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›üÖò. †Ö¸ü. ‹»Ö. �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü 
×¾Ö³ÖÖ�Ö ¯ÖḮ Öã�Ö , ¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö ´ÖÖê×ÆüŸÖ ê ´ÖÆüÖ×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ, †�ú»Öæ•Ö ŸÖÖ. ´ÖÖôû×¿Ö¸üÃÖ  ×•Ö. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ˆ¢Ö¸ü †�Ö¾Öé¢Ö ¾Ö 740  42l ¯Öã¾ÖÔ ŸÖê 750 ŸÖê 
13l ¯Öã¾ÖÔ ¸êü�ÖÖ¾Öé¢ÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü 
×•Ö»ÆüÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖôû×¿Ö¸üÃÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öê ¯ÖÖ“Ö¾Öê 
Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. 2011 “µÖÖ •ÖÖ�Ö�ÖÖêÖãÃÖÖ¸ü 
485645 ‹¾Öœüß »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖÖ †ÖÆêü ¾Ö 
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öê �Öê¡Ö±úô û160801 ÆêüŒ™ü¸ü ‹ê¾Öœêü 
†ÖÆêü. ´ÖÖôû×¿Ö¸üÃÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ 112 ´ÖÆüÃÖã»Öß 
�Öê›üß †ÖÆêüŸÖ. 
 
ˆ×§üÂ™êü 
1) ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖŸÖãÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ 
ÃÖÓ¾ÖÔ¬ÖÖÖ“µÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ Ã¯ÖÂ™ü �ú¸ü�Öê. 
2) ™üß. ¾Æüß. ¾Ö ü̧ß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ •ÖÖ×Æü ü̧ÖŸÖà“Öê 
´ÖÖ¯ÖÖ �ú¸ü�Öê. 
3) ¸êü›üß†Öê µÖÖ •ÖÖÃÖÓ–ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ 
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖ¿Öß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ã¯ÖÂ™ü �ú¸ü�Öê. 
4) ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö, ™üß. ¾Æüß. ¾Ö ȩ̂ü›üß†Öê µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ 
¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ¾Öé¢ÖÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö 
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ‘Ö™ü�úÖÓÖãÃÖÖ¸ü ¯Öé£µÖ�ú¸ü�Ö �ú¸ü�Öê. 

  
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯Ö¬¤üŸÖß 
 ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ �Öê×¡ÖµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß 
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤üÖêÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÃÖÓ�ú»ÖßŸÖ �êú»Öß. 
 
†) ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ´ÖÖ×ÆüŸÖß  - 
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ 
�ÖÖ¾ÖÖÓ́ Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖ�Ö ³Öê™üß ¤êü¾ÖæÖ 3246      
»ÖÖê�úÖÓ�›æüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê ¯ÖÏÃÖÖ¸ü 
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“Öß (•ÖÖÃÖÓ–ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“Öß) ´ÖÖ×ÆüŸÖß 
×´Öôû×¾Ö»Öß. �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ×™ü. ¾Æüß. ¸êü×›ü†Öê ¾Ö 
¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö µÖÖ ÃÖÓ–ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 
´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ÃÖÓ�ú»ÖÖ �êú»Öê. ŸÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓ�ú»ÖßŸÖ 
�ú¹ýÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß. 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ  
20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ 
†Öî¤üµÖÖê�Öß�ú¸ü�Ö, ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß, 
ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤ü µÖÖ �ÖÖêÂ™üß“ÖÖ ˆ¤üµÖ  —ÖÖ»ÖÖ. 
µÖÖ´Ö¬µÖê“Ö •Ö�ÖÖ“Öß »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖÖ ¾ÖÖœü»µÖÖÖ ê 
´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê ¸üÖÆü�Öß´ÖÖÖ, ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß, †ÖµÖãÂµÖ´ÖÖÖ 
¾ÖÖœæüÖ Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ˆ¤üµÖÖÃÖ µÖê¾Öæ 
»ÖÖ�Ö»µÖÖ µÖÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ 
×¾Ö�úÖÃÖÖ“µÖÖ ×¤ü¿Öê�ú›êü ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖ�µÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Ö 
šü¹ý »ÖÖ�Ö»µÖÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö�úÃÖßŸÖ ÆüÖê�µÖÖ“µÖÖ 
�ú»ÖÖ�ú›êü •ÖÖÃŸÖ »Ö�Ö ×¤ü»µÖÖÖ ê 
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖ�ú›êü ¤ãü»ÖÔ�Ö ÆüÖê‰ú 
»ÖÖ�Ö»Öê.´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖêŸÖÖ»Ö“Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖ¾Ö¸ü †Öã�ãú»Ö ¾Ö 
¯ÖÏ×ŸÖ�ãú»Ö ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †Ö�ÖêŸÖ. ÃÖª 
ÛÃ£ÖŸÖß´Ö¬µÖê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖŸÖ ‘Ö›ü�ÖÖ¸êü ²Ö¤ü»Ö Æêü 

´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÆüÃŸÖ�Öê̄ ÖÖ´Öãôêû ‘Ö›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖ“Ö 
¾Ö¸üß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖÓ“ÖÖ ¾Öê�Ö ×¤ü¾ÖÃÖê×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ“Ö †ÖÆêü. 
Æêü ²Ö¤ü»Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ˆ¤üµÖÖ“µÖÖ ×¯Öšüß¾Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ�ú 
¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †Ö�ÖŸÖß»Ö µÖÖŸÖ ¿ÖÓ�úÖ ÖÖÆüß. Æêü 
×“Ö¡Ö ÃÖ¬µÖÖ ×¤üÃÖæ »ÖÖ�Ö»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Ö×Ö´ÖáŸÖ 
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖ“µÖÖÃÖ´ÖÃµÖÖ †³µÖÖÃÖ�µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖ 
ÃÖ´ÖÃµÖê¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö 
•ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü. •ÖÖ�ÖŸÖß�ú 
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÃÖÖ 1972 ¯ÖÖÃÖæÖ †ÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ 
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö ¯Ö× ü̧ÂÖ¤üÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �ú¹ýÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö 
•ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖã¹ý �êú»Öê †ÖÆêüŸÖ.  
 
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ �Öê¡Ö 
´ÖÖôû×¿Ö¸üÃÖ ŸÖÖ»Öã�úÖ ÆüÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÆüÖ“µÖÖ 
¯ÖÛ¿“Ö´Ö ˆ¢Ö¸ü ×¤ü¿Öê»ÖÖ ¾ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ 
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü 170, 36l ˆ¢Ö¸ü ŸÖê 180 1l  
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²Ö) ¤ãüµµÖ´Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß - 
 ™üß. ¾Æüß ¸êü›üß†Öê, ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü�ÖÖ·µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘Öê¾ÖæÖ µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ¾Ö¸üŸÖß µÖê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ÃÖÓ¾ÖÔ¬ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖÓ“Öê 
�úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓ“Öê •ÖÖÆüß¸üÖŸÖß“Öê ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÃÖÖšüß ×¤ü»Öê»µÖÖ ¾Öêôêû“Öê ´ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê �Öê»Öê. µÖÖ †Ö�ú›êü¾ÖÖ¸üß“Öß ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ 
†Ö¿ÖµÖ ‘Öê¾ÖæÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖ�Ö ´ÖÖÓ›ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. 

¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÆüß ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖæÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ �Öê¡ÖßµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �êú»Öß �Öê»Öß. 
 

×ÖÂ¯ÖŸÖß - 
ŸÖŒ¢ÖÖ �Îú. 1 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÃÖÓ–ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ÛÃ£ÖŸÖß ×¾Ö¿»ÖêÂÖ�Ö 

†. �Îú. •ÖÖÃÖÓ–ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´Ö ÆüÖêµÖ ÖÖÆüß �ú×“ÖŸÖ 
1 ×™ü. ¾Æüß. 1015 67 - 
2 ¸êü×›ü†Öê 650 337 95 
3 ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö 827 255 - 
 ‹�ãú�Ö 2492 659 95 

 
ŸÖŒŸÖÖ �Îú. 3 ™üß. ¾Æüß. ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö, ȩ̂ü›üß†Öê µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ¯ÖÖÆü�ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öê ÃÖÓ�µÖ×�úµÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖ�Ö. 

†. �Îú. ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Öê ÆüÖêµÖ ÖÖÆüß 
1 ™üß. ¾Æüß. 960 122 
2 ¸êü›üß†Öê 445 637 
3 ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö 585 497 
 ‹�ãú�Ö 1990 (61. 31%) 1256 (38.69%) 

 
ŸÖŒŸÖÖ �Îú. 5 ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ÃÖÓ¾ÖÔ¬ÖÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖ�Ö. 

†. �Îú •ÖÖÃÖÓ–ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´Öê 
ÃÖÓ¾ÖÔ¬ÖÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖŸÖÖŸÖ 

ÆüÖêµÖ ÖÖÆüß �ú×“ÖŸÖ 
1 ™üß. ¾Æüß. 935 147 00 
2 ¸êü›üß†Öê 415 510 157 
3 ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö 585 480 17 
 ‹�ãú�Ö 1935 1137 174 

 
×¾Ö¾Öê“ÖÖ 
 ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ¾Ö¹ýÖ ×ÖÂ¯ÖŸÖß“Öê ×ÖÂ�ú¿ÖÔ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †ÖÆêüŸÖ. 

 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×™ü. ¾Æüß. µÖÖ •ÖÖ ÃÖÓ–ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÆü�µÖÖ“ÖÖ ¥üÂ™üß�úÖêÖ 93.80% ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ±úŒŸÖ 
6.19% »ÖÖê�ú“Ö µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖ ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê ×Ö¤ìü¿ÖÖÖÃÖ µÖêŸÖê �úß ×™ü. ¾Æüß. µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯Ö�Ö›üÖ µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ 
�Öê¡ÖÖ¾Ö¸üŸÖß †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ †³µÖÖÃÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×™ü. ¾Æüß. µÖÖ •ÖÖÃÖÓ–ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“µÖÖÓ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖ�Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ“Ö �úÖµÖÔ�Îú´Ö 
¯ÖÖÆü�µÖÖ“ÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ 632 †ÖœüôæûÖ †Ö»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÖŸÖ¸ü ×�Îú›üÖ 229 ²ÖÖŸÖ´µÖÖ 180 ´ÖÖÖȩ̂ Óü•ÖÖ, 169 �éúÂÖß 83 †Ö×�Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †ÃÖÖ �úÖê�ÖŸÖÖ“Ö 
ÖÖÆüß †ÃÖê 53 »ÖÖê�úÖÓÖß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê �Ö ê»Öê. µÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ�ú›êü ¯ÖÖÆü�µÖÖ“ÖÖ ¥üÂ™üß�úÖêÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. 
ÃÖ¾ÖÔ“Ö �úÖµÖÔ�Îú´Ö ¯ÖÖÆü�µÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ×™ü. ¾Æüß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö¾Ö›ü †ÖÃÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. 
 ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Ö�ú›êü¾ÖÖ¸üß“ÖÖ •ÖÖÖ¤êü¿Ö ¯ÖÖ×Æü»µÖÖ¾Ö¸ü 122 »ÖÖê�ú µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ Ö�úÖ¸üÖŸ´Ö�ú ¯ÖÏ×ŸÖ×�ÎúµÖÖ ¾µÖŒŸÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ 
´Æü�ÖæÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ •ÖÖ�Öß¾Ö, •ÖÖ�ÖéŸÖß �ú¹ýÖ ¤êü�µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. †Ö×�Ö ÃÖÓ¾ÖÔ¬ÖÖÖ 
²ÖÖ²ÖŸÖ 147 »ÖÖê�úÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ •Ö¸üß 135 »ÖÖê�ú ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÃÖÓ¾ÖÔ¬ÖÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö 147 »ÖÖê�úÖÓ́ Ö¬µÖ ê 
�ú¸ü�Öê ÃÖ¬µÖ ÛÃ£ÖŸÖß“Öß �Ö¸ü•Ö †ÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖ ê¬ÖÖÖ¾Ö¹ýÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö †Ö¿ÖµÖ †Ö�ú»ÖÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÆüß •ÖÖÃŸÖ �ú´Öß †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ •ÖÖÃÖÓ–
ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖ�úÖ¸üÖŸ´Ö�ú ˆ¯ÖµÖÖÓÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸ü�Öê �Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. 

¸êü×›ü†Öê µÖÖ •ÖÖÃÖÓ–ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÃÖ´ÖãªÖÓ“Öß �éúŸÖß ±úÖ¸ü¿Öß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖ ÃÖÓ¾ÖÔ¬ÖÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¾Ö 
ÃÖ�úÖ¸üÖŸ´Ö�ú ÖÃÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ¯ÖÏÃŸÖæŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ‹�ãú�Ö »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖê̄ Öî�úß µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸ü�ÖÖ“µÖÖ »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖê“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö 650 
¾ÖÖ¯Ö¸ü ÖÖÆüß �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö 337 †Ö×�Ö �ú¤üÖ×“ÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö 5 †ÃÖ»Öê»Ö ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ†ÓŸÖß ×Ö¤ìü¿ÖÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. 
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µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¸êü×›ü†Öê µÖÖ •ÖÖÃÖÓ–ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¤üÖ�Ö»Öê ‹ê�ú�ÖÖ·µÖÖ •ÖÖÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“µÖÖ �úÖî»Ö †ŸµÖÓŸÖ �ú´Öß ŸÖÖ ê 445 
»ÖÖê�ú ¾Ö Ö ‹ê�ú�ÖÖ·µÖÖ •ÖÖÃÖ´ÖãüªÖ“ÖÖ �úÖî»Ö •ÖÖÃŸÖ 637 »ÖÖê�ú †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ µÖÖ¾Ö¹ýÖ µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�ÖéŸÖß“µÖÖ 
¯ÖÏµÖŸÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Ö †»¯Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¹ýÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ÃÖÓ¾ÖÔ¬ÖÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ 
†³µÖÖÃÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö †ŸµÖÓŸÖ �ú´Öß †ÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖê. µÖÖ¾Ö¹ýÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ �Öê¡ÖÖŸÖ •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß“Öß ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö 
†ÃÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê.  

¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö - ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö µÖÖ •ÖÖÃÖ–ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤Ôü³ÖÖŸÖ •ÖÖ´ÖŸÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö �úÖî»Ö ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÃÖ ŸÖÖê •ÖÖÃŸÖ ´Æü�Ö•Öê 
827 »ÖÖê�ú ×¤üÃÖŸÖÖê Æêü ¯ÖḮ ÖÖ�Ö 76.43% †ÖÆêü. ¯Ö�Ö ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ´Ö¬ÖæÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖÓ“Öê ¾Ö »Öê�ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö �ú´Öß †ÃÖ»Öê»Öê 
×Ö¤ìüÂÖÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖ¾Ö¹ýÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß �ÖÖê›üß »ÖÖ¾Ö�Öê ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ¾Ö »Öê�ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ 
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÃÖ»Öê»Öê ×Ö¤ìüÂÖ�ÖÖÃÖ µÖêŸÖê. ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Ö�ú›êü¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖ×Æü»Öß ŸÖ ü̧ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ †ÓŸÖß †ÃÖê ×ÃÖ¬¤ü 
ÆüÖêŸÖê �úß, •ÖÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö 45.93 •ÖÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖÖ �ú¸üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ 
µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö ×¿Ö�Ö�Ö, •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß �ú¸ü�Öê �Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü Æêü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ†ÓŸÖß Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.  
 ™üß. ¾Æüß., ¾Öã¢Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ȩ̂ü›üß†Öê µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖãÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö †³µÖÖÃÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß ¤êü�Öê ŸµÖÖ«üÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ �ú¸ü�Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö 
×¿Ö�Ö�Ö ¤êü�Öê •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß �ú¸ü�Öê, †ÃÖê ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¹ýÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö ÃÖÓ̧ ü�Ö�ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»Öê •ÖÖŸÖß»Ö.  
 
×ÖÂ�úÂÖÔ  
 ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×Ö¸üß�Ö�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ȩ̂ü×›ü†Öê µÖÖ •ÖÖÃÖ–ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö †Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê �úÖ¸ü�Ö ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ†ÓŸÖß µÖÖ 
¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“ÖÖ †×»Ö�ú›üß»Ö       �úÖôûÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ¯Ö ü̧ �ú´Öß —ÖÖ»µÖÖÖê †Ö×�Ö ×¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ µÖã�ÖÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¯Ö™üÃÖ ²ÖÃÖæÖ ‹ê�ú�µÖÖ“Öß �Ö´ÖŸÖÖ Ö×¾ÖÖ ×¯ÖœüßŸÖ 
ÖÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †»Öß�ú›üß»Ö �úÖôûÖŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.  
 ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö µÖÖ •ÖÖÃÖ–ÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö�Ö ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ, �úÖ¡Ö�Ö, 
»Öê�Ö µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß •ÖÖ�ÖæÖ ‘Öê�µÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß �ú´Öß †ÃÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ´Æü�ÖæÖ �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß �úÖµÖÔ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß 
¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖÃÖÖšüß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖÓÖÖ, »Öê�Ö †Ö×�Ö ¯ÖÏ¤ãüÂÖ�Ö ÛÃ£ÖŸÖß“µÖÖ �úÖ¡ÖÖÓÖÖ Ã£ÖÖÖ ¤êü�µÖÖ“Öß 
†Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÏÃŸÖæŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ �Öê¡ÖÖ¾Ö¹ýÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö¾Öê“ÖÖÖ¾Ö¹ýÖ †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê �úß, ™üß. ¾Æüß., ¸êü×›ü†Öê, ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü 
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“Öß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ¾Öé¢ÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß ¤êü�µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ‘Ö™üÖÖ-‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖ 
†ÃÖê ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö �úß, ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓÖß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�ÖßµÖ ‘Ö™üÖÖÓÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß ¤êü¾ÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. Æêü —ÖÖ»Öê 
ŸÖ¸ü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß“Öê ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšêü �úÖ´Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ«üÖ¸êü ‘Ö›æüÖ µÖê¾Öæ ¿Ö�êú»Ö.  
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