‘Research Journey’ International Multidisciplinary E- Research Journal
Vol. 2 Issue. 1

ISSN :2348-7143
(Online)
Jan.- March - 2015

ˆ¤üÖ¢Ö ¿ÖîÖ×Öú ¤üéÂ™üß“Öê ×¿ÖÖÖŸÖ–Ö : ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ›üÖò. ´ÖÖ. µÖ. ¾Öîª
¯ÖÏÖ. ‹. •Öß. Öê¸üú¸ü
ÃÖÖÆüÖµµÖú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú, ´Ö¸üÖšüß,
´Ö. ÃÖ. ÖÖ. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö òú´¯Ö.
×•Ö. ÖÖ×¿Öú, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ³ÖÖ¸üŸÖ.

›üÖò. ²Ö²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¤üÖî»ÖŸÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú,
úÖ. ÃÖ. ¾ÖÖÖß ´Ö¸üÖšüß ¯ÖÏÖŸÖ †¬µÖµÖÖ ëú¦ü,
¬Öãôêû, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ³ÖÖ¸üŸÖ.

¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ›üÖò. ´ÖÖ. µÖ. ¾Öîª Æêü ÖÖ¾Ö ×¿ÖÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸ¾ÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê“ÖÖ
úÖô,û µÖÖ úÖôûÖŸÖ ãú»ÖÃÖ×“Ö¾Ö µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öß ¬Öæ¸üÖ Öê™üÖÖê ÃÖÖÓ³ÖÖôû»Öß. ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ¾Öîª µÖÖÓÖß ãú¿Ö»Ö
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖú ´ÆüÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÔ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ šüÃÖÖ •ÖÃÖÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß ×¾Öª¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü ˆ´Ö™ü¾Ö»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ×¿ÖÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ
ˆ»»ÖêÖ»ÖÖßµÖ úÖ´Ö êú»Öê. ¬Öãôêû µÖê£Öß»Ö †Öêú ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£ÖÖÓŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß •Öê úÖµÖÔ êú»Öê ŸÖêÆüß ×ŸÖŸÖêú“Ö ´ÖÖê»ÖÖ“Öê
†ÖÆêü. ¯Öã¸üÖêÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß“µÖÖ ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ŸÖÖêÆüß ÃÖŸÖŸÖ ú¸üßŸÖ ¸üÖÆüÖê Æüß ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´Æü™ü»ÖÓ ŸÖ¸ü †¾Ö‘Ö›ü ²ÖÖŸÖ
“ÖÖ»Ö»Öê»Öß ÖÖêÂ™ü ¯ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ¾Öîª µÖÖÓÖß µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖÆüß ³Ö¸üß¾Ö †ÃÖê úÖ´Ö êú»Öê. †Ö¬Öã×Öú ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ¾Öîª µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ. êú¾Öôû ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ¸ü´ÖÖê ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Ö ÖÖÆüß. ×¿ÖÖÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ×¾Ö–ÖÖÖÖ×¬ÖÛÂšüßŸÖ
×¿ÖÖÖ Æêü »ÖêÖúÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖß“Öê ‹ú •ÖÖê¸üúÃÖ ÃÖÖ¬ÖÖ, ‹ú ¸üÖ•Ö´ÖÖÖÔ. †Ö•Ö“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ, †Ö•Ö“Öß
ÛÃ£ÖŸÖß µÖÖ“Öê ÃÖŸÖŸÖ ³ÖÖÖ ²ÖÖôûÖæÖ ¯Öæ¾ÖÔÛÃ£ÖŸÖß, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê, •Öß¾ÖÖ ¥üÂ™üß»ÖÖ ¯Öã¸üú †ÃÖê †³µÖÖÃÖÃÖæ¡Ö. 5 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü 1994
¸üÖê•Öß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÖËú£ÖÖÖŸÖæÖ Æêü ÃÖæ¡Ö †×¬Öú Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôæûÖ 65 ¾ÖÂÖÔ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ²ÖÆæü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö
×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖÖÖ ŸÖÖê ú¾Ö™üÖôæûÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ×´ÖÃÖôûŸÖ Öê»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ
×¾Ö–ÖÖÖÖ×¬ÖÛÂšüßŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß ´ÖŸÖê ´ÖãŒŸÖ ÆüÖê¾ÖæÖ †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ ¾Ö •ÖÖŸÖß“ÖÖ †ÖÃÖ¸üÖ
‘ÖêµÖÖ“Öß ãú¯Ö´ÖÓ›üú¾Öé¢Öß ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´Ö.±ãú»Öê, ¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü, ›üÖò. †ÖÓ²Öê›üú¸ü, µÖÖ. ¸üÖÖ›êü, ×¯ÖÏÃÖß¯Ö»Ö †ÖÖ¸üú¸ü,
ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ÖÖêÖ»Öê ‡ŸµÖÖ¤üàÖß ¤üÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖß“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ †Ö•Ö Æüß ÃÖÓ¤ü³ÖÔ †ÖÆê ü Æêü •ÖÖÖÖê •Öºþ¸ü
†ÖÆêü.
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ÁÖß. ´Ö. ×¾Ö. ±úÖ™üú (“ÖÖôûßÃÖÖÖÓ¾Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ) ¾Ö ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö Æêü ¤üÖê‘Öê ÃÖ““Öê ×´Ö¡Ö ÆüÖêŸÖê. ŸÖê
ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÖµÖÖ - ²ÖÖê»ÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×»ÖÆüßŸÖÖÓÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, †Ö´ÆüÖ ¤üÖê‘ÖÓÖŸÖ ×¾Öªê“Öê ÆßüŸÖ, ÆêüŸÖæ ¾Ö ÃÖ´ÖÖÖ ˆ×¤ü¤ËüÂ™êü
†ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ˆ¯ÖÖµÖÖê•ÖÖÖÓŸÖ ±ú¸üú ¯Ö›êü. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Öß ±úÖ¸ü ¸üÖ Ö¾ÖÖÖ¸üÖ, ×¿ÖÃŸÖ×¯ÖÏµÖ ¾Ö ú›üú ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê ŸÖ¸ü ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö
±úÖ¸ü ¯ÖÏê´Öôû, “ÖÓ¤üÖÖÆæüÖÆüß ×¿ÖŸÖ»Ö ¾ÖÖ™üŸÖ. ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ×¿ÖÃŸÖ×¯ÖÏµÖ ¾ÖÖ ú›üú Ö¾ÆüŸÖê. ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÖÖÆüßê, ¯ÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêÖê, ÃÖÖÓ³ÖÖôæûÖ ‘ÖêÖê Æüß ŸµÖÖÓ“Öß •Öß¾ÖÖ ×ÖÂšüÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖÖ ÃÖÆüÃÖÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“µÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê¯ÖÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ úÖÆüß ¾ÖêôûÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ Æüß ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ µÖ¿ÖÖ“Öê
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†Ö×Ö ×¾ÖªÖ£Öá ×¯ÖÏµÖŸÖê“Öê Ö¸êü ¸üÆüÃµÖ ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖŸÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖãŸÖ¤üÖ¸ü¯ÖÖÖ †Ö×Ö ´ÖãµÖŸ¾Öê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ²Ö§ü»Ö úÖ¾ÖÖôãû¯ÖÖÖÓŸÖ †ÖÆêü.
•µÖÖÃÖß †Ö¯ÖÓ×ÖŸÖÖ ÖÖÆüß ŸµÖÖÃÖß ´ÆüÖê •ÖÖê †Ö¯Öã»Öê. Æüß ˆŒŸÖß ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ´Ö¬µÖê †Öêú¤üÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öß.
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ›üÖò. ¤êü¾Ö¸êü ¬ÖÖØÃÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ üµÖÖ ‹úÖ Ö¸üß²Ö ÆüÖêŸÖúºþ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ •ÖÖê ´Ö¤üŸÖß“ÖÖ ÆüÖŸÖ ×¤ü»ÖÖ ŸÖê †ÖµÖãÂµÖ²Ö¸ü
ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ×¾ÖÃÖ¸ü»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ›üÖò. ¤êü¾Ö¸êüÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸üß ¯ÖÖˆ»ÖÖãÖÖ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓŸÖ ÖÖÖÖÓ“µÖÖ éúŸÖ–ÖŸÖê×¾ÖÂÖµÖß ŸÖê£Öê
ú¸ü •ÖãôûŸÖß ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ »ÖêÖ ×»ÖÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖ ±êú›ü êú»Öß †ÖÆêü. µÖÖ »ÖêÖÖ“µÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß»ÖÖ“Ö ŸÖÖê µÖ¿ÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ¡Ö ´ÆüÖæÖ
´ÖÖÖÃÖÖÖÓ ´ÖÖÖÃÖÖ¿Öß ´ÖÖÖæÃÖúßÖÓ ¾ÖÖÖÖÓ¾Ö †Ö×Ö “ÖÖ¸ü“ÖÖî‘ÖÖŸÖ ¯ÖÏê´Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üÖ¾ÖÓ Æüß ×¾ÖÀ¾Ö¾µÖÖ¯Öú ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ •µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö“ÖÖ¸üÖÖê †¬ÖÖê×¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü ÖŸÖ´ÖÃŸÖú ÆüÖêµÖÖŸÖ“Ö ¬ÖµÖŸÖÖ. ´ÖÖ. µÖ. ŸÖ£ÖÖ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¾Öîª : •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü
†¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÖÖÖê³ÖÖ¾Ö ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ“Ö ¯ÖãÃŸÖúÖ»ÖÖ ´ÖÖÖêÖŸÖ¯Ö¸ü ¤üÖêÖ ¿Ö²¤ü ×»Ö×ÆüŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ›üÖò. ¤êü¾Ö¸êü ¬ÖÖØÃÖÖ
³ÖÖ¾ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ÁÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üú ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏê´Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ»ÖúÖÓÖß ¬Öãôê û µÖê£Öê
¯Ö×Æü»Öê úÖò»Öê•Ö úÖœü»Öê †Ö×Ö µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ úÖò»Öê•Ö“Öê ¯Ö×Æü»Öê ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ´ÆüÖæÖ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö úÖ´Ö ¯ÖÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÓ ÖÖÖ ¬ÖÖØÃÖÖ ¤êü¾Ö¸êü
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ¤ãü²ÖóµÖÖ ¤êüÆüÖ“ÖÖ, Ö¸üß²ÖßŸÖ»ÖÖ, ‹ÃÖ. ‹ÃÖ. ÃÖß. ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¯Öãœêü ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. µÖÖ
¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Öã»ÖÖ“Öß ‘Ö¸ü“Öß ¯Ö×¸üÃ£ÖßŸÖß ¯ÖÏ×ŸÖãú»Ö ÆüÖêŸÖß. ÖÖÖÖÓÖß µÖÖ»ÖÖ úÖÆüß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¾ÖÖî¸êü ×¤ü»µÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö, ¯Ö¸ÓüŸÖæ µÖÖ ¤ãü²ÖóµÖÖ
´ÖÖÖÃÖÖÓŸÖ †ÃÖÖ úÖÆüß ˆ•Öì“ÖÖ •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ Ã¡ÖÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ úß †Öêú †›ü£ÖôûµÖÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ úºþÖ ŸÖÖê ²Öß. ‹., ‹´Ö.úÖò´Ö (†£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö
úÖò´ÖÃÖÔ) ¯Öß.‹“Ö›üß. —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú —ÖÖ»ÖÖ. µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ —ÖÖ»ÖÖ. †Ö×Ö ´ÖÖêšüµÖÖ úÖîŸÖãúÖÖê Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö
†¿Öß úß ŸµÖÖ ÆüÖ™Ôü ¯Öê¿ÖÓ™üÖê ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ´ÆüÖæÖ ×Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¥üÂ™ü »ÖÖÖµÖÖÃÖÖ¸üÖß úÖ´Ö×Ö¸üß êú»Öß, ¤üÖêÖ úÖò»Öê•Ö
úÖœü»ÖêŸÖ. ÖÓŸÖ¸ü †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ ŸÖÓ¡Ö×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ŸÖê †Ö¬ÖÖ¸ü¾Ö›ü —ÖÖ»Öê. ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ´Ö¤üŸÖß»ÖÖ
×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö ÃÖ»ÖÖ´Ö ú¸üÖ¾ÖÖÃÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê.
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ›üÖò. ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¾Öîª µÖÖÓÖß ¾ÖÖ×‘ÖÖß“Öê ¤æü¬Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯ÖãÃŸÖú ×»ÖÆüß»Öê. ¾ÖÖ×‘ÖÖß“Öê ¤æü¬Ö ´ÆüÖ•Öê ‡ÓÖÏ•Öß
³ÖÖÂÖÖ. Æüß ³ÖÖÂÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾ÖÖ×‘ÖÖß“Öê ¤æü¬Ö ´ÆüÖ•Öê ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖÖ†ÃÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ †£ÖÔ
»ÖêÖúÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖ ÖÖÆüß. »ÖêÖúÖ»ÖÖ †×³Ö¯ÖÏêüŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †£ÖÔ”û™üÖ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ×¾ÖÖã¸ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ˆ¤üÖ.
Ö¾Ö×¾ÖªÖ, Ö¾Ö×¿ÖÖÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ×¯ÖÏµÖŸÖÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸ¾Ö, Ã¡Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ µÖÖÃÖÖ¸üÖß Ö¾Öß •Öß¾ÖÖ´Öæ»µÖê ×¾Ö–ÖÖÖ×ÖÂšüÖ, ¾Öî–ÖÖ×Öú
¥üÂ™üßúÖêÖ, ‹êÛ“”ûú ¯ÖÏÖŸÖß, ÖßŸÖß ‹ú ‹ê×Æüú ú»¯ÖÖÖ, Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¾ÖÖ×‘ÖÖß“µÖÖ
¤ãü¬ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß »ÖêÖúÖ“Öß ¥üÂ™üß †¿Öß ¾µÖÖ¯Öú †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ´ÖãŒŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ ëú×¦üµÖ Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ´ÖãŒŸÖ ×¿ÖÖÖ
´ÆüÖ•Öê ÃÖ¾ÖÖÔÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖÖÖ¸êü ×¿ÖÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ¯ÖÏ ¤üÖÖ ú¸üÖÖ¸êü ×¿ÖÖÖ,
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú •ÖÖÖß¾Ö †ÖúÖ¸üÖÃÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê »ÖêÖúÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Öê¡Ö Æüß
Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú×¸üŸµÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ¤üß‘ÖÔ úÖôûÖŸÖ Ö¸üß²Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸êü ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ
ú¸üÖê ¾Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ•Ö·µÖÖ ²Öã•Ö·µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¿Öß ˆ³Öê ¸üÖÆüÖê üµÖÖ ¤üÖêÖ ÖÖêÂ™üß
†Ö¤üß ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê ‘Ö›üŸÖ †Ö»µÖÖ.
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1818 ´Ö¬µÖê ¯Öê¿Ö¾ÖÖ‡Ô ÖÂ™ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü •Öß ‡ÓÖÏ•Öß ×¾ÖªÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öß ŸµÖÖ Ö¾Ö×¾Öªê»ÖÖ, Ö¾Ö×¾Ö“ÖÖ¸üÖ»ÖÖ,
×¾ÖÂÖæ¿ÖÖÃ¡Öß ×“Ö¯ÖôæûÖú¸üÖÓÖß ¾ÖÖ×‘ÖÖß“Öê ¤æü¬Ö ´Æü™ü»Öê. ‡×ŸÖÆüÖÃÖúÖ¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Ö, ±Ïëú“Ö, ¯ÖÖêŸÖãÔÖß•Ö †ÃÖê †šü¸üÖ
™üÖê¯Ößú¸ü µÖê£Öê †Ö»Öê. †Ö×Ö ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ÁÖêÂšü ŸÖê ‡ÓÖÏ•Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ×²ÖÎ™üß¿Ö ‡Ã™ü ‡Ó×›üµÖÖ Óú¯ÖÖß. ´ÆüÖ•Öê“Ö ŸµÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ
µÖã¸üÖê¯Ö“µÖÖ ÃÖÖ×®Ö¬µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖê. ¿Ö. ¤ü. •ÖÖ¾Ö›êüú¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¬Öã×Öú ³ÖÖ¸üŸÖ µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ´ÆüÖæÖ“Ö ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, 19 ¾µÖÖ
¿ÖŸÖúÖÓŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ×´Ö»»Ö ¾Ö Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ †Ö»Öê ¾Ö ×™üôûú, †ÖÖ¸üú¸üÖ“µÖÖ ×¯ÖœüßÖê ŸÖê
¯Ö“Ö×¾Ö»Öê †Ö•Ö µÖÖ ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ŸµÖÖ“Ö µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖæÖ ´ÖÖŒÃÖÔ, »Öê×ÖÖ“Öê ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖæÖ ŸÖê ¯Ö“Ö×¾ÖµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
†Ö¯Ö»µÖÖ ×¯Öœüß“Öß †ÖÆêü.
×´Ö»»Ö, Ã¯ÖêÃÖÃÖÔ“Öê ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ ´ÖãµÖŸÖ: ¾µÖŒŸÖß¾ÖÖ¤üß, ¾µÖÖÛŒŸÖÃ¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾ÖÖ¤üß ŸÖ¸ü µÖÖ ˆ»Ö™ü ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤üß »Öê ÖßÖ“Öê
ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß, ‹ú ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß ŸÖ¸ü †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ¾ÖÖ¤üß ‹ú »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸êü ²ÖÆæü•ÖÖÆãüæú´Ö¿ÖÖÆüß¾ÖÖ¤üß. µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ“Ö
¾µÖŒŸÖß¾ÖÖ¤üß, ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß, ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ˆ‘Ö›ü —ÖÖ»µÖÖ ´ÆüÖæÖ Ö¾Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ ¯Öãœêü †Ö»Öê. »ÖêÖúÖ»ÖÖ
µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ µÖãÖÖ“Öê ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö ÎúÖÓŸ Öß“Öê ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ³ÖÖÖ †ÖÆêü. Ö¾Ö×¾ÖªÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ¸êü
Ö¾Öê ‡ÓÖÏ•Öß ×¿ÖÖÖ µÖÖ ¤üÖêÖ ¿Ö²¤üÖÓŸÖæÖ Ö¾Ö•ÖÖ×Ö´ÖáŸÖß“Öß ŸÖß µÖã¸üÖê¯ÖßµÖ ×¾Ö¸üÖ™ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ »ÖêÖú ÃÖÆü•Ö¯ÖÖê ¯ÖÏú™ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
»ÖêÖúÖ“µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ Ö¾Ö×¾ÖªÖºþ¯Öß ¾ÖÖ×‘ÖÖß“µÖÖ ¤æü¬ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÖê »ÖÖêú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üß ¸üÖÖ›êü, †ÖÖ¸üú¸ü, ÖÖêÖ»Öê, ´ÖÆüÂÖá ú¾Öì,
›üÖëÖ¸üÖ‹¾Öœüß ¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿Öß ´ÖÓ›üôûß ´ÖÖêšüµÖÖ ÃÖÓµÖêÖê ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †µÖÖµÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê ×¾Öºþ¬¤ü †Ö‘ÖÖ›üß
ˆ‘Ö›ü»Öß. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê, ›üÖò.³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ›üÖò.†ÖÓ²Öê›üú¸ü Æêü ŸÖ¸ü †–ÖÖÖ †Ó¬ÖúÖ¸üÖŸÖ ×ÖŸÖ¯ÖŸÖ ²ÖÆæü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÆüµÖÖ
ŸÖôûÖ“µÖÖ ¤ü»ÖßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •Ö´ÖÖÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖß †ÖÎú´Öú ³Öæ×´ÖúÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¯ÖÖœÓü¸ü¯Öê¿ÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÖ×¾Öºþ¬¤ü ²ÖÓ›ü ¯ÖãúÖºþÖ
²ÖÆã•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“Öß †ÛÃ´ÖŸÖÖ •ÖÖÖŸÖ êú»Öß. ÃÖµÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü Æêü ‡ÓÖÏ•Ö ÖãºÓþ“µÖÖ ŸÖÖ×»Ö´ÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü
—ÖÖ»Öê. ÃÖÓÃ£ÖÖ×Öú ¸üÖ•Öê ´ÆüÖ•Öê ‡ÓÖÏ•ÖÖÓÖß µÖê£Öß»Ö ²ÖÆã•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖ ¤êüÖÖß ÆüÖêµÖ. •Öê ×ú´ÖÖÖ ×¤ü›ü ¤üÖêÖ
Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÔ ‘Ö›ü»Öê“Ö ÖÖÆüß. •Öê ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ †ÖÖ´ÖÖÖÖê ‘Ö›ü»Öê. ¸üÖ•Öê , ´ÖÆüÖ¸üÖ•Öê, Ö¾ÖÖ²Ö µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÖÖÖë¤üß úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ“µÖÖ •ÖÖÖß
‡ÓÖÏ•ÖÖÖß µÖÖµÖ¤éüÂ™üßÃÖ ÃÖã¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ¯Ö¬¤üŸÖß †ÖÖ»Öß. ×¾Ö–ÖÖÖÖ×¬ÖüÂ™üßŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¤üÖ¸êü ˆ‘Ö›ü»µÖÖÖê ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖ¢Öê“Öê
ÃÖÓ¸üÖÖ †Ö´Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. µÖÖ“Öê ÃÖã¬ÖÖ¸úüÓÖÖÖ ³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¢Öê“ÖÖ †ÖãÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¸ü ¾µÖÖ¯Öú ¸üÖÂ™Òüˆ®ÖŸÖß“µÖÖ
†™üß“Öê ³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. •ÖÆüÖ»ÖÖÓ“Öê †ÖÏÖß »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú µÖÖÓÖÖÆüß 1918 ´Ö¬Öß»Ö ´Öã»ÖÖÖŸÖß ÖãÃÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü Æü¾Öß
ÆüÖêŸÖß. ‡ÓÖÏ•Öß ÃÖ¢Öê“ÖÖ ¯Ö›üÖ¾Ö †¯Öê×ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. Æêü µÖ. ×¤ü. ±ú›üêú µÖÖÓÖß ¤üÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öê †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ †ÖÆêü“Ö.
×²ÖÎ™üß¿Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ Ö¾Ö´Öæ»µÖÖÓ“Öß ×¾Ö–ÖÖÖ×ÖÂšü ×¿ÖÖÖÖ«üüÖ¸êü †ÖêôûÖ úºþÖ ×¤ü»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ Æêü ×¿ÖÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ †Ö¤üß †Ã¯Öé¿µÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ Öê»Öê»µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖÆüß Öã»Öê —ÖÖ»Öê. ²ÖÆæü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö Ö¸üß²ÖÖÓÖß †–ÖÖÖ ¾Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖ µÖÖŸÖæÖ
¾Ö¸ü µÖêµÖÖÃÖÖšüß“Ö ‡ÓÖÏ•Ö µÖê£Öê †Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ“Ö ÃÖÆüÖµµÖ³ÖæŸÖ šü¸ü»Öêê. Æêü ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ´ÖÖ. µÖ. ¾Öîª µÖÖÓ“Öê ´Öß ÃÖÓ×¤ü¬Ö ¾Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú
´ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß“Ö ´ÖÖµÖ êú»Öê. ‡ŸÖêú ¾ÖÃŸÖæ×ÖÂšü ÃÖŸµÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯Ö¸Ó¯Ö¸üÖ¾ÖÖ¤üß, ¬ÖÖÙ´Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÖÖ´Öß,
×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ˆ¤üÖ×ÃÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ•Ö×úµÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×ÖÛÂÎúµÖ Øú¾ÖÖ †úÖµÖÔÖ´Ö ²ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
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•ÖÖŸÖê»ÖÖ •ÖÖÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß •µÖÖ ´ÖÆüÖ¯ÖãºþÂÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ»³Ö ¯ÖÏ –ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖß ¿Ö£Öá“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ
éúŸÖ–ÖŸÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖê¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ†ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üßÆüß †¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¬ÖÖÙ•ÖÖê¯ÖÖÖ“ÖÖ ×¿ÖŒúÖ ´ÖÖ¸üÖê Ö¸üÖêÖ¸üß“Ö
éúŸÖ‘Ö¯ÖÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ü“Ö †µÖÖµÖ úÖ¸üú šü¸üÖÖ¸ü †ÖÆêü. ×²ÖÎ™üß¿ÖÖÓÖß ‹ú”û¡Öß †Ó´Ö»Ö ×Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖ´Öãôêû ‹ú ¸üÖÂ™ÒüßµÖ¢¾ÖÖ“Öß
³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ºþ¯ÖÖÖê ÃÖÖúÖ¸ü ÆüÖêµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ±ú»Ö¦ü¯Ö šüºþ ¿Öú»Öß Æêü ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ´ÖÖµÖ“Ö ú¸üÖ¾Öê
»ÖÖÖê»Ö.
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