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''ˆ¯Ö¸üÖŸÖ ÃÖ−ÖÖŸÖ−Ö †¿ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Ö ¾ÖÖÆü¾ÖßŸÖ †ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ¤ãü:ÖÖ“Ö †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»ÖÓ
†ÖÆêü. ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÖî¤üµÖÔ ´ÆüÖ•Öê ˆ¯Ö¸üÖ ÆüÖµê Ö''
- ¯ÖÏÖ.²ÖÖ.Æü.ú»µÖÖÖú¸ü
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ :´ÖÖÖæÃÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¿Öß»Ö ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÃÖÖ úß, ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¾Ö †£ÖÔ¯ÖæÖÔŸÖÖ ÆüµÖÖ
²ÖÖ²Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ“Ö ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖÃÖÖ“ÖÖ •Ö−´Ö, •Öß¾Ö−Ö ¾Ö ´Ö¸üÖ µÖÖ $ÖÖêÂ™üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ú&ÖêŸÖ“Ö ‘Ö›üŸÖÖŸÖ. †£ÖÖÔŸÖ“Ö
´ÖÖÖÃÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ †ÛÃŸÖŸ¾Ö Æêü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖÖ¯Öê&Ö †ÃÖŸÖê. »Öê)Öú •Öê •Ö$ÖŸÖÖê, ³ÖÖê$ÖŸÖÖê ¾Ö †−Öã³Ö¾ÖŸÖÖê ŸÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖéúŸÖßŸÖæ−Ö
†×¾ÖÂéúŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ ÆüµÖÖ '•Ö$ÖµÖÖŸÖ' ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖ™üÖ †ÃÖŸÖÖê. »Öê)Öú •Öê¾ÆüÖ ¾µÖÛŒŸÖ$ÖŸÖ •Öß¾Ö−ÖÖ−Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ
†ÃÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ µÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖÓ−ÖÖÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •ÖÖ×Ö¾Öê“Öß ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß †ÃÖŸÖê. »Öê)Öú †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−Öã³ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¯ÖÖŸÖÆüß¾Ö¸ü ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ‘ÖêŸÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæ−Ö †×³Ö¾µÖŒŸÖß ú¸üŸÖÖê. »Öê)ÖúÖ“µÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú •Öß¾Ö−ÖÖ¿Öß
×−Ö$Ö×›üŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ 'Ã¾Öú£Ö−Ö' µÖÖ ¾ÖÖ›ü´Ë ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ÃÖã¬¤üÖ »Öê)ÖúÖ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ$ÖŸÖ •Öß¾Ö−ÖÖ−Öã³Ö¾ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ŸÖÖê •µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
•Ö$ÖŸÖÖê. ¾ÖÖœüŸÖÖê ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖêÆüß ×“Ö¡ÖÖ †ÖœüôûŸÖê. †¿ÖÖ“Ö Ã¾Öú£Ö−ÖÖÓ¯Öîúß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ 'ˆ¯Ö¸êü¯ÖÖÖ“Öß' )ÖÓŸÖ ¾µÖŒŸÖ
ú¸üÖÖ¸êü »Ö&´ÖÖ ´ÖÖ−Öê µÖÖÓ“Öê Ã¾Öú£Ö−Ö ´ÆüÖ•Öê 'ˆ¯Ö¸üÖ' µÖÖ Ã¾Öú£Ö−ÖÖŸÖ ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ''•Öê •Ö$Ö»ÖÖê, •Öê ³ÖÖê$Ö»Öê, †−Öã³Ö¾Ö»Öê, ¯ÖÖ×Æü»Öê
ŸÖê ŸÖÃÖÓ“Ö ×»Ö×ÆüŸÖ $Öê»ÖÖê, ¯Öã−ÆüÖ ‹ú¤üÖ ŸÖê“Ö •Ö$ÖÖÓ •Ö$ÖŸÖ $Öê»ÖÖê'' µÖÖ¾Ö¹ý−Ö »Ö&´ÖÖ ´ÖÖ−Öê µÖÖÓ−ÖÖ 'ˆ¯Ö¸üÖ' µÖÖ Ã¾Öú£Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ÃÖ¾ÖÔ
ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ •ÖÖÖ¾ÖÖÖ¸êü ˆ¯Ö¸êü¯ÖÖ †Ö×Ö ×²Ö·ÆÖ›ü ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ‘Öê‰ú−Ö $ÖÖœü¾ÖÖ“Öê ×•ÖÖê •Ö$ÖÖÖ·µÖÖ îúúÖ›üµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öê¤ü−ÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ
²ÖÖê»ÖŒµÖÖ ú¸üÖµÖ“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ †−ÖãÂÖÓ$ÖÖ−Öê 'ˆ¯Ö¸üÖ' µÖÖ Ã¾Öú£Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ×“Ö×¡ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Öê¬Ö
‘ÖêÖê. ÆüÖ µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö×−Ö²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ †ÖÆêü.
ˆ×§üÂ™üµÖê :1. 'ˆ¯Ö¸üÖ' µÖÖ Ã¾Ö×úÖ−ÖÖŸÖæ−Ö ³Ö™üŒµÖÖ îúúÖ›üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¾ÖÖÃÖŸÖ¾Ö •ÖÖÖæ−Ö ‘ÖêÖê.
2. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ$ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖêÖÖ¸üß †ÖÙ£Öú ãú“ÖÓ²ÖÖÖ (ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü) µÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖê.
3. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¹ýœüß, ¯ÖÏ£ÖÖ, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, •ÖÖŸÖßµÖŸÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öà“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.
4. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ$ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö »Öê)ÖúÖ“µÖÖ ³Öæ×´Öêú“ÖÖ ´ÖÖ$ÖÖê¾ÖÖ ‘ÖêÖê.
'ˆ¯Ö¸üÖ' ŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö :»Ö&´ÖÖ ´ÖÖ−Öê µÖÖÓ“Öê 'ˆ¯Ö¸üÖ' Æêü Ã¾Öú£Ö−Ö ´ÆüÖ•Öê ³Ö™üŒµÖÖ îúúÖ›üß •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ •Ö$ÖµÖÖ“Öê ×“Ö¡ÖÖ ÆüÖêµÖ. †Ã¯ÖéÂµÖÖÓ¯Öê&ÖÖÆüß
†×¬Öú )Ö›üŸÖ¸ü •Öß¾Ö−Ö •Ö$ÖÖÖ·µÖÖ îúúÖ›üß •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ¤ãü:)ÖÖ“ÖÖ ÆÓüã¤üúÖ µÖÖ Ã¾Öú£Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ‹êúÖµÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ Ã¾Öú£Ö−ÖÖŸÖ
»Ö&´ÖÖ ´ÖÖ−Öê µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öê ×“Ö¡ÖÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ÆüÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ •ÖÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú †ÖÆêü. ŸÖÃÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
îúúÖ›üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖÆüß †ÖÆêü. ''$ÖÖœü¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ÃÖÖ¸üÖ ±úÖ™üúÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü ²ÖÃÖ¾ÖÖµÖ“ÖÖ, úÖôæû²ÖÖ‡Ô, µÖ»»Ö´ÖÖ, »Ö´ÖÖ−Ö µÖÖ ¤êü¾ÖÖ“Öß
−ÖÖ¾Öê ´Ö−ÖÖŸÖ •Ö¯ÖÖµÖ“Öß. ‹úÖ $ÖÖ¾ÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ £ÖÖÓ²ÖÖµÖ“Öê −ÖÖÆüß. ³Ö»µÖÖ ¯ÖÆüÖ™êü ÆüÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü †Ö×Ö ×•Ö¡ÖÖ²Ö ‘Öê‰ú−Ö $ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ
ÃÖÖê›üÖµÖ“Öê'' †ÃÖÖ ÆüÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ$ÖÏÃŸÖ îúúÖ›üß ÃÖ´ÖÖ•Ö ¤ãü:)Ö †Ö×Ö ¾Öê¤ü−ÖÖ ÃÖÆü−Ö ú¸üßŸÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ³Ö™üÓúŸÖß ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ µÖÖ
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'ˆ¯Ö·µÖÖ' ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ−Öê µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÏŸÖµÖ&Ö îúúÖ›üß •Ö´ÖÖŸÖß“ÖÖ •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ †ÖÆêü. µÖÖ¾Ö¹ý−Ö »Öê)ÖúÖ»ÖÖ µÖÖ
Ã¾Öú£Ö−ÖÖ«üÖ¸êü êú¾Öôû Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¾Ö ²ÖÖîÛ¬¤üú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¤üÖ)Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ
•Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ÆüÖê¸ü¯ÖôûÆüß ×“Ö×¡ÖŸÖ ú¸üÖµÖ“Öß ÆüÖêŸÖß.
'ˆ¯Ö¸üÖ' ´Ö¬µÖê îúúÖ›üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖÖ“Öê ³ÖßÂÖÖ ×“Ö¡ÖÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. šü¸ü»Öê»µÖÖ $ÖÖ¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê
$ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−ÖÖ ™üÖê¯Ö»µÖÖ, Óúã›üµÖÖ, —ÖÖ¯Ö, æú›ü, ›ü±ú·µÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖŸÖ ×¿ÖôûµÖÖ-¯ÖÖôûµÖÖ
†®ÖÖÃÖÖšüß µÖÖ“Ö−ÖÖ ú¸üÖê, ÃÖã$Öß“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ )ÖôûµÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰ú−Ö $ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ−Öß Ã¾Ö)Öã¿Öß−Öê ×¤ü»Öê»Öê ‘ÖêÖê, ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ ÃÖÓ¯Ö»ÖÖ úß,
$ÖÖœü¾Öê ‘Öê‰ú−Ö $ÖÖ¾ÖÖê$ÖÖ¾Ö ³Ö™üúÖµÖ“Öê, ±úÖêú †ÖÖæ−Ö úÖ¯ÖÖµÖ“Öê ¾Ö úÖ$µÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖµÖ“µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ ×¾Öæú−Ö ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üÖµÖ“ÖÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÖê™ü ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ³Öæú ³ÖÖ$Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Æüß ÃÖÖ¬Ö−Öê †¯Öã¸üß ¯Ö›üÖÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖŸÖæ−Ö µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¤üÖ×¸ü¦üµÖ †Ö×Ö ¤üÖê−Ö
¾Öêôû“µÖÖ ³Öæêú“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ÃÖŸÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö ¾ÖÖÃÖæ−Ö ˆ³ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖÖ¾ÖŸÖê.
†šü¸üÖ×¾ÖÀ¾Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖÖŸÖ •Öß¾Ö−Ö ÓúšüÖÖ·µÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö •ÖÖŸÖßµÖŸÖê“Öß, ÁÖêÂšü-ú×−ÖÂšüŸ¾ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¯ÖÏ²Öôû
†ÃÖÖ¾Öß †ÃÖê †ÖœüôûŸÖê. 'ˆ¯Ö¸üÖ'ŸÖ »Ö&´ÖÖ ´ÖÖ−Öê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ - $ÖÖ¾ÖÖê$ÖÖ¾Öß ³Ö™üÓúŸÖß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖÓ²Ö›êü ±ãú™üÖµÖ“µÖÖ †Ö¬Öß“Ö
¤ãüÃÖ·µÖÖ $ÖÖ¾Öß îúúÖ›üß •ÖÖµÖ»ÖÖ ×−Ö‘ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´ÖÖ$Öê ¤êüÖêú·µÖÖÓ−ÖÖ ™üÖôûÖê Æêü úÖ¸üÖ •ÖÃÖê †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö '¯Ö¸üÖ¤ü †ÖøüÖ ¾ÖÖ‡Ô¸ü' Æüß
†¯Ö¿Öãú−Öß ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÁÖêÂšüŸ¾ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ †ÖÆêü. ‘Ö¸ü †Ö×Ö $ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖ−Öê ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ˆ““Ö¾ÖÖáµÖ“Ö −Ö¾Æêü
ŸÖ¸ü $ÖÖ¾ÖãúÃÖÖ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ¯ÖÖÃÖæ−ÖÆüß ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¤ãü¸üÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. µÖÖ¾Ö¹ý−Ö êú¾Öôû îúúÖ›üß“Ö −Ö¾Æêü ŸÖ¸ü
†¿ÖÖ“Ö ³Ö™üŒµÖÖ •ÖÖŸÖß´Ö¬µÖêÆüß Ã¯Öé¿µÖ-†Ã¯Öé¿µÖŸÖê“ÖÖ ³ÖÖ$Ö †ÖœüôûŸÖÖê. ''¾Öî¤üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü îúúÖ›üß •ÖÖµÖ“ÖÖ −ÖÖµÖ. îúúÖ›üµÖÖ“µÖÖ
×²Ö·ÆÖ›üÖ¾Ö¸ü ¾Öî¤ü µÖÖµÖÖ“ÖÖ −ÆüÖµÖ, ú¿ÖÖ»ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ −ÆüÖµÖ'' úÖ¸üÖ ''¾Öî¤ü úÖµÖ²Öß )ÖÖŸµÖÖŸÖ, ´ÖÖú›ü¾ÖÖ»ÖÓ úÖµÖ²Öß )ÖÖŸµÖÖŸÖ''
µÖÖ¾Ö¹ý−Ö îúúÖ›üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ $Ö¾ÖÔ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. »Ö&´ÖÖ ´ÖÖ−Öê µÖÖÓ−Öß ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ '¿Ö¿Öß'
ÃÖÖê²ÖŸÖ »Ö$−Ö êú»µÖÖ“Öê ‹êæú−Ö †Ö¯Ö»Öß '•ÖÖŸÖ ²Öã›ü»Öß' †ÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÓ›üôûà−ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. úÖ¸üÖ ''•ÖÖŸÖßÃÖÖšüß ´ÖÖŸÖß )ÖÖ¾Öß,
•ÖÖ×ŸÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖŸÖ −ÖÖ $ÖŸÖ'' µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾Ö •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ '¾ÖÖ' »ÖÖ •ÖÖŸÖß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“ÖßÆüß ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖê. •ÖÖŸÖß´Öãôêû
ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †−Öêú †›ü£Öôû¶Ö¯ÖÖê™üß ¿Öê¾Ö™üß »Öê)Öú ''•µÖÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ×šü¯ÖúÖ ¯Öã¿Öß−Ö ´ÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸÖÖê $Ö›ü¤ü —ÖÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ'' †ÃÖê ×¾ÖÂÖÖ ˆ¤Ëü$ÖÖ¸ü úÖœüŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ¾Ö¹ý−Ö •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»Öß ¯Öú›ü •ÖÖÖ¾ÖŸÖê.
•ÖÖŸÖß¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê ¾ÖÖÔ−Ö µÖÖ Ã¾Öú£Ö−ÖÖŸÖ »Ö&´ÖÖ ´ÖÖ−Öê µÖÖÓ−Öß êú»Öê †ÖÆêü.
îúúÖ›üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖßµÖŸÖê−Öê •ÖÃÖê $ÖÏÖÃÖ»Öê»Öê †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö •Öã−µÖÖ ¯ÖÏ£ÖÖ, •ÖÖ“Öú “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß, ú´ÖÔúÖÓ›ü µÖÖÓ−ÖßÆüß
$Öã¸ü±ú™æü−Ö ™üÖú»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, Ã¡Öß •Öß¾Ö−Ö µÖÖÓ“ÖêÆüß ×“Ö¡ÖÖ µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ µÖêÖÖ¸êü
†Ö•ÖÖ¸ü¯ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ³ÖãŸÖÖ−Öê ¯Ö”ûÖ›üÖê Øú¾ÖÖ ¤êü¾ÖÖ“ÖÖ úÖê¯Ö ´ÖÖ−Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖê. »Ö&´ÖÖ ´ÖÖ−Öë“ÖÖ '²ÖÖ' ´ÆüÖŸÖÖê ''ÃÖÖ»Öß¾Ö ÃÖãŸÖÖ“Öê µÖêŸÖ−Ö
ŸÖã™ü»ÖÓ ¯Ö¸ü îúúÖ›üµÖÖÓ“Ö ³ÖæŸÖ ÃÖã™üÖµÖ“ÖÓ −ÆüÖ‡Ô'' µÖÖ¾Ö¹ý−Ö †Ó¬Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾Ö †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÆüÖ¸üß $Öê»Öê»ÖÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×¤üÃÖŸÖÖê.
´ÖÖ›ü¾Ö›ü“Öß )ÖÓ›üÖê²ÖÖ“Öß µÖÖ¡ÖÖ, •Öê•Öã¸üß“Öß µÖÖ¡ÖÖ, “Öî¡Ö †´ÖÖ¾ÖÃµÖê“Öß úÖôãû²ÖÖ‡Ô“Öß µÖÖ¡ÖÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×−ÖÂšêü−Öê ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃÖÓ$Öß
ú•ÖÔÆüß úÖœüŸÖÖê. µÖÖ¾Ö¹ý−Ö ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÁÖ¬¤üÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖê.
'ˆ¯Ö¸üÖ' µÖÖ Ã¾Öú£Ö−ÖÖŸÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß »Ö&´ÖÖ ´ÖÖ−Öê µÖÖÓ−Öß êú»Öê»µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öê ×“Ö¡ÖÖ
µÖêŸÖê. »Ö&´ÖÖ ´ÖÖ−Öê µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê. ¤üÖ×¸ü¦üß, ³ÖÖÓ$Ö, ³ÖÓúÃÖ ¾Ö †ÛÃ£Ö¸ü •Öß¾Ö−Ö •Ö$ÖÖÖ·µÖÖ
îúúÖ›üß •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö •Öß¾Ö−Ö×“Ö¡Ö ¸êü)Ö™üŸÖÖÓ−ÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ¾ÆüÖ¾Öê ´ÆüÖæ−Ö »Öê)Öú —Ö™üŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
´Ö−ÖÖê$ÖŸÖÖŸÖ ŸÖê ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ ''ÆüÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö ´ÖãŒŸÖß“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ “ÖÖ»Öæ —ÖÖ»ÖÖ. )Ö¸Óü ´ÆüÖ•Öê ´Ö.•ÖÖê×ŸÖ¸ü¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê, ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸
µÖÖÓ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü, ´ÖÖÖÃÖÓ ˆ³Öß ¸üÖÆüŸÖÖÆêüŸÖ ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−ÖÖ“Öß ´ÖÖ$ÖÖß ú¸üŸÖÖÆêüŸÖ. ‹úÖ †£ÖÖÔ−Öê »ÖÖ)ÖÖê
»ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ²ÖÓ¤ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ šüÖêšüÖ¾ÖŸÖÖÆêüŸÖ. ´Ö»ÖÖ ³ÖßŸÖß µÖÖ“Öß ¾ÖÖ™üŸÖê úß, µÖÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ²ÖÓ¤ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ
)Ö¸üÖê)Ö¸ü“Ö ˆ‘Ö›êü»Ö ? ×−Ö¤üÖ−Ö ×ú»Ö×ú»ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ? ÆüÖ ¯ÖÏ¿−Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¯Ö×¸ÛÃ£ÖŸÖß“Öê †Öú»Ö−Ö ú¹ý−Ö ¤êüÖÖ¸üÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ
82
For Details visit our website – www.researchjourney.net

‘Research Journey’ International Multidisciplinary E- Research Journal

´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ †Ö× Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓú

Vol. 3 Issue. 3

ISSN :2348-7143
(Online)
July-Sept.- 2016

ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÆüÖê¸ü¯ÖôûÖÖ·µÖÖ îúúÖ›üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¾Öê¤ü−ÖÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖÓ−ÖÖ '´ÖÖÖæÃÖ' ´ÆüÖæ−Ö“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ−Öê îúúÖ›üß •Ö´ÖÖŸÖßú›êü
¯ÖÖÆüÖ¾Öê ÆüÖ »Öê)ÖúÖ“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖê−Ö ‡£Öê ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß Æüß Ø“ÖŸÖ−Ö¿Öß»ÖŸÖÖ 'ˆ¯Ö¸üÖ' “Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ¾ÖÖœü×¾ÖÖÖ¸üß †ÖÆêü.
'ˆ¯Ö¸üÖ' ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏÖ.²ÖÖ.Æü.ú»µÖÖÖú¸ü ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ ''ˆ¯Ö¸üÖŸÖ ÃÖ−ÖÖŸÖ−Ö †¿ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Ö ¾ÖÖÆü¾ÖßŸÖ †ÖÖ»Öê»µÖÖ
´ÖÖ−Ö¾Öß ¤ãü:)ÖÖ“Ö †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»ÖÓ †ÖÆêü. ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÖî¤üµÖÔ ´ÆüÖ•Öê ˆ¯Ö¸üÖ ÆüÖêµÖ'' ŸÖ¸ü ¸üÖ.$Ö.•ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ
''ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •ÖÖ×Ö¾ÖÖÓ“Öß Æüß •Ö−´Ö×ÃÖ¬¤ü †ÓŸÖ:üÃÖéÂ™üß −ÖÖ−ÖÖ úôûÖÓ“Öß ¾Ö −ÖÖ−ÖÖ ¹ý¯ÖÖÓ“Öß †ÖÆêü. ×ŸÖ“µÖÖŸÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¯Öã¸üÖÖÖÓ“Öê •Ö$Ö •ÖÃÖê
ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ´ÖúÖ»Öß−Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öê •Ö$Ö Æüß ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖê'' µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ›üÖò.†Ö¸üŸÖß ãúÃÖ¸êü ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ. ''´ÖÖ−Öê µÖÖÓ−Öß îúúÖ›üß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¾Öê¤ü−ÖÖÓ−ÖÖ ¿Ö²¤üÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. Æêü ú¸üŸÖÖ−ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ŸÖÖê»Ö œüôæû −Ö ¤êüŸÖÖ, —Öôûüà−Öß ÃÖÓ¾Öê¤ü−ÖÖ ÆüÖê¸ü¯Öôæû −Ö ¤êüŸÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß
»Öê)Ö−Ö êú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû 'ˆ¯Ö¸üÖ' ¾ÖÖ’Ë´ÖµÖß−Ö ú»ÖÖéúŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûüß¾Ö¸ü $Öê»Öê †ÖÆêü'' †£ÖÖÔŸÖ“Ö îúúÖ›üµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖê»Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖ
•Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ‹ú †Ó¿Ö ´ÆüÖæ−Ö µÖÖ Ã¾Öú£Ö−ÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖŸÖß»Ö •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ´Ö−ÖÖÃÖ ×³Ö›üŸÖê. ×ú.¿ÖÓ.“ÖÖî$Öã»Öê
×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ ''ˆ¯Ö¸üÖ µÖÖ †ÖŸ´Öú£Ö−Ö¯Ö¸ü »Öê)Ö−ÖÖŸÖ †ÃÃÖ»Ö •Öß¾Ö−ÖÖ−Öã³ÖæŸÖß“Öê †−Öêú ¸Óü$Ö ×´ÖÃÖôû»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸÖê ú¬Öß ú¹ýÖ $ÖÓ³Öß¸ü,
ŸÖ¸ü ú¬Öß ×¾Ö¤üÖ¸üú ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ú¹ý−Ö ¤êüÖÖ¸êü †ÖÆêü, ú¬Öß ×¾ÖÂÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“Ö−Öê“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ‘Ö›ü×¾ÖÖÖ¸êü †ÖÆêü. ú¬Öß ´ÖÖ−Ö¾Öß
•Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ÆüŸÖ²Ö»ÖŸÖÖ, †ÃÖÆüÖµµÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ú¬Öß úÖîµÖÔ ÃÖæ×“ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸üê †ÖÆêü'' †£ÖÖÔŸÖ“Ö ú»ÖÖŸ´Öú¥üÂ™üµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ
ˆ¯Ö¸üÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖé•Ö−Ö¿Öß»Ö ´Ö−ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ µÖêŸÖÖê ¾Ö ˆ¯Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ´Ö−ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ú¸üŸÖê.
×−ÖÂúÂÖÔ :´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ ˆ¯Öê×&ÖŸÖ †ÃÖÖÖ¸êü ‹ú •Öß¾Ö−Ö 'ˆ¯Ö¸üÖ' Æêü ¿ÖßÂÖÔúÆüß †£ÖÔ¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. “ÖÖŸÖã¾ÖÔµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö
îúúÖ›üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Ã£ÖÖ−Ö µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖæ−Ö ÃÖæ×“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö îúúÖ›üß ÃÖ´ÖÖ•Ö ˆ¯Ö¸êü¯ÖÖ ³ÖÖê$ÖßŸÖ †ÖÆêü. ‡£Öê ±úŒŸÖ
»Öê)Öú“Ö 'ˆ¯Ö¸üÖ' −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ îúúÖ›üß ÃÖ´ÖÖ•Ö“Ö ˆ¯Ö¸üÖ †ÖÆêü, Æêü ÃÖæ×“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ³Ö™üêú¯ÖÖÖ´Öãôêû îúúÖ›üß ÃÖ´ÖÖ•Ö
ˆ¯Öê×&ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ Æêü µÖÖ Ã¾Öú£Ö−ÖÖŸÖß»Ö •Öß¾Ö−Ö ¤ü¿ÖÔ−ÖÖŸÖæ−Ö •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆüÖ“Öê ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ$ÖŸÖ ÃÖÖ¬Ö−Ö (¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ) ³Öæú
×´Ö™ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸êüÃÖê −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû êú¾Öôû ¤üÖ×¸ü¦üµÖ, ¤îü−µÖ, »ÖÖ“ÖÖ¸üß ¾Ö †$Ö×ŸÖúŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ™üµÖÖ»ÖÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. †×−ÖÂšü
¹ýœüß, ¯ÖÏ£ÖÖ, “ÖÖ»Öß¸üßŸÖß, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ, †–ÖÖ−Ö, •ÖÖŸÖßµÖŸÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öß îúúÖ›üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ$ÖŸÖßŸÖ †›ü£ÖôûÖ šü¸ü»Öê»µÖÖ
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. 'ˆ¯Ö¸üÖ' µÖÖ Ã¾Öú£Ö−ÖÖ“Öê »Öê)Öú »Ö&´ÖÖ ´ÖÖ−Öê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö
†ÖÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ 'ˆ¯Ö¸üÖ' Æêü ‹úÖ ¾µÖÛŒŸÖ“Ö Ã¾Öú£Ö−Ö −ÖÃÖæ−Ö ÃÖ´ÖæÆü •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ †×¾ÖÂúÖ¸ü
†ÖÆêü. Æêü ÃÖ´ÖæÆü•Öß¾Ö−Ö 'ˆ¯Ö¸üê' †ÃÖæ−Ö »Öê)ÖúÖŸÖß»Ö 'ˆ¯Ö¸üê¯ÖÖÖ“ÖÖ' ¿ÖÖê¬ÖÆüß µÖÖŸÖæ−Ö ÃÖæ×“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. 'ˆ¯Ö¸üÖ' µÖÖ Ã¾Öú£Ö−ÖÖŸÖß»Ö îúúÖ›üß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ×“Ö¡ÖÖ †ÓŸÖ´ÖãÔ)Ö ú¸üÖÖ¸êü †ÖÆêü.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ :ÖÏ£Ó Ö :1. ˆ¯Ö¸üÖ - »Ö&´ÖÖ ´ÖÖ−Öê
2. ¤ü×»ÖŸÖ Ã¾Öú£Ö−Öê - ÃÖÖ×ÆüŸµÖ¹ý¯Ö - ›üÖò†Ö¸üŸÖß ãúÃÖ¸êü
3. ×−Öôûß ×&ÖŸÖß•Öê - ¸üÖ.$Ö.•ÖÖ¬Ö¾Ö
4. ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÖî¤üµÖÔ 'ˆ¯Ö¸üÖ'- †ÛÃ´ÖŸÖÖ¤ü¿ÖÔ
5. 'ˆ¯Ö¸üÖ' ¤ü×»ÖŸÖ 1981 - ×¾Ö.¿Ö.“ÖÖî$Öã»Öê
6. ¤ü×»ÖŸÖ †ÖŸ´Öú£Ö−Ö Ã¾Ö¹ý¯Ö - ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ¾Ö ÃÖÖî¤üµÖÔ - ›üÖò.×¿Ö¾Ö¤üÖÃÖ ×¿Ö¸üÃÖÖšü
7. ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü - ›üÖò.¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ¯ÖÓã›êü, Ã−ÖêÆü»Ö ŸÖÖ¾Ö¸êü
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