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´ÖÖê. 9970798878
•ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ Æüß †×»Öú›ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ´ÖÖ¡Ö ±úÖ¸ü •ÖãÖß
†ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖÖêšêü¯ÖÖÖ“Öß ÃÖãŒŸÖê Æüß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÖÖ×µÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. •ÖÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü †Ö•Ö
ŸµÖÖ“ÖÖ ´Öæôû“ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ ÃÖæ“Öú †£ÖÔ Æü¸ü¾ÖæÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“µÖÖŸÖß»Ö Ã±úÖê™üú †£ÖÔ ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖê“Ö ¬µÖÖÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
úÖôûÖŸÖ ÃÖÖ´Öã×Æüú ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖ µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü •Öß¾ÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖÃÖ´ÖæÆüÖÓÖÖ ¿ÖÖêÂÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
Ö ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¾Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üÖÖ¸üÖ »ÖÖêúÃÖ´ÖæÆü ´ÆüÖ•Öê ÖÖ.
×¾ÖÂÖ´Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ †Ö¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾Ö ¾ÖÖáµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖÖÓ“Öê ´Öæôû Ã¾Öºþ¯Ö ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê †Ö×Ö •ÖÖ Æüß ÃÖÓ–ÖÖ“Ö
×¿Ö»»Öú ¸üÖ×Æü»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ±úŒŸÖ ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ ¾Ö †µÖÖµÖÖÏÃŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ“Ö µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. †¿ÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖÏÃŸÖ ¾Ö
×¯Ö›üßŸÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ×“Ö¡ÖÖ ú¸üÖÖ¸êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖ£ÖÖ ¾Öê¤üÖÖÓÖÖ ÃÖÖúÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖãÛŒŸÖ »Öœü¶ÖÓÖÖ ú»ÖÖºþ¯Ö ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üÖÖ¸êü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
´ÆüÖ•Öê •ÖÖÃÖÖ×ÆüŸµÖ.
•ÖÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ Æüß ÃÖ¾ÖÖÕ£ÖÖÔÖß »Öî×úú †ÖÆêü ´ÆüÖ•Öê ŸÖß ¯ÖæÖÔŸÖ: ³ÖÖî×ŸÖú“Ö †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“ÖÖ ‡ÔÀ¾Ö¸ü
ÆüÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü, ×ÖÂšüÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÖÃÖŸÖÖê“Ö. úÖ¸üÖ ŸÖß ´ÖÖÖÃÖê †Ö¯Ö»Öê •Öß¾ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ¾Ö †£ÖÔ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖß
†ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß †Ö¯Ö»Öß ´ÖÖÖ¾ÖßµÖ ¾Öé¢Öß ÃÖÖ²ÖæŸÖ šêü¾ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ¤êü¾ÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö Æêü †Ö¬ÖÖ¸üÖ¯Öã¸üŸÖê ¾Ö
¤ãüµµÖ´Ö †ÃÖŸÖê. ëú¦üÃ£ÖÖÖß ´ÖÖ¡Ö ´ÖÖÖæÃÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê.
ÃÖéÂ™üß ¾Ö ×ŸÖ“Öê ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ¯ÖÖê ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ÖãÓŸÖÖÖãÓŸÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖÖ
ÖÖêÂ™üß ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö •Ö×™ü»Ö †Ö¾ÆüÖÖê ÆüÖêŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ †£ÖÔ ˆ»ÖÖ›æüÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏŸµÖêú úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö
ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖúÖÓÖß êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß“ÖÖ ´Öæ»ÖÖ¬ÖÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê •Öß¾ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö; ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ´ÖÖÖß»Ö •ÖÖ×Ö¾ÖÖ µÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö •ÖÖ×ÖÂšü ÆüÖêŸµÖÖ
¾ÖÖ †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖê ´ÖÖ¡Ö ´ÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
»ÖêÖúÖÓ“µÖÖ •ÖÖ×Ö¾ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö, ÖÖ•Ö×¾ÖÖÖ¸üÖ ŸÖÖ×Ÿ¾Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ×ÖµÖ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü µÖÖ¯Öãœêü ´ÖÖÖæÃÖ ÆüŸÖ²Ö»Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ×¾Ö×ÆüÖ ¾Ö ¯Ö¸üÖ×¬ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. úÖ¸üÖ ×ÖµÖ×ŸÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖ †Ö¤üß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ú»ÖÖéúŸÖß´Ö¬µÖê ×ÖµÖ×ŸÖ×¾Öºþ¨ü ´ÖÖÖæÃÖ †ÃÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖÖ¾ÖßµÖ ¾Öé¢Öß ´ÖÖ¡Ö ÖÂ™ü
ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. •µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß “ÖêŸÖÖê“µÖÖ ÃÖÖÆüµµÖÖÖê (Human Sprit) ´ÖÖãÂµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ †£ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß
†ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü —ÖÖ›üŸÖÖê ŸÖß ŸµÖÖ“Öß “ÖêŸÖÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü. ŸÖß ú¬Öß“Ö ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ŸÖß †×¾ÖÖÖ¿Öß †´Ö¸ü †ÖÆêü. ŸÖß ´ÖÖÖÃÖê
¯ÖãÆüÖ Ö¾µÖÖ ˆ´Öê¤üßÖê ˆ³Öß ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖæÃÖ¯ÖÖ Æêü †×¬Öú ŸÖê•ÖÃ¾Öß ²ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖ“Öê ˆ¤üÖ¢Ößú¸üÖ ÆüÖêŸÖê.
´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖãÖ - ¤ãü:ÖÖÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ²Ö·µÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ Æüß †¥ü¿µÖ ¿ÖŒŸÖß“Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖê †ÃÖÖ
Öî¸üÃÖ´Ö•Ö †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ úÖÆüß“Ö ÖÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú - †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
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úÖÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÃÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ •ÖÖ×Ö¾Öê¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÖÖ•Ö×¾ÖÖÖ¸üÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ŸÖÖÛŸ¾Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ú´ÖÔ±ú»Ö ÆüÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ †ÖÆêü.
´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ×Ã£ÖŸÖß“Öê, ŸµÖÖ“µÖÖŸÖß»Ö ÁÖêÂšü - ú×ÖÂšüŸÖê“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ¾Ö ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖ ØÆü¤æü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¾Ö¸ü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ †Ö¬Öã×Öú ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖÆüß
´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
†Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖß»Ö ×¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö ²Öã×¨ü¯ÖÏÖ´ÖÖµÖ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×ÖµÖ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü ¯ÖÏÖ¸ü²¬Ö¾ÖÖ¤ü ¾Ö ú´ÖÔ±ú»Ö¾ÖÖ¤ü
µÖÖ¸üµÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÖßÖ ÆüÖêÖê Æêü †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ“Ö ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¾ÖÖÔ †Ö¯Ö»Öß ¿ÖŒŸÖß ¾Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
úÖµÖ´Ö šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ ÃÖÖ¬ÖÖê ¿ÖÖê¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ¾Öêôû¯ÖÏÃÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔÖÆüß ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê
ÃÖÓ¾ÖÙ¬Ö»Öê»µÖÖ Öî×ŸÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖÖÓÖÖ úÖêÖŸÖÖ“Ö †£ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã Æêü ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ
•ÖÖ×ÖÂšü •ÖÖ×Ö¾ÖÖÓÖÖ ŸÖÖÛŸ¾Öú †Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê.
´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ, ´ÖÖãÂµÖÖ“Öß †Öã¾ÖÓ×¿ÖúŸÖÖ ¾Ö ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ²Öôûß, ¬ÖÖ, ´ÖÖÖÃÖê, ¸ü£Ö“ÖÎú,
ÖÖêŸÖÖ¾ÖôûÖ, ¯ÖÖ“ÖÖêôûÖ µÖÖ úÖÓ¤ü²Ö·µÖÖŸÖß»Ö - †Ö²ÖÖ, úÖî×ŸÖú, ¿ÖÓú¸ü, ÖÖ¸ü²ÖÖ ¾Ö ÖÓÖÖ¸üÖ´Ö Æüß ¯ÖÖ¡Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖÓ¿Öß †ŸÖæ™ü¯ÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öß
Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. Æüß ´ÖÖÖÃÖê ˆšüŸÖÖ - ²ÖÃÖŸÖÖ ¤êü¾ÖÖ“Öß úºþÖÖ ³ÖÖúŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ´ÖÖÖ×ÃÖú ²Öôû, ÃÖã¸ü×ÖŸÖ
¯ÖÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖê ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ¯Ö¸üßÖê ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ŸÖÖú¤üßÖãÃÖÖ¸ü •Öß¾ÖÖÖŸÖ †£ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ “ÖÖ»Öæ“Ö †ÃÖŸÖÖê.
µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ, †Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ, ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÓÖÖ, ´ÖÆüŸ¾ÖÖúÖÓÖÖÓÖÖ, ÃÖ´Ö•Ö - †ÃÖ´Ö•ÖÖÓÖÖ ‹ú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê úÃÖê ?
úÖ¸üÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖÖ Æüß ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖê Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´Öæ»µÖ ÃÖÓÃúÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖœü»Öê»Öê †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ »ÖêÖúÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß úÖÆüß ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ÆüÖêúÖµÖÓ¡Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ ú¸üÖ¾Öß †ÃÖê ´Öãôûß“Ö ÖÖÆüß.
³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö •Öß¾ÖÖ¯Ö¨üŸÖß¾Ö¸ü ¯ÖÖÛ¿“Ö´ÖÖŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖµÖÖêÖÖŸÖæÖ ¾Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖæÖ“Ö †Ö¬Öã×Öú
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ •Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æüß ŸµÖÖ»ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ éúŸÖß“Öê
†ÖÓŸÖ×¸üú Ã¾Öºþ¯Ö Æêü ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖæôûÖ¿Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖ×Ö¾Öê“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ¾ÖºþÖ“Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ“Ö ´ÖæôûÖŸÖ †•Ö¾Ö †ÖÆêü. ŸÖß †ÃÖÓµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ †Ã¯Öé¿µÖ ´ÆüÖæÖ ÖÖ¾ÖãúÃÖÖ²ÖÖÆêü¸ü šêü¾ÖŸÖê. ¿ÖÆü¸üß †ÃÖÖê ¾ÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
†Ö¤üß ÃÖ¾ÖÔ ÁÖ×´Öú ¾ÖÖÖÔ“Öê, ÃÖ¾ÖÔ ÁÖ×´Öú ¾ÖÖÖÔ“Öê ¿ÖÖêÂÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö ÃÖÓ¯Ö®ÖŸÖÖ µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü šêü¾ÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯Ö¢ÖêŸÖ¸ü
»ÖêÖú Æêü ´ÖÖ¡Ö ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ ¾Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖÖÓ“µÖÖ †¿ÖÖ †úÖÓÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¾µÖ£ÖÖ ¾Öê¤üÖÖÓ“ÖÖ ú»ÖÖŸ´Öú †×¾ÖÂúÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ †×³Ö•ÖÖ¾ÖÖ¤üß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖ ¯ÖÏ²Öôû ¸üÖ×Æü»ÖÖ ŸÖ¸üß Æüß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¾ÖÖ¤üß ´ÖÖ¡Ö ›üÖ´ÖÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ. úÖ¸üÖ †¾ÖÖÔ“ÖßÖ
úÖ»ÖÖÓ›üÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ“Ö ´ÖãôûÖŸÖ µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢ÖßŸÖæÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê 1960 ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ †Öêú ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÖÏÖÓ£Ößú ³ÖÖÂÖÖ
ÖÖúÖºþÖ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖêŸÖ †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †ÛÃ´ÖŸÖê“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ¯ÖÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖÓÖß ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ»ÖÖ Ö¾Öê ¾Öî³Ö¾Ö
×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. ¯ÖÖ ‹úÖ‹úß —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖÖ ‹ú “Öôû¾Öôûß“Öê ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. ¯ÖÖ †Öêú »ÖêÖúÖÓ“µÖÖ
ú»ÖÖéúŸÖßŸÖæÖ Ö¾Öê ³ÖÖÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ •Ö´Ö ÆüÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖæÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¾Ö»ÖÖÖ ŸÖê•ÖÃ¾Öß ÆüÖêŸÖê ¾Ö ¾ÖêÖôêû¯ÖÖÖ“Öê
¾Öî³Ö¾Ö ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¾Ö¸ü ¾Ö †Ö•Ö“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•ÖêŸÖæÖ“Ö •ÖÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖß ãúÖÖ
‹úÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ¾Ö Ö™üÖ“Öß ‡“”ûÖ ÖÃÖæÖ ŸÖß ‹ú ¾ÖÃŸÖã×ÖÂšü †¿Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
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•ÖÖÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æêü ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤ü, ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ´Öæôûß“Ö ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“Öê ŠúÖ - ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖêšêü¯ÖÖ - ŸµÖÖÓ“Öê
µÖÖêÖ¤üÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ¤üÖ»Ö ‘Öê‰úÖ †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¾µÖÖ¯Öú ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖê. úÖ¸üÖ •ÖÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ Æüß ÃÖ´ÖÖ
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öß †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸÖê ¯ÖÏŸµÖêú úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö •ÖÖ×ÖÂšü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öê ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖßÖ †×¾ÖÂúÖ¸ü Æêü †Ö¯Ö»ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö
ãúšü»µÖÖÆüß ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ Ö ²ÖÃÖÖÖ¸êü ¯Ö¸ÓüŸÖã ×ÖÖôû ´ÖÖÖ¾Ö ¯ÖÏê´ÖÖŸÖæÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öêü»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ •Ö¾Öôû“Öê ¾ÖÖ™üŸÖê.
Ö¾µÖÖ ¾Ö ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ •ÖÖ×ÖÂšü •ÖÖ×Ö¾ÖÖÓÃÖ×ÆüŸÖ †Ö¯ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü Öê»ÖÖê ŸÖ¸ü ˆ““Ö ¯ÖÏŸÖß“µÖÖ ú»ÖÖÖÓ¤üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. •ÖÖÃÖÖ×ÆüŸµÖ µÖÖ ÃÖÖóµÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü •ÖÖ‰úÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ú¾ÖêŸÖ ‘ÖêŸÖê.
´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ‘ÖÖêÂÖÖÖ ™üÖôæûÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‹ú¡Ö †ÖÖµÖÖ“Öß ¾Ö ú»ÖÖŸ´ÖúŸÖê¿Öß ãúšêüÆüß ¯ÖÏŸÖÖ¸üÖÖ Ö ú¸üŸÖÖ •ÖÖ×ÖÂšü •ÖÖ×Ö¾ÖÖÓÖß
‘Ö›ü¾Ö»Öê»Öê •Öß¾ÖÖ¤ü¿ÖÔÖ ´ÆüÖ•Öê •ÖÖÃÖÖ×ÆüŸµÖ.
•ÖÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ Æüß †×¬Öú ¾µÖÖ¯Öú ¾Ö ÖãÖÃÖÓÖÏÖÆüú †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüŸÖß»Ö †Öããú»Ö ³ÖÖÖ ÆüÖ ÖÖúÖ¸ü»ÖÖ ŸÖ¸ü
ŸµÖÖŸÖæÖ »ÖÖ³ÖÖ¯ÖêÖÖ ŸÖÖê™üÖ “Ö †×¬Öú ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †™üôû †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ Ã¾ÖßúÖºþÖÆüß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öîúß †ÖêúÖÓÖß †´Ö¸ü ¾Ö ×“Ö¸Óü×•Ö¾Öß šü¸üÖÖ·µÖÖ ú»ÖÖéúŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖã ú»ÖÖéúŸÖß“Öê ŸÖÔú¿Öã¨ü ¾Ö ×ÖÙ¾Öú»¯Ö ²Öã¨üßÖê †Ö¯ÖÖ †¾Ö»ÖÖêúÖ êú»Öê ŸÖ¸ü ¸üÖ´Ö - ¸üÖ¾ÖÖ - ÃÖßŸÖÖ - éúÂÖ - †•ÖæÔÖ ¤üÖî¯Ö¤üß - ¤ãüÂµÖÓŸÖ - ¿ÖÓãúŸÖ»ÖÖ - µÖã×•ÖÃÖßÃÖ - ‡Ó×›ü¯ÖÃÖ - Æòü´»Öê™ü - »Öß†¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ˆ““Ö Ã£ÖÖÖÖ´Öãôêû ¸üÃÖ×ÖÂ¯Ö®Öß ÆüÖêŸÖ ÖÃÖæÖ ŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö
¿Öã¨ü ´ÖÖãÂµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêµÖÖŸÖæÖ Æüß ¸ü•Öê ×ÖÂ¯Ö¢Öß ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ ÃÖÓ²Ö¬Öß“Öê ¤üÖ¾Öê Æêü úÖÆüßÆüß †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß Æüß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖµÖ Øú¾ÖÖ
†Ö¬Öã×Öú úÖµÖ ? ÁÖêÂšü ú»ÖÖéúŸÖßŸÖæÖ ÆüÖ ¾Öê¬Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê, ŸÖÖê ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ, ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖÊ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖæÖ
¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ“Ö †×¾ÖÂéúŸÖ ÆüÖêŸÖÖê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖ ÁÖêÂšü ú»ÖÖéúŸÖß šü¸üŸÖÖŸÖ.
•ÖÖÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´ÆüÖ•Öê •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö †ÃÖê †Ö¯ÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖê úÖ¸üÖ •Öß¾ÖÖ¿ÖÖê¬Ö Æêü“Ö ãúšü»µÖÖÆüß
ÁÖêÂšü ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê ´ÖãµÖ »ÖµÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾ÖîÛ¿¾Öú ´Öæ»µÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ éúŸÖß“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß Æüß ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö¸ü¯ÖêÖ ÆüÖê‰ú
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö Æêü †£ÖÖÓÖ ¾Ö ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖ¸üÖê Öãœü †ÃÖŸÖê. Æêü ´ÖÖµÖ úºþÖ Æüß ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖ¸ü³ÖæŸÖ »ÖÖÖ
ÃÖÖÓÖŸÖÖ“Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ÖÖÆüß.
ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯Öãœüß»Ö ÖÖêÂ™üà“Öß ÖÖë¤ü ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
1.

ÃÖÖï¤üµÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö Æêü êú¾Öôû †Ö¿ÖµÖ¾ÖÖ¤üß ¾ÖÖ êú¾Öôû †Öéú×ŸÖ¾ÖÖ¤üß †ÃÖê ÖÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ ÁÖêÂšü ú»ÖÖéúŸÖßŸÖ †Ö¿ÖµÖ ¾Ö
ºþ¯Ö µÖÖ ÖÖêÂ™üß ‹úÖŸ´Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.

2.

êú¾Öôû †Öã³Ö¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖµÖÖÖê ÁÖêÂšü ú»ÖÖéúŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“Öê •ÖÖ×Ö¾ÖêŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üß
ÃÖÓ¾Öê¤üÖ×¿Ö»ÖŸÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö ×ÖÂšü †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.

3.

•Öß¾ÖÖ¾ÖÖ¤ü ¾Ö †ÖéúŸÖß¾ÖÖ¤ü µÖÖÓ“µÖÖŸÖ •ÖÖê ×¾Öú»¯Ö ¾ÖÖ ×¾ÖÖÏÆü úÛ»¯Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸÖÖê ³ÖÏÖ´Öú †ÃÖŸÖÖê. •ÖÖ¾ÖÖ¤üß †Ö¿ÖµÖ
†ÃÖ»Öê»Öß ú»ÖÖéúŸÖß ÆüÖ ÁÖêÂšü †Öéú×ŸÖ´Öæ»µÖ ‘Öê‰úÖ“Ö •Ö´ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖê.
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¤ü. ×³Ö. ãú»ÖúÖá †×³ÖÖÓ¤üÖ ÖÏÓ£Ö : ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ - ´ÖéÖÖ×»ÖÖß ¯ÖÖ™üß»Ö, •µÖÖêŸÖß †Ó•Öê¾ÖÖ¸ü, ´Ö¤üÖ ¬ÖÖú¸ü

2.

ÃÖ´ÖúÖ»ÖßÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ : ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †Ö×Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆü : ãú»ÖúÖß ¤ü. ×³Ö. - ´Öœîüú¸üÖÓ“Öê ÃÖÖï¤üµÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö : ¯ÖãÖ:Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ.
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