¯Öß‹“Ö.›üß ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö
†Ö“ÖÖµÖÔ ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ ³ÖÖ¾Öê µÖÖÓ“Öê ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö †Ö× Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ −Ö¾µÖÖ ¿ÖîÖ× Öú ¬ÖÖê¸ü ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¿ÖÖ ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö- ‹ú †³µÖÖÃÖ
›üÖò. ‹ ÃÖß ³ÖÖ¸üÖê™êü ü
(1) ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖ“Öß ˆ×§Â™ê †Ö“ÖÖµÖÔ ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ ³ÖÖ¾Öê µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖîÖ× Öú ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“Öê †¬µÖµÖ−Ö ú¸ü Öê.
(1)
(2)
1986 “µÖÖ −Ö¾µÖÖ ¿ÖîÖ× Öú ¬ÖÖê¸ü ÖÖ“Öê ŸµÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¯Ö¿Öß»ÖÖÃÖÆü †¬µÖµÖ−Ö ú¸ü Öê.
(3)
−Ö¾Öê ¿ÖîÖ× Öú ¬ÖÖê¸ü Ö †Ö× Ö ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“Öê ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü Ö ¤ãü¾µÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê Öê.
(4)
−Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖîÖ× Öú ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ×¿ÖÖ ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ ¯Ö×¸ü ÖÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê Öê.
(2) ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß ¾Ö ÃÖÖ¬Ö−Öê ú
1)
2)
3)

‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Ö¬¤üŸÖß
¾Ö ÖÔ−ÖÖŸ´Öú ¯Ö¬¤üŸÖß
†Ö¿ÖµÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖ Ö ¯Ö¬¤üŸÖß

(3) ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓú»Ö−Ö, ×¾Ö¿»ÖêÂÖ Ö ¾Ö †£ÖÔ ×−Ö¾ÖÔ“Ö−Ö
1) ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ •Öß¾Ö−Ö ¤ü¿ÖÔ (1984)
2) ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ ×¿ÖÖ Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü (1977)
3) Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü ŸÖê †Ö“ÖÖµÖÔ ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ (1978)
4) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿ÖîÖ Ößú ¬ÖÖê¸ü Ö 1986
5) †Ö“ÖÖµÖÔ ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ ³ÖÖ¾Öê µÖÖÓ“Öê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö »ÖêÖ, ¯Ö¡Öê, ¯Ö¸üßÖ Öê, ×™ü¯Ö Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê
6) úÖêšüÖ¸üß †ÖµÖÖê÷ÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö 1966
7) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿ÖÖ ÖÖŸÖß»Ö †Ö¬Öã−Ößú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÆü 1991
(4) ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö, ×−ÖÂúÂÖÔ
1)
×¿ÖÖ Ö ¯ÖÏ ÖÖ»Öß ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ²Ö¤ü»ÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß †ÃÖê ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ−Öß ÃÖÖÓ÷ÖßŸÖ»Öê.
2)
×¿ÖÖ ÖÖ»ÖÖ −Ö¾Öß ×¤ü¿ÖÖ ¤êü µÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖ ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö Æü¾ÖÖ Æêü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê •Ö−Ö´ÖŸÖ •ÖÖ Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ−µÖ êú»Öê.
3)
−Ö¾µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÷Ö¸ü•ÖÖ, −Ö¾Öß †Ö¾ÆüÖ−Öê, −Ö¾Öê ŸÖ ÖÖ¾Ö ÆüµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß −Ö¾Öê ¿ÖîÖ× Öú ¬ÖÖê¸ü Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü †ÃÖê
´ÖÖ−µÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö −Ö¾Öß−Ö ¬ÖÖê¸ü ÖÖ“Öß †ÖÖ Öß ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öß.
4)
×¿ÖÖ Ö ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ÷Öß Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ †ÖÆêü. ŸÖß †Ö•Ö“Öß †Ö× Ö ˆªÖ“Öß ÷ÖãÓŸÖ¾Ö Öãú †ÖÆêü Æêü −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖ ´ÖÖ−µÖ
—ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
5)
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖ Ö ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖ ´ÖÖ−µÖ ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÓÃéúŸÖßú ¾ÖÖ¸üÃÖÖ, »ÖÖêú¿ÖÖÆüß,
ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔ ÃÖ´Ö³ÖÖ¾Ö, ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü Ö ¿Öã¬¤ü ¸üÖÖ Öê, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Óúã¯Ö Öê ŸÖÖê›ü Öê, ”ûÖê™üµÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÖÔ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ‡ ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ
Ø“ÖŸÖ−ÖÖŸÖß»Ö ÷ÖÖêÂ™üà“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖ ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
6)
×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ−Öß •ÖµÖ •Ö÷ÖŸÖ “ÖÖ −ÖÖ¸üÖ ×¤ü»ÖÖ. •ÖµÖ •Ö÷ÖŸÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÖŸÖÖ “ÖÖ»ÖÖµÖ“Öê −ÖÖÆüß †ÃÖê ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖÖÓ÷ÖßŸÖ»Öê. ÆüÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü −Ö¾µÖÖ
¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖ ´ÖÖ−µÖ ú¹ý−Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ †Ö× Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ´ÖµÖ ÃÖÆü•Öß¾Ö−Ö µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êü µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ
ÃÖÖÓ´Ö•ÖÃµÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ´Ö−ÖÖê¬ÖÖ¸ü ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö ú¸ü Öê Æêü ŸÖ¸ü −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü.
7)
×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ−Öß −ÖêÆü´Öß ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖê¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ−Öß ×¿ÖÖ ÖÖŸÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ, ÷Ö¸üß²Ö-ÁÖß´ÖÓŸÖ ÆüÖ ³Öê¤ü ÷ÖÖî Ö ´ÖÖ−Ö»ÖÖ †ÖÆêü. Æüß“Ö
÷ÖÖêÂ™ü −Ö¾µÖÖ ¿ÖîÖ× Öú ¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê.
8)
×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖîÖ× Öú ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖŸÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ×¿ÖÖ ÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ †ÓŸÖ³ÖãÔŸÖ †ÖÆêü. Æêü ×¿ÖÖ Ö •Ö−´Ö³Ö¸ü “ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¾Ö •Ö−´ÖÖ¯Öæ¾Öá
÷Ö³ÖÖÔ¾ÖÃ£Öê¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ÃÖã¹ý ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ÆüµÖÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ¯Ö Öê −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖ¾Ö¸ü
¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ×¿ÖÖ ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ÆêüÆüß −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖ“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖ †ÖÆêü.

9)
10)

11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)

×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ−ÖÖ ×¿ÖÖ ÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ Æü¾Öß †ÖÆêü. úÖ¸ü Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ŸÖê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê úŸÖÔ¾µÖ“Ö †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ
†Óæú¿Ö −ÖúÖê. −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖ ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ Ö“ÖÔ †Ö ÖÖß ¾ÖÖœü»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏÖîœüÖÓ“Öê ×¿ÖÖ Ö ˆªÖê÷ÖÖ“µÖÖ «üÖ¸êü —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ ´ÖÖ−ÖŸÖÖŸÖ. ²Öã×−ÖµÖÖ¤üß ×¿ÖÖ Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê ´Æü Ö•Öê ¯ÖÏÖœî ü ×¿ÖÖ Ö
†Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´Æü Ö Öê †ÖÆêü. −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖ ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ÆüµÖÖ Ø“ÖŸÖ−ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö •ÖÖ Ö¾ÖŸÖÖê. ÃÖÖÖ¸üŸÖê²Ö¸üÖ²ê Ö¸ü“Ö
úÖ´Ö ú¸ü µÖÖ“Öê –ÖÖ−Ö ¾Ö úÖî¿Ö»µÖ ×¿Öú ÖÖ·µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê †¿Öß −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏÖ£Ö´Ößú ×¿ÖÖ ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ ´Æü ÖŸÖÖŸÖ- ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÷Ö¸ü•Öê¯ÖÏ´ÖÖ Öê –ÖÖ−Ö ªÖ¾Öê. −Ö¾Öê ¬ÖÖê¸ü Ö ÃÖã¬¤üÖ µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üŸÖê †Ö× Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÷Ö¸ü•ÖÖ ¾Ö Ã£ÖÖ×−Öú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü Ö ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ´ÖÖ−ÖŸÖê.
×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖ Ö µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ˆªÖê÷Ö ×¿ÖÖ ÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ´ÖÆüŸ¾Ö †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖß ÆüÖ ŸµÖÖÓ−Öß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ˆªÖê÷Ö ´ÖÖ−Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖÖŸÖ
úÖ´Ö ú¸üÖê •Öê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ †Ö× Ö ×¿ÖÖúÖ»ÖÖ †×−Ö¾ÖÖµÖÔ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖŸÖ. −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖ Ö ÃÖã¬¤üÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú
×¿ÖÖ ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüŸÖê. −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖ ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ÁÖ´Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ×¤ü»Öê ÷Öê»Öê †ÖÆêü.
ˆ““Ö ×¿ÖÖ ÖÖŸÖ ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ−ÖÖ ¯Öæ ÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æü¾Öê †ÖÆêü. ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ÆüµÖÖ Ø“ÖŸÖ−ÖÖ»ÖÖ †−ÖãÃÖ¹ý−Ö Ã¾ÖÖµÖ¢Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê ¾Ö Ã¾ÖÖµÖ¢Ö
×¾ÖªÖ¯Ößšêü −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖ¾Ö¸ü †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
−Ö¾µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖß»Ö ÷ÖÏÖ´Öß Ö ×¾ÖªÖ¯Ößšêü Æüß ÷ÖÖÓ¬Öß ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ ÆüµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ ÖÔ †Ö× Ö •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¤üÖÖ×¾Ö ÖÖ·µÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öß ¯ÖÏ× ÖŸÖ •Öß¾Ö−Ö×¿ÖÖ Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ−ÖÖ ¾Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ−ÖÖ −Ö¾µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖæ−Ö ×´Öôû ÖÖ¸êü ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖ ÖÖ¾Ö¸ü Ã¯ÖÂ™ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê.
−Ö¾ÖÖê¤üµÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ −Ö¾µÖÖ ¿ÖîÖ× Öú ¬ÖÖê¸ü ÖÖ“Öß −ÖÖ×¾Ö−µÖŸÖÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖê. ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖôûÖ −ÖêÆü´Öß ÷ÖÏÖ´Öß Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ“Ö
Æü¾µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖôûÖ ÷ÖÏÖ´Öß Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ“Ö ˆª›ü»µÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ÷ÖÏÖ´Öß Ö ×¿ÖÖ Ö ×¾ÖÂÖµÖú Ø“ÖŸÖ−ÖÖ“ÖÖ ÆüÖ
´ÖÖî×»Öú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê.
×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ−Öß †Ö¬Öã×−Öú ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖ−ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ ÖÔ ´ÖÖ−Ö»Öê †ÖÆêü. ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •Ö÷ÖÖŸÖ úÖê ÖŸÖêÆüß úÖ´Ö ÆüÖ‰ê ú ¿Öú ÖÖ¸ü
−ÖÖÆüß †ÃÖê ŸÖê ´ÖÖ−ÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¾Ö †ØÆüÃÖÖ µÖÖÓ“Öß µÖãŸÖß —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ¯Öé£¾Öß ¾Ö¸ü Ã¾Ö÷ÖÔ ˆŸÖ¸êü»Ö †ÃÖê ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. −Ö¾µÖÖ
¬ÖÖê¸ü ÖÖ−Öê ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö ×¾ÖÂÖµÖú ×¿ÖÖ ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü−Ö ×´Öôû ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ×¾Ö–ÖÖ−Ö ×¿ÖÖ ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖú¸üßŸÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö
êú»Öê •ÖÖ ÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“ÖÖ ×¿ÖÖú †−Öã³Ö¾Ö ÃÖÓ¯Ö®Ö ¾Ö ŸÖê•ÖÃ¾Öß ´Ö−Ö, ²Öã¬¤üß ¾Ö ¿Ö¸üß¸ü †ÃÖ»Öê»Öß, ¿Ö¸üß¸üÁÖ´Ö ú¸ü ÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. −Ö¾µÖÖ ¿ÖîÖ× Öú
¬ÖÖê¸ü ÖÖ−Öê ×¿ÖÖúÖÓ¾Ö¸ü ¯Öæ ÖÔ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ™üÖú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ×¿ÖÖúÖÓ“Öß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖßú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾ÖÖœüÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö−ÖÖê²Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ˆ§ü²ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö÷ÖÖÕ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.Æüß ÷ÖÖêÂ™ü −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ×¿ÖÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖ Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖ−ÖÖ ¤ü•Öì¤üÖ¸ü ²Ö−Ö×¾Ö µÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸ−Ö −Ö¾Öß−Ö ¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ−Öß †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Ã¡ÖßµÖÖÓ¾Ö¸ü ™üÖú»Öê»Öß †ÖÆêü. −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖ−Öê Æüß ²ÖÖ²Ö Ã¾ÖßúÖ¹ý−Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ−ÖÖ ×¿ÖÖ ÖÖ“µÖÖ
×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖŸÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü×¾Ö»Öß †ÖÆêü. ÛÃ¡ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖ“Öß •ÖÖ Öß¾Ö ×−Ö´ÖÖÔ Ö ¾ÆüÖ¾Öß †ÃÖê −Ö¾Öê ¿ÖîÖ× Öú ¬ÖÖê¸ü Ö †Ö÷ÖÏÆüÖ−Öê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖê.
¯ÖÏÖîœü ×¿ÖÖ ÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö ¤êü¿Ö³Ö¸ü ÃÖŒŸÖß“ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ Æêü ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ“Öê Ø“ÖŸÖ−Ö −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖ †−ÖãÃ£ÖæŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖú,
×¾ÖªÖ£Öá, ŸÖ¹ý Ö ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö −ÖÖêú·µÖÖ ¤êü ÖÖ¸êü ´ÖÖ»Öú µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖ−Öê †¯Öê×Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
×¾Ö−ÖÖê²ÖÖ“Öß ˆªÖê÷Ö¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ×¿ÖÖ ÖÖ“Öê ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−Ö −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖ÷ÖŸÖÖÆÔü †ÖÆêü †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖßú ×¿ÖÖú ÆüÖ −Ö¾µÖÖ
¬ÖÖê¸ü ÖÖŸÖß»Ö ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾µÖ¾Ö“”êû¤üú ¯ÖÏ¾ÖÖÆü †ÖÆêü.
¤êü¿ÖÖ»ÖÖ 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖÃÖÖšüß ÃÖ••Ö ú¸ü ÖÖ¸êü ×¿ÖÖ Ö ×´ÖôûÖ¾Öê µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê −Ö¾Öê ¿ÖîÖ× Öú ¬ÖÖê¸ü Ö 1986 †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †−Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß −Ö¾Öß †Ö¾ÆüÖ−Öê †Ö× Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÷Ö¸ü•ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß −Ö¾Öê ¬ÖÖê¸ü Ö †ÖÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê
†ÖÆêü. †£ÖÖÔŸÖ ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔÃÖ´Ö³ÖÖ¾Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ü, »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †Ö×¤ü ´Öã»µÖÖÓ“Öß ŸµÖÖŸÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖ−ÖÖ ¾Ö
•Ö¯Ö Öæú êú»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖŸÖæ−ÖÆüß ×¾Ö−ÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ −Ö¾µÖÖ ¬ÖÖê¸ü ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ×¿ÖÖ ÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖŸê ÖÖê.

