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´Ö¸üÖšüß ÖÏÖ´ÖßÖ úÖ¤Óü²Ö¸üß †Ö×Ö •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ
¯ÖÏÖ. ÃÖ×“ÖÖ †¿ÖÖêú ¯ÖÖ™üß»Ö
´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖÖ
›üß. ›üß. ‹ÃÖ. ¯Öß. úÖò»Öê•Ö, ‹¸Óü›üÖê»Ö
×•Ö. •ÖôûÖÖ¾Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ³ÖÖ¸üŸÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¾ÖÖ¤ü †ÖÆêü. ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓÖß †×¾ÖúÃÖßŸÖ ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü
»ÖÖ¤ü»Öê»Öß ‹ú †ÖÙ£Öú Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß †ÖÆêü. •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“Öß ´Öãôêû Æüß ÁÖß´ÖÓŸÖ ¸ÖÂ™ÒüÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖŸÖ ¤ü›ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêÖê ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ/†¯ÖÏŸµÖÖ ¾µÖÖ¯ÖæÖ ™üÖú»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖÖÃÖÖ¯ÖêÖÖ †Ö¬Öã×Öú µÖÓ¡ÖŸÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ ²ÖôûÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.ü ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ÃÖÓ¯Ö®Ö ¤êü¿Ö •ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÙ£Öú ¥üÂ™üßÖê ú´Öãú¾ÖŸÖ ²ÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ»ÖÖ ëú¦×²Ö¤æü ²ÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ Öò™ü/WTO/•ÖÖÖ×ŸÖú ²Öòú/†ÖÓŸÖ¸ü¸ÖÂ™ÒüßµÖ ÖÖÖê
×Ö¬Öß/ ˆ¢Ö¸ü †´Öê×¸üúÖ ´ÖãŒŸÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ú¸üÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 1991 ÃÖÖ»Öß ¯Ö¸üúßµÖ “Ö»ÖÖÖ“Öß ÖÓÖÖ•Öôûß ÃÖÓ¯ÖãÂ™ÖŸÖ
†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖÖê ×¾ÖÀ¾Ö ²Öòú, †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖÖÖê×Ö¬Öß µÖÖÓ“µÖÖú›êü ´Ö¤üŸÖßÃÖÖšüß ÆüÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê. µÖÖ ´Ö¤üŸÖß“µÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖŸÖ Öò™ü
ú¸üÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖÖ¸üß ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖ«üÖ¸êü •ÖÖÖ×ŸÖú †ÖÙ£Öúú ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖê»ÖÖ ²Öôûß ¯Ö›üÖ¾Öê
»ÖÖÖæÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖ“µÖÖ †™üß-×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öß Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß ÛÃ¾ÖúÖ¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖŸÖæÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ, †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú †Ö×Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ´ÖÖÖ×ÃÖú Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß“Öß Æüß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß. ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü ×¾ÖÀ¾Ö ²ÖÑú, ×¾ÖÀ¾Ö ÖÖÖê×Ö¬Öß, ×¾ÖÀ¾Ö
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ µÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ×¾Ö¢Ö †Ö×Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê †Ö¯ÖÖ ¤üÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖê.
×¾ÖÀ¾Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ (WTO) Æüß †ŸµÖÓŸÖ ×ú“Öú™ü úÖµÖ¤êü †ÃÖ»Öê»Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 60 ú¸üÖ¸ü
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ»ÖÖ ‹ú ú¸üÖ¸ü éúÂÖß ×¾ÖÂÖµÖú ú¸üÖ¸ü †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÆü³ÖÖÖß ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ éúÂÖß ˆŸ¯ÖÖ¤ü ÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ
¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“Öß †ÖµÖÖŸÖ Æüß ²ÖÓ¤ü ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÃÖÖôûÓ †ÖµÖÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖÓ »ÖÖÖê»Ö. Ö¸ü•Ö †ÃÖê»Ö ŸÖê¾Öœêü“Ö †ÖµÖÖŸÖ ú¸üÖê Æêü WTO
ÖÖ»Öß ×Ö×ÂÖ¬¤ü šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
¤ãüÃÖ¸üÖ ´Öãü§üÖ ÆüÖ †ÖµÖÖŸÖ ú¸üÖ¸Öü×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ †ÖÆêü. †´Öê×¸üúÖ, ¯ÖÛ¿“Ö´Ö µÖã¸üÖê¯Ö, •Ö¯ÖÖÖ Æêü ×¾ÖúÃÖßŸÖ ¤êü¿Ö WTO “Öê ¬ÖÖê¸üÖ
šü¸ü×¾ÖÖÖ¸êü †ÃÖæÖ ŸÖê µÖÖ ÖÖ ŸµÖÖ´ÖÖÖÖÔÖê †Ö¯Ö»Öß ×ÖµÖÖÔŸÖ ¸üÖêÖŸÖÖŸÖ (Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, ¿Öã×“ÖŸÖÖ, ×Ö¸üÖ´ÖµÖŸÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö
ú¸üÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü) ¯Ö¸ÓüŸÖæ †Ö¯ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü úÖÆüßÆüß ú¹ý ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üà“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ÃÖÖ —ÖÖ»ÖÖ úß µÖê£Öß»Ö
¿ÖêŸÖú¸üß †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ ú¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ.
³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ éúÂÖß¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¤êü¿Ö †ÖÆêü, Öê›üµÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖß ÆüÖ Öê›üµÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ´Öãôêû Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÔ“Öß †Ö¯Ö»Öß éúÂÖß¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ´ÖÖê›üßŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ‹úÖ ²ÖÖ•ÖãÖê ¿ÖêŸÖß“ÖÖ Ö“ÖÔ ¾ÖÖœü»ÖÖ
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†Ö×Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÖê Øú´ÖŸÖß úÖêÃÖôû»µÖÖ µÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»Öê †ÖÙ£Öú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öê úÖêÂ™üú úÖê»Ö´Ö›ü»Öê. µÖÖ Ö¾µÖÖ
†£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ¿ÖêŸÖß ÃÖÓÃéúŸÖß¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÃÖ´ÖúÖ»ÖßÖ ÖÏÖ´ÖßÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ ²Ö‘ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖê.
ÃÖ¤üÖÖÓ¤ü ¤êü¿Ö´ÖãÖ µÖÖÓ“Öß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †úÖ¤ü´Öß ¯Öã¸üÃéúŸÖ '²ÖÖ¸üÖê´ÖÖÃÖ' (2002) Æüß úÖ¤Óü²Ö¸üß †ÖÆêü, •µÖÖŸÖ
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“ÖÖ ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¾Ö¸ü úÖµÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ? ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“Öß Ö¾Öß ×¯Öœüß ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ˆ¤üÖÃÖßÖ úÖ
†ÖÆêü? ¿ÖêŸÖú¸üß ãú™æüÓ²ÖÖŸÖß»Ö Ö¾µÖÖ ¾Ö •ÖãµÖÖ ×¯Öœüß“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ úÖ †ÖÆêü? ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö µÖ¿Ö-†¯ÖµÖ¿Ö †¿ÖÖ †Öêú
‘Ö™üúÖÓ¾Ö¸ü ŸµÖÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ êú»Öß Öê»Öß †ÖÆêü. "¿ÖêŸÖú·µÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ“Ö ÖÖ‡ÔŸÖ, †ÖŸÖÖ ´ÖãŒŸÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö»Öß. ×ŸÖ»Öêê
†Ö¯Ö»ÖÖ ‡¸üÖê¬Ö ÖÖÆüß, †Ö¯ÖãÖ úÖêÖ ‡¸üÖê¬Ö ú¸üÖÖ¸ü, Ø—Ö•ÖÖê»Ö›êü ? ˆ»Ö™ü –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ´ÆüÖŸÖ †ÃÖÓ Æêü ×¾ÖÀ¾Ö×“Ö ´ÖÖ—ÖÓ ‘Ö¸ü ÆüÖê‰ú ªÖ,
´ÖÖÖÃÖÖ»Öê ´ÖÖÖÃÖÖÖÓ ÖÖµÖÖ“Öß ×ÖµÖ´Ö ÖÖ‡Ô šêü¾Öæ. ¯ÖÖ Æüß ÆüÖµÖ•ÖŸÖê ÖÖ‡Ô †ÖµÖÖŸÖ ú¸üÖ¾Ö, ¯ÖÖ ŸÖÖê †×¬Ö“Ö ´ÖÆüÖ¯Öæ¸ü ÆüÖµÖê ŸµÖÖ“Öß
†ÖµÖÖŸÖ ú¿ÖÖ»Öê? ¿ÖêŸÖú·µÖÖ»Öê ´ÖÖŸÖßŸÖ ‘ÖÖ»ÖÖ»Öê" éúÂÖß•Öß¾ÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ µÖÖ ´ÖÖŸÖß¾Ö¸ü“µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ“Ö †Ö•Ö •ÖÖÖê †ÃÖÆüµÖ
—ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¿ÖêŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ‘ÖéÖÖ ¾ÖÖ™üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖßŸÖ ´Ö¸ü´Ö¸ü úÂ™ü ú¹ýÖÆüß ÆüÖŸÖß úÖÆüß“Ö µÖêŸÖ
ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû '¿ÖêŸÖú·µÖÖ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖ ´Öã»ÖÖß ãúÖß ªÖ¾Öß? - ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ “Ö¯Ö¸üÖ¿Öß ¿ÖÓ³Ö¸ü¯Ö™ü ²Ö¸üÖ' †¿Öß ×¾Ö¤üÖ¸üú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. †¿ÖÖ ÃÖÖôûµÖÖ Öôû²Öôû•ÖÖú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ¾Öê¬Ö ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸üÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
†ÖÆêü.
'ŸÖÆüÖÖ' µÖÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ ÃÖ¤üÖÖÓ¤ü ¤êü¿Ö´ÖãÖ µÖÖÓÖß ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß
™Óü“ÖÖ‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖ»Öê»Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÖÖÃ£ÖÖ, ¿ÖÖÃÖúßµÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ ÖÖêú¸ü¿ÖÖÆüßú›æüÖ ˆ›üÖÖ¸üÖ
²ÖÖê•Ö¾ÖÖ¸üÖ †Ö×Ö †¿µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓŸÖ Æüß †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öê ×“Ö¡ÖÖ µÖÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ ²Ö‘ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.
éúÂÖß ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ŸÖÖú, ¤üÆüß, ¤æü¬Ö ÃÖã¬¤üÖ ±ãúú™ü ¾ÖÖ™ü»ÖÓ •ÖÖµÖ“ÖÓ ×ŸÖ£Öê ¯ÖÖÖß ×¾ÖúÖê Æüß ÖÖêÂ™ü †Ã¾ÖÃ£Ö ú¸üÖÖ¸üß †ÖÆêü. ÆüÖ
†Ö•Ö“µÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¹ý ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖîÃÖÖ ¯ÖÖµÖÖŸÖ µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ´ÆüÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖ ¬ÖÓ¤üÖ ¿Öê¾Ö™üß
²Ö¸üúŸÖ ¤êüµÖÖ¯ÖêÖÖ ¿ÖÖêúÖÓ×ŸÖúÖ“Ö ˆ³Öß ú¸üŸÖÖê.
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ - ÖÖ•ÖÖßú¸üÖÖ“µÖÖ µÖÖ ¯Ö¾ÖÖÔŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß †ÖîªÖê×Öú ¯ÖÏú»¯ÖÖÓÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß ÃÖ×ÎúµÖ
ÃÖ¸üúÖ¸üß úÖ¸ü¾ÖÖ‡ÔÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ‘Ö¿ÖÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß »ÖÖ™ü †Ö»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ³Öã×´Ö¯Öã¡ÖÖÓ“Öß
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖê ÆüÖêŸÖÖÆêüŸÖ. µÖÖ •¾Ö»ÖÓŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÓú¸ü ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö µÖÖÓÖß ‹ÃÖ. ‡. —Öê›ü Æüß úÖ¤Óü²Ö¸üß ×»Ö×Æü»Öß †ÃÖæÖ Æüß
ÃÖê—Ö“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÓÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúŸÖê »ÖêÖú Ã¾ÖŸÖ: ÃÖê —ÖÖÏÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ ´ÖÆüÖúÖµÖ •Ö×™ü»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê ²ÖÖ¸üúÖ¾Öê,
†Öêú×¾Ö¬Ö ¯Öî»Öæ, †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê ¾ÖÖî¸êü“Öê Ã¾ÖÖÖã³Ö¾ÖÖÖê »ÖêÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß †ÖÙ£Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê×¾Ö¹ý¬¤ü ³Öæ×´Ö¯Öã¡ÖÖÓ“ÖÖ
ÆüÖ µÖÖµµÖ »ÖœüÖ ¿ÖÖêÂÖú ¿ÖÖê×ÂÖŸÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öê ŸÖß¾ÖÎ ¹ý¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üŸÖÖê. ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ³Öæ×´Ö×ÖÂšü ÃÖÆü•Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ŸÖß¾ÖÎ¯ÖÖê ´ÖãÖ¸ü ú¸üŸÖÖê.
ÖÏÖ´ÖßÖ ãú×™ü¸üÖêªÖêÖ †Ö×Ö ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ˆªÖêÖÖ¾Ö¸ü ÖÖÖ¸ü ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê †ÖÎú´ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß ÆêüÖ ÖÖ¸üß
¾ÖÖŸÖÖÆüŸÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãÃÖôêû µÖÖÓÖß ¯ÖÖÖ»Ö ´Ö¬µÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü. Ö¸êü ŸÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÖôûµÖÖê•ÖÖÖ Æüß “ÖÖÓÖ»Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü ¯Ö¸ÓüŸÖã
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×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ, •ÖÖÖéŸÖß“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †Ö×Ö ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ¾Öé¢Öß´Öãôêû ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÖôûµÖÖê•ÖÖÖ †Ö»µÖÖÖê ¯Öæ•ÖÖ †ÓŸÖ²ÖÖÔÆüµÖ ÆüÖ¤ü¹ýÖ •ÖÖŸÖÖê †Ö×Ö
ŸµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖêúÖÓ×ŸÖúê»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
1991 ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ úÖ¤Óü²Ö¸üß´Ö¬µÖê ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öß '—ÖÖ›üÖ—Ö›üŸÖß' Æüß ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß úÖ¤Óü²Ö¸üß
†ÖÆêü. ¬Ö¸üÖ ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ´Ö¸üÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¿Öß ÖÖê»Ö¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ ×³Ö›ü»Öê»µÖÖ µÖÖ
úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ ¬Ö¸üÖÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê †ŸÖÖêÖÖŸÖ ¿ÖÖêÂÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖÖŸÖôûµÖÖÓ¾Ö¹ýÖ úÃÖê ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê
µÖÖ“Öê †ŸµÖÓŸÖ ¿ÖÖêúÖŸ´Ö ×“Ö¡ÖÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. •µÖÖÓ“µÖÖ ³Ö¸ü¾Ö¿ÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬ÖÖµÖ“ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÃÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ¾ÖÖ™êüú¸üß ú¸üŸÖÖ
†Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. •Ö¸ü †ÃÖê ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê»Ö †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öß —ÖÖ›üÖ—Ö›üŸÖß ú¹ýÖ •ÖÖµÖÖ“Öê ÆüŒú ×Æü¸üÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê
•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü †ÃÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖµÖ“ÖÖ ú¿ÖÖÃÖÖšüß? †¿ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö µÖÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ˆ³ÖÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
¸üØ¾Ö¦ü ¿ÖÖê³ÖÖê µÖÖÓ“Öß 'úÖë›üß' (1992) Æüß úÖ¤Óü²Ö¸üß ¾ÖêÖôûµÖÖ ¬ÖÖ™üÖß“Öß †ÖÆêü. µÖÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ Ö¸üÖê›ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö
'Ö¸üÃÖÖê»Öß' µÖÖ ÖÖ¾Ö“Öê ú£ÖÖÖú ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê : ¯ÖÖ µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö Æüß úÖ¤Óü²Ö¸üß ÖÖÖ¯Öã¸üÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÆüÖÖÖ¸üÖ“ÖêÆüß ¤ü¿ ÖÔÖ
‘Ö›ü×¾Ö»Öê. µÖÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ ÖÖ¯ÖŸÖ ¾Ö úÖîÃÖß µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ úÂ™üú·µÖÖÓ “Öê ¤îüµÖ ¾Ö ¤ãü:Öß •Öß¾ÖÖÖ“Öê ×“Ö¡ÖÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ™ü»ÖÖ“µÖÖ
¿ÖêŸÖßŸÖ ‹êÖ ÃÖãÖß“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ÖÆæü ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ÖÖ¯ÖŸÖ“Öê ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖ ŸµÖÖ Ö¾ÆüÖ“µÖÖ ´Ö¿ÖßÖ´Ö¬µÖê úÖ¯Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ´Ö•Öã¸üÖ“Öê
ÆüÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê •ÖÖÖê ÆüÖêµÖ. •Öß¾ÖÖ ÆüÖêµÖ. ¯Ö¸üÓŸÖæ ×ÖµÖŸÖß»ÖÖ •Öê ´ÖÖµÖ †ÃÖŸÖê ×ŸÖ£Öê ´ÖÖÖæÃÖ ÆüŸÖ²Ö»Ö †ÃÖŸÖÖê. ÖÖ¯ÖŸÖ“Öê ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖ
Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Öß¾ÖÖ ˆ¬¤ü¾ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ¯ÖŸÖ“µÖÖ ú¹ýÖ úÆüÖÖß“Öê ×“Ö¡ÖÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸üÖÖß µÖÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ êú»Öê
†ÖÆêü.
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü»Öê»µÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖÖã³ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ »ÖêÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸üÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ
¿ÖÖêÂÖÖÖŸÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖãŒŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖÖ´Öãôêû †Ö¬Öã×Öúßú¸üÖÖ´Öã ôêû, ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üß
†£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Öãôêû †Ö×Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß´Öãôêû †Ö•Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖÓµÖ ¯ÖÏ¿Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê ¯ÖÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ
•ÖÃÖê †ÖÆêüŸÖ ŸÖÃÖê †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖúÆüß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÖÓÖß ¾µÖÖ¯Ö»Öê»µÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖ»ÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ †Ö•Ö“µÖÖ ŸÖ¹ýÖ ×¯ÖœüßŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ úÖÓ¤ü²Ö¸üßúÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
×ÖÂúÂÖÔ :1. úÖ¤Ó²Ö¸üß“ÖÖ ÖÖµÖú •ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖêØ¿Ö¤üÖ ²Öôûß¸üÖ•ÖÖ †ÖÆêü.
2. ÖÏÖ´ÖßÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ †¬ÖÖê¸êü×ÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü.
3. ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß “Öãúß“Öß ¬ÖÖê¸üÖê ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÃÖÖšüß •Öß¾Ö‘ÖêÖß šü¸ü»Öß †ÖÆêüŸÖ.
4. Ö¾¾Ö¤üÖê¢Ö¸ü úÖ¤Óü²Ö¸üßúÖ¸üÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖŸÖ ŸÖôû´Öôû •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ¤ãü:ÖÖ“µÖÖ ¾Ö ¿ÖÖêÂÖÖÖ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß •ÖÖµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
†ÖÆêü.
5. Ã¾ÖÖÖã³ÖÖ¾ÖÖ¿Öß ×ÖÖ×›üŸÖ »ÖêÖÖ †ÖÆêü.
34

For Details visit our website – www.researchjourney.net

‘Research Journey’ International Multidisciplinary E- Research Journal
Vol. 1 Issue. 4

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö ÃÖæ“Öß 1. •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ : Ö¾ÖßÖ Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß - †ò›ü×´Ö¸ü»Ö ×¾ÖÂÖæ ³ÖÖŸÖ
2. •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšüß ú×¾ÖŸÖÖ - ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ˆ¢Ö´Ö úÖÓ²Öôêû
3. ´Ö¸üÖšüß ÖÏÖ´ÖßÖ úÖ¤Óü²Ö¸üß - ›üÖò. ¸üØ¾Ö¦ü šüÖæú¸ü
4. ÖÏÖ´ÖßÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖß - ´ÖÖêÆüÖ ¯ÖÖ™üß»Ö
5. ŸÖßÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖßÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü - ¯ÖÏÖ. ¹ý. ¾ÖÖ. ¯ÖÖ™üß»Ö ÖÖî¸ü¾ÖÖÏÓ£Ö - ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ¿ÖÓú¸ü ¸üÖ‰úŸÖ.
6. ÖÏÖ´ÖßÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖ - ›üÖò. ÁÖß¸üÖ´Ö ÖãÓ¤êüú¸ü
7.

35

ÖÏÖ´ÖßÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö - ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú ›üÖò. éúÂÖÖ ‡ÓÖÖê»Öê

For Details visit our website – www.researchjourney.net

ISSN :2348-7143
(Online)
Oct. - Dec. - 2014

