¯ÖÏú¸üÖ :- ¯Ö×Æü»Öê

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
†ÖãÎú´Ö×ÖúÖ
†.Îú.
01.

¯ÖÏú¸üÖ :- ¯Ö×Æü»Öê
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ

¯ÖéÂšü Îú.ú
01-33

1.1

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ

03

1.2

Ã¡Öß“Öê ãú™Óü²ã ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖÖ

08

1.3

‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ

08

1.3.1

™üÖêôûß•Öß¾ÖÖ

08

1.3.2

éúÂÖß †¾ÖÃ£ÖÖ

09

1.3.3

¾Öê¤ü úÖôû

1.3.4

Ã´Öé×ŸÖ ¯Öã¸üÖÖ

1.3.5

²ÖÖî¬¤ü ¾Ö •ÖîÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ

1.3.6

‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú úÖôû

1.3.7

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡ÖÖê¢Ö¸ü úÖôû

1.3.8

¿ÖîÖ×Öú ÛÃ£ÖŸÖß

1.3.9

¸üÖ•ÖúßµÖ ÛÃ£ÖŸÖß

09
11
11
11
13
14
16

1.4

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ

1.4.1

ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ

1.4.2

ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ

1.5

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö

1.6

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß Öé×ÆüŸÖêú

1.7

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¾Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ

1.8

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê †¯Öê×ÖŸÖ µÖÖêÖ¤üÖÖ

1.9

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü

1.10

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ

19
20
21
22
23
25
25
26
28

¯ÖÏú¸üÖ - ¯Ö×Æü»Öê
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
1.1

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ãú™ãÓü²Ö †Ö×Ö

ÛÃ¡ÖµÖÖ µÖÖÓÖÖ ‹ú´ÖêúÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖêÖôêû ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ´Ö×Æü»ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ãú™ãÓü²Ö Æüß
ú»¯ÖÖÖ“Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖÖ¾µÖÖ
»ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. †Ö•Öß, †ÖŸµÖÖ, úÖúß, ´ÖÖ¾Ö¿Öß, †Ö‡Ô, ¯ÖŸÖß, ´Öã»ÖÖß, ÃÖæÖ
‡ŸµÖÖ¤üß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ÖÖŸµÖÖŸÖæÖ ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êüµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ŸÖß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê.
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ˆ¢Ö´Ö Öé×ÆüÖß ´ÆüÖæÖ ŸÖß úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê“Ö ŸÖÃÖê“Ö ×ŸÖ“Öê ‡ŸÖ¸ü
Öê¡ÖÖŸÖÆüß ŸÖß úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ, †Ù£Öú, ¾ÖîªúßµÖ,
¿ÖîÖ×Öú ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖŸÖ ŸÖß úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ Öê¡ÖÖŸÖ ¯Ö¤üÖ¯ÖÔÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔÆüß ŸÖê¾Öœê“Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß •Öê úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †Ö»Öê»Öß
†ÖÆêü ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ´Öæ»µÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
ãú™ÓüÓã²ÖÃÖÓÃ£ÖÖ Æüß ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü. ãú™ÓüÓã²ÖÖÃÖ ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÃÖ´ÖæÆü, ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‘Ö™üú, ‹ú ´ÖÓ›üôû, ÃÖÓ‘Ö™üÖ †Ö×Ö ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ãú™ÓüÓã²ÖÖÃÖ Öã¯Ö ´ÖÆüŸ¾Ö †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ¾µÖÛŒŸÖ ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖÓ¯ÖæÖÔü ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖ“µÖÖÓÃÖÖšüß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß úÖµÖÔ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ãú™ÓüÓã²ÖÖ»ÖÖ
ëú¤ÏüÃ£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. Æêü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ¸ü“ÖÖê“ÖÖ úÖÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãôêû úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖÖšüß ãú™ÓüÓã²ÖÖÓÃ£Öê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. Æüß ÖÖêÂ™ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÆüß »ÖÖÖæ ¯Ö›üŸÖê.
ãú™ÓüÓã²Ö :- ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ ¯ÖãºþÂÖ ¾Ö Ã¡Öß ŸµÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê †Ö×Ö ÖÖêú¸ü ŸÖÃÖê“Ö úÖÆüß
ÖÖŸÖ»ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ ¯ÖŸÖß, ¯ÖŸÖß ¾Ö
ŸµÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß Øú¾ÖÖ ¤ü¢Öú ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ´Öã»Öê µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.

†Öò²ÖÖÔ “µÖÖ ´ÖŸÖê, ãú™ÓüÓã²Ö Æêü ´Öã»ÖÖÃÖÆü Øú¾ÖÖ ´Öã»ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖŸÖß ¾Ö
¯ÖŸÖß“Öê Øú¾ÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖÆü ‹ú™üµÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ‹ú™üµÖÖ Ã¡Öß“Öê ú´Öß •ÖÖÃŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¤üß‘ÖÔúÖôû ×™üúÖÖ¸üß ´ÖÓ›üôû †ÖÆêü.Œ»Ö†¸ü “µÖÖ ´ÖŸÖê, ãú™ÓüÓã²Ö Æüß ¯ÖÖ»Öú
†Ö×Ö ´Öã»Öê µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆêü.
ãú™ÓüÓã²Ö Æüß ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖ¾Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖ Æêü ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ¿Öß ¸üŒŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÖê
•ÖÖê›ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ»Öú ¾Ö ´Öã»Öê µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¸üŒŸÖÃÖÓ²Ö¬Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖ Æêü
‹úÖ“Ö ×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ÖÖêú¸üß ×¿ÖÖÖ µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ úÖ¸üÖÃÖÖšüß
¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ×šüúÖÖß ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß ¯ÖÏê´Ö, ×•Ö¾ÆüÖôûÖ ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß,
ÃÖÆüúÖµÖÔ, ×´Ö¡ÖŸ¾Ö µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÃÖ úÖÆüß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ¾Ö úŸÖÔ¾µÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×Ö ŸÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖŸÖ.
‘¯Öæ¾Öá Ã¡ÖßÖê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¾Ö ¯ÖãºþÂÖÖÖê ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö úÖ´Öê ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖ¾ÖßŸÖ Æüß
ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÖÖêÂ™ü ´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÛÃ¡ÖµÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ¾Ö
²ÖÖ»ÖÃÖÓÖÖê¯ÖÖ µÖÖú×¸üŸÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ¾Öêôû ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ ´ÖÖÖÖÔ“ÖÖ ¾Ö ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô. ‹ú¡Ö ãú™ãÓü²Ö ¯Ö¬¤üŸÖß
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖ´ÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê —ÖÖ»µÖÖÖê
úÖ´Ö »Ö¾Öú¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê ¾Ö ÁÖ´ÖÆüß •ÖÖÖ¾ÖŸÖ ÖÃÖê. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê Öê¡Ö Æêü ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ
ÆüÖêŸÖê. úÖôûÖÖæÃÖÖ¸ü ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖÆüß ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖê Öê»Öê. ¾ÖÖœüŸÖß ´ÖÆüÖÖÖ‡Ô ¾Ö
ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ •Öß¾ÖÖÃŸÖ¸ü ˆÓ“ÖÖ¾ÖÖê ¾Ö ¾ÖÖœüŸµÖÖ ´ÖÆüÖÖÖ‡Ô´Ö¬µÖê ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ
Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ãú™ãÓü²Ö ¯ÖÏ´ÖãÖÖ»ÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÆüúÖµÖÔ ´ÆüÖæÖ Ã¡Öß
†£ÖÖÔ•ÖÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üü»Öß †ÖÆêü. ²Ö·µÖÖ“Ö¿ÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê
ú×¸ü†¸ü ²ÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ÖÖêú¸üß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß

ÃÖãÖ¾ÖÃŸÖæ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ±úÖ¾Ö»µÖÖ ¾ÖêôûÖŸÖ ¾Öêôêû“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú×¸üŸÖÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¿ÖŒŸÖß ¾Ö ¾Öêôû µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ´Öêôû ‘ÖÖ»ÖÖê úšüßÖ ÆüÖêŸÖ
†ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ÖéÆüúÖµÖÔ ‹ú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ´ÆüÖæÖ ³Öê›üÃÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü
ŸµÖÖ´Öãôêû ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê †ÖŸµÖÖ“Öê —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ‘Ö¸üÖ»ÖÖ ‘Ö¸ü¯ÖÖ †ÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
†ÃÖ»µÖÖÃÖ ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. µÖÖ»ÖÖ“Ö úÖî™Óüã×²Öú
ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Æêü ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú Ã¾ÖÖÃ£µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú¸üŸÖê. µÖÖ¤Ëü¾ÖÖ¸êü Öé×ÆüÖß
úÖî™Óüã×²Öú ˆ×§Â™ü ¾Ö ¬µÖêµÖ ÖÖšüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖŸÖ ¤êüÖß»Ö
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖê ŸÖê¾Öœêü úÖ™êüúÖê¸ü ¾Ö ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê
Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ, ¾ÖÖœüŸµÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ, ×¾Ö³ÖŒŸÖ ãú™ãÓü²Ö ¯Ö¤Ë¬ÖŸÖß µÖÖ´Öãôêû
Öé×ÆüÖß»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê †ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Æêü ¯ÖÏŸµÖêú
‘Ö¸üÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖê úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú Ö êú»µÖÖÃÖ
ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ †¯Ö¾µÖµÖ ÆüÖê¾ÖæÖ ˆ×ªÂ™ü¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú×¸üŸµÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß’ü 1
×¯Ö™ü¸üÃÖÖ †Ö×Ö ¯»ÖÖˆ´ÖÖ µÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ‘¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †ÃÖê ŸÖÓ¡Ö †ÖÆêü,
•µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾µÖÛŒŸÖÃÖ´ÖæÆüÖ“Öê ÆêüŸÖæ †Ö×Ö ˆ×ªÂ™êü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öß
•ÖÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê †Ö×Ö ŸÖê ÃÖÖ¬µÖ úºþÖ ‘ÖêµÖÖú×¸üŸÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.’2 ´Ö×Æü»ÖÖ †Öêú Öê¡ÖÖŸÖ úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß ×ŸÖ“Öê
úÖî™Óüã×²Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü úÖµÖÔ ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ Öé×ÆüÖß ´ÆüÖæÖ úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖúÖôû¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê
ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß —ÖÖê¯Öß •ÖÖ‡Ô¯ÖµÖÔŸÖ ŸÖß úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. •Öê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ×¤üÃÖê»Ö ŸÖê
úÖ´Ö ú¸üÖê ‹¾Öœêü“Ö Öé×ÆüÖß»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ

ú¸üµÖÖŸÖ“Ö ×ŸÖ“ÖÖ ¯ÖæÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ÖÖêú¸üß ú¸üÖÖ¸üÖ †Öšü ŸÖÖÃÖ úÖ´Ö
úºþÖ ŸµÖÖÃÖ ‘Ö¸üß •ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ¯ÖÖ ¯ÖæÖÔ ¾Öêôû ãúÓ ™ÓüÓã²ÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ²ÖÖÖ¸üß ÖéÆüßÖß †ÃÖæ
¿ÖúŸÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖ“Öß †¯ÖêÖÖ Ö ú¸üŸÖÖ Öé×ÆüÖß ÃÖŸÖŸÖ úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖê. ÃÖúÖôû¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¬µÖÖúÖôû¯ÖµÖÔŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö •Ö¸ü ¯Öî¿ÖÖŸÖ
êú»Öê ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖÖ¸ü Öé×ÆüÖß“ÖÖ †ÃÖê»Ö. ³ÖÖÓ›êü-¬ÖãÖê, ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô ú¸üÖê,
Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖß»Ö úÖµÖÔ, •Öê¾ÖÖ ²ÖÖ×¾ÖÖê, •Öê¾ÖÖ ¾ÖÖœüÖê, ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üÖê,
†Ö•ÖÖ¸üß ¾µÖÛŒŸÖ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖê, ‘Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ šêü¾ÖÖê. †ÃÖê †Öêú úÖµÖÔ †ÃÖŸÖÖŸÖ
ŸÖ Öé×ÆüÖß úÖêÖŸÖÖÆüß ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ Ö ‘ÖêŸÖÖ ŸÖê úÖµÖÔ ¯ÖæÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖê ±úŒŸÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖÃÖÖšüß. †Ö¯Ö»Öê úŸÖÔ¾µÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÖ¸ü
¯ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖê. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ †Öêú ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. †Öêú †›ü“ÖÖß
µÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †›ü“ÖÖß¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ×´Öôû×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö µÖÖêµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ´Öãôêû ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. †Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ †Ö¯ÖÖ
±úŒŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ˆªÖêÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
¯ÖÏŸµÖêú Öê¡ÖÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê. ãú™ãÓü²Ö, ¿ÖÖôûÖ-´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ. ¹ýÖÖ»ÖµÖ, ÆüÖò™êü»Ö.
¾µÖÛŒŸÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü-ÃÖÓ‘Ö, ¬Ö´ÖÔ¤üÖµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ ‘Ö×ÖÂ™ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
†ÖÆêü.

¿ÖÖôûÖ-´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ. ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“Öê

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¹ýÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾ÖîªúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆêü.
•µÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¾µÖÛŒŸÖ úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü
ÃÖÓ¯Ö¢ŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê Æêü ãú™ÓüÓã²ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖÃ£µÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê
†×¬Öú ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêü. •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö
´ÖÖÖ¾Öß ¾Ö ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÖÖê, ×Öü¤ì¿ÖÖ,
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖê ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê úÖµÖÔ ú¸üÖê ´ÆüÖê“Ö ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêµÖ.ü

´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ †´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖ¸ü ÃÖÖ¬ÖÖê ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû úÖî™Óüã×²Öú ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê µÖÖêµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¹ýÖ †¯ÖêÛÖŸÖ Ö¸ü•ÖÖ“Öß
¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÃÖŸÖê. ‹ú Ö¸ü•Ö ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»Öß úß, ¤ãüÃÖ¸üß ûÖ¸ü•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ú´Öß ÃÖÖ¬ÖÖ Ö“ÖÔ ú¹ýÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê. ‹úÖ ÃÖ´ÖÃµÖêú×¸üŸÖÖ †Öêú ¯ÖµÖÖÔµÖß ´ÖÖÖÔ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖŸÖæÖ µÖÖêµÖ †ÃÖÖ ´ÖÖÖÔ ×Ö¾Ö›üÖê úšüßÖ •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö
†ÃÖŸÖê.
ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Æüß ‹ú ´ÖÖÖ×ÃÖú ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü. µÖÖŸÖ †Öêú ‘Ö™üúÖ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
•µÖÖ¾¤üÖ¸êü ãú™ÓüÓã²ÖÖüŸÖß»Ö ÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ˆ×§Â™üü
¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Æüß ×Ö¸ÓüÓŸÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü.
×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖ Æêü ¤üÖêÆüß †Ö¾Ö¿µÖú, ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üú úÖµÖì †ÖÆêü. ×ÖµÖÖê•ÖÖ Æêü
úÖ´Ö ÃÖãºþ ú¸üµÖÖ¯Öæü¾Öá ¾Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ÆüÖêŸÖê ×ú ÖÖÆüß,
»ÖµÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ×úŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß Æêü ²Ö‘ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê.
µÖÖŸÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×ÖÖÔµÖ ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖæÖ µÖÖêµÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ
ˆ×§Â™üü¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. úÖµÖÔ ÃÖ±ú»Ö ÆüÖêŸÖê.
•µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ“ÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖú×¸üŸÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. †¿Öß ¾ÖÃŸÖæ
´ÆüÖ•Öê

úÖî™ãÓü×²Öú

ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß

ÆüÖêµÖ.

ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ

Æêü úÖî™Óüã×²Öú

ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß×¿Ö¾ÖÖµÖ ÆüÖê‰ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úÖî™ãÓü×²Öú ¬µÖêµÖ,
ˆ×§Â™üü ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. Öé×ÆüÖß
•Öê¾ÖœüµÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖî¿Ö»µÖÖÖê ¾Ö úÖ™üúÃÖ¸üßÖê ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸êü»Ö ŸÖê¾Öœêü
ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.

Ã¡Öß“Öê ãú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖÖ

1.2

×ÖÃÖÖÖÔÖê ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê»µÖÖ ±úŒŸÖ ¤üÖêÖ“Ö ´ÖÖãÂµÖ•ÖÖŸÖß ‹ú Ã¡Öß ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß
¯ÖãºþÂÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓÖÖ ¯Öæ¸üú ²ÖÖÖ¾Öê ‹ú´ÖêúÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖßÖê ¸üÖÆüÖ¾Öê †Ö×Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü úÖµÖ´Ö ¸üÖÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ×ÖÃÖÖÖÔ“ÖÖ ÃÖÓêúŸÖ. ×ÖÃÖÖÖÔÖê Ã¡Öß¾Ö¸ü
‹ú ±úÖ¸ü ´ÖÖê»ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖŸÖéŸ¾ÖÖ“Öß, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê
†ÖÖ×¤üúÖ»ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖŸÖê“Öß £ÖÖê¸ü¾Öß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ÖÖµÖ»Öß †ÖÆêü. ´ÖÖŸÖéŸ¾ÖÖ´Öãôêû Ã¡Öß»ÖÖ ‹ú
ÖÖî¸ü¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ˆ¤üµÖÖ¯Öæ¾Öá ×¾Ö¾ÖÖÆü ÃÖÓÃ£ÖÖ, ãú™Óüã²ÖÃÖÓÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá
™üÖêôûß•Öß¾ÖÖÖŸÖ´ÖÖÖ¾Ö ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ã¡Öß»ÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ´ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê
†¿Öß ´ÖÖÆüßŸÖß ×´ÖôûŸÖê. ¾Öê¤ü úÖôûÖŸÖ †ÖµÖÖÔ“µÖÖ ˆ““Ö ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ Ã¡Öß»ÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖ“µÖÖ
²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²Ö·µÖÖ“Ö ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸµÖÖ. Öê»Öß ÃÖŸÖ¸üÖ †šü¸üÖ ¿ÖŸÖêú Ã¡Öß Æüß
ãú™Óüã²ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ú×ÖÂ™ü »ÖêÖ»Öß Öê»Öß. “Öæ»Ö †Ö×Ö ´Öæ»Ö Æêü“Ö ×ŸÖ“Öê ¯ÖÏ¬ÖÖÖ úÖµÖÔ
´ÖÖÖ»Öê Öê»Öê.
1.3

‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ
×¾Ö×³Ö®Ö úÖôûÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ †Ö×Ö ÛÃ£ÖŸÖß ú¿Öß ²Ö¤ü»ÖŸÖ Öê»Öß.

×ŸÖ“Öê Ã£ÖÖÖ úÃÖê ‘ÖÃÖ¸üŸÖ Öê»Öê ¾Ö ¯ÖãÆüÖ ˆÓ“ÖÖ¾Ö»Öê Æêü ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖÖšüß ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“ÖÖ
†ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêÖê µÖÖêµÖ šü¸êü»Ö.
1.3.1

™üÖêôûß•Öß¾ÖÖ
±úÖ¸ü ±úÖ¸ü ¯Öæ¾Öá ´ÖÖãÂµÖ ÆüÖ ™üÖêôûß úºþÖ ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ™üÖêôûßŸÖ Ã¡Öß ¾Ö

¯Öã¹ýÂÖ ¤üÖê‘ÖêÆüß †ÃÖŸÖ. ¯ÖãºþÂÖ ×¿ÖúÖ¸üß“Öê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖê ¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ †ÖÖ»Öê»µÖÖ

×¿ÖúÖ¸ü ³ÖÖ•ÖµÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ. µÖÖ ™üÖêôûß´Ö¬µÖê Ã¡Öß“Öê
Ã£ÖÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖ¯ÖêÖÖ ú´Öß Ö¾ÆüŸÖê. ™üÖêôûß“Öê ÖÖµÖú ú¬Öß ¯ÖãºþÂÖ †ÃÖŸÖ ŸÖ¸ü ú¬Öß
ÛÃ¡ÖµÖÖÓÆüß †ÃÖŸÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÖÖµÖúŸ¾ÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖ, ¤ü¸üÖ¸üÖ Æêü
ÖãÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓŸÖÆüß ÆüÖêŸÖê Ö¸ü•Ö ³ÖÖÃÖ»Öß ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖŸÖß“Öß ³ÖÖÓ›üß ú¸üÖê, “Ö´Ö“Öê
ú¸üÖê, —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ÃÖÖê¯Ö™üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ™üÖê¯Ö»µÖÖ ×¾ÖÖÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™ü ŸµÖÖ¾Öêôûß Ã¡Öß“µÖÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. Ã¡Öß»ÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ´Ö¬µÖê ‘¾ÖµÖŸÖß’ü †ÃÖê ´Æü™ü»Öê
†ÖÆêü. ¾ÖµÖŸÖß ´ÆüÖ•Öê ×¾ÖÖÖÖ¸üß. —ÖÖ›üÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾Ö»ú»Öê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ¾Ö
ÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÃ¡Ö ×¾ÖÖÖê Æüß úÖ´ÖêÆüß

ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß êú»Öß. ‡ŸÖêú“Ö úÖµÖ, ¿ÖêŸÖß“ÖÖ

¿ÖÖê¬Ö¤êüÖß»Ö Ã¡Öß“µÖÖ “ÖÖîúÃÖ ²Öã¬¤üßŸÖæÖ“Ö ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ×²Ö»Ö ›ü¶æ¸üÖÓ›ü ÆüÖ µÖã¸üÖê¯ÖßµÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö–Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖê. ™üÖêôûß ´ÆüÖ•Öê ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖÖ´Öæ×Æüú ãú™Óüã²Ö“Ö ÆüÖêŸÖê.
ÛÃ¡ÖµÖÖ †Ö×Ö ¯ÖãºþÂÖ ¤üÖ‘ê ÖÖÓÖÖÆüß ŸµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖÖ Ã£ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê.
1.3.2

éúÂÖß †¾ÖÃ£ÖÖ
¿ÖêŸÖß“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê ³Ö™üêú •Öß¾ÖÖ ÃÖÓ¯Ö»Öê. ×¾Ö¾ÖÖÆüÃÖÓÃ£ÖÖ

ãú™ãÓü²ÖÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÖê“Ö ×Ö´ÖÖÔÖ êú»µÖÖ. •Ö×´ÖÖß¾Ö¸ü ÛÃ£Ö¸ü •Öß¾ÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê
†Ö×Ö ´ÖÖ»Öúß ÆüŒúÖ“Öß ú»¯ÖÖÖÆüß ˆ¤üµÖ´ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖÖãÂµÖ ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ¸üÖÆæü
»ÖÖÖ»ÖÖ. Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü ¸üÖ²ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖ ÁÖ´Ö×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üÖ¾Öß“Ö »ÖÖÖ»Öß.
1.3.3

¾Öê¤ü úÖôû
¾Öê×¤ü úÖôûÖŸÖ ÛÃ¡Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ

ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔŸÖ †ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ Ö¾ÆüŸÖß. ÛÃ¡ÖµÖÖÓÆüß †Öêú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ
²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê ÆüŒú ˆ¯Ö³ÖÖê×ÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ ´Öã»Öß“Öê »ÖÖÖÓ“Öê ¾ÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖŸÖ: ÃÖÖêôûÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öê
ÆüÖêŸÖê ŸÖÖê¯ÖµÖÔŸÖ ´Öã»ÖßÓÖÖÆüß ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. ´ÖÆüÖúÖ¾µÖ ×»Ö×ÆüÖÖ¸üß ÖÓÖÖ¤êü¾Öß,

‘ÖÖêÂÖÖ, ÃÖæµÖÖÔ, ¿Ö“Öß, ÖÖÖá, ´Öî¡ÖêµÖß, ÃÖã»Ö³ÖÖ µÖÖ ×¾Ö«üÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ µÖÖ“Ö ¾Öê¤ü úÖôûÖŸÖ
ÆüÖê¾ÖæÖ Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¾Öê¤üúÖôûÖŸÖ †Öêú Öê¡ÖÖŸÖ Ã¡Öß“Öê Ã£ÖÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸üß“Öê ÆüÖêŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ“ÖÖ
†£ÖÔ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß †ÃÖê ´ÖÖ¡Ö ÖÖÆüß. ¯ÖãºþÂÖÖ“µÖÖ
²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖ µÖ–Öú´ÖÖÔŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ Øú²ÖÆãüÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ¯ÖŸÖß“µÖÖ Öî¸üÆü•Öê¸üßŸÖ
†Öêú ¬ÖÖÝ´ÖúéúŸµÖê ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. úÖÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ÆüÖêŸÖê.3
¾Öî×¤üú úÖôûÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö¯ÖæÖÔ Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ
ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ÆüÖêŸÖÖ. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ Ã¡Öß ¯ÖãÖüÝü¾Ö¾ÖÖÆü
úºþ ¿ÖúŸÖ †ÃÖê ¾Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü Ö ú¸üŸÖÖ ×“Ö¸üúÖ»Ö ²ÖÎ´Æü“ÖµÖÔ ¯ÖÖôæûÖ ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓú›êü ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¯ÖÆüÖÃÖÖÖê ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ¥üÛÂ™üÖê ¯ÖÖÆüÖŸÖ
ÖÃÖê. ¾Öî×¤üú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖÖê ¾ÖÖÖ×¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô. ŸµÖÖ“µÖÖú›êü ˆ¤üÖ¸ü
¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖ‡Ô. Ã¡Öß Æüß ‘Ö¸ü“Öß ÃÖ´ÖÏÖ–Öß †ÖÆêü ÆüÖ ¾Öî×¤üú ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ
†Ö¤ü¿ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ.
¯Öã¹ýÂÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö, ²ÖÖîÛ¬¤üú ¾Ö †ÖÛ¢´Öú •Öß¾ÖÖ ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÖ¾Ö¿µÖú †ÃÖê ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê ×´ÖôûŸÖ
†ÃÖê. Ã¡Öß ×¾ÖªÖü£ÖáÖß“Öê ¤üÖêÖ Ö™ü †ÃÖŸÖ. ÃÖªÖê¾¤üÖÆüÖ ¾Ö ²ÖÎ´Æü¾ÖÖ×¤üÖß. ¯Ö×Æü»µÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×¾ÖªÖü£ÖáÖß ÃÖÖêôûÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÔŸÖ ×¿ÖÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ´ÖÖ †Öãºþ¯Ö ¯ÖŸÖß¿Öß
×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ²ÖÎ´Æü¾ÖÖ×¤üÖß Ã¡ÖßµÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü Ö ú¸üŸÖÖ ¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÖÓŸÖ¸üÆüß
ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ²ÖÎ´Æü“ÖµÖÖÔ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ µÖÖêµÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖê ´Öã»Öß»ÖÖ
µÖÖêµÖ ¯ÖŸÖß ×´ÖôûŸÖÖê †ÃÖÖ Ã¡Öß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ŸµÖÖ¾Öêôû“ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ.

8-9

¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ Ã¡ÖßµÖÖ ¾Öî×¤üú ÃŸÖÖê¡Öê ¾Ö ×ÖŸµÖÖî×´ÖÛ¢ŸÖú éúŸµÖÖÓÖÖ

»ÖÖÖÖÖ¸üß ÃÖæ¡Öê ´ÖãÖÖê¤ËüÖŸÖ ú¸üßŸÖ. ˆ““Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öß ¯ÖÓ×›üŸÖÖ ÆüÖêÖê Æêü ²ÖÎ´Æü¾ÖÖ×¤üÖß

ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¬µÖêµÖ †ÃÖê. ¾Öê¤ü úÖ»ÖßÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ±úÖ¸ü úÖôû ŸÖ¿Öß“Ö ×™üú»Öß
ÖÖÆüß. ¤êü¿Ö, úÖ»Ö, ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖêÆüß ²Ö¤ü»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.4
1.3.4

Ã´Öé×ŸÖ ¯Öã¸üÖÖ
µÖÖ úÖôûÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ‘ÖÃÖ¸üŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ¯Ö¸üúßµÖ

Æü»»Öê †Ö×Ö ÁÖ´Ö×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ, µÖÖ´Öãôêû Ã¡Öß ‘Ö¸üÖŸÖ“Ö ¸üÖÆæü »ÖÖÖ»Öß. Ã¡Öß“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öß
ÖŸÖß »ÖÖÖŸÖ“Ö †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖæÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ¾Ö

8

¾µÖÖ ¾ÖüÂÖá ×ŸÖ“Öê »ÖÖ ú¸üÖ¾Öê

†ÃÖêÆüß ÃÖÖÓÖæÖ ™üÖú»Öê.
1.3.5

²ÖÖî¬¤ü ¾Ö •ÖîÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ
²ÖÖî¬¤üúÖôûÖŸÖÆüß ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê. úÖ¸üÖ

†Öêú ¬Ö´ÖÖì¯Ö¤êü×¿ÖúÖ ¾Ö ¾ÖŒŸµÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ. †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ “ÖÖ¸ü ×³ÖŸÖà“µÖÖ
†ÖŸÖ úÖêÓ›ü»µÖÖ Öê»Öê»µÖÖ ×Ã¡ÖµÖÖÓÖÖ ²ÖÖî¬¤ü¬Ö´ÖÖÔÖê †Öêú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖê¾Öê“Öß ¤üÖ»ÖÖê
Öã»Öß úºþÖ ×¤ü»Öß. •ÖîÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖŸÖÆüß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ²Ö§ü»Ö †Ö¤ü¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
1.3.6

‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú úÖôû
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÓúßÖÔŸÖê“ÖÖ úÖôû ´ÆüÖæÖ µÖÖ úÖôûÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ

ÆüÖêŸÖÖê. ÛÃ¡Ö“Öß ÆüôæûÆüôæû ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß †¾ÖÖŸÖß µÖÖÖÓŸÖ¸ü ‡ŸÖŒµÖÖ ¯Ö¸üÖúÖê™üß»ÖÖ
¯ÖÖê“Ö»Öß úß Ã¡Öß ´ÖÖÖÖê, ²Öã¬¤üßÖê, ¿Ö¸üß¸üÖÖê, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öß ¤üÖÃÖß
²ÖÖ»Öß. µÖã¬¤üÖ´Öãôêû Ã¡Öß Æüß ¸üÖÖÖ“Öß ¾ÖÃŸÖæ ²ÖÖ»Öß †£ÖÖÔ•ÖÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ¯ÖãºþÂÖ ÆüÖ
†×¬ÖúÖ×¬Öú ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ÖÖ•Ö¾Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ. Ã¡Öß Æüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ó×úŸÖ ú×ÖÂ™ü †¿Öß
‘Ö™üú ²ÖÖ»Öß. ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ ŸÖß ¯ÖÖ»µÖ ¾Ö ¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÖ»Öú ²ÖÖ»ÖÖ. †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸÖ¸ü
×ŸÖ»ÖÖ Ã£ÖÖÖ“Ö ˆ¸ü»Öê ÖÖÆüß. ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ÛÃ¡Ö»ÖÖ †Ö×£ÖÔú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö

‘Ö™üú úÖêÖß ´ÖÖÖŸÖ ÖÃÖê. ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖêŸÖ ¾ÖÖ™üÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ±úŒŸÖ Ã¡Öß¬ÖÖÖ¾Ö¸ü
×ŸÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ºþœü —ÖÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ´Öã»Öß“Öê ×¿ÖÖÖ“Ö ²ÖÓ¤ü
—ÖÖ»Öê. ‘Ö¸üÖŸÖ ÃÖÖÃÖæ¸ü¾ÖÖÃÖ ³ÖÖêÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê. ¯ÖŸÖß ÆüÖ“Ö ¤êü¾Ö. ÃÖÖÃÖæ-ÃÖÖÃÖ¸ê ÆêüÆüß
¤êü¾ÖÖÃÖ´ÖÖÖ †ÃÖê ×ŸÖ»ÖÖ ×¿Öú×¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô. êú¿Ö¾Ö¯ÖÖÖ“Öß “ÖÖ»Ö, ÃÖŸÖß“Öß “ÖÖ»Ö, µÖÖ“Ö
úÖôûÖŸÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒÖŸÖÆüß ÃÖŸÖß“Öß “ÖÖ»Ö ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯Öê¿Ö¾µÖÖ“µÖÖ
¯ÖŸÖß ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô Ã¾ÖÖãÂÖßÖê ÃÖŸÖß Öê»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ ¬ÖÖÝü´Öú ¾Öé¢Öß“µÖÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ‘ÃÖŸÖß •ÖÖÖê ÆüÖ Ã¡Öß“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ’ Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ šü¸ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß.
Ã¡Öß²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ úÖµÖ¤üÖ †µÖÖµÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. Ã¡Öß»ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ. ¤ü¢Öú
‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ †Ö×Ö †ÃÖ»ÖÖ“Ö ŸÖ¸ü ¯ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖßÖê“Ö, ×ŸÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
†×¬ÖúÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ. ¯ÖãÖ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÆüß ºþœüßÖê ×¤ü»Öê»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ÆüÖ
úÖôû ‡ŸÖúÖ ´ÖÖêšüÖ ÆüÖêŸÖÖ úß, ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÖÖ ´ÖÖê•ÖŒµÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ¾ÖÖôû»µÖÖ ŸÖ¸ü ²ÖÖúß
ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ÅµÖÖ †–ÖÖÖ†Ó¬ÖúÖ¸üÖŸÖ †Ö×Ö ¤üÖÃµÖŸ¾ÖÖŸÖ ÖÖê»Ö ÖÖê»Ö ºþŸÖŸÖ
Öê»µÖÖ. ÛÃ¡ÖµÖÖ“µÖÖ †–ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖê¾Öê“µÖÖ ŸµÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß
ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖŸÖÖ ´ÆüÖæÖ ¿Ö²¤üÖÖê“Ö ×ŸÖ“ÖÖ ÖÖî¸ü¾Ö ×¿Ö»»Öú ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ŸÖß ¯ÖÖ»µÖ, ¸üÖ²ÖÖÖ¸üß ¯ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö ÖÃÖ»Öê»Öß Ã¡Öß ²ÖÖ»Öß.
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü Ì:- 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ¯ÖÏÖŸÖß¿Öß»Ö »ÖÖêúÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ¾Ö
¯ÖÏ¾Öé¢ÖßŸÖ †Öêú úÖ¸üÖÖÓÖß ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö
ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖÖê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ÆüÖê¾ÖæÖ ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
úºþ »ÖÖÖ»Öê.1829 ´Ö¬µÖê ÃÖŸÖß ¯ÖÏ£ÖÖ ²ÖÓ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¤üµÖÖÖÓ¤ü“µÖÖ †ÖµÖÔ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖê ¤êüÖß»Ö ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü, ¯Ö›ü¤üÖ¯ÖÏ£ÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê êú»Öê.

1856

´Ö¬µÖê ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ

¯ÖãÖ×¾ÖÔ¾ÖÖÆü †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, ¯ÖÖ×¸üŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. êú¿Ö¾Ö“ÖÓ¤üÏ ÃÖêÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓÖß
1872

“µÖÖ úÖµÖªÖÖß ´Öã»ÖàÓú×¸üŸÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ¾ÖµÖ

14

¾ÖÂÖì ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê

1851

´Ö¬µÖê ´Öã»ÖàÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ˆªê¿Ö ‡Ó×›üµÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß “Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ã¡Öß ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü
—ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ £ÖÖê›üµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖŸÖ úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ ¯ÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ×¿ÖÖú,
¯Ö×¸ü“ÖÖ×¸üúÖ, ›üÖòŒ™ü¸ü ¾ÖÖî¸êü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ úºþ »ÖÖÖ»µÖÖ. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ
ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê †Öêú ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖê×¾ÖúÖÖê êú»Öê»Öê úÖµÖÔ ¤êüÖß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê
†ÖÆêü.
1.3.7

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡ÖÖê¢Ö¸ü úÖôû
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öß.

ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ±úÖ¸ü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÝü£Öú
×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÃÖÓ¬Öß ¤êüÖê, ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖ
¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÖÓŸÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
¥üÛÂ™üÖê †Öêú ¯ÖÏŸµÖÖ, †¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»ÖêŸÖ. ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêŸÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖÖÓÖÖ
ÃÖ´ÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü»Öê Öê»ÖêŸÖ. µÖÖ úÖµÖªÖ´Öãôêû ²Ö-µÖÖ“Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü
»ÖÖ¤ü»Öê»µÖÖ †µÖÖêµÖŸÖÖ ¤æü¸ü ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ßÖê
†×¬ÖúÖ¸ü ×¤ü»Öê Öê»Öê.
êú»Öß.

1976

1955

“µÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü×¾ÖÂÖµÖú úÖµÖªÖÖê ²ÖÆãü×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ²ÖÓ¤ü

“µÖÖ Ö¾ÖßÖ ¤ãüºþÃŸÖßÖãÃÖÖ¸ü µÖüÖ úÖµÖªÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü ×¾Ö“”êû×¤üŸÖ

¯ÖŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖê™üÖß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.

1961

“µÖÖ ÆãüÓ›üÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú

úÖµÖªÖÖê ÆãüÓ›üÖ ¯ÖÏ£Öê»ÖÖ ¿ÖÆü ×¤ü»ÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾Öî–ÖÖ×Öú ÃÖÖêµÖß“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ¯Ö™üúÖ
•ÖÖÖ¾ÖÖÖ¸üÖ ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß Ã¡Öß“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ ˆÓ“ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê Æêüê ‹ú
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖ‰»Ö †ÖÆêü Æüß ²ÖÖ²Ö ÖÖúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÛÃ¡ÖµÖÖÓŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö
Æêü ŸµÖÖ“µÖÖ ×Ö´Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖß¯Öæü¾Öá Ã¡Öß
×¿ÖÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ²Ö¸êü“Ö ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»ÖêŸÖ ¯ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü úÖôûÖŸÖ µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓÖÖ

Ö¸üß ÖŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß.
2011

1991

´Ö¬µÖê ÃÖã×¿ÖÛÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

´Ö¬µÖê ÃÖã×¿ÖÛÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ

61.46 %

52.2 %

—ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü

—ÖÖ»Öß †ÖÆêü. 5

´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö Öê¡ÖÖŸÖ ú´Öß •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß
×ŸÖ“ÖÖ

100

™üŒêú ÃÖÆü³ÖÖÖ úÖî™ãÓü×²Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. úÖôûÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ

úÖµÖÖÔŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
1.3.8

¿ÖîÖ×Öú ÛÃ£ÖŸÖß
³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ¤êü¿Ö ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿Ö †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß ºþœüß,

¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. †Ö•ÖÆüß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖß ¯Ö¸üŒµÖÖ“µÖÖ
‘Ö¸üß •ÖÖµÖ“Öß †ÖÆêü. ŸÖß •ÖÖÃŸÖ ×¿ÖæúÖ úÖµÖ ú¸üÖµÖ“Öê, ´ÆüÖæÖ ´Öã»Öß“Öê ×¿ÖÖÖ ²ÖÓ¤ü
êú»Öê •ÖÖŸÖê. ‘Ö¸üúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ´Öã»ÖÖ¯ÖêÖÖ ´Öã»Öß •ÖÖÃŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖÓÖß ×úŸÖßÆüß ×¿Öú»Öê ŸÖ¸üß ‘“Öæ»Ö †Ö×Ö ´Öã»Ö’ü ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖµÖ“Öê †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖ Æêü
ÖÖêú¸üß ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÖÖÆüß ‘µÖÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß
×¿ÖÖÖ ‘µÖÖµÖ“Öê. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ‡“”ûÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖá ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ Æêü ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü.
×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö †ÖêôûÖæÖ ÃÖã¬¤üÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ×¿ÖÖÖ ‘µÖÖ¾Öê.6
×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôûê

5

´Öã»Öß¯Öîúß

20%

1

´Öã»ÖÖß †Ö¯Ö»Öê ×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ úºþ

´Öã»Öß“ÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû

ÖãÓ™ü»µÖÖÃÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ †¾ÖÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †ÖµÖãÂµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê.
×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö †¾Ö‘µÖÖ

43

™üŒêú ´Öã»Öß ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.

¤ÛÖÖ †Ö×¿ÖµÖÖŸÖ ¿ÖîÖ×Öú ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ †×¬Öú †ÖÆêü. ´Öã»Öê ¿ÖÖôûÖ´Ö¬µÖê

2.5

¾ÖÂÖì

†×¬Öú ×¿ÖúŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ´Öã»Öß ú´Öß úÖôû ×¿ÖúŸÖÖŸÖ. ˆ¯ÖÃÖÆüÖ¸üÖ †Ö×±Ï êúŸÖ ŸÖ¸ü
´Öã»Öß

1.3

¾ÖÂÖì ú´Öß ¾ÖÂÖì ×¿ÖúŸÖÖŸÖ. »Öò×™üÖ †´Öê×¸üúÖ ¾Ö òú¸êü×²ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ‹ú ¾ÖÂÖÔ

ú´Öß ×¿ÖúŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû Ã¡Öß - ¯ÖãºþÂÖ ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖêŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê †Ö×Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê Öã¯Ö
ÖãúÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. •ÖÖ³Ö¸ü ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ

18

36%

†ÖÆêü. ´ÆüÖ•Öê

20-24

¾ÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¬Öß“Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü²Ö¬¤ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¤üÛÖÖ

†Ö×¿ÖµÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖÃÖÆüÖ¸üÖ †Ö×±Ïêú´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê Æêü ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü ÆüÖêŸÖÖŸÖ †üÝü£Öú
Ö¸ü•Öê´Öãôêû ¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ´Öãôêû ´Öã»Öß ÃÖã¸üÛÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ÅµÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖê´Öãôêû ¯ÖÖ»Öú ´Öã»ÖàÓ“µÖÖ
²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆüÖÓÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖß ¤êüŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ´Öãôêû †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê
»ÖÖÖŸÖê.
´Öã»Öß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ´ÖÆüŸ¾Ö, †ÖÏÎú´Ö ªÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÖÖ ÃÖÖ´Ö
ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê, ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ-´Öã»ÖàÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ ×¿Öú»Öê»µÖÖ ´ÖÖŸÖêÃÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ
†ÖÆêü. ˆ¯ÖÃÖÆüÖ¸üÖü †Ö×±ÏúÖ ú18 ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö

7-14

¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö

†³µÖÖÃÖÖ¾ÖºþÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê ×ú ×¿ÖÛÖŸÖ ´ÖÖŸÖÖÓ“Öß
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´ÖÖÖÖÖê †×¿ÖÛÖŸÖ ´ÖÖŸÖÖ“Öß

51%

73%

´Öã»Öê ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿ÖúŸÖ

´Öã»Öê ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú

ÃÖÓÖÖê¯ÖÖÖ“Öß, †Ö¸üÖêµÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ´ÖÖŸÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê ÃÖÆüÃÖÖ ÖÖ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖ
ÖÃÖŸÖ ¾ÖÖ ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›üŸÖ ÖÃÖŸÖ. ãú™ÓüÓã²Ö¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÆüÖæÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ú1998 ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ:
20%

‘Ö¸üÖŸÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÅµÖÖ †Ó¤üÖ•ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ »ÖÖêú

†´Öê×¸üêúŸÖ

24%

ˆ¢Ö¸ü †Ö×±ÏêúŸÖ

ˆ¯ÖÃÖÆüÖ¸üÖü †Ö×±ÏêúŸÖ
13%

22%,

†Ö×¿ÖµÖÖŸÖ

16%

†Ö×Ö ´Ö¬µÖ¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö

‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ÛÃ¡ÖµÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Ö ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. Ã¡Öß

¯ÖÏ´ÖãÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê, ãú™ÓüÓã²ÖÖ“Öê ‹úÖ“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÖ †üÝü£Öú Ö™üÖŸÖ
Öê´Öêú ¾ÖüÖáú¸üÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. 7

1.3.9

¸üÖ•ÖúßµÖ ÛÃ£ÖŸÖß
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ´ÖÓ¡Öß, ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß, ¸üÖ•Ö¤æüŸÖ, †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ

´ÖÓ›üôûÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß, ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö, ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß, ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôû ¾Ö ÃÖÓÃÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
×¾Ö•ÖµÖÖ»Ö´Öß ¯ÖÓ›üßŸÖ µÖÖÓÖß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ´Ö×Æü»ÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üß µÖã. ‹ÃÖ.‹ÃÖ †Ö¸ü. ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•Ö¤æüŸÖ, µÖã.‹ÃÖ. ¾Ö »ÖÓ›üÖ´Ö¬Öß»Ö
ÆüÖµÖú×´Ö¿Ö¸ü, ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¤êü¿Ö ¸üÖ•µÖ ´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÓ¡Öß †¿Öß †Öêú
¯Ö¤êü ³ÖæÂÖ×¾Ö»ÖßŸÖ.
‡Ó×¤ü¸üÖ ÖÖÓ¬Öß µÖÖ ‘³ÖÖ¸üŸÖßµÖ »ÖÖêÆü Ã¡Öß’ ÆüÖêŸµÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ´ÖÓ¡Öß
´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß úÖ¸üúßü¤Ôü ü†×ŸÖ¿ÖµÖ ÖÖ•Ö»Öß. µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ÃÖã“ÖêŸÖÖ éú¯Ö»ÖÖÖß,
´ÖÖµÖÖ¾ÖŸÖß, ÖÓ×¤üÖß ÃÖŸ¯Ö£Öß ¾Ö ¿Ö×¿Öú»ÖÖ úÖúÖê›üú¸ü µÖÖ ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¤êü¿Ö, ÖÖê¾ÖÖ ¾Ö
†Öê×¸üÃÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß ¸üÖ×Æü»µÖÖŸÖ.
¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üß †´ÖéŸÖÖ úÖî¸ü µÖÖ ëú¤ÎßµÖ ´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ
ÆüÖêŸµÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÖÖê¤êü¾Öß ¸üÖ•µÖ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ´Ö×Æü»ÖÖ Ã¯Ößú¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ×¿Ö»ÖÖ
×¤üÛÖŸÖ ×¤ü»»Öß“µÖÖ ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß, Ö•Ö´ÖÖ Æêü¯ÖŸÖã»»ÖÖ ¸üÖ•µÖÃÖ³Öê“µÖÖ ˆ¯ÖÖ¬µÖÖÖ, ˆ´ÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖß, ÃÖãÂÖ´ÖÖ Ã¾Ö¸üÖ•Ö, ´ÖêÖúÖ ÖÖÓ¬Öß, ¾ÖÃÖãÓ¬Ö¸üÖ ¸üÖ•Öê, •ÖµÖ¾ÖÓŸÖß ´ÖêÆüŸÖÖ, ›üÖò. ×¸üŸÖÖ
¾Ö´ÖÖÔ, ÃÖã×´Ö¡ÖÖ ´ÖÆüÖ•ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß ¸üÖ™Ò¯ÖŸÖß ¯Ö¤ü ³ÖãÂÖ×¾Ö»Öê»Öê
†ÖÆêü.ü
1952

ŸµÖÖ´Ö¬µÖê

ŸÖê

6338

1998

µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ »ÖÖêúÃÖ³Öê“µÖÖ

•ÖÖÖÖ¯Öîúß †Ö•Ö¯ÖµÖÔŸÖ †¾Ö‘µÖÖ

368

12

¾ÖêôûÖ ×Ö¾Ö›üÖæúÖ —ÖÖ»µÖÖ

•ÖÖÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öêü¤Ëü¾ÖÖ¸üÖÖß

Ø•Öú»µÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖÖ“ÖÖ ÆüŒú †ÃÖ»Öê»µÖÖ´Ö¬µÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ

45-48

™üŒêú †ÃÖ»Öê

ŸÖ¸üß »ÖÖêúÃÖ³ÖêŸÖ
5.42

1991

¯ÖµÖÔŸÖ ‹æúÖ ÖÖÃÖ¤üÖ¸üÖÓ¯Öîúß Ã¡Öß ÖÖÃÖ¤üÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ

™üŒêú ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖÆüß ´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôûÖŸÖ Ã¡Öß ÃÖ¤üÃµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ

7.29

™üŒêú ÆüÖêŸÖê.
1971

Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ

ÃÖÖ»Öß

1996

´Ö¬µÖê

9

™üŒêú ÛÃ¡ÖµÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÆüÖêŸµÖÖ.

23

™üŒêú —ÖÖ»Öê. ´ÆüÖ•Öê“Ö

25

¾ÖÂÖÖÔŸÖ ×¤ü›ü¯Ö™üßÖê Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ

¾ÖÖœü»Öê †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß †•ÖãÖÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÖÓ“µÖÖ ‹æúÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
1/5

‡ŸÖúß“Ö ÃÖÓµÖÖ Ã¡Öß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ

ÃÖ¤üÃµÖŸ¾ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖÓ¯ÖêÖÖ ú´Öß †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ ¸üÖ•µÖ ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ Ã¡Öß ÃÖ¤üÃµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
™üŒµÖÖ“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖê. •µÖÖ“Öß ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß
×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ

1.8

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒÖ“µÖÖ ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ
×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ

100

ŸÖê

100

6.3

4.7%

1.9

™üŒêú ¾Ö

9.3

†ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ

†ÖÆêü. •µÖÖ“Öß ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß

4%

†ÖÆêü ´ÆüÖ•Öê“Ö

ÃÖ¤üÃµÖÖ´ÖÖÖê 5 Ã¡Öß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ

ÃÖ¤üÃµÖÖ´ÖÖÖê 4 Ã¡Öß ÃÖ¤üÃµÖ ‡ŸÖêú ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ÖÆêü.

¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Æüß ¯Öæ¾Öá ÖÖ¾ÖÖ›üµÖÖ“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•Ö¾Ö™üßŸÖ Æüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
´ÖÖê›üúôûßÃÖ †Ö»Öß. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖßÖß ÖÏÖ´ÖÃ¾Ö¸üÖÓ•µÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ˆ¤üµÖÖÃÖ
†ÖÖ»Öß. µÖÖ“Ö ÃÖÓú»¯ÖÖêŸÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖÖüÝüÂÖú µÖÖê•ÖÖêŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ
ÃÖÖ´Öã×Æüú ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´Ö †ÖÏÎú´ÖÖÖê ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖ
µÖÖê•ÖÖê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ²Ö¤ü»Ö×¾Ö»Öê ¾Ö

1952

´Ö¬µÖê ²Öôû¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖêÆüŸÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

¸üÖ•Ö ¯Ö¬¤üŸÖß“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß.
ÛÃ¾ÖúÖ¸üÖÖ¸êü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒ

11

10

¸üÖ•µÖÖÖÓŸÖ¸ü Æüß ¯Ö¬¤üŸÖß

¾Öê ¸üÖ•µÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ †ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö

•Ö´ÖÖŸÖßÓÖÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ“Ö ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü •Ö¸ü ×Ö¾Ö›üÖæúßŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

ˆ´Öê¤Ëü¾ÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›æüÖ ÖÖÆüß †Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßÓ“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖ“Öß
ÃÖÖêµÖ †ÖÆêü. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê´Öãôêû ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ †Ö¸üÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ëúü¤ÏßŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™üÒÖŸÖ •µÖÖ ×šüúÖÖß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ ×ŸÖ£Öê
×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü Öæ¯Ö “ÖÖÓÖ»Öê »ÖÖ ×¤ü»Öê Öê»Öê †ÖÆêü. 8
•ÖÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸ü×Ö¸üÖôûµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÃÖ¤êüŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖ
¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
1997

2006

†´Öê×¸üúÖ

13%

21%

ˆ¯ÖÃÖÆüÖ¸üÖ †Ö×±ÏúÖ

10%

12%

†Ö×¿ÖµÖÖ

13%

16%

µÖã¸üÖê¯Ö (ÖÖòüÝ›üüú)ú

14%

19%

†¸ü²Ö¸üÖ•µÖú

03%

08%

´ÖÖ“ÖÔ

2006

¯ÖµÖÔŸÖ ŸÖßÖ“Ö ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ×“Ö»Öß, Ã¯ÖêÖ, Ã¾Öß›üÖ ´ÖÓ¡Öß¯Ö¤üÖŸÖ Ã¡Öß

¯ÖãºþÂÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ ÃÖÖ¬Ö»Öß †ÖÆêü. •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß

2006

¯ÖµÖÔŸÖ

183

¤êê¿ÖÖ´Ö¬µÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß

858

ÖÖŸÖß ¾Ö ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖê ÃÖÖÓ³ÖÖôû»Öß. ´ÆüÖ•Öê •ÖÖ³Ö¸üÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ¡µÖÖ¯Öîúß †¾Ö‘Öß
14.3%

´ÖÓ¡Öß¯Ö¤ê ÃÖÖÓ³ÖÖôû»Öß.

19

¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ´Ö¬µÖê ‹úÆüß ´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÓ¡Öß Ö¾ÆüŸÖß.

•µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ´Ö¬µÖê ÛÃ¡ÖµÖÖ ´ÖÓ¡Öß ÆüÖêŸµÖÖ, ŸµÖÖ êú¾Öôû ‹ú ŸÖê ŸÖßÖ ÃÖÓµÖêŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
†±úÖÖ×ÖÃŸÖÖÖ, †ÖÂ™üÒê×»ÖµÖÖ, ´ÖÖ¸üÖêŒúÖê, ´ÖÖê—ÖÖ×²Öú, ¸ü¾ÖÖÓ›üÖ †Ö×Ö ŸÖÖ×•ÖúßÃŸÖÖÖ
ÅµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ Ö™üÖÓ Öß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ, ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖ¤êü ²Ö¤ü»ÖµÖÖŸÖ, ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü
×¾Ö¸üÖê¬Öß ´ÖÖê×Æü´Öê“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ †Ö¤üß úÖµÖÔÎúü´ÖÖŸÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.9

‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖêŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ ™üŒêú †ÃÖæÖÆüß ÃÖ×ÎúµÖ
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖµÖ †ÖÆêü. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö´Ö¬µÖê ¯Ö®ÖÖÃÖ •ÖÖÖÖ ¸üÖÖß¾Ö
†ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ÖêŸÖéŸ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖÖê“Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.10
1.4 ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ

¯ÖÏŸµÖêú éúŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ×±ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖê. ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Æüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
Ö¾ÖßÖ ÖÖÆüß. Ö¸êü ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Æêü •ÖãµÖÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê»Öê úÖµÖÔ
†ÖÆêü. ˆŸúÖÓŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ´ÖÖÖÃÖÖÖê ³Ö™üúß †¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ ‹úÖ•ÖÖÖß
úÖµÖ´Ö“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ´ÖÖÖæÃÖ ÃÖ´ÖæÆüÖÖê ¸üÖÆæüÖ ¿ÖêŸÖß,
´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üß, ¯Ö¿ÖË¯ã ÖÖ»ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¹ý »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖã¬¤üÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖê ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. •µÖÖ ×šüúÖÖß ÃÖ´Öæ×Æüú úÖµÖÔ
†ÖÆêü. ×ŸÖ£Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ´Öæôêû †Ö¤üß •ÖãµÖÖ úÖôûÖŸÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÃéúŸÖß´Ö¬µÖê
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ.

²Öã¬¤ü×¾ÖÆüÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖêÆüß

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß“Ö

´Öã»ÖŸÖŸ¾Öê

×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖÖ

×¿Öú¾ÖŸÖÖÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖµÖ“Öß. ×“ÖÖß Øú¾ÖÖ †¸ü²Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ŸÖŸ¾Öê
¾ÖÖ¯Ö¹ýÖ“Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. ¾ÖÂÖÖÔÖãÂÖì •ÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¹ýÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖÔ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖê.
†Ö¬Öã×Öú •ÖÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖêÖŸÖêÆüß úÖ´Ö ÆüÖê¾Öæ, ¿ÖúÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. ´ÖÖ ŸÖÖê ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü †ÃÖÖê, Îúß›üÖ †ÃÖÖê, ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔ
†ÃÖÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÖÔŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
´ÖòÖÃÖ µÖÖ »Öò×™üÖ ¿Ö²¤üÖÓ¾ÖºþÖ ‡ÓÖÏ•Öß ´ÖòÖê•Ö¸üü ¿Ö²¤ü †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖòÖÃÖ
´ÆüÖ•Öê ÆüÖŸÖ. ‹ÖÖ¤êü úÖµÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÖÖêÂ™üß ÆüÖŸÖÖôûÖêú,

´Ö¸üÖšüß ¿Ö²¤ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ µÖÖ“Ö †£Öá ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯ÖÖ †Ö¬Öã×Öú úÖôûÖŸÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ‹ÖÖ¤üß ÖÖêÂ™ü ÆüÖŸÖÖôûÖê ‹¾Öœüß“Ö ÖÃÖæÖ ŸµÖÖ †ÖãÂÖÖÖÓÖê
µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê.
´Öê¸üß ¯ÖÖÔú¸ü ±úÖò»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ‘‡ŸÖ¸üÖÓú›æüÖ úÖ´Ö ú¹ýÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ú»ÖÖ
´ÆüÖ•Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ.’ ŸÖ¸ü Æêü¸ß ±êúµÖÖò»Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê, ‘¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ´ÆüÖ•Öê †Ó¤üÖ•Ö
²ÖÖÓ¬ÖÖê, ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖê, ÃÖÓ‘Ö™üÖ ú¸üÖê, †Ö¤êü¿Ö ¤êüÖêü, ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖê ¾Ö ŸÖÖ²ÖÖ
šêü¾ÖÖê.’ ŸÖÃÖê“Ö ‹±ú.›ü²»Öæ.™êü»Ö¸ü †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ‘¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ,
ÃÖÓ‘ÖšüÖ, ×Ö¤ìü¿ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖê«üÖ¸êü ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß“ÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖæÖ ˆ×§üÂ™üÖÓ“Öß
¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üÖê.’ ŸÖ¸ü •Öê.›üß.´ÖæÖê †Ö×Ö ‹.ÃÖß.¸òü»Öê™ü µÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÃÖê †ÖÆêü úß,
‘¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ

»ÖÖêúÖÓÖÖ ´ÖÖÖÔ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß ú»ÖÖ †ÖÆêü.’

×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖê, ÃÖÓ‘Ö™üÖ ú¸üÖê, ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖê, ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüÖê, ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖÖê,
»ÖÖêúÖÓú›æüÖ úÖ´Ö ú¸ü¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ú»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêµÖ.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸ü¾ÖæÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ú»ÖÖ †¾ÖÖŸÖ †ÃÖÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
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1.4.1 ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ

ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖ ÖéÆü †Ö×Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ µÖÖ ¤üÖê Ö ¿Ö²¤üÖÓÖß ×´ÖôæûÖ ŸÖµÖÖ¸ü
—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÖéÆü ´ÆüÖ•Öê ãÓú™ãü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖ ×šüúÖÖß ¯ÖÏê´ÖÖÖê ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ
†Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö¸ü•ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú êú»Öê»Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
†ÃÖŸÖê. µÖÖŸÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ
×´Öôû×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
úÖî™ãÓü×²Öú

•Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ

ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ

´ÆüÖŸÖÖŸÖ.

ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖŸÖ ãÓú™ãü²ÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖ¾ÖßµÖ †ÖÛÖ †´ÖÖÖ¾ÖßµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ
ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ, ×ÖµÖÓ¡ÖÖ †Ö×Ö ´Öã»µÖÖÓúÖ úºþÖ ¬µÖêµÖ ÖÖšüÖê ¾Ö ÃÖãÖ

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ×´Öôû¾ÖÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖŸÖê. ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖÖ¬ÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖÏß ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏúÖ¸êü ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ ‘ÖêÖê ÆüÖêµÖ.
1.4.2 ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ

úÖî™Óüã×²Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖ ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü.
ãú™Óãü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖŸÖß, ¯ÖŸÖß ¾Ö †¯ÖŸµÖê Æüß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏê´Ö ¾Ö †Ö¤ü¸üÖÖê ‹ú¡Ö
¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ¾µÖÛŒŸÖ ãú™ãÓü²Ö ²ÖÖ×¾ÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öß
»ÖÖÖŸÖê. ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ úÖî™üÓ×²Öú ¾Ö
ÃÖÖ´Öæ×Æüú ÃÖÓ²Ö¬ÖÖ“Öê ×ÆüŸÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖÖÖ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü ¾Ö †Ö•ÖÆüß ³ÖÖÖ×¾ÖŸÖÖê. Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ×¾ÖŸÖÖÖÖ ú´Öß Ö“ÖÖÔŸÖ
•ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ úÃÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖÛŒŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö
†ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÖÖò»Ö

(Knoll)

µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ‘ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû úÖ´Ö ú¸üÖê

ÖÃÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü êú»Öê»Öê úÖ´Ö ÆüÖêµÖ.ü’

(Home

Management is not mere performance of work, rather it is activity or
performance that is directed by conscious dicisions.)

ŸÖ¸ü ›üÖò. ¤êü¾Ö¤üÖÃÖ“µÖÖ ´ÖŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü, ‘úÖî™üãÓ×²Öú ˆ×ªÂ™ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
úÖî™Óüã×²Öú ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ú¸üÖµÖ“Öê µÖÖ²Öª»Ö ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü
×ÖÖÔµÖ ´ÆüÖ•Öê ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêµÖ.ü’

(Home Management consists of making

decsions about using family resource to achieve family goals.)

ÖÏÏÖòÃÖ, Îòú›üÖ»Ö †Ö×Ö ÖÖò»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê,‘úÖî™ãÓü×²Öú ¬µÖêµÖê ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ
ˆ§êü¿ÖÖÖê ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ¾Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öê ÆêüŸÖæ¾ÖŸÖÔÖ
´ÆüÖ•Öê ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêµÖ.’(Home

Management consists fo purposeful

behaviour involved in the creation and use of resources to achieve family goals.)6

ŸÖÃÖê“Ö Öã›ü¿ÖßµÖ¸ü ¾Ö Œ»ÖÖêÆü¸ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖÖãÃÖÖ¸üü,‘´ÖÖÖ¾ÖßµÖ †Ö×Ö ³ÖÖî×ŸÖú
ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú ˆ¯ÖµÖÖêÖÖ¾¤üÖ¸êü ´Öã»µÖê †Ö×Ö ¬µÖêµÖê ÃÖÖ¬µÖ
ú¸üµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Æüß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü.’(Management is the process of realising
values and goals through the effective use of human and non human resources.)

×Öêú»Ö †Ö×Ö ›üÖòÃÖá µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ‘ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ´ÆüÖ•Öê úÖî™Óüã×²Öú »ÖµÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ, ×ÖµÖÓ¡ÖÖ, ´Öæ»µÖÖÓúÖ
ú¸üÖê.’(Home Management is planning, controlling and evaluating the use of
the resource of the family for the purpose of attainig family goals. )12
1.5

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê ˆ§ê¿Ö :³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê úšüÖê¸ü ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ú¸üµÖÖÓ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÃÖŸÖê. úÖ´ÖÖÓ“Öê

µÖÖêµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ úºþÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ˆ×ªÂ™ü ¯ÖæÖÔ úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê
†ÃÖ»Öê»Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖî¿Ö»µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê. •ÖÖÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ †¬µÖì ´ÆüÖ•Öê ¯Ö®ÖÖÃÖ ™üŒêú ´Ö×Æü»ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ
ŸÖ¸ü“Ö ³ÖÖ¾Öß ×¯Öœüß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ‹ú Ã¡Öß ×¿Öú»Öß
ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¹ý ¿ÖúŸÖê. ‹úÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ´Öãôêû ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê. ÆüÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ úÖî™Óüã×²Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ, †Ù£Öú ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´Öß ¯Öãœüß»Ö
ˆ×§Â™êü ÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ êú»Öê †ÖÆêü.
1.

´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»Öê úÖî™ãÓü×²Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ úÖî¿Ö»µÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê.

2.

ãú™ãÓü²Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÔÖ´ÖŸÖê“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ †³µÖÖÃÖÖê.

3.

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ×ÖÖÔµÖ Ö´ÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖê.

4.

ÖÏÖ´ÖßÖ-¿ÖÆü¸üß ¾Ö †×¿Ö×ÖŸÖ-×¿Ö×ÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.

5.

ÛÃ¡ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»Öê †×³Ö¯ÖÏê¸üÖ úÖî¿Ö»µÖ •ÖÖÖæÖ ‘ÖêÖê.

6.

²Ö“ÖŸÖ Ö™üÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.

1.6

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß Öé×ÆüŸÖêú :†³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öê úÖ¸üÖ ¿ÖÖê¬ÖÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ“Öê

¬µÖêµÖ †ÃÖŸÖê. •Öê¾ÆüÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖÖê ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“µÖÖ
úÖ¸üÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ‹ú †Ó¤üÖ•Ö ú¸ŸÖÖê. µÖÖ †Ó¤üÖ•ÖÖ»ÖÖ“Ö ŸÖÖÓ×¡Öú ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖêŸÖ Öé×ÆüŸÖêú
†ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Öé×ÆüŸÖêú Æêü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öê Øú¾ÖÖ ‘Ö™üÖê“Öê ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê
Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ †ÃÖŸÖê. Öé×ÆüŸÖú Æêü •Ö¸üß †Ó¤üÖ•Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖÖê ×Ö¾¾Öôû
úÖ»¯Ö×Öú ÖÃÖŸÖÖê. Æêü Öé×ÆüŸÖú ‘Ö™üúÖ“µÖÖ ×Ö¸üßÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü»Öê»Öê †ÃÖŸÖê.
Öé×ÆüŸÖúÖÓ´Öãôêû ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ»ÖÖ ‹ú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ×¤ü¿ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. Öé×ÆüŸÖúÖÓ´Öãôêû
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖê. Öé×ÆüŸÖúÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ
ú¿ÖÖ“Öê ×Ö¸üßÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê Æêü ÃÖ´Ö•Öæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. Öé×ÆüŸÖúÖ»ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ
†ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü.
´ÖÖãÂµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖŸÖŸÖ úÖêÖŸÖê ŸÖ¸üß úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê.
×¿ÖÖÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ÖÏÖ´ÖßÖ, ¿ÖÆü¸üß †¿ÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÃÖÖ¯ÖêÖ úÖµÖÔ
ú¸üÖê ÆüÖ ¾µÖÛŒŸÖ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. Æêü úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖê ŸµÖÖ úÖµÖÖÔ“µÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“µÖÖ µÖÖ ú»¯ÖÖÖ
×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖê ú¸üµÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ ×´ÖôûŸÖê ¾Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ×´ÖôûŸÖê. ŸµÖÖ µÖÖ

ú»¯ÖÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß»ÖÖ“Ö ¾Öî–ÖÖ×Öú ³ÖÖÂÖêŸÖ ˆ¯Öú»¯ÖÖÖ Øú¾ÖÖ Öé×ÆüŸÖéúŸµÖ †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
Öé×ÆüŸÖéúŸµÖ
¹ý´Öê»Ö †Ö×Ö ²Ö»ÖáÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ‘¯ÖæÖÔ ¯Ö×¸üÖÖÖ†ÓŸÖß •Öê ×¾Ö¬ÖÖÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖúÖµÖÖÔÃÖÖšüß Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖê Øú¾ÖÖ ÖÖúÖ¸üÖ¾Öê Æêü šü¸ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê ŸµÖÖ
×¾Ö¬ÖÖÖÖ»ÖÖ Öé×ÆüŸÖéúŸµÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.’ ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ.¯Öß.¾ÖÖµÖ £ÖÖê™êü µÖÖÓÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê
úß, ‘ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖÔ ÃÖãºþ ú¸üµÖÖ†ÖÖê¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ“µÖÖ
´ÖÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ ú»¯ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê Öé×ÆüŸµÖéúŸµÖ †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ.’ ‹´ÖÖê¸üß ‹ÃÖ. ²ÖÖêÖÖ›Ôü µÖÖÓ“Öê †ÃÖê ´ÖŸÖ †ÖÆêü úß, ‘¯Ö×¸üÖÖ êú»µÖÖ
•ÖÖÖÖ-µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ ÖÖ Öé×ÆüŸµÖéúŸµÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.’ ŸÖÃÖê“Ö Öã›ü †Ö×Ö Æòü™ü µÖÖÓÖÖ †ÃÖê
¾ÖÖ™üŸÖê úß, ‘Öé×ÆüŸµÖéúŸµÖ ´ÆüÖ•Öê †ÃÖê ×¾Ö¬ÖÖÖ †ÖÆêü, úß •µÖÖ“Öß ÃÖ¯ÖÏ´ÖÖÖŸÖÖ
šü¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸üßÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê †Ö×Ö ŸÖê ¯Öãœüß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
†ÃÖŸÖê.’ 13
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖ¯Öæü¾Öá ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ú»¯ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ
ŸµÖÖÃÖ Öé×ÆüŸµÖéúŸµÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Öé×ÆüŸµÖéúŸµÖ Æêü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖúÖµÖÖÔÃÖÖšüß †ŸµÖÓŸÖ
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú šü¸üŸÖÖŸÖ.
‘¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ

¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ,

ÖÖÓ¤üê›ü

×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö

´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ

Öé×ÆüÖßú›æüÖ ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖÓú›êü ŸµÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ“µÖÖ ³Öæ×´Öêú“ÖÖ ¾µÖÂ™üß †³µÖÖÃÖ.’ µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖß †³µÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ êú¦üØ²Ö¤æü ´ÖÖÖµÖÖŸÖ

†Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ´ÖµÖÖÔ¤üÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ“Ö ÖÖ»Öß»Ö ÖéÆüßŸÖêú“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
1.´Ö×Æü»ÖÖú›êü

“ÖÖÓÖ»Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖ ¾Ö ÖêŸÖéŸ¾Ö ÖãÖú †ÖÆêŸÖü.

2.´Ö×Æü»ÖÖÓú›êü

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ ¾Ö ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öê úÖî¿Ö»µÖ †ÖÆêüŸÖ.

3.³ÖÖ¸üŸÖßµÖ

Ã¡Öß ÃÖÆüÖ¿Öß»Ö ¾Ö úšüÖê¸ü ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üß †ÖÆêü.

4.

´Ö×Æü»ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖŸÖ úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü.

1.7

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¾Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ¾Öêôû ¾Ö ¯ÖîÃÖÖ µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß

¾µÖÖ¯ŸÖß ÖÖÓ¤üê›ü ×•Ö»ÆüµÖÖ¯Öã¸üŸÖß“Ö ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ †ÖÆêü. Æüß ×Ö¾Ö›ü ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ Öê¡ÖÖ“Öß
†ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßŸ¾Ö ú¸üÖÖ¸êü Öê¡Ö †ÖÆêü.
ÃÖ¤ü¸üß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖú¸üßŸÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¾Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¯Öãœüß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖê šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.
1.

ÆüÖ †³µÖÖÃÖ ±úŒŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¸üÖÆüß»Ö.

2.

µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüµÖÖÓ¯Öã¸üŸÖß“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¸üÖ×Æü»Ö.

3.

ÆüÖ †³µÖÖÃÖ ‡.

1.8

2010

ŸÖê

2015

µÖÖ úÖôûÖ¯Öã¸üŸÖÖ“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¸üÖ×Æü»Ö.

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öê †¯Öê×ÖŸÖ µÖÖêÖ¤üÖÖ
úÖî™ãü×²Öú úÖµÖÖÔŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê úÖµÖÔ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê úÖµÖÔ †ÖÆêü.

ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Öé×ÆüÖßÖÖ †Öêú †›ü“ÖÖàÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾Öê

»ÖÖÖŸÖê. µÖÖ †›ü“ÖÖß ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úÖµÖÖÔÖê ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. úÖêÖŸÖêÆüß
úÖµÖÔ µÖÖêµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ´Öãôêû ÃÖÆü•Ö ¾Ö ÃÖÖê¯Öê ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê µÖÖ“Öê –ÖÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖŸÖ µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
1.

ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ÃÖ´Ö•Öê»Ö.

2.

ëú¦ü ¾Ö ¸üÖ•µÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¬ÖÖê¸üÖ †ÖÖŸÖÖÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.

3.

µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖúÖÓÖÖ ³ÖÖ¾Öß
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.

4.

´Ö×Æü»ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ úÖî¿Ö»µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôêû»Ö.

5.

ÖéÆüßÖß ´ÆüÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ •Öê ¤ãüµµÖ´Ö Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖ ‹ê¾Ö•Öß
ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö Ã£ÖÖÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.

1.9

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü
•ÖÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ ™üŒêú ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ †ÖÆêü.

ÖÖÓ¬Öß•Öß“µÖÖ ´ÖŸÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ
úÖµÖÖÔŸ´Öú ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœü×¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ Öê›üµÖÖÓ“ÖÖ ¤êü¿Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖŸÖ ¯Ö¤üÖ¯Ô ÖÖ ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÖÔ×ÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü
¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ±úÖ¸ü¿Öß
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ÖÖÆüß. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ Öé×ÆüÖß ´ÆüÖæÖ úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ŸµÖÖ ú¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÃÖÖê›ü×¾ÖŸÖÖŸÖ. ¾Ö
•ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖãÖ-ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ŸÖß ²Ö•ÖÖ×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖê. úÖôûÖÖæÃÖÖ¸ü ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏßŸÖÆüß ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. Ö¾ÖßÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖŸÖß»Ö

ˆ¯Öú¸üÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖã»Ö³ÖŸÖÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö
úÖµÖÖÔ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö, ¸üÖ•ÖúßµÖ, †×£ÖÔú ŸÖÃÖê“Ö ‡üŸÖ¸ü Öê¡ÖÖŸÖÆüß
×ŸÖ“Öê µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯Ö¤üÖ¯Ô ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÖÔ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. »ÖÆüÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü“Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ãú™ãÓü²ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖê.
ãú™ãÓü²ÖÖ´Öãôêû ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ÖÖŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê, †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ
¾ÖÖœüŸÖÖê, Ö¸êü-ÖÖê™êü, “ÖÖÓÖ»Öê-¾ÖÖ‡Ô™ü †ÖêôûÖµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖÖŸÖê. †¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÆüúÖµÖÔ, ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃµÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖ¾Ö,ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ,
ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ, ÖÖ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖ µÖÖÓÖÖ †ÃÖŸÖê. ¸üÃŸµÖÖ“Öê úÖ´Ö,
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖ´ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ ×ÖÖÔµÖÖŸÖ ‹ú´ÖêúÖÓ“Öß
Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. ãú™ãÓü²ÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü

ÃÖãÖß, ÃÖ´Öé¬¤ü, †ÖÖÓ¤üß ãú™Óüã²ÖÖŸÖ •Ö¸ü

¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üüÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß Æüß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ÃÖŸÖŸÖ
¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö †ÃÖŸÖÖê ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê Öé×ÆüÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö †ÃÖŸÖê.
ÖÖêú¸üßŸÖæÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ˆŸ¯Ö®Ö †ÃÖÖê ×ú, ˆªÖêÖ-¾µÖÖ¯ÖÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü
ˆŸ¯Ö®Ö †ÃÖÖê ¿Öê¾Ö™üß ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü
‹æúÖü ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öê ¿Öê¾Ö™ü“Öê ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖ ãú™Óüã²Ö¯ÖÏ´ÖãÖÖú›æüÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. Æêü ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖ
´ÆüÖ•Öê“Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ Ö¸üÖ ¸üÖÆüÖß´ÖÖÖ ÃŸÖ¸ü ÆüÖêµÖ. ŸÖÖê ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ ÃÖãµÖÖêµÖ
†ÃÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. Æêü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †£ÖÔ×ÖµÖÖê•ÖÖ, †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖúÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ
µÖÖ“Öê –ÖÖÖ ŸÖ¸ü Æü¾Öê“Ö ¯ÖÖ Ö“ÖÖÔ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖÆüß Æü¾Öê †Ö×Ö ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“Öß
úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß Öê»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ŸÖê ×¿ÖÖÖ ¾Ö
¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ãú™Óüã²ÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™üµÖê (†ÖÖÓ¤üß¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ,

×Ö¸üÖêÖß ×¤ü‘ÖÖÔµÖãÂµÖ, ‡“”ûÖ“Öß ¯ÖæŸÖá) ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖ †Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ãú™ãÓü²Ö
¯ÖÏ´ÖãÖÖ“µÖÖ ³Öã×´ÖêúŸÖ †ÃÖÖÖ¸üß Ã¡Öß Öé×ÆüÖß ¯ÖêÖÖ ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“µÖÖ ³Öã×´ÖêúŸÖæÖ
•ÖÖÖê ×ÖŸÖÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¥üÛÂ™üÖê †³µÖÖÃÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ¾ÖÖ™ü»Öß.
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ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖ¯Öæ¾Öá ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖúÖ»ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ ˆªê¿Ö ›üÖêôûµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü

šêü¾ÖæÖ ŸÖê úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ˆ§êüê¿Ö ›üÖêôûµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß
ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. Æüß ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üÖê Öã¯Ö Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ´ÖÖÓ›üÖßŸÖæÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖ ×¤ü¿ÖÖ ×´ÖôûŸÖê ¾Ö µÖÖêµÖ ŸµÖÖ ×ÖÂúÂÖÖÔ¯ÖÏŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÖêÆü“ÖµÖÖÃÖÖšüß
´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
¯ÖÏú¸üÖ ¯Ö×Æü»Öê - ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÖÔ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖê, ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖŸÖæÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖãÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. •ÖÃÖê
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúÖ“Öê úÖµÖÔ •Öê¾Öœêü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü ŸÖê¾Öœêü“Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê úÖµÖÔ
´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ³Öã×´ÖúÖ ú¿Öß úÖôûÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ
ÆüÖêŸÖ Öê»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ úÖôûÖÖãÃÖÖ¸ü ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¯Ö»Öß ³Öã×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ
µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ Öé×ÆüÖßú›æüÖ ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú µÖÖ
²Ö¤ü»ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
†ÖÆêü úß •µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¤ü¸ü ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ´Ö¬µÖê
¯ÖãÃŸÖêú, ÖÏÓ£Ö, ´ÖÖ×ÃÖêú, ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê, †Æü¾ÖÖ»Ö ‡. “ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ

†ÖÆêü. ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ, ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö,
ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öêê ˆªê¿Ö, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß ÖéÆüßŸÖêú, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖß,
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¾Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †Ö×Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ µÖÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß †ÖÆêü.
¯ÖÏú¸üÖ ¤ãüÃÖ¸êüê - ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß Æêü
†ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. µÖÖêµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Æêü
µÖ¿ÖÃ¾Öß×¸üŸµÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖê. µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß úÖêÖŸµÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ êú»Öê †ÖÆêü. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Æêü ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¬¤ü ¾Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ
ÃÖãÃÖÓÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖß, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¾Ö Öê¡Ö Ö´ÖãÖÖ
×Ö¾Ö›ü, ŸÖ£µÖ ÃÖÓú»ÖÖ ÃÖÖÓêú×ŸÖú¸üÖ, ¾ÖÖáú¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÖÆüßŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ
úÖêÖŸµÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ —ÖÖ»Öê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ úÖêÖŸÖê ×ÖÂúÂÖÔ ×Ö‘ÖÖ»Öê
Æêü ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
¯ÖÏú¸üÖ ×ŸÖÃÖ¸êü - ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüµÖÖÓ“Öß ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öæ´Öß
×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ Öé×ÆüÖßú›æüÖ ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö †Ö¯ÖÖ •µÖÖ ³ÖÖÖÖ“ÖÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖµÖ“ÖÖ
†ÖÆêü, ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß úºþÖ ‘ÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÃÖŸÖê. üŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
úºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ÖÖÓ¤üê›ü ×•Ö»ÆüµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ú¹ýÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.

µÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüµÖÖÓ“Öê ³ÖÖîÖÖê×»Öú Ã£ÖÖÖ ¾Ö Öê¡Ö±úôûÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê µÖêÖÖ¸êü ¯Ößú. ¯ÖßúÖÃÖÖšüß ¯ÖÖêÂÖú Æü¾ÖÖ´ÖÖÖ,
•Ö´ÖßÖ µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ×¾ÖúÖÃÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ™üÖúÖÖ¸üÖ
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú ´ÆüÖ•Öê »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÆüÖêµÖ. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ¿ÖÆü¸üß
³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾Ö Ã¡Öß ¾Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ µÖÖ“ÖÖÆüß †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö †ÃÖ»Öê»Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ˆªÖêÖ ‡ŸµÖÖ¤üß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû ŸÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
ÆüÖêŸÖê.
¯ÖÏú¸üÖ “ÖÖî£Öê - Öé×ÆüÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ ¥ÛÂ™üúÖêÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ Öé×ÆüÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. Öé×ÆüÖß»ÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê úÖµÖÔ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
•ÖÃÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú †Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê
×ÖµÖÓ¡ÖÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê Öé×ÆüÖß
ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê úÖµÖÔ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖê. Öé×ÆüÖß“Öê úÖµÖÔ, Öé×ÆüÖß“µÖÖ
úÖµÖÖÔ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö µÖÖ“Öê ×¾Ö¾Öê“ÖÖ µÖÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. ü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß, úÖµÖÔ,
Ö¸ü•Ö µÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. Öé×ÆüÖß ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖúßµÖ úÖµÖÖÔ“Öß ´Ö×ÆüŸÖß •ÖÃÖê ×ÖµÖÖê•ÖÖ, ÃÖÓ‘Ö™üÖ, ÖêŸÖéŸ¾Ö ÖãÖ, †×³Ö¯ÖÏê¸üÖ,
×ÖµÖÓ¡ÖÖ Æêü ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÔ ´Ö×Æü»ÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß µÖÖ
¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ Æêü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖ
†Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ úÖôûÖÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¾Öî–ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖŸÖß,
†Ö¬Öã×Öú ˆ¯Öú¸üÖê µÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖŸÖ êú»µÖÖ´Öãôûê ŸÖê †×¬Öú ÃÖã»Ö³Ö
ÆüÖêŸÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ÖéÆü¾µÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ úÖôûÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö êú»Öê

¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖôûÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ²Ö¤ü»Ö Æêü ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêÖê Æüß úÖôûÖ“Öß Ö¸ü•Ö
†ÖÆêü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖÆüßŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêü.
¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖÖ“Ö¾Öê - Öé×ÆüÖß“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê úÖµÖÔ ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
Öé×ÆüÖß ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ ãú™ÓüÓã²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖ
†ÃÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêú úÖµÖÖÔ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üÖê, ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê
†ÃÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖæÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖãÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
Öé×ÆüÖß“ÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏú¸üÖ ÃÖÆÖ¾Öê - ×ÖÂúÂÖÔ ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß
µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ Öé×ÆüÖßú›æüÖ ÖéÆü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖÖ†ÓŸÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×ÖÂúÂÖÔ úÖœüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖ´Ö¬µÖê úÖÆüß ²ÖÖ²Öß ÃÖ´Ö£ÖÔÖßµÖ •ÖÖÖ¾Ö»µÖÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß ²ÖÖ²Öß“Öß ˆ×Ö¾Ö •ÖÖÖ¾Ö»Öß.
µÖÖ ˆ×Ö¾ÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖæ“Öß
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›üÖò. »ÖßÖÖ úÖÓ›ü»Öú¸ü, ‘úÖî™Óüã×²Öú ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ’, ×¾ÖªÖ
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