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´ÖÆüÖ²ÖôêûÀ¾Ö¸ü †Ö×Ö ¯ÖÖ“ÖÖÖß µÖê£Öß»Ö 38 ÆüÖò™êü»ÃÖ ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖ“Öß −ÖÖê™üßÃÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ×¾ÖÂÖµÖú ×−ÖúÂÖ −Ö ¯ÖÖôûÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ²ÖôêûÀ¾Ö¸ü †Ö×Ö ¯ÖÖ“ÖÖÖß µÖÖ £ÖÓ›ü Æü¾Öê“µÖÖ ×šüúÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö 38
ÆüÖò™êü»ÃÖ ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖ“Öß −ÖÖê™üßÃÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü, †¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ´ÖÓ¡Öß ÖÖê¿Ö −ÖÖ‡Ôú
µÖÖÓ−Öß ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÃÖ³ÖêŸÖ ×¤ü»Öß.
ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ−Öê ×¤ü»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ´ÖÆüÖ²ÖôêûÀ¾Ö¸ü ¾Ö ¯ÖÖ“ÖÖÖß
µÖê£Öß»Ö ÆüÖò™êü»ÃÖ“Öê ÃÖ¾ÖìÖÖ êú»Öê. µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü •Ö»ÖúÖµÖ¤üÖ ( ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ) 1974 “µÖÖ
−ÖÖê™üßÃÖÖÆüß ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ²Ö•ÖÖ¾Ö»µÖÖ.
ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÆüÖò™êü»Ö“ÖÖ»ÖÓúÖ−Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖú›æü−Ö ÃÖÓ´ÖŸÖß ‘ÖêÖê, ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ
¯ÖÏÎúßµÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖÖê †Ö×Ö µÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ¾ÖêôêûŸÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ²ÖÑêú Öò¸Óü™üß ‘ÖêµÖÖÃÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê,
†ÃÖêÆüß −ÖÖ‡Ôú µÖÖÓ−Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ´ÖÆüÖ²ÖôêûÀ¾Ö¸ü ¾Ö ¯ÖÖ“ÖÖÖß´Ö¬Öß»Ö 38 ÆüÖò™êü»Ö“ÖÖ»ÖÓúÖ−Öß µÖÖ´Ö¬Öß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²Öà“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ
êú»Öß −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôæû−Ö †Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¯™ëüÓ²Ö¸ü 2005 ´Ö¬µÖê µÖÖ ÆüÖò™êü»ÃÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖ“Öß −ÖÖê™üßÃÖ
¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖú›æü−Ö ²Ö•ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
µÖÖ −ÖÖê™üßÃÖ»ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÆüÖò™êü»ÃÖ“µÖÖ “ÖÖ»ÖúÖÓ−Öß ˆ¢Ö¸ü ×¤ü»Öê †ÖÆêü, †ÃÖêÆüß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ´ÖÓ¡µÖÖ−Öß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê.
µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Ö´Ö¤üÖ¸ü ÃÖã³ÖÖÂÖ ¤êüÃÖÖ‡Ô, Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö ¿Ö¸ü¤ü ´ÖÖ»Öê µÖÖÓ−Öß ¯ÖÏ¿−Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.

¯Ö¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÃÖê ´ÖéŸµÖã´ÖãÖß : ´ÖÓ¡µÖÖ“Öß ú²Öã»Öß
¯Ö¾Ö−ÖÖ −Ö¤üßŸÖß»Ö ¤æü×ÂÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ´Öãôêû“Ö úÖÃÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ³ÖÖÖÖŸÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ´ÖÖÃÖê ´ÖŸµÖã´ÖãÖß ¯Ö›ü»µÖÖ“Öß ú²Öã»Öß
¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ´ÖÓ¡Öß ÖÖê¿Ö −ÖÖ‡Ôú µÖÖÓ−Öß †Ö•Ö ×¾Ö¬ÖÖ−ÖÃÖ³ÖêŸÖ »ÖêÖß ˆ¢Ö¸üÖ¾¤üÖ¸êü ×¤ü»Öß.
´ÖÖÃÖê ´Ö¸üÖ ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“µÖÖ µÖÖ ‘Ö™ü−Öê“Öß “ÖÖîú¿Öß êú»Öß †ÃÖŸÖÖ Ø¯Ö¯Ö¸üß-Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú−Öê
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ −Ö ú¸üŸÖÖ ¯Ö¾Ö−ÖÖ −Ö¤üßŸÖ ÃÖÖê›ü»Öê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß, ¤æü×ÂÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖê‰ú−Ö ´ÖÖÃÖê ´ÖéŸµÖã´ÖãÖß
¯Ö›ü»Öê, †ÃÖêÆüß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ´ÖÓ¡Öß −ÖÖ‡Ôú µÖÖÓ−Öß Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê.
Ø¯Ö¯Ö¸üß - Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»Öêú“µÖÖ úÖÃÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ëú¦üÖŸÖã−Ö ×¾Ö¤üµÖãŸÖ
³ÖÖ¸ü×−ÖµÖ´Ö−ÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ −Ö êú»Öê»Öê ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ÃÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê, †ÃÖê †Öœüôæû−Ö †Ö»Öê
†ÖÆêü.

ŸµÖÖ´Öãôêû ¾Öß•Ö ³ÖÖ¸ü×−ÖµÖ´Ö−ÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖÆüß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¯ÖÏÎúßµÖÖ êúÓ¦ ÃÖã¹ý ¸üÖÆüß»Ö, µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ¯ÖµÖÖÔµÖß ¾Öß•Ö
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖæ“Ö−ÖÖÆüß ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»Öêú»ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓ−Öß −Ö´Öæ¤ü êú»Öê.
µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ, ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»Öêú“µÖÖ ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß •Ö´ÖÖ ú¹ý−Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
³ÖãµÖÖ¸üß Ö™üÖ¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê´Öãôêû ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ÖÖêôûÖ ú¹ý−Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖê ÖÖ¸ü †ÖÆêü,
†ÃÖêÆüß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ´ÖÓ¡ÖµÖÖÓÓ−Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.
−Ö¤üßŸÖß»Ö ¤æü×ÂÖŸÖ ¯ÖÖÖß †Ö×Ö ´ÖÖÃÖê ´ÖéŸµÖã´ÖãÖß ¯Ö›üµÖÖ“µÖÖ ‘Ö™ü−Öê“Öß “ÖÖîú¿Öß ú¸üµÖÖÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö —ÖÖ»ÖÖ
−ÖÃÖ»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖÆüß −ÖÖ‡Ôú µÖÖÓ−Öß †Ö´Ö¤üÖ¸ü “ÖÓ¦üúÖŸÖ ”ûÖ•Öê›ü, †¿ÖÖêú ™êüú¾Ö›êü, ¸Óü•Ö−ÖÖ ãú»Ö, ×¤ü»Öß¯Ö ´ÖÖê×ÆüŸÖê
µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ¾Ö¸ü ×¤ü»Öê.ü

