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†ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓ“Öê ¿ÖÖ×Æü¸üß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ
›üÖò. ´ÖÖ¬Ö¾Ö ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖê
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö
¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ †Ö×Ö »ÖÖ¾ÖÖßŸÖæÖ ¿ÖÖ×Æü¸üß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ¿ÖÖÆüß¸ü ´ÆüÖ•Öê µÖ¾ÖÖß ³ÖÖÂÖêŸÖ ú¾Öß †Ö×Ö ¿ÖÖ×Æü¸üß ´ÆüÖ•Öê
úÖ¾µÖ. ´ÆüÖæÖ“Ö ¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ ¾Ö »ÖÖ¾ÖÖß“µÖÖ ¸ü“ÖÖÖúÖ¸üÖ»ÖÖ ¿ÖÖÆüß¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓÖß ¿ÖÖ×Æü¸üß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“Öß Ö¾Öß ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ü ú¹ýÖ
×ŸÖ“Öê Ö¾Öê ¸ü“ÖÖÖ²ÖÓ¬Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê. †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ×¬ÖÂšüßŸÖ ¿ÖÖ×Æü¸üß´Ö¬µÖê Ö¾ÖÖ †Ö¿ÖµÖ ³Ö¹ýÖ ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖ•Ö×¾Ö»Öê. ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖê“Öê
†ÖŸ´Ö³ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ÃÖ´ÖúÖ»ÖßÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öß Ã¯ÖÓ¤üÖê ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †“Öæú¯ÖÖÖÖê ×™ü¯Ö»Öß. ¿ÖÖ×Æü¸ü ÆüÖ êú¾Öôû ¿ÖÖÆüß¸ü ÖÃÖŸÖÖê, ŸÖ¸ü ŸÖÖê ŸµÖÖ ŸµÖÖ úÖôûÖ“ÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ³ÖÖÂµÖúÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê, †¿Öß †ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓ“Öß Ã¯ÖÂ™ü ¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ“Ö ¬ÖÖ¸ü ÖêŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ¬ÖÖ¾ÖŸµÖÖ “Ö»Ö×“Ö¡Ö¯Ö¨üŸÖßÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
×¾Ö»ÖÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖ×Æü¸üßŸÖæÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü. †ÖÖ ³ÖÖ‰Óú“µÖÖ ¿ÖÖ×Æü¸üß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´Öß †ÃÖ»Öß, ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖ×Æü¸üß“ÖÖ
ÖãÖÖŸ´Öú ¤ü•ÖÖÔ ÆüÖ ˆ““Ö †ÖÆêü. †ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓÖß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü •ÖÖŸÖê“Öß ú¤ü¸ü êú»Öê»Öß †ÖÆêü. •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ŸµÖÖÓÖß
‘ÖÖÖ‘ÖÖŸÖß ¯ÖÏÆüÖ¸ü ú¸üßŸÖ ŸÖÖê±úÖ ›üÖÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê. †ÖÖ ³ÖÖ‰Óú“µÖÖ ¿ÖÖ×Æü¸üßŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ““Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³Öê“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›üŸÖê. †ÖÖ ³ÖÖ‰ú Æêü ÖÖÖÖ¸êü ÆüÖ›üÖ“Öê
¿ÖÖÆüß¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÏ ¿ÖÖ×Æü¸üß´Ö¬µÖê ÎúÖÓŸÖß“ÖÖ ‹»ÖÖ¸ü ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖ×Æü¸üßŸÖæÖ »ÖÖêú×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÃŸÖã¯ÖÖšü“Ö
¤êü¿ÖÖ¯Öãœêü šêü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ“Ö †ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ úÖôûÖ“Öê ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖúÖ¸ü ¾Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ »ÖêÖú ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
²Öß•ÖÃÖÓ–ÖÖ : ¿ÖÖ×Æü¸üß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ, ¯ÖÖê¾ÖÖ›êü, »ÖÖ¾ÖÖß, ÖßŸÖê, ¯Ö¤ü, ÖÖ, ”ûŒú›ü.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ

†ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÖê ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖ Ö¾ÖÖ ´ÖÖÖ¤Óü›ü ×Ö´ÖÖÔÖ ê ú»ÖÖ. ¤ü×»ÖŸÖ, ÁÖ×´Öú, ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ, ˆ¯Öê×ÖŸÖ †Ö×Ö
¾ÖÓ×“ÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ëú¦üØ²Ö¤æü ´ÖÖÖ»Öê. ´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖÏ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ †Ö×Ö ×¾Ö¦üÖêÆüÖÖê ³ÖÖ¸üÖ¾Ö»Öê»Öê
†ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ¥üÂ™üß Æüß ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ¥üÂ™üà“ÖÖ ˆŸúÂÖÔØ²Ö¤æü †ÖÆêü. †ÖÖ ³ÖÖ‰Óú“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö •Öß¾ÖÖ¥üÂ™üß Æüß †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öß ‹ú ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ¥üÂ™üß ´ÆüÖæÖ ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü.
†ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖ×Æü¸üß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖŸÖæÖ ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ²Öã»ÖÓ ¤ü êú»ÖÖ. •ÖÖ×ŸÖµÖ¾ÖÖ¤üß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖêÂÖú ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸üÆüß ŸµÖÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ †ÖÎú´Öú ³ÖÖÂÖêŸÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ, Æü»»ÖÖ “Öœü¾Ö»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ
•ÖÖÖéŸÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö †ÖÖ ³ÖÖ‰Óú“µÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶ÖÖê êú»Öê. †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¤ãü¬ÖÖ¸üß ¿ÖÃ¡ÖÖ¯ÖÏ´ ÖÖÖê
êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ •Ö¿Öß Ö´ÖÏ, ×¾ÖÖµÖ¿Öß»Ö †ÖÆêü, ŸÖ¿Öß“Ö ŸÖß ×¾Ö¦üÖêÆüß †Ö×Ö ²ÖÓ›üÖÖê¸üÆüß †ÖÆêü. ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ, †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ÃÖÓ¯Ö¾ÖæÖ
Ö¾ÖÃÖ´ÖÖ•Ö×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß ¿ÖÖ×Æü¸üß ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öß ¾Ö »ÖœüµÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüŸÖê. ´Öæ»µÖÖ×¬ÖÂšüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß ¿ÖÖ×Æü¸üß
×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö ¿ÖÖêÂÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ×Öú¸üÖ“Öê Æü»»Öê ú¸üßŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ ¸üÖÖÓÖÖÖŸÖ ÃÖ••Ö —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
¿ÖÖ×Æü¸üß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ ?
¿ÖÖ×Æü¸üß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖê¾ÖÖ›êü ¾Ö »ÖÖ¾ÖµÖÖ ÆüÖêµÖ. ¯ÖÖê¾ÖÖ›êü Æêü ×¿Ö¾ÖúÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖ¸ü »ÖÖ¾ÖµÖÖ µÖÖ ˆ¢Ö¸ü ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡ÔŸÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»µÖÖ.
¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ ÆüÖ ×Ö¾Öê¤üÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¸ü »ÖÖ¾ÖÖß Æüß ³ÖÖ¾Ö-³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ¾Öß¸ü¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¯Ö¸üÖÎú´Ö, »ÖœüÖµÖÖ µÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÔÖê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶ÖÓ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ¤üß‘ÖÔ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê, ŸÖÖê †Öêú “ÖÖîúÖ-“ÖÖîúÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¾Öß¸ü¸üÃÖ †ÃÖŸÖÖê.
¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶Ö“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ×Ö¾Öê¤üÖÖŸ´Öú †ÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü µÖÖˆ»Ö™ü »ÖÖ¾ÖÖß Æüß ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶Ö¯ÖêÖÖ †×¬Öú ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê »ÖÖ¾ÖÖÖß Æüß ¿ÖéÓÖÖ×¸üú
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†ÃÖŸÖê. ¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ ¾Ö »ÖÖ¾ÖÖß ×´ÖôæûÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ ¿ÖÖ×Æü¸üß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖÃÖ '»ÖÖî×úú ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖêÆüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖ †Öê ôûÖ»Öê
•ÖÖŸÖê.
¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ ÆüÖ Öª-¯Öª †¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖ †Öêú ¯ÖÖ¡Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ÃÖ´Ö¸ü ¯ÖÏÃÖÓÖÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ †ÃÖŸÖê. »ÖÖêú•ÖÖÖéŸÖß,
¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖê¸Óü•ÖÖ Æüß ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶Ö“Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ˆ×§üÂ™ü¶ê †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖˆ»Ö™ü »ÖÖ¾ÖÖßŸÖ ×Ö¾Öê¤üÖÖ¯ÖêÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ †Ö×¾ÖÂúÖ¸ü †ÃÖŸÖê. »ÖÖ¾ÖÖß
Æüß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ŸÖÖ»Ö šêüŒµÖÖŸÖ ´ÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ‹úÖ ³ÖÖ¾ÖÖßŸÖÖ“Öß“Ö ¸ü“ÖÖÖ †ÃÖŸÖê. ¿ÖÖÆüß¸ü Æêü Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖÖ“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖÖ¸êü ²ÖÖŸÖ´Öß¤üÖ¸ü“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖ»¯Ö×Öú ¸ü´µÖŸÖê¯ÖêÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö ¿ÖÖ×Æü¸üßŸÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü Æüß »ÖÖ¾ÖÖß Æüß
†ÖÓ²Ö™ü¿ÖÖîúßÖ ÁÖÖêŸµÖÖÓÃÖÖšüß †ÃÖ»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖê.
†ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓ“Öê ¿ÖÖ×Æü¸üß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ
†ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖ×Æü¸üß¾Ö¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß ú¸ü›üß Ö•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖ×Æü¸üßŸÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü, ÁÖ×´Öú, ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ, ¿ÖêŸÖú¸üß ¾ÖÖÖÔ“Öß
¥üÂ™üß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖ×Æü¸üßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖÖÕ“ÖÖ †×³Ö´ÖÖÖ †ÖÆêü. ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ö“ÖÖ †Ö×Ö ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ †×³Ö´ÖÖÖ †ÖÖ ³ÖÖ‰Óú“µÖÖ
¿ÖÖ×Æü¸üßŸÖæÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖ×Æü¸üß“Öê ¾Ö ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ“Öê »ÖÖêúÖÖ™ü¶ÖŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü êú»Öê. ŸµÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖú›êü
¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ“Ö ²Ö¤ü»ÖæÖ †Ö×¤ü¿ÖŒŸÖß»ÖÖ •ÖÖÖ¸ü ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. ¿ÖéÓÖÖ¸ü¸üÃÖÖ“Öß ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ü êú»Öß, ¯ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓÖÖ ¾ÖÓ¤üÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤ü
Æü§ü¯ÖÖ¸ü ú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ“Ö ²Ö¤ü»ÖæÖ †Ö×¤ü¿ÖŒŸÖß»ÖÖ •ÖÖÖ¸ü ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. ¿ÖéÓÖÖ¸ü¸üÃÖÖ“Öß ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ü êú»Öß, ¯ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß
¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓÖÖ ¾ÖÓ¤üÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ¤îü¾Ö¾ÖÖ¤ü Æü¸ü§ü¯ÖÖ¸ü ú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖß ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß»ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÆü Ö¯Öã¹ýÂÖÖÓÖÖ ¾ÖÓ¤üÖ êú»Öê. ´ÆüÖæÖ“Ö †ÖÖ ³ÖÖ‰Óú“Öß ¿ÖÖ×Æü¸üß Æüß
•ÖÖŸÖêŸÖæÖ“Ö Ã±æú¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
†ÖÖ ³ÖÖ‰Óú“Öê ¯ÖÖê¾ÖÖ›êü
†ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏéú×ŸÖØ¯Ö›ü“Ö ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤üß ¿ÖÖ×Æü¸üß ²ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖæÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ¿ÖÖêÂÖÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ‘ÖÖÖ‘ÖÖŸÖß ¯ÖÏÆüÖ¸ü êú»Öê. Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖÖê •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÁÖ×´Öú úÖ´ÖÖÖ¸ü ¾ÖÖÖÕ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖæÖ
†•Ö¸üÖ´Ö¸ü êú»ÖÖ. †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß ‹æúÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›êü ×»Ö×Æü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê, ŸÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö †Ö•Ö Ö‰ú“Ö ¯ÖÖê¾ÖÖ›êü“Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
†ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ 1942 ´Ö¬µÖê ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ 'ÖÖÖØúÖ ÖÖ¸üÖ¯Öãœêü' ÆüÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖÖÖ¸êü ¯ÖÖê¾ÖÖ›êü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.
Ã™üÖ×»ÖÖÖÏÖ›ü“ÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ (1942), ²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ÆüÖú (1944), ²ÖÙ»ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ (1946), ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ×¤ü»»Öß“ÖÖ ¤ÓüÖÖ (1947), ŸÖê»ÖÓÖÖÖ“ÖÖ
ÃÖÓÖÏÖ´Ö (1947), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ (1947), †´ÖôûÖê¸ü“Öê †´Ö¸ü ÆãüŸÖÖŸ´Öê (1947), ´ÖãÓ²Ö‡Ô“ÖÖ ×Ö¸üÖß úÖ´ÖÖÖ¸ü (1949), úÖóµÖÖ
²ÖÖ•ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ (1949).
'Ã™üÖ×»ÖÖÖÏÖ›ü“ÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ' ÆüÖ ÃÖÖŸÖ “ÖÖîúÖÓŸÖ †ÃÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêú “ÖÖîúÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö “ÖÖ»Ö †ÖÆê ü. ¸ü×¿ÖµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ¾Ö¸ü ÖÖ—ÖßÖê êú»Öê»µÖÖ
†ÖÎú´ÖÖÖÃÖ ¸ü×¿ÖµÖÖ ÃÖîµÖ, ÖÖÖ×¸üú †Ö×Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ ¬ÖÖ›üÃÖÖÖê ¾Ö ¿ÖÖîµÖÖÔÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ »Öœü¶Ö“Öê ŸµÖÖŸÖ ¾ÖÖÔÖ †ÖÆêü. ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ³ÖßÂÖÖ
¤ãüÂúÖôûÖ“Öê ×“Ö¡ÖÖ '²ÖÓÖÖ»Ö“Öß ÆüÖú' µÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. '²ÖÙ»ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖê ¾ÖÖ›üÖ' µÖÖŸÖæÖ ¸ü×¿ÖµÖÖ ÃÖîµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÖÎú´Ö ×“Ö×¡ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. '¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ×¤ü»»Öß“ÖÖ ¤ÓüÖÖ' ÆüÖ “ÖÖ¸ü “ÖÖîúÖŸÖ †ÃÖæÖ µÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ-¯ÖÖ×úÃŸÖÖÖ µÖÖ ¤üÖêÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖ»Öê»Öß ±úÖôûÖß †Ö×Ö •ÖÖŸÖßµÖ ¤ÓüÖê µÖÖ¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖæÖ µÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖæÖ †ÖÖ³ÖÖ‰ÓúÖß ÃÖ´ÖŸÖê“Öê †Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê †ÖÆêü. 'ŸÖê»ÖÓÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÖÏÖ´Ö' µÖÖŸÖæÖ ×Ö•ÖÖ´Ö×¾Ö¹ý¨ü“ÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖÃÖ
¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤êüÖÖ¸üÖ ÆüÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ †ÖÆêü. '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ' µÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üß, ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ´Öé¨ü ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“ÖÖ †Ö×Ö ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÛÃ´ÖŸÖê“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ×“Ö×¡ÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. '†´ÖôûÖê¸ü“Öê †´Ö¸ü ÆãüŸÖÖŸ´Öê' µÖÖŸÖ
úÖò´ÖÏê›ü ÁÖß¯ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖ›üÃÖÖ“Öß ÃŸÖæŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ‡.ÃÖ. 1908 ŸÖê 1950 ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ×Ö¸üÖß
úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öß •¾Ö»ÖÓŸÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ '´ÖãÓ²Ö‡Ô“ÖÖ ×Ö¸üÖß úÖ´ÖÖÖ¸ü' µÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖæ Ö ¸êüÖÖ™ü»ÖÖ †ÖÆêü. 'úÖóµÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ' ÆüÖ ³ÖÏÂ™ü
ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüß ¾Ö ¸üÖ•µÖµÖÓ¡ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ”ûôûÖ“Öß, ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öß ¾Ö ¿ÖÖêÂÖÖÖ“Öß ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ ÃÖÖÓÖÖÖ¸üÖ ÆüÖ †Ö¸ü ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ †ÖÆêü.
†ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖæÖ ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤üß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ¾Ö »Öœü¶Ö“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ´ÖÖÖÃÖÖÓÖß ¯Öê™æüÖ »ÖœüµÖÖ“Öê
†Ö¾ÖÖÆüÖ ú¸üßŸÖ †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üÖ“Öß ¬ÖÖ¸ü “Öœü¾Ö»Öß †ÖÆêü. †ÖÖ ³ÖÖ‰Óú“Öß ¿ÖÖ×Æü¸üß Æüß µÖÖµÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß.
ÃÖ³µÖŸÖê“Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß“µÖÖ Ã¾Ö¯ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ, †µÖÖµÖ †Ö×Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ×“Ö¸ÓüŸÖ¸ü †ÖÖ †ÖÖ
³ÖÖ‰Óú“µÖÖ ´ÖÃŸÖúÖŸÖ ¯Öê™ü»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖê¾ÖÖ›êü Æêü ÎúÖÓŸÖß“Öß •¾ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
»ÖÖ¾ÖÖß
´Ö¸üÖšüß ¯Öª ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖŸÖ ÃÖÓŸÖ, ¯ÖÓŸÖ †Ö×Ö ŸÖÓŸÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. †ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü Æêü ¿ÖÖ×Æü¸üß ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü¿Öß ÖÖŸÖê
ÃÖÖÓÖÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß ¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö »ÖÖ¾ÖÖß, ¯Ö¤êü, ÖßŸÖê, ÖÖ ¾Ö ”ûŒú›ü ×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¿ÖÖ×Æü¸üÖÓÖÖê,
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†ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓ“Öê ¿ÖÖ×Æü¸üß ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ

úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃŸÖ¾ÖÖ, ÖÖîôûÖ, ‹ú•Öã™üß“ÖÖ ÖêŸÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤êü¿ÖÖ †´Öã“µÖÖ, ˆšü»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ¤êü¿Ö, ŸÖæ ´Ö¸üÖšü´ÖÖêôûÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ¾Ö¹ýÖ ™üÖú †Öê¾ÖÖôæûÖ,
²ÖÖê»ÖŸÖ ú›Óü ú¯ÖÖ¸üß, ¯Öæ¾ÖÔ»ÖÖ •ÖÖÖ †Ö»Öß, ¸ü×¾Ö †Ö»ÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖß ŸÖã¸üÖ, ×¿Ö¾ÖÖ¸üß “Ö»ÖÖ, ³ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ‰ú»Öß, ¤ãü×ÖµÖê“Öß ¤üÖî»ÖŸÖ ÃÖÖ¸üß,
´ÖÖ—Öß ´ÖîÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ×Æü»Öß, •ÖÖ ²Ö¤ü»Ö ‘ÖÖ»ÖãÖß ‘ÖÖ¾Ö, ŸÖê»ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •ÖÖôûŸÖÖê ×¤ü¾ÖÖ, »Ö¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ‹êúÖ ¯Ö¸üúÖ¸ü, ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ“Öß ŸÖ·ÆÖ, ú™üÖ¾Ö,
•ÖÖÖÖÖ¸üÖ»ÖÖ µÖÖ, ú£ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öß »ÖÖ¾ÖÖß, ²ÖÖ‡Ô ´Öß ²ÖÖÓÖ›üß ´ÖîÖÖ, ×“ÖÖß •ÖÖÖÓ“Öß ´ÖãŒŸÖßÃÖêÖÖ, »Öê×ÖÖ ¿Öã³ÖÖÖ´ÖÖ“Öê, ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß
¤üß¯ÖÖ¾Ö»Öß µÖÖ ¯Öª¸ü“ÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü.
'´ÖãÓ²Ö‡Ô »ÖÖ¾ÖÖß' µÖÖŸÖæÖ †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ, †µÖÖµÖ, ¤üÖ×¸ü¦ü¶, ¿ÖÖêÂÖÖ µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ¾Öî³Ö¾ÖÖ“Öê †Ö×Ö
³Ö¾µÖŸÖê“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. '´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ ÖÖŸÖÓ … »Öã™ü»ÖÓ †Ö×Ö »Öã™ü»ÖÓ •ÖÖŸÖÓ … ŸÖßÃÖ »ÖÖÖ »ÖÖêú ‹úÖ •ÖÖÖß ¸üÖÆüŸÖß …' †¿ÖÖ µÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö
ú´ÖÖ»Öß“µÖÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öê ¤ü¿ÖÔÖ †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß ×¤ü»Öê †ÖÆêü. '´ÖÖ—Öß ´ÖîÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ×Æü»Öß' Æüß »ÖÖ¾ÖÖß ŸµÖÖÓÖß '”ûŒú›ü' µÖÖ »ÖêÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ
×»Ö×Æü»Öß †ÖÆêü. Æüß »ÖÖ¾ÖÖß †ÖÖ ³ÖÖ‰Óú“µÖÖ ¾µÖÓ•Öú ¯ÖÏ×ŸÖ³Öê“ÖÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸üß ±ãú»ÖÖê¸üÖ †ÖÆêü. µÖÖŸÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ »ÖœüÖ ¾Ö ×¾Ö¸üÆüÖ“Öê ¤ãü:Ö
†ÖÆêü. µÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖê•ÖÃ¾Öß ¯ÖÏ×ŸÖ³Öê“ÖÖ ¬ÖÖ¬ÖÖŸÖÖ †ÓÖÖ¸ü †Ö×Ö ³ÖÖÂÖÖ ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“Öß ÃÖÖÖ ¯Ö™üŸÖê. '†ÖŸÖÖ ¾Öôæû ÖúÖ… ¸üÖß ¯Öôæû ÖúÖ… ãúÖß “Öôæû
ÖúÖ … ×²ÖÖß ´ÖÖ¸üÖµÖ“Öß †•ÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öß… ´ÖÖ—µÖÖ ×•Ö¾ÖÖ“Öß ÆüÖê×ŸÖµÖÖ úÖ×Æü»Öß……' µÖÖ '”ûŒú›ü' ´Ö¬Öß»Ö †ÖÖ ³ÖÖ‰Óú“Öß ŸÖôû´Öôû »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
'³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ×¤ü¯ÖÖ¾Ö»Öß' ´Ö¬Öß»Ö ²ÖÆüßÖ Æüß êú¾Öôû ³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ“Ö ¤üß‘ÖÖÔµÖãÂµÖ Ø“ÖŸÖŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ¤üß¯Ö ¯ÖÏ•¾Ö»ÖßŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †ÖêúÖÓÖß ²Ö×»Ö¤üÖÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü, ŸµÖÖ´Öãôêû Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ¤üß¯Ö ×¾Ö—Öæ Ö ¤êüµÖÖ“Öê †ÖÖÏÆüß †Ö¾ÖÖÆüÖ ŸµÖÖÓÖß êú»Öê †ÖÆêü. †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß
†Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ú¤ü¸ü ú¸üßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæÖ »ÖÖêú³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤ËüÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ´ÖÖÖ¾Öß ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤Ëü‘ÖÖêÂÖ êú»ÖÖ. †Öî×ŸÖúŸÖê“Öê
²ÖÖ»Öê×ú»»Öê ŸµÖÖÓÖß ¯ÖæÖÔŸÖ: ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ ú¹ýÖ ™üÖú»Öê. ÃÖ³µÖŸÖê“ÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Ö¸üßŸÖ ÃÖ³µÖŸÖêÃÖÖšüß †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖêÃÖÖšüß †ÖÖ ³ÖÖ‰Óú“Öß »ÖêÖÖß †ÖÖ
†ÖêúŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß.
×ÖÂúÂÖÔ

†ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü Æêü ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖê“Öê ³ÖÖÖ, ÁÖ´ÖÖ“Öß ´ÖÆüŸÖß †Ö×Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ •ÖÖÖß¾Ö †ÃÖ»Öê»Öê ¦üÂ™êü»ÖÖêú¿ÖÖ×Æü¸ü Æü ÖêŸÖê.

†Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖ×Æü¸üß ú¾ÖÖÖŸÖæÖ †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß ¤ü×»ÖŸÖ, ÁÖ×´Öú, ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖÓÖÖ ˆ¤ËüÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ.
̧ü×¿ÖµÖÖ ±úÖî•Öê“ÖÖ »ÖœüÖ ÆüÖ •ÖÖÖ×ŸÖú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ ¸üÖÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ »ÖœüÖ ÆüÖêŸÖÖ, Æêü †ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß '²ÖÙ»ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ›üÖ' µÖÖŸÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê
†ÖÆêü.
́ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤üß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ, Ö¾Ö³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö, ˆ¤üÖ¢Ö ´Öæ»µÖ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¾Öî³Ö¾Ö¿ÖÖ»Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“Öê ¤ü¿ÖÔÖ †ÖÖ ³ÖÖ‰Óú“µÖÖ
¯ÖÖê¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖæÖ ÆüÖêŸÖê.

¾Öê¤üÖê“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ ‘ÖêŸÖ ×ŸÖ“µÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ“ÖúÖ»ÖÖ éú×ŸÖ¿Öß»Ö ¾Ö Ø“ÖŸÖÖ¿Öß»Ö ²ÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †ÖÖ ³ÖÖ‰Óú“Öß »ÖÖ¾ÖÖß ¾ÖÖ“Öú¯ÖÏêÖúÖÓÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ ú¸üŸÖê.

†ÖÖ ³ÖÖ‰ÓúÖß †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖ¾ÖÖßŸÖ »ÖÖî×úú ×¾ÖÂÖµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¿ÖµÖ ³Ö¹ýÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ¤êüŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
²Ö¤ü»ÖµÖÖÃÖÖšüß —ÖãÓ•Ö ¤êüµÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ×¤ü»Öß.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö
1) ¿ÖÖ×Æü¸ü †ÖÖ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü, ¿ÖÖÆüß¸ü (¯ÖÖê¾ÖÖ›êü, »ÖÖ¾ÖµÖÖ, ÖÖÖß), ´ÖÖÖê×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ´Öã Ó²Ö‡Ô.
2) ›üÖò. ú·ÆÖ›êü ÃÖ¤üÖ, †ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü : ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö †Ö×Ö éú×ŸÖŸ¾Ö, »ÖÖêúÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü.
3) ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü †ÖÃÖÖ¸üÖ´Ö (ÃÖÓ¯ÖÖ.), »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¸ü ŸÖ£ÖÖ »ÖÖêú»ÖêÖú †ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö, —Öê¯Ö ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ÖÖ×¿Öú.
4) úÖê¸ü›êü ²Ö•Ö¸ÓüÖ, †ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü (´Ö¸üÖšüß †Ö¾Öé¢Öß), ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †úÖ¤ü´Öß, , ´ÖãÓ²Ö‡Ô.
5) Öã¸ü¾Ö ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö, †ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü : ÃÖ´ÖÖ•Ö×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×¾Ö¾Öê“ÖÖ, »ÖÖêú¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ÖéÆü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô.
›üÖò. ´ÖÖ¬Ö¾Ö ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖê
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