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¯ÖÏú¸üÖ ×ŸÖÃÖ¸êü

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ
3.1

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ (Introduction) :
×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖôûÖŸÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×šüúÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ×¾Ö×³Ö®Ö ‘Ö™üúÖÓ´Öãôêû ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›æüÖ

µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß †ÖÙ£Öú ¾Öé¨üß †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖê †ÃÖê ´ÖÖêšêü †Ö¾ÆüÖÖ
†Öêú ¸üÖÂ™ÒüÖÓÃÖ´ÖÖêü¸ü †ÖÆêü. ‹úßú›êü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æêü ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü, ŸÖÃÖê“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
ÆÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖß»Ö †›ü£ÖôûÖÆüß †ÖÆêü.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê; ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖ ÆüÖ ÖÓ³Öß¸ü ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. 1990
¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖÖê •ÖÖÖ×ŸÖú ´ÖÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö êú»ÖÖ. µÖÖ
†Æü¾ÖÖ»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖêú›êü ²Ö‘ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÕúÂÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÖÖ¾Ö
×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ¥üÛÂ™üÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •ÖÖ³Ö¸üÖŸÖæÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
•Ö»Ö¤ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœüß´Öãôêû ÆüÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê Îú´Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖ šü¸ü»Öê †ÖÆêü. †Ö•Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
êú¾Öôû ÃÖÓµÖê¯Öã¸üŸÖß“Ö ÃÖÓãú×“ÖŸÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ, ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ, †¿ÖÖ
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ, Ø»ÖÖÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ, †ÖÙ£Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Öê¡ÖÖŸÖ †ÃÖÖÖ¸üß
Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¬ÖßŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¯Öî»ÖæÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü
†³µÖÖÃÖú ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»ÖæÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ¾Ö
»ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖæÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“Öê ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †¬µÖµÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»ÖæÓ“ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †³µÖÖÃÖú, ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓÖß êú»Öê»ÖÖ
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†³µÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸üŸÖê. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»ÖæÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
3.2 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ (Review of Literature) :
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
†ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †ÃÖÖ úß; ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ãúŸÖæÆü»ÖÖŸÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß
úÖÆüß ˆ¤üÖÆü¸üÖê ÃÖÖ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê 17 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖÃÖ ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖ ÆüÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ²Ö¨ü×¸üŸÖßÖê ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»ÖÖ. •ÖÖòÖ ÖÏÖ™ü ÆüÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ (»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ) •ÖÖú ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖÖê 'Öò“Ö¸ü»Ö †Ñ›ü
¯ÖÖò×»Ö×™üú»Ö †Öò²—Ö¾Æìü¿ÖÖ ´Öê›ü †¯ÖÖòÖ ¤ü ×¾Ö»ÃÖË †Öò±ú ´ÖÖò¸ü™òü×»Ö™üß' Æêü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ¾Ö¸üß»Ö
¯Ö×Æü»Öê ¯ÖãÃŸÖú 1662 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»Öê. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö Æüß
¯Ö×Æü»Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ‘Ö™üÖÖ šü¸ü»Öß. •ÖÖòÖ ÖÏÖ™ü“µÖÖ µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸üßÖÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ´ÖŸµÖÔŸÖê“Öê
ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê •ÖÖÖ¤ü¸ü ¾Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ‡. ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
18 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ´Ö¬µÖê £ÖÖò´ÖÃÖ ´ÖÖ»£ÖÃÖ µÖÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †Ö×Ö ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖê µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸ü
¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖú»ÖÖ. 1978 ´Ö¬µÖê ´ÖÖ»£ÖÃÖÖê '‹òÖ ‹êÃÖê †ÖòÖ ×¯ÖÏÛÃÖ¯Ö»ÃÖ †Öò±ú ¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ
‘×Ö²ÖÓ¬Ö’ ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»ÖÖ. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´ÖÖ»£ÖÃÖ '´ÖÖÖ¾Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾Öé×¨ü“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ
Æüß †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖ¯ÖêÖÖ ¾Ö¸ü“Öœü šüºþ ¿ÖúŸÖê' µÖÖ ×ÖÂúÂÖÖÔ¯ÖÏŸÖ †Ö»ÖÖ. ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ̧ü µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö †®Ö¬ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÀ¾Ö×¾Ö¬¾ÖÓÃÖú (Apocalyptic)
¿ÖµÖÔŸÖßú›êü •ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö »ÖÖ ¾Öê¬ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ´ÖÖ»£ÖÃÖÖê úÖœü»Öê»ÖÖ ×ÖÂúÂÖÔ ÆüÖ ²ÖÓê•ÖÖ×´ÖÖ ±ÏÑúú×»ÖÖ
(1755) †Ö×Ö ×“ÖÖß »ÖêÖú ÆÓüÖ ×»ÖµÖÖÓÖ“Öß µÖÖÓÖßÆüß úÖœü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ; ´ÖÖ¡Ö µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖÆüß µÖÖú›êü
ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê »ÖÖ ¾Öê¬ÖæÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê Ö¾ÆüŸÖê.
18 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖÖÓŸÖ¸ü ±ÏúÖÃÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö •ÖÖÖ¤ü¸üÖŸÖ ‘Ö™ü ÆüÖêµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ‹¾Öœêü“Ö
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Ö¾Æêü ŸÖ¸ü Æüß ‘Ö™üß“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖÆüß úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ‘Ö™üúÖêú›êü ÃÖÖÆü×•Öú“Ö
ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê »ÖÖ ¾Öê¬Ö»Öê Öê»Öê †Ö×Ö •ÖÖÖ¤ü¸üÖŸÖß»Ö ‘Ö™ü ¾Ö •ÖÖÖ¤ü¸üÖŸÖß»Ö ×³Ö®ÖŸÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ«üÖ¸êü ‹ú
¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ãúŸÖæÆü»ÖÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê.
19 ¾µÖÖ ¾Ö 20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖßÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
µÖã¸üÖê¯Ö ¾Ö †´Öê×¸üêú´Ö¬µÖê ‘Ö›æüÖ †Ö»µÖÖ, •µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖŸÖê“µÖÖ ×ÃÖ¨üÖ ÓŸÖÖ´Ö¬µÖê
—ÖÖ»Öê»Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ, •ÖÖÖÖÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ †Ö×Ö ÖÖÖ×¸üú¢¾ÖÖ“µÖÖ ÖÖë¤Öß (Civil) ¯Ö¨üŸÖß“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ µÖÖ ŸÖßÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. 1790 ´Ö¬µÖê †´Öê×¸üêúÖê ¯Ö×Æü»Öß •ÖÖÖÖÖÖ êú»Öß.
‡Ó»ÖÓ›ü ¾Ö ±ÏúÖÓÃÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖÖê 1801 ´Ö¬µÖê •ÖÖÖÖÖÖ êú»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö×Æü»Öß •ÖÖÖÖÖÖ 1872 ´Ö¬µÖê
úÖµÖÔÛ¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÖÖÖÖ úÖµÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÖ“µÖÖ
‘Ö™üÖê´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ
—ÖÖ»Öß. •µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖŸÖß
‘Ö›æüÖ †Ö»Öß. 1839-1880 µÖÖ úÖôûÖŸÖ ‡Ó»ÖÓ›ü´Ö¬µÖê '¸ü×•ÖÃ™ÒüÖ¸ü •ÖÖ¸ü»Ö' ´ÆüÖæÖ ×¾Ö»µÖ´Ö ±úÖ¸ü µÖÖÓÖß
úÖ´Ö êú»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖß»Ö †Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö»µÖ´Ö ±úÖ¸ü µÖÖÓÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖÖ“µÖÖ
¯Ö¨üŸÖßÃÖ †Öêú ×¤ü¿ÖÖ ¤êüµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ˆ“Ö»Ö»ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ‘»ÖÖ‡Ô±ú ™êü²Ö»ÃÖË’ ¸ü“ÖÖê´Ö¬µÖê
(´ÖÖÓ›üÖß) †Ö×Ö '†ÖòŒµÖã¯Öê¿ÖÖ»ÖË ´ÖÖò¸ü™òü×»Ö™üß'“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê µÖÖêÖ¤üÖ Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê
ÆüÖêŸÖê.
20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖµÖã¨üÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
†³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê ˆ»»ÖêÖÖßµÖ ¯ÖÏÖŸÖß ‘Ö›æüÖ †Ö»Öß. µÖÖ“Ö ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
†³µÖÖÃÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ, ¯ÖÖ×úÃŸÖÖÖ, ×±ú»Öß¯ÖÖ‡ÃÖ †Ö×Ö ÁÖß»ÖÓúÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤ê¿ü ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖÆüß
×¾Ö¿ÖêÂÖ »ÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öê.
†Ö•Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †¬µÖµÖÖ Öê¡ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
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†Ö»Öê †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Æüß †³µÖÖÃÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü, •µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê •ÖÖÖ¤ü¸ü, ´ÖŸµÖÔŸÖÖ,
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾ÖÖáú¸üÖ, ÁÖ´Ö¯Öã¸ü¾ÖšüÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †Ö×Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ‡ŸµÖÖ¤üßü“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.

3.2.1 Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ (Male-Female Ratio) :
1.

¸üÖ´Ö“ÖÓ¦üÖ †Ö×Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü1 (1964) :
¸üÖ´Ö“ÖÓ¦üÖ †Ö×Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, •Ö´ÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß Ø»ÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖ ±úÖ¸ü¿Öß ¯ÖÏÖ ¤êü×¿Öú

×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ •Ö´ÖÖ¾Öêôûß ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ²Ö»µÖ †ÃÖÖê Æüß •Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ‘Ö™üÖÖ †ÃÖŸÖê.
Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê —ÖãúµÖÖÃÖ •Öî¾Öú¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ úÖ¸üÖê •Ö¸üß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓú›êü êú»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ¤ãü»ÖÔÖ, ´Öã»ÖÖß ´ÆüÖæÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ˆ¯ÖêÖÖ,
ŸµÖÖ´Öãôêû ú´Öß ¾ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ †ÖœüôûÖÖ¸üÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü, Ã¡Öß-³ÖÏæÖ ÆüŸµÖÖ, Ã¡Öß-†³ÖÔú ÆüŸµÖÖ,
´Öã»Öß¯ÖêÖÖ ‘Ö¸üÖ»ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖ ´ÆüÖæÖ ´Öã»ÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖê †Öêú úÖ¸üÖê †ÖÆêüŸÖ úß, •µÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖ•Öê“Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ¯ÖêÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÖãÖÖê¢Ö¸ü
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ‘Ö™üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü.
2.

2

Œ»ÖÖÔú (1968)
Œ»ÖÖÔú Æêü »ÖÖÓúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯ÖãºþÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“µÖÖ ¾Ö“ÖÔÃ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖãºþÂÖÖÃÖÆü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÃŸÖÖ

¯ÖÏÖµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÖãÖ¾ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ ˆ““Ö Ö¸ü (Male) •Ö´Ö¤ü¸üÖ¿Öß •ÖÖê›üŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö
¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß“µÖÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»µÖÖÃÖ êú¸üôû µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü ¾ÖÖôûŸÖÖ
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÖÖ»ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ †Öœüôû»Öê.
1901 ´Ö¬Öß»Ö ú´Öß —ÖÖ»Öê»Öê 972 Æêü Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ˆ““Ö ´ÖŸµÖÔŸÖÖ †Ö×Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: Ã¡Öß-²ÖÖ»ÖÆüŸµÖÖ µÖÖ úÖ¸üÖÖ´Öæôêû †ÃÖ»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ •ÖÖÖÖÖÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü
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êú»Öê ÆüÖêŸÖê. 1991 “Öê •ÖÖÖÖÖÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ‘Ö™üßÃÖ ¯Öãœüß»Ö ²ÖÖ²Öß
úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸ü»Öê»µÖÖ ×¤üÃÖ»µÖÖ . 1) ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ, 2) ú´Öß ¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü, 3) ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸üß´Öãôêû
´ÖéŸµÖæŸÖß»Ö Ø»ÖÖ×³Ö®ÖŸÖÖ ‡. 1931 “Öê •ÖÖÖÖÖÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓÖß †ÃÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü úß, 1)
×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ“Öê Ö —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖæÖÙ¾Ö¾ÖÖÆü, 2) •ÖÖŸÖß-†ÓŸÖÖÔŸÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü Æêü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ
Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“Öß ¿ÖŒµÖ †ÃÖÖÖ¸üß úÖ¸üÖê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, •Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÃÖÖßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ êú»Öß
•ÖÖ‰ú ¿Öú»Öß ŸÖ¸ü“Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÖ¸üÖÓ¿Öºþ¯Öß ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖÖê, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.
3.

×¾ÖÃÖÖ×¸üµÖÖ ¯Öß. ‹´Ö. (1969)

3

µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö •Ö´ÖÖ¾Öêôûß“Öê Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸ü †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Öú ¯ÖãÜ»»ÖÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê
ÖéÆüßŸÖ ¬Ö¸üµÖÖÃÖ úÖêÖŸÖÖÆüß †Ö¬ÖÖ¸ü ÖÖë¤üÖß ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾ÖºþÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖ
ÖÖÆüß.
4.

4
™üÖµÖ™êü»Ö ²ÖÖ‰ú´Ö (1970)
²ÖÖ‰ú´Ö µÖÖÓÖß •Ö´ÖÖ¾Öêôûß“µÖÖ Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß •Ö´ÖÖ¾Öêôûß“µÖÖ Ø»ÖÖ-

ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ 12 ‘Ö™üúÖÓ“Öß ´ÖÖê•ÖÖß êú»Öß †ÖÆêü, ŸÖê ‘Ö™üú ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.
1) •Ö´ÖÖ“ÖÖ †ÖãÎú´Ö, 2) ãú™æÓü²ÖÖ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü, 3) ¯ÖÏ£Ö´Ö •Ö´Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê Ø»ÖÖ, 4)
´ÖÖŸÖê“Öê ¾ÖµÖ, 5) ×¯ÖŸµÖÖ“Öê ¾ÖµÖ, 6) †Ö‡Ô ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öê ÃÖÖ¯ÖêÖ ¾ÖµÖ, 7) ¸üŒŸÖÖ™ü, 8) ÃÖÓŸÖŸÖß ×ÖµÖ´ÖÖ, 9)
³ÖÖîÖÖê×»Öú †Ö×Ö Æü¾ÖÖ´ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÛÃ£ÖŸÖß, 10) †Ö‡Ô-¾Ö×›ü»ÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, 11) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú
¤ü•ÖÖÔ ¾Ö ÛÃ£ÖŸÖß, 12) ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ Ö³ÖÖÔ“Öê Ø»ÖÖ. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖ •Ö´ÖÖ¾Öêôûß“µÖÖ
Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖÖê †ÃÖê ²ÖÖ‰ú´Ö ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
5.

5

µÖãÖÖê (1973)

µÖãÖÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß Ø»ÖÖ-¸ü“ÖÖÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ¯Öîúß ´Öã»Ö³ÖæŸÖ
†ÃÖæÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ-×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸÖ Ø»ÖÖ¸ü“ÖÖÖ Æüß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖê. úÖ¸üÖ Ø»ÖÖ¸ü“ÖÖÖ
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Æüß •Ö´Ö, ´ÖéŸµÖæ †Ö×Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖê¡ÖÖÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖê. Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ«üÖ¸êü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü
¤ü¸ü, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¸ü“ÖÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÖÃŸÖ×¾ÖúŸÖÖ: ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ
ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‹ÖÖªÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß Ø»ÖÖ-ÖãÖ ê¢Ö¸ü
ÆüÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×Ö¤ìü¿ÖÖÓú ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ‘Ö™ü Æüß úÖêÖŸµÖÖÆüß
úÖôûÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ˆ×“ÖŸÖ šü¸üŸÖ ÖÖÆüß.²Öºþ“Ö ²»Ö´Ö²ÖÖÔ (1976) µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ 1976 “µÖÖ
ÖÖê²Öê»Ö ¯ÖÖ×¸üŸÖÖê×ÂÖú ¾µÖÖµÖÖÖÖŸÖ †ÃÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê ÆüÖêŸÖê úß, ´Ö×Æü»ÖÖ µÖÖ Æêü¯ÖÖ™üÖµÖ×™üÃÖ ‘²Öß’ ×¾ÖÂÖÖÖæÖê
ÃÖÓÃÖÙÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ˆ““Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãºþÂÖ ²ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ•Ö´Ö ¤êüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
†×»Öú›üß»Ö úÖÆüß †³µÖÖÃÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
6.

6

×ÃÖ×§üúß Ö×±úÃÖ †Æü´Ö¤ü (1978)

×ÃÖ×§üúß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, "‹ÖÖªÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸ü Æêü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖÖÖÕÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö
†ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸ßüŸÖ †ÃÖŸÖê. ¾Öî¾ÖÖ×Æüú ÛÃ£ÖŸÖß †Ö×Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ, ´ÖÖãÂµÖ²ÖôûÖ“Öê
ÃÖÖ´Ö£µÖÔ, ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸üÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ, •Öß¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ¿ÖÖôêûŸÖ
•ÖÖÖÖ·µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü †Öêú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß µÖÖ ú´Öß-†×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ¿Öß
¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ."
7.

7

‹ÃÖ. †ÖÓ£ÖÖ¸üÖ´Ö (1989) µÖÖÓÖß •Ö¾ÖÖÆü¸ü»ÖÖ»Ö ÖêÆüºþ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, Ö¾Öß ×¤ü»»Öß †ÓŸÖÖÔŸÖ

‘ÃÖë™ü¸ü ±úÖò¸ü ¤ü Ã™ü›üß †Öò±ú ×¸ü•ÖÖ»Ö ›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü Ãæú»Ö †Öò±ú ÃÖÖê¿Ö»Ö ÃÖÖµÖÓÃÖêÃÖ’ ´Ö¬µÖê ‘ ×›üŒ»ÖÖµÖØÖÖ
ÃÖêŒÃÖ ¸êü¿ÖÖê ‡Ö ‡Ó×›üµÖÖ (1901-1981)’ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ¯ÖæÖÔ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß
úÖÆüß ˆ×§üÂ™ü¶ê ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖß.
1.

³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö •Ö´ÖÖ¾Öêôûß“µÖÖ Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“µÖÖ †Öéú×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ“ÖÖ
1901 ŸÖê 1981 µÖÖ úÖôûÖÃÖÖšüß †£ÖÔ ÃÖÖÓÖÖê.

104

2.

•Ö´ÖÖ¾Öêôûß“Öê Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸ü •Ö¸ü ÛÃ£Ö¸ü ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ¸êü
‘Ö™üú •ÖÖÖæÖ ‘ÖêÖê.

3.

ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ‘Ö™üß“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ¾Ö †ÖúÖ¸ü ×¾Ö¿»Öê×ÂÖŸÖ ú¸üÖê,
úß •ÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ´ÖŸµÖÔŸÖê´Ö¬Öß»Ö Ø»ÖÖ×³Ö®ÖŸÖÖ †Ö×Ö •Ö´ÖÖ¾Öêôûß“Öê Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸ü
µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖê.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ´ÖŸµÖÔŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖê•ÖÖß ¯ÖæÖÔ Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö

ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. •µÖÖ´Ö¬ÖæÖ ´ÖÖê•ÖÖß ¯ÖæÖÔ Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ´ÖÖê•ÖÖß ¯ÖæÖÔ Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ‘Ö™ü —ÖÖ»Öê»Öß †ÖœüôæûÖ †Ö»Öß; ŸÖ£ÖÖ×¯Ö 1981 ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖê•ÖÖß ¯ÖæÖÔ Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ
¯ÖãºþÂÖÖÓ¯ÖêÖÖ ŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ úÖÆüßÃÖê ˆ““Ö †ÖœüôûŸÖê. ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú ´ÖÖê•ÖÖß ¯ÖæÖÔ Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö
‘Ö™üú Æüß Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖú›üß»Ö ‘Ö™üßú›êü ú»Ö ²ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ¯Ö×¸üÖÖ´ÖŸÖ: µÖÖ ‘Ö™üúÖ“ÖÖ ¯Öãœêü
´ÖÖÖÖê¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ¯Öãœêü †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü Æêü ÖÖµÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ†³µÖÖÃÖÖÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê, úß ´ÖŸµÖÔŸÖêŸÖß»Ö Ø»ÖÖ-×³Ö®ÖŸÖÖ Æüß 1931 †Ö×Ö 1971 µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ÆüÖÖßÖê †×¬Öú ×²Ö‘Ö›ü×¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖéŸÖ •Ö´Ö»Öê»µÖÖÓ“Öê ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ×•Ö¾ÖÓŸÖ •Ö´Ö»Öê»µÖÖÓ¿Öß †ÃÖ»Öê»Öê ˆ““Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ,úß
•µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö Ö³ÖÖÔ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ˆ““Ö ÆüÖÖß´Ö¬µÖê êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.ÆüÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ´Öã§üÖ µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ
´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.µÖÖ ´ÖãªÖ“Öß ¯ÖãÂ™üß ´ÖéŸÖ •Ö´Ö»Öê»µÖÖ“µÖÖ Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“Öß ×•Ö¾ÖÓŸÖ •Ö´Ö»Öê»µÖÖ“µÖÖ
Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ úºþÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö †³µÖÖÃÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ‘Ö™üŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ
†³ÖÔú ´ÖŸµÖÔŸÖÖ ¤ü¸ü, úßú•µÖÖ“ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ •Ö´Ö»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖÖê.
8.

8

×±ú»Öß¯Ö †Öê»›êüÖ²ÖÖÔ (1992)

µÖÖÓÖß ¯ÖÛ¿“Ö´Ö-´Ö¬µÖ ˆ¢Ö¸ü¯ÖÏ¤êü¿Ö †Ö×Ö 1991 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖêŸÖß»Ö Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸ü ÖúÖ¿ÖÖÖê
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ˆ‘Ö›ü êú»Öê»Öê ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê ×•Ö»Æêü µÖÖÓ“µÖÖ ‘²Ö´µÖãÔ›üÖ ™ÒüÖ‡ÓÖ»Ö ±úÖò¸ü Ö»ÃÖÔ“Öê’ Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü.
µÖÖ »ÖêÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †Öê»›êüÖ²ÖÖÔ µÖÖÓÖß ‡ŸÖ¸ü ãúšü»µÖÖÆüß ãú™æÓü²ÖÖ¯ÖêÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö-´Ö¬µÖ ˆ¢Ö¸ü¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
ãú™ãüËÓ²ÖÖÓÖÖ •ÖÖÃŸÖß“Öê ´Öã»ÖÖê ¯ÖÖÆüß•Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ Æüß ¯Ö×¸üú»¯ÖÖÖ †³µÖÖÃÖ»Öß. ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ØÆüÃÖê¿Öß (violence)
Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖ“ÖÖ ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“µÖÖ «üÖ¸êü Æüß ¯Ö×¸üú»¯ÖÖÖ †³µÖÖÃÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÛ¿“Ö´Ö´Ö¬µÖ ˆ¢Ö¸ü¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ãú™æÓü²ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔŸÖ ¾ÖÖœü Øú¾ÖÖ ŸÖê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ¯ÖÏŸµÖÖ
éúŸÖßŸÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †×¬Öú“ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ´Öãôêû ãú™æÓü²ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔŸÖ ¾ÖÖœü ‘Ö›æüÖ
µÖêŸÖê.
9.

9

Öã›üúÖ‡Õ›ü ›òü×ÖµÖ»Ö (1996)

µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, 1980 “µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÆüÖ•Öê •Öê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ Ö³ÖÖÔ“Öß
Ø»ÖÖ×Ö¬ÖÖÔ¸üúŸÖÖ ú´Öß Ö“ÖÖÔŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öß, ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ †Öã´ÖÖÖ úÖœæüÖ Ö³ÖÔ¯ÖÖŸÖÖ“µÖÖ
´Ö¤üŸÖßÖê •Ö´Ö¯Öæ¾ÖÔ Ø»ÖÖ-×Ö¾Ö›üß“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
10.

†Ó•Ö»Öß ¸üÖ›üú¸ü (1999)

10

µÖÖÓÖß 1999 ´Ö¬µÖê †ÖµÖ.†ÖµÖ.¯Öß.‹ÃÖ., ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ‘ÃÖÖ ¯ÖÏê±ú¸üÃÖ ‡Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ : ¯Ö×¸ü×ÃÖÃ™Óü™ü
±êúÖÖê´ÖêÖÖ’ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ¯ÖæÖÔ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê
¯Öãœüß»Ö ˆ×§üÂ™ü¶ê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß.
1.

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯Öæ¡Ö-¯ÖÃÖÓŸÖß“µÖÖ †ÛÃŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.

2.

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖãÆüÖ´Ö¬Öß»Ö ¯Öã¡Ö¯ÖÃÖÓŸÖßŸÖß»Ö ×³Ö®ÖŸÖê“Ö
†³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.

3.

ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯Öã¡Ö¯ÖÃÖÓŸÖß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ²ÖÖ•Öæ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêÖê.

¸üÖ›üú¸ü µÖÖÓÖß ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ
50 ¾Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖŸÖæÖ 50 †¿ÖÖ 100 •ÖÖê›ü¯µÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ×ÖÂúÂÖÔ
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¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.
1.

1980 ¾Ö 1992 ŸÖê 1993 µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¯Öã¡Ö¯ÖÃÖÓŸÖß“µÖÖ †ÛÃŸÖ¢¾ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. µÖÖ
†³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ úÖÆüß •ÖÖê›ü¯µÖÖÓŸÖ ´Öã»ÖÖÖ“Ö Æü¾ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ
•ÖÖê›ü¯µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖæúß´Ö¬µÖê úÖêÖŸÖÖÆüß ²Ö¤ü»Ö †Öœüôû»ÖÖ ÖÖÆüß.

2.

ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖŸÖôûßŸÖß»Ö ¾ÖÖœü ¾Ö ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ““Ö ¤ü•ÖÖÔ´Öãôêû ¯Öã¡Ö ¯ÖÃÖÓŸÖß“µÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‘Ö™ü ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê.

3.

•µÖÖÓÖÖ †×¬Öú“Öê ‹ú ´Öæ»Ö Æü¾Öê †ÖÆêü †¿ÖÖÓ¯Öîúß 44 ™üŒêú ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ êú¾Öôû ´Öã»ÖÖÖ“Ö Æü¾ÖÖ,
ŸÖ¸ü 11 ™üŒêú ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ´Öã»ÖÖß Æü¾Öß †ÖÆêü. •µÖÖÓÖÖ ‹úÆüß ÆüµÖÖŸÖ ´Öæ»Ö ÖÖÆüß †¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê 24
™üŒêú ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ êú¾Öôû ´Öã»ÖÖÖ“Ö ŸÖ¸ü 3.™üŒêú ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ´Öã»ÖÖß Æü¾Öß †ÖÆêü.

4.

•µÖÖÓÖÖ ¯Ö×Æü»Öß ´Öã»ÖÖß †ÖÆêü, †¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê 67 ™üŒêú ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ´Öã»ÖÖÖ“Ö Æü¾ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê †Ö×Ö
êú¾Öôû 1/2 ™üŒêú ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ“Ö ´Öã»ÖÖß †ÃÖÖ¾Öß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.

5.

´Öã»ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓú›æüÖ ³ÖÖ¾Ö×Öú ´Öæ»µÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“Öß ŸÖ¸ü ¯ÖãºþÂÖÖÓú›æüÖ †ÖÙ£Öú
´Öæ»µÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ÖÖë¤ü †ÖœüôæûÖ †Ö»Öß.

Ø»ÖÖ-×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“Öß Æüß ²ÖÖ²Ö ¤ãü»ÖÔÖµÖÖÃÖÖ¸üÖß Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü µÖêÖÖ·µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÆüÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ “Ö“Öì“ÖÖ
¾Ö †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÖÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¸üÖ›üú¸ü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯Ö ú¸üŸÖÖÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê.
11.

11

¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´ÖÖ ‹ÃÖ. (2001)

µÖÖÓÖß ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖ-´Öã»Öß´Ö¬Öß»Ö Ø»ÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ‘Ö™üß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖŸÖê, "¸üÖ•µÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ŸÖß¾ÖÎ ‘Ö™ü ¯ÖÖÆüŸÖÖ, ´Öã»Öß“µÖÖ ˆ¯ÖêÖê´Öãôêû ´Öã»ÖÖ¯ÖêÖÖ
´Öã»Öß“ÖÖ ²ÖÖ»Ö ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü †×¬Öú †ÃÖµÖÖ“Öß ¾Ö Ã¡Öß ³ÖÏæÖÆüŸµÖÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ †ÃÖµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ²ÖôûÖ¾ÖŸÖê."
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†×»Öú›ü“µÖÖ úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÕŸÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖü ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ŸÖã™üß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Æüß ²ÖÖ²ÖÆüß
¯ÖÏúÂÖÖÔÖê •ÖÖ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ŸÖã™üß“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß ‡ŸÖ¸üÆüß †Öêú ‘Ö™üú †ÃÖµÖÖ“Öß
¿ÖŒµÖŸÖÖ ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖÓÎú×´ÖŸÖ †Ö×Ö †ÃÖÓÎú×´ÖŸÖ †¿ÖÖ †Öêú †Ö•ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÖãÃÖÖ¸ü Æêü
†Ö•ÖÖ¸ü Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ×¸üŸÖßÖê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
12.

ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ´Öãôêû (1999)

12

ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ´Öãôêû µÖÖÓÖß 1980 ŸÖê 1993 µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö "´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üß ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÃÖÓÎú´ÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ". ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸµÖÖ †Ö¸üÖêµÖ ÃÖÖêµÖß,
¾Öîªú¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯ÖÏÖŸÖß, ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûßŸÖß»Ö ¾ÖÖœü, »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœü ¾Ö ¾ÖÖœü ŸÖê
ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü ¾Ö ‹æúÖ •Ö´Ö¤ü¸ü µÖÖŸÖ ‘Ö™ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ÃÖÖ
1951-61 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö •Ö´Ö¤ü¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 41.2 ¯ÖÏŸÖß Æü•ÖÖ¸ü Æêü •Ö¾Öôû •Ö¾Öôû ÛÃ£Ö¸ü
¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. 1961-71 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ŸµÖÖŸÖ †»¯Ö¿Öß ‘Ö™ü ÆüÖê‰úÖ 39.6 ¯ÖÏŸÖß Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖµÖÕŸÖ ú´Öß —ÖÖ»Öß.
´ÖéŸµÖæ¤ü¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 19.8 ¾ÖºþÖ 17 ¯ÖÏŸÖß Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖµÖÕŸÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê.
1971-51 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ •Ö´Ö¤ü¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯ÖÏŸÖß Æü•ÖÖ¸ü 23 †Ö×Ö ´ÖéŸµÖã¤ü¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯ÖÏŸÖß
Æü•ÖÖ¸ü 12 ‡ŸÖêú ÆüÖêŸÖê. 1971 ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾ÖºþÖ ãú™ãÓü²Ö×ÖµÖÖê•ÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“ÖÖ ¾Ö
ãú™ãÓü²Ö ú»µÖÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †Ö¸üÖêµÖ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÖêµÖßŸÖ ¾ÖÖœü, ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¾ÖÖœüŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‡.
†ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ÖÖÖ¸üß ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö •Ö´Ö¤ü¸üÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê. 1971-95 µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖéŸµÖã¤ü¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯ÖÏŸÖß Æü•ÖÖ¸ü 12 ¾ÖºþÖ ¯ÖÏŸÖß Æü•ÖÖ¸ü 7
¯ÖµÖÕŸÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê. µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ •Ö´Ö¤ü¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖã¨üÖ ú´Öß —ÖÖ»Öê.
3.2.2 •Ö´Ö¤ü¸ü ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
1.

13

¯Öß.›üß. ´ÖÖ»ÖÖÖ¾Öú¸ü †Ö×Ö ¾Æüß.‹. ¯ÖÖÖÓ¤üßú¸ ü (1965)
µÖÖÓÖß '•ÖÖÖ¤ü¸üÖÃÖ' ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ †ÖÙ£Öú †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‘Ö™üúÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê

×¤ü»Öß †ÖÆêü.
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1) ãú™ÓüãÓ²ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖì, 2) ´ÖéŸµÖæŸÖÖ ¾Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü µÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö, 3) ²ÖÖ»ÖúÖÓ“ µÖÖ
¯ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö Ö“ÖÔ †Ö×Ö ˆ¯Ö•Öß×¾Öêú“µÖÖ ¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖŸÖóµÖÖ, 4) ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß,
5) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ö×ŸÖ¿Öß»ÖŸÖÖ, 6) ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ¾Ö 7) †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖ; µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú
‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †Öêú †³µÖÖÃÖúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖÖê êú»Öê»µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ (1965) •ÖÖÖ¤ü¸üÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú†ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²Ö‘ÖµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ¸üÖ ×Ö¤ìü¿ÖúÖ“Öß µÖÖ¤üß ×¤ü»Öß †ÖÆêü; •µÖÖ´Ö¬µÖê
¤ü¸ü›üÖê‡Ô ˆŸ¯Ö®Ö, ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ‰ú•ÖÖÔ ˆªÖêÖ, ÖÖÖ¸ßüú¸üÖ ÁÖêÖß, †¯ÖêÖßŸÖ †ÖµÖã´ÖµÖÖÔ¤üÖ 15 ŸÖê49 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¤ü¸ü, ¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖê´ÖÖÖê ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ Ö¯Ö, ¤ü¸üÆü•ÖÖ¸ü
»ÖÖêúÃÖÓµÖê´ÖÖÖê ¸üê×›ü†Öê“Öß ÃÖÓµÖÖ †Ö×Ö ×“Ö¡Ö¯Ö™üÖéÆüÖÓŸÖß»Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß †Ö¤üà ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ×Ö¤ìü¿Öú †ÖÆêüŸÖü.
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×Ö¤ìü¿ÖúÖÓ¯Öîúß ×¿ÖÖÖ, †Ö¸üÖêµÖ †Ö×Ö ÃÖÓ–ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê Æüß ×Ö¤ìü¿Öêú •ÖÖÖ¤ü¸üÖ¿Öß †×¬Öú
ÃÖ´Ö¯ÖÔú¸üßüŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ †ÖœüôûŸÖê.
2.

14

›üÖêÖÖ»›ü †Ö¸ü. ÆüÖê»ÖØÃÖÖ¸ü †Ö×Ö •ÖÖòÖ ›üß. úÖÃÖ¸ü›üÖ (1976)

µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾Öß •ÖÖÖ¤ü¸ü µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ †ÃÖê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê, úß ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖãúß´Ö¬µÖê ¾Ö
¥üÛÂ™üúÖêÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›æüÖ ŸµÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖê; ŸÖ¸ü ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê
¾ÖµÖ ¾Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ¸üßüŸµÖÖ †Ö¬Öã×Öúßú¸üÖÖ“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ (•ÖÃÖê úß, ¿ÖÆü¸üßú¸üÖ ¾Ö †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖ) µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü †¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖê.
3.

15

†Ö¸ü. ‹Ö. ´ÖÖ£Öæ¸ü (1986)
µÖÖÓÖß †»ÖÖÆüÖ²ÖÖ¤ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ †×¬ÖúÖ¸ü Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †³µÖÖÃÖÖŸÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-

†ÖÙ£Öú ‘Ö™üú µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-
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†ÖÙ£Öú “Ö»ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú†ÖÙ£Öú “Ö»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ×¾Ö¾ÖÖÆü¾Öêôûß“Öê ¾ÖµÖ, ãú™æÓü²ÖÖ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü, •Ö´Ö»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ,
ãú™æÓü²ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ †ÖúÖ¸ü ¾Ö ˆŸ¯Ö®Ö ‡.“Ö»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ´ÖÖ£Öæ¸ü µÖÖÓÖß ÃÖÖ¸üÖÓ¿Öºþ¯ÖÖÖê
¯Öãœüß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ.
1.

†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê ´ÖÖ×ÃÖú ˆŸ¯Ö®Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ
•Ö´Ö»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖŒú´Ö †ÃÖÖ ŠúÖÖŸ´Öú ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ
—ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.

2.

ˆŸ¯Ö®Ö ¾Ö ãú™æÓü²ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ †ÖúÖ¸ü µÖÖÓ´Ö¬µÖê ŠúÖÖŸ´Öú ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü.

3.

ˆŸ¯Ö®Ö †Ö×Ö ²ÖÖ»Öú-´ÖÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸ü µÖÖ´Ö¬µÖê ŠúÖÖŸ´Öú ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü.

4.

ˆŸ¯Ö®Ö †Ö×Ö ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¾ÖµÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ¬ÖÖÖŸ´Öú ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü.

5.

•Ö¸üß ˆŸ¯Ö®Ö †Ö×Ö ×¿ÖÖÖ µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ´Ö•Ö²ÖæŸÖ †ÃÖÖ ¬ÖÖÖŸ´Öú ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÛÃŸÖ¢¾ÖÖŸÖ
ÖÃÖ»ÖÖ, ŸÖ¸üß ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¤ãü»ÖÔ×Ö»ÖÖ •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.

6.

ˆŸ¯Ö®Ö †Ö×Ö ãú™æÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü µÖÖ´Ö¬µÖê ¬ÖÖÖŸ´Öú ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü.

´ÖÖ£Öæ¸ü µÖÖÓÖÖ •µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß †ÖœüôæûÖ †Ö»µÖÖ, ŸµÖÖ¾ÖºþÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ
×Ö¬ÖÖÔ¸üÖÖŸÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖ ‘Ö™üú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖÖê †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
4.
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êú. ²ÖÖ»ÖÃÖã²ÖÎ´ÖµÖ´Ö (1988)

²ÖÖ»ÖÃÖã²ÖÎ´ÖµÖ´Ö µÖÖÓÖß "†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖúÖ»ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö" µÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÏÖ´ÖßÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ¯ÖêÖÖ
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÖîÃÖÙÖú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü µÖÖ ‘Ö™üúÖ´Öãôêû •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖœêü»Ö †ÃÖÖ †Ó¤üÖ•Ö †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ.
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü 1971-1981 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ ¾ÖÖÙÂÖú 7 ™üŒêú ¤ü¸üÖÖê
¾ÖÖœü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¿ÖÆü¸üÖÓ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú 3 ™üŒêú ¤ü¸üÖÖê ¾ÖÖœü»Öß †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö

110

‹ú »ÖÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“µÖÖ ¤ü¸üÖ¯ÖêÖÖ †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸üÖ“µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü •ÖÖÃŸÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê †ÖîªÖê×Öú¸üÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû 1981-1986 µÖÖ úÖôûÖŸÖ †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü ¾ÖÖÙÂÖú 6.50 ™üŒêú ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê 1996-2001 µÖÖ úÖôûÖŸÖ 3.50 ™üŒêú
ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ¾ÖŸÖÔ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸üÖ“Öß ÖîÃÖÙÖú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ
¤ü¸ü 1981-86 µÖÖ úÖôûÖŸÖ 1.8 ™üŒêú ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê 1996-2001 µÖÖ úÖôûÖŸÖ 1.2 ™üŒêú µÖê‡Ô»Ö †ÃÖê
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû 2001 ÃÖÖ»Öß †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸üÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 7.7 »ÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ †Ó¤üÖ•Ö
†ÖÆêü. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖúÖ»ÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¤ü¸ü ‘Ö™êü»Ö †ÃÖÖ †Ó¤üÖ•Ö
¾ÖŸÖÔ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
5.

²Ö»Ö¸üÖ´Ö ¯ÖÖÃÖ¾ÖÖÖ (1996)
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µÖÖÓÖß †ÖµÖ.†ÖµÖ.¯Öß.‹ÃÖ., ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê 1996 ´Ö¬µÖê ‘‹ Ã™ü›üß †Öò±ú ±úÙ™ü×»Ö™üß ×²ÖÆêüÛ¾Æü†¸ü ‡Ö
ºþ¸ü»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ : ‹ êúÃÖ Ã™ü›üß †Öò±ú “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü’ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ-†³µÖÖÃÖ ¯ÖæÖÔ
êú»ÖÖ. ¯ÖÖÃÖ¾ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ´ÖãµÖ ˆ×§üÂ™ü ´ÆüÖ•Öê “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö (ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖß»Ö) ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖŸÖÔÖãúß¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê Æêü
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ²Ö»Ö¸üÖ´Ö ¯ÖÖÃÖ¾ÖÖÖ µÖÖÓÖß ¯Öãœüß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´Öã§êü ´ÖÖÓ›ü»Öê.
1.

´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ˆ““Ö •ÖÖÖÖ´ÖŸÖê“Öß
¯ÖÖŸÖôûß †Ö×Ö ÃÖÓŸÖŸÖß ×ÖµÖ´ÖúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“µÖÖ ˆ““Ö ¯ÖÏÖ²Ö»µÖ ¤ü¸ü µÖÖ ¤üÖêÆüß ²ÖÖ²Öß ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß
†ÛÃŸÖ¢¾ÖÖŸÖ †ÃÖµÖÖ“Öê Ö´ÖãÖê¾Ö•ÖÖ ˆ¤üÖÆü¸üÖ ÆüÖêµÖ.

2.

×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖÓŸÖŸÖß ×ÖµÖ´ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ²Ö»µÖ ¤ü¸ü ÆüÖ ´ÖãµÖŸÖ: ˆ““Ö †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ †Öœüôû»ÖÖ.
ŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ¯ÖÖ¡Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ¯Öîúß ¯Ö®ÖÖÃÖ ™üŒêú ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß ÃÖÓŸÖŸÖß ×ÖµÖ´ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß
¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×Ö²Öá•Ößú¸üÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»µÖÖ“Öê †Öœüôû»Öê.
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3.

•ÖÖÖÖ´ÖŸÖê“Öß ¯ÖÖŸÖôûßÆüß ú´Öß †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ
“ÖÖ¸ü ´Öã»ÖÓ †ÃÖÖ×¾ÖŸÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. •µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß ãú™æÓü²ÖÖ“ÖÖ ˆ““Ö †ÖúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü,
†¿ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓú›æüÖ ×Ö²Öá•Ößú¸üÖ µÖÖ ÃÖÓŸÖŸÖß ×ÖµÖ´ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖ´Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß¾Ö¸ü
•ÖÖÃŸÖ ³Ö¸ü ×¤ü»µÖÖ“Öê †Öœüôû»Öê.

4.

»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¯Öæ¡Ö¯ÖÃÖÓŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ´ÖãµÖŸÖ: †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê. ˆ¤üÖ. ÃÖÓŸÖŸÖß ×ÖµÖ´ÖÖ ¯ÖÏÖ²Ö»µÖ
¤ü¸ü (Contraceptive Prevalence Rate : CPR) ÆüÖ ¤üÖêÖ ´Öã»ÖÓ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
•ÖÖê›ü¯µÖÖÓ´Ö¬µÖê (¤üÖêÆüß ´Öã»ÖÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ) ×Ö²Öá•Ößú¸üÖÖ´Öãôêû 52 ™üŒêú †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ †Öœüôû»ÖÖ,
ŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ´Öã»Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÆüÖ“Ö ¤ü¸ü êú¾Öôû 17 ™üŒêú †ÖœüôæûÖ †Ö»ÖÖ.
¯ÖÖÃÖ¾ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ †ÃÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ úß, ‹æúÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ

•ÖÖê›ü¯µÖÖÓ¯Öîúß 50 ™üŒêú •ÖÖê›ü¯Öß ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖÆüß ÃÖÓŸÖŸÖß ×ÖµÖ´ÖÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ¯Öîúß 90
™üŒêú •ÖÖê›ü¯µÖÖÓÖß ÃÖÓŸÖŸÖß ×ÖµÖ´ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê. ÃÖÓŸÖŸÖß
×ÖµÖ´ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÓ´Ö¬µÖê (†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ)
Ã¡Öß-×Ö²Öá•Ößú¸üÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ÆüÖ 60 ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÖœüôûŸÖÖê. ãú™æÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÖ“µÖÖ
¾Öêôûß ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¾ÖµÖ Æêü •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 27 ¾ÖÂÖì †ÖœüôûŸÖê. ãú™æÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß´Ö¬µÖê
×³Ö®Ö •ÖÖŸÖß ÃÖ´ÖãÆüÖ´Ö¬µÖê ×³Ö®ÖŸÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ãú™ãÓ²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“µÖÖ
Ã¾ÖßúÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß»ÖÖ ¯Öã¡ÖÖÃÖÖšüß“Öß ¯ÖÃÖÓŸÖß ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖê †ÃÖêÆüß ÆüÖ †³µÖÖÃÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖê.

3.2.3 •Ö´Ö¤ü¸ü ¾Ö ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ :
1.

18

‹Ö.¾Æüß. ÃÖÖêÆüÖêÖß (1942)

µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ØÆü¤æü, ¯ÖÖ¸üÃÖß ¾Ö •ÖîÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖß»Ö ˆ““Ö •ÖÖŸÖà´Ö¬µÖê •Öê ˆ““Ö×¿Ö×ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê
•Ö´Ö¤ü¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖœüôûŸÖê, ‡ŸÖ¸ü ú×ÖÂšü •ÖÖŸÖß“µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß µÖÖˆ»Ö™ü †ÖœüôûŸÖê µÖã»Öê
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µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ µÖæ¸üÖê×¯ÖµÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö •Ö´Ö ¾Ö ´ÖéŸµÖæ¤ü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ
†³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ŸÖê †¿ÖÖ ×ÖÂúÂÖÖÔ¯ÖÏŸÖ †Ö»Öê, úß •Ö´Ö¤ü¸ü ¾Ö ´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü Æêü ¤üÖêÆüß •ÖÖê›üßÖê“Ö ¯Öãœêü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö
ú¸üßŸÖ †ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ºþ²ÖßÖ †Ö×Ö ¾ÖêÃ™ü¸üÖÏò›ü µÖÖÓÖßÆüß ÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ¯Öã¸üÖ¾Öê ¤êü‰úÖ †ÃÖê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê †ÖÆêü úß,
†³ÖÔú´ÖŸµÖÔŸÖêŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ¾ÖÖœü Æüß ãú™æÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê, ŸÖ¸ü ˆ““Ö †³ÖÔú´ÖŸµÖÔŸÖÖ
Æüß •Ö´ÖÖÃÖÖšüß“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ú´Öß †³ÖÔú´ÖŸµÖÔŸÖÖ Æüß ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÖŸ´Öú †ÃÖÖµÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê.’
Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓÖßÆüß †¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úºþÖ †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê úß, •Ö¸ü ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê
´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü ú´Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü •Ö´Ö¤ü¸ü ¤êüÖß»Ö ú´Öß †ÃÖê»Ö. ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“Öê ¾ÖµÖ ÆüÖÆüß •Ö´Ö¤ü¸üÖ“µÖÖ
×Ö¬ÖÖÔ¸üÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸üú †ÖÆêü.
2.

¯Öß. ÃÖß. ²ÖÃÖ»Ö (1958)
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¯Öß. ÃÖß. ²ÖÃÖ»Ö µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ¸üúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ
êú»Öê úß, •Ö´Ö, ´ÖéŸµÖæ, ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖæÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÃÖ µÖêÖÖ¸êü (Immigration) ¾Ö ¤êü¿ÖŸµÖÖÖ
ú¸üÖÖ¸êü (Emigration) Æüß †¿Öß “ÖÖ¸ü †Ö¬ÖÖ¸üŸÖ¢¾Öê †ÖÆêüŸÖ, úß •µÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖôûÖŸÖ ‹ÖÖªÖ
¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖê ¯Öãœêü †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, •Ö´Ö + ¯Ö¸êü¤ü¿ÖÖŸÖæÖ úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß
¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÃÖ µÖêÖÖ¸êü †Ö×Ö ´ÖéŸµÖæ + ¤êü¿ÖŸµÖÖÖ ú¸üÖÖ¸êü µÖÖ ¤üÖêÆüà´Ö¬Öß»Ö ±ú¸üúÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê
‹ÖÖªÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ¯Ö›üÖÖ¸üß ×Ö¾¾Öôû ³Ö¸ü ÆüÖêµÖ.
3.

™üß. •Öê. ÃÖò´µÖã†»Ö (1964)
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µÖÖÓÖß †»¯Ö×¾Öú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾Öé¨üß“ÖÖ ÁÖ´Ö¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
†³µÖÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ‘»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé¨üß“ÖÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ
ÁÖ´Ö¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ •ÖÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾ÖµÖ †Ö×Ö Ø»ÖÖ¸ü“ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü ×¤ü»Öê»ÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü ÆüÖ ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖÖê.’ ÃÖò´µÖã†»Ö ¯Öãœêü †ÃÖêÆüß ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ úß, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü, ¾Öé×¨ü¤ü¸ü, ¸ü“ÖÖÖ †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß Æüß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
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ÖãÖ¾Ö¢ÖêÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖê. ´ÖãµÖŸÖ: »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ Æüß ¿ÖÖ¸üß×¸üú (†Ö¸üÖêµÖ ¾Ö ‰ú•ÖÖÔ), ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÃÖÓµÖÖê•ÖúŸÖÖ †Ö×Ö ŸÖÖÓ×¡Öú ‘Ö™üúÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
4.

¯Öß. •Öê. ³Ö¼üÖ“Ö¸ü•Öß (1981)
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µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÖîªúßµÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †Ö×Ö ´ÖŸµÖÔŸÖêŸÖß»Ö
Ø»ÖÖ×³Ö®ÖŸÖÖ µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ´Ö¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê
úß, ‘×¾Öú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾Öé¨üÖ¯ÖúÖôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¸üÖÆüµÖÖ“µÖÖ †×¬Öú
ÃÖÓ¬Öß †ÖÆêüŸÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê •Ö¸üß ¤üÖêÆüß Ø»ÖÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸµÖÔŸÖÖ-¯ÖÖŸÖôûß´Ö¬µÖê ú´ÖÖ»Öß“Öß ‘ÖÃÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖ
†ÃÖ»Öß ŸÖ¸üßÆüß ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÖ¯ÖêÖŸÖ: ´ÖŸµÖÔŸÖê“µÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖæÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
×¤üÃÖŸÖê.’ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¯ÖêÖŸÖ: ˆ““Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖŸµÖÔŸÖê“Öß ¿ÖŒµÖ úÖ¸üÖê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
1) ´Ö×Æü»ÖÖÓú›êü êú»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ¤ãü»ÖÔÖ,
2) ú´Öß ¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü †Ö×Ö ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖê¯Öæ¾Öá“Öê »Öï×Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö,
3) †ãú¿Ö»Ö ÃÖæ×ŸÖúÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¿Öß (Midwifery) ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ÆüÖêÖÖ¸êü ×¿Ö¿Öã•Ö´Ö,
4) Æü»ÖŒµÖÖ ¯ÖÏŸÖß“ÖÖ †¯ÖÖîÂ™üßú †ÖÆüÖ¸ü †Ö×Ö ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ¾Ö †Ö¸üÖêµÖ×¾ÖÂÖµÖú Ã¾Ö“”ûŸÖê“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö,
5) †¯Öã·µÖÖ ¾ÖîªúßµÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ‡.
µÖÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸üÖÖ·µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ¯Öîúß ¯Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ ‘Ö™üú ÆüÖ ´ÖãµÖŸÖ: ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾ÖŸÖÔÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê; ŸÖ¸ü “ÖÖî£ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ“Ö¾ÖÖ ‘Ö™üú ÆüÖ ´ÖãµÖŸÖ: ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú
ÃÖ´Ö£ÖÔŸÖê¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ “ÖÖî£ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ“Ö¾ÖÖ ‘Ö™üú ÆüÖ Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÃÖÖšüßÆüß
´ÖŸµÖÔŸÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú ×¤üÃÖŸÖÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓ¯Öîúß ×ŸÖÃÖ¸üÖ ‘Ö™üú ÆüÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ´ÖŸµÖÔŸÖê»ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖÖÖ¸üÖ ‹ú ¯ÖÏ´ÖãÖ ‘Ö™üú ´ÖÖÖŸÖÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê.
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3.2.4 Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ :
1.

›üÖêÖÖ»›ü •Öê. ²ÖÖêÖ (1957)
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µÖÖÓÖß †ÃÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê †ÖÆêü úß, ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ãú´ÖÖ¸ü †¾ÖÃ£ÖêÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ
´ÆüÖ•Öê 20 ŸÖê 30 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß µÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü
Æêü ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ¯ÖÏÖîœü †¾ÖÃ£Öê¯Öæ¾Öá ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ‘Ö™üÖÖÓ¿Öß ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖê; •µÖÖ´Ö¬µÖê ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ
¿ÖÖê¬Ö, ÖÖêú¸üß, ×¾Ö¾ÖÖÆü, ‡ŸµÖÖØ¤ü“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
2.

23

´ÖæŸÖá †Ö×Ö ´ÖæŸÖá (1980)

µÖÖÓÖß 1971 “µÖÖ •ÖÖÖÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ¯Öãœüß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´Öã§êü Ö´Öæ¤ü
êú»Öê.
1.

Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ †×¬Öú ÆüÖêŸÖß.

2.

Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß ÃÖÓµÖÖ Æüß ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖú›êü ¾ÖôûŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê.

3.

²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖú›êü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ.

4.

²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ¯ÖãºþÂÖ ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÖÖú›êü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê, ¯Ö¸ÓüŸÖã ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖú›êü
ÆüÖêÖÖ·µÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú Ö¾ÆüŸÖê.

5.

ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖú›êü ÆüÖêÖÖ¸êü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü Æêü ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ×¾Ö¾ÖÖÆü ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ¿Öß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‘Ö™üúÖ´Öãôêû †×¬Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.

Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü Æêü ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÓ¬Öß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖê; ´ÖÖ¡Ö úÖÆüß †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ †ÖÙ£Öú
ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ´ÖÖÖê ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê †Öœüôû»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü Æêü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÓ¬Öß“ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¾Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê †ÃÖÖ
×ÖÂúÂÖÔ úÖœü»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. êú¾Öôû úÖÆüß ×³Ö®Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß †ÃÖÖÖ¸êü »ÖÖêú“Ö
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ †Öêú †³µÖÖÃÖÖÓÖß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ ¤ü¸ü †Ö×Ö ²ÖêúÖ¸üß“ÖÖ
¤ü¸ü µÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯Öã¸üÖ¾Öê¤êüÖß»Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
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3.

ØÃÖÖ ›üß.¯Öß. (1990)
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µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ †ÃÖê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê †ÖÆêü úß, †×¾Öú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê Ã¡Öß ¾Ö
¯ÖãºþÂÖÖÓÖÖ Ö×ŸÖ¿Öß»Ö ²ÖÖ×¾ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ÖÙ£Öú ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ, ŸÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
×¾Ö¾ÖÖÆü µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú ÆêüŸÖæ ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ºþœüß-¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ µÖÖ úÖ¸üÖÖ´Öãôêû 15-29 µÖÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ŸÖºþÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Ö¬µÖê
Ö×ŸÖ×¿Ö»ÖŸÖê“Öê †×¬Öú ëú¦üßú¸üÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê.
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ †Öêú
†³µÖÖÃÖúÖÓÖß êú»ÖÖ †ÖÆêü. ×¸ü“Ö›Ôü ›ü²»µÖæ. ×¾Ö»úß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖê¾Ö¸ü ¯Öãœüß»Ö ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖê :

4.

1.

¿ÖÆü¸üÖ“Öê ÃÖÖ×®Ö¬µÖ.

2.

¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖãÖ-ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ Øú¾ÖÖ •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß.

3.

×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ.

4.

Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß (ÆÓüÖÖ´Öß, “ÖÎúßµÖ, úÖµÖ´Ö ‡.)

5.

ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ÃÖÖ¬Ö´µÖÔŸÖÖ.
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†“ÖÔÖÖ êú. ¸üÖòµÖ (2003)

µÖÖÓÖß †ÖµÖ.†ÖµÖ.¯Öß.‹ÃÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê 2003 ´Ö¬µÖê ‘‡´¯ÖòŒ™ü †Öò±ú ´Öê»Ö †Ö‰ú™ü ´ÖÖµÖÖÏê¿ÖÖ
†ÖòÖ »Öê°™ü ×²ÖÆüÖ‡Ó›ü ×¾Ö´ÖêÖ †ò›ü ±òú×´Ö»Öß•Ö : ‹ êúÃÖ Ã™ü›üß †Öò±ú ×²ÖÆüÖ¸ü’ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ¯ÖæÖÔ êú»ÖÖ. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™êü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê.
1.

×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖÊ (out) Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ †Öéú×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †Ö×Ö
úÖ¸üÖê ¿ÖÖê¬ÖÖê.

2.

¯ÖãºþÂÖ ²ÖÖÊ (out) Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öê ´ÖÖÖê ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ãú™ãÓü×²ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸êü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú†ÖÙ£Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê.
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3.

´ÖÖÖê ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü, •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ, ´ÖÖÖ×ÃÖú ŸÖÖÖ ‡. “ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.

4.

´ÖÖÖê ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖ“Öß †Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üÖê.

5.

´ÖÖÖê ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖêŸ¯ÖÖ¤üú †Ö¸üÖêµÖÖ“Öß †Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öß
ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üÖê.

†“ÖÔÖÖ êú. ¸üÖòµÖ. µÖÖÓÖß ³ÖÖîÖÖê×»Öú Ã£ÖÖÖ, ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ×Ö¤ìü¿Öú ¾Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖÃÖÖšüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü
†ÃÖ»Öê»Öß “Ö»Öê »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ×²ÖÆüÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö ‘¸üÖêÆüŸÖÖÃÖ’ †Ö×Ö ‘×ÃÖ¾ÖÖÖ’ µÖÖ ¤üÖêÖ ×•Ö»ÊÖ“Öß
†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü êú»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ¯Öãœüß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ ´ÖÖÓ›ü»Öê :
1.

Ã£Öæ»Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü †»¯Ö ×¾ÖúÃÖßŸÖ ³ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ (†ÖÙ£Öú ´ÖÓ¤üß ¾Ö †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÁÖ´Ö µÖÖ´Öãôêû) ŸÖ¸ü
ÃÖæ´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÁÖß´ÖÓŸÖ ãú™æÓü²ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ (ˆ““Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖúÖÓÖÖ †Ö×Ö ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ŸÖºþÖÖÓ´Ö¬µÖê
µÖÖêµÖ ÖÖêú¸üß“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö µÖÖ´Öãôêû) Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ˆ““Ö †ÖÆêü.

2.

³Öæ×´ÖÆüßÖ, †ÖÙ£Öú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú¥üÂ™ü¶Ö ¤æü²ÖÔ»Ö •ÖÖŸÖß“Öß ãú™æÓü²Öê ¾Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ãú™æÓü²Ö ¯Ö¨üŸÖß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†ÃÖÖÖ¸êü“Ö •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ Æêü ãú™æÓü²ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü“Öê †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.

3.

×¾Öú×ÃÖŸÖ ×•Ö»ÊÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ Æêü †×¬Öú ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ †Ö×Ö »ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖî™ãÓü×²Öú
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖœüß´Öãôêû ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: ‹úÖ ×šüúÖÖÖÆæüÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×šüúÖÖß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —
ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ; ŸÖ¸ü †×¾Öú×ÃÖŸÖ ×•Ö»ÊÖ¯ÖÖÃÖæÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖãºþÂÖ Æêü †ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ¾Ö
×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¯Öæ¾Öá Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ßüŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¸ü“ÖÖÖŸ´Öú ¤üÖ×¸ü¦ü¶ †Ö×Ö
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“Öß ¤üß‘ÖÔ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ µÖÖ´Öãôêû †×¿Ö×ÖŸÖ †Ö×Ö †×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™æÓü²ÖÖ“µÖÖ
ˆ¯Ö•Öß×¾ÖêúÃÖÖšüß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.

4.

´ÖÖÖê ¸üÖÆüß»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖêŸ¯ÖÖ¤üÖ †Ö¸üÖêµÖÖÃÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ
ú¸üŸÖê. Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ´Öãôêû ¯ÖŸÖß-¯ÖŸÖà´Ö¬µÖê ÆüÖêÖÖ¸üß ±úÖ™üÖ±æú™ü Æüß ´ÖÖÖê ¸üÖÆüß»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ú´Öß
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•ÖÖÖ¯ÖÖŸÖôûß´Ö¬µÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖê. ´ÖÖÖê ¸üÖÆüß»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ•ÖÖêŸ¯ÖÖ¤üú
¸üÖêÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ˆ““Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖœüôæûÖ †Ö»ÖÖ.
5.

ÃÖÓ×Ö¯ŸÖ¯ÖÖê †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê, úß ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ãú™æÓü²ÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß
†ÖÙ£Öú ´Ö¤üŸÖ ¯Öã¸ü×¾ÖŸÖê, ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖŸÖ ´ÖÖÖê ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú
ŸÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ †×¬Öú Øú´ÖŸÖ ´ÖÖê•ÖÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê.

3.2.5 ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé×¨ü¾Ö¸üß»Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ :
1.
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¾Æüß.‹´Ö. ¤üÖÓ›êüú¸ü ¾Ö ãú´Öã×¤üÖß ¤üÖÓ›êüú¸ü (1953)

ÖÖêÖ»Öê †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¯ÖãÖê, µÖÖÓÖß 1951-52 ´Ö¬µÖê ¯ÖãÖê ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ‹ú
ÃÖ¾ÖìÖÖ †³µÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ‘•ÖÖÖÖ´ÖŸÖêŸÖß»Ö ×³Ö®ÖŸÖÖ’ Æüß ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá
ÃÖ´ÖÃµÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ †Ö×Ö ¯ÖŸÖß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¤ü¿ÖÔ¾ÖŸÖÖŸÖ, •µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÁÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ´Ö•Öæ¸ü, †¿ÖÖ¸üß×¸üú ÁÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ´Ö•Öæ¸ü, ˆ““Ö
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú, ¯ÖÖÖ¸ü¤üÖ¸ü ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü µÖÖ Îú´ÖÖÖê •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ ú´Öß ú´Öß ÆüÖêŸÖ Öê»µÖÖ“Öê †Öœüôû»Öê. µÖÖ
ÃÖ¾ÖìÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß ‘Ö¸üúÖ´ÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üüŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö´Öæ¤ü Ö êú»µÖÖ´Öãôêû
´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¤ü•ÖÖÔ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ±úÖ¸üÃÖÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖÖÖ †ÖœüôæûÖ
†Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÆüÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö úÖµÖÖÔÛ¾ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê.
2.

ÃÖß. ‹. Æòü™ü (1969)
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µÖÖÓÖß •ÖÖÖ Ö´ÖŸÖêÃÖ ×¿ÖÖÖ“Ö úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÖÆêü úÖ µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. µÖÖÓ“µÖÖ
×Ö¸üßÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü, "•ÖÖÖÖ´ÖŸÖêÃÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê êú¾Öôû ×¿ÖÖÖ“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü
‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ²ÖÖî¨üßú úÖµÖÔ ÆêüÆüß ¯Ö×¸üÖÖúÖ¸üú šü¸üŸÖê." ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü×¾ÖÂÖµÖú ÛÃ£ÖŸÖß“Öß
´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖÖ´ÖŸÖê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ÖêÆü´Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ´ÖÖÖ»Öß
Öê»Öß.
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3.

ãú»Ö¾ÖÓŸÖ †ÖÖÓ¤ü (1970)

µÖÖÓÖß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü µÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ.
ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´Ö¬µÖê 1970 ´Ö¬µÖê, “‡´¯ÖòŒ™ü †Öò±ú ¤ü “Öë•ÖàÖ Ã™êü™üÃÖË †Öò±ú ×¾Ö´Öê Ö †ÖòÖ
¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ ÖÏÖê£Ö” µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖæÖÔ êú»Öê. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ †ÖÖÓ¤ü µÖÖÓÖß ¯Öãœüß»Ö ×ÖÂúÂÖÔ
´ÖÖÓ›ü»Öê :
1)

•ÖÖÖÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ‘Ö™üß´Ö¬µÖê Ã¡Öß“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ ÆüÖ ‘Ö™üú ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖÖê,
úÖ¸üÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö ˆ““Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü Æêü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ“Öê
‘Ö™üú †ÖÆêüŸÖ.

2)

´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖ •ÖÖÖÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ‘Ö™üßŸÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ; ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ†³µÖÖÃÖÖŸÖß»Ö
´ÖÖ×ÆüŸÖß êú¾Öôû ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ´Öãôêû •ÖÖÖÖ´ÖŸÖêŸÖ ‘Ö™ü ‘Ö›æüÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß; ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ˆ““Ö
¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ Æüß •ÖÖÖÖ´ÖŸÖêŸÖ ‘Ö™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖê †ÃÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê.

3)

µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÖê ˆ““Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“µÖÖ ¾µÖÃÖÖµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ÆüÖ •ÖÖÖÖ´ÖŸÖêŸÖ
‘Ö™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖÖ¸üÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê.
ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯ÖÖŸÖ †ÖÖÓ¤ü †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üŸÖÖŸÖ úß, •ÖÖÖÖ´ÖŸÖêŸÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †ÖúÖ¸üÖŸÖ ‘Ö™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ

†ÖÖµÖÖŸÖ ˆ““Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ Æêü “Ö»Ö
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖ»Öê, ŸÖ¸üß êú¾Öôû µÖÖ “Ö»ÖÖÓ¾Ö¸ü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü '•ÖÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ' Æêü ‡ŸÖ¸ü
†Öêú “Ö»ÖÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê µÖÖŸÖ ¿ÖÓúÖ ÖÖÆüß. •Öê ‡ŸÖ¸ü †Öêú “Ö»Ö '•ÖÖÖÖ´ÖŸÖê¾Ö¸' ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
™üÖúŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê “Ö»Ö ´ÆüÖ•Öê '×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“Öê ¾ÖµÖ' ÆüÖêµÖ. †×»Öú›êü“Ö †Öêú
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö †¿ÖÖ ×ÖÂúÂÖÖÔ¯ÖÏŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ, úß ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü Æüß •ÖÖÖÖ´ÖŸÖêŸÖ ‘Ö™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖê.
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4.

êú. ‹´Ö. ¯ÖÖÓ›êü (1980)
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µÖÖÓÖß Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖŸÖôûß“ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü ¾Öêôûß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖŸÖê, ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß Æüß ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“µÖÖ ¾ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê †×¬Öú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †ÃÖÖ ×ÖÂúÂÖÔ úÖœü»ÖÖ úß,
"¯ÖãºþÂÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖŸÖôûß¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“µÖÖ ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê".
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê "†ÖÙ£Öú ¤ü•ÖÖÔ" Øú¾ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖ ‘Ö™üú Æüß ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“µÖÖ ¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ×¿ÖÖÖ, •ÖÖŸÖß †Ö×Ö ÖÏÖ´ÖßÖ-ÖÖÖ¸üß
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ‡. ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“µÖÖ ¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›üÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê.
´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¾ÖÖœü Æüß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ¾Öî¾ÖÖ×Æüú úÖ»Ö´ÖµÖÖÔ¤ êüŸÖ
(úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ) ‘Ö™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖê. ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖê
†Ö×Ö ×´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬Öã×Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üŸÖê, úß •ÖÖê ¥üÛÂ™üúÖêÖ ãú™æÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“µÖÖ
¯Ö¨üŸÖß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê †Öãæú»ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üŸÖÖê. ´ÆüÖæÖÃÖÓ¯ÖæÖÔ •ÖÖ³Ö¸üÖŸÖæÖ
•µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ »Ö¾Öú¸ü »ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ 20 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÖÓŸÖ¸ü Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ ˆ¿Öß¸üÖ
»ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ú´Öß ²ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ •Ö´Ö ¤êüµÖÖú›êü ú»Ö †ÃÖŸÖÖê.
5.

êú. ‹ÃÖ. ¿ÖÖÆü (1995)
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µÖÖÓÖß ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ¾ÖµÖ ¾Ö •ÖÖÖ Ö´ÖŸÖÖ µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ
†ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê úß, ´Ö×Æü»ÖÖÓŸÖ •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ 15 ŸÖê 45 ¾ÖÂÖì¾ÖµÖÖêÖ™üÖ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖŸÖê, ´ÆüÖæÖ •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÆüÖ 30 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. •Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“Öê ¾ÖµÖ Æêü 18 ¯ÖÖÃÖæÖ 23 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖœü×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †Ö×Ö ÆüÖ ‹ú´Öê¾Ö
´ÖÖÖÔ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ »ÖÆüÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ×¾Ö¾ÖÖÆü Æêü ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖÖ´ÖŸÖêÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¬ÖÖê¸üÖ-2001 µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ¾ÖµÖ ¾Ö ×•Ö»ÊÖ“Öê ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖ
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µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß †³µÖÖÃÖÖÖãÃÖÖ¸ü "18 ¾ÖÂÖÖÕÖÖ»Öß»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»Öà“Öê •ÖÖÃŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×•Ö»Æêü Æêü 18 ¾ÖÂÖÖÕÖÖ»Öß»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»Öà“Öê ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×•Ö»ÊÖ¯ÖêÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¥üÂ™ü¶Ö †×¬Öú ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ."
×¸ü¯ÖÏÖê›üŒ™üß¾Æü †Ñ›ü “ÖÖ‡Ô»›ü Æêü»£Ö ¯ÖÏÖê•ÖêŒ™ü-¸òü×¯Ö›ü ÆüÖ‰úÃÖÆüÖê»›ü ÃÖ¾Æìü 1998-99 ¾Ö NEHS
II 1998-99 µÖÖ ¤üÖêÆüß ÃÖ¾ÖìÖÖÖ“Öß †ÖµÖ.†ÖµÖ.¯Öß.‹ÃÖ. Öê 2001 ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö
¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ êú»Öê»Öß †Öú›êü¾ÖÖ¸üß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“µÖÖ ¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú¥üÂ™ü¶ Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¾Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ×•Ö»Æêü ×úŸÖß ´ÖÖÖÖÃÖ †ÖÆêüŸÖ Æêü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê. µÖÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üßÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê
×¾Ö¾ÖÖÆüÖ¾Öêôûß“Öê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¾ÖµÖ Æêü †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß“µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ †ÖÆêü †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê. RCHRHS †ÖãÃÖÖ¸ü 1995 ¾Ö 1999 ¤ü¸ü´µÖÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö¾ÖÖÆü¾Öêôûß úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ´ÖÖÖ»Öê»µÖÖ
×ú´ÖÖÖ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖ»Öß (18 ¾ÖÂÖì) ×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ´Öã»Öà“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ (31 ™üŒêú) êú¸üôû ¾Ö
ŸÖÖ×´ÖôûÖÖ›æü¯ÖêÖÖ (†ÖãÎú´Öê 9 ™üŒêú ¾Ö 19 ™üŒêú) †×¬Öú †ÖÆêü.
NFHS-II †ÖãÃÖÖ¸ü 1998 ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ 18 ¾ÖÂÖÖÕÖÖ»Öß»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»Öà“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ 48 ™üŒêú ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸ü ŸÖÖ×´ÖôûÖÖ›æü´Ö¬µÖê Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ êú¾Öôû 25 ™üŒêú †ÖœüôûŸÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
¸üÖ•µÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü¾Öêôûß“µÖÖ ´Öã»Öß“µÖÖ ¾ÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †ÖÓŸÖ¸ü-×•Ö»ÆüÖ ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖÆüß »ÖÖÖßµÖ ×¤üÃÖŸÖê. 18
¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾ÖµÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ »ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»Öà“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú (64 ™üŒêú) ŸÖ¸ü
ØÃÖ¬Öã¤æüÖÔ ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß (4 ™üŒêú) †ÖœüôûŸÖê. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê
18 ¾ÖÂÖÖÕÖÖ»Öß»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»Öà“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü 54 ™üŒŒµÖÖÓ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê.
‹æúÖ“Ö ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü ¾ÖÖœüß¾Ö ¸üÖÆüµÖÖÃÖ ¾Ö¸üß»Ö
†Öú›êü¾ÖÖ¸üß ¯ÖãÂ™üß ¤êüŸÖê, úÖ¸üÖ »ÖÆüÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ´Öã»Öà“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü Æêü •ÖÖÖ¤ü¸ü ¾ÖÖœüß¾Ö šêü¾ÖµÖÖÃÖ
úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸üŸÖÖŸÖ.
6.

31

†´ÖŸµÖÔ ÃÖêÖ (1999)

µÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ÆüŒú ¾Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ ŸÖê †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ,
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úß “ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÆüŒú ×¤ü»Öê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ²Öôûú™ü êú»Öê, ŸÖ¸ü •ÖÖÖ¤ü¸ü ÖÖ»Öß µÖê‰ú »ÖÖÖŸÖÖê.
¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ÆüÖêÖÖ¸üß ²ÖÖôÓûŸÖ¯ÖÖê ¾Ö ÃÖ¤üÖê×¤üŸÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖºþÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê
ãú™æÓü²Ö×ÖµÖÖê•ÖÖÖú›êü ¾ÖôûŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ãú™æÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê ÃÖÆü•Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ
×¤ü»Öß Öê»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ÖÖêú·µÖÖ ¤êü‰úÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖÖÖê •ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê, ŸµÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.” †ÃÖê —ÖÖ»µÖÖÃÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÖ¤ü¸ü ú´Öß šêü¾ÖµÖÖŸÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö µÖ¿Ö µÖê‰ú ¿ÖúŸÖê.
3.2.6 ¬Ö´ÖÔ ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
1.

†ÖÏ¾ÖÖ»Ö ‹ÃÖ. ‹Ö. (1965)
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µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, "¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Öêú
†³µÖÖÃÖúÖÓÖß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü." †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓ“µÖÖ ´ÆüÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸ü ÆüÖ ØÆü¤æÓü“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖêÆü´Öß“Ö ˆ““Ö †ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ¯ÖÖ¸ü¿Öß †Ö×Ö
×õÖ¿“ÖÖ ¬Ö´ÖáµÖÖÓ´Ö¬µÖê •ÖÖÖÖ´ÖŸÖê“Öß ú´Öß ¯ÖÖŸÖôûß †ÖœüôûŸÖê.
2.

¯Öß. ‹´Ö. ãú»ÖúÖá (1971)
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µÖÖÓ“Öê 1981-1991 µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö †Ö×Ö ØÆü¤æü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ-¾Öé×¨ü¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
†ÃÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê úß, ØÆü¤æü“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ˆ““Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé¨ß Æüß ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ´Öü¬Öß»Ö
ˆ““Ö •ÖÖÖÖ´ÖŸÖê¿Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú×¸üŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö »ÖÖ¾ÖµÖÖ•ÖÖêÖß †ÖÆêü. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ú´Öß
†ÃÖ»Öê»Öß ´ÖŸµÖÔŸÖÖ Æüß †»¯Ö¿Öß ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖê. ´ÖÖêšü¶Ö ¸üÖ•µÖÖÓŸÖß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¾Öé¨üß»ÖÖ
†ÖãÃÖºþÖ ãú»ÖúÖá µÖÖÓÖß †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê úß, ‘ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß¯ÖêÖÖ ˆ““Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö
•ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß¯ÖêÖÖ ˆ““Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öé¨ßü»ÖÖ ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ¾ÖÖÖ¸üÖ ´ÖãµÖ ‘Ö™üú
ÆüÖêµÖü.’ ¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö •ÖÖÖÖ´ÖŸÖêŸÖß»Ö ×³Ö®ÖŸÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †×»Öú›üß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖÆüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
—ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
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ãú´Öã×¤üÖß ¤üÖÓ›êüú¸ü (1974)

¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üŸÖÖŸÖ, úß
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ØÆü¤æü †Ö×Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖáµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüÖê¯ÖÖšü ¯ÖÖ¸ü¿Öß ¬Ö´ÖáµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê
†ÖœüôûŸÖê. †³µÖÖÃÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê úß, ØÆü¤æü ¾Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß
†ÖÓŸÖ¸üÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ †Ö×Ö ¯ÖÏ£ÖÖÓ«üÖ¸êü ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖÖÖ´ÖŸÖê“µÖÖ “Ö“ÖìŸÖ ÃÖÓÃéúŸÖß Æüß ¯ÖÏ´ÖæÖ úÖ¸üÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ×õÖ¿“ÖÖ ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß †ÖÆêü †Ö×Ö •Ö¸üß ŸÖß ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™üß»ÖÖ †Ö»Öß †ÃÖ»Öß,
ŸÖ¸üß ŸÖß ŸÖÖŸúÖôû ²Ö¤ü»Ö ÛÃ¾ÖúÖ¸üŸÖê †Ö×Ö ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Öê
ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖê. ´ÆüÖæÖ ×õÖ¿“ÖÖ ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ †Ö×Ö ÃÖÓÃéúŸÖß µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
ÃÖÆü•ÖÖÃÖÆü•Öß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê ¯Öã¸êü¿ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ†³ÖÖ¾Öß ÃÖÆü•Ö ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß.
4.
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êú. ´ÖÖî»Ö¿ÖÖ (1999)

µÖÖÓÖß †ÖµÖ.†ÖµÖ.¯Öß.‹ÃÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê 1999 ´Ö¬µÖê ‘×¸ü×»Ö•ÖßµÖÃÖ †Öò±ú ×»Ö‹¿ÖÖ †Ñ›ü ±úÙ™ü×»Ö™üß
×²ÖÆêüÛ¾Æü†¸ü ‡Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ Ã™êü™ü : ‹ Ã™ü›üß †Öò±ú ×ÓÆÓü¤æü•Ö †Ñ›ü ´ÖãÛÃ»Ö´ÃÖ’ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖæÖÔ
êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ¯Öãœüß»Ö ²ÖÖ²Öß †³µÖÖÃÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. 1) úÖî™ãÓü×²Öú(Household)
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ´Ö¬Öß»Ö ØÆü¤æü-´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×³Ö®ÖŸÖê“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ú¸üÖê. 2) ØÆü¤æü †Ö×Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö µÖÖÓ“µÖÖüŸÖß»Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü¾Öêôûß“µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ×³Ö®ÖŸÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ“Öê
×Ö¬ÖÖÔ¸üú µÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.3) ãú™æÓü²ÖÖ“µÖÖ †ÖúÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¯ÖÃÖÓŸÖß †Ö×Ö •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ
µÖÖŸÖß»Ö ØÆü¤æü-´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×³Ö®ÖŸÖÖ †³µÖÖÃÖÖê. 4) Ö³ÖÔ×Ö¸üÖê¬ÖúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üÖÖ¸êü
‘Ö™üú µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ØÆü¤æü-´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê. 5) •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
ú¸üÖÖ¸êü ‘Ö™üú µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ØÆü¤æü-´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×³Ö®ÖŸÖÖ †³µÖÖÃÖÖê. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ´Ö¬ÖæÖ îú. ´ÖÖî»Ö¿ÖÖ µÖÖÓÖß
¯Öãœüß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
1.

úÖî™ãÓü×²Öú ŸÖÃÖê“Ö †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê›üß¤üÖ¸üÖÓ´Ö¬Öß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“ßÖ ¿ÖîÖ×Öú
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¯ÖÖŸÖôûß Æüß ØÆü¤æÓü“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôû»Öê.
2.

Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾ÖÃŸµÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ —ÖÖ»Öê»Öê ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ“Öê ëú¦üßú¸üÖ Æêü ŸµÖÖÓÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖæÆüÖÃÖÖê²ÖŸÖ ‹ú•Öß¾Ö
ÆüÖêµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¸üÖêÖŸÖê. •µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²Ö¤ü»Ö Æêü ˆ×¿Ö¸üÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
êú. ´ÖÖî»Ö¿ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸üÖê¯Ö ú¸üŸÖÖÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ úß, ×•Ö£Öê ¬ÖÖÙ´Öú

¸ü“ÖÖÖ Æüß ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»Ö ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü, †¿ÖÖ ¸üÖ•µÖÖÓ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¬ÖÖê¸üÖúŸµÖÖÕÃÖÖšüß µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖß»Ö
¿ÖÖê¬Ö ¾Ö ×ÖÂúÂÖÔ Æêü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´Ö×£ÖŸÖÖ£ÖÔ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ.
3.2.7 ×¾ÖúÖÃÖ, †Ö¬Öã×Öúßú¸üÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖŸ´Öú ²Ö¤ü»Ö×¾ÖÂÖµÖú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ :
1.
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´ÖÖêÖß ÖÖÖ (1981)

µÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓÖÖ»Ö †Ö×Ö êú¸üôû ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö †ÖÙ£Öú
×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ´ÖŸµÖÔŸÖê¾Ö¸üß»Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †³µÖÖÃÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ¤ü¸ü›üÖê‡Ô ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ †Ö×Ö ˆŸ¯Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖß µÖÖ«üÖ¸êü †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ÖãÖ¾ÖÙÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¬ÖÖê¸üÖ ´ÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ, †Ö¸üÖêµÖ †Ö×Ö ¾ÖÖÆüŸÖæú µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÃÖê¾ÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÆüÖæÖ ×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ“Ö †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü êú¸üôû
¸üÖ•µÖÖÖê ˆ““Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖ †Öã³Ö¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓÖÖ»Ö ÆüÖ ˆ““Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ
ÃÖÖÖß¤üÖ¸ü †ÖÆêü. ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓÖÖ»Ö“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ êú¸üôû´Ö¬Öß»Ö µÖæÖ ´ÖŸµÖÔŸÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß Æüß ŸÖê£Öß»Ö ˆ““Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ¿Öß µÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖ“µÖÖ †Öã´ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü •ÖÖê›üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
2.

37

µÖæ. ¾Æüß. ÃÖÖê´ÖµµÖÖ•µÖã»Öæ (1990)

µÖÖÓÖß †ÖµÖ.†ÖµÖ.¯Öß.‹ÃÖ. ´ÖÓãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê 1990 ´Ö¬µÖê ‘›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü †Ñ›ü ›êü´ÖÖòÖÏÖ±úßú “Öë•Ö’ ÆüÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏ²Ö¬Ö ¯ÖæÖÔ êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ²ÖÖ²Öß †³µÖÖÃÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ×¾ÖúÖÃÖÖ´Öãôêû
‘Ö›æüÖ †Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö †³µÖÖÃÖÖê Æêü µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ´ÖãµÖ ˆ×§üÂ™ü
ÆüÖêŸÖê.
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1)

•ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ †Ö×Ö ãú™æÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖÓ“Öê
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê.

2)

×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ´ÖŸµÖÔŸÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¿ÖÖê¬ÖÖê.

3)

»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ “Ö»ÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †³µÖÖÃÖÖê.

µÖÖ ˆ×§üÂ™ÖÓ“µÖÖ ¯ÖæŸÖÔŸÖêÃÖÖšüß †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß †ÖÓ¬ÖÐ¯ÖÏ¤êü¿Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö•ÖµÖÖÓÖÏ´Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
ŸÖßÖ ¿ÖÆü¸üß ²»ÖÖòú ¾Ö ŸÖßÖ Öê›ü¶ÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü úºþÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖ ŸÖÓ¡ÖÖ“µÖÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÖÙ£Öú †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
ÃÖÖ´ÖÖÏß²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ×«üŸÖßµÖú ÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ ÃÖÖê´ÖµµÖÖ•µÖã»Öæ µÖÖÓÖß
¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
1.

ãú™æÓü²ÖÖ“µÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü êú»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ Ö“ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ
‘ÖêÖÖ·µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ¾Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü ×¾Öú×ÃÖŸÖ ³ÖÖÖÖŸÖ (ÖÏÖ´ÖßÖ Øú¾ÖÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖ »ÖÖÖŸÖ
Ö ‘ÖêŸÖÖ) Öæ¯Ö ˆ““Ö †ÖœüôûŸÖê.

2.

¤ü¸ü›üÖê‡Ô ˆŸ¯Ö®Ö, ÃÖÓ¯Ö¢Öß, ´ÖÖ»Öúß ×Ö¤ìü¿ÖÖÓú †Ö×Ö Ö“ÖÔ µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Öú×ÃÖŸÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †ÖÙ£Öú
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †×¬Öú “ÖÖÓÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê.

3.

×¾Öú×ÃÖŸÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ×ú¿ÖÖê¸ü¾ÖµÖßÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê (0 ŸÖê 14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö) ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú
+
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê, ŸÖ¸ü ¾ÖµÖÖê¾Öé¨ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê (60 ) ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÆêüÆüß †×¬Öú †Öœüôû»Öê. ú¤üÖ×“ÖŸÖ
µÖÖ´Öãôêû“Ö µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ³ÖæŸÖúÖôûÖŸÖß»Ö ú´Öß •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö ¤üß‘ÖÔúÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Öß ´ÖŸµÖÔŸÖêŸÖß»Ö
ˆ““Ö ‘ÖÃÖ¸üÖ ×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.

4.

¯ÖŸÖß-¯ÖŸÖß“Öê ×¿ÖÖÖ, •Ö´Ö×ÖµÖÓ¡ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¿Öß ¬ÖÖÖŸ´Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê.

5.

×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖ ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú¥üÂ™ü¶Ö ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê †ÃÖê †Öœüôû»Öê.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ Æêü ˆ““Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú ¤ü•ÖÖÔ, µÖæÖ •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ, ãú™æÓü²Ö

125

×ÖµÖÖê•ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †×¬Öú ¾ÖÖ¯Ö¸ü, †×¬Öú Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü, µÖæÖ ´ÖŸµÖÔŸÖÖ ¤ü¸ü ‡. “Öê ÃÖÆü†ÛÃŸÖ¢¾Ö †¿ÖÖ
³ÖÖÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ, úß •µÖÖ ³ÖÖÖÖÖê ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö ´ÆüÖ•Öê
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ Æêü †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ “Ö»ÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬Öß»Ö
²Ö¤ü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖë¤ü¾ÖŸÖê †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
3.

38

‹ÃÖ. Ã¾ÖÖ×´ÖÖÖ£ÖÖ (1992)

µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖæ´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ †Ö×Ö •ÖÖÖÖ´ÖŸÖêŸÖß»Ö
²Ö¤ü»Ö µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †³µÖÖÃÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ŸÖ×´ÖôûÖÖ›æü´Ö¬Öß»Ö ¤ü×ÖÖ †Ö¸üúÖê™ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ
ÃÖÖ¯ÖêÖŸÖ: ×¾Öú×ÃÖŸÖ Öê›üß ¾Ö ¤üÖêÖ ÃÖÖ¯ÖêÖŸÖ: ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öß Öê›üß †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ
ÃÖ¾ÖìÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ †Ö×Ö ¤üÖêÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö “Ö»Öê µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †³µÖÖÃÖ»ÖÖ, ŸÖê ¤üÖêÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö “Ö»Ö ´ÆüÖ•Öê :
1.

†Ö¬Öã×Öúßú¸üÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß Øú¾ÖÖ ãú™ãÓü×²ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ.

2.

²ÖÖ»ÖÃÖÓÖÖê¯ÖÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»µÖÖ ÖãÓŸÖ¾ÖÖãúß“Öß ¯ÖÖŸÖôûß.

µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ¯Öãœüß»Ö ×ÖÂúÂÖÔ ´ÖÖÓ›ü»Öê.
1.

úÖî™ãÓü×²Öú †Ö¬Öã×Öúßú¸üÖÖ“Öß ú´Öß ¯ÖÖŸÖôûß Æüß ãú™æÓü²ÖÖ“µÖÖ µÖæÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß
ÖãÖ¾ÖÙÖŸÖ ú¸üŸÖê, úß •Öß ×¾ÖúÃÖßŸÖ ¾Ö ÃÖÖ¯ÖêÖŸÖ: ´ÖÖÖÖÃÖ Öê›ü¶Ö´Ö¬µÖê ²ÖÖ»ÖÃÖÓÖÖê¯ÖÖÖÖÃÖÖšüß
êú»Öê»µÖÖ µÖæÖ (ú´Öß) ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú ¯ÖÖŸÖôûß¿Öß †×ŸÖ¿ÖµÖ •Ö¾ÖôæûÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê.
†¿ÖÖ ãú™æÓü²ÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÓ´Ö¬µÖê ãú™æÓü²Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖÓ“Öß (Family Limitations)
†Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖß †Öœüôû»Öß.

2.

úÖî™ãÓü×²Öú †Ö¬Öã×Öúßú¸üÖÖ“Öß ˆ““Ö ¯ÖÖŸÖôûß, ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²ÖÖ»ÖÃÖÓÖÖê¯ÖÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»µÖÖ
ÖãÓŸÖ¾ÖÖãúß“Öß ˆ““Ö ¯ÖÖŸÖôûß Æüß †¿ÖÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÓ´Ö¬ÖæÖ ãú ™æÓü²Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖÓ“µÖÖ (Family
Limitations) ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ²Ö¸üß“Ö¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôû»Öê.
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4.

¸üÖ•ÖÖê ‹. ²Öß. (1998)

39

µÖÖÓÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ¯Ößšü, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê "Ã™ü›üß †Öò±ú ¯ÖÖò¯µÖã»Öê¿ÖÖ ¯ÖÏÖê±úÖ‡Ô»Ö †Öò±ú ×›üÛÃ™ÒüŒ™ü
(1961-1991)" µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö 1998 ´Ö¬µÖê ¯ÖæÖÔ êú»ÖÖ. ¸üÖ•ÖÖê µÖÖÓÖß µÖÖ
†³µÖÖÃÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¯Öãœüß»Ö ²ÖÖ²Öß †³µÖÖÃÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ.
1)

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬Ö¸üÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ²Ö¤ü»Ö †Ö×Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü, ¸ü“ÖÖÖ
†Ö×Ö ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ µÖÖÓŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †³µÖÖÃÖÖê.

2)

†ÖÙ£Öú »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ²Ö¤ü»Ö †Ö×Ö †ÖÙ£Öú »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü,
¸ü“ÖÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †³µÖÖÃÖÖê.

3)

ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ²Ö¤ü»Ö †Ö×Ö ÃÖÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü, ¸ü“ÖÖÖ
¾Ö ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ µÖÖÓŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öà“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.

4)

¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ²Ö¤ü»Ö †Ö×Ö †ÖúÖ¸ü, ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ
µÖÖÓŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †³µÖÖÃÖÖê.

5)

¾Öî¾ÖÖ×Æüú ¤ü•ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¤ü¿Ö¾ÖÖÙÂÖú ²Ö¤ü»Ö †Ö×Ö †ÖúÖ¸ü, ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö
×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ µÖÖÓŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †³µÖÖÃÖÖê.

µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ¸üÖ•ÖÖê µÖÖÓÖß ¤ãüµµÖ´Ö ÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ¯Öãœüß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ
´ÖÖÓ›ü»Öê.
1.

¯ÖãºþÂÖÖÓ“ÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¤ü•ÖÖÔ ÆüÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ÆêüŸÖæ»ÖÖ, ŸÖ¸ü ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¤ü•ÖÖÔ ÆüÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ¾Ö
¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ÆêüŸÖæ»ÖÖ ²ÖÆüÖ»Ö êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ.

2.

×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü, ÖÏÖ´ÖßÖ-ÖÖÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ¾Ö Ø»ÖÖ¸ü“ÖÖÖ Æüß (†¬µÖµÖÖúÖôûÖŸÖß»Ö) ×Ö¾¾Öôû Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.

3.

ŸÖã»ÖÖÖÖŸ´Öú×¸üŸµÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö×ÁÖŸÖÖÓ“ÖÖ †ÖÙ£Öú ³ÖÖ¸ü ÆüÖ ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖ“µÖÖ
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ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
4.

ÖÏÖ´ÖßÖ ¾Ö ÖÖÖ¸üß ¤üÖêÆüß ³ÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÙ£Öú úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
¥üÛÂ™üúÖêÖ ²Ö¤ü»Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß.

5.

ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ Ø»ÖÖ-ÖãÖÖê¢Ö¸ü Æêü ˆ““Ö †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê, úß •Öê ÖÖÖ¸üß
†ÖîªÖê×Öúßú¸üÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê´Öãôêû ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖæÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê ÖÖÖ¸üß ³ÖÖÖÖú›êü ÆüÖêÖÖ¸êü Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü
¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê.

5.

¿ÖÖÃ¡Öß ¯Öß. ¯Öß. (1999)

40

µÖÖÓÖß †ÖµÖ. ¯Öß. ‹ÃÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ‘´ÖÖò›üÖÖÔµÖ—Öê¿ÖÖ †Ñ›ü ±úÙ™ü×»Ö™üß ‡Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ †Ñ›ü ˆ¢Ö¸ü
¯ÖÏ¤êü¿Ö’ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¿ÖÖê¬Ö¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö 1999 ´Ö¬µÖê ¯ÖæÖÔ êú»ÖÖ. †³µÖÖÃÖÖ¿Öß ÃÖãÃÖÓÖŸÖ †Ö¬Öã×Öúßú¸üÖÖ“ÖÖ
•ÖÖÖÖ´ÖŸÖê¿Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê ÆüÖ µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ´ÖãµÖ ˆ§êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ, µÖÖ
†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃ¡Öß ¯Öß. ¯Öß. µÖÖÓÖß †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖÖ´ÖÖÏß Æüß †ÖµÖ.†ÖµÖ. ¯Öß. ‹ÃÖ., ´ÖÓã²Ö‡Ô «üÖ¸êü †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
‘Öò¿ÖÖ»Ö ±òú×´Ö»Öß Æêü»£Ö ÃÖ¾Æìü’ ´Ö¬ÖæÖ ÃÖÓú×»ÖŸÖ úºþÖ ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö ×ÖÂúÂÖÔ ´ÖÖÓ›ü»Öê. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Æêü ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÃÖÖ¯ÖêÖŸÖ: ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖ•µÖ ´ÆüÖæÖ; ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÃÖÖ¯ÖêÖŸÖ: ú´Öß ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¤ü•ÖÖÔ“Öê ¸üÖ•µÖ ´ÆüÖæÖ ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¤êü¿Ö †¿ÖÖ ¤üÖêÖ ¸üÖ•µÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»Öß.
µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ¿ÖÖÃ¡Öß.¯Öß.¯Öß. µÖÖÓÖß ¯Öãœüß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ ´ÖÖÓ›ü»Öê.
1.

¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ †Ö¬Öã×ÖúŸÖê“ÖÖ •ÖÖÖÖ´ÖŸÖê¿Öß (Fertility) †×¬Öú ¾µÖÃŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.

2.

‹ÖÖªÖ ³ÖÖîÖÖê×»Öú ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ÆüÖÆüß •ÖÖÖ¤ü¸üÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê šêü¾ÖµÖÖŸÖ
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖë¤ü×¾ÖŸÖÖê.

3.

¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ †Ö¬Öã×ÖúŸÖÖ Æüß •ÖÖÖ¤ü¸üÖ»ÖÖ ´ÖÖÖê šêü¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ
ú¸üŸÖê.

4.

¿ÖÆü¸üß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö •ÖÖÖÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ¾µÖÃŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôûŸÖê.
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6.

³Ö™ü ¾Ö —Öê×¾Ö†¸ ü(1999)

41

µÖÖÓÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ•µÖÖ-¸üÖ•µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖ¸üÖ•µÖÖÓ´Ö¬µÖê ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ‹úÖ“Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ-×¾Ö³ÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖêÆüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖŸ´Öú »ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê
¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ±ú¸üú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê †ÖÆêü. †ÃÖÖ“Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ±ú¸üú •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß µÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö 76
¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×¾Ö³ÖÖÖÖÓÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ Öò¿ÖÖ»Ö ±òú×´Ö»Öß Æüê»£Ö ÃÖ¾Öì-I “µÖÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
êú»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú »ÖÖêúÃÖÓµÖÖŸ´Öú ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖÓ¯ÖêÖ úÖêúÖ
µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß ²ÖÖ•Öæ ÃÖ¸üÃÖ šü¸üŸÖê. ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ£ÖÔ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö †µÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ úÖêúÖÖŸÖ Ã¡Öß ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ
†×¬Öú †ÖÆêü, ¯ÖÏŸÖß •ÖÖê›ü¯Öê †¯ÖŸµÖÃÖÓµÖÖ ú´Öß †ÖÆêü, ²ÖÖ»Ö´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü ú´Öß †ÖÆêü, ×¾Ö¾ÖÖÆü¾Öêôûß“Öê ´Öã»Öß“Öê
¾ÖµÖ Æêü †×¬Öú †ÖÆêü, ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ¤êüÖ¸êüÖêÖÖ»Öß ¯ÖÏÃÖæŸÖß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú
†ÃÖæÖ, úÖêúÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ »ÖÃÖßú¸üÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖÆüß †×¬Öú ¸üÖ×Æü»Öê»Öê †ÖÆêü. úÖêúÖÖŸÖß»Ö
•ÖÖê›ü¯µÖÖÓ¯ÖêÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö •ÖÖê›ü¯µÖÖÓÖÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß 1.5 ´Öã»ÖÓ †×¬Öú ÆüÖêŸÖÖŸÖ, úÖêúÖÖŸÖß»Ö ´Öã»Öà¯ÖêÖÖ
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ´Öã»Öà“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 3.5 ¾ÖÂÖì »Ö¾Öú¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ, ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÕÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ»Ö
´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ¾Ö ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖ úÖêúÖÖ¯ÖêÖÖ “ÖÖ¸ü ¯Ö™üßÖê †×¬Öú †ÖÆêü; úÖêúÖÖŸÖ •Ö¸ü 10 ¯Öîúß 8
¯ÖÏÃÖæŸÖàÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö, ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ¾Ö ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖ ÆüÖ“Ö †Öú›üÖ 3 ŸÖê 4
‹¾ÖœüÖ ú´Öß ×¤üÃÖŸÖÖê. µÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ³Ö™ü ¾Ö —Öê×¾Ö†¸ü µÖÖÓÖß ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ †Öšü ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖ“µÖÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖêšü¶Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö šü¸ü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ³Ö™ü ¾Ö —Öê×¾Ö†¸ü µÖÖÓÖß ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ÆüÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×ÖÂúÂÖÔ úÖœü»Öê»ÖÖ
×¤üÃÖŸÖÖê.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯ÖãœüÖ¸ü»Öê»Öê ¸üÖ•µÖ ´ÆüÖæÖ µÖÖŸÖß †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ Æêü ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
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ãú™æÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖŸÖ ‹ú †Ö‘ÖÖ›üß“Öê ¸üÖ•µÖ ¸üÖÆüß»Öê †ÖÆêü. ŸÖ¸üßÃÖã¨üÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖŸ´Öú
ÃÖÓÎú´ÖÖÖ“ÖÖ ‹ú †Ö¿“ÖµÖÔúÖ¸üú ¯Öî»Öæ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖÃÖ †•ÖæÖÆüß ‡Â™ü ˆ×§üÂ™êü ÖÖšüŸÖÖ †Ö»Öß
ÖÖÆüßŸÖ. †Ö•Ö ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ Îú´Ö¾ÖÖ¸üßŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ“Öê ¸üÖ•µÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö
•ÖÖÖ¤ü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÓÎú´ÖÖÖ“Öß ÖŸÖß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ´ÖÓ¤ü ŸÖ¸ü †ÖÆêü“Ö ; ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö •ÖÖÖ¤ü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÓÎú´ÖÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖÆüß ´ÖÓ¤ü †ÖÆêü.
7.

42

ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ´Öãôêû ¾Ö †Ö¸ü. ÖÖÖ¸üÖ•ÖÖ (2006)

µÖÖÓÖß "´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¬Öß´Öê »ÖÖêúÃÖÖÓÛµÖúßµÖ ÃÖÓÎú´ÖÖ" †³µÖÖÃÖ»Öê †ÖÆêü. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß
ˆ×§üÂ™êü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖß.
1)

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö †µÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú
ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üÖê.

2)

•µÖÖÓÖß †×»Öú›ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖŸ´Öú Ã£ÖîµÖÔ †ÖÖµÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏÖŸÖß
êú»Öß †ÖÆêü, †¿ÖÖ ¸üÖ•µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“ÖÖ †Ö¾ÖÖúÖ
šü¸ü¾ÖÖê.

3)

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö •ÖÖÖ¤ü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÓÎú´ÖÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú †ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖ“Öß
³Öæ×´ÖúÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê.

¯Ö×Æü»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †×»Öú›ü“µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×•Ö»ÆüÖ¾ÖÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖ“µÖÖ
×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖ«üÖ¸êü ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖß»Ö ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ †³µÖÖÃÖ»Öß †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö †ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖ“Öß
†µÖ ¸üÖ•µÖÖÓŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú †ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖ¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ êú»Öß †ÖÆêü; ŸÖ¸ü ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê“ÖÖ
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÓÎú´ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖæÖ ´Öãôûê ¾Ö ÖÖÖ¸üÖ•ÖÖ
µÖÖÓÖß ¯Öãœüß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ×ÖÂúÂÖÔ ´ÖÖÓ›ü»Öê.
1.

´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ×´ÖÁÖ ÃÖæ“ÖúÖÓú ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ×Ö´Ö †ÖÆêü. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ
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µÖêÖÖ¸üÖ »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ 20 ¾µÖÖ Ã£ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖŸ´Öú ¾Ö †µÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÕŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ
×¾Ö³ÖÖÖ šü¸üŸÖÖê.
2.

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖŸ´Öú ÃÖÓÎú´ÖÖÖ“µÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ ‘Ö›üß»ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü¾Öêôûß“µÖÖ ´Öã»Öß“Öê
†»¯Ö¾ÖµÖ ¾Ö ´Öã»ÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ Æü¾µÖÖÃÖ ÆüÖ •ÖÖÖ¤ü¸üÖŸÖß»Ö ‡Â™ü ‘Ö™ü ÃÖÖ¬ÖµÖÖ´Ö¬Öß»Ö †›ü£ÖôûÖ šü¸üŸÖ
†ÖÆêü.

3.

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖŸ´Öú ÃÖÓÎú´ÖÖ †µÖ ¸üÖ•µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ´ÖÓ¤ü ŸÖ¸ü †ÖÆêü“Ö, ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ †×¬Öú ¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú
×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ †ÖÆêü.

4.

Ã¡Öß-ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ¾Ö •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖŸµÖ¯ÖæÖÔ ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö †µÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ †ÛÃŸÖ¢¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß

´ÖÖêšüß †ÖÓŸÖ¸ü-×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ Æüß ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖŸ´Öú ÛÃ£ÖŸµÖÓŸÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ†ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú
úÖ´Ö×Ö¸üßÃÖÖšüß úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÆüÖ †³µÖÖÃÖ ¤ü¿ÖÔ¾ÖŸÖÖê.
8.

³ÖÖ¸üŸÖß ›üß. ‹´Ö. (2006)

43

µÖÖÓÖß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö
¯Öß‹“Ö.›üß. ÃÖÖšüß ‘´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖæÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“Öê †¬µÖµÖÖ’ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
†Ö¯Ö»ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ¯Öãœüß»Ö ˆ×§üÂ™üê ´ÖÖÓ›ü»Öß.
1.

´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ŸÖÖ»ÖãúÖ×ÖÆüÖµÖ †¬µÖµÖÖ ú¸üÖê.

2.

´ÖÖÖ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖÓúÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ×Ö¤ìü¿ÖÖÓú †Ö×Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×•Ö»ÆüÖ×ÖÆüÖµÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.
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3.

»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¾ÖÖœü Øú¾ÖÖ ‘Ö™ü, ²ÖÖ»Ö´ÖéŸµÖæ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ, ÖÖÖ¸üßú¸üÖ, Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ
ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ úÖ¸üÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖÖÖê¾ÖÖ ‘ÖêÖê.

³ÖÖ¸üŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ×ÖÂúÂÖÔ †Öœüôû»Öê.
1.

×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö êú¾Öôû †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ¾Ö ¯Ö¸ü³ÖÖß µÖÖ ¤üÖêÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 1991 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
2001 ´Ö¬µÖê ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯ÖãºþÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ú´Öß ÆüÖê‰úÖ Ã¡Öß
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¾ÖÖ™üÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.

2.

×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ØÆü¤æü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 1981 “µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ
2001 ´Ö¬µÖê ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü, ²Öß›ü, •ÖÖ»ÖÖÖ µÖÖ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ“Öê, ŸÖ¸ü †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, ¯Ö¸ü³ÖÖß,
ÖÖÓ¤êü›ü, »ÖÖŸÖæ¸ü µÖÖ “ÖÖ¸ü ×•Ö»ÊÖ´Ö¬ÖæÖ ú´Öß —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê.

3.

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖáµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Ö¬ÖæÖ †ÖœüôûÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö •ÖÖÖ¤ü¸üÖ´Öãôêû ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖáµÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.

4.

×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ØÆü¤æü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖáµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ †×¬Öú
†ÖÆêü.

9.

44

³ÖæŸÖêú¸ü ›üß. ¯Öß. (2007)

µÖÖÓÖß "•ÖÖ»ÖÖÖ ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÏ´ÖæÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê : ‹ú ×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖ"
µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ¯Öß‹“Ö.›üß. ¯Ö¤ü¾ÖßÃÖÖšüß ¿ÖÖê¬Ö¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ˆ×§üÂ™ü¶ê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß.
1.

•ÖÖ»ÖÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¸ü“ÖÖê“Öê †¬µÖµÖÖ úºþÖ
ŸµÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê †ÖÙ£Öú ¬¾Ö×ÖŸÖÖ£ÖÔ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üÖê.

2.

•ÖÖ»ÖÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖæÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ×ÖÆüÖµÖ †³µÖÖÃÖ
ú¸üÖê.

132

3.

µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ´Ö¬ÖæÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ “ÖÖ»Öæ ¾Ö ³Ö×¾ÖÂµÖúÖ»ÖßÖ †ÖÙ£Öú ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖê¸üÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸üÃÖß ú¸üÖê.

³ÖæŸÖêú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ×ÖÂúÂÖÔ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖÓ›üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
1.

1981 ŸÖê 2001 ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ŸÖßÖ •ÖÖÖÖÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ •ÖÖ»ÖÖÖ ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. 1981-1991 µÖÖ ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ×•Ö»ÊÖ“Öß
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ 32.45 ™üŒŒµÖÖÓÖß ¾ÖÖœü»Öß.

2.

1991 ŸÖê 2001 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖŸÖ •ÖÖ»ÖÖÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¾Öé×¨ü¤ü¸ü ÆüÖ ´ÖÖÖ“µÖÖ 1981
ŸÖê 1991 µÖÖ ¤ü¿ÖúÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

3.

•ÖÖ»ÖÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖ 1981 ŸÖê 2001 ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ †¬µÖµÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ÖÖÖ¸üßú¸üÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ µÖÖ ×ŸÖÆüß •ÖÖÖÖÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖ
†ÖÆêü.

10.

¿Öë›üÖê •Öß. ‹»Ö. (2009)

45

µÖÖÓÖß "¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ" µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯Öß‹“Ö.›üß.ÃÖÖšüß ¿ÖÖê¬Ö¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ˆ×§üÂ™êü 1.

¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¿ÖÖê¬ÖÖê.

2.

¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“Öê †¬µÖµÖÖ ú¸üÖê.

3.

¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ
†ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêÖê.

1.

¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ˆ¢Ö¸üÖê¢Ö¸ü ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖæÖ, ×ŸÖ“Öê ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê¿Öß
†ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸÖß †»¯Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ‘Ö™üŸÖ †ÖÆêü.

2.

1981 ŸÖê 2001 µÖÖ ¤üÖêÖ ¤ü¿ÖúÖÓ“µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö
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¯ÖãºþÂÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¾ÖÖœü, ŸÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
Øú×“ÖŸÖ ‘Ö™ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
3.

ÃÖÖ 1991 ŸÖê 2001 µÖÖ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ‹æúÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖ ¾Ö
¾Öé¨ü †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ ÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê, ŸÖ¸ü µÖÖˆ»Ö™ü ŸÖºþÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖÖãÖÖê¢Ö¸üÖŸÖ
‘Ö™ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

3.3 ÃÖ´ÖÃµÖê×¾ÖÂÖµÖß ¾ÖŒŸÖ¾µÖ : (Statement of the Problem)
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖæ´Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÖê †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
¾ÖŸÖÔÖ †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: •ÖÖÖÖ´ÖŸÖê¾Ö¸ü (Fertility) ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ‘Ö™üúÖÓ“µÖÖ
¿ÖÖê¬ÖÖŸÖæÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ ¾µÖÖ¯Ö»Öß †ÖÆêü. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †¬µÖµÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ Æêü ×¾ÖÂÖµÖ ¾ÖÖÓ¸ü¾ÖÖ¸ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. úÖ¸üÖ ¬ÖÖê¸üÖ ×Ö´ÖÖÔŸµÖÖÓÃÖÖšüß, ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¾ÖŸÖÔÖ †Ö×Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê
¸üÃÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ †£ÖÔŸÖ•–ÖÖÓÃÖÖšüß Æüß ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü.
†Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖêµÖ úÖôûÖŸÖ †ÃÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›æüÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü, úß
•ÖÖê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖŸÖÔÖÖÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú ‘Ö™üú •ÖÃÖê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü, ×¿ÖÖÖ,
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ˆŸ¯Ö®Ö, †ÖîªÖê×Öúßú¸üÖ, ÖÖÖ¸üßú¸üÖ ‡. Æêü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ŸÖÃÖê“Ö ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü, ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖß µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
‘Ö™üú †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú ¯Ö×¸ü´ÖÖÖ µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¿ÖÖê¬ÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ²ÖÆãüŸÖêú
†³µÖÖÃÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. »ÖÖêúÃÖÓµÖê»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ´ÖæÖ ŸÖßÖ ‘Ö™üúÖÓ¯Öîúß
´ÆüÖ•Öê •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ (•Ö´Ö¤ü¸ü), ´ÖŸµÖÔŸÖÖ (´ÖéŸµÖæ¤ü¸ü) †Ö×Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖÓ¯Öîúß •ÖÖÖÖ´ÖŸÖÖ (•ÖÖÖ¤ü¸ü)
ÆüÖ ‘Ö™üú »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü, ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖß ×Ö¬ÖÖÔ¸üÖÖŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖê.
†Öêú †³µÖÖÃÖú ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÓÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß •ÖÖÖ¯ÖÖŸÖôûß ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÖÙ£Öú ‘Ö™üú µÖÖÓŸÖß»Ö
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ÃÖÓÓ²ÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸ü †³µÖÖÃÖ êú»Öê †ÖÆêüŸÖ. •µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö
†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß Ö´ÖãÖÖ ¯ÖÖÆüÖß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¿ÖÖê¬Ö ‡. “µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×´Öôû×¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü
‘Öê‰úÖ ×ÖÂúÂÖÔ úÖœü»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß †³µÖÖÃÖúÖÓ“Öê †ÃÖê ´ÖŸÖ †ÖÆêü úß, •ÖÖÖÖ´ÖŸÖê´Ö¬µÖê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú ×³Ö®ÖŸÖê“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü Øú¾ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÖÖµÖ †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê úÖÆüß
†³µÖÖÃÖú µÖÖ ´ÖŸÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ, úß •ÖÖÖÖ´ÖŸÖê´Ö¬µÖê ŸÖß¾ÖÎ (Strong) †¿Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú
×³Ö®ÖŸÖÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾Ö×¿ÖÂ™ü úÖôûÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖ †Ö×Ö Ø»ÖÖ µÖÖ«üÖ¸êü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖŸÖÔÖãúßŸÖß»Ö
×³Ö®ÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖ“Öß ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖŸÖÔÖãúßÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú-†ÖÙ£Öú “Ö»ÖÖÓ“Öß
ÛÃ£ÖŸÖß †³µÖÖÃÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê. µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú
“Ö»ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¿ÖÖê¬ÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúŸÖÖê. •ÖÃÖê úß ÖÖÖ¸üßú¸üÖ, ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ, †ÖªÖê×Öúßú¸üÖ
ŸÖÃÖê“Ö ¬Ö´ÖÔ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öß ¾ÖµÖÖê¸ü“ÖÖÖ †Ö×Ö Ã£Öæ»Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖŸÖÔÖ ‡.
ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖ †¬µÖµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖß»Ö ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ¾Ö »ÖÖŸÖæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ
¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ ×•Ö»ÆüÖ×ÖÆüÖµÖ ¾Ö ŸÖÖ»ÖãúÖ×ÖÆüÖµÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †¬µÖµÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúŸÖÖê, úß •Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
¾ÖŸÖÔÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú “Ö»ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê ¤üÖêÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ †ÖúÖ¸ü, ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö
×¾Ö³ÖÖÖÖßÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üŸÖê.
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