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Öêôû ¾Ö †Ö¸üÖêµÖ ×¿ÖÖÖ
†Ö¸üÖêµÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö ¸ÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ •Ö›üÖ‘Ö›üÖßŸÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
(Role of Teacher to Build Healthy Nation) :

¯ÖÏÖ. ›üÖò. ÃÖÖî. †»úÖ “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ³ÖÖ¸üÖê™êü
ÃÖÆüµÖÖêÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Öú (‹´Ö.‹›ü. ×¾Ö³ÖÖÖ)
†Ö¸ü.ÃÖß.¯Ö™êü»Ö ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,
×¿Ö¸ü¯Öæ¸ü ×•Ö. ¬Öãôêû, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ³ÖÖ¸üŸÖ
¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖÖ“Öß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ †ÖÆêü. ¸üÖÂ™Òü ×¾Öú×ÃÖŸÖ †ÃÖÖê Æêü ŸµÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¯Ö®ÖŸÖê¾Ö¸ ü/
ÃÖ´Öé¨üŸÖê¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. ´ÖÖ ŸÖß ÃÖÓ¯Ö®ÖŸÖÖ †ÖÙ£Öú ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ÃÖÖê, ¬ÖÖ¬ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖ´Öé¨üß †ÃÖÖê, •Ö»ÖÃÖ´Öé¨üß †ÃÖÖê ¾ÖÖ
Ö×Ö•Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÃÖÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ¯Ö®ÖŸÖê²Ö¸üÖê²Ö¸üü ¸üÖÂ™Òü †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖã¨üÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. •Öê ¸üÖÂ™Òü †Ö¸üÖêµÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö
†ÃÖŸÖê ŸÖê ¸üÖÂ™Òü ÖŒúß“Ö ¯ÖÏÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖê ¯ÖÖ µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß »ÖÖêú •ÖÖÖ¹ýú †ÃÖ»Öê»Öê ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ ¬ÖÖ¾Ö¯Öôûß“µÖÖ
•Öß¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÖÓÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖú›êü »ÖÖ ªÖµÖ»ÖÖ ¾Öêôû ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ Æüß •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê
Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ×¿ÖÖú ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö¸üÖêµÖ×¾ÖÂÖµÖú µÖÖêµÖ ÃÖ¾ÖµÖß »ÖÖ¾ÖÖê ; Ã¾Ö“”ûŸÖê×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖê,
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖêÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ ‡. ²Ö§ü»Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ¤êüÖê. ¯ÖÖ»ÖúÖÓ´Ö¬µÖê ãú™Óüã²ÖÖ“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê. ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ×¿ÖÖú †Ö¸üÖêµÖÃÖÓ¯Ö®Ö ¸üÖÂ™Òü ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ úÖ´Öß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ³Öæ× ´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ÃÖ´Öé¨üß Æüß ŸµÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ´Öã²Ö»Öú ¬ÖÖµÖ, •Ö»Ö, Ö×Ö•Ö, ¬ÖÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ‡. ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê
ŸÖ¿Öß“Ö ŸÖß ŸµÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ×úŸÖß »ÖÖêúÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê †ÖÆêü †Ö×Ö ×¿ÖÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ •Ö›üÖ‘Ö›üÖßŸÖ ×úŸÖß
ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü »ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ¾Ö¸üÆüß †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ •Ö›üÖ‘Ö›üÖßŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ×¿ÖÖúÖ“ÖÖ
ØÃÖÆüÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ †ÖÆêü. ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖú ´ÖÆü ¢¾Ö¯ÖæÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. úÖêÖŸÖêÆüß ¸üÖÂ™Òü Æêü ŸÖê¾ÆüÖ“Ö
×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖê¾Öæ ¿Öêú»Ö •Öê¾ÆüÖ ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖêú Æêü ÃÖã¥üœü †ÃÖŸÖß»Ö, ×Ö¸üÖêÖß †ÃÖŸÖß»Ö, †Ö¸üÖêµÖÃÖÓ¯Ö®Ö †ÃÖŸÖß»Ö. ×Ö¸üÖêÖß ¿Ö¸üß¸üÖŸÖ
×Ö¸üÖêÖß ´ÖÖ †ÃÖŸÖê (Sound mind in sound body) †ÃÖê †Ö¯ÖÖ ´ÆüÖŸÖÖê.ü †Ö•Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
²Ö¤ü»Ö/¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›üŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖê.

»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.

ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏ¤ãüÂÖÖÆüß ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.

¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ´Ö¬µÖêÆüß ²Ö¸êü“Ö ²Ö¤ü»Ö †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖê †Ö×Ö µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ´ÖÖÖ¾Öß †Ö¸üÖêµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. úÖ´ÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ“ÖÓ›ü ŸÖÖÖÖ´Öæôêû ´ÖÖÖæÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏéúŸÖßú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üŸÖÖê †Ö×Ö µÖÖŸÖæÖ“Ö †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †Ö•ÖÖ¸ü ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖÏŸµÖêúÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖÖ¹ýú †ÃÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ¯ÖÖ ŸÖÃÖê ÆüÖêŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ Æêü úÖ´Ö
×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
²ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ µÖÖêµÖ †ÖÆüÖ¸ü “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÃÖ¾ÖµÖß †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸ü“Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Öãœüß»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ×¾ÖªÖ£Öá ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾Ö
´ÖÖÖ×ÃÖú¥üÂ™ü¶Ö †Ö¸üÖêµÖÃÖÓ¯Ö®Ö †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÆüÖæÖ »ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö¸üÖêµÖÖ“Öê ²ÖÖôûú›æü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
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¸üÖêÖ•ÖÓŸÖæ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü, ÃÖÖ£Öß“Öê ¸üÖêÖ, ÃÖÓÃÖÖÔ•ÖµÖ †Ö•ÖÖ¸ü µÖÖÓ ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ²Öôûß ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ×¿ÖÖÖ
×´ÖôûÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
†Ö¸üÖêµÖ ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ?
´ÖÖÖ¾Öß †ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ˆŸ¯Ö®Ö •ÖÖÃŸÖßŸÖ•ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖîµÖÛŒŸÖú, úÖî™Ó üã×²Öú,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Ö¸üÖêµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üß †Ö¸üÖêµÖ×¿ÖÖÖ Æüß ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ‹ú ¿ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
†Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖµÖà´Ö¬µÖê ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖÖ¸üß ¾Ö ŸµÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖêµÖ –ÖÖÖ ¾Ö ¾Öé¢Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
´ÆüÖ•Öê †Ö¸üÖêµÖ ×¿ÖÖÖ. ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ¿Ö²¤üúÖêÂÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¸üÖêµÖ ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö¸üÖêµÖ ×™üú×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ
êú»Öê»ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêµÖ. †Ö¸üÖêµÖ ×¿ÖÖÖ Æüß •ÖÖµÖÖ“Öß ‹ú ú»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö¯ÖÖ ÃÖã¥üœü ¿Ö¸üß¸ü ¾Ö ÃÖã¥üœü ´ÖÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ú»Öê“ÖÖ
ÃÖ¸üÖ¾Ö ú¸üŸÖÖê. ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖêµÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¾µÖÖµÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê, "×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ¿ÖÖ¸üß×¸üú,
´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö ³ÖÖ¾ÖÖßú †Ö¸üÖêµÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öê –ÖÖÖ, ÃÖ¾ÖµÖß ¾Ö ¾Öé¢Öß ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖã¡Ö²Ö¨ü, ¯Ö¨üŸÖ¿Öß¸ü
×ÖµÖÖê•ÖÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö¸üÖêµÖ ×¿ÖÖÖ ÆüÖêµÖ."
›üÖò. £ÖÖò´ÖÃÖ ¾Öã›ü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê , "†Ö¸üÖêµÖ ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ¾ÖµÖß, ¾Öé¢Öß ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö
¾µÖŒŸÖß´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Ö¸üÖêµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖ."
†Ö¸üÖêµÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö :
†Ö¸üÖêµÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÖ×ŸÖú †Ö¸üÖêµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêÖê ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ˆ×§üÂ™êü šü¸ü×¾Ö»Öê»Öß
†ÖÆêüŸÖ.
1. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¸üÖêµÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¯Ö¢Öß¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüÖê.
2. »ÖÖêúÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ éúŸÖßÖê“Ö ¾Ö ¯ÖÏµÖŸÖÖÓÖß ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê úÖî¿Ö»µÖê,
–ÖÖÖ ¾Ö ¾Öé¢Öß µÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê.
3. †Ö¸üÖêµÖ ÃÖê¾ÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ»ÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ¤êüÖê.
¯Ö×Æü»Öê ˆ×§üÂ™ü ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß †Ö¸üÖêµÖ ¸üÖÖ ¾Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ µÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. µÖÖ´Öãôêû ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ö¸üÖêµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ •ÖÖÖß¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê¾Öæ ¿Öêú»Ö.
¤ãüÃÖ¸êü ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ˆ×§üÂ™ü ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÖÓÖÖ êú¾Öôû ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü¾ÖæÖ ¯Öã¸êüÃÖê ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖµÖß ¾Ö •Öß¾ÖÖ¯Ö¨üŸÖß ²Ö¤ü»ÖµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö. ˆ¤üÖ. úÖÆüß ÃÖ´Öã¤üÖµÖ »ÖÃÖßú¸ü Ö Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖ
ÖÖÆüß. úÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö Ö¸üÖê¤ü¸ü Ã¡ÖßµÖÖÓÖÖ ‡Ã¯ÖßŸÖôûÖŸÖ ³Ö¸üŸÖß ú¸üµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü úÖÆüß ÃÖ´Öã¤üÖµÖ ãú™Óüã²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ“Öß
ú»¯ÖÖÖ Ã¾ÖßúÖ¸üŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ¾Ö¹ýÖ“Ö †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö úß, ÃÖÖ´Ö×•Öú †Ö¸üÖêµÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖÔÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü.
†–ÖÖÖ, ¯Öæ¾ÖÔÖÏÆü ¾Ö “Öãúß“µÖÖ ú»¯ÖÖÖ ´ÖÖê›æüÖ úÖœüÖê ¾Ö “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÃÖ¾ÖµÖß •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¾Öé¢Öß ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêµÖÖÃÖÖšü ß ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß
×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß ¾µÖŒŸÖß ãú™Óüã²Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú †Öã³Ö¾Ö ¤êüÖê Æêü †Ö¸üÖêµÖ×¿ÖÖÖÖ“Öê ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü.
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†Ö¸üÖêµÖ ÃÖê¾ÖÖ ¾Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸êü¯Öæ¸ü ¾Ö µÖÖêµÖ ×¸üŸÖßÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖÃÖ ×¿Öú×¾ÖÖê Æêü ×ŸÖÃÖ¸êü ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü. •ÖÖÖŸÖß»Ö
úÖêÖŸµÖÖÆüß ³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔŸÖ †Ö¸üÖêµÖ×¿ÖÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÆü¢ ¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ãú™Óüã²Ö×ÖµÖÖê•ÖÖ, ¤êü¾Öß, ´Ö»Öê×¸üµÖÖ
µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ¸üÖêÖÖ“Öê ×Ö´ÖæÔ»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Ö¸üÖêµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ µÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü“Ö Æêü ¬µÖêµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ÖÖšüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
†Ö¸üÖêµÖ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ µÖÖ ŸÖßÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ˆ×§üÂ™üÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ‡ŸÖ¸üÆüß ˆ×§üÂ™êü ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö •Öß ¯Öãœü ß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê
†ÖÆêüŸÖ.
1. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¾Ö ×¿ÖÖúÖÓÖÖ ¿Ö¸üß¸ü¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö †Ö¸üÖêµÖ µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖê, ¿Ö¸üß¸üÖ“Öê úÖµÖÔ
¸üÖêÖ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ˆ¯ÖÖµÖ ¾Ö “ÖÖÓÖ»Öê •ÖÖÖê µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã¸ü×¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
2. µÖÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ¾ÖÖµÖæ¾Öß•ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ŸÖÖ¯Ö´ÖÖÖ, Ã¾Ö“”ûŸÖÖÖéÆêü ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú Ã¾Ö“”ûŸÖÖ µÖÖÓ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß
¾ÖÖÖÔÖê ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ ×ÖúÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
3. ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú ˆ¯ÖÖµÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß •Ö¸ü µÖÖêµÖ ¾ÖêôêûŸÖ ¾Ö µÖÖêµÖ ¯ÖÏúÖ¸êü êú»Öß ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö¸üÖêµÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
4. †Ö¸üÖêµÖ ÃÖê¾ÖÖ ¾Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ µÖÖÓ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Ö ÆêüŸÖæ ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖ´Ö•ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê
µÖÖÃÖÖšüß ´Öã»ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¡Öã™üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ŸµÖÖ ¤æü¸ü ÆüÖêµÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖß»Ö.
5. ¿ÖÖ¸üß×¸üú †Ö¸üÖêµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö ³ÖÖ¾Ö×Öú †Ö¸üÖêµÖ Æüß ŸÖê¾Öœêü“Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ¿ÖÖ¸üß×¸üú †Ö¸üÖêµÖÖ´Öãôêû
×¾ÖªÖ£Öá ¿Ö¸üß¸üÖÖê ŸÖÓ¤ãü¹ýÃŸÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸÖ¸ü ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö ³ÖÖ×¾ÖÖú †Ö¸üÖêµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ šêü¾ÖµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
6. ÖÖÖ¸üßúŸ¾ÖÖ“µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“Öß •ÖÖÖß¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ¿ÖÖôûÖ ÆüÖ ‹ú »ÖÆüÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö“Ö †ÖÆêü. †Ö¸ü ÖêµÖ
×²Ö‘Ö›üµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‹ÖÖªÖ“µÖÖ ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ú¬Öß“Ö ÖÃÖŸÖê. ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ †Ö¸üÖêµÖ ×²Ö‘Ö›üµÖÖ“Öß ´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ˆ““ÖÖ™üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü“Ö úÖÆüß éúŸÖß ú¸üÖ¾µÖÖ
»ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖú ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“Öß •ÖÖÖ ¤êüÖê ‹¾Öœêü“Ö Æêü ¬µÖêµÖê †ÖÆêü.
×¿ÖÖúÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ :
†Ö¸üÖêµÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ •Ö›üÖ‘Ö›üÖßŸÖ ×¿ÖÖúÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ
»ÖÆüÖÖ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö µÖÖêµÖ ÃÖ¾ÖµÖß »ÖÖ¾ÖÖê ¯ÖÖ»ÖúÖÓ´Ö¬µÖê ãú™Óüã²ÖÖ“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖÖ¹ýúŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ/¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú¥üÂ™ü¶Ö ×Ö¸üÖêÖß ²ÖÖ×¾ÖÖê ÆüÖ ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖ/¬µÖêµÖ †Ö¸üÖêµÖÃÖÓ¯Ö®Ö ¸üÖÂ™Òü
‘Ö›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß“Ö †ÖÆêü. µÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß úÖÆüß ˆ×§üÂ™êü †ÖÆêü. ŸÖß ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯Öæ¸êü¯Öæ¸ü ¯ÖÏµÖŸÖ ×¿ÖÖúÖÓÖß
êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
1. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ÃÖ¾ÖµÖß »ÖÖ¾ÖÖê.
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2. ¿Ö¸üß¸üÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú ÃÖ²Ö»Ößú¸üÖ ú¸üÖê.
3. †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»ÖæÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÖê.
4. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê †Ö•ÖÖ¸ü, ¸üÖêµÖ ŸµÖÖÓ“Öß, úÖ¸üÖê, ¯Ö×¸üÖÖ´Ö µÖÖÓ“Öê –ÖÖÖ ú¹ýÖ ¤êüÖê.
5. †Ö¸üÖêµÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ¤üÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖê“Öê ´ÖÖÖÔ ŸµÖÖÓÖÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ¤êüÖê.
6. †Ö¸üÖêµÖ ÃÖÖÖ¸üŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
7. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖêµÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖªÛÃ£ÖŸÖß •ÖÖÖæÖ ‘ÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê.
8. ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ †Ö¸üÖêµÖÃÖÓ¯Ö®Ö •Öß¾ÖÖ •ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ ×¸üŸÖßÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê.
9. †Ö¸üÖêµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¾Öî–ÖÖ×Öú ¥üÂ™üßúÖêÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
10. ¾µÖÃÖÖÖ¬ÖßÖŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖêÖÖ¸êü †Ö•ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê.
¾Ö¸üß»Ö ˆ×§üÂ™êü ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¸üÖêµÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾ÖÂÖµÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖôêû †Ö•ÖÖ¸ü
ŸµÖÖ“Öê ¿Ö¸üß¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü úÖêÖŸÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê –ÖÖÖ ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
ÃÖÓÃÖÖÔ•ÖµÖ ¸üÖêÖ, ÃÖÖ£Öß“Öê ¸üÖêÖ úÃÖê ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖÖÓŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû úÖêÖŸµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ¡ÖÖ úÃÖê
šêü¾ÖÖ¾Öê µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß ¯Ö×Æü•Öê.
†Ö¸üÖêµÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖúÖÓÖê ŸÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ êú¾Öôû ‹ú ³ÖÖÖ ´ÆüÖæÖ ¯ÖæÖÔ úºþ ÖµÖê ŸÖ¸ü †Ö¸üÖêµÖ
ÃÖÓ¯Ö®Ö ¸üÖÂ™Òü ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê Æüß †Ö¯Ö»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÆêü. µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö šêü¾ÖÖ¾Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß †¬µÖÖ¯ÖÖÖŸÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯Ö¨üŸÖà“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ–Ö ›üÖòŒ™ü¸üÖÓ“Öß ¾µÖÖµÖÖÖê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê ¸üÖêÖ ŸµÖÖÓ“Öß
úÖ¸üÖê, ¯ÖÏÃÖÖ¸ü, ¯Ö×¸üÖÖ´Ö µÖÖ¾Ö¸üŸÖß Ö™üÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏú»¯Ö ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¸üÖêµÖëú¦üÖÖÖ ³Öê™üß ¤êü¾ÖæÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘ÖêŸÖÖ
µÖê‡Ô»Ö. ‹ÖÖ¤üß †Ö¸üÖêµÖ×¾ÖÂÖµÖú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. †Ö¬Öã×Öú ŸÖÓ¡ Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ýÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ú¹ýÖ ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÊÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß«üÖ¸êü ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ»ÖÖ –ÖÖÖ ú¹ýÖ ¤êüµÖÖú¸üßŸÖÖ ×¿ÖÖúÖÖê ŸÖê¾Öœêü ÃÖÖ´Ö †ÃÖ»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ:Æüß
†Ö¸üÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖÖéŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“Ö •Ö¸ü †Ö•ÖÖ¸üÖ“Öê ´ÖÖÆêü¸ü‘Ö¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ †Ö¸üÖêµÖ×¾ÖÂÖµÖú
úÖ´Ö ¤êüÖÖ¸ü ? ×¾ÖªÖ£Öá †Öãú¸üÖ×¯ÖÏµÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×¿ÖÖúÖÖê Ã¾ÖŸÖ: ¿ÖÖ¸üß×¸üúú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖú¥üÂ™ü¶Ö ŸÖÓ¤ãü¹ýÃŸÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Ö•ÖÖ¸ü, ŸµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖêÖÖ¸êü ¤ãüÂ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ –ÖÖÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
ÃÖß.‹»Ö. †ò›ü¸üÃÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ '¿ÖÖ»ÖêµÖ †Ö¸üÖêµÖ ÃÖê¾ÖÖ' (School health Practice)

µÖÖ ¯ÖãÃŸÖúÖŸÖ

†Ö¸üÖêµÖÖ²ÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ŸÖŸ¾Öê ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú ¾Ö ÃÖã¥üœü †Ö¸üÖêÖµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ †•ÖæÖÆüß ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ´ÖÖÖ»µÖÖ
•ÖÖŸÖÖŸÖ.
- ¿Ö¸ßü¸Ö“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ¿Ö¸üß¸ü¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ŸÖ¢¾Öê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿Öú×¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.
- ´Öã»ÖÖÓÖÖ êú¾Öôû ŸÖÖÛŸ¾Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö ¤êüŸÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖµÖß ú¿ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖŸÖ µÖÖú›êü ×¿ÖÖúÖÓÖß »ÖÖ ¯Öã¸ü×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
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-

úÖµÖ ú¹ý ÖµÖê µÖÖ¯ÖêÖÖ úÖµÖ ú¸üÖ¾Öê Æêü ÃÖÖÓÖæÖ ÆüÖêúÖ¸üÖŸ´Öú ÃÖã“ÖÖÖÓ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ ¯Ö×Æü•Öê.
†Ö¸üÖêµÖ ÆüÖ ×¿Öú¾ÖÖµÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÖÃÖæÖ †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¿ÖÖ»ÖêµÖ •Öß¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¸üÖêµÖÖ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ ú¸üÖê Æêü ¿ÖÖ»ÖêµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖß»Ö ‹ú ˆ×§üÂ™ü †ÃÖÖ¾Öê.
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¿ÖÖ¸üß×¸üú, ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ †¬µÖµÖÖ †Öã³Ö¾Ö ªÖ¾ÖêŸÖ.
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß †Ö¾Ö›ü, Ö¸ü•ÖÖ, Ö´ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÃÖæ“ÖÖÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ.
×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ¬Öß ¾Ö éúŸÖß µÖÖ´Ö¬ÖæÖ †¬µÖµÖÖ †Öã³Ö¾Ö ªÖ¾ÖêŸÖ. éúŸÖßµÖãŒŸÖ úÖµÖÔÎú´Ö, ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖÖ´ÖÖÖ ‡.
¿ÖÖ»ÖêµÖ †Ö¸üÖêµÖ úÖµÖÔÎú´Ö •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ¿Öß ×ÖÖ›üßŸÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê
¯Öã¸êüÃÖê ¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸üú ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.
- †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ úÖÆüß †´ÖæŸÖÔ ÃÖÓú»¯ÖÖÖ Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¥üú-ÁÖÖ¾µÖ ÃÖÖ¬ÖÖê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ µÖÖÓ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
¿ÖÖ»ÖêµÖ †Ö¸üÖêµÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ ÖÖ»Öß»Ö ÖÖêÂ™üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖÖ¾ÖÖ.
1. ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öß šü¸üÖ×¾Öú úÖôûÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖêµÖŸÖ¯ÖÖÃÖÖß.
2. ×¾ÖªÖ£Öá ‹ÖÖªÖ ¸üÖêÖÖÖê ¯Öß×›üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü.
3. †Ö¸üÖêµÖŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÖÖë¤üß“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ÖÖë¤üß.
4. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú †Ö¸üÖêµÖÖ“Öß úÖôû•Öß. ˆ¤üÖ. ›üÖêôêû, úÖÖ, ÖÖú, ”ûÖŸÖß, ¯ÖÖµÖ.
5. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ“µÖÖ ÖÖë¤üß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÖê.
6. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖ“Öê úÖÆüß †Ö•ÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ ú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ µÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ×Ö¸üßÖÖ.
7. úÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ú´ÖŸÖ¸üŸÖê“µÖÖ ÖÖë¤üß“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ.
8. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú †Ö¸üÖêµÖ ÃÖê¾ÖÖ.
9. ´Ö¬Ö»µÖÖ ¾Öêôêû“Öê •Öê¾ÖÖ ¾Ö †ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ×Ö¸üßÖÖ.
10. ¸üÖêÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ£Öß“µÖÖ ¾Öêôûß »ÖÃÖßú¸üÖ, ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú »ÖÃÖ ™üÖê“ÖÖß, ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Öú †ÖîÂÖ¬ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
11. ×¿ÖÖúÖÓÖÖ †Ö¸üÖêµÖ ÃÖê¾ÖÖ.
†¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê †Ö¸üÖêµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ˆ¯ÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê Öê»Ö ŸÖ¸ü ÖŒúß“Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖú›êü »ÖÖ ×¤ü»Öê
•ÖÖ‡Ô»Ö ¾Öêôûß“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß»Ö ¾Ö ´Öã»Öê ×Ö¸üÖêÖß ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔÃÖæ“Öß :
1. ÃÖ¯ÖÏê ×Ö×»Ö´ÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ¯ÖÏßŸÖß (2005), '×¿ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÆü', ±ú›üêú ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü.
2. ÃÖÖÓÖÖê»Öú¸ü †¹ýÖ (2010), 'Ö¾ÖßÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÆü', ‡ÖÃÖÖ‡Ô™ü ¯ÖÛ²»Öêú¿ÖÖ,
ÖÖ×¿Öú.
3. ú¸Óü¤üßú¸ü ÃÖã¸êü¿Ö (2007), '†Ö¸üÖêµÖ ×¿ÖÖÖ' (¯ÖÖšü¶Îú´Ö 7), ±ú›üêú ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü.
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