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†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß : ×¿ÖÖ Ö †Ö× Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ
¯ÖÏÖ. ×¤¯Öú ¯Öß. ²ÖÖ×¾ÖÃú¸ü

¯ÖÏÖ. ™üß. ‹´Ö. ´ÖÖôûß

¯ÖÏÖ.‹´Ö. ‹´Ö. “ÖÖ¾Ö›üÖ

†Ö¸ü. ÃÖß. ¯Ö™êü»Ö ×¿ÖÖ Ö¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ×¿Ö¸ü¯Öæ¸ü ×•Ö. ¬Öãôûê .
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ‹ú ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öß †Ö¯Ö»Öß ‹ú ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ,
ÃÖÓÃéúŸÖß †Ö×Ö †ÖêôûÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ›üÖë÷Ö¸üß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ Æü¾ÖÖ ŸÖê¾ÖœüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß
¿ÖÖÃÖ−ÖÃŸÖ¸üÖÓ¾Ö¹ý−Ö †−Öêú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ Øú¾ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß, ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ, †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ, ˆ¤üÖ×ÃÖ−ÖŸÖÖ,
³ÖÖî×ŸÖúÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ´Öæôêû µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖ ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃŸÖ¸üÖÓ¾Ö¹ý−Ö †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ,
×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖÓ÷ÖÔŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ‹ú“Ö µÖÖÓ“µÖÖ
×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆªê¿Ö ÃÖ±ú»Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ−ÖÖ −µÖÖµÖ ŸÖ¸ü ×´Öôêû»Ö“Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ“Ö µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ú¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖ‡ê Ô»Ö.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ :
³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú Öê¡ÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ¯ÖÏŸµÖêú −ÖÖ÷Ö×¸üúÖ−Öê
Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú −ÖÖ÷Ö¸üßúÖ»ÖÖ ÃÖÖÖ¸ü ú¸üÖµÖ“Öê •µÖÖŸÖã−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ
¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÏŸµÖêú Öê¡ÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏµÖŸ−Ö “ÖÖ»Öæ Æüß †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖ−Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖ¸ü ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
†−Öêú −Ö¾Ö−Ö¾Öß−Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¤üÖ»Ö−Öê ˆ‘Ö›ü»Öê ¾Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ×¤ü»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ
¸üÖÂ™ÒüÖÓ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ−ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ×¿ÖÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¯ÖÏ÷ÖŸÖßÃÖÖšüß“Öß ‹ú ´ÖÆü¢¾Öæ¯ÖÖÔ ÷ÖãŸÖÓ¾ÖÖæú ´ÖÖ−Ö»Öß
•ÖÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ü−ÖêŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓ−ÖÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖ¸üßÆüß. †•Öæ−Ö úÖÆüß ‘Ö™üúÖÓ¯ÖµÖÔŸÖ
×¿ÖÖÖ Æü¾Öê ŸÖÃÖê Øú¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ÷Ö¸ü•ÖæÓ ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê»Öê −ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †−Öêú
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß •Ö´ÖÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ. †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ¿−Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü šüÖÖ ˆ³ÖÖ †ÖÆêü. ›ü²»Öæ. •Öê. ¯Öê¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖ−ÖæÃÖÖ¸ü "ÃÖ´ÖÖ−Ö ²ÖÖê»Öß ²ÖÖê»ÖÖÖ·µÖÖ ¾Ö ‹úÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö-³Öæ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü
¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ»ÖÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ‡. ÃÖ. 1962 ×¿Ö»ÖÖÑ÷Ö´Ö¬µÖê †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü−Öê
êú»Öê»Öß ¾µÖÖµÖÖ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê "‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ‹úÖ ¯Öæ¾ÖÔ•ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö ˆŸ¯Ö¢Öß ÃÖÖÓ÷ÖÖÖ·µÖÖ ‹úÖ
×¾Ö×¿ÖÂ™ü ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ŸÖÓ¡Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™ü−Öê ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ, †Ö¸ü †ÖêôûÖ −ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ¸üŒŸÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¸üßŸÖß×¸ü¾ÖÖ•ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ‹ú×•Ö−ÖÃÖß ÷Ö™üÖ»ÖÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö
†ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö 1991 “µÖÖ •Ö−Ö÷ÖÖ−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 64.87 ™üŒêú †ÖÆêü ŸÖ¸ü †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖßŸÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ
36.77 ™üŒêú ‡ŸÖêú †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖÆüß ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê 49.00 †Ö×Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê 24.03 ™üŒêú ‹¾Öœêü ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê.
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†Ö×Ö ŸÖê †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ Æü¾Öê ŸÖê ¾ÖÖœü»Öê»Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ †−Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓ−ÖÖ ±úÃÖ×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê †×¬Öú úÖ´Ö úºþ−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ Öã¯Ö ú´Öß ×¤ü»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖê. Öã¯Ö ´ÖêÆü−ÖŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ Öã¯Ö ú´Öß µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ Æü¾ÖÖ ×ŸÖŸÖúÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß †Ö×Ö
•Öß¾Ö−Ö´ÖÖ−ÖÖŸÖ ±ú¸üú ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖ ÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ :
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ×¤ü»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖ−ÖÖ ÃÖÖÖ¸ü ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß êú¾Öôû ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ÆüµÖÖ
¯ÖæÖÔ ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. úÖÆüß †−Öêú ÷ÖÖêÂ™üß †¿ÖÖ †ÖÆêüŸÖ •µÖÖ ¯Öæ¾Öá ¯ÖÖÃÖæ−Ö †ÃÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö •µÖÖ´Öãôêû ŸÖê †Ö•ÖÆüß ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ Æü¾ÖÖ ŸÖÃÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê¾Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß †Ö×Ö Æü¾Öê ŸÖÃÖê †Ö¯Ö»Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú •Öß¾Ö−Ö ˆÓ“ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß.
1. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖ, ¬Ö´ÖÔ³ÖÖêôêû¯ÖÖÖ, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ †Ö×Ö ´ÖÖêšüµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê †–ÖÖ−Ö.
2. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖßÓ−ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ˆ¯ÖµÖÖê÷Ö.
3. −ÖÖêú¸üß ú¸üÖÖ¸üÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ •Ö¾Öôû −Ö ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß ×³ÖŸÖß.
4. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß •Ö´ÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ›üÖë÷Ö¸üß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ³ÖÖî×ŸÖú
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê.
5. ²ÖÖê»Öß ³ÖÖÂÖê“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ
6. ¤ãü÷ÖÔ´Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ¸ü™üÖôû †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö −Ö¾ÖŸÖÓ¡Ö×¾Ö–ÖÖ−ÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖ−Ö
7. ¿ÖÖôêû“Öê †−ÖÖúÂÖÔú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ
8. ãú¯ÖÖêÂÖÖ
9. ÃÖÓ¯ÖÔúÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö
10. ´Öã»Öà“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö ˆ¤üÖ×ÃÖ−ÖŸÖÖ
11. †³µÖÖÃÖÎú´Ö †Ö×Ö •Öß¾Ö−Ö µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖãÃÖÓ÷ÖŸÖß −ÖÃÖÖê
12. ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖê.
• ¾Ö¸üß»Ö †−Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖ−ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ šêü¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖ“Öß ¾ÖÃŸÖß
×¾ÖÖã¸ü»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖµÖß “ÖÖ»ÖŸÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. ú´ÖßŸÖ ú´Öß 3 ŸÖê 5 ´Öî»Ö ¯ÖÖµÖß¯Öß™ü úºþ−Ö
¿ÖÖôêû¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê µÖÖ´Öãôêû Æüß »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»Öê ¿ÖÖôêûú›êü †ÖÔú×ÂÖŸÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
• †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †›ü“ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ŸÖß ³ÖÖÂÖê“Öß ÆüÖêµÖ. ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ Æêü ´Ö¸üÖšüß
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÖÔ−ÖÖ“Ö ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÆüµÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ £ÖÖê›üß ÃÖ´ÖÃµÖÖ
•ÖÖÖ¾ÖŸÖê“Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“ÖÖ úÖôû ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †ÃÖŸÖÖê. †Ö×Ö ¾Ö÷ÖÖÔŸÖæ−Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÆüôæûÆüôæû ú´Öß ÆüÖêŸÖê.
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• ‹ÖÖ¤üµÖÖ ´Öã»ÖÖÓ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ −ÖÖîú¸üß ×´ÖôûÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤æü¸ü •ÖÖ‡Ô»Ö ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö¾Öôû ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
ÆüµÖÖ ×³ÖŸÖß¯ÖÖê™üß ²ÖÆæüŸÖêú †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ²ÖÖÓ¬Ö¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ šêü¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ.
• †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖ−ÖÖ ¤üÖ×¸ü¦üµÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü −ÖÖÆüß. ´Öã»Ö÷ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ™üÖæú−Ö †ÖÙ£Öú¥üÂ™üµÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸÖê
¯Ö¸ü¾Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß. ¤üÖ×¸ü¦üµÖ †Ö×Ö ×¿ÖÖÖ µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¯ÖÖšü×¿Ö¾ÖÖß“ÖÖ Öêôû ÖêôûŸÖÖŸÖ. (÷ÖÖ¸êü, 2009)
• †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÆüÖ Öã¯Ö ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †−Öêú ×šüúÖÖß ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×¿ÖÖú ÆüÖ ¯ÖÖêÆü“Öæ“Ö ¿ÖúŸÖ †ÃÖê»Ö −ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ †ÃÖæ−ÖÆüß ×¿ÖÖú
¯ÖÖÆêü“ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ßÆüß ŸÖê£Öß»Ö ˆ¤üÖ×ÃÖ−ÖŸÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö µÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖ−ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ
×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ šêü¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
• †³µÖÖÃÖÎú´Ö †Ö×Ö •Öß¾Ö−Ö µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ´Öêôû −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖ ‘Öê¾Öæ−ÖÆüß ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö“Ö †ÃÖê
−ÖÖÆüß ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ˆ¤üÖÃÖß−ÖŸÖÖ, ¤ãü÷ÖÔ´Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ¸ü™üÖôû †¬µÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö −Ö¾ÖŸÖÓ¡Ö×¾Ö–ÖÖ−ÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖ−Ö, ÃÖÖêµÖß
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö ×¿ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ †›üÃÖ¸ü ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê.
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖ ÖÖÃÖÖšüß“Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö :
1. ‹úÖÛŸ´Öú ²ÖÖ»Ö×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÃÖúÃÖ†ÖÆüÖ¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê ¸üÖ²Ö×¾ÖÖê. ´ÖÖê±úŸÖ ÷ÖÖ¾Öê¿Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ú¸üÖê, µÖã×−ÖÃÖê±ú ¯Öã¸üÃéúŸÖ ²ÖÖ»Ö×¿ÖÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖÖê, Ö›ãü±úôûÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ú¸üÖê.
2. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿ÖîÖ×Öú ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ : †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ †×¬Öú ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ
ú¸üÖê, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ²ÖÖê»ÖßŸÖæ−Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ¾Ö †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üÖê, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß
ŸÖ¹ýÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê, ¾ÖÃÖ×ŸÖ÷ÖéÆêü †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê, ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢µÖÖ ¤êü¾Öæ−Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüÖê, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ
†Ó÷ÖÖ¾ÖÖ›üµÖÖ, †−ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ¾Ö ¯ÖÏÖîœü ×¿ÖÖÖ ëú¦ü Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üÖê, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ µÖÖÓ“Öß •ÖÖÖß¾Ö
»ÖÖÖŸÖ ‘Öê¾Öæ−Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö †ÖÖÖê. (•ÖÖê¿Öß ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, 2011)
3. †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖŸÖ ¸üÖÖß¾Ö ×−Ö¬Öß / ¸üú´Öê“Öß ŸÖ¸üŸÖã¤ü, ¿Ö²Ö¸üß ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû Ã£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üÖê, †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ, †Ó÷ÖÖ¾ÖÖ›üß †−ÖãŸÖÖ‡Ô ¾ÖÖ‘Ö (†Ö¾Ö“ÖÖ¸ü, 2010).
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûêŸÖæ−Ö †¿ÖÖ ×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏê×¸üŸÖ úºþ−Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬ÖÖê. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸üÖÓ−ÖÖ“Ö †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêû“Öê ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−Ö, ×¿ÖÖú, ÷ÖéÆü¯ÖŸÖß •Öß †Ö¾Ö¿µÖú ¯Ö¤êü †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖß
×¤ü»Öß •ÖÖ¾Öß µÖÖŸÖã−Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖà“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ×÷ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖßŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖ ×ÆüŸÖÖ¾ÖÆü šü¸üÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß
³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯Öæ¾ÖÔ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ¾ÖêŸÖê−Ö ¤êüÖê. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß †Ö×Ö ÷ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖÓ¾ÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ³Öê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÂµÖ¾ÖéŸŸÖß µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖê. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß
²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ú¸üÖê : †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †›ü“ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ŸÖß ³ÖÖÂÖê“Öß ÆüÖêµÖ.
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¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ Æêü ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÖÔ−ÖÖ“Ö ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÆüµÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ £ÖÖê›üß ÃÖ´ÖÃµÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖê“Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“ÖÖ úÖôû ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö
úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖæ−Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÷ÖŸÖß−ÖæÃÖÖ¸ü ³ÖÖÂÖê“ÖÖ †¬µÖÖ¯Ö−Ö ú¸üÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ´Öã»ÖÖÓ ´Öã»Öà“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß •ÖÖê›ü †ÃÖÖ¾Öß. ¾Ö×›ü»ÖÖê¯ÖÖÙ•ÖŸÖ †−Öêú ú»ÖÖ ¾Ö
úÖî¿Ö»µÖ µÖÖÓ“µÖÖ †Ó÷Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ −ÖÖ¾Ö −ÖÖë¤üÖß úºþ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖ¸ü †−Öêú ×¿Ö×ÖŸÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖà ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖ−ÖÖ −ÖÖîú¸üß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê¾Öæ−Ö ŸÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ³Ö™üÓúŸÖß £ÖÖÓ²Ö»Öß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öôû ³ÖÖî×ŸÖú
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯ÖÖêÆü“Ö»µÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ŸÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖ “ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ÃÖÖ¬Öã ¿ÖúŸÖß»Ö.
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖà“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †−ÖãŸÖÖ‡Ô †Ö¯Ö»µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ÷Öã¸êü “ÖÖ¸üÖµÖ»ÖÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê,
•ÖÖ¾Öæ ªÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬ÖÖ÷Öê ¯Öú›æü µÖÖ. ÷ÖÖµÖß, ´Æü¿Öß, ²Öî»Ö, ²Öú·µÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öß −ÖÖ¾Öê, ÖÖÖê×¯ÖÖê, ÃÖ¾ÖµÖß,
ŸµÖÖÓ“Öê ²Ö”û›êü ÃÖãÓ¤ü¸ü ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÖ“Ö−Ö¯ÖÖšü, ú×¾ÖŸÖÖ, ˆ¤üÖÆü¸üÖê, ×¾Ö–ÖÖ−Ö, †Ö¸üÖê÷µÖ, ³Öæ÷ÖÖê»Ö, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖ÷Öôêû ÃÖ÷Öôêû ‘ÖêŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö. ´Öã»Öê ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ, ÃÖÖÓ³ÖÖôæû ªÖ. (÷ÖÖ¸êü, 2009)
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ²ÖÖÓ¬Ö¾Ö ÆüÖ Öã¯Ö úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Öºþ−Ö
†−Öêú ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»Öê úÖÆüß µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖêŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö•ÖÆüß •Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ›üÖë÷Ö¸ü¤ü·µÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ µÖÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−Ö´ÖÖ−ÖÖŸÖ Æü¾ÖÖ ŸÖÃÖÖ ±ú¸üú ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß. úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ ú¿ÖÖ
ÃÖÖê›ü¾ÖÖµÖ“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿−Ö †ÖÆêü“Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖÓ−ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ×¿ÖÖÖ •Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê ŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ÆüÖêµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö úÖêÖŸÖß“Ö †›ü“ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÃÖ−Ö¿Öß»Ö ú›æü−Ö ×¾ÖúÃÖßŸÖ
¸üÖÂ™ÒüÖú›êü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßŸÖ µÖÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê“Ö. úÖ¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ú»ÖÖ úÖî¿Ö»µÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ Ö¸üÖêÖ¸ü ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ¾Öê»Ö“Ö.
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