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¿ÖÖê×ÂÖŸÖ-ˆ¯Öê×ÖŸÖÖÓ“Öê †ÓŸÖ¸ÓüÖ ˆ»ÖÖ›ü×¾ÖÖÖ¸êü †¾Ö“Ö™üÖÓ“Öê »ÖêÖÖ
¯ÖÏÖ. ›üÖò. •Öß.¯Öß. ²ÖÖê›üÖê
†ÖÖÓ¤üÖ¸üÖ¾Ö ¬ÖÖë›êü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ú›üÖ
ŸÖÖ. †ÖÂ™üß ×•Ö. ²Öß›ü.
´Ö¸üÖšüß Öª ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ »Ö×»ÖŸÖ ÖªÖÓ“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú
Öª †¿ÖßÆüß †ÖÆêü. †×Ö»Ö †¾Ö“Ö™üÖÓ“Öê »ÖêÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú »Ö×»ÖŸÖ »ÖêÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü
•ÖÖÖÖ¸êü †ÖÆêü. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê, »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üß, †ÖÖ¸üú¸ü, ÁÖß ´Ö. ´ÖÖ™êü, ‡¸üÖ¾ÖŸÖß ú¾Öì,
ÃÖÖÖê Öãºþ•Öß µÖÖÓ“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÃÖÖÓÖÖÖ¸êü †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖ ŸÖÃÖê“Ö
†ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×Ã£ÖŸÖß“ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ šüÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ †×¬Öú •Ö¾ÖôæûÖ
êú»Öê»ÖÖ †³µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ »Ö×»ÖŸÖ »ÖêÖÖÖŸÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ´ÖÖÖæÃÖ ´ÆüÖæÖ
•ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»Ö •ÖÖ×Ö¾Ö, ŸÖß¾ÖÎ ‡“”ûÖ Æüß †¾Ö“Ö™üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú »ÖêÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ³µÖÖŸÖ
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¾ÖÖ“ÖúÖÓ“Öß •ÖÖÖß¾Ö •ÖÖÖéŸÖ úºþÖ ŸµÖÖ»ÖÖ †ÓŸÖ´ÖãÔÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÖ´Ö£µÖÔ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖŸÖ †ÖÆêü.
ºþœü ú£ÖÖ, úÖ¤Óü²Ö¸üß, ÖÖ™üú, ú×¾ÖŸÖÖ µÖÖ ¾ÖÖ’ûË´ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ Ö ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖÖÖ¸êü
†ÃÖê †ÖÖÖß úÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü ×¿Ö»»Öú ˆ¸üŸÖÖŸÖ. úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÓ¤üßÃŸÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ“µÖÖ “ÖÖîú™üßŸÖ
ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ÖÃÖŸÖê. ×¾ÖÖÖê¤üß ¾ÖÖ’û´ÖµÖ, ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖÔÖê, ¿Ö²¤ü×“Ö¡Öê ¾Ö
¾µÖÛŒŸÖ×“Ö¡Öê, »Ö‘Öã×Ö²ÖÓ¬ÖÖ“µÖÖ ¬Ö¸üŸÖß¾Ö¸üß»Ö »Ö×»ÖŸÖ ×Ö²ÖÓ¬ÖÖÃÖÖ¸üÖê Ã¾Öî¸ü »ÖêÖ, †Öšü¾ÖÖß,
Ã´Ö¸üÖê, ¯Ö¡ÖÖŸ´Öú ¾ÖÖ’û´ÖµÖ, †Öã³Ö¾Ö ‡ŸµÖÖ¤üß“Öß ÖÖë¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †×»Öú›êü »Ö×»ÖŸÖ
Öª (»Ö×»ÖŸÖ »ÖêÖÖ) †ÃÖÖ Ö¾ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ¯ÖÏúÖ¸ü Ã£Öã»Ö´ÖÖÖÖÖê úÛ»¯Ö»ÖÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ †Öêú »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšêü ˆ¯Ö¯ÖÏúÖ¸ü µÖê‰úÖ ÛÃ£Ö¸üÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ“Ö »Ö×»ÖŸÖ
ÖªÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû •ÖÖÖÖ¸êü †¾Ö“Ö™üÖÓ“Öê »ÖêÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
†×Ö»Ö †¾Ö“Ö™ü µÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ - ˆ¯Öê×ÖŸÖÖÓ“Öê †ÓŸÖ¸ÓüÖ
úÖ»ÖÎú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖæÙÖ´ÖÖ (1969), ¾Öê¬Ö (1974), ”êû¤ü )1979), ´ÖÖÖÃÖÓ (1980),
ÃÖÓ³ÖÏ´Ö (1980), ¾ÖÖ‘µÖÖ ´Öã¸üôûß (1983), úÖë›ü´ÖÖ¸üÖ (1985), ¬ÖÖÙ´Öú (1985), ¬ÖÖÖê
†Ö›ü¾Öê ˆ³Öê (1986), Ö¤Ôü (1986) †¿ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —Ö»Öê»µÖÖ »ÖêÖ ÃÖÓÖÏÆüÖŸÖß»Ö »ÖêÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.
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¿ÖÖê×ÂÖŸÖ ˆ¯Öê×ÖŸÖÖÓ“Öê †ÓŸÖ¸ÓüÖ ˆ»ÖÖ›üŸÖÖÖÖ †¾Ö“Ö™üÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ÃŸÖ¸ü, ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬ÖÖÓÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»ÖãÓÃÖÆü ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÖæÃÖ ¾Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“Öê †ÖÓŸÖ¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¿ÖÖê¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê »ÖêÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. Ö¸êü ´ÆüÖ•Öê
´ÖÖÖæÃÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ-ˆ¯Öê×ÖŸÖÖÓ“Öê †ÓŸÖ¸ÓüÖ ˆ»ÖÖ›ü×¾ÖÖÖ¸êü »ÖêÖÖ Æêü
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ »ÖêÖÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ‹ú ÖÖêÂ™ü Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾Öß, †¾Ö“Ö™ü µÖÖÓ“µÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕ“µÖÖ
“ÖÖôûßÃÖ ²Öê“ÖÖôûßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ »ÖêÖÖÖŸÖ •Öê ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ´Öæôû `¾Öê¬Ö`
´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ¾ÖºþÖ †¾Ö“Ö™üÖÓ“µÖÖ ‹æúÖ ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
¥üÂ™üßúÖêÖÖ“ÖÖ •ÖÖê Ø¯Ö›ü ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›üŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
†ÃÖÖÖ¸üß †ÖÃ£ÖÖ, ²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß, ×¯Ö›üßŸÖÖÓ“µÖÖ ¾Öê¤üÖÖÓÖß µÖêÖÖ¸üß †Ã¾ÖÃ£ÖŸÖÖ, ´Öæ»ÖÖÖ´Öß
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖÖ, ŸµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÓ›üÖÖê¸ü ×ÖÙ³Ö›ü ¾Öé¢Öß ¾Ö †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá
¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÖÕ×ÖÖ ¥üÂ™üß ‘Öê‰úÖ ‹ÃÖ.‹´Ö.•ÖÖê¿Öß, ²ÖÖ²ÖÖ †ÖœüÖ¾Ö,
µÖãÎúÖÓŸÖ¤ü“Öê ×´Ö¡Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ÃÖÓÃúÖ¸ü ¾Ö ¯ÖãÖê, ×²ÖÆüÖ¸ü,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ŸÖê †´Öê×¸üúÖ †ÃÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö×¾ÖÂÖµÖú ¾µÖÖ¯Öú ¤ü¿ÖÔÖ ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖ“ÖúÖÓ“Öê †ÓŸÖ:ú¸üÖ
×¯Öôû¾Ö™æüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“ÖÖ ¾Öê¬Ö, ¯ÖæÙÖ´ÖÖ »ÖêÖÖéúŸÖßŸÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö úÂ™üú·µÖÖÓ“Öê †–ÖÖÖ ¾Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖ Æêü ‡ÔÀ¾Ö¸ü×ÖÙ´ÖŸÖ ÖÃÖæÖ
ŸµÖÖ“Öê ´Öæôû †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ †ÖÆêü. Æêü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê
ÃÖ´Ö•ÖÖê, ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê‰úÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖÖ“Öê úÖµÖÔúŸÖì
†ÃÖ»Öê»Öê †¾Ö“Ö™ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ``•Öß ¤ãü:Öê ´ÖÖãÂµÖ ×ÖÙ´ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¸üÖÃÖÆüß ŸÖÖê úºþ
¿ÖúŸÖÖê`` ÆüÖ †À¾ÖÖÃÖú ÃÖæ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ, ŸÖºþÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê
›üÖêôûÃÖ †Ö¾ÆüÖÖ ×Ã¾ÖúÖ¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ. †ÖŸ´Ö²Ö»Ö, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ, ŸµÖÖÖÖÃÖÆü ×¾Ö¬ÖÖµÖú
úÖµÖÖÔÃÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß úÖµÖÔ¸üŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. †¾Ö“Ö™üÖÓÖß ˆ¤üÖ¸ü ¾Ö ¾µÖÖ¯Öú ¥üÂ™üß
‘Öê‰úÖ `¾µÖŒŸÖß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö` µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ ¬ÖºþÖ •Öß¾ÖÖ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •Ö¯ÖÖãú —ÖÖ»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ ¬ÖÖ¸üÖêÖê ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¨ü †³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ ¾Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üú ³Öæ×´ÖúÖ ‘Öê‰úÖ úÖêÖŸÖÖÆüß
ÃÖ¾ÖÔ–Ö¯ÖÖÖ“ÖÖ †Ö¾Ö Ö †ÖÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖ´Ö•Öê»Ö †¿ÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ †Ö¯Ö»Öê »Ö×»ÖŸÖ »ÖêÖÖ êú»Öê
†ÖÆêü.
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö •ÖÖŸÖßµÖŸÖÖ, ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ, †–ÖÖÖ, ¤üÖ×¸ü¦üµÖ ¾Ö †Ó¬ÖÁÖ¨üÖ µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‘Ö™üúÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖú»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÁÖüß´ÖÓŸÖÖÓ“ÖÖ ²Öê×±úúß¸ü¯ÖÖÖ,
´Ö¬µÖ´Ö¾ÖÖáµÖÖÓ“Öß ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß, ¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿Öß »ÖÖêúÖÓ“Öß ²ÖÖî¨üßú Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß ¾Ö ‹Óú¤ü¸ü
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖÖ“ÖÖ †ÖœüôûÖÖ¸üÖ †³ÖÖ¾Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß ¾ÖÖ“ÖúÖÓ“µÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ
†ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖÖ¸üß×¸üú, ´ÖÖÖ×ÃÖú, †ÖÙ£Öú ¿ÖÖêÂÖÖ, †Ó¬ÖÁÖ¨üÖ ¾Ö ¾µÖÃÖÖÖ¬ÖßÖŸÖÖ
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µÖÖú›êü ×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ¾ÖÖ™ü (¸üÃŸÖÖ) “Öãú»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ
¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü †ÖüÖµÖÖ“Öê, ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÔ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öê »ÖÖêú ú»µÖÖÖúÖ¸üß úÖµÖÔ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ †¾Ö“Ö™üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú ¯ÖÏµÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öê
×¾Ö¾Öê“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †¿ÖÖ ¿Öî»ÖßŸÖæÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ‹ú ¾ÖêÖôûß
»ÖêÖÖ¿Öî»Öß †ÖÆê. µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ´Öê. ¯Öã. ¸êüÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ``†¾Ö“Ö™ü
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü“Öê ÖÖÆüßŸÖ †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüŸÖß»ÖÆüß ÖÖÆüßŸÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú ¿Öî»ÖßŸÖß»Ö ÃÖÓÃúÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖß ÃÖ›üÃÖ›üßŸÖ, ÃÖã™üÃÖã™üßŸÖ,
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¯Öœüß“µÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ¬ÖÖ¸üÖê»ÖÖ ÃÖÖ•Öê¿Öß ±ÓúŒ¿ÖÖ»Ö †ÖÆêü. ¿Öî»Öß“µÖÖú»¯ÖÖêÖê †Ö»Öê»ÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ Ö¾ÖÖê¯ÖÖÖ ×ŸÖ“µÖÖŸÖ ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ¿Öß •µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ŸÖê ²ÖÖê»ÖŸÖ
†ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ“Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ŸÖê ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ. ×ŸÖ“µÖÖŸÖ •Öê ‡ÓÖÏ•Öß ¿Ö²¤ü ³ÖÖÂÖê“µÖÖ »Öú²Öß
ºþôû»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×»ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»Öê»Öß †Ö×Ö
ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ´ÖÖÖÃÖê, ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß, ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÖê»ÖÖê, “ÖÖ»ÖÖê, ¾ÖÖÖÖê, ŸµÖÖÓ“Öê
×¾Ö“ÖÖ¸ü, ¸üÖÖ, »ÖÖê³Ö, †Ö¯Ö»µÖÖ¯Öãœêü ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖê ‹¾Öœêü“Ö µÖÖ ³ÖÖÂÖê“Öê úÖ´Ö †ÖÆêü †Ö×Ö ŸÖê
ŸÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê ú¸üŸÖê.``
ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÆüÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †¾Ö“Ö™üÖÓÖÖ •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ×¤üÃÖ»µÖÖ, ²ÖÖê»Ö»µÖÖ ŸÖê
ŸµÖÖÓÖß •ÖÃÖê“µÖÖ ŸÖÃÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆüûŸ¾Ö ×¤ü»Öê
†ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÏ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ †×¾ÖÂéúŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ
×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖ»Öê»Öß †ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö ŸÖôû´ÖôûßŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ »ÖêÖÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ×“Ö¡ÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖÓ¬Ö»Öúß, ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸üŸÖ¾ÖÔÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü, †¿ÖÖ¾ÖÖ¤ü,
×¾Ö¿ÖêÂÖ ×Ö×¸üÖÖ, ×“ÖŸÖÓÖ¿Öß»ÖŸÖÖ, ÃÖÖ¬Öß, ÃÖÖê¯Öß ¾Ö †£ÖÔ¾ÖÖÆüß ³ÖÖÂÖÖ¿Öî»Öß ‡ŸµÖÖ¤üß
†¾Ö“Ö™üÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
†×Ö»Ö †¾Ö“Ö™üÖÓÖß »ÖêÖÃÖÓÖÏÆüÖ´Ö¬ÖæÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß“µÖÖ †¸üÖ•ÖúÃÖ¥ü¿µÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß úÖêÖÖ“ÖßÆüß ³Öß›ü šêü¾Ö»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. úÖêÖß †Ö¯ŸÖÃ¾ÖúßµÖ, ×´Ö¡Ö ¤ãüÖÖ¾Ö»Öê
•ÖÖŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ úÖôû•Öß ÖÖÆüß. µÖÖ´Ö¬ÖæÖ ˆªÖ úÖÆüß ŸÖÖê™êü ÆüÖêŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ÖÓŸÖ
ÖÖÆüß. ‹ú ¯ÖÏÖÓ•Öôû ×ÖÙ³Ö›ü ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö, †×ŸÖ¿ÖµÖ ×ÖŸÖôû, »ÖµÖ¤üÖ¸ü ¿Öî»Öß´Ö¬µÖê ¾µÖŒŸÖ —
ÖÖ»Öê †ÖÆêü. úÖ¸üÖ µÖê£Öß»Ö ¾ÖŒŸÖ¾µÖÖ´ÖÖÖê †Ö¯ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖÆüß ¤êüÖê ‘ÖêÖê »ÖÖÖŸÖÖê µÖÖ“Öê
¯ÖÏ²Öôû ³ÖÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã `Æêü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê` †¿Öß ˆ´ÖáÆüß †ÖÆêü. Æüß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¿Öî»Öß µÖÖ
ˆ´Öá´Öãôêû, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖê´Öãôêû †Öê£ÖÓ²ÖæÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ŸÖ¸üßÆüß
‹ÖÖªÖ ãú¿Ö»Ö ¿Ö»µÖ×¾Ö¿ÖÖ¸ü¤üÖ“µÖÖ £ÖÓ›ü¯ÖÖê †Ö×Ö úÖî¿Ö»µÖÖÖê ³ÖÖê¾ÖŸÖß“µÖÖ †¸üÖ•Öú
ÃÖ¥ü¿µÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
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†×Ö»Ö †¾Ö“Ö™üÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÖÆêü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÓÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê
×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖß»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•Ö×úµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú Öî×ŸÖú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß éúŸÖß ú¸üŸÖß»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ
ŸÖÃÖê ‘Ö›ü»Öê ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ úÖôûÖŸÖß»Ö †´ÖÖÖãÂÖ Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß »ÖêÖúÖÓÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ µÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öß. †ÃÖÖÊ Öã»ÖÖ´Ö Ö¾µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖÆüß Ö¾µÖÖ ºþ¯ÖÖŸÖ ¤üÖ×¸ü¦üµÖ †Ö×Ö ¤ãü¤îü¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ
±êú·µÖÖŸÖ †›üú»Öê. êú¾Öôû ¤üÖ×¸ü¦üµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öß ´ÖãŒŸÖŸÖÖ ÆüÖê‰ú
¿ÖúŸÖê. ¤üÖ×¸ü¦üµÖ †Ö×Ö ¤ãü¤îü¾Ö ¾ÖÖ™üµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê úß ¤ãü:ÖÖ“ÖÖ ú›êü»ÖÖê™ü ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê
ŸÖ£ÖÖúÛ£ÖŸÖ šêüêú¤üÖ¸ü †´ÖÖÖãÂÖ †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Æüß ÛÃ£ÖŸÖß
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü, ¤üÖ×¸ü¦üµÖ †Ö×Ö ¤ãü¤îü¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ±êú·µÖÖŸÖ †›üú»Öê»ÖÖ †Ö›üÖÖß, †–ÖÖÖß
ÁÖêÂšü ¾ÖÖÖÔÖê ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»Öß ÃÖÓÃéú×ŸÖ, Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖêÃÖÖšüß ŸµÖÖŸÖß»Ö ú»¯ÖÖÖ,
×ÃÖ¨üÖÓŸÖ †Ö×Ö ´Öæ»µÖê µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê. ´ÖÖÖæÃÖ ´ÖÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´ÖÖÖæÃÖúß ÃÖÖê›æüÖ
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öß ÃÖãÃÖÓÖŸÖß ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß. ÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ˆ¸ü»Öê ŸÖê
¤üÖ×¸ü¦üµÖ †Ö×Ö ¤ãü¤ìü¾Ö Æêü †¾Ö“Ö™üÖÓÖß †¬ÖÖê¸êü×ÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü.
†×Ö»Ö †¾Ö“Ö™üÖÓ“µÖÖ 1985 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ `úÖë›ü´ÖÖ¸üÖ` ´Ö¬Öß»Ö »ÖêÖ
´ÆüÖ•Öê ÃÖ¢Ö¸üß“µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö, ¤ü×»ÖŸÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö
†ŸµÖÖÓ“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÓÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ÆüÖêµÖ. `²ÖÖ¾Ö›ü¶ÖÓ“ÖÖ ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü`, `±ú»Ö™üÖ
¤ÓüÖ»Ö`, `¾Ö¸üôûß ¤ÓüÖ»Ö`, `¯ÖÖ¸ü¬Öß ´ÖêôûÖ¾ÖÖ`, `´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ¤ÓüÖ»Ö`, `¤üÖêÖ ‘Ö™üÖÖ`,
`ÃÖŸµÖ³ÖÖ´Öê“Öß ×¾Ö™Óü²ÖÖÖ`, `‹úÖ ÖÖêÃÖÖ¾µÖÖ“Öß ŸÖÖê›ü`, `¯ÖÖ™üá²ÖÖ•Öß“Öê ²Öôûß` ¾Ö `¯ÖÖê×»ÖÃÖ
úÖêšü›üßŸÖß»Ö ´ÖéŸµÖæ` †¿ÖÖ ‹æúÖ Ö‰ú »ÖêÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö `úÖë›ü´ÖÖ¸üÖ` ¯ÖãÃŸÖúÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ»ÖÖ
ŸÖ¸üß `¯ÖÖ¸ü¬Öß ´ÖêôûÖ¾ÖÖ` µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Èü¤üµÖÃ¯Ö¿Öá ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖ Æêü»ÖÖ¾ÖæÖ
™üÖúÖÖ·µÖÖ ú£ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêü. `‹úÖ ÖÖêÃÖÖ¾µÖÖ“Öß ŸÖÖê›ü` ´Ö¬µÖê ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÖÖ¾ÖÖãÓ›ü ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öß ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×¾Ö™Óü²ÖÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ
µÖÖ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¤ü¿Öá ×“Ö¡ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü. ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ‹ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ÆüŸµÖÖ
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ üúÖê™üÖÔŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ÃÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖß ˆ³Öê ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß Æüß
•ÖÖŸÖß-•ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ŸÖê›ü †¾Ö“Ö™üÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü.
`²ÖÖ¾Ö›ü¶ÖÓ“ÖÖ ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü` µÖÖ »ÖêÖÖ´Ö¬ÖæÖ ²ÖÖ¾Ö›üÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÆüÖ•Öß¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö
ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾ÖÖãÖ›ü¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü ™üÖúŸÖÖŸÖ. ‹úßú›êü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
¯ÖÏÖÖ»Öß´Ö¬µÖê ¯ÖÓ“Ö¾ÖÖÙÂÖú ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ •ÖÖŸÖßµÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ú´Öß ¾ÆüÖ¾Öß, ÃÖ´ÖÖ•Ö ‹úÃÖÓ‘Ö ¸üÖÆüÖ¾ÖÖ, ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖ¾Öß
†×¬ÖúÖ¸ü ×´ÖôûÖ¾ÖêŸÖ µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ, ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×ÃÖ´ÖŸÖß,
´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, ÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖúÖ ¾Ö ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖæúß´Ö¬µÖê ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ
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†Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖê¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»Öê»Öê ¤ü×»ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖêŸÖ
¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ úÖµÖ? ÃÖ¾ÖÖÖÕú›æüÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖê †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾ÖŸÖÖŸÖ úÖµÖ? ¤ü×»ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ, ÃÖ¾ÖÖÔ
ÃÖ´ÖÖ•Ö“µÖÖ ´ÖÖÖ™ü¿ÖÖÆüß»ÖÖ ²Öôûß Ö •ÖÖŸÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ úÖµÖ? ÃÖ¾ÖÖÖÕÖß
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ •Ö¸ü ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖß ´ÖŸÖ¤üÖÖ êú»Öê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ úÖµÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê? µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ˆú»Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ•ÖæÓÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ †¾Ö“Ö™üÖÓÖß
¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ‘Ö™üÖÖÓ“Öê ×¾Ö¡ÖÖ úºþÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
`²ÖÖ¾Ö›üÖ` ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÆüÖ•Öß ¯ÖÖ™üß»Ö ×•Ö.¯Ö. ×Ö¾Ö›üÖãúßÃÖÖšüß †Ö¾ÖÖ¸êü
†Ö›üÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖê¾Ö¸ü ˆ³Öê ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ `úÖÓ²Öôêû` ²ÖÖî¨ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß ±úÖò´ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖê. ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖê
¯ÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖî¬¤ü ¾ÖÖ›ü¶Ö¾Ö¸ü Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêú ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü ™üÖúŸÖÖŸÖ. •ÖÖê úÖêÖß ²ÖÖî¬¤ü ¾µÖŒŸÖßÃÖ
¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö ¤êü‡Ô»Ö, ×ú¸üÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ ¤êü‡Ô»Ö Øú¾ÖÖ ¬ÖÖµÖ ¤üôæûÖ ¤êü‡Ô»Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ºþ.
501/- ¤Óü›ü šüÖêšüÖ¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ‹¾Öœêü“Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ
¸üÃŸÖÖÃÖã¬¤üÖ ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖî¨ü ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Öæ¯Ö ´ÖÖêšüß
úÖë›üß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸üß“Öß ¾Öêôû ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü µÖêŸÖê. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
¾µÖŒŸÖß ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¬ÖÖµÖ ºþ¯ÖÖÖê £ÖÖê›ü¶Ö ±úÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖÖê.
ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß¾Ö¸üÆüß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ Ã™êü¿ÖÖ»ÖÖ ÖÖê™ü¶Ö êúÃÖêÃÖ ¤üÖÖ»Ö êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖ•Öê
ÃÖÖôûßú›æüÖ“Ö ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“ÖÖ úÖë›ü´ÖÖ¸üÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
¤êü¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÆüÖê‰úÖ †¬Öì ¿ÖŸÖú »ÖÖê™ü»Öê ŸÖ¸üß Öê›ü¶Ö´Ö¬µÖê †•ÖæÖÆüß ¿ÖÆüÖ•Öß
¯ÖÖ™ü»ÖÖÃÖÖ¸üÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¾Ö ŸÖÖ»ÖãúµÖÖŸÖ ×™üú¾ÖæÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖß-•ÖÖŸÖß“µÖÖ ›ü²ÖŒµÖÖ´Öãôêû
†Ö•Ö“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖãÖÔ¯ÖÖê ×¾ÖÖã¸ü»ÖÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ²ÖÖ²Öß»ÖÖ †Ö•ÖÆüß ¸üÖ•Ö×úµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
ÖŸÖ¯ÖÖÖß ‘ÖÖ»ÖŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. •µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖú›êü ¯ÖîÃÖÖ, ´ÖÖÖ™üÖŸÖ ²Öôû ¾Ö •ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüß
†ÖÆêü. ŸÖê“Ö »ÖÖêú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †ÃÖê ¤üÖÆüú †Öã³Ö¾Ö ¯ÖÏŸµÖêú
ÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. †¿ÖÖ ÃÖ¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ‹ú ÖÖ †Öêú ‘Ö™üÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê
‘Ö›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖæÃÖ ŸµÖÖ ‘Ö™üÖÖÓ“Öß ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ¯Ö¡ÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖŸÖ´Öß ¾ÖÖ“ÖŸÖÖê.
£ÖÖê›üÃÖÓ Ø“ÖŸÖÖ ú¸üŸÖÖê †Ö×Ö ¯Öãœêü ¯ÖÖê™üÖ“µÖÖ ÖôûÖß ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¾ÖÓ“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ
†¾Ö“Ö™üÖÓÖß †Ö¤üß •Ö¾ÖôæûÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö úÖê´Öê•ÖæÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü ¾ÖÖ“ÖúÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ ¿ÖÖê×ÂÖŸÖˆ¯Öê×ÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †ÖÛŸ´Öú ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÏú™ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¤ü×»ÖŸÖ, ¤ÓüÖ»ÖÖÏÃŸÖ,
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†Ó¬ÖÁÖ¨üÖ, ¾µÖÃÖÖß, ¾Öê¿µÖÖ, ¤êü¾Ö¤üÖÃÖß, úÖ´ÖÖÖ¸ü ¾Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÆüÖêÖÖ¸üß ˆ¯ÖêÖÖ
ÃÖÈü¤üµÖŸÖêÖê ŸÖê ´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ.
†ÖÙ£Öú¥üÂ™üµÖÖ •ÖÖê ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü, •ÖÖŸÖß-¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Ö¬µÖê ˆ¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ
»ÖÖêÓúÖÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÃÖÖ¸üÖß ¾ÖÖÖÖæú ×´ÖôûÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß †¾Ö“Ö™ü »ÖêÖÖ úÖµÖÖÔ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ŸÖºþÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ ›üÖêôûÃÖ †Ö¾ÆüÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖÃÖ †ÖŸ´Ö²Ö»Ö, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ,
ŸµÖÖÖÖÃÖÆü ×¾Ö¬ÖêµÖú úÖµÖÖÔÃÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖüŸÖÖŸÖ. ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¨ü,
†³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ ¾Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üú ³Öæ×´ÖúÖ ‘Öê‰úÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ÃÖ¾ÖÔ–Ö¯ÖÖÖ“ÖÖ †Ö¾Ö Ö †ÖÖŸÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖ´Ö•Öê»Ö †¿ÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ - ˆ¯Öê×ÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê †ÓŸÖ¸ÓüÖ ˆ»ÖÖ›ü×¾ÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖæ“Öß:1) †×Ö»Ö †¾Ö“Ö™ü, ¬ÖÖÖê †Ö›ü¾Öê ˆ³Öê, ´Öò×•ÖÃ™üú ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ŸÖéŸÖßµÖ †Ö¾Öé¢Öß 2004.

2) ´Öê.¯Öã. ¸êüÖê, ÃÖÓ³ÖÏ´Ö, ´Öò•ÖêÛÃ™üú ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ŸÖéŸÖßµÖ †Ö¾Öé¢Öß 2001 .
3) †×Ö»Ö †¾Ö“Ö™ü, úÖë›ü´ÖÖ¸üÖ, ´ÖÖî•Ö ¯ÖÏúÖ¿ÖÖÖéÆü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ×«üŸÖßµÖ †Ö¾Öé¢Öß.
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