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×ÖÂúÂÖÔ †Ö×Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß
†ÖãÎú´Ö×ÖúÖ
6.

×ÖÂúÂÖÔ

6.1

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾Öé¨üß

6.2

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

6.3

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ

6.4

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß

6.5

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

6.6

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß

6.7

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ

6.8

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß“Öß ŸÖã»ÖÖÖ

6.9

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß

6.10

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß

6.11

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß
ŸÖã»ÖÖÖ

6.12

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé¨üß“Öß ŸÖã»ÖÖÖ

6.13

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü

6.14 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖÖß
6.15

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¾Ö³ÖÖÖÖß“Öß ŸÖã»ÖÖÖ
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6.16

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üß ¾Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ¸üß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö
úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü

6.17 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö
¾Öé¨üß ¾Ö ‘Ö™ü
6.18 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêÖãÃÖÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖÖß ¾Ö úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü µÖÖ“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ-ÖÖÖ¸üß ŸÖã»ÖÖÖ
6.19

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö
¾Öé¨üß“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ŸÖã»ÖÖÖ

6.20 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ ×¾Ö³ÖÖÖÖß
6.21

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß

6.22 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü
6.23 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ Öß
ŸÖã»ÖÖÖ
6.24 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé¨üß“Öß
ŸÖã»ÖÖÖ
6.25 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ
6.26 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ
6.27 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß
6.28 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖà´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ
¾Ö ÖÖÖ¸üß ŸÖã»ÖÖÖ
6.29 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß“Öß
ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ŸÖã»ÖÖÖ
6.30 ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß
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×ÖÂúÂÖÔ †Ö×Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß
6.

×ÖÂúÂÖÔ :

6.1

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾Öé¨üß :

1)

1991-2001 ¾Ö 2001-2011 µÖÖ ¤üÖêÖ ¤ü¿ÖúÖÓŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ
•Öß ¾Öé¨üß ‘Ö›æüÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü, ŸµÖÖ´Ö¬µÖê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ‘Ö™üúÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ »ÖÖÖŸÖ
‘ÖêŸÖÖ, ´ÖéŸµÖæ¤ü¸üÖŸÖ ‘Ö™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê †Ö»Öê»Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú µÖ¿Ö ¾Ö •ÖÖÖ¤ü¸üÖ“Öê
¸üÖ×Æü»Öê»Öê ˆ““Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ µÖÖ ¤üÖêÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆüê.

2)

ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß µÖÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé×¨ü´Ö¬µÖê •ÖÖÖ¤ü¸ü ¾Ö ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü µÖÖ
‘Ö™üúÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ‘Ö™üúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆüê.

3)

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖ¤ü¸ü ¾ÖÖœüß¾Ö šêü¾ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê †»¯Ö Ã¡ÖßÃÖÖÖ¸üŸÖÖ, ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“Öê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß 18 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖÆüß ú´Öß †ÃÖ»Öê»Öê ¾ÖµÖ, ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ
¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê †»¯Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ‡ŸµÖÖ¤üß ‘Ö™üú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.

4)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ †ÖœüôûÖÖ¸êü 3+ •Ö´ÖÖ“Öê ˆ““Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †×ŸÖ×¸üŒŸÖ
•ÖÖÖÖ“Öê »ÖÖÖ †ÖœüôûŸÖê.

5)

1991-2001 ¾Ö 2001-2011 µÖÖ ¤üÖêÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¤ü¿Ö¾ÖÂÖáµÖ
¾Öé×¨ü¤ü¸ü ¾Ö ¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé×¨ü¤¸üüÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ 1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ«üÖ¸êü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ êú»Öê»Öê ¯ÖÏµÖŸÖ, ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü ‘Ö™ü×¾ÖµÖÖŸÖ
—ÖÖ»Öê»Öß ¯ÖÏÖŸÖß, »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“Öê »ÖÖêúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“Ö»Öê»Öê ÖÖÓ³ÖßµÖÔ ¾Ö úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü
ú´Öß šêü¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê µÖ¿Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ 1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüê.
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6.2 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ :
1)

1991, 2001 ¾Ö 2011 µÖÖ ŸÖßÖÆüß •ÖÖÖÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ
ˆÃ´ÖÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

2)

1991-2001 ¾Ö 2001-2011 µÖÖ ¤üÖêÆüß ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ
¾ÖêÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“µÖÖ ¾ÖêÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

3)

1991-2001 ¾Ö 2001-2011 µÖÖ ¤üÖêÆüß ¤ü¿ÖúÖÓŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖß»Ö
¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÖÆüê.

4)

1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ˆÃ´ÖÖÖ²ÖÖ¤ü
×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖÖê †×¬Öú“Ö ú´Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.

5)

1991, 2001 ¾Ö 2011 µÖÖ ŸÖßÖÆüß •ÖÖÖÖÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ
»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖ¯ÖêÖŸÖ: ¤üÖ™ü »ÖÖêú¾ÖÃŸÖß“ÖÖ, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüÖ ÆüÖ ÃÖÖ¯ÖêÖŸÖ:
×¾Ö¸üôû »ÖÖêú¾ÖÃŸÖß“ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ †ÖÆüê.

6.3 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ:
1)

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öê ÖÖ
ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ÃÖÖ¯ÖêÖŸÖ: ú´Öß †ÖÆüê.

2)

1991 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß 87.37 ™üŒêú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖæÖ, ŸÖ¸ü êú¾Öôû 12.62 ™üŒêú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß.
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß 83.53 ™üŒêú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ,
ŸÖ¸ü êú¾Öôû 16.47 ™üŒêú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖß.
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3)

1991 ´Ö¬µÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ-ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ŸÖã»ÖÖÖ êú»Öß †ÃÖŸÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü
×•Ö»ÊÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

4)

2001 ´Ö¬Öß»Ö ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †×¬Öú ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ú´Öß †ÃÖÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüÖ †ÃÖæÖ,
ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †×¬Öú ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ŸÖã»ÖÖêÖê ú´Öß †ÃÖÖÖ¸üÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÆüÖ
†ÖÆüê.

5)

2011 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß 84.26 ™üŒêú
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÏÖ´ÖßÖ, ŸÖ¸ü êú¾Öôû 15.67 ™üŒêú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÃÖ
†ÖÆüê. ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¯Öîúß 76.44 ™üŒêú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÏÖ´ÖßÖ,
ŸÖ¸ü 23.56 ™üŒêú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üŸÖê.

6)

2011 ´Ö¬µÖê 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ‘Ö™ü —ÖÖ»Öß, ŸÖ¸ü
ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ.

6.4 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß:
1)

ˆªÖêÖÖÓ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ, †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ´ÖÓ¤ü ¾ÖêÖ, ´ÖÖêšü¶Ö ˆªÖêÖ Ó“ÖÖ
†³ÖÖ¾Ö, ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ †¯Öã·µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öß ÃÖÖ¯ÖêÖŸÖ: ú´Öß ¯ÖÖŸÖôûß µÖÖ
úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ ú´Öß †ÖœüôûŸÖÖê, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÖÖÓ¤êü›ü
×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ.

2)

†¬µÖµÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê
¯ÖÏÖ²Ö»µÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüÖ, ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏÖ²Ö»µÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÆüÖ
†ÖÆüê.
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3)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯Öê ÖÖ
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

4)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¾ÖÖœüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß
×¤üÃÖŸÖê, ´ÖÖ¡Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ÆüÖ ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“µÖÖ ¾ÖêÖÖ¯ÖêÖÖ
†×¬Öú †ÖÆêüê.

5)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“µÖÖ ¾ÖêÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ †×¬Öú †ÃÖ»µÖÖÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö
ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ‘Ö™üŸÖ †ÖÆüê.

6)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¾ÖÖœüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öß; ŸÖ¸üß 1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ
Æüß ¾ÖÖœüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ´ÖÓ¤üÖ¾Ö»Öê»Öß †ÖÆüê.

6.5 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ :
1)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‹æúÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †ÃÖæÖ ¯Öã¹ýÂÖ
ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ Ã¡Öß-ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖ ÖêÆü´Öß ú´Öß †ÖÆüê. ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß †ÖœüôûÖÖ¸üß †»¯Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ Æüß ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖß»Ö
´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †›ü£ÖôûÖ †ÖÆüê.

2)

1991 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆüê. 1991 ¾Ö 2001 µÖÖ ¤üÖêÆüß •ÖÖÖÖÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú
†ÖÆüê.
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3)

‹æúÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öß Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ
1991 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüÖ †ÖÏÃ£ÖÖÖß, ŸÖ¸ü 2001 ¾Ö 2011 µÖÖ •ÖÖÖÖÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÆüÖ †ÖÏÃ£ÖÖÖß †ÖÆüê.

4)

†¬µÖµÖÖ úÖ»Ö¾Ö¬ÖßŸÖß»Ö Ã¡Öß ÃÖÖÖ¸üŸÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüÖ †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü,
ŸÖ¸ü 2001 ¾Ö 2011 µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÆüÖ †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü †ÖÆüê.

5)

¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÆüÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ×•Ö»ÊÖÖê ÃÖÖÖ¸üŸÖê“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¯ÖÏÖŸÖß êú»Öß †ÖÆüê.

6.6 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß
1)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÃÖæÖ ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¾ÖÖœüß“µÖÖ ¾ÖêÖÖ¯ÖêÖÖ Ã¡Öß-ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

2)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ‹æúÖ ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê †×¬Öú,
ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ú´Öß †ÖÆüê.

3)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê Ã¡Öß ¾Ö ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Ö¬Öß»Ö ¾Öé¨üß Æüß ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê
†×¬Öú, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ú´Öß †ÖÆüê.

4)

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ‹æúÖ ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¾ÖÖœüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †ÖœüôûŸÖ
†ÃÖæÖ, ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ Ã¡Öß-ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

6.7 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ“Öß
ŸÖã»ÖÖÖ :
1)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¾ÖÖœüŸÖ
†ÖÆüê, ¯Ö¸ÓüŸÖã ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸ŸÖÖü ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †×¬Öú †ÖÆüê.
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2)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ †¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö ÄÖß-ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö ÄÖß-ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ˆ““Ö †ÖÆüê.

3)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÄÖß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ
¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆüê, ŸÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß
³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÄÖß-ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆüê.

4)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß úÖ´Ö×Ö¸üß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú
†ÖÆüê.

5)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öß úÖ´Ö×Ö¸üß
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú †ÖÆüê.

6.8 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß“Öß ŸÖã»ÖÖÖ
1)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ÃÖÖÖ¸ü
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸ü
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÃÖæÖ, ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸ü
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“µÖÖ ¾ÖêÖÖ¯ÖêÖÖ ÄÖß-ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ †ÖÆüê.

2)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö
¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

3)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœü †×¬Öú †ÖÆüê.

4)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß´Ö¬µÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÄÖß-ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö
¾ÖÖœüß“µÖÖ ¾ÖêÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ †×¬Öú
†ÖÆüê.

266

5)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ
†×¬Öú, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß †ÖÆüê.

6.9

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß

1)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
Æêü Ã¡Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †×¬Öú †ÖÆüê.

2)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ
¾ÖÖ™üÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê, ŸÖ¸ü Ã¡Öß-»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¾ÖÖ™üÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôû»Öê.

3)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 1981 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 1991 ´Ö¬µÖê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Ö¬Öß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ¾ÖÖœü»ÖÖ, ŸÖ¸ü Ã¡Öß-»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüê.

4)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö Ã¡Öß-»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ Ã¡Öß-»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †×¬Öú †ÖÆüê.

5)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †×¬Öú
†ÖÆüê.

6.10 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß
1)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ÆüÖ Ã¡Öß»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“µÖÖ ¾ÖêÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü.

2)

1991-2001 ¾Ö 2001-2011 µÖÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Ã¡Öß»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¤ü¿Ö¾ÖÂÖáµÖ ¾ÖÖœü ˆ““Ö †ÖÆêü.

3)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö Ã¡Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß †ÖÆüê.
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4)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö Ã¡Öß-»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé×¨ü¤ü¸ü
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö Ã¡Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé×¨ü¤ü¸üÖ¯ÖêÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †×¬Öú †ÖÆêü.

6.11 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö
ÖÖÖ¸üß ŸÖã»ÖÖÖ :
1)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü Ã¡Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †×¬Öú †ÖÆêü.

2)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆüê, ŸÖ¸ü Ã¡Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ú´Öß —ÖÖ»Öê
†ÖÆüê; ´ÖÖ¡Ö ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001
´Ö¬µÖê ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü»Öê, ŸÖ¸ü Ã¡Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã 1991 ¾Ö 2001 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö
¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê †ÖÆüê, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê Ã¡Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆüê.

3)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¸ü³ ÖÖß
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯ÖêÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †×¬Öú †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ Ã¡Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê †×¬Öú †ÖÆêü. ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ 1991
¾Ö 2001 µÖÖ ¤üÖêÖ •ÖÖÖÖÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ÖÖÖ¸üß ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü
×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß Ã¡Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü
×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú †ÖÆüê. 2011 µÖÖ •ÖÖÖÖÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
µÖÖˆ»Ö™ü ÛÃ£ÖŸÖß †ÖÆüê.
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6.12 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé¨üß“Öß ŸÖã»ÖÖÖ:
1)

1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ
¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœü Æüß Ã¡Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

2)

2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœü
Æüß Ã¡Öß-»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü, ŸÖ¸ü 1991-2011 µÖÖ“Ö ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ Ã¡Öß-»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü †×¬Öú †ÖÆüê.

3)

1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖÃ¡Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé×¨ü¤ü¸ü ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüê. ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬Öß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé×¨ü¤ü¸üÖŸÖß»Ö ‘Ö™üß¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé×¨ü¤ü¸üÖŸÖ ‘Ö™ü †×¬Öú
—ÖÖ»Öß †ÖÆüê.

4)

1991-2001 ¾Ö 2001-2011 µÖÖ ¤üÖêÆüß ¤ü¿ÖúÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö
ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö Ã¡Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê †×¬Öú,
ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ú´Öß †ÖÆüê.

5)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö Ã¡Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ÖÖÓ¤êü›ü
×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

6.13 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü :
1)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü Æêü ÖÖÖ¸üß
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÖÆêü.

2)

1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001 ¾Ö 2011 ´Ö¬µÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ÖŸÖü
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ‘Ö™ü —ÖÖ»Öß.

3)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ ÖÖÓ¤êü›ü
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×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ÖêÆü´Öß †×¬Öú †ÖÆüê.
4)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

5)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
ÖÖÖ¸üß Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÖÆüê. ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖú›êü —ÖÖ»Öê»Öê ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ´ÖÖÖ“Öê
úÖ¸üÖ †ÖÆüê.

6.14 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß :
1)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß
»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¿ÖêŸÖß ÆüÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öêê
×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.

2)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö '‡ŸÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü' µÖÖ Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üÖÖ·µÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü,
¾ÖÖ×Ö•µÖ, ¾ÖÖÆüŸÖæú, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÖÖêú¸ü, ×¿ÖÖú, úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü, ²ÖòØúÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
ÃÖê¾ÖÖ †Ö×¤ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆüê.

3)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ
ú´Öß —ÖÖ»Öê, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖœü»Öê.

4)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001 ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü»Öê, ŸÖ¸ü 2001
“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆüê.

5)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‘Ö¸üÖãŸÖß ˆªÖêÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ, 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü»Öê, ŸÖ¸ü
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¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê.
6)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ Ö™üÖŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖœü»Öê †ÃÖæÖ,
†¬µÖµÖÖúÖôûÖ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ Ö™üÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †×¬Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.

7)

úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖîªÖê×Öú ¾Ö ÃÖê¾ÖÖÖê¡ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¾Ö ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖæÖ, ‡ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ úÖ´Ö
ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ¾ÖêÖÖÖê ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê.

8)

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß
70 ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ (¿ÖêŸÖú¸üß+¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü) Æüß éúÂÖß Öê¡ÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»Öß †ÖÆüê.
2001 ´Ö¬µÖê Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ (77.94 ™üŒêú) †×¬Öú, ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ
(70.69 ™üŒêú) ú´Öß —ÖÖ»Öê †ÖÆüê.

6.15 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¾Ö³ÖÖÖÖß“Öß ŸÖã»ÖÖÖ :
1)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖÓŸÖæÖ ¿ÖêŸÖß ÆüÖ ´ÖãµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ŸÖ¸ü
ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ‡ŸÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö™üÖ†ÓŸÖÖÔŸÖ µÖêÖÖ¸êü ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¾ÖÖ×Ö•µÖ,
úÖ¸üÖÖÖÖ, úÖ´ÖÖÖ¸ü, ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÖÖêú¸ü, ²ÖÑØúÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ, ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö †Ö¤üß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓŸÖæÖ
²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÖãÓŸÖ»Öß †ÖÆüê.

2)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
2011 ´Ö¬µÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆüê, ŸÖ¸ü
ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê †ÖÆüê.
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3)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
1911 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001 ´Ö¬µÖê ‘Ö™ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê, ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã¸üÖÓ“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖêÖÖÖê ‘Ö™ü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.

4)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‘Ö¸üÖãŸÖß ˆªÖêÖÖŸÖ úÖ´Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê, ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ
‘Ö™ü»Öê. ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ‘Ö¸üÖãŸÖß ˆªÖêÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤üÖêÆüß
×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆüê.

5)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö '‡ŸÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü' µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö™üÖ†ÓŸÖÖÔŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011
´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆüê.

6)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö '‡ŸÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü' µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö™üÖ†ÓŸÖÖÔŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ †×¬Öú †ÖÆüê. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœ üÆüß
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

7)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‘Ö¸üÖãŸÖß ˆªÖêÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

8)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö '‡ŸÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü' µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö™üÖÓŸÖÖÔŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ
úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß
×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

6.16 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üß ¾Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ¸üß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¾Ö úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü :
1)

´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991, 2001 ¾Ö 2011 µÖÖ ŸÖßÖÆüß
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•ÖÖÖÖÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß †Öœüôû»Öê.
2)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ
1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê †ÖÆüê.

3)

ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖß»Ö 1991 ¾Ö
2001 ´Ö¬µÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü 2011 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê †×¬Öú ÆüÖêŸÖê.

4)

ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖœü»Öê, ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôû»Öê.

5)

‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö
úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü 1991 ŸÖê 2011 µÖÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú,
ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß †ÖœüôûŸÖÖê.

6)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
2011 ´Ö¬µÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüê.

7)

‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ¬Öß“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ¾ÖÖœüÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ µÖÖ´Öãôêû úÖ´Ö
Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê.
†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖß»Ö 1991, 2001 ¾Ö 2011 µÖÖ ŸÖßÖÆüß •ÖÖÖÖÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
‹æúÖ úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †Öœüôû»Öê.

6.17 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß ¾Ö ‘Ö™ü :
1)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¾ÖÖœüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê; ´ÖÖ¡Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ 1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ
¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê †ÖÆüê.
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2)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ‹æúÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü Æüß
‹æúÖ úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÖÆüê.

3)

1991-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü Æüß †×¬Öú
†ÖÆüê.

4)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ‹æúÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß ¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê.

5)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö 1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ‘Ö™üß“Öß, ŸÖ¸ü 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¾ÖÖœüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öß.

6)

´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ •Ö¸üß ¾ÖÖœü
—ÖÖ»Öß †ÃÖ»Öß, ŸÖ¸üß ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ 1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“µÖÖ ¾ÖêÖÖ¯ÖêÖÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬ÖæÖ
ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüê.

7)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖãÖŸÖ: ¾Ö ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü Æüß ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ
†×¬Öú, ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß †ÖÆüê.

8)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü Æüß ¯Ö¸ü³ÖÖß
×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß †ÖÆüê.

6.18 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêÖãÃÖÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖÖß ¾Ö úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü µÖÖ“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ-ÖÖÖ¸üß ŸÖã»ÖÖÖ :
1)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001
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´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê †ÖÆüê.
2)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 2001 ´Ö¬µÖê
ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú ÆüÖêûŸÖê.

3)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ
ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖê.

4)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ 1991 “µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê ú´Öß, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ
¾ÖÖœü»Öê †ÖÆüê, ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖœü»Öê.

5)

ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 2001 ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öê †×¬Öú †ÖÆüê.

6)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

7)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ‹æúÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
´ÆüÖ•Öê úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ
ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ.

8)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ 1991 ¾Ö 2001 ´Ö¬µÖê
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ, ŸÖ¸ü 2011 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú †ÖÆüê, ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ
ŸÖßÖÆüß •ÖÖÖÖÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß
×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

9)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´ÖûÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †×¬Öú †ÖÆüê.
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10)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

11)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
2001 ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖÓŸÖæÖ ¾ÖÖœü»Öê.

6.19 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö
¾Öé¨üß“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ŸÖã»ÖÖÖ :
1)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß
³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖœüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †ÖœüôûŸÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ
¾ÖêÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

2)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß
³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖœüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †ÖÆüê; ´ÖÖ¡Ö ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö 19912001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

3)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö
ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ »ÖÖÖßµÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß; ´ÖÖ¡Ö ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ
ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖß´ÖÖÓ×ŸÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü †×¬Öú †ÖÆüê.

4)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖÃÖê“Ö
ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †Öœüôû»Öß; ´ÖÖ¡Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
¾ÖÖœü ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ˆ““Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôû»Öê.

5)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ 1991-2001 µÖÖ
¤ü¿ÖúÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †×¬Öú
†ÖÆüê.
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6)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß
³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖœüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †Öœüôû»Öß; ´ÖÖ¡Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÏÖ ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖæÖ ú´Öß †ÖœüôûŸÖÖê.

7)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ“µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ ¾ÖêÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüê.

8)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ‹æúÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ, ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß †ÖÆüê.

9)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ úÖ´Ö Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ÖÖÓ¤êü›ü •× Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß †ÖÆüê.

10)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ´ÖãµÖŸÖ: úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß †ÖÆüê.

6.20 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖß:
1)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ 0-14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ
†×¬Öú, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß †ÖÆüê.

2)

ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 60+ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü
×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß †ÖÆüê.

3)

15-59 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö úÖµÖÔúÖ¸ß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ
†×¬Öú, ŸÖ¸ü 2001 ´Ö¬µÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú †ÖÆüê.

4)

‹æúÖ †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ (0-14 ¾ÖµÖÖêÖ™ü + 60+ ¾ÖµÖÖêÖ™ü) 1991
´Ö¬µÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß (47.15%) ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü 2001 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü (47.41%) ×•Ö»ÊÖŸÖ
†×¬Öú †ÖÆüê.
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5)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ 0-14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆüê, ŸÖ¸ü 60+ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆüê.

6)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 15-59 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö úÖµÖÔúÖ¸üß Øú¾ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üú »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß
¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆüê, µÖÖ¾ÖºþÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ÖãÖÖŸ´Öú ¤ü•ÖÖÔ
¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

6.21 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß :
1)

¤êü¿Ö, ¸üÖ•µÖ ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ‹æúÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü ‘Ö™ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ µÖ¿ÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ 0-14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ †¬µÖµÖÖ
úÖôûÖŸÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖÖ.

2)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ 15-59 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖÖ.

3)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ 60 + µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆüê.

4)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ 60+ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœ üÆüß
0-14 ¾Ö 15-59 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü 0-14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
†¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ 15-59 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœü
†×¬Öú ÆüÖêŸÖß.

6.22 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü :
1)

1991 ´Ö¬µÖê ‹æúÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ, ŸÖ¸ü 2001 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ
†×¬Öú ÆüÖêŸÖÖ.

2)

1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001 ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾Ö 2001 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê
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¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ¤ü¸ü 100 ˆŸ¯ÖÖ¤üú »ÖÖêúÃÖÓµÖê¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖÖÖ¸üß †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öß.
3)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ŸÖºþÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß
ÆüÖêŸÖê.

4)

†¬µÖµÖÖúÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾Öé¨ü †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê,
ŸÖ¸ü ŸÖºþÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê.

5)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬ÖæÖ ‹æúÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆüê.

6.23 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß
ŸÖã»ÖÖÖ :
1)

†¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö 0-14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
†¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆüê.

2)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö 0-14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †¾ÖÓ»Ö×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‹æúÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ×Ó²ÖŸÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖê.

3)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö 60+ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê, ´ÖÖ¡Ö †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
60+ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †×¬Öú
ÆüÖêŸÖê.

4)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö 15-59 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ú´Öß, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê, ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
ˆŸ¯ÖÖ¤üú »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖœ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê.
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5)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö 15-59 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê
†×¬Öú ÆüÖêŸÖê.

6)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 60+ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †×¬Öú ÆüÖêûŸÖê.

7)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 60+ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö
ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê.

8)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 60+ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ“Öß
ŸÖã»ÖÖÖ êú»µÖÖÃÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †×¬Öú ÆüÖêŸÖê.

9)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö 15-59 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †×¬Öú ÆüÖêŸÖê.

10)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö 0-14 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †×¬Öú ÆüÖêŸÖê.

6.24 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¾Öé¨üß“Öß ŸÖã»ÖÖÖ :
1)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 0-14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ
¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ü†×¬Öú ÆüÖêŸÖÖ.

2)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 60+ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¾Öé¨ÓüÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸
¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖÖ.
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3)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 15-59 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üú »ÖÖêúÃÖÓ µÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸
†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖÖ.

4)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ŸÖßÖÆüß ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü 2001-2011 µÖÖ
†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ
†×¬Öú ÆüÖêûŸÖÖ.

5)

¤êü¿Ö, ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•µÖ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü •ÖÖÖ¤ü¸üÖŸÖ ‘Ö™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ µÖ¿ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
´ÆüÖæÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 0-14 ¾ÖµÖêÖÖ™üÖŸÖß»Ö ²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ
ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ 2001-2011 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ´Ö¬µÖê (20012011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖÛ´´Ö»ÖßŸÖ †ÖÆêü.) ¤üÖêÆüß
×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê, ´ÖÖ¡Ö 60+ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¾Öé¨üÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß.

6)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 0-14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ
ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆüê.

7)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 60+ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü
ÆüÖêŸÖ †ÖÆüê.

6.25 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“Öß
ŸÖã»ÖÖÖ :
1)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¤ü¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ 100 ¾µÖŒŸÖà¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖÖÖ¸üß †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ
¾µÖŒŸÖà“Öß ÃÖÓµÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖß.

2)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ‹æúÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ú´Öß ÆüÖêŸÖ
†ÖÆüê; ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆüê, ŸÖ¸ü
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ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆüê.
3)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ŸÖºþÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ
‘Ö™üüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ×¤üÃÖŸÖê; ´ÖÖ¡Ö ‘Ö™üß“ÖÖ ¾ÖêÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖÖ.

4)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¾Öé¨ü †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ
†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¾ÖÖœüß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ÆüÖêûŸÖß, ´ÖÖ¡Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ
†×¬Öú ÆüÖêŸÖÖ.

6.26 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ :
1)

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ
1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü»Öê, ŸÖ¸ü †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê.

2)

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ
¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß ÆüÖêûŸÖê.

3)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß ÆüÖêûŸÖê.

4)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †×¬Öú ÆüÖêŸÖê.

5)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖê.
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6.27 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö
¾Öé¨üß :
1)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ
†×¬Öú, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖß.

2)

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ
†×¬Öú, ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖß.

3)

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ
—ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü Æüß †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖß.

4)

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ÆüÖ 20012011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ´Ö¬µÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖÖ.

5)

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ 1991-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖÓŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ÆüÖ 20012011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ´Ö¬µÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖÖ.

6)

1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¾Öé×¨ü¤ü¸üÖ¯ÖêÖÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ
•Ö´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¾Öé×¨ü¤ü¸ü ú´Öß, ŸÖ¸ü 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖßŸÖß»Ö
¾Öé×¨ü¤ü¸üÖ¯ÖêÖÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¾Öé×¨ü¤ü¸ü ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬ÖæÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖÖ.

6.28 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ
¾Ö ÖÖÖ¸üß ŸÖã»ÖÖÖ :
1)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖê.

2)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓ µÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ˆ““Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ

283

•Ö´ÖÖŸÖß µÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ›üÖëÖ¸üÖôû ¾Ö •ÖÓÖ»Ö¾µÖÖ¯ŸÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ
ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖê.
3)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ˆ““Ö †ÃÖ»Öê, ŸÖ¸üß ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ×¤üÃÖ»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÖÖÖ¸üß
³ÖÖÖÖŸÖæÖ ŸÖê Öæ¯Ö“Ö ú´Öß †Öœüôû»Öê. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ
•ÖÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ‘Ö™üúÖÖê Öæ¯Ö ú´Öß ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê
»ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.

4)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
2011 ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê.

5)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2001
´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ú´Öß, ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆüê.

6)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê, ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖ»Öê. µÖÖ“ÖÖ
†£ÖÔ µÖÖ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê •ÖÓÖ»Ö¾µÖÖ¯ŸÖ Öê¡Ö ¾Ö ›üÖëÖ¸üÖôû ³ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ
¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üÖÖ¸üß †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ‘Ö™üúÖÓÖê ú´Öß-•ÖÖÃŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.

7)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖœüŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö †ÖîªÖê×Öú¸üÖ ¾Ö
ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ´Öãôêû, ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾Ö ¾ÖÖœüŸµÖÖ ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾Ö ×¿ÖÖÖÖÓÃÖÖšüß
ÆüÖêÖÖ·µÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †ÖœüôûÖÖ·µÖÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ
•ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ˆ““Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾ÖºþÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
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8)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬Öß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ú´Öß ÆüÖêŸÖê.

9)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖÖ
³ÖÖÖÖŸÖæÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ¾Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê
ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê, ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆüê.

10)

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖß»Ö ŸÖßÖÆüß •ÖÖÖÖÖÖ
úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖê.

11)

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ŸÖßÖÆüß •ÖÖÖÖÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖæÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß, ŸÖ¸ü ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ú´Öß ÆüÖêûŸÖê.

6.29 ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß“Öß
ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ŸÖã»ÖÖÖ :
1)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü Æüß
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖê. ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾Ö ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ
•ÖÖŸÖß“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÖŸÖß¿Öß»Ö ²ÖÖæÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖú›ê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß
µÖÖ´Ö¬ÖæÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.

2)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü Æüß
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ˆ““Ö ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬Öß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
•ÖÓÖ»Ö¾µÖÖ¯ŸÖ Öê¡Ö ´ÆüÖ•Öê †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖ“Öê Öê¡Ö ú´Öß †Öœüôû»µÖÖ´Öãôûê
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ÆüôæûÆüôæû ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖú›êü ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾Ö
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×¿ÖÖÖÖŸÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß´Öãôêû Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß µÖÖ´Ö¬ÖæÖ »ÖÖÖŸÖ
µÖêŸÖê.
3)

†¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ
†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ †×¬Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê
†Öœüôû»Öê.

4)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‹æúÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ
—ÖÖ»Öê»Öß ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¾Öé¨üß Æüß †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
¾Öé×¨ü¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÆüÖêûŸÖß.

5)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ
—ÖÖ»Öê»Öß ¾Öé¨üß ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖß.

6)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ 1991-2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö
¾Öé×¨ü¤ü¸ ÆüÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖÖ.

7)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ 1991-2001 µÖÖ
¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß¯ÖêÖÖ 2001-2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖ¸ü
ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †×¬Öú, ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ.
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6.30 ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß :
1)

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ †ÖúÖ¸ü
»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö †Öêú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú ‘Ö™üú •ÖÃÖê úß, ×¿ÖÖÖ
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: Ã¡Öß-×¿ÖÖÖ, ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ¾ÖµÖ ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾Ö
Ã¡Öß-×¿ÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¥ü×Â™üúÖêÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö •ÖÖÖ¾ÖŸÖÖê. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
¿ÖÖÃÖÖÖÖê †¿ÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü úß, •Öß ¬ÖÖê¸üÖê µÖÖ“Ö ‘Ö™üúÖÓ¾Ö¸ü
†¯Öê×ÖŸÖ µÖ¿Ö ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Öãæú»Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖß»Ö.

2)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖŸÖ †ÖÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß´Ö¬µÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖÖÖ¸üÖ ‘Ö™üú ´ÆüÖ•Öê •ÖÖÖ¤ü¸ü ÆüÖêµÖ,
Öê»µÖÖ ¤üÖêÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ, ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖŸÖ úÖÆüßÃÖß ‘Ö™ü —ÖÖ»Öß †ÃÖ»Öß, ŸÖ¸üß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ“Öê (2000) 2030 ¯ÖµÖÕŸÖ ‹æúÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü 2.1 ¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÖµÖÖ“Öê šêü¾Ö»Öê»Öê
ˆ×§üÂ™ü ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖŸÖ ‘Ö™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖÃÖ †•ÖæÖÆüß
Öæ¯Ö ¾ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ü ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ •ÖÖÖ×ÖµÖÓ¡Öú¬ÖÖê¸üÖÖ“Öß
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.

3)

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †Öœüôû»Öê. 2001 “µÖÖ
•ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 18 ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ¯Öîúß 07 ŸÖÖ»Öãêú Æêü ¿ÖæµÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖ
—ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÖÓ“Öê ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ ¾Ö •Öß¾ÖÖ¿Öî»Öß ²Ö¤ü»ÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
†Ö¸üÖêµÖÃÖê¾ÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêµÖÖú›êü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ú»Ö ¾ÖÖœüŸÖÖê, •µÖÖ´Öãôêû •ÖÖÖ¤ü¸ü †Ö×Ö ´ÖéŸµÖæ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖê. †Ö¸üÖêµÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ Æêü ´ÖÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê †Ö¾Ö¿µÖú ‘Ö™üú †ÃÖ»µÖÖÖê
¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬Öß»Ö
ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ ¾ÖêÖ ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆüê.
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4)

ÄÖß-ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¾Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ŠúÖÖŸ´Öú †ÃÖŸÖÖê. ÄÖß-ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¾ÖÖœü»µÖÖÃÖ
•ÖÖÖ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖ µÖ¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖ †ÖœüôûÖÖ¸üÖ
¾ÖÖœüß¾Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÄÖß-ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆüê.

5)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö
1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 2011 ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü»Öê †ÃÖ»Öê, ŸÖ¸üß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ú´Öß †Öœüôû»Öê. ÖÏÖ´ÖßÖ-ÖÖÖ¸üß ÃÖÖÖ¸üŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß Æüß
ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê »ÖÖêúÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê
´ÖÆü¢¾Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“ÖÖ ÃŸÖ¸ü
¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.

6)

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üß ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ÄÖß-¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ
†ÖœüôûÖÖ¸üß ¾ÖÖœüß¾Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ ú´Öß úºþÖ †Öêú »ÖÖêúÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê
´Öæôû †ÃÖ»Öê»Öß ×ÄÖµÖÖÓ“Öß ×Ö¸üÖ¸üŸÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ´Öã»Öê ¾Ö
´Öã»ÖàÖÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´Öã»ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ Øú¾ÖÖ ´Öã»ÖÖß ´ÆüÖæÖ
¯ÖÖ»ÖúÖ«üÖ¸êü êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ¤æü¸ü ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.

7)

´Öã»Öà“Öß ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö 15 ŸÖê 49 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö •ÖÖÖÖ´Ö ×ÄÖµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÏÖŸÖßŸÖ ¾ÖÖœü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»µÖÖÃÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü
ÃÖÓÎú´ÖÖÖ“µÖÖ ÖŸÖß»ÖÖ ¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. µÖÖ ¥ü×Â™üúÖêÖÖŸÖæÖ 15 ŸÖê 59 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
×ÄÖµÖÖÓÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öß ´ÖÖêÆüß´Ö ÆüÖŸÖß ‘µÖÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖÆüß¯Öãœêü •ÖÖ‰úÖ µÖÖ ×ÄÖµÖÖÓ“ÖÖ
¿ÖîÖ×Öú ÃŸÖ¸ü ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¬ÖÖê¸üÖ †´Ö»ÖÖŸÖ
†ÖÖÖ¾Öê.

8)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬ÖæÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÖÖ¸üß
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³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¯Öã¹ýÂÖÓÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÓ´Ö¬µÖê ×Ö¸üÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †Öœüôû»Öê. Æüß ×ÖÖ¸üŸÖÖ
¤æü¸ü úºþÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ˆ×§üÂ™ü ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß êú¾Öôû ¿ÖÖÃÖÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ Ö
¸üÖÆüŸÖÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê, ¿ÖÖôûÖ, Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ
×Ö¸üÖ¸üŸÖê“Öê ˆ““Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖœüôûÖÖ¸üß ÖÖ¾Öê ¤ü¢Öú ‘Öê‰úÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ˆ×§üÂ™ü ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ˆ“Ö»ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
9)

×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“Öê ¾ÖµÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ÛÃ¡ÖµÖÓÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ
Æêü ¤üÖêÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ‘Ö™üú ÃÖÆüÖµµÖ³ÖæŸÖ šü¸üŸÖÖŸÖ. ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ 18 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾ÖµÖÖ´Ö¬µÖê
ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ´Öã»Öß“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ˆ““Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü •ÖÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü ¾ÖÖœüß¾Ö šêü¾ÖµÖÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ´Öã»Öß“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê
¾ÖµÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê Îú´Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖ šü¸üŸÖê. ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“Öê ¾ÖµÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ³ÖæŸÖ šü¸üÖÖ·µÖÖ Ã¡Öß×¿ÖÖÖ ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß êú¾Öôû ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖÓŸÖæÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.

10)

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö 2002 ´Ö¬µÖê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖÓ¿Öß
ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖ ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ÖôûŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê. ÖôûŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×¿ÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬Öß»Ö
¤üÖêÂÖ ú´Öß úºþÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ×³Ö´ÖãÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê Ö¾ÖßÖ '×¿ÖÖÖ ¬ÖÖê¸üÖ' ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
ú¸üÖ¾Öê. •µÖÖ´Öãôê ´Öã»Öê ¾Ö ´Öã»Öà“Öê ÖôûŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß ÆüÖê‰úÖ ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖŸÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›æüÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ´ÖÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.

11)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖê †ÓŸÖ¸ü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×Îú µÖêŸÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖÖÖê¡ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ
ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú •ÖÖ¯ÖÏ»ÖÖê³ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿ú
†ÖÆêü.
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12)

†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖ †ÖœüôûÖÖ¸üß ÄÖß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖß ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ
³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ †¿Öß“Ö ÃÖãºþ ¸üÖ×Æü»µÖÖÃÖ †Öêú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ¿Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ÄÖß¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖÖ·µÖÖ †Öêú ‘Ö™üúÖÓ¯Öîúß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú ´ÆüÖ•Öê
×ÄÖµÖÖÓú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ ÆüÖêµÖ. •ÖÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ †ÖœüôûÖÖ·µÖÖ †»¯Ö ÄÖß-ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾ÖºþÖ ¯ÖÏ¤ü¿ÖáŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ÄÖß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö
‘Ö™üß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×ÄÖµÖÖÓ“Öß
ÆüÖêÖÖ¸üß ÆüÖÖß Æüß ¸üÖêÖµÖÖÃÖÖšüß ×ÄÖµÖÖÓú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ †Öãæú»Ö
²ÖÖ•ÖæÖê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖáŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê. µÖÖÃÖÖšüß êú¾Öôû ¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ´ÖÖê•ÖŒµÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾ Öß
ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖŸÖ úºþÖ µÖ¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ:
¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.

13)

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ´ÖÖÖß»Ö
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ‘Ö™üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê •µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖ¾Ö¸ü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ‘Ö™ü úÖ“ÖÖ
±úÖ¸üÃÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüß †¿ÖÖ 0-6 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ´ÖÖÖê ´Öã»Öà“Öß ÃÖÓµÖÖ¤êüÖß»Ö
ú´Öß —ÖÖ»Öê»Öß †Öœüôû»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ •Öî×¾Öú ‘Ö™üúÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ´Öã»ÖÖÖ“Ö Æü¾ÖÖ
Æüß ¯ÖÏ²Öôû ²ÖÖŸÖ •ÖÖÖÖ¸üß ³ÖÖ¾ÖÖÖ, ´Öã»ÖÖ¯ÖêÖÖ ´Öã»Öß»ÖÖ ×¤ü»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ú×ÖÂšü ¾ÖÖÖÖæú ¾Ö
ŸµÖÖŸÖæÖ ´Öã»Öß“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü †×¬Öú †ÃÖÖê, ´Öã»ÖÖÖ“Ö Æü¾ÖÖ µÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ´Öæ»µÖÖÃÖ ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖœüÖÖ¸üÖ Ö³ÖÔ¯ÖÖŸÖ
¾Ö Ã¡Öß-³ÖÏæÖ ÆüŸµÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ‘Ö™üú¤êüÖß»Ö úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
†¯Öê×ÖŸÖ µÖ¿Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ´Öã»ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ¾Ö ´Öã»ÖÖß ´ÆüÖæÖ êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ¤æü¸ü ÆüÖêÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆüê. •µÖÖ ú¸üßŸÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
²Ö•ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü †Ö¾Ö¿µÖú •ÖÖ¯ÖÏ»ÖÖê³ÖÖ ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü.
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14) ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ¯Öîúß ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü ¾ÖÖôûŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ †¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖ
úÖµÖÔúÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê¾Ö¸üß»Ö †ÖãŸ¯ÖÖ¤üú ˆ¯Ö³ÖÖêŒŸµÖÖÓ“ÖÖ ³ÖÖ¸ü ¾ÖÖœüŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤üÖêÆüß
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¤ü¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ 100 ¾µÖŒŸÖà¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß
ÃÖÓµÖÖ 90 ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖãŸ¯ÖÖ¤üú Øú¾ÖÖ †¾Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ³ÖÖ¸ü
µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê úÖµÖÔúÖ¸üß ×Óú¾ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üú »ÖÖêúÃÖÓµÖê»ÖÖ ¯Öê»ÖÖ¾ÖŸÖÖ µÖÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. µÖÖú¸üßŸÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß»ÖÖ
Ö¾ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüµÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü †Ö¾ÆüÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê ¯Öê»ÖÖ¾Öê
»ÖÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü, ŸÖ¸ü“Ö µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ µÖ¿Ö ×´Öôêû»Ö.
15)

ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ´Öãôêû •ÖÖÖ¤ü¸ü ×ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖ†ÃÖ»µÖÖÖê
¾Ö †ÖÙ£Öú úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ '×ÖÖÔµÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖß»Ö' ÃÖÆü³ÖÖÖ
¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü×¾ÖÂÖµÖú ¤ü•ÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¥ü×Â™üúÖêÖ ¾µÖÖ¯Öú
²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ¯ÖÏÖ×ŸÖ¯ÖÖ¤üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.

16)

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“Öß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß éú×ÂÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÖÏÖ´ÖßÖ³ÖÖÖÖŸÖæÖ
¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü éúÂÖß¾Ö¸ü ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ³ÖÖ¸ü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, éú×ÂÖÖê¡ÖÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü
†ÃÖ»Öê»µÖÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß»ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÖê •Öºþ¸üß“Öê †ÖÆüê.
µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ éúÂÖß †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ˆªÖêÖÖÓ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖß¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê; •ÖêÖêúºþÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ Ö¾ÖßÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ¬Öß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê.

17) ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ¿ÖêŸÖß¿Öß ÃÖÓ»ÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ»Öê»µÖÖ ÁÖ´Ö ¿ÖŒŸÖß“Öê
ˆ““Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖß Öê¡ÖÖ“µÖÖ
ˆ•¾Ö»Ö ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖß Öê¡ÖÖŸÖæÖ †Ö¬Öã×Öú éúÂÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ¾Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú ÆüÖê‰úÖ ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ¿ÖêŸÖß»ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú Ã¾Öºþ¯Ö ¤êüÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆüê.
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¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö éú×ÂÖÖê¡Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ †ªÖ¯ÖÆüß
¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú éúÂÖß ÖßŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖêÖôêû —ÖÖ»Öê»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ¾Ö
¿ÖêŸÖß Öê¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖßÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê 'Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯Öòêú•Ö' ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ªÖ¾Öê.
18)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü éúÂÖß Öê¡ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×²ÖÖ úÃÖ²Öß
(Non-skilled) úÖ´ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †Ö¯Ö»ÖÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖë¤ü×¾ÖŸÖÖÖÖ
×¤üÃÖŸÖê. †¿ÖÖ¸üßŸÖßÖê ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêµÖÖ†³ÖÖ¾Öß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÖ¾Öß ³ÖÖÓ›ü ¾Ö»Ö
†£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ úÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ éúÂÖß Öê¡ÖÖŸÖ ÖãÓŸÖæÖ ¸üÖÆüÖê Æßü éúÂÖß Öê¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß“µÖÖ
¥Â™üßÖê Ø“ÖŸÖê“Öß ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖ¾Öß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“Öß úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖæÖ
éúÂÖß Öê¡ÖÖŸÖ Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ ¾µÖæÆü¸ü“ÖÖÖ †´ÖÓ»ÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê
úÖî¿Ö»µÖ ¾Ö úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ '¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ“µÖÖ' ˆ³ÖÖ¸üÖß¾Ö¸ü
³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. •ÖêÖêúºþÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ
´ÖÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸êü»Ö ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê éúÂÖß ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖÖ ¾ÖÖœüæüÖ éúÂÖß Öê¡ÖÖ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.

19)

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß Æêü ¤üÖêÆüß ×•Ö»Æêü ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ ´ÖÖÖê †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖ †ªÖ¯ÖÆüß ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ¾Ö †ÖîªÖê×Öú¸üÖÖ“ÖÖ
†³ÖÖ¾Ö †ÖÆüê Æêü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖ †ÖîªÖê×Öú¸üÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öúßú¸üÖ ¾Ö
×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÃÖÖšüß µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †ÖîªÖê×Öú Ã£ÖÖ×Ö×µÖú¸üÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê Ö¾ÖßÖ ˆªÖêÖÖÓÖÖ ú¸ü-ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß,
†Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ, †ÖÙ£Öú ´Ö¤üŸÖ ¾Ö ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ‡ŸµÖÖ¤üà“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ«üÖ¸êü
ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆüê. •ÖêÖêúºþÖ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬Öß»Ö ˆªÖêÖÖÓ“µÖÖ Ã£ÖÖ×Ö×µÖú¸üÖÖÃÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×´Öôæû Ö
†ÖîªÖê×Öú¸üÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×´Öôæû ¿ÖúŸÖê.

20) †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
†Öœüôû»Öê. †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö 1991 ¾Ö 2011 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ
292

»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü ÆüÖ ŠúÖÖŸ´Öú †Öœüôû»ÖÖ. Æüß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÃÖÓÎú´ÖÖÖ¾ÖÃ£Öê“Öß µÖÖêµÖ ú»¯ÖÖÖ µÖêÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆüê. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ÃÖæ´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö †³µÖÖÃÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆüê.
21)

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö éúÂÖß Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖËêŸÖÖ, ŸµÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ¤üÖ êÆüß
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö éúÂÖß Öê¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß —ÖÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸üÖÖ·µÖÖ
†Öêú úÖ¸üÖÖÓ¯Öîúß ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ×•Ö»ÊÖ´Ö¬Öß»Ö ¿ÖêŸÖß“Öê úÖê¸ü›ü¾ÖÖÆæü Ã¾Öºþ¯Ö
ÆüÖêµÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ Æêü ¤üÖêÆüß ×•Ö»Æêü ¯Ö•ÖÔµÖ´ÖÖÖÖ“µÖÖ †¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ü
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖß“µÖÖ ˆ••¾Ö»Ö ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“µÖÖ
×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.

22) ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÆüÖêÖÖ¸üß ¾ÖÖœü †¿Öß“Ö ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ÃÖãºþ ¸üÖ×Æü»µÖÖÃÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ×™üú¾ÖæÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖ †›ü£Öôêû ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³ Öæ´Öß¾Ö¸ü
‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœü ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ
ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ×™üú¾ÖæÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ·µÖÖ •ÖÓÖ»Ö¾µÖÖ¯ŸÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
³Ö¸ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
23) †¬µÖµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 60 + ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¾Öé¨üÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê
¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆüê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ 60+ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ˆ““Ö †Öœüôû»Öê. ¾Öé¨üÖ¯ÖúÖôûÖÖê ÆüÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö Ö ™üÖôûŸÖÖ
µÖêÖÖ¸üÖ úÖôû †ÖÆêü. †ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ µÖÖ ˆŸÖ¸üÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¾Öé¨ü »ÖÖêúÖÓÖÖ †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¾Ö
ŸÖÖÖŸÖÖÖ¾ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ †×»Öú›ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ‹ú¡Ö ãú™æÓü²Ö
¯Ö¨üŸÖß ´ÖÖÖê ¯Ö›æüÖ †Ö¬Öã×ÖúŸÖê“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß ×¾Ö³ÖŒŸÖ ãú™æÓü²Ö ¯Ö¨üŸÖß ¯Öãœêü µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
¾Öé¨üÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ü ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ
¾Öé¨üÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÃÖÖÖ«üÖ¸êü ú»µÖÖÖúÖ¸üß µÖÖê•ÖÖÖ ÆüÖŸÖß
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‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾Öé¨üÖÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †ÖœüôûŸÖ
†ÃÖ»µÖÖÖê ¾Öé¨üÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¤æü¸ü úºþÖ ¾Öé¨üÖÓÃÖÖšüß ú»µÖÖÖúÖ¸üß ˆ¯ÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
¿ÖÖÃÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖßÆüß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘µÖÖ¾ÖÖ.
24) ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¿Ö±úÖ¸ü¿ Öà“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê †ÃÖê Ö¾ÖßÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ Öú
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖê¸üÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÖ¾Öê úß, •µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“Öê
´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ«üÖ¸êü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾µÖŒŸÖß¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“Öê»Ö, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸êü»Ö,
×ÄÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ¤ü•ÖÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸êü»Ö †Ö×Ö •µÖÖµÖÖêÖê ÖãÖÖŸ´Öú ´ÖÖÖ¾Öß
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖ ¾ÖêÖ µÖê‰úÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ ÃÖã¬ÖÖ¸êü»Ö.
25) ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¾Ö »ÖÖêúÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖÖ Æêü ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖÖ ¤ü¿ÖÔ¾ÖŸÖê. µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú ¾Ö »ÖÖêúÃÖÖÓÛµÖúßµÖ
×Ö¤ìü¿ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏÖŸÖß ‘Ö›æüÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüŸÖß»Ö“Ö
µÖÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß; ´ÖÖ¡Ö •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ×³Ö´ÖãÖ
²ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß, ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖÖ“Öß úÖŸÖ ¯ÖæÖÔŸÖ: úÖœæüÖ ™üÖúŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. µÖÖÃÖÖšüß ×•Ö»ÊÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖßÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ×³Ö´ÖãÖ ²ÖÖ×¾ÖÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆüê. •ÖêÖêúºþÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ×³Ö´ÖãÖ ²ÖÖê»Ö ¾Ö •Öê ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ×Ö¤ìü¿ÖÖÓú
ÃÖªÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ ŸÖê“Ö ×Ö¤ìü¿ÖÖÓú ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ¤üÖêÆüß
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß µÖ¿ÖÃ¾Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖß»Ö.
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