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¯ÖÏú¸üÖ :- ü“ÖÖî£Öêü

Öé×ÆüÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾Ö Æüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ±úÖ¸ü •ÖãÖß †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß •Öê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ´ÖæÆü úºþÖ
¸üÖÆæü »ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öß †ÖÆêü. ‹ú¡Ö
ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ ‹úÖ“Ö ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß ÃÖ´ÖæÆüºþ¯ÖÖÖê ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö
úŸÖÖÔ ŸµÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖ“ÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖü¸ü ¾µÖŒŸÖß ŸµÖÖ
´ÖãµÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖµÖÕê ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖàÓÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖê, ãú™ÓüÓã²ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ
ú¸üÖê, †Ö¤êü¿Ö ¤êüÖê ‡ŸµÖÖ¤üß úÖµÖì ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖãµÖ ¾µÖŒŸÖß ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖê.
´ÆüÖ•Öê“Ö ‹ú×¡ÖŸÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ãú™ÓüÓã²ÖÖ“ÖÖ úŸÖÖÔ ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖê. ŸÖÖê •ÖÖê úÖ´Ö ú¸üŸÖÖê ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú
ÃÖ´ÖãÆüÖ»ÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê“Ö. †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öß
ú»¯ÖÖÖ“Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓÖÖ úÖµÖÔ¯ÖÏ¾Öé¢¢Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ‘Ö™üú ´ÆüÖ•Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ÆüÖêµÖ.
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß»Ö ÃÖÆüÖµµÖúÖ»ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ úÖ´Ö úºþÖ ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê úÖ´Ö
ú¸üµÖÖ²Öª»Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ªÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê ¾Ö ×ÖµÖÓÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö •Ö¸ü †µÖÖêµÖ
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ»ÖÖ µÖ¿Ö ×´Öôæû ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ÁÖß »ÖÖ†¸ü“µÖÖ ´ÖŸÖê,
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö †¯ÖµÖ¿ÖÖ“Öê ´ÖãµÖ úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öê

¤ãü²Öôêû ÖêŸÖéŸ¾Ö ÆüÖêµÖ †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ †¯ÖµÖ¿ÖÖ»ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖ¯ÖêÖÖ
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ šü¸üŸÖê.
4.1

ÖêŸÖéŸ¾Ö
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öß ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ µÖÖêµÖ ¾Ö ãú¿Ö»Ö ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ

†ÃÖŸÖê ŸÖÃÖê“Ö úÖîÓ™üã×²Öú Ã¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖã¬¤üÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ³Öæ×´ÖúÖ
¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. †Ö‡Ô, †ÖŸµÖÖ, ²Ö×ÆüÖ, ´ÖÖ¾Ö¿Öß, †Ö•Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ
ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ´Ö×Æü»ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. úÖî™ãÓü×²Öú úÖµÖÖÔ“Öê

ÖêŸÖéŸ¾Ö

Æêü ´Ö×Æü»ÖÖÓú›êü †ÃÖŸÖê. ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü “ÖÖÓÖ»Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü ú¸üÖê, ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ¾ÖÖ‡Ô™üÖ“Öß
•ÖÖ×Ö¾Ö úºþÖ ¤êüµÖÖ“Öê úÖ´Ö ãú™Óü²Óã ÖÖŸÖæÖ“Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê.
´Ö×Æü»ÖÖÓŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ÖãÖÖÓ“Öß ´ÖÖÆüßŸÖß ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öß
†ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.1
ÖêŸÖéŸ¾Ö ÖãÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ú¸üÖê

147

29.4%

2

´ÖÖÖê¬ÖîµÖÖÔŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üÖê

153

30.6 %

3

¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüÖêê

125

25.0%

4

ÃÖÆüúÖµÖÖÔ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖÖê

075

15.0 %

‹æúÖ

500

100 .0%

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

4.1

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö

147(29.4%)

153 (30.6 %)

‡ŸÖúß †ÖÆêü, ´ÖÖÖê¬ÖîµÖÖÔŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üÖÖ·µÖÖ

†ÖÆêü, ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

125

(25%)

†ÖÆêü, ÃÖÆüúÖµÖÖÔ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

75 (15 %)

‡ŸÖúß

†ÖÆêü.
µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ´ÖÖÖê¬ÖîµÖÖÔŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ

153 (30.6 %) ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú

†ÖÆêü.

†Ö»ÖêÖ Îú. 4.1
ÖêŸÖéŸ¾Ö ÖãÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ †Ö»ÖêÖ
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¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ´ÖÖÖê¬ÖîµÖÖÔŸÖ ¾ÖÖœü
ú¸üÖê
ú¸üÖê

4.2

¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüÖêê

ÃÖÆüúÖµÖÖÔ“Öß
³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖÖê

‹æúÖ

ÃÖÆüúÖµÖÔ¾Öé¢Öß
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ¾Ö †Ö¯Öã»ÖúßÖê ¾ÖÖÖÖê. ‘Ö¸üÖŸÖ †Öêú

¾µÖÛŒŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. »ÖÆüÖÖ, ´ÖÖêšêü ÃÖÆüúÖµÖÖÔ“Öê “ÖÖÓÖ»Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. †›ü“ÖÖß“µÖÖ
úÖôûÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ãú™ãÓü²Ö †ÖÖÓ¤üß ¾Ö ÃÖãÖß ÃÖ´Öé¬¤üß ÆüÖêŸÖê
†ÃÖŸÖê. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ¾ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.

ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.2
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ¾ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú. ×¾Ö¾Ö¸üÖ

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß

1

ÃÖ¾ÖÖÕÓÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üÖê

230

46%

2

ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖÖê

140

28%

3

ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê

130

26%

500

100.0%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

†Ö»ÖêÖ Îú. 4.2
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê ¾ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ †Ö»ÖêÖ
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ÃÖ¾ÖÖÕÓÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ
ú¸üÖê
¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê
ÃÖÖê›ü×¾ÖÖê

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

4.2

‹æúÖ

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ÃÖ¾ÖÖÕÓÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ

230(46%)

ÃÖÖê›ü×¾ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

†ÖÆêü ŸÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ

140 (28%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü ŸÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö

¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

130 (26%) ‡ŸÖúß

†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ÃÖ¾ÖÖÕÓÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ
4.3

230 (46%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.

úÖµÖÖÔ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê úÖµÖÔ úÖêÖß, úÃÖê ×úŸÖß ¾ÖêôûÖŸÖ

ú¸üÖµÖ“Öê µÖÖ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÆüÖêµÖ. Öé×ÆüÖß ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö
úÖêÖŸÖêÆüß úÖ´Ö ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ú““ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê,
ÖÓŸÖ¸ü“Ö ŸÖê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ×ÖµÖÖê•ÖÖ êú»µÖÖÖê úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖã»Ö³ÖŸÖÖ µÖêŸÖ
†ÃÖŸÖê. ×¿ÖÖÖ ¾Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö •Ö¾Öôû“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû
×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖã»Ö³ÖŸÖÖ µÖêŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß šü¸üŸÖê. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
ÃÖ¾ÖìÖÖÖ¾¤üÖ¸êü úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öãœüß»Ö
ÃÖÖ¸üÖß¾¤üÖ¸êü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öß †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.3
úÖµÖÖÔ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

úÖµÖÖÔ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

432

86.4%

2

×ÖµÖÖê•ÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

068

13.6%

‹æúÖ

500

100.00%

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.3 ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãúÓ™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÖÔ“Öê
×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ 432 (86.4%), ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖµÖÔ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ 68 (13.6%) ‡ŸÖúß †ÖÆêü.
úÖî™ãÓü×²Öú úÖµÖÖÔŸÖ Öé×ÆüÖàÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¢µÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
Öé×ÆüÖß ¾Ö úÖî™Óüã×²Öú úÖµÖÔ µÖÖÓÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûê ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ
Öé×ÆüÖß“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê. úÖêÖŸÖêÆüß úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ

ÃÖÆü³ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖ úÖµÖÖÔŸÖß»Ö †›ü“ÖÖß »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖß ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÖÔŸÖ
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ, ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê.
4.4

×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
úÖêÖŸÖêÆüß úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê úÖµÖÔ ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖê“Ö †ÃÖê

ÖÖÆüß. ŸµÖÖŸÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. úÖÆüß †»¯ÖÃÖê ²Ö¤ü»Ö
†ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß ´ÖÖêšêü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ
¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öß †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.4

×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

370

85.6%

2

×ÖµÖÖê•ÖÖÖŸÖ †»¯ÖÃÖÖ ²Ö¤ü»Ö úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

052

12.1%

3

×ÖµÖÖê•ÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšêü ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

010

02.3

432

100%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.4 ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ
ú¸üµÖÖ·µÖÖ

370 (85.6%),

ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêüŸÖ. ×ÖµÖÖê•ÖÖÖŸÖ †»¯ÖÃÖÖ ²Ö¤ü»Ö

52 (12.1%) ,

×ÖµÖÖê•ÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšêü ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ

10 (2.3%)

´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ·µÖÖ
(85.6%),
(2.3%)

´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêüŸÖ, ×ÖµÖÖê•ÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšêü ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ

´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß †ÖÆêüŸÖ.

370
10

4.5

´Ö×Æü»ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»Öß µÖÖêµÖ ×ÖÖÔµÖ Ö´ÖŸÖÖ :
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖŸÖ úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖêµÖ ¾Öêôûß µÖÖêµÖ ×ÖÖÔµÖ

‘ÖêµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. úÖôûÖÖãÃÖÖ¸ü, ¾ÖêôêûÖãÃÖÖ¸ü Ÿ¾Ö¸üßŸÖ ¾Ö
µÖÖêµÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖÖ¾¤üÖ¸êü ×¤üÃÖæÖ
†Ö»Öê †ÖÆêü. ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.5
´Ö×Æü»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ×ÖÖµÖÔ Ö´ÖŸÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú. ×ÖÖµÖÔ Ö´ÖŸÖÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

Ÿ¾Ö¸üßŸÖ µÖÖêµÖ ×ÖÖÔµÖü ‘ÖêÖê

165

33.0%

2

×ÖÖÔµÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü ú¸üÖêü

207

41.4%

3

¯Ö¸üŸÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖêêü

128

25.6%

500

100%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.5

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãúÓ™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö Ÿ¾Ö¸üßŸÖ

µÖÖêµÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

207 (41.4%)

×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

165 (33%),

×ÖÖÔµÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ

‡ŸÖúß †ÖÆêü. ¯Ö¸üŸÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß

128 (25.6%)

†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
ãúÓ™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ×ÖÖÔµÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú
ÃÖÓµÖÖ
4.6

207 (41.4%)

†ÖÆêü.

¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ×ÖÖµÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü :
´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ×ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. »ÖÆüÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê

×ÖÖÔµÖ, ´ÖÖêšüµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ×ÖÖÔµÖ, ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ×ÖÖÔµÖ, ÃÖÖ´Öã×Æüú ×ÖÖÔµÖ, †üÝü£Öú

×ÖÖÔµÖ, †üÝü£Öúê¢Ö¸ü ×ÖÖÔµÖ, ´Öã»Ö³ÖæŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ×ÖÖÔµÖ †ÃÖê †Öêú ×ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾Öê
»ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
´Öã»Ö³ÖæŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ †Öêú ‘Ö™üúÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ.Öî×ŸÖú †Ö“ÖÖ¸ü, ´ÖÖÖ¾Öß ¾ÖŸÖÔÖ. ŸÖÃÖê“Ö Öî×ŸÖú, ¬ÖÖüÝü´Öú,ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,
ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ‘Ö™üúÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ •Öê ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÃÖ
†üÝü£Öúê¢Ö¸ü ×ÖÖÔµÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ×ÖÖµÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öê
†ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.6
¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ×ÖÖµÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú. ×ÖÖµÖÖÔ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü
1
¤îüÖÓ×¤üÖ ×ÖÖÔµÖü
2
´Öæ»Ö³ÖæŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ×ÖÖÔµÖü
3
»ÖÆüÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ×ÖÖÔµÖ ü
4
´ÖÖêšüµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ×ÖÖÔµÖ
5
¾ÖîµÖÛŒŸÖú ×ÖÖÔµÖ
6
ÃÖÖ´Öã×Æüú ×ÖÖÔµÖ
7
†üÖÝ£Öú ×ÖÖÔµÖ
8
†üÖÝ£Öúê¢Ö¸ü ×ÖÖÔµÖ
‹æúÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

96

19.20%

61

12.20%

58

11.60%

48

09.60%

51

10.20%

63

12.60%

72

14.40%

51

10.20%

500

100%

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.6

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¤îüÖÓ×¤üÖ

Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ×ÖÖÔµÖü ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú

96(19.2%)

†ÖÆêü. †üÖÝ£Öú

×ÖÖÔµÖ ¾Ö †üÖÝ£Öúê¢Ö¸ü ×ÖÖÔµÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×ÖÖÔµÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ‘ÖêŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖŸÖÖê.
4.7

¾Öêôêû“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
¾Öêôêû“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ úÖêÖŸÖêÆüß úÖ´Ö ¾Öêôêû¾Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖ•Öê ¾Öêôêû“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ úºþÖ úÖµÖÔ

ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖìÖÖÖ¾¤üÖ¸êü ´ÖÖÆüßŸÖß ×´Öôû×¾Ö»Öß †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.7
¾Öêôêû“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

¾Öêôêû“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

373

74.6%

2

¾Öêôêû“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

127

25.4%

500

100%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.7

ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ¾Öêôêû“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ

373(74.6%)

†ÖÆêü, ¾Öêôêû“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖµÖÔ

127 (25.4%) ‡ŸÖúß

†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ¾Öêôêû“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÊÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú
4.8

373(74.6%) †ÖÆêü.

ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ

¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö “ÖÖÓÖ»Öê úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏê×¸üŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
ÃÖ¾ÖìÖÖÖ«üÖ¸êü ×´Öôû×¾Ö»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.

ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.8
ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

485

97%

2

¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ Ö ¤êüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

015

03%

500

100.00%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.4.8 †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãúÓ™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

485(97%),

ãúÓ™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß
ÃÖÓµÖÖ

15 (3%) ‡ŸÖúß

†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãúÓ™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö
¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ
4.9

485(97%),

†ÖÆêü.

¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
ãúÓ™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ²ÖÛÖÃÖ ¤êü¾ÖæÖ, ÃŸÖãŸÖß úºþÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¾Ö›üß“µÖÖ

¾ÖÃŸÖæ ¤êü¾ÖæÖ úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß
¤üÖ»Ö ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.

ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.9
¯ÖÏê¸üÖê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

†üÝü£Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ

093

19%

2

³Öê™ü ¾ÖÃŸÖæ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ

157

32%

3

ÃŸÖãŸÖß ú¸üÖê

235

49%

500

100.00%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.9

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, “ÖÖÓÖ»Öê úÖ´Ö

êú»µÖÖ²Ö¤Ëü¤ü»Ö ãú™ãÓ²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖÖÖ †üÝü£Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ

93(19%),

ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¾Ö›üß“µÖÖ ¯ÖµÖÔ™üÖ Ã£Öôûß ×±ú¸üÖµÖ»ÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖÖê,

†Ö¾Ö›üß“Öß ³Öê™ü ¾ÖÃŸÖæ ¤êü¾ÖæÖ ¯ÖÏê×¸üŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ, ÃŸÖæŸÖß úºþÖ ¯ÖÏê×¸üŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

157(32%),

235(49%)

ŸÖÃÖê“Ö

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú

†ÖÆêü. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÜŒŸÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÖÔ²Ö¤Ëü¤ü»Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ Öé×ÆüÖß
ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
4.10

ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü

´ÖÖêšüÖ ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖî™ãÓü×²Öú ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö •Öß¾ÖÖ ÃŸÖ¸ü ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ
¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ×¤ü»Öê»Öß
†ÖÆêü.

ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.10
ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

ÆüÖêµÖü ü

387

77.6%

1

ÖÖÆüßü

113

22.4%

500

100.00%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.10

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö

¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

387(77.6%),

ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ
113 (22.4%) ‡ŸÖúß

†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖŸÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú
4.11

387 (77.6%)

†ÖÆêüŸÖ.

ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖ †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
†Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖÖê ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ †×¬Öú ÃÖãÖß ¾Ö ÃÖ´Öé¬¤ü —ÖÖ»Öê

†ÖÆêü. †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖ ¾Ö úÖî™ãÓü×²Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ ¤êüÖß»Ö
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ ¾Öêôû ¾Ö ÁÖ´Ö ¾Ö ¯Öî¿ÖÖÓ“Öß
²Ö“ÖŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖê. úÖîÓ™ãÓü×²Öú úÖµÖÔ †×¬Öú ÃÖã»Ö³Ö ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ˆ¯Öú¸üÖÖÓ“ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ãúú¸ü, ×´ÖŒÃÖ¸ü, †Öê¾ÆüÖ, ¾ÖÖòØ¿ÖÖ
´Ö×¿ÖÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¸ü †¿ÖÖ †Öêú ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÖúß“ÖÖ
¾Öêôû ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê.
†Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¯Öãœüß»Ö
ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.

ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.11
ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖ †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

†Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

397

79.4%

2

Ö¾ÖßÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö¬Öã×Öú

073

14.6%

ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
3

†Ö¬Öã×ÖúŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

020

04.0%

4

ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö¬Öã×Öú

010

02.0%

500

100%

ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.11

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖ †Ö¬Öã×Öú

ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

397(79.4%)

†ÖÆêü, Ö¾ÖßÖ ŸÖÓ¡Ö–

ÖÖÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß
ÃÖÓµÖÖ

73 (14.6%)

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

‡ŸÖúß †ÖÆêü. †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ

20 (4%)

†ÖÆêü. ŸÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû

†Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

10 (2%) ‡ŸÖúß

†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖ †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú

397(79.4%)

‡ŸÖŒµÖÖ †ÖÆêüŸÖ.

4.12

ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖŸÖÔú ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
×¿ÖÖÖ, ¯ÖÏÃÖÖ¸ü´ÖÖ¬µÖ´Öê, ™üß.¾Æüß., ¤æü¸ü¤ü¿ÖÔÖ, ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öêü †¿ÖÖ †Öêú

´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêúÖÓÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´Öã»Ö³ÖæŸÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö“Öß ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖŸÖÔú —ÖÖ»Öß
†ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüÓŸÖã ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæü¾Öá ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ.
´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê –ÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖê. ´Ö×Æü»ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¸üÖêÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÖŸ´Öú ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö µÖÖêµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö¾ÆüŸÖß. †Ö¬Öã×Öú ¯ÖÏÖŸÖ
–ÖÖÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü »Ö¾Öú¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
†Ö¸üÖêµÖÖ²Ö§ü»Ö ÖêÆü´Öß ÃÖŸÖÔú ¸üÖÆüµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
†Ö•ÖÖ¸üß úÖêÖŸÖßÆüß ¾µÖÛŒŸÖ ¯Ö›æü ÖµÖê µÖÖÃÖÖšüß ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÖŸ´Öú »ÖÃÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úºþÖ ‘ÖêÖê, †ÖÆüÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖŸÖÔú
¸üÖÆüÖê, ¯ÖÏ£ÖÖê´Ö¯Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘ÖêÖê, ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êüÖê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¯ÖÏúÖ¸ü“Öê úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.12

ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖŸÖÔú ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

†ÖÆüÖ¸üÖ“Öê –ÖÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

106

21.1%

2

¯ÖÏ£ÖÖê´Ö¯Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

150

30.0%

3

¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÖŸ´Öú »ÖÃÖß“Öê –ÖÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

093

18.6%

4

¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö •ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

134

26.8%

5

†ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ¯Öã¸êüÃÖê –ÖÖÖ ÖÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

010

02.0%

6

†ÖôûÃÖ ¾Öé¢Öß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

007

01.4%

500

100%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.12

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖêê úß, ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö

¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖŸÖÔú ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ, ŸµÖÖŸÖ †ÖÆüÖ¸üÖ“Öê –ÖÖÖ
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÖŸ´Öú »ÖÃÖß“Öß ¾Ö ¯ÖÏ£ÖÖê´Ö¯Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÃÖÖÖ·µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ 483 (96.6%)
ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖ¸ü †ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ¯Öã¸êüÃÖê –ÖÖÖ ÖÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ,
†ÖôûÃÖ ¾Öé¢Öß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

17(3.4%),

‡ŸÖúß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ

µÖêŸÖê.
µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ¯ÖÏ£ÖÖê´Ö¯Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÃÖÖÖ·µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

150 (30%)

†ÖÆêü. ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖŸÖÔú

¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.
4.13

ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ¿Öß µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ‹ú×¡Öú šêü¾ÖµÖÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖŸÖ µÖÖêµÖ ŸÖÖê ÃÖ´Ö¾ÖµÖ

ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖÓŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.13
ãú™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ¿Öß µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
×¾Ö¾Ö¸üÖ

†.Îú.
1

ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ¿Öß µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

427

85.4 %

023

04.6 %

050

20.00%

500

100 .00%

ÃÖÖ¬ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
2

¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤üÖ´Öãôêû µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ Ö
ÃÖÖ¬ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

3

†Ù£Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ´Öãôêû µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ Ö
ÃÖÖ¬ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
‹æúÖ

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.13

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö

ÃÖ¤üÃµÖÖÓ¿Öß µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

427 (85.5%)

¾Öî“ÖÖ×¸üú ´ÖŸÖ³Öê¤üÖ´Öãôêû µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

†ÖÆêü,

23 (4.6%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü ŸÖ¸ü †Ù£Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ´Öãôêû µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ

50 (20%) ‡ŸÖúß

†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ¿Öß µÖÖêµÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ
ÃÖÖ¬ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ
4.14

427 (85.5%) ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú

†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

úÖî™ãÓü×²Öú ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê µÖÖêµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê µÖÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê

úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖêµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ úºþÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ
ãú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.14
úÖî™ãÓü×²Öú ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê µÖÖêµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

ÆüÖêµÖü ü

407

81.4 %

2

ÖÖÆüßü

093

18.6 %

‹æúÖ

500

100 %

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.14

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, úÖî™ãÓü×²Öú ÃÖÖ¬ÖÖ

ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê µÖÖêµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

407(81.4%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü,

úÖî™ãÓü×²Öú ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê µÖÖêµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ
(18.6%) ‡ŸÖúß

93

†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, úÖî™ãÓü×²Öú ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê µÖÖêµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÓµÖÖ

407 (81.4%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

4.15

²Ö“ÖŸÖß“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖÖÖ ²Ö“ÖŸÖß“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êü¾ÖæÖ ²Ö“ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß

ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ãú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖêÖŸµÖÖÆüß “ÖÖÓÖ»µÖÖ
ÃÖ¾ÖµÖß »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ Æêü ãú™Óüã²ÖÖŸÖæÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.15
²Ö“ÖŸÖß“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

²Ö“ÖŸÖß“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ-µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

427

85.4%

2

ˆŸ¯Ö®Ö ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ²Ö“ÖŸÖ úºþ Ö

060

12.0%

013

02.6%

500

100%

¿ÖúÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖû
3

´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ²Ö“ÖŸÖ Ö úºþ
¿ÖúÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
‹æúÖ

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.15

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö

ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ²Ö“ÖŸÖß“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

427(85.4%),

ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ²Ö“ÖŸÖ úºþ Ö ¿ÖúÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖû

60 (12.0%)

ˆŸ¯Ö®Ö
‡ŸÖúß

†ÖÆêü ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ²Ö“ÖŸÖ Ö úºþ ¿ÖúÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

13

(2.6%)

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ²Ö“ÖŸÖß“Öß ÃÖ¾ÖµÖ
»ÖÖ¾ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú
4.16

427(85.4%)

‡ŸÖŒµÖÖ †ÖÆêüŸÖ.

ÖãÓŸÖ¾ÖÖãúß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö :
³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖ“Öß Ø“ÖŸÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÖãÓŸÖ¾ÖÖã

êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. úÖÆüß †»¯ÖúÖôûÖÃÖÖšüß †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß ×¤ü‘ÖÔúÖôûÖÃÖÖšüß

†ÃÖŸÖÖŸÖ. ³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖŸÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÖÖ·µÖÖ †Ö¯Öê×ÖŸÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß
†Ù£Öú ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.16
ÖãÓŸÖ¾ÖÖãúß“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

×¤ü‘ÖÔúÖôûÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öß ÖÓãŸÖ¾ÖÖæú

095

19 .00%

2

´Ö¬µÖ´Ö úÖôûÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú

185

37 .00%

3

†»¯ÖúÖôûÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú

110

22 .00%

4

´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ

Ö

075

15 .00%

†ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ´Öãôêû ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ

035

07 .00%

500

100 .00%

†³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû

ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú

ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
5

´Ö×Æü»ÖÖ
‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.
ÖÓãŸÖ¾ÖÖæú ú¸üÖÖ·µÖÖ

4.16

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ×¤ü‘ÖÔúÖôûÖÃÖÖšüß

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

110(22%)

ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

95 (19%)

185(37%)

†ÖÆêü, ´Ö¬µÖ´Ö úÖôûÖÃÖÖšüß

†ÖÆêü, †»¯ÖúÖôûÖÃÖÖšüß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú

‡ŸÖúß †ÖÆêü, ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú Ö
75(15%)

ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

‹¾Öœüß †ÖÆêü, ŸÖ¸ü †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ´Öãôêû
35(7%)

‹¾Öœüß †ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ´Ö¬µÖ´Ö úÖôûÖÃÖÖšüß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú ú¸üÖÖ·µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú

185(37%)

†ÖÆêü ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß †ÖÙ£Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ´Öãôêû

ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

35(7%) ‹¾Öœüß

†ÖÆêü.

4.17

ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖ“µÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖÃÖÖšüß ÖãÓŸÖ¾ÖÖãú ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
†Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖ“µÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖ“Öß úÖôû•Öß ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ“Ö †ÃÖŸÖß.

ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ †›ü“ÖÖß µÖê¾Öæ ÖµÖê µÖÖÃÖÖšüß ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö
†ÃÖŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×šüúÖÖß ÖãÓŸÖ¾ÖÖãú úºþÖ ŸÖß úÖôû•Öß ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÖãÓŸÖÖãú ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.17
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖ“µÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖÃÖÖšüß ÖãÓŸÖ¾ÖÖãú ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß
ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ
1
¯»ÖÖò™ü/•Ö´ÖßÖ ü ü
2
ÃÖÖêÖê/´ÖÖî»Ö¾ÖÖÖ ¾ÖÃŸÖæ
3
´Öã¤üŸÖ šêü¾Ö
4
¿Öê†ÃÖÔü
5
‡ŸÖ¸ü ÖãÓŸÖ¾ÖÖËæú
‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

ÃÖÓµÖÖ

4.17

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

145

29.0 %

155

31.0 %

100

20.0 %

025

05.0 %

075

15.0 %

500

100.0 %

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö

ÃÖ¤üÃµÖÖ“µÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖÃÖÖšüß ¯»ÖÖò™ü/•Ö´ÖßÖ µÖÖ´Ö¬µÖêü ÖãÓŸÖ¾ÖÖãú ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß
ÃÖÓµÖÖ

145 (29%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ÃÖÖêÖê/´ÖÖî»Ö¾ÖÖÖ ¾ÖÃŸÖæ µÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ¾ÖÖãú

ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

155 (31%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü, ´Öã¤üŸÖ šêü¾ÖßŸÖ ÖÓŸÖ¾ÖÖæú

ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

100 (20%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü, ¿Öê†ÃÖÔ ´Ö¬µÖêü ÖãÓŸÖ¾ÖÖãú

ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

25 (5%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü, ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÖãÓŸÖ¾ÖÖËæúßŸÖ

75 (15%)

ÖãÓŸÖ¾ÖÖãú êú»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖ“µÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖÃÖÖšüß
¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ¾ÖÖãú êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

ÃÖÖêÖê/´ÖÖî»Ö¾ÖÖÖ ¾ÖÃŸÖæ µÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ¾ÖÖãú ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú
(31%)

155

†ÖÆêü, ŸÖ¸ ü¿Öê†ÃÖÔ ´Ö¬µÖêü ÖãÓŸÖ¾ÖÖãú ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß

25 (5%) ‡ŸÖúß †ÖÆêü.

4.18

ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÖÔÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ¾µÖÛŒŸÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ:
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ¾µÖÛŒŸÖ“Öê úÖî¿Ö»µÖêü, ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üßú Ö´ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü

úÖ´ÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ¤êüÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ
†Ö¾Ö›üß×Ö¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü“Ö úÖµÖÔ ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ˆ¤üÖ. ²ÖÑêú“Öê –ÖÖÖ ¾Ö †Ö¾Ö›ü
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ¾µÖÜŒŸÖÖÖ ²Öòêú“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖê, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú ú¸üÖê, ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×¿Öú×¾ÖÖê †ÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¾Ö›üß“Öê úÖ´Ö
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê †×¬Öú “ÖÖÓÖ»Öê ¾Ö úÖµÖÔÖ´Ö¯ÖÖê êú»Öê •ÖÖŸÖê.
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔ µÖ¿ÖÃ¾Öß×¸üŸµÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ
¾µÖÛŒŸÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ´Ö×Æü»ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖê ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖß¾Ö¹ýÖ ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖê.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.18
ãú™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÖÔÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ¾µÖÛŒŸÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß
ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ †Ö¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü úÖ´ÖÖ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß

287

57.40%

2

¿ÖÖ×¸ü¸üßú Ö´ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö úÖî¿Ö»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü
úÖ´ÖÖ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß

113

22.60%

3

†Öã³Ö¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖ´ÖÖ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß

095

19.00%

4

¾µÖÛŒŸÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß

005

01.00 %

500

100 .00%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.18

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö

úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ †Ö¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü úÖ´ÖÖ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß
ÃÖÓµÖÖ

287 (57.40%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü, ¿ÖÖ×¸ü¸üßú Ö´ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö úÖî¿Ö»µÖÖÖãÃÖÖ¸ü

úÖ´ÖÖ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

113 (22.60%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü,

†Öã³Ö¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖ´ÖÖ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ 95(19%) †ÖÆêü, ŸÖ¸ü
5 (1%) ‡ŸÖúß †ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ
†Ö¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü úÖ´ÖÖ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

287 (57.40%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.
4.19

´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖ
•Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú Öê¡ÖÖŸÖ ˆªÖêÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ, Öêôû, µÖã¬¤ü, ¸üÖ•ÖÖßŸÖß, ‘Ö¸ü

†¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ™êü¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ÃÖÓ‘Ö™üÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öê †Ö¾ÆüÖÖÖŸ´Öú Öê¡Ö †ÖÆêü. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ“Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú Öê¡ÖÖŸÖ
µÖ¿ÖÖÛÃ¾ÖŸÖê“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÃÖã¥üœü ÃÖÓ‘Ö™üÖ †Ö×Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÆüÖ †ÖÆêü.
•µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿Ö×¸ü¸üÖ×¾ÖÖÖ †ÖŸ´ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÆüßÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖê ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÃÖÓ‘Ö™üÖê×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÆüßÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ“Ö
×Öü¤ì¿ÖÖ, ×ÖµÖÓ¡ÖÖ, ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖ
†ÃÖŸÖê. ÃÖÓ‘Ö™üÖ Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß †Ö¬ÖÖ¸ü¿Öß»ÖÖ“Ö †ÖÆêüê. •Ö¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖµÖÖê•ÖÖêŸÖ
úÖÆüß ¤üÖêÂÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖêŸÖ ×úÓ¾ÖÖ ¡Öã™üß ¸üÖ×Æü»µÖÖÃÖ ŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öê úÖµÖÔ
úšüßÖ †Ö×Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÆüßÖ ÆüÖêŸÖê. ˆŸéúÂ™ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓÖÖ ‹ú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
×¤ü¿ÖÖ ¤êü¾Öæ ¿ÖúŸÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ»ÖÖ †×¬Öú úÖµÖÔÖ´Ö ²ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖê.

1

ÃÖÓ‘Ö™üÖ Æüß ‹ú ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔ ™ü¯¯µÖÖ™ü¯¯µÖÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖµÖ“Öê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ †Öêú úÖµÖÔ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ‹ú“Ö ¬µÖêµÖ
†ÃÖ»Öê»Öß úÖüµÖìü †ÖêôûÖæÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÖê¯Ö×¾ÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖµÖÔ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸üÖ ¯ÖîÃÖÖ ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú
ÃÖÖ¬ÖÖê µÖÖ“ÖßÆüß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ úºþÖ ¤êüÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ¤Ëü¾ÖÖ¸êü †Ö¯Ö»Öß ×Ö×¿“ÖŸÖ ¬µÖêµÖ
ÃÖÖ¬µÖ êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †¿ÖÖ †Öêú ´Ö×Æü»ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓ‘Ö™üÖ ¿ÖÛŒŸÖ“ÖÖ
µÖÖêµÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ šü¸ü×¾Ö»Öê»Öß ˆ×¤Ëü¤üÂ™ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖê †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
úÖî™ãÓü×²Öú úÖµÖÔ Æêü ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖÖ¾Ö¸ü“Ö †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
ˆ×ªÂ™ü ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ´ÖÖãÂµÖ²Öôû, ´ÖÖ»Ö, ¯ÖîÃÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ
‹ú×¡ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¬µÖêµÖ¯ÖæüŸÖáú×¸üŸÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê
ÃÖÓ‘Ö™üÖ ÆüÖêµÖ. Æêü úÖî¿Ö»µÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ šêü¾ÖŸÖÖ
µÖêŸÖê ¾Ö †Ö¯Ö»Öê úÖî™ãÓü×²Öú ˆ×§üÂ™ü ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêŸÖê. ´Ö×Æü»ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖ
úÖî¿Ö»µÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ
¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.19
ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

ÃÖÆüúÖµÖÔ ¾Öé¢Öß ¾ÖÖœü»Öß

148

29.60%

2

‹úß“µÖÖ ²ÖôûÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê

250

50.00%

3

úÖµÖÔÖ´ÖŸÖêŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß

102

20.40%

500

100%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.19

¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ÃÖÆüúÖµÖÔ ¾Öé¢Öß

148 (29.60%)

´ÖÆüŸ¾Ö ÃÖ´Ö•ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

102 (20.4%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ‹úß“µÖÖ ²ÖôûÖ“Öê

250 (50%)

ŸÖ¸ü úÖµÖÔÖ´ÖŸÖêŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»Öß †¿ÖÖ

‡ŸÖúß †ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ‹úß“µÖÖ ²ÖôûÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ÃÖ´Ö•ÖÖÖ·µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
4.20

250 (50%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ü

¬µÖêµÖÖ“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¸üµÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :

¬µÖêµÖ šü¸ü×¾ÖÖê †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê úÖµÖÔ †ÖÆêü. ¬µÖêµÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖê
ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. ¬µÖêµÖ ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¬µÖêµÖÖ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÖ¸üÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.20
¬µÖêµÖÖ“Öß †ÖÖÖß ú¸üµÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú. ¬µÖêµÖÖ“Öß †ÖÖÖß ú¸üµÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

™üŒêú¾ÖÖ¸üß

1

ÆüÖêµÖ

478

95.6%

2

ÖÖÆüß

022

04.4%

500

100.0%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.20

ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ¬µÖêµÖÖ“Öß †ÖÖÖß

478(95.6%%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü. ¬µÖêµÖÖ“Öß †ÖÖÖß Ö

22(4.4% %) ‡ŸÖúß

†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ¬µÖêµÖÖ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ

478(95.6% %)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.

4.21

¬µÖêµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
¬µÖêµÖ šü¸ü×¾Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×úŸÖß ´Ö×Æü»ÖÖ úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö ¬µÖêµÖ

šü¸ü×¾Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×úŸÖß ´Ö×Æü»ÖÖ úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ Æêü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ÃÖÖ¸üÖß
¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.21
¬µÖêµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú. ¬µÖêµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

™üŒêú¾ÖÖ¸üß

1

ÆüÖêµÖ

463

92.6%

2

ÖÖÆüß

037

07.4%

500

100%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.21

ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ¬µÖêµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ
463(92.6%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü. ŸÖ¸ü šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ

¬µÖêµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ¯ÖæÖÔ Ö ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

37 (07.4%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ¬µÖêµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ

463

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.

4.22

Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
úÖêÖŸÖê úÖµÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. Æêü †ÖêôûÖæÖ ×ÖÖÔµÖ

‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ú´Öß Ö¸ü•Öê“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö Ã£ÖÖÖ ¾Ö •ÖÖÃŸÖ Ö¸ü•Öê“µÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö Ã£ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ üúÖµÖÖÔ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖÖ-µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.

ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.22
Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú. Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß
1
475
95%
ÆüÖêµÖ
2
025
05%
ÖÖÆüß
500
100%
‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.22

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü

úÖµÖÖÔ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

475 (95%)

úÖµÖÖÔ“Öß †ÖÖÖß Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

‡ŸÖúß †ÖÆêü. ŸÖ¸ü Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü
25 (5 %) †ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖ

475 (95%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.

4.23

Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü ŸÖß¾ÖÎŸÖêÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö Ö¸ü•ÖÖÓ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ÃÖÖ¸üÖß †ÃÖŸÖê †ÃÖê ÖÖÆüß. úÖÆüß

Ö¸ü•ÖÖ •ÖÖÃŸÖ Ö¸ü•ÖÖ“µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ †ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸ü úÖÆüß
Ö¸ü•ÖÖÓ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ úÖÆüß úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ¯ÖæÖÔ êú»µÖÖ ŸÖ¸üß
“ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ, ŸÖÃÖê“Ö úÖÆüß Ö¸ü•ÖÖ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ú´Öß †ÃÖŸÖê. Ö¸ü•Öê“µÖÖ ŸÖß¾ÖÎŸÖêÖãÃÖÖ¸ü
úÖµÖÖÔ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.23
Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü ŸÖß¾ÖÎŸÖêÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß

1

•ÖÖÃŸÖ Ö¸ü•Öê“Öß úÖµÖÔ

385

77%

2

´Ö¬µÖ´Ö Ö¸ü•Öê“Öß úÖµÖÔ

100

20%

3

ú´Öß Ö¸ü•Öê“Öß úÖüµÖÔ

015

03%

500

100%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.23

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, •ÖÖÃŸÖ Ö¸ü•Öê“Öß

úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

385 (77%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü.ŸÖ¸ü ´Ö¬µÖ´Ö Ö¸ü•Öê“Öß

úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

100(20%)

†ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ú´Öß Ö¸ü•Öê“Öß úÖµÖÔ

ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

15 (3 %)

†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, •ÖÖÃŸÖ Ö¸ü•Öê“Öß úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ

385 (77%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.

4.24

ã ™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê :
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ úÖµÖÔ ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß šü¸ü×¾Ö»Öß

¯ÖÖÆüß•Öê. •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»µÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú•ÖÖ ŸµÖÖ“Öê úÖ´Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üßÖê ¯ÖæÖÔ
ú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ úÖÆüß ˆÖß¾ÖÖ †Öœüôû»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ¤æü¸ü êú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê
úÖµÖÔ µÖ¿ÖÃ¾Öß×¸üŸµÖÖ ¯ÖæÖÔ ê »Öê •ÖÖŸÖê. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.24
ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß

´Ö×Æü»ÖÖ

™üŒêú¾ÖÖ¸üß

ÃÖÓµÖÖ

1

ÆüÖêµÖ

448

89.6%

2

ÖÖÆüß

052

10.4%

500

100%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.24

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö

¾µÖÛŒŸÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

448(89.6%)

‡ŸÖúß

†ÖÆêü. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
52(10.4%) ‡ŸÖúß

†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
4.25

448(89.6%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.

ã ™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üÖêê :
‹ÖÖ¤ß †Ö¯ÖÖÖÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß

úÖÆüß †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖßÆüß Ö¸ü•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
úÖÆüß †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ŸÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †Ö¯ÖÖ
µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›æü ¿ÖúŸÖÖê. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ †Öêú úÖµÖÔ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖê úÖµÖÔ µÖ¿ÖÃ¾Öß
ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß †×¬ÖúÖ¸üÖ“ÖßÆüß Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÖ¸üÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.25
ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß

´Ö×Æü»ÖÖ

ÃÖÓµÖÖ

™üŒêú¾ÖÖ¸üß

1

ÆüÖêµÖ

470

94%

2

ÖÖÆüß

030

06%

500

100%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.25 ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

470 (94%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü. ŸÖ¸ü

ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

30 (6%)

†ÖÆêü.Ë
µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

470 (94%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.

4.26

ã ™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾Öß ¿ÖÛŒŸÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖêê :
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ †Öêú ¾µÖÛŒŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü,

ãú¾ÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü, ¿ÖÖ×¸ü¸üßú Ö´ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÖÔ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö
´ÖÖÖ¾Öß ¿ÖÛŒŸÖ“ÖÖ ¯Öã¸êü¯Öæ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.26
ã ™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾Öß ¿ÖÛŒŸÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾Öß ¿ÖÛŒŸÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß

ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

ÃÖÓµÖÖ

™üŒêú¾ÖÖ¸üß

1

ÆüÖêµÖ

439

87.8%

2

ÖÖÆüß

061

12.2%

500

100%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.26

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾Öß

¿ÖÛŒŸÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

439 (87.8%)

‡ŸÖúß

†ÖÆêü. ŸÖ¸ü ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾Öß ¿ÖÛŒŸÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ

61 (12.2 %) ‡ŸÖúß

†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾Öß ¿ÖÛŒŸÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
4.27

439 (87.8%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.

Ö¾ÖßÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü :
†Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ¿Öî»ÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. úÖµÖÔ

†×¬Öú ÃÖã»Ö³Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ˆ¤üÖ. Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öæ¾Öá “Öã»Öß“ÖÖ,
Ã™üÖê¾Æü“ÖÖ, »ÖÖú›üÖ“µÖÖ ³Öæ¿µÖÖÓ“Öß ¿ÖêÖ›üß, úÖêôû¿ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
¯ÖÖÖß Ö¸ü´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß “Öæ»Ö, ¿ÖêÖ›üµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. µÖÖŸÖ †Öêú

†›ü“ÖÖàÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê, ¬Öã¸üÖÓ´Öãôûê ›üÖêôûµÖÖÓÖÖ ¡ÖÖÃÖ †Öêú †Ö•ÖÖ¸ü
ˆ¤Ëü¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. Ö¾ÖßÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ´Öãôêû “Öã»Öß“Öß •ÖÖÖÖ ÖòÃÖÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. Ö¸ü´Ö
¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ×Ö•Ö¸ü, ÃÖÖê»ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖ †Öêú †Ö¬Öã×Öú
ˆ¯Öú¸üÖÖÓÖß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû ¾Öêôêû“Öß ¾Ö ÁÖ´ÖÖ“Öß ²Ö“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ
†Öêú †Ö¬Öã×Öú ˆ¯Öú¸üÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
†ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.27
×¾Ö×¾Ö¬Ö †Ö¬Öã×Öú ˆ¯Öú¸üÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

™üŒêú¾ÖÖ¸üß

1

×´ÖŒÃÖ¸ü

167

37.40%

2

×±Ï •Ö

122

24.40%

3

†Öê¾ÆüÖ

005

01.00%

4

×¯ÖšüÖ“Öß ×Ö¸üÖß

007

01.40%

5

¾ÖÖòØ¿ÖÓÖ ´Ö¿ÖßÖ

169

33.80%

6

ÃÖÖê»ÖÖ¸ü

010

10.80%

500

100%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.27

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖêµÖßÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯Öú¸üÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ×´ÖŒÃÖ¸ü“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú

167(37.40%)

†Öê¾ÆüÖ “ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ

´Ö×Æü»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö

5 (1%)ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ

ú´Öß ´Ö×Æü»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ

†Ö»Öê †ÖÆêü.
4.28

´ÖÖÖê²Ö»ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ

¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖÖê²Ö»Ö
¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ‹ÖÖªÖ úÖµÖÖÔŸÖ •Ö¸üß †¯ÖµÖ¿Ö †Ö»Öê ŸÖ¸üß ¯ÖãÆüÖ
Ö¾µÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ
´ÖÖÖê²Ö»ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üµÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.28
ãÓú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

485

97%

2

¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ Ö ¤êüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

015

03%

500

100.00%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

4.28

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ãúÓ™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö

ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

485(97%),

ãúÓ™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ

15 (3%) ‡ŸÖúß

†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãúÓ™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö
¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ
4.29

485(97%),

†ÖÆêü.

´Öã»ÖÖÓ“Öê ¿ÖîÖ×Öú ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
ãÓú™ãÓü²ÖÖ“Öê †Ö¬ÖÖ¸üÃŸÖÓ³Ö †ÃÖÖÖ¸êü ´Öã»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖê

†ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. “ÖÖÓÖ»Öê ×¿ÖÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ •Ö¸ü ×´ÖôûÖ»Öê ŸÖ¸ü ³ÖÖ¾Öß ×¯Öœüß
ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ, ÃÖã–ÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ãú™Óüã²ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ŸÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö“Ö ŸÖÃÖê“Ö ¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß
ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖÖÃÖÖšüß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.

ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.29
´Öã»ÖÖÓ“Öê ¿ÖîÖ×Öú ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

µÖÖêµÖ ¿ÖÖôêû“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üÖê

103

20.6 %

2

´Öã»ÖÖÓú›êü ¾ÖîµÖÛŒŸÖú »ÖÖ ¤êüÖê

200

40.0 %

3

´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ÖéÆü¯ÖÖšü úºþÖ ‘ÖêÖê

110

22.0 %

4

´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ×¿ÖÖúÖÓÖÖ ³Öê™üÖê

087

17.4 %

500

100 .0%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.29 ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, µÖÖêµÖ ¿ÖÖôêû“Öß ×Ö¾Ö›ü
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

103(20.6 %)

»ÖÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú

‡ŸÖúß †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓú›êü ¾ÖîµÖÛŒŸÖú
200 (40 %)

´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ÖéÆü¯ÖÖšü úºþÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê ŸÖ¸ü
110 (22%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü,

×¿ÖÖúÖÓÖÖ ³Öê™üæÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
87 (17.4%)

‡ŸÖúß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ´Öã»ÖÖÓú›êü ¾ÖîµÖÛŒŸÖú »ÖÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú
4.30

200 (40 %)

†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.

µÖÖêµÖ †Ó¤üÖ•Ö ¯Ö¡Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
úÖî™ãÓü×²Öú úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Öé×ÆüÖß †Öã³Ö¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÖÔ“Öê

†Ó¤üÖ•Ö ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê. ˆ¤üÖ. ¤îüÖÓ×¤üÖ Ö“ÖÔ, ´ÖÖÃÖßú ×ú¸üÖÖÖ, ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß
†®Ö¬ÖÖµÖ Æêü úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖê.
úÖî™ãÓü×²Öú ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖŸÖŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ¯Ö¡ÖúÖ“Öê
µÖÖêµÖ –ÖÖÖ †ÃÖŸÖê. †Öã³Ö¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü, úÖµÖÖÔ“Öê ×Ö¸üßÖÖ úºþÖ †ÓÓ¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. úÖÆüß ¾Öêôêû»ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö “ÖãúŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ¾ÖÃŸÖæ“Öß ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖê

ŸµÖÖÃÖ ŸÖã™üß“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸ü ŸÖß ¾ÖÃŸÖæ ×¿Ö»»Öú ¸üÖÆüŸÖê ŸµÖÖÃÖ
×¿Ö»»Öúß“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ×¿Ö»»ÖúÆüß ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß ¾Ö ú´ÖßÆüß ¯Ö›üŸÖ
ÖÖÆüß ŸµÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖ“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖÖ·µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ×¾Ö¾Ö¸üÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 4.30
µÖÖêµÖ †Ó¤üÖ•Ö ¯Ö¡Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

ŸÖã™üß“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú

147

29.40 %

2

×¿Ö»»Öúß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú

153

30.60 %

3

ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖ“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú

175

35.00%

4

†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

025

05.00 %

500

100 .00%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.
ú¸üÖÖ·µÖÖ

4.30

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ŸÖã™üß“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
úú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

147 (29.40%)†ÖÆêü,
153 (30.60%)

175 (35.00%)

25 (5.00%)‡ŸÖúß

×¿Ö»»Öúß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú

†ÖÆêü, ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖ“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú

‡ŸÖúß †ÖÆêü ŸÖ¸ü †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú Ö
†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ÃÖ´ÖŸÖÖê»ÖÖ“Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú úú¸üÖÖ·µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

175 (35.00%) ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú

†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

