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¯ÖÏÖ.´ÖÆêü¿Ö •ÖÖ®ÖÖ£Ö ÃÖÖÖ¸êü
‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ , ×›ü.²Öß.¤üµÖÖÖÓ¤ü ú»ÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü .

 ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ •µÖÖ ŸÖßÖ ¸üÖ•ÖÂÖáÖß ÃÖÓÃ´Ö¸üÖßµÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖ´Ö×Ö¸üß êú»Öß †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ÃÖ´Öé¬¤ü ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú •Ö›üÖ‘Ö›üÖ êú»Öß ŸÖê ´ÆüÖ•Öê ²Ö›üÖê¤üµÖÖ“Öê ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü, ¾ÖÖ»Æêü¸ü“Öê ´ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ¾Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ŸµÖÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓÖß †Öêú ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸ü †Ö×Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤êü‰úÖ ÖÖ¾Ö ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ“µÖÖ †ÖêúÖÖêú ×¯ÖœüµÖÖ ‘Ö›ü¾Ö»µÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖ ×ŸÖ‘ÖÖÓ´Ö¬µÖê Æüß Îú´Ö
»ÖÖ¾ÖÖµÖ“ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ×Ö:ÃÖÓ¿ÖµÖ¯ÖÖê ¯Ö×Æü»Öê ÖÖ¾Ö ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê“Ö ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö ‹¾Öœêü ¯ÖÏ“ÖÓ›ü úÖµÖÔ ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ú¹ýÖ šêü¾Ö»Öê †ÖÆêü. †Ö¬Öã×Öú
úÖôûÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ‡ŸÖúÖ ´Ö´ÖÔ–Ö, ÖãÖÖÏÖÆüú, ¸ü×ÃÖú ¾Ö •ÖÖÖŸÖÖ ¸üÖ•ÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¿ÖÖê¬ÖæÖ ÃÖÖ¯Ö›üÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
 ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö :¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖÂÖá ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÓÖßŸÖ ú»Öê»ÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ¸üÖ•ÖÖÁÖµÖÖ²Ö§ü»Ö “Ö“ÖÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß †ÖÆêü.
 ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê †ÖÁÖµÖ¤üÖŸÖê ¸üÖ•ÖÂÖá ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö :úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ»ÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öß ¤üß‘ÖÔ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖß. ×úŸÖÔÖ, ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ, »ÖÖ¾ÖÖß, Ø¤ü›üß, ¾ÖÖ‘µÖÖ-´Öã¸üôûß“Öß ÖÖÖß, »ÖÖêúÃÖÓÖßŸÖ, šãü´Ö¸üß-Ö—Ö»Ö
¬ÖÐã¯Ö¤ü †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÖßŸÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆüÖ¿ÖêÆæüÖ †×¬Öú ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ ¿ÖÖÆæü“µÖÖ ´ÖãÖŸµÖÖ¸üß“µÖÖ †Ö¬Öß¯ÖÖÃÖæÖ ×ŸÖ£Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¹ýÖ ÆüÖêŸÖê. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öß
ÃÖÓÖßŸÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓÃ£ÖÖ •µÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ÖÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö 1883 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ¯ÖÖšü ²ÖôûÖ¾Ö¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ
†ÖÁÖµÖ ¾Ö ¯ÖÏê¸üÖê“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü“Ö 1892 ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¤êü¾Ö»ÖŒ»Ö²Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öß úßŸÖá ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¤êü¿Ö³Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÓÖßŸÖ–Ö ‹ÃÖ.‹.ãú»ÖúÖá
´ÆüÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤êü¿ÖÖŸÖ †Ö•Ö úßÙŸÖ´ÖÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †Öêú ÃÖÓÖßŸÖ ‘Ö¸üÖµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖµÖú - ÖÖ×µÖúÖÓ“Öß ¾ÖÓ¿ÖÖ¾Öôû ú¸ü¾Öß¸ü ÖÖ¸üßŸÖ“Ö ÃÖÓ¾ÖÙ¬Ö»Öß Öê»Öß
†ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê ´Öãôû ¯ÖÏÖêŸÖê ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö Æêü“Ö ÆüÖêŸÖê. ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ¤ü•Öì¤üÖ¸ü ¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒŸÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“ÖÖ ÖÖµÖú ¾ÖÖ¤üú †ÃÖÖê úß šãü´Ö¸üß“ÖÖ ¾ÖÖ ³Ö•ÖÖÖÓ“ÖÖ
ÖÖµÖú †ÃÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓú›æüÖ ÃÖÖ¸üÖÖ“Ö ´ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ÃÖÓÖßŸÖ ‹êúµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö»ÖÖÖ ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÓÖßŸÖ ‹êúŸÖÖÖÖ ŸÖê
Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖ´Ö¸üÖŸÖ²Ö“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü Ã£ÖôúÖôû ¾ÖêôûÖ“Öê ³ÖÖÖ Æüß ¯ÖÖ¸ü ×¾ÖÃÖ¹ýÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
•µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ ”û¡Ö¯ÖŸÖàÖß ¸üÖ•ÖÖÁÖµÖ ×¤ü»ÖÖ ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖÓ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß •ÖÖÖúÖ¸üß ŸµÖÖÓÖß ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖœü¾ÖŸÖ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
Æêü Æüß ”û¡Ö¯ÖŸÖà“Öê ‹ú †ÖÖôêû¾ÖêÖôêû ¾Öî×¿ÖÂ™êü šü¸üŸÖê. ÖÖµÖÖ ú»ÖêŸÖß»Ö ²ÖÖ¸üúÖ¾Öê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖêŸÖ ¾Ö ´Ö´ÖÔ úôûÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖÓ›ãüŸÖÖŸµÖÖ œêü¸êü
µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¸üÖê ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê •ÖÖÖúÖ¸ü ÃÖÖê²ÖŸÖ ²ÖÖôûÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœêü ÃÖÓÖßŸÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖˆÓ™ü ‹¾Ö¸êüÃ™ü ´ÆüÖæÖ •µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸÖê ÖÖÖ ´ÖÆüÂÖá
†»»Ö×¤üµÖÖÖÖÑ ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß 1895 ´Ö¬µÖê ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ÖÖµÖú ´ÆüÖæÖ †ÖÖ»Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ •ÖµÖ¯Öæ¸ü ‘Ö¸üÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖµÖúß“ÖÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ¯Öãœü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ —Ö¯ÖÖ™üµÖÖÖê ¯ÖÏÃÖÖ¸üÆüß —ÖÖ»ÖÖ. †»»ÖÖ×¤üµÖÖÖÖÑ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖî×úú ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ÃÖÓÖßŸÖ
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ †»»ÖÖ×¤üµÖÖÖÖÑ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÂµÖ ÃÖÖŸÖúÖÓ“Öß ÖãÃÖŸÖß ÖÖ¾Öê •Ö¸üß Ö•Ö¸êü ÖÖ»ÖæÖ ‘ÖÖŸÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖÖê ÃÖÓÖßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ êú¾Öœüß
•Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ úÖ´Ö×Ö¸üß ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü µÖÖ“Öß úÖêÖÖ»ÖÖÆüß ú»¯ÖÖÖ µÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ¯ÖÓ.³ÖÖÃú¸ü²Öã¾ÖÖ ²ÖÖ»Öê, Ö££ÖÖ ÖÖÑ, êúÃÖ¸ü²ÖÖ‡Ô êú¸üú¸ü, Æîü¤ü¸üÖÖÑ,
´Ö•ÖßÖÖÑ, ´ÖÖêÖæ²ÖÖ‡Ô ãú›üáú¸ü •ÖÃÖ¤üÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖ×ôûÖÏÖ´Ö, ×Ö¾Öé¢Öß²Öã¾ÖÖ ÃÖ¸üÖÖ‡Ôú †¿Öß †Ö×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ úßŸÖá“Öß ×úŸÖßŸÖ¸üß ŸÖÖê»ÖÖ´ÖÖê»ÖÖ“Öß ´ÖÖÖÃÖê
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ÃÖÓÖßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖÓÖßŸÖ–Ö ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö •ÖÖê¿ÖàÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü ŸÖÃÖê "†»»ÖÖ×¤üµÖÖÖÖÑ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖÖê úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü»ÖÖ ¿ÖÖê³ÖÖ ¤êüÖÖ¸êü ‹ú Ö¾Öê »ÖêÖê“Ö
×´ÖôûÖ»Öê."
†»»ÖÖ×¤üµÖÖÖÖÑ µÖÖÓÖß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“Öê ÖÖ¾Ö ¤êü¿Ö³Ö¸ü Öê»Öê. ŸÖê ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•Ö¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö êú¾Öôû ‹ú †Ö×ÁÖŸÖ ÖÖµÖú Ö¾ÆüŸÖê ŸÖ¸ü
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê“Ö ÃÖ´ÖÖÖÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ¬ÖÖß ´ÆüÖæÖ ú¬Öß“Ö ¾ÖÖÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü ÃÖ¤îü¾Ö ×´Ö¡Ö µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê »ÖÖ³Ö»Öê.
†»»ÖÖ×¤üµÖÖÖÖÑ µÖÖÓÖÖÆüß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ú´ÖÖ»Öß“ÖÖ †Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¤îü¾ÖŸÖ“Ö ´ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. 1901 ´Ö¬µÖê †²¤ãü»Ö ú¸üß´ÖÖÖÑ ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü»ÖÖ †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖŸÖ êú»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ×²Ö¤üÖÖß ×¤ü»Öß.
¤êü¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ö¾Ö‡Ô ¸ü•Ö²Ö †»ÖßÖÖÑ ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö›ü»Ö ´ÖãÖ»ÖêÖÖÑ, ×ú¸üÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“Öê †¬¾ÖµÖæÔ Æîü¤ü¸ü²ÖÖÖÖÑ, †²¤ãü»Ö ú¸üß´ÖÖÖÑ, †Ó•ÖÖß²ÖÖ‡Ô
´ÖÖ»Ö¯Öêú †¿ÖÖ †Öêú ´ÖÆüÖÖ ÖÖµÖú ÖÖ×µÖúÖÓÖÖÆüß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“ÖÖ †ÖÁÖµÖ »ÖÖ³Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.. ¸ü•Ö²Ö†»ÖßÖÖÑÖß †Ö¯Ö»µÖÖ úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖŸÖ ×Ö¾Öé¢Öß
²Öã¾ÖÖ ÃÖ¸üÖÖ‡Ôú †Ö×Ö ÖæŸÖÖ ÖÓ¬Ö¾ÖÔ, †¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓÖÖ ÃÖÓÖßŸÖÖ“Öê ¬Ö›êü ×¿Öú×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
 ˆ¯ÖÃÖÓÆüÖ¸ü :”û¡Ö.¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ µÖÖ ÖÖêÂ™üß“Öê Ã¯ÖÂ™ü ³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê úß, ÃÖ´ÖÖ•Ö êú¾Öôû †ÖÙ£Öú ÃÖã²Ö¢Öê“µÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü ÃÖãÖß ¾Ö
ÃÖ´Öé¬¤ü ÆüÖêŸÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú •Öß¾ÖÖÆüß ¸üÃÖ¸ü¿ÖßŸÖ †ÃÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. †®Ö, ¾ÖÃ¡Ö, ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ‡. Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ×¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸üßÆüß
´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ¯ÖÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ú»ÖÖ, ”Óû¤ü, úÖî¿Ö»µÖê ŸµÖÖ“µÖÖ †ÓÖß †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú“Ö †ÃÖŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ, ÃÖÖêµÖß
†Ö×Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ‡ŸÖêú“Ö ´ÖÆüŸ¾Ö ¸üÖ•ÖÖÓÖß ú»ÖÖ, Îúß›üÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖê»ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ×¤ü»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖŸÖß»Ö
ÖãÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ ‹ú¡Ö †ÖÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖãÖÖÓ“Öß ¯Öæ•ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öß, Æü¸üŸÖ·Æê“Öß ´Ö¤üŸÖ êú»Öß ¾Ö ˆ¤üÖ¸ü †ÖÁÖµÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: ‹ú ÃÖÆü¤üµÖ ¸ü×ÃÖú
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔ“Ö ú»ÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÆü•Ö ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê. ú»ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¤ü•ÖÖÔ ˆÓ“ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ †¾Ö‘µÖÖ ŸÖßÖ ¤ü¿ÖúÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•Ö¾Ö™üß´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓÃ£ÖÖÖ Æêü †Öêú ú»ÖÖ, Îúß›üÖ ×¾Ö¤üµÖÖÓ“Öê ´ÖÖÆêü¸ü‘Ö¸ü —ÖÖ»Öê
†Ö×Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×ŸÖ£Ö»µÖÖ †ÖÏÖµÖ ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖß ×¤üÖÓŸÖ úßŸÖá ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ êú»Öß.
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