´ÖÆüÃÖæ»Ö ×¾ÖÂÖµÖú úÖÆüß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ/•Öã−Öê ¿Ö²¤ü
ÖÖÓ¾Ö
¯Öã¸üÖÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ †¿Öß ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü :
" ŸÖ£ÖÖ¿Öã¦ü •Ö−Ö¯ÖÏÖµÖÖ ÃÖãÃÖ´Öé¬¤üéúÂÖß¾Ö»ÖÖ
Öê¡ÖÖê¯Ö³ÖÖêÖ³Öæ´Ö¬µÖê ¾ÖÃÖ×ŸÖÖÏÖÔ´ÖÃÖÓ×–ÖŸÖÖ!!"

1)

×•Ö“µÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß úß¤ÔüÃÖÖ¸ü ¾ÖÆüßŸÖß»Ö µÖÖêµÖ •Ö´Öß−Ö †ÖÆêü ¾Ö ×•Ö“üµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖ²²Ö¸ü ¿ÖêŸÖú¸üß ¾Ö ¯ÖæÂúôûÃÖê ´Ö•Öæ¸ü
†ÖÆêü †¿ÖÖ ¾ÖÃŸÖß»ÖÖ ÖÖ¾Ö ´ÆüÖ²ÖÖ²ÖŸÖ.

2)

×¿Ö¾Ö
ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Æü§üß»ÖÖ Øú¾ÖÖ ×ÃÖ´Öê»ÖÖ ¿Öß¾Ö Æüß ÃÖÓ–ÖÖ †ÖÆêü.

¯ÖÖÓœü¸üß
3)

¯Öæ¾Öá“µÖÖ úÖôûß ÖÖ¾ÖšüÖÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ úÖôûµÖÖ ´ÖÖŸÖß“µÖÖ •Ö´Öß−Öß´Ö¬µÖê ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÖµÖ»ÖÖ ¬Ö¸ü ÃÖÖ¯Ö›üŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
¿ÖŒµÖŸÖÖê ¯ÖÖÓœü·µÖÖ •Ö´Öß−Öß“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ÖÖ¾ÖšüÖÖÖú›êü —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÖÓœü·µÖÖ
•Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü ´ÖÖÖÃÖê ‘Ö¸ü¤üÖ¸ü ú¹ý−Ö −ÖÖÓ¤üŸÖÖŸÖ. ŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖÓœü¸üß, †ÖÆêü-¾ÖÖÓœü¸ü Øú¾ÖÖ ÖÖ¾ÖšüÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖÓœü¸üß Æüß
ÃÖÓ–ÖÖ •Ö´Öß−Öß“ÖÖ ¸ÓüÖ ¾Ö ÖãÖ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ¯ÖÖÓœü¸üß •Ö´Öß−Ö ¯ÖÖÓœü¸üÃÖ¸ü †Ö¾Öôû, ×−Ö²Öôû †ÃÖæ−Ö
×ŸÖ“µÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ¯ÖÖÖß ¾ÖÖÆæü−Ö •ÖÖŸÖê.

úÖôûß
4)

úÖôûß •Ö´Öß−Ö ³ÖãÃÖ³Öã¿ÖßŸÖ ¾Ö ÃÖæ×¯Öú †ÃÖŸÖê. Æüß •Ö´Öß−Ö ×¯Öêú ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß †×ŸÖ¿ÖµÖ †¯ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖŸÖê. ¸ÓüÖÖ¾Ö¹ý−Ö
¾Ö ÖãÖ¬Ö´ÖÖÔ¾Ö¹ý−Ö ¿ÖêŸÖß¾ÖÖ›üßú›êü ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»Öß ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö •Ö´Öß−Ö Æüß ´ÖãµÖŸÖ: úÖôûß †ÃÖŸÖê. ŸÖß»ÖÖ
úÖôûß, úÖôûß †Ö‡Ô, ¸üÖ−Ö Øú¾ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÖÖ¾ÖšüÖÖ •Ö´Öß−Öß´Ö¬µÖê ¾Ö úÖôûµÖÖ •Ö´Öß−Öß´Ö¬µÖê •Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü
ªÖ¾ÖÖ »ÖÖÖÖÖ¸üÖ ú¸ü ÃÖã¬¤üÖ µÖÖ •Ö´Öß−Öß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †ÖêôûÖ»ÖÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ˆ¤üÖ. ´Öß 5 ¹ý¯ÖµÖê úÖôûß ¤êüŸÖÖê
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ´ÖÖ—µÖÖ ¿ÖêŸÖ •Ö´Öß−Öß²Ö§ü»Ö ´Öß 5 ¹ý¯ÖµÖê ú¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ¤êüŸÖÖê †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÓœü¸üß ´ÆüÖ•Öê
ÖÖ¾Ö Øú¾ÖÖ »ÖÖêú¾ÖÃŸÖß ¾Ö úÖôûß ´ÆüÖæ−Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ¾ÖÖÔ †ÃÖÖ ³ÖÖÂÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.

×¿Ö¾ÖÖ¸ü
5)

¯ÖÖÓœü¸üß ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö¾Öê“µÖÖ †ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ³Öæ³ÖÖÖ - ¿ÖêŸÖê, Ö¸üÖ²ÖÖ, “Ö¸üÖ‡Ô, −ÖªÖ, −ÖÖ»Öê, ´ÖÃÖÖ¾ÖÖ›üÖ,
´ÖÖôû´Öã¸ü›üŸÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖ ¿Ö²¤üÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÖÖ¾ÖšüüÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö »ÖÖÓ²Ö“Öß •Ö´Öß−Ö ¿ÖêŸÖú¸üß
•ÖÃÖ•Ö¿Öß úÃÖæ »ÖÖÖ»Öê, ŸÖÃÖŸÖÃÖê ¿ÖêŸÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖê-µÖêÖê ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ−ÖÖ ¡ÖÖÃÖ¤üÖµÖú ÆüÖêŸÖ Öê»Öê. úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖ−Öê
ÖÖ¾ÖšüÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¾Ö ¿ÖêŸÖß“µÖÖ •Ö¾Öôû úÖµÖ´Ö“Öß ¾ÖÃŸÖß ú¹ý−Ö »ÖÖêú ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»Öê. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ¿ÖêŸÖÖŸÖ 1-2 ‘Ö¸êü
†ÃÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ —ÖÖ¯Ö, †Ö¾ÖÃÖÖ, úÖêšüÖ, ÖÖêšüÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö›üÖôû (¯Ö¸ü+†Ö»ÖµÖ) †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.

¾ÖÖ›üß Øú¾ÖÖ ¾ÖÃŸÖß
6)

¿ÖêŸÖ •Ö´Öß−Öß´Ö¬µÖê ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÆüôæûÆüôæû ¾ÖÖœüŸÖ Öê»Öß. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ¿ÖêŸÖ •Ö´Öß−Öß´Ö¬µÖê 5-10
¿ÖêŸÖú¸üß ÃÖ´ÖãÆüÖ−Öê ‹ú¡Ö ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖêÃÖã¬¤üÖ ‹ú ”ûÖê™êüÖÖ−Öß ÖÖ¾ÖšüÖÖ“Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ›üüÖ,
¾ÖÖ›üß, ¾Ö•Ö¸êü Øú¾ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ †ÃÖê −ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. úÖÖ¤üÖê¯Ö¡Öß †´Öãú ÖÖ¾Ö“µÖÖ †´Öãú ¾ÖÖ›üß Øú¾ÖÖ ¾Ö•Ö¸êü †ÃÖÖ
ˆ»»ÖêÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê.

7)

´ÖÖî•Öê ÖÖ¾Ö
ú´Öß ¾ÖÖ›üµÖÖ †ÃÖÖÖ¸êü ¾Ö úÃÖ²Öê ÖÖ¾ÖÖ¯ÖêÖÖ ”ûÖê™êü †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖî•Öê ÖÖ¾Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.

úÃÖ²ÖÖ
8)

9)

úÃÖ²Ö (ú»ÖÖ †Ö¸ü Æãü®Ö¸ü) µÖÖ ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö úÃÖ²ÖÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü ×−Ö‘ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, Æãü®Ö¸ü ¾Ö úÃÖ²Öß ´Ö•Öæ¸üß
ú¸üÖÖ¸êü »ÖÖêú •µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ¾ÖÖ›üµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖÃÖã¬¤üÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ úÃÖ²Öê ÖÖ¾Ö
†ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖî•Öê ÖÖ¾ÖÖ¯ÖêÖÖ úÃÖ²Öê ÖÖ¾Ö Æêü •ÖÖÃŸÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ “Ö¾ÆüÖ™üµÖÖ“Öê ¾Ö ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ¾Ö
¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ÃÖÓ¯Ö®Ö †ÃÖŸÖê. −ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖú›êü 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß —Öãú»Öê»Öß ÖÖÓ¾Öê ´ÆüÖ•Öê úÃÖ²Öê
ÆüÖêµÖ.

¯Öêšü
´ÖÖêšüµÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¯Öêšü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯Öêšü ´ÆüÖ•Öê ²ÖÖ•ÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ¤ãüúÖ−ÖÖÓ−Öß ¾µÖÖ¯Ö»Öê»ÖÖ ³ÖÖÖ.

Öê›êü
10)

Öê›üÖê ´ÆüÖ•Öê •Ö´Öß−Ö úÃÖÖê ¾Ö Öê›üÖê ´ÆüÖ•Öê •Ö´Öß−Ö úÃÖÖÖ¸üÖ. ŸÖê¾ÆüÖ Öê›æÓü“Öß •Öß ¾ÖÃŸÖß †ÃÖŸÖê ŸÖê Öê›êü.
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß †ÃÖê»Ö ¾Ö ¾ÖÃŸÖß ´ÖãµÖŸÖ: ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ Öê›êü Øú¾ÖÖ
ÖÖ¾Ö›êü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÖÖ−ÖŸÖÖŸÖ.

¾ÖêÃÖ
11)

ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖÃÖÖšüß ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖãÂúôû ÖÖ¾ÖÖÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ÖÖ¾ÖæúÃÖ Øú¾ÖÖ úÖê™ü êú»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê
ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×¿Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹ú †Ö¸ü †×¬Öú ¾Öê¿Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ.

»Ö´Öß
12)

ÖÖµÖ, ´Æü¿Öß, ²Öî»Ö, ¸êü›êü ‡ŸµÖÖ¤üß ¿ÖêŸÖÖê¯ÖµÖÖêÖß •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ »Ö´Öß ´ÆÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ¯ÖÖ™ü»ÖÖ•Ö¾Öôû ¤üÖ−ê Ö ÖÓ›üß »Ö´Öß
†ÖÆêü Øú¾ÖÖ ¸üÖ−ÖÖŸÖ »ÖÖ´Öß»ÖÖ ¯ÖÖÖß ×´ÖôûŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê.

ãúÖ²Öß
13)

ˆªÖêÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖêú¾ÖÃŸÖß“Öß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ³ÖÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö ãúÖ²Öß ´ÆüÖ•Öê ¿ÖêŸÖú¸üß ¾Ö †›üÖÖß
´ÆüÖ•Öê ×²ÖÖ¸ü ¿ÖêŸÖú¸üß. ãúôû¾Ö, ãúÖ²Öß Æêü ¿Ö²¤ü æúôû µÖÖ ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×−Ö‘ÖÖ»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ¦üÖ×¾Ö›üß ³ÖÖÂÖê´Ö¬µÖê
•Ö´Öß−Ö úÃÖÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ¯Öæ¾Öá "æúôû" ´ÆüÖŸÖ.

²Öôûß¸üÖ•ÖÖ
14) Öê›üµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ¬ÖÓ¤êü¾ÖÖ»Öê ãúÖ²µÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¿ÖêŸÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ²Öôûß¸üÖ•ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ. ú¤üÖ×“ÖŸÖ ¿ÖêŸÖß´Öæôêû

¿ÖÖ×¸ü¸üßú ²Ö»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ²Öôûß (²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö) ´ÆüÖµÖÖ“ÖÖ ×¸ü¾ÖÖ•Ö šü¸ü×¾Ö»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.

¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿Öê
15)

•µÖÖ ¬ÖÓ¤üµÖÖ“ÖÖ úÖôûµÖÖ •Ö´Öß−Öß¿Öß, ¿ÖêŸÖ •Ö´Öß−Öß¿Öß ´ÆüÖ•Öê“Ö úÖôûß¿Öß ×−Öú™ü“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö −ÖÖÆüß ŸµÖÖ
úÃÖÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿Öê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.

16)

¿ÖÂ™üÖÓ¿Ö ¾Öé¢Öß
¸üµÖŸÖê“µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆüÖ¾ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ¸üÖ•ÖÖ−Öê ‘µÖÖ¾ÖÖ †¿Öß ¾Öê¤üÖÓ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Ö¬¤üŸÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ ¾Ö¹ý−Ö ÃÖÆüÖ¾ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ
ŸÖÖê ÃÖ¸üÃÖú™ü ¬ÖÖ¸üÖ ´ÆüÖæ−Ö Øú¾ÖÖ ú¸ü ´ÆüÖæ−Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖÓŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖÖê ¸üÖ•ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖÂ™üÖÓ¿Ö ´ÆüÖ•Öê
¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿Ö²¤ü ´ÖÖ−Ö»ÖÖ Öê»ÖÖ.

17)

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ
¯Öã¸üÖÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤ü»Öß †ÖÆêü.
1. ¸üÖ•ÖÖ−Öê ¸üµÖŸÖê“µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ 6 ¾ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ³ÖÖÖ ¤êüµÖ ú×¸üŸÖÖ ´ÆüÖæ−Ö ªÖ¾ÖÖ. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ "¬ÖÖ−µÖÖ−ÖÖ´ÖÂ™ü´ÖÖê
³ÖÖÖ, Â™üšüÖê «üÖ¤ü¿Ö ‹ú ¾ÖÖ †Ö¤ü¤üßŸÖ" †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ ´Ö−ÖãÃ´ÖéŸÖß´Ö¬µÖê †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ÃÖÓÃéúŸÖ´Ö¬µÖê
ÂÖÂ™üÖÓ¿Ö¾Öé¢Öß ÆüÖ ¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿Ö²¤ü ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ.
2. ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖ−Öß ×¸üµÖÖÃÖŸÖß´Ö¬µÖê "Ö»Öú Öã¤üÖúÖ ´Öã»Öú ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖúÖ (×¾ÖÀ¾Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“Öê †Ö×Ö ´Öã»ÖãÖ
¸üÖ•ÖÖ“ÖÖ), ²Öê™üß ²ÖÖ¯ÖÖ“Öß •Ö´Öß−Ö ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“Öß †¿Öß ´ÆüÖ ¯Ö›ü»Öß.
3. †ú²Ö¸ü ²ÖÖ¤ü¿ÖÆüÖ“µÖÖ úÖ¸ü×ú¤üáŸÖ ¸üÖ•ÖÖ ŸÖÖê›ü¸ü´Ö»Ö µÖÖ−Öê "‡»ÖÖÆüßÖ•Ö" −ÖÖ¾ÖÖ“Öß •Ö´Öß−Ö ´ÖÖê•ÖÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê
×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¹ý−Ö •Ö´Öß−Öß“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ ¾Ö ¾ÖÃÖæ»Öß †ÖúÖ¸üÖß êú»Öß. µÖÖ ¾ÖÃÖæ»Ö ¯Ö¬¤üŸÖß»ÖÖ ¤ü×ÖÖê´Ö¬µÖê
ŸÖ−ÖÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯Öæ¾Öá ŸÖÖÓ²µÖÖ“ÖÖ ™üŒúÖ ¾ÖÃÖæ»Öß ´ÆüÖæ−Ö ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ¹ý¯µÖÖ“Öê ŸÖ−ÖÖÖ −ÖÖÖê
‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ»ÖÖ ŸÖ−ÖÖÖ †ÃÖê −ÖÖÓ¾Ö ¯Ö›ü»Öê.
4. ‡.ÃÖ. 1607 ŸÖê 1626 “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ×−Ö•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüß ´Ö¬Öß»Ö ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ´ÖãŸÃÖ§üß ¾Ö “ÖÖÓ¤ü²Öß²Öß“ÖÖ −ÖÖêú¸ü
´Ö×»ÖÓú²Ö¸ü µÖÖÓ−Öê ¤ü×ÖÖê“Öß ¿ÖêŸÖ¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖÆüÖß ¾Ö ´ÖÖê•ÖÖß ú¹ý−Ö ¯ÖÏŸÖ¾ÖÖ¸üß ²ÖÃÖ×¾Ö»Öß ¾Ö •Ö´Öß−Öß“µÖÖ
ˆŸ¯Ö®ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 2/5 ×ÆüÃÃÖÖ ‘ÖÖÃÖ¤üÖ¾µÖÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖ−Öê ¾ÖÃÖæ»Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ Öã§ü ÖÖ¾ÖÖ¿Öß ú¸üÖ¸ü êú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÃÖæ»Öß“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ™ü»ÖÖ¾Ö¸ü ™üÖú»Öß.
5. −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“µÖÖ 1/3 ¾ÖÃÖæ»Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß ¾Ö ãúÖ²µÖÖÓ−ÖÖ ×´Ö¸üÖÃÖ¯Ö¡Öê ¤êü‰ú−Ö
•Ö´Öß−Öß“Öê ´ÖÖ»Öú ²Ö−Ö¾Öæ−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ Ö¸êü¤üß ×¾ÖÎúß“Öê ÆüŒú ×¤ü»Öê. ¯ÖÖ™üß»Ö, ãú»ÖúÖá ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öß
¾ÖŸÖ−Öê ×´Ö¸üÖÃÖ ¾ÖÓ¿Ö¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“Öß ú¹ý−Ö ×¤ü»Öß. ´Ö×»ÖÓú²Ö¸ü−Öê ÖÖ¾ÖÖ¯Öîúß ¯Ö›ü •Ö´Öß−Ö, ¾Ö−Ö “Ö¸üÖ‡Ô, ÖÖµÖ¸üÖ−Ö ´ÆüÖæ−Ö
¾ÖêÖôûß úÖœæü−Ö ×¤ü»Öß ¾Ö ˆ¸ü»Öê»Öß •Ö´Öß−Ö ¾Ö ÖÖ¾ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß Øú¾ÖÖ ÖÖ¾Ö ¾Ö¤Ôüôû ´ÆüÖæ−Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¤ü´ÖŸÖß»ÖÖ
»ÖÖ‰ú−Ö ×¤ü»Öß. Æüß ¾ÖÃÖæ»Öß ¯Ö¬¤üŸÖß“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ "´Ö×»ÖÓú²Ö¸üß ŸÖÆüü" µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ−Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÖÆêü.
6. ¹ý¯µÖÖ“Öê ŸÖ−ÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê −ÖÖÖê ‘Öê‰ú−Ö æúúÖú›êü Øú¾ÖÖ ÖÖ¾ÖÖú›êü †ÃÖ»Öê»µÖÖ •Ö´Öß−Öß»ÖÖ ×´Ö¸üÖ¿Öß ¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ
³ÖÖêÖ¾Ö™üÖ ú¸üÖÖ“µÖÖÃÖ ×´Ö¸üÖÃÖ¤üÖ¸ü Øú¾ÖÖ ¾ÖŸÖ−Ö¤üÖ¸ü †ÃÖê´ÆüÖŸÖ. ´Öê»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öß •Öß ×´ÖôûúŸÖ ŸµÖÖ“ÖµÖÖ
¾ÖÖ¸üÃÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê ×ŸÖ»ÖÖ †ÓÖÖß ³ÖÖÂÖê´Ö¬µÖê ×´Ö¸üÖÃÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ¾ÖÖ¸üÃÖ ÆüŒúÖ−Öê
×¯ÖœüµÖÖ−Ö×¯ÖœüµÖÖ †¬ÖÖ¬ÖßŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ •Ö´Öß−Öß»ÖÖ ×´Ö¸üÖ¿Öß ´ÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ×´Ö¸üÖ¿Öß“µÖÖ úÖêúÖß ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖ−ÖÖ
ÃÖæ™üß ¾Ö ¬Ö¸üÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
7. ×´Ö¸üÖ¿Öß ÃÖÖê›æü−Ö •Öß ×ú¤ÔüÃÖÖ¸ü •Ö´Öß−Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖÆüß¾ÖÖ™üß»ÖÖ ¸üÖ×Æü»Ö ×ŸÖ»ÖÖ ÖÖ»ÖÃÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.

¾ÖŸÖ−Ö
¾ÖŸÖ−Ö ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¾ÖŸÖÔ−Ö (ˆ¯Ö×•Ö×¾Öêú“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×−Ö‘ÖÖ»ÖÖ) ¸üÖÆüµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖê»ÖÖ †¸ü²Öß
³ÖÖÂÖêŸÖ ¾ÖŸÖ−Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖ, ¬ÖÓ¤üÖ, ¾ÖÓ¿Ö¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ úÖ´Ö, “ÖÖú¸üß, ˆŸ¯Ö®Ö, †×¬ÖúÖ¸ü, ´ÖÖ−Ö¯ÖÖ−Ö, ÆüŒú,
¾Ö›üß»ÖÖê¯ÖÖÙ•ÖŸÖ ×´ÖôûúŸÖ, Ã£ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö Ã£ÖÖ¾Ö¸ü“µÖÖ µÖÖêµÖŸÖê“Öß •ÖÓÖ´Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ, •Ö−´Ö³Öæ´Öß µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ¾ÖŸÖ−Ö ¿Ö²¤ü
18) »ÖÖÖŸÖÖê. ¾ÖŸÖ−Ö ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ŸÖÖê ¾ÖŸÖ−Ö¤üÖ¸ü. ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¾ÖÃÖæ»Öß¾Ö¸ü, ×¯ÖúÖ¾Ö¸ü, Æü¸ü×•Ö−ÖÃÖÖ¾Ö¸ü, ¤êü‰úôû¤üµÖÖÔÃÖÖ¸üµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ¤üÖµÖÖ¾Ö¸ü Øú¾ÖÖ ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸üÖ¾Ö¸ü,×•Ö“ÖÖ ×¯ÖœüµÖÖ−Ö×¯ÖœüµÖÖ †Ö¸ü ¾µÖŒŸÖß×¾Ö×¿ÖÂšü,
×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü Øú¾ÖÖ úÖÆüß úÖôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÆüŒúÖŸÖ †ÖÆêü, ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖŸÖ−Ö¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖ. •µÖÖ ÖÖ¾Öß •ÖÖê úÖµÖ´Ö“Öß ¾ÖÃŸÖß ú¹ý−Ö
¸üÖÆüŸÖÖê, •Ö´Öß−Ö−Öã´Ö»ÖÖ ú¸üŸÖÖê, Øú¾ÖÖ úÖ´Ö×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬ÖÓ¤üµÖÖ×−Ö×´Ö¢Ö †Ö¸ü ×³ÖÖê×−Ö×´Ö¢Ö ±êú·µÖÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖÖê ŸÖÖê ÃÖã¬¤üÖ
¾ÖŸÖ−Ö¤üÖ¸ü ÆüÖêµÖ.

ÖÖ¾ÖÖÖ›üÖ
19)

¾ÖŸÖ−Ö¤üÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ»ÖÖ †Ö×Ö ¾ÖŸÖ−Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ •ÖÖ¤Ëü¾µÖÖ¯Öß •ÖÖôûµÖÖŸÖ Öã¸ü±ú™ü»Öê. ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×µÖú †ÓŸÖ¸ü²ÖÖÆüµÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ»ÖÖ "ÖÖ¾Öúß" Øú¾ÖÖ "ÖÖ¾ÖÖÖ›üÖ" †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.

ÖÏÖÃÖ
20)

ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ−Ö Øú¾ÖÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸üúß, ¾Ö›ß»Ö ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê £ÖÖê¸ü»µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ ¬ÖÖú™üµÖÖ
´Öã»ÖÖ“ÖÖ ‡ŸÖ´ÖÖ´Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖê ‹ê¾Ö•Ö ¤êüŸÖ ŸµÖÖÃÖ ÖÏÖÃÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ.

21)

£ÖÖê›üÖ ÖÏÖÃÖ
19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ †Ö¸Óü³Öß ²ÖÓ›üÖÖê¸ü ¸ü•Ö¯ÖæŸÖ ¾Ö úÖêôûß, −ÖÖ‡Ôú µÖÖÓ−Öß Öã•Ö¸üÖŸÖ´Ö¬µÖê ÖÖ¾Öê“µÖÖ ÖÖ¾Öê »Öã™üµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ †Ö×Ö ÃÖ¸üúÖ¸üú›æü−Ö ŸÖ¸ü ¸üµÖŸÖê“Öê ¸üÖÖ ÆüÖê‡Ô−ÖÖ. †¿ÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ £ÖÖê›üÖ ÖÏÖÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÖÓ›üÖß
ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖßÆüß ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ˆ¯Ö¦ü¾Ö −Ö ¤êüµÖÖ“Öê ¾Ö ¤ãüÃÖ¸êü úÖêÖß »Öã™üÖ¹ý ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖŸú¸ü»Öê.

¸üÖ•µÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖÖ
´ÖÖêšêü ÃÖ¸üúÖ¸ü, ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¸üÖÖÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ úµÖÖÔŸÖ, ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖê™üß ÃÖ´ÖÓŸÖ, ×ŸÖ“µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ»Ö, ŸµÖÖ“µÖÖ †ÖÓŸÖ
22) ŸÖÖ»ÖãúÖ †¿Öß ¤ü×ÖÖêŸÖß»Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖ−Öß ¸üÖ•µÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÖÓ“Öß −ÖÖÓ¾Öê ÆüÖêŸÖß. ´Ö¸üÖšêü¿ÖÖÆüßŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 60 ¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖÓ¾Öê
×´Öôæû−Ö ŸÖ¸±úü, 150 ŸÖê 200 ÖÖ¾Öê ´ÆüÖ•Öê ´ÖÆüÖ»Ö Øú¾ÖÖ ¯Ö¸üÖÖÖ (2 ŸÖê 4 ŸÖ¸ü±úÖ) ¾Ö úÖÆüß ¯Ö¸üÖÖê ×´Öôæû−Ö ÃÖã³ÖÖ
µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖêŸÖ−Ö¾ÖßÃÖÖú›êü ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“Öê −ÖÖ¤üß“Öê ×Æü¿ÖÖê²Ö †ÃÖŸÖ. ±ú›üÖ×¾ÖÃÖÖú›êü ÃÖ¾ÖÔ
¤ü¯ŸÖ¸ü †ÃÖê.

¾ÖŸÖ−ÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü
¾ÖŸÖ−ÖÖÓ−ÖÖ ¤êü¿Ö¯Ö¸üŸ¾Öê ¾Ö •ÖÖŸÖß¯Ö¸üŸ¾Öê ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôûß −ÖÖ¾Öê ¯Ö›ü»Öß. ˆ¯ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü−Öê ¾ÖŸÖ−ÖÖ“Öê 3
¾ÖÖÔ êú»Öê. (1) ÃÖ¸üúÖ¸ü ˆ¯ÖµÖÖêÖß (2) ¸üµÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß (3) ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö ¸üµÖŸÖ µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ−ÖÖÆüß ×−Ö¹ý¯ÖµÖÖêÖß.
23)

(1) ÃÖ¸üúÖ¸ü ˆ¯ÖµÖÖêÖß : ¯ÖÖ™üß»Ö, ¸üÖ¾Ö, ÖêÖŸÖ, ÖÖ¾Ö›üÖ, ÖÖ¾Öú¸ü, −ÖÖ‡Ôú, ´ÖãúÖ¤ü¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ŸÖÃÖê“Ö ãú»ÖúÖá,
¯ÖÖÓ›üµÖÖ úÙÖú “ÖÖîÖã»ÖÖ ‡.
(2) ¸üµÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß : •ÖÖê¿Öß, Öã¸ü¾Ö, •ÖÓÖ´Ö, úÖ—Öß, ÃÖãŸÖÖ¸ü, »ÖÖêÆüÖ¸ü, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü ‡.
(3) ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö ¸üµÖŸÖ µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ−ÖÖ ×−Ö¹ý¯ÖµÖÖêÖß : ÃÖÖê−ÖÖ¸ü, Ø¿Ö¯Öß, ŸÖê»Öß, ´ÖÖôûß, −ÖÖ×¿Öú, ŸÖÖÓ²ÖÖêôûß, Ö¾ÖÓ›üß,
úÖÃÖÖ¸ü, ‡.

ÖÖ¾Ö ´ÖãúÖ¤ü´Ö
24) ´ÖÖêú¤ü´Ö ÆüÖ ×úŸÖÖ²Ö ¯ÖÖ™ü»ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê. ¯ÖÖ™üß»Ö “ÖÖîÖã»µÖÖÖê¸üß•Ö ÃÖÖê−ÖÖ¸ü, ¿Öê™êü, ´ÖÖôûß ‡ŸµÖÖ¤üß ¾ÖŸÖ−Ö¤üÖ¸üÖÓ−ÖÖ ²ÖÖ•Öê

¾ÖŸÖ−Ö¤üÖ¸ü ´ÆüÖŸÖ. ²ÖÖ•Ö ´ÆüÖ•Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö êú»Öê»Öê ÖãÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖ¾Ö“Öê ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ¾ÖŸÖ−Ö¤üÖ¸ü ÖÖ¾Ö ´ÖãúÖ¤ü´Ö µÖÖ
ÃÖ¤ü¸üÖÖÖ»Öß ´ÖÖê›üŸÖ.

¯Ö™ü¾ÖÖ¸üß ¾Ö ãú»ÖúÖá
¯ÖÖ™ü»ÖÖ»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß úÖ´Öê ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¯Ö›êü, ÖÖ¾Ö“Öê ÃÖ¾ÖÔ ×Æü¿ÖÖê²Ö “ÖÖêÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
×»Ö×ÆüŸÖÖ µÖêÖê ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸üß ²ÖÆãüÃÖÓµÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖÓ−ÖÖ ×»Ö×ÆüŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ »ÖêÖú
´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ šêü¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ»ÖÖ Ã£Ö»Ö¯Ö¸üŸ¾Öê ¯Ö™ü¾ÖÖ¸üß, ãú»ÖúÖá Øú¾ÖÖ ¯ÖÖÓ›üµÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ. ¯Ö™ü
´ÆüÖ•Öê ‡ŸÖÖ¸ü ¯Ö™ü (ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ ×Æü¿ÖÖê²Öß úÖÖ¤ü) ú¸üÖÖ¸üÖ ŸÖÖê ¯Ö™ü¾ÖÖ¸üß, Øú¾ÖÖ ãúôêû ú¸üÖÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê
ãúôû¾ÖÖ¸ü, ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö ×»Öü×ÆüÖÖ¸üÖ ŸÖÖê ãú»ÖúÖá. ÆüÖ ¿Ö²¤ü ²ÖÆãü¬ÖÖ ¤ü×ÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖ−ÖÖŸÖæ−Ö ˆ¢Ö¸êüú›êü †Ö»ÖÖ
25) †ÃÖÖ¾ÖÖ. úÖ¸üÖ ¦üÖ×¾Ö›üß ³ÖÖÂÖêŸÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖ»ÖÖ "æú»Ö" ¾Ö ãú»ÖúµÖÖÔ»ÖÖ "ú¸üÖÓ" †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ. ¯ÖÖÓ›üµÖÖ ÆüÖ
¯ÖÓ›üßŸÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †¯Ö³ÖÏÓ¿Ö †ÖÆêü. ãú»ÖúÖá ÆüÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖ“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö×−ÖÃÖ †ÖÆêü. æúôû, ú¸üÖÓ, ¾ÖŸÖ−Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 1000
¾ÖÂÖÖÔ“Öê •Öã−Öê †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. ãú»ÖúÖá ÆÖ ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¤ü¯ŸÖ¸üÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Ö ú¸üŸÖÖê. ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖ“Öê ú´ÖÖ»Ö Öê¡Ö,
†ÖúÖ¸ü ¾Ö ¾ÖÖÔ−Ö µÖÖÓ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü²ÖÓ¤ü, ¿ÖêŸÖ¾ÖÖ¸ü¯Ö¡Öú, »ÖÖ¾ÖÖß¯Ö¡Ö, ¯Ö›¯Ö¡Öú, ÃÖ¸üúÖ¸üß ¤êüµÖÖ“Öê †ÃÖÖ´Öß¾ÖÖ¸ü,
¾ÖÃÖæ»Ö²ÖÖúß¯Ö¡Öú ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö¾ÖÖ¸ü ±úÖôûÖß †Ö×Ö •Ö´ÖÖÖ“ÖÔ, Öã¸üÖÓ“Öß ¾Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ÖÖŸÖß ¾ÖÖê¸êü ´Öã»Öúß
úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ×¤ü¾ÖÖÖß úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö ¾Ö ±êúÃÖ»Ö−ÖÖ´Öê, ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß úÖ´ÖÖ“Öê úÖÖ¤ü ¾ÖÖî¸êü »ÖêÖß úÖ´Öê
ãú»ÖúÖá ú¸üß. ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“Öß ¯Ö¡Öê, ¤êüµÖÖ‘ÖêµÖÖ“Öê ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö, ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üß ÃÖ¸üúÖ¸üß ¤êüµÖÖ“Öê
•Ö´ÖÖÖ“ÖÔ, ÆêüÆüß ×»Ö×ÆüµÖÖ“Öê úÖ´Öê ŸÖÖê ú¸üß.

26)

²ÖêÖÖ¸ü : (²Öê-úÖ¸ü)
•Öê úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ»ÖÖ †³µÖÖÃÖ, ú»ÖÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÃÖê ¬µÖÖ−Ö −ÖúÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ²ÖêÖÖ¸ü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖêÖ
´ÖêÆü−ÖŸÖÖ−µÖÖ¾ÖÖ“Öæ−Ö ú¸üÖ¾ÖÖê »ÖÖÖŸÖê ŸµÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ ŸÖê»ÖÓÖÖÖ´Ö¬µÖê "¾Öê¼üß" ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ÆüµÖÖ ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö "¾Öêšü"
ÆüÖ ¿Ö²¤ü ×−Ö‘ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ÖÖ¾ÖÖÖ›üµÖÖ“ÖÖ Ö¸üÖÖã¸üÖ ¾Öêšü-×²ÖÖÖ¸üß ¾Ö Æü¸üúÖ´µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ÆüÖêŸÖê.

•Ö´ÖÖ²ÖÓ¤üß
Ã¾Ö¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê ×Æü¿ÖÖê²Öß ÃÖÖ»Ö ±úÃÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †Ö¸Óü³Ö ´ÖéÖ −ÖÖ¡Ö ×−Ö‘ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¤ü¸ü¾ÖÂÖá
¾ÖÂÖÖÔ¸Óü³Öß Æãü•Öã¸üÖŸÖæ−Ö ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÖÖ»ÖÃÖÖ ´ÖÆüÖ»ÖÖ²Ö§ü»Ö "†Ö•Ö´ÖÖÃÖ" †£Ö¾ÖÖ (−Öê´ÖÖæú ²ÖêÆêü›üÖ" ¤êüŸÖ. µÖÖ ÆüµÖÖ
úÖÖ¤üÖ´Ö¬µÖê ‹Óú¤ü¸ü ´ÖÆüÖ»ÖÖ“ÖÖ ú´ÖÖ»Ö †ÖúÖ¸ü ú¹ý−Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¤ãü´ÖÖ»Öê ÖÖ¾Ö, •Ö´Öß−Öß¾Ö¸üß»Ö †ÖúÖ¸ü ¾Ö•ÖÖ
ú¹ý−Ö ×−Ö¾¾Öôû ‹ê−Ö •Ö´ÖÖ †ÖúÖ¸ü †ÖúÖ¸üŸÖ. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖ“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ¯ÖÖšü»ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ
¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖú›æü−Ö ¾ÖÃÖæ»ÖÖ“ÖÖ ‡ú¸üÖ¸ü ú¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ. ÖÖ¾Öß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö ¸üµÖŸÖê»ÖÖ »ÖÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ
ú¸üß. −Ö›ü»Öê»µÖÖ ãúôûÖÓÃÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖú›æü−Ö ŸÖÖÖ‡Ô ¾Ö ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖú›æü−Ö ú•ÖÔ ×´Öôû¾Öæ−Ö ¤êü‡Ô ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö •Öã−Öê ¤êüÖê
ŸÖÆüæú²Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¬µÖÃ£Öß ú¸üß. ×¯Öêú †ÖúÖ¸üÖ»ÖÖ †Ö»Öß ´ÆüÖæ−Ö ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ¯ÖÖÆüÖß»ÖÖ ×−Ö‘ÖŸÖ ¾Ö
ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾Ö“Öê »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß¾Ö¸ü −µÖÖµÖ ú¸üßŸÖ. ¿ÖêŸÖú¸üß †Ö×Ö ¾ÖŸÖ−Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ÃÖæ™ü Øú¾ÖÖ ŸÖÆüæú²Öß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê
´ÆüÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ ¾Ö •Ö´ÖÖ²ÖÓ¤üß“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ú¸üßŸÖ. ¯ÖÖ™ü»ÖÖ−Öê ŸÖÖê ´ÖÖ−µÖ êú»ÖÖ úß ŸµÖÖ»ÖÖ ú²Öã»ÖÖ-×úŸÖ²ÖÖ ¤êüŸÖ.
úÖêÖß ×úŸÖß ¯Ö¼üß ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß µÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¸üµÖŸÖê“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ¯Öæ¾Öá“Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖê. ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÓ−Öß ŸÖÖê
ú²Öæ»Ö êú»ÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö ¯Öã−ÆüÖ ¸üµÖŸÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÓ−ÖÖ úôû×¾ÖŸÖ. ¤üÖê‘ÖÖÓ“Öê ‹ú´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê −ÖÖÆüßŸÖ¸ü
´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ²Ö™üÖ‡Ô šü¸ü×¾ÖŸÖ. †¬Öì ˆŸ¯Ö®Ö ãúôûÖÓ−ÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¾Ö †¬Öì ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ šêü×¾ÖŸÖ. úÖÆüß ×šüúÖÖß Öê¡ÖÖŸÖß»Ö
ŸÖ¸ü úÖêšêü −ÖÖÓÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖê¾Ö¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö šü¸ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸÖÖê ¯Öæ¾Öá“Öß •Ö´ÖÖ²ÖÓ¤üß ´ÆüÖ•Öê ‹úÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ
27) ÃÖ¸üúÖ¸üŸÖ±ìú ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¸üµÖŸÖêŸÖ±ìú ¯ÖÖ™üß»Ö, ¤êü¿Ö´ÖãÖ, ãú»ÖúÖá µÖÖ´Ö¬µÖê ¤êü¾ÖÖÖ‘Öê¾ÖÖÖß“ÖÖ
ÃÖÖî¤üÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. •Ö´ÖÖ²ÖÓ¤üß ´ÖãÎú¸ü ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖ¾Ö“Öß ×¯Öêú Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ •ÖÖ²ÖŸµÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. •µÖÖÓ“µÖÖú›êü ²ÖÖúß
¸üÖ×Æü»Ö ŸÖß “Öãú¾Öê¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÆüÃÖæ»Öß ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ŸÖÖÖ¤üÖ ú¸üß, “ÖÖ¾Ö›üßŸÖ úÖë›ß, ŸµÖÖ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ¬ÖÖë›üÖ ¤êü‡Ô, ŸµÖÖ“µÖÖ
“Öã»ÖßŸÖ ¯ÖÖÖß †ÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¤üÖÖÖ¯ÖÖÖß ²ÖÓ¤ü ú¸üß. ´ÆüÖ•Öê“Ö ŸµÖÖ»ÖÖ −Ö¤üß, ×¾Ö×Æü¸üß¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖ‰ú ¤êüŸÖ
−ÖÃÖê. ‹¾ÖœüµÖÖ−Öê ¯ÖÖ ŸÖÖê ¾ÖšüÖß¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ −ÖÖÆüß¾Ö¸ü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖú›êü ¯ÖÖšü¾ÖßŸÖ. ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ îú¤ü ú¸üß,
ŸµÖÖ“Öß Öã¸êüœüÖê¸êü ¾ÖÖÔ¸êü •ÖÓÖ´Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ×¾Öúß. ¯ÖÖ ŸÖß ×¾ÖúŸÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÖÖµÖÖ×¯ÖµÖÖ»ÖÖ ¸üÖÖæ−Ö šêü¾Öß ¾Ö Ã£ÖÖ¾Ö¸ü
×¾ÖúŸÖ −ÖÃÖê. ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ¤êüµÖÖ“Öß Æü´Öß ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖÆüß ãúôêû ¯Ö¤üÖÖÓ¤üÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß
ŸµÖÖÓ“µÖÖú›üß»Ö ²ÖÖúß “Öãú¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÖê. Œ¾Ö×“ÖŸÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−ÖÖ †Öê»ÖßÃÖ ¬Ö¸üŸÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ÖÖ¾Öú¸üß ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö
ãúôûÖ“Öß •Ö´Öß−Ö ×¾Öæú−Ö ²ÖÖúß “Öæú¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÖ¾ÖÖ−Öê ¯Ö¼üß ×¤ü»Öß −ÖÖÆüßŸÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖ¸ü ¤ü¾Ö›üµÖÖÓŸÖ
µÖê‡Ô. "×¿Ö»ÖúÖ¾ÖÖê" (•ÖÖ“µÖÖú›ê ŸÖÖÖªÖ»ÖÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖú›æü−Ö ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÖê™üÖß ‘ÖêÖê)
²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô. ‹¾ÖœüµÖÖ−Öê ³ÖÖÖ»Öê −ÖÖÆüßŸÖ¸ü ãúôûÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ µÖÖŸÖ−ÖÖ ³ÖÖêÖÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´Öã»Öúß
úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖãÖ¤ãüÖÖ“ÖÖ ¯ÖæÖÔ †×¬ÖúÖ¸üß ¯ÖÖ™üß»Ö ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´Öã»Öúß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ±úÖê•Ö¤üÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üÆüß ¯ÖÖ™ü»ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖãµÖ ´Ö¤üŸÖ •ÖÖÖ»µÖÖ“Öß †ÃÖê ¾Ö
ŸµÖÖ“ÖÖ ¾Ö×¸üÂšü ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ÆüÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ.

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö −µÖÖµÖ ¯Ö¬¤üŸÖß
¬ÖãôûµÖÖ“Öê ¸üÖ.¸üÖ.³Ö™ü ÆüµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖã´ÖÖ¸êü ŸÖê¸üÖ¿Öê ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×¤ü¾ÖÖÖß, ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßüµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ÖÖêŸÖ, ¤êü¿Öú, −µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö ¾Ö ¸üÖ•ÖÖ ÆüµÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÖÖêŸÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ×−Ö¸ü×−Ö¸üÖôûµÖÖ
28) •ÖÖŸÖà“µÖÖ ¾Ö ¬ÖÓªÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖ³ÖÖ. ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾Öúß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ×−Ö¾ÖÖ›üÖ ú¸üß
¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ¾ÖÖî¸êü †×¬ÖúÖ·µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ“Ö ×ŸÖ“µÖÖú›êü ×±úµÖÖÔ¤ü †Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖÖ ×−Ö²ÖÕ¬Ö −ÖÃÖê. ×ŸÖ“µÖÖ ×−Ö¾ÖÖ›üµÖÖÃÖ
£Öôû¯Ö¡Ö, ÖÖêŸÖ¯Ö¡Ö, Øú¾ÖÖ ÖÖêŸÖ-´ÖÆü•Ö¸ü ´ÆüÖŸÖ. ÖÖêŸÖÖ−Öê ×¤ü»Öê»µÖÖ ×−Ö¾ÖÖ›üµÖÖ“ÖÖ ¯Öã−ÆüÖ ×−ÖÖÔµÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖÓ×ŸÖú
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“µÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êü¿ÖúÖÃÖ †ÃÖê, †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ×−Ö¾ÖÖ›üµÖÖÃÖ ¤êü¿ÖúÖ“ÖÖ
Øú¾ÖÖ ¯Ö¸üÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÆü•Ö¸ü ´ÆüÖŸÖ. ÖÖêŸÖ ¾Ö ¤êü¿Öú ÆüµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×¸üÂšü −µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö ¾Ö ¸üÖ•ÖÖ Æêü ÆüÖêŸÖê.

