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¯ÖÏú¸üÖ - ¯ÖÖ“Ö¾Öêê

Öé×ÆüÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ
¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú
³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿Ö †ÖÆêü. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖµÖ“ÖÖ
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü »ÖÆüÖÖŸÖ»µÖÖ »ÖÆüÖÖ ‘Ö™üúÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ úß †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ´ÖÖêšüµÖÖ
‘Ö™üúÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ãú™ãÓü²Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ¯Öæ¾ÖßÔ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß, †Ö•Ö ŸµÖÖ“Öê
Ã¾Öºþ¯Ö ²Ö¤ü»Ö»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ²Ö·µÖÖ¯Öîúß ´ÖÖêšüß ãú™ãÓü²Öê †•ÖãÖÆüß †ÖÆêüŸÖ. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ
†Öêú ¾µÖÛŒŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê †ÖÖÓ¤üÖÖê ‹ú¡Ö ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ‹ú ŸÖ¸üß
´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖŸÖÖê. ãú™ãü²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ Öé×ÆüÖß Æüß ‘Ö¸üÖ“Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖê. Öé×ÆüÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ
ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß ú»¯ÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ×ŸÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ´Ö×Æü´ÖÖ †Ö¯ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ
úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²Ö‘ÖŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ.
Öé×ÆüÖß Æüß ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ úÖÖ †ÖÆêü. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾Ö ¾Ö ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Öé×ÆüÖß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ú´ÖßŸÖ ú´Öß ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢ÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ‹úÖ“Ö ¾µÖÛŒŸÖ»ÖÖ úÖ´Öê ¤êüµÖÖ¯ÖêÖÖ
¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü, ºþ“ÖßÖãÃÖÖ¸ü, ŸµÖÖ“µÖÖ ¾ÖêôêûŸÖ ÃÖÖêµÖß“Öê ÆüÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê
¾ÖÖ™üÖß êú»µÖÖÖê ÖéÆüúÖµÖÔ †ÖÖÓ¤ü¤üÖµÖß šü¸üŸÖê.
ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ãú™ÓüÓã²ÖÖ“µÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸ü †Ö×Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖê“ÖÖ †Ö¤ü¸ü
ú¸üÖê, ÃÖÆüúÖµÖÔ, ¯ÖÏê´Ö µÖÖ ÖÖêÂ™üß Ö¸ü•Öê“µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûß,
¿Öê•ÖÖ·µÖÖ¿Öß “ÖÖÓÖ»Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ“Öê ×Ö´ÖãÔ»ÖÖ

ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ãú™ÓüÓã²ÖÖÖê ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. Öé×ÆüÖß´Öãôêû ¾µÖÛŒŸÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö,
¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ¯ÖÏê´Ö, ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß, ×¾ÖÖ´ÖÏŸÖÖ, ŸµÖÖÖ, ¬ÖîµÖÔ, ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´Ö ´ÖÖÖ¾Öß
ÖãÖÖÓ“Öê ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ‘Ö¸ü ¾Ö ãú™Óüã²ÖÖ“µÖÖ ÃÖãÖÖú×¸üŸÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö
ÖêÆü´Öß —Ö™üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ÃÖãÖß ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö êú»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê †Ö¯Ö»Öê ÃÖÖôêû úÂ™ü,
†›ü“ÖÖß, £Öú¾ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú ŸÖÖÖ ×¾ÖÃÖºþÖ •ÖÖŸÖÖê.
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. “ÖÖÓÖ»Öê ¾ÖÖ‡Ô™ü ÃÖÓÃúÖ¸ü ŸÖÖê
ãú™Óüã²ÖÖŸÖæÖ ‘ÖêŸÖÖê. ÃÖÆüúÖµÖÖÔ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖÆüß ãú™ãÓü²ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖúŸÖÖê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü
ú¸üÖê, ãú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“Öß úÖ´Öê ú¸üÖê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêÖê, •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ
¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê, ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öß ´Öã»ÖÓ ×¿ÖúŸÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú
´Öã»µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ‘Ö¸ü µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
‘Ö¸üÖÓ²Ö§ü»Ö“µÖÖ ú»¯ÖÖÖ ×³Ö®Ö úÖôûÖŸÖ ×³Ö®Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
‹úÖ“Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôûµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ £ÖÖê›üÖ ±úÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö ×¤üÃÖŸÖÖê. Æüß ×³Ö®ÖŸÖÖ †ÃÖæÖ
ÃÖã¬¤üÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿ÖÖŸÖ úÖî™Óüã×²Öú úÖµÖÔ ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖÖ¸üÖê †ÖÆêü. •ÖÃÖ•ÖÃÖê
´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÃÖŸÖÃÖÖ ‘Ö¸üÖÃÖÓ²Ö¬Öß“µÖÖ ¬ÖÖ¸üÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ
Öê»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¡Öß ¾Ö ÖéÆü Æêü ¤üÖêÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû
ÖÖÆüßŸÖ. ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ, ²ÖÆãüŸÖêú ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ãú™ãÓü²Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Ö
†ÃÖŸÖÖŸÖ. Æêü ÖÖ»Öß»Ö ÃÖÖ¸üÖß¾ÖºþÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ¯ÖãºþÂÖ ‘Ö¸üúÖ´ÖÖŸÖ ú´Öß »ÖÖ
‘ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¾Öêôû ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ‘Ö¸üúÖ´ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ´Ö×Æü»ÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓüã²ÖÖÃÖÖšüß ×ÖÃ¾ÖÖü£Öá ³ÖÖ¾ÖÖêÖê úšüÖê¸ü ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ
³ÖÖ¾ÖÖßú¥üÂ™üµÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖ¿Öß •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ãú™ãÓü²Ö ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ“ÖÖ
´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ¾ÖÖ™üÖ †ÃÖŸÖÖêü. ´ÆüÖæÖ“Ö ŸÖß †ÖŸÖÖ ±úŒŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¸üÖ²ÖÖÖ¸üß Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ŸÖß

•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯Öê»ÖÖÖ¸üß ¾Ö ŸµÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“Öê ÁÖêµÖ ‘ÖêÖÖ¸üß ÖéÆü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú —ÖÖ»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öê.
‘Ö¸úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü Ö“ÖÔ ÆüÖê ÖÖ¸üÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¾Öêôûü :

5.1

Öé×ÆüÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖú×¸üŸÖÖ †£Öú ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ‘Öê¾ÖæÖ ãú™Óüã²ÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖê. •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¾Öêôû ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔÃÖÖšüß
Ö“ÖÔ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ×¤üÖÖÓ“µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê êú»Öê»µÖÖ
†ÖòÖÔÖÖµÖ•Öê¿ÖÖ ±úÖò¸ü ‡úÖòÖÖò×´ÖŒÃÖ úÖê-†Öò¯Ö¸êü¿ÖÖ †ò›ü ›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü (†Öê‡ÔÃÖß›üß)
ÃÖ¾ÖìÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖãºþÂÖ ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸üÖŸÖ ‘Ö¸üúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ×úŸÖß ¾Öêôû
¤êüŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖß¾ÖºþÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. •ÖÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ
•ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¾Öêôû ÆüÖ ‘Ö¸üúÖ´ÖÖÃÖÖšüß Ö“ÖÔ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ú™ãüÓ²ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß,
ÃÖãÖÖÃÖÖšüß ÖêÆü´Öß úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Æêü úÖ´Ö ŸµÖÖ ×¾ÖÖÖ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ú¸üŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 5.1
‘Ö¸úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü Ö“ÖÔ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¾Öêôûü
†.Îú.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

¤êü¿Ö
Ã»ÖÖê¾Æêü×ÖµÖÖ
±ÏúÖÃÖ
†ÖÃ™Òêü×»ÖµÖÖ
•Ö´ÖÔÖß
†´Öê×¸üúÖ
Ã¯ÖêÖ
×²ÖÎ™üÖ
“ÖßÖ
•Ö¯ÖÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖ

×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¾Öêôû(×´Ö×Ö™êü)
114
098
093
090
082
076
066
048
024
019

Ã¡ÖÖêŸÖ :- †ÖòÖÔÖÖµÖ•Öê¿ÖÖ ±úÖò¸ü ‡úÖòÖÖò×´ÖŒÃÖ úÖê-†Öò¯Ö¸êü¿ÖÖ †ò›ü ›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü

†Ö»ÖêÖ Îú. 5.1
‘Ö¸úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü Ö“ÖÔ ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ¾Öêôûü µÖÖ“ÖÖ †Ö»ÖêÖ
120
100
80
60
40
20
0

†ÖòÖÔÖÖµÖ•Öê¿ÖÖ ±úÖò¸ü ‡úÖòÖÖò×´ÖŒÃÖ úÖê-†Öò¯Ö¸êü¿ÖÖ †ò›ü ›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü µÖÖ
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘Ö™üÖê¿Öß ÃÖÓ»ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ×¤üÖÖ“µÖÖ
†ÖãÂÖÓÖÖÖê •ÖÖ¸üß êú»Öê»µÖÖ ‹úÖ ÃÖ¾ÖìÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü, ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ‘Ö¸üúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
¯ÖãºþÂÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß

19

×´Ö×Ö™êü ‡ŸÖúÖ ¾Öêôû ¤êüŸÖÖŸÖ. µÖÖ ×ÖúÂÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö

ÖÖ»Ö“µÖÖ Îú´ÖÖÓúÖ¾Ö¸ü Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖ¤üßŸÖ •Ö¯ÖÖÖ, úÖê×¸üµÖÖ †Ö×Ö “ÖßÖ µÖÖ
†µÖ ŸÖßÖ †Ö×¿ÖµÖÖ‡Ô ¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“ÖÖ Îú´ÖÖÓúÆüß ÖÖ»Ö“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü“Ö †ÖÆêü.
ÃÖÖê¾Æêü×ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖãºþÂÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ´ÆüÖ•Öê ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸üÖŸÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß

114

×´Ö×Ö™êü

‡ŸÖúÖ ¾Öêôû ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ‘Ö¸üúÖ´ÖÖÃÖÖšüß (×¾ÖÖÖ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ) ¤êüŸÖÖŸÖ. µÖÖÖÓŸÖ¸ü ›êü´ÖÖÔú
†Ö×Ö †ÖÃ™Òêü×»ÖµÖÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ“ÖÖ Îú´ÖÖÓú »ÖÖÖŸÖÖê. ×¾ÖÖÖ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß ¾Öêôû
¤êüÖê ´ÆüÖ•Öê ãú™ãÓü²Ö †Ö¯Ö»Öê †ÖÆêü Æüß“Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖŸÖê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê
†ÃÖ»Öê»Öß ×ÖÃ¾ÖÖ£Öá ³ÖÖ¾ÖÖÖ, ¯Öî¿ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ Ö ú¸üŸÖÖ úÖ´Ö ú¸üÖê,

‡ŸÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖê Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß, ãú™ãÓü²Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö
¸üÖÂ™ÒüÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ãú™ãÓü²Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¸üÖÂ™Òü µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
×™üæúÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖãÂµÖ •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ãú™ãÓü²Ö
ÃÖã¥üœü ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖ¿ÖŒŸÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖ¿ÖŒŸÖ ŸÖ¸ü ¸üÖÂ™Òü ²Ö»Ö¿ÖÖ»Öß. ´ÆüÖæÖ ãú™ãÓü²Ö
ÆüÖ ¯ÖÖµÖÖ †ÖÆêü. •ÖÖê ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£Ö¯ÖúÖÖê ÃÖ¿ÖŒŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ Æêü ãú™ÓüÓã²ÖÖÃÖÖšüß ÃÖŸÖŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖŸÖê. ‘Ö¸üÖãŸÖß
úÖ´ÖÖ“ÖÖ Öé×ÆüÖß»ÖÖ úÖêÖŸÖÖ“Ö ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû Öé×ÆüÖß“µÖÖ
úÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ¯Ö™ü»Öê»Öê ÖÖÆüß †Ö×Ö Æêü ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÔ Öé×ÆüÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö×Öú, ´ÖÖÖ×ÃÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖÃÖÖšüß ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖê. ¯ÖÏ±ãú»µÖÖãú´ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü Öé×ÆüÖß»ÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü
ÃÖ¤üÃµÖÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú úÖ´Öê ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. ãú™ÓüÓã²ÖÖ“ÖÖ †ÖúÖ¸ü •ÖÃÖ•ÖÃÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖê
ŸÖÃÖŸÖÃÖê ×ŸÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÃÖÖšüß
×¤ü¾ÖÃÖ¸üÖ¡Ö úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê.
Öé×ÆüÖà“ÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ :
†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß

Ö´ÖãÖÖ

´ÆüÖæÖ

×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ

Öé×ÆüÖà“Öß

¯ÖÏÖ£Ö×´Öú

ÃÖ¾ÖìÖÖÖÓ«üÖ¸êü ×´Öôû×¾Ö»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
5.2

Öé×ÆüÖà“Öê ¾ÖµÖ :
Öé×ÆüÖà“Öê ¾ÖµÖ ÆüÖ ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ×¿ÖÖÖ,

úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ †¿ÖÖ †Öêú ²ÖÖ²Öß †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. Öé×ÆüÖß ´ÆüÖæÖ úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ¾ÖµÖÖ“ÖÖ Öé×ÆüÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê úÖµÖ Æêü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß
Öé×ÆüÖß“µÖÖ ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öê ¾ÖµÖ ‹ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖ, úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ, ÖêŸÖéŸ¾Ö,

×ÖÖÔµÖÖ´ÖŸÖÖ Æêü ¾ÖµÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖßêúÖê ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üú
Öé×ÆüÖà“µÖÖ ¾ÖµÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ÖÖ»Öß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 5.2
Öé×ÆüÖß“Öê ¾ÖµÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

¾ÖµÖÖêÖ™ü(¾ÖÂÖÔ)

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

15-25

65

13.00%

2

25-35

112

22.40%

3

35-45

173

34.60%

4

45-55

50

10.00%

5

55-65

57

11.40%

43

08.60%

500

100.00

65- ¯ÖêÖÖ

6

•ÖÖÃŸÖ

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

†Ö»ÖêÖ Îú. 5.2

Öé×ÆüÖß“Öê ¾ÖµÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ †Ö»ÖêÖ
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

173

112
65

15-25

25-35

35-45

50

57

45-55

55-65

43

65above

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

5.2

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ÃÖ¾Öì×ÖŸÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö

´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ“Öê ¾ÖµÖ

15-25

¾ÖµÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ Öé×ÆüÖß

¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖ

Öé×ÆüÖß,

35-45

55

112 (22.4%)

¾ÖÂÖÔ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖ

ŸÖÃÖê“Ö

65

50 (10%)

Öé×ÆüÖß,

¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖ

¾ÖÂÖÔ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖ

55-65

65 (13%)

173 (34.6%)

¾ÖÂÖÔ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖ

43 (8.6%)

†ÖÆêüŸÖ.

25-35

Öé×ÆüÖß,

57 (11.4%)

45-

Öé×ÆüÖß,

Öé×ÆüÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖœüôæûÖ †Ö»Öê

†ÖÆêü.
µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß,
173 (34.6%)

5.3

35-45

¾ÖÂÖÔ ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö Öé×ÆüÖß“Öß ÃÖÓµÖÖ

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ¿ÖîÖ×Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß
×¿ÖÖÖ ÆüÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ‘Ö™üú

†ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû úÖï™ãü×²Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú úÖµÖÔÖ´ÖŸÖê¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê. ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖêúÖê ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üú ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß
´ÆüÖæÖ êú»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ÖÖ»Öß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 5.3
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ¿ÖîÖ×Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ÃÖÖ¸üÖß
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ¿ÖîÖ×Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ÃÖÓµÖÖ ¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

†.Îú.
1

¯ÖÏÖ£Ö×´Öú

37

07.4%

2

´ÖÖ¬µÖ×´Öú

60

12.0%

3

ˆ““Ö´ÖÖ¬µÖ×´Öú

117

23.4%

4

¯Ö¤ü¾Öß

218

43.6%

5

¯Ö¤ü¾Öß¢Ö¸ü

53

10.6%

6

¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖ

15

03.0%

500

100.0%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

†Ö»ÖêÖ Îú. 5.3

´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ¿ÖîÖ×Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ †Ö»ÖêÖ
600
500
400
300
200
100
0

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

5.3

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú

ÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯Ö¤ü¾Öß“Öê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú

218 (43.6%)

†ÖÆêü. ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß

15(3.0%)

¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖ

‘ÖêÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖêü.
µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ÃÖã×¿ÖÖßŸÖ Öé×ÆüÖß“Öß ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ŸµÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß¾Ö¸ü, ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¾Ö¸ü, ×ÖÖÔµÖ
Ö´ÖŸÖê¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
5.4

ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öê ¾ÖÖÂÖáú ˆŸ¯Ö®Ö :
úÖïÓ™ãÓü×²Öú úÖµÖÔ ÃÖã¸ü×ôûŸÖ “ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ˆŸ¯Ö®Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ †ÖÆêü.

ˆŸ¯Ö®ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. Ö¸üß²Ö, †ÃÖÖê ÁÖß´ÖÓŸÖ †ÃÖÖê
ŸµÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ú´Öß ˆŸ¯Ö®Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¿µÖú
Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖú›êü †×¬Öú †ÃÖŸÖÖê. •ÖÃÖ•ÖÃÖê ˆŸ¯Ö®Ö ¾ÖÖœüŸÖê ŸÖÃÖŸÖÃÖê ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ

Ö¸ü•ÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †µÖ Ö¸ü•ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ Ö“ÖÔ ¾ÖÖœüŸÖÖê. ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. ˆŸ¯Ö®ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö¸ü ÃÖã¬¤üÖ ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ¾Ö ¾Öé¬¤üß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ¾Ö¸ü ˆŸ¯Ö®ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖÓµÖÖ ŸµÖÖ“Öê ¾ÖµÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öß ´Öæ»µÖê,
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖÖ¬ÖÖê µÖÖ“ÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú
ãú™ÓüÓã²ÖÖ“µÖÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¾Ö ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öê ˆŸ¯Ö®Ö µÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öê ¾ÖÖÂÖáú ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 5.4
ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öê ¾ÖÖÂÖáú ˆŸ¯Ö®Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

¾ÖÖÙÂÖú ˆŸ¯Ö®Ö Ö™ü

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

00 »ÖÖÖ – 03 »ÖÖÖ

100

20.0%

2

03 »ÖÖÖ – 06 »ÖÖÖ

108

21.6%

3

06 »ÖÖÖ – 09 »ÖÖÖ

127

25.4%

4

09 »ÖÖÖ – 12 »ÖÖÖ

103

20.6%

5

12 »ÖÖÖ – 15 »ÖÖÖ

49

09.8%

6

15 »ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ

13

2.6%

500

100.0%

‹æúÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

•ÖÖÃŸÖ

†Ö»ÖêÖ Îú. 5.4

ããú™ÓüÓã²ÖÖ“Öê ¾ÖÖÂÖáú ˆŸ¯Ö®Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ †Ö»ÖêÖ

140

127

120

108

100

103

100
80
49

60
40

13

20
0
0.3 »ÖÖÖ

3.6 »ÖÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

5.4

6.9 »ÖÖÖ

9.12 »ÖÖÖ

12.15 »ÖÖÖ 15 ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß,

¾ÖÖÙÂÖú ˆŸ¯Ö®Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ú´Öß

15

6

»ÖÖÖ ŸÖê

127
27 ((25.4%)

9

»ÖÖÖ

†ÖÆêü ŸÖ¸ü

»ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖÙÂÖú ˆŸ¯Ö®Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ ãúã ™ãÓü²ÖÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

13

(2.6%) †ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãú™ãÓü²ÖÖÓÖ ““ÖêÖê ˆŸ¯Ö®Ö ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãôêû ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÖÔŸÖ †Ýü£Öú †›ü“ÖÖß µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ.
5.5

†Öã³Ö¾ÖÖÖê úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖã»Ö³ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê
ÖéÖé×ÆüÖß“ÖÖ •Öê¾ÖœüÖ †Öã³Ö¾Ö •ÖÖÃŸÖ ŸÖê¾Öœêü ×ÖÖÔµÖ »Ö¾Öú¸ü ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö

ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ²Ö“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Öã³Ö¾Ö Æêü ¾ÖÖ¸ÓüÓ¾ÖÖ¸ü úÖ´ÖÖ“Öê ×Ö¸üßÖÖ Øú¾ÖÖ úÖ´Ö
êú»µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
ÖÖŸ ‘Ö¸üÖãŸÖß úÖ´ÖÖ“Öê –ÖÖÖ
ÖÖÖ ¯Ö¸ÓüÓ¯Ö¸üÖÖŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö
úÖ´Ö êú»µÖÖÖê †Öã³Ö¾ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê. ŸÖê“Ö ŸÖê úÖ´Ö êú»µÖÖÖê ŸµÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ×Ö¯ÖãÖŸÖÖ
µÖêŸÖê. ¾Öêôû, ¯ÖîÃÖÖ, ¿ÖÛŒŸÖ †ÃÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê –ÖÖÖ †ÃÖÖ¾Öê

»ÖÖÖŸÖê. –ÖÖÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÃµÖê“Öê ¯ÖµÖÖÔµÖß ´ÖÖÖÔ ÃÖæ“ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖêµÖ ´ÖÖÖÖÔ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üŸÖÖ
µÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ÃÖãÖ ÃÖ´Öé¬¤üß †ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖê.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 5.5
†Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

†Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêŸÖÖê

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

ÆüÖêµÖ

478

95.6%

2

ÖÖÆüß

022

04.4%

‹æúÖ

500

100.00%

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

5.5

ÖãÃÖÖ¸ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, úÖî™Óüã×²Öú úÖµÖÖÔŸÖ

†Ö¯Ö»µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖã»Ö³ÖŸÖÖ µÖêŸÖê †ÃÖê ´ÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ
Öé×ÆüÖß“Öß ÃÖÓµÖÖ

478

(95.6%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü ŸÖ¸ü úÖî™Óüã×²Öú úÖµÖÖÔŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ

†Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ Ö ‘ÖêÖÖ·µÖÖ Öé×ÆüÖß“Öß ÃÖÓµÖÖ

22 (4.4%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, úÖî™Óüã×²Öú úÖµÖÖÔŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ
±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ Öé×ÆüÖß“Öß ÃÖÓµÖÖ

478 (95.6%)

úÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆê.

ü5.6 ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
¤îüÖÓ×¤üÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ µÖÖêµÖ ×ÖÖÔµÖ
‘Öê¾ÖæÖ ÃÖÖê›ü¾ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. úÖÆüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ ¾Ö ÃÖÖê¯µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
†Öã³Ö¾ÖÖ´Öãôêû ¾Ö ÃÖ¾ÖµÖßÖê µÖÖêµÖ ×ÖÖÔµÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖ ÃÖÆü•Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüÓŸÖã
úÖÆüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÖãÓŸÖÖÖãÓŸÖß“µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖŸÖÖÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú
×ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ Öé×ÆüÖß“Öß ×ÖÖÔµÖ Ö´ÖŸÖÖ
¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ÃÖÖ¸üÖß ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.

ÃÖÖ¸üÖß Îú. 5.6
×ÖÖÔµÖ Ö´ÖŸÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß Öé×ÆüÖß“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

×¾Ö¾Ö¸üÖ

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

Ÿ¾Ö¸üßŸÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêÖê

372

74.4%

2

×ÖÖÔµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö ÆüÖêÖê

128

25.6%

‹æúÖ

500

100.00%

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

5.6

ÖãÃÖÖ¸ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, Ÿ¾Ö¸üßŸÖ ×ÖÖÔµÖ

‘ÖêÖÖ·µÖÖ Öé×ÆüÖß“Öß ÃÖÓµÖÖ

372 (74.4%)

ÆüÖêÖÖ·µÖÖ Öé×ÆüÖß“Öß ÃÖÓµÖÖ

128 (25.6%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü ŸÖ¸ü ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß Ö
†ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê¾ÖæÖ Ÿ¾Ö¸üßŸÖ ×ÖÖÔµÖ
‘ÖêÖÖ·µÖÖ Öé×ÆüÖß“Öß ÃÖÓµÖÖ

372 (74.4%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.

ü5.7 ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ †Öêú ¾µÖÛŒŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ×ŒŸÖ ÃÖãÖß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖÖê ‹ú¡Ö
¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. µÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö Öé×ÆüÖß ú×¸üŸÖ †ÃÖŸÖê.
ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖü¾ÖìÖÖÖŸÖ êú»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 5.7
ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖê †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖê †ÃÖÖê

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

ÆüÖêµÖ

398

79.6%

2

ÖÖÆüß

102

20.4%

‹æúÖ

500

100.00%

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

5.7

†ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ÖÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

ÖãÃÖÖ¸ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖê
398 (79.6%)

102 (20.4%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü ŸÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖê

‡ŸÖúß †ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê
úÖî¿Ö»µÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ Öé×ÆüÖß“Öß ÃÖÓµÖÖ

398 (79.6%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.

ü5.8 †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖ“Öê –ÖÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
úÖî™Óüã×²Öú †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ †Öêú †›ü“ÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ. úÖÆüß
¾ÖêôûÖ Öé×ÆüÖß“Öê †Ó¤üÖ•Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß ¾ÖêôûÖ †Ó¤üÖ•Ö “ÖãúµÖÖ“Öß
¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. úÖ´ÖÖ“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü †Ó¤üÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê †“ÖæúŸÖÖ µÖêŸÖê.
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖü¾ÖìÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 5.8
†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖß“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß
ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

†›ü“ÖÖß

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

ÆüÖêµÖ

125

25%

2

ÖÖÆüß

375

75%

‹æúÖ

500

100.00%

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

5.8

†Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ
»ÖÖÖ»Öê †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ŸÖ¸ü

ÖãÃÖÖ¸ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, úÖî™Óüã×²Öú

125 (25%)

375 (75%)

Öé×ÆüÖßÖÖ †›ü“ÖÖßÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê

Öé×ÆüÖßÖß †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ

úÖêÖŸµÖÖÆüß †›ü“ÖÖß µÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖ“Öê úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ

375 (75%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú Öé×ÆüÖß ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ¯ÖÖê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Öú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ.

ü5.9 ÖãÓŸÖ¾ÖÖãúß“Öê –ÖÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
úÖî™ãÓü×²Öú Ã¾Ö¸üÖ¾Ö¸ü †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖÛŒŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖ“Öß Ø“ÖŸÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö
Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ÖãÓŸÖ¾ÖÖãú êú»Öß •ÖÖŸÖê. ÖãÓŸÖ¾ÖÖãúß“Öê –ÖÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 5.9
ÖãÓŸÖ¾ÖÖãúß“Öê –ÖÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú.

ÖãÓŸÖ¾ÖÖã

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

ÆüÖêµÖ

390

78%

2

ÖÖÆüß

110

22%

‹æúÖ

500

100.00%

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

5.9

†ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ÖÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

ÖãÃÖÖ¸ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ÖãÓŸÖ¾ÖÖãúß“Öê –ÖÖÖ
390 (78%)

110 (22%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü ŸÖ¸ü ÖãÓŸÖ¾ÖÖãúß“Öê –ÖÖÖ

‡ŸÖúß †ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ÖãÓŸÖ¾ÖÖãúß“Öê –ÖÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ

390(78%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.

ü5.10 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÆüÖ¿Öß»Ö ¾Ö úšüÖê¸ü ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üß †ÖÆêü.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ“Öê »ÖÖêú ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ ˆŸÃÖ¾Ö
ÃÖÖ•Ö¸êü êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¹ýœüß, ¯Ö¸ÓüÓ¯Ö¸üÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê •ÖŸÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö Öé×ÆüÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖÃÖÖšüß ÃÖŸÖŸÖ úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß

´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ Ö ú¸üŸÖÖ ŸÖß ãú™ÓüÓã²ÖÖÃÖÖšüß úšüÖê¸ü ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê.
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÆüÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ÆüÖ ÖãÖ ×ŸÖ“µÖÖŸÖ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¾Ö ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö
¾µÖÛŒŸÖÃÖÖšüß ×Ö¸ÓüÓŸÖÖ úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ×Ö¾Ö›ü êú»Öê»µÖÖ Öé×ÆüÖß“µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
ÃÖü¾ÖìÖÖÖ¾¤üÖ¸êü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öß
†ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß Îú. 5.10
ÃÖÆüÖ¿Öß»Ö ¾Ö úšüÖê¸ü ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú. ÃÖÆüÖ¿Öß»Ö ¾Ö úšüÖê¸ü ¯Ö×¸üÁÖ´Ö

ÃÖÓµÖÖ

¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1

ÆüÖêµÖ

398

79.6%

2

ÖÖÆüß

102

20.4%

‹æúÖ

500

100.00%

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

5.10

ÖãÃÖÖ¸ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê

ÃÖÆüÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ¾Ö úšüÖê¸ü ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

398 (79.6%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü ŸÖ¸ü ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÆüÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ¾Ö úšüÖê¸ü

¯Ö×¸üÁÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
(20.4%)

102

‡ŸÖúß †ÖÆêü.
µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÆüÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ¾Ö úšüÖê¸ü

¯Ö×¸üÁÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
(79.6%)

398

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÖÆêü.

ü5.11 ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê¾ÖæÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆªÖêÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆÖêÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß
ÃÖÖ¸üÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.

ÃÖÖ¸üÖß ü5.11
²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
×¾Ö¾Ö¸üÖ
ÃÖÓµÖÖ ¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ

†.Îú.

²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖ ü ü
´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖß ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ
ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÜŒŸÖ“ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ
ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß
ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

1
2
3
4

‹æúÖ

337

67.40 %

030

06.00 %

123

24.60 %

010

02.00 %

500

100.00 %

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

5.11

ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ

ÃÖÆü³ÖÖÖß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

337 (67.40%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü, ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ

†³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

30 ( 6%)

†ÖÆêü, ü

²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
(24.60%)

123

†ÖÆêü. ŸÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÜŒŸÖ“ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ

ÃÖÆü³ÖÖÖß ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

10 (2.0%)

‡ŸÖúß †ÖÆêü.

µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß †ÃÖÖÖ·µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

337 (67.40%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

ü5.12 ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ“µÖÖ ÃÖÖÊÖÖê ˆªÖêÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê¾ÖæÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ˆªÖêÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ù£Öú¥üÂ™üµÖÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ÆüÖêŸÖÖŸÖ“Ö ‡ŸÖ¸üÆüß ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ
¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ

¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖÖ«üÖ¸êü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ
×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÖ¸üÖß ü5.12
²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ“µÖÖ ÃÖÖÊÖÖê ˆªÖêÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
†.Îú. ×¾Ö¾Ö¸üÖ
ÃÖÓµÖÖ
¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
1
2

ÆüÖêµÖü ü
ÖÖÆüßü
‹æúÖ

321

64.20 %

179

35.80 %

500

100.00 %

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú. 5.12 ÖãÃÖÖ¸ü †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ“µÖÖ
ÃÖÖÊÖÖê ˆªÖêÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

321 ( 64.2 %)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú

†ÖÆêü.
ü5.13 ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ´Öãôêû ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ :
²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖê¾ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †ÓÖß †ÃÖ»Öê»Öê úÖî¿Ö»µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
úºþÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö ˆªÖêÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ
úºþÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ´Öãôêû †Ù£Öú ×¾ÖúÖÃÖ, úÖî™ãÓü×²Öú ×¾ÖúÖÃÖ,
Ã¾ÖµÖÓ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ×¾Ö¾Ö¸üÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ¸üÖßŸÖ ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü.

†.Îú.
1
2
3

ÃÖÖ¸üÖß ü5.13
²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ´Öãôêû ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÖ¸üÖß
×¾Ö¾Ö¸üÖ
ÃÖÓµÖÖ
¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ
240
48.0 %
†ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ
120
24.0 %
úÖî™ãÓü×²Öú ×¾ÖúÖÃÖ
140
28.0 %
Ã¾ÖµÖÓ ×¾ÖúÖÃÖ
500
100 .00%
‹æúÖ

Ã¡ÖÖêŸÖ:- ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ

¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¸üÖß Îú.

5.12

ÖãÃÖÖ¸ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê úß, ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ´Öãôêû

†ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

240 (48%)

Ö™üÖ´Öãôêû úÖî™ãÓü×²Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

‡ŸÖúß †ÖÆêü, ²Ö“ÖŸÖ

120 (24%)

ŸÖ¸ü ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ´Öãôêû Ã¾ÖµÖÓ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

‡ŸÖúß †ÖÆêü

140 (28%)

‡ŸÖúß

†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
µÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê úß, ²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖ´Öãôêû †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ

240 (48%)

ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

