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¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ “Ö×¸ü¡Ö ÖÏÓ£ÖÖŸÖß»Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üú •ÖÖ×Ö¾ÖÖ
›üÖò. ×¿Ö¾ÖØ»ÖÖ ´ÖêÖãú¤üôêû
´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖãÖ,
”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß úÖò»Öê•Ö, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ
(´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü)
¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Ö•ú:Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ úÖôûÖŸÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖ›Ëü.´ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ú£ÖÖ, úÖÓ¤ü²Ö¸üß, ÖÖ™üú,
ú×¾ÖŸÖÖ †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÓÖÖÖß ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖ´Öé¬¤ü ÆüÖê µÖÖÃÖ ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß
ÃÖã¬¤üÖ ú£ÖÖ, úÖ¤Óü²Ö¸üß µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü •µÖÖ ¾ÖêÖÖÖê †Ö×Ö ¾µÖÖ¯ÖúŸÖêÖê ÃÖ´Öé¬¤ü ÆüÖêŸÖ Öê»Öê. ŸÖê¾ÖœüÖ “Ö×¸ü¡Ö ÆüÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖ´Öé¬¤ü —
ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. 20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖê¢Ö¸ü Æüß ÃÖÓµÖÖ †Ö¤üß“Ö ÖÖµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖß ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. ŸµÖÖ“Öê úÖ¸üÖÆüß ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖ, ¯Ö¸ü×úµÖ ÃÖ¢ÖÖ
µÖÖ´Öãôûê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öß¾ÖÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ, “Ö×¸ü¡ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“ÖÖ †¯Ö×¸ü“ÖµÖ µÖÖÃÖÖ¸üÖß úÖÆüß úÖ¸üÖê
†ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö 15 †ÖòÖÃ™ü 1947 »ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»Öê †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, †ÖîªÖê×Öú,
¿ÖîÖ×Öú µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖŸÖ •ÖÖµÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ²Ö¤ü»Öê»Öê, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»Öß úÖÆüß ²ÖÖÓ¬Öß»Öúß †ÖÆêü µÖÖ ³Öæ×´ÖêúŸÖæÖ
úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖÜŒŸÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü»Öß. ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú •ÖÖ×Ö¾ÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏÖ»³Ö ÆüÖŸê Ö Öê»µÖÖ. µÖÖŸÖæÖ“Ö ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö “Ö×¸ü¡Ö
†Ö×Ö †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖŸê Ö Öê»Öê. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¾ÖÖ’û´ÖµÖ Æêü ŸµÖÖ ŸµÖÖ úÖôûÖ¿Öß †ŸÖæ™ü
ÖÖŸÖê ÃÖÖÓÖÖÖ¸êü †ÃÖŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ úÖôûÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ “Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖã¬ÖÖú¸ü ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ "¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“Öê ŸµÖÖ“µÖÖ
•úÖôûÖ¿Öß †ŸÖæ™ü ÖÖŸÖê †ÃÖŸÖê. úÖôûÖ“µÖÖ Ö¸ü•Öê¯Öã¸üŸÖê †Öêú¤üÖ †ÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖê. ‹úÖ ²Ö×»ÖÂšü ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¿ÖÖÆüß¿Öß “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ —ÖÖ›üµÖÖ“ÖÖ ÆüÖ
†×™üŸÖ™üß“ÖÖ úÖôû †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß“ÖÖ ÖÖÆüß µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖ“Ö †Öê¸üßÃÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤ü Æüß“Ö µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ
†ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÖ µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê“Ö ‹úÖÖÏ —ÖÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. ¯Ö×¸üÖ´ÖŸÖ: ¸üÖÂ™ÒüÖ×³Ö´ÖÖÖ •ÖÖÖéŸÖß, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ú£ÖÖ, ¯Ö¾ÖÔ Ã´ÖéŸÖß ÃÖÓ¸üÖÖ †Ö×Ö ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ µÖÖ
¯ÖÏê¸üÖÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö “Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê"1 “Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖãŸÖ ¯ÖÏ¸êüÖê×¾ÖÂÖµÖß ÃÖã¬ÖÖú¸ü ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓÖß êú»Öê»Öê ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
“Ö×¸ü¡ÖÖ“µÖÖ †ÖéúŸÖß²ÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúŸÖê“Ö. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö “Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öê ´Öæôû ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖê.
“Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê “Ö×¸ü¡Ö ÖÖµÖúÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ú¸üÖê, ŸµÖÖ“ÖÖ ÖãÖÖÖî¸ü¾Ö ú¸üÖê ÆüÖ ˆ§êü¿Ö »ÖêÖúÖ“ÖÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖê
¯ÖÖ ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü “Ö×¸ü¡Ö ÖÖµÖú ´ÖÖÖæÃÖ ´ÆüÖæÖ úÃÖÖ †ÖÆêü, µÖÖ ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ šüÖ¾Ö ¤êüÖß»Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. “Ö×¸ü¡Ö ÖÖµÖúÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ•ÖæÓÖß ¯ÖÖ¸üÖ»Öê
•ÖÖŸÖê. ¾ÖÃŸÖæ×ÖÂšü ¥üÛÂ™üÖê ¾µÖÛŒŸÖ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü×¾ÖÖê Æêü ÁÖêÂšü “Ö×¸ü¡ÖÖ´ÖÖÖê úÖµÖÔ¸üŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸üß ¯ÖÏê¸üÖÖ †ÃÖŸÖê.
“Ö×¸ü¡Ö †Ö×•Ö †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö - ÃÖÖ´µÖ³Öê¤ü
“Ö×¸ü¡Ö †Ö×Ö †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö Æêü ¤üÖê Æüà ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖÏéúŸÖß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖÖÖ“Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê †Öêú
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖ´µÖ †ÃÖ»Öê»ÖêÆüß ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ú£ÖÖ, ÖÖî¸ü¾Ö, ÃÖ´Ö£ÖÔÖ, ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ, ×•Ö–ÖÖÃÖÖ, ‹ÖÖ¤üµÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Öê¬Ö ‘ÖêÖê µÖÖÃÖÖ¸üÖß úÖÆüß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖê “Ö×¸ü¡Ö †Ö×Ö †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡Ö µÖÖ ¤üÖêÆüà ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
´ÖãµÖ ´ÆüÖ•Öê ¤üÖê Æüà“ÖêÆüß †×¬ÖÂšüÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß Æêü“Ö †ÃÖŸÖê. ¤üÖÆê üÖë ÖÖÆüß “Ö×¸ü¡Ö µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß
ÃÖã¬¤üÖ ŸÖê ‹ú ÖÖÆüßŸÖ Æêü ÃÖŸµÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß úÖ¸üÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ úÖêÖßŸÖ¸üß ‡ŸÖ¸ü ¾µÖÛŒŸÖ úÖêÖÖ»ÖÖŸÖ¸üß »ÖêÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÖ×¾ÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖê. ŸÖ¸ü †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖŸÖ »ÖêÖú“Ö Ã¾ÖŸÖ: Ã¾ÖÖã¿ÖßÖê »ÖêÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖŸê ÖÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ “Ö×¸ü¡ÖÖ¯ÖêÖÖ †ÖŸ´Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ“Öß »ÖêÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ÃÖã¬¤üÖ
†×¬Öú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÃÖŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖ “Ö×¸ü¡Ö µÖÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖê£Öê êú¾Öôû
“Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †ÖÆêü.
“Ö×¸ü¡Ö ÆüÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸ ŸÖÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÜŒŸÖÖÖ •ÖÃÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ¤üÖµÖß †ÖÆêü ŸÖÃÖÖ“Ö ŸÖÖê ˆ¢Ö¸üúÖ»ÖßÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ×¤ü¿ÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ›üÖ.ò ×¾Ö.´Ö.¯ÖšüÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ "´ÖÆüÖ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öß “Ö×¸ü¡Öê ¯ÖÏê¸üú †ÃÖŸÖÖŸÖ,
ÃÖÓ•Öß¾Öú †ÃÖŸÖÖŸÖ, “ÖîŸÖµÖ¤üÖµÖß †ÃÖŸÖÖŸÖ, ÎúÖÓ×ŸÖ¤ü¿Öá †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓÖÖ úÖôûÖ“µÖÖ ¾Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôûê ŸÖê Ã£Öôû úÖôûÖ»ÖÖ
•Ö¿Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ŸÖ¿Öß“Ö ˆ¢Ö¸üúÖôûÖ»ÖÖÆüß ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ †ÃÖÖ úß ´ÖÆüÖ¯ÖãºþÂÖ •ÖÃÖê úÖ»ÖÃÖÖ¯ÖêÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸÖÃÖê“Ö
úÖ»ÖÖŸÖßŸÖÆüß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôûê ŸµÖÖÓ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖ»ÖÖ •ÖÃÖê †ÖŸ´Ö³ÖÖÖ µÖêŸÖÓ. ŸÖÃÖ“Ö ˆ¢Ö¸üúÖôûÖ»ÖÖÆüß †ÖŸ´Ö³ÖÖÖ µÖêŸÖÓ.
ŸµÖÖ´Öãôûê †¿ÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖ“Öê Ø“ÖŸÖÖ ´ÖÖÖ, ¯ÖãÖ:Ã´Ö¸üÖ ú¬ÖßÆüß úÖ»Ö²ÖÖÆüµÖ ÆüÖŸê Ö ÖÖÆüß".2 “Ö×¸ü¡Ö »ÖêÖÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ŸÖÖŸúÖ×»ÖÖ
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ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖŸ¾Ö×“Ö×úŸÃÖê»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖµÖ ×´ÖôûŸÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôêû “Ö×¸ü¡Ö ÖÏ£Ó ÖÖ»ÖÖ ‹ÖÖªÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö †Ö»µÖÖ“ÖêÆüß úÖÆüß ¾ÖêôûÖ
¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.
“Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ’û´ÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß Æüß ŸÖÖÛŸ¾Öú “Ö“ÖÖÔ †Ö¬Öã×Öú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ¦üÂ™êü ÖêŸÖéŸ¾Ö ´ÆüÖæÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß
¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ †Öêú “Ö×¸ü¡ÖÖÓÖÖ ŸÖÓŸÖÖêŸÖÓŸÖ »ÖÖÖæ ¯Ö›üŸÖê. 20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú,ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú,
¿ÖîÖ×Öú ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †×¬Öú ÃÖ´Öé¬¤ü ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÓÖÖ •ÖÖ¤ü ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ¤æü¸ü¥üÂ™üß †Ö×Ö
¾µÖÖ¯Öú ÖêŸÖéŸ¾Ö úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÖÆê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸ü ŸÖê †×ŸÖ¿ÖÖêµÖÖêŒŸÖß šü¸üŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔ“Öß ŸÖôû´Öôû, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ
´ÖÖÖÃÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×ÖŸÖÖÓŸÖ †Ö¤ü¸ü, úôû¾ÖôûÖ, ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖê, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß †ÖŸÖÓ×¸ü ˆ´Öá, ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¾ÖÖ“ÖÖ,
•úÖôûÖ“Öß †Ö¾ÆüÖÖê ¯Öê»ÖæÖ úÖôûÖ“µÖÖ ¯Ö×»Öú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ¥üÂ™üß, †ÖÓ›ü úÖµÖÔ´ÖÖ ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ †Öêú †ÓÖ³ÖæŸÖ
ÖãÖ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖÖÓ´Öãôêû ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö †Ö×Ö úÖµÖÔ êú¾Öôû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öß¾ÖÖÖ¯Öã¸üŸÖê ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü
ŸÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Ö×Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê. Æüß ÖÖêÂ™ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Öêú “Ö×¸ü¡ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÖ¸ü•µÖÖ
†³µÖÖÃÖúÖ»ÖÖ ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖê.
¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿Ö•ÖÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖÓ›ü †Ö×Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖ
•úÖÆüß †ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ•ÖßÖ ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß“Ö •ÖÖæ •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê †Ö•Ö“µÖÖ
úÖôûÖŸÖß»Ö úÖµÖÔ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü Æüê †¿ÖÖ“Ö ¯Ö™ü›üßŸÖß»Ö ‹ú ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö †ÖÆêü. ¿ÖÖ»ÖêµÖ •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ
•úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ“Ö ×´Ö¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×´ÖÃÖôûÖê, ŸµÖÖÓÖÖ ‹ú¡Ö ú¸üÖê, ‹ÖÖªÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖú úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ú¸üÖê †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×ÆüŸÖ
•ÖÖê¯ÖÖÃÖÖê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÖÖêÂ™üà“Öê ²ÖÖôûú›æü ŸµÖÖÓÖÖ ãú™ãüÓ²ÖÖú›æÖ“Ö ×´ÖôûÖ»Öê. ¯ÖãµÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖß-Ö ×¿Ö•Ö•Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ŸÖê
²Öß.‹´Ö.ÃÖß.ÃÖß. “Öê ×¾ÖªÖ£Öá. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×´Ö¡Ö¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. µÖÖúÖôûÖŸÖ“Ö Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ŸµÖÖÓ“Öê
ÖêŸÖéŸ¾Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖê µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö †ÖÓ›ü¯ÖÖê ŸÖÖê ²ÖÆü¸üŸÖ Öê»ÖÖ. úÖ´Ö ×úŸÖßÆüß »ÖÆüÖÖ †ÃÖÖê †£Ö¾ÖÖ ´ÖÖêšêü †ÃÖÖê. ŸµÖÖú›êü
†³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüÖê ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã£ÖÖµÖß³ÖÖ¾Ö. Ã¾ÖŸÖ:“Öê úÖ´Ö ‡ŸÖ¸ü ¾µÖÛŒŸÖú›üŸÖß •Ö¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖß ¾µÖÛŒŸÖ »ÖÆüÖÖ †ÖÆêü úß ´ÖÖêšüß
µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö ú¸üŸÖÖ, †Ö¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ŸµÖÖ ¾µÖÛŒŸÖú›êü •ÖÖ¾ÖæÖ ŸÖê úÖ´Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖ •ú¸ü•Öê ÆüÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ¯Öî»Öæ. ‹ú¤üÖ úÖò»Öê•Ö“ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ²ÖÖÓ»ÖÖê¤ü¿Ö´Ö¬µÖê ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß
†ÖÙ£Öú ˆ®ÖŸÖß ÃÖÖ¬Ö»Öß •ÖÖŸÖê µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß †Ö×Ö ŸÖê ŸÖ›üú ²ÖÖÓ»ÖÖ¤êü¿Ö»ÖÖ Öê»Öê. ŸÖê£Öß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß
†´ÖÓ»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ êú»Öß. ÆüÖ ¦üÂ™êü¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖß“Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ.
µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ
µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú †Ö×Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö Šú×ÂÖŸÖæ»µÖ †ÃÖê
¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö. †Ö¬Öã×Öú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸üÖ“ÖÖ, ÃÖ«üŸÖÔÖÖ“ÖÖ, úŸÖÔŸ¾ÖÖ“ÖÖ, †Ö“ÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ,
ˆ´Ö¤üµÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖÆüÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÃ¯Ö¿ÖÔ, ¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾Öß †ÖµÖãÂµÖÖ“Öê ÃÖÖêÖê —ÖÖ»Öê.3
†ò›ü. ¸üÖ´Ö úÖÓ›üÖê µÖÖÓÖß ¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ“ÖÖ ´Öãôû Ø²Ö¤æü †“Öæú¯ÖÖê ¯Öú›ü»ÖÖ †ÖÆêü.
µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸ü¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ µÖÖÓ“Öê ×¾ÖúÖÃÖÖ×³Ö´ÖãÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ ×´Öôû»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ×ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß , ú»µÖÖÖúÖ¸üß µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ŸµÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †ÃÖŸÖÖê. ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ëú¦ü¾ÖŸÖá šêü¾ÖæÖ
´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß Öê»Öß ¯Ö®ÖÖÃÖ ¾ÖÂÖì †ÖÓ›ü¯ÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö êú»Öß †ÖÆêü. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ µÖÖÓ“Öê
²ÖÖê™ü ¬ÖºþÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ÃÖãºþ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß Öê»µÖÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ú¬ÖßÆüß
ŸÖÃÖæ²Ö¸üÆüß ¤æü¸ü •ÖÖ¾Öæ ×¤ü»Öê ÖÖÆüß. Æüß ÖÖêÂ™ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Öêú “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖæÖ †¬ÖÖê¸êü×ÖŸÖ ÆüÖŸê ÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. ²Öß.‹´Ö.ÃÖß.ÃÖß. “µÖÖ ‹úÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ
µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ µÖÖÓÖß µÖÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ŸÖºþ•ÖÖ»ÖÖ †“Öæú ¿ÖÖê¬Ö»Öê †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ‹ú
¾ÖÖ¸üÃÖ¤üÖ¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ ¾Ö ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ·µÖÖ †Öêú ÖãÖÖÓ“ÖÖ ´Öêôû
¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ šüÖµÖß †ÖÆêü. •ÖÖú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ¾Ö ŸµÖÖÆüß¯ÖêÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖ¸üÖ ú¸üÖÖ¸êü ¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü Æêü ‹ú´Öê¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê
¾ÖÖ¸üÃÖ¤üÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê †³µÖÖÃÖÖÓŸÖß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.4 µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ µÖÖÓÖß ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ ‹úÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ µÖÖ ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üß ŸÖºþÖÖ»ÖÖ †“Öæú
¿ÖÖê¬Ö»Öê †Ö×Ö µÖã¾Öú úÖÑÖÏÃê Ö“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ †ÖúÖ¸ü ¤êüÖÖ¸üÖ ‹ú ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü ²ÖÆüÖ»Ö êú»ÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸ü
¾ÖÖ¾ÖÖê šü¸üŸÖ ÖÖÆüß.
¿ÖÖÆãü, ±ã »Öê, †ÖÓ²Öê›üú¸ü, ú´ÖÔ¾Öß¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
¯Öæ¸üÖê ÖÖ´Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ Öæ¯Ö ´ÖÖêšüµÖÖ µÖãÖ¯ÖãºþÂÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ¯Öã¸üÃúŸÖÖÔ ¸üÖ•ÖÂÖá ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü
´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê, ³ÖÖ¸üŸÖ¸üŸÖ ›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü, ¯Ö©³ÖæÂÖÖ ›üÖ.ò ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
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´ÖÆüÖ´ÖÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ éú×ŸÖ¿Öß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖÆüŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö•ú
²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß“Öß •ÖÖÖß¾Ö †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ šêü¾ÖæÖ ŸÖê Öê»Öß ¯Ö®ÖÖÃÖ ¾ÖÂÖÔ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÆæü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,
†ÖÙ£Öú, ¿ÖîÖ×Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ÃŸÖ¸ü ¾ÖÖœü»ÖÖ ŸÖ¸ü“Ö Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ¾ê Öæ ¿Öêú»Ö ÆüÖ ¤æü¸ü¥üÂ™üß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ¿ÖÖÆãü,
±ãú»Öê, †ÖÓ²Öê›üú¸ü †Ö×Ö ú´ÖÔ¾Öß¸üÖÓ Öß •Öß¾ÖÖ³Ö¸ü úÖµÖÔ êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ÖÖê»Ö¾Ö¸ü
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸êü ¯ÖÖ×Æü»Öß ŸÖ¸ü †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ÃÖÖ´ÖÖµÖ
´ÖÖÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß †Ö×Ö úÖµÖÖÔ“Öß ×¤ü¿ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß †ÖÆêü.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö µÖÖêÖ¤üÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ éú×ÂÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¤êü¿Ö †ÖÆêü. µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ÆüÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖêØ¿Ö¤üÖ †ÖÆüê. ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
†£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÃÖã¬¤üÖ éúÂÖßÖê¡ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ×±ú¸üŸÖê. ´ÆüÖæÖ êú¾Öôû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ÆüÖ ÃÖÖ´Ö —
ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÖê ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ“ÖÖ µÖÖêµÖ ³ÖÖ¾Ö †Ö×Ö ¤ü•ÖÖÔ ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê Æüß ŸÖôû´Öôû †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖ šêü¾ÖæÖ
´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö éúÂÖß Öê¡ÖÖ»ÖÖ ˆ³ÖÖ¸üß ¤êüµÖÖ“ÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖß ÃÖã¬¤üÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸ü•ú
¿ÖêŸÖß´Ö¬µÖê Ö †›üúŸÖÖ †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü éúÂÖß Öê¡ÖÖŸÖ êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß †Öêú Ö¾ÖÖ¾Öê ¯ÖÏµÖÖêÖ êú»Öê. •Ö×´ÖÖß“Öß ¯ÖÖêŸÖ
»ÖÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ×¯ÖúÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö, ±úôû ¿ÖêŸÖß, ±ãú»Ö ¿ÖêŸÖß, µÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê Æüß ³Öæ×´ÖúÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Öêú “Ö×¸ü¡Ö
ÖÏ£Ó ÖÖŸÖæÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.
•éúÂÖß•Öê¡ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ †Ö×Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¤æüÃÖ¸üÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ úÖÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ. †Ö•Ö“µÖÖ
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖ¢Öê“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü éúÂÖß †Ö×Ö †ÖîªÖê×Öú †Ö×Ö ¿ÖîÖ×Öú
×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ¤æüÃÖ¸üÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ“Ö †ÃÖæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß ÆüÖ ¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú “Ö×¸ü¡ÖÖŸÖæÖ †³µÖÖÃÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôûÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ´Öã•µÖ´ÖÓ¡Öß ´ÆüÖæÖ †Öêú ¾ÖÂÖì †Ö¯Ö»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
éúÂÖß †Ö×Ö †ÖîªÖê×Öú Öê¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß»Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ †ÖÖÖß ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯Öî»Öæ ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖÖ. ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ŸÖôûÖÖÖôûÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ †“Öæú ÃÖÖ¯Ö›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ×¿ÖÖÖ Æüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ´ÖãµÖ ÖÓÖÖê¡Öß †ÖÆêü. ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖÔ ŸÖê£ÖæÖ“Ö ¯Öãœêü •ÖÖŸÖÖŸÖ Æêü †ÖêôûÖµÖÖ‹¾Öœêü ¦üÂ™µÖê¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö •Öß •Öß †×¬ÖúÖ¸ü ¯Ö¤êü ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ †ÖÏúÎ ´Ö ×¤ü»ÖÖ. ¸üµÖŸÖ ×¿Ö•Ö•Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖÖê †£Ö¾ÖÖ ²ÖÖ¸üÖ´ÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖªÖ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖÖ †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¿ÖÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê “ÖÖ»ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß êú»ÖÖ †ÖÆêü
µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú µÖÖ×šüúÖÖß ‘µÖÖ¾Öß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.
éúÂÖß, ˆ¤üµÖÖêÖ, ×¿ÖÖÖ µÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖêôûÖ»ÖÖ ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»Öê ¯ÖÏÖŸê ÃÖÖÆüÖ ŸÖê¾Öœêü“Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
†Ö¸üÖêµÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ úÖÖ †ÖÆêü. Æêü ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß †“Öæú †ÖêôûÖ»Öê ÆüÖŸê Öê ´ÆüÖæÖ“Ö ãúÃŸÖß, ú²Öøüß
µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ¤êü¿Öß ÖêôûÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Öêú ¾ÖÂÖì †×¾ÖŸÖ¸ü¯ÖÖê úÖµÖÔ¸üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
ãúÃŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ú²Öøüß †ÃÖÖê. µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“Öê †¬µÖÖ¯Ö¤ü ³ÖæÂÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Æêü ¯Ö¤ü êú¾Öôû ¿ÖÖê³Öê“Öê ÖÃÖæÖ ŸµÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ
¸ü“ÖÖÖŸ´Öú úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê †ÖÆêü µÖÖ •ÖÖ×Ö¾ÖêŸÖæÖ ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß Öê»µÖÖ †¬ÖÖÔ ¿ÖŸÖúÖÆæüÖ †×¬Öú úÖôû úÖµÖÔ êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“Öß
ÖÖë¤ü µÖÖ×šüúÖÖß ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖêôûÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß †ÖÆêü. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ
µÖÖÓ“µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Ö×Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ‹ú ¦üÂ™üµÖê ÖêŸÖéŸ¾Ö ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖê. ÃÖÓ¸üÖÖ ´ÖÓ¡Öß
´Æü•ÖËæ-Ö •úÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê ¸üÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ •Ö¾ÖÖÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ‹ú †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüÖ×³Ö´ÖÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö
†ÖŸ´ÖÃÖ´ÖÖÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ ×¤ü»Öß †Ö×Ö µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖê²Ö»Ö ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê. ÃÖî-µÖ ¤ü»ÖÖŸÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔ»ÖÖ µÖÖêµÖ
ÃÖÓ¬Öß ¤êüÖÖ¸êü ¯Ö×Æü»Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ´ÖÓ¡Öß ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ. ¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ÖÖë¤ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. Æüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê Öæ¯Ö
•ÖÖî¸ü¾ÖÖÃ¯Ö¤ü ‘Ö™üÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü éúÂÖß´ÖÓ¡Öß ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü †®Ö¬ÖÖµÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ´ÖÖÖê †ÃÖÖÖ·µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
¤êü¿ÖÖ»ÖÖ †®Ö¬ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ‹ú ÃÖÖ´Ö ¸üÖÂ™Òü ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê Æêü ŸµÖÖÓ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ ú¬ÖßÆüß ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖ Ö µÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Îúêú™ü ú×ÖµÖ´Öú ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †¬µÖÖ †Ö×Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×ÎúÎúê ™ü ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †¬µÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖêôûÖ ŸÖ¸ü
×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß“Ö ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ‹ú ˆŸéúÂšü Îúß›üÖ ÃÖÓ‘Ö™üú úÃÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÃŸÖã¯ÖÖšü“Ö •ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Ö»ÖÖ.
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¸üµÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖßŸÖß»Ö µÖÖêÖ¤üÖÖ
²ÖÆæü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ˆŸ£ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯Ö©³ÖæÂÖÖ ›üÖò.ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß ¸üµÖŸÖ
×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. µÖÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê †¬µÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß Öê»Öß 25 ¾ÖÂÖì ÖêŸÖéŸ¾Ö êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÆüß
¯Öæ¾Öá 1973 ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üµÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ Öê¡ÖÖ»ÖÖ ‹ú ×¤ü¿ÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ×¾ÖÂÖµÖß ×ÖŸÖÖÓŸÖ ŸÖôû´Öôû †ÃÖÖÖ¸êü, ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê»ÖÖ µÖÖêµÖ ÃÖÓ¬Öß ŸÖ¸ü Æêü“Ö ×¾ÖªÖ£Öá ˆªÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖ¢Öêú›êü ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓ´Ö¬µÖê ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ
¾ÖÖœüßÃÖÖšüß †Öêú µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ. ÃÖÓÖÖú ×¿ÖÖÖ, Ã¯Ö¬ÖÖÔ ¯Ö¸üßÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ëú¦ü, ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ ¾ÖÖÔ, ¸üµÖŸÖ ×¾Ö–ÖÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß
Ã£ÖÖ¯Ö-ÖÖ, µÖÖÃÖÖ¸ü•µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß úÖê™üµÖÖ¾Ö¬Öß ºþ¯ÖµÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß úºþ-Ö Æêü
¯ÖÏÖ•ÖêŒ™ü ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üŸÖÖ ¸üµÖŸÖê“ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá úÖêšêüÆüß ú´Öß ¯Ö›ü•ÖÖ¸ü -ÖÖÆüß. ŸÖ¸ü µÖÖ •Öß¾Ö‘ÖêµÖÖ Ã¯Ö¬ÖìŸÖ ŸÖÖê
ÃÖÖ´Ö¯ÖÖê ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»Ö. µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß êú»Öê»Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ×“Ö¸ÓüŸÖ¸ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ.
´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÖ´Ößú¸üÖÖŸÖß»Ö µÖÖêÖ¤üÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖîÛ¬¤üú ÃÖÖŸÖÖÓ“ÖÖ †“Öæú ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯ÖÖê
±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖ¾ê Öæ ¿Öêú»Ö ÆüÖ ¦üÂ™üµÖê¯ÖÖÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ˆ““Ö ×¾ÖªÖ
×¾Ö³Öæ×ÂÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ¯ÖµÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ Ö´ÖŸÖê“ÖÖ †“Öæú ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß "´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß ‹úÖ ¬ÖÖ›üÃÖß †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÖÕú¿Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ“Öß 1994 ÃÖÖ»Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ ú¸üÖÖ¸êü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Æêü ¯Ö×Æü»Öê ¸üÖ•µÖ ÆüÖŸê Öê. •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ Öê¡ÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´Ößú¸üÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖê, ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü ¾Ö ÖÖîú·µÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß †Ö¸üÖÖ, ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖêÃÖ²ÖÓ¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü, Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß ¸üÖÖß¾Ö ¯Ö¤êü, ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ †ÖÛŸ´Öú †ÖŸ´Ö×Ö³ÖÔµÖŸÖêÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ‡. µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖ
†ÖÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÖÆêü. 5 ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×ŸÖ»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ²ÖÖ»µÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´Ößú¸üÖ ‘Ö›æüÖ †Ö»Öê ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ
†Ö×Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê µÖÖêÖ¤üÖÖ ¤êü¾Öæ ¿ÖúŸÖß»Ö Æüß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÖ.¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü.
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