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2.4

2.5

( Review of Literature)

¯ÖÏú¸üÖ :- ¤ãüÃÖ¸êü

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ
2

¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úŸµÖÖÔÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê úÖµÖÔ ÃÖã»Ö³Ö ¾Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ¾ÆüÖ¾Öê

´ÆüÖæÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖúŸµÖÖÔÖê µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê ¤üÖêÖ ³ÖÖÖ êú»Öê †ÃÖæÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÃÖæÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.1

³ÖÖÖ †- ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ •ÖÖê ¯ÖµÖÔŸÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÆüÖêŸÖ

ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÔŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †Ö¯ÖÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
´ÖãôûÖŸÖ“Ö •Ö™üß»Ö ¯ÖÏÎúßµÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ™¯µÖÖ™üü¯µÖÖÖê úºþÖ ŸµÖÖ“Öê
×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÃÖŸÖê.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß´Ö¬µÖê ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ‹ú ŸÖ¸üß ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ
†ÃÖŸÖê“Ö. ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‡»Ö. µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üŸÖÖÖÖ ÆüÖ ˆ§êü¿Ö ›üÖêôûµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ
×¤ü»Öê †ÖÆêü.
Ö´ÖãÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖÏÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ »ÖÆüÖÖ ³ÖÖÖ ×Ö¾Ö›æüÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ úôûŸÖ ÖúôûŸÖ¯ÖÖê †Ö¯ÖÖ
Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›üß¾ÖºþÖ“Ö úÖÆüß ×ÖÂúÂÖÔ ´ÖÖÓ›üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. *×¿ÖŸÖÖ ¾ÖºþÖ ³ÖÖŸÖÖ“Öß

¯Ö¸üßÖÖ^ ÆüÖ Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›üß“ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêü. ¸üÖêµÖÖ“Öß ¸üŒŸÖŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖÖÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖŸÖß»Ö ¸üŒŸÖÖ“µÖÖ úÖÆüß £ÖÓê²ÖÖ¾ÖºþÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê. †Ö¯ÖÖÖÃÖ •Ö¸ü
‹ÖÖªÖ ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ ¸üŒŸÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÖ úÖÆüß £Öë²Ö
¸üŒŸÖÖ“Öê ‘ÖêŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖÖê. úÖÆüß ¸üŒŸÖÖÓ“µÖÖ £ÖÓê²ÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß êú»Öß
•ÖÖŸÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¸üŒŸÖÖÓ“Öê †Öã´ÖÖÖ úÖœü»Öê •ÖÖŸÖê. ¬ÖÖµÖ ¯Ö×¸üÖÖ, †ÃÖê †Öêú ¤îüÖÓ×¤üÖ
‘Ö™üÖÖÓ¾ÖºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê úß ÃÖ´ÖÖÏ “ÖÖ“ÖÖß¯ÖêÖÖ Ö´ÖãÖÖ
“ÖÖ“ÖÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖ¸üÖÔÃÖ¯ÖÖê êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ“µÖÖ ¯Öî¸üÖ´Öê×™Òüú ¯Ö¬¤üŸÖß
†Ö×Ö ÖÖòÖ ¯Öî¸üÖ´Öê×™Òüú ¯Ö¬¤üŸÖß µÖÖ ¤üÖêÖ ¯Ö¬¤üŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ¯Öî¸üÖ´Öê×™Òüú ¯Ö¬¤üŸÖß
´ÆüÖ•Öê •µÖÖ«üÖ¸êü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖæÆü Øú¾ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ µÖÖÓÖÖ ¯Ö¸üßÖÖÖ“Öê Öê¡Ö ´ÖÖÖæÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖìÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖ¸ü ÖÖòÖ ¯Öî¸üÖ´Öê×™Òü ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê´Ö¬ÖæÖ ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏÖ×ŸÖ×Ö×¬Öú ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü úºþÖ ŸµÖÖ“Öê
†¬µÖµÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. Ö´ÖãÖÖ ÆüÖ µÖÖ ÖÖòÖ ¯Öî¸üÖ´Öê×™Òüú ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü.
Ö´ÖãÖÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖÏÖŸÖæÖ Øú¾ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖæÖ ×Ö¾Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
×¾ÖÀ¾Ö Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖÏÖŸÖß»Ö ±úŒŸÖ úÖÆüß ¯ÖÏÖ×ŸÖ×Ö×¬Öú ‹úúÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üÖê
´ÆüÖ•Öê Ö´ÖãÖÖ ÆüÖêµÖ.
2.2

ŸÖ£µÖ ÃÖÓú»ÖÖ :¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ¤ãüµµÖ´Ö

Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ«üÖ¸êü •Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Öú ¾Ö ×¾ÖÀ¾ÖÃÖÖßµÖ ŸÖ£µÖê ÆüÖ“Ö
¾Öî–ÖÖ×Öú ¾ÖÖÔÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
Öé×ÆüŸÖêú ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯ÖÏú¸üÖÖ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ¾Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ×»ÖÖÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †“Öæú ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖ ´ÆüÖæÖ •Öê ŸÖ£µÖ ÃÖÓú»ÖÖ

ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸµÖÖ“Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ŸÖŒŸÖê, †Ö»ÖêÖ µÖÖÓ“ÖÖ
†¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾¤üÖ¸êü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖß»Ö ×ÖÂúÂÖÔ úÖœüµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
2.3

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ :¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÔÖÖŸ´Öú ¾Ö Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖÖŸ´Öú

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ·µÖÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ÃÖÓú»ÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ ¾Ö ×Ö¸üßÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖæÖ
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ¤ãüµµÖ´Ö Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¾Ö»Öß“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÓÖê ¾Ö ×Ö¸üßÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß¤ü¾ÖÖ¸êü ÃÖÓú»ÖßŸÖ êú»Öê»Öß
†ÖÆêü.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖ¬ÖÖ úÖµÖÔ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖÖ´ÖãÖÏß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÖÃÖãÖ
µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¤ãüµµÖ´Ö ÃÖÖ´ÖãÖÏß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
2.3.1

¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Ã¡ÖÖêŸÖ :ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß

Field work

¾¤üÖ¸êü ×´Öôû¾ÖÖê ‹ú

†×Ö¾ÖÖµÖÔ ³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖÖ, †¯ÖÏŸµÖÖ ×Ö¸üßÖÖ, ´Öã»ÖÖÖŸÖ
ŸÖÓ¡Ö, ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß, “Ö“ÖÖÔ, úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖÖÖÔÖê ŸÖ£µÖ ÃÖÓú»ÖÖ
ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. Æüß ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ´Öã§üµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü
‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ¿Öß “Ö“ÖÖÔ úºþÖ ŸµÖÖÓ“Öê
×¾Ö“ÖÖ¸ü •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¾Ö»Öß ¤Ëü¾ÖÖ¸êü •Ö´ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß. µÖÖÃÖÖšüß ÖÖÓ¤üê›ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¤üÆüÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖ µÖÖ¥üÛ“”ûú Ö´ÖãÖÖ
¯Ö¤ü¬ÖŸÖßÖê ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÏŸµÖêú ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ“Ö ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯ÖÏŸµÖêú
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¤üÆüÖ ´Ö×Æü»ÖÖ †ÃÖê ¯ÖÖ“Ö¿Öê ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ÃÖÖ¬ÖÖ µÖÖ¥üÛ“”ûú Ö´ÖãÖÖ
¯Ö¬¤üŸÖßÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ“µÖÖÓú›æüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¾Ö»Öß ³ÖºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü.
2.3.2

¤ãüµµÖ´Ö Ã¡ÖÖêŸÖ :ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Ã¡ÖÖêŸÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤ãüµµÖ´Ö

Ã¡ÖÖêŸÖÖ“ÖÖÆüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê
¯ÖãÃŸÖêú, ÖÏ£Ö, »ÖêÖ, ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö, ¾ÖÖÙÂÖúÖÓú, ´ÖÖ×ÃÖêú, ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüêú, ¤îü×Öú ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö,
¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ¾Ö †¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö, ×•Ö»ÆüÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖ, ÃÖÓ´Öê»ÖÖê, úÖµÖÔ¿ÖÖ»ÖÖ µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ †Öêú Ã¡ÖÖêŸÖÖŸÖæÖ
×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¤ãüµµÖ´Ö
Ã¡ÖÖêŸÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ¸êü×›ü†Öê, ™üß.¾Æüß., ‡Ó™ü¸üÖê™ü, µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ¥üú-ÁÖÖ¾µÖ
ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
2.3.3

ŸÖ£µÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ :- ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß •Ö´Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ¾Ö

ŸÖ£µÖÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ¤ãüµµÖ´Ö Ã¡ÖÖêŸÖÖÓŸÖæÖ
•Ö´Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ‹ú×¡Öú¸üÖ ¾Ö ¾ÖÖáú¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. •Ö´Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üÖê ÃÖã»Ö³Ö ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ‹ú×¡ÖŸÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ÃÖÖ¸üÖßµÖÖ úºþÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê
†ÖÆêü. †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †Ö»ÖêÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. •Ö´Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¹ýÖ ¿Öê¾Ö™üß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ

†³µÖÖÃÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆê ŸÖÃÖê“Ö ÃÖã“ÖÖÖ ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
2.4

Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü

Öã›êü †Ö×Ö Æü¸êü,‘Ö´ÖãÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ‹úÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ“ÖÖ
»Ö‘Öã¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß †ÖÆêü.’1
²ÖÖêÖÖ›ÔüÃÖ,‘Ö´ÖãÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ µÖÖê•ÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úúÖ“µÖÖ
‹úÖ ÃÖ´ÖæÆüÖŸÖß»Ö ‹ú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖê ÆüÖêµÖ.’
ÁÖß´ÖŸÖß µÖÓÖ,‘‹ú ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ Ö´ÖãÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖæÆüÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖÏÖ“ÖÖ ‹ú
×Ö¾Ö›ü»Öê»ÖÖ ³ÖÖÖ ÆüÖµê Ö.’ 2
¾Ö¸üß»Ö ¾µÖÖµÖÖ¾ÖºþÖ Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ×¾ÖÀ¾Ö Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖÏÖŸÖß»Ö ‹æúÖ
‹úúÖÓ¯Öîúß úÖÆüß ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ‹úúÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü ÆüÖêµÖ.
Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›üß“Öê ŸÖÓ¡Ö Æêü †ÃÖê ŸÖÓ¡Ö †ÖÆêü úß, •µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“µÖÖ
†ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Øú¾ÖÖ ‹úúÖÓ´Ö¬ÖæÖ úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
¾Öî×¿ÖÂ™üµÖÖÓ“Öê µÖÖêµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ‹úúÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê •ÖÖŸÖê.
Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü :- ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ‘¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»Èü¶ÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ Öé×ÆüÖßú›æüÖ ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖú›êü ŸµÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ“µÖÖ
³Öæ×´Öêú“ÖÖ ¾µÖÛÂ™ü †³µÖÖÃÖ’ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖÓ¤üê›ü ×•Ö»ÊÖÃÖ ×¾ÖÀ¾Ö ´ÖÖÖæÖ
ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾ÖÖÃÖÖšüß ÖÖÓ¤êü›ü ×•ÖÈüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêôûÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ¯Öîúß - †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü,
´Öã¤üÖê›ü,ˆ´Ö¸üß, ×²Ö»ÖÖê»Öß, ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü, ³ÖÖêú¸ü, ÖÖÓ¤êü›, ´ÖãÖê›ü, ´ÖÖÆæü¸ü, ×úÖ¾Ö™ü

†¿ÖÖ ¤üÆüÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖ µÖÖ¥üÛ“”ûú Ö´ÖãÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›ü êú»Öß †ÖÆêü.
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖÆüß ×Ö¾Ö›üú
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“ÖÖ“Ö ¾Öêôû ¾Ö ¯ÖîÃÖÖ µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ýÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏŸµÖêú ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ“Ö ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¤üÆüÖ Öé×ÆüÖß †¿ÖÖ ‹æúÖ
¯ÖÖ“Ö¿Öê Öé×ÆüÖß“Öß ÃÖÖ¬ÖÖ µÖÖ¥üÛ“”ûú ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü Æüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß †ÃÖæÖ
µÖÖ Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖß»Ö ÃÖÖ¬ÖÖ µÖÖ¥üÛ“”ûú Ö´ÖãÖÖ

(Random Sampling)

¯Ö¬¤üŸÖßÖê

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÖôûµÖÖ“Ö ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÓ¬Öß †Ö×Ö ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖê †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖ™ü»Öê ŸµÖÖ ‘Ö™üúÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü
ú¸üÖê †ÃÖê Ö¾Æêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ“µÖÖ ÖÏÆü ‡“”êû»ÖÖ ‡£Öê ¾ÖÖ¾Ö ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß.
´ÆüÖ•Öê ¿Öê¾Ö™üß •µÖÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›üßŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ÆüÖêµÖÖ“Öß •µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ
ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÓ¬Öß“Öß ÖÖ¡Öß †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß»ÖÖ µÖÖ¥üÛ“”ûú Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. 3
2.4.1

ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö Ö´ÖãÖÖ ´ÆüÖæÖ ×Ö¾Ö›ü êú»Öê»Öê ŸÖÖ»Öãêú ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ‹æúÖ ÃÖÖêôûÖ ŸÖÖ»Öãêú †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ¯Öîúß ¤üÆüÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öß

¾Öêôû ¾Ö ¯ÖîÃÖÖ µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆêüŸÖãú Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü
êú»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö Öé×ÆüÖà“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.

ÃÖÖ¸üÖß Îú. 2.1
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö Ö´ÖãÖÖ ´ÆüÖæÖ ×Ö¾Ö›ü êú»Öê»Öê ŸÖÖ»Öãêú ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ
¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ

×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö

ÃÖ¤üÃµÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

1

†¬ÖÖÔ¯Öæ¸

50

2

×²Ö»ÖÖê»Öß

50

3

´Öã¤üÖê›ü

50

4

ˆ´Ö¸üß

50

5

¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤

50

6

³ÖÖêú¸

50

7

ÖÖÓ¤êü›

50

8

´ÖãÖê›ü

50

9

´ÖÖÆæü¸

50

10

×úÖ¾Ö™ü

50

‹æúÖ

500

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ Ã¡ÖÖêŸÖ :- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.2.1 ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêôûÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ¯Öîúß
¤üÆüÖ (63%) ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öß Ö´ÖãÖÖ ´ÆüÖæÖ ×Ö¾Ö›ü µÖÖ¥üÛ“”ûú Ö´ÖãÖÖ
Sampling)

(Randm

µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÏŸµÖêú ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ“Ö ÖÖ¾Ö ¾Ö

¯ÖÏŸµÖêú ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¤üÆüÖ †¿ÖÖ

500

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¬ÖÖ µÖÖ¥üÛ“”ûú

Ö´ÖãÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ×Ö¾Ö›ü êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ×ŸÖ×Ö¬Ößú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ
Öé×ÆüÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß «üÖ¸êü ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖæÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
´Öã»ÖÖÖŸÖ ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ¿Öß “Ö“ÖÖÔ úºþÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß

×´Öôû×¾Ö»Öß. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Ã¡ÖÖêŸÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¤ãüµµÖ´Ö Ã¡ÖÖêŸÖÖŸÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê,
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖãÃŸÖêú, ¤æü¸ü¤ü¿ÖÔÖ, ‡™ü¸üÖê™ü, ¸êü×›ü†Öê µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ‘Öê¾ÖæÖ
†Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¬¤üÖŸÖßÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖŸÖê. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ‘Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü’ Æüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß
¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß †ÃÖæÖ µÖÖ Ö´ÖãÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖß»Ö ÃÖÖ¬ÖÖ µÖÖ¥üÛ“”ûú Ö´ÖãÖÖ
Sampling) µÖÖ
2.4.2

(Randm

¯Ö¬¤üŸÖßÖê Öé×ÆüÖà“Öß Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ :-

ÃÖÖÓêú×ŸÖú¸üÖ, ¾ÖÖáú¸üÖ, ÃÖÖ¸üÖßú¸üÖ
¾Ö¸üß»Ö ŸÖßÖ ×Ö¤ìü¿ÖßŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß
³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÃÖã»Ö³ÖŸÖÖ µÖêŸÖê.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß Æêü ŸÖ£µÖ ÃÖÓú»ÖÖ êú»Öê»Öê †ÃÖŸÖê ŸÖê •ÖÃÖê“µÖÖ ŸÖÃÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üÖê ¿ÖŒµÖ
ÖÃÖŸÖê †Ö×Ö •Ö¸üß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê ŸÖ¸üß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ»ÖÖ †“ÖæúŸÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †×¬ÖÂšüÖÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê ÖÖÆüß. ²Ö·µÖÖ“Ö ×¾ÖÃŸÖéŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ †“Öæú¯ÖÖê ¾Ö ú´Öß
¾ÖêôûÖŸÖ ´ÖÖÓ›üµÖÖ“ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ´ÖÖÖÔ šü¸üŸÖÖŸÖ. †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ †Ö¿ÖµÖ Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß ÃÖã¸ü×ÖŸÖ šêü¾ÖæÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖ“µÖÖ “ÖÖîú™üßŸÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß
úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÖÓêú×ŸÖú¸üÖ, ¾ÖÖáú¸üÖ, ÃÖÖ¸üÖßú¸üÖ µÖÖ ×ŸÖÆüß ²ÖÖ²Öß
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ¯Öæ¸üú ¾Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ¾Ö»ÖÓ²Öß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú šü¸üŸÖÖŸÖ.
ÃÖÖÓêú×ŸÖú¸üÖ :ŸÖ£µÖ ÃÖÓú»ÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ †Öêú
¯ÖÏ¿Ö ¾Ö ˆ¯Ö¯ÖÏ¿ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öê ˆ¢Ö¸ü¤üÖŸµÖÖú›æüÖ

†Öêú ¯ÖµÖÖÔµÖÖŸÖæÖ ‹úÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¾Ö»ÖßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê
Æüß ´ÖÖÆüßŸÖß •Ö¿ÖÖÃÖ ŸÖÃÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üÖê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸÖ£µÖ ÃÖÓú»ÖÖÖ“Öß

500

Ö´ÖãÖÖ ‘Ö™üú ÃÖÓµÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖÓ›üÖß ÃÖÖÓêú×ŸÖú¸üÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê.
ÃÖÖÓêú×ŸÖú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖß“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê.
¾ÖÖáú¸üÖ :¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Ã¡ÖÖêŸÖÖŸÖæÖ •Ö´ÖÖ êú»Öê»Öß ´Ö×Æü»ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ´ÖÖÆüßŸÖß ×¾ÖÃúôûßŸÖ ¾Ö
×¾ÖÃŸÖéŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß, ¾ÖÖáú¸üÖ, ²ÖÖÓ¬ÖÖß
êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú ×»ÖÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
´ÆüÖæÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾Ö³ÖÖÖ»Öê»Öß ¾Ö ¾ÖÖáú¸üÖ
êú»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÖŸúÖôû ¾Ö Ã¯ÖÂ™ü Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖÃÖê“Ö
ŸÖ£µÖÖÓ“Öß ÁÖêÖß¸ü“ÖÖÖ ¾Ö ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖÖ¸üÖßú¸üÖ :ÃÖÖ¸üÖß ´ÆüÖ•Öê ŸÖŒŸÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ÆüÖêµÖ. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ÃÖÖ¸üÖßú¸üÖ ÆüÖ
‹ú †×Ö¾ÖÖµÖÔ ³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖüµÖì ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´Ö×Æü»ÖÖŸÖ
†ÃÖ»Öê»Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ úÖî¿Ö»µÖ •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
¾ÖîµÖÛŒŸÖú, ¿ÖîÖ×Öú, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ úÖüµÖì, ×ÖµÖÖê•ÖÖ, ÖêŸÖéŸ¾Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ
ÃÖÖ¸üÖß¤Ëü¾ÖÖ¸êü ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß †ÖãÃÖæ“Öß Øú¾ÖÖ
‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ êú»Öê»Öê ŸÖ£µÖ ÃÖÓÓú»ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓµÖßúßŸÖæÖ Ö¾µÖÖÖê ÃÖÖ¸üÖß ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖÖ¸üÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ¤ãüµµÖ´Ö Ã¡ÖÖêŸÖÖ´Ö¬Öß»Ö
´ÖÖ×ÆüŸÖßŸÖß»Ö ŸÖ£µÖÖŸÖæÖ ú¸üŸÖÖ µÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê. ŸÖ£µÖÖŸÖß»Ö †Öú›êü¾ÖÖ¸üß, ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ö™ü,
ˆ¯ÖÖ™ü, ¯ÖÏúÖ¸ü, ˆ¯Ö¯ÖÏúÖ¸ü, ‘Ö™üú, ×ÖÂúÂÖÔ µÖÖ“µÖÖŸÖæÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ, ¸üúÖÖê, ÃŸÖÓ³Ö,

†ÖéúŸÖß, †Ö»ÖêÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ †Öêú ¯Ö¬¤üŸÖßÖê Ã¯ÖÂ™ü ¾Ö £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÖÖêÂ™üà“ÖÖ
ˆ»»ÖêÖ ÃÖÖ¸üÖß«Ö¸êü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ÃÖÓ¤ü³ÖáµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÆüÖæÖ
¤ãüµµÖ´Ö Ã¡ÖÖêŸÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ÃÖÖ¸üÖà“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü. •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Ã¡ÖÖêŸÖÖŸÖæÖ •Ö´ÖÖ êú»Öê»µÖÖ ŸÖ£µÖÖÓŸÖæÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖ´Öãôêû ¾Öêôû, ÁÖ´Ö, ¯ÖîÃÖÖ, µÖÖ“Öß ŸÖ¸ü ²Ö“ÖŸÖ —ÖÖ»Öß †Ö¬Öã×Öú ÃÖÓÖÖú µÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
êú»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ¸üÖßŸÖ †“Öæú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖÖ¸üÖß´Öãôêû ×¾Ö×¾Ö¬Ö
‘Ö™üúÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´µÖ ¾Ö ³Öê¤ü ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê. ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ×¸üŸµÖÖ †Öêú ´ÖÖêšüµÖÖ
‘Ö™üúÖ“µÖÖ ¾µÖÖ¯ŸÖß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêÖê ÃÖÖê‡Ô“Öê —ÖÖ»Öê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †Ö¸üÖÖ›üÖ“Ö ÃÖÖ¸üµÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ÃÖÖ¸üÖß´Öãôêû
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê úÖµÖÔ ÃÖã»Ö³Ö —ÖÖ»Öê ¾Ö †“Öæú ×ÖÂúÂÖÔ úÖœüµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß.
2.5 ³ÖÖÖ

²Ö - ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ( Review of Literature)

úÖêÖŸÖêÆüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖÔ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖÖß»Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ ´ÖÖÖß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖêÖŸµÖÖ
¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖæÖ úÖêÖŸÖê ×ÖÂúÂÖÔ ×´ÖôûÖ»Öê, ´ÖÖÖß»Ö
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ±úÖµÖ¤êü ×´ÖôûÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Öãôêû
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö,
µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ŸÖê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ×´ÖôûŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ
ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»Öê ˆ×§üÂ™ü ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ
¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß, úÖµÖÖÔ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
×¾Ö×¾Ö¬Ö †³µÖÖÃÖúÖÓ“Öê ¾Ö ´ÖÆüÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ µÖÖÓÖß •Öê †¬µÖµÖÖ êú»Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ
‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.

2.6

´Öß¸üÖ ¤êüÃÖÖ‡Ô ¾Ö ´Öî¡ÖêµÖß éúÂÖ¸üÖ•Ö

1

(1987)

%

1995

ÃÖÖ»Öß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü

ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖú
†Æü¾ÖÖ»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ‹æúÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖÃÖÖÖæÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ Ã¡Öß ¯ÖãºþÂÖ
úÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ×ÃÖêú“µÖÖ ´Öæ»µÖÖ´ÖÖ¯ÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ
™üŒêú †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ
50.49

™üŒêú ¾Ö

49.51

53

47

™üŒêú †ÖÆêü. ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓŸÖ Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ

™üŒêú †ÖÆêü. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß

66

™üŒêú úÖ´Öê Æüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ

ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÓ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ ÖÃÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓú›æüÖ êú»Öê •ÖÖÖÖ¸êü
‘Ö¸üúÖ´Ö, ²ÖÖ•ÖÖ¸üÆü™ü, ¯ÖÖÖß ¾Ö »ÖÖãú›ü±úÖ™üÖ ÖÖêôûÖ ú¸üÖê µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ¥ü¿µÖ
úÖ´ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêÖê, ‹ú¡Ö šêü¾ÖÖê, ÃÖÓ¯Ö¢Öß •Ö¯ÖãÖ
¾ÖÖ¯Ö¸üÖê, ¯ÖÏê´Öú, †Ö¯Öã»Öúß, ×•Ö¾ÆüÖôûÖ, µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ÖÖêÂ™üß“Öß ¾Öé¬¤üß ú¸üÖê, µÖÖ
úÖ´ÖÖ“Öê ´Öæ»µÖ ÖÖêÓ¤ü×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ †¿ÖÖ úÖ´ÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖ¾Öß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏê´Ö, ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ, †Ö¯Öã»Öúß ×™üæúÖ ¸üÖ×Æü»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ³ÖÖÖÖ´Öãôêû“Ö
´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ Æêü †ÖÖÓ¤üÖ“Öê ¾Ö ÃÖãÖÖ“Öê ²ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü †ÃÖê ŸµÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
2.7

†•ÖãÔÖ ¾ÖÖµÖ ¯ÖÖÖ®ÖÖ¾ÖÖ¸

2

(2001):

µÖÖÓÖß ‘´Ö×Æü»ÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖÆüÖµÖŸÖÖ ÃÖ´ÖæÆ

úÖµÖÔú´Ö †Ö×Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ‹ú †³µÖÖÃÖ’, µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß ‹ú ¿ÖÖê¬Ö
×Ö²ÖÓ¬Ö ×»ÖÆüß»ÖÖ †ÖÆêü. ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ ¾Ö
¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ ˆÓ“ÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.8

¯ÖÏÖ. ×¡Ö¾ÖêÖß ±ú¸üúÖ›êü, ÃÖÖî. ÃÖã»Ö³ÖÖ ÖÖÓêÖê 3 (2002): µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ‘ÖéÆü×¾Ö–ÖÖÖ

×¾ÖÃŸÖÖ¸ü’, µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ‘‘Ö¸üÖÓ²Ö¤Ë¤ü»Ö“µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ×³Ö®Ö úÖôûÖŸÖ ×³Ö®Ö
¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. •ÖÃÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‘Ö¸üÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ Æüß ¯ÖÖÛ¿“Ö´ÖÖŸµÖ
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ¯ÖêÖÖ ¾ÖêÖôûß †ÖÆêü. •ÖÃÖ•ÖÃÖê ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
—ÖÖ»ÖÖ ŸÖÃÖŸÖÃÖÖ ‘Ö¸üÖÃÖÓ²Ö¬Öß“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ Öê»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ

ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¡Öß\ÖéÆü Æêü ¤üÖêÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ÖÖÆüßŸÖ ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ, ãú™ãÓü²Ö
×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ Ã¡Öß“ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ¾ÖÖ™üÖ †ÖÆêü.’ †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.9

´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß

4

(2002):

´Ö. ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓÖß, ‘ÖéÆü×¾Ö–ÖÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü’ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ

Ã¡Öß ×¿ÖÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ü µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß Ã¡Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖ êú»Öê. ‘´Öß
ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ Ã¡Öß ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾ÖŸÖÖê, ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ³Ö×¾ÖÂµÖ Ã¡Öß“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ
†ÖÆêü. ‹ÖÖ¤üµÖÖ“µÖÖ Æü¤üµÖÖ»ÖÖ ãú¿Ö»ÖŸÖêÖê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ Ã¡Öß ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ãúÖß“Ö úºþ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ’
2.10

¯ÖÏÖ. ×¡Ö¾ÖêÖß ±ú¸üúÖ›êü, ÃÖÖî. ÃÖã»Ö³ÖÖ ÖÖÓêÖê

5

(2002):

‘ÖéÆü×¾Ö–ÖÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü’ µÖÖ

¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ²Ö§»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. ‘†Ö¯Ö»µÖÖ •Ö¾Öôû
†ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖÖ¾Öß †Ö×Ö ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ µÖÖêµÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ †Ö¯Ö»Öê
•Öß¾ÖÖ¬µÖêµÖ ÃÖÖúÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö¾Öôû †ÃÖ»Öê»µÖÖ
ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ˆ×§üüÂ™êü, ¬µÖêµÖ ÖÖšüµÖÖú×¸üŸÖÖ
—ÖÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †×¬Öú ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸÖê. ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ Æüß
µÖ¿ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™êüú›êü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üÖÖ¸üß ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü. úÖ¸üÖ †ÃÖÓŸÖãÂ™ü¯ÖÖÖ´Öãôêû
Öî¸üÖ¿µÖ, ¾¤êüÂÖ, µÖÖ ²ÖÖ²Öß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ, µÖÖ ²ÖÖ²Öß ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ †›ü£Öôêû ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´ÖÆüÙÂÖ ´ÖÖæ ‘†Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖêŸÖ’ Ö´Öæ¤ü

ú¸üŸÖÖŸÖ

úß,

“ÖÖÓÖ»µÖÖ Öé×ÆüÖß«üÖ¸êü ÖêÆü´Öß “ÖÖÓÖ»µÖÖ“Ö úÖµÖÖÔÓÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖÖê Æêü
“ÖÖÓÖ»Ö ‘Ö¸ü ÖêÆü´Öß ÃÖãÖß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖß ¸üÖÆüµÖÖú×¸üŸÖÖ ³ÖÖ¾Öß Öé×ÆüÖß»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¬Ö´ÖÔ,
ú»ÖÖ, ×¾Ö–ÖÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öß ÃÖã¸üÖÖ, ¯ÖÖúú»ÖÖ, ×¿Ö¾ÖÖú»ÖÖ, ³Ö¸üŸÖúÖ´Ö, Ã¾Ö“”ûŸÖÖ
ŸÖÃÖê“Ö Öî×ŸÖú, ´ÖÖ¬µÖ×´Öú •Öß¾ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖê.

“ÖÖÓÖ»Öê ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ ‘Ö›üû×¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖæ“Ö ÆüÖêŸÖê. ‘´ÖÖÖ¾Öß
•Öß¾ÖÖÖ“Öß •Ö›üÖ‘Ö›üÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ“Ö ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: “ÖÖÓÖ»Öß ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ãú™ãÓü²Ö Æüß
³ÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“Öß ¯ÖÖšü¿ÖÖôûÖ †ÖÆêü Æêü ¯ÖæÖÔÃÖŸµÖ ´ÖÖÖ¾Öß ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ™ü ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ
»ÖÖÖŸÖê. µÖÖêµÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ÖÃÖ»Öê»Öß ´Öã»Öê Æüß ¾ÖÖ‡Ô™ü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öß ×Ö‘ÖŸÖÖŸÖ †ÃÖÖ
†³µÖÖÃÖúÖÓ“ÖÖ ¤ãü•ÖÖê¸üÖ †ÖÆêü.’ ŸµÖÖÓÖß †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê.
2.11

ü ¸üŸÖÖú¸ü ÖÖµÖú¾ÖÖ›üü

6

(2006)

: µÖÖÓÖß ^µÖ¿Ö´ÖÓ£ÖÖ*“µÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖÆüÖµÖŸÖÖ Ö™ü

×¾Ö¿ÖêÂÖÓúÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ êú»Öß †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¬µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Æüß “Öôû¾Öôû
‹úÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ¾ÖôûÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÆêü“Ö»Öß †ÖÆêü úß ŸÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ —Öê¯Ö ‘Öê¾Öæ
¿ÖúŸÖê. Æüß “Öôû¾Öôû ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖê ú¸üŸÖê ¾Ö µÖÖ •ÖÖÖéŸÖ
Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê
×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
2.12

ü›üÖò. ÃÖã¬ÖÖ úÖêšüÖ¸üß ×Öºþ¯Ö´ÖÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü

7

(2006)

: µÖÖÓÖß ×»ÖÆüß»Öê»µÖÖ

^Ã¾ÖµÖÓÃÖÆüÖµÖŸÖÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö™ ü: †×³Ö»ÖêµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö* µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß
²Ö“ÖŸÖÖ™ü×¾ÖÂÖµÖß

‹ú ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü »ÖêÖ ×»ÖÆüß»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸÖÖê ^µÖ¿Ö´ÖÓ£ÖÖ*

×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓúÖŸÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖß»Ö
´Ö×Æü»ÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ³Ö¸üÖ¸üß Æüß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß ¯ÖÏ×ÏµÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ
¯ÖÏ×ÏµÖÖ“Öß †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ×´ÖôûŸÖê“Ö ¯Ö¸ÓüÓŸÖæ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖœüµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖŸê Öê.†ÃÖê ŸµÖÖÓÖß »ÖêÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.13

¯ÖÏÖ. ¯ÖÏ×¤ü¯Ö ¤ÓüÓ¤êü

8

(2006)

: µÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ^´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö™ü ‹ú

»ÖÖêú“Öôû¾Öôû*, µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß ²Ö“ÖŸÖÖ™ü×¾ÖÂÖµÖß ‹ú ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü »ÖêÖ ×»ÖÆüß»ÖÖ
†ÃÖæÖ ŸÖÖê µÖ¿Ö´ÖÓ£ÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖÆüÖµÖŸÖÖ Ö™ü ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓúÖŸÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ

†ÖÆêü. µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †»¯Ö ×¿ÖÛÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆªÖêÖ
ÃÖãºþ êú»µÖÖ´Öãôêû †üÝü£Öú¥üÂ™üµÖÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú,
¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ²Ö“ÖŸÖÖ™ü Æüß “Öôû¾Öôû
†üÝü£Öú¥üÂ™üµÖÖ ÃÖÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üß µÖÖê•ÖÖÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ŸÖß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ³ÖŒú´Ö
ú¸üÖÖ¸üß »ÖÖêú“Öôû¾Öôû ²ÖÖ»Öß †ÖÆêü. †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.14

ÃÖã¸êü¿Ö ›êü¸êü 9 ü

(‹×¯ÖÏ»Ö 2006) :

µÖÖÓÖß ×»ÖÆüß»Öê»µÖÖ ^Ö™üÖ“µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê †üÝü£Öú

¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸ü ‹ú ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ*, µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß ‹ú ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü »ÖêÖ
×»ÖÆüß»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸÖÖê µÖ¿Ö´ÖÓ£ÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖÆüÖµÖŸÖÖ Ö™ü ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓúÖŸÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ŸµÖÖÖß ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú –ÖÖÖ, ²Öòúê “Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö
ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö, ¿ÖîÖ×Öú ¯Ö×¸ü¾ÖÔŸÖÖ ‘Ö›æüÖ †Ö»Öê, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖê¾ÖæÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾Ö ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.15

šüÖú¸êü Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö

10

ü

(2006)

: µÖÖ“Öê ^²Ö“ÖŸÖ Ö™ü ‹ú ¾Ö¸ü¤üÖÖ*, µÖÖ

¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ÃÖÖê¯µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ŸÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ
Ã¾ÖŸÖ:“Ö Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê †Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓú™ü †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öß ´Ö¤üŸÖ
†Ö¯ÖÖ“Ö ú¿Öß ú¸üÖ¾Öß Æêü µÖÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ´ÖÖü±ÔúŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ²Ö“ÖŸÖ
Ö™üÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê Æêü ²Ö“ÖŸÖ
Ö™ü ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ‹ú ¾Ö¸ü¤üÖÖ šü¸üŸÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.16

´ÖÖ.ÃÖã×¯ÖÏµÖÖŸÖÖ‡Ô ÃÖãôêû

11

(2007)

: µÖÖÓÖß ^²Ö“ÖŸÖ Ö™ü Æêü ÃÖ´ÖÖ•Ö²Ö¤ü»ÖÖ“Öê

´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ*, µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´ÖÖÓ›ü»Öê †ÃÖæÖ ŸÖê »ÖÖêú¸üÖ•µÖ

2007

µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖúÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.

ŸµÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖ³Ö¸ü ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ²Ö“ÖŸÖÖ™üÖ“µÖÖ “Öôû¾Öôûßú›êü ´Öß êú¾Öôû

†üÝü£Öú Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ´ÆüÖæÖ ²Ö‘ÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ²Ö¤ü»ÖÖ“µÖÖ ™ü¯µÖÖŸÖß»Ö
ŸÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÓ¾Ö¸ü ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ •ÖÖÖéŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö †Ö´Æüß “Ö¾ÆüÖÖ ÃÖë™Ó ü¸ü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
ú¸üŸÖÖêµÖ. ´Ö×Æü»ÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ êú¾Öôû ¯ÖÖêÂÖú †ÖÆüÖ¸üÖ¯Öæ¸üŸÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ
×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ¾Ö¸ü µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÖß »ÖÖ šêü¾ÖÖê †¯ÖêÛÖŸÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê.
2.17

Ã¾ÖÖŸÖß úü¾Öì

12

(2007)

: ^Ã¡Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ‰ú»ÖÖãÖÖ*, µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ

ŸµÖÖÓÖß Ã¡ÖßµÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. Ã¡ÖßµÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖê¿Ößú ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß“µÖÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»Öß ÃÖãÖ:¤ãüÖê ´ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖÖ·µÖÖ ¾Ö ×úŸÖßÆüß ¯ÖÏê´Öôû ¾Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß¯ÖæÖÔ
¾ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ÃÖÖÓÖÖµÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖúÖôû¯ÖÖÃÖæÖ
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû¯ÖµÖÔŸÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ´ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔ
´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ±ãú»Ö ™üÖ‡Ô´Ö •ÖÖÑÓ²Ö †ÃÖŸÖÖê. †ÃÖê ´ÖÖÖæÖ úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
†ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê.
2.18

¯ÖÏÖ“Öß •ÖÖÓ³Öêú¸ü

13

(2007)

: µÖÖÓÖß ×»ÖÆüß»Öê»µÖÖ ^ÃÖ´Öé¬¤üß †Ö»Öß ÆüÖê*,µÖÖ

×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ×¾ÖÂÖµÖß ^»ÖÖêú¸üÖ•µÖ* µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖúÖŸÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖß¾Ö •ÖÖÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖú›êü †Ö¤ü¸üÖÖê ¾Ö †×³Ö´ÖÖÖÖÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖãµÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ †ÖÖµÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü úÖµÖÔ ²Ö“ÖŸÖÖ™üÖÓÖß êú»Öê †ÖÆêü. †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê
†ÖÆêüŸÖ.
2.19

¯ÖÏÖŸÖß ²ÖÖÖÖê»Öê

14

(2007) :µÖÖÓÖß ×»ÖÆüß»Öê»µÖÖ ^†ÖŸ´ÖÃÖ´ÖÖÖÖ“Öß

¯ÖÖ‰ú»Ö¾ÖÖ™ü*, µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß ^Ã¾ÖµÖÓÃÖÆüÖµµÖŸÖÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö™ü* ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ »ÖêÖ

»ÖÖêú¸üÖ•µÖ ×›üÃÖê²Ö¸ü

2007

“µÖÖ ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖæÖ

ŸµÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖÆüÖµÖŸÖÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö™ü Æêü ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê
ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
´ÖÖ. ÆüÂÖÔ¾Ö¬ÖÔÖ ¯ÖÖ™üß»Ö 15 (´ÖÖ“ÖÔ 2008) :µÖÖÓÖß ^µÖêÖÖ¸üÖ úÖôû ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ*,µÖÖ

2.20

×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÃÖæÖ ŸÖê ^»ÖÖêú¸üÖ•µÖ*, ´ÖÖ“ÖÔ

2008

µÖÖ

´ÖÖ×ÃÖúÖŸÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö×Æü»ÖÖ ×¤üÖÖÓ“µÖÖ
×ÖÛ´´ÖŸÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê úß, ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
ÃÖÖê›ü×¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †µÖÖµÖÖ×¾Öºþ¬¤ü ¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖê›üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ
²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ‹ú¡Ö µÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖêÖÖ¸üÖ úÖôû ÆüÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ †ÃÖê»Ö †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê
†ÖÆêüŸÖ.
2.21

úÖê´Ö»Ö.êú †Ö×Ö êú, Û¾Æü. †ÖµÖ®Ö ¾Ö ×¿ÖÎúÖÖÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß

16

(2007-2008):

µÖÖÓÖß ´ÆîüÃÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê
´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ »ÖÖ³ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ, Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ, ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ, ÃÖÆüúÖµÖÔ ‹úÖê¯µÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ
¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ •ÖÖ×Ö¾Ö•ÖÖÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾ÖæÖ ŸµÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.22

¯ÖÏÖ. ÆüÖã´ÖÓŸÖ ÃÖ¯ÖúÖôû

17

(2008) : µÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ^ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔ“Öß •ÖÖÖß¾Ö

úºþÖ ¤êüµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö*, µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö×Æü»ÖÖ Ö™üÖÓ Öß
ÖÏÖ´ÖßÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ˆŸúÂÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ

†ÖÆêü. µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓŸÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö ²Ö¤ü»ÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ²Ö“ÖŸÖ
Ö™üÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÖÆêü. †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.23

´ÖÖ. ×¾Ö»ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ

(2008):

18

µÖÖÓÖß ‘´Ö×Æü»ÖÖ“µÖÖ †ÖüÝü£Öú

ÃÖ²Ö»Ößú¸üÖÖÃÖÖšüß*, µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß ´Ö×Æü»ÖÖ Ö™üÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´ÖÖÓ›ü»Öê †ÃÖæÖ ŸÖê ‘»ÖÖêú¸üÖ•µÖ* ´ÖÖ“ÖÔ

2008

µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖúÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê

†ÖÆêüŸÖ. µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ´Ö×Æü»ÖÖÓú›êü ¤ãü»ÖÔÖ úºþÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¤êü¿Ö
¯ÖÏÖŸÖß úºþ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ×ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖ ˆªê¿ÖÖÖê ¸üÖ•µÖÖÖê ´Ö×Æü»ÖÖ ¬ÖÖê¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê. •ÖÖê
¯ÖµÖÔŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ †ÖüÝü£Öú ¥üÂ™üµÖÖ ÃÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖÖê¯ÖµÖÕÓŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ,
ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö •ÖÖÖ¾ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. Æüß ²ÖÖ²Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê †ÖüÝü£Öú
ÃÖ²Ö»Ößú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüß. †ÃÖê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
2.24

´ÖÖ¬Ö¾Öß ãÓú™ê

19

(2009)%

‘Ã¡Öß ÃÖæŒŸÖ’ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö

ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖß Ã¡ÖßµÖÖÓÃÖÖšüß úÖµÖÔ êú»Öê †ÖÆêü µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü.
‘´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ´ÖÖÆüŸ´ÖÖ •µÖÖê×ŸÖ¸üÖ¾Ö ±ãú»Öê, ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê, ´ÖÆüÙÂÖ ú¾Öì ‡ŸµÖÖ¤üß“µÖÖ
¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖÖê Ã¡Öß×¿ÖÖÖÖ“Öß ´ÖæÆüãŸÖÔ´Öêœü ¸üÖê¾Ö»Öß Öê»Öß †Ö×Ö •ÖÖÖ×ŸÖú µÖã¬¤üÖ´Öãôêû
†Ù£Öú ´ÖÓ¤üß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ †Ù£Öú ´Ö¤üŸÖ Æü¾Öß ´ÆüÖæÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ÖÖêú¸üßÃÖÖšüß
²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ,

1975

´ÖêÛŒÃÖúÖê´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»Öß •ÖÖÖ×ŸÖú ´Ö×Æü»ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü —ÖÖ»Öß.

ŸµÖÖ¾Öêôûß ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß †Öêú ¯ÖÖŸÖôûµÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Öê ú¸üµÖÖ“Öê ×ÖÖÔµÖ —ÖÖ»Öê. ’
µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÖãÖ¬Ö´ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. ÛÃ¡Ö Æüß
Öê›üµÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸üß †ÃÖÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö Öé×ÆüÖß †ÃÖÖê ×ú ÖÖîú¸üß, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ˆªÖêÖ

ú¸üÖÖ¸üß †ÃÖÖê, †×¿Ö×ÖŸÖ †ÃÖÖê ¾ÖÖ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ †ÃÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ‹ú
ÃÖ´ÖÖÖ ÖãÖ¬Ö´ÖÔ †ÖœüôûŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú Ã¡Öß ×ŸÖ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ¿Öß, ‘Ö¸üÖ¿Öß, ´Öã»ÖÖÓ²ÖÖôûÖ¿Öß
†ŸÖæ™ü¯ÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öß Öê»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ×ÖÃÖÖÖÔÖê“Ö ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖŸÖéŸ¾ÖÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ³Ö¸üÖ
¯ÖÖêÂÖÖ, ×ŸÖ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö“Ö ãú™ãÓü²Ö ëú¦üß †ÃÖŸÖÖê †ÃÖê ´ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê †ÖÆêü.
2.25

ÃÖãÂÖ´ÖÖ ²ÖÖ¾Öôêû

20

û (2009): µÖÖÓÖß ^ˆªÖêÖ •ÖÖŸÖÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê

ÃÖÖ´Ößú¸üÖ*, µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß úÖÖÔ™üúÖŸÖß»Ö ²ÖÓêÖ»ÖÖê¸ü ¾Ö ²Öê»ÖÖÖ´Ö µÖÖ
×•Ö»ÆµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÃÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ˆªÖêÖ¾Öé¢Öß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß •ÖÖŸÖ
†ÃÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ †ÖüÝü£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ
•ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ
¾µÖŒŸÖ êú»Öê †ÖÆêü.
2.26

´ÖÖ¬Ö¾Öß ãÓú™ê

21

(2009)

: ^Ã¡Öß ÃÖæŒŸÖ*,µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ

úÖµÖÖÔ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÓÃúÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤ü¸üß
†Ö•ÖÆüß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê †Ö‡Ô“Öß“Ö †ÃÖŸÖê. Ã¡Öß úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×ŸÖ“Öê ´Öæ»Ö
†Ö‡Ô ¾Ö ÃÖÖÃÖæ ÃÖÖÓ³ÖÖôûŸÖÖŸÖ. ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê Æüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÛÃ¡ÖµÖÖ“Ö ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖŸÖ.
²ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üµÖÖ, ¯ÖÖôûÖÖ‘Ö¸êü, ÃÖÓÃúÖ¸üêú¤êÍÏ, µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ×»ÖúÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.
´Öã»ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ‘ÖÖ»ÖÖê, †³µÖÖÃÖ ú¸ü¾ÖæÖ ‘ÖêÖê, Œ»ÖÖÃÖ“Öß “ÖÖîú¿Öß, ™ËüµÖæ¿ÖÖ,
¯ÖÖ»ÖúÃÖ³ÖÖÓÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß »ÖÖ¾ÖÖê. µÖÖ ÃÖÖôûµÖÖ“Ö ÖÖêÂ™üß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ¯ÖÖêÂÖú ÖÖêÂ™üß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üÖê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß
²ÖÆãüÃÖÓµÖ ãú™Óüã²Ó ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ“Ö ú¸üŸÖÖÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
2.27

›üÖò. ´Öã»ÖÖÖß 22

(2009)

: µÖÖÓÖß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ‘´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö Ã¾ÖµÖÓÃÖÆüÖµÖŸÖÖ

²Ö“ÖŸÖ Ö™ü ÃÖª: ÛÃ£ÖŸÖß*, µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß ‹ú †³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ »ÖêÖ ×»ÖÆüß»ÖÖ

†ÃÖæÖ ŸÖÖê µÖ¿Ö¤üÖ“µÖÖ µÖ¿Ö´ÖÓ£ÖÖ µÖÖ ×ÖµÖŸÖúÖ×»ÖúÖ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
²Ö“ÖŸÖÖ™üÖ“Öß “Öôû¾Öôû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ •ÖÖê´ÖÖÖê ÃÖãºþ †ÖÆêü. µÖÖ “Öôû¾Öôûß“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
2.28

´ÖÖ¬Ö¾Öß ãÓú™ê

23

(2009)

: ^Ã¡Öß ÃÖæŒŸÖ*,µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ

¿ÖîÖ×Öú ÛÃ£ÖŸÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. Ã¡Öß ×¿ÖúŸÖê †ÖÆêü ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ •ÖÖÖŸÖ
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ¯Ö¤êü ³ÖæÂÖ¾ÖŸÖê †ÖÆêü. ×ŸÖ»ÖÖ †Öêú Öê¡Öê Öã»Öß —ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. ˆ““ÖŸÖ´Ö
Ö´ÖŸÖÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ×ŸÖÖê †Öü´Öá, Öê¾Æüß, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ±úÖêÃÖÔ´Ö¬µÖêÆüß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´Öôû×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸÖ¸üß †•ÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ úÖî™ãÓü×²Öú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ±úÖ¸ü¿ÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ. ˆ»Ö™ü
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üßŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê †ÖÆêü.
2.29

¯ÖÏÖ.×¿Ö¤êü ÖÖ¸üÖµÖÖ

24

(2010):

µÖÖÓÖß “²Öß›ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ

Ö™ü ‹ú ¥üÛÂ™üÖê¯Ö” µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß ‘¿ÖÖê¬Ö ¯ÖÏÓ²Ö¬Ö’ ×»Ö×Æü»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸÖÖê ‘×¸üÃÖ“ÖÔ
Ø»Öú’ •Öã»Öî

2010

µÖÖ ¸üÖÂ™ÒßµÖ ¿ÖÖê¬Ö •ÖÖÔ»Ö ´Ö¬ÖãÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.

²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß †Ù£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÏÖŸÖß
—ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤ÃÖæÖ µÖêŸÖêü. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ úÖî™üã×²Öú ¤ü•ÖÖÔ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ, ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê
ˆŸ¯Ö®Ö ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“Öê ˆŸ¯Ö®Ö ¾ÖÖœüµÖÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ´ÖŸÖ
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.30

¯ÖÏÖ.›üÖò. ¿ÖÓú¸ü †Ó³ÖÖê¸êü ¾Ö ¯ÖÏÖ.›üÖò. ¯Ö»»Ö¾Öß ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü

25

(•Öã»Öî 2010)

: µÖÖÓÖß,

´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´Ößú¸üÖÖŸÖ ´Ö×Æüü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß ¿ÖÖê¬Ö
×Ö²ÖÓ¬Ö ×»ÖÆüß»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸÖÖê ×¸üÃÖ“ÖÔ Ø»Öú •Öã»Öî

2010

µÖÖ •ÖÖÔ»Ö´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü

ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ¾ÖÖœü, ŸµÖÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ²ÖÖŸÖ

†ÖÆêüŸÖ, ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê •ÖÖ×Ö¾Ö•ÖÖÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö•ÖÖÖéŸÖß“Öê úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ¯Öãœêü µÖêŸÖê †ÖÆêüŸÖ. †ÃÖê ´ÖŸÖ µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖÖŸÖ
´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.31

ÁÖß. ‹ÃÖ.¾Æüß. ãú»ÖúÖá

26

(2010) : µÖÖÓÖß ×»ÖÆüß»Öê»µÖÖ ^²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖæÖ

Ã¾ÖµÖÓ×Ö³ÖÔµÖŸÖÖ*, µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß »ÖêÖ ×»ÖÆüß»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸÖÖê ^ˆªÖê•Öú*,
±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß

2010

µÖÖ ´ÖÖ×ÃÖúÖŸÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ

²Ö“ÖŸÖÖ™üÖ´Öãôêû ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß †üÝü£Öú ¯ÖÏÖŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß´Öãôêû ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê
‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ µÖÖ »ÖêÖÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü.
2.32

¯ÖÏÖ. Û¾Æü. •Öê ¾Ö¸üÖ›êü †Ö×Ö ›üÖò. ‹ÃÖ.¯Öß. •ÖÖ¬Ö¾Ö 27 (2010) : µÖÖÓÖß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ

†üÝü£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
»ÖêÖ ×»ÖÆüß»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸÖÖê ×¸üÃÖ“ÖÔ Ø»Öú •Öã»Öî

2010

µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö •ÖÖÔ»Ö´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü

ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ØÖ²Ö¬ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ´Öãôêû
´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ²Ö“ÖŸÖß“Öß ÃÖ¾ÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê,
´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ úºþÖ Ã¾Ö†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö úºþÖ ¤êüÖê ŸµÖÖ“µÖÖŸÖ
†Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾Ö, †ÖŸ´ÖÃÖ´ÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö •ÖÖÖéŸÖß ú¸üÖê, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †üÝü£Öú úÖµÖÖÔŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê.ˆªÖê•Öú ¾Öé¢Öß ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ²Ö“ÖŸÖÖ™üÖ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ãú™ÓüÓã²ÖÖ“ÖÖ, ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß
²Ö“ÖŸÖ Ö™ü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ êú»Öê †ÖÆêü.
2.33

ÁÖß´ÖŸÖß ¿ÖÓãúŸÖ»ÖÖ £ÖÖê¸üÖŸÖ 28 (2011) : ´ÖÖ×¾Ö´ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ´Ö×Æü»ÖÖ ×¤üÖÖ“µÖÖ

×Ö×´Ö¢Ö ‘´ÖÖ×¾Ö´Ö ÃÖÖÓÖÖŸÖß*, µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖúÖÓŸÖ ¿Öã³Ö ÃÖÓ¤êü¿Ö ¤êüŸÖÖÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ, ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ºþœüß, ¯Ö¸ÓüÓ¯Ö¸üÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¤ãüµµÖ´Ö

¤ü•ÖÖÔ, †ÖÓ›ü ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ‡. †Öêú ÓúÖÖê¸êü †ÖÆêüŸÖ. ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ÆüÖê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ´ÖµÖ ¾Ö úÂ™ü´ÖµÖ •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ‹ú ×¤ü¿ÖÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖê.
Ö¾µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ †Ö¿ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †¿Öß †¿ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öß
†ÖÆêü.
2.34

›üÖò. Ã´ÖßŸÖÖ ´ÖêÆêü¡Öê

29

(2011)

: ^³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖ×¬ÖúÖ¸ü*, µÖÖ

¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ›üÖò. Ã´ÖßŸÖÖ ´ÖêÆü¡Öê µÖÖÓÖß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ³Öæ×´Öêú×¾ÖÂÖµÖß“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖÛŒŸÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ³Öæ×´ÖúÖ ¾ÖêÖ¾ÖÖôûß
†ÃÖŸÖê. ˆ¤üÖ. †Ö‡Ô, ²Ö×ÆüÖ, ´Öã»ÖÖß, ×¿ÖÛÖúÖ ‡. ¯ÖÏŸµÖêú ³Öæ×´Öêú“ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ
×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¤ü•ÖÖÔ †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß úÖÆüß ´Öæ»µÖê ¾Ö ´ÖÖÖ¤ÓüÓ›ü †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖ ¤ü•ÖÖÔ šü¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. Ø»ÖÓ™üÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ^¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖÛŒŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê
Öê´ÖæÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üŸÖê •µÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ¿Öß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
†ÃÖŸÖÖê.•Öê¾ÆüÖ ŸÖß ¾µÖŒŸÖß †Ö¯Ö»Öê ÆüŒú ¾Ö úŸÖÔ¾µÖ ŸÖê •µÖÖ ¤ü•ÖÖÔ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ
ŸÖê †Ö“Ö¸üÖÖŸÖ †ÖÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖß ¾µÖÛŒŸÖ †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖê.*
2.35

´ÖÖ. ±úÖî×•ÖµÖÖ ÖÖÖ

30

(´ÖÖ“ÖÔ 2011)

: ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß

´Ö.¸üÖ. µÖÖÓÖß ´Ö×Æü»ÖÖ ×¤üÖÖÓ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ¿Öã³ÖÃÖÓ¤êü¿ÖÖŸÖ
×»ÖÆüßŸÖÖŸÖ †Ö•Ö ²Ö“ÖŸÖÖ™üÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ êú¾Öôû Ã¾ÖŸÖ: ¯Öã¸üŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÃÖæÖ
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ¿ÖÖ“ÖÖ ÃÖ•ÖÖŸÖêÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ´ÖŸÖ
´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.36

¯ÖÏÖ. ÖÖê¯ÖÖôû úÖê»Æêü †Ö×Ö ¯ÖÏÖ. ›üÖò. †×Ö»Ö ÃÖ¸üÖê¤êü 31 (•Öã»Öî 2011) : µÖÖÓÖß

^ÖÏÖ´ÖßÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö™ü ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ´ÖÖ¬µÖ´Ö*, µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß
•ÖôûÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ¾Ó Ö¸ü ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬Ö ×»ÖÆüß»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸÖÖê

‘Entire

Reseach’

µÖÖ •ÖÖÔ»Ö´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖØÖ²Ö¬ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ²Ö“ÖŸÖ

Ö™üÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö Ö™üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÃÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ
¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ±ú¸üú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖŸÖ
´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.37

›üÖò. »ÖßÖÖ úÖÓ›ü»Öú¸ü

32

(2012) :

^úÖî™üã×²Öú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ*, µÖÖ

¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ úÖî™Óüã×²Öú ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. ãú™ÓüÓã²ÖÖ“ÖÖ •Öß¾ÖÖÃŸÖ¸ü ˆÓ“ÖÖ¾ÖÖê ¾Ö ¾ÖÖœüŸµÖÖ ´ÖÆüÖÖÖ‡Ô»ÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ãú™ãÓü²Ö ¯ÖÏ´ÖãÖÖ»ÖÖ †Ýü£Öú
ÃÖÆüúÖµÖÔ ´ÆüÖæÖ Ã¡Öß †£ÖÖÔ•ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öß †ÖÆêü. ²Ö·µÖÖ“Ö¿ÖÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ú×¸ü†¸ü ²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖúÖÓÖê´Öãôêû ÖÖêú¸üß Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ
ˆŸÖ¸ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ †Ö¯Ö»µÖÖ ±úÖ¾Ö»µÖÖ ¾Öêôûê“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú×¸üŸÖÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
†ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê.
2.38

•Ö.¿Ö. †Ö¯Ö™êü, ¯ÖãÂ¯ÖÖ ¸üÖê›üê

33

(2012)

: µÖÖÓÖß ^¾Öî–ÖÖ×Öú ¿ÖÖê¬Ö - Öé×ÆüÖß»ÖÖ

¾Ö¸ü¤üÖÖ*] µÖÖ ×¿ÖÂÖÔúÖÖÖ»Öß ŸµÖÖÓÖß ¾Öî–ÖÖ×Öú ¿ÖÖê¬ÖÖ´Öãôêû ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß úÂ™üÖ“Öß †Ö×Ö
¾ÖêôûÖÖ¾Öæ úÖ´Öê ú´Öß —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÖ×ŸÖŸÖ µÖÖ
¿ÖÖê¬ÖÖ´Öãôêû †´Öã»ÖÖÖÏ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖ ¯Öæ¾Öá Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú ú¸üµÖÖÃÖÖšüß “Öã»Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ.
“Öã»Ö ¯Öê™ü¾ÖÖê ´ÆüÖ•Öê ´ÖÆüÖ×¤ü¾µÖ“Ö †ÃÖÖµÖ“Ö. ÖÖúÖŸÖÖÓê›üÖŸÖ ¬Öæ¸ü •ÖÖµÖ“ÖÖ, ›üÖêôûµÖÖŸÖæÖ
¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖÆüÖµÖ“µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖ —ÖÖ»Öß, ×Ö¬ÖæÔ¸ü “Öã»Öß †Ö»µÖÖ,
úÖêôû¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖêÖ›üµÖÖ †Ö»µÖÖ, Ã™üÖê¾Æü, ÖòÃÖ“µÖÖ ¿ÖêÖ›üµÖÖ †Ö»µÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ¡ÖÖÃÖ

ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ. ˆ¤üÖ. ×¯ÖšüÖ“µÖÖ ×Ö¸üµÖÖ, ×´ÖŒÃÖ¸ü, ¯ÖÏê¿Ö¸ü ãúú¸ü, ú¯Ö›êü ¬ÖãµÖÖ“Öß
¾ÖÖòØ¿ÖÖ ´Ö¿ÖßÖ ‡. ‘Ö¸üúÖ´ÖÖŸÖ»Öê ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÁÖ´Ö ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ
»ÖÖÖÖÖ¸üÖ ¾Öêôû ¾ÖÖ“ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ‡ŸÖ¸ü úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¾Öêôû úÖœüÖê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
†ÃÖê ´ÖŸÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.39

›üÖò. »ÖßÖÖ úÖÓ›ü»Öú¸ü

34

(2012) :

^úÖî™üã×²Öú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ*, µÖÖ

¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ úÖî™Óüã×²Öú úÖµÖÖÔŸÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö ×ÖµÖ¡ÖÓÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ‘Ö¸üÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê
×ÖµÖÖê•ÖÖúŸÖÖÔ ¾Ö ×ÖµÖ¡ÖÓÖ ú¸üÖÖ¸üß ´ÆüÖ•Öê“Ö ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÔ ú¸üÖÖ¸üß ¾µÖÛŒŸÖ
´ÆüÖ•Öê Öé×ÆüÖß †ÃÖŸÖê. µÖÖêµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ´Öãôêû úÖêÖŸÖêÆüß úÖ´Ö †¬ÖÔ¾Ö™ü ÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê
ÃÖÖê›üµÖÖ“Öß ¾Öêôû µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¤üÃµÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖÖß, ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ¾Ö ´Öæ»µÖê µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ
ŸµÖÖ¾Ö¸ü µÖÖêµÖ ×ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ, ˆ×§üüÂ™êü ü†Ö×Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü¯Öæ¸üú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¬µÖêµÖÖ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ“Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ Öé×ÆüÖß»ÖÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
–ÖÖÖ, †Öã³Ö¾Ö †Ö×Ö ×Ö¸üßÖÖ µÖÖ´Öãôêû µÖÖêµÖ ×ÖµÖ¡ÖÓÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ˆ¤üÖ.
Öé×ÆüÖß úÖ´ÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö úÖµÖÔ ¤üÖêÆüß Ã¾ÖŸÖ:“Ö ú¸üß»Ö ¯Ö¸ÓüÓŸÖã •Öê¾ÆüÖ Ã¡Öß
ÖÖêú¸üß Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸üß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÖæÖ ¯ÖÏŸµÖÖ úÖµÖÔ ´ÖÖ¡Ö
´ÖÖê»Öú¸üßÖ, ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
2.40

•Ö.¿Ö. †Ö¯Ö™êü, ¯ÖãÂ¯ÖÖ ¸üÖê›üê 35

(2012):

µÖÖÓÖß ‘³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß

¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö’ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö úÂ™üÖÓ“Öê ¾ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü.
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¿ÖÖ¸üß×¸üú úÂ™ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêÖê •ÖÖÃŸÖ †ÃÖæÖÆüß ×ŸÖ“Öß ×´ÖôûúŸÖ ´ÖÖ¡Ö
¯Öã¹ýÂÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖŸÖê. ‘Ö¸üúÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÁÖ´ÖÖ“Öê †Ù£Öú ÁÖ´ÖÖŸÖ ÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß.
ÛÃ¡ÖµÖÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö ÁÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üß ´ÖÖÖ¾Öß ¿ÖŒŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê úÖ´Ö

ÁÖ´ÖÖŸÖ ÖÖ»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. †ÃÖê ´ÖŸÖ ŸµÖÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ´ÖŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ
´ÆüÖ•Öê •Öß¾ÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê, Ö¸üß²Öß“Öê ˆ““ÖÖ™üÖü ú¸üÖê, ¯ÖÖ¡ÖŸÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê
úÖ´Ö ×´ÖôûÖê, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ ÖÂ™ü ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê.
2.41

›üÖò. »ÖßÖÖ úÖÓ›ü»Öú¸ü

36

(2012) :

^úÖî™ãü×²Öú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ*, µÖÖ

¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß Öé×ÆüÖß †Ö¯Ö»Öê •Öß¾ÖÖÃŸÖ¸ü ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê.
¯ÖÏŸµÖêú ãú™ÓüÓã²ÖÖ“ÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖ“ÖÖ ‹ú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¤ü•ÖÖÔ †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ
¾Ö ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öê ˆŸ¯Ö®Ö µÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖÓµÖÖ, ŸµÖÖ“Öê
¾ÖµÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öß ˆ×ªÂ™üµÖê, ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖÖ¬ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖ“µÖÖ
•Öß¾ÖÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê úÖÆüß ãú™ÓüÓã²Öê ÃÖÖ¬µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê
¸üÖÆüŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¯ÖÏµÖŸÖ¯Öæ¾ÖÔú
ˆÓ“ÖÖ¾ÖŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêü.
2.43

(†ÖµÖ ¯Öß µÖæ) 38

(2014)

:†ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ ÃÖÓ‘Ö •ÖÖÖ×ŸÖú ´Ö×Æü»ÖÖ ×¤üÖÖ“µÖÖ

¯Öæ¾ÖÔÃÖÓ¬µÖê“µÖÖ †ÖµÖ¯ÖßµÖæÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü êú»Öê»µÖÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üßÖãÃÖÖ¸ü

2013

ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ ×Ö¾Ö›üÖæú ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖ ¯ÖÖêÆü“Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×Æü»ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1.5

´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ
¾ÖÖœü»Öê †ÖÆêü.

‹úÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ßµÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß“µÖÖ ÃÖÓµÖê¾ÖºþÖ
¤ê¿ÖÖ“Öß µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß †ÃÖæÖ µÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ
ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾ÖºþÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ
†ÖÆêü.

545

¾µÖÖ Ã£ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ

111

¾µÖÖ Ã£ÖÖÖß šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê

ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖÓµÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖêŸÖ êú¾Öôû

†ÖÆêüŸÖ. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ

11.4 %

´Ö×Æü»ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ
†ÖÆêü.

111

†ÖÆêü. ŸÖ¸ü
11.4 %

245

189

62

´Ö×Æü»ÖÖ

ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖÓµÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¸üÖ•µÖÃÖ³ÖêŸÖ

28

†ÖÆêü. ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß ÃÖÓÃÖ¤êüÆüß ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖëÓ¤ü×¾Ö»ÖÖ

2.43

(†Öê‡ÔÃÖß›üß) 37

(2013)

: †ÖòÖÔÖÖµÖ•Öê¿ÖÖ ±úÖò¸ü ‡úÖòÖÖò×´ÖŒÃÖ úÖê-†Öò¯Ö¸êü¿ÖÖ

†ò›ü ›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘Ö™üÖê¿Öß ÃÖÓ»ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ
´Ö×Æü»ÖÖ ×¤üÖÖÓ“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê •ÖÖ¸üß êú»Öê»µÖÖ ‹úÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü, ×ÖµÖ×´ÖŸÖ
‘Ö¸üúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖãºþÂÖ ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸üÖŸÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß

19

×´Ö×Ö™êü ‡ŸÖúÖ ¾Öêôû

¤êüŸÖÖŸÖ. µÖÖ ×ÖúÂÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÖÖ»Ö“µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ
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