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¯ÖÏú¸üÖ ¯Ö×Æü»Öê

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
1.1

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
¯Öé£¾Öß“ÖÖ úÖÆüß ³ÖÖÖ ¾ÖÖôûŸÖÖ ÃÖÖôûßú›êü ´ÖÖÖ¾ÖÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê. ÃÖÖêµÖßÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖÖ¾Ö ÆüÖ

¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×šüúÖÖß ú´Öß †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¾ÖÖã¸ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖÖ¾ÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ •Ö´ÖßÖ
×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ úºþÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÛÃŸÖŸ¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Öé£¾Öß“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü
†Öêú ¤êü¿Ö †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ³Öæ´Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ úºþÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß †ÖÆêü. ³ÖÖîÖÖê×»Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß
‘ÖÖŸÖÖ ú´Öß •ÖÖÃŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖã¯Ößú ¾Ö ×¯ÖúÖÃÖ µÖÖêµÖ ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ ŸÖ¸ü
ˆ•ÖÖ›ü ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ŸÖê ×¾Ö¸üôû †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ³Öæ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×Ö ¾ÖêÖôêû ÖÖ¾Ö †ÃÖÖ¾Öê
´ÆüÖæÖ †Öêú ¤êü¿Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ¯Öîúß ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ‹ú ¤êü¿Ö †ÖÆêü.
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ³ÖÖî×ŸÖú ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
´ÖÖÖ¾Öß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“Öß ÖãÖÖŸ´ÖúŸÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ¾Ö ÖãÖÖŸ´Öú †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃŸÖ¸ü, úÖµÖÔúÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ŸÖÖÓ×¡Öú
¾Ö ¾Öî–ÖÖ×Öú ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃŸÖ¸ü, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¸ü“ÖÖÖ, ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ, †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ‡. ‘Ö™üúÖÓ¾Ö¸ü
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÖãÖÖŸ´ÖúŸÖÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖ•Öê •Ö¯ÖÖÖ, •Ö´ÖÔÖß, ±ÏúÖÃÖ ‡.
¤êü¿ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ •ÖÖê †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖãÖÖŸ´ÖúŸÖÖ
¾ÖÖœü ÆüÖêµÖ. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÖãÖÖŸ´Öú †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ •ÖÃÖÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ
†ÖÆêü ŸÖÃÖÖ ÃÖÓµÖÖŸ´Öú †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÃÖã¨üÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß
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ÃÖÓµÖÖŸ´ÖúŸÖÖ ¾ÖÖœü Æüß ‹úÖ ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ †¾ÖÃ£Öê¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ •Ö¸ü Æêü ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¤ü¸ü ¾ÖÖœüŸÖ Öê»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö †›ü£ÖôûÖ šüºþ ¿ÖúŸÖê.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸ü ëú¦ü¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¨ü ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †ÖÙ£Öú
×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸ü»ÖÖ. †ÖÙ£Öú ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ×Ö´ÖæÔ»ÖÖ ¾Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê
¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖæÆü¸ü“ÖÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖú›êü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ †Ö•Ö 60 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ
úÖôû ˆ»Ö™ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸üß ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ µÖ¿Ö ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸÖ•–ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê µÖÖ´ÖÖÖ“Öê úÖ¸üÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœüÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÆüÖêµÖ. ¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôêû ¤üÖ×¸ü¦ü¶,
²ÖêúÖ¸üß, ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü, †ÖÙ£Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ‡. †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ †›üÃÖ¸ü šü¸üÖÖ¸êü ‘Ö™üú •Ö´ÖÖ»ÖÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ †›üÃÖ¸ü šü¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ †Ö×£ÖÔú ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ¾ÖêÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖôûÖ“Öß Ö¸ü•Ö šü¸üŸÖê.
ÃÖÖ 1978 ŸÖê 2002 µÖÖ úÖôûÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´ÖÖî×»Öú ´ÖÓ£ÖÖ ‘Ö›æüÖ †Ö»Öê
†ÖÆêü. £ÖÖò´ÖÃÖ ´ÖÖ»£ÖÃÖÖê µÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¾Ö¸üß»Ö ×Ö²ÖÓ¬ÖÖÖê êú»Öß. ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö †®Ö¬ÖÖµÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö '×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö¬¾ÖÓÃÖú' (Apocalyptic) ¿ÖµÖÔŸÖßú›êü •ÖÖÖ“Öê
»ÖÖ ¾Öê¬Ö»Öê. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ²Ö¸êü“Ö †£ÖÔŸÖ•–ÖÖÓÖß ´ÖŸÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß. ŸµÖÖŸÖ 1973 ´Ö¬Öß»Ö •ÖÖÖ×ŸÖú ²ÖÑêú“Öê ŸÖŸúÖ»ÖßÖ
†¬µÖÖ ¸üÖò²Ö™Ôü ´ÖòúÖò´Ö¸üÖ (1973) µÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ´ÖŸÖ ˆ»»ÖêÖÖßµÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, '»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ×¾ÖÃ±úÖê™ü Æüß ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †Öæ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ µÖã¨üÖÓ“µÖÖ ¬Ö´Öúß‡ŸÖúß“Ö
ÖÓ³Öß¸ü ¬Ö´Öúß ²ÖÖ»Öß †ÖÆêü.' ´ÆüÖæÖ“Ö †Ö•Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü´ÖÓ£ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿Ö †ÖÆêü †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ †Ö•Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê •ÖÖÖŸÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ Îú´ÖÖÓú »ÖÖÖŸÖÖê ŸÖ¸ü “ÖßÖ“ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö Îú´ÖÖÓú †ÖÆêü. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ¯ÖêÖÖ ¯Öãœêü †ÖÆêü. ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ³ÖÖ¸üŸÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü Öæ¯Ö ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
5

Öê»µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú ¾ÖÖœüß´Öãôêû Ã£Öæ»Ö ¤êü¿ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ¾ÖÖœüß²ÖÖ²ÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö
†ÖÏêÃÖ¸ü ¤üÆüÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓŸÖ Îú´ÖÖÓú »ÖÖÖŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã 2011“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓú †Æü¾ÖÖ»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö
•ÖÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ 119 ¾ÖÖ Îú´ÖÖÓú »ÖÖÖŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖ“Öê ´Öæ»µÖ 0.647
‹¾Öœêü †ÃÖæÖ ‹Ö.›üß.¯Öß.Öê ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß»Ö ¸üÖÂ™Òü “ÖßÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ Îú´ÖÖÓú
²Ö¸üÖ“Ö ¾Ö¸ü“ÖÖ ´ÆüÖ•Öê 89 ¾ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß †ÖµÖã´ÖÖÔÖ, ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ˆŸ¯Ö®Ö µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ
×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖ¾ÖºþÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ‡ŸÖ¸ü ˆ““Ö ¤ü•ÖÖÔ ÖÖšüÖÖ·µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ²Ö¸üÖ“Ö ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
µÖÖ¾ÖºþÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß, ³ÖÖ¸üŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×úŸÖß ŸÖ¸üß ´ÖÖÖÖÃÖ
†ÖÆêü. ú´Öß ¾ÖµÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ×¾Ö¾ÖÖÆü, ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, ¤üÖêÖ ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÓŸÖ¸ü šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö,
ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖúŸÖÖ, ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß“Öß ŸÖß¾ÖÎ ¯ÖÃÖÓŸ Öß †¿ÖÖ †Öêú
ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêÖê ˆÖÏ Ã¾Ö¹ý¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê †ÖÆêü.
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †›üÃÖ¸ü †ÖÆêü †ÃÖÖ ´ÖÖÖÖÖ¸üÖ ‹ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ¾ÖÖÆü
†ÖÆêü, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. µÖÖŸÖ ÃÖã»™ü ™üß.
•µÖã×»ÖÃÖÖ ÃÖÖµÖ´ÖÖ µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖãÖÖê - ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ (UNO) Öê ¤êüÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
Æüß †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ¾Öé¨üß“Öß ×Ö¤ìü¿Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ›üÖò. ¾ÖÃÖÓŸÖ ¯Öêšêü µÖÖÓ“ÖÖ '»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ,
Ö¸üß²Öß †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾Öß ÖãÖ¾Ö¢Öê“Öê ‡Â™üŸÖ´Ößú¸üÖ Ö¾µÖÖ µÖãÖÖÃÖÖšüß Ö¾ÖßÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖÖ' µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö
¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê»ÖÖ †Ö¯Ö¢Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖÓ¯Ö¢Öß ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. †´ÖŸµÖÔ ÃÖêÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê (1999) 'ÃÖ¾ÖÔ
•ÖÖÖŸÖ ÃÖ¬µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾ÖêÖ ´ÖÓ¤üÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü. úÖÆüß †³µÖÖÃÖú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü
¾ÖÖ•Ö¾Öß¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ •ÖÖê¸ü ¤êüŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸÖêÆüß ™üÖôû»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Öêú ‘Ö™üúÖÓ¯Öîúß ‹ú ‘Ö™üú ´ÆüÖæÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ', †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü.
1990 ´Ö¬µÖê ¯Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ 'µÖêÖÖ¸êü ¤ü¿Öú Æêü ¾ÖêÖ¾ÖÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß“Öê ¤ü¿Öú'
´ÆüÖæÖ †¯Öê×Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÆüÖ ×¾ÖúÖÃÖ´ÖÖÖÖÔŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †›üÃÖ¸ü †ÖÆêü, ´ÆüÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¾Ö¸ü
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¸üÖÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖ ²ÖÃÖµÖÖ¯ÖêÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê“ÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ´ÖÖÖ¾Öß ÖãÖÖŸ´Öú ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ úÃÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖÖŸÖóµÖÖÓ¾Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü´ÖÓ£ÖÖ, †³µÖÖÃÖ
¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 1994 úî¸üÖê µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ '»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ'
µÖÖ¾Ö¸üß»Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¾µÖæÆü¸ü“ÖÖÖ †Ö×Ö ˆ×§üÂ™üÖÓÖÖ Ö¾Öß ×¤ü¿ÖÖ
×¤ü»Öß †ÖÆêü. 2005“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü úß, '´ÖÖÖ¾ÖŸÖê“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ
¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖ ×ÖÖÖÔµÖú ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÃÖÖšüß •Ö¸ü ú¬Öß †ÃÖÖ ÖÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê ÖÖ
†Ö¢ÖÖ“Ö †ÖÆêü! ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ³ÖæÓú¯Ö, ¯Öæ¸ü, ŸÃÖãÖÖ´Öß
†¿ÖÖ †×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÖîÃÖÙÖú ¾Ö éú×¡Ö´Ö ÃÖÓú™üÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ
´ÆüÖÖ¾ÖÖ ŸÖê¾ÖœüÖ ¾ÖêÖ †¯ÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ×´ÖôûŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.'
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖß ±úÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß Ö´ÖãÖÖ ÖÖë¤üÖß
¯Ö¨üŸÖß (SRS) ´ÖÆüÖ×Ö²ÖÓ¬Öú - 2005, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖî™ãÓü×²Öú †Ö¸üÖêµÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ-11, 11 PS-2002
•ÖÖÖÖÖÖ 2001 ¾Ö •ÖÖÖÖÖÖ 2001 ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê †¯ÖÏŸµÖÖ †Öã´ÖÖÖ µÖÖÓ“Öê ×ÖúÖ»Ö ¤êü¿Ö³Ö¸ü
úÖÆüß †¯Ö¾ÖÖ¤ü ¾ÖÖôûŸÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“Öß ÖŸÖß ¾Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ´ÖÓ¤üÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê“Ö
¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê úî¸üÖê ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖê (1994) ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü †ÖŸÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ
¤êü¿Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ“Öß †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¿Öß µÖÖêµÖ ÃÖÖÓÖ›ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß úÖµÖÔÎú´Ö
¾Ö ¬ÖÖê¸üÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ“Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü.
µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ“Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ±úôêû ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß êú¾Öôû ¿ÖÖÃÖúßµÖ Øú¾ÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Öú ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏµÖŸÖ ¯Öã¸êüÃÖê ÖÖÆüßŸÖ †Ö×Ö µÖÖ †»¯Ö¿ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öß ˆú»Ö ú¸üŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. µÖÖÃÖÖšüß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü ŸÖß ´ÆüÖ•Öê ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
¯ÖÏµÖŸÖÖÓÖÖ •ÖÖŸÖê“Öß ÃÖÖê²ÖŸÖ ×´ÖôûµÖÖ“Öß. µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÃÖÓµÖêÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ“Ö
¯ÖÖŸÖóµÖÖÓ¾Ö¸ü †×¬Öú †³µÖÖÃÖ ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÆüÖêµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ“µÖÖ
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Öê¡ÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †³µÖÖÃÖú ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»ÖæÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ
†ÖÆêü. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ †³µÖÖÃÖ †ÃÖÖ“Ö ¿ÖÖê¬Ö †³µÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ ‹ú ”ûÖê™üÖÃÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ †ÖÆêü.
1.2

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö

1.2.1 ¯Öã¾Öì×ŸÖÆüÖÃÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ †»Ößú›êü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ŸÖÃÖÖ
´ÆüÖÖ¾ÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ãúŸÖãÆü»Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß †ÖÙ£Öú
¾Ö ¿ÖêŸÖúß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ÖÖŸÖß ú¿Öß ú¸üÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ ‡.ÃÖ.¯Öæ¾ÖÔ 321 ŸÖê 269 µÖÖ
úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †£ÖÔ †Ö×Ö ¸üÖ•ÖÖßŸÖßŸÖ•–Ö úÖî×™ü»µÖ µÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ '†£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö' µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ êú»Öê»Öê
†ÖÆêü. ´ÖÖêÖ»Ö úÖôûÖŸÖ ÃÖã¨üÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ êú»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÏÖ™ü †ú²Ö¸üÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ
×»Ö×Æü»µÖÖ Öê»Öê»µÖÖ '‹êÖê †ú²Ö¸üß' µÖÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü×¾ÖÂÖµÖú ÖÏÓ£ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ, ÃÖÓ¯Ö¢Öß, ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤êü ‡.
ˆ»»ÖêÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖ¸ü '´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ' µÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÖÏÓ£ÖÖŸÖÆüß úÖî¸ü¾Ö ¾Ö ¯ÖÖÓ›ü¾ÖÖÓ“µÖÖ µÖã¨üÖ“Öê ¾ÖÖÔÖ
êú»Öê»Öê †ÖÆêü, •µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖîµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÖê ˆ»»ÖêÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. •ÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÖãÖÖŸ´Öú
¾Ö ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ¤üÖêÆüß ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ úÖÆüß ¯ÖÖÛ¿“Ö´ÖÖŸµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖßÆüß
»ÖÖêúÃÖÓµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¯»Öê™üÖê, †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö, úÖò°µÖã×¿Ö†ÃÖ
‡²Ö ÖÖ»›üÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÆü ‡ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖß ¾Ö ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÕÖß •Ö¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê
×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¡ÖÖê™üú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖêúÃÖÓµÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“ÖÖ
†Ó¤üÖ•Ö ‘Öê‰úÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß úÖµÖ ×Ö úÖêÖŸÖê ¬ÖÖê¸üÖ ˆ¯ÖµÖÖê×•Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ‹¾Öœü¶Ö¯Öã¸üŸÖÖ“Ö 16¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ
†Öê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ
ÃÖŸÖ¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
8

1.2.2 »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖ
†»Ößú›üß»Ö úÖôûÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖæÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö Æêü †Öêú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú¿ÖÖÃ¡Öê ŸÖÃÖê“Ö ÖîÃÖÙÖú ¿ÖÖÃ¡Öê µÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ‹ú ¾µÖÖ¯Öú
†ÓÖ ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. •µÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö Æêü ²ÖÆãü×´ÖŸÖßµÖ ²ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¯Öæ¾ Öá¯ÖÖÃÖæÖ“Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖµÖê“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖ “Ö“Öì“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß¾µÖÖµÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ
ŸÖ•–ÖÖÓÖß ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ êú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß †Ö•ÖÆüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ
†¿Öß ¾µÖÖµÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö (Demography) ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖÖ
(Population Studies) µÖÖŸÖ ÃÖæ´Ö †ÃÖÖ ±ú¸üú ú¸üŸÖÖŸÖ. '›êü´ÖÖòÖÏÖ±úß' ÆüÖ ÖÏßú ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü
†ÖÆêü. 'Demos' ´ÆüÖ•Öê '»ÖÖêú' ¾Ö 'graphy' ´ÆüÖ•Öê 'úÖœüÖê' Øú¾ÖÖ '×»Ö×ÆüÖê', µÖÖ¾ÖºþÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ú¸üÖÖ¸êü ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖ•Öê '»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö' †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ×Ö»ÖÖ›Ôü µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÖê 1855 ´Ö¬µÖê Æüß ÃÖÓ–ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖŸÖ
²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖÖ·µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
†ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖÖ·µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ, •Öî×¾Öú ¾Ö
³ÖÖîÖÖê×»Öú ‡. ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÆüÖ‰úÃÖ¸ü †Ö×Ö ›ÓüúÖ (1959) µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê,"»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
†¬µÖµÖÖ Æêü êú¾Öôû »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ “Ö»ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÖÃÖŸÖê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ²Ö¤ü»Ö †Ö×Ö
‡ŸÖ¸ü “Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ¿ÖßÆüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖê." ‡ŸÖ¸ü “Ö»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú,
¸üÖ•ÖúßµÖ, •Öî×¾Öú, •ÖÖãúßµÖ, ³ÖÖîÖÖê×»Öú µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ †¬µÖµÖÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¾Ö ¾µÖÖ¯ŸÖß Æüß ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¾Ö
Ö×ŸÖ´ÖÖÖ †ÖÆêü.
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖÖ †ÃÖÖ ±ú¸üú êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß µÖÖ ¤üÖêÆüß
ÃÖÓ–ÖÖ ²ÖÆãüŸÖêú ¾ÖêôûÖ ÃÖ´ÖÖÖ †£ÖÖÔÖê“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
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1.

›üÖêÖÖ»›ü •Öê ²ÖÖêÖ (1969)
´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖæÆüÖ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü, ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö †¾ÖúÖ×¿Öú ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö µÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ

²Ö¤ü»ÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏ•ÖÖÖ, ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü, ×¾Ö¾ÖÖÆü, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ö×ŸÖ¿Öß»ÖŸÖÖ µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖÓ«üÖ¸üÖ •Öê
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ Ö×ÖŸÖß ¾Ö ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖÖ¸êü ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖ•Öê '»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö'
ÆüÖêµÖ.
2.

¯Öß™ü¸ü †Ö¸ü úÖòŒÃÖ (1970)
"»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ-¾Öé¨üß ¾Ö ‘Ö™ü ‡ŸÖµÖÖ¤üà“Öê ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö

»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ •Ö´Ö ¾Ö ´ÖéŸµÖæ¤ü¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖÖ ´ÖéŸµÖæÃÖÓµÖÖ ¾Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖµÖÔ
µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖÖ¸êü ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖ•Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖêµÖ."
3.

›ü²»µÖæé •Öß. ²ÖÔú»Öê
"´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öê ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ¾ÖÖÔÖ ´ÆüÖ•Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖêµÖ. Æêü ¿ÖÖÃ¡Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ

¾ÖŸÖÔÖãúß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÖÃÖæÖ ‹æúÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖæÆü †Ö¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ‹ÖÖªÖ ³ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖê."
4.

ÆüÖ‰úÃÖ¸ü ¾Ö ›ÓüúÖ
»ÖÖê úÃÖÓ µÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß †Ö¤ü¿ ÖÔ, ÃÖ¾ÖÖìŸéú Â™ü ¾µÖÖµÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ µÖÖÓÖÖ •ÖÖŸÖÖê.

"»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¸ü“ÖÖÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß µÖÖ
‘Ö™üúÖÓŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö ¾Ö ²Ö¤ü»ÖÖÓÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸üÖÖ¸êü ‘Ö™üú, ŸÖÃÖê“Ö •Ö´Ö¤ü¸ü, ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü ¾Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ‡. “ÖÖ
†³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê."
5.

£ÖÖò´¯ÖÃÖÖ ¾Ö »Öê×¾ÖÃÖ
"»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖúÖ»ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¸ü“ÖÖÖ,

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ, ŸÖÃÖê“Ö úÖôûÖÖãÃÖÖ¸ü µÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ²Ö¤ü»Ö ¾Ö ²Ö¤ü»ÖÖÓ“Öß úÖ¸üÖê µÖÖŸÖ †×¬Öú ¸üÃÖ
†ÃÖŸÖÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖúÖÃÖ µÖÖŸÖ ¸üÃÖ †ÃÖµÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê †Ó×ŸÖ´ÖŸÖ: µÖÖ ÖÖêÂ™üß
´ÖÖÖ¾Öß ú»µÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ."
10

±ÏÑúú »ÖÖò×¸ü´Ö¸ü Æêü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, ¾µÖÖ¯Öú
†£ÖÖÔÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ¾Ö ÖãÖÖŸ´Öú †¿ÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖÖµÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê úß, »ÖÖò¸üß´Ö¸ü, ›üÖêÖÖ»›ü •Öê, ²ÖÖêÖ µÖÖ ŸÖ•–ÖÖÓ“µÖÖ
¾µÖÖµÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü ²ÖÔú»Öê, ¯Öß™ü¸ü úÖòŒÃÖ µÖÖ ŸÖ•–ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖ ÃÖÓãú×“ÖŸÖ
¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ êú»µÖÖ“µÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ²Öë•ÖÖ´ÖßÖ £ÖÖò´¯ÖÃÖÖ ¾Ö »Öê×¾ÖÃÖ µÖÖ ŸÖ•–ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê
†¬µÖµÖÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÖ›ü ‘ÖÖ»ÖÖÖ·µÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
1.2.3 »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö - ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖ ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ¾Ö ¾µÖÖ¯Öú ¤üÖêÆüß ¥üÛÂ™üúÖêÖÖÓŸÖæÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
²ÖÔú»Öê, ¯Öß™ü¸ü úÖòŒÃÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ŸÖ•–ÖÖÓÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ
†ÖÆêü.
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ“Ö †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÖ¡Ö êú¾Öôû ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ •Ö¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖ“Öê †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸êü ÃÖÓµÖÖŸ´Öú
¾Ö ÖãÖÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¥üÛÂ™üÖê¯ÖÖÃÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß šü¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖ´Öãôêû ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
¾µÖÖ¯Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÆüÖêÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê.
1.2.4 »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ
¾µÖÖ¯Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Öêú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ŸÖÃÖê“Ö ÖîÃÖÙÖú ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓ¿Öß µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö †Ö•Ö †£ÖÔŸÖ•–Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö–Ö, ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö,
´ÖÖÖ¾Ö¾ÖÓ¿Ö¿ÖÖÃ¡Ö–Ö, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖŸÖ•–Ö, ÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖŸÖ•–Ö, •Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡Ö–Ö, ŸÖÃÖê“Ö éú×ÂÖŸÖ•–Ö, ‡ŸµÖÖ¤üàú›æüÖ
11

»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ úÖÖ¹Óý¤üÖ¾Ö»Öê»µÖÖ
×¤üÃÖŸÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÖÖ¾ÖÖÓ“Öê ú»µÖÖÖ Æêü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖ¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ¾Ö ÖãÖÖŸ´Öú
¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú
Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖê. ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú “ÖÖ»Öß×¸üŸÖß, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ£ÖÖ, •Ö´Ö¤ü¸ü, ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü,
×¾Ö¾ÖÖÆü×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏ¾Öé¢Öß, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏ¾Öé¢Öß, †ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ‡. ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †³µÖÖÃÖ
ú¸üÖê Æêü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ µÖÖêµÖ †Öú»ÖÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê.
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ Æêü ´ÖÖãÂµÖ²Öôû, ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ŸÖÓ¡Ö ×Ö¾Ö›ü, ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖê¸üÖ ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú šü¸üŸÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ³ÖæŸÖúÖôûÖŸÖß»Ö ¾Ö ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê †¬µÖµÖÖ úºþÖ
³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Öºþ¯ÖÖÖê ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö úß, »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß †³µÖÖÃÖ úÖÖ Æüß ²ÖÆãü×¾ÖÂÖµÖÖŸ´Öú
†ÃÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ¾Ö ÖãÖÖŸ´Öú †¿ÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖÖ¸üß –ÖÖÖ¿ÖÖÖÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ¥üÂ™üßÖê Ö ÆüÖêŸÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ
†³µÖÖÃÖ»ÖÖ •ÖÖÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÓÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúÖÖ¸üÖ ‹ú
´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ÃÖÓ“Ö †Ö×Ö ŸµÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ²ÖÆãü†µÖÖ´Öß ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üÖÖ¸êü ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖú›êü
†Ö•Ö ¯ÖÖÆüÖê †ŸµÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
1.2.5 »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ úÖ»ÖÖÓ›ü
×Ö¸üßÖÖ ¾Ö ¯ÖÏµÖÖêÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÖÖ •ÖÖòÖ ÖÏÖ™ü µÖÖ ‡Ó»Öß¿Ö †³µÖÖÃÖúÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. •ÖÖòÖ ÖÏÖ™ü µÖÖÖê ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê
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»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úºþÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ŸÖ£µÖÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû
•ÖÖòÖ ÖÏÖ™ü µÖÖÃÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ •ÖÖú ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
‡.ÃÖ. 1662 ´Ö¬µÖê Natural and Political observation made upon the Bills of
Mortality ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÖÏÓ£Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ »ÖÓ›üÖ´Ö¬Öß»Ö ÖÖë¤üÖßéúŸÖ •ÖÖÖ ¾Ö ´ÖéŸµÖã ¤üÖÖ»Öê µÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
úºþÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ×ÖÂúÂÖÔ úÖœü»Öê. •Öê •Ö´Ö-´ÖéŸµÖæ,
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú “Ö»ÖÖÓ“Öê ¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒŸÖ ¾ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸êü ÆüÖêŸÖê. »ÖÓ›üÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 6000 ¾µÖŒŸÖß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü úºþÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¯Öã¹ýÂÖÖÓŸÖß»Ö ´ÖéŸµÖæ¯ÖêÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ
´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü ú´Öß †ÃÖŸÖÖê, ‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü“Ö ŸµÖÖÓÖß ‹ú œüÖê²Öô †ÖµÖã´ÖÖÔÖ ÃÖÖ¸üÖß ŸÖµÖÖ¸ü
êú»Öß. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü †³µÖÖÃÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü •ÖÖòÖ ÖÏÖ™ü ¯ÖÖÃÖæÖ —ÖÖ»Öê»Öß
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê •ÖÖòÖ ÖÏÖ™üÖê ×´Öôû×¾Ö»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öãœüß»Ö
†³µÖÖÃÖÖÃŸÖ¾Ö ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ šü¸ü»Öß.
•ÖÖòÖ ÖÏÖ™üÖÓŸÖ¸ü úÖÆüß †³µÖÖÃÖúÖÓÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ÁÖêµÖ ‘ÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖê. •µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö»µÖ´Ö ¯Öê¼üß ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú šü¸ü»ÖÖ. ×¾Ö»µÖã´Ö ¯Öê¼üßÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖÃÖ
"¯ÖÖò×»Ö×™üú»Ö †×¸ü£Ö´Öò™üßú" †ÃÖê ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:“Ö ŸµÖÖ“ÖÖ •ÖÖú ²ÖÖ»ÖÖ. ×¾Ö»µÖ´Ö ¯Öê¼üß ¾Ö •ÖÖòÖ
ÖÏÖ™ü µÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ êú»Öê»Öê úÖµÖÔ ¯ÖÖÆæüÖ ‡Ó»ÖÓ›ü ¾Ö µÖæ¸üÖ ê¯Ö ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
ÖÏêÖ¸üß ØúÖ, ‹›ü´ÖÓ›ü Æòü»Öê ±úÖ¸ü ×¾Ö»µÖ´ÃÖ †Ö¤üß †³µÖÖÃÖúÖÓÖß ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ‘Öê¾ÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
†³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ úÖÖ ¹Óý¤üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ´ÖÖ»£ÖÃÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †³µÖÖÃÖÖ»ÖÖ ‹ú ¾ÖêÖôêû ¾ÖôûÖ
×¤ü»Öê. ´ÖÖ»£ÖÃÖÖê (1766-1834) "An Essay on the Principles of Population" µÖÖ
»ÖêÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü ¾Ö †®Ö¬ÖÖµÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ã¯ÖÂ™ü êú»ÖÖ.
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»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ‹ú ×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ»£ÖÃÖ“Öê ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †¬µÖµÖÖ
¾Ö †¬µÖÖ¯ÖÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ²ÖÖ²Öà¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ †³µÖÖÃÖú ´ÆüÖæÖÆüß
´ÖÖ»£ÖÃÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ÆüÖêŸÖê.
1.2.6

»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ úÖ»ÖÖÓ›ü
‡Ó»ÖÓ›ü, †´Öê×¸üúÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü µÖã¸üÖê¯ÖßµÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓÖß ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ

•ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú (Fertility) †³µÖÖÃÖÖŸÖ ¸üÃÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬Öß»Ö
•ÖÖÖ¤ü¸ü ÆüÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü ¾ÖÖœüµÖÖ´ÖÖÖß»Ö úÖ¸üÖ ¿ÖÖê¬ÖµÖÖÃÖÖšüß 1916 ´Ö¬µÖê
'¸üÖÂ™ÒüßµÖ •Ö´Ö¤ü¸ü ú×´Ö¿ÖÖ' Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÆüÖ»Ö“ÖÖ»ÖàÖÖ ¾ÖêÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. úÖ¸ü ÃÖÖò‰ú›üÃÖÔ µÖÖ •Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÖê 1922 ´Ö¬µÖê The Population Problem
: A Study in Human Evoluation µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ‹ú ¯ÖãÃŸÖú ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ úºþÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
†ÖúÖ¸ü, ¾Öé¨üß ¾Ö •ÖÖãúÖÓ“ÖÖ (Genetic) ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ êú»Öß. µÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖÃÖ
‹ú Ö¾ÖßÖ –ÖÖÖ¿ÖÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖ ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ
¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê 1922 ´Ö¬µÖê '»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö' Æêü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖæÖ ˆ¤üµÖÖÃÖ
†Ö»Öê.
1938 ¯ÖµÖÕŸÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ¾Ö
¯Ö¤ü †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ´ÖÖ¡Ö 1938 ´Ö¬µÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ‹ú ¯Ö¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ“Ö ¾ÖÂÖá
†Ö¸ü.†Ö¸ü. ãú—ÖêÃúß µÖÖ †³µÖÖÃÖúÖ“Öß •ÖÖ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü London School of Economics ´Ö¬µÖê
¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¯ÖÖšüú ´ÆüÖæÖ Öê´ÖÖæú —ÖÖ»Öß. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öà´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖÃÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü ¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
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1.2.7

¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖµÖã¨üÖÖÓŸÖ¸ü“ÖÖ úÖ»ÖÖÓ›ü
¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖµÖã¨üÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ

×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖ, ÁÖß»ÖÓúÖ, ×±ú×»Ö¯ÖÖ‡ÔÃÖ, ¯ÖÖ×úÃŸÖÖÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖ 'ú´Öß ˆŸ¯Ö®Ö ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ‘ÖÃÖ¸üŸÖê
´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü' µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü †³µÖÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê µÖÖ úÖôûÖŸÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ Ö¸üß²Öß ¤æü¸ü
úºþÖ ×¾ÖúÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖú µÖÖê•ÖÖÖÓ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß«üÖ¸êü »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ú¿Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †³µÖÖÃÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓŸÖæÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö
¯ÖÓ“Ö¾ÖÖÙÂÖú µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öê. úÖ¸üÖ
¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏÖŸÖßÃÖ †›ü£ÖôûÖ šü¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê.
1960 ŸÖê 1970 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ †Öêú ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖúÖ»ÖßÖ ¾Ö
³Ö×¾ÖÂµÖúÖ»ÖßÖ †Ó¤üÖ•Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖê¸üÖÖ“Öß †ÖÖÖß úºþÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü
ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 'ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ' ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß.
¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖµÖã¨üÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ‹æúÖ“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÆüÖ»Ö“ÖÖ»ÖàÖÖ †×¬Öú“Ö
¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘ÖÖÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ
¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê •Ö´Ö-´ÖéŸµÖæ, ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ, †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ÖÖë¤üÖß,
×Ö¸üßÖÖ ¾Ö Ö´ÖãÖÖ ¯ÖÖÆüÖßÃÖ †ÖÙ£Öú ŸÖ¸üŸÖæ¤üÆüß êú»Öß. ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓÖßÆüß
¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖµÖã¨üÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ
1980 ¯ÖµÖÕŸÖ Stable Population »ÖÖ µÖÖêµÖ †¿Öß •Ö´Ö¤ü¸üÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ÖÖšüµÖÖŸÖ µÖ¿Ö ×´Öôû×¾Ö»Öê.
1.2.8

»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘Ö ¾Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ

ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ Æüß •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿ÖÖÓÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÆüÖ•Öê ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö
¤êü¿ÖÖÓÃÖÖšüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öß ¾Ö †³µÖÖÃÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤êüÖÖ¸üß †¿Öß“Ö ¸üÖ×Æü»Öß
†ÖÆêü.
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1.

»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘ÖÖ´Ö¬µÖê (UNO) ‹ú '»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ' †ÖÆêü, •ÖÖê '›üß¯ÖÖ™Ôü´Öë™ü †Öò±ú

ÃÖÖê¿Ö»Ö †±êúµÖÃÖÔ' †ÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ úÖµÖ´Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
†ÖÆêü. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ UNO Öê †Öêú •ÖÖÖ×ŸÖú '»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ“Öê' †ÖµÖÖê•ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ
1954 ´Ö¬µÖê ¸üÖê´Ö´Ö¬µÖê 1965 ´Ö¬µÖê ²Öê»ÖÖÏê›ü µÖê£Öê, ŸÖ¸ü 1974 ´Ö¬µÖê ²ÖãÖ¸êüÃ™ü µÖê£Öê •ÖÖÖ×ŸÖú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. 1974 Æêü ¾ÖÂÖÔ '•ÖÖÖ×ŸÖú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÂÖÔ' ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖôûµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
2.

ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ëú¦ü
1956 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê '‡Ó™ü¸üÖò¿ÖÖ»Ö ‡ÛÃ™ü™ü¶æ™ü ±úÖò¸ü ¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ ÃÖÖµÖÃÖêÃÖ'“Öß

Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ×¾Öª´ÖÖÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
²ÖÑúÖòú µÖê£Öê, '‡úÖòÖÖò×´Öú ú×´Ö¿ÖÖ ±úÖò¸ü ‹×¿ÖµÖÖ †Ñ›ü †Öò¤ü¸ü ±úÖ¸ü ‡ÔÃ™ü (ECAFE)' “Öß»Öß ´Ö¬µÖê
ÃÖò™üßµÖÖÖÖê µÖê£Öê, ‡×•Ö¯ŸÖ´Ö¬µÖê îú¸üÖê µÖê£Öê, ‘ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê †ÎúÖ µÖê£ÖËê ¾Ö òú´Ö¹ýÃÖ´Ö¬µÖê µÖÖ¯Öæ›êü µÖê£Öê ¯ÖÏŸµÖêúß
‹ú ëú¦ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ëú¦üÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü †³µÖÖÃÖ
¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖÔ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
3.

¾ÖÖÙÂÖú ¯ÖãÃŸÖêú
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘ÖÖ«üÖ¸êü '›êü´ÖÖòÖÏÖ×±úú ‡†¸ü ²Öãú' (Demographic Year Book) ¾Ö

‡ŸÖ¸ü †Öêú ¯ÖãÛÃŸÖúÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. •µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
†³µÖÖÃÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †³µÖÖÃÖú ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖê.
4.

ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÖÖÖ
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖú †Ö¸üÖêµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ (WHO), 'µÖãÖÖ‡™êü›ü Öê¿ÖÃÖ ‡úÖòÖÖò×´Öú

ÃÖÖê¿ Ö»Ö †Ñ›ü ú»“Ö¸ü»Ö †ÖòÖÔÖÖ—Öê¿ÖÖ (UNESCO)' ¾Ö '×¤ü ±æú ›ü †Ñ›ü †òÖÏßú»“Ö¸ü»Ö
†ÖòÖÔÖÖ—Öê¿ÖÖ' ‡ŸµÖÖ¤üß ¿ÖÖÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖÖŸÖ.
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5.

†ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ
†ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ '‡Ó™ü¸üÖò¿ÖÖ»Ö Ã™òü™üßÃ™üßú»Ö‡ÛÃ™ü™ü¶æ™ü',

Öê¤ü¸ü»ÖÑ›ü µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê '¾Ö»›Ôü ±ú™üá×»Ö™üß ÃÖ¾Æìü' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹ú ÃÖÓ‘Ö™üÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. •Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖÃÖÖšüß µÖÖêÖ¤üÖÖ šü¸ü»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê«üÖ¸êü ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ
¤êü¿ÖÖÓŸÖ †Öêú ÃÖ¾ÖìÖÖê êú»Öß Öê»Öß. '‡Ó™ü¸üÖò¿ÖÖ»Ö µÖã×ÖµÖÖ ±úÖò¸ü ¤üß ÃÖÖµÖÛ™ü×±úú Ã™ü›üß †Öò±ú ¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ
(IUSSP)' µÖÖ«üÖ¸êü ¤üÖêÖ-ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÕŸÖæÖ ‹ú ²Öîšüú ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ²ÖîšüúßÖÓŸÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ Æüß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †³µÖÖÃÖ ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ëú¦üÖ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ •ÖÖ³Ö¸üÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖ ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤êüÖÖ¸üß šü¸ü»Öß
†ÖÆêü.
1.2.9

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö
³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †Öê ú

¯Öã¸üÖ¾Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. “ÖÓ¦üÖã¯ŸÖ ´ÖÖîµÖÖÔ“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö 'úÖî×™ü»µÖÖ“Öê †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö' µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖß, †ÖÙ£Öú
ÛÃ£ÖŸÖß ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ŸÖ¸ü †ú²Ö¸ü ²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆü“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö '‹êÖê †ú²Ö¸üß' µÖÖ
ÖÏÓ£ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ, ÆüÃŸÖÖêªÖêÖ, ÃÖÓ¯Ö¢Öß ‡ŸµÖÖ¤üà²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß †Öú›êü¾ÖÖ¸üß †ÖœüôûŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ‡ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖÆüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ Æüß ¬ÖÖÙ´Öú Ã£ÖôûÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. •Ö´Ö †Ö×Ö ´ÖéŸµÖæ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÖÖë¤ üÖß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ
¯ÖÏ£Ö´Ö ØÆü¤æü ¾Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ´Ö¬µÖê ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ ¾Ö ´ÖÛÃ•Ö¤üß´Ö¬µÖê úÖ—Öß«üÖ¸êü êú»Öß •ÖÖŸÖ
†ÃÖê. Æüß ÖÖë¤üÖß ¯ÖæÖÔŸÖ: ‹êÛ“”ûú †ÃÖê.
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†)

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ úÖôûÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
1872 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¾µÖÖ¯Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖ“Öê

úÖ´ÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö Æüß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. 1872 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß
•ÖÖÖÖÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ 1881 ¯ÖÖÃÖæÖ •ÖÖÖÖÖê“Öê Æêü úÖµÖÔ
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ¤ü¸ü ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß †×¾Ö¸üŸÖ¯ÖÖê ÃÖãºþ †ÖÆêü. ‡ÓÖÏ•Öß ¸üÖ•Ö¾Ö™üß“ÖÖ •ÖÖÖÖÖê“ÖÖ ÆêüŸÖæ ÆüÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ
ÃÖãÃÖæ¡ÖŸÖÖ †ÖÖÖê ÆüÖ •Ö¸üß †ÃÖ»ÖÖ, ŸÖ¸üß •ÖÖÖÖÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¤üÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¬Ö´ÖÔ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ŸÖÃÖê“Ö ³Ö™üŒµÖÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖà µÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê, ³ÖÖÂÖÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, †¾Ö•ÖÖ¸êü ‡ŸµÖÖ¤üß»ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»ÖæÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖŸÖæÖ“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ²ÖÆãü×´ÖŸÖßµÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»ÖÖ.
1872 ŸÖê 1941 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ Øú•Ö»Öê
›êü¾ÆüßÃÖ µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÖê '¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ †Ñ›ü ¯ÖÖ×úÃŸÖÖÖ' ÆüÖ ÖÏÓ£ Ö ×»Ö×Æü»ÖÖ, •ÖÖê
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖî×»Öú ÖÏÓ£Ö šü¸ü»ÖÖ. 1933 ´Ö¬µÖê •Öê¾ÆüÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖ Ã¾ÖÖÃ£µÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖúÛÃ´ÖŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ¾Öé¨üß¾Ö¸ü
¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖú»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ•–Ö ¾Ö †³µÖÖÃÖúÖÓÖß '»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ' µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
†Ö¯Ö»Öê »ÖÖ ëú×¦üŸÖ êú»Öê. µÖÖ“Ö ×¤ü¿ÖêÖê —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê ÁÖß. ¯Öß.êú. ¾Ö¼ü»Ö µÖÖÓ“ÖÖ
'¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ ¯ÖÏÖò²»Öê´Ö †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ' ÆüÖ ÖÏÓ£Ö ÆüÖêµÖ. µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÖêŸÖê, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ,
ŸÖ•–Ö ¾Ö †³µÖÖÃÖúÖÓ“Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏ¿ÖÖú›êü »ÖÖ ¾Öê¬Ö»Öê Öê»Öê.
1935 ŸÖÃÖê“Ö 1938 ´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ´Ö¬µÖê 1941 ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
40 úÖê™üß †ÃÖê»Ö †ÃÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ‡ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖÓŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ “Ö“ÖÖÔ ¾Ö
†³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÖ»ÖÖ. µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ †Öêú ²ÖÖ²ÖàÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖßŸÖ ÆüÖê‰úÖ ›üÖò. ¸üÖ¬ÖÖú´Ö»Ö ´ÖãÖ•Öá, ¯ÖÏÖê.
ŸÖÖÖ“ÖÓ¤ü, ‹ÃÖ.¯Öß. •ÖîÖ, ¯ÖÏÖ. ‹Ö.¾Æüß. ÃÖÖêÆüÖêÖß, ›üÖò. ‹ÃÖ. “ÖÓ¦ü¿ÖêÖ¸ü, ›üß. ‘ÖÖêÂÖ µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
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†³µÖÖÃÖúÖÓÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖŸÖß ‘Öê‰úÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ×¤ü»ÖÖ. •µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»Öæ ¯ÖÏúÖ¿Ö—ÖÖêŸÖÖŸÖ µÖêµÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖß ‹ú ¯ÖÏµÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê 1937 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, úÖê»ÖúÖ¢ÖÖ«üÖ¸êü ¯ÖÏÖê. ¯Öß.ÃÖß. ´ÖÆüÖ»ÖÖÖê²ÖßÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖÖ»Öß •Ö´Ö×¾ÖÂÖµÖú
ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»µÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêµÖ. ›üÖò. ¸üÖ¬ÖÖú´Ö»Ö ´ÖãÖ•Öá
µÖÖÓÖß 1938 ´Ö¬µÖê ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ '±æú›ü ¯»ÖòØÖÖ ±úÖò¸ü ±úÖê¸ü ÆÓü›Òêü›ü ×´Ö×»ÖµÖÃÖ' ÆüÖ ÖÏÓ£Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
†³µÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ Öê»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓ µÖÖ †Ö×Ö
ŸµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¿ÖêŸÖß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. 1939 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖê. –ÖÖÖ“ÖÓ¤ü µÖÖÓÖß '‡Ó×›üµÖÖ•Ö ×™üØ´ÖÖ
×´Ö×»ÖµÖÃÖ' µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †ÖÙ£Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö
™üÖú»ÖÖ.
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö ¬ÖÖê¸üÖúŸµÖÖÕÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖú›êü
ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. 1944 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÖ´ÖÖÏß“Öê
(Data) ´ÖÆü¢¾Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ›ü²»µÖæé ‹´Öé µÖß™ÒüÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ‹ú ÃÖ×´ÖŸÖß Öê´Ö»Öß. ÃÖ¸ü
£Öê›üÖê¸ü, ¯ÖÏÖê. ¯Öß.ÃÖß. ´ÖÆüÖ»ÖÖÖê²ÖßÃÖ, ¯ÖÏÖê. êú. ²Öß. ´ÖÖ¬Ö¾ÖÖ, †Ö×Ö ›üÖò. êú.ÃÖß. êú.‡Ô. ¸üÖ•ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß
µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÆüÖêŸµÖÖ. µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê 1941 ´Ö¬Öß»Ö •ÖÖÖÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß“µÖÖ ™òü²µÖã»Öê¿ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖß ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¾Ö •Öß¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ²ÖÖ²ÖŸÖ
'Ö´ÖãÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ' ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß úÖÆüß ´ÖÖî×»Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß êú»µÖÖ. µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö †³µÖÖÃÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ÃŸÖ¸üÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ»ÖÖÆüß ¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÖêÖ»Öê †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¯ÖãÖê µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ¾ÖìÖüÖ ÆüÖêŸÖ. µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê ÃÖÖŸÖŸµÖ¯ÖæÖÔ ÃÖ¾ÖìÖÖ ‘Öê‰úÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö ¾Ö
ÖÏÖ´ÖßÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ µÖÖÓŸÖß»Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê. µÖÖ“Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú ¯ÖÏÖê. ‹Ö.¾Æüß.
19

ÃÖÖê¾ÖÖêÖß µÖÖÓ“ÖÖ '×¤ü ¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ ¯ÖÏÖò²»Öê´Ö ‡Ö ‡Ó×›üµÖÖ : ‹ ×¸ü•ÖÖ»Ö †ò¯ÖÏÖê“Ö' ÆüÖ ÖÏÓ£Ö 1943 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ
—ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“Öê ¤ãüÃÖ¸êü ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖ•Öê 1945 ´Ö¬µÖê
'†×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖÃ£µÖ †Ö×Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú †Ö¸üÖêµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ', úÖê»ÖúÖŸÖÖ µÖÖÓÖß ›üÖò. “ÖÓ¦ü¿ÖêÖ¸ü
µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖÖ»Öß ¯ÖÏ•ÖÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö †Öšü Æü•ÖÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ êú»Öê»ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖêµÖ. µÖÖ
†³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÙ£Öú, ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ •ÖÖÖÖ´ÖŸÖê¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê Æêü ×ÃÖ¨ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
1946 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖêµÖ ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ '³ÖÖê¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß' Öê´ÖÖæú êú»Öß. µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö
†Ö¸üÖêµÖ×¾ÖÂÖµÖú ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖ Ø“ÖŸÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê Ö´Öæ¤ü êú»Öê. Æüß ÛÃ£ÖŸÖß
ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê †Öêú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß êú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ
´ÆüÖ•Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖ¯ÖæÖÔ †³µÖÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ×¤üŸÖ êú»Öê»Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
ÆüÖêµÖ.
²Ö)

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖÖÃÖÆü³ÖÖÖ

»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †Öêú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖê ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÃ¡ÖÖ“Öß úÖÖ
¹Óý¤üÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü. •µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
(1)

¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ (NSS)
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖÖÓŸÖ¸ü ×ÖµÖÖê•ÖÖÖŸ´Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ •Öê¾ÆüÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖÖÙÂÖú µÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ

†Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß, ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»ÖæÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ãüÙ´ÖôûŸÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê •Öß¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ
ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬Öß»Ö †Öêú ¡Öã™üà´Öãôêû •Ö´Ö¤ü¸ü ¾Ö ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×¾ÖÀ¾ÖÃÖÖßµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †Ó¤üÖ•ÖÆüß
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ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ‹æúÖ“Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê†Öêú †›ü“ÖÖß
•ÖÖÖ¾ÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. Æêü »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ×¾ÖúÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖú µÖÖê•ÖÖÖÓ“Öê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»ÖæÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖÏß (Data) ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖ ÆêüŸÖãÖê 1949
´Ö¬µÖê '¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ' ¯Ö¨üŸÖß“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ µÖÖ«üÖ¸êü •Ö´Ö¤ü¸ü, ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¯Öî»ÖæÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ×¾ÖÀ¾ÖÃÖÖßµÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü
¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ«üÖ¸êü •ÖÖÖ¤ü¸ü, ´ÖŸµÖÔŸÖÖ, ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê
–ÖÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ, †ÓŸÖÖÔŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü, ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ‡. ×¾Ö×¾Ö¬Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ²ÖÖ²Öà“Öß ´ÖÖî×»Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öß †ÃÖæÖ ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ«üÖ¸êü úÖµÖÔ ÃÖãºþ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.
(2)

1951 “Öß •ÖÖÖÖÖÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ •ÖÖÖÖÖê“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö •ÖÖÖÖÖÖ†ÖµÖãŒŸÖ

†Ö¸ü. ‹. ÖÖê¯ÖÖ»ÖÃ¾ÖÖ´Öß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖÖ»Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß »ÖÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß, µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: †Öêú ¸ü“ÖÖÖŸ´Öú ²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû 1951 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ™ü¯¯ÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ“Ö •ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü ŸÖŒŸÖê ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öê.
1951“ÖÖ •ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
¯ÖÏ¿Ö ¯Öãœêü †Ö»Öê †ÃÖê ´ÆüÖÖµÖ»ÖÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öê»µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“µÖÖ ˆ““Ö ¾Öé¨üßÖê ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê“Ö »ÖÖ ¾Öê¬ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß,
¬ÖÖê¸üÖúŸÖì ¾Ö µÖÖê•ÖÖÖúÖ¸ü µÖÖÓÖß ŸÖ¸ü ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö •ÖÖÃŸÖ“Ö ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. •µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ
1952 ´Ö¬µÖê '¸üÖÂ™ÒüßµÖ ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö' •ÖÖÆüß¸ü ú¸üÖÖ¸üÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“ÖÖ ¤êü¿Ö
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šü¸üŸÖÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ´ÖÆü¢¾Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ •Öê¾Öœü¶Ö ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê
µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»ÖÖ Öê»ÖÖ, ŸµÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öß †¯Öê×ÖŸÖ ±ú»ÖÁÖãŸÖß †Ö•ÖÆüß —ÖÖ»Öê»Öß
ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö 1951“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üà²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ¾Ö
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓÖß ¾ÖêÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ Æêü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ.
1951“µÖÖ •ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß“µÖÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †ÖÙ£Öú Öê¡ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖ“ÖÖ“Ö
‹ú ³ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü †òÃÖ»Öê •Öê.
úÖê»Ö †Ö×Ö ‡Ô›Ëü•Ö¸ü ‹´Ö. Æãü¾Ö¸ü µÖÖ ¤üÖêÖ †´Öê×¸üúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÓÖß êú»Öê»ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ÆüÖêµÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾Öé¨üß“Öê †ÖÙ£Öú ¬¾Ö×ÖŸÖÖ£ÖÔ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖÖ¸üÖ ÆüÖ ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü †ÃÖÖ ÆüÖ
¯Ö×Æü»ÖÖ †×¬ÖéúŸÖ †³µÖÖÃÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
1.2.10

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖìÖÖ †³µÖÖÃÖ
1952-53 ´Ö¬µÖê '´ÆîüÃÖæ¸ü ¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ Ã™ü›üßü' ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ú ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú

ÃÖ¾ÖìÖÖ †³µÖÖÃÖ µÖ¿ÖÛÃ¾Ö×¸üŸµÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÆüÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ †³µÖÖÃÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ
¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ×¾Öª´ÖÖÖê ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÖÖ·µÖÖ
†Öêú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ‘Ö™üúÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ †³µÖÖÃÖÖ´Ö¬ÖæÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü
†Ö»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖß»Ö †Öêú ÃÖ¾ÖìÖÖ †³µÖÖÃÖÖÓÖÖ ÆüÖ ‹ú †Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖ¾ÖìÖÖ †³µÖÖÃÖ šü¸ü»ÖÖ.
†ÃÖê“Ö úÖÆüß ÃÖ¾ÖìÖÖ †³µÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖÆüß ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏÖê. ¾Æüß. ‹´Ö. ¤üÖÓ›êüú¸ü
¾Ö ¯ÖÏÖê. ãú´Öã×¤üÖß ¤üÖÓ›êüú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üŸÖÖê. ÖÖ×¿Öú, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ¾Ö
ãú»ÖÖ²ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÖê¡ÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖ ¾Ö ´ÖŸµÖÔŸÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ‹ú ÃÖ¾ÖìÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖê. ¾Æüß. ‹´Ö.
¤üÖÓ›êüú¸ü ¾Ö ¯ÖÏÖê. ãú´Öã×Öß ¤üÖÓ›êüú¸ü µÖÖÓÖß ¯ÖæÖÔ êú»ÖÖ. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ´Ö¬ÖæÖÆüß •ÖÖÖ¤ü¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß †Öêú
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ŸÖ£µÖê ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öß.
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1.2.11

»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ ëú¦üÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß
1956 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 'ëú¦üßµÖ ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ'“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ

´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖ ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖÖ¾ÖÖ µÖÖ ÆêüŸÖæÖê ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß
ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ‹ú ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ˆ¯ÖÃÖ×´ÖŸÖß ›üÖò. ¾Æüß. êú. †Ö¸ü. ¾Æüß. ¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß
Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ ˆ¯ÖÃÖ×´ÖŸÖßÖê ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ
†ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê‰úÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖ ¾µÖÖ¯Öú ¥üÂ™üßÖê ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖÖ¾ÖÖ
µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ³ÖÖÖÖÓŸÖ “ÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ëú¦ü ˆ³ÖÖ¸üÖ¾ÖßŸÖ †¿Öß
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ êú»Öß. Æüß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö
ÎúÖÓ×ŸÖúÖ¸üú ‘Ö™üÖÖ šü¸ü»Öß. úÖ¸üÖ µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ 1956
´Ö¬µÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖë¬ÖÖ ëú¦ü (IIPS) ˆ³ÖÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê •Öê '‡Ó™ü¸üÖò¿ÖÖ»Ö
‡ÛÃ™ü™ü¶æ™ü ±úÖò¸ü ¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ Ã™ü›üß•Ö' ÖÖ¾ÖÖÖêÆüß †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê 1957 ´Ö¬µÖê úÖê»Öú¢ÖÖ
¾Ö ×¤ü»»Öß µÖê£Öê ŸÖ¸ü 1958 ´Ö¬µÖê ×¡Ö¾Öë¦ü´Ö µÖê£Öê ¯ÖÏŸµÖêúß ‹ú ëú¦ü ˆ³ÖÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¤ü¸ü´µÖÖÖ“µÖÖ
úÖôûÖŸÖ ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ˆ¯ÖÃÖ×´ÖŸÖß“Öß Öê´ÖÖæú ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ µÖÖ¾ÖêôûßÆüß ÃÖ×´ÖŸÖßÖê êú»Öê»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿ÖßÖãÃÖÖ¸ü
Ö¾ÖßÖ ÃÖÆüÖ ëú¦êü Îú´Ö¿Ö: 1960 ´Ö¬µÖê ¬ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü, 1963 ´Ö¬µÖê ¯ÖãÖê, 1964 ´Ö¬µÖê ´Ö¦üÖÃÖ, 1966 ´Ö¬µÖê
»ÖÖÖÖî, 1967 ´Ö¬µÖê ¯Ö™üÖÖ ¾Ö ²Ö›üÖê¤üÖ µÖê£Öê ¯ÖÏŸµÖêú ‹ú ëú¦ü ˆ³ÖÖ¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö
'»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ëú¦ü' ¾ÖÖôûŸÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ëú¦êü ¯Öãœüß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ»ÖÖßŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
1.

†ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ×¤ü»»Öß ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ×¤ü»»Öß.

2.

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, úÖê»Öú¢ÖÖ.

3.

†£ÖÔ ¾Ö ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ×¡Ö¾Öë¦ü´Ö

4.

†ÖÙ£Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¬ÖÖ¸ü¾ÖÖ›ü
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5.

ÖÖêÖ»Öê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¯ÖãÖê.

6.

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †³µÖÖÃÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ´Ö¦üÖÃÖ

7.

†£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖÖ, »ÖÖÖÖî ×¾ÖªÖ¯Ößšü, »ÖÖÖÖî

8.

ÃÖÖÓÛµÖúß ×¾Ö³ÖÖÖ, ¯Ö™üÖÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ¯Ö™üÖÖ

9.

ÃÖÖÓÛµÖúß ×¾Ö³ÖÖÖ, ²Ö›üÖê¤üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ²Ö›üÖê¤üÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ëú¦üÖÓ¾Ö¸ü ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ˆ““Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü ×ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ úºþÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êüÖê ¾Ö ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ
úÖµÖÔ ú¸üÖê µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¤üÖêÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖ¾ÖÔ“Ö ëú¦üÖÓ“Öê úÖµÖÔ
ˆ»»ÖêÖÖßµÖ šü¸üŸÖê. úÖÆüß ëú¦üÖÓ´Ö¬ÖæÖ •ÖÖÖ ¾Ö ´ÖŸµÖÔŸÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖŸÖŸµÖÖÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö †³µÖÖÃÖ
úÖµÖÔ ÃÖãºþ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö '»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
ëú¦üÖ'´ÖÖ±ÔúŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ²ÖÖ²Öà¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ²ÖÖ²Öà¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ¤êüÖê, ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ‡. Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ˆ»»ÖêÖÖßµÖ úÖµÖÔ
×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ÃÖãºþ †ÖÆêü.
‹Óú¤ü¸üßŸÖ ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö †³µÖÖÃÖ ëú¦êü Æüß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
†³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ ¤êüÖÖ¸üß šü¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
1.2.12

»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ²ÖÖ²Öà“µÖÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖúÖµÖÖÔŸÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ •ÖÖ¾ÖÖ

µÖÖ ÆêüŸÖæÖê 1959 ´Ö¬µÖê †Ö¸üÖêµÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ '»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß'“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖ¸ü 1960 ´Ö¬µÖê ãú™ãÓü²Ö×ÖµÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ¾Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ
»ÖÖÖæÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ •ÖÖ¾ÖÖ µÖÖ ÆêüŸÖæÖê ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ '¤ü ±òú ×´Ö»Öß ¯»ÖòØÖÖ'
ú´µÖã×Öêú¿ÖÖ †òŒ¿ÖÖ ×¸üÃÖ“ÖÔ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß Öê´ÖÖæú ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿ÖßÖãÃÖÖ¸ü
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¤êü¿ÖÖŸÖ»µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ³ÖÖÖÖÓŸÖ †Öêú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö †³µÖÖÃÖ ëú¦êü ˆ³ÖÖ¸üµÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß.
¯Ö×Æü»µÖÖ †Ö×¿ÖµÖÖµÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê µÖ•Ö´ÖÖÖ¯Ö¤ü ³ÖÖ¸üŸÖÖÖê Ã¾ÖßúÖºþÖ Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü 1963
´Ö¬µÖê ×¤ü»»Öß µÖê£Öê ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ '¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê
†ÖµÖÖê•ÖÖ' Æüß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ‘Ö™üÖÖ ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. 1965-66 ´Ö¬µÖê ¸ü×•ÖÃ™ÒüÖ¸ü •ÖÖ¸ü»Ö †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ µÖÖÓÖß
ÃÖãºþ êú»Öê»µÖÖ 'Ö´ÖãÖÖ ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß´Öãôêû' •Ö´Ö, ´ÖéŸµÖæ, ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ‡ŸÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ
ÖÖë¤üß´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ³Ö×¾ÖÂµÖúÖ»ÖßÖ †Ó¤üÖ•Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö•Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖæ´Ö †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ŸÖÓ¡Ö ¾Ö ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê †Öêú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖúÖµÖÖÔŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÓ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ ´ÖÆü ¢¾Ö¯ÖæÖÔ šü¸üŸÖê.
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ›üÖò. “ÖÓ¦ü¿ÖêÖ¸ü, ÁÖß. •ÖîÖ (¾ÖµÖÖêÖ™ü×ÖÆüÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß“Öê ŸÖÓ¡Ö), ÁÖß —Öêú×¸üµÖÖ (Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖú
ÃÖÖ´ÖÖÏß“Öê ŸÖÓ¡Ö), ÁÖß. ¸êü»Öê (•Ö´Ö, ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü †Öã´ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß) µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖÖê.
†¿ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖÃÖ ¾ÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
1977 ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 450 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ
úÖôûÖŸÖÆüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ úÖµÖ´Ö ¸üÖÆæüÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ´ÖŸµÖÔŸÖÖ, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü, Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ
ÖãÖÖê¢Ö¸ü ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ, ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü, ¾Öî¾ÖÖ×Æüú ÛÃ£ÖŸÖß, ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ †Öêú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖÓÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá, †³µÖÖÃÖú, ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú †Ö¤üàÖÖ ×¾Ö¯Öã»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÖ´ÖÖÏß
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü. •µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖêÖê ¤êü¿Ö³Ö¸üÖŸÖæÖ
†Öêú †³µÖÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ-×Ö²ÖÓ¬Ö, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ ¯ÖãÛÃŸÖúÖ, ´ÖÖ×ÃÖêú ¾Ö
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µÖÖÓÃÖÖ¸üÖß †Öêú ¯ÖÏúÖ¿ÖÖê ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. †Ö•ÖÆüß ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê †³µÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
×¤üÃÖŸÖê. •µÖÖ´Ö¬ÖæÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸ Ö “ÖÖ»Ö»Öß
†ÖÆêü.
1.2.13

‡Ó×›üµÖÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ ±úÖò¸ü ¤üß Ã™ü›üß †Öò±ú ¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ (IASP)
1972 ´Ö¬µÖê IASP “Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ

†³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö 1970 ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö Æüß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ‘Ö™üÖÖ ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. •µÖÖ´Öãôêû
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. 1 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß
1977 ¯ÖµÖÕŸÖ IASP “Öê •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 312 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê ›' êü´ÖÖòÖÏÖ±úß
‡Ó×›üµÖÖ' ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×ÖµÖŸÖúÖ×»Öú ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. •µÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖÖ¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá, †¬µÖÖ¯Öú, †³µÖÖÃÖú, ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú †Ö¤üàÖÖ ÆüÖêŸÖÖê †ÖÆêü.
‹Óú¤ü¸üßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ úÖôûÖŸÖß»Ö ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
×¾Ö×¾Ö¬Ö ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üà“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ †Ö•Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖÃÖ ¾µÖÖ¯Öú Ã¾Öºþ¯Ö
¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ŸÖ¸üßÆüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¿ÖÖÖ, ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü
¤êü¿ÖÖÓ¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
µÖÖÃÖÖšüß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘Öê‰úÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÆüÖ
×¾ÖÂÖµÖ ¯Ö¤ü¾Öß ¾Ö ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Îú´ÖÖÖê Ã¾ÖßúÖ¸üÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö šü¸êü»Ö. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ³ÖÖÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖµÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß Æüß ´ÖÖî×»Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß
ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. †»Ößú›üß»Ö úÖôûÖŸÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß ´ÆüÖ•Öê '‡Ãêú¯Ö'
“Öß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÆüÖ»Ö“ÖÖ»ÖàÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüÖÖ¸üß ³Öæ×´ÖúÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆüÖµµÖú šü¸êü»Ö.
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1.3

»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÖ´ÖÖÏß“µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß“Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»Öê ÄÖÖêŸÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÖ´ÖÖÏß“µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß“Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÄÖÖêŸÖÖÓ“ÖÖ £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ

†ÖœüÖ¾ÖÖ µÖê£Öê ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
1.3.1 •ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö (Census Report)
‹ÖÖªÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà“Öß ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß •ÖÖÖÖÖÖ
†Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
†)

•ÖÖÖÖÖÖ (Census)
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘ÖÖÖê (UNO) •ÖÖÖÖÖê“Öß êú»Öê»Öß ¾µÖÖµÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê, "‹ÖÖªÖ ¤êü¿Ö “µÖÖ

Øú¾ÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖ ³Öæ³ÖÖÖÖ“µÖÖ ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾Öêôêû“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê×¾ÖÂÖµÖß ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú,
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÓÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ, ×ŸÖ“Öê ÃÖÓú»ÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¾Ö ŸÖß
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖ •ÖÖÖÖÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ."
²Ö)

•ÖÖÖÖÖê“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÄÖÖêŸÖ ´ÆüÖ•Öê •ÖÖÖÖÖÖ ÆüÖêµÖ.

•ÖÖÖÖÖê“ÖÖ ˆÖ´Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öêú ¯Öã¸üÖ¾Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. úÖêÖŸµÖÖ ÖÖ
úÖêÖŸµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ²Öò×²Ö»ÖÖê×ÖµÖÖ, ‡×•Ö¯ŸÖ, ¯Öò»ÖêÃ™üÖ‡ÔÖ, “ÖßÖ, ¸üÖê´Ö µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖ
•ÖÖÖÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖß»Ö •ÖÖÖÖÖê“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü Ö™üÖ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ, ¿ÖêŸÖú¸üß, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß, ãú™ãÓü² Ö¯ÖÏ´ÖãÖ †Ö¤üà“Öß
ÖÖÖÖ êú»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖ •ÖÖÖÖÖÖ Æüß ¯ÖæÖÔ “ÖÓ¦ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ ‹úÖ ¸üÖ¡Öß êú»Öß •ÖÖŸÖ
†ÃÖê. µÖÖÃÖ '•ÖÖÖÖÖÖ ¸üÖ¡Ö' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ´Ö¬µÖê †×¬Öú ÃÖŸÖÔúŸÖÖ, †×¬Öú
ÖÖú ¾µÖŒŸÖà“Öß ÃÖÓµÖÖ, †×¬Öú ÃÖã¸üÖÖ µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖÖê µÖÖ
¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ŸµÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. UNO “µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¾Ö ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖêÆü ß
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•ÖÖÖÖÖÖ †×¬Öú ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü ²ÖÖ»Öß. 1965 ŸÖê 1974“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö 185 ¤êü¿ÖÖÓÖß •ÖÖÖÖÖÖ
‘ÖêŸÖ»µÖÖ. µÖÖ¾ÖºþÖ UNO“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“Öß ú»¯ÖÖÖ µÖêŸÖê.
ú)

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÖÖÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖ “ÖÓ¦üÖã¯ŸÖ ´ÖÖîµÖÔ ¾Ö ²ÖÖ¤ü¿ÖÖÆü †ú²Ö¸ü µÖÖÓ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ

´ÖÖê•ÖÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê †Öêú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ²ÖÆãü¾µÖÖ¯Öú ¥üÂ™üßÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
¯Ö×Æü»Öß •ÖÖÖÖÖÖ 1867 ŸÖê 1872 µÖÖ úÖôûÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´ÖÖ¡Ö Æüß •ÖÖÖÖÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
³Öæ³ÖÖÖ »ÖÖÖ¯ÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß Ö¾ÆüŸÖß. †×¬Öú ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¾Ö †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡ÖÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
³Öæ³ÖÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ 1881 ´Ö¬µÖê •ÖÖÖÖÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¤ü¸ü 10 ¾ÖÂÖÖÕÖß
‹ú¤üÖ µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖÖÖÖÖê“Öê úÖ´Ö †×¾Ö¸üŸÖ¯ÖÖê †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê ¯ÖÏŸµÖêú ¤êü¿ÖÖÖê '0' (¿ÖæµÖ) Öê ÃÖÓ¯ÖÖÖ·µÖÖ ¾ÖÂÖÔ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ
•Ö¾Öôû“µÖÖ ‹ÖÖªÖ ¾ÖÂÖá •ÖÖÖÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß. (ˆ¤üÖ. 1960, 1970, 1980 Îú´Ö¿Ö:) µÖÖ´Öãôêû
»ÖÖêúÃÖÓµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ¤üÆüÖ
¾ÖÂÖÖÕÖß •ÖÖÖÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü »ÖÆüÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö •ÖÖÖÖÖÖ ú¸üŸÖÖ
µÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. µÖÖ“Öê ˆ¤üÖÆü¸üÖ ´ÆüÖ•Öê úÖê×¸üµÖÖ ¾Ö •Ö¯ÖÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú 5 ¾ÖÂÖÖÕÖÓŸÖ¸ü •ÖÖÖÖÖÖ
êú»Öß •ÖÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 1881 ¯ÖÖÃÖæÖ ¤ü¸ü ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß •ÖÖÖÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. 2011 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß
15 ¾Öß •ÖÖÖÖÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †Ö•Ö“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ •ÖÖÖÖÖê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö Öæ¯Ö †×¬Öú “ÖÖÓÖ»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖÖÖÖê“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ •ÖÖÖÖÖêŸÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †›ü“ÖÖß
ÆüÖêŸµÖÖ. •ÖÖÖÖÖê“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖß ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê 1872 ŸÖê 1972
µÖÖ 100 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ •ÖÖÖÖÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß“µÖÖ †Ö¿ÖµÖÖŸÖ †Öêú ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê
†ÖÆêüŸÖ. ˆ¤üÖ. 1881 ¯ÖÖÃÖæÖ 1131 ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖÖÖÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß (Census Schedules) “µÖÖ
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´Ö¤üŸÖßÖê ¾µÖŒŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öß Öê»Öß. ´ÖÖ¡Ö 1941 ¯ÖÖÃÖæÖ ¯Öãœêü ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖÖÖÖê´Ö¬µÖê ¾ÖîµÖÛŒŸÖ
¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß“µÖÖ (Individual Slip) “µÖÖ ´Ö¤üŸÖÖê ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß.
1961 ¯ÖµÖÕŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖÖÖÖêÃÖ ÛÃ£Ö¸ü Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê Ö¾ÆüŸÖê. 1961 µÖÖ ¾ÖÂÖá •ÖÖÖÖÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öß úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû •ÖÖÖÖÖêŸÖ †Öêú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›æüÖ
†Ö»µÖÖ ¾Ö •ÖÖÖÖÖê“Öê úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ×ÖµÖÖê•ÖÖ êú»Öê •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öê. 1961“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖÓŸÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ
•ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö (District Census Handbook) ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÆüÖÖ »ÖÆüÖÖ Öê›ü¶ÖÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß. 1961 “µÖÖ
•ÖÖÖÖÖê¯ÖÖÃÖæÖ“Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ úºþÖ ×ŸÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß Öê»Öß. †ÖÙ£Öú †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ¾Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü×¾ÖÂÖµÖú †Öú›êü¾ÖÖ¸üß“ÖêÆüß 1961“µÖÖ
•ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¨ü ×¾ÖúÖÃÖúÖµÖÖÔÃÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖÖÙÂÖú µÖÖê•ÖÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ¸üÖ•ÖúßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü, †ÖÙ£Öú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰úÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÖÓ“Öê ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ ˆ×§üÂ™üÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ ¾Ö †¿ÖÖ †Öêú ˆ×§üÂ™üÖÓ“µÖÖ
¯ÖæŸÖáÃÖÖšüß µÖÖê•ÖÖÖúÖ¸üÖÓÖÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¨ü ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´Ö †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã¸ü×¾ÖÖÖ¸êü •ÖÖÖÖÖÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ²ÖÖ»Öê. •µÖÖ´Ö¬ÖæÖ •ÖÖÖÖÖê“µÖÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üà“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
µÖÖ Ö¾µÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß ¾Ö ÖÖêôûÖ êú»Öê»µÖÖ †ÖÙ£Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Ö¸ü ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸÖ
†×¬Öú ³Ö¸ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ.
2011 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß •ÖÖÖÖÖÖ Æüß •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ
¤ãüÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß •ÖÖÖÖÖÖ šü¸ü»Öß. µÖÖ •ÖÖÖÖÖêŸÖ 1991“µÖÖ •ÖÖÖÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú
¤ü•ÖÖÔ ¾Ö ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ µÖæÖŸÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. 2011 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÃÖ ‹ú
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²ÖÖê¬Ö×“ÖÆü ×¤ü»Öê Öê»Öê. µÖÖ •ÖÖÖÖÖê“Öê ²ÖÖê¬Ö¾ÖÖŒµÖ '»ÖÖêúëú¦üß' (People Oriented) Æêü ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö
•ÖÖæ 2001 “Öß •ÖÖÖÖÖÖ Æüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖêÃÖ †¯ÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö.
›ü)

•ÖÖÖÖÖê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö

1.

¬ÖÖê¸üÖê ¾Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ †ÖÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ
•ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ‹ÖÖªÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ³Öæ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö×¾Ö¬Ö

†ÓÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ¬ÖÖê¸üÖê ¾Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖŸ´Öú
“ÖÖîú™üß †ÖÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖß“Öß šü¸üŸÖê.
2.

×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¨ü ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´Ö †ÖÖµÖÖÃÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ.
•ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ³Öæ-³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ³ÖÖîÖÖê×»Öú×¾Ö¾Ö¸üÖ,

ÖÏÖ´ÖßÖ ÖÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ, Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾ÖµÖÖêÖ™ü¸ü“ÖÖÖ, ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ, ³ÖÖÂÖÖ,
¬Ö´ÖÔ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‡ŸµÖÖ¤üà¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê. ×•Ö“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú
ŸÖÃÖê“Ö Ã£ÖÖ×Öú †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¨ü ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´Ö †ÖÖŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê.
3.

ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê
»ÖÖêúÖÓ“Öê ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ¯ÖÏ¿Ö ˆ¤üÖ. ²ÖêúÖ¸üß, ×Ö¸üÖ¸üŸÖÖ, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü, ¿ÖÆü¸üÖÓ“Öß †×ŸÖ¸êüúß ¾ÖÖœü ‡ŸµÖÖ¤üà¿Öß

ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ²ÖÖ²Öà“Öß ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß •ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ µÖÖ ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ¿Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖæÔ»ÖÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ †ÖÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
4.

ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ²Ö¤ü»ÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß

•ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖê. •µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ³Öæ³ÖÖÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß µÖÖêµÖ ×ÖÂúÂÖÔ úÖœüŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
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5.

†×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ •ÖÖÖÖÖÖ Æüß ¾Ö¸ü¤üÖÖ“Ö šü¸üŸÖê. ¤üÖêÖ •ÖÖÖÖÖÖÓ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ úºþÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ

¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü úÖœüŸÖÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Ö †ÖÙ£Öú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓŸÖ
úÖµÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü Øú¾ÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ Öê´Öêú úÃÖê ²Ö¤ü»Ö †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×ÖÂúÂÖÔ úÖœüŸÖÖ
µÖêŸÖÖŸÖ. †×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖÓÖÖ •ÖÖÖÖÖÖ Æüß“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß †ÃÖŸÖê.
6.

³Ö×¾ÖÂµÖúÖ»ÖßÖ †Ó¤üÖ•Ö ¾ÖŸÖÔ¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê
•µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê •Ö´Ö ¾Ö ´ÖéŸµÖæ×¾ÖÂÖµÖú ÖÖë¤üÖßéúŸÖ ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯Öã·µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ

ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖê †¿ÖÖ ¤êü¿ÖÖÓÖÖ •ÖÖÖÖÖê«üÖ¸êü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß Æüß Öæ¯Ö »ÖÖ³Ö¤üÖµÖú
šü¸üŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“Öê ³Ö×¾ÖÂµÖúÖ»ÖßÖ †Ó¤üÖ•Ö ÃÖã¨üÖ •ÖÖÖÖÖê´Öãôêû“Ö ¾ÖŸÖÔ¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¯Öæ¸ü, ¤ãüÂúÖôû, ³ÖæÓú¯Ö µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¾µÖÖ¯ŸÖß“µÖÖ ÖîÃÖÙÖú †Ö¯Ö¢Öß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÃÖã¨üÖ •ÖÖÖÖÖÖ
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü »ÖÖÖŸÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê.
‡)

ÄÖÖêŸÖÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †¬µÖµÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ²ÖÖ²Öà“Öß ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß

ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêµÖÖ“Öê •ÖÖÖÖÖÖ Æêü ´ÖÖî×»Öú ÄÖÖêŸÖ †ÖÆêü. †ÃÖê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸üß •ÖÖÖÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß
ÖÖêôûÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. •µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÄÖÖêŸÖÖ¾Ö¸ü úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
•ÖÖÖÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖ ¾µÖŒŸÖß ´ÆüÖ•Öê ÖÖú ¾µÖŒŸÖß (Enumerator)
ÆüÖêµÖ. ÖÖú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ •ÖÖÖÖÖê×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖæÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê
ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ÖÖú ¾µÖŒŸÖßÖê ÃÖÓú×»ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •µÖÖ
¾µÖÛŒŸÖ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê, ŸµÖÖ ˆÖ´Ö ÄÖÖêŸÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÖê“Ö “Öãúß“Öß ¾Ö ÖÖê™üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß, ŸÖ¸ü •ÖÖÖÖÖê“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ÃÖ±ú»Ö ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ˆ¤üÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê
•ÖÖÖÖÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯Öæ¸üú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ˆŸ¯Ö®Ö, ¯Ö¿Öã¬ÖÖ, Ã£ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ †Öêú ²ÖÖ²Öà“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ ú¸üŸÖÖÖÖ »ÖÖêú Ö¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüµÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÖÃÖŸÖÖŸÖ. †£ÖÖÔŸÖ ŸµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß
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†ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê †–ÖÖÖ, ú¸ü ¾ÖÖ“Ö×¾ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ²Öã›ü×¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß µÖÖ´Öãôêû
Ö¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö •Ö´Ö, ´ÖéŸµÖæ, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ²ÖÖ²Öà“Öß ×¾ÖÀ¾ÖÃÖÖßµÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾ÖÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ úÖî¿Ö»µÖ¯ÖæÖÔ úÖ´Ö †ÃÖŸÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß •ÖÖÖÖÖê“Öß ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔ üŸÖÖ
•ÖÖÖÖÖÖúÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²Ö·µÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ¸üÖÆüŸÖê. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖê“ÖÖ ¾Ö •ÖÖÖ¹ýúŸÖê“ÖÖ
†³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÖ²Öà“Öß ÖÖë¤ü ¯ÖæÖÔŸÖ: ¾Ö ¾ÖŒŸÖ¿Öß¸ü¯ÖÖê êú»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ:
ÃÖÖ´ÖÖÏß“Öß †“ÖæúŸÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖê.
•Öß. ›ü²»µÖæ ²ÖÔú»Öê (1958) ŸµÖÖÓ“µÖÖ '™êüÛŒÖŒÃÖ †Öò±ú ¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ †òÖÖ»ÖßÃÖßÃÖ' µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ
•ÖÖÖÖÖê“µÖÖ ¡Öã™üß²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¯Ö¤üÖ ú¸üŸÖÖŸÖ úß, ¯ÖÏŸµÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ úÖÆüß »ÖÖêúÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
¾ÖÖôû»Öß •ÖÖŸÖê. ×¾ÖÀ¾ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ²ÖÖ²Öß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö •ÖÖÖÖÖê´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú¯ÖÖê
ÆüÖê‡Ô»Ö“Ö †ÃÖê ÖÖÆüß. ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •µÖÖ ²ÖÖ²Öß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü, ŸµÖÖÆüß ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ
¾ÖÖôû»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ‹ÖÖªÖ ²ÖÖ²Öß“Öß ‹úÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖêôûÖ ÖÖë¤ü ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê.
•ÖÖÖÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß“µÖÖ ¤üÖêÂÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ ›üÖò. ›üÖêÖÖ»›ü •Öê. ²ÖÖêÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, 'ÖÖÖÖ
úÖµÖÖÔŸÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö úÖôû•ÖßÖê †Ö×Ö ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖÓú×»ÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß“Öß
ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ¡Öã™üß ú´Öß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ¯ÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖã¨üÖ ¯ÖæÖÔŸÖ: ÃÖÖ´ÖÖÏß“µÖÖ
¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔŸÖê“Öß ÖÖ¡Öß ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ´ÆüÖ•Öê“Ö •ÖÖÖÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê.'
³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖêú ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕÖß •ÖÖÖÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ¤ü¸ü´µÖÖÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ •ÖÖÖÖÖÖ
†Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬ÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ´ÖãÖÏß“ÖÖ †×¬ÖéúŸÖ¯ÖÖÖ (úÖÆüß Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê †¯Ö¾ÖÖ¤ü
¾ÖÖôûŸÖÖ) ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖ“Öê úÂ™ü ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ
ÆêüŸÖæÖê ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖß´ÖÖÖê¡ÖÖŸÖ ¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖß´ÖêŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü Øú¾ÖÖ êú»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ²Ö¤ü»ÖŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †¬µÖµÖÖÖÃÖÖšüß
†›ü“ÖÖß“Öê šü¸üŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¯Öæ¾Öá 26 ×•Ö»Æêü ÆüÖêŸÖê †Ö•Ö ŸÖê 36 †ÆêüŸÖ. ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÆüÖêŸÖ
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•ÖÖÖÖ·µÖÖ †¿ÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ •ÖÖÖÖÖê“Öß ³ÖæŸÖúÖôûÖŸÖß»Ö ŸÖã»ÖÖÖ †¾Ö‘Ö›ü šü¸üŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß †ÖÆêü.
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÖ²Öà“Öß ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ '•ÖÖÖÖÖÖ
†Æü¾ÖÖ»Ö' µÖÖ ÄÖÖêŸÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖÆüß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †¬µÖµÖÖÖ“µÖÖ ¥üÂ ™üßÖê
•ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ÃÖÆü•Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¾Ö ÆüÖŸÖÖôûÖß µÖÖêµÖ †ÃÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ÄÖÖêŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß, ÆêüÆüß ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
1.3.2

ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß
ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß Æüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ ‹ú ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÄÖÖêŸÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ

úÖôûÖŸÖ ‡×•Ö¯ŸÖ, ÖÏßÃÖ, ¸üÖê´Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯Öã¸üÖ¾Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
'µÖãÖÖµÖ™êü›ü Öê¿ÖÃÖ ÆÑü›ü²Öãú' ÖãÃÖÖ¸ü, "šü¸üÖ¾Ößú »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ‘Ö›æüÖ µÖêÖÖ·µÖÖ •Öß¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ
‘Ö™üÖÖ, ×•Ö“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖ´Ö¬µÖê ‘Ö›üŸÖÖŸÖ ŸÖß Øú¾ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß ˆ¤üÖ. •Ö´ÖÖ“Öß ÖÖë¤ü †Ö‡Ô-¾Ö›üß»Ö,
´ÖéŸµÖæ“Öß ÖÖë¤ü ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú, »ÖÖ, ‘Ö™üÃ±úÖê™ü †Ö¤üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾µÖŒŸÖß Ã¾ÖŸÖ: ÖÖë¤üÖß ú¸üÖÖ·µÖÖÓú›êü ÖÖë¤ü×¾ÖŸÖÖê.
†¿ÖÖ ¸üßŸÖßÖê ÖÖë¤üÖß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÃÖ •Öß¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ‘Ö™üÖÖÓ“Öß ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ."
†)

¯Öæ¾Öì×ŸÖÆüÖÃÖ
‡×•Ö¯ŸÖ´Ö¬µÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¸òü´ÖÃÖêÃÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü

ŸÖ¸ü ¸üÖê´Ö´Ö¬µÖê ²ÖÖ»ÖúÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖßÃÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ ‘Ö™üÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úôû¾ÖÖ¾Öß †ÃÖÖ
×ÖµÖ´Ö“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ Ã¯ÖêÖ´Ö¬µÖê ™üÖê»Öê›üÖê“µÖÖ †ÖµÖÔ ×²Ö¿Ö¯ÖÖê ¬Ö´ÖÔ´ÖšüÖÓ´Ö¬µÖê ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü
ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖßÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ‡.ÃÖ. 1539 ´Ö¬µÖê †Öšü¾µÖÖ ÆêüÖÏß“ÖÖ ¬Ö´ÖÔÖãºþ £ÖÖò´ÖÃÖ úÖò´¾Öê»Ö
µÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú “Ö“ÖÔ»ÖÖ ²ÖÖÛ¯ŸÖÃ´ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü, ¤ü±úÖ×¾Ö¬Öß µÖÖÓ“Öß ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü ÖÖë¤üÖß ú¸üµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê
ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖŸÖ¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ òúÖ›üÖ, ±ÏúÖÃÖ, Ã¾Öß›üÖ, ›êü´ÖÖÔú µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖêÆüß “Ö“ÖÔ´Ö¬µÖê
ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ‹æúÖ“Ö ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¬Ö´ÖÔúÖµÖÖÔ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ
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´ÆüÖæÖ •Ö´Ö, ´ÖéŸµÖæ, ×¾Ö¾ÖÖÆü, µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ‘Ö™üÖÖÓ“Öß ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.
²Ö)

†Ö¬Öã×Öú ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß
´ÖÖÖ¾Öß †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ •Ö´Ö ¾Ö ´ÖéŸµÖæ µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ¾Ö ¿Öê¾Ö™ü µÖÖ †£ÖÖÔÖê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ‘Ö™üÖÖ

šü¸üŸÖÖŸÖ. •Ö´Ö-´ÖéŸµÖæ ‘Ö›üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ»ÖÖŸÖêÖê ÖÖë¤ü êú»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÂÖÔ †Öê¸üßÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú
ŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×šüúÖÖß •Ö´Ö ¾Ö ´ÖéŸµÖæ µÖÖ“Öß ÖÖë¤ü ú¸üÖê µÖÖÃÖ •Öß¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß
ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖ •Öß ¯Ö¨üŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê»Ö, ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
ÖÖë¤üÖß ¯ÖãÛÃŸÖêú´Ö¬µÖê •Ö´Ö-´ÖéŸµÖæ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †Öêú ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»ÖÆüß ÖÖë¤ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
1662 ´Ö¬µÖê µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬ÖæÖ ÖÖêôûÖ êú»Öê»µÖÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üß“Öê ÃÖÓú»ÖÖ úºþÖ ×ŸÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ:
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß êú»ÖÖ Öê»ÖÖ. ÆüÖ †³µÖÖÃÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ •ÖÖú ´ÖÖÖ»µÖÖ
•ÖÖÖÖ·µÖÖ •ÖÖòÖ ÖÏÖ™ü (×²Ö»ÃÖ †Öò±ú ´ÖÖòÃ™êü×»Ö™üß) µÖÖ ‡Ó»Öß¿Ö †³µÖÖÃÖúÖÖê êú»ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×¾Ö»µÖ´Ö
±úÖ¸ü (1839) µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖÆüß ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †Öêú
†³µÖÖÃÖúÖÓ´Öãôêû †¿ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß Æüß
»ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ÄÖÖêŸÖ ²ÖÖ»Öß.
ú)

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß ¾Ö ×ŸÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ‡.ÃÖ. 1886 ´Ö¬µÖê ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖß ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß †´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ

úÖôûÖŸÖÆüß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß ‡ŸÖ¸ü Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. •µÖÖ´Ö¬µÖê †Öêú ¡Öã™üß ÆüÖêŸµÖÖ.
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ´ÖéŸµÖæÖÖë¤üß“Öß“Ö •ÖÖÃŸÖ ¤üÖ»Ö ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê, ´ÖÖ¡Ö •Ö´Ö, ×¾Ö¾ÖÖÆü
‡. ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ ÖÖë¤ü êú»Öß •ÖÖŸÖ ÖÃÖê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ êú¾Öôû ¸üÖêÖ¸üÖ‡Ô¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ
šêü¾ÖÖê ÆüÖ ÆêüŸÖæ ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖ´ÖÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê •Ö´Ö-´ÖéŸµÖæ ¾Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖë¤üÖß“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ
úÖôûÖŸÖ“Ö ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖê ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. úÖ¸üÖ ŸÖÃÖê †Öêú ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ²Ö¤ü»Ö µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê
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Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öê Öê»Öê. 1960 ´Ö¬µÖê ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß“Öê ÖÖŸÖê ¸ü×•ÖÃ™ÒüÖ¸ü •ÖÖ¸ü»Öú›êü
ÃÖÖê¯Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. •Ö´Ö-´ÖéŸµÖæ ÖÖë¤üÖß×¾ÖÂÖµÖú ‹ú †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü êú»ÖÖ. •µÖÖ´Ö¬ÖæÖ •Ö´Ö-´ÖéŸµÖæ
ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖßÃÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü ²Öôûú™üß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß. úÖ¸üÖ 1886 ´Ö¬µÖê ÃÖã¨üÖ •Ö´Ö-´ÖéŸµÖæ ¾Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü
ÖÖë¤üÖß úÖµÖ¤üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ úÖµÖªÖÖãÃÖÖ¸ü •Ö´Ö-´ÖéŸµÖã ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ
‘Ö™üÖÖÓ“Öß ÖÖë¤üÖß ú¸üÖê ¯ÖæÖÔŸÖ: ‹êÛ“”ûú ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¸ü×•ÖÃ™ÒüÖ¸ü •ÖÖ¸ü»ŸÖ Ö±ìú Vital Statistics
of India Æêü ¯ÖãÃŸÖú ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. •µÖÖ´Ö¬ÖæÖ •Ö´Ö, ´ÖéŸµÖæ, †³ÖÔú ´ÖéŸµÖæ ¾Ö ´ÖéŸµÖæ“Öß úÖ¸üÖê
µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê. •µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×ÖÖÔµÖ
‘ÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Öêú †³µÖÖÃÖúÖÓÖÖ, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÖ²Öà“Öß
ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹ÖÖªÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ‹úÖ ¯ÖæÖÔ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ
‘Ö›æüÖ †Ö»Öê»µÖÖ •Ö´Ö-´ÖéŸµÖæ ‘Ö™üÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖê“µÖÖ ÃÖÖÊÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÖîÃÖÙÖú
¾ÖÖœü Øú¾ÖÖ ÖîÃÖÙÖú ‘Ö™ü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¥üÂ™üßÖê ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß ÆüÖ ÄÖÖêŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö
´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üŸÖÖê.
›ü)

ÄÖÖêŸÖÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ
×¾Öú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê •Ö´Ö-´ÖéŸµÖæ ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß Æüß »ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üß

×´Öôû×¾ÖµÖÖ“Öê †×ŸÖ¿ÖµÖ ÖÖ¡Öß»ÖÖµÖú ÄÖÖêŸÖ šü¸üŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ×•Ö£Öê
†Ö•ÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †–ÖÖÖ, ×Ö¸üÖ¸üŸÖÖ, •ÖÖÖ¹ýúŸÖê“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †¿ÖÖ
†›ü“ÖÖà´Öãôêû ¾Ö ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖßŸÖß»Ö ¡Öã™üß´Öãôêû ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃÖÖßµÖŸÖê¾Ö¸ü
úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.

1.3.3

»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖê
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Demographic Sample Surveys
³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖÖÖÖÖ ¤ü¸ü 10 ¾ÖÂÖÖÕÖß ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²ÖÖ²Öà“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖ“Öê 'Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ' Æêü ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÄÖÖêŸÖ šü¸üŸÖÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †±úÖÖ×ÖÃŸÖÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
¤êü¿ÖÖŸÖ ×•Ö£Öê ú¬ÖßÆüß •ÖÖÖÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß ×ŸÖ£Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖê×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Ó¤üÖ•Ö ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß
Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ Æüß ¯Ö¨üŸÖß †×¬Öú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖê. •µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖÖÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê ×ŸÖ£Öê ¤üÖêÖ
•ÖÖÖÖÖÖÓ¤ü¸ü´µÖÖÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ×´Öôû×¾ÖŸÖÖ
µÖêŸÖê. †´Öê×¸üêúÃÖÖ¸üµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ “ÖÖ»Öæ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ«üÖ¸êü »ÖÖêúÃÖÓµÖê×¾ÖÂÖµÖß“Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×´Öôû×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸üß
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß •ÖÖÖÖÖê«üÖ¸êü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: •ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖÖÖ¸üß ÃÖÓŸÖŸÖß ×ÖµÖ´ÖÖ, Ö³ÖÔ¯ÖÖŸÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ êú¾Öôû Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ“Ö ×´Öôû×¾ÖÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü “Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Æüß
¯ÖÏŸµÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ×´Öôû×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß •ÖÖÖÖÖê¯ÖêÖÖ †×¬Öú ×¾ÖÀ¾ÖÃÖÖßµÖ
†ÃÖŸÖê †ÃÖê úÖÆüß †³µÖÖÃÖúÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü. ‹æúÖ“Ö Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÖÖ¸üß
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúÖÓÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¸ü ×ÖµÖÖê•ÖÖúÖ¸üÖÓÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖÖŸ´Öú “ÖÖîú™üß
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖß šü¸üŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×´ÖôûÖÖ¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß Æüß ú´Öß
¾ÖêôûÖŸÖ ¾Ö ú´Öß Ö“ÖÖÔŸÖ ×´ÖôûŸÖê.
†)

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖê

1.

¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖê (NSS)
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ÖÖêôûÖ ú¸üÖê µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ

Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÂÖá“µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú,
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ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¯Öî»ÖæÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß †Öú›êü¾ÖÖ¸üß
ÖÖêôûÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÖÆüÖßÃÖ ‡.ÃÖ. 1950 ´Ö¬µÖê ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ •ÖÖÖ, ´ÖŸµÖÔŸÖÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœü, †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö úÖµÖÔ¯ÖÏ¾ÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ, ÖÖÖ¸üß ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß, †ÓŸÖÖÔŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü, ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾Ö ²ÖêúÖ¸üß, ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ÖÖÖ¸üßú¸üÖ,
†ÖîªÖê×Öú ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ, ×Ö¾ÖÖÃÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß, ¿ÖÖ¸üß×¸üú¥üÂ™ü¶Ö †¯ÖÓÖ ¾µÖŒŸÖß ‡. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü †³µÖÖÃÖ
êú»Öê Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ¾Ö †Ö•ÖÆüß ÃÖã¹ý †ÖÆêüŸÖ.
2.

ÖÖêÖ»Öê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öß Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖê
ÖÖêÖ»Öê ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ±ìú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, †ÖÓ¬ÖÐ¯ÖÏ¤êü¿Ö, úÖÖÔ™üú µÖÖ ŸÖßÖ¸üÖ•µÖÖÓŸÖß»Ö

¤üÖêÖ-¤üÖêÖ ×•Ö»ÊÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü úºþÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓú×¸üŸÖÖ ‹ú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ
êú»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö †Öêú ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬Öß»Ö ˆ¤üÖ. ¯ÖãÖê, ÖÖ×¿Öú, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ‡.
ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü ¾Ö
´ÖŸµÖÔŸÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ×ÖÂúÂÖÔ ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. •µÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖú ¾Ö
µÖÖê•ÖÖÖúÖ¸üÖÓÖÖ —ÖÖ»ÖÖ.
3.

´ÆîüÃÖæ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ¾ÖìÖÖ
1953 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ¾Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ×¾Öª´ÖÖÖê ´ÆîüÃÖæ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê

‹ú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê
•Ö´Ö¤ü¸ü, ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü, ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“µÖÖ ¾Öêôêû“Öê ¾ÖµÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü, ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü, ´ÖÖãÂµÖ²Öôû,
¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ‡. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
4.

Öò¿ÖÖ»Ö ±òú×´Ö»Öß Æêü»£Ö ÃÖ¾Öì (NGHS)
Öò¿ÖÖ»Ö ±òú´Öß»Öß Æêü»£Ö ÃÖ¾Öì“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏ•ÖÖÖ, ãú™ãÓü²Ö×ÖµÖÖê•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß

¾Ö ÃÖ¾ÖµÖß, ´ÖÖŸÖÖ-²ÖÖ»Ö †Ö¸üÖêµÖ ÃÖê¾ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ, ÃŸÖÖ¯ÖÖÖ, Ö¾Ö•ÖÖŸÖ †³ÖÔú ¾Ö ²ÖÖ»Ö´ÖéŸµÖæ, ¯Öæ¸üú
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†Ö¬ÖÖ¸ü ‡. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ¾ÖìÖÖê ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. Öò¿ÖÖ»Ö ±òú´Öß»Öß Æêü»£Ö ÃÖ¾Öì 19921993 ¾Ö 1998-99 ´Ö¬µÖê ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ•ÖÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö †Ö¸üÖêµÖ ×¾ÖÂÖµÖß
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öß.
5.

¯Ö™üÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ¾ÖìÖÖ
Æêü ÃÖ¾ÖìÖÖ 1955 ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ™üÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓÛµÖúß ×¾Ö³ÖÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê

ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¯ÖÖ™üÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö 5435 ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»Öß ÆüÖêŸÖß.
µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¤üÖêÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖÓŸÖæÖ ¯ÖÏ•ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
6.

†Öê.†Ö¸ü.•Öß. ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ
1970 ´Ö¬µÖê †Öò¯Ö¸êü¿ÖÖ ×¸üÃÖ“ÖÔ ÖÏã¯Ö«üÖ¸êü ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ³ÖÖÖ ¾ÖÖôûŸÖÖ (•Ö´´Öæ, ú¿´Öß¸ü ‡.)

ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ‹ú Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ•ÖÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
Ö¾Ö×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öß ×Ö¾Ö›ü úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ,
ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¯Ö¨üŸÖß“Öê –ÖÖÖ, ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü, ãú™ãÓü ²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ µÖÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÓ“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ, ãú™ãÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúÖÖ¸êü ´ÖÖ¬µÖ´Ö ‡. ÃÖ¾ÖÔ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
Ö¾Ö×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ´Öãôêû ú¿ÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ÆêüÆüß µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖŸÖóµÖÖÓ¾Ö¸ü †Öêú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ¾ÖìÖÖê —ÖÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. †Ö•ÖÆüß
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ úß •µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ²ÖÖ²Öà“Öß ´ÖÖî×»Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê.

²Ö)

ÄÖÖêŸÖÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ
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'Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ' µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ×ŸÖ×Ö×¬Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ úÖÆüß ¾µÖŒŸÖà“Öß ×Ö¾Ö›ü úºþÖ ¯ÖÏŸµÖÖ
´Öã»ÖÖÖŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö êú»Öß •ÖÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖÖ ´Öã »ÖÖÖŸÖß“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ •Ö¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾Öì ÖÖê Æüß
•ÖÖÖÖÖê“Öß •ÖÖÖÖ ‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. úÖ¸üÖ •ÖÖÖÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê Æüß ÃÖ¾ÖìÖÖê ¯ÖæÖÔ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
‘Öê‰úÖ êú»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÖê
Æêü µÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü †ÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ µÖÖ ÄÖÖêŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÄÖÖêŸÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÖ´ÖÖÏß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÖß
‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ÄÖÖêŸÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖò´¯Ö»Ö ¸ü×•ÖÃ™Òêü¿ÖÖ ×ÃÖÛÃ™ü´Ö (‹ÃÖ.†Ö¸ü.‹ÃÖ.) ÆüÖêµÖ. •µÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ
1963-64 ´Ö¬µÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê •Ö´Ö-´ÖéŸµÖæ µÖÖÓ“Öß ÖÖÖÖ ¤üÖêÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖÓŸÖæÖ
êú»Öß •ÖÖŸÖê. ‹ú ´ÆüÖ•Ö ê•Ö´Ö-´ÖéŸµÖæ µÖÖ“Öß ÖÖë¤üÖß †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸üß ´ÆüÖ•Öê Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ. ´ÆüÖæÖ“Ö µÖÖ
¯Ö¨üŸÖßÃÖ Ö´ÖãÖÖ ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß (SRS) †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖæÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öê»Öß»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÖ´ÖÖÏß Æüß ×¾ÖÀ¾ÖÃÖÖßµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ÖãúŸÖÖ“Ö Ö´ÖãÖÖ ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖß - ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ
†Æü¾ÖÖ»Ö 2000 ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“Öß ÖŸÖß
Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ´ÖÓ¤üÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ.
1.3.4

»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖ †Ö×Ö †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö
†£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö Æüß •Ö¸üß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿ÖÖÃ¡Öê †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß µÖÖ ¤üÖêÆüß ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓ“ÖÖ

†Ó×ŸÖ´Ö ˆ§êü¿Ö ´ÖÖÖ¾Öß ú»µÖÖÖ Æêü“Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖÓ“ÖÖ
•Ö¾Öôû“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê, •ÖÖê ×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ †×¬Öú“Ö ‘Ö×ÖÂšü ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ“Ö ¾Æüß. ÃÖß. ×ÃÖÆüÖ ¾Ö ‡. —Öêú×¸üµÖÖ (1984) ÃÖÖ¸üÖê †³µÖÖÃÖú †Ö•Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö Æüß
†£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß“Ö ‹ú ¿ÖÖÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
†Ö•Ö †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖ ´ÆüÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖú›êü
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¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖê. ´Öæ»ÖŸÖ: †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö Æêü ´ÖÖÖ¾Öß †ÖÙ£Öú ¯ÖÏ¿Ö ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ´ÖÖÖ¾Öß †ÖÙ£Öú
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖ †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ
šü¸üŸÖÖê.
›üÖò. ²Öß. ‹Ö. ÖÖÓÖã»Öß †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ úß, •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö, †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö †¿ÖÖ †Öêú ¿ÖÖÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†³µÖÖÃÖ ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ²Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ²Ö¨üŸÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ×¸üŸµÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ µÖêŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ. •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê †¬µÖµÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¾Ö †£ÖÔ¯ÖæÖÔ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.
†£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸ¯Ö®Ö, ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ˆŸ¯Ö®Ö, ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü, ²Ö“ÖŸÖ, ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú ‡. †Öêú †ÖÙ£Öú
“Ö»ÖÖÓ¿Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ¯ÖÏŸµÖÖ×¸üŸµÖÖ ×ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ¯Öãœêü •ÖÖ‰úÖ •Öê.•Öê. Ã¯Öë»Ö¸ü Æêü ¤üÖêÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, "†ÖÙ£Öú ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Ö¬Öß»Ö “Ö»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ«üÖ¸êü ‘Ö›æüÖ µÖêÖÖ·µÖÖ
²Ö¤ü»ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ´ÆüÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖÏßŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖú›êü
¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÆêüÆüß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêÖê ÖŒúß“Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü úß, †ÖÙ£Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ
¾ÖŸÖÔÖãúß´Ö¬µÖê ‘Ö›æüÖ µÖêÖÖ¸êü ²Ö¤ü»Ö úÖêÖŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÔÖê —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ úß, •µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ ¾ÖŸÖÔÖãúß¾Ö¸ü ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê."
¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÁÖ´Ö¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †ÖúÖ¸üÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ÁÖ´Ö ÆüÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ-‘Ö™üú †ÃÖ»µÖÖÖê 'ˆŸ¯ÖÖ¤üÖŸÖÓ¡Ö' ×Ö¾Ö›üß²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ×Ö¬ÖÖÔ¸üú
šü¸üŸÖê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ÖãÖÖŸ´Öú ¤ü•ÖÖÔ •Öê¾ÖœüÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê¾Öœüß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ´ÖŸÖÖ Æüß
†×¬Öú †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¥üÂ™üßÖêÆüß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üŸÖÖê.
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÖ¾Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖêµÖ úß, •ÖÖê •Ö´Ö´ÖéŸµÖã ¾Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ²ÖÖ²Öà¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö †Öã³Ö¾ÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß ¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ úÖµÖÔúÖ¸üÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
µÖÖ“ÖÖÆüß ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê, ¾ÖµÖ, Ø»ÖÖ, ¾ÖÓ¿Ö, ˆŸ¯Ö®Ö, ×¿ÖÖÖ
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¾Ö ¬Ö´ÖÔ µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖÆüß †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖúÖêŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ¾ÖºþÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß
†³µÖÖÃÖúÖÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ úÖêŸÖß»Ö ˆŸ¯Ö®Ö ¾Ö ˆŸ¯Ö®ÖÖ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü, ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ,
ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖÖ µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ †Öêú “Ö»ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÆüß †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖúÖêŸÖ µÖêŸÖÖê. †ÖÙ£Öú
¾Öé¨üß“ÖÖ ¾ÖêÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ šü¸üÖÖ·µÖÖ ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü, ×ÖéúÂ™ü ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ, ¤üÖ×¸ü¦ü¶, ²ÖêúÖ¸üß,
ˆŸ¯Ö®Ö, ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ, ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ ‡. †¿ÖÖ †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêüŸÖ úß •µÖÖÓ“ÖÖ †Ù£Öú “Ö»ÖÖÓ¿Öß ¯ÖÏŸµÖÖ×¸üŸµÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¾Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê –ÖÖÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
†£ÖÔŸÖ•–ÖÖÓÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖ ÃÖÆüÖµµÖ³ÖæŸÖ šü¸üŸÖÖê.
¾Æüß. ÃÖß. ×ÃÖÆüÖ ¾Ö ‡. —Öêú×¸üµÖÖ (1984) µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú µÖÖêµÖ
†¬µÖµÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ÆüÖ ¯Ö¢µÖÖÓ“µÖÖ ú´Öãú¾ÖŸÖ ‘Ö¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖêÃÖôæû
¿ÖúŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ‹æúÖ“Ö †£ÖÔŸÖ•–Ö ¾Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖúÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖÖ Æüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß
²ÖÖ²Ö šü¸üŸÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö †Ö•Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö Æüß †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß“Ö ‹ú ¿ÖÖÖÖ ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öß
†ÖÆêü.
1.3.5

»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖîÃÖÙÖú ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß

†Ö×Ö ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ×ŸÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú
×¾ÖúÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖêÆü´Öß“Ö “Ö“ÖÖÔ ÆüÖêŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ›üÖòÃÖÖ †Ö×Ö ×™ü×±úÖ (1998) µÖÖÓ“µÖÖ
´ÖŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü Ö¸üÖêÖ¸ü“Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ¾Ö¸üß»Ö ²ÖÆãüŸÖêú ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖúÖÓ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ
µÖÖ¾Ö¸ü †³µÖÖÃÖÖ“Öß ‹ú ¯ÖÖê™ü¿ÖÖÖÖ †ÖœüôûŸÖê. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤üÖêÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ‹ú ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ÖúÖ¸üÖŸ´Öú
¥üÛÂ™üúÖêÖ ÆüÖêµÖ.
1.

ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ
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ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé¨üß Æüß †ÖÙ£Öú
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ¯ÖÏê¸üú †ÃÖŸÖê. µÖãÖÖê (1962) Öê ¤êüÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ¾Öé¨“ü Öß ×Ö¤ìü¿Öú
†ÃÖ»µÖÖ“Öê šüÖ´Ö¯ÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖÖŸÖß»Ö †ÖîªÖê×Öú ¸üÖÂ™ÒüÖÓ“µÖÖ †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ¾ÖºþÖ
›üÖò. ÃÖÖµÖ´ÖÖ ãú—ÖÖê™ü µÖÖÓÖß †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †ÖÆêü úß, †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö
¾Öé¨üß ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ‘ÖÖŸÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêµÖ. µÖÖ¾ÖºþÖ †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¥ü×Â™üúÖêÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ŸÖ•–ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, "†ÖÙ£Öú
×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüß²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖîªÖê×Öú¸üÖÖ´Öãôêû ¿ÖÆü¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖæÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö
†ÖÙ£Öú úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ³Öæ×´ÖúÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü ¾Ö •µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü ú´Öß ÆüÖêŸÖ
†ÃÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœü ´ÖÓ¤ü ÖŸÖßÖê ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü."
úÖê»ÖßÖ Œ»ÖÖÔú ¾Ö ‹¾Æü¸êüÃ™ü ÆêüÖêÖ µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †£ÖÔŸÖ•–ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, "´ÖÖêšüß ¾Ö ¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
Æüß ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß ÖêÆü´Öß“Ö »ÖÖ³Ö¤üÖµÖú †ÃÖŸÖê." ŸÖ¸ü Ö®ÖÖ¸ü ×´Ö›üÖÔ»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, "×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Ö¬µÖê ¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¸Óü³Ößú †™ü ÆüÖêµÖ." Ö¸üÖêÖ¸ü“Ö
×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ‹úÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÁÖ´Ö¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
úºþÖ ¤êüŸÖê, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ˆ¯Ö³ÖÖêµÖ ¾ÖÃŸÖæÓÃÖÖšüß ´ÖÖêšüß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšü ˆ¯Ö»Ö²Ö¬Ö úºþÖ ¤êüŸÖê. ¯ÖÏÖê.
•µÖã×»ÖµÖÖ ‹»Ö. ÃÖÖµÖ´ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, "¯ÖÏÖ×ŸÖ¿Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôêû ¤üß‘ÖÔúÖôûÖŸÖ ÛÃ£Ö¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ †×¬Öú ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ."
'‡úÖòÖÖò×´ÖŒÃÖ †Öò±ú ¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ' µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ
¾µÖŒŸÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¿Öæ»—Ö †ÃÖÖ µÖãÛŒŸÖ¾ÖÖ¤ü ú¸üŸÖÖŸÖ úß, »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ Æüß Ö¸üß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÖÃÖæÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß
ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ Æüß Ö¸üß ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ¯Öãœêü •ÖÖ‰úÖ ŸÖê †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¿ÖîÖ×Öú¥üÂ™ü¶Ö
ˆ““Ö ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ Æüß Ö¾ÖßÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ úºþÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖê.
¿Öæ»—Ö µÖÖÓ“µÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¿Öß ÃÖÆü´ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖÖµÖ´ÖÖ •µÖã×»ÖµÖÖ Æêü ¯Öãœêü †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ úß,
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»ÖÖêúÖÓ´Ö¬Öß»Ö úÖî¿Ö»µÖ, ¬ÖîµÖÔ, ×“ÖúÖ™üß ¾Ö †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤üß¯ÖÖÖ •ÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓú»¯Ö ¾Ö ú»¯ÖÖÖÓ«üÖ¸êü ŸµÖÖÓÖÖ
×Ö¯ÖãÖ ²ÖÖ¾ÖæÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ »ÖÖ³Ö ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êü‰ú ¿ÖúŸÖÖê. †Ó×ŸÖ´ÖŸÖ: µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ »ÖÖ³Ö †Ö¯ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖÆüß
ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ †ÃÖê »ÖÖêú“Ö Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ¤êü¿ÖÖ“Öß ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖê ÆüÖêŸÖ.
µÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ¤êüÖÖ¸êü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ›üÖò. ¾ÖÃÖÓŸÖ ¯Öêšêü (2003) †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖê
´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ úß, "´Ö»ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓµÖÖ µÖÖ ²ÖÖ•Öæ¯ÖêÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¾Ö †ŸµÖÓŸ Ö ´ÖÖî×»Öú
¯Öî»Öæ“Öê ´ÆüÖ•Öê »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÖãÖÖŸ´ÖúŸÖê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏúÖÂÖÖÔÖê ³ÖÖ¾Ö»Öê. †Ö•Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 100 úÖê™üà“µÖÖ ¾Ö¸ü
»ÖÖêú †ÖÆêüŸÖ. µÖÖÖê ‘ÖÖ²ÖºþÖ •ÖÖµÖÖ“Öê úÖÆüß úÖ¸üÖ ÖÖÆüß. ‹¾Öœêü ´ÖÖãÂµÖ²Öôû Æüß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖã¯ŸÖ
Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖ †¿Öß ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß †ÖÆêü. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †Ö¯Ö¢Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ÃÖÓ¯Ö¢Öß
†ÖÆêü. ÃÖÓú™ü ÖÖÆüß ŸÖ¸ü †Ö¾ÆüÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ÃÖã²Ö¢Öê“Öß †¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÓ¬Öß †ÖÆêü."
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ
ŸÖ•–ÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß, ´ÖÖãÂµÖ²ÖôûÖ†³ÖÖ¾Öß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÖîÃÖÙÖú †Ö×Ö
³ÖÖî×ŸÖú ÃÖÖ¬ÖÖê ´Öã²Ö»Öú †ÃÖæÖÆüß ¤êü¿ÖÖÃÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖŸÖ †¯ÖµÖ¿Ö µÖêŸÖê. ´ÖÖ¡Ö
µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖãÖÏßÃÖ ¯Öã¸êü¿ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÖšü²Öôû ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ µÖÖÓ“Öß •ÖÖê›ü
×´ÖôûÖ»Öß ŸÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ÃÖÖê¯ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê.
2.

ÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ
"‹ú ÆüÖŸÖß, ‹ú ú™üß, ‹ú ¯ÖÖšüß, ‹ú ¯ÖÖê™üß, »Öêãú¸êü ˆ¤Óü›ü •ÖÖÆü•Öß, ŸÖÖê ŸÖß »Ö´Öß ×Ö‘ÖÖêÖ

Öê»Öß, ²ÖÖ¯Ö›üß ×³ÖêúÃÖß »ÖÖÖ»Öß, †®Ö ÖÖµÖÖ ×´ÖôêûÖÖ"
ÃÖÓŸÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ¿»ÖÖêú ÆüÖ 1600 ŸÖê 1700 µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö †ÖÆêü. ÆüÖ ¿»ÖÖêú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¾ÖÖœü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ¾Ö¸ü, ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¤êü¿ÖÖ¾Ö¸ü úÃÖÖ †×ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê
ÃÖ´Ö¯ÖÔú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖÓÖŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœü Æüß †ÖÙ£Öú
×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö †Öêú †›ü£ÖóµÖÖÓ¯Öîúß ‹ú †›ü£ÖôûÖ šü¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
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†³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœü ×¾Ö¸üÖê¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûàÖÖ †Öê ú ¾ÖêôûÖ
“ÖÖ»ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
†£ÖÔŸÖ•–Ö ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ‹ú´ÖŸÖ †ÖÆêü úß, •Ö¸ü ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ
Ö¾ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÃŸÖæÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ²Ö¸üß“Ö¿Öß ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß
ŸÖ¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üú »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †×ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖß»Ö •µÖÖ †ÖÙ£Öú “Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖÖê,
ŸµÖÖŸÖß»Ö ²Ö“ÖŸÖ ¾Ö ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú Æüß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÙ£Öú “Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôêû ²Ö“ÖŸÖ ÆüÖ
ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú µÖÖ †ÖÙ£Öú “Ö»ÖÖÓ¾Ö¸ü ×¯Ö¸üÖÖ´Ö ÆüÖê‰úÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÖŸÖß ´ÖÓ¤üÖ¾ÖŸÖê. •ÖÖò•ÖÔ ÃÖß. —Ö‡Ô¤üÖÖ µÖÖÓÖß
×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ êú»Öê»µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê †ÖÆêü úß, ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö
¤êü¿ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¤üÆüÖ ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú Æüß ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß úÖµÖ´Ö ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß“Ö
Ö“ÖÔ ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯ÖÖ“Ö ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖŸÖê.
ÖòÃÖß ²Ö›ÔüÃÖÖò»Ö (1984) Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ '¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ ÖÏÖê£Ö' µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: †»¯Ö×¾Öú×ÃÖŸÖ
¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ (LDCs) ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¾ÖêÖÖÖê ¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôêû ×¾ÖúÖÃÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¿Ö
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ´ÖãÖ ŸÖßÖ úÖ¸üÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ.
1.

“ÖÖ»Öæ ˆ¯Ö³ÖÖêÖ ¾Ö ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖß»Ö ˆ““Ö ˆ¯Ö³ÖÖêÖ µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ×Ö¾Ö›üß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß †›ü“ÖÖ.

2.

éúÂÖß Öê¡ÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ²Ö»µÖ ¾Ö éúÂÖß úÖµÖÖÔŸÖæÖ †Ö¬Öã×Öú Öê¡ÖÖú›êü »ÖÖêúÖÓÖÖ ¾Öôû×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖß.

3.

†ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²Ö¤ü»ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ·µÖÖ ŸÖ›ü•ÖÖê›üß ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê
µÖêÖÖ¸üß †›ü“ÖÖ.

µÖÖ´Öãôêû †»¯Ö×¾Öú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖêÖÖÖê ÆüÖêÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœü Æüß ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü ×¾ÖúÖÃÖ´ÖÖÖÖÔŸÖß»Ö
†›ü£ÖôûÖ šü¸üŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖêÖÖÖê ¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ×¾ÖúÖÃÖÖ¾Ö¸ü
ÆüÖêÖÖ¸êü †×ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †Öêú †³µÖÖÃÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
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»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ ²ÖÖôûÖÖÖ·µÖÖ ŸÖ•–ÖÖÓÖß
êú»Öê»µÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü “Ö“ÖìÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾Öé¨üß“ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ ¾Ö ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú µÖÖ¾Ö¸ü ŠúÖÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
‘Ö›æüÖ µÖêŸÖÖê †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. úÖ¸üÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö ÆüÖ ²Ö“ÖŸÖ ¾Ö ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú ¯ÖÏ¾Öé¢Öß´Ö¬µÖê
‘Ö™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖÖê. •µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ˆŸ¯Ö®Ö ¾Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ‘Ö™ü ‘Ö›æüÖ
µÖêŸÖê †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ“Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ¤êü¿ÖÖÓÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾Öé¨üß“µÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ¾Ö¸üß»Ö
ÖúÖ¸üÖŸ´Öú ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÖÆêü. Ö¸üÖêÖ¸ü, ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖÃÖ •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¿µÖú ¾ÖÃŸÖæÓ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß
Ö“ÖÔ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö. •µÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖãÖÖŸ´ÖúŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖÖ, †Ö¸üÖêµÖ µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¸üÃŸÖê, ¾Öß•Ö †¿ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸üß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú ú´Öß
ÆüÖê‡Ô»Ö. •µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ´ÖŸÖÖ ú´Öß ÆüÖê‰úÖ
†ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê¾Ö¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‘Ö›æüÖ µÖê‰ú ¿Öêú»Ö.
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ¤üÖêÆüß ¥üÛÂ™üúÖêÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ †ÖÙ£Öú
×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ÆüÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
†ÖÙ£Öú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖÓ¿Öß µÖÖêµÖ ×¸üŸÖßÖê ÃÖ´ÖÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ •Ö¸üß ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖêŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ¾ÖÖœü ¾Ö
†ÖîªÖê×Öúú¸üÖÖ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ÆüÖêÖÖ¸üß ¯ÖÏÖŸÖß •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ
¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃŸÖ¸ü ‹úÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“Öæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ¯ÖÖê“Ö×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‰ú
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ¤üÖêÆüß ¥üÛÂ™üúÖêÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖµÖÕŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœü †ÖÙ£Öú
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ¯ÖÖêÂÖú ŸÖ¸ü ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœü †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ´ÖÖ¸üú šüºþ ¿ÖúŸÖê, †ÃÖê
»ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¤üÖêÆüß ¥üÛÂ™üúÖêÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ, ‹ú ²ÖÖ²Ö ¤üÖêÆüß ¥üÛÂ™üúÖêÖÖÓŸÖæÖ ÃÖÖ¸üÖß“Ö ×¤üÃÖŸÖê, ŸÖß
²ÖÖ²Ö ´ÆüÖ•Öê †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ µÖÖ ‘Ö™üúÖÃÖ †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ Æüß ÆüÖêµÖ.
1990 ´Ö¬µÖê •Ö´ÖÖÃÖ †Ö»Öê»ÖµÖÖ '´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓú' µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖ´Öãôê û
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†»Ößú›üß»Ö úÖôûÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ †×¬Öú“Ö ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ²ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾× ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ
´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêÃÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ´ÖÖÖ¾Öß
×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú ¯ÖÏÖŸÖß ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏÖŸÖß ‹ú×¡ÖŸÖ¯ÖÖê ´ÖÖê•ÖÖê
¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü, ¤üÖ×¸ü¦ü¶,×ÖéúÂ™ü
¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ, ²ÖêúÖ¸üß ‡. ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ †¿ÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ
ÖÖ»ÖÖ¾ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ³ÖÖî×ŸÖú ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ´ÖÖÖ¾Öß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“Öß
ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖêú›êü êú¾Öôû ÃÖ´ÖÃµÖÖ ´ÆüÖæÖ Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖÖ
´ÖÖÖ¾Öß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ“µÖÖ †£ÖÔŸÖ•–Ö, ¬ÖÖê¸üÖúŸÖì ¾Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖúŸÖÔ µÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ
¯ÖÖ¾Ö»Öê ˆ“Ö»ÖŸÖÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ ´ÆüÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÓÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üŸÖÖê. †Ö•Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÓÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúÖÖ¸üÖ ‹ú ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ÃÖÓ“Ö ¾Ö ŸµÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
ú¸üÖÖ¸êü ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖú›êü ¯ÖÖÆüÖê †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê. •µÖÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÓÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™üßÖê êú»Öê»ÖÖ
†³µÖÖÃÖÆüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üŸÖÖê.
1.3.6 ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ‹ÖÖªÖ ÖÓ›üÖÃÖÖ¸üÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¤êü¿Ö †ÃÖæÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê Öê¡Ö±úôû 32.87 úÖê™üß ÆêüŒ™ü¸ü
†ÖÆêü. Öê¡Ö±úôûÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ •ÖÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖ¾ÖÖ Îú´ÖÖÓú »ÖÖÖŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ³Öæ´Öß“Öß ÃÖß´ÖÖ 15,168
×ú.´Öß. »ÖÖÓ²Ö †ÃÖæÖ, ÃÖ´Öã¦ü×úÖÖ¸üÖ 5689 ×ú.´Öß. »ÖÖÓ²Ö †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ˆ¢Ö¸ü-¤ü×ÖÖ »ÖÖÓ²Öß 3219
×ú.´Öß. †ÃÖæÖ ¯Öæ¾ÖÔ-¯ÖÛ¿“Ö´Ö »ÖÖÓ²Öß 2977 ×ú.´Öß. †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö¸ü ×ÖÃÖÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖæÖÔ ¾Ö¸ü¤üÆüÃŸÖ †ÃÖæÖ
¿ÖêŸÖ•Ö´ÖßÖ, Æü¾ÖÖ´ÖÖÖ, Ö×Ö•Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß, •ÖÓÖ»Öê ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ‡ŸÖúß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß
¤êü¿ÖÖŸÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö †ÖœüôûŸÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»Öß
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ÖîÃÖÙÖú ÃÖÓ¯Ö¢Öß †Ö×Ö ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö ×ŸÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ³ÖÖ¸ü ŸÖÖ“µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü ´ÆüÖ•Öê ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö ‹ú †×ŸÖ•ÖÖÃÖÓµÖê“ÖÖ ¤êü¿Ö †ÃÖæÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖú »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¿Öêú›üÖ 16 †ÖÆêü.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö¸üÖ•µÖÖŸÖ 28 ‘Ö™üú¸üÖ•µÖê ¾Ö 8 ëú¦ü¿ÖÖÃÖßŸÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Æêü
‹ú ‘Ö™üú¸üÖ•µÖ †ÖÆêü. 1 ´Öê 1960 ¸üÖê•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ 36 ×•Ö»Æêü
†ÃÖæÖ 2011“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓ µÖÖ 93752247 ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß
1027015247 †ÃÖæÖ 2011 ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 112374333 ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß
1210193422 ‹¾Öœüß †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ÃÖÖÓÃÎú×ŸÖú ¾Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú¥üÂ™ü¶Ö 5 ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×¾Ö³ÖÖÖ
¯Ö›üŸÖÖŸÖ. 1. ²ÖéÆü´ÖãÓ²Ö‡Ô, 2. ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, 3. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ, 4. úÖêúÖ, 5. ×¾Ö¤ü³ÖÔ ŸÖ¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ
ÃÖÖêµÖßÃÖÖšüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓ“Öß 6 ´ÖÆüÃÖã»Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ 1. úÖêúÖ
×¾Ö³ÖÖÖ, 2. ÖÖ×¿Öú ×¾Ö³ÖÖÖ, 3. ¯ÖãÖê ×¾Ö³ÖÖÖ, 4. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, 5. ×¾Ö¤ü³ÖÔ ×¾Ö³ÖÖÖ †Ö×Ö 6.
ÖÖÖ¯Öæ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ
‹æúÖ 8 ×•Ö»ÊÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, •ÖÖ»ÖÖÖ, ¯Ö¸ü³ÖÖß, »ÖÖŸÖæ¸ü, ÖÖÓ¤êü›ü, ²Öß›ü,
ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü, ØÆüÖÖê»Öß µÖÖ ×•Ö»ÊÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. 1991 ´Ö¬µÖê ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“Öê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
12800653 (16.22) ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸ü 2011 ´Ö¬µÖê 18731782 ‹¾Öœüß —ÖÖ»Öß. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Ö¬µÖê
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ ŸÖã» ÖÖÖŸ´Öú
ŸÖÖ»ÖãúÖ×ÖÆüÖµÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 1
³ÖÖ¸üŸÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¾Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ¾Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
(†Öú›êü úÖê™üßŸÖ)
†. ×¾Ö³ÖÖÖ
Îú.
01. ³ÖÖ¸üŸÖ

02. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü

03. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ
ÄÖÖêŸÖ :

‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ

Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1991

2001

2011

846427039

1027015247

1210193422

(84.63)

(102.70)

(121.02)

77937187

93752247

112374333

(7.89)

(9.68)

(11.75)

12800653

15589223

18731872

1991 2001 2011
927

933

940

934

922

927

942

939

932

1. úÖ“ÖÖêôêû ¤üÖ. ¬ÖÖê. (2001), »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ¯Öé. 505, 509
2. Provisional Population Totals : India Census 2011
4. http://www.citypopulation.de/php/india.mahar-php

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 1 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê 84.63 úÖê™üß ÆüÖêŸÖß. 2001 ´Ö¬µÖê
102.70 úÖê™üß ¾Ö 2011 ´Ö¬µÖê 121 úÖê™üß ¾Ö¸ü Öê»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ´ÖÖÖß»Ö
Ã¡Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê 927, 2001 ´Ö¬µÖê 933 ¾Ö 2011 ´Ö¬µÖê 940 †ÃÖê ¾ÖÖœüŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖ¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 7.89 úÖê™üß †ÃÖæÖ Ã¡Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê
934 ‹¾Öœêü ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ 2001 ´Ö¬µÖê µÖÖŸÖ ‘Ö™ü ÆüÖê¾ÖæÖ ŸÖê 922 ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö»Öê. 2011 ´Ö¬µÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖê¾ÖæÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ 929 ‹¾Öœêü ¾ÖÖœü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê
12800653 ÆüÖêŸÖß, 2001 ´Ö¬µÖê 15589223 ŸÖ¸ü 2011 ´Ö¬µÖê 18731782 ÆüÖêŸÖß. Ã¡Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ÃÖã¨üÖ 1991 ´Ö¬µÖê 942 ÆüÖêŸÖê, 2001 ´Ö¬µÖê 939 ¾Ö 2011 ´Ö¬µÖê 932 †ÃÖê ‘Ö™üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê.
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†)

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖÓŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤üÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ

†Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬µÖê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ »ÖÖ³Ö»Öê»ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüÖ †ÖÆêü.
¿ÖÖ»Öß¾ÖÖÆüÖ úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ»µÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüÖÓ¯Öîúß ‹ú ÖÖÓ¤êü›ü“Öß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšü ÆüÖêŸÖß. ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÆüÖ´ÖÖß
¸üÖ•µÖÖ“Öß ˆ›üÖ»Öê»Öß ¿Öú»Öê, ×Ö•ÖÖ´Ö¿ÖÖÆüß“Öß †Ö¸êü¸üÖ¾Öß, ´Ö¸üÖšêü¿ÖÖÆüß“ÖÖ ˆ¤üµÖ ¾Ö †ÃŸÖ ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ
×´ÖôûÖ»Öê»Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ´ÖãÛŒŸÖÃÖÓÖÏÖ´Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üÖÖÓŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
¿Öæ¸ü ¾Öß¸ü †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. ÁÖß Öã¹ýÖÖêØ¾Ö¤üØÃÖÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¤üÃ¯Ö¿ÖÖÔÖê ¯ÖÖ¾ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ
×•Ö»ÆüÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ µÖêÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ×•Ö»ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ
ÖúÖ¿ÖÖŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: †ÖêµÖ ×¤ü¿Öê»ÖÖ µÖêŸÖÖê. ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öê ‹æúÖ Öê¡Ö±úôû 10528 “ÖÖî.×ú.´Öß.
‡ŸÖêú †ÃÖæÖ ŸÖê ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ³ÖÖîÖÖê×»Öú Öê¡ÖÖ“µÖÖ 3.42% ‹¾Öœêü †ÖÆêü. ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ‹æúÖ 16
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü, ×úÖ¾Ö™ü, Æü¤üÖÖ¾Ö, ³ÖÖêú¸ü, Óú¬ÖÖ¸ü, ×²Ö»ÖÖê»Öß, ´ÖãÖê›ü,
¤êüÖ»Öæ¸ü, »ÖÖêÆüÖ, ´Öã¤üÖê›ü, ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü, ´ÖÖÆæü¸ü, ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü, ˆ´Ö¸üß, ÖÖµÖÖÖ¸ü (Öî¸üÖÖ¾Ö) ¾Ö †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü µÖÖ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
2001-11 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü 16.70% †ÃÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü †ÃÖæÖ 2011“µÖÖ
•ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ Öê¡Ö±úôûÖ¿Öß (10258 “ÖÖî.×ú.´Öß.) ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß
‘ÖÖŸÖÖ 319 ¾µÖŒŸÖß ¯ÖÏŸÖß “ÖÖî.×ú.´Öß. †ÖÆêü. 2001“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ 273 ¯ÖÏ×ŸÖ ¾µÖŒŸÖß
“ÖÖî.×ú.´Öß. ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸ü 1991 ´Ö¬µÖê 221 ¯ÖÏŸÖß “ÖÖî.×ú.´Öß. ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ 2011 “µÖÖ
•ÖÖÖÖÖêŸÖ 76.94% »ÖÖêú ÃÖÖÖ¸ü †Öœüôû»Öê †ÃÖæÖ 2001 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêŸÖ 67.66% »ÖÖêú
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ÃÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ. 2011“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æü•ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ´ÖÖÖê 937
Ã¡Öß †ÃÖê †ÃÖæÖ 2001 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ 942 ×Ã¡ÖµÖÖ ‹¾Öœêü ÆüÖêŸÖê.

¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÆüÖ
1 ´Öê 1962 ÃÖÖ»Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖê‰úÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú
×•Ö»ÆüÖ ²ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖŸÖß µÖÖÖÖ¾ÖÖÖê †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖµÖ“Öê. ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
†ÖêµÖ ×¤ü¿Öê»ÖÖ µÖêŸÖÖê. 1 ´Öê 1999 µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ¾Ö ØÆüÖÖê»Öß
†ÃÖê ¤üÖêÖ ×•Ö»Æêü †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯Ö¸ü³ÖÖß Æêü ×•Ö»ÊÖ“Öê ´ÖãµÖÖ»ÖµÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ 9 ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¯Ö¸ü³ÖÖß, Ø•ÖŸÖæ¸ü, ÃÖê»Öæ, ¯ÖÖ£Ö¸üß, ÖÓÖÖÖê›ü, ¯ÖÖ»Ö´Ö, ¯ÖæÖÖÔ, ÃÖÖêÖ¯Öêšü ¾Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖ µÖÖ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
2011“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 1835982 †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ 943185
¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö 887797 ÛÃ¡ÖµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 2001 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ×•Ö»óµÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 1527715
ÆüÖêŸÖß, ŸµÖÖŸÖ 7080191 ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö 747524 ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ‹æúÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ 1.63% »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‹æúÖ 6214
“ÖÖî.×ú.´Öß. Öê¡Ö±úôûÖ¿Öß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß 1835982 ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ 295
¾µÖŒŸÖß ¯ÖÏŸÖß “ÖÖî.×ú.´Öß. †ÃÖæÖ 2001“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêŸÖ Æüß ‘ÖÖŸÖÖ 246 ¾µÖŒŸÖß ¯ÖÏŸÖß “ÖÖî.×ú.´Öß.
ÆüÖêŸÖß.
2011“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öê ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß 75.22% †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ
85.66% ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾Ö 64.27 ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ÃÖÖÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖÆêü. 2001“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü
Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¯Öîúß 1191610 ¾µÖŒŸÖß, •µÖÖ´Ö¬µÖê 694787 ¯Öã¹ýÂÖ ŸÖ¸ü 496732
Ã¡Öß ÃÖÖÖ¸ü ÆüÖêŸµÖÖ.
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Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯ÖÆüŸÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖ ¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ´ÖÖÖê 940 ÛÃ¡ÖµÖÖ †ÃÖæÖ Æêü
¯ÖÏ´ÖÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ‡ŸÖêú“Ö †ÖÆêü. ²ÖÖ»Öú Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ²Ö‘ÖŸÖÖ ¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖ ²ÖÖ»ÖúÖÓ´Ö¬µÖê 923
Ã¡Öß ²ÖÖ»Öú †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖÆêü. 2011“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü 0 ŸÖê 6 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ²ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ‹æúÖ
ÃÖÓµÖÖ 251851 †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ 134971 ¯Öã¹ýÂÖ ²ÖÖ»Öú ¾Ö 116880 Ã¡Öß ²ÖÖ»Öú †ÖÆêüŸÖ. ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ
‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÖÖê Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ 13.75% ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ 2001 ÃÖÖ»Öß ‹æúÖ ²ÖÖ»Öêú
252453 ¯ÖÖÆüŸÖÖ 16.52% ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ 2.80% ‘Ö™ü —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. 2011“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¿ÖÆü¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 569870 ´ÆüÖ•Öê 31.04% †ÃÖæÖ ¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖ´ÖÖÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 946 †ÃÖê µÖêŸÖê. 0 ŸÖê 6 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓµÖÖ 75724 †ÃÖæÖ ¿ÖÆü¸üß
³ÖÖÖÖ“Öß ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¤ü¸ü 82.50% †ÃÖæÖ ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸ü 89.39% Ã¡Öß ÃÖÖÖ¸ü 75.30%
†ÖÆêü. ´ÆüÖ•Öê ‹æúÖ 407695 ‹æúÖ ÃÖÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. 2011“µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
1266112 (68.96%) †ÃÖæÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü 938 ‹¾Öœêü †ÖÆêü. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ 71.92% †ÃÖæÖ ŸµÖÖŸÖ 83.94% ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÖÖ¸ü ¾Ö 59.25% ÛÃ¡ÖµÖÖ ÃÖÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
²Ö)

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ŸÖã»ÖÖÖ
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ÃÖÖÓÖŸÖÖ

µÖêŸÖß»Ö.
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ŸÖŒŸÖÖ Îú. 2
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öß ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß¤ü¸ü, Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ
(1991-2011)
(†Öú›êü »ÖÖÖÖŸÖ)
†. ×•Ö»ÆüÖ
Îú.

1991
‹æúÖ

2001

Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ‘ÖÖŸÖÖ

‹æúÖ

2011

Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ‘ÖÖŸÖÖ

‹æúÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ‘ÖÖŸÖÖ

01. ÖÖÓ¤êü›ü

2330374

945

221

2868158

943

272 3361292 937

319

02. ¯Ö¸ü³ÖÖß

1293104

954

192

1491109

957

229 1836086 940

295

03. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 78937187 934

257

96752247 922

314 11237433 929

ÄÖÖêŸÖ :

1.

úÖ“ÖÖêôêû ¤üÖ. ¬ÖÖê. (2001), »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ¯Öé. 505, 509

2.
3.

Provisional Population Totals : India Census 2011
http://www.citypopulation.de/php/india.mahar-php

ŸÖŒŸÖÖ Îú. 2 ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß 1991 ´Ö¬µÖê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 78937187 ÆüÖêŸÖß ŸÖß
2011 ´Ö¬µÖê 112317333 ‹¾Öœüß ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖÓ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ
‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ¯ÖêÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü“Öê •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ü³ÖÖß“Öß 1991 ´Ö¬Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
1293104 ‹¾Öœüß ÆüÖêŸÖß ŸÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü“Öß 2330374 ‹¾Öœüß ÆüÖêŸÖß. 2001 ´Ö¬µÖê †ÖãÎú´Öê ¯Ö¸ü³ÖÖß
1419109 ¾Ö ÖÖÓ¤êü›ü 2868158 ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü 2011 ´Ö¬µÖê ¯Ö¸ü³ÖÖß 1836086 ¾Ö ÖÖÓ¤êü›ü 3361292
‹¾Öœêü •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê.
¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÓ´ÖÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ 1991 ´Ö¬µÖê 934 ÆüÖêŸÖß. 2001 ´Ö¬µÖê
922 ¾Ö 2011 ´Ö¬µÖê 229 †¿Öß ‘Ö™üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. Æêü“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öê 1991, 2001 ¾Ö
2011 “Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 945, 943 ¾Ö 937 ´ÆüÖ•Öê ‘Ö™üŸÖê ×¤üÃÖŸÖê †ÖÆêü. ¯Ö¸ü³ÖÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÆüß Æêü
¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖãÎú´Öê 954, 957, 940 ‹¾Öœêü †ÖÆêü. ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖÓ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß
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×•Ö»ÊÖ“Öê ¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖ´ÖÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß 1991 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ.“ÖÖî.×ú.´Öß. ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ 257 ÆüÖêŸÖß.
2001 ´Ö¬µÖê 314 ‹¾Öœüß ¾ÖÖœü Öê»µÖÖ“Öß ×¤üÃÖŸÖê. ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß
×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü.

1.3.7

†¬µÖµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü
³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ

»ÖÖêúÃÖÓµÖêú›êü êú¾Öôû ÃÖ´ÖÃµÖÖ ´ÆüÖæÖ Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»ÖæÓ“ÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß
úÃÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ ¥üÂ™üßÖê êú»Öê •ÖÖÖÖ¸êü †³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏµÖŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖÖŸÖ.
µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÆüÖêÖÖ¸êü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê †¬µÖµÖÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖúÖ¸ü ¾Ö ¬ÖÖê¸üÖúŸµÖÖÕÖÖ †×¬Öú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖê.
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÖãÖÖŸ´Öú ¾Ö ÃÖÓµÖÖŸ´Öú µÖÖ ¤üÖêÆüß
†ÖúÖ¸ü´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ³Öæ×´ÖúÖ ×Ö³ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ¾Ö ÖãÖÖŸ´Öú ¾ÖÖœü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶Ö“Öê †ªÖ¯Ö ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü
†¬µÖµÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÖÖÆüß. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö †Öšü ×•Ö»ÊÖÓ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß µÖÖ ×•Ö»ÊÖÓ“ÖÖ
´ÆüÖÖ¾ÖÖ ŸÖê¾ÖœüÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. †Ö•ÖÆüß Æêü ×•Ö»Æêü ´ÖÖÖÖÃÖ ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. úÖ¸üÖ
úß, ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¸ü“ÖÖÖ, Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü, úÖµÖÔúÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ,
†¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢¸ü, ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ, ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê †Ö•Ö“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê.
´ÆüÖæÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖÓ“µÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ×Ö³ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê
ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ¾Ö ÖãÖÖŸ´Öú ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê ¾ÖÖ™ü»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ (1991-2011) ÆüÖ †¬µÖµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ×Ö¾Ö›ü»ÖÖ
†ÖÆêü.
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1.3.8

†¬µÖµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö
1951 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 36.1 úÖê™üß ÆüÖêŸÖß. ÃÖ¬µÖÖ ¿ÖÓ³Ö¸ü úÖê™üß“µÖÖ ¾Ö¸ü ¯ÖÖêÆü“Ö»Öê»Öß

†ÃÖæÖ µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôêû ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß¾Ö¸ü ŸÖÖÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ
ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖæÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ
µÖÖêµÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœü ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê •ÖÖÖÏŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö †³µÖÖÃÖ
ú¹ýÖ ú¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã“Ö¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö,
µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ´Öãôêû ×ÖµÖÖê•ÖÖú¸üÖÓÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆŸ¯Ö®Ö, ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ˆŸ¯Ö®Ö, ²Ö“ÖŸÖ, ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú
µÖÖú×¸üŸÖÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ †ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ÆüÖêµÖÖÃÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÆüÖ ‘Ö™üú úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸üŸÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖã¨üÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸üŸÖÖê. ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¸ü“ÖÖÖ, ¾ÖÖœü, ÖÏÖ´ÖßÖ-ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ´ÖÖÖ,
Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ¾ÖµÖÖêÖ™ü, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß, ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ, †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖà“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ, ¤üÖ×¸ü¦ü¶, ²ÖêúÖ¸üß ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
1.3.9
1.

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™êü
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¾ÖÖœü Øú¾ÖÖ ‘Ö™ü ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ ´ÖÖÖÖê¾ÖÖ
‘ÖêÖê.

2.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¸ü“ÖÖê“ÖÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.

3.

¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê †ÖúÖ¸ü´ÖÖÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ‘ÖÖŸÖÖ, •Ö´Ö¤ü¸ü, ´ÖéŸµÖæ¤ü¸‡ŸµÖÖ¤ü
ü à“ÖÖ
ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.

4.

»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœü Øú¾ÖÖ ‘Ö™ü, ²ÖÖ»Ö´ÖéŸµÖæ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ÖÖÖ¸üßú¸üÖ, Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö
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×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²Öà“µÖÖ úÖ¸üÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÖê¾ÖÖ ‘ÖêÖê.
5.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.

1.3.10

Öé×ÆüŸÖêú

1.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ †Öêú ‘Ö™üú úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÖÆêüŸÖ.

2.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ
†ÖÆêü.

3.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôêû ŸÖê£Öß»Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ¾Ö¸ü ŸÖÖÖ ¯Ö›üŸÖ †ÖÆêü.

4.

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

5.

²ÖÖ»Ö´ÖéŸµÖæ“µÖÖ (Ã¡Öß ²ÖÖ»Ö´ÖéŸµÖæ) ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.

1.3.11

†³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú

¯ÖÏ´ÖãÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 1991 ŸÖê 2011 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. •µÖÖ´Ö¬µÖê 1991, 2001 ¾Ö 2011 µÖÖ ŸÖßÖ •ÖÖÖÖÖÖÓ“ÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
ÆüÖêŸÖÖê.

1.3.12

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
ÃÖ¤ü¸üß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß

†ÖÆêü. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¤ãüµµÖ´Ö ÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖÖÖÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö, ´ÖÖ×ÃÖêú, ¯ÖÖ×Öêú, ×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ¾ÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›üú ×Ö¤ìü¿ÖÖÓú, ¤îüÖÓ×¤üÖß, ¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê, ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬Ö, ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÖµÖÖêÖÖÓ“Öß ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ
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´ÖÖ×ÆüŸÖß, ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ¾Ö †¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ »ÖêÖ, ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“ÖÖ,
Ö´ÖãÖÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö, ¸üÖ•µÖ ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖê,
»ÖÖêúÃÖÓµÖêÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™üÃÖË, ´ÖÖÖ¾Ö×¾ÖúÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö, ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖß›üß•Ö,
†£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö, ³ÖæÖÖê»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö, ´ÖÖ×ÃÖêú ‡ŸµÖÖ¤üß.

1.3.13

†³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ úÖÆüß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.

1.

¯ÖÏÃŸÖãŸÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß 1991 ŸÖê 2011 ÆüÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ×Ö¾Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü.

2.

ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 16 ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ¸üÖÆüß»Ö. ×úÖ¾Ö™ü, Æü¤üÖÖ¾Ö, ³ÖÖêú¸ü, Óú¬ÖÖ¸ü,
×²Ö»ÖÖê»Öß, ´ÖãÖê›ü, ¤êüÖ»Öæ¸ü, »ÖÖêÆüÖ, ´Öã¤üÖê›ü, ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖÖ¸ü, ´ÖÖÆæü¸ü, ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü, ˆ´Ö¸üß, ÖÖµÖÖÖ¾Öü
(Öî¸üÖÖ¾Ö) ¾Ö †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü.

3.

¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß 9 ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß, Ø•ÖŸÖæ¸ü,
ÃÖê»Öæ, ¯ÖÖ£Ö¸üß, ÖÓÖÖÖê›ü, ¯ÖÖ»Ö´Ö, ¯ÖæÖÖÔ, ÃÖÖêÖ¯Öêšü ¾Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖ µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü.

1.3.14

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê

¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¾ÖÖÙÂÖú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü, ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¾Ö“Ö»ÖÖ, ×¾Ö“Ö»ÖÖ
ÖãÖú, ÃÖÓµÖãŒŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé¨üß¤ü¸ü, ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾ÖÖœü ¾Ö ‘Ö™ü ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖŒŸÖê ¾Ö †ÖéúŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖáú¸üÖ ¾Ö ÃÖÖ¸üÖßµÖÖ, †Ö»ÖêÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß¤ü¸ü úÖœüµÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö ÃÖæ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
†ÖÆêü. ÃÖæ¡Ö ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ¾Öé¨üß¤ü¸ü

=

P1 - P0
-------- x 100
P0
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P1

-

“ÖÖ»Öæ ¾ÖÂÖÔ

P0

-

´Öæôû ¾ÖÂÖÔ

ŸÖÃÖê“Ö ×•Ö»ÆüÖ ¾Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß úÖœüµÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö ÃÖæ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÃÖæ¡Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ =

1.3.15

ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
---------------------- x 100
×•Ö»ÊÖ“Öß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ

¯ÖÏú¸üÖÖÓ“Öß ¸ü“ÖÖÖ

µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏú¸üÖÖÓ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
1.

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ

2.

¥üÛÂ™üÖê¯ÖÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÆüÖ

3.

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ

4.

ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ×ÖÆüÖµÖ ¸ü“ÖÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ

5.

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

6.

×ÖÂúÂÖÔ ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß

ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 1951 ´Ö¬µÖê 36.1 úÖê™üß ÆüÖêŸÖß. 2011 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêÖãÃÖÖ¸ü 121
úÖê™üß —ÖÖ»Öß †ÃÖæÖ ÖîÃÖÙÖú ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ¾Ö¸ü †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ŸÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê¾ÆüÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¾ÖÖœüßÃÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖæÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ µÖÖêµÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úÃÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ ¥üÛÂ™ü úÖêÖÖŸÖæÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÃÖã¨üÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖ
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†ÃÖæÖ ÃÖ¤ü¸üß»Ö ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö¸ü úÃÖê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ
ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ¾Ö ÖãÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß êú¾Öôû ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ †³µÖÖÃÖ»ÖÖ •ÖÖÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß
µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ•ÖæÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü.
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´Ö¸üÖšüß ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£Ö ÃÖæ“Öß
1. úÖ“ÖÖêôêû ¤üÖ. ¬ÖÖê. (2001), »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö, îú»ÖÖÃÖ ¯ÖÛ²»Öêú¿ÖÃÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß,
¯Öé. 91, 412.
2. ¸üÖµÖÖê»Öú¸ü ‹. †Ö¸ü. ¾Ö ¤üÖ´ÖÖ•Öß ²Öß. ‹“Ö. (2003), ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ×¾ÖªÖ ²Öãú
¯ÖÛ²»Öêú¿ÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, ¯Öé. 13, 47.
3. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ÁÖß¬Ö¸ü ¾Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ×¾ÖÖÖµÖú (2004), ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ (ÃÖÓÎú´ÖÖ †Ö×Ö
×¾ÖúÖÃÖ), ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ ¯ÖÛ²»ÖØ¿ÖÖ ÆüÖ‰úÃÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¯Öé. 49.
4. ãú»ÖúÖá ‹ÃÖ. ‹Ö. ¾Ö ÁÖß¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ÃÖŸÖß¿Ö (2001), »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
×¿ÖÖÖ, ×¾ÖªÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ.
5. úÖ×Ö™üú¸ü ŸÖÖ¸üÖ ¾Ö ³Öë›êü †Ö¿ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ×¾ÖªÖ ²ÖãŒÃÖ ¯ÖÛ²»Ö¿ÖÃÖÔ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü.
6. ³ÖÖ¸üŸÖß ×¤ü¯Öú (2011), »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖÖ, ×“Ö´ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü.
7. ¤êü¿Ö´ÖãÖ ¸üÖ. ×Ö., †Ö¯Ö»ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüÖ, ú»¯ÖÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü.
8. ¤êü¿Ö´ÖãÖ ¸üÖ. ×Ö., †Ö¯Ö»ÖÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÆüÖ, ú»¯ÖÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü.
9. ±ãú×´Ö™üÖúÖ ±ãú¹ý†ÖêúÖ '¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ ÖÏÖê£Ö †Ñ›ü ‡úÖòÖÖò×´Öú ›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü : ‹ êúÃÖ Ã™ü›üß †Öò±ú
´Ö»Öê×¿ÖµÖÖ', ,•ÖÖÔ»Ö †Öò±ú ¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ †Ñ›ü ÃÖÖê¿ÖË»Ö Ã™ü›üß•ÖË, ¾ÆüÖò»µÖæ´Ö.14, ÖÓ.1, (•Öã»Öî
2005), ¯Öé. 19.
10. 'Êã´ÖÖ ›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü ×¸ü¯ÖÖê™Ôü : 2005', µÖæ.‹Ö.›üß.¯Öß., †ÖòŒÃÖ±ú›Ôü µÖã×Ö¾ÆüÙÃÖ™üß ¯ÖÏêÃÖ,
†ÖòŒÃÖ±ú›Ôü,(2005), ¯Öé. 3.
11. ´Öãôêû ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ¾Ö ÖÖÖ¸üÖ•ÖÖ †Ö¸ü., '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¬Öß´Öê »ÖÖêúÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ÃÖÓÎú´ÖÖ :
×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö', 'ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö×¡ÖúÖ',
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, †Óú 173, •ÖÖÖê-´ÖÖ“ÖÔ (2006), ¯Öé. 18.
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