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»ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ
›üÖò. »ÖÖ™ê ¸üŸÖÖ•ú¸ü ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö
×¾Ö³ÖÖ•Ö ¯ÖÏ´Öã•Ö ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö-Ö ´ÖÖ•ÖÔ¤ü¿ÖÔ•ú ¯Ö¤ü¾Öß ¾Ö ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖü ¤êüÖ»Öæ¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¤êüÖ»Öæ¸ü.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
³ÖÖ¸ü ŸÖ ÆüÖ ‹ú ×¾Ö¿ÖÖ»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ÖÓ›ü¯ÖÏÖ µÖ ¤êü ¿Ö †ÖÆêü. µÖÖ ¤êü¿ÖÖ ŸÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß “µÖÖ µÖ¿ÖÛÃ¾ÖŸÖêÃÖÖšüß †Öêú ¬ÖÖê¸ üÖê ¾Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öß †ÖÖÖß
ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ²Ö¤ü »ÖŸµÖÖ úÖôûÖ ÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö
¾ÆüÖ ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ²Ö¤ü»Ö ‘Ö™üÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖßŸÖæÖ ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê. †Öêú
¸üÖ •ÖúßµÖ ¯Ö•ÖÖÓ“Öê ÃÖ¢ÖÖÓŸÖ¸ü Ö †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯Ö×¸ü ¾ÖŸÖÔÖ ú¸üÖÖ¸êü †ÖÓ¤üÖ ê»ÖÖê
—ÖÖ»Öß. µÖÖ †ÖÓ¤üÖ ê»ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¾Ö™üô ûßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß “ÖÖ ¯ÖŸÖÓÖ ÛÃ£Ö¸ü
¸üÖ×Æü »ÖÖ. ×¿ÖŸÖµÖã¬¤üÖ ê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖß»Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖ Â™ÒüßµÖ ¸üÖ •ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
»ÖÖê•ú¿ÖÖÆü ß ¾Ö¸ü ×¾Ö¯Ö×¸ü ŸÖ ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö ÆüÖ ê¾Öæ ÖµÖêŸÖ ´Æü ÖæÖ ‹»Ö.¯Öß.•Öß.ÃÖÆü †Öêú
Ö¾ÖßÖ ¬ÖÖê¸ü Ö ÛÃ¾ÖúÖ¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê. •µÖÖ´Öãô êû •ÖÖÖ»ÖÖÆüß »ÖÖ•Ö¾Öê»Ö †¿ÖÖ
ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †ÖÆêü. •µÖÖ»ÖÖ 2014 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖæúÖÓ“µÖÖ ×ÖúÖ»ÖÖÓ Öß ‹ú Ö¾ÖÖ †ÖµÖÖ´Ö ×¤ü »ÖÖ.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ »ÖêÖÖŸÖ 2005 ÃÖÖ»Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃÖ¤êü Öê ¯ÖÖ×¸üŸÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
†×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß »ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸üµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ£ÖÔúŸÖÖ ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ 2005 ¯Öæ¾Öá ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †ÃÖæÖÆüß
»ÖÖêúÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃŸÖ¸üÖ ¾Ö¸üß »Ö úÖ¸ü³ÖÖ¸ü †Ö×Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖß»Ö ±êú¸ü± úÖ¸ü
µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ. ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ: »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ
¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ×¤ü ¿ÖÖ ¤êü µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ ¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÖêú ¾ÖÓ× “ÖŸÖ
ÆüÖ êŸÖê. µÖÖ úÖµÖªÖÖê »ÖÖêúÖÓÖÖ ¸üÖ •ÖúßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü »Öß. ¸üÖ •ÖúßµÖ
¯ÖÏ× ¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß. ¸üÖ•ÖúÖ¸ü Ö, ¿ÖÖÃÖÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ÃŸÖ¸üÖ ¾Ö¸üß»Ö
²Ö¤ü »ÖÖÓÖÖ •Ö¾ÖôæûÖ ¯ÖÖÆü µÖÖ“Öß ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ÖÖê»Ö´ÖÖ»Ö •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü
†ÖÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü ¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›ü ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ ú»¯ÖÖÖ ¿ÖŒŸÖß»ÖÖ
×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸ü µÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»Öß. µÖÖ´Öãôêû 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß •Öê ¬ÖÖê¸ü Ö ¾Ö úÖµÖ¤êü ²ÖÖ¾Ö»Öê ŸµÖÖŸÖß»Ö
´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖÆüŸ ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üÖÖê ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ× ÎúµÖêŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ´ÖÆüŸ ¾Ö ×ÃÖ¬¤ü êú»Öê. ŸµÖÖ“Öß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ •ÖÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öß. µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔ“Ö•ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓú»ÖÖÖŸÖæÖ
Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ×ÃÖ¬¤ü ú¸ü µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
21 ¾Öê ¿ÖŸÖú Æêü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“Öê ¿ÖŸÖú †ÖÆêü . µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö
ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ú´Öß úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯ÖÏ“ÖÓ› ü ¯ÖÏÖŸÖß ú¸ü ÖÖ¸êü ¸üÖÂ™Òü ´Æü ÖæÖ
³ÖÖ¸ü ŸÖÖ“Öß †Öêô ûÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´Öê»ÖÖ ¸üÖ Â™ÒüÖÓŸÖÖÔŸÖ ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ¾Ö
ÃÖÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 2005 †ÖòŒ™üÖ ë²Ö¸ü ´Ö¬µÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü úÖµÖ¤üÖ
¯ÖÖ×¸üŸÖ ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ úÖµÖªÖÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ‹úÖ
¾µÖÛŒŸÖ•Ö¾Öôû ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸ü Ö Ö¾ÖßÖ †Ö×Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úÖµÖªÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ ×¬ÖŸÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü µÖêŸÖÖê. •µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÏŸ µÖÖ †£Ö¾ÖÖ
†¯ÖÏŸµÖÖ×¸üŸ µÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖ êŸÖÖê. ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ´ÖŸÖ¤üÖ ÖÖ“µÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖ¿Öß •ÖÖê›ü »ÖÖ †ÖÆêü. »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
»ÖÖêúÖÓÖß ×Ö¾Ö›ü »Öê»Öê ¿ÖÖÃÖÖ ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü úÖµÖÔ ú¸üŸÖê ŸÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö úŸÖÔ¾µÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ×¸ü úÖÓ“Öê †ÖÆêü . ´ÖÖ×ÆüŸÖßŸÖ ‹ú ¯ÖÏ“ÖÓ›ü
¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü. •µÖÖŸÖ ¤êü ¿ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ •ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¾Ö
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×ÖÖÔµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖÃÖÓ“ ÖÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê
‹ú¡Ößú¸üÖ, ×¾Ö¾Ö¸üÖ †Ö×Ö ÃÖÓú»ÖÖÖÃÖ ×ÖµÖÓ× ¡ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö
¯ÖÏ× ÎúµÖêŸÖ“Ö ´ÖÖ×Æü ŸÖß †ÃÖŸÖê. ´ÖÖ×Æü ŸÖß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †Ö¬Öã×Öú •ÖÖŸÖÖ»ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ¿Öß»Ö Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¾Ö ‘Ö™ü úÖÓ¿Öß •ÖÖê›ü ÖÖ¸üß ÃÖÓµÖÖê•Öú ´ÆüÖæÖ
úÖ´Ö ú¸üŸÖê. •Ö¸ü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ‹ÖÖ¤üß ¾ÖÃŸÖæ Ö¸êü¤üß Øú¾ÖÖ ×¾ÖÎúß
ú¸üÖ µÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¾ÖÃŸÖæ ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ

¾ÖÃŸÖæ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ, ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ †Ö×Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü Ö ´Öæ»µÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÏÖÆü úÖ»ÖÖ ŸÖß ¾ÖÃŸÖæ †Ö¯ÖÖ Ö¸êü¤ üß ú¸üÖ¾Öß úÖ ÖÖÆüß µÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ
‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆü Ÿ¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÖ¸Óü ¯ÖÖ×¸ü ú ×¾ÖÂÖµÖ ÖÖÆüß.
ŸÖÖê ¤îüÖÓ×¤ü Ö •Öß¾ÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü. •ÖÖê ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖµÖ¤ êü ¿Öß¸ü
†×¬ÖúÖ¸üÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü . ÖÖÖ×¸ü úÖÓÖÖ úÖÓÆüß †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Öú ×¾ÖÂÖµÖ
¾ÖÖôûŸÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ×Æü ŸÖß ×´Öôû¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü.
ÖÖ»Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü úÖÓÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ×Æü ŸÖß ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß †¿Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
µÖÖ •úÖµÖªÖŸÖ †ÖÆêü . ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´ÖŸ¾Ö †Ö×Ö †ÖÓ›üŸ ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖãú»Ö
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÖÖ¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ´ÖÓ× ¡Ö´ÖÓ›ü ôûÖ ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ× ¬ÖŸÖ úÖÖ¤ü ¯Ö¡Öê, ÃÖÓÃÖ¤ü
†Ö×Ö ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß´ÖÓ› üô ûÖ“µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖúÖ¸üÖ“Öê Æü ÖÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß,
•ëú¦ü-¸üÖ •µÖÖ“Öê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸ü ÖÖ¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ¿ÖÖÃÖúßµÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ †Ö×Ö úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖãú»Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÖÖ¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß,
¾ÖÖ×Ö•µÖ †Ö×Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ “µÖÖ ÖÖê¯Ö×ÖµÖŸÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ× ¬ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ÃÖã¸ü •ÖÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖãú»Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÖÖ¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß.¸üÖ•µÖ‘Ö™ü ÖêÖê
†Ö´ÆüÖÃÖ ÆüÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÃÖ †×¬Öú ´Ö•Ö²ÖæŸÖ, ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÃÖÆü•Ö
²ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.
‹ú ¾µÖÛŒŸÖ, ‹ú ´ÖŸÖ, ‹ú ´Öæ»µÖ ÆüÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß “ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖê “ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ
×ÃÖ¬¤üÖ ÓŸÖ †ÖÆêü . ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ×ÆüŸÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ´ÖÆüŸ ¾Ö ×¤ü »Öê •ÖÖ¾Öê.
ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü úÖêÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖúÖ¸ü »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ²Ö¸êü “Ö »ÖÖêú †–ÖÖÖß †Ö×Ö †¤æü¸ü¤ ü ¿Öá
†ÃÖŸÖÖŸÖ úß •Öê, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¬ÖÖê¸ü ÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ
†µÖÖêµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖê»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê †Ö×Ö
ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ¾Öêôû †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÖ×Æü•Öê. •Öë¾ÆüÖ Ö¸ü•Ö
†ÃÖŸÖê ŸÖë¾ÆüÖ ŸÖê †Ö¯Ö»Öß ³Öæ× ´ÖúÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ ¸üß ¯ÖãÖÔ ÃÖÖ´Ö¯ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ¯ÖÏŸ µÖêú ¿ÖÖÃÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß
Öã¯ŸÖŸÖÖ ²ÖÖôûÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ×¾Ö³ÖÖÖ ¾Ö µÖÓ¡ÖÖÖ Öã¯Ö
ÃÖ¿ÖŒŸÖ †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ×Æü ŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÊÖÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß
ú¸ü Öê †Ö×Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸ü µÖÖ“Öê úÖµÖÔ †×¬Öú ´ÖÆüŸ ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
•ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ úÖµÖ ú¸üŸÖ †ÖÆêü †Ö×Ö •ÖÖŸÖêú›êü ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ
³Öã× ´ÖúÖÓÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖ“Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÖ¬ÖÖ ÖÃÖŸÖê ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ •ÖÖŸÖê¯ÖÏŸÖß
ˆ¢Ö¸ü¤üÖµÖß ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓÖÖ úÖêÖÖ“µÖÖÆüß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú
•Öß¾ÖÖÖŸÖ »ÖÖ ¤êü µÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö×Ö
•ÖÖú»µÖÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß ÃÖ¾ÖÖÕ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü “Ö¾ÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕ²ÖÖ²ÖŸÖ –ÖÖÖ ×´Öôû¾ÖµÖÖ“ÖÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü. †Ö•Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê
úÖµÖÔ †×¬Öú ¾µÖÖ¯Öú ¾Ö ÖãÓŸÖÖÖãÓŸÖß“Öê ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß Æü´Öß ¤êü ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öê ÃÖã ¡Ö Öã¯ŸÖ
šêü ¾ÖµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¤êü Öê ×šüú ÖÖÆüß. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ †Ö×Ö ÖÖîú¸ü¿ÖÖÆüß
†Ö¯Ö»µÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖÃÖ Öã¯ŸÖ šêü ¾ÖŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ “ÖãúÖ †Ö×Ö ¤ãü ¾ÖÔŸÖÔÖÖ¾Ö¸ü
¯Ö›ü¤üÖ ¯Ö›êü »Ö, ¡ÖÖÃÖ ÆüÖ êÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö †Ö´Æüß “Ö ÃÖ¾ÖÔ –Ö ¾Ö •ÖÖÖúÖ¸ü
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖŸÖ µÖÖ´ÖÖÖê †ÃÖŸÖê. ÖÖîú¸ü ¿ÖÖÆüß ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß»ÖÖ
¸üÖ êÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¸ü¤ü ¿ÖÔú ¿ÖÖÃÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ×Æü ŸÖß ×´Öôû¾ÖµÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
†×¬ÖúÖ¸üÖÃÖ úÖµÖªÖ“Öê ¹ý¯Ö ªÖ¾Öê ÆüÖ ‹ú´Öê¾Ö ¯ÖµÖÖÔµÖ ˆ¸üŸÖÖê. ´ÖÖ×ÆüŸÖß
×´Öôû¾ÖµÖÖ“Öê ×¾Ö¬ÖêµÖú, ŸµÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ “Öê ´ÖÖ¯Ö¤Óü› ü ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖ•µÖ
†´Öê× ¸üúÖ †Ö×Ö Ã¾Öß›ü ÖÖê ÃÖÖÓ× ÖŸÖ»Öê. µÖÖ úÖµÖªÖÖê ÃÖÓÃÖ¤ü Øú¾ÖÖ
úÖµÖ¤êü ´ÖÓ›üô ûÖÃÖ úÖµÖÔúÖ¸üß ´ÖÓ›ü ô ûÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¾Ö “ÖÖîú¿Öß ú¸ü µÖÖ“ÖÖ
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†×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü »ÖÖ. ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖÖŸÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖ “Öê ×¾ÖÂÖµÖ úÖêÖŸÖê µÖÖ“ÖÖ
×ÖÖÔµÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ú¸üŸÖê.
¯ÖÖ¸ü¤ü ¿ÖÔú ¿ÖÖÃÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû¾ÖµÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¾µÖÖ¯Öú
†ÖÆêü, ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÓ¡µÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú “Ö“ÖìŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ Ö
ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß †Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. ¿ÖÖÃÖÖ ¬ÖÖê¸üÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸ üÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê
×ÎúµÖÖ¾ÖµÖÖÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ “ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖÃÖ ú×™ü²Ö¬¤ü †ÖÆêü.
µÖÖ“ÖÖÆüß µÖÖ úÖµÖªÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü . ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü× ¾Ö×Ö´ÖµÖ ´Æü Ö•Öê
“Ö“ÖÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ ¾Öêô êû“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖŸÖÖ, úÖµÖÔ¯ÖÏÖÖ»Öß, •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ
¯ÖÏúÖ¿ÖÖ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê †Öú»ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖ êŸÖÖê. ¿ÖÖÃÖÖ ‡ŸÖ¸üÖ Ó“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ‹îæúÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆêü †Ö×Ö
ŸµÖÖÓÖß »ÖÖêúÖÓÖÖ Ö¸ü•ÖêÖæÃÖÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ªÖ¾Öß µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
¯ÖÖ¸¤üü ¿ÖÔúŸÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖÖÃÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê •ÖÖŸÖê“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ×´Öôû¾ÖµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖê. †×¬ÖúÖ×¬Öú »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¯Ö»Öê ´Æü ÖÖê ¯ÖÖêÆü “Ö¾ÖÖê µÖÖÃÖÖšüß
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö, ¸êü×›ü†Öê, ¤æü¸ü ¤ü¿ÖÔÖ, ÃÖÖê¿Ö»Ö ×´Ö›üßµÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üŸÖê. µÖÖ´Öãô êû †Ö•Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“Öê ´ÖÆüŸ ¾Ö ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ ´ÖÖ¬µÖ´Öê ±úŒŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖ
ÖÃÖæÖ ‡ŸÖ¸üÆüß †Öêú úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ˆ»Ö™ü± êú¸ü
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖŸÖ, »ÖÖêúÖÓÖÖ ´ÖÖ×Æü ŸÖß ¯Öã¸ü× ¾ÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ¸üÖ •ÖúßµÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ Ó“µÖÖ ¤êü ¾ÖÖÖ‘Öê¾ÖÖÖß“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ²ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
»ÖÖêú³ÖÖ¾ÖÖÖ ¯ÖÖêÆü “Ö¾ÖÖê †Ö×Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¤ü²ÖÖ¾Ö ™üÖ úµÖÖ“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö
²ÖÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ×´ÖôûÖ »Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß
¯ÖÖ¸ü¤ü ¿ÖÔúŸÖÖ ¾ÖÖœü ¾ÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ¿ÖÖÃÖúßµÖ ´ÖÖ×Æü ŸÖß, úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ ¾ÖßŸÖ.
´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü ÖÖê¯ÖÖßµÖŸÖê ×¾Ö¹ý¬¤ü ¯ÖÖ¸ü¤ü ¿ÖÔú ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ú¸üŸÖê.
ŸÖÃÖê“Ö ŸÖê ¬ÖÖê¸ü ÖÖÓ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß ¾Ö ×ÎúµÖÖ¾ÖµÖÖÖŸÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ³ÖÖÖß¤üÖ¸üß
¾ÖÖœü ¾ÖµÖÖ“Öß Æü ´Öß ¤êüŸÖê. ³ÖÏÂ™ü, †Ö´Ö †Ö×•Ö ´Ö-Ö´ÖÖ-Öß ¿ÖÖÃÖ•úßµÖ µÖÓ¡Ö•ÖêÃÖ
‡´ÖÖÖ¤üÖ¸üß, ÃÖÖ´Ö †Ö×Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ²ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ŸÖê ‹ú ´ÖÆüŸ ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ
†ÖÆêü. »ÖÖêúÖÓÖß »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖÓ“Ö×»ÖŸÖ ¾Ö ×ÖµÖÓ× ¡ÖŸÖ
ú¸ü µÖÖ“Öß ‹ú ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ †™ü ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸.ü †Ö´Ö“µÖÖ ¤êü ¿ÖÖŸÖ
ÆüÖ •úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ÃÖã¹ý †ÖÆêü. µÖÖ “Ö“ÖìŸÖ
¯ÖÏÖ ´Öã µÖÖÖê úÖµÖ¤êü´ÖÓ›ü ô û, µÖÖµÖ¯ÖÖ×»ÖúÖ †Ö×Ö ×´Ö×›ü µÖÖ Æêü “Ö ×¾ÖÂÖµÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ •µÖ‘Ö™üÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖ“ÖÖ †×Ö †×³Ö¾µÖŒŸÖ ÆüÖ êµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖê ¯ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ÖÖÆüß . »ÖÖêú¿ÖÖÆüß “µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ¤üÖ
ú¸ü ÖÖ·µÖÖ µÖÖµÖ¯ÖÖ×»Öêú»ÖÖ †Ö×Ö úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üô ûÖ ÃÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™ü ŸÖ ÃÖÓÃ £ÖÖÓÖÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖ“Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖæ µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö´Ö ÖÖÖ×¸üú
¾ÖÓ× “ÖŸÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖ ?
³ÖÖ¸ü ŸÖÖÃÖÖ¸ü µÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö »ÖÖêúÃÖÓ µÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¤êü ¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ
»ÖÖêúÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üÖ ÃÖÖ¸üÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü úÖ ?
•Öê †³µÖÖÃÖú, ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾ÖÓŸÖ †Ö´Ö ÖÖÖ×¸ü úÖÃÖ ÆüÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖ µÖÖ“Öê
ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖê Æüß ŸµÖÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ úÖµÖ¤êü´ÖÓ›ü ô û, µÖÖµÖ¯ÖÖ×»ÖúÖ †Ö×Ö
×´Ö›üß µÖÖ ¯ÖµÖÕŸÖ“Ö ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ šêü ¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ÖÖÖ×¸ü ú ¤æü¸ü †ÖÆêü. ¤êü ¿ÖÖ“Öß †ÖÓ›üŸÖÖ, †¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ †Ö×Ö
¯Ö¸ü úßµÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖß ¤üÖ»Ö µÖÖ ÃÖÖ¸üÖê úÖ¸ü Öê ÃÖÖÓÖæÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß»ÖÖ Öã¯ŸÖ
šêü ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖÔú ¤êüŸÖÖŸÖ. •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß Öã¯ŸÖ šêü ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ŸÖÔú
†ÖÆêüŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß •ÖÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔÖÖŸÖÆüß µÖÖêµÖ ŸÖÔú †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖã¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´Ö ¯ÖµÖÖÔµÖ †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß •Öê ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ »ÖÖ³ÖÖÛ¾ÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü
†ÃÖŸÖÖŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ™üÖ ú´Öß †ÃÖŸÖÖê ŸÖê •ÖÖÖãÖ ‘Öê •µÖÖÃÖÖšüß
ÆüÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÆüÖ µµÖ³ÖãŸÖ ÆüÖ êŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ “Öê ×ÎúµÖÖ¾ÖµÖÖ
ú¸ü µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß¾Ö¸ü ŸÖê †×¬Öú †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêü . ÆüÖ †×¬ÖúÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü
úÖµÖªÖ¯ÖêÖÖ ¾ÖêÖôûÖ ¾Ö †×«üŸÖßµÖ †ÖÆêü. úÖ¸ü Ö ŸÖÖê ÖÖÖ×¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö
¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“µÖÖ †Öêú ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ±ú»Ö †ÖÆêü . µÖÖ úÖµÖªÖ“ÖÖ
´ÖÃÖã¤üÖ ÖÖÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü úÖµÖÖÔÖê“Ö ²ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ
ÖÖÆüß. »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ‡“”êû»ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö µÖÖµÖ¯ÖÖ×»Öêú¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖêÖÆü“Ö¾ÖÖê †Ö×Ö úÖµÖ¤êü ×Ö´ÖÖÔÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê“ÖÖ ³ÖÖÖ ²ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ »ÖÖêú´ÖŸÖÖ“Öß
³Öæ× ´ÖúÖ ´ÖÆüŸ ¾Ö¯ÖæÖÔ †ÃÖŸÖê Æêü µÖÖ úÖµÖªÖÖê †×¬Öú ¥üœü ¾Ö Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê.

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖ“Ö ¤ü ¿Öú µÖÖ ¤êü ¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ
†Ö×Ö ×²ÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
×Æü ŸÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû¾ÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
ÖÖÖ×¸üúÖÓŸÖ ¾ÖÖœüŸÖê ¸üÖ •ÖúßµÖ †Ö¬Öã×Öúßú¸ü Ö, ¸üÖ •ÖúßµÖ ÃÖÓÃ éúŸÖß †Ö×Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú “ÖîŸÖµÖÖÖê ÖÖê¯ÖÖßµÖ ¾Ö ³ÖÏÂ™ü ¿ÖÖÃÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ †Ö¾ÆüÖÖ
×¤ü »Öê. ¯Ö×¸ü ÖÖ´ÖŸÖ: ¯ÖÏ×¤ü ‘ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü
†×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2005 »ÖÖÖæ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ úÖµÖªÖÖê ŸÖÖŸúÖôû †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ¾Ö
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¤üÖ•Ö¾Ö•µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö •êú»ÖÖ. ´ÖÖ•Öß»Ö 11 ¾ÖÂÖÖÕŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †Öêú
†Ö¿“ÖµÖÔúÖ¸üú ‘ÖÖê™üÖôêû †Ö×Ö ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖ “Öß ¾ÖÖœüŸÖß ¾Ö †×ÖµÖÓ¡ÖßŸÖ ÁÖéÓÖ»ÖÖ
Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß.
´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ÖÖêü ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸üÖÃÖ ÖÂ™ü ú¹ýÖ ÃÖã¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö “ÖÖÓÖ»Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÃÖÖ£ÖÔúŸÖÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öß. µÖÖ
úÖµÖªÖ¯ÖÏŸÖß“Öß •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêúÖÓŸÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸ µÖêú
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¾Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖÓÃ £ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÔ¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖ ¯ÖÖ¸ü ¤ü¿ÖÔúŸÖÖ †Ö×Ö
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß “Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß ‹ú ëú¦üß µÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖµÖÖêÖ †Ö×Ö
¸üÖ •µÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖµÖÖêÖÖ“Öê Öšü Ö ú¸üÖê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ
×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖ úÖµÖªÖŸÖ ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öß. »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ
ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öß ÃÖã•ÖÖÖŸÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ×Æü ŸÖß“Öß ¯ÖÖ¸ü¤ü ¿ÖÔúŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
•Öß ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯ÖÏÖÖ»Öß, ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸üÖ“Öê ×Ö¾ÖÖ¸ü Ö †Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ •ÖÖŸÖê¯ÖÏ×ŸÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüŸ ¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêü.
ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü ¤êü ¾ÖæÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸ü ú ¿ÖÖÃÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´ÖÖ×ÆüŸÖß »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ´ÖÆü Ÿ¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê.
´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Ö¸ü úÖêÖŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏ³ÖãŸ ¾Ö ÖÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß»ÖÖ •ÖÖŸÖêú›æü Ö“Ö ‹ú×¡ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¯ÖÏŸ µÖêú
-ÖÖ•Ö×¸ü•úÖ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖ•úßµÖ •úÖµÖÔ¯ÖÏ•ÖÖ»Öß, ×-Ö•ÖÔµÖ, ¬ÖÖê¸ü Ö †Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ
†ÖÙ£Öú ÃÖÆü úÖµÖÔ ×´Öôû¾ÖÖÖ·µÖÖ ×²ÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖú›êü †ÃÖ»Öê»Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÖÖê ¾Ö ×´Öôû¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ´ÖÖ×ÆüŸÖß
†×¬ÖúÖ¸üÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö Ö ú¸üŸÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
×´Öôæû ¿ÖúŸÖê. µÖÖ úÖµÖªÖÖæÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸ µÖêú ÖÖÖ×¸ü ú úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾Ö³ÖÖÖÖú›æüÖ
µÖÖêµÖ ŸÖß ´ÖÖ×Æü ŸÖß ×´Öôû¾Öæ ¿ÖúŸÖê.
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ³ÖÖ¸ü ŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖ¸üÖ, ¸üÖ •ÖúÖ¸üÖ ¾Ö †£ÖÔúÖ¸ü ÖÖú›êü Ö•Ö¸ü
™üÖ úŸÖÖ ´ÖÖ×Æü ŸÖß †×¬ÖúÖ¸üÖ “Öß †×¬Öú ¯ÖÏÖÃÖÓ× ÖúŸÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ¤êü¿ÖÖŸÖ
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü . »ÖÖêúÖÓŸÖ •ÖÖÖ¹ýúŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ
†ÖÆêü. ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü ÖŸÖ: µÖÖ úÖµÖªÖ¯Öæ¾Öá ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¾Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ
¾Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Öã¯ŸÖ šêü ¾Ö»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯Ö¸Óü ŸÖã »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ
»ÖÖêú“Ö Ã¾ÖŸÖ: ¿ÖÖÃÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖë¾ÆüÖ †×¬Öú ¯ÖÖ¸ü¤ü ¿ÖÔúŸÖê“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü †Ö´Ö“µÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß »ÖÖ †×¬Öú
¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö ÆüÖ êµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ× ÎúµÖêÃÖ Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ×¤ü ¿ÖêŸÖß»Ö ‹ú ¯ÖÏ´ÖãÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ úÖµÖªÖÖê ¿ÖÖÃÖÖ †Ö×Ö •ÖÖŸÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ êú»Öß.
»ÖÖêúÖÓ“Öß úÖôû•Öß ú¸ü ÖÖ¸üÖ ‹ú ×´Ö¡Ö ´ÆüÖæÖ ÆüÖ úÖµÖ¤üÖ ¯Öãœêü †Ö»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ
µÖÖ úÖµÖªÖŸÖ ²Ö¤ü »ÖŸµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖæÃÖÖ¸ü †Öêú ÃÖã¬ÖÖ¸ü ÖÖ ú¸ü Öê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü. úÖ¸ü Ö µÖÖ úÖµÖªÖ“ÖÖ ´ÖÖÖß»Ö 11 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ »ÖÖêúÖÓÖß •µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê
¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ »ÖÖêú µÖÖ úÖµÖªÖú›êü Æü¯ŸÖÖ ¾ÖÃÖã»Öß“Öê ¿ÖÖÃÖÖÖÖê
×¤ü »Öê»Öê ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ´Æü ÖæÖ ²Ö‘ÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖÖÃÖ•úßµÖ ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ•úßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‡ŸÖ¸ü †ÖÖ¾Ö¿µÖú
úÖ´ÖÖú›êü ¾Öôû¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ µÖÖ úÖµÖªÖÖê êú»ÖÖ. †ÖÖ¾Ö¿µÖú ³ÖÖ¸ü
¾ÖÖœü ¾Ö»ÖÖ ´Öã µÖ úÖ´Ö ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ šêü ‰úÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ ¾Öêôû ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖê
µÖÖŸÖ“Ö •ÖÖŸÖÖê. ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ¯ÖÏ× ¿ÖÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ¯Öãœ êü •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ¤ü°ŸÖ¸ü
×¤ü¸ Óü ÖÖ‡Ô ¾ÖÖœüŸÖê. †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖÃÖßú ŸÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖê. µÖÖ ŸÖÖÖ
ŸÖÖÖ¾ÖÖ´Öãô êû ŸµÖÖ“Öê »ÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß.
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ µÖÖ úÖµÖªÖÖê ³ÖÏÂ™üÖ “ÖÖ¸üÖ“Öê Ö¾Öê ãú¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê.
³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ú¸ü ÖÖ¸êü ÆüÖ ŸÖ ¾ÖÖœü ¾Ö»Öê. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ×¤ü ¿ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú
†ÃÖÖ¾Öß úß ·ÆÖÃÖÖŸ´Öú µÖÖÃÖ ×¤ü ¿ÖÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ÆüÖ úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¯Ö›ü»ÖÖ.
†Öêú ¯Ö¡ÖúÖ¸ü ¾Ö ‡»ÖêŒ™ÒüÖ×Öú ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßÃÖÖšüß ŸÖ¸ü ÆüÖ
úÖµÖ¤üÖ ‹ú ¯Ö¾ÖÔÖß“Ö šü¸ ü »ÖÖ. úÖ¸üÖ µÖÖ úÖµÖªÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üß
£ÖÖ™ü »Öß. µÖÖŸÖ •Ö¸üß ÃÖŸµÖŸÖÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ÆüÖ úÖµÖ¤üÖ †Ö•Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß “µÖÖ
ÃÖÓ¸ü ÖÖÖŸÖß»Ö ´Öî»ÖÖ“ÖÖ ¤ü Ö›ü ²ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ úÖµÖªÖÖê »ÖÖêúÖÓÖÖ †Öêú ²ÖÖ²Öß
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×¿Öú¾Ö»µÖÖ ¸üÖ •ÖúßµÖ-ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ‹úÖ —Ö™üŒµÖÖŸÖ
×¤ü »Öê. ¯Ö×¸ü ¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö
úÖµÖÔúŸµÖÖÕÃÖÖšüß ŸÖ¸ü ÆüÖ úÖµÖ¤üÖ ÃÖÓ¸ü Öú ú¾Ö“Ö ²ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ úÖµÖªÖÖê“Ö
†¸üÖ •µÖßµÖ ‘Ö™ü úÖÓ“Öß ¯ÖÖôêû´Öãôêû µÖÖ ¤êü ¿ÖÖŸÖ ´Ö•Ö²ÖãŸÖ êú»Öß. ŸÖÃÖê“Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü “µÖÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ ŸÖê ÃÖÖšü ¾ÖÂÖÖÔŸÖ µÖÖ ¤êü ¿ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃÖÖúŸµÖÖÔÖê úÖµÖ
úÖµÖ êú»Öê µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö »ÖÖêúÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü ¯ÖÏ¤üÙ ¿ÖŸÖ ÆüÖ ê¾Öæ »ÖÖÖ»Öê. ´ÖÖ×ÆüŸÖß
†×¬ÖúÖ¸üÖÖê ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸üß »Ö ŸÖÖÖ ¾ÖÖœü ¾Ö»ÖÖ. •Ö»Ö¤ü µÖÖµÖ¤üÖ ÖÖŸÖ •ÖÖ×ÆüŸÖ
µÖÖ×“ÖúÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü »Öê. µÖÖµÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü ‹ú¡ÖßŸÖ
ÆüÖ ê¾ÖæÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß “Öê ÃÖÓ¸ üÖÖ ú¸üŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÓ¸ü ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ
†Ö¯ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖ ê¾Öæ Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ›üÖê»ÖÖ¸üÖ †×¬Öú ÃÖã¸ü× ÖŸÖ ú¸üÖ ¾ÖÖ.
‹ú Ö¾ÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÖÖê ´ÖãŒŸÖ †ÃÖÖ ÃÖã•Ö»ÖÖ´Ö ÃÖã± ú»ÖÖ´Ö ³ÖÖ¸üŸÖ
‘Ö›ü ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ×¤ü ¿ÖêÖê µÖÖ ¤êü ¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖÖ×¸ü úÖÓÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß
†×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß úÖÃÖ ¬Ö¸üÖ¾Öß.
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