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21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖ
›üÖò. »ÖÖ™ê ¸üŸÖÖú¸ü ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö
¯Ö¤ü¾Öß ¾Ö ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖü ¤êüÖ»Öæ¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¤êüÖ»Öæ¸ü.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖÖê ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ÃÖéÂ™üß»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖêŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖ“µÖÖ µÖãÖÖŸÖ
´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏÖÃÖÓ×ÖúŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖ“Öß ¾Öêôû µÖêÖê Æüß ²ÖÖ²Ö
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ˆÖß¾ÖÖÓÖÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Öß¾Ö¸ü ¯ÖÏ¿Ö×“ÖÆü
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖê. ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß ´ÖÖÖ¾ÖÖÖê ³ÖÖî×ŸÖú ¯ÖÏÖŸÖß“ÖÖ •ÖÖê Ö¾ÖÖ ¯ÖÖµÖÓ›üÖ
×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü Ö¸ü•Öê“ÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê. µÖÖ ²Ö™üÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖß»Ö µÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ †ÖÖ¤üß úÖôûÖ¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖê
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖê¾ÖæÖ Öê»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß †Öšü¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖê“Öê ¤ü¿ÖÖ ‘Ö›ü×¾ÖŸÖê.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ »ÖêÖÖŸÖ †¿ÖÖ“Ö ‹úÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß †ÖêôûÖ ¾Ö ¯ÖÏÖÃÖÓ×ÖúŸÖÖ
¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. •µÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÃÖ ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ×¾ÖÀ¾Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖ
´ÖÖ¤ü¸üÃÖ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖŸÖê ¾Ö †ÖêôûÖŸÖê.
12 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ÆüÖ¾ê ÖæÖ Öê»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓÖÖ 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö •ÖÖ úÖ ²Ö¸êü
†Öšü¾ÖÖ ú¸üŸÖê ? •Öë¾ÆüÖ úß ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¿Ö Ö¸ü•ÖÖ ¾Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †Ö•Ö †Ö´Öã»ÖÖÖÏ
²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ. ²Ö¤ü»Ö ÆüÖ ÃÖéÂ™üß“ÖÖ ×ÖµÖ´Ö †ÖÆêü. µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÃÖ •Ö¸üß ¯ÖÏ´ÖÖÖ ´ÖÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯ÖÏ¿Ö
ŸÖÖê“Ö úß †Ö•Ö µÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖÖ úÖ †Öšü¾ÖÖµÖ“Öê ? ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ,
•µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÖÃÖŸÖÖê ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö¯Ö»Öê ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¾Ö ³Ö×¾ÖÂµÖ
‘Ö›ü¾Öæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¾Öî³Ö¾Ö¿ÖÖ»Öß ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓÖÖ
ÃÖ´Ö•ÖãÖ ‘µÖÖµÖ“Öê úÖ ? úÖ µÖÖÆüß¯ÖêÖÖ úÖÓÆüß ¾ÖêÖôûß úÖ¸üÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. »ÖÓ›Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ
£Öê´ÃÖ Ö¤üß“µÖÖ ×úÖÖ¸üß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ´ÖÖ.Ö¸ëü¦ü ´ÖÖê¤üàÖß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓ“µÖÖ
†¬ÖÖÔéúŸÖß ¯ÖãŸÖóµÖÖ“Öê †ÖÖ¾Ö¸üÖ êú»Öê. †ÖòÃ™Òêü×»ÖµÖÖ“µÖÖ ×ÃÖ›Öß ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ
¯ÖãŸÖôûÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü †ÖÆêü. †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö úÖµÖÔ
´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ›üÖò.‹.¯Öß.•Öê.†²¤æü»Ö ú»ÖÖ´Ö ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß †ÃÖŸÖÖÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃÖ¤êü“µÖÖ †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖãÖÖÔéúŸÖß ¯ÖãŸÖôûÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖÆüß¯ÖêÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓÖß 12
¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ †Ö×Ö»Ö ´ÖÖÖ¾Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ ú»µÖÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ, ŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß
´ÖÖÓ›üÖß ¾ÖÖ¸üú¸üß “Öôû¾Öôû, ±ãú»Öê-¿ÖÖÆæü-†ÖÓ²Öê›üú¸üß “Öôû¾Öôû ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ÖêŸÖæÖ —
ÖÖ»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¬¤ü-´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖ ¾Ö ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü Æêü •Ö¸üß ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
ÃÖ´ÖŸÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ÖÖÖ×¸üú
‘Ö›ü¾ÖµÖÖ“ÖÖ •ÖÖê éúŸÖß¿Öß»Ö †Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖê“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôûê ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖÖŸÖ
¯ÖÏÖÃÖÓ×ÖúŸÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖê.
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ µÖãÖ ¿ÖÃ¡ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸üÖÖê ³Ö¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü. •Öê «êüÂÖ, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ, µÖã¬¤ü ¾Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖê. ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓÖß ÃÖ´ÖŸÖÖ, ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ ¾Ö Öî×ŸÖúŸÖêÖêµÖãŒŸÖ ¾Ö“ÖÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÓ›üÖ¸üÖÖê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ µÖãÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß. ´ÖÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖ£ÖÔ ¾Ö
¤ãü™ü¯¯Öß¯ÖÖÖ“Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸üÖ“µÖÖ ×¾ÖÖÖ¿ÖÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÃÖŸÖÖê ´ÆüÖãÖ“Ö ÃÖ¤üÖ“ÖÖ¸üÖŸÖ
Ã¾ÖÖÔ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:“Öê ‘Ö¸ü †Öã³Ö¾Ö´ÖÓ™ü¯ÖÖÃÖ Öã»Öê ú¹ýÖ ¤êüÖÖ¸üÖ
²ÖÃÖ¾ÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖ ‹úÖ ¯ÖŸÖßÃÖÖšüß ˆÓ“Ö“Ö ˆÓ“Ö ´ÖÖÖê·µÖÖ“Öê ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÖÖ·µÖÖ
†Ó²ÖÖÖßÃÖ †ÖŸ´Ö¯Ö¸üßÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôûê ¬Ö×Öú¿ÖÖÆüß ¾Ö šüÖê ú¿ÖÖÆüß †ÃÖê
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓÖß 12 ¾µÖÖ
¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö ¸üÖ•Öê¿ÖÖÆüß, ÃÖ¸Óü•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüßÃÖ †¬µÖÖÛŸ´Öú ÃÖ´ÖŸÖÖ×¬ÖÂšüßŸÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö
†ÖÙ£Öú »ÖÖêú¿ÖÆüßŸÖ úÃÖê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ êú»Öê Æêü †Ö•Ö“µÖÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ¾ÖÖÖÕÖÖß
†³µÖÖÃÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. †“”êû ×¤üÖ †Ö‹ÓÖê †ÃÖê ´ÆüÖŸÖ •µÖÖÓÖß 2014 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ †³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ µÖ¿Ö ×´Öôû¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß †“”êû ×¤ÖÖ ´ÆüÖ•Öê Öê´Öêú úÖµÖ? Æêü
ÃÖ´Ö•ÖãÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÃÖ¾Ö¯ÖÏ×ÖŸÖ ú»µÖÖÖ¸üÖ•µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ¾Öß. †´Öê×¸üúÖ
¸üÖÂ™ÒüÖ¬µÖÖ ›üÖêÖÖ»›ü ™Òü´¯Ö ¾Ö ãú¾ÖêŸÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓÖÖß ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü ¾Ö ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê“µÖÖ úÖ¸üÖÖ´Öãôûê

úÖÓÆüß ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ²ÖÓ¤üß êú»Öß. µÖÖ ˆ»Ö™ü 12
¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ úÖÛ¿´Ö¸ü, †±úÖÖ×ÖÃŸÖÖÖÖÃÖÆü ¤êü¿Ö ¾Ö •ÖÖÖŸÖß»Ö †Öêú ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ×¸üú
²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ‹êæúÖ ú»µÖÖÖ´Ö¬µÖê µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. †¿ÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖŸÖ ²Ö¸êü“Ö•ÖÖ ›üÖæú ¾Ö
¤ü¸üÖ›ê êüÖÖê¸ü ÆüÖŸê Öê. ŸÖê ãúú´Öá †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸üß ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓÖß ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ¯Ö¤üß †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ
¯ÖÏ¾Öê¿Ö ÖÖúÖ¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ˆ»Ö™ü ŸµÖÖÓ“Öê Èü¤üµÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÖ ú¹ýÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ÖÖÖ×¸üúÖŸÖ
¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸üÖ úÃÖê êú»Öê Æêü ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß •ÖÖÖãÖ ‘µÖÖ¾Öê.
ú¸ü “Öãú¾Öê×Ö¸üß, “Ö»ÖÖÖÓ“Öê ±úÃÖ¾Öê×Ö¸üß, ¾ÖÖœüŸÖÖ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß –
ÖÖê™üÖ²ÖÓ¤üß“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ 12 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓÖß
†£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ¤üÖêÂÖÖ»ÖÖ †ÖêôûÖæÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ úÖµÖú ¾Öê îú»ÖÖÃÖ, ¤üÖÃÖÖêÆü“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ¤êü¾ÖãÖ
ú¸ü ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖê ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×ŸÖ•ÖÖê¸üßŸÖ †ÖÖæÖ ³Ö¸üµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ¾Ö»Öß. •µÖÖ´Öãôêû
×²Ö••Ö»ÖÖ“Öß ×ŸÖ•ÖÖê¸üß ³Ö¸ü³Ö¹ýÖ ¾ÖÖÆüŸÖ ÆüÖŸê Öß. ´ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¯ÖêÖÖ ¤êüÖÖ¸êü ÆüÖŸÖ †×¬Öú
ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ‡Ô-³Ö×ŸÖ•ÖÖ¾ÖÖ¤ü ¾Ö ¤ü¯ŸÖ¸ü ×¤ü¸ÓüÖÖ‡Ô»ÖÖ ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖß»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ³Ö¸üŸÖß ¾Ö ²ÖœüŸÖß Ö´ÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖêÖæÃÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öß µÖÖ“ÖÖ ˆ¢Ö´Ö –
Ö´ÖæÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ úÖ¸üãúÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ²ÖœüŸÖßŸÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ×²Ö••Ö»ÖÖ“µÖÖ
¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾ÖÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ
×¤ü¾ÖÖ »ÖÖ¾ÖæÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ²ÖÃÖ¾ÖÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúÖÃÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö †Ö¤ü¿ÖÔ †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÖÖãÃÖ ´ÆüÖæÖ †Ö¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ•Ö“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ †ÖÆüÖêŸÖ. ÃÖ¾ÖÖÕÖÖÖ“Ö •ÖÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü.
¾µÖÛŒŸÖ“ÖÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ´ÖÖµÖ ú¹ýÖ ŸÖÖê †´ÖÖµÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ µÖÓ¡ÖÖÖÓÖÖ ÖÂ™ü
ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ•ÖÖ¯ÖÏ³ÖãŸ¾ÖÖ“Öß µÖÓ¡ÖÖÖ 12 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ¹ý•Ö¾Ö»Öß. Ã¡Öß, ¯Öã¹ýÂÖ, ²ÖÖ»Öú, ¾Öé¬¤ü,
†¯ÖÓÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓ“Öê ¸üÖØ¿ÖÖ 10 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1948 »ÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü
ÃÖÓ‘Ö™üÖêÖê ±ãÓúú»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö´ÖÓ™ü¯Ö ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓ“Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü
†×¾ÖÂúÖ¸ü †ÖÆêü. ŸÖ¸ü µÖÖ †×¾ÖÂúÖ¸üÖŸÖæÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖêÖÖ¸êü ¾Ö“ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓ“Öß
ÃÖÖ¤ü“Ö †ÖÆêüŸÖ. 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ×Ö´Öã»Ô ÖÖÖ“ÖÖ úÖµÖ¤üÖ µÖÖêµÖ
¯Ö¬¤üŸÖßÖê ¯ÖÖÃÖ ú¸üŸÖ ÖÖÆüß. ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´ÆüÖ•Öê †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ×Ö´ÖãÔ»ÖÖÖÃÖÖšüß
¸üÖ´Ö²ÖÖÖ †ÖîÂÖ¬Ö †ÖÆêü. Ã¡Öß¾ÖÖ¤üß “Öôû¾Öôû, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ×Ö´ÖãÔ»ÖÖ
“Öôû¾Öôû, ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒú “Öôû¾Öôû, ¤ü×»ÖŸÖ “Öôû¾Öôû, ¿ÖêŸÖú¸üß “Öôû¾Öôû †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
“Öôû¾ÖôûßÃÖ ¯ÖÖêÂÖú ¾Ö ¯ÖÏê¸üú šü¸êü»Ö †ÃÖê ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖÖÔ“Öß ×¤ü¿ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö“ÖÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖÃÖÖšüß úÖÖÔ™üúÖŸÖ Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ´Ö»ÖÖ µÖÖ“Öß
•ÖÖÖß¾Ö †ÖÆêü ´Öß †¿ÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ úŸÖéÔŸ¾ÖÖÖê ¯ÖÖ¾ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ³Öæ´ÖßŸÖ †Ö»ÖÖê. •µÖÖ
´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÖê 12 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê úÖµÖÔ êú»Öê ŸÖê“Ö úÖµÖÔ ´Öß µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ
ú¸üŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓÖÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öê ˆ¢Ö¸ü ¿ÖÖê¬Ö»Öê ¯Ö¸ÓüŸÖæ
ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ×¯Öœüß»ÖÖ ŸÖê ˆ¢Ö¸ü ×™üú¾ÖŸÖÖ ¾Ö ¹ý•Ö¾ÖŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ÖãÓŸÖÖÖãŸÓ ÖŸÖÖ
¾ÖÖœü»Öß. ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß ¾Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê †ÖúÂÖÔÖ ÖÂ™ü ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ¤üÖÃÖÖêÆü¾Öé¢Öß
×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß. µÖÖ ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü“Ö Ã¾ÖÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê ŸÖÖê ‡ŸÖ¸ü¡Ö úÖêšêüÆüß ÖÖÆüß. µÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ¾ÖÖÕÖß †Ö¯Ö»Öê úÖ´Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖê ¾Ö ×ÖÂšêÖê ú¸üÖ¾Öê. úÖµÖú ÆüÖ“Ö ‹ú´Öê¾Ö µÖÖ ¯Öé£¾Öß»ÖÖ
Ã¾ÖÖÔ ²ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß, úÖ»ÖÔ ´ÖÖŒÃÖÔ,
†ÖÖ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ:
úÖµÖúÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öê ÁÖêÂšüŸ¾Ö ×ÃÖ¬¤ü ú¹ýÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †Öêú ×¾Ö«üÖÖ ¾Ö
´ÖÆüÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ÖŸÖ´ÖÃŸÖú ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖ›ü»Öê.
²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ úÖôû †Ö×Ö ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ úÖôû ¾ÖêÖôûÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ÃÖÖ¸üÖê“Ö
†ÖÆêü. ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôêû ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¾ÖÖœü»Öß. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê †ÖÙ£Öú ¾Ö
ŸÖÖÓ×¡Öú ´ÖÖÖ¾ÖÖŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸üÖ —ÖÖ»Öê. ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, ¾ÖÖœüŸÖÖ ŸÖÖÖ-ŸÖÖÖ¾Ö, Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¾Ö
‡ŸÖ¸üÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ¾ÖéŸŸÖß“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ÃÖÓÖÏÆüÖ“Öß ¾ÖÖœüŸÖß ¾Öé¢Öß,
¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ“Öß ×¤ü¿ÖÖÆüßÖŸÖÖ, »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ¬Ö×Öú¿ÖÖÆüßŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê
¾ÖÖœüÖÖ¸üÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ, »ÖÖêúÖÖã¸Óü•ÖÖ¾ÖÖ¤üß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß, ÖãÆêüÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ¾Ö
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¬ÖÖê¸üÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ †¿ÖÖ †Öêú úÖ¸üÖÖÓ´Öãôûê ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ
±úÖ¸üúŸÖ ‘ÖêÖÖ¸üÖ ´ÖÖãÂµÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÖÖœü»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ
úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †Ö•Ö“µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ, ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ Ã±úÖê™ü, ¤üôûÖ¾ÖôûÖ
¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“Öß ¸êü»Ö“Öê»Ö ÖÃÖ»Öê»µÖÖ úÖôûÖŸÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓÖß ¿Ö¸üÖ ¾Ö •ÖÓÖ´ÖÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖÖê
¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“Öê •ÖÖôêû ×Ö´ÖÖÔÖ ú¹ýÖ ´Öã»µÖÖ×¬Ö¿šüßŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¹ýÖ †Ö¤ü¿ÖÔ
ÃÖ´ÖÖ•Ö ˆ³ÖÖ êú»ÖÖ. ŸÖÃÖê ú¸üµÖÖ¯ÖÏŸÖß ×ÖÂšüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ‘Öê¾ÖãÖ Öê»Öß. †Ö•Ö ±úŒŸÖ
Ö×¸ü²Öß Æü™üÖ¾Ö, •ÖµÖ •Ö¾ÖÖÖ •ÖµÖ ×úÃÖÖÖ •ÖµÖ ×¾Ö–ÖÖÖ, ‡Ó×›üµÖÖ ¿ÖÖµÖØÖÖ, †“”êû ×¤üÖ
†ÖµÖëÖê, ãú¿Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖ úÖî¿Ö»µÖ ³ÖÖ¸üŸÖ, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü´ÖãŒŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ, ‹›ËüÃÖ´ÖãŒŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ,
ÖÖÓ¬Öß¾ÖÖ¤üß ³ÖÖ¸üŸÖ, ±ãú»Öê-¿ÖÖÆæü-†ÖÓ²Öê›üú¸üÖ“Ó ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †¿ÖÖ ‘ÖÖêÂÖÖÖ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
•ÖµÖÓŸÖß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬Öß¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ¾Ö ¯ÖãŸÖóµÖÖ»ÖÖ ÆüÖ¸ü ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Öšü¾ÖÖßŸÖ “ÖÖ¸ü ¿Ö²¤ü ÖÖµÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ×´Ö¸ü¾ÖÖãúß“ÖÖ •Ö££ÖÖ ×Ö‘ÖŸÖÖê. ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ
†ÖÖÓ¤ü ¾Ö •Ö»»ÖÖêÂÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ¯ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê
†Ö“Ö¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖ úÖêÖß ´ÖšüÖ×¬Ö¿Ö, †³µÖÖÃÖú ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü úÖÖÖ›üÖôê ûÖ ÆüÖêŸÖÖê.
²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓÃÖÆü ‡ŸÖ¸ü †Öêú ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ •Ö´Ö»Öê Æüß µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß ‹î×ŸÖÆüÖÃÖ×ú
×¿Ö¤üÖ¸ê üßü †ÖÆêü. ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×¡ÖúÖ»ÖÖ²ÖÖ¬ÖßŸÖ ÃÖŸµÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖê¯ÖµÖÖêÖß
¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ú»µÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ †ÆüÖ¸ê üÖ¡Ö ¯ÖÖµÖ¯Öß™ü ú¸üÖÖ¸üÖ ÆüÖ
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ †Ö×Ö»Ö ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü †Öã³Ö¾Ö´ÖÓ™ü¯Ö, ‡Â™üØ»ÖÖ, ¤üÖÃÖÖêÆ, úÖµÖú
¾Öê îú»ÖÖÃÖ, †×¸ü¾Öê Öã¹ý µÖÖ ¯ÖÓ“ÖÃÖã¡ÖßŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖê. ‹ú ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö–Ö, ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö, ¾Öî–
ÖÖ×Öú, ˆ¢Ö´Ö ÃÖÓ‘Ö™üú, ãú¿Ö»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖú, ¸üÖ•ÖÖß×ÖŸÖ–Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÖÃÖ †ÖêôûÖÖÖ¸üÖ
†¬µÖÖÛŸ´Öú ˆÓ“Öß“ÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖ ãú›ü»ÖÃÖÓÖ´Ö, ´ÖÓÖôû¾ÖêœüÖ, ú»µÖÖÖ“µÖÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ×±ú¹ýÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö²ÖÖÓ¬ÖÖß“µÖÖ ¬µÖêµÖÖÖê ¯ÖÏê×¸üŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü,
×»ÖÖÖÖ ¾Ö ¤êü¿Ö ‘Ö›ü¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ÃÖÓ¬Öß ¤êü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö Ö´ÖŸÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ
ú¸üŸÖÖê. ¯Ö¸Óü¯Ö¸êÖê šü¸ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †Öêú ÃÖÖÖŸÖµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÖã™üß¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß —
ÖÖ»Ö¸ü ÖÖ×Æü¿Öß ú¹ýÖ ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯ÖêÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ¯Öê¸üÖß ú¸üŸÖÖê. 21 ¾µÖÖ
¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öê ˆ¢Ö¸ü ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÓ“µÖÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¤æü¤ìüî¾Ö ŸµÖÖ ŸÖŸ¾Ö–
ÖÖÖÖú›êü ¯ÖÖšü ¾Öôû¾ÖæÖ ‹ú Ö•Ö¸ü ™üÖúµÖÖ ‡ŸÖ¯ÖŸÖ“µÖÖ ˆÃÖÓŸÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ÖÖÆüß.
´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖú›êü ÆüÖê ÖÖ¸üß ›üÖôê êû—ÖÖú †Ö¯ÖÖÖÃÖ ×¾ÖÖÖ¿ÖÖ“µÖÖ ×¤ü¿ÖÖê ‘Öê¾ÖæÖ
•ÖÖ‡Ô»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖãÖß ¾Ö ÃÖÓµÖ´Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ
´Öã»Ö´ÖÓ¡Ö †ÖÆêüŸÖ. †ÖÖÓ¤üß úÃÖê •ÖÖÖµÖ“Öê, •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ú»ÖÖ, ¸üÖêÖ´ÖãŒŸÖ •Öß¾ÖÖ †¿ÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖÖÖê µÖãŒŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾ÖÖÖÔú›êü †Ö¯ÖÖ ¯ÖîÃÖê ¤êü¾ÖæÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯ÖÖ ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÖê ÃÖãÖß
•Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖê ´Öã»Ö´ÖÓ¡Ö ×¤ü»ÖÖ ŸµÖÖú›êü ÆüÖêÖÖ¸êü ¤æü»ÖÔÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾ÖÖÖ¿ÖÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖãŸÖ
†ÖÆêü. µÖÖ ×¾ÖÖÖ¿ÖÖÃÖ ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖÖÃÖÆü ‡ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß
úÖ¾Ö›ü ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘Öê‰úµÖÖ.
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