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»ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö
›üÖò. »ÖÖ™ê ¸üŸÖÖú¸ü ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö
¯ÖÏÖ. ¯Ö¤ü¾Öß ¾Ö ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖü ¤êüÖ»Öæ¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¤êüÖ»Öæ¸
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
2014 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ Ö¸ëü¦ü ´ÖÖê¤üà“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü ²ÖÆãü´ÖŸÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖÃÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ ¿ÖÖÃÖ-ÖÖ»ÖÖ
24 ¾ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖêÖê Ã¯ÖÂ™ü ²ÖÆãü´ÖŸÖ ×¤ü»Öê Æüß ²ÖÖ²Ö ÃÖ¿ÖŒŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öê ¯ÖÏŸÖßú †ÖÆêü. µÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß ¬Öã¸üÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôûµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üß ‹ú ‘Ö™üÖÖŸ´Öú
Ã¾ÖÖµÖ¢Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü, ŸÖß ´ÆüÖ•Öê ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖ †ÖÆêü. µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú
†ÖµÖÖêÖÖÖê ´ÖÖÖß»Ö ÃÖÖŸÖ ¤ü¿ÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö
ÖÓ›ü¯ÖÏÖµÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ µÖ¿Ö×Ã¾Ö×¸üŸµÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß
³Öã×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ú»Ö´Ö 324 ŸÖê 327 ´Ö¬µÖê ×Ö¾Ö›üÖãú
†ÖµÖÖêÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ, úÖµÖÔ¯ÖÏÖÖ»Öß ¾Ö †×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ
ú»Ö´ÖÖÓÖß“Ö ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖ ²ÖÆãüÃÖ¤üÃµÖßµÖ †ÃÖÖ¾Öê Æêü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê. ´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß ŸÖê
‹úÃÖ¤üÃµÖßµÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ×Ö¾Ö›ü•Öãú †ÖµÖÖêÖÖ“Öê ´ÖãµÖ †ÖµÖãŒŸÖ, ‡ŸÖ¸ü †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öß
×ÖµÖãŒŸÖß, ²Ö›üŸÖ±úá, ¾ÖêŸÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖµÖŸÖ¢ÖÖ Æêü šü¸ü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃÖ¤êü»ÖÖ
†ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖßŸÖ šêü¾ÖÖÖ•µÖÖ †Öêú ‘Ö™üúÖÓ¯Öîúß ×Ö¾Ö›üÖãú
†ÖµÖÖêÖ ÆüÖ ‹ú ‘Ö™üú †ÖÆêü.
1994 “µÖÖ ¯Öã¾Öá ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: 73 ¾µÖÖ ¾Ö 74 ¾µÖÖ ‘Ö™üÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖß¯Öæ¾Öá †Ö×Ö ´ÖãµÖ
×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖãŒŸÖ ×™ü.‹Ö.¿ÖêÂÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¯Öæ¾Öá µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×Ö¾Ö›üÖãú µÖÓ¡ÖÖÖ
ÆüÖŸÖÖôûÖÖ¸üß ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÃÖÖ¸üÖß ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö Ã¾ÖÖµÖŸÖ¢ÖÖ µÖÓ¡ÖÖÖ †ÃÖŸÖê Æêü
±úÖ¸ü »ÖÖêúÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÖÃÖÖ¾Öê. ™üß.‹Ö.¿ÖêÂÖÖÖê µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ
Voter ID ¤êüµÖÖ“ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ×ÖÖÔµÖ, 73 ¾µÖÖ ¾Ö 74 ¾µÖÖ ‘Ö™üÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖßÖæÃÖÖ¸ü
¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖ•µÖÖŸÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¸üÖ•µÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÖê •ÖÖŸÖê»ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú
†ÖµÖÖêÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖêôûÖ ¾Ö †ÛÃŸÖŸ¾Ö •ÖÖÖ¾ÖãÖ ×¤ü»Öê.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ »ÖêÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖ“Öê úÖµÖÔ, ´ÖÆüŸ¾Ö, ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ˆÖß¾ÖÖ, ×Ö¾Ö›üÖãú
†ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔ¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã“Ö×¾ÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ´ÆüÖ•Öê ‡»ÖêŒ™ÒüÖ×ò Öú ´ÖŸÖ¤üÖÖ ´Ö¿ÖßÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
×-Ö´ÖÖÔ•Ö —ÖÖ»Öê»Öê ¾ÖÖ¤ÓüÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖ †Ö¤üß ÃÖÖ´Ö¯ÖÖê †Ö¯Ö»Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÔ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖÓÃÖ¤ü,
¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ, ¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖÖÖÖêÖÓŸÖ¸ü Ö×¾ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü µÖÖªÖ
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖêôûÖ ¯Ö¡Ö ¤êüÖê, ×Ö¾Ö›üÖãú ¾µÖ¾ÖÃ£Öê
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤ü, ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ÃÖÖê›ü¾ÖÖãú ú¸üÖê, ŸµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †×¬ÖúÖ¸üß
¾ÖÖÖÔ“Öß Öê´ÖÖãú ú¸üÖê, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
úÃÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß“Öß †Ö¤ü¿ÖÔ †Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ú¸üÖê, ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖê úÖ ÖÖÆüß ŸÖê ¯ÖÖÆüÖê, ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖÓ“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ ú¸üÖê, ×Ö¯ÖÖ ¾Ö
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö×¸üŸµÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ ‘µÖÖ¾µÖÖŸÖ µÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›üÖãú µÖÓ¡ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ŸÖß“Öê
¯Ö×¸üÖÖ ú¸üÖê, ×Ö¾Ö›üÖãú úÖµÖÔÎú´Ö ¾Ö ŸÖÖ¸üÖÖ •ÖÖ×Æü¸ü ú¸üÖê, ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖú›æüÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß †•ÖÔ ¤üÖÖ»Ö ú¹ýÖ ‘ÖêÖê, ŸµÖÖ“Öß ”ûÖÖÖß ú¸üÖê ¾Ö ×Ö¾Ö›üÖãúÖ ÃÖã¸üôûßŸÖ
¯ÖÖ¸ü ¯Ö›üÖ¾µÖÖŸÖ µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö› ú¸üÖê,
×Ö¸üßÖúÖÓ“ÖßÆüß ×Ö¾Ö›ü ú¸üÖê, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß ¾Ö ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓÖÖ
ú¸üÖê, ‹ÖÖªÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ëú¦üÖ¾Ö¸ü ÖÖë¬Öôû —ÖÖ»µÖÖÃÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ¸ü§ü ú¸üÖê, ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯ÖÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüÖê, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ×“ÖÆüÖÓ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖê,
»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß Ö“ÖÔ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ
×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê ‡. úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ´ÖÖÖß»Ö ²Ö·µÖÖ“Ö úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×Ö¾Ö›üÖãú
¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ÆêüŸÖæÖê †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. •Öê †Ö•ÖÆüß
“ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. •µÖÖ“Öê ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. •µÖÖŸÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê
¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê. µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÖê ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏÖÖ»Öß †Ö×Ö

×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÃÖ Ö¾ÖßÖ ×¤ü¿ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. µÖÖ´Öãôêû ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖß»Ö
†Öêú †ÃÖÓ¾Öî¬ÖÖ×Öú ¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×¾Ö¸üÖê¬Öß ŸÖŸ¾Ö ¤æü¸ü —ÖÖ»Öê. ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖ“Öê
úšüÖê¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ, µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ×ÖÖÔµÖ, ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü, »ÖÖêú
•ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ, ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸êü¯Öã¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü, ‡Ô.¾Æüß.‹´Ö. ´Ö¿ÖßÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕ´Öãôêû ×Ö¾Ö›üÖæú ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÖê “ÖÖÓÖ»Öê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÃÖÖšüß ‡ŸÖ¸ü ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖãŒŸÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ´ÖãµÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖãŒŸÖÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üß“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ
¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖÖ ´ÖÖîÖ ²ÖÖôûÖŸÖê. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓÃÖ¤êü“ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓÃÖ¤êüÖê ×ÖµÖ´Ö ²ÖÖ¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö ŸÖê ¸üÖÂ™Òü¯Ö×ŸÖú›êü •ÖÖŸÖÖŸÖ. ´ÖãµÖ ×Ö¾Ö›üÖãú
†ÖµÖãŒŸÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ÃÖ¾ÖÔ£ÖÖ ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ ÃÖÖ¸üÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔúÖôûÆüß
ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ µÖÖµÖÖ¬Öß¿ÖÖÃÖ´ÖÖÖ ÖÖÆüß. ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÃÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ »ÖÖÖÖÖ¸êü ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ³Ö¸üŸÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÖÖÆüß.
µÖÖ´Öãôêû ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ‘Ö™üÖÖŸ´Öú úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖ¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ: µÖÖ †ÖµÖÖêÖÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü
×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. •Öê ãú¿Ö»Ö †Ö×Ö ×Ö¯ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ÖÖÆüß µÖÖ
ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖß ‹ÖÖ¤üß “Öãú êú»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖ“ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÃÖ ÖÖÆüß.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏÖÖ»Öß“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖÓÆüß úÖµÖ¤êü
²ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. •µÖÖŸÖ 1950 “ÖÖ ¾Ö 1959 “ÖÖ »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß •úÖµÖ¤üÖ
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ úÖµÖªÖŸÖÆüß ²Ö¸êü“Ö ¤üÖêÂÖ †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
×Ö¾Ö›üÖãú ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ×Ö¾Ö›ãüÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ŸµÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ
²ÖÆãü´ÖŸÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›ãüÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß
²ÖÆãü´ÖŸÖÖ‹ê¾Ö•Öß †»¯Ö´ÖŸÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Öêú
úÖµÖ¤êü ²ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖ¸üß ×Ö¾Ö›üÖãúßÃÖÖšüß ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ
Ö“ÖÖÔ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü“Ö †ÖÆêü. ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´Öã›Ó ëüÖß ‹úÖ
úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, 8 ú¸üÖê›ü ¹ý¯ÖµÖê Ö“ÖÔ ú¹ýÖ“Ö ´Öß ÃÖÓÃÖê¤üŸÖ
×Ö¾Ö›ãüÖ µÖêŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ Ö¸üß²Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖßŸ¾ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ²Ö¸êü“Ö ¯ÖÏ¿Ö×“ÖÆü †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯Ö¸üúßµÖ ¬ÖÖ,
úÖôûÖ¯ÖîÃÖÖ, ˆªÖêÖ¯ÖŸÖß †Ö×Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖîÃÖÖ †×¬Öú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ³Öã×´ÖúÖ
²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖÖê. µÖÖ“Öê ˆ¢Ö´Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖ 2014 “Öß »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú. ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¯ÖÏŸµÖêú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü, ÖêŸÖÖ, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. Öã»Öê†Ö´Ö ¯ÖîÃÖÖ, ¤üÖ¹ýÃÖÆü
‡ŸÖ¸ü ¾ÖÃŸÖæ“Ó Öß ¤êü¾ÖÖÖ-‘Öê¾ÖÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖÖ“µÖÖ ²Ö¤ü»µÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß
Ö²Ö¸ü ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÃÖ †ÃÖŸÖê ŸÖ¸üß ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖ ÆüŸÖ²Ö»Ö ÆüÖê¾ÖæÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖê.
³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú µÖÓ¡ÖÖê»ÖÖ ³ÖÏÂ™ü ú¹ýÖ ×ŸÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ÖÖê™ü ¿ÖÖÆüßŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ
•ú¸üµÖÖŸÖ †Öêú ‘Ö™üúÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ¹ýœü ¯ÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. µÖÖ
ÃÖ¢ÖÖ¹ýœü ¯ÖÖÖÖê ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ “Öãúß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏÖÖ»Öß“Öê
Ã¾Ö¹ý¯Ö ×²Ö‘Ö›ü¾Ö»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖÓ“Öê ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß Ö¾ÖßÖ ¿ÖÖÃÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖê‡¯Ô ÖµÖÕŸÖ •ÖãÖê“Ö
´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôû ¿ÖÖÃÖÖÖ×¬ÖÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ´Öãôêû ŸÖê ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ, µÖÓ¡ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÖ´ÖãÖÏß †Ö×Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×Ö¬ÖßŸÖæÖ Ö“ÖÔ ú¸üµÖÖ“µÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¤ãü¹ý¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖê. ×Ö¾Ö›üÖãúß¯Öæ¾Öá ¾Ö ×Ö¾Ö›üÖãúÖ¤ü¸ü´µÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ´ÖÖêšêü-´ÖÖêšêü †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú µÖÓ¡ÖÖê»ÖÖ
×¾Ö“Ö×»ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Öêú ‘Ö™üú úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö•úÖ
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µÖÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ÃÖÖÓ¯ÖÏ¤üÖ×µÖúŸÖÖ, •ÖÖ×ŸÖµÖŸÖÖ, ¯ÖÏ¤êü¿Ö¾ÖÖ¤ü, ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¤ü, ¯ÖîÃÖÖ µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ³Öã×´ÖúÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¤êüŸÖÖÖÖ
´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü †×¬Ö•ú †ÖÆêüŸÖ Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖ“Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ×ŸÖúß™ü ¤êüŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ×Ö¾Ö›æüÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß ÖúÖê ŸµÖÖ
´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. †“”êû ×¤üÖ †Ö‹ÓÖê, ãúšêü Öê¾ÖæÖ šêü¾Ö»ÖÖµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ²ÖÑú ÖÖŸµÖÖŸÖ 15 »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê µÖêŸÖß»Ö, úÖôûÖ¯ÖîÃÖÖ ¾ÖÖ¯ÖÃÖ †ÖÖæ,
³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü´ÖãŒŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ, »ÖÖêú¯ÖÖ»Ö ‡ÔŸµÖÖ¤üß †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖê ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. Öã›Ó ü×Ö¸üß,
¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ Ø•Öú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÖÖêôûß²ÖÖ¸ü ú¹ýÖ, ²Öã£Ö
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ, »ÖÖêúÖÓÖÖ ¬Ö´ÖúÖ¾ÖæÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ×´Öôû¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖÖ
´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖê“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê¾ÖæÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ »Öœü¾ÖæÖ ÃÖ¢ÖÖ
×´Öôû¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ úÖÓÆüß †ÖµÖÖê •Ö ¾Ö ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“Öê
ÖšüÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. •µÖÖŸÖ ŸÖÖ¸üúãÓ ›êü ÃÖ×´ÖŸÖß, ™üß.‹Ö.¿ÖêÂÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß, ×¤üÖê¿Ö
ÖÖêêÃ¾ÖÖ´Öß ÃÖ×´ÖŸÖß, ¾Öß.¯Öß.•Öß¾ÖÖ ¸êüøüß ÃÖ×´ÖŸÖß, ‡Ó¦ü•ÖßŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Öêú
úÖµÖ¤êü ¾Ö ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê Öê´Ö»µÖÖ. µÖÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓÖß ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 18 ¾ÖÂÖÔ êú»Öß.
Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ¾Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖß ªÖ¾ÖÖ, ¯ÖãÖ¸ü´ÖŸÖ¤üÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß,
†Ö¸üÖÖÖÃÖÖšüß “ÖÎúÖÖãúÎ ´Ö ¯Ö¬¤üŸÖß, ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖÓÃÖ †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö ¤êüÖê, ‡ŸµÖÖ¤üß.
´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ÃÖã“Ö¾Ö»µÖÖ •µÖÖÃÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃÖ¤êüÖê ÛÃ¾ÖéúŸÖß ¤êü¾ÖæÖ ×Ö¾Ö›üÖæú
¯ÖÏÖÖ»ÖßŸÖ ×ŸÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß êú»Öß.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¾ÆüÖ¾µÖÖ ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖ úÖÓÆüß
×ÖÖÔµÖ ¤êüŸÖê Øú¾ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ö™ü»µÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖê •µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×Ö¾Ö›üÖãú
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ¿Öß †ÖÆêü. ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß •ÖÖÖæÖ
‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖÓ“ÖÖ ´Öã»Ö³ÖãŸÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ 2002 ÃÖÖ»Öß ×¤ü»ÖÖ.
µÖÖ´Öãôêû ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß“ÖÖ †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß, ¿ÖîÖ×Öú µÖÖêµÖŸÖÖ,
ÖãÆêüÖÖ¸üß“Öê ¸êüúÖò›Ôü ‡ŸµÖÖ¤üß“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ ²ÖÖ»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê »ÖÖêú
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßŸ¾ÖÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 33 ²Öß ¯ÖÖÃÖ ú¹ýÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß ¾Ö
ÃÖã“ÖÖêÃÖü ú´Öãú¾ÖŸÖ ²ÖÖ¾Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê µÖÖ¾Ö¸ü ×™üúÖ ú¸üŸÖÖÖÖ Æêü
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖÖ“µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ ¤üÖ»Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÖãÖ ŸµÖÖÃÖ ÖÖúÖ¸ü»Öê.
¿Öê¾Ö™üß ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÖê ×Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ Ã¾Ö“”û ú¸üµÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ÖÖ»Öß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †•ÖÖÔŸÖ ˆ»»Öê×ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê †×Ö¾ÖÖµÖÔ êú»Öê.
µÖÖ´Ö¬µÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÖê Ã¾ÖŸÖ:×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ ÖãÆêüÖÖ¸üß ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öã´Öß¾Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ
ŸÖ¯Ö¿Öß»ÖÖ“Öß ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ªÖ¾Öß. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü, ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ö¾Ö¸üÖ ¾Ö ¯ÖŸÖß Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü
†Ö×ÁÖŸÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö ²ÖÑú ²Öò»ÖêÃÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ªÖ¾Öß. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¿ÖîÖ×Öú
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ Ö´Öã¤ü ú¸üÖ¾Öß. ÃÖ¾ÖÖì““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÖãÆêüÖÖ¸üß
¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öã´Öß¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ »ÖÖÖ»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ
†×¬ÖúÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ²ÖÃÖ»Öê. úÖ¸üÖ µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß »Ö¯Ö¾ÖµÖÖ“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¹ýÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖê.
×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖê•Ö ¾Ö ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ Öî¸üúÖ¸ü³ÖÖ¸ü †ÃŸÖÖ¾µÖÃŸÖŸÖÖ ¾Ö ¾ÖÖœüŸÖß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß »ÖÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Öêú Ö¾ÖßÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. •µÖÖŸÖ •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖßÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖæÖ ÖãÆüÖ ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»ÖÖ, ¯ÖÖ“Ö
¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ×¿ÖÖÖ ³ÖÖêÖ»Öß ¾Ö •µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ÖãÆüÖ ×ÃÖ¬¤ü êú»ÖÖ
†¿ÖÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú »ÖœüµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß ÖÃÖÖ¾Öß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ
¾ÖêôêûÃÖ †Ö¯Ö»Öê †ÖêôûÖ ¯Ö¡Ö Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖÓÆüß †Öêôû Öß“Öß úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿µÖú êú»Öê. •µÖÖ¾Ö¹ýÖ µÖÖêµÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖÓ“Öß †ÖêôûÖ ÆüÖêŸÖê. •Öê ÖÓ³Öß¸ü ÖãÆêüÖÖ¸ü
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü šêü¾ÖÖê, ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖã¸üÖÖ ×Ö¬ÖßŸÖ ¾ÖÖœü
ú¸üÖê, ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¤üÖêÖ •ÖÖÖê¾Ö¹ýÖ ×Ö¾Ö›üÖãú »ÖœüµÖÖÃÖ ²ÖÓ¤üß ú¸üÖê, ×Ö¾Ö›üÖãú
»Öœü¾ÖŸÖÖÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖà¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö »ÖÖ¤üÖê ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö
†Öê¯Öß×ÖµÖÖ ¯ÖÖê»Ö †Ö×Ö ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏúÖ¿ÖÖÖ¾Ö¸ü
•úÖÓÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ »ÖÖ¤üÖê.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖ ´ÖÖÖß»Ö 7 ¤ü¿ÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ úÖµÖÔ ú¸üŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ
•úÖôûÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ¾Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ ÖêÆü´Öß ×ÃÖ¬¤ü êú»Öß.
×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÖê 7 ¤ü¿ÖúÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß»ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ³Öã×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ÖÖÖ×¸üú ´ÆüÖæÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖÓÖÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
†ÖêôûÖ ×¤ü»Öß. ´ÖŸÖ¤üÖÖ µÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÆüŒúÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖÓÖÖ
ú¹ýÖ ×¤ü»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖÓ“ÖÖ ¤êü¿Ö †ÖÆêü †ÃÖê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. úÖ¸üÖ
µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¤ü¸ü¸üÖê•Ö úÖêšêü ÖÖ úÖêšêü úÖêÖŸµÖÖŸÖ¸üß ×Ö¾Ö›üÖãúÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖ“Öß ¾ÖÖœüŸÖß ¾µÖÃŸÖŸÖÖ ŸµÖÖÃÖ ŸµÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔúŸÖÖ ¾Ö
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ²ÖÖ¾ÖŸÖê. µÖÖ ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖŸÖæÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¸üÖÂ™ÒüßµÖ, ¸üÖ•µÖßµÖ ¾Ö

Ã£ÖÖÖßú ¤êü¿ÖÖÃÖ ÃÖã™üúÖ ×´ÖôûÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ÃÖ¬µÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖÖ ‹ú ¤êü¿Ö ‹ú ×Ö¾Ö›üÖãúÖ
Æêü ×¾Ö¬ÖêµÖú ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖ ´ÖÖÓ›üµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖÆêü. ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖ »ÖÖêú¿ÖÆüß“ÖÖ
†×¾Ö³ÖÖ•µÖ ³ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸÖß ‹ú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“Öß ¯Öæ¾ÖÔ†™ü †ÖÆêü. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ
µÖ¿ÖÃ¾ÖßŸÖê“ÖÖ µÖ¿ÖÖê×¿ÖÖ¸ü ÃÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖúŸÖÖ
´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ³Öæ³ÖÖÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖÖ»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
¤êü¿ÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ ‘ÖêŸÖê. ú¬Öß-ú¬Öß µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÃÖ
ÃÖÓÃÖ¤ü, ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¬Öß´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ ‹ú¡Ö ‘µÖÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. •µÖÖ“Öß
×ÖÛ¿“ÖŸÖŸÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ
†ÛÃ£Ö¸üŸÖêÖê ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸üß»Ö úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ¾ÖÖœü¾Ö»ÖÖ. µÖÖ
úÖµÖÔ³ÖÖ¸üÖ“µÖÖ †Öê—µÖÖ•ÖÖ»Öß -Ö ¤ü²ÖŸÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ¤ü›ü¯ÖÖÖÃÖ ²Öôûß
Ö ¯Ö›üŸÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öß ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖêôûÖ •Ö¯Ö»Öß. •µÖÖŸÖæÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Ö¾Ö›üÖãú †ÖµÖÖêÖ ¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüßŸÖß»Ö †ÖÓŸÖ¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»ÖÖ. •ÖÖÖŸÖß»Ö
†Öêú ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ‹¾Öœü¶Ö ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ ‘ÖêÖÖ¸êü ¤ãüÃÖ¸êü
úÖêÖŸÖê“Ö †ÖµÖÖêÖ ÖÃÖê»Ö. µÖÖ †ÖµÖÖêÖÖ“Öß ³Öã×´ÖúÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß,
•ÖÖÃÖÆü³ÖÖÖß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×¾Öú×ÃÖŸÖ úºþÖ ‹ú ˆ¢Ö´Ö ¾Ö
“ÖÖÓÖ»Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¸üÖ×Æü»Öß †ÖÆêü.
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