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¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
•ÖÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖÖÃÖÖ¯ÖÏÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖA µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ¯ÖÏÖÖ»Öà“ÖÖ
ˆ¤üµÖ ¾Ö ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †Ö×Ö
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü šü¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê A »ÖÖê•ú¿ÖÖÆüß ÆüÖ ‹ú
ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´Ö ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖŸÖ †Öêú ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ
†³µÖÖÃÖúÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»ÖêA ŸÖ¸üßÆüß •ÖÖÖŸÖ»Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
¿ÖÖÃÖ-Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ -ÖÖÆüßA ¯Ö¸ÓüŸÖã †×»Öú›üß»Ö úÖôûÖŸÖ †Öêú ¤êü¿ÖÖŸÖ ˆ¤üÖ :
†±úÖÖ×ÖÃŸÖÖÖ, Öê¯ÖÖôû, ²ÖÎ´Æü¤êü¿Ö´Ö¬µÖê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü A
´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ, ÖÖÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•Ö, †¸üÖ•µÖßµÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö, »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
¿ÖÖÃÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ, †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖÓ“Öê •ÖÖŸÖê“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖœüŸÖê ´ÖÆüŸ¾Ö ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû †Öêú ¤êü¿Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüßú›êü —
ÖãúŸÖ †ÖÆêüŸÖA ³ÖÖ¸üŸÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ´ÖÖêšüÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¤êü¿Ö †ÖÆêüA ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †Ö×Ö ¯ÖÖÛ¿“Ö´ÖÖŸµÖ †Ö¬Öã×Öú
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ †ÖÆêüA †Ö¬Öã×Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÖê •ÖÖÖ»ÖÖ
×¤ü»Öê»Öß ¤êüÖÖß †ÖÆêüA †ÃÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ ×¿Öú¾Ö»Öê
•ÖÖŸÖêA ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÆüß ¯Öæ¾Öá ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¬¤üÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ †Ö×Ö
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“µÖÖ ú»µÖÖÖ ÖÖ¸üß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö´ÖÓ™ü¯ÖÖŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ
´Öæ¸ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖA ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ •ÖÖú
úÖî×™ü»µÖÖÓ“µÖÖ †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ÖÏÓ£ÖÖŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß ²Öß•Öê †ÖÆêüŸÖA ¸üÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÔ
µÖÖµÖÃÖÓÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ úÖî×™ü»µÖÖ“µÖÖ †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ †ÖÆêü A ¯Ö¸ÓüŸÖæ
ŸÖ¤ËüÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ †Öêú úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö ´Öæ»µÖ ´ÆüÖæÖ
×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öß -ÖÖÆüßA †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ²Öß•Ö Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê
×¤üÃÖæÖÆüß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ²Ö·µÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Öê“Öß ¤êüÖÖß
ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖêA ú¤üÖ“ÖßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö¿ÖÖ»Öß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾ÖÖ¸ü¿ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¾Ö
¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÖÖ †Ö»Öê»Öê †¯ÖµÖ¿Ö µÖÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖãŸÖ †ÃÖÖ¾Öê A ŸÖ¸üßÆüß
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö¬Öã×Öú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß ¯ÖÖôêû´Öãôêû ÖÖê»Ö¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öß ÖÖÆüßŸÖA ŸÖ¸üßÆüß
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß Æüôãû¾ÖÖ¸ü¯ÖÖê †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÖôêû´Öãôêû ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ú¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖA ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ´Ö•Ö²ÖãŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Öê, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ, ¤ü²ÖÖ¾Ö Ö™ü, Ö¾Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú “Öôû¾Öôûß †Ö×Ö †¸üÖ•µÖßµÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêüA µÖÖÓŸÖß»Ö
‹ú †¸üÖ•µÖßµÖ ‘Ö™üú ´ÆüÖ•Öê ÖÖÖ¸ßü ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖêµÖA
¯ÖÏÃŸÖæŸÖ »ÖêÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾Ö ÖÖÖ×¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖŸÖß»Ö †ÖÓŸÖ¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“µÖÖ ÆêüŸÖæÖê ×»Ö×ÆüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖA ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ
×¿ÖŸÖµÖã¤üÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖß»Ö -ÖÖ•Ö¸ßü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¾ÖÖœüŸÖê ´ÖÆüŸ¾Ö †¬ÖÖ¸êü×ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖêA ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üŸÖÖÖÖ ‹î×ŸÖÆüÖ×ÃÖú †³µÖÖÃÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÃÖÆü
¾ÖÖÔÖÖŸ´Öú ¾Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú ¯Ö¬¤üŸÖà“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖA •µÖÖ´Öãôêû
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾Ö ÖÖÖ¸ßü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †ÖÓŸÖ¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö, ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ³ÖÖÃÖ Ã¯ÖÂ™ü
ú¸üÖê ÃÖÆü•Ö ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»ÖêA •úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖÓÆüß
†Ö¬ÖÖ¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖêA †Ö¤üß ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
ú¸üŸÖÖÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖãÖÏß ´ÆüÖ•Öê“Ö ×ÖµÖŸÖúÖ×»Öêú, ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö, ÃÖÓ¤ü³ÖÔÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖA
-ÖÖ•Ö¸ßü ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ¿Ö²¤ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê †ÖÖ Æü•ÖÖ¸êü, †¸üØ¾Ö¤ü êú•Ö¸üß¾ÖÖ»Ö,
×ú¸üÖ ²Öê¤üß ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ³ÖæÂÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêú¯ÖÖ»Ö †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †×¬Öú “ÖÙ“Ö»ÖÖ
•ÖÖÖÖ¸üÖ ¯Ö¸ü¾Ö»Öß“ÖÖ ¿Ö²¤ü ²ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêüA -ÖÖ•Ö¸ßü ÃÖ´ÖÖ•Ö Æüß ‹ú ¾µÖÖ¯Öú ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
†ÖÆêüA •µÖÖŸÖ †Öêú ‘Ö™üú, ŸÖŸ¾Ö ¾Ö ´ÖãªÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖêA -ÖÖ•Ö¸ßü ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖ
ÃÖÓú»¯ÖÖê»ÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¯ÖÏ¤üß‘ÖÔ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †ÖÆêüA úÖôûÖ“µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ

™ü¯µÖÖÓ¾Ö¸ü µÖÖ ÖÖÖ¸ßü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †£ÖÖÔŸÖ ¾Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖA ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖÖŸÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ †Öêú ‘Ö™üÖÖÓ¯Öîúß ÖÖÖ×¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ‹ú
‘Ö™üú †ÖÆêüA ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ »ÖêÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ÖÖÖ×¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß
†ÃÖ»Öê»Öê ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖA
ÖÖÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú ¿ÖÖÃÖÖ, ×¾ÖúÖÃÖ, •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ,
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ, Ø»ÖÖ³Öê¤ü, ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒú, ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüŸÖÖê A
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÊÖÖê ÃÖ¾ÖÔ»ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“Ö¾ÖæÖ
ÃÖ´Ö×¾Ö“ÖÖ¸üß »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ‹ú Ö™ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ¾Ö¸ü ¤ü²ÖÖ¾Ö ™üÖúŸÖÖêA µÖÖ
¤ü²ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯Ö×¸üÖßŸÖß »ÖÖêú»µÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ
¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüµÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖêA µÖÖ´Öãôêû“Ö ÖÖÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß ×Öú›ü
²Ö-Ö»Öß †ÖÆêüA »ÖÖêú¿ÖÖÆüß •ÖÖÖß¾ÖÖÓÖß ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ ‹ú ÃÖ´ÖãÆü ÖÖÖ¸üß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖêA
-ÖÖ•Ö¸ßü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ¾Ö ˆ¤üµÖ †Ö×¤ü´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö
ÖÖ¸ü¸ü“ÖêÖ¯ÖÖÃÖæÖ“ÖÖ †ÖÆêüA -ÖÖ•Ö¸ßü ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×ÆüŸÖÖ»ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ
×ÆüŸÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ´ÖÖÖŸÖÖêA ¹ýÃÖÖê“µÖÖ ÃÖÖ´Öã×Æüú ‡ÔÆüÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêŸÖ ¤êüÖß»Ö
†¿Öß“Ö ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖßA -ÖÖ•Ö¸ßü ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×¤ü´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¹ý¯Ö
†ÖÆêüA -ÖÖ•Ö¸ßü ÃÖ´ÖÖ•Ö ¸üÖ•µÖ †Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêüA ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
Æüß ‹ú ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêüA •µÖÖŸÖ †Öêú ‘Ö™üú ¾Ö ŸÖŸ¾ÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ
×´ÖôûŸÖêA ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ ¯ÖÏ£ÖÖ ¾Ö ÁÖéÓ Ö»ÖÖ •Öã›üŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ
ŸÖ¸ü •ÖãµÖÖ ÁÖéÖÓ»ÖÖ ´ÖÖÖê ¯Ö›üŸÖÖŸÖA ÃÖ³µÖŸÖê“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÖÖÖ¸ßü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
Ã¾Ö¹ý¯Ö †×¬Öú Ã¯ÖÂ™ü ¾Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖêA »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ •ÖÖ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ †Ö×Ö ÖÖÖ¸ßü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ¯ÖæÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖA ŸÖê ¤üÖêÆüß
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü †Ö×ÁÖŸÖ †ÖÆêüŸÖA ‹•ú´ÖêúÖÓÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖA ‹ú´ÖêúÖÓ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖA
¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüßŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¢ÖÖ ¾Ö †×¬ÖúÖ¸ ëú¦üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖA ŸµÖÖ´Öãôêû
ÃÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖ¾Öß ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖêA ÃÖ¸Óü•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüßŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ
†×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö ÃÖ¢ÖÖ ‹úÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¾µÖÛŒŸÖŸÖ ×Ö×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖA •µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
²Ö·µÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖêA »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ ¯Ö¸ü´ÖÖê““Ö
Ø²Ö¤æü¾Ö¸ü †ÃÖŸÖêA úÖ¸üÖ µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖêA ¿ÖÖÃÖÖ †Ö×Ö
-ÖÖ•Ö¸ßü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓµÖÖêÖÖŸÖæÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ˆ¤üµÖ ÆüÖêŸÖÖêA ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÃÖÓÃéú×ŸÖ
†Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃéú×ŸÖŸÖ ‘Ö×ÖÂ™ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖŸÖA ¤üÖêÆüß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ
ú¸üŸÖÖŸÖA ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÃÖÓÃéú×ŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃ•éú×ŸÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¾µÖÖ¯Öú †ÃÖŸÖêA
¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÃÖÓÃéú×ŸÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ †ÖÆêüA ¯Ö¸ÓüŸÖæ †×¬Öú
úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖA ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖæÖÔŸÖ: ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû
ú¸üŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüßA ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß †×¬Öú
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖêA ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖêÖôêû¯ÖÖÖ´Öãôêû“Ö ‹ú“Ö
¿ÖÖÃÖ-Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÃÖÓ“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖêA ×ŸÖ“µÖÖ
µÖ¿Ö-†¯ÖµÖ¿ÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö Æüß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû †ÃÖŸÖÖŸÖA ˆ¤üÖ : ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ×úÃŸÖÖÖ,
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ¬Ö´ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ³ÖæÖÖê»Ö, ¹ýœüß -¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ,
×ÖµÖ´Ö, úÖµÖ¤êü, ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß, ‡ŸµÖÖ¤üà“µÖÖ ‹ú¡Ößú¸üÖÖŸÖæÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖêA ÃÖî¬¤üÖÓ×ŸÖú¥üÂ™ü¶Ö ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÃÖÓÃéú×ŸÖ“Öê ëú¦ü †ÃÖŸÖêA ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ †Öêú ‘Ö™üú ŸµÖÖÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖA
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü »Ö¾Öú¸ü“Ö ‹ú ÃÖ´Öé¬¤ü, ¾µÖÖ¯Öú ¾Ö ²ÖÆãü†£Öá ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê“Öß
×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖßA ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¯Ö»µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
†ÃÖê —ÖÖ»Öê -ÖÖÆüßA ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ›üÖò. ¯ÖÓ×›üŸÖ ÖêÆü¹ý, ‡Ó×¤ü¸üÖ ÖÖÓ¬Öß, †™ü»Ö×²ÖÆüÖ¸üß ¾ÖÖ•Ö¯ÖêµÖß,
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›üÖò. ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖ ØÃÖÖ ¾Ö Ö¸ëü¦ü ´ÖÖê¤üàÃÖÖ¸üÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö¿ÖÖ»Öß ÖêŸÖéŸ¾Ö ˆ¤üµÖÖÃÖ
†Ö»ÖêA ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯Ö•Öê ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü µÖÖªÖ ²ÖÖ¾Öã-Ö »ÖÖê•ú¿ÖÖÆüß ´ÖÖ•ÖÖÔ-Öê
×Ö¾Ö›üÖãúÖ —ÖÖ»µÖÖA ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü-¯ÖÏÃÖÖ¸ü †Ö×Ö ãú™æÓü²Ö
×ÖµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»ÖêA ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÖÕÖÖ ÃÖ´ÖÖ-Ö ´ÖÆüŸ¾Ö
†ÖÆêüA ØÆü¤üß ³ÖÖÂÖêÃÖÖê²ÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÂÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê A ¯Ö¸ÓüŸÖã
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üß ¯ÖÏ£ÖÖ ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖßA ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖÃÖÖ
¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ ÃÖîµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ÖÖµÖ †ÃÖŸÖêA µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ êú¾ÆüÖ¾Öß ÃÖî×-Ö•ú ¿ÖÖÃÖ-Ö
†Ö»Öê -ÖÖÆüßA ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖßÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü A ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
•Ö¸ü ‹ÖÖªÖ ¿ÖÖÃÖ-ÖÖ-Öê “Öãúß“Öê úÖµÖÔ êú»Öê •Öê ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü †ÖÆêü,
ŸµÖÖÃÖ ¤Óü×›üŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖêA
»ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÖ¸ß ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö †ÃÖŸÖÖêA ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖÖ“ÖÖ ×Ö¾ÖÖÃÖ
-ÖÖ•Ö¸ß ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ“Ö †ÃÖŸÖÖêA -ÖÖ•Ö¸ß ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ ÃÖÖÊÖÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê
ÖšüÖ †Ö×Ö ÃÖÓ“Ö»ÖÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖàÖÖ †×¬ÖéúŸÖ ú¸üŸÖÖê A ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ
úÖµÖªÖ“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÃÖŸÖêA †Ö¬Öã×Öú ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö 1892 “µÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß ²Öß•Öê Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖA µÖÖ
†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖÖ“Öß †ÖêôûÖ ú¹ýÖ ×¤ü»ÖßA
•Ö¸üß ŸÖÖê †¯ÖÏŸµÖÖ †Ö×Ö ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß 1909 “µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
úÖµÖªÖ«üÖ¸êü ×Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ †×¬Öú ¾ÖÖœü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖßA
³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖA 1919 “µÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖÃÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ«üÖ¸êü ¯ÖÏÖŸÖÖÓŸÖÆüß ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖßA •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö 10% »ÖÖêúÖÓÖÖ
´ÖŸÖ¤üÖÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖA 1935 “µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖÃÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ«üÖ¸êü
¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ Ã¾ÖÖµÖ¢Ö ¾Ö ˆ¢Ö¸ü¤üÖµÖß ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôûÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖßA 1947
“µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ«üÖ¸êü ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖ ¯ÖæÖÔŸÖ: Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¸üÖÂ™Òü
²Ö-Ö¾Ö»ÖêA ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ 14 †ÖòÖÃ™ü 1947 »ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ
¾Öê•ÖôûÖ —ÖÖ»ÖÖA ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖÖê 15 †ÖòÖÃ™ü 1947 »ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ êú»ÖÖA µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
1947 »ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÖšüÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê A ‘Ö™üÖÖ
ÃÖ×´ÖŸÖß ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê“Öê ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ÃÖÓÃÖ¤ü ´ÆüÖæÖ úÖµÖÔ ú¸üŸÖ
ÆüÖêŸÖßA -Ö¾Öß-Ö ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêÖæÃÖÖ¸ü 1952 »ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ×Ö¾Ö›üÖãúÖ —ÖÖ»µÖÖA
•µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ“Ö ¯ÖÏÖîœü ´ÖŸÖ¤üÖÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖA ŸÖ¤ËüÖÓŸÖ¸ü †×ŸÖ¿ÖµÖ
Æüôãû¾ÖÖ¸ü¯ÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖA ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ µÖãÖÖŸÖ
-ÖÖ•Ö¸ßü ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêŸÖ úÖêÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖ¾ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤üÖêÖ ´ÖŸÖ¯ÖÏ¾ÖÖÆü
†ÖÆêüŸÖA ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¥üÂ™ü¶Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×³Ö®Ö ³ÖÖÖÖŸÖ
†ÖÏÃê Ö¸ü ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ“Ö ÖÖÖ×¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ú¸üÖ¾Öê A ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¾µÖÖ¯Öú
¥üÛÂ™üúÖêÖÖÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¯ÖÏÖîœü ´ÖŸÖÖ×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖŸÖê A
ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖÖ¸ßÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓÖÖ ×´ÖôæûÖ“Ö ÆüÖêŸÖêA ±úÖ¸ü ¯Öæ¾Öá
´ÖÖê•Öêú“Ö »ÖÖêú ¿ÖÖÃÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÆüÖêŸÖêA ŸµÖÖÓÖÖ“Ö ÖÖÖ×¸üú ´ÆüÖŸÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖ
¯ÖÏ•ÖÖ ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖêA †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö-Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ÃÖ×•ÎúµÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖÜŒŸÖÖÖ
´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»ÖêA ´ÆüÖ•Öê“Öü µÖÖµÖ, úÖµÖ¤üÖ, ×ÖÙ´ÖŸÖß µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêÖÖ¸êü“Ö ÖÖÖ×¸üú †ÃÖŸÖÖŸÖA ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖú •ÖÖòÖ
²ÖÖê¤üÖÓ-Öê“µÖÖ ´ÖŸÖê ÖÖÖ×¸üú †Ö×Ö ¯ÖÏ•ÖÖ µÖÖÓ-ÖÖ ¾Öê•Ö¾Öê•Öôêû ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê
ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö ÖÖÖ×¸üú ¾Ö ¯ÖÏ•ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü •µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖÖÓ“ÖÖ
úÖÆüß“Ö †Óãú¿Ö ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüßA
¯Ö¸ÓüŸÖã 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¾ÖêÖôûß †ÖÆêü A ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖÖ“Öê
†Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ •ÖÖÖß¾Öê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü»ÖêA ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö ÖÖÖ¸ßü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •ÖÖŸÖÖ †ÖÆêüA ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö †Ö´Ö“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÖÖÖ¸ßü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
†¾ÖÃ£Öê¯ÖÖÃÖæÖ ¯Öãœêü •ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖ³µÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ²ÖÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸ü †ÖÏêÃÖ¸ü †ÖÆêüA
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê ÃÖ¢ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ —ÖÖ»ÖêA ÖêÆü´Öß“Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖêA ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖ³µÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö
²ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ †ÖÆêüA ŸÖß ‹ú ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ×¤ü‘ÖÔ úÖôû “ÖÖ»ÖŸÖêA
ÃÖ³µÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ, ×¾ÖúÖÃÖ †Ö×Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †×¬Öú
ÃÖÖ´Ö †ÃÖŸÖÖêA ÃÖ³µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ †Ö¤ü¿ÖÔ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß ¯Öæ¾ÖÔ†™ü ´ÖÖÖŸÖÖŸÖA ÃÖ³µÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö¤ü¿ÖÔ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê »ÖÖµÖÃÖëÃÖ †ÖÆêüA •µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖÓ¿Ö »ÖÖêú
†ÖŸ´Öëú¦üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÃÖ ÃÖ³µÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß A µÖÖ ÃÖ³µÖ

ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖú ÖîÃÖÙÖú ¾Ö ´ÖÖÖ¾Ö×ÖÙ´ÖŸÖ ÃÖÓú™üúÖôûÖŸÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖê A ˆ¤üÖ : ³ÖãÓú¯Ö,
¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß Æü»»ÖÖ, †×ŸÖ¾ÖéÂ™üß ‡Ô. ÃÖ³µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖ×ÎúµÖ ÆüÖêÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêüA
ÃÖ³µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ“Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Ö úÖµÖÔúÖ¸üÖÖ“Öê ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖ ¾ÆüÖ¾Öê A ÃÖ³µÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ÖÖÆüß Æêü šü¸ü¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖA
ÃÖ³µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ×ÖµÖÓ¡Öú †Ö×Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúÖ“µÖÖ ³Öæ×´ÖêúŸÖ †ÃÖÖ¾ÖêA ÃÖ³µÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ “ÖæúÖ ¤ãü¹ýÃŸÖ ú¸üŸÖêA ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖÓ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ú¹ýÖ ¤êüŸÖêA ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬ÖúÖ¸ü¾ÖÖ¤üß ÆüÖêµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¸üÖêúŸÖêA ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ×ÆüŸÖ ¾Ö ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏê×¸üŸÖ ú¸üŸÖêA ŸÖß
¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖúŸÖÖ šü¸ü¾ÖŸÖêA ŸÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü µÖÖêµÖ ¾µÖÛŒŸÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü
ú¸üÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖ¾Ö¸ü ¤ü²ÖÖ¾Ö ™üÖúŸÖêA
•Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖ³µÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´ÖúÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖêA ¯Ö¸ÓüŸÖã ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×¿Öú»Öê»Öê »ÖÖêú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖÏŸÖß ˆ¤üÖÃÖßÖ
†ÖÆêüŸÖA µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ †úÖµÖÔÖ´Ö ¾Ö †¯ÖÖ¡Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêŸÖ
†ÖÆêüA •Öê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ÃÖÓ“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖê¾Öæ ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖA Öî×ŸÖú ¾Ö ´ÖÖÖ¾Öß
´Öæ»µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖß»ÖA ´ÖÖÖÖÃÖ ¾Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¬ÖÖÙ´Öú ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üŸÖÖê ŸÖ¸ü ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖµÖ †Ö×Ö
Öî×ŸÖúŸÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖÖê •ÖÖŸÖÖêA
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ †Öêú ¤üÖêÂÖ †ÖÆêüŸÖA ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÃÖ úÖÆüß ŸÖÖŸúÖôû ¯ÖµÖÖÔµÖ
ÖÖÆüßŸÖA ŸµÖÖŸÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê Æêü“Ö †Ö´Ö“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ †ÖÆêü A ŸÖê
²Ö¤ü»µÖÖ úÖôûÖÖãÃÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüA ¾ÖÖœüŸÖÖ †ÖÙ£Öú ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü, »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœü
†Ö×Ö †×¬Öú ¾ÖêŸÖÖ ¤êü¾ÖæÖ ú´Öß »ÖÖêúÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÖÖîú¸üßŸÖ šêü¾ÖÖê A µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ŸÖßÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêüŸÖA ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü
¸üÖêÖµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúú»µÖÖ•ÖúÖ¸üß µÖÖê•ÖÖÖÓÖÖ ²ÖÓ¤ü ú¹ýÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ Ö“ÖÔ
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ãú™æÓü²ÖÖÓÖÖ ²ÖÑêú“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖê
ªÖ¾ÖÖA •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¤üÖêÖ ´Öæ»ÖÖÓ“ÖÖ ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖ ÛÃ¾ÖúÖ¹ýÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖ¾Öê A
†×¬ÖúÖ×¬Öú »ÖÖêúÖÓÖÖ ÖÖîú·µÖÖ ªÖ¾µÖÖŸÖA ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †Ö×Ö ÖÖÖ¸ßü
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¤üÖêÆüß ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™êü¾Ö¸ü †ÖÆêüŸÖA ŸµÖÖÓÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö´ÆüÖÃÖ
†×¬Öú ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖß»ÖA ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾ÖÖÔ †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖÖ µÖÖÓ-ÖÖ
×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖŸÖ †×¬Öú †ÓŸÖ¸ü †ÃÖæ ÖµÖêA ¿ÖÖÃÖú ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¾Ö úŸÖÔ¾µÖ¤üÖ ²ÖÖ¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»ÖA ¿ÖÖÃÖú ¾ÖÖÔ •ÖÖê Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ‡ŸÖ¸ü
•ÖÖŸÖê¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖêÖôûÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ•Öê»ÖA ÃÖ³µÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ×ÎúµÖŸÖê¾Ö¸ü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ÃÖÓ“Ö»ÖÖ ¾Ö µÖ¿Ö †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêü A
†ÖŸ´Ö×Ö³ÖÔ¸ü, †³µÖÖÃÖæ, ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá, úÖµÖÔÖ´Ö, ‡“”ûÖ¿ÖŒŸÖß ÃÖÓ¯Ö®Ö ¾Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×•Ö•ú
»ÖÖêúÖÓÖß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘Öê¾ÖæÖ ¿ÖÖÃÖÖ-¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ ÃÖ×ÎúµÖ ¾ÆüÖ¾Öê ŸÖ¸ü“Ö ¤êü¿Ö,
ÃÖ´ÖÖ•Ö, ¾µÖÛŒŸÖ ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»Ö ¾Ö ´ÖÖÖ¾ÖßµÖ ²ÖÖê»ÖA •µÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ-Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö •úÖôûÖŸÖ êú»ÖßA ŸÖÖê úÖôû ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¯ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ³µÖ ¾Ö
-ÖÖ•Ö¸ßü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê“Öß ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ¸üÃÖ ´ÆüÖæÖ †Ö¯Ö»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÆêüA
†Ö¯ÖÖ µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üßÃÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ
³ÖÖÖ ²ÖÖæ ŸÖ¸ü“Ö ÖÖÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö ¾ÖÖ™üÖ †×¬Öú ¾Öé¬¤üàÖŸÖ ÆüÖê‡»Ô ÖA
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ •ÖÏ£Ó Ö :
1) ¸üÖ•ÖÖß×ŸÖ ×¾Ö–ÖÖ-Ö-›üÖò.¯ÖãÖ¸üÖ•Ö •ÖîÖ-ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ³Ö¾ÖÖ ¯ÖÛ²»Öêú¿ÖÃÖ, †ÖÖ¸üÖA
2) †Ö¬Öã×Öú ¸üÖ•Ö×Ö×ŸÖú ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖ-›üÖò.¯ÖãÖ¸üÖ•Ö •ÖîÖ, ‹¾ÖÓ ›üÖò.²Öß.‹»Ö.±úÖ×›üµÖÖÃÖÖ×ÆüŸµÖ³Ö¾ÖÖ ¯ÖÛ²»Öêú¿ÖÃÖ, †ÖÖ¸üÖA
3) †Ö¬Öã×ÖúŸÖÖ ˆ¢Ö¸ü-†Ö¬Öã×ÖúŸÖÖ ‹¾ÖÓ Ö¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖ‹ÃÖ.‹»Ö.¤üÖêÂÖßA
4) Democratic Politics-II-NCERT.
5) Social and political life-II-NCERT.
6) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖÖß×ŸÖ ×¾Ö–ÖÖ-Ö ¿ÖÖê¬Ö¯Ö×¡Ö•úÖ-†ÖÃŸÖ-×¤üÃÖÓ²Ö¸ü-2013A
7) ¸üÖ•ÖÖß×ŸÖ ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖ úß ¹ý¯Ö¸êüÖÖ-†Öê.¯Öß.ÖÖ²ÖÖA
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