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×Ö¾Ö›üÖãú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ µÖÖêÖ¤üÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
¯ÖÏÖ. ›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
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ÃÖÓ¸üÖú “ÖÖêú ´ÆüæÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖËêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ
×¤ü¿ÖÖ ¤êü‰úÖ ×ŸÖ“Öê ÃÖÓ“Ö»ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü Æêü“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖãÖ ÃÖ¢ÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ.
»ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ †Ö×Ö ×Ö¾Ö›üÖãúÖ ¤üÖêÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ‘Ö™üú †ÖÆêüŸÖ. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üÖÖ¸üß ×Ö¾Ö›üÖæú Æüß ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
†ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖã¿ÖÖÃÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ´ÆüÖæÖ µÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ×ÖØ¬Ö“Öß †ÖêôûÖ †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ´Öãôûê
†Ö´Ö“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬Öú ÃÖ³ÖÖÖéÆü ú´Öãú¾ÖŸÖ ¾Ö ˆ¤üÖÃÖßÖ ²ÖÖ»Öê. •µÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖÓŸÖ¸ü ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖŸÖ
¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü •ÖÖÖ¾ÖÖÖ¸üß †Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß ÃÖŸÖŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÖÖë¬ÖôûÖŸÖæÖ µÖêŸÖê. ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖ
†Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ Ã¾Ö“”û †Ö×Ö ÃÖãú¸ü ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ¸üŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏµÖŸÖÓÖÖÖ ¯ÖÖßµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ‡“”ûÖ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ
†³ÖÖ¾Ö ¯ÖæÖÔ ¹ý¯Ö µÖê¾Öæ ¤êüŸÖ ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ³Öæ³ÖÖÖ ¾Ö ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ
¤êü¿ÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖæú ‘ÖêÖê ‹ú ú×šüÖ ¾Ö •Ö×™ü»Ö †ÖÆêü. ŸÖ¸üß ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖ ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
Ã¾Ö“”û, ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú ¾Ö ×Ö:¯ÖÖ ÆüÖêµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ †Öêú ŸÖ¸üŸÖæ¤üß êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê“ÖÖ 15 ¾µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖß»Ö ú»Ö´Ö 324 ŸÖê 329 ´Ö¬µÖê ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏ×ÎúµÖê“Öß
ŸÖ¸üŸÖæ¤ü êú»Öß. ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê“µÖÖ 39 ¾µÖÖ ‘Ö™üÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖßÖãÃÖÖ¸ü 329 (9) ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü êú»Öê.
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ 10 ¾Öß †ÖãÃÖæ“Öß ¾Ö ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê 136 ¾Öê ú»Ö´Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ú»Ö´Ö
327 ÖãÃÖÖ¸ü ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÖæÃÖÖ¸ü ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖ ×Ö¾Ö›üÖæúßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö¾Ö¿µÖú úÖµÖ¤êü
²ÖÖ¾Ö»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖêôûÖê-¾Öêôûß ŸµÖÖŸÖ ¤ãü¹ýÃŸµÖÖÆüß êú»µÖÖ. •µÖÖŸÖ »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö
1950 ¾Ö 1951 ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ¤êü¿ÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖÖ ¾Ö ÃÖÓÃÖ¤êü«üÖ¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
úÖµÖªÖÖãÃÖÖ¸ü“Ö ÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ¯ÖÏ´ÖãÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤üà×¿Ö¾ÖÖµÖ ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ †ÃÖê †Öêú
¯ÖÏú¸üÖ ‘Ö›ü»Öê •µÖÖŸÖ ¯ÖîÃÖÖ, ²Öôû ¾Ö ÖãÆüêÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß. ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖ
×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê´Öãôûê ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏÖÖ»Öß ÃÖã¥üœü ²ÖÖ»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖæ úÖÓÆüß †¿ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêüŸÖ,
•µÖÖÖÖ ±úŒŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖê ÃÖ´Ö•ÖµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ
×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ×Öú™ü †ÖÖŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ
•ÖÖŸÖê¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ †ŸµÖÖ×¬Öú
´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ †ÃÖŸÖê. ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖêŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ Æêü ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ •ÖÖê›üÖê, ÃÖ¸üôû ú¸üÖê
†Ö×Ö ÛÃ£Ö¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔŸÖ: ‹ú ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ×Ö´ÖÖÔŸÖê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ úÖôûÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“Öß ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ ¾Ö ˆ¢Ö¸ü¤üÖ×µÖŸ¾Ö µÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÏ¿Ö×“ÖÆü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
¿ÖÖê¬Ö ×Ö²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö
µÖÖ »ÖêÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“Öê ¾ÖŸÖÔÖ ×Ö¾Ö›üÖæú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖêŸÖ úÃÖê †›ü£Öôêû
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖê Æêü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.
¿ÖÖê¬Ö ×Ö²ÖÓ¬ÖÖ“Öê Öé×ÆüŸÖú
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ †Öêú ¤üÖÂê Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸êü †ÖÆêü.
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“Öß ³Öã×´ÖúÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ŸÖß ×²Ö‘Ö›ü¾ÖµÖÖÃÖ
úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸üÖÖ¸üß †ÖÆêü.
ŸÖ£µÖ ÃÖÓú»ÖÖ
µÖÖ »ÖêÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÓ›üÖß»ÖÖ †£ÖÔ¯ÖæÖÔ ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ¤ãüµµÖ´Ö ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖãÖÏß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê¾ÖæÖ
´ÖÖÓ›üÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. •µÖÖŸÖ ×ÖµÖŸÖúÖ×»Öêú, ¯ÖãÃŸÖêú, ÃÖÓ¤ü³ÖÔÖÏÓ£Ö, ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê,
¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖÖ ‡.“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ »ÖêÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¿ÖêÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖßÖ †³µÖÖÃÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÃÖÆü
×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ¾Ö ¾ÖÖÔÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ¤êü¿ÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ×ŸÖ¿Öß»Ö ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ
»ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üÖê †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸÖê ±úŒŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †Ö×Ö ×Ö:¯ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ“Ö ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¿ÖÖÃÖÖ, µÖÖµÖÖ»ÖµÖ †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ: ×Ö¾Ö›üÖãú
†ÖµÖÖêÖÖÖê ÖêÆü´Öß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖãŒŸÖÖ ¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖê †Ö•Ö“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖãŒŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã
µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ×™ü.‹Ö.¿ÖêÂÖÖ µÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¾Ö úÖµÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖßµÖ ¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ´Ö•Ö²ÖæŸÖ
ú¸üÖÖ¸êü šü¸ü»Öê †ÖÆêü.
³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ
ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ×Ö¾Ö›üÖæú †ÖµÖÖêÖÖ¾Ö¸ü“Ö †ÖÆêü. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ÃÖ¤îü¾Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¾Ö ÛÃ£Ö¸ü
¸üÖÆüÖ¾Öß ´ÆüãÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×Ö¾Ö›Öæú †ÖµÖÖêÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖúÖ¸üÖÓÖß êú»Öß. 1952
¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê 2014 ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ëú¦üßµÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏÖÖ»Öß“ÖÖ »ÖêÖÖ•ÖÖêÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ Æêü ´ÖÖ¡Ö
×ÖÛ¿“ÖŸÖ úß, µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×Ö¾Ö›üÖãú ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ †Öêú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.
•µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ 1975 ÃÖÖ»Öß •ÖµÖ¯ÖÏúÖ¿Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ µÖÖÓÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ˆ““Ö –
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ•Öß µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö ¾Öß.‹´Ö.ŸÖÖ¸üãÓú›êü µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ‹ú ÃÖ×´ÖŸÖß ÖšüßŸÖ
êú»Öß. 1981 ÃÖÖ»Öß ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖãŒŸÖ ¿ÖÖ´Ö»ÖÖ»Ö ¿Öú¬Ö¸ü µÖÖÓÖß ×Ö¾Ö›üÖãú
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. 1992 ´Ö¬µÖê ¯ÖãÆüÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÖÖê ¯ÖÏ´ÖãÖ
×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß êú»µÖÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü 1998, 1999, 2004 †Ö×Ö 2006 ÃÖÖ»Öß ×Ö¾Ö›üÖãú
†ÖµÖÖêÖÖÖê ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ. 1999 ÃÖÖ»Öß µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö ²Öß.¯Öß.•Öß¾ÖÖ¸êüøüß“µÖÖ
†¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ×Ö¾Ö›üÖãú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö¬Öß †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ 170 ¾µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ
×Ö¾Ö›üÖãúÖÓÖÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú †Ö×Ö µÖÖµÖÃÖÓÖŸÖ ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß êú»µÖÖ. ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ
´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ˆ¯ÖÖµÖ 2002 ÃÖÖ»Öß ¸üÖ•µÖ‘Ö™Öê“µÖÖ ÃÖ´ÖßÖêÃÖÖšüß ²ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
†ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÓ›üÖßŸÖ †Ö»ÖÖ. 2002 ÃÖÖ»Öß ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ‹úÖ •ÖÖ×ÆüŸÖ
µÖÖ×“Öêú¾Ö¸ü ×ÖÖÔµÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú †ÖµÖÖêÖÖ»ÖÖ ×Ö¤ìü¿Ö ×¤ü»ÖÖ úß, ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ
†Ö¤êü¿Ö úÖœãüÖ ¯ÖÏŸµÖêú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß“ÖÖ †•ÖÔ ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ¿ÖîÖ×Öú,
ÖæÆêüÖÖ¸üß ¾Ö ÃÖÓ¯Ö×¢Öú ×¾ÖÂÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ªÖ¾Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖæ Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏµÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ ´Öãôû
ˆ§êü¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß.
2010 ÃÖÖ»Öß úÖµÖ¤üÖ ´ÖÓ¡Öß †Ö×Ö ´ÖãµÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖãŒŸÖÖÓÖß ÃÖÓµÖãŒŸÖ×¸üŸµÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
†Ö×Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×¾Ö×Ö´ÖµÖ ú¹ýÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ¯ÖÏµÖŸÖÖ êú»Öê. 2013 †Ö×Ö 2014
ÃÖÖ»Öß úÖÆüß ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ×ÖÖÔµÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. •µÖÖŸÖ
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖµÖÖêÖÖÖê ÃÖÆüÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖÖÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸üŸÖÖÖÖÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß ×ÖµÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ×Ö¤ìü¿Ö ×¤ü»Öê. ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ‹ú
´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ±îúÃÖ»ÖÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ÆüÖ ×Ö¤ìü¿Ö ×¤ü»ÖÖ úß, •Ö¸ü ×Ö´Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ‹ÖÖªÖ
»ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß»ÖÖ ÖãÆüêÖÖ¸üß ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÔ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ×¿ÖÖÖ ÃÖãÖÖ¾Ö»Öß.
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß“Öê ÃÖ¤üÃµÖŸ¾Ö ŸÖŸúÖôû ÖÂ™ü ÆüÖê‡»Ô Ö. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü
×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ÆüÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ úß, ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¿Ö¯Ö£Ö¯Ö¡Ö
¤êüŸÖÖÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ úÖò»Ö´Ö ³Ö¸üÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ êú»Öê. †µÖ£ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ÖÖ´ÖÖÓúÖ ¸ü§ü ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖê.
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ú¬Öß ¯ÖÖ‰ú»Ö
™üÖú»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôûê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüßÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ †Ö¾ÆüÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏÖ×ŸÖ×Ö¬Ößú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬Ö´ÖÖ±ÔúŸÖ ²Ö¤ü»ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü. •Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÔ ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ¯ÖÏú¸êü 2014 “Öß »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ¾Ö
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ, 2016 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ 5 ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ ¾Ö
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×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ×ÎúµÖê“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üÖê Îú´Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖ šü¸üŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓ“Öê ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
×¾Ö•ÖµÖ ×´Öôû¾ÖÖê ÆüÖ ‹ú´Öê¾Ö ¬µÖêµÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôûê ×Ö¾Ö›üÖãú Ø•ÖúµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ úÖÓÆüß µÖÖ
ˆŒŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. 2014 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
•ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖÖÖê •µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ×Ö¾Ö›üÖãú †×³ÖµÖÖÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê ŸÖÃÖê“Ö 2016 ´Ö¬µÖê
†´Öê×¸üúê “µÖÖ †¬µÖÖßµÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ±êú¸üß ŸÖ¯ÖÖÃÖŸÖÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß »ÖŒŸÖ¸êü ¾Öê¿Öß¾Ö¸ü ™üÖÓ Ö»µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö úÖêÖÖÃÖÆüß ×¤üÃÖŸÖê.
†) ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ¯Öî¿ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾µÖÖ¯Öú úÖµÖªÖ“ÖÖ
†³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖãÆüÖ«üÖ¸üÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¤êüÖÖß“ÖÖ
úÖÆüß“Ö ˆ»»ÖêÖ ÖÖÆüß. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸üß ¤êüÖÖß ‡Ó×›üµÖÖ ×¯ÖÖ»Ö úÖê›ü´Ö¬µÖê
³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß úÖµÖªÖ†ÓŸÖÖÔŸÖÆüß ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü êú»Öê ÖÖÆüß. •µÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ú¸üÖê›üÖê ¹ý¯ÖµÖê Ö“ÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖÖ“µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öê ´ÖãµÖ †Ö¬ÖÖ¸ü
“ÖÓ¤üÖ †ÖÆêü. •µÖÖŸÖãÖ †×¬Öú ¯ÖîÃÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ ÖÖ¾Ö¾Ö¸ü“Ö µÖêŸÖÖê. •ÖÖê ¯ÖîÃÖÖ ¤üÖÖ ´ÆüÖæÖ
µÖêŸÖÖê, ŸµÖÖŸÖß»Ö ±úÖ¸ü »ÖÆüÖÖ ³ÖÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ šêü¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ Ö“ÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öß. ŸÖ¸üßÆüß
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖú›ãüÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ Ö“ÖÖÔ¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖ“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖáµÖ
ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓ›ê ‹úÖ úÖµÖÔúÎ ´ÖÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü“Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, 08 ú¸üÖê›ü ¹ý¯ÖµÖê Ö“ÖÔ êú»µÖÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö ´Ö»ÖÖ ÖÖÃÖ¤üÖ¸üúß Ø•ÖúŸÖÖ µÖêŸÖê. 2014 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
•ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖ-700 ú¸üÖê›ü, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ-500 ú¸üÖê›ü ¹ý¯ÖµÖê Ö“ÖÔ ú¸üŸÖê. µÖÖ¾Ö¹ýÖü
Æêü »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖß»Ö Ö“ÖÖÔ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü×¿Ö¾ÖÖµÖ
†×¬Öú ¯ÖîÃÖÖ Ö“ÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. »ÖÖê²Ö»Ö ‡Ó™üß×ÖÏ™üß“µÖÖ ‹úÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖÖæÃÖÖ¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÙ£Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ˆ»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ 100 ¯Öîúß 0 ÖãÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ, »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ú¸üÖê›ü ¹ý¯ÖµÖê
ÃÖÖ¯Ö›üÖê ÆüÖ ‹ú ÖÓ³Öß¸ü ÖãÆüÖ †ÖÆêü. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •Öê ÃÖÖ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ úÖÆüß“Ö ×Æü¿ÖÖê²Ö –
ÖÃÖŸÖÖê. ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü×¿Ö¾ÖÖµÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öê
†Öú»ÖÖ ú¸üÖê ú×šüÖ úÖµÖÔ †ÖÆêü. ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß †•ÖÔ ³Ö¸üÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Ó Öê
†•ÖÔ ¯ÖÖÆüŸÖÖ, †Öêú•ÖÖ ú¸üÖ›ê ü¯ÖŸÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÖÖë¤ü¾ÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖîÃÖÖ †Ö×Ö ×Ö¾Ö›üÖãúÖ Æêü
ÃÖ´Ößú¸üÖ ²ÖÖ»Öê. ×Ö¾Ö›üÖãú »Öœü¾ÖÖµÖ“Öß ´ÆüÖ•Öê †ÖÖê¤ü¸ü †ÖÙ£Öú ŸÖ¸üŸÖæ¤ü“Ö ú¸üÖ¾Öß
»ÖÖÖŸÖê. ŸÖß Æüß ²Öã›üßŸÖ ÃÖ´Ö•ÖãÖ“Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ÃÖ¢ÖÖ Æêü •ÖÖÃÖê¾Öê“Öê ú¬ÖßúÖôûß ´ÖÖ¬µÖ´Ö ÆüÖêŸÖê.
†Ö•Ö ŸÖê ¬Ö×ÖúÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖ“Öê ²ÖÖÆãü»Öê ²ÖÖ»Öê. µÖÖ“Öê ˆ¢Ö´Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖ•Öê †´Öê×¸üêú“µÖÖ
¸üÖÂ™ÒüÖ¬µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü / ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ›üÖêÖÖ»›ü ™Òü´¯Ö“Öß ÆüÖê Ö¸üß ×Ö¾Ö›ü. ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ýÖ ×Ö¾Ö›üÖãú Ø•ÖúÖÖ¸üÖ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖê. Ö¾Öß ×¤ü»»Öß
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †¸üØ¾Ö¤ü êú•Ö¸üß¾ÖÖ»ÖÖÓ“µÖÖ †Ö´Ö †Ö¤ü´Öß ¯ÖÖÖÖê •Ö¸üß ú´Öß Ö“ÖÔ
ú¹ýÖ Ø•Öú»Öß †ÃÖê»Ö ×¾Ö•ÖµÖÖÖÓŸÖ¸ü“Öß ÃÖ¢ÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ Æüß ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üß“Ö
¾ÖÖ™üŸÖê.
²Ö) ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓ“Öß ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¿ÖãµÖŸÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß •ÖÖŸÖÖ
•Öã›ü»Öß •ÖÖŸÖê. ‹ú×ÖÂšü ¸üÖÆüŸÖê. †¿ÖÖŸÖ •Ö¸ü ‹ÖÖ¤üÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü“µÖÖ¯ÖÏ×ŸÖ ×ÖÂšüÖ¾ÖÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÔÃÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü Ö ²ÖÖ¾ÖŸÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖÃÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¤êüŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ¾Öêôûê ÃÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ •ÖÖŸÖÖ ÃÖÓ³ÖÏ×´ÖŸÖ ÆüÖŸê Öê úß, ×ÖÂšüÖ¾ÖÖÖ
úÖµÖÔúŸµÖÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ªÖ¾Öê úß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ. ˆ¢Ö¸ü¯ÖÏ¤êü¿Ö, ŸÖÖ×´ÖôÖÖ›æü,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ¬Ö´ÖÔ,
•ÖÖ×ŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ¤êü¿Ö¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¿ÖæµÖŸÖê“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖêÆüÖ“Ö»Öê.
ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖ ‹ú´ÖêúÖÓ¾Ö¸ü †Ö¸üÖ¯ê Ö ¯ÖÏŸµÖÖ¸üÖê¯Ö ú¸üŸÖÖÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö ×²ÖÆüÖ¸ü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú
2016 ´Ö¬µÖê ×¤üÃÖ»Öê. ´ÖÆüÖÖÖ‡Ô, ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ×¾Ö¾ÖÓ“ÖÖêú›êü ÖÏÖÃÖ»Öê»Öß •ÖÖŸÖê»ÖÖ
†Ö¸üÖÖ, ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ‡. ´ÖãªÖÓ«üÖ¸êü ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. †×»Öú›üß»Ö
úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß,
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖú›êü ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß¹ý¯Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üú úÖµÖÔÎú´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖæÖÔŸÖ: †³ÖÖ¾Ö
†ÖÆêü. úÖÑÖÏêÃÖ´ÖãŒŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×Ö ³ÖÖ•Ö¯Ö»ÖÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Ö µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êüŸÖæÖ“Ö ¯ÖÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖ
‘Ö›üŸÖê. ×Ö¾Ö›üÖãúÖŸÖß»Ö úÖµÖÔÎú´Ö ±úŒŸÖ †Ö‘ÖÖ›üß ¿ÖÖÃÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ¯Öæ¸üŸÖÖ šü¸üŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖÆüß
†ÓŸÖÖÔŸÖ ú»ÖÆü, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ, Ö™ü²ÖÖ•Öß“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ‰úŸÖ ´ÖÖ•ÖŸÖÖê µÖÖ“Öê ˆ¢Ö´Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ-×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ ÆüÖêµÖ.
ú) ¯ÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¯ÖÖÃÖãÖ“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ã¾ÖÃ£Ö ¾Ö ÃÖÖ´Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. †Öêú
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ†ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ‘Ö¸üÖÖê¿ÖÖÆüß ¾Ö ¾ÖÓ¿ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ
¸üÖÂ™ÒüßµÖ, ¸üÖ•µÖßµÖ ¾Ö Ã£ÖÖÖßµÖ †¬µÖÖ ×Ö¾Ö›ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. †×¬Öú ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖ
²ÖÖÓ¬ÖÖß ú¸üŸÖÖÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß ‹ê¾Ö•Öß ×ÖµÖãŒŸÖß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ, ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ, ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÆüÖµÖú´ÖÖÓ›ü«üÖ¸êü
×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ×ÖÖÔµÖ ¯ÖÖ¯ÖÏ´ÖãÖÖú›æüÖ“Ö ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖÖ“µÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãúÖŸÖ †×ÖµÖ×´ÖŸÖŸÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ¯ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ •Öê ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸Öê
ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß †×Ö¾ÖÖµÖÔ †ÃÖŸÖê. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü úÖêÖŸÖÖ Æêü úÖêÖÖÃÖ“Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖ
ÖÃÖŸÖê. ú¬Öß ú¬Öß ŸÖ¸ü ¯ÖÖ×ÖÂšüÖ, ÃÖê¾ÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ÃÖÖ¹ýÖ •ÖÖ×ŸÖµÖ,†ÖÙ£Öú Ö×ÖŸÖ
ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ²Ö¤ü»Ö»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖŸÖãÖ“Ö ´ÖÖ ¯ÖÖÖÓŸÖ¸ü Øú¾ÖÖ ¯ÖÖÃ£ÖÖ¯ÖÖêÃÖÖ¸üµÖÖ
‘Ö™üÖÖ ‘Ö›üŸÖÖŸÖ.
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖÖŸÖ ‹ÖÖ¤üÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ ×úŸÖß úÖµÖÔãú¿Ö»Ö, •ÖÖÃÖê¾Öú †ÖÆêü. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖÖê ×úŸÖß
†Ö–ÖÖ¬ÖÖ¸üú ¾Ö ×ÖÂšüÖ¾ÖÖÖ †ÖÆêü µÖÖÃÖ †×¬Öú ´ÖÆüŸ¾Ö †ÖÆêü. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö
ëú¦üßµÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢ÖßÖê ¯ÖÖÖŸÖÓÖÔŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ÖÂ™ü êú»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêÖê
úÖêÖŸÖÖÆüß ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö Ö ú¸üŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖÖ×¸üúÖÓÃÖ ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»Öß.
¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓÖß ÖêÆü´Öß µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß“Öß ˆ¯ÖêÖÖ Øú¾ÖÖ †¾ÖÆêü»ÖÖÖ êú»Öß. ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ
ÃÖ´ÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß»ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓÖß ÃÖ¤îü¾Ö “Öãúß“Öê šü¸ü¾Ö»Öê.
×Ö¾Ö›üÖãúß¤ü¸ü´µÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖ´ÖÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö †ÃÖŸÖê. †×»Öú›êü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ µÖ¿ÖÃ¾ÖßŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¸ü§ü ú¿Öß ÆüÖ‡ê »Ô Ö
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖÖÖê ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÃÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß¯ÖÏ¬ÖÖÖ ²ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †µÖ¿ÖÃ¾Öß ¸üÖ×Æü»Öê. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“Öß
úÖµÖÔ¯ÖÏÖÖ»Öß »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸ´Öú †ÃÖÖ¾Öß. ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ µÖãÖÖŸÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú ¿ÖÖÃÖÖ ‡Ô.
Ö¾ÆüÖÔÃÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖÖ“Öß, ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ²Ö»Ößú¸üÖÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ ú¸üÖÖ¸êü ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ
ÃÖ¤îü¾Ö ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¹ý×œü¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü“ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
›ü) ¯ÖÏÖ¤ê×¿Öú ¯ÖÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœüŸÖß ÃÖÓµÖÖ
•µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ¾Ö •ÖÖÖÖ Ø•ÖúŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÖÖ“Ö
×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖßµÖ ¯ÖÖÖ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ‹ú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
´ÖŸÖ¤üÖÖ ¾Ö •ÖÖÖÖ Ö ×´Öôû¾ÖµÖÖ·µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú »Öœü¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ †ÃÖÖê úß »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †Öêú »ÖÆüÖÖ ¯ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ³ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ »ÖÆüÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü ¬ÖÖê¸üÖ
ÖÃÖŸÖê, ÃÖÖî¤êü²ÖÖ•Öß ú¸üÖê Æüß ´ÖãµÖ ³Öæ×´ÖúÖ †ÃÖŸÖê. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 1761 ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ ÃÖÓµÖêÖê »ÖÖêúÖÓŸÖ †ÃÖÓ´Ö•ÖÃµÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß
×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß.
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê ‹ú×¡ÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖÖŸÖ †×¬ÖúŸÖ¸ü
¸üÖ•ÖúßµÖ¯ÖÖÖ¾Ö¸ü ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ãú™æÓü²ÖÖ“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †Ö×Ö ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü †×³Ö®Ö ²ÖÖ»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ÖêŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ•ÖÖß
ÃÖÓ¯Ö¢Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê †×¬Ö¯ÖŸµÖ ÖÖ•Ö¾ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖÃÖ“Ö †×»Öú›êü ‹ú Ö¾Öß ÃÖ¸Óü•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüß ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê
•ÖÖŸÖê. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖê †Öêú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ ×šüúÖÖæüÖ ŸµÖÖÓÖÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß
¯ÖÖÖú›æÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü¾Ö»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ
µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ Ö¾µÖÖ ÃÖ¸Óü•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüß“ÖÖ †ÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. úÖ¸üÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ
¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê µÖÖ“ÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü. ‹úÖ –
ÖÖÖ×¸üúÖÓÃÖÖšüß ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üÖê •Öê¾Öœêü †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ŸÖê¾Öœêü“Ö ‹úÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖú›ãÖ Ã¯Ö¬Öì“Öß ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÓ¬Öß ×´Öôû¾ÖÖê.
‡) †ÖêôûÖß“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ : (Identity Politics)
†×»Öú›üß»Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖêôûÖ ÆüÖ
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ´Öã§üÖ ²ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ ŸÖê ¸üÖ•µÖ ˆ¢Ö¸ü¯ÖÏ¤êü¿Ö, ×²ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ŸÖÖ×´ÖôûÖÖ›æü,
êú¸üôû, úÖÖÔ™üú, ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓÖÖ»Ö ‡Ô. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ×²ÖÆüÖ¸ü-»ÖÖ»Öæ¯ÖÏÃÖÖ¤ü µÖÖ¤ü¾Ö,
×ÖŸÖß¿Öãú´ÖÖ¸ü, ˆ¢Ö¸ü¯ÖÏ¤êü¿Ö-†×Ö»Öê¿Ö ¾Ö ´Öã»ÖÖµÖ´ÖØÃÖÖ µÖÖ¤ü¾Ö, ´ÖÖµÖÖ¾ÖŸÖß, ŸÖÖ×´ÖôÖÖ›æü•ÖµÖ»Ö×»ÖŸÖÖ ‡Ô. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß †ÖêôûÖ ¬Ö´ÖÔ, •ÖÖŸÖ, ¾ÖÖÔ µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
†×»Öú›üß»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ •ÖÖ×ŸÖµÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê¾ÖãÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß †ÖêôûÖ ²ÖÖ¾Ö»Öß
•ÖÖŸÖê. ˆ¤üÖ : ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö •ÖÖÖú¸ü-¬ÖÖÖ¸ü, ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê-¤ü×»ÖŸÖ, ”ûÖÖ
³Öã•Ö²Öôû-´ÖÖôûß, ¯ÖÓú•ÖÖ ´ÖãÓ›êü-¾ÖÓ•ÖÖ¸üß, ´ÖÖÖêÆü¸ü ¬ÖÖë›êü-Ø»ÖÖÖµÖŸÖ, ×¾ÖÖÖµÖú ´Öê™üê-´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖ×ŸÖµÖ
ÃÖ´ÖãÆüÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ:“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¹ýÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸üÂÖ¤êü¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¤üÃµÖŸ¾Ö ¾Ö
´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôûÖŸÖ ´ÖÓ¡Öß¯Ö¤ü ×´Öôû¾ÖµÖÖ“Öê Ö×ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ´Öãôûê ‹ú ¾µÖÛŒŸÖ
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´ÆüÖãÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß †ÖêôûÖ ×¾ÖÃÖ¸ü»Öß •ÖÖŸÖê. ¤ü×»ÖŸÖ, ´ÖÖÖÖÃÖ, †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú, ´Ö×Æü»ÖÖ,
²ÖÖ»Öêú, †¯ÖÓÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß µÖÖÓ“Öß
†ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã •ÖÖ×ŸÖ, ¬Ö´ÖÔ, úÖ¸üÖÖÖ¤üÖ¸ü, ¿ÖêŸÖú¸üß ×ÆüŸÖÃÖÓ¸üÖú †¿Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß †ÖêôûÖ
•Ö¯ÖµÖÖŸÖ †×¬Öú ÖãÓŸÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¾Öîª×úµÖ Öê¡ÖÖŸÖ •ÖÃÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ–Ö †ÖÆêüŸÖ. †Ö¤üß
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ Æüß •ÖÖ×ŸÖµÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ–Ö µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêÖÖ»Öß ÖêŸÖéŸ¾Ö ˆ¤üµÖÖÃÖ µÖêŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. úÖÛ¿´Ö¸ü¯ÖÖÃÖæÖ úµÖÖãú´ÖÖ¸üß ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×šüúÖÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖêÖôêû¯ÖÖ, •ÖÖ×ŸÖ, ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú
²ÖÖÆãü»µÖÖÖê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ²ÖÖ»Öß. †Ö¸üÖÖ Æêü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ •ÖÖ×ŸÖµÖ
×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ¾Ö Ö¸üß²Öß Æü™üÖ¾Ö“Öê ÃÖ´Ößú¸üÖ •Öãôû¾ÖÖÖ¸êü ÃÖÖ¬ÖÖ ²ÖÖ»Öê. •ÖÖ×ŸÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖÖê
´ÖÖê“Öì-¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖê“Öì úÖœãÖ †ÃÖ×ÆüÂÖæ ¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüßÃÖ ‘ÖÖŸÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ
•ÖÖ×ŸÖ×³Ö´ÖãÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ¾Ö ¯ÖÖÖÓÖß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¾Öšü¾Ö»Öß. •ÖÖ×ŸÖµÖ †ÖêôûÖ ×™üúÖ¾Öß
´ÆüÖæÖ ¯ÖÖ²ÖÖÓ¬ÖÖß ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ, ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ, ÃÖÓÃúÖ¸ü ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖß ¹ý•Ö¾ÖÖê,
†×³Ö¾ÖÖ¤Ö ¯Ö¬¤üŸÖß“Öê ¹ý•Ö¾ÖÖãú ú¸üµÖÖ“Öê ãú™üß»Ö ÂÖ›üµÖÓ¡Ö µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ
²ÖÖ»Öê. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖê¯ÖêÖÖ •ÖÖ×ŸÖµÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖê»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êü¾ÖæÖ
³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ·µÖÖÖÖ ÖŸÖ¯ÖÖÖß ‘ÖÖŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê. •Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾Ö
×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ »ÖÖÖ»Öê»Öß ×ú›ü †ÖÆêü.
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÃÖÓ“Ö»ÖÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÖÓ“Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖÖ¾Öê.
¸üÖ•µÖ‘Ö™ÖêÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ¾Ö »ÖÖêú ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“Öß úÖÓÆüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öß ÖÖÆüß.
ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾Öì êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ úÖÆüàÖÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ×¤üÖ, ¸üÖÂ™ÒüÖßŸÖ,
¸üÖÂ™Òü×¯ÖŸÖÖ Æêü ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öê. ŸÖ¸ü ²Ö¸êü“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ
†Ö¯Ö»ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö, ×Ö¾Ö›üÖãú ×“ÖÆü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †–ÖÖÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö ×²ÖÆüÖ¸ü,ˆ¢Ö¸ü¯ÖÏ¤êü¿Ö
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ×¤üÃãÖÖ µÖêŸÖê. †¿Öß“Ö ÛÃ£ÖŸÖß »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÖÖë¬Öôû»Öê»µÖÖ
†¾ÖÃ£Öê´Öãôûê ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü Æêü Æüß ×¾ÖÃÖ¹ýÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ úß, úÖêÖŸÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü,
úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖÖÖê úÖêÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ×¤ü»Öß. ×Ö¾Ö›üÖãú Ø•Öú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¯ÖÏ×ŸÖ •ÖÖÖ¹ýú ÖÃÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖÖ †Ö×Ö
¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“Öß ³Öã×´ÖúÖ ´Ö¬µÖÃ£ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê, •Öß †Ö•Ö •ÖÖÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüß.
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓÖß ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖÓÖÖÖÖ ¯ÖæÖÔ Ö êú»µÖÖ´Öãôûê
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ ¾Ö ×ÖÛÂÎúµÖŸÖê“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öß.
µÖÖ´Öãôûê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¾ÖÖúÖ ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ÆüÖŸê Ö †ÖÆêü. ŸÖÖê ¾ÖÖœüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö
´ÖŸÖ¤üÖ¸ü †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸµÖÖÓŸÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ Ö¸ëü¦ü ´ÖÖê¤üß ÖÖÃÖ¤üÖ¸üÖÖÖ
´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖ •ÖÖ¾ÖæÖ •ÖÖŸÖê¿Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“Öê ¬Ö›êü ¤êüŸÖÖŸÖ.
ŸÖ¸üßÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ, ×ÖÛÂÎúµÖŸÖÖ ŸµÖÖ †Ö›ü µÖêŸÖê.
‡Ô) ¯ÖÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃÖ¤êüÖê ¯ÖÖÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¤üß †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß 1985 ÃÖÖ»Öß 52 ¾Öß ‘Ö™üÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖß
êú»Öß. µÖÖ ¯ÖÖÖÓŸÖ¸üÖ“µÖÖ úÖµÖªÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ ˆ§êü¿Ö úß, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¿ÖŒŸÖà“µÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú
ÃÖÓŸÖã»ÖÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß †›ü£ÖóµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖ×¾ÖÆüßÖ †Ö×Ö †Öî×ŸÖú ¯ÖÖ²Ö¤ü»ÖÖ¾Ö¸ü
×Ö²ÖÕ¬Ö »ÖÖ¤üÖ¾ÖêŸÖ. µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ
†Ö»Öß. •µÖÖ´Öãôûê ÃÖî¬¤üÖÓ×ŸÖú ¬ÖÐã¾Ößú¸üÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûÖ¾Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖß
ÃÖÓ¬ÖßÃÖÖ¬Öã¾Öé¢Öß´Öãôûê ¯ÖÖÖÓŸÖ¸ü ‹ú ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖµÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ²ÖÖ»Öß. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ
†Ö×Ö ¬ÖÖ ×´Öôû¾ÖµÖÖ“µÖÖ »ÖÖ»ÖÃÖÖ ¯ÖÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öê ´ÖãµÖ úÖ¸üÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ¯ÖÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢ÖßÖê
¸üÖ•ÖúßµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ ¤ãü×ÂÖŸÖ êú»Öê. »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×ÃÖ¬¤üÖŸÓ Ö, †Öã¿¾ÖÖÃÖÖ, Öî×ŸÖúŸÖÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ †£ÖÔÆüßÖ †ÖÆêü.
1 •ÖãÖ 1993 »ÖÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ †¬µÖÖ ×¿Ö¾Ö¸üÖ•Ö ¯ÖÖ™üß»Ö “ÖÖãú¸üú¸üÖÓÖß ÃÖ»»ÖÖ
¤êüŸÖÖÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê“µÖÖ 10 ¾µÖÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ ˆ»»Öê×ÖŸÖ ¯ÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß
úÖµÖªÖ“µÖÖ †Öêú ú»Ö´ÖÖŸÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ–Ö ´ÖÓ›üôûß“µÖÖ ‹úÖ
ÃÖ×´ÖŸÖß«üÖ¸êü µÖÖ úÖµÖªÖŸÖß»Ö ú»Ö´Ö †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ¯ÖãÖÔ¯Ö¸üßÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
•µÖÖ´Öãôûê †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖŸê Öß»Ö. ¯ÖÖÖÓŸÖ¸üÖ“µÖÖ úÖµÖªÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖãÖÙ¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ
†Ö¾Ö¿µÖú ¤ãü¹ýÃŸÖß ú¸üÖê †×ŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.

ÃÖÓÃÖ¤ü, ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ, ×¾Ö¬ÖÖÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ×•Ö»ÆüÖ ¾Ö ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖêŸÖ ÖãÆêüÖÖ¸üß ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öã´Öß
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖÜŒŸÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ÖãÆêüÖÖ¸üß ¯ÖÏ¾Öé¢ÖßÃÖ
¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ÖãÆêüÖÖ¸üß ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öã´Öß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ †ÖÃÖ¸üÖ ¤êüŸÖÖŸÖ.
»ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¾ÖÖœüÖ¾ÖÖ †Ö×Ö ÖãÆêüÖÖ¸üß úÖµÖÔ »Ö¯Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖêÖÖ †Ö•Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ
×¾ÖÀ¾ÖÃÖÖßµÖŸÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ. †¿ÖÖ »ÖÖêú ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Ößú›æÖ Æüß †¯ÖêÖÖ ú¸üÖê úß ŸÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö
†Ö×Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖê¾Öê»ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖúŸÖÖ ªÖ¾Öß. ‹ú ¯ÖÖêúôû ¾Ö Ã¾Ö¯Ö¾ÖŸÖ ú»¯ÖÖêÃÖ´ÖÖÖ †ÖÆêü.
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖ ÖãÆêüÖÖ¸üß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öê, »ÖÖêúÖÓÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôûê ú´ÖÔšü †Ö×Ö
×ÖÂšüÖ¾ÖÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕŸÖ Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖ¾ê Öæ »ÖÖÖ»Öß.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ÖãÆêüÖÖ¸üßú¸üÖ ‹ú ¯ÖÏ´ÖãÖ †Ö¾ÆüÖÖ ²ÖÖŸÖ
†ÖÆêü. ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †Öêú ¯ÖÏµÖŸÖÓÖÖŸÖ¸üÆüß ÃÖÓÃÖ¤ü †Ö×Ö
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖŸÖ ÖãÆêüÖÖ¸üß ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öã´Öß“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖŸê Ö †ÖÆêü. 2002 ÃÖÖ»Öß
ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ÖãÆêüÖÖ¸üß¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ×ÖÖÔµÖ ×¤ü»ÖÖ.
•µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ‘ÖÖêÂÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê ×¿ÖÖÖ, ÃÖÓ¯Ö¢Öß †Ö×Ö ÖãÆêüÖÖ¸üß“ÖÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü
ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ êú»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖæ “Öãúß“Öß †Ö×Ö †¯ÖæÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß
ÖÂ™ü ÆüÖêÖê Øú¾ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú Ã£Ö×ÖŸÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôûê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü µÖÖêµÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ †•ÖÖÔ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß †Ö×Ö “Öãúß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖÖ·µÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ×¾Ö¹ý¬¤ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß †Ö×Ö ×¾Ö•ÖµÖß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖŸ¾Ö ¸ü§ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü †Ö•ÖÆüß ÃÖ¾ÖÔ´ÖÖµÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ÖãÆêüÖÖ¸üßú¸üÖ †Ö×Ö ÖãÆêüÖÖ¸üÖ“Öê
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¾ÆüÖê¸üÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê 1993 ÃÖÖ»Ö“µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×¾Ö×¬Ö
†ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ 244 ¾µÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö 2014 ¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÖê ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖã“Ö¾Ö»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ úÖÆüß“Ö ²Ö¤ü»Ö Øú¾ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ×Ö¾Ö›üÖãúÖ ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¹ýÖ“Ö ×Ö¾Ö›üÖãú
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“µÖÖ ÖãÆêüÖÖ¸üßú¸üÖÖÃÖ ±úŒŸÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü Øú¾ÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß ú¹ýÖ ¸üÖê ÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÖÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü
‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. úÖ¸üÖ ¯ÖÖ »ÖÖêúŸÖÖÓ×¡Öú ÖÃÖ»µÖÖÖê ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÖ †»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ²ÖÖŸÖÖŸÖ.
†¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖÖÃÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ÖÃÖŸÖÖŸÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ±úŒŸÖ ¿ÖÛŒŸÖ¿ÖÖ»Öß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê ÖÖµÖú ²ÖÖŸÖÖŸÖ.
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸÖæÖ ÆüÖ ×ÖÂúÂÖÔ úÖœüŸÖÖ µÖêŸÖÖê úß, úÖôûÖÖã¹ý¯Ö †Ö´Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
ÖãÓŸÖÖÖãÓŸÖ †×¬Öú ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê«üÖ¸üÖ Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ †×¬Öú
×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“µÖÖ ú´Öß
ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ×¯ÖÏµÖŸÖêÃÖ ×™üú¾ÖæÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. •Öê úß ×ÖÂ¯ÖÖ †Ö×Ö
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×Ö¾Ö›üÖãúß´Öãôûê “Ö ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ †×Ö¾ÖÖµÖÔ
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ¾Ö¸ü
×ÖµÖÓ¡ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê úÖµÖ¤êü ²ÖÖ¾ÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ÃÖŒŸÖ ¯ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÖß ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²Ö¬¤ü †ÃÖÖ¾Öê ¾Ö ×ÖÂšüÖ¯Öæ¾ÖÔú
¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê. •µÖÖ´Öãôêû ×Ö¾Ö›üÖãúÖ ÃÖ¢ÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß Ö ÆüÖêŸÖÖ ¬ÖÖê¸üÖ ¾Ö ´Öæ»µÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖãÖÃ£ÖÖÔ¯ÖÖêÃÖÖšüß ÆüÖŸê Öß»Ö. ×Ö¾Ö›üÖãú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê«üÖ¸êü“Ö ÃÖ¢ÖÖ †Ö×Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üßŸÖ ÃÖÓŸÖã»ÖÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖê ¯ÖÏÖ×ŸÖ×Ö×¬Öú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ×™üú¾ÖæÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾Öêôû Ö ¤ü¾Ö›üŸÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. µÖÖ“Öê ³ÖÖÖ šêü¾ÖãÖ“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓÖß
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ÖÖ›üÖ †ÖÖÖ¾ÖÖ †µÖ£ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö
“ÖÎú¾µÖãÆüÖŸÖ ±úÃÖ»Öê»µÖÖ †×³Ö´ÖµÖãÃÖÖ¸üÖß ÆüÖê‰úÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß¹ý¯Öß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖß»Ö
ŸµÖÖÓ“Öê µÖÖêÖ¤üÖ ¬ÖéŸÖ¸üÖÂ™ÒüÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖê‡Ô»Ö.
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±ú) ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ÖãÆêüÖÖ¸üßú¸üÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ÖãÆêüÖÖ¸üßú¸üÖ ‹ú †ÃÖÖ´ÖÖµÖ ‘Ö™üÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“Öê Öê¡Ö
´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖßÓÖß ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ ú¸üŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ
úÖôûÖÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ †Öêú ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»Öê. •µÖÖ´Öãôûê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü¾Ö¸ü ×ÖÂšÖ šêü¾ÖÖÖ·µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÔ‹ê¾Ö•Öß ÖãÆêüÖÖ¸üß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“µÖÖ »ÖÖêúÖÖÖ †Ö¯Ö»Öê
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ²ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ
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