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¯ÖÏú¸üÖ 1 »Öê

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ †Ö×Ö ¿ÖÆü¸üÖ“Öß ³ÖÖîÖÖê×»Öú, ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß µÖÖ
¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê Ã£Öæ»Ö ´ÖÖÖÖÖê Ã¯ÖÂ™ü êú»Öß †ÖÆêü.
¯ÖÏÃŸÖæŸÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´Öæ Æü ´ÆüÖæÖ
êú»ÖÖ †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ¾ÖÖœüŸµÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖúÃÖßŸÖ ¾Ö
×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓÖÖ ³Öê›üÃÖÖ¾ÖÖÖ¸üß ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖîªÖê×Öú¸üÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê
†¿ÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ“Ö “ÖÖ»Ö»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´ÖÖêšü-´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖÓ ´Ö¬µÖê ×Ö´´µÖÖ¯ÖêÖÖ
•ÖÖÃŸÖ »ÖÖêú †¿ÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü »ÖÆüÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê 10% ŸÖê 20% »ÖÖêú Æêü †¿ÖÖ
Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖŸÖæÖ ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸êü †³µÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ. ¿ÖÆü¸ü ×ÖµÖÖê•ÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ,
Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †Öêú ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öê †³µÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ˆ¤üÖ. “ÖÓ¤üßÖ›ü, ´Ö¦üÖÃÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ×¾Ö•ÖµÖ¾ÖÖ›üÖ (†ÖÓ¬ÖÐ¯ÖÏ¤êü¿Ö), ¯ÖãÖê ‡. ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,
†ÖÙ£Öú †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÓÖÖÖê †³µÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö †³µÖÖÃÖ ÆüÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ
Ã£ÖÖ×Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¿Öß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¤üÖÖ¾ÖŸÖê. »ÖÖŸÖæ¸ü Æêü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¿ÖÆü¸ü ¯ÖãÖê-´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖ
¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ŸÖÖê›üß“Öê ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ×¾ÖúÃÖßŸÖ ¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖß»Ö, †ÖîªÖê×Öú¥üÂ™ü¶Ö ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ
¿ÖÆü¸üÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ ¾ÖêÖ ¯ÖãÖê-´ÖãÓ²Ö‡Ô Øú¾ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö
‡ŸÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœü ´ÖÖ¡Ö ÖÖµÖ ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö
µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ¾ÖÖœüÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÆüß ×ŸÖŸÖúÖ“Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ¾ÖÖœüµÖÖÃÖ
¿ÖÆü¸üßú¸üÖ, ÖÖÖ¸üßú¸üÖ, †ÖîªÖêÖßú¸üÖ, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ×•ÖŸÖŒµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÖÆêüŸÖ
×ŸÖŸÖêú“Ö ¿ÖÆü¸üß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ¾ÖÖœæü ¤êüµÖÖÃÖ úÖ¸üÖ šü¸üŸÖÖŸÖ. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú

(1)

†Ö×Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ, †ÖÙ£Öú úÖ¸üÖê Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖ ¾ÖÖœüµÖÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †ÖÙ£Öú úÖ¸üÖ
µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ‘Ö¸üÖÓ“Öß ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ †Ö×Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖê ¿ÖÆü¸üß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖŸÖæÖ
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖãœüÖ-µÖÖÓ“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü ¾ÖÖê™ü ²ÖÑú ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ
¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖÆüß —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †Ö×Ö ¿ÖÆü¸üß
×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“Öß †µÖ¿ÖÃ¾ÖßŸÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú-ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÖÆüÖßŸÖæÖ µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ ú¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê †ÖÆêü
Æêü »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸êü Ö×¸ü²Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ Æêü ´ÖÖµÖ“Ö †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ µÖêµÖÖ“Öß
úÖ¸üÖê úÖµÖ ÆüÖêŸÖß Æêü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¯ÖÖÆüÖßŸÖæÖ ×´ÖôûŸÖê ŸÖÃÖê“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö µÖÖ¾Ö¹ýÖ ŸµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ •Öë¾ÆüÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê ŸÖë¾ÆüÖ µÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †.
•ÖÖŸÖß, •Ö´ÖÖŸÖà“Öê »ÖÖêú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ˆ““Ö •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
•ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üµÖÖÃÖÖšüß Æüê »ÖÖêú ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖÆü¸üÖú›êü µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ
úÖ¸üÖÖÖê, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Øú¾ÖÖ †ÖîªÖê×Öú¸üÖÖŸÖæÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤êü “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ úÖ´Ö ×´Öôêû»Ö
µÖÖ †¯ÖêÖêÖê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß“Öê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖ ¤êüÖß»Ö Æêü »ÖÖêú ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸üß ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖÖÓ•Ö¾Öôû ãú¿Ö»ÖŸÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ
ú´Öß ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“Öß úÖ´Öê ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ŸµÖÖÓÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ †ÖÃÖ¸üÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. µÖÖ
¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¯ÖÖÆüÖß ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖê .
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö“Öß ×Ö¾Ö›ü
êú»Öß. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß Ö´ÖãÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ×Ö¾Ö›ü ú¹ýÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú,
¬ÖÖÙ´Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû¾Ö»Öß. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖÖÓÛµÖúß ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ †×¬Öú ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê †Ö×Ö ´Öã»ÖÖÖŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †ÓŸÖÖÔŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê †Öú»ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ
µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. †ÖÙ£Öú¥ü,Ë™ü¶Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü ¤ãü²ÖÔ»Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.
úÖ¸üÖ †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ, †×ÖµÖ×´ÖŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê úÖ´Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü

(2)

ˆŸ¯Ö®Ö Æêü ŸÖã™ü¯ÖãÓ•Öê †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ¾ÖêôêûÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÓ“ÖÖêŸÖ ÆüÖ ¾ÖÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¯ÖÖÃÖæÖ
¤æü¸ü •ÖÖŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ ÖÖµÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖ ±úŒŸÖ ‹ú Ö÷üÖ
´ÖŸÖÖÓú¸üßŸÖÖ ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ†£Öá —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖ´ÖæÆü ÆüÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü †ÃÖŸÖÖê
Æêü“Ö Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¾ÖÖÔ, •ÖÖŸÖ, Ø»ÖÖ, ¯ÖÏ¤êü¿Ö µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²ÖÃÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. úÖ¸üÖ ÆüÖ ¾ÖÖÔ úÂ™üú¸üß, †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ¿ÖÆü¸üß úÖ´ÖÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê.
ŸÖÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü Öê»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. †ÖÙ£Öú ×¾Ö¾ÖÓ“ÖÖêŸÖæÖ ÃÖã™üúÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß ŸµÖÖ´Öãôêû
¸üÖ•ÖúßµÖ •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ †ÃÖæÖÆüß ÆüÖ ¾ÖÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›üß ¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß
¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯ÖÏÃŸÖæŸÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ ÖÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öê ¿ÖÆü¸üÖÖãÃÖÖ¸ü Ã¾Ö¹ý¯Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖê.
»ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸ü Æêü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ¿ÖÆü¸êü ¯ÖãÖê, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ŸÖÖê›üß“Öê ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö
ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ÖÖµÖ ´ÖÖ¡Ö ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ÊÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ¾ÖÖœüÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ “ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÆüß
×ŸÖŸÖúÖ“Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. •ÖÃÖê †ÖîªÖê×Öú¥üÂ™ü¶Ö ¯ÖÏÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ ÖÓ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö Æêü
×Ö´Ö †ÖîªÖê×Öú Øú¾ÖÖ ×²ÖÖ¸ü †ÖîªÖê×Öú ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖ×ÃÖµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ¯ÖêÖÖ ×³Ö®Ö †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †Ö£Öáú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Ö¬µÖê †ÖîªÖê×Öú¥üÂ™ü¶Ö ´ÖÖÖÖÃÖ †ÃÖ»Öê»Öê »ÖÖŸÖæ¸ ü ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. †ÖîªÖê×Öú ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖæŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê.

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ˆ§êü¿Ö :1)

»ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¤üµÖ, ¾ÖÖœü, ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÖÆüÖê.

2)

»ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, •Öß¾ÖÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üÖê.

3)

»ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üÖê.

(3)

4)

»ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üÖê.

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß Öé×ÆüŸÖêú :1)

—ÖÖê¯Ö›üß´Ö¬µÖê ¸üÖÆüÖÖ-µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê

¸üÖ•ÖúßµÖ ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ´Öãôêû †Ö»Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖ¬µÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.
2)

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ •ÖÖÖéŸÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ ¾Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üúŸÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.

3)

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê µÖÖ´Öãôêû —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ

†Ö¯Ö»Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖ¬µÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß :¯ÖÏÃŸÖæŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß †) ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Ã¡ÖÖêŸÖÖ´Ö¬µÖê ×Ö¸üßÖÖ, ´Öã»ÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß, ‡ŸµÖÖ¤üß“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ŸÖ£µÖ ÃÖÓú»ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ²Ö) ¤ãüµµÖ´Ö Ã¡ÖÖêŸÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ×ÃÖêú, ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê, ÖÏÓ£Ö, úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ
ÖÖë¤üß ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖÔÖÖŸ´Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ¯Ö¨üŸÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖãÖÖŸ´Öú ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¤êüÖß»Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖìÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏÃŸÖæŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß
†ÖîªÖê×Öú¥üÂ™ü¶Ö ´ÖÖÖÖÃÖ †ÃÖ»Öê»Öê »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖæŸÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖæŸÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»Öê»Öß
†ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖæÖ 25 µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹æúÖ 125 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß µÖÖ¥üÛ“”ûú Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ
¯Ö¨üŸÖßÖê (Random Sample) ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.

¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö :»ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö 29 ÖÖê¾Æëü. 1983 ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‘ÖÖêÂÖßŸÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ 24 ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸ü 8 •Öã»Öî 2004 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü Ö×¾ÖÖ 19 —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ×Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ‹æúÖ 43 —ÖÖê¯Ö™ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê 24

(4)

‘ÖÖêÂÖßŸÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü 19 —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö µÖÖ †‘ÖÖê×ÂÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
»ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸ü Æêü ¿ÖÆü¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ´Öãôêû“Ö »ÖÖŸÖæ¸ü
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö ¯ÖÏÃŸÖæŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖêÖê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ
¯ÖÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ×Ö¾Ö›ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›ü, ‡Ó×¤ü¸üÖ ÖÖ¸ü, µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
6222 †ÃÖæÖ µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß“Öê ‹æúÖ Öê¡Ö 9000 “ÖÖî.´Öß. †ÖÆêü. ¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖ¸ü, ú¾¾ÖÖ ¸üÖê›ü µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 2563 †ÃÖæÖ µÖÖ“Öê ‹æúÖ Öê¡Ö 7000 “ÖÖî.´Öß. †ÖÆêü. »Öê²Ö¸ü úÖò»ÖÖß“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ
ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖ¸ü- »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 2743 †ÃÖæÖ ‹æúÖ Öê¡Ö 7500 “ÖÖî.´Öß. †ÖÆêü. ´ÖÖêÆüÖ ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß-ÖÖÓ¤êü›ü
ÖÖúÖ-ÖÖîŸÖ´Ö ÖÖ¸ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ - 5000 †ÃÖæÖ Öê¡Ö 8000 “ÖÖî.´Öß. †ÖÆêü. •ÖµÖ×³Ö´Ö ÖÖ¸üÖÖÓ¤êü›ü ÖÖúÖ-²ÖÖ³ÖôûÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ -2514 †ÃÖæÖ Öê¡Ö 6000 “ÖÖî.´Öß. †ÖÆêü. µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü.

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓŸÖß»Ö ´ÖãµÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß :
1) ´ÖÆüÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸ü Æüß ¯ÖÖ™üß»Ö-¯Ö™ü¾ÖÖ¸üß µÖÖÓÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß úÖ´ÖúÖ•ÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖÖ¸üß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖ
†ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÖÖ¾Öúß“Öê ´ÖÆüÖ¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖŸÖæÖ“Ö ¤ü¸ü¾ÖÂÖá †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖôûß¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÖÖ¾Ö“Öê ´ÖÆüÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. úÖÆüß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö¾Öôû ¿ÖêŸÖß“Öß ´ÖÖ»Öúß †ÃÖŸÖê. (×•Ö¸üÖ‡ÔŸÖ ¿ÖêŸÖß) ´ÖÆüÖ¸ü Æêü
ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖŒµÖŸÖÖê ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸üß, »ÖÖÃÖ¸üÖ‡ÔŸÖ ¾ÖÖ•ÖÓ¡Öß, ŸÖ´ÖÖ¿Öê ‡. úÖ´ÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¯ÖãÂ úôûÃÖê ´ÖÆüÖ¸ü
ãú™ãÓü²Öê ÖÖêú¸üß, ´Ö•Öæ¸üß ×Ö×´Ö¢Ö ¿ÖÆü¸üÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö šêü¾ÖæÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ¸ü ´Öê»Öê»Öß •ÖÖÖ¾Ö¸êü †ÖêœüÖê, ‘Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸ü
†ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÆüÖ¸ü ¯Ö›êü»Ö ŸÖê úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. Æüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß 1956 ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö»Öß. µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß ²ÖÖî¨ü
¬Ö´ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ †Ö×Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖœü»Öê.
´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖ Æüß úÖÆüß ˆ¯Ö•ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖÖ»Öß Öê»Öê»Öß †ÖÆêü. ˆ¤üÖ. ÃÖÖê´ÖÃÖ, †Ó¬Ö (†Ó¬Ö¾ÖÖ),
»ÖÖ›ü¾ÖÖ, ²ÖÖú¸ü, ¾ÖÖ›ü, ²Öê¾ÖÖê, ×ŸÖ»Ö¾ÖÖ, ÖÖê¯ÖÖ»Ö ‡. •ÖÖŸÖß“Öê ´ÖÆüÖ¸ü †Ö¯Ö†Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖ ¸üÖê™üß-²Öê™üß
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸ü ÆüÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß ´Ö¬Öß»Ö ‹ú ¾ÖŸÖÖ¤üÖ¸ü †ÖÆêü. »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸ü ¿ÖêŸÖß,
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¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸üß, Öã¸êü ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖê, úÖ¯Ö›ü ×¾ÖÖÖê, ÃÖæŸÖ úÖŸÖÖê, ¾Öß™ü³Ö¼üß úÖ´ÖÖÖ¸ü, ÖÖ•ÖÖß úÖ´ÖÖÖ¸ü, ³Ößú
´ÖÖÖÖê, ÖÖ›üß “ÖÖ»Ö¾ÖÖê ‡. úÖ´Öê ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. Æêü ´ÖÆüÖ¸ü ØÆü¤ãü ¤êü¾Ö-¤êü¾ÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÓ“Öß
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÆüß ¤üµÖÖßµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
2) ´ÖÖŸÖÓÖ :
¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê.
¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ÖÖÖ¤êü¿Ö, ÖÖÖ¯Öæ¸ü, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖ ×šüúÖÖß úÖÆüß ³ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê. ¿ÖêŸÖú-µÖÖÃÖ
»ÖÖÖÖÖ¸üß ¤üÖê¸üÖÓ›êü, ¤üÖ¾Öß, úÖÃÖ¸êü ²ÖÖ¾ÖÖê ŸÖÃÖê“Ö ÖÖ™üÖ, ¯ÖÖôûÖê ×¾ÖÖæÖ ¤êüµÖÖ“Öê úÖ´Ö µÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú
ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ŸÖê ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸üß ú¸üŸÖÖÖÖ
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ£ÖÔ ¿ÖÆü¸üÖú›êü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü.
»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖ (´ÖÖÓÖ) ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖÓÖ »ÖÖêú ¾ÖÖò“Ö´ÖÖ, ´Ö•Öæ¸üß,
¿ÖêŸÖßúÖ´Ö, Öã¸êü ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖê, ÖÖ•ÖÖß ÖÖêú¸üß, ÖÖ“ÖúÖ´Ö, ÃÖãŸÖÖ¸üúÖ´Ö, ×³Öú ´ÖÖÖÖê ‡. úÖ´Öê ú¸üŸÖÖÖÖ
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ´ÖÖŸÖÓÖÖ´Ö¬µÖê úÖÆüß ˆ¯Ö•ÖÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšüÖ, ÆüÖê•Ö¸ü, ÖÖ¸üÖê›üß, ×²Ö¤ü¸ü, ›üÖú»Ö¾ÖÖ¸ü
†ÖÆêüŸÖ. ´Ö¸üÖšüÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü, ´ÖÖÓÖ Æêü úÖŸÖ›üß ú´ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ¾ÖÖò“Ö´ÖÖ, Ö²Ö-µÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ÆüÖê»ÖÖ¸ü ´ÖÖÓÖ Æêü (¯Ö™ü¾ÖÖ¸üß ´ÖÖÓÖ) ×±úºþÖ ÖÖÖê
ÖÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ¾ÖÖªê ¾ÖÖ•Ö×¾ÖÖê, ´Ö•Öæ¸üß ú¸üÖê, ×³Öú ´ÖÖÖÖê Æêü úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ×•Ö»ÊÖŸÖ ÖÖ¹ý›üß ´ÖÖÓÖ
(×±ú¸üÃŸÖê) ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¤ü×ÖÖêú›üß»Ö ´ÖÖÓÖ ™üÖê¯Ö»µÖÖ, —ÖÖ›æü ²ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÓÖ ÃÖ±úÖ‡Ô úÖ´ÖÖÖ¸ü, ¾ÖÖò“Ö´ÖÖ ‡. úÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÓÖ †Ö¯Ö-†Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖß
†ÓŸÖÖÔŸÖ“Ö ¸üÖê™üß-²Öê™üß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖÓ“Öß •ÖÖŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÃÖ šüÖæú¸ü, ³Ö™ü
(ÖÖêÃÖÖ¾Öß) ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖêÙÖ´ÖÖ, ×¤ü¾ÖÖôûß, ¤üÃÖ¸üÖ ‡. ÃÖÖ ÃÖÖ•Ö¸êü ú¸üŸÖÖŸÖ. ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ µÖÖ ÃÖÖ-ˆŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ
¾Öêôûß ×³ÖÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
3) “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü (“Ö´ÖÔúÖ¸ü) :
¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖà´Ö¬Öß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖãÖê, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü,
ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ¾ÖÔ ×šüúÖÖß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ´ÖÖê™ü ×¿Ö¾ÖÖê, ¿ÖêŸÖß ˆ¯ÖµÖÖêÖß †Öî•ÖÖ¸êü
²ÖÖ×¾ÖÖê, ¯ÖÖ¤ü¡ÖÖÖê ²ÖÖ×¾ÖÖê ‡. úÖ´Öê ú¸üŸÖÖŸÖ. ²Ö»ÖãŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ Æêü »ÖÖêú ¸üÖêÖ ¯ÖîÃÖê ‘ÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß
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†ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ²Ö-µÖÖ¯Öîúß ÆüÖêŸÖß. “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖ †Ö•ÖÆüß †Ö¯Ö»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ-¿ÖÆü¸ üÖŸÖ ×™üú¾ÖæÖ
†ÖÆêüŸÖ. »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖ “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖ úÖÆüß ˆ¯Ö•ÖÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ´Ö¸üÖšüÖ, ´ÖÖÓÖ, ¯Ö¸ü¤êü¿Öß, »Ö´ÖÖÖ, ú™ü‡Ô
´Ö¸üÖšüÖ “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ÖÖÓÖ¸üÖ“ÖÖ ±úÖôû ²ÖÖ×¾ÖÖê, ‘ÖÖê›ü¶Ö“µÖÖ —ÖÖ¯Ö›üß ²ÖÖ×¾ÖÖê (ÖÖêÖß¸ü),
úÖŸÖ›ü¶Ö“Öê ¤üÖê¸ü, ¾ÖÃŸÖæ ²ÖÖ×¾ÖÖê ‡. úÖ´Ö ŸÖê ú¸üŸÖÖŸÖ. “ÖÖÓ³ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö úÖÆüß »ÖÖêú ¿ÖêŸÖßúÖ´Ö, ´Ö•Öæ¸üß Øú¾ÖÖ
ÖÖ•ÖÖß ÖÖêú¸üß ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖ™üßú ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. »ÖÖŸÖæ¸ü ´Ö¬Öß»Ö Æêü ÖÖ™üßú ‡ŸÖ¸ü “ÖÖÓ³ÖÖ¸üÖÓ¿Öß ¸üÖê™üß²Öê™üß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“µÖÖ •ÖÖŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. •ÖÖŸÖß†ÓŸÖÖÔŸÖ ŸÖÓ™êü
¯ÖÓ“ÖÖú¸ü¾Öß ÃÖÖê›ü×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÃÖ ³Ö™ü-šüÖæú¸ü ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê.
ú™ü‡Ô “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü, “Ö¯Ö»ÖÖ, ²Öæ™ü ²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ´Ö•Öæ¸üß ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖã¿ÖÖê×³ÖŸÖ “Ö¯Ö»ÖÖ ²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö Æêü “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ´Ö¸üÖšüÖ “ÖÖÓ³ÖÖ¸üÖ¿Öß µÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖê™üß-²Öê™üß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖêŸÖ
ÖÖÆüß. ¬ÖÖÙ´Öú ³ÖÖ¾ÖÖêŸÖæÖ Æêü ×¿ÖŸÖôûÖ¤êü¾Öß, ´Ö¸üß†Ö‡Ô µÖÖ ¤êü¾ÖàÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. Æêü “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü ØÆü¤üß ³ÖÖ×ÂÖú †ÖÆêüŸÖ.
3) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö :
´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ÆüÖ ×¿ÖµÖÖ ¾Ö ÃÖã®Öß µÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖÓ£ÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ ŸÖ ÃÖã®Öß
´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. ÃÖã®Öß ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¤üÖêÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃŸÖ¸ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¿ÖêÖ, ÃÖµµÖ¤ü, ¯ÖšüÖÖ, ´ÖÖêÖ»Ö µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖãôûÖŸÖ“Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¾ÖÖÔ ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ-µÖÖ
²ÖÖ•ÖæÃÖ ŸÖÖÓ²Ö™ü, ²ÖÖÖ¾ÖÖÖ, úÃÖÖ‡Ô µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ ¯ÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖÔ
Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸üßŸÖ ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖÔ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖ »ÖÖêú Æêü ØÆü¤ãü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
ú×ÖÂšü ´ÖÖÖ»µÖÖ Öê»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖæÖ ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
‡Ã»ÖÖ´Ö“µÖÖ ×¿Öú¾ÖÖæúßÖãÃÖÖ¸ü ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖŸÖ ¾ÖÖÔ³Öê¤ü, ˆ““Ö×Ö“Ö ³ÖÖ¾Ö †Ö×Ö •ÖÖŸÖß³Öê¤ü †ÃÖæ
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ‡Ã»ÖÖ´Ö´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÖÖÆüß ¯Ö¸ÓüŸÖã ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖ¡Ö ×ŸÖ“ÖÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö —
ÖÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê. ØÆü¤ãü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ú×ÖÂšü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö »ÖÖêú ‡Ã»ÖÖ´Ö“ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü ú¹ýÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö —
ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖŸÖß ²Ö¤ü»Ö»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ, ŸµÖÖ´Öãôêû ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü
ÆüÖê¾ÖæÖÆüß ØÆü¤ãü ú×ÖÂšüÖÓ“µÖÖ ´Ö¬Öß»Ö •ÖÖŸÖßµÖ †ÖêôûÖ úÖµÖ´Ö ¸üÖÆæüÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ´ Ö¬µÖê •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
¯ÖÏ×¾ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ˆ““Ö •ÖÖŸÖßµÖ (“ÖÖ¸ü) ‹ú ¤ãüÃÖ-µÖÖ¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã úÖ¹ý-ÖÖ¹ý ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ú¸üÖÖ-µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖæÖ ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖàÖÖ ú×ÖÂšü ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓ “µÖÖ¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü
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ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ˆ““Ö •ÖÖŸÖßµÖ šêü¾ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖŸÖß»Ö ˆ““Ö •ÖÖŸÖàÖÖ †¿Ö¸ü±ú ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖ¸ü ¿Öã¦ü
•ÖÖŸÖßŸÖæÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖÖÔŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ †•Ö»Ö²Ö ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú×ÖÂšü
†ÃÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖß ÁÖêÖßÃÖ †¸ü•ÖÖ»Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †¿Ö¸ü±ú ´Ö¬µÖê ¿ÖêÖ, ÃÖµµÖ¤ü, ´ÖÖêÖ»Ö, ¯ÖšüÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê ŸÖ¸ü †•Ö»Ö²Ö ´Ö¬µÖê ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ¸üß •ÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê ²ÖÖÖ¾ÖÖÖ, ´ÖÖê´ÖßÖ ‡ŸµÖÖ¤üß µÖêŸÖÖŸÖ.
†¸ü•ÖÖ»Ö ´Ö¬µÖê ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ³ÖÓÖß (´ÖêÆüŸÖ¸ü), Æü•ÖÖ´Ö, úÃÖÖ‡Ô µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ:
35 •ÖÖŸÖß †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¯Öîúß úÖÆüß •ÖÖŸÖß µÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÓ£Ö ³Öê¤üÖ´Öãôêû ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ³Öê¤üÖ´Öãôêû ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
ÖÏÖ´ÖßÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ›ü²Ö‘ÖÖ‡ÔÃÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ£ÖÔ »ÖÖêú ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤êü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×´ÖôûµÖÖ“Öß ¤üÖ™ü ¿ÖŒµÖŸÖÖ
†ÃÖŸÖê, ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ †Ö¿ÖêÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖ »ÖÖêú
×Ö¸üÖ¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ŸÖê ú´Öß ×¿Öú»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öôû ¯Öã¸êüÃÖê úÖî¿Ö»µÖ ¾Ö ¯ÖîÃÖÖ
ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖŸÖæÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü
ˆŸ¯Ö®Ö ŸÖã™ü¯ÖãÓ•Öê †ÃÖŸÖê, †¿ÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖæÖ ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¿µÖú Ö¸ü•ÖÖ ú¿ÖÖ ŸÖ¸üß ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ
Æü»ÖÖÖß“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ‘Ö¸ü ³ÖÖ›ü¶ÖÖê †£Ö¾ÖÖ ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÃÖŸÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß
ŸÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖêúóµÖÖ •ÖÖÖêŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ, úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ŸÖê£Öê —ÖÖê¯Ö›ü ¯Ö¼üß ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸êü ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê
†Öêú —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ (NSSO) †Æü¾ÖÖ»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü
³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖã´ÖÖ¸êü 52 Æü•ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ÊÖ ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÃÖ»Öê»µÖÖ †ÃÖæÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ‹Óú¤ü¸ü †Öšü
úÖê™üß »ÖÖêú ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖêú —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ ÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖæÖ
µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 32 ™üŒêú †ÖÆêü. (http://mospi.nic.in/nsso-pr.htm). ‡.ÃÖ. 2001 “µÖÖ
•ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü ¤üß›ü úÖê™üß »ÖÖêú ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ, ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
†µÖ ¸üÖ•µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü. (http://www/censusindia.net). µÖÖ †£ÖÖÔÖê
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ‹ú ŸÖéŸÖßµÖÖÓ¿Ö »ÖÖêú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖãµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
¿ÖÆü¸üÖŸÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœæüÖ “ÖÖôûßÃÖ ™üŒŒµÖÖÓ¾Ö¸ü ŸÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÆüÖÖÖ¸üÖŸÖ ¯Ö®ÖÖÃÖÆæüÖ †×¬Öú ™üŒŒµÖÖÓ¾Ö¸ü
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¯ÖÖê“Ö»Öê †ÖÆêü. ×¤ü»»Öß, ú»Öú¢ÖÖ, “Öê®Ö‡Ô, ²ÖÓÖ»ÖÖê¸ü, úÖÖ¯Öæ¸ü, Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü µÖÖ ´ÖÆüÖÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
µÖÖÆæüÖ ±úÖ¸ü¿Öß ¾ÖêÖôûß ÖÖÆüß. úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ÊÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ¿ÖÆü¸üßú¸üÖÖ“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ šü¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ
¿ÖÆü¸üß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ Æü™ü¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß (›üßÃÖæ—ÖÖ, 1968). µÖÖ´Öãôê û ´ÖÖêšü¶Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †ÖœüôûÖÖ-µÖÖ µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´ÖæÆü ´ÆüÖæÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü.

ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ :—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ú¿ÖÖ †ÃŸÖßŸ¾ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß
¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê †Ö×Ö µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖæÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ ˆ¤üµÖ úÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ“Öê
×“Ö¡Ö Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖê.
ÖÖÖ¸üßú¸üÖ Æüß ‘Ö™üÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖ Ö¾ÖßÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß ÃÖã¨üÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¿ÖÆü¸êü †ÃŸÖßŸ¾ÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã Öê»µÖÖ ¤üÖêÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖ Æüß ‘Ö™üÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ²ÖÖ»Öê»Öß
†ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö 80% »ÖÖêú ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ †ÃÖê †ÃÖãÖÃÖã¨üÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üß ÃÖÓÃéúŸÖß“Öß
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö 5000 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ“Öß †ÖÆêü. ¯Öã¸üÖŸÖ¢¾Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ‡.ÃÖ.¯Öæ. 2500 ŸÖê 1500 µÖÖ
Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ Æüß †Öêú ´ÖÖêšüß ¿ÖÆü¸êü †ÃŸÖßŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû
ÃÖÖÆü×•Öú“Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß ‘Ö™üÖÖÃÖã¨üÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓÖÖ Ö¾ÖßÖ †ÃÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ÖÖÆüß.
ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ´ÆüÖ•Öê »ÖÖêúÖÓ“Öß ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †Ö¸ü ÖÖ¸üÖŸÖ ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ÆüÖêµÖ. µÖÖ ¾Öé¢Öß´Öãôêû »ÖÖêú
¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ö¤üá ú¹ý »ÖÖÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖÖ¸üßú¸üÖ Æêü †ÖÙ£Öú
×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê »ÖÖÖ ´ÖÖÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖã¹ý †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÃÖã¨üÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖê. †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“ÖÖ ‹ú ‘Ö™üú šü¸üŸÖÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“µÖÖ
†Öã³Ö¾ÖÖ¾ÖºþÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ´Öæ»µÖê µÖÖÓ“Öê ×¾Ö‘Ö™üÖ ÆüÖêµÖ. Æüß ²ÖÖ²Ö
×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÆüÖêÖê,
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ãú™ãÓü²ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×¾Ö³ÖŒŸÖ ãú™ãÓü²Ö ¯Ö¨üŸÖß †ÃŸÖßŸ¾ÖÖŸÖ µÖêÖê ¾Ö ¬Ö´ÖÔÃÖÓÃ£Öê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ú´Öß ÆüÖêÖê †ÃÖÖ
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ÆüÖêŸÖÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ¿Öß ¤êüÖß»Ö •Ö¾Öôû“ÖÖ †ÖÆêü.
ÖÖÖ¸üßú¸üÖ Æêü êú¾Öôû ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêÖê ¾Ö
¿ÖêŸÖß×¾ÖÂÖµÖú úÖ´Öê ÃÖÖê›æüÖ ÖÖÖ¸üß ¯Ö¨üŸÖß“Öß úÖ´Öê Ã¾ÖßúÖ¸üÖê ‹¾Öœü¶Ö¯Öã¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤ü ŸÖ ÖÃÖæÖ ŸÖê »ÖÖêúÖÓ“Öê
†Ö“ÖÖ¸ü-×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ•Ößú ´Öã»µÖê µÖÖŸÖß»Ö ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÖÆêü. ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ´Öãôêû
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê, Ö¾ÖßÖ ¿ÖÆü¸êü †ÃŸÖßŸ¾ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ ¬ÖßŸÖ †ÖÆêü.
ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 18 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ»ÖÖ
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öß ÖŸÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸ¾ÖÖÖê ¾ÖÖœü»Öß. †£ÖÖÔŸ Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ
ÃÖ´ÖÃµÖÖ ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ ú´Öß ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖÂ™ÒüÖú›æüÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
‡Ó»ÖÓ›ü, †´Öê¸üßúÖ, •Ö¯ÖÖÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖÏÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓŸÖ †ÃÖê ˆ¯ÖÖµÖ ±úÖ¸ü ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ µÖÖê •Ö»Öê Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ÖÖÖ¸üßú¸üÖ †Ö×Ö †ÖîªÖê×Öú¸üÖ µÖÖ ¤üÖêÆüÖë“ÖÖ †×ŸÖ ×Öú™ü“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü. µÖÖ ¤üÖêÆüß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
ÆüÖŸÖÖŸÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖæÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖú›êü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
†ÖîªÖêÖßú¸üÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß Æêü †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ÖÖÖ¸üß
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓÖß µÖãŒŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ †ÖîªÖêÖßú ¿ÖÆü¸üÖú›êü »ÖÖêú Öê“Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê“Öß ÖŸÖß †ÖîªÖêÖßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê“µÖÖ ÖŸÖß¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †ÖîªÖêÖßú¸üÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ †¾ÖÃ£ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖÆüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö †¾ÖÃ£ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖ“Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ †¾ÖÃ£ÖÖ (Phase of Urbanization) †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.

ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ †¾ÖÃ£ÖÖ :
1)

ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: ´ÖÓ¤ü †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ †ÖîªÖêÖßú¸üÖÖ»ÖÖ ÖãúŸÖß“Ö ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —
ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê.

2)

†ÖîªÖêÖßú¸üÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ •ÖÖÖ¾ÖµÖÖ‡ŸÖ¯ÖŸÖ ¾ÖÖœü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß •ÖãµÖÖ †ÖîªÖêÖßú ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö
»ÖÖêú µÖÖ Ö¾ÖßÖ †ÖîªÖê×Öú ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê“Öß
ÖŸÖß ¾ÖÖœüŸÖê.

3)

×ŸÖÃÖ-µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß ú´ÖÖ»Ö †¾ÖÃ£ÖÖ ÖÖšü»Öß •ÖÖŸÖê. úÖ¸üÖ †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ
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¯ÖæÖÔ ÖÖšü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
4)

úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß ÖŸÖß ú´Öß ÆüÖêŸÖê. ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öê» Öß †ÃÖŸÖê.
ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖ µÖÖ “ÖÖ¸üÆüß †¾ÖÃ£ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ •ÖÖ¾Öê“Ö »ÖÖÖŸÖê. †´Öê×¸üúÖ, ‡Ó»ÖÓ› ü, •Ö¯ÖÖÖ

µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ¾ÖºþÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÆüß µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖæÖ •ÖÖ¾Öê“Ö »ÖÖÖê»Ö. ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ÃÖ¬µÖÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ
¤ãüÃÖ-µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸ü †ÖÆêü.
ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ú¿ÖÖ´Öãôêû ÆüÖêŸÖê µÖÖ“Öß úÖ¸üÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ †ÖîªÖê×Öú¸üÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖ¸üÖ
šü¸üŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ÖîÃÖÙÖú ¾ÖÖœü, »ÖÖêúÖÓ“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ´Ö¬ÖæÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ‘Ö›üŸÖ
•ÖÖŸÖê. †ÖîªÖêÖßú¸üÖÖ´Öãôêû Ö¾ÖßÖ ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤êü ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ÖÖêú¸üß, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö •ÖãµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖêú ¤êüÖß»Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ú»Öú¢ÖÖ,
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê »ÖÖêú ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ¿ÖÆü¸üÖú›êü ¬ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. †úÖê»ÖÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß,
¬ÖÖÙ´Öú Öê¡ÖÖ“Öê úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖê¾ÖæÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖê. ˆ¤üÖ. ÖµÖÖ,
¾ÖÖ¸üÖÖÃÖß. ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ•Ößú, ³ÖÖîÖÖê×»Öú ‘Ö™üúÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖ¸üÖ ¤êüÖß»Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê. ‹ÖÖªÖ ¿ÖÆü¸üÖÃÖ ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖê£Öê †Öêú úÖµÖÖÔ»ÖµÖê ÃÖã¹ý
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. »ÖÂú¸üß¥üÂ™ü¶Ö µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö µÖê£Öê ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ ÖŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ˆ¤üÖ. “ÖÓ¤üßÖ›ü, ×¤ü»»Öß, Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü, ³ÖÖê¯ÖÖôû, ÖÖÖ¯Öæ¸ü ‡. ‹ÖÖªÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÖêµÖß ´ÖÖêšü¶Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸÖê£Öê »ÖÖêúÖÓ“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖœüŸÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü Æêü ¤êüÖß»Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖÃÖ ¾ÖÖ¾Ö
¤êüÖÖ¸êü ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ šü¸üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¹ýÖ “ÖÖ»ÖÖÖ¸êü ÖÖÆüß. ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖ •Ö´Ö¤ü¸ü •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ¾Ö»µÖÖ Ö Öê»µÖÖÖê ¿ÖÆü¸üÖú›êü »ÖÖêú
†ÖúÙÂÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. Ã£Öæ»Ö ´ÖÖÖÖÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ‹ú ŸÖéŸÖßµÖÖÓ¿Ö
‡ŸÖúß ŸÖ¸üß †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖÖÓÖÖ ‹úÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ¿Öß •Öãôû¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üŸµÖÖÖ ú¹ýÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ˆ¤üÖ.
ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖê ¿ÖÆü¸üß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü. †¿ÖÖ µÖÖ ¾µÖŒŸÖß †Ö¯Ö»Öß ÖÏÖ´ÖßÖ †Ã´ÖßŸÖÖ ÃÖÖê›æü ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß . µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ
ÃÖß´ÖÖÓŸÖ ¾µÖŒŸÖß ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß ¤üÖêÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ‹úÖ“Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖæÖÔŸ¾ÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ.
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ÖÏÖ´Ö-ÖÖ¸ü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü :
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ •Ö´Ö¤ü¸ü •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ×Ö¾¾Öôû ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü ³ÖÖÖæ
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê •Ö´ÖßÖß“Öê Öê¡Ö ú´Öß ¯Ö›üŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖêúÖ¸üß ¾ÖÖœüŸÖê Æêü ²ÖêúÖ¸ü
úÖ´ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. Ã£Öæ»Ö´ÖÖÖÖÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ ‹ú ŸÖéŸÖßµÖÖÓ¿Ö ‡ŸÖúß ŸÖ¸üß †ÃÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ »ÖÖêúÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ¯Öã¹ýÂÖ
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. 1955 ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÃÖã¨üÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ú¹ý »ÖÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. úÖ¸üÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ‘ÖêÖê, †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÆüÖêÖê, ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ
²Ö¸üÖê²Ö¸ü“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ‘ÖêÖê ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö»Öê»Öß •ÖÖÖéŸÖß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß šü¸üŸÖê.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ 1951 ÖÓŸÖ¸ü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Öã¯Ö ¾ÖÖœü»Öê
†ÖÆêü. Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ´Öãôêû ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê“Öß ÖŸÖß ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.
ÖÏÖ´ÖßÖ-ÖÖÖ¸üß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¾Ö«üÖÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖŸÖîŒµÖ †ÖÆêü. úÖÆüà“µÖÖ ´ÖŸÖê ÖÖÖ¸üß
•Öß¾ÖÖÖ“Öê †ÖúÂÖÔÖ Æêü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖ¸üÖ ÆüÖêµÖ. †ÃÖê ´ÖÖÖÖÖ-µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖÃÖ The Pull
Theory †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß•Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ †ÖúÂÖÔÖÖ¯ÖêÖÖ ×²Öú™ü †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖÃÖ
úÖ¸üÖ šü¸üŸÖê. Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÖÙ£Öú úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû ¿ÖÆü¸üÖú›êü †Ö»Öê»µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ“Ö †×¬Öú †ÃÖŸÖê
†ÃÖê ´ÖÖÖÖÖ-µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖÃÖ The push Theory ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ÖÏÖ´Ö-ÖÖ¸ü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ push theory †Ö×Ö pull theory ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ÖÖÖ¸üß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü Æêü ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖ¸üÖ †ÖÆêü. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ²ÖêúÖ¸üß ¾Ö ×¿ÖÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß
†Öêœü µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.
ÖÏÖ´ÖßÖ-ÖÖÖ¸üß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÆü :1)

ÖÖÖ¸üß •Öß¾ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß †Öêœü Æêü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖ¸üÖ †ÖÆêü. †ÃÖÖ ‹ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ¾ÖÖÆü †ÖÆêü.
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖãÖÃÖÖêµÖßú›êü †ÖúÂÖáŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¹ýÖ
µÖÖ ÃÖãÖÃÖÖêµÖà“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘µÖÖ¾ÖÖ Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖŸÖê. ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû ¿ÖÆü¸üÖú›êü µÖêÖÖ-µÖÖÓ¯ÖêÖÖ
ÖÖÖ¸üß Ã¾Ö“”Óû¤üß •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“µÖÖ ‡“”êûÖê ¿ÖÆü¸üÖú›êü ¬ÖÖ¾Ö ‘ÖêÖÖ-µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê
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ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ¾ÖÖÆü ´ÖÖÖŸÖÖê. µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ÖÖÖ¸üß •Öß¾ÖÖÖ“Öê †ÖúÂÖÔÖ Æêü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ
úÖ¸üÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖÃÖ The Pull Theory †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
2)

ÖÖÖ¸üß •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ †ÖúÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ×²Öú™ü †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ²ÖêúÖ¸ü »ÖÖêú
úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ£ÖÔ ¿ÖÆü¸üÖú›êü ¬ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖë¾ÆüÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß Æêü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖãÖ úÖ¸üÖ ÆüÖêµÖ †ÃÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü †ÖÆêü.
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÃÖæÖ ×Ö¾¾Öôû ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü ³ÖÖÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû

ÖÖ‡Ô»ÖÖ•ÖÖÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ »ÖÖêú ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ö¤üá ú¹ý »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ‹ÖÖªÖ
†ÖîªÖê×Öú ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ úÖ´Ö ×´Öôêû»Ö Øú¾ÖÖ ‹ÖÖ¤üÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö Æüß †Ö¿ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖÃÖ
úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ¿ÖÆü¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß †Öêœü Æêü úÖ¸üÖÃÖã¨üÖ úÖÆüß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ
—ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖê»Ö, ¯Ö¸ÓüŸÖã Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ »ÖÖêúÖ´Ö¬µÖê †ÖÙ£Öú úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ¿ÖÆü¸üÖú›êü œüú»Ö»µÖÖ Öê»Öê»µÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ“Ö †×¬Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖë¾ÆüÖ †ÖÙ£Öú úÖ¸üÖ Æêü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖ¸üÖ ÆüÖêµÖ †ÃÖê
´ÖÖÖÖÖ-µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖÃÖ The Push Theory ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖÖŸ¯ÖµÖÔ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ²ÖêúÖ¸üß ¾Ö ÖÖÖ¸üß •Öß¾ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß †Öêœü µÖÖ ¤üÖêÆüß úÖ¸üÖÖ´Öãôêû
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ-ÖÖÖ¸ü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¿ÖÆü ¸üÖŸÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü
†×¬Öú ¾ÖêŸÖÖ, ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æêü Pull Theory “ÖÖ ‘Ö™üú †ÖÆêü ŸÖ¸ü ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤üÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖÃÖÖšüß
ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖÖÖ¸êü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖÃÖ Push Theory “ÖÖ ‘Ö™üú ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ ¾µÖŒŸÖß êú¾Öôû
ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆü “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖŸÖ ´ÖÖÖ×¾Öºþ¨ü“µÖÖ •ÖÖÖß •ÖÖŸÖÖê. ´Æü´Ö•Öê ÖÏ Ö´ÖßÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæÖ
¿ÖÆü¸üß/ÖÖÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ œüú»Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ×´ÖôûÖÖ-µÖÖ ¾ÖêŸÖÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖêŸÖÖ /
¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“µÖÖ †¯ÖêÖêÖê •Öë¾ÆüÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê ŸÖë¾ÆüÖ —ÖÖ»Öê»Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü †ÖúÂÖÔÖÖÖê —ÖÖ»Öê»Öê
†ÃÖŸÖê ŸÖë¾ÆüÖ ŸÖê Pull Theory “ÖÖ ‘Ö™üú šü¸üŸÖÖê.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖÆüÖŸÖÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ Push Theory
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ±úŒŸÖ †ÖÙ£Öú úÖ¸üÖÖÖê †Ö×Ö ŸÖ¤üÖãÂÖÓÖßú ‡ŸÖ¸ü
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê »ÖÖêú †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ †ÖúÂÖÔÖÖ´Öãôêû ÆüÖêÖÖ¸êü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü
Æêü ÖÖµÖ“Ö †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 1951 ÖÓŸÖ¸ü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öß †ÖÆêü. 1971 ÖÓŸÖ¸ü ¤ãüÂúÖôûÖ´Öãôêû
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ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü.
²ÖÖì»Ö Öê ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, •µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“Öê ¿ÖÆü¸üß ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖŸÖ
ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
£ÖÖò´¯ÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê éúÂÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ»ÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ •Öê¾ÆüÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ˆªÖêÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖú›êü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
†Ö×¿ÖÂÖ ²ÖÖêÃÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ´ÆüÖ•Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÆüÖêµÖ. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÖÏÖ´ÖÖÖÖ¸ü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêµÖ. µÖÖ ¿ÖÆü¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖæÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ¿ÖÆü¸êü †Ö×Ö »ÖÆüÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ“Öê ´ÖÖêšü¶Ö
¿ÖÆü¸üÖŸÖ, ´ÖÆüÖÖÖ¸üÖŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê.
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ÃÖã¬ÖÖ¸ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ »Ö‘ÖãˆªÖê ÖÖÓÖÖ
¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×¤ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ˆªÖêÖ¬ÖÓªÖ“Öê ×¾Öëú¦üßú¸ü´Ö, ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“Öê ¿ÖÆü¸üßú¸üÖ —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖ
†Ö×Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ ¾ÖêÖ ú´Öß ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ´Öãôûê ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÖÖ-µÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶,
²ÖêúÖ¸üß, †¬ÖÔ-²ÖêúÖ¸üß, ÖÖêú¸üßŸÖß»Ö †ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ, ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß¯ÖÖÖ, Ö¤üá, Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖ, ¾ÖÖÆüŸÖæú,
†ÖÖ¸üÖêµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß, †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê, ÖãÆêüÖÖ¸üß, ¾Öê¿µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.
ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †¾Ö‘Ö›ü ÆüÖê¾ÖæÖ
²ÖÃÖê»Ö Æêü ³ÖÖúßŸÖ ¯ÖÏŸµÖµÖÖÃÖ †Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ´Öãôêû †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ“Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ úÖ´Ö ×¤ü»Öê •ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ¾ÖÖœüŸµÖÖ Ö¤üá´Öãôêû ¾ÖÖÆüŸÖæú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ úÖê»Ö´Ö›üŸÖê,
¸üÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖÖê. ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ³Ößú ¾Öé¢Öß, ¤üÖ×¸ü¦ü¶, ²ÖêúÖ¸üß, †ÖÖ¸üÖêµÖ, ¾Öê¿µÖÖ¾Öé¢Öß, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö,
ÖéÆü™Óü“ÖÖ‡Ô, ÖãÆêüÖÖ¸üß µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê ¯Öê¾Ö ±ãú™üŸÖê. ŸÖ¸ü ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü, ÖãÆêüÖÖ¸üß, Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖ,
³ÖÖãú™ãÓü²Öê, ²ÖÖ»ÖÖãÆêüÖÖ¸üß ÃÖÖ¸üµÖÖ ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ²ÖêúÖ¸ü ŸÖ¹ýÖ ‹ú¡Ö µÖê¾ÖæÖ ™üÖêóµÖÖ
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ÖãÆêüÖÖ¸üßú¸üÖ ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖê.
¤êü¿ÖÖ“ÖÖ †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ ¿ÖÆü¸üßú¸üÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. •ÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ ´ÖãÖ
¯ÖÏÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓŸÖæÖ ¿ÖÆü¸üßú¸üÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔŸÖ
¿ÖÆü¸üÖÓ“Öß ¾Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ-µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ‡ŸÖúß úß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü
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êú»µÖÖ´Öãôêû †Öêú ÖÖ¾Öê †ÖêÃÖ ¯Ö›ü»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆüÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ Æêü ¿ÖêŸÖß †ÖÆêü.
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, ÃÖŸÖŸÖ ¯Ö›üÖÖ¸üÖ ¤ãüÂúÖôû µÖÖ¯Öãœêü ²ÖÖ¸üÖÆüß ´Ö×ÆüÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ úÖ´Ö ÖÃÖŸÖê. †ÖîªÖêÖßú¥üÂ™ü¶Ö
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖ ×¾ÖúÃÖßŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ²ÖêúÖ¸üß ¾ÖÖœüŸÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß †ÖîªÖêÖßú ¿ÖÆü¸üÖú›êü »ÖÖê ú †ÖúÂÖáŸÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ µÖÖ ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã¸üÖÓÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ úÖêÖŸÖêÆüß
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ÖÃÖŸÖê. ´ÖÖêšêü •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸ü, ²ÖÖÖÖ‡ÔŸÖ¤üÖ¸ü ¾Ö ´ÖÖêšêü ¿ÖêŸÖú¸üß µÖÖÓÖß“Ö ÃÖ¾ÖÔ Öê¡ÖÖŸÖ ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö
Ã£ÖÖ¯Öß»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö´ÖßÖß¾Ö¸ü ¸üÖ²ÖÖÖ¸üß ãúôêû ¾Ö •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖŸÖ †ÓŸÖ¸ü ¯Ö›üŸÖ Öê»Öê. †ÖîªÖêÖßú¸üÖÖ´Öãôêû
²Ö»ÖãŸÖê ¯Ö¨üŸÖß ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß †Ö×Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú “ÖÖîú™ü ×¾ÖÃúôûßŸÖ —ÖÖ»Öß.
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê »ÖÖêú Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ú¹ý »ÖÖÖ»Öê †Ö×Ö •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ²ÖÓ¬ÖÖê ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ¡Ö
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¾ÖÃŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ ¬Ö´ÖÔ,
•ÖÖŸÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Øú¾ÖÖ †ÖÙ£Öú ÃŸÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. †Öêú ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ×´ÖÁÖÖÖ´Öãôêû ÖÖÖ¸üß
ÃÖÓÃéúŸÖßÆüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêÖÖ¸üß ²ÖÖŸÖê.
ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê´Ö¬µÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖÖÖÓ“Öß †ÖîªÖê×Öú ˆŸ¯ÖÖ¤ü Öê,
ú¸ü´ÖÖæú, ×ú¸üúÖêôû ¾Ö šüÖêú ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üß ¯ÖŸÖ¯Öêœü¶Ö, ¤üôûÖ¾ÖôûÖ †Ö×Ö ÃÖÓ¯ÖÔú ŸÖÃÖê“Ö úÖî™ãÓü×²Öú
¾ÖÃŸÖßÃ£ÖÖÖê ÊÖ ˆ×§üÂ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê. ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß•ÖµÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üßÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ úÖµÖÖÔú×¸üŸÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö µÖÓ¡ÖÖÖ †Ö×Ö •ÖÖÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê.

Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖ / —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö :¿ÖÆü¸üßú¸üÖ Æêü †ÖîªÖê×Öú¸üÖÖ“Öê ãú¹ý¯Ö †¯ÖŸµÖ †ÖÆêü †Ö×Ö Ö×»Ö“”û¾ÖÃŸµÖÖ ×¾ÖÃÖÓ¾ÖÖ¤üß ÖÖÖ¸üß
×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“Öê ±ú×»ÖŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß ÖŸÖß ú´Öß ÆüÖêŸÖß ŸÖë¾ÆüÖ Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ
Ö¾ÆüŸÖß. Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ 20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ †Ö¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ¯ÖÏŸµÖµÖÖÃÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
´Ö¦üÖÃÖ, ú»Öú¢ÖÖ, ×¤ü»»Öß, úÖÖ¯Öæ¸ü ‡. ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê Ö×»Ö“”û¾ÖÃŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ¯ÖÏúÂÖÖÔÖê •ÖÖÖ¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ.
Ö×»Ö“”û¾ÖÃŸµÖÖ ±úŒŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖÖÖ¸üß •Öß¾ÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê ÖÖÆüß. †´Öê×¸üúÖ, ±ÏúÖÃÖ, ‡Ó»ÖÓ›ü
¾ÖÖî¸êü ¯ÖÏÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖã¨üÖ Æüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖÆêü.
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Æü™ü¸ü“µÖÖ ´ÖŸÖê- †´Öê¸üßêúŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¯Öîúß Ö×»Ö“”û¾ÖÃŸµÖÖ Æüß ÖÓ³Öß¸ü
ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ-µÖÖ ‹úÖ ×šüúÖÖß ŸÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Ö×»Ö“”û¾ÖÃŸµÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÖÖ¸üß •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ
òúÃÖ¸ü ÆüÖêµÖ.
‹ÃÖÖµÖŒ»ÖÖê×¯Ö›üßµÖÖ ×²ÖÎ™üÖ×ÖúÖ (–ÖÖÖúÖêÂÖ) ¯ÖÏ´ÖÖÖê- Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸÖß ´ÆüÖ•Öê ×ÖéúÂ™ü ¤ü•ÖÖÔ“Öß
†Ö¸üÖêµÖ¤üÖÆüú ¾Ö úÖë¤ü™ü ¿ÖÆü¸üß Øú¾ÖÖ ×Ö´Ö¿ÖÆü¸üß ¾ÖÃŸÖß ´ÆüÖ•Öê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß ÆüÖêµÖ.
±úÖê›Ôü µÖÖÖê Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß “Ö“ÖÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, •µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ‘Ö¸ê ü
¸üÖÆüµÖÖÃÖ ×ÖéúÂ™ü, †¯Öã¸üß, †Ö¸üÖêµÖÖÃÖ ‘ÖÖŸÖú, ÃÖÓ¸üÖÖ, Öî×ŸÖúŸÖÖ †Ö×Ö ŸÖê£Öß»Ö ×Ö¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ÆüÖÖßúÖ¸üú †ÃÖŸÖê †¿ÖÖ ¾ÖÃŸÖß»ÖÖ Ö×»Ö“”û¾ÖÃŸÖß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏÖê¡ÖÖŸÖ †¾Öî¬Ö¸üßŸµÖÖ ¾ÖÃÖ×¾Ö»Öê»µÖÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ú““µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¶ÖÓ“µÖÖ
¾ÖÃŸÖßÃÖ Ö×»Ö“”û¾ÖÃŸÖß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Ö×»Ö“”û¾ÖÃŸµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ‘Ö¸êü ×Ö¾ÖÖÃÖÖÃÖ †µÖÖêµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ
¤ü•ÖÖÔ ×ÖéúÂ™ü, ¤ãüµµÖ´Ö ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
¤üÖÓ›êüú¸ü †Ö×Ö ¸ü£Ö µÖÖÓÖß †²ÖÔÖ ¯ÖÖò¾Ö™üá µÖÖŸÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, †ÖîªÖêÖßú¸üÖÖ´Öãôêû ¿ÖÆü¸üÖŸÖ
¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ£ÖÔ »ÖÖêú ¿ÖÆü¸üÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ¸üÖÆüµÖÖ“µÖÖ
•ÖÖÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö Æêü »ÖÖêú —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖÆæüÖ ÃÖÖê›ü¾ÖŸÖÖŸÖ.
¾Æüß.‹ÃÖ.›üßÃÖã—ÖÖ µÖÖÓÖß 1968 ´Ö¬µÖê “ÖÓ¤üßÖ›ü ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, —
ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ Æü™ü¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
¤êüÃÖÖ‡Ô †Ö×Ö ×¯Ö»»Ö‡Ô µÖÖÓÖß êú»Öê»µÖÖ ‹úÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ¸üÖÆüÖÖµÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¿Ö †ÖÆêü †®Ö, ¾ÖÃ¡Ö ¾Ö ×Ö¾ÖÖ¸üÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¥ü Â™üßúÖêÖÖŸÖæÖ
¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ ×¯Ö¸òü´Öß›ü ÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖéúŸÖß ´Ö¬µÖê ÖÖ»Ö“µÖÖ ¯ÖÖµÖ£µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ÆüÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼ü ß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ
•Öß¾ÖÖ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ˆ““Ö •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ
¸üÖÆüÖÖ¸êü »ÖÖêú ÖÏÖ´ÖßÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ †Ö×Ö ÖÖ»Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö »ÖÖêú“Ö ´ÖãµÖŸÖ: †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¤êüÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Öê¡ÖÖŸÖ ˆ““Ö Øú¾ÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß“Öê Ã£ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖ
ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ŸÖê †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö ¤êüÖß»Ö ú´Öãú¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. “ÖÖÓÖ»Öê •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ
Æêü »ÖÖêú ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¿ÖÆü¸üß³ÖÖÖÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö †ÖÙ£Öú ¯ÖÏ¿Ö Æü ß ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü
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×´ÖôûÖ»µÖÖÖê ÃÖã™üŸÖÖê. ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ÃÖÓÃéúŸÖß †Ö×Ö ¿ÖÆü¸üß ÃÖÓÃéú ŸÖß µÖÖÓ“µÖÖŸÖ
ŸÖÖôû´Öêôû ²ÖÃÖ¾ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. µÖÖŸÖ ²Ö¸êü“Ö »ÖÖêú Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ÃÖÓÃéúŸÖß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö šêü¾ÖæÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü
úÖÆüß »ÖÖêú Æêü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö úÖµÖ´Ö“Öê ŸÖÖê›æüÖ ™üÖúŸÖÖŸÖ. Æêü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ »ÖÖêú ¯ÖæÖÔŸ¾ÖÖÖê ¿ÖÆü¸üß Øú¾ÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖ¿Öß †Ö¯Ö»Öß †Ã´ÖßŸÖÖ ×™üú¾Öæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
²ÖÖÔ»Ö¸ü ‡Ô.‡Ô. µÖÖÓÖß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖÖÓ“Öß ŸÖßÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖ¸üÖê ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. (1) ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ˆ§êü¿Ö
¯ÖîÃÖÖ ×´Öôû¾ÖÖê. (2) ÖÏÖ´ÖßÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üÖê. (3) ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü µÖê¾ÖæÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖîÃÖÖ
×´Öôêû»Ö †ÃÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê.
×´Ö“Öê»ÃÖ, ™üÖê›òü¸üÖê ÃÖÖ¸üµÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÓÖß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêµÖÖ´ÖÖÖê ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×´ÖôûÖÖ¸üÖ ú´Öß ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ÆüÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ‘Ö™üú †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ×´ÖôûµÖÖ“Öß
•ÖÖÃŸÖ ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ÖÏÖ´ÖßÖ-¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“Öß Æüß ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ
ÖÏÖ´Ö-ÖÖÖ¸üß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖ›üŸÖê.
²ÖéÆü´ÖãÓ²Ö‡Ô ´Ö¬Öß»Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ›üÖò. ‹´Ö.‹ÃÖ. ÖÖê¸êü (1970) µÖÖÓÖß
Öê²Ö¸üÆãü›ü ¯Öò™üÖÔ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ²Ö¸üß“Ö ´ÖÖêšüß
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ‡ŸÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖêÖôêû †Ö×Ö †ÃÖÓŸÖãÂ™ü ¸üÖÆüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
†¿ÖÖêú ×´Ö¡ÖÖ µÖÖÓÖß 1967 ´Ö¬µÖê 1961 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê µÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖ“Öê ×¾ÖÃŸÖÖ¸üßŸÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö 1961 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü“Ö
úÖêÃÖ»Ö ¾Ö éúÂÖÖ (Cosal and Krishna) µÖÖÓÖß 1966 ´Ö¬µÖê µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ´Ö¬µÖê “ÖÖ¸ü ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. (1) ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖê ÖÏÖ´ÖßÖ (2) ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖê ÖÖÖ¸üß (3) ÖÖÖ¸üß ŸÖê ÖÖÖ¸üß
(4) ÖÖÖ¸üß ŸÖê ÖÏÖ´ÖßÖ, Æêü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü »ÖÖêú ´ÖãµÖŸÖ: ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö †‘ÖÖê×ÂÖŸÖ Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü †×ŸÖÎú´ÖÖ
ú¹ýÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. µÖÖ ‘ÖÖêÂÖßŸÖ (†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú) †Ö×Ö †‘ÖÖê×ÂÖŸÖ (†ÖÖî¯Ö“ÖÖ¸üßú) Öê¡ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ±ú¸üú Heather
†Ö×Ö Vijay Joshi µÖÖÓÖß 1976 ´Ö¬µÖê ¤üÖÖ¾Ö»ÖÖ †Ö×Ö úÖÆüß »ÖÖÖê ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ.
1)

ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ / †ÖÖî¯Ö“ÖÖ¸üßú Öê¡ÖÖŸÖ ´ÖÖêšêü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üÖÖ¸êü úÖ¸üÖÖÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ /
†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ »Ö‘ÖãˆªÖêÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Æêü »ÖÖêú ú´Öß Ö°µÖÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê
ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ, ú´Öß ˆŸ¯Ö®Ö †ÃÖÖÖ-µÖÖ ¾ÖÖÖÔÃÖ ×¾ÖúŸÖÖŸÖ.
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2)

†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú Öê¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖêšêü úÖ¸üÖÖÖê †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ
¯ÖîÃÖÖ Ö“ÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ µÖÖˆ»Ö™ü †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú Öê¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤êü ú¸üÖÖ-µÖÖÓ•Ö¾Öôû •ÖãÖÖ™ü
ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê •ÖÖÃŸÖ úÂ™ü ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ‡.

3)

†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö úÖ¸üÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü¿Öß †ÃÖŸÖÖê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
†ÃÖŸÖÖê, †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú Öê¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ˆªÖêÖ¬ÖÓªÖ¾Ö¸ü †ÃÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÖÃÖŸÖÖê. †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú /ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ
Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ˆªÖêÖ¬ÖÓªÖŸÖ †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ×´Öôû¾Ö»Öê»Öê úÖ´ÖÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸ü ú
Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ˆªÖêÖ¬ÖÓªÖŸÖ †ãú¿Ö»Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ¾ÖÖÔ †ÃÖŸÖÖê.
†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú †Ö×Ö †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú Öê¡ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖ ±ú¸üú ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö 1973 ´Ö¬µÖê ‘ÖÖÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ

†³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ×ú£Ö ÆüÖ™Ôü (Keith Hart) µÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ †ÖÆêü.
†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú Öê¡ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸êü Æêü »ÖÖêú ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ¸êüÂÖêÖÖ»Ö“Öê“Ö •Öß¾ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ
µÖÖ ×šüúÖÖß †×ÖµÖ´ÖßŸÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü, ú´Öß ¾ÖêŸÖÖ, ¾ÖÖœüŸÖê ¤üÖ×¸ü¦ü¶, ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê
†ÃÖÖÖ¸êü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ×ÖéúÂ™ü ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö Ã¡ÖßµÖÖ ×ÖéúÂ™ü ¯ÖÏŸÖß“Öê
†Ö×Ö ú´Öß ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×´ÖôûÖÖ¸êü úÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —
ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ãú¿Ö»Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öôû †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ
Ã£ÖÖµÖß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ †×¬Öú ¾ÖêŸÖÖÖ“ÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê †Ã£ÖÖµÖß-†ÃÖã¸üÖßŸÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü
´ÆüÖæÖ“Ö úÖ´Ö ×´Öôû¾Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ Æü´ÖÖ»Ö, ×²ÖÖÖ¸üß úÖ´Ö, ‘Ö¸üÖ›üß-ÖÖêú¸ü, ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ´Ö•Öæ¸ü †¿ÖÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¹ý »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ú´Öß ¾ÖêŸÖÖÖ´Öãôêû †Ö×Ö †Ã£ÖÖµÖß úÖ´ÖÖ´Öãôêû µÖÖÓÖÖ Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖÓ´Ö¬µÖê
ú´Öß ³ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ“Ö ¸üÆüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¿µÖú Ö¸ü•ÖÖ¤êüÖß»Ö ¯Öã¸êü¿ÖÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ
¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ Ö¾Ö-Ö¾µÖÖ ¾ÖÃŸµÖÖ- —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ¸üÖê•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖÆü ¸ü ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ
†›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê Æüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×¾ÖúÃÖßŸÖ ¾Ö ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö †¿ÖÖ ¤üÖêÆüß ¤êü¿ÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê.
†ÖîªÖê×Öú ÎúÖÓŸÖß —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ úÖ¸üÖÖÖê µÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ÖÓŸÖ¸ü úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê ‘Ö¸ü ²ÖÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ú´Öß Øú´ÖŸÖßŸÖ •ÖÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸ü ×ÖµÖÖê•ÖÖÖú›êü »ÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß.
‡.‡. ²ÖÖì»Ö µÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, Ö¸üß²Öß-¤üÖ×¸ü¦ü¶ Æêü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšêü úÖ¸üÖ †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ“Öê ú´Öß ˆŸ¯Ö®ÖÖ´Öãôêû ´Ö•Ö²Öæ¸ü ÆüÖê¾ÖæÖ »ÖÖêú ŸÖê£Öê ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ.

(18)

—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß´Ö¬µÖê ¸üÖÆüÖÖ-µÖÖÓ“Öê úÖÆüß ÖãÖ×¾Ö¿ÖêÂÖ Öê»ÃÖ †ò›ü¸üÃÖÖÖê 1966 ´Ö¬µÖê ¤üÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
†ÖÙ£Öú ÃŸÖ¸ü, ¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ, †Ö¸üÖêµÖ †Ö×Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ¸üßŸÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
†»ÖÖ ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÃÖßú ŸÖµÖÖ¸üß ‡.
†´Öê¸üßúÖ ÆüÖ‰úÃÖàÖ †òŒ™ü 1949 ÖãÃÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß“Öß •Öß ¾µÖÖµÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖÃÖ ³ÖÖ¸üŸÖ
ÃÖ¸üúÖ¸üÖê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß ÃÖã¬ÖÖ¸ü úÖµÖ¤üÖ 1959 ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü.

†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †³µÖÖÃÖ :³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ-µÖÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
†ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Öêú †³µÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÖÆüÖÖÖ¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ¾Ö¸ü ¤êüÖß»Ö
†Öêú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ÊÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ŸÖÃÖê“Ö ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÖ»Öß»Ö ŸÖŒŸµÖÖŸÖ
Ö´Öæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.

(19)

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 1.1
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ¾Ö¸üß»Ö †³µÖÖÃÖ

¿ÖÆü¸ü
“ÖÓ¤üßÖ›ü
´ÖãÓ²Ö‡Ô
¯ÖãÖê
¯ÖãÖê
×¾Ö•ÖµÖ¾ÖÖ›üÖ
¯ÖãÖê
´ÖãÓ²Ö‡Ô
“Öê®Ö‡Ô
´ÖãÓ²Ö‡Ô (¬ÖÖ¸üÖ¾Öß)
´ÖãÓ²Ö‡Ô *
ÖÖ¸ü ¾Ö †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü
†Æü´Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü
ú»Öú¢ÖÖ

ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú †Ö×Ö ¾ÖÂÖÔ
×›üÃÖã—ÖÖ Û¾ÆüŒ™ü¸ü, 1968
¤êüÃÖÖ‡Ô ¾Ö ×¯Ö»»Ö‡Ô, 1970
²ÖÖ¯Ö™ü ´Öß¸üÖ, 1981
“ÖÖî¬Ö¸üß ¯Öß.‹»Ö. 1982
¸ÓüÖÖ¸üÖ¾Ö êú. ¾Ö ¸üÖ¾Ö ‹´Ö.‹ÃÖ.‹., 1984
¸üÖ¾Ö ¸üŸÖÖ, 1990
¤êüÃÖÖ‡Ô ¾ÖÓ¤üÖÖ, 1995
›üß.×¾Ö™ü., 1996
¿Ö´ÖÖÔ ú»¯ÖÖÖ, 2000
ãú»ÖúÖá, 2001
²ÖêÖ ¸êüÆüÖÖÖ†Ö¸üÖ, 2001
¿Öòú ÆòüÃÖ, 2002
¸üÖòµÖ †ÖµÖÖ, 2003

(™üß¯Ö :*µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ '†¬Öá ´Öã²Ó Ö‡Ô' Æêü ¯ÖãÃŸÖú µÖã×Öú ×±ú“ÖÃÖÔ ™üß´Ö Öê ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü.)

—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ü, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ¾Ö¸ü †Öêú †³µÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
1996 ÃÖÖ»Öß ›üß.×¾Ö™Ëü. µÖÖÓÖß “Öê®Ö‡ÔŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ
“Öê®Ö‡ÔŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ŸÖÃÖê“Ö ŸÖÖ´ÖßôûÖÖ›æü “Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †Ö×Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öê
¬ÖÖê¸üÖ µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ›üß.×¾Ö™Ëü. µÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ×ÖÂúÂÖÔ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê1)

¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖê, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß †Ö×Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú ÖêŸÖê ¾Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
µÖÖÓ“Öê ¯Ö¤üÃÖÖê¯ÖÖÖ ¸ü“ÖÖêŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖæÖ ÊÖ “ÖÖî‘ÖÖÓ“ÖêÆüß ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ×³Ö®Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.

2)

¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖê †Ö×Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×Öú ÖêŸÖê ¾Ö —ÖÖê¯Ö›üß ¾ÖÖÃÖßµÖ
µÖÖÓ“µÖÖŸÖ †Ö×ÁÖŸÖÖÓ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö (Patron - Client relationship) †ÃÖæÖ ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸ Ö
(20)

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Æüß ¯ÖÏ ¿ÖÖÃÖÖ Øú¾ÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
3)

¿ÖÆü¸üß ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ¾Ö ´Ö¬µÖ´Ö¾ÖÖáµÖÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö †ÖœüôûŸÖê ¾Ö µÖÖ´Ö¬µÖê
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ êú¾Öôû †Ö×ÁÖŸÖ (recipient) †ÃÖŸÖÖŸÖ.

4)

•ÖÖŸÖß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¸ü“ÖÖÖ, †ÖÙ£Öú †ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ †Ö×Ö »ÖÖêúÖã¸Óü•ÖÖ¾ÖÖ¤üß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ
‹ú×¡ÖŸÖ¯ÖÖê Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ÃÖ¢ÖÖÆüßÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.

5)

Ã£ÖÖ×Öú ÖêŸÖê Æêü ˆ““ÖÃŸÖ¸üßµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †Ö×Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¤ü»ÖÖ»Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.
›üß.×¾Ö™Ëü. µÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ ×ÖÂúÂÖÖÕ“ÖÖ ¯Ö›üŸÖÖôûÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ »Ö‘Öã¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ

ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
1981 ´Ö¬µÖê ´Öß¸üÖ ²ÖÖ¯Ö™ü µÖÖÓÖß ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¹ýÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖ? ŸÖê ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü »ÖÖêúÖÓ¯ÖêÖÖ ¾ÖêÖôêû †ÖÆêüŸÖ úÖµÖ? ŸµÖÖÓ“Öß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¸ü“ÖÖÖ
ú¿Öß †ÃÖŸÖê? ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ×ÖÂúÂÖÔ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê1)

¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß ãú™æÓü²ÖÖÃÖÆü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü êú»Öê †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öîúß ²ÖÆãüÃÖÓµÖ
»ÖÖêúÖÓú›êü •Ö×´ÖÖß Ö¾ÆüŸµÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû Æü»ÖÖÖß“µÖÖ †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ ŸÖ
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üÖê ³ÖÖÖ ¯Ö›ü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üµÖÖ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê Push Theory
†ÖœüôûŸÖê.

2)

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ¯ÖãµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ †ÖîªÖê×Öú¥üÂ™ü¶Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓÖÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Ö¹ý¯Öß úÖ´Ö ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß.

3)

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ŸÖÓ¡ÖúÖî¿Ö»µÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ úÖ´Ö ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß úÖ¸üÖ †¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê úÖ´Ö
×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ¯Öã¸êüÃÖê ×¿ÖÖÖ, úÖî¿Ö»µÖ, ¯ÖîÃÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¯ÖÔú ÖÃÖŸÖÖŸÖ.

4)

ú´Öß ˆŸ¯Ö®Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö šü¸üŸÖÖŸÖ.
‡.ÃÖ. 1982 ´Ö¬µÖê ¯Öß.‹»Ö. “ÖÖî¬Ö¸üß µÖÖÓÖß '¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ †Ö×Ö

¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ' µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö »ÖÖêú¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¯ÖãÖê ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ¿ÖÖê¬Ö¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß
×Ö´ÖãÔ»ÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖÆüß ¸üÃÖ ÖÃÖŸÖÖê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.

(21)

úÖ¸üÖ ¿ÖÖÃÖÖÖú›êü ×Ö¾ÖÖ-µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üµÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖÖ ÖÃÖŸÖÖê ŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖúÖ¸üµÖÖÓÖÖ
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ÃÖÓ¯Öê»Ö †¿Öß ³ÖßŸÖß †ÃÖŸÖê.
¸êüÆüÖÖÖ†Ö¸üÖ ²ÖêÖ µÖÖÓÖß 2001 ´Ö¬µÖê '¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
†Ö×Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ' µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö »ÖÖêú¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ¯ÖãÖê ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ¿ÖÖê¬Ö¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö
ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ. µÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß †Æü´Ö¤üÖÖ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ“Ö ¾Ö †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö Ö‰ú
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ×ÖÂúÂÖÔ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
†ÖÆêüŸÖ.
1)

ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ•Ö¾Öôû †ÖîªÖê×Öú ãú¿Ö»ÖŸÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê,
×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß“Öê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
´ÖãµÖŸÖ: ×²ÖÖÖ¸üß úÖ´Ö, ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ´Ö•Öæ¸ü ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖÖÓÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸ ÖÖŸÖ.

2)

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ •Öß¾ÖÖÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖÆüµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ,
ˆŸ¯Ö®Ö µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤æü¸ü •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¬ÖÖÙ´Öú, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú, •ÖÖŸÖßµÖ,
úÖ´ÖÖÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘Öê ŸÖ»Öê •ÖÖŸÖ
ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÊÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ †ÃÖŸÖÖê.

3)

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †×ÖµÖ×´ÖŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê, †ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.

4)

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ êú¾Öôû ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üÖê ‹¾ÖœüÖ“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ
†ÃÖŸÖÖê.

5)

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ¥üÂ™ü¶Ö ÃÖß´ÖÖŸÖßú †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß
¸üÖ•ÖúßµÖ †ÖêôûÖ ÖÃÖŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›æü ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.
¤êüÃÖÖ‡Ô †Ö×Ö ×¯Ö»»ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“ÖÖ 1970 ´Ö¬Öß»Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô“ÖÖ †³µÖÖÃÖ, ‹´Ö.‹ÃÖ. ÖÖê¸êü µÖÖÓÖß 1970 ´Ö¬µÖê

Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖÖÓ“ÖÖ Öê²Ö»Ö Æãü›ü ¯Öò™üÖÔ ÃÖÖÓÖßŸÖ»ÖÖ. ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦üÖ ¯Öß µÖÖÓÖß 1972 ´Ö¬µÖê Payement Dwellers
in Bombay City “ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ú»Öú¢ÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ÃÖêÖ ‹ÃÖ.‹Ö. µÖÖÓÖß 1962 ´Ö¬µÖê êú»ÖÖ. “ÖÓ¤üßÖ›ü ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ×›üÃÖã—ÖÖ µÖÖÓÖß 1968 ´Ö¬µÖê êú»ÖÖ.

(22)

Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü †Ö×Ö ×ÃÖÓú¤ü¸üÖ²ÖÖ¤ü ´Ö¬Öß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÖÖµÖ›æü ¸üŸÖÖ µÖÖÓÖß 1978 ´Ö¬µÖê êú»ÖÖ.
×¾Ö•ÖµÖ¾ÖÖ›üÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ 1984 ´Ö¬µÖê êú. ¸ÓüÖÖ¸üÖ¾Ö †Ö×Ö ‹´Ö.‹ÃÖ.‹. ¸üÖ¾Ö
µÖÖÓÖß êú»ÖÖ. †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö †Ö×Ö ‘Ö¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö µÖÖ¾Ö¸ü ÁÖß´ÖŸÖß
ÃÖã¬ÖÖ úÖôû¤üÖŸÖê, •ÖÖê¿Öß ²Öß.‹»Ö. µÖÖÓÖß 1984 ´Ö¬µÖê †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
¸ÓüÖÖ ¸üÖ¾Ö †Ö×Ö ‹´Ö.‹ÃÖ.‹. ¸üÖ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ±Ïêú›ü×¸üú ‹Ó•Ö»ÃÖ µÖÖÓÖß êú»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ
†³µÖÖÃÖÖŸÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖêšü¶Ö úÖ¸üÖÖµÖÖÓ“Öß ú´Öß
¯Öî¿ÖÖŸÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü šêü¾ÖµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ²ÖÓ¤ü êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê ŸÖë¾ÆüÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß ¾ÖÖœü †Ö™üÖêŒµÖÖŸÖ µÖê¾Öæ
¿Öêú»Ö. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú
¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ×¤ü»»Öß µÖê£Öê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÖÖ ú™ü¸üÖ, Ö»»Öß, —ÖãÖß-—ÖÖê¯Ö›üß ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô
´Ö¬µÖê -“ÖÖôû ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖÖ¯Öæ¸ü ´Ö¬µÖê †ÖÆü™üÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ú»Öú¢ÖÖ ´Ö¬µÖê ²ÖÃŸÖß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö
´Ö¦üÖÃÖ ¾Ö ²ÖëÖ»ÖÖê¸ü´Ö¬µÖê “Öê¸üßÃÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †ÖÓ¬ÖÐ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯Öê™üÖ•Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß †Ö×Ö ú““Öß
²ÖÃŸÖß ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖµÖêÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ »Öò™üßÖ †´Öê×¸üúÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —
ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß ÖÖ¾Öê ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ×¸ü†Öê-›êü-•ÖÖÖß¸üÖê ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÖÖ ±úÖ¾Öê»ÖÖ•Ö †Ö×Ö
×¾Ö»ÖÖ•Ö ›êü ´Öò»ÖêúÖ•Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. òú¸üÖ †ò•Ö (Cara as) ¾ÆêüÖê—Öã‹»ÖÖ ´Ö¬µÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, †•Öí×™üÖÖ´Ö¬µÖê
×¾Ö»ÖÖ•Ö ×´ÖÃÖê×¸üµÖÖ (Vilas Miseria) ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¤ü×ÖÖ †Ö×¿ÖµÖÖ‡Ô ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¸ÓüÖæÖ ´Ö¬µÖê ‡Ó›üßµÖÖ úÖ™Ôü¸ü
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. “ÖÖµÖÖß•Ö úÖ™Ôü¸ü ²ÖÑúÖú´Ö¬µÖê †Ö×Ö ØÃÖÖÖ¯Öæ¸ü ´Ö¬µÖê ´Æü´ÖŸÖÖŸÖ.
²ÖÖì»Ö ‡.‡. µÖÖÓÖß —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üµÖÖÓ“Öê ŸÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
1)

¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›ü¶Ö ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö Ö¸üÖ²Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖ úÖêÖŸÖÖ“Ö ¾ÖÖ¾Ö
ÖÃÖŸÖÖê.

2)

¤ãüÃÖ-µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ´ÆüÖ•Öê µÖÖ •ÖÖÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö †Ö×Ö ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ
»ÖÖêúÖÓÖß ÃÖÖê›æüÖ Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Ö¸üÖ²Ö —ÖÖ»Öê»Öß •ÖÖÖÖ †ÃÖŸÖê ŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üŸÖ ÖÖÆüß.

3)

×ŸÖÃÖ-µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö µÖÖ ×ŸÖ£Öê †ÃŸÖßŸ¾ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ ×•Ö£Öê ´ÖÖêšü´ÖÖêšêü úÖ¸üÖÖÖê ˆ³Öê
¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. Æêü ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ³ÖÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ›üÖ‰úÖ-™üÖˆÖ (Down-Town) ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê.
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†ÖîªÖêÖßú¸üÖ¯Öæ¾ÖÔ úÖôûÖŸÖß»Ö Ö×»Ö“”û¾ÖÃŸµÖÖ ÊÖ úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ“Ö ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß †×¬Öú ¾Ö¤Ôüôû †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê, ×ú¸üúÖêôû Ö¸êü¤üß-×¾ÖÎúß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê, ŸÖÃÖê“Ö •Öß¾ÖÖÖê¯ÖµÖÖêÖß ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ¤ãüúÖÖÖÓ“Öß ¾Ö ‘Ö¸üÖÓ“Öß Ö¤üá ÆüÖêÖê Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú
†ÖÆêü. ŸÖß£ÖÔÖê¡ÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß ´ÖãµÖ ¤êü¾ÖÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß †¿Öß Ö¤üá †Ö•ÖÆüß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ÖôûÖ“Öß
ÃÖÖêµÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖ¾Öß Ö¤üß †Ö¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö Æêü“Ö ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“Öê ´ÖãµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖ¡Ö
²ÖÓ¤üßÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ‘Ö¸üÖÓ“Öß Ö¤üá ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÃŸµÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö
Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸÖß Æüß ±úÖ¸ü ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. ‡×•Ö¯ŸÖ †Ö×Ö ²Öò×²Ö»ÖÖê Ö ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖÆüß
Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖÓ“Öê †ÃŸÖßŸ¾Ö †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. ´ÖãµÖ ¿ÖÆü¸üÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ×ú»»ÖÖ Øú¾ÖÖ Ø³ÖŸÖ †ÃÖ»Öß úß, ŸµÖÖ“µÖÖ
Æü§üß²ÖÖÆêü¸ü ¾Öê¿Öß»ÖÖ »ÖÖÖæÖ Øú¾ÖÖ •Ö¾Öôû“Ö Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ˆ»»ÖêÖ ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã Ö×»Ö“”û
¾ÖÃŸµÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê †Ö¬Öã×Öú ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖæÖ“Ö ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ¸üßŒŸÖ ‡.ÃÖ. 1975 ´Ö¬µÖê ¾Öê‡Ô²Ö ¯ÖÖò»Ö µÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
•Öß¾ÖÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê †ÖÆêü (¯ÖÖò»Ö, 1975). ¯ÖãµÖÖŸÖß»Ö '¯ÖÏµÖÖÃÖ' µÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖêÖê '—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ
¯ÖÏ¿Ö : ×¾ÖúÖÃÖÖßŸÖß´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö Æü¾ÖÖ' Æüß ¯ÖãÃŸÖßúÖ ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü (¯ÖÏµÖÖÃÖ, 2005).
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ¾Ö¸ü †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ •Öê †³µÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ×Ö¾Ö›üú †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ
†ÖœüÖ¾ÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê ‘Ö¸üÖÓ“Öß ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ, •ÖÖÖê“µÖÖ ¾ÖÖœüÖÖ-µÖÖ Øú´ÖŸÖß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¿ÖÆü¸üÖ Óú›êü
¾ÖÖœüÖÖ¸êü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖ úÖ¸üÖ šü¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛ Ã£ÖŸÖßŸÖæÖ —
ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ˆ¤üµÖÖÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ“Ö. ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖãœüÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖæÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓú›êü
¾ÖÖê™ü ²ÖÑú ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖÆüß —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
‹.ÃÖß. †Ö¸ü¾ÖÖ»Ö µÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, ×Ö¸üÖ¸üŸÖÖ, ¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †Ö×Ö ¿ÖÆü¸ü ×ÖµÖÖê•ÖÖÖŸÖß»Ö
†µÖ¿ÖÃ¾ÖßŸÖÖ Æêü ¤êüÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖ úÖ¸üÖ šü¸üŸÖê.
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ (UNO) ÖÖÖ¸üß •Ö´ÖßÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ“µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ †Ö¬Öã×Öú Ö×»Ö“”û
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¾ÖÃŸµÖÖÓ“Öß »ÖÖÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. †¯Öæ-µÖÖ ¸üÖÆüŸµÖÖ •ÖÖÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß Ö¤üá-¤üÖ™üß, •ÖÖÖê“ÖÖ
ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ, †ÖÖ¸üÖêµÖúÖ¸üú ¯Ö×¸üÃÖ¸ü Øú¾ÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖê“µÖÖ ÃÖÖêµÖß-ÃÖ¾Ö»ÖŸÖà“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôêû
ŸÖê£Öß»Ö ¸ü×Æü¾ÖÖ¿µÖÖÓ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ‹Óú¤ü¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ»ÖÖ, ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê»ÖÖ Øú¾ÖÖ ×Ö×ŸÖ´Ö¢Öê»ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖÖÖ¸üÖ
¬ÖÖêúÖ ‡. »ÖÖÖÖÓÖß µÖãŒŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ‹ÖÖ¤üß ‡´ÖÖ¸üŸÖ, ‡´ÖÖ¸üŸÖà“ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü †Ö¸ü ¯ÖÏ¤êü¿Ö µÖÖÓÖÖ Ö×»Ö“”û
¾ÖÃŸµÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
µÖÖ »ÖÖÖÖÓ¾ÖºþÖ Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖÓ´Ö¬µÖê ‘Ö¸êü •ÖæÖÖ™ü †ÃÖæÖ ´ÖÖê›üúôûßÃÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¯ÖãµÖÖ •ÖÖÖêŸÖ ´ÖÖÖÃÖê ú¿Öß-²Ö¿Öß ¸üÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖµÖÖÖéÆêü ¾Ö ÃÖÖÖÖéÆêü µÖÖÓ“Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÖêµÖ ÖÃÖŸÖê. ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ †ÖúÖ¸üÖ“Öß ¾Ö ˆÓ“Öß“Öß †Öê²Ö›ü-¬ÖÖê²Ö›ü †Ö×Ö †¹Óý¤ü †ÃÖŸÖÖê. Æü¾ÖÖ ¾Ö ˆ•Öê›ü
µÖÖÓÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö ÖÃÖŸÖÖê. Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÓ›üÖÃÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÖÃÖŸÖê. ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¾ÖÖÆæüÖ ÖêµÖÖÃÖÖšüß Ö™üÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ
ÖÃÖŸÖê. ¾Öß•Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÖÖß µÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¯Öã¸êüÃÖÖ Øú¾ÖÖ †×•Ö²ÖÖŸÖ ÖÃÖŸÖÖê. Ã¾Ö“”ûŸÖÖ †Ö×Ö †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê Ã£ÖÖ×Öú ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê µÖÖ ¾ÖÃŸµÖÖÓú›êü ´Öãôûß“Ö ¾ÖÖ ¯Öã¸êüÃÖê »ÖÖ ÖÃÖŸÖê ´ÆüÖæÖ ³ÖÖê¾ ÖŸÖÖ»Ö“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü
¤ãüÖÕ¬ÖßµÖãŒŸÖ ú“Ö-µÖÖÖê ¾Ö ¯ÖÖµÖÖÖê ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê›üúôûßÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ ‘Ö¸üÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÖÓ²Öæ, ¯Ö¡Öê, ŸÖÖ›ü¯Ö¡Öß ‡. Öß ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¶ÖÆüß ŸµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×ÖéúÂ™ü
¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ “ÖÖôûß, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ŸÖÃÖê“Ö ³Ö™üŒµÖÖ-×¾Ö´ÖãŒŸÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ ¾ÖÃŸµÖÖ ÊÖ Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖ
´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ †Ö×Ö ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ×šüúÖÖß
†ÖÆêüŸÖ. µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¤êüÖß»Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖÆêü.
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖêú, †×ŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Øú¾ÖÖ Ö¤üá´Öãôêû ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö •ÖÖÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ˆ¯ÖÖÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê
¸üÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ»Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ, ´ÖÖê›üúôûßÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ •ÖãÖÖ™ü ‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê Æêü »ÖÖêú
¸üÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö †ÖîªÖêÖßú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖßŸÖß»Ö úÖ¸üÖÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´Ö•Öã¸üß¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü •ÖÖÖê ¯Ö¸ü¾Ö›üÖÖ¸êü ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Æêü »ÖÖêú úÖ´ÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖÖ“µÖÖ
•Ö¾Öôû“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¶Ö »ÖÖ¾ÖæÖ ¸üÖÆæü »ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖŸÖæÖ †Ö×Ö †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÖœüßŸÖæÖ —
ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÃÖÖ¸üÖß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾Öæ »ÖÖÖ»Öß. µÖÖÃÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖÖÖ-µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖÓú›æüÖ
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×´ÖôûŸÖ •ÖÖŸÖÖê. •ÖÃÖê 1995 ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüÖê, ÃÖ¸üúÖ¸üß •ÖÖÖê¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›ü¶ÖÓÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖß •ÖÖÖÖ ¤êüÖê, ¯ÖŸÖ¯Ö£ÖÖ¾Ö¸üß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¶Ö ¯ÖÖ›æüÖ ™üÖúÖê ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüÖê. ‡ŸµÖÖ¤üß
¯ÖÏúÖ¸ü ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¾Öêôûß †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ×ÖÖÔµÖ ¯ÖæÖÔŸÖ: †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß
ú¸üÖÖ¸êü ÖÃÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾Öæ“Ö ªÖµÖ“µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. »ÖÖêúÖÓ“Öê
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü Æêü “ÖÖ»Öæ“Ö †ÃÖŸÖê.
ÃÖ¤ü¸ü †³µÖÖÃÖÖŸÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖ¾ÖìÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ú¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÖÆêü, ŸÖê Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖ´Öáú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ, ¸üÖ•ÖúßµÖ¥üÂ™ü¶Ö ŸµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ
×úŸÖß †ÖÆêü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.

¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ :¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ‹æúÖ ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
¯ÖÏú¸üÖ ¯Ö×Æü»Öê : ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü¾ÖæÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
†Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü. µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬ÖæÖ ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖÖŸÖÓÖ, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü †Ö×Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖß,
•Ö´ÖÖŸÖà“Öê »ÖÖêú †×¬Öú †Öœüôû»µÖÖÖê ŸµÖÖ •ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖà“ÖÖ £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ú¹ýÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö
µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ¿ÖÆü¸üßú¸üÖ / ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ú¿ÖÖ ×¸üŸÖßÖê ÆüÖ êŸÖ †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ
ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ? úÖêÖŸµÖÖ ¾ÖÛÃŸÖÃÖ Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸÖß ´ÆüÖÖ¾Öê
µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Öêú ÃÖ´ÖÖ•Ö ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö µÖãÖÖê“µÖÖ ¾Ö –ÖÖÖúÖêÂÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÖµÖÖÓ“Öß “Ö“ÖÖÔ êú»Öß †ÖÆêü.
¯ÖÏú¸üÖ ¤ãüÃÖ¸êü : »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ : ‹ú ¥üÛÂ™üÖê¯Ö
µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú, ³ÖÖîÖÖê×»Öú †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öê
×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê †ÖÆêü.
¯ÖÏú¸üÖ ×ŸÖÃÖ¸êü : ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †Ö£Öáú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ úÖî™ãÓü×²Öú, ÃÖÖ´ÖÖ•Ößú †Ö×Ö †Ö£Öáú ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ

(26)

‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖáú¸üÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß
¿ÖîÖ×Öú ÛÃ£ÖŸÖß, ¾ÖµÖÖê´ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖáú¸üÖ †Ö×Ö ú´Ö¾ÖÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖŸÖ ×¯Öœüß•ÖÖŸÖ †Ö×Ö
Ã¾ÖŸÖ„“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ êú»Öê †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ “µÖÖ ÖÖêú¸üß“Öê
Ã¾Ö¹ý¯Ö, ¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, Ã¾Ö“”ûŸÖÖÖéÆüÖÓ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †Ö×Ö †›üß-†›ü“ÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ, ú•ÖÔ ‘ÖêŸÖÖŸÖ úÖ? ‡ŸµÖÖ¤üß
¯ÖÏ¿ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ úÖî™ãÓü×²Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü.

¯ÖÏú¸üÖ “ÖÖî£Öê : —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ êú»Öß †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ
¬ÖÖÙ´Öú, •ÖÖŸÖßµÖ †Ö×Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬Öß»Ö
ÃÖÆü³ÖÖÖ µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ ú¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê Æêü ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú
Ö¸ü•ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãŸÖÔŸÖêÃÖÖšüß ´ÖÖê“Öì, †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê ú¸üŸÖÖŸÖ úÖ? µÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß »ÖÖêú êú¾Öôû '¾ÖÖê™ü ²ÖÑú' ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ŸÖê ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê
ŸÖÃÖê“Ö úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖŸÖê ¤êüŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö
ÖêŸÖé¢¾Ö †Ö×Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß
»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖÖÃÖ ´ÖŸÖê ×¤ü»Öß †Ö×Ö µÖêÖÖ-µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖê ¤êüÖÖ¸ü µÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê †ÖÆêü.
¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖÖ“Ö ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öê †Ö×Ö ¿ÖÆü¸üß
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×ÖÂúÂÖÔ ÖÖë¤ü¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
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ÃÖÓ¤ü³ÖÔÃÖæ“Öß :
1)

(15 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1983, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö) ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, »ÖÖŸÖæ¸ü.

2)

ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖÓÛµÖúß ÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸üÖ 1988-89, ¯Öé. 114 ŸÖê 117.
†) ×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö †Ö£Öáú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“ÖÖ, »ÖÖŸÖæ¸ü, 1993-94, ¯Öé. 2-9.
²Ö) •ÖÖ¬Ö¾Ö ›üß.‹., »ÖÖŸÖæ¸ü ´Ö¬Öß»Ö ´ÖãÃ»Öß´Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ‹´Ö.‹ÃÖ. ›ü²»µÖæ †ÓŸÖÖÔŸÖ »Ö‘Öã¯ÖÏ² ÖÓ¬Ö,
†¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ - 1997, ¯Öé. 15, 94, 110.

3)

ÃÖÓÖ¾Öê ×¾Ö»ÖÖÃÖ (ÃÖÓ¯ÖÖ.), ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ : †ÖúÖêôêû ÃÖããú´ÖÖ¸ü - ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ¯ÖÖò¯µÖã»Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, 1979, ¯Öé. 197 ŸÖê 217.
†) ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ, Rao and Rao, ¯Öé. 1.
²Ö) ›üÖò. ú-ÆüÖ›êü ²Öß.‹´Ö., ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö, 2005, ¯Öé. 197 ŸÖê 210.
ú) ²ÖêÖ ¸êüÆüÖÖÖ †Ö¸üÖ, 2001, ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
†Ö×Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ, ¯ÖãÖê ×¾ÖªÖ¯Ößšü, †¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ¿ÖÖê¬Ö¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö, ¯Öé. 28 ŸÖê 37.
›ü) ¯ÖÏÖ. µÖ´Ö»Ö¾ÖÖ›ü ÖÖêØ¾Ö¤ü, 2001, Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ú»¯ÖÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü,
¯Öé. 126 ŸÖê 138.

4)

Desai A.R. and Pillai S.D. (Ed.), Slums and Urbanization Popular
Prakashan, Bombay, 1990, P. 2-3.
†) ÖÖÖ´ÖÖêŸÖê ÃÖÖêÖÖ»Öß, 2006, ¯ÖãÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ, ¯ÖãÖê
×¾ÖªÖ¯Ößšü, †¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ¿ÖÖê¬Ö¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö.
²Ö) ›üÖò. úÖ“ÖÖêôêû ¤üÖ.¬ÖÖë., ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×¾Ö‘Ö™üÖÖŸ´Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ, îú»ÖÖÃÖ ¯ÖÛ²»Öêú¿ÖÃÖ, ÖÖêãúôû¾ÖÖ›üß,
†Öî¸ÓüÖ¯Öã¸üÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, 1998, ¯Öé. 121 ŸÖê 128.

¯ÖÏú¸üÖ 2 ¸êü

»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ : ‹ú ¥üÂ™üßÖê¯Ö
2.1

¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú :³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Öêú›êü †¸ü²Öß ÃÖ´Öã¦ü †ÃÖ»Öê»Öê ¾Ö ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ ÃÖã¡ÖÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü

¸üÖ•µÖ 1 ´Öê 1960 ¸üÖê•Öß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Æêü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•µÖ ´ÆüÖæÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá
¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß ÃÖÓÃ£ÖÖÖê ¾Ö ‡»ÖÖÖê µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß •ÖÖê›ü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖÖ¤êü¿Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¾Ö úÖêúÖ µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ³ÖÖÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖê›ü»ÖÖ ÆêüÖŸÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üµÖÖ“ÖÖ ÆîüË¦üÖ²ÖÖ¤ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö Öê¡Ö±úôûÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×ŸÖÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“Öê ŸÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¤üéÂ™üßÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ
Îú´ÖÖÓúÖ“Öê ¸üÖ•µÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×Ö´ÖáŸÖß“ÖÖ ‹ú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ‘Ö™üú ´ÆüÖ•Öê ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖÖÖ¸üß
†ÖÛÃ´ÖµÖŸÖÖ ÆüÖêµÖ. 1952 ´Ö¬µÖê ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖ´ÖÖÖê ´Ö¸üÖ šüß ³ÖÖ×ÂÖúÖÓ“Öê
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•µÖ †ÃÖÖ¾Öê ÆüÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÖÖŸÖÆüß šü¸üÖ¾Ößú ³ÖÖ×ÂÖúÖÓ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
¸üÖ•µÖÖÓ“Öß ´ÖÖÖÖß •ÖÖê¸ü ¬Öºþ »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ 1953 ´Ö¬µÖê "¸üÖ•µÖ ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ "
†ÖµÖÖêÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. µÖÖ "¸üÖ•µÖ ¯ÖãÖ¸Ôü¸ü“ÖÖÖ" †ÖµÖÖêÖÖÖê ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ
†¿Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû 1956 ¯ÖÖÃÖæÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ³ÖÖÂÖÖ µÖÖ ‘Ö™üúÖ´Öãôêû ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖ×ÂÖúÖÓ“µÖÖ
†ÖÖÏÆüÖ´Öãôêû ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö Öã•Ö¸üÖŸÖ µÖÖ ¤üÖêÆüß“Öê
×´ÖôæûÖ ×«ü³ÖÖ×ÂÖú ¸üÖ•µÖÖ“Öß ×Ö´ÖáŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ ´Ö¬µÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖæÖ ×¾Ö¤ü³ÖÔ Æêü ³ÖÖÖ •ÖÖê›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
¯Ö¸ÓüŸÖã ¤ü×ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ²ÖêôûÖÖ¾Ö, úÖ¸üüÖ¾ÖÖ¸ü, úÖÖ›üÖ †Ö×Ö ¬ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü Æêü “ÖÖ¸ü ´Ö¸üÖšüß ³Ö×ÂÖú ×•Ö»Æêü
úÖÖÔ™üú ¸üÖ•µÖÖ»ÖÖ •ÖÖê›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 1957 “µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ×Ö¾Ö›üÖæúßŸÖ ´Ö¸üÖšüß ¾Ö Öã•Ö¸üÖ ŸÖß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•µÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß •ÖÖê¸ü¤üÖ¸¯ÖÖê ÆüÖê¾Öæ »ÖÖÖ»Öß. ŸµÖÖŸÖã Ö“Ö 1 ´Öê 1960
¸üÖê•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô Æêü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß“Öê ¿ÖÆü¸ü †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê 35 ×•Ö»ÆüµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¸üŸÖÖ×Ö¸üß, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü,
“ÖÓ¦ü¯Öã¸ü, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ¾Ö ²ÖéÆü´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖ ×•Ö»ÊÖÓ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß úºþÖ †ÖãÎú´Öê ØÃÖ¬Öã¤ãüÖÔ, •ÖÖ»ÖÖÖ, Ö›ü×“Ö¸üÖê»Öß,
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»ÖÖŸÖæ¸ü ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô Æêü ×•Ö»Æêü ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê. ŸÖÃÖê“Ö 1 •Öã»Öî 1998 ¸üÖê•Öß ¬Öãôêû ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü ¾Ö †úÖê»ÖÖ
×•Ö»ÆüµÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖ×¿Ö´Ö µÖÖ ¤üÖêÖ ×•Ö»ÊÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß. ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ØÆüÖÖê»Öß ¾Ö ³ÖÓ›üÖ¸üÖ
×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ÖÖë×¤üµÖÖ Æêü Ö¾ÖßÖ ¤üÖêÖ ×•Ö»Æêü 1 ´Öê 1999 ¸Öê•Öß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖÆüÖ
³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖê ´ÆüÖ•Öê úÖêúÖ, ¯ÖãÖê, ÖÖ×¿Öú, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, ÖÖÖ¯Öæ¸ü ¾Ö
†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¯Öîúß †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¾Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¤ü³ÖÔ ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖ¸ü ¯ÖãÖê ¾Ö
ÖÖ×¿Öú ×¾Ö³ÖÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ´Ö¸üÖšü¾ ÖÖ›üÖ †ÃÖê ÖÖ´Öú¸üÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ¯Öãœüß»Ö †Öšü ×•Ö»ÊÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
1) †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü

2) ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü 3) •ÖÖ»ÖÖÖ

4) ÖÖÓ¤êü›ü

5) ¯Ö¸ü³ÖÖß

6) ²Öß›ü

8) ØÆüÖÖê»Öß

7) »ÖÖŸÖæ¸ü

¯Öæ¾Öá“µÖÖ Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ †ÃÖÖÖ¸êü ¾Ö¸üß»Ö †ÖšüÆüß ×•Ö»Æêü ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú
†Ö×Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú¥Â™ü¶Ö ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖã¡ÖÖÖß •ÖÖê›ü»µÖÖ Öê»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
2.2

»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ: ‹ê×ŸÖÆüÖÃÖßú ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß :"»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÓ¸ü¯Ö¸üÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.

×•Ö»ÆüÖ ´ÖãµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ×šüúÖÖ »ÖÖŸÖæ¸ü Æêü ¸üÖÂ™Òüãú™ü ¸üÖ•ÖÖ“Öê ´Öæôû ×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. »ÖÖŸÖæ¸ü“Öê ¯Öã¾Öá“Öê ÖÖ¾Ö
'»Ö¼üÖ»Öæ¸ü' †ÃÖ»µÖÖ“Öê ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê. ¸üÖÂ™Òüãú™ ¸üÖ•ÖÖ †´ÖÖê¬Ö¾ÖÂÖÔ ¯Ö×Æü»ÖÖ ÆüÖ »Ö¼üÖ»Öæ¸ü ÖÖ¸üÖ“ÖÖ
†×¬Ö¯ÖŸÖß ´ÆüÖ•Öê“Ö Ã¾ÖÖ´Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¾Ö µÖÖ“Ö †´ÖÖê‘Ö¾ÖÂÖÔ ¯Ö×Æü»ÖÖ µÖÖÖê Æêü ¿ÖÆü¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖ“ÖêÆüß
‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ Ö´Öæ¤ü †ÖÆêü."
‡.ÃÖ.753 ´Ö¬µÖê “ÖÖ»ÖãŒµÖÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ¸üÖÂ™Òüãú™ü ¸üÖ•Öê Æêü Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ '»Ö¼üÖ»Öæ¸ü' - ¯Öã¾ÖÖÔ×¬Ö¿Ö
Øú¾ÖÖ †×¬Ö¯ÖŸÖß ´ÆüÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. “ÖÖ»ÖãŒµÖ ‘Ö¸üÖµÖÖŸÖß»Ö '×¾ÖÎú´ÖÖ×¤üŸµÖ' ÃÖÆüÖ¾µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ
ÃÖÖê´ÖêÀ¾Ö¸ü ×ŸÖÃÖ¸üÖ ÆüÖ ÖÖ¤üß¾Ö¸üŸÖß †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÖê“Ö '†×³Ö»ÖÖÂÖßŸÖÖ£ÖÔ' ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÖÏÓ£Ö ×»ÖÆüß»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÃÖ
ÃÖ¾ÖÔ–Ö “ÖÎú¾ÖŸÖá †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖê´ÖêÀ¾Ö¸ü ×ŸÖÃÖ¸üÖ µÖÖ“Öê ¸üÖ•µÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ
¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ úÖ¸ü×ú¤üá“Öß ÖÖë¤ü ¤êüÖÖ¸üÖ úÖê¸üß¾Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ »ÖêÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü. •µÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖŸÖæ¸ü µÖê£Öß»Ö
¯ÖÖ¯Ö×¾ÖÖÖ¿ÖÖ ¤êü¾Öß“Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü ŸµÖÖÖê“Ö ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖÆêü. ÆüÖ »ÖêÖ ¿Öêú 1049 ´ÆüÖ•Öê“Ö ‡.ÃÖ.
1129 ´Ö¬µÖê úÖê¸»µÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖê.4
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‡.ÃÖ. 1337 ´Ö¬µÖê ¤ü×ÖÖê¾Ö¸ü ´ÖãÃ»Öß´Ö ¸üÖ•Ö¾Ö™üß“ÖÖ †Ó´Ö»Ö ÃÖæºþ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖŸÖæ¸ü ‡.ÃÖ.
1351 ´Ö¬µÖê ²ÖÆüÖ´ÖÖß ¸üÖ•µÖÖÃÖ •ÖÖê›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸµÖÖ¾Öêôûß ²ÖÆüÖ´ÖÖß ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“Öß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß Öã»Ö²ÖÖÖÔ
ÆüÖêŸÖß. ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ²ÖÆüÖ´ÖÖß ¸üÖ•µÖ ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ µÖê‰úÖ ÆüÖ ³ÖÖÖ ×Ö•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüß´Ö¬µÖê †Ö»ÖÖ. ×Ö•ÖÖ´ÖÖ“Öê
Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü Æêü ¸üÖ•µÖ 1948 ´Ö¬µÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê. Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê úÖÖ›üß, ŸÖê»ÖãÖæ
¾Ö ´Ö¸üÖšüß µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. µÖÖ´Öãôêû ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ ¤êü¿ÖÖÃÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ
µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖß ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. »ÖÖŸÖæ¸ü Æêü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ³ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê 1960 ´Ö¬µÖê ÃÖÓµÖãŒŸÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß¾Öêôûß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ ×¾Ö»ÖßÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ´Öãôê û ÆüÖ ³ÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
¸üÖ•µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †Ö×Ö ŸÖë¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ µÖÖ Ö¾ÖßÖ ³ÖÖîÖÖê×»Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ‹úúÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ´ÆüÖæ Ö ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö µÖÖ ³ÖÖÖÖÃÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ´ÖÆüŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
×ÃÖ¨êüÀ¾Ö¸ü Æêü µÖÖ ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÏÖ´Ö¤îü¾ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ '¸üŸÖÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖŸ´µÖ' µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ †ÖœüôŸÖÖê ¾Ö »ÖÖŸÖæ¸ü
µÖê£Öß»Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ×ÃÖ¨êüÀ¾Ö¸ü ´ÖÓ×¤ü¸ü †Ö•ÖÆüß “ÖÖÓÖ»µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ˆ³Öê †ÖÆêü. ÃÖŸµÖµÖãÖÖŸÖ Æêü ¿ÖÆü¸ü ˆ³Öê
†»ÖÖ¯Öæ¸üß, ¡ÖêŸÖÖµÖãÖÖŸÖ ¸üŸÖÖ¯Öæ¸ü, «üÖ¯Ö¸ü µÖãÖÖŸÖ »ÖÖÖ¯Öæ¸ü ŸÖ¸ü ú»ÖµÖãËÖÖŸÖ »Ö¼üÖ»Öæ¸ü µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê †ÖêôûÖ»Öê
•ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¯Öã¸üÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ Æêü ¿ÖÆü¸ü »ÖÖŸÖæ¸ü µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
‹æúÖ“Ö »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“Öß ‹î×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ×•Ö»ÊÖÃÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö
‹î×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê.
 »ÖÖŸÖæ¸ü : ‹ú ¥üÂ™üßÖê¯Ö :-

»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“Öß ×Ö´ÖáŸÖß ÆüÖêµÖÖ¯Öã¾Öá »ÖÖŸÖæ¸ü ÆüÖ ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ú¸üÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ¯Öîúß
‹ú ŸÖÖ»ÖãúÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖÖ. ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÆüµÖÖ“Öê ŸµÖÖ¾Öêôû“Öê Öê¡Ö±úôû 14271.7 ×ú.´Öß.
(5510.3 “ÖÖî.´Öî»Ö) ‹¾Öœêü †¾ÖÖœü¾µÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖãÃÖã¡ÖŸÖÖ †ÖÖÖê
úšüßÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üßú›êü »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öß »ÖÖúÖÓ“Öß ´ÖÖÖÖß ¾ÖÖœüŸÖ“Ö “ÖÖ»Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß. µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ¿Öê¾Ö™üß ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ 16 †ÖòÖÃ™ü
1982 ¸üÖê•Öß »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ Ö¾Ö-×ÖÙ´ÖŸÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖ´Ö¬µÖê ¯Öã¾Öá“µÖÖ
ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖŸÖæ¸üÃÖÆü †Æü´Ö¤ü¯Öæ¸ü, ˆ¤üÖß¸ü, ×Ö»ÖÓÖÖ ¾Ö †ÖîÃÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÖ“Ö ŸÖÖ»Öã ŒµÖÖÓ“ÖÖ
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ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²Öß›ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö †Ó²ÖÖ•ÖÖêÖÖ‡Ô ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¸êüÖÖ¯Öæ¸ü ÃÖÔú»Ö´Ö¬Öß»Ö ¸êü ÖÖ¯Öæ¸üÃÖÆü 43 ÖÖ¾Öê
¾Ö 10 ¾ÖÖ›üµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖ“Öß ×Ö´ÖáŸÖß —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ‹úÖ ¤ü¿ÖúÖÖÓŸÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ×¤ü.15
†ÖòÖÃ™ü 1992 ¸üÖê•Öß »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“Öß ¯ÖãÖ¸Ôü¸ü“ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. •µÖÖÖãÃÖÖ¸ü
¸êüÖÖ¯Öæ¸ü ¾Ö “ÖÖæú¸ü Æüß ¤üÖêÖ Ö¾ÖßÖ ŸÖÖ»Öãêú †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öß. »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ
ÃÖãÃÖæ¡ÖŸÖÖ †ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãÆüÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“Öß ¯ÖãÖ¸Ôü¸ü“ÖÖÖ 23
•ÖæÖ 1999 ´Ö¬µÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. •µÖÖµÖÖêÖê ×¿Öºþ¸ü †ÖÓŸÖ¯ÖÖôû, ¤ê¾ÖÖß ¾Ö •ÖôûúÖê™ü µÖÖ Ö¾ÖßÖ ŸÖßÖ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“Öß ×Ö´ÖáŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê 1) »ÖÖŸÖæ¸ü 2) †Æü´Ö¤ü¯Öæ¸ü 3) ˆ¤üÖß¸ü 4) ×Ö»ÖÓÖÖ 5)
†ÖîÃÖÖ 6) ¸êüÖÖ¯Öæ¸ü 7) “ÖÖæú¸ü 8) ¤êü¾ÖÖß 9) •ÖôûúÖê™ü ¾Ö 10) ×¿Öºþ¸ü †üÖÓŸÖ¯ÖÖôû †ÃÖê ‹æúÖ 10 ŸÖÖ»Öãêú
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê 936 ‹æúÖ ÖÖ¾Öê †ÖÆêüŸÖ.
2.3

»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ³ÖÖîÖÖê×»Öú Ã£ÖÖÖ ¾Ö Öê¡Ö±úôû :´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¤ü×ÖÖ-¯Öæ¾ÖìÃÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö †ÖÖêµÖ ×¤ü¿ÖêÃÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ÆüÖ ‹ú ×•Ö»ÆüÖ †ÖÆêü. ÆüÖ

×•Ö»ÆüÖ ˆ¢Ö¸ü †ÖÖÃÖ 18.5 ŸÖê 18.7 †Ó¿Ö ŸÖ¸ü ¯Öã¾ÖÔ ¸êüÖÖÓ¿Ö 73.27 ŸÖê 77.25 †Ó¿ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¾Ö úÖÖÔ™üú µÖÖ ¤üÖêÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖß´Öê¾Ö¸üŸÖß †ÖÆêü. »ÖÖŸÖæ¸ü“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö
¾Ö ¤×ÖÖ ×¤ü¿ÖêÃÖ ˆÃ´ÖÖÖÖ²Ö¤ü, ¾ÖÖµÖ¾µÖ ×¤ü¿ÖêÃÖ ²Öß›ü, ˆ¢Ö¸êüÃÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß, ‡Ô¿ÖÖµÖêÃÖ ÖÖÓ¤üê›ü ŸÖ¸ü ¯Öã¾ÖÔ ×¤ü¿ÖêÃÖ
úÖÖÔ™üú ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×²Ö¤ü¸ü µÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ ÃÖß´ÖÖ •ÖÖê›ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
‹æúÖ ×•Ö»ÊÖ“Öê Öê¡Ö±úôû 7372 “ÖÖî×ú´Öß. †ÖÆêü, úß •Öê ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ‹æúÖ
Öê¡Ö±úôûÖ“µÖÖ 2.39 ™üŒêú †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ‹æúÖ Öê¡Ö±úôûÖ“µÖÖ 11.34 ™üŒêú ‹¾Öœêü
†ÖÆêü.
2.4

¯ÖÏÖéú×ŸÖú ¸ü“ÖÖÖ :ÃÖÓ¯ÖæÖÔ »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ÆüÖ ²ÖÖ»ÖÖ‘ÖÖ™ü ¯ÖšüÖ¸üÖ¾Ö¸üŸÖß ¾ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ´Öã¦üÃÖ¯ÖÖ™üß¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÖŸÖæ¸ü

×•Ö»ÆüÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 540 ŸÖê 638 ´Öß™ü¸ü ˆÓ“Öß¾Ö¸ü †ÖÆêü. ˆÓ“Ö¾Ö™üµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ¤üÖêÖ ³ÖÖÖ
¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ¯Ö×Æü»ÖÖ †×¬Öú ˆÓ“Öß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ›üÖëÖ¸üÖôû ³ÖÖÖ úß, •ÖÖê ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ¾Ö ¤ü×ÖÖêÃÖ
¯ÖÃÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. •µÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖŸÖæ¸ü, †ÖîÃÖÖ ¾Ö ×Ö»ÖÓÖÖ µÖÖ ŸÖßÖ ŸÖÖ»ÖãúµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö Æü ÖêŸÖÖê. ú´Öß ˆÓ“Öß
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†ÃÖ»Öê»ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ³ÖÖÖ úß, •µÖÖ´Ö¬µÖê †Æü´Ö¤ü¯Öã¸ü ŸÖÃÖê“Ö ˆ¤üÖß¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖÖ›ü, »Öë›üß Ö¤üß“µÖÖ
ÖÖê·µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÓ•Ö¸üÖ, ŸÖÖ¾Ö¸ü•ÖÖ ¾Ö ŸÖê¸üÖÖ ÖªÖÓ“µÖÖ ÖÖê·µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖ êŸÖÖê.
2.5 Æü¾ÖÖ´ÖÖÖ ¾Ö ¯Ö•ÖÔµÖ¾ÖéÂ™üß :»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖ •ÖæÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ÖòŒ™êüÖ²Ö¸ü“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ †ÃÖŸÖÖê. ÖÖê ¾ÆÓüê²Ö¸ü
ŸÖê ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß¯ÖµÖÕŸÖ ×Æü¾ÖÖôûÖ ŸÖ¸ü ´ÖÖ“ÖÔ ŸÖê •ÖæÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ˆÆüÖôûÖ †ÃÖŸÖÖê.
×•Ö»ÆüµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûµÖÖŸÖ Æü¾ÖÖ ¤ü´Ö™ü, ×Æü¾ÖÖôûµÖÖŸÖ úÖê¸ü›üß ¾Ö £ÖÓ›ü ŸÖ¸ü ˆÆüÖôûµÖÖ´Ö¬µÖê
úÖê¸ü›üß ¾Ö ˆÂÖ †ÃÖŸÖê. »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ×›üÃÖë²Ö¸ü ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú £ÖÓ›üß“ÖÖ ´Ö×ÆüÖÖ †ÃÖŸÖÖê . ¤ü×ÖÖ
¯ÖšüÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ‡ŸÖ¸ü ×•Ö»Ê¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖ´Ö¬µÖê ¤ü×ÖÖ-¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÖÃÖæÖ“ÖÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸ ÖÖê. •ÖæÖ“µÖÖ
´Ö¬µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö•ÖÔµÖ¾ÖéÂ™üßÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ÆüÖêŸÖÖê. •Öã»Öî ¾Ö †ÖòÖÃ™ü ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ ¯Ö•ÖÔµÖ´ÖÖÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú¥üÂ™üµÖÖ †×¬Öú
†ÃÖŸÖê. »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ÆüÖ éúÂÖß Æü¾ÖÖ´ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸üÖ´Ö¬Öß»Ö †¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ¯Ö•ÖÔÖµÖ¾ÖéÂ™üß“µÖÖ
¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê µÖêŸÖÖê.
2.6 »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß :†Ö•Ö“ÖÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ÆüÖ ×•Ö»ÆüÖ †Öêú ´ÖÖµÖ¾Ö¸ü ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ÁÖ´ÖÖŸÖæÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬ÖæÖ †ÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ
ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû •ÖÖæ »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖÃÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ
»ÖÖ³Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖÆüŸ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü †¿ÖÖ ¤üÖêÖ
úÖ»ÖÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖê.
†) Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ úÖ»ÖÖÓ›ü :Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü ´ÖãŒŸÖßÃÖÓÖÏÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖêÖê ´ÖÖêšüµÖÖ ÃÖÓµÖêÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê‰úÖ
×Ö•ÖÖ´Ö ¸üÖ•Ö¾Ö™üß¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß µÖ¿ÖÃ¾Öß×¸üŸµÖÖ »ÖœüÖ ×¤ü»ÖÖ. ‡.ÃÖ.1936´Ö¬µÖê ×Ö•ÖÖ´Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê
¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê¾Ö¸ü ²ÖÓ¤üß ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ´Öãôêû ×Ö•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüß“Öß Æãüãú´Ö¿ÖÖÆüß ¸üÖ•Ö¾Ö™ü †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×Ö•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüß“ÖÖ
×²Ö´ÖÖê›ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß' Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
Ã¾Ö.Ã¾ÖÖ´Öß ¸üÖ´ÖÖÖÓ¤ü ×ŸÖ£ÖÔ, Ã¾Ö.±ãú»Ö“ÖÓ¤ü ÖÖÓ¬Öß, Ã¾Ö.²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Ö¸üÖ•Ó Ö¯Öê, Ã¾Ö.›üÖ.ò ¾Öî¿ÖÓ¯ÖÖµÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ¤ãüÃÖ¸êü †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ›üÖò.ÁÖß×Ö¾ÖÖÃÖ ¿Ö´ÖÖÔ µÖÖÓ“µÖÖ
†¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ÃÖÖŸÖ¾Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ ›üÖò. †ÖÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß »ÖÖŸÖæ¸ü µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öê
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ÆüÖêŸÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß †ÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ‡.ÃÖ.1938-39 ´Ö¬µÖê ×Ö•ÖÖ´Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü×¾Öºþ¨ü
»ÖœüÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖ ÃÖŸµÖÖÖÏÆüÖ´Ö¬µÖê »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †Öêú
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×ÖúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü Ã™êü™ü úÖÑÖÏêÃÖ“Öê †¬µÖÖ ÁÖß Ã¾ÖÖ´Öß ¸üÖ´ÖÖÖÓ¤ü
ŸÖß£ÖÔ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖÖ»Öß ÁÖß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Ö¸üÖÓ•Ö¯Öê µÖÖÓÖß »ÖÖŸÖæ¸ü ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ ×Ö•ÖÖ´Ö ¸üÖ•Ö¾Ö™üß´Ö¬µÖê
µÖã¾ÖúÖÓ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö êú»Öê.
¸ü—ÖÖúÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ :¸ü—ÖÖúÖ¸ü µÖÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ‘Ö™üÖê“ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú ¾Ö ¯ÖÏÖêŸÖÖ úÖ×¿Ö´Ö ¸ü—Ö¾Öß ÆüÖ »ÖÖŸÖæ¸ü µÖê£Öß»Ö
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ¾Ö ÖÖ¾ÖÖºþ¯ÖÖÃÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¾Öúß»Ö ÆüÖŸê ÖÖ. Æüß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ×Æü¤ãü×¾Ö¸üÖ¬ê Öß ü¾Ö ¯ÖÏÖ¸ü ´ÖãÛÃ»Ö´Ö¾ÖÖ¤üß †ÃÖ»µÖÖúÖ¸üÖÖÖê
»ÖÖŸÖæ¸ü“µÖÖ ²ÖÆãüÃÖÓµÖ •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü †´ÖÖÖãÂÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê.
»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖÓµÖêÖê ØÆü¤æÓü“Öê ¯ÖÏÖ²Ö»µÖ †ÃÖæÖÆüß 1948 ¯ÖµÖÕŸÖ †»¯ÖÃÖÓµÖÓÖú ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ“Öê“Ö
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖÆü•Ößú“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´ÖŸÖ³Öê¤ü ×¾ÖúÖê¯ÖÖÃÖ Öê»Öê ÆüÖ êŸÖê. µÖÖ“Ö úÖ¸üÖÖÖê
´ÖãÃ»Öß´ÖÖÓ“Öê ¸üÖ•µÖˆ»Ö£ÖæÖ ™üÖúµÖÖÃÖÖšüß '†ÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö' Æüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ¯Öãœêü †Ö»Öß ¾Ö µÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸ü ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖ´Öãôêû“Ö ×Ö•ÖÖ´Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ †Ö»Öê.
15 †ÖòÖÃ™ü 1947 ´Ö¬µÖê ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖ •Ö¸üß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ²ÖÆüÖ»Ö êú»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß µÖÖ
×•Ö»ÊÖÃÖ ´ÖÖ¡Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ¯ÖÆüÖ™ü †Öã³Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß 17 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 1948 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖ™ü ¯ÖÆüÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß.
²Ö) Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖ»ÖÖÓ›ü :Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ×Ö¾Ö›üÖæúßŸÖ »ÖÖŸÖæ¸ü »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæ Ö
•ÖÖÖ¤êü¿ÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Öê»Öê »ÖÖŸÖæ¸ü“Öê ¯Ö×Æü»Öê ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ÁÖß.¸üÖ.ÁÖß.×¤ü¾ÖÖÖ Æêü ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü »ÖÖŸÖæ¸ü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ
´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»Öê»Öê ¯Ö×Æü»Öê †Ö´Ö¤üÖ¸ü ÁÖß.¤êü×¾Ö×ÃÖÓÆü•Öß “ÖÖîÆüÖÖ ÆüÖêŸÖê. ÁÖß µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ
µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôûÖŸÖ ¤êü×¾ÖØÃÖÆü•Öß “ÖÖîÆüÖÖ µÖÖÓÖß ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ¾Ö ¤üôûÖ¾ÖôûÖ ÖÖŸµÖÖ“Öê ´ÖÓ×¡Ö¯Ö¤ü ³ÖæÂÖ×¾Ö»Öê.
»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖ“Öê Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ‡.ÃÖ.1970 ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¾Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ
“ÖÖÓÖ»Öß“Ö ¯Öú›ü ‘ÖêŸÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÁÖß ´ÖÖ´ÖÖêÆüÖØÃÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß»Ö ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ
¤êü¿ÖÖ“Öê ÖéÆü´ÖÓ¡Öß¯Ö¤ü ³ÖæÂÖ×¾ÖÖÖ¸êü ¾Ö †Öêú¾ÖêôûÖ ´ÖÓ¡Öß¯Ö¤ü ³ÖæÂÖ×¾Ö»Öê»Öê »ÖÖêúÃÖ³Öê“Öê ´ÖÖ•Öß ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß ÁÖß ×¿Ö¾Ö¸üÖ•Ö
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¯ÖÖ™üß»Ö “ÖÖæú¸üú¸ü µÖÖÓ“Öê ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö µÖÖêÖ¤üÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêü.
†Ö•Ö“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê ÖéÆü´ÖÓ¡Öß ¾Ö ¸üÖ•µÖÖ“Öê ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß¯Ö¤ü »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖú›êü †ÖÆêü.
»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖÃÖ ¤üÖêÖ ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß ×¤ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. •µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ•Öß ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß ›üÖò. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö
¯ÖÖ™üß»Ö ×Ö»ÖÓÖêú¸ü ¾Ö ´ÖÖ•Öß ŸÖÃÖê“Ö ×¾Öª´ÖÖÖ ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß »ÖÖŸÖæ¸ü“Öê »ÖÖ›üêú ÃÖã¯Öã¡Ö ×¾Ö»ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö•Öß ¤êü¿Ö´ÖãÖ
µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ÁÖß. ×¾Ö»ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ µÖÖÓÖß 1999 “µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæúßÖÓŸÖ¸ü ¯Ö×Æü»µÖÖÓ¤üÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß¯Ö¤üÖ“ÖÖ ´Öãæú™ü “Öœü×¾Ö»ÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖ›êüŸÖßÖ ¾ÖÂÖÔ Æêü ¯Ö¤ü ÃÖÖÓ³ÖÖôû»Öê ÃÖÖ 2004 ´Ö¬µÖê
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæúßÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãÆüÖ ÆüÖ ´ÖÖÖ ÁÖß ×¾Ö»ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ µÖÖÓÖÖ“Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ‹æúÖ“Ö
×¾Ö»ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ µÖÖÓ“Öê ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ †ÖÆêü.
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖú¸üß úÖ´ÖÖÖ¸ü ü¯ÖÖÖ“Öê ÖêŸÖê ÁÖß ³ÖÖ‡Ô ˆ¨ü¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“ÖêÆüß µÖÖêÖ¤ü ÖÖ µÖÖ ×•Ö»ÊÖÃÖ
×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß.
‹Óú¤ü¸üßŸÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ´ÖÆüŸ¾Ö êú¾Öôû ¸üÖ•µÖÖ¯Öæ¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê»Öê ÖÃÖæÖ
†Ö•Ö ×•Ö»ÊÖÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üÆüß †Ö¯Ö»Öß ¾ÖêÖôûß †ÖêôûÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß †ÖÆêü †ÃÖê“Ö ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
2.7

»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß :´ÖÖÖ¾Ö ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¿Öß»Ö ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ŸÖÖê ÃÖ•Öß¾Ö ÃÖéÂ™üßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ²Öã¨üß¾ÖÖÖ †ÖÆêü .

ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê †Öêú •ÖÖŸÖß, ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¯ÖÓ£ÖÖ“Öê »ÖÖêú ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ, ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¯Ö¨üŸÖßÖê ÃÖÖ•Ö¸êü êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖë¾ÆüÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê †®Ö,
¯ÖÖê¿ÖÖÖ, ‘Ö¸êü ¾Ö ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ µÖÖ»ÖÖ »ÖÖêú•Öß¾ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ †Öêú •ÖÖŸÖß, ¬Ö´ÖÖÔ“Öê
»ÖÖêú ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖã¨üÖ †Öêú •ÖÖŸÖß, ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¯ÖÓ£ÖÖ“Öê »ÖÖêú ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“µÖÖ †Öã¿ÖÓÖÖÖê ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡»Ô Ö.
2.7.1

»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ :³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÖîÃÖÙÖú ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß»ÖÖ •ÖÃÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ×¤ü»Öê

•ÖÖŸÖê †Ö¤üß ŸÖê¾Öœêü“Ö ´ÖÆüŸ¾Ö ´ÖÖÖ¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ„ úŸµÖÖÔ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß
³Öã×´ÖúÖ Æüß ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ úÖµÖÔúÖ¸üß »ÖÖê úÃÖÓµÖêŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ
†ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ´ÖµÖÖÔ¤êü¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüÖê Æêü ŸµÖÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ •ÖÃÖê ŸÖÖ¸üú †ÃÖŸÖê
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ŸÖÃÖê“Ö ŸÖß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ´ÖµÖÖÔ¤êü¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖß ŸµÖÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ´ÖÖ¸üú †ÖÆêü. úÖ¸üÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
•µÖÖ ¯Ö™üßÖê ¾ÖÖœüŸÖê ŸµÖÖ“µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯Ö™üßÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
2.7.2 »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ :úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ Æüß
†×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ²ÖÖ²Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖŸÖê. "ÃÖÖÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê •µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ×»ÖÆüµÖÖ¾ÖÖ“ÖµÖÖ“Öß µÖÖêµÖŸÖÖ
†ÃÖÖê ÆüÖêµÖ." ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ Æüß †Ö¬Öã×Öú ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. †Ö¯Ö»Öß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖÃÖÖÖê ÃÖÖÖ¸ü †ÃÖÖê †ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¿ÖîÖ×Öú ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖÖ ÆüÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üµÖÖ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö ‹ú †›üÃÖ¸ü ²ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ¾ÖºþÖ ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ‡ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê “Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔŸÖ: ×¾ÖúÖÃÖ †ÖÖÖßÖÆüß ÃÖÖ¬µÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ
ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖß“Öß ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖÖ †»¯Ö †ÃÖµÖÖ“Öê ‹ú ´ÖãµÖ úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸üÖ¸üŸÖÖ Æêü †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖÖÖ¸ü ÆüÖêÖê Æêü ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÏŸÖßú
´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
ÃÖÖÖ¸üŸÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ Îú´ÖÖÓú »ÖÖÖŸÖÖê.
1991 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¯ÖãºþÂÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ 76.6 ™üŒêú ÆüÖêŸÖß ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ 52.3
™üŒêú ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üµÖÖŸÖ ¯ÖãºþÂÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 63.17 ™üŒêú †Ö×Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 36.05 ™üŒêú ‡ŸÖêú ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 55.57 ™üŒêú ÆüÖêŸÖê. µÖÖŸÖ
¯ÖãºþÂÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 70.47 ™üŒêú ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 39.74 ™üŒêú ‡ŸÖêú
ÆüÖêŸÖê.
2.8 »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“Öß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ :»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“Öß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê éúÂÖß ¾Ö éúÂÖß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ˆªÖêÖ (Agro Based
Industries) µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêü. ÃÖã¯Ößú •Ö´ÖßÖ ¾Ö µÖÖêµÖ Æü¾ÖÖ´ÖÖÖ µÖÖ úÖ¸üÖÖÖê »ÖÖŸÖæ¸ ü ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ
µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßÃÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö úÖ¯ÖæÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ »ÖÖÖŸÖ
‘Öê‰úÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ úÖôûÖŸÖ »ÖÖŸÖæ¸ü µÖê£Öê »ÖÖêú´ÖÖµÖ ×™üôûú µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏê¸üÖêŸÖæÖ ÃÖÖ 1891 ´Ö¬µÖê •ÖßÖàÖ
±òúŒ™ü¸üß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö éú×ÂÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü »ÖÖÖŸÖ
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‘Öê‰úÖ ¾ÖÖÆüŸÖæúß“µÖÖ ÃÖÖê‡ÔÃÖÖšüß »ÖÖŸÖæ¸ü ŸÖê ãú›æÔü¾ÖÖ›üß Æüß »ÖÖ‡Ô™ü Öò¸üÖêÖê•Ö ¸êü»¾Öê »ÖÖ‡ÔÖ ÃÖãºþ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
†Ö×Ö ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö »ÖÖŸÖæ¸ü“µÖÖ †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖÖÃÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ †Öêú »ÖÆüÖÖ-´ÖÖêšêü »Ö‘ÖãˆªÖêÖ ¯Öãœêü †Ö»Öê. ÃÖÖ 2002 “µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö
ÖÖë¤üÖßéúŸÖ úÖ¸üÖÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 181 †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö 159 úÖ¸üÖÖÖê “ÖÖ»Öæ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ÖÆêüŸ Ö.
µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü ÃÖæŸÖ ×Ö¸üÖß“Öß ÃÖÓµÖÖ ÃÖÆüÖ †ÖÆêü.
µÖÖ¾ÖºþÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö éúÂÖß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ˆªÖêÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖß ¤üôûÖ¾ÖôûÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖÖ 2003-04 ´Ö¬µÖê »ÖÖŸÖæ¸ü µÖê£Öê 83
×ú.´Öß. »ÖÖÓ²Öß“Öß ²ÖÎÖò›üÖê•Ö ¸êü»¾Öê »ÖÖ‡ÔÖ ÃÖãºþ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ¸êü»¾Öê »ÖÖ‡ÔÖ“Öê •ÖÖôêû †Ö•Ö •Ö¸üß
´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸ Öß“ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö
´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖœêü»Ö †¿Öß †Ö¿ÖÖ ²ÖÖôûÖŸÖÖ µÖêŸÖê.
»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ÆüÖ 16 †ÖòÖÃ™ü 1982 ¯Öæ¾Öá ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÆüµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ
±úÖ¸üÃÖÖ ¾ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×•Ö»ÆüÖ ×ÖÙ´ÖŸÖßÖÓŸÖ¸ü »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ éúÂÖß ¾Ö †ÖîªÖê×Öú
Öê¡ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —Ö¯ÖÖ™üµÖÖÖê ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ †Ö•Ö »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšêü †ÃÖê ‹æúÖ 12
•Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü 21 »Ö‘Öã ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯Ö †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖ 2002 ´Ö¬µÖê •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 4591 úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“Öß
¯ÖÏÖ¯ŸÖß —ÖÖ»Öß †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ 519116 ´ÖÖãÂµÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ‹¾Öœêü úÖ´Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. 15 12 ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•ÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üß¾ÖºþÖ 2002-03 ´Ö¬µÖê ×Ö¸ü×Ö¸üÖôûµÖÖ ˆªêÖÖÖŸÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö 38757 ¾µÖŒŸÖß
úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß 14181 ¾µÖŒŸÖß ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ, 12105 ¾µÖŒŸÖß ×Ö´Ö¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ŸÖ¸ü
12471 ¾µÖŒŸÖß ÖÖ•ÖÖß ˆªÖêÖ Öê¡ÖÖŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. 1991 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ‹æúÖ úÖ´Ö
ú¸üÖÖ·µÖÖ¯Öîúß 79% úÖ´Öú¸üß Æêü ¿ÖêŸÖú¸üß ¾Ö ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖß Æüß ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß
×ÖÃÖÖÖÔ“µÖÖ »ÖÆü¸üß¯ÖÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ÆüÖ †¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¯Ö¼üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.
†ÃÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ¤êüÖß»Ö ÃÖÖ 2002-03 µÖÖ ¾ÖÂÖá ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ‹æúÖ 315400 ´Öê™Òüßú ™üÖ ‹¾Öœüê ¬ÖÖµÖ
ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ —ÖÖ»Öê. •µÖÖ´Ö¬µÖê Ö¸üß¯Ö ¾Ö ¸ü²²Öß ÆÓüÖÖ´ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ‹æúÖ •¾ÖÖ¸üß“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü. éúÂÖß ¾Ö
ˆªÖêÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ úÖÖ ºÓþ¤üÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¤ãü¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
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ŸÖÃÖê“Ö ´ÖŸÃµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ÃÖÖ 2002-03 “µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ‹æúÖ
75 ´Ö“”ûß´ÖÖ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‘Ö¸üÖß ´Ö¬µÖ´Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ•Ö¾Öôû ´ÖŸÃµÖ²Öß•Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ëú¦ü
†ÖÆêüŸÖ. 2002-03 µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö •Ö»ÖÖ¿ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ‹æúÖ 2545 ´Öê™Òüßú ™üÖ ‹¾Öœêü
´ÖÖÃÖôûß“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ÃÖã´ÖÖ¸êü 836 ÃÖÆüúÖ¸üß ¤ãü¬ÖÃÖÓÃ£ÖÖ úÖµÖÔ¸ üŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
‹æúÖ“Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú ×ÎúµÖÖÓÖÖ ¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰úÖ ×•Ö»ÆüµÖÖ“Öß †ÖÙ£Öú
×¾ÖúÖÃÖÖú›êü µÖÖêµÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
2.8.1 ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß :úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß Æüß †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ
šü¸üŸÖê. ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¤üÖêÖ Ö™üÖŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê.
†) ×ÖÃÖÖÔ×ÖÙ´ÖŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
²Ö) ´ÖÖÖ¾Ö×ÖÙ´ÖŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
×ÖÃÖÖÔ×ÖÙ´ÖŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß Æüß ×ÖÃÖÖÔŸÖ: ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖê. ŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ
¯ÖÏµÖŸÖ ¾Ö Ö“ÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖÖ, •Ö´ÖßÖ, •ÖÓÖ»Öê, ÖªÖ ¾Ö ˆ•ÖÖÔ ‡ŸµÖÖØ¤ü“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
´ÖÖÖ¾Ö×ÖÙ´ÖŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ö“ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢ÖßÃÖÖšüß
»ÖÖÖÖÖ¸êü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö, ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸÖÖ, ×¿ÖÖÖ ‡ŸµÖÖØ¤ü“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÆüß ¯ÖÏúÖ¸üÖ¯Öîúß †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ´ÖÖãÂµÖ×ÖÙ´ÖŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖê †×¬Öú
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß šü¸üŸÖÖŸÖ. Æêü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ×²ÖÆüÖ¸ü, †Öê×¸üÃÖÖ ¾Ö ´Ö¬µÖ¯ÖÏ¤êü¿Ö µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ
ÖîÃÖÙÖú ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ´Öã²Ö»Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖæÖÃÖã¨üÖ Æßü ¸üÖ•µÖ ´ÖÖÖÖÃÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖˆ»Ö™ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö, úÖÖÔ™üú µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÖîÃÖÙÖú ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß ŸÖã» ÖÖÖŸ´Öú¥üÂ™ü¶Ö
ú´Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ˆŸ¯Ö®ÖÖ“µÖÖ ×ÖúÂÖÖ¾Ö¸ü Æüß ¸üÖ•µÖê ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¯ÖÏÖŸÖß ú¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ“Öê ÁÖêµÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ˆªÖê•ÖúŸÖÖ, ×¿ÖÖÖ ¾Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö µÖÖ ´ÖÖãÂµÖ×ÖÙ´ÖŸÖ ‘Ö™üúÖÓ ÖÖ ªÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
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2.8.2 »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ´ÖÖãÂµÖ ¿ÖŒŸÖß :úÖêÖŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üú ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸÖê ¾Ö
†ÖãŸ¯ÖÖ¤üú ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸÖê µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›üŸÖÖê. •µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Ö¬µÖê ˆŸ¯ÖÖ¤üú
ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸµÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾Ö †ÖãŸ¯ÖÖ¤üú ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸµÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´Öß †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ¾Öêôûß †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×´ÖôæûÖ ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖ¬µÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ‰ú»Ö™ü •µÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üú
ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸµÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´Öß ¾Ö †ÖãŸ¯ÖÖ¤üú ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸµÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ
ŸÖß ‘ÖÖŸÖú šü¸üŸÖê.
ˆŸ¯ÖÖ¤üú ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸÖê ´ÆüÖ•Öê •µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ¯ÖÏŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ úÖµÖÖÔŸÖ ´Ö¤üŸÖ
ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖÖÃÖÖšüß ‡ŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. †¿Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÆüÖêµÖ. Æüß
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê 15 ŸÖê 59 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †ÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü †ÖãŸ¯ÖÖ¤üú ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸÖê ´ÆüÖ•Öê •µÖÖÓ“Öß
¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ úÖµÖÖÔŸÖ úÖêÖŸÖßÆüß ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß ¾Ö •Öê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖÖÃÖÖšüß ‡ŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ †¿Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÆüÖêµÖ. Æüß »ÖÖêúÃÖÓÓµÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê 0 ŸÖê 15 †Ö×Ö 60 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ
•ÖÖÃŸÖ µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖê.
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ÃÖÓ¤ü³ÖÔÃÖæ“Öß :
1.

´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü : 2002-2003, ¯ÖéÂšü ÎÓú. 2

2.

´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü : 2002-2003, ¯ÖéÂšü ÎÓú. 4

3.

´ÖÆüÖºþ¦ü ´ÖÓÖÖÖôêû, ²ÖÖŸÖ´Öß ´ÖÖÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß, ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓú, »ÖÖŸÖæ¸ü“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö úÖê¸üß¾Ö
»ÖêÖ, ÃÖã. ÖÓ. •ÖÖê¿Öß, '´ÖãŒŸÖ¸ÓüÖ' ‹-18 ¯Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÖôûÖ, µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ úÖò´¯»ÖêŒÃÖ, ´ÖêÖ
¸üÖê›ü, »ÖÖŸÖæ¸ü, ¯ÖéÂšü ÎÓú. 3.

4.

´ÖÆüÖºþ¦ü ´ÖÓÖÖÖôêû, ²ÖÖŸÖ´Öß ´ÖÖÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß, ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓú, »ÖÖŸÖæ¸ü“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö úÖê¸üß¾Ö
»ÖêÖ, ÃÖã. ÖÓ. •ÖÖê¿Öß, '´ÖãŒŸÖ¸ÓüÖ' ‹-18 ¯Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÖôûÖ, µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ úÖò´¯»ÖêŒÃÖ, ´ÖêÖ
¸üÖê›ü, »ÖÖŸÖæ¸ü, ¯ÖéÂšü ÎÓú. 4.

5.

×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“ÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ »ÖÖŸÖæ¸ü. 2002-03 †£ÖÔ ¾Ö ÃÖÖÓÛµÖúß
ÃÖÓ“Ö»ÖÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô 2003 ¯ÖéÂšü ÎÓú. 1,2.

6.

×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“ÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ »ÖÖŸÖæ¸ü 2002-03 †£ÖÔ ¾Ö ÃÖÖÓÛµÖúß
ÃÖÓ“Ö»ÖÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô 2003 ¯ÖéÂšü ÎÓú. 1,2.

7.

Latur District Census Handbook : 1991 page No. 12.

8.

´ÖÆüÖºþ¦ü ´ÖÓÖÖÖôêû, ²ÖÖŸÖ´Öß ´ÖÖÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß, ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓú, »ÖÖŸÖæ¸ü“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö úÖê¸üß¾Ö
»ÖêÖ, ÃÖã. ÖÓ. •ÖÖê¿Öß, '´ÖãŒŸÖ¸ÓüÖ' ‹-18 ¯Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÖôûÖ, µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ úÖò´¯»ÖêŒÃÖ, ´ÖêÖ
¸üÖê›ü, »ÖÖŸÖæ¸ü, ¯ÖéÂšü ÎÓú. 8.

9.

×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“ÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ »ÖÖŸÖæ¸ü 2001-02 †£ÖÔ ¾Ö ÃÖÖÓÛµÖúß
ÃÖÓ“Ö»ÖÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô 2002 ¯ÖéÂšü ÎÓú. 3,4.

10.

×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“ÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ »ÖÖŸÖæ¸ü 2001-02 †£ÖÔ ¾Ö ÃÖÖÓÛµÖúß
ÃÖÓ“Ö»ÖÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖéÂšü ÎÓú. 4.

11.

×¤üÖÓ²Ö¸ü¸üÖ¾Ö Ø²Ö¤æü : Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü ¸üÖ•µÖÖ“Öê ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ ¯ÖéÂšü ÎÓú. 31.

12.

×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“ÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ »ÖÖŸÖæ¸ü 2001-02 †£ÖÔ ¾Ö ÃÖÖÓÛµÖúß
ÃÖÓ“Ö»ÖÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖéÂšü ÎÓú. 6

13.

×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“ÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ »ÖÖŸÖæ¸ü 2001-02 †£ÖÔ ¾Ö ÃÖÖÓÛµÖúß
ÃÖÓ“Ö»ÖÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖéÂšü ÎÓú. 2,6.

¯ÖÏú¸üÖ 3 ¸êü

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
»ÖÖŸÖæ¸ü Æêü ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¿ÖÆü¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Öêú úÖ´ÖÖÖ¸ü »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×´ÖôûµÖÖ“Öß •ÖÖÃŸÖ ¿ÖŒµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖß»Ö Æêü »ÖÖêú “ÖÖÓÖ»Öê ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖ •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÆü¸üÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ
†ÖÖÖß ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ´Öã§üÖ µÖê£Öê ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê †ÃÖÖ úß, ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¤êüÖß»Ö †ÖîªÖê×Öú¸üÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖß´Ö¬Öß»Ö ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üß ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß †ÖÆê ü. ú×ÖÂšü •ÖÖŸÖß¾ÖÖÔ
ÆüÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê ¤êüÖß»Ö ÆüÖ ú×ÖÂšü
•ÖÖŸÖß¾ÖÖÔ“Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖê. êú¾Öôû ¾ÖÖÔ“Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ˆ““Ö¾ÖÙÖµÖ ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú¤êüÖß»Ö
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ »ÖÆüÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß, ¿ÖêŸÖßÆüßÖ ´Ö•Öæ¸ü ÆüÖê ŸÖê •µÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖêŸÖß
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›ü²Ö‘ÖÖ‡Ô»ÖÖ †Ö»µÖÖÖê ŸÖêÆüß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖŸÖ»µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¤êüÖß»Ö ²Ö-µÖÖ“Ö
•ÖÖÖÓ“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ×¾ÖúÃÖßŸÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö Ö×¸ü²ÖÖÓÖÖ
¯Ö¸ü¾Ö›êüÖÖ †ÃÖê —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æêü »ÖÖêú —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ †ÖÃÖ¸üÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ
¿ÖÆü¸ü ×¾ÖúÖÃÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖÖê.
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß ´Æü™ü»Öê úß, ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¿Ö †ÃÖŸÖÖê ŸµÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ, ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»Öß
†¯Öæ¸üß •ÖÖÖÖ, ÃÖÓ¯ÖæÖÔ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ‘ÖÖÖß“Öê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ µÖÖ †ÖÖ¬ÖßéúŸÖ —ÖÖê ¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö
†ÃÖ»µÖÖÖê ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ µÖÖêµÖ ŸµÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
†Ö•Ö †Ö¯ÖÖ 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê †ÖÆüÖêŸÖ. †Ö•Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü µÖÖ
¤üÖêÆüß ´Öã»µÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¿ÖÓ³Ö¸üÖÆæüÖ †×¬Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“µÖÖ ÃÖ¢ÖêŸÖæÖ
´ÖãŒŸÖ —ÖÖ»µÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖîªÖê×Öú¸üÖÖ“ÖÖÆüß ÛÃ¾ÖúÖ¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
¯ÖÏŸµÖêú ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê µÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. µÖÓ¡ÖÖêŸ¯ÖÖ¤üÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê úß ´ÖÖêšüß ¿ÖÆü¸êü
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšêü úÖ¸üÖÖÖê ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê úß ŸÖê£Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö•Öã²ÖÖ•Öæ“µÖÖ
Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖŸÖæÖ ¿Öêú›üÖê »ÖÖêú µÖê‰ú »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖêúÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ²ÖÖµÖúÖ, ´Öã»Öê ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖÖÆüß µÖêŸÖê.
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¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß ‘Ö¸êü ¾Ö •ÖÖÖÖ úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ú´Öß ¯Ö›æü »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. Ö¤üá ¾ÖÖœüŸÖê †Ö×Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ
Ö•Ö²Ö•Ö¯Öã¸üß ´ÖÖ•ÖŸÖê. µÖÖŸÖæÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê. ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¿ÖÆü¸üÖ “ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ‹úÖ
²ÖÖ•ÖæÃÖ ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖÖê ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ-µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ£ÖÔ †Ö»Öê»Öê úÖ´ÖÖÖ¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß“Öß
†Ö¯Ö»Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬ÖæÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ Æüß •ÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÙ£Öú ¥üÂ™üßÖê ¯Ö¸ü¾Ö›üÖÖ¸üß
†ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö úÖ´ÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû“Ö ¸üÖÆüÖê µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ÃÖÖêµÖß“Öê †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ¥üÂ™üßÖê ¯Ö¸ü ¾Ö›üÖÖ¸êü †ÃÖŸÖê.
¯ÖãµÖÖ-´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ »ÖÖêú †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
»ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê ÖÖµÖ ´ÖÖ¡Ö ÖÖÆüß.
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê •ÖÖÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ŸÖã™ü¯ÖæÓ•Öß †ÃÖ»µÖÖÖê ‘Ö¸êü †Ö¤üß Öê™æüÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ.
‘Ö¸üÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü 2-3 ±æú™ü ´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ •Öê´ÖŸÖê´Ö ¸üÆüÖŸÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ“Ö•Ö¾ÖôæûÖ ÃÖÖÓ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÖÖ»Öß úÖœü»Öê»Öß
†ÃÖŸÖê. ˆÆüÖôûÖ ÃÖÖê›ü»ÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ ¾Ö ×Æü¾ÖÖôûÖ µÖÖ ¤üÖêÆüß ŠúŸÖæ´Ö¬µÖê ‘Ö¸üÖŸÖ †Öê»Ö ¸üÖÆüŸÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö
»ÖÖêú †ÖÓ‘ÖÖêôû ¤üÖ¸üÖ´Ö¬µÖê“Ö ÖÖ»Öß•Ö¾Öôû, ÃÖÓ›üÖÃÖÃÖÖšüß »ÖÖÓ²Ö ´ÖÖêúóµÖÖ •ÖÖÖêŸÖ ¾ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ×šüúÖÖß! —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö Ö×»Ö“”û ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ´Öãôêû ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖêÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü
•ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. µÖê£Öê úÖµÖ¤êü¯ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ÃÖ“ÖÖê™üßÖê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖê µÖÖÓÖÖ ú´Öß ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ †ÃÖŸÖê ´ÆüÖæÖ ÁÖß.
†»²Ö™Ôü úÖêÆêüÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, "—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö ÃÖÓÃéúŸÖß Æüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü ŸÖß ‹ú ˆ¯ÖÃÖÓÃéúŸÖß
†ÖÆêü."
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ Ö×»Ö“”û ¾ÖÛÃŸÖ»ÖÖ '—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß', ×¤ü»»ÖßŸÖ '²ÖÛÃŸÖµÖÖÑ', ´Ö¦üÖÃÖ´Ö¬µÖê '“Öê¸üß', úÖÖ¯Öæ¸ü´Ö¬µÖê
'†ÆüÖŸÖê', ú»Öú¢µÖÖŸÖ '²ÖêÃŸÖß' †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê.
¯ÖÏÃŸÖæŸÖ ¿ÖÖê¬Ö ×Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö 125 —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ µÖê£Öê †³µÖÖÃÖ
êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖæÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ úÖî™üãÓ×²Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ
†ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Öãôêû ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö ÃÖ´Öã¤üÖµÖ
³ÖÖ¾ÖÖê¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß. ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †ÖŸ´ÖßµÖ ³ÖÖ¾ÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö úÖµÖÔ³ÖÖ¾ÖÖê¾Ö¸üÆüß ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ ¾µÖŒŸÖß ‹ú ¿ÖÆü¸ü ÃÖÖê›æüÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ¾µÖŒŸÖß ÆüÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö¯Ö»Öê¯ÖÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ
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†ÃÖŸÖê“Ö †ÃÖê ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ“Ö †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖãÃÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖ úÖêÖßÆüß
ŸÖµÖÖ¸ü ÖÃÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ †ÖîªÖê×Öú¸üÖÖŸÖ ¾Ö ¿ÖÆü¸üßú¸üÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öê •Öß¾ÖÖ Æêü µÖÓ¡ÖÖÃÖÖ¸üÖê ²ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü.
¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ¯Ö¨üŸÖßÖê ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ¬Ö›ü¯Ö›ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ ¿ÖÆü¸ü ´ÆüÖ•Öê“Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê“Öê
´ÖÖÆêü¸ü‘Ö¸ü †ÃÖŸÖê. µÖê£Öê ¯ÖîÃÖÖ ±êúú»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê ×´Öôû¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖê. µÖê£Öê ¯Öî¿ÖÖ»ÖÖ Øú´ÖŸÖ †ÃÖŸÖê,
´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. †Ö•Ö ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬ÖæÖ ´ÖÖÖãÃÖ ¯ÖÏÖµÖÖ¯ÖêÖÖÆüß ×ÖéúÂ™ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ •ÖÖŸÖ
†ÖÆêü. ŸÖÖê †®Ö, ¾ÖÃ¡Ö, ×Ö¾ÖÖ-µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖÆüß ×¤ü¿ÖÖ ³Ö™üúŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ»ÖÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß.
¯ÖÖê™üÖŸÖ †®Ö ÖÖÆüß, †ÓÖÖ¾Ö¸ü »Ö••ÖÖ ¸üÖÖÖ‡ŸÖúß ¾ÖÃ¡Öê ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö ×Ö¾ÖÖ-µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¬Öß —ÖÖê ¯Ö›üßÆüß ÖÖÆüß
†ÃÖÖ ²ÖêÃÖÆüÖ¸üÖ ´ÖÖÖãÃÖ ¯ÖÖê™üÖ“Öß ÖôûÖß ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃÖÓÖß ÖãÆêüÖÖ¸ü ²ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
úÖ¸üÖ ¯ÖÖê™ü ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öß úÖÆüßÆüß ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÃÖŸÖê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖê •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú
×¾ÖÃÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß ´ÆüÖ•Öê“Ö Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸÖß ÆüÖêµÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖÆü¸ü ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö
†ÖÆêü. ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“Öß ¯Ö¸üÖúÖÂšüÖ êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö
¿ÖÆü¸üÖÓ“Öê úÖÆüß ³ÖÖÖ ¤ãü»ÖÔÖß»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÖŸÖß Æüß ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÖÃÖŸÖê. ‹úßú›êü ŸÖß
†×¬Öú ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ´ÖÓ¤üÖ¾Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ úÖÆüß ³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖãµÖÖêµÖ ¾ÖÃŸÖß †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü
úÖÆüß ³ÖÖÖÖŸÖ ²ÖúÖ»Ö ¾ÖÃŸÖß †ÃÖŸÖê. µÖÖ ²ÖúÖ»Ö ¾Ö Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸÖßŸÖ“Ö †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ¬ÖÖêúÖ¤üÖµÖú †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ²ÖÆãüŸÖêú
ú¹ýÖ ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ. úÖÆüß ×šüúÖÖß ŸµÖÖ ´Ö¬µÖ¾ÖÃŸÖßŸÖ ÃÖã¨üÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ÊÖ ŸµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ³ÖµÖÖÖú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖê£Öê ¯ÖÏúÖ¿Ö,
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, ¸üÃŸÖê, ¿ÖÖôûÖ ‡. ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê †³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê.
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê †Ö¸üÖêµÖ Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ŸÖ¸ü
‘Ö¸üÖÓ“ÖÖ“Ö †³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê. ´ÖÖ ŸµÖÖ ×šüúÖÖß †Ö¸üÖêµÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö
ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¶Ö †Ö¸üÖêµÖÖ“Öê ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê †ÃÖ´Ö£ÖÔ †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖ¸ü Ö µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¶Ö
†ÖúÖ¸üÖÖê »ÖÆüÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸÖê£Öê“Ö ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. "´ÖÖŸÖß“µÖÖ Ø³ÖŸÖß, »ÖÖú›üß
±úóµÖÖ, ŸÖã™üúß ¯Ö¡Öê, ¯ÖÖêŸÖê ‡. ”ûŸÖ †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü úÖÆüß —ÖÖê¯Ö›ü¶ÖÓÖÖ Ø³ÖŸÖß ¤êüÖß»Ö ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖêÖÖ´ÖÖŸÖßÖê

(41)

ÃÖÖ¸ü¾ÖæÖ ‘Ö¸ü Ã¾Ö“”û šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ¾Ö †Ó‘ÖÖêôûßÃÖÖšüß —ÖÖê¯Ö›üß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ¤üÖ›ü šêü¾Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß Æêü †ÓÖÖÖŸÖ“Ö ÃÖÖšüŸÖ †ÃÖŸÖê. ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÖôûÖ•Ö¾Öôû ×“ÖÖ»Ö ÃÖÖšü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê."
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ‹ú“Ö ÖÖê»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖ•ÖÖß •Öß¾ÖÖ ÖÃÖŸÖê. ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖ´ÖÖêšüß ´ÖÖÖÃÖê ‹ú¡Ö“Ö —ÖÖê¯ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÖÖÖê, ×¯ÖÖê, ˆšüÖê, ²ÖÃÖÖê, Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú ú¸üÖê, —ÖÖê¯ÖÖê Æêü ÃÖ¾ÖÔ
‹úÖ“Ö ÖÖê»ÖßŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ±úÙÖ“Ö¸ü, ú¸ü´ÖÖãúß“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¾ÖÃŸÖæÓ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö
†ÃÖŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›üß“µÖÖ †Ö•Öã²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ¤ãüÖÕ¬Öß †ÃÖŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öê ¤üÖ¸üÖÃÖ´ÖÖê¸ü“Ö
ÖîÃÖÙÖú ×¾Ö×¬Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ‘ÖÖÖßŸÖ †ÖÖÖßÖ ³Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÖß ¾ÖÖÆæüÖ •ÖÖµÖÖ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ÃÖÖôûßú›êü ¤ãüÖÕ¬Öß ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¶Ö ¾ÖÖ¼êü»Ö ŸÖ¿ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
´ÆüÖæÖ Æü¾ÖÖ úÖë¤ü™ü ²ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ¬Öæ´ÖÏ¯ÖÖÖ, ¾µÖÃÖÖ ‡. ´Öãôêû ÃÖÖôûßú›êü ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ˆÖÏ ¾ÖÖÃÖ
¯ÖÃÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ Æüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öê»Öß
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. †Öêú »ÖÆüÖÖ-»ÖÆüÖÖ ˆªÖêÖ ú¸üŸÖÖÖÖ Æêü »ÖÖêú †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ. •ÖãµÖÖ ¾ÖÃŸÖã“Öß ×¾ÖÎúß
ú¸üÖê, ³ÖÓÖÖ¸ü ¾ÖÃŸÖæ •Ö´ÖÖ ú¸üÖê, ±úôû³ÖÖ•µÖÖ ×¾ÖúÖê, ×´ÖÃŸÖ¸üß úÖ´Ö ú¸üÖê Øú¾ÖÖ ´Ö•Öæ¸üß ú¸üÖê ‡. úÖ´Öê
µÖê£Öß»Ö »ÖÖêú ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓŸÖß»Ö Œ¾Ö“ÖßŸÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖ¸üÖÖÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÖÖîú¸üß
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ²Ö-µÖÖ¯Öîúß †ÃÖŸÖê. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ú´Ö¾ÖÖÖ¸üß ´ÖÖÖÃÖê
ú´Öß †Ö×Ö ÖÖÖÖ¸üß ´ÖÖÖÃÖê •ÖÖÃŸÖ µÖÖ´Öãôêû —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú ÃÖÓŸÖã»ÖÖ ×²Ö‘Ö›üŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö
Æü•ÖÖ¸üÖê ×³ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß Æêü '´ÖÖÆêü¸ü‘Ö¸ü' ²ÖÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê ˆŸ¯Ö®Ö ú´Öß †Ö×Ö ¾µÖÃÖÖê
•ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê Æêü »ÖÖêú ÃÖŸÖŸÖ †ÖÙ£Öú †›ü“ÖÖßÖÖ»Öß ¾Ö ¤ü²ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ
Ö“Öáú Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê †¿ÖŒµÖ †ÃÖŸÖê. ×“Ö¡Ö¯Ö™ü, ¤üÖ¹ý, ¬Öã´ÖÏ¯ÖÖÖ
‡. ÃÖÖšüß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †´ÖÖ¯Ö ¯ÖîÃÖÖ Ö“ÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Öêú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾Öê¿ µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¤üß
»ÖÖÖæÖ †Ö¯Ö»Öê †ÖÙ£Öú ×¤ü¾ÖÖôêû úÖœüßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ‹¾Öœêü“Ö ÖÃÖæÖ ÃÖ¼üÖ, •ÖãÖÖ¸ü, ´Ö™üúÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ²ÖÖ²Öß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓÖ¾ÖôûÖß ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö úÖÆüß —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÖÖ ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖêúÖê •ÖÖÖÖ šü¸ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸÖê£Öß»Ö
‘Ö¸êü £ÖÖê›üß±úÖ¸ü ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü¯ÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸üßÆüß ŸµÖÖŸÖ ˆ•Öê›ü Øú¾ÖÖ ´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ µÖÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ
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ÖÃÖŸÖÖê. “Öæ»Ö ¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ ¬Öæ¸ü µÖÖ´Öãôêû —ÖÖê¯Ö›üßŸÖß»Ö Æü¾ÖÖ úÖë¤ü™ü, ¬Öã¸üÖ“Öß †Ö×Ö †Öê»Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ãú´Ö™ü ‘ÖÖÖ
µÖêÖÖ¸üß †¿Öß —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö´Öãôêû ú¯Ö›êüÆüß ´ÖÖê•Öêú“Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸ü ŸÖê †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ‘ÖÖ´ÖÖÖê ¾Ö
‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¬Öæ¸üÖÖê úôûú™ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ú¯Ö›êü Ã¾Ö“”û ¬ÖãµÖÖ‡ŸÖêú ÃÖÖ²ÖÖÆüß ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ŸÖê“Ö ú¯Ö›êü ‘ÖÖŸÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÖµÖ¸üÖêÖ, Ÿ¾Ö“ÖÖ¸üÖêÖ †Ö×Ö Öã¯ŸÖ¸üÖêÖ µÖÖÖê —ÖÖê ¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö »ÖÖêú
¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ¡ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“Öß Ö»Öß“”û ‘Ö¸êü ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö †Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖ
´Öã»ÖÖÓ-´Öã»Öß¾Ö¸üÆüß ÃÖÓÃúÖ¸ü Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÃÖÖÓ¾Ö¸ü“Ö †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ´Öã»Öê-´Öã»Öß Æêü
ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖŸÖÔÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê †Öãú¸üÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ¯ÖãºþÂÖ Ã¾ÖŸÖ: ¤üÖ¹ý ×¯Ö‰úÖ ²ÖÖµÖúÖ»Öêú¸üÖÓÖÖ ´ÖÖ¸üÆüÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ú¬Öß ¿Öê•ÖÖ-µÖÖ ¯ÖÖ•ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖµÖúÖÓ¿Öß †Öî×ŸÖú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö šêü¾ÖŸÖÖŸÖ. —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ »ÖÖêúÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Öî×ŸÖúŸÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ ¾Ö
×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ¸üôû´ÖÖÖá, úÂ™üÖôæû, ×ÖÂšüÖ¾ÖÖÖ †Ö×Ö
“ÖÖ×¸ü¡µÖ¾ÖÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öß ú¤ü¸üÆüß ÖÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ Æüß ´Öæ»µÖê ŸÖê£Öß»Ö ÃÖÓÃéú×ŸÖú ºþ•Ö»Öß“Ö Öê»Öê»Öß ÖÃÖŸÖÖŸÖ.
†ÖîªÖê×Öú¸üÖ ¾Ö ¿ÖÆü¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓú›êü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ ×ŸÖ¸üÃúÖ¸üÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. úÖ¸üÖ µÖê£Öê ¤üÖ¹ý²ÖÖ•Ö, “ÖÖê¸ü,
×³ÖúÖ¸üß †Ö×Ö ×Ö¾¾Öôû ™üÖæúÖ ×¤ü»Öê»Öê »ÖÖêú ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ²ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. †£ÖÖÔŸÖ“Ö µÖÖ´Ö¬µÖê
ŸÖ£µÖ †ÃÖŸÖê“Ö †ÃÖê ÖÖÆüß. ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×´Öôû¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê›ü¶ÖŸÖæÖ Æêü »ÖÖêú ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ
´Öã»Ö³ÖæŸÖ Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ×´Öôêû»Ö ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ¾ÖÃŸÖß ú¹ýÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ
×´Öôêû»Ö ŸÖê úÖ´Ö ú¹ýÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ³ÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê ¾Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê —
ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖ´ÖÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü †ÃÖŸÖê.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ †ÃÖê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê úß, —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
†Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖ-´Öã»Öà“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü ŸÖß ¾ÖµÖÖŸÖ µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ú¹ýÖ ´ÖÖêúôûß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. úÖ¸ü Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
†ÃÖê ´ÖŸÖ †ÖÆêü úß, ¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ´Öã»ÖÖß Æüß ×¿Ö»Ö¾ÖÖÖ ¸üÖÆüß»Ö µÖÖ“Öß ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖß ÖÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ
ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †Ö×Ö ›ü²Ö‘ÖÖ‡ÔÃÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß µÖÖ´Öãôêû ´Öã»ÖàÖÖ µÖê£Öê
ÖúÖê ŸÖê ¾ÖôûÖ »ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ¾ÖµÖÖŸÖ µÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö »ÖÖ ú¹ýÖ ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû ú´Öß ¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ´ÖÖŸÖéŸ¾Ö †Ö×Ö
×¯ÖŸÖéŸ¾Ö µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖê. —Ö¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ ÁÖ´ÖÖ´Öãô êû ˆ¤üÖÃÖßÖ ²ÖÖŸÖ
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†ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¯ÖãºþÂÖ »ÖÖêú ÖúÖê ŸµÖÖ ¾µÖÃÖÖÖ“µÖÖ †ÖÆüÖ¸üß •ÖÖ‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖ“Öê ¾ÖÖ™üÖêôêû
ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖê•Ö“µÖÖ ú™üú™üß ×¾ÖÃÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß Æêü »ÖÖêú ¤üÖ¹ý, †Û¿»Ö»Ö ×“Ö¡Ö¯Ö™ü, ÃÖ¼üÖ, ¯Ö¢µÖÖ“ÖÖ
•ÖãÖÖ¸ü, “ÖÖê¸üß, ¤ü»ÖÖ»Öß µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ²ÖÖ²ÖàÖÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö †Ö¯Ö»ÖêÃÖê ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. £ÖÖê›üŒ µÖÖŸÖ —
ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ãú™æÓü²Ö Æêü †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öê ¾Ö ¤üÖ×¸ü¦ü¶ÖŸÖ ×¯Ö“ÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. µÖê£Öê ãúÖß“Ö úÖêÖÖ»ÖÖ
¾ÖÖ‡Ô™ü ´ÆüÖµÖÖÃÖÖ¸üÖß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÖÃÖŸÖê.
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ Ö“ÖÔ †Ö×Ö ú´Öß ˆŸ¯Ö®Ö µÖÖ´Öæôêû ×¿ÖÖÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ
ÖÖêÂ™üßú›êü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖêú ´ÆüÖÖ¾Öê ŸÖÃÖê »ÖÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¿ÖŒµÖŸÖÖê úÖ´ÖÖ»ÖÖ •ÖãÓ¯ÖµÖÖ“Öß
ŸµÖÖÓÖÖ ‘ÖÖ‡Ô —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. ´Öã»ÖÖ“Öê ×¿ÖúµÖÖ“Öê ¾ÖµÖ †ÃÖŸÖê ŸÖë¾ÆüÖ“Ö ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖ²ÖÓ¬ÖÖÖŸÖ †›üú×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖê. ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖ‰úÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ´Öã»Öê, ÃÖÓÃÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öê ¬Ö›êü ×Ö¸ü¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ‘Ö¸üÖ“ÖÖÔÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖÖ ×ú¸üúÖêôû Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß úÖ´Öê ú¹ýÖ †£ÖÖÔ•ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. †Ö‡Ô-¾Ö×›ü»ÖÖÓ¿Öß ¯Ö™üŸÖ ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü »ÖÖ
ÆüÖêŸÖê Ö ÆüÖêŸÖê ŸÖÖê“Ö ´Öã»ÖÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öß ²ÖÖµÖúÖê ¾ÖêÖôûß —ÖÖê¯Ö›üß ú¹ýÖ ¸üÖÆæü »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾ÖÃÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¤ãü¸üÖ¾Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ †Ö¸üÖêµÖ, ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ, ×Ö×ŸÖ´Öã»µÖê, “ÖÖ×¸ü¡µÖ ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ×¾ÖÃÖ¸ü
¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ÖÖîú¸üß ×´Öôû ŸÖ ÖÃÖŸÖê.
ˆªÖêÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¹ýÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †ÖÙ£Öú ¯ÖÖšü²Öôû ÖÃÖŸÖê. µÖÖ´Öãôêû ²Ö-µÖÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü
×¸üúÖ´ÖÖ ¾Öêôû †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ´Öãôêû“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ úÖ´Ö¬ÖÓ¤üÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü †ÃÖŸÖê. úÖÆüàÖÖ
úÖÆüß“Ö úÖ´Ö ÖÃÖŸÖê ŸÖ¸ü úÖÆüàÖÖ ú¬Öß †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ú¬Öß ÖÃÖŸÖê. µÖÖ´Öãôêû ×¸üúÖ´ÖÖ ¾Öêôû ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ
³Ö¸ü¯Öæ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ÃÖŒŸÖßÖê ×¸üúÖ´Öê ¸üÆüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ±úÖ¾Ö»µÖÖ ¾ÖêôûÖŸÖ Æêü »ÖÖêú ú¬Öß“Ö ¿ÖÖÓŸÖ
²ÖÃÖ»Öê»Öê ÖÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÖÓ´ÖŸÖ ´ÆüÖæÖ ŸÖê †Öêú ¾ÖÖ‡Ô™ü ÖÖêÂ™üàÖÖ •Ö¾Öôû ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ úÖ´Ö¬ÖÓ¤üÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ˆ¤üÖÃÖßÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖÖú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖŸÖ †ÃÖê
×¤üÃÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ŸÖ¹ýÖ ´Öã»Öê-´Öã»Öß ×¸üúÖ´µÖÖ ¾ÖêôûÖŸÖ ±òú¿ÖÖ ú¸üÖê, ×“Ö¡Ö¯Ö™ü ú¸üÖê, ¯ÖÏê´ÖÖ“Öê “ÖÖôêû
ú¸üÖê †¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öß Öî¸ü¾ÖŸÖÔÖãú ú¸üŸÖÖŸÖ. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß ¾ÖÖÃÖßµÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ
×¸üúÖ´ÖÖ ¾Öêôû ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ¿ÖÖ¯Ö †ÃÖŸÖÖê. úÖµÖ †ÃÖ»Öê“Ö ŸÖ¸ü Æüß ´ÖÖÖÃÖê ±úÖ»ÖŸÖæ ”Óû¤ü Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
£ÖÖê›êü±úÖ¸ü ¤æü¸ü ¸üÖÆüµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê.
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‹æúÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆüŸÖÖ ú´Ö¾ÖÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÃÖŸÖê.
ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Æêü †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
²ÖêúÖ¸üß †ÖœüôûŸÖê. ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê úÖ´ÖÖÖ¸ü
ú´Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ãú¿Ö»Ö úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê úÖ´Ö ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×´ÖôûŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê
´ÖãµÖŸÖ: ×²ÖÖÖ¸üß úÖ´ÖÖÖ¸ü, ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖœüôûŸÖê. µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ
¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üßÆüß ¸üÖê•Ö Øú¾ÖÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü ×¸üúÖ´ÖÖ ¾Öêôû
†ÃÖŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ ´ÖÖêšêü †ÃÖ»µÖÖÖê ×´ÖôûÖÖ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö ‹ãúÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß
ú´Öß ¯Ö›üŸÖê. úÖ¸üÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê ú´Ö¾ÖÖÖ-µÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê
ú´Ö¾ÖÖÖ-µÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ¤êüÖß»Ö ‘Ö¸üÖãŸÖß úÖ´Ö, ”ûÖê™üÖ ´ÖÖêšüÖ
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.

ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß :—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖ×ÂÖú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú (65.6%) †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü
³ÖÖÂÖÖ ²ÖÖê»ÖÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤êüÖß»Ö †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ
‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÖÖŸÖæÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ »ÖÖêú ú´Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü ×•Ö»ÊÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ“Öê ŸÖÃÖê“Ö ´Ö¸üÖ šü¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ »ÖÖêú Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖß»Ö Ö´ÖãÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü ß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ¯Öîúß
48.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö 50% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Ã£ÖÖ×µÖú †ÖÆêüŸÖ.
‹æúÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß 46% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ 20 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö 2/3 —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²Ö (35.2%) 15 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ Ã£ÖÖµÖßú —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. †Ö¤üß †×»Öú›êü ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ †Ö×Ö ¿ÖÆü¸üÖ ŸÖÆüß ¸üÖÆüÖÖ-µÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 7.4% †ÖÆêü. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ †ÃÖê úß ¾Ö¸üß»Ö †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ
†ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ¤ü ÖŸÖßÖê ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. »ÖÖŸÖæ¸ü“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú »ÖÖŸÖæ¸ü´Ö¬µÖê
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ¯ÖãµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ
†×¬Öú ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×´ÖôûµÖÖ“Öß •ÖÖÃŸÖ ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê.
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ŸÖÃÖê“Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú »ÖÖŸÖæ¸ü Øú¾ÖÖ »ÖÖŸÖæ¸üÃÖÖ¸üµÖÖ ×šüúÖÖß ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ
×šüúÖÖß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ •ÖÖÖê ¯ÖÃÖÓŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›ü²Ö‘ÖÖ‡Ô»ÖÖ
†Ö»µÖÖÖê ¿ÖêŸÖ•Ö´ÖßÖ †ÖêÃÖÖ›ü ¯Ö›æüÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ²ÖêúÖ¸ü —ÖÖ»Öê †Ö×Ö ˆªÖêÖ¬ÖÓªÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ£ÖÔ Æêü »ÖÖêú
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ú¹ýÖ ¿ÖÆü¸üÖú›êü ¬ÖÖ¾Ö ‘Öê¾Öæ »ÖÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ-µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ •ÖÖŸÖß“Öß ¬ÖÖ¸ü ²ÖÖê£Ö™ü —
ÖÖ»Öê»Öß †Ö•ÖÆüß ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.1
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ

†.Îú.
1
2
3
4
5

ÖÖ¾Öê
‡Ó×¤ü¸üÖ ÖÖ¸ü
¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖ¸ü
•ÖµÖ³Öß´Ö ÖÖ¸ü
´ÖÖêÆüÖ ÖÖ¸ü
ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖ¸ü

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
25
25
25
25
25
125

‹æúÖ

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
100.00

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹æúÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß 20% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ‡Ó×¤ü¸üÖ ÖÖ¸ü µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ×Ö¾Ö›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖ¸ü, •ÖµÖ³Öß´Ö ÖÖ¸ü, ´ÖÖêÆüÖ ÖÖ¸ü †Ö×Ö ÃÖÓ•ÖµÖ
ÖÖ¸ü µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêúß 25% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü êú »Öê»Öß †ÖÆêü.
»ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ‹æúÖ 24 —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß †Ö¯ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß
×Ö¾Ö›ü êú»Öê»Öß †ÖÆêü †Ö×Ö ‹æúÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß ¾Ö¸üß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö 125 —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.

(46)

ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 3.2
•ÖÖŸÖ×ÖÆüÖµÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ

†.Îú.
1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ
´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
42
66
15
1
1
125

‹æúÖ

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
33.60
52.80
12.00
0.80
0.80
100.00

×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê •ÖÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖáú¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ‹æúÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß 33.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö
†ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 52.8% †ÖœüôûŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 12% ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšüÖ ¾Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêúß ‹ú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖú›êü ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖãµÖŸÖ: ´ÖÆüÖ¸ü µÖÖ
•ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú †×¬Öú †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öê »ÖÖêú †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ

ÃÖ¾ÖìÖÖÖ´Ö¬µÖê ¾Ö¸üß»Ö •ÖÖŸÖß“Öê ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖŸÖÓÖ, ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü †Ö×Ö ´Ö¸üÖšüÖ ¬Ö´ÖáµÖ »ÖÖêú
†Öœüôû»Öê.
µÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖêú ´ÖãÃ»Öß´Ö ú×ÖÂšü Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ±ãú™üúôû ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü †Öœüôû»Öê. ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú
Øú¾ÖÖ †Ö¬Öã×Öú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. †×ÖÛ“”ûŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß, ±úôû×¾ÖÎúß, ×ú¸üúÖêôû ú™ü»Ö¸üß ÃÖÖ´ÖÖÖ ×¾ÖÎúß, ™êü»Ö¸üàÖ ‡. ÃÖÖ¸üÖê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖãÃ»Öß´Ö
ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
¤ü»ÖßŸÖ •ÖÖŸÖß ¾ÖÖÖÔ´Ö¬µÖê “ÖÖÓ³ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´Öß †Öœüôû»Öß. “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú •ÖÖŸÖß
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ±úÖ¸üÃÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸Óü ŸÖã ´ÖÆüÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ
•ÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¿Öß ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ¸üÖÆüß»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖÓÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸üß
(47)

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‡ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖêú¸üß ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê µÖÖÓ“Öê
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖœü»Öê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÖÖŸÖæÖÆüß ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú ²ÖµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×Ö´Ö¾ÖÖáµÖ, †×¿ÖÖßŸÖ, †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖß“Öê
»ÖÖêú —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»Öê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.3
¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖáú¸üÖ

†.Îú.
1
2
3

¬Ö´ÖÔ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
104
6
15
125

²ÖÖî¨ü
ØÆü¤ãü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
‹æúÖ

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
83.20
4.80
12.00
100.00

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öê »ÖÖêú †Öœüôû»Öê †ÖÆêüŸÖ. »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ´Ö¬µÖê ØÆü¤ãü, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö, ²ÖÖî¨ü, ¤ü×»ÖŸÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¬Ö´ÖáµÖ »ÖÖêú †Öœüôû »Öê ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.3 ÖãÃÖÖ¸ü 83.2% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö
†ÖÆêüŸÖ. 4.8 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ØÆü¤ãü ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü 12% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖãÃ»Öß´Ö ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ.
‹æúÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ-µÖÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖáµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ØÆü¤æü ¬Ö´ÖáµÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ
×Ö´´µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêüŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖ¡Ö Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆêü. ´ÖãÃ»Öß´Ö ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ±úÖ¸üÃÖÖ
±ú¸üú †Öœüôû»ÖÖ ÖÖÆüß.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ²ÖÖî¨ü †Ö×Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖáµÖ —ÖÖê¯Ö›üß ¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ²ÖÖî¨ü ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêüŸÖ.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.4
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ú´ÖÖ¾ÖŸµÖÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ

†.Îú.
1
2

¯ÖãºþÂÖ / Ã¡Öß

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
88
37
125

Ã¡Öß
¯ÖãºþÂÖ
‹æúÖ

(48)

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
70.4
29.6
100

×¾Ö×¾Ö¬Ö ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ú´ÖÖ¾ÖÖÖ-µÖÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.4 ¾Ö¹ýÖ
Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ×´Öôû¾ÖŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖà¯Öîúß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ ´ÖÖÖ 70.4% ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ú´ÖÖ¾ÖÖÖ-µÖÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 29.6% †ÖœüôûŸÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ú´ÖÖ¾ÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæ Ö µÖêŸÖê.
µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †Ö×Ö ŸÖê£Öß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ ¾µÖÃÖÖÖÓ“µÖÖ †ÖÆüÖ¸üß Öê»µÖÖ´Öæôêû
´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆü “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖãºþÂÖÖÓÖÖ ãú¿Ö»Ö
úÖ´ÖÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ úÖ´Ö ×´ÖôûÖ»Öê“Ö ŸÖ¸ü ŸÖê †×ÖµÖ×´ÖŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×²ÖÖÖ¸üß úÖ´Ö
×´ÖôûŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖêúÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê †Ö×Ö ú´Ö¾ÖÖÖ¸êü ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
»ÖÖêú •Ö¸ü ²ÖêúÖ¸ü ¸üÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß ²Öôûú™ü ¸üÖÆæü ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ¾Ö
»ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ³ÖÓÖÖ¸ü ÖÖêôûÖ ú¸üÖê, ‘Ö¸üúÖ´Ö ú¸üÖê †¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß úÖ´Öê ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖêšü¶Ö
¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ú´ÖÖ¾ÖÖÖ-µÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ †×¬Öú †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü
¯Öã¹ýÂÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ£ÖÔ •ÖÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö †Ö¯Ö»Öê ãú™ãÓü²Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ÃÖÖê›üŸÖÖŸÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô´Ö¬µÖê Öã¯Ö ú´Öß
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê »ÖÖŸÖæ¸ü Æêü Öã¯Ö »ÖÆüÖÖ ¿ÖÆü¸ü †ÖÆêü. µÖê£Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖÃÖÖšüß
¸üÖÆüµÖÖÃÖ ¯ÖãÂúôû •ÖÖÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖê£Öê ¯ÖæÖÔ ãú™æÓü²ÖÖÃÖ ¸üÖÆüµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖŸÖê. ´ÆüÖãÖ“Ö
ú´ÖÖ¾ÖÖÖ-µÖÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ“ÖêÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÛÃ¡ÖµÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ‹æúÖ“Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖ×Æü»Öß ŸÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ
†ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö×Ö ŸÖê ú¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê úÖ´Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ´ÖÖê šü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
‘Ö¸üÖãŸÖß ´ÖÖê»Öú¸üÖß“Öê úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü, ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö, ×²ÖÖÖ¸üß, ´Ö•Öã¸üß ú¸üÖÖ-µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ †×¬Öú †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.5
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖáú¸üÖ

†.Îú.
1
2
3

¾ÖµÖÖêÖ™ü
17 ŸÖê 25
26 ŸÖê 40
41 ŸÖê 60

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
11
94
20
125

‹æúÖ

(49)

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
8.80
75.20
16.00
100.00

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖÖê´ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖáú¸üÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö úÖêÖŸµÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖ“µÖÖ
»ÖÖêúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×úŸÖß †ÖÆêü Æêü ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 3.5 ¾Ö¹ýÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ‹æúÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß ¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê 26
ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ 75.2% †ÖœüôûŸ Öê. ŸÖÃÖê“Ö 17
ŸÖê 25 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †ú¸üÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ÃÖÖêôûÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖÖ†³ÖÖ¾Öß †Ö¯Ö»Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûŸÖ
ÖÖÆüß †Ö×Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß ÃÖÖê›æüÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ
•ÖÖÖêŸÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ ãú™æÓü²ÖÖ“Öê †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ ´ÖÖêšêü †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ Æêü ¯Ö¸ü¾Ö›üÖÖ¸êü ÖÃÖŸÖê. 26
ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ú´ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †×¬Öú ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ 26 ŸÖê 40 µÖÖ
¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †Ö×Ö ú´ÖÖ¾ÖÖÖ¸êü ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê ŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †Ö×Ö ú´ÖÖ¾ÖÖÖ¸êü ¯ÖÏ´ÖÖÖ µÖÖŸÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû —ÖÖê¯Ö›ü ß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×²Öú™ü †ÃÖŸÖê Øú¾ÖÖ ŸÖã™ü¯ÖãÓ•µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê.

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ¿ÖîÖ×Öú ÛÃ£ÖŸÖß :—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, ŸÖê ¿ÖîÖ×Öú¥üÂ™ü¶Ö ´ÖÖÖÖÃÖ
†ÖÆêüŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ ´ÖÖêšêü †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö Æêü
´ÖÖ¡Ö ŸÖã™ü¯ÖãÓ•Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ×´ÖôûÖÖ-µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¿µÖú Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖÖê“Ö †¿ÖŒµÖ ÆüÖ êŸÖê. †¿ÖÖ
¾ÖêôêûÃÖ Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß 14 ¾ÖÂÖÖÔÖÖ»Öß»Ö ´Öã» Öê ¤êüÖß»Ö úÖ´Ö
ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÓÖÖ¸ü ÖÖêôûÖ ú¸üÖê, »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öß ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôûŸÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö 14
¾ÖÂÖÖÔÖÖ»Öß»Ö ´Öã»Öß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ‘Ö¸üÖãŸÖß úÖ´ÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡ÔÃÖÖê²ÖŸÖ ¤ãüÃÖµÖÖÓ“Öê ³ÖÖ›êü ‘ÖÖÃÖÖê, ú¯Ö›êü ¬ÖãÖê ‡. Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß úÖ´Öê ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôêû “Ö Æüß ´Öã»Öê ¿ÖÖôêûŸÖ
•ÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †Ö×Ö ‹æúÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ×Ö¸üÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê.

(50)

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.6
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ

†.Îú.
1
2
3
4
5

×¿ÖÖÖ
×Ö¸üÖ¸ü
ÃÖÖÖ¸ü
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
´ÖÖ¬µÖ×´Öú
¯Ö¤ü¾Öß

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
47
4
25
38
11
125

‹æúÖ

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
37.60
3.20
20.00
30.40
8.80
100.00

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.6 ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ ‹æúÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß 37.6% —ÖÖê¯Ö›üß ¾ÖÖÃÖßµÖ
×Ö¸üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 3.2% †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê 20% —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê 30.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ. ˆ““Ö×¿ÖÖÖ
(¯Ö¤ü¾Öß, ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú) —ÖÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 8.8% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ ×Ö¸üÖ¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú
†ÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêüŸÖ. ˆ““Ö×¿Ö×ÖŸÖ
‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.7
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ

†.Îú.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
28
53
2
5
2
3
2
3
27
125

¤ãüúÖÖ
Æü´ÖÖ»Öß
²ÖÑú ‹•Ö™ü
†ò™üÖê
™êü»Ö¸üàÖ
³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß
³ÖÖÓ›üß ‘ÖÖÃÖÖê
¯Öë™ü¸ü
²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü
‹æúÖ
(51)

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
22.40
42.40
1.60
4.00
1.60
2.40
1.60
2.40
21.60
100.00

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ú¿Öß †ÖÆêü Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¾ÖºþÖ šü¸üŸÖê. ‹æ úÖ“Ö
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆüŸÖÖ ú´ÖÖ¾ÖÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê “Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
Æêü †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ²ÖêúÖ¸üß †ÖœüôûŸÖê. ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ
†³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê. ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê úÖ´ÖÖÖ¸ü ú´Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ æú¿Ö»Ö úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê
úÖ´Ö ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×´ÖôûŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖãµÖŸÖ: ×²ÖÖÖ¸üß úÖ´ÖÖÖ¸ü / ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü úÖ´Ö
ú¸üÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖœüôûŸÖê. µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß Æüß ¸üÖê•Ö Øú¾ÖÖ †Öšü¾ Ö›ü¶ÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.
µÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ ´ÖÖêšêü †ÃÖ»µÖÖÖê ×´ÖôûÖÖ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö ‹æúÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß ú´Öß ¯Ö›üŸÖê. ú´ÖÖ¾ÖÖÖµÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ¤êüÖß»Ö ‘Ö¸üÖãŸÖß úÖ´Ö ”ûÖê™üÖ-´ÖÖêšüÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖìÖÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖß †ÖœüôæûÖ
†Ö»Öê. ‹æúÖ Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖ 125 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾µÖŒŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß ú´ÖÖ¾ÖÖÖ¸üß 98 ¾µÖŒŸÖß
†ÖÆêüŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê 22.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üß ÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü
42.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾µÖŒŸÖß ²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ.
†ò™üÖê×¸üÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 4% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾µÖŒŸÖß ´Ö¿ÖßÖúÖ´Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ‘Ö¸üúÖ´Ö-´ÖÖê»Öú¸üßÖ ÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¸ÓüÖúÖ´Ö
ú¸üÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 2.4% †ÖœüôûŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
21.6% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ
úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖÓ“µÖÖŸÖ “ÖŸÖã£ÖÔÁÖêÖßŸÖß»Ö ãú¿Ö»Ö ¾Ö †ãú¿Ö»Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ¾ÖÖÔ, Ã¾ÖµÖÓ¸ üÖê•ÖÖÖ¸ü
ú¸üÖÖ¸üÖ, Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü, ×¸üÖÖ “ÖÖ»Öú, ´Ö¿ÖßÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü, ¸ÓüÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü †Ö×Ö
úÖÆüß ²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †¿ÖÖ †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÖÃÖŸÖê. ¸üÖê•Ö
úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖŸÖ ŸÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê úÖ´Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê
úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¿Öß µÖÖÓ“ÖÖ úÖµÖ´Ö“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÃÖŸÖÖê.

(52)

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.8
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¾ÖêôûÖ

†.Îú.
1
2
3
4
5

úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¾ÖêôûÖ
¯ÖæÖÔ¾Öêôû
†¬ÖÔ¾Öêôû
ú¬Öß ú¬Öß
×¤ü¾ÖÃÖÖ¾Ö¸ü
²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
27
2
9
34
53
125

‹æúÖ

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
21.60
1.60
7.20
27.20
42.20
100.00

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü úÖ´Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯ÖÖ×Æü» µÖÖÃÖ
Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü, ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü, —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †Öœüôû»Öê †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
ú¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö úÃÖê †ÖÆêü ŸÖê ¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖìÖÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ
Ö´ÖãÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß 21.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖæÖÔ¾Öêôû úÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖê ŸÖÖŸÖ. ‹æúÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †¬ÖÔ¾Öêôû úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †¬ÖãÖ-´Ö¬ÖæÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖµÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 7.20% †ÖœüôûŸÖê. ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú 27.20% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾ÖÖ úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 42.2% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
¯ÖæÖÔ¾Öêôû úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê Æü´ÖÖ»Öß ú¸üÖÖ¸êü, ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß ¾ÖÖÃÖßµÖ
‡ŸµÖÖ¤üß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. †¬ÖÔ¾Öêôû úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ±úÖ¸ü ú´Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. †¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¸Óü ÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü,
†ò™üÖê×¸üÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖÖ¸êü ŸÖÃÖê“Ö úÖÆüß ‘Ö¸üÖãŸÖß úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü
úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß ú¸üÖÖ¸êü, ŸÖÃÖê“Ö úÖÆüß ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü
(¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü) †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ‹æúÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
•ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú-µÖÖÓ´Ö¬µÖê µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †Ö¤üß ÖÖµÖ †ÖÆêü.

(53)

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.9
¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü¬ÖÖ¸üú †ÃÖÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ

†.Îú.
1
2

¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü
†ÖÆêü
ÖÖÆüß
‹æúÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
115
10
125

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
92.00
8.00
100.00

‹æúÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê úÖÆüß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü †ÃÖÖÖ¸êü ¤êüÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸÖŒŸÖÖ
Îú. 3.9 ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü †ÃÖÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 92% †ÖÆêü. ŸÖ¸ü •µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü ¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü ÖÖÆüß †¿ÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ êú¾Öôû 8% ×¤üÃÖæ Ö µÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã •µÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü ¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü †ÖÆêü Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖŸÖ úÖ? Øú¾ÖÖ †®Ö¬ÖÖµÖ
Ö¸êü¤üßÃÖÖšüß Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ×úŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ Æêü ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú 3.10
¾Ö¹ýÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.10
†®Ö¬ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ

†.Îú.
1
2
3

¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ÆüÖêµÖ
ÖÖÆüß
¯ÖÖ¡Ö ÖÖÆüßŸÖ
‹æúÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
65
52
10
125

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
52
41.6
8
100

†®Ö¬ÖÖµÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 52% ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü †®Ö¬ÖÖµÖ Ö¸êü¤üßÃÖÖšüß ¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 41.6%
†ÖÆêü. ŸÖ¸ü 8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü ¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

(54)

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.11
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ

†.Îú.
1
2
3

¯ÖÖµÖÖ“Öê Ã¡ÖÖêŸÖ
¾ÖîµÖÛŒŸÖú Öôû
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Öôû
™Ñüú¸ü ÃÖ¯»ÖÖµÖ
‹æúÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
59
59
7
125

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
47.2
47.2
5.6
100.0

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.11 ¾ÖºþÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Öôû †ÃÖÖÖµÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 47.2% †ÖœüôûŸÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Øú¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú ÖôûÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 47.2% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ™Ñüú¸ü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 5.6% †ÖœüôûŸÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÖôûÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖãÖ ¤êüÖß»Ö ŸµÖÖÓ ÖÖ µÖÖêµÖ
ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ Öôû ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ‡ŸÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÖôûÖ¾Ö¹ýÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.12
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß

†.Îú.
1
2
3

¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ
¾ÖîµÖÛŒŸÖú
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÖ¸êü
‹æúÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
79
8
38
125

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
63.2
6.4
30.4
100.0

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.12 ¯ÖÏ´ÖÖÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖÖéÆü †ÃÖÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
63.2% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ÖéÆêü 6.4% †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †Öœüô æûÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü Ã¾Ö“”ûŸÖÖÖéÆüÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ÖéÆüÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 30.4% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã •µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü Ã¾Ö“”ûŸÖÖÖéÆêü †ÖÆêüŸÖ. †ÃÖê
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ŸµÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖÖéÆüÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. êú¾Öôû ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ

(55)

†Öã¤üÖÖÖ´Öãôêû —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖÖéÆêü ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏŸµÖÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ÖéÆüÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖÖéÆüÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ³ÖÓÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ ´ÖÖê›üêú ÃÖÖ×ÆüŸ µÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ÖéÆüÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖµÖúÖ †ÖÓ‘ÖÖêôûß ú¸üŸÖÖŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ÖéÆüÖŸÖß»Ö ÃÖÓ›üÖÃÖ“µÖÖ ³ÖÖÓ›ü¶Ö´Ö¬µÖê ú¯Ö›êü ™üÖæúÖ ŸÖê ²ÖÓ¤ü ú¸üŸÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖôæû, ™üÖæúÖ
Æêü Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ÖéÆü ²ÖÓ¤ü ú¹ýÖ ™üÖúŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖÖéÆüÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Öæ¯Ö ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü Ã¾ÖŸÖ„ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏÖŸÖ:×¾Ö¬Öß ˆ‘Ö›ü¶Ö¾Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖ
´Öã»Öê-´Öã»Öß Æêü ¤êüÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü“Ö ¯ÖÏÖŸÖ:×¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ²ÖÃÖ¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãô êû ÃÖÓ›üÖÃÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖ
ú´Öß ÆüÖêŸÖÖê“Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ´Öãôêû —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ¤ãüÖÕ¬Öß ¾Ö ÖÖÖß“Öê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ ¯ÖÃÖ¹ýÖ ²ÖÆãü ŸÖÖÓ¿Öß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
Æêü †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›ü»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.13
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ÖÖîú¸üß / ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ˆŸ¯Ö®Ö
×´ÖôûµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÔ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ

†.Îú.
1
2
3

ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê
‘Ö¸ü³ÖÖ›êü
¿ÖêŸÖß
‡ŸÖ¸ü ˆŸ¯Ö®Ö ÖÖÆüß
‹æúÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
2
2
121
125

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
1.6
1.6
96.8
100.0

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.12 ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖß, ¬Ö´ÖÖÔ“ Öê »ÖÖêú
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖê ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê úÖ´Ö¬ÖÓªÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ‘Ö¸üÖ“ÖÔ ³ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
†Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ãú¿Ö»Ö úÖ´ÖÖ“Öê úÖî¿Ö»µÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ
¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ×´Öôêû»Ö ŸµÖÖ ×šüúÖÖß †£Ö¾ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû“Ö —
ÖÖê¯Ö›üß´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×Ö´´µÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß
•Ö´ÖßÖ ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ÖÖÆüß †ÃÖê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. Æêü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß ×Ö´Ö•ÖÖŸÖßµÖ
Ö™üÖŸÖß»Ö †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖÆüß •Ö´ÖßÖ ÖÖÆüß ¾Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖÆüß Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß •Ö´ÖßÖ ÖÖÆüß.
úÖÆüß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß •Ö´ÖßÖ / ¯»ÖÖò™üÆüß ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ

(56)

Æêü †Ö¤üß ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ‘Ö¸üÖ“ÖÔ ³ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÖîú¸üß / ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¾µÖ×ŸÖ¸ü ßŒŸÖ
úÖêÖŸµÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. Æêü ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.12 ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ³ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÖîú¸üß Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖê¸üß•Ö ‡ŸÖ¸ü ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›ü¶ÖŸÖæÖ
ˆŸ¯Ö®Ö ×´ÖôûµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1.6% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖú›æüÖ ×´ÖôûÖÖ-µÖÖ ¬ÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö
1.6% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÖîú¸üß Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
µÖÖ“µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ¸üßŒŸÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 96.8% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüÖÖ-µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü
Øú¾ÖÖ ×´Öôêû»Ö ŸµÖÖ úÖ´ÖÖÖê ‘Ö¸üÖ“ÖÔ ³ÖÖÖ¾ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß »ÖÖêúÖÓú›êü
ãú¿Ö»ÖŸÖÖ¯Öæ¾ÖÔú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ / úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ Æüß ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×Ö´´µÖÖ¯ÖêÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü ´ÖÖêúôûÖ ¾Öêôû †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ´ÖÖêúóµÖÖ ¾Öêôêû“ÖÖ ÃÖ¤Ëüˆ¯ÖµÖÖêÖ Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤üÖ¹ý“µÖÖ
³Ö™Ëü™ü¶Ö »ÖÖ¾ÖÖê, ´Ö™üúÖ »ÖÖ¾ÖÖê, “ÖÖê-µÖÖ ú¸üÖê, ÃÖ¼üÖ ÖêôûÖê †¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê Öî¸ü¯ÖÏúÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü Ã¡ÖßµÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆü “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¸üúÖ´Ö, ´ÖÖê»Öú¸üßÖ, ´Ö•Öæ¸üß
‡ŸµÖÖ¤üß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß úÖ´Öê ú¸üŸÖÖŸÖ.
ŸÖŒŸÖÖ 3.14
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÃÖßú ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ

†.Îú.
1
2
3
4
5
6

´ÖÖÃÖßú ˆŸ¯Ö®Ö
2000 ¯ÖµÖÕŸÖ
2001 ŸÖê 5000
5001 ŸÖê 10000
´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖÆüß
¤ü¸ü¸üÖê•Ö ÖÖÆüß
úÖÆüßÆüß ÖÖÆüß
‹æúÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
63
34
8
3
11
6
125

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
50.4
27.2
6.4
2.4
8.8
4.8
100.0

ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸ê, ¸ÓüÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ
×¾ÖÎúß ú¸üÖÖ¸êü, †ò™üÖê×¸üÖÖ “ÖÖ»Öú ŸÖÃÖê“Ö ‘Ö¸üúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ‡ŸµÖÖ¤üß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ
(57)

»ÖÖêúÖÓÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö Æêü ¸üÖê•Ö 100 ŸÖê 200 ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖê ×´ÖôûŸÖê. †¿ÖÖ ŸÖã™ü¯ÖãÓ•µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öß ú»¯ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. ¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.13 ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, ‹æúÖ“Ö
ú´ÖÖ¾ÖŸµÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 50.4% †ÖœüôûŸÖê. ×Ö´´µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö
Ö™üÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. 2001 ŸÖê 5000 ¯ÖµÖÕŸÖ ú´ÖÖ¾ÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü 27.2% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê.
5000 ŸÖê 10000 ¯ÖµÖÕŸÖ ú´ÖÖ¾ÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 6.4% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã •µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öê ´ÖÖ×ÃÖú ˆŸ¯Ö®Ö ×úŸÖß †ÖÆêü Æêü ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ŸÖßÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Öœüôûæ Ö
†Ö»Öê. ŸÖ¸ü †¬ÖãÖ´Ö¬ÖæÖ ˆŸ¯Ö®Ö ×´Öôû¾ÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 4.8% ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ´ÖÖ×ÃÖú ˆŸ¯Ö®Ö
2000 ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎêúŸÖê ´Ö¿ÖßÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ‡ŸÖ¸ü ×ú¸üúÖêôû
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. 2001 ŸÖê 5000 ¯ÖµÖÕŸÖ ú´Ö¾ÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê Æü´ÖÖ»Öß
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü, †ò™üÖê×¸üÖÖ “ÖÖ»Öú ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê ŸÖ¸ü 5000 ŸÖê 10000 ¯ÖµÖÕŸÖ ú´Ö¾ÖÖÖ-µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü †Ö×Ö ‹ú ²ÖÑú ‹•Ö™ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»ÖÖ.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ †×¬Öú ˆŸ¯Ö®Ö ×´ÖôûÖÖ-µÖÖ Ö™üÖ´Ö¬µÖê ²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü Øú¾ÖÖ “ÖŸÖã£ÖÔ ÁÖêÖß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †Ö×Ö Ã¾ÖµÖÓ¸üÖ•ê ÖÖÖ¸ü
ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü ŸÖ¸ü ú´Öß ˆŸ¯Ö®Ö Ö™üÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ¸ÓüÖúÖ´Ö
ú¸üÖÖ¸êü †Ö×Ö ‘Ö¸üÖãŸÖß úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖêŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖÖÖ-µÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö Ö™üÖ´Ö¬µÖê ú×ÖÂšü
¯ÖÏŸÖß“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê ŸÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üß ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖê.
ÃÖ¾ÖìÖÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê úß, —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ ú´Ö¾ÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ ú´Öß ˆŸ¯Ö®Ö †ÃÖÖÖ-µÖÖ •ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü •ÖÖÃŸÖ ú´ÖÖ¾ÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
†×¬Öú ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú 2000 ŸÖê 5000 µÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö Ö™üÖŸÖ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ú´ÖÖ¾ÖÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ •ÖÖÃŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖµÖÃú¸ü ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆêü †Ö×Ö
ˆ““Ö×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖÆüß ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêú ãú¿Ö»Ö
úÖ´ÖÖÖ¸ü †Ö×Ö »Ö‘ÖãˆªÖêÖ ú¸üÖÖ¸êü †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †×¬Öú ×¤üÃÖæÖ
†Ö»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê 11 ŸÖê 16 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ´Öã»Öê ×´Öôêû»Ö ŸÖê úÖ´Ö ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö

(58)

²ÖÖúß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü ×²ÖÖÖ¸üß úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü †Ö×Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ´Ö•Öæ¸ü ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖÖÖÖ
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö »ÖÖêúÖ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö úÖ´ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ÆüÖ ¯ÖÏúÂÖÖÔÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê. —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ú´Ö¾ÖÖÖ-µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ êú¾Öôû 20% †ÖÆêüŸÖ. “ÖŸÖã£ÖÔÁÖêÖß ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ´Ö¬µÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê
†×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖßú ¸ü“ÖÖÖ Æüß ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ /
¯ÖãºþÂÖÖÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖßŸÖ êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ×Ö¸üÖ¸üŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ×²ÖÖÖ¸üß ‘Ö¸üÖãŸÖß úÖ´Ö,
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ´Ö•Öæ¸üÖÓ“Öê ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê úÖ´Ö ×´ÖôûŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß“Öß ú´Öß ×´ÖôûŸÖê. ´ÖÖ¬µÖ×´Öú
×¿ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖãºþÂÖ Æêü †¬µÖÖÔ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 3.15
†›üß†›ü“ÖÖßŸÖ ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ

†.Îú.
1
2
3
4

†Ö£Öáú Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ×¾ÖÖÖ¸êü
ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓú›æüÖ
¾µÖÖ•ÖÖŸÖæÖ
ú•ÖÔ
úÖêÖÖú›æüÖÆüß ÖÖÆüß
‹æúÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
13
5
3
104
125

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
10.40
4.00
2.40
83.20
100.00

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †›üß†›ü“ÖÖß, ÃÖ´ÖÃµÖÖ ú¿ÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ úÖêÖÖ“Öß
´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûŸÖê úÖ? ÆüÖ ´Öã§üÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖ ´Ö¤üŸÖ
ú¸êü»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. Æêü ŸÖŒŸÖÖ Îú´ÖÖÓú _____ µÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ´Ö¤üŸÖ
‘ÖêÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²Ö ‹æúÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ 16.8% ãú™ãÓü²Ö ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ¯Öîúß 83.2% ãú™ãÓü²Ö ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ‹æúÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓú›æüÖ
´Ö¤üŸÖ ‘ÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 10.4% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ †Ö×Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔúŸµÖÖÕú›æüÖ ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ú•ÖÔ ‘ÖêÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ŸÖßÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ŸÖ¸ü
†›üß†›ü“ÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß ´Ö¤üŸÖ Ö ‘ÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ 83.2% ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †›üß†›ü“ÖÖßŸÖ ´Ö¤üŸÖ Ö ‘ÖêÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ

(59)

†Öœüôû»Öê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ úÖ¸üÖ ŸÖß ¯Ö¸üŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÖÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö
ú•ÖÔ ‘ÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖÆüß ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ú•ÖÔ ±êú›ü µÖÖ“Öß ¯ÖŸÖ µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÃÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ú•ÖÔ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ú•ÖÔ ±êú›üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öã§ü»ÖÖ¯ÖêÖÖ ¾µÖÖ•Ö ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü »ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖÃÖÖšüß ú•ÖÔ ‘ÖêŸÖÖŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã
µÖÖ“ÖêÆüß ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ú•ÖÔ ‘ÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ ´ÖÖÖ ÖÖµÖ †ÖÆêü.
µÖÖ¾Ö¹ýÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¤ãü²ÖÔ»Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖæŸÖ †³µÖÖÃÖÖ¾Ö¹ýÖ
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
‹æúÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ×Ö¸üÖ¸üŸÖÖ, ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö
´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ²ÖêúÖ¸üß, ú´ÖÖ¾ÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öê ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †×¬Öú
¤üµÖÖßµÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ Ö×»Ö“”û¯ÖÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
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¯ÖÏú¸üÖ 4 £Öê

—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß Æüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü Öê»Öê»Öß ×ÃÖ´ÖÖŸÖßú ¾µÖŒŸÖß †ÃÖŸÖê Æêü »ÖÖêú
Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ •Öß¾ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ú×ÖÂšü ¯ÖÏ×ŸÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö×Ö ãú™üß ¸ü ˆªÖêÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. Æêü »ÖÖêú ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÃŸÖß´Ö¬µÖê / —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ¯ÖÖÖß, ×¾Ö•Ö, ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖê, ¸üÃŸÖê
‡ŸµÖÖ¤üß †Ö¾Ö¿µÖú Ö¸ü•ÖÖ, ÃÖÖêµÖß, ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖ ¾ÖÖÖÔÃÖ ¤ãüµµÖ´Ö ¤ü• ÖÖÔ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ. ×²ÖÖÖ¸üß,
´Ö•Öæ¸üß, Æü´ÖÖ»Öß, ±êú¸üß¾ÖÖ»Öê, ÆüÖò™êü»Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê
Ã¡ÖßµÖÖ, ¤ü×»ÖŸÖ-†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú †Ö×Ö †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú •Ö´ÖÖŸÖß“Öê (´ÖãÛÃ»Ö´Ö) »ÖÖêú ´ÖÖêšü¶Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ±êúú»ÖÖ Öê»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ»ÖÖ »ÖÖêúÖ“Öê
¸üÖÆüµÖÖ“Öê ×šüúÖÖ, ¾ÖÃŸÖß-‘Ö¸êü, •ÖÖÖÖ ŸµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê †¯Öæ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö Æêü ´ÖãµÖ ‘Ö™üú
úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸üŸÖÖŸÖ.
¿ÖÆü¸üÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ-µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †Ö×Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÖÖ ×´ÖôûÖÖ-µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê.
úÖ¸üÖ ²Ö-µÖÖ“Ö¤üÖ µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö †ÖÖ×¬ÖéúŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖêµÖß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ †Ö¸üÖêµÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÖêµÖß ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖîÖ×Öú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ÖÖÖ¸üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“µÖÖ ‹æúÖ
ŸÖ¸üŸÖæ¤üà¯Öîúß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú¸üßŸÖÖ 10% ŸÖ¸üß ¸üŒú´Ö Ö“ÖÔ ÆüÖêŸÖê úß ÖÖÆüß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÓúÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ-µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÖãÆêüÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ. ÆüÖ ¥üÂ™üßúÖêÖ
²Ö¤ü»Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“Öß Æüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖê“Ö †Ö•Ö ´Ö¬µÖ´Ö ¾ÖÖÖÔ“Öê —ÖÖ»Öê
†ÖÆêüŸÖ. Æüß ¯ÖÖ ÃÖ¢ÖêÃÖÖšüß ¸üÃÃÖßÖê“Ö ú¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖê“ÖÖÔ úÖœüµÖÖ¯Öæ¸üŸÖê“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯ÖÖÖÓÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß †Öšü¾ÖÖ µÖêŸÖê. Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÖÖÖ¸üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ“ÖßŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †Ö»Öê
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖÖ¸üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖµÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖœüôûŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ
‹úÃÖÓ‘ÖŸÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖê“Öì ¾Ö ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›ü ß¾ÖÖÃÖßµÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê ±úŒŸÖ úÖÆüß Ã¾ÖÖ£ÖÖÔ¯Öæ¸üŸÖê“Ö.
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¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ¤ãüÃÖ¸üß ‹ú ²ÖÖ²Ö ´ÖãµÖŸÖ: ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ µÖêŸÖê ŸÖß †¿Öß úß, ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÖÖµÖÖ×¯ÖµÖÖ ´Ö¬µÖê
•ÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¸üÖÆüµÖÖÃÖ ´ÖÖ¡Ö •ÖÖŸÖ ¯ÖÏúÂÖÖÔÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖê. ¯Öæ¾Öá ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê (ÖÖ¾ÖÖŸÖ) ´ÖÖÓÖ¾ÖÖ›üÖ,
´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›üÖ, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖÖ †ÖŸÖÖ •ÖµÖ×³Ö´Ö ÖÖ¸ü, ‡Ó×¤ü¸üÖ ÖÖ¸ü, ´ÖÖêÆüÖ ÖÖ¸ü, ÃÖÓ•ÖµÖ
ÖÖ¸ü, ¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÖ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü ÖÖ¸ü, ÖÖîŸÖ´Ö ÖÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ¾ÖÃŸµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ
†Ö×Ö ŸµÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ †ÖîªÖê×Öú ¿ÖÆü¸üÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»µÖÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ. ÃÖ¾ÖìÖÖ
êú»Öê»µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¿ÖêŸÖßÆüßÖ ´Ö•Öæ¸ü (´Ö¸üÖšüÖ, ãúÖ²Öß), ¤ü×»ÖŸÖ, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö, ´ÖÖŸÖÓÖ
µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü. Æêü ¾ÖÖÔ †ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê †Ö×Ö ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü ú´Öß ˆŸ¯Ö®ÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö
ú¸üÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö µÖÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öß †ÖœüôûŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÆüµÖÖ“µÖÖ
×šüúÖÖß ú´ÖÖ»Öß“Öê ¤üÖ×¸ü¦ü¶ †Ö×Ö ²ÖúÖ»Ö¯ÖÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖêŸÖÖê. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû“Ö µÖÖ ¾ÖÃŸµÖÖÓÖÖ
Ö×»Ö“”û ´Æü™ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß :—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ÃÖÖÓÃéúŸÖßú, ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ú¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ
†ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖ ÃÖ×ÎúµÖ †ÖÆêü úÖ? µÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ úÂ™üÖ“Öê †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ ÖÖÖ¸üß ×¾ÖÀ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ŸÖã™ü»Öê»Öê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö µÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ˆ³µÖÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. úÖ¸üÖ ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü
úÂ™üú¸üß, ´ÖêÆüÖŸÖß“Öê úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ×²ÖÖÖ¸üß úÖ´ÖÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ˆ³µÖÖ ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ˆ³µÖÖ ¸üÖÆüÖê, Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ¾ÖêôêûÃÖ
Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú, •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ¿ Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü úÖ?
ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ŸÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê´Ö¬µÖê µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ
±úŒŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üµÖÖ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖŸÖÖê Øú¾ÖÖ ŸÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ÖÖÆüß µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ˆ»ÖÖ›üÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖæÖ ÆüÖêŸÖÖê.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.1
•ÖÖŸÖ ¾Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ

†.Îú.
1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ
´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖ
†ÖÆêü
ÖÖÆüß
32.40%
34.10%
61.80%
49.50%
5.90%
14.30%
0.00%
1.10%
0.00%
1.10%
27.20%
72.80%

‹æúÖ
33.60%
52.80%
12.00%
8.00%
8.00%
100%

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.1 ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ´ÖÖŸÖÓÖ, ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö †Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ‹æúÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 27.2% †ÖÆêü. µÖÖ¯Öîúß úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê
´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú 62% †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
ŸÖÃÖê“Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 32% †ÖÆêü . ŸÖ¸ü ´ÖãÛÃ»Ö´Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö 6% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
‡ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ´Ö¸üÖšüÖ (ãúÖ²Öß) “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ
ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.2
×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ

†.Îú.
1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ
´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

Æü´ÖÖ»Ö ´ÖÖ£ÖÖ›üß ´Ö•Ö¤æü¸ü µÖã×ÖµÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
33.30%
60.00%
6.70%
0.00%
0.00%
24.00%

1.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.00%
8.00%
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ÖÖÆüß

‹æúÖ

33.00%
51%
13.80%
1.10%
1.10%
75.20%

33.60%
52.80%
12.00%
8.00%
8.00%
100%

´ÖÖ£ÖÖ›üß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 24% †ÖÆêü ŸÖ¸ü ´Ö•Ö¤æü ¸ü
µÖã×ÖµÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 8% †ÖÆêü. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ
úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú 75.12% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü, ú×ÖÂšü ¯ÖÏ× ŸÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö×Ö
ãú×™ü¸üÖêªÖêÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×²ÖÖÖ¸üß, Æü´ÖÖ»Öß, ´Ö•Öã¸üß, ±êú¸üß¾ÖÖ»Öê,
ÆüÖò™êü»Ö †¿ÖÖ †ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ´ÆüÖæÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü úÖêÖŸµÖÖ“Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü
ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.2 ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ¯Öîúß Æü´ÖÖ»Ö, ´ÖÖ£ÖÖ›üß
ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ 33% †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê ŸÖ¸ü Æü´ÖÖ»Ö ´ÖÖ£ÖÖ›üß
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú 60% †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ´ÖãÃ»Öß´Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 7% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê . ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹æúÖ
úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ¯Öîúß ´Ö•Ö¤æü¸ü µÖã×ÖµÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 2.4%
×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Ö•Ö¤æü¸ü µÖã×ÖµÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ‡ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ †¿ÖÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ úÖ? ŸÖ¸ü úÖ´ÖÖÖ¸ü
ÃÖÓ‘Ö™üÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖÖÖ¸êü ±úŒŸÖ 27.2% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 72.8% ×¤üÃÖŸÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖ¾ÖºþÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÖÃÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú
†ÖÆêü.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.3
Ø»ÖÖ ¾Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ

†.Îú.

1
2

ÆüÖêµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
Æü´ÖÖ»Ö ´ÖÖ£ÖÖ›üß ´Ö•Ö¤æü¸ü µÖã×ÖµÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖÆüß
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
86.70%
0.00%
70.50%
13.30%
2.70%
86.50%
24.00%
8.00%
75.20%

¯ÖãºþÂÖ
Ã¡Öß
‹æúÖ

‹æúÖ

70.40%
29.60%
100.00%

Æü´ÖÖ»Ö ´ÖÖ£ÖÖ›üß úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 86.7%
†ÖÆêü. ŸÖ¸ü ´Ö•Ö¤æü¸ü µÖã×ÖµÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ
×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö Æü´ÖÖ»Ö ´ÖÖ£ÖÖ›üß úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 13.3% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ´Ö•Ö¤æü¸ü µÖã×ÖµÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ
¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 66% †ÖÆêü. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
34% †ÖÆêü. µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖÆüß»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê ¾Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.4
¾ÖµÖ †Ö×Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ

†.Îú.
1
2
3

¾ÖµÖÖêÖ™ü
17 ŸÖê 25
26 ŸÖê 40
41 ŸÖê 60
‹æúÖ

úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÆüÖêµÖ
ÖÖÆüß
0.00%
12.10%
91.20%
69.20%
8.80%
18.70%
27.20%
72.80%

‹æúÖ
8.80%
75.20%
16.00%
100.00%

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.4 ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, 17 ŸÖê 25 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ 17 ŸÖê 25 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ 12.1% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö 26 ŸÖê 40
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¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 91.2% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü
úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ 26 ŸÖê 40 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ 69.2% ×¤üÃÖãÖ
µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ 41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
8.8% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ 41 ŸÖê 60 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 18.7% †ÖÆêü. ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
26 ŸÖê 40 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.5
¾ÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ

†.Îú.

¾ÖµÖÖêÖ™ü

ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ

ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖÆüß

‹æúÖ

11.70%
70.20%
18.10%
75.20%

8.80%
75.20%
16.00%
100.00%

Æü´ÖÖ»Ö ´ÖÖ£ÖÖ›üß ´Ö•Ö¤æü¸ü
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
µÖã×ÖµÖÖ
1
2
3

17 ŸÖê 25
26 ŸÖê 40
41 ŸÖê 60
‹æúÖ

0.00%
93.30%
6.70%
24.00%

0.00%
0.00%
8.00%
8.00%

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.5 ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê úß, Æü´ÖÖ»Ö ´ÖÖ£ÖÖ›üß µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêÖÖ-µÖÖ 17 ŸÖê 25 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÖÆêü . ŸÖÃÖê“Ö ´Ö•Ö¤æü¸ü
µÖã×ÖµÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤êüÖß»Ö ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü 26 ŸÖê 40
µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö Æü´ÖÖ»Ö ´ÖÖ£ÖÖ›üß úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
93.3% †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ´Ö•Ö¤ãü¸ü µÖã×ÖµÖÖ ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 41
ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö Æü´ÖÖ»Ö ´ÖÖ£ÖÖ›üß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 6.7%
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ´Ö•Ö¤æü¸ü µÖã×ÖµÖÖ ´Ö¬µÖê µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê.
µÖÖ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, Æü´ÖÖ»Ö ´ÖÖ£ÖÖ›üß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú 24% †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ´Ö•Ö¤æü¸ü µÖã×ÖµÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ †»¯Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖê 8% †ÖÆêü.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.6
•ÖÖŸÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ

†.Îú.

1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ

´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ
†ÖÆêü
50.00%
50.00%
0%
0%
0%
4.80%

ÖÖÆüß
32.80%
52.90%
12.60%
8.00%
8.00%
95.20%

‹æúÖ

33.60%
52.80%
12.00%
8.00%
8.00%
100.00%

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖÖÖ-µÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ±úŒŸÖ 4.8% †ÖÆêü. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 95.2% †ÖœüôûŸÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 50% †ÖœüôûŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
50% ‹¾Öœêü“Ö †ÖÆêü ŸÖ¸ü ´ÖãÛÃ»Ö´Ö, ´Ö¸üÖšüÖ †Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ
µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 32%
†ÖœüôûŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 52.9% †ÖœüôûŸÖê ŸÖ¸ü ´ÖãÛÃ»Ö´Ö, ´Ö¸üÖšüÖ †Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê úÖêÖŸµÖÖÆüß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê 12.6%, 9.8% †Ö×Ö 8% ‹¾Öœêü †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê.
µÖÖ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê úß, ´ÖÆüÖ¸ü †Ö×Ö ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.7
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ •ÖÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ

†.Îú.

1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ

´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
†ò™üÖê×¸üÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ

úÖêÖŸµÖÖ“Ö
ÖÖÆüß

11.80%
88.20%
0.00%
0.00%
0.00%
13.60%

37.00%
47.20%
13.90%
9.00%
9.00%
86.40%

‹æúÖ

33.60%
52.80%
12.00%
8.00%
8.00%
100.00%

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 13.6% †ÖÆêü. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ
—Ö¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú 86.4% †ÖœüôûŸÖê. ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö †ò™üÖê×¸üÖÖ µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 11.8% †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö †ò™üÖê×¸üÖÖ
¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú
88.2% ‹¾Öœü †ÖœüôûŸÖê ŸÖ¸ü ´ÖãÛÃ»Ö´Ö, ´Ö¸üÖšüÖ, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †ò™üÖê×¸üÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö
ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 37% ‹¾Öœêü ×¤üÃÖãÖ †Ö»Öê. ŸÖÃÖê“ Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 47.2% ‡ŸÖêú †ÖœüôæûÖ
†Ö»Öê. ŸÖ¸ü ´ÖãÃ»Öß´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 13.9% ‹¾Öœêü †ÖœüôûŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ´Ö¸üÖšüÖ †Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß 9% †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê,
‹æúÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÆüÖ¸ü
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ ŸÖê ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß, †¬ÖÔ¾Öêôû úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü, ±êú¸üß¾ÖÖ»Öê,
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´Ö•Öã¸üß, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß ú¸üÖÖ¸êü, Øú¾ÖÖ ¸ÓüÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü, Æü´ÖÖ»Öß ú¸üÖÖ¸êü †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖìÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê úß, 17 ŸÖê 25 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 11 †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü 9.2 †ÖÆêü ´ÆüÖ•Öê“Ö Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ
†Ö¤üß ÖÖµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸ Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ´ÆüÖ•Öê“Ö 93.6% †ÖÆêü. 41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖê Ö™üÖŸÖß»Ö
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü †Ö¤üß“Ö ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.8
•ÖÖŸÖ †Ö×Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾Ö

†.Îú.
1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ
´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

ˆŸÃÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖ
†ÖÆêü
ÖÖÆüß
40.50%
21.70%
54.40%
50.00%
5.10%
23.90%
0.00%
2.20%
0.00%
2.20%
63.20%
36.80%

‹æúÖ
33.60%
52.80%
12.00%
8.00%
8.00%
100.00%

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ úÖ? ŸÖ¸ü ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.8 ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 63.2% †ÖœüôûŸÖê.
ŸÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 36.8% †ÖœüôûŸ Öê. ´ÆüÖ•Öê“Ö
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö
•ÖÖŸÖà“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 40.5%
†ÖœüôûŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
54.4% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö 5.1% †ÖœüôûŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Ö¸üÖšüÖ †Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ
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ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ
´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 21.7% †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö 50% —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 23.9% ×¤üÃÖæÖ µÖê ŸÖê. ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšüÖ
†Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêúß 1 ¯ÖãºþÂÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ
ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
»ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê úß, µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê Öê¡Ö
†ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ¾Öêôêû“Öê úÖêÖŸÖêÆüß ²ÖÓ¬ÖÖ ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ×úŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖÆêü. Æêü †Ö¯ÖÖÖÃÖ ¯Öãœüß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô »Ö.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.9
×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
†. Îú.

1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ

´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ
ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß †ÖÓ²Öê›üú¸ü
´ÖÖêÆü¸ü´Ö
ÖÖê¿Ö
•ÖµÖÓŸÖß
ˆŸÃÖ¾Ö
86.70% 10.50%
0.00%
0.00%
13.30% 89.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
53.30% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
0.00%
0.00%
1.00%
24.00% 45.60% 6.40% 8.00%

‹æúÖ
ãúšêü“Ö ÖÖÆüß
34.50% 33.60%
34.50% 52.80%
24.10% 12.00%
3.40%
8.00%
3.40%
8.00%
23.20% 100.00%

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.9 ÖãÃÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ×úŸÖß
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖÆêü Æêü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 24% †ÖœüôûŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú 45.6% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ´ÖÖêÆü¸ü´Ö µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 6.4% †ÖœüôûŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖê¿Ö ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ
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—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 8% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 23.2% †ÖÆêü.
»ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.9 ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 86.7%
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 10.5% ‹¾Öœêü“Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÖêÆü¸ü´Ö †Ö×Ö ÖÖê¿Ö ˆŸÃÖ¾Ö µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖŸÖÓÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ †ÖœüôŸÖÖê. ŸÖ¸ü 34.5% ´ÖÖŸÖÓÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 13.3% †ÖÆêü. ŸÖ¸ü †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ µÖÖÓ“ ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
•ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ 89.5% †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÖêÆü¸ü´Ö †Ö×Ö ÖÖê¿Ö ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 34.5%
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.9 ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖãÃ»Öß´Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ¤êüÖß»Ö ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÖÖê¿Ö
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ¤êüÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã Æêü ´ÖãÃ»Öß´Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖêÆü¸ü´Ö ÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾Ö
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖêÆü¸ü´Ö µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú 100% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 24.1% †ÖœüôûŸÖê.
´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß, †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß †Ö×Ö ´ÖÖêÆü¸ü´ Ö µÖÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
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ÖÖê¿Ö ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´Ö¸üÖšüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, ´ÖÆüÖ¸ü †Ö×Ö ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖêÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß ŸÖ¸ü ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß ˆŸÃÖ¾Ö ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖêÖê ÃÖÖ•Ö¸êü ú¸üŸÖÖŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ŸÖ¸ü ´ÖãÛÃ»Ö´Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖêÆü¸ü´Ö µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖêÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê
úß Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖêÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖìÖÖÖ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê úß, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖÆüß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß“ÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ‹úÖêÖßÃÖ ¯Öã¹ýÂÖ ŸÖ¸ü
†ú¸üÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ŸÖÃÖê“Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß´Ö¬µÖê ‹úÖêÖ“ÖÖôûßÃÖ
¯Öã¹ýÂÖ ŸÖ¸ü †šü¸üÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ´ÖÖêÆü¸ü´Ö µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ
†Öšü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸÖ¸ü Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß
µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ
¾ÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ 17 ŸÖê 25 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 2 ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ
ŸÖ¸ü 7 ¯ÖãºþÂÖ †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖêÆü¸ü´Ö †Ö×Ö ÖÖê¿Ö ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 25 »ÖÖêú ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß ÃÖÖ•Ö¸üß ú¸üŸÖÖŸÖ.
ŸÖ¸ü ÃÖ¢Öê“ÖÖôûßÃÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß ÃÖÖ•Ö¸üß ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö 41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß †Ö×Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß ÃÖÖ•Ö¸üß ú¸üÖÖ¸êü ¯ÖÏŸµÖêúß 3 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê ŸÖ¸ü
´ÖÖêÆü¸ü´Ö µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ×¤üÃÖŸÖê.
‹æúÖ“Ö ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú, ´ÖÖ¬µÖ×´Öú †Ö×Ö ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸ ÖÖŸÖ. Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×ÃÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ‹ú —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖê. 12.7% ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
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ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü 36.7% ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 13.9% ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ‹ú ÃÖÖÖ¸ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö×Ö 35.4% ×Ö¸üÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÃÖßµÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß ×Ö¸üÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê
41.3% ×Ö¸üÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ŸÖßÖ —ÖÖê¯Ö›üß ¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü 32.6% ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê 19.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Æü ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü 35.1% ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö
¤üÖêÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ´ÖÖêÆü¸ü´Ö µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 26.7% ´ÖÖ¬µÖ×´Öú
×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 36.8% ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê
†ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯Ö¤ü ¾Öß¬ÖÖ¸üú ÃÖÖšêü
•ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö “ÖÖ¸ü ¯Ö¤ü¾Öß¬ÖÖ¸üú †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ‹ú ÃÖÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖêÆü¸ü´Ö µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖê. ‡ŸÖ¸ü ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖß»Ö
µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ †ÖÆêü. 43.3% ×Ö¸üÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü ³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
†ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ×Ö¸üÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
21.1% †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ¯ÖÖ“Ö ×Ö¸üÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖêÆü¸ü´Ö ŸÖ¸ü ‹ú ×Ö¸üÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÖÖê¿Ö
ˆŸÃÖ¾Ö µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. úÖêÖŸµÖÖ“Ö ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö
ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ×Ö¸üÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 55.2% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÃÖÖÖ¸ü †ÃÖÖÖ¸êü ŸÖßÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖãºþÂÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÆüß»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖê. ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ 36.7% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÆüß»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê
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†Ö×Ö 63.3% ¯ÖãºþÂÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ 31.6%
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ŸÖ¸ü 68.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯Öã¹ýÂÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ´ÖÖêÆü¸ü´Ö µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ¸êü ±úŒŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖãºþÂÖ“Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ÖÖê¿Ö ˆŸÃÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ‹ú
´ÖÆüß»Öê“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 24.1% †ÖÆêü. 75.9% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯Öã¹ýÂÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ 26 ŸÖê 40 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ¾ÖµÖÃú¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê Ö‰ú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü 23.9% ¾ÖµÖÃú¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ŸÖÃÖê“Ö 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 71.7% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 83.3% ŸÖ¸ü †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ 82.5% ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖêÆü¸ü´Ö µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ‹ú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖ ŸÖß»Ö
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖê. ¾ÖµÖÃú¸ü ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêúß ŸÖßÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß †Ö×Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
•ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¾ÖµÖÃú¸ü ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ´ÖÖêÆ ü¸ü´Ö µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.10
•ÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ

†.Îú.

1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ

´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ
†ÖÆêü
77.80%
0.00%
22.20%
0.00%
0.00%
14.40%
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ÖÖÆüß
29.50%
56.80%
11.60%
1.10%
1.10%
76.00%

‹æúÖ

33.60%
52.80%
12.00%
8.00%
8.00%
100.00%

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.10 ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 14.4% †ÖœüôûŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 76% †ÖœüôûŸÖê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖß“Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ µÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 77.8% ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ
´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 29.5% †ÖœüôûŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ´ÖÆüÖ¸ü
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 11.6% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´Ö¸ü ÖšüÖ †Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
µÖÖÓ“Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÃÖÆü ³ÖÖÖÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Öãœüß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.11
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
†.Îú.

1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ

´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
úÖêÖŸÖß“Ö
‹æúÖ
•ÖµÖ ¾ÖîÂÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÖÖ¾Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ •ÖÖ
ÖÖÆüß
×Îú›üÖ´ÖÓ›üôû †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´Ö
éúŸÖß ÃÖ×´ÖŸÖß
33.30%
4
50.00% 0.00% 30.90%
33.60%
66.70% 0.00%
0.00% 0.00% 55.70% 52.80%
0.00%
0.00%
50.00% 0.00% 11.30%
12.00%
0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
1.00%
8.00%
0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
1.00%
8.00%
14.40% 3.20%
3.20% 0.00% 77.60% 100.00%

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.11 ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, •ÖµÖ ¾Öî¿Ö¾Ö ×Îú›üÖ ´ÖÓ›üôû µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 14.4% †ÖÆêü †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ
éúŸÖß ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 3.2% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÖ¾Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 3.2% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
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ŸÖ¸ü •ÖÖ´ÖÖ¬µÖ´Ö µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1.6% †ÖœüôæûÖ
µÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú
77.6% †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. •ÖµÖ¾Öî¿Ö¾Ö ×Îú›üÖ ´ÖÓ›üôû µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 33.3% †ÖœüôûŸÖê. ŸÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ éúŸÖß ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ µÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÖ¾Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖÓÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 50% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü •ÖÖ´ÖÖ¬µÖ´Ö µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 30.9% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖµÖ¾Öî¿Ö¾Ö ×Îú›üÖ ´ÖÓ›üôû µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 66.7% †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã
´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤ü ÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü
úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ ´ÖÖÖ 55.7%
†ÖœüôûŸÖê. ´ÖãÃ»Öß´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ •ÖµÖ ¾Öî¿Ö¾Ö ×Îú›üÖ ´ÖÓ›üôû †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ
éúŸÖß ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü ´ÖÖÖ¾Ö¯ÖÏê¸üÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö µÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ 50% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. †Ö×Ö •ÖÖ´ÖÖ¬µÖ´Ö µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™ü ÖêŸÖ ¤êüÖß»Ö
µÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ
´ÖãÃ»Öß´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 11.3% †ÖœüôûŸÖê. ¯Ö¸ÓŸÖã ´Ö¸üÖšüÖ ¾Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ.
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ±úŒŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ“Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü Ã¡ÖßµÖÖ Æüß ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖìÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê, •ÖµÖ¾Öî¿Ö¾Ö ×Îú›üÖ ´ÖÓ›üôû µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ 16 ¯Öã¹ýÂÖ ŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖúÖÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ éúŸÖß ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ±úŒŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ“Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ †Ö»Öê. ŸÖ¸ü ´ÖÖÖ¾Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê “ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ
†Ö»Öê. •ÖÖ´ÖÖ¬µÖ´Ö µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ¤êüÖß»Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“ÖÖ“Ö •ÖÖÃŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê úß, ±úŒŸÖ •ÖµÖ¾Öî¿Ö¾Ö ×Îú›üÖ ´ÖÓ›üôûÖ´Ö¬µÖê“Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖµÖÖÖãÃ ÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü
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êú»µÖÖÃÖ 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖìÖÖÖ†ÓŸÖß ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.12
•ÖÖŸÖ ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖ‘Ö™üÖÖ

†. Îú.
1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ
´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
†ÖÆêü
ÖÖÆüß
59.40%
27.70%
31.30%
7.20%
9.40%
12.90%
0.00%
1.10%
0.00%
1.10%
25.60%
74.40%

‹æúÖ
31.60%
52.80%
12.00%
8.00%
8.00%
100.00%

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´Ö¸üÖšüÖ Øú¾ÖÖ ØÆü¤æü Öê¸üß•Ö ²ÖÖî¨ü ´ÖãÛÃ»Ö´Ö †Ö×Ö ´ÖÖŸÖÓÖ ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓ“ Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.12 ÖãÃÖÖ¸ü ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 25.6% †ÖœüôûŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 74.4% †ÖœüôûŸÖê. ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 59.4% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß
¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 24.7% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 31.3% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ¸êü ´ÖÆüÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
60.2% †ÖœüôûŸÖê. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö 9.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖ êŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü
12.9% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´Ö¸üÖšüÖ †Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖÖê.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ Öæ¯Ö ú´Öß †ÖÆêü. ±úŒŸÖ 25.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ? ŸÖ¸ü ´ÖÓ¤üßÖŸÖ
•ÖÖÖê Ö¾ÖÃÖ ²ÖÖê»ÖÖê ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †Ó¬ÖÁÖ¨êü“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ“Öê ŸÖê ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÖÃÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖ †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß ²Ö-µÖÖ“Ö¤üÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ
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ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓÖÖ“Ö ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.13
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ

†. Îú.

1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ

´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ‡Ô¤ü-‹- ×´Ö»ÖÖ¤ü ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖÆüß
¯Ö×¸üÂÖ¤ü
29.00%
71.80%
0.00%
0.00%
0.00%
24.80%

40.00%
0.00%
60.00%
0.00%
0.00%
4.00%

34.80%
49.40%
13.50%
1.10%
1.10%
71.20%

‹æúÖ

33.60%
52.80%
12.00%
8.00%
8.00%
100.00%

¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß úÖêÖŸµÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ Æêü ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.13 ¾Ö¹ýÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 24.8% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ‡¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü ˆ»»ÖÖ²Öß µÖÖ
¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ 4.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¬ÖÖÙ´Öú
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 71.2% †ÖœüôûŸÖê. ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.13 ÖãÃÖÖ¸ü
¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
29% †ÖœüôûŸÖê. ŸÖ¸ü ‡¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü ˆ»»ÖÖ²Öß µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 40% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸ü
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 71% †ÖœüôûŸÖê.
ŸÖ¸ü ‡¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü ˆ»»ÖÖ²Öß µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö µÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæ Ö µÖêŸÖÖê. ²ÖÖî¨ü
¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖãÃ»Öß´Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã
‡Ô¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü ˆ»»ÖÖ²Öß µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ´ÖãÃ»Öß´Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 60% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü
úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 49.4% †ÖœüôûŸÖê.
ŸÖ¸ü ´ÖãÃ»Öß´Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 13.5% †ÖœüôûŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Ö¸üÖšüÖ †Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ
¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ.
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¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ¸êü Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß, ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖ¸ü
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß, ‡Ó×¤ü¸üÖ ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß, •ÖµÖ³Öß´Ö ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß †Ö×Ö ´ÖÖêÆüÖ ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß µÖê£Öß»Ö
¸üÖÆüÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ.
¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ´ÖÖŸÖÓÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšüÖ
(ãúÖ²Öß) “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´ÖÖêÆüÖ ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ´ÖÖŸÖÓÖ †Ö×Ö
‹ú “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü ãú™ãÓü²Ö †ÖÆêü. »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö •ÖãÖß —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ
´ÖÆüÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖµÖ³Öß´Ö
ÖÖ¸ü ´Ö¬µÖê †¿ÖÖ“Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖæÖ †ÃÖê ×¤üÃÖãÖ †Ö»Öê úß •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú
†Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ±ú¸üú ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™ü ÖÖ´Ö¬Öß»Ö
ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖ¸ü, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ãú™ãÓü²ÖÖÖß †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ †ÃÖÖ úß, ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÊÖ •ÖÖŸÖ¾ÖÖ¸ü
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß •Ö´ÖÖŸÖ-‹-‡Ã»ÖÖ´Öß †Ö×Ö ‡Ã»ÖÖ´Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÃÖÖÓÖßŸÖ»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •Ö´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ˆ““Ö •ÖÖŸÖß ¾ÖÖÖÔ“Öê »ÖÖêú ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖ¸ü “ÖÖÓ³ÖÖ¸üÖÓÖß ¸üÖêÆüß¤üÖÃÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü ŸÖ¸ü úÖÆüß ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ —ÖÖê¯ Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß
†ÖÖ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
úÖêÖŸµÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ´ÖÆüÖ¸ü
•ÖÖŸÖß“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß ×³ÖŒÖæ ÃÖÓ‘Ö, ¡Öî»ÖÖêŒµÖ ´ÖÆüÖÃÖ³ÖÖ, ¡Öî»ÖÖêŒµÖ ²ÖÖî¨ü ´ÖÆüÖÃÖ³ÖÖ, ¯ÖÏ–ÖÖ¾ÖÓŸÖ ´ÖÆüß»ÖÖ
´ÖÓ›üôû, ¬Ö´´ÖÃÖêÖÖ, ¤ü»ÖßŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü, ³Öß´Ö ÃÖêÖÖ, ²ÖÖ´ÖÃÖê±ú, †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. µÖÖ ¤êüÖß»Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
ÃÖÖÓÖßŸÖ»µÖÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ •Öß ¬ÖÖ´Öáú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖß
úÖÆüß ¾ÖêôêûÃÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ¤êüÖß»Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ
µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬Öß»Ö ±ú¸üú ÃÖ´Ö•ÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ´Öæôêû ¸üÖ•ÖúßµÖ, ¬ÖÖÙ´Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ¸ü×´ÖÃÖôû —ÖÖ»Öê»Öß
×¤üÃÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¾Ö •ÖÖŸÖ µÖÖÓ“Öß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß ú»¯ÖÖÖ“Ö ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ×úŸµÖêú
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ¬Ö´ÖÔ ¾Ö •ÖÖŸÖß“ÖÖ ŸÖê ¾Öê ÖôûÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ý
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖ¾Ö¹ýÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¸üÖ•Ö×úµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö
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¬ÖÖÙ´Öú †–ÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê.
ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê úß, ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ 25 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
¯ÖãºþÂÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ÃÖÆüÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ŸÖ¸ü ‡¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü ˆ»»ÖÖ²Öß
µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ±úŒŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ“Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. ŸÖ¸ü 26 ŸÖê 40 ÆüÖ ¾ÖµÖÖêÖ™ü ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
•ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖìÖÖÖ†ÓŸÖß ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ŸÖ¸ü ¾ÖµÖÃú¸ü ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôû»Öê. ŸÖ¸ü 26 ŸÖê 40
¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ †Ö»Öê.
ŸÖ¸ü ‡Ô¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü ˆ»»ÖÖ²Öß µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ¤êüÖß»Ö •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæ Ö µÖêŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö
41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 1 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ŸÖ¸ü ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ‡Ô¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü
ˆ»»ÖÖ²Öß µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. 17 ŸÖê 25 ÆüÖ ¾ÖµÖÖêÖ™ü ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
•ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. êú¾Öôû ¤üÖêÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.14
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ

†. Îú.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ

¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü
Æü´ÖÖ»Öß
²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü
†ò™üÖê×¸üÖÖ
™êü»ÖØ¸üÖ
³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß
³ÖÖÓ›êü ‘ÖÖÃÖÖê
¸ÓüÖúÖ´Ö
²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü
‹æúÖ

ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ
‡Ô¤ü-‹- ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖÆüß
¯Ö×¸üÂÖ¤ü
×´Ö»ÖÖ¤ü
12.90% 40.00% 24.70%
71.00% 60.00% 31.50%
0.00%
0.00%
2.20%
3.20%
0.00%
4.50%
0.00%
0.00%
2.20%
0.00%
0.00%
3.40%
0.00%
0.00%
2.20%
6.50%
0.00%
1.10%
6.50%
0.00%
28.10%
24.80% 4.00%
71.20%
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‹æúÖ

22.40%
42.40%
1.60%
4.00%
1.60%
2.40%
1.60%
2.40%
21.60%
100.00%

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.14 ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê úß, ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ×ú¸üúÖêôû
¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 25% †ÖÆêü ŸÖ¸ü 21.5% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü 40.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™ü ÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü 43% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü ²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü ´ÆüÖãÖ úÖ´Ö
ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü †ò™üÖê×¸üÖÖ
“ÖÖ»Ö¾ÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 3.1% ×¤ü ÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü
4.3% †ò™üÖê×¸üÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´Ö¿ÖßÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
63% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´Ö¿ÖßÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß †Ö×Ö ³ÖÖÓ›üß ‘ÖÖÃÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü ³ÖÖÖ
ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ¸ÓüÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü 6.3% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¤üÃÖæÖ
†Ö»Öê. ŸÖ¸ü 1.1% ¸ÓüÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
‹æúÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ú´Öß ×¤üÃÖŸÖÖê.
µÖÖÓ“Öê ‹æúÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 25.6% †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ 74.4% †ÖÆêü.
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ Æêü ŸÖŒŸÖÖ Îú.
4.14 ÖãÃÖÖ¸ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 12.9% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ‡Ô¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü ˆ»»ÖÖ²Öß µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö µÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
40% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
24.7% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê 4 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü ‡Ô¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü ˆ»»ÖÖ²Öß µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü 71% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü 60% Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ‡Ô¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü ˆ»»ÖÖ²Öß µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü 31.5% Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
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µÖÖ´Ö¬µÖê 22 Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸üê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ŸÖßÖ
Æü´ÖÖ»Ö ‡Ô¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü ˆ»»ÖÖ²Öß µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü ´ÆüÖãÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ú¸üÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÖÆêü ŸÖ¸ü †ò™üÖê×¸üÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸üê 3.2% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²ÖÖî¨ü
¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ‡Ô¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü ˆ»»ÖÖ²Öß µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ µÖÖ“µÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê ±úŒŸÖ ‹ú †ò™üÖê×¸üÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖÖ¸üÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²ÖÖî¨ü
¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖê. 4.5% †ò™üÖê×¸üÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ´Ö¿ÖßÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›ü ß¾ÖÖÃÖßµÖ ³ÖÖÓ›üß
‘ÖÖÃÖÖÖ¸êü µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ †ÖÆêü.
¸ÓüÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü 6.5% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ‡Ô¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü
ˆ»»ÖÖ²Öß µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö µÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö
ú¸üÖÖ¸êü 6.5% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ‡Ô¤ü ×´Ö»ÖÖ¤ü ˆ»»ÖÖ²Öß µÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö úÖêÖŸÖê“Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸÖ¸ü 28.1%
úÖêÖŸÖÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
†×¬Öú †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ 24.8% ×¤üÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ¯Ö¸ÓüŸÖã ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö
ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ 71.2% †ÖœüôûŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.15
•ÖÖŸÖ ¾Ö •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
†.
Îú.
1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ
´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

•ÖÖŸÖßµÖ ÃÖÓ‘ Ö™üÖêŸ Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÆüÖêµ Ö
ÖÖÆüß
18
22.40%
0.00%
61.70%
0.00%
14.40%
0.00%
9.00%
0.00%
9.00%
14.40%
85.60%
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‹æúÖ
33.60%
52.80%
12.00%
8.00%
8.00%
100.00%

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê ¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö
ÃÖÆü³ÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖß †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ú¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.15 ¾Ö¹ýÖ
ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖŸÖßµÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ Æêü Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
ÖÖÖ¸üßú¸üÖ, ¿ÖÆü¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖæÖ •ÖÖŸÖ ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê Æêü Ö¸êü ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ
†ÃÖê ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß Æêü“Ö ×¤üÃÖŸÖê. •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, ÃÖÓÃ£ÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“Öß
´ÖŒŸÖê¤üÖ¸üß ´ÖÖ¡Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ •ÖÖŸÖ³ÖÖ‡Ôú›êü †ÃÖŸÖê. •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ¯ÖŸÖ¯Öêœü¶Ö, ²ÖÑúÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¿Öî Ö×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ,
ŸÖ¹ýÖ ´ÖÓ›üôêû †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖêÖóµÖÖ ¾ÖÃŸµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ²Ö§ü»Ö ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ
•ÖÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü †Ö•ÖÆüß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÆüÖ¾Öß, ¯Ö¸üß™ü, ³ÖÓÖß, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü ‡. •ÖÖŸÖà“Öß ¤îü¾ÖŸÖê, ÖêŸÖê,
´ÖÆüÖ¯ÖãºþÂÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖµÖÓŸµÖÖ, ¯ÖãµÖ×ŸÖ£µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖ ‘Ö™üú
¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
³Öæ´ÖßÆüßÖ ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: ´ÖÖÖÖÃÖ †Ö×Ö ¤ü×»ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. •ÖÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö ˆŸÖ¸Óü›üß“Öß ÁÖê Öß²Ö¨ü
ÃÖÓ¸ü“ÖÖÖ, †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ, ÁÖêÂšüŸ¾Ö, •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ÃÖÖ, •ÖÖŸÖß†ÓŸÖÖÔŸÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü, •ÖÖŸÖ¾ÖÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ,
•ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ¾ÖÃŸµÖÖ, ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß •ÖÖŸÖß †ÓŸÖÖÔŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¾Öß¬Ö ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü
†ÖœüôûŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. Ö¾Ö²ÖÖî¨üÖÓÖß ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú Öê¡ÖÖŸÖ ¯Öæ¾Öá“Öß ¤îü¾ÖŸÖê, ØÆü¤ãü ÃÖÖ ¾Ö ÃÖÖÖ“µÖÖ
×¤ü¾Ö¿Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüÖê ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖ´Öê ²ÖÓ¤ü êú»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸÖê †ÖŸÖÖ ÖÖîŸÖ´Ö²Öã¨ü †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öê ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖÖ•Ö¸êü
ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. †£ÖÖÔŸÖ Æêü ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ¬ÖÖ´Öáú ´ÖêôûÖ¾ÖêÆüß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ ‹úÖê¯ÖÖ,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‹úÖê¯ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ²ÖÖî¨ü ¤ü×»ÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ-†Ã¯Öé¿µÖÖ´Ö¬µÖê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. Ö¾ÖßÖ ¬Ö´ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸üÖê,
Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß“Öß úÖ´Öê —ÖãÖÖ¹ýÖ ¤êüÖê, ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ †ÃÖÖê, ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ µÖÖ“Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖ †ÃÖÖê
¾Ö ÃÖÓµÖÖ ²ÖôûÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖî¨ü ¾Ö ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÖŸ´Ö×ÖÂšüÖ ¾Ö ‹êŒµÖ ×¤üÃÖŸÖê.
•ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Öãôêû ¯Öæ¾Öá ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß †Öêú ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖ´Öê ¯ÖæÖÔ êú»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ˆ¤üÖ. ¬ÖÖÙ´Öú
¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ •Öß¾ÖÖ, ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“Öß ´Öæ»µÖê, ÖÏÖ´ÖßÖ ÖêŸÖé¢¾Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖêÖãÃÖÖ¸ü šü¸üŸÖ †ÃÖŸÖ.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêÖê ´ÖÖ¡Ö ‘Ö™üúÖ‹ê¾Ö•Öß-ÖÖÖ¸üßú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ ÆüÖ ´Öæôû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ»ÖÖ.

(83)

ˆ““Ö, ú×ÖÂšü ‹ê¾Ö•Öß ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÖÖÖ»Öß. †ÖîªÖê×Öú¸üÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²ÖÓ¤ü —
ÖÖ»Öê †Ö×Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö úÖÆüßÃÖÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖ¡Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ±úÖµÖªÖú×¸ü ŸÖÖ
•ÖÖŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÃÖÓ¬ÖßÃÖÖ¬Öæ »ÖÖêúÖÓú›æüÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ.
µÖÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê¤êüÖß»Ö †ÖœüôûŸÖÖê. ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: •ÖÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö
Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ“Ö ŸÖê †Ö¯Ö»Öß —ÖÖê¯Ö›üß ™üÖúŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¤æüÃÖ¸êü ‹ú úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê
Ã£ÖÖ×Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. Æêü ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔúŸÖì †¿ÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö
Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖÃÖ †Öãæú»Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ •ÖÖŸÖ ×¾ÖÃÖ¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ úß •ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê‰úÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖÖŸÖ. Æêü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê. µÖÖ
³ÖÖ¾ÖÖêŸÖæÖ †Öêú •ÖÖŸÖßÃÖÓ‘Ö™üÖê“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. Ã¾Ö ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ‡ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¤æü¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö •ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö †¿ÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ´ÖÖ¡Ö Öæ¯Ö ú´Öß †ÃÖŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê •ÖÖŸÖ×ÖÆüÖµÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ±úŒŸÖ 14.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß
•ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ ÖÃÖ»Öê»Öê 85.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÃÖê ¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.15
ÖãÃÖÖ¸ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ ¤üÖêÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê êú»Öê
†ÖÆêü. ¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü 22.4% ´ÖÖŸÖÓÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Æü ÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü
•ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖãÛÃ»Ö´Ö, ´Ö¸üÖšüÖ, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤êüÖß»Ö ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.16
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖŸÖ×ÖÆüÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ

†.
Îú.
1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ

´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ
‹æúÖ
´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖêÖÖ »ÖÆãü•Öß ÃÖÖôû¾Öê ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖÆüß
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
16
87.00%
22.40%
33.60%
0.00%
0.00%
61.70%
52.80%
0.00%
0.00%
14.00%
12.00%
0.00%
0.00%
9.00%
8.00%
0.00%
0.00%
9.00%
8.00%
12.00%
1.60%
85.60% 100.00%

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖêÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü ³ÖÖÖß
ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 12.8% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü »ÖÆãü•Öß ÃÖÖôû¾Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1.6% †ÖœüôûŸÖê ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê
ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 85.6% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.16 ¯ÖÏ´ÖÖÖê´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖêÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß
¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö »ÖÆãü•Öß ÃÖÖôû¾Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê ¤êüÖß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓ Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß
¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 22.4% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö 16 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖêÖÖ
µÖÖ •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ »ÖÆãü•Öß ÃÖÖôû¾Öê µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö, ´Ö¸üÖšüÖ, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖ¸üßÆüß •ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü Öæ¯Ö ú´Öß
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ÃÖ¾ÖìÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê úß, ´ÖÖŸÖÓÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ¸ü †Ö×Ö ´ÖãÃ»Öß´Ö •ÖÖŸÖàÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ †Ö¾Ö›üŸÖÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ¸üÖÆüÖÖ-µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¿Öê•ÖÖ¸üß, »ÖÖêúÖÓ´Öãôêû ÊÖ
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—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã úÖÆüß •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß †Ö´Æü Ö»ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖß´Öãôêû
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ¸üÖÖ ×´ÖôûŸÖê †ÃÖêÆüß ´Æü™ü»Öê.
¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß Æü ÖêµÖÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü 41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. 26 ŸÖê 40 µÖÖ
¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 13 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖêÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¤üÖêÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ »ÖÆãü•Öß ÃÖÖôû¾Öê µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü µÖÖ“Ö ¾ÖµÖÖêÖ™üÖ ŸÖß»Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß •ÖÖŸÖß
ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü 79 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ŸÖ¸ü
41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ‹ú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖêÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü »ÖÆãü•Öß ÃÖÖôû¾Öê µÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 17 ŸÖê 25
µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ±úŒŸÖ ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖêÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
ŸÖ¸ü »ÖÆãü•Öß ÃÖÖôû¾Öê µÖÖ •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ
†Ö»Öê. 25 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö Ö‰ú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖêÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ †ú¸üÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯Öã¹ýÂÖ ŸÖ¸ü 5 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö »ÖÆæü•Öß ÃÖÖôû¾Öê µÖÖ •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ±úŒŸÖ ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
¯ÖãºþÂÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. úÖêÖŸµÖÖ“Ö •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ 75 ¯Öã¹ýÂÖ ŸÖ¸ü 32 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.17
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö •ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
†.
Îú.

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü
Æü´ÖÖ»Öß
²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü
†ò™üÖê×¸üÖÖ
™êü»ÖØ¸üÖ
³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß
³ÖÖÓ›êü ‘ÖÖÃÖÖê
¸ÓüÖúÖ´Ö
²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü
‹æúÖ

ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖê ÖŸµÖÖ
‹æúÖ
´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖêÖÖ »ÖÆæü•Öß ÃÖÖôû¾Öê ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖÆüß
ÃÖÓ‘ Ö™üÖÖ
25.00%
2
20.60%
22.40%
37.50%
0.00%
43.90%
42.40%
12.50%
0.00%
0.00%
1.60%
0.00%
0.00%
4.70%
4.00%
0.00%
0.00%
1.90%
1.60%
0.00%
0.00%
2.80%
2.40%
0.00%
0.00%
1.90%
1.60%
0.00%
0.00%
2.80%
2.40%
25.00%
0.00%
21.50%
21.60%
12.80%
1.60%
85.60%
100.00%

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ úÖ? µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ÆüÖêµÖ †ÃÖê †ÃÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 14.4% ×¤üÃÖãÖ
µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú —ÖÖê¯Ö›üß ¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
85.6% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üÖ“Öê •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
33.3% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 20.06% †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê •ÖÖŸÖßÃÖÓ‘Ö™ü ÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 33.3% ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ Æü´ÖÖ»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
43.9% ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ 11.1%
×¤üÃÖŸÖê. †ò™üÖê×¸üÖÖ, ´Ö¿ÖßÖúÖ´Ö, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß, ³ÖÖÓ›êü ‘ÖÖÃÖÖê, ¸ÓüÖúÖ´Ö ú¸üÖê ‡. úÖ´Öê ú¸üÖÖ-µÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê •ÖÖŸÖßÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ µÖê ŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖ“Ö
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê •ÖÖŸÖßÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 22.2% ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê †ò™üÖê×¸üÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ¯ÖÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ŸÖÃÖê“Ö ´Ö¿ÖßÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ¤üÖêÖ —
(87)

ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß ú¸üÖÖ¸êü ŸÖßÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ¸êü †Ö×Ö úÖêÖŸµÖÖ“Ö •ÖÖŸÖßÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ¸êü 23 —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ •ÖÖŸÖßÃÖÓ‘Ö™ü ÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.17 ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖŸÖÓÖÃÖêÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖßÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê 25% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö »ÖÆæü•Öß ÃÖÖôû¾Öê µÖÖ •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤ü Ö¸üÖ¯Öîúß ¤üÖêÖ
¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü 20.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö •ÖÖŸÖß
ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü 37.5% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ •ÖÖŸÖß
ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü »ÖÆæü•Öß ÃÖÖôû¾Öê µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÖÆêü. 43.9% Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ. ²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü 12.5% ´ÆüÖ•Öê“Ö ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖê ÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæ Ö µÖêŸÖê. †ò™üÖê×¸üÖÖ
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü, ´Ö¿ÖßÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß ú¸üÖÖ¸êü, ³ÖÖÓ›üß ‘ÖÖÃÖÖÖ¸ê ü †Ö×Ö ¸ÓüÖúÖ´Ö
ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ¸êü 25% —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖêÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. »ÖÆæü•Öß ÃÖÖôû¾Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö úÖêÖŸÖÖÆüß
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê.
µÖÖ¾Ö¹ýÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê ¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´ Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÖÔ× ¬Öú 12.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
•ÖÖŸÖßÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ¯Ö¸ÓüŸÖã úÖêÖŸµÖÖ“Ö •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú 85.6% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. »ÖÆãü•Öß ÃÖÖôû¾Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾ÖÀ¾Ö :—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ úÖ¸üÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ÖÏÖ´ÖßÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ³Ö¸ü´ÖÃÖÖš ¾ÖÖœüÖÖ¸üß
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ, •ÖÖÖê“Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô, ÖÖ¸ü ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, ¤üÖ×¸ü¦ü¶, ¿ÖÆü¸üÖŸÖ µÖêµÖÖ“Öß ´ÖÖÖê¾Öé¢Öß µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ“Öê ´ÖãµÖ úÖ¸üÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Æêü ¤êüÖß»Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö
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»ÖÖêúÖÓ¾Ö¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ¾Ö¸ü¤üÆüÃŸÖ †ÃÖŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö »ÖÖêú †×¿Ö×ÖŸÖ, ¤êü¾ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ
šêü¾ÖÖÖ¸êü †ÃÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÃÖÖšüß ãú™ãÓü²Ö×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ŸÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ³Ö¸ü´ÖÃÖÖšü ¾ÖÖœüŸÖê. ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê †¿ÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»µÖÖ ü»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¸üÖ•Ö×úµÖ
ÖêŸÖê ×Ö¾Ö›üÖãú Ø•ÖúµÖÖÃÖÖšüß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÁÖµÖ ÃÖã¨üÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ
¾ÖÖœü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ŸÖß ¾ÖÃŸÖß ×™üú¾ÖæÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›üŸÖÖê. ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê Æêü »ÖÖêú ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ
ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß »ÖÖêú ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ±úŒŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ×´Öôû¾ÖµÖÖÃÖÖšüß, ´ÖÖê“Öì, ×Ö¤ü¿ÖÔÖê ‡. úÖ´ÖÖŸÖ
ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.18
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ

†.Îú.
1
2

¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÆüÖêµÖ
ÖÖÆüß
‹æúÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
61
64
125

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
48.80
51.20
100.00

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ú¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê Æêü œüÖê²Öôû´ÖÖÖÖÖê
¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ êú¾Öôû ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üÖê ‹¾ÖœüÖ“Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö úÖêÖß ¾µÖŒŸÖß ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ úÖ? µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß
×¤ü»Öê»µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖŸÖ 48.8% ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê. ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ
¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü †ÃÖ»Öê»Öê, ÃÖÆü³ÖÖÖ Ö ‘ÖêÖÖ¸êü 51.2% ãú™æÓü²Ö †ÖÆêüŸÖ.
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖà“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü ³ÖÖÖ
ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ †ÖÆêü Æêü ¯Öãœüß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

(89)

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.19
×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ

†. Îú.
1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ
´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÆüÖêµÖ
ÖÖÆüß
42.60%
25.00%
41.00%
64.10%
16.40%
7.80%
0.00%
1.60%
0.00%
1.60%
48.80%
51.20%

‹æúÖ
33.60%
52.80%
12.00%
8.00%
8.00%
100.00%

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ¯Öîúß 42.6% ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ´ÖÖŸÖÓÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêôûÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö 41%
´ÖÆüÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü 64.1% ´ÖÆüÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖãÃ»Öß´Ö ãú™æÓü²ÖÖŸÖß»Ö 10 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü 05 ´ÖãÛÃ»Ö´Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ. ¸üÖ•Ö×úµÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšüÖ †Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²Ö ¯ÖÏŸµÖêú •ÖÖŸÖß¯Öîúß ¯ÖÖÆüŸÖÖ
×Ö´´µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê †Öœü ôæûÖ †Ö»Öê.
¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ-µÖÖÓ¯Öîúß ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ³ÖÖÖ
‘ÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸ ÖÖŸÖ. ´Ö¸üÖšüÖ
†Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß ¯ÖÏŸµÖêú ‹ú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ×Ö´´µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.20
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê •ÖÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖáú¸ü Ö
†.
Îú.

•ÖÖŸÖ

1
2
3
4
5

´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

úÖÑÖÏêÃÖ
34.10%
54.50%
11.40%
0.00%
0.00%
35.20%

ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ
‹æúÖ
×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ †Ö¸ü.¯Öß. ²Öß.‹ÃÖ. ‹´Ö.‹Ö. ÃÖÆü³ÖÖÖ
†ÖµÖ.
¯Öß.
‹ÃÖ.
ÖÖÆüß
1
0.00% 0.00% 58.30% 25.80% 33.60%
0.00%
2
1
0.00% 62.90% 52.80%
0.00% 0.00% 0.00% 41.70% 8.10%
12.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.60%
8.00%
0.00% 0.00%
1
0.00% 1.60%
8.00%
3.20% 1.60% 1.60% 9.60% 49.60% 100.00%

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.20 µÖÖ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 35.2% †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 3.2% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ 1.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 49.6%
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 34.1% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê ŸÖ¸ü ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 4 —ÖÖê¯ Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. †Ö×Ö ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. ‹´Ö.‹Ö.ÃÖß. µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÖÔŸÖ ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ÃÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 54.5% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖŸê ÖÖŸÖ. †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ.
¯ÖÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ‹ú
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ †Ö×Ö ‹´Ö.‹Ö.ÃÖß. µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö
´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖÖê.
´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 11.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö
‹´Ö.‹Ö.ÃÖß. µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 5 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã
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×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ, †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. †Ö×Ö ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÆüÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ´Ö¸üÖšüÖ ¾Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×Ö´´µÖÖ¯ÖêÖÖ
•ÖÖÃŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ (16) úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸ü
•ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 39 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆü ßŸÖ. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö
ãú™ãÓü²ÖÖ¯Öîúß ¯ÖÖ“Ö, ´Ö¸üÖšüÖ ãú™ãÓü²ÖÖ¯Öîúß ‹ú ŸÖÃÖê“Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖ¯Öîúß ‹ú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ´Ö¬µÖê úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
»ÖÖŸÖæ¸ü ´Ö¬Öß»Ö ‹æúÖ 44 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖÖ“Öê úÖ´Ö
ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ŸÖ¸ü ‹úÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö úÖÆüß
¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ Æüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ×Ö´µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¬ÖÖÙ´Öú
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.21
¾ÖµÖ ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ

†.Îú.
1
2
3

¾ÖµÖÖêÖ™ü
17 ŸÖê 25
26 ŸÖê 40
41 ŸÖê 60
‹æúÖ

¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÆüÖêµÖ
ÖÖÆüß
9.80%
7.80%
77.00%
73.40%
13.10%
18.80%
48.80%
51.20%

‹æúÖ
8.80%
75.20%
16.00%
100.00%

¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖà“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †Ö¯ÖÖ †³µÖÖÃÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. †ÖŸÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ †ÖÆêü. Æêü
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.21 ¾Ö¹ýÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 17 ŸÖê 25 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 9.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü 7.8% ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
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77% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü 73.4% ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 13.1% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸ Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü 18.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ †ÖÆêü Æêü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖ
µÖêŸÖÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.22
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ¾ÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖáú¸üÖ
†.
Îú.

¾ÖµÖÖêÖ™ü
úÖÑÖÏêÃÖ

1 17 ŸÖê 25
2 26 ŸÖê 40
3 41 ŸÖê 60
‹æúÖ

×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ

9.10% 0.00%
81.80%
4
9.10% 0.00%
35.20% 3.20%

ÆüÖêµ Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ
‹æúÖ
†Ö¸ü.¯Öß. ²Öß.‹ÃÖ. ‹´Ö.‹Ö. ÃÖÆü³ÖÖÖ
†ÖµÖ.
¯Öß.
‹ÃÖ.
ÖÖÆüß
0.00% 0.00% 16.70% 8.10%
8.80%
2
1
50.00% 72.60% 75.20%
0.00%
1
31.30% 19.40% 16.00%
1.60% 1.60% 9.60% 49.60% 100.00%

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, 17 ŸÖê 25 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö “ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑ ÖÏêÃÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ‹´Ö.‹Ö.‹ÃÖ. µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ, †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. †Ö×Ö ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖß»Ö
µÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 81.8% —ÖÖê ¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê ÖÖ¸êü 04 —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü 02 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß 06 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ‹Ö.‹Ö.‹ÃÖ. µÖÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ‹ú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖê. 41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 9.1% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
ŸÖ¸ü 04 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ‹´Ö.‹Ö.‹ÃÖ. µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸Ó üŸÖã 41 ŸÖê 60
µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
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úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ 17 ŸÖê 25 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 05
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 45 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö 41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 12 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ‹æúÖ“Ö ¾ÖµÖÖêÖ™üÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ 26
ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü ³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖÖÖ
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü
ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖæÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê úß, »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
êú»µÖÖÃÖ µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÖ ÆüÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖ“Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ²Ö-µÖÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê †ÃÖê
´ÖŸÖ †Ö»Öê úß, µÖÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ“Öß †ÖêôûÖ ú¹ýÖ ¤êüÖÖ¸êü ´ÖÖ. ×¾Ö»ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö•Öß ¤êü¿Ö´ÖãÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖêÆüß µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ¤êüÖß»Ö úÖÆüß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖæÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê úß, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê ÖÖ-µÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö
úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ 32 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖãºþÂÖ
ŸÖ¸ü 12 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ 04 ¯ÖãºþÂÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»ÖÖ. †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ.
¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ¯ÖãºþÂÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö Ã¡ÖßµÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ 01
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖê ŸÖ¸ü Ã¡ÖßµÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ŸÖ¸ü 12
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯Öã¹ýÂÖ Æêü µÖÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ‹æúÖ“Ö úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¯ÖãºþÂÖ †Ö×Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.23
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü

†. Îú.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü
Æü´ÖÖ»Öß
²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü
†ò™üÖê×¸üÖÖ
™êü»ÖØ¸üÖ
³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß
³ÖÖÓ›êü ‘ÖÖÃÖÖê
¸ÓüÖúÖ´Ö
²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü
‹æúÖ

¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÆüÖêµÖ
ÖÖÆüß
18.00%
26.60%
47.50%
37.50%
3.30%
0.00%
6.60%
1.60%
0.00%
3.10%
1.60%
3.10%
3.30%
0.00%
4.90%
0.00%
14.80%
28.10%
48.80%
51.20%

‹æúÖ
22.40%
42.40%
1.60%
4.00%
1.60%
2.40%
1.60%
2.40%
21.60%
100.00%

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ úÖ? µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü
ÆüÖêµÖ ´ÆüÖÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 48.8% ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. µÖÖ´Ö¬µÖê 18% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. 47.5% Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. 3.3% ²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü ´ÆüÖæÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü 6.6% †ò™üÖê×¸üÖÖ“ÖÖ»Öú †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß
ú¸üÖÖ¸êü 1.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ŸÖ¸ü ¸ÓüÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü 4.9% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ¸êü 14.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ “ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú 51.2% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß 17 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü 24 —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü †ò™üÖê×¸üÖÖ ‹ú ´Ö¿ÖßÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ¤üÖêÖ
³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß ú¸üÖÖ¸êü ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê
úÖêÖŸÖÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
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ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.24
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö×Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
†.
Îú.
1
2
3
4
5
6

¾ÖµÖÖêÖ™ü

¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü
Æü´ÖÖ»Öß
²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü
†ò™üÖê×¸üÖÖ
™êü»ÖØ¸üÖ
³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ
×¾ÖÎúß
7 ³ÖÖÓ›êü
‘ÖÖÃÖÖê
8 ¸ÓüÖúÖ´Ö
9 ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü
‹æúÖ

úÖÑÖÏêÃÖ

×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ

22.70%
52.30%
0.00%
1.00%
0.00%
2.30%

0.00%
50.00%
50.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

6.80% 0.00%
8.00% 0.00%
35.20% 3.20%

ÆüÖêµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ
‹æúÖ
†Ö¸ü. ¯Öß. ²Öß.‹ÃÖ. ‹´Ö.‹Ö. ÃÖÆü³ÖÖÖ
†ÖµÖ.
¯Öß.
‹ÃÖ.
ÖÖÆüß
0.00% 0.00% 25.00% 24.20% 22.40%
0.00%
1
25.00% 38.70% 42.40%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.60%
0.00% 0.00% 0.00% 1.60% 4.00%
0.00% 0.00% 0.00% 3.20% 1.60%
0.00% 0.00% 0.00% 3.20% 2.40%
2

0.00%

0.00%
0.00%
1.60%

0.00%

0.00%

1.60%

0.00% 0.00% 0.00% 2.40%
0.00% 50.00% 31.00% 21.60%
1.60% 9.60% 49.60% 100.00%

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖúÖêÖŸµÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ Æêü ŸÖŒŸÖÖ
Îú. 4.24 ¾Ö¹ýÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê, úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤æüúÖÖ¤üÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
22.7% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ‹´Ö.‹Ö.‹ÃÖ. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü ŸÖßÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü
×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ, †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. †Ö×Ö ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. µÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. 52.3% Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ŸÖßÖ Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ‹´Ö.‹Ö.‹ÃÖ. ¯ÖÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ‹ú ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. ¯ÖÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
†Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖÑÖÏêÃÖ, ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ,
†Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ., ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß., ‹´Ö.‹Ö.‹ÃÖ. µÖÖŸÖß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖÖê.
†ò™üÖê×¸üÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü “ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
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ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ‹ú ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎêúŸÖÖ úÖÑ ÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖê. ¤üÖêÖ ³ÖÖÓ›üß ‘ÖÖÃÖÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ¸ÓüÖúÖ´Ö
ú¸üÖÖ¸êü ŸÖßÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ¸êü ŸÖßÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö×Ö ‹´Ö.‹Ö.‹ÃÖ. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü ÃÖÆüÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤æüúÖÖ¤üÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 24.2% ×¤üÃÖãÖ
µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü 38.7% Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ‹ú †ò™üÖê×¸üÖÖ
“ÖÖ»Öú úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß. ¤üÖêÖ ´Ö¿ÖßÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü †Ö×Ö ¤üÖêÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß
ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. úÖêÖŸÖÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ¸êü †Ö×Ö
úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú 29% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •Ö¯ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Öæ¯Ö ú´Öß †ÖÆêü. ŸÖ¸ü úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ-µÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ±úŒŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ ŸÖã™ü¯ÖãÓ•µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ †Öœüô ûŸÖÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.25
•ÖÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü

†.
Îú.
1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ
´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÆüÖêµÖ
ÖÖÆüß
36.50%
30.60%
47.60%
58.10%
15.90%
8.10%
0.00%
1.60%
0.00%
1.60%
50.40%
49.60%

‹æúÖ
33.60%
52.80%
12.00%
8.00%
8.00%
100.00%

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 50.4% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê
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36.5% ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. 47.6% ´ÖÆüÖ¸ü —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ŸÖ¸ü 15.9% ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
´Ö¸üÖšüÖ †Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæ Ö µÖêŸÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß
¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü Ö ú¸üÖÖ¸êü 49.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê 30.6% ´ÖÖŸÖÓÖ
•ÖÖŸÖß“Öê, 58.1% ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖß“Öê ŸÖ¸ü 8.01% ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖÖ“ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšüÖ †Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêúß ‹ú —ÖÖê ¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖúÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ Æêü ¯Öãœüß»Ö ŸÖŒŸµÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.26
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ

†.Îú.
1
2
3
4
5
6

¯ÖÖ
úÖÑÖÏêÃÖ
×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ
†Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ.
‹Ö.ÃÖß.¯Öß.
²Öß.‹ÃÖ.¯Öß.
úÖêÖŸÖê“Ö ÖÆüß
‹æúÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
55
4
2
6
2
58
125

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
44.00
3.20
1.60
4.80
1.60
44.80
100.00

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ´Ö 44% †ÖÆêü. ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê ¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 3.2% †ÖÆêü. †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê 1.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
†ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü 4.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ‹Ö.ÃÖß.¯Öß. µÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. 1.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæ ú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖ
ÖÃÖ»Öê»Öê 44.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
•ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ¾ÖÖáú¸üÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê-
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.27
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü •ÖÖŸÖ×ÖÆüÖµÖ —ÖÖê›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
†.
Îú.

•ÖÖŸÖ

1
2
3
4
5

´ÖÖŸÖÓ Ö
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ
‹æúÖ
úÖÑÖÏêÃÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ †Ö¸ü.¯Öß. ²Öß.‹ÃÖ. ‹´Ö.‹Ö. ÃÖÆü³ÖÖÖ
†ÖµÖ.
¯Öß.
‹ÃÖ.
ÖÖÆüß
27.30%
1
0.00% 66.70% 0.00% 33.90% 33.60%
50.90% 0.00%
2
33.30%
2
57.10% 52.80%
21.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.40% 12.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.80%
8.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.80%
8.00%
44.00% 3.20% 1.60% 4.80% 1.60% 44.80% 100.00%

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê úß, 27.3% ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑ ÖÏêÃÖ
¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. 50.9% ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 21.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ×¿Ö¾ÖÃÖê ÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü “ÖÖ¸ü ´ÖÖŸÖÓÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. ‡ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ
¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ-µÖÖ ‡ŸÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ‹Ö.ÃÖß.¯Öß. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 4 —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ‹Ö.ÃÖß.¯Öß. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ‹Ö.ÃÖß.¯Öß. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö
¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 33.9% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê . úÖêÖŸµÖÖ“Ö
¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 57.1% ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê . ´ÖãÛÃ»Ö´Ö
•ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ŸÖßÖ ´Ö¸üÖšüÖ ¾Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêúß ‹ú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ‹æúÖ“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß ´ÖÆüÖ¸ü
•ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
(99)

¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê. Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖÖÖ
†Öœüôû»Öê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ¾Ö¸ü úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ¾Ö¹ýÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ²Ö§ü»Ö ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.28
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü

†.Îú.
1
2
3
4

×Ö¾Ö›üÖãú
»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ
ÖÖ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
úÖêÖŸÖê“Ö ÖÖÆüß
‹æúÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
12
8
60
45
125

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
9.60%
6.40%
48.00%
36.00%
100.00%

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.28 ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ •µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 9.6% †ÖÆêü. ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê“µÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 6.4% †ÖœüôûŸÖê. 48% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
ÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»Öêú“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 36% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ
†Ö×Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ †Ö×Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ ¾ÖÖáú¸üÖ
µÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ŸÖŒŸµÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖê.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.29
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖß»Ö •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü

†.
Îú.

•ÖÖŸÖ

1
2
3
4
5

´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ

úÖêÖŸÖß ×Ö¾Ö›üÖãú
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ÖÖ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÖÖÆüß

16.70%
16.70%
66.70%
0.00%
0.00%
9.60%

62.50%
12.50%
25.00%
0.00%
0.00%
6.40%

33.30%
55.00%
8.30%
1.70%
1.70%
48.00%

33.30%
66.70%
0.00%
0.00%
0.00%
36.00%

‹æúÖ

33.60%
52.80%
12.00%
8.00%
8.00%
100.00%

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, 16.7% ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ »ÖÖêú
ÃÖ³ÖÖ, ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. 16.7% ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ
´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü 66.7% ´ÖãÃ»Öß´Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Öœüô æûÖ †Ö»Öê. ´ÖÆüÖ¸ü
•ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ‹ú ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
33.3% ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö
55% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖÖ“Ö ´Ö¸üÖšüÖ
†Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêúß ‹ú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ “ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
úÖêÖŸµÖÖ“Ö ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
33.3% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 66.7% ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß´Ö¬µÖê
•ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ŸÖã™ü¯ÖãÓ•µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö
×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸ü
•ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ
(101)

ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ êú¾Öôû ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üÖê ¾Ö
¯ÖîÃÖÖ ‘ÖêÖê ‡£Ö¯ÖµÖÕŸÖ“Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. úÖ¸üÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖ´Ö
ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ“Öß ÖôûÖß ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü Æü´ÖÖ»Öß úÖ´Ö ¾Ö ×´ÖÃ¡Öß úÖ´Ö
ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¤ü¸ü¸üÖê•Ö úÖ´ÖÖ»ÖÖ Öê»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ¯ÖÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖæÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê úß, —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü ×Ö¾Ö›üÖãúÖú›êü ±úŒŸÖ †ÖÙ£Öú »ÖÖ³ÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖÖ¿Öß ¤êüÖê ‘ÖêÖê ÖÃÖŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.30
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ¾Ö ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ

†.
Îú.

¾ÖµÖÖêÖ™ü
»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ

úÖêÖŸµÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖÆüß

¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü
Æü´ÖÖ»Öß
²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü
†ò™üÖê×¸üÖÖ
™êü»ÖØ¸üÖ
³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ
×¾ÖÎúß
7 ³ÖÖÓ›êü ‘ÖÖÃÖÖê

41.60%
8.30%
0.00%
0.00%
0.00%
8.30%

25.00%
37.50%
25.00%
0.00%
0.00%
0.00%

6.70%
58.30%
0.00%
3.30%
3.30%
0.00%

24.40%
31.10%
0.00%
6.70%
0.00%
4.40%

22.40%
42.40%
1.60%
4.00%
1.60%
2.40%

16.70%

0.00%

0.00%

0.00%

1.60%

8 ¸ÓüÖúÖ´Ö
9 ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü
‹æúÖ

0.00%
25.00%
9.60%

12.50%
0.00%
6.40%

3.30%
15.00%
48.00%

0.00%
33.30%
36.00%

2.40%
21.60%
100.00%

1
2
3
4
5
6

‹æúÖ

—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö »ÖÖêú ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆü “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšü ß ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß,
(102)

Æü´ÖÖ»Öß, ³ÖÖÓ›üß ‘ÖÖÃÖÖê, †ò™üÖê×¸üÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖê, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß ‡. †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖæÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ŸµÖÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú ˆŸ¯Ö®ÖÆüß ú´Öß †ÃÖŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ
†ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Æêü ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü úÂ™ü ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ‹ÖÖªÖ
úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹ÖÖªÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ
ú´Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
†ò™üÖê×¸üÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖÖ¸êü 3, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß ú¸üÖÖ¸üê ¤üÖêÖ ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ¸êü
¾Ö úÖêÖŸµÖÖ“Ö ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 33.3% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
‹æúÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ “Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
†×¬Öú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ¸êü ¾Ö úÖêÖŸµÖÖ“Ö ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
Ö ÆüÖêÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †×¬Öú †ÖÆêüŸÖ. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ 36% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ×Ö¾Ö›ü Öãú
¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ Ö™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú
¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê 41.7% µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 58.3% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 17 ŸÖê 25 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.31
¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü

†.
Îú.

¾ÖµÖÖêÖ™ü

1 17 ŸÖê 25
2 25 ŸÖê 40
3 41 ŸÖê 60
‹æúÖ

»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ

úÖêÖŸÖß ×Ö¾Ö›üÖãú
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ÖÖ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

0.00%
41.70%
58.30%
9.60%

0.00%
87.50%
12.50%
6.40%

13.30%
73.30%
13.30%
48.00%

‹æúÖ
úÖêÖŸµÖÖ“Ö
ÖÖÆüß
6.70%
84.40%
8.90%
36.00%

8.80%
75.20%
16.00%
100.00%

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.31 ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 87.5% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ‹ú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
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×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖê. 17 ŸÖê 25 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß ¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ
†Ö×Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ
×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 13.3% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 73.3% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 8 —ÖÖê ¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
17 ŸÖê 25 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ŸÖßÖ, 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 84.4% ŸÖ¸ü 41 ŸÖê 60 µÖÖ
¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 4 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú ×¤üÃÖæÖ
†Ö»Öê. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ×úŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ Æêü ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.30 ¾Ö¹ýÖ ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê.
»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 41.7%
†ÖÆêü. Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü 8.3% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ.
†ò™üÖê×¸üÖÖ, ´Ö×¿ÖÖúÖ´Ö †Ö×Ö ¸ÓüÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ¸êü 25% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖŸÖ.
¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ú¸üÖÖ¸êü 3, ²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü 2 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ‹ú ¸ÓüÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖê.
†ò™üÖê×¸üÖÖ, ´Ö×¿ÖÖúÖ´Ö, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß †Ö×Ö úÖêÖŸÖÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß ¾ÖÖÃÖßµÖ
¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 16.7% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü 58.3% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ
×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †ò™üÖê×¸üÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖÖ¸êü ¤üÖêÖ, ´Ö×¿ÖÖúÖ´Ö ú¸ü ÖÖ¸êü ¤üÖêÖ, ¸ÓüÖúÖ´Ö
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ú¸üÖÖ¸êü ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. úÖêÖŸÖÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
Ö ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ 15% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üÖÓ¯Öîúß 24.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü 31% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›ü Öãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.32
×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖß“Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ-†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ

†.
Îú.
1
2
3
4
5

•ÖÖŸÖ
´ÖÖŸÖÓÖ
´ÖÆüÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö
´Ö¸üÖšüÖ
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
‹æúÖ

´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
ú¬Öß“Ö ÖÖÆüß
ú¬ÖßŸÖ¸üß
²ÖÆãüŸÖêú¾ÖêôûÖ
44.00%
17.50%
55.60%
42.00%
64.90%
44.40%
12.00%
15.80%
0.00%
0.00%
1.80%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
40.00%
45.60%
14.40%

‹æúÖ
33.60%
52.80%
12.00%
8.00%
8.00%
100.00%

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ Øú¾ÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ´Ö¬µÖê ú¬Öß ŸÖ¸üß
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü. 45.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¬ÖßŸÖ¸üß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖê“ÖÖÔ Øú¾ÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ú¬Öß“Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 40% ×¤üÃÖæÖ
†Ö»Öê. ŸÖ¸ü Öæ¯Ö ¾ÖêôûÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö 14.4% ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
ú¬ÖßŸÖ¸üß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 17.5% †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú 64.9% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 15.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
ú¬ÖßŸÖ¸üß ´ÖÖê“ÖÖÔ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ´Ö¸üÖšüÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ‹ú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¬ÖßŸÖ¸üß ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖê. “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
´ÖÖê“ÖÖÔ - †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ´Ö¬µÖê Öæ¯Ö ¾ÖêôûÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ¯Öîúß 55.6% ´ÖÖŸÖÓÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß 44.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
Öæ¯Ö ¾ÖêôûÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ-†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ŸÖÃÖê“Ö ´Ö¸üÖšüÖ †Ö×Ö
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“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê Öæ¯Ö ¾ÖêôûÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ ÖÖÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê
†ÖÆêü. 40% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ / ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ‘ÖêŸÖ»ÖÖ“Ö ŸÖ¸ü ú¬ÖßŸÖ¸üß ³ÖÖÖ
‘ÖêÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ. Öæ¯Ö ¾ÖêôûÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ¸êü Öæ¯Ö ú´Öß †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö
44% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¬Öß“Ö ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 42%, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö
12% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¬Öß“Ö ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ úÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»Öê µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ Æêü —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ú×¸üŸÖÖ ´ÖÖê“Öì úÖœüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ‡ŸÖ¸ü úÖ¸üÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öß úÖ¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»Öêú“µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓÖß ²ÖÖêÖÃÖÃÖÖšüß úÖœü»Öê»ÖÖ
´ÖÖê“ÖÖÔ, ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ, ¯ÖãŸÖôûÖ ×¾Ö™Óü²ÖÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ, ‘Ö¸êü ¯ÖŒêú ×´ÖôûµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ,
¬ÖÖÙ´Öú ´ÖÖê“ÖÖÔ, •Ö´ÖßÖ ×´ÖôûÖê, ¯ÖÖÖß ™Óü“ÖÖ‡Ô †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. ¯ÖÖÖÖê úÖœü»Öê»Öê ´ÖÖê“Öì, ŸÖÃÖê“Ö úÖÑÖÏêÃÖÖê
úÖœü»Öê»Öê ´ÖÖê“Öì, ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖÓÃÖÖšüß úÖœü»Öê»ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎêúŸÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê “ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ ‡. ×¾Ö×¾Ö¬Ö
´ÖÖÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê“Öì úÖœü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓú›æüÖ ŸµÖÖŸÖ Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ²Ö-µÖÖ“Ö¤üÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ ú¿ÖÖÃÖÖšüß úÖœü»ÖÖ Öê»ÖÖ Æêü Æüß ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüß †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß
ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.33
¾ÖµÖ ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ

†.
Îú.

•ÖÖŸÖ

1 17 ŸÖê 25
2 26 ŸÖê 40
3 41 ŸÖê 60
‹æúÖ

´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
ú¬Öß“Ö ÖÖÆüß ú¬ÖßŸÖ¸üß
²ÖÆãüŸÖêú¾ÖêôûÖ
10.00%
74.00%
16.00%
40.00%

7.00%
73.70%
19.30%
45.60%

11.10%
83.30%
5.60%
14.40%

‹æúÖ

8.80%
75.20%
16.00%
100.00%

¾ÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.33 ÖãÃÖÖ¸ü 17 ŸÖê 25 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 4 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
ú¬ÖßŸÖ¸üß ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú 73.7% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ
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×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö 19.3% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ 41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ´ÖÖê “ÖÖÔ /
×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ú¬ÖßŸÖ¸üß ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
Öæ¯Ö ¾ÖêôûÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß 2 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ 17 ŸÖê
25 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ. 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 83.3% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Öæ¯Ö ¾ÖêôûÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö 41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ‹ú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖß Öæ¯Ö ¾ÖêôûÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖê.
17 ŸÖê 25 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖß ú¬Öß“Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ / ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖ êŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ. 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 74% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¬Öß“Ö ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ / ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ. 41 ŸÖê 60 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 8 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ‹æúÖ“Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ /
×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ / ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
´ÖÖê“ÖÖÔ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ¯Öîúß 17.5% Ã¡ÖßµÖÖ ú¬ÖßŸÖ¸üß ´ÖÖê“ÖÖÔ / ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü
44% ´Ö×Æü»ÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¬Öß“Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ /×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ‹æúÖ“Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ /
×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¯ÖêÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

(107)

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.34
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ

†. Îú. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
1
2
3
4
5
6
7

¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü
Æü´ÖÖ»Öß
²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü
†ò™üÖê×¸üÖÖ
™êü»ÖØ¸üÖ
³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ
×¾ÖÎúß
³ÖÖÓ›êü ‘ÖÖÃÖÖê

8 ¸ÓüÖúÖ´Ö
9 ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü
‹æúÖ

ú¬Öß“Ö ÖÖÆüß
20.00%
32.00%
0.00%
8.00%
0.00%
6.00%

´ÖÖê“ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ
ú¬Öß ŸÖ¸üß
19.30%
56.10%
0.00%
1.80%
0.00%
0.00%

‹æúÖ
²ÖÆãüŸÖêú¾ÖêôûÖ
38.90%
27.80%
11.10%
0.00%
11.10%
0.00%

22.40%
42.40%
1.60%
4.00%
1.60%
2.40%

0.00%

3.50%

0.00%

1.60%

0.00%
34.00%
40.00%

1.80%
17.50%
45.60%

11.10%
0.00%
14.40%

2.40%
21.60%
100.00%

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ / ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖ´Ö¬µÖê ú¬ÖßŸÖ¸üß ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖê ´ÆüÖÖÖ-µÖÖ
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 45.6% †ÖÆêü. Öã¯Ö ¾ÖêôêûÃÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖê ´ÆüÖÖÖ-µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
14.4% †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ú¬Öß“Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 40% †ÖÆêü.
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ, ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
×¤üÃÖŸÖÖê. 19.3% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü ú¬ÖßŸÖ¸üß ´ÖÖê“ÖÖÔ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. Æü´ÖÖ»Öß
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú 56.1% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¬ÖßŸÖ¸üß ´ÖÖê“ÖÖÔ / ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
‹ú †ò™üÖê×¸üÖÖ “ÖÖ»Öú, ¸ÓüÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ‹ú ŸÖ¸ü úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ¸êü 17.5% —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¬ÖßŸÖ¸üß ´ÖÖê“ÖÖÔ / ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
Öæ¯Ö ¾ÖêôûÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 38.9% †ÖœüôûŸÖê. Æü´ÖÖ»Öß
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü 27.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Öã¯Ö ¾ÖêôûÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ / ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸ ÖÖŸÖ. ²ÖÑú ‹•ÖÓ™ü
´ÆüÖæÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ¤üÖêÖ, ´Ö×¿ÖÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü 2 †Ö×Ö ¸ÓüÖúÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ¤üÖêÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Öæ¯Ö

(108)

¾ÖêôûÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ / ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. úÖêÖŸÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ /
×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ Öæ¯Ö ¾ÖêôûÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖ¸ü ´ÖÖê“ÖÖÔ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ú¬ÖßÆüß ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 20% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 32% Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ´ÖÖê“ÖÖÔ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ
ú¬Öß“Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. †ò™üÖê×¸üÖÖ ÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü “ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß
ú¸üÖÖ¸êü ŸÖßÖ, —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¬ÖßÆüß ´ÖÖê“ÖÖÔ / ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ —ÖÖê ¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ¬Ößú ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ 34% †ÖœüôûŸÖê.
‹æúÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ / ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ ŸÖã ™ü¯ÖãÓ•µÖÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.35
»ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæúßŸÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê»Öê ´ÖŸÖ

†.Îú.
1
2
3
4
5

¯ÖÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
92
3
3
6
21
125

úÖÑÖÏêÃÖ
³ÖÖ•Ö¯Ö
×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ
²Öß.‹ÃÖ.¯Öß.
úÖêÖŸÖê“Ö ÖÖÆüß
‹æúÖ

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
73.60%
2.40%
2.40%
4.80%
16.80%
100.00%

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.35 ÖãÃÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ úÖêÖúÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖê
×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ Æêü ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. 73.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖê
×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ¯Öîúß ŸÖßÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß ³ÖÖ•Ö¯Ö µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ êú»Öê»Öê
†ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ŸÖßÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖê ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. 4.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß
²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖêŸÖ ´ÖŸÖê ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú úÖê ÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ
´ÖŸÖ¤üÖÖ Ö êú»Öê»Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ 16.8% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.36
µÖêÖÖ-µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæúßŸÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ

†.Îú.
1
2
3
4
5
6

¯ÖÖ
úÖÑÖÏêÃÖ
×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ
†Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ.
‹Ö.ÃÖß.¯Öß.
²Öß.‹ÃÖ.¯Öß.
‹´Ö.‹Ö.‹ÃÖ.
úÖêÖŸÖê“Ö ÖÖÆüß
‹æúÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
70
4
3
3
16
7
22
125

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
56.00%
3.20%
2.40%
2.40%
12.80%
5.60%
17.6
100.00%

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæúßŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ
¤êüÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 56% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. “ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ, ¯ÖÏŸµÖêúß
ŸÖßÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. †Ö×Ö ‹Ö.ÃÖß.¯Öß. µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖê ¤êüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. 12.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
µÖêÖÖ-µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖê ¤êüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. 5.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
‹´Ö.‹Ö.ÃÖß. µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖê ¤êüÖÖ¸ü †ÖÆêŸü Ö. ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ Ö ¤êüÖÖ¸êü 17.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
‹æúÖ“Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß´Ö¬µÖê †Ö×Ö µÖêÖÖ-µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß´Ö¬µÖê úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ“Ö
´ÖÆü¢¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¾Ö¸ü úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.37
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæúßŸÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê»Öê ´ÖŸÖ

†. Îú.
1
2
3
4

¯ÖÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
97
2
8
18
125

úÖÑÖÏêÃÖ
³ÖÖ•Ö¯Ö
²Öß.‹ÃÖ.¯Öß.
úÖêÖŸÖê“Ö ÖÖÆüß
‹æúÖ
(110)

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
77.60%
1.60%
6.40%
14.40%
100.00%

×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß´Ö¬µÖê ÃÖã¨üÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ“Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖŸÖê
×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö µÖêÖÖ-µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖÆüß ŸÖê úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ“Ö •ÖÖÃŸÖ ´ÖŸÖê ¤êüÖÖ¸êü
†ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê.
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß´Ö¬µÖê ¯ÖÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ´ÖŸÖÖ¯Öîúß 97 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß úÖÑÖÏê ÃÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ
´ÖŸÖ ×¤ü»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê. 2 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß ²Öß.•Öê.¯Öß., †Öšü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ
´ÖŸÖ ×¤ü»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê. ŸÖ¸ü 14.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ×¤ü» Öê ÖÖÆüß.
´ÆüÖ•Öê“Ö ŸÖê ´ÖŸÖ¤üÖÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ²Ö•ÖÖ‰ú ¿Öú»Öê ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.37 ¾Ö¹ýÖ †ÖœüôûŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 4.38
µÖêÖÖ-µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ

†. Îú.
1
2
3
4
5
6
7

¯ÖÖ
úÖÑÖÏêÃÖ
³ÖÖ•Ö¯Ö
×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ
†Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ.
²Öß.‹ÃÖ.¯Öß.
‹´Ö.‹Ö.‹ÃÖ.
úÖêÖŸÖê“Ö ÖÖÆüß
‹æúÖ

¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ×¸üŸÖÖ
68
3
4
3
16
5
26
125

™üŒêú¾ÖÖ¸üß
54.40%
2.40%
3.20%
2.40%
12.80%
4.00%
20.80%
100.00%

¾Ö¸üß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, 54.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ
×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖê ¤êüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. 3 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ²Öß.•Öê.¯Öß. ¯ÖÖÖ»ÖÖ, “ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü 3 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
´ÖŸÖê ¤êüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
µÖêÖÖ-µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖê ¤êüÖÖ-µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 12.8% ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ‹´Ö.‹Ö.‹ÃÖ. µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖê ¤êüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã
20.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖê ¤êüÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
´ÆüÖ•Öê“Ö Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß“Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê. ŸÖã ´Æüß ´ÖŸÖ¤üÖÖÖŸÖ úÖ
(111)

ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ Øú¾ÖÖ ŸÖã´Æüß úÖêÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖê Ö ¤êüµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê †ÃÖŸÖÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üµÖÖÓ“Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü †ÃÖ»Öê»Öê ¤ãü»ÖÔÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¤ü»Öê »µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ,
Ã¾Ö“”ûŸÖÖÖéÆüÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ‡. ÖÖêÂ™üàú›êü Æêü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê »Öê ¤æü»ÖÔÖ †ÃÖê
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. úÖ¸üÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß »ÖÖêú ´ÖŸÖ¤üÖÖ ×´Öôû¾ÖµÖÖÃÖÖšüß“Ö ±úŒŸÖ
µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ×Ö¾Ö›üÖãú úÖôûÖŸÖ“Ö Æêü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß »ÖÖêú ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß †ÖÀ¾ÖÖÃÖÖê
¤êüŸÖÖŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ×Ö¾Ö›üÖãú —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öê ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ŸÖã™ü¯ÖãÓ•µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÖÆêü . £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ²Ö§ü»Ö ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú, •ÖÖŸÖßµÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú, úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ¿Öß µÖêÖÖ¸üÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö¤üß ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¥üÂ™üÖê
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú éúŸÖß“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö šü¸üŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ¯ÖêÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ †Ö×Ö
¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê úÖ´Ö †×ÖµÖ´ÖßŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê, †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÖê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú, †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖê‰ ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ •ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖê ŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
¤êüÖß»Ö ÖÖµÖ †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÆüÖæÖ ŸÖê ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß
×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü •ÖÖŸÖß“Öê“Ö »ÖÖêú †×¬Öú ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ×¸üŸ ÖßÖê •ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú †ÖêôûÖ †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
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ÃÖÓ¤ü³ÖÔÃÖæ“Öß :1)

¾ÆüÖê¸üÖ ¸üÖ•Öë¦ü †Ö×Ö ¯Öôû¿Ößú¸ü ÃÖãÆüÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖÓŸÖ¸ü (¤üÖêÖ †Ã¾ÖÃ£Ö ¤ü¿Öêú), ÖÏÓ£ÖÖ»Öß
¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ¯ÖãÖê, 1996, ¯Öé. 14 ŸÖê 15.

2)

ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ¢ÖÖÓŸÖ¸ü, ¯Öé. 7.

3)

¤îü×Öú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ™üÖ‡Ô´ÃÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, 11 ‹×¯ÖÏ»Ö 2000.

4)

´Öã»ÖÖÖŸÖ - ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ×ú¿ÖÖê¸ü, ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖêÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ, úÖµÖÔúŸÖÖÔ, »ÖÖŸÖæ¸ü, ×¤ü. 23/12/2011.

5)

´Öã»ÖÖÖŸÖ - ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü †×Ö»Ö, ÖÖ¸üÃÖê¾Öú, ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖ¸ü, »ÖÖŸÖæ¸ü, ×¤ü. 15/02/2011.

6)

´Öã»ÖÖÖŸÖ - úÃÖ²Öê ŸÖÖÖÖ•Öß, »ÖÆãü•Öß ÃÖÖôû¾Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ, »ÖÖŸÖæ¸ü ×¤ü. 18/02/2011.

7)

´Öã»ÖÖÖŸÖ - ¿ÖêÖ †ŸÖ¸ü, ‡Ã»ÖÖ´Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ (‡Ô¤ü-×´Ö»ÖÖ¤ü ‰ú»»Ö²Öß), ÃÖ¤üÃµÖ, »ÖÖŸÖæ¸ü.
×¤ü. 02/02/2011.

×™ü¯Ö :- ¿ÖêÖ ‡ÔÃ´ÖÖ‡»Ö, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ÃÖ¤üÃµÖ, »ÖÖŸÖæ¸ü
³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö ´ÖÖ»ÖÖê•Öß, ³Öß´Ö ¿ÖŒŸÖß ¾Ö ²ÖÖî¨ü ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö, ÃÖ¤üÃµÖ, »ÖÖŸÖæ¸ü.
¯ÖÓú•Ö •ÖîÃ¾ÖÖ»Ö, »ÖÖêú´ÖŸÖ ¾ÖÖŸÖÖÔÆüÖ¸ü ¾Ö ¤êü¾Öê¦ü ×¿Ö¹ý¸üú¸ü ‹ú´ÖŸÖ ¾ÖÖŸÖÖÔÆüÖ¸ü
¯ÖÏÖ. ¤ü¢ÖÖ ×Ö¸üÃÖÖÖ¸ü, †ò›ü. ×ú¿ÖÖê¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö, ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ×ÃÖŸÖÖ¯Öæ¸êü, ³Öß´ÖÃÖêÖÖ úÖµÖÔúŸÖì »ÖÖŸÖæ¸ü
¸üÖ•ÖÆÓüÃÖ ¬ÖÃÖ¾ÖÖ›üßú¸ü, µÖæ£Ö ¯ÖÑ£Ö¸ü, ÃÖ¤üÃµÖ, »ÖÖŸÖæ¸ü.
µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ¿Öß êú»Öê»µÖÖ “Ö“ÖìŸÖæÖ Æêü ¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖãÖÔ ú¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß.

¯ÖÏú¸üÖ - ¯ÖÖ“Ö¾Öê

×ÖÂúÂÖÔ
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ¯ÖÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ Æêü †ÖÙ£Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ×¾ÖÃúôûßŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê.
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¿ÖÆü¸üß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ, ¸üÖ•ÖúßµÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ˆ¯Ö¸êü“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö Ö¸üß²ÖÖÓÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖæÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê
»ÖÖÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ·µÖÖ †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ú×ÖÂšü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ´Ö¬µÖê ÖãÓŸÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
†ÖîªÖê×Öú¸üÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüµµÖ´Ö ÖÖÖ¸üßúÖ“Öê •Öß¾ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê
‹æúÖ ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ 1 ŸÖéŸÖßµÖÖÓ¿Ö »ÖÖêú ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö µÖÖ ÃÖß´ÖÖŸÖßú¸üÖÖ“Öß
Ã¯ÖÂ™ü ¯ÖÏ×ŸÖéúŸÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÆüÖæÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÛÃ´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ýÖ
¤êüŸÖÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ÆüÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¸üÖ•ÖúßµÖ ÆüÃŸÖÖê¯ÖÖÃÖÖšüß šüÖêÃÖ šü¸üŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ‹úÖ“Ö
³ÖÖÖÖŸÖ / —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸üÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ö™üÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÛÃ´ÖŸÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ¾µÖŒŸÖ
êú»Öê»µÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †Öêú †³µÖÖÃÖÖ´Ö¬ÖæÖ Æêü Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê †ÖÆê úß, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ ü¶Ö µÖÖ
ÖÖÖ¸üßú¸üÖ, †ÖîªÖêÖßú¸üÖÖ“Öê †¯ÖŸµÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÖÖ ãú¹ý¯Ö †ÃÖê
´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ›üß. ¾Öß™Ëü µÖÖÓÖß ´Ö¦üÖÃÖ µÖê£Öß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ êú»Öê»ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖ Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾Ö¾ÖÓ¿Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üßÖê êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ¾Ö¸ü ¬Ö´ÖÔ,
ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ÃÖÓÃéúŸÖß¾Ö¸ ¯Ö›üŸÖ
†ÃÖŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ Æêü •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖê.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ×´ÖÁÖ ¾ÖÃŸÖß“µÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. Ã£ÖÖ×Öú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö Æêü
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ †Ö×Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´Ö¬µÖÃ£ÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ŸÖÖê ´ÖÖ»Öú ¾ÖÖÔ,
¯ÖÖê»ÖßÃÖ, ²ÖÑú †Ö×Ö ÃÖ¸üúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸ü †Ö×Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖŸÖ ´Ö¬µÖÃ£ÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖê
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö †×¬ÖéúŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †×¬Öú ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
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—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê ¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖà“Öê“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÃÖŸÖê. †ÃÖê †Öêú †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ×¤üÃÖãÖ µÖêŸÖê.
ˆ¤üÖ. ´Ö¦üÖÃÖ µÖê£Öß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ ›üß. ¾Öß™Ëü µÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ, ¸üÖ•Öë¦ü ¾ÆüÖê¸üÖ †Ö×Ö ÃÖãÆüÖÃÖ ¯Öôû¿Ößú¸ü µÖÖÓÖß
´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ êú»Öê»ÖÖ †³µÖÖÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖã¬ÖÖ úÖôû¤üÖŸÖê †Ö×Ö •ÖÖê¿Öß µÖÖÓÖß †Öî ¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ 1988 ´Ö¬µÖê êú»Öê»ÖÖ †³µÖÖÃÖ µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖÖŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯Öã¸üÖêÖÖ´Öß Ö™üÖÓŸÖ±ìú êú»Öê •ÖÖÖÖ¸êü úÖ´Ö Æêü †¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ´ÖÖêšü¶Ö
¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß ¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»Öß •ÖÖŸÖ
†Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ †Ã´ÖßŸÖê¿Öß ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¥üÂ™ü¶Ö ÃÖ´Ö¸üÃÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß
¸üÖ•ÖúßµÖ ‹ú•Öæ™ü ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖ Æêü †ÖÙ£Öú ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü, †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ,
†ÓÖ´ÖêÆüÖŸÖß úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖê“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ú¸üŸÖÖ µÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ Öã¹ý¯Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖ
ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖãôûÖŸÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü úÖ´Ö †×ÖµÖ´ÖßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ‹úÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ
Æêü »ÖÖêú †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Öˆß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ‹ú¡ÖßŸÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“Öß
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ µÖÖ ¡ÖÖÃÖ¤üÖµÖ †ÃÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß, ²Ö“ÖÖ¾ÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ¯Ö»µÖÖ •ÖÖ¾µÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ£ÖÔ †Ö»Öê»µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÃÖŸÖê. †ãú¿Ö»ÖúÖ´ÖÖÖ¸ü, ÃÖ±úÖ‡Ô úÖ´ÖÖÖ¸ü, “ÖŸÖã£ÖÔÁÖêÖß úÖ´ÖÖÖ¸ü, ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß ¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü
úÖ´ÖÖÖ¸ü, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬ÖæÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿ÖÖ ÖÖêú·µÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ ÖÖµÖ“Ö
†ÃÖŸÖê. Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú´Öß ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ“Öê ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü
×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖÆüÖŸÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ ×¾ÖÂÖµÖß úÖÆüß ×ÖÂúÂÖÔ úÖœüŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ¿ÖÆü¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü . †ÖîªÖêÖßú¸üÖ
†Ö×Ö ¿ÖêŸÖßÖê¡ÖÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ´Öãôêû Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖœæüÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß Ö¤üá ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß
¿ÖÆü¸üÖ“Ó µÖÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸê ÖÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖë-×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö
•Ö¸üß ¾ÖÖœü»µÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸üß —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¶ÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœæüÖ »ÖÖêú ú´Öß •ÖÖÖêŸÖ ¸üÖÆüÖµÖ»ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ µÖêÖÖ¸êü »ÖÖëœêü ¿ÖÆü¸üß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¤êüÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ŸÖê ÖÏÖ´ÖßÖ
†£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ Æüß ˆ¯Ö¸êü —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ »ÖÖêúÖÓ•Ö¾Öôû †ÖîªÖêÖßú ŸÖÖÓ×¡Öú úÖî¿Ö»µÖê
ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû Æêü úÖ´ÖÖÖ¸ü †ÖîªÖê×Öú¸üÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ˆ¯ÖÖµÖÖêÖÖ“Öê ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖŸÖ¸ü ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü
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×²ÖÖÖ¸üßúÖ´Ö, Öøêü ÖÖê¤üÖê, ´Ö•Öæ¸üß, Æü´ÖÖ»Öß, ãú™üß¸üÖêªÖêÖ µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß úÖ´Öê ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸üÖŸÖ
²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ¤êüÖß»Ö ´ÖÖêšü¶ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôûÖŸÖÖŸÖ. Æêü »ÖÖêú †Ö¯Ö»Ö úÖ´ÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû“ Ö ¾ÖÃŸµÖÖ ú¹ýÖ
¸üÖÆüÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ‘Ö¸êü / ³ÖÖ›êü ¯Ö¸ü¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. †¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ë ü™ü¶Ö ¾ÖÖœüÖµÖ»ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ
¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×´ÖôûµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †×¬Öú †ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ (†Ö¸üÖêµÖ ×¾ÖÂÖµÖú, ¿ÖîÖ×Öú,
¾ÖÖÆüŸÖæú ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ) ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»µÖÖÖê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê.
•ÖÖŸÖß“Öê ¿ÖÆü¸üß Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯ÖÖÆüÖŸÖÖ ¿ÖÆü¸üß³ÖÖÖÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ •ÖÖŸÖ ×¾ÖÃÖ¸ü»Öß •ÖÖŸÖê †ÃÖê ´ÆüÖÖê ×ŸÖŸÖêú Ö¸êü šü¸üŸÖ
ÖÖÆüß. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ×•ÖŸÖúÖ ¯ÖÏÖ¸üŸÖêÖê •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê . ŸÖÖê ŸÖÃÖÖ“Ö úÖÆüßÃÖÖ ¿ÖÆü¸üß
³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖÖê. •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ¬ÖÖ¸ü ú´Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖß ‡ŸÖúß ú´Öß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß úß, »ÖÖêúÖÓÖÖ ×ŸÖ“ÖÖ
×¾ÖÃÖ¸ü ¯Ö›üÖ¾ÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¾ÖÃŸµÖÖÓ´Ö¬µÖê / —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê ×¾Ö×¿ÖÂšü •ÖÖŸÖß - •ÖÖ´ÖÖŸÖß“Öê“ Ö »ÖÖêú ‹ú¡ÖßŸÖ, ´ÖÖêšü¶Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. •ÖÃÖê ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖÖ›üÖ, ´ÖÖÓÖ¾ÖÖ›üÖ, œüÖê¸ü¾ÖÖ›üÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖ •ÖµÖ×³Ö´Ö
ÖÖ¸ü, ‡Ó×¤ü¸üÖ ÖÖ¸ü, ¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖ¸ü, ´ÖÖêÆüÖ ÖÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ¾ÖÃÖŸµÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸ü¾ÖÖœüß“µÖÖ µÖÖê•ÖÖêŸÖ Ö¸üß²ÖÖÓ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ œüú»Ö»Öê Öê»Öê» Öê ÃÖ´ÖæÆü ×Ö¾ÖÖ¸üÖ,
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ£ÖÔ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖæÆü †Ö×¬ÖéúŸÖ •ÖÖÖêŸÖ, ÖÖ•ÖÖß, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú •ÖÖÖêŸÖ
¾ÖÃŸµÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üŸÖÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÖÖ•ÖÖß, ÃÖ¸üúÖ¸üß, úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×¸üúÖ“µÖÖ •ÖÖÖêŸÖ —ÖÖê¯Ö›ü¶Ö ™üÖæúÖ úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê
×ŸÖ“Öê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ÖÖÖ¸üßú¸üÖ / ¿ÖÆü¸üßú¸üÖ Æêü †ÖîªÖêÖßú¸üÖÖ“Öê ãú¹ý¯Ö †¯ÖŸµÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖŸÖæÖ“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖŸÖæÖ“Ö
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö †ÃŸÖßŸ¾ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖ ×¾ÖÃÖÓ¾ÖÖ¤üß ÖÖÖ¸üß ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“Öê ±ú×»ÖŸÖ †ÖÆê ü. •Öß
¾ÖÃŸÖß »ÖÖêúÖÓ“ÖµÖÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ÖÃÖŸÖê, †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö ÃÖÓ¸ü ÖÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
†¯ÖÖµÖúÖ¸üú †ÃÖŸÖê †¿ÖÖ ¾ÖÃŸÖßÃÖ Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸÖß ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß Æüß ¾ÖÃŸÖß †×¬ÖéúŸÖ •ÖÖÖêŸÖ †ÖÆêü úß,
†Ö×¬ÖéúŸÖ •ÖÖÖêŸÖ †ÖÆêü Æêü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ÖÃÖÖ¾Öê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ£ÖÖÔÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÆü¸üß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ †Öêú ¯ÖÖŸÖóµÖÖÓ¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬ÖæÖ ¸üÖÆüÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¥üÂ™ü¶Ö ‹ú Ö÷üÖ ´ÖŸÖê ×´ÖôûµÖÖ“Öê ×šüúÖÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖê. Ö×¸ü²Öß †Ö×Ö
¤üÖ×¸ü¦ü¶ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê. ×´Ö¿Öê»Ö ÆòüØ¸ü™üÖ µÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö
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•ÖÖÃŸÖ ÆüÖÖßúÖ¸üú ŸÖë¾ÆüÖ ²ÖÖŸÖÖŸÖ •µÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ŸÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß, ÃÖÓÃéúŸÖß ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö“Öß ²ÖÖŸÖê. †¿ÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ
ÖãÆêüÖÖ¸üß ¾ÖÖœüÖµÖ»ÖÖ »ÖÖÖŸÖê. ŸÖë¾ÆüÖ Æêü »ÖÖêú Ã¾ÖŸÖ:¯ÖÖÃÖæÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê ‘Ö¸üÖÓ“Öß ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ, •ÖÖÖê“µÖÖ ¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ ×ú´ÖÓŸÖß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¿ÖÆü¸üÖÓú›êü
¾ÖÖœüÖÖ¸êü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖ úÖ¸üÖ šü¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ´ÖÖ•Ößú, †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛ Ã£ÖŸÖßŸÖæÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö
ˆ¤üµÖÖÃÖ µÖêŸÖÖŸÖ“Ö ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖæÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓú›êü ¾ÖÖê™ü ²ÖÑú ´ÆüÖæÖ
¯ÖÖÆüµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ Æüß —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¤üÖ×¸ü¦ü¶, Ã¯Ö¬ÖÖÔŸ´Öú ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
†Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“Öß µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ²Ö¤ü»Ö“Öß ˆ¯ÖêÖÖ Æüß Ö×»Ö“”û¾ÖÃŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ´ÖÖÖß»Ö ´ÖãµÖ
úÖ¸üÖê ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸµÖÖÓ“Öê ×Ö´ÖæÔ»ÖÖ Ö ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ êú »µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. Ö×»Ö“”û
¾ÖÃŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ †Öêú µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ÖÖÖ¯Öæ¸ü´Ö¬µÖê ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ
×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¬¤ü ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ÖÖÖ¯Öæ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸ü ¯ÖÏµÖÖÃÖ ™ÒüÃ™ü“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß, ¿ÖÆü¸ü ¾Ö ˆªÖêÖ ×¾ÖúÖÃÖ
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû (×ÃÖ›üúÖê, Æü›üúÖê) ‡. ŸÖÃÖê“Ö µÖãÖÖê Öê ¤êüÖß»Ö 1968 ´Ö¬µÖê ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ úÖÆüß
ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß †ÃÖ»Öê»Öß Æüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ÖÖÆüß¿Öß ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.
×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖÖ êú»µÖÖ •ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
1)

»ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ‹æúÖ 125 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ

†³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖÃÖÖšüß »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»Öê»Öß †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê
‡Ó×¤ü¸üÖ ÖÖ¸ü, ¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖ¸ü, •ÖµÖ×³Ö´Ö ÖÖ¸ü, ´ÖÖêÆüÖ ÖÖ¸ü †Ö×Ö ÃÖ•ÖÓ•ÖµÖ ÖÖ¸ü µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™ü¶Ö ×Ö¾Ö›ü»Öê»Ö»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêúß 20% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖŸÖæÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ×Ö¾Ö›ü êú»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸ü
•ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. ŸµÖÖÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ´ÖÖŸÖÓÖ, ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖß µÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖî¬¤ü †Ö×Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖÖÓÔ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. ú´ÖÖ¾ÖÖÖŸµÖÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
—ÖÖê ¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü. ŸµÖÖÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖÓ“ Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖÆêü.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ. ‡ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ-µÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ †»¯Ö †ÖÆêü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú
†ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö †×ÖÛ¿“ÖŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ˆŸ¯Ö®Ö Øú¾ÖÖ
†ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ ´ÖÖÃÖßú 2000 ¹ý. ú´Ö¾ÖÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ×¤üÃÖæÖ
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µÖêŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ²ÖêŸÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü “µÖÖ †›ü“ÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ.
†›ü“ÖÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãúÖÖ“Öß“Ö ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
‹æúÖ“Ö ²ÖÖî¬¤ü ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓÖÖ †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÖîú¸üß“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ
ÆüÖêÖÖµÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ †×¿ÖÖßŸÖ ´ÖÆüÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ£ÖÔ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ¯Öã¸üÂÖÖÓÖÖ ãú¿Ö»Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ãú™æÓü²ÖÖ“ÖÖ ˆ¤üÙÖ¾ÖÖÆü “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×´Öôêû»Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ú´Ö¾ÖÖÖ·µÖÖ
¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêú ²ÖêúÖ¸ü ¸üÖ×Æü»µÖÖ´Öãôêû —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ ²ÖêúÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ´Öæôêû
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ
´ÖÖêšêü †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö ŸÖã™ü¯ÖãÓ•µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ
ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¿µÖú Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖÖê“Ö †¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê †¿ÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êüŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ ´ÆüÖæÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¿ÖîÖ×Öú¥üÂ™ü¶Ö ´ÖÖÖÖÃÖ †ÖÆêüŸÖ, ²ÖêúÖ¸ü —ÖÖê›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü ×¸üúÖ´ÖÖ ¾Öêôû ³Ö¸ü¯Öæ¸ü
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Æêü ¤üÖ¹ý“µÖÖ ³Ö™Ëü™ü¶Ö »ÖÖ¾ÖÖê, ´Ö™üúÖ »ÖÖ¾ÖÖê, ÃÖ¼üÖ ÖêôûÖê †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖ´Öê ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ
†Ö»Öß.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê, †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ ´ÖãµÖŸ¾Öê ¤ãúÖÖ¤üÖ¸üß, Æü´ÖÖ»Öß, †ò™üÖê¸üßÖÖ “ÖÖ»Öú,
´Ö×¿ÖÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü, ‡ŸµÖÖ¤üß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê úÖ´Ö †×ÖÛ¿“ÖŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †›ü“ÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖë¾ÆüÖ Æêü »ÖÖêú •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¬ÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ †¿ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê ¤êüÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö †ÃÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ †Ö×¬Öú ˆŸ¯ÖÖ ú´Ö¾ÖÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆêü. ¾ÖÖœü ŸÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö
Ö™üÖ´Ö¬µÖê ú×ÖÂšü ¯ÖÏ×ŸÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÖµÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖê •Ö¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üß ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ
•ÖÖŸÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú ú×ÖÂšü ¯ÖÏŸÖß“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖæÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö ¤êüÖß»Ö ú´Öß“Ö †ÃÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾µÖŒŸÖß Æüß †Ö¯Ö»µÖÖ ú×ÖÂšü ¯ÖÏ×ŸÖ“µÖÖ
úÖ´ÖÖ´Öæôêû, ×ÖéúÂšü ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖ´Öãôêû, Ö×»Ö“”û ¾ÖÃŸÖßÃ£ÖÖÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü Öê»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¤ãüµµÖ´Ö Ã£ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖÖ¸üß ÃÖÖêµÖß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †¿ÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ÆüÖ —
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ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾ÖÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤üã¸ü Öê»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. †›üß-†›ü“ÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß ú•ÖÔ ‘ÖêÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú´Öß
×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖÖ úÖêÖßÆüß ú•ÖÔ ¤êüŸÖ ÖÖÆüß úÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“Öß ú•ÖÔ ¯Ö¸üŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß ‹ê¯ÖŸÖ
ÖÃÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ¤ãü²ÖÔ»ÖŸÖÖ µÖÖ¾Ö¹ýÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. †›üß-†›ü“ÖÖß“µÖÖ ¾Öêôû ß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú, ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ•Ößú úÖµÖÔúŸÖì ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖ•ÖÖß úÖî™ãÓü²Ößú †Ö¬ÖÖ¸ü
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê.
‹æúÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
ˆ¤üÖ×ÃÖÖŸÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ´Öæôêû —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖ¬µÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
2)

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ú´Öß“Ö †ÃÖŸÖÖê. úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ¸êü

27.2% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê. úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ¸êü 32.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖŸÖÓÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. 61.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ. 5.9% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö
†ÖÆêüŸÖ Æü´ÖÖ»Öß ´ÖÖ£ÖÖ›üß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ 33.3% ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê ŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö
60% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æü´ÖÖ»Öß ´ÖÖ£Ö›üß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß. ´Ö•Ö¤æü¸ü µÖã×ÖµÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ
×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. 6.7% ´ÖãÛÃ»Ö´Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æü´ÖÖ»Öß ´ÖÖ£ÖÖ›üß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´Ö¸üÖšüÖ †Ö×Ö
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. Æü´ÖÖ»Ö ´ÖÖ£Ö›üß
úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ 86.7% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 13.3% †ÖÆêü
´Ö•Öæ¤ü¸ü µÖã×ÖµÖ´Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ‹ú —ÖÖê¯Ö›ü ß¾ÖÖÃÖßµÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ´Ö•Ö¤æü¸ü
µÖã×ÖµÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖê. ¾ÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ. úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ú´Öß
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖãµÖ úÖ¸üÖ †ÖÆêü úß, Öã¯Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×²ÖÖÖ¸üß úÖ´ÖÖÖ¸ü ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤êüÖß»Ö Öæ¯Ö ú´Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê ‹æúÖ
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß ±úŒŸÖ 4.8% —ÖÖê¯Öˆß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸ü †Ö×Ö ´ÖÖŸÖÓÖ
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•ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê¯Öîúß
†ò™üÖê×¸üÖÖ µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖß“Öê —ÖÖê¯Öˆß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ŸÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ú´Öß ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê ¾ÖµÖÖê´ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸üÆüß ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖŸÖ
26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ (93.6%) µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘Öê ŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆüê úÖ¸üÖ Æêü —ÖÖê¯Ö›üß
¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß, ±ú¸üß¾Ö¾ÖÖ»Öê, ³ÖÖ•Öß¾ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÎú, ´Ö•Öæ¸üß ‡ŸµÖÖ¤üß ×ú¸üúÖêôû úÖ´Öê ú¸üÖÖ¸êü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖßú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
3)

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ 63.2% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖÖšêü •ÖµÖÓŸÖß, †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß,

´ÖÖêÆü¸ü´Ö, ÖÖê¿Ö ˆŸÃÖ¾Ö µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖÖšê ü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ
´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú (88.7%) —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
†ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓŸÖß µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖê Æü¸ü´Ö µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ
´ÖãÛÃ»Ö´Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ÖÖê¿Ö ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšüÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †×¬Öú †ÖœüôæûÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ¯Öã¹ýüÂÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖÆüß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ 26 ŸÖê
40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê ŸÖÖŸÖ. ×¿ÖÖÖ
‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú, ´ÖÖ¬µÖ×´Öú, †Ö×Ö ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ. Æêü —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 36.7% ´ÖÖ¬µÖ´Ößú ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê —
ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 13.9% ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ×Ö¸üÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸ü †Ö×Ö ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖŸê ÖÖŸÖ. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖêÆü¸ü´Ö µÖÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖŸê ÖÖê ‹æúÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ¾Öêôêû“Öê úÖêÖŸÖêÆüß ²ÖÓ¬ÖÖ ÖÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖìÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖß¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖêÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
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ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™êüŸÖ 14.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 77.8% ŸÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö 22.2% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. •ÖµÖ¾ÖîÂÖ¾Ö ×Îú›üÖ´ÖÓ›üôû,
×¾ÖúÖÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ éúŸÖß ÃÖ×´ÖŸÖß, ´ÖÖÖ¾Ö¯ÖÏê¸üÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, •ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´Ö µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ •ÖµÖ¾ÖîÂÖ¾Ö ×Îú›üÖ ´ÖÓ›üôûÖŸÖ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÖÖÖ¾Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ †Ö×Ö •ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´Ö µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü ÖêŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÓŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¾ÖúÖÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ µÖÖŸÖ †×¬Öú
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšüÖ ¾Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖß“Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖê ŸÖ ÃÖÆü³ÖÖß ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
•ÖµÖ¾ÖîÂÖ¾Ö ×Îú›üÖ ´ÖÓ›üôûÖŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓÆüß ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÖÖµÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¾ÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 26 ŸÖê 40 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖÖ™üßŸÖß»Ö —ÖÖê¯ Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú
ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ •ÖµÖ ¾ÖîÂÖ¾Ö ×Îú›üÖ
´ÖÓ›üôû µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»ÖÖ †ÖÙ£Öú ˆ¤ü¸üÙÖ¾ÖÖÆü
³ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüßü úÖ´ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓú›êü ãú¿Ö»ÖŸÖÖ¯ÖæÔú úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öê úÖî¿Ö»µÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸÖê ×´Öôê»Ö ŸÖê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÙ£Öú Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
ŸÖê ×¤ü¾ÖÃÖ¸üÖ¡Ö úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÖÆü•Ößú“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖê.
4)

¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ±úŒŸÖ 25.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ‡Ô¤ü-‹-×´Ö»ÖÖ¤ü µÖÖ
¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ. ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤êŸÖ ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖß“Öê ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú 71% —ÖÖê¯Ö›üß
¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ‡Ô¤ü-‹-×´Ö»ÖÖ¤ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ 60% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ¤üÖêÆüß
ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖß“Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ú´Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖÔ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †Ö×Ö ‡Ô¤ü‹-×´Ö»ÖÖ¤ü µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ Æü´ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü †×¬Öú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. 40% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¤ãüúÖÖ¤üÖ¸ü
‡Ô¤ü-‹-×´Ö»ÖÖ¤ü ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ‡ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ †»¯Ö ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¬ÖÖÙ´Öú éúŸÖß ú¸üŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê‰úÖ
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¬ÖÖÙ´Öú éúŸÖß ú¸üŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê‰úÖ ¬ÖÖÙ´Öú éúŸÖß ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
ÖÖÆüßŸÖ. ´ÆüÖæÖ“Ö ŸÖê ¬ÖÙ´Ö ¾Öé¢Öß“Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¬ÖÖÙ´Öú
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÃÖÖÓÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß Ö»»ÖŸÖ êú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ †Ö×Ö
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ±ú¸üú ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ãú™ãÓü²ÖÖÓÖß †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ“Öê
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ †ÃÖÖ úß, ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖ¾ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß
•Ö´ÖÖŸÖ-‹-‡Ã»ÖÖ´Öß †×ÖÖ ‡Ã»ÖÖ´Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ´Ö¬µÖê ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆ““Ö
•ÖÖŸÖß ¾ÖÖÖÔ“Öê »ÖÖêú ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü “ÖÖÓ³ÖÖ¸üÖÓÖß ¸üÖê×Æü¤üÖÃÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß
¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß •Öß ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖß úÖÆüß ¸ü Ö•ÖúßµÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ¤êüÖß»Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ±ú¸üú ÃÖ´Ö•ÖæÖ
µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•ÖúßµÖ, ¬ÖÖÙ´Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ¸´ÖßÃÖôû —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¾Ö •ÖÖŸÖ
µÖÖÓ“Öß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß ú»¯ÖÖÖ“Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ×úŸµÖêú ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ‹æúÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö ¬ÖÖÙ´Öú †–ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
5)

—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê †Öêú •ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú ¸üÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú

†ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ úÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ
•ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö •ÖÖŸÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö †ÃÖŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú †Ö×Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
»ÖÖŸÖæ¸ü ´Ö¬µÖê ´ÖÖŸÖÓÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ •ÖÖŸÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ †×¬Öú ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ´ÖÖŸÖÓ Ö ÃÖêÖÖ, »ÖÆæü•Öß ÃÖÖôû¾Öê
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß •ÖÖŸÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖß“Öê ¤üÖêÆüß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. ‡ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †»¯Ö ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖŸÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ †»¯Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖêÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü . ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü
¯Ö¸ÓüŸÖæ úÖêÖŸµÖÖ“Ö •ÖÖŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓ“µÖÖ
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´Ö¤üŸÖßÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö ŸÖê£Öê“Ö †Ö¯Ö»Öß —ÖÖê¯Ö›üß ™üÖæúÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßÆüß Ã£ÖÖ×Öú ¸üÖ•Ö×úµÖ
ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔúŸÖì †¿ÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖÃÖ †Öãæú»Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ •ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê‰úÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖêŸÖæÖ †Öêú •ÖÖŸÖß
ÃÖÓ‘Ö™üÖê“ÖÖ ˆ¤üµÖ ÆüÖêŸÖÖê. Ã¾ÖÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ
´ÖÖ¡Ö †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ú´Öß †ÃÖŸÖÖê.
6)

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ ±úŒŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üÖê ‹¾Öœü¶Ö ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ

†ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ ´ÖÖÖ 48.8% †ÖÆêü.
ÃÖÆü³ÖÖß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê. ‹æú Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß
35.2% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ‹´Ö.‹Ö.‹ÃÖ. ¯ÖÖÖŸÖ
³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ¸êü 9.6% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ †Ö×Ö †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ¸êü
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú´Öß †ÖÆêüŸÖ.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ †ÃÖê úß, úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ¸ê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêüŸÖ. úÖÑÖÏêÃÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ¯Öîúß ×Ö´´Öê ´ÖÆüÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖÆê.ü
×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ, †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ. †Ö×Ö ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú´Öß
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ´ÖÖŸÖÓÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê úÖÑÖÏêÃÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ‹´Ö.‹Ö.‹ÃÖ. ¯ÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ‡ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¾ÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ´ÆüÖ•Öê“Öú 77% ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö»Öê. 26 ŸÖê 40 µÖÖ
¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö 81.8% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖêÃÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖ³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¾ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ, ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, ¯ÖÖÖÓ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
´ÖÖ¡Ö Öã¯Ö ú´Öß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê Æü´ÖÖ»Ö ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖ´Ö¬µÖê úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
»ÖÖŸÖæ¸ü´Ö¬Öß»Ö ‹æúÖ 44 —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖÃÖÖšüß úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü
Æüß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ŸÖ¸ü ‹úÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ´ÖÖŸÖÓÖ
(122)

†Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ
¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ±úŒŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÖ•Öê
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ŸÖã™ü¯ÖÓæ•ÖÖ †ÖÆêü.
7)

—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ‹æúÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ¯Öîúß

50.4% —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖß×ÖÆüÖµÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê
´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖß“Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ“Ö, ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ‹úÖ ¯ÖÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †×¬Öú †ÖÆêüŸÖ. ´Ö¸üÖšüÖ †Ö×Ö “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ, úÖÑÖÏêÃÖ †Ö×Ö ‹´Ö.‹Ö.‹ÃÖ.
¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖê. ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö úÖÑÖÏêÃÖ, †Ö¸ü.¯Öß.†ÖµÖ, ‹´Ö.‹Ö.‹ÃÖ. †Ö×Ö ²Öß.‹ÃÖ.¯Öß. ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ´ÖãÃ»Öß´Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ±úŒŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ“Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖê.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ
•ÖÖÃŸÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖŸÖ. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ»ÖßúÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß´Ö¬µÖê
•ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÖÖ»ÖÖêÖÖ»Ö ´ÖÖŸÖÓÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÖÖ¸ü¯ÖÖ»ÖßúÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖß»Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ‡ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖµÖ ×¤üÃÖæÖ µÖê ŸÖê. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê Æü´ÖÖ»Ö ÖÖ¸ü¯ÖÖ»ÖßúÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖŸÖ †×¬Öú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. Æü´ÖÖ»Ö »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ †Ö×Ö
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖ´Ö¬µÖê ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ‡ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü †Ö×Ö ×Ö¾Ö›üÖãúÖŸÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸êü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †»¯Ö †ÖÆêü.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖ´Ö¬µÖê úÖÑÖÏêÃÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ Æêü
†Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö¾Ö¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. —ÖÖê ¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê ¤ü×»ÖŸÖ
ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖµÖÓŸµÖÖ, ÃÖÖ, ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖÖ•Ö¸êü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÖêŸÖê ´ÖÓ›üôûß ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖŸÖß“µÖÖ Ã£ÖÖ×Öú
úÖµÖÔúŸµÖÖÔÃÖ ÆüÖŸÖÖ¿Öß ¬Ö¹ýÖ µÖÖ •ÖÖŸÖà“Öß ´ÖŸÖê ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ³ÖÖ•Ö¯Ö, úÖÑÖÏêÃÖ †ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖÖ µÖÖ ¤ü»ÖßŸÖ
ÖêŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ±úŒŸÖ Ã£ÖÖ×Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯Öã¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¸üÆüÖŸÖê. ¸üÖ•µÖ Øú¾ÖÖ ëú¦üßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü Æêü ÖêŸÖéŸ¾Ö
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µÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ¸üÖ•µÖ ëú¦ü ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü µÖêµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖß¯ÖêÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêšê Ã£ÖÖÖ ×¤ü»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖÖê
µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¾ÖÖá »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ•Ößú, †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ, Ö¸ü•ÖÖÃÖÖšüß
´ÖÖê“Öì, †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¬Öß“Ö ´ÖÖê“Öì / †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ †¿ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 40% †ÖÆêü. ú¬ÖßŸÖ¸üß ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ / †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 45.6% ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ Öæ¯Ö ¾ÖêôûÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ¸êü ±úŒŸÖ 14.4% †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ²Ö·µÖÖ“Ö¤üÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸ü
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖŸÖÓÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓ“Öê,
úÖ´ÖÖÖ¸ü ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖßú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“Öê ´ÖÖê“Öì ‡. ´ÖÖê“ÖÖÔ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üÖê ‹¾Öœêü“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ´ÖÖÖ»Öê ŸÖ¸üß
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ‹ú Ö÷üÖ ´ÖŸÖê Øú¾ÖÖ ¾ÖÖê™ü²ÖÑú ´ÆüÖæÖ“Ö ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. †ÃÖê“Ö ´ÆüÖÖ¾Öê
»ÖÖÖŸÖê. úÖ¸üÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêú ‹úÖ“Ö ¯ÖÖÖÃÖ ´ÖŸÖê ¤êüŸÖÖŸÖ. †ÃÖê ´Æü™ü»Öê
†ÖÆêü. »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¯ÖÖÖÃÖ ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖŸÖê ¤êüŸ ÖÖŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: úÖÑÖÏêÃÖ
¯ÖÖÖÃÖ ´ÖŸÖê ¤êüÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü ¿ÖÆü¸üß / Ã£ÖÖ×Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
¾ÖÃŸÖßŸÖß»Ö •ÖÖŸÖß“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüŸÖÖŸÖ. µÖÖ ×šüúÖÖß •ÖÖŸÖ ÆüÖ ‘Ö™üú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ Æêü •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ,
¯ÖîÃÖÖ, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üß ´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¹ýÖ “ÖÖ»ÖŸÖê Æêü Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÃÖ¢ÖÖ ×´Öôû¾ÖµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö
•ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖß ¯ÖãœüÖ¸ü»Öê»µÖÖ†ÖÆêüŸÖ. »ÖÖŸÖæ¸ü´Ö¬Öß»Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê ¤ü×»ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû
Ã£ÖÖ×Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¯ÖÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖŸÖßÃÖ †×¬Öú ´ÖÆüŸ¾Ö ×´ÖôûŸÖê. ¸üÖ•Ö×ÖŸÖßú ÃÖÖî¤êü²ÖÖ•Öß´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ,
¯Öî¿ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êü‰úÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖßú Ã¾Ö¹ý¯Ö ×¤ü»Öê •ÖŸÖê. ¯Öî¿ÖÖ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ ²Ö¤ü»Ö»Öê
•ÖÖŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê ×Ö¾Ö›üÖãúß“µÖÖ †Ö¬Öß ÖÖÖ¸üß ÃÖÖêµÖß - ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖãÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß •ÖµÖÓŸµÖÖ, ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖÖ•Ö¸êü êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö ´ÖŸÖê ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖê ±úŒŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ×´Öôû×¾ÖµÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ‹¸ü¾Öß Æêü ÖêŸÖê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶´Ö¬µÖê
×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß úÖ´Öê ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. Øú¾ÖÖ ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüÖê, ú•ÖÔ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüÖê,
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ ÃÖÖê‡Ô ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÖê ‡. úÖ´Öê ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ¿ÖÖÃÖ×úµÖ µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ
´ÆüÖæÖ •Öê¾Öœü¶Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖß»Ö ŸÖê¾Öœü¶Ö“Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß Æêü ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ú¸üµÖÖ‹ê¾Ö•Öß
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¯Öî¿ÖÖ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶Ö´Öãôêû ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖ
ÖÖÆüß. •ÖÖŸÖ-¬Ö´ÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸÖß»Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †»¯Ö †ÃÖŸÖÖê. úÖÑÖÏêÃÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö¾Ö¸ü
´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü †×¬Öú —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †ÖÆêüŸ Ö. ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö
†Ö×Ö ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖêŸÖß»Ö †Ö×³Ö–ÖŸÖÖ µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ‹ú Ö÷üÖ ´ÖŸÖê ™üÖúµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖê ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üß †Ö×Ö †ÖÙ£Öú †›ü“ÖÖßŸÖææÖÆüß ‹ú Ö÷üÖ ´ÖŸÖê ™üÖúµÖÖÃÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖß ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖ
µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ´Ö¬µÖê ãú™æÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ‹úÖ“Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖ ¤üêŸÖÖŸÖ †ÃÖê †Öœüôû»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ“Ö
•ÖÖŸÖß •ÖÖ´ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê †¿Öß ‹ú Ö÷üÖ ´ÖŸÖê ™üÖú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæúßŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß
¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖß úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖÖÃÖ ´ÖŸÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»µÖÖÃÖ úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖÃÖ ´ÖŸÖê ¤êüÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
†×¬Öú †ÖÆêü. ŸµÖÖ´ÖÖÖÖÖê ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸üÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ÆüÖ ÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ.

ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö×Ö ¿ÖÆü¸üÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ¯ÖÆüÖŸÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ †×»Ö¯ŸÖ Øú¾ÖÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ˆ¯Ö¸êü †ÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üÖê µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
ÖÖµÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ÖêŸÖéŸ¾Ö Æêü •ÖÖŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ˆ³Öê †ÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖ †ÃÖŸÖê ŸÖ¸üß
µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Ö ŸÖê ¸üÖ•µÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›æüÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ ëú¦ü-¸üÖ•µÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¯ÖÖÖÃÖ ´ÖÆüŸ¾Ö
×¤ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖê Øú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ²Öôû ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×Ö¾Ö›üÖãúÖ
»Öœü×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö ÖêŸµÖÖÓÖÖ Øú¾ÖÖ Ã£ÖÖ×Öú ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê ˆ““Ö ¯Ö¤êü ×¤ü»Öê»Öß ÖÃÖ»µÖÖÖê
ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖá ˆ““Ö Ã£ÖÖÖß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ Ã£ÖÖ×Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¯Öæ ¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ
ÖêŸÖéŸ¾Ö ¸üÆüÖŸÖê †Ö×Ö ‹úÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü Öê»Öê»ÖÖ ÆüÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾ÖÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæÖÆüß
²ÖÖÆêü¸ü ±êúú»Öê»ÖÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê. ±úŒŸÖ ŸµÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö Æêü ¾ÖÖê™ü ²ÖÑú ‹¾Öœêü“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
Ö¾ÖßÖ —ÖÖê¯Ö›ü¶Ö ÆüÖê‰ú ÖµÖêŸÖ µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖê™üÖŸÖæÖÖ †Öêú ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¯Ö¸Óü ŸÖã Æêü ÃÖÖê¯Öê ÖÖÆüß.
úÖ¸üÖ —ÖÖê¯Ö›üß ¤üÖ¤üÖ, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß, †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ´Öî×¡Ö“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö ´ÖãµÖŸÖ: ´ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö
†×¬Öú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¤üÖêÖ ¾ÖêôêûÃÖ“µÖÖ †®ÖÖ“Öß ÖÓŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ³ÖßŸÖßÖê •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß ÃÖÓÃéúŸÖß ¯ÖÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
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•ÖÖŸÖß“Öê ”ûÖê™êü-”ûÖê™êü Ö™ü ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖŸÖæ¸ü ¿ÖÆü¸ü Æêü ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê †ÖúÂÖÔÖÖ“Öê ëú¦ü ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖŸÖæ¸ü
¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖü Öê›ü¶ÖŸÖæÖ »ÖÖŸÖæ¸ü´Ö¬µÖê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ±úŒŸÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶, •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¿µÖú Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖÖê ‹¾Öœü¶Ö ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö ´ÖÖÔ×¤üŸÖ Ö
´ÖÖÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ úÃÖê ˆÓ“ÖÖ¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ú¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê
†ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †×ÖµÖ´ÖßŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖÆüÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖæÖ ŸÖê ˆ““Ö ¯ÖÏ×ŸÖ“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ
•ÖÖæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖÖ ÖÏÆü êú»ÖÖ Öê»Öê»ÖÖ †ÖÆêü úß, —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖß •ÖÖÖÖ
×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß ŸµÖÖ ×¾ÖæúÖ ¯ÖãÆüÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ Æêü »ÖÖêú ¸üÖÆüÖµÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ úÖÆüß †¿Öß ŸÖ£µÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. úÖ¸üÖ †ÖÙ£Öú ¥üÂ™ü¶Ö ×¯Ö“Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ‘Ö¸ü ×¾ÖæúÖ ¯ÖîÃÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê †Ö×Ö µÖÖ ¯Öî¿ÖÖŸÖæÖ ŸÖê
†Ö¯Ö»Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖ“ÖÖ †µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
ÃÖ´ÖÖ×•Öú ¥üÂ™ü¶Ö ¯ÖÖÆüÖŸÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÆüÖ †»¯ÖÃÖÓµÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ ´ÖÖê›üŸÖÖê. µÖÖ ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ ¸üÖ •ÖúÖ¸üÖÖŸÖ
úÖêÖŸÖß“Ö •ÖÖÖÖ ÖÃÖŸÖê. Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ‹ú¡Ö µÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ú´Öß †ÃÖŸÖê. Ã£ÖÖ×Öú ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ
´ÖãÛÃ»Ö´Ö, ¤ü×»ÖŸÖ µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¥üÂ™ü¶Ö Æêü »ÖÖêú ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ
³ÖÖÖ / ¾ÖÃŸÖß Æüß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ×¾Ö×¿ÖÂšü •ÖÖÖê“Öß ‹ú Ö÷üÖ ´ÖŸÖê ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê Æêü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê. †Ö×Ö
µÖÖ“Ö ¯ÖÏ¾Öé¢ÖßŸÖæÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ¾ÖÖœüß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖê / úÖµÖÔúŸÖì ´ÖÖîÖ ²ÖÖôûÖŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ‹ú
Ö÷üÖ ´ÖŸÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÛÃŸÖŸ¾Ö ÖÃÖŸÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÖÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÛÃŸÖŸ¾Ö ÖÃÖŸÖê. Ã£ÖÖ×Öú ×Ö¾Ö›üÖæú úÖôûÖŸÖ ±úŒŸÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö †Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ
Øú¾ÖÖ »ÖÖêúÃÖ³Öê“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæúßŸÖ ±úÖ¸üÃÖê ´ÖÆüŸ¾Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö µÖÖ
Ö¸üß²ÖÖÓÖÖ, ú×ÖÂšü ¾ÖÖÖÕÖÖ, †.•ÖÖŸÖß, ¤ü×»ÖŸÖ, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö †Ö×Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖÖÓÖÖ †ÖÃÖ¸üÖ / ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê ¤êüÖß»Ö ×¾Ö×¿ÖÂšü •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖÖÓÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üÖ
ÃÖÖêµÖßÃú¸ü×¸üŸµÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê. ‡ŸÖ¸üÖÓÖÖ ´ÖÖ¡Ö ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ×´Öôû¾ÖµÖÖŸÖ ¡ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖ¸ü ¸ü Ö•ÖúßµÖ úÖµÖÔúŸÖì,
¯ÖÏÃÖÖ¸ü´ÖÖ¬µÖ´Öê, ´Ö¬µÖ´Ö ¾ÖÖÔ ÆüÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê ¾ÖÖê™ü²ÖÑú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ. £ÖÖê ›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö µÖÖ
¿ÖÆü¸üß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÖêôûÖ ÖÃÖŸÖê.
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê Ã¡Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ú´Öß †ÖœüôûŸÖê. ÛÃ¡ÖµÖÖ µÖÖ ãú™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ´ÆüÖµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê
´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´ÖÓ¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú †Ö×Ö ÃÖÖÓÃéúŸÖßú ÛÃ£ÖŸÖß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß
†ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ‹ú ÃÖÖ¸üµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ˆ¤üÖ. ¤üÖ×¸ü¦ü¶, ×Ö¸üÖ¸üŸÖÖ ‡. —ÖÖê¯Ö›üß
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¾ÖÖÃÖßµÖ †Ö¯Ö»Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:ÆæüÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖ¸ü ŸÖê ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ,
ÃÖ¸üúÖ¸ü Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü †¾Ö»ÖÓ²ÖßŸ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ
(Dependency Culture) ÛÃ¾ÖúÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖú›êü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖ
¸üÖÆüÖÖ¸êü Æêü †ÖÙ£Öú ¸ü“ÖÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖÔ, ú×ÖÂšü ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ úÖ´Ö
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›üÖ¾ÖÖÃÖßµÖ †ÃÖŸÖÖê. Æêü úÖ´Ö ×ÖéúÂšü ¯ÖÏ×ŸÖ“Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¥üÂ™ü¶Ö ŸÖê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê
†ÃÖŸÖê. µÖÖ úÂ™üú¸üß ¾ÖÖÖÔÃÖ µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ÆüÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ŸÖã™ü¯ÖãÓ•µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ
¥üÂ™üßÖê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †ÖÙ£Öú ¸ü“ÖÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓÖßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú
šü¸üŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ, †ÖÙ£Öú Öê¡ÖÖŸÖ ¤ãüµµÖ´Ö Ã£ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. —ÖÖê¯Ö›üß ¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖ
†Ö×Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖ¿Öß •ÖÖê›ü»Öê»ÖÖ ‹ú ¤ãü¾ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
—ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¿ÖÂšü •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¤ü×»ÖŸÖ †×ÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö
(†Öê.²Öß.ÃÖß.) •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß ¾ÖÖÖÔ“Öê ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ¸üßú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ÖÃÖ»µÖÖÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸üß ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¿ÖêŸÖúß †£ÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ †úÖµÖÔ Ö´ÖŸÖê´Öãôêû ¿ÖÆü¸üÖŸÖ µÖÖÓ“Öê
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ‡ŸÖ¸ü ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖßú •ÖÖŸÖàÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †Ö•ÖÆüß £ÖÖê›ü¶Ö ±úÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
úÖ´Öê †ÖÆêüŸÖ. Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖÆü¸üß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ Æüß ×™üæúÖ †ÖÆêüŸÖ. ˆ¤üÖ. “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü, ÆüÖ¾Öß ‡. ŸµÖÖ´Öãôêû
¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ£ÖÔ µÖêÖÖ¸üÖ ÆüÖ •ÖÖŸÖ ¾ÖÖÔ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê ×Ö¾ÖÖ¸üÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. †ÖîªÖêÖßú¥üÂ™ü¶Ö
†ãú¿Ö»Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê, ×Ö¸üÖ¸üŸÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÆüÖ ¾ÖÖÔ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ ÖÖÖÖŸÖ ×²ÖÖÖ¸üß úÖ´Ö
†Ö×Ö ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. †¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ´ÖÖÖÖÃÖ •ÖÖŸÖà“Öê †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ¥üÂ™ü¶Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö
†ÃÖÖÖ¸êü »ÖÖêú —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê µÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö †ÖîªÖêÖßú ¥üÂ™ü¶Ö ¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ»ÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“µÖÖ
ÃÖ´ÖÃµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖÖŸÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÆüÖ ÖÏÖ´ÖßÖ †Ö×Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú
¯ÖÏ¿ÖÖÓ¿Öß •ÖÖê›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. úÖ¸üÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæÖ »ÖÖêú ¤æü¸ü Öê»Öê»Öê ÖÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¿ÖÆü¸üß
ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ¤êüÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öê ÖÃÖŸÖÖŸÖ. †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê, †×ÖµÖ´ÖßŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê úÖ´Ö
†ÃÖŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾Ö×¿ÖÂšü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¿Öß Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ Æêü †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ Öê¡ÖÖ“Öê ‹ú ˆ¢Ö´Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖ ¸üÖÆæüÖ •ÖÖŸÖê.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú †Ö×Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖßú¥üÂ™ü¶Ö †ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ ÆüÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¾ÖÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ
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¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæÖ ¤êüÖß»Ö ²ÖÖÆêü¸ü ±êúú»ÖÖ Öê»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡Ö Æêü ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ
•Öß¾ÖÖÖ¾Ö¿µÖú Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÓ“ÖÖêŸÖ Æêü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü
±êúú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖÔ, •ÖÖŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ »ÖœÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß.
ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ Æêü »ÖÖêú ‹ú¡Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ×´ÖÁÖ »ÖÖêú¾ÖÃŸÖß †ÃÖ»µÖÖÖê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö´Ö¬µÖê ×¾Ö×¿ÖÂšü
•ÖÖŸÖß, ¬Ö´ÖÖÔ“Öê »ÖÖêú ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡Ö ¤êüÖß»Ö ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ,
ÃÖ´ÖÖ•Ö, ¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ µÖÖÓ“ÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ´ÆüÖæÖ »ÖœüÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ —ÖÖê ¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
´ÖÖ¡Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ †Ö×Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ ÆüÖê‰úÖ •ÖÖŸÖÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¥üÂ™ü¶Ö ×ÃÖ´ÖÖÓŸÖßú —ÖÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß ´ÆüÖ•Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ÆüÖêµÖ. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß
úÖêÖŸÖßÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ †ÖêôûÖ ÖÃÖŸÖê. ŸÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê¾Ö¸ü ¯ÖÖ›æü ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖê ±úŒŸÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖ,
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ¤üÖ×¸ü¦ü¶, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ µÖÖÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¿Öß —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö •ÖÖê›ü»Öê»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê. —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ ±úŒŸÖ Ö¸üß²Öß“Öê“Ö •Öß¾ÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ŸÖê †ÃÖã¸üÖßŸÖ •Öß¾ÖÖ ¤êüÖß»Ö •ÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê“Ö ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¾µÖ¾ÖÃÖ£ÖêŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ±êúú»µÖÖ
Öê»Öê»µÖÖ —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“Öß ¾ÖêÖôûß ÃÖÓÃéúŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö •ÖÖŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ“Öê —ÖÖê¯Ö›üß¾ÖÖÃÖßµÖ
ÃÖ´Ö¸üÃÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖæÖ ¤æü¸ü Öê»Öê»ÖÖ ÆüÖ ¾ÖÖÔ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üßŸÖß»Ö †Ö¯Ö»Ö
†ÛÃ´ÖŸÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¤êüÖß»Ö Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖ ÖÖÆüß Æêü Æüß ×ŸÖŸÖêú“Ö Ö¸êü †ÖÆêü. —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö,
¿ÖÆü¸üß ×ÖµÖÖê•ÖÖÖŸÖß»Ö †›ü£ÖôûÖ šü¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ“Ö —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖæÖ †ÖÙ£Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü
»ÖÖ¾ÖÖÖ¸üÖ ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖÔ ×´ÖôûŸÖÖê Æêü ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“Öê Ã£ÖÖ×Öú
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ Ã£ÖÖÖ ²Öôûú™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ šü¸üŸÖÖŸÖ. Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“ÖÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖµÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
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•ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö, 2001 - »ÖÖŸÖæ¸ü.

13)

»ÖÖŸÖæ¸ü ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ ¯ÖÏú»¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖ, —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö, †Æü¾ÖÖ»Ö.

14)

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö ÖÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯ÖÏ³ÖÖÖ, »ÖÖŸÖæ¸ü 23/10/1996.
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ú)

´Öã»ÖÖÖŸÖ †Ö×Ö “Ö“ÖÖÔ :-

1)

ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ×ú¿ÖÖê¸ü †¿ÖÖêú

-

¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖ¸ü, ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖ - ´ÖÖÓŸÖÖ ÃÖêÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ.

2)

úÖÓ²Öôêû ¯Öã•ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖú¸ü

-

•ÖµÖ³Öß´Ö ÖÖ¸ü, ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖ - ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ ÃÖ¤üÃµÖ.

3)

†×Ö»Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß ×Ö¸üÃÖÖÖ¸ü

-

•ÖµÖ³Öß´Ö ÖÖ¸ü, ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖ - µÖã£Ö ¯ÖÑ£Ö¸ü ÃÖ¤üÃµÖ.

4)

”ûÖµÖÖ²ÖÖ‡Ô ×²Ö³ÖßÂÖÖ ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê

-

‡Ó×¤ü¸üÖ ÖÖ¸ü, ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖ - µÖã¾ÖÖ ³Öß´Ö ÃÖêÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ

5)

¸üÖ•Öæ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü

-

¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖ¸ü, ´ÖÖŸÖÓÖ •ÖÖŸÖ - ´Ö•Ö¤æü¸ü µÖã×ÖµÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ

6)

²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖãÓ•ÖÖ•Öß ²ÖÖÃÖÖê›êü

-

•ÖµÖ³Öß´Ö ÖÖ¸ü, ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖ - Æü´ÖÖ»Ö ´ÖÖ£Ö›üß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
ÃÖ¤üÃµÖ

7)

×ú¸üÖ ŸÖÖÖÖ•Öß úÃÖ²Öê

-

´ÖÖêÆüÖ ÖÖ¸ü, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖ - »ÖÆãü•Öß ÃÖÖôû¾Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ.

8)

¿ÖêÖ †ŸÖ¸ü †²¤ãü»Ö

-

ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖ¸ü, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö •ÖÖŸÖ - ‡Ã»ÖÖ´Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
(‡¤ü×´Ö»ÖÖ¤ü ‰ú»»Ö²Öß) ÃÖ¤üÃµÖ.

9)

¿ÖêÖ ‡²ÖÎÖ×Æü´Ö ‡Ã´ÖÖ‡Ô»Ö

-

ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖ¸ü, ´ÖãÃ»Öß´Ö •ÖÖŸÖ - ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
ÃÖ¤üÃµÖ.

10)

³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖ»ÖÖê•Öß

-

´ÖÖêÆüÖ ÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖ - ³Öß´Ö ¿ÖŒŸÖß ¾Ö ×¡Ö»ÖÖêŒµÖ,
²ÖÖî¬¤ü ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö ÃÖ¤üÃµÖ.

11)

†×Ö»Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü

-

ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖ¸ü, ´ÖÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖ-ÖÖ¸ü ÃÖê¾Öú, ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖ¸ü
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¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß
1.

—ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß“Öê ÖÖ¾Ö

2.

´Öã»ÖÖÖŸÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö

3.

ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖßÓ“Öß ‹æúÖ ÃÖÓµÖÖ

4.

¬Ö´ÖÔ :
1) ØÆü¤ãü

2) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö

3) ×õÖ¿“ÖÖ

4) ²ÖÖî¬¤ü

5) ¿ÖßÖ

1) 0 ŸÖê 9

2) 6 ŸÖê 10

3) 11 ŸÖê 16

4) 17 ŸÖê 15

5) 26 ŸÖê 40

6) 41 ŸÖê 60

7) 61 +

5.

•ÖÖŸÖ úÖêÖŸÖß ?

6)

¾ÖµÖ

7)

×¿ÖÖÖ 1) ×Ö¸üÖ¸ü

2) ÃÖÖÖ¸ü (†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ ÖÃÖ»Öê»Öê)

3) ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú

4) ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ

5) ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú

7) ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü

8)

úÖ´Ö¬ÖÓ¤üÖ (ÖÖêú¸üß / ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ)

9)

ÃÖ¬µÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ëú¾ÆüÖ ¯ÖÖÃÖãÖ ú¸üŸÖ †ÖÆüÖŸÖ ?
1) ×¯Öœüß•ÖÖŸÖ

2) ¾Ö×›ü»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ

6) ¯Ö¤ü¾Öß

3) Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ

4) »ÖÖÖã ÖÖÆüß (ÖÖîú¸üß ú¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû)
10)

11)

ÖÖêú¸üß“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö
1) ¯ÖãÖÔ ¾Öêôû

2) †¬ÖÔ ¾Öêôû

3) ´Ö¬ÖãÖ ´Ö¬ÖãÖ

4) ¸üÖê•ÖÓ¤üÖ¸üß¾Ö¸ü

5) »ÖÖÖã ÖÖÆüß

úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸÖê ¾ÖÖÆüÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ ?
1) Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¾ÖÖÆüÖ

2) ÃÖÖµÖú»Ö

3) †ò™üÖê ×¸üÖÖ

4) »ÖÖÖã ÖÖÆüß (‘Ö¸üß“Ö úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ)
12)

ŸÖã´Ö“µÖÖú›êü ¸êü¿ÖÖúÖ›Ôü †ÖÆêü úÖµÖ?
1) ÆüÖêµÖ

2) ÖÖÆüß

3) ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÖÖÆüß.
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13)

ŸÖã´Æüß ¸êü¿ÖÖ ÖÖ›üÖÔ¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß ¬ÖÖµÖ †ÖÖŸÖÖ úÖ ?
1) ÆüÖêµÖ

14)

3) »ÖÖÖã ÖÖÆüß (¸êü¿ÖÖÖÖ›Ôü ÖÖÆüß)

»ÖÖ / ÃÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö / †Ö•ÖÖ¸ü¯ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üßÃÖÖšüß ŸÖã´Æüß ú¬Öß ú•ÖÔ ‘ÖêŸÖ»Öê †ÖÆêü úÖ ?
1) ÆüÖêµÖ

15)

2) ÖÖÆüß

2) ÖÖÆüß

3) ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÖÖÆüß

ŸÖã´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÖÖß úÃÖê ×´ÖôûŸÖê ?
1) ‘Ö¸üÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Öôû †ÖÆêü

2) ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú / ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú ÖôûÖ¾Ö¹ýÖ

3) ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÖÖÆüß, ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ ™ÑüŒ™ü¸üÖê
16)

Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ÖéÆüÖ“Öß ÃÖÖêµÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆêü úß ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú ?
1) Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö

17)

2) ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú

3) ÃÖÖêµÖ ÖÖÆüß

ŸÖã´Ö“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ ×´Öôû¾ÖŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÖÖêú¸üß / ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖê¸üß•Ö ÖÖ»Öß»Ö ¯Öîúß úÖê ÖŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÔÖê
ˆŸ¯Ö®Ö ×´ÖôûŸÖê úÖµÖ ?
1) ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü

2) ÖÖ¾ÖÖú›ãüÖ µÖêÖÖ¸êü ¬ÖÖµÖ

3) šêü¾Öß¾Ö¸üß»Ö ¾µÖÖ•Ö

4) µÖÖ¯ÖêÖÖ ¾ÖêÖôêû ___________________
18)

5) »ÖÖÖã ÖÖÆüß.

ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö †Ó¤üÖ•Öê ×úŸÖß †ÃÖŸÖê ?
1) 2000 ¯ÖµÖÕŸÖ

2) 2001 ŸÖê 5000

4) ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÖÖÆüß / ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß

3) 5000 ŸÖê 10,000

5) ˆŸ¯Ö®Ö ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ÖÖÆüß, †¬ÖãÖ´Ö¬ÖãÖ ×´ÖôûŸÖê

6) »ÖÖÖã ÖÖÆüß (†µÖ ´ÖÖÖÖÕÖß ˆŸ¯Ö®Ö ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß.)
19)

¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö, †ÖÙ£Öú †›ü“ÖÖ, ×ú¸üúÖêôû ³ÖÖÓ›üÖê, ÖÖêú¸üßÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ ‡ŸµÖÖ¤üß. †›ü“ÖÖß“µÖÖ ¾Öêôûß
´Ö¤üŸÖßÖšüß ŸÖã´Æüß úÖêÖÖú›êü •ÖÖŸÖÖ ?
_____________________________________ 99 »ÖÖÖã ÖÖÆüß.

20)

ŸÖã´Æüß ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ‹êúŸÖÖ úÖ ? ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ úÖ ? ¯ÖÖÆüŸÖÖ úÖ?
1) ÆüÖêµÖ

21)

2) ÖÖÆüß

ŸÖã´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¸üŸÖÖ úÖ ?
1) ÆüÖêµÖ

2) ÖÖÆüß
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22)

ŸÖã´Æüßü ŸÖã´Ö“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖ¬µÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖÖ ³Öê™üŸÖÖ úÖ?
1) ÆüÖêµÖ

23)

2) ÖÖÆüß

ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ úÖ ?
1) ÆüÖêµÖ
a.

24)

2) ÖÖÆüß

3) ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖÆüß

ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ úÖêÖŸµÖÖ ?

ŸÖã´Æüß •µÖÖ ×šüúÖÖß úÖ´Ö ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ úÖ?
1) ÆüÖêµÖ
a.

2) ÖÖÆüß
ÆüÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, úÖêÖŸµÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ ?
__________________________________99) »ÖÖÖã ÖÖÆüß.

25)

ŸÖã´Æüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖßú ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ úÖµÖ ?
1) ÆüÖêµÖ
a.

2) ÖÖÆüß
ÆüÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, úÖêÖŸµÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ ?
__________________________________99) »ÖÖÖã ÖÖÆüß.

26)

ŸÖã´Æüß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ úÖ ?
1) ÆüÖêµÖ
a.

2) ÖÖÆüß
ÆüÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, úÖêÖŸµÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ˆŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ ?
__________________________________99) »ÖÖÖã ÖÖÆüß.

27)

ŸÖã´Æüß ‹ÖÖªÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ / ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ úÖ ?
1) ÆüÖêµÖ
a.

2) ÖÖÆüß
ÆüÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, úÖêÖŸµÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ (ÃÖÓÃ£ÖÖ) ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ ?
__________________________________99) »ÖÖÖã ÖÖÆüß.

28)

ŸÖã´Æüß ‹ÖÖªÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ úÖ ?
1) ÆüÖêµÖ
a.

2) ÖÖÆüß
ÆüÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, úÖêÖŸµÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ ?

1) úÖÑÖÏêÃÖ

2) ³ÖÖ•Ö¯Ö

3) ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ
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4) •ÖÖŸÖÖ¤ü»Ö

5) ×¸ü¯ÖÛ²»ÖúÖ ¯ÖÖ™üá (†Ö¸ü ¯Öß †ÖµÖ) 6) ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ

7) ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖ

8) ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö

9) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯ÖÖ™üá

10) ¿ÖêúÖ¯Ö

11) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß •ÖÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

12) ‡ŸÖ¸ü

13) ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¾µÖŒŸÖß úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. 14) »ÖÖÖã ÖÖÆüß.
29)

ŸÖã´Æüß ×Ö¾Ö›üÖãú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü úÖµÖ?
1) ÆüÖêµÖ
a.

2) ÖÖÆüß
ÆüÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ?

1) úÖÑÖêÃÖ

2) ³ÖÖ•Ö¯Ö

3) ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ

4) •ÖÖŸÖÖ¤ü»Ö

5) ×¸ü¯ÖÛ²»ÖúÖ ¯ÖÖ™üá (†Ö¸ü ¯Öß †ÖµÖ) 6) ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ

7) ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖ

8) ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö

9) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯ÖÖ™üá

10) ¿ÖêúÖ¯Ö

11) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß •ÖÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

12) ‡ŸÖ¸ü

13) ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¾µÖŒŸÖß úÖ´Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. 14) »ÖÖÖã ÖÖÆüß.
30)

úÖêÖŸµÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßÃÖÖšüß ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ?
1) »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ

2) ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ

3) ÖÖ¸ü ¯ÖÖ×»ÖúÖ

4) ‡ŸÖ¸ü

5) »ÖÖÖã ÖÖÆüß
31)

ŸÖã´Æüß Øú¾ÖÖ ŸÖã´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö úÖêÖß ´ÖÖê“ÖÖÔ Øú¾ÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖê µÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ úÖ ?
1) ú¬Öß“Ö ÖÖÆüß

32)

2) ú¬Öß ŸÖ¸üß

3) Öã¯Ö ¾ÖêôûÖ

ŸÖã´Æüß ‹ÖÖªÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖŸÖ úÖ?
1) ÆüÖêµÖ
a.

2) ÖÖÆüß
ÆüÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, úÖêÖŸµÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ ?
__________________________________99) »ÖÖÖã ÖÖÆüß.

33)

ŸÖã´Æüß ŸÖã´Ö“µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ‹ÖÖªÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ úÖµÖ ?
1) ÆüÖêµÖ
a.

2) ÖÖÆüß
ÆüÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, úÖêÖŸµÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ ?
__________________________________99) »ÖÖÖã ÖÖÆüß.
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34)

ŸÖã´Ö“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ‹úÖ“Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ¤êüŸÖÖŸÖ úÖµÖ ?
1) ÆüÖêµÖ

35)

2) ³ÖÖ•Ö¯Ö

3) ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ

4) •ÖÖŸÖÖ¤ü»Ö
7) ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖ

8) ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö

9) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯ÖÖ™üá

10) ¿ÖêúÖ¯Ö

11) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß •ÖÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

12) ‡ŸÖ¸ü

13) ´ÖŸÖ¤üÖÖ êú»Öê ÖÖÆüß

14) ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÖÖÆüß.

15) »ÖÖÖã ÖÖÆüß.

Öê»µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ŸÖã´Æüß úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖ ×¤ü»Öê ?
2) ³ÖÖ•Ö¯Ö

3) ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ

4) •ÖÖŸÖÖ¤ü»Ö

5) ×¸ü¯ÖÛ²»ÖúÖ ¯ÖÖ™üá (†Ö¸ü ¯Öß †ÖµÖ) 6) ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ

7) ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖ

8) ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö

9) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯ÖÖ™üá

10) ¿ÖêúÖ¯Ö

11) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß •ÖÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

12) ‡ŸÖ¸ü

13) ´ÖŸÖ¤üÖÖ êú»Öê ÖÖÆüß

14) ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÖÖÆüß.

15) »ÖÖÖã ÖÖÆüß.

µÖêÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß´Ö¬µÖê ŸÖã´Æüß úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üÖÖ¸ü ?
1) úÖÑÖÏêÃÖ

38)

4) ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß 5) ´ÖÖÆüßŸÖ ÖÖÆüß.

5) ×¸ü¯ÖÛ²»ÖúÖ ¯ÖÖ™üá (†Ö¸ü ¯Öß †ÖµÖ) 6) ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ

1) úÖÑÖÏêÃÖ

37)

3) ²Ö¸êü“Ö ¾ÖêôûÖ

Öê»µÖÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúßŸÖ ŸÖã´Æüß úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖ ×¤ü»Öê ?
1) úÖÑÖÏêÃÖ

36)

2) ÖÖÆüß

2) ³ÖÖ•Ö¯Ö

3) ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ

4) •ÖÖŸÖÖ¤ü»Ö

5) ×¸ü¯ÖÛ²»ÖúÖ ¯ÖÖ™üá (†Ö¸ü ¯Öß †ÖµÖ) 6) ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ

7) ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖ

8) ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö

9) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯ÖÖ™üá

10) ¿ÖêúÖ¯Ö

11) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß •ÖÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

12) ‡ŸÖ¸ü

13) ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÖÖÆüß.

14) »ÖÖÖã ÖÖÆüß.

µÖêÖÖ·µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúß´Ö¬µÖê ŸÖã´Æüß úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖ ú¸üÖÖ¸ü ?
1) úÖÑÖÏêÃÖ

2) ³ÖÖ•Ö¯Ö

5) ×¸ü¯ÖÛ²»ÖúÖ ¯ÖÖ™üá (†Ö¸ü ¯Öß †ÖµÖ)
8) ²ÖÆãü•ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ‘Ö

3) ×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ

4) •ÖÖŸÖÖ¤ü»Ö

6) ¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß úÖÑÖÏêÃÖ

7) ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖ

9) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯ÖÖ™üá

11) ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß •ÖÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü

12) ‡ŸÖ¸ü
(136)

10) ¿ÖêúÖ¯Ö
13) ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÖÖÆüß. 14) »ÖÖÖã ÖÖÆüß.

¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü :
•ÖµÖ³Öß´Ö ÖÖ¸ü
1.

úÖÓ²Öôêû ¯Öã•ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖú¸ü

2.

×¿Ö¸üÃÖÖšü ×¯ÖÏµÖÖ ²Ö²ÖÖ

3.

ÃÖÖêÖ¾ÖÖê ŸÖãôû×¿Ö¸üÖ´Ö ¤üÖ›ãü

4.

¸üÖÖê¡Öê ÃÖÓ×ÖŸÖÖ ´ÖÖÖêÆü¸ü

5.

×Ö¸üÃÖÖÖ¸ü †×Ö»Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß

6.

ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê ”ûÖµÖÖ²ÖÖ‡Ô ×²Ö³ÖßÂÖÖ

7.

Ø¿Ö¤êü ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü †×¾ÖÖÖ¿Ö

8.

úÖÓ²Öôêû »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô êú¿Ö¾Ö

9.

úÖÓ²Öôêû ¯Öã•ÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö

10.

¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ×•Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ×Æü¸üÖ´ÖÖ

11.

“ÖÎêú ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß ²Ö²ÖÖ

12.

²ÖÖÃÖÖê›êü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖãÓ•ÖÖ•Öß

13.

²ÖÖÃÖÖê›êü ¹ý¯ÖÖ»Öß †×Ö»Ö

14.

²ÖÖÃÖÖê›êü ú×¾ÖŸÖÖ ×¾ÖÖÖê¤ü

15.

•ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖÖê•Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü

16.

¸üÖ×¤ü¾Öê ¸ÓüÖÖÖ£Ö ¿ÖêÂÖê¸üÖ¾Ö

17.

ÖÓ¤ü¾Öê ¿ÖêÂÖÖ²ÖÖ‡Ô ²ÖÖ²Öã

18.

ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ×¾Ö•ÖµÖãú´ÖÖ¸ü ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ

19.

ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ŸÖÖÖã²ÖÖ‡Ô –ÖÖÖÖê²ÖÖ

20.

¬ÖÖ¾Ö¸êü ÖÖîŸÖ´Ö ²Öôûß

21.

úÖôãÓûêú ÃÖÖã²ÖÖ‡Ô ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö

22.

²ÖÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖ×Ö±ú †Æü´Ö¤ü

23.

¿ÖêÖ ÃÖ×»Ö´Ö ¤üÃŸÖÖß¸ü

24.

¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ÖÖ¸üÖµÖÖ ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö

25.

“Öê¸êüú¸ü ÃÖãÖÓ¤üÖ ´Öã»Öá¬Ö¸ü
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ÃÖÓ•ÖµÖ ÖÖ¸ü
1.

úÖÓ²Öôêû ÃÖã×´Ö¡ÖÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö

2.

¿ÖêÖ †ŒŸÖ¸ü †²¤ãü»Ö

3.

¿ÖêÖ ´ÖÖ•Öß¤ü ´ÖãÃŸÖ±úÖ

4.

¿ÖêÖ ‡²ÖÎÖ×Æü´Ö ‡Ã´ÖÖ‡Ô»Ö

5.

¿ÖêÖ ¸üÃÖã»Ö ´ÖãÃŸÖ±úÖ

6.

ãú¸êü¿Öß ´ÖÖ•Öß¤ü ¯ÖÖ¿ÖÖ³ÖÖ‡Ô

7.

¿ÖêÖ ´ÖÆêü²Öã²Ö ‡ÃÖÖú

8.

ÃÖµµÖ¤ü ×Ö•ÖÖ´Ö ¸ü×±úú

9.

ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ³ÖÖ¸üŸÖ²ÖÖ‡Ô »Ö´ÖÖ

10.

¸üÃÖÖôû †ÖúÖ¿Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö

11.

úÖÓ²Öôêû ×ú¿ÖÖ ÃÖãÖß»Ö

12.

¤êü¾Öãúôêû ×¤ü»Öã²ÖÖ‡Ô ˆ¢Ö´Ö

13.

ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ¿ÖÖ»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÖãÖ¾ÖÓŸÖ

14.

ÃÖÖ¾Öôêû ¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô †ÓÖ¤ü

15.

ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ×´Ö»Öà¤ü Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü

16.

´ÖÖ¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖŸÖß ²Ö²ÖÖ

17.

¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü »ÖŸÖÖ ¾Öî•ÖÖÖ£Ö

18.

ÃÖÖêÖ™üŒêú †×³Ö´ÖµÖã ¿Öêú²ÖÖ

19.

•ÖÖ¬Ö¾Ö ¤üµÖÖÖÓ¤ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü

20.

úÖôêû †Ö¯¯ÖÖ¸üÖ¾Ö êú¹ý

21.

ÁÖß¸üÖ´Öê ×¾ÖšüÖ²ÖÖê ÃÖã¸êü¿Ö

22.

¾ÖÖ»Öê ×Æü¸üÖ ´ÖÖêÆüÖ

23.

ŸÖÖÓ²ÖÖêôûß †ú²Ö¸ü Ö×ÃÖ´Ö

24.

ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ú´Ö»Ö ×´Ö»Öà¤ü

25.

ÃÖµµÖ¤ü Ö±úÖ¸ü Æü×ÃÖ´Ö
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¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖ¸ü
1.

ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ×ú¿ÖÖê¸ü †Ö¿ÖÖêú

2.

¾Öî•ÖÖÖ£Ö ¤üÖ›ãü ‘Ö¾ÖÖÖê

3.

úÖÓ²Öôêû ×¾ÖÖÖê¤ü ¸üÖ´Ö

4.

ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü éúÂÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß

5.

ÃÖÓ´´ÖãÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖÖê•Ö ×¯Ö¸üÖ•Öß

6.

²ÖÃÖ¯Öã¸êü ÃÖã×Ö»Ö ÖÖ´Ö¤êü¾Ö

7.

Ø¿Ö¤êü ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ×ú¿ÖÖ

8.

´ÖÃêú ²ÖÖ»ÖßúÖ ¡µÖÓ²Öú

9.

ˆ±úÖ›êü ˆÂÖÖ ÃÖÓ•ÖµÖ

10.

ÃÖÖî. ¯Ö¾ÖÖ¸ü ×¾Ö•ÖµÖÖ²ÖÖ‡Ô Ö¸üØÃÖÖ

11.

úÃÖ²Öê ×ú¸üÖ ŸÖÖÖÖ•Öß

12.

ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü †¹ýÖ –ÖÖÖÖê²ÖÖ

13.

Ö¾ÆüÖÖê ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖÓ×¤ü¯ÖÖÖ

14.

ˆ±úÖ›êü »ÖŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ²ÖÖ»ÖÖ•Öß

15.

ÃÖÖî. úÖÓ²Öôêû ÃÖã×ÖŸÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß

16.

²ÖÖÃÖÖê›êü ¯Ö¤ü×´ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖê×Æü¤üÖÃÖ

17.

úÖÓ²Öôêû ¯Ö©Öú¸ü ¤üÖ›ãü

18.

¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ¸üÖê×ÆüŸÖ ÖÖã

19.

Ø¿Ö¤êü †•ÖµÖ ²ÖÖôûã

20.

ÖÖÖ¸üÖôêû ÖÖê¿Ö ÖÖ¯ÖŸÖß

21.

´ÖÖÖôêû †Óãú¿Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß

22.

ÃÖÖî.†Ö›üÃÖãôû •µÖÖêŸÖß ×¤ü¯Öú

23.

ÖÖêÖê –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ÖÖ¯ÖŸÖ

24.

¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ´Ö¬Öãú¸ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß

25.

×Ö¸üÃÖÖÖ¸ü ¤ü¢ÖÖ¡µÖ ²Ö²ÖÖ
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‡Ó×¤ü¸üÖ ÖÖ¸ü
1.

¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¾ÖÖ´ÖÖ

2.

úÖÓ²Öôêû †Öê´Ö¯ÖÏúÖ¿Ö ²Ö²ÖÎã¾ÖÖÖ

3.

ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ŸÖãÂÖÖ¸ü ¡µÖÓ²Öú

4.

ÃÖã¸ü¾ÖÃÖê ×¾Ö•ÖµÖ ¯ÖÓœü¸üß

5.

ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ÃÖÖê´ÖÖÖ£Ö ×ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö

6.

ÃÖÖêÖúÖÓ²Öôêû ÃÖã×¿Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ×Ö¾Öé¢Öß

7.

ÃÖîÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü

8.

¿ÖêÖ ÆüÖúÖÖß ´ÖÆü´ÖÓ¤üÃÖÖ²Ö

9.

¿ÖêÖ ‡Ã´ÖÖ‡Ô»Ö ¯ÖÖ¿ÖÖ

10.

ÃÖÖî.²ÖÖÃÖÖê›êü ãú¿ÖÖ¾ÖŸÖß “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ

11.

ÃÖÖî.ÃÖÖôû¾Öê ÃÖÖê•Ö¸üÖ²ÖÖ‡Ô ¤üÖ›ãü

12.

ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê ÃÖ×ŸÖÂÖ ×Ö¾Öé¢Öß

13.

²ÖÖÃÖÖê›êü ˆ´ÖÖ ¤ü¢ÖÖ

14.

ÃÖÖôû¾Öê ¾Öî¿ÖÖ»Öß ×¾Ö•ÖµÖ

15.

úÖÓ²Öôêû ÃÖÓ×¤ü¯ÖÖÖ ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü

16.

ÃÖÖêÖ¾ÖÖê ´ÖÓÖ»Ö²ÖÖ‡Ô ³ÖÖ¾ÖÖÖ

17.

ÃÖÖêÖ¾ÖÖê ²Öôûß¸üÖ´Ö Ö•Öë¦ü

18.

úÖÓ²Öôêû ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¤üÖ›üÖê•Öß

19.

ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê ¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö

20.

ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ˆ¬¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö

21.

‘ÖÖê›üêú ÃÖ¾ÖÖÔÖÓ¤ü ¸üÖ×Æü¤üÖÃÖ

22.

¿ÖêÖ Ö×ÃÖ´Ö²ÖÖÖÖê ×ÃÖ§üßúß

23.

¿ÖêÖ ×´ÖµÖÖÑÃÖÖ²Ö ´Ö×»Öú

24.

ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ÃÖÓ×ÖŸÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö

25.

ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê ˆ¢Ö´Ö ÖÖ´Ö¤êü¾Ö
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´ÖÖêÆüÖ ÖÖ¸ü
1.

ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß úÖ×¿ÖÖÖ£Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö

2.

³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÖ»ÖÖê•Öß

3.

úÖÓ²Öôêû ²ÖÖ²ÖÖÃÖÆêü²Ö ÃÖã³ÖÖÂÖ

4.

úÖÓ²Öôê ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö

5.

ˆ²ÖÖôêû Ö¾ÖÖÖ£Ö êú¸üÖ¯¯ÖÖ

6.

ŸÖÖÓ¤üôêû ²Öôûß¸üÖ´Ö »Ö´ÖÖ

7.

ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü •ÖÖ®ÖÖ£Ö ÁÖß¯ÖŸÖß

8.

™ëüúÖôêû ×¤ü»Öß¯Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö

9.

¿ÖêÖ •ÖÖÖß ²ÖÓ¤êü†»Öß

10.

Ø¿Ö¤êü ¾Ö×ÖŸÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß

11.

“Ö¾ÆüÖÖ ÃÖã´ÖÖ ×¤üüÖÓ²Ö¸ü

12.

ÖÖ£ÖÖ›êü ¾ÖÃÖÓŸÖ “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ

13.

×³ÖÃÖê ¤ü¢ÖÖ ¾µÖÓú™ü

14.

úÖÓ²Öôê ÃÖãÖÓ¤üÖ ¿ÖÓú¸ü

15.

úÖÓ²Öôê ×ú¿ÖÖ ³Öã•ÖÓÖ

16.

—Öë›êü êú¤üÖ¸ü ¤ü¿Ö¸ü£Ö

17.

´ÖÖÖê ÃÖã´ÖÖ ÖÖê¸üÖ

18.

šü¾ÖÖ¸êü ³ÖÖ¸üŸÖ ¸üÖ´ÖÖ

19.

ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÖãÓ›üß²ÖÖ

20.

ÃÖã¸ü¾ÖÃÖê ÖÖÖÖÖ£Ö Ö¸üØÃÖÖ

21.

•ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖã¤üÖ´Ö ÖÖ¯ÖŸÖ

22.

¸üÖ×¤ü¾Öê ¿ÖêÂÖê¸üÖ¾Ö ÖÖÖÖÖ£Ö

23.

Ø¿Ö¤êü Æü×¸ü²ÖÖ‡Ô ÖÓÖÖ¸üÖ´Ö

24.

ŸÖÖú×¾Ö¸êü ¸üŸÖÖ »Ö´ÖÖ

25.

¿ÖêÖ ‡Ã´ÖÖ‡Ô»Ö ´ÖÆêü²Öã²Ö

(141)

