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''�ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ ‹�úÖê×�ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖß»Ö �ÖÖÓ•ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ'' 
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†Œ�ú»Ö�ãú¾ÖÖ ×•Ö. ÖÓ¤ãü ü̧²ÖÖ¸ü (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü) 
                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

´ÖÖ¤üß (Ã¡Öß)  —ÖÖ›üÖ»ÖÖ •Öß ™üÖê�úÖÓ“Öß ±ãú»Öê 
µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê ŸÖÖê›æüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ˆÆüÖŸÖ ¾ÖÖôû¾ÖæÖ ŸÖÖê 
'�ÖÖÓ•ÖÖ' ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß ²ÖÖ ü̧ß�ú 
³Öã�ú™üß †Ö×�Ö ŸÖÓ²ÖÖ�Öæ ‹�ú¡Ö �úºþÖ 
×“Ö»Ö´Ö´Ö¬ÖæÖ ŸÖÖê †ÖêœüôûŸÖÖŸÖ.3 ×�Óú¾ÖÖ ŸµÖÖ“Öê 
¬Öã́ ÖÏ̄ ÖÖÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ×´ÖÁÖ�ÖÖ“µÖÖ ×ÃÖ�Ö ȩ̂ü™üß 
ŸÖµÖÖ ü̧ �úºþÖ ŸµÖÖ“Öê ¬Öã́ ÖÏ̄ ÖÖÖ �êú»Öê •ÖÖŸÖê. 
�ÖÖÓ•ÖÖ“ÖÖ ¬Öæ̧ ü ÖÖ�úÖ-ŸÖÖë›üÖŸÖ �Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü �úÖÆüß 
×´Ö×Ö™üÖŸÖ“Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×�Óú¾ÖÖ Ö¿ÖÖ ŸµÖÖ 
¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü ×¤üÃÖæ »ÖÖ�ÖŸÖê. ‹�úÖ ×ÃÖ�Ö ȩ̂ü™ü´Ö¬µÖê 
�ÖÖÓ•ÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö †¬ÖÖÔ ŸÖê ‹�ú �ÖÏò́ Ö †ÃÖæ 
¿Ö�úŸÖê. �ÖÖÓ•ÖÖŸÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 400 ü̧ÖÃÖÖµÖ×Ö�ú 
‘Ö™ü�ú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû �ÖÖÓ•ÖÖ“Öê ¾µÖÃÖÖ 
»ÖÖ�ÖŸÖê.4 •µÖÖÖê �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß Ö¿ÖÖ �êú»Öß ŸÖ¸ü 
ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ¯ÖãÆüÖ Ö¿ÖÖ �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¾ÖÖ™üŸÖê 
†Ö×�Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¾µÖÃÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖê.†Ö×�Ö 
ÃÖ¤ü¸ü ¾µÖŒŸÖß ¾µÖÃÖÖÖ×¬ÖÖ ÆüÖêŸÖê. 

†)  ³ÖÖÓ�Ö - 

�ÖÖÓ•ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖôû»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖÓ�Ö 
ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖ¤ü�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü �êú»Öê •ÖÖŸÖê.5 
³ÖÖÓ�ÖÖ“Öß ¯ÖÖÖê �ãú™æüÖ ¤ãü¬ÖÖ´Ö¬µÖê ™üÖ�æúÖ ‹�ú¡Ö 
‘ÖÖê™æüÖ ‘ÖÖê™æüÖ ‹�ú•Öß¾Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖ“Öê 
´ÖÖ¤ü�ú ¯ÖêµÖ ²ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ„ Æêü ¯ÖêµÖ 
ÆüÖêôûß“µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ, µÖÖ¡ÖÖ, ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö, »Ö�Ö 
‡ŸµÖÖ¤üß ÖÖ“Ö-�ÖÖ�µÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓ́ Ö¬µÖê 
ÃÖ¸üÖÔÃÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ´Ö£Öã̧ êüŸÖ 
µÖ´ÖãÖê�úÖšüß ³ÖÖÓ�Ö ‘ÖÖê™ü�ÖÖ ü̧ß ŸÖã�ú›üß“Ö †ÃÖŸÖê. 
ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖÓ�Ö¯ÖÖÃÖæÖ ‘ÖÖê™üÖ ×�Óú¾ÖÖ £ÖÓ›üÖ‡Ô 
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖêµÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü ¤êü�Öß»Ö ŸÖµÖÖ¸ü �êú»ÖÖ 
•ÖÖŸÖÖê. ‘ÖÖê™üÖ ´Æü�Ö•Öê ³ÖÖÓ�Ö¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ 
‹�ú ”ûÖê™üÖÃÖÖ �ÖÖêôûÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖê™üÖ 
†ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÖê �ÖÖ»»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü 
�ÖÖê›ü ¯Ö¤üÖ£ÖÔ �ÖÖµÖ“ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ 
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ö¿ÖÖ µÖêŸÖê. Æüß Ö¿ÖÖ “ÖÖ¸ü ŸÖê ¯ÖÖ“Ö 
ŸÖÖÃÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖãÆüÖ �ÖÖê›ü ¯Ö¤üÖ£ÖÔ �ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 
Ö¿ÖÖ •ÖîÃÖê ÃÖã¹ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü 
£ÖÓ›Ö‡Ô †ÃÖŸÖÖê 

ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö -    
�ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ ´ÖÖ¤ü�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÖṌ Ö¬µÖê �ÖÖÓ•ÖÖ 
¾µÖÃÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. 
×²ÖÎ×™ü¿Ö�úÖ»ÖßÖ �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö 
¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß »ÖÖ�Ö¾Ö›ü �êú»Öß •ÖÖŸÖ 
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ †ÖÙ£Ö�ú 
±úÖµÖ¤üÖ ¾Ö Ö¿ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. �ÖÏÖ´Öß�Ö 
³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¾Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖÖŸÖ¯Öã›üÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ 
�ÖÖ•ÖÖÓ“Öê ¾Ö ¤üÖºþ“Öê ÃÖê¾ÖÖ Æüß ‹�ú 
×ÖŸµÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö“Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. �ÖÖÓ•ÖÖ“µÖÖ 
¯ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖÓ�Ö ŸÖµÖÖ ü̧ �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. 
†Ö×�Ö �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß ¯ÖÖÖê ±ãú»Öê ±úôêû †Ö×�Ö ¤êüšü 
µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ •ÖÖê ×“Ö�Ö™ü ¦ü¾Ö ×Ö‘ÖŸÖÖê 
ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ “Ö¸üÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê µÖÖÓ“Öê 
�ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖ�Ö, ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö, ˆŸÃÖ¾Ö, ÖÖ“Ö-
�ÖÖ�Öê µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖ �êú»Öê 
•ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. �ÖÖÓ•ÖÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ �úÖôûÖŸÖ 
ÃÖÖế Ö ü̧ÃÖ †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÖế Ö¸üÃÖ Æêü 
‡Ó¦ü¤êü¾ÖÖ“Öê ´Öã�µÖ ¯ÖêµÖ ÆüÖêŸÖê. 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ - 

�ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ Ö¿ÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß �ÖÖÓ•ÖÖ“ÖÖ 
¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ �úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. 
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö×�Ö ´Ö¬µÖ ¯Öã¾Öì�ú›üß»Ö ¤êü¿ÖÖÓÖÖ 
¿ÖŸÖ�úÖÖã¿ÖŸÖ�êú �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÆüÖêŸÖß.1 
�ÖÖÓ•ÖÖ“Öê —ÖÖ›ü Æêü 1.5 ×´Ö™ü¸ü ÃÖ¸üôû ¾ÖÖœü�ÖÖ ȩ̂ü 
†ÖÆêü. µÖÖ —ÖÖ›üÖ“ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 
±úŒŸÖ ‹�ú ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ÖÓŸÖ ü̧ —ÖÖ›ü 
¾ÖÖôû»Öê •ÖÖŸÖê. Æêü    —ÖÖ›ü ˆÂ�Ö †Ö×�Ö 
ÃÖ´Ö¿ÖßŸÖÖêÂ�Ö ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ »ÖÖ�Ö¾Ö›ü 
�êú»Öß •ÖÖŸÖê. Æüß ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß ›üÖë�Ö¸üÖôû ˆÓ“Ö 
³ÖÖ�ÖÖŸÖ •ÖÓ�Ö»Öß    —ÖÖ›üÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ˆ�Ö¾ÖŸÖê. 
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×Æü´ÖÖ»ÖµÖ“µÖÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖÖŸÖ µÖÖ —ÖÖ›üÖÓ“Öß 
ÃÖÓ�µÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê.2 �ÖÖÓ•ÖÖ“µÖÖ —
ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖ�Ö¾Ö›ü �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü “ÖÖ ü̧ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ 
—ÖÖ›üÖ»ÖÖ ±ãú»Öê µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ¸Óü�Ö ×Æü¸ü¾ÖÖ 
†Ö×�Ö ×¯Ö¾ÖôûÃÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ±úôêû �ÖÖê»Ö †Ö×�Ö 
¤üÖ�Öê¤üÖ¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. Ö ü̧ †Ö×�Ö ´ÖÖ¤üß †¿Öß 
¤üÖêÖ —ÖÖ›êü †ÃÖŸÖÖŸÖ. 
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µÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖÓ�Öê“Öß ¾ÖÖôû»Öê»Öß ¯ÖÖÖê, ²Ö¤üÖ´Ö, �ÖÃÖ�ÖÃÖ, ²Ö›üß¿ÖÖê̄ Ö †Ö×�Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖîÂ™üß�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ‘ÖÖ»ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×´ÖÁÖ�Ö �êú»Öê 
•ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ¤ãü¬ÖÖŸÖ ™üÖ�æúÖ ‘ÖÖê™ü»Öê •ÖÖŸÖê †Ö×�Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ŸÖê ¯ÖêµÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. Æêü ¯ÖêµÖ ¯ÖÏ�éúŸÖß»ÖÖ £ÖÓ›ü †ÃÖŸÖê. ´Æü�ÖæÖ µÖÖ»ÖÖ £ÖÓ›üÖ‡Ô Æêü 
ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê. £ÖÓ›üÖ‡Ô ¯ÖêµÖÖ“ÖÖ †ÖÃ¾ÖÖ¤ü ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü �úÖÆüß ¾Öêôû ÃÖÖî́ µÖ ¬ÖÓã¤üß µÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †¯ÖÖµÖ �úÖÆüßÆüß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß.6 ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê 
ÆüÖ ´ÖÖ¤ü�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ´Æü�ÖæÖ •ÖÖÆßü¸ü �êú»µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖÓ�Ö“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ, ÃÖê¾ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üà¾Ö¸ü ²ÖÓ¤üß †ÖÆêü. ŸÖ¸üßÆüß �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ Æêü ¾µÖÃÖÖ ÃÖã¹  ÆüÖêŸÖê.  

 

²Ö) “Ö¸üÃÖ - 

�ÖÖÓ•ÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ“Öß ¯ÖÖÖê, ±ãú»Öê †Ö×�Ö ¤êüšü µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ •ÖÖê ×“Ö�ú™ü ¦ü¾Ö ×Ö‘ÖŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ �Ö¸ü¾Ö›æüÖ �úÖœüŸÖÖŸÖ. ŸÖê ˆÆüÖŸÖ ¾ÖÖôû¾ÖŸÖÖŸÖ 
†Ö×�Ö ‘Ö¼ü �ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö '“Ö¸üÃÖ' ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖ¤ü�ú ¦ü¾µÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ´ÖÖ¤ü�ú ¦ü¾µÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ �ÖãÓ�Öß µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ †×ŸÖ 
ÃÖê¾ÖÖÖÖê ´Öë¤æü †Ö×�Ö ŸÖÓ×¡Ö�úÖ ´Ö••ÖÖŸÖÓŸÖæ¾Ö¸ü †×ÖÂ™ü ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÆüÖê�µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê.7 ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß ²ÖÖ¸üß�ú ¯Öã›ü •Ö¾ÖÃÖÖ“µÖÖ 
ŸÖê»ÖÖŸÖ �úÖÆüß ¾Öêôû ´ÖôæûÖ ŸÖµÖÖ¸ü �êú»Öê»ÖÖ �ÖÖêôûÖ»ÖÖÆüß “Ö¸üÃÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ.8 “Ö¸üÃÖ ÆüÖ ´ÖÖ¤ü�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ÃÖê¾ÖÖ �ú¸üŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ 
´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ šêü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. 

 

�ú) ÃÖÖế Ö¸üÃÖ - 

�ÖÖÓ•ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖÓ�Ö, “Ö¸üÃÖ †ÃÖê ¤üÖêÖ ´ÖÖ¤ü�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. �ÖÖÓ•ÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ²Ö§ü»Ö †Ö×�Ö ÃÖÖế Ö ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß²Ö§ü»Ö ¾Öê�Ö¾Öê�Öôêû ŸÖ�Ôú 
×¾ÖŸÖ�Ôú �êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. �ÖÖÓ•ÖÖ“Öê —ÖÖ›ü ¾Ö ÃÖÖế Ö¸üÃÖ“Öê —ÖÖ›ü ‹�ú“Ö †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö Šú�¾Öê¤üÖŸÖ ¸òüµÖã—ÖêÖ ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�úÖÖê �êú»Öê»Öê †ÖÆêü.9 
ÃÖÖế Ö ´Æü�Ö•Öê“Ö �ÖÖÓ•ÖÖ ¾Ö ³ÖÖÓ�Ö. �ÖÖÓ•ÖÖ“Öê •Öê ü̧Öê̄ Ö †ÃÖŸÖê µÖÖ ¸üÖê̄ ÖÖ“Öß ¯ÖÖÖê �ãú™æüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ü̧ÃÖ �úÖœüŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¸üÃÖÖ»ÖÖ“Ö ÃÖÖế Ö¸üÃÖ †ÃÖÖ ¿Ö²¤ü 
¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ �Öê»ÖÖ †ÖÆêü.10 �ÖÖÓ•ÖÖ, ³ÖÖÓ�Ö, “Ö¸üÃÖ µÖÖ ŸÖßÖÆüß ´ÖÖ¤ü�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ÖÓ“ÖÖü Šú�¾Öê¤üÖŸÖ ÃÖÖế Ö ´Æü�ÖæÖ“Ö ˆ»»Öê�Ö †ÖÆêü. ÃÖÖế Ö Æüß Šú�¾Öê¤üÖŸÖß»Ö 
‹�ú ¤êü¾ÖŸÖÖ ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. Šú�¾Öê¤üÖŸÖß»Ö Ö¾Ö¾Öê ´ÖÓ›üôû ÃÖÖế Ö ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö¾Öê“ÖÖ �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ÃÖÖế ÖÖ“ÖÖ ¸üÃÖ ×¾Ö¬Öß¯Öæ¾ÖÔ�ú ¯ÖÏÖ¿ÖÖ �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ 
†ÃÖê. ‡Ó¦ü¤êü¾Ö ÆüÖ ÃÖÖế Ö ¸üÃÖÖ“Öê ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ�úÖôûß ¾Ö ¤ãü¯ÖÖ¸üß �ú¸üŸÖ †ÃÖê.11 ¤êü¾Ö-¤êü¾ÖŸÖÖ ¾Ö ŠúÂÖß-´ÖãÖà“Öê ´Öã�µÖ ¯ÖêµÖ ÃÖÖế Ö¸üÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê ¯ÖÏÖ¿ÖÖ 
�êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖ–Ö, ÆüÖế Ö †Ö×�Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö¬Öß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ �úÖôûÖŸÖ ÃÖÖế Ö¸üÃÖ µÖÖ ¯ÖêµÖ ¯ÖÏ�úÖ ü̧Ö»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ˆ““Ö Ã£ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. 

 

›ü) ³ÖÖÓ�Ö ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖê�ÖÖ¸êü ±úÖµÖ¤êü - 

³ÖÖÓ�Ö ÆüÖ ‹�ú ´ÖÖ¤ü�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ †ÖÆêü. ŸÖ¸üß ŸÖÖê ‹�ú †ÖîÂÖ¬Ö ´Æü�ÖæÖ �Öã�Ö�úÖ¸üß †ÖÆêü. ³ÖÖÓ�ÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö¿Öß¸ü ÃÖê¾ÖÖ �êú»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê ˆ¢Öê•Ö�ú, 
¾Öê¤üÖÖ ¿ÖÖ´Ö�ú, ³Öæ�ú •ÖÖÃŸÖ »ÖÖ�ÖÖ¾Öß , •Öã»ÖÖ²Ö £ÖÖÓ²Ö¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß, ¯ÖÖê™üÖŸÖ ´Öã̧ ü›üÖ ¾Ö �Ö¸ü²Ö›ü †ÃÖê»Ö ŸÖ ü̧ ŸÖê ÖÖ×ÆüÃÖê �ú ü̧ŸÖê. �Ö³ÖÖÔ¿ÖµÖÖ“Öê ÃÖÓ�ãú“ÖÖ 
�ú ü̧�µÖÖÃÖÖšüß †Ö×�Ö ´Öã¡ÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö ¾ÖÖœü×¾Ö�ÖÖ¸üß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖÖÓ•ÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ¸üÃÖ •Ö¸ü ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü 
›üÖêŒµÖÖŸÖß»Ö �úÖë›ü¶Ö“ÖÖ †Ö×�Ö ˆ¾ÖÖÓ“ÖÖ ÖÖ¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü �ÖÖÓ•ÖÖ“µÖÖ ×²ÖµÖÖÓ“µÖÖ �úÖœü»Öê»µÖÖ ŸÖê»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¬Öß¾ÖÖŸÖ    —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ 
´ÖÖ×»Ö¿Ö �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¸üÖ´Ö ¯Ö›üŸÖÖê ¾Ö ŸÖÖê †Ö•ÖÖ¸ü ÃÖÓ¬Öß¾ÖÖŸÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê.12 µÖÖ´Öãôêû �úÖÆüß ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖ ³ÖÖÓ�Ö ¯Öêœü¶Ö´Ö¬µÖê ‘ÖÖ»ÖæÖ �ÖÖ‰ú 
‘ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ †Ö×�Ö ³Ö•Öß“µÖÖ ×¯ÖšüÖŸÖ �úÖ»Ö¾ÖæÖ ³Ö•Öß ¯Ö�Ö �êú»Öß •ÖÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö »ÖœüÖ‡Ô“µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ÃÖî×Ö�úÖÓÖÖ ¤êü�Öß»Ö ³ÖÖÓ�Ö ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öê 
ÃÖê¾ÖÖ �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖÃ¯Ö¬Öá¾Ö¸üŸÖß ŸÖã™æüÖ ¯Ö›üŸÖÖê. †Ö•ÖÆüß †ÖîÂÖ¬ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖÖÖŸÖ †Ö´Ö»Öß ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“Öê ×´ÖÁÖ�Ö �êú»Öê •ÖÖŸÖê. ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ 
ü̧Öê�µÖÖ»ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß —ÖÖê̄ Ö »ÖÖ�ÖŸÖê. ‹�Óú¤ü¸üßŸÖ ³ÖÖÓ�Ö“Öê ±úÖµÖ¤êü ×•ÖŸÖ�êú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ 100 ¯Ö™üßÖê ŸÖÖê Öã�úÃÖÖÖ�úÖ¸ü�ú ¤êü�Öß»Ö †ÖÆê. 

 

 �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß »ÖÖ�Ö¾Ö›ü �ú¸ü�ÖÖ ü̧ß �ëú¦êü - 

�ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ �ÖÖÓ•ÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö Ó̧üŸÖã ŸÖê †±æú“µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ¯Öê�ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ �ú´Öß ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 
‹�úÖê×�ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖß»Ö ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ 75 ×²Ö‘µÖÖ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖ�Ö¾Ö›ü Ö¾ÆüŸÖß.13 Æüß »ÖÖ�Ö¾Ö›ü ¯Öæ�ÖÔ �ÖÖÖ¤êü¿Ö“µÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ »ÖÆüÖÖ 
»ÖÆüÖÖ ŸÖã�ú›ü¶ÖÓ¬µÖê ×¾Ö�Öæ̧ ü»Öê»µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ �êú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. Ã£ÖÖ×Ö�ú »ÖÖê�úÖÓÖß ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ŸÖ¢¾ÖÖÖæÃÖÖ¸ü Æüß »ÖÖ�Ö¾Ö›ü �êú»Öê»Öß Ö¾ÆüŸÖß. �êú¾Öôû 
Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ Ö¿ÖêÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖ�ú ü̧ß �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß »ÖÖ�Ö¾Ö›ü �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. ²Ö¸êü“Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ÃÖ¬ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ�úÖ¸ü�ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖ„»ÖÖ †Ö×�Ö ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓÖÖ 
ÃÖ�Ö ˆŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê Ö¿ÖÖ �ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ´Æü�ÖæÖ »ÖÖ�Ö¾Ö›ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ‹�æú�Ö 75 ×²Ö‘µÖÖ“µÖÖ »ÖÖ�Ö¾Ö›üßŸÖæÖ 600 ŸÖê 700 
ÃÖã̧ üŸÖß ´Ö�Ö ‡ŸÖŒµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ    —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.14 �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß »ÖÖ�Ö¾Ö›ü ÃÖÖŸÖ¯Öã›üÖ“µÖÖ ›üÖÓ�Ö ¯Ö× ü̧ÃÖ ü̧ÖŸÖ �êú»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.  

 

 �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß - 

�ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ�ÖÖÓ•ÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾ÖºþÖ �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �ú´Öß“Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ²Ö·ÆÖ�Ö¯Öæ̧ ü 
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö �úÖÆüß †×¬Ö�úÖ¸üß †Ö×�Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ »ÖÖê�ú �ÖÖÓ•ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ �úºþÖ ÃÖ�Ö-ˆŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ŸÖê �ú¸ü´Ö�Öæ�ú �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ.15 µÖÖ 
ÃÖ¸ü¤üÖ¸üÖÓÖß �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ÆüÖ �ÖÖÓ•ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ¾µÖÃÖÖÖ×¬ÖÖ »ÖÖê�úÖÓ�ú›æüÖ ×¾Ö�úŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.16 
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Ã£ÖÖ×Ö�ú »ÖÖê�úÖÓÖÖ •Ö¸ü �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ ³ÖÖÃÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸÖê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ�ú›æüÖ •Öê ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ šü¸ü»Öê»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖÖÓ•ÖÖ 
×¾Ö�úŸÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß Ö¿ÖÖ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ²ÖÆæ¬ÖÖ ÃÖÖ¬Öæ, ÃÖÓµÖÖ¿Öß •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.17 ŸÖê ´ÖÓ×¤ü¸üÖ»ÖÖ •Öß •Ö´ÖßÖ ¤üÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê 
ŸµÖÖ •Ö×´ÖÖßŸÖ �ÖÖÓ•ÖÖ“Öê »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ     —ÖÖ›êü »ÖÖ¾ÖæÖ Ã¾ÖŸÖ„“Öß Ö¿ÖÖ ³ÖÖ�Ö¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ�Öê“Öê ŸÖê Ã¾ÖŸÖ„ ¸ü�Ö�Ö �ú ü̧ŸÖ †ÃÖŸÖ. 
ŸµÖÖ“µÖÖŸÖ ±æú»Ö  —ÖÖ›êü »ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ —ÖÖ›üÖÓ́ Ö¬µÖê “ÖÖêºþÖ �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß —ÖÖ›êü »ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß ³Öã�ú™üß ŸÖµÖÖ¸ü �úºþÖ ŸÖê ÃÖÖšü¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖ †Ö×�Ö ¸üÖ¡Öß´Ö¬µÖê ¤üÆüÖ ŸÖê ²ÖÖ¸üÖ ÃÖÖ£Öã-ÃÖÓµÖÖÃÖß �ÖÖÓ•ÖÖ †ÖêœüŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖê Ã¾ÖŸÖ„“Ö †Ö¯Ö»Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ¯Öæ�ÖÔ �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‡ŸÖ¸ü 
´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¬Öæ-ÃÖÓµÖÖ¿Öà²Ö ü̧Öê²Ö¸ü ÃÖÓ̄ Ö�Ôú ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖê †Ö×�Ö ‹�ú´Öê�úÖ»ÖÖ Ö¿Öê“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß ¤êü¾ÖÖ�Ö-‘Öê¾ÖÖ�Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. 

�ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ �úÖÆüß ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ †Ö×�Ö �Öê›êü�ÖÖ¾ÖÖÓŸÖæÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ˆ‘Ö›ǖ Ö�Öê �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß †Ö×�Ö ³ÖÖÓ�Ö“Öß ×¾Ö�Îúß �êú»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÆüÖêôûß“ÖÖ 
ÃÖ�ÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß, �ÖÖ¾ÖÖ“Öß µÖÖ¡ÖÖ, »Ö�ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß �Öã̄ ŸÖ¯Ö�Öê �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß ×¾Ö�Îúß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. �úÖÆüß ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ ³ÖÖÓ�Ö¯ÖÖÃÖæÖ £ÖÓ›üÖ‡Ô ÖÖ¾ÖÖ“Öê 
¯ÖêµÖ ŸÖµÖÖ¸ü �úºþÖ ŸÖêÆüß ¤ãü�úÖÖÖŸÖ šêü¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.18 £ÖÓ›üÖ‡Ô“Öê ‹�ú ŸÖê ¤üÖêÖ �»ÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß Ö¿ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. 

 

 �ÖÖÓ•ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ²ÖÓ¤üß - 

�ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ �ÖÖÓ•ÖÖ“Öß »ÖÖ�Ö¾Ö›ü �ú´Öß ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ †ÖÆêü. Æêü ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ ‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üµÖÖ �Óú¯ÖÖß»ÖÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü �ÖÖÓ•ÖÖ“Öê ˆŸ¯Ö®Ö Æêü 
Ã£ÖÖ×Ö�ú »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ �Ö ü̧•ÖÖ ³ÖÖ�Ö×¾Ö�µÖÖ¯Öã̧ üŸÖê“Ö ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖ¯Öê�ÖÖ �ÖÖÓ•ÖÖ“Öê ˆŸ¯Ö®Ö •ÖÖÃŸÖ ÖÖÆüß †ÖÆêü. ´Æü�ÖæÖ µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ¾Ö¸ü 
�úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ×ÖµÖÓ¡Ö�Öê šêü¾Ö»Öß ÖÖÆüßŸÖ. ˆ»Ö™ü �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ´ÖÖôû¾ÖÖ ¾Ö ¾Ö·ÆÖ›ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖæÖ �ÖÖÓ•ÖÖÃÖÖšüß ¬ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖß»Ö ŸÖê 
¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖ¾Öæ ÖµÖê ´Æü�ÖæÖ �Óú¯ÖÖß ÃÖ ü̧�úÖ¸üÖê �ÖÖÓ•ÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ¾Ö ü̧ŸÖß �úÖê�ÖŸÖßÆüß ²ÖÓ¤üß »ÖÖ¤ü»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.19 ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö 
†ÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ �úß �ÖÖÓ•ÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖê. 

 

 �ÖÖÓ•ÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¸ü�úÖ¸üß †²Ö�úÖ¸üß �ú¸ü - 

‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üµÖÖ �Óú¯ÖÖß �úÖôûÖŸÖ �ÖÖÓ•ÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¸ü�úÖ ü̧Öê �ú ü̧ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ �êú»Öê»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ´ÖÖ¡Ö ±úôû²ÖÖ�ÖÖÓ¾Ö¸ü •ÖÖê �ú¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ 
•ÖÖ‡Ô»Ö ŸµÖÖ �ú¸üÖÖæÃÖÖ¸ü �ÖÖÓ•ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�úÖÓÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß �ú¸ü ³Ö¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖ †ÃÖê.20 �Óú¯ÖÖß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ †±æú, ¤üÖºþ, 
�ÖÖÓ•ÖÖ †Ö×�Ö ŸÖÖ›üß ‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖÖ¤ü�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“Öê ˆŸ¯Ö®Ö ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ´ÖÖ¤ü�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ÃÖê¾ÖÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÆüß ²Ö·µÖÖ“Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öê 
ÆüÖêŸÖê. ´Æü�ÖæÖ ÃÖ ü̧�úÖ¸üÖê ´ÖÖ¤ü�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ¾ÖºþÖ †²Ö�úÖ¸üß �ú¸ü »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÆüÖ �ú¸ü ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ˆŸ¯Ö®ÖÖÖæÃÖÖ¸ü ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ †Ö�ú›êüÖæÃÖÖ ü̧ ³Ö ü̧Ö¾ÖÖ 
»ÖÖ�ÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †²Ö�úÖ¸üß �ú¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ �Óú¯ÖÖß»ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ü ˆŸ¯Ö®Ö ×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖê.21 �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ ´ÖÖ¤ü�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæÖ �Óú¯ÖÖß»ÖÖ 
´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖÖÖµÖ †²Ö�úÖ¸üß �ú¸ü ×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. 

 

 �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ �ÖÖÓ•ÖÖ“Öê ÆüÖê�ÖÖ ȩ̂ü ¤ãüÂ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö - 

�ÖÖÓ•ÖÖ, ³ÖÖÓ�Ö, “Ö ü̧ÃÖ Æêü Ö¿ÖÖ †Ö�Ö�ÖÖ¸êü ´ÖÖ¤ü�ú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖÃÖÖ ‹�ú¤üÖ »ÖÖ�Ö»Öê �úß, ¾µÖÃÖÖß ¾µÖŒŸÖß Æêü ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¯ÖãÆüÖ 
¯ÖãÆüÖ ÃÖê¾ÖÖ �ú¸üŸÖê †Ö×�Ö †×ŸÖ ȩ̂ü�ú —ÖÖ»µÖÖ¾Ö ü̧ ŸµÖÖ“Öê ¿ÖÖ¸üß×¸ü�ú, ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú †ŸµÖÓŸÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¤ãüÂ¯Ö× ü̧�ÖÖ´Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. 
�ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ �ÖÖÓ•ÖÖ ¾µÖÃÖÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖḮ ÖÖÖÖŸÖ ²Ö·ÆÖ�Ö¯Öæ̧ ü µÖÖ ¯Ö× ü̧ÃÖ¸üÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖê. 

 

†) ¿ÖÖ ü̧ß×¸ü�ú ¤ãüÂ¯Ö× ü̧�ÖÖ´Ö - 

¾µÖÃÖÖß ¾µÖŒŸÖßÖê ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ �ÖÖÓ•ÖÖ, ³ÖÖÓ�Ö †Ö×�Ö “Ö¸üÃÖ ÃÖê¾ÖÖ �êú»µÖÖÖÓŸÖ ü̧ �úÖ»ÖÖÓŸÖ ü̧ÖÖê ŸµÖÖ“Öê ¿Ö¸üß ü̧ ×Ö�úÖ´Öß ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê. 
ŸµÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öà“ÖÖ †Ö×�Ö ¥üÂ™üà“ÖÖ ŸÖÖôû´Öêôû ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Öê ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖÖê 
†Ö¯Ö»µÖÖ �úÖÆüßŸÖ¸üß ×¾Ö“ÖÖ ü̧ÖŸÖ ŸÖÓ¦üßŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö�Ö �úÖµÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ Æêü“Ö �úôûŸÖ ÖÖÆüß. �ÖÖÓ•ÖÖ †Öêœü�ÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ÖêÆü´Öß 
‘ÖÃÖÖ �Ö¸üÖ²Ö †ÃÖŸÖÖê. À¾ÖÃÖÖ Ö×»Ö�êú“µÖÖ ×¾Ö�úÖ¸üÖ´Öãôêû ŸÖÖê ÃÖŸÖŸÖ �ÖÖê�ú»ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê. �úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ �ú�Ôú¸üÖê�Ö ˆ¤Ëü³Ö¾Ö�µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ 
†ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö �ÖÖÓ•ÖÖ´Öãôêû Ã¡Öß †Ö×�Ö ¯Öã¹ýÂÖ µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖ¿ÖŒŸÖß´Ö¬µÖê ²ÖÖ¬ÖÖ µÖêŸÖÖê. •ÖÖÖë×¦üµÖÖŸÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ ¿Öã�Îú•ÖÓŸÖæÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 
�ú´Öß ÆüÖêŸÖê †Ö×�Ö ²Öß•ÖÖ“ÖßÆüß ×ÖÙ´ÖŸÖß “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ¸üßŸÖßÖê ¾ÖÖœüŸÖ ÖÖÆüß.22 

�ÖÖÓ•ÖÖ“µÖÖ †×ŸÖ ÃÖê¾ÖÖÖÖê ¿Ö¸üß¸üÖ»ÖÖ �Óú¯Ö ¤êü�ÖÖ¸üÖ †Ö•ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ¿Ö¸üß ü̧Ö“µÖÖ ±ãú¯±ãúÃÖÖ¾Ö¸üŸÖß †Ö‘ÖÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ ²Öê¿Öã̈ üß ¾Ö Çü¤üµÖ ²ÖÓ¤ü 
¯Ö›æüÖ ´ÖéŸµÖæ ÆüÖê�µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÃÖŸÖÖê.23 

 

 

²Ö) ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ¤ãüÂ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö - 
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�ÖÖÓ•ÖÖ“Öê ÃÖê¾ÖÖ �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ²Öã̈ üß †Ö×�Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¿ÖŒŸÖß ²Ö¤ü»ÖŸÖê, ³ÖÏÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ¬µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ �ÖÖêÂ™üß »Ö�ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ‹�úÖ�ÖÏŸÖêÖê 
�ÖãÓŸÖÖ�ÖãÓŸÖß“Öß �úÖ´Öê �ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. �úÖôû, †ÓŸÖ¸ü †Ö×�Ö Ã£ÖÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ³ÖḮ Ö µÖêŸÖÖê. ×´Ö×Ö™êü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÃÖÖ ü̧�Öß ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ †Ö×�Ö ×´Ö™ü¸ü“Öê †ÓŸÖ¸ü 
×�ú»ÖÖê×´Ö™ü¸ü ÃÖÖ¸ü�Öê ³ÖÖÃÖŸÖê. �ÖÖÓ•ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ �êú»Öê»ÖÖ ¾µÖŒŸÖß Ã¾Ö¯Ö ¸Óü•ÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÃµÖÖ �úÖôû•Öß´ÖãŒŸÖ ÆüÖê‰úÖ ŸÖÖê 
¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö�úÖ¿ÖÖŸÖ ˆ›üÖ»µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ¾ÖÖ™üŸÖê. ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖÃÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. �ÖÖÓ•ÖÖ“µÖÖ Ö¿ÖêŸÖ 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ †¯Ö ü̧Ö¬Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê •ÖÖŸÖê. Ö¿ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ÃÖÓŸÖã»ÖÖ ×²Ö‘Ö›üŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ 
×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾Ö�ÖÖÔ�ú›æüÖ Ö¿ÖÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖ“µÖÖ�ú›æüÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖÖê †¯Ö¸üÖ¬Ö �úºþÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ‹�úÖê×�ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖ �ÖãÓ›üÖÓ“Öß ™üÖêôûß •Ö´Ö¾ÖæÖ 
ŸµÖÖÓÖÖ Ö¿ÖÖ ¤êü¾ÖæÖ ¤ü¸üÖê›êü ‘ÖÖ»Ö�µÖÖÃÖ †Ö×�Ö �ÖæÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê.24 ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ¤êü�Öß»Ö ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß, Ö�Ö»Ö¾ÖÖ¤üß 
µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¤ü�ú ¦ü¾µÖÖÓ“Öß Ö¿ÖÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê �úÖµÖÔ ×ÃÖ¨üß �úºþÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ‹�Óú¤ü¸üßŸÖ Ö¿Öê“µÖÖ ¬ÖãÓ¤üßÖê Æêü »ÖÖê�ú 
�úÖÆüßÆüß †¯Ö¸üÖ¬Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. Ö�Öế Öãôêû ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ¾Ö †×ŸÖ ȩ̂üŒµÖÖÓ“Öê ¯ÖḮ ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖḮ ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. 

 

�ú) ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö - 

�ÖÖÓ•ÖÖ, †±æú, “Ö¸üÃÖ Æêü ´ÖÆüÖ�Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß Æêü ÃÖê¾ÖÖ �ú ü̧ŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖÖ �Ö“ÖÔ ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû 
ŸµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Ö�ú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×²Ö‘Ö›üŸÖê. ŸµÖÖ“Öê •ÖÃÖê •ÖÃÖê ¾µÖÃÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖê ŸÖ¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¯Öî¿ÖÖÓ“Öß �Ö ü̧•Ö ³ÖÖÃÖŸÖê. ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ �Ö“ÖÔ 
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ•Ö¾Öôû ¯ÖîÃÖê ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ»ÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü »ÖÖê�ú ¤êü�Öß»Ö ´Ö¤üŸÖ �ú¸üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß ¯Öãœêü 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¹ý¨ü ×¤ü¿ÖêÖê •ÖÖŸÖÖê. ŸÖÖê �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ ü̧ ¾µÖŒŸÖß¿Öß �ÖÖê™êü ²ÖÖê»ÖŸÖÖê. ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖÃŸÖã “ÖÖêºþÖ ×¾Ö�ú�Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖŸÖæÖ �ÖÖÓ•ÖÖ 
�Ö¸êü¤üß �úºþÖ Ö¿ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê �úÖî™ãÓü×²Ö�ú •Öß¾ÖÖ Æêü †×ŸÖ¿ÖµÖ ¤ãü„�Ö¤üÖµÖ�ú ²ÖÖŸÖê. �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖàÖÖ 
¾µÖÃÖÖÖ×¬ÖÖ ¾µÖŒŸÖß´Öãôêû †Öê�ú ÃÖÓ�ú™üÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ �ú ü̧Ö¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê †Ö×�Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´Æü�Ö•Öê »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸üŸÖß †×ŸÖ¿ÖµÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ÃÖÓÃ�úÖ¸ü 
¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö “ÖÖÓ�Ö»Öê ‘Ö›üŸÖ ÖÖÆüß.25 �ÖÖÓ•ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖã¾ÖÖ ×¯Öœüß´Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ×�ú¿ÖÖȩ̂ ü ¾ÖµÖÖŸÖß»Ö 
´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü �ÖÖÓ•ÖÖ“Öê †×ŸÖ¿ÖµÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ »Öï×�Ö�ú †ÓŸÖ„Ã¡ÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ‡Ô™ü ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. »Öï×�Ö�ú ¯Öê¿Öß ¾ÖÖœüŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ 
´Öã»ÖÖ“µÖÖ ¿Ö ü̧ß¸üÖ“Öß ¾ÖÖœü �ÖãÓ™üŸÖê. ÆüÖ›êü ¾ÖÖœüŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü �ÖÖÓ•ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ �ú¸ü�ÖÖ¸üß ´Öã»Öê •Ö�Ö�µÖÖ“Öß �ú»ÖÖ ×¿Ö�æú ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ 
†ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ ÖÖÆüß. µÖ¿ÖÃ¾Öß •Öß¾ÖÖ •Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¬Ö›üÖ›üß ÖÃÖŸÖê. ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß �úÖ´Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖê ÃÖãÃŸÖ ¾Ö 
†Öôû¿Öß ²ÖÖŸÖÖŸÖ †Ö×�Ö ´ÖÖê•ÖŒµÖÖ ÃÖ´Ö¾µÖÃÖÖß ×´Ö¡ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.26 ‹�úÖ ÃÖ¾ÖìÖæÃÖÖ ü̧ †ÃÖê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÖÆêü �úß, 30 
¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ †ÖŸÖß»Ö ¾ÖµÖÖê�Ö™üÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ́ Ö¬µÖê �ÖÖÓ•ÖÖ, †±æú, ³ÖÖÓ�Ö, “Ö¸üÃÖ ÃÖê¾ÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.  

 

×ÖÂ�úÂÖÔ - 

       �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ �ÖÖÓ•ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖÖÖŸÖ “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖê�ú Ö¿ÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖ´Ö¬µÖê �ÖÖ•ÖÖÓ“Öß »ÖÖ�Ö¾Ö›ü �ú¸üŸÖÖÓÖÖ 
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. �ÖÖ•ÖÖÓ“Öß Ö�ÖÖ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü •ÖÖÃŸÖ ¯ÖḮ ÖÖÖÖŸÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ »ÖÖê�ú“Ö ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖêŸÖ. †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖ“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß 
²Ö·ÆÖ�Ö¯Öæ µÖê£Öê ¯ÖḮ ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ�Ö ˆŸÃÖ¾Ö, »Ö�Ö ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö, ÆüÖêôûß, ×¤ü¾ÖÖôûß, µÖÖ¾Öêôûß �ÖÖÓ•ÖÖ ¾µÖÃÖÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖê. 

       �ÖÖÓ•ÖÖ ¾µÖÃÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ±úÖµÖ¤êü ŸÖÖê™êü ¤üÖêÆüß †ÖÆêüŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖæ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖḮ ÖÖÖÖŸÖ ŸÖÖê™êü“Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖß ¾µÖÃÖÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖÖ �ú´Öß 
�ú ü̧�µÖÖÃÖÖšüß †²Ö�úÖ¸üß �ú¸ü •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖœü¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ •Öê�Öê�ú¹Ö »ÖÖê�ú �ÖÖÓ•ÖÖ ¾µÖÃÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÖÓ²Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö. 

       �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ �ÖÖÓ•ÖÖ ¾µÖÃÖÖÖ´Öãôêû †Öê�ú ¤ãüÂ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖêŸÖ µÖÖ �ÖÖÓ•ÖÖ ¾µÖÃÖÖÖÖê †Öê�ú »ÖÖê�úÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ ˆ¬¾ÖÃŸÖ —ÖÖ»êÖ  
ÃÖÓ³Ö¬ÖËßŸÖ ¾µÖÃÖÖÖ×¬ÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸üÆüß †ÓŸµÖŸÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¤ãüÂ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖêŸÖ. 
¯Öãœüß»Ö ÃÖÓŸÖŸÖß ×¾Ö�ú»ÖÖÓ�Ö •Ö´ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖê. ¾µÖÃÖÖÖ×¬ÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ÃÖÓŸÖæ»ÖÖ ×²Ö‘Ö›üŸÖê †ÃÖê †Öê�ú ¤ãüÂ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö �ÖÖÓ•ÖÖ, ³ÖÖÓ�Ö, “Ö¸üÃÖ µÖÖ 
¾µÖÃÖÖÖ´Öãôêû ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ µÖÖ ¾µÖÃÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †×»Ö¯ŸÖ ü̧ÖÆü�Öê ×ÆüŸÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. 
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