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"ÃÖÓ•ÖµÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ÖÖ™ü¶¾ÖÖ’Ëû́ ÖµÖ †Ö×�Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¤ü¿ÖÔÖ" 

ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏ�úÖ ü̧ÖŸÖ ÖÖ™ü�ú ÆüÖ ¾Öê�ÖôûÖ †Ö×�Ö ¾Öî×¿ÖÂ™¯Ö æ�ÖÔ ÖÖ™ü¶¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü †ÖÆêü ŸÖÖê ¥ü�ú-ÁÖÖ¾µÖ 

†ÃÖÖ �ú»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü †ÖÆêü. ÖÖ™ü�ú ÆüÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü ³ÖÖ ü̧ŸÖÖŸÖ ±úÖ ü̧ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ �úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ºþœü †ÃÖæÖ ÖÖ™ü�ú 

µÖÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ¯ÖÏ�úÖ¸üÖ“ÖÖ †Ö×¾ÖÂ�úÖ ü̧ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ�úÖ¸üÖÖß ÆüÖêŸÖÖê. ´Ö¸üÖšüß ¸Óü�Ö³Öæ´Öß Æüß ‹�ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü. 

´Ö¸üÖšüß ÖÖ™ü�úÖ»ÖÖ ÃÖ´Öé¬¤ü †¿Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öß †ÃÖæÖ ÃÖÖ 1843 ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖ¸ü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö¸üÖšüß 

ÖÖ™ü�úÖ“µÖÖ ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ×³Ö®Ö ¯ÖÏ�úÖ¸ü“µÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. »ÖÖê�ú Ó̧ü•ÖÖ, ÃÖÓÃ�éúŸÖß, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖ�ú ¾Ö 

†¤Ëü³ÖãŸÖ¸ü´µÖŸÖê“ÖÖ �úÖÆüß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ, ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ‡Ó�ÖÏ•Öß, ÃÖÓÃ�éúŸÖ ÖÖ™ü¶¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †Öã¾ÖÖ¤ü 

�ú ü̧�µÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß. ¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¾Ö ¬ÖÖÙ´Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ǘ ÖÓ£ÖÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖ�ú 

•Öß¾ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß “Ö“ÖÖÔ, •ÖãµÖÖ Ö¾µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÂÖ‘ÖÔ, ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ¯Öãœêü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö¸üÖšüß ÖÖ™ü�úÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. †Ö•Ö 

´Ö¸üÖšüß ÖÖ™ü�úÖ“ÖÖ “ÖêÆü¸üÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖ �Öê»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. 1950-60 ¯Öæ¾Öá“µÖÖ �úÖôûÖŸÖß»Ö 

ÖÖ™ü¶»Öê�ÖÖÖ´ÖÖ�Öß»Ö ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß µÖÖÓ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö †»Öß�ú›êü 40-50 ¾ÖÂÖÖÕŸÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖ �Öê»µÖÖ“Öê 

•ÖÖ�Ö¾ÖŸÖê. ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“µÖÖ ™ü¯µÖÖŸÖ ÖÖ™ü�úÖÖê ´ÖÖÖȩ̂ Óü•ÖÖ †Ö×�Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ �ú¸ü�Öê µÖÖ ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖÖÓ¾Ö ü̧ ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. ¯Ö�Ö 

ÖÓüŸÖ¸ü“µÖÖ ÖÖ™ü�ú�úÖ ü̧ÖÓ̄ Öî�úß �úÖÆüàÖÖ •Öß ‹�æú�Ö“Ö •ÖÖ�Ö †Ö»Öß ×ŸÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÖÖ™ü¶»Öê�ÖÖÖ“µÖÖ ³Öæ×´Ö�êúŸÖ 

ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸ü ‘Ö›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖæŸÖ šü̧ ü»ÖÖ. ´Ö»ÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¤ü¿ÖÔÖ •ÖÃÖê ³ÖÖ¾Ö»Öê ŸÖÃÖê ´Öß ´ÖÖ—µÖÖ 

ÖÖ™ü¶»Öê�ÖÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü�ÖÖ¸ü; ŸµÖÖ »Öê�ÖÖÖÖê ´ÖÖÖȩ̂ Óü•ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö Ø�ú¾ÖÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üÆüß ÖÖÆüß. ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ¾ÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö �ú¸ü�Öê Æêü 

´ÖÖ—Öê �úÖ´Ö ÖÖÆüß †¿Öß ³Öæ×´Ö�úÖ �úÖÆüß ÖÖ™ü�úÖ¸üÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö ü̧Öšüß ÖÖ™ü¶¾ÖÖ’Ëû́ ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖêÆü¸üÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖ 

�Öê»µÖÖ“Öê •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖê. 

ÃÖÓ•ÖµÖ ¯Ö¾ÖÖ ü̧ µÖÖÓ“Öß ÖÖ™ü�êú ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖßŸÖß»Ö †Ö×�Ö ²ÖÎÖ´Æü�Öß ÃÖÓÃ�éúŸÖß ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öß ÖÖ™ü�êú †ÖÆêüŸÖ. 

ÖÖ™ü�ú�úÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖ¢¾ÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †Ö×�Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¾Öê�ú¿Öß»Ö †Ö×�Ö 

´Öæ»µÖ�Ö³ÖÔ •ÖÖ�Öß¾Ö ¯ÖÏ�ú™ü ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“Öê ´ÖÖ�ÖãÃÖ¯Ö�Ö †Ö¬ÖÖȩ̂ êü×�ÖŸÖ ÆüÖê�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê, ÁÖêÂšüŸÖ¸ü ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ 

¬µÖÖÃÖ •Öê£Öê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖ‰ú ¿Ö�úŸÖÖê, ŸÖê£Öê“Ö ¤êü×¿ÖµÖŸÖÖ †¾ÖŸÖ¹ý ¿Ö�úŸÖê. ´Æü�Ö•Öê“Ö ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖß“ÖÖ 

×¾Ö“ÖÖ¸ü •Öê£Öê ¯ÖÏ¬ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖê£Öß»Ö ¤êü¿ÖßµÖÖŸÖ“Ö †£ÖÔ̄ Öã�ÖÔ šü¹ý ¿Ö�úŸÖê. ¿ÖÖêÂÖ�Ö´ÖãŒŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ ÆüÖ ÃÖÓ•ÖµÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü 

µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ™�úÖÓ“µÖÖ �ëú¦üÃ£ÖÖÖß †ÖÆêü. ´Öæ»µÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¤êü¿ÖßµÖŸÖÖ Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ™ü�úÖÓ“Öê ¾Öê�Öôêû̄ Ö�Ö †ÖÆêü. 



³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ÃŸÖ¸üÖ“ÖÖ †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ †Ö×�Ö ²ÖÖÊ ÃÖÓ¾Öê¤üÖ“ÖÖ †Ö»Öê�Ö ÃÖÓ•ÖµÖ ¯Ö¾ÖÖ ü̧ 

†Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ™ü¶¾ÖÖ’Ëû́ ÖµÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ. '¤üÖêÖ †Ó�úß ÖÖ™ü�ú' ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖ¸ü 'šüÂ™ü' µÖÖ ÖÖ™ü�úÖ¯ÖµÖÔŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß 

ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß •ÖÖ�Öß¯Öæ¾ÖÔ�ú ´ÖÖÓ›ü�Öß �ú¸ü�µÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß �ÖÖê“Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. Æüß ´ÖÖÓ›ü�Öß ¾µÖŒŸÖ �ú¸üŸÖ 

†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖ™ü¶ µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ¿Öß •Ö¿Öß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü �ú»ÖÖŸ´Ö�ú •ÖÖ�Öß¾Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ 

¯Ö× ü̧�ÖÖ´Ö�úÖ¸ü�úŸÖê“ÖÖÆüß †Ó¤üÖ•Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß“Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ™ü�úÖ“Öê ×Ö¾Ö›ü»Öê»Öê ×¾ÖÂÖµÖ 

ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ¿Öß ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû �úÖ»ÖÃÖÖ¯Öê�ÖŸÖÖ ÆüÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ »Öê�ÖÖÖ“ÖÖ Ã£ÖÖµÖß³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. 

ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¤ü¿ÖÔÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê †Ö¾ÖÖÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖ™ü�úÖ«üÖ¸êü ´ÖÖÓ›üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, ‹�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¾ÖÖ¤üß, 

†Ö¬Öã×Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úŸÖÖÔ ŸÖÃÖê“Ö ‹�ú ÃÖé•ÖÖ¿Öß»Ö �ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ, †¿ÖÖ ¤üÖêÆüß ³Öæ×´Ö�úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ 

ÖÖ™ü¶»Öê�ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ŸÖê ÃÖÖÓ³ÖÖôûŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ÆüÖŸÖÖôû�Öß †Ö¯Ö»µÖÖ 

ÖÖ™ü¶¾ÖÖ’ËûµÖÖŸÖæÖ �ú ü̧ŸÖÖŸÖ.  

†Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö¦üÖêÆüß †Ö�Îú´Ö�ú †Ö×�Ö ×ŸÖ ü̧�úÃÖ ¾Ö ÃÖÓµÖ´Ö¯Öæ�ÖÔ »Öê�ÖÖßÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ 

¾Öê¬Ö�ú ¯Ö¬¤üŸÖßÖê †×¾ÖÂ�úÖ¸ü ÃÖÓ•ÖµÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ÖÖ™ü�úÖŸÖ �êú»ÖÖ †ÖÆêü. ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ¾Öê�Öôûß ´ÖÖÓ›ü�Öß, ±òú�™üÃÖß“ÖÖ 

¾ÖÖ¯Ö ü̧, ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖÃŸÖ¾Ö •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü“Öß ³ÖÖÂµÖê †Ö�ÖÏÆüß¯Ö�Öê ´ÖÖÓ›ü�ÖÖ¸êü ÃÖ´Ö�úÖ»ÖßÖ ÖÖ™ü�ú�úÖ¸üÖÓ̄ Öê�ÖÖ ¾Öê�Öôûê 

¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÆüß¯Öê�ÖÖ �ú»Öê“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ²ÖÖÓ×¬Ö»Ö�úß ×ÖÙ¾Ö¾ÖÖ¤ü¯Ö�Öê ´ÖÖÓ›ü�ÖÖ ȩ̂ü Ã¯ÖÂ™ü ³Öæ×´Ö�êú“Öê ÖÖ™ü�ú�úÖ ü̧ 

´Æü�ÖæÖ ŸÖê ¾Öê�Öôêû šü¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ ÖÖ™ü¶¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖŸÖæÖ ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú, †×¬Ö³ÖÖî×ŸÖ�ú ÃÖ¢Öê»ÖÖ ¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÖ»ÖÖ ±úŒŸÖ 

†Ö¾ÆüÖÖ“Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¤ü¿ÖÔÖÖŸÖß»Ö  ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß “Ö“ÖÖÔ �ú¸üßŸÖ ×“Ö×�úŸÃÖÖ �ú¸üŸÖ 

Ö¾ÖßÖ •Öß¾ÖÖ´Öæ»µÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›ü�Öß �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ´ÖÖÓ›ü�Öß´Ö¬µÖê •ÖÃÖê ³ÖÏÖ´Ö�ú, †³ÖÖî×ŸÖ�ú �ÖÖêÂ™üàÖÖ 

ˆ‘Öôû¯Ö�Öê Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖê¾Öœêü“Ö ³ÖÖî×ŸÖ�ú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖßÆüß ×“Ö×�úŸÃÖÖ �êú»Öß •ÖÖŸÖê. ÖÖ™ü¶ÖÖã³Ö¾ÖÖŸÖß»Ö 

×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ¾Öê�Öôêû¯Ö�Ö, •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›ü�Öß †Ö×�Ö ŸÖê ÃÖÖ¤ü¸ü �ú ü̧ŸÖÖÓÖÖ 

Ã¾Öß�ú¸ü»Öê»µÖÖ ÖÖ™ü¶�éúŸÖß ÃÖÖ¤ü̧ üß�ú¸ü�ÖÖ“ÖÖ ›üÖêôûÃÖ, ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö�úÖ¸ü�ú †Ö×�Ö ÖÖ™ü¶²Öß•ÖÖ“Öê ÃÖ¢¾Ö •ÖÖ�ÖæÖ 

‘Öê�ÖÖ¸üÖ †Ö�éúŸÖß²ÖÓ¬Ö �úÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ÃÖÓ•ÖµÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ µÖüÖÓ“Öê ÖÖ™ü¶¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ‹�ú ¾µÖÖ¯Ö�ú 

•ÖÖ†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“Öê ¹ý¯Ö ‘Öê�ÖÖ¸êü †ÖÆêü.  

²Ö¤ü»ÖŸÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¤ü¿ÖÔÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÓÖÖ †×¬Ö�ú ¬ÖÖ¸ü-¬ÖÖ ü̧ ²ÖÖ×¾ÖŸÖ •ÖÖ�Öê, ŸµÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ»ÖÖ ™üÖê�ú 

»ÖÖ¾Ö�Öê †Ö×�Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÓÖÖ ÃÖã�´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü Öê�µÖÖ“Öß �Ö´ÖŸÖÖ ÖÖ™ü�ú�úÖ¸üÖÓ�ú›êü †ÃÖÖ¾Öß »ÖÖ�ÖŸÖê. Æüß ¯ÖÏ�Ö»³ÖŸÖÖ 



ÃÖÓ•ÖµÖ ¯Ö¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÖÖ™ü¶¾ÖÖ’Ëû́ ÖµÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ÖÖ™ü�ú µÖÖ ±úÖò́ ÖÔ“Öß ³Ö¸ü¯Öæ̧ ü •ÖÖ�Ö †ÖÆêü. ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ 

¯Ö¬¤üŸÖßÖê ´ÖÖÓ›ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß �êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÖÖ™ü�úÖ»ÖÖ “Ö“ÖÖÔŸ´Ö�ú �ú¸üŸÖÖŸÖ ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ 

ÖÖ™ü¶¾ÖÖ’Ëû́ ÖµÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ “Ö“Öì“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ¬ÖÖÖ †Ö×�Ö ²ÖÖî¬¤üß�úŸÖÖ µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü, Ã¾Ö¯Ö, 

¾ÖÖÃŸÖ¾Ö, †¤Ëü³ÖæŸÖ µÖÖÓ“ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ̄ Ö�Öê ÖÖ™ü¶¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ ¾Öê¬Ö ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏŸµÖê�ú �ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ 

ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¤ü¿ÖÔÖ ¿ÖÖê¬Ö�Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´µÖ�ú ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖŸÖæÖ �ÎúÖÓŸÖß¾ÖÖ¤üß ¾µÖ¾ÖÆüÖ ü̧ ×ÃÖ¬¤ü �ú¸ü�Öê Æüß †Ö•Ö 

¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß, “Öôû“Öôûß“Öß ´Öã�µÖ �Ö ü̧•Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ™ü¶¾ÖÖ’Ëû́ ÖµÖÖŸÖæÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê, ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 

†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“µÖÖ �ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸üß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú, ŸÖÖÛ¢¾Ö�ú ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ, ´ÖÖÖ¾Öß´ÖãŒŸÖß“µÖÖ ¬µÖêµÖÖ“ÖÖ 

ÃÖ´µÖ�ú �ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸üß ÖÖ™ü¶ÖÖã³Ö¾Ö ¯ÖÏŸµÖµÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖê. 


