Ö¸ü´Ö Øú¾ÖÖ £ÖÓ›ü ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ÖÖ¾Öæ ÖµÖê.
†Ö¾ÖÖ•ÖÖ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ :
†Ö¤üß ¯Ö×Æü»µÖÖ“Ö ÂÖ›Ëü•ÖÖŸÖ ´Öî×±ú»Ö Ø•ÖúÖÖ¸êü úÖÆüß ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
ÖÖê›ü ÖÖµÖÖÖ´Öãôêû ¯Ö¿Öã ¯ÖÖß, ¯ÖÖÖê-±ãú»Öê, »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê ´ÖÖêÆüßŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ, †Öêú
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¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö•ÖÖ¸ü ÃÖÓÖßŸÖÖÖê ²Ö¸êü ÆüÖŸê ÖÖŸÖ, Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ:“Ö
Öã¿Ö ÆüÖêÖÖ¸êü ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏê´Ö ú¸üÖÖ¸êü úÖÆüß »ÖÖêú †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
´ÖÖêšü´ÖÖêšü¶Ö ú»ÖÖúÖ¸üÖ“Öê †Ö¾ÖÖ•Ö †ÖêôûÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö šêü¾ÖÖÖ¸üüê
»ÖÖêúÆüß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö¬ÖÖÖÖ¾ÖºþÖ ‹ú“Ö Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß ´ÖÖÖ¾Öß †Ö¾ÖÖ•Ö
Æüß ‹ú ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ “ÖœüˆŸÖÖ¸üÖ“µÖÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ úšüÖê¸üŸÖÖ †Ö×Ö
´Öé¤æü»ÖŸÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü †Ö¯ÖÖ ÖêÆü´Öß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê, ŸÖ¸ü ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ µÖÖ“Ö
†Ö¾ÖÖ•Ö ¿ÖÛŒŸÖ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖÖÖ úºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖµÖÖÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖßú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
†ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ˆ¢Ö´Ö †Ö¾ÖÖ•Ö Æêü ÖÖµÖúÖ“µÖÖ ú»ÖÖ ×¾ÖÂúÖ¸üÖ“Öê
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ´Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖæÖ ŸµÖÖ“Öß ú»ÖÖ
ÁÖÖêŸµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖ †ÃÖŸÖê, †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÖãÖÖ´Öãôêû •ÖÃÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ †×¾ÖÂúÖ¸üÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö (¤ü•ÖÖÔ) ˆÓ“ÖÖ¾ÖŸÖÖê ŸÖÃÖÖ“Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖÖÓ´Öãôêû ŸµÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ‘ÖÃÖ¸üŸÖÖê ¾Ö
†¿ÖÖ ¤üÖêÂÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ ú»ÖÖ×¾ÖÂúÖ¸üÖ¾Ö¸ü †Öêú ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ‹úÖ
¤üÖêÂÖÖ´Öãôêû †Öêú ¤üÖêÂÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ •ÖÃÖÖ ˆ¢Ö´Ö, ÃÖã¸êü»Ö, ´ÖÖêúôûÖ †Ö×Ö ÖÖê›ü
ÖôûÖ Æüß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öß ¤êüÖÖß ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. Æêü ×•ÖŸÖêú Ö¸êü †ÖÆêü
×ŸÖŸÖêú“Ö †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖ»Öê †Öêú ¤üÖêÂÖ Æêü •Ö´Ö•ÖÖŸÖ ÖÃÖæÖ “ÖŒú ú´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¿ÖúŸÖÖÖÖ, ×¿Öú×¾ÖŸÖÖÓÖÖ, ×¸üµÖÖ•Ö ú¸üŸÖÖÖÖ úôûŸÖ ÖúôûŸÖ Æêü ¤üÖêÂÖ
ú´ÖÖ×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. “Öãúß“µÖÖ ×¸üµÖÖ•ÖÖÖê †Öêú ÖÖê›ü Öôêû ×Ö¸üÃÖ, ¹ýÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
•ÖÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤üÖêÖ ¾µÖŒŸÖß †Ö¤üß ÃÖÖ¸üÖß ³ÖÖ¾ÖÓ›êü ÃÖã¨üÖ ‹úÃÖÖ¸üÖß ÖÃÖŸÖÖŸÖ
¾Ö ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ´ÆüÖæÖ ‹ú ¾ÖêÖôêû ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö †ÃÖŸÖê Æüß“Ö
ÖÖêÂ™ü ÃÖÓÖßŸÖ ÃÖÖ¬ÖúÖŸÖ ÃÖã¨üÖ †ÃÖŸÖê.
†Ö¯Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ´ÖãôûÖŸÖ úÃÖÖ †ÖÆê,ü ŸµÖÖ“Öê ÖãÖ úÖêÖŸÖê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖµÖÖÔ¤üÖ úÖêÖŸµÖÖ µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †Ö¤ü¿ÖÔ šü¸ü»Öê»µÖÖ
ÖÖµÖú ÖÖ×µÖúÖÓ“Öê ÖŒú»Ö ú¸üµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖê ¬ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ²Ö¸êü“Ö ¾ÖêôûÖ †Öêú Öã¹ý
‘´Öß ´ÆüÖŸÖÖê ŸÖÃÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö »ÖÖ¾Ö’ †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ †Ó¬ÖÖÖæ ú¸üÖÖ»ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ
¤ü•ÖÖÔ ¤êüŸÖÖŸÖ. †Ö¾ÖÖ•Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß •µÖÖ ÃÖÖµÖã Ö™üÖÓ“ÖÖ ¾Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú †¾ÖµÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ
†Ö×Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×ÎúµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ÖãÖÖŸ´Öú ¤ü•ÖÖÔ, »ÖÖÓ²Öß, ¹Óý¤üß ¾Ö
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Ö´ÖŸÖÖ, Ã¾Ö¸ü ŸÖÓŸÖã“Öß •ÖÖ›üß, »ÖÖÓ²Öß, »Ö¾Ö×“ÖúŸÖÖ, À¾ÖÃÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß ŸÖÖú¤ü,
†Ö¾ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ‘Öã´ÖÖ¸ü ¤êüÖÖ¸üÖ ‘ÖÃÖÖ, ŸÖÖë›ü ¾Ö “ÖêÆü·µÖÖ“µÖÖ ÆüÖ›üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖêúóµÖÖ“ÖÖ
†ÖúÖ¸ü, Ã¾Ö¸ü–ÖÖÖÖ“Öß ÃÖ´Ö•Ö, †Ö¾ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ²Ö¸êü ¾ÖÖ‡Ô™ü ÃÖÓÃúÖ¸ü, ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß
‹Óú¤ü¸ü ÃÖ´Ö•Ö, ²ÖÖî¨üßú ¯ÖÖŸÖôûß †Ö×Ö ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖ¾ÖÔ
‘Ö™üúÖÓÖãÃÖÖ¸ü ¾µÖÛŒŸÖ¯Ö¸üŸ¾Öê ×³Ö®Ö-×³Ö®Ö †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖÓÖßŸÖ ×¸üµÖÖ•ÖúÖÖê,
×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏê´Ö ú¸üÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ×¿Öú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
†Ö¾ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ —Öê¯Öê»Ö, ÃÖÖêÃÖ¾Öê»Ö ŸµÖÖ“Öê“Ö •ÖÖŸÖ úºþÖ ŸÖê úÖµÖ ÖÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, ŸÖê“Ö
ÖÖµÖß»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÏŸµÖêú ¾Öêôûß †Ö¯Ö»µÖÖ Öã¹Óý“Öê †Öãú¸üÖ ¿ÖŒµÖŸÖÖê¾Ö¸ü ™üÖôûÖ¾Öê,
†Öãú¸üÖÖÖê †Ö¾ÖÖ•Ö ×²Ö‘Ö›üÖê Æüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ •Öê¾ÆüÖ ×¾ÖªÖ£Öá ‹úÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †¿ÖÖ
†Ö¤ü¿ÖÔ ÖÖµÖúÖÓ“Öê †Öãú¸üÖ ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß ú¸üŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖê úß †Ö¾ÖÖ•Ö
×ÖÙ´ÖŸÖß Æüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖµÖã“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ÆüÖêÖÖ¸üß ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖµÖãÓ“Öê
×ÖµÖÓ¡ÖÖ ´Öë¤æü ¾Ö ´Ö••ÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ«üÖ¸êü êú»µÖÖ •ÖÖŸÖê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †Ö¾ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÖµÖãÓ“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ×³Ö®Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öë¤ãüŸÖß»Ö
ÃÖÖµÖÓ“ã Öß Ã´Ö¸üÖ¿ÖŒŸÖß ‹úÖ“Ö¯ÖÏúÖ¸êü ×¾ÖúÃÖßŸÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖ ‘ÖÖê™üÖôûÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †Ö¾ÖÖ•Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖß»Ö ÃÖã¸üê»Ö¯ÖÖÖ, †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“Öß
•ÖÖŸÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¾ÖéúŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ÖÖµÖúß ¯Ö“Ö×¾ÖÖê Æêü
†×ŸÖ¿ÖµÖ †¾Ö‘Ö›ü †ÖÆêü. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖ ÖÖÖê Æüß ×•ÖŸÖúß ÃÖã»Ö³Ö ÖîÃÖÙÖú
×ÎúµÖÖ †ÖÆêü ×ŸÖŸÖúÖ“Ö ×²Ö‘Ö›ü»Öê»ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ´Öæôû Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †ÖÖÖê Æüß ‹ú †×ŸÖ¿ÖµÖ
úšüßÖ †Ö×Ö ×•Öú¸üß“Öß ÖÖêÂ™ü †ÖÆêü. µÖÖêµÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ÖÖ»Öß»Ö 3
×ÎúµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
1) ÖÖµÖÖÖÃÖ µÖÖêµÖ †¿Öß À¾ÖÃÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
2) Ã¾Ö¸üµÖÓ¡ÖÖ“Öê úÖµÖÔ
3) Ã¾Ö¸üµÖÓ¡ÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ˆ““ÖÖ¸üÖÖ«üÖ¸êü ‘Öã´ÖÖ¸¾Ö †ÖÖÖê
µÖÖ ×ŸÖÆüß ×ÎúµÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ¾Ö µÖÖêµÖ¯ÖÖê ú¸üŸÖÖ µÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö¾ÖÖ•Ö
×ÖÙ´ÖŸÖß“µÖÖ ¾Öêôûß µÖÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ µÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ ŸÖ¸ü“Ö ˆ¢Ö´Ö
†Ö¾ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾Öæ »ÖÖÖê»Ö.
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1) ÖÖµÖÖÖÃÖ µÖÖêµÖ †¿Öß À¾ÖÃÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
†Ö¾ÖÖ•Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß Ã¾Ö¸üŸÖÓ¡ÖßÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖßŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ˆ““Ö
À¾ÖÖÃÖÖ«üÖ¸êü ¤üÖêÖ ŸÖÓŸÖã“µÖÖ ´Ö¬ÖÖê´Ö¬Ö •ÖÖÖÖ·µÖÖ Æü¾Öê«üÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖêµÖ
†ÃÖÖ À¾ÖÃÖÖ×ÎúµÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÖÖµÖúÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖê. †Ö¯Ö»Öê ÖêÆü´Öß“Öê
À¾ÖÃÖÖ Æêü £ÖÖê›üß Æü¾ÖÖ ±ãú°±úÃÖÖŸÖ ‘ÖêÖê ¾Ö »ÖÖê“Ö ŸÖß ÃÖÖê›üÖê †¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê.
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ¤ü¸ü ×´Ö×Ö™üÖ»ÖÖ 1620 ¾ÖêôûÖ Æüß ×ÎúµÖÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê À¾ÖÖÃÖ ÃÖÖê›üÖê
Æüß ×ÎúµÖÖ 2-3 ÃÖêÓú¤üÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖê. “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÖÖµÖúÖ»ÖÖ µÖÖˆ»Ö™ü 20-30 ÃÖêÓú¤ü
À¾ÖÖÃÖ ×™üúÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã À¾ÖÖÃÖ ±ãú°±úÃÖÖŸÖ ³Ö¸üµÖÖÃÖ •Ö¸ü ŸµÖÖÖê
ŸÖê¾ÖœüÖ“Ö ¾Öêôû »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ÖÖÖê ÃÖÓ¯ÖŸÖê †ÃÖê ¾ÖÖ™æüÖ ™üÖóµÖÖ ¯Ö›üµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ
†ÃÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ÖÖµÖÖÖµÖÖêµÖ À¾ÖÃÖÖ (¯ÖÏÖÖÖµÖ´Ö) ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê1) •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¿¾ÖÖÃÖ ±ãú°±ãúÃÖÖŸÖ ³Ö¸üÖê
2) À¾ÖÖÃÖ †ÖŸÖ ³Ö¸üµÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ »Ö¾Öú¸üÖŸÖ »Ö¾Öú¸ü ú¸üÖê
3) ˆ““Ö À¾ÖÖÃÖÖ«üÖ¸êü Æü¾ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖÖ¾ÖúÖ¿Ö
ÆüÖêÖê
4) ú´ÖßŸÖ ú´Öß Æü¾Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ Ã¾Ö¸ü ŸÖÓŸÖãÓÖÖ Óú¯ÖßŸÖ ú¸üÖê ¾Ö µÖÖÃÖÖšüß
ÖÖŸÖÖÓÖÖ À¾ÖÖÃÖ ¸üÖêÖæÖ ¬Ö¸üÖê
5) Ã¾Ö¸ü ŸÖÓŸÖã “ÖÖÓÖ»µÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü †ÖÓ¤üÖê»ÖßŸÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ”ûÖŸÖßŸÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ Æü¾Öê´Ö¬µÖê
¤üÖ²Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
6) ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖ“Ö Æüß ×ÎúµÖÖ ÃÖÆü•Ö ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêÖê ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö
µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖê.
Ã¾Ö¸üÃÖÖ¬ÖÖê“µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß :
1) ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö Ã¾Ö‡“”ûÖ ¿ÖŒŸÖß ¾ÖÖœü×¾ÖÖê
2) ¬ÖîµÖÔ¯Öæ¾ÖÔú †³µÖÖÃÖ
3) ‹úÖÖÏ ÁÖ¾ÖÖ - Ã¾ÖŸÖ:“Öê ŸÖ£ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ“ÖêÆüß Ã¾Ö¸ü ‹êúÖê
4) ÁÖ¾ÖÖ ¿ÖŒŸÖß ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö Ã¾Ö¸üÃÖÖ¬ÖÖÖ ˆ¢Ö´Ö ÆüÖê‡Ô»Ö Æêü ×Ö¿“ÖßŸÖ.
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ÖÖ¾Ö : ›üÖò. ÃÖ×¸üŸÖÖ ÃÖÓ•Öß¾Ö ‡ÓÖôêû
×¿ÖÖÖ : ‹´Ö. ‹. (ÃÖÓÖßŸÖ), Öê™ü, ÃÖÓÖßŸÖ ×¾Ö¿ÖÖ¸ü¤ü,
¯Öß. ‹“Ö. ›üß. ¾Ö ¯Öß. ‹“Ö.›üß. ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú
¯Ö¤üÖÖ´Ö : ÃÖÓÖßŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ
Ã¾Ö. ”ûÖÖ»ÖÖ»Ö ´Öã»Ö•Öß³ÖÖ‡Ô úœüß ú»ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¯Ö¸üŸÖ¾ÖÖ›üÖ
ŸÖÖ. †“Ö»Ö¯Öæ¸ü, ×•Ö. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß
¯Öã¸üÃúÖ¸ü : ×¾Ö¤ü³ÖÔ ÖÖî¸ü¾Ö ÃÖÓÖßŸÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü, ÖÖÖ¯Öæ¸ü
ÖêŸÖÖ•Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü, ¾Ö¬ÖÖÔ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ¸üŸÖ †ÖÖ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öú ¯Öã¸üÃúÖ¸ü, ÖÖÓ¤êü›ü
¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üßµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÖãÖß•ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö ¯Öã¸üÃúÖ¸ü, ÖÖÓ¤êü›ü
¸üÖ•Ö´ÖÖŸÖÖ ´ÖÖÑ ×•Ö•ÖÖ‰ú ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ´´ÖÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü, µÖãÖêÃúÖê
‡Ó™ü¸üÖò¿ÖÖ»Ö ±úÖ‰Óú›êü¿ÖÖ
×¾Ö¸üÖÓÖÖÖ ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ´´ÖÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü, ×¤ü»»Öß
ˆŸéúÂ™ü ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ´´ÖÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü
ÃÖ´ÖÖ•Ö³ÖæÂÖÖ ÖÖ¸üß-¸üŸÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü - 2018
¯ÖãµÖ¿»ÖÖêú †×Æü»µÖÖ¤êü¾Öß ÆüÖêôûú¸ü ¸üÖÂ™üáµÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü - 2019
‡ŸÖ¸ü : †Öêú ÃÖÓÖßŸÖ ´Öî±ú»ÖßŸÖæÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Ö ÃÖãÖ´Ö ÖÖµÖÖ, †Öêú ÃÖÖÓÖß×ŸÖú
úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ, ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖßµÖ »ÖêÖÖ, ÖßŸÖúÖ¸ü, ²ÖÓ×¤ü¿ÖúÖ¸ü,
ÃÖÓÖßŸÖúÖ¸ü †¿ÖÖ †Öêú ³Öæ×´ÖúÖ ˆ¢Ö´Ö ×¸üŸÖßÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»µÖÖ.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ´Ö¬ÖæÖ †Öêú ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ
†ÖúÖ¿Ö¾ÖÖÖß ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£ÖæÖ ÖÖµÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ×¸üŸÖ.
ÃÖÓ¯ÖÔú ¯Ö¢ÖÖ : Ã¯ÖÓ¤üÖ, ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ÖÖ¸ü, ŸÖãôû•ÖÖ³Ö¾ÖÖÖß ´ÖÓ×¤ü¸üÖ•Ö¾Öôû, †Ó×²ÖúÖ »ÖÖòÃÖ
¸üÖê›ü, ¯Ö¸üŸÖ¾ÖÖ›üÖ, ŸÖÖ. †“Ö»Ö¯Öæ¸ü, ×•Ö. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß
³ÖÏ´ÖÖ¬¾ÖÖß : 9763993673
‡Ô´Öê»Ö : dr.sarita.ingale@gmail.com

