¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖÖ“Ö¾Öê

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ
ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ
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¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖÖ“Ö¾Öê

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ
ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ
†ÖãÎú´Ö×ÖúÖ
5.

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ (Introduction)

5.1

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ¾Ö ‘ÖÖŸÖÖ

5.2 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¸ü“ÖÖÖ
5.2.1 »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖß
5.2.2 Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü
5.2.3 ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
5.2.4 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ
5.2.5 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ
5.2.6 ¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß
5.2.7 †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß-†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß
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¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖÖ“Ö¾Öê

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ
ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ
5.

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ (Introduction) :
‹ÖÖªÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ ŸµÖÖ ³Öæ-¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖîÃÖÙÖú ÃÖÖ¬ÖÖ

ÃÖÖ´ÖÖÏß ¾Ö ŸµÖÖ ³Öæ-¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾Öß ‘Ö™üú ´ÆüÖ•Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö
‹ÖÖªÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÖîÃÖÙÖú ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖ ²Ö·µÖÖ“Ö †Ó¿Öß ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸êü
ÁÖ´Ö, ÃÖÓ‘Ö™üú Æêü ‘Ö™üú »ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖß»Ö ‹ú
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ šü¸üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö †ÖÙ£Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêÃÖ Øú¾ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
ÖãÖÖŸ´ÖúŸÖêÃÖ †ÃÖÖÖ¸êü ´ÖÆü¢¾Ö †£ÖÔŸÖ•–ÖÖÓÖß '´ÖÖÖ¾Öß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“µÖÖ' Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ´ÖÖµÖ êú»Öê. •Ö¸üß †ÃÖê
†ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ êú¾Öôû †ÖÙ£Öú “Ö»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖæÖ ‡ŸÖ¸ü
†Öêú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú “Ö»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖã¨üÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ †ÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ
†ÃÖŸÖê. 1990 ÖÓŸÖ¸ü ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öê»Öß ´ÖÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÃÖã¨üÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ µÖÖ ¯Öî»ÖæÓ¾Ö¸ü
†×¬Öú ³Ö¸ü ¤êüÖÖ¸üß †ÖÆêü.
¤êü¿ÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ³Öæ-¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ µÖÖ ‘Ö™üúÖÃÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ
†ÃÖ»Öê ŸÖ¸üßÆüß •Öê¾ÆüÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖêÖÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ÆüÖ“Ö ‘Ö™üú ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ
†›üÃÖ¸ü šü¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †¬µÖµÖÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¸ü“ÖÖê“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¾ÖÖœü Øú¾ÖÖ ‘Ö™üß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ²Ö¤ü»Ö ¾Ö ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖîÃÖÙÖú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖê
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ×™üú¾ÖæÖ šêü¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †³µÖÖÃÖú, ×ÖµÖÖê•ÖÖúŸÖÔ ¾Ö ¬ÖÖê¸üÖúŸµÖÖÕ«üÖ¸êü
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»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖÃÖ ×ŸÖŸÖêú“Ö ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê.
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ÆüÖ ‘Ö™üú ÃÖã¨üÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß
‘ÖÖŸÖÖ Æüß »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Ö¬µÖê ÆüÖêÖÖ¸üß ¾Öé¨üß †£Ö¾ÖÖ ‘Ö™ü µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
†ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß
†£Ö¾ÖÖ ‘Ö™ü µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ²Ö¤ü»Ö ¾Ö ²Ö¤ü»ÖÖ“Öß úÖ¸üÖ ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ †³µÖÖÃÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ŸÖ¸ü
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¸ü“ÖÖê´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ´ÆüÖ•Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖÏÖ́ ÖßÖ-ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖß,
Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß, ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß
¾Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖà“Öß ÃÖÓµÖÖ ‡. †Öêú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ šü¸ü×¾ÖÖÖ¸êü ‘Ö™üú ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¸ü“ÖÖê“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †¬µÖµÖÖÖŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ¾Ö ‘ÖÖŸÖê“ÖÖ
†Öœü¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖæÖ, ¤ãüÃÖ·µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¸ü“ÖÖê“Öê †³µÖÖÃÖµÖãŒŸÖ
×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê †ÖÆêü.

5.1 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ

1.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ¾Ö ¾Öé¨üß
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯Öæ¾Öá ×ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ¯ÖÖê •ÖÖÖÖÖÖ êú»Öß •ÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ

êú»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ¤êü¿ÖÖÖê 10 (¿ÖËæµÖ) Öê ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ ¾ÖÂÖá Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ“µÖÖ ‹ÖÖªÖ
¾ÖÂÖá •ÖÖÖÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖ¢¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê 1881 ¯ÖÖÃÖæÖ
×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ¤ü¸ü ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß •ÖÖÖÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ¤ü¸ü ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß •ÖÖÖÖÖÖ êú»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêú
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¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ²Ö¤ü»Ö ¾Ö ²Ö¤ü»ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß »ÖÖÖŸÖ µÖêµÖÖÃÖ
´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ²Ö¤ü»Ö †³µÖÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê
1991, 2001 ¾Ö 2011 µÖÖ ŸÖßÖ •ÖÖÖÖÖê“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.1 ´Ö¬µÖê
¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾Öé¨üß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öß
†ÖÆêü.
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†Ö»ÖêÖ Îú. 5.1
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ¾Ö ¾Öé¨üß ¤ü¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ †Ö»ÖêÖ
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35.60

22.29
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23.12

-36.32

2.18

-27.78

17.46
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21.90
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19.90

35.90

23.38

0.00

1.47

-27.96

88.21

36.83

22.19
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12.02

31.56

16.75

23.06

16.00

20.80

-15.50

-6.86

-13.36
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.1 ¾ÖºþÖ 1991 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü“Öß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 23 »ÖÖÖ 31 Æü•ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸ü
2001 ¾Ö 2011 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖŸÖ †ÖãÎú´Öê 28 »ÖÖÖ 76 Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö 33 »ÖÖÖ 59 Æü•ÖÖ¸üÖÓÖß ¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ“Öê
×¤üÃÖŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö 1991 ŸÖê 2011 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 1991 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü“Öß ‹æúÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 11 »ÖÖÖ 98 Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö 2001 ¾Ö
2011 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 14 »ÖÖÖ 81 Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö 17 »ÖÖÖ 29 Æü•ÖÖ¸üÖÓÖß ¾ÖÖœü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê 11 »ÖÖÖ 33 Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö 2001 ¾Ö 2011 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 13 »ÖÖÖ 95 Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö 16
»ÖÖÖ 30 Æü•ÖÖ¸üÖÓÖß ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ×¤üÃÖŸÖê.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 1991“µÖÖ •ÖÖÖÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 21 »ÖÖÖ
17 Æü•ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸ü 2001 ¾Ö 2011 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 15 »ÖÖÖ 25 Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö 18 »ÖÖÖ 33 Æü•ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß.
´ÆüÖ•Öê“Ö 1991 ÖÓŸÖ¸ü ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ“Öß ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖœü»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
‹æúÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê 10 »ÖÖÖ 84 Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö 2001 ¾Ö 2011 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 7
»ÖÖÖ 79 Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö 9 »ÖÖÖ 41 Æü•ÖÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêÖê ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê 10 »ÖÖÖ 33 Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö 2001 ¾Ö 2011 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 7 »ÖÖÖ 46
Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö 8 »ÖÖÖ 92 Æü•ÖÖ¸ü ‹¾Öœêü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
1991 ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“Öß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 128 »ÖÖÖ 91 Æü•ÖÖ¸ü †ÃÖæÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß
¯ÖÏ´ÖÖÖ 65 »ÖÖÖ 91 Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê 62 »ÖÖÖ 09 Æü•ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. 2001 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 156 »ÖÖÖ
29 Æü•ÖÖ¸ü ŸÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß 80 »ÖÖÖ 60 Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 75 »ÖÖÖ 69 Æü•ÖÖ¸ü †Ö×Ö 2001
¾Ö 2011 ´Ö¬µÖê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê 135 »ÖÖÖ 39 Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 65 »ÖÖÖ 56 Æü•ÖÖ¸ü ¾Ö
¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 69 »ÖÖÖ 83 Æü•ÖÖ¸ü ‹¾Öœêü ÆüÖêŸÖê.
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ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 1991-2001 ¾Ö 2001-2011 “ÖÖ ¤ü¿Ö¾ÖÂÖáµÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü
1991-2001 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ¤ü¿Ö¾ÖÂÖáµÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü ²Ö‘ÖŸÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ 23.62%, ÛÃ¡ÖµÖÖ
23.12% ¾Ö ‹æúÖ 23.38% ‹¾ÖœüÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ 2001-2011“µÖÖ ¤ü¿Ö¾ÖÂÖáµÖ
¾Öé¨üß¤ü¸üÖ¿Öß ú¸üŸÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü 16.79%Öß ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö 7
™üŒŒµÖÖÓÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ“Öß ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ 19912001 ´Ö¬µÖê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 27.96 ™üŒêú ¾Ö 2001-2011 ´Ö¬µÖê 20.20% ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖ•Öê“Ö
1991 ŸÖê 2001 ´Ö¬µÖê -27.96% Öß ¾ÖÖœü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
†ÖãÎú´Öê -28.14% ¾Ö -27.78% ¾Ö 20.8% ¾Ö 19.57% Öß ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ 1991-2001 ´Ö¬µÖê ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ¯ÖêÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü
×•Ö»ÊÖ“Öß 23.52% •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¡Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öê
23.12% Öß ¾ÖÖœü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ×¤üÃÖŸÖê. 2001-2011“ÖÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü ²Ö‘ÖŸÖÖ
‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü“Öß 16.79% ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß“Öß 20.20% ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÖÓ¤êü›ü“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 4 ™üŒŒµÖÖÓÖß ¾ÖÖœü»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê.
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾Öé¨üßÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“Öß úÖ¸üÖ
´Öß´ÖÖÓÃÖÖ :
³ÖÖ¸üŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ •Ö¸üß •ÖÖÖŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“ÖÖ ¤êü¿Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß Öê»µÖÖ
úÖÆüß ¤ü¿ÖúÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¤êü¿Ö, ¸üÖ•µÖ, ×¾Ö³ÖÖÖ
ŸÖÃÖê“Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¤üÖêÖ ×³Ö®Ö úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ‹ÖÖªÖ
³Öæ³ÖÖÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ²Ö¤ü»Ö (¾ÖÖœü Øú¾ÖÖ ‘Ö™ü) •µÖÖ úÖ¸üÖÖÓÖß ‘Ö›æüÖ µÖêŸÖê ŸµÖÖŸÖß»Ö ŸÖßÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß úÖ¸üÖê Øú¾ÖÖ ‘Ö™üú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ÖêÆü´Öß“Ö “Ö“Öì“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêüŸÖ.
1.

ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ : •Ö´Ö¤ü¸üÖŸÖ ¾ÖÖœü Øú¾ÖÖ ‘Ö™ü
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2.

´ÖŸµÖÔŸÖÖ : ´ÖéŸµÖæ¤ü¸üÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü Øú¾ÖÖ ‘Ö™ü

3.

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü

µÖÖ ŸÖßÖ ‘Ö™üúÖÓ¯Öîúß ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖÓŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé¨üßÃÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖßŸÖ ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ‘Ö™üúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ´ÖãôûÖŸÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ“Ö ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖÆüß ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö †Öî¸Óü ÖÖ²ÖÖ¤ü, •ÖÖ»ÖÖÖ
µÖÖ ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü ¾ÖÖôûŸÖÖ ‡ŸÖ¸ü ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ±úÖ¸üÃÖÖ †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû
‡ŸÖ¸ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ µÖÖ ¤üÖêÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü Æêü Öæ¯Ö“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖµÖÖ“Öß
¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ‘Ö™üúÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ 1991 ŸÖê 2011 µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé×¨ü´Ö¬µÖê •ÖÖÖ¤ü¸ü ¾Ö ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü (´ÖŸµÖÔŸÖÖ) µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¾Ö ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß
†ÖÆêü.
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü ¾Ö ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü :
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ Æüß ¤üÖêÆüß ×³Ö®Ö úÖ»ÖÖÓ›üÖ¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü
úÖœü»Öê»Öê •ÖÖÖ¤ü¸ü ‹ú×¡ÖŸÖ úºþÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ‹ú“Ö ´ÖÖ¯Öú úÖœü»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ ´ÖÖ¯ÖúÖÃÖ ‹æúÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü
µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê. Æêü ¤üÖêÆüß ×•Ö»Æêü ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ´ÖÖÖê †ÃÖ»µÖÖÖê ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ÃÖÓÎú´ÖÖ ÃÖã¨üÖ Öæ¯Ö“Ö ´ÖÓ¤ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
•ÖÖÖ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÖÖ¸êü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ‘Ö™üú ´ÆüÖ•Öê Ã¡Öß-ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ, ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¾ÖµÖ
¾Ö ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ‡. ÆüÖêŸÖ. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖŸÖôûß ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ ÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü
µÖÖ´Ö¬µÖê Ã¯ÖÂ™ü ŠúÖÖŸ´Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öêú †³µÖÖÃÖÖ¾ÖºþÖ »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ¸êü»Öê
•Öê. †Ö¸ü., úÖ×Ö™üú¸ü ŸÖÖ¸üÖ (1980)1 µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÏÖ¯ŸÖß †Ö×Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ
•ÖÖÖ¤ü¸ü µÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö¹ý¨ü Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ŸÖ¸ü ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ¾Ö ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“Öê ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖ
µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖÖ (¬ÖÖÖŸ´Öú) ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê, †ÃÖê †Öœüôû»Öê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ †Ö×Ö •ÖÖÖÖ´ÖŸÖê“ÖÖ •µÖÖ
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¾ÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖêŸÖÖê, ŸÖÖê ¾ÖµÖÖêÖ™ü ´ÆüÖ•Öê 13 ŸÖê 49 ÆüÖêµÖ. µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ µÖÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“ÖÖ ¾Ö
•ÖÖÖ¤ü¸üÖ“ÖÖ ¾µÖÃŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¾Ö •ÖÖÖ¤ü¸üÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †³µÖÖÃÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ´ÖãÖ•Öá ‹ÃÖ. †Ö×Ö
ãú»ÖúÖá ‹ÃÖ. (1989)2 µÖÖÓÖß êú»ÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Öú×ÃÖŸÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê éú×ÂÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¾Ö ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœü µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖÃÖ µÖæÖ ¯ÖÖŸÖôûßú›êü
ÖêŸÖÖê. ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüÖ ÆüÖ •ÖãÖÖ ×•Ö»ÆüÖ †ÃÖæÖÆüß ÆüÖ ×•Ö»ÆüÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ´ÆüÖæÖ
†ÖêôûÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÆüÖ ÆüÖ Ö¾Ö×Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû µÖÖÆüß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ´ÆüÖÖ¾ÖÖ
×ŸÖŸÖúÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖ †ÖîªÖê×Öú¸üÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ŸÖ¸ü †ÖÆêü“Ö, ×¿Ö¾ÖÖµÖ
éú×ÂÖ Öê¡ÖÖ“ÖÖ †•ÖæÖÆüß ´ÆüÖÖ¾ÖÖ ×ŸÖŸÖúÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. ú¤üÖ×“ÖŸÖ µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖÖ´Öãôêû“Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ú´Öß ¸üÖÆæüÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“Öê ¾ÖµÖ
ÃÖã¨üÖ ú´Öß †ÖÆêü. •µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü ¾ÖÖœüß¾Ö ¸üÖÆæüÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¾ÖÖœü ¾ÖêÖÖÖê ‘Ö›æüÖ †Ö»Öß.
µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö •ÖÖÖ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÖÖ·µÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓ´Öãôêû •ÖÖÖ¤ü¸ü †×¬Öú
×¤üÃÖŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ŸÖÖê ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.

2.

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ (Population Density)
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖê»ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ¯Öãœêü •ÖÖ‰úÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ´Ö¬µÖê

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖãÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖæÖÔŸ¾ÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß.
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»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê´Öãôêû Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ú»¯ÖÖÖ µÖêŸÖê. úÖ¸üÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
‘ÖÖŸÖê´Ö¬µÖê Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê '×úŸÖß' »ÖÖêú '×úŸÖß ³ÖÖÖÖŸÖ' Æüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö
‡.ÃÖ. 1838 ´Ö¬µÖê Æêü¸üß ›üµÖæ™üß ÆüÖ¸üÖêÃÖ µÖÖÓÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ Æüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê
‹ú “ÖÖî¸üÃÖ ×ú»ÖÖê×´Ö™ü¸ü ¯Ö×¸üÖê¡ÖÖŸÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ×úŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¸üÖÆüŸÖê, Æêü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê¾ÖºþÖ
ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ¬µÖÖ ÃÖæ¡ÖÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ µÖêŸÖê .
ÃÖæ¡Ö‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ

=
‹æúÖ Öê¡Ö±úôû (“ÖÖî.×ú.´Öß.)

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêÃÖ ú¬Öß ú¬Öß '´ÖÖãÂµÖ ³Öæ´Öß ÖãÖÖê¢Ö¸ü' (Man Land Ratio) †¿ÖßÆüß
ÃÖÓ–ÖÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê4. µÖÖ ÃÖÓ–Öê“µÖÖ «üÖ¸êü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤êü¿Ö Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖãÂµÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖ¸ü •ÖÖÖæÖ ‘ÖêŸÖÖ
µÖêŸÖÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ¾ÖºþÖ ‹ÖÖªÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“Öß ¤üÖ™ü, ´Ö¬µÖ´Ö ¾Ö ×¾Ö¸üôû »ÖÖêú¾ÖÃŸÖß“Öê
¯ÖÏ¤êü¿Ö †¿Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖîÃÖÙÖú ‘Ö™üúÖÓ“Öß †Öãæú»ÖŸÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×šüúÖÖß
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¤ü¸ü “ÖÖî.×ú.´Öß. ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ •Ö¸ü ¾ÖÖ•Ö¾Öß Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ×šüúÖÖß ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê úÖµÖÔÎú´Ö ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
‹æúÖ“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê¾ÖºþÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ×úŸÖ¯ÖŸÖ ÃÖÓ¬Öß †ÖÆêü
µÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‹ÖÖªÖ Ö¾ÖßÖ ¾ÖÖÆüŸÖæú ´ÖÖÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üŸÖÖê.
ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹ÖÖªÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖîÃÖÙÖú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ †ÖÆêü
Øú¾ÖÖ ú´Öß †ÖÆêü, µÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ µÖêŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ŸÖÃÖê“Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß
‘ÖÖŸÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß“Öß ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß †Öãæú»ÖŸÖÖ ¾ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖæú»ÖŸÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÆüÖ µµÖú šü¸üŸÖê.
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•µÖÖ ³Öæ-¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖîÃÖÙÖú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖÃÖ ¯Öã¸êü¿Öß †¿Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ †ÃÖê»Ö, ŸµÖÖ ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖÃÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †×¬Öú ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖˆ»Ö™ü •Ö¸ü ‹ÖÖªÖ ³Öæ-¯ÖÏ¤êü ¿ÖÖŸÖ
ÖîÃÖÙÖú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ •ÖÖÃŸÖß“Öß †ÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖœæüÖ ×¾ÖúÖÃÖúÖµÖÖÔŸÖ †›ü£Öôêû ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ¥üÂ™üßÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
‘ÖÖŸÖê“Öê †¬µÖµÖÖ Æêü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆüê.

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÖÖ¸êü ‘Ö™üú :
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ Æêü ×¾ÖŸÖ¸üÖ
†×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ×¾ÖÖã¸ü»Öê»Öê †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ×Ö¾ÖÖÆüÖÔÃÖÖšüß ú¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ˆ¯Ö»Ö²Ö¬Ö
ÆüÖêŸÖÖê µÖÖ¾ÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ²Ö¸üß“Ö †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¯ÖãÖê, ÖÖÖ¯Öæ¸ü µÖÖ
¿ÖÆüÖ¸üÖÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¤üÖ™ü †ÖÆüê. µÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê µÖÖ ×šüúÖÖß
»ÖÖêúÖÓÖÖ ×Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ¯Öã¸êüÃÖê ¾Ö Æü´ÖÖÖÃÖ ˆŸ¯Ö®Ö, ¾ÖÖÆüŸÖæú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ‡. “Öß
ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ÆüÖêµÖ. µÖÖˆ»Ö™ü •µÖÖ ×šüúÖÖß µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê¾Ö¸ü ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ ×šüúÖÖÖ“Öß
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ Æüß ×¾Ö¸üôû †ÖœüôûŸÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 61 ™üŒêú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ ëú¦üß³ÖæŸÖ †ÖÆüê.
†£ÖÖÔŸÖ µÖÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üßŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾ÖÖôæûÖ µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ Öæ¯Ö“Ö
•ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ¿ÖêŸÖß ÆüÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÆüÖ ²Ö·µÖÖ“Ö
†Ó¿Öß ×ÖÃÖÖÖÔ“µÖÖ éú¯Öê¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¿ÖêŸÖß“µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö †×ÖÛ¿“ÖŸÖŸÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. •µÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖß“Öê †ÛÃŸÖ¢¾Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ú´Öß ×ÓÓú¾ÖÖ
´Ö¬µÖ´Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß †ÖœüôûŸÖê, ŸÖ¸ü •µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ²ÖÖÖÖµÖŸÖß ¿ÖêŸÖß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü êú»Öß •ÖÖŸÖê; †¿ÖÖ
¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ †×¬Öú †ÖœüôûŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖÖ“Öê êÓú¦ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ
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³ÖÖÖÖú›êü (×ÖÛ¿“ÖŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê) Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ú»Ö
†ÃÖŸÖÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖÖ“Öê ëú¦ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ †×¬Öú †ÖœüôûŸÖê.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ (Population Density)
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.2 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
‘ÖÖŸÖêŸÖß»Ö ¤ü¿Ö¾ÖÖÂÖáµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¾ÖÖœü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.2
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ
(¤ü¸ü “ÖÖî.×ú.´Öß. ´Ö¬µÖê)
†.Îú. ×•Ö»ÆüÖ / ×¾Ö³ÖÖÖ

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖß»Ö
¤ü¿Ö¾ÖÂÖáµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¾ÖÖœü

1991

2001

2011

222

272

319

22.52

18.77

02. ¯Ö¸ü³ÖÖß

192

224

295

16.67

14.08

03.

197

240

354

21.83

16.83

01.

ÖÖÓ¤êü›ü

´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ

1991-2001 2001-2011

ÄÖÖêŸÖ : 1. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü - ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö (2002) ŸÖŒŸÖÖ Îú. 2 ¾Ö 3 ¯Öé. 145, 147.
2. Census of India 2011
3. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“ÖÖ ¾ÖÂÖÔ 2002 ¯Öé. Îú. 1 ŸÖê 3.
™üß¯Ö : »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ¤ü¸ü “ÖÖî¸üÃÖ ×ú.´Öß. ´Ö¬µÖê.

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.2 ¾ÖºþÖ 1991 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ “ÖÖî.×ú.´Öß. »ÖÖ
222 ‹¾Öœüß •ÖÖÃŸÖ ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ 192 ‹¾Öœüß ú´Öß †ÖœüôûŸÖê. ÖÖÓ¤êü›ü
×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê¯ÖêÖÖ (197) •ÖÖÃŸÖ,
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ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê¯ÖêÖÖ (197) ú´Öß
†ÖÆêü.
2001“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ 272 •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü, ŸÖ¸ü
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ 224 ×ú.´Öß. †ÖÆêü. ŸÖ¸ü 2011 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öß ‘ÖÖŸÖÖ (319) ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ (295) •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¯Ö¸ü³ÖÖß ¾Ö ÖÖÓ¤êü›ü
×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ 1991, 2001 ¾Ö 2011 µÖÖ ŸÖßÖÆüß •ÖÖÖÖÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ú´Öß
†ÖœüôûŸÖê. µÖÖ´ÖÖÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖê •ÖÖÖ¤ü¸ü, ‘Ö™üŸÖÖ ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü ¾Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ‡. úÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêµÖ.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¾ÖÖœü
1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖ 22.52% Öß ¾ÖÖœü
—ÖÖ»Öß. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ 16.67%Öß ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß. µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ¯Ö¸ü³ÖÖß
×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê“µÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü (21.83%) ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
ÖÖÓ¤êü›ü ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖÆüß ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¾ÖÖœü
18.77% Æüß ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‘ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ 14.08% ú´Öß †ÖÆêü. µÖÖ ¤üÖêÆüß
×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖ 1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ¯ÖêÖÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ‘Ö™ü —
ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ²Ö¾Ö»Öê»µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ ú¤üÖ×“ÖŸÖ
ÆüÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ“Ö ¤üÖêÖ ¤ü¿ÖúÖ“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖ 3.75%Öß
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‘Ö™ü —ÖÖ»Öß. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖ ´ÖÖ¡Ö êú¾Öôû 2.59% Öß ‘Ö™ü —ÖÖ»Öß. ÊÖ
±ú¸üúÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †ÖÏêÃÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ‘Ö™üúÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖ´Öãôêû ÆüÖ ±ú¸üú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
1991 ŸÖê 2011 µÖÖ ¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ úÖôûÖŸÖÆüß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¾ÖÖœü Æüß
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öß (41.29%) †×¬Öú ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öß (30.75%) ú´Öß †ÖÆêü. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ (38.86%) ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ (41.29%) •ÖÖÃŸÖ ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß
×•Ö»ÊÖ“Öê (30.75%) ú´Öß †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê.
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖê“µÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ¸êü ‘Ö™üú :
¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ¾ÖÖœü Øú¾ÖÖ ‘Ö™ü ¾Ö Öê¡Ö±úôûÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¤üÖêÖ
úÖ¸üÖÖÓÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖ ¾ÖÖœü Øú¾ÖÖ ‘Ö™ü ‘Ö›æüÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö
¯Ö¸ü³ÖÖß µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖÃÖã¨üÖ 1991 ŸÖê 2011 µÖÖ ŸÖßÖ ¤ü¿ÖúÖÓŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ •Öß ¾ÖÖœü ‘Ö›æüÖ
†Ö»Öê»Öß †ÖÆêü, ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖ¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœüÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ,
¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ‘Ö™üŸÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü ¾Ö Öê¡Ö±úôûÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ Æêü ÆüÖêµÖ. ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
‡ŸÖ¸ü ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬ÖæÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾Ö ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ÆüÖêÖÖ¸êü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ µÖÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß´Ö¬µÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ.
‹Óú¤ü¸üßŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü ¾Ö Öê¡Ö±úôûÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü´Öãôêû ¤üÖêÆüß
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.
5.2 »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¸ü“ÖÖÖ : (Composition of Population)
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †ÖúÖ¸ü ¾Ö ¾Öé¨üß“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ¯Öî»Öæ ¥ü×Â™üÖê¯ÖÖŸÖ
µÖêŸÖÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¸ü“ÖÖê“Öê Øú¾ÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“Öê †¬µÖµÖÖ Æêü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ÖãÖÖŸ´Öú ¯Öî»Öæ •ÖÖÖæÖ
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‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ šü¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ‹ÖÖªÖ ³Öæ-¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ
ŸµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ Ö×ŸÖ´ÖÖÖŸÖê“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¸ü“ÖÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ÆüÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üŸÖÖê. ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ Ö×ŸÖ´ÖÖÖŸÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
†ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÓµÖêÖãÃÖÖ¸ü úÃÖê ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ Æêü †³µÖÖÃÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖ“Öß úÖ¸üÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ
¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê, ŸÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¸ü“ÖÖê“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÖãÖ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúŸÖÖ µÖêŸÖÖê.
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¸ü“ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ÖãÖ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖµÖê“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ
²ÖÖ²Öß »ÖÖÖŸÖ µÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
1)

µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ  Ö »ÖÖê  úÃÖÓ  µÖê “ Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¾Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.

2)

µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ´Ö¬ÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖÔÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ‹úÖ“Ö ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÖ ×³Ö®Ö úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Ö¬µÖê ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê.

3)

µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ´Öãôêû ‹ÖÖªÖ ³Öæ-¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖæÖ µÖÖ
ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ úÖµÖÔÎú´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖêÆüß ÆüÖ †³µÖÖÃÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖÖê.

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¸ü“ÖÖê´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß Ã¡Öß¯Öã¹ýÂÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß ¾Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü, ÃÖÖÖ¸üŸÖêÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ, ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö
†¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸,ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ,
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖßÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †Ö¤üß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖêŸÖÖê.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ“µÖÖ µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¸ü“ÖÖê“µÖÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú
†¬µÖµÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ¾Ö¸ü
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¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“Öê
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ŸÖŒŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ úºþÖ ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
5.2.1 »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖß
‹ÖÖªÖ ³Öæ-¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ³Öæ-¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖ•ÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. éú×ÂÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
Æüß †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †¾ÖÃ£ÖÖ ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ †¾ÖÃ£Öê´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÃÖ †ÃÖ»Öê»Öß †ÖœüôûŸÖê. ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †¾ÖÃ£Öê´Ö¬µÖê ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖêÃÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ éúÂÖß ¾Ö ÃÖÆüÖµµÖú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ŸÖÖÖ ¯Ö›üŸÖ
†ÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ éúÂÖßÖê¡ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›æüÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ Öê¡ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖêµÖÖ‹ê¾Ö•Öß µÖÖ Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü †×ŸÖ×¸üŒŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ“Ö ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß ÖãÓŸÖ»Öß
•ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ
ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖú›êü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖŸÖê, •µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÃÖÖÃÖÖ»ÖÖ
‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü ¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ ˆªÖêÖÖÓ“Öê ëú¦üßú¸üÖ ‘Ö›æüÖ µÖêŸÖê ¾Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê
ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ ÃÖÓ¸ü“ÖÖê“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖŸÖÖê. ‹æúÖ“Ö Æêü ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖÖÖ¸êü ÖÖÖ¸üßú¸üÖ
¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü-²ÖÑúÖ-¾ÖÖÆüŸÖæú ¾Ö ¤üôûÖ¾ÖôûÖ µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ
†Öããú»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ¯Öã¸ü¾ÖŸÖê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖÖÖ¸êü ¯ÖÏ´ÖÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ
×ÖµÖÖê•ÖÖúÖ¸üÖÓÖÖ ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †Öããú»Ö úÖµÖÔÎú´Ö ¾Ö ¬ÖÖê¸üÖÖ“Öß †ÖÖÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‰úÖ
ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÃÖÖ»ÖÖ ¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖÖê.
¯Öæ¾Öá •ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ-ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖÃÖ ±úÖ¸üÃÖê ´ÖÆü¢¾Ö
×¤ü»Öê Öê»Öê Ö¾ÆüŸÖê; 1951 ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖê ´ÖÆü¢¾Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ 1961
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“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ-ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ÆüÖê‰úÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
'ÖÖÖ¸üß' (Urban) µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×ÖúÂÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ
¾µÖÖµÖêÖãÃÖÖ¸ü 1961 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖê¯ÖÖÃÖæÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ³ÖÖÖ 'ÖÖÖ¸üß' ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö ŸÖßÖ ×ÖúÂÖ
×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. (1) ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 5,000 Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÃÖÖ¾Öß.
(2) ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ “ÖÖî¸üÃÖ ´Öî»Ö 1,000 (¯ÖÏ×ŸÖ “ÖÖî. ×ú.´Öß 400) ¾µÖŒŸÖà¯ÖêÖÖ
ú´Öß †ÃÖæ ÖµÖê. (3) ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß ŸÖßÖ “ÖŸÖã£ÖÖÓÔ¿Ö ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ (75
™üŒêú) Æüß Öî¸üéúÂÖß úÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê ÖÓãŸÖ»Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß.
¾Ö¸üß»Ö ŸÖßÖ ×ÖúÂÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, ú™üú ´ÖÓ›üôû Øú¾ÖÖ ´Öã»Öúß ¾ÖÃŸÖß
†ÃÖ»Öê»ÖÖ ³ÖÖÖ ÆüÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»ÖÖ •ÖÖ¾ÖÖ.
2001 “µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖÖÖÖê´Ö¬µÖê 'ÖÖÖ¸üß' (Urban) µÖÖ ³ÖÖÖÖ“Öß ¯Öæ¾Öá“µÖÖ •ÖÖÖÖÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö
£ÖÖê›ü¶Ö±úÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖÖÖê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öß †ÖÆêü.5
(1)

ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, ú™üú ´ÖÓ›üôêû ¾Ö ´Öã»Öúß ¾ÖÃŸÖß †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÖ 'ÖÖÖ¸üß' (Urban) ³ÖÖÖ
´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.

(2)

†ÃÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ³ÖÖÖ úß, •ÖÖê ¯Öãœüß»Ö ŸÖßÖ †™üà“Öß ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üŸÖÖê.
i)

ú´ÖßŸÖ ú´Öß 5000 »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ ³ÖÖÖ.

ii)

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ¤ü¸ü “ÖÖî.×ú.´Öß. »ÖÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß 400 ¾µÖŒŸÖß †ÃÖÖÖ¸üÖ ³ÖÖÖ.

iii) ú´ÖßŸÖ ú´Öß 75%ú ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß Öî¸üéúÂÖß úÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê ÖãÓŸÖ»Öê»Öß †ÃÖÖÖ¸üÖ
³ÖÖÖ.
¾Ö¸üß»Ö¯Öîúß ¤ãüÃÖ·µÖÖ †™üà²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß êú¾Öôû ´ÖãµÖ úÖ´Ö
ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“Öê ¾Ö¸üß»Ö ×ÖúÂÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ‹æúÖ“Ö
×±ú»Öß¯Ö ‹. ÆüÖ‰úÃÖ¸ü ¾Ö •Öã›üÖÆü ´Öê™ÒüÖÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖê úß; •µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ŸÖã»ÖÖêÖê ú´Öß

206

»ÖÖêú ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ Öæ¯Ö ú´Öß †ÃÖŸÖê ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖÖ éúÂÖß Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê, ŸÖÖê ³ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖ ÆüÖêµÖ; µÖÖ×¾Öºþ¨ü •µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖêÖê »ÖÖêú
¸üÖÆüŸÖÖŸÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ ˆ““Ö †ÃÖŸÖê †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖÖ Öî¸üéúÂÖß úÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê
ÖãÓŸÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê, ŸÖÖê ³ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖ ÆüÖêµÖ.6
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
¸ü“ÖÖê“ÖÖ ¾Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ´ÖÖ¡Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×ÖúÂÖÖÓ¾ÖºþÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ-ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖê.
ÖÖÖ¸üßú¸üÖ :
2001 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü úß, '»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
¾ÖÖÓ×¿Öú ¸ü“ÖÖê´Öãôêû ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê.' ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ 1951 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖÖ
†Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ´ÖãµÖŸÖ: ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¾Ö ³ÖÖîÖÖê×»Öú µÖÖêÖÖµÖÖêÖÖ¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¾Ö¬ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê; ´ÖÖ¡Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖœüŸÖÖ ¾ÖêÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖü ¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Öæ¯Ö“Ö ú´Öß †ÖÆêü. 2001 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö
‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß êú¾Öôû 27.08% »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖê, ŸÖ¸ü 72.92%
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü 27.08%
†ÖÆêü. •ÖÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¤êü¿ÖÖÓ¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ, (ˆ¤üÖ. ±ÏúÖÓÃÖ, †´Öê×¸üúÖ, ‡Ó»Ö›ü, òúÖ›üÖ ‡.)
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Öæ¯Ö“Ö ú´Öß †ÖÆüê. †Ö•Ö †Öêú ¥ü×Â™üúÖêÖÖŸÖæÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖÃÖ
´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. úÖ¸üÖ µÖÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ“Ö ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö †Öêú ¤ê¿ü ÖÖÓÖß ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ
¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ´Öãôê »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ˆÓ“ÖÖ¾ÖŸÖê,
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¾µÖŒŸÖß †Ö×Ö ãú™ãÓü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖ, †Ö¸üÖêµÖ ¾Ö ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏ•ÖÖÖ
ŸÖÃÖê“Ö ´ÖéŸµÖæ¤ü¸üÖŸÖÆüß —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ‘Ö™ü ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê.7 »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †³µÖÖÃÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß“Öê ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ 72 ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú »ÖÖêú ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖ (Öê›ü¶ÖŸÖ) ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ÖÏÖ´ÖßÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ¤üÆüÖ¾µÖÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖÖÙÂÖú µÖÖêÖ•Öê“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ ´ÆüÖ•Öê 2007
¯ÖµÖÕŸÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓÖÖ ‘Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖ“µÖÖ »ÖµÖÖ¯ÖÏŸÖß ¾Ö“ÖÖ²Ö¨ü
ÆüÖêŸÖê.8 ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ¾Ö“ÖÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖá ú¸üµÖÖŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸»ÖÖü ±úÖ¸ü¿Öê µÖ¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.3
´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ¤ü¿ÖÔ¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.1 ¾ÖºþÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ †ÃÖê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖêŸÖê úß, 1991 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß 78.24% »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ, ŸÖ¸ü 21.74% »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß
ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß 77.47%
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖ¸ü 22.53% »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖÓ“Öß
ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÃÖ
ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
2001“µÖÖ •ÖÖÖÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
†ÖãÎú´Öê 76.03% ¾Ö 68.26% ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 23.94% ¾Ö 31.74%
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†ÃÖê ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö
ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÖãÎú´Öê 75.45%
¾Ö 24.53% †ÖÆêü.
2011“µÖÖ •ÖÖÖÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß 72.85% ÖÏÖ´ÖßÖ
¾Ö 27.14% ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê 67.01%
¾Ö 31.00% ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖŸÖ †ÃÖÖÖ¸êü »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖüÖÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖŸÖ †ÃÖÖÖ¸üß
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. •Ö¸üß ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»Öê
ŸÖ¸üß ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê.
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß ¾Ö ŸÖã»ÖÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ³Öæ-¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ êú¾Öôû »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖß¾ÖºþÖ ŸµÖÖ
¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ‘ÖêµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß¤ü¸üÖ¾ÖºþÖ
ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß¤ü¸
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.1 ´Ö¬µÖê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.ü
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 1991 ŸÖê 2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé×¨ü¤ü¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ¯Öã¹ýÂÖ 20.36%
ÛÃ¡ÖµÖÖ 19.42% ¾Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 19.90% ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¸ü 2001-2011 ´Ö¬µÖê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê
12.02%, 11.75% ¾Ö 11.89% ‹¾Öœêü ú´Öß ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 “ÖÖ
¾Öé¨üß¤ü¸üÖŸÖ ‘Ö™ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 19912001 ´Ö¬µÖê -36.72% ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ -36.32% ‹¾Öœêü ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ‹æúÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ -36.52% ÆüÖêŸÖê.
ŸÖ¸ü 2001-2011 ´Ö¬µÖê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê 23.06% ¾Ö 19.92% †Ö×Ö 21.52% ‹¾Öœêü ¾ÖÖœü»Öê»Öê
×¤üÃÖŸÖê.
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ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ 1991-2001 ´Ö¬µÖê
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öß ¾Ö 2001-2011 ÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê.
ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ 1991 ŸÖê 2001 ´Ö¬µÖê
¯Öã¹ýÂÖ 35.09% ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ 36.78% ¾Ö 2001-2011 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 31.56%, 33.23% ¾Ö
32.37% ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö 1991-2001“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêÖê 2001-2011 ´Ö¬µÖê ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé×¨ü¤ü¸ü ú´Öß
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ÖÖÖ¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ 1991-2001 ´Ö¬µÖê ¯Öã¹ýÂÖ 0.81%,
ÛÃ¡ÖµÖÖ 2.18% ¾Ö ‹æúÖ 1.47% ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¸ü 2001-2011 ´Ö¬µÖê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ 16.00%, 18.80%
¾Ö 17.36% ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö 2001-2011 ´Ö¬µÖê µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ¾Ö¸üß»Ö ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖµÖ
¾Öé¨üß¤ü¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 1991-2001 ´Ö¬µÖê
35.90% ŸÖ¸ü 2001-2011 ´Ö¬µÖê 32.37% ÖÖÓ¤êü›ü“ÖÖ ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ †ÖãÎú´Öê 1.47%
¾Ö 17.36% ´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ú´Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ ¯Ö¸ü³ÖÖß×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÖÖ¸üßúßú¸üÖ —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Æêü ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“Öê ¸üÖ•µÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
42.40 ™Œêú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö †ÖœüôûŸÖÖê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô †Ö×Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ˆ¯ÖÖÖ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 100
™Œêú †Ö×Ö šüÖµÖÖŸÖß»Ö 72 ™Œêú »ÖÖêú ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû úÖêúÖ ×¾Ö³ÖÖÖÆüÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ÖÖÖ¸üßú¸üÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖãÖê †Ö×Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
‹ú-ŸÖéŸÖßµÖÖÓ¿Ö, ŸÖ¸ü ÖÖ×¿Öú †Ö×Ö †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‹ú-“ÖŸÖã£ÖÖÓÔ¿Ö †ÖÆê9ü. ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ
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×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ êú¾Öôû ‹ú-¯ÖÓ“Ö´ÖÖÓ¿Ö ‡ŸÖêú“Ö †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü : 2002 ´Ö¬µÖê ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾ÖºþÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×•Ö»ÊÖ“Öê ŸÖßÖ Ö™üÖŸÖ ¾ÖÖáú¸üÖ
ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê 1)

ˆ““Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ Ö™ü : (40 ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÖÖÖ¸üßú¸üÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×•Ö»Æêü)

2)

´Ö¬µÖ´Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ Ö™ü : ( 21 ŸÖê 40 ™üŒŒµÖÖ“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖ —ÖÖ»Öê»Öê
×•Ö»Æêü)

3)

†»¯Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ Ö™ü : (21 ™ŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ ú´Öß ÖÖÖ¸üßú¸üÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×•Ö»Æêü.)

2011 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ×ÖÆüÖµÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö
‹úÆüß ×•Ö»ÆüÖ ˆ““Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ ÖÖÆüß.
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü (37.52%), ¯Ö¸ü³ÖÖß (25.41%), ÖÖÓ¤êü›ü (23.96%) ¾Ö
»ÖÖŸÖæ¸ü (23.56%) Æêü “ÖÖ¸ü ×•Ö»Æêü ´Ö¬µÖ´Ö Ö™üÖŸÖ, ŸÖ¸ü •ÖÖ»ÖÖÖ (19.09%), ²Öß›ü (17.91%) ¾Ö
ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü (15.67%) Æêü ×•Ö»Æêü †»¯ÖÖ™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖÖŸÖ. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ×•Ö»ÆüÖ×ÖÆüÖµÖ
ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÖÖ×¸üú¸üÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖ †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÊÖŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß, ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ Îú´ÖÖÓú »ÖÖÖŸÖÖê. ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¾ÖêÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
êú»µÖÖÃÖ †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤üÖÓŸÖ¸ü »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ÖÓŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü, ¯Ö¸ü³ÖÖß, •ÖÖ»ÖÖÖ, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ¾Ö ²Öß›ü µÖÖ
×•Ö»ÊÖÓ“ÖÖ Îú´ÖÖÓú »ÖÖÖŸÖÖê.

ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ‘Ö™ü
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÖÖ¸üÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú
´ÆüÖ•Öê †ÖîªÖê×Öú¸üÖ ÆüÖêµÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Æêü ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖŸÖ †ÖîªÖê×Öú ¸üÖ•µÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“Öê ÃÖ¾ÖÖì““Ö †ÖœüôûŸÖê. ŸÖ¸ü
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†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, •ÖÖ»ÖÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ×•Ö»Æêü ¾ÖÖôûŸÖÖ ‡ŸÖ¸ü ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬ÖæÖ †ÖîªÖê×Öú¸üÖÖ“ÖÖ
±úÖ¸üÃÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ»ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ‘Ö™üú ´ÆüÖ•Öê
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêµÖ. •Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾Ö ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖú›êü ÆüÖêÖÖ¸êü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêµÖ. †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤üÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ¾Ö ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬ÖæÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ Æüôæû úÖ ÆüÖê‡Ô»ÖÖÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖã ×¾ÖÃŸÖÖ¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê †ÖîªÖê×Öú¸üÖ, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü-ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ,
²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšü, ¿ÖîÖ×Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Ö ú»ÖÖëú¦ü ‡. ‘Ö™üúÖÓ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
¾ÖÖœüŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß
ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ ´ÖÓ¤ü †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. •Ö¸üß ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öß
ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖª:üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ±úÖ¸ü¿Öß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, »ÖÖŸÖæ¸ü ¾Ö ÖÖÓ¤êü›ü
µÖÖ ×•Ö»ÊÖÓ“ÖÖ 'Ã¯Öê¿Ö»Ö ‡úÖòÖÖò´Öß —ÖÖêÖ' ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê
¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ ×•Ö»ÊÖÓÖÖ ˆªÖêÖ ¾ÖÖœüßÃÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö “ÖÖ»ÖÖÖ ×´Öôæû ¿Öêú»Ö.
¯Ö×¸üÖÖ´Öß ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ ¾ÖÖœüµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.

5.2.2 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß“Öß Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü
úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü
ÆüÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×Ö¤ìü¿ÖÖÓú ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¸ü“ÖÖêŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß
Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ µÖÖÖãÃÖÖ¸ü êú»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ šü¸üŸÖê. ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÖ¯ÖêÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÃÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü (FMR) µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖÃÖ Ø»ÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü
µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖã¨üÖ †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö Ø»ÖÖ ¸ü“ÖÖÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ¯Öîúß
ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ †ÃÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖê.
úÖ¸üÖ Ø»ÖÖ ¸ü“ÖÖÖ Æüß •Ö´Ö, ´ÖéŸµÖæ †Ö×Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖê¡ÖÖÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖßŸÖ ú¸üŸÖê.
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'»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ' ÃÖÓÎú´ÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †Öêú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖÖú ´ÆüÖæÖ †Ö•Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ
ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
†ÃÖ»Öê»Öê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ Æêü ‘Ö™üú Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ †ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
¿ÖîÖ×Öú ²Ö¤ü»ÖÖ´Öãôêû ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê Ã£ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
¸üÖ•µÖÖŸÖ úÖÆüß ³ÖÖÖ ÆüÖ ¤ãü»ÖÔ×ÖŸÖ ¾Ö ´ÖÖÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †×ŸÖÁÖ´ÖÖ“Öß
úÖ´Öê, ãú¯ÖÖêÂÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖŸÖ, †Ö•ÖÖ¸ü¯ÖÖÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÃÖãŸÖß †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¯ÖÖêÂÖÖ ¾Ö †ÖîÂÖ¬ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü µÖÖú›êü
¤ãü»ÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê, •µÖÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ †¾Öêôûß ´ÖéŸµÖã´ÖãÖß
¯Ö›üŸÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ›üÖò. †Ö´ÖŸµÖÔ ÃÖêÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓŸÖ 'Æü¸ü¾ÖŸÖÖŸÖ' †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê
¾Ö †Ö×±ÏúêúÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ¾Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ÄÖß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü úÖÆüß
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×ÄÖµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê —Öãú»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê; ´ÖÖ¡Ö ¤ü×ÖÖ †Ö×¿ÖµÖÖ‡Ô ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö
×ÄÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ú´Öß ÆüÖêŸÖÖÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÄÖß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖ
×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü.

Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü (Female-Male Ratio)
úÖêÖŸµÖÖÆüß »ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ µÖÖ
¸ü“ÖÖêŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ µÖÖÖãÃÖÖ¸ü êú»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖê. ‹æúÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÖ¯ÖêÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖÃÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü (FMR) µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê
ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê. FMR - Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ´ÖÖê•ÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÖ ¯Ö¨üŸÖß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 1.

¤ü¸ü ¿ÖÓ³Ö¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´ÖÖê ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

2.

¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ´ÖÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
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1.

¤ü¸ü ¿ÖÓ³Ö¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´ÖÖê ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
¤ü¸ü ¿ÖÓ³Ö¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´ÖÖÖê ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê ¯Öãœüß»Ö ÃÖæ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ

ÖãÖÖê¢Ö¸ü úÖœü»Öê •ÖÖŸÖê.
ÃÖæ¡Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü

=

x 100
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ

Æêü ÖãÖÖê¢Ö¸ü 100 †ÃÖÖê Æüß †Ö¤ü¿ÖÔ ÛÃ£ÖŸÖß ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. •Ö¸ü Æêü ÖãÖÖê¢Ö¸ü 100 ¯ÖêÖÖ †×¬Öú
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖæÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê.

2.

¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ´ÖÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê ¯Öãœüß»Ö ÃÖæ¡ÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö úºþÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü úÖœüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.

ÃÖæ¡Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
Ã¡Öß- ¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü

=

x 100
¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ

µÖÖ ÃÖæ¡ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1000 †ÃÖÖê Æüß ²ÖÖ²Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ÛÃ£ÖŸÖß
´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. Æêü“Ö ÖãÖÖê¢Ö¸ü 1000 ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ŸµÖÖŸÖæÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰úÖ †Öêú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê. ¤üÖê Æüß ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü úÖœü»µÖÖ •ÖÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ¾Ö¸üß»Ö¯Öîúß
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¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¾ÖÃŸÖãŸÖ: ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ¤êüÖß»Ö '¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ´ÖÖÖê
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ úÖœüÖê' µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.

Ã¡Öß - ¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖß ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ :
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Öê»µÖÖ 100 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖß ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ÆüÖ
Ø“ÖŸÖê“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÖ»Öß †ÖÆêü. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Öêú †³µÖÖÃÖúÖÓÖß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ×ÖúÂÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
¸ü×•ÖÃ™üÖ¸ü •ÖÖ¸ü»Ö †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ (1972) µÖÖÓÖÖ †ÃÖê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê úß, "³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ˆ““Ö
´ÖŸµÖÔŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¤êü¿ÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆêü."19 ´ÆüÖ•Öê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ
¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖ¸üÖÖÓÖß ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ †×¬Öú ´ÖéŸµÖã´ÖãÖß ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. •µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆüê.
'×“ÖÖß' »ÖÖêú ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü †®ÖÖ“ÖÖ ŸÖã™ü¾Ö›üÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ Ã¡Öß-³ÖÏæÖ Øú¾ÖÖ ´Öã»Öà“Öß ÆüŸµÖÖ
ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ; ŸÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ Æüß ´Öã»Öß“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ´Ö¬µÖê ×¤ü»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÆãÓü›ü¶Ö«üÖ¸êü
¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖê, ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Öã»ÖÖÓ«üÖ¸êü“Ö ¾ÖÓ¿ÖÖ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÖ ¯Öãœêü ÃÖãºþ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ Ã¡Öß-³ÖÏæÖ Øú¾ÖÖ ´Öã»Öà“Öß
ÆüŸµÖÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê.'18 Æòü×¸üÃÖÖ ¾Ö ²ÖÖòµÖÃÖß µÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ×ÖÂúÂÖÔ “ÖßÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ÃÖ»ÖÖ, ŸÖ¸üß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖÃÖã¨üÖ
µÖÖ ×ÖÂúÂÖÖÔ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
¸üÖ•µÖ ¾Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü Ã¡Öß-³ÖÏæÖ ÆüŸµÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Öêú †³µÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. •µÖÖŸÖ †Ö•Ö
ÃÖã¨üÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê Ã¡Öß ³ÖÏæÖ ÆüŸµÖÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¯Öã¸üÖ¾Öê ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. •µÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖ×´ÖôûÖÖ›æü ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¯ÖÖ»Ö‘Ö¸ü
µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖÆüß ³ÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö•ÖÆüß •Ö´Ö»Öê»µÖÖ Ã¡Öß-†³ÖÔúÖÃÖ ´ÖÖ¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ÃÖãºþ †ÖÆêü.
Æüß“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¤êü¿Ö ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ úÖÆüß •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê ¾Ö ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖÖ´Ö¬Öß»Ö úÖÆüß ³ÖÖÖÖŸÖ
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê
•Öî×¾Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¾Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖú ‘Ö™üúÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¯Öãœêü †Ö»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß“ÖÖ
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†Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ“Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß ¾Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ
ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.3 (†)
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ, ÖÖÖ¸üß ¾Ö ‹æúÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü
(¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ´ÖÖÖê Ã¡ÖßµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ)

†. ×•Ö»ÆüÖ/
Îú. ×¾Ö³ÖÖÖ

Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü
1991

2001

2011

ÖÏÖ´ÖßÖ ÖÖÖ¸üß ‹æúÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ÖÖÖ¸üß ‹æúÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ÖÖÖ¸üß ‹æúÖ
01. ÖÖÓ¤êü›ü

955 913 945 947 925 942 945 937 943

02. ¯Ö¸ü³ÖÖß

962 923 953 962 936 956 942 958 947

03. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ 953 904 942 945 920 939 941 930 929
ÄÖÖêŸÖ : 1. 1991, 2001, 2011 “Öß ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“ÖÖ, ¯Öé. 242, 245.
2. 1991, 2001, 2011 “ÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖßü ×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“ÖÖ, ¯Öé. 346, 345

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.3 ÖãÃÖÖ¸ü 1991“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ
ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß êú»Öß †ÃÖæÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ¤ü¸ü
Æü•ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ´ÖÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ‹æúÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 945 †ÃÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ 955 ¾Ö ÖÖÖ¸üß 913 †ÖÆêü. ŸÖ¸ü
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‹æúÖ 953 ¾Ö †ÖãÎú´Öê 962 ¾Ö 923 †ÖÆêü. µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ
µÖêŸÖê úß, ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê Ã¡Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôûŸÖê.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ (942) ¾Ö †ÖãÎú´Öê ÖÏÖ´ÖßÖ 953 ¾Ö ÖÖÖ¸üß
904 †ÃÖê †ÖÆêü. ŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“Öê ú´Öß †ÖÆêü.
2001“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü 942
†ÃÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ 947 ¾Ö ÖÖÖ¸üß 925 ‹¾Öœêü †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‹æúÖ
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956 ¾Ö †ÖãÎú´Öê 936 ¾Ö 956 †ÃÖê †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ 2001 ´Ö¬µÖê ÃÖã¨üÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôûŸÖê. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ‹æúÖ 939 ¾Ö
ÖÏÖ´ÖßÖ 945 ¾Ö ÖÖÖ¸üß 920 Æêü ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ú´Öß †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê.
2011“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü
943 †ÃÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ 945 ¾Ö ÖÖÖ¸üß 937 ‹¾Öœêü †ÖÆêü. ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‹æúÖ 947
¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ 942 ¾Ö ÖÖÖ¸üß 958 †ÃÖê ´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“Öê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‹æúÖ 929, ÖÏÖ´ÖßÖ 941 ¾Ö ÖÖÖ¸üß 930 †ÖœüôûŸÖê. ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ
´ÖÖÖÖÖê Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.3 (²Ö)
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ, ÖÖÖ¸üß ¾Ö ‹æúÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö
†. ×•Ö»ÆüÖ/

Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ²Ö¤ü»Ö

Îú. ×¾Ö³ÖÖÖ

1991 - 2001

2001 -2011

ÖÏÖ´ÖßÖ

ÖÖÖ¸üß

‹æúÖ

ÖÏÖ´ÖßÖ

ÖÖÖ¸üß

‹æúÖ

01. ÖÖÓ¤êü›ü

-8

+12

-3

-2

+12

+1

02. ¯Ö¸ü³ÖÖß

0

+13

+3

-20

+22

-9

03. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ

-8

+16

-3

-4

+10

-10

ÄÖÖêŸÖ : ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.3
™üß¯Ö :

1.

1.

+ “Öê †Öú›êü Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ.

2.

- “Öê †Öú›êü Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ‘Ö™ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ.

1991-2001“µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß
µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‹æúÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖ -3 Ø²Ö¤æÓü“Öß ‘Ö™ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
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ŸÖ¸ü Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ - 8 Ø²Ö¤æÓüÖß ‘Ö™ü»µÖÖ“Öê ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ + 12 Ø²Ö¤æÓüÖß ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê
×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê Æêü“Ö ‹æúÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ + 3 Ø²Ö¤æÓüÖß ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ
0 ÖÖÖ¸üß + 13 Ø²Ö¤æÓüÖß ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“Öê ‹æúÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ -3 Ø²Ö¤æÓüÖß
‘Ö™ü»µÖÖ“Öê ŸÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ - 8 Ø²Ö¤æÓüÖß ‘Ö™ü ¾Ö ÖÖÖ¸üß + 16 Öê ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
2.

2001-2001 “µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß
µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‹æúÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü +1 Öê ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ŸÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ - 2

Ø²Ö¤æÓüÖß ‘Ö™ü»µÖÖ“Öê ¾Ö ÖÖÖ¸üß + 12 Ø²Ö¤æÓüÖß ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê Æêü“Ö
‹æúÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ - 9 Ø²Ö¤æÓüÖß ‘Ö™ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê -20 Ø²Ö¤æÓüÖß
‘Ö™ü»Öê»Öê ¾Ö + 22 Ø²Ö¤æÓüÖß ¾ÖÖœü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ Æêü ‹æúÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ -10 Ø²Ö¤æÓüÖß
‘Ö™ü»µÖÖ“Öê ŸÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ-ÖÖÖ¸üß †ÖãÎú´Öê -4 ‘Ö™ü ¾Ö +10 Ø²Ö¤æÓüÖß ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
3.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ¾Ö ‹æúÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“Öß

ŸÖã»ÖÖÖ.
1)

1991-2001“µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ -8 Ø²Ö¤æÓüÖß

ÖÖÓ¤êü›ü“µÖÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü †ÃÖæÖ ÖÖÖ¸üß ¯Ö¸ü³ÖÖß“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ - 1 Ø²Ö¤æÓüÖß ‘Ö™ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹æúÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ²Ö‘ÖŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖ
+3 Ø²Ö¤æÓüÖß ¾ÖÖœü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê.
2)

2001-2011“µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ‹æúÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öê +1 Ø²Ö¤æÓüÖß ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê

ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê -9 Ø²Ö¤æÓüÖß ‘Ö™ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß“Öê -20
Ø²Ö¤æÓüÖß ‘Ö™ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê ¾Ö ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü ÖÖÓ¤êü›ü ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê +22 Öê ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê
×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê úß, ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖ +1
Ø²Ö¤æÓüÖß ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß.
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ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öß úÖ¸üÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ
¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê
úÖ¸üÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü
ÆüÖ ×ÖúÂÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖÖÖ¸üß ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß
‘Ö™ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ÖÖÆüß. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖÓŸÖ †•ÖæÖÆüß ´ÆüÖÖ¾ÖÖ
ŸÖê¾ÖœüÖ †ÖîªÖê×Öú¸üÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †Ö•ÖÆüß ÊÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß éú×ÂÖÖê¡ÖÖ¾Ö¸ü“Ö †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö éúÂÖß Öê¡ÖÖ“ÖÖ ÃÖã¨üÖ ´ÆüÖÖ¾ÖÖ ŸÖê¾ÖœüÖ ×¾ÖúÖÃÖ
—ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ »ÖÖëœüÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯Öãœêü µÖêŸÖÖÖÖ
×¤üÃÖŸÖÖê. †¿ÖÖ †Öêú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ´Öãôêû ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ¯ÖãÖê ÃÖÖ¸üµÖÖ †ÖîªÖê×Öú¸üÖÖ“Öê ëú¦ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÓú›êü
ÆüÖêÖÖ¸êü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬ÖæÖ
‘Ö™üŸÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“Öê / ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“Öê Æêü ‹ú ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ úÖ¸üÖ
†ÃÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö êú¾Öôû Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ‹ú´Öê¾Ö úÖ¸üÖÖ´Öãôêû ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ
ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü, †ÃÖê šüÖ´Ö¯ÖÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.

5.2.3 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ŸÖÃÖê“Ö †ÖÙ£Öú Ö×ŸÖ´ÖÖÖŸÖÖ Æüß ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖÖ¸üŸÖê¿Öß ×ÖÖ×›üŸÖ †ÃÖŸÖê. •µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓŸÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê£Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¾Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ •ÖÖÃŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖˆ»Ö™ü •µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •Öê´ÖŸÖê´Ö
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ‹ú ŸÖ¸ü †×¾Öú×ÃÖŸÖ Øú¾ÖÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ŸÖê£Öß»Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ¤üÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¾µÖŒŸÖß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ ×¿ÖÖÖÖ¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü †Ö×Ö ‘Ö™ü µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖÓ¾Ö¸üÆüß ¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
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•ÖÖÖ, ´ÖŸµÖÔŸÖÖ, ×¾Ö¾ÖÖÆü, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü, ×ÖµÖÖê•ÖÖ, ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ ×Ö †¿ÖÖ †Öêú •Öß¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ
†ÓÖÖÓ¿Öß ÃÖÖÖ¸üŸÖê“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖ / ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ÆüÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ
1
×Ö úÂÖšü̧ü
ŸÖÖê

.

ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ (Literact Rate)
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖÖê ÃÖÖÖ¸üŸÖê“µÖÖ êú»Öê»µÖÖ ¾µÖÖµÖêÖãÃÖÖ¸ü, 'ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´Ö•ÖæÖ-ˆ´Ö•ÖæÖ
(Understanding) ¾ÖÖ“ÖµÖÖ-×»Ö×ÆüµÖÖ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ÆüÖêµÖ.' Æüß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ˆ““Ö-•ÖÖÖ¤ü¸ü, 18 ¾ÖÂÖÖÔÖÖ»Öß»Ö
´Öã»Öà“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ˆ““Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ, 3+ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö •Ö´ÖÖ“Öê ˆ““Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ²ÖÖ»Ö-´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü, ´ÖÖŸÖÖ-´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü,
µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ †Öêú »ÖÖêúÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê.
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÄÖßµÖ †³µÖÖÃÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 'œüÖê²Öôû ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ
¤ü¸ü' (Crude Literacy Rate) Æêü ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖê ÃÖæ¡ÖÖ«üÖ¸ëü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖê3.
ÃÖæ¡Ö ÃÖÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß ÃÖÓµÖÖ
œüÖê²Ö¸ü ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¤ü¸ü

=

x 100
‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ µÖÖ ÃÖæ¡ÖÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ´ÖÖ¡Ö
†×»Öú›êü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê œüÖê²Öôû ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß
•ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. 2011 ¯ÖÏ´ÖÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 74.04% †ÃÖê †ÖÆêü3. ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 72.57% †ÖÆêü4.
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†Ö»ÖêÖ Îú. 5.2
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ (Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖßÃÖÆü)
¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß ¤ü¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ †Ö»ÖêÖ

200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
-50.00

2001-2011 1991-2001

-100.00

ÖÏÖ´ÖßÖ

ÖÖÖ¸üß

¯Öã¹ ýÂÖ

66.89

ÖÖÓ¤êü›ü
51.74

ÛÃ¡ÖµÖÖ
‹æúÖ
»ÖÖêú
ÃÖÓµÖÖ

160.00

78.50

92.93

62.01

‹æúÖ

ÖÏÖ´ÖßÖ

ÖÖÖ¸üß

62.62

54.50

¯Ö¸ü³ÖÖß
52.90

128.52

148.61

82.11

83.20

79.41

‹æúÖ

ÖÏÖ´ÖßÖ

ÖÖÖ¸üß

54.05

56.86

´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ
52.16

‹æúÖ
-6.06

122.18

128.76

79.21

-99.95

64.00

74.56

77.99

62.59

-6.34

¯Öã¹ ýÂÖ

22.02

39.08

26.51

-27.18

-9.28

-22.22

-7.95

-10.96

9.15

ÛÃ¡ÖµÖÖ
‹æúÖ
»ÖÖêú
ÃÖÓµÖÖ

44.12

54.97

47.39

-12.85

2.89

-7.72

8.79

9.95

-0.28

30.35

45.80

34.65

-21.93

-4.15

-16.67

-1.63

3.10

-48.36
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5.2.4 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖÖê, ŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ“Ö †ÃÖŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÖãÖÖŸ´Öú
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ, †Ö¸üÖêµÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ, úÖµÖÔúÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¾Ö †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‡. ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ¯Öîúß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê ŸÖß»Ö úÖµÖÔúÖ¸üß
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¾Ö †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÃÖÖ¯ÖêÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆêü. Æêü ¤êü¿ÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
³ÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‡ŸÖ¸ü ÖãÖÖŸ´Öú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÃÖÆüÖµµÖú
šü¸üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾ÖµÖÖê¸ü“ÖÖêÃÖ Øú¾ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖßÃÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê5.
µÖãÖÖê (1973) “µÖÖ ´ÖŸÖê, "»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß •ÖÖÖ¤ü¸ü ¯ÖÖŸÖôûß, ´ÖŸµÖÔŸÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß, ¾Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü
¯ÖÖŸÖôûß µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ŸÖßÖ ‘Ö™üúÖÓ«üÖ¸êü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾ÖµÖÖê¸ü“ÖÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê." µÖÖ ŸÖßÖ ‘Ö™üúÖÓ¯Öîúß
‹ÖÖªÖ ¾Öêôûß ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ‘Ö™üú (Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü) ÆüÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ÖÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü ¯Ö×Æü»µÖÖ ¤üÖêÖ ‘Ö™üúÖÓ«üÖ¸êü
¾ÖµÖÖê¸ü“ÖÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ´ÆüÖ•Öê“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖÖŸÖ •µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêü ŸµÖÖ“Ö ‘Ö™üúÖÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾ÖµÖÖê¸ü“ÖÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖÖŸÖÆüß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
»ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê6.
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖÖê '¾ÖµÖ' ¿Ö²¤üÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê êú»Öß. "‹ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
•Ö´ÖŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖæÖ •ÖÖÖÖÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖÖê•ÖÖß“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖê•Ö»Öê»ÖÖ Øú¾ÖÖ †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾ÖµÖ ÆüÖêµÖ." ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖÖÖÖê“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß •Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûŸÖê ŸÖß ‹êúúÖ ¾ÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü (Single Years)
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê. 1, 2, 3, 4 ... 100 µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üß“Öß 5 ¾ÖÂÖÔ †ÓŸÖ¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÓ´Ö¬µÖê
×¾Ö³ÖÖÖÖß ˆ¤üÖ. 0 - 4, 5 -9, 10-14, 15-19, 20-24, .... 96-100 êú»Öß •ÖÖŸÖê7.
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾ÖµÖÖê¸ü“ÖÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔúÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê¾Ö¸ü†¾Ö»ÖÓ²ÖßŸÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¯Ö›üÖÖ¸üÖ ³ÖÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß úºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ‹ú ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ
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¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖÃÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ›üÖò. ÆãüÃÖêÖ (1963) µÖÖÓÖß †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ
ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê úß, ˆ““Ö †¾Ö»ÖÓ²Ö¢ÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ÆüÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¤üÃµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ³ÖÖ¸ü ¾ÖÖœü×¾ÖŸÖÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: 1) ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ²Ö“ÖŸÖ, 2) ÁÖ´Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖÓ“Öê
ÖãÖÖê¢Ö¸ü, 3) ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà´Ö¬µÖê ‘Ö™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖÖê." µÖÖ¾ÖºþÖ ‹ÖÖªÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
¾ÖµÖÖê¸ü“ÖÖê“Öß ¾Ö †¾Ö»ÖÓ²Ö¢ÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“Öß ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ ¥üÛÂ™üÖê¯ÖÖŸÖ
µÖêŸÖê.
†¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü µÖÖ ¯Ö×¸ü´ÖÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¤ü¸ü 100 úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¾Ö¸ü ×úŸÖß
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêü Æêü ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“Öê ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšü ß ‹æúÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ŸÖßÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖÖÖß êú»Öß •ÖÖŸÖê.
1)

0 ŸÖê 14 ¾ÖµÖÖêÖ™ü :
µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Ö¬µÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê, µÖÖ

¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖãŸ¯ÖÖ¤üú ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸµÖÖÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
2)

15 ŸÖê 64 ¾ÖµÖÖêÖ™ü :
µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖß»Ö ÁÖ´Ö µÖÖ ‘Ö™üúÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖÖê

Æüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ´ÆüÖæÖÆüß ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öß •ÖÖŸÖê. úÖµÖÔúÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê
ÃÖã¨üÖ µÖÖ Ö™üÖ»ÖÖ †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê. 16 ŸÖê 64 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖáú¸üÖÖ´Öãôêû úÖêÖŸµÖÖÆüß
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß“Öß µÖÖêµÖ ú»¯ÖÖÖ µÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ«üÖ¸êü ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖÔÎú´Ö
ÆüÖŸÖß ‘ÖêÖê ÃÖÖê¯Öêê •ÖÖŸÖê.
3)

65 + ¾ÖµÖÖêÖ™ü :
¾ÖµÖ ¾ÖÂÖì 65 ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¾ÖµÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
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ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ‹úÖ †£ÖÖÔÖê †×¬Öú ¾ÖµÖÃú »ÖÖêúÖÓ“Öß ×úÓ¾ÖÖ •ÖêÂšü ÖÖÖ×¸üúÖÓ“Öß
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ šü¸üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÖãŸ¯ÖÖ¤üú ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸµÖÖÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
šü¸üŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¾ÖÖáú¸üÖ •ÖêÂšü ÖÖÖ×¸üúÖÓÃÖÖšüß ¾Öé¨üÖÁÖ´Ö, ºþÖÖ»ÖµÖ, ×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸üÖÓÖÖ
†£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ, ¯Öê¿ÖÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß šü¸üŸÖê.

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ŸÖßÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÓŸÖß»Ö ¾ÖÖáú¸üÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“Öê
´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê. Æêü ÖãÖÖê¢Ö¸ü ¯Öãœüß»Ö ÃÖæ¡ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.
ÃÖæ¡Ö 0 ŸÖê 14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ + 60+
¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
‹æúÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö¢ÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü

=

______________________ x 100
15 ŸÖê 59 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
Øú¾ÖÖ

ÃÖæ¡Ö †¾Ö»ÖÓ²Ö¢ÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü

=

úÖµÖÔ¸ü×ÆüŸÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ÃÖÓµÖÖ
__________________
úÖµÖÔ¯ÖÏ¾ÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ÃÖÓµÖÖ
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†Ö»ÖêÖ Îú. 5.3
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß ¾Ö
¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß ¤ü¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ †Ö»ÖêÖ

2000.00
1800.00
1600.00
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
-200.00
0-14 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖêÖ™ü

15-59 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖêÖ™ü

60 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖêÖ™ü

†×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ¾ÖµÖÖêÖ™ü

ÖÖÓ¤ êü›ü ÖÏÖ´ÖßÖ

11.15

20.37

66.69

33.33

‹æúÖ
»ÖÖêú
ÃÖÓµÖÖ
19.90

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

‹æúÖ
»ÖÖêú
ÃÖÓµÖÖ
-100.00

ÖÖÓ¤ êü›ü ÖÖÖ¸üß

23.67

42.18

75.90

-50.00

36.14

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

ÖÖÓ¤ êü›ü ‹æúÖ

13.81

25.30

68.30

5.97

23.43

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

¯Ö¸ü³ÖÖß ÖÏÖ´ÖßÖ

8.75

10.49

73.88

-72.50

14.34

-44.91

-23.50

128.92

254.55

-14.13

¯Ö¸ü³ÖÖß ÖÖÖ¸üß

24.96

36.65

78.93

-69.23

34.12

-27.53

-1.84

286.43

1825.00

12.34

¯Ö¸ü³ÖÖß ‹æúÖ

12.42

16.48

74.82

-71.70

18.79

-40.53

-17.61

158.83

673.33

-7.40

´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ÖÏÖ ´ÖßÖ

9.58

16.48

75.13

-53.18

17.96

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ÖÖÖ¸üß

151.74

-8.70

1349.30

-64.57

127.06

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

´Ö¸üÖšü¾ ÖÖ›üÖ ‹æú Ö

40.44

10.76

281.68

-56.69

41.84

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

2001-2011

0-14 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖêÖ™ü

15-59 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖêÖ™ü

60 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖê Ö™ü

†×Ö¤ìü× ¿ÖŸÖ ¾ÖµÖÖêÖ™ü

1991-2001
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.5 ´Ö¬µÖê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ 1991 »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü
¾ÖÖáú¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ 78.26% ¾Ö ÖÖÖ¸üß 21.7% †ÃÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ
×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê 77.46%, 22.5% †ÖÆêü. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÖÓ¤êü›ü
×•Ö»ÊÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ¯ÖêÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ •ÖÖÃŸÖ ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ú´Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê, ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê 78.92% ¾Ö 21.86% ×¤üÃÖŸÖê. 2001 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê 0-14
¾ÖµÖÖêÖ™ü, 15-59 ¾Ö 60 ¾ÖÂÖÔ µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™ü ÆüÖ †ÖãÎú´Öê 37.99%, 51.44%, 10.48%, 0.05%
´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÖÓ¤êü›ü“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ú´Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 2011“ÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß
×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™ü †ÖãÎú ´Öê 24.40%, 45.77%, 29.31%, 0.49% †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ÃÖã¨üÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê 40.04%, 52.30%, 7.18%, 0.43% ÆüÖêŸÖÖ.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß¤ü¸ü :
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.5 ´Ö¬µÖê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ 1991 ¾Ö 2001 ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖáú¸üÖÖ“ÖÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü ÆüÖ 0-14 ¾ÖµÖÖêÖ™ü - 43.18%, 15 - 59 ¾ÖµÖÖêÖ™ü 25.30%,
60 ¾ÖµÖÖêÖ™ü 68.30%, ŸÖ¸ü †×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ 5.97% ‹æúÖ 23.43% ‹¾ÖœüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¸ü 2001-2011
´Ö¬µÖê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê -100.00 ´ÆüÖ•Öê“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ 1991-2001
´Ö¬µÖê ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß¤ü¸ü ÆüÖ †ÖãÎú´Öê 12.42%, 16.48%, 74.82%, -71.70%, ‹æúÖ
18.79% †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¸ü 2001-2011 ´Ö¬µÖê ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß¤ü¸ü ÆüÖ -40.53%, -17.61%,
158.83%, 673.33%, -7.40% ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö 0-14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü
×•Ö»ÊÖŸÖ ¾ÖÖœü ŸÖ¸ü 60 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ
18.79% ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öê 23.43% ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
0-14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ
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ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ˆ““Ö †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü, 15-59 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ
¾Öé¨üß¤ü¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ˆ““Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü 60+ ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¾Öé¨üß“µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê.
5.2.5 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü êú»Öê»Öê ¾ÖÖáú¸üÖ Æêü ŸµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ †Ó¤üÖ•Ö µÖêµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖê. •ÖÖÖŸÖß»Ö
úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ µÖÖêµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 66% »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ú´Öß ˆŸ¯Ö®Ö Ö™üÖŸÖß»Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ
¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÃÖ †ÃÖŸÖê †ÃÖê ‹úÖ †³µÖÖÃÖÖ¾ÖºþÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß Æüß
†»¯Ö ˆŸ¯Ö®Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ †»¯Ö×¾Öú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ëú×¦ü³ÖæŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü
¾ÖÖœüÖÖ¸üß ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß •Ö¸ü ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÖãÓŸÖ¾Ö»Öß ŸÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
ÖãÖÖŸ´Öú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓŸÖ ³Ö¸ü ¯Ö›üŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÖãÖÖŸ´Öú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ ´ÆüÖ•Öê ‹æúÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö úÖµÖÔ¯ÖÏ¾ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÆüÖêµÖ. Æêü¸üß ¿Öê¸üµÖÖòú ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß
´ÖŸÖê "†ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö úÖµÖÔúÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÆüÖ ´ÖÖãÂµÖ²ÖôûÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê, •ÖÖê ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú
¾ÖÃŸÖæ ¾Ö ÃÖê¾ÖÖÓ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê." †¿ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖ ˆ““Ö †ÃÖÖê Æêü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê“Öê ªÖêŸÖú ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê9.
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¸ü“ÖÖê¾ÖºþÖ Øú¾ÖÖ
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü êú»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß¾ÖºþÖ †³µÖÖÃÖŸÖÖ µÖêŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¾ÖÖáú¸üÖ
Æêü †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖú †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 1991 ´Ö¬µÖê ‹úÖ
Ö¾ÖßÖ †ÖÙ£Öú ¯Ö¾ÖÖÔ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. •µÖÖ´Öãôêû †ÖÙ£Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ
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ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ú´Öß-•ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›æüÖ †Ö»Öê, ŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú
´ÆüÖ•Öê ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¸ü“ÖÖêŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêµÖ. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ³ÖÖÖ éúÂÖß
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖÖê Æêü ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üúú¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¸ü“ÖÖê“Öê ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ †»Ößú›üß»Ö
¾ÖÂÖÖÕŸÖ ²Ö¤ü»Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê, •µÖÖ´Öãôêû ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¸ü“ÖÖêŸÖ éúÂÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»Öß ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß
ˆªÖêÖ ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓú›êü ¾ÖôûŸÖÖÓÖÖ ×¤ÃÖŸÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖÃÖÖ¸üµÖÖ
±úÖ¸ü¿Öß †ÖîªÖê×Öú ¯ÖÏÖŸÖß Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖß ÆüÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß“µÖÖ
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¾ÖÖáú¸üÖÖ“Öê †¬µÖµÖÖ Æêü ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ‘ÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ šü¸üŸÖê.
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¸ü“ÖÖê“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ :
1971 “µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖÖÖÖê´Ö¬µÖê ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¸ü“ÖÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ 9 ×¾Ö³ÖÖÖÖÓŸÖ ¾ÖÖáú¸üÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê, •µÖÖ´Ö¬µÖê 1) ¿ÖêŸÖß/¿ÖêŸÖú¸üß 2)¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸üß 3) ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»ÖÖ, •ÖÓÖ»ÖúÖ´Ö, ´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üß,
×¿ÖúÖ¸ü 4) ÖÖÖúÖ´Ö 5) †ÖîªÖê×Öú ´ÖÖ»ÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ, ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¾Ö ¤ãüºþÃŸÖß (•µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ †)
‘Ö¸üÖãŸÖß ²Ö) ‡ŸÖ¸)ü 6) ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö 7) ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü 8) ¾ÖÖÆüŸÖæú, ¤üôûÖ¾ÖôûÖ ¾Ö ÃÖÖšü¾ÖÖ 9) ‡ŸÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ
µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ¡Ö 1981 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖê´Ö¬µÖê 1971“µÖÖ ¾ÖÖáú¸üÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö úºþÖ
†ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö úÖµÖÔ¯ÖÏ¾ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. 1981 ´Ö¬µÖê ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖáú¸üÖŸÖ
ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. 2011 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¸ü“ÖÖê“µÖÖ
¾ÖÖáú¸üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ •µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê10 1)

úÖ´Ö :
úÖêÖŸµÖÖÆüß †ÖÙ£Öú ˆŸ¯ÖÖ¤üú úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ (ÖãúÃÖÖÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô, ¾ÖêŸÖÖ Øú¾ÖÖ Ö±úÖ

µÖÖÓÃÖÆü Øú¾ÖÖ µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ) ´ÆüÖ•Öê úÖ´Ö ÆüÖêµÖ. úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ²ÖÖî×¨üú Øú¾ÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú
†ÃÖê †ÖÆêü. 'úÖ´Ö' µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêŸÖ êú¾Öôû ¯ÖÏŸµÖÖ êú»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ÖÃÖæÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¤êüÖ¸êüÖ
†Ö×Ö úÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ µÖÖ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß †ÖÙ£Öú úÖµÖÖÔŸÖ †¬ÖÔ¾Öêôû
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êú»Öê»Öê úÖ´Ö Øú¾ÖÖ •µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê ¾ÖêŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öê ÖÖÆüß †ÃÖê úÖ´Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
†¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß •µÖÖ ¿ÖêŸÖß Øú¾ÖÖ ¤æü¬Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, •Ö¸üß ŸµÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
‘Ö¸üÖãŸÖß ˆ¯Ö³ÖÖêÖÖÃÖÖšüß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üßÆüß †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖß úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü Øú¾ÖÖ úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÖÖÖ ŸÖÖ¸üÖê“µÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü“Öê
‹ú ¾ÖÂÖÔ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê †ÖÆêü.
2)

´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü Øú¾ÖÖ ´ÖãµÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü :
•µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÔ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ 6 ´Ö×ÆüÖê Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú úÖôû úÖ´Ö êú»Öê †ÖÆêü,

†¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
3)

ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü Øú¾ÖÖ ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´ÖÖÖ¸ü :
•µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÔ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ¯ÖêÖÖ ú´Öß úÖôû úÖ´Ö êú»Öê †ÖÆêü, †¿ÖÖ

ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü Øú¾ÖÖ ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´ÖÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
4)

ÖÖêú¸üß :
µÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖ“Öß (ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß, ÖÖÃÖÖß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß)

•Ö´ÖßÖ úÃÖÖÖ¸êü (¯ÖîÃÖÖºþ¯Öß ´Ö•Öã¸üß¾Ö¸ü) †¿ÖÖ ¤üÖêÆüß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö •ÖÖÖÖÖÖ ÆêüŸÖæú×¸üŸÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß µÖÖ
ÃÖÓ–Öê´Ö¬µÖê êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖß úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¤êüÖ¸êüÖ ¾Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö¤êüÖß»Ö
¿ÖêŸÖú¸üß µÖÖ ÃÖÓ–Öê´Ö¬µÖê êú»ÖÖ †ÖÆêü.
5)

¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü :
•µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖÖºþ¯Öß ´Ö•Öã¸üß Øú¾ÖÖ ¬ÖÖµÖºþ¯Öß ´Ö•Öã¸üß¾Ö¸ü úÖ´Ö

ú¸üŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
6)

‘Ö¸üÖãŸÖß ˆªÖêÖ :
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ Øú¾ÖÖ †×¬Öú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê Öê›ü¶ÖŸÖ ¾Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê
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Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»ÖÖ ˆªÖêÖ ´ÆüÖ•Öê ‘Ö¸üÖãŸÖß ˆªÖêÖ ÆüÖêµÖ. ‘Ö¸üÖãŸÖß ˆªÖêÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ
úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ¯Öîúß ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü Æêü ãú™æÓü²ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.

7)

‡ŸÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸üü úÖ´ÖÖÖ¸ü :
†ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖÖ¸ü, úß •µÖÖÓÖß ÃÖÓ¤ü³ÖÔ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü;

´ÖÖ¡Ö •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß ¿ÖêŸÖú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü ¾Ö ‘Ö¸üÖãŸÖß ˆªÖêÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ, †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖàÖÖ
‡ŸÖ¸ü úÖ´ÖÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú¸ü¤üÖ¸ü, Ã£ÖÖ×Öú Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö
ÖÖêú¸ü¤üÖ¸ü, ×¿ÖÖú, úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü, ´Öôêû úÖ´ÖÖÖ¸ü, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¾ÖÖ×Ö•µÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ¾ÖÖÆüŸÖæú,
²ÖÑØúÖ, ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö, ÖÖÖúÖ´Ö, ¸üÖ•ÖúßµÖ Øú¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔ, ¬Ö´ÖÖì¯Ö¤êü¿Öú, ú¸ü´ÖÖæú ú¸üÖÖ¸êü
ú»ÖÖúÖ¸ü †ÖØ¤ü“ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
8)

úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ¸êü :
•ÖÖÖÖÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü ‹ú ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¾µÖŒŸÖßÖê •Ö¸ü †×•Ö²ÖÖŸÖ

úÖ´Ö êú»Öê ÖÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê; ŸÖÃÖê“Ö
×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ãú™æÓü²ÖÖ»ÖÖ †ÖÙ£Öú ´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖî™ãÓü×²Öú úÖ´Öê ú¸üÖÖ·µÖÖ, ‘Ö¸üÖãŸÖß
úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¾Ö ×Ö¾Öé¢Öß ¾ÖêŸÖÖ Øú¾ÖÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ›êü ×´ÖôûŸÖê ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê Ö »ÖÖÖÖÖ·µÖÖ
¾µÖŒŸÖàÖÖ 'úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß' ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê ÖÖÆüß.

233

234

235

†Ö»ÖêÖ Îú. 5.4
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß ¾Ö ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß ¤ü¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ †Ö»ÖêÖ
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¿ÖêŸ Öú¸üß

¿ÖêŸ Ö´Ö•Öæ¸ü

‘Ö¸ü ÖãŸÖß ˆªÖêÖ

‡ŸÖ¸ü úÖ´Ö ú¸ü ÖÖ¸êü

¿ÖêŸÖú¸üß

780.84

‹æú Ö
»ÖÖêú
ÃÖÓµÖÖ
59.09

ÖÖÓ¤ êü›ü ÖÏÖ´ÖßÖ

1.24

ÖÖÓ¤ êü›ü ÖÖÖ¸üß

48.54

ÖÖÓ¤ êü›ü ‹æúÖ

¿ÖêŸ Ö´Ö•Öæ¸ü

‘Ö¸üÖãŸ Öß ˆªÖê Ö

‡ŸÖ¸ü úÖ´Ö ú¸ü ÖÖ¸êü

-95.59

1095.70

-80.43

4545.16

69.70

144.50

2.67

-94.68

1958.06

407.15

71.64

¯Ö¸ü³ÖÖß ÖÏÖ´ÖßÖ

18.39

¯Ö¸ü³ÖÖß ÖÖÖ¸üß

-20.65

-49.58

11.63

11.82

-15.19

14.81

38.29

¯Ö¸ü³ÖÖß ‹æúÖ

17.36

-6.35

12.39

‹æúÖ
»ÖÖêú
ÃÖÓµÖÖ
20.28

-9.95

4011.95

225.99

-75.56

464.05

1548.89

44.79

60.28

92.20

10.77

3468.63

123.75

-51.67

35.36

6.77

-68.35

-20.51

1259.38

689.03

38.05

23.93

721.92

75.62

3016.13

-88.25

28.28

27.19

9.28

-54.18

-14.97

1688.19

212.86

36.42

´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ÖÏÖ´ÖßÖ

9.39

-8.05

54.70

27.51

-47.20

2.13

16.13

9.39

-11.82

109.09

´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ÖÖÖ¸üß

-34.71

-32.21

47.45

43.15

27.89

126.73

5.28

68.32

-77.65

-61.78

´Ö¸üÖšü¾ ÖÖ›üÖ ‹æú Ö

8.36

-9.35

53.06

36.17

8.14

3.88

15.69

22.25

-50.03

-6.23

2001-2011

1991-2001
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ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê •ÖÖÖÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ¸ü“ÖÖê“µÖÖ êú»Öê»µÖÖ ¾ÖÖáú¸üÖÖÖãÃÖÖ¸ü
†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖß»Ö 2001“µÖÖ •ÖÖÖÖÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß†Ö¬ÖÖ¸êü 9 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü †Öú›êü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
Ö —ÖÖ»µÖÖÖê êú¾Öôû ¿ÖêŸÖú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü, ‘Ö¸üÖãŸÖß ˆªÖêÖ Æêü ŸÖßÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ¾Ö ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ
†ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.6 ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖÖß ²Ö‘ÖŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ 1991 ´Ö¬µÖê ¿ÖêŸÖú¸üß 35.66%, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü 38.86%, ‘Ö¸üÖãŸÖß
ˆªÖêÖ 1.00% ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 9.74% †ÃÖê ‹æúÖ 85.26% ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü 2001 ¾Ö 2011
¯ÖÏ´ÖÖÖê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ 13.99%, 30.36%, 16.83% ¾Ö 9.02% ´ÆüÖ•Öê“Ö 70.2% †Ö×Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê
0.99%, 6.99%, 50.00% ´ÆüÖ•Öê“Ö 79.01% ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991
´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 37.92%, 38.75%, 0.96% ¾Ö 7.69% ‹æúÖ 83.37% ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü 2011
´Ö¬µÖê 9.53%, 19.46%, 9.83%, 45.54% ¾Ö ‹æúÖ 84.36% ÆüÖêŸÖê.
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ¯Ö¸ü³ ÖÖß
×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü“Öê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê 1991 ´Ö¬µÖê 1.11%, 2.48%, 0.33%,
10.79% ‹æúÖ 14.71% ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß“ÖÖ 1.03%, 2.66%, 0.30% ¾Ö 10.65%,
14.64% ‹æúÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 2001 ¾Ö 2011 ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß †ÖãÎú´Öê 0.96%,
0.28%, 9.05%, 10.66%, ‹æúÖ 20.95% ŸÖ¸ü, 2011 ¯ÖÎ´ÖÖÖê 4.00%, 3.44%, 9.68%,
12.63%, 29.75% ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÖÖÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖÖŸÖ ÃÖã¨üÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ“Ö
Îú´ÖÖÓú ¯ÖÏ£Ö´Ö »ÖÖÖŸÖÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ“Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
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ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖáú¸üÖÖ“ÖÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.6 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ 1991-2001 “ÖÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ
†ÖÆêü. ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÖÖÖ¸üß ŸÖã»ÖÖêŸÖ ú´Öß
†ÖœüôûŸÖê ´ÆüÖ•Öê ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾ÖÖÔ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ
•ÖÖÃŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖÆüß ˆªÖêÖ Öê¡ÖÖŸÖ 4545.61% ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü -80.43%
¾ÖÖÖÔŸÖ ´ÖÖê›ü»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ˆªÖêÖ Öê¡ÖÖŸÖ“Ö †ÃÖæÖ
1095.70% ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã¸üß -95.59 ú¸üÖÖ¸êü †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖã¨üÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß 18.39%
Ö™üÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü -49.58% Ö™üÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ
•ÖÖÃŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ³ÖÖÖ ÆüÖ ‡ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ 38.29% ÖãÓŸÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ 19912001“ÖÖ ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß¤ü¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü •ÖÖÃŸÖ
†ÖœüôæûÖ †Ö»ÖÖ.
2001-2011“ÖÖ ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß¤ü¸ü ²Ö‘ÖŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ
¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß Æüß ˆªÖêÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß ‡ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö¬µÖê †ÖœüôæûÖ
µÖêŸÖê. 2001-2011 “ÖÖ ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß¤ü¸ü ²Ö‘ÖŸÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü •ÖÖÃŸÖ
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê.
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†Ö»ÖêÖ Îú. 5.5
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ¾Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ¸êü
µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß ¾Ö ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß ¤ü¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ †Ö»ÖêÖ
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´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸ü ÖÖ¸êü ÃÖß´ÖÖÓ× ŸÖú úÖ´Ö ú¸ü ÖÖ¸êü

‹æúÖ úÖ´Ö ú¸ü ÖÖ¸êü

‹æú Ö úÖ´Ö Ö ú¸ü ÖÖ¸êü

‹æúÖ
»ÖÖêú
ÃÖÓµÖÖ

´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸ü ÖÖ¸êü ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸ü ÖÖ¸êü

‹æú Ö úÖ´Ö ú¸ü ÖÖ¸êü

‹æú Ö úÖ´Ö Ö ú¸ü ÖÖ¸êü

‹æú Ö
»ÖÖêú
ÃÖÓµÖÖ
-78.76

ÖÖÓ¤ êü›ü ÖÏÖ´ÖßÖ

0.66

97.16

12.37

118.51

48.41

-86.65

-35.61

-75.78

-93.83

ÖÖÓ¤ êü›ü ÖÖÖ¸üß

24.41

220.59

33.73

37.09

35.61

50.62

72.02

53.05

24.74

70.35

ÖÖÓ¤ êü›ü ‹æúÖ

4.15

104.40

15.30

86.67

42.55

-62.51

-25.71

-55.26

-69.00

-50.94

¯Ö¸ü³ÖÖß ÖÏÖ´ÖßÖ

6.75

57.98

11.26

17.52

13.30

-26.26

295.85

13.98

-34.42

-2.40

¯Ö¸ü³ÖÖß ÖÖÖ¸üß

23.93

406.25

33.08

34.55

33.91

-2.17

1167.28

104.39

-15.25

36.81

¯Ö¸ü³ÖÖß ‹æúÖ

9.27

72.55

14.27

22.60

17.38

-22.26

402.80

28.53

-28.15

6.45

´Ö¸üÖšü¾ ÖÖ›üÖ ÖÏÖ ´ÖßÖ

4.75

75.51

11.89

24.00

15.94

-2.16

-53.40

-10.27

-20.33

-13.87

´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ÖÖÖ¸üß

27.87

273.54

35.83

37.27

37.27

6.61

27.50

8.47

-11.32

-2.64

´Ö¸üÖšü¾ ÖÖ›üÖ ‹æú Ö

8.13

85.14

15.17

27.79

27.79

-0.65

-45.46

-7.24

-17.56

-11.40

1991-2001

2001-2011

240

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.7 ´Ö¬µÖê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖãµÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü •µÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü,
‘Ö¸üÖãŸÖß ˆªÖêÖ, ‡ŸÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü ÃÖß´ÖÖÓŸÖßú úÖ´ÖÖŸÖ 6 ´Ö×ÆüµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ
úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü ‹æúÖ úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖã¨üÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ 1991 ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
23.42% ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸ü ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´ÖÖÖ¸ü 3.28 ‹æúÖ 26.66% ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ¸êü 27.42%
ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ×´ÖôæûÖ 80.13% »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 2001 ´Ö¬µÖê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ
úÖœæüÖ 16.54% 4.47%, 21.01%, 21.01% ¾Ö 42.03% ‹æúÖ 82.05% ‹¾Öœêü ™üŒŒµÖÖÓÖß
¾ÖÖœü»Öê ŸÖ¸ü 2011 ´Ö¬µÖê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖê¾ÖæÖ †ÖãÎú´Öê 5.83%, 7.60%, 13.43%, ¾Ö 6.84%
‹æúÖ 33.7%Öß ´ÆüÖ•Öê“Ö 49%Öß ‘Ö™ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê.
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê ´ÖãµÖ 24.64%, 2.37% 27.01%,
26.17% ¾Ö ‹æúÖ 80.19% ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü 2001 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê ‘Ö™ü ÆüÖê¾ÖæÖ 77.40%Öß ú´Öß
´ÆüÖ•Öê“Ö 5%Öß ‘Ö™ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 2011 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ‘Ö™ü ÆüÖê¾Öæ Ö Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ
15.52%, 11.89%, 27.42%, 16.14%Öß ´ÆüÖ•Öê ‹æúÖ 70.97%Öß ‘Ö™ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê.
´ÆüÖ•Öê 7% ‘Ö™ü —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 1991“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ´ÖãµÖ úÖ´Ö
ú¸üÖÖ¸êü 4.04% ¾Ö ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü 0.20% ´ÆüÖ•Öê ‹æúÖ 4.24% úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ¾Ö
10.75% »ÖÖêú úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ¸üß ‹æúÖ 19.23% ŸÖ¸ü 2001 ¾Ö 2011“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü Æêü
¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê 3.52%, 0.45%, 3.98%, 10.34% ¾Ö 18.29% ŸÖ¸ü 2011 ¯ÖÏ´ÖÖÖê 14.03%,
2.05% ¾Ö 16.09% ‹æúÖ 66.25% ‹¾Öœêü ¾ÖÖœü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯ÖêÖÖ
ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ
1991 ´Ö¬µÖê 19.77 ‹æúÖ 2001 ¾Ö 2011 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 22.55% ¾Ö 29.00% ´ÆüÖ•Öê ¾ÖÖœü»Öê»Öß
×¤üÃÖŸÖê. ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß ÖÖÓ¤êü›ü“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß
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³ÖÖÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ‹ú¾Ö™ü»Öê»Öß
×¤üÃÖŸÖê.
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ÃÖã¨üÖ 1991 ´Ö¬µÖê úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“Öß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ 80.63%
¾Ö ÖÖÖ¸üß 19.33%, 2001 ´Ö¬µÖê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê 77.94% ¾Ö 22.03% ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü 2011
´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 75.76% ¾Ö 24.19% ÆüÖêŸÖê.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¤ü¿Ö¾ÖÂÖáµÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.7 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 1991-2001“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü
0.66% ¾Ö ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ“ÖÖ 97.16% ‹æúÖ 12.37% ¾Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ¸êü 118.51%
†ÃÖæÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ 24.41%, 220.59%, 33.73% ¾Ö 37.09% ‹æúÖ 35.61%
†ÃÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖ•Öê ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü •ÖÖÃŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¯Ö¸ü³ÖÖß
×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ¯ÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ 6.75% ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú 57.98%, ‹æúÖ 11.26%, úÖ´Ö
Ö ú¸üÖÖ¸êü 17.52% ‹æúÖ 13.30% †ÃÖÖ †ÃÖæÖ ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü †ÖãÎú´Öê 23.93%,
406.25%, 33.08%, 17.52%, 13.30% †ÃÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê
úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê.
2001-2011 “ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü 86.65% ¾Ö ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú -35.61% ‹æúÖ -75.88%, -93.83% †ÃÖÖ ŠúÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß
×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü †ÖãÎú´Öê 50.62%, 72.02%, 53.05%, 24.74%, 70.35% ´ÆüÖ•Öê“Ö
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ´ÖãµÖ -26.26% ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú
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295.85% ‹æúÖ 13.98%, -34.42% ¾Ö ‹æúÖ -2.40% †ÃÖÖ †ÃÖæÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ
-2.17%, 1167.28% ¾Ö 104.39%, -15.25%, 36.81% †ÃÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
•ÖÖÃŸÖ †ÖœüôûŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ¾Ö ÖÖÓ¤êü›ü“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü + (¬ÖÖ) ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖê.
¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, ÖÏ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¿ÖêŸÖß ÆüÖ ´ÖãµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ
‡ŸÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓ¯ÖêÖÖ ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
•ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖ
úÖôûÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÎ ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬ÖæÖ ˆ““Ö †ÖœüôûŸÖê.

5.2.6

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß
³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯ÖêÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ Æêü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †Ö×Ö ú¤üÖ×“ÖŸÖ

´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê †ÖÆêü. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖÖÖŸÖ 1970 ¯Öæ¾Öá
¬Ö´ÖÔ µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖÃÖ ±úÖ¸üÃÖê ´ÖÆü¢¾Ö Ö¾ÆüŸÖê. ¯Öæ¾Öá ¬Ö´ÖÔ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ
†¬µÖµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê, Ö¾Æêü †Ö•ÖÆüß ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ´ÖÖ¡Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü,
´ÖŸµÖÔŸÖÖ, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü, ×¾Ö¾ÖÖÆü µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ “Ö»ÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖŸÖß»Ö ¬Ö´ÖÔ µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö“Öß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»µÖÖÖê ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖÖê 1970 ´Ö¬µÖê •ÖÖÖÖÖêú×¸üŸÖÖ
¬Ö´ÖÔ µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ¬Ö´ÖÔ µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ²ÖÖ•Öæ †³µÖÖÃÖµÖÖÃÖ ¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖŸÖÔÖæú
Æüß ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓÃúÖ¸üÖŸÖæÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Öî»Öæ •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üŸÖÖê.
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³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯ÖêÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †Öêú×¾Ö¬Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö †ÃÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß“Öê ¸üÖê“Öú ×“Ö¡Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕÖÓŸÖ¸ü •ÖÖÖÖÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖúÖÓÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¸üÖ•µÖÖÓŸÖæÖ †Öêú×¾Ö¬Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †ÖÆêü. úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¬Ö´ÖáµÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê
ëú¦üßú¸üÖ, ŸÖ¸ü úÖÆüß ¸üÖ•µÖÖÓŸÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¬Ö´ÖÔ †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¬Ö´ÖÔ
µÖÖ ‘Ö™üúÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ´ÖÖãÂµÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÏ •Öß¾ÖÖ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ µÖÖ
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ´Öãôêû †Öêú »ÖÖêúÃÖÖÓµÖúßµÖ “Ö»ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê.
*

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß ¾Ö »ÖÖêúÃÖÖÓÛµÖúßµÖ “Ö»Öê µÖÖÓŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü, ´ÖŸµÖÔŸÖÖ, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¾Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ

“Ö»ÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ “ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ¿Öß •Ö¾Öôû“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖÖê.
1.

•ÖÖÖ¤ü¸ü
•ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÃÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. 'ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“ÖÖ

†¾Ö»ÖÓ²Ö' ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ µÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÖ²Öß †ÖÆêüŸ Ö. ŸÖ¸ü ¤üÖêÖ
‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê.
¸êü»Öê •Öê. †Ö¸ü. †Ö×Ö úÖ×Ö™üú¸ü ŸÖÖ¸üÖ (1976) µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ †ÃÖê †Öœüôû»Öê
úß, '´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖáµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¾Öî¾ÖÖ×Æüú •ÖÖÖ¤ü¸ü ÆüÖ ØÆü¤æü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÃÖŸÖÖê.' ŸµÖÖ¯Öãœêü
´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, 'ØÆü¤æü ¾Ö ×õÖ¿“ÖÖ Ã¡Öß µÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¾Öî¾ÖÖ×Æüú •ÖÖÖ¤ü¸üÖÓŸÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ±ú¸üú †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß.
´ÖÖ¡Ö ‡ŸÖ¸ü ¬Ö´ÖáµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ¯ÖÖ¸üÃÖß ¬Ö´ÖáµÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¾Öî¾ÖÖ×Æüú •ÖÖÖ¤ü¸ü ÆüÖ ×Ö´Ö †ÖœüôûŸÖÖê.'
´ÆüÖ•Öê“Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖ ŸµÖÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖ«üÖ¸êü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ
´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. •ÖÖÖ¤ü¸ü Æêü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾Öé¨üß“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ×Ö¬ÖÖÔ¸üú †ÖÆêü. ¾ÖÖœüß¾Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü ÆüÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ
¾Öé×¨ü¤ü¸ü ¾ÖÖœü¾ÖŸÖÖê. ŸÖ¸ü •ÖÖÖ¤ü¸üÖŸÖß»Ö ‘Ö™ü Æüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾Öé¨üßÃÖ †ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖê.
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“ÖÓ¦ü»ÖêÖÖ »ÖÆü¸üß (1997) µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ †¿ÖÖ ×ÖÂúÂÖÖÔ¯ÖÏŸÖ †Ö»µÖÖ úß, Öê»µÖÖ ŸÖßÖ
¤ü¿ÖúÖÓŸÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖáµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸üÖ¯ÖêÖÖ
ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¬Ö´ÖáµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸üÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö
¬Ö´ÖáµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö ¾Öé¨üß²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ “ÖÓ¦ü»ÖêÖ »ÖÆü¸üß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö
¬Ö´ÖáµÖ »ÖÖêúÖÓ´Ö¬Öß»Ö ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖÖÖ¸üÖ ×ŸÖ™üúÖ¸üÖ ÊÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ˆ““Ö ¾Öé¨üß¤ü¸üÖ“Öê
¿ÖŒµÖ úÖ¸üÖ †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê. ŸµÖÖ ¯Öãœêü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ¬µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú †ÖœüôûŸÖê. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ÃÖ´ÖÖ•Ö êú¾Öôû ¤êü¿ÖÖŸÖ ÆüµÖÖŸÖ
†ÃÖê Ö¾Æêü ŸÖ¸ü µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖÆü•ÖŸÖêÖê ¾Öé¨üßÆüß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ¾ÖºþÖ ³ÖÖ¸üŸÖ Æêü ‹ú ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯ÖêÖ
¸üÖ•µÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ‹ú ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´ÖÖÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß.
´ÖŸµÖÔŸÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖÖÖŸÖ ´ÖŸµÖÔŸÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»Öê »ÖÖêú úÖêÖŸµÖÖ
¬Ö´ÖÖÔÖê •ÖÖê›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ Æêü †³µÖÖÃÖÖê •Ö¹ý¸üß“Öê šü¸üŸÖê. úÖ¸üÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ †ÖÆüÖ¸ü, “ÖÖ»Öß×¸üŸÖß ¾Ö ¹ýœüß¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ
úß •µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ«üÖ¸êü ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ´ÖŸµÖÔŸÖê¿Öß •Ö¾Öôû“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ¾ÖºþÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¸üÖêµÖ •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
¾Öî¾ÖÖ×Æüú ÛÃ£ÖŸÖß
¬ÖÖÙ´Öú ¹ýœüß ¾Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ µÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¾ÖÖÆü, ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê
¾ÖµÖ ¾Ö µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ “Ö»ÖÖÓ¾Ö¸ü ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
¸üßÖß ÃÖÖ×¾Ö¡Öß¤üßÖß (1997) µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, '¯ÖÏ£Ö´Ö ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“µÖÖ ¾Öêôûß“µÖÖ ¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
ú¸üÖÖ¸üÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú ´ÆüÖ•Öê ¬Ö´ÖÔ ÆüÖêµÖ. ‡ŸÖ¸ü ¬Ö´ÖáµÖ Ö™üÖŸÖß»Ö Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖáµÖ
Ö†ÖŸÖß»Ö Ã¡ÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê »Ö¾Öú¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖœüôûŸÖê.'
‹æúÖ“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö“ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü, ´ÖŸµÖÔŸÖÖ, ŸµÖÖŸÖæÖ
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Ø»ÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü, ×¾Ö¾ÖÖÆü, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖ
†ÃÖ»µÖÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †¬µÖµÖÖÖŸÖ ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ
¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê †ÖÆêü. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“Öê †¬µÖµÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü, ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ¾ÖµÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ »ÖÖêúÃÖÖÓÛµÖúßµÖ
“Ö»ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¬ÖÖÙ´Öú ¸ü“ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖÖß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖê.
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†Ö»ÖêÖ Îú. 5.6
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¾Öé¨üß ¤ü¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ †Ö»ÖêÖ

12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
-2000.00
ØÆü¤ æü

´ÖãÛÃ»Ö´Ö

×õÖ¿“ÖÖ

¿ÖßÖ

²ÖÖî¨ü

•Öî Ö

‡ŸÖ¸ü
¬ÖÙ´ÖµÖ

¬Ö´ÖÔ
†×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ

ÖÖÓ¤ êü›ü ÖÏÖ´ÖßÖ

18.67

29.35

50.00

62.50

20.21

30.77

800.00

450.00

‹æúÖ
»ÖÖêú
ÃÖÓµÖÖ
19.93

ØÆü¤ æü

´ÖãÛÃ»Ö´Ö

×õÖ¿“ÖÖ

¿ÖßÖ

²ÖÖî¨ü

•Öî Ö

‡ŸÖ¸ü
¬ÖÙ´ÖµÖ

¬Ö´ÖÔ
†×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

‹æúÖ
»ÖÖêú
ÃÖÓµÖÖ
-100.00

ÖÖÓ¤ êü›ü ÖÖÖ¸üß

-26.25

-98.60

9.09

1239.06

-94.51

-90.91

900.00

11383.3

-24.50

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

ÖÖÓ¤ êü›ü ‹æú Ö

11.50

-38.00

80.00

1003.75

-8.49

-45.71

850.00

5916.67

10.27

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

100.00

¯Ö¸ü³ÖÖß ÖÏÖ´ÖßÖ

15.11

14.37

200.00

200.00

9.61

15.15

100.00

-37.50

14.34

-30.80

7101.41

33.33

-33.33

-46.01

-65.79

700.00

-80.00

424.38

¯Ö¸ü³ÖÖß ÖÖÖ¸üß

29.14

39.43

20.00

75.00

42.66

31.48

200.00

-20.00

34.12

-16.27

-3.17

-8.33

14.29

791.38

-32.39

566.67

-25.00

79.36

¯Ö¸ü³ÖÖß ‹æúÖ

17.39

29.60

50.00

116.67

16.02

25.29

150.00

-34.48

18.79

-28.20 2456.42

5.56

-7.29

153.88

-44.04

620.00

-68.42

336.69

´Ö¸üÖšü¾ ÖÖ›üÖ ÖÏÖ´ÖßÖ

18.54

24.86

40.45

228.57

2.40

16.89

-23.08

32.63

17.96

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ÖÖÖ¸üß

33.60

40.66

29.32

59.00

42.81

53.74

73.33

29.63

36.85

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ‹æúÖ

21.02

32.57

32.86

88.43

13.44

37.76

12.20

31.97

22.09

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

1991-2001

2001-2011

249

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.8 ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖÖß (™üŒêú¾ÖÖ¸üßŸÖ) ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öß †ÖÆêü. ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.8 ¾ÖºþÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öê 1991 ´Ö¬µÖê ØÆü¤æü
¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ 64.60% ÆüÖêŸÖê •Öê 2011 ´Ö¬µÖê 69.52% Öß ¾ÖÖœü»Öê ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ´ÖÖÖ
†ÖãÎú´Öê 12.27% ÆüÖêŸÖê ŸÖê 8.21% Öß ‘Ö™ü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖÔ 1991 ´Ö¬µÖê
ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß 5.77% ¾Ö 6.42% •Öê ‘Ö™æüÖ 2001 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 6.77%, 0.08% ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ØÆü¤æÓü“Öß ÃÖÓµÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß †ÖãÎú´Öê 62.34%
¾Ö 12.09% ‹¾Öœüß ÆüÖêŸÖß •Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ 2001 ´Ö¬µÖê ‘Ö™æüÖ 60.41% ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖŸÖ
13.14%Öß ¾ÖÖœü»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÖãÎú´Öê 4.96% ¾Ö 7.68%
ÆüÖêŸÖß •Öß ¾ÖÖœæüÖ 2001 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 4.77% ¾Ö 9.02% ¾ÖÖœü»Öß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 2011 ´Ö¬µÖê ØÆü¤ãü
¬Ö´ÖÔ ¾Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœæüÖ †ÖãÎú´Öê 9.57% ¾Ö 78.81% ¾ÖÖœü»Öß.
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü
ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.8 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ 1991-2001 ¾Ö 2001-2011“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü
¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê 1991-2001“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü 1991-2001 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé×¨ü¤ü¸ü 19.93% ÆüÖêŸÖÖ ŸÖ¸ü -24.50% ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÃÖæÖ 10.27% ‹æúÖ
ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê 14.34%, 34.12% ¾Ö 18.79% ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê.
ŸÖ¸ü ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ
µÖêŸÖê. 2001-2011 ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÖÆüß †ÖÆêü. ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ 424.38 ¾Ö ÖÖÖ¸üß 79.36 ÆüÖêŸÖê.
5.2.7 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖàÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß
´ÖÖã«üÖ¸êü Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¤üß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾Öî×¤üú úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú úÖôûÖ´Ö¬ÖæÖ †×¾Ö¸üŸÖ¯ÖÖê “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. •µÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
250

¸ü“ÖÖê¾Ö¸ü •ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ¯ÖÏ³Öã¢¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü •ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ‹ú Ã£ÖÖ»ÖµÖß »ÖÖÖ ²ÖÖ»Öê †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öã³¾ÖÖÃÖ µÖêŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ •ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ †Öêú ¤üÖêÂÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖÖê ¤üÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. •µÖÖ´Ö¬ÖæÖ
úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß ‡ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ¥üÂ™ü¶Ö ´ÖÖÖÖÃÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¿ÖîÖ×Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö ´ÖÖÖê ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖàÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê ¾ÖÖ™ü“Ö »Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖµÖÔÎú´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê. •µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß ¿ÖîÖ×Öú,
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö ÃÖÖ´Ößú¸üÖÖú›êü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
•ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ Ö™üÖÓÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖ †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê
ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ˆ®ÖŸÖßú×¸üŸÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖ †ÃÖæÖÆüß µÖÖ •ÖÖŸÖß
¾Ö •Ö´ÖÖŸÖà“ÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖÖ ¯ÖæÖÔŸÖ: ¤æü¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.
³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ´ÖÖ•Öß ˆ¯Ö¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß êú. †Ö¸ü. ÖÖ¸üÖµÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, "´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú ˆ®ÖŸÖßú×¸üŸÖÖ •Ö¸ü †Ö¯ÖÖ ¾Öêôûß“Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê ˆ“Ö»Ö»Öß ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´Öé¨ü »ÖÖêúÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»Öß ÃÖ´Öé¨üß“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ÖÖšüµÖÖú×¸üŸÖÖ †ÖÖÖß 100 ¾ÖÂÖì »ÖÖÖŸÖß»Ö."12
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú - †ÖÙ£Öú ¯ÖÏÖŸÖß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´ÖÖÖê †ÃÖÖÖ·µÖÖ †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †Öú›êü¾ÖÖ¸üß Æüß µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖßÃÖÖšüß †ÖÖ»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ¬ÖÖê¸üÖê ¾Ö úÖµÖÔÎú´Ö
µÖÖÓ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“µÖÖ ¥ü×Â™üúÖêÖÖŸÖæÖ †×¬Öú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖê. •ÖÖÖÖÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß ´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †Öú›êü¾ÖÖ¸üß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ
×ÖµÖÖê•ÖÖúÖ¸ü ¾Ö ¬ÖÖê¸üÖúŸÖì µÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÖ¾Ö»Öê ˆ“Ö»ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Æüß †Öú›êü¾ÖÖ¸üß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß †×¬Öú ´ÖÖê»ÖÖ“Öß šü¸üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ‹ÖÖªÖ
³Öæ-¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê †¬µÖµÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê.
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†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß :
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ú»Ö´Ö 341 ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖà“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
úÖÆüß •ÖÖŸÖßµÖ Ö™üÖÓÖÖ '†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß' ´ÆüÖæÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ö™ü ÃÖæ×“ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ÆêüŸÖæÖê '†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß' ÆüÖ ¿Ö²¤ü¯ÖÏµÖÖêÖ êú»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ú»Ö´Ö 366 †¾ÖµÖê †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“Öß êú»Öê»Öß ¾µÖÖµÖÖ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
"³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê“µÖÖ ú»Ö´Ö 341 (†) ÖãÃÖÖ¸ü •µÖÖ •ÖÖŸÖß, ¾ÖÓ¿Ö, ¾ÖÖ•ÖÖŸÖß µÖÖÓ“Öê ³ÖÖÖ
Øú¾ÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö Ö™ü µÖÖ“ÖÖ '†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß' ´ÆüÖæÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÃÖê»Ö, ŸµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ö™üÖÓÖÖ
'†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß' †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ."
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß :
'³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê“µÖÖ ú»Ö´Ö 341 (1) ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖàÖß ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖàÖÖ
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.' µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ›üÖëÖ¸üÖôû ³ÖÖÖÖŸÖ, •ÖÓÖ»ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ¾Ö †Ö¬Öã×Öú
ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö •Öß¾ÖÖÖ¿Öß ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÖÃÖÖÖ·µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖßÖÖ '×Ö¸üß•ÖÖ' Øú¾ÖÖ
'†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖà“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ Æêü ›üÖëÖ¸üÖôû ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‘ÖÖ¤üÖ™ü †¸üµÖÖŸÖ
†ÖœüôûŸÖê. ¸üÖ•µÖÖŸÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ÃÖÊÖ¦üß ¯Ö¾ÖÔŸÖ, ÃÖÖŸÖ¯Öã›üÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ¸üÖÓÖÖ ¾Ö ×¾Ö¤ü³ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ
¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß ³Öæ-¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ˆ““Ö ¯ÖÏ Ö́ÖÖ Æêü ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †ÛÃŸÖ¢¾Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê. ‹æúÖ“Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ,
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾Öé¨üß µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ÆüÖ µÖÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß šü¸üŸÖÖŸÖ.
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†Ö»ÖêÖ Îú. 5.7
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¾ÖÖáú¸üÖ ¾Ö
¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß ¤ü¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ †Ö»ÖêÖ
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 5.9 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¾Öáú¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ 1991 ´Ö¬µÖê †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ
•ÖÖŸÖß ¾Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖà“Öß ÃÖÓµÖÖ 40.84% ¾Ö 90.9 ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖ“Ö ¾Ö ‹æúÖ 86.09% ÆüÖêŸÖß.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 2001 ¾Ö 2011 ´Ö¬µÖê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ 81.35% ¾Ö 87.79% ¾Ö ‹æúÖ 83.53% ŸÖ¸ü
2011 ´Ö¬µÖê 22.06% ¾Ö 37.64% ¾Ö ‹æúÖ 25.65% ‹¾Öœêü ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ Æêü“Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê 79.39%, 92.85% ŸÖ¸ü ‹æúÖ 83.75% ÆüÖêŸÖê. 2001 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê
77.46%, 89.34% ¾Ö 81.33% ‹¾Öœêü ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖà“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôûŸÖê.
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öß ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖ ²Ö‘ÖŸÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖà“Öß ÃÖÓµÖÖ 57.85%,
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖ´ÖŸÖà“Öß ÃÖÓµÖÖ 9.05% ¾Ö ‹æúÖ 13.89% ÆüÖêŸÖß. 2001 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 18.62%,
12.19% ¾Ö 16.45% ‹¾Öœüß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê 20.59%,
7.14% ¾Ö 16.22% ÆüÖêŸÖê. 2001 ´Ö¬µÖê 22.52%, 10.04% ¾Ö 18.66% ŸÖ¸ü 2011 ´Ö¬µÖê
30.15%, 72.23% ¾Ö 43.56% ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê ÖÖÓ¤êü›ü ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ŸÖ
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖà“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôûŸÖê.
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ
¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé×¨ü¤ü¸ü
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖà“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 ŸÖê 2001 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü 15.67%
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¾Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Ö†ãÎú´Öê 15.56% ¾Ö 15.79% ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ
•Ö´ÖÖŸÖà“Öê Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê -10.94% ¾Ö -10.66 ÆüÖêŸÖê. ‹æúÖ -10.80% ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß
¯ÖÏ´ÖÖÖ 33.33% ¯Öã¹ýÂÖ 15.38% ÛÃ¡ÖµÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ
•ÖÖŸÖß 18.75% ¾Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß 62.50% ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖÓŸÖß»Ö
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†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖà“Öß ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ‹ú¾Ö™ü»Öê»Öß
×¤üÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê.
2001-2011 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¾Öé×¨ü¤ü¸ü †ÖãÎú´Öê 8.07%, 1187.00%
¾Ö 151.97% ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß“ÖÖ 194.50%, 6323.08% ÆüÖêŸÖÖ. ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ˆ““Ö †ÖœüôûŸÖ †ÃÖ»Öê
ŸÖ¸üß ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬ÖæÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖà“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖà“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ×¤üÃÖŸÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ŸÖê Öæ¯Ö“Ö ú´Öß †ÖœüôûŸÖê. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ
•Ö´ÖÖŸÖà´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü Öæ¯Ö ú´Öß
¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
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