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GRT
ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ˆšüÖ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ“Öê µÖÖê�Ö¤üÖÖ :  

×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü 

 

×¾ÖÂ�Öæ µÖ»»Ö¯¯ÖÖ ×¾Ö™êü�ú¸ü  

 

ÃÖÆüÖµµÖ�ú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú, ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖ�Ö, ÃÖÓ�Ö´ÖêÀ¾Ö¸ü �úÖò»Öê•Ö, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü) 

 

 
ÃÖÖ ü̧ÖÓ¿Ö :- ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“Öê ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö †Â™ü¯Öî»Öæ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö–Ö, †£ÖÔŸÖ–Ö ×¾Ö×¬Ö–Ö, ü̧Ö•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ‘Ö™üÖÖŸÖ–Ö, ¯Ö¡Ö•úÖ ü̧, 

�úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ÖêŸÖê, �ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸ü�ú, »Öê�Ö�ú, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸ü�ú ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Ó�Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾ÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö Ó̧üŸÖã ¤ãü¤îü¾ÖÖÖê †Öê�ú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÓÖß 

ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ�ú›êü ¤ãü»ÖÔ�Ö �êú»Öê †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸üß ÃÖã̈ üÖ ‹�ú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü �úÖµÖ¤êü¯ÖÓ×›üŸÖ, ‘Ö™üÖÖ ŸÖ–Ö ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Öß ¬Öã̧ Óü¤ü¸ü ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öê 

ˆ¨üÖ¸ü�úŸÖì ‹�ú �éúŸÖß¿Öß»Ö ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ú ´Æü�ÖæÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö»ÖÖî×�ú�ú †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒ�ú × ´Öôû×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖ 

ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆŸ�úÂÖÖÔÃÖÖšüß —Ö�Ö›ü�ÖÖ¸êü ŸÖê ‹�ú —ÖãÓ—ÖÖ¸ü ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê. 

 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ- 

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †×ŸÖ¿Öã¦ü ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ 

µÖã�ÖÖÖµÖã�Öê ×�ÖŸÖ¯ÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÖŸ´Ö•ÖêŸÖ, 

†ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ †Ö×�Ö Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ›üÖò. 

²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓÖß �êú»Öê. ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öê �îú¾ÖÖ¸üß, ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öê 

¯ÖãœüÖ¸üß, �úÂ™ü �ú ü̧�ÖÖ¸üÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ †Ö×¤ü ˆ¯ÖÖ¬Öß ŸµÖÖÓÖÖ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. 

�úÖ¸ü�Ö ¤ü×»ÖŸÖÖÓÃÖÖšüß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓÖß �êú»Öê»Öê 

†×¾Ö¸üŸÖ �úÖµÖÔ ÆüÖêµÖ. ´Æü�ÖæÖ“Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸ü�úÖÖê "³ÖÖ¸üŸÖ¸üŸÖ" µÖÖ 

¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖì““Ö ˆ¯ÖÖ¬ÖßÖê �ÖÖî̧ ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 

†ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“µÖÖ •Ö´Ö †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ —

ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öê “Ö™ü�êú ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÆüÖÖ ¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ²ÖÃÖŸÖ 

†Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Æü�ÖæÖ“Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö´ÖãÔ»ÖÖ Æêü †Ö¯Ö»Öê ×•Ö×¾ÖŸÖ �úÖµÖÔ 

²ÖÖ×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê 

ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ •Öß¾ÖÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ¤ü×»ÖŸÖ ´Æü�Ö•Öê ŸÖã›ü¾ÖŸÖ �Öê»Öê»µÖÖ 

¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †µÖÖµÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê, ¬Ö´ÖÖÔÖê ×¾Ö�úÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ 

ÃÖÓ¬Öß¯ÖÖÃÖæÖ †×»Ö¯ŸÖ šêü¾Ö»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü ´Æü�Ö•Öê ¤ü×»ÖŸÖ Ø�ú¾ÖÖ 

†Ã¯Öé¿µÖ †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü ´ÖÖ�ÖæÃÖ ´Æü�ÖæÖ •Ö�Ö�µÖÖ“ÖÖ ÆüŒ�ú 

×Æü¸üÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ ´Æü�ÖæÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÃÖÖ¸ü�Öê •Ö�Ö�Öê 

ÖÖ�úÖ¸ü»Öê, ŸÖÖê ¤ü×»ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö�ãúÃÖÖ²ÖÖÆêü¸ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú 

“ÖÖî�ú™üßŸÖ ²ÖÓ×¤üÃŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ´Æü�Ö•Öê ¤ü×»ÖŸÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, 

×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê»ÖÖ ²Öôûß šü¸ü»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´Æü�Ö•Öê ¤ü×»ÖŸÖ. 

  ´ÖãŒŸÖ ÆüÖê�µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÃÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ, ›üÖò. 

²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ»ÖÖ �ÖŸÖß ¤êü�µÖÖ“Öê, 

ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �ÎúÖÓŸÖß ‘Ö›ü¾ÖæÖ †Ö�Ö�µÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ             —

ÖÖ»Öê. 

   

 

 

†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü¾ÖÖ¤ü Æüß“Ö ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ †Ö×�Ö ¬µÖêµÖ †ÖÆêü. 

µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ˆ´ÖÖ�úÖÓŸÖ ¸ü�Ö×¬Ö¸êü ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, "›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Æêü“Ö 

¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×�Ö “Öôû¾Öôûß“Öê †Öª ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔ�ú †ÖÆêüŸÖ. " 

•µÖÖê×ŸÖ ŸÖê×•Ö¾ÖÖ¸ü ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, "›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ó¬ÖÖ¸üÖŸÖæÖ 

¯ÖÏ•úÖ¿Ö          —ÖÖêŸÖÖ�ú›êü Öê»Öê. †Ó¬Ö ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ ¥üÂ™üß ×´ÖôûÖ»Öß. 

´ÖãŒŸÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß."             ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Æêü“Ö 

¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖÃ¡ÖÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê“Ö ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂµÖ�úÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. 

 

    ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü :- 

 

 •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü -  

 ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“Öê •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 

×¾Ö“ÖÖ¸ü †×ŸÖ¿ÖµÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ •µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê 

¾ÖÖ�Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê µÖÖ¾ÖºþÖ •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß 

×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. 

 

 †Ã¯Öé¿µÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ˆŸ¯Ö¢Öß“Öß �úÖ¸ü�Ö ×´Ö´ÖÖÓÃÖÖ –  

 

 †Ã¯Öé¿µÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ˆŸ¯Ö¢Öß“Öß �úÖ ü̧�Öê ×´Ö´ÖÖÓÃÖÖ Ã¯ÖÂ™ü 

�ú¸üŸÖÖÖÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ Æüß ´ÖÖÖ¾Ö×ÖÙ´ÖŸÖ 

†ÖÆêü. ¤üÖêÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ™üÖêóµÖÖŸÖ •Öê¾ÆüÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖê‰úÖ ‹�úÖ 

™üÖêôûß“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ¯Ö ü̧Ö×•ÖŸÖ ™üÖêôûß»ÖÖ ×¾Ö•ÖêŸµÖÖ 

™üÖêôûß“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ×¾Ö•ÖêŸµÖÖÓÖß ¯Ö¸üÖ•ÖßŸÖÖÓÖÖ 

�ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü †Ö�ú»ÖæÖ ×¤ü»Öê. �ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö †Ö�Îú´Ö�ÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß †¿ÖÖ 

¯Ö¸üÖ•ÖßŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê�Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. �úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ 
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†Ã¯Öé¿µÖ šü¸ü×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯Öãœêü ”ûôû, ¿ÖÖêÂÖ�Ö ÆüÖê¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔ 

¯ÖÏ•úÖ¸ü“Öß Æü»Ö�úß, ×Ö�éúÂ™ü �úÖ´Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ �úºþÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ 

†ÃÖŸÖ. †¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ¸êü †Ã¯Öé¿µÖ •ÖÖŸÖß“Öß ˆŸ¯Ö¢Öß             —ÖÖ»Öß. 

  

•ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †´ÖÖÖ¾ÖßµÖ -  

   

•ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß †´ÖÖÖ¾ÖßµÖ †ÃÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ 

¯ÖÏ�ÖŸÖß»ÖÖ ŸÖß ‘ÖÖŸÖ�ú šü ü̧»Öß. •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öế Öãôêû“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê 

×¾Ö‘Ö™üÖ —ÖÖ»Öê. ÁÖêÂšü, �ú×ÖÂšü ÆüÖ ³Öê¤ü ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖê¾ÖæÖ ‹�ú´Öê�úÖÓŸÖ 

«êüÂÖ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖê¾ÖæÖ ‹�ú´Öê�úÖÓŸÖ «êüÂÖ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß. 

¯ÖÖî̧ üÖ×�Ö�ú �ÖÏÓ£ÖÖÓÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Ö ´ÖÖÖ»µÖÖÖê •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê�ú›êü ²Öã̈ üß 

¯ÖÏÖ´ÖÖ�µÖÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÛÂ™ü�úÖêÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß µÖÖÓ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ �ÖÓŸÖ 

ÆüÖêŸÖß. 

 

“ÖÖŸÖã¾ÖÔ�µÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ -  

 

 “ÖÖŸÖã¾ÖÔ�µÖÔ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖãÃ´ÖéŸÖßÖê 

ÃÖ´ÖÖÖ µÖÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÆüŒ�ú ÖÂ™ü �úºþÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö 

¿Öã¦üÖÓ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 25 

×›üÃÖë²Ö¸ü� 1927 ü̧Öê•Öß •ÖÖ×Æü¸ü¸üßŸµÖÖ ´ÖÖãÃ´ÖéŸÖß ¤üÆüÖ 

�êú»Öê.†Ã¯Öé¿µÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †µÖÖµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ�úÖŸ´Ö�ú ×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»ÖÖ. 

 

¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ šü¸ü×¾Ö�µÖÖŸÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖ ×Ö�úÂÖ ÆüÖêŸÖÖ -  

  

‹�ÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß ‹�ÖÖªÖ •ÖÖŸÖßŸÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖê ŸµÖÖŸÖ 

ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¤üÖêÂÖ ÖÃÖŸÖÖê. •ÖÖŸÖ •ÖµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû 

ŸÖß ²Ö¤ü»ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ “ÖÖî�ú™üßŸÖ ¸üÖÆü�Öê ŸµÖÖ»ÖÖ 

´ÖÖ¡Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú •ÖÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê“Ö ŸµÖÖÓÖÖ 

�ú¸üÖ¾ÖÖ †¿Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ †¯Öê�ÖÖ †ÃÖŸÖê. ´Æü�Ö•Öê ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ 

¤ü•ÖÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê�µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ü̧ÖÆüŸÖÖŸÖ. ˆ““Ö •ÖÖŸÖßŸÖ 

•Ö´Ö»µÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬Ö�úÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖß †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ÆüÖêŸÖê. 

 

•ÖÖŸÖß“Öß ²ÖÓ¬ÖÖê ŸÖÖê›ü�µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü -  

  

›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê ²ÖÓ¬ÖÖê ŸÖÖê›ü�µÖÖ¾Ö¸ü †×¬Ö�ú 

³Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öế Öãôêû ¸üÖê™üß-²Öê™üß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ²ÖÓ¤üß —ÖÖ»Öß 

ŸµÖÖ´Öãôêû •ÖÖŸÖßµÖ ²ÖÓ¬ÖÖê †×¬Ö�ú ŸÖß¾ÖÎ —ÖÖ»Öß Æêü ÃÖ¾ÖÔ ÖÂ™ü 

�ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãÖ:Ù¾Ö¾ÖÖÆü †ÖÓŸÖ¸ü•ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. 

�úÖ¸ü�Ö ŸµÖÖ¾Öêôûß •ÖÖŸÖß²ÖÖÆêü¸ü ™üÖ�ú�µÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. 

ŸµÖÖ´Öãôêû †Öê�ú •ÖÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»µÖÖ. •ÖÖŸÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ 

¾ÖÖœæü »ÖÖ�Ö»Öß. •ÖÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ¾ÖÖœæü »ÖÖ�Ö»Öê. ¯Ö×¸ü�ÖÖ´ÖŸÖ: 

ÃÖ´ÖÖ•Ö ×¾Ö‘Ö×™üŸÖ        —ÖÖ»Öß. ¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖß †Ö×�Ö ‹�úŸÖÖ �ú¬Öß 

×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖê¾Öæ ¿Ö�ú»Öß ÖÖÆüß. †Ö•ÖÆüß ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ŸÖÃÖÖ“Ö ×¿Ö»»Ö�ú 

†ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �úÖ¸ü�ÖÖ´Öãôêû †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ˆ¨üÖ¸üÖÓ“Öê �úÖµÖÔ 

²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖ ´ÖÖÖ¾Öß ¯ÖÏ�ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖ�Öê ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ 

†Ö×�Ö ´ÖÖ�Öê ¸üÖ×Æü»Öê»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾Ö�ÖÔ †ÖÆêü. Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÔ •ÖÖŸÖß 

ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß •Ö�Ö›ü»ÖÖ �Öê»Öê»µÖÖ ´ÖÖ�ÖãÃÖ�úß»ÖÖ ¯ÖÖ¸ü�ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ •ÖÖŸÖß 

¾Ö •ÖÖŸÖ ¾Ö�ÖÔ µÖÖ ÃÖÓ�ú»¯ÖÖê“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ‘Öê¾ÖæÖ µÖê£Öß»Ö ´Öãšü³Ö¸ü 

ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß ¾Ö�ÖÖÔÖê •µÖÖÓ“Öß ¸ü“ÖÖÖ �êú»Öß, ¿ÖÖêÂÖ�Ö �êú»Öê ŸÖÖê ¤ü×»ÖŸÖ 

†¿Öß ¤ü×»ÖŸÖ µÖÖ ÃÖÓ–Öê“Öß ¾µÖÖ�µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß �êú»Öß †ÖÆêü. ¬Ö´ÖÔ 

†Ö×�Ö ¹ýœüà“µÖÖ •ÖÖ“ÖÖ´Öãôêû •µÖÖÓ“Öß �úÖë›üß —ÖÖ»Öß ŸÖÖê ¤ü×»ÖŸÖ 

Æü•ÖÖ¸üÖê¾ÖÂÖÔ •µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ  —ÖÖ»ÖÖ †¿ÖÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖÆüß ¤ü×»ÖŸÖ 

´Æü™ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. 

 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¨üŸÖü -  

   

¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬ÖÖÃÖÖšüß ¤ãüµµÖ´Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê�Ö 

�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ, ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü µÖÖÓ“Öê 

•Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü †Öê�ú ×¾Ö“ÖÖ ü̧¾ÖÓŸÖ, ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�ú, 

ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê. �ÖÏÓ£Ö Ã¾ÖŸÖ: ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓÖß 

×»Ö×Æü»Öê. †Ö�êú �ÖÏÓ£Ö, ´ÖÖ×ÃÖ�êú, ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æü�êú, ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê ‡ŸµÖÖ¤üß´Ö¬ÖæÖ 

¯ÖÏ�úÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ 

�úÖµÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö »Öê�Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ¤ãüµµÖ´Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. 

 

ˆ×§üÂ™ü¶êü -  

 

1.›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´Ö•Ö æÖ 

‘Öê�Öê. 

2.¤ü×»ÖŸÖÖÓ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ †µÖÖµÖÖ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê�Öê. 

3.›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�úÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †Öê�ú 

“Öôû¾Öôûß, †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê�Öê. 

4.¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ�ÖéŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 

†ÖÓ²Öê›ü�úÖÓ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ. 

5.›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê�Öê. 

 

    ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öê »ÖÖê�úˆšüÖ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö–Ö : 

›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸   

   

 ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ Æêü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öê »ÖÖê•ú 

ˆšüÖ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß �éúŸÖß¿Öß»Ö ´ÖÖÓ›ü�Öß �ú¸ü�ÖÖ¸êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †Ö×�Ö 

ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö–Ö ÆüÖêŸÖ. �úÖ¸ü�Ö ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ×¿Ö�Ö�Ö ‘ÖêŸÖ 

†ÃÖŸÖÖÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÖŸÖÖêÖÖŸÖ ”ûôû ÃÖÆüÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ 

»ÖÖ�Ö»ÖÖ. ‡ŸÖ�êú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯Öãœêü ˆ““Ö ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 

²Ö›üÖê¤üÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÃÖã×¾Öª †×¬Ö�úÖ¸üß †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö ŸµÖÖÓÖÖ 

†Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öê “Ö™ü�êú ²ÖÃÖ»Öê ´Æü�ÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öê ÃÖ�ÖÖê»Ö 

†³µÖÖÃÖ �úºþÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Öé�ÖÖÃ¯Ö¤ü ¤üµÖÖßµÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖæÖ 
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²ÖÖÆêü¸ü �úÖœü�µÖÖ“ÖÖ “ÖÓ�Ö ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖ�ú×¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß †ÆüÖȩ̂ üÖ¡Ö 

¯Ö×¸üÁÖ´Ö ‘ÖêŸÖ»Öê. 

 ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ÖÓ“ÖÖ “ÖÖŸÖã¾Ö�µÖÖÔÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö 

ÆüÖêŸÖÖ. �úÖ¸ü�Ö “ÖÖŸÖã¾ÖÔ�ÖÖÔ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü •Ö´Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 

ÁÖ´Ö×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖ¿Öß •ÖÖê›ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ¾Ö�ÖÔ 

¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê ÁÖ´Ö×¾Ö³ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß ÖÃÖæÖ ÁÖ×´Ö�úÖÓ“Öß ×¾Ö³ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß 

†ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ˆ´Ö™ü»Öê †ÖÆêü. 

 •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ˆ““Ö-×Ö“ÖŸÖÖ ¾Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ 

†ÃÖæÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ •ÖÖŸÖàÖÖ ×Ö´Ö •ÖÖŸÖß“Ö ¿ÖÖêÂÖ�Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öß ÃÖæ™ü 

†ÖÆêü. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ, †ÖÓŸÖ¸ü×¾Ö¾ÖÖÆü ¯ÖÏ£ÖÖ Æüß •ÖÖŸÖß 

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×™ü�ú¾ÖæÖ šêü¾Ö�µÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆ êü. •ÖÖŸÖß 

³Öê¤üÖ´Öãôêû“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ÃŸÖ¸üÖŸÖ †�ãú¿Ö»ÖŸÖÖ ¥üÂ™üßÃÖ ¯Ö›üŸÖê. 

•ÖÖŸÖß¯ÖÏ£ÖÖ ÖÂ™ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÙÆü×¾Ö¾ÖÖÆü Æüß ‹�ú ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ�ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ 

†ÖÆêü †ÃÖê ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 

†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ´Öãôêû ¤ü×»ÖŸÖÖŸÖ †ÖŸ´ÖŸÖê•Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö 

—Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß �úÖë›ü»Öê»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ Ö¾Öß ¾ÖÖ™ü ×´Öôû¾ÖæÖ 

×¤ü»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß´Öãôêû ˆ¯Öê×�ÖŸÖÖ»ÖÖ †ÛÃ´ÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. 

ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ •ÖÖ�ÖéŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß •ÖÖ�ÖéŸÖ 

�êú»Öê»µÖÖ Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖ»ÖÖ †ÛÃ´ÖŸÖê“µÖÖ Ã±æúŸÖá ¾Ö ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. 

¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖê �êú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖë›ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö 

²ÖÖê»Öæ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ ¤üÖÃµÖÖŸÖ �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üßŸÖ 

šêü¾Ö�µÖÖ“Öß ¹ýœüß, ¯Ö¸Óü¯Ö ü̧Ö, ¯ÖÏ£ÖÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓÖÖ Ö�úÖ¸ü»Öê. ›üÖò. 

²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖ´ÖŸÖÖ ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ µÖÖµÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¸ü 

ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�µÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¤ü×»ÖŸÖ 

†µÖÖµÖ, ”ûôû, �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üß“µÖÖ ×¾Öôû�µÖÖŸÖæÖ �úºþÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ 

´ÖÖêšüÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. 

  

¬Ö´ÖÔ ×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü -  

 

 ¬Ö´ÖÔ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Ö�ú ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖ�ú 

†ÖÆêü. ¬Ö´ÖÖÔ´Öãôêû †ÖŸ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß 

¬Ö´ÖÖÔ“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ ´ÖÖµÖ �êú»Öß. ±úŒŸÖ µÖÖÃÖÖšüß ‹�ú †™ü ŸµÖÖÓÖß 

»ÖÖ¾Ö»Öß �úß, ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ˆ““Ö-×Ö“ÖŸÖÖ ÖÃÖÖ¾Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß †Ö×�Ö 

ÃÖ´ÖÖÖŸÖê»ÖÖ Ã£ÖÖÖ †ÃÖÖ¾Öê. ¬Ö´ÖÖÔÖê ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¸ü�Öê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê 

ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ�ú›êü ¯ÖÖÆü�µÖÖ“ÖÖ ¥üÂ™üß�úÖê�Ö ÆüÖêŸÖÖ. 

 

 ¯ÖÖ¯Ö-¯Öã�µÖÖ“Öß �ú»¯ÖÖÖ -  

 

 ¯ÖÖ¯Ö-¯Öã�µÖÖ“µÖÖ �ú»¯ÖÖê»ÖÖ ŸÖÖÙ�ú�ú †Ö¬ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. 

´ÖÖ�Ö“µÖÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¯Ö-¯Öã�µÖÖ¾Ö¸ü •ÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ 

†ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‡ŸÖ�úß ¥üœü  —ÖÖ»Öß �úß ŸÖß 

ÖÂ™ü �ú¸ü�Öê �úšüß�Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖê�úÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¯ÖŸÖ 

ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê×¾Ö¹ý¨ü ²ÖÓ›ü �ú¸ü�µÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû 

ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ“Öê †¬Ö:¯ÖŸÖÖ —ÖÖ»Öê †Ö×�Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÖŸÖ ÃÖÓ�ãú×“ÖŸÖ¯Ö�ÖÖ“Öß 

³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔ•Ö —ÖÖ»Öß. ¯ÖÏ£Ö´Ö Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¤æü¸ü �ú¸ü�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú 

†ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“µÖÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖÖÖê ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ‘ÖÖ»Ö�µÖÖ“Öß 

†Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ �êú»Öß. 

 

    ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ÖÓ“Öê �úÖµÖÔ :-  

 

1.›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ÆüŒ�úÖÃÖÖšüß •ÖÖê ¾µÖÖ¯Ö�ú »ÖœüÖ 

ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ›ü µÖê£Öß»Ö “Ö¾Ö¤üÖ¸ü ŸÖôûÖ“µÖÖ ÃÖŸµÖÖ�ÖÏÆüÖÖê —ÖÖ»Öß. 

ŸÖóµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ¾Ö¸ü †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“ÖÖ ÆüŒ�ú †ÖÆêü µÖÖÓ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö 

ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ •úºþÖ ×¤ü»Öß. 

2.ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö ˆ““Ö-×Ö“ÖŸÖê“ÖÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔÖ 

�ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖãÃ´ÖéŸÖß µÖÖ �ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ�úÖŸ´Ö�ú ×¾Ö¸üÖê¬Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß 

›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß 25 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 1927 ¸üÖê•Öß ´ÖÖãÃ´ÖéŸÖß“Öê 

•ÖÖÆüß¸ü× ü̧ŸµÖÖ ¤üÆüÖ �êú»Öê. 

3.ØÆü¤ãüŸ¾Ö Æüß ×•ÖŸÖ�úß Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ †ÖÆêü. ×ŸÖŸÖ�úß“Ö ŸÖß 

†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ»ÖÖ †Ö´Ö“ÖÖ ÆüŒ�ú ´ÖÖµÖ —

ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ÆüÖ ÆüŒ�ú ×ÃÖ¨ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ×ÃÖ�ú µÖê£Öê 

†Ö¯Ö»µÖÖ Æü•ÖÖ¸üÖê †ÖãµÖÖÃÖÆü 2 ´ÖÖ“ÖÔ, 1930 ¸üÖê•Öß �úÖôûÖ¸üÖ´Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü 

ÃÖŸµÖÖ�ÖÏÆü �êú»ÖÖ. 

4.›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ‡Ó�»Ö›ü´Ö¬µÖê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ �ÖÖê»Ö´Öê•Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êü´Ö¬µÖê 

†Ã¯Öé¿µÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß. 1932 ´Ö¬µÖê 

‡Ó�»ÖÓ›ü“Öê ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¸üÖòÃÖ ´Öò�ú›üÖêÖÖ»›ü µÖÖÓÖß •ÖÖŸÖßµÖ 

×Ö¾Ö›üÖ •ÖÖ×Æü¸ü �úºþÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ´ÖÖµÖ �êú»Öß. 

5.´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß ¾Ö ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê 25 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 

1932 ¸üÖê•Öß ‹�ú �ú¸üÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖÖê �ú¸üÖ¸ü '¯Öã�Öê �ú¸üÖ¸ü' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê 

†Öêôû�Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ �ú¸üÖ¸üÖ¾ÖµÖê †Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß �úÖµÖ¤êü ´ÖÓ›üôûÖŸÖ 

¸üÖ�Öß¾Ö •ÖÖ�ÖÖ †ÃÖê ˆ³ÖµÖ¯Ö�Öß ´ÖÖµÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 

6.ÃÖã¾Ö�ÖÔ ØÆü¤æü�ú›æüÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ �ú¬Öß“Ö µÖÖµÖ ×´Öôû�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß 

µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö —ÖÖ»µÖÖÖê ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß 14 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 1960 

¸üÖê•Öß ŸµÖÖÓÖß ÖÖ�Ö¯Öæ̧ ü µÖê£Öê †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖ�ÖÖê †ÖãµÖÖÃÖÆü ²ÖÖî̈ ü ¬Ö´ÖÖÔ“Öß 

×¤ü�ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. 

 ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö ü̧ß»Ö ÃÖ¾ÖÔ �éúŸÖàÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ�úÖŸ´Ö�ú 

†£ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ«üÖ¸êü ŸµÖÖÓÖß Æêü ¤üÖ�Ö¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ �úß, 

ˆ““Ö ¾ÖÙ�ÖµÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ¾ÖÂÖÖÔÖã¾ÖÂÖì ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüŒ�úÖ¯ÖÖÃÖæÖ 

¯ÖÏÃÖÓ�Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ¤êü�Öß»Ö �ú¸üŸÖß»Ö ¯Ö�Ö †Ö¯Ö»Öê ÆüŒ�ú 

×´Öôû×¾Ö�µÖÖ�Öȩ̂ üß•Ö ŸÖê Ã¾ÖÃ£Ö ²ÖÃÖ�ÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ 

†¿Öß �éúŸÖßŸÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ́ Ö¬µÖê •ÖÖ�ÖéŸÖß —ÖÖ»Öß. 

 

 ×ÖÂ•úÂÖÔ -  

 

1.†Ã¯Öé¿µÖ Ø�ú¾ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ´Æü�Ö•Öê ÖŒ�úß �úÖê�Ö Æêü ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ 

×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. 
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2.¤ü×»ÖŸÖÖÓ¾Ö¸ü �ú¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ¸êü †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ”ûôû —ÖÖ»Öê Æêü Ã¯ÖÂ™ü 

ÆüÖêŸÖê. 

3.›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Æêü ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖÃ¡ÖÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. 

4.•ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ †Ö×�Ö ¤ü×»ÖŸÖ µÖÖ ÃÖÓ–ÖÖ“Öê ÃÖÖÖŸÖÖß †£ÖÔ †Ö×�Ö 

²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ²Öã̈ üß  ¯ÖÏÖ´ÖÖ�µÖ¾ÖÖ¤üß †£ÖÔ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖê. 

5.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê�Öê. 

 

 ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖæ“Öß -  

 

1.¬ÖÖÓ•ÖµÖ �úß ü̧, ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü “Ö×¸ü¡Ö, ¯ÖÖò̄ µÖã»Ö¸ü 

¯ÖÏ•úÖ¿ÖÖ, (1966) 

2.¬ÖÖÓ•ÖµÖ �úß¸ü, ×¾ÖÀ¾Ö³ÖæÂÖ�Ö ›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü “Ö× ü̧¡Ö, ÁÖß �Ö•ÖÖÖÖ 

²Öã�ú ›êü¯ÖÖê, ¯Öã�Öê (1977) 

3.›üÖò. ²Öß.†Ö¸ü. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü, †Ã¯Öé¿µÖ ´Öãôû“Öê �úÖê�Ö ? †Ö×�Ö ŸÖê 

†Ã¯Öé¿µÖ �úÃÖê ²ÖÖ»Öê?  

(´Ö¸üÖšüß  †Öã¾ÖÖ¤ü ¯ÖÏÖ. ´ÖÖ.±ú. �ÖÖÓ•Ö¸êü) †¿ÖÖê�ú ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ, ÖÖ•Ö¯Öæ̧ ü 

1975. 

4.›üÖò. ²Öß.†Ö¸ü. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü, ¿Öã¦ü ¯Öæ¾Öá �úÖê�Ö ÆüÖêŸÖê ? (†Öã¾ÖÖ¤ü : 

“ÖÖÓ�Ö¤êü¾Ö �Öî̧ ü´ÖÖê›êüü) ÃÖã�ÖŸÖ ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ, (1974). 

5.›üÖò. ²Öß.†Ö¸ü. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü, '•ÖÖŸÖß³Öê¤ü ×Ö´ÖãÔ»ÖÖ' (´Ö¸üÖšüß †Öã¾ÖÖ¤ü 

: ´ÖÖ.±ú. �ÖÖÓ•Ö¸êüüü) ¯ÖÏ–ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ ´ÖÓ›üôû, (1970). 

6.�Öî̧ ü´ÖÖ›êü “ÖÖÓ.³Ö., ›üÖò. ³Öß´Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ´Ö•Öß †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü “Ö×¸ü¡Öê, �ÖÓ›ü 

5 ŸÖê 11. 

7.´Ö¬Öã ×»Ö´ÖµÖê - ›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ‹�ú Ø“ÖŸÖÖ, ü̧“ÖÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ, 

´ÖÓã²Ö‡Ô (1986) 

8.´ÖêÁÖÖ´Ö ¾Ö ›üÖò. µÖÖê�Öë¦ü - �ÎúÖÓŸÖß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü, ¯ÖÖ¸ü×´ÖŸÖÖ 

ÃÖÖ×ÆüŸµÖ “Öôû¾Öôû, ÖÖ�Ö¯Öæ̧ ü (1988) 

9.›üÖò. ¯ÖÏ×¤ü¯Ö †Ö�Ö»ÖÖ¾Öê - ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö–Ö ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 

†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü, ÃÖã�ÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ, ¯Öã�Öê (2001) 

10.›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ •ÖµÖÓŸÖß ¾Ö ´ÖÆüÖ×Ö¾ÖÖÔ•Ö 

×¤üÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÃÖ•ú ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æü�êú, ¤îü×Ö�êú µÖÖ ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ�úÖ×¿ÖŸÖ 

—ÖÖ»Öê»Öê ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¾Öê�Ö¾Öê�Öôêû »Öê�Ö. 

 

 

 


