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×¿ÖÖú ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ - ‹ú †³µÖÖÃÖ

•ÖÖê¸êü ‹ÃÖ. ‹ÃÖ.
×¿Ö•Ö•Ö¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ²ÖÖ¿Öá,
- ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö

Æüß †ÖÓŸÖ¸ü×¾ÖªÖ¿ÖÖÖßµÖ ¿ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö †×¬ÖúÖ×¬Öú ¾µÖÖ¯Ö•ú
²ÖÖŸÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ŸÖÖÓ×¡Öú –ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü †Ö•Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ×¿ÖÖúÖ»ÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ
ãú¿Ö»Ö ²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×¿ÖÖúÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ×¿ÖÖúÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ Æüß
×¿ÖÖúÖ»ÖÖ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê.
1.¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú
´ÖÖ¡Ö ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ úÖôûÖ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ ×¿ÖÖú ×¿ÖÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê ×¿ÖÖúÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †¿Öß ×™üúÖ ÆüÖêŸÖê.
×¿Ö•Ö•ú-¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖúÖ“Öê ¤îüÖÓ×¤üÖ úÖµÖÔ µÖÖ´Ö¬µÖê ¤ü¸üß ¾ÖÖœü»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ úÖµÖ †ÖÆêü? Æêü •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖÔ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê †ÖÆêü.
2.ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö-Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ
×¿ÖÖú ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ - ‹ú †³µÖÖÃÖ.
3.ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™êü
1. ×¿Ö•Ö•ú-¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ •ú¸ü•Öê.
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2. ×¿Ö•Ö•ú-×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.
3. ×¿Ö•Ö•ú-×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.
4. ×¿Ö•Ö•ú-×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ •¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã“Ö×¾ÖÖê.
4.¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö-Ö ÃÖÓ•ú»¯Ö-ÖÖ
‹ÖÖ¤êü úÖµÖÔ, ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Øú¾ÖÖ “Öôû¾Öôû ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×¸üŸÖßÖê ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß úÖµÖì •µÖÖ µÖÓ¡Ö•Öêú¸ü¾Öß ú¸üµÖÖŸÖ
µÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ µÖÓ¡ÖÖê»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
5.×¿Ö•Ö•ú-×¿Ö•Ö•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö-Ö ÃÖÓ•ú»¯Ö-ÖÖ
×¿ÖÖú ×¿ÖÖÖÖ“Öß •×§üÂ™êü ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ£Öá, ¾Öêôû, ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖãÖÏß, †Öã¤üÖÖ, ×¾Ö×¾Ö¬Ö •¯ÖÎú´ÖÖÓ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ, ÃÖÓ‘Ö™üÖ,
ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖ, ×ÖµÖÓ¡ÖÖ úºþÖ ¯ÖÏŸµÖêú ‘Ö™üúÖ“µÖÖ úÖµÖÔÖ´ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü •¯ÖµÖÖêÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖ ×¿ÖÖú ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †ÃÖê ´Æü ÖŸÖÖŸÖ.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Æüß ‹úÖÛŸ´Öú ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü. êú¾Öôû ‹ÖÖ¤êü úÖµÖÔ ´ÆüÖ•Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸ü †Öêú úÖµÖÖÔ“ÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêµÖ. ŸÖê †Ö¯ÖÖÖÃÖ ¯Öãœüß»Ö †ÖéúŸÖß¾ÖºþÖ •ÖÖÃŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
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6.ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß
†)ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖúÖôûÖ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÖê ¾ÖÖÔÖÖŸ´Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.
²Ö)Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖÔ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖªÖ¯Ößšü ¯Ö¸üßÖê¡ÖÖŸÖß»Ö 20 ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ¯Öîúß 10 ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ“Öß
×Ö¾Ö›ü »ÖÖò™ü¸üß Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü ¯Ö¨üŸÖßÖê êú»Öß. ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ“Öß ×Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ³ÖºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß
•êú»Öß.
•ú)ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê
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¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓú×»ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.
›ü) ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕú›æüÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß 20 ¯ÖÏ¿ ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
†ÃÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß. ‡´ÖÖ¸üŸÖ, ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÖ¬ÖÖê, ŸÖÖÓ×¡Öú ÃÖÖ¬ÖÖê, •¯Ö»Ö²¬Ö ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖÖêµÖß-ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, ×¿ÖÖú, ×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß,
ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ, †ÖÙ£Öú •¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ´Öã¤ËüªÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÖ“Ö ŸÖ•–ÖÖÓ¿Öß “Ö“ÖÖÔ
úºþÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×Ö¤üÖìÂÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖß»Ö ¤üÆüÖ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕÖÖ ³ÖºþÖ
¤êüµÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê 8-10 ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ³ÖºþÖ ¯Ö¸üŸÖ ×¤ü»µÖÖ. ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»ÖßŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ÃÖÖÓêú×ŸÖú¸üÖ, ¾ÖÖáú¸üÖ, ÃÖÖ¸üÖßú¸üÖ êú»Öê. ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿Öêú›êü¾ÖÖ¸üß µÖÖ ÃÖÖÓÛµÖúß ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ ×ÖÂúÂÖÔ úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
7.×-ÖÂ•úÂÖÔ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ÃÖ¾ÖÔ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖ„“Öß ¯ÖŒúß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖêŸÖß.
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓÖÖ ×Îú›üÖÓÖÖÖ“Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ •¯Ö»Ö²¬Ö -ÖÖÆüß.
¯Ö®ÖÖÃÖ ™üŒêú ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸êü ±úÙÖ“Ö¸ü, Ã™êü¿ÖÖ¸üß ¾Ö ´Ö×¿ÖÖ¸üß ¯Öã¸êü¿ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ •¯Ö»Ö²¬Ö ÖÖÆüßŸÖ.
ÃÖ¢Ö¸ü ™üŒêú ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖúÖÓ“Öß ¯Ö¤êü ³Ö¸ü»Öß †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÖšü ™üŒêú ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓÖÖ úÖµÖ´Ö ´ÖÖµÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ÖÖÆüßŸÖ.
¯Ö®ÖÖÃÖ ™üŒêú ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß.
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖêŸÖÖ †¤üÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß.
Ö¾¾Ö¤ü ™üŒêú ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓÖÖ •¯Ö»Ö²¬Ö ×¿ÖÖÖ¿Öã»úÖ´Ö¬ÖæÖ Ö“ÖÔ ³ÖÖÖ×¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß.
¯Ö®ÖÖÃÖ ™üŒêú ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓÖß ×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×ÖµÖãŒŸÖß êú»Öê»Öß ÖÖÆüß.
Ö¾¾Ö¤ü ™üŒêú ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕ“µÖÖ ´ÖŸÖê ×¿ÖÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö †ÖÆêü.
ÃÖ¾ÖÔ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾ÖªÖ¿ÖÖÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.

8.ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ
1.
2.
3.
4.
5.

ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÕÖß ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ •¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ.
×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ´ÖÓ›üôûÖÖß úÖ´ÖµÖÃ¾Öºþ¯Öß †ÆÔüŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÔ“Öß ¾Ö ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖãŒŸµÖÖ ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¿Ö•ÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ Öê´ÖÖæú úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
•ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö ×¿ÖÖú µÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ¯ÖãÃŸÖêú †ªµÖÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾ÖßŸÖ.
×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓÖß ×¾ÖªÖ£Öá×¾ÖÂÖµÖú ŸÖÃÖê“Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸êü ¤ü¯ŸÖ¸ü †ªµÖÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê.
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