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Mççmçvçç®³çç cççiç&oMç&kçÀ lçÊJççb®ççÇ hçç³çcçuuççÇ kçÀªvç vçJççÇvç MççUçbvçç cçbpçájçÇ oíC³çç®çç jçp³çç®çí çÆMç#çCçcçb$ççÇ Jçmçblç 
hçájkçíÀ ³ççb®çç çÆvçCç&³ç jÎ þjJçlççvçç®ç cçábyçF& G®®ç v³çç³ççuç³çç®³çç vççiçhçÓj Kçb[hççÇþçvçí 1495 MççUçbmççþçÇ vçJ³ççvçí Dçpç& 
cççiçJçC³çç®çí çÆvçoxMç Dççpç çÆouçí. v³çç³ççuç³çç®³çç ³çç çÆvçCç&³ççvçblçj hçájkçíÀ ³ççbvççÇ MççUçbvçç cçbpçájçÇ oíC³çç®çç l³ççb®çç çÆvçCç&³ç cççiçí 
Içílçuçç.  

v³çç0 çÆouççÇhç çÆmçvnç DçççÆCç v³çç0 Dççj0mççÇ0 ®çJnçCç ³ççbvççÇ jçp³ç mçjkçÀçj ³çíl³çç 6 cççÆnv³ççlç 1495 MççUçbmççþçÇ 
vçJ³ççvçí Dçpç& cççiçJçÓ MçkçÀlçí, DçmçínçÇ DççoíMççlç mhçä kçíÀuçí Dççní.  

DçcçjçJçlççÇ®³çç cçnçjçä^ jçp³ç çÆMç#çCç cçnçcçb[Uçvçí Jçmçblç hçájkçíÀ ³ççb®³çç 1495 MççUçbvçç cçbpçájçÇ oíC³çç®³çç 
çÆvçCç&³ççuçç pçvççÆnlç ³çççÆ®çkçíÀlçÓvç DççJnçvç çÆouçí nçílçí. jçp³ç Mççmçvççvçí 15 cçí jçípççÇ SkçÀç DççoíMççÜçjí jçp³ççlç 1495 
vçJççÇvç MççUç mçáª kçÀjC³ççmç hçjJççvçiççÇ çÆouççÇ nçílççÇ. l³ççlç 322 cçjçþçÇ, 377 FbûçpççÇ, 445 cççO³ççÆcçkçÀ Jç 351 G®®ç 
cççO³ççÆcçkçÀ MççUçb®çç mçcççJçíMç nçílçç. 2001cçO³çí SkçÀç ÒçkçÀjCççlç v³çç³ççuç³ççvçí vçJççÇvç MççUçbvçç hçjJççvçiççÇ oílççvçç hçç®ç 
cççiç&oMç&kçÀ lçÊJçí þjJçÓvç çÆouççÇ nçílççÇ. Mççmçvççvçí ³ççmçboYçç&lç `cççmìj huç@vç` lç³ççj kçÀjçJçç, l³ççlç çÆJçÐçcççvç MççUç, l³ççb®ççÇ 
#çcçlçç, MççUç kçáÀþí nJççÇ, l³ççlç kçáÀþuççÇ lçákçÀ[çÇ nJççÇ, kçáÀþu³çç Jçiçç&®ççÇ nJççÇ DçççÆCç kçáÀþu³çç cççO³çcçç®ççÇ nJççÇ ³ççmçboYçç&lç 
lçhçMççÇuç DçmççJçç, pçíLçí MççUí®ççÇ içjpç Dççní lçíLççÇuç çÆþkçÀçCç cçbpçÓj kçÀªvç pçççÆnjçlç ÒçkçÀççÆMçlç kçÀjçJççÇ, MççUí®çí ÒçmlççJç 
lç³ççj kçÀjlççvçç ÒçLçcç lçí jçp³çmlçjçÇ³ç mççÆcçlççÇkçÀ[í pççlççÇuç, nçÇ mççÆcçlççÇ sçvçvççÇ kçÀjlççvçç Dççuçíuçí mçJç& ÒçmlççJç `cççmìj 
huç@vç` vçámççj Dççnílç çEkçÀJçç vççnçÇ ³çç®ççÇ lçhççmçCççÇ kçÀjíuç. Mççmçvççvçí DçbçÆlçcç çÆvçCç&³ç Içílççvçç vçJççÇvç MççUçbcçáUí çÆJçÐçcççvç 
MççUçbJçj çÆJçhçjçÇlç hççÆjCççcç nçíCççj vççnçÇ, lçmçí®ç MççUçbcçO³çí pççÇJçIçíCççÇ mhçOçç& nçíCççj vççnçÇ ³çç®ççÇ oKçuç IçíC³ççyççyçlç®çç 
mhçä GuuçíKç kçÀjçJçç, Dçmçí ³çç DççoíMççlç mçá®çJçC³ççlç Dççuçí nçílçí. Òçl³ç#ççlç jçp³ç Mççmçvççvçí nç `cççmìj huç@vç`®ç lç³ççj 
kçíÀuçç vççnçÇ. l³ççcçáUí jçp³ççlç MççUçb®ççÇ içjpç kçÀçíCçl³çç Yççiççlç Dççní ³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ vçmçlççvççnçÇ Mççmçvççvçí oçívç DççíUçR®ççÇ 
pçççÆnjçlç ÒçkçÀççÆMçlç kçÀªvç vçJççÇvç MççUçbmççþçÇ ÒçmlççJç cçççÆiçlçuçí nçílçí. ³çç mçJç& yççyççÇ v³çç³ççuç³ççvçí þjJçÓvç çÆouçíu³çç 
cççiç&oMç&kçÀ lçÊJççb®ççÇ hçç³çcçuuççÇ kçÀjCççN³çç Dçmçu³ççvçí vçJççÇvç MççUçbvçç çÆouçíuççÇ hçjJççvçiççÇ jÎ kçÀjçJççÇ, DçMççÇ çÆJçvçblççÇ 
³çççÆ®çkçíÀlçÓvç kçÀjC³ççlç DççuççÇ nçílççÇ.  

³ççhçÓJçça 2004cçO³çí DçMçç®ç SkçÀç ÒçkçÀjCççlç oçKçuç kçÀjC³ççlç Dççuçíu³çç ³çççÆ®çkçíÀ®ççÇ v³çç³ççuç³ççvçí oKçuç IçílçuççÇ 
nçílççÇ. ³ççJçíUçÇ lçlkçÀçuççÇvç çÆMç#çCç mççÆ®çJç pç³çjçpç HçÀçìkçÀ ³ççbvççÇ MçhçLçhç$ç oçKçuç kçÀªvç YççÆJç<³ççlç v³çç³ççuç³çç®³çç 
DççoíMçç®çç cççvç jçKçuçç pççF&uç, DçMççÇ ncççÇ çÆouççÇ nçílççÇ. l³ççJçj v³çç³ççuç³ççvçí Dçmçç ÒçkçÀçj hçávnç Iç[u³ççmç l³çç®ççÇ içbYççÇj 
oKçuç IçílçuççÇ pççF&uç, DçMççÇ lççkçÀçÇonçÇ çÆouççÇ nçílççÇ. 
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