ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö, •““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ´Ö¸üÖšüß
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ
×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖ
Critical study of the problems of Muslim
students studying in Marathi medium,
Higher primary classes in Solapur city.

×¾ÖªÖ¯Ößšü †Öã¤üÖÖ ´ÖÓ›üôûÖú›êü
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸üÖ
»Ö‘ÖãÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö

ÃÖÓ¿ÖÖê×¬Ö•úÖ
›üÖò.¯ÖšüÖÖ ²ÖŸÖã»Ö²Öß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
‹´ÖË.‹.‹´ÖË.‹›Ëü.,‹´ÖË.×±ú»Ö.¯Öß‹“Ö.›üß.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö-Ö •ëú¦ü
›üß.¯Öß.²Öß.¤üµÖÖÖÓ¤ü ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.

¾ÖÂÖÔ
2010-12
¯ÖÏ•ú¸ü•Ö ¯Ö×Æü»Öê
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö-Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ
1.1 ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :
¾µÖŒŸÖßÖê “ÖÖÓÖ»Öê †Ö“ÖÖ¸ü-×¾Ö“ÖÖ¸ü, ¾ÖÖÖÖæú, éúŸµÖê, ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ “ÖÖÓÖ»Öê Ã£ÖÖÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê Æüß ³Öæ×´ÖúÖ ×¿ÖÖÖÖŸÖæÖ †¯Öê×Ö»Öß „ÖÖŸÖê. “ÖÖÓÖ»Öê „Öß¾ÖÖ „ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖÖ“Öß
Ö¸ü„Ö †ÃÖŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖÃÖ¢ÖÖú ²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öê Ã¾Ö¯Ö ÃÖÖúÖ¸ü ú¸üÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÏŸµÖêú ‘Ö™üúÖ»ÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‣úÖ ¯ÖÏÖŸÖßú›êü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ„µÖ‘Ö™üÖê“µÖÖ 45 ¾µÖÖ ú»Ö´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü 6 ŸÖê 14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖ-´Öã»Öà-ÖÖ
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ÃÖŒŸÖß“Öê ¾Ö ´ÖÖê±úŸÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö
×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ „Öê ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ‘Ö™üú †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¤êüÖß»Ö ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ¤êü¾ÖæÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú µÖÖµÖ ¾ÖéÜ¬¤üÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß
¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖÖ»Öß ŸÖß ×¿ÖÖÖÖ«üÖ¸êü“Ö.
¯ÖÏŸµÖêú ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ Æüß ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖúŸÖÖ †ÖÆêü.

µÖÖ

×¿ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖêÖŸÖêÆüß ¸üÖÂ™Òü †Ö¯Ö»Öê •×§üÂ™ü ÖÖšæü ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ¸üÖÂ™Òü×¾Ö“ÖÖ¸ü ¬ÖÖ¸üÖ ŸÖÃÖê“Ö “ÖÖ×¸ü¡µÖ
×-Ö´ÖÖÔ•Ö •ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖß“Öê ×¿ÖÖÖ Øú¾ÖÖ
„ÖÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ×¿ÖÖÖ ÆüÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÏÖŸÖß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü.
‡µÖ¢ÖÖ ¯Ö×Æü»Öß ŸÖê †Öšü¾Öß ´ÆüÖ„Öê“Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ Æüß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ †ÖŸÖÖ ¹ýœü †ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
×¿ÖÖÖ Æüß ×Ö¸ÓüŸÖ¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ úÖ×šüµÖ ¯ÖÖŸÖôûß“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ýÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ´ÖÓ›üôû ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ÃŸÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üŸÖê.

¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸ü ÆüÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¯ÖÖµÖ¸üß †ÖÆêü. µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá
¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †¼üÖÆüÖÃÖ ¬Ö¸üŸÖÖŸÖ. úÖêšüÖ¸üß
†ÖµÖÖêÖÖÖê ÃÖã¬¤üÖ ×¡Ö³ÖÖÂÖÖ ÃÖæ¡ÖÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖê 1964-66 µÖÖ ¾ÖÂÖá ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×¿ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖú †Æü¾ÖÖ»ÖÖ¬µÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ- ¯Ö¬¤üŸÖßÖê †¾ÖÖŸÖ ¾ÆüÖ¾Öß ¾Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö
´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö „Öß úÖî¿Ö»µÖê †Ö¯ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ1ÖÖ ×¿Öú×¾ÖŸÖÖê ŸÖß µÖÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ÃÖ´Ö„ÖÖ¾Öß †¿Öß †¯ÖêÖÖ
4
†ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖÓ-µÖ „ÖÖŸÖß, ¬Ö´ÖÔ, ¯ÖÓ£Ö, ¾ÖÖÔ ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê »ÖÖêú

¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öß ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ Æüß ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ •ú¹ý-Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö
ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ •¤ãÔü-ØÆü¤üß ×´Ö×ÁÖŸÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ
´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ³ÖÖ×ÂÖú,†ÖÙ£Öú,ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú,úÖî™ãÓü×²Öú †›ü“ÖÖàÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖê¸êü „ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ‘Ö™üúÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ×¿ÖÖÖ †×³ÖµÖÖÖ ÆüÖ úÖµÖÔÎú´Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ
†ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ×¿ÖÖÖ Æü´Öß µÖÖê„ÖÖÖ úÖµÖÔÛ¾ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. µÖÖ
†ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê „ÖÖŸÖê. ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö •¯ÖÎú´Ö „Ö¸üß ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê
†ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö
ÆüÖêŸÖÖê“Ö. ŸµÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖêúÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.

1.2 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö :ÃÖÓ¿ÖÖê×¬Öêú»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ´Ö¸üÖšüß
¿ÖÖôûÖÓ´Ö¬µÖê †Öêú ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£Öá ×¿ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»Öê †Öœüôû»Öê. ‹Óú¤ü¸üßŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
†ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê×¬Öêú»ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ‘ÖêÖê Ö¸ü„Öê“Öê ¾ÖÖ™ü»Öê.
†) •““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Ö¸ü„Öê“Öê ¾ÖÖ™ü»Öê.
²Ö) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ-µÖÖ †›ü“ÖÖß

¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Ö¸ü„Öê“Öê ¾ÖÖ™ü»Öê.
•ú) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖîÖ×Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú, †ÖÙ£Öú
µÖÖê„ÖÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö »ÖÖ³Ö ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Ö¸ü„Öê“Öê ¾ÖÖ™ü»Öê.
›ü) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£Öá, ¯ÖÖ»Öú,×¿ÖÖú µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¬µÖê ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¾Ö ÃÖúÖ¸üÖŸ´Öú
¥üÛÂ™üúÖêÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Ö¸ü„Öê“Öê ¾ÖÖ™ü»Öê.
1.3 ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö-ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö :-

†) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ 1-×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ

µÖãÖÖÓ›ü,²Öã„Ö¸êü¯ÖÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
²Ö) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ úÖêÖúÖêÖŸµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê ÃÖ´Ö„ÖŸÖß»Ö ¾Ö
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖê ÃÖÖê¯Öê „ÖÖ‡Ô»Ö.
•ú) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê ¯ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ, ×¿ÖÖúÖÓÖÖ, ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖ¤ü¸ü
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Öãôûê ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.

1.4 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™êü :†) •““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ úÖî™ãÓü×²Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
•ú¸ü•Öê.
²Ö) ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ¿Öî•Ö×•Ö•ú
†›ü“ÖÖà“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖê.
•ú) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ-µÖÖ

ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ü •¯ÖÖµÖµÖÖê„ÖÖÖ ÃÖã“Ö×¾ÖÖê.

1.5 ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö-Ö ¿ÖßÂÖÔ•ú :ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö, ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
×¿ÖÖÖ ÖêÖÖ-µÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ ×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖ.
1.6 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸ´Öú ¾µÖÖµÖÖ :

ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü :
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ²ÖÆãü³ÖÖ×ÂÖú ¾Ö ×Ö¸üÖÖÖ¾Ö ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ¿ÖÆü¸ü.



ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸ü : ‡µÖ¢ÖÖ- 6¾Öß ŸÖê 8¾Öß “Öê ¾ÖÖÔ (5+3+2+2 µÖÖ
†ÖéúŸÖß²ÖÓ¬ÖÖÖãÃÖÖ¸ü)



´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£Öá

16
-

: †Öêú ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ×¾ÖªÖ£Öá ‹ú×¡ÖŸÖ¯ÖÖê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß ´ÖãÛÃ»Ö´Ö
ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá.


´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´Ö :
ÃÖî¬¤üÖÓ×ŸÖú ¾Ö ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÓÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü •¯ÖÎú´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ
´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ •¯ÖµÖÖêÖ.



×“Ö×úŸÃÖú : ÃÖÖÓÖÖê¯ÖÖÓÖ †³µÖÖÃÖ, ÃÖ´ÖÃµÖê“ÖÖ ×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖ.

 ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ :ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Ö¬µÖê úÖî™ãÓü×²Öú, ¿ÖîÖ×Öú, †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ
†ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÖÆêü.
1.7 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß :†) ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö êú¾Öôû 25 ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ

¿ÖÖôûÖÓ“ÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.
²Ö) ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ¬µÖê ±úŒŸÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ
„ÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü.
•ú) ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Ö¬µÖê •““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ „ÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü.
1.8

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ :†) ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö-Ö ÃÖ-Ö 2010-2012 ¯Öã¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÖÆêü.
²Ö) ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖôûÖÓ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †µÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ „ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
-

•ú) ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ •““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸ü
ÖŸÖß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯Öã¸üŸÖê“Ö
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´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¸üÖÆüß»Ö. µÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ -†µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃŸÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ
„ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
1.9

ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß Öé×ÆüŸÖêú :†) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ²Öã„Ö¸êü¯ÖÖÖ
†ÖœüôûŸÖÖê.
²Ö) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ •““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ
×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ¿ÖîÖ×Öú, †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú †Ö×Ö úÖî™ãÓü×²Öú
ÃÖ´ÖÃµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸üê „ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê.

18
-

ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö,
×-ÖÂ•úÂÖÔ ¾Ö
×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß

¯ÖÏú¸üÖ ¯ÖÖ“Ö¾Öê
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö,×-ÖÂ•úÂÖÔ ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß
5.1 ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ„µÖ‘Ö™üÖê“µÖÖ 45 ¾µÖÖ ú»Ö´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü 6 ŸÖê 14 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
´Öã»ÖÖ´Öã»ÖàÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ÃÖŒŸÖß“Öê ¾Ö ´ÖÖê±úŸÖ ×´Öôû×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ „Öê ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ‘Ö™üú †ÖÆüŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¤êüÖß»Ö ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ‘Ö™üúÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ¤êü¾ÖæÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú µÖÖµÖ ¾ÖéÜ¬¤üÖŸÖ
ú¸üµÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖÖ»Öß ŸÖß ×¿ÖÖÖÖ«üÖ¸êü“Ö.
¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸ü ÆüÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß ¯ÖÖµÖ¸üß †ÖÆêü. µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö
×¾ÖªÖ£Öá ¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ †¼üÆüÖÃÖ ¬Ö¸üŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ú¹ýÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ •¤ãüÔ -ØÆü¤üß ×´Ö×ÁÖŸÖ †ÖÆêü.
´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ „µÖÖ ³ÖÖ×ÂÖú, †ÖÙ£Öú, úÖî™ãÓü×²Öú,
¿ÖîÖ×Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸üê „ÖÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö •¯ÖÎú´Ö „Ö¸üß ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß
´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¿ÖÖÖÖÓ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖê ŸÖÖê. ŸµÖÖ ¤æü¸ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü •¯ÖÖµÖµÖÖê„ÖÖÖ ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¤ü¸üÆãü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öß ×Ö¾Ö›ü
ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖêúÖê êú»Öß ÆüÖêŸÖß.

5.1.2 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ †³µÖÖÃÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö :†)

•““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß Ö¸ü„Ö †ÖÆêü.

²Ö)

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ-µÖÖ †›ü“ÖÖß ¤æü¸ü
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Ö¸ü„Öê“Öê ¾ÖÖ™ü»Öê.

•ú)

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ-ÖÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖîÖ×Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú ¾Ö †ÖÙ£Öú
µÖÖê„ÖÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö »ÖÖ³Ö ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Ö¸ü„Öê“Öê †ÖÆêü.

›ü)

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£Öá, ¯ÖÖ»Öú, ×¿ÖÖú µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¾Ö ÃÖúÖ¸ÖŸ´Öú
¥üÛÂ™üúÖêÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß Ö¸ü„Ö †ÖÆêü.

1.1.3 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™üê :- 80
ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖêúÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê- “Öß •×§üÂ™êü ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê.

1. •““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ úÖî™ãü×²Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
•ú¸ü•Öê.
2. ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ¿Öî•Ö×•Ö•ú
†›ü“ÖÖà“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖê.
3. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ¾Ö¸ü
•¯ÖÖµÖµÖÖê„ÖÖÖ ÃÖã“Ö×¾ÖÖê.
1.1.4 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔŸ´Öú ¾µÖÖµÖÖ :1. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü :
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ²ÖÆãü³ÖÖ×ÂÖú ¾Ö ×Ö¸üÖÖÖ¾Ö ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ¿ÖÆü¸ü.
2. ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸ü :
‡µÖ¢ÖÖ 6¾Öß ŸÖê 8¾Öß “Öê ¾ÖÖÔ (5+3+2+2 µÖÖ †ÖéúŸÖß²ÖÓ¬ÖÖÖãÃÖÖ¸ü) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö
×¾ÖªÖ£Öá : †Öêú ¬Ö´ÖÖÔ“Öê ×¾ÖªÖ£Öá ‹ú×¡ÖŸÖ¯ÖÖê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß
´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá.
3. ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´Ö :

ÃÖî¬¤üÖÓŸÖßú ¾Ö ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÓÖÖ †Ö×Ö ‡ŸÖ¸ü •¯ÖÎú´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ
´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“ÖÖ •¯ÖµÖÖêÖ.
×“Ö×úŸÃÖú : ÃÖÖÓÖÖê¯ÖÖÓÖ †³µÖÖÃÖ, ÃÖ´ÖÃµÖê“ÖÖ ÃÖã“Ö´ÖÖ¯Ö †³µÖÖÃÖ.
4. ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ :ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Ö¬µÖê úÖî™ãÓü×²Öú, ¿ÖîÖ×Öú, †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú ‡ŸµÖÖ¤üß
ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÖÆêü.

1.1.5 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö81:1. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¸üÖšüß -´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ µÖæÖÖÓ›ü,

²Öã„Ö¸êü¯ÖÖÖ ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
2. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ úÖêÖúÖêÖŸµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê ÃÖ´Ö„ÖŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü
´ÖÖ•ÖÔ¤ü¿ÖÔ-Ö •ú¸ü•Öê ÃÖÖê¯Öê „ÖÖ‡Ô»Ö.
3. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ
ÆüÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ, ×¿ÖÖúÖÓÖÖ, ´ÖãµÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ´Öãôûê
´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
1.1.6 ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß ¾Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ :1. •““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö 25 ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ“µÖÖ
¿ÖÖôûÖÓ“ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
2. Æêü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ •““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ×¿Ö•ÖÖ ‘ÖêÖÖ-µÖÖ
´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯Öã¸üŸÖê“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÖÆêü.
3. µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ •““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö
×¾ÖªÖ£Öá,ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Öú ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×¿Öú×¾ÖÖÖ-µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü.
1.1.7 ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê ÃÖ´Öß•Ö•Ö :-

ÃÖÓ¿ÖÖê×¬Öêú“ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß •““Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ
×“Ö×úŸÃÖú †³µÖÖÃÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü.
µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖêúÖê ÖÖ»Öß»Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ
†³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
1. †ÖÖ»ÖÖ¾Öê, ¯ÖÏ×¤ü¯Ö(2000), ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Öê,
-ÖÖ•Ö¯Öæ¸ü : ×¾ÖªÖ ¯ÖÏ•úÖ¿Ö-Ö
2. ›üÖò.ÖÖ¾Ö›êü, ¯ÖÏ.»Ö.(1998), ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ,
¯ÖãÖê : ˆŸúÂÖÔ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ
3. ›üÖò.ÖÖÖ¯Öæ¸êü, ¾ÖÃÖÓŸÖ (2001) 82
ÃÖ¾ÖÖÕÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ¿Ö, ¯ÖÏµÖŸÖ,
¯ÖÏÖŸÖß........•ÖµÖ¤üß¯Ö ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ-

5.1.8 ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê ÃÖ´ÖßÖÖ :ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖµÖÖÔÃÖ µÖÖêµÖ ×¤ü¿ÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öß ´Æü•Öæ-Ö ÃÖÓ¿ÖÖê×¬Ö•êú-Öê
ÖÖ»Öß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
†)

A Study of Grouth & development of muslim minority
Educational Institution in the Maharashtra state during the
paste independence Period.

²Ö) ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ¾Ö›üÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖÖŸÖ
µÖê•ÖÖ-µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ.
•ú) ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×„Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö †¬µÖÖ¯Öú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö †³ÖÖ×ÂÖú ”ûÖ¡ÖÖ¬µÖÖ¯ÖúÖÓÖÖ
´Ö¸üÖšüß †¬µÖÖ¯ÖÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ.

5.1.9 ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö-Ö ÃÖÖ¬Ö-Öê ¾Ö ŸÖÓ¡Öê ×Ö¾Ö›ü :¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖìÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¿Öêú›êü¾ÖÖ¸üß µÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
5.2 ×-ÖÂ•úÂÖÔ :¯ÖÏ•ú¸ü•Ö 4 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¿-ÖÖ¾Ö»Öß µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ«üÖ¸êü ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ
¾Ö †£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü †£ÖÔ×Ö¾ÖÔ“ÖÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖêúÖê
×ÖÂúÂÖÔ ¾Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.


×¾ÖªÖ£Öá ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê ×ÖÂúÂÖÔ †ÖÆêüŸÖ:-

1)

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ ØÆü¤üß, •¤ãüÔ †ÃÖ»µÖÖÖê ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ 81%
¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üúÖÖÖ †›ü“ÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ.

2)

´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ, ×»Ö×ÆüŸÖÖÖÖ, ÃÖ´Ö„ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ †›ü “ÖÖß
µÖêŸÖÖŸÖ.

3)

³ÖÖ×ÂÖú úÖî¿Ö»µÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×Ö²ÖÓ¬Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔ, ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔ †ÃÖê
•¯ÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê „ÖÖŸÖÖŸÖ.
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4)

ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔÎú´ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖŸµÖ¯ÖæÖÔ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ-µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß †ÖÆêü.

5)

¿ÖÖôêûŸÖ ÆüÖêÖÖ¸êü †ÓŸÖÖÔŸÖ ´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ µÖÖêµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.

6)

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¸üß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖê‡Ô ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ú´Öß
†ÖÆêü.

7)

úÖî™ãÓü×²Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ´Öãôêû †³µÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê.



×¿Ö•Ö•ú ¯ÖÏ¿-ÖÖ¾Ö»Öß ×¾Ö¿»ÖêÂÖ•ÖÖ¾Ö¹ý-Ö ×-ÖÂ•úÂÖÔ :-

1) ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú×¾ÖŸÖÖÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ, »ÖêÖÖ,

ÃÖ´Ö„ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ 70% †ÖÆêü.
2) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¿Ö²¤üÖê““ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÃµÖÖ †×¬Öú
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê, ŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 60% †ÖÆêü.
3) ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ“ÖÖ ‘ÖêÖê ÆüÖ •¯ÖÖµÖ µÖÖê„ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 40% †ÖÆêü.
4) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ -ÖÃÖ•ÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 30% †ÖÆêü.
5) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß úÖî™ãü×²Öú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ²Ö¸üß ÖÃÖÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 80% †ÖÆêü.
6) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ µÖêÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
40% †ÃÖæÖ †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
7) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¸üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ×¿Öú¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ •““ÖÖ¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú,
¾µÖÖú¸ü×Öú ¥üÂ™üµÖÖ “ÖãúÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 90% †ÖÆêü.
8) ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ´Öã»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ †›ü“ÖÖ µÖêŸÖê †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 56% †ÖÆêü.
9) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬Öß»Ö ²Öã„Ö¸êü¯ÖÖÖ ‘ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖÖ-µÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤üúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 80% †ÖÆêü. „ÖÖ¤üÖ ŸÖÖÃÖ ‘ÖêÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 10% †ÖÆêü.
10) ¿ÖÖôêûŸÖ †¬ÖæÖ ´Ö¬ÖæÖ Öî¸üÆü„Ö¸ü ¸üÖ×Æü»µÖÖÖê ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖŸÖ êú»Öê»Öê ÃÖ´Ö„ÖŸÖ
ÖÖÆüß †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 100% †ÖÆêü.
 ¯ÖÖ»Öú ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯Öã-œüß»Ö ×ÖÂúÂÖÔ :1)

8
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê 5¾Öß ŸÖê 10¾Öß4-¯ÖµÖÔŸÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 71% †ÖÆêü ŸÖ¸ü

12¾Öß ŸÖê •““Ö ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 29% †ÖÆêü.
2)

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß †›ü“ÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ 48% †ÖÆêü.

3)

×¾ÖªÖ£Öá ×ÖµÖ×´ÖŸÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ 86% †ÖÆêü.

4)

ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖÃÖ ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ¿ÖîÖ×Öú †›ü“ÖÖß ¾Ö †ÖÙ£Öú
†›ü“ÖÖß µÖêŸÖÖŸÖ.

5)

×-Ö´ÖÖÔ•Ö ÆüÖê•ÖÖ-µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ»Öú Ã¾ÖŸÖ: ´Ö¤üŸÖ ú¸üŸÖÖŸÖ Æêü
¯ÖÏ´ÖÖÖ 47% †ÖÆêü.

5.3 ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß :¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ¯ÖÏú¸üÖÖŸÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß¾Ö¹ýÖ ¯Öãœüß»Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖŸÖ
†Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ 1)

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ŸÖ‟Ö ×¿ÖÖú †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.

2)

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ŸÖ‟Ö ×¿ÖÖú †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.

3)

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔÎú´Ö ¾Ö ÖêŸÖéŸ¾Ö µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖÖß ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾Öê.

4)

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ úÖî¿Ö»µÖ ¾Ö ¾µÖÖú¸üÖ µÖÖ ´Ö¬µÖê ‡ŸÖ¸ü ×¿ÖÖúÖÓÖÖß ÃÖÆüúÖµÖÔ
•ú¸üÖ¾Öê.

5)

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê úß ÖÖÆüß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¿ÖÖúÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖ»ÖúÖÓ“Öê ´ÖŸÖ „ÖÖÖæÖ ‘µÖÖ¾Öê.

6)

„ÖÖÃŸÖßŸÖ „ÖÖÃŸÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ¾ÖÖÖÔŸÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ‘µÖÖ¾Öê.

7)

´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ÃÖÓ³ÖÖÂÖÖ, »ÖêÖÖ ¾µÖÖú¸üÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¸üÖ¾Ö ×¿ÖÖúÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖú›æüÖ ú¹ý-Ö
‘µÖÖ¾ÖÖ.

8)

×¿ÖÖúÖÓÖß ‡ŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö ŸµÖÖÓ“Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ ´Öã»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ ú¸üÖ¾Öê.

9)

- ü³ÖÖŸÖ ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö Ã¯Ö¬ÖìŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾Öê µÖÖ´Öãôûê
´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ¸Ó
8

ŸµÖÖÓ“Öß ³ÖÖ×ÂÖú Ö´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖŸÖê
5- .

10)

¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¿ÖÖúÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ×¸üŸµÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ú¸üÖ¾Öê.

11)

´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ „µÖÖ †›ü“ÖÖß „ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖôêûÖê Øú¾ÖÖ
¿ÖÖÃÖÖÖÖê úÖÆüß •¯ÖÖµÖ µÖÖê„ÖÖÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.

12)

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ×ÖµÖ×´ÖŸÖ •¯ÖÛÃ£ÖŸÖß ×¿ÖÖúÖÓÖß ÖÖë¤ü¾ÖÖ¾Öß.

13)

´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ¯ÖÏ³ÖãŸ¾Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öê †ÖµÖÖê×„ÖŸÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ „ÖÖÃŸÖßŸÖ „ÖÖÃŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ.

14) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ÖÖ´Ö, ÃÖ¾ÖÔÖÖ´Ö, ¾µÖÖú¸üÖ µÖÖÓ“Öê ŸÖŒŸÖê Øú¾ÖÖ ¯ÖÖêÃ™üÃÖÔ
ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖÖ¾Öê.
15) ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ×¿ÖÖúÖÓÖê ÃÖ¸üÖ¾Ö ú¹ýÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ.
5.4 ¯Öãœüß»Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß“Öê ×¾ÖÂÖµÖ :1)

²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ³ÖÖÂÖê¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸ü•ÖÖ´Ö.

2)

²ÖÖê»Öß³ÖÖÂÖê“ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ³ÖÖÂÖê“ÖÖ ŸÖã»ÖÖÖŸ´Öú †³µÖÖÃÖ.

3)

•““Ö×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ „ÖÖÖ¾ÖÖÖ-µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ

4)

´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †µÖ ³ÖÖ×ÂÖú ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ „ÖÖÖ¾ÖÖÖ-µÖÖ

ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ.
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ŸÖê»ÖŸÖã´²Ö›êü †ÖÖÓ¤ü (2007) ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖ †Ö×Ö •ÖÖÖ×ŸÖúßú¸üÖ
2¸üß †Ö¾Öé¢Öß,2010, ´ÖãÓ²Ö‡Ô.
²Öê®Öæ¸ü ±ú•ú¹ý§üß-Ö (2007) †Ö¬Öã×Öú ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ
³Öæ´Öß ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, »ÖÖŸÖæ¸ü.
²Öê®Öæ¸ü ±ú•ú¹ý§üß-Ö (2007) ØÆü¤ãüŸ¾Ö, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö †Ö×Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö
³Öæ´Öß ¯ÖÏ•úÖ¿Ö-Ö, »ÖÖŸÖæ¸ü.
Ø³ÖŸÖÖ›êü ×¾Ö.¸üÖ. (2006-07)¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ,

×ÖŸµÖ ÖæŸÖÖ ¯ÖÏ•úÖ¿Ö-Ö, ¯Öã•Öê.
9) Ø³ÖŸÖÖ›êü ×¾Ö.¸üÖ. (2009)¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß,
×ÖŸµÖ ÖæŸÖÖ ¯ÖÏ•úÖ¿Ö-Ö,¯Öã•Öê.
10) ´Öãôêû ¸üÖ.¿Ö.¾Ö ˆ´ÖÖšêü, ×¾Ö.ŸÖã.(1998)¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ´Öæ»ÖŸÖ¢¾Öê,
×¾ÖªÖ ²ÖãŒÃÖ,†Öî¸üÓÖÖ²ÖÖ¤ü .
11) ÃÖ•Ö¸ü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß (2009),³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÖÖ»Öß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ
•¤üÖß¸ü : ×¿Ö»¯ÖÖ ¯ÖÏ•úÖ¿Ö-Ö
12) úÖ™ü¤ü¸êü »ÖŸÖÖ (14±êú²ÖÎã 2011) ×¿ÖÖÖ ÆüŒú úÖµÖªÖ“ÖÖ ÃÖÖÖê»Ö ¾Öê¬Ö
»ÖÖêúÃÖ¢ÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ-Ö¯Ö¡Ö
BIBLIGRAPHY
1. Buch M.B.(1988-92)-Third Survey of Research in Education,
Vol-, New Delhi : Published by NCERT.

88
-

