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1)

¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú :
´ÖÖ-Ö¾Öß •Öß¾ÖÖ Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ú¶üµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖ

´ÆüÖ•Öê –ÖÖÖ, ÃÖÓÃéúŸÖß, ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ, ÃÖÓÃúÖ¶ü µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üà“ÖÖ ¾ÖÖ¶üÃÖÖ
³ÖÖ¾Öß ×¯Öœüß»ÖÖ ¤êüµÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ ÆüÖêµÖ. ×¿ÖÖÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ µÖÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß
¿ÖÖÃÖ-ÖÖ-Öê

†ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ

•ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß

¾Ö

³Ö™üŒµÖÖ

×¾Ö´ÖãŒŸÖ

•Ö´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ×¾ÖÖÖ´Öæ»µÖ ú¶üµÖÖ“Öß ŸÖ¶üŸÖæ¤ü †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ êú»Öß.
´ÖÆüÖ¶üÖÂ™Òü

¿ÖÖÃÖÖÖÖê

†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß

•ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö

×¾Ö¤µÖ£µÖÖÕ“µÖÖ

×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ ÃÖã·ý ú¶üµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ (1953) ÃÖÖ»Öß •ÖÖÆüß¶ü êú»Öß.
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¶ü †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“Öß •³ÖÖ¶üÖß, ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖ, †Öã¤üÖÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
¿ÖÖÃÖúßµÖ ×ÖÖÔµÖ ú¶üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¿ÖÖÃÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¾Ö ÖÖ•ÖÖß ÃÖÓÃ£Öê¾¤üÖ¶üÖÆüß
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ¾Ö¶üß»Ö 100 ™üŒêú Ö“ÖÔ ¿ÖÖÃÖÖÖú›æüÖ ×¤ü»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖê.
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖê ¶üÖ²Ö×¾Ö»ÖÖ •ÖÖÖÖ¶üÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÆüÖ ´ÖÆüÖ¶üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß •ÖÖê Öê´ÖæÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖÖê“Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖê ¶üÖ²Ö×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖ ×¡Ö³ÖÖÂÖÖ ÃÖæ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¶ü êú»ÖÖ
†ÖÆêü. ´Ö¶üÖšüß, ØÆü¤üß ¾Ö ‡ÓÖÏ•Öß, ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê –ÖÖ-Ö
×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÆüÖæÖ ¾ÖÖ¯Ö¶ü êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯Ö¶ÓüŸÖã †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö
×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öß ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ ¾ÖêÖôûß †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ²ÖÆãü³ÖÖ×ÂÖú ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕÖÖ †¬µÖµÖÖ
ú¶üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
2)

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö :
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö¤µÖ£µÖÖÕ“Öß ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ ¾ÖêÖôûß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ

†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß Ö¶ü•Ö ³ÖÖÃÖ»Öß.
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ‘Ö¶üÖ´Ö¬µÖê †¬µÖµÖÖÖÃÖ †Öãæú»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¶üÖ
ÖÃÖ»µÖÖÖê, ×¿ÖÖúÖÓÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ••ÖôûÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¶ü ú·ýÖ ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê †¬µÖµÖÖÖ“Öß

†Ö¾Ö›ü ×Ö´ÖÖÔÖ ú¶üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ×¿ÖÖúÖÓÖß ÁÖ¾ÖÖ, ¾ÖÖ“ÖÖ,
³ÖÖÂÖÖ, »ÖêÖÖ µÖÖ úÖî¿Ö»µÖÖÓŸÖ †ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¶üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê.
ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖúÖ ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ×¿Ö×ÖúÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖê“Öß ¯ÖÖšüµ¯ÖãÃŸÖêú
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ¾Ö¶ü ÃÖÓÃúÖ¶ü ú¶üŸÖÖŸÖ úÖ ? ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ –ÖÖÖÖ“ÖÖ
•¯ÖµÖÖêÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê úÖ ? ¯ÖÖšüµ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê †¬µÖµÖÖ ú¶üŸÖÖÖÖ
úÖêÖúÖêÖŸµÖÖ †›ü“ÖÖàÖÖ ŸÖÖë›ü ¤üµÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß •¢Ö¶êü
×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß
µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖà“Öß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¶üµÖÖ“Öß Ö¶ü•Ö ³ÖÖÃÖ»Öß.
3)

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö :
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¾Öî×¿ÖÂ™üµê ¾Ö ÖãÖ¤üÖêÂÖ •ÖÖÖæÖ ‘Öê‣úÖ

×¿ÖÖúÖÓÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß Æêü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ •¯ÖµÖãŒŸÖ †ÖÆêü. ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ
×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öß ³ÖÖ×ÂÖú úÖî¿Ö»µÖê ×¾Öú×¾ÖŸÖ ú¶üµÖÖÃÖÖšüß Æêü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ •¯ÖµÖãŒŸÖ
ÆüÖê‡»Ô Ö. ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖú›êü ×¿ÖÖú, ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú, ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ»Öú, ¯ÖÖšüµ¯ÖãÃŸÖú×ÖÙ´ÖŸÖß ´ÖÓ›üôû, ×¿ÖÖú ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ,
†³µÖÖÃÖ´ÖÓ›üôû µÖÖÓ“Öê »ÖÖ ¾Öê¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ •¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêÖÖ¶ü †ÖÆêü.
4)

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öê ¿ÖßÂÖÔú :
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¶ü ×•Ö»ÆüµÖŸÖß»Ö †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖß»Ö •““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú

ÃŸÖ¶üÖ¾Ö¶üß»Ö ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ ×“Ö×úŸÃÖú
†³µÖÖÃÖ.
5)

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ˆ¤Ëü×¤üÂ™êü :

1)

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¶ü

×•Ö»ÆüµÖŸÖß»Ö

†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö

´Ö¶üÖšüß

†¬µÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ

ÃÖ¤üµÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ ×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖ.
2)

²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖê“ÖÖ ´Ö¶üÖšüß †¬µÖµÖÖÖ¾Ö¶ü ¯Ö×¸ü•ÖÖ´Ö ¯ÖÖÆü•Öê.

3)

†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕŸÖ ³ÖÖÂÖÖ-¾ÖÖ“ÖÖ-»Öê•Ö-Ö Æüß •úÖî¿Ö»µÖê ×úŸÖ¯ÖŸÖ
·ý•Ö»Öß Æêü †³µÖÖÃÖÖê.

4)

´Ö¶üÖšüß †¬µÖµÖÖÖ´Öãôêû ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖê´Ö¬µÖê ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¶üÖê.

5)

´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê †¬µÖÖ¯ÖÖ ú¶üŸÖÖÖÖ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖà“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ ú¶üÖê.

6)

¿ÖîÖ×Öú ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾ÖÖ¯Ö·ýÖ ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ †×¬Öú ÖÖê›üß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß
•ÖÖŸÖê úÖ ŸÖê ¯ÖÖÆüÖê.

7)

†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêû´Ö¬Öß»Ö ´Ö¶üÖšüß ³ÖÖÂÖê“µÖÖ †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê
×Ö¶üÖú¶üÖ ú¶üµÖÖÃÖÖšüß •¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã“Ö×¾ÖÖê.

6)

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÓ–ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖ :

†)

†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ : •µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¶üÖÂ™Òü ¶üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ
´ÆüÖæÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü †¿ÖÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¶ü ×•Ö»ÆüµÖŸÖß»Ö ×-Ö¾ÖÖÃÖß ¾Ö
†×Ö¾ÖÖÃÖß †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ.

7)

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß :
µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¶ü ×•Ö»ÆüµÖŸÖß»Ö †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ

×¿Öú×¾ÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ ú¶üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖà“ÖÖ †³µÖÖÃÖ,
×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê †¬µÖµÖÖ ú¶üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
†Ö×Ö ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖŸÖ
µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖà“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¶ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.
8)

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ :
µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¶ü ×•Ö»ÆüµÖŸÖß»Ö •““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú

¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖê ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ³ÖÖÂÖÖ ´ÆüÖæÖ ×¿Öú×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ“Ö †³µÖÖÃÖ
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ‡. 9 ¾Öß ŸÖê 10 ¾Öß “µÖÖ ¾ÖÖÖÕÖÖ
´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾ÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“ÖÖ ¾Ö •““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“ÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¶ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.

9)

ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê ÃÖ´ÖßÖÖ :
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖßÖÖ :

†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö •““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃŸÖ¶üÖŸÖß»Ö ´Ö¶üÖšüß
×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê»ÖÖ †ÖãÃÖ·ýÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ³Ö™üŒµÖÖ
×¾Ö´ÖãŒŸÖ •Ö´ÖÖŸÖà“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ-´Öã»Öàú×¶üŸÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÖµÖÖêÖÖÓÖß ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¶ü, †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“Öê Ã¾Ö·ý¯Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö¶üÖê²Ö¶ü ´ÖÆüÖ¶üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖ-Öê ×-Ö´ÖÖÔ•Ö
êú»Öê»Öß †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, ´ÖÆüÖ¶üÖÂ™Òü †Öã¤üÖ×ÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“Öê ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ ¾Ö ¯Ö×¶ü¯Ö¡Öêú ÃÖÓÖÏÆü ¾Ö ÖÖ•ÖÖß †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ
´ÖÖÖÔ¤üÙ¿ÖúÖ µÖÖÓ“ÖÖÆüß †³µÖÖÃÖ ú¶üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê ÃÖ´Öß•Ö•Ö :

ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖêúÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê»ÖÖ †ÖãÃÖ·ýÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ, ŸÖÖê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê :
1)

•ÖÖê¿Öß ‹ÃÖ.›üß. (1980) “†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¿ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¶üÖ¾Ö¶üß»Ö
¿ÖîÖ×Öú †›ü“ÖÖà“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö” ¯Öß‹“Ö.›üß. ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö, ´ÖÆüÖ¶üÖ•Ö ÃÖµÖÖ•Öß¶üÖ¾Ö
×¾Ö¤µÖ¯Ößšü, ²Ö›üÖê¤üÖ, Öã•Ö¶üÖŸÖ.

2)

•ÖÖ¬ÖÖ ‹Ö.‹»Ö. (1983) “ÖÖ×¿Öú ×•Ö»ÆüµÖŸÖß»Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
(1964-83) µÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÏÖŸÖß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêÖê” ¯Öß‹“Ö.›üß.
¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö (×¿Ö•Ö•Ö) ¯ÖãÖê ×¾Ö¤üµÖ¯Ößšü, ¯ÖãÖê-7.

3)

Ekka E.M. “Development of Tribal Education in Orissa after
Independence” Ph.D. Edu. Utkal University, 1990.

4)

×¯Ö“Ö›ü ‹Ö.²Öß. (1995) “¯ÖÛ¿“Ö´Ö †Ö×Ö •¢Ö¶ü ´ÖÆüÖ¶üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö
úÖêôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£Öú †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¶üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×¿ÖÖÖÖ¾Ö¶ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ¯Ö×¶üÖÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ×“Ö×úŸÃÖ †³µÖÖÃÖ ú¶üÖê” ¯Öß‹“Ö.›üß.
(¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö) ¯ÖãÖê ×¾Ö¤µÖ¯Ößšü, ¯ÖãÖê-7.

5)

Jha P. “An Educatoinal Study of the Hostels and Ashrams for
Tribal Girl Students” Tribal Research Institute, Bhopal, 1995.

6)

“ÖÖî¬Ö¶üß †Ö¶ü.‹Ö. (2000) “¬Öãôêû ×•Ö»ÆµÖŸÖß»Ö ÖÖ•ÖÖß †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú Ö¶ü•ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú·ýÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ
ÃÖã¬ÖÖ¶üµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖÔÎú´Ö ÃÖã“Ö×¾ÖÖê” (¯Öß‹“Ö.›üß.) ¯ÖãÖê ×¾Ö¤üµÖ¯Ößšü, ¯ÖãÖê.

7)

Gupta S.P. “A Study of Adhivasi students in Ranchi
District” The Bihar Tribal Welfare Research Institute, 1965.

8)

×ÃÖ¶üÃÖÖôûú¶ü ¯Öß.†Ö¶ü. “´ÖÆüÖ¶üÖÂ™Òü ¶üÖ•µÖÖ´Ö¬Öß»Ö †ÖÁÖ´Ö¬ÖÖôûÖÓ“Öê ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ”
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ´ÖÆüÖ¶üÖÂ™Òü ¶üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê-1.
µÖÖ“Ö²Ö¶üÖê²Ö¶ü úÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖß êú»Öê»µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖÆüß †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü

ŸÖÖê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê :
1)

ÁÖß ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ›üß.†Ö¶ü., ÁÖß •ÖÖ•Öæ ÃÖß.ÃÖß., ÁÖß ¶üÖ¾Ö ‹´Ö.¾Æüß. (1971) “†ÖÓ¬ÖÐ
¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ” ÃÖÖ´Öæ×Æü•ú
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖ, Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü.

2)

Desai B. and Patel A. “Ashram Schools of Gujarat : An
Evaluation Study” Tribal Research and Training Centre,
Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad, 1981.

10) ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¤üË¬ÖŸÖß :
ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖêúÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖúÖ»ÖßÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¾ÖÖÔÖÖŸ´Öú
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¤ü¬ÖŸÖßŸÖß»Ö ¿ÖÖ»ÖêµÖ ÃÖ¾ÖìÖÖ ¯Ö¤üË¬ÖŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¶ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖêúÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓÃÖÖšüß
¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖµÖÖ¶ü êú»Öß. ÃÖ¤ü¶ü ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖµÖÖ¶ü ú¶üŸÖÖÖÖ ŸÖ•–Ö ¾µÖŒŸÖß,
×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾Ö¤üµÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú, †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê
†¬µÖÖ¯ÖÖ ú¶üÖÖ¶êü ×¿ÖÖú µÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ´ÖÖ×ÖŸÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ
ÃÖæ“ÖÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¶ü ú·ýÖ ÃÖã¬ÖÖ¶üÖÖ ú¶üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖµÖÖ¶ü ú·ýÖ
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö 6 ¾Öß ŸÖê 10 ¾Öß “µÖÖ ‡µÖ¢ÖÖÓÖÖ ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Ö•ú×¾Ö•ÖÖ·µÖÖ
×¿ÖÖúÖÓÖÖ ¤êü‣úÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ ú¶üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö

´Öã»ÖÖÖŸÖÃÖæ“Öß

ŸÖµÖÖ¶ü

ú¶üµÖÖŸÖ

†Ö»Öß.

´Öã»ÖÖÖŸÖÃÖæ“ÖßÖãÃÖÖ¶ü ´Öã¬µÖÖ¬µÖÖ¯Öú, ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾ÖÖÖ¶êü ×¿ÖÖú, ¯ÖÖ»Öú

µÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö¤µÖ£µÖÖÕ“Öß •¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖÓµÖêÖãÃÖÖ¶ü
Ö™ü´Öã»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß. Ö™ü´Öã»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö úÖÆüß ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öß
ÃÖÆüêŸÖæú¯ÖÖê ³ÖÖ×ÂÖú úÖî¿Ö»µÖê ¯ÖÖ×Æü»Öß. ŸµÖÖ“Ö²Ö¶üÖê²Ö¶ü †¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öê úÖµÖÔ úÃÖê “ÖÖ»ÖŸÖê
Æêü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüÖÓ“Öê ×Ö¶üßÖÖ êú»Öê.
ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖêúÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖšüß ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß, ´Öã»ÖÖÖŸÖ
¾Ö ×Ö¶üßÖÖ µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ •¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ.
11)

Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›ü :
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¶ü ×•Ö»ÆüµÖŸÖ ‹æúÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú

×´ÖôæûÖ 59 †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖê ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾ÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öß
ÃÖÓµÖÖ 175 ×´ÖôûÖ»Öß ´ÆüÖæÖ 175 ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö 100%
×¿ÖÖúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»ÖßÃÖšüß Ö´ÖãÖÖ ×Ö¾Ö›üßŸÖ ú¶üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öîúß
120 •ÖÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ¿Öêú›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 68.57% ‡ŸÖêú †ÖÆêü.
´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß 59 †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ¯Öîúß 25%
´ÆüÖ•Öê“Ö 15 ¿ÖÖôûÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü »ÖÖò™ü¶üß ¯Ö¤Ëü¬ÖŸÖßÖê ú·ýÖ 15 ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓ“µÖÖ
´Öã»ÖÖÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ.
´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß 25% ´ÆüÖ•Öê“Ö 15
¿ÖÖôûÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü »ÖÖò™ü¶üß ¯Ö¤üË¬ÖŸÖßÖê ú·ýÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö 3 Øú¾ÖÖ 4 ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ
×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öß ‹æúÖ ÃÖÓµÖÖ 52 †ÖÆêü.

×¾Ö¤µÖ£µÖÖÕ“Öß Ö™ü ´Öã»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß 25% ´ÆüÖ•Öê“Ö 15 ¿ÖÖôûÖÓ“Öß
×Ö¾Ö›ü ú·ýÖ µÖÖ 15 ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ‡. 6 ¾Öß ŸÖê 10¾Öß“µÖÖ •¯Ö»Ö²¬Ö 1582
×¾Ö¤µÖ£µÖÖÕ“Öß Ö™ü ´Öã»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´Öã»ÖÖÖŸÖßÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ
×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ´Ö¬ÖæÖ 60 ×¾Ö¤µÖ£µÖÖÕ“Öß ÃÖÆêüŸÖãú¯ÖÖê ³ÖÖ×ÂÖú úÖî¿Ö»µÖê ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
¯ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖßÃÖÖšüß ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖßÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ
×¾Ö¤µÖ£µÖÖÕ“µÖÖÓ“Ö ¯ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ¿ÖÖôêû´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ²ÖÖê»ÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ êú»Öß.
¯Ö¶ÓüŸÖã ±úÖ¶ü“Ö ú´Öß ¯ÖÖ»Öú •¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¶üÖ×Æü»µÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×´ÖôæûÖ ‹æúÖ
95 ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ.

†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ú¿Öß
“ÖÖ»ÖŸÖê Æêü ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß 60 ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüÖÓ“Öê ×Ö¶üßÖÖ êú»Öê. ¯ÖÖšü
×-Ö¸üß•Ö•Ö ú¶üŸÖÖÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ, ÆêüŸÖãú£ÖÖ, Ã¯ÖÂ™üßú¶üÖ, †¬µÖµÖÖ †Öã³ÖæŸÖß,
×¾Ö¤ü¶Ö£Öá ÃÖÆü³ÖÖ•Ö, ¾ÖÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ, †Ö¿ÖµÖ¯ÖÏ³Öã¢¾Ö, ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ µÖÖ ´ÖãªÖÓÖãÃÖÖ¶ü ¯ÖÖšü
×Ö¶üßÖÖ ú¶üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
12) †£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¿Ö¤üßú¸üÖ :
´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾ÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üÖ¾Ö·ýÖ
¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öê úÖêÂ™üú ŸÖµÖÖ¶ü ú·ýÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ¾Ö †£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖ ú¶üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
´Öã»ÖÖÖŸÖÃÖæ“Öß ŸÖµÖÖ¶ü ú·ýÖ ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯Öú, ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾ÖÖÖ¶êü
×¿ÖÖú, ¯ÖÖ»Öú µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß †¬µÖµÖÖ†¬µÖÖ¯ÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¯ÖÖÆüµÖÖÃÖÖšüß 60 ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüÖÓ“µÖÖ ×Ö¶üßÖÖÖ¾¤üÖ¶üê ¾Ö
´Öã»ÖÖÖŸÖß¾¤üÖ¶êü ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ¾Ö †£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖ ú¶üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“ÖÖ Ö™ü ´Öã»ÖÖÖŸÖß¾¤üÖ¶êü ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †Ö×Ö
Ö™ü´Öã»ÖÖÖŸÖßŸÖæÖ ÃÖÆêüŸÖãú¯ÖÖê úÖÆüß ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öß ³ÖÖ×ÂÖú úÖî¿Ö»µÖê ¯ÖÖÆüµÖÖŸÖ
†Ö»Öß. ´Öã»ÖÖÖŸÖß¾¤üÖ¶êü ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üÖÓ“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ¾Ö †£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖ ú¶üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê.
13) ×-ÖÂ•úÂÖÔ :
1)

´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß †¬µÖÖ¯ÖÖ ú¶üµÖÖÃÖÖšüß †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¤Ëü¬ÖŸÖß“ÖÖ ¾Ö
úÖî¿Ö»µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¶ü ú¶üÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 82.50 ™üŒêú †ÖÆêü.
Ö¤üµ ¾Ö ¯Ö¤üµ ¯ÖÖšüÖŸÖ µÖêÖÖ¶êü ¾µÖÖú¶üÖ ¯ÖÖšüÖ“Öê †¬µÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¶ü
ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 75.83 ™üŒêú †ÖÆêü. •¤üËÖÖ´Öß†¾ÖÖÖ´Öß ¯Ö¤Ëü¬ÖŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¶ü ú·ýÖ ¾µÖÖú¶üÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ
×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 45 ™üŒêú †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.

2)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öê ¯ÖÏú™ü¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¶üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏú™ü ¾ÖÖ“ÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ¶üÖ¾Ö
‘ÖêÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 82.5 ™üŒêú †ÖÆêü.

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öß ³ÖÖ×ÂÖú úÖî¿Ö»µÖê ÃÖã¬ÖÖ¶üµÖÖÃÖÖšüß ¤ü¶ü¶üÖê•Ö ‹ú ŸÖÖÃÖ ¿ÖÖôûÖ
³Ö¶üµÖÖ¯Öæ¾Öá »ÖêÖÖ, ¾ÖÖ“ÖÖ •¯ÖÎú´ÖÖÃÖÖšüß ¾Öêôû ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê †ÃÖê ´Ö¶üÖšüß
×¾ÖÂÖµÖ ×¿Ö•Ö•úÖÓ-Öß -Ö´Öæ¤ü •êú»Öê.
3)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ×ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖú¶üŸÖÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ“Öê
†ÖµÖÖê•ÖÖ êú»Öê •ÖÖŸÖê †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üúÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.

4)

´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ×¿ÖÖú †¬µÖÖ¯ÖÖ ú¶üŸÖÖÖÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¾ÖÖ™ü»µÖÖÃÖ
×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¶ü ú¶üŸÖÖŸÖ †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üúÖÓÖß ÃÖæ×“ÖŸÖ
•êú»Öê.
81.82 ™üŒêú ×¿ÖÖú ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü ‡ŸÖ¶üÖÓú›æüÖ
•ÖÖÖæÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓú›æüÖ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ¿Ö²¤ü •ÖÖÖæÖ
‘ÖêÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 11.66 ™üŒêú †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆêü.

5)

Ö¤üµ ¯ÖÖšüÖ“Öê †¬µÖÖ¯Ö¶ü ú¶üµÖÖ¯Öæ¾Öá úÖÆüß“Ö Ö ú¶üÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
3.33 ™üŒêú †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ †ŸµÖ»¯Ö †ÖÆêü ¯Ö¶ÓüŸÖã ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
ÆüÖ×ÖúÖ¶üú †ÖÆêü.
¯Ö¤üµ †¬µÖÖ¯ÖÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö×¾Ö¿¾ÖÖ“ÖÖ ú¾Ö ú»¯ÖúŸÖê“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ÖÖê›üß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ
ÖÖêÂ™üßú›êü 50 ™üŒêú¯ÖêÖÖ ú´Öß ×¿ÖÖú ¤ãü»ÖÔÖ ú¶üŸÖÖŸÖ.

6)

50 ™üŒêú¯ÖêÖÖ ú´Öß ×¿ÖÖú “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öê ¯ÖÏú™ü ¾ÖÖ“ÖÖ ú·ýÖ
ŸµÖÖ¾Ö¶ü “Ö“ÖÖÔ ú¶üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê »ÖêÖ ¾ÖÖ“ÖæÖ
¤üÖÖ¾ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ¿Ö²¤üúÖê¿Ö ÆüÖŸÖÖôûµÖÖÃÖÖšüß ¤êüŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.

7)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ´Ö¶üÖšüß ³ÖÖÂÖê¾Ö¶ü †×¬Öú †ÖÆêü †ÃÖê
´ÆüÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 59.65 ™üŒêú †ÖÆêü. ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê
†¬µÖµÖÖ —ÖÖ»Öê ŸÖ¶üß ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖêú›êü ¤ãü»ÖÔÖ Ö ú¶üÖÖ·µÖÖ ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
46.68 ™üŒêú †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ´Ö¶üÖšüß
×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê †¬µÖµÖÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû 43.33 ™üŒêú ×¾Ö¤üµÖ£Öá ¾ÖÖÖÔŸÖ ¾Ö ×´Ö¡ÖÖÓ¿Öß
²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖ“Öê ™üÖôûŸÖÖŸÖ.

8)

80 ™üŒêú ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¯ÖÏêÂÖÖ úÖî¿Ö»µÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ
†Ö»Öê ÖÖÆüß. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú †ÃÖæÖ ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖú×¶üŸÖÖ ‘ÖÖŸÖú
†ÖÆêü.

9)

×¾Ö¤üµÖ£Öá ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ¿Ö²¤üÖÓ“Öê •““ÖÖ¶ü Öß™ü ú¶üŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê
´ÆüÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 89.17 ™üŒêú †ÃÖæÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ †×¬Öú
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏú™ü ¾ÖÖ“ÖÖ µÖÖêµÖ •““ÖÖ¶üÖŸÖ Ö ú¶üŸÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ
×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 55.83 ™üŒêú †ÖÆêü.
×¾Ö¤üµÖ£Öá ´Öæú¾ÖÖ“ÖÖ ú¶üŸÖÖÖÖ ×¾Ö¶üÖ´Ö×“ÖÆüÖÓ“Öß ¤üÖ»Ö ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö
´Öæú¾ÖÖ“ÖÖ ú¶üŸÖÖÖÖ “ÖãúÖ ú¶üÖÖ·µÖÖ ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 84.17 ™üŒêú
†ÖÆêü.

10)

×¾Ö¤üµÖ£Öá †¿Öã¤Ëü¬Ö ²ÖÖê»ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö †¿Öã¤üË¬Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖŸÖ †ÃÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ¤êüÖÖ·µÖÖ
×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 76.67 ™üŒêú †ÖÆêü.
×Ö²ÖÓ¬Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ ×¾Ö¤üµÖ£Öá ÖÖ›üÖÖÖê›ü ú¶üŸÖÖŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖÖÖ·µÖÖ
×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 67.50 ™üŒêú †ÖÆêü. ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê µÖÖêµÖ ú»¯ÖÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö
×¾Ö“ÖÖ¶üÖÓ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê †ÃÖê ´ÆüÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 60.83
™üŒêú †ÖÆêü.

11)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê ³ÖÖ×ÂÖú úÖî¿Ö»µÖê ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖê ´ÆüÖÖÖ·µÖÖ
×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 49.16 ™üŒêú †ÖÆêü. †ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ
×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 76.67 ™üŒêú †ÖÆêü.

12)

70 ™üŒêú¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê ×¿ÖúµÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü
×-Ö´ÖÖÔ•Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ÖãÖ
ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 70 ™üŒêú †ÖÆêü.

13)

´Ö¶üÖšüß ³ÖÖÂÖê´Öãôêû µÖÖêµÖ ÃÖÓÃúÖ¶ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê ´ÆüÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
70.83 ™üŒêú †ÖÆêü. 80 ™üŒêú¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ

´ÖÖÖŸÖ †Ö‡Ô-¾Ö›üß»Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²Ö¤üË¤ü»Ö †Ö¤ü¶ü ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê †Ö×Ö
ÁÖ´Ö¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ µÖÖêµÖ †ÖÆêü.
14)

×¾Ö¤üµÖ£Öá ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÓúÖ ×¾Ö“ÖÖ¶üŸÖÖŸÖ µÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü
¤êüÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖê 98.33 ™üŒêú †ÖÆêü.

15)

´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê Öß™ü ²ÖÖê»ÖÖê, ¿Öã¤Ëü¬Ö
²ÖÖê»ÖÖê, ¿Öã¤üË¬Ö ¾ÖÖ“ÖÖ ú¶üÖê, ¿Öã¤Ëü¬Ö ×»Ö×ÆüÖê ¾Ö ÃÖãÃÖÓÖŸÖ¯ÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¶ü
ú¶üµÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö·µÖÖ ¯ÖÏúÖ¶ü“ÖÖ ²Ö¤ü»Ö ×¤üÃÖæÖ †Ö»ÖÖ. ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ
†¬µÖµÖÖÖ´Öãôêû †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖŸÖß»Ö ´Öæ»µÖê ÃÖÖ¬µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê †ÃÖê
¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üúÖÓÖß ÃÖæ×“ÖŸÖ êú»Öê.

16)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯Ö×¶üÖÖ´Ö ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖÖÖ¾Ö¶ü
ÆüÖê‣ú ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÆüÖÖÖ·µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 43.33 ™üŒêú †ÖÆêü.

17)

²ÖÆãü³ÖÖ×ÂÖú ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“Öê †Öú»ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÆüÖÖÖ·µÖÖ
×¿ÖÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 55.33 ™üŒêú †ÖÆêü. ×¾Ö¤üµÖ£Öá ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê †¬µÖµÖÖ
ú¶üŸÖÖÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öàú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¶üŸÖÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÖšüÖ“ÖÖ †Ö¿ÖµÖ
ŸÖÔú¿Öã¤üË¬Ö¯ÖÖê Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 70 ™üŒêú †ÖÆêü.

18)

×¿ÖÖúÖÓÖß †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê úß, ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öß ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ ¾ÖêÖôûß
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¤üµÖ£Öá ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ÖÖ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.

14) ×¿Ö±úÖ¸üÃÖß :
1)

´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê Ö¤üµ ¾Ö ¯Ö¤üµ ¯ÖÖšü ×¿Öú×¾ÖŸÖÖÖÖ ×¿ÖÖú-×¿Ö•Ö•úÖÓ´Ö¬µÖê
¯ÖÖšüÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †×¬ÖúÖ×¬Öú “Ö“ÖÖÔ ¾ÆüÖ¾Öß, ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖÖ •ÖÖÖÖÖ·µÖÖ
×¿ÖÖúÖÓ“Öê ÃÖÆüúÖµÖÔ †×¬Öú ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ‘µÖÖ¾Öê.

2)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¯ÖÏÖŸÖß“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖÓÖß ¯ÖÖ»ÖúÖÓú›æüÖ
²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖêŸÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¿Ö²¤ü •ÖÖÖæÖ ‘µÖÖ¾ÖêŸÖ.

3)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕÖÖ ¯Ö¤üµ ¯ÖÖšüÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß, ú×¾ÖŸÖÖ
¯ÖÖšüÖÓŸÖ¶üÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖÖµÖÖÃÖÖšüß, ×¿ÖÖúÖÓÖß ¯Ö¤üµ †¬µÖÖ¯ÖÖ ú¶üŸÖÖ-ÖÖ
¤îüÖÓ×¤üÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †Öã³Ö¾ÖÖÓ“Öê ×¾Ö¿Ö¤üßú¶üÖ ú¶üÖ¾Öê ¾Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê

¾ÖÖ“ÖÖ ú·ýÖ µÖÖêµÖ ×™ü¯ÖÖê ÃÖÓÖÏÆüß šêü¾ÖÖ¾ÖßŸÖ. ÖêµÖ Ã¾Ö·ý¯ÖÖ“µÖÖ ú×¾ÖŸÖÖÓÖÖ
“ÖÖ»Öß »ÖÖ¾ÖæÖ ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕú›æüÖ ´ÆüÖ¾ÖæÖ ‘µÖÖ¾µÖÖŸÖ.
4)

×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕ-ÖÖ ¾µÖÖú¶üÖÖ“Öê ÃÖÆü•Ö †Öú»ÖÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ×“Ö×úŸÃÖú¾Öé¢Öß
¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖÓÖß ¯ÖÖšüµ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖß»Ö ¾µÖÖú¶üÖ •¤üÖÖ´Öß†¾ÖÖÖ´Öß ¯Ö¤Ëü¬ÖŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¶ü ú·ýÖ, Ö¤üµ-¯Ö¤üµ ¯ÖÖšüÖ“Öê †¬µÖÖ¯ÖÖ ú¶üŸÖÖÖÖ
Øú¾ÖÖ »ÖÖê“Ö ú¶üÖ¾Öê.

5)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕÖÖ †¾ÖÖÓŸÖ¶ü ¾ÖÖ“ÖÖÖ“Öß ÖÖê›üß »ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖÖšüß, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏúÖ¶üÖ“Öß
†ÖêôûÖ ú·ýÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖÓÖß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏúÖ¶ü ÃÖÖÓÖÖ¾ÖêŸÖ.

6)

´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüÖÓ“Öê ×Ö¶üßÖÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖæÖ ‹ú¤üÖ ú·ýÖ
µÖÖê•µÖ ŸµÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ¤üµÖ¾µÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖæ“ÖÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖê úß ÖÖÆüß ŸÖê
×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕú›æüÖ •ÖÖÖæÖ ‘µÖÖ¾Öê.
´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖß ×¿ÖÖúÖÓÖß ´ÖÖÖÖß êú»Öê»Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÏ£Ó Ö ÖÏ£Ó ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ
•¯Ö»Ö²¬Ö ú·ýÖ ¤üµÖ¾ÖêŸÖ.

7)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öß ´Ö¶üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¶üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö²¤üÃÖÓ¯Ö¢ÖßŸÖ ³Ö¶ü
‘ÖÖ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖÓÖß “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ ú·ýÖ ŸµÖÖ¾Ö¶ü “Ö“ÖÖÔ
‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖ¾Öß.

8)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öê ÃÖÓ¯ÖÏêÂÖÖ úÖî¿Ö»µÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¤üµÖ£Öá×¾Ö¤üµÖÚ£ÖÖß´Ö¬µÖê “Ö“ÖÖÔ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖ¾Öß. ×¾Ö¤üµÖ£Öá ¾Ö ×¿ÖÖúÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü
ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ •ÖÖ¾ÖÖ. ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ †›üß-†›ü“ÖÖß †Ö¯Öã»ÖúßÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ
‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖ¾µÖÖŸÖ †Ö×Ö “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¾ÖŒŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖ¾µÖÖŸÖ.

9)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öê »ÖêÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¶üµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖê
‹ÖÖ¤üÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖÖÓÖæÖ ×»ÖÖÖÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾Öß ¾Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¶ü
×»ÖÖÖÖ ú·ýÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¶üÖ¾Ö ú¶üÖ¾ÖÖ. ×Ö²ÖÓ¬Ö »ÖêÖÖ ×¿Öú×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕ-ÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ²Ö¤Ëü¤ü»Ö ú»¯ÖÖÖ ú¶üµÖÖÃÖ, ×¾Ö“ÖÖ¶ü ú¶üµÖÖÃÖ
×¿Ö•ú¾ÖÖ¾Öê.

10)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öß ³ÖÖÂÖÖ, •““ÖÖ¶ü ÃÖã¬ÖÖ¶üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö †Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö “Öœü•ŸÖÖ¶ü
ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖÓÖß ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕÖÖ ÖÖ™üµßú¶üÖÖŸÖ, ²ÖÖ»ÖÖÖ™üµÖŸÖ,
‹úÖÓ×úêúŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤üµÖ¾Öê.

11)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕÖÖ

†Öã³Ö¾Ö

ú£ÖÖ

ú¶üµÖÖ“Öß

ÃÖ¾ÖµÖ

»ÖÖÖµÖÖÃÖÖšüß

†ÖúÖ¿Ö¾ÖÖÖß¾Ö¶üß»Ö ¯ÖÖšü ‹êú×¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¶ü ŸÖÖê ³ÖÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ
ÃÖÖÓÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÏÆü ¬Ö¶üÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¤æü¶ü¬¾ÖÖß¾Ö¶üß»Ö ´Ö¶üÖšüß ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ¾Ö
úÖµÖÔúÎ ´ÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¾Öê¤üúÖÓ“Öê ×Ö¾Öê¤üÖ ‹êú¾ÖÖ¾Öê.
12)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖê×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ µÖæÖÖÓ›ü ú´Öß ú¶üµÖÖÃÖÖšüß, Ö¾ÖßÖ
¿Ö²¤üÖ²Ö¤Ëü¤ü»Ö ÃÖÓ³ÖÏ´Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‣ú ÖµÖê µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¶ü
´Ö¶üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ÃÖÖÓÖµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤üµÖ¾Öê, ×¿ÖÖúÖÓÖß
×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ¿Öß ÖêÆü´Öß ´Ö¶üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾Öê.

13)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¶üÖÓ“Öê ¯ÖÏú™üßú¶üÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô¾Ö›üß»ÖÖÓ¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ ´Ö¶üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ²ÖÖê»Ö•µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ•ÖÖ¾Öê.

14)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“Öß ‹úÖÖÏŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¤üµÖ£Öá ´Öæú¾ÖÖ“ÖÖ ú¶üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
×¿ÖÖúÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öæú¾ÖÖ“ÖÖÖ“Öê ×Ö¶üßÖÖ ú¶üÖ¾Öê ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ
´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú·ýÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ´Öæú¾ÖÖ“ÖÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß •¯Ö»Ö²¬Ö •ú¹ý-Ö ¤ü¶Ö¾Öß.

15)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕÖÖ ¤üß‘ÖÖÔ¢ê Ö¶üß ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß •¢Ö¶êü ×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖ µÖê‣ú ÖµÖê
µÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖúÖÓÖß ¯ÖÖšüÖ“Öê †¬µÖÖ¯ÖÖ ú¶üŸÖÖ-ÖÖ ×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕ-ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ•Öß
ú·ýÖ ‘µÖÖ¾Öê, ×¾Ö×¾Ö¬Ö †¬µÖµÖÖ †Öã³ÖæŸÖß ¤üµÖ¾µÖÖŸÖ, ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ·ýÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾ÖÖ.

16)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕ“µÖÖ´Ö¬µÖê †ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ µÖêµÖÖÃÖÖšüß, ×¾Ö“ÖÖ¶üÖÓÖÖ, ú»¯ÖúŸÖê»ÖÖ
“ÖÖ»ÖÖÖ ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖê ×³Ö¢Öß¯Ö¡Öêú-»ÖêÖÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ ‘ÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öê, ³ÖÖ×ÂÖú Öêôû ‘µÖÖ¾ÖêŸÖ.

17)

×¾Ö¤ü¶Ö£µÖÖÕ´Ö¬Öß»Ö

×³Ö¡Öê¯ÖÖÖ,

†²ÖÖê»Ö¯ÖÖÖ

ú´Öß

ú¶üµÖÖÃÖÖšüß

¾Ö

ÃÖ³ÖÖ¬Öß™ü¯ÖÖÖ †ÓÖß µÖêµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÆü»Öà“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ ú¶üÖ¾Öê,
•ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖêÆüÃÖÓ´Öê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ú·ýÖ ‘µÖÖ¾Öê.

18)

×¾Ö¤üµÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÖšüµ¯ÖãÃŸÖúÖ“Öß †×¬Öú ÖÖê›üß ¾ÖÖ™üÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖšüµ¯ÖãÃŸÖú
×ÖÙ´ÖŸÖß ´ÖÓ›üôûÖÖê ¯ÖÖšüµ¯ÖãÃŸÖú ×Ö´ÖÖÔÖ ú¶üŸÖÖÖÖ ³Ö™üŒµÖÖ-×¾Ö´ÖãŒŸÖÖÓ“µÖÖ
•Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¤üÖ¶üú ÃÖŸµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¶ü ú·ýÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öê ×“Ö¡ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœüê ´ÖÖÓ›üÖ¾Öê.

15) ¯Öãœüß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ :
1)

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¶ü ×•Ö»ÆüµÖŸÖß»Ö †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö •““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú
ÃŸÖ¶üÖ¾Ö¶üß»Ö

‡ÓÖÏ•Öß

×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ

†¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ

ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ

×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖ.
2)

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¶ü ×•Ö»ÆüµÖŸÖß»Ö †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¶üÂÖ¤êüŸÖß»Ö •““Ö
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¶üÖ¾Ö¶üß»Ö ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ
ŸÖÖî»Ö×Öú †³µÖÖÃÖ.

3)

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¶ü ×•Ö»ÆüµÖŸÖß»Ö †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ
×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖ.

4)

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¶ü ×•Ö»ÆüµÖŸÖß»Ö †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö •““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú
ÃŸÖ¶üÖ¾Ö¶üß»Ö ØÆü¤üß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †¬µÖµÖÖ-†¬µÖÖ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ ×“Ö×úŸÃÖú
†³µÖÖÃÖ.

5)

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¶ü ×•Ö»ÆüµÖŸÖß»Ö †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¾Ö †Öã¤üÖ×ÖŸÖ ´ÖÖ¬µÖ×´Öú
¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬Öß»Ö ´Ö¶üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÖ¬ÖÖê
¾ÖÖ¯Ö¶üŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“ÖÖà“ÖÖ ×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖ.

16) ÃÖÓ¤ü³ÖÔÖÏÓ£Ö ÃÖæ“Öß :
1)

2)

3)

Best, J.N.
Research in Education
(Prentice Inc. Englewood Clifts, 1982)
Buch, M.B. (Ed.)
Second Survey of Research in Education
(Baroda : Society for Educational
Development, 1979)
Buch, M.B. (Ed.)
Third Survey of Research in Education
(New Delhi, NCERT, 1986)

Research

and

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Buch, M.B. (Ed.)
Fourth Survey of Research in Education, Volume I and II
(New Delhi, National Council of Education Research and
Training, 1991)
Naik, J.P.
Elementary Education in India, A Promise to Keep
(First Ed. Bombay, Allied Publishers, 1975)
Rai, B.C.
History of Indian Education
(First Ed. Aminabad Prakashan Kendra, New Building Agra,
1967)
Shah, B.V.
The Role of the Secondary Teacher
(First Edition, New Delhi, NCERT, 1969)
Syllabi for Standard IX and X
(M.S.B.S.E., Pune)

ú¶Óü¤üßú¶ü, ›üÖò. ÃÖã¶êü¿Ö ¾Ö ´ÖÓÖ·ýôûú¶ü ´ÖßÖÖ
´Ö¶üÖšüß †Ö¿ÖµÖ †¬µÖÖ¯ÖÖ ¯Ö¤ü¬ÖŸÖß,
(úÖê»ÆüÖ¯Öæ¶ü, ±ú›üêú ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, 2003)
¯ÖÓ×›üŸÖ, ²ÖÃÖß ×²ÖÆüÖ¶üß
×¿ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
(¯ÖãÖê, ÖæŸÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, 1997)
Ø³ÖŸÖÖ›êü, ×¾Ö. ¶üÖ.
¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¤üË¬ÖŸÖß
(¯ÖãÖê, ÖæŸÖÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, 1989)
ÃÖÖî•úã ¤ü, ´Öã¸ü»Öß¬Ö¸ü ×¤ü¾ÖÖ•ÖØÃÖ•Ö
ÖÖ•ÖÖß †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ´ÖÖÖÔ¤üÙ¿ÖúÖ
(ÖÖ×¿Öú, »Ö×»ÖŸÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ)
†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ
(ÃÖ×“Ö¾Ö, ´ÖÆüÖ¶üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, 2001)
³ÖÖ¶üŸÖÖ“Öê ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖ
(ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ´Öã¦üÖ ¾Ö »ÖêÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÏß, ´ÖÆüÖ¶üÖÂ™Òü ¶üÖ•µÖ µÖÖÓ“µÖÖ¾¤üÖ¶êü ³ÖÖ¶üŸÖ
ÃÖ¶üúÖ¶ü“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ´Öã×¦üŸÖ ¯ÖÏúÖ×¿ÖŸÖ, 1992)
¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¶ü ÃÖ×´ÖŸÖß †Æü¾ÖÖ»Ö, 1984
(×¿ÖÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖ¶üÖÂ™Òü ¶üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê-1)

ÃÖÖî. »ÖŸÖÖ ²ÖÖ´ÖÖê
ÃÖÓ¿ÖÖê×¬Ö•úÖ

