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 ˆ¢Ö¸ü²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö �úÖ¸ü�ú ×¾Ö�úÖÃÖ ( 6 ŸÖê 12 ¾ÖÂÖÔ) :-

¯Öã¾ÖÔ²ÖÖ»µÖÖµÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ¿Öê¾Ö™üß †Öê�ú �úÖî¿Ö»µÖ ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß
†ÃÖŸÖÖŸÖ, ´Æü�Ö•Öê“Ö †Öê�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ×�ÎúµÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯Ö�Öê †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Öãœüß»Ö ×�ÎúµÖÖ ×¿Ö�ú�Öê ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ×Ö¯Öã�ÖŸÖÖ
×´Öôû¾Ö�Öê µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ»Ö�úÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö�úÖ“ÖÖ
�úÖ¸ü�ú ×¾Ö�úÖÃÖ •Ö»Ö¤ü �ÖŸÖßÖê ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ“Öß ¾Ö
ÃÖÓ²Öß“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö “ÖÖÓ�Ö»Öê ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ ´Öã»Öê †×¬Ö�ú
¯ÖÏ�ÖŸÖß �ú¸üŸÖÖŸÖ.



 ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ×¾Ö�úÖÃÖ :-
 ¿Ö¸üß¸üÖ“ÖÖ �ÖÖë›üÃÖ¯Ö�ÖÖ �ú´Öß ÆüÖê‰úÖ ¿Ö¸üß¸ü �úÖ™ü�ãúôêû ×¤üÃÖŸÖê.
 ÃÖÖµÖã“ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖ —Ö¯ÖÖ™üµÖÖÖê ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö ÆüÖŸÖÖ¯ÖÖµÖÖ“Öß »ÖÖÓ²Öß ¾ÖÖœüŸÖê.
 µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ �úÖî¿Ö»µÖ ÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖÖ“Öê ¾ÖµÖ ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ.
 ¤ãü¬ÖÖ“Öê ¤üÖŸÖ ¯Ö›æüÖ �úÖµÖ´Ö“Öê ¤üÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ ÃÖãôêû ¤üÖŸÖ µÖêŸÖÖÖÖ ´Öã»Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú¥üÂ™üµÖÖ †Ã¾ÖÃ£Ö ²ÖÖŸÖê.
 ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¾Ö•ÖÖ 3 - 5 ¯ÖÖï›ü ŸÖ¸ü ˆÓ“Öß 2 ‡Ó“ÖÖ“Öß ¾ÖÖœüŸÖê.
 Èü¤üµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖ —Ö¯ÖÖ™üµÖÖÖê ÆüÖêŸÖÖê.
 ”ûÖŸÖß ¹Óý¤üÖ¾ÖŸÖê ¾Ö ÃÖ¯ÖÖ™ü ÆüÖêŸÖê ´ÖÖÖ »ÖÖÓ²ÖŸÖê ŸÖ¸ü �ÖÖÓ¤êü �ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸üŸÖÖŸÖ.
 ¸üÖòÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ´Öë¤æü“Öß ¾ÖÖœü 85 % ‡ŸÖ�úß ÆüÖêŸÖê.
 ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ�µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖŸÖ �úÖµÖÔ�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
 ›üÖêôûµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖ ¯Öæ�ÖÔ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖæÖ †Ö�úÖ¸ü ¯ÖÏÖîœü ¾µÖŒŸÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
 ´Öã»Öê ¬ÖÖ¾ÖŸÖÖÓÖÖ, �ÖêôûŸÖÖÓÖÖ, †Öȩ̂ ü›üŸÖÖÖÖ, —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü “ÖœüŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ.
 µÖÖ �úÖôûÖÃÖ ¾ÖÖœü ¸üÖê�Ö�µÖÖ“ÖÖ �úÖôû ¥üœüß�ú¸ü�ÖÖ“ÖÖ �úÖôû ´Æü�ÖŸÖÖŸÖ.



�úÖ¸ü�ú ×¾Ö�úÖÃÖ :-
o µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ´Öã»Öê ±úÖ¸ü “ÖÓ“Ö»Ö ¾Ö ¬Ö›ü¯Ö›üß †ÃÖŸÖÖŸÖ.
o †Ö¸üÖê�µÖ µÖÖ ¾Öêôûß “ÖÖÓ�Ö»Öê †ÃÖŸÖê.
o �úÖ¸ü�ú ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö �éúŸÖß ´Ö¬µÖê ¸ü´Ö´ÖÖ�Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
o ¬ÖÖ¾Ö�Öê, ˆ›üµÖÖ ´ÖÖ¸ü�Öê, †Öȩ̂ ü›ü�Öê, �Öêôû�Öê, —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü “Öœü�Öê, »ÖÖë²Ö�úÖôû�Öê †¿ÖÖ �éúŸÖßŸÖ ¸ü´Ö´ÖÖ�Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
o “ÖÖ�æú, �úÖ¡Öß µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸üŸÖÖŸÖ.
o ×»Ö×Æü�Öê, ¾ÖÖ“Ö�Öê, »ÖÓ�Ö›üß ‘ÖÖ»Ö�Öê, ÖéŸµÖ �ú¸ü�Öê ‡ŸµÖÖ¤üß ×�ÎúµÖÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ.
o ÃÖÖµÖ�ú»Ö “ÖÖ»Ö¾Ö�Öê, ¯ÖÖêÆü�Öê µÖÖÃÖÖ¸ü�Öß �úÖî¿Ö»µÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ �éúŸÖß �ú¸üŸÖÖŸÖ.
o Èü¤üµÖ ¾Ö ±ãú¯±úÖŸÃÖÖ“Öß ¾ÖÖœü ¯Öæ�ÖÔ —ÖÖ»Öê»Öß ÖÃÖŸÖê ´Æü�ÖæÖ µÖÖ ¾ÖµÖÖŸÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ 10 ŸÖê 18 ŸÖÖÃÖ
o —ÖÖê̄ Ö †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖŸÖê.
o ÃÖÖµÖãÓ¾Ö¸ü ŸÖÖ²ÖÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ×“Ö¡Ö �úÖœü�Öê, ³Ö¸üŸÖ�úÖ´Ö �ú¸ü�Öê, ˆ¤üÖ. À¾ÖÃÖÖ, ¯Ö“ÖÖÃÖÓÃ£ÖÖ, ×¾ÖÖ�úÖ´Ö

�ú¸ü�Öê, ¸Óü�Ö ³Ö¸ü�Öê ‡ŸµÖÖ¤üß �úÖ´Öê ÃÖ±úÖ‡Ô¤üÖ ü̧¯Ö�Öê �ú¸üŸÖÖŸÖ.



×¾Ö�úÖÃÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ‘Ö™ü�ú 
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ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ‘Ö™ü�ú ¯Ö¸üÛÃ£ÖŸÖß•ÖµÖ ‘Ö™ü�ú ´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ‘Ö™ü�ú
A. †Öã¾ÖÓ¿Ö A. �ãú™Óüæ²Ö A. ²Öã¬¤üß
B. †ÓŸÖ:Ã¡ÖÖ¾Ö �ÖÏÓ£Öß B. ¿ÖÖôûÖ B. ³ÖÖ¾ÖÖÖ
C. ¿Ö¸üß¸ü ¸ü“ÖÖÖ C. ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ÃÖÓÃ� éúŸÖß
D. †®Ö D. ÃÖ´Ö¾ÖµÖÃ�ú ×´Ö¡Ö
E. ¾µÖÖµÖÖ´Ö E. ³ÖÖî�ÖÖê×»Ö�ú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß
F. �úÖµÖÔ�Ö´ÖŸÖÖ F. ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Öê
G. »Öï×�Ö�ú ×³Ö®ÖŸÖÖ
H. ¾ÖµÖ
I. ¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾Ö
J. ¾ÖÓ¿Ö



 ˆ¢Ö¸ü²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ³ÖÖ¾Ö×Ö�ú ×¾Ö�úÖÃÖ (6 ŸÖê 12)

 ÃÖÆüÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•Ö ¾Öê�ÖÖÖê ¾ÖÖœüŸÖê. ‹�úÖ“Ö ¾Öêôûß †Öê�ú �ÖÖêÂ™üß“Öê †Ö�ú»ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ
ÆüÖêŸÖê. ×³ÖŸÖß, »ÖÖ•ÖÖôæû¯Ö�ÖÖ, †Ö�Îú´Ö�úŸÖÖ, ³ÖÖÓ›ü�ÖÖȩ̂ ü¯Ö�ÖÖ, †ÖãµÖÖ, ´ÖŸÃÖ¸ü, ¸üÖ�Ö, ¯ÖÏế Ö, ´ÖãŒµÖÖ
¯ÖÏÖ�µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ �Îãú¸ü¯Ö�ÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ¸üÖ�ÖÖ¾Ö�Öê †¿Öß ³ÖÖ¾Ö×Ö�úŸÖÖ ×¤üÃÖŸÖê.

 †Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ �úÖÆüß Ö¾ÖßÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ“ÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Öæ¾Öá †Öœüôû�ÖÖ·µÖÖ
³ÖÖ¾ÖÖÖ ÖÖ×Æü¿µÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü �úÖÆüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖê. ´Öã»ÖÖÓ“Öê �Öê¡Ö ÛŒ»ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê.
µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ²ÖÖ»Ö�úÖÓÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖȩ̂ êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê ŸµÖÖŸÖŸÖ µÖ¿Ö Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ
¸üÖ�Ö ¾Ö ×“Ö›ü ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖê.

 ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“µÖÖ †×¾ÖÂ�úÖ¸üÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ±ú¸ü�ú ¯Ö›üŸÖÖê. ´Öã»Öê ¾Ö ´Öã»Öß µÖÖÓÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê �úÖÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
±ú¸üü�ú †ÖœüôûŸÖÖê.ü ´Öã»Öß´Ö¬µÖê ÃÖêÆü, �úÖôû•Öß, ³ÖßŸÖß ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †×¬Ö�ú †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü �ÎúÖê¬Ö, ×•Ö–
ÖÖÃÖÖ, �úÖôû•Öß µÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö ´Öã»ÖÖÓ́ Ö¬µÖê †×¬Ö�ú †ÃÖŸÖê.



• ˆ¢Ö¸ü²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ³ÖÖ¾ÖÖÖ :-
• ×•Ö–ÖÖÃÖÖ :- ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ´Ö¬µÖê �úÖÆüß ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ²ÖÖ»Ö�úÖ“Öß ×•Ö–ÖÖÃÖÖ¯ÖæŸÖá ÆüÖêŸÖê †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß

²Ö·µÖÖ“Ö �ÖÖêÂ™üß²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÖ»Ö�êú †ÃÖãÖ †–ÖÖ×³Ö–Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ •ÖÖ�ÖãÖ ‘Öê�µÖÖ“Öß ‡“”ûÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ´Ö¬µÖê †Ö•Öã²ÖÖ•Öæ“µÖÖ †Öê�ú ‘Ö™üÖÖ²Ö¤ü¤ü»Ö“Öê ¾Öî–ÖÖ×Ö�ú ²ÖÖ²Öß²Ö¤ü¤ü»Ö �ãúŸÖæÆü»Ö •ÖÖ�ÖéŸÖ
†ÃÖŸÖê. ˆ¤üÖ. ±úÖêÖ´Ö¬ÖæÖ ¤ãü¸ü“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö �úÃÖÖ µÖêŸÖÖê, ‘Ö›üµÖÖôû �úÃÖê “ÖÖ»ÖŸÖê, ³Öã�Óú¯Ö
ÆüÖê�Öê, ¯Öæ̧ ü µÖê�Öê, ¾Öß•Ö �úÖêÃÖôû�Öê Æêü ÃÖ¾ÖÔ �úÃÖê ‘Ö›üŸÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖß �úºþÖ ‘µÖÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.

• ¯ÖÏế Ö :- �ãú™æÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß²Ö¤ü¤ü»Ö ²ÖÖ»Ö�úÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏế Ö³ÖÖ¾Ö �úÖÆüß ×Ö�úÂÖÖ¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. •ÖÃÖê - 1) •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü ŸÖÖê †¾Ö»ÖÓ²ÖãÖ †ÃÖŸÖÖê. 2) •µÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ
ŸÖÖê †×¬Ö�ú ¾Öêôû ‘ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖê. 3) ŸµÖÖ“Öê »ÖÖ›ü •ÖÖê �ú¸üŸÖÖê, �ÖêôûÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖêŸÖÖê. 4) ŸµÖÖ“µÖÖ
�Ö¸ü•ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ �ú¸üŸÖÖê ‡ŸµÖÖ¤üß.

• †ÖÖÓ¤ü ÆüÂÖÔ :- ¯Öæ¾ÖÔ²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ²ÖÖ»Ö�úÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö ˆ¢Ö¸ü²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ²ÖÖ»Ö�êú ÆüÂÖÔ Ø�úÓ¾ÖÖ
†ÖÖÓ¤üÖ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ‹�ÖÖ¤üµÖÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔŸ´Ö�ú �éúŸÖß´Ö¬µÖê µÖ¿Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê.



 »ÖÖ•ÖÖôæû¯Ö�ÖÖ (Shyness) :- Ö¾µÖÖ ¾µÖŒŸÖß Ø�ú¾ÖÖ †ÖÖêôû�Öß ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´Öã»Öê »ÖÖ•ÖŸÖÖŸÖ, ´Öã»Öß´Ö¬µÖê
µÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö †×¬Ö�ú †ÃÖŸÖê, �ãú�ÖÖ Ö¾ÖßÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ²ÖÖ»Ö�úÖÃÖ �ÖÖ�Öê ´Æü�ÖÖµÖ»ÖÖ, �ú×¾ÖŸÖÖ ´Æü�ÖÖµÖ»ÖÖ, ÖÖ“Ö
�ú¸üÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»Öê ŸÖ¸ü ŸÖê ÃÖÓ�úÖê“Ö �ú¸üŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê †Ö¯Ö»Öß �ú»ÖÖ ‡ŸÖ ü̧ÖÓÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¤ü̧ ü �ú ü̧�µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ
†›ü“Ö�Ö ¾ÖÖ™üŸÖê.

 ×³ÖŸÖß :- ˆ¢Ö ü̧²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�ú Ø�úÓ¾ÖÖ ¯ÖÖ»Ö�ú ×¿Ö�ÖÖ �ú ü̧ŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ×³ÖŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖê, ¯Ö×¸ü�Öê“Öß
×³ÖŸÖß, ¯Ö×¸ü�Öê“µÖÖ ×Ö�úÖ»ÖÖ“Öß ×³ÖŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖê, ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾µÖŒŸÖß²Ö¤ü¤ü»Ö“Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ×³ÖŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖê.

 ¸üÖ�Ö :- µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ²ÖÖ»Ö�úÖÃÖ ¸üÖ�Ö µÖê�µÖÖ“Öß �úÖ¸ü�Öê ¯Öãœüß»Ö ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ²ÖÖ»Ö�úÖ“µÖÖ ‹�ÖÖ¤üµÖÖ †¯Öê×�ÖŸÖ �úÖ´ÖÖŸÖ
�ãú�Öß †›ü£ÖôûÖ †Ö�Ö»ÖÖ ŸÖ ü̧ :- ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ †¯Öê�ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ Ö �ú ü̧�Öê, ÃÖÖ¸ü�µÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ “Öã�úÖ �úÖœü»µÖÖ ŸÖ¸ü, ŸµÖÖ»ÖÖ
×“Ö›ü¾Ö»Öê ŸÖ ü̧, ˆ¯Ö¤êü¿Ö �êú»ÖÖ ŸÖ¸ü †ÃÖê �ú ü̧, Æêü �ú¹ý Ö�úÖê, ŸÖê �úºþ Ö�úÖê, ‡ŸÖ ü̧ÖÓ¿Öß ŸÖã»ÖÖÖ �êú»Öß ŸÖ¸ü �úÖÆüß ¾ÖêôêûÃÖ
Æüß ´Öã»Öê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ �Ö´ÖŸÖê̄ Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ †¯Öê�ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ šêü¾ÖæÖ ‹�ÖÖ¤êü �úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö Ó̧üŸÖã •Ö ü̧
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê †¯ÖµÖ¿Ö †Ö»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ¾Ö ¯Ö×¸üÃ£ÖßŸÖß“ÖÖ ¸üÖ�Ö µÖêŸÖÖê.



 Ø“ÖŸÖÖ :- µÖÖ ¾ÖµÖÖê�Ö™üÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓÖÖ Ø“ÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê, ×³ÖŸÖß ¾Ö ¤ãü:�Ö µÖÖ ¤üÖêÆüß“Öê ×´ÖÁÖ�Ö
µÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖê, ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖß»Ö ‘Ö™üÖê²Ö¤ü¤ü»Ö ŸÖÖê ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ�úÖôûÖŸÖ Ø“ÖŸÖÖ �ú¸üŸÖÖê. •ÖÃÖê ´Öß
�ÖéÆü¯ÖÖšü �êú»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ×¿Ö�Ö�ú ˆ¤üµÖÖ ´Ö»ÖÖ ×¿Ö�ÖÖ �ú¸üŸÖß»Ö ? ü̧Ö�ÖÖ¾ÖŸÖß»Ö �úß ¾Ö�ÖÖÔŸÖæÖ
²ÖÖÆêü¸ü �úÖœüŸÖß»Ö.

 ¿ÖÖê�ú (Grief) :- ¿ÖÖê�ú Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖã�Ö¤ü ³ÖÖ¾ÖÖÖ¯Öî�ú�úß ‹�ú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ
´ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ¾ÖÖ‡Ô™ü ¾ÖÖ™ü�Öê Ø�ú¾ÖÖ ¤ãü:�Ö ÆüÖê�Öê µÖÖ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ¾ÖÖœü»Öß ´Æü�Ö•Öê ŸµÖÖ“Öê
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ¿ÖÖê�ú�ú µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×¯ÖÏµÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ¤ãü¸üÖ¾Ö»µÖÖÖê ÆüÖê�ÖÖ¸êü †ŸÖß¾Ö ¤ãü:�Ö
´Æü�Ö•Öê ¿ÖÖê�ú †ÃÖãÖ ‹�ú ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú †Ö‘ÖÖŸÖ ´ÖÖÖ»ÖÓ •ÖÖŸÖÖê (Psychic Trauma).



 ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ×¾Ö�úÖÃÖ (Social Development) :-
´ÖÖãÂµÖ ÆüÖ ‹�ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯ÖÏÖ�Öß ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖêê. Ö¾Ö•ÖÖŸÖ †¾ÖÃ£Öê̄ ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê, †¿Öß �Ö¸ü•Ö
†ÃÖ�Öê Æüß ‹�ú •Ö´Ö•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †ÖÆêü.

 ¾µÖÖ�µÖÖ :- "ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ ´Æü�Ö•Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ×¾Ö�úÖÃÖ ÆüÖêµÖ" - ‹»Öß—ÖÖ²Öê£Ö Æü¸ü»ÖÖò�ú,
¾Ö¸üß»Ö ¾µÖÖ�µÖê´Ö¬ÖæÖ †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖêê �úß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ‘Ö™ü�úÖÓ¿Öß ¾µÖŒŸÖß“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •Öê¾ÆüÖ ¥üœü ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ×¾Ö�úÖÃÖ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê.

 ˆ¢Ö¸ü²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖß»Ö ²ÖÖê¬ÖÖŸ´Ö�ú ×¾Ö�úÖÃÖ :-
ˆ¢Ö¸ü²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ²ÖÖ»Ö�úÖ“µÖÖ †Ö�ú»ÖÖ �Ö´ÖŸÖê“ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖ •Ö»Ö¤ü �ÖŸÖßÖê ÆüÖêŸÖÖê. †Öîê̄ Ö“ÖÖ×¸ü�ú ×¿Ö�Ö�Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
×¾ÖÂÖµÖÖÓ“µÖÖ –ÖÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ †Ö�ú»ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖê. µÖÖ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ÃÖÓ�ú»¯ÖÖÖ “Öã�úß“µÖÖ šü¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖÓ�ú»¯ÖÖÖ“Öê †£ÖÔ ¾Ö �ú�ÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖ
•ÖÖŸÖÖŸÖ, †×¬Ö�ú ¾µÖÖ¯Ö�ú ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ³ÖÖÂÖÖ×¾Ö�úÖÃÖ ¾Ö ²ÖÖîÛ¬¤ü�ú ×¾Ö�úÖÃÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö�ú»ÖÖ �úºþÖ ‘Öê�Öê ê ²ÖÖ»Ö�úÖÃÖ
ÃÖã»Ö³Ö ÆüÖêŸÖê. †ÓŸÖ¸üÖ“Öß ÃÖÓ�ú»¯ÖÖÖ ‹�ú�úÖ´Ö¬µÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. �Ö×�ÖŸÖß“Ö ÃÖÓ�ú»¯ÖÖÖ ¥üœü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÖÖ�Öß ¾Ö ¬ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö�ú»ÖÖ
¾ÖÖœüŸÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö »Ö�ÖÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖ�ÖŸÖÖŸÖ.

²ÖÖîêÛ¬¤ü�ú ×¾Ö�úÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¾Öê�Öôûß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖŸÖãÖ ´ÖÖ�ÖÔ �úÃÖÖ ú�úÖœüÖ¾ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´Öã»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¹ý
»ÖÖ�ÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯Ö×¸üÃ£ÖßŸÖßŸÖ ÃÖ´ÖÖµÖÖêê•ÖÖ �úÃÖê �ú¸üÖ¾Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö�ú»ÖÖ ÆüÖêŸÖê.



¬ÖµÖ¾ÖÖ¤ü !!!


