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•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üú¸üÖÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ“ÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ
¯ÖÏÖ. ›üÖò. »ÖÖ™ê ¸üŸÖÖú¸ü ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö

¯Ö¤ü¾Öß ¾ÖÖ ¯Ö¤
¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖü ¤êüÖ»Öæ¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¤êüÖ»Öæ¸ü.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
¯ÖÏÖ“ÖßÖÖúÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ˆ¢Ö¸ü †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö–Ö, ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö ¾Ö ¾Öî–
Ö×ÖúÖÓÖß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓÖÖ ëú¦¦üØ²Ö¤æü ´ÖÖãÖÖ †Öêú
´ÖŸÖ´ÖŸÖÖÓŸÖ¸êü ¾µÖŒŸÖ êú»Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖÆüß êú»»µÖÖ. ŸÖ¸üßÆüß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ
Ö×ŸÖúßú¸üÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ
ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´ÆüÖÖ¾Öß ŸÖê¾Öœüß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¾Ö ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. •ÖÖÖ×ŸÖú
ÖÖŸÖ ×¾Ö
×¾Ö¾Öê“ÖÖ êú»Öê.
´ÖÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ“Öê ¥ü¿µÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ÆêüŸÖãÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ »ÖêÖÖŸÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã¡Öß ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖÖ
Ã¡Öß×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖéÂ™üß, ÃÖ´ÖÖ•Ö, ãú™æÓü²Ö, ¸üÖÂ™Òü †¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. ×ŸÖ ÃÖÖôûßú›êü †ÃÖãÖ úÖêšüê “Ö
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖ¸üß ×ŸÖ“Öß
×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ×ŸÖ“µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖêÖÖ“Öê úÖêÖŸÖêÆüß úÖµÖÔ¯ÖæÖÔ ÆüÖê¾Öææ ¿Ö
úÖôû•Öß ÃÖÖ´Ö¯ÖÖê ‘ÖêÖÖ¸êü úÖêÖŸÖÖÆüß ¾ÖÖÔ, ‘Ö™üú, ÃÖÓÃ£ÖÖ ÖÖÆüß. ×ŸÖ“Öê †ÃÖÖê ´ÆüÖ•Öê
»ÖÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Öß
ãú™æÓü²ÖÖ“Öê †ÃÖÖê ÆüÖêµÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ×ŸÖ“µÖÖ †ÃÖµÖÖ ¾Ö ÖÃÖµÖÖú›êü úÖêúÖêÖß »Ö
úÖêÖÖÃÖÆüß úÖôû•Öß ÖÖÆüß. ŸÖß úÖêÖ †ÖÆêü ? †ÃÖÖ“Ö ¯ÖÏ¿ÖÖ ÃÖÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ãú™æÓü²ÖÖŸÖÖã
×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ: ×ŸÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß †×¬Öú ÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖê.
†Ö•Ö“Öê µÖãÖ Æêü •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ †Ö×Ö ˆ¤üÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê †ÖÆêü. µÖÖ µÖãÖÖÖê ÃÖÓ¯ÖãÖÔ
ÖÖ»ÖÖ ? —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö êú»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã Ã¡Öß“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×úŸÖß ²Ö¤ü»Ö — ÖÖ»Ö
ŸµÖÖÖê ÛÃ¡Ö •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ú¿Öß ×¤ü¿ÖÖ ×¤ü»Öß ? úÖ ŸÖÖê ±úŒŸÖ ¾Ö¸üú¸ü¸üÖß ¤êüÖÖ¾ÖÖ †ÖÆêü ? ŸµÖÖŸÖß»Ö
Ö¸êü¯ÖÖÖ úÖµÖ †ÖÆêü ? ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖÆüß ÛÃ¡Ö ´ÆüÖ•Öê ˆ¯ÖêÖêÖÖ, ¤ãüµµÖ´Ö ¤ü•ÖÖÔ ¾Ö ú×ÖÖÂšü¯ÖÖÖ ÆüÖµê Ö. ‹úŸÖ¸ü ŸÖß ¤êü¾Öß †ÖÆêü. ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¾Ö ãú™æÓü²²ÖÖŸÖ
ÖÖŸÖ ¤¤üÖ›üÖ“Öß ´ÖãŸÖá ú¹ýÖÖ
×ŸÖ“Öß ×•Ö¾ÖÓŸÖ¯ÖÖß“Ö ÆüŸµÖÖ
²ÖÃÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ãú»Ö™üÖ, ¤üÖÖÖ“Öß ¾ÖÃŸÖæ †¿Öß ˆ¯Ö´ÖÖ ¤êü¾ãÖÖ ×ŸÖ“
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ‘Ö¸ü“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ÃÖ´Ö•ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ãú™æÓü²²ÖÖ“µÖÖ
ÖÖ“µÖÖ úŸÖÔ¾µÖ¯ÖæŸÖá“Öê ¾ÖÆü ÖÖ
ÖŸÖ †
†Ö»Öê. ×ŸÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü,
ú¸üÖÖ¸êü ‹ú ˆ¢Ö´Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ µÖÖ †£ÖÖÔÖê Ã¡Öß“Öê ÃÖÖÓŸ¾ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖÖ, †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ ±úŒŸÖ ¬Ö´ÖÔÖÖÏÓ£Ö, ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖúÖÓ“µÖÖ
×ÖŸÖê ÃÖÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Ö×Æü»ÖÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ¾Ö ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¹ýÖ“Ö ÆüÖŸê Öê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢Öê“Öß Ö×ÖŸÖê
ÖÖß êú»Öß •ÖÖŸÖê.
ÃÖ²Ö»Ößú¸üÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †Öêú µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öß †ÖÖÖß
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ãú™æÓü²ÖÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ãú™æÓü²ÖÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ´Ö•Ö²ÖãŸÖ †Ö¬ÖÖ¸ü
ÖµÖÖÔŸÖ ¯Ö¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¤ü•ÖÖÔ
Ã¡Öß †ÖÆêü. ŸÖ¸üßÆüß ×ŸÖ»ÖÖ ãú™æÓü²ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¢ÖêŸÖ ¾Ö ¸ü“ÖÖÖÖŸ´Öú úÖµÖÖÔ
ú´Öãú¾ÖŸÖ ¾Ö ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ ¾ÖÖÔ
×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯Öã¹ýÂÖÃÖ¢ÖÖú ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ Ã¡Öß ÆüÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ú´Ö
²ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖúÖôûÖŸÖ ¦üÖî¯Ö¤üß, ÃÖßŸÖÖ, ãÓúŸÖß µÖÖÓ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêÖÆêü. ŸÖ¸ü ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖÖŸÖ ±ãú»Ö¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖÖŸÖ •Öß¾ÖÖ
Ö¤êü¾Öß, ³ÖÓ¾Ö¸üß²ÖÖ‡Ô, µÖÖÓÃÖÆü †Öêú ²Ö»ÖÖŸúÖ¸üßŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ †ÖÆêüŸÖ.. ¬Ö´
·µÖÖ“Ö ãú™æÓü²ÖÖŸÖãÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖß
•ÖÖÖÖ¸üß ´ÖãÃ»Öß´Ö Ã¡Öß †ÖÆêü. ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ÖãÊÖÓ“Öß ×¿ÖÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö
³ÖÖÖê»Öß, ¯Öã¹ýÂÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ×¿Ö¾µÖÖ †Ö×Ö †Ö¯ÖÖ¯ÖÃÖ
Ö¯ÖÖ¯ÖÃÖÖŸÖ ÆüÖê ÖÖ¸üÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü
Ö¾ÖÖ¤ß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê
µÖÖÃÖ¾ÖÖÕŸÖãÖ ÛÃ¡ÖÃÖ †¯Ö´ÖÖÖßŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. “ÖÓÖôû¾ÖÖ¤üß ¾Ö ³ÖÖêÖ¾ÖÖ¤ü
¾ÖÖœü ÆüÖŸê Ö †ÖÆêü. †¿ÖÖ
¿ÖÖêÂÖÖ, ØÆüÃÖÖ ¾Ö †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ µÖÓ¡ÖÖêŸÖ ŸÖß¾ÖÎ ÖŸÖßÖê ¾ÖÖ
Ÿ´Öú ×¤ü¿ÖêÖê ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß.
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öê Ø“ÖŸÖÖ ÃÖúÖ¸ü¸üÖŸ´Ö
×ŸÖÆüß ´ÖÖÖãÃÖ †ÖÆêü ? ×ŸÖ»ÖÖÆüß ¯Öã¹ýÂÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖê •ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÖÔ ÃÖÖ¬
ÃÖÖ¬ÖÖÖÖÓ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
†ÃÖŸÖê µÖÖú›êü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ¤æü»ÖÔÖ ú¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê“Öê ×¤üÃÖŸÖ
ÖŸÖê. •ÖÖ ŸÖß¾ÖÎ ÖŸÖßÖê
¾ÖÖ»ÖÖ Ö¾ÖÃÖÖß ‘ÖÖ»ÖÖÖ¸üÖ
²Ö¤ü»ÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ²Ö¤ü»Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖ»
ÖÖ“ÖÖ ú»ÖÓú ¯ÖæÃÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ
†ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ Ã¡Öß“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖÖ ¾Ö ˆ¯Öê×ÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖ“Ö
ÖÖÆüß.
úÖêÖŸÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö ×úŸÖß ¯ÖÏÖŸÖ¿Öß»Ö ¾Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ“Öê ´ÖÖê•Ö´Ö´ÖÖ¯Ö ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖÖ ¾Ö ¤ü•ÖÖÔ µÖÖ¾Ö¹ýÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ŸÖŸÖß¾ÖÎ ÖŸÖßÖê ×¾Öú×ÃÖŸÖ
ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖßÖß ×¤×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖ
†ÖÆêü. †–ÖÖÖ, ¹ýœüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ¾Ö †Ó¬Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖÖê ÛÃ¡Ö“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖ›æÖ ™üÖú»Öê.
†Ö´Ö“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öê.
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêÖê ‡ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ×“Ö¡Ö¡Ö †
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ãú»Ö¤üß¯Öú µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÆüŒúú ×Æü¸üÖ¾ÖæÖ ¬ÖêŸÖ»ÖÖ. ÛÃ¡Ö³ÖÏãÖ

ÆüŸµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖŸê Ö †ÖÆêü. Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ú¯ÖÖŸÖ ÆüÖŸê Ö †ÖÆêü.
•µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö 2011 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖê Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê
ú»Öê. †Öêú ¸üÖ•µÖÖÓŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ •Ö´ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ‘ÖÃÖ¸üÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. µÖÖ´Öãôêû“Ö ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖÖÖê ²Öê™üß ²Ö“ÖÖ†Öê ²Öê™üß
µÖÖ¯ÖÖÃÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
¯ÖœüÖ†Öê“Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ ×¤ü»Öß. ÃÖ´ÖŸÖÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, µÖÖ¯ÖÖÃÖæ
¾Ö» ²Öß •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÎú¾µÖãÆüÖŸÖ
¯Ö¸Óü¯Ö¸êÖê ×ŸÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:ÆãÖ ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯Ö¸ü¸üÖ¾Ö»ÖÓ
ÖúÖ¸üÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, †ÖÙ£Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ‡. ÃÖ¾ÖÔ
Öã¸ü±ú™ãüÖ ™üÖú»Öê. †Ö¸üÖêµÖ, ×¿ÖÖÖ, ¸üÖ•ÖúÖ¸ü
†×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêÖê ÛÃ¡Ö»ÖÖÖ ×¤ü»ÖêÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ŸÖß µÖÖÃÖ¾ÖÖÕ¯ÖÖÃÖãÖ
¾ÖÓ×“ÖŸÖ †ÖÆêü.
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ †Ö×Ö Ã¡Öß
ÖÖŸ £ÖÖê›üÖ±úÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÓ¬Öß“µÖÖ
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ
Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ»ÖÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü
ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“ÖÖ ÃÖæµÖÔ ×ŸÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê×¿ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß. ×¿ÖÖú, ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú,ú, ‡Ó‡•Öß×Ö†¸ü, »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß, ›üÖòŒ™ü¸ü,
ßú ¾Ö ˆ¢Ö´Ö ÃÖÓµÖÖê•Öú ²ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß
¾Öúß»Ö, ¯ÖÖµÖ»Ö™ü, ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö, »ÖêÖú, ÃÖÖ×ÆüŸµÖßú
¬¤ü ú¸ü
 µÖÖÃÖ ¯ÖÖêÂÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×´ÖôûÖ»Öê.
×´ÖôûÖ»Öß. ´ÖÖÖãÃÖ ´ÆüÖæÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß †ÖêôûÖ ×ÃÖ¬¤ü
´ÖŸÖÖ ¯Öã¹ýÂÖß µÖãÖÖŸÖ ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖÃÖ ¾ÖÖ¾Ö
†Ö¯Ö»Öß ²ÖÖîÛ¬¤üú, ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üßú Ö´ÖŸÖÖ
×´ÖôûÖ»ÖÖ. ãú™æÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö †Ö×Ö
Ö úÖµÖÖÔ
úÖ »ÖµÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö ÃÖÆüÖ
»µÖÖ ú¾Öê
 ŸÖ ‘Öê¾ÖãÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖß»Ö
ú¹ýÖ ŸÖß •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬ÖßÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
×¾Ö
†Ö»ÖêÖ ¾ÖÖœüŸÖ ÖÖÆüß Æêü ŸÖß
¾ÖÖ™êüú¸üß ²ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÛÃ¡Ö“µÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ
ú¿ ßÃÖÆü ‡ŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ, †ÖÙ£Öú ¾Ö
×ÃÖ¬¤ü ú¸üŸÖ †ÖÆêü. ÛÃ¡Ö“µÖÖ µÖÖêÖ¤üÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆü
ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ Æêü ×ŸÖÖê •ÖÖÖ»ÖÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öê.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´Ö•Ö²ÖãŸÖ ¾Ö ÃÖÖ´Ö ²ÖÖã ¿ÖúŸÖ
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖÖ ÖÖîú¸üß“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß“Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö«üÖ¸ü Öã»Öê êú»Öê. ÖÖîú¸üß“µÖÖ
Ö·µÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÖ´Ößú¸üÖ —
×ÖÖ×´Ö¢ÖÖÖê ×ŸÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖœü»ÖÖ. ²Ö·µÖ
ÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêú ¯Öã¹ýÂÖÖ»ÖÖ ¯ÖŸÖß
ÖÖ»Öê. ¯ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö Ö“ÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ
´ÆüÖæÖ ÖÖîú¸üß ú¸üÖÖ¸üß Ã¡Öß Æü¾Öß¿Öß ¾ÖÖ™üŸÖêê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ
¬Öú ¥üœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ÛÃ¡Ö“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö
¯Öã¹ýÂÖÖ“µÖÖ“Ö ÆüÖŸÖÖŸÖ ªÖ¾ÖÖ Æüß ´ÖÖÖÖ×ÃÖúŸÖÖ †×¬Öú
¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ´Öãôûê ¸üÖÂ™Òü †Ö×Ö ãú™æÓü²ÖÖ“µÖÖ †£ÖÔ
†£Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¤üÖêÆüß
ÃÖ ³ÖÖÖ ÖÖµÖ“Ö †ÖÆêü. ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü
×šüúÖÖß ×ÖÖÔµÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖ Ö´ÖŸÖêŸÖß»Ö ×ŸÖ“ÖÖÖ ÃÖÆü
ú»µÖÖ“ ×¿ÖÖÖ •ÖÖôû¯ÖÖêôû, ´ÖÖ¸üÆüÖÖ ¾Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ¸üÖ²ÖãÖ ‘Ö¸üúÖ´ÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ êú»µÖÖ“Öß
¾ÖÃŸÖ ¾Ö ˆ¯Ö³ÖÖêÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ²ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ
‘Ö™üÃ±úÖê™üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖãÖ ×´ÖôûŸÖê. ²ÖÖ•ÖÖ¹ý ¾ÖÃŸÖæ
ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öß. †Ö•Ö ¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖ×Æü
×ŸÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸Ö²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖê. •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖÖê Ã¡Öß»ÖÖ
×ŸÖ“µ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖãÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ´ÖÖò›êü»Ö ´ÆüÖæÖ ¯Öãœêü †ÖÖ»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×ŸÖ“µÖÖ
ÃÖ¾Ö ‘Ö™üúÖÓÖÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖ×³Ö´ÖæÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
‘ÖêŸÖ ÖÖÆüß. ×ŸÖ“µÖÖ ¿Ö¸üß¸ü ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüŸÖê. ×ŸÖ“µÖÖ Ö´ÖŸÖÖ ¾Ö ²ÖÖîÛ¬¤üú ãú¾ÖŸÖßú›ê
»Ö Ö ¤êüŸÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ÃÖã¤Ó ü¸üŸÖê“Öê
ú›êü »ÖÖ
Ö
³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏ¤ü¿ÖÖ ‘Ö›ü¾ÖãÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ™üß.†Ö¸ü.¯Öß. ¾Ö ˆŸ¯Ö®Ö ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü
21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †Ö×Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¯Öæ»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ.
Ã¾ÖÖ ¡µÖ, ¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ´ÖÖÖ×ÃÖú
ŸÖ¸üß ×ŸÖ»ÖÖ †Ö¸üÖêµÖ, ×¿ÖÖÖ, ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü, †ÖÙ£Öúú Ã¾ÖÖŸÖÓ
†×
¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß —ÖÖ›üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ¾µÖÛŒŸÖ ÃÖ´ÖÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšêüÃÖÖ¸üµÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
ÖÆêüŸÖ.Ö µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÓÖÖÖ ÖÂ™ü ú¹ýÖ ×ŸÖ»ÖÖ
×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü †Öêú ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ £ÖÖê¯Ö¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆê
Ö×ŸÖúßú¸üÖ ‹ú ÖÖ´Öß ÃÖÓ¬Öß †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÖ×ŸÖ
Ö Ö¸ ÖÖê»ÖŸÖ ÖÃÖæÖ ¾ÖÃŸÖæ“Öê ¤üÖ»ÖÖ
Æüß ÃÖÓ¬Öß ×ŸÖ“µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö«ü
¾µÖÛŒ ´ÆüÖæÖ ˆ³Öê ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ×ŸÖ“µÖÖ
×ŸÖ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³Öê ú¸üŸÖê. ×ŸÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ‹ú ¾µÖÛŒŸÖ
ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß
´ÖÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ“Öê •ÖŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. •ÖÖÖŸÖß»Ö
ÆüŒúÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üÖÖ¸üß µÖÓ¡ÖÖÖ ˆ³Öß ú¸üú¸üµÖÖ“Öê
µÖ †Ö¾ÆüÖÖ †Ö´Ö“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÆêü.
Ö ú¸ü
ú µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÃÖ¤ü †Ö×Ö úÖµÖÔúÖ¸üß
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêÖê ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ
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´ÖÓ›üôûÖú›êü úÖµÖ¤êü ×ÖÖÙ´ÖŸÖß ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“Öê úÖµÖÔ ÃÖÖê¯Ö¾Ö»Öê. ŸÖ¸ü –
µÖÖµÖ¯ÖÖ×»ÖúÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖê. Ã¡Öß †Ö×Ö ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¤üÖê Ö
“ÖÖêú †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¤üÖêÆüß “ÖÖúÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÓ¬Öß ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ×´ÖôûÖ¾Öß. úÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ Ã¡Öß †Ö×Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê †Ö×Ö ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê “ÖÎú ÃÖã¸üôûßŸÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒú Ã¡Öß †Ö×Ö
¯Öã¹ýÂÖ †ÃÖê ¾ÖÖáú¸üÖ ú¸üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖê ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß ÃÖÖ¸üÖê“Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸üßÆüß •ÖÖÖŸÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú “Ö“ÖÖÔ ÆüÖŸê Öê. úÖ¸üÖ
†ÖÖ×¤ü úÖôûÖ¯ÖÖÃÖãÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ø»ÖÖ³Öê¤üÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ ¾Ö ŸµÖÖ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —
ÖÖ»Öß. •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ, ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ, Ø»ÖÖ µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³Öê¤ü³ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öß.
Ø»ÖÖ ³Öê¤üÖÖê •ÖÖÖ»ÖÖ ¤üÖêÖ ¬ÖÐã¾ÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ»Öê µÖÖ´Öãôûê Ã¡Öß †Ö×Ö ¯Öã¹ýÂÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü¯Öã¸üú
†ÃÖæÖÆüß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ²ÖÖ»Öê.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒú
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö •ÖŸÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¯ÖÖÃãÖÖ“Ö
¤üÖŸÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ †ÖÖê¤ü¸üÆüß ÃÖŸÖß¯ÖÏ£ÖÖ, ÆãÓü›üÖ¯Ö¬¤üŸÖß,
êú¿Ö¾Ö¯ÖÖ, ¯Ö›ü¤üÖ ¯Ö¬¤üŸÖß, ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖÖß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ êú»Öê.
19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ µÖã¸üÖê¯ÖßµÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß, ×¿ÖÖÖ ¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêÖê
Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÖêÂÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ
¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê¾Öæ »ÖÖÖ»Öê. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú ¯ÖÏ¿Ö ¾Ö
ÆüŒúÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ‘Ö ¾Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ“Ó Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü
ÃÖÓ´´Öê»ÖÖÖ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß
ÆüŒúÖÃÖ »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ˆ¯ÖÖµÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê“µÖÖ
ˆ§êü¿Ö¯Ö×¡Öêú“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö“Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. †Ö´Æüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
•ÖÖŸÖÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖ Ã¡Öß †Ö×Ö ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖŸÖê»ÖÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖê. µÖÖ¾Ö¹ýÖ
³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¸üÖ•µÖ‘Ö™Öê“Öß †ÃÖê»Ö Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖŸê Öê. µÖÖÃÖÆü ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß
ÆüŒúÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ¸üÖ•µÖ‘Ö™ÖêŸÖß»Ö ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ´Öæ»Ö³ÖãŸÖ †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´Öã»Ö³ÖæŸÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖÖÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™ÖÖ Ã¡Öß †Ö×Ö ¯Öã¹ýÂÖ †ÃÖÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö
ú¸üŸÖ ÖÖÆüß ú»Ö´Ö 12 ŸÖê 35 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö †×¬ÖúÖ¸ü ²ÖÓ¬ÖÖÖÃÖ×ÆüŸÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö
Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓŸÖ ú¿ÖÖÆüß
¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ú¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¬Ö´ÖÔ,•ÖÖŸÖ, ¾ÖÓ¿Ö †Ö×Ö Ø»ÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü úÖêÖßÆüß –
ÖÖÖ×¸üú †µÖÖêµÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓÃÖÖšüß †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü¾Ö»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖÖÓÖÖ Ã¡Öß †Ö×Ö
²ÖÖ»ÖúÖÓÃÖÖšüß úÖêÖŸÖßÆüß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖêÖ»Öê •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß, ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö¤üÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¬Ö´ÖÔ, •ÖÖŸÖ, ¾ÖÓ¿Ö †Ö×Ö Ø»ÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß –
ÖÖÖ×¸üú †µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÃÖ¾ÖÔ“Ö Ã¡ÖßµÖÖÓÖÖÖ †×³Ö¾µÖÛŒŸÖ, ÃÖÓ‘Ö™üÖ,
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ³ÖÖÂÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ¬Ö´ÖÔÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ¿ÖÖêÂÖÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ¤üÖ¤ü ´ÖÖÖµÖÖ“Öê ´Öã»Ö³ÖæŸÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö “ÖÖî£µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖŸ¾ÖÖŸÖÆüß
Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß Ã¯ÖÂ™ü êú»µÖÖ. µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú Ã¡Öß
†Ö×Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖÖ ˆ¯Ö×•Ö×¾Öêú“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ×´Öôû¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü. Ã¡Öß †Ö×Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖÖÖ
ÃÖ´ÖÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖÖ ¾ÖêŸÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ¯Öã¹ýÂÖ †Ö×Ö Ã¡Öß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖ
†Ö×Ö ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ¤ãü¹ý¯ÖµÖÖêÖ ú¹ý ÖµÖê. ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¾Ö úÖ´ÖÖ“µÖÖ
×šüúÖÖß †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖã×¾Ö¬ÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ †ÃÖÖ¾Öß, úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ¾ÖêŸÖÖ †Ö×Ö
“ÖÖÓÖ»Öê •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ú»Ö´Ö 43 ´Ö¬µÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
Ã¡ÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“Öê ÆüÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ£ÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÖ ú¸üÖê Æêü ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öê
úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü ¯ÖÏŸµÖêú ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö×Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´ÖŸÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ×Ö¾Ö›ãÖ
µÖêµÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓŸÖ †Öêú ¸üÖ•µÖÖÓÖÖß ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ 50% †Ö¸üÖÖ ×¤ü»Öê. Ã¡Öß ²Ö»ÖÖŸúÖ¸ü,
¿ÖÖêÂÖÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üßú †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ÃÖŒŸÖ úÖµÖ¤êü ²ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×²ÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, ÖÖÖ¸üß
ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÃÖÆü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖæÃÖÖ¸ü ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏÃÖÖ¸ü´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖÔÎú´Ö †Ö×Ö •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖæÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ“Öê
ÃÖÓ¸üÖÖ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ×úŸÖ¯ÖŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö Ö¸ü•Öê“Öê
†ÖÆêü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÖêú•ÖÖÖéŸÖß êú»Öß •ÖÖŸÖê.
´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ“Öê †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ“µÖÖ ÆüÖÖÖÃÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ •ÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü
†ÖÖ»Öê. 10 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1948 »ÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘Ö™üÖêÖê •ÖÖ×Æü¸ü êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß
ÆüŒúÖÓ“µÖÖ ‘ÖÖêÂÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ ¾Ö µÖãÖÖê“µÖÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖêŸÖ Ã¡Öß †Ö×Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖ´ÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ“Ö Ã¡Öß †Ö×Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖÖÖ ãú™æÓü²Ö
Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖÖ ¾ÖêŸÖÖ, ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
µÖÖÃÖÆü ´ÖÖÖãÃÖ ´ÆüÖæÖ •ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ •Öß×¾ÖŸÖÖ“µÖÖ ÆüŒúÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ
†Ö»Öß. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ •ÖÖÖãÖ
‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ´´Öê»ÖÖê ¾Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 1975 ŸÖê 1984 Æêü ´Ö×Æü»ÖÖ ¤ü¿Öú ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ êú»Öê. Ã¡Öß ×¿ÖÖÖ
¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß, ¬ÖÖê¸üÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ, ÃÖ´Ö¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ, †ÖÙ£Öú,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †Ö×Ö ×ÖÖÔµÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö †ÖÙ£Öú
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÖÔÖÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö×Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üßú †Ö¸üÖêµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖÖê, ×¿ÖÖÖ
†Ö×Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ¤êüÖê. ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÓ¬Öß ¤êüÖê ‡Ô.
¬µÖêµÖ ¬ÖÖê¸üÖÖÓ“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖß 1980 “µÖÖ úÖê¯ÖêÖÆêüÖêÖ µÖê£Öß»Ö ¤æüÃÖ·µÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ´Ö×Æü»ÖÖ
ÃÖÓ´´Öê»ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. 1985 “µÖÖ Öî¸üÖê²Öß ÃÖÓ´´Öê»ÖÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
Ö¸ü•ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß“Öê ¬ÖÖê¸üÖ
šü¸ü¾ÖµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü»Öê. 1995 “µÖÖ ²ÖßØ•ÖÖ ÃÖÓ´´Öê»ÖÖÖŸÖ ×²ÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÖÖÓÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖë¤ü¾Ö»ÖÖ. 1997 »ÖÖ Ö¾Öß ×¤ü»»Öß µÖê£Öê ÃÖÓ´´Öê»ÖÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ ÃÖÓ´´Öê»ÖÖÖŸÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖßŸ¾Ö ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. •ÖÖÖ×ŸÖú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÃÖÖÔú, †Ö×ÃÖµÖÖÖÖ, ×²ÖÎŒÃÖ, ÖÖ´Ö, •Öß-4, µÖã¸üÖê¯ÖßµÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö µÖÖÓÃÖÆü ×¾Ö×¾Ö¬Ö
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¾Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓŸÖæÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,
†ÖÙ£Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ “Ö“ÖÖÔ ÆüÖêŸÖê. ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖãÃÖ ´ÆüÖãÖ •ÖÖµÖÖ“Öß
ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüÖê Æêü ¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü. µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ¯ÖÏŸµÖêú
¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ú¹ýÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß. •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖÖê ‹úÖ ²ÖÖ•ÖãÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß“Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö«üÖ¸êü Öã»Öê êú»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ×ŸÖ“µÖÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ÎúµÖ×¾ÖÎúµÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ×¤ü»Öê. Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ¿Öß •ÖÖê›ü»Öê. Ã¡Öß ÆüÖ ‹ú
‘Ö™üú •ÖÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö †´Öæ»µÖ šêü¾ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê Ø“ÖŸÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖÖê Ö¾µÖÖ
¯Ö¬¤üŸÖßÖê ¾Ö ŸÖÓ¡ÖÖÖê •ÖÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. ŸµÖÖ´Öãôûê Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß “Öôû¾Öôû
†×¬Öú ÃÖ×ÎúµÖ ¾Ö ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ²ÖÖŸÖ †ÖÆêü. »ÖÖêú•ÖÖÖéŸÖß ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÖ †Öãúã »Ö
²ÖÖŸÖ †ÖÆêü. úÖµÖªÖ“ÖÖ ²Ö›üÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö
1. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖÖÖß×ŸÖ ×¾Ö–ÖÖÖ ¿Öê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ •ÖÖ¾Ö¸üß-×¤üÃÖÓ²Ö¸ü-2011 ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú
ÃÖÓ•Öß¾Öãú´ÖÖ¸ü ¿Ö´ÖÖÔ
2. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖÖÖß×ŸÖ ×¾Ö–ÖÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ¯Ö×¡ÖúÖ-†ÖÃŸÖ ×¤üÃÖÓ²Ö¸ü-2013, ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ´Ö¬Öã¸ëü¦ü
ãú´ÖÖ¸ü.
3. †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö, ›üÖò.¿Öî»Öë¦ü ¤êü¾ÖôûÖÖú¸ü, ×¾ÖªÖ²ÖãŒÃÖ ¯ÖÛ²»Öêú¿ÖÃÖ,
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü.

×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖ¤êü, µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒú
´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ»ÖÖ úÖµÖªÖ“Öß •ÖÖê›ü ×´ÖôûÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ úÖÆüß úÖµÖ¤êü ²ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. µÖÖ úÖµÖªÖŸÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ“Öê ÆÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ£ÖÖ ¾Ö ¯Ö¬¤üŸÖß¾Ö¸ü
†Óãú¿Ö šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆãÓü›üÖ¯ÖÏ£ÖÖ²ÖÓ¤üß úÖµÖ¤üÖ 1961 †Ö×Ö 1986, †Öî×ŸÖú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ×Ö¾ÖÖ¸üÖ
úÖµÖ¤üÖ 1956, 1986, 1929, 1976 “ÖÖ ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ×Ö´ÖãÔ»ÖÖ úÖµÖ¤üÖ, 1971
¾Ö×›ü»ÖÖê¯ÖÖÙ•ÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÆüŒú ×´ÖôûÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü úÖµÖ¤üÖ, Ö³ÖÖÔ¾ÖÃ£ÖêŸÖ
Ã¡Öß³ÖÏãÖ †ÖêôûÖ ú¸üµÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖÖ¸üÖ 1954 “ÖÖ ¯ÖÏÃÖ¾Ö¯Öæ¾ÖÔ ×Ö¤üÖÖ úÖµÖ¤üÖ, 73
¾µÖÖ ¾Ö 74 ¾µÖÖ ‘Ö™üÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ´Ö×Æü»ÖÖÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ 1/3 †Ö¸üÖÖ
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 2005 ÃÖÖ»Öß úÖî™Óüã×²Öú ØÆüÃÖÖ“ÖÖ¸ü úÖµÖ¤üÖ ²ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. Ã£ÖÖ×Öú
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