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´ÖÖÖêÖŸÖ..
¾ÖÖ“ÖúÆüÖê, ¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ Æêü ¯ÖãÃŸÖú †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖß ¤êüŸÖÖÓÖÖ †ŸµÖÓŸÖ
†ÖÖÓ¤ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ, ¤üÖêÆüÖê“ÖÖ
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö, ×¿ÖÖÖÖ“Öß úÖµÖì, ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ
¿ÖÖÖÖ, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖËÓÖ ¯Ö¨üŸÖß×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü, ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖÖ, ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü,
Ö¾ÖúÖ»ÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖú, •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ, ˆ¤üÖ¸üßú¸üÖ ¾Ö ÖÖÃÖÖßú¸üÖÖ“µÖÖ
µÖãÖÖŸÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ, ´ÖÖÖ¾Öß ´Öæ»µÖê ¾Ö ×¿ÖÖÖ, †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ,
ŸÖ¢¾Öê ¾Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖß, †¬µÖÖ¯ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÖ ´ÖãªÖÓ“Öß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß †ÖÆêü.
µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ´Ö×¾Ö¯ÖÏ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖ¸ü×“Ö™üÖßÃÖ
´ÖÖ.ÁÖß´ÖŸÖß ×Ö»Öß´ÖÖŸÖÖ‡Ô ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ´Ö×¾Ö¯ÖÏ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ÃÖ¾ÖÔ
´ÖÖ.¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ´ÖÖ.ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ›üÖò.¾Æüß.²Öß.ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü,
†×¬ÖÂšüÖŸÖÖ ›üÖò.ÃÖÓ•Öß¾Ö ÃÖÖêÖ¾ÖÖê, ´Ö×¾Ö¯ÖÏ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ×¿ÖÖÖÖ×¬ÖúÖ¸üß
›üÖò.›üß.›üß.úÖ•Öôêû, ›üÖò.‹ÃÖ.êú.Ø¿Ö¤êü, ÁÖß.ÃÖß.›üß.Ø¿Ö¤êü, ›üÖò.ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö
¯ÖÖ™üß»Ö, ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ›üÖò.“ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ²ÖÖê¸üÃÖê, µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏê¸üÖÖ¤üÖµÖß †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ²ÖÆãü´ÖÖê»Ö
šü¸ü»Öê.
ÃÖÖ£Öß»ÖÖ ›üÖò.´Öê‘ÖÖ ˆ¯Ö»ÖÖÖê, ›üÖò.Ö•ÖÖÖÖ Öã»ÆüÖÖê, ›üÖò.×Ö»Öß´ÖÖ ÃÖ¯ÖÏê,
›üÖò.éúÂÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, ›üÖò.ÃÖÓ×¤ü¯Ö ×Öú´Ö, ›üÖò.¿ÖÖ¸ü¤üÖ ¿Öê¾ÖŸÖêú¸ü, ›üÖò.ú×¾ÖŸÖÖ
ÃÖÖôãÓûêú, ›üÖò.“ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ²ÖÖ×¾ÖÃú¸ü, ›üÖò.¾Öî³Ö¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ›üÖò.´ÖÆêü¿Ö •ÖÖê¿Öß,
›üÖò.´Ö×ÖÂÖÖ “ÖÖî¬Ö¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖêÆü´ÖµÖß ¿Öã³Öê“”ûÖ ÆüÖêŸµÖÖ“Ö.
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö †Ö¿ÖµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß
×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ²Öß.‹›Ëü., ‹´Ö.‹›Ëü.“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖÖÖßµÖ
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“Öê ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ »ÖÖ³Ö»Öê.
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¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“µÖÖ »ÖêÖÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ÖÖ×¿Öú
µÖê£Öß»Ö ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÖÏÓ£ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö
´ÖÖ.ÖÏÓ£Ö¯ÖÖ»Ö ¾Ö ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú †Ö³ÖÖ¸ü. †Öêú
ÖÏÓ£ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß×¿Ö¾ÖÖµÖ Æêü úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê ÖÃÖŸÖê, ŸµÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™üÖŸÖ
×¤ü»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÏÓ£Ö »ÖêÖúÖÓ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö³ÖÖ¸ü.
¯ÖãÃŸÖú ¯ÖÏúÖ¿ÖÖÖÃÖÖšüß ™üÖ‡Ô¯ÖÃÖê™üàÖ, ´Öã¦üÖ, ´ÖãÖ¯ÖéÂšü ”û¯ÖÖ‡Ô ¾Ö ²ÖÖ‡Õ›üàÖ
úÖò´¯µÖã™êüú ÃÖ¾ÆüáÃÖêÃÖ“Öê ¯ÖÏÖê.ÁÖß.µÖÖêÖê¿Ö ×ÖŸÖê µÖÖÓÖß ¾ÖêôêûŸÖ ¯ÖæÖÔ êú»Öê ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö
´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔú †Ö³ÖÖ¸ü.
†Ö¯ÖÖ µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üÖ»Ö †¿Öß †¯ÖêÖÖ †ÖÆêü.
éú¯ÖµÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ˆ×Ö¾ÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †ÖÖæÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ.
›üÖò.‹“Ö.›üß.×“Ö¢Öê
dr.hemantchitte@rediffmail.com

9403710813
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†ÖãÎú´Ö×ÖúÖ
¯ÖÏú¸üÖ Îú
¯ÖÏú¸üÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
¯ÖÏú¸üÖ 1 ×¿ÖÖÖ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ
1 ×¿ÖÖÖ : ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
2 ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ : ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
3 ×¿ÖÖÖ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ : ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
4 ×¿ÖÖÖ : ¾µÖÖ¯ŸÖß
5 ×¿ÖÖÖ : úÖµÖì
6 ×¿ÖÖÖ : ¯ÖÏúÖ¸ü
7 ³ÖÖ¸üÖ“µÖ ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö
8 ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖß»Ö ¤üÆüÖ ÖÖ³ÖÖ³ÖæŸÖ ‘Ö™üú
9 ‘Ö™üÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
ˆ×§üÂ™êü
10 ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ : ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê
11 ×¿ÖÖÖ ¬µÖêµÖê : †) ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¬µÖêµÖê
²Ö) †Ö¬Öã×Öú ¬µÖêµÖê
12 ×¿ÖÖú : ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö
¯ÖÏú¸üÖ 2 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †ÖµÖÖêÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ : ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß, ¬µÖêµÖê
1 ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖêÖ : ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß, ¬µÖêµÖê
2 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¿ÖîÖ×Öú †ÖµÖÖêÖ : ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß, ¬µÖêµÖê
3 ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿ÖîÖ×Öú ¬ÖÖê¸üÖ : ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß, ¬µÖêµÖê
¯ÖÏú¸üÖ 3 ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ : ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
1 ŸÖ¢¾Ö´Öß´ÖÖÓÃÖÖ
2 –ÖÖÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ
3 ´Öæ»µÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ

¯Öé.Îú.
09

53

59
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¯ÖÏú¸üÖ Îú
¯ÖÏú¸üÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
¯ÖÏú¸üÖ 4 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¿ÖÖÖÖ
1 ¾Öî×¤üú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ
2 ²Öã¨ü¾ÖÖ¤ü
3 •ÖîÖ¾ÖÖ¤ü
4 ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ/‡Ã»ÖÖ´Ö¾ÖÖ¤üß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ
¯ÖÏú¸üÖ 5 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ
1 Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü
2 ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü
3 ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß
4 ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
5 •Öê.¯Öß.ÖÖ‡Ôú
6 •Öê. éúÂÖ´ÖãŸÖá
7 ›üÖò.¸üÖ¬ÖÖéúÂÖÖ
8 †¸üØ¾Ö¤ü ‘ÖÖêÂÖ
9 ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê
10 ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö
11 †Ö“ÖÖµÖÔ ×¾ÖÖÖê²ÖÖ ³ÖÖ¾Öê
12 ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ
13 ›üÖò.—ÖÖ×ú¸ü ÆãüÃÖêÖ
14 ¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö
¯ÖÏú¸üÖ 6 ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¿ÖÖÖÖ
1 †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤ü
2 ×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤ü
3 úÖµÖÔ¾ÖÖ¤ü
4 ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤ü
5 †ÛÃŸÖŸ¾Ö¾ÖÖ¤ü
6 ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤ü
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¯Öé.Îú.
62

74

98

¯ÖÏú¸üÖ Îú

¯ÖÏú¸üÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
7 †¬µÖÖŸ´Ö¾ÖÖ¤ü
8 †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ¾ÖÖ¤ü
9 ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ¾ÖÖ¤ü
10 ÃÖÖŸÖŸµÖ¾ÖÖ¤ü
11 ŸÖÖÙúú ¯ÖÏŸµÖÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü
¯ÖÏú¸üÖ 7 ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ
1 †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö
2 ¯»Öê™üÖê
3 ºþÃÖÖê
4 •ÖÖòÖ ›ü¶ã‡Ô
5 úÖò´ÖÖê×Ö†ÃÖ
6 ¯ÖêÃ™òü»ÖÖò—Öß
7 •ÖÖòÖ Æü¸ü²ÖÖ™Ôü
8 Æü²Ö™Ôü Ã¯ÖêÃÖ¸ü
9 ´ÖÖÑ™êüÃÖ¸üß
10 °¸üÖê²Öê»Ö
¯ÖÏú¸üÖ 8 Ö¾ÖúÖ»ÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖú
1 †Ö¤ü¿ÖÔ ×¿ÖÖú : ÖãÖ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê
2 ×¿ÖÖú ³Öæ×´ÖúÖ : †) •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ
²Ö) ˆ¤üÖ¸üßú¸üÖ
ú) ÖÖÃÖÖßú¸üÖ
3 ×¿ÖÖúÖÓ´Ö¬µÖê 21¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö úÖî¿Ö»µÖÖÓ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ
¯ÖÏú¸üÖ 9 ´ÖÖÖ¾Öß ´Öæ»µÖê ¾Ö ×¿ÖÖÖ
1 ´Öæ»µÖ : †£ÖÔ
2 ´Öæ»µÖ ¯ÖÏúÖ¸ü : †) †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
²Ö) Öî×ŸÖú

¯Öé.Îú.

116

131

144
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¯ÖÏú¸üÖ Îú

¯ÖÏú¸üÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö
¯Öé.Îú.
ú) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
›ü) ÃÖÖï¤üµÖÖÔŸ´Öú
3 ´Öæ»µÖ †Ö×Ö ×¿ÖÖÖ : ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
4 †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖæÖ ´Öæ»µÖ ºþ•Ö×¾ÖµÖÖŸÖ
×¿ÖÖúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
¯ÖÏú¸üÖ 10 †³µÖÖÃÖÎú´Ö
152
1 †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ, ŸÖ¢¾Öê †Ö×Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖß
2 †³µÖÖÃÖÎú´Ö : ‘Ö™üú
3 †³µÖÖÃÖÎú´Ö ¯ÖÏúÖ¸ü :
†) –ÖÖÖëú¦üß / –ÖÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ
²Ö) éúŸÖßëú¦üßŸÖ
ú) ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö
4 †³µÖÖÃÖÎú´Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¾Ö
Ã£ÖÖÖ
¯ÖÏú¸üÖ 11 †¬µÖÖ¯ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
163
1 †¬µÖÖ¯ÖÖ : ‹ú úÖî¿Ö»µÖ
2 †¬µÖÖ¯ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ : ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ´Öæ»µÖê
3 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Öé¨üß
4 ×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
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1
×¿ÖÖÖ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ
1. ×¿ÖÖÖ : ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß¿ÖÖÃ¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü †£ÖÔ
1) ×¿ÖÖÖ = ×¿ÖÖ +
†ÖË
ˆ¯Ö¤êü¿Ö

²Ö¤ü»Ö

(To advise)

(To Change)

×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ‹úÖ“µÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖ»Öê»ÖÖ ²Ö¤ü»Ö.
2) ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖ£Öá ¿Ö²¤ü ×¾ÖªÖ †ÖÆêü.
×¾Ö¤üµÖÖ
(´Öãôû ÃÖÓÃéúŸÖ ¬ÖÖŸÖæ)
×¾Ö¤Ëü
•ÖÖÖÖê

ÃÖ´Ö•ÖÖê

(To know)

(To Understand)

×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê Ö¾ÖßÖ •ÖÖÖæÖ ‘ÖêÖê
¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖü || 9

×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß´Ö¬µÖê Education ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
»Öò×™üÖ ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ˆŸ¯Ö¢Öß
Education

Educare

Educere

(To Rear, To Nurish, To Bringout) (To Lead out, To Draw out)

×ÖÃÖÖÖÔÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ÖÖêÂ™üà“Öê
¯ÖÖ»ÖÖ¯ÖÖêÂÖÖ

¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖã¯ŸÖ ÖãÖÖÓÖÖ
•ÖÖÖéŸÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ

×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †£ÖÔ
ÃÖÖÖ¸ü : ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×»Ö×ÆüŸÖÖ-¾ÖÖ“ÖŸÖÖ µÖêÖê.
¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü : ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯Ö¤ü¾Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê.
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú : ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö
×¾Ö¤Ëü¾ÖÖÖ : ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×¾Ö¤Ëü¾Ö¢ÖÖ
†Ö‡Ô : ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¾ÖôûÖ, ÃÖÓÃúÖ¸ü
¾Ö›üß»Ö : ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †£ÖÖìŸ¯ÖÖ¤üÖ Ö´ÖŸÖÖ
×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÓãú×“ÖŸÖ †£ÖÔ :
×¿ÖÖúÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ¯Öæ¾ÖÔú ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü¯ÖÖê †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü –ÖÖÖ¤üÖÖ
ú¸üÖê, ×¿Öú×¾ÖÖê, ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖê ÖÏÆüÖ ú¸üÖê, †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ ú¸üÖê †Ö×Ö
¯Ö¸üßÖêŸÖ ˆ¢ÖßÖÔ ÆüÖêÖê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ éúŸÖàÖÖ ÃÖÓãú×“ÖŸÖ †£ÖÖÔÖê ×¿ÖÖÖ ´Æü™ü»Öê
•ÖÖŸÖê.
×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ †£ÖÔ
×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ÆêüŸÖæ¯Öæ¾ÖÔú ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖêµÖ.
10 || ¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ

µÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß ×¾ÖúÖÃÖ †Ö×Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö×¾ÖúÖÃÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»Öê»ÖÖ
†ÖÆêü.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ,
'×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê µÖÖêµÖ ×¤ü¿ÖêÖê ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öê»ÖÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêµÖ.'
Education is the progressive change in Behaviour.
×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ
1) Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü
'×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯Ö•ÖŸÖ ¤îü¾Öß ÖãÖÖÓ“Öß †×³Ö¾µÖŒŸÖß ÆüÖêµÖ'.
2) ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß
'×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ²ÖÖ»ÖúÖŸÖß»Ö, ´ÖÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú, ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö
†¬µÖÖÛŸ´Öú ˆŸéúÂ™üŸÖê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö †×³Ö¾µÖŒŸÖß ÆüÖêµÖ'.
3) ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü
'ÃÖé•ÖÖ¿Öß»Ö †ÖŸ´Ö×¾ÖÂúÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖÖ'.
4) ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÔ
'×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖŸ´ÖÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ÆüÖêµÖ'.
5) ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤ü
'ÃÖÖ ×¾ÖªÖ µÖÖ ×¾Ö´ÖãŒŸÖµÖê'.
'•Öß ×¾ÖªÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêÖ ¾Ö ´ÖãŒŸÖ ú¸üŸÖê ŸÖß ×¾ÖªÖ'.
¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ
1) ¯»Öê™üÖê
'×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê •Ö´Ö•ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×ÖÃÖÖÔ¿ÖŒŸÖàÖÖ •ÖÖÖéŸÖ úºþÖ
¯ÖæÖÔŸ¾ÖÖÃÖ ÖêÖê'.
¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖü || 11

2) •ÖÖòÖ ›ü¶ã‡Ô
'†Öã³Ö¾ÖÖÓ“Öê ¯ÖãÖÃÖÕ‘Ö™üÖ ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖÖ ÆüÖêµÖ'.
3) ¯ÖêÃ™üÖò»ÖÖò•Öß
'´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü•Ö (•Ö´Ö•ÖÖŸÖ) ˆ¯Ö•ÖŸÖ Ö´ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ÖîÃÖÙÖú (Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú)
ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤üß ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖß¿Öß»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖÖ ÆüÖêµÖ'.
4) ¸êü›üÖ
'×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö ¾µÖŒŸÖßÖê †¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü ÆêüŸÖæ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ¾Ö
¯Ö¤Ëü¬ÖŸÖ¿Öß¸ü¯ÖÖê ™üÖú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêµÖ. ŸÖÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö, ×¿Öú¾ÖÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ
µÖÖÓ“µÖÖ«üÖ¸êü ¯ÖÖ›ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ö¸ü•ÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü
¾µÖŒŸÖà“ÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú, ²ÖÖî×¨üú, ÃÖÖï¤üµÖÔ×¾ÖÂÖµÖú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö †¬µÖÖÛŸ´Öú
¿ÖŒŸÖà“ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ¾Ö ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤üßŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê.
5) ºþÃÖÖê
'×ÖÃÖÖÔ ×ÖµÖ´ÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü ²ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê ¾Ö ×ÖÃÖÖÖÔ¿Öß ÃÖ´ÖÖµÖÖê•ÖÖ
ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ¤êüÖê'.
6) Æü²ÖÔ™Ôü Ã¯ÖêÃÖ¸ü
'¯ÖæÖÔ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖÖ'.
7) ×Ö†Öê ›üÖÙ¾Ö×Ö—Ö´Ö
'•Öß¾ÖÖÖŸÖ ×™üæúÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß
²ÖÖ»ÖúÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê'.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ,
×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †ÃÖÖ ‹ú ×Æü¸üÖ †ÖÆêü úß, ŸµÖÖ»ÖÖ •Öê¾Öœêü ¯Öî»Öæ ¯ÖÖ›ü»Öê ŸÖê¾Öœêü
ú´Öß †ÖÆêüŸÖ. ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ “Ö“Öì¾ÖºþÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß,
'¾ÖŸÖÔÖÖŸÖß»Ö †¯Öê×ÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖÖ ÆüÖêµÖ'.
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2. ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤üÖ´Ö¬µÖê ¤üÖêÖ ¿Ö²¤ü †ÖÆêüŸÖ.
ŸÖ¢¾Ö + –ÖÖÖ = ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ.
ŸÖ¢¾Ö µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖŸµÖ Øú¾ÖÖ µÖ£ÖÖ£ÖÔ Ã¾Öºþ¯Ö †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê.
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖŸµÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê –ÖÖÖ.
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ =
ŸÖŸÖË +
Ÿ¾Ö
+
–ÖÖÖ
²Ö´Æü
God

+

Ã¾Öºþ¯Ö +

–ÖÖÖ

Nature of + Knowledge
that God

ŸÖŸÖË ´ÆüÖ•Öê ²ÖÎÉÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ²ÖÎÉ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê –ÖÖÖ.
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ¿Ö²¤ü ´ÆüÖ•Öê ¤ü¿ÖÔÖ. •µÖÖŸÖ
ÃÖŸµÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü ŸÖê ¿ÖÖÃ¡Ö.
‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖ£Öá ¿Ö²¤ü ´ÆüÖ•Öê 'Philosophy' ¾Ö
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖß ´ÆüÖ•Öê Philosopher.
Philosophy = Philos + Sophia
Love
Wisdom
(¯ÖÏê´Ö)
(¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖ)
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ¯ÖÏê´Ö.
ÃÖÖòÎêú™üßÃÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê ŸÖ¢¾Ö–Ö ´ÆüÖ•Öê ÃÖŸµÖÖ“Öê ˆ¯ÖÖÃÖú, ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öú,
¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ×“Ö¸ÓüŸÖÖ –ÖÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ¬Ö›ü¯Ö›üÖÖ¸êü –ÖÖÖÖê¯ÖÖÃÖú.
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¯»Öê™üÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê ŸÖ¢¾Ö–Ö ´ÆüÖ•Öê •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ‹ÖÖªÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †ÓÖÖ“Öê –ÖÖÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖÖ¸üÖ Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ, ÃÖ´ÖÖÏ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú †ÃÖê –ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ú¸üÖÖ¸üÖ ŸÖÖê Ö¸üÖ ŸÖ¢¾Ö–Ö.
'Ø¯Ö›üÖ“µÖÖ ²ÖÎÉÖÓ›üÖŸÖß»Ö –ÖÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¾Ö †Öã³ÖæŸÖà“ÖÖ †Ö»ÖêÖ ´ÆüÖ•Öê
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ'.
- ÃÖß.‡Ô.‹´Ö.•ÖÖê›ü
'ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¿ÖîÖ×Öú ×ÃÖ¤Ëü¬ÖÖÓŸÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÆüÖêµÖ'.
- •ÖÖòÖ ›ü¶ã‡Ô
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ, ‹æúÖ †Ó×ŸÖ´Ö, ÃÖÓ¯ÖæÖÔ, ÃÖ¾ÖÔ¾µÖÖ¯Öß, ÃÖÖÖŸÖÖ ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö
´ÆüÖ•Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ.
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Öêú ŸÖ•–ÖÖÓÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾µÖÖµÖÖ ×¤ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
1) µÖÖ–Ö¾Ö»ŒµÖ³Öæ×´Ö
'¯ÖæÖÔ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖÖ'.
2) ›üÖò.ÃÖ¾ÖÔ¯Ö»»Öß ¸üÖ¬ÖÖéúÂÖÖ
'¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖê“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü ¾Ö ŸÖÔú¿Öã¨ü ¿ÖÖê¬Ö ´ÆüÖ•Öê
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ'.
3) †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö
'¯Ö¸ü´ÖŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ¤üÖ¾ÖÃŸÖã“ÖÖ µÖ£ÖÖ£ÖÔ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê –ÖÖÖ úºþÖ
¤êüÖÖ¸êü ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖ•Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ'.
3) ×¿ÖÖÖ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
ÃÖ¸ü •ÖÖòÖ †ò›òü´ÃÖË µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ×¿ÖÖÖ ¾Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ µÖÖ ‹úÖ“Ö ÖÖµÖÖ“µÖÖ
¤üÖêÖ ²ÖÖ•Öæ †ÖÆêüŸÖ.
Education and philosophy are the two sides of the
single coin.
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ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ Æüß ¾Öî“ÖÖ×¸üú, ÃÖî¤Ëü¬ÖÖÓ×ŸÖú ²ÖÖ•Öæ ŸÖ¸ü ×¿ÖÖÖ Æüß ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ¸üßú,
×ÎúµÖÖŸ´Öú ²ÖÖ•Öæ †ÖÆêü.
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ
×ÃÖ¤Ëü¬ÖÖÓŸÖ

×¿ÖÖÖ
¾µÖÖ¾ÖÆüÖ¸üßú ²ÖÖ•Öæ

ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖŸÖß»Ö •Öß¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ¬µÖêµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ˆŸÖ¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ
×¿ÖÖÖ ú¸üŸÖê.
1) ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ‹úÖ“Ö ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÖ ²ÖÖ•Öæ
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ÃÖî¤Ëü¬ÖÖÓ×ŸÖú ¾Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üú ²ÖÖ•ÖæÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üŸÖê. ŸÖ¸ü, ×¿ÖÖÖ
ÊÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖµÖÔ Ã¾Öºþ¯Ö ¤êüµÖÖ“Öê, ŸÖÃÖê“Ö éúŸÖßŸÖ †ÖÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ
ú¸üŸÖê.
×¿ÖÖÖ Æüß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß Ö×ŸÖ¿Öß»Ö, ×ÎúµÖÖ¿Öß»Ö ²ÖÖ•Öæ †ÖÆêü. ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ
×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¿ÖÖÖ †¯ÖæÖÔ †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ×¿ÖÖÖÖÖê¸üß•Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ‹úÖÓÖß †ÖÆêü.
2) ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¬µÖêµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“Öê úÖµÖÔ ×¿ÖÖÖ ú¸üŸÖê.
µÖ¿ÖÃ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ ÃÖÖÓÖæÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“Öê ú»µÖÖÖ ú¸üÖê
µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ³Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖÖê
šü¸ü×¾Ö»Öê»Öß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê ¯ÖÖêÆüÖê“Ö×¾ÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖß †ÖãÃÖ¸ÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖÖê, Æêü
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ úÖµÖÔ Û¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
3) ¯ÖÏŸµÖêú ŸÖ¢¾Ö–Ö ÆüÖ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö †ÃÖŸÖÖê.
¯ÖÏŸµÖêú ŸÖ¢¾Ö–Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ
ú»µÖÖÖÖ“ÖÖ µÖÖêµÖ ´ÖÖÖÔ ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖÖ¾ÖÖ¯Öãœêü •Öß¾ÖÖÖ“Öß †Ö¤ü¿ÖÔ ´Öæ»µÖê,
¬µÖêµÖê šêü¾ÖŸÖÖŸÖ.
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¯ÖÏŸµÖêú ŸÖ¢¾Ö–Ö ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß ÃÖî¤Ëü¬ÖÖÓ×ŸÖú “Ö“ÖÖÔ Ö ú¸üŸÖÖ ŸÖß ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ
†ÖÖµÖÖ“Öê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ´ÖÖÖÔÆüß ÃÖÖÓÖŸÖÖê. ŸÖ¢¾Ö–Ö ÆüÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ»ÖÖ †ÖãÃÖºþÖ
×¿ÖÖÖ µÖÖê•ÖÖÖÆüß Ã¯ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖê.
4) ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ †ÃÖŸÖê.
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ Æêü ×¿ÖÖÖÖ“Öê †×¬ÖÂšüÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖÖ“Ö
ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸üÆüß ÆüÖêŸÖÖê. ×¿ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê,
†³µÖÖÃÖÎú´Ö Ã¾Öºþ¯Ö, ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖêú, †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß, ×¿ÖÖú-×¾ÖªÖ£Öá
³Öæ×´ÖúÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖÖ“Ö ²Ö¤ü»Ö»Öê»µÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
ˆ¤üÖ.
†Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤ü :
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ - †ÖŸ´ÖÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü •Öß¾ÖÖÖ“Öê ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ
×¿ÖÖÖ - ¬Ö´ÖÔ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, †¬µÖÖŸ´Ö µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ Ã£ÖÖÖ
×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤ü :
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ - †¬µÖÖÛŸ´Öú ¯ÖÏÖŸÖß‹ê¾Ö•Öß ³ÖÖî×ŸÖú ¯ÖÏÖŸÖß»ÖÖ Ã£ÖÖÖ
×¿ÖÖÖ - ×¾Ö–ÖÖÖ×ÖÂšü †³µÖÖÃÖÎú´Ö ºþœü
5) ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖÖÓÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ú¸üŸÖê ¾Ö ŸÖê
¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ×¿ÖÖÖ ú¸üŸÖê.
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ
´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ

×¿ÖÖÖ

†ÃÖÖ Îú´Ö ¯Öæ¾Öá ºþœü ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ •ÖÖòÖ ›ü¶ã‡Ô“µÖÖ ´ÖŸÖê, ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ
•ÖÖŸÖÖÓÖÖ •Öê †Öã³Ö¾Ö µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê
ÃÖÖ´ÖÖµÖßú¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ.
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×¿ÖÖÖ
´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ

ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ

†ÃÖÖ Îú´Ö †ÖÆêü.
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ, ´ÖãªÖÓ“µÖÖ “Ö“ÖìÖãÃÖÖ¸ü †Ö¯ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖæ ¿ÖúŸÖÖê úß, ×¿ÖÖÖ Æüß
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÏµÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖôûÖ ‘ÖêŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ †´ÖæŸÖÔ †ÃÖæÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü úÖµÖÔ¸üŸÖ
†ÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü, ×¿ÖÖÖ ´ÖæŸÖÔ †ÃÖæÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖŸÖê.
4) ×¿ÖÖÖ : ¾µÖÖ¯ŸÖß
×¿ÖÖÖ Æüß ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü. Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü.
×¿ÖÖÖ Æêü ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ»ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖÖ¸êü †ÖÆêü.
Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÆü, Öê¡Ö,
¯Ö¨üŸÖß,
×¾Ö“ÖÖ¸ü, ×¤ü¿ÖÖ

×¿ÖÖÖÖ“Öê
ŸÖŸ¢¾Ö–ÖÖÖ
×¿ÖÖÖÖ“Öê
Ã¾Öºþ¯Ö

×¿ÖÖÖÖ“Öß
¾µÖÖ¯ŸÖß

ŸÖŸ¢¾Ö–ÖÖÖ

úÖî¿Ö»µÖ

¿ÖÖ»ÖêµÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖ,
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö
ÃÖ´ÖÃµÖÖ

×¿ÖÖÖÖ“Öê
´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö

†¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öê
ŸÖÓ¡Ö ¾Ö
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ
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1) ×¿ÖÖÖÖ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ´Öæôû ×•Ö–ÖÖÃÖÖ †ÖÆêü.
Why should be learn ?
What should be learn ?
úÖ ¾Ö úÖµÖ ×¿ÖúÖµÖ“Öê ?
µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ˆ¢Ö¸êü ¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖŸÖæÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. µÖÖÃÖÖšüß
¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ Æü¾ÖÖ. •ÖêÖêúºþÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê ¾Ö
†³µÖÖÃÖÎú´Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
2) ×¿ÖÖÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö
´ÖÖÖ¾Ö ÆüÖ ‹ú ÃÖ´ÖÖ•Ö¿Öß»Ö ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú
‘Ö™üúÖÓ¿Öß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü×ÎúµÖÖÓŸÖæÖ ŸµÖÖ“Öß •Ö›üÖ ‘Ö›üÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
•Öß¾ÖÖÖ“Öê úÖÆüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¬Ö›êü ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæÖ“Ö ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ
¿ÖîÖ×Öú ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö Æêü ×¿ÖÖÖÖ“Öê ‹ú †ÓÖ †ÖÆêü.
3) ×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö
×¿ÖÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ²ÖÖ»Öú ëú¦üØ²Ö¤æü †ÖÆêü. µÖÖ¥üÂ™üßÖê, ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖã¯ŸÖ¿ÖŒŸÖß
úÖêÖŸµÖÖ ? ŸµÖÖ“µÖÖ Ö´ÖŸÖÖ úÖêÖŸµÖÖ ? ŸµÖÖ“µÖÖ šüÖµÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ²Öã¨üß,
³ÖÖ¾ÖÖÖ, ¿ÖÖ¸üß×¸üú, ´ÖÖÖ×ÃÖú Ö¸ü•Ö, †ÖÙ£Öú ‘Ö™üú úÖêÖŸÖê ? µÖÖ“Öß
×¿ÖÖúÖÃÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß Æü¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ×¿ÖÖÖÖê¡ÖÖŸÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.
4) †¬µÖÖ¯ÖÖ ŸÖÓ¡Ö ¾Ö ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ
×¿ÖÖÖÖê¡ÖÖŸÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. úÖ¸üÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ
•Öê¾Öœêü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ŸÖê¾Öœêü ²ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê †¬µÖµÖÖ ˆŸéúÂšü. ´ÆüÖæÖ ×¿ÖÖÖ úÃÖê
ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †¬µÖÖ¯ÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÃÖÖÓÖŸÖê. ×¿ÖÖÖÖê¡Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö †¬µÖÖ¯ÖÖ
ŸÖÓ¡Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üŸÖê. ×¿Öú¾ÖæÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ»ÖúÖÓŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ
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†ÖÆêü úß ÖÖÆüß ? µÖÖÃÖÖšüß ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê, ŸµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖÖê¡ÖÖŸÖ
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ µÖêŸÖÖê.
5) ¿ÖÖ»ÖêµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ
×¿ÖÖÖ Öê¡ÖÖ“Öê ÃÖãµÖÖêµÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ Æü¾Öê. µÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ ¿ÖÖÃ¡Öê µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖê ÆêüÆüß ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêü.
6) úÖî¿Ö»µÖ
×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏµÖÖêÖÖÓ“Öê, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÖúÖ¿ÖÖÓ“Öê †“Öæú
×Ö¸üßÖÖ, ŸµÖÖ«üÖ¸üÖ †“Öæú †Öã´ÖÖÖ úÖœüÖê µÖÖÓÃÖÖ¸üµÖÖ úÖê¿Ö»µÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö
†ÃÖŸÖÖê. Æüß úÖî¿Ö»µÖê †×¬ÖúÖ×¬Öú ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖÖê¡Ö ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê.
7) ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ÆüÖ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ²Ö¤ü»Ö»Öê úß
×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖÆüß ²Ö¤ü»ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ ÊÖ ‹úÖ“Ö
ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÖ ²ÖÖ•Öæ †ÖÆêüŸÖ.
8) Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü, Öê¡Ö ¯Ö¨üŸÖß, ×¾Ö“ÖÖ¸ü, ×¤ü¿ÖÖ
×¿ÖÖÖÖê¡ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖ¯ŸÖßŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü, Öê¡Ö, ¯Ö¨üŸÖß, ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¾Ö ×¤ü¿ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ, ×¿ÖÖÖ Æüß Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †Öê. ×¿ÖÖÖ Æüß ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
†ÖÆêü. ¾Ö¸üß»Ö “Ö“Öì¾ÖºþÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
5) ×¿ÖÖÖ úÖµÖì
×¿ÖÖÖÖ“Öß 3 ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖµÖì †ÖÆêüŸÖ.
1) ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ úÖµÖì
2) ¾µÖÛŒŸÖ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖì
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3) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖµÖì
†) ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ úÖµÖì
1) †ÓŸÖÖÔŸÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê
²ÖÖ»ÖúÖŸÖß»Ö •Ö´Ö•ÖÖŸÖ ¿ÖŒŸÖà“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ, †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ ¿ÖŒŸÖà“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ Æêü ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖµÖÔ ÆüÖêµÖ. ¯ÖêÃ™üÖò»ÖÖò•Öß“µÖÖ ´ÖŸÖê,
×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •Ö´Ö•ÖÖŸÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú,
ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃµÖ¯ÖæÖÔ †Ö×Ö ¯ÖÏÖŸÖß¿Öß»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêµÖ.
2) ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ
²ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ“µÖÖ
¿ÖÖ¸üß×¸üú, ²ÖÖî×¨üú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, Öî×ŸÖú ‡ŸµÖÖ¤üß †ÓÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ú¸üÖê, Æêü ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖµÖÔ ÆüÖêµÖ.
3) ÃÖÆü•Ö¯ÖÏ¾Öé¢Öß ×ÖµÖÓ¡ÖÖ, ×¤ü¿ÖÖ, ˆ¤üÖ¢Ößú¸üÖ
²ÖÖ»ÖúÖŸÖ †Öêú ˆ¯Ö•ÖŸÖ, ÃÖÆü•Ö¯ÖÏ¾Öé¢Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ãúŸÖæÆü»Ö,
×•Ö–ÖÖÃÖÖ ÃÖÓ“ÖµÖ ‡ŸµÖÖ¤üß µÖÖ ÃÖÆü•Ö¯ÖÏ¾Öé¢ÖßÓ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ×´Öôû×¾ÖÖê,
ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ×¤ü¿ÖÖ ¤êü‰úÖ ¾ÖÖ‡Ô™üÖ“Öê “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÖÖêÂ™üßŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ú¸üÖê,
ÃÖÆü•Ö¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öê ˆ¤üÖ¢Ößú¸üÖ ú¸üÖê.
4) “ÖÖ×¸ü¡µÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß †Ö×Ö Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ
²ÖÖ»ÖúÖ¯Öãœêü “ÖÖ×¸ü¡µÖ¾ÖÖÖ ÖêŸµÖÖÓ“Öê †Ö¤ü¿ÖÔ šêü¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ •ÖêÖêúºþÖ
“ÖÖ×¸ü¡µÖ¾ÖÖÖ ÖÖÖ¸üßú ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß»Ö. ²ÖÖ»ÖúÖ´Ö¬µÖê Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖÖÓ“Öß
•ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ºþ•Ö×¾ÖÖê.
5) •Öß¾ÖÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
²ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê •Öß¾ÖÖ
•ÖÖŸÖÖÓÖÖ •µÖÖ •µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ µÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖµÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ
×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
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6) “ÖÖÓÖ»ÖÖ ÖÖÖ¸üßú
´ÖÖÖÃÖÖ“Öê ÃÖÖîµÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖêµÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ¬ÖÖ¸üÖÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ÃÖãÖß ÆüÖêŸÖÖê, †ÃÖÖ
ÖÖÖ¸üßú ‘Ö›ü×¾ÖÖê.
7) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •ÖÖÖß¾Ö
´ÖÖãÂµÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¿Öß»Ö ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß ¾µÖŒŸÖß“Öß
úÖÆüß úŸÖÔ¾µÖê †ŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖß¾Ö šêü¾ÖÖê.
8) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖú›æüÖ ²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸üßÖÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ ²ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê êú»Öê»Öß †ÃÖŸÖê.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖßÃÖ ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ¾ÖÖê. ×Ö¸ü×Ö¸üÖôûµÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ šêü¾ÖÖê.
9) ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê •ÖŸÖÖ
¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ “ÖÖ»Öß×¸üŸÖß, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ´Öæ»µÖê, ¬Ö´ÖÔ,
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ µÖÖ ÖÖêÂ™üß †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖÃÖ †Ö¯ÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß ´ÆüÖŸÖÖê. µÖÖ
ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö ÃÖ³µÖŸÖÖÓ“Öê ×¾ÖúÖÃÖ, ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
10) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ
²ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ †ÓÖß Æêü ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ—Öê †ÖÆêü, ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß úŸÖÔ¾µÖÖ“Öß
•ÖÖÖß¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖÂ™ÒüÖ¾Ö¸ü ÃÖÓú™ü †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß
ÃÖã¸üÖÖ ú¸üÖê Æêü ¾µÖŒŸÖß“Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü.
‡ŸµÖÖ¤üß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ úÖµÖì †ÖÆêüŸÖ.
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²Ö) ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖŒŸÖß×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖì
1) ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ ²ÖÖ×¾ÖÖê
´ÖÖÖÃÖÖ“Öê ÃÖÖîµÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖÖÖÃÖÖÖê
ÖêÆü´Öß ¾Ö›üß»Ö¬ÖÖ·µÖÖ ´ÖÓ›üôûà“Öê ‹êú»Öê ¯ÖÖÆü•Öê. •Öß ¾µÖŒŸÖß
“ÖÖ»Öß¸üßŸÖß, ºþœüß, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ µÖÖÓ“Öê •ÖŸÖÖ ú¸üŸÖê ŸÖß ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ ÆüÖêµÖ.
2) ÖîÃÖÙÖú Ö¸ü•ÖÖ
†®Ö, ¾ÖÃ¡Ö, ×Ö¾ÖÖ¸üÖ µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ Ö¸ü•ÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
×¿ÖÖÖÖÖê µÖÖ ÖîÃÖÙÖú Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
3) ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖ´ÖÖµÖÖê•ÖÖ
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖ´ÖÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖµÖ»ÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¿Öú×¾ÖŸÖê.
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ´ÖÖÖÃÖÖÖê •Öãôû¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
4) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ
†Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ êú»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¾ÖéÖÖ¸üÖê¯ÖÖ
úºþÖ ¾ÖéÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ú¸üÖê, Ã¾Ö“”ûŸÖê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö •ÖÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
5) ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ
¾µÖŒŸÖà´Ö¬µÖê ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ¾Ö ×ŸÖ»ÖÖ
ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ´Ö ²ÖÖ×¾ÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ú»ÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ¯Öã¸êü¯Öæ¸ü ˆ¯ÖµÖÖêÖ úºþÖ µÖÖ ú»ÖÖÓ«üÖ¸êü †£ÖÖìŸ¯ÖÖ¤üÖ
ú¸üÖê.
6) ¿Öß»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ
Æü²ÖÖÔ™Ôü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¿Öß»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ “ÖÖ×¸ü¡µÖ, Öî×ŸÖú
´Öæ»µÖÖÓ“Öê •ÖŸÖÖ ú¸üÖê. ÖßŸÖß´Ö¢Öê“ÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖÖêÂÖ úºþÖ “ÖÖ×¸ü¡µÖ×ÖÙ´ÖŸÖß
—ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¿Öß»Ö Æêü ¾µÖŒŸÖß“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ †ÖÆêü.
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7) •Öß¾ÖÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß
•ÖÖòÖ ›ü¶ã‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê •Öß¾ÖÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
³ÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ŸÖµÖÖ¸üßŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê.
¾µÖŒŸÖß´Ö¬µÖê ¬ÖêîµÖÔ, †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ, ×“ÖúÖ™üß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ‡ŸµÖÖ¤üß
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖŒŸÖß×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖì †ÖÆêüŸÖ.
ú) ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖµÖì
1) ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ
¾µÖŒŸÖà“Öß Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ,
ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú, †ÖîªÖê×Öú †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖŸÖ ãú¿Ö»Ö ¾Ö
†Öã³Ö¾Öß ÖêŸÖéŸ¾Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ Öê¡ÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ¸üÖÂ™Òü×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖêŸÖÖê.
2) úŸÖÔ¾µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö
‘Ö™üÖêÖê •Öß ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ úŸÖÔ¾µÖ šü¸ü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ»ÖÖ ×¿Öú×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖÂ™ÒüÖ¾Ö¸ü ÃÖÓú™ü †Ö»Öê ŸÖ¸ü
¸üÖÂ™ÒüÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃÖÓÖß ¯ÖÏÖÖÖ“Öß †ÖÆæüŸÖß ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
3) ãú¿Ö»Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü
ãú¿Ö»Ö úÖ´ÖÖÖ¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ †ÖîªÖê×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü×¾ÖÖê †Ö×Ö
ŸµÖÖµÖÖêÖê ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ˆªÖêÖ, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ úºþÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ÃÖÓ¯Ö¢Öß
¾ÖÖœü×¾ÖÖê.
4) ¸üÖÂ™Òü×¾ÖúÖÃÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖê •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ãú¿Ö»Ö úÖ¸üÖ×Ö¸üÖÓÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸êü¯Öã¸ü ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
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5) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ
×¿ÖÖÖÖÖê ´ÖÖÖÖê ´ÖÖê •Öãôû×¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
×³Ö®Ö¬Ö´ÖáµÖ ¾Ö ×³Ö®Ö ¯ÖÏÖÓŸÖßµÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ×¾Ö³Ö®ÖŸÖêŸÖæÖ ‹úŸÖÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖê“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ºþ•Ö×¾ÖÖê.
6) ³ÖÖ¾Ö×Öú ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ
•ÖÖŸÖß³Öê¤ü, ¬Ö´ÖÔ³Öê¤ü, ¯ÖÏÖÓŸÖ¾ÖÖ¤üü, •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤ü ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÓãú×“ÖŸÖ Ø³ÖŸÖàÖß
¤ãü³ÖÓÖ»Öê»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¸üÖÂ™Òü µÖÖŸÖ ³ÖÖ¾Ö×Öú ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖê.
'†Ö¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‹úÖ“Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß »Öêú¸êü †ÖÆüÖêŸÖ' Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
7) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö •Ö¸ü éúŸÖß¿Öß»Ö ¾Ö úÖµÖÔÖ´Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ãú¿Ö»Ö ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖß¿Öß»Ö ¾µÖŒŸÖß ²ÖÖ×¾ÖÖê, •µÖÖµÖÖêÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ ÃÖÖ¬Ö»Öß.
‡ŸµÖÖ¤üß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ úÖµÖì †ÖÆêüŸÖ.
6) ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
×¿ÖÖÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ¾ÖºþÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
´ÖÖÖ»Öê Öê»Öê.
×¿ÖÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
¯ÖÏÖÃÖÓ×Öú/ ÃÖÆü•Ö
×¿ÖÖÖ
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†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖ

†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖ

1) ¯ÖÏÖÃÖÓ×Öú ×¿ÖÖÖ/ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖ
¯ÖÏÃÖÓÖÖÖãºþ¯Ö ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖÃÖÓ×Öú ×¿ÖÖÖ †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. •ÖÖµÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ •Öê –ÖÖÖ ÃÖÆü•ÖŸÖêÖê ×´ÖôûŸÖê,
ŸÖê ¯ÖÏÖÃÖÓ×Öú/ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖ ÆüÖêµÖ. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú
×¿ÖÖÖ †ÃÖêÆüß ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
•Öê.¯Öß.ÖÖ‡Ôú µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, †Ö¯ÖÖ ‹ÖÖªÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ »ÖÆüÖÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü
ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö ŸµÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö
†Öã³Ö¾ÖÖŸÖæÖ •Öê †Ö¯ÖÖ ×¿ÖúŸÖÖê ŸÖê ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖ. Æêü ×¿ÖÖÖ
×Ö¸üßÖÖÖŸÖæÖ, Ã¾ÖÖÖã³Ö¾ÖÖŸÖæÖ, †Öãú¸üÖÖŸÖæÖ ¾Ö ¯Ö¸üÖÖã³Ö¾ÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê
†£Ö¾ÖÖ †¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖê.
µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ, ÆêüŸÖæ, †¬µÖÖ¯ÖÖ, •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú
¯ÖÏµÖŸÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖŸÖæÖ, ¤îüÖÓ×¤üÖ †Öã³Ö¾ÖÖŸÖæÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê
×¿ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ‘Ö¸ü Øú¾ÖÖ ãú™æÓü²Ö, ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ ×¿ÖÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê úÖêÖŸÖÖÆüß
ÃÖÖ“Öê²ÖÓ¤ü¯ÖÖÖ †ÃÖŸÖ ÖÖÆüß, ´ÖãŒŸÖ †ÃÖŸÖê, †Öã³Ö¾ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê
†ÃÖŸÖê, ¯ÖÏÃÖÓÖÖÖãºþ¯Ö ‘Ö›æüÖ µÖêÖÖ¸êü ×¿ÖÖÖ †ÃÖŸÖê.
2) †Öî¯Öü“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÆü ×¤ü»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ.
¿ÖÖÃÖÖ ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ, ¿ÖÖÃÖÖ ¯Öã¸üÃéúŸÖ, †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ
×¤ü»Öê •ÖÖÖÖ¸êü, šü¸üÖ×¾Öú ÃÖÖ“ÖÖ“Öê “ÖÖúÖê¸üß²Ö¨ü ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖ ÆüÖêµÖ.
- •Öê.¯Öß.ÖÖ‡Ôú
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ“Ö ÃÖ´ÖÖÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê“Öê ÃÖÖ¸üµÖÖ“Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ Æêü ´Öæ»µÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ, ŸÖ¢¾ÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ
¾Ö ×¾Ö–ÖÖÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖÃÖ
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¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨üŸÖÖ, ÃÖãÃÖæ¡ÖŸÖÖ, ×ÖµÖ×´ÖŸÖŸÖÖ ¾Ö ¯Ö¸üßÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ †Ö¬ÖÖ¸ü
†ÃÖŸÖÖê.
–ÖÖÖ¤üÖÖÖ“Öß ¾Ö –ÖÖÖÖÏÆüÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ ÆêüŸÖæ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü, µÖÖê•ÖÖÖ²Ö¨ü ¾Ö
ÃÖãÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ¯ÖÖê úÖµÖªÖ»ÖÖ ¬ÖºþÖ “ÖÖ»ÖŸÖê, ŸµÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖ †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÖÖÔŸÖ, ¿ÖÖôêûŸÖ, ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ,
ŸÖÓ¡Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×šüúÖÖß ×¿ÖúŸÖÖê,
ŸµÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖ †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê ÆêüŸÖæ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Öæ¾ÖÔ×ÖµÖÖê•ÖÖ,
ÃÖãÃÖÓÖŸÖß, ÃÖÆêüŸÖæú µÖÖê•ÖÖÖ †Ö×Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ¯ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê
×¿ÖÖÖ ×ÖµÖ´Ö²Ö¨ü ×¸üŸÖßÖê ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê.
3) †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
†¬µÖµÖÖëú¦ü ´ÖÖÖãÖ †Öã³Ö¾Ö ¾Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ¾Ö
“ÖÖúÖê¸üß²ÖÖÆêü¸üß»Ö ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ«üÖ¸êü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖ ÆüÖêµÖ. »Ö¾Ö×“ÖúŸÖÖ, ¾µÖÖ¯ÖúŸÖÖ, ‹êÛ“”ûúŸÖÖ ¾Ö ¾µÖÛŒŸÖÃÖÖ¯ÖêÖŸÖÖ µÖÖ
‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×¿ÖÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ ²ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ«üÖ¸êü ÆüÖêÖÖ¸üÖ
×¾ÖúÖÃÖ ‹úÖÓÖß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ÆüÖê‰úÖ ŸÖÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ
ÆüÖÖßúÖ¸üú šüºþ ¿ÖúŸÖÖê. •Öê£Öê ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß
¯ÖæŸÖÔŸÖÖ †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ«üÖ¸êü ŸÖ¸ü †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¡Öã™üß ¤æü¸ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ šü¸üŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÃÖÆü•Ö
×¿ÖÖÖ, †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ ¾Ö †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü¯Öæ¸üú
†ÖÆêüŸÖ.
µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ, ÆêüŸÖæ †ÃÖŸÖÖê †ÃÖê ÖÖÆüß, †ÃÖŸÖÖê Æüß
¯Ö¸ÓüŸÖæ †¬µÖµÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê.
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†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú-†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ±ú¸üú
†.Î
´Öã§êü
1 ¾µÖÖµÖÖ

2

Ã¾Öºþ¯Ö

3

ÆêüŸÖæ

4

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÖµÖ, ¿ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖ,
¿Öî. ÃÖÓÃ£ÖÖÓŸÖæÖ •Öê ×¾Ö×¬Ö¾ÖŸÖ
¾Ö ÃÖÓ¸ü×“ÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê
•ÖÖŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ
µÖÖŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ
†³µÖÖÃÖ µÖÖ ÃÖæ¡ÖÖÃÖÖšüß
¿ÖÖÃÖúßµÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö
¿ÖÖôûÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
×ÖÛ¿“ÖŸÖ ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Öú †ÃÖŸÖê.
µÖÖŸÖ ÆêüŸÖæ †ÖÆêü. úÖ
×¿Öú¾ÖÖµÖ“Öê,
úÖµÖ
×¿Öú¾ÖÖµÖ“Öê Æêü †ÖÖê¤ü¸ü
šü¸ü×¾Ö»Öê»Öê
†ÃÖŸÖê.
ˆ¤üÖ.10¾Öß ¯Ö¸üßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ
ÆüÖêÖê, ›üÖòŒ™ü¸ü ÆüÖêÖê
µÖÖŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ.¤üÆüÖ¾ÖßÃÖÖšüß
10 ¾ÖÂÖì, ›üÖòŒ™ü¸ü ÃÖÖšüß 12
¾Öß ÖÓŸÖ¸ü 4 ¾ÖÂÖì. ´ÖÖ±úú
ˆ§üßÂ™üÖÓÃÖÖšüß
Öæ¯Ö
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †ÃÖŸÖÖê.

†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
Ã£Öôû, úÖôû, ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖ
Ö¸ü•Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ
ÃÖ¾Ö›üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖê •Öê
×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê ŸµÖÖÃÖ
†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö †ÃÖŸÖÖê.
¯ÖÖ ŸÖÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ
†×³Öºþ“Öß
¯ÖÏ´ÖÖÖê,
¯ÖÖ¡ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü, ×³Ö®Ö †ÃÖŸÖÖê.
¾ÖêôûÖ¯Ö¡Öú
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ
¯ÖÖ¡ÖŸÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ×³Ö®Ö †ÃÖŸÖê.
µÖÖŸÖ ÆêüŸÖæ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê, ¯ÖÖ ŸÖÖê ¾µÖŒŸÖß¯Ö¸üŸ¾Öê
×³Ö®Ö †ÃÖŸÖÖê.
ŸµÖÖŸÖ
»Ö¾Ö×“ÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê.

µÖÖŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¾µÖŒŸÖß ¾Ö
×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ¾ÖºþÖ
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ.
ÃÖÓÖÖú ×¿ÖÖÖÖ“Öê Œ»ÖÖÃÖ,
™Óüú»ÖêÖÖ, ´ÖêÆÓü¤üß ‡ŸµÖÖ¤üß“Öê
úÖêÃÖÔ.
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†.Î
´Öã§êü
5 ×¿ÖÖú

6

7

8

9

†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
µÖÖŸÖ ×¿ÖÖúÖ“Öê Ã£ÖÖÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ×¿ÖÖú
ÁÖêÂšü, ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ, †ÆÔüŸÖÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
×¾ÖªÖ£Öá
µÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê Ã£ÖÖÖ ÖÖîÖ
†ÃÖŸÖê úÖ¸üÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß
ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß †×Ö¾ÖÖµÖÔ †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖ¾Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê.
†¬µÖÖ¯ÖÖ
µÖÖŸÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖ,
ÃÖã×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
†ÃÖŸÖê.
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÃÖŸÖê.
×¿ÖÖúµÖÖŸÖ
×¿ÖÖú-×¾ÖªÖ£Öá
×¾ÖªÖ£Öá
³Öæ×´ÖúÖ
ÃÖ´Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü
³Öæ×´ÖúÖ
ÖÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü ÁÖêÂšü-ú×ÖÂšü
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ †ÃÖŸÖê.
×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö µÖÖŸÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ
×ÖµÖ´Ö
ú¸üŸÖê. ŸµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
¿ÖÖôûÖ,
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê
ú¸üŸÖÖŸÖ.
×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê
úÖ™êüúÖê¸ü¯ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖê.

10

Ã¡ÖÖêŸÖ

11

¾ÖµÖ

†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
µÖÖŸÖ ×¿ÖÖúÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ÖÖîÖ
†ÃÖŸÖê. ×¿ÖÖú ÆüÖ ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ
ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß “ÖÖ»ÖŸÖê, ¯ÖÖ
†Öã³Ö¾Öß ¾Ö ãú¿Ö»Ö Æü¾ÖÖ.
ŸµÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê Ã£ÖÖÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ †Ö¾Ö›üß, Ö´ÖŸÖÖ
µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê.
µÖÖŸÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ ÖÖîÖ Ã£ÖÖÖ
†ÃÖŸÖê.
×¿ÖúÖÖ·µÖÖ“µÖÖ
‡“”êû»ÖÖ †×¬Öú ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖŸÖê
µÖÖŸÖ ×¿ÖÖú-×¾ÖªÖ£Öá ³Öæ×´ÖúÖ
ÃÖ´Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü †ÃÖŸÖê.

µÖÖŸÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ú¸üŸÖê.
ŸµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê
êú»Öß •ÖÖŸÖê.
×ÖµÖ´ÖÖÓŸÖ
»Ö¾Ö×“ÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. Ã¾Ö²ÖÓ¬ÖÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê.
¿ÖÖôûÖ,
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê, ´ÖãŒŸÖ ¿ÖÖôûÖ, ´ÖãŒŸÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšêü,
†ÖúÖ¿Ö¾ÖÖÖß, ¤æü¸ü¤ü¿ÖÔÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö, ×¿Ö²Öß¸êü, ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ,
×¾ÖªÖ¯Ößšêü
†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ÃÖÓÃ£ÖÖ.
×¿ÖÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ.
¾ÖµÖÖ“Öß †™ü †ÖÆêü
¾ÖµÖÖ“Öß †™ü ÖÖÆüß
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†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ-ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖ ±ú¸üú
†.Î
´Öã§êü
1 ¾µÖÖµÖÖ

2

Ã¾Öºþ¯Ö

3

ÆêüŸÖæ

4

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

5

×¿ÖÖú

†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÖµÖ, ¿ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖ,
¿Öî. ÃÖÓÃ£ÖÖÓŸÖæÖ •Öê ×¾Ö×¬Ö¾ÖŸÖ
¾Ö ÃÖÓ¸ü×“ÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê
•ÖÖŸÖê ŸµÖÖ»ÖÖ †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ
µÖÖŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ
†³µÖÖÃÖ µÖÖ ÃÖæ¡ÖÖÃÖÖšüß
¿ÖÖÃÖúßµÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö
¿ÖÖôûÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
×ÖÛ¿“ÖŸÖ ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Öú †ÃÖŸÖê.
(6 ŸÖÖÃÖÖÓ“Öê)
µÖÖŸÖ ÆêüŸÖæ †ÖÆêü. úÖ
×¿Öú¾ÖÖµÖ“Öê,
úÖµÖ
×¿Öú¾ÖÖµÖ“Öê Æêü †ÖÖê¤ü¸ü
šü¸ü×¾Ö»Öê»Öê
†ÃÖŸÖê.
ˆ¤üÖ.10¾Öß ¯Ö¸üßÖÖ ˆ¢ÖßÖÔ
ÆüÖêÖê, ›üÖòŒ™ü¸ü ÆüÖêÖê. ‡.
µÖÖŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ.¤üÆüÖ¾ÖßÃÖÖšüß
10 ¾ÖÂÖì, ›üÖòŒ™ü¸ü ÃÖÖšüß 12
¾Öß ÖÓŸÖ¸ü 4 ¾ÖÂÖì.
µÖÖŸÖ ×¿ÖÖúÖ“Öê Ã£ÖÖÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ×¿ÖÖú
ÁÖêÂšü, ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ, †ÆÔüŸÖÖ

ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖ
•ÖÖµÖÖ“µÖÖ
Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú
¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ •Öê –ÖÖÖ ÃÖÆü•ÖŸÖêÖê
×´ÖôûŸÖê ŸµÖÖÃÖ ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÖÃÖŸÖÖê.
¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ×¿ÖúÖµÖ»ÖÖ
×´ÖôûŸÖê. ˆ¤üÖ. Öã»ÖÖ²ÖÖ“ÖÖ úÖ™üÖ
™üÖê“ÖÖê, †¯Ö‘ÖÖŸÖ ¯ÖÖÆüÖê ‡.

µÖÖŸÖ ÆêüŸÖæ ÖÃÖŸÖÖê ¬µÖÖÖß´ÖÖß
ÖÃÖŸÖÖÓÖÖ †Ö¯ÖÖ †Öêú ÖÖêÂ™üß
×¿ÖúŸÖÖê.

µÖÖŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †»¯Ö †ÃÖŸÖÖê.
¯ÖÏÃÖÓÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê.

µÖÖŸÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ÆüÖ“Ö Öãºþ/×¿ÖÖú
†ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏÃÖÓÖ“Ö úÖÆüßŸÖ¸üß
×¿Öú×¾ÖŸÖÖê. ˆ¤üÖ. Öã»ÖÖ²Ö
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†.Î
6

7

8

´Öã§êü

†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
×¾ÖªÖ£Öá
µÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê Ã£ÖÖÖ ÖÖîÖ
†ÃÖŸÖê úÖ¸üÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß
ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß †×Ö¾ÖÖµÖÔ †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖ¾Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ
†ÃÖŸÖê.
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß †×³Öºþ“Öß,
Ö´ÖŸÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú´Öß
†ÃÖŸÖÖê.
†¬µÖÖ¯ÖÖ
µÖÖŸÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ ÃÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖ,
ÃÖã×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
†ÃÖŸÖê.
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÃÖŸÖê.
×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö µÖÖŸÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÖÃÖŸÖê.
×ÖµÖ´Ö
×¿ÖÖÖ Æêü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö
×´ÖôûŸÖê. •ÖÃÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ‘Ö›êü»Ö
ŸÖÃÖÖ †Öã³Ö¾Ö ×´ÖôûŸÖÖê.

9

•ÖÖÖß¾Ö

10

Ã¡ÖÖêŸÖ

ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖ
ŸÖÖê›üŸÖÖÖÖ úÖ™üÖ ™üÖê“ÖÖê.
µÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê Ã£ÖÖÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Ö †ÃÖŸÖê úÖ¸üÖ •Öê
†Öã³Ö¾Ö ×´ÖôûŸÖÖŸÖ, ŸÖê ¯ÖÏŸµÖÖ
×¾ÖªÖ£Öá
†Öã³Ö¾ÖŸÖÖŸÖ
ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿ÖúŸÖÖŸÖ.

µÖÖŸÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ Æêü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö
ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“Öß
Ö¸ü•Ö ÖÃÖŸÖê.
µÖÖŸÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ú¸üŸÖê.
ŸµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÖê
êú»Öê •ÖÖŸÖê.
×ÖµÖ´ÖÖÓŸÖ
»Ö¾Ö×“ÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. Ã¾Ö²ÖÓ¬ÖÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê.
µÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö µÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö
ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß
†ÃÖŸÖê.
ÃÖ´ÖÖ•Ö, ãú™æÓü²Ö, ×´Ö¡Ö, ´ÖãŒŸÖ ¿ÖÖôûÖ, ´ÖãŒŸÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšêü,
ÖÖÖÖ×¾Ö¬Ö †Öã³Ö¾Ö ÃÖÆü•Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö, ×¿Ö²Öß¸êü, ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ,
×¿ÖÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ.
ÃÖÓÃ£ÖÖ,
¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ
†ÖÖî¯Ö“ÖÖ¸üßú ×¿ÖÖÖ ¤êüŸÖê.
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ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖ-†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ ±ú¸üú
†.Î
´Öã§êü
1 ¾µÖÖµÖÖ

†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
•ÖÖµÖÖ“µÖÖ
Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú
¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ •Öê –ÖÖÖ ÃÖÆü•ÖŸÖêÖê
×´ÖôûŸÖê, ŸµÖÖÃÖ ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ.

2

Ã¾Öºþ¯Ö

µÖÖŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÖÃÖŸÖÖê.
¯ÖÏÃÖÓÖ †Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ×¿ÖúÖµÖ»ÖÖ
×´ÖôûŸÖê. ˆ¤üÖ. Öã»ÖÖ²ÖÖ“ÖÖ
úÖ™üÖ ™üÖê“ÖÖê, †¯Ö‘ÖÖŸÖ ¯ÖÖÆüÖê
‡.

3

ÆêüŸÖæ

µÖÖŸÖ ÆêüŸÖæ ÖÃÖŸÖÖê. ¬µÖÖÖß´ÖÖß
ÖÃÖŸÖÖÖÖ †Ö¯ÖÖ †Öêú
ÖÖêÂ™üß ×¿ÖúŸÖÖê.

4

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

µÖÖŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †»¯Ö
†ÃÖŸÖÖê.
¯ÖÏÃÖÓÖÖ¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê.

5

×¿ÖÖú

µÖÖŸÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ÆüÖ Öãºþ/ ×¿ÖÖú
†ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏÃÖÓÖ“Ö úÖÆüßŸÖ¸üß
×¿Öú×¾ÖŸÖÖê.
ˆ¤üÖ.Öã»ÖÖ²Ö
ŸÖÖ›üŸÖÖÓÖÖ úÖ™üÖ ™üÖê“ÖÖê.

†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
Ã£Öôû, úÖôû, ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖ
Ö¸ü•Öê¯ÖÏ´ÖÖÖê, ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖê •Öê
×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê ŸµÖÖÃÖ
†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖ
´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö †ÃÖŸÖÖê.
¯ÖÖ ŸÖÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ
†×³Öºþ“Öß
¯ÖÏ´ÖÖÖê,
¯ÖÖ¡ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü, ×³Ö®Ö †ÃÖŸÖÖê.
¾ÖêôûÖ¯Ö¡Öú
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ
¯ÖÖ¡ÖŸÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ×³Ö®Ö †ÃÖŸÖê.
µÖÖ ÆêüŸÖæ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê, ¯ÖÖ ŸÖÖê ¾µÖŒŸÖß¯Ö¸üŸ¾Öê
×³Ö®Ö †ÃÖŸÖÖê.
ŸµÖÖŸÖ
»Ö¾Ö×“ÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê.
µÖÖŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¾µÖŒŸÖß ¾Ö
×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ¾ÖºþÖ
†¾ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê.
ˆ¤üÖ.
ÃÖÓÖÖú ×¿ÖÖÖÖ“Öê Œ»ÖÖÃÖ,
™Óüú»ÖêÖÖ, ´ÖêÆÓü¤üß ‡.
µÖÖŸÖ ×¿ÖÖúÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ÖÖîÖ
†ÃÖŸÖê. ×¿ÖÖú ÆüÖ ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ
ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß “ÖÖ»ÖŸÖê, ¯ÖÖ
†Öã³Ö¾Öß ¾Ö ãú¿Ö»Ö Æü¾ÖÖ.
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†.Î
´Öã§êü
6 ×¾ÖªÖ£Öá

7

8

9

10

†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
µÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öê Ã£ÖÖÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. úÖ¸üÖ •Öê
†Öã³Ö¾Ö ×´ÖôûŸÖÖŸÖ ŸÖê ¯ÖÏŸµÖÖ
×¾ÖªÖ£Öá
†Öã³Ö¾ÖŸÖÖŸÖ
ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿ÖúŸÖÖŸÖ.
†¬µÖÖ¯ÖÖ
ÆüµÖÖŸÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ Æêü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö
ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“Öß
Ö¸ü•Ö ÖÃÖŸÖê.
×ÖµÖÖê•ÖÖ ¾Ö µÖÖŸÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ú¸üŸÖê.
×ÖµÖ´Ö
ŸµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¿ÖÖôûÖ,
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê
ú¸üŸÖÖŸÖ.
×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê úÖ™êüúÖê¸ü ¯ÖÖ»ÖÖ
†ÃÖŸÖê.
±ú×»ÖŸÖ
µÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö¤ü¾Öß/¯Ö¤ü×¾ÖúÖ
¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×¤ü»Öê
•ÖÖŸÖê.
Ã¡ÖÖêŸÖ
¿ÖÖôûÖ,
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê,
†ÖúÖ¿Ö¾ÖÖÖß, ¤æü¸ü¤ü¿ÖÔÖ,
×¾ÖªÖ¯Ößšêü
†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ.

†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
µÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öß †Ö¾Ö›ü,
Ö´ÖŸÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê
×¾ÖªÖ£Öá Ã£ÖÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê
†ÃÖŸÖê.
µÖÖŸÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖ»ÖÖ ÖÖîÖ Ã£ÖÖÖ
†ÃÖŸÖê.
×¿ÖúÖÖ·µÖÖ“µÖÖ
‡“”êû»ÖÖ †×¬Öú ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖŸÖê
µÖÖŸÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÖÃÖŸÖê. ×¿ÖÖÖ
Æêü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ×´ÖôûŸÖê. •ÖÃÖÖ
¯ÖÏÃÖÓÖ ‘Ö›êü»Ö ŸÖÃÖÖ †Öã³Ö¾Ö
×´ÖôûŸÖÖê.
µÖÖŸÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üŸ¾Ö
ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê •ÖÖŸÖê.
ÃÖ´ÖÖ•Ö, ãú™æÓü²Ö, ×´Ö¡Ö, ÖÖÖÖ×¾Ö¬Ö
†Öã³Ö¾Ö ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ.

7) ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖª:¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö
³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»ÖŸÖêú›æüÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖú›êü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üŸÖ
†ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓÖß ¾Öêœü»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ
úºþÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖšüß Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê –ÖÖÖÖ“Öß, †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡ÖÖ“Öß. Æüß
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†Ö•Ö“µÖÖ µÖãÖÖ“Öß “ÖÖî£Öß ´Öã»Ö³ÖæŸÖ Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ †¯Öã¸êü¯ÖÖÖ †Ö×Ö ¾Öêôêû“Öê ²ÖÓ¬ÖÖ µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ“Ö ¿ÖÖôêûŸÖ
•ÖÖ‰úÖ ×¿ÖúÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖŸÖæÖ †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ •Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ.
†×ŸÖ¿ÖµÖ ¾µÖÖ¯Öú †Ö×Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ²ÖÓ¬ÖÖ ÖÃÖ»Öê»Öê †ÃÖê
†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö †ÖÆêü.
×¿ÖÖÖ - ×¿ÖÖ + †ÖË
ˆ¯Ö¤êü¿Ö ²Ö¤ü»Ö : ‹úÖ“µÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿ÖÖÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ´Ö¬µÖê ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öê»ÖÖ ²Ö¤ü»Ö
´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖÖ ÆüÖêµÖ.
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß : ²ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ´ÖÖ, ¿Ö¸üß¸ü ¾Ö †ÖŸ´ÖÖ µÖÖ ¡ÖµÖà´Ö¬Öß»Ö ÃÖã¯ŸÖ
ˆ¢Ö´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖÖ ÆüÖêµÖ.
×¿ÖÖÖ

ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖ
¾µÖŒŸÖßÃÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ,
Ö»»ÖßŸÖ, ¿Öê•ÖÖ¸üß, ×´Ö¡ÖÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß
¾ÖÖÖŸÖÖÖÖ ÃÖÆü•Ö ×¿ÖÖÖ
×´ÖôûŸÖê

†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
•µÖÖ
×¿ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê •Öê †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ÖÖÆüß
×ÖÛ¿“ÖŸÖ
ˆ§êü¿Ö,
“ÖÖúÖê¸üß †ÖÆêü.
ˆ¤üÖ.¿ÖÖôûÖ,
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ

†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ -

†ÖË +
ˆ¯Ö“ÖÖ×¸üú
ÖÖÆüß
ÃÖÖ¬ÖÖê, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ¬ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê×¿Ö¾ÖÖµÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ×¿ÖÖÖ.
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†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¾µÖŒŸÖßÖê ÃÖÖ¬ÖÖ Øú¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê×¿Ö¾ÖÖµÖ
´ÆüÖ•Öê“Ö Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú ×¸üŸÖßÖê ×´Öôû×¾Ö»Öê»Öê †Öã³Ö¾Ö Øú¾ÖÖ –ÖÖÖ ÆüÖêµÖ.
†ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖ´ÖÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖÖ¬ÖæÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×´ÖôûÖ»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÔ †Öã³Ö¾Ö †Ö×Ö –ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖ ÆüÖêµÖ.
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ •Ö´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖéŸµÖã¯ÖµÖÕŸÖ †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ “ÖÖ»Öæ“Ö †ÃÖŸÖê.
µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö, ¿ÖÖôûÖ, ‘Ö¸ü, ¯ÖÖôûÖÖ‘Ö¸ü ‡. ×šüúÖÖÖÆæüÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
†Öã³Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖª:¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖ»Öß»Ö
´ÖãªÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
1) ×¿ÖÖÖ †¬ÖÔ¾Ö™ü ÃÖÖê›üÖ¾Öê »ÖÖÖÖê.
2) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»Öê»Öß úß›ü
3) ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ
4) ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
5) †¯Öã¸êü ×¿ÖÖú
6) ¾ÖÖœüŸÖê ×Ö¸üÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
7) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ
8) †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ
†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ×¾Öºþ¨ü ²ÖÓ›ü
9) †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖÖ¯ÖúŸÖÖ
10) Ã¡Öß-×¿ÖÖÖ
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1) ²ÖÖ»ÖúÖ»ÖÖ ×¿ÖÖÖ †¬ÖÔ¾Ö™ü ÃÖÖê›üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê
³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ éú×ÂÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¤êü¿Ö †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖß ÆüÖ ´ÖãµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ŸÖ¸ü ¿ÖêŸÖß¿Öß
×ÖÖ›üßŸÖ •ÖÖê›ü¬ÖÓ¤êü, Æêü µÖê£Öß»Ö ´ÖãµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö‡Ô¾Ö›üß»Ö ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü
Øú¾ÖÖ ´Ö•Öæ¸üß¾Ö¸ü Öê»µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÆüÖÖ ³ÖÖ¾ÖÓ›üÖÓÖÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖê, Öã¸êü ¸üÖÖÖê, ŸµÖÖÖÖ
“ÖÖ¸üÖ¯ÖÖÖß ú¸üÖê, †Ö‡Ô¾Ö›üß»ÖÖÓÃÖÖšüß µÖÖÆüÖ¸üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê, Æüß úÖ´Öê
²ÖÖ»ÖúÖ»ÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖ ²ÖÖ»Öú»ÖÖ †Ö¯ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ µÖê †ÃÖê ´ÆüÖæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß, †¿ÖÖ
¾Öêôûß ²ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ¾ÖêôêûÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖôûÖ“Ö †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ«üÖ¸êü ŸµÖÖ“µÖÖú›êü
•ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê. ŸµÖÖ«üÖ¸êü ŸµÖÖ“Öê †¬ÖÔ¾Ö™ü ¸üÖ×Æü»Öê»Öê ×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ êú»Öê •ÖÖ‰ú
¿ÖúŸÖê.
2) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»Öê»Öß úß›ü
†Ó¬ÖÁÖ¨üÖ, ¤üÖ×¸ü¦ü¶ µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖ»Öê»Öß úß›ü †ÖÆêü.
¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü µÖÖ úß›üß“Öê ˆ““ÖÖ™üÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖîœü ¾µÖŒŸÖß ŸÖ¸ü, ¿ÖÖôêûŸÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖÖ«üÖ¸êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß êú»Öß •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê.
3) ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ
"†Ö´Æüß ×¿Öú»ÖÖê ÖÖÆüß ŸÖ¸üßÆüß †Ö´Ö“Öê úÖêšêü †›ü»Öê ?" Æüß ˆ¤üÖÃÖßÖ
³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öß ²ÖÖ»Öß †ÖÆêü. †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ«üÖ¸êü ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ,
•ÖÖ•ÖÖÖéŸÖß úºþÖ Ö¾ÖßÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê.
4) ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ´Öã»ÖÖÓÖÖ †Ö‡Ô¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öß ´ÆüÖŸÖÖ¸ü¯ÖÖÖ“Öß úÖšüß ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ»ÖúÖ»ÖÖ £ÖÖê›üß ÃÖ´Ö•Ö †Ö»Öß úß, ŸµÖÖ»ÖÖ ×¯Öœüß•ÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ
ÖãÓŸÖæÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. †¿ÖÖ ¾Öêôûß ²ÖÖ»ÖúÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ ×šüúÖÖß •ÖÖ‰úÖ †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê,
ŸµÖÖ«üÖ¸êü ŸµÖÖ»ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ãú¿Ö»Ö ²ÖÖ×¾Ö»Öê •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê.
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5) †¯Öã¸üê ×¿ÖÖú
³ÖÖ¸üŸÖ Æêü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšêü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¸üÖÂ™Òü †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ
ÃÖ´Ö•Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖú›êü ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ú»Ö †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ‹úŸÖ¸ü
¿ÖÖôûÖ, ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ µÖÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖÆüß †¯Öã¸üß ¯Ö›üŸÖê †Ö×Ö ¤ãüÃÖ¸êü ´ÆüÖ•Öê
¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖÆüß ú´Öß †ÖÆêü. †¿ÖÖ¾Öêôûß †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ
¤êüÖÖ¸üÖ Öæ¯Ö ¯Ö¤ü¾µÖÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ¸üÖ ÖÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß “ÖÖ»ÖŸÖÖê. ±úŒŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
•Öß¾ÖÖÖê¯ÖµÖÖêÖß –ÖÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸üß ŸÖÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ ³Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ«üÖ¸êü
¸üÖÂ™Òü¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ úºþ ¿ÖúŸÖÖê.
6) ¾ÖÖœüŸÖê ×Ö¸üÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤ü×ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü, ˆ¢Ö¸ü
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ×Ö¸üÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. •µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖêú
ÃÖÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ, ŸÖÖê“Ö ¯ÖÏÖŸÖß úºþ ¿ÖúŸÖÖê. †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ«üÖ¸êü
×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ †×³ÖµÖÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖæÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
7) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÃÖª:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †Ö¸üÖêµÖ, »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¾ÖÖœü, ¾µÖÃÖÖê, ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ
¾ÖÖœüßÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öê †Ö¬Öã×Öú –ÖÖÖ, ŸÖÓ¡Ö, µÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÖ¾ÖÖ µÖÖ
ÃÖ´ÖÃµÖÖ ³Öê›üÃÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ«üÖ¸êü ²ÖÖ»ÖúÖ»ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ
×¿ÖÖÖ ¤êü‰úÖ úÖµÖ µÖÖêµÖ ŸÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê. †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ«üÖ¸êü
¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öê ×Ö¸üÖú¸üÖ ú¸üµÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö
¾ÖÖœü»Öê»Öê †ÖÆêü.
8) †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ
•ÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã
†Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖÖê •µÖÖ ÖÖêÂ™üß ÃÖÖ¬µÖ ¾ÆüÖ¾µÖÖŸÖ †¿Öß †¯ÖêÖÖ †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ˆ¤üÖ. ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üß, ŸÖÖÓ×¡Öú ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú Ö´ÖŸÖÖÓ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß Æêü ¾µÖŒŸÖßÃÖ •Öß¾ÖÖÖê¯ÖµÖÖêÖß ÃÖ¾ÖÔ“Ö †Öã³Ö¾Ö µÖÖŸÖæÖ ×´ÖôûŸÖ
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ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖê ¯ÖãÃŸÖúß ¯ÖÓ›üßŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖê. ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üß ÖÖÖ×¸üú ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê
ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ŸµÖÖŸÖ ÖÖÆüß.
‡¾ÖÖÖ ‡×»Ö“Ö †Ö×Ö ×¸ü´Ö µÖÖÓÖß ×¤ü ÃæúØ»ÖÖ, ÃÖÖêÃÖÖ‡Ô™üß ú´¯Ö»ÖÃÖ¸üß
×´ÖÃÖ‹•µÖãêú¿ÖÖ, ¤ü Ããú»Ö ‡•Ö ›êü›ü µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓŸÖæÖ †Öî¯Ö“ÖÖ×¸üú
×¿ÖÖÖÖ×¾Öºþ¨ü ²ÖÓ›ü ¯ÖãúÖ¸ü»Öê.
9) †ÖÖêî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ¾µÖÖ¯ÖúŸÖÖ
†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ Æêü ¾ÖµÖÖêÖ™üÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ÖÖÆüß. ¯ÖÏŸµÖêú
¾ÖµÖÖêÖ™üÖÃÖÖšüß †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö †ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê.
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú, †Ó¿ÖúÖ»ÖßÖ ¾Ö ¯Ö¡ÖÖ«üÖ¸üÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ µÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü
×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ †ÃÖŸÖê. µÖã¾Öú ú»µÖÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö, ÖÏÖ´ÖßÖ Ö³ÖÖê¾ÖÖÖß ´ÖÓ›üôêû
¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ´ÖÓ›üôêû µÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö µÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
¾µÖÛŒŸÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÓÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ²ÖÖî¨üßú –ÖÖÖ, ¿ÖêŸÖß,
¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ÖÖÖ×¸üúŸ¾ÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö×¿ÖÖÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖê.
10) Ã¡Öß ×¿ÖÖÖ
³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê †Ó¬ÖÁÖ¨êü´Öãôêû †Ö•ÖÆüß ´Öã»ÖÖß •Ö´Ö»Öß úß ¯ÖÖ¯Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê
•ÖÖŸÖê. †¿ÖÖ ¾Öêôûß ×ŸÖ»ÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÖê Æüß ŸÖ¸ü ¤æü¸ü“Öß ú»¯ÖÖÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖã ×•Ö“µÖÖ ÆüÖŸÖß ¯ÖÖôûµÖÖ“Öß ¤üÖê¸üß ŸÖß“Ö •ÖÖÖ ˆ¨üÖ¸üß µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü
‹ú Ã¡Öß ¯ÖæÖÔ ‘Ö¸üÖ»ÖÖ ×¿Öú¾Öæ ¿ÖúŸÖê. †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ«üÖ¸êü Ã¡Öß»ÖÖ
×ŸÖ“µÖÖ ¾ÖêôêûÖãÃÖÖ¸ü 10-12 Öé×ÆüÖß ‹ú¡Ö µÖê‰úÖ ×¿Ö¾ÖÖúÖ´ÖÖ“Öê, †ÖÆüÖ¸ü¯ÖÖêÂÖÖÖ“Öê †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÖúú»Öê“Öê ×¿ÖÖÖ ‘Öê‰ú ¿ÖúŸÖß»Ö.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ, †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß †´ÖµÖÖÔ¤ü †ÖÆêü.
†ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß Öã»µÖÖ ¿ÖÖôûÖ, Öã»Öß
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê, ´ÖãŒŸÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖê µÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖê›üß»ÖÖ Öã»µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ,
úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ ¾Ö µÖÓ¡Ö¿ÖÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾µÖÖŸÖ. ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖê, ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖê
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µÖÖŸÖæÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ´ÖãŒŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö Æü¾ÖÖ. ÃÖ´ÖæÆü, ÃÖÓ¯ÖÔú ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ˆ¯ÖµÖÖêÖ
Æü¾ÖÖ. ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß †ÖÖî¯Ö“ÖÖ×¸üú µÖÖê•ÖÖÖ
±ú»Ö¤üÖµÖß †ÖÆêü.
8) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖß»Ö ¤üÆüÖ ÖÖ³ÖÖ³ÖæŸÖ ‘Ö™üú
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ ×™üú×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ¯Öæ¾Öá ²Ö¸êü“Ö ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã
†ªÖ¯ÖÆüß ŸµÖÖŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ µÖ¿Ö ×´Öôæû ¿Öú»Öê»Öê ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿ÖîÖ×Öú ¬ÖÖê¸üÖ 1986 “µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö Æêü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ
µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 10 ÖÖ³ÖÖ³ÖæŸÖ ‘Ö™üú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖêŸÖ.
µÖÖ 10 ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖÓŸÖæÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ
µÖêÖÖ·µÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
1) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ.
2) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖÖŸ´Öú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ.
3) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †ÛÃ´ÖŸÖÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †Ö¿ÖµÖ.
4) ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ‡Ôú ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾ÖÖ¸üÃÖÖ.
5) ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü, »ÖÖêú¿ÖÖÆüß, ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯ÖêÖŸÖÖ
6) Ã¡Öß ¯ÖãºþÂÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ
7) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ
8) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †›üÃÖ¸üÖÓ“Öê ×Ö´ÖæÔ»ÖÖ
9) ”ûÖê™ü¶Ö ãú™æÓü²Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖúÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ
10) ¾Öî–ÖÖ×Öú ´ÖÖÖê³ÖÖ¾ÖÖê“Öß ºþ•Ö¾ÖÖæú
(ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß›üÖò.»Ö.´ÖÖ.×¿Ö¾ÖÖêú¸ü)
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9) ‘Ö™üÖêŸÖ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ×§üÂ™ü¶ê
15 †ÖòÖÃ™ü 1947 ÃÖÖ»Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»Öê. µÖÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ “ÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ›üÖò.¸üÖ•Öë¦ü ¯ÖÏÃÖÖ¤ü
µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ´ÖÃÖã¤üÖ ÃÖ×´ÖŸÖß Öê´Ö»Öß ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ‘Ö™üÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
†Öêú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ÖêŸÖê´ÖÓ›üôûß ¾Ö £ÖÖê¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖêÖÖÖß ‹ú¡Ö µÖê‰úÖ
ŸµÖÖÓÖß »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖ¢¾Ö¯ÖÏÖÖ»Öß“ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ 26 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1950 ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖß †´Ö»ÖÖŸÖ
†Ö»Öß. µÖÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖê»ÖÖ ÃÖ¸üÖÖ´ÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖ
ÃÖ¸üÖÖ´µÖÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¬µÖêµÖê ¾Ö ´Öæ»µÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸÖß“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
¯ÖÏ•ÖÖÃÖ¢ÖÖú ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖê“Öß ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ŸÖ¢¾Öê †ÖÆêüŸÖ.
1) µÖÖµÖ : Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ »ÖÖêú ÃÖ´ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ
µÖÖµÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖêÖÖ¾Ö¸üÆüß †µÖÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê.
¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú µÖÖµÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÆüŒú †ÖÆêü.
úÖêÖÖ“ÖêÆüß †ÖÙ£Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¿ÖÖêÂÖÖ ÆüÖêŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ µÖÖµÖ, Æêü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü.
2) Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ : ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß ‡£Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆêü. ×ŸÖ»ÖÖ »ÖêÖÖÖ“Öê
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÖÆêü. ‹ÖÖªÖ ÃÖ´ÖÃµÖê¾Ö¸ü ŸÖß ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ »ÖêÖÖ úºþ
¿ÖúŸÖê. Ã¾ÖŸÖ:“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü ´ÖÖÓ›æü ¿ÖúŸÖê. ³ÖÖÂÖÖ úºþ
¿ÖúŸÖê. ¬Ö´ÖÔ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¾Ö›üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ
ÛÃ¾ÖúÖ¸ü úºþ ¿ÖúŸÖê.
3) ÃÖ´ÖÖÖ ¤ü•ÖÖÔ : ¯ÖÏ•ÖÖÃÖ¢ÖÖú ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¤ü•ÖÖÔ
×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü¶ †ÖÆêü. ‡£Öê úÖêÖßÆüß Ö¸üß²Ö-ÁÖß´ÖÓŸÖ, Ã¡Öß¯ÖãºþÂÖ †ÃÖÖ ³Öê¤ü ú¸üŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê. úÖôûÖ-ÖÖê¸üÖ, ˆ““Ö-Öß“Ö ÊÖ
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¯ÖÖŸÖôûµÖÖ †ÃÖŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖêŸÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûµÖÖ¯Öæ¾Öá •ÖÖŸÖß-³Öê¤üÖ“Öê
Œ»ÖßÂ™ü ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖê. †ÃÖê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †ÃÖÖÖ¸ü
ÖÖÆüß Æêü ˆ×§üÂ™ü šü¸ü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ úÖµÖªÖÖê ÆüŒú
×¤ü»ÖÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêÖê ÃÖ¾ÖÔ ÖÖÖ×¸üúÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¤ü•ÖÖÔ
¾Ö ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»Öß.
4) ²ÖÓ¬Öæ³ÖÖ¾Ö : ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •ÖÖÖ´Ö¬µÖê êú¾Öôû ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖß¬Ö´ÖÖÔ“Öê, ¾ÖÖÔ-¯ÖÓ£ÖÖ“Öê, ¾ÖÖÖÔ“Öê ÖÖÖ×¸üú ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
¾ÆüÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêúÖ´Ö¬µÖê ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÓ, ŠúÖÖÖã²ÖÓ¬ÖÖ“Ö ÖÖŸÖÓ
†ÃÖ»ÖÓ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üŒŸÖÖ“ÖÓ ÖÖŸÖÓ ÖÃÖ»Ö ŸÖ¸üß ¯ÖÏ´ÖÖ“ÖÓ, ÃÖ»ÖÖêµÖÖ“Ö ÖÖŸÖÓ
×Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖ¸üÖ †ÃÖÓ ´Æü™ü»ÖÓ •ÖÖŸÖÓ úß, "¤üÖêÖ
‘Ö›üß“ÖÖ ›üÖ¾Ö, µÖÖ»ÖÖ •Öß¾ÖÖ ‹êÃÖê ÖÖ¾Ö", µÖÖ ”ûÖê™ü¶Ö¿ÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ
†ÖÖÓ¤ü ×´Öôû¾ÖÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ´Ö¬µÖê ³ÖÖ‡Ô“ÖÖ¸üÖ †ÃÖ»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ¾ÖÖœü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
5) ‹úŸÖÖ : †ÖÃÖêŸÖã ×Æü´ÖÖ“Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ‡ŸÖŒµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ
†ÖÆêü úß, ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ‹úŸÖÖ †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ³ÖÖÂÖÖ, ¾Öê¿Ö³ÖæÂÖÖ¯ÖÖêÂÖÖÖ, †Ö“ÖÖ¸ü-×¾Ö“ÖÖ¸ü, ÖÖµÖÖ“Öê ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¾Ö ¯Ö¨üŸÖß, ÃÖÓÃéú×ŸÖ
‡ŸµÖÖ¤üß´Ö¬µÖê ²Ö¸üß“Ö ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸üßÆüß ×¿ÖÖÖÖ“Öê Æêü ˆ×§üÂ™ü
¸üÖ×Æü»ÖÓ úß ŸµÖÖŸÖ ‹úŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ‹ÖÖªÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
ˆŸÃÖ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖÖêÆüß ÃÖÖ•Ö¸êü êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ÖÖª¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“Öß “Ö¾Ö
“ÖÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¾Öê¿Ö³ÖæÂÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖŸÖæÖ ‹úŸÖÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ †ÖÓ›üŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖêŸÖæÖ
‹úŸÖÖ Æêü ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öê ²ÖÎß¤ü ²ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖ¸ü“Ö †ÖÓ›ü ³ÖÖ¸üŸÖ Æüß
ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ¿ÖŒŸÖß ´ÆüÖæÖ ˆ¤üµÖÖÃÖ µÖê‡Ô»Ö.
6) ×Ö¬Ö´Öá¾ÖÖ¤ü : ¾µÖŒŸÖß •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öß úß, ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ ŸµÖÖ
ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¬ÖÖÙ´Öú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖ“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¾µÖŒŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
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ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ, ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü ú¸üŸÖê. úÖêÖŸÖÖÆüß ¬Ö´ÖÔ ÆüÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü
ÃÖÓÃúÖ¸ü ú¸üŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü
êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÏ•ÖÖÃÖ¢ÖÖú ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü
†Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê, ¯Öæ•ÖÖ×¾Ö¬Öß ú¸üµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖÖ•Ö¸êü
ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ŸÖ¢¾Öê ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öê ¾Ö ŸÖß
ºþ•Ö¾ÖµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö †ÖÆêü. úÖêÖŸµÖÖÆüß ¬Ö´ÖÖÔÖê †Ö¯Ö»Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö
¤üÖÖ¾Öæ ÖµÖê. ´ÆüÖæÖ“Ö ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯ÖêÖŸÖŸÖÖ Æêü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ×§üÂ™ü ÆüÖêµÖ.
7) ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖúŸÖÖ : ¸ü×¿ÖµÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ú´Ö¾ÖÖ ¾Ö ¾ÖêŸÖÖ ‘µÖÖ ê
ŸÖ¢¾Ö ²ÖÖôûÖ»Öê. †´Öê×¸üêúÖê ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü
êú»ÖÖ. ´ÆüÖæÖ ŸÖê£Öê ´Ö•Öæ¸ü¯ÖÖ ¾Ö Æãü•Öæ¸ü¯ÖÖ Æêü ¤üÖêÖ“Ö ¯ÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
¯Ö¸ÓüŸÖã ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ‘Ö™üÖêÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú
¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖ¢¾ÖÖÓ“ÖÖ †ÓÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¿ÖÖêÂÖú ¾Ö ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ ‘Ö™üú ÖÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¾Ö Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß, Æêü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ×§üÂ™ü ²ÖÖ»Öê.
8) †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ : ×¿ÖÖÖ Æüß ³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖŸÖß»Ö †×«üŸÖßµÖ
ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖÖ Æêü ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ÃÖŒŸÖß“Öê ²ÖÖ»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê ¾Ö ŸµÖÖ ×¿ÖÖÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ úÖ´Ö ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
×¿ÖÖÖÖŸÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê, •ÖêÖê
úºþÖ ¯ÖÏŸµÖêú•ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ ¸üÖÆæüÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ²ÖÖê»Ö.
†ÃÖê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü“Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖê»Ö. ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê
†ÖîªÖê×Öúßú¸üÖ ÆüÖê‰úÖ ¸üÖÂ™Òü×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ÖŸÖß ¤êüÖê ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖß ÆüÖêÖê Æêü
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ×§üÂ™ü ²ÖÖ»Öê.
†¿ÖÖ¯ÖÏúÖ¸êü ‘Ö™üÖÖúÖ¸üÖÓÖß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ×§üÂ™êü šü¸ü×¾Ö»Öß.
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10) ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ : ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê
´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ»ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖæÖ ™üÖúÖÖ¸êü ×¿ÖÖÖ Æêü ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ
†ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´Öæ»µÖÖÓ“Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ •Ö›üÖ‘Ö›üÖßŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ Æüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß šü¸üŸÖê.
×¿ÖÖÖ Æüß ³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖÃÖÖšüß“Öß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖÖê
¾µÖŒŸÖß×¾ÖúÖÃÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖê.
×¿ÖÖÖ¯ÖÏ×ÎúµÖê“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.
1) Û¿ÖÖ Æüß ‹ú ÖîÃÖÙÖú ¾Ö Ã¾ÖµÖÓÃ±æúŸÖÔ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü.
2) ×¿ÖÖÖ Æüß Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü.
3) ×¿ÖÖÖ Æüß ‹ú †ÖÓ›ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü.
4) ×¿ÖÖÖ Æüß ¾µÖŒŸÖà´Ö¬Öß»Ö ÃÖã¯ŸÖ ¿ÖŒŸÖà“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
†ÖÆêü.
5) ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Æüß êú¾Öôû –ÖÖÖÖŸ´Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
Ö¾Æêü.
6) Û¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá, ×¿ÖÖú †Ö×Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö Æêü ‘Ö™üú
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ.
7) ×¿ÖÖÖ Æüß ³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖÃÖÖšüß“Öß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú †ÖÆêü.
µÖÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ“Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¾ÖÃŸÖéŸÖ “Ö“ÖÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
1) ×¿ÖÖÖ Æüß ‹ú ÖîÃÖÙÖú ¾Ö Ã¾ÖµÖÓÃ±æúŸÖÔ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü
¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖãÂµÖ ¯ÖÏÖÖß •Öß¾ÖÖÖŸÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê ¾Ö
ŸµÖÖŸÖæÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¾ÖŸÖÔÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ŸÖÖê †Öã³Ö¾ÖÖÓ¾Ö¸ü
†Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ¾Öêôûß ŸµÖÖ»ÖÖ úÖêÖß
×¿Öú×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê ÖÖÆüß. ú¬Öß Æüß ×¿ÖúµÖÖ“Öß ×ÎúµÖÖ ÖúôûŸÖ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ‹ÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß Ö´ÖÏ¯ÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ´ÖÖ¤Ôü¾Ö †Ö¯ÖÖ úºþÖ ÖúôûŸÖ ×¿ÖúŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
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2) ×¿ÖÖÖ Æüß Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü.
Education is a dynamic process.
×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Æüß ÛÃ£Ö¸ü ÖÃÖŸÖê. µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ †Öêú ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›æüÖ
µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ —Ö·µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß
†ÖÆêü. ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ úÖµÖ Æü¾Öê †ÖÆêü Æêü ×¿ÖÖúÖÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê,
´ÆüÖ•Öê“Ö ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖæÖ ¯ÖÏÖŸÖß¿Öß»ÖŸÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¿ÖÖúÖ»ÖÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
×¿ÖÖÖ Æêü Ö×ŸÖ´ÖÖÖŸÖê“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Öß
ÃÖ´ÖÖ•Ö Ö×ŸÖ´ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖÖ“ÖÖ, ³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ‹ú ¯ÖÖ‰ú»Ö ¯Öãœêü ™üÖúÖ¾Öê
»ÖÖÖŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ µÖÖêµÖ ²Ö¤ü»Ö
†¯Öê×ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
3) ×¿ÖÖÖ Æüß ‹ú †ÖÓ›ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü.
×¿ÖÖÖ Æüß •Ö´ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖéŸµÖã¯ÖµÖÕŸÖ ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü.
¾µÖŒŸÖß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ×¾ÖªÖ£Öá“Ö †ÃÖŸÖê. ×¿ÖÖÖ Æüß êú¾Öôû –ÖÖÖÖŸ´Öú
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¿ÖÖôêû¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÖãÂµÖ ‘Ö¸üÖŸÖ,
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ, •Öß¾ÖÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Öã³Ö¾ÖÖÓŸÖæÖ ×¿ÖúŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
´ÆüÖ•Öê †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß, êú¾Öôû ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú,
´ÖÖ¬µÖ×´Öú Øú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ Öê¡ÖÖ¯Öã¸üŸÖß ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÖÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü µÖÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Öß †ÃÖÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü, ‡ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ´Ö¬ÖæÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê
×¿ÖÖÖ ÃÖãºþ †ÃÖŸÖê.
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4) ×¿ÖÖÖ Æüß ¾µÖŒŸÖà´Ö¬Öß»Ö ÃÖã¯ŸÖ ¿ÖŒŸÖà“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖÖ¸üß
¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü.
¾µÖŒŸÖà´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ˆ¯Ö•ÖŸÖ ²ÖÖî×¨üú, ³ÖÖ¾Ö×Öú, ŸÖÖÙúú,
ú»¯ÖÖÖ¿ÖŒŸÖß ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ, ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖßŸÖ
ÃÖã¯ŸÖ †¿ÖÖ úÖÆüß ¿ÖŒŸÖß Øú¾ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ µÖÖ ¿ÖŒŸÖß ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû µÖÖ Ö´ÖŸÖÖÓ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê.
5) ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ êú¾Öôû –ÖÖÖÖŸ´Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
Ö¾Æêü.
×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Æüß –ÖÖÖÖŸ´Öú ¯ÖÖŸÖôûß²Ö¸üÖê²Ö¸ü ³ÖÖ¾ÖÖÖŸ´Öú ¾Ö
×ÎúµÖÖŸ´Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖê. ¾µÖŒŸÖß –ÖÖÖ ÖÏÆüÖ ú¸üŸÖê.
×ŸÖ“µÖÖ ²Öã¨üß“µÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ, ú»¯ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ŸÖÔú¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖêŸÖÖê.
6) ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá, ×¿ÖÖú †Ö×Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö Æêü ‘Ö™üú
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ.
–ÖÖÖÖ“Öß ×¡Ö×´ÖŸÖß
×¾ÖªÖ£Öá

×¿ÖÖú
†³µÖÖÃÖÎú´Ö
Û¿ÖÖú ÆüÖ ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê“ÖÖ ÃÖãúÖôû †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá
ÆüÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¾Ö ˆ´Öá †ÃÖÖÖ¸üÖ ÃÖ¤îü¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ¤êüÖÖ¸üÖ ÃÖ“ÖêŸÖÖ ¯ÖÏÖÖß
†ÖÆêü. †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÆüÖ ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê“ÖÖ †Ÿ´ÖÖ †ÖÆêü.
µÖÖ ŸÖßÖ ‘Ö™üúÖŸÖ †ÖÓŸÖ¸ü×ÎúµÖÖ ‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖê. ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ
×¿ÖÖÖ ÃÖÖúÖ¸ü ÆüÖêŸÖê.
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7) ×¿ÖÖÖ Æüß ³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖ“Öß ÖãÓŸÖ¾ÖÖú †ÖÆêü.
¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ Æüß ‹ú †Ö¾Ö¿µÖú ÖÖêÂ™ü
†ÖÆêü. ×¿ÖÖÖ Æüß ÆêüŸÖã×¬ÖÛÂšüŸÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖÖê ¾µÖŒŸÖßŸÖ
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ‹úÖ †£ÖÖÔÖê ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ³Ö×¾ÖÂµÖúÖ»ÖßÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
†ÖÆêü.
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ÖÓ¾ÖºþÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö úß, ×¿ÖÖÖ ×“Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ³Ö×¾ÖÂµÖúÖôûÖ“Öß ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú †ÖÆêü.
11) ×¿ÖÖÖ ¬µÖêµÖê
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê 2 ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ
¬µÖêµÖê

†Ö¬Öã×Öú
¬µÖêµÖê

×¿ÖÖÖ ¬µÖêµÖê
†) ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¬µÖêµÖê
×¿ÖÖÖ Æüß ÃÖŸÖŸÖ “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü. ²ÖÖ»Öú ÆüÖ µÖÖ ×¿ÖÖÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖê“µÖÖ ëú¦üÃ£ÖÖÖß †ÃÖŸÖÖê. ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê, ˆ×§üÂ™ü¶ê Æüß
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü šü¸ü×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ Æüß
ÆêüŸÖæ×ÖÛ¿“ÖŸÖßÖê ÆüÖêŸÖê ¾Ö ¿Öê¾Ö™ü ÆêüŸÖã×ÖÛ¿“ÖŸÖßÖê ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ ÆêüŸÖæÖÖ“Ö †Ö¯ÖÖ
¬µÖêµÖ ´ÆüÖŸÖÖê. ¬µÖêµÖ ÖÖšüµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ ”ûÖê™ü¶Ö ™ü¯¯µÖÖÓÖÖ ˆ×§üÂ™êü
´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖÓÖß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê ¯ÖãºþÂÖÖ£ÖÔ µÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖê«üÖ¸êü
Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.
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¯ÖãºþÂÖÖ£ÖÔ
¬Ö´ÖÔ

†£ÖÔ

úÖ´Ö

´ÖÖêÖ

1) ¬Ö´ÖÔ : ¬Ö´ÖÔ Æêü Öî×ŸÖú ¾Ö †¬µÖÖÛŸ´Öú ´Öæ»µÖ †ÖÆêü ¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖ•Öê
ÃÖ¤üÖ“ÖÖ¸ü, “ÖÖÓÖ»Öê ¾ÖÖÖÖê ¾Ö éúŸÖß ¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖÖÖê. ¯Öæ¾Öá Öãºþæú»Ö ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ÆüÖêŸÖß.
Öãºþ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿ÖÂµÖÖÓÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öß, Öî×ŸÖúŸÖê“Öß ×¿Öú¾ÖÖ ¤êüŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ. Öãºþ“Öê †Ö–ÖÖ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê, †Ö‡Ô¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öê
†Ö–ÖÖ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê, ŸµÖÖÓ“Öß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üÖê, ãú™æÓü²ÖÖ¯ÖÏŸÖß
†Ö¯Ö»Öß úŸÖÔ¾µÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê, ÆüÖ ŸµÖÖ úÖôûß ¬Ö´ÖÔ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖµÖ“ÖÖ
†Ö×Ö ÃÖ¾ÖÔ µÖÖ ¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü“Ö †Ö“Ö¸üÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. •ÖÖê
¬Ö´ÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê, ºþœüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß, ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö ‹ú¡Ö µÖê‰úÖ ÃÖ´Ö•Ö ¤êüŸÖ †ÃÖê ¾Ö ŸÖ¸üß ¤êüÖß»Ö •ÖÖê ŸÖÃÖÖ
¾ÖÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²ÖÖêÆü¸ü úÖœü»ÖÓ •ÖÖµÖ“ÖÓ.
¬Ö´ÖÔ ´ÆüÖ•Öê úŸÖÔ¾µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö, Æêü ¯Ö™ü¾ÖæÖ ªÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê.
•Öß¾ÖÖÖŸÖ •ÖÖê úŸÖÔ¾µÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ¤üæ¸ü ¸üÖÆüŸÖÖê, ŸÖÖê ÃÖãÖß †ÖµÖãÂµÖ •ÖÖã
¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ úŸÖÔ¾µÖ¯ÖæŸÖÔŸÖê“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ »Ö¯Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê
¾ÖÖÖµÖÖ“ÖÓ ×¿ÖÖÖ ×¿ÖÖÖ“Ö ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÓ.
2) †£ÖÔ : ¯ÖãºþÂÖÖ£ÖÔ ÃÖÓú»¯ÖÖêŸÖ †£ÖÖÔ»ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖŸ´Öú ´Öæ»µÖ †ÖÆêü.
†£ÖÔ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖîÃÖÖ, ÃÖÓ¯Ö¢Öß, ‹ê×Æüú •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ¯Öæ¾Öá
¬Ö´ÖÖÔ»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖê ŸµÖÖ´Öãôêû †£ÖÖìŸ¯ÖÖ¤üÖÖÃÖ •ÖÖÃŸÖ
´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ ÖÃÖê.
¯Öæ¾Öá ¤êü¾ÖÖÖ‘Öê¾ÖÖÖ Æêü
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¾ÖÃŸÖæ×¾ÖÖß´ÖµÖÖŸÖæÖ“Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê, ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖîÃÖÖ Æêü “Ö»ÖÖ
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê.
†Ö•Ö ¯Öî¿ÖÖ»ÖÖ †¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
3) úÖ´Ö : úÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“Öß ÃÖÆü•Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß. úÖ´Ö
´ÆüÖ•Öê ¿ÖÖ¸üß×¸üú ³Öæú †ÃÖæÖÆüß ´ÖÖÖ×ÃÖú ‡“”ûÖ †ÖÆêü.
úÖ´Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê úß, ´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ŸÖé¯ŸÖß
×´ÖôûŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ´ÖÖŸÖéŠúÖ ¾Ö
×¯ÖŸÖéŠúÖÖ“Öß ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ
¸üÖÆæüÖ, ÃÖÓÃÖÖ¸ü úºþÖ ÃÖÓŸÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. úÖ´Ö ÆüÖ
‹ê×Æüú •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ëú¦üØ²Ö¤æü ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
4) ´ÖÖêÖ : ´ÖÖêÖ ´ÆüÖ•Öê †Ó×ŸÖ´Ö †Ö×Ö ¯Ö¸ü´ÖÖê““Ö ¬µÖêµÖ ÆüÖêµÖ.
•Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ÆêüŸÖæ ÆüÖêµÖ.
1) •Öß¾ÖÖ´ÖãŒŸÖß : •Öß¾ÖÓŸÖ¯ÖÖß ´ÖÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖ•Öê“Ö
ŸÖß¾ÖÎ ¾ÖÖÃÖÖÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖß ×´ÖôæûÖ, ÃÖÓµÖ×´ÖŸÖ •Öß¾ÖÖ •ÖÖæÖ
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¾ÖÖÃÖÖÖÓ¾Ö¸ü ×¾Ö•ÖµÖ ×´Öôû×¾ÖÖê.
2) ×¾Ö¤êüÆü´ÖãŒŸÖß : ´Ö¸üÖÖê¢Ö¸ü ´ÖãŒŸÖß †ÖŸ´ÖÖ ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´µÖÖŸÖ
×¾Ö»ÖßÖ ÆüÖêÖê.
¯ÖîÃÖÖ, ´ÖÖµÖÖ, ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖãÖ µÖÖŸÖæÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öß
ÃÖã™üúÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. ´ÖÖÖÃÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß“Ö
•ÖÖÖµÖ“ÖÓ ÖÃÖŸÖÓ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß, ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß
úŸÖÔ¾µÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸÖß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖµÖ“Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ.
3) †ÖŸ´ÖÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü : †ÖŸ´ÖÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ´ÖÖêÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû
ÖêÖÖ¸êü ÃÖ´Öß¯Ö¾ÖŸÖá ¬µÖêµÖ †ÖÆêü. ¬µÖÖÖ¬ÖÖ¸üÖÖ ¾Ö
‡ÔÀ¾Ö¸üØ“ÖŸÖÖÖÖê †ÖŸ´ÖÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. †ÖŸ´ÖÃÖÖÖÖŸú¸ü
´ÆüÖ•Öê Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ †ÖêôûÖÖê.
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Who Am I ?
´Öß úÖêÖ †ÖÆêü ?
How Am I ?
´Öß úÃÖÖ †ÖÆêü ?
´ÖÖ—µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ úÖµÖ †ÖÆêü ? µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ´ÆüÖ•Öê
†ÖŸ´ÖÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü
Education means the realization of the self.
- ¿ÖÓú¸üÖ“ÖÖµÖÔ
´ÆüÖ•Öê“Ö, ´ÖÖÖÃÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ †ÖêôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †ÖŸ´Ö¯Ö×¸üÖÖ êú»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ Ö´ÖŸÖÖ, úŸÖÔ¾µÖê, †×³Öºþ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖê‡Ô»Ö ¾Ö
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖ»ÖÖ ¾ÖôûÖ »ÖÖ¾Öê»Ö. Æêü úÖµÖÔ ±úŒŸÖ ×¿ÖÖÖÖÖê“Ö
ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö.
†ÖŸ´Ö¯ÖÏ×“ÖŸÖß †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü“Ö †ÖŸ´ÖÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß †ÖŸ´ÖÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
²Ö) ×¿ÖÖÖÖ“Öß †Ö¬Öã×Öú ¬µÖêµÖê
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖŸÖæÖ“Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü •Öß¾ÖÖ¯ÖÏÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ»ÖÖ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖ ¬µÖêµÖÖÓ“ÖÖ“Ö ×¿ÖÖÖÖŸÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
×¿ÖÖÖÖ“Öß †Ö¬Öã×Öú ¬µÖêµÖê :
1) ×¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ
úÖî¿Ö»µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ú¸üÖê.
2) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ
3) ×Ö¸üÖ¸üŸÖê“Öê ˆ““ÖÖ™üÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •ÖÖÖß¾Ö
4) ŸÖ•–Ö ¾Ö úÖµÖÔÖ´Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖú
5) µÖÖêµÖ ¾Ö ×ÖúÖê¯Ö ´Öæ»µÖ ºþ•Ö×¾ÖÖê
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6) ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
7) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ.
8) ²Öã¤Ëü×¬Öü×ÖÂš, ×“ÖúßŸÃÖú ¾Ö ¾Öî–ÖÖ×Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ.
9) “ÖÖÓÖ»Öê ÖÖÖ¸üßú
10) ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ
11) úÖ´Ö“Ö»ÖÖ‰ú –ÖÖÖ
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¬µÖêµÖÖÓ“Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê “Ö“ÖÖÔ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
1) ×¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ
úÖî¿Ö»µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ú¸üÖê :
×¿ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖÏêÂÖÖÖ“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö †ÖÆêü. ³ÖÖÂÖÖ, ×¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ
×¿ÖÖÖÖŸÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖê“ÖÖÆüß ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
¬µÖêµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, úÖî¿Ö»µÖê ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ¿ÖÖ»ÖêµÖ
•Öß¾ÖÖÖŸÖ ×¾Ö–ÖÖÖÖ»ÖÖ †×Ö¾ÖÖµÖÔ ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÖ×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
2) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ :
'For the Development of Nation, National
Integration should be Develop'
³ÖÖ¸üŸÖ ¬Ö´ÖÔ, ³ÖÖÂÖÖ, •ÖÖŸÖß, ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ, ¯ÖÓ£Ö, ¾ÖÓ¿Ö ‡ŸµÖÖ¤üàÖß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖêÖê
Ö™ü»Öê»ÖÖ ¤êü¿Ö †ÖÆêü. µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê»ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖê“µÖÖ ¬ÖÖµÖÖÖê ‹ú¡Ö
²ÖÖÓ¬Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¯ÖÏÖŸÖß ¾Ö »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêÖê ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
‹úÖŸ´ÖŸÖÖ ºþ•Ö×¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
3) ×Ö¸üÖ¸üŸÖê“Öê ˆ““ÖÖ™üÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •ÖÖÖß¾Ö :
¤êü¿Ö ¯ÖÏÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß ÃÖÖÖ¸ü ÆüÖêÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. êú¾Öôû ‹ú ¸üÖ•µÖ êú¸üôû 100 ™üŒêú ÃÖÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ
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‹úÖ ¸üÖ•µÖÖÖê 100 ™üŒêú ÃÖÖÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ “ÖÖ»ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ
¸üÖ•µÖê ÃÖÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾ÖßŸÖ.
4) ŸÖ•–Ö ¾Ö úÖµÖÔÖ´Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ :
¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖ•–Ö »ÖÖêú ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ
×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ‡£Öê ×¿Öú»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖ ¾µÖŒŸÖß ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖÖ úÖ´ÖÖ
ÖµÖê. Æãü¿ÖÖ¸ü ¾Ö úÖµÖÔÖ´Ö »ÖÖêú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ †Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ŸÖ¸ü“Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ Æãü¿ÖÖ¸üß“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö.
5) µÖÖêµÖ ¾Ö ×ÖúÖê¯Ö ´Öæ»µÖê ºþ•Ö×¾ÖÖê :
×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
“ÖÖÓÖ»µÖÖ †×³Öºþ“Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ×¿ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
“ÖÖÓÖ»µÖÖ ÖãÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. “ÖÖÓÖ»µÖÖ
•Öß¾ÖÖ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü ú¸üŸÖÖ †Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
6) ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖ Ö´ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê :
×¿ÖÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ –ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ¾Ö¸ü ×ÖŸµÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üŸÖÖ †Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¾µÖŒŸÖßŸÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß Ö´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê,
ŸÖ¸ü“Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Öé¢Öß ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖê»Ö. Ö¾Ö×ÖÙ´ÖŸÖß ‘Ö›æüÖ ¸üÖÂ™Òü×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰ú
¿Öêú»Ö.
7) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê ¾ÖŸÖÔÖ úÃÖê †ÃÖÖ¾Öê, µÖÖÃÖÖšüß“Ö ê´ÖÖÖ¤Óü›ü
´ÆüÖ•Öê“Ö ´Öæ»µÖê ÆüÖêŸÖ, µÖÖ»ÖÖ“Ö Öî×ŸÖúŸÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ
¾ÖŸÖÔÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖêµÖ ´ÖÖÖÖÔÖê †£ÖÖÔ•ÖÖ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖßÖê
¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖ»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
8) ²Öã¨üß×ÖÂšü, ×“Ö×úŸÃÖú ¾Ö ¾Öî–ÖÖ×Öú ¥üÂ™üßúÖêÖ :
×¿ÖÖÖÖÖê ×¾ÖªÖ£Öá –ÖÖÖÃÖÓ¯Ö®Ö ²ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ²Öã¨üß“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü •ÖÖ
Ø•Öú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖÖ·µÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»ÖêÃÖê êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÃŸÖæ“Ö, ‘Ö™üÖê“ÖÖ
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×“Ö×úŸÃÖú ¯Ö¨üŸÖßÖê †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öê.
úÖêÖŸµÖÖÆüß ‘Ö™üÖê“ÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß
×¾ÖªÖ£µÖÖÕŸÖ ¾Öî–ÖÖ×Öú ¥üÂ™üßúÖêÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ †ÖÆêü.
×¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü“Ö ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖŸÖß úºþ ¿Öêú»Ö. ×¾ÖúÃÖÖ¿Öß»Ö
¸üÖÂ™ÒüÖú›æüÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™Òü ´ÆüÖæÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¯ÖÖ¾Öê»Ö.
9) “ÖÖÓÖ»Öê ÖÖÖ×¸üú :
»ÖÖêú¿ÖÖÆüß ‘Ö™üÖê“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß ×•Ö“µÖÖ †ÓÖß
ÃÖ×ÆüÂÖæŸÖÖ, ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾ÖÖÖ, †Öî¤üÖµÖÔ, ÃÖÆüúÖµÖÔ ‡ŸµÖÖ¤üß ÖãÖ ×¿ÖÖÖÖÖê ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üÖê.
10) ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ :
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †ÖÓŸÖ×¸üú Ö´ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úºþÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ²ÖÖî×¨üú,
³ÖÖ¾Ö×Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Öî×ŸÖú ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
11) úÖ´Ö“Ö»ÖÖ‰ú –ÖÖÖ :
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¥üÂ™ü¶Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ÖÖêÂ™üà“Öê –ÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×Ö¸ü×Ö¸üÖôûß
úÖî¿Ö»µÖê ¾µÖŒŸÖßÖê †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
12) ×¿ÖÖú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö
1) ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ŸÖÖÛŸ¾Öú ¥üÂ™üßúÖêÖ úôûŸÖ ¾ÖÖ ÖúôûŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö“ÖÖ¸ü
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬ÖæÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
-†Öò»›üÃÖ ÆŒÃÖ»Öê
2) ÃÖãÃÖÓÖŸÖ, ÃÖã×ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ¾Ö †£ÖÔ¯ÖæÖÔ •Öß¾ÖÖ •ÖÖÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
•Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ŸÖÖÛŸ¾Öú ¾Ö ¾Öî“ÖÖ×¸üú †×¬ÖÂšüÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
3) ¾Öî“ÖÖ×¸üú ²ÖîšüúÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß Æêü ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÓÖ
†ÖÆêü.
4) ×¿ÖÖú ÆüÖ ×Ö´ÖÖÔŸÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê.
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5) ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü ˆ¢Ö´ÖÖê¢Ö´Ö ÃÖÓÃúÖ¸ü úºþÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÃÖ¤Ëü×¾Ö“ÖÖ¸ü,
ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾ÖÖÖ, ÃÖŸÖË¯ÖÏê¸üÖÖ µÖÖÓ“Öê ¸üÖê¯ÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“Öê,
Ö¾ÖßÖ ×¯Öœüß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê ´ÖÖî×»Öú úÖµÖÔ ŸµÖÖ»ÖÖ ú¸üÖµÖ“Öê †ÃÖŸÖê.
6) ÃÖÓÃéúŸÖß-ÃÖÓÎú´ÖÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß-ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×¿ÖÖúÖÓ¾Ö¸ü
†ÖÆêü.
7) ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖŸÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ×¿ÖÖú ³ÖÖÂµÖúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
8) ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öê ¾Ö ŸÖ¢¾ÖÖÓ“Öê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ¾Ö
¯ÖãÖÃÖÕÃú¸üÖ úºþÖ ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ úÖôûÖÖãÃÖÖ¸ü, ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖãÃÖ¸ü Ö¾Öß ´Öæ»µÖê
×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ, ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¿ÖµÖ Ö¾µÖÖ ×¯Öœüß»ÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ
ú¸üµÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾ÖµÖ“Öß †ÖÆêü.
Æêü úÖµÖÔ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß×¸üŸµÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ †Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ ŸÖÖÛŸ¾Öú †×¬ÖÂšüÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
´ÆüÖæÖ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. µÖÖ¾ÖºþÖ“Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ
µÖêŸÖê úß, ×¿ÖÖú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ¿Öß ¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö ×¿ÖÖú Æêü
ŸÖ¢¾Ö–Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ.
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2
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †ÖµÖÖêÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ
1. ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖêÖ
´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖêÖÖ»ÖÖ“Ö ´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü †ÖµÖÖêÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
1952-53 ´Ö¬µÖê ÆüÖ †ÖµÖÖêÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ †ÖµÖÖêÖÖÖê ×¿ÖÖÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯Öãœüß»Ö
×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ÃÖã“Ö×¾Ö»µÖÖ.
1) ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ †Öéú×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ ú¸üÖ¾Öß. ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ
ÆüÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ™ü¯¯ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
2) ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †³µÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ †ÖÖÖ¾Öß. ŸÖÖÛ¢¾Öú
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¾Ö ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê †³µÖÖÃÖÎú´Ö †ÃÖ¾ÖêŸÖ. ×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ
†ÃÖÖ¾Öê. †¬µÖÖ¯ÖÖ ´ÖÖÖê¸Óü•Öú ¾Ö “ÖîŸÖµÖ´ÖµÖ †ÃÖÖ¾Öê. “ÖÖ×¸ü¡µÖ
ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖÃÖÖšüß Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖÖÓ“Öê ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ×¿ÖÖÖ ªÖ¾Öê. ¿ÖîÖ×Öú
¾Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üÖ¾Öß.
3) ¯Ö¸üßÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê.
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´Öã¤ü×»ÖµÖÖ¸ü †ÖµÖÖêÖÖÖê ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß êú»µÖÖ.
1) “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú/ ´Öã»ÖÖêªÖêÖß ×¿ÖÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ×´Öú
Û¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ¾ÆüÖ¾Öß 3 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ˆ““Ö ´Öã»ÖªÖêÖß
×¿ÖÖÖ †ÖÖË×Ó 4 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ µÖÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ.
2) ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯Ö¤ü¾Öß †³µÖÖÃÖÎú´Ö 3 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ
†ÃÖÖ¾ÖÖ.
3) ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÆæüˆ§êü¿ÖßµÖ ¿ÖÖôûÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ †Ö×Ö
†×³Öºþ“Öß ú»ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¾Ö ŸÖÖÓ×¡Öú †³µÖÖÃÖÎú´Ö
×Ö¾Ö›æüÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ †×¬ÖúÖ×¬Öú ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×¤ü»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê.
4) ×¾ÖªÖ×ÖêúŸÖÖ ²ÖÓ¤ü êú»Öß •ÖÖ‰ú ÖµÖêŸÖ. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖ
ÃÖ¸üúÖ¸üÖÓÖß ×Ö¾ÖÖÃÖß ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ.
5) ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ/¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ³ÖÖÂÖÖ Æêü“Ö †¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö †ÃÖÖ¾Öê.
6) éú×ŸÖµÖãŒŸÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
7) µÖÖêµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß †“Öæú ×Ö¾Ö›ü ú¸üŸÖÖ µÖÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ
´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬ÖæÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ÃÖ´Öã¯Ö¤êü¿Öú Öê´Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
8) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¾ÖªÖ£Öá •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖŸÖß“Öê ÃÖÖŸÖŸµÖ¯ÖæÖÔ
†Ö×Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ×“Ö¡Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü †×³Ö»ÖêÖ •ÖŸÖÖ úºþÖ šêü¾Ö»Öê
¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
9) †¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ¿ÖŸÖáŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖê †ŸµÖÓŸÖ
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¾ÖêŸÖÖ ¾ÖÖœü, ×Ö¾Öé¢Öß ¾ÖµÖ 60, ×Ö¾ÖÖÃÖ ÃÖÖêµÖ.
10) ¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖ•µÖÖŸÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ
µÖÖ¾Öß ›üß¯Öß†ÖµÖ µÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †¬µÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö. ¸üÖ•µÖ ×¿ÖÖÖ
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ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü ´ÖÓ›üôû, ×¿ÖÖÖ ÖÖŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ úºþÖ µÖÖêµÖ ÃÖ»»ÖÖ
¤êüŸÖß»Ö.
2. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖêÖ :
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖêÖÖ»ÖÖ“Ö úÖêšüÖ¸üß †ÖµÖÖêÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. 196466 ´Ö¬µÖê †ÖµÖÖêÖ †Ö»ÖÖ.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖêÖÖÖê ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¤üÖêÖ †ÓÖÖÖß êú»ÖÖ.
1) ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ×§üÂ™üÖÓ¿Öß ¾Ö ´Öæ»µÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê›üÖê.
2) ¸üÖÂ™Òü³Ö¸ü ‹ú ÃÖ´ÖÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ µÖÓ¡ÖÖê“Öß ÃÖÓ¸ü“ÖÖÖ.
×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÖ“Ö ŸÖ¢¾Öê †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öß
†ÖÆêüŸÖ.
1) ×¿ÖÖÖÖ«üÖ¸êü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ Ö´ÖŸÖêŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üÖê.
2) ×¿ÖÖÖÖ«üÖ¸êü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
3) »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß ¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß •Öß¾ÖÖ×ÖÂšüÖ ²Öôûú™ü ú¸üÖê.
4) †Ö¬Öã×Öúßú¸üÖÖ“Öß ÖŸÖß ¾ÖÖœü¾ÖæÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾Öî–ÖÖ×Öú ¥üÂ™üßúÖêÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
5) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖÖ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üÖê.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖêÖ (1964-66)
úÖêšüÖ¸üß †ÖµÖÖêÖ : †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ×¤ü‘ÖÔ †Æü¾ÖÖ»Ö ×¿ÖÖÖ †Ö×Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
×¾ÖúÖÃÖ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê 1966 ´Ö¬µÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿ÖÖÖ †ÖµÖÖêÖÖÖê ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê 2 †ÓÖÖÖß
×¤ü»ÖÖ.
1) ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ×§üÂ™üÖÓ¿Öß ¾Ö ´Öæ»µÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê›üÖê.
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2) ¸üÖÂ™Òü³Ö¸ü ‹ú ÃÖ´ÖÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ µÖÓ¡ÖÖê“Öß ¸ü“ÖÖÖ
×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÓµÖÖŸ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ Æêü
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †ÖµÖÖêÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖæ¡Ö ÆüÖêŸÖê.
´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ úÖêšüÖ¸üß †ÖµÖÖêÖÖÖê êú»Öê»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß
ÖÖ»Öß ×¤ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
1) 1966 ŸÖê 1986 µÖÖ 20 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´Ö¬µÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá
¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÓ“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ²Ö¨ü
Ã£Öôû ×ÖÛ¿“ÖŸÖß µÖ£ÖÖµÖÖêµÖ ¿ÖîÖ×Öúú ¤ü•ÖÖÔ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ¾Ö †“µÖã¢Ö´Ö
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ×Ö¾Ö›ü µÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üÖ¾ÖÖ.
2) ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ×³Ö´ÖãÖ †³µÖÖÃÖ Îú´ÖÖ“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÃÖÖ¾Öê.
3) ×Ö´Ö ´ÖÖ¬µÖ (‡.8¾Öß ŸÖê 10¾Öß) ¾Ö ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü (1 ŸÖê
12¾Öß) †Ó¿Ö¾Öêôû ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ Öæ¯Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
úºþÖ ªÖ¾Öß. µÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖ †¿ÖÖ
¤üÖêÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ.
4) †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ÖãÃÖÖ¸ü Ö¾ÖßÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ
¯ÖÏÖµÖÖê×Öú ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßŸÖ †ÖÖµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ úÖÆüß ¿ÖÖôûÖÓÖÖ
¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.
5) †Öšü¾µÖÖ ‡µÖ¢Öê¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ †¿ÖÖ 2 ÃŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß †ÖÖÖß ú¸üÖ¾Öß.
6) ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö Ö×ÖŸÖ µÖÖ ¤üÖêÖ
×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ †×Ö¾ÖÖµÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ.
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7) úÖµÖÖÔÖã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ÃŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ×³Ö®Ö
†ÃÖÖ¾Öê. ×Ö´Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ, ¿ÖêŸÖß, úÖ¸üÖÖÖÖ
Øú¾ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †Öã³Ö¾Ö.
8) ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔ µÖÖÓ“Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¾ÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
9) Öî×ŸÖú ¾Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •ÖÖÖß¾Ö úºþÖ ¤êüµÖÖú¸üßŸÖÖ
¾ÖêôûÖ¯Ö¡ÖúÖŸÖ ŸÖ¿Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
10) ¿ÖÖôûÖÃÖ´ÖæÆü µÖÖê•ÖÖê“Öê ¯Ö£Ö¤ü¿ÖÔú ¯ÖÏú»¯Ö ÃÖãºþ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
11) ¿ÖÖôêû»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖê ¾Ö ×™üúÖê µÖÖ ÖÖÂ™üß Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Öú †ÖÆêüŸÖ ÆüÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖê›æüÖ ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê“Öê ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¸üÖÖ
êú»Öê ŸÖ¸ü“Ö ŸµÖÖ ¿ÖÖôêû»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ¾Ö ŸÖß ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ
¸üÆüÖ¾Öß.
12) ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ëú¦üßµÖ
†£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ ¤êü¾ÖæÖ ‹ú ¾µÖÖ¯Öú úÖµÖÔÎú´Ö ÆüÖŸÖß ‘µÖÖ¾ÖÖ µÖÖ
úÖµÖÔÎú´ÖÖÃÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß, ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ
¯ÖæÖÔ ÃÖÓµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö×Ö ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢ÖÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ µÖÖ ÖÖêÂ™üß
¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
3) 1986 ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿ÖîÖ×Öú ¬ÖÖê¸üÖ
5 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1985 ´Ö¬µÖê ŸÖ¢úÖ»ÖßÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ´ÖÓ¡Öß ÁÖß.¸üÖ•Öß¾Ö ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓÖß
"Ö¾ÖßÖ ¿ÖîÖ×Öú ¬ÖÖê¸üÖ“Öß" ‘ÖÖêÂÖÖÖ êú»Öß.
8 ´Öê 1986 »ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿ÖîÖ×Öú ¬ÖÖê¸üÖ 1986 “ÖÖ ´ÖÃÖã¤üÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖêÖê
ŸÖ¸ü 13 ´Öê 1986 »ÖÖ ¸üÖ•µÖÃÖ³ÖêÖê ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»ÖÖ.
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µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖ³Ö¸ü ÃÖÖ¸üÖê ×¿ÖÖÖ, ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖ³Ö¸ü ‹ú“Ö †Öéú×ŸÖ²ÖÓ¬Ö,
‹ú“Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öß •ÖÖÖß¾Ö-•ÖÖÖéŸÖß µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ÃÖÖÓÖÖê¯ÖÖÓÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™êü ÃÖã“Ö×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú ú»µÖÖÖ †Ö×Ö
úÖµÖÔÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖé•ÖÖ¿Öß»ÖŸÖÖ µÖÖÓ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
1986 “µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿ÖîÖ×Öú ¬ÖÖê¸üÖÖ“Öê †Ö¬ÖÖ¸ü ´Öæ»ÖŸÖ¢¾Ö :
1) ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¾ÖúÖÃÖ, ²ÖÖî×¨üú ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö
ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖŸÖê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
2) ¾Öî–ÖÖ×Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖê.
3) »ÖÖêú¿ÖÖÆüß, Öî×ŸÖú ¾Ö †¬µÖÖÛŸ´Öú ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ.
4) †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
5) ³ÖÖî×ŸÖú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ŸÖÖÓ×¡Öú, †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öß
•ÖÖÖß¾Ö úºþÖ ¤êüÖê.
6) ÁÖ´Ö¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ¾Ö úÂ™ü µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×Ö¸üÖêÖß ¾Öé¢Öß“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ.
7) ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯ÖêÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖ µÖÖÓ¾Ö¸ü ×ÖÂšüÖ †ÃÖÖê.
8) ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß
ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´Ö¯ÖÔÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖê.
9) †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃµÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ¤êüÖê.
10) ”Óû¤ü, Îúß›üÖ, ³ÖÖÂÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖÖÔŸÖ †×³Ö¾µÖŒŸÖß“µÖÖ úÖî¿Ö»µÖÖÓ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
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3
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ : ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖÖÖÓÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ Branches of Philosophy †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¿ÖÖÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ŸÖßÖ †ÖÆêüŸÖ.
1) ŸÖ¢¾Ö´Öß´ÖÖÓÃÖÖ Ontology/Metaphusics
2) –ÖÖÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ Epistemology
3) ´Öæ»µÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ Axiology
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¾µÖÖ¯Öú ÃÖÓú»¯ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖŸÖ •ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê
ŸÖÖê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ŸÖßÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê, µÖÖ ¯ÖÖŸÖóµÖÖÓÖÖ“Ö ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ
¿ÖÖÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
1) ŸÖ¢¾Ö´Öß´ÖÖÓÃÖÖ (Ontology)
Ontology ÆüÖ ¿Ö²¤ü ´Öæôû ÖÏßú ¿Ö²¤ü 'Ontos' µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. Latin ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ“Öê ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü 'Ontologia' †ÃÖê —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ
†£ÖÔ '†ÃÖÖê' Øú¾ÖÖ '†ÛÃŸÖŸ¾Ö' †ÃÖÖ †ÖÆêü.
•µÖÖŸÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ÃÖŸµÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö Ã¯ÖÂ™ü
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
Æêü ×¾ÖÀ¾Ö úÖêÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê, úÃÖê ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÓ“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖÖ¸üß ¿ÖŒŸÖß úÖêÖŸÖß, ´ÆüÖ•Öê“Ö †Ó×ŸÖ´Ö ÃÖŸµÖ úÖêÖŸÖê
µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖúµÖÖ“Öê úÖµÖÔ Æêü µÖÖ ¿ÖÖÖê“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ †ÖÆêü.
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•Öß¾Ö, •ÖÖŸÖ ¾Ö •ÖÖ¤üßÀ¾Ö¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ´Öæôû Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ
¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖÖ¸êü ¿ÖÖÃ¡Ö.
Ontology µÖÖ ¿Ö²¤üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö †Öêú¤üÖ (Cosmology µÖÖ ÃÖÓ–Öê“ÖÖÆüß
¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. Cosmology ´ÆüÖ•Öê ×¾ÖÀ¾Ö¸ü“ÖÖê“ÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü ¾Ö
ÃÖã¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü. Cosmos µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ order, system †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê.
µÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß úÖÆüß ÃÖã¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸ü“ÖÖÖ †ÖÆêü, ŸµÖÖ“Öê úÖÆüß ¯ÖÏµÖÖê•ÖÖ
†ÖÆêü. ×¾ÖÀ¾Ö ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû Chaos ÖÖÆüß. ÆüÖ †£ÖÔ µÖÖ ÃÖÓ–ÖêŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖ
ÆüÖêŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖæ, Cosmology, ³ÖÖî×ŸÖú ×¾ÖÀ¾Ö, ŸµÖÖ“Öê ´Öæôû, ŸµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¾Ö
ŸµÖÖ“Öê ×ÖµÖ´Ö µÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêµÖÖ¾Ö¸ü †×¬Öú ³Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê.
†¬µÖÖŸ´Ö¿ÖÖÃ¡ÖÖ»ÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ 'Metaphysics' †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. 'Meta'
´ÆüÖ•Öê after Øú¾ÖÖ beyond †Ö×Ö Physica ´ÆüÖ•Öê 'things
pertaining to physical nature'.
³ÖÖî×ŸÖúÖ“µÖÖ ¯Ö»Ößú›üß»Ö ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ, ¾ÖÃŸÖæ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
ú¸üÖÖ¸êü ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÆüÖ•Öê †¬µÖÖŸ´Ö¿ÖÖÃ¡Ö.
2) –ÖÖÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ
–ÖÖÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ Æüß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß ¤ãüÃÖ¸üß ¿ÖÖÖÖ 'Episteme' µÖÖ ´Öæôû ÖÏßú
¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ knowledge ´ÆüÖ•Öê –ÖÖÖ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. Logos ´ÆüÖ•Öê
¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü ×¾Ö¾Öê“ÖÖ. ´ÆüÖæÖ“Ö Epistemology ´ÆüÖ•Öê –ÖÖÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ.
'Epistemology is that branch of philosophy which
deals with the origin, the nature, the methods and the
limits of knowledge'.
–ÖÖÖÖ“Öê Ã¡ÖÖêŸÖ úÖêÖŸÖê, Ö¸êü ¾Ö ×¾ÖÀ¾ÖÃÖÖßµÖ –ÖÖÖ úÖêÖŸÖê, ÖÖê™êü ¾Ö
†×¾ÖÀ¾ÖÃÖÖßµÖ –ÖÖÖ úÖêÖŸÖê. ÁÖêÂšü ¯ÖÏŸÖß“Öê –ÖÖÖ úÖêÖŸÖê, ú×ÖÂšü ¯ÖÏŸÖß“Öê –ÖÖÖ
úÖêÖŸÖê, –ÖÖÖÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü Øú¾ÖÖ ¯ÖÖŸÖôûµÖÖ úÖêÖŸµÖÖ, –ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“Öß
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ÃÖÖ¬ÖÖê ¾ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß úÖêÖŸµÖÖ, ŸÖÃÖê“Ö –ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ úÖêÖŸµÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß
²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ –ÖÖÖ´Öß´ÖÖÓÃÖê´Ö¬µÖê êú»Öß •ÖÖŸÖê.
3) ´Öæ»µÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ (Axiology)
'Axios' µÖÖ ´Öæôû ÖÏßú ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ Worthy, of worth †ÃÖÖ
†ÖÆêü. ´Öæ»µÖ ´ÆüÖ•Öê •Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü, µÖÖêµÖ †ÖÆêü ŸÖê Axiology is that
branch of Philosophy which deals with origin, nature
and types of values.
´Öæ»µÖ×ÖÙ´ÖŸÖß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÆüÖÖ úÖµÖÔ †ÖÆêü. ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê‰úÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü úÖÆüß •Öß¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏúÖ¿ÖÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öê úÖÆüß †Ö¤ü¿ÖÔ ´ÖÖÖ¾ÖÖ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›æüÖ ŸµÖÖ †Ö¤ü¿ÖÖÔ¯ÖÏŸÖ •ÖÖµÖÖÃÖ
´ÖÖÖ¾ÖÖÃÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖê, ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏê×¸üŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ú¸üÖê Æêü ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ
¯ÖÏµÖÖê•ÖÖ ÆüÖêµÖ.
´ÖÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓÖÖê, •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ÁÖêµÖÃÖ úÖµÖ
†ÖÆêü, ŸµÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öê ÃÖÖ£ÖÔú ú¿ÖÖŸÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö úºþÖ ¤êüÖê ¾Ö
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÁÖêÂšü •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ˆªãŒŸÖ ú¸üÖê ÆüÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ
´Öãôû ˆ§êü¿Ö.
´Öæ»µÖ´Öß´ÖÖÓÃÖê“µÖÖ 2 ˆ¯Ö¿ÖÖÖÖ µÖÖŸÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
1) Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡Ö (Ethics) µÖÖŸÖ Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
2) ÃÖÖï¤üµÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö (Aesthetics) µÖÖÓŸÖ ú»ÖÖŸ´Öú ¾Ö ÃÖÖï¤üµÖÖÔŸ´Öú
´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê. ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ¾Ö¸ü
ŸÖ¢¾Ö¯ÖÏÖÖ»Öß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖê. ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ŸÖ¢¾Ö¯ÖÏÖÖ»ÖßÖãÃÖÖ¸ü
×³Ö®Ö ×³Ö®Ö ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öê.
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4
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÖÖ
1. ¾Öî×¤üú
1) ¾Öî×¤üú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖéÂ™üß“Öê ¯ÖæÖÔ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖÖ¸üß ‹´Ö †´ÖÖê‘Ö
¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü, ‹ú ¯Ö¸ü´ÖŸÖ¢¾Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ¯Ö¸ü²ÖÎÉ
ÖÖ¾ÖÖÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
2) ¾Öî×¤üú ËúÖôûÖ“ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. 'ÃÖÖ ×¾ÖªÖ µÖÖ ×¾Ö´ÖãŒŸÖµÖê',
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü •Öß¾ÖÖ ´ÖãŒŸÖ ÆüÖê‰úÖ ´ÖÖêÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“Öß †Ö¿ÖÖ ÆüÖêŸÖß.
3) ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ‹ê×Æüú ²ÖÓ¬ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖŸÖÖ.
4) ¾Öî×¤üú ¬Ö´ÖÖÔÖê ¯ÖÖ“Ö ´Öæ»µÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖŸµÖ´Ö, ×¿Ö¾Ö´Ö ¾Ö
ÃÖãÓ¤ü¸ü´ÖË Æêü ¯Ö¸ü´ÖÖ““Ö ´Öæ»µÖ †ÖÆêüŸÖ.
†) †ØÆüÃÖÖ, úºþÖÖ
²Ö) †ÃŸÖêµÖ
ú) ‡Ó×¦üµÖ ×ÖÖÏÆü
›ü) ×Ö»Öì¯ŸÖŸÖÖ †³µÖã¤üµÖ
‡) ²ÖÎÉ“ÖµÖÔ
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¾Öî×¤üú ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê
1) ²ÖÎÉ–ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê.
2) –ÖÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß.
3) †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ˆ®ÖŸÖß
4) ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß ÖÖÆüß –ÖÖÖÖÃÖÖšüß –ÖÖÖ ‘ÖêÖê.
5) –ÖÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö
6) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¿ÖÖÖ
‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾Öî×¤üú ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê †ÖÆêüŸÖ.
†¬µÖµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
1) ¯ÖÖšüÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¨üŸÖß
2) †ÖŸ´ÖØ“ÖŸÖÖ
3) ÃÖ¸üÖ¾Ö
4) µÖÖêÖÃÖÖ¬ÖÖÖ
µÖÖ †¬µÖµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß †ÖÆêüŸÖ.
†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
1) Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ¯Ö¨üŸÖß
2) ¯ÖÏ¿ÖÖê¢Ö¸ü ¯Ö¨üŸÖß
3) ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤ü
4) “Ö“ÖÖÔ
µÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß †ÖÆêüŸÖ.
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2. ²Öã¨ü¾ÖÖ¤ü
¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú :
ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¨üÖÓ“ÖÖ úÖôû ‡.ÃÖ. ¯Öæ¾ÖÔ ÃÖÆüÖ¾Öê ¿ÖŸÖú †ÖÆêü. µÖ–ÖúÖÓ›üÖŸÖß»Ö
ØÆüÃÖê“µÖÖ ¾Ö ²ÖÎÖÉÖ¬Ö´ÖÖÔ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ´ÆüÖæÖ ²ÖÖî¨ü ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ.
²Öã¨üÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÁÖ¨üÖ ¾Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ µÖÖÓ“Öê ÃÖÓú»ÖÖ ‡.ÃÖ. ¯Öæ¾ÖÔ 241 »ÖÖ
×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ ÃÖÓú»ÖÖÖÃÖ ×¯Ö™üú †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖ¢¾Ö´Öß´ÖÖÓÃÖÖ :
1) µÖÖ •ÖÖÖŸÖ ¤ãü:Ö †ÖÆêü. •Öß¾ÖÖ ¤ãü:Ö´ÖµÖ †ÖÆêü.
2) ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÃÖÖÖ ¾ÖÖ ‡“”ûÖ µÖÖ ¤ãü:ÖÖÃÖ úÖ¸üÖ †ÖÆêüŸÖ.
3) ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ¤ãü:ÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü.
4) ¤ãü:ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÖÖÔ †ÖÆêü.
–ÖÖÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ :
1) ÃÖ¾ÖÔ ¤ãü:ÖÖ“Öê ´Öãôû †–ÖÖÖ †ÖÆêü.
2) –ÖÖÖ ¾Ö ÖßŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê. –ÖÖÖ µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖÖÖÖŸÖ
¾Ö ¯ÖÏŸµÖÖ †Öã³Ö¾Ö ÆüÖêµÖ.
3) –ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖãÃŸÖúß –ÖÖÖ ÖÖÆüß.
4) –ÖÖÖ Æüß ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü. –ÖÖÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö
‘Ö›ü×¾Ö»Ö •ÖÖŸÖê.
´Öæ»µÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ :
¯ÖÏÖ´ÖÖ×ÖúŸÖÖ, ´Öé¤ãüŸÖÖ, úºþÖÖ, ¯ÖÏê´Ö, ´Öî¡Öß, ÁÖ¨üÖ, ¿Öß»Ö, ×¾ÖÖµÖ, »Ö••ÖÖ,
²ÖÆãüÁÖéŸÖŸÖÖ, ŸµÖÖÖ, ¯ÖÏ–ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖ¤ËüÖãÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.
ØÆüÃÖÖ Ö ú¸üÖê, ÖÖê™êü Ö ²ÖÖê»ÖÖê, “ÖÖê¸üß Ö ú¸üÖê, ¾µÖ×³Ö“ÖÖ¸ü Ö ú¸üÖê,
ÃÖ¤üÖ úÖµÖÔ¿Öß»Ö ¸üÖÆüÖê µÖÖ ²ÖÖ²Öß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
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×¿ÖÖÖ ¬µÖêµÖê :
1) ´ÖãŒŸÖß †£Ö¾ÖÖ ×Ö¾ÖÖÔÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ú¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê.
2) •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú »ÖÖî×úú ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê.
3) †Â™ü¿Öß»ÖÖ«üÖ¸êü “ÖÖ×¸ü¡µÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ.
4) ²Öã¨ü ×¿Öú¾ÖÖß“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üÖê.
5) ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖß»Ö ŸÖ•–Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
Æüß ²ÖÖî¨ü ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê †ÖÆêüŸÖ.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
1) †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖß.
2) ¯ÖÖ¸ü»ÖÖî×úú, »ÖÖî×úú ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
3) ŸÖÖ¿Öß»ÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖß»Ö †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ²ÖÖî¨ü ¬Ö´ÖÖÔ¯ÖÏ´ÖÖÖê †µÖ
¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖÃÖã¨üÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖê.
×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃŸÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê.
1) ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸ü
(úÖôû 12 ¾ÖÂÖì) ×ÃÖ¨üß¸üºþ•Öæ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ²ÖÖ»Ö¯ÖÖê£Öß ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö
¾ÖÖÔ´ÖÖ»ÖÖ“Öß 49 †Ö¸êü, »ÖêÖÖ, ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö †ÓúÖ×ÖŸÖ.
2) ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ
ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖŸÖ ˆ§êü¿Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖ ŸÖ•–Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ÆüÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖŸÖ ¾µÖÖú¸üÖ, ¬Ö´ÖÔ, •µÖÖ×ŸÖÂÖ, ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ, †ÖîÂÖ¬Ö¿ÖÖÃ¡Ö, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÆüÃŸÖú»ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß.
†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö ¯ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖê.
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸ü
†) ŸÖÖë›üß ×¿ÖÖÖ
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²Ö) ¯ÖÖšüÖÓŸÖ¸ü ú¸üÖê.
ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ
†) †ÖÖ´ÖÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß (Inductive Method)
²Ö) “Ö“ÖÖÔ ¯Ö¨üŸÖß
ú) ŸÖ•–ÖÖÓ“Öß ¾µÖÖµÖÖÖê
›ü) ÆüÃŸÖú»ÖÖ ¾Ö ú»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ŸÖ•–Ö ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖÖ»Öß
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ú¸üÖê.
‡) ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤ü ¯Ö¨üŸÖß
±ú) ¬µÖÖÖ¬ÖÖ¸üÖÖ
†¬µÖÖ¯Öú-×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
1) ×¿ÖÂµÖ ÖãºÓþ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. Öãºþ“µÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê †Ö–ÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖ
†ÃÖŸÖ.
2) ”ûÖ¡ÖÖÃÖ Öãºþ“µÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü ˆšüÖ¾Öê »ÖÖÖê. ÖãºÓþ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ
»ÖÖÖê.
3) Öãºþ ×¿ÖÂµÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏê´Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖê. †Ö•ÖÖ¸ü¯ÖÖß ¾Ö †µÖ ¾ÖêôûÖ
×¿ÖÂµÖÖÓ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ †ÃÖê. ×¿ÖÂµÖÖÓÖÖ Öãºþ²Ö§ü»Ö ×ÖŸÖÖÓŸÖ †Ö¤ü¸ü
¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê.
4) Öãºþ-×¿ÖÂµÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ‹úÖê¯µÖÖ“Öê, ×´Ö¡ÖŸ¾ÖÖ“Öê, †Ö¤ü¸üÖ“Öê, ¯ÖÏê´ÖÖ“Öê,
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ
1) †Ó×ŸÖ´Ö ´ÖãŒŸÖßú¸üŸÖÖ ×¿ÖÂµÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¿ÖÃŸÖ ¯ÖÖôûÖ¾Öß »ÖÖÖê.
2) ÃÖµÖÖÃÖß ¾Öé¢ÖßÖê ¸üÖÆüÖê.
3) ¾µÖ£ÖÔ Ö ²ÖÖê»ÖÖê.
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4) ×ÖµÖ´Ö ´ÖÖê›ü»µÖÖÃÖ ×¿ÖÖÖ êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
5) ÃÖÖ¬Öß ¸üÖÆüÖß ¾Ö ˆ““Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß ÆüÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÓ¡Ö ÆüÖêŸÖÖ.
3. •ÖîÖ¾ÖÖ¤ü :
•ÖîÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ¾Öß¸ü ¾Ö¬ÖÔ´ÖÖÖ µÖÖÓÖß êú»ÖÖ. •ÖîÖ ¿Ö²¤ü ×•Ö µÖÖ
ÃÖÓÃéúŸÖ ¬ÖÖŸÖæ¾ÖºþÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ Ø•ÖúÖê. Ã¾ÖÖ×´ÖŸ¾Ö
×´Öôû×¾ÖÖê †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¾ÖÖÃÖÖÖÓ¾Ö¸ü, ÎúÖê¬ÖÖÓ¾Ö¸ü, »Öï×Öú ‡“”ûÖÓ¾Ö¸ü ×¾Ö•ÖµÖ
×´Öôû×¾ÖÖÖ¸üÖ ŸÖÖê •ÖîÖ.
1) •ÖîÖ ŸÖ¢¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü –ÖÖÖ 2 ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †ÃÖŸÖê. 1) ¯ÖÏŸµÖÖ –ÖÖÖ 2)
¯Ö¸üßÖ –ÖÖÖ.
2) •ÖîÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü, ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà“Öê •Öß¾Ö ¾Ö †•Öß¾Ö µÖÖ ¤üÖêÖ ¾ÖÖÖÔŸÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
3) •Öß¾ÖÖÖ“Öê ´Öæ»Ö ŸÖ¢¾Ö ¿Ö¸üß¸ü ÖÃÖæÖ †ÖŸ´ÖÖ †ÖÆêü.
ŸÖ¢¾Ö´Öß´ÖÖÓÃÖÖ :
1) †Ó×ŸÖ´Ö ÃÖŸµÖ Æêü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¿Öß»Ö, †¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖßµÖ, ×ÖŸµÖ ¾Ö †×ÖŸµÖ,
×¾ÖúÖ¸üß-†×¾ÖúÖ¸üß ¾Ö ¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ-ÖÖ¿Ö¾ÖÓŸÖÆüß †ÖÆêü.
2) †Ó×ŸÖ´Ö ÃÖŸÖ-ŸÖ¢¾ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ Æüß †ŸµÖÓŸÖ •Ö™üß»Ö †ÖÆêü.
3) ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÃŸÖãŸÖ †Öêú ÖãÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß ¯ÖÏÖ™ü ÆüÖŸÖ
ÖÖÆüßŸÖ. ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû ÖãÖ ¯ÖÏú™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
4) ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ÖãÖÖÓ“Öê“Ö ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ÖÖÆüß. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ
¯ÖÏŸµÖêúÖŸÖß»Ö ´Öæ»ÖŸÖ¢¾Ö úÖµÖ´Ö ¸üÖÆüŸÖê ¾Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖêÆüß.
5) ˆ´ÖÖÃ¾ÖÖ´Öß“µÖÖ ´ÖŸÖê, ˆŸ¯Ö¢Öß, »ÖµÖ ¾Ö ×ÖŸµÖŸÖÖ Æüß ÃÖŸÖË“Öß »ÖÖÖê
†ÖÆêüŸÖ.
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–ÖÖÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ
1) ÃÖŸÖËŸÖ¢¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß –ÖÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. úÖ¸üÖ
–ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ö¸êü ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.
2) –ÖÖÖÖ“Öê 2 ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. †) Ö¸êü –ÖÖÖ ²Ö) ¯Ö¸üßÖ –ÖÖÖ
3) Ö¸êü –ÖÖÖ †Ö¯Ö»Öê ˆ×§üÂ™ü ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖß ¯Ö›üŸÖê.
4) ¯Ö¸üßÖ –ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü
†) Ã´ÖéŸÖß
²Ö) ¯ÖÏ–ÖÖ×³Ö–ÖÖÖ †ÖêôûÖÖê.
ú) ŸÖÔú
›ü) †Öã´ÖÖÖ
‡) ¿Ö²¤ü–ÖÖÖ
´Öæ»µÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ
1) ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ˆ§êü¿Ö ´ÖÖêÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÆüÖêµÖ.
2) •ÖîÖ ¬Ö´ÖÖÔŸÖ Öî×ŸÖú †Ö“Ö¸üÖ úÃÖê ú¸üÖ¾Öê µÖÖ“Öê ×ÖµÖ´Ö ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»Öê
†ÖÆêüŸÖ.
3) Öî×ŸÖú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ØÆüÃÖÖ, †ÃŸÖêµÖ, ²ÖÎÉ“ÖµÖÔ, †¯Ö×¸üÖÏÆü µÖÖ ÖãÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
4) •ÖîÖ ¬Ö´ÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öß»Ö 10 ×ÎúµÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ×¾Öºþ¨ü
†ÃÖ»Öê»µÖÖ 10 ×ÎúµÖÖ ™üÖôûÖµÖ“µÖÖ.
†.Îú.
¯ÖÖôûÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß
™üÖôûÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß
1 ˆ¢Ö´Ö Ö´ÖÖ
ÎúÖê¬Ö ¾Ö ÃÖæ›ü
2 ˆ¢Ö´Ö ´ÖÖ¤Ôü¾Ö
¾ÖÖÖß ¾Ö ×ÎúµÖÖ µÖÖŸÖß»Ö
úšüÖê¸üŸÖÖ
3 ˆ¢Ö´Ö †Ö•ÖÔ¾Ö
ú¯Ö™ü¾Öé¢Öß
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4
5

ˆ¢Ö´Ö ¿ÖÖî“Ö
ˆ¢Ö´Ö ÃÖŸµÖ

6

ˆ¢Ö´Ö ÃÖÓµÖ´Ö

7
8
9
10

ˆ¢Ö´Ö ŸÖ¯Ö
ˆ¢Ö´Ö †ÖØú“ÖµÖ
ˆ¢Ö´Ö ŸµÖÖÖ
²ÖÎÉ“ÖµÖÔ

»ÖÖê³Ö¾Öé¢Öß
†ÃÖŸµÖ ³ÖÖÂÖÖ ¾Ö †ÃÖŸµÖ
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
‡Ó×¦üµÖê, ´ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖÖß µÖÖÓ“ÖÖ
Ã¾Öî¸üÖ“ÖÖ¸ü
³ÖÖêÖ ¾Ö †ÖÃÖŒŸÖß
†ÆÓü³ÖÖ¾Ö
ÃÖÓÖÏÆü
úÖ´Ö¾ÖÖÃÖÖê“Öß éúŸµÖê

×¿ÖÖÖÖ“Öê ˆ§êü¿Ö
1) ´ÖÖÖ×ÃÖú, †ÖÙ£Öú ¾Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú éúŸÖà¾Ö¸ü Ö•Ö¸ü šêü¾ÖÖê.
2) †) •Öß¾Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖÖÓÖÖ
²Ö) éúŸÖß ú¸üŸÖÖÓÖÖ
ú) ²ÖÖê»ÖŸÖÖÓÖÖ
›ü) ×³ÖÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖÓÖÖ
‡) ¿Ö¸üß¸ü¿Öã¨üß ×ÎúµÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ
µÖÖ 5 ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêÖê.
3) ¤üÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ÃÖ¤Ëü¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üÖê
1) ¬ÖîµÖÔ
6) ÃÖÓµÖ´Ö
2) ×¾ÖÖ´ÖÏŸÖÖ
7) úÖ™üúÃÖ¸ü
3) ÃÖ“”ûß»ÖŸÖÖ
8) Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»Öß Ö¸üß²Öß
4) ¯Ö×¾Ö¡ÖŸÖÖ
9) †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †Ö–ÖÖ¬ÖÖ¸üú¯ÖÖÖ
5) ÃÖŸµÖŸÖÖ
10) ŸµÖÖÖ
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†³µÖÖÃÖÎú´Ö
•ÖîÖ ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ¯Ö×¾Ö¡Ö ¬Ö´ÖÔÖÏÓ£Ö ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ú»ÖÖ.
†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
1) †ÖÁÖ´ÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ •ÖîÖ ¬Ö´ÖÔÖÏÓ£ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖšüÖÓŸÖ¸ü úºþÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö
×´Öôû×¾ÖÖê.
2) ¤üÖêÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ×¿ÖÖú ÆüÖêŸÖê
†) ˆ¯ÖÖ¬µÖÖµÖ : ×¿ÖÖúÖÓú›æüÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ¬Ö´ÖÔÖÏÓ£ÖÖ“Öê ¯ÖÖšüÖÓŸÖ¸ü úºþÖ ‘ÖêŸÖ
†ÃÖŸÖ.
²Ö) †Ö“ÖÖµÖÔ : †Ö“ÖÖµÖÔ ¯Ö×¾Ö¡Ö ÖÏÓ£ÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ú¸üŸÖ.
3) ×¾Ö×¾Ö¬Ö –ÖÖÖê×¦üµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ –ÖÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô.
†) ¾ÖÖ“ÖÖ : ÃÖæ¡ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ
²Ö) ¯ÖÏ“”ûÖÖ : ´ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¿ÖÓúÖ ¤æü¸ü ú¸üÖê.
ú) †ÖãŸ¯ÖÏê¿Ö : ¾ÖÖ“Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü Ø“ÖŸÖÖ ú¸üÖê.
›ü) †Ö´ÖÖµÖ : ÃÖæ¡ÖÖÓ“Öê µÖÖêµÖ ˆ““ÖÖ¸üÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖ“ÖÖ ú¸üÖê.
‡) ¬Ö´ÖÖì¯Ö¤êü¿ÖÖ : †Ö“ÖÖµÖÖÕÖß êú»Öê»ÖÖ ¬Ö´ÖÖì¯Ö¤êü¿Ö ú¸üÖê.
†¬µÖÖ¯Öú ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
1) ×¿ÖÖú ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×¯ÖŸÖÖ¯Öã¡ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÆüÖêŸÖê.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ Öãºþ×¾ÖÂÖµÖß †Ö¤ü¸üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
3) Öãºþ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×¿ÖÂµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¾ÖÖŸÃÖ»µÖ ¾Ö ¯ÖÏê´ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ
1) ×¿ÖÂµÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¿ÖÃŸÖß“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê.
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4) ´ÖãÛÃ´Ö»Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ/‡Ã»ÖÖ´Ö¾ÖÖ¤üß
1) ¯Ö×¾Ö¡Ö ãú¸üÖÖ ÆüÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †Öª ÖÏÓ£Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû
´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¿ÖÖÖ ´Öã»ÖŸÖ: ¬ÖÖÙ´Öú ×¿ÖÖÖ †ÖÆêü.
2) ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ˆ§êü¿Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö ãú¸üÖÖÖŸÖ ´ÖÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ¿Öß •ÖÖê
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Ã¯ÖÂ™ü êú»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê •ÖÖÖÖê ÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ.
3) ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ú¿ÖÖÖê †ÖŸ´ÖÖ ¯ÖãÂ™ü ²ÖÖŸÖÖê Øú¾ÖÖ †ÖŸ´µÖÖ“Öê
ÖãúÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖê Æêü •ÖÖÖæÖ ‘ÖêÖê ÆüÖêµÖ.
4) ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾ÖŸÖÔÖÖÃÖ †Öãºþ¯Ö µÖÖêµÖ-†µÖÖêµÖ éúŸÖà“Öß ×Ö¾Ö›ü ‹ê×Æüú
¾Ö ¯ÖÖ¸ü»ÖÖîúßú •Öß¾ÖÖÖÃÖÖšüß ú¸üŸÖÖ µÖÖ¾Öß.
–ÖÖÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ
1) –ÖÖÖ †ÃÖÖ ÖãÖ †ÖÆêü úß •Öê ´ÖÖÖ»ÖÖ ˆ•ÖôæûÖ ™üÖúŸÖê, ×¿ÖÖÖ
†¬µÖÖ¯ÖÖ ¾Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖß»Ö ¸üÆüÃµÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖÓŸÖ¸ü¥üÂ™üß ¤êüŸÖê.
- ×¿ÖÖÖŸÖ•–Ö —ÖÖ¸üÖã•Öß
2) ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ÃÖ¾ÖÔ¿ÖŒŸÖß´ÖÖÖÖ“Öê ÃÖãÖ ¾Ö “ÖÖÓÖã»Ö¯ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê.
3) –ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ˆŸéúÂ™üŸÖÖ, –ÖÖÖÖ“µÖÖ“Ö, ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÖê ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ¿Öß
•Ö¾Öôûßú ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ´ÖÖãÂµÖ ÆüÖ µÖÖ ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ˆŸéúÂ™ü
¯ÖÏÖÖß ÆüÖêµÖ, ²Öã×¨ü´Ö¢ÖÖ ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ “ÖÖÓÖ»ÖÖ ÖãÖ ÆüÖêµÖ.
†»Ö-Ö—ÖÖ»Öß
´Öæ»µÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ :
1) Ö·µÖÖ –ÖÖÖÖÖê ´ÖÖãÂµÖÖ“ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ »ÖÖêúÖÓ¿Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ
•Ö¾Öôûßúß¯ÖÖÃÖæÖ, ŸÖß¾ÖÎ ‡“”ûÖ ¾Ö •ÖÖÖŸÖß»Ö ¾µÖ£ÖÔ ²ÖÖ²Öß×¾ÖÂÖµÖß
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖŒŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ, ÃÖ¢ÖÖ ¾Ö ¾Öî³Ö¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
“ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ ŸÖ›ü±ú›üß¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
2) ×¿ÖÖÖ ¬µÖêµÖ Öî×ŸÖú ¾Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú †ÃÖÖ¾Öê.
- ‡²ŸÖ •ÖÖ´ÖÖÆü
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3) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖÖÔÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ Öî×ŸÖú ²ÖÖ²Öà“Öß ú»¯ÖÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ãú¸üÖÖ
¾Ö ÆüÖ×›ü£Ö (¯Ö×¾Ö¡Ö ¯ÖÏê×ÂÖŸÖ ´ÖãÆü´´Ö¤üÖÓ“Öê ˆ¤ËüÖÖ¸ü) ¾Ö ×ÃÖ¸üÖÆü (¯ÖÏê×ÂÖŸÖ
´ÖãÆü´´Ö¤üÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÖÏÓ£Ö) µÖÖ¾ÖºþÖ µÖêŸÖê.
ŸÖ¢¾Ö´Öß´ÖÖÓÃÖÖ :
1) †»»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¿ÖŒŸÖß´ÖÖÖ †ÖÆêü.
2) ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ÆüÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ¯ÖÏê×ÂÖŸÖ ÆüÖêµÖ.
3) ¯Ö×¾Ö¡Ö ãú¸üÖÖÖŸÖ •Öê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü ŸÖê †Ó×ŸÖ´Ö ÃÖŸµÖ ÆüÖêµÖ. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
†Ö“Ö¸üÖ ú¸üÖ¾Öê.
×¿ÖÖÖÖ“Öê ˆ§êü¿Ö :
1) –ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖê.
2) ´ÖãÃ»Öß´Ö ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê.
3) ‡Ã»ÖÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ú¸üÖê.
4) (úÖ»Ö¯Ö¸üŸ¾Öê) ´ÖãÃ»Öß´Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ¥üœüŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ¤êüÖê.
5) ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú Ö´ÖŸÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ
ú¸üÖê.
6) ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
†) ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ
1) ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ '´ÖúŸÖ²Ö' ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
2) '´ÖúŸÖ²Ö' †¸ü²Öß ¿Ö²¤ü †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ 'ŸµÖÖÖê ×»Ö×Æü»Öê' †ÃÖÖ
ÆüÖêŸÖÖê.
3) »ÖêÖÖ, ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Ö×ÖŸÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ÆüÖêŸÖê.
4) ²ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ãú¸üÖÖ ¯ÖÖšü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
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5) ¯Ö¡Ö»ÖêÖÖ, ²ÖÖê»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ¾Ö †•ÖÔ ×»Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ‡ŸµÖÖ¤üß
¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú úÖî¿Ö»µÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ‡Ô.
²Ö) ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ
1) ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ '´Ö¤ü¸üÃÖÖ' ´Ö¬µÖê ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
2) ´Ö¤ü¸üÃÖÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü '¤ü¸üÃÖ' µÖÖ ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖæÖ '¤ü¸üÃÖÖ'
µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ '³ÖÖÂÖÖ ¤êüÖê' †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê.
3) µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ úÖôû 12 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖê.
4) †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ »ÖÖî×úú ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
†) ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ
1) µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖšüÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
2) ²ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ãú¸üÖÖ ¯ÖÖšü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê.
²Ö) ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ
1) µÖÖÓŸÖ ³ÖÖÂÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.
2) ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê.
3) ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏÖµÖÖê×Öú ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ
†ÃÖê.
†¬µÖÖ¯Öú-×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
1) ×¿ÖÖúÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †Ö¤ü¸üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ‹êúÖ¾Öê »ÖÖÖê.
3) ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏê´Ö ¾Ö ¾ÖÖŸÃÖ»µÖÖ“Öß
³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ
1) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ “Öãúß“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖÃÖÖšüß úšüÖê¸ü ×¿ÖÖÖ ú¸üŸÖ.
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5
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ
³ÖÖ¸üŸÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ¾Ö¸ü ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ.
µÖÖ ¯ÖÏú¸üÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯ÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü, ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
ÖÖÓ¬Öß, ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü, •Öê.¯Öß.ÖÖ‡Ôú, •Öê.éúÂÖ´ÖãŸÖá,
›üÖò.¸üÖ¬ÖÖéúÂÖÖ, †¸üØ¾Ö¤ü ‘ÖÖêÂÖ, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê, ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö,
†Ö“ÖÖµÖÔ ×¾ÖÖÖê²ÖÖ ³ÖÖ¾Öê, ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ, ›üÖò.—ÖÖúß¸ü ÆãüÃÖêÖ, ¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü
´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú µÖÖêÖ¤üÖÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ ú¸üÖÖ¸ü †ÖÆüÖêŸÖ.
1) Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤ü (‡.ÃÖ. 1863 ŸÖê 1902)
Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤üÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê,
'Education is the manifestation of the perfection in
man'.
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬ÖËêµÖê :
1) ´ÖÖÖæÃÖ ‘Ö›ü×¾ÖÖê.
2) ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ÃÖã¯ŸÖ ÖãÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
3) ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü, †ÖŸ´Ö×¾ÖªÖ.
4) †ÖŸ´µÖÖ¾Ö¸üß»Ö †Ö¾Ö¸üÖ ¤æü¸ü ú¸üÖê.
5) ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
6) ¿Öß»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖ‘Ö›üÖ
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Æüß Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾ÖêúÖÖÓ¤üÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖãÖ ¬µÖêµÖê †ÖÆêüŸÖ.
†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
†) †¬µÖµÖÖ
1) †¬µÖµÖÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê.
2) ×ÖÃÖÖÖÔ¿Öß ¾Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö ¾µÖŒŸÖà¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö šêü¾ÖÖ¾ÖÖ.
²Ö) †¬µÖÖ¯ÖÖ
1) ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ×¿Öú¾ÖÖ¾Öê.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓÖÖê.
3) ×ÖµÖŸÖúÖ»ÖßúÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖê.
4) ÃÖÖ´ÖãÆüßú “Ö“ÖÖÔ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üÖê.
×¿ÖÖúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
1) ×¿ÖÖúÖ»ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ²Ö§ü»Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †ÃÖÖ¾Öß.
2) ×¿ÖÖúÖÓÖß ´ÖæŸÖÔ ¾ÖÃŸÖãÓ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê, ÃÖÖê¯µÖÖ ¾Ö ÃÖ¸üôû ³ÖÖÂÖêŸÖ
×¿Öú¾ÖÖ¾Öê.
3) ×¿ÖÖú ÃÖÆüÖ¿Öß»Ö †ÃÖÖ¾Öê.
Ã¡Öß-×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü
1) ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ªÖ¾Öê.
2) ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ †ÖŸ´ÖÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ×¿Öú¾ÖÖ¾Öê.
3) ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¿ÖÖôûÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ.
4) ×¾ÖªÖ£ÖáÖàÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö¤ü¿ÖÔ³ÖæŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß “Ö×¸ü¡Öê šêü¾ÖÖ¾ÖßŸÖ.
5) Ã¡Öß ×¿Ö×ÖúÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Öšü †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
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2) ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü (1861-1941)
¸ü¾Öß¦üÖÖ£ÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö ‹úÖ ²ÖÓÖÖ»Öß •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÏŸµÖÖ
¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖ‰úÖ ±úÖ¸ü £ÖÖê›êü ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ‘Ö¸üß“Ö ×¿ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ¾Ö›üß»Ö ´ÖÆüÂÖá
¤êü¾Öë¦üÖÖ£Ö µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ¸ü¾Öà¦üÖÖ£ÖÖÓÖß ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê. ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üú ×¿ÖÖÖ
¯Ö¨üŸÖß ŸµÖÖÓÖÖ ú¬Öß“Ö ºþ“Ö»Öß ÖÖÆüß.
22 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1901 ¸üÖê•Öß ²ÖÎÉÖ“ÖµÖÖÔÁÖ´Ö µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ¿ÖÖÓŸÖß×ÖêúŸÖÖ µÖê£Öê
¾ÖÃÖŸÖßÖéÆüµÖãŒŸÖ ¿ÖÖôûÖ úÖœü»Öß. ŸµÖÖ“Öê“Ö ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü ¯Öãœêü ×¾ÖÀ¾Ö³ÖÖ¸üŸÖß
×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ‡.ÃÖ. 1951 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÃÖ ëú¦üßµÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü
´ÆüÖæÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß.
×¿ÖÖÖ ÃÖæ¡Öê
1) ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖŸ´Ö×¾ÖÂúÖ¸ü.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ•ÖÔÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ¾Ö Ö¾Ö×ÖÙ´ÖŸÖß“µÖÖ ÖîÃÖÙÖú ‡“”êû»ÖÖ
ÃÖÓ¬Öß.
3) ×¿ÖÖÖÖ«üÖ¸êü ³ÖÖÂÖÖ, ³ÖÖ¾Ö †Ö×Ö •Öß¾ÖÖ µÖÖÓ“Öê ‹êŒµÖ.
4) ×¿ÖÖÖÖÃÖ †¬µÖÖÛŸ´Öú ²Öîšüú.
5) ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ •Öß¾ÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê›üÖê.
×¿ÖÖÖ ¬µÖêµÖê
1) ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¾ÖúÖÃÖ : ×¿ÖÖÖÖÖê ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ,
†ÃÖê ™üÖÖÖê¸üÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
2) ´ÖÖÖ×ÃÖú ×¾ÖúÖÃÖ : ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ
•ÖêÖêúºþÖ ¾µÖŒŸÖß Ã¾Ö¯ÖÏµÖŸÖÖÖê –ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ ¿Öêú»Ö ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖ´ÖÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ŸµÖÖŸÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
3) Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ : ×¿ÖÖÖÖÖê ²ÖÖ»ÖúÖŸÖ Öî×ŸÖú ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖÖ¾Öß.
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4) “ÖÖ×¸ü¡µÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ : ÃÖÖ¬Öê •Öß¾ÖÖ, ˆ““Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü Æüß ¾Öé¢Öß ×Ö´ÖÖÔÖ
¾ÆüÖ¾Öß. ÃÖÖï¤üµÖÖÔÖã³ÖæŸÖß“ÖÖÆüß ×¿ÖÖÖÖÖê ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ.
5) ×¾ÖÀ¾Ö²ÖÓ¬ÖãŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ : ×¿ÖÖÖÖÖê ´ÖÖÖ¾ÖÖŸÖ ×¾ÖÀ¾Ö²ÖÓ¬ÖãŸ¾ÖÖ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ. †¬µÖÖÛŸ´ÖúŸÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ ÆüÖ ×¾ÖÀ¾Ö²ÖÓ¬ÖãŸ¾ÖÖ“ÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü.
6) ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖŸ´Ö×¾ÖÂúÖ¸ü : ×¿ÖÖÖÖÖê Ö¾Ö×ÖÙ´ÖŸÖß ¾Ö
ÃÖ•ÖÔÖ¿Öß»ÖŸÖê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ ´ÆüÖæÖ ×Ö¸ü×Ö¸üÖôêû ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö ú»ÖÖ
µÖÖÓ“ÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö úºþÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖãŒŸÖ †×¾ÖÂúÖ¸üÖ»ÖÖ
³Ö¸ü¯Öæ¸ü ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö
1) ™üÖÖÖê¸üÖÓÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †¬µÖÖÛŸ´Öú ¾Ö †ÖÓŸÖ×¸üú ×¾ÖúÖÃÖ
†¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
2) ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖß ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¿ÖÖÖ, ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö, †ÖµÖã¾Öì¤ü,
ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö, Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö, ³ÖÖÂÖÖ, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ³ÖæÖÖê»Ö,
Ö×ÖŸÖ, ³ÖÖî×ŸÖú, ¸üÃÖÖµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö •Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡Ö, ÆüÃŸÖú»ÖÖ, ÃÖÓÖßŸÖ,
»Ö»ÖßŸÖú»ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ.
†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
™üÖÖÖê¸üÖÓÖß ¯Öãœüß»Ö †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ.
1) ×ÖÃÖÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü †¬µÖÖ¯ÖÖ
2) éúŸÖß«üÖ¸üÖ ×¿ÖÖÖ
3) •Öß¾ÖÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ
4) Îúß›üÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ
×¿ÖÖú ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
1) ×¿ÖÖúÖÓÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏê´Ö ¾Ö ×•Ö¾ÆüÖôûÖ †ÃÖŸÖÖê.
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2) ×¿ÖÖÖ Æêü ¯ÖÏê´ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖê †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
3) ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß, ÃÖÖÖê»Ö •ÖÖÖß¾Ö, ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ú»¯ÖÖÖ¿ÖŒŸÖß“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.
4) ×¿ÖÖúÖÖê ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×¿Öú¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖÆüß ´Öæ»Ö —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
×¿ÖÃŸÖ
1) ¸ü¾Öà¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü Ã¾ÖµÖÓ×¿ÖÃŸÖß»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ.
2) ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ×¿ÖÃŸÖ ´ÆüÖ•Öê ¤ü›ü¯Ö¿ÖÖÆüß Ö¾Æêü.
3) †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“Öß •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖê‰úÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÏê¸üÖêÖê ´Öã»ÖÖÓÖß
×¿ÖÃŸÖß“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾Öê.
3) ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß (1869-1948)
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ´ÖŸÖê,
'²ÖÖ»ÖúÖŸÖß»Ö ¾Ö ´ÖÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú, ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö †¬µÖÖÛŸ´Öú
•ÖÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ˆŸéúÂ™üŸÖê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö †×³Ö¾µÖŒŸÖß ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖÖ ÆüÖêµÖ'.
ˆ´Ö =
Head + Heart + Hand
²ÖÖî×¨üú ³ÖÖ¾Ö×Öú ¿ÖÖ¸üß×¸üú
Head - –ÖÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ¾Ö –ÖÖÖÖ“Öê ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖ.
Heart - ³ÖÖ¾Ö×Öú Ö´ÖŸÖÖÓ“Öê, ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕ¯ÖÏŸÖß
ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß“Öê ×¾ÖúÃÖÖ.
Head - ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¾ÖúÖÃÖ •µÖÖŸÖæÖ ÁÖ´Ö¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ, Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ,
Ã¾ÖÖÁÖµÖ µÖÖÓÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ.
Head
+ Heart + Hand µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖæÖ
¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê.
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´Öã»ÖÖêªÖêÖß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê
1) ÆüÃŸÖú»Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ ¿Ö¸üß¸ü, ´ÖÖ ¾Ö †ÖŸ´µÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê.
2) ÁÖ´Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ«üÖ¸êü Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¿Öã»ú ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´Ö£ÖÔ ú¸üÖê.
3) Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ˆ¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆü ú¸üµÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê.
4) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß Öî×ŸÖú ²Öã¨üß ¥üœü ú¸üÖê, “ÖÖ×¸ü¡µÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ú¸üÖê.
5) †ÖŸ´ÖÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ‘Ö›ü×¾ÖÖê.
´Öã»ÖÖêªÖêÖß ×¿ÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö :
†) †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÆüÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
1) éúÂÖß
2) úÖŸÖúÖ´Ö ¾Ö ×¾ÖÖúÖ´Ö
3) »ÖÖú›üß úÖ´Ö
4) “ÖÖ´Ö›ü¶Ö“Öê úÖ´Ö
5) ´ÖÖŸÖßúÖ´Ö
6) ¯ÖãÃŸÖú úÖ´Ö
7) ´ÖÖÃÖê ¯ÖÖ»ÖÖ
8) ±úôû³ÖÖ•Öß úÖ´Ö (´ÖÖŸÖßúÖ´Ö)
9) ÖéÆü¿ÖÖÃ¡Ö (±úŒŸÖ ´Öã»ÖàÃÖÖšüß)
10) Ã£ÖÖ×Öú ³ÖÖîÖÖê×»Öú ¥üÂ™üßÖê µÖÖêµÖ †ÃÖÖ ÆüÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ.
²Ö) ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ
ú) Ö×ÖŸÖ
›ü) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖÖÃ¡Ö (‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ³ÖæÖÖê»Ö, ÖÖÖ×¸üú¿ÖÖÃ¡Ö)
‡) ÃÖÖ´ÖÖµÖ ×¾Ö–ÖÖÖ
1) ×ÖÃÖÖÖÔŸÖß»Ö ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ.
2) ¾ÖÖÃ¯ÖŸÖß¿ÖÖÃ¡Ö
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3) •Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡Ö
4) ¸üÃÖÖµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö
5) †Ö¸üÖêµÖ¿ÖÖÃ¡Ö
6) ÖÖÖê»Ö¿ÖÖÃ¡Ö
7) ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ“µÖÖ ¾Öî–ÖÖ×Öú ú£ÖÖ
±ú) ú»ÖÖ-ÃÖÓÖßŸÖ, ×“Ö¡Öú»ÖÖ
Ö) ØÆü¤üß
“Ö) ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¿ÖÖÖ-¾µÖÖµÖÖ´Ö, Öêôû
´Öã»ÖÖêªÖêÖß ¿ÖÖôûÖ ¾Ö †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
1) ´Öã»ÖÖêªÖêÖß ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ´ÆüÖ•Öê Æüß †¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ ÖÃÖæÖ ŸÖß
†³µÖÖÃÖÎú´Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ †ÖÆêü.
2) ¯ÖÏµÖÖêÖ¿Öß»ÖŸÖê»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê.
Ã¡Öß ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü
1) ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß´Öãôêû ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
2) ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖàÖß Ã¡Öß ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ.
3) †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß úÖÆüß ¾ÖêÖôêû ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ
†ÃÖê ÃÖæ“Ö×¾Ö»Öê.
4) ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü (1861-1956)
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‘Ö™üÖê“Öê ×¿Ö»¯ÖúÖ¸ü ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö 14
‹×¯ÖÏ»Ö 1891 ÃÖÖ»Öß —ÖÖ»ÖÖ.
›üÖò.†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öê ¿ÖîÖ×Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü
1) ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ÖÂ™ü ú¸üÖê.
2) ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ÆüÖêÖê, ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ ‘ÖêÖê.
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3) ÃÖ´ÖÖÖŸÖêÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ
4) ×¿ÖÃŸÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ
5) “Ö×¸ü¡Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖÃÖÖšüß
6) ×¿ÖÖÖ ´Öæ»µÖÖÓ×¬ÖÛÂšüŸÖ
7) ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÃÖÖ¬ÖÖ
8) Ã¡Öß ×¿ÖÖÖ
‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ´ÖãÖ ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ›üÖò.†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öê.
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“Öê ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÖ´Ößú¸üÖÖŸÖ µÖÖêÖ¤üÖÖ
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ‡.ÃÖ.1912 ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öê ¯Ö¤ü¾Öß“Öê
×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ úºþÖ úÖê»ÖÓ²ÖßµÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ˆ““Ö×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
×´Öôû×¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê
†¬µÖµÖÖ úê»Öê. ‡.ÃÖ. 1915 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ×»ÖÆæüÖ ‹´Ö.‹.“Öß ¯Ö¤ü¾Öß ×´Öôû×¾Ö»Öß. ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ National
Dividant of India a Historical and Analytical study µÖÖ
¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÖ²Ö§ü»Ö úÖê»ÖÓ×²ÖµÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¯Öß‹“Ö.›üß. Æüß ¯Ö¤ü¾Öß ²ÖÆüÖ»Ö êú»Öß.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü †ÖÓ²Öê›üú¸ü úÖµÖ¤üÖ ¾Ö †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ‡Ó»ÖÓ›ü»ÖÖ Öê»Öê
¯Ö¸ÓüŸÖæ †ÖÙ£Öú †›ü“ÖÖß´Öãôêû ¯Ö¸üŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö»Öê. úÖÆüß úÖôû †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß
´ÖãÓ²Ö‡Ô“µÖÖ ×ÃÖ›üÖê Æòü´Ö úÖò»Öê•Ö †Öò±ú úÖò´ÖÃÖÔ ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“Öß ÖÖêú¸üß êú»Öß.
31 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1920 ´Ö¬µÖê ´ÖãúÖÖµÖú ¯ÖÖ×Öú ÃÖãºþ úºþÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô´Ö¬µÖê“Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ›üÖò.†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
úÖµÖÖÔ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ‹ú ¾ÖêÖôûß †¿Öß ÎúÖÓŸÖß ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖ»Öß.
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›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´Ößú¸üÖÖú¸üßŸÖÖ ØÆü¤æü úÖê›ü
×²Ö»ÖÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ¬ÖºþÖ šêü¾Ö»Öß. †Ö×Ö Ã¡Öß ú»µÖÖÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ¯ÖÖ‰ú»Ö
ˆ“Ö»Ö»Öê.
‡.ÃÖ. 1947 ŸÖê 1951 µÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß 4 ¾ÖÂÖÔ 1 ´Ö×ÆüÖÖ 26 ×¤ü¾ÖÃÖ
ÃÖŸÖŸÖ ¯Ö×¸üÁÖ´Ö úºþÖ ØÆü¤æü úÖê›ü ×²Ö»Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê.
ØÆü¤æü úÖê›ü ×²Ö»ÖÖ´Öãôêû ÛÃ¡ÖµÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ •ÖÖê ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖÃÖ †ÖôûÖ ²ÖÃÖê»Ö
¾Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ †×¬Öú ÃÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖß»Ö †¿Öß †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖß.
›üÖò.†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ØÆü¤æü ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê µÖÖµÖ ÆüŒú ×´ÖôûÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ ØÆü¤æü
úÖê›ü ×²Ö»Ö ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ²Ö¸üÖ“ÖÃÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ‡.ÃÖ. 1955 ŸÖê
1956 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ØÆü¤æü úÖê›ü ×²Ö»ÖÖÓ“Öê “ÖÖ¸ü ³ÖÖÖ úºþÖ ŸÖê úÖµÖªÖŸÖ
ÃÖÓ´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêüŸÖ.
1) ØÆü¤æü ×¾Ö¾ÖÖÆü úÖµÖ¤üÖ (1955)
2) ØÆü¤æü ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ÆüŒú úÖµÖ¤üÖ (1956)
3) ØÆü¤æü †–ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ»ÖúŸ¾Ö úÖµÖ¤üÖ (1956)
4) ØÆü¤æü ¤ü¢Öú ¾Ö ¯ÖÖê™üÖß úÖµÖ¤üÖ (1956)
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ ÖÏÓ£ÖÃÖÓ¯Ö¤êü“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê
¤ü×»ÖŸÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ×•Ö¾ÆüÖôûÖ
ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü
»ÖêÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß Ã¯ÖÂ™üŸÖÖ
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê
×Ö³ÖÔµÖŸÖÖ
ÃÖ›êüŸÖÖê›ü¯ÖÖÖ
–ÖÖÖ»ÖÖ»ÖÃÖÖ
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›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ¿ÖîÖ×Öú µÖÖêÖ¤üÖÖ
1) ×¿ÖÖÖ Æüß ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖ´ÖŸÖÖ †Ö×Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ¾Ö
ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üß ¿ÖŒŸÖß †ÖÆêü.
2) ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ †ÖÆêü. ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû“Ö •ÖÖÖéŸÖß ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö.
3) ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ãú¾ÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏÖ×Ö´ÖÖ¡ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ
µÖÖêÖê“Ö ²Öã¨üß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê.
4) ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖßŸÖß»Ö ú´Öß¯ÖÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ¤æü¸ü ÆüÖêŸÖê.
5) ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬Öã³ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêÖê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
6) ×¿ÖÖúÖÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕŸÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸÖÖê ˆŸÃÖÖÆüß,
²ÖÆãüÁÖéŸÖ ¾Ö ¸Óü•Öú×¸üŸÖßÖê †¬µÖÖ¯ÖÖ úºþ ¿ÖúÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
7) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖ¾ÖÖ.
5) •Öê.¯Öß.ÖÖ‡Ôú
•Öê.¯Öß.ÖÖ‡Ôú µÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö 5 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1907 ¸üÖê•Öß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
²Ö×Æü¸êü¾ÖÖ›üß µÖê£Öê —ÖÖ»ÖÖ.
×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü
•Öê.¯Öß.ÖÖ‡ÔúÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü.
1) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖ, Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ, †ÖÙ£Öú ¯ÖÏÖŸÖß, ¿ÖêŸÖß ¾Ö
ˆªÖêÖ¬ÖÓªÖ“Öê †Ö¬Öã×Öúßú¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖú›êü ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖÖÖ¸üß ¾ÖÖ™ü
´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖÖ.
2) ×¿ÖÖÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»µÖÖ ˆ¯Ö•ÖŸÖ Ö´ÖŸÖê“ÖÖ ¯Öã¸êü¯Öæ¸ü ´ÖÖÖ×ÃÖú
×¾ÖúÖÃÖ úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß »ÖÖ³ÖŸÖê. ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃúÖ¸üÖ´Ö ¾Ö
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ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ´Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü –ÖÖÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ ¯Öãœêü •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÔ,
•ÖÖŸÖ, Ø»ÖÖ úÖêÖŸÖê“Ö †›ü£Öôêû ‘ÖÖ»Öæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß.
3) ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ“Ö ¯ÖÏµÖŸÖ
¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖêŸÖ.
4) ×¿ÖÖÖÖÖê ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ¾Ö †Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖÖæÃÖúß ×Ö´ÖÖÔÖ
¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß.
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê :
1) ×¿ÖÖÖÖÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ²ÖÖ×¾ÖÖê.
2) ×¿ÖÖÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê.
3) Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú –ÖÖÖ, úÖî¿Ö»µÖ ¾Ö †Öã³Ö¾Ö ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ
¤êüÖê.
4) Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
5) ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê.
•Öê.¯Öß.ÖÖ‡ÔúÖÓ“Öê ¿ÖîÖ×Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö úÖµÖÔ
¬µÖêµÖê
1) ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ Ö´ÖŸÖêŸÖ ¾ÖÖœü ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ˆŸ¯Ö¤üÖ Ö´Ö úÖî¿Ö»µÖê,
–ÖÖÖ ¤êüÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
2) ¾Öî–ÖÖ×Öú ¥üÂ™üßúÖêÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
3) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †ÛÃ´ÖŸÖê×¿Ö¾ÖÖµÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö
1) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü †³µÖÖÃÖÎú´Ö »Ö¾Ö×“Öú †ÃÖÖ¾ÖÖ.
¯Ö¨üŸÖß
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
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×¿ÖÖú :
1) ×¿ÖÖú ˆ¢Ö´Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ¾Ö ÃÖ»»ÖÖÖÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
×¾ÖªÖ£Öá
1) ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú¾Öé¢Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê †ÃÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ
1) ¾Öî“ÖÖ×¸üú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æü¾Öê.
2) Ã¾ÖµÖÓ×¿ÖÃŸÖß»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ †ÃÖÖ¾Öê.
6) •Öê. éúÂÖ´ÖãŸÖá (1895-1986)
•Öê. éúÂÖ´ÖãŸÖâ“ÖÖ •Ö´Ö 11 ´Öê 1895 ´Ö¬µÖê ´Ö¦üÖÃÖ´Ö¬µÖê †Ö¢ÖÖ“µÖÖ
“Öê®Ö‡Ô´Ö¬µÖê ´Ö¤üÖ¯Ö»»Öê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü :
1) ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü ×¿ÖÖÖ ªÖ¾Öê.
2) ¯ÖæÖÔ ¾Öî“ÖÖ×¸üú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖÖ¾Öê.
3) ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾ÖÖœü ÖãÓ™êü»Ö †¿Öß ²ÖÓ¬ÖÖê ×¿ÖÖÖÖŸÖ ÖúÖê.
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê :
1) Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üµÖÖÃÖ ÃÖÖ´Ö ²ÖÖ×¾ÖÖê.
2) ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖµÖÖ“Öß ŸÖÖú¤ü ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
3) ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê.
4) ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×¾Ö´ÖÖê“ÖÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê.
†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß :
1) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ Ø“ÖŸÖÖ, ´ÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ×¿Öú¾ÖÖ¾Öê.
2) ¯ÖÏú»¯Ö ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
3) ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×¾Ö´ÖÖê“ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
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×¿ÖÖú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá :
1) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÓÖÖ ¯Öã¡ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖÖÖ¾ÖÖ¾Öê.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾Öß.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ :
1) ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖÖ¾Öê.
2) Ã¾ÖµÖÓ×¿ÖÃŸÖ †ÃÖÖ¾Öß.
7) ›üÖò.¸üÖ¬ÖÖéúÂÖÖ (‡.ÃÖ.1888 ŸÖê 1975)
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú, ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ´ÖÖ•Öß ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß ÃÖ¾ÖÔ¯Ö»»Öß ¸üÖ¬ÖÖéúÂÖÖ
µÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö 5 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 1888 ¸üÖê•Öß —ÖÖ»ÖÖ.
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ÃÖæ¡Öê :
1) ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ“ÖÖ †Ó¿Ö †ÃÖŸÖÖê.
2) ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÔ ´ÖÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê, †ÃÖê“Ö ×¿Öú×¾ÖŸÖÖŸÖ.
3) †ÖŸ´µÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æêü ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏÖÖß´ÖÖ¡ÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ¬µÖêµÖ †ÃÖŸÖê.
4) µÖÖ •ÖÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖê¯Ö»Ößú›êü ‹ú †¥ü¿µÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö †ÃÖŸÖê. ŸÖß
†ÖêôûÖÖê Æêü ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê úÖ´Ö †ÖÆêü.
5) ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÖ“Ö †Ö¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. úÖ¸üÖ ŸÖê ‹ú´ÖêúÖÓ“Öê Ã¯Ö¬ÖÔú
ÖÃÖæÖ ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ‹ú“Ö †ÖÆêü. ŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê †ÖŸ´µÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ
ÆüÖêµÖ.
¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ÃÖæ¡Öê :
1) ×¿ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü.
2) ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ´ÖÖ, ²Öã¨üß, ¿Öß»Ö ¾Ö †ÖŸ´µÖÖ“Öß
‘Ö›üÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
3) ÃÖÓÃéúŸÖß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖ“Öê úÖµÖÔ ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ÆüÖêŸÖê.
4) ¯ÖæÖÔ ´ÖÖÖ¾Ö ‘Ö›ü×¾ÖÖê Æêü ×¿ÖÖÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü.
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5) ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ µÖÖêÖê ´ÖÖÖ¾Öß ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •Ö¯Ö¾ÖÖæú ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
1) ×ÖÃÖÖÔ
2) ÃÖ´ÖÖ•Ö
3) †ÖÛŸ´Öú
Æüß ŸÖßÖ †ÛÃŸÖŸ¾Ö ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü.
×ÖÃÖÖÔ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖÃÖÖšüß ÖîÃÖÙÖú ¿ÖÖÃ¡Öê ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ×¿ÖúÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖÃÖÖšüß ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö, ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ´ÖÖÖ¾Ö¾ÖÓ¿Ö¿ÖÖÃ¡Ö µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
†ÖÛŸ´Öú †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖÂÖÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, »Ö×»ÖŸÖú»ÖÖ, ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ,
Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔ“ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
8) †¸üØ¾Ö¤ü ‘ÖÖêÂÖ
†¸üØ¾Ö¤ü ‘ÖÖêÂÖ µÖÖÓ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ µÖÖêÖÃÖÖ¬ÖÖêŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×¤ü¾µÖ †Öã³ÖæŸÖß“ÖÖ
†×¾ÖÂúÖ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ²ÖÎÉ Æêü †Ó×ŸÖ´Ö ÃÖŸµÖ, ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÀ¾ÖÖ“Öê ´Öæôû
úÖ¸üÖ †ÃÖæÖ ŸÖê †×¾ÖÖÖ¿Öß, †ÖÓŸÖ ¾Ö †´ÖµÖÖÔ¤ü †ÖÆêü.
†¸üØ¾Ö¤üÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû –ÖÖÖ ×´Öôû×¾ÖÖê Ö¾Æêü, êú¾Öôû
´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾ÖÖê Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ –ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ–ÖÖÖ µÖÖÓŸÖß»Ö ±ú¸üú •ÖÖÖŸÖÖ
µÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖ. ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¾Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ»ÖÖ •ÖÖÖŸÖÖ †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê –ÖÖÖ, “ÖÖ×¸ü¡µÖ ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖß µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ †ÖÆêü.
†¸üØ¾Ö¤ü ‘ÖÖêÂÖ µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê
1) †ÖÛŸ´Öú ˆŸÎúÖÓŸÖß“ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ
µÖÖêÖß †¸üØ¾Ö¤üÖÓÖß ˆŸÎúÖÓŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖŸ´µÖÖ“µÖÖ ˆŸÎúÖÓŸÖß“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê êú»ÖÖ. ´ÖÖÖ¾Ö ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû ´ÖÖ ÖÃÖæÖ ´ÖÖ, ²Öã¨üß ¾Ö †ÖŸ´ÖÖ
µÖÖÓ“Öß ¾ÖÃŸÖæÛÃ£ÖŸÖß †ÖÆêü.
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2) ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ëú¦üØ²Ö¤æü µÖÖêÖ
µÖÖêÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü †¾ÖÃ£ÖÖ. ŸµÖÖ«üÖ¸êü“Ö
´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû •ÖÖŸÖÖ µÖêŸÖê.
3) ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü¿ÖŒŸÖß ¾Ö ¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ
µÖÖêÖß †¸üØ¾Ö¤üÖÓ“Öß †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ÃÖÖ¬ÖÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖßÆüß ¯ÖÏÖ¸ü
ÆüÖêŸÖß. †ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÖÔ¬ÖÖÔŸÖ ¸üÖÂ™Òü³ÖŒŸÖß ¾Ö ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü³ÖŒŸÖß
ŸµÖÖÓÖß êú»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖŸÖ µÖÖ ¤üÖêÆüà“ÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ.
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê :
1) †ÖÛŸ´Öú ×¾ÖúÖÃÖ
2) –ÖÖÖë×¦üµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
3) ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¾ÖúÖÃÖ
4) ¾ÖîµÖÛŒŸÖú “ÖÖ×¸ü¡µÖ ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ “ÖÖ×¸ü¡µÖ ×¾ÖúÖÃÖ
5) ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ Ö´ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
×¿ÖÖú :
1) ×¿ÖÖú ×¤ü¤ü¿ÖÔú, ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú †ÃÖÖ¾Öê.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ µÖÖêµÖ ÃÖ»»ÖÖ ªÖ¾ÖÖ.
3) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß úÃÖê ¾ÖÖÖÖ¾Öê, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.
4) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ:“Öß ´ÖŸÖê »ÖÖ¤æü ÖµÖê.
†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß :
1) Ã¾ÖµÖÓ-†¬µÖµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
2) ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ãú¾ÖŸÖßÖãÃÖÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
3) Ã¾ÖµÖÓ-†¬µÖµÖÖÖÃÖÖšüß ×Ö¸üßÖÖ, ŸÖã»ÖÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê
†¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
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†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
1) ¿ÖÖÃ¡Ö
2) ú»ÖÖ
3) ÆüÃŸÖú»ÖÖ
µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
×¿ÖÃŸÖ :
1) Ã¾ÖµÖÓ-×¿ÖÃŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
9) ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê :
19¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üú ÆüÖêŸÖê. •ÖÖò•ÖÔ
¾ÖÖò×¿Ö™üÖ“Öê “Ö×¸ü¡Ö †Ö×Ö £ÖÖò´ÖÃÖ ¯ÖêÖ µÖÖÓ“µÖÖ '¸üÖ‡Ô™ËüÃÖ †Öò±ú ´ÖòÖ' µÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖÖ“ÖÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖß ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öú
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß.
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß '´ÖÆüÖŸ´ÖÖ' ¯Ö¤ü¾Öß ×¤ü»Öß.
¿ÖîÖ×Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü†µÖÖµÖ ¤æü¸ü ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß, »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¯ÖµÖÖÔµÖ ÖÖÆüß, †ÃÖê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öë“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
'×¾Öªê×¾ÖÖÖ ´Ö×ŸÖ Öê»Öß, ´Ö×ŸÖ×¾ÖÖÖ Öß×ŸÖ Öê»Öß |
Öß×ŸÖ×¾ÖÖÖ Ö×ŸÖ Öê»Öß, Ö×ŸÖ×¾ÖÖÖ ×¾Ö¢Ö Öê»Öê |
×¾Ö¢ÖÖ×¾ÖÖÖ ¿Öæ¦ü Ö“Ö»Öê, ‡ŸÖêú †Ö£ÖÔ ‹úÖ †×¾ÖªêÖê êú»Öê ||'
ŸµÖÖ¾Öêôûß Ã¡ÖßµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. Ã¡Öß ±úŒŸÖ “Öæ»Ö ¾Ö ´Öæ»Ö
µÖÖ¯Öã¸üŸÖß“Ö ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÆüÖæÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»ÖëÖß Ã¡Öß ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú
úÖµÖÖÔÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß.
†) Ã¡ÖßµÖÖÓÃÖÖšüß †ÖÁÖ´Ö, ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆü Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê.
²Ö) ×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãÖÔ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖ ˆ¢Öê•ÖÖ ×¤ü»Öê.
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ú) 1848 ´Ö¬µÖê Ã¡Öß ×¿ÖÖÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß.
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖß ×¿ÖÖÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Öêú ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ÆÓü™ü¸ü †ÖµÖÖêÖÖ¯Öãœêü
´ÖÖÓ›ü»µÖÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓÖß êú»Öê»µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öê ±ú×»ÖŸÖ ´ÆüÖæÖ Ã¡Öß-¯ÖãºþÂÖÖÓÖÖ
×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ×´ÖôûÖ»ÖÖ. Ã¡ÖßµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿ÖÖÖ ×´Öôæû »ÖÖÖ»Öê.
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆêü, †ÖÙ£Öú ´Ö¤üŸÖ, ×¿ÖÂµÖ¾ÖéŸµÖÖ,
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´Ö¤üŸÖ êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖê¯ÖµÖÖêÖß ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú
×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
10) ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö
ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ, Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ, Ã¾ÖÖ¬µÖÖµÖ
†Ö×Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ µÖÖ “ÖŸÖã:ÃÖæ¡Öß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ êú»Öß.
Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ

Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ

Ã¾ÖÖ¬µÖÖµÖ

×¿ÖÖÖÖ“Öß “ÖŸÖã:ÃÖæ¡Öß
†) Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ
1) 'ú´Ö¾ÖÖ ¾Ö ×¿ÖúÖ' Æêü ŸÖ¢¾Ö éúŸÖßŸÖ †ÖÖ»Öê.
2) •Öß¾ÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ µÖÖÓ“Öß ÃÖÖÓÖ›ü ‘ÖÖŸÖ»Öß.
3) ¿ÖÖôêûŸÖ †Ö×Ö ¿ÖÖôêû²ÖÖÆêü¸üÆüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ úÖ´Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ×¤ü»Öê.

90 || ¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ

²Ö) Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ
ÁÖ´Ö úºþÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê †Ÿ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêŸÖÖê. úÖêÖÖ¾Ö¸üÆüß †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ Ö ¸üÖ×Æü»µÖÖÖê Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖ •ÖÖê¯ÖÖÃÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
Ã¾ÖŸÖ: ú´Ö¾ÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê.
ú) Ã¾ÖÖ¬µÖÖµÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕú›æüÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ¾Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖŸÖ Ã¾ÖÖ¬µÖÖµÖ ú¸üµÖÖ“Öß ×¿ÖÃŸÖ
»ÖÖ¾Ö»Öß.
›ü) Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖ¸üÖê ÁÖêÂšü ´Öæ»µÖ ÃÖÓÃúÖ×¸üŸÖ êú»Öê
Öê»Öê.
ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê ×¿ÖÖÖ Æêü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖãÂµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ´Öãôû ×¿ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö
ŸµÖÖÓÖß '×¿ÖúÖ ¾Ö ×¿Öú¾ÖÖ' ÆüÖ ´Öæ»Ö´ÖÓ¡Ö ×¤ü»ÖÖ.
11) †Ö“ÖÖµÖÔ ×¾ÖÖÖê²ÖÖ ³ÖÖ¾Öê (‡.ÃÖ. 1895 ŸÖê 1982)
×¾ÖÖÖê²ÖÖ ³ÖÖ¾Öë“Öß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÁÖ¨üÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖê †¬µÖÖŸ´Ö¾ÖÖ¤üß
ÆüÖêŸÖê. ¾Öê¤ü, ˆ¯Ö×ÖÂÖ¤êü, ÖßŸÖê“ÖÖ, ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ´ÖÖµÖÖ, ÃÖÓŸÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ.
×¾ÖÖÖê²ÖÖ Æêü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖŸµÖÖÖÏÆüß ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ †ÖãµÖÖµÖß ´ÆüÖæÖ
¯Öãœêü †Ö»Öê. ×¾ÖÖÖê²ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:Æüß ŸÖ¢¾ÖØ“ÖŸÖú †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ³Öê“Öß ¾Ö
ÃÖ•ÖÔÖ¿Öß»ÖŸÖê“Öß •ÖÖê›ü ¤êü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öà“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü †×¬Öú ×¾ÖÃŸÖéŸÖ
Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê.
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´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬ÖàÖß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ö¸ü•ÖÖ ¾Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ •Öß
×¿ÖÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öß ×ŸÖ»ÖÖ ŸÖÖÛ¢¾Öú †×¬ÖÂšüÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ¤êüµÖÖ“Öê
ÁÖêµÖ ×¾ÖÖÖê²ÖÖÓ“Öê“Ö. ŸµÖÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ¯Öî»ÖæÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏúÖ¿Ö ™üÖú»ÖÖ.
1) –ÖÖÖ ¾Ö ú´ÖÔ †«îüŸÖ :
Ö‡Ô ŸÖÖ»Öß´Ö“Öê éúŸÖßŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ Æêü ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ †ÖÆêü. –ÖÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß
¯ÖãÃŸÖúÖŸÖæÖ Ö ú¸üŸÖÖ éúŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ú¸üÖ¾Öß, †ÃÖê ÖÖÓ¬Öß“Öê ´ÖŸÖ
ÆüÖêŸÖê.
•ÖÖòÖ ›ü¶ã‡Ô µÖÖÓÖßÆüß éúŸÖß¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. •Öê –ÖÖÖ éúŸÖß ¾Ö
¯ÖÏŸµÖÖÖÖã³Ö¾Ö µÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖê“Ö Ö¸êü –ÖÖÖ. •Öê –ÖÖÖ éúŸÖßŸÖæÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Öê ÖÖÆüß ŸÖê ×Ö¤ÖÖ éúŸÖßŸÖ ˆŸÖ¸ü×¾Ö»Öê Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, ŸµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ
ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖ ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖê.
–ÖÖÖ ¾Ö éúŸÖß µÖÖÓŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×¾ÖÖÖê²ÖÖÓÖß –ÖÖÖ ¾Ö ú´ÖÔ µÖÖÓ“µÖÖ
†«îüŸÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖêŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ.
2) ¾Öî“ÖÖ×¸üú Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üßŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖß
×¾ÖÖÖê²ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê Ö‡Ô ŸÖÖ»Öß´Ö êú¾Öôû Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖÖ¯Öã¸üŸÖß ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ
ÖÃÖæÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ²Öã¨üß ¾Ö ¯ÖÏ–ÖÖ Æüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö Ã¾ÖµÖÓ³Öæ ²ÖÖÖ¾Öß. ¾Öî“ÖÖ×¸üú
Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üßŸÖæÖ ¾Ö †–ÖÖÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖãŒŸÖß ¾ÆüÖ¾Öß ÆüÖ †£ÖÔ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ.
3) ‡Ó×¦üµÖÖÓ“µÖÖ Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üßŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖß
×¾ÖÖÖê²ÖÖÓÖÖ êú¾Öôû ¾Öî“ÖÖ×¸üú Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üßŸÖæÖ“Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ‡Ó×¦üµÖÖÓ“µÖÖ
Öã»ÖÖ´Öß¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖß ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“Öê ‹ú ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÆüÖæÖ †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
4) Ö¾ÖÃÖ´ÖÖ•Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ
×¾ÖÖÖê²ÖÖ Ö‡Ô ŸÖÖ»Öß´Ö»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÎúÖÓŸÖß“Öê ¾Ö Ö¾ÖÃÖ´ÖÖ•Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öê
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖŸÖ.
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×¡ÖÃÖæ¡Öß ×¿ÖÖÖ
µÖÖêÖ

ˆªÖêÖ

ÃÖÆüµÖÖêÖ

×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ µÖÖêÖ, ˆªÖêÖ ¾Ö ÃÖÆüµÖÖêÖ µÖÖ ×¡ÖÃÖæ¡ÖßÖê Û¿ÖÖ ¤êüÖê
×¾ÖÖÖê²ÖÖÓÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
×¿ÖÖú :
1) ×¿ÖÖú ×¾ÖªÖ£Öá ¯Ö¸ÖµÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
×¾ÖªÖ£Öá :
1) ×¾ÖªÖ£Öá ×¿ÖÖú ¯Ö¸üÖµÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
12) ¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ (‡.ÃÖ.1772 ŸÖê 1833)
¸üÖ•ÖÖ ¸üÖ´Ö´ÖÖêÆüÖ ¸üÖòµÖ µÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬µÖê 18¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖ¾Öêôûß ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö¸ü ‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üµÖÖ Óú¯ÖÖß“Öê ¸üÖ•µÖ ÆüÖêŸÖê.
1804 ŸÖê 1814 µÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üµÖÖ Óú¯ÖÖßŸÖ ÖÖêú¸üß êú»Öß.
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ¯ÖÙ¿ÖµÖÖ, ²ÖÓÖÖ»Öß, ‡ÓÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖêŸÖ »ÖêÖÖ êú»Öê.
×¾Ö“ÖÖ¸ü :
1) ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ.
2) •ÖÖ×ŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ²ÖÆãü¯ÖŸÖßŸ¾Ö, ÃÖŸÖß¯ÖÏ£ÖÖ, ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ Ö ¤êüÖê,
×¾Ö¬Ö¾ÖÖÓÖÖ ¯ÖãÖÔ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖ ²ÖÓ¤üß ú¸üÖê µÖÖ ¥üÂ™ü “ÖÖ»Öß×¸üŸÖà×¾Öºþ¨ü »ÖêÖÖ
êú»Öê.
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13) ›üÖò.—ÖÖ×ú¸ü ÆãüÃÖêÖ
1) ›üÖò.—ÖÖ×ú¸ü ÆãüÃÖêÖ µÖÖÓÖß •ÖÖ×´ÖµÖÖ ×´Ö×»ÖµÖÖ ‡Ã»ÖÖ×´ÖµÖÖ µÖÖ ¯ÖÏÖµÖÖê×Öú
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¿ÖÖÖ ëú¦üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯Ö¤ü ³ÖæÂÖ×¾Ö»Öê †ÖÆêü.
2) †»ÖßÖ›ü ´ÖãÃ»Öß´Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öê ãú»ÖÖãºþ.
3) ×¾ÖªÖ¯Ößšü †ÖµÖÖêÖÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü
4) µÖãÖêÃúÖêŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß.
5) ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ˆ¯Ö¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß
6) ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß
µÖÖÓÃÖÖ¸üÖß ¯Ö¤êü ³ÖæÂÖ×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ.
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê :
1) ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¯ÖæÖÔ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
2) •Öß¾ÖÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ú¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê.
3) ¾µÖŒŸÖßÃÖ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß ²ÖÖ×¾ÖÖê.
4) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ™üÖúµÖÖ“Öß ãú¾ÖŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê.
5) ÃÖê¾ÖÖé ŸµÖÖÖ, ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ, ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá¯ÖÖÖ, ²Ö×»Ö¤üÖÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß,
×¾Ö¿ÖÖ»Ö, ¾µÖÖ¯Öú, ×Ö³ÖÔµÖ ¥üÂ™üß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
6) †£ÖÖÔ•ÖÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ‡ŸµÖÖ¤üß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê ÆüÖêŸÖß.
×¿ÖÖú
1) ×¿ÖÖúÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖúŸÖÖ ÆüÖ ÖãÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
2) ×¿ÖÖú ÆüÖ ˆ““Ö ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖÖúŸÖÖÔ †ÃÖŸÖÖê.
3) ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖß“Öß ´Öæ»µÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“Ö×¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ×¿ÖÖúÖÖê
ú¸üÖ¾Öß.
94 || ¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ

4) ×¿ÖÖúÖÓÖß »ÖÖêúÖÓ“Öê ÃÖê¾Öú ¾Ö ÖêŸÖê ¾ÆüÖ¾Öê.
×¾ÖªÖ£Öá :
1) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ‡Ô™ü, “ÖÖÓÖ»Öê †ÖêôûÖµÖÖ“Öß ²Öã×¨ü´Ö¢ÖÖ †Ö¾Öß.
2) †) †Ö¸üÖêµÖ
²Ö) ¿ÖŒŸÖß
ú) ÃÖÖï¤üµÖÔ
›ü) Ã¾Ö“”ûŸÖÖ
µÖÖ “ÖÖ¸ü ŸÖ¢¾ÖÖÓ“Öê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖ¾Öê.
Ã¡Öß ×¿ÖÖÖ
›üÖò.—ÖÖ×ú¸ü ÆãüÃÖêÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
úºþÖ ×¤ü»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
›üÖò.—ÖÖ×ú¸ü ÆãüÃÖêÖ µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
1) ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖÓ´Ö¬µÖê éúŸÖà“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
2) ×¿ÖÖÖ Æêü ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖµÖŸÖÖ
¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
3) ›üÖò.ÆãüÃÖêÖ µÖÖÓ“ÖÖ Ã¡Öß ×¿ÖÖÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ
ºþ•Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
4) ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ µÖÖêÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕŸÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ, ×¿ÖÖÖ, ¤êü¿Ö¯ÖÏê´Ö, ÃÖÆüúÖµÖÔ
‡ŸµÖÖ¤üß ÖãÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
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14) ¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö
¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏ–ÖêÖê ×¿ÖÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÖ»µÖÖ. Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¬µÖêµÖê ¬ÖÖê¸üÖê šü¸ü×¾Ö»Öß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ
‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ×¤ü»Öß.
¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ»ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ †Ö×Ö ¸üÖ•ÖÖ´Ö¬Ö»ÖÖ ´ÖÖÖæÃÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê.
ÃÖ´ÖÖÏ ÎúÖÓŸÖß“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ×¿ÖÖÖ ÆüÖ †ÖÆêü, †¿Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖß.
×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Öêú ¿ÖŸÖêú ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
´Öã»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×•Ö§ü ¾Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖ ÆüÖêŸÖê, Æêü
úÖ´Ö ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß êú»Öê.
ÃÖŒŸÖß“µÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü úºþÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ –ÖÖÖ ªÖ¾Öê,
ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öß ‹Óú¤ü¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß úÖµÖ †ÖÆêü ¾Ö Ö¸ü•ÖÖ úÖµÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê
úôû¾ÖÖ¾Öê ¾Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ ‹êŒµÖ ¾ÖÖœæüÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ú»µÖÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê Æêü ¬µÖêµÖ ¯Öãœêü šêü¾ÖæÖ
“ÖÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖÓú»¯Ö †ÖÆêü.
- ¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö
ÃÖŒŸÖß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¿ÖÖôûÖ ŸµÖÖÓÖß µÖÖêÖ '×“Ö¯Ö¸üß¯Öê™üÖ' µÖê£Öê
Ã¾ÖŸÖ: ÃÖãºþ êú»Öß. ŸÖŸ¯Öæ¾Öá, ¯ÖÏŸµÖêú Öê›ü¶ÖŸÖ ¿ÖÖôêû“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¿ÖÖÆæ
ü´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß êú»Öß.
×¿ÖÖÖÖÖê“Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ŸÖ¸üÖÖê¯ÖÖµÖ †ÖÆêü, Æêü ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê šüÖ´Ö ´ÖŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ´Öãôêû ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓÃúÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ •ÖÖŸÖß³Öê¤üÖ“Öß
ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ú´Öß ÆüÖê‡Ô»Ö, µÖÖ“Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖÖ ÖÖ¡Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖß
ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß.
'ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ×¿ÖÖÖ' Æêü ¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß •ÖÖÖ»Öê
ÆüÖêŸÖê.
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¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê ¿ÖîÖ×Öú úÖµÖÔ :
1) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ †Ö×Ö ÃÖŒŸÖß“Öê ×¿ÖÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ×¤ü»Öê.
2) ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß“Öß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êüµÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
3) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
4) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖêµÖß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êüÖê.
‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖµÖÔ ¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß êú»Öê.
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6
¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¿ÖÖÖÖ
1. †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤ü
†Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤ü Æêü ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ †ÖÆêü. ¯»Öê™üÖê
ÆüÖ ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖú ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
¯»Öê™üÖêÖê ¥ü¿µÖ ¾ÖÃŸÖæ µÖÖ ÃÖŸµÖ ÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ú»¯ÖÖÖ
(Ideas) µÖÖ“Ö ÃÖŸµÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ŸµÖÖ“µÖÖ µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß»ÖÖ“Ö ú»¯ÖÖÖ¾ÖÖ¤ü (Idealism) Æêü ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ»Öê.
Ideas “Öê –ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ‘ÖêÖê Æêü“Ö ´ÖÖÖÃÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ ¬µÖêµÖ ²ÖÖ»Öê. ŸÖÖê
•Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ²ÖÖ»ÖÖ. †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö (Idealism) †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“Öß
×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß.
†Ó×ŸÖ´Ö ÃÖŸµÖ Æêü †³ÖÖî×ŸÖú ¾Ö †´ÖæŸÖÔ †ÖÆêü, Æêü ÃÖæ¡Ö úÖµÖ´Ö šêü¾ÖæÖ“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
1) ¯»Öê™üÖê
•µÖÖ •Ö›ü ×¾ÖÀ¾ÖÖ“ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ‡Ó×¦üµÖÖÓÖß †Ö¯ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖÖê ŸÖê ÃÖŸµÖ
Ö¾Æêü. ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü •Öê ú»¯ÖÖÖÓ“Öê ×¾ÖÀ¾Ö †ÖÆêü, ŸÖê“Ö Ö¸êü ÃÖŸµÖ.
¾ÖÃŸÖæÓ“Öê •ÖÖ Æêü ×“ÖúÖ™üß ¾Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖßµÖ ŸÖ¸ü ú»¯ÖÖÖÓ“Öê •ÖÖ Æêü ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ¾Ö
†¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖßµÖ †ÖÆêü.
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2) †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö“µÖÖ ´ÖŸÖê ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÃŸÖæ»ÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ, ¾ÖÃŸÖæÓ“Öê ´Öãôû ¾Ö
ÃÖŸµÖÃ¾Öºþ¯Ö.
¿ÖîÖ×Öú ¬µÖêµÖê :
1) ¸üÃú“µÖÖ ´ÖŸÖê ×¿ÖÖÖÖ“Öê úÖ´Ö ´ÆüÖ•Öê ‹úÖ ×¯ÖœüßŸÖæÖ ¯Öãœüß»Ö ×¯ÖœüßŸÖ
ú´ÖßŸÖ ú´Öß ÖôûŸÖßÖê ´ÖÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾ÖÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú
¾ÖÖ¸üÃÖÖ ÃÖÓÎú×´ÖŸÖ ú¸üÖê ÆüÖêµÖ.
2) ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ´ÆüÖ•Öê “Öãúß“µÖÖ ²ÖÖ²Öß ¤æü¸ü úºþÖ ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö
‘ÖêÖê.
- ÃÖÖòÎêú×™üÃÖ
3) ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ µÖÖêÖê ¿Ö×¸ü¸ü ¾Ö †ÖŸ´ÖÖ µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖîÃÖÙÖú
¯ÖÖ¡ÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖæÖÔŸ¾ÖÖÃÖ Öê»Öê •ÖÖ¾Öê.
- ¯»Öê™üÖê
4) ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖ¤ËüÖãÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖãÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê ÆüÖêµÖ.
- †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö
5) ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ´ÆüÖ•Öê “ÖÖÓÖ»Öê †ÖŸ´Öê ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ÆüÖêµÖ.
- ¸üÛÃúÖ
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
1) †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ³ÖÖÂÖÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ŸÖÔú¿ÖËÓÖÃ¡Ö, ¿ÖÖÃ¡Ö,Ö×ÖŸÖ, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ,
³ÖæÖÖê»Ö Æêü ×¾ÖÂÖµÖ †µÖÖ¾ÖêŸÖ.
2) ú»Ö, úÖ¾µÖ Æêü ÃÖÖï¤üµÖÖÔŸ´Öú ×¾ÖÂÖµÖ, ¬Ö´ÖÔ, Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡Ö,
†¬µÖÖŸ´Ö¿ÖÖÃ¡Ö Æêü Öî×ŸÖú ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
3) ¿Ö¸üß¸ü¿ÖÖÃ¡Ö, ×¿ÖÂ™üÖ“ÖÖ¸ü, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Öß×ŸÖ×ÖµÖ´Ö, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ÃÖÓÖßŸÖ,
ÆüÃŸÖú»ÖÖ, ¿ÖÖÃ¡Öê µÖÖÃÖÖ¸üÖê ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
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4) ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß »Ö×»ÖŸÖ ú»ÖÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ÃÖÓ×ÖŸÖ µÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ.
5) ¿ÖÖ¸üß×¸üú éúŸÖà“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¾ÖÂÖµÖ, ¿ÖêŸÖß,
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¾Ö †ÖîªÖê×Öú ú»ÖÖ Æêü ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß :
1) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖ»»ÖÖ ªÖ¾ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.
2) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
3) ¯ÖÏ¿ÖÖê¢Ö¸ü ¯Ö¨üŸÖß, µÖãÛŒŸÖ¾ÖÖ¤ü ¿ÖÖÃ¡Ö, ˆ¤ËüÖÖ´Öß ¾Ö †¾ÖÖÖ´Öß ¯Ö¨üŸÖßé
¯Öé£Ö:Œú¸üÖÖŸ´Öú ¯Ö¨üŸÖà“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ×¿ÖÖúÖÓÖß ú¸üÖ¾ÖÖ.
×¿ÖÖú-×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö :
1) ×¿ÖÖúÖÓÖß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ú¸üÖ¾Öß.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß †Ö–ÖêŸÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖßŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê.
2) ×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤ü
×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ˆÖ´Ö †¬µÖÖŸ´Ö¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖêŸÖ †ÖÆêü.
†¬µÖÖŸ´Ö¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖÖê ‡Ó×¦üµÖ•ÖµÖ †Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ¯Ö»Ößú›üß»Ö
¯Ö¸ü´ÖÖŸ´ÖÖ, ²ÖÎÉ, ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß, ÃÖÓú»¯ÖÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ
×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤üÖÖê ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ.
³ÖÖî×ŸÖú Øú¾ÖÖ ¾Öî–ÖÖ×Öú
×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤ü
×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü

µÖÖÓ×¡Öú ×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤ü
•ÖîÖ ¾ÖÖ •Öß¾Ö¿ÖÖÃŸÖ¡ÖßµÖ
×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤ü
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†) ³ÖÖî×ŸÖú Øú¾ÖÖ ¾Öî–ÖÖ×Öú ×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤ü
´ÖÖÖ¾Ö •Ö›ü ×¾ÖÀ¾ÖÖ“ÖÖ“Ö ³ÖÖÖ †ÖÆêü. •Öê •Öê †Öã³Ö¾Ö•ÖµÖ †ÖÆêü
ŸµÖÖÓÖß“Ö ÖîÃÖÙÖú ×ÖµÖ´ÖÖÓ“ÖÖ †£ÖÔ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ.
²Ö) µÖÖÓ×¡Öú ×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤ü
Æêü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¾Ö¿¾Ö Æêü ¯ÖÏ“ÖÓ›ü µÖÓ¡Ö †ÃÖæÖ ´ÖÖÖ¾Ö µÖÖ µÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ
†ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê ¿Ö¸üß¸ü ¾Ö ´ÖÖ Æêü ¤üÖêÆüßÆüß µÖÖÓ×¡Öú †ÖÆêüŸÖ.
ú) •ÖîÖ ¾ÖÖ •Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤ü
´ÖÖÖ¾Ö ÆüÖ ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖµÖÖÓ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü. ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú
¾Ö ³ÖÖî×ŸÖú Ö¸ü•ÖÖÓÖÖ, •Ö´Ö•ÖÖŸÖ ÖîÃÖÙÖú ¯ÖÏ¾Öé¢ÖßÖÖÓ“Ö †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ´ÖÆü¢¾Ö
×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. êú¾Öôû •Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü“Ö ´ÖÖÖ¾Öß ¾ÖŸÖÔÖÖ“ÖÖ ¾Ö
•Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê :
1) ×¿ÖÖÖ Æüß ‹ú Ã¾ÖµÖÓÃ±æúŸÖÔ ¾Ö ÖîÃÖÙÖú ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü
2) ×¿ÖÖÖ Æêü ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ÖêîÃÖÙÖú ¯ÖÏ¾Öé¢ÖàÖÖ †Öãæú»Ö †ÃÖÖ¾Öê.
3) ×¿ÖÖÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ¾Öê.
4) ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †ÖŸ´ÖÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü ÖÃÖæÖ †ÖŸ´ÖÖ×¾ÖÂúÖ¸ü.
5) ²ÖÖ»ÖúÖÃÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê.
6) •Öß¾ÖÖÖŸÖæÖ ×™üæúÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß
²ÖÖ»ÖúÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ºþÃÖÖê ¾Ö Æ²ÖÔ™Ôü Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖ ¤üÖêÖ ×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖªÖÓ“µÖÖ
´ÖŸÖÖŸÖ ±ú¸üú †ÖÆêü.
ºþÃÖÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê,
1) ×ÖÃÖÖÔ ÆüÖ ´ÖÖêšüÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö †ÖÆêü.
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2) ²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ †Ö¾Ö›üßÖãÃÖÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖ šü¸ü¾ÖÖ¾ÖêŸÖ.
3) ºþÃÖÖêÖê ²ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ¸üÖò×²ÖÃÖÖ ÎæúÃÖÖê Æêü ¯ÖãÃŸÖú ¾ÖÖ“ÖµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ
êú»Öß.
Æü²ÖÔ™Ôü Ã¯ÖêÃÖ¸ü“µÖÖ ´ÖŸÖê,
1) Ã¾ÖÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ.
2) Ã¯ÖêÃÖ¸üÖê ²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖôûÖÓ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ´ÖÖµÖ êú»Öê
†ÖÆêü.
†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
1) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖŸÖæÖ ¾Ö ×Ö¸üßÖÖÖŸÖæÖ †¬µÖµÖÖ
ú¸üÖ¾Öê.
2) ¯ÖÏµÖÖêÖ, ˆ¤ËÖÖ´Öß ¾Ö †¾ÖÖÖ´Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ, ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¾Öî–ÖÖ×Öú
¯Ö¨üŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾µÖÖŸÖ.
3) ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê.
4) Îúß›üÖ¯Ö¨üŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾Öß.
5) ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¿ÖúÖê, Æüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü.
×¿ÖÖú-×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö :
1) ×¿ÖÖúÖÓÖß †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:ÆæüÖ ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘Öê¾Öæ ÖµÖê.
2) ×¿ÖÖúÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ú»¯ÖÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¾Ö¸ü »ÖÖ¤æü ÖµÖê.
3) ×¿ÖÖúÖÓÖß ²ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê úÖÆüßÆüß ×¿Öú¾Öæ ÖµÖê.
4) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖÃÖÖšüß †Öãæú»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üÖê.
5) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ †ÖÓŸÖ×¸üú ¯ÖÏ¾Öé¢Öß »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ
ú¸üÖ¾Öê.
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Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ :
1) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ÖîÃÖÙÖú ¯Ö×¸üÖÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÃŸÖ ×¿ÖúÖ¾Öß.
2) ×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖªÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ªÖ¾Öê.
3) úÖµÖÔ¾ÖÖ¤ü
×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤üÖÖê ×ÖÃÖÖÖÔÃÖ, †¬µÖÖŸ´Ö¾ÖÖ¤üÖÖê †ÖŸ´µÖÖÃÖ, ŸÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖ¤üÖÖê
´ÖÖÖ¾ÖÖÃÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá Ã£ÖÖÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü.
•ÖÖòÖ ›ü¶ã‡Ô, “ÖÖ»ÃÖÔ ×¯Ö†ÃÖÔ, ×¿Ö»Ö¸ü, •Öê´ÃÖ Æêü úÖµÖÔ¾ÖÖ¤üÖÓ“Öê ¯Öã¸üÃúŸÖì ÆüÖêŸÖê.
úÖµÖÔ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ Pragmatism †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÖÏßú
¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü ²ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾µÖãŸ¯Ö¢Öß ¿ÖÖÃ¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ éúŸÖß
ú¸üÖê, †ÃÖÖ †ÖÆêü.
úÖµÖÔ¾ÖÖ¤ü ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ÖÃÖæÖ ¯Ö¨üŸÖ ¾ÖÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖÖ¾Öß
†Öã³Ö¾ÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖæÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß šü¸üÖ¾Ößú ´ÖŸÖÖÃÖ ¾ÖÖ šü¸üÖ¾Ößú
×¿Öú¾ÖÖßÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö ÖÖÆüß. úÖµÖÔ¾ÖÖÆü Æüß ‹ú ×ÖÖôû ¯Ö¨üŸÖ †ÖÆêü.
- ×¾Ö»µÖ´Ö •Öê´ÃÖ
úÖµÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“Öê 3 ¯ÖÏ¾ÖÖÆü †ÖÆêüŸÖ.
1) ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß úÖµÖÔ¾ÖÖ¤ü
2) ¯ÖÏµÖÖêÖ¾ÖÖ¤üß úÖµÖÔ¾ÖÖ¤ü
3) •Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ úÖµÖÔ¾ÖÖ¤ü
†) ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß úÖµÖÔ¾ÖÖ¤ü
´ÖÖÖ¾Öß Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê •Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ú¸üŸÖê ¾Ö ú»µÖÖÖ ÃÖÖ¬ÖŸÖê Æêü ÃÖŸµÖ
†ÖÆêü.
²Ö) ¯ÖÏµÖÖêÖ¾ÖÖ¤üß úÖµÖÔ¾ÖÖ¤ü
•Öê ê ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾ÖÖ †“Öæú šü¸üŸÖê ŸÖê“Ö ÃÖŸµÖ ÆüÖêµÖ.
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ú) •Öß¾Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ úÖµÖÔ¾ÖÖ¤ü
´ÖÖÖ¾Ö ÆüÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ¿Öß •Öãôû¾ÖæÖ ‘ÖêÖÖ¸üÖ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÖ ´ÖÖÖ¾Öß Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖÖ¸üÖ ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü.
ŸÖ¢¾Öê :
1) ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ³ÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ÖÃÖæÖ ¯ÖÏŸµÖÖ •Öß¾ÖÖ“Ö ÆüÖêµÖ.
2) –ÖÖÖÖŸÖæÖ éúŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖæÖ éúŸÖßŸÖæÖ –ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê.
3) ¯ÖÏŸµÖêú ×¾ÖªÖ£Öá ‡ŸÖ¸üÖÓ¯ÖêÖÖ ×³Ö®Ö †ÖÆêü.
4) ×¿ÖÖÖÖÖê ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú Ö¸ü•ÖÖ ³ÖÖÖ¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ.
5) ×¿ÖÖÖ Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ²Ö¤ü»ÖÖÖ¸êü †ÃÖÖ¾Öê.
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê :
1) ×¿ÖÖÖ Æüß •Öß¾ÖÖ³Ö¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü.
2) ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ²ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖê ÆüÖêµÖ.
3) ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Æêü“Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ÆüÖêµÖ. - •ÖÖòÖ ›ü¶ã‡Ô.
4) éúŸÖß Æüß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¯ÖêÖÖ ÁÖêÂšü †ÖÆêü.
5) ×¿ÖÖÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖµÖÖê•ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê
µÖÖ¾Öß.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
1) †³µÖÖÃÖÎú´Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖÖÓÖß †ÃÖÖ¾ÖÖ.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖ: ×Ö¾Ö›ü ú¸üÖ¾Öß.
3) †³µÖÖÃÖÎú´Ö éúŸÖßµÖãŒŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
4) †³µÖÖÃÖÎú´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ
5) †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ, ÃÖÓ¯ÖÏêÂÖÖ ú»ÖÖ ¾Ö ú»ÖÖÓ“ÖÖ †×¾ÖÂúÖ¸ü µÖÖÃÖ
´ÖÆü¢¾Ö Æü¾Öê.
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†¬µÖµÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß :
1) ‡Ó×¦üµÖÖÓ«üÖ¸êü ¯ÖÏŸµÖÖ †Öã³Ö¾Ö ¤êüÖê.
2) ¯ÖÏú»¯Ö ¯Ö¨üŸÖß
3) ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö¸üÖú¸üÖ
4) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
5) ¯ÖÏµÖÖêÖ ¯Ö¨üŸÖß
6) ¯ÖÏú»¯Ö ¯Ö¨üŸÖß
‡ŸµÖÖ¤üß †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾µÖÖŸÖ.
×¿ÖÖú-×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö :
1) ×¿ÖÖúÖÓÖß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ú¸üÖ¾Öß.
2) ×¿ÖÖúÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ´ÖŸÖê, ×¾Ö“ÖÖ¸ü »ÖÖ¤æü ÖµÖêŸÖ.
3) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
4) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™êü éúŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÖ¬µÖ
ú¸üÖ¾ÖßŸÖ.
5) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ :
1) úÖµÖÔ¾ÖÖ¤üÖ´Ö¬µÖê Ã¾ÖµÖÓ×¿ÖÃŸÖß»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™êü ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú éúŸÖß
šü¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÖÆêü.
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4) ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤ü
×¿ÖÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö éú×¡Ö´ÖŸÖê×¾Öºþ¨ü —ÖÖ»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ´ÆüÖæÖ •ÖÃÖÖ
×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤ü •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖ ŸÖÃÖÖ“Ö †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖãÃŸÖúß, éú×¡Ö´Ö ¾Ö
¤ãü²ÖÖì¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓÖÖ –ÖÖÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤ü †Ö»ÖÖ.
¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ 3 ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê.
1) ´ÖÖÖ¾Ö×ÖÂšü ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤ü
2) ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÖÂšü ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤ü
3) ‡Ó×¦üµÖ×ÖÂšü ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤ü
×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê :
1) ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö •Öß¾ÖÖ Æêü“Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ.
2) ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ •ÖÖÖ“Öê µÖÖêµÖ –ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê.
3) ²ÖÖ»ÖúÖŸÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
4) ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê.
5) ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê ×Ö¸üÖú¸üÖ ú¸üÖê.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
1) ¬Ö´ÖÔ, ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ, ×¾Ö–ÖÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê.
2) ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¾ÖÂÖµÖÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê.
3) ¾ÖîúÛ»¯Öú †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê.
4) ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ Æêü ÃÖæ¡Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê
Öê»Öê.
†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
1) ˆ¤ËüÖÖ´Öß ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üÖê.
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2)
3)
4)
5)

¥üúÁÖÖ¾µÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖê¢Ö¸ü ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üÖê.
Ã¾ÖµÖÓ-†¬µÖµÖÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê.
×Ö¸üßÖÖ Ö´ÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÏµÖÖêÖ¿Öß»ÖŸÖê»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê.

×¿ÖÖú-×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
1) ×¿ÖÖúÖÓÖß ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ ´ÖŸÖê ³ÖÖ¾ÖÖÖ, ¥üÛÂ™üúÖêÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¾Ö¸ü »ÖÖ¤üÖµÖ“Öê
ÖÖÆüß.
2) ×¿ÖÖú “ÖÖ×¸ü¡µÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö †ÃÖÖ¾Öê.
3) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ úÖµÖÔ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ú¸üÖ¾Öê.
4) ×¾ÖªÖ£Öá ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üŸÖÖŸÖ úß ÖÖÆüß, Æêü ¯ÖÖÆüÖ¾Öê.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ
1) ¯ÖÏŸµÖêúÖÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×Ö éúŸÖß ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÖÆêü.
2) ´ÖÖ¡Ö, ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¿ÖÃŸÖßŸÖ“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖêÖ ‘ÖêÖê †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
5) †ÛÃŸÖ¢¾Ö¾ÖÖ¤ü
†ÛÃŸÖ¢¾Ö¾ÖÖ¤üÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖãÂµÖ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ÆüÖêµÖ. ´ÖÖÖ¾Öß
†ÛÃŸÖŸ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö †ÃÖÖê '´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÓ
´ÆüÖæÖ ´Öß †ÖÆêü', Æêü †ÛÃŸÖ¢¾Ö¾ÖÖ¤üÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¾ÖÖŒµÖ †ÖÆêü.
†¬µÖÖŸ´Ö¾ÖÖ¤ü, †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤ü ŸÖÃÖê“Ö ¬Ö´ÖÔ, ÃÖÓÃéúŸÖß, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ, ´Öæ»µÖ µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ †ÛÃŸÖ¢¾Ö¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÖÆêü. †ÛÃŸÖ¢¾Ö¾ÖÖ¤üÖÖãÃÖÖ¸ü ´Öæôû ŸÖ¢¾Ö
´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê †ÃÖÖê, Æêü †ÃÖÖê Øú¾ÖÖ ÖÃÖÖê ¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ
¥üÛÂ™üúÖêÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê.
¿ÖîÖÛÖú ¬µÖêµÖê :
1) ´ÖÖÖ¾Öß †ÛÃŸÖ¢¾Ö Æêü ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ¬µÖêµÖ.
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2) ×ÖÖÔµÖ Ö´ÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
3) Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
4) Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öß, Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †ÃÖµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß ãú¾ÖŸÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
5) ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¾Ö ŸÖÓ¡Ö¾Öî–ÖÖ×Öú ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
1) ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ú»ÖÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê.
2) ×¾Ö–ÖÖÖ, Ö×ÖŸÖ ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖ µÖÖÓÖÖ ¤ãüµµÖ´Ö Ã£ÖÖÖ ×¤ü»Öê
Öê»Öê.
3) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖãÃÖÖ¸ü †³µÖÖÃÖÎú´Ö †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
1) Ã¾ÖµÖÓ-†¬µÖµÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×¤ü»Öê.
2) ×¿ÖÖúÖÓÖß †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
3) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †ÖŸ´ÖÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾Öß.
×¿ÖÖú ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö :
1) ×¿ÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ªÖ¾Öê.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ :
1) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¾Ö¸ü ²ÖÖÊ ×¿ÖÃŸÖ »ÖÖ¤æü ÖµÖê.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÃÖÖ¾Öê.
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6) ´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤ü
´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤ü ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖŒÃÖÔ“Öê êú¾Öôû ¿Ö²¤ü Ö¾ÆêüŸÖ, ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ¾Öî“ÖÖ×¸üú
¯Ö¨üŸÖß †ÖÆêü.
´ÖÖŒÃÖÔ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü1) ´ÖÖŒÃÖÔÖê ´ÖÖãÂµÖŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß.
2) ÆêüÖê»Ö“µÖÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü ´ÖÖŒÃÖÔÖê ×¾Öú×ÃÖŸÖ êú»Öê»Öß «Óü«üÖŸ´Öú
³ÖÖî×ŸÖú¾ÖÖ¤üß ¯Ö¨üŸÖß †Ö×Ö ŸµÖÖ†Ö¬ÖÖ¸êü êú»Öê»Öê ´ÖÖÖ¾Öß ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öê
†Öú»ÖÖ.
3) ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ´ÖÖŒÃÖÔ¯ÖÏÖßŸÖ ÃÖ´ÖßÖÖ.
4) ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖúŸÖÖ †Ö×Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Æüß ´ÖÖãÂµÖÖ“µÖÖ
¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ †×¾Ö³ÖÖ•µÖ ³ÖÖÖ †ÖÆêü.
5) ´ÖÖÖÃÖÖ“Öß †´ÖÖÖãÂÖßú¸üÖÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖŸÖÖ úºþÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“Öê
ÃÖ•ÖÔÖ¿Öß»Ö, ÃÖé•ÖÖ¿Öß»Ö ÁÖ´ÖÖÓŸÖæÖ µÖêÖÖ¸êü ´ÖÖãÂµÖŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ
ªÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ Ã¯ÖÂ™ü úºþÖ, ÁÖ×´ÖúÖÓ“Öß
Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß ÃÖÓ¯Ö¾ÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ü ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÖ»Öß
¯ÖÖ×Æü•Öê. Æüß ´ÖÖŒÃÖÔ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öß ´Öæôû ŸÖÖÛŸ¾Öú ²Öîšüú †ÖÆêü.
‹ú¯ÖÖßµÖ ¸üÖ•µÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ¸üÖ•µÖúŸµÖÖÔ“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ Æêü“Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öê
ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ÃÖæ¸ü ´ÖÖµÖ ÖÃÖŸÖê.
7) †¬µÖÖŸ´Ö¾ÖÖ¤ü
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¾Ö¿¾Ö¸ü“ÖÖê“µÖÖ, “Ö¸üÖ“Ö¸ü ÃÖéÂ™üß“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß †×ŸÖ´ÖÖÖ¾Öß, ¤îü¾Öß“ÖîŸÖµÖ¯ÖæÖÔ ´ÆüÖ•Öê“Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¿ÖŒŸÖß ×¾Öª´ÖÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸÖß“Ö µÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖ“Öê,
ÃÖ•Öß¾Ö ¾Ö ×Ö•Öá¾Ö ÃÖéÂ™üß ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú×¸üŸÖ †ÖÆêü, †ÃÖÖ
†¬µÖÖŸ´Ö¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ †ÖÆêü.
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×¿ÖÖÖÖ“Öß ¬µÖêµÖê :
1) •Öß¾ÖÖÖ“Öê †ŸµÖã““Ö ¾Ö †Ó×ŸÖ´Ö ¬µÖêµÖ †ÖŸ´ÖÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü †ÖÆêü.
2) †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
3) –ÖÖÖÖ•ÖÔÖ ¾Ö –ÖÖÖÃÖÓÎú´ÖÖ Æêü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ †ÖÆêü.
4) “ÖÖ×¸ü¡µÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê.
5) “ÖÖ×¸ü¡µÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ‡Ó×¦üµÖ×ÖÖÏÆü.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
1) ÃÖÖÓµÖ, µÖÖêÖ, µÖÖµÖ, ¾Öê¤üÖŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê.
2) ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, ¯Öã¸üÖÖê µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô.
†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
1) ¯ÖÏ¿ÖÖê¢Ö¸ü ¯Ö¨üŸÖß
2) Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ¯Ö¨üŸÖß
3) †ÖŸ´ÖØ“ÖŸÖÖ ¾Ö ´ÖÖÖ.
4) ¯ÖÏ¿ÖÖê¢Ö¸ü ¾Ö ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¯Ö¨üŸÖß
5) ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤ü
µÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô.
×¿ÖÖú-×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö :
1) ×¿ÖÖú ¯ÖÏê¸üÖÖ¤üÖµÖß ¾Ö Ã±æúŸÖá¤üÖµÖú †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¾Ö¸ü ÃÖãÃÖÓÃúÖ¸ü ú¸üÖê ×¿ÖÖúÖÓ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÆêü.
3) ×¿ÖÖú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá †ÖÓŸÖ¸ü×ÎúµÖêÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê.
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Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ
1) Öãºþ ×¿ÖÂµÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ×¿ÖÃŸÖß¾Ö¸ü “ÖÖÓÖ»ÖÖ
¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †ÖŸ´Ö²ÖÖê¬Ö ú¸üµÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÆüÖêŸÖê.
8) †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ¾ÖÖ¤ü
†Ó×ŸÖ´Ö ÃÖŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖÖê»Ö Ø“ÖŸÖÖ, ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öê
×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖŸÖ †ÖœüôûŸÖ ÖÖÆüß. †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ¾ÖÖ¤ü ÆüÖ
†Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤ü ¾Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤ü µÖÖÓ“ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ãú¿Ö»Ö †ÃÖÖ ÃÖÓµÖÖêÖ ÆüÖêµÖ.
†Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¸ü»ÖÖî×úúŸÖÖ ¾Ö †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ÖæœüŸÖÖ †Ö×Ö
¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üÖŸÖß»Ö •Ö›üŸ¾Ö ¾Ö ¾Öî–ÖÖ×Öú µÖÖÓ×¡ÖúŸÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ †×ŸÖ×¸üú ™üÖæúÖ
ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Ö ´ÖÖÖ¾ÖßµÖ ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏµÖŸÖ
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖê.
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ •Ö´Ö ¿ÖîÖ×Öú “Öôû¾ÖôûßŸÖæÖ —ÖÖ»ÖÖ.
ÃÖÓÃéúŸÖß¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖß ÃÖÓÎú´ÖÖ Æêü“Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ´ÖÖÖŸÖÖê.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
1) ³ÖÖÂÖÖ, ŸÖÔú¿ÖÖÃ¡Ö, Ö×ÖŸÖ, ×¾Ö–ÖÖÖ, ´ÖÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ,
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ Æêü ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾Ö»Öê •ÖÖ¾ÖêŸÖ.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ²ÖÖî×¨üú ¯ÖÖŸÖôûß ¾ÖÖœüµÖÖú×¸üŸÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ×¾ÖÂÖµÖ
¾Ö ×¾ÖÂÖµÖ–ÖÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ •ÖÖ¾ÖÖ.
3) ŸÖ•–ÖÖÓ“µÖÖ †×¬ÖéúŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö ªÖ¾Öê.
×¿ÖÖú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá
1) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ Ö´ÖŸÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê, †Ö¾Ö›üß ×Ö¾Ö›üß¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿Öú¾ÖÖ¾Öê.
2) ×¿ÖÖú ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö, †Öã³Ö¾Öß ¾Ö •ÖÖÖúÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
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3) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß úšüßÖ ²ÖÖ²Öß ¡ÖÖÃÖ ‘Öê¾ÖæÖ ×¿ÖúµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê.
†¬µÖµÖÖ ¾Ö †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß :
1) ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ¾Öî“ÖÖ×¸üú †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
2) ²Ö¸êü“ÖÃÖê –ÖÖÖ Æêü †´ÖæŸÖÔ †ÃÖŸÖê, ŸÖê †´ÖæŸÖÔ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü“Ö ªÖ¾Öê.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ×¿ÖÃŸÖ :
1) Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß †Ö¾Ö¿µÖú ¾Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ ¾Ö ×¾ÖÂÖµÖ
‘Ö™üú µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖã™üúÖ úºþÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ
†ÃÖŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê.
2) ×¾ÖÂÖµÖ †×Ö¾ÖÖµÖÔ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
3) ´ÖÖÖ×ÃÖú ×¿ÖÃŸÖß“Öß ú»¯ÖÖÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖÖ¾Öß.
9) ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ¾ÖÖ¤ü
•ÖÖÖ×ŸÖú ´ÖÆüÖµÖã¨üÖ´Öãôêû ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß ŸÖÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß,
ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤ü ¾Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüßü µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ, ¿ÖÃ¡ÖÃ¯Ö¬ÖÖÔ ¾Ö ÃÖ¢ÖÖÃ¯Ö¬ÖÖÔ,
¸üÖÂ™ÒüÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÖœüŸÖê ´ÖŸÖ³Öê¤ü µÖÖ´Öãôêû †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ. †¿ÖÖ
¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖÖŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏÖÖ»Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ
ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šüºþ ¿ÖúÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê †Öêú ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖÖ»Öê.
¯ÖÏµÖÖêÖ¿Öß»Ö ¾Ö ÃÖÖ¯ÖêÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ Ö¾ÆüŸÖê ´ÆüÖæÖ ¾Ö ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß
¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ¾ÖÖ™ü»Öß. µÖÖŸÖæÖ“Ö ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ.
¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ¾ÖÖ¤üÖÖê ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ´Öæ»µÖÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê.
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¿ÖîÖ×Öú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ :
1) ×¿ÖÖÖ Æêü ¬µÖêµÖ×ÖÂšü †ÃÖÖ¾Öê.
2) ×¾ÖªÖ£Öá, ×¿ÖÖú, ¯ÖÖ»Öú, ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¿ÖŒŸÖà“ÖÖ ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖê.
3) ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ‹ú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß.
4) ×¿ÖÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖ“µÖÖ ¾Öê¬Ö ‘ÖêÖÖ·µÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ.
5) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ Æêü ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ †ÃÖÖ¾Öê.
×¿ÖÖú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá :
1) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ú»µÖÖÖÖ“Öê ´Öæ»µÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ
ÃÖÖÓÖÖ¾Öê.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß Ö¾ÖÃÖ´ÖÖ•Ö×ÖÙ´ÖŸÖß“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ú¸üÖ¾Öß.
10) ÃÖÖŸÖŸµÖ¾ÖÖ¤ü
úÖµÖÔ¾ÖÖ¤üß ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“Öß ×“Ö×úŸÃÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖ¾ÖÖ¤üÖÖê (Perennialism)
êú»Öß. ¸üÖò²Ö™Ôü Æü×“ÖÃÖ, ´ÖÖò×™ü´ÖÖê¸ü †ò›ü»Ö¸ü, ´ÖÖÔú ›üÖê¸êüÖ, ×¸ü“Ö›Ôü ×»ÖÜ¾ÆüÃ™üÖ Æêü
ÃÖÖŸÖŸµÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ¯Öã¸üÃúŸÖì ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÖŸÖŸµÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ Perennialism †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
'Perennial' µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ Øú¾ÖÖ †ÖÓ›ü. ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö
¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ¾Ö ÃÖÖÖŸÖÖ ÃÖŸµÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖãÂµÖÖ“Öê ´ÖÖ, ŸµÖÖ“ÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö, ¾Öé¢Öß ¾Ö
¯ÖÏ¾Öé¢Öß.
¿ÖîÖ×Öú ×ÃÖ¤Ëü¬ÖÖÓŸÖ
1) ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖ¿¾ÖŸÖ ¾Ö ÃÖÖÖŸÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖÓ¿Öß
•ÖÖê›üÖê.
2) ´ÖÖãÂµÖ ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üÖ ¯ÖÏÖÖß †ÖÆêü.
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3) ×¾Ö“ÖÖ¸ü¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê Æêü ×¿ÖÖÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü †ÃÖÖ¾Öê.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
1) Ã£Öôû-úÖ»Ö-¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¯Ö¸üŸ¾Öê †³µÖÖÃÖÎú´Ö ²Ö¤ü»ÖÖ¾ÖÖ.
2) ²Öã¨üß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖÖ¸üÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ.
†¬µÖµÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
1) Ã£Öôû-úÖ»Ö-¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¯Ö¸üŸ¾Öê †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ²Ö¤ü»ÖÖê
†¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
×¿ÖÖú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá :
1) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¾Ö ²Öã¨üß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ú¸üÖ¾ÖÖ.
2) –ÖÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú
×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ³Ö¸ü ¤êüµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß. Æêü –ÖÖÖ ÖÏÓ£Ö ¾Ö
×¿ÖÖú µÖÖÓ“µÖÖ«üÖ¸êü ×´Öôæû ¿ÖúŸÖê. ´ÆüÖæÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Ã¾ÖÖÖã³Ö¾ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖúµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Ö¸üµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÖÖÆüß.
11) ŸÖÖÙúú ¯ÖÏŸµÖÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü
ŸÖÖÙúú ¯ÖÏŸµÖÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ“Ö ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ (Logical Positivism) †ÃÖê
´ÆüÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ ×¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê †×¬ÖÂšüÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖÙúú ¯ÖÏŸµÖÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü ÆüÖ
×¾Ö–ÖÖÖÖŸÖß»Ö ³Öæ×´ÖêúŸÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üÖ Ö¾ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÏ¤üÖµÖ †ÖÆêü.
ŸÖ¢¾Ö :
1) ŸÖÖÙúú ¯ÖÏŸµÖÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üÖÖê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÁÖêÂšü ¯Ö¤üÖ¾ÖºþÖ
ÖÖ»Öß Öê“Ö»Öê.
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2) ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖŸÖ †´ÖæŸÖÔ, Ø“ÖŸÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖµÖ“Öß,
†ÓŸÖ:¯ÖÏê¸üÖÖ ¾Ö †ÖŸ´ÖÃÖÖÖÖŸúÖ¸ü µÖÖÓÖÖ †¬µÖÖŸ´Ö¾ÖÖ¤üÖÖê ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê
¯Ö¸ÓüŸÖæ ŸÖÖÙúú ¯ÖÏŸµÖÖŸÖÖ¾ÖÖªÖÓÖß ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ.
¿ÖîÖ×Öú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ :
1) ×¾Ö–ÖÖÖ †³µÖÖÃÖÖ»ÖÖ Ã£ÖÖÖ ×¤ü»Öê.
2) ‡ŸÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖŸÖ ¤êüÖß»Ö ¾Öî–ÖÖ×Öú ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö
ú¸üÖ¾ÖÖ.
3) ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖµÖãŒŸÖ –ÖÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ªÖ¾Öê.
4) ‹ÖÖªÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖŸÖ³Öê¤ü †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ“µÖÖ ¤üÖêÆüß
²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›üÖ¾µÖÖŸÖ.
×¿ÖÖú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá :
1) ×¿ÖÖúÖÓÖß ¾ÖÃŸÖæ×ÖÂšüŸÖÖ ³Öæ×´ÖúÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸üÖ¾Öß.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †Ö¯Ö»Öß ´ÖŸÖê ²ÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ ú¸üÖ¾Öê.
3) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê ×¾Ö–ÖÖÖÖ²Ö§ü»Ö †×³Öºþ“Öß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öß.
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7
¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ
1. †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö (‡.ÃÖ.¯Öæ. 384 ŸÖê ‡.ÃÖ.¯Öæ.322)
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö ÆüÖ ÖÏßú ŸÖ¢¾Ö–Ö ¯»Öê™üÖê“ÖÖ ×¿ÖÂµÖ ¾Ö †»ÖêŒ—ÖÖÓ›ü¸ü ¤ü ÖÏê™ü“ÖÖ
Öãºþ ÆüÖêŸÖÖ.
Aristotle's definition of Education is the same as
that of his teachers, that is, 'the creation of a sound
mind in a sound body'. Thus, to him the aim of
education was the welfare of the individuals so as to
bring happiness in their lives.
µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖÖòÎêú×™üÃÖ ¾Ö ¯»Öê™üÖê ˆ§êü¿Ö to attain
knowledge ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ, †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö µÖÖÓ“Öê µÖÖ²Ö§ü»Ö ¾ÖêÖôêû ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, 'the aim of education was not only the
attainment of knowledge but also the attainment of
happiness or goodness in life'.
†ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê,
×¿ÖÖÖ
1) Gymnastic
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2) Sports
3) Music
4) Literature
5) Mathematics
6) Physics
7) Astronomy
µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ.
†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß :
1) †ò×¸üÃ™üÖò™ü»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, †¬µÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ˆ¤ËüÖÖ´Öß ¾Ö †¾ÖÖÖ´Öß
¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
2) ¯»Öê™üÖê (‡.ÃÖ.¯Öæ.420 ŸÖê 348)
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü ¾Ö ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¯»Öê™üÖêÖê“Ö
êú»Öê. ´ÆüÖæÖ ¯»Öê™üÖê»ÖÖ“Ö ¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖú ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ¯»Öê™üÖêÖê
´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üß †ÖÆêü, ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ •ÖÖú
´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖÖòÎêú™üßÃÖ Æêü ¯»Öê™üÖê“Öê Öãºþ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖòÎêú™üßÃÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü —ÖÖ»Öê»Öß “Ö“ÖÖÔ
ŸµÖÖŸÖæÖ ¯»Öê™üÖê“Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öê. ¯»Öê™üÖêÖê Republic ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»ÖÖ
ŸµÖÖŸÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ¸üÖ•ÖÖßŸÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö»Öß †ÖÆêü.
ŸÖ¢¾Ö :
1) ÃÖŸµÖ : 2 •ÖÖÖÓ“Öß ú»¯ÖÖÖ ¯»Öê™üÖêÖê ´ÖÖÓ›ü»Öß. †) ¾ÖÃŸÖæºþ¯Ö •ÖÖ ²Ö)
ú»¯ÖÖÖºþ¯Ö •ÖÖ.
¾ÖÃŸÖæ“Öê ´ÖæŸÖÔ Ã¾Öºþ¯Ö ‹ÖÖªÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾ÖÃŸÖæ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê
†ÃÖŸÖê, ŸÖ¸ü ú»¯ÖÖÖ Æüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾ÖÃŸÖãÓ¯Öã¸üŸÖß“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÖÃÖæÖ ŸÖß
ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÃŸÖæÓÖÖ ¾µÖÖ¯ÖæÖ ˆ¸üŸÖê.
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2) ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö
†) ¾ÖÖÃÖÖÖ
²Ö) ³ÖÖ¾ÖÖÖ
ú) ²Öã¨üß Øú¾ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
µÖÖ ´ÖÖÖ¾Öß ´ÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖÃÖê“Ö, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê 3 ¾ÖÖÔ ¯ÖÖ›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
1) ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾ÖÖÃÖÖÖÓ“µÖÖ †ÖÆüÖ¸üß •ÖÖÖÖ¸êü.
2) ³ÖÖ¾ÖÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖÔ.
3) ²ÖÖî×¨üú Øú¾ÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü •ÖÖÖÖ¸êü ŸÖ¢¾Ö–Ö.
3) –ÖÖÖ
¯»Öê™üÖêÖê –ÖÖÖÖ“µÖÖ 3 ¯ÖÖŸÖôûµÖÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
†) ‡Ó×¦üµÖÖÖã³Ö¾Ö ¾ÖÖÃÖÖÖ ¾Ö ¤êüÆüÖŸ´Ö²Öã¨üß“Öê ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö •µÖÖ ÁÖ´Ö•Öß¾Öß
»ÖÖêúÖÓ¾Ö¸ü †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“Öê –ÖÖÖ Æêü ‡Ó×¦üµÖÖÖã³Ö¾ÖÖ¯Öã¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖŸÖê.
²Ö) ³ÖÖ¾ÖÖÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“µÖÖ ÃÖî×Ö ú ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü
–ÖÖÖ µÖÖ»ÖÖ“Ö ¯»Öê™üÖê '´ÖŸÖ' †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖê.
ú) Ö¸êü –ÖÖÖ ‡Ó×¦üµÖÖÖã³Ö¾ÖÖŸÖßŸÖ, †´ÖæŸÖÔ ¾Ö ¾ÖÃŸÖã×Ö¸ü¯ÖêÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ»ÖÖ“Ö
ú»¯ÖÖÖÓ“Öê –ÖÖÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ú»¯ÖÖÖÓ“Öê –ÖÖÖ Æêü“Ö ÃÖŸµÖ –ÖÖÖ.
×¿ÖÖÖ ¬µÖêµÖê :
1) ¿Ö¸üß¸ü ¾Ö †ÖŸ´ÖÖ µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö´Ö•ÖÖŸÖ µÖÖêµÖŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖæÖÔŸ¾ÖÖ¯ÖÏŸÖ
ÖêÖê ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖÖ - ¯»Öê™üÖê.
2) †Ö¤ü¿ÖÔ ÖÖÖ¸üßú ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
3) ×¿ÖÖÖ µÖÖê•ÖÖê †ÓŸÖÖÔŸÖ
†) ¾ÖµÖ 0-7 ´Ö¬µÖê ÖêôûÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ
×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖê.
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²Ö) ¾ÖµÖ 7-16/17 : »ÖêÖÖ, ¾ÖÖ“ÖÖ, Ö×ÖŸÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö
¾ÆüÖ¾ÖÖ. ¾µÖÖµÖÖ´Ö ¾Ö ÃÖÓ×ÖŸÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖŒŸÖß“Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
ú) ¾ÖµÖ 16/17 ŸÖê 20 ¾ÖÂÖì : »ÖÂú¸üß ×¿ÖÖÖ ªÖ¾Öê.
›ü) 20-30 ¾ÖÂÖì : ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ±úŒŸÖ –ÖÖÖ×¾ÖúÖÃÖ ÖÃÖæÖ
¾ÖÃŸÖãºþ¯Ö •ÖÖÖú›æüÖ ÃÖŸµÖÃ¾Öºþ¯ÖÖú›êü ÖêÖê.
‡) 30 ŸÖê 35 ¾ÖÂÖÔ : µÖÖ ÃÖ¾ÖÖì““Ö ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ
×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
±ú) 35 ŸÖê 50 ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü : µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ŸÖ¢¾Ö–Ö
ˆ““Ö †×¬ÖúÖ¸ü ¯Ö¤êü Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖß»Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÓ“Öê ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖ
ú¸üŸÖß»Ö.
×¿ÖÖú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá :
1) •µÖÖÓ“µÖÖú›êü –ÖÖÖ †ÖÆêü, †¿ÖÖ ²Öã¨üß´ÖÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ, ŸÖŸ¾ÖŸÖÖÓÖÖ
ÁÖêÂšü Ã£ÖÖÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
2) »ÖÖêúÖÓÖß ŸÖ¢¾Ö–Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»Öê ×ÖµÖ´Ö ¯ÖÖôûÖê,
†Ö–ÖÖ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
3) ŸÖ¢¾Ö–Ö Æêü êú¾Öôû ×¾Ö«üÖÖ“Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖê ×ÖÖÏÆüß, »ÖÖêú×ÆüŸÖîÂÖß ¾Ö
“ÖÖ×¸ü¡µÖÃÖÓ¯Ö®Ö †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
4) ×¿ÖÖúÖÓÖß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ú¸üÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
3) •ÖßÖ •ÖêúÃÖ ºþÃÖÖê (‡.ÃÖ.1712 ŸÖê 1758)
ºþÃÖÖê µÖÖÓÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ÎúÖÓŸÖß“Öê •ÖÖú ´ÖÖÖ»Öê Öê»Öê.
×ÖÃÖÖÖÔÖãÃÖÖ¸ü ×¿ÖÖÖ
´ÖÖÖ¾Ö ÆüÖ ×ÖÃÖÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü Öê»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ²ÖêÖ›üß¯ÖÖÖ,
×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö ¤ãü:Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ´ÆüÖæÖ '×ÖÃÖÖÖÔú›êü ¯Ö¸üüŸÖ' 'Back No
Nature' µÖÖ ÃÖæ¡ÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ.
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ºþÃÖÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê, ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ×¿ÖÖÖ ŸÖßÖ ÖÖêÂ™üà¯ÖÖÃÖæÖ ×´ÖôûŸÖê.
1) Nature - ´Öæôû •Ö´Ö•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß, ×ÖÃÖÖÔ¤ü¢Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö.
2) Man - ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö.
3) Things - ²ÖÖÊÃÖéÂ™üß Øú¾ÖÖ ×ÖÃÖÖÔ.
×¿ÖÖÖÖ“Öê ÆêüŸÖæ
1) ²ÖÖ»ÖúÖ“Öê ×¿ÖÖú ´ÖÖÖ¾µÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß.
2) †ÓŸÖÖÔŸÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
3) ²ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
4) ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ.
5) ÖîÃÖÙÖú ×¾ÖúÖÃÖ Æêü“Ö ×¿ÖÖÖ
‹×´Ö»Ö´Ö¬Öß»Ö ×¿ÖÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ
ºþÃÖÖêÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †¿ÖÖ ×¿ÖÖÖµÖÖê•ÖÖê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö
Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß '‹×´Ö»Ö' Æêü ¯ÖãÃŸÖú ×»Ö×Æü»Öê. ŸµÖÖŸÖ '‹×´Ö»Ö' ÖÖ´Öú
´ÖÖÖÃÖ¯Öã¡Ö ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ ŸµÖÖ»ÖÖ úÃÖê ×¿Öú¾ÖÖ¾Öê Æêü ú£ÖÖŸ´Öú ¯Ö¨üŸÖßÖê ¾ÖÖÔÖ
êú»Öê †ÖÆêü. ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ ‹æúÖ 5 ³ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ “ÖÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÖê
´Öã»ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ “ÖÖ¸ü †¾ÖÃ£ÖÖ ú»¯ÖæÖ ŸµÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖ úÃÖê ªÖ¾Öê Æêü Ã¯ÖÂ™ü
êú»Öê. ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖê×±úµÖÖ µÖÖ ´ÖÖÖÃÖúµÖê“µÖÖ ºþ¯ÖÖÖê Ã¡Öß
×¿ÖÖÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´ÖúÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öß †ÖÆêü.
1) ¿Öî¿Ö¾ÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ : ¾ÖµÖ ¾ÖÂÖì 5 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ×ÖÃÖÖÖÔŸÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¿ÖÖÖ.
2) ²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ : ¾ÖµÖ ¾ÖÂÖÔ 5 ŸÖê 12 –ÖÖÖë×¦üµÖÖŸÖæÖ ×ÖÃÖÖÖÔ“Öê –ÖÖÖ,
ÖßŸÖß×ÖµÖ´Ö †Öã³Ö¾ÖÖŸÖæÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ.
3) ×ú¿ÖÖê¸üÖ¾ÖÃ£ÖÖ : ¾ÖµÖ ¾ÖÂÖÔ 12 ŸÖê 15 ²ÖÖî×¨üú ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß
†Öãæú»Ö úÖôû.
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4) ãú´ÖÖ¸üÖ¾ÖÃ£ÖÖ : ¾ÖµÖ ¾ÖÂÖÔ 15 ¯ÖÖÃÖæÖ ¯Öãœêü µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¿Ö¸üß¸ü ¾Ö
–ÖÖÖê×¦üµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü, ´ÖÖ, Çü¤üµÖ, ³ÖÖ¾ÖÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ.
Ã¡Öß ×¿ÖÖÖ
ºþÃÖÖêÖê Ã¡Öß ×¿ÖÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓãú×“ÖŸÖ ³Öæ×´ÖúÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. Ã¡ÖßµÖÖÓÖß
“Öæ»Ö ¾Ö ´Öæ»Ö µÖÖ ²ÖÖ²Öà¯Öã¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê, †ÃÖê ºþÃÖÖê µÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
1) ¯ÖÏŸµÖÖ †Öã³Ö¾Ö
2) éú×ŸÖµÖãŒŸÖ †¬µÖµÖÖ
3) ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
4) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Öã³ÖæŸÖß
µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
×¿ÖÖú :
1) ×¿ÖÖúÖ“Öê Ã£ÖÖÖ ˆ““Ö ÆüÖêŸÖê.
2) ºþÃÖÖê“µÖÖ ´ÖŸÖê, ×¿ÖÖúÖÓÖß úÖêÖŸÖÖÆüß •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ÃÖÓÃúÖ¸ü,
Öß×ŸÖú»¯ÖÖÖ ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ¯ÖÖÖ ×¿Öú¾Öæ ÖµÖê.
3) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ×ÖÃÖÖÔ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ú¸üÖ¾ÖÖ.
×¿ÖÃŸÖ :
1) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖæÖÔ Ã¾ÖŸÖÓ¡µÖ ªÖ¾Öê.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖúµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æü¾Öê.
3) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬ÖÖê »ÖÖ¤æü ÖµÖê.
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4) •ÖÖòÖ ›ü¶ã‡Ô (‡.ÃÖ. 1859 ŸÖê 1952)
•ÖÖòÖ ›ü¶ã‡Ô Æêü úÖµÖÔ¾ÖÖ¤üß ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ³ÖÖÂµÖúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
†ÖŸ´ÖØ“ÖŸÖÖÖŸÖæÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ ²ÖÖî×¤üË¬Öú, ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¾Ö ¯ÖãÃŸÖúß
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖòÖ ›ü¶ã‡ÔÖê ×ÖÂÖê¬Ö êú»ÖÖ. Æêü ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¤îüÖÓ¤üßÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ
ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÖÖÆüß. ›ü¶ã‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê,ê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü,
•Öß¾ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖšüß •Öê ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü, ŸÖê
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
†Öã³Ö¾ÖÖŸÖæÖ, éúŸÖßŸÖæÖ ¾Ö •Öß¾ÖÖÖŸÖæÖ µÖêÖÖ¸êü –ÖÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
¿ÖîÖ×Öú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ :
1) ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †Öã³Ö¾ÖÖÓ“Öê ¯ÖãÖ:ÃÖÓµÖÖê•ÖÖ
2) ×¿ÖÖú ´ÆüÖ•Öê ×¾ÖúÖÃÖ
3) ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê •Öß¾ÖÖ
4) éúŸÖßŸÖæÖ ¾Ö †Öã³Ö¾ÖÖŸÖæÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ¾Öê ×¿ÖÖÖ.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
1) êú¾Öôû ¯ÖãÃŸÖúß †³µÖÖÃÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü †Öã³Ö¾ÖÖÓÃÖÖšüß éúŸÖß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ.
2) ×“Ö¡Ö úÖœüÖê, ÖÖêÂ™üß ÃÖÖÓÖÖê, ¸ÓüÖúÖ´Ö ú¸üÖê, ÆüÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ¯ÖÏµÖÖêÖ
ú¸üÖê, ÖÖÖß ´ÆüÖÖê, ÃÖÆü»Öß úÖœüÖê ‡ŸµÖÖ¤üß úÖµÖÔÎú´Ö
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öê.
†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
1) ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö¸üÖú¸üÖ
2) Ã¾ÖµÖÓ-×¿ÖÖÖ
3) éúŸÖß«üÖ¸üÖ ×¿ÖÖÖ
µÖÖ †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
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×¿ÖÖú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá
1) ×¿ÖÖú Æêü ×´Ö¡Ö, ŸÖ¢¾Ö–Ö ¾Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú †ÖÆêüŸÖ.
2) ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ×¿ÖÖú µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ×´Ö¡ÖŸ¾ÖÖ“Öê, †Ö¯Öã»Öúß“Öê ÖÖŸÖê †ÃÖÖ¾Öê.
3) ×¾ÖªÖ£Öá “ÖãúŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ µÖÖêµÖ ŸÖÖê ÃÖ»»Ö
ªÖ¾ÖÖ.
4) ×¿ÖÖú Ã¾ÖŸÖ: úŸÖéÔŸ¾Ö¾ÖÖÖ ¾Ö úÖµÖÔÖ´Ö †ÃÖÖ¾Öê.
5) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖ¾Öß.
×¿ÖÃŸÖ :
Ã¾ÖµÖÓ×¿ÖÃŸÖ - úÖêÖŸÖêÆüß ‡Û“”ûŸÖ ¬µÖêµÖ ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •Öß¾ÖÖÖŸÖ Ã¾ÖµÖÓ×¿ÖÃŸÖß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.
5) úÖò´ÖÖê×Ö†ÃÖ (1592-1670)
†Öò»Ã™êü›ü Æêü úÖò´ÖÖê×Ö†ÃÖ µÖÖÓ“Öê Öãºþ ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß“ÖÖ
úÖò´ÖÖê×Ö†ÃÖü µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ.
1) ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öê †Ó×ŸÖ´Ö ˆ×§üÂ™ü ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸üÖ“µÖÖ ÃÖÓÖŸÖßŸÖ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ
ÃÖãÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß Æêü ÆüÖêµÖ.
2) úÖò´ÖÖê×Ö†ÃÖÖê –ÖÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß“Öß ŸÖßÖ ÃÖÖ¬ÖÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ.
1) ‡Ó×¦üµÖê
2) ²Öã¨üß
3) †ÖŸ´ÖÖÖã³ÖæŸÖß
3) †¬µÖÖ¯ÖÖ Æêü ÃÖÖê¯µÖÖú›æüÖ úšüßÖÖú›êü êú»Öê •ÖÖ¾Öê.
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†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
1) •Öê ×¿Öú¾ÖÖµÖ“Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ, ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
úÃÖÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê, Æêü ¯ÖÏŸµÖÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ“Ö ×¿Öú¾ÖÖ¾Öê.
2) –ÖÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÖãÓŸÖÖÖãÓŸÖ úºþÖ ¤êü¾Öæ ÖµÖê.
3) ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú †¾ÖÃ£ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.
úÖò´Öê×Ö†ÃÖÖê ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ “ÖÖ¸ü †¾ÖÃ£ÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
1) ¿Öî¿Ö¾ÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ : ´Öã»ÖÖÓ“Öê ÃÖÓÖÖê¯ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ»ÖÖ¯ÖÖêÂÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.
2) ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †¾ÖÃ£ÖÖ : Æüß †¾ÖÃ£ÖÖ 6 ¾ÖÂÖÖÔ“Öß †ÖÆêü. »ÖêÖÖ, ¾ÖÖ“ÖÖ,
´ÖÖÖ ×¿Öú×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
3) ´ÖÖ¬µÖ×´Öú †¾ÖÃ£ÖÖ : ¾ÖµÖ ¾ÖÂÖÔ 12 ŸÖê 18 ¾ÖÂÖÔ, ×¾Ö–ÖÖÖ, Ö×ÖŸÖ,
³Öæ×´ÖŸÖß, Öß×ŸÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê †¬µÖÖ¯ÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê.
4) ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ †¾ÖÃ£ÖÖ : ‹êÛ“”ûú ×¾ÖÂÖµÖ ‘Öê‰úÖ †¬µÖµÖÖ
ú¸üÖ¾Öê. ¯ÖÏŸµÖÖ †Öã³Ö¾Ö ‘µÖÖ¾ÖêŸÖ.
6) ¯ÖêÃ™òü»ÖÖò—Öß (‡.ÃÖ. 1746 ŸÖê 1827)
ºþÃÖÖê“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ Ã±æúŸÖá ‘Öê‰úÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†´ÖæŸÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ ´ÖæŸÖÔ ¾Ö ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü Ã¾Öºþ¯Ö ¤êüµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¯ÖòÃ™òü»ÖÖò—Öß µÖÖÓÖß
êú»Öê.
×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü :
1) ¯ÖêÃ™òü»ÖÖò—Öß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, ×¿ÖÖÖ Æêü ‹ú ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê ¤ãü:Ö ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ²Ö¤ü»Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
2) ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖã¯ŸÖ ¿ÖŒŸÖà“ÖÖ †×¾ÖÂúÖ¸ü ²ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾Öß
×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ²Öß•Öê ´Öã»ÖÖŸÖ •Ö´ÖŸÖ:“Ö ×¾Öª´ÖÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
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×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ
1) ¾µÖÛŒŸÖ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
2) ¾ÖÃŸÖæ×ÖÂšü ¯ÖÖšüÖ“ÖÖ ÃÖ¸üÖ¾Ö ú¸üÖê
3) ×¿ÖÖÖÖÖê ×¿ÖÃŸÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾Öß
4) ²ÖÖ»Öú ëú×¦üŸÖ ×¿ÖÖÖ
5) ×ÖÃÖÖÔ ÆüÖ“Ö ×¿ÖÖú
†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß :
1) ¯ÖÏŸµÖÖ †Öã³Ö¾Ö
2) ×Ö¸üßÖÖ
3) ³ÖÖÂÖÖ ×¿Öú×¾ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖß - †Ö¸ü †ÖêôûÖ.
×¿ÖÖú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá :
1) ×¿ÖÖúÖÓÖß ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ¸üÖÖÖ¾Öß.
2) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ²ÖÖî×¨üú ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
3) ×¿ÖÖúÖÓÖß †¬µÖÖ¯ÖÖ ÃÖÖê¯µÖÖú›æüÖ úšüßÖÖú›êü ú¸üÖ¾Öê.
×¿ÖÃŸÖ :
1) ×¿ÖÖúÖÓÖß ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÃŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öß.
7) •ÖÖòÖ Æü¸ü²ÖÖ™Ôü (‡.ÃÖ.1776 ŸÖê 1841)
1) Æü¸ü²ÖÖ™Ôü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê Öß×ŸÖ´Ö¢ÖÖ Æêü ×¿ÖÖÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÖì““Ö ¬µÖêµÖ †ÖÆêü.
ÖßŸÖß´Ö¢Öê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ´ÆüÖ•Öê “ÖÖ×¸ü¡µÖ×ÖÙ´ÖŸÖß.
2) ¾µÖŒŸÖßŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÖÖ´Öß †×³Öºþ“Öß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê
×¿ÖÖÖ.
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3) ´ÖÖ Æêü ‹úÖŸ´Ö †ÖÆêü ¾Ö ‹úÖŸ´Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‰ú
¿ÖúŸÖÖê.
4) Æü¸ü²ÖÖ™Ôü µÖÖÓÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü“ÖÎú ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß †ÖÆêü.
†×³Öºþ“Öß Æüß ¯Öæ¾ÖÖÔÖã³Ö¾Ö Øú¾ÖÖ –ÖÖÖ ú»¯ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ“ÖµÖÖ¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖß –ÖÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¿ÖŒŸÖß»ÖÖ µÖÖêµÖ
×¤ü¿ÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖêÆüß úÖµÖÔ ú¸üŸÖê ¾Ö Æüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¿ÖŒŸÖß ×ÎúµÖÖ¿Öß»ÖŸÖê»ÖÖ
¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüŸÖê.
5) Æü¸ü²ÖÖ™Ôü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê †¬µÖÖ¯ÖÖÖ´Öãôêû ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¾ÖôûÖ
»ÖÖÖŸÖê.
†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß :
Æü¸ü²ÖÖ™Ôü“µÖÖ ×¿ÖÂµÖÖÓÖß ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÖµÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü êú»ÖÖ.
†) ¯Öæ¾ÖÔ ŸÖµÖÖ¸üß
²Ö) ×¾ÖÂÖµÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ú) ŸÖã»ÖÖÖ ¾Ö ÃÖÖÆü“ÖµÖÔ ¯ÖÏÃ£ÖÖ¯ÖÖ
›ü) ÃÖÖ´ÖÖµÖßú¸üÖ
‡) ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖ
µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÖµÖ·µÖÖÓÖÖ Æü¸ü²ÖÖ™Ôü“Öß ¯ÖÓ“Ö¯Ö¤üß †ÃÖêÆüß ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖŸÖÖŸÖ.
8) Æü²Ö™Ôü Ã¯ÖêÃÖ¸ü (‡.ÃÖ. 1820 ŸÖê 1903)
•ÖîÖ ×ÖÃÖÖÔ¾ÖÖ¤üÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üÖ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö ´ÆüÖæÖ Æü²Ö™Ôü
Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓÖÖ †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Öß¾ÖÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß úºþÖ ¤êüÖê Æêü ×¿ÖÖÖÖ“Öê úÖµÖÔ †ÖÆêü.
´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ Ö¸ü•ÖÖ Æü²Ö™Ôü Ã¯ÖêÃÖ¸ü µÖÖÓÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
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1) †ÖŸ´ÖÃÖÓ¸üÖÖ
2) •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¿µÖú Ö¸ü•ÖÖ ¾Ö †ÖÙ£Öú Ö´ÖŸÖÖ.
3) ´Öã»ÖÖÓ“Öê ÃÖÓÖÖê¯ÖÖ
4) ÖÖÖ×¸üúŸ¾Ö
5) ±ãú¸üÃÖ¤üß“µÖÖ ¾Öêôû“ê ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
1) ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖá ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ
†ÃÖÖ¾Öß.
†) †ÖŸ´ÖÃÖÓ¸üÖÖ : µÖÖú×¸üŸÖÖ ¿Ö¸üß¸ü×¾Ö–ÖÖÖ, •Öß¾Ö×¾Ö–ÖÖÖ,
†Ö¸üÖêµÖ¿ÖÖÃ¡Ö, ¸üÃÖÖµÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖÖ¾Öê.
²Ö) •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¿µÖú Ö¸ü•ÖÖ : µÖÖú×¸üŸÖÖ Ö×ÖŸÖ, Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖú»ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ
†ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
ú) ´Öã»ÖÖÓ“Öê ÃÖÓÖÖê¯ÖÖ : µÖÖú×¸üŸÖÖ ´ÖÖÖê×¾Ö–ÖÖÖ, †Ö¸üÖêµÖ¿ÖÖÃ¡Ö,
ÖéÆü×¾Ö–ÖÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
›ü) ÖÖÖ×¸üúŸ¾Ö : µÖÖú×¸üŸÖÖ ÖÖÖ×¸üú¿ÖÖÃ¡Ö, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖÖÃ¡Ö
×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
‡) ±ãú¸üÃÖ¤üß“µÖÖ ¾Öêôêû“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ : µÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú
×¾ÖúÖÃÖÖú›êü »ÖÖ ªÖ¾Öê, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ¬Ö´ÖÔ, ú»ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾ÖÂÖµÖ
†ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
9) ´ÖÖÑ™êüÃÖ¸üß (‡.ÃÖ.1870 ŸÖê 1952)
²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öê»Öß ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ †¿Öß ×¿ÖÖÖ
¯Ö¨üŸÖß ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÑ™êüÃÖ¸üß ¯Ö¨üŸÖß ÆüÖêµÖ. ´ÖÖÑ™êüÃÖ¸üß“ÖÖ •Ö´Ö 1870 ÃÖÖ»Öß
‡™ü»Öß´Ö¬µÖê —ÖÖ»ÖÖ.
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´ÖÖÑ™êüÃÖ¸üßÖê ¾ÖîªúßµÖ ×¿ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ‹´Ö.›üß.“Öß ×›üÖÏß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß.
‡™ü»Öß ´Ö¬Öß»Ö ŸÖß ¯Ö×Æü»Öß Ã¡Öß ›üÖòŒ™ü¸ü ÆüÖêµÖ. ¸üÖê´Ö´Ö¬Öß»Ö ‹úÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê
ŸÖß úÖµÖÔ¸üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ×ŸÖ“µÖÖ ´ÖŸÖê ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾µÖÓÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ
×¿ÖÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ´ÖÖÑ™êüÃÖ¸üßÖê 1907 ÃÖÖ»Öß ¸üÖê´Ö µÖê£Öê
Childrens House ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ êú»Öß.
×¿ÖÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ :
1) ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖãÖ ŸÖ¢¾Ö †ÖÆêü.
2) ²ÖÖ»ÖúÖ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ×¾ÖúÖÃÖ ‡Ó×¦üµÖ ×¿ÖÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ“Ö ÆüÖê‰ú
¿ÖúŸÖÖê.
3) ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü ×¿ÖÖÖ »ÖÖ¤üŸÖÖ úÖ´ÖÖ ÖµÖê. Ã¾ÖµÖÓ×¿ÖÖÖÖ“Öê ŸÖ¢¾Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê
†ÖÆêü.
4) ´ÖÖÑ™êüÃÖ¸üß“µÖÖ ´ÖŸÖê, ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ´ÖÖÖ×ÃÖú ¿ÖŒŸÖß †´ÖµÖÖÔ¤ü †ÃÖŸÖê.
¯ÖÓ¸üŸÖæ ŸÖß ÃÖã¯ŸÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úºþÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖŸÖß ÆüÖêŸÖê.
5) ´ÖÖÑ™êüÃÖ¸üß“µÖÖ ´ÖŸÖê –ÖÖÖê×¦üµÖÖÓ“Öê Ö¸êü ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖÓ¾Öê¤üÖÖÓ“Öê
¾ÖÖáú¸üÖ, ŸµÖÖŸÖß»Ö ³Öê¤ü †ÖêôûÖÖê, ŸµÖÖŸÖß»Ö ŸÖÖ¸üŸÖ´µÖ ÃÖ´Ö•ÖÖê Æêü
ÆüÖêµÖ.
6) »ÖêÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖÖÆüß ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê.
10) °¸üÖê²Öê»Ö (‡.ÃÖ.1782 ŸÖê 1852)
±ú¸êü›ü×¸üú °¸üÖê²Öê»Ö µÖÖÓÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ úºþÖ ²ÖÖ»ÖÖêªÖÖ ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ
(Kindergarten) •Ö´Ö ×¤ü»ÖÖ. 'Education of the man' ÆüÖ
ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ÖÏÓ£Ö ŸµÖÖÖê ×»Ö×Æü»ÖÖ.
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1) ¿ÖîÖ×Öú ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ :
´ÖÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖã¯ŸÖ ‹úŸÖê“ÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:ú¸üÖÖŸÖß»Ö ¤îü¾Öß ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ,
†Ö¬µÖÖÛŸ´ÖúŸÖê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úºþÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ´Öæôû, ¿Öã¨ü, ¯Ö×¾Ö¡Ö ¾Ö ‹úÖŸ´Ö
†Ö×Ö †ÖÓ›ü •Öß¾ÖÖÖ“Öß †Öã³ÖæŸÖß †ÖÖæÖ ¤êüÖê Æêü ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ.
2) ²ÖÖ»ÖÖêªÖÖ :
²ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ ¿Öî¿Ö¾ÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾Öß
•Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÖµÖÖ šü¸üŸÖÖê. ¿ÖÖôûÖ ´ÆüÖ•Öê ±ãú»Ö²ÖÖÖ. ×¿ÖÖúÖ“Öß
³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÖôûµÖÖÃÖÖ¸üÖß. µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ±ú¸üÖê²Öê»Ö µÖÖÓÖß ¿ÖÖôêû»ÖÖ Øú›ü¸üÖÖ›ÔüÖ
†ÃÖê ÖÖ¾Ö ×¤ü»Öê. ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö ´Ö¸üÖšüßŸÖ '²ÖÖ»ÖÖêªÖÖ' †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖŸÖÖŸÖ.
3) Îúß›üÖ :
Îúß›êü“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ‡Ó×¦üµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¿ÖÖ¸üß×¸üú
×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. Îúß›êü´Öãôêû †ÖŸ´ÖÖ×¾ÖÂúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê.
4) »ÖêÖÖ-¾ÖÖ“ÖÖ :
²ÖÖ»ÖÖêªÖÖ ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖ-¾ÖÖ“ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
†ÖÆêü.
5) ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö Öî×ŸÖú ×¿ÖÖÖ :
´Öã»ÖÖÓÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ¾Ö Öî×ŸÖú ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ¾Öê, µÖÖ ´ÖŸÖÖ“ÖÖ °¸üÖê²Öê»Ö
ÆüÖêŸÖÖ.
²ÖÖ»ÖÖêªÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê :
1) ²ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ ¿ÖÖ¸ß×¸ú ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
2) ²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ÃÖÖµÖæÓ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¬Öß ¤êüÖê.
3) ²ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ †Öšü¾ÖÖßÃÖ ˆ•ÖÖôûÖ ¤êüÖê.
4) ²ÖÖ»ÖúÖÓŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏê´Ö •ÖÖÖéŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸êü
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖê.
5) ²ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ ú¸üÖê.
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6) ²ÖÖ»ÖúÖÓŸÖ ‹úŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
²ÖÖ»ÖÖêªÖÖ ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß :
1) Ã¾ÖµÖÓéúŸÖß
2) ÖÖµÖÖŸÖæÖ ×¾ÖúÖÃÖ
3) ×¿Ö×Öêú“Öê Ã£ÖÖÖ
4) †³µÖÖÃÖÎú´Ö
5) ¯ÖÏê´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÃŸÖ
²ÖÖ»ÖÖêªÖÖ ×¿Ö×ÖúÖ ´ÖÆü¢¾Ö :
Ã¡Öß-×¿Ö×ÖúÖ ²ÖÖ»ÖÖêªÖÖÖŸÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ, µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ °¸üÖê²Öê»Ö
ÆüÖêŸÖÖ. ´Öã»ÖÖÓú›æüÖ †Ö¾Ö¿µÖú éúŸÖß úºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß Ã¡Öß ×¿Ö×ÖúÖÓÖÖ
´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê Öê»Öê.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö :
³ÖÖÂÖÖ, Ö×ÖŸÖ, ×“Ö¡Öú»ÖÖ, ¿ÖÖ¸üß×¸üú ÁÖ´Ö, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Öî×ŸÖú ×¿ÖÖÖ µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ.
×¿ÖÃŸÖ :
×¿Ö×ÖêúÖê ×¿Öú×¾ÖŸÖÖÓÖÖ †Ö¯Öã»Öúß ¤üÖÖ¾ÖÖ¾Öß. ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¿ÖÖÖ úºþ
ÖµÖê. ×¿ÖÃŸÖß“Öß •ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öß.


130 || ¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ

8
Ö¾ÖúÖôûÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖú
1. †Ö¤ü¿ÖÔ ×¿ÖÖú ÖãÖ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖÓú›êü ÖÖ»Öß»Ö ÖãÖ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê
†ÃÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
1) ŸµÖÖÖß ¾Öé¢Öß Devotion
×¿ÖÖúÖ•Ö¾Öôû ¤êüµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß †ÃÖÖ¾Öß. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯ÖÏŸÖß ÖêÆü´Öß
devotion ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
2) ÃÖÆüÖ¿Öß»Ö
×¿ÖÖúÖÓ•Ö¾Öôû ÃÖÓµÖ´Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ. úÖôû Æêü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖîÂÖ¬Ö
†ÃÖŸÖê, ŸÖê¾ÆüÖ ÃÖÆüÖ¿Öß»Ö ¾Ö ×“ÖúÖ™üß †ÃÖÖÖ¸êü ×¿ÖÖú †Ö¤ü¿ÖÔ ×¿ÖÖú
²ÖÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
3) ¿Öß»Ö¾ÖÖÖ
×¿ÖÖúÖ“Öê ¿Öß»Ö ¾Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß †Öãú¸üÖßµÖ †ÃÖŸÖê.
´ÆüÖæÖ“Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ×¿ÖÖú ÆüÖ “ÖÖ×¸ü¡µÖÖãÖÃÖÓ¯Ö®Ö ¿Öß»Ö¾ÖÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
4) ¾Öî“ÖÖ×¸üú ÃÖ´Öé¨üŸÖÖ
×¿ÖÖú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ÃÖã¨üÖ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üß ÖÃÖÖ¾ÖÖ. ×¿ÖÖúÖ“µÖÖ †ÓÖß
¾Öî“ÖÖ×¸üú ÃÖ´Öé¤ü¬ÖŸÖÖ ¾Ö Öî×ŸÖúŸÖÖ †ÃÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖæÖ“Ö
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éúŸÖß †ÖúÖ¸ü ‘ÖêŸÖê ´ÆüÖæÖ †Ö“Ö¸üÖ “ÖÖÓÖ»Öê ‘Ö›üµÖÖÃÖÖšüß êú¾Öôû ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ÃÖã¨üÖ ³ÖÏÂ™ü ÖÃÖÖ¾ÖêŸÖ. ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÖêÆü´Öß ¯ÖÖú (¿Öã¨ü) ¾Ö ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú,
†Ö¿ÖÖ¤üÖµÖß †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
5) ˆ¢Ö´Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü-ˆ¢Ö´Ö ×ÖÖÔµÖ
¯ÖÏŸµÖêú ×¿ÖÖú ÆüÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ÖêŸÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû •µÖÖ
×¿ÖÖúÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê ×ÖÖÔµÖ †“Öæú šü¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö
ŸµÖÖŸÖæÖ ‘Ö›üÖÖ¸üß éúŸÖß ×¾ÖªÖ£Öá ×ÆüŸÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÖæÖ †Ö¤ü¿ÖÔ
×¿ÖÖúÖú›êü ŸÖŸ¯Ö¸ü ¾Ö ÃÖã¾ÖÖÔ´Ö¬µÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ¸üß ×ÖÖÔµÖÖ´ÖŸÖÖ †ÃÖÖ¾Öß
´ÆüÖ•Öê ŸÖÖê ãú¿Ö»Ö ¾Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÖêŸÖÖ ²ÖÖŸÖÖê.
6) ˆ¢Ö´Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ
µÖ¿ÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¯ÖÖµÖ¸üß“Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ ´ÆüÖÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö. ×¿ÖÖúÖ“Öß
†¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Æüß ŸµÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö
ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ‘Ö™üú ×ÖµÖÖê•ÖÖ, ¯ÖÖšü×ÖµÖÖê•ÖÖ ˆ¢Ö´Ö
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¾ÖÖÔ ÃÖÓ¯ÖÏêÂÖÖ ¤êüÖß»Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß šü¸üŸÖê.
7) ˆ¢Ö´Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖ
¿ÖÖÃÖÖ, µÖÖê•ÖÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, úÖôûÖ“Öß Ö¸ü•Ö, ¯Ö×¸üÃÖ¸ü,
†³µÖÖÃÖÎú´Ö, ×¾ÖªÖ£Öá ¾Ö ³ÖÖî×ŸÖú ÃÖÖêµÖß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ‡. ‘Ö™üúÖÓ´Ö¬µÖê µÖÖêµÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖæÖ Ö¸üÖ ×¿ÖÖú ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÃÖÖ¬ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
8) ˆ¢Ö´Ö ×¤ü¤ü¿ÖÔÖ
×¿ÖÖú ÆüÖ ×¤ü¯ÖÃŸÖÓ³ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ‹ú ˆ¢Ö´Ö ×¤ü¿ÖÖ¤ü¿ÖÔú †ÃÖÖ¾ÖÖ. µÖÖêµÖ
×¤ü¿ÖÖ ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü´ÖÓ£ÖÖÖÖê“Ö ×¾ÖªÖ£Öá µÖ¿ÖÖ¯ÖÏŸÖ ´ÖÖÖÔÎú´ÖÖ ú¸üŸÖÖê.
9) ˆ¢Ö´Ö ×ÖµÖÓ¡ÖÖ
'Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ´ÆüÖ•Öê Ã¾Öî¸üÖ“ÖÖ¸ü Ö¾Æêü' µÖÖ ˆŒŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×¿ÖÖúÖÖê
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ãúšü»ÖßÆüß ÖÖêÂ™ü
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†×ŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ µÖÖêµÖ ÖÃÖŸÖê †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ“Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ×¿ÖÖú ÆüÖ ˆ¢Ö´Ö
×ÖµÖÓ¡ÖúÆüß †ÃÖŸÖÖê.
10) ˆ¢Ö´Ö ÃÖÆüúÖµÖÔ
×¿ÖÖúÖ“µÖÖ †ÓÖß ÖêÆü´Öß ÃÖÆüúÖµÖÔ ¾Ö ¯Ö¸üÖê¯ÖúÖ¸üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖÖ¾Öß.
†Ö¤ü¿ÖÔ ×¿ÖÖú ÆüÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¿ÖÓúÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ
¤êüµÖÖŸÖ“Ö ¬ÖµÖŸÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖê.
11) ˆ¢Ö´Ö ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ
†Ö¤ü¿ÖÔ ×¿ÖÖú ÆüÖ Ö¸üÖ ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯Öú †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêú ×¾ÖªÖ£µÖÖÔŸÖß»Ö
“ÖÖÓÖ»Öê ¾ÖÖ‡Ô™ü ÖãÖÖÓ“Öê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ŸÖÖê ú¸üŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ¯Öãœüß»Ö •Öß¾ÖÖÖ“Öê
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ¾Ö ÃÖ´Öã¯Ö¤êü¿ÖÖ ŸÖÖê úºþ ¿ÖúŸÖÖê.
12) ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú ¾Öé¢Öß
¿ÖÖê¬Öú¾Öé¢Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê ×Ö¸üÖú¸üÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö
Ö¾ÖßÖ ÃÖ•ÖÔÖ¿Öß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö éúŸÖà“ÖÖ •Ö´Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ´Öãôêû ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê.
13) –ÖÖÖ×¯Ö¯ÖÖÃÖæ
'†Ö›üÖŸÖ“Ö ÖÖÆüß ŸÖ¸ ü ¯ÖÖêÆü·µÖÖŸÖ ãúšæüÖ µÖêÖÖ¸ü' ´ÆüÖæÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß
–ÖÖÖÖ“Öß ×¿Ö¤üÖê¸üß ÃÖ´Öé¨ü †ÃÖÖ¾Öß. –ÖÖÖß ¾Ö †³µÖÖÃÖæ ×¿ÖÖú ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö
»ÖêÖÖ×¯ÖÏµÖ †ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö ÖêÆü´Öß –ÖÖÖÖ“Öê úÖ ¾Öê“ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. †Ö¤ü¿ÖÔ
×¿ÖÖú, –ÖÖÖÖ“Öß †×³Ö»ÖÖÂÖÖ šêü¾ÖŸÖÖê ¾Ö ŸÖê“Ö –ÖÖÖÖ•ÖÔÖ •Ö´Ö³Ö¸ü †ÆüÖê¸üÖ¡Ö
–ÖÖÖ¤üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¾ÖÎŸÖ †Ó×ÖúÖ¸üŸÖÖê.
14) ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †¬µÖÖ¯ÖÖ úÖî¿Ö»µÖ
êú¾Öôû –ÖÖÖß †ÃÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖê ×¾ÖÂÖµÖ–ÖÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖ´ÖÖê¸ü
ÃÖÖ¤ü¸üÆüß ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ˆ¢Ö´Ö ÃÖÓ¯ÖÏêÂÖÖ úÖî¿Ö»µÖ ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖ
úÖî¿Ö»µÖÖ´ÖãôêûÆüß ×¿ÖÖú †Ö¤ü¿ÖÔ šü¸üŸÖÖŸÖ.
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2) ×¿ÖÖú ³Öæ×´ÖúÖ
†) •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ Æüß ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖß´Öê²ÖÖÆêü¸ü †Ö×£ÖÔú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“ÖÖ
×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÃÖæÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê ‹úÖ
úÖ»¯Ö×Öú ×¾ÖÀ¾Ö †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öêú›êü ÆüÖêÖÖ¸êü ÃÖÓÎú´ÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
†ÖÆêü.
¾µÖÖµÖÖ
1) †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖîÖÖê×»Öú ´ÖµÖÖÔ¤êü“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü †ÖÙ£Öú, ¸üÖ•ÖúßµÖ,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ úºþÖ ŸÖê ×™üú×¾ÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ '•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ' †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
2) •ÖÖÖ×ŸÖú †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖÂ™ÒüÖÖß
‹ú“Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšü ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ ÆüÖêµÖ.
3) ×ÖµÖ´ÖÖŸÖ ‹úÖ ¤êü¿ÖÖú›æüÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¤êü¿ÖÖú›êü ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÃŸÖæÓ“Öß †ÖµÖÖŸÖ×ÖµÖÖÔŸÖ ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ ÆüÖêµÖ.
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö :
1) •ÖÖÖ×ŸÖú Ã¯Ö¬Öì»ÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ¯ÖÖê ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖÖÖ¸êü ´ÖÖãÂµÖ²Öôû ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê
Æêü ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“Öê ´ÖãµÖ ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü.
2) ¯ÖÖ¡Ö ¾µÖŒŸÖà“Öß ×Ö¾Ö›ü ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ““Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÇüµÖÖ ÖÖêÂ™üß
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
3) •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“ÖÖ †Ö¬Öã×Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß¾Ö¸ü
ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ –ÖÖÖÖŸ´Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
4) •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ´Öãôêû –ÖÖÖÖ“Öß ¤êü¾ÖÖÖ-‘Öê¾ÖÖÖ ‹úÖ ¤êü¿ÖÖú›æüÖ
¤ãüÃÖ·µÖÖ ¤êü¿ÖÖú›êü —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
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5) •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ´Öãôêû •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ Ã¯Ö¬ÖìÃÖÖšüß
´ÖãŒŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“ÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ¬µÖêµÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
1) ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ´ÆüÖ•Öê ¾ÖÖ“ÖÖ-»ÖêÖÖÖ¯Öã¸üŸÖê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖŸÖ ú¸üÖê †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê.
2) ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ‹ÖÖ¤êü úÖî¿Ö»µÖ ÆüÃŸÖÖŸÖ ú¸üÖê µÖÖ¯Öã¸üŸÖê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ Ö
¸üÖÆüŸÖÖ •ÖÖÖŸÖ µÖÖ úÖî¿Ö»µÖÖ“ÖÖ ×úŸÖß ˆ¯ÖµÖÖêÖ †ÖÆêü, Æêü ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖê.
3) ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ÖÖêÂ™üß ú¸üÖê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¸üÖÆüŸÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü
¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öê ³ÖÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ´Öãôêû µÖêŸÖê.
4) ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ¾µÖÖ¯Öú ÆüÖêŸÖê.
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
1) •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ´Öãôêû †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ †Öêú ³ÖÖÂÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
—ÖÖ»ÖÖ.
2) ×¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
3) ¯ÖÏµÖÖêÖÖ¾Ö¸ü, éúŸÖà¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
4) ‡ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ¤êüÖß»Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ.
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ“ÖÖ †¬µÖµÖÖ ¾Ö †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
1) Ã¾ÖµÖÓ-†¬µÖµÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ.
2) †¬µÖµÖÖÖÃÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
ˆ¤üÖ. ‡Ó™ü¸üÖê™ü, ‡Ô-»ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß
3) †¬µÖÖ¯ÖúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔúÖ“Öß —ÖÖ»Öß.
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•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖúÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß †Ö¾ÆüÖÖê
1) ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ
•ÖÖÖ×ŸÖú Ã¯Ö¬ÖÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ¯ÖãÖ¸Ôü“ÖÖÖ
ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê.
2) ×¿ÖÖúÖÓ“Öß ²Ö¤ü»ÖŸÖß ³Öæ×´ÖúÖ
×¿ÖÖúÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê –ÖÖÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖæÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ÆüÖŸÖÖôûµÖÖ“Öß
úÖî¿Ö»µÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
3) ¯Ö¸üßÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú Ö ¸üÖÆüŸÖÖ †Ö¬Öã×ÖúŸÖêú›êü •ÖÖÖÖ¸üß
Æü¾Öß.
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ-¿ÖîÖ×Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
1) Ã¾ÖÖµÖ¢ÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß.
2) Ã¾ÖÖµÖ¢ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß.
3) ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯Ö¸ü¤êü¿Öß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÓÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß.
4) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖ
²Ö¤ü»Ö»ÖÖ.
5) ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖê“Öê –ÖÖÖ ×´Öôæû »ÖÖÖ»Öê
²Ö) ˆ¤üÖ¸üßú¸üÖ
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü †Ö×Ö ˆªÖêÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †ÖÖ¾Ö¿µÖú ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †Ö×Ö
×ÖµÖÓ¡ÖÖê ú´Öß ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê»ÖÖ ˆ¤üÖ¸üßú¸üÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ˆ¤üÖ¸üßú¸üÖÖ»ÖÖ ‡ÓÖÏ•Öß´Ö¬µÖê Liberalism †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. Liberalis
µÖÖ »Öò×™üÖ ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ †£ÖÔ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
Liberal †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê.
136 || ¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ

¾µÖÖµÖÖ :
ˆ¤üÖ¸üßú¸üÖ ´ÆüÖ•Öê †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ÖãÓŸÖ¾ÖÖæú, ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ †ÖµÖÖŸÖ×ÖµÖÖÔŸÖ µÖÖ¾Ö¸üß»Ö †ÖÖ¾Ö¿µÖú ×Ö²ÖÕ¬Ö, ×ÖµÖÓ¡ÖÖ, ×ÖµÖ´ÖÖ †Ö×Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ
¯Ö¨üŸÖßŸÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÆüÖêµÖ.
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ•ÖêÃÖê ×¿ÖÖÖ µÖÖ«üÖ¸êü ²ÖÖî×¨üú, ´ÖÖÖ×ÃÖú,
†¬µÖÖÛŸ´Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ˆ¤üÖ¸ü´ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ×¿ÖÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üßŸÖæÖ ÃÖÖê›ü¾ÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÖ×¾ÖÖÖ¸êü ×¿ÖÖÖ
´ÆüÖ•Öê ˆ¤üÖ¸üßú¸üÖ ÆüÖêµÖ.
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓãú×“ÖŸÖßú¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖŸÖÖ úºþÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
ú¸üÖÖ¸êü ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ˆ¤üÖ¸üßú¸üÖ ÆüÖêµÖ.
- •ÖÖòÖ ›ü¶ã‡Ô
ˆ¤üÖ¸üßú¸üÖÖ“ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö
1) ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ¬µÖêµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ.
2) ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÖ×¾ÖŸÖê.
3) ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ²ÖÖ×¾ÖŸÖê.
4) ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ ²ÖÖî×¨üú ŸÖÃÖê“Ö †ÖÛŸ´Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ.
5) ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ¸üßú –ÖÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú –ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
¾ÆüÖ¾Öê.
ˆ¤üÖ¸üßú¸üÖ-¿ÖîÖ×Öú ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
1) ¯Ö¸üúßµÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê ¾Ö ×¾ÖªÖ¯Ößšêü Ã£ÖÖ¯ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß
×´ÖôûÖ»Öß.
2) ˆ““Ö ¤ü•ÖÖÔ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß.
3) ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×šüúÖÖß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»Öß.
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ú) ÖÖ•ÖÖßú¸üÖ
ÖÖ•ÖÖßú¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ˆªÖêÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ÖÖ•ÖÖß ¾µÖŒŸÖàÖÖ ˆªÖê•ÖúÖÓÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß úºþÖ
‘ÖêµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ÆüÖêµÖ.
×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ÖÖ•ÖÖßú¸üÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öúßú¸üÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
¤êü¿ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÖÖÆüß. Æêü µÖãÖêÃúÖêÖê †¬ÖÖê¸êü×ÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ úÖµÖÔÖ´Ö
ÃÖ¸üúÖ¸üß ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ÖÖÆüß. •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ Öê»µÖÖ
20 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ÖÖ•ÖÖßú¸üÖÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê
ÖÖ•ÖÖßú¸üÖ ´ÆüÖ•Öê, •ÖÖŸÖê»ÖÖ ×¿ÖÖÖ ÆüŒú ÖÖúÖ¸üÖê †ÖÆêü.
3. ×¿ÖÖúÖÓ´Ö¬µÖê 21¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö úÖî¿Ö»µÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
21¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ úÖÆüß Ö´ÖŸÖÖ ¾Ö úÖî¿Ö»µÖ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ú×¸ü†¸ü
´Ö¬µÖê Ö¸ü•Öê“Öê šü¸üÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. †Ö¬Öã×Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ µÖãÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú úÖî¿Ö»µÖ
¤üß¯ÖÃŸÖÓ³ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖê»Ö.
Æüß úÖî¿Ö»µÖê †Ö¯ÖÖ 3 ¯ÖÏúÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÖáéúŸÖ úºþ ¿ÖúŸÖÖê.
1) Learning skills
: †¬µÖµÖÖ úÖî¿Ö»µÖ
2) Literacy skills
: ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ úÖî¿Ö»µÖ
3) Life skills
: •Öß¾ÖÖÖê¯ÖµÖÖêÖß úÖî¿Ö»µÖ
21st Century Skills
Learning Skills
Critical Thinking
Creativity
Collaboration
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Literacy
Skills
Information
Media
Technology

Life Skills
Flexibility
Leadership
Initiative

Learning Skills
Communication

Literacy
Skills

Life Skills
Productivity
Social

A) Learning Skills - †¬µÖµÖÖ úÖî¿Ö»µÖ
´ÖÖÖ×ÃÖú ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß Æüß †¬µÖµÖÖ úÖî¿Ö»µÖ Ö¸ü•Öê“Öß
†ÖÆêüŸÖ.
1) Critical thinking - ×“Ö×úŸÃÖú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
Critical thinking - Finding solutions to problems
ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê ×Ö¸üÖú¸üÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ. †›ü“ÖÖß ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
¾Ö ¿ÖÓúÖ ×Ö¸üÃÖÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ Öî¸üÆü•Öê¸üßŸÖÆüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ Æêü
úÖî¿Ö»µÖ ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü šü¸üŸÖê.
2) Creativity ÃÖ•ÖÔÖ¿Öß»ÖŸÖÖ
Creativity - thinking outside the box
“ÖÖúÖê¸üß²ÖÖÊ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖ•ÖÔÖ¿Öß»ÖŸÖÖ ÆüÖêµÖ.
ÃÖ´ÖÖµÖÖê•ÖÖÃÖÖšüß ¾Ö Ö¾Ö×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ÃÖ•ÖÔÖ¿Öß»ÖŸÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
úÖî¿Ö»µÖ †ÖÆêü. Ö¾Ö×Ö´ÖÖÔµÖúŸÖêÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖÓÖÖ Æêü úÖî¿Ö»µÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ¤üÖµÖß
šü¸üŸÖê.
3) Collaboration - ÃÖ´Ö¾ÖµÖ
Collaboration - working with others
ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖúÖÓÖß ‹ú¡Ö µÖê¾ÖæÖ úÖ´Ö ú¸üÖê, ¿Ö²¤ü ¯ÖÖôûÖê
†Ö×Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖæÖ ˆ¢Ö´Ö ¬µÖêµÖ ÖÖšüÖê. The key element of
collaboration is willingness. (‡“”ûÖ) Ö™üÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß
‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖÆüß ú»¯ÖÖÖÓ“ÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸ü ú¸üÖê Îú´Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖÆêü.
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4) Communication - ÃÖÓ¯ÖÏêÂÖÖ úÖî¿Ö»µÖ
Communication - talking to others
ˆ¢Ö´Ö ÃÖÓ¯ÖÏêÂÖÖ Æêü ˆ¢Ö´Ö ¬µÖêµÖ ÃÖÖ¬µÖŸÖê“Öê Ö´Öú †ÖÆêü. ˆ¢Ö´Ö ÃÖÓ¯ÖÏêÂÖÖ
úÖî¿Ö»µÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖúÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê †Ö¤üÖÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß¯ÖÖê
ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. ¯Ö×¸üÖÖ´Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¿ÖÓúÖê“Öê ×Ö¸üÃÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß
ÃÖÓ¯ÖÏêÂÖÖ úÖî¿Ö»µÖ Æêü ‹ú soft skill †ÃÖæÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ´ÖÖ¬µÖ´Ö
†ÖÆêü.
B) Literacy skills - ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ úÖî¿Ö»µÖ
ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ úÖî¿Ö»µÖ Æêü Digital Comprehension ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ
‘Ö™üú †ÖÆêü.
1) ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ - Information Literacy
Information Literacy = Understanding facts,
figures, statistics and Data.
´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ Æêü ´Öã»Ö³ÖæŸÖ úÖî¿Ö»µÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû Æêü ŸÖ£µÖ
(facts) Æêü †Ö³ÖÖÃÖß¯ÖêÖÖ (fiction) Æêü †ÖêôûÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ
ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ úÖî¿Ö»µÖÖ´Öãôêû ¤ÓüŸÖú£ÖÖ, †Ó¬ÖÁÖ¨üÖ †Ö×Ö “Öãúß“µÖÖ ÖÖêÂ™üàÖÖ
†ÖôûÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ×¿ÖÖú úºþ ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
2) ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Ö ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ-Media Literacy
Media Literacy = Understanding the methods
and outlets in which information is published.
×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔü ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ×´ÖôûÛ¾ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß úÖî¿Ö»µÖ ×¿ÖÖúÖÓÖß †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ ú¸üÖê úÖôûÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
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3) ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ - Technology Literacy
Technology Literacy = Understanding the
machines that make the information age possible
´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ µÖÖ µÖãÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü.
ÃÖÓÖÖú, ³ÖÏ´ÖÖ¬¾ÖÖß, Öê™ü¾ÖÔú, ÖãÖ»Ö ±úÖò´ÖÔÃÖ, ÖãÖ»Ö †ò¯ÖÃÖË, ¿ÖîÖ×Öú
†ò¯ÖÃÖË µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÃÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖÖ
µÖêÖê Æüß †Ö•Ö úÖôûÖ“Öß Ö¸ü•Ö šü¸ü»Öß †ÖÆêü.
C) •Öß¾ÖÖ úÖî¿Ö»µÖê - Life Skills
×¿ÖÖúÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú úÖî¿Ö»µÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö •Öß¾ÖÖ úÖî¿Ö»µÖ
†¾ÖÖŸÖ †ÃÖÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †¬µÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
1) »Ö¾Ö×“ÖúŸÖÖ - Deviating from plans as needed.
×¿ÖÖúÖÓ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ »Ö¾Ö×“ÖúŸÖê“Öê úÖî¿Ö»µÖ †ÃÖÖê
Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ×¿ÖÖúÖÓ“Öß »Ö¾Ö×“ÖúŸÖÖ ÆüÖ ÖãÖ †Ö¾ÆüÖÖÖŸ´Öú
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¤êüÖß»Ö Ö¾ÖßÖ ÖÖêÂ™üß †Ó×ÖúÖ¸üµÖÖ“Öß ˆ´Öá ¤êüŸÖÖê.
¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ×¾Ö“ÖÖ¸ü, ŸÖ¢¾Ö úÖôûÖÖãºþ¯Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ Æêü ´ÖÖµÖ
ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ †ÃÖÖê ´ÆüÖ•Öê“Ö »Ö¾Ö×“ÖúŸÖÖ Æêü úÖî¿Ö»µÖ †ÃÖÖê ÆüÖêµÖ.
2) ÖêŸÖéŸ¾Ö -Motivating a team to accomplish a goal
ÖêŸÖéŸ¾Ö úÖî¿Ö»µÖÖ´Öãôêû µÖÖêµÖ-†µÖÖêµÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ÆüÖêŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ Ö™üÖ»ÖÖ, ÃÖ´ÖæÆüÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖÃÖ
¯ÖÏê¸üßŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖ•Ö¾Öôû ÖêŸÖéŸ¾Ö úÖî¿Ö»µÖ †ÃÖÖµÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê.
3) ¯ÖãœüÖúÖ¸ü-Initiative
Starting Projects, strategies and plans on one's
own.
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Ö·µÖÖ µÖ¿ÖÖ»ÖÖ ˆªÖê´ÖãÖŸÖê“Öß ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‘ÖêµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê.
†ÖŸ´Ö¯ÖÏê¸üÖêÖê ãúšü»µÖÖÆüß ¬µÖêµÖÖÃÖÖšüß éúŸÖß ¯ÖÏ¾ÖÖ ÆüÖêÖê Æüß ÃÖÖôûµÖÖŸÖ
úšüßÖ ¾Ö ÃÖ¸üÖ¾ÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü. ÖÖêú¸üß“µÖÖ ¾Öêôêû ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‡ŸÖ¸ü ¾ÖêôêûŸÖ
¯Öú»¯Ö ú¸üÖê, ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üÖê ‡. ²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß ¯ÖãœüÖúÖ¸üÖÖê
úÖ´ÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ÆüÖêÖê Æêü úÖî¿Ö»µÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
4) ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖÖ-Productivity
Maintaining efficiency in an age of distractions
×¿ÖÖÖ Æêü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ¿Öß»Ö †ÃÖÖ¾Öê. •µÖÖŸÖæÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üúŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö
†ÃÖê úÖî¿Ö»µÖ †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
5) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖî¿Ö»µÖ
Meeting and Net working with others for mutual
benefit.
×¿ÖÖúÖ“µÖÖ †ÓÖß ÃÖÆüúÖµÖÔ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß“Öß •ÖÖÖß¾Ö,
ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Öß ¾Öé¢Öß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖêÂ™üß ¤êüµÖÖ“Öê
úÖî¿Ö»µÖ †ÃÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ šüÖµÖß ´Öß Ã¾ÖŸÖ: †ÖÆêü †ÃÖê ´ÖÖÖæÖ ‹ÖÖ¤üß ÖÖêÂ™ü ú¸üÖê,
´ÆüÖ•Öê ŸÖÖ¤üÖŸ´µÖ ¯ÖÖ¾ÖÖê, ˆ““Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öê úÖî¿Ö»µÖ †ÃÖæÖ ŸÖê 21 ¾µÖÖ
¿ÖŸÖúÖŸÖ ×¿ÖÖúÖ•Ö¾Öôû †ÃÖÖê Îú´Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖÆêü.
•ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ, ÖÖ•ÖÖßú¸üÖ ¾Ö ˆ¤üÖ¸üßú¸üÖÖŸÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
1) †¬µÖÖ¯ÖÖÖŸÖ †Öêú ³ÖÖÂÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖê.
2) ×¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüÖê.
3) ¯ÖÏŸµÖÖ éúŸÖß ¾Ö †Öã³Ö¾ÖÖÓ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüÖê.
4) †¬µÖµÖÖÖ£Öâ“µÖÖ ÃÖæ¯ŸÖ ÖãÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ¾Ö ¤êüÖê.
5) ‡ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖÓÓ“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ úºþÖ ¤êüÖê.
6) Ã¾ÖµÖÓ-†¬µÖµÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êüµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤êüÖê.
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7) †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ úºþÖ ¤êüÖê.
8) †¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ¥üÂ™üß ¾µÖÖ¯Öú ¾Ö †ªµÖÖ¾ÖŸÖ úÖê.
9) ×¾Ö×¾Ö¬Ö †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖê.
10) ˆ¯ÖÖÏÆüÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê.
11) ¯Ö¸üßÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ¾Ö ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê.
12) †¬µÖµÖÖÖ£ÖâÖÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ²ÖÖ×¾ÖÖê.
‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ´ÖãÖ ³Öæ×´ÖúÖ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖÖŸÖ, ÖÖ•ÖÖßú¸üÖÖŸÖ
¾Ö ˆ¤üÖ¸üßú¸üÖÖŸÖ ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖß»Ö.
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9
´ÖÖÖ¾Öß ´Öæ»µÖê ¾Ö ×¿ÖÖÖ
1. ´Öæ»µÖ : †£ÖÔ Values
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÖÖÖ¸üßú ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ´ÖÖÖÃÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ šü¸üÖÖ¸üß •Öß ŸÖ¢¾Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ´Öæ»µÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
´Öæ»µÖ : ¾µÖÖµÖÖ
1) †Öã³Ö¾ÖÖŸÖæÖ ¾ÖŸÖÔÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖ¢¾Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰ú
¿ÖúŸÖÖŸÖ. Æüß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖ¢¾Öê •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ×¤ü¿ÖÖ ¤üÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ ¾Ö
ŸµÖÖÓÖÖ“Ö ´Öæ»µÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
- ¸üÖµÖÃÖ, Æü¸ü×´ÖÖ ¾Ö ÃÖÖµÖ´ÖÖ
2) †×³ÖÃÖÓ¬ÖÖÖ †¬µÖµÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖ¸üÖÖ´Öãôêû †ÖŸ´ÖÖŸÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¯ÖÃÖÓŸÖß, ¤ü•ÖÖÔ ¾Ö †¯ÖêÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖµÖ ‡“”ûÖ ¾Ö ¬µÖêµÖê ´ÆüÖ•Öê ´Öæ»µÖ ÆüÖêµÖ.
- †Ö¸ü.êú.´ÖãÖ•Öá
3) ´Öæ»µÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖÓÃúÖ¸ü, ´Öæ»µÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖÖ¾Öß ¾ÖŸÖÔÖÖ²Ö§ü»Ö ´ÖÖÖ¤Óü›ü,
´Öæ»µÖê ´ÆüÖ•Öê ¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖÖ¸êü ‘Ö™üú, ´Öæ»µÖ ´ÆüÖ•Öê •Öß¾ÖÖ
•ÖÖµÖÖ“Öß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖ¢¾Öê.
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4) •µÖÖÓ“Öß †ÖúÖÓÖÖ ¬Ö¸üÖ¾Öß ¾Ö ¯ÖÖšü¯ÖãÖ¾ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ †¿ÖÖ ÖÖêÂ™üß ´ÆüÖ•Öê
´Öæ»µÖ. ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü»ÖÖ ¬ÖºþÖ ‹ÖÖªÖ“µÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖ×ÃÖú
Ã¾ÖÖÃ£µÖÖ»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖµÖÖê•ÖÖÖ»ÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ
šü¸üÖÖ¸üß ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú •Öß¾ÖÖŸÖ¢¾Öê ´ÆüÖ•Öê ´Öæ»µÖ ÆüÖêŸÖ.
- ‹Ö.ÃÖß.‡Ô.†Ö¸ü.™üß.
´Öæ»µÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™êü
1) ²ÖÖ»ÖúÖÓ´Ö¬µÖê Öî×ŸÖú, ú»ÖÖŸ´Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú †Ö×Ö †¬µÖÖÛŸ´Öú
¥üÂ™ü¶Ö µÖÖêµÖ †¿ÖÖ ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃµÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
2) ²ÖÖ»ÖúÖÓ´Ö¬µÖê »ÖÖêú¿ÖÖÆüß, ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔÃÖ´Ö³ÖÖ¾Ö, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ,
¾Öî–ÖÖ×Öú ¥üÂ™üßÃÖÖ¸üÖß ´Öæ»µÖ ºþ•Ö×¾ÖµÖÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ¸üÃÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê
ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
3) ´Öæ»µÖÖÓÃÖÖšüß ÃÖ´Ö¯ÖÔÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÓÖß ²ÖÖÖµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ ú¸üÖê.
4) Æüß ´Öæ»µÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ¾Ö •Öß¾ÖÖÖŸÖ †ÓÖßúÖ¸ü»Öß
•ÖÖ¾ÖßŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖÖÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êüÖê.
‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ´ÖãÖ ´Öæ»µÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™êü †ÖÆêüŸÖ.
´Öæ»µÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ
†Ö•Ö ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ ·ÆÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÖêÖ¾ÖŸÖß ¯ÖÏ¾Öé¢Öà“µÖÖ
†ÖÆüÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•Ö Öê»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ œüÖÃÖôûŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾Ö•ÖÖŸÖß»ÖÖ
†ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ ³Öê›üÃÖÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü.
•ÖÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß úÖÆüßÖÖ úÖÆüß ´Öæ»µÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß ´Öæ»µÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´Öæ»µÖ ¾ÖêÖôûß †ÃÖµÖÖ“Öê
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úÖ¸üÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖÓÃéúŸÖß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß †ÖÆêü. ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö ´Öæ»µÖ µÖÖÓ“ÖÖ
†ŸµÖÓŸÖ ×Öú™ü“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê.
¯Ö¸ÓüŸÖæ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´Öæ»µÖÖ“Öß ‘ÖÃÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
ÖãÆêü, ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ×ÆüÖ ¾ÖŸÖÔÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ Æüß ´Öæ»µÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ
µÖÖ¾Öß, Æüß ´Öæ»µÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß, ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ Ø²Ö²Ö¾ÖÖ¾Öß, ´ÆüÖæÖ ´Öæ»µÖ
×¿ÖÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê1) ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖæÖ ´Öæ»µÖê ºþ•Ö¾ÖÖ¾ÖßŸÖ.
2) ÃÖÆü¿ÖÖ»ÖêµÖ ˆ¯ÖÎú´Ö
3) ×¿ÖÖúÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ
4) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ¾µÖŒŸÖà“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ.
‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öà“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖÖê ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê ´Öæ»µÖê
ºþ•Ö¾ÖÖ¾ÖßŸÖ.
2. ´ÖÖÖ¾Öß ´Öæ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏúÖ¸ü
¯ÖÏÖ“ÖßÖ ´Öæ»µÖê †Ö¬Öã×Öú ´Öæ»µÖê, ¾Öî–ÖÖ×Öú ´Öæ»µÖê, †¬µÖÖÛŸ´Öú ´Öæ»µÖê,
Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖê, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ´Öæ»µÖê, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖê, ´ÖÖÖ×ÃÖú ´Öæ»µÖê,
¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú ´Öæ»µÖê, ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üß ´Öæ»µÖê, »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ´Öæ»µÖê, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´Öæ»µÖê,
¸üÖ•ÖúßµÖ ´Öæ»µÖê ×úŸÖßŸÖ¸üß ´Öæ»µÖÖÓ“Öß ×¾Ö³ÖÖÖÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÖ ÃÖŸµÖ´Ö
×¿Ö¾Ö´Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü´ÖË Æüß †Ó×ŸÖ´Ö ´Öæ»µÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.
×¿ÖÖÖÖÖê ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ´Öæ»µÖê :
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖæŸÖÖ, »ÖÖêú¿ÖÖÆüß, ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ü, ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔ ÃÖ´Ö³ÖÖ¾Ö,
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾ÖÖ¸üÃÖÖ, »Öï×Öú ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ø³ÖŸÖß“Öê ˆ““ÖÖ™üÖ, ”ûÖê™ü¶Ö ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ †ÓÖßúÖ¸ü, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ,
†ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÆüúÖµÖÔ, ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ¯ÖæÖÔ ÃÖÆü †ÛÃŸÖ¢¾Ö, ˆŸéúÂ™üŸÖêú›êü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö,
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ ‡.
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´Öæ»µÖ ¯ÖÏúÖ¸ü
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ‘Ö™üúÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö 4 ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ´Öæ»µÖÖÓ“Öê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
†Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ´Öæ»µÖê
Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖê
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖê
ÃÖÖîï¤üµÖÖÔŸ´Öú ´Öæ»µÖê

†) †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ´Öæ»µÖê
1) ÃÖŸµÖ, ÃÖ¤üÖ“ÖÖ¸ü, ¿ÖÖÓŸÖÖ, ¯ÖÏê´Ö †Ö×Ö †ØÆüÃÖÖ µÖÖ ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖ †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú ´Öæ»µÖÖ´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖÖê.
2) µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ´Öæ»µÖÖÓ´Öãôêû †ÖŸ´µÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö ÆüÖêŸÖÖê.
²Ö) Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖê
1) µÖÖ Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖÖÓ†ÓŸÖÖÔŸÖ †Ö“ÖÖ¸ü ×¾ÖÂÖµÖú ×ÖµÖ´ÖÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ
êú»Öê •ÖÖŸÖê.
2) Öß×ŸÖ¯ÖæÖÔ ¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ ¾µÖÛŒŸÖÖŸÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“Öß •ÖÖÛÖ¾Ö ˆŸ¯Ö®Ö
ÆüÖê‰úÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê.
'´Öæ»µÖ' ¿Ö²¤ü †Ö•Ö †Ö¯ÖÖ Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖ, ÃÖÖï¤üµÖÔ ´Öæ»µÖ,
•Öß¾ÖÖ´Öæ»µÖ ‡ŸµÖÖ¤üß †£ÖÖÔÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖê.
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¾µÖŒŸÖß»ÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÖÖêÂ™üß †Ö×Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü ÖÖêÂ™üß µÖÖŸÖß»Ö ±ú¸üú Ã¯ÖÂ™ü
úºþÖ ÃÖÖÓÖÖÖ¸üß ¾Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üß •Öß ´Öæ»µÖê †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓÖÖ
Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
ú) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖê
1) ´ÖÖãÂµÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖÖ¾Öß ¾Ö †´ÖÖÖ¾Öß ‘Ö™üúÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆüÖµµÖÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖß ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
2) ÆüÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü ¯Ö›üŸÖÖê.
3) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¾µÖŒŸÖàú›æüÖ úÖÆüß úŸÖÔ¾µÖÖÓ“Öß †¯ÖêÖÖ †ÃÖŸÖê.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖ Æêü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ“Öê ´Öæ»µÖÖÓúÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ. ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ‘Ö™üÖêú›êü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¥üÛÂ™üúÖêÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸êü Ãêú»Ö
†ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ †Ö×Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö —
ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ´Öæ»µÖê ²Ö¤ü»ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖê ´ÖÖÖ»ÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¥üÛÂ™üúÖêÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ
ú¸üŸÖÖŸÖ, •Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖÖÓ“Öê ×Ö´ÖÖÔŸÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖ : ¾µÖÖµÖÖ
1) Øú´ÖŸÖ Æüß ‹ú ÃÖÓú»¯ÖÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÖÖú †ÖÆêü. ´ÆüÖæÖ ¯Ö×¸ü³ÖÖ×ÂÖŸÖ
êú»Öê •ÖÖ‰ú ¿ÖúŸÖê. ŸÖê ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê Øú¾ÖÖ ±úŒŸÖ
¾ÖîµÖÛŒŸÖú †Ö×Ö ŸÖê ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß ÖÖêÂ™üà“Öß ŸÖã»ÖÖÖ ú¸üŸÖê, ŸµÖÖ»ÖÖ
Ã¾ÖßéúŸÖß Øú¾ÖÖ ÖÖ¯ÖÃÖÓŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ êú»Öß
•ÖÖŸÖê. µÖÖêµÖ-†µÖÖêµÖ, “ÖÖÓÖ»Öê Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü, µÖÖêµÖ Øú¾ÖÖ “Öãúß“Öê
´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
- ‹“Ö.‹´Ö. •ÖÖòÖÃÖÖ
2) ´Öæ»µÖÖÓ“Öê ‹ú×¡ÖŸÖ ‹ÖÖªÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ “ÖÖÓÖ»Öê, ¾ÖÖÓ”ûÖßµÖ
†Ö×Ö µÖÖêµÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü, †×ÖÂ™ü †¿Öß ÁÖ¨üÖ †Ö×Ö †µÖÖêµÖ
´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
Ãêú±ú¸ü †Ö×Ö »Öò´Ö
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ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖÖÓ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ †Ö×Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ¾Ö¸ü
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖê †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÖæÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ´Öæ»µÖê Öæ¯Ö ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
úÖµÖÔÎú´Ö †Ö×Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê ´Öæ»µÖÖÓúÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.
1) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖê Æüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ‹úÖŸ´ÖŸÖê“Öß •ÖÖú †ÖÆêüŸÖ.
2) ´ÖÖÖ¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üŸÖÖê. µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖÖÓú›æüÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê.
3) ÃÖ´ÖÖ•Ö Æêü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê ‹ú Öê™ü¾ÖÔú †ÖÆêü.
4) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ ú»Ö †Ö×Ö
¥üÛÂ™üúÖêÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
5) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öæ»µÖê ‹ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ•Ößú¸üÖ †Ö×Ö
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
›ü) ÃÖÖï¤üµÖÖÔŸ´Öú ´Öæ»µÖê :
ÃÖÖï¤üµÖÖÔŸ´Öú ´Öæ»µÖê Æüß ‹ÖÖªÖ ¾ÖÃŸÖæÓ“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß, ×ŸÖ“µÖÖ ×¤üÃÖµÖÖ†ÃÖµÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß ëú×¦üŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ.
Aesthetics is a branch of beauty and taste, as
well as the philosophy of art. It examines
subjective and sensori-emotional values, or
sometimes called judgements of sentiment and
taste.
3. ´Öæ»µÖ †Ö×Ö ×¿ÖÖÖ : ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
†Ö•Ö ´Öæ»µÖÖÓ“Öß ‘ÖÃÖ¸üÖ ÃÖ¾ÖÔ Öê¡ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. †¿Öß ŸÖÎúÖ¸ü
ÃÖÖ´ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖæÖ ˆ““Ö ×¾ÖªÖ×¾Ö³Öæ×ÂÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü,
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†¬Ö:¯ÖŸÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÖãÆêü, ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ×ÆüŸÖ ¾ÖŸÖÔÖ †ÃÖê ×“Ö¡Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê
×¤üÃÖŸÖê. †Ö•Ö“µÖÖ ³ÖÖêÖ¾ÖÖ¤üß •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖÖ´Ö ‘ÖÖ»ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
´ÖÖÖ¾Öß ´Öæ»µÖê ÆüÖ »ÖÖÖ´Ö ‘ÖÖ»Öæ ¿ÖúŸÖß»Ö. ´ÆüÖæÖ ×¿ÖÖÖËÓÖŸÖæÖ ´Öæ»µÖ ºþ•Ö×¾ÖÖê
úÖôûÖ“Öß Ö¸ü•Ö ²ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
×¿ÖÖÖÖÖê ´Öæ»µÖ ºþ•Ö×¾ÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ú¸üÖê Æüß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ –ÖÖÖÖŸ´Öú,
³ÖÖ¾ÖÖŸ´Öú †Ö»ÖÖ ×ÎúµÖÖŸ´Öú †¿Öß ´ÖÖÖ¾Öß ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ 3 Öê¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖêµÖ ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ, ¾Öé¢Öà“ÖÖé ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ †Ö×Ö ¾ÖŸÖÔÖ ¸ü“ÖÖÖÓ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖŸÖæÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÆü¿ÖÖ»ÖêµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖæÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
´Öæ»µÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ Æêü ˆ×“ÖŸÖ ´ÖÖ¬µÖ´Ö †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ
×¿ÖÖÖ ÃÖÖ¬µÖŸÖêÃÖÖšüß ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
4) †³µÖÖÃÖú´ÖÖŸÖæÖ ´Öæ»µÖ ºþ•Ö×¾ÖµÖÖŸÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
†Öêú ¿ÖÖ»ÖêµÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖŸÖæÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖ, Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, úŸÖÔ¾µÖ¤üÖŸÖÖ,
ÁÖ´Ö×ÖÂšüÖ, ×Ö³ÖÔµÖŸÖÖ, ÃÖÆüúÖµÖÔ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÔÃÖ´Ö³ÖÖ¾Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ´Öæ»µÖê
ºþ•Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö×¸ü¯ÖÖšüÖŸÖæÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔÖÖ, ×¾Ö–ÖÖÖ¾ÖÖŸÖÖÔ, ÃÖæ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖ¾ÖÔ¬Ö´ÖÖ“Öê ÃÖÖ ÃÖÖ•Ö¸êü ú¸üÖê, ÃÖêÆüÃÖÓ´Öê»ÖÖÖŸÖæÖ ÃÖêÆü¾Ö¬ÖÔÖ, ¿ÖÖ»ÖêµÖ
´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖæÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ´Öæ»µÖê, ¾ÖÖ´ÖÆüÖêŸÃÖ¾ÖÖŸÖæÖ ×ÖÃÖÖÔ¯ÖÏê´Ö ³ÖæŸÖ¤üµÖÖ
´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ×¾Ö–ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖŸÖæÖ ×¾Ö–ÖÖÖ×ÖÂšüÖ, “ÖÖîúÃÖ¯ÖÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ
×¿Ö²Öß¸üÖŸÖæÖ ÃÖÖ´Öæ×Æüú •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö, ×ÖµÖÖê•ÖÖ, ÖêŸÖéŸ¾Ö, ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Ö,
ÃÖ´ÖÖµÖÖê•ÖÖ Æüß ´Öæ»µÖê ºþ•Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
1) ´Öæ»µÖÖÓ“Öê ×¿ÖÖÖ ¤êüŸÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖúÖÖê ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê ¯ÖÏê´ÖÖ“Öê, ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖ“Öê,
ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.
2) ´Öã»ÖÖÓ“Öß ×¾ÖúÖÃÖ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê †¬µÖµÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
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3) †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖÖŸÖæÖ ´Öæ»µÖ ×¤ü¤ü¿ÖáŸÖ úºþÖ ¾Ö ¤îüÖÓ×¤üÖ
•Öß¾ÖÖÖ¿Öß •ÖÖê›æüÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
4) ×¿ÖÖúÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ»³ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öß.
5) ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖêÂ™ü Æüß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ×ÖúÂÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖÃÖæÖ Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ »ÖÖÖê»Ö †ÃÖê †¬µÖµÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ µÖÖê•ÖÖ¾ÖêŸÖ. ŸµÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê
´ÖŸÖ »ÖÖ¤üµÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ÃÖÖê›üÖ¾Öß. ×¿ÖÖúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“ÖÖ
¤ü•ÖÖÔ ˆ““Ö Öß×ŸÖ´Öæ»µÖÖÓÖÖ †ÖãÃÖºþÖ šêü¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ¿ÖÖ»ÖêµÖ
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ´Öæ»µÖ Ø²Ö²Ö¾ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖêÂÖú †ÃÖÖ¾Öê.
‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ´ÖãÖ ³Öæ×´ÖúÖ ×¿ÖÖúÖÓÖß †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖæÖ ´Öæ»µÖê ºþ•Ö×¾ÖŸÖÖÓÖÖ
ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê ¾Ö †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
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10
†³µÖÖÃÖÎú´Ö : ÃÖÓú»¯ÖÖÖ, ŸÖ¢¾Öê †Ö×Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖß
1. †³µÖÖÃÖÎú´Ö : ÃÖÓú»¯ÖÖÖ, ŸÖ¢¾Öê †Ö×Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖß
†³µÖÖÃÖÎú´Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ :
¿ÖîÖ×Öú ¬µÖêµÖê ¾Ö ˆ×§üÂ™ü ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÆüÖ•Öê †³µÖÖÃÖÎú´Ö.
×¿ÖÖÖÖ“Öß †´ÖæŸÖÔ ¬µÖêµÖê Æüß †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖæÖ ´ÖæŸÖÔºþ¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
¿ÖîÖ×Öú †¯ÖêÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ˆŸÖ¸ü×¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÆüÖ•Öê †³µÖÖÃÖÎú´Ö.
- ‹›ü¾Ö›Ôü ÎãúÖ
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ»ÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖ 'Curriculum' †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ. ÆüÖ ´Öæôû
»Öò×™üÖ ¿Ö²¤ü †ÖÆêü. »Öò×™üÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ race-course ¿ÖµÖÔŸÖß“Öê ´Öî¤üÖÖ
†ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê. 'Curriculum means a course to be run for
reaching a certain goal'
†³µÖÖÃÖÎú´Ö ¾µÖÖµÖÖ :
1) ¿ÖîÖ×Öú ¬µÖêµÖê ÃÖÖ¬µÖ úºþÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖôêûŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ
†ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
ÆüÖêŸÖÖê.
- ´Öò¸üÖê
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2) †³µÖÖÃÖÎú´Ö ´ÆüÖ•Öê êú¾Öôû ¯ÖãÃŸÖúß –ÖÖÖ ¤êüÖÖ¸êü ¾Ö ºþœü †£ÖÖÔÖê
¯Ö¨üŸÖßÖê ×¿Öú×¾Ö»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ×¾ÖÂÖµÖ Ö¾ÆêüŸÖ. ŸÖ¸ü ¿ÖÖôêûŸÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ²ÖÖ•ÖæÓÖß Ã¯Ö¿ÖÔ ú¸üÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖÖ¸êü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¿ÖÖ»ÖêµÖ
•Öß¾ÖÖ ´ÆüÖ•Öê †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÆüÖêµÖ.
- ´Öã¤ü»ÖßµÖÖ¸ü †ÖµÖÖêÖ
3) ¿ÖÖôêû“µÖÖ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÖÖ»Öß ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
†Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ ´ÆüÖ•Öê †³µÖÖÃÖÎú´Ö.
- ¸êü´ÖÃÖÔ
Curriculum is now being defined as all the
experiences of the learner that are under the
control of the school.
- Remmers
4) 'A simple wall way of considering the
curriculum is to see in terms of four facts
content, methods, purposes, evaluation'
- P.J.Hills
5) †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ¬µÖêµÖ¯ÖæŸÖá ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ (×¿ÖÖú)
†Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖŸÖß“µÖÖ ÖÖêóµÖÖ»ÖÖ (×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ) †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê
(ÃÖÖ¬ÖÖÖÖê) ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †ÖúÖ¸ü ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖê Æêü ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÆüÖ•Öê
†³µÖÖÃÖÎú´Ö.
- òúØÖÖÆòü´Ö
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6) †³µÖÖÃÖÎú´Ö ´ÆüÖ•Öê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ¾Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†ÃÖê ×¿ÖÖú ¾Ö ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ´Öãôêû •Öê •Öê ‘Ö›üŸÖê ŸÖê ¿ÖÖ»ÖêµÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¾µÖÖ¯ÖæÖ ™üÖúÖÖ¸üÖ ÃÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ´ÆüÖ•Öê †³µÖÖÃÖÎú´Ö.
- òúÃÖ²Öê»Ö
7) Curriculum can refer to the total structure if
ideas and activities developed by an educational
institution to meet the learning needs of students
and to achieve desired educational aims.
- Derek Rowntree
†³µÖÖÃÖÎú´Ö ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÖôêûŸÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †Öã³Ö¾Ö, ÃÖÓÃúÖ¸ü
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †ÖúÖ¸ü ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ, ×¿ÖúÖÖ·µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ·µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ †Öã³Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ¿Öß»ÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÖÖêÂ™üß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
úÖôûÖŸÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯Ö¨üŸÖßÖê ¯ÖæÖÔ úºþÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¬µÖêµÖÖ¯ÖÏŸÖ •ÖÖµÖÖ“Öß
×¿ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖµÖÔŸÖ ÆüÖêµÖ.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö ¸ü“ÖÖê“Öß ŸÖ¢¾Öê :
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÛÂ™üúÖêÖ ›üÖêóµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü
šêü¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê Æüß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ŸÖ¢¾Öê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
1) †³µÖÖÃÖÎú´Ö ˆ×§üÂ™üÖÖã¾ÖŸÖá †ÃÖÖ¾ÖÖ
†³µÖÖÃÖÎú´Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ×ÎúµÖÖŸ´Öú, ³ÖÖ¾ÖÖŸ´Öú
¾Ö ²ÖÖê¬ÖÖŸ´Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. •µÖÖÖê
úºþÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß (all round development) ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö.
2) †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖæÖ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓÃúÖ¸ü
†³µÖÖÃÖÎú´Ö ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ, ×Ö¾Ö›üú †Ö¿ÖµÖ ¾Ö ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖú
‹¾Öœü¶Ö¯Öã¸üŸÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ²ÖÖÊ †Öã³Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ŸµÖÖŸÖ
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†ÃÖÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö úÖêÖŸÖê †Öã³Ö¾Ö, ú¬Öß ¾Ö úÃÖê ªÖ¾Öê, µÖÖ²Ö§ü»Ö“Öß
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ŸÖ¢¾Öê ŸµÖÖŸÖ †ÃÖÖ¾Öß.
3) †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê –ÖÖÖÖ“Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß
†ÃÖÖ¾Öß. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ †ÃÖÖê Îú´Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖ
†ÖÆêü. †Ö×Ö •ÖÖ×Ö¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ŸµÖÖŸÖæÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ¯Öî»ÖæÓ¿Öß ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ
†Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
4) †³µÖÖÃÖÎú´Ö •Öß¾ÖÖÖ×³Ö´ÖãÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ :
'ÃÖÓŸÖã»ÖßŸÖ •Öß¾ÖÖ •ÖÖŸÖÖ µÖêµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ •µÖÖ“µÖÖŸÖæÖ ×´ÖôûŸÖê ŸÖê
×¿ÖÖÖ'
›üÖò.×“Ö¢Öê ‹“Ö.›üß.
Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¾µÖÖµÖê»ÖÖ †×³Ö¯ÖÏêŸÖ“Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö
×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß, •µÖÖÖê úºþÖ ŸµÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †ÃÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö
†³µÖÖÃÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü •Öß¾ÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üÖê ÃÖã»Ö³Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
5) †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖŸÖÖ :
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß †ÖÖÖß ˆ¯Ö•Öß×¾Öêú“Öß ÃÖÖêµÖ »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖæÖ“Ö
¾ÆüÖ¾Öß. µÖÖÃÖÖšüß †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö
†ÃÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. •ÖêÖêúºþÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ŸÖê ×¾ÖªÖ£Öá ×´Öôû×¾Ö»Öê»µÖÖ
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖî¿Ö»µÖÖ“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü †Ö¯Ö»Öß ˆ¯Ö•Öß×¾ÖúÖ úºþ ¿ÖúŸÖß»Ö.
6) †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ×¾Ö×³Ö®ÖŸÖÖ ¾Ö ¾µÖÛŒŸÖ³Öê¤üÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ¾ÖÖ.
†³µÖÖÃÖÎú´Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¾ÖµÖÖÖãºþ¯Ö
†Ö¾Ö›üß×Ö¾Ö›üß, ”Óû¤ü, ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¾Ö Ö´ÖŸÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü •ÖÖÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔú ÆüÖêÖê
Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †×Ö¾ÖÖµÖÔ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ‹êÛ“”ûú
×¾ÖÂÖµÖ (Optional subjects) †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
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7) †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖæÖ ×“Ö×úŸÃÖú ¾Öé¢Öß ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸ´ÖúŸÖê»ÖÖ ¾ÖÖ¾Ö
×´ÖôûÖ¾ÖÖ.
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖæÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö´ÖŸÖÖ, ×ÖÖÔµÖ Ö´ÖŸÖÖ ÃÖ´Öé¨ü
ÆüÖêÖ Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ‘Ö™üÖÖÓ´ÖÖÖß»Ö úÖ¸üÖê ŸµÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö, µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö
×“Ö×úŸÃÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. úÖ¸üÖ, †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖŸÖæÖ“Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Öú ¾Öé¢Öß ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
8) †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖÛŸ¾Öú †×¬ÖÂšüÖÖ †ÃÖÖ¾Öê
ÃÖÓÃéú×ŸÖ ÃÖÓÎú´ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ Æêü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãôêû †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß, †Ö¤ü¿ÖÔ, •Öß¾ÖÖ´Öæ»µÖê µÖÖÓ“Öê
†×¬ÖÂšüÖÖ †ÃÖÖ¾Öê.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü, †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ŸÖ¢¾ÖÖÓ“ÖÖ
×¿ÖÖÖŸÖ•–ÖÖÓÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üÖ¾Öß. ŸµÖÖŸÖæÖ
†³µÖÖÃÖú ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ •Ö›üÖ‘Ö›üÖßŸÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖß»Ö ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ÖÖÖ¸üßú ŸÖµÖÖ¸ü
ÆüÖêŸÖß»Ö.
2. †³µÖÖÃÖÎú´Ö ‘Ö™üú
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü ´ÖÖÓ›üÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö
‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
1) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖÓ“Öß ×“Ö×úŸÃÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖÃÖê“Ö, Ã£Ö»ÖúÖ»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß. µÖÖ Ö¸ü•ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß µÖÖêµÖ
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß.
2) ˆ×§üÂ™üÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß
†) †×³Ö¾Öé¢Öß ²Ö) †×³Öºþ“Öß, ú) –ÖÖÖ, ›ü) ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖ µÖÖ
ˆ×§üÂ™üÖÓ“Öß ´ÖÖÓ›üÖß ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™ßüÖê ×¿ÖÖúÖÖê ŸÖß
†ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ úºþÖ ŸµÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üÖ¾Öß.
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3) ¯ÖÖšü¶¾ÖÃŸÖæ/†Ö¿ÖµÖ ×Ö¾Ö›ü
¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ŸÖÖÛŸ¾Öú †×¬ÖÂšüÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü µÖÖêµÖ ¯ÖÖšü¶¾ÖÃŸÖæ ¾Ö
†Ö¿ÖµÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ¾ÆüÖ¾Öß.
4) ¯ÖÖšü¶¾ÖÃŸÖæ“Öê ‘Ö™üú
¯ÖÖšü¶¾ÖÃŸÖæ“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öê ¾ÖµÖ, †Öã³Ö¾Ö ÖÏÆüÖÖ“Öß
Ö´ÖŸÖÖ, ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´ÖÖÏß µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ¯ÖÖšü¶¾ÖÃŸÖæ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
Îú´ÖÖÖê ´ÖÖÓ›üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×ŸÖ“Öê Ã¾Öºþ¯ÖÆüß »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
1) ÃÖÖê¯µÖÖú›æüÖ úšüßÖÖú›êü
2) ÃÖ´ÖÖÏÖú›æüÖ †ÓÖÖê¯ÖÖÓÖÖú›ê
3) –ÖÖÖÖú›æüÖ †–ÖÖÖÖú›êü
4) ´ÖæŸÖÖÔú›æüÖ †´ÖæŸÖÖÔú›êü
µÖÖ ÃÖæ¡ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
ŸÖÃÖê“Ö, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö †Öã³Ö¾ÖÖÓ“Öß ÖãÓ±úÖ úºþÖ, ŸµÖÖ“Öê
¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö »ÖÖÖŸÖ †ÖÖÖê, ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ †ÖÖÖê, ¯ÖÖšü¶¾ÖÃŸÖæ“µÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸÖ †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.
5) †Öã³Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÓÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖæÖ •Öê •Öê †Öã³Ö¾Ö ¤êüÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü, ŸÖê ŸÖÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ŸµÖÖ †Öã³Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÓÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê, ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü, †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß
×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
6) ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ
¯Öæ¾ÖÔ×Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ˆ×§üÂ™üÖÓ“Öß ÃÖÖ¬µÖŸÖÖ —ÖÖ»Öß úß ÖÖÆüß, µÖÖÃÖÖšüß
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯Öãœüß»Ö ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¾ÆüÖ¾ÖÖ.
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†) ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß - ÃÖÖŸÖŸµÖ¯ÖæÖÔ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿ÖÖŸ´Öú ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ
¯Ö¨üŸÖß.
²Ö) ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÖ¬ÖÖê - ÖÖë¤ü¯Ö×¡ÖúÖ, ´Öã»ÖÖÖŸÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß,
¯Ö¸üßÖÖ
3. †³µÖÖÃÖÎú´Ö ¯ÖÏúÖ¸ü
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê 3 ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
–ÖÖÖëú¦üßŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö
†³µÖÖÃÖÎú´Ö
¯ÖÏúÖ¸ü

éúŸÖßëú¦üßŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö
¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö

†) –ÖÖÖëú×¦üŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö/–ÖÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö
–ÖÖÖëú×¦üŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ»ÖÖ“Ö –ÖÖÖ×¬ÖÂšüßŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö, ×¾ÖÂÖµÖëú¦üß
†³µÖÖÃÖÎú´Ö, ×¾ÖÃŸÖÖ¸üßŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
†³µÖÖÃÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ´ÖÖÓ›üÖß“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯Öãœêü †Ö»ÖÖ
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö×¾ÖÃŸÖÖ¸ü, ŸµÖÖŸÖß»Ö ‘Ö™üú, ˆ¯Ö‘Ö™üúÖ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Æêü “ÖÖÓÖ»Öê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ×¾ÖÂÖµÖÖú›êü
¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ‹ú ¥üÂ™üß µÖêŸÖê.
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê / ÖãÖ :
1) ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔÖãÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ‡µÖ¢ÖêÖãÃÖÖ¸ü †Ö¿ÖµÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
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3) †Ö¿ÖµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †³µÖÖÃÖÎú´Ö ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖêú ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öß
•ÖÖŸÖÖŸÖ.
4) –ÖÖÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ³Ö¸ü †ÖÆêü. ¯ÖÖšüÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü †ÖÆêü.
5) •ÖêÂšü-ÁÖêÂšü ŸÖ•–ÖÖÓÖß †³µÖÖÃÖÎú´Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
¤üÖêÂÖ :
1) ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê –ÖÖÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ×´ÖôûŸÖê, ¯Ö¸ÓüŸÖæ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖÖ´ÖŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö“Ö †ÃÖê ÖÖÆüß.
2) êú¾Öôû Ã´Ö¸üÖßµÖ –ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
²Ö) éúŸÖßëú¦üßŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö
1) •ÖÖê †³µÖÖÃÖÎú´Ö éúŸÖß ¾Ö †Öã³Ö¾Ö µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê
ŸµÖÖ»ÖÖ éúŸÖß¯Ö¸ü †³µÖÖÃÖÎú´Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
2) éúŸÖß×ÖÂšü †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß †Öã³Ö¾ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ Æüß
×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß †ÖÆêü.
3) éúŸÖß»ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö Æêü ŸÖ¢¾Ö úÖµÖÔ¾ÖÖ¤üÖŸÖ
†¾Ö»ÖÓ²Öß»Öê •ÖÖŸÖê.
4) éúŸÖßŸÖæÖ –ÖÖÖÖ´Öãôêû •Öß¾ÖÖÖŸÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ
ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕŸÖ µÖê‰ú ¿ÖúŸÖê.
†Ö•Ö“Öß ×¿ÖÖÖ¯Ö¨üŸÖß Æüß ²ÖÖ»Öëú¦üßŸÖ ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
²ÖÖ»ÖúÖ“Öß Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÏê¸üÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öß éúŸÖß¿Öß»ÖŸÖÖ µÖÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¤êü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ
¾ÖÖ¾Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖÓ“Öê †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ Æêü µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ«üÖ¸êü ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖê. •ÖÖòÖ ›ü¶ã‡Ô µÖÖÓÖß ×¿ÖúÖÖÖê
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖµÖÖê×Öú ¿ÖÖôêûŸÖ µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê ¯ÖÏµÖÖêÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
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×ú»Ö¯Öò™Òüßú µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏú»¯Ö ¯Ö¨üŸÖß ¤êüÖß»Ö †Ö»Öß. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ
¾ÖµÖÖêÖ™üÖÖãÃÖÖ¸ü éúŸÖà“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê / ÖãÖ
1) µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ êú¾Öôû ¯ÖÖšüÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü Ö ¤êüŸÖÖ Ã¾ÖŸÖ:
éúŸÖß úºþÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
2) –ÖÖÖë×¦üµÖê ¾Ö ú´Öí×¦üµÖê ¤üÖêÆüÖë“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖ ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê.
3) ×Ö¸üßÖÖ¿ÖŒŸÖß ¾Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÏê¸üÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆÖê¾ÖæÖ †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ
¾ÖÖœüµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
4) ÃÖŸÖŸÖ ˆªÖêÖ¿Öß»Ö ¸üÖÆüÖê, µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÆü•Ö¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ
úºþÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
¤üÖêÂÖ :
1) ÃÖ¾ÖÔ“Ö ‘Ö™üú éúŸÖß«üÖ¸êü ×¿Öú×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß.
2) éúŸÖß»ÖÖ µÖÖêµÖ ×¤ü¿ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸ü †¯Öê×ÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ
²ÖÖ¬ÖÖ µÖêŸÖê.
ú) ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö / ÖÖ³ÖÖ³ÖæŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö / ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ
†³µÖÖÃÖÎú´Ö
¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö Øú¾ÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ´ÆüÖ•Öê
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“ÖÖ ÖÖ³ÖÖ †ÖÆêü.
1) ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê •Öß¾ÖÖ
•ÖÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ´Ö ²ÖÖ×¾ÖÖê ÆüÖ ¥üÛÂ™üúÖêÖ †ÃÖŸÖÖê.
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×ú´ÖÖÖ úÖêÖŸÖê –ÖÖÖ, úÖêÖŸÖß úÖî¿Ö»µÖê, úÖêÖŸÖê
†Öã³Ö¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêüŸÖ, µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü úºþÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ
†³µÖÖÃÖÎú´Ö †ÃÖŸÖÖê.
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ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖŒŸÖß“Öê ×¾ÖÂÖµÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú
×¿ÖÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê / ÖãÖ :
1) ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú, ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¾Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü úÖêÖúÖêÖŸÖê
¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖÖ¾Öê, Æêü ×ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê.
2) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿ÖîÖ×Öú ¬ÖÖê¸üÖ 1986 “µÖÖ †ÖãÂÖÓÖÖÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹úÖŸ´ÖŸÖÖ ¾Ö ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü
³Ö¸ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö Æêü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß
´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖ“Öê µÖÖê×•Ö»Öê. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¤üÆüÖ
ÖÖ³ÖÖ³ÖæŸÖ ‘Ö™üú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †»Öê.
3) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ †Ö¾Ö›üß-×Ö¾Ö›üß, ú»ÖÖ, úÖî¿Ö»µÖê µÖÖÓ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê.
¤üÖêÂÖ :
1) Ö×ŸÖ´ÖÓ¤ü Øú¾ÖÖ ŸÖßÖ ²Öã×¨ü´Ö¢ÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖæ
ŸµÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß †ÖÖÖß úºþÖ Ö¾ÖßÖ
Ã¡ÖÖêŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
ˆ¤üÖ.
†) Îú´ÖÛ¾ÖŸÖ †¬µÖµÖÖ
²Ö) Ö´ÖŸÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ
ú) ×ú´ÖÖÖ †¬µÖµÖÖ Ö´ÖŸÖÖ
›ü) ¯ÖÏ–ÖÖ¿ÖÖê¬Ö ˆ¯ÖÎú´Ö
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4. †³µÖÖÃÖÎú´Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¾Ö Ã£ÖÖÖ
1) †³µÖÖÃÖÎú´Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ †ÃÖŸÖê.
2) ×¿ÖÖú †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÎúµÖê“Öß Öãºþ×ú»»Öß šêü¾ÖŸÖÖŸÖ.
3) ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê, ÃÖ•ÖÔÖ¿Öß»Ö ¾Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß
´ÖÖÖÖÔÖê ÃÖÖ´ÖÖÏß ×¾ÖŸÖ×¸üŸÖ úºþÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖ×ÆüŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ.
4) †Öãú¸üÖ, ¯ÖÏµÖÖêÖ ú¸üÖê, êúÃÖ Ã™ü›üß µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¬Ö›êü ×¿ÖÖú ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖŸÖæÖ ¸üÖê´ÖÖÓ“Öú ×¿ÖÖÖÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê.
5) †³µÖÖÃÖÎú´Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ ÃÖ•ÖÔÖ¿Öß»Ö ²ÖÖµÖÖ“Öß †Ö×Ö
¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö †Öã³Ö¾ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öß †ÖµÖ ×¿ÖŒúÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ¤êüŸÖê.
6) ¿ÖîÖ×Öú µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ ëú¦üØ²Ö¤æü ´ÆüÖæÖ ×¿ÖÖúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
×¿ÖÖÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ²Ö¤ü»ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×ÃÖ¨üß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖê.
7) †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ¤ü¸ü´µÖÖÖ ×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêÖê ¾ÖÖÖÔŸÖß»Ö
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖÏß ÃÖ´ÖÖµÖÖê×•ÖŸÖ
ú¸üÖê †ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.ü
‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ´ÖãÖ ³Öæ×´ÖúÖ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üŸÖÖÓÖÖ
ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¾Ö¸üß»Ö “Ö“Öì¾ÖºþÖ †ÃÖê »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ×¿ÖÖúÖÓ“Öê
†³µÖÖÃÖÎú´Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ †ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü.
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11
†¬µÖÖ¯ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
1. †¬µÖÖ¯ÖÖ : ‹ú úÖî¿Ö»µÖ
†¬µÖÖ¯ÖÖ : ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
'†¬µÖÖ¯ÖÖ' Æüß ‹ú ú»ÖÖ †ÖÆêü, úÖî¿Ö»µÖ †ÖÆêü. Æêü úÖî¿Ö»µÖ †¾ÖÖŸÖ
ú¸üŸÖÖ µÖêÖ Æêü ‹ú ÃÖã×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ŸÖÓ¡Ö †ÖÆêü.
†¬µÖÖ¯ÖÖÖŸÖ ×¿ÖÖú, ×¾ÖªÖ£Öá, ×¾ÖÂÖµÖ †Ö×Ö µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü×ÎúµÖêŸÖæÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯ÖæÖÔ ´ÖÖÖ¾Öß ¾ÖŸÖÔÖ µÖÖ ‘Ö™üúÖ»ÖÖÆüß ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü.
'Teaching is the art of assisting another to learn'.
†¬µÖÖ¯ÖÖ Æüß ‹ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÖÓŸÖ¸ü×ÎúµÖÖŸ´Öú ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÃÖŸÖê. •Öß, ¾ÖÖÔ
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö ‡Û“”ûŸÖ ¬µÖêµÖ Øú¾ÖÖ »ÖµÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ×¿ÖÖú ×¾ÖªÖ£µÖÖÕŸÖ
ÆüÖêŸÖê.
†¬µÖµÖÖÖ“Öß ±ú»Ö×ÖÂ¯Ö¢Öß ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú —ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü“Ö †¬µÖÖ¯ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß
—ÖÖ»Öê †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. Telling/Reporting Øú¾ÖÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ¤êüÖê
´ÆüÖ•Öê †¬µÖÖ¯ÖÖ Ö¾Æêü.
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†¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öß µÖ¿ÖÃ¾ÖßŸÖÖ :
 †¬µÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖúÖ»ÖÖ ÖêÆü´Öß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯ÖêÖÖ ¤üÖêÖ ÖÖêÂ™üß
†×¬Öú –ÖÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ. †Ö¿ÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÖÖê»Ö ¥üÂ™üß †ÃÖÖ¾Öß.
 ×¿ÖÖú-×¾ÖªÖ£Öá µÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
 ×¿ÖÖúÖÓ“Öê †×¾ÖÂú¸üÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †ÃÖÖ¾Öê.
Presentation
should be effective.
 Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ¯Öæ¸üú éúŸÖß/ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß •ÖÖê›ü †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖŸÖê.
 ×¿ÖÖúÖÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê ºþ“Öß, ¾Öé¢Öß, Ö´ÖŸÖÖ ¾Ö µÖÖêµÖŸÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ
»ÖÖ¾ÖÖ¾Öß, †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ×¿ÖúµÖÖÃÖ ¯ÖÏê¸üßŸÖ ú¸üÖ¾Öê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ¾ÖÖ
Øú¾ÖÖ ×ÎúµÖÖ¯ÖÏ¾ÖÖ ú¸üÖ¾Öê.
 †¬µÖÖ¯ÖÖ ¾ÖŸÖÔÖ Æêü »ÖÖêú¿ÖÖÆüß“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ÃÖÆüµÖÖêÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ
†ÃÖÖ¾Öê.
†¬µÖÖ¯ÖúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ :
'×¿ÖÖú ÆüÖ ÃÖ¤îü¾Ö ¾ÖéØ¨üÖŸÖ ÆüÖêŸÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ÃÖ•Öß¾ÖÖ“ÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö
´ÖÖÖ¾Öß †¯ÖŸµÖÖ“ÖÖ •Öî¾Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê : •ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ †¾Ö‘Ö›ü ×¿Ö»¯Ö
‘Ö›ü×¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê'.
¯ÖÏŸµÖêú †¬µÖÖ¯ÖúÖú›êü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †¬µÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß 3P †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú.
Personality (Internal Quality)
3P

Preparation
Presentation
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†¬µÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß †¬µÖÖ¯ÖúÖÖê ÖêÆü´Öß 3L “ÖÖ ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
Library
3L

Labour
Laboratory

¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú †¬µÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö úÖî¿Ö»µÖ †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ ú¸üÖ¾Öê
1) First impression is the best impression and so
your entry in the classroom should be effective
one. ´ÆüÖ•Öê, ¾ÖÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö êú»µÖÖ êú»µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕú›êü ÛÃ´ÖŸÖ
ÆüÖÃµÖÖ“ÖÖ ú™üÖÖ ™üÖúÖ¾ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖú›êü ¿ÖÖÓŸÖ, ÖÓ³Öß¸ü ´Öã¦êüÖê
›üÖêôûµÖÖŸÖ ›üÖêôêû ™üÖæúÖ ²Ö‘ÖÖ¾Öê. ‡£Öê, †¬Öì †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß —ÖÖ»Öê
´ÆüÖæÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ.
2) ×•Ö–ÖÖÃÖÖ, ãúŸÖæÆü»Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖÔ ×ÖµÖÓ¡ÖÖÖÃÖÖšüß
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ¾ÖÖ ²ÖÖ¾ÖÖ. 'Eye contact is also
necessary'.
3) ¾ÖÖËú“ÖÖŸÖãµÖÖÔÖê, ²ÖÖê»ÖµÖÖŸÖß»Ö “ÖœüˆŸÖÖ¸üÖ´Öãôêû ¾Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÖãºþ¯Ö
³ÖÖÂµÖÖ»ÖÖ ÆüÖ¾Ö³ÖÖ¾Ö †Ö×Ö ÆüÖŸÖ¾ÖÖ·µÖÖÓ“Öß •ÖÖê›ü »ÖÖ³Ö»Öß ŸÖ¸ü
´ÖÖÖê¸Óü•ÖúŸÖÖ ¾Ö †Öú»ÖÖ µÖÖŸÖ ÖŒúß ²Öã¨üß ÆüÖê‡Ô»Ö.
4) êú¾Öôû ²ÖÖê»ÖµÖÖ¯ÖêÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö, Ã¯ÖêØ»ÖÖ †Ö×Ö ¿ÖßÂÖÔú µÖÖÓ“Öê
¸ÓüÖßŸÖ Ö›æüÖê ±ú»ÖúÖ¾Ö¸üß»Ö ×»ÖÖÖÖÖÖê †¬µÖÖ¯ÖÖÖŸÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ
µÖêŸÖê.
5) Body language of teacher is necessary for
grasping the content deeply. ²Ö·µÖÖ“Ö¾ÖêôûÖ ›üÖêóµÖÖÓ“Öß
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³ÖÖÂÖÖ †×¬Öú ²ÖÖê»Öúß †ÃÖŸÖê †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ facial gestures
and activities are necessary.
6) Interact with students, †¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ“Ö ¯ÖÏ¿ÖÖê¢Ö¸üÖÖê
ú¸üÖ¾Öß. ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ active šêü¾ÖÖ¾Öê.
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ‹úÖ“Ö ¥üÛÂ™üÖê¯ÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ¾Öê “ÖÖî±êú¸ü Ö•Ö¸ü šêü¾ÖÖ¾Öß.
7) ¯ÖÏê¸üÖêÖê Öæ¯Ö úÖÆüß ÃÖÖ¬µÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ Ö ²ÖÖê»ÖÖÖ·µÖÖÓÖÖÆüß
²ÖÖê»ÖŸÖê ú¸üÖ¾Öê. ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú/†Ö¿ÖÖ¤üÖµÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ
×¿Öú¾ÖÖ¾Öê. ¾Öî“ÖÖ×¸üú ²Öîšüú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþÖ ªÖ¾Öß.
Being a teacher - how to behave with students

†³µÖÖÃÖú
(Student)

¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Öú
(Manager)

´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú
(Guide)

ÃÖ´Öã¯Ö¤üêü¿Öú

(Counceller)

×ÖµÖÓ¡Öú
(Controller)
ÖêŸÖÖ
(Leader)

×¾Ö×¾Ö¬Ö
³Öæ×´ÖúÖ

ŸÖÃÖê“Ö ×¿ÖÖú ÆüÖ ×¿Ö»¯ÖúÖ¸, ãÓú³ÖÖ¸üü †Ö×Ö ´ÖÖôûßÆüß †ÃÖŸÖÖê.
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ÃÖÆüÖµµÖú
(Assistant)

2. †¬µÖÖ¯ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ : ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ´Öæ»µÖê
¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †¿Öß ‹ú ´Öæ»µÖ¯ÖÏÖÖ»Öß †ÃÖŸÖê. ¾Ö
ŸÖß ´Öæ»µÖê ‡ŸÖ¸ü ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ´Öæ»µÖ¯ÖÏÖÖ»Öß¯ÖêÖÖ ×³Ö®Ö †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü Ö¸ü•ÖÖ ¾Ö ÆêüŸÖæ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû
ÃÖ´ÖÖ•Ö¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß, ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏŸµÖêú ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ˆ¯Ö×•Ö¾ÖßêúÃÖÖšüß †£ÖÖÔ•ÖÖ úºþÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ µÖÖêÖ¤üÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ‹ÖÖªÖ ÃÖÓÃ£Öê¿Öß •ÖÖê›üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.
†¿ÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ ¾Ö ‹úÃÖÓ‘Ö šêü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
´Öæ»µÖ¯ÖÏÖÖ»Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÃÖÖšüß
¾µÖŒŸÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Öæ»µÖÖÓ“Öß ÃÖæ“Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖê.
1) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß
2) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ×ÆüŸÖ
3) –ÖÖÖ¾Öé¨üß
4) ¿ÖîÖ×Öú ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
5) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯ÖÏŸÖ ¯ÖÏê´Ö, ×•Ö¾ÆüÖôûÖ ¾Ö †Ö¯Öã»Öúß
6) ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ
7) –ÖÖÖÖ“Öê ¤îüÖÓ×¤üÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖ
¾Ö¸üß»Ö Æüß ÃÖ¾ÖÔ †¬µÖÖ¯ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ŸÖ¢¾Öê †ÖÆêüŸÖ. Öî×ŸÖúŸÖêÖê
†Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖê“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ Ö ÆüÖê‰ú ¤êüŸÖÖ ×¿ÖÖúÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öôû •Öê •Öê †ÖÆêü
ŸÖê ŸÖê ¤êüŸÖ •ÖÖ¾Öê ¾Ö ÃÖ¤îü¾Ö “ÖÖÓÖ»Öß ×¯Öœüß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¾ÖÎŸÖ ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê
×Æü“Ö †¬µÖÖ¯ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ´Öæ»µÖê †ÖÆêüŸÖ.
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3. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Öé¤üË¬Öß
Professional Development
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Öé¨üß ´ÆüÖ•Öê“Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖ
×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö •Öß¾ÖÖ ÆüÖêµÖ. ²ÖÖ»ÖúÖ“ÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ»ÖÖ ‘Ö›ü×¾ÖÖÖ¸üÖ ×¿ÖÖú ¤êüÖß»Ö †Â™ü¯Öî»Öæ
¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. †Ö•Ö 21¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ×¿ÖÖúÖ“ÖÖ
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÆüÖ †Ö¾ÆüÖÖÖÓÖß ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö•Ö“ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ¯ÖÖ¸ÓüÖŸÖ
—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖúÖ»ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ –ÖÖÖÖ“µÖÖ ¯Ö×»Öú›êü •ÖÖ¾ÖæÖ
Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. †¬µÖÖ¯ÖúÖ“Öê úÖµÖÔÖê¡Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê»Öê ÖÃÖæÖ
¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ×¿ÖÖÖ, »Öï×Öú ×¿ÖÖÖ, †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃµÖ, ‹úŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ
ú¸üµÖÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †Ö•Ö †¬µÖÖ¯ÖúÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü. †¬µÖÖ¯Öú
ÆüÖ ×¿ÖÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ úÖÖ †ÖÆêü.
×¿ÖÖúÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖ»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ
–ÖÖÖÖ“µÖÖ ×¿Ö¤üÖê¸üßŸÖ ¸üÖê•Ö –ÖÖÖ, úÖî¿Ö»µÖ ¾Ö †×³Ö¾Öé¢Öß ‡.“Öß ¾Öé¤üË¬Öß ú¸üÖ¾Öß
»ÖÖÖŸÖê. µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ–ÖÖÖÖŸÖ Ö¾ÖßÖ –ÖÖÖ †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖÖê †Ö¯Ö»Öß ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öß, Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ
†¬µÖÖ¯ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü, †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ¾Ö ŸÖÓ¡Öê ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß. ˆ¤üÖ. ¯ÖÏ¿Ö¯Öêœüß,
¯ÖÖê™Ôü ±úÖê×»Ö†Öê ŸÖÓ¡Ö, †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ
†¬µÖÖ¯ÖÖ ¾Ö ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ŸÖÓ¡Öê †¾ÖÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖßŸÖ.
×¿ÖÖúÖÖê ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú †¬µÖÖ¯ÖÖ ¿Öî»ÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö úºþÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
†¬µÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ¥üúÁÖÖ¾µÖ (Audio-vidual clips) ×±úŸÖà“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
ú¸üÖ¾ÖÖ. ×¿ÖÖúÖÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú ¾Öé¢Öß ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß. ×¿ÖÖúß ¯Öê¿ÖÖú›êü
²Ö‘ÖµÖÖ“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖ ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú ú¸üÖ¾ÖÖ. ×¿ÖÖúÖ•Ö¾Öôû †ªµÖÖ¾ÖŸÖ
úÖî¿Ö»µÖÖÓ“ÖÖ †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖßú¸üÖ †ÃÖÖ¾Öê. ×¿ÖÖú ÆüÖ –ÖÖÖ×¯Ö¯ÖÖÃÖæ ¾Ö ¿ÖÖê¬Öú
¾Öé¢Öß“ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¿ÖîÖ×Öú
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¯ÖÖ¡ÖŸÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÃÖê×´ÖÖÖ¸ü, úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ, “Ö“ÖÖÔÃÖ¡Ö ¾Ö ¯Ö×¸üÃÖÓ¾ÖÖ¤ü µÖÖŸÖ ÃÖ×ÎúµÖ
†ÃÖÖ¾ÖÖ. ÖêÆü´Öß úÖµÖÔ¯ÖÏ¾ÖÖ ¾Ö †ÖŸ´Ö“ÖêŸÖÖêÖê ÃÖ´Öé¤üË¬Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß
¤üÖŸÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
†¬µÖÖ¯Öú : ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¾Öé¨üß : ¯Öî»Öæ
1) †ªµÖÖ¾ÖŸÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß ¾Ö úÖµÖÔÖßŸÖß
2) ¿ÖîÖ×Öú ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¯Ö¤ü¾Öß“Öß ¾Öé¨üß
3) ˆ¤Ëü²ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö ˆ•ÖôûÖß ¾ÖÖÔ
4) úµÖÔ¿ÖÖôûÖ, ÃÖê×´ÖÖÖ¸ü, “Ö“ÖÖÔÃÖ¡Ö ¾Ö ¯Ö×¸üÃÖÓ¾ÖÖ¤ü
5) Ö™ü“Ö“ÖÖÔ, ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÓ£ÖÖ
6) éúŸÖßÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ, ¯ÖÏú»¯Ö
7) †ªµÖÖ¾ÖŸÖ –ÖÖÖ ¾Ö úÖî¿Ö»µÖ ¾Öé¨üß
8) †×³Ö¯ÖÏê¸üÖ ¾Ö ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú †×³Ö¾Öé¢Öß ×¾ÖúÖÃÖ
×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¾Öé¨üß“Öß ´ÖÖ¬µÖ´Öê
Agencies for professional growth of Teacher
×¿ÖÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¿ÖÖú 21¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö
¿ÖîÖ×Öú †Ö¾ÆüÖÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ †ÃÖê»Ö“Ö †ÃÖê ÖÖÆüß.
ŸµÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ÃÖ´Ö£ÖÔ ²ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú, úÖµÖÔÖ´ÖŸÖêŸÖ †×¬Öú
¾Öé¨üß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
1 NCERT ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ´ÖÓ›üôû
National Council of Educational
Research & Training
2 SCERT ¸üÖ•µÖ ¿ÖîÖ×Öú †ÖãÃÖÓ¬ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ´ÖÓ›üôû
State Council for Educational
Research and Training
¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖü || 169

3

SISE

4

DIET

5

SIET

6

VGI

7

IAE

8

CTE

¸üÖ•µÖ ×¾Ö–ÖÖÖ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ
State Institute of Science Education
×•Ö»ÆüÖ ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ
District Institute of Education and
Training
¸üÖ•µÖ ¿ÖîÖ×Öú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ
State
Institute
of
Education
Technology
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ
Vocational Guidance Institute
¥üúÁÖÖ¾µÖ ×¿ÖÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ
Institute for Audio-visual Education
×¿ÖÖú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê
Colleges of Teacher Education

4. ×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
†£ÖÔ
×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ´ÖÖÖµÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ´ÖÖµÖ
êú»Öê»Öß ×¿ÖÖúÖÓ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ´ÆüÖ•Öê ×¿ÖÖúÖÓ“Öß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÆüÖêµÖ.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öß ×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ - ´Ö¦üÖÃÖ - 1890 ´Ö¬µÖê
×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö :
1) ×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ.
2) ×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öß ‹ú úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ‘Ö™üÖÖ †ÃÖŸÖê.
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3) ×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ †¬µÖÖ, 2-3 ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ, 1 úÖêÂÖÖ¬µÖÖ, 1
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüú, 1 ˆ¯ÖúÖµÖÔ¾ÖÖÆüú, úÖµÖÖÔ¬µÖÖ ¾Ö úÖµÖÔúÖ×¸üÖß“Öê 10
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü †ÃÖŸÖÖŸÖ.
4) ×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›üÖæú ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ‘ÖêŸÖ»Öß
•ÖÖŸÖê.
¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ¸üß
×Ö¾Ö›üÖæú
¯Öü¬¨üŸÖß

ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öê
¯ÖÏúÖ¸ü

ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öß
ÃÖ³ÖÖ

úÖµÖÔúÖ¸üß
ÃÖ×´ÖŸÖß

×¿ÖÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß

³ÖÖîÖÖê×»Öú
¾Ö
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú
´ÖµÖÖÔ¤üÖ

×¿ÖÖú
ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê
ÖÖÓ¾Ö

×¿ÖÖú
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
ˆ×§üÂ™üêü

×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öß úÖµÖì :
1) ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖÖ •Ö¯ÖÖê.
2) ×¿ÖÖú ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÖê.
3) †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖê.
4) ×¿ÖÖú †Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê.
5) ×¿ÖÖúÖÓ¾Ö¸üß»Ö †µÖÖµÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖœüÖê.
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×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“Öê 3 ¯ÖÏúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖúÖÓ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ÃÖãºþ
—ÖÖ»Öß µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ 1935 ¾Ö ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ 1945 ´Ö¬µÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß

×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
×¾ÖÂÖµÖ ×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
×¾ÖªÖ¯Ößšü ×¿ÖÖúÖÓ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
×•Ö»ÆüÖ×ÖÆüÖµÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ

×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öß ˆ×§üÂ™ü¶ê :
1) ×¿ÖÖúÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¾Ö †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ
†ÖÖÖê.
2) ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß •Ö¯ÖÖæú ú¸üÖê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ¾ÖêŸÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüÖê.
3) •ÖÖÖ×ŸÖú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¾ÆüÖÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸êü •ÖÖ¾ÖæÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ
×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖÓÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ¤êüÖê.
4) ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ×¾ÖÂÖµÖ¾ÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ
×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üÖê.
172 || ¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ

5) ×¿ÖÖú †Ö“ÖÖ¸üÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê ¾Ö ×ŸÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üÖê.
6) ×¿ÖÖú ×ÆüŸÖ¸üÖÖÖ£ÖÔ †µÖÖµÖÖ×¾Öºþ¨ü ‹ú•Öæ™üßÖê »ÖœüÖê.
×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸ü¾ÖæÖ ‘ÖêÖê.
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¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ, ×¾ÖªÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ÖÖÖ¯Öæ¸ü
ãÓú›ü»Öê, ´Ö.²ÖÖ. (ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2003) : ¿ÖîÖ×Öú ŸÖ¢¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö ¿ÖîÖ×Öú
ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖÃ¡Ö, ÁÖß×¾ÖªÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ¯ÖãÖê-30.
×¿Ö¾ÖÖêú¸ü, »Ö.´ÖÖ. (•Öã»Ö 1996) : ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ¸ü“ÖÖÖ ¾Ö
úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß, ÖæŸÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, ¯ÖãÖê-30.
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