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GRT
 

Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü : ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üß�úÖêÖ 

 

 

 

ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö �ãú·Æê 

 

»ÖÖê�ú¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö ¯ÖḮ Öã�Ö , Ã¾ÖÖ.ÃÖî.ÃÖæµÖÔ³ÖÖÖ„Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ , ¯Öæ�ÖÖÔ ŸÖÖ.¯Öæ�ÖÖÔ ×„Ö.¯Ö¸ü³Ö�Öß. 

 

  

साराांश - ´ÖÖÖ¾Öß ×„Ö¾ÖÖÖ“ÖÖ †×¾Ö³ÖÖ„µÖ ³ÖÖ�Ö ´Æü�Ö„Öê ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üß�úÖêÖ ÆüÖ ÆüÖêµÖ. ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ Æêü ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê �úÖµÖÔ 

†ÖÆêü. ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖÖ“Öß ‹�ú ´ÖÆüŸ¾Öǣ Ö�ÖÔ ¿ÖÖ�ÖÖ ´Æü�ÖæÖ ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ †Ö×�Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 

×³Ö®Ö-×³ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÓ�ú»¯ÖÖÖ Ã¯ÖÂ™ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
प्रस्तावना- 
 

´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖ "´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖ" ÆüÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖÖ“ÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖ¾Ö ü̧ †Ö×�Ö ¿Ö¸üß¸üÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö× ü̧�ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê 

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê µÖÖê�Ö ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾Öǣ Ö�ÖÔ ´ÖÖÖ»Öê „ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ �ÖÏÖ‡›ü µÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ ü̧Æüß ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖÃÖÖšüß 

´ÖÖê»ÖÖ“Öß ¤êü�Ö�Öß ÆüÖêµÖ. "¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�ÖÖ¸êü ¿ÖÖÃ¡Ö ´Æü�Ö„Öê ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖêµÖ" Æüß ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾ Öê¿Ö�ú ¾µÖÖ�µÖÖ �êú»Öß „ÖÖŸÖê. ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ 

ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Öê�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ ÖÖ¸ü 

†Ö×�Ö ‟ÖÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖß¾Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö „Ö�ÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß †´Öã»µÖ †¿Öß ¤êü�Ö�Öß ÆüÖêµÖ.  

 

´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ :- 

 

 ¤êü�úÖŸÖÔ, ÃÖÖò�Îêú™üßÃÖ, ¯»Öê™üÖê, †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö µÖÖÓÖß ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖ ¾Ö †ÖŸ´ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´Öò�ú›æü�Ö»Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê, ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö Æêü 

´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖÖ“Öê †Öã³Ö¾ÖÖ×¬ÖÂšüßŸÖ ¾Ö ¾Ö�ÖÔÖÖŸ´Ö�ú ¿ÖÖÃ¡Ö †ÖÆêü. 

 ´ÖÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ¾Ö ¸ü“ÖÖÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×Ö¿“ÖßŸÖ ŸÖŸ¾ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ¿ÖÖÃ¡Ö ´Æü�Ö„Öê ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖêµÖ.  

 

†»¯Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖ :- 

 

 12 „ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1863 ´Ö¬µÖê �ú»Ö�ú¢ÖÖ µÖê£Öê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“ÖÖ „Ö´Ö †ÖÖ»ÖÖ. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß ÃÖÓ�ÖßŸÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ µÖÖŸÖ ¯ÖÖ Ó̧ü�ÖŸÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ 

�êú»Öß ÆüÖêŸÖß. 1881 ´Ö¬Öß»Ö ŸµÖÖÓ“Öß Ã¾ÖÖ´Öß ¸üÖ´Ö�éúÂ�Ö ¯Ö¸ü´ÖÆÓüÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß      †ÖÖ»Öê»Öß ³Öê™ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö�úÖ¸üß šü¸ü»Öß.�úÖ¸ü�Ö ŸµÖÖ´Öãôêû �ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸üß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ 

ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×„Ö¾ÖÖÖŸÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †Ö�Ö»Öê. ×¿Ö�úÖ�ÖÖê µÖê£Öß»Ö ×¾ÖÀ¾Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ †¬µÖÖÛŸ´Ö�ú ¥üÂ™üß�úÖêÖ Ã¯ÖÂ™ü �êú»ÖÖ. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü 

¾Öê¤üÖŸÖ ¾Ö ²ÖÖî¬¤ü ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�ú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖß „Ö�ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¤ü¿ÖÖ ¤êü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. †«îüŸÖ ¾Öê¤üÖÓŸÖÖ“Öê Ã¾Ö Ö´Öß 

×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü �ú¼ü̧ ü ¯Öã̧ üÃ�úŸÖì ÆüÖêŸÖê. ‟ÖÖÖß ¯ÖãºþÂÖ �ú¿ÖÖŸÖ“Ö �ãú�ÖÖŸÖ“Ö �úÖê�ÖŸÖÖ“Ö ³Öê¤ü �ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ŸÖê ´Æü�ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×„Ö¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖ�ú ¥üÂ™üß�úÖêÖ ¾µÖÖ ¯Ö•ú 

Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.        ‟ÖÖÖÖ�ú×¸üŸÖÖ †ÖŸ´ÖÃÖÖ�ÖÖŸ�úÖ¸ü ÆüÖê�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. ¯ÖÏ²Ö»Ö ‡“”ûÖ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü �ú´ÖÔ ‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †ÖŸ´ÖÃÖÖ�ÖÖŸ�úÖ¸ü Æêü“Ö 

´ÖÖÖ¾Öß ×„Ö¾ÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ÆüÖêµÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖ †ÖŸ´Ö¿ÖŒŸÖß“Ö ÃÖ¾ÖÔ �ú´ÖÖÔ“Öê ´Öãôû ÆüÖêµÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÖ»Öê. 
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•Öé×ÆüŸÖ�êú :- 

 

1) ¸üÖÂ™Òü ¾Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ •ÖŸÖßŸÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“Öê ÃÖ´Ö�ÖÏ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖê»ÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖŸÖ. 

2) ÁÖêÂšü ŸÖŸ¾Ö‟Ö ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ´Æü�ÖæÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“Öß „ÖÖ�Ö×ŸÖ�ú †Öêôû�Ö ÆüÖêµÖ. 

3) †¬µÖÖÛŸ´Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ�ÖÔ †ÖÆê üŸÖ. 

4) ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö�úÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ÆüÖêµÖ. Æêü Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öê. 

 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖ :- 

 

 ÃÖÓ¿»ÖêÂÖ�Ö ¾Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖ�Ö ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ •¯ÖµÖÖê�Ö �úºþÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �êú»Öê. 

 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü :- 

 

 Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ Ã¯ÖÂ™ü �úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö Ã¯ÖÂ™ü �ú ü̧�Öê. 

 

´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üß�úÖêÖ :- 

 

 Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß ÃÖã¥üœü ¿Ö¸üß¸üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÃÖã¥üœü ´ÖÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖ¾Öß ×¾Ö�úÖÃÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ŸÖŸ¾Ö ´Ö ÖÖ»Öê. µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê ´ÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 

ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ŸÖŸ¾Ö‟Ö ¤êü�úÖŸÖÔ µÖÖÓÖß ¤êü�Öß»Ö ¿Ö¸üß¸ü ¾Ö ´ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ã¯ÖÂ™ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖÖŸÖ 

¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ´ÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ µÖÖê�Ö ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÖÖ¾Öß ×¾Ö�úÖÃÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ŸÖŸ¾Ö ´ÖÖ Æêü ÃÖÆüÖ¾Öê Æü›üß ´Æü�ÖæÖ ´ÖÖÖ»Öê. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß 

´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö Æêü ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖêµÖ, †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öê. †Ö¯Ö»Öê 90% ‟ÖÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖŸÖ:“Ö †ÃÖê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ³ÖÖî×ŸÖ�ú ÃÖã�Ö ¾ÖÖœü�µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ Ø�ú¾ÖÖ 

¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üß�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖ �ú´Öß �ú¸ü�µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ •¯ÖµÖÖê�Ö �ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ‟ÖÖÖÖ“ÖÖ †ŸµÖ»¯Ö ³ÖÖ�Ö µÖÖ �úÖ´Öß µÖêŸÖÖê. �úÖ¸ü�Ö †ŸµÖÓŸÖ †»¯Ö †Ó¿Ö 

‡Ó×¦üµÖÖ¾Ö¸ü �úÖµÖÔ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ‡Ó×¦üµÖ ‟ÖÖÖÖÖê“Ö ´ÖÖÖ¾Öß „Öß¾ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö»Öê „ÖÖŸÖê, †ÃÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ �Öî̧ üÃÖ´Ö„Ö †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ‡Ó×¦üµÖ ‟ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö †ÃÖŸÖê.¯Ö�Ö 

„ÖÖ�Öß¾ÖêŸÖß»Ö �êú¾Öôû ‹�ú Ø²Ö¤ãü“Ö ŸÖê ´ÖÖºþ¯Öß ÃÖÖ�Ö¸üÖŸÖ ¾µÖÖ¯Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ´ÖÖãÂµÖ �êú¾Öôû ‡Ó×¦üµÖ ÃÖã�ÖÖ“ÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧ �ú ü̧ŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ ü̧ �úÖÆüß �úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú 

ÃÖã�ÖÖ“µÖÖ �Öãœü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖê †ÃÖŸÖÖê. ‹�ÖÖ¤üÖ ¾µÖŒŸÖß �ÖãÆêü�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê, ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö ŸµÖÖ“Öê ‡Ó×¦üµÖ ŸµÖ Ö“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ÖÖÆüß ´Æü�ÖæÖ Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ 

ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ÖÃÖŸÖê ´Æü�ÖæÖ ŸÖÖê �ÖãÆêü�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ²Ö»Ö ¯ÖÏ¾Öé¢ÖßÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ�ÖÖ¾Öê“Ö »ÖÖ�ÖŸÖê. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ �ú´ÖÖÔ»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö×ÃÖ¬¤ü ‡“”ûÖ 

�úÖ¸ü�Öß³ÖæŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. 

 ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö Æêü“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖêŸÖÖ»Ö ³Ö™ü�ú�µÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¸ü ‘ÖÖ»Ö�µÖÖÃÖ ‡“”ûÖ¿ÖŒŸÖß ŸÖÖ²µÖÖŸÖ šêü¾Ö�µÖÖÃÖ ×¿Ö�ú¾ÖŸÖê ´Æü�ÖæÖ ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö Æêü ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ¿ÖÖÃ¡Ö 

ÆüÖêµÖ, µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ‟ÖÖÖ �ú¾Ö›üß ´ÖÖê»ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê. �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ³ÖÖî×ŸÖ�ú¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ‟ÖÖÖ ×´Öôû×¾Ö�µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß �ÖÖêôûÖ �ú¸üŸÖê. ¯Ö Ó̧üŸÖã ´ÖÖÖ“Öê ‟ÖÖÖ 

×´Öôû×¾Ö�µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ ²ÖÖÊ ‘Ö™ü�ú ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖ�Ö ´ÖÖÖ�ú›æüÖ“Ö ÆüÖêŸÖê, ´Æü�ÖæÖ ´ÖÖÖ“Öê ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÖ ÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ¿ÖÖÃ¡Ö †ÖÆêü. †ÓŸÖÔµÖÖ´Öß „ÖÖê 

†ÖŸ´ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê“Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“Öê �Ö¸êü Ã¾Öºþ¯Ö †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ †ÓŸÖỐ Öã�Ö �úºþÖ †ÖŸ´µÖÖ¿Öß ‹�úºþ¯Ö ÆüÖê¾ÖæÖ ÃÖŸµÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ´ÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ 

†ÖŸ´µÖÖ¿Öß ‹�úºþ¯ÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ´ÖÖÖ»Öß „ÖÖŸÖê. ´ÖÖÖ“Öê �úÖµÖÔ Æêü ‟ÖÖÖÖŸ´Ö•ú ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×�ÎúµÖÖŸ´Ö�ú †ÃÖŸÖê. ´ÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß »Öê�Öß¾ÖêŸÖ †ÓŸÖỐ ÖÖÖŸÖ „ÖÖ¾Öê 

»ÖÖ�ÖŸÖê ¾Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ¾Ö�Öá�ú¸ü�Ö �úºþÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ²ÖÖ ×´Öôû×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê.  

 ´ÖÖÖ“Öß ‹�úÖ�ÖÏŸÖÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ µÖ¿ÖÖ“Öê �úÖ ü̧�Ö †ÖÆêü. ´ÖÖãÂµÖ †Ö×�Ö ¯Ö¿ÖãŸÖß»Ö ³Öê¤ü ÆüÖ“Ö †ÖÆêü �úß, ´ÖÖãÂµÖÖ“Öß ‹�úÖ�ÖÏŸÖÖ †×¬Ö�ú ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖÖÖ“Öß 

‹�úÖ�ÖÏŸÖÖ, ¾ÖÖœü¾ÖÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖÖ“Öê ×ÖµÖ´ÖÖ �ú¸üÖ¾Öê“Ö »ÖÖ�ÖŸÖê. ´ÖÖÖ“µÖÖ ‹�úÖ�ÖÏŸÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏ¿ Ö •¤Ëü³Ö¾Öæ ¿Ö�úŸÖÖê �úß, ´ÖÖÖ“Öß ‹�úÖ�ÖÏŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖŸÖÖ 

µÖêŸÖê �úÖ ?  ´ÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖŒŸÖß¾Ö¸ü ¯Öæ�ÖÔ¯Ö�Öê ŸÖÖ²ÖÖ ×´Öôû×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê �úÖ ?  µÖÖê�Öß µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ ŸÖÃÖê �ú¸ üŸÖÖ µÖêŸÖê. Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß ´ÖÖÖ“µÖÖ 

‹�úÖ�ÖÏŸÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹�ÖÖ¤ËüµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾ÖºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‡“”êûÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ �úÖœüŸÖÖ µÖê�Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖÖ»Öê, µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖ¿Öß¸ü ×¾Ö�úÖÃÖ ´Æü�Ö„Öê ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¸ü ÆüÖêµÖ, 

†ÃÖê Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß ´ÖÖÖ»Öê. ´Æü�ÖæÖ ´ÖÖÖ“Öß ‹�úÖ�ÖÏŸÖÖ ¾Ö ´ÖÖ ¾Öê�Öôêû �ú¸ü�µÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ¾ÖÖœü×¾Ö•Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ´ÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ�ú×¸üŸÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü 

Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê. µÖÖê�Ö ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖÖÖê ´ÖÖÖ»ÖÖ ¾Öôû�Ö »ÖÖ¾Ö�µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ „µÖÖ †Öšü ¯ÖÖµÖ·µÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ�ÖÖµÖÖ´ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö 
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ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ“ÖÖ“Ö ÛÃ¾Ö�úÖ ü̧ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß �êú»ÖÖ. ¯ÖÏÖ�ÖÖµÖÖ´ÖÖ´Öãôêû ¿Ö¸üß¸ü ¾Ö ´ÖÖ ÃÖÓŸÖã»ÖßŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. ´ÖÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ¿Ö¸üß¸üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¿Ö ü̧ß¸üÖ“Öê ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. 

‹�ú´Öê�úÖÓ¾Ö¸ü ×�ÎúµÖÖ¯ÖÏ×ŸÖ×�ÎúµÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ´Öãôêû ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê ÃÖÓŸÖã»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ÃÖÓŸÖã»ÖÖÖ“ÖÖ ‹�ú ³ÖÖ�Ö ´Æü�ÖæÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß 

¯ÖÏÖ�ÖÖµÖÖ´ÖÖ“ÖÖ ÛÃ¾Ö�úÖ¸ü �êú»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖ“Öê Ø�ú¾ÖÖ ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö Æêü ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ´Æü�ÖæÖ ÛÃ¾Ö�úÖ¸ü»Öê †ÖÆêü. 

 

´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö :- 

 

 ´ÖÖÖ¾Öß ×„Ö¾ÖÖÖŸÖ ÃÖÓŸÖã»ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖ“Öê ÃÖÓŸÖã»ÖÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ´ÖÖÖ»Öê �Öê»Öê. ´Æü�ÖæÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê•úÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ 

ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ¿ÖÖÃ¡Ö ´Æü�ÖæÖ ÛÃ¾Ö�úÖ¸ü»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê ´Öãôêû Æêü ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖÖ“Öê †ÃÖÓŸÖ ã»ÖÖ ÆüÖêµÖ. ¯ÖÏÖ�ÖÖµÖÖ´ÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê ´ÖÖ ÃÖÓŸÖã»ÖÖ �ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê Æêü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 

ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖÖÖê ×ÃÖ¬¤ü �êú»Öê, Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öê. ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖêŸÖÖ»Ö ³Ö™ü�ú�µÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¸ü ‘ÖÖ»Ö�µÖÖÃÖ ŸµÖÖ»ÖÖ 

‡“”ûÖ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ šêü¾Ö�µÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸üŸÖê. ²ÖêŸÖÖ»Ö ¾Ö “ÖÓ“Ö»Ö ´ÖÖ ÃÖ¤îü¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ �ÖÖ»Öß †ÖêœüŸÖê. ´Æü�ÖæÖ ×ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ´ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ 

´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö �ú¸üŸÖê. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×„Ö¾ÖÖÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ †ÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. 

 

×ÖÂ•úÂÖÔ :- 

 

1. ´ÖÖãÂµÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüÖ ‘Ö™ü�ú ´Æü�Ö„Öê ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖ. ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ×¾Ö�úÖÃÖÖŸÖ ²ÖÖîÛ¬¤ü�ú ×¾Ö�úÖÃÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ³ÖÖ¾Ö×Ö�ú ×¾Ö�úÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö 

†ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ “ÖÖ×¸ü¡µÖ×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™ü�ú ´Æü�ÖæÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖŸ´Ö�ú ×¾Ö�úÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê. 

2.ÃÖª ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×„Ö�ú †Ö¸üÖê�µÖ †ÃÖÓŸÖã»ÖßŸÖ †ÖÖ»Öê †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‹�ú •¯ÖÖµÖ ´Æü�ÖæÖ ‡“”ûÖ¿ÖŒŸÖß“Öê ÃÖÓŸÖã»ÖÖ ¸üÖ�Ö�Öê ÆüÖ †Öê�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö 

•¯ÖÖµÖ šüºþ ¿Ö�úŸÖÖê, Æêü Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖÖŸÖ. 

3.‡Ó×¦üµÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ´Öãôêû „Ö�ÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖ •¤Ëü³Ö¾ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ‡“”ûÖ¿ÖŒŸÖß»ÖÖ †ÖôûÖ ²ÖÃÖ¾Ö�Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ÆüÖêµÖ. 

4.ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê ´Öãôû Æêü ´ÖÖÖ×ÃÖ�úŸÖêŸÖ †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ÃÖÓŸÖã»ÖÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †³µÖÖÃÖÖ“Öß �Ö¸ü„Ö †ÖÆ êü, Æêü Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ³Ö×¾ÖÂµÖ 

¾Ö ¾ÖŸÖỐ ÖÖÖÖÃÖÖšüß •¯ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖê“Ö †ÖÆêüŸÖ. 

5.´ÖÖ ÃÖÓŸÖã»ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏÖ�ÖÖµÖÖ´ÖÖ ÃÖÖ¸ü�ÖÖ •¯ÖÖµÖ ÃÖ¤îü¾Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ�ÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü Öê�ÖÖ¸üÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê û µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †×¬Ö�ú „ÖÖ�Öºþ�úŸÖÖ 

×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. 

 Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üß�úÖêÖ •ÖŸÖß“ÖÖ ‹�ú ´ÖÖ�ÖÔ ´Æü�ÖæÖ ÛÃ¾Ö�úÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê. 

 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ :- 

 

1.�Ö.×¾Ö.†�úÖê»Ö�ú¸ü, ¿Öî�Ö×�Ö�ú ŸÖŸ¾Ö‟ÖÖÖÖ“Öß ºþ¯Ö¸êüÂÖÖ, ÁÖß.×¾ÖªÖ ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ. 

2.Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê•úÖÖÓ¤ü •ÖÏÓ£ÖÖ¾Ö»Öß ³ÖÖ•Ö-6. 

3.¾ÖÃÖŸÖ�ãú´ÖÖ¸ü »ÖÖ»Ö, ÃÖ´Ö�úÖ»ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¤ü¿ÖÔÖ, ¾ÖÖ¸üÖ•ÖÃÖß. 

4.¯ÖÏÖ.›üÖò.¾ÖÃÖÓŸÖ ÃÖßŸÖÖ¸üÖ´Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, ¯ÖÏÖ.›üÖò.¾ÖÖ´ÖÖ ¸Óü�ÖÖÖ£Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö †Ö×�Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ×¿Ö•Ö•Ö, ×Ö¸üÖ»Öß ¯ÖÏ•úÖ¿ÖÖ, ÖÖ•Ö¯Öæ̧ ü. 

5.×¾Ö.¤üß.ŸÖ›üÃÖ ȩ̂ü, ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ±ú›ü�êú ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü. 

 


