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ŸÖÖÖ - ŸÖÖÖ¾Ö ÆüÖ †ÖµÖãÂµÖÖ“ÖÖ †×¾Ö³ÖÖ•µÖ ‘Ö™üú †ÖÆêü. ¾Ö µÖÖ“Öê
Ã¾Öºþ¯Ö ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß ²Ö¤ü»ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. µÖÖ ŸÖÖÖ - ŸÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ †Ö¯ÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê
ÃÖÓ¯Ö¾Öæ ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ úÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾µÖÛŒŸÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü
ŸÖÖÖ - ŸÖÖÖ¾Ö ÆüÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖê. †Ö×Ö ú´ÖßÆüß ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖÛŒŸÖ“Öß µÖÖ ŸÖÖÖ - ŸÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ ¾Ö ãú¾ÖŸÖ
Æüß ¾Öê.Öôûß †ÃÖŸÖê. µÖÖ ŸÖÖÖ - ŸÖÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯ÖæÖÔ ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ
¾µÖÛŒŸÖ“Ö †ÖµÖãÂµÖÖ´Ö¬Öê µÖ¿ÖÃ¾Öß üšü¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸÖê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •Öê
.ÖãÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖ¾Öê »ÖÖ.ÖŸÖÖŸÖ ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öê .ÖãÖ¾Ö¢ÖêÃÖÆü ×−Ö´ÖÖÔÖ
úºþ−Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖÖÖ¾Ö µÖÖê.µÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ µÖ¿ÖÖ“µÖÖ
×¿Ö2Ö¸üÖ¾Ö¸ü ‘Öê¾Öæ−Ö •ÖÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã †ŸÖß ŸÖÖÖ¾Ö ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ
´ÖÖ−Ö×ÃÖú †¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ¾Ö ¿Ö¸üß¸üÖ¾Ö¸ü ¤ãüÂ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú¸üŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖÖ¾Ö
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö Æüß ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ‹ú ÃÖÓ¬Öß †ÖÆêü. †Ö×Ö ŸÖß ÃÖÓ¬Öß
¿ÖÖê¬Öæ−Ö •Öß¾Ö−Ö †Ö−ÖÓ¤ü´ÖµÖß ²Ö−Ö¾ÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ¬Ö−Ö, ÃÖã×¿Ö×7ÖŸÖ ¾µÖÜŒŸÖ“Öê
úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæ−Ö µÖÖ »Öê2ÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖÖ¾ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß 2ÖÖ»Öß»Ö ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ú¸üÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¾ÖÖ™üŸÖê.
1) ŸÖÖÖ¾Ö ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ ?
2) ŸÖÖÖ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ?
3) ŸÖÖÖ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öê ŸÖÓ¡Ö ?
4) ŸÖÖÖ¾Ö ×−Ö¾ÖÖ¸üÖÖÃÖÖšüß“Öê ˆ¯ÖÖµÖ ?
1) ŸÖÖÖ¾Ö ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ ?
- úÖêÖŸÖê×Æü ×−ÖµÖÖê×•ÖŸÖ úà¾ÖÖ †×−ÖµÖÖê×•ÖŸÖ úÖ´Ö ¯ÖæÖÔ ÆüÖ‡ê Ô ¯ÖµÖÔ−ŸÖ
´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖÖÖ¸êü ¤ü›ü¯ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ŸÖÖÖ¾Ö. µÖÖ´Ö¬Öê úÖî™ãÓü×²Öú,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿Öî7Ö×Öú, ¸Ö•Ö×úµÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¾Ö
ŸÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖŸê ÖÖê.
- Ã¾Ö:ŸÖÖ“µÖÖ ãú¾Ö×ŸÖ¯Öê7ÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üßú
µÖÓ¡ÖÖê¾Ö¸ü ÆüÖê ÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ŸÖÖÖ.
¯Ö.ÖÖ¸üÖ¯Öê7ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ú•ÖÔ ‘ÖêÖê, ú´Öß ¾ÖêôêûŸÖ •ÖÖÃŸÖ úÖ´Ö ¯ÖæÖÔ
ú¸üµÖÖ“Öê †Ö¾ÆüÖ−Ö úà¾ÖÖ ¿Ö²¤ü ¤ÊÖê. µÖÖ .ÖÖêÂ™üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖŸê ÖÖê.

Area: Strees Management

2) ŸÖÖÖ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö :
´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú .ÖÖêÂ™üßÃÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †ÖÆêü.
•ÖÃÖê ÆüÃÖÖê, †Ö−ÖÓ¤üß ¸üÖÆüÖê, ¤ãü:2Öß ÆüÖê Öê, ¯ÖÏ¿ÖÓ¿ÖÖ ú¸üÖê, ‹2ÖÖ¤üÖ †Ö•ÖÖ¸ü
ÆüÖê Öê ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê, ‹¾Öœêü“Ö ´ÖÆüŸ¾Ö Øú²ÖÆãü−ÖÖ µÖÖÆüß¯Öê7ÖÖ •ÖÖÃŸÖ
´ÖÆüŸ¾Ö ŸÖÖÖ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ‘Ö™üúÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß
•Öß¾Ö−ÖÖ´Ö¬Öê ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖê ¾Ö †Ö¯ÖÖ ŸÖê ú×¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö ŸÖÖÖ¾ÖÖú›êü
¤ãü»ÖÔ7Ö —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ŸÖÖÖ¾Ö ÆüÖ ´ÖÖ−ÖÃÖÖê¯Ö“ÖÖ¸üßú †Ö•ÖÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö
¯ÖÖ×Æü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¾Ö ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖßú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú×¸üŸµÖÖ
²Ö¤ü»ÖŸÖÖê. ´ÆüÖæ−Ö ŸÖÖÖ¾ÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖÆü•ÖÖÃÖÆü•Öß ´ÖÖêúôêû ²ÖÖê»Ö»Öê •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß.
¾Ö µÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ¯Ö¬¤üŸÖß †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÆüß êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ
−ÖÖÆüß.
ŸÖÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬Öê úÖ×Æü ¿ÖÖ¸üß×¸üú ŸÖÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ¾Ö¸ü µÖêŸÖÖŸÖ. •ÖÃÖê
úß - ¤üÖŸÖ×2Öôû ²ÖÃÖÖê.
- —ÖÖê¯ÖêŸÖ »Ö‘Ö¾Öß ÆüÖê Öê.
- —ÖÖê¯ÖêŸÖ Ã¾Ö¯−Ö ¯ÖÖÆüÖê ¾Ö †Öê¸ü›üÖê.
- —ÖÖê¯ÖêŸÖ “ÖÖ»ÖÖê.
- ´ÖÖî−Ö ¸üÖÆüÖê.
- 2ÖÖÖê - ×¯ÖÖê ÃÖÖê›üÖê.
- −Ö×¾Ö−Ö ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¬Öê, ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖ.Öß −Ö ÆüÖê Öê. ‡ŸµÖÖ¤üß
µÖÖÃÖÖ¸ü2µÖÖ †−Öêú ‘Ö™ü−ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ¯ÖÏ¾Öé¢ÖßÃÖ ŸÖÖÖ¾Ö.ÖÏÃŸÖ ú×¸üŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê¾ÆüÖ µÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê.
- ŸÖÖÖ¾Ö.ÖÏÃŸÖ ÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬Öê ŸÖã´Æüß †ÖÆüÖŸÖ, †Ö¬Öß Æêü •ÖÖÖæ−Ö ¾Ö ÃÖ´Ö•Öæ−Ö
‘µÖÖ.
- ‡ŸÖ¸üÖ“Ó Öß ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üÖê ²ÖÓ¤ü ú¸üÖ.
- ŸÖã´Ö“µÖÖ ÃÖß™ü¾Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ²ÖÃÖæ−Ö ¿¾ÖÖ“”ûÖÃê ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖµÖÖ´Ö ú¸üÖ.
- −Ö×¾Ö−Ö ú»¯Öú ÃÖã¤Ó ü¸ü .ÖÖêÂ™üß ›üÖô
ê ûµÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÖµÖÖ“ÖÖ •ÖÖÖß¯Öæ¾ÖÔú
¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖ.
ABC strategy - ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘µÖÖ
A - Awareness - •ÖÖ.ÖºþúŸÖÖ

241

CONTEMPORARY RESEARCH IN INDIA (ISSN 2231-2137): VOL. 7: ISSUE: 1 (2017)

B = Balance - ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö /ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö
C= Control - ÃÖÓµÖ´Ö
µÖÖ ŸÖß−Ö .ÖÖêÂ™üß ŸÖÖÖ¾Ö×−ÖµÖÓ¡ÖÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú7ÖÖß
ÃÖî×−ÖúÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖ.Öºþú †ÃÖÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿Ö¡Öã ú¬Öß, êú¾ÆüÖ, ãúšêü, úÃÖÖ, Æü»»ÖÖ ú¸ü×ŸÖ»Ö ÃÖÖÓ.ÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
ŸÖÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔ ÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬Öê Ã¾ÖŸÖ: ´Ö¬Öê ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ µÖêÖê
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. †−µÖ£ÖÖ ²Ö¸êü“Ö ¾µÖŒŸÖß ŸÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †ÖÆüÖ¸üß •ÖÖ¾Öæ−Ö
´ÖÖ−Ö×ÃÖú ÃÖÓŸÖæ»Ö−Ö Æü¸ü¾Öæ−Ö ²ÖÃÖŸÖÖŸÖ.
×ŸÖÃÖ¸üß ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ .ÖÖêÂ™ü ´ÆüÖ•Öê ÃÖÓµÖ´Ö ŸÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬Öê
ÃÖÓµÖ´Ö ¯ÖÖôûŸÖÖ µÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü.
3) ŸÖÖÖ¾Ö ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 2ÖÖ»Öß»Ö ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ 1. •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ •Öê úÖ×Æü −Ö¾Öß−Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖê ›üÖô
ê ûµÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÖÖ
2. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß ¾ÖÖœü¾ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÆüúÖµÖÔ ×´Öôêû»Ö
3. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ.ÖßŸÖ ‹êúÖ ¾Ö †Ö−ÖÓ¤ü ‘µÖÖ.
4. ¾Öêôêû“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸üŸÖ “Ö»ÖÖ.
5. Ã¾Ö“”û, ¯ÖÖîÛÂ™üú, ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÖÆüÖ¸ü ‘µÖÖ.
6. ¤¸ü¸üÖ•ê Ö šü¸üÖ×¾Öú ¾µÖÖµÖÖ´Ö ú¸üÖ
7. ± ôêû ¾Ö ÃÖãúÖ ´Öê¾ÖÖ †ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ “Ö»ÖÖ.
8. ¿ÖÖÓŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ Ã¾Ö:¿Öß ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖ¬ÖŸÖ •ÖÖ.
9. ŸÖã´Ö“Öê ¾ÖÖ.ÖÖê ¾Ö ¤êüÆü²ÖÖê»Öß ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú šêü¾ÖÖ.
10. ŸÖã´Ö“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ´Öã»µÖ´ÖÖ¯Ö−Ö ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖÖÓ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß ú¸üŸÖ •ÖÖ
µÖÖ´Öãôêû ¡Öã™üß »Ö7ÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö ¾Ö úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖŸê Öß»Ö Ã¾ÖÓµÖ´Öã»µÖÖÓú−Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ŸÖÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö•ÖµÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Æüß ¤üÆüÖ ŸÖÓ¡Öê
´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ úÖµÖÔ ú¸ü×ŸÖ»Ö µÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾ÖÖ. •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú
7ÖÖÖ“Öê Ã¾ÖÖ.ÖŸÖ ú¸üÖ †Ö×Ö •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¾Öêôû †Ö−ÖÓ¤üß ¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖ. úÖ¸üÖ ³ÖæŸÖúÖôû ´ÖÖ—ÖÖ −ÖÖÆüß. ³Ö×¾ÖÂµÖÖ¾Ö¸ü †×¬ÖúÖ¸ü −ÖÖÆüß.
¯ÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−ÖŸÖ»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú 7ÖÖ ±úŒŸÖ ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖšüß“Ö †ÖÆêü. ´ÆüÖæ−Ö ŸÖ¸ü
¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−ÖÖ»ÖÖ ‡ÓÛ.»Ö¿Ö´Ö¬Öê ¯Öê—Ï Öë™ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Æêü ¯ÖÏ—ê Öë™ü Æêü ²Ö7ÖßÃÖ †Ö¯ÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÖÔ−ÖÓ ˆ¯Ö³ÖÖê.ÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÓ ÃÖ•Ö.Ö×ŸÖ−Öê •Ö.ÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÓ.
4) ŸÖÖÖ¾Ö ×−Ö¾ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß“Öê ˆ¯ÖÖµÖ :
1) ÃÖ¾ÖÔ ¤îü−ÖÓ×¤ü−Ö úÖ´Öê $ÖÖ»Öß»Ö ¾Ö%ÖÖÔ´Ö¬Öê ×¾Ö³ÖÖ%Öæ−Ö ‘µÖÖ¾ÖßŸÖ.
A) ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †Ö×Ö Ÿ¾Ö×¸üŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖ´Öê.
µÖÖ úÖ´ÖÖ´Ö¬Öê ŸÖÖÖ - ŸÖÖÖ¾Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê µÖÖ´Ö¬Öê
2ÖÖ»Öß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖ¾ê Öæ ¿ÖúŸÖÖê.
- †−Ö¯Öê×7ÖŸÖ ÃÖÓú™ü
- †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Öú ÛÃ£ÖŸÖß
- úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÃÖ´ÖÃÃÖê´Öãôêû ºþ.ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖ.ÖÖê
- ¯ÖÏú»¯Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ´Öã¤üŸÖ

- †“ÖÖ−Öú .ÖÖ›üß (“ÖÖ¸ü“ÖÖúß, ¤ãü“ÖÖúß ) 2Ö¸üÖ²Ö ÆüÖê Öê.
†¿µÖÖ¾Öêôûß .ÖÖë¬Öôæû−Ö −Ö •ÖÖŸÖÖ ¿Ö×¸ü¸ü ¾Ö ´Ö−ÖÖ»ÖÖ ÃÖÓŸÖæ»ÖßŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖ ¯Ö¸üŸÖ ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸üÖ ( †ÖÆêü ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê ÃÖÆü ) ŸµÖÖ´Ö¬Öê µÖÖ
´Öã§üµÖÖÓ“Öß ³Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖÖ. †−Öê¯Ö×7ÖŸÖ ÃÖÓú™üÖÃÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ
²ÖÖôû.ÖÖ, ‡ŸÖ¸üÖ“Ó Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ‘µÖÖ.
†¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Öú ÛÃ£ÖŸÖß ú¬ÖßŸÖ×¸ü“Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê Öê ŸµÖÖ´Öãôêû
Ã¾Ö:ŸÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖã¯ŸÖ 7Ö´ÖŸÖÖÓ−ÖÖ •ÖÖ.ÖéŸÖ ú¸üÖ ¾Ö úÖ´Ö ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖ
ú¸üÖ. ¹ .ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖ.ÖÖê Æüß −ÖîÃÖÔÙ.Öú ÛÃ£ÖŸÖß †ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ †×ŸÖ
−Ö¾Öß−Ö ´ÖÖ.ÖÔ ÃÖÖ¯Ö›êü»Ö.
¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ †£Ö¾ÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ´ÖÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ŸÖÖ×¸ü2Ö
¿ÖŒµÖŸÖÖê µÖê¾Öæ“Ö ¤êü¾Öæ −ÖúÖ. ŸµÖÖ¯Öæ¾Öáú ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ¾ÖÖ. ´ÖÖ¡Ö
ˆ×¿Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ“Ö ŸÖ¸ü ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ“Öß ¯ÖãŸÖá ú¸üÖ †Ö×Ö ŸÖÖÖ¾Ö´ÖãŒŸÖ
¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üÖ.
B) ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖ ú´Öß Ÿ¾Ö×¸üŸÖ (¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß úÖµÖÔ0Öê¡Ö)
- †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´Öã2Ö ˆ×§üÂ™êü
- †Ö¸üÖ.ê µÖ
- ×¿Ö7ÖÖ
- −ÖêŸÖéŸ¾Ö .ÖãÖ ×¾ÖúÖÃÖ
- ”Óû¤ü ×¾ÖúÖÃÖ ‡.
C) ú´Öß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖ Ÿ¾Ö×¸üŸÖ
(¾Öêôû 2ÖÖ‰ú 7Öê¡Ö)
µÖÖ´Ö¬µÖê - −ÖúÖê †ÃÖ»Öê»Öê ±úÖê−Ö úÖò»Ö.
- −ÖúÖê †ÃÖ»Öê»Öê ‡Ô-´Öê»Ö, ¾Öò™üÃË Ö†ò¯Ö
- −ÖúÖê †ÃÖ»Öê»Öê ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔÎú´Ö
- ¯ÖÃÖÖ¸üÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÃŸÖã ¿ÖÖê¬ÖŸÖ ¸ÜÖÆüÖê.
- †−Ö¯Öê×7ÖŸÖ †×ŸÖ£Öß ‘Ö¸üß µÖêÖê ‡ŸµÖÖ¤üß.
†¿ÖÖ .ÖÖêÂ™üß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ ú´Öß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ
¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ .ÖÖêÂ™üß´Öãôêû ŸÖÖÖ¾Ö −ÖŒúß“Ö ¾ÖÖœüŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö™üÖŒê µÖÖŸÖ
†ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ÆüÖŸÖÖŸÖ †ÖÆêü. úÖ´ÖÖ“Öê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸üßŸÖ .Öê»ÖÖê úß
¾Öêôêû“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ÆüÖŸê Öê †Ö×Ö ŸÖÖÖ¾ÖÖ“Öê ×−Ö¸üÃÖ−Ö µÖÖŸÖæ−Ö ÆüÖ¾ê Öæ »ÖÖ.ÖŸÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ¤îü−ÖÓ×¤ü−Öß ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö“Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü úÖ´ÖÖ“ÖÖ
†ÖÓ−Ö¤üÆßü ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
¾Ö¸üß»Ö ABC “µÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÃÖã“Ö−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖÖÖ¾Ö
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö•ÖµÖ ×´Öôû¾ÖÖê ÃÖÆü•Ö ¿ÖŒµÖ ÆüÖ‡ê »Ô Ö. úÖ¸üÖ ŸÖÖÖ¾Ö ÆüÖ
¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖßÃÖ •Ö−´ÖŸÖ: −Ö ´ÖÖ.ÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê ²Ö7ÖßÃÖ ÆüÖµê Ö ! ´ÖÖ¡Ö Æêü
´Ö−ÖÃ¾Öß ¡ÖÖÃÖ¤üÖµÖú †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖê †¾Ö‘Ö›ü †ÖÆêü. ´ÆüÖæ−Ö
ŸµÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öã¾ÖÔú ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.
ŸÖÖÖ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖ“Öê ŸÖÓ¡Ö :
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1) úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¯Ö»Öß ¤îü×−Öú †−ÖãÃÖæ“Öß ¾Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ
†ÖÃÖÖ¾Öß.
2) −ÖêÆü´Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖ ŸÖÖÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ úÖ´ÖÖÓ¾Ö¸ü »Ö7Ö ëú×¦üŸÖ ú¸üÖ¾Öê.
3) ŸÖÖÖ-ŸÖÖÖ¾Ö •ÖÖÖ¾ÖÖÖ¸üß »ÖÖêú ¾Ö úÖ´Öê ™üÖôûÖ×¾ÖŸÖ.
4) úÖ´ÖÖÓ−ÖÖ ¯Öãœêü œüú»Öæ −ÖµÖê.

5)
6)
7)
8)

243

úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÃŸÖã µÖÖê.µÖ ×šüúÖÖß šêü¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ.
−ÖúÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÃŸÖã“Ó Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖ¾ÖÖ¾Öß.
−Ö¾µÖÖ−Öê úÖ´ÖÖ“Öê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸üŸÖ •ÖÖ¾Öê.
ŸÖÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö•ÖµÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖ‡ê ¯Ô ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ“Öê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö
ú¸üŸÖ .Öê»µÖÖÃÖ −ÖŒúß“Ö µÖ¿Ö ×´Öôêû»Ö.

