¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖÖ“Ö¾Öê

¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê †Ö×Ö ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †³µÖÖÃÖ
5.1 ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖß»Ö ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö : ''¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê †Ö×Ö ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †³µÖÖÃÖ.'' µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê †¬µÖµÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê
†Ö×Ö ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖ ¤üÖêÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú,
¿ÖîÖ×Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,
†ÖÙ£Öú, ¿ÖîÖ×Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †³µÖÖÃÖ ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆê.ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü “µÖÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ‹ú ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÖêŸÖéŸ¾Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê †Ö×Ö ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓ“Öê †ÖÆêü. ×ÃÖ¬¤üÖ£ÖÔ ×¾ÖÆüÖ¸ü ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü µÖê£ÖæÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß •Ö›üÖ
- ‘Ö›üÖ —ÖÖ»Öß. ×ÃÖ¬¤üÖ£ÖÔ ×¾ÖÆüÖ¸ü Æêü ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¤ü×»ÖŸÖ “Öôû¾Öôûß“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ëú¦ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“Ö
¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖæÖ †Öêú úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ“Öß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖÓ“Öß ¸üÖ×ÖŸÖß šü¸ü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
×ÃÖ¬¤üÖ£ÖÔ ×¾ÖÆüÖ¸ü ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ “Öôû¾Öôûß¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»ÖÖ. µÖÖ ×šüúÖÖÖÆæüÖ“Ö ŸÖê ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü´Ö¬µÖê ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»Öê. ¸üÖ•ÖÖ œüÖ»Öê,
ÖÖ´Ö¤êü¾Ö œüÃÖÖôû, †¹ýÖ úÖÓ²Öôêû µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×Ö¬µÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê Æêü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö †ÖÆê.ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê Öê»Öß 20 ¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü “µÖÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü“µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü ²Ö¸üÖÖÃŸÖ êú»Öß
•ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß, †¿Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ úºþÖ ¯ÖÏÖ. †¹ýÖ úÖÓ²Öôêû, ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†µÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü“µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖ“ÖÖ
Öê´ÖúÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾ü Ö»Öê µÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü
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ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“ÖÖ »ÖœüÖ ×¤ü»ÖÖ. †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ×¾ÖªÖ¯Ößšü ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ¯ÖÏúÖ¿Ö —ÖÖêŸÖÖŸÖ †Ö»Öê.
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ •ÖêÂšü ÖêŸµÖÖÓÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ŸÖ¹ýÖÖ‡Ô Óú™üüÖûôû»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ“ÖÖ
Öê´ÖúÖ ±úÖµÖ¤üÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖß»Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¤ü×»ÖŸÖ ŸÖ¹ýÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ
†Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÖê ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Ö µê ÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ.
Ã¾ÖúŸÖéÔŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ ‹ú ¾ÖêÖôêû ¾Ö»ÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê, ¯Ö¸ÓŸü Öã
ŸÖê ú¬Öß Ã¾ÖµÖÓ³Öæ ÖêŸÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ. úÖ¸üÖ úÖêÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üß †Ö¬ÖÖ¸üÖÖê“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö
×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖ Öê»Öê. ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß 1990 “µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ
†Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †ÖúÖ¸ü ‘Öê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
¯Ö¡ÖúÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö †úÖê»Öú¸ü ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ, ''¸üÖ´Ö¤üüÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“ÖÓ ¾ÖÖÖÖÓ - ²ÖÖê»ÖÖÓ, ¸üÖÆüÖÓ ×±ú¸üÖÓ, ú¯Ö›êü ‘ÖÖ»ÖÖÓ ÃÖÖ¸ü“Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ ŸÖÖê úÃÖÖ ¾ÖêÖóµÖÖ“Ö ¸üÃŸµÖÖÖÓ
•ÖÖÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öß ÃÖÖÖ ¤êüÖÖ¸êü †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê ¸ÓüÖß ²Öê¸ÓüÖß ¿Ö™Ôü †Ö×Ö •ÖÖ×ú™ü, ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖê
—ÖÖêú¤üÖ¸ü ²Öã™ü ÃÖÖ¸ü“Ö úÃÖÓ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üµÖÖÓ¿Öß ŸÖÖê úÃÖÖ ±ú™üæúÖ ¾ÖÖÖŸÖÖê. ŸÖê“Ö
¤üÖÖ¾ÖÖÖ¸êü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÖê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¾ÖŒŸÖÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ŸÖ¸ü ÖÖÆüß“Ö ÖÖÆüß. Ö¸Óü
ŸÖ¸ ŸÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸üÖ ÃÖ““ÖÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ †ÖÆêü. ÖÖ¾ÖÖ-ÖÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ
úÖµÖÔúŸµÖÖÕ¿Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú †ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö ÖÏÖÃÖ¹ý™ü »Öê¾Æü»Ö»ÖÖ Öê´ÖÓú úÖµÖ “ÖÖ»Ö»ÖµÖ,
ŸµÖÖ“ÖÓ ŸµÖÖ»ÖÖ Öê´ÖÓú ³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÓ. ÖÖ¾ÖÖÖÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ³ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Ó³ü ÖÖŸÖ ŸÖÖê †Ö¤üß
´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖŸê Ö †ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö ×ŸÖ£ÖÓ •ÖãµÖÖ †ÖêôûÖß ¯ÖÖôûÖßÖÖÓ ˆ•ÖÖôûÖ ¤êü µÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü
Ö¾Öß ÖÖŸÖß •ÖÖê›üµÖÖ“ÖÓ úÖ´ÖÆüß ŸÖÖê ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖÖÓ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ‹úÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ £Öê™ü ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸üÖ¿Öß“Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê †Ö×Ö ú¤üÖ×“ÖŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö
Öê»Öß ¤üÖêÖ ¤ü¿ÖÓú ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¿Öß “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¤üÖêÃŸÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.''1 ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê
µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¿Ö †úÖê»Öú¸ü µÖÖÓÖß ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö»ÖÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ
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†Ö×Ö ˆ×Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö»ÖÃ£ÖÖÖÓ †Ö×Ö
ˆ×Ö¾ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö •Ö´Öê“Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê¿Öß •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ÆüÖ ´ÖÖêšüÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ
úÖÖÖúÖê¯Ö·µÖÖŸÖ •µÖÖ •µÖÖ ×šüúÖÖß ¤ü×»ÖŸÖÖÓ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ
†Öšü¾Ö»Öê Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¬ÖÖ¾ÖæÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Fearless Panther of India Æüß ˆ¯Ö´ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
5.2 ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß :
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú
²ÖÖÓ¬ÖÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ''×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ™üá †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ“Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
†×¬Ö¾Öê¿ÖÖ 26-27 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1998 ¸üÖê•Öß ¯ÖãÖê µÖê£Öê —ÖÖ»Öê. µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ †Öšü¾Ö»Öê
µÖÖÓ“Öß ¯ÖÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö¤üß ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öß.''2 ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“Öß ¯Ö×Æü»µÖÖÓ¤Öü ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö¤üß ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öß ÆüÖŸê Öß. †¬µÖÖ¯Ö¤üß ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê
µÖÖÓÖß †¬µÖÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ×¾Ö¿Ö¤ü êú»Öß. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖê.
•µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú †ÃÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
†ÃÖŸÖÖê. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾Ö¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖÖÃÖê ‹ú¡Ö †Ö»Öê úß, Ö™ü ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû Ö™ü ‹ú¡Ö †Ö»Öê úß,
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê Æüß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ ²Ö¤ü»Öæ ¿ÖúŸÖê.
ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÖÖêÆü¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ''¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ‹êúú
¯ÖÖÖ ÃÖã™êü †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ü ¾ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ —ÖãôæûüúßÖêÆüß ˆ›æüÖ •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ“Öß ¤ãü¤Ôü¿ÖÖ ÆüÖêŸÖê,
¯ÖÖ ÃÖÖôûß ¯ÖÖÖê ‹ú¡Ö úºþÖ ŸµÖÖÓ“Öß ”ûÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖß êú»Öß úß, ÖÏÓ£Ö ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ÖÏÓ£Ö
¾Ö•ÖÖ¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖÖê ¾ÖÖ·µÖÖÖê ˆ›æüÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß, ÃÖã™üß ¯ÖÖÖê ‹ú¡Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê •ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖµÖ êú»Öß úß, ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¿ÖŒŸÖß ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö•ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê
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†ÖÆêü. ÎúÖÓŸÖß ×¾Ö¸üÖê¬Öß¿ÖŒŸÖß ‹êúúÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öê †¯ÖÆü¸üÖ ú¸üŸÖê, ¯ÖÖ Æüß“Ö ´ÖÖÖÃÖê ‹ú¡Ö
†Ö»Öß úß ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÃÖÖúÖ¸üŸÖê. µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê †¯ÖÆü¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ ÎúÖÓŸÖß ×¾Ö¸üÖê¬Öß
¿ÖŒŸÖßÓÖÖ ÆüŸÖ²Ö»ÖŸÖÖ µÖêŸÖê.''3
¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö ¯ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ¯ÖÖÖ“Öê ÖêŸÖê ´ÆüÖæÖ ÖÖ¾Ö¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ×Ö´ÖÖÔüÖ êú»µÖÖ. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ »ÖœüÖ‰ú úÖµÖÔúŸµÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. ¯ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö
×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´ÆüÖÖ»Öê, ''You must be able to
create dovoted workers'' ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔúŸÖÖÔ ÆüÖ
×ÖÂšüÖ¾ÖÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú, ŸµÖÖÖß †ÃÖÖ¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÃÖÖšüß ÖêŸÖÖ †Ö×Ö úÖµÖÔúŸÖÖÔ µÖÖ
¤üÖêÖ ²ÖÖ²Öà“Öß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ÖêŸÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü¿ÖŒŸÖß ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
úÖÖÖúÖê¯Ö·µÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÆü“Ö¾ÖÖÖ¸üÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ †ÃÖŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ
úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †¬ÖÖê¸êü×ÖŸÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ›üÖò. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÖÖêÆü¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ''ÃÖ´ÖÖ•Ö
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ‹ú ¯ÖÏÖÖ †ÃÖŸÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¤ãÃü Ö¸üÖ
¯ÖÏÖÖ †ÃÖŸÖÖê. úÖµÖÔúŸÖÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê éúŸÖß ú¸üµÖÖÃÖ “ÖêŸÖ¾ÖÖÖ¸üÖ †Ö×Ö
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüÖÖ¸üÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ ÖêŸÖÖ †Ö×Ö úÖµÖÔúŸÖÖÔ Æêü
“Öôû¾Öôûß“Öê ¤üÖêÖ ¯ÖÏÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÆüß ¯Öîúß úÖêÖŸÖÖÆüß ‹ú ¯ÖÏÖÖ ÖÃÖ»ÖÖ Øú¾ÖÖ
†ÃÖæÖÆüß ¤ãü²ÖôûÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü “Öôû¾Öôû †Ö×ŸÖú ÆüÖê‰úÖ •ÖÖŸÖê.''4
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¾ÖÖÆüú †ÖÆê.ü “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×Ö¸ÓŸü Ö¸ü¯ÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“Ö¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖê. úÖµÖÔúŸÖÖÔ ÆüÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖÖú, ŸµÖÖÖß,
×ÖÂšüÖ¾ÖÖÖ, µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸÖÖê ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ
¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê »ÖœüÖ‰ú úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“ÖÖ ³Ö¸üÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ
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úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. úÖµÖÔúŸÖÖÔ ÆüÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ»ÖÖ ‘Ö›ü¾ÖÖ¾Öê
»ÖÖÖŸÖê. úÖµÖÔúŸÖÖÔ ‘Ö›ü¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. úÖµÖÔúŸÖÖÔ Æüß
¯ÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¿ÖŒŸÖß †ÖÆê.ü Æüß ¿ÖŒŸÖß ¯ÖÏµÖŸÖ¯Öæ¾ÖÔú ‘Ö›ü¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔúŸµÖÖÔ»ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö, †£ÖÔúÖ¸üÖ ×¿ÖÖÖ, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖŸÖ ú¿Öß ú¸üÖ¾Öß µÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖ»ÖÖ ªÖ¾Öê. ¬µÖêµÖÖÖê †Ö×Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê
—Ö¯ÖÖ™ü»Öê»µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öß ±úôûß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖÃÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖÖ
†×³Ö¯ÖÏêŸÖ †ÃÖÖÖ¸üß ¿ÖÖÃÖÖúŸµÖÖÔ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê Ã¾Ö¯Ö ÃÖÖ¬µÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê
µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖŸÖ »ÖœüÖ‰ú úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“ÖÖ ³Ö¸üÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü, ¯Ö¸ÓŸü Öã
ŸµÖÖ »ÖœüÖ¾Öæ úÖµÖÔúŸµÖÖÔ»ÖÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖ
´Ö•Ö²ÖãŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“Öß ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ²Öîšü ú ×Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öß. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß»Ö ×¸ü¯Ö×²»ÖúÖ ¯ÖÖÖ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖ †Ö×Ö ¿Öê›ü¶ã»›ü úÖÃ™ü ±êú›ü¸êü¿ÖÖ µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¿Öß ÃÖãÃÖÓÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ, µÖÖµÖ µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ×¬ÖÂšßüŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß
ú¸üÖê †Ö×Ö •ÖÖ×ŸÖ×¾Ö×ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß, ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯ÖêÖŸÖÖ ÆüÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔúÎ ´Ö
†ÖÆêü. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß 2009 »ÖÖ ×¿Ö›üá »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ úÖÑÖÏêÃÖ
²Ö¸üÖê²Ö¸ü µÖãŸÖß úºþÖ ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü¾Ö»Öß. µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“ÖÖ
¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾ÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ×¿Ö¾ÖÃÖêÖê¿Öß µÖãŸÖß êú»Öß.
''úÖÑÖÏêÃÖ-¸üÖÂ™Ò¾ü ÖÖ¤üß¿Öß ±úÖ¸üúŸÖ ‘Öê‰úÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß»Ö
×¸ü¯Ö×²»ÖúÖ ¯ÖÖÖÖê ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ - ³ÖÖ•Ö¯Ö¿Öß µÖãŸÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ×¿Ö¾Ö¿ÖŒŸÖß ³Öß´Ö¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ Ö¾µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö‘ÖÖ›üßÖê †µÖ ¯ÖÖÖŸÖ Öôû²Öôû
ˆ›üÖ»Öß. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ™üÖê úÖ“Öê ´ÖŸÖ³Öê¤ü †ÃÖ»Öê»Öê ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ¾Ö ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ
¯ÖÖÖ“Öê ‹ú¡Ö µÖêÖê ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¬ÖŒúÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÆüÖ Ö¾ÖÖ ‘Ö¸üÖ²ê ÖÖ †ÖÓ²Öê›ü ú¸üß •ÖÖŸÖê“µÖÖ Öôûß
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úÃÖÖ ˆŸÖ¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ Æêü †Ö¸ü¯Öß†ÖµÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö¾ÆüÖÖ †ÖÆê.ü ''5 ¾Öî“ÖÖ×¸üú¥Âü ™ü¶Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÖÓ“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ µÖãŸÖß —ÖÖ»Öß. ×¿Ö¾ÖÃÖêÖê“ÖÖ ú›¾ü ÖÖ ØÆü¤Ÿüã ¾Ö¾ÖÖ¤ü †Ö×Ö †Ö¸ü¯Öß†ÖµÖ“ÖÖ
¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯ÖêÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ, ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¤üÖ‘ê ÖÖÓ“ÖêÆßü ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
†›üÃÖ¸ü šü¸ü ÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖê Æüß ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖß ¾Öî“ÖÖ×¸üú ŸÖ›ü•ÖÖê›üß“Öß ³Öæ×´ÖúÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß.
''17 •ÖæÖ 2011 »ÖÖ ¸üÖ´Ö¤ÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¸ü¯Öß†ÖµÖÖê »ÖÖêÖÖ¾ÖôûÖ µÖÖ ×šüúÖÖß
¯ÖÖÖ“µÖÖ ²Öîšüúß“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ êú»Öê. ÖÖ´Ö¤êü¾Ö œüÃÖÖôû µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ
¯ÖÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´Ö šü¸ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ‹ú ´ÖÃÖã¤üÖ ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ‹ú ¸üÖ•ÖúßµÖ †•Öë›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ. Æüß µÖãŸÖß Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öã¸üŸÖß ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ¯Öãœêü »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öß.
×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ³ÖÖ•Ö¯Ö“Öê ú›ü¾Öê ØÆü¤üŸæ ¾Ö ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ †›ü“ÖÖß“Öê šü¸üÖÖ¸ü †ÖÆê.ü ŸµÖÖ´Öãôêûü
ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔ ÃÖ´Ö³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ •ÖÖ¾ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖàÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †Ö¸üÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ¾Öê †ÃÖê šü¸ü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
5.2.1 ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´Ö :
úÖê ÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖú›üê
×ÖÛ¿“ÖŸÖ úÃÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö •µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¸üŸÖê ŸµÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÃÖ ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“Öê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öúú ¸üÖ•ÖúßµÖ ¿ÖîÖ×Öú ¬ÖÖÙ´Öú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ˆ¢Ö´Ö •ÖÖÖ †Ö×Ö †³µÖÖÃÖ
†ÃÖÖ¾ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖß¾Ö šê¾ü ÖæÖ ŸµÖÖ ÃÖÖê›¾ü ÖµÖÖÃÖÖšüß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ †ÃÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
†Ö×Ö †ÖÙ£Öú úÖµÖÔúÎ ´Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú úÖµÖÔúÎ ´ÖÖ“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ•Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ µÖêŸÖê. •Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ
¯ÖÏÖŸÖß“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ‘Öê‰úÖ •ÖÖŸÖê ŸÖê“Ö Ö¸ê ÖêŸÖéŸ¾Ö †ÃÖŸÖê.
¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÖêŸÖéŸ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ úºþÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ ×¤ü¿ÖÖ ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖê.´ÆüÖæÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú
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¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖú›êü ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´Ö †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
ÖêŸÖéŸ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß úºþÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üŸÖê. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸üÖÓ Öß
¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢Öê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ×¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ, ¾ÖÓ×“ÖŸÖ , ˆ¯Öê×ÖŸÖ, ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢Öê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯Ö™ü¾ÖæÖü úºþÖ ×¾ÖÖæ¸ü»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¥üÂ™ü¶Ö
ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ²Ö×ÆüÂéúŸÖ ×ÆüŸÖú¸üÖß ÃÖ³ÖÖ, Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖ, ¿Öê›ü¶ã»›ü úÖÃ™ü
±êú›ü¸êü¿ÖÖ, ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê
²Ö×ÆüÂéúŸÖ,¤ü×»ÖŸÖ, ¿ÖêŸÖú¸üß, úÖ´ÖÖÖ¸ü, ´Ö•Öæ¸ü ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
†Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ •ÖÖÖß¾Ö •ÖÖÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖê †Ö×Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ,²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ,µÖÖµÖÖ¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ×¬ÖÂšüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓÖß •ÖÖ×ŸÖ×¾ÖÆüßÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ×¤ŸÖ êú»ÖÖ. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß
•Ö›üÖ ‘Ö›üÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ —ÖÖ»Öß.•ÖÖŸÖß×¾ÖÆüßÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖŸÖÖ×¬ÖÂšüßŸÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ¤ü×»ÖŸÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †µÖÖµÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ ¿ÖÖêÂÖÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö
´ÆüÖ•Öê ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. ÖÖÃÖÖß Öê¡ÖÖŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓÖÖ †Ö¸üÖÖ ªÖ¾Öê. ÃÖ¢Öê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
Öê¡ÖÖŸÖ 20 ™üŒêú ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ. ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ‘Öê¾ÖæÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.''6
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß úÖÑ ÖÏÃê Ö ¸üÖÂ™Ò¾ü ÖÖ¤üß úÖÑÖÏÃê Ö µÖÖ ¯ÖÖÖ¿Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ±úÖ¸üúŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÖÖê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß †Ö‘ÖÖ›üß êú»Öß.
×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ“ÖÖ ú›¾ü ÖÖ ØÆü¤Ÿüã ¾Ö¾ÖÖ¤ü ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖÃÖÖšüß †›üÃÖ¸ü šü¸ü ÖÖ¸üÖ ÆüÖŸê ÖÖ.´ÆüÖæÖ
¤üÖêÆüß ¯ÖÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê¯ÖÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¸ü¯Öß†ÖµÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
†•Öë›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ“µÖÖ ú›ü¾µÖÖ ØÆü¤Ÿüã ¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔÃÖ´Ö³ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ¤êü µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ †Ö×Ö ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÆüÖµÖãŸÖßŸÖæÖ
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ •ÖÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´Ö †ÖÖ»ÖÖ.µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ µÖ¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. Æêü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖß»Ö
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×ÖúÖ»ÖÖ¾Ö¹ýÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔúÎ ´Ö
†ÃÖŸÖÖê, µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü •ÖÖŸÖêÃÖ´ÖÖê¸ü •ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
úÖµÖÔÎú´ÖÖ¾Ö¸ü ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê ×Ö¾Ö›üÖæúß“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê.
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖú›êü ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÖêŸÖéŸ¾Ö •ÖÖ´ÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü
†ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü •µÖÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖŸÖæÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖŸÖæÖ
†ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö ÃÖÖ´Ö ²ÖÖ¾ÖæÖ “Öôû¾Öôû Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ ˆ§êü¿Ö ÆüÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê •Öß¾ÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üÖê ÆüÖ †ÃÖŸÖÖê. •ÖÖŸÖê“µÖÖ
´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê •Öß¾ÖÖ •ÖÖŸÖÖ µÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ÖêŸÖéŸ¾ÖÖú›êü
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †ÃÖÖ †ÖÙ£Öüú úÖµÖÔúÎ ´Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÖÙ£Öú, ¿ÖîÖ×Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖ
“Öôû¾Öôûß“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö×¸ü²Öß ×Ö´ÖæÔ»ÖÖ, ÃÖÆüúÖ¸ü ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÑúÖ, ¯ÖŸÖ¯Öêœü¶Ö
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
ÃÖÆüúÖ¸ü ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖß ú¸üÖê, ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓ“ÖÖ †Öã¿ÖêÂÖ ³Ö¹ýÖ úÖœüÖê,
†. •ÖÖŸÖß“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ¿Öã»úÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü¾ÖÖê, ÖÖ•ÖÖß Öê¡ÖÖŸÖ †. •ÖÖŸÖàÖÖ
†Ö¸üÖÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß šü¸ü×¾Ö»ÖÖ
†ÖÆê.ü ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾ÖôûßÃÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öß •ÖÖê›ü †ÃÖÖê †×Ö¾ÖÖµÖÔ †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÃÖ¢Öê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖ»ÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê. ''¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê ÖÖµÖ¸üÖÖ
•Ö×´ÖÖß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖÏêÃÖ¸ü ¸üÖ×Æü»µÖÖÖê ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¬Öß µÖêŸÖÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß
´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ úºþÖ µÖ¿Ö ×´Öôû¾Ö»Öê. Æü•ÖÖ¸üÖê ‹ú¸ü ÖÖµÖ¸üÖÖ •Ö×´ÖÖß“Öê ¯Ö¼êü
ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû“Ö úÃÖÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾Öê ÖÖµÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ Ö×ŸÖ´ÖÖÖ —ÖÖ»Öß.
14 ‹×¯ÖÏ»Ö 1990 ¯ÖµÖÕŸÖ“Öß †×ŸÖÎú´ÖÖê ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.''7
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê Æêü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü “Öê ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ´ÖÓ¡Öß †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖß»Ö
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ÖÖµÖ¸üÖÖ •Ö×´ÖÖß úÃÖÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾Öê êú»Öß. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ÃÖ¢Öê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖÖ ÃÖ¢ÖêŸÖ ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûŸÖÖ“Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾Öê ÖÖµÖ¸üÖÖ
•Ö×´ÖÖß“Öß ¯Ö¼êü êú»Öß. ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖÓ“ÖÖ †Öã¿ÖêÂÖ ³Ö¹ýÖ úÖœüµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ''¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖ“ÖÖ †Öã¿ÖêÂÖ Ö ³Ö¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖÑúÖ ÃÖÆüúÖ¸üß úÖ¸üÖÖÖê,
¸üÖ•µÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ †ÖŸµÖÖ×¸üŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôêû, ×¾ÖªÖ¯Ößšêü, ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü
úšüÖê¸ü úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÆüÖ †Ö¤êü¿Ö 1994 ´Ö¬µÖê
úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.''8 ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓ“Öê ‘Ö™üÖÖŸ´Öú †Ö¸üÖÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ
ˆ¤üÖ×ÃÖÖŸÖêŸÖæÖ †Öã¿ÖêÂÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê †Öã¿ÖêÂÖ ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê
µÖÖÓÖß ÖÖÓ×³ÖµÖÔ¯Öæ¾ÖÔú »ÖÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖÓ“ÖÖ †Öã¿ÖêÂÖ ³Ö¸ü»ÖÖ.
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“Öß ¾ÖÖ´ÖÖ ×Ö²ÖÖÓôûú¸ü µÖÖÓÖß ´Öã»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖßŸÖ
¾ÖÖ´ÖÖ ØÖ²ÖÖôûú¸ü µÖÖÓÖß ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖªÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ¤êüŸÖÖÓÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê ´ÆüÖÖ»Öê, '' ÃÖÆüúÖ¸ü ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ”ûÖê™êü
´ÖÖêšüê úÖ¸üÖÖÖê ˆ³Öê úºþÖ ²Öê¸Öü •ê ÖÖÖ¸üß“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ †ÖÆê.ü ¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê
ÃÖÆüúÖ¸üß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ×›ü¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü»Ö Ã™üÖê†ÃÖÔ ˆ³Öß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ‹ú ÃÖÓú»¯Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ
ŸµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¤ü×»ÖŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓ“Öê ¿Öê†ÃÖÔ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Öê ŸµÖÖ Ã™üÖê†ÃÖÔ¿Öß •ÖÖê›æüÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆüê. ÃÖÆüúÖ¸üß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖÑúÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.''9
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß †ÖÙ£Öú úÖµÖÔúÎ ´ÖÖ“Öß †ÖÖÖß †ÖÓ²Öê›ü ú¸üß “Öôû¾Öôûß»ÖÖ
ÖŸÖß´ÖÖÖ ú¸üÖÖ¸üß †ÖÆêü, ¯ÖÖ µÖÖ ×›ü¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü»Ö Ã™üÖê†ÃÖÔ»ÖÖ, ÃÖÆüúÖ¸üß ¿ÖêŸÖß“ÖÖ, ÃÖÆüúÖ¸üß
²ÖÑúÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“ÖÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´Ö
¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ¸üÖ²Ö¾Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“ÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ‰ê úÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÙ£Öú¥Âü ™ü¶Ö
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Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ²ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ - ³ÖÖ•Ö¯Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ µÖãŸÖß êú»Öß.
µÖãŸÖß êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö œüÃÖÖôû µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ‹ú ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß.
µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÃÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ.
†ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ ÖÖ•ÖÖß Öê¡ÖÖŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓÖÖ †Ö¸üÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê †¿Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
†ÖÆê.ü ÖÖ•ÖÖß Öê¡ÖÖŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓÖÖ †Ö¸üÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê
µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö úºþÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖÖ»ÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê ÖÖÆüß. ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖêîÖ×Öú †Ö¸üÖÖ ÃÖã¸×ü ÖŸÖ
šê¾ü ÖæÖ ÖÖ•ÖÖß Öê¡ÖÖŸÖ †Ö¸üÖÖÖÃÖÖšüß ¾µÖÖ¯Öú »ÖœüÖ ˆ³ÖÖ¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖÖÖ¸ü †ÖÆê.ü Ö¾µÖÖ ³ÖÖÓ›¾ü Ö»Öß
†£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ µÖãÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü, ¤ü×»ÖŸÖ, ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ ¾ÖÖÖÔ“ Öê
ÆüŒú †²ÖÖ×¬ÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖêšüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü.
5.2.2 ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß ¾Öî“ÖÖ×¸üú ×¤ü¿ÖÖ :
¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ÖêŸÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ úÖµÖÔÎú´Ö †Ö×Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²Öß
´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö ÖêŸÖéŸ¾ÖÖú›êü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ¾Öß
»ÖÖÖŸÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÖêŸÖéŸ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß ×ÖÂšüÖ¾ÖÖÖ úÖµÖÔúŸÖì ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸Ÿü ÖÖê. ›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸Öü ÖÓŸÖ¸ü †ÖÓ²Öê›ü ú¸ßü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ÃÖÖÓÖÖÖ·µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ´Ö¬µÖê
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê Æêü ‹ú †ÖÆêüŸÖ. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü éúŸÖß
ÃÖÓ¯Ö®Ö †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê ˆ³ÖÖ¸ü»Öß. ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ˆ““ÖÖ¸ü úºþÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö £ÖÖÓ²Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓÖß éúŸÖßŸÖæÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê. ''²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ»ÖÖ ÁÖêÂšü ´Öæ»µÖÖÓ“Öê †×¬ÖÂšüÖÖ
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ †ÖÓ¤êüÖ»ÖÖÖ´ÖÖÖê úÖêÖŸÖÖÆüß ¿Öæ¦ü Ã¾ÖÖ£ÖÔ Ö¾ÆüŸÖÖ. Ã¾ÖÖ£ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ; ¯ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ˆ¯Öê×ÖŸÖ
´ÖÖÖ¾ÖŸÖê“µÖÖ ˆŸ£ÖÖÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê Ã¾ÖÖ£ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †µÖÖµÖÖÏÃŸÖ ÃÖ´ÖãÆüÖ“µÖÖ ´ÖãŒŸÖß¿Öß µÖÖ
Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÖê ÖÖŸÖê •ÖÖê›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖŸÖ: úÂ™ü ³ÖÖêÖæÖ Æêü ¤ã:Öß »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»Öê Ö¾µÖÖ
•Öß¾ÖÖÖ“Öê ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †Ö™üÖ¯Öß™üß´ÖÖÖê '´Öß' Æêü ¬µÖêµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö Æêü ¬µÖêµÖ
ÆüÖŸê Öê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÖ ˆšü¾ÖµÖÖ´ÖÖÖê '´Öß' “Öê ú»µÖÖÖ ÆüÖ ÆêüŸÖæ Ö¾ÆüŸÖÖ ŸÖ¸ü ¸üÖÂ™ÒüúÖ¸üÖ ÆüÖ ˆ§êü¿Ö
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ÆüÖêŸÖÖ. ¾µÖŒŸÖßÃÖÖšüß Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´Öæ»µÖÖÓÃÖÖšüß Æêü †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ÆüÖêŸÖê.''10
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ¾µÖŒŸÖß Ã¾ÖÖ£ÖÔ
ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖ ÆÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¤ü×»ÖŸÖ, ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ, ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ú»µÖÖÖ Æêü ¬µÖêµÖ
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •ÖÖê›ü ÆüÖêŸÖß.
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯ÖêÖŸÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ü, ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß,
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ µÖÖµÖ, µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ´Öæ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê,
Æüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß êú»Öß. µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß
×¸ü¯Ö×²»ÖúÖ ¯ÖÖ ÆüÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖ, ¿Öê›ü¶ã»›ü úÖÃ™ü ±êú›ü¸êü¿ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏÖÖ»Öß“ÖÖ
Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ 1974 ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Öß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ †ÖÓ²Öê›üú¸ü
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü ÃÖ¢ÖÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êü ÖÖ¸üß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ
±úÃÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ×¸ü¯Ö×²»ÖúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †Ö¯Ö»Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ÃÖã¹ý êú»Öß. 1990 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ¿Öß µÖãŸÖß êú»Öß. úÖÑÖÏÃê Ö¯ÖÖÖ¿Öß µÖãŸÖß
úºþÖ ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ ´ÖÓ¡Öß —ÖÖ»Öê. úÖÑÖÏÃê Ö“µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü
¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸üÖÓÖß 1999 »ÖÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ ÆüÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ. 1999 ŸÖê 2009
¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß ÃÖÖê²ÖŸÖ µÖãŸÖß ÆüÖêŸÖß. 1999 ŸÖê 2004, 2004 ŸÖê 2009 µÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¸üÖÂ™Ò¾ü ÖÖ¤üß“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¯ÖÓœ¸ü ¯ü Öæ¸ü »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ¤üÖêÖ¤üÖ »ÖÖêúÃÖ³Öê“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö êú»Öê. 2009 “µÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö ±êú¸ü¸ü“ÖÖêŸÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö
ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü 2009 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß¿Öß µÖãŸÖß ŸÖÖê›Ÿü Ö
úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß •Ö¾Öôûßú ÃÖÖ¬ÖæÖ ×¿Ö›üá µÖÖ †Öã. •ÖÖŸÖßÃÖÖšüß †Ö¸ü×ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü
ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü¾Ö»Öß. µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö —ÖÖ»ÖÖ.
¾µÖ×ŒŸÖÖŸÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾ÖÖ»ÖÖ †ÖÓ²Öê›üú¸üß “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö šü¸ü¾ÖæÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß
186.

×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ-³ÖÖ•Ö¯ÖÖ¿Öß µÖãŸÖß êú»Öß. ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ - ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ¿Öß µÖãŸÖß úºþÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê
µÖÖÓ“µÖÖ ×¸ü¯Ö×²»ÖúÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ 2014 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
‹úÆüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›æüÖ †ÖÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß.
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´ÖúÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
´ÆüÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê , ''¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ÆüÖ ŸÖã´Ö“µÖÖÃÖÖšüß ‹ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ÃÖê»Ö; ¯ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ‹ú
×´Ö¿ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ Øú¾ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö•ÖµÖ Æêü êú¾Öôû ‹ú ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ¬µÖ Æêü ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö úÖê™ü¶Ö¾Ö¬Öß ¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖê“ÖÖ ˆ¬¤üÖ¸ü !''11
›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ ˆ§êü¿Ö ÆüÖ ¤ü×»ÖŸÖÖê¬¤üÖ¸ü
ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖü ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †Ö²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ
´ÆüÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ÆüÖŸê Öê. ›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ µÖÖµÖ ÆüŒúÖÃÖÖšüß 1946
“µÖÖ ÖêÆ¹ü ýÓ “µÖÖ ÆÓü ÖÖ´Öß ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›ôü ûÖŸÖ ´ÖÓ×¡Ö¯Ö¤ü Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê ÆüÖŸê Öê. úÖµÖ¤üÖ´ÖÓ¡Öß ´ÆüÖæÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ
ØÆü¤æü úÖê›ü ×²Ö»ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ“Ö ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß úÖµÖ¤üÖ´ÖÓ¡Öß ¯Ö¤üÖ“ÖÖ
¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ¤ê‰ü úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß ¯ÖÏ×“ÖŸÖß ×¤ü»Öß. úÖÑ ÖÏÃê Ö“µÖÖ ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›ôü û
ÃÖÆü³ÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖÓÖÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´ÆüÖÖ»Öê, ''´Öß ¤üÖ›üÖÃÖÖ¸üÖÖ ‘Ö¼ü
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê ¯ÖÖµÖÖŸÖ ×¾Ö¸ü‘ÖôûµÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ´Öãôûß“Ö ³ÖßŸÖß ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ úÖÑÖÏÃê Ö ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›ôü ûÖŸÖ
ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»ÖÖê ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüßÆüß ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖã´Ö“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ´ÖÖ¡Ö
¾ÖêÖôûüß †ÖÆêü. ¯ÖÖµÖÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ œêüúôûÖÃÖÖ¸üÖê ŸÖã´Æüß ×¾Ö¸ü‘ÖôæûÖ •ÖÖ»Ö.''12
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö Æêü ¯Ö¤ü, ¯ÖîÃÖÖ, ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖêÆüÖ»ÖÖ
²Öôûß Ö ¯Ö›üÖÖ¸êü ÃÖÖ×Ÿ¾Öú ÖêŸÖéŸ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖ µÖÖ ÖãÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß Ø“ÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. Æüß Ø“ÖŸÖÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ´ÆüÖÖ»Öê, †£Öú ¯ÖÏµÖÖÃÖÖÖê
†ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÖÖ›üÖ ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¯Öãœêü ÖêŸÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ´ÖÖ‘ÖÖ¸üß ŸÖ¸üß Öê¾Öæ ÖúÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖã ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ
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ÖÖ›üÖ ¯Öãœêü ÖêµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ´ÖÖ‘ÖÖ¸üß ÖêµÖÖ“Öê úÖµÖÔ êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
†ÖÓ²Öê›ú¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ÃÖÖÓÖÖÖ¸êü ÖêŸÖéŸ¾Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“Öê †ÖÆêü.
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ŸÖŸ¾Ö †Ö×Ö
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê
¿ÖÖÃÖÖúŸÖá •Ö´ÖÖŸÖ ²ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¿ÖÖÃÖÖúŸÖá •Ö´ÖÖŸÖ
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖ¢ÖêÃÖÖšüß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ²Öôûß Æü¾ÖÖ †ÃÖÖ ÖÖÆüß; •µÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ú›üÖ›æüÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. ŸµÖÖ ¯ÖÖÖ¿Öß µÖãŸÖß ¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê êú»Öß †ÖÆêü.
ŸµÖÖ»ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ.
''×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú Ö™ü †Ö•Ö¾Ö¸ü úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖÖÖ»ÖæÖ Öê»ÖÖ.
ŸÖãú›êü ±êúæúÖ úÖÑÖÏêÃÖÖê ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“Öê ¾ÖÖ™üÖêôêû êú»Öê. ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß úÖÆüàÖß
³ÖÖ•Ö¯ÖÖ¿Öß ”æû¯Öß µÖãŸÖßÆüß êú»Öß. ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“ÖÖ ¯Öò™üÖÔ ¸üÖ²Ö×¾ÖÖÖ·µÖÖÓÖÖ ‹úÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ²ÖÖÆê¸ü ü
¯Ö›üŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. †ÖŸÖÖ ¾µÖ×ŒŸÖÖŸÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾ÖÖ»ÖÖ †ÖÓ²Öê›ü ú¸üß “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö šü¸¾ü ÖæÖ
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšüü¾Ö»ÖêÓÖß ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ-³ÖÖ•Ö¯ÖÖ¿Öß µÖãŸÖß úºþÖ †Ö¯Ö»Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ
†Öêœü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖÃÖ ±ãú»Öê - ¿ÖÖÆæü - †ÖÓ²Öê›üú¸ü¾ÖÖ¤ü ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ÖÖÆüß. ¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ×õÖ¿“ÖÖ, ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÖŸ´Ö¯ÖÏ×ŸÖÂšêü Öê
•ÖÖæ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêÖê ¤êü¿ÖÖ“Öê ÖÖ´ÖÖ×³Ö¬ÖÖÖ '³ÖÖ¸üŸÖ' †ÃÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê
†ÖÆê.ü µÖÖÓÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ØÆü¤Ãüã £ÖÖÖ ú¸Öü ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆê.ü ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü ÖÖÓÖÖ ¤ê¿ü ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêÖãÃÖÖ¸ü
¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ØÆü¤ãüŸ¾Ö¾ÖÖ¤üß ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÔ ÖÏÓ£Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ´ÖÖÖæÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸³ÖÖ¸üü
úºþ ‡Û“”ûŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¸üÖÖ ´ÖÖµÖ ÖÖÆüß. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü ÖÖÓÖÖ ŸÖê ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“ÖÖ, ×Ö•ÖÖ´ÖÖ“ÖÖ
ÆüÃŸÖú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸üÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö, ‡Ó¤æü ×´Ö»Ö¾Ö¸üß»Ö Ã´ÖÖ¸üúÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ŸÖ¸ü ¤ãÃü Ö¸üßú›êü
úÖÑÖÏêÃÖ, ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ ÁÖêµÖÖ“Öê ×Æü›üßÃÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ÖêôûŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖã¾ÖÖªÖÓ“Öê ´Öã›¤ü üê ÖÖ›üÖµÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. †Öšü¾Ö»Öê ÃÖÓ¯ÖÏ¤Öü µÖ ´ÖÖ¡Ö
³ÖÖ•Ö¯ÖÖ - ×¿Ö¾ÖêÃÖêÖê“µÖÖ ÖóµÖÖŸÖ Öôêû ‘ÖÖ»ÖŸÖ †ÖÆêü. ÆüÖ úÖêÖŸÖÖ †Ö´µÖ †ÖÓ²Öê›üú¸ü¾ÖÖ¤ü
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ÆüÖêµÖ.''13
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê 1989 ÃÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÃÖæÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ †Öšü¾Ö»Öê Ö™üÖ“Öê
ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. 1990 ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê 1999 ¯ÖµÖÕŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. 26 •ÖæÖ 1999
»ÖÖ ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü úÖÑÖÏÃê Ö´Ö¬ÖæÖ ±ãú™æüÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ ÆüÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê 1999
ŸÖê 2009 µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. 1990 ŸÖê
1995 µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ ŸÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ ´ÖÓ¡Öß —ÖÖ»Öê. 19992004 , 2004 ŸÖê 2009 µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß
úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê »ÖÖêúÃÖ³ÖêŸÖ ¤üÖêÖ¤üÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö êú»Öê. 2009 »ÖÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß
±úÖ¸üúŸÖ ‘ÖêŸÖ ŸµÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß µÖãŸÖß êú»Öß. 2009 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ×¿Ö›üá
»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü¾Ö»Öß. µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ Ã¾ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö
¤üÖÖ²ÖÖ•ÖßÖê ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. †Ö¯Ö»ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö ÆüÖ †ÖÓ²Öê›üú¸ß
“Öôû¾Öôûß“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö šü¸ü¾ÖŸÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ, ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü
†Ö¸üÖê¯Ö ú¸üŸÖ †ÖÓ²Öê›üú¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¿Öß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖêÖÖ - ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ¿Öß µÖãŸÖß
êú»Öß. µÖãŸÖß“µÖÖ ²Ö¤ü»µÖÖŸÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖÖ ¸üÖ•µÖÃÖ³Öê“Öß ÖÖÃÖ¤üÖ¸üúß ×´ÖôûÖ»Öß.
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ - ³ÖÖ•Ö¯Ö µÖãŸÖß“ÖÖ ¸üÖ•µÖ³Ö¸üÖŸÖæÖ ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ÖúÖ¸üÖŸ´Öú
¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ÖêŸÖê, †ÖÓ²Öê›üú¸ü×ÖÂšü úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖß ×¤ü»µÖÖ.
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾ÖŸÖÔÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ÃÖ¢Öê“µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ŸÖ›ü•ÖÖê›ü ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê.
ÃÖ´ÖúÖ»ÖßÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö²ÖôûÖ¾Ö¸ü
×Ö¾Ö›üÖãúß´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ µÖ¿Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖãŸÖß †Ö×Ö
†Ö‘ÖÖ›ü¶ÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß †ÖÓ²Öê›üú¸üß
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¿Öß ×¾ÖÃÖÓÖŸÖ †Ö×Ö ×¾Ö¸üÖê¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÖ¿Öß µÖãŸÖß êú»Öß. Æüß µÖãŸÖß ¸üÖ´Ö¤üÖ ÃÖ
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†Öšü¾Ö»Öê ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ †Ö×Ö ³ÖÖ•Ö¯Ö ×ŸÖ‘ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ Ö¸ü•ÖêŸÖæÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü Æêü ÖÖúÖ¸üŸÖÖ
µÖêŸÖ ÖÖÆüß. Æüß µÖãŸÖß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ †ÖÓ²Öê›üú¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ÃÖÖê›»ü ÖÖ Øú¾ÖÖ ÖÆüÖÖ šü¾ê Ö»ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾ÖÃÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ †ÖÓ²Öê›ü ú¸ß
×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖã¸ü×ÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¾Öê»Ö µÖÖ×šüúÖÖß ÖêŸµÖÖÓ“Öß †Ö×Ö úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öß ²Öîšüú
²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ †•Öë›üÖ šü¸¾ü Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖÖ,
¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯ÖêÖŸÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓÖÖ ÖÖÃÖÖß Öê¡ÖÖŸÖ †Ö¸üÖÖ †¿Öß ³Öæ×´ÖúÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôûüê
†ÖÓ²Öê›ü ú¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ²Öôûüß ×¤ü»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. Æüß
µÖãŸÖß ±úŒŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßÃÖÖšüß“Öß µÖãŸÖß †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ Ö¸ü•ÖêŸÖæÖ µÖãŸÖß —ÖÖ»Öß
´ÆüÖæÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ³ÖÖ•Ö¯Ö»ÖÖ ´Ö¤üŸÖß“ÖÖ ÆüÖŸÖ ¯Öãœêü êú»ÖÖ †ÖÆêü.
³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ †ÖÓ²Öê›üú¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖú›æüÖ ²Öôûß •ÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ
ÆüÖŸÖ ¤êüµÖÖ“Öß ¬Ö´Öú Æüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öß. Æêü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß
úÃÖÖê™üß ¯ÖÖÆüÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¿Ó Öß
ŸÖ›ü•ÖÖê›ü ú¸Öü ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ŸÖ›ü•ÖÖê›ßü ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸Ÿü ÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †Öšü¾Ö»Öê
µÖÖÓ“µÖÖ µÖãŸµÖÖ ÊÖ ŸµÖÖ“ÖÖ“Ö ‹ú ³ÖÖÖ †ÖÆêü. ÖêŸµÖÖÖê ÃÖ¢Öê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ úÖµÖÔúŸÖì †Ö×Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖ“ÖÖ, ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ¢Öê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
†×³ÖÃÖ¸üÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
5.2.3 ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö :
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú ´ÆüÖ•Öê ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖµê Ö. ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ÖãÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß µÖ¿Ö×Ã¾ÖŸÖÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÖò²Ö™Ôü ›üÖµÖ»ÖêÖ×¿Ö»›ü¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ Power and Influence µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ''The three components of this Triangle are communication, Recognization and Influence you start to communicatte
190.

effectively this lead to recognization in turn leads to influence''14
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ÖãÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. •ÖÖòÖ ÃÖß ´ÖòŒÃÖ¾Öê»Ö µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ Leadership µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÖ“Ö ¯ÖÖµÖ·µÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
'' 1) Possition - People follow Beacause they have to
2) Permission - People following because they want to
3) Production - People follow beacuse of what you have
done for the organization.
4) People Development - People follow because of what
you have done for them.
5) Personshood - People follow because of who you are
and what you represeat.
ÖêŸÖéŸ¾Ö Æêü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÖÖ¸êü †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖòÖ ÃÖß. ´ÖòŒÃÖ¾Öê»Ö µÖÖÖê ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÖµÖ·µÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÖêŸÖéŸ¾Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ ÖãÖÖÓ´Öãôêû ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö¿ÖÖ»Öß šü¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ‡ŸÖ¸ü »ÖÖêú ×ŸÖ“Öê Ã¾Öê“”êûÖê †ÖæµÖÖµÖßŸ¾Ö
Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖÖŸÖ. ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÖãÖÖÓŸÖæÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾µÖÖ¯Öú †ÃÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔ Ö
ÆüÖŸê ÖÖê.¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ•Ö¾Öôû ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ †Ö×Ö úÖµÖÔÎú´Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ
•Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ †ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖ“Öê úÖ´Ö ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¸üŸÖê.
¸üÖ•ÖßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖú›êü ‹ÖÖªÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ÖãÖÖÓ´Öãôûê •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê ÖÖê. •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ, úÖµÖÔúÎ ´Ö, ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö , úŸÖéÔŸ¾Ö †Ö×Ö ÃÖÖÛŸ¾Öú ÖãÖÖ´Öãôûê
ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •Ö›üÖ
‘Ö›üÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ŸÖôûÖÖÖôûÖŸÖ»µÖÖ, ÖÖ¾ÖÖÖÖ¾ÖŸÖ»µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ¿Öß †ÃÖÖÖ¸üÖ
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ÃÖÓ¯ÖÔú, ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ¿Öß †ÃÖÖÖ¸ü ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“ÖÓ ÖÖŸÖÓ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ
úÖÖÖúÖ¯ê Ö·µÖÖŸÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †µÖÖµÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¯Ö×Æü»µÖÖÓ¤Öü ¬ÖÖ‰úÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ; ŸÖÖê •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü
ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸üÖ ‹ú ÃÖ““ÖÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ µÖÖ ÖãÖÖÓ´Öãôêû ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖß»Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †Ö×Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ¾µÖÖ¯Öú †ÃÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖê.
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê Æêü ÃÖÖÓÖ»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖß»Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê
¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. 1990 ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ
†Öšüü¾Ö»Öë“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê úÖÑÖÏêÃÖ, ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ †Ö×Ö ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ †Ö‘ÖÖ›üß
µÖãŸÖß“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ú¸üßŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêŸü Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ¯ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
†Ö×Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Vote Bank µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ ×Ö´ÖÖÔüÖ ú¸üŸÖÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß.
Ã¾Ö²ÖôûÖ¾Ö¸üß»Ö ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ
†Öšü¾Ö»Öê ¸üÖ•µÖ³Ö¸ †Ö¯Ö»ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú †ÃÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ úºþ ¿Öú»Öêê ÖÖÆüß. »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖæú 2014 †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú 2014 “µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
×¿Ö¾ÖêÃÖÖÖ - ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ µÖãŸÖß úºþÖ Æüß ¸üÖ•µÖÖŸÖ ‹úÆüß ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü - †Ö´Ö¤üÖ¸ü ×Ö¾Ö›æüÖ
†ÖÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúŸÖÆüß †¯Öê×ÖŸÖ µÖ¿Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê
ÖÖÆüß. µÖÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öë µÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú †ÃÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
5.2.4 ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ :
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖ¸üôû ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¿Öß †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú †ÃÖŸÖê. ÖêŸÖéŸ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ †Ö×Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖ, ¾ÖÓ×“ÖŸÖ,
†Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß »ÖÓ›ü Ö µÖê£Öß»Ö ÖÖê»Ö´Öê•Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ
¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ µÖÖµÖ ÆüŒúÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß êú»Öß. Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
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´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖ‹ê¾Ö•Öß ¯ÖãÖê ú¸üÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖÖß¾Ö ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö ×´ÖôûÖ»Öê. ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¾ÖÓ×“ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê
Öã»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ÃÖ¢ÖÖ Æêü ÃÖ´ÖÖ•Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¢Öê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
¤ü×»ÖŸÖ, ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ, ¾ÖÓ×“ÖŸÖ , ÃÖ´ÖãÆüÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¸üÖ•ÖúßµÖ , †ÖÙ£Öú, ¿ÖîÖ×Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ
ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ÃÖ´ÖãÆüÖŸÖæÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê.
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê Æêü ÃÖã¬¤üÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖß»Ö ¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ÃÖ´ÖãÆÖü “Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ´ÆüÖæÖ
¯Öãœêü †Ö»Öê †ÖÆêü. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ 25 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß»Ö
×¸ü¯Ö×²»ÖúÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´ÆüÖÖ»Öê, ''¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö úÖêÖ ¾Ö
úÖêÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö úºþ ¿ÖúŸÖê ÆüÖ µÖÖŸÖß»Ö ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ´Öã§üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ÖÖê»Ö´Öê•Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ‹ú´Öê¾Ö ÖÖÓ¬Öß“Ö úÃÖê úÖµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ †ÃÖÖ
¯ÖÏ¿Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖêÖôêû ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö Æü¾Öê
†ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê †ÖÖÏÆüß ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. '†Ö´Ö“ÖÓ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö †Ö´Æüß“Ö úºþ ¿ÖúŸÖÖê. †Ö´Ö“ÖÓ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö,
¾Öê¤üÖÖ ¤ãüÃÖ¸êü ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ‡£Öê ¯ÖÏ¿Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê úß, †Ö´Ö“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê éúŸÖß
ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖ úÃÖÖ ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖÖê ?''15
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ •ÖÖŸÖß - •Ö´ÖÖŸÖàÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö
×´ÖôûÖ»Öê Ö¸êü; ¯ÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ´ÖÖ¡Ö ÖÖúÖ¸»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ- ŸµÖÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß ´Ö×Æü»ÖÖ, ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ‡ŸÖ¸üÖÓ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖÓ ÖÖ
ŸµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖß¾Ö †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¸üÖ•ÖúßµÖ, †ÖÙ£Öú, ¿ÖîÖ×Ö ×¾ÖúÖÃÖ
ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ
¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ÃÖÓú»¯ÖÖêŸÖß»Ö
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ×´ÖôûÖ»Öê
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¯ÖÖ×Æü•Öê †¿Öß ¾µÖÖ¯Öú ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß.
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ÃÖÖÓÖÖÖ·µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ †¿Öß ¾µÖÖ¯Öú
³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †¯ÖµÖ¿Ö †Ö»Öê †ÖÆêü. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ
´ÖÆüÖ¯Ö×¸ü×Ö¾ÖÖÔÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¸ü¯Ö×²»ÖúÖ ¯ÖÖ ÆüÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ Ö™üÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ»ÖÖ Öê»ÖÖ. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ
†Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ‹úÖ Ö™üÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 1990 ¯ÖÖÃÖæÖ
†Ö•ÖŸÖÖÖÖµÖŸÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸Ÿü ÖÖÓÖÖ
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê Ã¾ÖŸÖ: 1990 ŸÖê 1995 ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê
ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ ´ÖÓ¡Öß —ÖÖ»Öê. 1998-99 »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÆüÖêŸÖê. 1999-2004,
2004-2009 ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ¤üÖêÖ¤üÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö êú»Öê. 2014
´Ö¬µÖê ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖ ¸üÖ•µÖÃÖ³Öê¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›æü Ö Öê»Öê. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü “µÖÖ
´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›ôü ûÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö. ÆüÖ ¿Ö¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸üÖ“Ó µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. 1998 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü, ¸üÖ.ÃÖã. Ö¾Ö‡Ô, •ÖÖêÖë¦ü ú¾ÖÖ›êü, ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖ
“ÖÖ¸üÆüß ÖêŸµÖÖÓÖß ‹ú¡Ö µÖê‰úÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ¿Öß µÖãŸÖß êú»Öß. úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê µÖÖ “ÖÖ¸üÆüß
ÖêŸµÖÖÓ“ÖÖ 1998 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÆüÖ ×¸ü¯Ö×²»ÖúÖ ‹êŒµÖÖ“ÖÖ
×¾Ö•ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. 1999 ‹êêŒµÖ ³ÖÓÖ»Öê †Ö×Ö 1999 ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸üÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß ±úÖ¸üúŸÖ
‘ÖêŸÖ ¸üÖÂ™Ò¾ü ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ. 1999 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ
†Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖÖê ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ µÖãŸÖß úºþÖ 1999 “µÖÖ
»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ×¾Ö•ÖµÖß —ÖÖ»Öê. 2004 “µÖÖ
»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖÓ¤üÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ
´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ×¾Ö•ÖµÖß —ÖÖ»Öß. 2009 »ÖÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß ±úÖ¸üúŸÖ ‘Öê‰úÖ úÖÑ ÖÏêÃÖ
¯ÖÖÖ¿Öß µÖãŸÖß êú»Öß. 2009 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ×¿Ö›üá »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü
ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß µÖãŸÖß úºþÖ ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü¾Ö»Öß. µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê
µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö —ÖÖ»ÖÖ.
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2009 “µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ
¯ÖÖÖ»ÖÖ ¬Ö›üÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¸ü›üÖ»ÖÖêÃÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß. ×¸ü›üÖ»ÖÖêÃÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖÆüß
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖÖ ‹úÆüß ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ×Ö¾Ö›æü Ö †ÖÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ÃÖ¢ÖêŸÖæÖ ÖÖ»Öß Öê“ÖµÖÖÃÖÖšüß
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ - ³ÖÖ•Ö¯Ö µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖÖÖ¿Öß µÖãŸÖß“Öß
‘ÖÖêÂÖÖÖ úºþÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ Ö¾ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †¬µÖÖµÖ ÃÖã¹ý êú»ÖÖ.
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ“µÖÖ µÖãŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖæÖ
ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú, ÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ˆ´Ö™ü»µÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †×³ÖÃÖ¸üÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÃÖÖšüß Æüß µÖãŸÖß †ÖÆêü †ÃÖê ×¸ü¯Ö×²»ÖúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ“µÖÖ µÖãŸÖßŸÖæÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ¸üÖ•µÖÃÖ³Öê“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¯ÖÏÖ ¯ŸÖ
úºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ,
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê Æêü Ã¾Ö×ÆüŸÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüÖÖ¸êü †Ö×Ö úÖµÖÔúŸµÖÖÔú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üÖÖ¸êü
ÖêŸÖê †ÖÆêüŸÖ †¿Öß ™üßúÖ ÆüÖêŸÖê.
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖú›êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ, ¸üÖ•ÖúßµÖ , úÖµÖÔÎú´Ö, ´Ö•Ö²ÖãŸÖ ¯ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
×´Öôû¾ÖæÖ ¤êŸü ÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´Ö, ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ¯ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, Ã¾Ö²ÖôûÖ¾Ö¸üß»Ö
×Ö¾Ö›üÖãúÖ Ø•ÖúµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ´Ö¬µÖê
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö †µÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö
†¯Öê×ÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ×´Öôæû ¿Öú»ÖÖ ÖÖÆüß. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖú›æüÖ
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“Öê ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ¯ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´Ö, ×ÖÂšüÖ¾ÖÖÖ,
¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ Ã¾Ö²ÖôûÖ¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›üÖãúß“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ êú»Öê ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¾µÖÖ¯Öú †ÃÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ †¯ÖµÖ¿Ö †Ö»µÖÖ“Öê
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 1
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÃÖ¤ü, ×¾Ö¬Öß´ÖÓ›üôû,
Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´Ö¬Öß»Ö 2014 ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ
†.Îú. »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ¸üÖ•µÖÃÖ³ÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×•Ö.¯Ö. ¯ÖÓ.ÃÖ.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 1 ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖêŸÖê úß, 2014 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ
ÃÖ³ÖêÃÖÖšüß ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß¿Öß µÖãŸÖß ŸÖÖê›æüÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ - ³ÖÖ•Ö¯Ö¿Öß µÖãŸÖß
êú»Öß. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ“Öß ‹ú •ÖÖÖÖ ×¤ü»Öß. ŸµÖÖ
‹úÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ×¸ü¯Ö×²»ÖúÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ ×´Öôûü¾ÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖÖê ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ Æüß ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ ÆüÖê ÖÖ¸üß •ÖÖÖÖ ×¤ü»Öß. 2014 “µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ †Ö×Ö ³ÖÖ•Ö¯ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ×Ö¾Ö›üÖãúÖ »Öœü¾Ö»µÖÖ. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß
³ÖÖ•Ö¯ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ³ÖÖ•Ö¯ÖÖÖê ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ 03
•ÖÖÖÖ ×¤ü»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ “Öë²Öæ¸ü´Ö¬ÖæÖ ×¤ü¯Öú ×ÖúÖôû•Öê µÖÖÓÖÖ 36615 ´ÖŸÖê ×´ÖôûÖ»Öß ŸÖê
×ŸÖÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. Ø¯Ö¯Ö¸üß ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ “ÖÓ¦üúÖÓŸÖÖ ÃÖÖêÖúÖÓ²Öôêû
µÖÖÓÖÖ 47288 ´ÖŸÖê ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸê µÖÖ. ¤êüÖ»Öæ¸ü ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ
×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ×Ö¸üÃÖÖÖ¸ü µÖÖÓÖÖ 20542 ´ÖŸÖê ×´ÖôûÖ»Öß. ŸÖê ×ŸÖÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê“µÖÖ ×ŸÖÆüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“Öß ´ÖŸÖê ×´ÖôûÖ»Öß. ³ÖÖ•Ö¯ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ
µÖãŸÖß úºþÖ ÃÖã¬¤üÖ ×¸ü¯Ö×²»ÖúÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ‹úÆüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ
³ÖÖ•Ö¯ÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖß»Ö •ÖêÂšü ÖêŸµÖÖÓÖß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ
´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖ‹ê¾Ö•Öß †µÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ÖÖÓ¤êü›ü
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¤êüÖ»Öæ¸ü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ“µÖÖ •ÖêÂšü ÖêŸµÖÖÓÖß ×¿Ö¾ÖÃÖêÖê“µÖÖ
ˆ´Öê¤¾ü ÖÖ¸üÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ êú»µÖÖÖê ×¿Ö¾ÖÃÖêÖê“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ.
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¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ‹ê¾Ö•Öß ÃÖ¾ÖÔ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ Ö™üÖÓÖÖ ‹ú¡Ö
úºþÖ ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü¾ÖÖ¾Öß. ÃÖ¾ÖÔ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ Ö™ü ‹ú¡Ö µÖê‰úÖ ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü»µÖÖÃÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü “µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×ŸÖÃÖ¸üß ¿ÖŒŸÖß ´ÆüÖæÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ ¯Öãœüê µÖêµÖÖ“Öß
Ö´ÖŸÖÖ †ÖÆêü. Æüß Ö´ÖŸÖÖ †ÖêôûüÖæÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê ‹ú¡Ö µÖÖ¾Öê. †µÖ£ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤ü×»ÖŸÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ÆêüôûÃÖÖÓ›ü / ±ú¸ü¯Ö™ü †¿Öß“Ö ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüß»Ö.
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¬ÖÖ¸ü †ÃÖ»Öê»Öß ¯Öæ¾ÖÖÔÁÖ´Öß“Öß ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖ
†Ö×Ö †Ö•Ö“µÖÖ ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸üßŸÖ ²ÖÖê¬î ¤ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖÖÖÓŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ»ÖÖÆüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ''²ÖÖî¬¤üÖÓ“Öê
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ úÖêúÖÖŸÖ 06™üŒêú , ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖ 8 ™üŒêú, ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ
10-12 ™üŒêú ŸÖ¸ü ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖ 20-22 ™üŒêú ‡ŸÖêú †ÖÆê.ü ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖÆüß ÃÖÖÓÖ»Öß,
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, ¯ÖãÖê, ×•Ö»ÊÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ²Ö¸üß“Ö ´ÖÖêšüß †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ´Öãôêû
´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖÆüß ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê.''16
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ŸµÖÖ-ŸµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖß»Ö úÖê úÖ, ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò,ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖ ²ÖÖî¬¤ü ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¾Ö¸ü
²ÖÖî¬¤ü ¬ÖÚ´ÖµÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô, šüÖÖê ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ 48
´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖ¯Öîúß “Öë²Öæ¸ü, ™ÒüÖò´²Öê, ×¿Ö¾Ö›üß, ÖÖµÖÖÖÓ¾Ö, ³ÖÖÓ›ü¯æ Ö, ÖÖê¸êü ÖÖ¾ÖÓ, ÃÖÖÓŸÖÖÎãú—Ö, ‘ÖÖ™üúÖê¯Ö¸ü,
†Ó²Ö¸üÖÖ£Ö µÖÖ Ö‰ú ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃ¯Ö¬Öá ¯ÖÖÖÓÖÖ ¯ÖÖ›üµÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ ×´Ö¡Ö¯ÖÖÖÓÖÖ
Ø•Öú¾ÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖŸÖ †ÖÆêü.
ˆ¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ “ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö, ³ÖãÃÖÖ¾Öôû, ¤êü¾ÖôûÖ»Öß, ¬Öãôêû, ÖÖ×¿Öú, ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü
ÃÖÓ‘ÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ÖÓÖÖÖê›,ü êú•Ö, úôÓû²Ö ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖ
´ÖÓÖôû¾ÖêœÖü , ú•ÖÔŸÖ, ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, ³Ö¾ÖÖÖß ¯Öêš,ü ²ÖÖê¯ÖÖê›üß µÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß“Öê
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ÃÖ´Ößú¸üÖ ²Ö¤ü»ÖµÖÖ“Öß ŸÖÖúŸÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
´ÖãÓ²Ö‡Ô, šüÖµÖÖÃÖÆü ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †Ö×Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
5.2.5 ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú / •ÖÖÖ¬ÖÖ¸ü :
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö •ÖÖÃÖÓ¯ÖúÖÕ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß
ú¸üŸÖê. ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ µÖ¿ÖÖ¯ÖµÖ¿Ö †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê.
ÖêŸÖÖ †Ö×Ö †ÖãµÖÖµÖß µÖÖÓÖÖ •ÖÖê›üÖÖ¸üÖ ´ÖÖÖÔ ´ÆüÖ•Öê •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ÆüÖêµÖ. •ÖÖÃÖÓ¯ÖúÖÔ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ´ÖÖÖÃÖê •ÖÖê›üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖê. ''´ÖÖÖÃÖê ‹ú¡Ö
†Ö»Öß úß, Ö™ü ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖŸê ÖÖŸÖ. ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû Ö™ü ‹ú¡Ö †Ö»Öê úß, ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ×ÃÖ¬¤ü
ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖôûß ´ÖÖÖÃÖê ‹úÖ ÃÖæ¡ÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öß Öê»Öß úß ‹ú ¿ÖŒŸÖß ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖ¿ÖŒŸÖß
ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. Æüß ´ÖÆüÖ¿ÖŒŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ ²Ö¤ü»Öæ ¿ÖúŸÖê.''17
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
•ÖÖÃÖÓ¯ÖúÖÕ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖÃÖÓ •ÖÖê›üŸÖ †ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ¿Öß †Ö¯Ö»ÖÖ
ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü úÖµÖ´Ö šêü¾ÖŸÖÖê. ÖêŸÖÖ †Ö×Ö †ÖãµÖÖµÖß µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê
úÖ´Ö •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ú¸üŸÖê. •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¸Ó¯ü Ö×¸üú †Ö×Ö †Ö¬Öã×Öú ¯Ö¬¤üŸÖß
†¿ÖÖ ¤üÖêÖ ¯Ö¬¤üŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú •ÖÖÃÖÓ¯ÖúÖÔŸÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´Ö,
•ÖÖ×Æü¸ü ÃÖ³ÖÖ, ÃÖÓ´Öê»ÖÖê, ´ÖêôûÖ¾Öê, †Ö¸üÖêµÖ ×¿Ö×²Ö¸ü,ü ´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖêôûÖ¾Öê, ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü ´ÖêôûÖ¾Öê, ¿ÖêŸÖú¸ßü
´ÖêôûÖ¾Öê, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¾ÖÖœü×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖê
ŸÖ¸ü †Ö¬Öã×Öú ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖúÖÔŸÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖãµÖÖµÖÖÓ¿Öß Facebook,
twitter, Blogs µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ úºþ
¿ÖúŸÖê. ÃÖ´ÖúÖ»ÖßÖ úÖôûÖŸÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö µÖÖ †Ö¬Öã×Öú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üßŸÖ
†Ö¯Ö»Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö¬Öã×ÖúŸÖÖ ×ÃÖ¬¤ü êú»Öß †ÖÆêü. 2014 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ †Ö×Ö
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›ü ÖãúßŸÖ †Öêú ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÓÖß µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
198.

¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú×¸üŸµÖÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê “ÖÖÓÖ»Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê
†ÖÆêŸü Ö.
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸ßü ŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ“Öê
†¬µÖÖ¯Ö¤ü ³ÖæÂÖ¾ÖæÖÆüß •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß ¯ÖÏµÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ
†ÃÖ»µÖÖÖê ÖêŸÖéŸ¾Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¸üÖ•ÖúßµÖ ˆ§êü¿Ö ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ úºþÖ, ¸üÖ•ÖúßµÖ ŸÖŸ¾Ö, †Ö¤ü¿ÖÔ,
×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖÔúÎ ´ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏ×ÎúµÖê«üÖ¸üÖ ÖêŸÖÖ †ÖãµÖÖµÖÖÓ¿Öß •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú
¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê. ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÃÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖúÖÔ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †×³Ö´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖŸê Öê.
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ¯ÖÖÖ“Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖêôûÖ¾Öê, úÖµÖÔÎú´Ö, ¬Ö´´Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖêôûÖ¾Öê,
×¾ÖªÖ£Öá ´ÖêôûÖ¾Öê ‡ŸµÖÖ¤üà“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
Facebook †Ö×Ö Republican Party of India. org µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ
†×¬ÖéúŸÖ ÃÖÓêúŸÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¹ýÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú †ÖÆêü. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß
ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú, ³Öã×´ÖúÖÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú, ¯ÖÏúÖ¿Öú, ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, †¬µÖÖ ¯Ö¸üß¾ÖŸÖÔÖ ú»ÖÖ
´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö, †¬µÖÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ±úÖ‰Óú›êü¿ÖÖ, †¬µÖÖ, ²ÖãÛ¬¤üÃ™ü ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö,
†¬µÖÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ±úÖ‰Óú›êü¿ÖÖ, †¬µÖÖ, ²Öã×¬¤Ã™ü ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ †òú›ü´Öß,
†¬µÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹´¯Ö»ÖÖ‡Ôü ±êú›ü¸êü¿ÖÖ, †¬µÖÖ ´ÖãÛÃÖ¯Ö»Ö ´Ö•Ö¤æü¸ü ÃÖÓ‘Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÓÃ£ÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ“Öê †¬µÖÖ¯Ö¤ü Ã¾ÖßúÖ¹ýÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö Ö™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖ¿Ó Öß •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú
¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ Öî¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖæÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ¿Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú
¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê.
•ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ÆüÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê ´ÖãµÖ ³ÖÖÓ›¾ü Ö»Ö †ÖÆê.ü µÖÖ ³ÖÖÓ›¾ü Ö»ÖÖ“µÖÖ •ÖÖê¸Öü ¾Ö¸ü
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ µÖ¿ÖÖ“Öß ×¿ÖÖ¸êü ¯ÖÖ¤üÖÎúÖÓŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ µÖ¿ÖÖ¯ÖµÖ¿Ö •ÖÖÃÖÓ¯ÖúÖ¾Ô Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖ“µÖÖ úÖê ÖŸµÖÖ
‡“”ûÖ, †ÖúÖÓÖÖ µÖÖ“Öß •ÖÖÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖæŸÖÔŸÖêÃÖÖšüß —Ö™üÖÖ¸üÖ ÖêŸÖÖ“Ö
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•ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ Çü¤üµÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾ü Ö»Öê µÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö
¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü´Ö¬ÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓú×¸üŸÖÖ
»ÖœüÖÖ¸üÖ ‹ú ¯ÖÑ£Ö¸ü †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ³ÖÖÖÖŸÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ×šüúÖÖß ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
Öî¸ü»ÖÖÓ•Öß †Ö×Ö †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‘Ö™üÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß, ×ŸÖ¾ÖÎ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ×Ö´ÖÔ»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÆüÖ¾ÖŸÖê †Ö×Ö
†²¤ãü»Ö ú¸üß´Ö ²ÖÖúß µÖÖÓ“µÖÖŸÖ †ÖÙ£Öú ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖæÖ ´ÖŸÖ³Öê¤ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ´ÖŸÖ³Öê¤üÖŸÖæÖ
†²¤æü»Ö ú¸üß´Ö ²ÖÖúß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †µÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓÖß ×¤üÖÖÓú 16/10/2012 ¸üÖê•Öß
×Ö´ÖÔ»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÆüÖ¾ÖŸÖê µÖÖÓ“ÖÖ ×¤¾ÖÃÖÖœü¾ÖóµÖÖ ´ÖãµÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓÖÖ¾Ö¸ü ™ÒòüŒ™ü¸ü ‘ÖÖ»ÖæÖ
×Ö‘ÖéÔÖ ÖæÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ´Ö×Æü»Öê“ÖÖ ×Ö‘ÖéÔÖ ÖæÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ³Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öß. µÖÖ ‘Ö™üÖê“Öê ÖÖÓ³ÖßµÖÔ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ¸üÖ´Ö¤üÖ ÃÖ
†Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ×¤üÖÖÓú 18/01/2012 ¸üÖê•Öß ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü µÖê£Öê ×Ö´ÖÔ»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÆüÖ¾ÖŸÖê
µÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü×²ÖµÖÖÓÖÖ ³Öê™ü ¤êü‰úÖ †ÖÙ£Öú ´Ö¤üŸÖ êú»Öß †Ö×Ö ¤üÖêÂÖß¾Ö¸ü »Ö¾Öú¸üÖŸÖ »Ö¾Öú¸ü
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÖéÆü´ÖÓ¡Öß †Ö¸ü.†Ö¸ü. ¯ÖÖ™üß»Ö
µÖÖÓ“Öß ³Öê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß. µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“ÖÖ ”û›Öü »ÖÖ¾Ö»µÖÖ´Öãôêû ¤üÖêÂÖàÖÖ ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ¯Öß×›üŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ
´Ö×Æü»Öê“µÖÖ ãú™æÓü×²ÖµÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ´ÆüÖæÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö Æêü
•Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü“µÖÖ ÃÖ““µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆê.ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÖ¾ÖÖÖÖ¾ÖÖŸÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú “ÖÖÓÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšüü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö
´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê¿Öß †ÃÖ»Öê»ÖÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú †ÖÆêü.
•ÖÖÃÖÓ¯ÖúÖ“Ô µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»ÖÖ •ÖÖÖ¬ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ßü ŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ
†Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ¯Öîúß †ÖÆê;ü ¯Ö¸ÓüŸÖã •ÖÖÃÖÓ¯ÖúÖÔ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß úºþÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ
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†Ö¬ÖÖ¸üê ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓÖÖ ‹ú¡Ö úºþÖ Ã¾Ö²ÖôûÖ¾Ö¸üß»Ö ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ µÖ¿Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ
ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê; ¯ÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
5.2.6 ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“Öß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ³Öæ×´ÖúÖ :
›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÓÖÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖ, ¿Öê›¶ü ã»›ü úÖÃ™ü ±êú›ü¸¿üê ÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“Öê ÆüŒú ¯ÖÏ¤üÖÖ úºþÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú,
¸üÖ•ÖúßµÖ µÖÖµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÆüÖŸê Öß. ¿Öê›ü¶»æ ›ü úÖÃ™ü ±êú›¸ü ¿üê ÖÖ
ÆüÖ ‹ú •ÖÖŸÖßµÖ ¯ÖÖ ²ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †¯Öê×ÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖ ¯ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ úºþ ¿Öú»ÖÖ ÖÖÆüß.
´ÆüÖæÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ×´Ö¿ÖÖ ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ¾ÖÔ, •ÖÖŸÖß ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêÖÖ¸üÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú †ÃÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê Ã¾Ö¯Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Öæ»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
''ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, ¿ÖîÖ×Öú, ¬ÖÖÙ´Öú †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“µÖÖ †ÖÖßŸÖ
•ÖôûÖÖ·µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖÏ•Öê“µÖÖ ÃÖ¢Öê“Öê ¬µÖêµÖ ¾ÖÖÖ¾ÖÖÖ¸üÖ ¯ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ
¯ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.''19 ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß - ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓÖÖ ‹ú¡Ö úºþÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öúú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ,
µÖÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ ²ÖÆãü•ÖÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖúŸÖá •Ö´ÖÖŸÖ ²ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾Ö¯Ö
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ÆüÖêŸÖê. ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê×¾ÖÂÖµÖß ³Öæ×´ÖúÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ ›üÖò.
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü ´ÆüÖÖ»Öê, ''ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ¯ÖêÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ †×¬Öú ˆŸÃÖÖÆü ¾ÖÖ™üŸÖÖê,
¯Ö¸ÓüŸÖã ´Ö»ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖêÖÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¸üÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ¿Öê›ü¶æ»›ü úÖÃ™ü ±êú›ü¸êü¿ÖÖÖê ¤ü×»ÖŸÖ
¾ÖÖÖÔŸÖ Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ ¾Ö †ÖŸ´Ö¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß †ÖÆêü. ¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖÖáµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ´Ö¬µÖê
†Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ‹ú ´ÖÖêšüß ³ÖàŸÖ ˆ³Öß êú»Öß †ÖÆêü, ¯Ö¸ÓüŸÖã ¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖÖáµÖÖÓ“Öß
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †¿ÖÖ £Ö¸üÖ»ÖÖ †Ö»Öß †ÖÆêü úß, †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ‡ŸÖ¸ü »ÖÖêú ´ÖŸÖê
¤êüŸÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: ÃÖã¬¤üÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ´ÖŸÖê ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖê¾ ÆüÖ
ŸµÖÖÓÖß •µÖÖ »ÖêÖúÖÓÖÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÊÖÖê ‹ú ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ
¯ÖÖÖŸÖß»Ö ÖêŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ ‡ŸÖ¯ÖŸÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ
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‘ÖêµÖÖ“Öß ¾Öêôû †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖ“Öê ¾ÖÖ †µÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ Æêü ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖÖ“µÖÖ
´ÖµÖÖÔ¤üŸê Ö“Ö †Ö×Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ “ÖÖîú™üßŸÖ“Ö ÃÖÖê›ü¾Ö»Öê Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.''19
¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÆüŒú ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓÖß ¿Öê›ü¶æ»›ü úÖÃ™ü ±êú›ü¸êü¿ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß, ¯ÖÖ ¿Öê›ü¶æ»›ü úÖÃ™ü ±êú›ü¸êü¿ÖÖ“µÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ †µÖ •ÖÖŸÖà“Öê »ÖÖêú ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üßŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. µÖÖ´Öãôêû ÆüÖ ¯ÖÖ ‹ú •ÖÖŸÖßµÖ ¯ÖÖ
²ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‹úÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¿ÖÖÃÖÖúŸÖá •Ö´ÖÖŸÖß“Öê Ã¾Ö¯Ö ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ´ÆüÖæÖ
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß - ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêÖÖ¸üÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“Öê ´ÖÆüÖ¯Ö×¸ü×Ö¾ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“Öê †ÖúÛÃ´Öú ´ÖÆüÖ¯Ö×¸ü×Ö¾ÖÖÔÖ ÆüÖ ¤ü×»ÖŸÖ “Öôû¾Öôûß¾Ö¸ü“ÖÖ ´ÖÖêšÖü †Ö‘ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
µÖÖ †Ö‘ÖÖŸÖæÖ ¤ü×»ÖŸÖ “Öôûü¾Öôû ÃÖÖ¾Ö¹ý ¿Öú»Öß ÖÖÆüß. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÖÓŸÖ¸ü
ŸÖÖê»ÖÖ´ÖÖê»ÖÖ“ÖÖ ÖÖÆüß, ¯ÖÖ ×ú´ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÃÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×ÖÂšêüÖê “ÖÖ»Ö¾Öæ
¿Öêú»Ö †ÃÖÖ ÖêŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öê ¿ÖÖÃÖÖúŸÖá •Ö´ÖÖŸÖß“Öê Ã¾Ö¯Ö ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÓÖÖ ÃÖÖúÖ¸üŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß.
›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖ“Ó µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö Æêü ¤êüÖÖ¸êü ÆüÖêµÖÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÖÖÖÖ¸êü
×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ÃÖÖî¤êü²ÖÖ•Öß“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ 03 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1957 »ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
—ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ ¤üÖê Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †ÖŸÖ“Ö ±ãú™ü»ÖÖ. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖÖ
ÆüµÖÖŸÖßŸÖ“Ö ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¢ÖÖ, ¯Ö¤ü, ¯ÖÏ×ŸÖÂšêüÃÖÖšüß “ÖÖ»Ö»Öê»Öß †ÖãµÖÖµÖÖÓ“Öß Ã¯Ö¬ÖÖÔ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ‹ú ÖÓŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öß. ''´Öß ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö
úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¸ü£Ö ´ÖÖêšü¶Ö úÂšüÖÖê ×•Ö£Öê †Ö•Ö ×¤üÃÖŸÖÖê ×ŸÖ£Ö¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖ ¯Öãœêü
•Ö¸ü ÖêŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ŸÖÖê ×ŸÖ£Öê“Ö šêü¾ÖÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÃÖ ãúšü»µÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖ ´ÖÖÖê †ÖÖæ
ÖúÖ. ÆüÖ“Ö ´ÖÖ—ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö †ÖÆêü.''20
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖÖ ¯Ö¸ü×úµÖÖÓ¯ÖêÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö“Ö »ÖÖêúÖÓú›æüÖ
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¬ÖÖêúÖ ÆüÖê‡»Ô Ö †¿Öß ×³ÖŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖß Ö¸üß šü¸ü»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖß ÃÖ¢ÖÖ,
¯Ö¤ü ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ, ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤üÖŸÖæÖ, Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»ÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ ¤êüÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ ŸÖ“Ö
±ãú™ü»ÖÖ, ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü †Ö×Ö ²Öß.ÃÖß. úÖÓ²Öôêû µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤ü ÆüÖê‰úÖ
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“Öê ÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖ - ¤ãü¹ýÃŸÖ Æêü ¤üÖêÖ Ö™ü ¯Ö›ü»Öê. †Ö¸ü.›üß. ³ÖÓ›üÖ¸êü µÖÖÓÖß ÃÖ´Öê™ü
†Ö×Ö ÃÖ»ÖÖêÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖß ×Ö¸ü£ÖÔú šü¸ü»Öß.
1963 ´Ö¬µÖê ¯ÖãÆüÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ‹êŒµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. 1957 “µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ •ÖÃÖê µÖ¿Ö †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖÃÖê 1962 “µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
†Ö»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¤üÖê Æüß Ö™üÖŸÖß»Ö ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê ›üÖôê ûê ˆ‘Ö›ü»Öê ÆüÖŸê Öê. ›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü
µÖÖÓ“Öê ¯Öæ¡Ö ³ÖîµµÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü †Ö×Ö úÖÓ²Öôêû Ö™üÖŸÖ
ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ‘Ö›æü¾ÖÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖã ‹úß ÆüÖê‰ú ¿Öú»Öß ÖÖÆüß.
''1967 “µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ ¯Öæ¾Öá ‹ú ¾ÖÂÖÔ ´ÆüÖ•Öê 1966 ´Ö¬µÖê
¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ¹ý¯Ö¾ÖŸÖê µÖÖÓÖß ‹êŒµÖ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üüµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ÃÖ³ÖÖ ÃÖÓ´Öê»ÖÖÖ«üÖ¸êü ‹êŒµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤³ü ÖÖÔŸÖ •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ êú»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖÖ ‹ú¡Ö ²ÖÃÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´Öê™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãµÖÖŸÖ ‹êŒµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß. µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖãœÖü ·µÖÖÓÖÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤ê»ü ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê, ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ êú¾Öôû ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ÃÖÖê›»ü µÖÖÃÖ
¤ãüÃÖ¸êü úÖêÖßÆüß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖãœüÖ¸üß Æü•Ö¸ü Ö¾ÆüŸÖê.''21
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ‹êŒµÖÖÃÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ, †ÆÓüúÖ¸ü •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü
†ÖÆêü. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖÖ ¬µÖêµÖÖ¯ÖêÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê
ÖêŸÖéŸ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öê Ö™ü, †ÆÓüúÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ‹êŒµÖÖŸÖ †›ü“ÖÖß µÖêŸÖ
ÆüÖŸê µÖÖ. ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ‹êŒµÖÖ“ÖÖ ¤êüÖÖ¾ÖÖ ú¸Öü µÖ“ÖÖ †Ö×Ö †ÖŸÖæÖ ´ÖÖ¡Ö Ã¾ÖÖ£ÖÔ •ÖÖê¯ÖÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ‹êŒµÖ
³ÖÓÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê 1974 »ÖÖ ×²Ö.ÃÖß. úÖÓ²Öôêû µÖÖÓÖß ‹êŒµÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
êú»ÖÖ, ¯ÖÖ ŸÖÖê †µÖ¿ÖÃ¾Öß šü¸ü»ÖÖ. 1984 »ÖÖ ²Öò. ¸üÖ•ÖÖ³ÖÖ‰ú ÖÖê²ÖÎÖÖ›üê µÖÖÓ“Öê ×Ö¬ÖÖ
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—ÖÖ»Öê. ¤ü¢ÖÖ ú¼üß Æêü ÖÖê²ÖÎÖÖ›êü Ö™üÖ“Öê †¬µÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ ‹úÃÖÓ ‘Ö
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ.
''20 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1985 ÃÖÖ»Öß ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö™üÖ“Ó µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ“Öß
²Öîšüú —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öê Ö™ü ×¾ÖÃÖÙ•ÖŸÖ êú»µÖÖ“Öê •ÖÖ×Æü¸ü êú»Öê. ‹ú×¡ÖŸÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö¤üß ¤ü¢ÖÖ ú¼üß µÖÖÓ“Öß ŸÖ¸ü úÖµÖÖÔ¬µÖÖ¯Ö¤üß ¸üÖ.ÃÖã. Ö¾Ö‡Ô µÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.''22
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ
êú»ÖÖ, ¯ÖÖ ¤üÖê Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †ÖŸÖ“Ö ¯ÖÖ ±ãú™»ü ÖÖ. ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü úÖ²Ó Öôêû, ÖÖê²ÖÎÖÖ›ê,ü Ö¾Ö‡Ô, †Öšü¾Ö»Öê,
ú¾ÖÖ›êü, †ÖÓ²Öê›üú¸ü †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ö™üÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÖ ±ãú™üŸÖ Öê»ÖÖ. †Ö•Ö 50 Ö™üÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÖ
×¾ÖÖã¸ü»ÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ µÖÖ †£ÖÖÓÖ ´ÖÆüÖÃÖÖÖ¸üÖ“Öê †Öêú ÖªÖŸÖ
×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. 1989 ¯ÖµÖÕŸÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖÖ“Öê ¯ÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ Ö™ü²ÖÖ•Öß“Öê
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ “ÖÖ»ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê.
''´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö “Öë²Öæ¸ü ³ÖÖÖÖŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ¯Öê™ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ü ¯ÖãÆüÖ
‹ú¤üÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ŸÖ¹ýÖ úÖµÖÔúŸÖì ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖ
—ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ ´ÖÖÖÖßÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖêÂÖÖÖ»ÖÖ ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. ¯ÖÑ£Ö¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêÖê ¤êüÖß»Ö ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ‹êŒµÖÖÃÖÖšüß ¤ü²ÖÖ¾Ö †ÖÖ»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß 19 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1989 ¸üÖê•Öß ›üÖò.
†ÖÓ²Öê›üú¸ü ³Ö¾ÖÖ ¤üÖ¤¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ Ö™üÖ×¬Ö¯ÖŸÖß ‹ú¡Ö †Ö»Öê. ‹êŒµÖÖÃÖÖšüß
ˆ¯ÖÖêÂÖÖÖ»ÖÖ ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“µÖÖ ¤ü²ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ‹êŒµÖÖ“Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ
ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ²ÖÖ»Öê.''23
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ Ö™üÖ²ÖÖ•Öß“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖÖê ¯ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ö™üÖŸÖ
×¾Ö³ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ´ÆüÖæÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü
ÖÖ´Öú ŸÖ¹ýÖÖÓ“Öß †ÖÎú´Öú ¬ÖÖ›üÃÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß, ¯Ö¸ÓüŸÖã •Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ
¯ÖÖÖ“Öß —ÖÖ»Öß ×ŸÖ“Ö †¾ÖÃ£ÖÖ úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü“Öß —ÖÖ»Öß. ÖÖ´Ö¤êü¾Ö œüÃÖÖôû †Ö×Ö
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¸üÖ•ÖÖ œüÖ»Öê µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤ü ÆüÖê‰úÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü Æüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ö™üÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ»Öß
Öê»Öß. ´ÆüÖæÖ ÃÖ¢ÖÖ, ¯Ö¤ü, ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ, †ÆÓüúÖ¸ü, µÖÖ´Öãôêû ¤ü×»ÖŸÖ “Öôû¾Öôû Æüß ×¤ü¿ÖÖÆüßÖ
—ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 1989 “µÖÖ ‹êŒµÖÖŸÖ ¸üÖ.ÃÖã. Ö¾Ö‡Ô, ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü, ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ
†Öšü¾Ö»Öê, ²Öß.ÃÖß. úÖÓ²Öôêû, ÖÖ´Ö¤êü¾Ö œüÃÖÖôû, ÖÓÖÖ¬Ö¸ü ÖÖ›êü, ™üß.‹´Ö. úÖÓ²Öôêû, ¸üÖ•ÖÖ œüÖ»Öê,
†•ÖæÔ Ö ›üÖÓ Öôêûü, •Ö.×¾Ö. ¯Ö¾ÖÖ¸ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ
¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö´ÖÓ¡Öú ´ÆüÖæÖ ×Ö¾Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ ‹êŒµÖÖ´Öãôûüê ¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖêŸÖ ˆŸÃÖÖÆüÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ
×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. 1990 »ÖÖ •ÖÖŸÖÖ ¤ü»ÖÖ“Öê ¾Æüß.¯Öß.ØÃÖÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß
1991 Æêü ¾ÖÂÖÔ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸üÖÓ“Öß •Ö´Ö¿ÖŸÖÖ²¤üß ¾ÖÂÖÔ ´ÆüÖæÖ ÃÖÖ•Ö¸êü êú»Öê. ›üÖò.
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖ“Ó Öê ŸÖî»Ö×“Ö¡Ö ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖ »ÖÖ¾Ö»Öê †Ö×Ö •ÖµÖÓŸÖß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖã¼üß ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ
êú»Öß. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö ´ÆüÖæÖ 1991 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖ¸üŸÖ
ÆÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüÖ ÃÖ´ÖÖÖ ´Ö¸üÖÖê¢Ö¸ ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
''1990 “µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ úÖÑÖÏÃê Ö¿Öß µÖãŸÖß ú¸üÖ¾Öß úß, •ÖÖŸÖÖ
¤ü»ÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü µÖãŸÖß ú¸üÖ¾Öß µÖÖ ´ÖãªÖ¾Ö¹ýÖ ¯ÖãÆüÖ ‹êŒµÖ ³ÖÓÖ»Öê. ÁÖß ¸üÖ.ÃÖã. Ö¾Ö‡Ô †Ö×Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ
†Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß µÖãŸÖß ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß •ÖÖŸÖÖ
¤ü»ÖÖ¿Öß µÖãŸÖß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß µÖãŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖÖ¾Ö¹ýÖ 22 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1990
»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ‹ú¤üÖ ¯ÖÖÖŸÖ ¤üÖêÖ Ö™ü ¯Ö›ü»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÆüôæûÆüôæû ¯Öæ¾Öá“Öê ÃÖ¾ÖÔ Ö™ü †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ
†Ö»Öê.''24
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤ü ÃÖ¢ÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö, †ÆÓüúÖ¸ü, ¯Ö¤ü ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ µÖÖ´Öãôêû ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾Öôû Æüß ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ Ö™üÖŸÖ
×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ Öê»Öß. 1989 “µÖÖ ‹êŒµÖÖÖê ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹ú Ö¾Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ “ÖêŸÖÖÖ
×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß, ¯Ö¸ÓüŸÖã ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖß»Ö µÖãŸÖß“µÖÖ úÖ¸üÖÖ¾Ö¹ýÖ Æêü ‹êŒµÖ ¯ÖãÆüÖ ‹ú¤üÖ
³ÖÓÖ»Öê. ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß ‹êŒµÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ‹êŒµÖ ŸÖÖê›üÖê
µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ±úÖ¸üÃÖê ÖÖÓ³ÖßµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×ÆüŸÖüÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸ü ‹êŒµÖ †Ö×Ö
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µÖãŸÖß †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ÆüÖêŸÖß. 1989 “Öê ‹êŒµÖ ŸÖÖê›üµÖÖŸÖ úÖêÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêü ? ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö
†ÖÆêü, ¯ÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê, ¸üÖ.ÃÖã. Ö¾Ö‡Ô, ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ
×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¾ÖêÖôûÖ ´ÖÖÖÔ ×Ö¾Ö›ü»ÖÖ. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß
1990 ´Ö¬µÖê ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß µÖãŸÖß úºþÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ Ã£ÖÖÖ
×´Öôû¾Ö»Öê. ŸÖ¸ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß •ÖÖŸÖÖ ¤ü»ÖÖ¿Öß µÖãŸÖß úºþÖ ¸üÖ•µÖÃÖ³Öê“Öê
ÃÖ¤üÃµÖŸ¾Ö ×´Öôû¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ 1957 ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê †Ö•ÖŸÖÖÖÖµÖŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÖêŸÖéŸ¾Ö ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ, ×ÖÂšê»ü ÖÖ, ¯ÖÖÖ»ÖÖ, ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êü µÖÖ‹ê¾Ö•Öß
¸üÖ•ÖúßµÖ ×ÆüŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß 1990 ŸÖê 1999 ¯ÖµÖÕŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß µÖãŸÖß úºþÖ
ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ ´ÖÓ¡Öß ¯Ö¤ †Ö×Ö 1998 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ´Öã²Ó Ö‡ÔŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖ³Öê“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö êú»Öê. 1999 ŸÖê 2009 µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ
ÃÖÖê²ÖŸÖ µÖãŸÖß úºþÖ ¯ÖÓœ¸ü ¯ü Öæ¸ü µÖÖ †Ö¸ü×ÖŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ¤üÖê Ö¤üÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖêŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö
êú»Öê. 2009 »ÖÖ ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß µÖãŸÖß ŸÖÖê›æüÖ úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß µÖãŸÖß êú»Öß.
2009 ´Ö¬µÖê úÖÑ ÖÏÃê Ö¿Öß µÖãŸÖß úºþÖ ×¿Ö›üá ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú
»Öœü¾Ö»Öß. ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. †Ö¯Ö»ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö ´ÆüÖ•Öê ¤ü×»ÖŸÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ
¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö †ÖÆêü †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü úºþÖ 2009 “µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ×¸ü›Öü »ÖÖêÃÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖÖêÖ êú»ÖÖ. 2009 “µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßÃÖ´ÖÖê¸ü ×¸ü›üÖ»ÖÖêÃÖ“Öê µÖÖêµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖ Ö
—ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ‹úÆüß ÃÖ¤üÃµÖ ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß.
×¸ü›üÖ»ÖÖêÃÖ“µÖÖ †¯ÖµÖ¿ÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ µÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖ“Öß
×Ö¾Ö›ü úºþÖ ´ÖÆüÖµÖãŸÖß êú»Öß. ŸÖÖŸ¯ÖµÖÔ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ, †ÖÓ²Öê›üú¸üß ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÆü ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ
×¤ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ‹êŒµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ“µÖÖ
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´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †Ö¾ÆüÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. †Ö•ÖÆüß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ‹êŒµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü
†ÖÆüÖêüŸÖ. †Ö¯Ö»ÖÖ Ö™ü ‹ú×¡ÖŸÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖŸÖ ×¾Ö×»ÖÖ úºþÖ •ÖÖŸÖÖ ×Ö¾Ö›üß»ÖÖ ŸµÖÖ
ÖêŸµÖÖ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß úÖ´Ö ú¸ü µÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÖÆüÖŸêü Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ¯Ö¸ÓŸü Öã ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÖêŸÖéŸ¾Ö ¤êüÖÖ¾µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ³Öæ»Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹êŒµÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¸üÖ.ÃÖã.
Ö¾Ö‡Ô †Ö×Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß µÖãŸÖß êú»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓÖß •ÖÖŸÖÖ ¤ü»ÖÖ¿Öß µÖãŸÖß êú»Öß. ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“Öê ‹êŒµÖ úºþÖ ×ŸÖÃÖ¸üß ¿ÖŒŸÖß
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ“µÖÖ Ö™ü ÖêŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ †ÆÓü úÖ¸ü,
Ã¾ÖÖ£ÖÔ, ´ÖÖêÆü, ´ÖŸÖ³Öê¤üÖ“ÖÖ ŸµÖÖÖ úºþÖ ÃÖÅ¤üµÖŸÖêÖê †ÖÓ²Öê›ü ú¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖ‰ê ú ¿ÖúŸÖÖê. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ
ŸÖê †Ö•ÖÆüß ‹êŒµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê †ÖÆêüŸÖ. úÖ¸üÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ Øú¾ÖÖ Ö™üÖ“µÖÖ
•ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖß»Ö µÖ¿Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖÖ†³ÖÖ¾Öß
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ×ŸÖÃÖ¸üß ¿ÖŒŸÖß ´ÆüÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ
†›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
5.3 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †³µÖÖÃÖ :
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÆüÖ¯Ö×¸ü×Ö¾ÖÖÔÖÖÖÓŸÖ¸ü ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö
×¤ü¿ÖÖÆüßÖ —ÖÖ»ÖÖ. úÖ¸üÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü ÖÖÓ“Öê †úÖ»Öß •ÖÖÖê ÆüÖ “Öôû¾Öôûß¾Ö¸ü“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ †Ö‘ÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖÆüß ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖß
¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ¤üÖ¾ÖÖß»ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ. ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö Öæ»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê
¿Öú»Öê ¯Ö›üŸÖ Öê»Öß. ×¾ÖÖã¸ü»Öê»µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ‹ú¡Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
³ÖîµµÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ —ÖÖ»ÖÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖã ³ÖîµÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ´Öãôêû †Ö¯Ö»Öê
¯ÖãœüÖ¸üß¯ÖÖ ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ µÖêŸÖê úß, úÖµÖ †¿Öß ×³ÖŸÖß ²ÖÖôûÖæÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ úÖÑÖÏêÃÖ×ÖÂšü ¤ü×»ÖŸÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ³ÖîµÖÖÃÖÖÆê²ü ÖÖÓÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ›üÖ¾Ö»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ¤ã¤ü ¾üð ÖÖÖê ³ÖîµÖÖÃÖÖÆê²ü ÖÖÓ“Öê
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†úÖ»Öß ¯Ö×¸ü×Ö¾ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê †Ö×Ö ¯ÖãÆüÖ ‹ú¤üÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö Ã¾ÖÖ£Öá ¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖÖ¾Ö›üßŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ.
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÆüÖ¯Ö×¸ü×Ö¾ÖÖÔÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêŸÖß»Ö
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö †¾Ö‘µÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ“Ö ¯ÖÖ ÆüÖ ×¾ÖÖã¸ü»ÖÖ Öê»ÖÖ.
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ

¯ÖÖÖ“µÖÖ †úÖµÖÔÖ´ÖŸÖê“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖêúôûß ³Ö¹ýÖ úÖœüµÖÖ“Öê úÖ´Ö

1974 ´Ö¬µÖê ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸üÖê êú»Öê. ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¤ü¿ÖÖÆüßÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
“Öôû¾Öôûß»ÖÖ úÖÆüß úÖôû ×¤ü¿ÖÖ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸üÖê êú»Öê. ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü Æüß
¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖêÃÖÖšüß †Ö¿Öê“ÖÖ ×ú¸üÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸üÆüß úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê †ÓŸÖÖÔŸ Ö
¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤üÖŸÖæÖ ±ãú™ü»ÖÖ †¿Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¸üÖ•ÖúßµÖ ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸êü ‘Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖŸÖæÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ ÆüÖŸê Öê.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ×¤ü¿ÖÖÆüßÖ †¾ÖÃ£Öêú›êü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ ÆüÖ ‹ú •ÖÖŸÖßµÖ ¯ÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. Æüß ‹ú •ÖÖŸÖßµÖ †ÖêôûÖ ×´Ö™ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ, ¯Öß×›üŸÖ , ¤ü×»ÖŸÖ,
¿ÖêŸÖú¸üß, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ²ÖÆãü•ÖÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¤ü×»ÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ²ÖÆã•ü ÖÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖ.×¸ü.¯Ö. ²ÖÆã•ü ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬´ÖµÖÖŸÖæÖ
Ã¾Ö²ÖôûÖ¾Ö¸ü †úÖê»ÖÖ ¯Öò™ÖÔ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯»Öò™ü±úÖò´ÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ
³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öß ²ÖÖÓ¬ÖÖß úºþÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ Ã¾Ö²ÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÖ“Öß ŸÖÖú¤ü
×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ²Öã×¬¤ü•Öß¾Öß, ˆ““Ö×¾ÖªÖ ×¾Ö³Öæ×ÂÖŸÖ, ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÖÖÕÖÖ ¯ÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ
ÃÖÖ´Öß»Ö úºþÖ †»¯ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖêôûÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖ“Ó µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê ¤ü×»ÖŸÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ²ÖÆã•ü ÖÖÖÓÖÖ ‹ú¡Ö úºþÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
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†ÛÃŸÖŸ¾Ö ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê. ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÖ ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß
¯ÖÖ Æüß ³Öæ×´ÖúÖ ‘Öê‰úÖ †×³Ö´ÖÖÖÖÖê ²ÖÖê»ÖÖ, †×³Ö´ÖÖÖÖÖê ÃÖÖÓÖÖ, ×³Öú ÖúÖê ÃÖ¢Öê“Öß ÃÖ¢ÖÖ
Æü¾Öß ÆüŒúÖ“Öß †ÃÖÖ ÖÖ¸üÖ ×¤ü»ÖÖ. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÖÔŸÖæÖ
×ÖÂú»ÖÓú, ¤ãü¸ü¥üÂ™üß, †³µÖÖÃÖæ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ÖêŸÖéŸ¾Ö ´ÆüÖæÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖêôûÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß.
³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †µÖ •ÖÖŸÖàÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ‘Öê‰úÖ •ÖÖŸÖß²ÖÖÆêü¸ü
´ÖŸÖÖÓ“Öê †Ö¤üÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖã¹ý êú»Öê.
1995 “µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÁÖ×´Öú †Ö‘ÖÖ›üß Ã£ÖÖ¯ÖÖ
úºþÖ 123 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ³Öê êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖß»Ö 11 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓú“Öß
23 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ŸÖßÖ ÖÓ²Ö¸ü“Öß ´ÖŸÖê ×´ÖôûÖ»Öß. ŸÖßÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×¾Ö•ÖµÖß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö 1995 »ÖÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ - ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ µÖãŸÖß»ÖÖ ÃÖ¢ÖÖ ÆüÃŸÖÖŸÖ ú¸üÖê ÃÖÖê¯Öê —ÖÖ»Öê.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß 1999 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ‹ú×¡Öú¸üÖ
ÆüÖê‰úÖ ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß †úÖê»ÖÖ
´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ÃÖŸÖŸÖ ¤üÖêÖ¤üÖ ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö êú»Öê. 2004 , 2009, 2014
µÖÖ ×ŸÖÆüß »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÖôûüÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ üµÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öê •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯Ö×¸ü‘ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ÖêÖÖ¸üß “Öôû¾Öôû ×Ö´ÖÖÔÖ
êú»Öß †ÖÆêü.
5.3.1 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öß
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß :
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß 1982 ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖ×ÎúµÖ —ÖÖ»Öê.
´Ö¸üÖôû †Ö»Öê»µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôûü¾Öôûß»ÖÖ Ö¾Ö ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ¤êüµÖÖ“Öê úÖ´Ö ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß êú»Öê. ‹ú •ÖÖŸÖßµÖ ²ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ
•ÖÖŸÖßµÖ ¯ÖÖ ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öß •ÖÖê›ü ×¤ü»Öß. µÖÖŸÖæÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
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µÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ²ÖÆãü•ÖÖÖÓÖÖ, ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ úºþÖ †»¯ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆã•ü ÖÖ
´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü “µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖêôûÖ ×Ö´ÖÖÔü Ö êú»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ
¯ÖÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸Ÿü ÖÖÓÖÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö ´ÆüÖÖ»Öê, ''›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖÖ †×³Ö¯ÖÏŸê Ö
†ÃÖ»Öê»ÖÖ Ö¸üÖÖã¸üÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ ˆ³ÖÖ¸üµÖÖ“ÖÖ †Ö¯ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸ü ú¸üŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ.''
µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¸Óü•ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ÁÖß´ÖÓŸÖÖ“Öß ‘Ö¼ü ¯Öú›ü †ÖÆêü. µÖê£Öê
¤ü×»ÖŸÖ ÁÖ×´ÖúÖÓÖÖ úÖêÖŸÖêÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÛÃŸÖŸ¾Ö ÖÖÆüß. µÖÖ ²ÖÆãÃü ÖÓµÖÖúÖ“Ó Öß ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“Öß ¯ÖæÖ²ÖÖÕ¬ÖÖß ú¸üŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. ÃÖªÖ“Öê ‹úÖ
•ÖÖŸÖß“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ šüÖê úºþÖ †Ö¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú ¾Öé¢ÖßÖê ÃÖ¾ÖÔ ŸÖôûÖÖÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ
‹ú¡ÖßŸÖ úºþ. †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö ¤æü²ÖÔ»Ö ÃÖ´ÖãÆüÖÓÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ êú¾Öôû ´Öß¯ÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö»ÖÖÖ
Ö ú¸üŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö ¾Öé¢ÖßÖê ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖê“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ úºþÖ ŸÖãú›ü¶Ö“Öê ¾Ö »ÖÖ“ÖÖ¸üß“Öê
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Ö ú¸Ÿü ÖÖ ¯ÖÖê»Öß¤üß ¾Öé¢ÖßÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ¢ÖÖ“Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß »ÖœæüÖ, µÖÖ ¤ê¿ü ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓú›êü ¤êü¿Ö×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆæüÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ¯ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ.''25
›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖàÖÖ, ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ
‘ÖêÖÖ¸üÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖÖÃÖ †ÖÓ²Öê›üú¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê †×¬ÖÂšüÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ
×¤ü»Öê. ‹ú •ÖÖŸÖßµÖ ¯ÖÖÖ‹ê¾Ö•Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú “ÖêÆü¸üÖ ¯ÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ×¤ü»ÖÖ. ³ÖÖ×¸ü¯Ö
“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÖŸ´Ö³ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ “Öôû¾ü ÖôûßÃÖ
Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ úÖµÖÔ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖß êú»Öê †ÖÆêü.
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“Öß ¯ÖæÖ²ÖÖÕ¬ÖÖß úºþÖ ŸÖ›ü•ÖÖê›üß“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ŸÖÖ×Ÿ¾Öú
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ úºþÖ †ÖÓ²Öê›üú¸ßü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Ó Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü¾Ö»Öê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü
µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ úºþÖ ¯ÖÖÖ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ, úÖµÖÔÎú´Ö
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆ“ü Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖ“Öß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß êú»Öß. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆã•ü ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖÖÃÖæÖ
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ŸÖê ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß Æüß ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ
†ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü“Ö ¯ÖÖ ³ÖŒú´Ö¯ÖÖê ˆ³ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö úÖµÖÔúŸÖÖÔ ÆüÖ ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ cadere base party †ÖÆêü. ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ •Öê ¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ¸üß
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê. ¯ÖÖÖ“µÖÖ µÖ¿ÖÃ¾ÖßŸÖêÃÖÖšüß
úÖµÖÔúŸÖÖÔ ÆüÖ ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ †ÃÖÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ ÆüÖ ×ÖÂšüÖ¾ÖÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖŸÖÖê. ×ÖÂšüÖ¾ÖÖÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÔ¾Ö¸ü“Ö ¯ÖÖÖ“Öê †Ö×Ö ¯ÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê.
5.3.2 ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öß úÖµÖÔúÖ×¸üÖß :
†.Îú.

ÖÖ¾Ö

¯Ö¤ü

1.

²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü

¸üÖÂ™ÒüßµÖ †¬µÖÖ

2.

‹»Ö.›üß. ³ÖÖêÃÖ»Öê

ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ

3.

´ÖÖêÆü Ö ÃÖÖ²Öôêû

ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ

4.

¸üÖ×•ÖŸÖ ´ÖêÁÖÖ´Ö

ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ ÃÖ×´ÖŸÖß

5.

¯ÖÏÖ. †×¾ÖÖÖ¿Ö ›üÖêôûÃÖ

ÃÖ¤üÃµÖ ¸üÖ•µÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß ü

6.

‹ÃÖ.êú. •ÖÖêÖ¤Óü›ü

ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü

7.

´ÖÖ. †Ö. Æü×¸ü¤üÖÃÖ ³Ö¤êü

ÃÖ¤üÃµÖ ¸üÖ•µÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß

8.

•Ö.×¾Ö. ¯Ö¾ÖÖ¸ü

ëú×¦üµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ

9.

¯ÖÏ³ÖÖú¸ü ›üÖÓÖôêûü

ëú×¦üµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ

10.

´ÖÖÖêÆü¸ü ÃÖÖêÖ¾ÖÖê

•ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú †×¬ÖúÖ¸üß

³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆã•ü ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ‘Ö™üÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ¸ü“ÖÖÖ ¯Öãœüß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
1.

ëú×¦üµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß
211.

2.

×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß

3.

×•Ö»ÆüÖ ÃÖ×´ÖŸÖß / ´ÖÆüÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß

4.

ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃÖ×´ÖŸÖß / ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ¿ÖÖÖÖ / ¿ÖÆü¸ü ¿ÖÖÖÖ

5.

ÖÏÖ´Ö ÃÖ×´ÖŸÖß / ¾ÖÖ›Ôü ¿ÖÖÖÖ
¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖ“ÖÃŸÖ¸üßµÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ¸ü“ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß

†ÖÆê.ü
†) ëú×¦üµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß :
¸üÖ•µÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖ×´ÖŸÖß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÃÖ×´ÖŸÖß ´ÆüÖæÖ
ëú×¦üµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß úÖ´Ö ú¸üŸÖê. µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ †¬µÖÖ, ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ, ÃÖ¸ü×“Ö™üÖßÃÖ,
ÃÖ×“Ö¾Ö, úÖêÂÖÖ¬µÖÖ, ÃÖÓ‘Ö™üú ¾Ö úÖµÖÔúÖ¸üßÖßŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖ ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖŸÖÖê. Æüß
ÃÖ×´ÖŸÖß ¯ÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖ¬ÖÖê¸üÖê, úÖµÖÔÎú´Ö, ×¤ü¿ÖÖ šü¸ü¾ÖŸÖê. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“Öê, úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üŸÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ
•ÖÖ×Æü¸üÖÖ´ÖÖ, ¯ÖÖÖ“Öê †×¬ÖéúŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üŸÖê. ¯ÖÖÖ“Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›æüÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ŸÖß ¸üÖÖßŸÖß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ Æüß ÃÖ×´ÖŸÖß
ú¸üŸÖê.
²Ö) ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß :
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖÖ“Öß úÖµÖÔ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö³ÖÖÖ¾ÖÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¾Ö¤ü³ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¯ÖÛ¿“Ö´Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö³ÖÖÖ, ˆ¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö³ÖÖÖ, úÖêúÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö³ÖÖÖ †¿ÖÖ ÃÖÆüÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †¬µÖÖ, ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ,
ÃÖ×“Ö¾Ö, ÃÖÓ‘Ö™üú, úÖêÂÖÖ¬µÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ¸üß †ÃÖŸÖÖŸÖ.
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ŸµÖÖ- ŸµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
×¤ü¿ÖÖ šü¸ü¾ÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê, ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ´ÖêôûÖ¾Öê, ×¿Ö×²Ö¸üÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ
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ú¸üÖê, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖß“Öê úÖµÖÔ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖê.
ú) ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ×´ÖŸÖß / ´ÖÆüÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß :
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
×•Ö»ÆüÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¾Ö¸ü, ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ü, ¯ÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
šü¸ü¾ÖæÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ šü¸ü¾ÖŸÖê, ëú×¦üµÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê, ÃÖã“ÖÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ
ú¸üÖê, ×•Ö»ÊÖŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÖœüßÃÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê, ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ×´ÖŸÖß / ´ÖÆüÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖßŸÖ †¬µÖÖ,
ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ, ÃÖÓ‘Ö™üú ÃÖ¸ü×“Ö™üÖßÃÖ, úÖêÂÖÖ¬µÖÖ, ÃÖ×“Ö¾Ö, ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß ¯ÖÏ´ÖãÖ 10, ×•Ö»ÆüÖ
úÖµÖÔúÖ¸üßÖß ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
›ü) ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃÖ×´ÖŸÖß / ÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖúÖ ¿ÖÖÖÖ / ¿ÖÆü¸ü ¿ÖÖÖÖ :
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔü Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêŸü Ö.
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü, †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“Öß, ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖ“Öß, ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öß ×¤ü¿ÖÖ
šü¸ü¾ÖÖê, Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüÖê, Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏ¿ÖÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü, ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓÖÖ ×Ö¾Öê¤ü Ö ¤êü Öê. ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖÓ“Öê
†Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ úºþÖ ŸµÖÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖê.
ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃÖ×´ÖŸÖßŸÖ †¬µÖÖ, ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ, ÃÖÓ‘Ö™üú, ÃÖ¸ü×“Ö™üÖßÃÖ, ÃÖ×“Ö¾Ö, úÖêÂÖÖ¬µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß
¯ÖÏ´ÖãÖ 10, úÖµÖÔúÖ¸üßÖß ÃÖ¤üÃµÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖÖê. ŸÖÖ»ÖãúÖ
ÃÖ×´ÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖúÖ ¿ÖÆü¸ü¿ÖÖÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ¸ü“ÖÖÖ †ÃÖŸÖê.
‡) ÖÏÖ´ÖÃÖ×´ÖŸÖß / ¾ÖÖ›Ôü ¿ÖÖÖÖ :
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ×´ÖŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ÖÏÖ´ÖÃÖ×´ÖŸÖßŸÖ †¬µÖÖ, ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ, ÃÖ¸ü×“Ö™üÖßÃÖ, úÖêÂÖÖ¬µÖÖ, ÃÖÓ‘Ö™üú †Ö×Ö úÖµÖÔúÖ¸üßÖß
ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÖÏÖ´ÖÃÖ×´ÖŸÖß ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ×¸üúÖ“Ó Öê Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏ¿Ö Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ
ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖê. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆã•ü ÖÖ
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´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¿Öê¾Ö™ü“Öß ÃÖ×´ÖŸÖß †ÖÆê.ü ÖÏÖ´ÖÃÖ×´ÖŸÖßŸÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ,
×•Ö»ÆüÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÓ“Öê ÃÖã“ÖÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖê. ³ÖÖ×¸ü¯Ö
²ÖÆã•ü ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖÃÖ×´ÖŸÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öß ²ÖÖÓ¬ÖÖß Æüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ¸üÖ•µÖ ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖ“Öß ¯ÖÖôêû´Öãôêûü ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ
¯Ö¬¤üŸÖßÖê ¹ý•Ö»Öß †ÖÆêŸü Ö. Öê»µÖÖ ŸÖßÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ‹úÆßü •ÖÖÖÖ Ø•ÖúŸÖÖ
†Ö»Öß ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¯ÖÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖÓ“Öß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ¾ÖÖœüŸÖê †ÖÆê.ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖß»Ö
•ÖÖŸÖê“ÖÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¾ÖÖœü¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ úºþÖ ŸµÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü
³Ö¸ü ×¤ü»µÖÖÃÖ ¯ÖÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †×¬Öú ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖ‡ê Ô»Ö. »ÖÖêúÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ŸÖßÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖŸÓ Ö ‹úÆüß
ÃÖ¤üÃµÖ ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»ÖÖ ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ‹ú Øú¾ÖÖ ¤üÖêÖ
ÃÖ¤üÃµÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›æüÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
†úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¿ÖÆü¸üß †Ö×Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÖ“Öê
¾Ö“ÖÔÃ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
5.4 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´Ö :
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß 1980 “µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖ×ÎúµÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ×¤ü¿ÖÖÆüßÖ †Ö×Ö ´Ö¸üÖôû ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ Ö¾Ö ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ¤êüµÖÖ“Öê úÖµÖÔ êú»Öê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖ ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ
¿ÖêŸÖú¸üß, ¿ÖêŸÖ ´Ö•Öæ¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ÖÖÖÔµÖú ³Öæ×´ÖúÖ ‘Öê‰úÖ ³Öæ×´Ö×ÆüÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ, ‰úÃÖ
ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ³ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÑÖ ´ÖÖ“ÖÔ, úÖ¯ÖÃÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ
³ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö “ÖŒúÖ•ÖÖ´Ö †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ, ´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö
²Ö•ÖÖ¾ÖÖßÃÖÖšüß †ÖÓ¤Öü »ê ÖÖ, Ö×¸ü²ÖÖÓÖÖ Ã¾ÖÃŸÖ ¤ü¸üÖŸÖ ×¾Ö•Ö ×´ÖôûÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ‹¸üÖòÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ»ÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬Ö úºþÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ¾µÖÖ¯Öú †ÃÖÖ »ÖœüÖ ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ. ²ÖÖôûüÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖæÖ ×ÖÂú»ÖÓú, ¤ã¸ü ü¥üÂ™üß¯ÖÖÖ, †³µÖÖÃÖæ ¾µÖ×ŒŸÖ´ÖŸ¾Ö,
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¾µÖ×ŒŸÖ×ÖÂšü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖêÖÖ ŸÖŸ¾Ö×ÖÂšü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß, ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÖ ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß ¯ÖÖ †¿Öß
³Öæ×´ÖúÖ ‘Öê‰úÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üÖÖ¸êü ÖêŸÖéŸ¾Ö ´ÆüÖæÖ ¯Öãœêü †Ö»Öê †ÖÆêü.
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÃÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
†¿Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ³Öæ×´ÖúÖ ‘Öê‰úÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö •ÖÖ´ÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ
ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ •ÖÖÖ¬ÖÖ¸ü
¾ÖÖœüŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÃÖ ¾µÖÖ¯Öú †ÃÖÖ •ÖÖÖ¬ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ úß, ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÖÛÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö¿Öß»ÖŸÖê¾Ö¸ü ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ ÃÖ´ÖúÖ»ÖßÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ‡“”ûÖ,
†ÖúÖÓÖÖ †¯ÖêÖÖ Ö¸ü•ÖÖ úÖµÖ µÖÖ“Öê †Öú»ÖÖ úºþÖ úÖµÖÔÎú´Ö ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖŸÖÖê.
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ ³Öæ×´ÖúÖ Ö ‘ÖêŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖúÖ»ÖßÖ
ÖÖÖ¸üßúÖÓ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú Ö¸ü•ÖÖ úÖµÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öê †³µÖÖÃÖ ¯Öæ¾ÖÔú
×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ úºþÖ ÖÖ×¾ÖµÖ¯ÖæÖÔ, ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüÖÖ¸üÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
†ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´Ö ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ.
5.4.1 ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´Ö :
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê,
¯Ö¸ÓŸü Öã ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ, ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ, ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ
¸üÖ×Æü»ÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê, ÃÖ¢Öê“Öê
ëú¦üßú¸üÖ Ö ÆüÖêŸÖÖ ×ŸÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †×³ÖÃÖ¸üÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. Æüß ³Öæ×´ÖúÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“Öß †ÖÆêü.
''†Ö¬Öã×Öú •ÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ´Öæ»µÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾µÖŒŸÖß ÆüÖ ëú¦üØ²Ö¤æü †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß
¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¬µÖêµÖÖ¯ÖÏŸÖß •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖ¢ÖÖÃ£ÖÖÖß †ÃÖÖÖ¸êü »ÖÖêú Æêü ²ÖÆãÃü ÖÓµÖÖÓú
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¾ÖÖÖÔ“Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûüê †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ÖêÆ´ü Öß“Ö ÃÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ †ÖÆê.ü ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÖ ÃÖ¢ÖêŸÖß»Ö ³ÖÖÖß¤üÖ¸üßÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö
¸üÖ×Æü»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯Öã¸êüÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖµÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖã¥üœü †Ö×Ö Ö×ŸÖ´ÖÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖµÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ †Ö´Öæ»ÖÖÖÏ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖê. ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖÖ µÖÖµÖ
×¾ÖÖÖ×¾Ö»ÖÓ²Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖµÖ¤üÖ ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖÖê. †. •ÖÖŸÖß
•Ö´ÖÖŸÖß †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓúÖ¾Ö¸üß»Ö †µÖÖµÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü £ÖÖÓ²Ö¾ÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖÖŸÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, †Ö×Ö ²ÖÓ¬Öã³ÖÖ¾Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê. ÃÖã¸ü ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö •ÖÖŸÖßµÖŸÖê“Öê ×Ö´ÖæÔ»ÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †ÖµÖÖêÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üÖê.''26
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖãÆüÖÓÖÖ ÃÖ¢ÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ ×´Öôûü¾ÖæÖ ¤êüÖê, úÖµÖªÖ“Öê ¸üÖ•µÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, µÖÖµÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔú Ö×ŸÖ´ÖÖÖ
×¾ÖÖÖ×¾Ö»ÖÓ²Ö ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖàÖÖ ×´ÖôûüÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú ¸üÖ•ÖúßµÖ
³Öæ×´ÖúÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ, µÖÖµÖ µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ´Öæ»µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖ
ëú×¦üŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ †ÖÆêü.
¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß »ÖÆüÖÖ
»ÖÆüÖÖ ÃÖ´ÖãÆüÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ ×¤ü»Öß. †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †Ö×Ö ÃÖÖŸÖ
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖãÃ»Öß´Ö, ŸÖê»Öß ×•Ö»ÆüÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö¤üß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
´ÖãÃ»Öß´Ö, ŸÖê»Öß, ´ÖÖôûß, ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ, ¬ÖÖÖ¸ü, ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖêôûüß, ×³Ö»»Ö, ™üÖúÖÖÖ¸ü, ²ÖÖî¬¤ü µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖàÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö¤üß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß
×¾Ö¸üÖ•Ö´ÖÖÖ êú»Öê. Æêü ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖß úºþÖ ¤üÖÖ¾Ö»Öê
†ÖÆêüŸÖ. †. •ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖß †Ö×Ö †»¯ÖÃÖÓµÖÖúÖ¾Ö¸üß»Ö †µÖÖµÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ¸üÖêÖµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÓÃÖ¤ü †Ö×Ö ÃÖÓÃÖ¤êü²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö¸üÖ›ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖ êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ 2005 ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÖì““Ö
µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÖê ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ´Ö¬Öß»Ö †. •ÖÖŸÖß. •Ö´ÖÖŸÖàÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖŸÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú
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†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖÃÖÖšüß ¿ÖîÖ×Öú †Ö¸üÖÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÆüÖ ×ÖÖÔµÖ ×¤ü»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ“µÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ 1 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2005 ´Ö¬µÖê ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô
ˆ““Ö µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê“ÖÖÔ úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
•ÖÖÖ×ŸÖú ¾ÖÓ¿Ö¾ÖÖ¸ü ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ´ÖÖê×Æü´ÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß ¤ü×ÖÖ †Ö×±úÎúê “µÖÖ
¤ü¸²ü ÖÖÖ ¿ÖÆü¸Öü ŸÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆæü Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖß ³Öê¤³ü ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖÓ›»ü ÖÖ. ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ×™ü.ÃÖß. ¾Ö¸ü •ÖÖŸÖß“Öß ÖÖë¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰ú ÖµÖê †Ö×Ö †.•ÖÖŸÖß. †.•Ö´ÖÖŸÖß“Öê
¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö¸üÖÖ ¸ü§ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ›ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. µÖÖŸÖæÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓÖÖ •ÖÖ×ŸÖ×¾ÖÆüßÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓÖß ÃÖÓÃÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ÃÖ´ÖãÆÖü »ÖÖ »ÖÖ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß ŸÖŸúÖ»ÖßÖ
¸üÖ»ÖÖê†Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ¯ÖÖê™Öü úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÖÃÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖê™Öü úÖµÖ¤üÖ úÃÖÖ †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß
†ÖÆêü. Æüß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖê™üÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß •ÖÖ×Æü¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. ''ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ²ÖÖÖŸÖ¾ÖÖ»ÖÖ µÖÖ ´ÖãÃ»Öß´Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßÃÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ‘Öê‰úÖ
µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯Ö¸ü³ÖÖß µÖÖ ×šüúÖÖß •ÖÖ×Æü¸ü ¯ÖÖê™üÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. »ÖÖÖÖê »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¯ÖÖê™üÖ úÖµÖªÖ“Öê ¤ãüÂ¯Ö×¸üÖÖ´Ö •ÖÖ×Æü¸ü êú»Öê.''27
5.4.2 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´Ö :
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß»Ö ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ»ÖÖ
†µÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ¤êü‰úÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¤ü×»ÖŸÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß
²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê.
''ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ²ÖêúÖ¸ü ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ˆªÖêÖ ¬ÖÓªÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖê, ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ˆªÖêÖ
¬ÖÓªÖŸÖæÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ êú»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ¾ÖÃŸÖãÃÖ µÖÖêµÖ ³ÖÖ¾Ö ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüÖê, ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ
†Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ´ÖÖÖÔ¤¿ü ÖÔÖ ú¸ü Öê, †»¯Ö³Öæ¬ÖÖ¸üúÖÓ ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ †ÖÙ£Öú
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß †ÖêúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“Öæ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö
‘Öê‰úÖ †›ü£Öôêû ¤æü¸ü ú¸üÖê †Ö¤üß úÖµÖÔÎú´Ö ¾µÖÖ¯Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.''28
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¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú úÖµÖÖÔÃÖ ÖŸÖß ¤êüŸÖê. ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÃÖ •ÖÖÖ¬ÖÖ¸ü
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. •ÖÖÖ¬ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖ¾Ö¸ü ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ
†ÃÖŸÖÖê.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú †ÃÖÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÔúÎ ´Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ''´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ´Ö¬µÖê
×Ö¾ÖÖ¸üÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖÆüü¸ü †Ö×Ö Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ 550
“ÖÖî¸üÃÖ ±ãú™üÖ“Öê ‘Ö¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. µÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê“µÖÖ ¯ÖæŸÖÔŸÖêÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖéÆü ÃÖÓÃ£ÖÖ¾Ö¸ü
³Ö¸ü ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ŸµÖ»¯Ö ¾µÖÖ•Ö¤ü¸üÖÖê ú•ÖÔ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüÖê, †ÖîªÖêÖßú¸üÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
ÃÖÓ´Ö¢ÖßÖê µÖÖµÖ ×¾ÖŸÖ¸üÖ ú¸üÖê, ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
úºþÖ ÃÖ¾ÖÖÕ×ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸ü Öê, ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß
ÖÓŸã Ö¾ÖÖæú ¾ÖÖœü¾ÖÖê, •ÖÓÖ»Ö Æüß ‹ú ÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÖÆêü ¾Ö ×ŸÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö •ÖÓÖ»ÖÖŸÖß»Ö ¸ü×Æü¾ÖÖ¿ÖÖÓÖÖ“Ö
ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ
‘ÖêÖê, •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¬¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üß ¯Ö¬¤üŸÖ ÖÂ™ü ú¸üÖê, ¾Öî–ÖÖ×Öú
¥ü×Â™úÖêÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖê, »ÖÆüÖÖ ˆªÖêÖ ¬ÖÓªÖÓÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ¤êüÖê, •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ •Ö×´ÖÖß
¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß †ÖÖæÖ ¿ÖêŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖ¾ÖÖê, »ÖÆüÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖê.''29
²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖ, ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ, ¿ÖêŸÖú¸ßü , ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸,ü úÖ´ÖÖÖ¸üÖ“Ó µÖÖ
†ÖÙ£Öú •Öß¾ÖÖÖ¿Öß ×ÖÖ×›üŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê •¾Ö»ÖÓŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü †³µÖÖÃÖ¯Öæ¾ÖÔú Ø“ÖŸÖÖ úºþÖ
†ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú,
†ÖîªÖêÖßüú •Ö›üÖ‘Ö›üÖßŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ˆ•ÖÖÔ, ¯ÖÖÖß, †Ö¸üÖêµÖ,
×¾Ö–ÖÖÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ, ¿ÖêŸÖß †Ö×Ö ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ‘Ö™üúÖÓ¾Ö¸ü †³µÖÖÃÖ¯Öæ¾ÖÔú
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Ø“ÖŸÖÖ úºþÖ ³Öæ×´ÖúÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öß. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ÆüÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´Ö
ŸÖµÖÖ¸ü êú»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ †Ó´Ö»ÖÆüß êú»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÃŸÖÖŸÖ
¾Öß•Ö ×´ÖôûÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ‹¸üÖòÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ»ÖÖ ú›üÖ›æÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ Æü´Öß ³ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê êú»Öß. ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö
úÖ¯ÖæÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üú ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ úÖ¯ÖÃÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ³ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß “ÖŒúÖ•ÖÖ´Ö †ÖÓ¤Öü »ê ÖÖê
êú»Öê. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖúºþ ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ˆªÖê•Öú ²ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÎú´Ö
ÃÖã¹ý êú»ÖÖ †ÖÆê.ü µÖÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖÃÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûŸÖ †ÖÆêü. ²ÖÆã•ü ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖß
¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÖê¯Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö×Æü»µÖÖÓ¤üÖ ŸÖÖê †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö ÃÖÖ´Ö ²ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ
³Öæ×´ÖêúŸÖæÖ 'ÖÖ¾Ö ×ŸÖ£Öê ˆªÖêÖ' ÆüÖ ˆ¯ÖÎú´Ö ÃÖã¹ý êú»ÖÖ. ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖß †ÖÙ£Öú
ÃÖ¢ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß úß, ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü•Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. úÖ¸üÖ ¸üÖ•ÖÃÖ¢ÖÖ Æüß
†£ÖÔÃÖ¢Öê“µÖÖ †¬ÖßÖ †ÃÖŸÖê. ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖ¢Öê“ÖÖ µÖÖµÖ ¾ÖÖ™üÖ ×´Öôû¾ÖæÖ
¤êüµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.
''¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ¢ÖÖ ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ
‘ÖÖ»ÖæÖ “ÖÖ»Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ´Æü™»ü Öê †ÖÆê.ü ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖãÃÖ¹ýÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ÃÖÓ×´ÖÁÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
†ÖÖ»Öß. †ÖŸÖÖ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¢ÖÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ¢ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öê
•ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖµÖÖú›êü •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. ŸÖê ²Ö‘ÖæÖ ÃÖ¢Öê´Ö¬Öß»Ö
ÃÖ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê úß, ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖê †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. ŸÖê ¯ÖÖÆãüÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ¢ÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆªÖêÖ †ÖÆêŸü Ö. ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ¢ÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖß»Ö.
•Öê¾ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖ•ÖÖßú¸üÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖê¾ÆüÖ †ÖÙ£Öú ÃÖ¢Öê“Öê ëú¦ü êú¾Öôû ×¾Ö¬ÖÖÖ³Ö¾ÖÖ †Ö×Ö
»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢Öê»ÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖ¢Öê“Öß •ÖÖê›ü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖÆüß †£ÖÔ ¸üÖÆüŸÖ
ÖÖÆüß. ÖÖ•ÖÖßú¸üÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÖÔü“ÖÖ ›üÖ¾Ö †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ Öê»Öß ŸÖ¸üß “ÖÖ»Öê»Ö; ¯Ö¸ÓüŸÖã
†ÖÙ£Öú ÃÖ¢ÖÖ •ÖÖ‰ú ÖµÖê.''30
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²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ µÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢Öê¯ÖêÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖ¢Öê»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ
Ã£ÖÖÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß †ÖÙ£Öú ÃÖ¢ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
†ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÖÖ¾Ö ×ŸÖ£Öê ˆªÖêÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ †×³ÖÖ¾Ö ˆ¯ÖÎú´Ö ÃÖã¹ý
êú»ÖÖ †ÖÆêü. 1991 ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ †Ö´Öæ»ÖÖÖÏ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»Öê.
³ÖÖ¸üŸÖÖÖê †Ö¯Ö»Öß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Öæ»Öß êú»Öß. 1991 ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö¸üÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢Öê“Öê ×¾Öëú¦üßú¸üÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢Öê ‹ê¾Ö•Öß †ÖÙ£Öú ÃÖ¢Öê»ÖÖ
´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
5.5 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öß ¾Öî“ÖÖ×¸üú ×¤ü¿ÖÖ :
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †¿Öß ¾Öî“ÖÖ×¸üú ×¤ü¿ÖÖ †ÃÖŸÖê. ¾Öî“ÖÖ×¸üú ×¤ü¿Öê“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü ÖêŸÖéŸ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾ÖôûßÃÖ µÖÖêµÖ ×¤ü¿ÖÖ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖú›êü
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †¿Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ †ÃÖŸÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»Öß ¾ÖêÖôûß
†ÖêôûÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖú›êü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü´Öãôêûü úÖµÖÔúŸÖÖÔ ÆüÖ
†ÖúÙÂÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“ÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ‘Öê‰úÖ
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü 1980 “µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖ×ÎúµÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê, ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¾ÖÖ¤üß ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ Ö
¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖÖ¸êü ÖêŸÖéŸ¾Ö †ÖÆêü.
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê, ¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ‘Öê‰úÖ •ÖÖ×ŸÖ×¾ÖÆüßÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ´Öæ»Öú ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“Öê †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß •ÖÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß
³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖÓÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¤üÖÖ»µÖÖ¾Ö¹ýÖ •ÖÖŸÖ Æü§ü¯ÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. •ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖàÖÖ
×´ÖôûÖÖ¸êü ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö¸üÖÖ ¸ü§ü —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê. ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö¸üÖÖ
ÖÖúÖ¸üµÖÖ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ÖÃÖÖÖ¸êü »ÖÖêú µÖÖ †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ
220.

ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö¸üÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ
´ÖÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê ¸ü§ü —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †¿Öß ³Öæ×´ÖúÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
‘ÖêŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖß†ÓŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯Ö¸üÖ›ü¯ÖÖê ´ÖÖÓ›æüÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ‹ú Ö¾ÖÖ
ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ.
•ÖÖŸÖß†ÓŸÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü ´ÆüÖÖ»Öê ''†Ö¯Ö»µÖÖ ¤ê¿ü ÖÖ»ÖÖ
¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ »ÖÖ³Ö»ÖÖ †ÖÆêü. †Öêú ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓÖß •ÖÖŸÖß
×Ö´Öæ»Ô ÖÖ ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ëú¦üØ²Ö¤æü ´ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ¿Öê
¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ †×¬Öú úÖôû •ÖÖŸÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü´ÖÓ£ÖÖ ÆüÖŸê Ö †ÖÆêü. •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¾Öß
†Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¾ÆüÖ¾Öß. ÆüÖ µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú “Öôû¾Öôûß“ÖÖ
ˆ§êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ.''31
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü •ÖÖŸÖß†ÓŸÖÖ“ÖÖ ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›æü Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¾ÖÖ¤üß
´ÖÆüÖ´ÖÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ¯Öãœêü “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß
¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö¸üÖÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü 10 ¾ÖÂÖÖÔú×¸üŸÖÖ êú»Öß ÆüÖŸê Öß, ¯Ö¸ÓüŸÖã ÖÓŸÖ¸ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾ÖÖ£ÖÖÔÃÖÖšüß †Ö¸üÖÖÖ“Öß ´Öã¤Ÿü Ö Æüß ¤ü¸ü 10 ¾ÖÂÖÖÕÖß ¾ÖÖœü¾Ö»Öß †ÖÆê.ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü ÖÖÓ“µÖÖ
µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ´ÖÆüÖ´ÖÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö×²ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÓÖß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ ³ÖÖ¾Ö×Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖêÖÖ
¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖ¾Ö×Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ''³ÖÖ¾Ö×Öú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö úºþÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¯ÖÏ¿Ö ÃÖã™üŸÖ ÖÖÆüß.
Ö¾Ö‡Ô ŸÖê ´ÖÖµÖÖ¾ÖŸÖß Æêü ³ÖÖ¾Ö×Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. “Öôû¾Öôûß»ÖÖ ³ÖÖ¾Ö×Öú ×úÖÖ¸ü
†ÃÖÖ¾Öß µÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö´Ö“Öê ¤ãü´ÖŸÖ ÖÖÆüß, ¯Ö¸ÓŸü Öã Æüß ³ÖÖ¾Ö×ÖúŸÖÖ ×úŸÖß ŸÖÖÖÖ¾Öß µÖÖÓ“ÖêÆßü ³ÖÖÖ
šêü¾ÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. •ÖÖê ³ÖÖ¾Ö×ÖúŸÖê»ÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öß •ÖÖê›ü ¤êü‰ú ¿ÖúŸÖÖê ŸÖÖê“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †ÖÙ£Öú
×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê.''32
²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ÖêŸµÖÖÃÖÖ¸üÖê ±úŒŸÖ ³ÖÖ×¾ÖÖú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ
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êú»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖÃÖ ³ÖÖ×¾ÖÖúŸÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß •ÖÖê›ü †ÖÆêü.
¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾ÖôûàÖß ³ÖÖ¾Ö×Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ êú»µÖÖ´Öãôêû “Öôû¾Öôûß»ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú †ÃÖÖ
†Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö Æêü
³ÖÖ¾Ö×Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ú¸üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖß Ã¾Ö²ÖôûÖ¾Ö¸ü
×Ö¾Ö›üÖãúÖ »Öœü¾ÖæÖ †úÖê»ÖÖ ¯Öò™üÖÔ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÛÃŸÖŸ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ
êú»Öê.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê ÃÖ¢Öê»ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖÖ»Öê ÃÖÖ¬µÖ ÖÖÆüß.
úÖ¸üÖ ÃÖ¢ÖÖ Æêü †Ó×ŸÖ´Ö ¬µÖêµÖ ÖÖÆüß. ÃÖ¢Öê×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ
ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖ¢Öê×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ²Ö¤ü»Ö
‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öê. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü µÖÖÓÖß
†³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔú †ÃÖÖ ³Öæ×´Ö×ÆüÖÖÓ“ÖÖ »ÖœüÖ ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ. ´ÆüÖæÖ ÃÖ¢ÖÖ Æêü ÃÖÖ¬µÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖÖ¬ÖÖ
†ÖÆêü. ÃÖ¢Öê“µÖÖ ÃÖÖ¬µÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖã×“ÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ¤êüŸÖÖÓÖÖ ²ÖÖôûÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
´ÆüÖÖ»Öê, ''†ÖÓ²Öê›ü ú¸ß •ÖÖŸÖêÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö †ÖŸ´ÖÃÖ´ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓÖÖ ÖêÆü´Öß ´ÖÆü¢¾Ö
×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö Æüß úÖÆüß †Ö•Ö“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÖÖÆüß, ŸÖß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ
“ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †ÖÆêü. úÖÑÖÏêÃÖ †Ö×Ö ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÖÓ³Öß¸ü ´ÖŸÖ³Öê¤ü ÆüÖêŸÖê.
úÖÑÖÏêÃÖ“Öê ´ÆüÖÖê ÆüÖêŸÖê úß, ÃÖ¢ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß úß, ¯ÖÏ¿Ö †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ÃÖã™üŸÖß»Ö. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
´ÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê úß, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²Ö¤ü»Ö †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü ŸÖê ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖ¾Öê
»ÖÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ³Öæ×´Öêú»ÖÖ †ÖÓ²Öê›üú¸üß ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖß •µÖÖ •µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ÖÖúÖ¸ü»Öê. ŸµÖÖ ŸµÖÖ
¾ÖêôêûüÃÖ †ÖÓ²Öê›üú¸üß “Öôû¾Öôû ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öß.''33
›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÓÖß ÃÖ¢Öê»ÖÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ Ö ´ÖÖÖŸÖÖ ÃÖÖ¬µÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾Öô ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö×ÆüÖ —ÖÖ»Öß. •µÖÖ
úÖÑÖÏÃê Ö»ÖÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸üÖÓ Öß úÖµÖ´Ö“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß ‹úºþ¯Ö
—ÖÖ»Öê. ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê¯ÖÖÃÖµÖÖŸÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
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†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê ¤ü×»ÖŸÖ “Öôû¾Öôû ×¤ü¿ÖÖÆüßÖ —ÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÓÖß ÃÖ¢Öê»ÖÖ ÃÖÖ¬µÖ Ö ´ÖÖÖŸÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü .
¬µÖêµÖ ÖÖÆüß ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›æüÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ µÖÖêµÖ ×¤ü¿ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ úÖ´Ö êú»Öê.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü Æêü ¾µÖ×ŒŸÖ×ÖÂšü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü×ÖÂšü /
ŸÖŸ¾Ö×ÖÂšü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ú¸üÖÖ¸êü ÖêŸÖéŸ¾Ö †ÖÆêü. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ êú»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸ü×ÖÂšü Øú¾ÖÖ ŸÖŸ¾Ö×ÖÂšü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †ÖÆêü.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ Æêü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖ“Ó µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß
†Ö¬Öß Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖß ²ÖÖÖ, ´ÖÖ ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß ²ÖÖÖ, ÃÖ¢ÖÖ Æü¾Öß ÆüŒúÖ“Öß, ×³Öú ÖúÖê ÃÖ¢Öê“Öß
†ÃÖÖ ÖÖ¸üÖ ×¤ü»ÖÖ. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸üÖÓÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ
ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¢ÖÖ Æêü ¬µÖêµÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖú›êü
¯ÖÖÆüŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¾µÖ×ŒŸÖ×ÖÂšü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖêÖÖ ŸÖŸ¾Ö×ÖÂšü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»µÖÖ“Öê
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ“Ó µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖÓ´Ö¬µÖê úÖÑ ÖÏÃê Ö²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü
µÖãŸÖß êú»Öß, ¯Ö¸ÓüŸÖã ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖáÖãÃÖÖ¸ü µÖãŸÖß —ÖÖ»Öß. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú 2014 ´Ö¬µÖê úÖÑÖÏêÃÖú›æüÖ
µÖãŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯ÖÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá úÖÑÖÏêÃÖ»ÖÖ †´ÖÖµÖ
—ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê µÖãŸÖß ×±úÃÖú™ü»Öß. »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú 2014 ´Ö¬µÖê ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü
µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¿Öß ŸÖ›ü•ÖÖê›ü úºþÖ úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß µÖãŸÖß êú»Öß †ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü »ÖÖêúÃÖ³ÖêŸÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. µÖãŸÖß Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãô êûü ´ÖŸÖ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ“µÖÖ
ÃÖÓ•ÖµÖ ¬ÖÖê¡Öê µÖÖÓÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ¾µÖ×ŒŸÖ×ÖÂšü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ ‹ê¾Ö•Öß
ŸÖŸ¾Ö×ÖÂšü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ úºþÖ †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ šüê¾Ö»ÖÖ. ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
Ã¾Ö²ÖôûÖ¾Ö¸ü ‹ú Øú¾ÖÖ ¤üÖêÖ †Ö´Ö¤üÖ¸ü ×Ö¾Ö›æüÖ †ÖÖµÖÖ“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»Öß. ´ÆüÖæÖ
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²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖÖê Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖß ŸÖŸ¾Ö×ÖÂšü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öß ¯ÖÏ×“ÖŸÖß
ÆüÖêŸÖê.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö Æêü ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢Öê¯ÖêÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖ¢Öê»ÖÖ
´ÖÆü¢¾Ö ¤êü ÖÖ¸êü †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢ÖÖ Öê»Öß ŸÖ¸üß “ÖÖ»Öê»Ö, ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖÙ£Öú ÃÖ¢ÖÖ •ÖÖŸÖÖ úÖ´Ö
ÖµÖê †¿Öß ³Öæ×´ÖúÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß †ÖÆê.ü ¸üÖ•ÖÃÖ¢ÖÖ Æüß †£ÖÔÃÖ¢Öê“µÖÖ
†¬ÖßÖ †ÃÖŸÖê. •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ µÖãÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖ †ÖÙ£Öú ÃÖ¢Öêú›êü
†Ö»ÖÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢Öê»ÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖ¢Öê“Öß •ÖÖê›ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢Öê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤ü×»ÖŸÖ ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ÃÖ¢ÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ¾Ö ×ŸÖ£Öê
ˆªÖêÖ ÆüÖ ˆ¯ÖÎú´Ö ÃÖã¹ý êú»ÖÖ †ÖÆê.ü ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ŸÖ¹ýÖÖ»ÖÖ
ˆªÖê•Öú ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÆüÖ ˆ¯ÖÎú´Ö ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢Öê¯ÖêÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖ¢Öê»ÖÖ †×¬Öú ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüÖÖ¸êü ÖêŸÖéŸ¾Ö †ÖÆêü.
†ÖÙ£Öú ÃÖ¢Öê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ×¾Ö¿Ö¤ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ,
''ÖÖ•ÖÖßú¸üÖÖ´Öãôêûü ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ‹úÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Óú¯ÖÖß¾Ö¸üß»Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
†ÖÙ£Öú ÃÖã¡Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ †Ö»Öß ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ Öê»Öß ŸÖ¸üß
úÖÆüß ±ú¸üú ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü †ÖÙ£Öú ÃÖ¢Öê“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ´Öãôêûü ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †Óãú¿Ö
šêü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.''34
†ÖÙ£Öú ÃÖ¢Öê“µÖÖ ÖÖ›ü¶Ö ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß' ‘ÖêŸÖ»µÖÖ úß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ /
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ µÖêŸÖê. Æü¾Öß ŸÖ¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê †ÖÙ£Öú ÃÖ¢Öê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †ÖêôûÖæÖ ×ŸÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê. ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ úÖî¿Ö»µÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö ŸÖ¹ýÖÖÓÖÖ ˆªÖê•ÖÖ ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß 'ÖÖ¾Ö ×ŸÖ£Öê
ˆªÖêÖ' ÆüÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´Ö ¯ÖÏÖ¸Ó³Ö êú»ÖÖ.
5.6 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö :
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔúÎ ´Ö, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ, ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß
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†Ö×Ö ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ •ÖÖŸÖê¿Öß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖê. ÖêŸÖéŸ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ †ÖúÙÂÖŸÖ
ú¸üŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖÖ¸üÖ ‹ú ¾ÖÖÔ †ÃÖŸÖÖê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÖÖ·µÖÖŸÖ ²ÖÖî¬¤ü ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ ²ÖÆã•ü ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÆê.ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖß»Ö
²ÖÖî¬¤ü ¬ÖÙ´ÖµÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ''²ÖÖî¬¤ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê¾Ö¸ü ¾Ö ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ ÖÖ¾Ö
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ''²ÖÖî¬¤üÖ“Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ úÖêúÖÖŸÖ 6 ™üŒêú ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 08
™üŒêú ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ 10-12 ™üŒêú ŸÖ¸ü ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖ 20-25 ™üŒêú ‡ŸÖúß †ÖÆêü.''35
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ²ÖÖî¬¤ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ-ŸµÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü
ÃÖÓ‘ÖÖŸÖ ¾µÖÖ¯Öú †ÃÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ÖÓÖÖÖê›ü, êú•Ö, ÖÖÓ¤›êü ü, úôÓû²Ö, Æü¤ü ÖÖ¾Ö,
ØÆüÖÖê»Öß, ²Ö¤ü»ÖÖ¯Öæ¸ü, ´ÖãÖê›ü, ³ÖÖêú¸ü, ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ, úôû´ÖÖã¸üß µÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšÖü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÖÆê.ü ˆ¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ´Ö¬µÖê “ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö, ³ÖãÃÖÖ¾Öôû, ¤ê¾ü ÖôûÖ»Öß,
¬Öãôêû, ÖÖ×¿Öú ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¯êÖÛ¿“Ö´Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ´Ö¬µÖê ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ¾µÖÖ¯Öú †ÃÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
×²ÖÖ¸ü ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ‹êŒµÖÖŸÖæÖ †úÖê»ÖÖ ¯Öò™üÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. †úÖê»ÖÖ
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¿ÖÆü¸ßü †Ö×Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öß ¯Öú›ü úÖµÖ´Ö
šêü¾Ö»Öß †ÖÆêü. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖê ×²ÖÖ¸ü ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖß“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ
‹êŒµÖ †úÖê»ÖÖ ¯Öò™üÖÔ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ êú»Öê.
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5.7 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ µÖ¿ÖÖ¯ÖµÖ¿Ö / ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ :
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ×Ö¾Ö›üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
†ÃÖŸÖÖê. »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¹ý¯Öß ¸ü£ÖÖ“Öê “ÖÖú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔÖê
ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß Ã¯Ö¬ÖÖÔ “ÖÖ»ÖŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ×Ö¾Ö›üÖãúÖ“Ó Öê
ÃÖÓ“Ö»ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß
³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö µÖÖ ¯ÖÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ²ÖÖôûüÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß 1989, 1991, 1998, 2004, 2009, 2014 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãúÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö —ÖÖ»µÖÖ. 1998 “µÖÖ ²ÖÖ¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ Ã¾ÖŸÖ: ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß µÖãŸÖß úºþÖ †úÖê»ÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü¾Ö»Öß. 1998
“µÖÖ ²ÖÖ¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ 3,66,427 ´ÖŸÖê
×´Öôû¾ÖæÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü 1999 “µÖÖ ŸÖê¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ³ÖÖ×¸ü¯Ö
²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖÖê »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ‹æúÖ 04 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ³Öê êú»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öß ´ÖŸÖê ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †.Îú.
1
2
3
4

´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö
†úÖê»ÖÖ
ØÆüÖÖ»Öß
´ÖãÓ²Ö‡Ô ´Ö¬µÖ ˆ¢Ö¸ü
´ÖãÓ²Ö‡Ô ¤ü×ÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÖÖ‡Ôú
¸üÖ•ÖÖ³ÖÖ‰ú œüÖ»Öê
¤üÖ¤üÖ ÃÖÖÓ´ÖŸÖ

•ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ
²ÖÖî¬¤ü
¬ÖÖÖ¸ü
²ÖÖê¬¤ü
²ÖÎÖ´ÆüÖ

×´ÖôûÖ»Öê»Öß ´ÖŸÖê Îú´ÖÖÓú
272243 ×¾Ö•ÖµÖß
216629
2
115940
2
77747
3

1999 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖúßŸÖ “ÖÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ¯Öîúß †úÖê»ÖÖ
»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü Æêü ÃÖ»ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖÓ¤Öü ×¾Ö•ÖµÖß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê
ŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“Öß ´ÖŸÖê ×´ÖôûÖ»Öß “ÖÖî£ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÆüÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ
Îú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
''³ÖÖ×¸ü¯Ö - ²ÖÆã•ü ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖÖê ³ÖÖú¯Ö - ´ÖÖú¯Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯ÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß
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•ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ¿ÖêúÖ¯Ö ¾Ö ×¸ü¯ÖÖ‡Ô ( ›ê´ü ÖÖòòúÎ ×™üú ) µÖÖ ¯ÖÖÖÓÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ›üÖ¾Öß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
†Ö‘ÖÖ›üß ²ÖÖ×¾Ö»Öß. µÖÖ¾Öêôûß ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖÖê 16 •ÖÖÖÖÓ¾Ö¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ³Öê
êú»Öê.''36 2004 “µÖÖ “ÖÖî¤üÖ¾µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖÖê
›üÖ¾Öß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †Ö‘ÖÖ›üß ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ÃÖÖêôûÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ³Öê êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¯Öîúß ‹úÆüß
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×¾Ö•ÖµÖß —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. 1999 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖß»Ö ´ÖŸÖÖÓ“µÖÖ
™üŒêú¾ÖÖ¸üß“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ´ÖŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê ÆüÖŸê Öê. »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ¤ãÃü Ö·µÖÖÓ¤Öü
×¾Ö•ÖµÖß ÆüÖêÖÖ¸êü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ×ŸÖÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü´Ö¬ÖæÖ ÃÖã¸êü¿Ö
ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü, ²Öã»ÖœüÖµÖÖŸÖæÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö, ‡“Ö»Öú¸Óü•ÖßŸÖæÖ úÖ²Ó Öôêû ÃÖããú´ÖÖ¸ü, •ÖÖ»ÖµÖÖŸÖæÖ
ÖÖ›êüú¸ü ¸üÖ´Öã, ÖÓ¤ãü¸²ü ÖÖ¸´Ö¬ÖæÖ, šüÖú¸êü ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“Öß ´ÖŸÖê
×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖŸê Öß.
2009 “µÖÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾µÖÖ †Ö×Ö 2014 “µÖÖ ÃÖÖêôûÖ¾µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“ÖÖ ‹úÆüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
×¾Ö•ÖµÖß —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. 1998 †Ö×Ö 1999 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ µÖãŸÖß úºþÖ ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü¾Ö»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ»ÖÖ ¤üÖêÖ¤üÖ †úÖê»ÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. 2004,
2009, 2014 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú ›üÖ¾Öß †Ö‘ÖÖ›üß †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
†Ö‘ÖÖ›üß ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ »Öœü¾Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. 2004, 2009, 2014
“µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“ÖÖ ‹úÆüß ˆ´Öê¤¾ü ÖÖ¸ü ×¾Ö•ÖµÖß —ÖÖ»ÖÖ
ÖÖÆüß. 2014 “µÖÖ ÃÖÖêôûÖ¾µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ úÖÑÖÏêÃÖÖê µÖãŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö šêü¾Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ, ¯ÖÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ †™üß ¿ÖŸÖá úÖÑÖÏêÃÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖ Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê µÖãŸÖß
×±úÃÖú™ü»Öß. µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖÖ 2,38,776 ´ÖŸÖê ×´ÖôæûÖ
×ŸÖÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓú¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.
úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß µÖãŸÖß Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖ“ÖÖ ±ú™üúÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü ÖÖÓÖÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ
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ŸÖ¸ü ³ÖÖ•Ö¯Ö“Öê ÃÖÓ•ÖµÖ ¬ÖÖê¡Öê µÖÖÓÖÖ 456472 ´ÖŸÖê ×´ÖôûæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. úÖÑÖÏêÃÖ“Öê
¯Ö™êü»Ö ×Æü¤üÖµÖŸÖã»»ÖÖ µÖÖÓÖÖ 253356 ´ÖŸÖê ×´ÖôæÖ ŸÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.''ÃÖÖêôûüÖ¾µÖÖ
»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖÖê 23 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ³Öê êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ¯Öîúß ‹úÖÆüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü 22 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß †ÖÖ´ÖŸÖ ¸üŒú´Ö
•Ö¯ŸÖ —ÖÖ»Öß. 0.75 ™üŒêú ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖê ×´ÖôûÖ»Öß.''37
1999 “µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ µÖãŸÖß úºþÖ ³ÖÖ×¸ü¯Ö
²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖÖê 34 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ³Öê êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¯Öîúß ÃÖÖÎúß ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ
¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, ²ÖÖê¸ü ÖÖ¾Ö ´ÖÓ•Öæ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ¤ü¿Ö¸ü£Ö ³ÖÖÓ›êü, †úÖê™ü ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ
¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ²ÖÖê›üêú Æêü ŸÖßÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×¾Ö•ÖµÖß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ''´ÖæŸÖá•ÖÖ¯Öæ¸ü Æü×¸üØÃÖÖ ¸üÖšüÖê›ü,
×“ÖÖ»Öß ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ¸üÖ•Ö¯ÖæŸÖ, ³ÖÖêú¸ü ÖÖÖÖÖ£Ö ×‘ÖÃÖê¾ÖÖ›ü, ´ÖÓÖ¹ýôû×¯Ö¸ü ´ÖÆüÖ¤êü‰ú ¸üÖšüÖ›ê ,ü ¾ÖÖ×¿Ö´Ö,
´Ö¬Öãú¸ü •ÖãÖôêû, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¯Öß.†Ö¸ü. ²ÖÖÃÖÖê›ü, ´ÖÖ×Æü´Ö †²Ö¤ãü»Ö ¾ÖÆüÖ²Ö “ÖÖî¬Ö¸üß, ÖÖµÖÖÖ¾Ö
ÃÖ×ŸÖ¿Ö ¯Öê›üÖêú¸ü ü µÖÖ †Öšü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓ“Öß ´ÖŸÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.''38
1999 “µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß
úÖÑÖÏêÃÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ µÖãŸÖß êú»µÖÖ´Öãôêû ŸÖßÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×¾Ö•ÖµÖß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö †Öšü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
¤ãüÃÖ·µÖÖ Ã£ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ Ã¾Ö²ÖôûÖ¾Ö¸üß»Ö ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ³ÖÖ×¸ü¯Ö“ÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö
—ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆã•ü ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖß ÆüÖê µÖÖÃÖÖšüß †µÖ
´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
2004 “µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß´Ö¬µÖê ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖÖ¿Öß µÖãŸÖß Ö ú¸Ÿü ÖÖ Ã¾Ö²ÖôûÖ¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›üÖãú »Öœü¾Ö»Öß. µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖÖê 83 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ³Öê êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ''2004 “µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ 83 ¯Öîúß ²ÖÖê¸üÖÖ¾Ö ´ÖÓ•Öæ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ Æü×¸ü¤üÖÃÖ ³Ö¤êü µÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ²ÖÖôûÖ¯Öæ¸ü ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ÃÖµµÖ¤ü ´ÖÖêÆ×ü ÃÖÖ³ÖÖ‡Ô, úÖ¸Óü•ÖÖ
´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ›üÆüÖêú Æêü ¤üÖêÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.''39
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2004 “µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖÖÖÖê Ã¾Ö²ÖôûÖ¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›üÖæú
»Öœü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ 1999 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2004 »ÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¤üÖêÖ •ÖÖÖÖ
Ö´Ö¾ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖÖ»µÖÖ. ‹úÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ ˆ´Öê¤¾ü ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖæú 2009 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öê Æü×¸ü¤üÖÃÖ ³Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ †úÖê»ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ
´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 2014 “Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú
²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †Ö‘ÖÖ›üß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ úºþÖ »Öœü¾Ö»Öß.
''2014 “µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ×¾Öª´ÖÖÖ †Ö´Ö¤üÖ¸ü
Æü×¸ü¤üÖÃÖ ³Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ¬Öß¸ü ÃÖÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓÖß ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ²ÖÖôûÖ¯Öæ¸ü
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ²Öôûß¸üÖ´Ö ×¿Ö¸üÃÖú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ 41426 ´ÖŸÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ
×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»Öê. •ÖôûÖÖ¾Ö ( •ÖÖ. ) ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö ŸÖÖµÖ›êü, ´ÖãÙŸÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü
ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ Æü×¸üÂÖ Ø¯Ö¯Öôêû, úÖ¸Óü•ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ´ÖÆÓü´Ö¤üü µÖãÃÖæ±ú ¯ÖÓ•ÖÖÖß µÖÖ ŸÖßÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“Öß ´ÖŸÖê ×´ÖôûÖ»Öß.''40
²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †Ö‘ÖÖ›üß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ úºþÖ
×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü¾Ö»Öß. µÖÖ †Ö‘ÖÖ›üßÃÖ ³ÖÖú¯ÖÖ ‹ú, ´ÖÖú¯ÖÖ ‹ú, ¿ÖêúÖ¯Ö ŸÖßÖ, ³ÖÖ×¸ü¯Ö ‹ú
†¿ÖÖ ¯ÖÖ“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ×¸ü¯Ö
²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖÖê †Ö¯Ö»Öß ‹ú •ÖÖÖÖ úÖµÖ´Ö ¸üÖÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖêŸÖß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
¯ÖÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÛÃŸÖŸ¾Ö ×™üæúÖ šêü¾Ö»Öê.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖÖê
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü “µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÛÃŸÖŸ¾Ö ×™üúæ Ö šê¾ü Ö»Öê †ÖÆê.ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö
†ÖÓ²Öê›ü ú¸üÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÃÖ¤ü †Ö×Ö ×¾Ö¬Öß ´ÖÓ›ôü ûÖŸÖß»Ö
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»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ¸üÖ•µÖÃÖ³ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ×¾Ö¬ÖÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
ÃÖ¤üÃµÖ

01.

×Ö¸Óüú

×Ö¸Óüú

01

×Ö¸Óüú

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 1 ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖêŸÖê úß, ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
êú»µÖÖÃÖ 2014 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ‹úÆüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»ÖÖ
ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖÃÖ³ÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ×Ö¸Óüú †ÖÆêü. 2014 “µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
²Öôûß¸üÖ´Ö ×ÃÖ¸üÃÖú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ×¾Ö¬ÖÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ×Ö¸Óüú †ÖÆêü.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¿ÖÆü¸üß µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 02.
†.Îú.
1
2
3
4
5
6
7
8

×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÖ¾Ö ÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖ¤üÃµÖ
†úÖê»ÖÖ
7
7
²Öã»ÖœüÖÖÖ
4
ÖÖÖ¯Öæ¸ü
2
“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü
4
´ÖãÓ²Ö‡Ô
1
²Öß›ü
2
¯Ö¸ü³ÖÖß
3
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü
1

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 2 ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖêŸÖê úß, ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¿ÖÆü¸üß ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ´Ö¬µÖê
ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾ÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, †úÖê»ÖÖ
´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖêúŸÖ •µÖÖêŸÃÖÖÖ ÖÖîŸÖ´Ö Ö¾Ö‡Ô, ´ÖÓÖ»ÖÖ »ÖÖÖ ¯ÖÖ™üÖôê êû, ¾Öî¿ÖÖ»Öß ×ú¿ÖÖê¸ü ´ÖÖÖ¾ÖŸÖú¸,ü
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¬ÖÖÁÖß ×Ö»Öê¿Ö †³µÖÓú¸ü, ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ŸÖÖ¾Ö›êü, ²Ö²Ö»Öæ ³ÖÖ‰ú •ÖÖŸÖÖ¯Ö Æêü ÃÖÖŸÖ ÖÖ¸üÃÖê¾Öú
³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ ²Öã»ÖœüÖÖÖ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖêúŸÖ ¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö
ÃÖÖêÖÖ¾ÖÖê, †ò›ü. ÃÖãÖ¤êü¾Ö ×Æü¾Ö¸üÖôêû, úÖêúßôûÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ú“Ö¸êü, ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ•ÖµÖ ¤êü¿Ö´ÖãÖ, Æêü
“ÖÖ¸ü ÖÖ¸üÃÖê¾Öú †ÖÆêüŸÖ, ÖÖÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúŸÖ ¸üÖ•ÖÖ³ÖÖ‰ú »ÖÖêÖÓ›ü,ê ³ÖÖ¾ÖÖÖ œüúÖê Æêü
¤üÖêÖ ÖÖ¸üÃÖê¾Öú †ÖÆêüŸÖ. “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúŸÖ ¸üÖÖß ¸üÖ´Ö™êüêú, ãúÖÖ»Ö ¸üÖ´Ö™êüêú,
ÃÖã×Ö»Ö ÖÖê²ÖÎÖÖ›êü, ×¾Ö•ÖµÖ ´ÖêÁÖÖ´Ö Æêü “ÖÖ¸ü ÖÖ¸üÃÖê¾Öú †ÖÆêüŸÖ, ŸÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúŸÖ
†¹ýÖ úÖÓ²Öôêû Æêü ‹ú´Öê¾Ö ÖÖ¸ü ÃÖ¾Öêú †ÖÆêüŸÖ. ²Öß›ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúŸÖ ¸üÖ•Öê¿Ö ÃÖÖôû¾Öê
†Ö¿ÖÖŸÖÖ‡Ô ¸üÖ´Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü Æêü ¤üÖêÖ ÖÖ¸ü ÃÖê¾Öú †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ü³ÖÖß ´ÖÆüÖÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖêúŸÖ
ˆ¢Ö´Ö ÖÓ¤üÖ¸ê,ü ±ú¸Öü Æü †²¤ãü»Ö ¸ü×¿Ö¤ü Æêü ¤üÖêÖ ÖÖ¸üÃÖê¾Öú †ÖÆêŸü Ö †Ö×Ö †Öî¸üÓ ÖÖ²ÖÖ¤ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü
¯ÖÖ×»ÖêúŸÖ †×´ÖŸÖ ³Öã‡ÔÖôû Æêü ‹ú´Öê¾Ö ÖÖ¸ü ÃÖê¾Öú †ÖÆêüŸÖ.''41 µÖÖ¾Ö¹ýÖ Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß,
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ †úÖ»ê ÖÖ, ²Öã»ÖœüÖÖÖ, ²Öß›ü, “ÖÓ¦¯ü Öæ¸ü, ÖÖÖ¯Öæ¸,ü ´Öã²Ó Ö‡Ô,
¯Ö¸ü³ÖÖß, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆã•ü ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“ÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ
ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 03
†.Îú. ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃµÖ ¯Ö.ÃÖÓ. ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß
†úÖê»ÖÖ
25
52
6
²Öã»ÖœüÖÖÖ
4
7
1
¾ÖÖ×¿Ö´Ö
3
ÖÖÓ¤êü›ü
1

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3 ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖêŸÖê úß, ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾ÖÖ“Öê
×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß ''†úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 53 ¯Öîúß 25
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ÃÖ¤üÃµÖ Æêü ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆã•ü ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öê †ÖÆêŸü Ö. †úÖ»ê ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖÖŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ¯Öîúß
06 ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ²Öã»ÖœüÖÖÖ ×•Ö»ÆüÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 04 ÃÖ¤üÃµÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü 07 ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃµÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÖ×¿Ö´Ö ×•Ö»ÆüÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êŸü Ö 03 ÃÖ¤üÃµÖ, ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 01 ÃÖ¤üÃµÖ †ÖÆêü. †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
ÃÖÖŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ¯Öîúß ÃÖÆüÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖß»Ö
³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÖÆêŸü Ö. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×Ö¸Óü•ÖÖ ×¿Ö¸üÃÖÖšü Æêü ²ÖÖôûÖ¯Öæ¸ü
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ›üÖò. ÃÖã×Ö»Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ²ÖÖ¿Öá ™üÖúôûß, ×»Ö»ÖÖŸÖÖ‡Ô ÖÖ¾ÖÓ›êü ,
¿Öê»ÖÖ¸üÖ, ¸Óü•ÖÖß ŸÖÖ¾Ö›êü †úÖê»ÖÖ, ÃÖÓ•ÖµÖ »ÖÖêÖÓ›êü ¯ÖÖŸÖæ¸ü, ´ÖæÙŸÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ
ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ²Öã»ÖœüÖÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¿ÖêÖÖÓ¾Ö
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.''42
µÖÖ¾Ö¹ýÖ Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖ
¾µÖÖ¯Öú †ÃÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †úÖê»ÖÖ, ¾ÖÖ×¿Ö´Ö, ²Öã»ÖœüÖÖÖ †Ö×Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö †úÖê»ÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
úÖµÖ´Ö ×™üæúÖ šêü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖŸÖæÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖæÖ †úÖê»ÖÖ
¯Öò™üÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ; ¯ÖÖ ÆüÖ †úÖê»ÖÖ ¯Öò™üÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü³Ö¸ü µÖ¿ÖÃ¾Öß ú¸üµÖÖŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ †¯ÖµÖ¿Ö †Ö»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
5.8 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú :
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö×Ö •ÖÖŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸ü ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖãµÖÖµÖÖÓ¿Öß •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ
•ÖÖÃÖ´ÖãÆüÖÓ¿Öß, ‡»ÖêŒ™ÒüÖò×Öú ×´Ö×›üµÖÖ, Ø¯ÖÏ™ü ×´Ö×›üµÖÖ µÖÖ«üÖ¸êü •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê.
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖãµÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖúÖ¾Ô Ö¸ü ŸµÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß µÖ¿Ö×Ã¾ÖŸÖÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ
†ÃÖŸÖê. •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ µÖÖêµÖ †Ö×Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü •Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö
ú¸üŸÖê ŸµÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰úÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ µÖ¿Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
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''¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÔú úÖêÖÖ¿Öß †ÃÖ¾ÖÖ ÆüÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †ÖÆêü ‹ú
´ÆüÖ•Öê •ÖÖÃÖ´ÖãÆüÖÓ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú †ÃÖÖ¾ÖÖ. ¤üÖêÖ ‡»ÖêŒ™ÒÖü ×ò Öú ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú †ÃÖÖ¾ÖÖ.
ÃÖªÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ‡»ÖêŒ™ÒüÖò×Öú ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú •ÖÖ¤üÖ šêü¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖÖ
´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖÓ¿Öß •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ´ÖÖ¡Ö ú´Öß šêü¾ÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÓ úÖ¸üÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß †¿Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ
†ÖÆêü úß, ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö×Ö ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓ¬ÖÖ ‡»ÖêŒ™ÒÖü ò×Öú ¯ÖÏÃÖÖ¸ü´ÖÖ¬µÖ´Ö •ÖÖê›Ÿü ÖÖŸÖ.''43
†Ö¬Öã×Öú ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö •ÖÖÃÖ´ÖãÆüÖÓ¿Öß / †ÖãµÖÖµÖÖÓ¿Öß ¯ÖÏŸµÖÖ
ÃÖÓ¯ÖÔú šêü¾ÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ‡»ÖêŒ™ÒüÖò×Öú †Ö×Ö Ø¯ÖÏ™ü ×´Ö×›üµÖÖ, Faceboook, Twitter µÖÖ
ÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ´Öãôêû ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ •ÖÖŸÖê¿Öß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÔú ÆüÖ ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´ÖúÖ, úÖµÖÔÎú´Ö, •ÖÖ×Æü¸üÖÖ´ÖÖ, •ÖÖ×Æü¸ü ÃÖ³ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖÂÖÖê,
¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÃÖ³ÖÖ, ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ“Ö»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ«üÖ¸êü ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
2014 “µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü “µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ¯ÖÏÃÖÖ¸ü
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ÆüÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
‡»ÖêŒ™ÒüÖò×Öú †Ö×Ö Ø¯ÖÏ™ü ×´Ö›üßµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê Facebook, Twitter,
¯ÖÖÖ“Öê ÃÖÓêúŸÖ Ã£Öôû ‡ŸµÖÖ¤üà“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ²ÖÖôûüÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓÖß •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ŸµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ
´ÖÖê“Öì, •ÖÖ×Æü¸Ãü Ö³ÖÖ, †ÖÓ¤Öü »ê ÖÖÖ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ úºþÖ •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ÆüÖ †ÖÓ›ßü ŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖÔúÎ ´ÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò³ü Ö¸ü †ÆüÖ¸ê Öü ¡Ö ×±ú¸Ÿü ÖÖŸÖ, ¯ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖü ŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖ»ÖãúÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔúŸÖÖÔ ´ÖêôûÖ¾ÖÖ, ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ÃÖ³ÖÖ, µÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ úºþÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ (Grass
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Route ) •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ êú»µÖÖÃÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖ‰ê úÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ µÖ¿Ö
ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖã»Ö³Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÃŸÖ×¯ÖÏµÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû,
ŸÖŸ¾ÖÖ´Öãôêû , ¯ÖÖÖŸÖß»Ö †Öêú •ÖêÂšü ÖêŸÖê ¯ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ¸üÖ´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü,
¤ü¿Ö¸ü£Ö ³ÖÖÓ›,êü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ²ÖÖê›üÖê, †•ÖæÔÖ ›üÖÓÖôêû, ¸üÖ•ÖÖ œüÖ»Öê, ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê›üæ Ö ×Ö‘ÖæÖ
Öê»Öê. µÖÖ´Öãôûê ¯ÖÖÖŸÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ ¾ÖÖÔ ×™üúŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ †Ö¸üÖê¯Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü ÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß ¤ãüÃÖ¸üß ±úôûß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¿Öú»Öß ÖÖÆüß.
²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ †Ö×Ö •ÖÖŸÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÃÖÓ¯ÖÔú ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ
úºþÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖÃÖ ³ÖÖ×¸ü¯Ö ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘ÖÖÃÖ †•ÖæÖ ´Ö•Ö²ÖãŸÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖ‡ê Ô»Ö.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ •µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ
×šüúÖÖß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ŸÖÖŸúÖôû ‘Ö™üÖÖÃ£Öôûß •ÖÖ‰úÖ ‘Ö™üÖê“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ. †ÃÖÖÆüß ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ †Ö¸üÖ¯ê Ö ÆüÖŸê ÖÖê. µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖôÖûÃÖÖÆê²ü ÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü
ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ †µÖÖµÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ ×¾Ö¸üÖ¬ê ÖÖŸÖ †ÖÎú´Öú ³Öæ×´ÖúÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ŸÖÖê µÖÖµÖ
×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸üÖ“Ó µÖÖ ´ÖÆüÖ¯Ö×¸ü×Ö¾ÖÖÔÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤ü×»ÖŸÖ “Öôû¾Öôûß“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö
×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß êú»Öê. ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖß úÖÆüß úÖôû “ÖÖÓÖ»Öß
úÖ´Ö×Ö¸üß êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê
†¯ÖêÖÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ¯ÖÖ †»¯ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö Æêü ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö úÖÑÖÏêÃÖ¾ÖÖÃÖß
—ÖÖ»Öê. µÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖÖŸÖ Ö™üÖŸÖ™üÖ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê. µÖÖŸÖæÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ
×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ †ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖŸÖæÖ ¤ü×»ÖŸÖ ŸÖ¹ýÖÖÓ“Öß ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü Æüß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öß.
¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü Æüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸üß»Ö †µÖÖµÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ
†ÖÎú´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖŸê Öß. †»¯ÖÖ¾Ö×¬ÖŸÖ“Ö ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü Æüß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú
´ÖŸÖ³Öê¤üÖ´Öãôêû ±ãú™ü»Öß. •µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖú›êü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö¿Öê“ÖÖ ×ú¸üÖ
234.

´ÆüÖæÖ ¯ÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ Ö™üÖŸÖ™üÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôûê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
¤ü×»ÖŸÖ ¿ÖÖê×ÂÖŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Öê. ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ Ö¾ÖÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ¤êüµÖÖÃÖÖšüß
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ. 1980“µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖ×ÎúµÖ —ÖÖ»Öê.
Í

''×¤üÖÖÓú 20 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1985 ¸üÖ•ê Öß ÖÖê¸êüÖÖÓ¾Ö µÖê£Öê ‹êŒµÖ¾ÖÖ¤üß úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öß

‹úßÃÖÖšüß ÃÖ³ÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß. ŸµÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †¬µÖÖ •ÖÖ´ÖÖêú¸ü ¾Ö ÃÖ×“Ö¾Ö ´ÖÖÖêÆü¸ü ¤êüšêü
†Ö×Ö úÖÆüß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ Ö™üÖÓ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÖê»ÖÖß ú¸üÖ¾Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ ‹êŒµÖÖÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê
šü¸ü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.''44
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêŸÖß»Ö ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
•Ö´ÖÖŸÖß“Öê Ã¾Ö¯Ö ÃÖÖúÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †ÖÓ²Öê›üú¸ü ×ÖÂšü ÖêŸµÖÖÓú›æüÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖÖ“Öê
¯ÖÏµÖŸÖ †Öêú ¾ÖêôûÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê; ¯ÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“Öê †Öêú ¾ÖêôûÖ ‹êŒµÖ —ÖÖ»Öê.
¯ÖãÆüÖ ¤ãü³ÖÓÖ»Öê ÆüÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †ÖÆêü. 1980 “µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ
ÃÖ×ÎúµÖ —ÖÖ»Öê»Öê ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖ ‹êŒµÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
5.9 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“Öß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ³Öæ×´ÖúÖ :
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ÖÓ“µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêŸÖß»Ö ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ™üá †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ
¯ÖÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖãµÖÖµÖÖÓÖß 03 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1957 ¸üÖê•Öß êú»Öß. ›üÖò.
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÆüÖ¯Ö×¸ü×Ö¾ÖÖÔÖÖÖÓŸÖ¸ü †ÖÓ²Öê›ü ú¸ßü ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖ ÃÖ¢ÖÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ, ´ÖÖêÆ,ü †ÆÓü³ÖÖ¾Ö,
¯Ö¤ü¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ µÖÖ´Öãôêû ÖêŸÖéŸ¾ÖÖŸÖ ¤ãüÆüß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü †Ö×Ö ²Öß.ÃÖß.
úÖÓ²Öôêû µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤Öü ŸÖæÖ úÖÆüß ¿Öæ»»Öú ŸÖÖÓ×¡Öú úÖ¸üÖÖÖê 03 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü
1958 ¸üÖê•Öß ¯ÖÖ ¤ãü³ÖÓÖ»ÖÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÆüµÖÖŸÖßŸÖ“Ö
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ Ã¯Ö¬Öì“Öß “ÖÖÆæü»Ö »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÊÖ ²Öêúß×¾ÖÂÖµÖß †Ã¾ÖÃ£Ö
ÆüÖê‰úÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü Ö ´ÆüÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ''³ÖÖÓ›üÖ, †Ö¯ÖÖ¯ÖÃÖÖŸÖ ³ÖÖÓ›Öü , ¯Ö¸ÓŸü Öã “ÖÖ¸ü Ø³ÖŸÖß“µÖÖ †ÖŸÖ.
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ŸÖã´Ö“µÖÖ ²Öêúß“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×šüúÖÖß —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¿Ö¡Öã“µÖÖ ÆüÖŸÖß úÖê»ÖßŸÖ
×¤ü»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ÆüÖê‡Ô»Ö. †µÖÖµÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¯ÖãÆüÖ ‹ú¤üÖ ˆ¬ÖÖÖ µÖê‡Ô»Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß
¾Ö“Öú ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.''45
›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü ÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ “Öôû¾Öôûß“Öê úÖµÖ ÆüÖê‡»Ô Ö µÖÖ“ÖÓß Ø“ÖŸÖÖ
ÃÖŸÖÖ¾ÖŸÖ ÆüÖŸê Öß. Æüß ³ÖßŸÖß ›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖßµÖ ÃÖÆüÖµµÖú ÖÖÖú“ÖÓ¤ü ¸üŸÖæ µÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœüê
¾µÖŒŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. Æüß ³ÖßŸÖß Ö¸üß šü¸ü»Öß. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ
¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤ü ÆüÖ‰ê úÖ ¯ÖÖ †»¯ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö ¤ã³ü ÖÓÖ»ÖÖ ÆüÖŸê ÖÖ. ³ÖîµµÖÖÃÖÖÆê²ü Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖŸÖ 30 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1958 ¸üÖê•Öß ¯Ö×Æü»Öê ‹êŒµÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öê.
1962 “µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü †Ö×Ö ²Öß.ÃÖß. úÖÓ²Öôêû µÖÖÓ“µÖÖ Ö™üÖ“ÖÖ
¯Ö¸üÖ³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ×´Ö¾Ö¸ü 1963 ´Ö¬µÖê ³ÖîµÖÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß ¤ãÃü Ö·µÖÖÓ¤Öü ‹êŒµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü 1967 “µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ ¯Öæ¾Öá ‹ú ¾ÖÂÖÔ †ÖÖê¤ü¸ü
1966 ´Ö¬µÖê ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆê²ü Ö ¹ý¯Ö¾ÖŸÖê µÖÖÓÖß ×ŸÖÃÖ·µÖÖÓ¤Öü ‹êŒµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ ‹êŒµÖÖŸÖ ²ÖÖ¬ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸êü ²Öß.ÃÖß. úÖÓ²Öôêû µÖÖÓÖß 1971 ´Ö¬µÖê Ã¾ÖŸÖ:
¯ÖãœÖü úÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ‹êŒµÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ, ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‹êŒµÖ¾ÖÖªÖÓÖß ÃÖÆüúÖµÖÔ
êú»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü 26 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1974 ¸üÖê•Öß ‹êŒµÖÖ“ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
20 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1985 “µÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
´ÆüÖÖ»Öê, ''ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“ÖÖ ´Öã§üÖ ÃÖÖê›æüÖ ²ÖÖúß ÃÖÖôêû ´Ö»ÖÖ ´ÖÖµÖ †ÖÆêü. úÃÖ»Öê
‹êŒµÖ ‘Öê‰úÖ ²ÖÃÖ»ÖÖŸÖ. ŸÖã´Æüß ÃÖÖóµÖÖÓ“Öß“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ Ö™üÖ“Öê —Öë›êü ÖÓã›üÖôæûÖ ´ÖÖ—µÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ¾ÆüÖ¾Öê. µÖÖ¾Ö¸ü úÖµÖÔúŸÖì ÖÖ¸üÖ•Ö —ÖÖ»Öê.''46
1957 ÃÖÖ»Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤Öü ´Öãôêû ‹ú
¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †ÖŸÖ“Ö ±ãú™ü»ÖÖ. 1958 ¯ÖÖÃÖæÖ †Öêú¤üÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ‹êŒµÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖã ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ ´ÖŸÖ³Öê¤üÖ´Öãôêû,
†ÆÓü³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖ ¤üß‘ÖÔúÖôû ×™üæú ¿Öú»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
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µÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö ³ÖîµÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ¤üÖêÖ ¾ÖêôûÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖÖ“Öê †Öêú ±úÃÖ¾Öê ¯ÖÏµÖÖêÖ ÆüÖê‰úÖ ‹êŒµÖ —ÖÖ»Öê †ÖË ×²Ö‘Ö›ü»Öê. ÆüÖ
‡×ŸÖÆüÖÃÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôûê ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ
¯ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖŸÖ ×¾Ö×»ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
›üÖ.ò ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêŸÖß»Ö ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸµÖÖÓÖß
Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯ÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤,ü †ÆÓü³ÖÖ¾Ö, Ã¾ÖÖ£ÖÔ, µÖÖ´Öãôûê ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“Öß
¾ÖÖŸÖÖÆüŸÖ —ÖÖ»Öß. ¤ãü³ÖÓÖ»Öê»µÖÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ‹úÃÖÓ‘Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Öêú ¯ÖÏµÖŸÖ
—ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 1989 »ÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ‹ú¡Ö †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖÖÓÖß
¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¤ü× »ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¤ü²ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔ ¤ü× »ÖŸÖ ÖêŸÖêü ‹ú¡Ö †Ö»Öê.
''08 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1989 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ›üÖò. †ÖÓ²Öê›üú¸ü ³Ö¾ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ²Öîšüú ÆüÖê‰úÖ
†ÖÓ²Öê›üú¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“Öê ‹êŒµÖ ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖê šü¸¾ü ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
‹êŒµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ¾Ö †Ö¸üÖÖ›üÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †ÖÓ²Öê›üú¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ µÖÖÓ“Öß ²Öîšüú 19 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1989 ¸üÖê•Öß ›üÖò. †ÖÓ²Öê›üú¸ü ³Ö¾ÖÖ ¤üÖ¤ü¸ü
´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü ŸÖ¸üß ŸÖ¹ýÖÖÓÖß ˆ¯ÖÖêÂÖÖ ´ÖÖÖê ‘µÖÖ¾Öê''47
¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖÖÓ“µÖÖ †Ö´Ö¸üÖ ˆ¯ÖÖêÂÖÖÖ´Öãôûê †Ö×Ö ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
¤ü²ÖÖ¾ÖÖ´Öãôûê ÃÖ¾ÖÔ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ †Ö×Ö ÖêŸÖê ‹ú¡Ö †Ö»Öê. ‹êŒµÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖ“Öê ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖ
ÖêŸµÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 1990 “µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ™üà²ÖÖ ‘µÖÖµÖ“ÖÖ úÖ ? •ÖÖŸÖÖ ¤ü»ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ªÖµÖ“ÖÖ µÖÖ
´ÖãªÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÆüÖ ‹ú¤üÖ ‹êŒµÖ ³ÖÓÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖß»Ö µÖãŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´ÆÖÖ»Öê, ''×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖß»Ö ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ¯ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖß Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ‡ŸÖ¯ÖŸÖ ¾Öêôû
ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôûê ×Ö¾Ö›üÖãúÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê »Öœü¾Öæ ÖµÖêŸÖ ¾ÖÖ µÖãŸÖßÆüß úºþ ÖµÖê ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¾Öêôû
Ö“ÖÔ úºþÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ ¯ÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖßÃÖÖšüß ¾Öêôêû“ÖÖ ÃÖ¤ãü¯ÖµÖÖêÖ úºþ µÖÖ. ''48
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²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß 1990 “µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü¾ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ¯ÖÖ ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÓÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖßÃÖÖšüß
¾Öêôû ªÖ¾ÖÖ †¿Öß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ²ÖÖôûÖüÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ŸÖµÖÖ¸üßÖê
¯ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ˆŸÖ¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ †µÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¯Ö»Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ
×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖã¸ü×ÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ ¬ÖµÖŸÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. µÖÖŸÖæÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü, ¸üÖ.ÃÖã.
Ö¾Ö‡Ô ú¾ÖÖ›êü, ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú †Ö×Ö µÖãŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Öß
³Öæ×´ÖúÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ‹êŒµÖ Æêü ³ÖÓÖ»Öê.
1990 “µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ãúÖÖ»ÖÖ ªÖµÖ“ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ´ÖŸÖ¤üÖÖ
‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ 30 ¯Öîúß 15 ´ÖŸÖê úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ¾Ö 14 ´ÖŸÖê •ÖÖŸÖÖ ¤ü»ÖÖ“µÖÖ
²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¯Ö›ü»Öß. ‹ú ´ÖŸÖ ŸÖ™üÃ£Ö ÆüÖŸê Öê. •ÖÖŸÖÖ ¤ü»ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ™üà²ÖÖ ¤êü µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖÖ¸üß
ú¸üÖ †ÃÖê ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê µÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. Ã¾ÖÖÖ¸üß ¯ÖãÆüÖ ú¸üŸÖÖê †ÃÖê ÃÖÖÓÖæÖ
×Ö‘ÖæÖ Öê»Öê. ¸üÖ.ÃÖã. Ö¾Ö‡Ô µÖÖÓÖß •ÖÖŸÖÖ ¤ü»ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ´ÖŸÖ¤üÖÖ úºþÖ úÖÑÖÏêÃÖ¿Öß µÖãŸÖß
ú¿Öß ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ›üÖ¾Ö¯Öê“Ö †ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ›üÖ¾Ö¯Öê“ÖÖŸÖ ¸üÖ.ÃÖã. Ö¾Ö‡Ô µÖÖÓ“Öß
úÖÑÖÏêÃÖ×ÖÂšüÖ ¯Öãœêü †Ö»Öß ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê †Ö×Ö ¸üÖ.ÃÖã. Ö¾Ö‡Ô µÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ
¯ÖÖšüà²ÖÖ •ÖÖ×Æü¸ü êú»ÖÖ.
¸üÖ.ÃÖã. Ö¾Ö‡Ô †Ö×Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê úÖÑÖÏêÃÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê Öê»µÖÖÖê ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ØÃÖÖÖ“µÖÖ •ÖÖŸÖÖ ¤ü»ÖÖ¿Öß µÖãŸÖß êú»Öß. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê
µÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ µÖãŸÖß êú»µÖÖÖê ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ
´ÖÓ¡Öß êú»Öê ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖÖ ¤ü»ÖÖ¿Öß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß µÖãŸÖß êú»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖÖ •ÖÖŸÖÖ ¤ü»Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ¸üÖ•µÖ ÃÖ³Öê¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê. ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸµÖÖÓÖß
¯ÖÖÖ»ÖÖ ‹úÃÖÓ‘Ö úºþÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ²ÖÖÓ¬ÖÖß úºþÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß
†Ö¯Ö»Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖã¸ü×ÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖú›êü •ÖÖÃŸÖ ú»Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ
‹êŒµÖÖ“µÖÖ †¯ÖµÖ¿ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ •Ö.×¾Ö. ¯Ö¾ÖÖ¸ü ´ÆüÖÖ»Öê, ''‹êŒµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ˆŸúÂÖÖÕ¿Öß
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úÖÆüßÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö´Ö¤üÖ¸üúß, ÖÖÃÖ¤üÖ¸üúß, Öã“µÖÖÔ¿Öß,
†Ö×Ö ÃÖ¢ÖÖ Ã£ÖÖÖÖ¿Öß, ‹êŒµÖ †›ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ±úÖ›ê üµÖÖ“ÖÖ šêüúÖ úÖÑÖÏÃê ÖÖê ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû
úÖÑÖÏÃê Ö»ÖÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ¤êü ÖÖ¸êü †Öšü¾Ö»Öê Æêü µÖÖ ×¾Ö‘Ö™üÖÖ“µÖÖ ÖãÊÖ»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÖÆêŸü Ö. †Öšü¾Ö»Öê
‹ú™êü“Ö ÖãÆêüÖÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖê ŸÖ¸ü ¸üÖ.ÃÖã. Ö¾Ö‡Ô, ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ ü Æêü ÃÖÖôêû“Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü
†ÖÆêüŸÖ.''49
1989 “µÖÖ ‹êŒµÖÖŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸÖê Æêü ´ÖÖÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¿Ö¸üß¸üÖÖê ‹ú¡Ö
†Ö»Öê ÆüÖŸê Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ±úÃÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ‹êŒµÖÖ“ÖÖ ±úÃÖ¾ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.
‹êŒµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö úÃÖê ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö
µÖÖú›êü ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê »ÖÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ¾Ö¹ýÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓú›êü ¤ãü»ÖÔÖ úºþÖ ÃÖ¢ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ
×¤ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß 1985 †Ö×Ö 1989 “Öê ‹êŒµÖ
†Öã³Ö¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. 1989 “µÖÖ ‹êŒµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ''1989
“µÖÖ ‹êŒµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¤êü‰úÖ ‹ú ¿ÖÓêú“ÖÓ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ•Ö¯Ö ÃÖêÖê“Öß ŸÖÖú¤ü
¾ÖÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖŸÖ ¤ãü´ÖŸÖ ÖÖÆüß, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖÖú¤ü ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö
†Ö×Ö ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê“Ö ÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. •µÖÖÓÖß ÃÖêÖê»ÖÖ ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê ŸÖê“Ö úÖÑÖÏêÃÖ¾ÖÖ»Öê ÃÖêÖê»ÖÖ ¸üÖêÖæ
¿ÖúŸÖß»Ö µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ´ÖŸÖ¤üÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ´Öãôêû ´ÖŸÖ¤üÖÖÖÓ“Öß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß
¾ÖÖœü»Öß ÆüÖêŸÖß. Æêü ¾ÖÖœüß¾Ö ´ÖŸÖ¤üÖÖ úÖÑÖÏêÃÖú›üê •ÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸üÖÓú›êü •ÖÖŸÖ ÆüÖŸê Öê. ŸµÖÖ´Öãôûüê
úÖÑÖÏêÃÖ-ÃÖêÖÖ-³ÖÖ•Ö¯ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¬Ö´ÖÖÕ¬Ö ¿ÖŒŸÖß»ÖÖ £ÖÖÓ²Ö¾Öæ ¿Öêú»Ö †ÃÖê úÖÆüß ×¤üÃÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê.
´ÆüÖæÖ ´Öß ´ÖÖÖß»Ö ¾Öêôûß úÖÑÖÏêÃÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ.''50
²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ ü µÖÖÓÖß 1990 ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
úÖÑÖÏêÃÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ²ÖÖî¬¤ü ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ·µÖÖ
•ÖÖŸÖÖ ¤ü»ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ Öê»Öê. •ÖÖŸÖÖ ¤ü»ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯ÖØÃÖÖÖÓÖß ²ÖÖî¬¤ü ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
•ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ¸êü ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖÖ ×¤üÖÖÓú 03/
239.

02/2013 ¸üÖê•Öß »ÖÖêúÃÖ¢ÖÖ †ÖµÖ×›üµÖÖ ‹ŒÃÖ“Öë•Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
¯ÖÏÃÖÖ¤ü ´ÖÖêúÖ¿Öß µÖÖÓÖß ¯ÖÏ¿Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ''ŸÖã´Æüß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖÖ“µÖÖ †Ö›ü µÖêŸÖÖ †¿Öß
™üßúÖ ÆüÖêŸÖê ? µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ¤êüŸÖÖÓÖÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÆüÖÖ»Öê, ´Öß ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖÖ“ÖÖ
ú¬Öß“Ö ¯ÖÏµÖÖêÖ êú»ÖÖ ÖÖÆüß. ‡üŸÖ¸ü úÖÆüß •ÖÖÖÓÖß êú»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖÖ»Öê''51 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü
µÖÖÓÖß 1985 †Ö×Ö 1989 “Öê ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖ †Öã³Ö¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ‹ú¡Ö µÖÖ¾Öê Øú¾ÖÖ ‹êŒµÖ ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ
ÖÖÆüß. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ×¸ü¯Ö²»ÖßúÖ ‹êŒµÖ Æêü ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖÖ™üú“Ö †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆê²ü Ö †ÖÓ²Öê›ü ú¸ü µÖÖÓÖß ‹êŒµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ Ö ú¸Ÿü ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ²ÖÆã•ü ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ
‹ú¡Ö úºþÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ êú»Öê †ÖÆêü. 1990 “µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸµÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ ‹ê¾Ö•Öß •ÖÖŸÖÖ ¤ü»ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü µÖãŸÖß êú»Öß †ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖÖ ´ÆüÖæÖ †Ö´Æüß ¯Öãœêü
†Ö»ÖÖê †ÃÖŸÖÖê. †¿Öß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ µÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ÆüÖêŸÖß.
ÃÖÖ¸üÖ¿Ó Ö ¹ý¯ÖÖÖê ‹ú †³µÖÖÃÖú ´ÆüÖæÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö×Ö “Öôû¾Öôûß×¾ÖÂÖµÖß
¿Öê¾Ö™üß ‹ú“Ö ×ÖÂúÂÖÔ ÆüÖŸÖß »ÖÖÖŸÖÖê. ŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê ¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ³ÖÖÖ ¸üÖ×Æü»Öê»Öê
ÖÖÆüß. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¯Ö¤ü »ÖÖ»ÖÃÖêÖê, Ã¾ÖÖ£ÖÖÔ´Öãôêû µÖÖÓÖÖ ‹ú ¾ÆüÖµÖ“Öê ÖÖÆüß. úÃÖÖ úÖ †ÃÖêÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ úôû¾ÖôûÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ Æêü“Ö úÖ´Ö ‹ú¡Ö µÖê‰úÖ ÃÖ¢ÖÖ ÆüÃŸÖÖŸÖ ú¹ýÖÆüß ú¸üŸÖÖ
†Ö»Öê †ÃÖŸÖê, ¯ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö µÖæÖÖÓ›ü †Ö×Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß´Öãôêû †ÓÖß †Ö»Öê»ÖÖ
†ÆÓü³ÖÖ¾Ö µÖÖ»ÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú ´ÆüÖæÖ ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
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