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àñVmdZm
शारी रक आिण मानिसक अपंग व असणा-या मलामली
ु ु समाजातील सवात कमजोर,
सवात असरि
ु त आिण अवलंिबत िवभाग आहे त. कारण ते वतं पणे जगू शकत नाहीत
आिण औपचा रक िश ण घेऊ शकत नाहीत. आयु या या सामा य कती
ृ कर यासाठी
ै 2.1% लोकसं या
यांना कटं
ु ु ब आिण समाजाची गरज आहे . भारतीय लोकसं येपक
ै आहे .महारा ात अंदाजे 23,60,000 लोक अपंग व
अपंग व असणा-या य पक
अस याची श यता आहे . मलां
ु ची िवशेष गरजा अस यामळे
ु संपण
ू कटं
ु ु बावर जबरद त
आिथक, सामािजक आिण वै क य दबाव येतो.
कमी सामािजक-आिथक पा भमी
ू आिण ामीण भागातील, यांना िविश वै क य
आिण पनवसन
मदत िमळत नाही अशा लोकांकडन,
ु
ू हे ओझे िवनाशकारी असू शकते.
भारत सरकारने 2016 म ये अपंग य या ह कांची मािहती िदली, याम ये अपंग व
असणा-या मलां
ु ना व ौढांना चंड सहकाय व अनेक अिधकार उपल ध आहे त. आमचा
असा िव ास आहे क सश आिण सिव
ु यात पालक आिण काळजीवाहक या मलां
ु या
आयु यात मोठे फरक क शकतात. हे पु तक अपंग व असणाया मलां
ु चे पालक आिण
देखभाल करणायाना स म बनिव यासाठी आहे . पु तक िविवध म जासं थेसंबंधीचा
िवकार ारे झा याने शारी रक आिण मानिसक अपंग व यापक यव थापन ब ल
ै ि क िवशेषता नाही. अपंग वाचे
मािहती परवते
ु . अपंग व गितशील आहे आिण वय
यव थापन बहआयामी असणे आव यक आहे .
बहिवध कौश या या संघात िफिजओथेरिप ट, ऑ यपेू शनल थेरिप ट, पीच थेरेिप ट,
अॅि ट ह थेरपी ट, ि लिनकल मानसशा
, िवशेष िश क आिण पोषणत यांचा
समावेश आहे . पु तक अपंग व असले या य या कायदेशीर अिधकारांिवषयीही
मािहती देते.
यरोएजे
न ेन आिण पाइन इि टटय़टू ेन आिण पाइन या िवकारांसाठी सव म
ू
वै क य आिण पनवसन
उपचार दान करते.
ु
टेम सेल थेरपी एक न याने उ ांती णाली आहे यामळे
ु अपंग मलां
ु मुळं , िवशेषतः
ऑिटझम, सेरे ल पॅ सी, मानिसक अपारदशक, डाऊन िसं ोम, डयसे
् ू न म कलर
ु
िड ोफ आिण इतर िवकार असणाया अपंग मलां
ु ना मदत िमळू शकते. टेम सेल थेरपीचा
वापर क न सेरे ल पा सी आिण डयसे
डी ॉफ या अनेक हीलचेअर ब
् ू न म कलर
ु
मलां
ु ना आता चालणे श य आहे आिण आ मक ीपणा आिण बौि क िवकलांगता
असलेले अनेक मले
ु परत िश ण यव थेम ये जाऊ शकतात. टेम सेल थेरपी या े ात
भारत आघाडीवर आहे .
पु तक इं जी आिण मराठी या दो ही भाषेत िलहले आहे जेणेक न महारा ातील सव
लोक या पु तकात सहभागी ान आिण मािहतीचा लाभ घेऊ शकतात.
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Scientic Publications on Pediatric
Neurodevelopmental Disorders
AUTISM:
1. Alok Sharma, Nandini Gokulchandran, Hemangi Sane, Anjana
Nagrajan, Amruta Paranjape, Pooja Kulkarni, Akshata Shetty, Priti
Mishra, Mrudula Kali, Hema Biju, Prerna Badhe. Autologous bone
marrow mononuclear cell therapy for autism – an open label proof of
concept study. Stem cell international. 2013 (2013), Article ID
623875, 13 pages.
2. Alok Sharma, Nandini Gokulchandran, Prerna Badhe, Pooja
Kulkarni, Priti Mishra, Akshata Shetty and Hemangi Sane. An
Improved Case of Autism as Revealed by PET CT Scan in Patient
Transplanted with Autologous Bone Marrow Derived Mononuclear
Cells. J Stem Cell Res Ther 2013, 3:2.
3. Alok Sharma, Nandini Gokulchandran, Akshata Shetty, Hemangi
Sane, Pooja Kulkarni and Prerna Badhe. Autologous Bone Marrow
Mononuclear Cells may be Explored as a Novel. Potential
Therapeutic Option for Autism. J Clin Case Rep 2013, 3:7.
4. Alok Sharma, Nandini Gokulchandran, Hemangi Sane, Pooja
Kulkarni, Nancy Thomas, Amruta Paranjape, Prerna Badhe.
Intrathecal autologous bone marrow mononuclear cell
transplantation in a case of adult autism. Autism open access. 2013,
3:2.
5. Alok Sharma, Nandini Gokulchandran, Hemangi Sane, Pradnya
Bhovad, Hema Biju, Akshata Shetty, Mrudula Kali and Prerna Badhe.
Cell therapy effects portrayed on positron emission tomography
computerized tomography scan of the brain serve as a new
dimension for autism: A case report (2014), Journal of Paediatric
Neurology, 12:3.
6. Sharma A , Gokulchandran N , Shetty A , Kulkarni P, Sane H , Badhe
P. Neuropsychiatric Disorder Tackled by Innovative Cell Therapy-A
Case Report in Autism. J Stem Cell Res Transplant. 2014;1(1): 4.
7. Alok Sharma, Guneet Chopra, Nandini Gokulchandran, Mamta
Lohia, Pooja Kulkarni. Autologous Bone Derived Mononuclear
Transplantation in Rett Syndrome. Asian Journal of Paediatric
Practice. 2011; 15 (1): 22-24.
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8. Alok Sharma, Nandini Gokulchandran, Hemangi Sane, Avantika
Patil, Akshata Shetty, Hema Biju, Pooja Kulkarni, Prerna Badhe.
Amelioration of Autism by Autologous Bone Marrow Mononuclear
Cells and Neurorehabilitation: A Case Report. American Journal of
Medical Case Reports, 2015, Vol. 3, No. 10, 304-309
9. Alok Sharma, Hemangi Sane, Nandini Gokulchandran, Prerna
Badhe, Avantika Patil, Pooja Kulkarni, Amruta Paranjape PET- CT
scan shows decreased severity of Autism after autologous cellular
therapy: A case report. Autism Open Access 2016; 6:169.
10. Alok Sharma, Hemangi Sane, Nandini Gokulchandran, Prerna
Badhe, Pooja Kulkarni and Suhasini Pai. Stem Cell Therapy in
Autism Spectrum Disorders. Recent Advances in Autism. SMGroup.
(In Press)
11. Alok Sharma Nandini Gokulchandran , Hemangi Sane , Pooja
Kulkarni , Suhasini Pai , Vaishali Ganwir ,Prerna Badhe. A case of
autism showing clinical improvements after cellular therapy along
with PET CT evidence. Journal of Stem Cell Research &
Therapeutics. April 2017
12. Alok Sharma, Nandini Gokulchandran, Pooja Kulkarni, Sarita
Kalburgi, Shruti Kamat, Riddhima Sharma, Samson Nivins,
Hemangi Sane, Prerna Badhe. "Improvements in a case of autism
spectrum disorder after cell therapy as noted on PET CT brain scan"
SJSC. May 2017
13. Alok Sharma, Nandini Gokulchandran, Hemangi Sane, Samson
Nivins, Amruta Paranjape, Prerna Badhe. The baseline pattern and
age‐related developmental metabolic changes in the brain of
children with autism as measured on positron emission
tomography/computed tomography scan. World J Nucl Med
2018;17 (In Press)
14. Alok Sharma, Nandini Gokulchandran, Hemangi Sane, Pooja
Kulkarni, Sarita Kalburgi, Ridhima Sharma, Prerna Badhe, Samson
Nivins. PET CT Scan Brain As A Monitoring Tool To Study The
Effects Of Autologous Bone Marrow Mononuclear Cell
Transplantation In Autism Spectrum Disorder. International
Journal of Current Advanced Research. Sep 2017 (In Press)
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INTELLECTUAL DISABILITY
1. Sharma A, Sane H, Pooja K, Akshya N, Nandini G, Akshata S. (2015)
Cellular Therapy, a Novel Treatment Option for Intellectual
Disability: A Case Report. J Clin Case Rep 5:483. doi: 10.4172/21657920.1000483.
2. Sharma A, Gokulchandran N, Sane H, Pai S, Kulkarni P, et al.
Cognitive Changes after Cellular Therapy in a Case of Intellectual
Disability. J Transplant Stem Cel Biol. 2017;4(1): 4.
CEREBRAL PALSY:
1. Alok Sharma, Hemangi Sane, Nandini Gokulchandran, Pooja
Kulkarni, Sushant Gandhi, Jyothi Sundaram, Amruta Paranjape,
Akshata Shetty, Khushboo Bhagawanani, Hema Biju and Prerna
Badhe. A clinical study of autologous bone marrow mononuclear
cells for cerebral palsy patients: a new frontier,” Stem Cells
International, Volume 2015, Article ID 905874, 11 pages.
2. Alok Sharma, Hemangi Sane, Amruta Paranjape, Nandini
Gokulchandran, Pooja Kulkarni and Anjana Nagrajan, Prerna Badhe.
Positron Emission Tomography – Computer Tomography scan used
as a monitoring tool following cellular therapy in Cerebral Palsy and
Mental Retardation – A Case Report. Case Reports in Neurological
Medicine. Volume 2013, Article ID 141983, 6 pages.
3. Alok Sharma, Hemangi Sane, Nandini Gokulchandran, Prerna
Badhe, Pooja Kulkarni and Amruta Paranjape. Stem Cell Therapy for
Cerebral Palsy – A Novel Option. Cerebral Palsy. Challenges for the
future. 2014: 217-242.
4. Alok Sharma, Hemangi Sane, Pooja Kulkarni, Myola D'sa, Nandini
Gokulchandran, Prerna Badhe. Improved Quality of Life in a Case of
Cerebral Palsy after bone marrow mononuclear cell transplantation.
Cell J. 2015; 17(2): 389-394.
5. Dr. Alok Sharma, Ms. Pooja Kulkarni, Dr. Hemangi Sane, Dr.
Nandini Gokulchandran, Dr. Prerna Badhe, Dr. Mamta Lohia, Dr.
Priti Mishra. Positron Emission Tomography- Computed
Tomography scan captures the effects of cellular therapy in a case of
cerebral palsy. Journal of clinical case reports. 2012 J Clin Case Rep
2:195.
6. Alok Sharma, Tongchao Geng, Hemangi Sane, Pooja Kulkarni.
Clinical neurorestorative progresses in cerebral palsy. Journal of
Neuro-restoratology 2016:4; 1-7
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7. Alok Sharma, Hemangi Sane, Suhasini Pai, Pooja Kulkarni,
Meenakshi Raichur , Sarita Kalburgi, Sanket Inamdar, Nandini
Gokulchandran, Prerna Badhe. Intrathecal administration of
autologous bone marrow mononuclear cells in a case of Cerebral
Palsy coexisting with autistic features". Phys Med Rehabil Int. 2017;
4(1): 1110.
8. Sharma A, Sane H, Kalburgi S, Kulkarni P, Bhagwanani K, et al.
Autologous Bone Marrow Mononuclear Cell Transplantation with
Neurorehabilitation for Cerebral Palsy. J Stem Trans Bio 2017; 2(1):
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n[aM`
ì`§J qH$dm {dH$bm§JVm _mZdr pñWVrMm EH$ ^mJ Amho. Amnë`mn¡H$s ~hþVm§e àË`oH$OU OrdZmV EImÚm
doir VmËnwaVo qH$dm ñWm`rñdénr {dH$bm§J hmoB©b. dmT>Ë`m d`mgmo~V Amnë`mbm ì`§JmV dmT> Am{U
ñdV§ÌnUo H$m_ H$aÊ`mV dmT>bobr H$R>rUmB© OmUdy bmJVo. AZoH$ {dñVmarV Hw$Qw>§~m§_Ü`o EImXr {Xì`m§J
ì`º$s AgVo Am{U AZoH$ gwÑT> bmoH$ Ë`m§À`m {Xì`m§J ZmVodmB©H$ Am{U {_Ìm§Zm AmYma XoÊ`mMr Am{U
Ë`m§Mr H$miOr KoÊ`mMr Odm~Xmar ñdrH$maVmV. ì`º$sÀ`m Amamo½`m_Ü`o ~mYm `oUo H$moUmÀ`mhr ~m~VrV,
H$moUË`mhr d`mV Am{U {d{dY H$maUm§_wio H$moUË`mhr doir `oD$ eH$Vo. Ooìhm d¡ÚH$s` pñWVrer g§~§{YV
_`m©Xm CËnÞ hmoVmV Am{U ""X¡Z§{XZ Am`wî`mVrb H$m_o (ES>rEb)''g§~moYë`m OmUm-`m MmbUo, ~mobUo,
nmhUo, EoH$Uo qH$dm H$m_ H$aÊ`mgma»`m _hËdmÀ`m OrdZmdí`H$ H$m_m§da Á`m§Zm Ooìhm Ë`m§Mm ZH$mamË_H$
n[aUm_ hmoUo gwé hmoD$ bmJVo Voìhm Ë`m ì`º$sbm ì`§J Ambo Amho Ago åhQ>bo OmVo.
ì`§J qH$dm {dH$bm§JVm Xþ~©iVoer g_Vwë` AgVo, nU ì`§J hr EH$ CËH«$m§Vr hmoUmar g§H$ënZm Amho. {Xì`m§J
ì`º$sÛmao AZw^dë`m Joboë`m _`m©Xm ì`º$sÀ`m {dMmaeº$s Am{U n`m©daUmË_H$ AS>MUtgmo~VÀ`m
Xþ~©iVoÀ`m g§{_lUmVyZ Ambobm n[aUm_ AgVmo, Omo Ë`m§Zm g_mOmV g§nyU© Am{U à^mdrnUo gh^mJr hmoD$
XoV Zmhr. {dH$bm§JVoÀ`m à{V{H«$`m 19ì`m eVH$mÀ`m AIoarg ñd`§-ì`dñWm{nV {Xì`m§J bmoH$m§À`m
JQ>m§À`m _moR>çm g§»`o_wio ~Xbë`m, `m bmoH$m§Zr {dH$bm§JVo~Ôb OmJéH$Vm {Z_m©U Ho$br Am{U Ë`m§À`m
A{YH$mam§gmR>r bT>m {Xbm. AmVm {dH$bm§JVoH$S>o _mZdr A{YH$mam§À`m {d^mJmÀ`m A§VJ©V nm{hbo OmVo.
ZOrH$À`m ^yVH$mim_Ü`o {Xì`m§J ì`º$sbm doJio H$mT>Ê`mMr Eo{Vhm{gH$ àd¥Îmr A{YH$ g_mdoeH$
ÑîQ>rH$moZm_Ü`o ~Xbbr. `m Ñï>rH$moZmZo n`m©daU, g§aMZm Ë`mMà_mUo amîQ´>r` YmoaUm§_Ü`o {Xì`m§J bmoH$m§Zm
g_W©Z XoÊ`mgmR>r AZw~ÜX ~Xb KS>dyZ AmUbo. kmZ Am{U àd¥Îmr ho bmoH$m§À`m {Xì`m§J bmoH$m§gmo~V
Agboë`m godm VaVwXrÀ`m Am{U gm_m{OH$ OrdZmÀ`m gd© ~m~t~a n[aUm_ H$aUmao dmVmdaUmVbo
_hËdnyU© KQ>H$ AmhoV.
H$m`m©À`m gÚpñWVrVrb Am§VaamîQ´>r` dJuH$aUm_Ü`o {dH$bm§JVobm Xþ~©iVm, H$m`© _`m©Xm, gh^mJmVrb
_`m©Xm VgoM {Xì`m§J ì`º$s Am{U Ë`m§À`m g^modVmbÀ`m KQ>H$m§_Yë`m g§dmXmÀ`m ZH$mamË_H$ ~mOyda
bj H|${ÐV H$aUmar g§km åhUyZ AmoµiIÊ`mV Ambo Amho. ho dJuH$aU {dH$bm§JVobm g{H«$` g§dmXmÀ`m
ñdénmV dU©Z H$aVo Am{U {VÀ`m ^m¡{VH$ qH$dm ~moYmË_H$ ÑîQ>rH$moZmn`ªV {Vbm _`m©{XV H$arV Zmhr.
Am`grE\$ {dH$bm§JVobm emar[aH$ H$m`}, eara g§aMZm, g^modVmbMo KQ>H$ `m§À`mVrb g§dmX Am{U
ì`º$sJV qH$dm gm_mOrH$ H$m`mª_Ybm gh^mJ åhUyZ AYmoaoIrV H$aVo.{dH$bm§JVobm ì`º$sJV
ÑîQ>rH$moZmEodOr EH$ g§H$ënZm ~Zdbo Jobo Amho. `mbm g_OyZ KoUo Am{U {dH$bm§JVobm AZoH$ n¡by
Agboë`m g§H$ënZoÀ`m ñdénmV CÎma XoUo A{Ve` _hËdmMo Amho `mgmR>r EH$mpË_H$ g_mYmZmMr
Amdí`H$Vm ^mgob.
Ooìhm _wbm§_Ü`o OÝ_mZ§Va qH$dm OÝ_mnmgyZ {dH$bm§JVm qH$dm dmT>Vr {dH$bm§JVm CËnÞ hmoVo, Voìhm AmB©
d{S>b d nmbH$m§Zm pñWVrÀ`m d¡ÚH$s` ì`dñWmnZmMr Ë`mMà_mUo gm_m{OH$ n[aUm_m§Mr _m{hVr XoUo
A{Ve` _hËdmMo AgVo.é½U, AmB©d{S>b Am{U XoI^mb H$aUmè`m ì`º$s¨Zm {d{dY ì`§Jm§nmgyZ _`m©Xm
Amboë`m _wbm§Zm XO}Xma XoI^mb XoÊ`mgmR>r _m{hVr CnbãY H$éZ XoUo hm `m nwñVH$mMm CÔoe Amho.
{dH$bm§JVoMo XmoZ {dñV¥V loUt_Ü`o dJuH$aU H$aVm `oD$ eH$Vo.
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emar[aH$ {dH$bm§JVm: Á`mV earamMr g§aMZm Am{U H$m`© jVrJ«ñV hmoVo na§Vy ~moYmË_H$ j_Vm H$m`_
amhVmV.
~moYmË_H$ {dH$bm§JVm: Á`mV ~m¡pÜXH$ Am{U ~moYmË_H$ j_Vm§da n[aUm_ hmoVmo Am{U emar[aH$ j_Vm
H$Xm{MV ~m{YV hmoVmV qH$dm amIë`m OmVmV. ~moYmË_H$ j_VoMo _mnZ ~wpÜX {ZX}em§H$mMo JUZ H$éZ
H$aVm `oD$ eH$Vo Am{U `m AmYmamda Ë`mMo nwT>rbà_mUo dJuH$aU hmoVo.
gm¡å` ~moYmË_H$ {dH$bm§JVm: 85%À`m Amgnmg JUë`m Joboë`m gd© ~moYmË_H$ {dH$bm§JVm. `m
loUrVrb _wbm§Mm Am`Š`y 55 Vo 70 À`m Xaå`mZ AgVmo Am{U Ë`m§Zm {Z`_rV dJm©_Ü`o g_m{dï> Ho$bo
OmVo.
_Ü`_ ~moYmË_H$ {dH$bm§JVm: `m àH$maMo {dÚmWu 30 Vo 55 Am`Š`y Agbobo AgVmV.
Vrd« ~moYmË_H$ {dH$bm§JVm: Vrd« ~moYmË_H$ {dH$bm§JVm Agbobr _wbo 30 nojm H$_r Am`Š`y Agbobr
AgVmV Am{U Ë`m§À`m_Ü`o H$_r g§dmX H$m¡eë`o AgVrb VgoM Ë`m§Zm WoQ> n`©dojUmMr Amdí`H$Vm
^mgob. gd© ~m¡pÜXH$ {dH$bm§JVm§n¡H$s Ho$di 3-4% _wbm§Zm Vrd« ~moYmË_H$ {dH$bm§JVm AgVo.
{dH$bm§JVoMo ~hþ{df`H$ ì`dñWmnZ åhUOo H$m`?
Ý`wamobm°{OH$b `§ÌUoMo/MoVm g§ñWoMo AmOma AmYw{ZH$ Am¡fYmgmR>r gdm©V OmñV AmìhmZmË_H$ AmhoV.
`mn¡H$s ~hþVm§e ~ao hmoUmao ZgVmV Am{U Ë`m_wio Ý`wam°bm°{OH$b qH$dm MoVmg§ñWoÀ`m J§^ra H$_VaVm
amhÊ`mV n[aUm_ hmoVmo. `m_wio é½Um§À`m OrdZmÀ`m XOm©da n[aUm_ hmoVmo Am{U XoI^mb H$aUmè`m
ì`º$s¨da _moR>çmà_mUmda ^ma nS>Vmo. X¡Z§{XZ H$m_m§gmR>r é½U XoI^mb H$aUmè`m ì`º$sda g§nyU©V:
Adb§~yZ amhVmV. `m é½Um§À`m AmB©d{S>bm§Zm Ë`m§À`m {dH$bm§JVm§Zm Am{U Xþæ`_ O{Q>bVm§Zm
gm§^miÊ`mgmR>rMo _mJ©Xe©Z ghOnUo CnbãY hmoV Zmhr. Ë`mn¡H$s AZoH$m§Zm KamV nwZd©gZmMo doimnÌH$
gm§^miUo H$R>rU hmoVo. `m_wio Xþæ`_ O{Q>bVm§À`m KQ>Zm dmT>VmV Am{U AmB©d{S>bm§da Am{W©H$ d
XoI^mbrMm ^ma dmT>Vmo. Ë`m_wio Mm§Jë`m XOm©Mr XoI^mb XoÊ`mgmR>r Am{U H$m`m©Ë_H$ \${bV
gwYmaÊ`mgmR>r é½Um§_Yë`m XrK©H$mbrZ ~hþH$m`m©Ë_H$ Ý`wamo[ah°{~{bQ>oeZMr Amdí`H$Vm AgVo.
Ý`wamo[ah°{~{bQ>oeZ hr EH$ e¡j{UH$ à{H«$`m Amho Or é½Um§Ûmao AZw^dë`m OmUmè`m {dH$bm§JVoÀ`m
nmVirbm H$_r H$aVo Am{U gh^mJmMr nmVir dmT>dVo. Ý`wamobm°{OH$b g_ñ`m AZoH$ eara `§ÌUm§da
n[aUm_ H$aVmV Am{U Ë`m_wio emar[aH$, ~moYmË_H$ d H$m`m©Ë_H$ {dH$bm§JVm `oD$ eH$Vo. Ë`m_wio nmÌ
ì`dgm{`H$m§À`m {Q>_Zo{ZnwUVoZo Ý`wamobm°{OH$b g_ñ`m§Mm CnMma H$aÊ`mgmR>r EH$g§K `w{ZQ> åhUyZ H$m_
H$aUo Amdí`H$ AgVo, XO}Xma XoI^mb CnbãY H$éZ XoÊ`mgmR>r é½Umg^modVr H|${ÐV Pmboë`m
Ñï>rH$moZmMr Amdí`H$Vm AgVo.
Ý`wamo[ah°{~{bQ>oeZgmR>r ~hþ{df`H$ {Q>_
Ý`wamo[ah°{~{bQ>oeZ {Q>__Ü`o _hËdnyU© gXñ`m§Mm g_mdoe AgVmo CXm. Ý`wamogO©Ýg, Ý`wamobm°{OñQ>, Zg©,
{\${OH$b Woa{nñQ>, A°¹°${Q>H$ Woa{nñQ>, Am°Š`wnoeZb Woa{nñQ>, ñnrM Woa{nñQ>, _mZgmonMma Vk,
S>m`{Q>{e`Z Am{U é½UmMo Hw$Qw>§{~` qH$dm XoI^mb H$aUmè`m ì`º$s. BVa AZoH$ ì`dgm{`H$ CXm. ßb°pñQ>H$
gO©Ýg, Am°Wm}n°{S>H$ gO©Ýg, A±S´>mobm°{OñQ²>g, H$m{S>©`m°bm°{OñQ²>g Am{U BEZQ>r {deofVk Xþæ`_ {Q>_
{Z_m©U H$aVmV Am{U Vo Amdí`H$VoZwgma gw`mo½` g§X^© XoD$ eH$VmV.
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Ý`wamo[ah°{~{bQ>oeZMo CÔoe
Ý`wamo[ah°{~{bQ>oeZMr à{H«$`m ì`º$sbm g_mOmV nwZ:àñWm{nV H$aÊ`mgmR>r AgVo. Ë`m_wio
Ý`wamoh°{~{bQ>oeMm gdm©V _hËdmMm CÔoe åhUOo OmñVrV OmñV Ý`wamobm°{OH$b {ZamoJrnUm Am{U H$m`m©Ë_H$
ñdmV§Í` XoUo hmo`. Ý`wamo[ah°{~{bQ>oeZMo BVa _hËdmMo Ñï>rH$moZ åhUOo Xþæ`_ O{Q>bVm Q>miUo, {dH¥$Vr
Q>miUo Am{U AmnÎmr ì`dñWmnZ H$aUo hmo`. Ý`wamoh°{~{bQ>oeZMr à{H«$`m é½U Am{U XoI^mb H$aUmè`m
bmoH$m§Zm pñWVrÀ`m nydm©Zw_mZmMr H$ënZm XoVo, Ë`m§Zm g§^mì` O{Q>bVm§Mr _m{hVr XoVo d gdm©V à^mdr
nÜXVrZo O{Q>bVm ì`dñWm{nV H$aÊ`mV _XV H$aVo. Ý`wamoh°{~{bQ>oeZ à{H«$`oV ghmZw^yVrna CnMma
g_m{dï> AgVmV Am{U AmOma dmT>Ê`mÀ`m gr_mdVu Q>ßß`m§da e_Z XoI^mb CnbãY H$éZ {Xbr OmVo.
Ý`wamo[ah°{~{bQ>oeZMo _hËdnyU© gh^mJr
1. {\${OAmoWoa{nñQ :
{\${OAmoWoa{nñQ> é½Um§Ûmao AZw^dë`m OmUmè`m emar[aH$ {dH$bm§JVoMm BbmO H$aVmV. Vo hmbMmb
nwZ:g§J«{hV H$aÊ`mV, gm§Ü`m§À`m a|O Am°\$ _moeZbm gwYmaÊ`mV, ñZm`w§Mr ÑT>Vm d ghZerbVm dmT>dÊ`mV
gh`moJ XoVmV. Vo g§VwbZ d g_Ýd` gwYmaÊ`mda H$m_ H$aVmV. Ë`mV gw`mo½` JoQ> n°Q>Z©gmR>r nwZ:à{ejU
Am{U ñdV§Ì hmbMmb H$aÊ`mMm g_mdoe hmoVmo. ñnmpñQ>{gQ>rMo ì`dñWmnZ Am{U nwT>rb {dH¥$Vr hmoUo
Q>miUo ho {\${OAmoWoanrMo H$mhr _hËdmMo n¡by AmhoV.
2. Am°Š`wnoeZb Woa{nñQ>:
Am°Š`wnoeZb Woa{nñQ> é½Um§À`m H$m`m©Ë_H$ ñdmV§Í`mÀ`m ÑîQ>rZo H$m_ H$aVmV. X¡Z§{XZ OrdZmVrb
H$m_m§gmR>r Am{U ñdV:Mr H$miOr KoÊ`mÀ`m H$m_m§gmR>r CXm. H$nS>o KmbUo, OodUo, Am§Kmoi Am{U
ì`º$sJV ñdÀN>VoMo à{ejUgdm©V _hËdmMm KQ>H$ Amho. `mV é½U Am{U Hw$Qw>§~mbm gImob kmZ XoÊ`mMm
g_mdoe hmoVmo, Á`m_wio KamVbo dmVmdaU AS>Wim {da{hV Am{U dmdaVm `oÊ`m`mo½` ~ZVo. Ë`m§Zm D$O}Mo
OVZ H$aÊ`mMr V§Ìo {eH$dbr OmVmV Ë`m_wio WH$dm H$_r hmoVmo Am{U D$O}Mo OVZ Ho$bo OmVo.
ì`dgm`mË_H$ nwZd©gZ Am°Š`wnoeZb WoanrMm _hËdmMm ^mJ Amho.
3. A°¹°${Q>H$ Woa{nñQ>:
A°¹°${Q>H$ Woa{nñQ> nmÊ`mÀ`m ^m¡{VH$ JwU{deofm§Mm Cn`moJ H$aVmV. hm CnMma nmÊ`mV KoVbm OmVmo Á`m_wio
gwédmVrÀ`m hmbMmbtMo nwZ:g§J«hU, ñnmpñQ>{gQ>r H$_r H$aUo, g§VwbZ à{ejU, ñZm`w§Mm H$UIanUm,
gm§Ü`m§Mr a|O Am°\$ _moeZ gwYmaUo Am{U _moR>çmà_mUmV ñdmV§Í` eŠ` hmoVo. A°¹o${Q>H$ Woa{nñQ>
H$miOrnyd©H$nUo g_ñ`m Agboë`m ^mJm§Zm AmoiIVmV Am{U é½UmZwgma nmÊ`mda AmYmarV ì`m`m_
H$m`©H«$_ V`ma H$aVmV Omo hiyhiy O{_Zrda AmYmarV ì`m`m_m§_Ü`o ^mfm§VarV hmoVmo. A°¹°${Q>H$ Woanr
gwédmVrÀ`m CnMmamË_H$ AdYmZmgmR>r _hËdmMr AgVo.
4. ñnrM Woanr:
~mobÊ`mVrb ñnï>Vm, à~iVm Am{U XOm©({S>gm{W©«`m ì`dñWmnZ) Am{U {JiÊ`mMr j_Vm gwYmaÊ`mV
VgoM AS>IiUmao ñnoëg d Anojm ({S>ñ\o$Or`m ì`dñWmnZ) gwYmaÊ`mV ñnrM Woanr _hËdnyU© ^y{_H$m
~OmdVo.
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5. pŠb{ZH$b gm`H$mobm°{OñQ>/_mZgmonMma Vk :
Ý`wamobm°{OH$b g_ñ`m é½U Am{U Hw$Qw>§{~`m§gmR>r A{Ve` ÌmgXm`H$ AgVmV. ~aoMXm Vo Ë`m§À`m
AmOmamer g_Ýd` gmYy eH$V ZmhrV Am{U Ë`m§Zm _mJ©Xe©ZmMr Amdí`H$Vm ^mgVo. pŠb{ZH$b
gm`H$mobm°{OñQ> g_ñ`m Agbobo ^mJ AmoiIyZ éU Am{U XoI^mb H$aUmè`m ì`º$s `m XmoKm§gmR>r
g_Ýd`mÀ`m Mm§Jë`m {ZVtda g_wnXoeZ Am{U _mJ©Xe©Z CnbãY H$éZ XoVmV. Vo é½UmÀ`m ~moYmË_H$
nwZd©gZm_Ü`o XoIrb `moJXmZ XoVmV.
6. {deof EÁ`wHo$Q>a/{ejH$:
~moYmË_H$ ì`§J Agboë`m _wbm§gmR>r {ejU Am{U g§H$ënZmË_H$ {ejUmgmR>r {deofH¥$VnUo
{eH$dÊ`mMr Amdí`H$Vm AgVo. {deof EÁ`wHo$Q>a/{ejH$ AemàH$maMo {ejU d à{ejU _wbm§Zm XoVmV
Am{U Ë`m§À`m AmB©d{S>bm§Zm Ë`mMo _mJ©Xe©Z H$aVmV.
7. S>m`{Q>{e`Z/AmhmaVk :
CÎm_àH$mao ~ao hmoÊ`mgmR>r nmofU A{Ve` Amdí`H$ AgVo. S>m`{Q>{e`Z qH$dm Amhma Vkm§Zm nmofU
JaOm§gmR>r {dMmamV KoVbo OmVo, Vo é½Um§gmR>r `WmW© S>mEQ> àmoJ«m_ V`ma H$aVmV.
Ý`wamobm°{OH$b g_ñ`m O{Q>b Am{U AmìhmZmË_H$ AgVmV Á`m_wio J§^ra H$m`m©Ë_H$ H$_VaVm amhÊ`mV
n[aUm_ hmoVmo. XrK©H$mbrZ BZnoe§Q> Ý`wamo[ah°{~{bQ>oeZ hr CÔoí` Agbobr à{H«$`m Amho Or H$m`m©Ë_H$
Adb§~rVobm, Ý`wamobm°{OH$b H$_VaVm§Zm Am{U Xþæ`_ O{Q>bVm§Zm H$_r H$éZ XO}Xma Am`wîø CnbãY
H$éZ XoVo Am{U g_mOmV nwÝhm gh^mJr hmoD$ XoÊ`mMr _w^m XoVo. nwñVH$mÀ`m nwT>À`m {d^mJm§_Ü`o AmnU
_wbm§_Yë`m H$mhr emar[aH$ Am{U ~moYmË_H$ {dH$bm§JVm§Mr g{dñVa _m{hVr KoD$ Á`m Ý`wamobm°{OH$b
g_ñ`m§_wio CËnÞ hmoVmV.
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{d^mJ A:
~moYmË_H$ ì`§J Agboë`m
_wbm§Mo ì`dñWmnZ
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àH$aU 1

Am°{Q>O_/ñd_½ZVm
1.1 Am°{Q>O_/ñd_½ZVo~Ôb
Am°{Q>O_/ñd_½ZVm åhUOo H$m`?

Am°{Q>O_ ñnoŠQ´>_ g_ñ`m hr Ý`wamoS>oìhbn_|Q>b g_ñ`m Amho Or ~mbnUmÀ`m gwédmVrÀ`m
H$mimV àH$fm©Zo CËnÞ Pmbobr AmT>µiVo.Am°{Q>O_ g§koMm Cn`moJ {bAmo Ho$Þa `m§Zr 1943
_Ü`o gd©àW_ Ho$bm. Ë`m§Zr {Vbm _mZ{gH$ g_ñ`m åhUyZ dU©Z Ho$bo Amho. Ë`m§À`m
dU©ZmZwgma Am°{Q>O_ Agboë`m bmoH$m§_Ü`o bmoH$ Am{U pñWVtZm gd©gm_mÝ`nUo OmoS>Ê`mMr
Xþ~©iVm AgVo. (Ho$Þa, 1943, nmZ. 217). g|Q>g© \$m°a {S>grO H§$Q´>mob A±S>
{àdoÝeZ(grS>rgr)Zwgma 68n¡H$s EH$m _wbmV Am°{Q>O_ qH$dm ñd_¾Vm AmT>iVo.
Am°{Q>O_ qH$dm ñd_¾VoMr bjUo

Am°{Q>O_ ñnoŠQ´>_ g_ñ`o_Ü`o AZoH$ bjUm§Mm Am{U Xþ~©iVm nmVitMm Am§V^m©d AgVmo
CXm.
· Xþ~©i gm_m{OH$ g§dmX Á`m_wio Ë`m§Zm bmoH$m§gmo~V g§dmX gwé H$aUo AdKS> OmVo
· Xþ~©i ~moYmË_H$ Am{U g_ñ`m {ZdmaU H$m¡eë`o
· Zmdmbm à{VgmX Z XoUo
· Xþgè`m§À`m hmd^mdm§Zm d ^mdZm§Zm g_OyZ KoÊ`mV H$R>rUmB© `oUo
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· Ë`m§À`m JaOm§Zm gm§JÊ`mV H$R>rUmB© `oUo
· dV©Z Am{U éMrMm dma§dma CX²>^dUmam d _`m©{XV ñdénmMm àH$ma
· Xþgè`m§Zr ZOamZOa H$aÊ`mV Am{U Vr amIyZ R>odÊ`mV An`e `oUo
goÝgar g_ñ`m CXm.
Ø ñne© Q>miUo qH$dm OmñVdoim emar[aH$ ñne© H$aUo, H$mnS> qH$dm AÞmÀ`m {d{eîQ> nmoVmbm

Q>miUo/_mJUo
Ø earamÀ`m {d{dY Ad`dm§À`m {Za§Va hmbMmbr H$aV amhUo CXm. hbUo, PwbUo, hmV

hbdUo, CS>çm _maUo qH$dm nm`è`m MT>Uo, PmoH$m KoUo Am{U àdmgmgma»`m hmbMmbr
{^Vr_wio Q>miUo.
Ø H$H©$í` AmdmOmgmR>r A{Vg§doXZerb AgUo
Ø H$mhr {d{eîQ> nmoVm§Zm MmQ>Uo Am{U Ë`m§Mr Md KoUo qH$dm {d{eï> nmoV qH$dm AÞnXmW© Q>miUo
Ø {\$aË`m dñVyH$S>o, àH$me_mZ dñVy§H$S>o nmhV amhUo

· A{V AñdñWVm, emar[aH$ H¥$VrÀ`m ñdénmVrb A{Vg{H«$`Vm Am{U EH$m OmJr Z ~gUo.
· _m¡{IH$ Zgboë`m g§dmXmV H$R>rUmB© `oUo Am{U BVam§Mo Bemao g_Oy Z `oUo.
· ñdV:bm BOm nmohMdÊ`mMr àd¥Îmr CXm. ñdV:Mm Mmdm KoUo, S>moHo$ AmnQ>Uo
· ~Xb A§{JH$maÊ`mV H$R>rUmB© AgUo
· ~mobUo Am{U ^mfoMr H$m¡eë`o AdJV hmoÊ`mg {db§~.
· MyH$sÀ`m nÜXVrZo ^mdZrH$ à{V{H«$`m XoUo CXm. AH$maU hgUo Am{U aS>Uo
· dñVy§er MwH$sÀ`m àH$maMr AmnwbH$s AgUo.
· X¡Z§{XZ OrdZmVrb H$m_o H$aVmZm H$R>rUmB© `oUo.
Am°{Q>O_/ñd_¾VoMr H$maUo
· AmB©d{S>bm§À`m g§X^m©Vrb KQ>H$ CXm. J^m©anUmV AmB©Mo d` OmñV AgUo.
· J^m©anUmVrb AmB©Mo Amamo½` CXm. _Yw_oh, hm`na Q>oÝeZ, VUmd, Wm`am°BS>, J^m©anUmV
_mZgmonMmamMr Am¡fYo KoUo
· {ZAmo ZQ>b KQ>H$ CXm. OÝ_mÀ`mdoir H$_r dOZ AgUo, OÝ_mÀ`mdoir _wbmbm Am°pŠgOZMr
H$_VaVm ^mgUo, {gPg©, g§H«$_Uo B.
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· nmoñQ>ZQ>b KQ>H$ CXm. A°bOu, Cƒ à_mUmV Vmn `oUo, amoJà{VH$ma `§ÌUoV AZ¡g{J©H$Vm `oUo,
_wbm§Mo Am¡fYo, {d{eîQ> AÞnXmW© qH$dm AdOS> YmVy B.À`m g§nH$m©V `oUo
· _wbmV nmoQ>mÀ`m g_ñ`m {Z_m©U hmoUo B.
na§Vy, AmOmamÀ`m H$maUmgmR>r H$moUVmhr R>mog nwamdm CnbãY Zmhr.
Am°{Q>O_/ñd_¾VoMo {ZXmZ H$go Ho$bo OmVo?
Am°{Q>O_Mr H$mhr {d{eîQ> Ama§^rMr bjUo AmhoV Or AmB©d{S>b, {ejH$ Am{U XoI^mb H$aUmè`m
ì`º$s¨Zm OmUdVmV. AZoH$doim Vo `m bjUm§Zm AmoiIÊ`mV A`eñdr WaVmV. `mMo H$maU åhUOo
AmB©d{S>b Am{U {ejH$m§_Ü`o _m{hVrMm A^md hmo`, `m_wio _wbmÀ`m AdYmZm_Ü`o C{ea hmoVmo.
Am°{Q>O_Mo _wbm§_Ybo {ZXmZ H$aÊ`mgmR>r {d{de _yë`m§H$ZH$mam§À`m {ZYm©aUmMr Amdí`H$Vm AgVo,
`mgmR>r doJdoJir gmYZo d nÜXVr dmnaë`m OVmV. ho H$m_ _mZgmonMma Vk, {dH$mgmË_H$ ~mbamoJ Vk,
Am°Š`wnoeZb Woa{nñQ> Am{U ñnrM d b±½doO Woa{nñQ> `m§À`m_m\©$V Ho$bo OmVo. hr {Q>_ gImob {ZarjUo,
{ZYm©aUo, MmMÊ`m H$aVo Am{U é½UmÀ`m àË`oH$ à_wI VH«$marda ZrQ> bj XoVo. `mV Imbrb Jmoï>tMm
Am§V^m©d hmoVmo:
· _mZgmonMma Vk AmB©d{S>bm§Mr _wbmIV KoVmV Á`mV Ë`m§Zm {dH$mg Q>ßß`o, Ë`m§À`m _wbmÀ`m
gd`r, j_Vm Am{U AZw^dë`m OmUmè`m AmìhmZm§~Ôb {dMmaUm Ho$br OmVo.
· _mZgmonMma Vk é½UmMm VnmgUr Am{U Ë`mÀ`m/{VÀ`m bj XoÊ`mÀ`m , EH$mJ«VoÀ`m j_Vm,
g_OyZ KoÊ`mMr nmVir, gm_m{OH$ g§dmX `m§À`m ñdénmV Am{U Oa Hw$Qw>§~mV AemàH$maMr
pñWVr Agë`mg Ë`m~Ôb g{dñVa B{Vhmg KoVmV.
· {d{dY _mZgmonMma MmMÊ`m§Mr aMZm _wbmMo _yë`m§H$Z H$aÊ`mgmR>r Ho$br OmVo, `m MmMÊ`m
KoVë`m OmVmV Am{U _wbmÀ`m {ZXmZmMr nwï>r {Xbr OmVo.
· Am°Š`wnoeZb Woa{nñQ> é½UmÀ`m _hËdmÀ`m VH«$matMr nS>VmiUr H$aVmV CXm. \$mBZ Am{U J«m°g
_moQ>a H$m¡eë`o, goÝgar g_ñ`m, ImUo, Am§Kmoi, H$nS>o KmbUo, àgmYZmbm OmUo.
· Vo é½UmMm _gb Q>moZ, nm°íMa Am{U ÑT>VoMr MmMUr H$aVmV.
· ñnrM Am{U b±½doO Woa{nñQ> é½UmÀ`m dma§dma Am{U ì`º$ H$aÊ`m`mo½` H$m¡eë`m§Mo, AmdmOmÀ`m
XOm©Mo {ZarjU H$aVmV, `mV BÝQ>moZoeÝgÀ`m Cn`moJmMm g_mdoe AgVmo.
· ~mbmonMma Vk Am°{S>Q>ar MmMUrMr åhUOoM ~oamMr {e\$mag H$aVmV Á`m_wio EoH$Ê`mMr g_ñ`m
Agë`mg {VMm emoY bmJy eH$Vmo.
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1.2 Am°{Q>O_/ñd_¾VoMo ~hþ{df`H$ ì`dñWmnZ
Am°{Q>O_/ñd_¾VogmR>r CnbãY Agbobo CnMma
Am°{Q>O_/ñd_¾VoÀ`m CnMmamV é½UmÀ`m Hw$Qw>§~mMm Ë`mMà_mUo ì`mdgm{`H$m§À`m {Q>_Mm gh^mJ AgUo
Amdí`H$ Amho. Am°{Q>O_ ñnoŠQ´>_ {S>gAm°S>©aÀ`m ZOrH$À`m H$mimVë`m AdYmZm§_Ü`o E~rE WoanrMm
g_mdoe hmoVmo, Á`m_Ü`o dZ-Qy>-dZ gÌo, gm_w{hH$ gÌo, gm_m{OH$ à{ejU gÌo Ë`mMà_mUo AmB©d{S>bm§Mo
à{ejU KoVbo OmVo. ñnrM Woanr, Am°Š`wnoeZb Woanr Am{U {deof {ejU KoVbo OmVo. `m ì`{V[aº$ ñQ>o_
gob Woanr, {MboeZ Woanr, EM~rAmoQ>r, Am°{S>Q>ar B§{Q>J«oeZ Woanr, A°{Z_b A{gñQ>oS> Woanr XoIrb
Am°{Q>O_À`m CnMmamgmR>r {Xë`m OmVmV. `m WoanrOÀ`m ì`{V[aº$ A{Vg{H«$`Vm, dV©ZmMr g_ñ`m, qMVm
Am{U Pmo n Ê`mÀ`m g_ñ`m§ d a gd© n [a{MV CnMma åhUy Z Am¡ f Ym§ M m Cn`mo J Ho $ bm OmVmo .
Am°{Q>O_/ñd_¾VoMo d¡ÚH$s` ì`dñWmnZ
Zoh_r dmnabr OmUmar {àpñH«$ßeZ Am¡fYo åhUOo {d{dY àH$maMo A±{Q>gm`H$mo{Q>Šg, A±{Q>àog§Q²>g,
pñQ>å`wb§Q²>g, _yS> ñQ>°{~bm`Og©, A±{Q>H$Ýdëg§Q²>g, ½bwQ>m_oQ> A±Q>mJmo{ZñQ²>g, {dQ>m{_Z Am{U {_Zab
gpßb_|Q²>g AgVmV. Am¡fYo AmOmamÀ`m _yi n°Wmobm°Orbm gmoS>dy eH$V ZmhrV nU bjUmË_H$ Amam_
CnbãY H$éZ XoVmV.
A±{Q>gm`H$mo{Q>ŠgZm g§Vmn H$_r H$aÊ`mgmR>r {Xbo OmD$ eH$Vo, A±{Q>{S>àog§Q²>g {Zameoda, qMVoda Am{U
Am°{Q>O__Yë`m AË`{YH$ H§$npëgìh g_ñ`oda CnMma H$aÊ`mgmR>r dmnaVmV. _oWmBb\o${ZS>oQ>,
A±\o$Q>m_mBZ Am{U S>oŠgQ´>moA±\o$Wm_mBZgmaIr Am¡fYo pñQ>å`wb§Q²>g loUrVrb AmhoV Or S>monm_mBZ `§ÌUoda
H$m_ H$aVmV Am{U Ë`m§Mm Cn`moJ _w»`ËdmZo A{Vg{H«$`Vm Am{U bj Z XoÊ`mda CnMma H$aÊ`mgmR>r
Ho$bm OmVmo. {b{W`_, b°_mo{Q´>{OZ, dëàmoBH$ A°{gS>, H$m~m©_°µPonmBZ, Q>m°{nam_oQ>, Am°ŠgH$m~m©µPonmBZ
Am{U boìho{Q>a°ŠQ>_Mm Cn`moJ _wS> ñQ>°{~bm`Og© åhUyZ Ho$bm OmVmo, Á`m_wio dV©ZmË_H$ bjUo H$_r
hmoVmV. Á`m é½Um§Zm E{nboßgrMm Ìmg hmoVmo, Ë`m§Zm A±{Q>E{nbopßQ>Šg {Xbo OmD$ eH$VmV. A°_±Q>oS>mBZ,
A_o_°§{Q>Z ñ_¥Vr, A{Vg{H«$`Vm, g§Vmn, ^mfm, gm_m{OH$ dV©Z Am{U ñdCÎmoOZmË_H$ dV©Zm_Ü`o gwYmaUm
AmUVmV. é½UmÀ`m µPmonoÀ`m MH«$m_Ü`o AñdñWVm CËnÞ Pmë`mg goS>o{Q>ìôO {Xbr OmD$ eH$VmV.
Am¡fYm§À`m ì`{V[aº$ {dQ>m{_Z Am{U A±Q>rAm°pŠgS>§Q²>g OiOi H$_r H$aÊ`mgmR>r Am{U _|XþÀ`m
{dH$mgmbm àmoËgm{hV H$aÊ`mgmR>r {Xbr OmD$ eH$VmV.
E~rE (AßbmBS> {~hoìhab A°Zm{bgrg)
E~rE Woanr: AßbmBS> {~hoìhab {díbofU hm dV©ZmMm emór` Aä`mg Amho. Ë`mMr ì`m»`m e¡j{UH$
{W`arÀ`m VËdm§À`m AmYmamda {d{dY AdYmZm§Mm nÜXVeranUo Ho$bobm dmna AemàH$mao Ho$br OmVo.
E~rE Woanr AW©nyU© pñWVrV gm_m{OH$ÑîQ>rZo _hËdnyU© dV©ZmV gwYmaUm AmUVo. `mV b{jV dV©Z
dmT>dÊ`mÀ`m Am{U H$_r H$aÊ`mÀ`m {d{dY V§Ìm§Mm g_mdoe AgVmo.
E~rgr _m°S>ob
`mMm A±Q>r{gS>>§Q>, {~hopìh`a Am{U H$m°Ýgo¹o$Ýg Agm g§X^© KoVbm OmVmo. hoo {díbo{fV H$aUmao d
AmìhmZmË_H$ dV©Zmbm ~XbUmao {Z_m©U _wÔo AmhoV.
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A±Q>r{gS>§Q>- `m Aem KQ>Zm qH$dm dV©Z Amho Oo b{jV dV©ZmÀ`m AmYr hmoVo. ho dV©Z KS>Ê`mnydu hmoVo. Vr
{ejH$/Woa{nñQ>Zo Ho$bobr {dZ§Vr/AmXoe Agy eH$Vo, ho H$moUË`mhr pñWVrVrb KQ>Zog§~§Yr Agy eH$Vo
CXm. Xþgè`m ì`º$sMr CnpñWVr. {~hopìh`a-ho b{jV dV©Zm~Ôb Amho. ì`º$s H$aV Agboë`m gd© Jmoï>r,
{Vbm OmUdV Agboë`m qH$dm Vr {dMma H$aV Agboë`m gd© Jmoï>r åhUOo dV©Z Amho. ì`º$sH$Sy>Z Ambobr
H$moUVrhr à{V{H«$`m qH$dm à{VgmX åhUOo dV©Z AgVo. b{jV dV©Zmbm dmT>dÊ`mgmR>r qH$dm H$_r
H$aÊ`mgmR>r dV©Zmbm ñnï>nUo {ZX}{eV H$aUo Amdí`H$ AgVo.
H$m°pÝg¹|$g-åhUOo dV©ZmZ§Va KS>Umar Jmoï> hmo`. Vr Woa{nñQ>/{ejH$/AmB©d{S>bm§Mr Ñí` ~{jgmÀ`m,
Vm|S>r àe§goÀ`m qH$dm Y_H$sÀ`m ñdénmV {Xbobr à{V{H«$`m Agy eH$Vo.
E~rgr _m°S>obMo CXmhaU
A±Q>r{gS>§Q>- Woa{nñQ> _wbmbm H$moS>çmMo XmoZ ^mJ OmoS>m`Mr gyMZm XoVo.
{~hopìh`a-_yb H$moS>o OmoS>Vo
H$m°pÝg¹|$g-{ejH$ _wbmbm ~{jg åhUyZ Ë`mMo/{VMo AmdS>Vo IoiUo XoVmV
AßbmBS> {~hopìh`a A°Zm{bgrgÀ`m {d{dY {Z{V
1. n¥WH$ MmMUr à{ejU/{S>pñH«$Q> Q´>m`b Q´>oqZJ
n¥WH$ MmMUr à{ejU/{S>pñH«$Q> Q´>m`b Q´>oqZJ (S>rQ>rQ>r) åhUOo _wbmbm H$m¡eë` {eH$dÊ`mMr EH$
nÜXV Amho Á`mV {eH$m`Mo Agbobo H$m¡eë` bhmZ bhmZ nm`è`m§_Ü`o {d^mOrV H$aÊ`mMm d
dma§dma hmoUmè`m MmMÊ`m g_moamg_moa KoÊ`mMm g_mdoe AgVmo. CXm. _wbmbm a§J {eH$dV Agbobr
Woa{nñQ> bmb a§J {eH$dÊ`mnmgyZ gwédmV H$é eH$Vo. Vr _wbmbm bmb a§J XmIdÊ`mg gm§Jy eH$Vo
Am{U Z§Va Oa _wbmZo bmb H$mS>© XmIdyZ à{VgmX {Xbm Va Ë`mÀ`m dV©Zmbm ~{jg XoD$ eH$Vo. {VZo
_J {Zim a§J {eH$dÊ`mda Jobo nm{hOo, H$m¡eë`o geº$ Ho$br nm{hOoV Am{U XmoÝhr a§Jm§~Ôb EH$Ì
{dMmabo nm{hOo. S>rS>rQ>r Am°{Q>O_/ñd_¾Vm Agboë`m _wbm§Zm H$m¡eë`o {eH$dÊ`mV à^mdr
R>abobr AmT>ibr Amho.
2. eo{n§J
eoqnJ à{H«$`oV H$moUË`mhr H«$_mJV g_rnVm§Zm A§{V_ dV©ZmH$S>o {deof ñdénmV geº$ H$aÊ`mMm
g_mdoe AgVmo. {deof geº$sH$aU hr EH$ à{H«$`m Amho Á`mV Aem à{VgmXm§gmR>r geº$Vm
CnbãY H$éZ {Xbr OmVo Oo nyd©{ZYm©arV {ZH$f dmnaVmV Am{U {ZH$fmer Z OwiUmè`m
à{V{H«$`m§gmR>r geº$VVmWm§~dbr OmVo. CXm. _wbmbm Ë`mMm Mî_m Ë`mZo H$gm Kmbm`Mm ho
{eH$VmZm Imbrb Q>ßß`m§Mm Am§V^m©d hmoVmo:
Ø gd©àW_ _wbmbm ñdV: Mî_m CMbm`bm {eH$dbo OmVo Am{U ~{jg bJoM {Xbo OmVo
Ø EH$Xm _yb Mî_m CMbm`bm {eH$bo H$s Oa _yb Mî_m Ë`mÀ`m Mohè`mda Kmbm`bm {eH$bo Va

Ë`mbm ~{jg {Xbo OmVo.
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Ø EH$Xm n{hë`m XmoZ H$m¡eë`m§_Ü`o {ZnwUVm Ambr H$s Woa{nñQ> A§{V_ H$m¡eë`mH$S>o åhUOoM

Mîå`mbm `mo½` pñWVrV R>odÊ`mg {eH$dÊ`mH$S>o diVo Am{U n{hë`m XmoZ H$m¡eë`m§EodOr A§{V_
H$m¡eë` XmIdë`mda ~{jg {Xbo OmVo.
eoqnJ_Ü`o ZdrZ H$m¡eë`o {eH$dÊ`mgmR>r gH$mamË_H$ Ñï>rH$moZ dmnabm OmVmo. eoqnJ BVa ñWm{nV dV©Z
~Xb qH$dm dV©Z OS>UKS>UrÀ`m à{H«$`m§gmo~V Ogo MoqZJgmo~V EH${ÌV H$aVm `oD$ eH$Vo.
3. MoqZJ:
dV©Z e¥§Ibo_Ü`o H$m¡eë`m§Zm gmoß`m Q>ßß`m§_Ü`o qH$dm `w{ZQ²>g_Ü`o {d^mOrV H$aÊ`mMm g_mdoe
AgVmo. _wbmZo àX{e©V Ho$bobm àË`oH$ Q>ßnm dV©Z e¥§IboV geº$ Ho$bm OmVmo. CXm. _wbmbm Ë`mMo
O°Ho$Q> ñdV: Kmbm`bm {eH$dVmZm Imbrb Q>ßß`m§Mm dV©Z e¥§IboV g_mdoe hmoVmo:
Ø noQ>r_YyZ O°Ho$Q> {_idUo
Ø ~mhr_Ü`o EH$ hmV KmbUo
Ø ~mhr_Ü`o Xþgam hmV KmbUo
Ø H$moQ>Mr Prn bmdUo

4. àm°påßQ>¨J:
àm°åßQ²>g nyaH$ A±{Q>{gS>|Q> CÎmoOZm AmhoV Á`m§Mm Cn`moJ AMyH$ à{V{H«$`obm CËnÞ H$aÊ`mgmR>r hmoVmo,
Á`m_wio n[aUm_V: dV©Zmda {Z`§ÌU {_iVo. hr Woa{nñQ>Zo _wbmbm {eH$dÊ`mgmR>r {Xbobr emar[aH$
_XV, gyMZm, hmd^md Am{U àmË`{jH$ Amho Á`m_wio AIoarg _wbmH$Sy>Z `oUmao à{VgmX dmT>VmV.
àm°åßQ²>gMo àH$ma :
· {\$OrH$b àm°åßQ²>g: `m§Zm h±S> Am°ìha h±S> àm°åQ> Ago gwÜXm åhUVmV. `mMm g§X^© _wbm Jw§VmJw§VrÀ`m
H$m_m§gmR>r emar[aH$ÑîQ>çm _mJ©Xe©Z H$aÊ`mer AgVmo. CXm. earamM Ad`d AmoiIUo
{eH$dÊ`mgmR>r _wbm hmV YaUo.
· d~©b àm°åßQ²>g: `m_Ü`o H$moUË`mhr àH$maMm Vmo§S>r gh`moJ qH$dm qhQ> g_m{dï> AgVmo, Á`m§Zm _wbmbm
H$moUVohr H$m¡eë` {eddÊ`mgmR>r CnbãY H$éZ {Xbo OmVo CXm. ""_wbmbm AmH$memMm a§J
{dMmaUo?'' Am{U ""{Zim åhU'' AemàH$maMm àm°åßQ> XoUo.
· JoíMab àm°åßQ²>g: `mV XmIdUo, dñVybm ñne© H$aUo qH$dm _yb {ZarjU H$aob Aer H$moUVrhr H¥$Vr
H$aÊ`mMm g_mdoe AgVmo, Á`m_wio {eH$Vm `oD$ eH$Vo. CXm. H$nmH$S>o {ZX}e H$aUo Am{U _wbmbm
{dMmaUo ""Vy H$em_YyZ {nVmog/{nVog?''
· nmo{OeZb àm°åßQ²>g: `m_Ü`o Q>o~bmdaÀ`m 2S>r H$mS²>g© qH$dm dñVy dmnaÊ`mMm g_mdoe hmoVmo.
nmo{OeZb àm°åßQ>Mm H$m`m©Ýd` H$aÊ`mgmR>r Woa{nñQ> _wbmbm "g\$aM§X' Am{U "Ho$io' AmoiIm`bm
{eH$dVmZm A°nb H$mS>m©bm _wbmÀ`m Odi R>odVrb.
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· Am°{S>Q>ar àm°åßQ>: `m_Ü`o _yb EoHy$ eH$V Agboë`m H$moUË`mhr àH$maÀ`m AmdmOmMm H$m_ nyU©
H$aÊ`mgmR>r g_mdoe H$éZ KoVmV. CXm. AmB© _wbmbm ""Ë`mMr IoiUr Amdam`bm gm§JVo'' Am{U
AmdaÊ`mMo H$m_ nyU© H$aÊ`mgmR>r XmoZ {_ZrQ>m§_Ü`o g§nUmam Q>m`_a goQ> H$éZ _wbmbm àm°åßQ> H$aVo.
na§Vy, àm°åßQ>da Adb§~yZ amhUo Q>miÊ`mgmR>r `m àm°åßQ²>gZm Zm{hgo H$aUo Amdí`H$ Amho. CXm. _wbmbm
Ë`mMo O°Ho$Q> {Pn H$go H$amdo ho {eH$dVmZm Woa{nñQ> hmVmda hmV, H$monè`mda hmV, Im§Úmda hmV AemàH$mao
àm°åßQ>Mr H«$_dmar gm§JVrb Am{U _J H$moUVmhr emar[aH$ g§nH©$ Ho$bm OmUma Zmhr.
5. B{_Q>oeZ Q´>oqZJ/AZwH$aU à{ejU:
hm _wbmÀ`m àJVrVbm _hËdnyU© KQ>H$ Amho. AZwH$aUH$m¡eë` _wbmbm BVa AZoH$ H$m¡eë`o
{eH$dVmV CXm. IoiÊ`mgmaIo H$aUo, g_OmV dmdaUo, ^mfm, BVa H$m¡eë`o Á`m§À`mgmR>r
{ZarjUmË_H$ {ejUmMr Amdí`H$Vm AgVo. B{_Q>oeZ/AZwH$aU H$m¡eë`o {eH$dÊ`mMo Q>ßno
AemàH$mao AmhoV:
Ø _wbmg_moa ~gUo
Ø _yb ZOaobm ZOa {_idV AgÊ`mMr ImÌr H$éZ KoUo
Ø _wbmbm ho H$a Aer gyMZm XoUo Am{U AZwH$aUmgmR>r _m°S>ob XmIdUo.
Ø 3-5 goH§$X dmQ> nmhUo, Oa _wbmZo AZwH$aU Ho$bo Va Ë`mbm ~{jg XoUo Am{U Vgo Z Ho$ë`mg

_wbmbm àm°åßQ> H$aUo/gm§JUo.
6. ñd`§-ì`dñWmnZ à{ejU:
ñd`§ ì`dñWmnZ à{ejU A{Ve` Cn`moJr V§Ì Amho Á`m_wio ì`§J Agboë`m bmoH$m§_Ü`o _moR>çmà_mUmV
ñdmV§Í` Am{U gd©gm_mÝ`nUm AmUVm `oVmo. ñd`§-ì`dñWmnZmV Imbrb KQ>H$m§Mm g_mdoe AgVmo:
Ø ñd`§-{ZarjU- hr EH$ Aer à{H«$`m Amho, gm_mÝ`V: ì`º$s ~XbÊ`mÀ`m à`ËZ H$aV

Agboë`m dV©Zmbm aoH$m°S>© H$aÊ`m_m\©$V ì`º$s {ZarjU H$aVo Am{U à{VgmX XoVo.
Ø ñd`§-_yë`m§H$Z-`m_Ü`o nyd©{ZYm©arV Ho$boë`m CÔoe qH$dm _mZH$mgmo~V ì`º$sÀ`m àXe©ZmMr

VwbZm H$aÊ`mMm g_mdoe hmoVmo.
Ø geº$sH$aUmgmo~V ñd`§-{ZarjU- `m_Ü`o ì`º$s_Ü`o {VÀ`mgmR>r {ZdS>bobr qH$dm BVam§Zr

{eH$dbobr C{Ôï>o nyU© H$aÊ`mgmR>r CnbãY Ho$boë`m geº$sH$aUmMm g_mdoe AgVmo.
[aBÝ\$mog©a ñdV:ì`dñWmnZ H$é eH$Vmo/eH$Vo qH$dm Woa{nñQ>Ûmao {Vbm/Ë`mbm gm§{JVbo OmD$
eH$Vo.
AßbmBS> {~hopìh`a {díbofU _wbm§Zm VmËH$mi _hËd XoÊ`mgmo~V gm_m{OH$ÑîQ>çm _hËdnyU© Agboë`m
dV©ZmMr VnmgUr H$aVo. Vo dmñVdmV Á`m dV©Zmbm gwYmaÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho Ë`mMo AMyH$ _moO_mn
_mJVo. hr A{Ve` à^mdr nÜXV Amho Am{U _wbm_Ü`o ì`dhmarH$ n[aUm_ {Z_m©U H$é eHo$b EdT>çm
nwaoí`mà_mUmV dV©ZmV gwYmaUm KS>dVo. AIoa, hr AemàH$mao dV©ZmV ~Xb KS>dyZ AmUVo Omo {Q>Hy$Z
amhVmo, Xþgè`m dmVmdaUmV {XgVmo Am{U gw`mo½` nÜXVrZo {eH$boë`m dV©ZmMo gm_mÝ`rH$aU H$aVmo.
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_mZgemór` AdYmZ
{Xì`m§J ì`º$s¨Mo g§JmonZ H$aUo XoI^mb H$aUmè`m§gmR>r AmìhmZmË_H$ à{H«$`m R>é eH$Vo. _mZgmonMma Vk
{d{dY ì`§J Agboë`m bmoH$m§Zm Ë`m§À`m qMVoÀ`m nmVirbm gm§^miÊ`mV, Ë`m§À`m dV©Zmbm ~XbÊ`mV,
Ë`m§Zm Ë`m§À`m amJmda {Z`§ÌU AmUÊ`mV _XV H$aÊ`mV _hËdmMr ^y{_H$m ~OmdVmV, Am{U é½U VgoM
Hw$Qw>§{~`m§Zm VmUmÀ`m d ^md{ZH$ g_ñ`m gm§^miyZ KoÊ`mV XoIrb hmV^ma bmdVmV. na§Vy Jw§VmJw§VtZm
gm§^miÊ`mgmR>r g§nyU© _m{hVr Am{U gw`mo½` kmZ V§Ìm§gmo~V CnbãY H$éZ XoÊ`m_wio `m g_ñ`m H$_r H$aUo
eŠ` hmoVo. _mZgmonMma {ZUm©`H$ ^y{_H$m nma nmS>Vmo Am{U Ë`mV Imbrb V§Ìm§Mm g_mdoe AgVmo:
dV©ZmË_H$ gwYmaUm: `m_Ü`o gdmªda EH$mdoir bj XoÊ`mEodOr EH$mdoir EH$m ^mJmda bj H|${ÐV
H$aÊ`mMm g_mdoe hmoVmo. dV©Zmbm Aé§X H$aÊ`m_wio Amnë`mbm KS>Umè`m dV©ZmMo H$m`© g_OyZ KoÊ`mV
_XV {_iVo Á`m_wio Ë`mV ~Xb H$aUo d Vo ì`dñWm{nV H$aUo eŠ` hmoVo. dV©ZmVrb ~Xb gH$mamË_H$
Am{U ZH$mamË_H$ geº$sH$aUmÀ`m à{H«$`o_m\©$V ZH$mo Agboë`m dV©Zmbm A{YH$ à_mUmV Ano{jV
dV©ZmV ~XbVmo. dV©ZmV ~Xb KS>dÊ`mgmR>r {d{dY àH$maMr YmoaUoAemàH$mao AmhoV:
Ø gH$mamË_H$ geº$sH$aU: hr EH$ Aer à{H«$`m Amho Á`m_Ü`o ìæmº$sbm Ano{jV dV©Z

Ho$ë`mda CÎmoOZm XoD$Z Ano{jV dV©Zmbm dmT>dÊ`mÀ`m à{H«$`oMm Am§V^m©d AgVmo, `m_wio
AemàH$maMo dV©Z ^{dî`mV CX^dÊ`mMr eŠ`Vm dmT>Vo. CXm. ImÊ`mÀ`m dñVy XoUo, IoiUr,
ñQ>mg©, pñQ>H$g© gma»`m Ano{jV dñVy XoUo, Q>moH$Ýg XoUo Am{U AJXr Vm|S>r àe§gm XoUo hr
gH$mamË_H$ geº$sH$aUmMr H$mhr CXmhaUo AmhoV.
Ø ZH$mamË_H$ geº$sH$aÊm: `m à{H«$`oV aÔrH$aU H$aUo, ^{dî`m_Ü`o à{V{H«$`m `oUo dmT>{dÊ`mg

H$maU Agbobr à{V{H«$`m KS>ë`mg CÎmoOZ H$_r H$aÊ`mMm g_mdoe AgVmo. CXm. _wbmbm
AmdS>V Zgboë`m J{UVm§Zm gmoS>dUo Q>miÊ`mgmR>r Ë`m§Zm ngmam Amdam`bm {eH$dUo. ^{dî`mV
_yb ñdÀN>VoÀ`m H$m_mV A{YH$ à_mUmV gh^mJr hmoB©b, H$maU Ë`m_wio J{UVm§Zm gmoS>dÊ`mÀ`m
H$R>rU H$m_m§Zm H$mTy>Z Q>mH$Ê`m_m\©$V ~{jg {Xbo Jobo hmoVo.
Ø gH$mamË_H$ {ejm: åhUOo Aem à{V{H«$`oZ§Va CÎmoOZ XoUo, Á`m_wio VX²>g_mZ pñWVt_Ü`o

AemàH$maÀ`m dV©ZmMr ^{dî`mVrb dma§dmaVm H$_r hmoVo. CXm. AH$ñ_mV AmH«$_H$ dV©Z
Pmë`mg "Zmhr' åhUyZ qZXm H$aUo.Xþgao CXmhaU åhUOo _wbmZo IoiUr ImobrV \o$H$ë`mda
Ë`mbm Vr AmdéZ R>odm`bm gm§JUo.
Ø ZH$mamË_H$ {ejm: `m_Ü`o AñdrH$m`© dV©Z Ho$ë`mda Ano{jV CÎmoOZ H$mTy>Z KoÊ`mMm g_mdoe

AgVmo. `m_Ü`o geº$Vm H$_mdÊ`mMr g§Yr H$mTy>Z KoUo qH$dm J_mdÊ`mMm g_mdoe AgVmo. CXm.
BVa _wbm§gmo~V AmH«$_H$ dV©Z Ho$ë`mZ§Va _wbmbm ImobrV EH$Q>o ~gm`bm bmdyZ gdmªgmo~V
amhÊ`mMr g§Yr H$mTy>Z KoUo.
Ø Zm{hgo/bwá H$aUo: Ooìhm AmYr geº$ Ho$boë`m dV©ZmÀ`m geº$sH$aUmbm Wm§~dbo OmVo Voìhm

hr à{H«$`m ApñVËdmV `oVo, n[aUm_V: Ë`m dV©ZmMr dma§dmaVm ^{dî`m_Ü`o H$_r hmoVo. CXm.
{ejH$m§Mo bj didyZ KoÊ`mgmR>r AmT>odoT>o KoV Agboë`m _wbmÀ`m dV©ZmH$S>o Xþb©j H$aUo. BWo
{Xbo OmUmao bj _wbmgmR>r CÎmoOZ AgVo, Á`mbm Zm{hgo Ho$bo OmVo. .
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gm`H$moEÁ`wHo$eZ/_mZ{gH$ {ejU: åhUOo Aer à{H«$`mV Á`m_Ü`o bmoH$m§Zm Am{U Ë`m§À`m Hw$Qw>§{~`m§Zm
Ë`m§À`m AmOmambm Mm§Jë`màH$mao g_OyZ KoÊ`mgmR>r Ë`m g§~§Yr _m{hVr Am{U {ejU {Xbo OmVo. bmoH$m§Zm
H$R>rUmBªMr Am{U Ë`m§Zm gmogmì`m bmJV Agboë`m AmìhmZm§Mr gImob _m{hVr {dH$grV H$aÊ`mV _XV
H$aUo, Ë`mMà_mUo ì`º$sJV g_Ýd` j_Vo~Ôb _m{hVr CnbãY H$éZ XoUo. _mZgmonMma Vk Ë`m§À`m
ñdV:À`m ÑT>VoÀ`m joÌm§da ÑîQ>rjon Q>mH$VmV Am{U Ë`m§Zm _mZ{gH$ Am{U ^md{ZH$ {hVmÀ`m Ñï>rZo H$m_
H$aÊ`mgmR>r A{YH$ OmñV à_mUmV Am§VJ©V j_Vm {_idÊ`mV _XV H$aVmV. _mZ{gH$ {ejU EH$m
ì`º$sbm Ë`mMà_mUo g_whmV XoVm `oD$ eH$Vo.Oo bmoH$ _mZ{gH$ {ejUmV gh^mJr hmoVmV Ë`m§Zm Ë`m§À`m
OrdZmÀ`m XOm©da gH$mamË_H$ à^md OmUdVmo. Ooìhm bmoH$m§_Ü`o ì`§JmMo/AmOmamMo {ZXmZ hmoVo, Ë`m§Zm
Ë`m§À`m {ZXmZmMm H$m` AW© hmoVmo ho g_OmdyZ gm§{JVbo OmVo,Ë`m_wio Vo Ë`m§À`m pñWVr~Ôb K¥Um
H$aÊ`mEodOr {Vbm ~arhmoUmar pñWVr åhUyZ nmhÊ`mMr eŠ`Vm dmT>Vo. _mZ{gH$ {ejUmVrb Hw$Qw>§~mMm
gh^mJ ì`º$sMr AZwHy$bVm Am{U {dídmg dmT>dVmo Am{U {Vbm nwaogm nmqR>~m {Xbm OmV Agë`mMr
emídVr XoVmo.
Imbrb {R>H$mUr gm`H$moEÁ`wHo$eZ {H$§dm _mZ{gH$ {ejU {Xbo OmVo:
Ø ImOJr pŠb{ZŠg
Ø hm°pñnQ>ëg
Ø {deof emim
Ø B§Q>aZoQ>déZ
Ø nwZd©gZ H|$Ðo

H$m¡Qw>§{~H$ g_wnXoeZ: AmOmar ì`º$sgmo~V Hw$Qw>§~mVbr ì`º$s Agë`m_wio doi d ómoVmÀ`m ñdénmV bj
XoÊ`mMm Am§V^m©d hmoVmo. _mZgmonMma Vk H$m¡Qw>§{~H$ g_wnXoeZ KoVmV Á`m_wio Hw$Qw>§~mVrb gXñ`m§Zm Ë`m§À`m
^mdZm gm§JUo gmono hmoVo, Ë`m§Zm pñWVrer A{YH$ Mm§Jë`mà_mUo gm_Zm H$aÊ`mV Am{U é½Umbm nmofH$
dmVmdaU XoÊ`mV _XV {_iVo.
H$m¡Qw>§{~H$ g_wnXoeZm_wio {d{dY g_ñ`m§_Ü`o _XV {_iVo CXm. :
Ÿ H$m¡Qw>§{~H$ gXñ`mÀ`m AmOmam_wio AmB© d{S>bm§À`m _mZ{gH$ Amamo½`mda Pmbobm AmKmV
Ÿ VUmd, qMVm, Z¡amí` Am{U I§V `mgma»`m g_ñ`m
Ÿ Am{W©H$ g_ñ`m§_wio `oUmam VUmd
Ÿ AmB©d{S>bm§_Ybo g§~§Y

H$m¡Qw>§{~H$ g_wnXoeZ H$aUmao _mZgmonMma Vk {d{dY Ñï>rH$moZ dmnaVmV:
~moYmË_H$ dV©Z Woanr dmnéZ Hw$Qw>§~mMo g_wnXoeZ H$aUo: hm g_ñ`m H$_r H$aÊ`mgmR>r bmoH$m§À`m
{dMmagaUrbm qH$dm dV©Zmbm ~XbÊ`mMm EH$ à`ËZ Amho.
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gm`H$moS>m`Z°{_H$ V§Ìo dmnéZ Hw$Qw>§~mMo g_wnXoeZ H$aUo: `m_wio ì`º$sÀ`m Am§V_©ZmV OmñV à_mUmV
ÑîQ>rjon Q>mH$Vm `oVmo. hm à`ËZ Hw$Qw>§~mVrb gXñ`m§Zm H$m` Mmbbo Amho Ë`m_mJMo Iao H$maU gm§JÊ`mÀ`m
VËdmda AmYmabobm Amho Am{U Ë`m_wio bmoH$m§Zm Ë`m§À`m g_ñ`m§Zm A{YH$ ghOnUo hmVmiÊ`mV _XV
{_iob.
Hw$Qw>§~mMo nÜXVera g_wnXoeZ: g§nyU© Hw$Qw>§~mVë`m doJdoJù`m àH$maÀ`m g_ñ`m§Zm, g§~§Ym§Zm,
g§H$ënZm, àd¥Îmr Am{U {dMmagaUtZm AmoiIÊ`mMm hm EH$ à`ËZ Amho. `mn¡H$s EH$mMr Hw$Qw>§~mVrb
gXñ`m§gmo~V MMm© Ho$br OmVo, g_wnXoeH$ g_ñ`m, àd¥Îmr, g§~§Ym§Zm A{YH$ {hVmdh Agboë`m, H$_r
ZwH$gmZXo` qH$dm Ë`mbm A{YH$ dmñV{dH$ ~ZdUmè`m pñWVrda ñWmZm§VarV H$aÊ`mMm à`ËZ H$aVmV.
Am°Š`wnoeZb Woanr CnMma
CÔoe :
1. _wbmÀ`m C{ÔnZ nmVirbm amIUo
2. ZOaobm ZOa XoÊ`mV gwYmaUm H$aUo
3. bj XoUo Am{U EH$mJ«VoV gwYmaUm H$aUo
4. gm_m{OH$ H$m¡eë`o gwYmaUo.
5. J«m°g d \$mBZ _moQ>a H$m¡eë`o gwYmaUo.
6. S>moio d hmVm§Mm g_Ýd` gwYmaUo.
7. _moQ>a {Z`moOZ gwYmaUo
8. A§{JH$mamË_H$ CnH$aUo Am{U gh`moJ V§ÌkmZmZo H$m`m©Ë_H$ ñdmV§Í` gwYmaUo.
9. Ka, dmVmdaU Am{U dJm©Vrb ~Xb
gm_m{OH$ H$m¡eë`o, ~m{YV Pmbobm g§dmX Am{U goÝgar à{H«$`m g_ñ`m AgUo _wbmÀ`m e¡j{UH$
H¥$Vt_Ü`o gh^mJr hmoÊ`mda Am{U Ë`mÀ`m X¡Z§{XZ H$m_m§da n[aUm_ H$aVo.
Am°{Q>O_/ñd_½ZVm Agboë`m _wbm§_Ü`o earam~ÔbMr OmJéH$Vm XoIrb Xþ~©i AgVo, Vo Ë`m§À`m
Ad`dm§Mm `mo½` AW©nyU© H¥$Vr d H$m_o H$aÊ`mgmR>r Cn`moJ H$é eH$V ZmhrV. Á`m_wio Ë`m§À`m emioVë`m
àXe©Zmda n[aUm_ hmoVmo.
Am°Š`wnoeZb Woanr Am°{Q>O_/ñd_¾Vm Agboë`m _wbm§Zm goÝgar _m{hVrbm ì`dñWm{nV H$aÊ`mV Am{U
{VMo AW©nyU© d CÔoe Agboë`m H$m_m§_Ü`o ^mfm§Va H$aÊ`mV _XV H$aVmV.
goÝgar B§{Q>J«oeZ Woanr:
EgAm`Waonr _b
w mbmga§{MVAm{U dmad§manÜXVrZ{od{dYgÝogarCÎmO
o Zm§À`m g§nH$m©V `oÊ`mV _XV H$aob.
emiVo gÝogar B{§Q>Je
o« Z`{wZQ>MrdJoir VaVXw AgUo Amdí`H$Amh.o
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ZOaobm ZOa XoÊ`mV gwYmaUm H$aUo:
· _wbmbm WoQ> Vm|S>r gyMZm Úm (~mobV AgVmZm Ë`mÀ`mH$S>o ~Km).
· Vm|S>r Zgboë`m gyMZm Úm: Vw_À`m S>moù`m§gmo~V VwåmÀ`m ~moQ>m§Zm _mÂ`m S>moù`m§nmgyZ Vo Vw_À`m
S>moù`m§n`ªV Ý`m.
· AàË`j Vm|S>r gyMZm: Vw_À`m _ybmbm ho gm§JyZ gyMZm Úm H$s, ''Vy _mÂ`mer ~mobVmo/Vo Amhog
Ago _bm dmQ>V Zmhr H$maU Vy _mÂ`mH$S>o nmhV Zmhr Amhog.''
· Vm|S>r Zgboë`m AàË`j gyMZm: H$nmimda pñQ>H$a bmdyZ _wbmbm Vw_À`mer ~mobV AgVmZm
pñQ>H$ada bj EH$mJ« H$am`bm gm§Jm.
Ñí` ~moYmË_H$ H$m¡eë`o gwYmaUo:
· Ñí`, AmdmOmVbo Šë`wO XoD$Z {Xem§Mr g§H$ënZm gwYmaUo CXm. nmZmÀ`m gwédmVrbm Agbobm
a§JrV q~Xþ qH$dm ~mU _wbmbm {bImU Hw$Ry>Z gwé H$am`Mo ho g_Ê`mV _XV H$aVmo.
· _wbmbm boQ>g© d eãXm§Mr AbmBZ_|Q> gm§^miÊ`mV _XV H$aÊ`mgmR>r Aë\$m~oQ> bmBÝg dmnaUo.
· eãXm§Mm emoY KoUmar H$moS>r dmnaUo
· 2S>r d 3S>r {S>PmBZMr Z¸$a H$aÊ`mgmaIo Joåg {Xem§g§~§{YV g§H$ënZm gwYmaÊ`mV _XV H$é
eHo$b.
· ñnem©Zo Ajao AmoiIUo (_wbmÀ`m nmR>rda Ajao {b{hUo Am{U Ë`mbm Vr AmoiIm`bm gm§JUo)
· Am°{Q>O_/ñd_¾Vm Agboë`m _wbm§_Ü`o Mm§Jbr Ñí` à{H«$`m AgVo.
· âb°eH$mS²>g©, MmQ²>g©, {MÌo dmnéZ Ë`m§Zm ZdrZ H$m¡eë`o {eH$dUo.
J«m°g _moQ>a g_Ýd`
· _wbmbm Z¥Ë` (gmoß`m ñQ>oßg) Am{U nmohÊ`mgma»`m H¥$Vr H$am`bm bmdÊ`m_m\©$V J«m°g _moQ>a
g_Ýd` gwYmaUo.
· ~m°b \o$H$Uo, ~°Jobm R>mogo _maUo, H$dm`V H$aUo `m gmaIr H$m_o XoUo
· nmUr {nUo, H$nS>o KmbUo `mgma»`m H$m`m©Ë_H$ H¥$Vr§Mm gamd H$aUo.
\$mBZ _moQ>a H¥$Vr:
· _wbmbm doJdoJù`m AmH$mamÀ`m d gmBPÀ`m bhmZ dñVy CMbÊ`mg gm§JUo. Ë`mbm bog ~m§YUo,
bhmZ R>moH$io aMUo `mgmaIr H$m_o XoUo.
· ì`dhma H$m¡eë`mMo Joåg: H$mR>çm CMbUo Am{U {S>PmBZ V`ma H$aUo.
· _wbmbm hñVH$boÀ`m H$m_m_Ü`o Jw§VdUo.
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· _wbmbm ~Q>U bmdUo, MoZ bmdUo, ImÊ`mMm S>~m d ~mQ>brMo PmH$U CKS>Uo Am{U ~§X H$aUo
`mgma»`m ñdV:bm _XV H$aUmè`m H$m¡eë`m§Zm H$am`bm bmdUo.
gm_m{OH$ H$m¡eë`o:
· Jmoï> gm§JUo: Q>o~bmda {MÌo R>odm. _wbmbm Ë`m {MÌm§À`m AmYmamda Jmoï> V`ma H$am`bm gm§Jm.
· g§dmX Jo_: {df` XoD$Z _wbmbm Ë`mda Ë`mMr _Vo gm§Jm`bm gm§JyZ g§^mfU gwé H$am.
· _wbmbm {d{dY H$mS>} XmIdyZ {d{dY ^mdZm§da A{^Z` H$am`bm gm§Jm.
A§{JH$ma H$aÊ`m`moJ CnH$aUo:
· Am°{Q>O_/ñd_½ZVm Agboë`m _wbm§Zm H$_r _gb Q>moZ, Im§Úm§À`m pñWaVoMr Xþ~©iVm,
g_Ýd`mVrb H$R>rUmB©_wio amoOMr H$m_o H$aÊ`mV AS>MUr `oVmV.
· A§{JH$ma H$aÊ`m`mo½` CnH$aUo CXm., _moR>m h±S>b ñnyZ, _m°{S>\$mBS> ½bmg, ½bmg YaÊ`mgmR>r
½bmg hmoëS>a, {bImUmMr gmYZo, A°S>mßQ>oS> ~Q>Uo, {Png© _wbm§Zm ES>rEb H¥$Vr A{YH$ doJmZo,
ghOVoZo Am{U ñdV§ÌnUo H$aÊ`mV _XV H$aVmV.
· emioV _m°{S>\$mBS> nona, ñQ>opÝgëg, hm`bm`Q>g©gma»`m AZwHy$bZm§Zm dmnaÊ`m_wio _wbo
e¡j{UH$ H$m¡eë`mV Mm§Jbr àJVr H$é eH$VmV.
gh`moJmË_H$ V§ÌkmZmMm Cn`moJ:
· dmñV{dH$ {bImUmÀ`m OmJr {H$~moS>© dmnaUo
· gmYo "hmo' Am{U "Zmhr' gm§JÊ`mgmR>r A°S>mpßQ>ìh pñdMog dmnaUo
· noZ qH$dm nopÝgb Yam`bm Ìmg hmoV Agboë`m _wbm§gmR>r nopÝgb {J«na dmnaUo.
· ñnrM A±pßb\$m`a, ìhm°Bg A°pŠQ>ìhoQ>oS> hoS>\$moÝg dmnaUo.
· Q>M ñH«$sZ Q>°ãboQ²>g, dS>© àmogogg©, B©-[aS>a dmnaUo
dJ© Am{U dmVmdaUmVrb ~Xb :
· Hy$b S>mD$Z Šbmgé_: _yb AmJ«hr hmoÊ`mnydu Vo OmD$ eHo$b Aer Imobr. emioV Aer VaVwX
AgUo Amdí`H$ Amho.
· q^VtMo a§J eŠ`Vmo {\$H$Q AgdmV Am{U Vo _wbmda Amam_Xm`H$ n[aUm_ H$aUmao AgmdoV.
· _wbmbm àIa a§JmV Am{U AZoH$ a§Jm§_Ü`o a§Jdboë`m {^§VrÀ`m g_moa ~gy XoD$ ZH$m.
· dJm©V nwaoer àH$me `moOZm AgÊ`mMr ImÌr H$éZ ¿`m.
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A°{Z_b ApñQ>Q>oS> Woanr
A°{Z_b A{gñQ>oS> Woanr (EEQ>r) EH$ Aer Woanr Amho Á`mV àmÊ`m§Mm CnMmamMm EH$ àH$ma åhUyZ Cn`moJ
Ho$bm OmVmo. Vo ì`º$sÀ`m gm_m{OH$, ~moYmË_H$ Am{U ^mdZrH$ H$m`m©bm gwYmaÊ`mV _hËdmMr ^y{_H$m nma
nmS>VmV.A°{Z_b A{gñQ>oS> Woanr ~XbË`m ñdénmVë`m AgVmV Vr nmird Hw$Ìm, _m§Oargma»`m àmÊ`mbm
Kar AmUÊ`mEdT>r gmonr AgVo qH$dm Vr KmoS>oñdmar AWdm S>m°pë\$Ýggmo~V nmohÊ`mgmaIr g§aMmÝ_H$ H¥$Vr
XoIrb Agy eH$Vo. EImÚm {d{eï> àH$maMm ~§Y Am{U ZmVog§~§Y àmÊ`m§gmo~V ñWm{nV Ho$bm OmVmo, Omo
Am°{Q>O_/ñd_¾Vm Agboë`m _wbm§Zm {hVmMr, AmË_{dídmgmMr Mm§Jbr OmUrd H$éZ XoÊ`mV Am{U
g{hîUwVoMr ^mdZm {dH$grV H$aÊ`mV _XV H$é eH$Vmo. Hw$Ìo, _m§Oa, KmoS>m Am{U H$Yr H$Yr AJXr
S>m°pë\$Zgma»`m àmÊ`m§Mm EEQ>r_Ü`o dmna Ho$bm OmVmo. ho A°{Z_b A{gñQ>oS> Woanr_Ü`o ì`mdgm{`H$
à{ejUmV {ZnwU Agboë`m Vkm§_m\©$V KoVbo OmVo.
A°{Z_b A{gñQ>oS> Woanr hr {d{dY àH$maÀ`m {dH$bm§JVm Agboë`m bmoH$m§_Ü`o AemàH$mao Cn`moJr R>é
eH$Vo: Vr gm_m{OH$ Am{U ^md{ZH$ {dH$mgmV _XV H$aVo· Vr _wbm§À`m dV©Zmbm ~XbVo.
· Vr _wbm§_Ü`o g§dmX H$m¡eë`o {dH$grV H$aVo.
· Vr H$miOr KoÊ`mMr H$m¡eë`o {dH$grV H$aÊ`mV _XV H$aVo.
· Vr goÝgar g_ñ`m Agboë`m _wbm§_Ü`o goÝgar Xmofm§Zm ~ao H$aÊ`mV _XV H$aVo.
· Vr bj XoÊ`mMm H$mbmdYr dmT>dVo.
· g_ñ`m {ZdmaU Am{U ~moYmË_H$ H$m¡eë`o gwYmaVo.
· _wbmbm H$miOr KoUo Am{U {Zñgr_ ào_ Úm`bm {eH$Ê`mV _XV H$aVo.
A°¹°${Q>H$ Woanr
WoanrMm ZdrZ Am{U ObX JVrZo àJVr H$aUmam ^mJ åhUOo A°¹°${Q>H$ Woanr hmo`. Am°{Q>O_/ñd_¾VoÀ`m
_wbm§gmR>r Vr A{Ve` \$m`Xoera Am{U amo_m§MH$ R>abobr AmT>iyZ Ambr Amho. A°¹°${Q>H$ WoanrV nmUr
Am{U {deof àH$mao {S>PmBZ Ho$boë`m H¥$VtMm dmna Ho$bm OmVmo, nmÌ ì`dgm{`H$ Vrd«, AñWm`r qH$dm
XrK©H$mbrZ {dH$bm§JVm, qgS´>mo_ qH$dm AmOma Agboë`m _wbm§À`m qH$dm àm¡T>m§À`m namdV©ZmV,
{dñVmaUmV, XoI^mb H$aÊ`mV Am{U H$m_mÀ`m XOm©V gh`moJ XoVmV.
nmÊ`mV ~wS>Uo ñ_¥Vr Am{U ~moYmË_H$VogmR>r AË`§V bm^H$maH$ AgVo, `m_wio _|Xþ d öX`mbm hmoUmam
aº$nwadR>m dmT>Vmo, n°amqgnWo{Q>H$ MoVm g§ñWm g{H«$` hmoVo Am{U qgnWo{Q>H$ MoVm g§ñWm g_má Ho$br
OmVo/Xm~br OmVo. `m_wio qMVm, A{Vg{H«$`Vm, dma§dma _moQ>a _°Z[aOåg, VmoM VmoM dV©ZmË_H$ d A`mo½`
^md{ZH$ à{VgmX H$_r hmoÊ`mg _XV {_iVo.
A°¹o${Q>H$ Woanr dmnaë`m_wio nm°íMa, g_Ýd`, _wbmH$Sy>Z AZw^dë`m Joboë`m goÝgar à{H«$`m AS>MUt_Ü`o
gwYmaUm hmoVo, bj XoÊ`mMm H$mi dmT>Vmo, EH$mJ«Vm, CÎmoOH$ {Z`§ÌU, Jm|Yi ghZ H$aÊ`mMr eº$s Am{U
gyMZm§Mo nmbZ H$aÊ`mMr j_Vm dmT>Vo. A°¹°${Q>H$ emar[aH$ H¥$Vrbm àmoËgmhZ XoÊ`mV Am{U _wbm§_Yë`m
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PmonoÀ`m nÜXVrbm {Z`{_V H$aÊ`mV _XV H$aVo.
{\${OAmoWoanr
é½Um§À`m AJXr H$_r Q>¸o$dmarV H$mhr _moQ>a Xþ~©iVm AgVmV Ë`mMà_mUo H$_r _gb Q>moZ, gm§Ü`m§Mr
dmT>bobr bd{MH$Vm, Xþ~©i Am§VJ©V ÑT>Vm Am{U g_Ýd`, Xþ~©i g_Vmob B. g_ñ`m AgVmV.
{\${OAmoWoa{nñQ> `m g_ñ`m§Mo {ZdmaU H$é eH$VmV. {\${OAmoWoa{nñQ> hmbMmbr Am{U _moQ>a àXe©ZmV
AS>Wim AmUUmè`m goÝgar à{H«$`m Xmofm§Zm AmoiIVmV Am{U hmbMmbtÀ`m nÜXVrbm XþéñV H$aÊ`mgmR>r
goÝgar EH$mË_Vm dmné eH$VmV.
सव पनवसनशील
उपचारां या असनही,
बहतेक मले
ु
ू
ु अ ाप यां या सव काळजीवाह बांधवांवर यां या
ै ंिदन कामांसाठी अवलंबन
दन
उपचारा मकता आ मक ीपणा असले या
ू आहे त. जरी पनवसनशील
ु
मलां
ा सधारतात
आिण यां या पातळीवर वातं य सधारत
असले तरी, ा
ु या जीवनाची गणव
ु
ु
ु
रोगाची मु य सम या बदलत नाही. आ मक ीपणा बरा क शकणारे औषध उपल ध नाही. यामळे
ु
आ मक ीपणा असले या मलां
ु या मदम
ू ये झाले या सम येवर उपाय शोध याची गरज आहे .
टेम सेल थेरपी ऑिटझमसाठी उपल ध नवीन उपचार हणजे टेम सेल थेरपी. टेम सेल थेरपीचे
मलभत
ू ू त व कायशील पेश पासन
ू नॉन- फं शनल पेशी बदलणे आहे , अकाय म पेश चे काय
सधार
यासाठी आिण नकसानां
पासन
त पेश या
ु
ु
ू पेश चे संर ण कर यासाठी टेम पेशी नकसान
ु
दु तीला ो साहन देतात आिण िनरोगी पेश बरोबर अ वा यकर पेशी बदलतात. टेम सेल थेरपी ही
मलभत
ू ू सम या बदलू शकते यामळे
ु रोग होतो आिण आ मक ीपणा असले या मलां
ु या मदू
कायाम ये सधारणा
घडवन
ु
ू आणता येतात.
टेम सेल थेरपी ल णीयरी या ल णे सधारते
ु
Ÿ हायपरटे टी ह
Ÿ डोळा संपक
Ÿ ल आिण एका ता
Ÿ भाषण आिण / िकंवा सं ेषण
Ÿ आ ा खालील
Ÿ लिलत मोटर ि याकलाप
Ÿ कमी आ म-उ ेजक वागणक
ू
Ÿ सामािजक जाग कता
Ÿ सामािजक वागणक
ू

टेम सेल थेरपीमळे
ु पेश चे सधा
ु रत काय पीईटी-सीटी कॅनम ये िदसन
ू येते आ मक ीपणा असले या
णांनी मदू या िविवध भागात कमी चयापचय दशिवला. टेम सेल थेरपी नंतर या भागात चयापचय
म ये ल णीय वाढ आहे .
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AmH¥$Vr 1.8 काय आिण चयापचय कमी करणारे मदचे
ू े िन या रं गात दशिवले आहे

AmH¥$Vr 1.9 टेम सेल थेरपी नंतर सधा
ु रत काय आिण चयापचय कमी झाले या
िनळा रं गात दशिवले आहे
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àH$aU 2

~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm
2.1 ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVo {df`
~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm åhUOo H$m`?
“_|Xÿ hm EH$ Agm Ad`d Amho Omo Vw_À`m OmJéH$ AZw^dmgmR>r O~m~Xma AgVmo, H$dQ>rÀ`m {deof
~§YZm_Ü`o Vmo {Za§VanUo ~§{XñV AgVmo Am{U Ë`mbm goÝg qH$dm MoVZoH$Sy>Z Ë`mV `oUmè`m _m{hVrda
Adb§~yZ ahmdo bmJVo. Vw_Mm _|Xÿ Vwåhmbm Ogo gm§JVmo Vgo Vwåhmbm OJ {XgVo Am{U Vw_À`m goÝgog qH$dm
MoVm§Mr _`m©Xm Vw_À`m OmJéH$ AZw^dmda gr_m AmUVmV (H$moaoZ, nmoa°H$ Am{U dmS>©, 1984, OmUrd
Am{U AZw^d.)
Oa EImÚm {d{eï> _`m©XoZo Vwåhmbm EImXr ZdrZ JmoîQ> {eHy$ {Xbr Zmhr Va H$m` hmoB©b, Vwåhr H$m`
{eH$bmV Vo bjmV R>odyZ, EH$ H$ZopŠQ>¨J B§Q>a\o$aÝg ~Zdm, {dMma H$éZ Vw_À`m nÜXVrZo Vwåhr nwT>o H$m_
H$amb. Oa Vwåhr ñdV:bm AkmZr, Zoh_r {d{MÌ dmJUmao Am{U Vw_À`m gm_m{OH$ d X¡Z§{XZ Am`wî`m_Ü`o
Mm§Jbo Amamo½` AgyZhr Zoh_r g§Kf© H$aVmZm nm{hbo Va H$m` hmoB©b? `mMo H$maU åhUOo Vw_À`m ~m¡pÜXH$
H$m`m©da Am{U Vw_À`m AZwHy$bH$ H$m`mªda _`m©Xm n[aUm_ H$aVmV. AmVm àíZ Agm Amho H$s, `m _`m©Xm
Xþ~©iVm AgVmV H$m?
~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm Aer {dH$bm§JVm Amho Á`m_Ü`o X¡Z§{XZ gm_m{OH$ d ì`dhmarH$ H$m¡eë`m§Mm g_mdoe
Agboë`m ~m¡pÜXH$ H$m`© ({ZU©` KoUo, g§H$ënZmË_H$ {dMma, A_yV© H$ënZm, ñ_¥Vr, H$maUo, {ejU,
g_ñ`m {ZdmaU B.) Am{U AZwHy$bH$ H$m`© `m XmoKm§_Ü`o J§^ra _`m©Xm AgVmV. hr Xþ~©iVm 18 dfmªAmYr
CËnÞ hmoVo.
AmYr {Vbm _|Q>b [aQ>m`S>}eZ Ago åhUV AgV. ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm hr g§km Ë`mM bmoH$g§»`obm Am§V^y©V
H$aVo Á`m§Zm AmYr Xþ~©iVoÀ`m g§»`oV, ñdénmV, nmVir_Ü`o, àH$mamV Am{U H$mbmdYr_Ü`o _|Q>b
[aQ>m`S>}eZMo {ZXmZ H$aÊ`mV Ambo hmoVo, hr Xþ~©iVm Agboë`m bmoH$m§Zm ì`º$sJV godm d AmYmam§Mr
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Anojm AgVo. àË`oH$ ì`º$s Or _|Q>b [aQ>m`S>}eZgmR>r nmÌ Amho {H$§dm hmoVr Vr ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVoÀ`m
{ZXmZmgmR>r nmÌ Amho.
{dH$mgmË_H$ Xþ~©iVm: hr EH$ ì`mnH$ g§km Amho, Á`m_Ü`o ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVoMm g_mdoe hmoVmo, na§Vy Ë`mV
BVa Xþ~©iVm XoIrb Am§V^y©V hmoVmV, Á`m ~mbnUm_Ü`o CX^dVmV. {dH$mgmË_H$ Xþ~©iVm hr Vrd« J§^ra
Xþ~©iVm Amho Or g§kmZmË_H$ qH$dm emar[aH$ Agy eH$Vo qH$dm XmoÝhr. {dH$mgmË_H$ Xþ~©iVm 2 df} d`mÀ`m
AmYr CËnÞ hmoVmV Am{U Ë`m Am`wî`^a amhVmV. H$mhr {dH$mgmË_H$ Xþ~©iVm _w»`Ëdo emar[aH$ g_ñ`m
AgVmV, CXm. goao~«b nmëgr qH$dm E{nboßgr. H$mhr ì`º$s¨_Ü`o Aer pñWVr AgVo Á`mV emar[aH$ Am{U
~m¡{ÕH$ Xþ~©iVm AgVmV CXm. S>mD$Z qgS´>mo_ qH$dm àmUKmVH$ AëH$mohmob qgS´>mo_.
~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm ""~moYmË_H$'' ^mJmda bj H|${ÐV H$aVo, åhUOo Aer Xþ~©iVm Or _w»`Ëdo {dMma
à{H«$`oer {ZJS>rV AgVo.
Am`S>rMo {ZXmZ H$aÊ`mMm Am`Š`y hm EH$_mÌ {ZH$f Zmhr: ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVoMo _yë`m§H$Z Am{U dJuH$aU hr
EH$ Jw§VmJw§VrMr g_ñ`m AgVo. ~m¡pÜXH$$Xþ~©iVoMo VrZ _hËdnyU© {ZH$f AmhoV: ~m¡pÜXH$ H$m`mª_Ü`o
bjUr` _`m©Xm, AZwHy$bH$ dV©ZmV àM§S> _`m©Xm Am{U 18 df} d`mÀ`m AmYr AmH«$_U.
Am`Š`y MmMUr ~m¡{ÕH$ H$m`mªÀ`m _mnZmMo _hËdmMo gmYZ Amho, Oo {ejU, H$maUo XoUo, g_ñ`m {ZdmaU
B.gmR>rMr _mZ{gH$ j_Vm AgVo. 70À`m Imbr qH$dm Amgnmg Agbobo MmMUr n[aUm_ ~m¡{ÕH$ H$m`m©V
_`m©Xm Xe©dVmV. ~hþVm§enUo Am`Š`y boìhbZwgma Imbrbà_mUo Mma loÊ`m§_Ü`o dJuH$aU Ho$bo OmVo:
gm¡å` ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm : 70-50
_Ü`_ ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm : 49-35
J§^ra ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm : 34-20
A{V J§^ra ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm : 20 À`m Imbr
AZwHy$bZ dV©ZmÀ`m BVa MmMÊ`m _`m©Xm {ZX}{eV H$aVmV, `m_Ü`o VrZ àH$maÀ`m H$m¡eë`m§Mm Am§V^m©d
Ho$bm OmVmo:
· g§H$ënZmË_H$ H$m¡eë`o- ^mfm Am{U e¡{jH$Vm, n¡gm, doi Am{U g§»`m g§H$ënZm Am{U ñd`§{ZX}eZ
· gm_m{OH$ H$m¡eë`o- B§Qang©Zb H$m¡eë`o, gm_m{OH$ Odm~Xmè`m, AmË_{dídmg, ^moiganUm,
gainUm, gm_m{OH$ g_ñ`m {ZdmaU, {Z`_m§Mo AZwgaU H$aÊ`mMr, H$m`Xo nmbZ H$aÊ`mMr
Am{U ~m{YV hmoUo Q>miÊ`mMr j_Vm
· ì`mdhmarH$ H$m¡eë`o- X¡Z§{XZ OrdZmVrb H$m_o (ñdV:Mr XoI^mb), H$m`m©Ë_H$ H$m¡eë`o,
Amamo½` XoI^mb, doimnÌH$, gwajm, n¡emMm Cn`moJ, Q>o{b\$moZMm Cn`moJ.
EEAm`S>rS>r (A_o[aH$Z Agmo{gEeZ Am°\$ B§Q>boŠÀ`wAb A±S> S>oìhbn_|Q>b {S>g°{~{bQ>rO) Zo `m
g§X^m©_Ü`o gdm©V A°S>dmÝg emór` {dMmagaUrMo Amnë`m _°Ý`wAbÀ`m 11ì`m Ad¥ÎmrV àH$meZ Ho$bo
Amho, ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm: ì`m»`m, dJuH$aU Am{U g_W©Z `§ÌUm. ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm§Mr ì`m»`m XoVmZm d
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{ZYm©aU H$aVmZm EEAm`S>rS>r `mda ^a XoVo H$s ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVoÀ`m Am{U AZwHy$bZmË_H$ dV©ZmÀ`m
{ZYm©aUmÀ`m ì`{V[aº ì`dgm{`H$m§Zr `m KQ>H$m§Zm {dMmamYrZ KoVbo nm{hOo.
· ì`º$sMo ghH$mar d g§ñH¥$VrMo g_mO n[aga gyMH$ AmhoV.
· ^mfm d¡{dÜ`
· bmoH$ g§dmX gmYV Agboë`m, JVr{dYr Am{U dV©Z H$aV Agboë`m nÜXVt_Ybo gm§ñH¥$VrH$
\$aH$
~m¡pÜXH$ Xþ~©iVoMr H$m` H$maUo AmhoV?
`mMr AZoH$ H$maUo Agy eH$VmV. Amnbr ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm g_OyZ KoÊ`mMr g_O OmoI_tÀ`m KQ>H$m§À`m
àH$mamda (~m`mo_o{S>H$b, gm_m{OH$, dV©ZmË_H$ Am{U e¡j{UH) Am{U Ë`m KQ>H$m§À`m g§nH$m©V `oÊ`mÀ`m
doim§da ({àZQ>b, noarZQb Am{U nmoñQ> ZQ>b)bj H|${ÐV H$aVo.
AZoH$ pñWVtMm CX^d ~m¡{ÕH$ Xþ~©iVoV n[aUm_rV hmoD$ eH$Vmo. H$maUmgmo~V A{Ve` OQ>rb g§~§Y
AgVmo Am{U Vmo ~m¡{ÕH$ Xþ~©iVoÀ`m OoZo{Q>H$ àd¥Îmr, n`m©daUmË_H$ AZmXa, {dH$mgmË_H$ ApñWaVm
Am{U d§ena§namJV hmoÊ`mV n[aUm{_V hmoVmo.
OoZo{Q>H$ KQ>H$ Am{U ~wpÜX_mZnUm: OrÝg ~w{Õ_mZnUmÀ`m àjonUmV _hËdmMr ^y{_H$m nma nmS>VmV,
gd©gm_mÝ` ~w{Õ_Îmm åhUOo ~moYmË_H$ j_Vm Amho Or {ejUmV d ñ_¥Vr_Ü`o gh`moJ XoVo Am{U Vr
AZwd§{eH$ OoZo{Q>H$ Q´>oQ>n¡H$s AgVo.
n`m©daUmË_H$ KQ>H$ Am{U ~w{Õ_Îmm: n`m©daU Am{U ~wpÜX_Îmm ~w{Õ_Îmoda dmVmdaUmMm à^md
Aä`mgVmV. Ý`wamoZb ZoQdH©$ ~mim§_Ü`o EH$g_mZ AgVo Am{U ho Ý`wamoÝg eoOmarb Ý`wam°Ýggmo~V g§~§Y
~ZdVmV Am{U ho _wb Ogo _moR>o hmoVo Vgo A{YH$ Jw§VmJw§VrMo Am{U A{YH$ {deof ñd^mdmMo ~ZVmV. ZdrZ
AZw^d gwé amhVmV Am{U Ogo ZdrZ ZoQ>dH©$ Ë`m§Mr XmbZo CKS>VmV Ver hr à{H«$`m gwé amhVo. ho ñdm^m{dH$
Amho H$s Ý`wamoZb H$ZoŠeÝg_Ybr dmT> _w»`Ëdo dmVmdaUmer Pmboë`m g§dmXmVyZ dmT>Vo, H$maU gd© eŠ`
Agboë`m Ý`wab H$ZoŠeÝggmR>r H$moS> H$aÊ`mÀ`m ÑîQ>rZo nwaoer OZo{Q>H$ gm_wJ«r ZgVo.
~m¡{ÕH$ Xþ~©iVoMo dJuH$aU {d{dY S>mo_oÝg_Ü`o Ho$bo OmD$ eH$Vo. Imbr Am`S>rÀ`m H$mhr H$maUm§Mr
g{dñVa _m{hVr {Xbobr Amho.
àr ZQ>b H$maUo: OoZo{Q>H$ g_ñ`m:
Amåhr OoZo{Q>H$ g_ñ`m§Zm VrZ _hËdnyU© JQ>m§_Ü`o dJuH¥$V H$aVmo:
1. EH$b OrZ g_ñ`m
2. ~hþ-KQ>H$ dmagm
3. _|XÿÀ`m H$m`m©Vrb {dH$mgmË_H$ g_ñ`m
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1. EH$b OrZ g_ñ`m
H«$mo_mogmo_À`m EH$m OmoS>rMo n[adV©Z hmo_mobm°Jg H«$mo_mogmo_daÀ`m gm_mÝ` {dH$ënmgmo~V Owië`mg qH$dm
OmoS>rVrb XmoÝhr H«$mo_mogmoåggmo~V Owië`mg hr g_ñ`m KS>Vo. Ë`mZm EH$b OrZ g_ñ`m qH$dm _|S>oboZ
g_ñ`m åhUVmV.CXm. Vwåhr H$Xm{MV {gpñQ>H$ \$m`~«mo{gg, {gH$b gob {S>grO, \«°${Jb EŠg qgS´>mo_,
_ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s qH$dm h§qQ>½Q>Z AmOmam~Ôb EoH$bo Agob.
Am°Q>mogmo_b [ago{gìh-[ago{gìh Am°Q>mogmo_b g_ñ`m A§XmOo _|S>oboZ g_ñ`oÀ`m EH$ V¥{V`m§e ^mJ ì`mnVo.
Am°Q>mogmo_b [ago{gìh g_ñ`oV AmdV©H$ OmoIr_ AgVo. CXm. {\${Zb{H$Q>moÝ`w[a`m (nrHo$`y) CnMma Z Ho$bm
Joë`mg {dH$mgmË_H$ Xþ~©iVo_Ü`o n[aUm{_V hmoD$ eH$Vmo.
Am°Q>mogmo_b S>m°{_Z§Q>: ~m{YV AmB©d{S>b Agboë`m àË`oH$ {nT>rV AmT>iVo. nwéf Am{U ór g§VVrbm
EH$g_mZnUo àjo{nV H$arV Agë`m_wio àË`oH$ {nT>rV g_ñ`m `oVo CXm.Ý`wamo\$m`~«m_°Q>mo{gg
XqbŠS> [ago{gìh: ór`m§nojm nwéfm§_Ü`o à_mU A{YH$ AmT>µiVo. hr g_ñ`m d{S>bm§H$Sy>Z _wbmH$S>o OmV
Zmhr. ~m{YV nwéfm§H$S>o OrÝgMm àgma Ë`m§À`m _wbr dmhH ~Zë`m_wio hmoVmo CXm. S²>`weoZ _ñŠ`wba
{S>ñQ´>mo\$s.
XqbŠS> S>m°{_Z§Q>: gd©gm_mÝ` nËZr Agboë`m ~m{YV nwéfm§gmo~V KS>Vo, {OWo _wbr à^mdrV hmoVmV Am{U
_wbm§da H$moUVmhr n[aUm_ hmoV Zmhr. CXm. {dQ>m{_Z S>r à{VamoYH$ _wS>Xÿg.
2. ~hþ-KQ>H$ dmagm
`mbm KQ>H$ åhUyZ n[a^m{fV Ho$bo Amho, Á`mV AZwdm§{eH$ Am{U J¡a-AZwdm§{eH$ KQ>H$ AmhoV, `mn¡H$s
àË`oH$mMm bhmZgm à^md nS>Vmo. Xþgè`m {S>J«rÀ`m g§~§{YVm§_Ü`o OmoIr_ H$_r AgVo. CXm. öX` {dH$ma,
ñWwbËd Am{U dmVmdaUmV OmoI_r Agbobo BVa KQ>H$ Am`S>r_Ü`o n[aUm_ H$é eH$VmV.
{OAmoZm°{_H$ B§qàqQ>J:
ho _|S>oboZ _m°S>obÀ`m àmW{_H$ J¥{hVH$mbm AmìhmZ XoVo. ho gm§JVo H$s OrÝg AmB© qH$dm d{S>bm§H$Sy>Z
doJù`màH$mao dmaí`mZo `oVmV. ho AmB©À`m qH$dm {nË`mÀ`m `moJXmZmMm Zme Agy eH$Vmo. CXm àmS>oa {d{b
Am{U A°ÝJoë_Z qgS´>mo_ pñWVr PmonoÀ`m g_ñ`m§er Agy eH$VmV.
_oQ>m~mo{bO_ qH$dm M`mnM`mVrb OÝ_V: Xmof: _oQ>m~mo{bO_ qH$dm M`mnM`mVrb OÝ_V: Xmof ho
A{Ve` Xþ{_©i OoZo{Q>H$ (dmaí`mZo Amboë`m) g_ñ`m AmhoV Á`m_Ü`o eara AÞmMo D$O}_Ü`o `mo½`àH$mao
énm§VaU H$é eH$V Zmhr. `mg_ñ`m AÞmMo {dKQ>Z (M`mnM`) H$aÊ`mV _XV H$aUmè`m {d{eîQ
àmoQ>rÝg_Yë`m ({dH$am§_Yë`m) Xmofm§_wio {Z_m©U hmoVmV.
3. _|XÿÀ`m H$m`m©_Yë`m {dH$mgmË_H$ g_ñ`m:
ñnmBZm {~{\$S>m, AZoZgo\$br, OÝ_OmV {dH¥$VrMm g_mdoe Agbobo Ý`yab Q>çy~ Xmof E§{~«`moOoZo{ggÀ`m
ŠbmoOaÀ`m Xaå`mZ Amboë`m An`em_wio CØdVmV Á`m_wio ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm CËnÞ hmoVo. `m_Ü`o gdm©V
_hËdnyU© KQ>H$ åhUOo \$m°{bH$ A°{gS>Mr H$_VaVm Á`m_wio Ý`yab Q>çy~À`m Xmofm_Ü`o n[aUm_ hmoVmo.
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dmVmdaUmMm à^md:
{Z`§ÌU AmUVm `oD$ eH$Umam EH$ KQ>H$ åhUOo dmVmdaUmMm à^md hmo` CXm. B§Q´>m`yQ>o[aZ Hw$nmofU, KmVH$
nXmWmªMm g§nH©$, J^m©anUmÀ`m Xaå`mZ {H$aUmoËgmamer g§nH©$ `oUo.
AmB©Mo g§H«$_U:
AmB©Mo g§H«$_U Q>miÊ`mgmR>r _hËdnyU© d¡ÚH$s` AmYw{ZH$Vm AmhoV. Q>m°M© g§H«$_Uo bjmV R>odUo A{Ve`
_hËdmMo Amho Am{U Ë`m§À`mgmR>r gVH©$ am{hbo nm{hOo. Q>m°M© Á`m_Ü`o Q>m°Šgmoßbmñ_mo{gg, BVa
(gm`{\${bg, d°[agobm-PmoñQ>a, nmdm©odm`ag ~r19), é~obm, gm`Q>mo_oJmbmodm`ag (grE_ìhr) Am{U
hn}g g§H«$_Uo OÝ_OmV {dH¥$Vrer gdm©V OmñV g§~§Y Agbobr g§H«$_Uo AmhoV.
OÝ_OmV EMAm`ìhr g§H«$_U:
EMAm`ìhr Agboë`m AmB©d{S>bm§À`m _wbmbm ~aoMXm MoVm g§ñWoÀ`m g_ñ`m AgVmV, H$maU EMAm`ìhr
_Ü`dVu MoVm g§ñWon`ªV {eaH$md H$aVmo.
KmVH$ KQ>H$:
BW°Zm°b Am{U Am¡fYm§À`m g§nH$m©V `oÊ`m_wio Q>oa°Q>moOo{Z{gQ>r_Ü`o n[aUm_ hmoVmo Am{U àmUKmVH$
AëH$mohmob qgS´>mo_ Am{U BVa CX^dVmV.
noarZQ>b H$maUo:
g§H«$_Uo: {àZQ>b g§H«$_Uo CXm. Q>m°M© g§H«$_Uo Ý`wamoZb Xmofm§gmR>r O~m~Xma AgVmV.
àgyVr_Ü`o g_ñ`m:
àgyVrÀ`m Xaå`mZ A°ñ\o${Še`m _|XÿMr ImgH$éZ doioAmYr OÝ_mbm Amboë`m ~mim§_Ü`o jVr hmoÊ`mMm
Zoh_r AmT>iyZ `oUmam KQ>H$ Amho. goao~«b hm`nmopŠgH$ BñHo${_`m Vrd« noarZQ>b _|XÿÀ`m BOoMo _hËdnyU©
H$maU Amho.
Bva noarZQ>b g_ñ`m:
OÝ_mÀ`m doir A{Ve` H$_r dOZ AgÊ`m_wio B§Q´>mH«o${Z`b h°_aoO Am{U hm`nmo½bm`go{_`mMr OmoIr_
AgVo, Oo _`m©{XV hon°{Q>H$ ½bm`H$moOoZ g§J«hmMo n[aUm_ AmhoV. Aem g_ñ`m A°ñ\o${Še`mgmaIo n[aUm_
XoVmV.
nmoñQ> ZQ>b H$maUo:
g§H«$_Uo: OrdmUy Am{U {dfmUyÀ`m g§H«$_Um_wio Pmboë`m _oqZOo{Q>g Am{U EÝgo\$bm`{Q>g_wio _|XÿMr
H$m`_ñdénr BOm hmoÊ`mV gmo~V ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm `oÊ`mV n[aUm_ hmoVmo.
{dfmar KQ>H$: boS> {df~mYm AmVm Xþ{_©i Amho, nU ~m¡pÜXH$ Xþ~©ibm H$maUr^yV Agbobm hm _hËdmMm
KQ>H$ Amho. _m{hVr ZgVmZm Vmo Am`S>r, g_Oboë`m g_ñ`m, A°Q>mpŠg`m Am{U ì`º$s_ËdmVrb
~Xbm§_Ü`o n[aUm{_V hmoD$ eH$Vmo.
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Bva nmoñQ>ZQ>b H$maUo: añË`mdarb ahXmarMm AnKmV, _|XÿVrb JmR> _|XÿÀ`m H$m`_ñdénr BOoV
n[aUm{_V hmoD$ eH$Vo.
gm`H$mogmoeb OmoIr_: Jar~r_wio _wbmbm H$mhr {dH$mgmË_H$ OmoI_tZm gm_moao Omdo bmJVo. `m_Ü`o
{H$emoad`mVrb J^©YmaUm, Hw$nmofU, CnojoMm g_mdoe hmoVmo. emar[aH$ J¡adV©Z S>moŠ`mda AmKmVmbm
H$maUr^yV R>é eH$Vo Am{U H$m`_ñdénr emar[aH$ Xþ~©iVm Am`S>rer H$Xm{MV g§~§{YV Agy eH$Vo.
Am`S>rMo {ZXmZ H$go Ho$bo OmVo?
A_o[aH$Z Agmo{gEeZ Am°Z B§Q>boŠÀ`wAb A±S> S>oìhbn_|Q> {S>g°{~{bQ>rOZo (EEAm`S>rS>r)XmoZ _w»`
{ZH$f {Xbobo AmhoV Á`m_wio ~m¡{ÕH$ Xþ~©iVoMr ì`m»`m H$aVm `oD$ eH$Vo Am{U {VMo {ZXmZ H$aVm `oD$
eH$Vo Vo åhUOo ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVm åhUOo ~m¡pÜXH$ H$m`© nÜXVr Am{U AZwHy$bH$ dV©Z AmhoV. Ë`m_wio
gm`H$mobm°{OH$b MmMÊ`m ~m¡{ÕH$ Xþ~©iVoMo ApñVËd d Vrd«VoMo {ZXmZ H$aÊ`mgmR>r AË`mdí`H$
AgVmV.
~m¡{ÕH$ Xþ~©iVm Agboë`m ì`º$s¨Mr ~m¡pÜXH$ H$m`© nÜXVr Am{U AZwHy$bH$ dV©ZmMo EH$m MmMUrMm qH$dm
ñHo$bMm dmna H$éZ {ZYm©aU H$aVm `oD$ eH$V Zmhr. Am`S>r Agboë`m ì`º$sgmR>r EH$m nojm OmñV
MmMÊ`m§Mr {dídmgmh© Am{U `mo½` _yë`m§H$Z H$aÊ`mgmR>r Amdí`H$Vm AgVo.
Am`S>r Agboë`m bmoH$m§À`m {ZYm©aUmV `oUmè`m H$mhr {deof g_ñ`m `m AmhoV:
1. Am`S>r Agboë`m ì`º$s¨Zm AZoH$ goÝgar Am{U _moQ>a {dH$bm§JVm Agy eH$VmV CXm. Ñï>r
J_mdUo, EoHy$ Z `oUo, J«m°g d \$mBZ _moQ>g© H$m¡eë`m§_Ü`o H$_VaVm AgUo. `m_wio MmMUr_Yë`m
àXe©Zmda Am{U `oUmè`m Am`Š`y ñH$moada n[aUm_ hmoD$ eH$Vmo.
2. Ë`m§Mr ^mfm {dH$grV hmoÊ`mg Cera hmoD$ eH$Vmo Á`m_wio Ë`m§À`m ì`º$Voda Am{U J«hU
H$aUmè`m g§^mfUmda VgoM g§dmX gmYÊ`mÀ`m àH$mam§da-Vm|S>r qH$dm Vm|S>r Zgboë`m g§dmXm§da
n[aUm_ hmoD$ eH$Vmo. MmMUrÀ`m gyMZm§§Mr Ë`m§Mr g_O _`m©{XV Agy eH$Vo.
3. A{Vg{H«$`Vm, AmJ«hrnUm, g_mOmnmgyZ Xÿa amhUo B. dV©Z g_ñ`m AgÊ`m_wio _yb _mZH$
MmMÊ`m§Ûmao hmVmiÊ`mgmR>r H$R>rU hmoD$ eH$Vo.
4. Am`S>r Agboë`m H$mhr ì`º$s¨_Ü`o bj XoÊ`mMr j_Vm H$_r AgVo, {dMbZ OmñV AgVo
Ë`m_wio MmMUr AdKS> ~ZVo.
5. Ë`m§Zm H$Xm{MV H$_r àmoËgmhZ {_iVo Ë`m_wio Vo ghH$m`© H$é eH$V ZmhrV.
BWo H$moUVrhr g§Ho$V MmMUr gd© Am`S>r é½Um§gmR>r bmJy eH$V Zmhr Á`m§Zm da {Xboë`m g_ñ`m AgVmV
qH$dm ZgVmV, `mo½` MmMÊ`m§Mr {ZdS> H$aUo A{Ve` _hËdmMo AgVo.
{ZXmZ H$m`mªÀ`m ì`{V[aº$, _mZgmonMmarH$ MmMÊ`m Á`m§Mm Am`S>r_Ü`o Cn`moJ Ho$bm OmVmo Ë`m:
1. Am`S>r ì`º$sÀ`m j_Vm Am{U Xþ~©iVm§Mo ñdén CnbãY H$éZ XoVo Oo à{ejUmV _XV H$é
eH$Vo.
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2. CnMmamË_H$ ì`dYmZmÀ`m n[aUm_m§Mo _yë`m§H$Z H$aÊ`mgmR>r Ë`m§Mm Cn`moJ Ho$bm OmD$ eH$Vmo,
ho M|O Amoìha Q>mB_bm _moOÊ`m_m\©$V Ho$bo OmVo.
3. Ë`m Am`S>r ì`º$s¨À`m j_Vm§~Ôb bjUmË_H$ _m{hVr XoVmV.
4. A°pßQ>Q>çyS> MmMÊ`m Am{U B§Q>g© B§ìhoQ>arO ~m¡pÜXH$ MmMUrgmo~V OmoS>ë`mg Ë`m ì`mdgm{`H$$
_mJ©Xe©ZmV Cn`moJr gmYZ ~Zy eH$VmV.
Am`S>r ì`º$s¨À`m {ZYm©aUmMo VrZ _hËdnyU© {d^mJ AmhoV.
1. gd©gm_mÝ` ~m¡{ÕH$ H$m`m©Mr EH§$XarV nmVir VnmgUo (Am`Š`y/ S>rŠ`y/ EgŠ`y)
2. AZwHy$bH$ dV©ZmMo {ZYm©aU H$aUo
3. ì`º$sÀ`m j_Vm Am{U H$_VaVm `m§Mo g{dñVa {díbofU H$aUo
_mZ{gH$ {ZYm©aU _ZmÀ`m VrZ _hËdnyU© {d^mJm§da bj H|{ÐV H$aVo Vo åhUOo ~moYmË_H$, ^mdmË_H$ Am{U
{H«$`mË_H$ ^mJ. _°bmoZo Am{U dm°S>© 1976 `m§Zr _mZ{gH$ {ZYm©aUmbm g_ñ`m {ZdmaUmMr qH$dm àíZm§Mr
CÎmao XoÊ`mMr à{H«$`m åhQ>bo Amho. _mZ{gH$ {ZYm©aUmV Ho$di g_ñ`m§À`m H$maUm§Mm Zìho Va, g§^mì`
g_mYmZm§Mm XoIrb gh^mJ hmoVmo. _mZ{gH$ {ZYm©aUm§Mm CÔoe åhUOo ì`º$s qH$dm g_yhmbm {d{eï>
g_ñ`oÀ`m g§X^m©V _yë`m§H$sV H$aUo. `mV H$Xm{MV ~m¡pÜXH$ H$m`©, e¡j{UH$ Xþ~©iVm, e¡j{UH$ àmár,
ì`º$s_Ëd H$m`©, ^mdZrH$ Am{U gm_m{OH$ ^mJ Am{U gm_mÝ`V: d {~KmS>mg§~§{YV àíZm§Mm Am§V^m©d
AgVmo. _mZgmonMma Vk ^yVH$mimVrb dV©Z, dV©_mZ dV©Z Am{U {ZYm©aU _m{hVrV ñWm{nV Ho$boë`m
{Xboë`m pñWVrZo gm§{JVë`mZwgma ^{dî`mVrb dV©ZmMo A§XmO `m§À`m AmYmamda J¥{hVHo$ _m§S>VmV.
Am`S>rMo {ZYm©aU åhUOo EH$ g{H«$` à{H«$`m Amho Or ì`§J qH$dm Xþ~©iVm Agboë`m ì`º$s¨_Ü`o _mÌmË_H$
Am{U XOm©Ë_H$ Amdí`H$Vm R>adVo. AmXe©nUo, Ë`mV ŠbmE§Q>À`m _mZ{gH$, gm_m{OH$ Am{U
ì`mdgm{`H$ j_Vm d {d{eîQ> dV©Zm§À`m A§XmOmMm g_mdoe AgVmo.
Am`S>rÀ`m ì`m»`obm {ZYm©aUmÀ`m {df`mÀ`m ~mhoa WmoS>ogo _hËd qH$dm Cn`mo{JVm Amho. Am`S>rMo {ZXmZ
{ZYm©aUm{edm` Ho$bo OmD$ eH$V Zmhr Am{U godoMr VaVwX g_m{dï> Ho$ë`m Joboë`m {ZYm©aU à{H«$`m§À`m
_w~bH$Vo_wio qH$dm H$_VaVo_wio _moR>çm à_mUmV à^m{dV hmoD$ eH$Vo. gdm©V OmñV nmoMnmdVr {_imboë`m
Am`S>rÀ`m ì`m»`oMo XmoZ _hËdnyU© KQ>H$ åhUOo ""XmoÝhr ~m¡pÜXH$ Am{U AZwHy$bH$ H$m`mª_Ü`o Agboë`m
bjUr` _`m©Xm''. Am`S>r Agboë`m ì`º$s¨Mo {ZYm©aU {ZXmZmgmR>r, dJuH$aUmgmR>r VgoM nmÌVm, {ZU©`,
{ZarjU Am{U _yë`mH$ZmgmR>r _mJ©Xe©H$ åhUyZ Cn`moJr AgVo.
~wpÜX_ÎmoÀ`m {ZYm©aUmgmR>rÀ`m nÜXVr
~mim§_Yë`m ~m¡{ÕH$ {dH$mgmÀ`m {ZYm©aUmgmR>r AmYrnmgyZ ApñVËdmV Agboë`m nÜXVt_Ü`o
~hþVm§enUo {dH$mgmË_H$ ñHo$ëgMm g_mdoe hmoVmo:
1. Orgob S>oìhbn_|Q> eoS>çwb ho ~mim§À`m Am{U {àñHy$b _wbm§À`m _mZ{gH$ j_Vm§Mo _yë`m§H$Z
H$aÊ`mgmR>r 1925_Ü`o {dH$grV Ho$bobo gd©àW_ {ZYm©aU gmYZ hmoVo. `m_Ü`o 4 AmR>dS>o Vo 72
_{hÝ`m§n`ªVÀ`m d`mgmR>r 4 _hËdnyU© {d^mJm§_Ü`o {Z`_ XoÊ`mV Ambo AmhoV ho {d^mJ åhUOo- 49 -
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_moQ>a {dH$mg, ^mfm {dH$mg, AZwHy$bH$ dV©Z Am{U ì`º$sJV gm_m{OH$ {dH$mg ho {dH$mg
d`mMm (S>rE) A§XmO Am{U {dH$mg JwUmoÎma (S>rŠ`y) XoVo. ho {dH$mg {ZXmZmgmR>r, _|Q>b
[aQ>mS>}eZ Am{U dV©ZmVrb Agm_mÝ`Vm AmoiIÊ`mMo Cn`moJr gmYZ Amho.
2. ~obo ñHo$b Am°\$ BZ\§$Q> S>oìhbn_|Q> (1933, 1969_Ü`o [aìhmBO Ho$bo Jobobo) _moQ>a
Am{U {dH$mg Xe©H$ CnbãY H$éZ XoVo. `m_Ü`o 2-5 _{hÝ`m§nmgyZ AÜ`m© A§Vamim§gmR>r Am{U
6-30 _{hÝ`m§nmgyZ EH$ _{hÝ`m§À`m A§Vamimda {Z`_ AmhoV. `m_Ü`o ~mimÀ`m dV©ZmÀ`m
Zm|XrMm XoIrb g_mdoe hmoVmo. ^maVr` {Z`_ (~S>moXm {Z`_ åhUyZ gd©gm_mÝ`nUo AmoiIbo
OmUmao) `m ñHo$ëggmR>r J«m{_U ^mJm§gmR>r 0-15 _{hÝ`m§nmgyZ Am{U ehar _wbm§gmR>r 30
_{hÝ`m§n`ªV à{_bm nmR>H$ `m§Zr ~S>moÚmV V`ma Ho$bo hmoVo.
BVa gd©gm_mÝ`nUo dmnabr OmUmar {ZYm©aU gmYZo åhUOo {J«{\$ßW ñHo$b Am°\$ _|Q>b
S>oìhbn_|Q> Am{U H°$Q>oëg ñHo$ëg Am°\$ BZ\§$Q> B§{Q>{bOÝg. AmBZñQ>mBZMm ñHo$b Am°\$ goÝgar
_moQ>a B§{Q>{bOÝg {n`mOoQ>À`m ~moYmË_H$ {dH$mgmÀ`m énaofoda AmYmarV AgyZ Vmo ZOrH$À`m
dfmª_Ü`o CX^dbm Amho.
{dH$gZerb Xoem§_Ü`o ho ñHo$ëg {Z`m_H$ Am{U aMZmË_H$ d¡YVoÀ`m g_ñ`m§_wio _`m©{XV
ñdénmV dmnabo OmVmV, H$maU ho Cƒ^«y Am¡Úmo{JH$ g_wXm`mÀ`m g§~§{YV hmoVo Am{U Ë`m§À`mV
_mZH$sH¥$V Ho$bo Jobo hmoVo.
3. {~ZoQ> `wJ
AmYw{ZH$ ~m¡{ÕH$ MmMUrMr gwédmV {~ZoQ> `wJmnmgyZ Pmbr Ooìhm Aë\«o$S> {~ZoQ> `m§Zr gm`_Z
`m§À`m gh`moJmZo 1905_Ü`o g§nyU©nUo gwYmarV ~m¡pÜXH$ ñHo$bMm {dH$mg _|Q>br [aQ>mS>}S>
_wbm§À`m AmoiIrgmR>r Ho$bm. hm EO ñHo$b (d`mMm ñHo$b) Amho Am{U Ë`mV 3 dfmªnmgyZ Vo àm¡T>
nmVirn`ªV {Z`_ AmhoV. `m ñHo$bMr AZoH$ [apìhOÝg Ho$br Jobr AmhoV.
`m MmMUrÀ`m n{hë`m ^maVr` A§{JH$mamMm à`ËZ bmhmoaÀ`m S>m°.gr.EM.amBg `m§Zr 1922
_Ü`o Ho$bm Omo qhXþñVmZr {~ZoQ> na\$m°_©Ýg ñHo$bÀ`m ñdénmV ^maVr` OZg§»`ogmR>r {dH$grV
Ho$bm Jobm.
AmUIrZ EH$ à{gÜX A§{JH$ma S>m°.ìhr.ìhr. H$m_V `m§Zr Ho$bm, Ë`m§Zr ^maVr` _wbm§À`m
~w{Õ_ÎmoMo _mnZ H$aÊ`mgmR>r Ë`mbm _mZH$sH¥$V Ho$bo. `m_m\©$V {d{eï> ~moYmË_H$ H$m`mªgmR>r
CXm. g_O, ñ_¥Vr B.gmR>r Am`Š`yMm A§XmO {Xbobm Amho.
4. doëeoa `wJ
~w{Õ_Îmm MmMUrVrb ZdrZ `wJmMr gwédmV doëeoa MmMÊ`m§Zr Pmbr. hoo nm°B§Q> ñHo$ëg AmhoV
Am{U Vo Vm|S>r Am` Š`y CnbãY H$éZ XoVmV. à{gÜX ñHo$ëg ho AmhoV:
doëeoa ~oboìøy ñHo$b (1939) {H$emoad`mnmgyZ Vo àm¡T>nUmn`ªV {Z`_ XoVmo.
_wbm§gmR>rMm doëeoa B§Q>{bOÝg ñHo$b (1947, 1974_Ü`o [admBO Ho$bm Jobobm). hr MmMUr
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_m{bZÛmao ^maVr` _wbm§gmR>r KoÊ`mV Ambr Amho. `m_Ü`o XmoZ ñHo$ëg AgVmV Vm|S>r ñHo$b Am{U
àXe©Z ñHo$b.
doëeoa {à-ñHy$b Am{U àmW{_H$ ñHo$b Am°\$ B§{Q>{bOÝgMm {dH$mg 1967_Ü`o H$aÊ`mV Ambm
Am{U Vmo {àñHy$b _wbm§gmR>r dmnabm Jobm hmoVm.
doëeoa A°S>ëQ> B§{Q>{bOÝg ñHo$b 16 dfmªnmgyZ nwT>À`mgmR>r Amho. S>m°. (gm¡.)am_qbJmñdm_r
`m§Zr hr MmMUr ^maVr` bmoH$g§»`ogmR>r A§{JH$mabr hmoVr.
{~ZoQ> Am{U doëeoa ñHo$ëgMo bm^ åhUOo Vo e¡j{UH$ àmát_Ü`o Am{U boQ> Am`Š`y_Ü`o gdm}Îm_
A§XmO H$aUmao åhUyZ {gÕ Pmbo AmhoV. H$m`©j_Vm Am{U d¡YVm Amdí`H$ AmhoV. `m
MmMÊ`m§À`m _`m©Xm åhUOo Ë`m§À`mgmR>r Mm§Jbo à{ejU Agboë`m n[ajH$mMr Amdí`H$Vm
AgVo, MmMUr KoÊ`mgmR>r ~amM H$mi OmVmo Am{U H$mhr MmMUr KQ>H$ {dH$gZerb Xoem§gmR>r
gw`mo½` ZgVmV.
5. nona A°§S> nopÝgb Q>oñQ>
S´>m°-A-ng©Z Q>oñQ_Ybr> à»`mV nona nopÝgb Q>oñQ> CÎm_ Amho. hr ì`dñWmnZmgmR>r gmonr Am{U
{VZo BVa ~m¡pÜXH$ MmMÊ`m§gmo~V H$mo[aboeZ/ghg§~§Y (.80) XmIdbo AmhoV. à{_bm nmR>H$
`m§Zr `m MmMUrgmR>r ^maVr` _wbm§À`m Ñï>rZo {Z`_ {dH$grV Ho$bo AmhoV.
`màH$maÀ`m {MÌH$bm MmMUrÀ`m {àB§S>pñQ´>`b Xoem§_Ü`o Agboë`m _`m©Xm åhUOo _wbm§Zm nona
Am{U nopÝgbrÀ`m n[aM`mMm A^md, Am¡nMmarH$ {ejU `§ÌUoV àdoe KoVboë`m emiH$ar
_wbm§gmo~V `m MmMUrMm Cn`moJ AMyH$nUo Ý`m`g§JV Amho.
6. H$ëMab-\o$`a Q>oñQ>
~w{Õ_ÎmoMo _mnZ H$aÊ`mgmR>r g§ñH¥$Vr_wº$ gmYZmgmR>rMm bT>m XrK©H$minmgyZ MmbV Ambm
Amho H$maU CnbãY Agboë`m MmMÊ`m§Mm H«$m°g H$ëMab ~w{Õ_ÎmoMm Aä`mg H$aÊ`mgmR>r
Cn`moJ AJXr _`m©{XV ñdénmMm Amho. `mgmR>r _mZgmonMma Vkm§Zr _m¡{IH Zgbobr, àXe©Z
MmMUr AmUbr {Obm H$ëMa-\o$`a Q>oñQ> Ago åhUVmV. à»`mV H$ëMa \«$s MmMÊ`m§_Yë`m
gdm}Îm_ MmMÊ`m `m AmhoV: amdoÝg àmoJ«o{gìh _o{Q´>Šg Am{U nmo{Q>©Ag _oP Q>oñQ>.
Ago bjmV Ambo Amho H$s H$ëMa \«$s MmMUrMm emoY {Xem^yb H$aUmam Am{U `WmW© Ýmgbobm
Amho. g§ñH¥$VrMm gd© H$m¡eë`m§da, Vm|S>r d Vm|S>r Zgboë`m H$m¡eë`m§da à^md AgVmo. dmñVdmV
g§ñH¥$Vr _wŠV MmMUr åhUOo Aem CnH$aUmMo {Z_m©U H$aUo Oo gd© _Zwî`dJm©bm Amboë`m
AZw^dmda AmYmabobo Amho Am{U Oo gd©Ì bmJy H$aVm `oB©b Am{U d¡pídH$[aË`m J«mø Agob.
dmñVdmV g§ñH¥$Vr _wŠV AgUo ho Ag§JV Amho H$maU ~w{Õ_Îmm ñdV: gm§ñH¥${VH$[aË`m {ZYm©arV
Ho$br OmVo. Ë`m_wio H$ëMa \«$s Q>oñQ> åhUOo ~wpÜX_Îmm _wŠV AgUo hmo`.
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{ddmXmgmR>r
Am`Š`y ~w{Õ_ÎmoMo _mnZ H$aVmo H$m?hm àíZ ~aoMXm {dMmabm OmVmo, nU hm AñdrH$m`© àíZ Amho
H$m? ho åhUOo Vmn_mnr Vmn_mÝm _moOVo H$m? ho {dMmaÊ`mgmaIo Amho, Vmn_mZ åhUOo EH$
emór` g§H$ënZm Amho Or Vmn_mnrZo _moObr OmVo. Ë`mMà_mUo Ooìhm Am`Š`y MmMÊ`m
gw`mo½`àH$mao aMZm Ho$bobo ~w{Õ_ÎmoMo _moO_mn Amho. IamoIaM dmñVdmV , ~w{Õ_ÎmoMr Am`Š`y
MmMÊ`m§À`m _m\©$V _moObm OmUmam KQ>H$ Aer ì`m»`m Ho$br OmD$ eH$Vo.
~w{Õ_Îmm MmMÊ`m§Zr gd©gm_mÝ` Am{U {d{eï> _`m©Xm§da AmH«$_U Ho$bo Amho, Ë`m amOH$s`
Am{U emór` Aem XmoÝhr nmíd©^y_tda AmYmarV AmhoV. {deofV: AmdoJmZo Am`Š`y {déÜX
ì`mnH$ ñdénmV AmH«$_U Ho$bo Amho. dmñVdmV Am`Š`ybm Agbobm {damoY ~hþVm§enUo Am`Š`y
åhUOo H$m` `m~Ôb Agbobm g§^«_m_wio hmoVmo. H$_VaVm§gmo~V AOyZhr Agbobm Am`Š`y,
Amnë`mgmR>r CnbãY Agboë`m ~w{Õ_ÎmogmR>r gdm©V Cn`moJr _mnZ Amho.
~w{Õ_Îmm _mnZmÀ`m ZdrZ nÜXVr
_m{hVr à{H«$`m ÑîQ>rH$moZ: gm`H$mo_o{Q´>H$ Ñï>rH$moZmbm gmOogm Agbobm _m{hVr à{H«$`m
ÑîôQ>rH$moZ ~w{Õ_ÎmoÀ`m _mnZmgmR>r Amho. _m{hVr à{H«$`m ÑîQ>rH$moZ åhUOo _mZ{gH$ à{H«$`oÀ`m
ñdénmV _mZdr ~wpÜX_Îmobm g_OyZ KoÊ`mMm EH$ à`ËZ Amho Omo ~moYmË_H$ H$m`© àXe©ZmV
hmV^ma bmdVmo. gm`H$mo_o{Q´>H$ ÑîQ>rH$moZ ñQ>°{Q>H$ _|Q>b ñQ´>ŠMa/pñWa _mZ{gH$ aMZoda ^a XoV
AgVmZm, _m{hVr à{H«$`m Ñï>rH$moZ bmoH$ H$R>rU _mZ{gH$ H$m`} H$er gmoS>dVmV `mMo {díbofU
H$aVmo Am{U hr H$m_o H$er Ho$br OmVmV `m goQ>-Aßgda _m°S>oëgMr {Z{_©Vr Ho$br OmVo. gdm©V
OmñV à_mUmV dmnabobr CXmhaUo åhUOo qgnb A±S> Mm°Bg [aA°ŠeZ Q>mB_ Q>oñQ> hmoV.
_mZ{gH$ nÜXVr: ZOrH$À`m dfmª_Ü`o à{V{H«$`m doimMm Cn`moJ Am{U H$m°{Q>©Ab BìhmoH$
nmoQ>|{e`ëg(grBnr) `m§Mm Cn`moJ ~wpÜX_ÎmoÀ`m _mnZmgmR>r Ho$bm OmVmo. `m nÜXVtZm OÝ_OmV
j_Vm _moOÊ`mgmR>r, ~w{Õ_ÎmoÀ`m Ñí`én ~mOybm _moOÊ`mgmR>r AmoiIbo OmVo. `m nÜXVtMm
àmW{_H$ AmYma hm Amho H$s _Ü`dVu MoVm g§ñWoV (grEZEg)_Ü`o g§~§{YV H$m`© Amho Á`m_wio
ì`º$s {Xboë`m CÎmoOZobm à{V{H«$`m XoVo. grEZEg H¥$Vr H$mo{Q>©Ab BìhmoŠS> nmoQ>|{e`ëggma»`m
BboŠQ´>mogm`H$mobm°{OH$b nÜXVtÛmao Zm|XdVm `oD$ eH$Vo. `m nÜXVr ~w{Õ_ÎmoÀ`m {ZYm©aUmgmR>r
ZdrZ Z_wZm CnbãY H$éZ XoVmV.
_|Q>br [aQ>mS>}S> ì`º$s¨gmR>r ZdrZ, Anma§nm[aH$ _yë`_mnZ nÜXVtMr Amdí`H$Vm AgVo, Á`m
_|Q>b [aQ>mS>}eZMo {ZYm©aU H$aÊ`mMr _w^m XoVmV, Ë`m§Zm àmoJ«m_ Ho$boë`m {Z`moOZmgmR>r WoQ>
n[aUm_ {_iÊ`mÀ`m Ñï>rZo _mnZmÀ`m \${bVm§Mr Amdí`H$Vm AgVo.
~w{Õ_Îmm MmMUrÀ`m AmYrnmgyZ ApñVËdmV Agboë`m ~hþVm§e nÜXVr Ho$di ì`º$sMo OmJVrH$
Am{U ~oT>~ {MÌ XoVmV, Va gd©loð> _hËdmMo AMyH$ _yë`_mnZ H$aVmV. AmYw{ZH$ {ZYm©aU
nÜXVt_Ü`o nma§nm[aH$ H¥$Vr_Ü`o dmnaboë`m Ñï>rH$moZmnojm doJim Ñï>rH$moZ AgUo Amdí`H$
Amho. MmMÊ`m§_Yë`m àXe©Zm§_YyZ AZw_mZ bmdë`m Joboë`m j_Vm§À`m _mnZm§da Adb§~yZ
amhÊ`mnojm, AmYw{ZH$ Ñï>rH$moZ dmñV{dH$ nmÌVoÀ`m WoQ> {ZYm©aUmda ^a XoVmo. AmYw{ZH$
nÜXVt_Ü`o {ZYm©aUmÀ`m "CËnmXZ' d "à{H«$`m' Ñï>rH$moZmV \$aH$ AgÊ`mMr Amdí`H$Vm AgVo.
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Am`S>r Agboë`m ì`º$s¨À`m dmñV{dH$ j_Vobm AmoiIÊ`mgmR>r Am{U {VMo _mnZ H$aÊ`mgmR>r
{ZYm©aUmÀ`m à{H«$`m Ñï>rH$moZmMm A§{JH$ma H$aUo Amdí`H$ AgVo, Oo ì`dYmZmMo {ZYm©aU
H$aÊ`mgmR>r Cn`moJr nS>Vo.

Am`Š`y {ZYm©aUmÀ`m AmYmamda Am`S>rMo Imbrbà_mUo dJuH$aU Ho$bo OmVo.
gm¡å` [aQ>mS>}eZ
[aQ>mS>}eZÀ`m gd©
Ho$gogn¡H$s 75-90%
grEÀ`m AYm© Vo XmoZ
V¥{V`m§e H$m`©
(Am`Š`y: 50 Vo 70)
gd© {d^mJm§_Ü`o
XmIdVo
{d{MÌ emar[aH$
bjUo ZgVmV
ì`dhmarH$ H$m¡eë`o
{_idy eH$VmV
3ar-6dr n`ªVMr
Cn`moJr dmMZ Am{U
J{UV H$m¡eë`o
g_mOmV dmdé
eH$VmV

_Ü`_
[aQ>mS>}eZ
[aQ>mS>}eZÀ`m gd©
Ho$gogn¡H$s ~ ~ 1025%
grEÀ`m EH$ V¥{V`m§e
Vo AYm© H$m`©
(Am`Š`y: 35 Vo 49)
bjmV `oÊ`m`mo½`
C{ea ImgH$éZ
~mobÊ`m_Ü`o
{d{MÌ emar[aH$
bjUo Agy eH$VmV
gmonm g§dmX {eHy$
eH$VmV
àmW{_H$ Amamo½`
Am{U gwajm gd`r
{eHy$ eH$VmV
gmÜ`m H$m_m§_Ü`o
gh^mJr hmoD$
eH$VmV Am{U
ñdV:Mr H$miOr KoD$
eH$VmV

Vrd« [aQ>mS>}eZ
[aQ>mS>}eZÀ`m gd© Ho$gogn¡H$s
~ 10-25%
grEÀ`m EH$ n§M_m§e Vo EH$ V¥{V`m§e
H$m`© (Am`Š`y: 20 Vo 34 )
C„oIZr` Am{U àË`j C{ea,
H$Xm{MV MmbÊ`mg WmoS>mgm C{ea
hmoD$ eH$Vmo
g§dmX H$m¡eë`o WmoS>rer AgVmV qH$dm
ZgVmV, nU H$Xm{MV ~mobUo
g_OÊ`mMr g_O Agy eH$Vo Am{U
à{VgmX XmIdy eH$VmV
XaamoOMr H$m_o Am{U nwÝhm nwÝhm H$aVm
`oUmè`m H¥$Vr {eH$dë`m OmD$ eH$VmV
gmonr ñdV:Mr H$miOr {eH$dbr OmD$
eH$Vo
_mJ©Xe©Z Am{U n`©dojUmMr
Amdí`H$Vm AgVo

A{VVrd« [aQ>mS>}eZ
[aQ>mS>}eZÀ`m gd©
Ho$gogn¡H$s
~ 10-25%
grEÀ`m EH$ n§M_m§e
nojm H$_r H$m`©
(Am`Š`y 20hÿZ
H$_r)
AZwén AZ¡g{J©H$Vm
~aoMXm AgVmV
gd© {d^mJm§_Ü`o
CëboIZr` Cera
A{Ve` XoIaoIrMr
AdñWm AgVo
~aoMXm XoI^mb
H$aUmè`m ì`º$sMr
Amdí`H$Vm bmJy
eH$Vo
H$Xm{MV gd©gm_mÝ`
emar[aH$ H¥$Vr Am{U
gm_m{OH$
AZwH$aUmbm à{VgmX
XoD$ eH$VmV

~m¡pÜXH$ Xþ~©iVoMo nwZd©gZerb ì`dñWmnZ
~m¡{ÕH$ Xþ~©iVm (Am`S>r, AmYr _|Q>b [aQ>mS>}eZ åhUyZ AmoiIbm OmUmam)AgÊ`mMr AZoH$ d¡ÚH$s`
H$maUo AgVmV. Vr doJdoJù`m àH$mao CX^dVmV. bjUo d¡ÚH$s` H$maÊ`mZwgma ~Xby eH$VmV. Xþ~©iVoÀ`m
_yimda AmYmabobm d¡ÚH$s` CnMma Cn`moJr nSy> eH$Vmo. na§Vy d¡ÚH$s` CnMma EH$_odnUo g§~§{YV Xþ~©iVm
Am{U gh^mJmdarb _`m©Xm§Zm Xÿa H$aÊ`mgmR>r nwaogm ZgVmo.
~m¡{ÕH$ Xþ~©iVm hm EImXm AmOma Zgë`m_wio Ë`mgmR>r H$moUVohr ~ao H$aUmao CnMma ZmhrV. Ë`mEodOr,
ì`dYmZo j_Vm d _`m©Xm AmoiIÊ`mda bj H|${ÐV H$é eH$VmV. nwaoem à_mUmV g_W©Z CnbãY H$éZ XoUo
hm CÔoe AgVmo, Á`m_wio ì`º$sMr H$m`©j_Vm Am{U gh^mJ gwYmaVmo. `m g§X^m©V AmnU CnMmamEodOr
nwZd©gZm~Ôb ~moby eH$Vmo. `m {d^mJm_Ü`o AmnU g_W©ZmË_H$ nwZd©gZm_Ü`o dmnaë`m OmUmè`m
YmoaUm§Mr MMm© H$aUma AmhmoV.
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ì`º$sJV g_W©Z {Z`moOZ (Am`Egnr):
CnMma {Z`moOZmMr aMZm KmVH$ bjUm§Zm gwYmaÊ`mgmR>r qH$dm _`m©{XV H$aÊ`mgmR>r Ho$br OmVo. na§Vy
~m¡{ÕH$ Xþ~©iVm (Am`S>r, AmYr _|Q>b [aQ>mS>}eZ åhUyZ AmoiIbo OmUmao) hm H$mhr AmOma Zmhr. Ë`m_wio
doJù`m àH$maÀ`m {Z`moOZmMm {dH$mg Ho$bm Jobm. `m {Z`moOZmbm ì`º$sJV g_W©Z {Z`moOZ (Am`Egnr)
Ago g§~moYbo Jobo.
Am`EgnrMm CÔoe åhUOo:
1. àË`oH$ ì`º$sÀ`m d¡`º$sH$ JaOm Am{U j_Vm§Mo {ZYm©aU H$aUo
2. H$m`m©Ë_H$Vobm dmT>dUmè`m YmoaUmË_H$ Ñï>rH$moZmbm AmoiIUo. ho H$m_ _`m©Xm Xÿa H$aÊ`mgmR>r
ÑT>Vm§Mm Cn`moJ H$éZ nyU© Ho$bo OmVo.
Am`EgnrMm _w»` CÔoe åhUOo H$m`m©Ë_H$Vobm Am{U OrdZmÀ`m g_mYmZmbm Bï>V_ H$aUo hmo`.
Am`EgnrMo `e {Q>_, Xþ~©iVm Agbobr ì`º$s Am{U XoI^mb H$aUmè`m bmoH$m§À`m EH$OwQ>rda Adb§~yZ
AgVo. {Q>_Mo g^mgX CXm. _mZgmonMma Vk, gm_m{OH$ H$m`©H$V}, Zg©, S>m°ŠQ>g©, ñnrM, Am°Š`wnoeZb
Woa{nñQ>, {ejH$, godm g_Ýd`H$ ho H$mhr ì`mdgm{`H$ AmhoV Oo Am`Egnr {dH$grV H$aVmV Am{U Ë`mMm
H$m`m©Ýd` H$aVmV.
gwédmVrMo ì`dYmZ A{Ve` _hËdmMo Amho. `m_wio Am`S>r Agboë`m _wbmÀ`m Bï>V_ {dH$mgmMr emídVr
{Xbr OmVo. H$mhr gwédmVrMo ì`dYmZ H$m`©H«$_ OÝ_mnmgyZ gwé hmoVmV. `m gwédmVrÀ`m ì`dYmZ
H$m`©H«$_m§_Ü`o {d{dY H$m`} Ho$br OmVmV. XoI^mb H$aUmè`m ì`º$s¨Zm _wbmÀ`m gwédmVrÀ`m {dH$mgmMr
_m{hVr {Xbr OmVo, _wbm§Zm dmT>Ê`mV _XV Ho$br OmVo Am{U Ë`m§Zm {deof V§Ìm§À`m _XVrZo {ejU {Xbo
OmVo, Á`m_wio _wbm§Zm Ë`m§À`m gdm}ËH¥$ï> j_Vm§da H$m_ H$aÊ`mV _XV {_iVo. `m H$m`©H«$_m§À`m
gw{ZpíMVVo_Ü`o Ka, emim Am{U g_mOmbm Am§V^y©V Ho$bo OmD$ eH$Vo.
ì`º$sJV g_W©Z {Z`moOZo (Am`Egnr): ~m¡{ÕH$ H$m`m©Ë_H$Vm Am{U {ejU
~m¡{ÕH$ H$m`m©Mo (Am`S>rMo) {ZXmZ AZoH$ MmMÊ`m§_m\©$V {ZYm©arV Ho$bo OmVo. `m MmMÊ`m ~m¡{ÕH$ Am{U
H$m`m©Ë_H$ _`m©Xm§Mo {ZYm©aU H$aVmV. `mV ì`º$sÀ`m j_Vm d _`m©Xm§Mo _yë`m§H$Z Ho$bo OmVo. `m
_yë`m§H$ZmÀ`m AmYmamda, Am`Egnr Bï>V_ H$m`m©À`m emídVrgmR>r H$moUË`m A{V[aº$ g_W©ZmMr
Amdí`H$Vm Amho ho emoYVo. nwT>o Am`Egnr `m g_W©Zm§Zm CnbãY H$éZ XoÊ`mgmR>r gdm}Îm_ nÜXV {ZYm©arV
H$aVo.
AmnU Imbr ~m¡{ÕH$ _mÌoÀ`m AmYmamdarb nwZd©gZ ì`dñWmnZmMr Am{U nwZd©gZ YmoaUm§Mr, g§~§{YV
g_ñ`m§Mr Am{U `e g§nmXZ H$aÊ`mgmR>r H$m¡Qw>§{~H$ gh^mJmÀ`m JaOoMr g§jonmV MMm© H$é`m.
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2.2 ~m¡pÜXH$ Xþ~©iVoMo ~hþ{df`H$ ì`dñWmnZ
bdH$a Ho$bobo ì`dYmZ Mm§Jë`m ^{dî`mMr Jwé{H$„r Amho. gwédmVrbm ì`dYmZ gwé H$aÊ`mgmR>r
H$m¡eë`mMr Am{U AmoiIÊ`mMr Amdí`H$Vm AgVo, Ë`mgmR>r {ZnwUVm bmJVo. Am`S>rÀ`m ~hþ{df`H$
ì`dñWmnZmV EH$g_mZ CÔoe Agboë`m doJdoJù`m ì`mdgm{`H$m§À`m gh^mJmMm g_mdoe AgVmo.
d¡ÚH$s` ì`mdgm{`H$:
Oar Am`S>rgmR>r H$moUVmhr d¡ÚH$s` CnMma Zgbm, Var Vo Oa H$mhr AYmoaoIrV/R>iH$ d¡ÚH$s` g_ñ`m
AgVrb Va Ë`m§À`mda H$m_ H$aVmV. doimodoir Amamo½`mMr VnmgUr Am{U {ZarjU H$aUo hr nwZd©gZ
emómÀ`m `emMr Jwé{H$„r AgVo. Mm§Jbo Amamo½` Am{U VmËH$mi d¡ÚH$s` d eó{H«$`mË_H$ ì`dYmZ
AË`mdí`H$ Amho. nyaH$ Am¡fYo CXm.Ý`yamoàmoQ>opŠQ>ìh Am¡fYo Am{U {dQ>m{_Ýg XoVm `oD$ eH$VmV.
nwZd©gZ _mZgmonMma Vk:
{dH$mgmË_H$ Am{U gm_m{OH$ ^mJmMo {ZYm©aU H$aVmV Am{U A{YH$ XO}Xma Am`wî`mgmR>r g„m XoVmV. Vo
AmB©d{S>bm§Zm Am{U XoI^mb H$aUmè`m§Zm dV©_mZ {dH$bm§JVoer Am{U {VÀ`m nwZd©gZmer {_iVoOwiVo
KoÊ`mV gh`moJ XoVmV. àoaUm, ñdrH¥$Vr XoUo Am{U VUmd d A{H«$`merbVm Q>miUo ho KQ>H$ Xþ~©iVoÀ`m
nwZd©gZmÀ`m e`©VrV {Q>Hy$Z amhÊ`mMo gmam§e AmhoV. Vo ~m¡{ÕH$ Xþ~©iVm Agboë`m _wbmÀ`m dV©ZmVrb
~Xbm§_Ü`o, ~moYmË_H$ gwYmamV, àoaUoV, {dMmagaUrV VgoM g_ñ`m {ZdmaUmV d ì`º$s_Ëd {dH$mgmV
_hËdmMr ^y{_H$m nma nmS>VmV. Vo g§doXZerb d gm§ñH¥$VrH$ joÌm§_Ü`o, b¢{JH$ {ejU d g§àoaH$m§da
AmYmarV dV©ZmVrb ~XbmÀ`m ì`dñWmnZmV XoIrb H$m_ H$aVmV. Vo AmB©d{S>bm§Zm hmoUmè`m ~Xbm§er
{_iVoOwiVo KoÊ`mV _mJ©Xe©Z H$aVmV. ~m¡{ÕH$ _mÌoMo {ZYm©aU Am{U Ë`m§Zm gh^mJ, {ejUmV _mJ©Xe©Z
H$aVmV, _mZgmonMma Vkm§Mm gh^mJ Agbobo AmUIrZ EH$ _hËdnyU© joÌ åhUOo amoOJma hmo`.
{\${OH$b Woa{nñQ>
Vo _moQ>a Am{U emar[aH$ {dH$bm§JVoda H$m_ H$aVmV, ho _wbmVrb _moQ>a Am{U H$m`©H$mar H$m_m§Mo {ZYm©aU
H$aÊ`m_m\©$V Ho$bo OmVo Am{U _yb H$m` {_idy eH$Vo `mZwgma {Z`moOZ Ho$bo OmVo.Vo ñZm`w§Zm à{e{jV
H$aÊ`mgmR>r Am{U emar[aH$ ñdmV§Í`m_Ü`o gh`moJ XoÊ`mgmR>r {d{dY V§Ìm§Mm Cn`moJ H$aVmV. Vo Xþgè`m {Q>_
g^mgXm§gmo~V {Z`moOZmMo Am{U gh`moJr g_W©Z XoÊ`mMo H$m_ H$aVmV. Vo AZw^d, ~moY,
A°àm{Še`m_Yë`m Ý`wamobm°{OH$b {~KmS>mMm Am{U _moQ>a H$m`m©Ýd` H$m`m©Vrb Ag_Ýd`mMm CXm.
A°Q>mpŠg`m, S>m`ñQ>mo{Z`m, H$mo[a`m B.Mm gm_Zm H$aÊ`mV _hËdnyU© ^y{_H$m ~OmdVmV. Vo Ý`wamoS>oìhbn_|Q>
CnMma YmoaUo, Ioimda AmYmarV Woanr, ñQ´>|WqZJ, ñQ´>oqMJ, ~moYmË_H$ Ioi, EJm}Zmo{_Šg, H$m`m©Ë_H$
à{ejU B.Mm Ë`m§Mo CÔoe H$m`m©Ýd`rV H$aÊ`mgmR>r Cn`moJ H$aVmV. _wbmbm Ioimer g§~§{YV
à{ejUm§gmR>r Am{U {d{dY àH$maÀ`m gm_m{OH$ H$m`©H«$_m§_Ü`o gh^mJr hmoÊ`mgmR>r V`ma H$aÊ`mV
_hËdmMr ^y{_H$m ~OmdVmV.
Am°Š`wnoeZb Woa{nñQ>:
XaamoOÀ`m OrdZmVë`m Am{U _wbmÀ`m Zoh_rÀ`m H$m_m§Mo, {ejUmer g§~§{YV H$m`m©Ë_H$ g_ñ`m§Mo
Am°Š`wnoeZb Woa{nñQ>H$Sy>Z {ZYm©aU Ho$bo OmVo. Vo {bImU, ImUo, Am{U H$nS>o KmbÊ`mÀ`m
H$m¡eë`m§_Yë`m g_ñ`m§gmR>r à{ejUmV _XV H$aVmV. Vo _wbmMm Ë`mÀ`m emioVbm, Ka Am{U
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IoiÊ`mÀ`m dmVmdaUmVbm gh^mJ gwYmaVmV. goÝgar B§{Q>J«oeZ, ßbo Woanr, pñßb¨Q²>g dmnaUo, Ë`m§Zm
H$ñQ>_mBO H$aUo, ~moYmË_H$ Ioi B. Mm§Jë`m àH$mao gh^mJr hmoÊ`mgmR>r _XV H$aVmV. Mm§Jë`m
ì`dhmamË_H$ pñWVrgmR>rH$m¡eë`m§Mo à{ejU XoUo, OmoI_r Am{U ZwH$gmZ H$aUmao àmñVm{dH$ H$m`©
AmoiIUo à{ejU d dmVmdaUmV ~Xb H$éZ hmVmibo OmVmV.
ñnrM Am{U b±½doO n°Wm°bm°{OñQ>:
Vo ~mobUo d ^mfoer g§~§{YV g_ñ`m§da _yi Xþ~©iVobm AmoiIÊ`m_m\©$V H$m_ H$aVmV. EoH$Ê`mMr,
~mobÊ`mMr g_ñ`m, Amoamo_moQ>a A°àm{Šg`m, qgQ>°Šg Eaa hr H$mhr CXmhaUo AmhoV Á`m§À`mda Cnm` Ho$bo
OmVmV. Amoamo_moQ>a à{ejU, ñZm`w ÑT> H$aUo, goÝgar à{ejU, nmoñQ> H$mopŠb`a B§ßb±Q> Q´>oqZJ Z§Va B.
pñWVt_Ü`o Mm§Jë`m g§dmXmgmR>r gh`moJ XoVm `oVmo.
Am°Wm}{Q>Šg Am{U àmoñWo{Q>Šg:
gh`moJmË_H$ gw{dYm CXm. Am°Wm}{gg Am{U àmoñWo{gg _moQ>a d H$m`m©Ë_H$ H¥$VtÀ`m XoI^mbrV d gwYmaUoV
_XV H$aVmV. Vo emioV d AmìhmZmË_H$ n`m©daUmV ñdmV§Í`mbm àmoËgmhZ XoVmV. _wbmÀ`m JaOoZwgma d
Am{W©H$ g~iVoZwgma Vo H$ñQ>_mBPnUo {S>PmBZ Ho$bobo AgVmV.
{deof {ejH$:
emioVrb {ejU Am{U H$m_mgmR>r V`mar H$aUo hr H$m_o {deof {ejH$mÀ`m _m\©$V _mZgmonMma VkmÀ`m
gh`moJmZo Ho$br OmVmV. _wbmbm `mo½` V§Ìo dmnéZ {eH$dUo Am{U {ejUmVrb Ë`m§À`m g~iVm d
Xþ~©iVm§Zm AmoiIUo EH$sH$aUmgmR>r Amdí`H$ Amho. ñdV: {eH$Ê`mbm éOdUo, {d{dY e¡j{UH$ nÜXVr
dmnéZ e¡j{UH$ g§H$ënZm§Zm {eH$dUo, _wbmgmR>r gw`mo½` Agboë`m {ejU gm_wJ«rbm AmoiIUo bhmZ
H$mbmdYrV {d{dY H$m¡eë`o {_idÊ`mMm nwamdm XoVo.
ìhmoHo$eZb BZñQ´>ŠQ>a
Vo ì`mdgm{`H$ à{ejUmV ghH$m`© H$aÊ`mMr Am{U amoOJmamgmR>r ZmoH$è`m emoYÊ`mMr ^y{_H$m nma
nmS>VmV. Vo Am`S>r Agboë`m _wbm§Zm amoOJmamda {Z`wº$ hmoÊ`mgmR>r Amdí`H$ AgUmè`m H$m¡eë`m§Mo
à{ejU XoVmV. V§ÌkmZmda AmYmarV gh`moJ XoIrb ñdV§Ì hmoÊ`mgmR>r {Xbm OmVmo.
gm_m{OH$ H$m`©H$V}
Vo gm_m{OH$ g_ñ`m§~Ôb g§doXZerbVm {Z_m©U H$aÊ`mV _yi H$maUmÀ`m nmVirnmgyZ H$m_ H$éZ _XV
H$aVmV. AmoiI Am{U _XV gm_m{OH$ OmJéH$VoV Am{U godm XoÊ`m_Ü`o _hËdnyU© H$m`© H$aVmV.
_hËdnyU© gXñ`:
nwZd©gZ joÌ da {Xboë`m `mXrdaM Wm§~V Zmhr. j_VoV n[aUm{_V Pmbobr Xþ~©iVm hr ì`º$sJV g_ñ`m
ZgyZ gm_m{OH$ g_ñ`m Amho. ghH$m`© ghOnyV©VogmR>r g¥OZmÛmao ñdmV§Í` XoVo. ñd`§nmH$KamnmgyZ Vo
Kam~mhoa MmbV OmÊ`mMo V§ÌkmZ ghOVm XoÊ`mV A{Ve` _hËdnyU© ^y{_H$m ~OmdVo. d¡ÚH$s` joÌmMo kmZ
Am{U {ZnwUVm nwZd©gZ {Q>_Mm ^mJ Agbo nm{hOoV, ho Ia§Va gm_m{OH$ g_ñ`m§~Ôb g§doXZm {Z_m©U
H$aUo; gd© n[aUm_m§Zm gdm}Îm_ g_mYmZo ~ZÊ`mMr ghOVm XoUo Amho. AmO S>m°Q> dm°M nmgyZ Vo ghmæ`H$
~mobUo V§ÍmkmZmn`ªV Pmboë`m gd© AmYw{ZH$Vm g§doXZerb ì`º$s¨MmM n[aUm_ Amho.
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~m¡pÜXH$ Xþ~©iVoVrb {deof {ejU
{ZYm©aUo, dJuH$aU, eãXmdbr Am{U Q>°qJJ H$moUË`mhr {dH$bm§JVoÀ`m Jmä`mV Agy Z`o, Am_Mo Yoæ`
åhUOo pñWVrbm g_OyZ KoUo Am{U ghH$mar _Zwî`mbm Ë`mÀ`m OrdZmMr g§nyU© j_Vm {_idÊ`mgmR>r
_XVrMm hmV XoUo hmo`. JaO Agboë`m _Zwî`mgmR>r ho åhUOo H$ñQ>_mBO, Q>oba _oS>, (H$_VaVoer) g§~§{YV
{d{eï> H¥$Vr {Z`moOZo (Am`Bnr) {_idUo hmo`. Ë`m_wio Amåhr ~m¡{ÕH$ Xþ~©iVm Agboë`m _wbmbm {deof
{ejUmV XoV Agbobm _XVrMm hmV åhUOo Am`Bnr Amho.
{deof {ejU åhUOo {deof ñdénmV aMZm Ho$bobr gyMZm Amho Or Xþ~©iVm Agboë`m _wbmÀ`m Img JaOm
nyU© H$aVo. àË`oH$ _yb doJio AgVo H$maU Ë`mMr/{VMr {deof JaO Ë`mÀ`m/{VÀ`m {ejU KoÊ`mÀ`m
A{YH$mamnmgyZ d§{MV R>ody eH$V Zmhr. Ë`m_wio Ë`mÀ`m Xþ~©iVoÀ`m Vrd«VoÀ`m Am{U _`m©Xm Agboë`m
joÌmÀ`m AmYmamda _wbmgmR>r H$ñQ>_mBµP nÜXVrZo ì`º$sJV e¡j{UH$ {Z`moOZmMr aMZm Ho$br OmVo.
ho {deof {ejU H$m AgVo?
{Z`{_V goQ>-An_Ü`o _yb^yV g§H$ënZoMo {ejU XoUo hm e¡j{UH$ {ejU à{H«$`oMm H|$Ðq~Xÿ AgVmo. nU
{deof {ejU goQ>-An_Ü`o {dÚmWu à{H«$`oMm H|$Ðq~Xÿ AgVmo. _yb^yV _m{hVr, gmXarH$aU, CËnmXZ
Am{U AJXr _yë`m§H$Z {dÚmÏ`m©À`m AmYmamda ñdV: {ZdS>bo OmVo.
{dÚmÏ`m©bm _moR>r _m{hVr EH$XmM XoÊ`mEodOr J«hU H$aÊ`mgmR>r _m{hVrbm bhmZ AmH$mamÀ`m _m{hVr
^mJm§_Ü`o {d^mJbo OmVo. {deof JaO Agbobo _yb bj Z XoÊ`mÀ`m g_ñ`obm Vm|S> XoV AgVo Am{U _pëQ>
goÝgar d d¡{dÜ`nyU© Agbobr {ejU gm_wJ«r {eH$dUo Zoh_rÀ`m gm_wJ«rnojm OmñV gh^mJmMr _w^m XoVo
Am{U Ë`m_wio à^mdrnUo {eH$Ê`mMr AmUIrZ Mm§Jbr g§Yr CnbãY H$éZ {Xbr OmVo. {MÌm§Mm Am{U
Am`grQ>rMm _Z_mohH$nUo Ho$bobm Cn`moJ gwYmarV {ejUmMr ImÌr XoVmo.
Ooìhm AmnU gr.S>ãë`y.Am`.S>r À`m Zoh_r {XgyZ `oUmè`m ñd^md d¡{eîQ>çm§da OdiyZ ÑîQ>rjon Q>mH$Vmo
Voìhm:
1. {dH$mgmMo Q>ßno JmR>Ê`mgmR>r C{ea Pmbobm AgVmo.
2. Jmoï>r bjmV R>odm`bm H$R>rUmB© `oVo
3. J«mø gm_m{OH$ dV©Zmbm g_OyZ KoÊ`mV H$R>rUmB© `oVo.
4. H¥$VtMo n[aUm_ g_OyZ KoUo
5. g_ñ`m {ZdmaU H$aÊ`mMr Xþ~©i H$m¡eë`o
darb ñd^md d¡{eîQ>ço gr.S>ãë`y.Am`.S>r. {ejUmbm AmìhmZ XoVmV. ""Vo {eH$Vrb nU Ë`mgmR>r OmñV
doi bmJob.''
{deof {ejH$ _mÜ`_ d _moS> Xmohm|Zm {eH$Ê`mgmR>r OrdZmÀ`m gd© nÜXVtÀ`m CnMmamË_H$ n[aUm_mbm
emoYVmV. gm{hË` EH§$XarV {ejU joÌ V`ma H$aVo, dmMZ Am{U {bImU d H$ënZobm EH$Ì gm§YVo. g§JrV
bj XoÊ`mÀ`m, ~mobÊ`mÀ`m Am{U Amam_mÀ`m joÌmbm Iwbo H$aVo. {MÌ H$mT>Uo ñdV:bm ì`º$ H$aÊ`mÀ`m
Ñï>rH$moZmbm d \$mBZ VgoM J«m°g _moQ>a j_Vm§Zm _hËd XoVo. A{^Z`m_wio _wbmbm ^mdZm XmIdÊ`mV,
ì`º$VoV Am{U BVam§gmo~V g§dmX gmYÊ`mV _XV {_iVo.
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{d{dY {d^mJm§_Ü`o dJuH¥$V H$aÊ`mMr _w^m XoVo, CXm. ZmQ>çmbm ñdV:bm ì`º$ H$aUo, AmdmOmVrb ~Xb,
doim, ì`m»`m, H«$_dmar B.{d^mJm§_Ü`o dJuH¥$V Ho$bo OmVo Am{U H$a_UyH$na e¡j{UH$ g§Yr CnbãY H$éZ
{Xë`m OmVmV.
~m¡{ÕH$ Xþ~©iVm Agbobo _yb VargwÕm Xþ~©i qH$dm {d{eï>nUo {dH$grV _yb^yV A{YH$mam§gmR>r PJS>V
AgVo, g_mOmbm àË`oH$mgmR>r A{YH$ à_mUmV g_mdoeH$ H$aUo hm àË`oH$ ì`º$sMm A{YH$ma d O~m~Xmar
Amho. {dH$bm§JVoÀ`m qH$dm Xþ~©iVoÀ`m joÌmV H$m`©aV Agboë`m gd© ì`mdgm{`H$m§H$S>o OJ^amVrb
ZmJ[aH$m§Zm Xþ~©iVm§À`m Vrd«Vm d ^m¡Jmo{bH$ g_ñ`m§_Yë`m ì`º$sJV \$aH$mbm _mÝ` H$aÊ`mgmR>r, Ë`mMr
àe§gm H$aÊ`mgmR>r Am{U gmOarH$aU H$aÊ`mgmR>r g§doXZerb H$aÊ`mMo _hËdmMo CÔoí` Amho.
`mbm AmUIrZ g_OmdyZ gm§JÊ`mgmR>r AmnU EH$ gmono CXmhaU KoD$`m. _Ü`_ ~m¡{ÕH$ Xþ~©iVm
Agboë`m _wbmbm {dMmamV ¿`m, Ë`mbm/{Vbm ImÊ`mV, H$nS>o KmbÊ`mV, bog ~m§YÊ`mV, àgmYZmg
OmÊ`mV g_ñ`m Agy eH$VmV. Ogo Ë`mbm eyO KmbUo H$R>rU dmQy> eH$Vo, ImÊ`mV qH$dm Q>m°BboQ>bm
OmÊ`mMr JaO gm§JÊ`mV AS>MU `oD$ eH$Vo. _yb `m X¡Z§{XZ H¥$Vter _oi KmbÊ`mV g_ñ`m `oV Agob Va
Zoh_rMm Aä`mg {eH$dÊ`mV H$mhrM AW© ZgVmo.
Ë`m_wio `m gd© H¥$Vtda {deof {ejUmV bj H|${ÐV H$aVm `oVo. {deof {ejUmMm _w»` CÔoe åhUOo
""ñdV§ÌnUo OJUo'' åhUOo nr.S>ãë`y.Am`.S>r.bm eŠ` VodT>o ñdV§Ì ~ZdUo hmo`.
{deof {ejU `mMm {dMma H$aVo Am{U _wbmbm Ë`mÀ`m J«m°g _moQ>a, \$mBZ _moQ>a, Q>m°`boQ>bm OmUo, ImUo,
H$nS>o KmbUo, H$m`m©Ë_H$ {ejU, J«hU d ì`º$VoMm g_mdoe Agbobr ^mfm, ì`dgm`nyU© H$m¡eë`o
gwYmaÊ`mgmR>r {d{dY joÌm§Mo _wbm§Zm {ejU XoVo. {deof {ejU H$m`m©Ë_H$ {ejUmda bj H|${ÐV H$aVo,
Á`mV dmMUo, {b{hUo, A[aW_°{Q>H$, n¡emMo ì`dhma `m§Mm g_mdoe hmoVmo.
Am`S>rÀ`m Vrd«VoÀ`m, _wbmÀ`m j_VoÀ`m AmYmamda gw`mo½` {ejU {Xbo OmVo. àË`oH$ ì`º$s {deof AgVo
Am{U ho nr.S>ãë`y.Am`.S>rÀ`m ~m~VrV XoIrb gË` AgVo.
CXm.gm¡å` Am`S>r Agbobo _yb gd© X¡Z§{XZ H$m`} ñdV§ÌnUo H$é eH$Vo. Ë`m_wio {deof {ejH$mbm Ë`m
_wbmgmR>r H$m`m©Ë_H$ {ejUmda bj H|${ÐV H$amdo bmJy eH$Vo.
Oa _wbm_Ü`o Vrd« Am`S>rMo {ZXmZ Pmbo Va, X¡Z§{XZ H¥$Vt_Ü`o _wbmbm Amdí`H$ Ë`m à{ejUmMr JaO
^mgy eH$Vo.
{deof {ejU _wbmbm qH$dm {dÚmÏ`m©bm qH$dm Am`S>r Agboë`m ì`º$sbm {VÀ`m B_oO H$m¡eë`m§Mm dmna
OrdZmMm XOm© gwYmaÊ`mgmR>r H$aÊ`mV _XV H$aVo. Oa {deof {ejU {Xbo Jobo Zmhr Va _wbmV Agboë`m
_`m©{XV j_Vm H$mimÀ`m AmoKmV hiyhiy Zm{hí`m hmoVmV.
AemàH$mao ñdV§Ì OrdZ {_idÊ`mgmR>r Am{U ~m¡{ÕH$ Xþ~©iVm Agboë`m _wbmÀ`m OrdZmMm XOm©
gwYmaÊ`mgmR>r _wbmbm qH$dm àm¡T> ì`º$sbm Y¡`m©Zo, ào_mZo, H$miOrMo Am{U g_n©UmZo gd© joÌm§_Ü`o
à{e{jV Ho$bo nm{hOo, Ë`mÀ`m/{VÀ`m JVrZwgma {ZYm©arV Ho$bo nm{hOo Am{U Vo Ho$di {deof {ejUmZoM
eŠ` hmoVo.
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_mZ{gH$ ì`dYmaUm YmoaUo
Am`S>r Agboë`m _wbm§À`m _mZ{gH$ JaOm:
nwZd©gZ {Q>__Ybo _mZgmonMma Vk Am`S>r Agboë`m _wbm§À`m AZwHy$bZ à{H«$`oH$S>o Am{U {dH$mgmË_H$
JaOm§H$S>o bj XoVmV. _wb OgOgo {dH$mgmË_H$ Q>ßß`m§da nwT>o OmVo Vgo g~iVm Am{U AmOmamZwgma g_ñ`m
AmoiIUo _hËdmMo AgVo. Am`S>r Agboë`m _wbm§Zm àJVrer g§~§{YV VmU `oD$ eH$Vmo. \$aH$ nmS>Umam
_wÔm åhUOo Omo _wbmda H$_r XoVmo nU ~m¡{ÕH$ Xþ~©iVm AgÊ`mMm VmU AmB©d{S>b Am{U ^md§S>m§da nS>Vmo.
XrK©H$mi Agbobr Xþ~©iVm gd©gm_mÝ` {dH$mg H$m`m©V Am{U H$m¡eë`o {_idÊ`mV AS>Wim AmUy eH$Vo
`mMo H$maU nyU©nUo ~ao Z hmoUo hr {IÞ H$aUmar ~m~ Amho. H$m`_ ñdénmV qH$dm VmËnwaË`m ñdénmV
godm§_Ü`o ì`Ë`` `oUo ~wpÜX_ÎmoÀ`m H$m`m©Ë_H$ [aº$Voda _hËdnyU© n[aUm_ H$é eH$Vmo.
{dH$mgmË_H$ Q>ßß`m§_Yë`m JaOm:
{àñHy$b: H$_r _mJUr Agbobm Am{U OmñV Xþb©{jV Ho$bobm C{ea. AmB©d{S>bm§_Ü`o AmOmambm
ñdrH$maÊ`mEodOr ~ao hmoÊ`mgmR>rÀ`m g§^mì`Vm§da OmñV àmoËgmhZ XoUo AmT>iVo. AmB©d{S>b ZH$ma Vo
Z¡amí` Aem {d{dY Q>ßß`m§_YyZ OmV AgVmV. Hw$Qw>§~mVrb gXñ` Am{U g_mO AS>Wim ^mgVmV qH$dm
_m{hVrMm _moR>m ñÌmoV Omo Hw$Qw>§~mgmR>r _moR>çm à_mUmV daXmZ R>é eH$Vmo. _yb {dH$mgmÀ`m gmoZoar Q>ßß`mda
AgVo. Hw$Qw>§~mgmR>r gw`mo½`nUo {_iVo OwiVo KoÊ`mMr YmoaUo Am{U _wbmgmR>r gw`mo½` _mJ©Xe©Z `emMr
Jwé{H$„r R>aVo.
emioV àdoe: ~aoMXm hm AmnÎmrMm q~Xÿ AgVmo H$maU Vmo ghH$mè`m§gmo~VÀ`m ^oXm§Zm AYmoaoIrV H$aVmo.
àdoe {_idÊ`mnmgyZ Vo _wbmÀ`m X¡Z§{XZ JaOm§À`m H$m`m©Ýd`mn`ªV d gdm}Îm_Vm {gÜX H$aÊ`mgmR>r
Hw$Qw>§~mnmgyZ Vo nwZd©gZ ì`mdgm{`H$m§n`ªV ^¸$_ `§ÌUm bmJVo. _wbmMo _mZ{gH$ {hV hm EH$_od Ñï>rH$moZ
Zgmdm, Ë`mEodOr g§nyU© Hw$Qw>§~mZo doimodoir _wbmMo A{V bmS> H$aÊ`m~Ôb g„m KoVbm nm{hOo, Á`m_wio
_wbmV dV©ZmÀ`m g_ñ`m {Z_m©U hmoÊ`mV n[aUm_ hmoVmo d _wbmMm AmË_{dídmg dmT>dUo H$R>rU hmoD$Z
~gVo. _wbmZo Hw$R>o Jobo nm{hOo Am{U _wbmÀ`m Amdí`H$Vo~ÔbÀ`m `mo½` {ZU`m_wio g_W©Z `§ÌUobm
_mZgmonMma Vkm§À`m nwZd©gZ joÌmVrb {ZnwUVobm gdm}Îm_nUo dU©Z H$aVm `oD$ eH$Vo.
{H$emoad`: {H$emoad` hr Ë`m§À`m AmB©d{S>bm§nmgyZ, gh`mo½`m§À`m JQ>mÀ`m geº$ g§~§Ym§À`m g_ñ`m§Mo
{ZdmaU H$aÊ`mÀ`m, earamVrb ~Xbm§er OwidyZ KoÊ`mÀ`m Ë`mMà_mUo ào_mÀ`m d b¢{JH$ g_ñ`m§_YyZ da
`oÊ`mÀ`m Ë`m§À`m j_Vobm AmìhmZ XoUmam AmUIrZ EH$ Q>ßnm Amho. ñdrH¥$Vrnojm _mJUr OmñV à~i
AgVo. \o$a~Xb Am{U X`m dmQ>m`bm bmdUo H$mhr bmoH$m§Mr Am`wî`^amMr Zr{V Agy eH$Vo Va BVa H$mhr
bmoH$m§Zm ghH$mè`m§gmo~V ñnYm© H$amdrer dmQy> eH$Vo. JaOm EdT>çm gm_mÝ` AgVmV H$s Ë`m_wio Xþ~©iVoMo
ApñVËd Zm{hgo hmoD$ eH$Vo. ì`º$s_Ëd {dH$mg Am{U BVa Xþ~©iVm§Zm gVH©$VoZo hmVmiUo Amdí`H$ AgVo.
gh`mo½`m§er g§dmXmV CnpñWVr Ho$di Amdí`H$Vm AgVo Voìhm Agmdr H$maU A{V~Mmd hm Cnm` ZgVmo.
gm`H$mo _moQ>a Am{U gm`H$mo gmoeb {dH$mgmMo {ZXmZ
\$mBZ _moQ>a H$m¡eë`m§_Ybr, gm_m{OH$ ñdmV§Í`mÀ`m g_OyVrVrb H$_VaVm, AmB© Am{U 0-3 dfmªÀ`m
_wbmVrb g§dmXmbm, Ý`wamogm`H$mobm°{OH$b JaOm (A°Šgog Ho$boë`m d AQ>|S> Ho$boë`m Ý`wamobm°{OH$b
H$_VaVm){dMmamV KoD$Z gd©gm_mÝ` àJVrMo {ZYm©aU Ho$bo OmVo.
- 59 -

_wbm§_Yë`m emar[aH$ Am{U ~moYmË_H$ ì`§JmMo ~hþ{df`H$ ì`dñWmnZ

_mZ{gH$ {ZYm©aU:
Ÿ ~moYmË_H$ à{H«$`m: bj XoÊ`mMm H$mbmdYr, ñ_¥Vr, {dMma H$aUo, ~wpÜX_Îmm
Ÿ \$mBb _moQ>a H$m¡eë`m§Mo {ZYm©aU
Ÿ emioVrb n[an¹$VoMo {ZYm©aU
Ÿ _|XÿÀ`m H$m`mªMo {ZYm©aU-Zmo{gg, àmpŠgg, ñnrM
Ÿ _wbmÀ`m ^mdZrH$ Am{U dV©ZmË_H$ pñWVrMo {ZYm©aU
Ÿ ì`º$s_Ëd {ZYm©aU
Ÿ ì`mdgm{`H$ {ZYm©aU
Ÿ dV©ZmË_H$ {ZYm©aU
{ZYm©aU à{H«$`m ì`º$sZwgma àË`oH$ _wbmÀ`m ñd^md Am{U Vrd«Voda AmYm[aV doJù`m AgVmV. {ZYm©aU
à{H«$`m gmYmaUnUo 45 {_ZrQ>o MmbVo Am{U {VÀ`mgmR>r EH$mnojm OmñV gÌm§Mr Amdí`H$Vm bmJy eH$Vo.
A§{V_ d¡ÚH$s` [anmoQ>©_Ü`o MmMUrÀ`m n[aUm_m§Mm Am{U g§~§{YV {ZarjUm§Mm g_mdoe hmoVmo Or
n[ajUmÀ`m Xaå`mZ Ho$br Jobobr AgVmV.
CnMmamË_H$ ì`dYmZ:
ì`dYmZ YmoaUo {ZYm©aUmÀ`m AmYmamda Am{U _yb à{VgmX XoD$ eHo$b Aem gdm©V gw`mo½` {ZYm©aU
YmoaUmbm gw{ZpíMV Ho$br OmVmV.
1.

Ý`wamo-H$m°{¾{Q>ìh Woanr:
Am`S>r Agboë`m ì`º$sMm CnMma H$aÊ`mMm hm ZdrZ Ñï>rH$moZ Amho. hm XmoZ {gÜX Ho$boë`m
VËdm§da AmYmabobm Amho:

ii)

Ý`wab ßbmpñQ>{gQ>r: _|Xÿ Amnë`m ñdV:À`m g§aMZobm Am{U H$m`mªZm EImÚm {d{eï> dmVmdaUmÀ`m
JaOm§Zm nyU© H$aÊ`mgmR>r ~XbÊ`mMr j_Vm R>odVmo. n[aUm_V: Oa _wbmbm `mo½` Ý`wamobm°{OH$b
dmVmdaU {Xbo Jobo Va, Vmo àJVr H$aÊ`mMr eŠ`Vm OmñV AgVo.

iii)

{ejU: boìh ì`JmoQ²>ñH$s `m§Zr ho àmñVm{dV Ho$bo H$s _wbmMo {ejU hr EH$ g_m{OH$ H¥$Vr Amho,
{Obm A{YH$ H$m¡eë` Agboë`m g_mOmVrb bmoH$m§er g§dmX gmYyZ {_idbo OmVo. g_wnXoeZ
Am{U dV©ZmË_H$ Woanr, ^mdZrH$ Am{U _mZ{gH$ ~Xbm§gmR>r H$moUË`mhr d`mV bmJy eH$Vo, nU
Vr {H$emoad`mV OmñV _hËdmMr AgVo.
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2.

~moYmË_H$ nwZd©gZ Woanr (grAmaQ>r)
~moYmË_H$ nwZd©gZ hm _mJ©Xe©Zna WoanrMm EH$ H$m`©H«$_ Amho, Á`m_wio EH$mJ«Vm AmUÊ`mgmR>r,
bjmV R>odÊ`mgmR>r Am{U _|Xÿda n[aUm_ H$aUmè`m AmOma qH$dm BOoZ§Va g_ñ`m gmoS>dÊ`mgmR>r
{eH$Vm (nwÝhm {eH$Vm) `oVo. hm CnMmamË_H$ H¥$VtMm EH$ g§a{MV goQ> Amho Á`mMr aMZm ì`º$sÀ`m
{dMma H$aÊ`mÀ`m, VH©$ dmnaÊ`mÀ`m d {ZU©` KoÊ`mÀ`m j_Vobm nwÝhm à{e{jV H$aÊ`mgmR>r
H$aÊ`mV Ambr Amho.
ñ_¥Vr, bj, Ñï>rH$moZ, {ejU, {Z`moOZ d VH$m©Vrb H$_VaVm gwYmaÊ`mda ^a {Xbm OmVmo. AZoH$
ì`dYmZmË_H$ YmoaUo d V§Ìm§Mm _wbm§Zm ~moYmË_H$ H$_VaVm H$_r H$aÊ`mgmR>r, ì`dñWm{nV
H$aÊ`mgmR>r qH$dm Ë`m§À`mer {_iVoOwiVo KoÊ`mgmR>r _wbm§Zm _XV H$aÊ`mÀ`m ÑîQ>rZo Cn`moJ Ho$bm
OmVmo. ~moYmË_H$ nwZd©gZmMo Ano{jV \${bV åhUOo OrdZmMm gwYmabobm XOm© Am{U KamV d
g_mO OrdZmV H$m_ H$aÊ`mMr gwYmarV j_Vm hmo`.
~moYmË_H$ nwZd©gZ V§Ìo nwZ:g§J«hU à{ejU qH$dm _|Xÿbm gd©gm_mÝ` H$m`m©V {H$§dm ^anmB© nÜXVrZo
nwÝhm à{ejU XoUo hmo`. hr V§Ìo _wbmbm H$_VaVm ^éZ H$mT>Ê`mgmR>r gmYZm§Mm Cn`moJ H$am`bm
{eH$dVmV.
~moYmË_H$ nwZd©gZmMo CÔoe åhUOo eŠ` VodT>o ñdV§Ì H$m`© {_idÊ`mgmR>r ~moYmË_H$ j_Vm
gwYmaUo hmo`. ~moYmË_H$ nwZd©gZmMo H$mhr {d{eï> bm^ Imbrb H$_VaVm§_Ü`o gwYmaUobm Am§V^y©V
H$aVmV:
Ÿ bj XoÊ`mMm H$mbmdYr
Ÿ ñ_¥Vr
Ÿ g_ñ`m {ZdmaU
Ÿ Ñí`-ñWm{ZH$ g§~§Y
Ÿ ^adUo, H$nS>o KmbUo B. H$m`m©Ë_H$ H$m_m§Mo {ejU KoUo

~moYmË_H$ nwZd©gZ BVa Woantgmo~V qH$dm BVa WoantMm EH$ ^mJ åhUyZ Ho$bo OmD$ eH$Vo CXm. dV©Z,
ì`dgm`mË_H$ qH$dm ñnrM Woanr.
~moYmË_H$ nwZd©gZ AZoH$ ì`mdgm{`H$m§H$Sy>Z hmVr KoVm `oVo CXm. Ý`wamogm`H$mobm°{OñQ²>g qH$dm _mZgmonMma
Vk. pñWVrMr àd¥Îmr Am{U {d{eï> ~moYmË_H$ H$_VaVm H$moUË`m àH$maÀ`m {deofVkmMr Amdí`H$Vm Amho
Vo gm§JVmV.
~moYmË_H$ nwZd©gZmMo XmoZ CnMmamË_H$ Ñï>rH$moZ AmhoV:
i)

[añQ>moao{Q>ìh Ñï>rH$moZ: hm `m VËdmda AmYmabobm AgVmo H$s dma§dma Ho$boë`m Aä`mgm_wio
J_mdbobr qH$dm H$_r {dH$grV H$m`} nwÝhm g§J«{hV H$aVm `oD$ eH$VmV. H$mhr nÜXVr d V§Ìm§_Ü`o
`m§Mm g_mdoe hmoVmo:
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Ÿ Am°{S>Q>ar, Ñí` Am{U Vmo§S>r àmoËgmhZ Am{U gamd
Ÿ A§H$m§Mm \o$a\$ma
Ÿ H§$ß`wQ>a-ghH$m`© {Xbobo CÎmoOZ d gamd
Ÿ dV©ZmVrb ~Xb
ii) ^anmB© Ñï>rH$moZ: hr nÜXV ~moYmË_H$ H$_VaVm§gmR>r ~mø gh`moJ {dH$grV H$aÊ`mgmR>r à`ËZ

H$aVo. ^anmB© Agbobo ~moYmË_H$ nwZd©gZ Imbrb V§Ìm§Mm dmna H$é eH$Vo:
Ÿ Ñí` ŠbyO, boIr gyMZm, _o_ar ZmoQ>~wŠg, KS>çmio, {~ng©, H§$ß`wQ>g© Am{U BVa BboŠQ´>m°{ZH$
CnH$aUm§Mm H$m`m©Ë_H$ dV©Zm§gmR>r dmna H$aUo.
Ÿ H$R>rU H$m_o gmonr H$aUo, é½UmMo bj {_idUo, {dMbZo H$_r H$aUo Am{U ñd`§ {ZarjU nÜXVr
{eH$dUo.
~moYmË_H$ nwZd©gZmgmR>r ^anmB© Ñï>rH$moZ nwZg§J«hUmË_H$ Ñï>rH$moZmÀ`m VwbZoV A{YH$ {dpñVU©
à_mUmV ñdrH$mabm OmVmo, nU ho Ñï>rH$moZ nañna ñdénmV {deof ZgVmV. AZoH$ Woano{Q>H$
H$m`©H«$_ XmoÝhrMo KQ>H$ H$m_mV AmUVmV.
Ÿ âb°eH$mS²>g©gma»`m pìhÁ`wAb Šë`yOMm dmna H$éZ {eH$dUo, H$maU `m_wio _wbmbm ñnï>
g§H$ënZm {Z{_©Vr H$aÊ`mV _XV {_iVo.
Ÿ emar[aH$ _`m©Xm§_wio AZoH$ _wbm§Zm {b{hÊ`mV, Mm§Jbo AW©nyU© hñVmja H$mT>Ê`mV AS>MU `oVo
Am{U dma§dma Ho$bobm gamd _wbmbm g§^«_mV Q>mHy$ eH$Vmo. à`ËZ H$am Am{U a§J, H«o$`m°Ýg, dmiy
B.dmnéZ Vw_Mo {bImU H$a_UyH$na ~Zdm. Vwåhr H§$ß`wQ>a, _°{OH$b noÝg Am{U ìhmBQ> ~moS²>g©Mm
hñVmja gwYmaÊ`mgmR>r Cn`moJ H$é eH$Vm Am{U H¥$Vrbm A{YH$ amoMH$ ~Zdy eH$Vm.
Ÿ ~mOmamV CnbãY Agboë`m Am°{S>Amo pìhÁ`wAb grS>rOÀ`m {dpñVU© a|OMm Vwåhr _wbm§Zm a§J,
AmH$ma, \$io, earamMo ^mJ, amoOÀ`m OrdZmVrb H$m_o B. {eH$dÊ`mgmR>r Cn`moJ H$é eH$Vm.
Ÿ KamMo Am{U dJm©Vbo H$m_ _wbmgmR>r ~Xbm Ë`mÀ`m qH$dm {VÀ`m H$m`mªZwgma H$am Am{U eŠ`
Agboë`m AS>Wi`m§à_mUo H$am Oo Ë`mÀ`m/{VÀ`m {dH$mgmbm AS>dy eH$Vrb.
3. dV©Z Woanr:
`m WoanrMm Cn`moJ _wbmÀ`m j_Vobm gwYmaÊ`mgmR>r Am{U {dÜd§gH$ dV©Zm§Zm H$_r H$aÊ`mgmR>r
~aoM doim Ho$bm OmVmo.
Am`S>r Agboë`m _wbm§gmR>r H$mhr dV©Z Woanr YmoaUo Or AmB© d{S>bm§H$Sy>Z Kar gamdmV AmUbr
OmD$ eH$VmV Ë`m§Zm Imbr {Xbo Amho:
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1. gd©àW_ Vw_À`m _wbmgmo~V dmnaÊ`mgmR>r {Za§Va dV©ZmË_H$ ì`dñWmnZ {Z`moOZ V`ma H$am, `mo½`
qH$dm A`mo½` dV©Z XmIdë`mda `mMm H$m`m©Ýd` H$aVm `oB©b. `mM AW© _wbmbm Ë`mÀ`m AmdS>Ë`m
IoiÊ`mMr Ioiy Úmdo Ooìhm Vo Anojmh© dV©Z H$aob qH$dm MyH$sMo dV©Z Ho$ë`mda Q>mB_-AmD$Q> Úmdm.
2. Vw_À`m _wbmbm Mm§Jbo dV©Z H$aÊ`mgmR>r d H$m_o nyU© H$aÊ`mg àmoËgmhZ XoÊ`mgmR>r ~{jg `§ÌUm
dmnam. ~{jgm§Mr ñnï> `§ÌUm V`ma H$am CXm. pñQ>H$a MmQ²>g©, JmoëS> ñQ>mg©, ImÚ Zgbobr {Q´>Q> CXm.
IoiUo gw{ZpíMV H$aUo Á`m_wio _wbmbm Ooìhm Vo H$m_ nyU© H$aob qH$dm Ë`mMo dV©Z gwYmaob Voìhm H$m`
Anojm H$am`Mr ho _m{hV hmoB©b.
3. dmB©Q> dV©Z Ho$ë`mda Q>mB_-AmD$Q> XoÊ`mEodOr qH$dm AmoaS>Ê`mEodOr Mm§Jbo dmJë`mda _wbmMo
H$m¡VwH$ H$am. `m_wio _wbmbm ñdV:À`m _hËdmMr ^mdZm {dH$grV H$aÊ`mV _XV {_iob Am{U
Ë`mMr/{VMr AmË_{dídmgmMr nmVir {Z_m©U hmoB©b.
4. _wbmbm emar[aH$ qH$dm Vmo§S>r AmH«$_H$Vm ì`º$ H$aÊ`mÀ`m {Z_m©UmË_H$ d _mÝ` nÜXVr {eH$dë`m
Joë`m nm{hOoV. CXm. {MÌ H$mT>Uo, a§JdUo, S´>åggmaIr dmÚo dmOdUo, ídmgmoÀN>dmg ì`m`m_àH$ma
H$aUo Ooìhm Ë`mbm/{Vbm amJ Ambm Agob qH$dm CÛoJ Ambm Agob.
5. Am`S>r Agboë`m _wbm§Zm JXuÀ`m, AmdmO Agboë`m dmVmdaUmV A{VCÎmoOZ {_iVo, Á`m_wio
AmnÎmrV n[aUm_ hmoD$ eH$Vmo. Ë`m ~mø C{ÔnZm§Zm {eH$Ê`mMm à`ËZ H$am Á`m_wio Vw_À`m _wbmV
MwH$sMo dV©Z KS>Vo Am{U Ë`mbm Aem pñWVtnmgyZ Xÿa R>odmdo. Vwåhr _wbmbm A{VCÎmoOH$
dmVmdaUmVyZ ~mhoa H$mTy>Z {H$§dm _wbmbm Aem pñWVt_Ü`o em§V ahm`bm {eH$dyZ _XV H$é eH$Vm.
6. Am`S>r Agbobr _wbo Ë`m§À`m emar[aH$ pñWVr_wio g_mOmÀ`m gm{ZÜ`mV H$_r `oVmV, Ë`m§Zm
g_mOmV dmdaÊ`mMr H$m¡eë`o {eH$dÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho. _m°S>oqbJ, amob ßbo V§Ìo Am{U
H$m¡eë`m§Mo à{ejU _wbmgmo~V KoVbo OmD$ eH$Vo H$maU Ë`m_wio _wbmbm g_mOmV _mÝ` Agbobo
dV©Z H$emàH$mao ~ZVo `mMr ñnï> g§H$ënZm {_iob.
7. Oa Vw_Mo _yb ñdV:bm ì`º$ H$aÊ`mÀ`m Xþ~©iVo_wio ì`{WV Pmë`mgmaIo {Xgbo Va, Vw_À`m
Hw$Qw>§~mÀ`m g§dmX nÜXVtZm nwZ:_yë`m§{H$V H$am. H$å`w{ZHo$eZ ~moS>© IaoXr H$aÊ`m_wio _wbmbm Ë`mMo
{dMma qH$dm _wÔm Q>mBn H$aVm `oB©b, eãX _XV H$é eH$Vrb.
8. Vwåhr BVa {dH$ën H$éZ nm{hboV Var gwÕm dV©ZmMr g_ñ`m VerM am{hbr Va Vw_À`m _wbmbm
{~hopìh`ab ñnoem{bñQ>Mr Woanr Úm. ì`mdgm{`H$ Woa{nñQ> Vw_À`m _wbmbm Ë`mÀ`m ^mdZm dJuH¥$V
H$aÊ`mV Am{U Ë`mÀ`m BÀN>m gm§JÊ`mV VgoM ñdV:~Ôb Mm§Jbo dmQ>Ê`mg _XV H$aVrb.
4. g_wnXoeZ
Am`S>r Agbobr _wbo Oer _moR>r hmoV OmVmV Ver Vr Ë`m§À`m ghH$mè`m§Zm AmdS>oZmer hmoVmV,
{_ÌËdmnmgyZ Xÿa hmoVmV, ~m°S>r B_oOZo ì`{WV hmoVmV qH$dm CnMmamÀ`m Yoæ`m§Zr C{Û¾ hmoVmV.
g_wnXoeZ qH$dm Q>m°H$ WoanrMr Ë`m§Zm AmoiI H$éZ XoÊ`mMr hr `mo½` doi Amho {OWo Vo Aem Jmoï>t~Ôb
~moby eH$VmV Á`m§Mm Ë`m§Zm Ìmg hmoV Amho Am{U ñdV:bm Ñï>rH$moZmV KmbÊ`mg {eHy$ eH$Vrb. ho
dV©ZmË_H$ WoanrhÿZ doJio AgVo, Ë`mV CÔoí`o ì`º$sÀ`m ì`º$s_Ëdmbm ñdrH$maUo Am{U A§{JH$ma
H$aUo {eH$Uo _yi dV©Z ~XbÊ`mEodOr OmñV à_mUmV {eH$dbo OmVo.
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5. J«wn Woanr:
J«wßm gm`H$moWoanr hr EH$ à{H«$`m Amho Á`mV Vm|S>r d Vm|S>r Zgboë`m V§Ìm§Zr _mZ{gH$ à^md nmS>bm
OmVmo Á`mV _mZgmonMma Vk é½Um§À`m {deof ñdénmV Am`mo{OV Ho$boë`m bhmZ JQ>m§_Ü`o g§dmX
{Z{_©VrMm Cn`moJ H$aVmV (_w»`Ëdo ^md{ZH$ ñdénmMo g§dmX), Á`m_wio é½UmÀ`m eara Am{U MoVm
AñdñWVobm H$_r Ho$bo OmVo Am{U _Zmogm_m{OH$ H$m`© {dH$mg gwYmaVmo.
े थरेपी
े सल
बौि क िवकलांगता टम
उपरो मयािदत वै क य गरजांमुळे , एक उपचार प त िवकिसत करणे आव यक आहे जो से यलर
ु
तरावर मदचे
ू सम या सोडवते. टेम पेशी
ू काय बदलू शकते. टेम सेल थेरपी ID म ये मदम
ू ये मळ
मि त क पेश म ये पांतर क न खराब झाले या े ांची दु ती क न दु ती आिण पनज
माची
ु
ं , पॅराि न रे णू सोडतात, लॅम
ि या सु करतात. ते गती घटक, सायटोके स, केमोकाईस
श ि या कमी करतात आिण िव मान टेम सेल वाढवत चालना देतात. ते शरीरा या रोग ितकारक
करतात. ते मदला
िति यांम ये बदल घडवन
ू आणू शकतात आिण म जासं थेतील पेश चे नकसान
ु
ू
र ाचे ऑि सजन परव
ु यासाठी नवीन र वािह या बनिव यास ो साहन देतात. पारं पा रक
उपचारांमधे होणारी टेम सेल थेरपी यामळे
ु उ म प रणाम िदसन
ू येतात कारण यामळे
ु परं परागत
थेरिपटी या ईएफएफ ect वाढते आिण मदू या ऊतीम ये सकारा मक बदलांमुळे उपचारांना मदत होते.
टेम सेल थेरपी खालील बौि क िवकलांगता ल णे सधा
शकतो
ु
१. कमी बद
ु ् यांक
२. सामािजक संवाद
३. मािहती
४. कॉममनचे खालील माणे
५. ल आिण एका ता
६. कौटंु िबक सद यांची ओळख
टेम सेल थेरपी या नंतर मदू या पेश चे सधा
ु रत काय पीईटी-सीटी कॅनम ये िदसन
ू येते. हे बदल
सहसा फं शनल सधारां
ु म ये सहसंब असतात.
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आकती
ृ 2.6 पीईटी-सीटी कॅन िनळे मि त क काय कमी दशिवत आहे

आकती
ृ २.७ टेम सेल थेरपी के यानंतर पीईटी-सीटी कॅन िन या भागात
कमी होत आहे जे दाखवते सधा
ु रत मदू काय
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àH$aU 3

िशक याची अपंग व
िशकणे अशी ि या आहे जी मला
ु या वाढ आिण िवकासाशी ससं
ु गत असते. जे हा िश णात तटू कमी
असते ते हा पालक आिण िश क यांचे ल वेधले जाते. हे िशक यास अपंग मले
ु आहे त आिण आजकाल
बहतेक मलां
ु म ये शालेय नापास झा याचे एक मु य कारण आहे .
"लिनग अपंग व" हा श द थम १ ९ ६३ साली डॉ. सॅ यअल
ु िकक यांनी प रभािषत केला होता यायोगे
शाळांम ये गंभीर िशक यासंबंधी सम या असले या मलां
ु चे वणन केले परं तु इतर अपंगां या ेण म ये
आधा रत ि या आहे जे वाचन, लेखन आिण / िकंवा गिणत
पडत नाही. हे एक यरॉलॉिजकल
ू
सार या मलभत
ू ू कौश यांचे िश ण घे यास ह त ेप क शकते. सं था, वेळ यव थापन, अमत
ू
िवचार, ल आिण मती
ृ यासार या उ च मानिसक कायाम ये यांना अडचणीही येऊ शकतात.
ै ि क आिण
िशक याची अपंग व केवळ मला
ु या शै िणक प रणामांवरच न हे तर यां या वय
सामािजक जीवनावरही प रणाम करे ल.
िशकणे अपंग हे एक छ ी श द आहे याचा उपयोग अिध हण आिण ऐक या या, बोल यास, वाचन,
श दलेखन, लेखन आिण तक कौश ये यातील िवकारां या संचाचे वणन कर यास केला जातो.
े वग
े या कारचे िशक याची अपंग व हणज:े
वग
- िड लेि सया (वाच यात अडचण)
- िडि गिफया (लेखी अडचण)
- िड के यिलया
(सं या आिण गिणतीय संक पनांम ये अडचण)
ू
- िड नोिमया (नाव दे यात अडचण)
- िड पेिसया (अथपण
ू भाषा अडचण)
ै एक िकंवा अिधक दशवल
े :
एलडीसह मल
ु े िन न ल णांपक
- समजतीची
सम या
ु
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- अमत
ू आिण सामा यीकरण कर याची मयािदत मता
- मती
ृ आिण ल सह अडचणी
- मंद भाषण आिण भाषा िवकास
- मयािदत सामािजक कौश ये
ै ि क वतन
- अनिचत
/ अप रप व वय
ु
- मयािदत ल कालावधी आिण गरीब धारणा मता
- कमी ेरणा, खराब आ मिव ास आिण कमी वत: ची शंसा
- सामा य अ व थता
- सकल आिण दंड मोटर कौश य सम वय अभाव
- भाविनक ग धळ
हे िडसऑडरचा
टेम सेल थेरपीसार या नवीन उपचारांबरोबर एकि त झालेले बहआयामी पनवसन
ु
तरावर उपचार कर यास मदत क शकतात. टेम सेल थेरपी िशक या या अपंग वा या
से यलर
ु
कोर यरोपॅ
तं ल णे यव थािपत करे ल.
ू थोलॉजीला संबोिधत करतील, तर पनवसन
ु
भाषण आिण भाषा थरेपी:
िशक या या अपंग वा असले या मलास
भाषणात आिण िलिखतम ये ास होऊ शकतो. वनी,
ु
श दांश, श द, वा य आिण वचन तरावर उ पादन, आकलन आिण भाषेची जाग कता येथे सम या
येऊ शकतात. वाचन आिण लेखन सम यांसह य ना संभाषण, िवचार करणे आिण िशक यास
भाषेचा रणनीती वापर यात अडचणी येऊ शकतात. अशा कारे , भाषण आिण भाषा ह त ेपाने िलिखत
वापर या
मद
ु ् ांसह दो ही बोलीभाषा गरजे माणे लि यत करणे आव यक आहे . एलडी सह मलासाठी
ु
जाणाया थेरपी ऍि टि हटी नेहमी शाळे या कामाशी जोड या जातात. हणन,
ू उपचारासाठी सािह य
साम ीतन
ू थेट घेतले जाते िकंवा वगाम ये िशकवले गेले आहे अशा साम ीशी संबंिधत आहे (उदा.,
वाचन उप म, िनबंध लेखन िकंवा लेखन कायासाठी शाळे तील कामांसाठी शाळा भाषा पाठयप
् ु तके).
सामािजक पर पर कौश य आिण इतर यावहा रक कौश ये जसे क िवषय आरं भ आिण िवषयावर
देखरे ख देखील करतात यामळे
आ मिव ासाने इतरांशी संवाद साध यास मदत होईल.
ु मलाला
ु
े
मानिसक ह त प
ै ंच
िशक या या अपंगता असले या मलां
ु क रता ह त ेप मलां
ु या काया या सव पल
ू े पनरावलोकन
ु
ै ि क पल
ै ू ऐवजी यावे लागते. हणन
एक वय
ू मू यांकनम ये सं ाना मक, भाविनक, आंतरै ि क वातं य आिण व-द ता कौश ये समािव होतात.
ै ि क, वय
ै ि क-वय
ै ि क, वय
वय
ै ि क शै िणक योजनांचा िवकास आिण यि गत देखभाल
थोड यात, मानिसक ह त ेपांम ये वय
योजनांचा समावेश असतो. मानसशा
देखील कौटंु िबक आधार दान करतात याम ये पालक,
िश क, पालक आिण भावंडांसोबत काम करणे समािव आहे आिण यात कटं
ु ु बाला यां या भािवत
कटं
ु ु बातील भाविनक व सामािजक गरजा समजन
ू घेणे आिण यांना दान करणे आिण मलां
ु या
िवकासाचे तर मा य करणे यांचा समावेश आहे . िशक या या अपंग व असले या कौटंु िबक
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सद यासह कधीकधी येऊ शकणारे अलगाव कमी करणे उपयु

ठरे ल.

े िश ण
िवशष
िशक याचे अपंग मलां
ु म ये कौश य आिण ानाचा ताबा घेणे, संचियत करणे, संघिटत करणे आिण
याचा वापर कर याची मता मयािदत आहे . यांची मरणश , वणश , य व भािषक मािहती
ि या देखील भािवत होते. िवशेष िश क हे िवशेष िश ण तं , य आिण मेमरी एडस,
् वग सधारणा
ु
यात मदत होईल.
आिण तं ानाचा वापर क न या मलां
ु ना मदत करतात. यामळे
ु मलां
ु चे िश ण सधार
ु
िफिजओथरेपी
एलडीम ये राहणाया मलां
ु म ये इतर कोमोरबॅडची प रि थती असू शकते, याम ये यां या मोटारी या
हालचाल वर प रणाम होऊ शकतो. शारी रक सम या या सम यांचे िनराकरण कर यात मदत
करतात. यायाम देखील या मलां
ु ना शांत आिण यां या ि याकलाप ल कि त राह यास मदत क
शकता.
यावसाियक थरेपी
यावसाियक थेरिप ट सहसा आंतरशा ीय संघाचा एक भाग आहे आिण आयु याम ये िविवध भिमका
ू
पार पाड यासाठी मलां
ु ना िश ण घे याची मता असले या मलां
ु ना मदत कर यास सहभाग आहे .
ह त ेप ण, पयावरण याम ये याला यवसाय करणे आव यक आहे , यांचे कटं
ु ु ब सद य आिण
ै ि कत
मह वाचे इतर यांचा समावेश आहे . हे एक वय
ृ थेरपी िकंवा समहू सेिटंगम ये असू शकते िकंवा
याच पयावरणात असू शकते जेथे याला काय कर याची आव यकता आहे . यावसाियक िचिक सक
ामु याने एडीएल, िशकणे, काम, खेळ आिण िव ांती, सामािजक सहभाग, सं ाना मकबिु म ािवषयक कौश यांचा िवकास करणे, अ यासा मक तं िवकिसत करणे आिण िशक या या
सधारणे
आिण अ य संबंिधत अडचणी सोडिव यासाठी साधने यावर ल कि त करतात.
ु
पोषण
िशक या या अपंग वा या बयाच मलां
ु ना अिधक लोकसं येपे ा जा त आरो य आव यकता आहे
जादा वजन
साधारणपणे असे आढळन
ू आले आहे क ौढांमधे ौढांमधे ौढांमधे सामा य लोकसं येपे ा जा त
असते. गभसाम ी ही गंभीर आरो य सम या असन
ू यामळे
ु मधमे
ु ह, उ च र दाब होऊ शकतो. िनरोगी
वजन राख यासाठी हे फार मह वाचे आहे .
उ च फायबर आहार असणा-या लहान आिण वारं वार आहार देणे हे वजन राख यास मदत क शकतात
अंडरवटे
जर भक
ु े ला, धीमे आहार देणे, अडचणी अडचणी आ या तर िशक याची अपंग वा असले या लोकांना
कमी वजन अस याचा धोका असतो.
कॅलरी मंद लहान आिण वारं वार जेवण वजन वाढ यास मदत क शकता.
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िनगडीची सम या
िशक याची मता आिण शारी रक िवकलांगता असले या काही
आहे त.

णांना सम या िगळ यात आ या

यइंू ग आिण िनगमन मतानसार
ु आहार सधा
ु रत केला पािहजे.
सधा
ु रत ससं
ु गत आहार जसे मऊ िकंवा मॅश केलेले खा समािव करावे.
जर मऊ जेवण िगळणे देखील कठीण असेल तर शु खा समािव करावे.
·

किृ म रं ग ये टाळणे हे ल कि त कर या या मतेला वाढिव यास मदत करतात

·

कोणतेही उ पादन खरे दी कर यापवू लेबल काळजीपवक
ू वाचा.

·

साखरे चे माण मयािदत ठे वणे साखर वाढू शकेल कारण साखर इंसुिलन या पातळीत आिण
वरीत ऊजा वाढिवते यामळे
घट होते.
ु इंसुिलन या पातळीत घट होते आिण ऊजत नाटयमय
्
या चढउतारांमुळे हायपरॅ ि टिवटी आिण फोकस कर याची मता वाढू शकते.

·

फायबर, िथने आिण िनरोगी चरबी सम ृ द आहार समािव करा.

े सल
े थरेपी
टम
उपरो चचा के या माणे, एलडी एक म जासं थेसंबंधीचा याधी आहे सा या श दांत सांगायचे तर,
मदचे
ु या
ू वाय रं ग अ व थ आहे . अलौिकक ि थतीत दोष देखील एलडीम ये न द आहे , यामळे
मलां
ु म ये िस निलंग आिण मािहती ि या भािवत होते. टेम सेल थेरपी मायीिलन यानची
यात
. यामळे
कर यात मदत करते आिण यामळे
पनरचना
ु
ु मािहती ि या सधारते
ु
ु फं शनल सधार
ु
मदत होते.
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àH$aU 4

डाऊन िसं ोम
डाउन िसं ोम एक अनवां
ु िशक िवकार असन
ू गणस
ु ू 21 या अित र पण
ू िकंवा आंिशक तीमळे
ु
प रणाम होतो. यामळे
ु िसं ोमचा भाग हणन
ू अनेक िसि टिमक गंुतागंुत िनमाण होतात.
ल णः
िसं ोम खालील माणे आह:े
•

लहान उं ची,

•

एक सामा य लॅट, ॉड चेहरे ची रचना, सामा य कमी-सेट नाक पे ा लहान सह, लहान कान
आिण वर या ितरकस डोळे

•

िव तत,
ृ लहान हात आिण पाय

•

तलने
ु ने लहान बोटांनी

•

कमी नायू टोन

•

अती-लविचक जोड आिण

•

बौि क िवकलांगता.

या यित र , डाऊन िसं ोम असणा-या मलां
ु म ये िविवध कारचे ज म िवकती
ृ असू शकते जसे
क:
•

जवळजवळ अ या मलाच
ु ं ा दयरोगासह ज म होऊ शकतो.

•

आवत

•

डाऊन िसं ोम, गॅ ोएफॉजल र ल स आिण सेलेक िडसीझ यास
ं ार या वै क य ि थत म ये
काही मले
ु असू शकतील यात रोग ितकारक णाली लटेू नना अ यंत अवघड असते.

•

समारे
ं ी आहेत.
ु 15% भािवत मलाम
ु ं ये हायपोथायरॉईडीझम नावाची थायरॉईड थ

सन माग सं मण
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•

सनावणी
आिण
ु

ी सम यां या वाढीव धोकाही आहे

•

भाषण आिण भाषेचा िवलंबाने आिण हळवार
ु िवकास

•

वतणक
ु संबंधी सम या ल ल णे, पछाडणारी / बाधक वागणक
ू आिण ह ीपणा िकंवा नखरे
यांचा समावेश आहे

•

डाऊन िसं ोम असणा-या लहान मलां
ु नादेखील ऑिटझम पे
कर यात आले आहे .

म िवकारांिवषयी िनदान

रोगिनदान:
•

पवू वणन के यानसार
ु ठरािवक विैश ् यांची उपि थती

•

िनदान पु ी कर यासाठी रं गसू िव े षण

उपचार:
डाऊन िसं ोमला संबंिधत बौि क अपा तेसाठी कोणतेही वै क य उपचार नाहीत परं त,ु नवजात आिण
ेची गणव
मलां
ा सधा
शकतात. येक मल
ु साठी यांचे ारं िभक ह त ेप यां या गणव
ु
ु
ु
ू अि तीय
ै ि क गरजांवर अवलंबन
आहे आिण उपचार वय
आहे
.
मल
जने
वाढते
हणन
सं
ब
ं
ि
धत
अटी
िनयिमतपणे
ू
ू ु
ू
परी ण करणे आव यक आहे . एखा ा मला
बह तरीय वै क य िनगाची गरज भासू
ु या गरजा नसार,
ु
शकते. याम ये त ांचा अंतभाव असू शकतो.
•

िनयिमत बालपणांची काळजी दे यासाठी बालरोगत

•

सायकोमेि क मू यांकन आिण ह त ेप दान कर यासाठी बाल मानसशा

•

दयरोगत
- ज मपवू दयरोगावरील िनदान आिण उपचारांसाठी लवकर तपासणी
आव यक आहे .

•

गॅ ोएं टेरोलॉिज ट

•

ए डोि नोलॉिज ट

•

बालरोग त िव ानी

•

कान, नाक आिण घशातील िवशेष

•

ऑ थॅमलॉिज ट

•

भाषण िचिक सक

•

शारी रक थेरिप ट आिण

•

यावसाियक थेरिप ट.

यावसाियक िचिक सा
यावसाियक थेरिप ट डाउन िसं ोम असले या मलां
ु ना आयु याम ये आव यक कौश ये िशक यास
मदत करते. ते यांना वत: ची देखभाल कर याम ये कौश य ा कर यास, दंड आिण िन वळ मोटर
कौश यांम ये सधारणा
कर यास, शाळे ची तयारी कर यास आिण नाटय
ु
् व मनोरं जन कायात सहभाग
वाढिव यासाठी मदत करतात. ते आप या कौटंु िबकांना मलां
ु या मता यो य असले या येये
िवकिसत कर यास देखील मदत करतात. िनदान झा यानंतर ताबडतोब यावहा रक थेरपी लागू
केली जाते.
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वयोमानानसार
यावसाियक उपचार प ती
ु
•

नाय,ू कमी टोन, जीभ हालचाल यांची
बालपणा: यावसाियक थेरिप ट मातेला कमकवत
ु
कमतरता यासार या आहार सम यांना संबोिधत क न मदत क शकते. यावसाईक
थेरिप ट यो य पोिझशिनंग तं ानाचा वापर क न िश ण दान क शकतो आिण
मला
कर यास काही साधने दान क शकतात.
ु या ि थतीत सधारणा
ु

•

लवकर बालपण: एक यावसाियक िचिक सक या या नायं ू या ताकदीत सधारणा
ु
घडवन
ू आणू शकतो, यो य ल ये िवकिसत क शकतो, वत: ची काळजी घे या या
कायामधील वय यो य सहभाग घेऊ शकतो, यो य वय असले या शालेय िश ण घे यास मदत
कर यासाठी यो य बिु म ा िवकिसत क
शकतो. कोण याही संवेदना म
समाकलना मक तं ांचा वापर क न संवेदी ि या अडचण ना संबोिधत करतात.

•

शाळे तील मलां
यात,
ु ना: यावसाियक िचिक सक सकल आिण उ म मोटर कौश ये सधार
ु
सामा य मोटर ट पे गाठ यासाठी, वसामु ी या कौश यांम ये सहभाग वाढिवणे, शाळे साठी
आव यक कौश य िवकिसत करणे आिण आव यक अस यास यां या अ यासासाठी
आव यक असलेले बदल करणे आव यक आहे . यावसाियक िचिक सक शाळे चा एक भाग
असू शकतात, जेथे ते िनरोगी ट िवकिसत करतात, सामािजक संवाद सधारतात,
पीअरची
ु
पर परसंप ी िवकिसत करतात आिण शाळे या सेिटंगम ये वतं असणे आव यक
असले या अ य कौश ये िवकिसत करतात. यावसाईक थेरिप ट यो य सं ाना मकबिु म ािवषयक कौश यांचा िवकास कर यात आिण गरजेनुसार अनकल
ु ु साधनांसह जसे
एडस,
ले
ख
नसािह
य,
मे
म
री
अॅ
ड
स
इ
यादी
वाच
यास
मदत
करतात.
्
्

•

े े ौढ: यावसाियक िचिक सक यांना ोकॉि टक िकंवा
डाऊन िसं ोम असलल
यावसाियक िश ण दे यासाठी आव यक कौश य िवकिसत कर यास मदत करतात. ते
यांची ताकद, कमकवतपणा
आिण वतं पणे काय कर याची यांची मता
ु
ओळख यासाठी यापक मू यांकन कर यास मदत करतात. ते काय िस यले
ु शन देखील
करतात जेणेक न यांना कोणती काय चांगले आहे त हे ठरिव यासाठी, यांना कोण याही
पयवे ीची आव यकता असेल िकंवा अनपेि त वातावरणांम ये आिण सरि
ु त वक
ए वायनमट या िवकासास कारणीभत
ू असेल

िफिजओथरेपी
डाऊन िसं ोम असले या मलां
ु साठी िफिजओथेरपीचे मु य येय हणजे ितकारक चळवळ प त चे
िवकास कमी करणे. हा िनदशनास आणन
ू येतो क मलां
ु ारा िसं ोम हापोपोटीन, संयु िढलाई, कमी
नायंच
करते जे यो य वेळी संबोिधत केले जात नाही आिण
ू ी ताकद आिण लहान अंगांची पतता
ू
अि थरोगावरील आिण काया मक सम यांना कारणीभत
ू ठरत नाही.
1) कमी नायू टोन: खाली असले या िसं ोम असले या मलां
ु म ये हायपोटीिनया सहजपणे
लॉपी आढळते िकंवा उचलले
साजरा केला जातो. डाउ स िस ोम असले या एका मलास
ु
जाणारे रागा-गंुडाळी असते. कमी नायं ू या टोनमळे
ु आिण नायंम
ू ये कमजोरीमळे
ु सकल
मोटर कौश ये िशक यात अडचण होते.
2) संयु िशथीलता: सांधे मध या मलां
ु सह हाडांना एक ठे वणारी नायबं
ु िधक सामा यत:
जा त माणात नॉन िस ोम असले या मलां
ु मधे असतात कारण प रणामांमधे जोडयां
् म ये
वाढीव लविचकता होते. हे मु यतः कू हे , पाय आिण खां ाम ये िदसन
ू येते.
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3) कमी नायची
ू ताकद: खाली िसं ोम असले या मलां
ु म ये सामा यत: नायु ताकद कमी
होते, िवशेषत: ंक या नायं ू या म ये (उदरपोकळीतील आिण मागील िव तारक आिण िहप
नायू (अपवतक आिण लस).
ु कोर नायंच
ू ी कमजोरी हानीकारक हालचाल चा वापर करते.
: जे हा डाऊन िसं ोम असले या मलाला
बसणे िशकत असेल ते हा ते िवशेषत: एक अनलं
ु
ु ब
पॅि हक िट ट बरोबर बसणे िशकतात, ंक गोलाकार होतो आिण डो याला कंबी या
नायं ू या ताकदीमळे
ु खां ावर िव ांती घेता येते.
4) लहान श े आिण पाय: हात आिण पाय यांची लांबी लहान असेल तर यांचे ंक यात मलां
ु या
खाली होणा-या नायंन
ू ा यो य भर याचे कौश य िशकता यावे यासाठी कठोर प र म घेतात.
उदाहरणाथ: लहान पाय पायया चढ यास अडचण येतात.
डाऊन िसं ोम असले या मलां
ु म ये देखील दु यम आरो य सम या असतात या यां या शारी रक
कौशलांवर प रणाम क शकतात.
1. दय सम या
2. ती अ पर रे पीरे टरी ा चर इ फे शन
3. कान सं मण
4. पोटात सम या.
िफिजयोथेरपी ल य: आप या अनभवाम
ये, डाऊन िसं ोम असलेले मले
ु
ु ि ह यअल
ु िश णाचा वापर
(कोणीतरी एखा ा ि याकलाप करत अस यास िकंवा यास हलिव याब लचे िनरी ण) आिण
कनै
ृ टॅिटक िशकणे (चळवळीचे आकितबं
ृ ध िकंवा ि याकलाप यां या मा यमातन
ू आपले हात, पाय
आिण शरीर मागदशन करणारा कोणी) यां याशी चांगले प रिचत आहे त. लहान मलां
ु साठी वारं वार
अ यास के यास मले
ु अिधक चांगले िशकतील
य/

ी िश ण मदत

िविश चळवळ िकंवा ि याकलाप दिशत करणे
िविश चळवळ िकंवा ि याकलाप दिशत करणे
Ÿ

प सचनां
ू सह आपले ा यि क अिधक मजबत
ू करा

Ÿ आपण िशकव याचा य न करीत असले या समान हालचाली / कौश य दिशत करणाया िच
काड िकंवा ि हिडओचा वापर करा
Kinaesthetic / हाताने मागदशन मागदशन सहा य
Ÿ मलां
ु या हालचाल चे मागदशन कर यासाठी आपले हात वापरा
Ÿ कोण याही अ ता य त कागदावर मलाचे
हात / पाय / हात हलवत असताना काळजी या - कारण
ु
पॅ
ट
र
सधा
शकता.
आपण चक
चे
ु
ु
काय करता यईेल?
बाळांना आिण लहान मले
ु :
Ÿ

थल
ू मोटर कौश य जसे क बसणे, ॉल करणे आिण थायी करणे यासाठी ो सािहत करा.
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Ÿ काया मक ि याकलापांम ये वावलंबन कर यास ो साहन देणे.
Ÿ

नायची
ू ताकद, संतुलन आिण आस

सधारणे
.
ु

जीवनात दु यम संयु सम यांची जोखीम रोखू शकता
Ÿ िशिथल अि थबंधन यामळे
ु पढील
ु
Ÿ " ेडिमल ेिनंग" ारे लवकर चालना ा करणे
मोठया
् मलां
ु साठी
Ÿ अिधक जिटल मोटार कौश यास उ ेजन ा यायोगे आम या बाईकवर चालणाया गटात सामील
क न घेताना बाइक चालिवणे
Ÿ साम य आिण सहनश

िमळव याकरता ए वािटक थेरपी देखील लाभदायक ठरते

Ÿ मोटार िनयोजन सा य कर यासाठी अिधक जिटल कायाचे काय
भाषण थरेपी
डाऊन िसं ोम असणा-या मलां
ु ना संभाषण कौश य िवकासावर आ हान िदले जाते. हण म भाषा कौश य
उदा: समजणे आिण बोलका भाषा कौश य: वा ये बोलणे आिण वाचणे आिण ऐकणे, ास घेणे, आवाज आिण
अिभ य वर प रणाम होऊ शकतो.
एसएलपी क ा मक भाषा कौश य (भाषा आिण सामािजक आिण संवादा मक कौश य वापर), अथशा
(श दसं ह), वा यरचना ( याकरण), यावहा रक (शा ररीक), वा यरचना ( याकरण), मलां
ु सह अडचणीत
असले या सव भागाशी संबोिधत कर यासाठी यापक उपचार योजना िवकिसत कर यास मदत क शकते.
भाषण, त डी मोटर िनयोजन आिण मौिखक मोटर मजबतीकरण.
ु
एसएलपी मले
ु मजबत
ू सं ेषण कौश य िवकिसत कर यात मदत कर यासाठी एक भावी शाळा, घर आिण
समदाय
ु काय म िडझाइन आिण अंमलबजावणी कर यासाठी कटं
ु ु ब आिण िश कांसह काम क शकतात.

े
मानिसक ह त प
डाऊन िसं ोम असले या मलां
ु म येही सं ाना मक अडचणी आहे त. वर नमदू के या माणे, ह त ेप य चा
थेरपी घे यात येते जे डाउन िसं ोम
एक मानिसक मू यांकन यांचा समावेश आहे . सं ाना मक पनवसन
ु
असले या लोकांना कामकाजाचे आिण वातं य वाढिव यासाठी य न करते. मानसशा
गट थेरपी स
आयोिजत करतात जे नंतर यो य समाजीकरण कौश ये िशकवते. हे डाऊन िसं ोम असले या लोकांसाठी एक
समथन णाली देखील दान करे ल. आणखी एक गट िश ण स पालकांसाठी घेता येते कारण ते यांना
पर परसंवादी मंच देतात जेथे ते यावसाियक आिण इतर पालकांकडन
ू स ला घेऊ शकतात. या मलां
ु नाही
िकंवा
यावसाियक िश ण िदले जाते जे यांना भिव यातील नोकया तयार करते जेणेक न मॅ यअल
ु
यावहा रक उप मांवर आधा रत. हे िश ण नॉन-शै िणक व पात आहे आिण य पणपणे
वतं
ू
अस याचे तयार करते आिण एका िविश उ ोग िकंवा यवसायाशी पणपणे
संबंिधत आहे .
ू

पोषण
•

लहान ना य प र छे दांमुळे अनेक मलां
ु चे त डचे घेतलेले ाइथेस आहे त, आिण आहार
करताना शोषक, िनगमन आिण ास सम वयनात अडचणी येतात

•

डाऊन िसं ोम, मितमंदता असले या बयाच व ृ मलां
ु ना आिण ौढांसाठी अितरी
वाढणे ही सम या आहे .
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•

10-15% पढील
कमी चयापचय दराने वजन वाढ याची श यता आहे
ु

•

डाऊन िसं ोम आिण एमआर असणा-या य म ये जीवनस व अ, ि हटॅिमन बी 12, ि हटॅिमन
बी 1 आिण बी 2 आिण ि हटॅिमन सी, ज त, सेलेिनयमची कमतरता न दवली गेली आहे .

डाउन िसं ोम सह संब असले या सामा य सम या
1. थायरॉइड िडसऑडर
2. मधमे
ु ह
3. सं मण
4. सेलेकॅिजक िडसीझ
5. ब को ता
गॅ ो इ पॅगल र ल स िडसीज (जीईआरडी)
•

जीईडीडीचे ल णे कमी कर यास मदत करणारे खालील गो ी आहे त

•

लहान, वारं वार जेवण खा

•

यायाम कर यासाठी िकमान एक तासापे ा जा त वेळ थांबा

•

जेवण कर यापवू िकंवा नंतर या, दर यान नाही

•

जेवणानंतर लगेच झोपू नका

अंडरवटे
चा समावेश करणे आव यक आहे :

•

अंडरवेट डाउन िसं ोम या मिशदीसाठी खालील गो

•

मलां
ु ना लहान, िनयिमत, कॅलरी-सम ृ द जेवण आव यक असते

•

अ नांम ये जोड यासाठी कॅलरी-सम ृ द घरगती
ु घटकांचा वापर के यास अित र
,
मलई,
मलई
चीज, िकसलेले चीज, साखर
चरबी
पसरते
उदा. तेल, लोणी, संपण
ू

•

काही मलां
ु साठी यो य बालरोगत परक
ू परक
ू समथन आव यक असू शकते

कॅलरीज

ल पणा
•

डाउस िसं ोम असले या ल पणा या
आहे :

णांसाठी पढील
गो ी समािव
ु

•

लहान व वारं वार आहार या.

•

रोज 2 िलटरपे ा जा त पाणी भरपरू या.

•

आप या आहारातील अिधक फळे आिण भा या समािव करा.

•

आपले जेवण वगळू नका.

•

िगळ यापवू च यो य आहार ा.

•

चघळणे अडचणी येत अस यास अ न मऊ करा आिण ा.
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•

दध,
ू डाळ, सोयाबीन, ाउटस,
् डाळ, बदाम आिण
ू दही, कमी चरबीचे दध
ू पनीर, संपण
अ ोडाचे तकडे
ु , िचकन, मासे यांसार या िथनयु सम ृ द अ न या.

•

िम क शेक, फळां या सॅलडस
् या व पात फळे समािव करा.

•

भा या शाकाहारी पराठे या व पात घालन,
ू वेिजच खिचडी, रं गीत भा या सॅलड, भा याचा
सपू घाला

•

ब को ता दरू कर यासाठी संपण
ू िदवसभर व (सू स, िलंबाचा रस, ताक, नारळ पाणी).

े थरेपी
े सल
टम
टेम सेल थेरपी डाउन िसं ोमसाठी एक नवीन उपचारा मक ि कोन आहे . हे िडसऑडर या मलभत
ू ू
नेिसस, एं िजयोजेनेिसस आिण
पॅथॉलॉजीिवषयी संबोिधत करते. टेम से सचे यव थापन यरो◌ोजे
ु
िसने टोजेनेिसस म ये मदत क शकते जे आणखी ेन नकसान
भ न काढ यात मदत करते. डाऊन
ु
यात मदत होऊ शकते, यामळे
िसं ोम असले या मलां
ु या मदम
ु
ु
ू ये हरवले या संपकाची सधार
मािहती ि या वाढते.

ितिनधी ेन एफडीजी-पीईटी डाऊन िसं ोम असले या णांची कॉिनयलआिण बासरी
ै ेमस, मेिडयल टे परे कल
ितमा. टेम सेल थेरपी या आधी, हायपॅटमॅबोिलझम ि प ीय थल
कॉट स आिण सेरेबेलम म ये न द आहे . टेम सेल थेरपीनंतर एक वषानंतर सधा
ु रत मदू
ै ेमस, मेिडयल लौिकक कॉट स आिण सेरेबेलमम ये आढळते.
ि या ि प ीय थल
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àH$aU 5

एिपले सी
एिपले सी म यवत म जासं थेचा एक कारचा िवकार आहे यामळे
ु अकारण, पनराव
ु
ृ आपोआप
घडतात. ज ी मि त कमधील समकािलक आिण अ यिधक िव त
ु हालचाल या अचानक गद चा बा
व प आहे .
दोन मु य कारचे ितबंध आहे त:
•

संपण
ू मदवर
ृ रोख. सामा यीकत
ृ रो यां या उप कारावर
ू प रणाम करणारे सामा यीकत
अवलंबन,
भािवत
य
ची
ती
ता,
नाय
कडकपणा,
पायां
च
ी
हालचाल,
श े िकंवा गदन,
ू
ू
िकंवा नायं ू या टोनम ये घट हो याची श यता आहे यामळे
ु य खाली पडते िकंवा चेतना
न होते.

•

मि त क एक भाग भािवत साधे िकंवा कॉ ले स फोकल (आंिशक) seizures. हे शरीरा या
भागांम ये जबरद तीने, भाविनक बदल आिण य ला काश, वनी आिण पश या
ि कोनातन
ू बदलता येऊ शकते.

मलां
ु म ये सवात सामा य डो यांना िदसणाया शारी रक हालचाली आंिशक गंुतागंुती या आजारांमुळे
होणा-या ल पणापासन
ू होतात.
एिपले सीचे कारण अ ात आहे . संभा य कारणे पढील
माणे:
ु
•

संसगज य रोग,

•

डोके दखणे
,
ु

•

िविश औषधांचा आिण आघात

•

आनवं
ु िशक कारणांमुळे देखील संशय येतो.

रोगिनदान:
मलां
ु म ये एिपले सीचे ह ले सहसा कमी कालावधीचे असतात, यामळे
ु वेळोवेळी िनदान आिण
िवशेष ांना रे फरल होऊ शकते. िनदान खालील चाच यांचा समावेश असू शकतो.
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•

यरोलॉिज
ट ारा वै क य इितहासासह सखोल मू यांकन
ू
ोए सफॅलो ाफ (ईईजी)

•

मि ति कक िव त
ु हालचाल चा अ यास कर यासाठी इले

•

टयमर
् ू ओळख यासाठी मि त कां या गणना टोमो ाफ (सीटी) तसेच मु य श ि या चे
प रणाम

•

चंुबक य रे झोना स इमेिजंग (एमआरआय) आिण फं शनल मेगनेिटक रे झोना स इमेिजंग
(एफएमआरआय)

•

पॉिझ ॉन एिमशन टोमो ाफ (पीईटी) आिण िसंगल फोटॉन एिमशन कॉ यटू टोमो ाफ
(एसपीईसीटी) जे मदचा
ू चयापचय ि याकलाप पाहते.

उपचार
औषधे वारं वार येणा-या रो यांना ितबंध करतात. तथािप, औषधोपचार रो यांवर िनयं ण ठे व यास
अपयशी ठरत अस यास, इतर पयायांम ये योनॅल न ह उ ेजना आिण केटोजेिनक आहार (उ च चरबी,
कमी काब हाय े ट आहार) यांचा समावेश आहे .
एिपले सी असणा या बहतेक मलां
ु ना इतर मलां
ु माणेच बिु म ा आिण मता असतात. काही मले
ु मा
िश ण अ म असू शकतात. हे सामा यत: एक अ याव यक ि थतीमळे
ु होते यामधे अंतिनिहत मदची
ू
.
जर
िशक
याची
अपं
ग
व
ख
ील
होऊ
शकते
दे
या
मलां
म
ये
िक
ं
वा
वारं
वार
ज
ी
असले
िवकती
असते
ृ
ु
ओळखली जाते, तर शै िणक धोरणे अंमलात आणली पािहजेत.
वतणक
ु संबंधी सम या उ वू शकतात या करणात िश क आिण अप माराचा स लागार यां याशी
या िवषयावर चचा करता येईल.
िफिजओथरेपी
शारी रक थेरपी भौितक थेरिप टने य आिण लोकसं येपयत परिवले
या सेवा हणजे संपण
ु
ू
दर यान जा तीत जा त चळवळ आिण काया मक मता िवकिसत करणे, िटकवन
आयमान
ु
ू ठे वणे
करणे.
आिण पनसचियत
ु
ासनल थेरपी काय मांमधे एिपले सी असले या लोकांसाठी दो ही शारी रक आिण मानिसक फायदे
दान करतात. िविवध अ यासांनी एिपले सीम ये यायाम कर या या फायदेशीर भावांना िस केले
आहे जसे क शारी रक िनि यते या तलने
ु त यायाम केले या य म ये ज ीची वारं वारता कमी
करते. शा ररीक ि याकलापां या म जासं थेला लाभ दे यासाठी सवात जा त वीकार यात येणारे
प ीकरण म जासं थेस ा यांमधील अ यासात असे िदसन
ू आले आहे क यायाम मि त क
नकसान
कमी क शकतो.
ित या िविवध पशधामां
मधे मदू या पेश चा तोटा िकंवा यरॉनल
ु
ू
ु
संवेदनेसंबंधी जाग कता, ितसाद, श सधारणे
, गितशीलता, संतुलन आिण सम वय यावर काय
ु
क न शारी रक हालचाली चळवळ आिण शारी रक काय मता सधार
यास मदत करते.
ु
एरोिबक मता वाढवन,
दयाची गती कमी करणे, वजन कमी करणे आिण मधमे
ू
ु ह, उ च र दाब,
कोरोनरी दयरोग, ल पणा आिण ओि टयोआथराइिटस यासार या जोखीम घटक कमी कर यासाठी
शारी रक यायामामळे
ु ऍफेब समधील य ना देखील फायदा होतो.
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यायाम कर याचे मनोवै ािनक फायदे: िचंता आिण उदासीनता कमी करणे, मानिसक ि थतीत
सधारणा
करणे, आिण चांगले मनोवै ािनक समायोजन करणे. हे फायदे िड ेशन
ु
पाथोफयसीओथेरिपटी म ये िनगिडत यरो
ू ा सिमटर िस टीमचे िनयमन आिण इतर
कर यासारखे आहे त जे उदासीनतेवर प रणाम करतात.
ये सधारणा
कॉमरे िबडीटसम
्
ु
अशा कारे , य या िविश
समािव केले जाऊ शकते –

तटवर
अवलंबन
ू
ू आिण शारी रक उपचार काय माम ये आ हान

1.

े :े ज ीचा ि याकलाप, िचंता िकंवा सामा य थकवा येताना सतत सनमागामळे
ताणता यण
ु ल
व अधवट िशरायला आराम कर यासाठी

2.

अप वामअप: अचानक उ च / म यम ती ता यायाम नायू हानी पोहोचवू शकते / दख
ु ू शकतात,
वाह, लविचकता सधार
यास, आिण
अशा कारे , एक काश उबदार यायाम काय म र
ु
नायंन
ा
इजा
रोख
यास
मदत
करतो.
ू

3.

नायू बळकट करण:े अश पणाची ती ता अवलंबन
ू सि य सहा यक यायाम िकंवा ेणीब
े
ितकार िश णा ारे दबल
नायं
च
बळकटीकरण
ू
ु

4.

िश लक आिण सम वय िश ण: एखा ा िचिक सका ारे तयार केलेला एक यो य िश ण
काय म िश लक आिण सम वय म ये सधारणा
कर यास मदत करे ल, यामळे
नायू
ु
ु
कमकवतपणामळे
ु
ु िबघडली जाऊ शकते, िश लक आिण सम वियतासाठी जबाबदार असले या
मदू या यरोगास, आ मिव ासाची कमतरता, यिवषयक अडचणी, पड याचा भीती, बु ीचा
अभाव इ.

5.

मोटर िनयोजन: मोटार िनयोजन हणजे सु वातीपासन
ू शेवटपयत यो य माने गभधारणा,
योजना आिण एक कशल,
नॉन- रहॅटीअल मोटर अॅ शन चालिव याची मता, यामळे
ु
ु ऍफेिड ह
असले या य स भािवत होतात. अशा कारे एखा ा िचिक सकाने याच सधार
यावर काय
ु
क शकते जेणेक न गितशीलता घराबाहे र या / घराबाहे र जा तीत जा त वाढे ल, काय
सधार
यास आिण वातं य वाढे ल.
ु

6.

िश णास चालना: नायची
आिण सम वय, फॉरे ट घाबर याचे
ू कमजोरी, िश लक नकसान
ु
क न,
इ. यामळे
ु चालणा-या चालणास कारणीभत
ू ठ शकते. िश ण आिण पनरचना
ु
आ मिव ास िनमाण क न, यो य एडस
् / ऑथ िसस इ याद ची िशफारस करावी

7.

कािडयोऑपरे टरी धीरोचर िश ण: यात एरोिबक ि याकलाप, चालणे, धावणे, आ हाना मक
ि याकलाप इ. समािव होऊ शकतात

8.

संगोपन िश ण: सरि
ु त, पयवे ी ायि हंग, पाय या / उतार चढणे, िकचन काम, हाताळणी
िव त
उपकरणे
,
आं
घ
ोळीसाठी,
पोहणे इ याद सार या खबरदारी संबंधी
ु

अशा कारे , िमरगीमळे
त असले या यि म वांम ये अिभ य
ु
करणारी शारी रक उपचार हे मह वाची भिमका
बजावते.
ू

आिण समालोचनेचा उपचार

यावसाियक थरेपी
एिपले सी आिण या या िविवध कार या श ि या एखा ा य या आिण यां या कटं
ु ु बीयां या
भौितक, सामािजक, भाविनक, यावसाियक आिण मनोरं जन कायाना भािवत करतात. याचे
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पवसचकपणा
भािकत नाही आिण यामळे
ू ू
ु एखादा यि ित या आजबाज
ू ू या आिण क याणाब ल
िचंता त होऊ शकते. यावहा रक थेरपी एखा ा य ला काया मक ि याकलाप कर यासाठी
यां या कौश याशी जळवन
यास िकंवा सधार
यास मदत करते.
ु ू घे यास, सधार
ु
ु
े :
े े े आहत
यावसाियक थरेिप टसाठी िचंतच
1. दिैनक जीवनाची ाथिमक ि या
ै ंिदन जीवनचयावरील उप म
2. दन
3. फरसतीचा
वेळ
ु
4. भिमका
ू
5. िनयमानसार
ु
6. सवयी
शारी रक सम या
8. संवेदी सम या
9. सं ाना मक-समजभत
ू मु े
10. िश ण आिण यावसाियक पयाय
11. जीवनाची गणव
ा
ु
12. कौटंु िबक िकंवा देखभालकता मागदशन
रोज या जीवनाची मलभत
ू ू उप मः एिपले सी असणा-या य सामा यतः पडणा-या धो यामळे
ु
वत: ची काळजी घे या या कायासाठी अवलंबन
ू असतात, िकंवा कटं
ु ु बे संर कापे ा अिधक होऊ
शकतात. अशा प रि थतीत, ण आिण यां या caregivers यांना सरि
ु त वातावरणात मलभत
ू ू वकाळजी उप म सहभागी हो यासाठी परवानगी कर यास व ृ केले जाऊ शकते जसे:
•

हवेशीर बाथ म

•

आंघोळ कर यासाठी वापर या जाणा-या तपमानाचे संर ण करा (खपू उ ण िकंवा खपू थंड
होत नाही)

•

कोण याही श य ती ण कडा टाळ यासाठी बाथ म या श य अस यास

•

बाथ मम ये अँटी ि कड गेटस ठे वा.

•

आव यक अस यास नान, े िसंग इ यादीची काय पण
ू कर यासाठी अनकल
ु ु साधनांची
आव यकता आहे जसे क लांब हाताळलेले बर, र सीवर साबण, शचे चांगले इ. समजन
ू
घे यासाठी सधा
ु रत हाताळलेले श.

•

नानगहृ चांगले िमसळावे

- 80 -

_wbm§_Yë`m emar[aH$ Am{U ~moYmË_H$ ì`§JmMo ~hþ{df`H$ ì`dñWmnZ

ै ंिदन जीवनातील इं मटल ि याकलाप: ज ीची भीती नस यामळे
दन
ु ते सहसा व छता, िकराणा
ै ंिदन जीवनातील इतर ि याकलापांम ये सहभागी होणे टाळतात यामळे
खरे दी इ यािदसार या दन
ु
यां या कटं
ु ु बातील सद यांना िकंवा देखभाल करणा यांवर ओझे वाढू शकते. ते अशा
ि याकलापांम ये सहभागी होऊ शकत नाहीत हणन
ू ते देखील अवलंबन
ू राह शकतात. अशा
प रि थतीत खालील गो ी यां या सहभागास सधार
यासाठी करता येतील:
ु
•

िचिक सक णांना या भागात सामील हायचे आहे या भागाची चचा क शकतो आिण
यां यासाठी काय सरि
ु त आहे ते शोधू शकतो.

•

थेरिप ट देखरे खीखाली काही काम कर यास सचव
ु ू शकतो.

•

थेरिप ट हे काय कर यासाठी िकंवा काही कारचे adap ons सह आव यक अस यास
सधा
ु रत माग सचवे
ु ल.

•

काही ि याकलाप यामळे
ण काय दशन क शकणार नाहीत िकंवा सरि
ु
ु त राहणार
ै ि पक काय शोधू शकतात.
नाही, यामळे
ु ते सहभाग वाढव यासाठी वक

आराम: हे एक मह वाचे े आहे जेथे एक यावसाियक िचिक सक आप याला पाहतो. एिपले सी
असणा-या बहतेक लोक वेगवेग या मनोरं जनांम ये सहभागी हो यापासन
ू टाळतात कारण यातन
ू
सीझर वारं वारता वाढत जा याचा धोका वाढतो. यावसाियक थेरिप ट िविवध अवकाश आवड ब ल
चचा करतो आिण यांना ास न घेता आरामिशलांम ये कशी सहभागी होऊ शकतात याब लचे सवात
सरि
ु त कायाचे यांना स ला देते.
वगरैे सरि
जसे क आई, िव ाथ , गिहणी
भिमका:
आ ही आप या वेगवेग या जीवनातील भिमका
ू
ू
ृ
ु त
आिण कशलपणे
सहभागी हो यास मदत करतो.
ु
िनयमानसार:
एिपले सी असणा-या बहतेक लोकांना िनयिमत नमने
ु
ु अ व थ करतात. ते अिधक
उ पादन म कायात (िव ांती माणे) अिधक घेतील आिण यां या जीवनात उ पादकता कमी करे ल.
आ ही उ पादक िनयमानसार
िवकिसत हो यास आिण अथपण
ु
ू उप मांम ये यांचा सहभाग
सधार
यासाठी मदत करतो जसे, िनयिमतपणे शाळे त जा यासाठी या िव ा याला गरज आहे ,
ु
िनयिमतपणे अ यास करावा लागतो, यो य सो िव ांती पॅटन असावा, यांना शारी रक खेळांम ये
सामील हो यास टाळ याची स ला दे यात येईल. इ यादी
सवयी: सवय आहाराची सवय असणे, ई राची झोप यायची, यायामे टाळणे िकंवा थकन
ू जाणे,
शारी रक हालचाल ची आव यकता असणारी कारणे टाळणे, पदाथाचा वापर टाळ याचा स ला नेहमी
करावा. हे मह वाचे आहे क याला एिपली सी असला पािहजे या आिण या िनरोगी सवयी कर यासाठी
adhering या आिण मह व शारी रक, संवदेना म आिण सं ाना मक समजबु ीिवषयक
सम या: एिपले सीसिहत असले या लोकांना कायमची एिपले टीक ए सेफॅलोपॅथी अस याचा धोका
असतो यामळे
ु िविवध कॉिटकल फं श सवर प रणाम होऊ शकतो. एक यावसाि◌यक ि◌िचक सा
नंतर ि◌वशेष मू यांकना या आधारे एखा ा िय ची शारीि◌रक, संवेदना म िआण सं ाना मक
संक पना मक कायकम सधार
यासाठी वेगवेग या उपचारा मक उपकमाचा स ला घेतील. ते काही
ु
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ऑथ िटक यं ा या वापरास स ला देऊ शकतात िकंवा फॅ टर सधार
यात िकंवा दु यम प रणाम
ु
टाळ यासाठी एखा ाला तयार क शकतात.
शै िणक आिण यावसाियक पयाय: एिपले सीसह मह वाचे लोक अथपण
ू जीवन जगतात आिण
यां या आयु यात काही मह वाकां ा आहे त. यावहा रक थेरिप ट यो य आिण सरि
ु त कारक द
पयाय तयार कर यात मदत कर यासाठी यांची मता आिण कौश यांचे मू यमापन कर यात मदत
क शकतात.
जीवनाची गणव
ा: ि थती कशीही असली तरी, मह वाचे आहे क य आिण यांचे कटं
ु
ु ु बीय
जीवनाचे दजदार जीवन जगतात. यावहा रक थेरिप ट काही संशोधनास स ला देऊ शकतात िकंवा
अनक
क शकतात यामळे
ु ं पाची पतता
ू
ु काळजीवाहकांवर आिण अप मार असले या य वरील
ै ी सधारे
भार कमी होईल यामळे
ु यांचे समाधान आिण जीवनशल
ु ल.
कटब
ु ु ं आिण केअर िग हर मागदशन: हे अ यंत मह वाचे आहे क कटं
ु ु बांना या ि थतीब ल आिण
या या प रणामाब ल मािहती आहे . भारतीय प रि थतीत हे िवशेषतः मह वाचे आहे क येक
चरणानसार
कटं
ु
ु ु बांना मागदशन केले जाते आिण मागदशन केले जाते. यांना िनयिमत औषधे घेणे
आिण िनयिमत कालांतरांवर मह व कसे सांगावे. काहीवेळा, कटं
ु ु बे संर णापासन
ू अिधक होऊ
शकतात यामळे
ु एिपले सी असले या य या िवकासास आणखी अडथळा येईल. हणन,
ू
यावसाियक िशशु िचिक सक कटं
ु ु बांना िश ेब ल आिण एिपले सीसह कटं
ु ु बातील सद यांना कसे
यव थािपत करावे याब ल िशि त कर यास मदत क शकेल
े
मानिसक ह त प
वाढ या माणावर, एिपले सी हा िवकार हणन
ू पािहला जात आहे याम ये कॉमॉिबडे ट् स आिण
सं ाना मक आिण मनोवै ािनक भावांचा धोका असतो. एिपले सीस असले या मलां
ु म ये
सं ाना मक तटू िकंवा ितगमन, यरोडे
हे ल लेमिटक िवकार, िचंता आिण उदासीनता, कमी
ु
आ मसंतु ता अनभवणे
, एिपले सी आिण शै िणक अंडरिव हीमटसह संल न कलंिकत हो याचा
ु
धोका अिधक असतो. वच वक गोलाध भािवत करणारी फोकल एिपलेसी वाचन आिण श दलेखन
यासार या भाषा-संबंिधत कौश यांचा िवकास बािधत क शकते. मेमरी कमतरतेमुळे सामािजक
यव थेम ये आ मिव ास कमी होणे आिण अपरेु पणाची भावना िनमाण होऊ शकते. िनयं णाची
कमतरता आिण असहायता या भावना आिण भावना असहायता िचंता चालना शकते. िववश झाले या
झोपले या नमु यांची प रणामी ऊजा कमी होते परं तु बचाव मतेमुळे
ी, राग आिण कटता
ु यांची
गरज भासू शकते. आप या मलास
िमग चे िनदान देखील पालकां या मनात ताण िनमाण होते.
ु
संशोधन अ ययनामळे
ु पालकाचा मलां
ु चा नातेसंबंध कमी, मातांम ये नरैा य वाढते आिण कौटंु िबक
कामकाजातील अडचणी आढळतात. इजा िकंवा म ृ यू या भीतीमळे
ु पालक जा त काळजी घेतील.
कटं
ु ु बातील अप रिमत लोकांब ल गरैसमज दरू होऊ शकतात आिण ितकल
ू सावजिनक
िति यांब ल िचंता अस यामळे
ु सामािजक ् या वेग या होऊ शकतात. मानिसक आजार,
आिण वा तववादी शै िणक उि ांची
मती
मानिसक िबघड यास, मानिसक पनरचना,
ु
ृ पनवसन
ु
थापना करताना मलां
ु ना सं ाना मक अडचण ना सामोरे जावे लागू शकेल. औषधोपचार आिण
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वतणक
ु चे ह त ेप सकारा मक ितिबंबांना ो साहन दे यासाठी देखील मदत करतात.
या यित र , काही मले
ु सं ाना मक वतणक
ु शी थेरपी (सीबीटी) आिण सामािजक ह त ेप आिण
सामािजक कौश ये िवकिसत कर या या उ े शाने इतर ह त ेपाचा लाभ घेऊ शकतात. मनोदोषीचा
उपयोग म जासं थेशी संबंिधत मानिसक भावना आिण मानिसक मानिसक ताण आिण भाविनक
मतभेदांशी यवहार कर यास सहा य कर यासाठी ती भावना मक भावना आिण कलंक कमी
कर यासाठी केला गेला आहे . आपणास सजरी होऊ शकणारे घटक ओळखणे, हे कसे टाळावे हे िशकणे,
यां या ारं भा या सु वाती या ट याम ये सीझर य यय आण याचा य न करणे आिण िव ांती
आिण ासो वास कर या या कायाचे पालन कर यामळे
ु एिपले सीमळे
ु होणारे मनोिवकारक
अ मतेचे नकसान
होऊ शकते. कटं
ु
ु ु बातील व ृ ी आिण समज यामळे
ु एिपले सी यव थापनाचा एक
मख
ु भाग असावा कारण यामळे
ु मलां
ु वर कसा प रणाम होईल यावर मोठा भाव पडे ल. हे कटं
ु ु बांमधील
चांगले सं ेषण चॅनेल थािपत क न पण
ू केले जाऊ शकते. कटं
ु ु बांसाठी मािहती आिण मानसशा ीय
व सामािजक आधार भय दरू कर यास बराच माग असेल. एिपले सी या यापक प रणामाची आिण
सं ाना मक आिण वतणक
ु शी संबंिधत सम यांवर अचक
ू मू यांकन आिण उपचारांची यो य गरज
ओळखणे आव यक आहे आिण उपयु सेवा आिण पािठं बाचे िवकास आिण ल यीकरण करणे आिण
बालपण िमरगी या जीवनाची गणव
ा सधार
यासाठी आव यक आहे .
ु
ु
उ चार-भाषा थरेपी
एिपले सीस असले या मलास
भाषणात आिण भाषा कौश यांबरोबर िवलंब झाला आहे परं तु भाषे या
ु
तलने
ु त जा त हािनकारक भाषणात न द आहे .
एिपले सी असले या मलां
ु म ये भाषण आिण भाषा ल णे खालील माणे आहे त:
•

ते नंतर या वयात श दांत सं ेषण कर यास सु वात करतात.

•

संवाद साध यासाठी वा यांचे तयार कर याम ये िवलंब.

•

यां या समवय कां या तलने
ु त खालील आदेश / िनदशांम ये अडचण.

•

नवीन संक पना आिण श द जाणन
ू घे यासाठी अिधक वेळ आिण य न आव यक.

•

समी कां या तलने
ु त सा रतेचे कौश य िवकिसत कर यासाठी लागणारा वेळ अिधक आहे .

•

बोल यात आवाज येणे / बोलणे यो य कर यात अडचण.

भाषण - भाषा थरेपी:
एिपले सी असणा-या मलां
ु ना ऑरोमोटर कमजोरी िकंवा अडचणी येतात. अशा कारे मौिखक
संवेदना म जाग कता िनमाण करणे आिण मौिखक नायंम
ू धला ताकद वाढवणे, ऑरोमोटर /
चेहयाचा यायाम आिण पीएनएफ यायामांचा वापर केला जातो याम ये खालील गो चा समावेश
असतो
•

ऑरो मोटारवरील यायामांम य,े लाईज या मदतीने त डा या नायू आिण त डाभोवती
नायू मोठया
माणात मासणे.
्
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•

पीएनएफने हाइ टेरचा वापर न करता यायाम केले आहे यात आतील मौिखक पोकळी
आद चा समावेश आहे उदा. हायलर / एनयक
ू े शिशवाय आतील गाल नायू आिण जीभ बोट
श / िझझी हीबसह आिण त डी संवेदना म जाग कता सधारली
आहे .
ु

•

फु फस
यायाम - िविश
वनी िनमाण कर यासाठी आिण उरले या फु फसा
या
ु
ु
हॉ यमची
मता / ास घे यास मदत कर यासाठी आिण िनयंि त ास घे यासाठी
ू
फगे
चेह या या नायंन
ू ा िशि त कर यासाठी मेणब या, कागदाचा तकडा,
ु
ु आिण शीळ
घालणे.

•

ासो वासाचे यायाम - डाया ािमक नायंन
ू ा मजबत
ू कर यासाठी सन श ि या
करणे आिण ासा ारे ासो वास कर याची सिवधा
दे
णे आिण दीघ वा ये बोल यासाठी
ु
ासो वास वाढवणे.

•

जबडा यायाम - जे हा जबडया या हालचाल म ये सधारणा
घडवन
ु
ू आण यासाठी चपखल
न याचा वापर केला जातो ते हा हातची
यासाठी आिण शेण- वलनासार या
ू जनावरे सधार
ु
अित र चघळत असले या पदाथाना सेवन आिण गा यांसार या खा याला मदत
कर यासाठी; फ जबडा या नायू वाप न यांचे त ड उघडणे आिण बंद करणे आिण
इतरांना यां या हनवटीचा
झटका बसणे.
ु

•

ओठ यायाम - िललीपॉप वापरणे, यांचे ओठ दाबणे आिण ताकद वाढव यासाठी, ओठ एका
ओळीत ओढ यासाठी ओलसरपणा ओढ यासाठी िलंप िव तार वाढव यासाठी.

•

जीभ यायाम - एकावेळी जीभ उदासीनता / आइ केम ि टक / चम याने सेकंदांसह ते
िचकटवन
ू जीभ वाढवत आहे .

िमरर आिण व या मक लेसमट तं ाचा वापर क न अॅि यले
ू शन थेरपी ारे मलां
ु चे उ चारण
कौश य सधार
यासाठी िविश वन वर ल कि त कर यात आिण मलां
ु
ु िवषयी जाणन
ू घे यास मदत
कर यासाठी लॅश काडस
वापर केला जातो. ठरािवक नाद िनमाण कर यासाठी
् आिण श द सचीचा
ू
मौिखक पोकळीत िविश पदांवर यांची जीभ ठे वा.
भाषा थरेपी:
•

गहन भाषण आिण भाषे या उ ेजनाची गरज
सु वातीला, एिपले सीस असले या मलास
ु
असते तर इतर वातावरणात. ते यां या सभोवताल या हालचाली देिखल िशकतात आिण
भाषण आिण भाषा कौश ये ा करतात.

•

करता उशीर
यांचे हण मता आिण बोलका भाषा कौश य यां या समवय कांशी तलना
ु
ै
होत आहे त आिण अशा कारे ते यां या वयातील मलां
न
ा
नस
िगक
र
या
ा
क शकत
ु
नाहीत. यां या बोलका भाषे या कौश यांम ये सधारणा
कर यासाठी एखा ाला हण म
ु
भाषा कौश य यावर थम काम कर याची आव यकता आहे . थम अथ समजन
ू िकंवा
आकलन कौश ये.
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•

यावर काय कर यासाठी एखा ाला यां या घातातील भागात आिण यांचे अचक
ू भाषा वय
ओळखणे आव यक आहे . ले थेरपी या मदतीने लहान मलां
ु वर जा त काम करणे आव यक
आहे .

•

हणशील भाषा कौश ये वाढिव यासाठी मलां
ु चे हणशू य श दसं ह वाढिवणे आव यक
आहे . र पिट ह श दावलीम ये पयावरणात सव सामा य व तंच
ू ा समावेश करणे, फोकस,
वाहने, जनावरे आिण भा या, ि यापद, पदवी आिण संभाषण कौश य िवकिसत
कर यासाठी आव यक इतर याकरणा मक व पातील लेि सकल े यांचा समावेश आहे .
यात पढील
आ ा आिण सचना
समािव आहे त
ु
ू

•

जे हा ह हण म श दसं हात अंतभत
ू श दांची ओळख क न घे यास ारं भ करते ते हा,
िचिक सक उ चारणा ारे आिण नंतर उ फत
ू भाषणाने त डी पोकन क न या
िशकले या श दांचा िनमाण कर याकरता काम क शकतात.

•

एकदा मल
िशकते आिण एक श द व थपणे बोलणे सु करते ते हा
ु भाषण अनकरण
ु
ि लिनिशयारला वा यां या लांबी वाढिव यावर काय करणे आव यक असते. हे अॅ शन
ि यापद काड दशिव यामळे
ु िकंवा भाषे या िवकासासाठी इतर गेम वापर या या हे तने
ू केले
जाऊ शकते. हळहळ
ू ू आ ही 2 श द वा ये ते 4-5 श द वा ये आिण नंतर ि ल वा यासाठी
उ चारणची लांबी वाढिवतो. जर मलाला
नंतर या काळात उ च दजाची कौश ये िवकिसत न
ु
झाली तर मग याचे िचिक सक यावर काम क शकतात.

•

सा रतेचे कौश य िवकिसत कर यासाठी यांना शाळे त िवशेष ल दे याचीही गरज आहे .

•

रे यलरचे
अनेक भाग भाषण - िनयिमत अंतराळांवर एिपले सीमळे
ु
ु होऊ शकतात परं तु हे
एिपलीि टक आ मण या ती तेने आिण माणावर अवलंबन
ू आहे . यामळे
ु अशा
प रि थतीत डॉ टर िकंवा पालकांना पु हा कोर पासन
ू िश ण सु लागेल.

पोषण
णांम ये िवशेषत: अिनयंि त सीझरम ये पोषाहार भिमका
बजावते.
ू

•

एिपले सी

•

या

•

लािसक कॅटोजेिनक आहार उ च चरबी कमी काब हाय े ट आहार असन
ू ते काही
ज ी िनयंि त कर यास मदत करतात.

•

हा आहार काब हाय ेट ऐवजी ऊजचा ोत हणन
ू शरीरात उपयोग केला जातो हणन
ू शरीरात
ketones िनमाण करतो.

•

एक केटोजिेनक आहार "गणो
ॅ एकि त गणो
ु र" चरबी ते काब हाय ेट आिण ोटीन म
ु र आहे .

•

े मलास
4:1 माण 3:1 माणापे ा जा त कठोर आहे आिण सामा यत: बहतक
ु ं ाठी वापरला जातो.

णांना िदले जाणारे सवात खास आहार हणजे केटोजेिनक आहार.
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•

ए 3:1 गणो
ु र साधारणपणे अभकं, पौगंडाव थेतील मलां
ु साठी आिण इतर कारणांसाठी
ोटीन िकंवा कब दके जा त माणात असणाया मलां
ु साठी वापरली जाते.

•

केटोजेिनक आहारासाठी चरबी दान करणारे काही पदाथ हणजे बटर, भारी फट यांची
म, अंडयातील बलक आिण तेल (उदा. कॅनोला िकंवा ऑिल ह).

•

आहारातील काब हाय े ट आिण िथने मािणत असणे आव यक आहे हणन
ू आपण
भोजन तयार करणे खपू मह वाचे आहे . काब हाय े ट् सचे इतर ोत
काळजीपवक
ू
खा यासारखे नाहीत.

•

केटोजेिनक आहाराचा पयवे ी आहे

अ. मलां
वे व खा यालायक नाही
ु या पोषणवर िनयं ण ठे वणारी आिण पालक आिण जे मलत
ू
अशा मलाला
िशकवू शकणारे एक आहारशा
ु
ट
ब. औषधे आिण एकण
ू फायदे यावर िनयं ण ठे वणारे एक यरोलॉिज
ू
•

हे अ न कपाटेने नेहमी देखरे खीखाली ठे वले पािहजे.
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{d^mJ ~:
emar[aH$ ì`§J Agboë`m
_wbm§Mo ì`dñWmnZ
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àH$aU 6

à_pñVîH$ KmV (goar~«b nmëgr)
3.1 à_pñVîH$ KmVm~Ôb
à_pñVîH$ KmV åhUOo H$m`?
à_pñVîH$ KmV (grnr) ho ^maVmV ~mbnUr An§JËd `oÊ`mMo à_wI H$maU Amho. Xa 1000 n¡H$s 3 ~mim§V
OÝ_mÀ`m doir grnrMo {ZXmZ hmoVo. grnr Agboë`m ~hþVm§e _wbm§Zm Vrd« An§JËd AgVo. nmbH$m§Zm `m
AmOmamMo \$bmZw_mZ g_Oë`mda {Zame Am{U hVme dmQy> eH$Vo. grnr Ho$di _wbmdaM n[aUm_ H$aVmo
Ago Zmhr, Va Ë`mMm g§nyU© Hw$Qw>§~mda n[aUm_ hmoVmo Am{U åhUyZM g§nyU© Hw$Qw>§~mZo Aem _wbm§Mr H$miOr
KoÊ`mg Am{U Ë`m§Mo nwZd©gZ H$aÊ`mV gh^mJ KoUo Amdí`H$ AgVo. grnrÀ`m ~m~VrV Ho$di é½U H|${ÐV
ewlwfm Zìho, Va Hw$Qw>§~ H|${ÐV ewlwfoMr JaO AgVo. `m àH$aUmMm àmW{_H$ ^a OmJ¥Vr H$aÊ`mda Am{U
nmbH$m§Zm Am{U grnr Agboë`m _wbm§Mr H$miOr KoUmè`m§Zm _mJ©Xe©Z H$aÊ`mda Amho. grnr~Ôb
nmbH$m§Zr Am{U H$miOr KoUmè`m§Zr g_OyZ KoVë`mZo Ë`m§À`m _wbmgmR>r gdm}Îm_ ewlwfm XoÊ`mg Vo g‚m
hmoVrb. O~m~Xma H$maUo qH$dm OmoIr_ KQ>H$ OmUyZ KoVë`mZo Ë`m§Zm ^mdr g_ñ`m Q>miÊ`mg _XV hmoD$
eH$Vo.
grnr hm hmbMmbrMm {dH$ma Amho Á`mV ñZm`y§_Yrb eº$sMm A^md, ñZm`y§À`m g_Ýd`mMm A^md qH$dm
ñZm`y A{V AdµKS>ë`m_wio hmbMmb H$aÊ`mg _mUyg Aj_ hmoVmo. ñZm`y_Yrb {~KmS> Am{U hmbMmbrda
_`m©Xm J^m©V AgVmZm _|XÿMm Anwam {dH$mg Pmë`mZo, qH$dm _|XÿÀ`m CVtZm OÝ_mÀ`m doiÀ`m
Am°pŠgOZÀ`m qH$dm aº$mÀ`m A^mdr Anm` Pmë`mZo, qH$dm OÝ_mZ§Va 1 dfm©À`m AmV AmKmV qH$dm
g§gJ© Pmë`mZo CØdVmV. grnr _w»`V: hmbMmbrda Am{U MbZ H$m_m§da Ogo hmVm§Mm dmna, ~gUo,
MmbUo, B. da n[aUm_ H$aVmo. nU AZoH$ àH$aUm§V, _|XÿÀ`m H$moUË`m joÌm§Zm Anm` hmoVmo Ë`mZwgma, Vmo
_wbmÀ`m AmH$bZmË_H$ Am{U ~moYmË_H$ j_Vm§dahr n[aUm_ H$aVmo.
grnr hm ~imdV OmUmam amoJ Zìho, åhUOoM _|Xÿbm Pmbobm Anm` H$mbm§VamZo dmT>V Zmhr nU Vmo
H$m`_ñdê$nr AgVmo. hm CËñ\y$V©nUo ñdV:hÿZ ~am hmoD$ eH$V Zmhr. grnrMr bjUo hr {ÛVr`H$ KQ>H$m§_wio,
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H$mbm§VamZo ~imdy eH$VmV, Ogo ñZm`y{dH$mgmÀ`m Am{U hmbMmbrdarb {Z`§ÌUmÀ`m VwbZoV hmS>m§Mr
Am{U earamMr dmT>. åhUyZM bjUm§Mo ì`dñWmnZ ho _wbmbm d¡ÚH$s`, ewlwfmË_H$ Am{U nwZd©gZmË_H$
{ZJm H$er {_iVo `mda àm_w»`mZo Adb§~yZ AgVo. gdm}Îm_ {ZJm nwadÊ`mgmR>r, grnrMr bjUo Am{U
Ë`m§Mo n[aUm_ g_OyZ KoUo Amdí`H$ AgVo. grnrÀ`m bjUm§Mr ì`mnH$ loUr Agbr Var, XmoZ ê$½U g_mZ
ZgVmV. àË`oH$ _wbm_Ü`o bjUm§Mo Am{U Ë`m§À`m Vrd«VoMo {_lU doJdoJio AgVo. gm_mÝ` ~m¡{ÕH$ nmVir
nU MmbUo qH$dm g§VwbZ amIUo Oamgo H$R>rU OmÊ`mnmgyZ Vrd« ~moYmË_H$ Am{U emar[aH$ Xþ~©bVon`ªVMo
{~KmS> `m _wbm§À`m AZw^dmg `oVmV, Á`m_wio OrdZmVrb gd© {H«$`m§gmR>r g§nyU©V: Ë`m§Zm Xþgè`m§da
Adb§~yZ amhmdo bmJVo. grnr Agboë`m àË`oH$ _wbmg JaOoZwê$n aMboë`m ì`dñWmnZ H$m`©H«$_mMr JaO
AgVo Á`m_Ü`o _wbmMr dmT> hmoV OmVo VgVgo ~Xb H$amdo bmJVmV. hm H$m`©H«$_ OodT>çm bdH$a gwé hmoVmo
VodT>m Mm§Jbm n[aUm_ {XgyZ `oVmo.
grnrMo àH$ma
grnr_Yrb bjUm§Mr ì`már {dñV¥V Agë`mZo, grnrMo {d{dY àH$maÀ`m ~m{YV Ad`dm§Zwgma Am{U
hmbMmbrVrb Agm_mÝ`VoVrb \$aH$m§Zwgma dJuH$aU hmoVo.
~m{YV Ad`dm§À`m AmYmao 5 àH$ma AmhoV.
1. ¹$m°{S´>ßbo{OH$ - Á`m_Ü`o XmoÝhr hmV Am{U XmoÝhr nm`m§da n[aUm_ hmoVmo, ho gdm©{YH$ AmT>iUmao
Am{U gdmªV Vrd« ñdê$n Amho Á`mV AZoH$Xm ~moYmË_H$ {~KmS>hr {XgyZ `oVmo.
2. S>m`ßbo{OH$ - XmoÝhr nm`m§da n[aUm_ hmoVmo.
3. Q´>m`ßbo{OH$ - Á`m_Ü`o XmoÝhr nm`m§da Am{U EH$m hmVmda n[aUm_ hmoVmo, hm grnrMm Xþ_ui àH$ma
Amho.
4. ho{_ßbo{OH$ Á`m_Ü`o EH$m ~mOyÀ`m hmVm-nm`mda n[aUm_ hmoVmo.
5. _moZmoßbo{OH$ Á`m_Ü`o EH$m hmVmda qH$dm EH$m nm`mda n[aUm_ hmoVmo, ho grnrMo Xþ_ui Am{U gm¡å`
ñdê$n Amho.
_|XÿÀ`m H$moUË`m ^mJmda n[aUm_ Pmbm Amho Ë`mZwgma CØdUmè`m grnrMo àH$ma
_|XÿMo {d{dY ^mJ Ho$di {d{dY Ad`dm§daM Zìho Va hmbMmbrÀ`m {d{dY n¡bw§dahr {Z`§ÌU R>odVmV.
H$mhr ^mJ ñZm`y§_Ü`o `mo½` VmU CËnÞ H$aÊ`mg O~m~Xma AgVmV, OoUoH$ê$Z AmnU EImXm Ad`d hbdy
eH$Vmo, Va H$mhr ^mJ {d{dY ñZm`yJQ>m§_Yrb VmUmMo g§VwbZ amIÊ`mg O~m~Xma AgVmV Á`m_wio
doiÀ`m doir AbJX hmbMmb hmoD$ eH$Vo. H$mhr ^mJ emar[aH$ hmbMmbtÀ`m Ñï>rer, ldUmer Am{U
BVa g§doXZm§er Agboë`m g_Ýd`mgmR>r O~m~Xma AgVmV.
1. ñnmpñQ>H$ (ñZm`y§_Yrb dmT>rd VmR>aVm)
ñnmpñQ>{gQ>r `m eãXmMm g§~§Y ñZm`y§_Yrb dmT>rd VmUmer Amho. ñZm`y§Zm ZrQ> H$m_ H$aÊ`mgmR>r R>amdrH$
à_mUmV VmUmMr JaO AgVo. Oa hm VmU dmT>bm Va earamMo Ad`d AdKS>VmV Am{U VmR>a hmoVmV,
Am{U hbdÊ`mg H$R>rU hmoD$Z ~gVmV. Ad`dm§V Aer VmR>aVm Xe©dUmè`m _wbm§Mo dJuH$aU VmR>aVm
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à_pñVîH$ KmVm_Ü`o hmoVo. hr _wbo {dÐþnrH$aUmg àdU AgVmV Am{U Vo Q>miÊ`mgmR>r Ë`m§Mr H$miOr KoUo
Amdí`H$ AgVo.
2. {S>ñH$m`Zo{Q>H$ (earamÀ`m Agm_mÝ` hmbMmbr)
`m ñdê$nmV _|Xÿ {d{dY ñZm`yJQ>m§À`m {H«$`m§_Ü`o g_Ýd` AmUÊ`mg Aj_ hmoVmo Am{U åhUyZ hmbMmb
H$aVmZm ñZm`y§_Yrb VmU Am{U ~b ~XbV amhVmV. `m_wio earamÀ`m {d{dY Agm_mÝ`, A{Z`§{ÌV
hmbMmbr hmoVmV. `m Agm_mÝ` hmbMmbr, hmbMmbtÀ`m XOm©Zwgma Am{U ñZm`y§_Yrb VmUmZwgma {d{dY
àH$maÀ`m AgVmV.
3. EQ>°pŠgH$ (YS>nS>Umè`m hmbMmbr Am{U Anwam> g_Vmob)
`m àH$mamV hmbMmbr§_Ü`o g_Ýd` ZgVmo Am{U Vmob OmV amhVmo. AMyH$ hmbMmb H$aUo, {deofV:
~moQ>m§Zr, H$R>rU hmoD$Z ~gVo. MmbVmZm Vmob dmB©Q> AgVmo, H$YrH$Yr ~gVmZmMm Vmobhr dmB©Q> AgVmo.
S>moHo$ gVV hbV amhÿ eH$Vo. ~mobVmZm Or^ OS> hmoD$ eH$Vo.
4. hm`nmoQ>m°{ZH$ ({eWrb ñZm`y)
hm`nmoQ>mo{Z`m hm ñnmpñQ>{gQ>rÀ`m CbQ>m AgVmo. ñnmpñQ>{gQ>r_Ü`o ñZm`y§_Ü`o dmT>rd VmU AgVmo nU
hm`nmoQ>mo{Z`m_Ü`o ñZm`y§Vrb VmU H$_r Pmbobm AgVmo. ñZm`y bQ>H$V AgVmV. hmbMmbr _§X AgVmV. hm
ñZm`y Aeº$nUmgmaIm AgVmo. _wbmg hmbMmb H$aUo qH$dm EH$m AdñWoV amhUo H$R>rU hmoD$ eH$Vo. `m
ñdê$nmV, bQ>H$Umao ñZm`y A{V VmUbo OmD$ eH$VmV, Á`m_wio ñW¡`© nwadÊ`mg Vo An`er R>aVmV, Am{U
åhUyZM nmR>rÀ`m H$Ê`mMo Vrd« {dÐþnrH$aU hmoÊ`mMr eŠ`Vm AgVo Am{U gm§Ü`m§À`m EH$mË_Voer VS>OmoS>
hmoD$ eH$Vo.
5. {_l
{_l à_pñVîH$ KmV Voìhm CØdVmo Ooìhm darb àH$mam§_Yrb XmoZ qH$dm A{YH$ àH$mam§Mr bjUo EH$mM
doir CØdV AgVmV. `màH$maMm grnr ¹${MV {XgyZ `oVmo Am{U `mMo {ZXmZ H$aUo H$R>rU AgVo.
ì`dñWmnZ H$aUohr Jw§VmJw§VrMo Agy eH$Vo.
à_pñVîH$ KmVmMr bjUo
à_pñVîH$ KmV hm {d{dYm§Jr {M{H$ËgH$s` n[apñWVr Agbobm {dH$ma Amho. {Mo d bjUo _|Xÿbm Pmboë`m
Anm`mÀ`m àH$mamZwgma Am{U Vrd«VoZwgma ~XbVmV. à_pñVîH$ KmVmMr {Mo {M{H$ËgH$mbm {XgyZ Ambobo
Am{U MmMUrA§Vr H$ibobo n[aUm_ AgVmV. hr {Mo ~mbnUmÀ`m àma§^r Am{U A^©H$mdñWonmgyZM {XgyZ
`oVmV.
à_pñVîH$ KmVmMr àma§^rMr {Mo
· OÝ_mÀ`m doir à_pñVîH$ KmV Agbobo ~mi {e{Wb Am{U VÝ`VmhrZ {Xgy eH$Vo.
· ~mi OÝ_mZ§Va bJoM aS>Uma Zmhr Am{U Ë`mMr ËdMm nm§T>ar\$Q>H$ qH$dm {Zir nSy> eH$Vo.
· ~mimbm ^adVmZm, XÿY {nVmZm Am{U {JiVmZm Ìmg hmoD$ eH$Vmo.
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· ~mi AZoH$Xm JwX_ê$ eH$Vo qH$dm Ë`mbm Ymn bmJy eH$Vo. `m g_ñ`m H$mhr _{hZo {Q>Hy$ eH$VmV.
· ~mi A{V aSy> eH$Vo Am{U {MS>{MS>o {Xgy eH$Vo, qH$dm A{O~mV aS>Uma Zmhr Am{U
Agm_mÝ`nUo em§V {Xgy eH$Vo.
· ~mimMm C^o amhÊ`mMm, MmbÊ`mMm, B. {dH$mg BVa ~mim§À`m _mZmZo _§XJVrZo qH$dm {db§{~V
hmoB©b.
· ~mimMo eara Ë`mbm CMbyZ ZoVmZm, H$nS>o KmbVmZm, ÝhmD$ KmbVmZm qH$dm IoidVmZm VmR>abo
OmD$ eH$Vo.
· ~mimbm CMbyZ ZoUo H$R>rU hmoD$ eH$Vo H$maU eara Iyn {eWrb qH$dm Iyn VmR>abobo Agy eH$Vo.
· ~mi H$Xm{MV Ë`mÀ`m S>moŠ`mMm ^ma ZrQ> noby eH$Uma Zmhr Am{U nmR>r_mJo qH$dm ~mOybm nS>ob.
· ~mimÀ`m hmVmnm`mÀ`m hmbMmbr H$_r hmoVrb Am{U ~mimbm nm`mMr ~moQ>o qH$dm Ë`mMo hmV
YaUo H$R>rU OmD$ eH$Vo.
· hmV Am{U nm` A{Z`§{ÌVnUo AmMHo$ XoD$ eH$VmV.
· _wbmÀ`m g§dmX j_Vo_Ü`o {~KmS> Pmë`mMr {Mo {XgyZ `oD$ eH$VmV. _wbmg AmB©H$S>o nmhÿZ
H$Xm{MV hgVm `oUma Zmhr. _yb Ë`mMo Zmd KoVë`mda H$Xm{MV à{VgmX XoUma Zmhr.
· _yb Ë`mMo XmoÝhr hmV EH$mM doir g_Ýd`mZo dmnê$ eH$Uma Zmhr. CXm. IoiUr YaÊ`mgmR>r
XmoÝhr hmV dmnaUo B.
· A{V[aº$ {e{WbnUm qH$dm VmR>aVm {XgyZ `oD$ eH$Vo, qH$dm hmVmÀ`m hmbMmbtMm A^md,
qH$dm Mohè`mÀ`m ñZm`y§darb {Z`§ÌUmMm A^md {XgyZ `oD$ eH$Vmo. _yb `m {~KmS>m§_wio Ë`mbm
hì`m Agboë`m Jmoï>tH$S>o ~moQ> XmIdy eH$Uma Zmhr.
_moR>çm d`mV hmVmnm`m§_Ü`o VmR>aVm, gm§Ü`m§Mo {dÐþnrH$aU Am{U ñZm`y AmHw§$MZ, Aeº$ gm§Yo,
~gÊ`mMr, C^o amhÊ`mMr qH$dm MmbÊ`mMr Aj_Vm, MmbVmZm Anwam g_Vmob, ~gVmZm Anwam g_Vmob,
Agm_mÝ` earamdñWm, hmbMmbrÀ`m Agm_mÝ` Vèhm, MmbUmÀ`m Agm_mÝ` Vèhm, ~moYmË_H$ èhmg,
_bme` qH$dm _yÌme` {Z`§{ÌV R>odÊ`mMr Aj_Vm, Anwar ^yH$, ~ÕH$moð>, Anwar Ñï>r, {VaionUm,
EoH$Ê`mMr Anwar j_Vm, ~mobVmZm Or^ OS> hmoUo, ~mobÊ`mMr Aj_Vm, B. {XgyZ `oD$ eH$Vo.
à_pñVîH$ KmVmMr H$maUo H$moUVr?
grnr AZoH$ KQ>H$m§_wio CØdy eH$Vmo Oo OÝ_mnydu J^m©_Ü`o ~mimÀ`m {dH$mgmda n[aUm_ H$ê$ eH$VmV,
àgyVrÀ`m doir g_ñ`m CØdë`mZo _|Xÿbm Anm` hmoD$ eH$Vmo Am{U OÝ_mZ§Va _|Xÿda AmKmV hmoD$ eH$Vmo.
kmV Agboë`m H$mhr {ZpíMV H$maUm§gh, H$mhr OmoIr_ KQ>H$ AmhoV, Á`m§Mm AW© Agm H$s ~mimbm
Ë`m§À`m_wio grnr hmoÊ`mMm YmoH$m g§^dVmo nU Ë`m§À`m CnpñWVrV grnr hmoB©b qH$dm hmoUmahr Zmhr.
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àgyVrnyd© H$maUo Am{U OmoIr_ KQ>H$ (OÝ_mnydu)
grnr _|XÿÀ`m Agm_mÝ` {Z{_©Vr_wio Am{U _|XÿVrb aMZm§À`m Anwè`m {dH$mgm_wio qH$dm Agm_mÝ`
H«$mo_mogmo__wio (JwUgyÌm_wio) CØdy eH$Vmo Á`m_wio OZwH$s` Xmof CØdVmV. AmB©bm g§gJ© Pmë`mg,
J^m©bm A§S>me`m§VJ©V g§gJ©, AmB©b {Xbobr {d{eï> Am¡fYo, OÝ_Xmofmg H$maUr^yV Rê$ eH$Umè`m H$mhr
nXmWmªMo godZ, J^m©À`m _|Xÿg XþImnV.
àgdg_rn H$maUo Am{U OmoIr_ KQ>H$ (OÝ_mÀ`m doir)
àgyVrXaå`mZ _|Xÿg AmKmV, OÝ_mZ§Va Am°pŠgOZÀ`m nwadR>çmV A^md, aº$nwadR>çmMm A^md, _wXVnyd©
OÝ_, OÝ_mÀ`m doiMo dOZ H$_r, OÝ_mÀ`m doiMo aS>Uo {db§{~V qH$dm Zmhr, AZoH$ OÝ_, _|Xÿbm g§gJ©
àgyVrníMmV (OÝ_mZ§VaMr) H$maUo Am{U OmoIr_ KQ>H$
_|Xÿda AmKmV H$aUmar BOm, g§gJ©, Anñ_ma, AmH$S>r qH$dm M¸$a({\$Q²>g), H$mdri, A{Verf©ObVm
(hm`S´>mogr\o$bg), _|XÿVrb JmR>r `m§_wio grnr CØdy eH$Vmo.
à_pñVîH$ KmVmMo {ZXmZ H$go hmoVo?
à_pñVîH$ KmVmMo {ZXmZ _wbmZo Xe©dboë`m {Mm§À`m d bjUm§À`m AmYmao Am{U _°¾o{Q>H$ aoPmoZÝg B_oqOJ
(E_AmaAm`), H§$ß`wQ>oS> Q>mo_moJ«m\$s (grQ>r) Am{U BboŠQ´>mo EpÝg\o$bmoJ«m\$s (B©B©Or) `m§gma»`m {d{dY
{ZXmZmË_H$ B_oqOJ V§Ìm§À`m {ZîH$fmªdê$Z Ho$br OmVo.
à_pñVîH$ KmVmMo {ZXmZ H$aÊ`mMm gd©gm_mÝ` AmYma åhUOo gm_mÝ` emar[aH$ Am{U ~moYmË_H$
{H«$`merbVoÀ`m {dH$mgmg {db§~ hmoUo. `mMr {ZpíMVr nmbH$m§À`m {ZarjUmdê$Z, OÝ_mÀ`m
B{Vhmgmdê$Z Am{U {dH$mgmÀ`m B{Vhmgmdê$Z Ho$br OmVo.
Ë`mgmo~VM {d{dY MbZ H$m`} H$aÊ`mÀ`m j_VoMo, ñZm`y§_Yrb nri {H$Vr ~XbVmo Ë`mMo, g_Ýd`mVrb
{~KmS>mMo, Am{U Agm_mÝ` AZ¡pÀN>H$ hmbMmbtMo _yë`m§H$Z H$aÊ`mgmR>r S>m°ŠQ>a Vnerbdma emar[aH$
narjU H$aVmV. {M{H$ËgH$ Xþgè`m§H$S>o nmhÿZ hgUo, Zmdmbm à{VgmX XoUo `m Am{U ~moYmË_H$ dmT> g_OyZ
KoÊ`mgmR>r BVa H$mhr n¡bw§Mrhr MmMUr H$ê$ eH$VmV.
{deof MmMÊ`m :
E_AmaAm` Am{U grQ>r ñH°$Z
{M{H$ËgH$s` narjUmV Am{U B{VhmgmV Oa H$moUË`mhr Agm_mÝ`Vm AmT>iyZ Amë`m Va {M{H$ËgH$
Ë`m§Mr H$maUo emoYÊ`mgmR>r Am{U _|XÿMm Anm` Pmbobm ^mJ emoYÊ`mgmR>r {deof VnmgÊ`m H$aÊ`mg
gm§JVrb. `m VnmgÊ`m§_Ü`o E_AmaAm` Am{U grQ>r ñH°$ZMm g_mdoe hmoVmo. `m ñH°$Ýg_wio _|XÿMr VnmgUr
H$ê$Z _|Xÿbm XþImnV Pmë`mMo qH$dm _|XÿVrb aMZmË_H$ {dg§JVr AmoiIÊ`mg qH$dm Vr eŠ`Vm
dJiÊ`mg _XV hmoD$ eH$Vo. ho {ZXmZmgmR>r, Am{U aMZmË_H$ {dg§JVr XþéñV H$aÊ`mH$[aVm _wbmbm
eó{H«$`mË_H$ hñVjonmMr JaO Agë`mg nwT>rb H¥$VrMr {ZpíMVr H$aÊ`mgmR>r _hÎdmMo AgVo.
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noQ>-grQ>r ñH°$Z
nm°{PQ´>m°Z {H$aUmoËgJ© Q>mo_moJ«m\$s - H§$ß`wQ>oS> Q>mo_moJ«m\$s ñH°$Z hm A{bH$S>o {dH${gV Pmbobm Amho. ho EH$
AmpÊdH$ Am¡fY V§Ì Amho Oo _|XÿVrb noetMr {H«$`merbVm Xe©dVo Am{U Ë`mÛmao n[anyU©nUo {H«$`merb
Zgbobo _|XÿMo ^mJ AmoiIÊ`mg _XV H$aVo.
3.2 à_pñVîH$ KmVmMo ~hþemór` ì`dñWmnZ
à_pñVîH$ KmVmMo d¡ÚH$s` ì`dñWmnZ
à_pñVîH$ KmVmMo d¡ÚH$s` ì`dñWmnZ ho {ÛVr`H$ g_ñ`m Am{U ñZm`y§À`m {nimH$[aVm bjUmË_H$
ì`dñWmnZmnwaVo _`m©{XV Amho. grnrda BbmO H$aUmao qH$dm _|XÿÀ`m dmT>rg CÎmoOZ H$moUVohr Am¡fY Zmhr.
Am¡fYmMm dmna ñZm`y§À`m {nim_Ü`o ~Xb H$aÊ`mgmR>r Am{U g§~§{YV noQ>Ho$ (ñn°O_²) H$_r H$aÊ`mH$[aVm
hmoD$ eH$Vmo. Amoab ~°Šbmo\o$Z, Q>moëno[agmoZ, Q>m`P°{ZS>mBZ, Šbmo{ZS>mBZ, ~oÝPmoS>m`PonmBÝg,
ŠbmoPm}ŠgoPmoZ ho n`m©` AmhoV. Mm§Jbo {Z`§ÌU {_idÊ`mgmR>r hr Am¡fYo EH$mdoir EH$ Aer qH$dm _oi
gmYyZ KoVbr OmVmV. Eb-S>monm (Am{U BVa S>monm{_Z{O©H$ Am¡fYo) {ZdS>H$ àH$aUm§_Ü`o noQ>Ho$ H$_r
H$aÊ`mg gmhmæ`H$mar R>ê$ eH$VmV. Ooìhm Am¡fY Cn`wº$ R>aVmZm {XgVo, Voìhm _mÌm doimodoir H$_r H$aUo
Mm§Jbo Á`m_wio é½U gmVË`nyU© bm^m§Mo nwZ{Z©YmaU H$aÊ`mg _XV H$ê$ eH$Vmo. H$mhr _wbm§Zm {d{eï> Am¡fYo
ghZ hmoUma ZmhrV. Aem n[apñWVtV, Am¡fY ~XbÊ`mMm qH$dm _mÌm H$_r H$aÊ`mMm {dMma H$amdm.
ñnmpñQ>{gQ>rer g§~§{YV BVa Agm_mÝ` emar[aH$ hmbMmbtgmR>r Q>oQ´>m~oZm{PZ, Q´>m`hopŠP{\$Zm`S>mBb,
ŠbmoZmPon°_ Aem Am¡fYm§Mr ^a KmbVm `oD$ eH$Vo. A{VaoH$s {eWrbVm, Jw§Jr, bmi JiUo {H$ådm
A{V[aº$ bmbmòmd, CbQ>çm, H$_r aº$Xm~ B. Am¡fYm§Mo ghXþîn[aUm_Agy eH$VmV Am{U Ë`m~Ôb
Vw_À`m S>m°ŠQ>am§Zm H$idmdo. `m Am¡fYm§~amo~aM, ~moëQw>{bZ_ Q>m°pŠPZ (~moQ>m°Šg) B§OoŠeÝg {d{eï>
ñZm`y§Zm XoVm `oD$ eH$VmV nU Ë`m§Mm n[aUm_ bKwH$mbrZ AgVmo Am{U B§OoŠeÝggmo~VM, n[anyU© bm^
{_idÊ`mgmR>r nwZd©gZ ìhm`bm hdo. `m§~amo~aM _wIMbZ {~KmS>m_wio _wbm_Ü`o Anwao nmofU {XgyZ Ambo
Va OrdZgÎdo Am{U à{WZ nyaHo$ {d{hV Ho$br OmD$ eH$VmV.
grnrMo eó{H«$`mË_H$ ì`dñWmnZ
grnrÀ`m eó{H«$`mË_H$ ì`dñWmnZmV MoVmeó{H«$`mË_H$$ ì`dñWmnZ Am{U ApñWì`§J eó{H«$`mË_H$
ì`dñWmnZ AgVo.
MoVmemó{H«$`mË_H$ ì`dñWmnZ : àgyVrníMmV VËH$mb H$mimV _|Xÿ_Ü`o H$moUË`mhr An{Z{_©Vr qH$dm
aMZmË_H$ Agm_mÝ`Vm CØdë`mg, MoVmeó{H«$`mË_H$ XþéñVrMr Amdí`H$Vm Agy eH$Vo. grnrMo
gd©gmYmaU H$maU hm`S´>mogr\o$bg qH$dm _|Xÿ_Ü`o dmT>rd Ðmd g§M` ho AgVo. `m Ðmd g§M`mMr eó{H«$`m
H$ê$Z XþéñVr H$amdr bmJVo Á`m_Ü`o _|XÿV EH$ Cn_mJ© ~gdyZ `m ÐmdmMm earamVrb BVa ^mJm§V {ZMam
Ho$bm OmVmo. Z§VaÀ`m AdñWm§_Ü`o MoVmeó{H«$`oMm dmna ñnmpñQ>{gQ>r (VmR>aVm) XþéñV H$aÊ`mg Ho$bm
OmD$ eH$Vmo.
ApñWì`§JmonMmamË_H$ ì`dñWmnZ : grnrÀ`m Z§VaÀ`m AdñWm§_Ü`o Ooìhm ApñW {dÐþnrH$aU Am{U
earamdñWoVrb ~Xb CKS> CKS> {XgyZ `oVmV, ApñWì`§JmonMmamË_H$ eó{H«$`m§Mm dmna hmS>m§Mr AmIUr
XþéñVr H$aÊ`mgmR>r Am{U ñZm`y§Mm KÅ>nUm Q>miÊ`mgmR>r Ho$bm OmVmo. `m eó{H«$`m grnr Agboë`m
- 94 -

_wbm§_Yë`m emar[aH$ Am{U ~moYmË_H$ ì`§JmMo ~hþ{df`H$ ì`dñWmnZ

~mimÀ`m {H«$`merbVogmR>r AË`mdí`H$ AgVmV. H§$S>am gmoS>dUmè`m eó{H«$`m Ho$ë`m OmD$ eH$VmV,
Á`m§Mm Cn`moJ ñnmpñQ>{gQ>rZ§Va hmoUmar àmHw§$MZo Q>miÊ`mgmR>r hmoD$ eH$Vmo. KmoQ>çmÀ`m gm§Ü`mgmR>r,
nmoQ>arVrb H§$S>am gmoS>dyZ nm`mMr earamdñWm gwYmabr OmVo, JwS>¿`mÀ`m gm§Ü`mgmR>r Ym|S>ñZm`yMr H§$S>am
gmoS>dbr OmVo, Á`m_wio JwS>¿`mÀ`m gm§Ü`mMo àmHw§$MZ Q>iVo Am{U gai C^o amhÊ`mMr j_Vm àmá hmoVo,
{ZV§~mÀ`m gm§Ü`mgmR>r A{^dV©Zr ñZm`y gmoS>dbo OmVmV Á`m`moJo nm` AmV IoMbo OmUo Q>iVo Am{U nm`m§V
A§Va R>odyZ C^o amhÊ`mMr j_Vm àmá hmoVo. earamÀ`m darb ^mJmgmR>r {d{^Þ H§$S>am(ñZm`w~§Y)
gmoS>dÊ`mÀ`m eó{H«$`m Ho$ë`m OmD$ eH$VmV Á`m`moJo _ZJQ>, ~mhþ Am{U H$monamMr àmHw§$MZo Q>iy eH$VmV.
`m eó{H«$`m§g_doV XrK©H$mbrZ {Z`{_V nwZd©gZ ìhm`bm hdo Á`m`moJo OmñVrV OmñV bm^ hmoVmo Am{U
{H«$`mË_H$ gwYmaUm hmoVo.
à_pñVîH$ KmVmMo nwZd©gZmË_H$ ì`dñWmnZ
^m¡{VH$monMma
à_pñVîH$ KmV Agboë`m _wbmÀ`m ì`dñWmnZmV ^m¡{VH$mnMma _hÎdmMr ^y{_H$m ~OmdVmV.
^m¡{VH$monMma _w»`V: MbZmÀ`m g_ñ`m§Zm bú` H$aVmV. ~gÊ`m_Ü`o, C^o amhÊ`m_Ü`o Am{U
MmbÊ`m_Ü`o B. MbZmË_H$ `e{eIao JmR>Ê`mgmR>r hr _hÎdmMr CnMmanÕVr Amho. ^m¡{VH$monMma
ì`m`m_m§Mo Ü`o` KÅ> ñZm`y§Zm VmUUo, VmR>aVm H$_r H$aUo, earamdñWm d g_Ýd` gwYmaUo Am{U ñdV§Ì
hmbMmbr gmÜ` H$aUo ho AgVo. ^m¡{VH$monMmamMo ì`m`m_ grnrÀ`m {d{dY àH$mam§Zwgma ~XbVmV.
^m¡{VH$monMmamMr Ü`o`o doJdoJù`m àH$maÀ`m grnrgmR>r doJdoJir AgVmV :
1. ñnmpñQ>H$ :
· VmR>abobo ñZm`y {eWrb H$aUo
· {dÐþnrH$aU Q>miUo
· nyaH$ AdñWm _`m©{XV H$aUo
· hmbMmbrÀ`m ñZm`y§Mm A{Vdmna _`m©{XV H$aUo
2. {S>ñH$m`Zo{Q>H$ _yb :
· Agm_mÝ` qH$dm A{ZpÀN>V hmbMmbr {Z`§{ÌV H$aUo
· Agm_mÝ` earamdñWoda {Z`§ÌU {_idUo
· g_Ýd` gwYmaUo
· ñZm`y§Mo A{VaoH$s n[a`moOZ _`m©{XV H$aUo.
· CËñ\y$V© hmbMmbr _`m©{XV H$aUo.
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3. EQ>°pŠgH$ :
· g§VwbZ gwYmaUo
· YS>mdarb {Z`§ÌU gwYmaUo
· AmYmamgmR>rMm {dñV¥V nm`m H$_r H$aUo
· pñWË`§Vao/{dMaU {dH${gV H$aUo
· MmbÊ`mg Am{U pñWa C^o amhÊ`mg _XV H$aUo
· ApñWa hmbMmbtda {Z`§ÌU {_idUo
4. hm`nmoQ>m°{ZH$ grnr :
· Mm§Jë`m AdñWoV AmYma nwadUo
· ñZm`y§Zm ~iH$Q>r AmUUo
· _mZoda {Z`§ÌU {_idUo
· earamdñWmË_H$ ñZm`y§Zm gh{H«$`mpÝdV H$aUo
`m nwñVH$mÛmao, Amåhr hmVmiÊ`mÀ`m {d{dY V§Ìm§~m~V dmMH$mbm _mJ©Xe©Z H$ê$ nmhVmo. {d{dY
hmVmiÊ`mÀ`m Am{U {dlm§VrÀ`m V§Ìm§~ÔbÀ`m kmZm_wio _wbm_Ü`o earamMr `mo½` AmIUr gmÜ` H$aÊ`mg
_XV hmoB©b. `m V§Ìm§_wio {d{dY gm§Ü`m§À`m AmIUrV gwYmaUm hmoB©b Am{U gm§Ü`mMo {dÐþnrH$aU d àmHw§$MZo
Q>iVrb. Amåhr nmbH$m§Zm _mJ©Xe©Z H$ê$Z Ë`m§Zm grnr_YyZ CØdUmè`m {ÛVr`H$ g_ñ`m Q>miÊ`mgmR>r
g_W© H$ê$ BpÀN>Vmo.
^m¡{VH$monMmamMo bú` AgVo :
· eŠ` VodT>çm gm_mÝ` hmbMmbrg CÎmoOZ XoUo
· {dH$mgmË_H$ AdñWm§Mo nmbZ H$aUo
· earamÀ`m XmoÝhr ~mOy§À`m dmnamg CÎmoOZ XoUo
· earamdñWm gwYmaUo
· ñZm`y ~iH$Q> H$aUo
· gd© gm§Ü`m§À`m hmbMmbrMr ì`már gwYmaUo
· KÅ> ñZm`y VmUUo
· ì`m`m_ gwgøVm Am{U ghZeº$s gwYmaUo
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· N>mVrÀ`m ^m¡{VH$monMmam_m\©$V òmd H$_r H$aUo Á`m_wio \w$â\w$go ñdÀN> amhÊ`mg Am{U ídgZmMo
ñZm`y ~iH$Q> hmoÊ`mg _XV ìhmdr.
· ~gVmZmMo Am{U C^o amhVmZmMo g§VwbZ gwYmaUo
· pñWË`§Vao {eH$dUo qH$dm {dH${gV H$aUo, CXmhaUmW© : CR>Ê`mgmR>r CnS>o/AmS>do hmoUo, C^o
amhÊ`mgmR>r ~gUo, C^o amhÊ`mgmR>r EH$m JwS>¿`mda ~gUo, B.
· AZwHy$bH$ g§`§Ìm§Mm dmna {eH$dUo.
à_pñVîH$ KmV Agboë`m _wbm§da CnMma H$aÊ`mgmR>r CnMmaVÁkm§Ûmao `moOÊ`mV `oUmè`m
{d{dY CnMmanÕVr AmhoV :
1. EZS>rQ>r (MoVm{dH$mg CnMmanÕVr) : hr EH$ CnMmamË_H$ arV Amho, {OÀ`m_wio MoVmOÝ`
An{H«$`m hmoUmè`m _wbm§_Yrb hmbMmbrÀ`m g_ñ`m§Mo qH$dm An{H«$`mË_H$VoMo {ZYm©aU H$aÊ`mg Am{U
ì`dñWmnZ H$aÊ`mg _XV hmoVo. {hMo bú` _wbmÀ`m {H«$`mË_H$ j_Vm§Mr H$_mb dmT> H$aUo ho AgVo. `mg
~mo~mW Woanr Agohr åhUVmV Am{U hr S>m°. Am{U gm¡. ~mo~mW `m§Zr 1940 _Ü`o {dH${gV Ho$br hmoVr. `m
CnMmanÕVrMo bú` BpÀN>V hmbMmbr A{YH$ ghOnUo eŠ` H$aUo Am{U A{ZpÀN>V hmbMmbr Q>miUo ho
AgVo. hr à_pñVîH$ KmV Agboë`m _wbm§_Ü`o gm_mÝ` MbZ{df`H$ `e{eIao JmR>Ê`mg _XVhr H$aVo. hr
{dñV¥VnUo dmnabr OmUmar CnMmamË_H$ arV Amho Am{U hr gdm}Îm_ {H«$`mË_H$ n[aUm_ XoVo.
2. g§KmVrH$aU (n°Q>{ZªJ) : _|Xÿbm Anm` Pmboë`m _wbm_Ü`o gm_mÝ` {dH$mgmÀ`m H«$_e: nm`è`m
{ZîµH«$s`nUo nwÝhm nwÝhm H$ê$Z _|XÿMm gm_mÝ` {dH$mg KS>dyZ AmUVm `oD$ eH$Vmo, `m {gÕm§Vmda AmYm[aV hr
g§H$ënZm Amho. {dH$mgmMm EH$ Q>ßnm nyU© H$aÊ`mVrb An`em_wio Ë`mnwT>rb Q>ßß`mÀ`m {dH$mgmVhr ~mYm
`oVo. hr arV H$ï>àX Amho Am{U `m_Ü`o XaamoO AZoH$ gÌm§Mr Amdí`H$Vm AgVo. nmbH$m§Zm Am{U
H$miOrdmhH$m§Zm hr H$m`©nÕVr Kar H$aVm `mdr `mgmR>r à{ejUhr {Xbo OmVo.
3. {Z~ªYmVyZ CËnÞ hmoUmar CnMmanÕVr : `m CnMmanÕVrMo bú` _wbmMm ho{_ßbo{O`mZo (earamÀ`m
EH$m ~mOybm njmKmV) ~m{YV hmV gwYmaUo ho AgVo. ~m{YV hmVmMm dmna gwYmaÊ`mgmR>r gm_mÝ` hmV XmoZ
{Xdg ßb°ñQ>a_Ü`o R>odbm OmVmo.
4. {hßnmoWoanr : KmoS>oñdmar H$aÊ`mMo ho V§Ì Amho Á`m_wio ñZm`y§_Yrb nri, earamdñWm Am{U g§VwbZ
gwYmaë`mMo {XgyZ Ambo Amho.
5. no{S>`mgyQ> : `m V§Ìm_Ü`o {d{dY Bb°pñQ>H$ Xmoè`m é½UmÀ`m earamÀ`m EH$m Q>moH$mer R>amdrH$
{R>H$mUmnmgyZ Xþgè`m Q>moH$mdarb {d{dY {R>H$mUr ~m§Yboë`m AgVmV. `m g§`§ÌmZo é½Umbm Ë`mÀ`m
hmbMmbr {Z`§{ÌV R>odV ñdV§ÌnUo hmbMmb H$aVm `oVo Am{U Ë`mMdoir earamMr {d{dY A§Jo ~iH$Q> hmoV
OmVmV.
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H$mhr ^m¡{VH$monMma V§Ìm§Mo àmË`{jH$

AmH¥$Vr 3.1 XrKuH$aU : KÅ> ñZm`y VmUÊ`mgmR>r

AmH¥$Vr 3.2 AmIUr : MwH$sMr earamdñWm gwYmaÊ`mgmR>r

AmH¥$Vr 3.3: g{H«$`mH$aU : {H«$`mË_H$ H¥$Vr H$aÊ`mgmR>r Amdí`H$ Vmo
`mo½` ñZm`y ~iH$Q> H$aÊ`mgmR>r
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KaJwVr ì`m`m_ Oo nmbH$m§H$Sy>Z ghOnUo H$adyZ KoVbo OmD$ eH$VmV, Vo {MÌm§_Ü`o Xe©dbobo
AmhoV.
{dlm§VrMr V§Ìo

AmH¥$Vr 3.4 _wbmbm _m§S>rda {dlm§V H$aUo
· Vw_À`m _wbmg _m§S>rda AmS>do H$am Am{U Ë`mMo hmV nwT>o Agë`mMr Am{U earamÀ`m Imbr
Xþ_S>bobo Zgë`mMr ImÌr H$am.
· Vw_À`m hmVm§Zr AbJXnUo {ZV§~ Xm~m.
· `m V§ÌmZo _wbmMo eara {dlm§V hmoÊ`mg _XV hmoVo, Am{U gwédmV åhUyZ hm EH$ Mm§Jbm ì`m`m_
Amho.

AmH¥$Vr 3.5 _wbmg {dlm§V H$aUo
· _wbmbm Ë`mÀ`m ~mOyZo Yam Am{U Ë`mMr nmR> Vw_À`m nmoQ>mer `oD$Úm.
· EH$ hmV Im§ÚmImbr, Am{U EH$ {ZV§~mda R>odm.
· Im§Xo Yam Am{U hiydmanUo earamMm ImbMm ^mJ Vw_À`mnmgyZ Am{U Vw_À`m {XeoZo {nim.

- 99 -

_wbm§_Yë`m emar[aH$ Am{U ~moYmË_H$ ì`§JmMo ~hþ{df`H$ ì`dñWmnZ

AmH¥$Vr 3.6 _wbmbm pñdg ~m°bda {dlm§V H$aUo
· _wbmMo hmV nwT>o R>odm Am{U _yb ~m°bda pñWa amhmdo `mgmR>r Vw_Mm hmV Ë`mÀ`m nm`m§da R>odm.
nm`m§V A§Va amhÿÚm.
· AbJXnUo EH$ nm` ~mhoa VmUm Am{U _J Xþgam.
· Vw_Mo _yb {dlm§V hmoB©n`ªV gwé R>odm.

AmH¥$Vr 3.7 ~gboë`m AdñWoV {dlm§V hmoUo.
· Vw_À`m _wbmbm Vw_À`mH$S>o nmR> H$ê$Z Vw_À`m _m§S>rda/Cerda ~gm`bm bmdm
· AmIUr (g§aMZm) amIÊ`mgmR>r XmoÝhr hmVm§Zm AmYma Úm
· `m_wio Vinm`m§da AmYmamMm nm`m {dH${gV H$aÊ`mg _XV hmoB©b.
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CMbÊ`mMr Am{U CMbyZ ZoÊ`mMr V§Ìo

AmH¥$Vr 3.8 _wbmg {ZV§~mdê$Z (qH$dm H§$~aodê$Z) CMbyZ ZoUo
· Vw_À`m _wbmbm Ë`mMo nm` Vw_À`m {ZV§~m^modVr KoD$Z CMbyZ Ý`m.
· Ë`mbm Ë`mÀ`m {ZV§~mImbr AmYma Úm.

AmH¥$Vr 3.9 _wbmbm {d_mZmÀ`m AdñWoV CMbyZ ZoUo
· _wbmbm Vw_Mm ~mhÿ Ë`mÀ`m nm`m§_Ü`o Am{U hmV N>mVrImbr Yê$Z CMbyZ Ý`m
· Ë`mMo hmV Am{U nm` ~mhoaÀ`m {XeoZo dibobo amhÿ Úm.
àdU H¥$Vr

AmH¥$Vr 3.10 : CÜd©emIoda AmS>do hmoUo
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· Vw_À`m _wbmg IoiÊ`mgmR>r CnS>o hmoD$Z dOZ Ë`mÀ`m CÜd©emIoda nobÊ`mg CÎmoOZ Úm.

AmH¥$Vr 3.11 : CÜd©emIoda AmS>do hmoD$Z S>moHo$ da CMbUo
· Vw_À`m _wbmg Ë`mÀ`m nmoQ>mda CnS>o PmonÊ`mg CÎmoOZ Úm.
· Vwåhr nwT>çmV EH$ IoiUo R>odyZ Vw_À`m _wbmg Ë`mMo S>moHo$ da CMbÊ`mgmR>r CÎmoOZ XoD$
eH$Vm.

3.12: gr4 IoiVm IoiVm dOZ hbdÊ`mg CÎmoOZ Úm.
· _wbmbm dOZ hbdyZ dñVy CMbÊ`mg CÎmoOZ Úm.
~gÊ`mÀ`m H¥$Vr

AmH¥$Vr 3.13 ~gbobo AgVmZm S>moŠ`mÀ`m {Z`§ÌUmg CÎmoOZ XoUo
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· Vw_Mo _yb Vw_À`m _m§S>rda Vw_À`mH$S>o Vm|S> H$ê$Z amhrb Ago ~gm.
· Vw_Mo hmV Ë`mÀ`m S>moŠ`mÀ`m Am{U Im§ÚmÀ`m _mJo R>odm.
· Vw_À`m _wbmbm Vw_À`mH$S>o nmhÊ`mg CÎmoOZ Úm, ~mobÊ`mg Am{U IoiÊ`mg CÎmoOZ Úm.

AmH¥$Vr 3.14 ~gboë`m AdñWoV g{H«$`Vog CÎmoOZ XoUo
· _wbmg XmoÝhr ~mOyÀ`m IoiÊ`m§n`ªV nmohmoMÊ`mg Am{U Ë`mMm Vmob gm§^miÊ`mg CÎmoOZ Úm.
· `m ì`m`m_mZo ~gVmZm Vmob gwYmaÊ`mg _XV hmoVo Am{U nmoQ>mMo Am{U nmR>rMo ñZm`y ~iH$Q>
hmoVmV.

AmH¥$Vr 3.15 VmR> ~gÊ`mg CÎmoOZ XoUo
· _wbmg grnrda VmR> ~gÊ`mg CÎmoOZ Úm.
· {ZV§~ Am{U JwS>Ko 90 A§emÀ`m AdñWoV Agë`mMr Am{U hmVm§Zm ZrQ> AmYma {_iV
Agë`mMr ImÌr H$am.
· Oa _wbmMo S>moŠ`mda Am{U _mZoda Anwao {Z`§ÌU Agob, Va S>moŠ`mbm gwÕm ZrQ> AmYma
{_im`bm hdm.
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· Vw_À`m _wbmg Ë`mÀ`m Im§Úmer AmYma Úm
· Ë`mMo eara Ë`mÀ`m Viì`m§dê$Z nwT>o PwH$dm.

3.16 dOZ nwT>o PwH$dyZ Vo nobdÊ`mg CÎmoOZ Úm
C^o amhÊ`mg CÎmoOZ Úm :

AmH¥$Vr 3.17 ~gboë`m AdñWoV H¥$Vrg CÎmoOZ XoUo
· Ë`mbm Ë`mMo dOZ eŠ` VodT>o nobdÊ`mg Am{U AmYmamMm Mm§Jbm nm`m XoD$Z ñdV:Mm Vmob
amIÊ`mg CÎmoOZ Úm
· Vw_À`m _wbmbm Xm§S>r qH$dm Q>o~b Yê$Z C^o amhÊ`mg CÎmoOZ Úm.
· C§Mr_wio Vw_À`m _wbmbm Ë`mÀ`m hmVm§da dOZ nobdVm `m`bm hdo.
AdñWm
~gUo : ~gÊ`mg {db§~ hmoUmè`m _wbmg WmoS>m AmYma bmJob. Ë`mbm BVa _wbm§À`m _mZmZo XrK©H$mi
AmYmamMr JaO nS>ob. Ë`mbm Mm§Jë`m AdñWoV ~gÊ`mgmR>r {deof IwMuMrhr JaO ^mgy eHo$b, Á`m_wio
Ë`mbm Ë`mMo hmV A{YH$ Mm§Jë`m arVrZo dmnaVm `oVrb Am{U ZrQ> MmdVm `oB©b. _yb ~gÊ`mg {eH$bo, H$s
Vwåhr C^o amhÊ`mH$S>o bj Úmdo.
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~gÊ`mMr `mo½` AdñWm :

AmH¥$Vr 3.18 ~gÊ`mMr `mo½` AdñWm

· S>moHo$ WmoS>ogo nwT>o PwH$bobo hdo.
· nmR> VmR> hdr Am{U _yb H$moUË`mhr ~mOybm PwH$bobo Agy Z`o.
· Hw$ëbo IwMuÀ`m nmR>r Q>oH$bobo hdo.
· JwSKo Am{U Vinm` EH$mM nmVirda AgmdoV.
· Vinm`m§Zm \y$Q>aoñQ>da ZrQ> Amam_ {_imdm qH$dm AmYma {_imdm.
~gVmZm namd¥Îm H$amd`mÀ`m AdñWm :

AmH¥$Vr 3.19 : ~gÊ`mMr MwH$sMr AdñWm
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darb XmoÝhr AmH¥$Ë`m§_Ü`o Hw$ë`mMr AdñWm MwH$sMr Amho. Vwåhr gwédmVrbm ~gy eH$V Zmhr. _wbmÀ`m
_m§S>rda Am{U nmR>rbm nÅ>rZo ~m§Ym.
2. C^o amhUo :
C^o amhÊ`mg {db§~ Pmboë`m _wbm§Zm AmYma XoD$Z Mm§Jë`m AdñWoV C^o am{hë`mMm \$m`Xm ìhm`bm hdm.
C^o am{hë`mZo earambm Yê$Z R>odUmè`m ñZm`y§Zm H$m_ H$aÊ`mg CÎmoOZ {_iVo. hr AdñWm àmHw§$MZo
Q>miÊ`mgmR>r gdm}Îm_ Amho Am{U hr nm`mÀ`m ñZm`y§Zm ~iH$Q> H$aÊ`mghr _XV H$aVo.
· eara EH$m gai aofoV Agmdo Am{U Vinm` gnmQ> R>odyZ XmoÝhr nm`m§da EH$g_mZ dOZ Agmdo.
eara, {ZV§~, JwS>Ko Am{U Vinm` gai aofoV AgmdoV.
· Oa _yb C^o amhÿ eH$V Zgob Am{U eara dmH$V Agob qH$dm Ë`mbm Q>mMm O{_Zrda R>odVm `oV
ZgVrb, Va Vwåhr \$m°adS>© brZ ñQ>±S>a dmnê$ eH$Vm.

AmH¥$Vr 3.20 : C^o amhÊ`mMr `mo½` AdñWm
VmUUo :
· VmUÊ`mH$[aVm _ybmMo ghH$m`© AgUo Amdí`H$ Amho.
· _wbmg Aem AdñWoV R>odm H$s Vwåhr Agm_mÝ` AdñWm qH$dm hmbMmb Q>miy eH$mb.
· ~mhÿ VmUm`À`m AdñWoV Yam Am{U 20 _moOon`ªV A{Ve` AbJXnUo VmUyZ R>odm.
· nwÝhm VmUm Am{U Oa _yb {dlm§V Agob Va Vwåhr WmoS>o AmUIr VmUy eH$Vm.
· {XdgmVyZ XmoZdoim VmUm`Mo ì`m`m_ H$am, gH$mir EH$Xm Am{U g§Ü`mH$mir Xþgè`m§Xm.
· AJXr hiydmanUo Am{U AbJXnUo VmUm, A{O~mV doXZm hmoD$ XoD$ ZH$m.
· gm§Yo BWyZ {VWo hbdy ZH$m, AbJXnUo VmUm, ZmhrVa `m_wio VmR>aVm dmTy> eHo$b, Vwåhr _wbmMo
gm§Yo {dlm§V hmoD$ Úm`bm hdoV.
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· A§J AMmZH$ VmR>abobo AgVmZm qH$dm A{Z`§{ÌV A{ZpÀN>V hmbMmbr hmoV AgVmZm VmUUo
Q>mim.
· gm§Yo A{V VmUy ZH$m.
Vwåhr Kar H$ê$ eH$V Agbobo VmUm`Mo ì`m`m_

AmH¥$Vr 3.21 {ZV§~mMm A{^dV©Zr ñZm`y VmUUo
· _wbmg gai AmS>ì`m AdñWoV R>odm.
· XmoÝhr JwS>Ko dmH$dm
· AmH¥$Vr Eb2 Am{U Eb3 _Ü`o XmIdë`mà_mUo _m§S>rMm AmVrb ^mJ AbJXnUo Yam

AmH¥$Vr 3.22 AdHw§$MZr ñZm`y VmUUo

AmH¥$Vr 3.23 AdHw§$MZr ñZm`y VmUUo

· hm VmUm`Mm ì`m`m_ H$aÊ`mMo XmoZ _mJ© AmhoV.
· AmH¥$VrV Xe©dë`mà_mUo _wbmg Ë`mÀ`m nmoQ>mda R>odm, XmoÝhr JwS>Ko nb§JmÀ`m ~mhoa R>odm,
AbJXnUo EH$ Vinm` ImbÀ`m {XeoZo IoMm.
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· AmH¥$Vr Eb2.3 _Ü`o XmIdë`mà_mUo _wbmg gai AmS>ì`m AdñWoV R>odm, H$moUmbm Var EH$
nm` Yam`bm gm§Jm, Xþgam nm` CMbm Omo WmoS>m C§Mmda VmUm`Mm Amho, EH$ hmV JwS>¿`mda R>odm
Am{U Xþgè`m hmVmZo AbJXnUo Vinm` da Cmbm.

AmH¥$Vr 3.24 nmoQ>arMo ñZm`y VmUUo
Vinm`mMm ñZm`y VmUUo :
· AmH¥$VrV nm`m§V ì`§J AgVo VoìhmMr Vinm`m§Mr AdñWm XmIdbobr Amho
· _wbmg gai AmS>ì`m AdñWoV R>odm, Vinm`mg Q>mMm§Odi Yam Am{U AbJXnUo Vinm` da
VmUm.
nmbH$m§Zr bjmV R>odm`À`m _hÎdmÀ`m ~m~r
· {Z`{_VnUo nwZd©gZ H$am.
· ^adVmZm `mo½` earamdñWm.
· ~gVmZm earamMr AmIUr
· nmbH$m§Zr CMbyZ ZoVmZm earamMr AmIUr
· `mo½` ìhrbMoAaMr {ZdS> Am{U AdñWm
· Xa 6 _{hÝ`m§Zr {ZV§~mMm EŠgao
· ÑH²$lmì` hmZrgmR>r {H$_mZ EH$Xm MmMUr H$ê$Z ¿`m.
· {Z`{_VnUo XmVm§Mr VnmgUr
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ì`dgm`monMma nÕVr
ì`dgm`monMma nÕVrMr C{Ôï>o
· nmbH$m§Zm hmVmiUrMr V§Ìo {eH$dUo
· _wbmMr earamdñWm
· ñZm`y§Mr nri gm_mÝ` H$aUo
· àmHw§$MZo Am{U {dÐþnrH$aU Q>miUo.
· T>bnm§Mm Am{U AZwHy$bH$ g§`§Ìm§Mm dmna
· _wbmÀ`m ~moYmË_H$ {H«$`mË_H$Vm gwYmaUo
· _wbmÀ`m gm_mÝ` {dH$mgmMo AZwHy$bZ
· CÎm_ MbZ Am{U {H«$`mË_H$ H$m¡eë`o Am{U IoiH$a dV©Z {dH${gV H$aUo
· earamÀ`m darb ^mJmMr d Im§Úm§Mr VmH$X gwYmaUo
· KaJwVr Am{U n`m©daUmË_H$ ~Xb
grnr Agboë`m _wbm§_Ü`o gm_mÝ`Vm: {XgyZ `oUmè`m g_ñ`m åhUOo ñnmpñQ>{gQ>r (VmR>aVm); `mMm
{ÛVr`H$ n[aUm_ åhUyZ, XrK©H$mi ñnmpñQ>{gQ>r Agë`mg àmHw§$MZo CØdy eH$VmV. {S>ñQ>mo{ZH$ _wbm§Zm
Ë`m§À`m earamMm nri amIÊ`mg Ìmg hmoVmo. EQ>°pŠgH$ grnr Agboë`m _wbm§_Ü`o, g_Ýd`mÀ`m hmbMmbr
H$aVmZm Am{U g§VwbZ amIVmZm Ìmg hmoV Agë`mMo {XgyZ Ambo Amho Á`mMm amoOÀ`m {XZH«$_mda Am{U
Ë`m§À`m embo` H$m_{Jarda n[aUm_ hmoVmo.
ñnmpñQ>{gQ>r_wio ~moQ>m§Mo àmHw§$MZ hmoD$ eH$Vo. gm_mÝ`V: {XgyZ `oUmè`m g_ñ`m åhUOo ~møm§J A§JR>m
(hmVm_Ü`o A§JR>m), dñVy YaVmZm Am{U gmoS>VmZm Ìmg Am{U hñVmjamg§~§YrÀ`m g_ñ`m.
grnr Agboë`m _wbm§gmR>rMo AmoQ>r Am§Va{ZagZ àm_w»`mZo nwT>rb n¡bw§da bj XoVo :
nri gm_mÝ` nmVirda AmUUo
{d{dY AZwHy$bmË_H$ Am{U {Z~ªYmË_H$ V§Ìm§Mm dmna H$ê$Z nri gm_mÝ` nmVirda AmUVm `oD$ eH$Vmo.
`m_Ü`o gm§Ü`m§Mo g§nrS>Z, dOZ nobUo, S>mobUo, Hw$admiUo Am{U XrK©H$mbrZ VmUUo g_m{dï> Amho.
T>bnm
T>bnm à{V~§YmgmR>r, `mo½` AdñWogmR>r Am{U {H«$`mË_H$ dmnamgmR>r {Xë`m OmD$ eH$VmV.
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ñZm`y§Mr eº$s gwYmaUo Am{U {ZH$Q>Mo ñW¡`© gwYmaUo
`wEbMr Am{U AmoQ>rnmoQ>mVrb ñZm`y§Mr eº$s gwYmaë`mZo _wbmÀ`m {H«$VmË_H$ H$m_{JarV gwYmaUm hmoD$
eH$Vo.
hmVm§da MmbUo, am§JUo, S>moŠ`mdarb H¥$Vr, Mo§Sy> \o$H$Uo, M|Sy> nH$S>Uo, JwS>¿`mda ~gyZ qH$dm AY©dQ> ~gyZ
XþgarH$S>o nmohmoMUo Aem H¥$Vr§_wio hmVm§Mr Am{U Ë`mÀ`m AmoQ>rnmoQ>mVrb ñZm`y§Mr eº$s dmT>dy eH$VmV.
XmoÝhr hmVm§Mm g_Ýd`
earamÀ`m XmoÝhr hmVm§Mm dmna H$ê$Z AW©nyU© Am{U bjH|${ÐV H¥$VtMo AZwHy$bZ.
CXm. _mVr _iUo Am{U S´>_ dmOdUo.
CÎm_ MbZ H$m¡eë`o
_wbmg N>moQ>çm dñVy YaÊ`mg {eH$dUo Am{U _wbmg {d{dY AmH$mamÀ`m Am{U _mnmÀ`m dñVy YaÊ`mMr
g§Yr XoUo.
nH$S>Uo, YaUo Am{U {M_Q>m H$mT>Uo `m§gma»`m hmVmÀ`m {H«$`m {dH${gV hmoUo AË`mdí`H$ Amho.
_Ü`aofm Amobm§S>Uo Am{U YS> {d`moOZ gwH$a H$aUmè`m {H«$`m
ñnmpñQ>{gQ>r Am{U {S>ñQ>mo{Z`m_wio, _wbm§Zm ""earamMr _Ü`aofm Amobm§S>mdr'' bmJUmè`m {H«$`m H$aUo
AdKS> OmVo. `m_wio ImUo, Am§Kmoi H$aUo, H$nS>o KmbUo Am{U ñdV:Mr H$miOr KoUo `m§gma»`m X¡Z§{XZ
{H«$`m§da n[aUm_ hmoVmo. CnMmagÌm§Xaå`mZ, _Ü`aofm Amobm§S>Uo gwH$a hmoÊ`mgmR>r, ^m§S>r S>mdrH$Sy>Z
COdrH$S>o KoD$Z OmUo, hdoV AmR> AmH$S>m H$mT>Uo Aem {H«$`m {Xë`m OmD$ eH$VmV.
g§doXZmË_H$ g_ñ`m Agbobr _wbo :
à_pñVîH$ KmV Agboë`m _moOŠ`m _wbm§Zm g§doXZmË_H$ g_ñ`mhr Agy eH$VmV. g§doXZmË_H$ g_ñ`m§er
bT>Ê`mgmR>r, g§doXZ EH$mË_Vm CnMmanÕVr Iyn _hÎdmMr ^y{_H$m ~Omdy eH$Vo.
~moYmË_H$ à{ejU :
· `mMr gwédmV nm`m^yV ~moYmË_H$ H$m¡eë`o gwYmê$Z hmoD$ eH$Vo.
· earamÀ`m Ad`dm§Mr H$moS>r `m§gma»`m IoimÀ`m CnH«$_m§VyZ ñdV:Mr Am{U earam~ÔbMr
OmUrd gwYmaUo.
· IoimÀ`m Am{U AW©nyU© CnH«$_m§VyZ _wbmMr doi, {R>H$mU Am{U ì`º$s~ÔbMr A{^_wIVm
gwYmaUo.
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· nm`m^yV ~moYmË_H$ H$m¡eë`o gwYmaÊ`mH$[aVm KS>çmimMm (doiog§~§YmVrb A{^_wIVm
gwYmaÊ`mgmR>r), {d{dY {R>H$mUÀ`m âb°eH$mS>©/{MÌm§Mm (OmJoer g§~§{YV A{^_wIVm
gwYmaÊ`mgmR>r), H$m¡Qw>§{~H$ \$moQ>m|Mm (ì`qº$er g§~§{YV A{^_wIVm gwYmaÊ`mgmR>r) dmna.
· X¡Z§{XZ H$m_m§~Ôb OmJê$H$Vm gwYmaÊ`mgmR>r EH$ X¡Z§{XZ doimnÌH$ AmIUo.
· IoimÀ`m Am{U BVa {H«$`mË_H$ H¥$Vt_m\©$V CnH«$_ XoD$Z "{ZU©` j_Vm' Am{U "àíZ
gmoS>dUo', Aer H$m¡eë`o gwYmaUo.
ES>rEb ~Xb :
AZwHy$bH$ g§`§Ìm§Mm dmna Ho$ë`mZo {H«$`mË_H$ ñdmV§Í` Am{U OrdZ_mZ gwYmê$ eH$Vo. Aem g§`§Ìm§Mr H$mhr
CXmhaUo nwT>rbà_mUo AmhoV :
· AZwHy${bV nopÝgb {J«ßg
· gwYm[aV AmgZ g§`§Ìo
· gwYm[aV em¡MHw$no
· ^adÊ`mMr/ImÊ`mMr g§`§Ìo
· Am§KmoirMr g§`§Ìo - gwYm[aV em°da, brìhaZo CKS>Umao Zi.
· gwYm[aV Qy>W~«e.
KaJwVr Am{U n`m©daUmË_H$ ~Xb :
· ìhrbMoAa Ka^a ZrQ> {\$adVm `m`bm hdr.
· XadmÁ`m§À`m Mm¡H$Q>rMr é§Xr dmT>dUo.
· ìham§S>o H$mT>Uo Am{U em¡Mmb`mOdi Am{U dm°e~o{gZOdi ìhrbMoAabm {\$aÊ`mgmR>r nwaoer
OmJm R>odUo.
· grQ>Mr C§Mr ìhrbMoAaÀ`m C§MrZwgma ~XbUo.
· \${Z©Ma dmnaUmè`m ì`º$sÀ`m C§MrZwgma Am{U {Vbm nmohmoMVm `oB©b Aem arVrZo \${Z©MaMr
aMZm H$amdr.
· {OÝ`mV hmV Yam`bm H$R>S>o bmdUo.
· em¡Mmb`mVrb {^§Vrda YaÊ`mgmR>r Xm§S>çm ~gdUo.
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ghm`H$ V§ÌkmZmMm dmna.
grnr Agboë`m _wbm§gmR>r, {dÚwV ìhrbMoAa, ìhm°Bg A°påßb\$m`a, gwYm[aV H$s~moS>©, AZwHy${bV pñdM
~moS>©, BbopŠQ´>H$ eopìh¨J _erZ, Am{U BboŠQ´>m°{ZH$ Qy>W~«e `m§gmaIo ghm`H$ V§ÌkmZ Am{U Am`n°S>,
Q>°~boQ²>g Am{U H§$ß`wQ>g© `m§gmaIr g§dmX g§`§Ìo Aem _wbm§Mo OrdZ_mZ gwYmaÊ`mV Iyn `moJXmZ XoD$
eH$VmV.
A°¹$m{Q>H$ Woanr
X A°¹$m{Q>H$ Woanr A±S> arh°{~{bQ>oeZ BpÝñQ>Q>çwQ>Zo Ho$bobr A°¹$m{Q>H$ WoanrMr ì`m»`m ""Vrd«, àdmhr,
qH$dm XrK©H$mbrZ An§JËd, {dH$ma qH$dm amoJ Agboë`m ì`qº$À`m nwZd©gZmg, {dñVmamg, XoI^mbrg
Am{U {H«$`mË_H$ JwUdÎmog gmhmæ` H$aÊ`mgmR>r Ah©Vmàmá H$_©Mmè`mÛmao hmoUmam nmÊ`mMm dmna Am{U
{deofËdmZo aMbobr {H«$`m'' Aer Amho. gmoß`m eãXm§V A°¹$m{Q>H$ Woanr åhUOo grnr Agboë`m _wbm§Mo
{H«$`mË_H$ nwZéËWmZ Am{U ñdmV§Í` gwH$a H$aÊ`mgmR>r nmÊ`mÀ`m {d{dY JwUY_mªMm dmna H$aUo.
nmÊ`mV ~wS>dÊ`mMo bm^Xm`H$ n[aUm_
öX` Am{U \w$â\w$go
nmUr aº$dm{hÝ`m§da g§nrS>H$ X~md AmUVo Am{U ~mhÿ§_YyZ aº$ CngyZ öX`mH$S>o AmUVo. à_pñVîH$ KmV
Agboë`m _wbm§_Ü`o {ZîµH«$s`Vo_wio qH$dm ñZm`y Aeº$nUm_wio qH$dm ñZm`ybm nri H$_r Agë`m_wio
aº$m{^gaU _§XJVrZo hmoV AgVo. `m_wio aº$ AY:emIoH$S>o IoMbo OmVo Am{U {dfmar Q>mH$mD$ nXmW© gmMy
bmJVmV. nmÊ`mV ~wS>dë`mZo {dfmar nXmW© ñdÀN> hmoVmV. öX`mVrb gwYm[aV aº$ Cngm öX`mbm
CngÊ`mgmR>r A{YH$ aº$ nwadVmo Á`m_wio \w$â\w$gm§Zm hmoUmam aº$nwadR>m gwYmaVmo Am{U aº$mMo
Am°pŠgOZrH$aU A{YH$ Mm§Jbo hmoVo. nmÊ`mMo g§nrS>H$ ~b ídgZmÀ`m ñZm`y§Zm (ídmg KoÊ`mgmR>rMo
ñZm`y) à{VH$ma nwadVmV Am{U ho ñZm`y ~iH$Q> H$aÊ`mg _XV H$aVmV. CÀN>dmg qH$dm ídmg gmoS>Uo hr
~aJS>çm§darb {ZîH«$s` g§nrS>Z {H«$`m Amho; ñZm`y§Mm nri ~Xbbm H$s ho {eWrbrH$aU H$R>rU hmoVo.
Anwè`m {eWrbrH$aUm_wio hdm Ho$di \w$â\w$gmÀ`m darb ^mJm§VyZM ~mhoa gmoS>br OmVo Am{U Imbrb
^mJm§_Ü`o hdm gmMyZ amhVo. Aem g§M`m_wio earamda {d{dY Anm`H$maH$ n[aUm_ hmoD$ eH$VmV. nmÊ`mV
~wS>dë`m_wio ~aJS>çm§da X~md nS>Vmo Á`m_wio A{YH$ Mm§Jbm CÀN>dmg hmoVmo Am{U g§M` H$_r hmoVmo.
ñZm`y Am{U hmS>o
nmÊ`mV ~wS>dë`mZo öX`mH$S>o naVUmao aº$ Am{U Ë`m_wio gd© Ad`dm§Zm {_iUmao aº$ dmT>Vo. `mn¡H$s
~hþVm§er aº$ ËdMobm Am{U ñZm`yÀ`m CVtZm nwadbo OmVo. N>mVrÀ`m nmVirn`ªV ~wS>V AgVmZm
ImobdaÀ`m ñZm`y§Zm hmoUmam aº$nwadR>m Odi Odi {VßnQ> hmoVmo. ~wS>dë`mZo ñZm`y {eWrb H$aUo Am{U
AbJX hmbMmbr H$aUo gwH$a H$aUmè`m gm§Ü`m§Mm ^ma hbH$m hmoVmo. H$moUË`mhr hmbMmbrgmR>r nmÊ`mÀ`m
{dî`§{XVoZo nwadbobm à{VH$ma ñZm`y§Mm nri pñWa H$aÊ`mg _XV H$aVmo. gm§Ü`m§À`m g§nrS>Zm_wio Am{U
dmT>rd aº$nwadR>çm_wio EH${ÌVnUo ñZm`y§Mm nri H$_r hmoÊ`mg _XV hmoVo. nmÊ`mMr {dî`§{XVm ñZm`y
~iH$Q> H$aÊ`mg _XV H$aVo. gwYm[aV A{^gaUmZo ñZm`y§Mr g§nrS>çVm Am{U bd{MH$Vm gwYmaÊ`mg _XV
hmoVo.
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_|Xÿ Am{U MoVm g§ñWm
_|Xÿbm dmT>rd aº$nwadR>m Pmë`mZo ñ_aUeº$s_Ü`o Am{U BVa ~moYmË_H$ bjUm§_Ü`o gwYmaUm hmoVo. _yb
nmÊ`m_Ü`o AgVmZm OmñV bj XoVo. nmÊ`mV ~wS>dë`mZo namZwH§$nr MoVmg§ñWoMo CÔrnZ H$aUo gwH$a hmoVo
Á`m_wio eara {dlm§V hmoUo, Am{U qMVmJ«ñVVoÀ`m à{V{H«$`m§gmR>r O~m~Xma AgUmè`m AZwH§$nr MoVm
g§ñWoMo X_Z hmoUo gwH$a hmoVo. nmÊ`mV ~wS>dë`mZo åhUyZM {dlm§V hmoUo Am{U ñZm`y§Mm nri dmT>Ê`mg
O~m~Xma AgUmè`m MoVm g§Xoem§Mo AmUIr X_Z hmoUo gwH$a hmoVo. ho nmÊ`mV ~wS>dÊ`mMo bm^Xm`H$ n[aUm_
CnMmamË_H$ bm^mgmR>r A°¹$m{Q>H$ ì`mdgm{`H$m§H$Sy>Z dmnabo OmVmV. ho g_OyZ KoUo Amdí`H$ Amho H$s
Oar nmÊ`mV ~wS>dUo bm^Xm`H$ Agbo, Var à_pñVîH$ KmVm_Ü`o n[anyU© nwZéËWmZ àmá H$aÊ`mgmR>r
Ü`o`m{^_wI Am{U bú`H|${ÐV ì`m`m_ H$aUo Amdí`H$ AgVo.
à_pñVîH$ KmVm_Ü`o A°¹$m{Q>H$ WoanrMo bm^
· ñnmpñQ>{gQ>r_Ü`o pñWa KQ>
· gwYm[aV ñZm`y Am{U hmbMmb g_Ýd`
· gwYm[aV _wIMbZ {Z`§ÌU
· gwYm[aV ídgZ j_Vm
· ñZm`y§Mr A{YH$ Mm§Jbr bd{MH$Vm
· MmbÊ`mÀ`m gwYm[aV nÕVr
· hmV Am{U S>moù`mMm gwYm[aV g_Ýd`
· ñZm`y§Mr gwYm[aV eº$s
· gwYm[aV öX` gwgøVm
· Pmonm`À`m gd`r {Z`{_V hmoUo
· Agm_mÝ` A{ZpÀN>V hmbMmbr H$_r hmoUo
· ñZm`y§Mo AMmZH$ VmR>aUo H$_r hmoVo.
dmMm CnMmanÕVr
grnr Agboë`m _wbm§_Ü`o {d{dY àH$maMo _wIMbZ {~KmS> {XgyZ `oVmV Á`m§_wio ~mobÊ`mg, {JiÊ`mg
Am{U g§dmX gmYÊ`mg Ë`m§Zm Ìmg hmoVmo. _m¡{IH$ MbZ {H«$`mË_H$Vm {d{dY _m¡{IH$, Jù`mÀ`m Am{U
_mZoÀ`m ñZm`y§Zm g§Xoe nmR>dyZ Am{U {VWyZ g§Xoe {_idyZ hmoUmè`m ZmOyH$ à{H«$`oda Adb§~yZ AgVo
{OÀ`m_m\©$V ídgZ, ~mobUo, MmdUo, {JiUo Am{U nMZ `m§Mm g_Ýd` gmYyZ `oVmo.
dmMm Am{U ^mfm {dH¥$Vremók g§dmX Am{U dmMm gwYmaVmVM, nU {JiUo Am{U nMdUo gwÕm gwYmaVmV.
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dmMm Am{U ^mfm CnMmanÕVrMo C{Ôï> à_pñVîH$ KmV Agboë`m _wbmMo {dMma Am{U H$ënZm Ë`mbm
n[aUm_H$nUo OJmnwT>o _m§S>Vm `oUo gwYmaUo Am{U eŠ` H$aUo ho AgVo. g§dmXH$m¡eë`o BVam§er ~mobÊ`mVrb,
ZmVr OmonmgÊ`mVrb, {eH$Ê`mVrb Am{U H$m_ H$aÊ`mVrb _hÎdmMm n¡by AgVmV.
dmMm CnMmanÕVrZo _wbmMr ñdmV§Í`mMr j_Vm gwYmaVo Am{U Ë`mÀ`m OrdZ_mZmda gH$mamË_H$ n[aUm_
H$aVo.
{dj{V/_|Xÿbm Anm` Pmboë`m OmJoZwgma grnr XmoZ àH$maMo AgVmV :
- nm`am_m`S>b (ñnmpñQ>H$)
- EŠñQ´>mnm`am_m`S>b (Zm°Z ñnmpñQ>H$) : `m_Ü`o nwT>o EQ>°pŠgH$ grnr Am{U {S>ñH$m`Zo{Q>H$ grnr `m§Mmhr
g_mdoe hmoVmo.
{S>ñH$m`Zo{Q>H$Mo AmUIr {d^mOZ hmoVo : E{WQ>m°BS> Am{U {S>ñQ>mo{Z`m.
grnr Agboë`m _wbm§Mr dmMm Am{U ^mfm H$m¡eë`o gwYmaÊ`mgmR>r A§_bmV AmUë`m OmUmè`m
Am§Va{ZagZ ZrVr `m grnrÀ`m àH$mamZwgma Am{U EImXm A{V[aº$ {~KmS> ApñVÎdmV Amho H$m, CXm.
ldUèhmg, Ë`mZwgma ~XbVmV.
à_pñVîH$ KmV (grnr) Agboë`m _wbm§Zm gm_moao Omì`m bmJUmè`m dmMm Am{U ^mfm{df`H$
g_ñ`m :
· à_pñVîH$ KmV Agboë`m _wbm§Zm g§dmX gmYm`bm Ìmg hmoVmo.
· Ë`m§Mm dmMm Am{U ^mfm{dH$mg àb§{~V hmoVmo.
· Ë`m§Zm {S>gm{W«©`m (EH$ MbZ-dmMm {dH$ma) AgVmo Á`m_wio Ë`m§Zm ñnï>nUo ~mobUo H$R>rU OmVo,
H$maU ñZm`y§Mm nri Anwam AgVmo Am{U Vm|S>mÀ`m, Mohè`mÀ`m, _mZoÀ`m Am{U Jù`mÀ`m
ñZm`y§_Ü`o g_Ýd` ZgVmo.
· Ë`m§Zm ñZm`y Aeº$nUm_wio Am{U ñnmpñQ>{gQ>r_wio (VmR>aVo_wio) AmdmO ZrQ> CƒmaÊ`mghr
Ìmg hmoVmo.
· H$mhr _wbm§Mm ldUèhmghr hmoVmo, Á`m_wio g§dmX AmUIr Jw§VmJw§VrMo hmoVo Am{U dmMm d ^mfm
àb§~ZmV ^a nS>Vo.
· KQ>boë`m ídmgmÀ`m AmYmam_wio/\w$â\w$gmÀ`m KQ>boë`m AmH$ma_mZm_wio Am{U N>mVrÀ`m Am{U
nmoQ>mÀ`m ñZm`y§À`m Aeº$nUm_wio/VmR>aVo_wio Ë`m§Mm ídgZmMm Am{U dmMoMm g_Ýd` Anwam
AgVmo.
· Ë`m§À`m gd© _m¡{IH$ n[aKr` `§ÌUoÀ`m (AmonrE_) {H«$`m§da n[aUm_ hmoVmo Á`m_Ü`o AZ¡pÀN>H$
(\w§$H$a _maUo, emofUo, MKiUo, MmdUo, {JiUo, B.) Am{U EopÀN>H$ (dmMm) {H«$`m§Mm g_mdoe
AgVmo.
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· _m¡{IH$ aMZoÀ`m A{Vg§doXZerbVo_wio/H$_r g§doXZerbVo_wio Ë`m§Mr _m¡{IH$ g§doXZmË_H$
OmJéH$Vm MwH$sMr AgVo Am{U `m g_ñ`m§_wio bmi JiUo, Q>§J W«ñQ> (Or^ nwT>o T>H$bUo), B.
CØdy eH$VmV.
EgEbnrMr ^y{_H$m _wbm§Zm ñnï>nUo ~mobÊ`mg, à^mdrnUo g§dmX gmYÊ`mg, Am{U ~mobVmZm, ImVmZm,
{nVmZm Am{U {JiVmZm dmnaë`m OmUmè`m ñZm`y§da {Z`§ÌU {_idÊ`mg _XV H$aUo hr AgVo. Ë`m§À`mH$S>o
_wbmMr eãXg§nÎmr, ldU H$m¡eë`o, AW©~moY, qH$dm AempãXH$ _mJmªZr g§dmX gmYÊ`mMr j_Vm {dH${gV
H$aÊ`mMrhr O~m~Xmar AgVo.
_mZgemó
à_pñVîH$ KmV Agboë`m AZoH$m§Zm _mZgemór` g_ñ`m§er Pw§Omdo bmJVo, {deofV: Oa Vr ì`º$s gmhmæ`
_mJÊ`mg Ag_W© Agob, BVam§er {_iyZ {_giyZ dmJy eH$V Zgob qH$dm {VÀ`m JaOm gm§JUo AdKS> OmV
Agob Va. _mZgemók ~moYmË_H$-dV©ZmË_H$ Ñ{ï>H$moZ A§JrH$maVmV Á`m_wio _wbmbm Ë`mÀ`m
n`m©daUmVrb KQ>H$m§er OwidyZ KoÊ`mg Am{U Ë`mÀ`m ^mdZm§da {Z`§ÌU {_idÊ`mg _XV hmoVo. EH$Xm
ì`º$sbm ZrQ> g§dmX gmYVm Ambm, H$s {Vbm OrdZmVrb X¡Z§{XZ {H«$`m§Mm AmZ§X KoVm `oVmo, {_Ì d
n[admamgmo~V AmUIr {_iyZ {_giyZ amhVm `oVo Am{U {VMo OrdZ_mZ gwYmaVm `oVo. Vo AZwHy$bH$ CnH$aUo
Am{U g§dmX g§`§Ìo dmnaVmV Á`m§Mr aMZm Img Ë`m§À`m {d{eï> JaOm§À`m nyV©VogmR>r Ho$bobr AgVo.
_mZgemók ^m¡{VH$monMmaVÁkm§gmo~V H$m_ H$ê$Z ì`º$sbm ì`m`m_ H$aÊ`mg àmoËgmhZ XoVmV Am{U
Ë`mgmR>r ~{jg åhUyZ BpÀN>V {ZîH$f© XoD$ H$aVmV Am{U ZH$mamË_H$ dV©Zo Am{U {dMmam§Zm namd¥Îm H$aVmV.
_mZgemók d¡`{º$H$ g_wnXoeZ gÌo KoVmV Á`m§VyZ Vo _wbm§Zm "Am`wî` AY©dQ> Am{U AW©hrZ Amho' Aem
^mdZm§da _mV H$aÊ`mg _XV H$aVmV. `m ^mdZm§Mr OmJm Ë`m§Mr ñdV:Mr _yë`{Z{_©Vr, AmË_mdbmoH$Z
Am{U `eg§nmXZ H$aUo Aem ^mdZm KoVmV. `mì`{V[aº$, _mZgemók g{H«$`nUo H$miOrdmhH$m§g_doV
Am{U Hw$Qw>§~gXñ`m§g_doV H$m_ H$aVmV Am{U _wbmbm Oa ^md{ZH$ Am{U AmH«$_H$ g_ñ`m ^oS>gmdV
AgVrb Va Ë`m§Mo ì`dñWmnZ H$go H$amdo, Am{U Ë`mMo OrdZ_mZ Am{U gdmªJrU {dH$mg gwYmaÊ`mgmR>r
{H$Vr à_mUmV ~mhoaÀ`m OJmer g§nH©$ Amdí`H$ Amho `m~Ôb _mJ©Xe©Z H$aVmV.
nmofU Am{U à_pñVîH$ KmV
grnr Agbobr AZoH$ _wbo AY©nmo{fV qH$dm Hw$nmo{fV Agë`mMo AmT>iyZ `oVo. Mohè`mÀ`m ñZm`y§Mm
Aeº$nUm Am{U {Z`§ÌUmMm A^md `m§gma»`m _wIMbZ {~KmS>m_wio grnr AgUmè`m _wbm§_Ü`o Anwar
nmofUmdñWm, dmT>rVrb An`e, C§MrÀ`m _mZmZo H$_r dOZ, ídmg XrK©H$mi dmOUo, B©gmo\°$Jm`{Q>g Am{U
ídgZmË_H$ g§gJ© {XgyZ `oD$ eH$VmV.
à_pñVîH$ KmVmÀ`m gr_o_Ü`o, Anwar nmofUmdñWm {d{dY ~m~t_wio CØdVo {OMr ì`már nwT>rbà_mUo Amho :
1. Anwao godZ åhUOoM nwaogo AÞ ImÊ`mMr Aj_Vm. ho MmdÊ`mÀ`m Am{U {JiÊ`mÀ`m Aj_Vo_wio
qH$dm AMbVm {dMmamV KoVm ^yH$ _aÊ`mZo hmoD$ eH$Vo.
2. gdm©{YH$ AmT>iUmè`m OR>am§Ìr` g_ñ`m åhUOo J°ñQ´>mo B©gmo\o$Jb arâbŠg Am{U ~ÕH$moð>Vm.
3. grnr Agboë`m _wbm§Zm g§doXZmË_H$ g_ñ`m AgVmV Á`m_wio ImUo H$R>rU hmoVo. Vo Vm|S>m_Ü`o Am{U
Mohè`m^modVr hmoUmè`m ñnem©bm A{Vg§doXZerb Agy eH$VmV. _wbmbm AÞmMm, ~mQ>brMm,
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MhmMm, M_À`mMm {H$ådm AJXr hmVmMm ñne©hr ZH$mogm dmQy> eH$Vmo. `m_wio _yb Mmdy eH$Vo, Vm|S>
{\$ady eH$Vo, Vmo§S> CKS>Ê`mg ZH$ma XoD$ eH$Vo qH$dm Ë`mg Ymn bmJy eH$Vo qH$dm CbQ>r hmoD$ eH$Vo.
4. _wIMbZ g_ñ`m Am{U J°ñQ´>mo B©gmo\o$Jb arâbŠg Agboë`m H$mhr _wbm§Zm nwÝhm nwÝhm ídmg
dmOÊ`mMm (MyfUmMm) YmoH$m AgVmo, Á`m_wio \w$â\w$gm§Mm amoJ CØdy eH$Vmo.
5. hr _wbo ñdV: ImÊ`mg Ag_W© AgVmV Am{U Ë`m§Zm ghm`H$ V§ÌkmZmMm {dñV¥V dmna H$amdm bmJob
Am{U Vr BVam§da Ë`m§Zm ^adÊ`mgmR>r {dg§~yZ AgVmV. H$miOrdmhH$mMo AmoPo hm _hÎdmMm àíZ
AgVmo H$maU ^adÊ`mÀ`m à{H«$`og Iyn doi bmJy eH$Vmo Am{U Ë`mgmo~VM WH$dm Am{U VUmd `oD$
eH$Vmo Á`m_wio naV _wbmÀ`m ImÊ`mda n[aUm_ hmoD$ eH$Vmo.
6. ~amM doi Am{U XrK©H$mi ~mQ>brVyZ XÿY Am{U ag nmOë`mZo nwT>Mo daMo, Am{U Mmdm`Mo XmV {POy
eH$VmV.
7. _wbm§Zm {JiÊ`mg Iyn Ìmg hmoD$ eH$Vmo, {deofV: ÐdnXmW©.
ho bjmV KoVm grnr Agboë`m _wbm§À`m nmofUmda Am{U AÞgodZmda Mm§Jbr XoIaoI H$amdr bmJVo. grnr
Agboë`m _wbm§Zm Oa gmo~VM AmH$S>çm qH$dm Anñ_ma Agbm Va Ë`m§Zm Ho$Q>moOo{ZH$ AmhmamnmgyZ bm^
{_iy eH$Vmo Á`m_Ü`o Cƒ à{WZo Am{U pñZ½Y AgVo Am{U gmIaoMo eyÝ` godZ Am{U H$~m}XH$m§Mo H$_r
godZ AgVo. na§Vw, `m {deofrH¥$V AmhmamË_H$ CnMmam§Mo nmbZ Ho$di nmofUVÁkmÀ`m qH$dm S>m°ŠQ>am§À`m
n`©dojUmImbrM ìhm`bm hdo.
Oa _wbm§Zm KZ nXmW© {JiÊ`mg Ìmg hmoV Agob Va Vo R>oMyZ Ë`m§Mr g§JVr ~XbyZ _J Vo _wbm§Zm XoVm `oD$
eH$Vo, Á`m_wio MyfUmMm YmoH$m H$_r g§^dVmo. _wbmbm gai ~gdyZ ^adVmZm H$miOr ¿`m`bm hdr Am{U
^adV AgVmZm _wbmH$S>o ì`dpñWV bj Úm`bm hdo.
Vrd« nmofUmË_H$ A^mdmH$[aVm, AmhmamË_H$ nyaHo$ Am{U OrdZgÎd nyaHo$ {d{hV Ho$br OmD$ eH$VmV.
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बहसं कतीतील
पनवसन
ा करणारे बहतेक मले
दशवतात. या सधारणा
ृ
ु
ु काया मक सधारणा
ु
ु
आिण
औषधे काय म सपीकता
मा यिमक प रणाम ितबंध िकंवा बदल झा यामळे
ु आहे त. पनवसन
ु
ु
जीवनाची गणव
ा सधार
यासाठी मदू या बांदपणाचा वापर करतात पण याचा मदू या खराब झालेले
ु
ु
भागांवर काहीही प रणाम होत नाही. एकदा मले
थांबिव यानंतर ते दु यम गंुतागंुत जसे नायू
ु पनवसन
ु
कॉ ॅ टस, पोि करण िवचलन, वाढीव साम य आिण काय म वातं य गमावतात. यामळे
ु , ेनची
दु ती करणा-या उपचारांची गरज आहे .
े सल
े थरेपी
टम
टेम सेल थेरपी नेहेमी िट यसह
ू खराब झालेले मदू या िटशंच
ू ी जागा घेतो, जळजळ कमी करते, मदला
ू
र परवठा
सधारते
,
िव
मान
मद
या
पे
श
चे
र
ण
करते
आिण
नॉन-फ
ं
शनल
से
ल
चे
चयापचय
ु
ु
ू
.
सधारते
ु
टेम सेल थेरपीनंतर, सेरे ल पा सी असणा-या मलां
िदसन
ु चे िविवध े ांत सधारणा
ु
ू येते. सवात आधी
आिण सवात मख
तोल आिण धड िनयं णात िदसन
ु सधारणा
ु
ू येते. टेम से स थेरपीनंतर तीन
मिह यांनी मानेचे िनयं ण आिण बसलेला िश लक वाढते. नायंच
. हात व पाय यांचे
ू ी टोन सधारते
ु
ै णे, गडघे
टेकणे, उभे राहणे आिण चालणे यासार या िविवध
विै छक िनयं ण गभ धारण, बठ
ु
कायासाठी काम कर याची मता देखील सधारते
यामळे
ु
ु मलां
ु चे संपण
ू कामकाज सधारते
ु
मल
आिण लारचे लाळ
ु चांगले िगळणे आिण या या जीभला अिधक चांगले हलवू शकते. चवण सधारणे
ु
कमी होते. जबडया या हालचाली सधारतात
उ चार प ता सधारते
. आकलन, आकलन आिण
ु
ु
आकलनश म ये संपण
मलां
दशिवते.
ू सधारणा
ु
ु म ये सम सधारणा
ु
टेम सेल थेरपीनंतर, पीईटी सीटी कॅनसार या यरोइमगे
ज अ यासाने मदू या कायाम ये सधारणा
ू
ु
दशिवली आहे . टेम से स थेरपीनंतर मि त क चयापचय ि यांम ये सधा
ु रत होते जे ि लिनकल
सधारां
ु सह देखील संबिधत होते.

आकती
ृ 3.29 पीईटी-सीटी कॅन टेम सेल थेरपी या आधी िन ् यात कमी ेन फं शनचे े दशिवत आहे

आकती
ृ 3.30 पीईटी-सीटी कॅन टेम सेल थेरपी नंतर सधा
ु रत मदू काय सचवन
ु ू िनळा भागाम ये कमी दशिवत आहे
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àH$aU 7

S²>`weoZ _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s
4.1 S²>`weoZ _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s~Ôb
S²>`weoZ _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s (S>rE_S>r) åhUOo H$m`?
S²>`weoZ _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s (S>rE_S>r) hm A{YH$m{YH$ Jw§VmJw§VrMm hmoV OmUmam AmOma Amho, Á`m_Ü`o
ñZm`y H$_Hw$dV hmoD$Z X¡Z§{XZ H$m_H$mO H$aUo AdKS> hmoD$Z ~gVo. hm AmOma ñZm`y_Ü`o "{S>ñQ´>mo{\$Z'
ZmdmÀ`m à{WZmÀ`m A^mdm_wio hmoVmo. {S>ñQ´>mo{\$Z ho à{WZ ñZm`ynoerMr noer q^V ~iH$Q> H$aÊ`mgmR>r
Am{U ñZm`y§Mo g§Hw$MZ hmoD$ Z XoÊ`mnmgyZ g§ajU H$aÊ`mgmR>r _hÎdmMo AgVo. `m à{WZmMm A^md
Agë`mg ñZm`y noer H$_Hw$dV hmoVmV Am{U X¡Z§{XZ H$m_ H$aVmZm ñZm`y g§Hw${MV Pmë`mg AJXr ghOnUo
^§JVmV qH$dm _moS>VmV. ñZm`y§À`m noet_Ü`o EH$Xm {~KmS> Pmë`mZ§Va Ë`m ~è`m hmoD$ eH$V ZmhrV Am{U
Ë`m§Mr OmJm g§Hw$MZ Z hmoUmè`m _oX`wº$ noer qH$dm Ma~r KoVo. H$maU `m ñZm`y§Mr g§Hw$MZ hmoÊ`mMr j_Vm
Zï> hmoVo d Vo H$_Hw$dV hmoVmV. hm EH$ J§^ra AmOma AgyZ Ë`mV _wbm§Mo Am`w_m©Z bjUr`arË`m H$_r hmoVo.
gm_mÝ`nUo hr bjUo d`mÀ`m {Vgè`m Vo nmMì`m dfm©Xaå`mZ {XgyZ `oVmV d Ë`mMr gwédmV O{_Zrdê$Z
CRy>Z C^§ amhÊ`mnmgyZ hmoVo. _mÌ, _wbm§_Yrb Mmbm`bm {eH$VmZm hmoUmam Cera, nm`mÀ`m qnS>è`m gwOUo
Am{U emar[aH$ H$m_o H$aVmZm gwg§JVr ZgUo Ago Vnerb nmbH$m§À`m ZOaog `oV ZmhrV. Ooìhm _yi noer
åhUOoM {~KS>boë`m ñZm`y noetMr Xþê$ñVr H$aUmè`m noer Am{U Zì`m ñZm`y§À`m noer V`ma H$aÊ`mMo H$m_
A{V[aº$ nmVirda OmVo Voìhm ñZm`y§Mm H$_Hw$dVnUm {XgyZ `oVmo d bjUohr R>iH$nUo {Xgm`bm bmJVmV.
ñZm`y§Mm H$_Hw$dVnUm ~hþVoH$ doiog n{hë`m§Xm hmVm- nm`mÀ`m _moR>çm ñZm`y§À`m Q>moH$mda {XgyZ `oVmo d
Ë`mZ§Va hmVm- nm`mÀ`m N>moQ>çm ñZm`y§À`m Q>moH$mda, _mZoMo ñZm`y, YS>mMo ñZm`y d A§{V_V… œgZ ñZm`y§_Ü`o
{XgyZ `oVmo. œgZ ñZm`y§Mm H$_Hw$dVnUm hm œgZmVrb AS>MUt_wio V`ma hmoVmo Am{U åhUyZM S>rE_S>r
Pmboë`m {H$Ë`oH$ bhmZ _wbm§À`m _¥Ë`yMo H$maU œgZ Z KoVm `oUo ho R>aVo.
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d` Am{U AmOmamÀ`m Q>ßß`mZwgma bjUm§_Ü`o d¡{dÜ` AmT>iVo
S²>`weoZ _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s AmOma dmT>V Joë`mZ§Va Ë`mMr bjUo nwT>rbà_mUo {XgyZ `oVmV,
1) O{_Zrdê$Z CRy>Z C^o amhmVmZm AS>MUr `oUo, nm°{P{Q>ìh Jm°dg© _Zwìha (AmH¥$Vr 1)
2) MdS>çm§da MmbUo
3) nmR>rÀ`m H$Ê`mMm ~mH$ OmñV nwT>o KoD$Z MmbUo
4) MmbVmZm gVV nS>Uo
5) qnS>è`m gwOë`mgma»`m {XgUo
6) nm`mMm KmoQ>m, JwS>Km, {ZV§~, _ZJQ>mnmgyZ H$monamn`ªVMm hmV, H$mona Am{U nmR>rÀ`m H$Ê`mMr
àJVrerb {dH¥$Vr
7) IwMuVyZ CRy>Z C^o amhmVmZm AS>MUr `oUo
8) nm`è`m MT>VmZm AS>MUr `oUo
9) C^§ amhmVm qH$dm MmbVm Z `oUo
10) S>moŠ`mÀ`m daÀ`m ~mOyZo H$mhr H$m_ Z H$aVm `oUo
11) H$monam dmH$dVm Z `oUo
12) nQ>H$Z WH$dm `oUo
13) CVmUo Pmonë`mda _mZ Z CMbVm `oUo
14) CVmUo Agboë`m AdñWoVyZ ~gUo
15) ~gë`mda Vmob OmUo
16) AmYmam{edm` ~gÊ`mg Ag_W©Vm
17) nmR>rÀ`m H$Ê`mÀ`m H$eoê$X§S>mÀ`m ~mOybm Agbobm ~mH$ (ñnmBZ ñH$mo{bAmo{gg)
18) œmg KoVmZm AS>MUr `oUo
S²>`weoZ _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s H$em_wio hmoVmo?
S>rE_S>r hm AmZwdm§{eH$ AmOma Amho. {S>ñQ´>mo{\$Z OrZMm A^md qH$dm CËn[adV©Z `m_wio hm AmOma hmoVmo.
hr OrZ à{WZ {S´>ñQ´>mo\$sZ V`ma H$aVo Or ñZm`y§Mr noer q^V _O~yV H$aVo. `m OrZMm A^md AgÊ`mMr
H$maUo AÚmn AkmV AmhoV.
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OrZ_Ü`o Agbobr {dH¥$Vr EH$m {nT>rH$Sy>Z Xþgè`m {nT>rH$So> OmVo. nwéfm§Zm `m AmOmamMm àmXþ^m©d hmoVmo.
{ó`m§_Ü`o Xmof Agy eH$Vmo, nU Ë`m§Zm `m AmOmamMm àmXþ^m©d hmoV Zmhr d åhUyZ Ë`m§Zm dmhH$ åhQ>bo OmVo.
Aem dmhH$ órÀ`m _wbmbm hm AmOma hmoÊ`mMr 50 Q>¸o$ eŠ`Vm AgVo Am{U {VÀ`m _wbt_Ü`o
AemàH$maMr gXmof OrZ `oD$Z Vrhr dmhH$ ~Zy eH$Vo. H$YrH$Yr AmB© dmhH$ ZgVmZmhr AmZwdm§{eH$
{dbmonZ qH$dm CËn[adV©Z ghOnUo hmoD$ eH$Vo.
S²>`weoZ _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$sMo {ZXmZ H$go hmoVo?
d¡ÚH$s` bjUo Am{U H$mhr Img Vnmg MmMÊ`m Ogo, H«o${Q>Z \$m°ñ\$mo {H$Zmg (grnrHo$)Mo gra_ ñVa,
BboŠQ´>mo_m`moJ«m\$s (B©E_Or), _ñŠ`wbmo- ñHo$boQ>b _°¾o{Q>H$ [agmoZÝg B_oqOJ (E_AmaAm`- E_EgHo$),
_gb ~m`moßgr Am{U OoZo{Q>H$ MmMÊ`m `m§À`m AmYmao S>rE_S>rMo {ZXmZ Ho$bo OmVo. OoZo{Q>H$ MmMUrÛmao
AMyH$ Am{U {Z{üV {ZXmZ hmoVo.
gra_ grnrHo$ MmMUr - grnrHo$ ho EH$ O¡{dH$ Amho, Oo ñZm`y§Zm XþImnV Pmë`mda aº$mV ódVo.
S>rE_S>r_Ü`o ~aoM ñZm`y XþImdVmV Am{U åhUyZ aº$mVrb `m O¡{dH$mMr nmVir A{Ve` Cƒ AgVo. EH$m
gmoß`m aº$ MmMUrÛmao ho VnmgVm `oD$ eH$Vo. hr MmMUr Ho$di ñZm`y§Mr XþImnV Pmë`mMo Xe©dVo Am{U
_ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$sMm àH$ma gm§Jy eH$V Zmhr.
BboŠQ´>mo_m`moJ«m\$s - B©E_Or hr MmMUr _‚mmV§Vy CÎmoOZmbm ñZm`y§Mm H$emàH$mao à{VgmX {Xbm OmVmo ho
VnmgVo. {d{dY ñZm`y§_Ü`o gw`m KwgdyZ Am{U BbopŠQ´>H$ {g¾ëg XoD$Z hr MmMUr Ho$br OmVo. Oa ñZm`y§_Ü`o
{~KmS> Pmbm Agob, Va Vo {d{eï> Z_wZm V`ma H$aVmV. hr MmMUr Ho$di {S>ñQ´>mo{\$H$Mm àH$ma AmoiIy
eH$Vo, {edm` _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$sÀ`m àH$mamMo AMyH$ {ZXmZ H$aVo.
ñZm`y§Mr ~m`moßgr - `m MmMUr_Ü`o ^yb XoD$Z gwB©À`m ghmæ`mZo ñZm`yMm EH$ bhmZgm VwH$S>m KoVbm
OmVmo d Ë`mMr gyú_Xe©H$`§ÌmImbr VnmgUr Ho$br OmVo. {S>ñQ´>mo{\$H$ ñZm`y§Mr gyú_ d¡{eîQ>ço, Ma~r Am{U
ñZm`§y_Yrb KÅ> noetÀ`m ApñVËdmZo _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s AmoiIy eH$Vo,$ _mÌ Ë`mÀ`m _XVrZo _ñŠ`wba
{S>ñQ´>mo\$sÀ`m àH$mamMo AMyH$ {ZXmZ H$aVm `oV Zmhr.
_ñŠ`wbmoñHo$boQ>b _°¾o{Q>H$ [aPmoZÝg B_oqOJ (E_AmaAm`- E_EgHo$) - E_AmaAm`_Ü`o
eº$sembr Mw§~H$bhar, ao{S>Amo {\«$H$ìhoÝgr nëgog Am{U H$åß`wQ>a dmnê$Z Ad`d, _D$ noer, hmS> Am{U
A§VJ©V Am^mgr earaaMZoMo Vnerbdma {MÌ V`ma Ho$bo OmVo. E_AmaAm` {MÌm§À`m _XVrZo {Xboë`m
earamÀ`m> Ad`dmVrb V§Vy_` noer Am{U ñZm`y§Mo à_mU OmUyZ KoVm `oVo. ho à_mU Am{U {dVaU VgoM
ñZm`y d V§Vy_` noetMo ~møê$n `m§À`m AmYmao _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$sMo {ZXmZ H$aVm `oVo VgoM AmOmamMr
Vrd«Vm g_OVo.
OoZo{Q>H$ MmMUr - hr EH$ Img aº$ MmMUr Amho. `mV aº$ H$mT>bo OmVo Am{U Z§Va OoZo{Q>H$ MmMUr Ho$br
OmVo, Á`mÛmao {S>ñQ´>mo\$sZ OrZ_Ü`o 72 EŠPmoÝg AmhoV H$m `mMr VnmgUr Ho$br OmVo. `m EŠPmoÝgn¡H$s EH$
qH$dm AZoH$m§Mm Zme Pmbm Amho H$m `mdê$Z S>rE_S>rMo {ZXmZ hmoD$ eH$Voo.
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4.2 _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$sMo ~hþ{dY{df`H$ ì`dñWmnZ
S²>`weoZ _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$sMo d¡ÚH$s` ì`dñWmnZ
S>rE_S>r hm AmOma AmoiIbm Joë`mbm eVH$ bmoQ>bo Agbo Am{U Ë`mMo amoJà{VH$maemó VgoM
Ë`m_mJMr H$maUo OmUyZ KoVbr Jobr Agbr, Var AÚmn `m AmOmamda H$moUVmhr d¡ÚH$s` CnMma CnbãY
Pmbobm Zmhr. AmZwdm§{eH$ {dH$ma Agë`m_wio amgm`{ZH$ aoUy Am¡fY åhUyZ dmnaë`mg Vo \$mago à^mdr
R>aV ZmhrV Am{U _yb^yV amoJemó ~ao H$ê$ eH$V Zmhr. S>rE_S>r ~am hmoÊ`mMo J_H$ OZwH$s` Xmof ~am
H$aÊ`mV XS>bo Amho, Oo OoZo{Q>Šg_Yrb {d{dY V§Ìm§Ûmao gmÜ` H$aVm `oD$ eHo$b. `m V§Ìm§Zm AmVmn`ªV
_`m©{XV `e {_imbo AgyZ {d{dY KQ>H$m§_wio Ë`mÀ`m à^mdmda _`m©Xm AmhoV. AmO{_Vrbm CnbãY
Agbobr Am¡fYo àm_w»`mZo OZwH$s` XmofmÀ`m n[aUm_m§da bj H|${ÐV H$aUmar AgyZ Vr EH$Va Jw§VmJw§V
hmoÊ`mg à{V~§Y H$aVmV qH$dm hm AmOma ~imdÊ`mMr à{H«$`m bm§~Urda Q>mH$VmV.
d¡ÚH$s` CnMmam§Mo bú` AgVo 1) AmOma ~imdÊ`mMr à{H«$`m bm§~Urda Q>mH$Uo
2) ñdV§ÌnUo MmbÊ`mÀ`m {H«$`oMm H$mbmdYr dmT>dUo
3) bjUm§_Ü`o gwYmaUm
4) X¡Z§{XZ H$m_o H$aVmZm H$m`m©Ë_H$ ñdmV§Í`
5) Jw§VmJw§V, H$m{R>Ê` Am{U ì`§Jmg à{V~§Y
6) öX` œgZ{H«$`oMo OVZ
E_S>rgmR>rMr CnbãY Am¡fYo nwT>rbà_mUo
EQ>opßbg}Z:
EQ>opßbg}Z - ho Am¡fY A_o[aHo$À`m AÞ d Am¡fY àemgZmZo 2016 _Ü`o Ceram g§_V Ho$bobo Amho. ho
Am¡fY hm AmOma ~am H$ê$ eH$V Zmhr, _mÌ øm AmOmamMr dmT>Ê`mMr eŠ`Vm S>rE_S>rJ«ñV _wbm§_Ü`o
{S>ñQ´>mo\$sZ OrZMo {d{eï> CËn[adV©Z qH$dm {dZmemÛmao 13 Q>¸$`m§Zr _§XmdVo. `m_wio CËn[adV©Z nyd©dV hmoV
Zmhr, _mÌ à{WZ {Z{_©VrMr à{H«$`m H$mhr A§er nyd©nXmda `oVo. hr nÕV EŠPm°Z 51 À`m gXmof {d{eï>
{dZme qH$dm CËn[adV©Z Agboë`m {S>ñQ´>mo\$sZ OrZbm A§eV… H$m`m©Ë_H$ {S>ñQ´>mo\$sZMr {Z{_©Vr H$aÊ`mg
MmbZm XoVo d n`m©`mZo AmOmamÀ`m àJVrMm doJ H$_r H$aVo. `m KS>rbm ho Am¡fY A_o[aHo$V CnbãY Amho.
H$mo{Q©>H$mopñQ>am°BS²g:
S>rE_S>rÀ`m ì`dñWmnZmgmR>r ho gdm©V CÎm_ _mZbo OmVo. hr Am¡fYo _yÌqnS>mOdirb H$m°Q>}ŠgÛmao ódë`m
OmUmè`m hm_m} Ý gÀ`m H$m_H$mOmMr Z¸$b H$aVmV. _ñŠ`w b a {S> ñ Q´ > m o \ $s_Ü`o {Xbr OmUmar
H$mo{Q©>H$mopñQ>am°BS²g hr ½bwH$moH$mo{Q©>H$m°BS²ggh AZm°bm°Jg AgVmV. `m pñQ>am°BS>Mm dmna ^maVmV \$magm
bmoH${à` Zmhr, _mÌ Ë`mMm VmËnwaVm dmna E_S>r CnMma nÕVt_Ü`o Ho$bm OmV Amho. A_o[aH$m, H°$ZS>m,
Am°ñQ´>o{b`m Aem ~mH$sÀ`m Xoem§V hr pñQ>am°BS²g E_S>r CnMmanÕVrMm A{d^mÁ` ^mJ ~Zbr AmhoV.
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½bwH$moH$mo{Q©>H$m°BS²g_wio ñZm`y_§Yrb à{WZ Zï> hmoV Zmhr, Zì`m ñZm`y noetÀ`m aMZobm MmbZm {_iVo,
_gb V§Vy _oå~«mZ pñWa hmoVmo, ñZm`y§Mr Xþê$ñVr dmT>Vo, gyO H$_r hmoVo Am{U ñZm`y§_Ü`o {~KmS> H$aUmao BVa
amoJà{VH$maH$ à{VgmX H$_r H$aVo. `mMr _XV ñZm`y§Zm XrK©H$mi ~iH$Q>r {_iÊ`mgmR>r hmoVmo d n`m©`mZo
AmOmamÀ`m àJVrda gd©gmYmaU à^md H$_r hmoVmo. hr Am¡fYo ñdV§ÌnUo MmbÊ`mMm H$mbmdYr XmoZ Vo VrZ
dfmªZr dmT>dy eH$VmV Am{U AmOmamÀ`m nwT>rb Q>ßß`m§da öX` œgZmMo H$m_H$mO OVZ hmoVo.
_mÌ, `m Am¡fYmMr CƒV_ _mÌm Am{U XrK©H$mbrZ dmna `m§_wio Am°pñQ>`monmoamo{gg, dOZ dmT>Uo,
earamdarb Ho$gm§Mr dmT> hmoUo, Hw$etJm°BS> bjUo, _wê$_o, Ñï>r Yyga hmoUo, _moVrq~Xÿ qH$dm H$mMq~Xÿ, nQ>H$Z
OI_m hmoUo, Pmon dma§dma VwQ>Uo, aº$Xm~ dmT>Uo, ^yH$ dmT>Uo Ago Xþîn[aUm_ hmoVmV. ho Xþîn[aUm_
So>âbmPmH$moQ>©À`m VwbZoV àoS>{ZgmobmoZgmo~V OmñV {XgyZ `oVmV. åhUyZ hr Am¡fYo S>m°ŠQ>am§À`m
XoIaoIrImbrM XoÊ`mV `mdrV Am{U Ë`mbm H°$pëe`_ VgoM S> OrdZgËdmMr OmoS> d AmhmamMo nÏ`nmUr
`m§gh {Xbobr AgmdrV. Ë`mM~amo~a {Z`{_VnUo AñWr I{ZO KZVm _moO_mn, dOZ Am{U S>moù`m§Mr
VnmgUr Ho$br Omdr. {\${OAmoWoanr nwZd©gZ VgoM ì`§Jm§Mm ì`m`m_ Am{U dOZ ghZ H$am`bm bmdUmar
H$m_o CXm. pñßb§Q²gh C^o amhmUo dJ¡ao Jmoï>r I~aXmargh Ho$ë`m Omì`mV. Oa _yb MmbVo- {\$aVo Agob, Va
nS>Ê`mg à{V~§Y hmoB©b `mMr H$miOr ¿`mdr AWdm hmSo> BVH$s {R>gyi Pmbobr AgVmV, H$s Vr ghOnUo
VwQy> eH$VmV qH$dm Ë`m§Zm VSo> OmD$ eH$VmV.
OrdZgËdo
A±Q>rAm°pŠgS§>Q²g JwUY_© Agbobo H$moEÝPmB_ Š`y 10 (H$moŠ`y10) gmaIr OrdZgËdo, gyO à{V~§YH$
Amo_oJm W«r \°$Q>r A°{gS²g Am{U A±Q>rAm°pŠgS§>Q²g VgoM gyO à{V~§YH$ JwUY_© Agbobo B© OrdZgËd
ñZm`y§Mr PrO ^ê$Z `oÊ`mgmR>r {Xbo OmVmV.
Ë`m{edm` H$m{S©>Amo g§ajUmË_H$ Am¡fYo Am{U bjUo {XgyZ Amë`mZ§Va JaOoà_mUo œgZ Am¡fYo {Xbr
OmVmV, _mÌ AmOmamÀ`m {ZXmZemóm_Ü`o ~Xb Ho$bo OmV ZmhrV. _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s hm AÚmn H$moUVmhr
R>mog CnMma Zgbobm J§^ra AmOma Amho. gÜ`m CnbãY Agbobr Am¡fYo Ho$di AmOmamÀ`m {ZXmZmMo
Xþæ`_ n[aUm_ H$_r H$ê$Z AmOmamMm doJ H$_r H$aVmV, nU `mn¡H$s H$moUVrhr Am¡fYo AdñWm AmUIr
{~H$Q> hmoÊ`mnmgyZ amoIy eH$V Zmhr qH$dm nwÝhm nwZê$ËnmXZ H$ê$ eH$V Zmhr d åhUyZM Ë`mMm n[aUm_
VmËnwaVm AgVmo.
S>çweoZ _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$sMo eó{H«$`m ì`dñWmnZ
eara d nmR>rÀ`m H$Ê`m_Ü`o H$mR>rÊ` qH$dm ì`§J {dH${gV hmoÊ`mnmgyZ à{V~§Y H$aÊ`mgmR>r d Ë`m§Mo H$m`©
OmñVrV OmñV à_mUmV gwê$ amhmÊ`mgmR>r S>rE_S>rMo eó{H«$`m ì`dñWmnZ Ho$bo OmVo. eó{H«$`o~amo~aM
{\${OAmoWoanr Am{U Am°Wm}{Q>Šg àrpñH«$ßeZ JaOoMo AgVo. EH$Xm ñZm`y§_Ü`o H$m{R>Ê` Ambo, H$s MmbUo
{Xdg|{Xdg AdKS> hmoD$Z OmVo. Ad`dm§Mr aMZm Am{U JwS>¿`m§Mr OmJm gwg§JV amhmdr `mgmR>r gm°âQ>
{Q>í`y eó{H«$`m gwMdbr OmVo. eó{H«$`o_wio MmbÊ`mMm Vmob gwYmaVmo d bhmZ _wbm§À`m MmbÊ`mÀ`m
j_VoMm H$mbmdYr dmT>Vmo. S>rE_S>rgmR>r gwMdë`m OmUmè`m eó{H«$`m ê$½UmÀ`m pñWVrda Adb§~yZ
AgVmV.
1) H$m{R>Ê` `oÊ`mnydu - {ZV§~, _m§S>çm Am{U nm`mÀ`m KmoQ>çmMo ñZm`y _moH$io qH$dm Iwbo H$ê$Z JVrÀ`m
g§`wº$ loUrda _`m©Xm `oÊ`mg à{V~§Y KmVbm OmVmo.
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2) ñZm`y H$S>H$ Pmë`m_wio MmbÊ`mV AS>MUr `m`bm bmJë`mZ§Va - Ho$di JwS>Km Am{U nm`mÀ`m
KmoQ>çmMo ñZm`y _moH$io Ho$bo OmVmV. `mbm _moS>aoQ> Aåã`wboQ>ar AàmoM Ago åhQ>bo OmVo.
3. nm`mÀ`m ~moQ>m§Mo MmbUo gwYmaUo(g_mZ Mmb)- {H$_mZ MmbÊ`m-{\$aÊ`mMm Ñ{ï>H$moZ
4) _wbmMo MmbUo ~§X hmoVo Voìhm - MmbÊ`mÀ`m à{H«$`obm nwÝhm MmbZm XoUo ho `m eó{H«$`oMo Ü`o` AgVo.
hm nwZd©gZmMm à`ËZ AgVmo.
5) bhmZ _yb ìhrbMoAabm OIS>bobo Agë`mg doXZmem_H$ CnMma Ho$bo OmVmV Am{U eó{H«$`m
Ho$di doXZm H$_r H$aÊ`mgmR>r, Amam_ dmQ>Ê`mgmR>r, H$miOr KoUo gmono hmoÊ`mgmR>r d Mnbm- ~yQ>
KmbVm `mdo `mgmR>r Ho$br OmVo.
S>rE_S>rMo eó{H«$`m ì`dñWmnZ ê$½UmMr bjUo Am{U AmOmamMm Q>ßnm `m§Zwgma doJdoJir AgVmV.
A{Ve` Vrd« H$m{R>Ê` Am{U ì`§J Ambo Agë`mg AñWramoJVÁkm§Mo doioda _V KoUo A{Ve` _hÎdmMo
AgVo.
S>çweoZ _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$sMo nwZd©gZ ì`dñWmnZ
{\${OAmoWoanr
{\${OAmoWoanr_Ü`o emar[aH$ gmYZo Am{U ì`m`m_mMm dmna H$ê$Z S>rE_S>rÀ`m doXZm H$_r Ho$ë`m OmVmV d
H$m`m©Ë_H$ ^mJ gwYmaVmo. {\${OAmoWoanr_Ü`o {eñV~Õ nÕVrZo Am{U d¡km{ZH$Ñï²>`m CnMma Ho$bo OmVmV d
emar[aH$ hmbMmbr H$m`_ amIë`m OmVmV. S>rE_S>r {\${OAmoWoanr_Ü`o H$m{R>Ê`, ì`§J, earamMr T>~
{~KS>Uo Am{U nmR>rÀ`m H$Ê`m_Ü`o ~mH$ `oUo Aem gdm©{YH$ H$_Hw$dVnUm AmUUmè`m Jw§VmJw§VtZm à{V~§Y
Ho$bm OmVmo. {\${OAmoWoanr_wio emar[aH$ H$m_H$mO dmT>Vo Am{U ê$½UmÀ`m OrdZ_mZmMm XOm© C§MmdVmo.
_ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s_Yrb {\${OAmoWoanrMo H$m_ nwZñWmnZmË_H$, H$m_H$mOmV gwYmaUm H$aUo, earamMr
VgoM MmbÊ`mMr T>~ nyd©dV H$aUo Am{U {d{dY Am°Wm}Amogog dmnê$Z gm§Ü`m§Mo AI§S>Ëd amIUo ho AgVo.
{\${OAmoWoanrMr C{Ôï>o
· ñZm`y§Mr VmH$X, gm§Ü`m§Mr JVrerbVm, H$m_H$mOmË_H$ j_Vm Am{U ì`§Jm§Mr g§doXZerbVm
`m§Mm AmT>mdm KoUo
· ì`§JmMr H$maUo emoYyZ Ë`m§Zm à{V~§Y H$aUo
· ì`§J amoIÊ`mgmR>r d Ad`dmMo H$m_H$mO g§a{jV H$aÊ`mgmR>r JaOoà_mUo nyaH$ emar[aH$ gmYZo
gwMdUo
· ê$½U, nmbH$/Ho$`a{Jìhg© `m§Zm AmOma, Ë`mMm {ZîH$f© Am{U {\${OAmoWoanrMo \$m`Xo `m§Mr
_m{hVr XoUo
· ñdV§ÌnUo MmbÊ`mMr j_Vm OmñVrV OmñV H$mi {Q>H$dUo
· X¡Z§{XZ ì`m`m_mbm àmoËgmhZ XoUo
· nS>Uo, \«°$ŠMa hmoUo, X~mdm_wio \$moS> `oUo Am{U gm§Yo H$S>H$ hmoÊ`mg à{V~§Y H$aUo
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· ê$½UmMr öX`- œgZ ghZeº$s gwYmaUo
· Jw§VmJw§Vrda _mV H$ê$Z Am`wî` Mm§Jë`màH$mao OJÊ`mgmR>r àoaUm XoUo
· ñZm`y _O~yV hmoVrb Am{U ñZm`y§Mo H$m_H$mO XrK©H$mi gwê$ amhrb Ago ì`m`m_ gwMdUo
S>rE_S>r Agboë`m bhmZ _wbm§Zm {\${OAmoWoanr gwMdÊ`m_mJo ñZm`y§Mr bd{MH$Vm dmnaUo, VmH$X H$_r
Pmë`mZ§Va Ë`mÀ`mer OwidyZ KoV à{VH$ma H$_r H$aUo, H$_r YmoH$mXm`H$ ñZm`y§Mo AmHw§$MZ H$aUo, ñZm`y§Mm
dmna ~§X hmoÊ`mnmgyZ amoIUo, ñZm`y \$m`~«mo{gg Am{U H$m{R>Ê`mg à{V~§Y H$aUo. `m H$maUmgmR>r Img
gmYZm§gh qH$dm Ë`m{edm` doJdoJio ì`m`m_ gwMdbo OmVmV.
`m AmOmamÀ`m àmW{_H$ Q>ßß`m§_Ü`o {\${OAmoWoanr CnMmam§Mm _w»` AmYma ì`m`m_ Am{U ñZm`y _O~wVr
H$aUmè`m H$m_H$mOm§_Ü`o VgoM ñZm`y§Mr ghZeº$s gwYmaUo `mV AgVmo. Cƒ nwZê$º$s Am{U _Ü`_ Vo H$_r
ghZeº$sMm à{VH$ma S>rE_S>rgmR>r _hÎdmMm AgVmo. Oa à{VH$ma OmñV Agob, Va Ë`m_wio ñZm`y§_Ü`o
AmUIr {~KS> hmoÊ`mMr eŠ`Vm AgVo. åhUyZM S>rE_S>rgmR>r ì`m`m_ hmZrH$maH$ AgVmV Agm J¡ag_O
hmoVm, na§Vw Vmo MwH$sMm Amho. _m\$H$ ì`m`m_mMo S>rE_S>r_Ü`o ~aoM \$m`Xo AgVmV.
_ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$sgmR>r \$m`Xoera R>aUmao doJdoJù`m àH$maMo ì`m`m_ nwT>rbà_mUo 1) ñZm`y _O~yV H$aUmao ì`m`m_
Á`m ì`m`m_ àH$mam_Ü`o ao{gñQ>Ýg ~±S²g, dOZ qH$dm ì`º$sÀ`m dOZmMm dmna Ho$bm OmVmo, Vo ñZm`y§Mr
~iH$Q>r dmT>dVmV. _mÌ, AemàH$maÀ`m ì`m`m_m§_Ü`o dmnaë`m OmUmè`m ao{gñQ>ÝgMr Vrd«Vm _Ü`_ Vo
H$_r nmVirMr AgUo Amdí`H$ Amho.
2) ñZm`y§Mr ghZerbVm dmT>dUmao ì`m`m_
`m àH$maÀ`m ì`m`m_m§_Ü`o Cƒ nwZê$º$s Am{U {d{eï> pñWVrV XrK©H$mi amhmÊ`mMm g_mdoe AgVmo.
`m_wio X¡Z§{XZ H$m_H$mO H$aÊ`mÀ`m j_Vo_Ü`o gwYmaUm hmoVo.
3) hX`- œgZ ghZeº$s ì`m`m_
`m àH$maMo ì`m`m_ öX`mMr aº$m{^gaU H$aÊ`mMr j_Vm gwYmaÊ`mgmR>r Am{U dmT>Ë`m emar[aH$
H$m_m§_Ü`o \w$ß\w$gm§Mr aº$mVrb Am°pŠgOZ dmT>dÊ`mMr j_Vm gwYmaÊ`mgmR>r Ho$bo OmVmV.
4) ñQ´>oqMJ ì`m`m_
`m àH$maMo ì`m`m_ ñZm`y§Mr bm§~r gwYmaÊ`mgmR>r Ho$bo OmVmV d Ë`m_wio gd© gm§Yo Ë`m§À`m JVrÀ`m g§nyU©
loUr_Ü`o dmnabo OmVmV. `m AmOmamÀ`m àmW{_H$ Q>ßß`m_Ü`o _wbmbm ñdV…M ñQ´>oMog H$aÊ`mgmR>r
gm§{JVbo OmVo, Á`m_wio Z§VaÀ`m Q>ßß`mV Ë`mMr H$miOr KoUmè`mbm ghOarË`m H$adyZ KoVm `oVmV.
5) JVrMr g§nyU© loUr (AmaAmoE_) ì`m`m_
`m àH$maMo ì`m`m_ gm§Ü`m§À`m X¡Z§{XZ, gmoß`m hmbMmbtda OmñV bj H|${ÐV H$aVmV, Á`m_wio gm§Yo
bd{MH$ amIUo eŠ` hmoVo. `m AmOmamÀ`m àmW{_H$ Q>ßß`mV _wbmbm ho gmÜ` H$aÊ`mgmR>r Ë`mMo eara
ñdV…hÿZ hbdVm `oD$ eH$Vo, _mÌ H$_Hw$dVm dmT>ë`mZ§Va Ë`mbm `m hmbMmbr H$aÊ`mgmR>r ghmæ` H$aVm
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`oD$ eH$Vo qH$dm Ë`mMr H$miOr KoUmè`mbm `m hmbMmbr ghOarË`m H$adyZ KoVm `oD$ eH$VmV.
S>rE_S>r_Yrb {\${OAmoWoanrMo \$m`Xoera n[aUm_
· AñWr I{ZOm§À`m hmS>m§Mr dmT> Am{U KZVm `m§V d¥Õr>
· gm§Ü`mVrb d§JU H$m`_ amIUo
· gm§Ü`mVrb d§JU ÐdmMr XoI^mb d nwZñWm©nZ
· V§Vy_` ñZm`y§Mr g§»`m d AmH$ma dmT>Uo
· ñZm`y§Zm hmoUmè`m aº$nwadR>çmV gwYmaUm
· ñZm`y§Mm WH$dm H$_r hmoUo
· öX`mMo g§ajU
· œgZ j_Vm d ghZeº$s_Ü`o gwYmaUm
· AmH$bZmV gwYmaUm
· gyO à{V~§YH$ \$m`Xo
· \$m`~«mo{Q>H$ à{H«$`o_Ü`o 50 Q>¸o$ KQ> hmoD$Z Ë`m_wio bd{MH$VoV gwYmaUm, H§$H$mi ñZm`y§Mr
{dñVma `mo½`Vm åhUOoM n`m©`mZo g§Hw$MZj_ eº$s gwYmaVo, gm§Ü`m_Yrb H$S>H$nUm Am{U öX`
ñZm`y \$m`~«mo{gg H$_r hmoUo
· gwYm[aV aº$nwadR>m
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ñQ´>oqMJ ì`m`m_

AmH¥$Vr 4.1 qnS>è`m§Mo ñZm`y VmUUo

AmH¥$Vr 4.2 {ZV§~mMo bd{MH$ ñZm`y VmUUo

_O~wVr XoUmao ì`m`m_:
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AmH¥$Vr 4.3 YS> _O~wVr ì`m`m_

AmH¥$Vr 4.4 hmVmnm`mÀ`m Imbrb ^mJmÀ`m _O~wVrMo ì`m`m_

AmH¥$Vr 4.5 hmVmnm`mÀ`m darb ^mJmÀ`m _O~wVrMo ì`m`m_
Vmob à{ejU ì`m`m_

AmH¥$Vr 4.6 EH$m nm`mda C^o amhmUo
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AmH¥$Vr 4.7 Vmob amIUmè`m \$irda nmohmoMm`Mo ì`m`m_
C§MmdÊ`mMo ì`m`m_

AmH¥$Vr 4.8 hmVmnm`mMo Imbrb ^mJ C§MmdÊ`mMo ì`m`m_

AmH¥$Vr 4.9 hmVmnm`mMo darb ^mJ C§MmdÊ`mMo ì`m`m_
- 129 -

_wbm§_Yë`m emar[aH$ Am{U ~moYmË_H$ ì`§JmMo ~hþ{df`H$ ì`dñWmnZ

MmbÊ`mMo à{ejU

AmH¥$Vr 4.10 g_m§Va ~ma Am{U dm°H$a_Ü`o MmbÊ`mMo à{ejU
œgZmMo ì`m`m_

AmH¥$Vr 4.11 œgZmMr VmH$X C§MmdÊ`mgmR>r BpÝñnaoQ>ar pñnamo_rQ>a
{\${OAmoWoanr_Ü`o dmnabr OmUmar Am°Wm}{Q>H$ Am{U ghmæ`H$ CnH$aUo
bhmZ _wbm§Zm MmbUo AdKS> Pmë`mg H$mhr ghmæ`H$ CnH$aUo XoVm `oVrb, Á`m_wio Ë`m§À`m earambm
A{YH$ ñW¡`© àmá hmoB©b qH$dm H$moUVrhr hmbMmb H$aÊ`mgmR>r _XV qH$dm à{V~§Y hmoB©b. Aem
CnH$aUm§Zm Am°Wm}{gg åhUVmV.
hmVmnm`mÀ`m ImbÀ`m ^mJmgmR>rMo Am°Wm}{gg
1) nwe Zr pñßb§Q²g
nwe Zr pñßb§Q²gMm dmna JwS>¿`m§Zm AmYma XoÊ`mgmR>r d C^§ amhmVmZm qH$dm MmbVmZm dmH$Ê`mnmgyZ
à{V~§Y H$aÊ`mgmR>r Ho$bm OmVmo. XþX}dmZo Am°Wm}{gg_wio JwS>¿`mMo dmH$dUo nyU©nUo ~§X hmoVo Am{U
Ë`m_wio _wbm§Zm Ho$di JwS>Km VmR> R>odyZM MmbÊ`mMr _`m©Xm `oVo. _mÌ, `m Am°Wm}{ggÀ`m dmnamZo
H$m_H$mOmVrb àdmhrnUmMr hmZr {db§{~V hmoD$ eH$Voo.
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AmH¥$Vr 4.12 nwe Zr pñßb§Q²g

2) ñQ>rbMo e±Šg (ñH«w$Mm JwiJwirV ^mJ) Agbobo C§M ~yQ>
nm`mMo ñZm`y H$_Hw$dV Agë`mg _wbm§Zm O{_Zrda nm` AmnQ>V Mmbmdo bmJVo. Ë`m_wio Ag_Vmob
n¥ð>^mJmda qH$dm AS>Wù`m§À`m {R>H$mUr MmbVmZm nS>Ê`mMr eŠ`Vm AgVo, Aem doiog ho ~yQ>
dmnabo OmVmV. ho ~yQ> KmoQ>çmÀ`m gm§Ü`m§Zm ñW¡`© XoVmV.

AmH¥$Vr 4.13 ñQ>rb e±Šg Agbobo C§M ~yQ>

3) Q>r AmH$mamÀ`m ~mønQ²>Q>çmgh JwS>¿`mImbMo ~«ogog
ho Img àH$maMo ~yQ> AgVmV Oo KmoQ>çmÀ`m gm§Ü`m§Zm ñW¡`© XoVmV, {edm` nm` AmV didUmè`m
qnS>è`mÀ`m VmR> ñZm`y§Zm VmUVmV. `m VmR>nUm_wio _wbm§_Ü`o dOZ ghZ H$aÊ`mMr j_Vm C§MmdVo.

AmH¥$Vr 4.14 Q>r AmH$mamÀ`m ~mønQ²>Q>çmgh JwS>¿`mImbMo ~«ogog
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4) T>monamgmR>r pñßb§Q²g
ho pñßb§Q²g hmVmnm`mÀ`m daÀ`m ~mOyg dOZ nS>ë`mg T>mona dmH$Ê`mnmgyZ à{V~§Y H$aVmV.
hmVmnm`mÀ`m daÀ`m ~mOyMo Am{U YS>mMo ì`m`m_ H$aVmZm ho àm_w»`mZo dmnabo OmVmV, _mÌ X¡Z§{XZ
H$m_mgmR>r ghgm dmnabo OmV ZmhrV. H$mhr doiog Ë`m§Mm MmbÊ`mgmR>r dmna Ho$bm OmVmo.

AmH¥$Vr 4.15 T>monamgmR>r pñßb§Q²g

5) bJVÀ`m g§nH$m©gmR>r ~«og
bJVÀ`m g§nH$m©gmR>rMo ~«og JaOoZwgma ~Zdbo OmVmV, Oo earambm KÅ> ~gVmV Am{U Ë`m_wio
_UŠ`mMr AZmdí`H$ A{V[aº$ dH«$Vm amoIVm `oVo. ~hþVoH$ doiog ho ~«og AmOmamÀ`m Z§VaÀ`m Q>ßß`mV
~gVmZm Am{U C^o amhmVmZm _UŠ`mMr dH«$Vm amoIÊ`mgmR>r dmnabo OmVmV.

AmH¥$Vr 4.16: bJVÀ`m g§nH$m©gmR>r ~«og

`mdgm{`H$ {M{H$Ëgm
{\${OAmoWoanr emar[aH$ H$_Hw$dVnUmda H$m_ H$aVo, Va ì`mdgm{`H$ {M{H$Ëgm (CnMma) àm_w»`mZo
H$m`©H$mar n¡byda H$m_ H$aVo. ì`mdgm{`H$ {M{H$ËgoMo à_wI C{Ôï> emar[aH$ H$m_{Jar gwYmaUo, _wbm§Zm
H$m_H$mOmÀ`m ~m~VrV eŠ` {VVHo$ ñdV§Ì ~ZdUo Am{U Ë`m§Mm gm_m{OH$ gh^mJ dmT>dUo ho Amho.
ì`mdgm{`H$ {M{H$ËgH$m§Mm _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s Pmboë`m ê$½Umbm nmqR>~m XoÊ`mV Am{U gmVË`mZo
Ë`m§À`m~amo~a H$m_ H$aÊ`mV _moR>m dmQ>m AgVmo, H$maU ê$½UmÀ`m VgoM Ë`mMr H$miOr KoUmè`m§À`m JaOm
H$m`_ ~XbV AgVmV. Ë`m§Zm àË`oH$ ì`º$sÀ`m emar[aH$, _mZ{gH$ Am{U gm_m{OH$ JaOm AmoiIyZ,
Ë`m§Mr _r_m§gm H$ê$Z H$m¡eë`o {dH${gV H$aÊ`mda, ñdmdb§~Zmg MmbZm XoD$Z Vo gmÜ` H$aÊ`mda VgoM
J«ñV ì`º$s d Ë`mÀ`m Hw$Qw>§~mÀ`m Am`wî`mÀ`m XOm© C§MmdÊ`mda, Ë`m§Mm gm_m{OH$ gh^mJ dmT>dÊ`mda ^a
Úmdm bmJVmo.
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ì`mdgm{`H$ {M{H$ËgH$ S>rE_S>r Agboë`m _wbm§À`m emar[aH$ j_VoMo CXm. ñZm`y§Mr _O~wVr, Ë`m§Mm
VmR>nUm, g_Vmob BË`mXtMo _yë`m§H$Z H$aVmV. Ë`m{edm` Vo X¡Z§{XZ H$m_H$mO H$aÊ`mVrb ñdmdb§~Z
Am{U Ë`mV `oUmè`m AS>MUtMr _r_m§gm H$aVmV. Vo IoiÊ`mÀ`m d _Zmoa§OZmË_H$ CnH«$_m§Mo VgoM embo`
H$m_{JarMo narjU H$aVmV. ì`mdgm{`H$ {M{H$ËgH$m§À`m narjUm_Ü`o Ho$di _yb d Ë`mÀ`m j_VoMmM
Zmhr, Va Ë`m§À`m H$m_H$mOmda _`m©Xm KmbUmè`m n`m©daUr` VgoM gm_m{OH$ KQ>H$m§Mm Am{U X¡Z§{XZ
H$m_H$mO H$aÊ`mVrb ñdmdb§~Z dmT>dÊ`mMmhr g_mdoe AgVmo.
ì`mdgm{`H$ {M{H$Ëgm hr ~hþAm`m_r AgVo Am{U Ë`mV ì`m`m_mMo {Z`_, AmH$bZ à{ejU, ghmæ`H$ d
AZwHy$b CnH$aUo gwMdUo, AmOy~mOyÀ`m dmVmdaUmVrb ~Xb, H$miOr KoUmè`m§Mo H$m¡ÝgoqbJ Am{U
ê$½UmMo H$m¡ÝgoqbJ `m§Mm g_mdoe AgVmo.
`m AmOmamÀ`m àmW{_H$ Q>ßß`mV ê$½UmMr H$miOr KoUmè`mMo H$m¡ÝgoqbJ, g§^mì` ñZm`y H$m{R>Ê`mg à{V~§Y
Am{U H$m_H$mOmÀ`m g§X^m©V `oD$ eH$Umè`m namdb§{~ËdmÀ`m AZwf§JmZo dmVmdaUmVrb g§^mì` ~Xb
`m§Mr _m{hVr {Xbr OmVo. ì`mdgm{`H$ {M{H$ËgH$ `m Q>ßß`mda IoiH$a dmJUo, N>§X Am{U H«$sS>m `m§Mm
S>rE_S>r Agboë`m _wbm§Zm à{ejU XoÊ`mgmR>r dmna H$aVmV.
WoanrÀ`m nwT>rb Q>ßß`m§_Ü`o emar[aH$ H$_Hw$dVnUmda _`m©Xm `mdr Am{U H$m_H$mO H$aÊ`mVrb ñdmdb§~Z
H$m`_ amhmdo `mgmR>r g_Vmob ì`m`m_, _O~wVr XoUmao ì`m`m_ Am{U ñQ´>oqMJ ì`m`m_ H$aÊ`mg gwMdbo
OmVo. EH$Xm gdm}Îm_ emar[aH$ H$m_{Jar gmÜ` Pmë`mZ§Va X¡Z§{XZ H$m_ H$aÊ`mgmR>r n`m©`r V§Ìo qH$dm
AZwHy$b d ghmæ`H$ CnH$aUm§Mm dmna VgoM dmVmdaUmVrb ~Xb gwMdyZ H$m_H$mOmVrb ñdmV§Í` H$m`_
amIbo OmVo.
`m AmOmamÀ`m nwT>rb Q>ßß`mda Ooìhm _yb ìhrbMoAabm OIS>Vo Voìhm ìhrbMoAaMr JaO Am{U MmbVm{\$aVmZm OmñVrV OmñV ñdmV§Í` amIbo OmB©b `mgmR>r ìhrbMoAa, H$m`m©Ë_H$ J{V{dYr, emioVrb
J{V{dYr VgoM gm_m{OH$ gh^mJ `m~Ôbhr ì`mdgm{`H$ {M{H$ËgH$mH$Sy>Z emar[aH$ d dmVmdaUr`
_`m©Xm§À`m _r_m§gm gyMZm {Xë`m OmVmV.
X¡Z§{XZ OJÊ`mgmR>r H$m_m§Mo à{ejU
X¡Z§{XZ OJÊ`mgmR>rÀ`m _yb^yV H$m_m§_Ü`o ImUo, Am§Kmoi H$aUo, H$nSo> KmbUo, _b_yÌ {dgO©Z H$aUo,
EH$m {R>H$mUmhÿZ XþgarH$So> OmUo, AmVS>r Am{U _yÌme` `m§da AmË_g§`_Z amIUo `m§Mm g_mdoe hmoVmo.
`m AmOmamÀ`m àmW{_H$ Q>ßß`m_Ü`o gmV dfm©n`ªV `mn¡H$s H$emdahr n[aUm_ hmoV Zmhr. _wbmg
em¡Mmb`mVrb J{V{dYr_YyZ CRy>Z C^§ amhÊ`mV, {deofV… ^maVr` em¡Mmb`mV AS>MUr `oD$ eH$VmV.
nm{ü_mË` nÕVrÀ`m em¡Mmb`m§À`m ~m~VrV ho ñdmdb§~Z AmUIr H$mhr df© {Q>H$dVm `oD$ eH$Vo.
Xhm dfm©À`m nwT>rb d`mÀ`m _wbmbm X¡Z§{XZ OJÊ`mVrb hr gd© H$m_o H$aÊ`mgmR>r WmoSo> ghmæ` JaOoMo
AgVo. Ë`mgmR>r nwT>rb àH$maMr ghmæ`H$ CnH$aUo dmnaVm `oD$ eH$VmV.
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ImUo

T>monè`m§À`m ñZm`y§Mm H$_Hw$dVnUm dmT>ë`mZ§Va Am{U _J qH$dm H$n
EH$m hmVmZo CMbUo AdKS> Om`bm bmJë`mda XmoÝhr ~mOy§Zm h±S>b
Agbobm _J dmnaVm `oD$ eH$Vmo. `m_wio OmñV VmH$X d ñW¡`©
{_iVo.
AmH¥$Vr 4.17 XmoZ h±S>b Agbobm _J
hmVm§Mo H$m_ H$aÊ`mMo H$m¡eë` H$_r Pmë`mZ§Va qH$dm _ZJQ>mMo
ñZm`y H$_Hw$dV Pmë`m_wio hmbMmbtda _`m©Xm Amë`mg ImUo gVV
gm§S>V amhmVo d Ë`mgmR>r ßboQ> JmS©> dmnaVm `oD$ eHo$b.
AmH¥$Vr 4.18 ßboQ> JmS©>

AÞ gm§Sy> Z`o `mgmR>r Z KgaUmar MQ>B© dmnamdr Am{U VmQ> pñWa
am{hë`m_wio M_À`mÀ`m ghmæ`mZo AÞ CMbUo gmono OmVo. nH$S>
H$_Hw$dV Agboë`m _wbm§gmR>r ho dmnabo OmVo.

AmH¥$Vr 4.19 Z KgaUmar MQ>B©

Im§ÚmMr hmbMmb H$ê$ Z eH$Umè`m d Ë`m_wio AÞ ImÊ`mgmR>r
ñdV…Mo hmV Z CMby eH$Umè`m _wbm§gmR>r _mo~mBb Am_© gnmoQ>©
{Xbm OmVmo.

AmH¥$Vr 4.20 _mo~mBb Am_© gnmoQ>©
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J«wq_J ({ZJamUr R>odUo)
J«wq_J_Ü`o X¡Z§{XZ H$m_mV XmV KmgUo, Ho$g qdMaUo d d¡`{º$H$ ñdÀN>Voer g§~§{YV Jmoï>tMm g_mdoe hmoVmo.

AmH¥$Vr 4.21 bm§~ h±S>b Agbobm H§$Jdm

Am§Kmoi

AmH¥$Vr 4.22 hmV_moÁ`m_Ü`o gm~U

H$nSo> KmbUo

AmH¥$Vr 4.23 dobH«$mo Agbobo H$nSo>

AmH¥$Vr 4.24 MoZ bmdÊ`mgmR>r IQ>H$m
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em¡M

AmH¥$Vr 4.25 daÀ`m ~mOyZo
CMbbobo em¡Mmb`mMo AmgZ

Ob CnMmanÕVr (A¹$m{Q>H$ Woanr)
_ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$sgmR>r Ob CnMmanÕVr ho nwZd©gZerb V§Ì Amho. Ob CnMmanÕVr åhUOo nmÊ`mÀ`m
doJdoJù`m ^m¡{VH$ d amgm`{ZH$ JwUY_m©Mm H$m_H$mO gwb^ H$aÊ`mgmR>r, ñdmdb§~Z amIÊ`mgmR>r,
Jw§VmJw§V amoIÊ`mgmR>r Am{U _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s_Yo ñZm`y§À`m {~KmS>mMr JVr H$_r H$aÊ`mgmR>r dmna H$aUo.
Ob CnMmanÕVrMr A¹$m{Q>H$ Woanr A±S> [ah°{~{bEeZ BpÝñQ>Q>çyQ>Zo, "nmÊ`mMm dmna Am{U à{e{jV
ì`º$s¨V\}$ Img V`ma Ho$bobo CnH«$_ Vrd«, VmËnwaVo qH$dm J§^ra ì`§J, bjUo AWdm AmOma Agboë`m
ì`º$sgmR>r {VÀ`m H$m_H$mO H$aÊ`mÀ`m j_VoMo nwZd©gZ, {dñVma, XoI^mb `m§gmR>r Cn`moJ Ho$bm OmVmo'
Aer ì`m»`m Ho$br Amho.
Ob CnMmanÕVr XoVmZm ê$½Umbm nmÊ`m_Ü`o doJdoJù`m Imobrn`ªV R>odbo OmVo. bhmZ _wbm§H$Sy>Z
nmÊ`mVM g{H«$`nUo qH$dm Woa{nñQ>À`m _XVrÀ`m ghmæ`mZo doJdoJio ì`m`m_ Ho$bo OmVmV AWdm Woa{nñQ>
ì`m`m_ H$adyZ KoVmV. nmÊ`mV Ho$ë`m OmUmè`m ì`m`m_mMo ñQ´>oqMJ, _O~wVr Am{U ghZeº$s
dmT>dÊ`mgmR>rMo ì`m`m_ Ago àH$ma H$aVm `oD$ eH$Vrb.
Á`m _wbm§Zm nmohVm `oV Zmhr, Ë`m§Zmhr Ob CnMmanÕVrMm bm^ KoVm `oVmo. Á`m bhmZ _wbm§Mm AmOma
nwT>À`m Q>ßß`mV Jobobm AgVmo d Ë`m§Zm ~aoM H$m{R>Ê` qH$dm nmR>rÀ`m H$Ê`m_Ü`o ~aoM ì`§J Ambobo AgVo,
Ë`m§Zm `m CnMmanÕVrMm bm^ KoVm `oV Zmhr. Ë`mM~amo~a œgZ j_Vm H$_r Agboë`m ( 250 {_br)
_wbm§Zmhr Ob CnMmanÕVr KoVm `oD$ eH$V Zmhr, H$maU nmÊ`mV ~wS>ë`mZ§Va œmg KoUo Ë`m§Zm AdKS> OmD$
eH$Vo.
S>rE_S>r_Ü`o ObCnMmanÕVrMo n[aUm_H$maH$ \$m`Xo
ho ì`m`m_ H$_r JwéËdmH$f©U Agboë`m dmVmdaUmV Ho$bo OmV Agë`m_wio ñZm`y§Mo H$m_ H$_r hmoVo, ñZm`y§Mo
hmZrH$maH$ AmHw§$MZ hmoÊ`mMr eŠ`Vm Q>iVo Am{U n`m©`mZo ñZm`y§_Ü`o A{V[aº$ {~KmS> hmoÊ`mMr eŠ`Vm
H$_r hmoVo.
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· `m_Ü`o Imobda Agboë`m ñZm`y§Zm hmoUmam aº$nwadR>m gwYmaVmo Am{U \$m`~«mo{Q>H$ à{H«$`m
_§XmdÊ`mg _XV hmoVo.
· `m_Ü`o OmñV ñdV§ÌnUo hmbMmbr H$aVm `oVmV d Xþæ`_ Jw§VmJw§Vr åhUOo ñZm`y H$S>H$ hmoUo,
H$m{R>Ê` `oUo Am{U hX`- œgZ Jw§VmJw§VtZm à{V~§Y hmoVmo.
· `m_Ü`o eara _moH$io d àgÞ H$aUmam AZmoIm n[aUm_ AgVmo, Á`m_wio _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s
Agboë`m ì`º$s_Yrb ZH$mamË_H$ ^md{ZH$ à{VgmXmbm Amim ~gVmo.
· `m_wio _|Xÿbm hmoUmam aº$nwadR>m gwYmaVmo d n`m©`mZo AmH$bZhr dmT>Vo.
· `m AmOmamÀ`m àJV Q>ßß`m§_Ü`o hmbMmbr H$aÊ`mVbo ñdmdb§~Z Am{U earamMr {Ì{_Vr`
hmbMmb `m§Mr A{YH$ Mm§Jbo ñQ´>oMog H$aÊ`mgmR>r d n`m©`mZo ì`§J Q>miÊ`mgmR>r _XV hmoVo.
nmÊ`mV nyU©nUo ~wS>më`mZo doXZm H$_r hmoV Agë`mMm AZw^d `oVmo Am{U Ë`m_wio ê$½Umbm
ñQ´>oMogMm VmU OmñV Mm§Jë`m àH$mao ghZ H$aVm `oVmo.
· Ob CnMmanÕVr ídgZ j_Vm Am{U öX`mMr ghZeº$shr gwYmaVo.
· dmT>bobm aº$nwadR>m, nmÊ`mMm hm`S´>moñQ>°{Q>H$ VmU, gwYm[aV E§S>m°{\©$Ýg d goamoQ>mo{ZZ nmVir
`m_wio ^yH$ dmT>Vo d AmVS>çm§Mr Mm§Jbr hmbMmb hmoVo. `mM_wio AmOmamÀ`m àJV Q>ßß`mda Vrd«
~ÕH$moð>Vogma»`m Jw§VmJw§Vr hmoV ZmhrV.
· Ob CnMmanÕVr_wio PmonoVrb AñdñWnUm H$_r hmoVmo.
O{_Z Am{U nmÊ`mVrb nwZd©gZ CnMmanÕVr EH${ÌVnUo H$aUo JaOoMo AgVo. H$moUVrhr nÕV EH$_oH$s¨Zm
n`m©` Agy eH$V Zmhr. O{_Zrdarb CnMmanÕVrÀ`m VwbZoV Ob CnMmanÕVrMo H$mhr OmñV \$m`Xo
Agbo, Var OmñVrV OmñV ~a§ hmoÊ`mgmR>r XmoÝhr nÕVtMm dmna JaOoMm Amho.
O{_Zrdarb CnMmanÕVrÀ`m VwbZoV Ob CnMmanÕVrMo \$m`Xo
· gm§Ü`m§da H$_r dOZ `oVo Am{U _wbmbm ì`dpñWV AmYma {Xbobm Agë`m_wio O{_Zrda `oVmo
Ë`mà_mUo VmU `oV Zmhr. Ë`m_wio gm§Ü`m§Zm H$moUVrhr hmZr Z nmohmoMdVm Ob CnMmanÕVr_wio,
O{_Zrdarb CnMmanÕVrMo \$m`Xo gmÜ` H$aÊ`mg _XV hmoVo.
· {Xbobo H$m_ O{_ZrÀ`m VwbZoV nmÊ`m_Ü`o OmñV ghOnUo H$aVm `oV Agë`m_wio g§~§{YV
ì`º$sMm AmË_{dœmg Am{U Ë`mV gh^mJr hmoÊ`mMo à_mU dmT>Vo.
· nmÊ`mVrb J{V{dYr hr ì`º$sgmR>r OmñV _OoXma d CËgwH$VmnyU© AgVo, Ë`m_wio g§~§{YV
ì`º$sMr O{_Zrdarb WoanrÀ`m VwbZoV Aem àH$maÀ`m J{V{dYr_Yrb gh^mJ Am{U
EH$gbJVm qH$dm {Zð>m dmT>Vo.
· Á`m ì`º$s¨Zm O{_Zrda hmbMmbr H$aVmZm OmñV _`m©Xm AgVmV, Ë`m§À`mgmR>r nmÊ`mVrb
ì`m`m_ hmbMmbtMo ñdmV§Í` XoUmam R>aVmo.
· nmÊ`mV AgVmZm nS>Ê`mMr ^rVr bjUr`arË`m H$_r hmoVo.
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· nmÊ`mV Wm§~yZ ñZm`y bm§~dÊ`mMo à_mU O{_ZrÀ`m VwbZoV ~aoM H$_r Agë`m_wio ì`m`m_
H$aVmZm ñZm`y§_Ü`o {~KmS> hmoÊ`mMr eŠ`Vmhr H$_r AgVo.
· Ob CnMmanÕVr_Ü`o O{_ZrÀ`m VwbZoV gImob ñZm`y§Zm aº$m{^gaU OmñV Mm§Jë`m àH$mao hmoVo
d Ë`m_wio ñZm`y§À`m bd{MH$Vo_Ü`o gwYmaUm hmoVo.
· O{_ZrÀ`m VwbZoV ñZm`y§_Ü`o \$m`~«mo{Q>H$ ~Xb H$_r à_mUmV hmoVmV.
S>rE_S>rJ«ñV bhmZ _wbm§Zm g{H«$` amhmÊ`mgmR>r Ob CnMmanÕVr ho Cn`wº$ gmYZ Amho. ê$½UmMo nwZd©gZ
H$aÊ`mgmR>r {deofV… AmOmamÀ`m àJV Q>ßß`m§da Ë`m§Zm O{_Zrda H$moUË`mhr hmbMmbr H$aUo AdKS> OmV
AgVmZm Vo OmñV Cn`wº$ R>aVo.
CÀMma CnMmanÕVr
S>rE_S>r Agboë`m _wbm§_Ü`o AmOma dmT>V Joë`mZ§Va hm`naQ´>m°\$s qH$dm Or^ gwOë`mgmaIr Agë`m_wio
~mobÊ`mÀ`m g_ñ`m CØdy eH$VmV. `m H$_Hw$dVnUmda _mV H$aÊ`mgmR>r Am{U ~mobÊ`mVrb AS>Wio Xÿa
H$aÊ`mgmR>r `mo½` ì`m`m_ gwMdÊ`mÀ`m ~m~VrV CÀMma CnMmanÕVr _hÎdmMr ^y{_H$m ~OmdVo. Or^oÀ`m
hm`naQ´>m°\$s_wio amÌrÀ`m doiogMo œgZ Am{U {JiUo `m {H«$`m§dahr n[aUm_ hmoD$ eH$Vmo. {JiÊ`mV
`oUmè`m AS>MUt_wio Ðd qH$dm AÞmMo H$U bhmZ à_mUmV \w$ß\w$gm§_Ü`o OmVmV d nwaoem à_mUmV
ImoH$ë`mMr C~i `oV Zmhr. `mbm _°H«$mo- Añnm`aoeZ åhUVmV d Ë`m_wio N>mVrV dma§dma g§gJ© hmoD$
eH$Vmo. {JiÊ`mVrb H$_Hw$dVnUm_wio œgZmda n[aUm_ H$aUmao _°H«$mo- Añnm`aoeZ hmoD$ eH$Vo. CÀMma
CnMmanÕVr_Ü`o {JiÊ`mVrb H$_Hw$dVnUm OmUyZ KoD$Z {JiÊ`mgmR>r VgoM Añnm`aoeZ Q>miÊ`mgmR>r
`mo½` V§Ì {eH$dbo OmVo.
CÀMma CnMmanÕVr ì`m`m_m_Ü`o Mohè`mdarb ñZm`y _O~yV H$aUo, Or^oMo ñZm`y _O~yV H$aUo,
œmgmoÀN>dmg gwYmaUo, œgZ {Z`§ÌU gwYmaUo Am{U ~mobÊ`mMm doJ H$_r H$aUo `m§Mm g_mdoe AgVmo.
{JiÊ`mVrb g_ñ`m§gmR>r ApñnaoeZÀ`m nmVirMm {dMma Ho$bm OmVmo. am`boO Q>çy~gmaIo ZmH$mÛmao AÞ
nwadR>m H$aUmao CnH$aU \$m`XoerH$ R>aVo Am{U WoQ> nmoQ>mÛmao AÞ KoÊ`mgmR>r nH}$Q>Zog EÝS>moñH$mo{nH$
J°ñQ´>moñQ>mo_r H$aVm `oVo.
ApñnaoeZbm à{V~§Y H$aÊ`mgmR>r H$m` H$amdo Am{U H$m` H$ê$ Z`o
· ImVmZm Am{U {nVmZm VmR> ~gmdo, _wbm§Zm H$m`_ ^admdo Am{U _yb VmR> ~gbo AgVmZmM
Ë`mbm nmUr Úmdo.
· N>moQ>o Kmg ¿`mdoV.
· AÞ _D$ Agmdo.
· gmdH$me Imdo
· Vm|S>mÀ`m _O~yV ^mJmH$Sy>Z Imdo.
· ImD$Z Pmë`mZ§Va Vm|S>mV AÞ gmR>bo Amho H$s Zmhr ho Vnmgmdo.
· Vm|S> OmñVrV OmñV ñdÀN> R>odmdo.
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· ^m§So> qH$dm ~mQ>brÀ`m Vm|S>mbm AmoR> bmdyZ nmUr ß`mdo. Woa{nñQ>Zo gwMdbo Agë`mg ñQ´>m°Mm
dmna H$amdm.
· S>moHo$ Imbr H$ê$Z hZwdQ>r N>mVrÀ`m {XeoZo didmdr Am{U nwT>o PwHy$Z Imdo, Á`m_wio AÞ
œmgZ{bHo$V OmV Zmhr.
· {Zdm§V, Amam_Xm`r dmVmdaUmV Imdo.
· ImD$Z Pmë`mZ§Va bJoM Pmony Z`o.
· {dM{bV dmVmdaUmV ImD$ Z`o.
· ImVmZm ~moby qH$dm hgy Z`o.
· ì`m`m_ Ho$ë`mZ§Va bJoM nmUr {nD$ Z`o, AJXrM JaO dmQ>ë`mg nmÊ`mMo N>moQ>o KmoQ> ¿`mdoV.
_mZgemó
S>rE_S>r hm emar[aH$Ñï²>`m H$_Hw$dV H$aUmam AmOma Agbm, Var Ë`mMo _yb VgoM nmbH$, Hw$Qw>§~mVrb
gXñ` Am{U H$miOr KoUmè`m BVam§da àM§S> _mZ{gH$ n[aUm_ hmoVmV. _mZ{gH$ Am{U dmJUwH$sÀ`m
~m~VrVbo {dH$ma ({S>gAm°S©>a) hmoUo Q>miÊ`mgmR>r `m g_ñ`oda àmW{_H$ Q>ßß`mVM H$m_ H$aUo _hÎdmMo
Amho. _wbmMr _mZ{gH$Vm H$er Amho, `mMm Ë`mÀ`m emar[aH$ ñdmñÏ`mda n[aUm_ hmoV Agë`m_wio
_mZ{gH$Ñï²>`m Ë`mMr H$miOr KoUo _hÎdmMo R>aVo.
_ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s Agboë`m _wbm§n¡H$s Aën Q>¸o$dmar à_mUmVrb _wbm§_Ü`o Z¡g{J©H$ ~wÕrMm A^md {XgyZ
`oD$ eH$Vmoo. `m _wbm§Mm ~wX²Ü`m§H$ gd©gmYmaU nmVirnojm H$_r Agy eH$Vmo. hm A^md _wbm§Zm Amnë`m
JaOm ì`º$ H$aVmZm `oUmè`m AS>Wù`mVyZ {XgyZ `oVmo qH$dm Ë`m§Zm Iyn OmñV _m{hVr AmR>dÊ`mV AS>MUr
`oVmV, bj EH$mJ« H$aÊ`mV qH$dm bj XoÊ`mV g_ñ`m CØdVmV, _mÌ Ë`m§À`m emar[aH$ AdñWo_wio
nmbH$m§Mo `m ~m~tH$So> Xþb©j hmoD$ eH$Vo. åhUyZM doioV `m Jmoï>tH$So> bj XoÊ`mgmR>r d Ë`mda CnMma
H$aÊ`mgmR>r {Z`{_V _mZ{gH$ _r_m§gm H$aUo _hÎdmMo Amho.
`m AmOmamMm ^mJ Agboë`m AmH$bZ{df`H$ g_ñ`m§IoarO S>rE_S>r Agboë`m _wbm§_Ü`o Cƒ emar[aH$
_`m©Xm§_wio dmJUwH$sg§X^m©Vë`m ~è`mM g_ñ`m {XgyZ `oVmV. _ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s Agboë`m _wbm§_Ü`o
AmdoJr dmJUyH$ Am{U ^mdZm {Z`§ÌUmMm A^md {XgyZ `oVmo. `mVrb H$mhr Jmoï>r hr _wbo KoV Agboë`m
pñQ>am°BS²gMo Xþîn[aUm_ Agy eH$VmV. AmOy~mOyÀ`m dmVmdaUmer OwidyZ KoÊ`mMr Ë`m§Mr j_Vm \$maer
Mm§Jbr ZgVo. dmT>Ë`m _`m©Xm Am{U H$_Hw$dV ñZm`y§_wio Ë`m§Mr ghZerbVm d ghH$m`© H$aÊ`mMr nmVir
d` dmT>V§ Ver H$_r hmoV OmVo. _wbo MmbU§ ~§X H$aVmV Voìhm Vr OmñV hÅ>r, AmH«$_H$, AghH$m`© H$aUmar
hmoVmV, H$maU An§JËdm_wio Ë`m§À`mV d¡\$ë`mMr ^mdZm V`ma hmoVo. `mn¡H$s H$mhr OU nyU©nUo {dê$Õ
dmJVmV. åhUOo Vo EH$bH$m|So>, A§V_w©Ir Am{U g_mOmV \$mago Z {_giUmao hmoVo. J§^ra Xþ…I Am{U Z¡amí`
doioV AmoiIyZ Ë`mbm à{V~§Y Ho$bm nm{hOo. AmOma dmT>Vmo Vg§ _¥Ë`yMr ^rVr dmQ>m`bm bmJVo Am{U
Aemdoiog _mZ{gH$ AmYmamMr OmñV JaO ^mgVo.
XþX}dmZo hm AmOma Ho$di _wbm§daM Zmhr, Va Ë`m§Mo nmbH$ Am{U H$miOr KoUmè`m§dahr _`m©Xm KmbVmo.
Ë`m§Mm gm_m{OH$ gh^mJ VgoM BVa CnH«$_ H$_r hmoVmV.
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Ë`m§À`mda ^md{ZH$ VmU `oVmo Am{U AmOma dmT>Vmo Ver Aghmæ`Vmhr dmT>Vo. nmbH$m§Zmhr _mZ{gH$
AmYma d H$m¡ÝgoqbJMr JaO AgVo.
EH$mJ«Vm, ldUeº$s Am{U ñ_aU{df`H$ g_ñ`m gwYmaÊ`mgmR>r nwT>o H$mhr H$ënZm/YmoaUo XoV
AmhmoV:
· EH$m em§V ImobrV _wbmÀ`m eoOmar ~gm. Ë`mMo bj {dM{bV hmoB©b Ago H$mhr KS>Uma Zmhr ho
nmhm Am{U Ë`mbm EImXo H$m_ gmoß`m gyMZm XoD$Z g_OmdyZ gm§Jm d doioV nyU© H$am`bm gm§Jm.
· Vw_À`m gyMZm d _m{hVr gmoß`m Am{U {d{eï> JaOm§_Ü`o \$moS> H$ê$Z gm§Jm.
· _wbmbm Oo H$am`bm gm§{JVbo Amho, Vo Ë`mbm g_Obo Amho, H$s Zmhr ho nmhm.
· Oa _wbmbm doJdoJù`m Jmoï>t_Ü`o Amnbo bj {d^mJÊ`mV AS>MUr `oV Agob, Va Ë`mbm EH$m
doiog EH$ H$m_ nyU© H$am`bm gm§Jm. `m_wio Ë`mÀ`mdaMm VmU H$_r hmoÊ`mg _XV hmoB©b.
· Oa _wbmbm EH$mJ«Vo{df`r qH$dm dmMÊ`mer g§~§{YV AS>MUr `oV AgVrb, Va AmoitImbr aofm
_mê$Z Úm, åhUOo _hÎdmMr _m{hVr {ZgQ>Uma Zmhr.
· _wbm§Zm {eH$dVmZm H$_r H$mbmdYr ¿`m. åhUOo EH$ VmgmMm nyU© H$mbmdYr dmnaÊ`mEodOr 20
{_{ZQ>m§Mo N>moQ>o H$mbmdYr V`ma H$am.
· H$m` H$am`Mo Amho `mMr `mXr H$am qH$dm _wbmbm Ë`mÀ`m H$m_mMr `mXr H$am`bm gm§Jm, Á`mMm
Ë`mbm Amnë`mbm H$m` H$m_ nyU© H$am`Mo Amho, ho bjmV R>odÊ`mgmR>r _XV hmoB©b.
· narjm nyU© H$aÊ`mgmR>r _wbmbm A{V[aº$ doi Úm, H$maU Ë`mMr emar[aH$ AdñWm AS>Wim R>ê$
eH$Vo qH$dm Ë`mbm EH$mJ«Vm AWdm ñ_aU{df`H$ g_ñ`m `oD$ eH$VmV.
· Oa hmVmÀ`m H$_Hw$dVnUm_wio _wbmbm narjm {b{hVm `oV Zgob, Va EImÚm Xþgè`m ì`º$sbm
Ë`mÀ`mgmR>r narjm {bhm`bm gm§Jm.
S>rE_S>r_Ü`o nwT>o {Xboë`m H$mhr ~m~tg§X^m©V _mZ{gH$ VS>OmoS>tMr JaO bmJy eH$Vo:
1) {_Ìm§~amo~aMr ZmVr
2) H$m¡Qw>§{~H$ gXñ`/H$miOr KoUmè`m§da namdb§{~Ëd
3) X¡Z§{XZ H$m_ H$aVmZm `oUmao Aghmæ`Ëd
4) EH$Q>onUmMr ^rVr
^md{ZH$ g_ñ`m H$em hmVmim`À`m?
· ^md{ZH$ g_ñ`m hmVmiÊ`mMr n{hbr nm`ar åhUOo ^mdZm CXm. amJ, Xþ…I, d¡\$ë` BË`mXr
AmoiIUo.
· _wbm§Mo åhUUo EoH$bo OmV Amho `mMr ImÌr Ë`m§Zm Úm Am{U `m ^mdZm OmUdUo gm_mÝ`
Agë`mMo gm§Jm
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· _wbm§Zm Ë`m§À`m ^mdZm {dYm`H$ nÕVrZo ì`º$ H$am`bm {eH$dm.
· Oa _wbm§_Ü`o dma§dma ^mdZmCÐoH$, ^mdZm§Mo ZH$mamË_H$ n[aUm_, amJrQ> hÅ>rnUm, J§^ra Z¡amí`
{XgyZ `oV Agob, Va _mZgmonMma VÁkm§Mm g„m KoUo Amdí`H$ Amho.
_mZgmonMma VÁkm§Mm g„m Ho$ìhm ¿`mdm?
· amJrQ> hÅ>rnUm hmVmiVmZm Aghmæ` dmQ>ë`mg.
· H$mhr ^mdZm§_wio Hw$Qw>§~mV VUmd Am{U ZH$mamË_H$ ^mdZm Agë`mg
· amJ Am{U hÅ>rnUmZ§Va {_iUmè`m à{VgmXm_wio Vwåhmbm AdKS>ë`mgmaIo hmoV Agë`mg
· _yb ñdV…bm H$mhr BOm H$ê$Z KoV Agë`mg
S>rE_S>r_Yrb nmofU
nmofU CnMmanÕVr ê$½UmÀ`m Am`wî`mMm EH§$Xa XOm© gwYmaÊ`mMo Ü`o` R>ody eH$Vo. AmOmamÀ`m àmW{_H$
Q>ßß`mV nmofU{df`H$ H$miOr KoVë`mg Am°pñQ>`monmoamo{gg VgoM H°$pëe`_ Am{U S> OrdZgËdmMm A^md
Aem Jmoï>r amoIVm `oD$ eH$VmV. eara ñZm`y§À`m noetÀ`m EodOr Ma~r Am{U OmoS>noetZm OmJm XoV AgVo.
åhUyZ Ma~r`wº$ nXmW© Q>miUo Amdí`H$ AgVo.
g§emoYZmA§Vr à{WZo, COm©, OrdZgËdo (nmUr Am{U Ma~r_Ü`o {daKiUmar) Am{U I{ZOo (H°$pëe`_ d
_°¾o{e`_) `m§Mo Anwao godZ Ago {XgyZ Ambo Amho. _O~wVrMo _mnZ Am{U H$mhr ñdV§Ì nmofH$Ðì`o (CXm.
Vm§~o Am{U nmÊ`mV {daKiUmar OrdZgËdo) `m§À`mV bjUr` g§~§Y {XgyZ Ambm Amho.
nmofU{df`H$ JaOm Ü`mZmV R>odyZ g§nyU© Mm¡ag Amhma Am{U ê$½UmMr nmofU{df`H$ gÚpñWVr
S>rE_S>r_Ü`o A{Ve` JaOoMr AgVo.
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doJdoJù`m Q>ßß`m§gmR>r nmofU{df`H$ H$miOr:
E_S>rMo Q>ßno

hñVjon

amoJgyMH$ Am{U MmbÊ`m{\$aÊ`mMm
àmW{_H$ Q>ßnm

d`mZwgma gm_mÝ` dOZdmT>rda XoIaoI
AVr/H$_r dOZmgmR>r nmofU _r_m§gm

MmbÊ`m {\$aÊ`mMm nwT>rb Q>ßnm

H$_r emar[aH$ hmbMmbt_w i o COm© X m`H$
nXmWmªÀ`m godZmV KQ>. à{WZm§À`m Cƒ JaOm§da
XoIaoI. nmofU A^mdm§da {deofV… S> OrdZgËd
Am{U H°$pëe`_ VgoM BVam§da XoIaoI.

MmbUo- {\$aUo ~§X hmoÊ`mMm àmW{_H$ Q>ßnm

nmofU godZmMr _r_m§gm H$am.
~ÕH$moð>Voda CnMma (H$_r qH$dm AdKS> em¡M
n[apñWVr) H$aÊ`mgmR>r V§Vy_` nXmW©, Ðd nXmW© d
nmMH$ nXmWmªMo godZ dmT>dUo.
{nÎm Am{U N>mVrV OiOi H$_r H$aÊ`mgmR>r
OrB©AmaS>rda (J°ñQ´>mo Bgmo\o$Jb [aâbŠg) XoIaoI
AmOmamÀ`m {d{eï> AdñWoV CXm. öÚmVrb
Jw§VmJw§V Am{U hm`naQ>oÝe_Ü`o nmofU{df`H$
~Xbm§da XoIaoI
pñQ>am°BS²gÀ`m godZm_wio Am°pñQ>Amonmoam`{gg
Am{U \«°$ŠMg© hmoÊ`mMr eŠ`Vm Agë`m_wio
nmofUÐì`m§Mm nwadR>m Amdí`H$

MmbUo{\$aUo ~§X hmoÊ`mMr nwT>rb AdñWm

Vm|S>mdmQ>o AÞmMo nwaogo godZ hmoV Zgë`mg Am{U
ZirÛmao OodU XoÊ`mMr JaO ^mgë`mg {S>ñ\${J`m
g_ñ`m§da XoIaoI

nwaogo dOZ amIUo H$m _hÎdmMo Amho?
· H$_Hw$dV ñZm`y§darb VmU H$_r H$aUo
· earamÀ`m hmbMmbr Am{U bd{MH$Vm amIUo
· earamÀ`m gm§Ü`m§À`m JVrMr loUr amIUo
· œgZ ñZm`y§darb VmU H$_r H$aUo Am{U öX`mV Jw§VmJw§V hmoÊ`mg {db§~ H$aUo
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· ñH$mo{bAmo{ggMm YmoH$m H$_r H$aUo
· EH$m OmJodê$Z Xþgè`m {R>H$mUr hbdÊ`mVrb AS>MUr H$_r H$aUo {deofV… ê$½U qhSy>{\$ê$ eH$V
Zgë`mg H$miOr KoUmè`mgmR>r Amdí`H$.
· WH$dm H$_r H$aUo
· ê$½UmÀ`m MmbÊ`mÀ`m j_Voda hmoUmam n[aUm_ H$_r H$aUo
_ñŠ`wba {S>ñQ´>mo\$s_Ü`o nmbZ H$aVm `oÊ`mgma»`m H$mhr gmoß`m gyMZm
· Xa XmoZ Vmgm§Zr H$_r à_mUmV nU dma§dma ImUo
· EH$m {XdgmgmR>r Amdí`H$ Agboë`m gd© nmofUVËdm§Mm g_mdoe Agbobm Mm¡ag Amhma
· {XdgmVrb gdm©V _hÎdmMm Amhma åhUOo gH$miMm ZmíVm.
· {XdgmÀ`m Xþgè`m Q>ßß`mV ^anya H$m~m}hm`S´o>Q²g Agbobo ImÚnXmW© Q>miUo. gd© AÞYmÝ`m§_Ü`o
^anya H$mãO© AgVmV - Vm§Xÿi, Jhÿ, nmoho, adm, _¡Xm, ~«oS> BË`mXr.
· {Xdg^amV ^anya à{WZ`wº$ Amhma KoUo. gd© S>mir, _moS> Ambobr H$S>YmÝ`o, gmo`m~rZ, nZra,
_m§gmhma CXm. A§S>r, _mgo, {MH$Z, àmUrO _m§g, XÿY Am{U XþYmMo nXmW© `m§V à{WZm§Mo ^anya
à_mU AgVo.
· ñQ>o_ gob CnMmanÕVrZ§Va Amo_oJm W«r \°$Q>r A{gS>Mo A{V[aº$ godZ \$m`Xoera R>ê$ eH$Vo.
Amo_oJm W«r \°$Q>r A{gS>Mo à_mU Agboë`m nXmWmª_Ü`o ~Xm_, AH«$moS>, Am°{bìh Am°Bb, Odg,
A§S>r `m§Mm g_mdoe hmoVmo. `m§Mo {Z`{_V godZ Ho$bo Jobo nm{hOo.
· qPH$ Am{U gobo{Z`_`wº$ nXmWmªMo godZhr Cn`wº$ R>aVo, H$maU ê$½Um§_Ü`o `mMm A^md {XgyZ
`oVmo.
· Ma~r`wº$ nXmWmªMo CXm. Vob, bmoUr, Vyn, MrO, Zmai, e|JXmUo, H$mOy, {H$e{_e `m§gma»`m
gwŠ`m _oì`mMo H$_r godZ H$aUo.
· gmYr gmIa Am{U JmoS> nXmW© AmhmamV ^anya H°$barO AmUy eH$V Agë`m_wio Ë`m§Mo godZ eŠ`
{VVHo$ H$_r H$aUo.
· VmÁ`m ^mÁ`m Am{U \$im§_wio AmhmamV ^anya V§Vy_` nXmW© g_m{dï> hmoVmV, VgoM Ë`m§À`mV
^anya H$m~m}hm`S´o>Q²g qH$dm Ma~r Agboë`m nXmWmªÀ`m VwbZoV H$_r H°$barO AgVmV.
· g§nyU© YmÝ`o CXm. Ádmar, ~mOar, amJr, AmoQ²g `m§_Ü`o V§Vy_` nXmWmªMo ^anya à_mU Agë`m_wio
Ë`mMo godZ Ho$bo Jobo nm{hOo.
· H$moUË`mhr àH$maMo Vibobo nXmW© gH$miÀ`m ZmíË`m_Ü`o H$_r à_mUmV Im„o Jobo nm{hOoV,
åhUOo {Xdg^amV Ë`m§Mo nMZ hmoD$ eHo$b.
· A§S>çmVrb nm§T>am ~bH$mMo godZ à{WZm§Mo à_mU dmT>dVo Am{U H$_r H°$barO nmoQ>mV OmVmV.
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· {MH$Z Am{U _mem§Mm amoOÀ`m OodUmV g_mdoe Ho$bm Jobm nm{hOo, _mÌ Vo ~ZdVmZm H$_rV H$_r
Ma~r`wº$ gm{hË`mMm dmna H$am`bm hdm.
· ñd`§nmH$mÀ`m CH$S>Uo, {J«b H$aUo, dm\$ XoUo Aem nÕVt_wio OodUmVyZ H$_r à_mUmV Vob d
Ma~r`wº$ nXmW© OmVmV.
· g§nyU© H$S>YmÝ`o Am{U _moS> Ambobr H$S>YmÝ`o XaamoO Im„r Jobr nm{hOoV, H$maU Ë`m_wio à{WZo,
V§Vy_` nXmW© Am{U bKwnmofH$Ðì`o {_iVmV. emH$mhmar ê$½Um§Zr `mMm Adb§~ H$aUo OmñV
JaOoMo Amho.
· J«rZ Q>r_Ü`o ^anya à_mUmV A±Q>rAm°pŠgS§>Q²g AgVmV, Or ñZm`y§Mo AY…nVZ amoIVmV. åhUyZ
Ë`mMo XaamoO godZ Ho$bo Jobo nm{hOo. `mMm nMZmgmR>r VgoM dOZ H$_r H$aÊ`mgmR>rhr Mm§Jbm
\$m`Xm hmoVmo. {XdgmVyZ {H$_mZ XmoZ Vo VrZ H$n J«rZ Q>r ß`m`bm hdm.
· ê$½UmgmR>r OodU AmZ§XXm`r AZw^d Agbm nm{hOo.
· OodUmÀ`m VmQ>mV ^anya a§JrV ^mÁ`m d \$io `m§Mm g_mdoe Ho$ë`mZo ImÊ`mÀ`m {ZamoJr gd`r
bmJVmV d AmhmamMo godZ AmZ§XXm`r ~ZVo.
· nmbH$m§Zr ñdV…À`m OodUmH$So> H$miOrnyd©H$ bj Úm`bm hdo, H$maU _wbo Ë`m§MoM AZwH$aU
H$aV AgVmV.
रोग वेळोवेळी गती करतो आिण डीएमडी असणा-या मलां
ु ना 8 ते 11 वषापयत चालत राह याची मता
हरवन
ू बसते. एकदा ते चाळीचे खांदा बनतात ते हा ते यां या श ांचा वापर कर याची मता गमावन
ू
बसतात आिण अखेरीस ास घे यास असमथ अस यामळे
ु म ृ यची
ु भीती बाळगतात. . हा रोग बरा क
शकणारा कोणताही औषध िकंवा पनवसन
तं नाही, मले
व कमकवत
होत चालत
ु
ु दररोज कमकवत
ु
ु
ै कोणतीही उपचार मलभत
आहे त. हे ामु याने कारण आहे क आज उपल ध असले यापक
ू ू
अनवां
ु िशक दोष दरू क शकत नाही आिण टेम सेल पु हा भरवू शकत नाही. हणन,
ू नवीन उपचार
ै एक बाब िकंवा दो ही गो चा िवचार करणे आव यक आहे . टेम सेल थेरपीम ये
योजनांम ये यापक
ित त ऊत चे पनज
वन आिण पनिनिमती
कर याची मता आहे आिण यामळे
ु
ु
ु एक आशाजनक
उपचार होऊ शकतात.
े सल
े थरेपी
टम
टेम सेल थेरपी डयसे
िड ोफ मळे
् ू न म कलर
ु
ु नायं ू या पेशी कमी होतात. जे हा टेम पेशी संपत
या टेम पेशी पनि
असतात, ते हा ल णे यमान होतात. हणनच
ू
ु थत करणे मह वाचे आहे .
वेगवेग या नायंम
ू धे टेम सेल यारोपण टेम सेलवर भ न घेऊ शकतात. या पेश चा देखील
डीएमडीम ये टेम पेशी रोगाची गती
नायं ू या पेश वर संर णा मक भाव असतो. हणनच,
ू
लांबणीवर टाकू शकतात.
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टेम सेल थेरपी DMD म ये मळ
ू सम या सोडवते. टेम सेल नायू या पेश म ये पांतर क न
माची ि या सु करतात. ते पॅराि न अणू
थािनक टेम पेशी उ ेिजत क न दु ती आिण पनज
ु
जसे क िवकास घटक, सायटोके स आिण केमोकाई स सोडतात जो लॅम श ि येत कमी करतात,
िव मान टेम पेश ना विृ ंगत कर यास ो साहन देतात, ते शरीरा या रोग ितकारक ितसादात
बदल कर यास आिण नायं ू या के रं ग आिण फॅटी कमी कर यास मदत करतात. नायंन
ू ा र आिण
ऑि सजन परवठा
वाढिवणाया नवीन र वािह यांमाफत ते ो साहन देतात. यायाम हे नायंवू र
ु
समान ईएफएफ ई टस आहे त परं तु टेम सेल या अनपि
ु थतीत नवीन नायं ू या पेशी बनिव यासाठी
यायाम फार मयािदत आहे , यामळे
ु यायाम आिण टेम सेलचे िम ण दे याचे माण अिधक चांगले
होते.
े थरेपीनंतर सधारणा
े सल
टम
ु
- सधारीत
नायू साम य
ु
- सधा
ु रत तोल
- कमी पडणेची वारं वा रता
- सधारीत
धड तोल
ु
- यन
ू िवकती
ृ
- चालणे कमी अडचणी
- सधा
ु रत पायावर उभे राहाणे
- सधा
ु रत ास
- सधा
ु रत दय व र वािह या

टेम सेल थेरपी नंतर एमआरआय-एमएसके धीमा िकंवा अडथळा दशिवत आहे
लटलल
मधील पॅथॉलॉजीची गती, आिण िमड जांभ या या नायू
ु
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àH$aU 8

अटिे सया
मलां
ु मधील अटेि सया ही म जासं था असले या िविवध याध चे ल ण आहे आिण ते चळवळ आिण
िश लक यां या सम वयाची कमतरता यां याशी िनगडीत आहे . विै छक हालचाल मधील िद दशन,
दर आिण ताकद हा एक कमजोरी आहे यामळे
ु अचक
ू हालचाल कर यासाठी असमतोल आिण संतुलन
कमी होते.
अटिे सया अंतिनिहत रोगाचे ल ण आह.े अॅटिे सयाला खालील गो
यईेल:

म ये वग करण करता

·

संवेदना म अणु फोट: हे नसा िकंवा पाठी या क यातील वायवीय तरापासन
ू होणा-या
संवेदना म आवरणातन
ू उ वते.

•

सेरेबेलर एटेि सयाः सेरेबेलम (मदचे
ू एक भाग जे सम वय आिण संतुलन िनयंि त करते)
िकंवा या या यरॉनल
कने शनम ये रोग िकंवा जखमांमुळे प रणाम करतात.
ू

अटिे सया या कारणामधे खालील गो

े आह:े
चा समावश

·

अ यािधक औषधांचा वापर, औषध नशा एं िटफ ली टीक औषधे अणशा
ु

·

श ि या

·

सेरे ल पा सी

·

टयमरः
वाढ सेरेिनबेलला नकसान
होऊ शकते
् ू मदतील
ु
ू

·

संसग: तो िचकन पोक आिण इतर हायरल इ फे श सची गंुतागंुत होऊ शकते

·

उपेि त मलां
ु म ये िकंवा आतडयां
् संबंधी िवकारांनी भािवत झाले या मलां
ु म ये जीवनस वे
थायािमन, कोबालामीन, ि हटॅिमन ई, ज त आिण फोलेटचा कमी माणात सेवन

·

अनवां
ु िशक
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ल णः
·

सम वयाची कमतरता

·

अि थर चाला

·

ं सार या दंड मोटर कायासह अडचणी
खाणे, लेखन िकंवा बटिनग

·

थरथरणे

·

भाषणात बदल

·

िगळताना ास

·

अनिै छक डोळा हालचाली

रोगिनदान:
मलाम
ु ं ये अितकॅि सया ओळखणे आ हाना मक असू शकते. हे फारच लहान मलाम
ु ं ये दल
ु केले जाऊ
शकते. रोगिनदान:
·

यरोलॉिजकल
प र ण याम ये सिव तर इितहासासह तपासणी िश लक, सम वय आिण
ू
र ले सेस याच
ं ा समावेश असेल

·

टयमर
ं ा य कारणाक
ं रता िनधा रत टोमो ाफ (सीटी) कॅन िकंवा चबुं क य
् ू सार या सभ
अननाद
ं (एमआरआय).
ु इमेिजग

·

मरे ोि पनल वपदाथ तपासणीसाठी कंबरे चा िछ

·

आनवाि
ु ं शक चाचणी: आनवि
ु ं शक अटॅिॅ सक ि थती िनधा रत करणे

उपचार:
िवशेषतः अन
ॅ ेिट ससाठी कोणताही उपचार नाही काही करणाम
ं ये, मलभत
ं ा उपचार
ू ू कारणाच
ै यासार या
के यामळे
ु एनेटेि सयाचे िनराकरण होते. सेरे ल पा सी आिण आनवि
ु ं शक अ थय
ि थतीमळे
ु अटेि सयाचा इलाज करता येणार नाही. अशा प रि थतीम ये उपचारांचा समावेश असेल:
•

सम वय सधार
यासाठी आिण गितशीलता वाढिव यासाठी शारी रक थेरपी
ु

•

रोजगारा या जीवनात आिण अनकली
ु ू साधनां या कायास मदत कर यासाठी यावसाियक
िचिक सा.

भाषण सधार
यासाठी भाषण थेरपी
ु
िफिजओथरेपी उपचार
•

·

, सय
ं ु
ं लन
आिण आस
सधारणे
उपचारा मक येयेम ये बाहेरील उ ेजनावंर सत
ु
ु
ि थरीकरण वाढवणे, वातं य वाढीसाठी वतं , काया मक चालणे िवकिसत करणे.

·

ं लन
सधार
यासाठी आिण णां या वातं यासाठी सत
ं लन,
आसन व
थेरपीचा उपयोग सत
ु
ु
ु
वाढते सम वय यावर कि त तं ानाचा वापर कर यासाठी केला जातो.

·

िश ण त वे सा या ते जिटल यायामापासन
ं क न
ू गती करणे, डोळे उघडन
ू आिण बद
यायाम करणे आिण होम यायाम आिण डा कायासह समथन दान करणे समािव आहे.
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·

ै एक आहे आिण भौितक उपचार
िशरे ची कमतरता सेरे ल अनातनीची मु य ल णपक
िश लक सधार
यात मदत कर यासाठी वापरला जातो. ंक आिण समीप थ नायू ि थर
ु
करणे हे चटईचा ि याकलाप जसे क त डावर पडलेली पडताळणीतन
ू पढे
ु जाणे; ॉिलंग
आिण गडघे
ु वर आिण बसन
ू ि थतीत पढे
ु

·

सधार
यासाठी कोण याही हलव या या
ु करा कोर नायंच
ू ी ताकद आिण िश लक सधार
ु
प ृ भागावर (बॉल / िसलडर) िश लक िश ण

·

या पद ल ढतेसह ि थर
अटेि यातील मले
ु कमी िवरिहत असतात आिण उपरो
होतात, थेरपी घडामोडी िवकिसत कर यावर ल कि त केले पािहजे (वर या िवमानाचे
वजन िश ट) आिण वर या िदशेने कमी केले

·

येय िश ण देखील केले पािहजे, कारण हे ि थरीकरण आिण संतुलन यांचे उ कृ सचक
ू
आहे . ंक ि थर कर यासाठी एसपीआयओचा वापर

यावसाियक थरेपी
अटिे सयासह मलां
ु साठी उि
•
•
•
•
·
•
•
·

:े

सकल मोटर सम वय सधार
यासाठी काय
ु
उ कृ मोटर सम वय सधार
यासाठी काय
ु
ह ता र सधार
यासाठी काय
ु
ADLs सधा
ु रत
ऊजा संवधन तं
काय सरलीकरण तं
घर आिण पयावरणीय बदल
यासाठी अनकली
काया मक वातं य सधार
ु
ु ू साधनांचा आिण सहा यक तं

ऑ यपेू शनल थेरपी उपचार खालील धोरणाम ये समािव आहे :
समीप थ ि थती सधार
यासाठी ि याकलाप:
ु
·
·
·
·

ॉिलंग
कती
ृ पश
ु करणे आिण काढणे
र सीखेच
हाताने ढकलणे ि याकलाप, वगातील खच
ु या पश
ु ि याकलाप

े
वत: ची काळजी सधारण:
ु
· लांब हँडल कंगवा वापरणे
· रे झर ऐवजी यात वपदाथाचा वापर क न यापक उं चीचा वापर करणे
· अनकिलत
नखे कटरचा वापर
ु ू
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· सामा य शऐवजी इलेि

क टथ
ू शचा वापर

े ण सधा
जव
ु रत कसे कराव:े
·
·
·
·
·

भा रत चमचा, भांडी वापर
मोठया
् लेट आिण चम याने यापक आिण खोल पायासह वापरा.
लेट र क वापर
लेट खाली नसले या ि कड चटईचा वापर
काचे या ऐवजी िपतळे चा वापर

े
अंघोळ सधारण:
ु
·
·
·
·
·

यो य आम आिण बॅक सपोटसह बस यासाठी शॉवर चेअर वापरणे
ठे व यासाठी िभंतीवर बार झडप घालणे
भोवताल या नळऐवजी ली हर नळ वापरणे
दोरीसह साबण
टॉवेलसह कोरडया
् शरीराऐवजी केस / शरीराची ायर वापर

े
कपडे प रधान सधारण:
ु
•
•
•
•
•

व छ कपडे वापरणे
शट आिण अध चडडी
् घालणे सोपे (टी शट आिण लविचक सह झोपा) वापर
े िसंग ि टक वापरणे
मानक लहान बटनांऐवजी मोठे बटणे वापरणे
ठे व यासाठी लपसह
िझप
ू

टॉयलिेटग
ं :
•
•
•
•
•

टॉयलेट सीटची उं ची गाळ बारशी जळली
पािहजे
ु
साफसफाईसाठी जेट े वापरणे
पोहच यायो य अंतरावर िटशू रोल ठे वणे
श
लिशंग णालीचा वापर
शौचालय आसनाव न सहज उठ यासाठी बार या

े
हालचाल सधारण:
ु
•
·
•
•
·

चाल यासाठी मदत
चालत असताना भा रत कफांचा वापर (लेग या दरु थे या अंतरावर जोडणे)
वापर करणे
नॉनि कड / अँटी-ि कड मेट् स, कापटसचा
्
मलाला
चांग या पकडयाने
बटू घाल यास सांगणे
ु
्
ॅब बार कायाि वत क न गळती रोखत
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े
ह ता र सधारण:
ु
·
·
·
·
·

सधा
ु रत ि पर
वेटेड पेन
बॉल पेन ऐवजी शाई / जेल पेनचा वापर (जे घषण कमी करे ल)
शासक य कागदप ांचा वापर
वा या अ यास, बोडवर लांब ोक.

घर आिण पयावरणीय बदल:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

खोलीत परेु सा काश असणे आव यक आहे
दरवाजा ेशो ड काढा
दरवाजाची ं दी वाढवावी
पाययाजवळ हात ठे वा
सीअर केस या जवळ चमकदार रं गीत टेप / टाइलचा वापर
आम टा ससह चेअर वापरणे
घरा या फिनचरची काठ सलभ
ु करणे
टणक उशीने सोफेचा मऊ उशी िफरवा.
बेड या जवळ आणीबाणीची घंटा िनि त करा (आप कालीन ि थतीत)

उ चार थरेपी
भाषण आिण भाषा रोगिनदानत (SLP) संवादाचे यव थापन आिण िनगडीत सम या यव थापनात
सेरे लर अॅनेिट स असले या लोकांना मदत क शकतात.
सेरे ल अॅ टेि सयाम ये असले या य म ये सवात जा त प संचार अडचण असते ती हणजे
डाइ थेर रया, एक मोटर भाषण िडसऑडर यामळे
ा, संभाषण प ता आिण बिु म ा
ु हॉइस गणव
ु
बदल यात येते. भाषा ि येवर सं ाना मक कमजोरीवर प रणाम झा यास क यिनक
ू े शनवर देखील
प रणाम होऊ शकतो. या यित र , कायकारी कायासह कोण याही अडचणी देखील सं ेषण वतन
म ये होऊ शकतात.
पीच थेरपी सेरे र अथेि झयासह
भाषण थेरपी फ
समावेश आहे .

ै एक आहे .
येकासाठी सवात िशफारसीय उपचार पयायांपक

मलभत
ु ू भाषा िश ण पे ा जा त सखोल डे हस. यात यायाम आिण तं ांचा

काही सामा यतः िशफारस केले या भाषण थेरपी तं ात खालील समािव आहे त:
ै ि पक क यिनक
Ÿ वाढीव आिण वक
ु े शन (एएसी) िड हाइसेस: एएसी यं हे त क संवादाचे पयाय
आहे . एएसी प ती दोन कारांम ये िवभागली जातात:
1. िवना अनदािनत:
शरीरावर भाषा अवलंबन
ु
ू असते - संकेत, साइन भाषा इ.
2. सहा य: पेपर आिण पेि सल, संगणक, भाषण िनिमती साधने, िच े िकंवा िच हे , िकंवा क यिनक
ु े शन
बोड / पु तके यासार या संवादांम ये सधारणा
कर यास मदत कर यासाठी साधने वापरते.
ु
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वनी ओळख यासाठी आिण यावर ल कि त कर यासाठी भाषा
काड वापरते. बयाचदा मलां
ु चा समावेश ितिबंब असतो ते हा ते यां या चेह यावर कसे हालत
असतात हे पाह शकतात.

Ÿ उ चारण - थेरपी: िविश

Ÿ त डा या नायंन
यासाठी यायाम करणारे फु फस.
ू ा सधार
ु
ु
Ÿ डाया ाम मजबत
ू कर यासाठी

ासो

वासाचा यायाम.

Ÿ

नायंन
ू ा मजबती
ु दे याकरता जबडा यायाम.

Ÿ

नायंन
यासाठी ओठ यायाम.
ू ा मजबत
ू कर यासाठी आिण ओठ िव तार सधार
ु

िनजणे हे अॅटॅि सयाचे एक सामा य ल ण आहे , िवशेषत: रोग वाढणे हणन.
ू रोगा या पथ
िफिजयोलॉजी या आधारावर, िनगडीत गळा घालणे (िडसशोिफया) त डावाटे, घशाचा दाह आिण / िकंवा
िनगडी या नायं ू या व पात होऊ शकते. उदाहरणाथ, सेरे लरची सहभागणी झा यास,
िड पिैसयाला अ न आिण पेय िगळ यात सहभागी असले या ओरो- ायि जयल नायंच
ू े कमी सम वय
ारे दशिवले जाऊ शकते.
े मट टिे न स
िड फेिसया मॅनज
Ÿ अ न िकंवा पेय ससं
ु गतता फेरबदल
Ÿ हनवटी
या टक या जागी, दहेु री गाळा, गलेचे साफसफाईसह सरि
ु
ु त िनगराणी धोरणाची

ओळख
ै क त आस याशी संबंिधत स ला आिण त डी सेवन कर यासाठी सेट.
Ÿ बठ
Ÿ सर
घे या या ॉम टची ओळख संथ दर, लहान
ु ेचा आढावा घे यासाठी काळजीपवक
ू पढाकार
ु

चपळ, अ न बोलणे टाळा िकंवा त डाने म पान करणे.
Ÿ त डी व छता काळजी स ला.

े
मानिसक ह त प
ै ंिदन कामात अडचणी सहन करतात यामळे
अटेि सयातील मले
ु नेहमी यां या दन
ु िनराशा आिण
उदासीनता िनमाण होते. एका स लागारे शी बोलणे यांना अशा भावनांचा सामना कर यास मदत क
शकेल. अटेि सयासह ण देखील उदासीनता आिण िचंतािवषयक सम यांमुळे त होते, अशा
प रि थतीत, यरोसाइकोलॉिज
ट मनोिचिक सकांबरोबर काम करतात जे यांना अँटी-सायकोिटक
ू
औषधे बेक िड ेशन इ हटरी, िफ स इ हटरी आिण हॉपलेसनेस केल, कॉि निट ह अॅटेश स
िनंग इ मट (सीएएसआई), िडन-वडकॉक
यरोसाइकोलॉिजकल
एसेसमट िस टम
ु
ू
(डीड लएनएएस)
इ यािदंसार या काही तराजंच
ू
ू ा वापर क न यहो
ू रकोिजलॉिज ट यां या
कमतरते या उपायांचे मू यमापन क शकतो. काय जी एखा ा य या मानिसक काय मते या
िशखरावर मोज याचा अंदाज देते. तंि कासाम यिवषयक चाच या सामा यतः शांत आिण िव ेप मु
आहे जे वातावरणात िदली जाते. यरोमानसशा
कौटंु िबक मि त क काय कसे काय करते आिण
ू
वतन कशी काय करते हे समजन
घे
ऊ
न
उपचार
योजना
िवकिसत कर यास मदत करतात. उपचार
ू
योजनांम ये औषधे आिण पनवसन
थेरेपीचे संयोजन समािव होऊ शकते.
ु
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पोषण
Ÿ कॉ ले स काब हाय े ट जसे डाळ, टाच हाईटस,
् फड
ू आद चा समावेश या

णांना फलर
ु

होतात आिण जा त ऊजा असते.
Ÿ उ च िथनेयु

चरबीयु मांस, डे अरी उ पादने या
भागिव यासाठी मदत करतात.

णां या आहारात िथनां या गरजा

Ÿ आं िनयिमतपणे ठे वणे मह वाचे आहे - ताजे फळे आिण भा यांचा समावेश करणे.
Ÿ भरपरू पाणी समािव

करणे मह वाचे आहे .

Ÿ सा या काब हाय े टसह असलेल पदाथ मयािदत पािहजेत.
Ÿ वाढले या ेिसडटससह
अ न टाळले पािहजे.
्
Ÿ काही पदाथ यामळे
ु च कर येणे आिण समतोल नसणे जसे ए पेरेट, मोनोसोिडयम लटामे
ू ट

टाळले पािहजे.
Ÿ ज त आिण ओमे गा 3 सह म टीिवटािमनची परकता
उपयु
ू

आहे

े सल
े थरेपी
टम
उपरो सव उ लेखनीय उपचार पयाय ल णे यव थापन यावर कि त करतात. कोण याही उपचार
प दती गाठ या या िनराधार पॅथॉलॉजीचा वापर करतात. अधनमधन
ू
ू रोख यासाठी, नकसान
ु
झाले या े ांची दु ती करणे आिण अ भावी े ांचे संर ण कर यासाठी उपचारा मक धोरण
आव यक आहे .
टेम सेल थेरपी ने सेरेबेल अॅ टेि सया या उपचारांसाठी नवीन माग उघडले आहे त. अ यासांनी
दाखिवले आहे क टेम सेल इंजे शन या साइटव न इजा झाले या साइटवर थलांतर करतात.
हॅ यलर
ू अॅ डोथेिलयल ोथ फॅ टर ( हीजेएफ) आिण फाय ो ला ट ोथ फॅ टर (एफजीएफ 2)
यांसार या िस निलंग अणंच
ू े उ पादन क न ते एं िजयोजेनेिसस वाढिवते आिण
टरी आिण दाय िवरोधी दाहक
नवो ह यिल
ु रझेशनम ये योगदान देतात. ते दान इ यनोमोडायले
ु
से यलर
यारोपणा या पॅरा ाइन भावासह िविवध यं णा रोग ितकारक रोग उलट कर यास मदत
ु
क शकतात.
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àH$aU 9

े
न

ोक

ोक हा मदचा
आहे जो मदम
ु
ू नकसान
ू ये र वािह यां या अडथळा िकंवा मोडतोडला दु यम होतो.
मलां
ु म ये ोकचे कारणे बयाच आहे त आिण बहतेकदा ती चांग या कारे ओळखत नाहीत. तंबाखू
कोण याही वेळी के हाही होऊ शकतात, याम ये िकशोर, मले
ु , नवजात अभक आिण अनविचत
बाळांचा समावेश आहे . जीवनातील पिह या वषाम ये आिण ज मानंतर ज मानंतर उजवीकडे ज मा या
वेळी मलां
ु म ये ोकचा धोका सवात मोठा आहे . मलां
ु म ये म ृ यू या शीष 10 कारणा तव ोक बेशु
असतो.
ै एक ज मजात ोक होतो. ज मापासनच
4,000 पक
ू 18 वषा या वयोगटातील ोकचा धोका
वष 100,000 मलां
ु मधील 11 आहे . 2 वषाखालील मलां
ु म ये ोक थोडी अिधक सामा य आहे त.
मलां
ु म ये प ाघातासाठी सामा य जोखीम घटक हणजे:
Ÿ ज मजात दय िवकती
ृ
Ÿ िसकलसेल रोग
Ÿ रोग ितकारक िवकार
Ÿ धम यांची आजार
Ÿ असामा य र

थंुबक घालणे

Ÿ डोके िकंवा मानेचा आघात
Ÿ वं य वाचा मात ृ व इितहास
Ÿ एखा ा पोटात ज मले या बाळा या आसपास वपदाथ म ये मातेचा संसग
Ÿ गभधारणेदर यान पडदा वेळेवर फेटावणी
Ÿ आईम ये गभधारणा संबंिधत उ च र

दाब
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ौढांम ये ोक ओळख यासाठी वापर यात येणारे सामा य ोक चेतावणी िच हे देखील मलां
ु म ये
ोक ओळख यासाठी वापर या जाऊ शकतात. परं त,ु काही िविश ल णे यायोगे यांचे वय
अवलंबन
ू असले या मलां
ु म ये पािहले पािहजे.
नवजात आिण नवजात मलां
ु म ये
Ÿ सीझर
Ÿ अ यंत झोप.
Ÿ

यां या शरीरा या एका बाजला
ू वापर याची व ृ ी.

मले
ु आिण िकशोरवयीन मलां
ु म ये
Ÿ गंभीर डोकेदखी
ु
Ÿ उलटया
्
Ÿ झोप येते
Ÿ च कर
Ÿ िश लक िकंवा सम वय कमी होणे

तथािप, नवजात आिण नवजात मलां
ु सह सवात मोठे आ हान हणजे ते ल णे िदसू शकणारे ल णे ऐकू
शकत नाही.
िनदान कर यासाठी मदू इमेिजंगसह एकि त काळजीपवक
ू ि लिनकल परी ा आव यक आहे
उपचार
मले
ु साधारणपणे ौढां या तलने
ु त ोकपे ा बरे होतात कारण यांचे मदू अ ाप वाढतात. लवकर
उपचार हे मदला
ू संरि त ठे व यावर आिण जा त ोक टाळ यासाठी र वािह या ठे वणे ल क ीत
करते. तथािप, बहतेक मलां
ु ना शारी रक, िवकासा मक आिण मानसोपचारिवषयक गंुतागंुतांवर ल
घातांचा अनभव
कि त केले या दीघकालीन उपचारांमुळे यरोलॉिजकल
ू
ु येतो.
बालरोगाचे ोकचे उपचार िविश कारणांवर अवलंबन
ू असतात. टीपीए िकंवा िटशू लाझिमनोज
अॅि टवेटरसार या ौढांबरोबर वापरले जाणारे काही सामा य उपचार, लहान मलां
ु साठी व अभकांसाठी
र पेढी िवसिजत करणारा औषध यो य नाही.
बालरोग तंबाखू साठी वतमान उपचार समािव :
Ÿ सामा य शरीर तापमान, यो य हाय े शन, आिण सामा य र

ातील साखरे ची पातळी

राख यासाठी आधारभत
ू काळजी.
Ÿ उ चर

दाब िनयंि त करणे.

Ÿ ईईजी मॉिनट रं ग आिण अँटीकॉ लेसंट औषधोपचार सह ज ी शोधणे आिण उपचार करणे.
Ÿ इंटरकरणील दबाव यव थापक य
Ÿ िसकलसेल रोग असले या मलां
ु साठी र

सं मण.
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ा या गाठी िनमाण कर यापासन
ू िकंवा वाढ यापासन
ू
रोख यासाठी वापरली जाणारी औषधे वापरली जाते परं तु सामा यत: नवजात नसतात

Ÿ अँिट ोबॉबंॅिटक थेरपी, जी र

ावासंबंधी ोक (आिण कमी सामा यपणे, आयकेिमक
कधीकधी मदवर
ू दबाव दरू कर यासाठी केली जाते.

Ÿ र

ोक) संबंिधत श ि या

Ÿ पनवसन
ु

िफिजओथरेपी
िवचार कर यासाठी सेरे ो ह
पनवसन
ु
बालरोगत ांना वय आिण तती:
ु

झाले या
यलल
लेस ( ोक) मळे
ु
ु मदू या दखापत
ु

Ÿ नवजात / ज मजात: 22 आठवडे गभवती- 1 मिहना जु या
Ÿ मले
ु : 1 मिहना ते 18 वष

दीघकालीन प रणामांना मदत कर यासाठी पनवसन
मह वाचे आहे . जसे क उपचारासाठी यां या
ु
गरजा वाढत जातात आिण सेवा बदलू शकतात. ोक पासन
ू जगणाया बालकांमधे 60% कायम
िन लोलॉिजकल तटू असतील. या तटां
म
ये
खालील
गो
चा
समावे
श असू शकतो:
ू
Ÿ हे लेिगया
Ÿ हे िमपेरेिसस
Ÿ िश ण आिण मती
ृ सम या
Ÿ भाषण आिण भाषेतील अडचणी
Ÿ ि ह यअल
ु सम या
Ÿ वतणक
ू िकंवा यि

म व बदल

Ÿ एिपले सी
Ÿ िनगराणी आिण सम या खाणे

नवजात आिण बालकं (1 मिहना ते 3 वष):
ै ंिदन प तीचा एक भाग दररोज जा तीत जा त वापर / यायाम
Ÿ लहान वयातच मलां
ु या दन
करा.
Ÿ संपण
ू मोटार कौश यांवर फोकस ावे: बसणे,
Ÿ

यरोडे
ु वेलमट थेरपी (एनडीटी)

Ÿ

नायू टोन सामा य कर यासाठी धोरणे

ॉल करणे, चालणे, उडी मारणे आिण धावणे

Ÿ खेळ यायो य आिण मनोरं जक उप मा ारे भािवत ि थतीत हालचाली वाढवा.
Ÿ िवशेष तकडे
ु आिण चौकटी कंस
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बालपण लवकर (वय 4 वष ते 12 वष):
Ÿ

यरोडे
ु वेलमट थेरपी (एनडीटी)

Ÿ

नायू टोन सामा य कर यासाठी धोरणे

Ÿ बळकट यायाम
Ÿ ताणले जाणारे यायाम
Ÿ बेड हालचाल यायाम
Ÿ खेळ यायो य आिण मनोरं जक उप मा ारे भािवत ि थतीत हालचाली वाढवा
Ÿ िश लक िश ण
Ÿ चाल याची िश ण
Ÿ िवशेष तकडे
ु आिण चौकटी कंस
Ÿ सीझन े रत चळवळ थेरपी (सीआयएमटी)

या थेरपी दर यान, अ भािवत हात / हात रोखले जाते, यामळे
ु बाळाला भािवत हाताने / हात
वापर यास ो सािहत केले जाते.
Ÿ

पायडर वेब थेरपी

Ÿ अॅिनमल थेरपी (िह पोपरी)

यवक
ु (13 ते 18 वष वय):
Ÿ बळकट यायाम
Ÿ बेड हालचाली यायाम जसे रोिलंग, ल बसणे, बेड पढे
ु सरकणे आिण मागे, बाजने
ू हलणे, चौपट

करणे, गडघे
ु टेकणे आिण अधवट मांडी घालणे
Ÿ

यरो
यलर
ू डे हलपमट टेि न स (एनडीटी), मोटर रलेिनग ो ॅम, ो ोएि टव यरोम
ू
ु
फॅिसिलटेशन तं (पीएनएफ), से जट इंडू ज मू हमट थेरपी (सीआयएमटी) यां या ारे वयंसेवी
िनयं ण सधारणे
.
ु

Ÿ फं शनल रीिडश स
Ÿ बॅल स अॅ ड पोशरल
ु कं ोल ेिनंग
Ÿ चाल याची िश ण
Ÿ िवशेष तकडे
ु आिण चौकटी कंस
Ÿ िमरर थेरपी
Ÿ मानिसक क पना
Ÿ पशु थेरपी
Ÿ आभासी वा तव, रोबोट-सहा यक थेरपीसार या अलीकड या गती
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यावसाियक थरेपी
ोक णा या पनवसनासाठी
बहदाशा ीय ि कोन आव यक आहे . यवसाियक िचिक सक
ु
बहआयामी संघाचे मख
भािवत मोटार फं श स,
ु सद य आहे त. वै क य थेरिप टची भिमका
ू
े टीकल ि क स, सम वय यांचे अचक
सं ाना मक काय, ि ह यअल
ु
ू आकलन करणे आहे जे
ै ि क वेदनां या दिैनक कायावर एकि तपणे प रणाम करतात. यवसाियक थेरपी
ोकमधील वय
ै ि क पातळीवरील ल या या सेिटंगवर ल क ीत करतो, काय कशलते
ह त ेप वय
ने अनकल
ु
ु ू
ै ंिदन काय मात वावलंबी कर यासाठी पयावरणीय बदल करणे.
करणे आिण णाला या या दन
भािवत मोटार फं श स:
ि थकता, कं ाट, नायू तणाव, यंग, नायू कमकवतपणा,
फं शनल ि याकलाप यांसार या
ु
शारी रक मयादांमुळे तडजोड केली जाते. यावसाियक िचिक सा ह त ेप म ये िनिष तं ांचा वापर,
वरा य व पातील पीएनएफ तं आिण काया मक वातं य सधार
यासाटी सं मण. मयािदत
ु
े रत थेरपीम ये गरै- भािवत िकंवा मजबत
ू बांधाची हालचाल मयािदत असते आिण याऐवजी मोटर
आिण काया मक ि याकलाप कर यासाठी भािवत िकंवा दब
ु या हाताचा वापर अिधक वारं वार आिण
ती तेने करतात.
भािवत सं ाना मक फं श स:
ि याकलाप कर यासाठी मेहनती,
दिैनक जीवनाव यक ि याकलाप, काय आिण फरसतीची
ु
िनणय, िनयोजन आिण संघटना सार या सं ाना मक कौश ये आव यक आहे त. ं टो- पॅ रटल लोब
इफे टेशनमळे
ु बिु म ा मक बिु म ा वाढते. िविवध उपचारा मक ि याकलापांचा वापर क न
सहानभतीस,
पन
ु ू
ु थापनेने आिण ितकारक ीकोनातन,
ू कायशील काय सं ाना मक काय परत
िमळव यासाठी वापरली जातात
मानिसक िश ण नयरो
ू लाि टिसटी या खयावर काय करते. काय आिण काय िविश सराव
पनराव
ु
ृ ी भावी आहे . णांना अथपण
ू उप मांम ये गंुतवावे लागते आिण फं शनल ेिनंगला
िविश काम करावे लागते.
भािवत क ा य कौश य:
ोक नंतर, यावसाियक िचिक सक सवसाधारणपणे य- ि कोनीय अपायकारकांचे
िनंग
करतात जे एएनडीओसार या एं जोिनयावर प रणाम करतात; िव थापना मक संबंध सम या, उदा.
मदैान, शरीर योजना िवकार, खोली समज आिण एकतफ दल
आकतीचे
ृ
ु , आिण बांधकाम कौश य
म ये इ पायरमटस.
उपचार ह त ेप म ये सामा यत: कलु ेरेड वातावरणातन
ू ऑ जे ट ओळखणे, ितमा गट पासन
ू एक
िविश
ितमा शोधत, डॉट सामील जसे खेळ मा यमातन
, अवरोध
ू िदशा मक संक पना सधारणे
ु
बांधणी समावेश. अंशतः काढलेली िच े पण
यासाठी
ू करणे, िडझाईन ेस करणे, िमक मता सधार
ु
पहे ली गेम.
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ि लटं:
दीघकाळ िटकणाया टे रटीटीमळे
ु संकु चन होते. दीघ गितशील ताणामळे
ु खडतरता कमी होते
दान कर यासाठी राि चा
आिण कं ाटांची सं या कमी कर यास मदत होते. लांबलचक ता परती
ु
वापर करणे स ला िदला जातो. ि लंटची सामा य उदाहरणे वासराला नायं ू या सं मणा नंतर या
ोकची दु ती कर यासाठी पावलासाठी सधारा
मक पड ांचा वापर करतात. बोट ठे के दु त
ु
कर यासाठी अपहरण म ये एक थ यासह पाम आधा रत ि प ट वापरणे.
एडीएल सधारणा:
ु
यासाठी मदत करतात. संशोिधत
एडीएल सधारणा
आिण अनकली
ु
ु ू साधने फं शनल वातं य सधार
ु
चम याचा वापर, लास धारक णाला खाणे ि याकलाप अिधक वतं पणे कर यास मदत करतो.
लांब हँडल शॉवर, जेट े, सधा
ु रत टॉयलेट सीट यासार या िड हायसेसमळे
ु नान करणे आिण
टॉयलेिटंग सोपे होते.
घर आिण पयावरणीय बदल:
बजावते. यावसाियक
घरगती
ु मू यमापन कर याम ये यावसाियक िचिक सेत मह वाची भिमका
ू
थेरिप ट. घरगती
ण यश वी र या आप या
ु वातावरणात भौितक अडथ यांना दरू क न
ि याकलाप कर यास स म आहे याची खा ी यावसाियक यावसाियकांनी केली आहे . उदा.
णास होम अॅलोकेशन क न बेडव न हीलचेअरवर ा सफर ऍ शन सहजपणे कर यास स म
आहे याची खा ी क न घेणे.
णा या शेवटी अंतः ेरणा उपचारा मक ि याकलाप पासन
ू कायशील काय पयत होते आिण शेवटी
कायशील वातं य पण
ू कर यासाठी यांचे काय परत सु होते.
भाषण थरेपी
बालरोग तंबाखू या
णांम ये आढळणा-या सामा य भाषणातील अपंगता हणजे अपािसया,
िडशाथ रया आिण एपॅि सआ.
अपािसया एक भाषा कमजोरी आहे यामळे
ु भाषणाची िनिमती िकंवा आकलन आिण वाचन िकंवा
लेखन कर याची मता भािवत होते.
परिव
यात येणाया िचिक सेचे दोन सामा य वग आहे त:
ु
करणे आिण ि यांम ये
Ÿ कमजोरी-आधा रत थेरपीजं्चा उ े श आहे भाषे या कायाम ये सधारणा
ु
याम ये िचिक सक थेट िविश

वण, बोलणे, वाचन आिण लेखन कौश य उ ेिजत करतो.

Ÿ सं ेषण-आधा रत (प रणाम-आधा रत) थेरपी हणजे सं ेषणांना कोण याही कारे मदत करणे

आिण केअर ली हर या समथनास ो सािहत करणे. या उपचारांम ये संवाद साधताना
ै िगक संवादाचा समावेश
वा तिवक जीवनातील आ हानांचा समावेश असले या अिधक नस
असतो.
डॅश ्आय येते जे हा भाषणासाठी आप या नायंन
ू ा िनयंि त करणारे मदचे
ू े िबघडले जातात. एक
भाषण पॅथोलॉिज ट नायंन
ू ा बळकट कर यासाठी, त ड व जीभ वाढ याची आिण ासो वास
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घे यास मदत क शकतात. सामा य तं वारं वार थांबणे सह धीमा प भाषणावर ल कि त करणे,
आिण थम एका श दासह एक िवषय सु करणे आिण नंतर इतर य समजू आहे क नाही हे तपासत
आहे .
एपरे ि सया ते हा येते जे हा भाषणाची नायू अ भािवत असतात परं तु मदला
ू संभाषणासाठी जबाबदार
ै ि क आवाज
असले या नायंन
ू ा िस नल पाठिव यास ास होतो. सौ य करणांम ये, थेरपीम ये वय
कर याब ल
सांगणे आिण ओठ आिण जीभ कसे ठे वावे याब ल िवचार करणे, िकंवा वेळेत सधारणा
ु
बोलणे यांचा समावेश आहे . गंभीर करणांम ये, इशाया, चेहयावरील भाव, लेखी संभाषण िकंवा पवू
ै ि पक णाल चा वापर केला जातो.
मिु त काडस
् यासार या वक
े
मानिसक ह त प
ोकमळे
म आ हानांना त ड ावे लागते.
ु मलां
ु शी सं ाना मक, वागणक
ू आिण अनकलन
ु ु
इि किमक आिण र
ावी ोक पासन
त झाले या अनेक मलां
ू
ु म ये सं ाना मक सम या
आढळतात. संशोधना या मते, बु ीची गणसं
या सरासरी ेणी या खाल या पातळीकडे वळली
ु
अस याचे आढळले आहे आिण त डावाटे या तलने
ु त खराबतेपे ा कामिगरी या े ात अिधक आहे .
बालरोग-त ां या भावांना ल देणे आिण मण कर याची गती यासार या कायाची काय मता
कमी असते. य चे वय ोक, मोठे प रणाम आकार, कॉिटकल िकंवा सबकािटक जंतुजन थान,
अप मार आिण शारीरीक घाटाचे सह- यािध यांमुळे जा त सं ाना मक तटू िनमाण होतात.
बालरोगत ां या वाचकांसाठी सं ाना मक पनवसन,
काय णाली, शै िणक कौश य, सामािजक
ु
कौश ये आिण रोज या जीवनाची ि या कर यासाठी िश णा मक आ मिनरी ण आिण आ मिनरी ण, वत: ची जाग कता आिण वत: ची मदत कौश यापासनचे
ू उपचारा मक काय समािव
आहे . जखमी मलां
ु या वयानसार
ु
ुप काउि सिलंग िकंवा ले थेरपी भावी ठरते. एकसोिनक समहू
जखमी य ना एकमेकां या सम यांसह ओळख यास आिण एकमेकांपासन
ू सरि
ु त पर पर
संभाषणासह अिभ ाय ा कर यास अनमती
देतात. गट ह त ेप एखा ा सम येचे िनराकरण िकंवा
ु
िविश काय एकि त कर यासाठी िशक यास आिण अशा कारे िश ण ि येत भाग घे यास मदत
काय म मलां
करतो. एक सम पनवसन
ु
ु या बरोबरीने, आिण यां या वत: ची जाग कता आिण
आकलन वाढिव याची मता सधारते
यामळे
श य होते.
ु
ु सामा य सामािजक एका मता सधारणे
ु
सामािजक कौश य असले या मलां
ु या अडचणी सामािजक अिल पणापासन
ू दरू होतात. आ मिव ास
वाढिव यासाठी आिण सामािजक सहभाग वाढिव यासाठी कला-आधा रत ह त ेपांचा वापर महान
मदत होऊ शकते. िश णासह, मले
ु यां या भावनांना िचि त करणे, सु अमत
ू िवचारां या आधारावर
ितिबंिबत क न आिण सामािजक र या सहभागी होऊ शकतात.
कारण शाळे त जा तीतजा त वेळ मलां
सवात
ु ना घालवतात, हणन
ू शै िणक सेिटंग पनवसनासाठी
ु
जा त संधी देते. सं ाना मक ुट साठी या ह त ेपांमुळे मलां
ु या वगा या अ यासाबरोबरच रोज या
जीवनातील ि याकलापांम ये एक ीकरण करणे आव यक आहे . हणन,
ू यो य शै िणक काय म
िवकिसत कर याक रता, काळजीवाहक आिण शाळे या अिधका-यांना मला
ु या मतेब ल आिण
मयादांबाबत सहयोग करणे आव यक आहे .
बालरोगत देखील कटं
ु ु बातील मानिसक क याणवर प रणाम करतात कारण बालरोगत ां या
कारणांचे ओळखणे आिण बालरोगत ांचे िनदान सामा यतः िवलंिबत केले जाते यामळे
ु िविवध
ोतांमाफत चक
आिण
ु या मािहतीचे सारण केले जाते. यामळे
ु यां या मला
ु या मदू या दखापत
ु
प रणामतः याचे प रणाम याब ल काही जण जबाबदार आहे त असे गहीत
ृ धर यासाठी ज मजात ोक
असले या मलां
या
बयाच
मातां
न
ा
कारणीभत
ठरतात.
वत:
वर
गहाळ
चक
ु
ू
ू आिण काहीवेळा डॉ टरांचा
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यां या मानिसक आरो यावर मोठा भाव पडू शकतो. कारणे आिण
ोक या अपेि त
भावांिवषयी या सायको-िश णामळे
ु पालकां या भावना कमी होऊ शकतात तसेच पालकां या
अपे ेने काय अपे ा ठे वता येईल. हणन,
ू पालक आिण कटं
ु ु बातील सद यांना ल य-संरचनेत आिण
ै ि कत
येक मलासाठी
याम ये ोक आहे अशा वय
ु
ृ काळजी घे या या योजना िवकिसत करणे
े
आिण पन
ु ा ी या वासात यो य सहा य दान कले जावे.
मलां
ु या आिण पौगंडाव थेतील मलामल
ु ु पासन
ू यांना सं ाना मक अपा ांचा ास झाला आहे ते
पनवसनास
संपण
ु
ू आिण सम ि कोणातन
ू फायदा देतात याम ये िवकासा मक, सामािजक आिण
तं . पन
भाविनक गरजांचा समावेश आहे , तसेच सं ाना मक पनवसन
ु
ु ा ी ोक ती तेवर, उपचार
वेळेनसार
आिण
यो
य
उपचार
आरं
भ
यावर
अवलं
ब
न
आहे
.
ु
ू
पोषण
Ÿ

Ÿ

ोक णा या पोषण आहारावर ल ठे वणे फारच अवघड आहे कारण यांना वत: खाणे
काही अडचण येत नाही आिण काही जण चघळत आहे .
यइंू ग अडचण असले या

णांसाठी यांि क र या नरम अ न समािव केले जाऊ शकते.

Ÿ िविवध रं गीत फळे आिण भा या सह भरपरू फायबरम ये अ न जा त असावा. खाल या पातळीत

फायबर लोअर कोले टेरॉलची मदत होते.
Ÿ फळे आिण भाजीपालातील अँिटऑि सडट दे खील र

वािह याचं नकसान
कमी कर यास
ु
मदत करतात. फळे आिण भा यांम ये पोटॅिशयम र दाब राख यास मदत करतात.

Ÿ कमी चरबीयु

पदाथ, कमी चरबीयु
आिण डाळी यांचा समावेश हावा.

Ÿ

डे अरी उ पादने, जनावराचे क बडी, मासे, अंडी, डाळी

ि या केलेले पदाथ टाळावे.

Ÿ कमी माणात िलकरचे सेवन के याने र

दाब िनयंि त कर यास मदत होईल. तसेच, मीठ
खा ले जाणारे अ न तपास यासाठी लेबले वाचणे मह वाचे आहे .

े सल
े थरेपी
टम
रोग ितकारक ि या आिण
स या या उपचारांमुळे वै क य, श यिचिक सा िकंवा पनवसन,
ु
ोकमधील सू म-से यलर
उलट केले जाऊ शकत नाही. क ीय
ू पातळीवर होणारे प रणामी नकसान
ु
चेतासं थे या संरचनेत हा कायमचा बदल दीघकालीन शारी रक िवकारांकडे जातो, याला अविश
सम या हणन
करते आिण या मलां
ू पािहले जाते, जे हळहळ
ू ू ि याकलाप मयािदततेत अनवाद
ु
ु ना
समदायात
सहभागी हो यास ितबंिधत करते.
ु
टेम पेशी मदू या जखमी भागाला एक आणते आिण यरोरे
टोरे शनची ि या सु करते. या टेम
ू
सेलम ये VEGF, bFGF आिण BDNF सार या िविवध वाढ घटक असतात जे पेनुम ेल े ाम ये
एं िजयोजेनेस, यरोजे
ू नेिसस आिण िस नेि टक लाि टटीचा आधार देतात. वरील नयरोरं
ू परे िट ह
ि या सोबत, टेम पेशी गलीअल िनचरा िनिमती देखील कमी आिण ॉिनक ोक म ये पािहले आहे
गलीअल जॅ सनल रे मोडे िलंग ो साहन. पॅराि न रे णू आसपास या पेशी आणखी नकसान
थिगत
ु
क न नयरो
ू ोटेकशन बाहे र आणते, दाह कमी आिण रोग ितकार पेशी िनयमन. ते नवीन
र वािह या (अँिजओजेनेिसस) तयार क न मदला
सधार
यात मदत
ु
ु
ू र आिण ऑि सजन परवठा
करतात.
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àH$aU 10

डोके इजा
डोके इजा बालपणा आिण पौगंडाव थेतील सामा यतः होतात. बहतेक डोके जखम सौ य असतात
आिण मदू या दखापतीशी
संबंिधत नसतात िकंवा दीघकालीन सम या िनमाण होतात. फार
ु
विचतच, अिधक ल णीय जखम असले या मलां
ु म ये गंभीर सम या िनमाण होऊ शकतात.
मले
सवात सामा य कारण धगधग या आहे त,
ु आिण पौगंडाव थेतील लहान डो या या दखापतीचे
ु
यानंतर मोटार वाहन अपघात, पादचारी आिण दचाक
अपघात, खेळ-संबंिधत आघात आिण बाल
ु
दु यवहार. मदू या इजाची धो याची ती ता ॉमा या ती तेनुसार असते.
डोके इजा झा यानंतर मलाचे
वागणक
ु
ू आिण ल णे इजा या कारावर आिण माणावर अवलंबन
ू
असतात. सवात सामा य िच हे आिण ल णे यांचा समावेश आहे :
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

टाळू दख
ु
कवटी ॅ चर (उदा. बेिसलर कवटी या ॅ चर)
टाळू वचेवर
शु हरपणे
डोकेदखी
ु
उलटया
्
सीझर
उ ेजना
संलयन
Intracranial आिण / िकंवा सबराचोनॉइड हे मोरे ज
एिपडरल आिण / िकंवा उपमळे
ू हीमॅटोमा
आंतर ांती र सं मण
मलमची जखम
अॅ सोनल इजा िडफे ट
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मलां
ु म ये मदू या इजाची ल णे ौढां ारे अनभवी
ु ल णे माणेच असतात, परं तु कायशील भाव खपू
वेगळा असू शकतो. इजा झा यानंतर मलां
ु चे सं ाना मक िवकार लगेच प होऊ शकत नाहीत परं तु
ते लहान होऊ शकतात हे उघड होऊ शकते परं तु नवीन िशक या या आिण अिधक जिटल,
सामािजक ् या यो य वागणक
ू साठी सं ाना मक आिण सामािजक अपे ा वाढ या आहे त. या
े
िवलंबीत भाव मले
यां यासाठी िजवंत आिण जग याक रता
ु , यांच कटं
ु ु ब, शाळा आिण समदाय
ु
आजीवन सम या िनमाण क शकतात. काही मलां
ु ना आयु यातील शारी रक आ हान देखील असू
शकतात.
उपचार
डोके दखापतीमळे
ु बालरोगत ां या वै क य देखभालीचा उ े श जीवनदायी प रि थती ओळखणे व
ु
कमी करणे िकंवा कमी करणे आहे .
याचे उपचार करणे आिण दु यम जखमांची भिमका
ू
गंभीर दखापत
झाले या मलां
ु चे उपचार खालील गो
ु
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

चे बंधन:

एअरवे
दय व र वािह यासंबंधी आिण र सं मी दजा
इंटरकरणील दबाव आिण सेरे ल पर यजन
ू
र
ाव
सीझर
तापमान
वेदनाशामक, उपशामक, आिण चेतासं थेतील नाकपडयां
ु ् या नाकेबंदी

डोके इजा मळे
ु बालरोगत ांमध या सिजकल ह त ेपाची देखील आव यकता असू शकते आिण यात
खालील गो चा समावेश आहे :
डोके इजा असले या
णांम ये फामाकोलॉिजकल थेरपी िनगमा या िनयं णासाठी आिण
म जासं थेचे लॉकस, मू सं थेचे शा आिण अँटीकॉ वे टास यां या ारे इं ाकॅिनयल दबाव
िनयंि त कर यावर िनदिशत केले जाते.
िफिजओथरेपी
िफिजओथेरेपी नायची
ू ताकद आिण लविचकता कायम राख यात मदत करते, सम वय वाढवते,
थलता कमी करते, मू ाशय आिण आतडी या कायावर अिधक िनयं ण ा करते आिण संयु
हालचाली वाढवते. अणकचीदार
भागाम ये िवकसनशील दातांची श यता कमी कर यासदेखील मदत
ु
होते. यि ं ना हीलचेअर, कॅन, िकंवा ेिसझसार या सहा यक उपकरणांचा भावीपणे वापर
कर यास िशकवले जाते
यावसाियक थरेपी
अ यंत लेशकारक इजा झाले या मलां
ु ना मु यतः तीन कारचे सम या असू शकतात
शारी रक सम या: चपळता, ताठरपणा, हपैोटोिनिसटी, काँ ॅ टरएस अनिैतक हालचाली,
समतोल सम या,

य हािन,

सवंदेना म समजब ु ीिवषयक सम या: िविच पणा, अ पकालीन आिण दीघकालीन मरणश ला
ल णीय ीकोन, भािवत आकलनश , उ च आकलन, वाचन, लेखन आिण गणनातील अडचणी
ै ी, आंदोलन
भाविनक िनयमन सम या: मनाची थती, िचंता, नरैा य, बेचन
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यावसाियक थरेपी ल य:े
मलाला
मोठे सांधे वाप न ि या करणे. ऑ जे टस,
िन वळ मोटार च े कामकाज सधारण:े
ु
ु
् ओ हरहे ड चे
कामकाज
छान मोटार च े कामकाज सधारण:े
लघउु ोग धारण करणे आिण हाताळणे आव यक असले या
ु
िवकासा मक कौश य उदा. ि लप िलहन, नाणे उचलणे, मणी उचलणे, लेखन
मलभत
मलां
ू ू एडीएलम य े कामिगरी सधारण:े
ु
ु या सहभागाने जसे खाणे,
स दय साधन

वयंसेवा

े िसंग,

इ मटल एडीएल म ये कामिगरी सधारणे
: घर, सावजिनक िठकाणी, शाळा सार या िभ न
ु
.
वातावरणात काम कर याची मलाची
मता सधारणे
ु
ु
ै ि क आिण सामािजक िवकासः मलां
वय
सवयी आिण भिमका
ओळखणे सधारणे
.
ु या िनयमानसार,
ु
ू
ु
े :
यवसाियक थरेपी ह त प
1.

यावसाईक थेरिप ट बह- िश तब
े ातील े बन यास मदत होते.

संघासह काय करते यायोगे मलाला
यवसाया या
ु

2.

थेरपी दर यान, यावसाियक िचिक सक कौश य िवकिसत कर यात आिण या कौश यांचे
ै ंिदन काय मांम ये पांतर कर यास मदत करतात.
दन

3.

मता आिण यां या अडचणी मोज या जातात आिण िविश adaptive तं अवलंबन
ू आहे त
िशकवले जाते. या अनकली
ु ू तं ांम ये एखा ा वातावरणात िविश असू शकतात िकंवा सव
वातावरणात लागू होऊ शकते.

4.

काही भौितक िकंवा मानिसक सम या असताना जे हा मलास
अनकल
ु
ु ु तं ात लागू करणे अवघड
आिण
याचबरोबर िश णदेखील
जाते
साधनां
न
ा
िदले
जाते, ते हा सोपी कमी कौश य अनकल
ु ु
िदले जाते.

5.

पव-ले
ू खन कौश ये, वाचन कौश ये, संवाद, पीअर संबंध इ. सार या शाळे म ये आव यक
असले या िविश कौश ये िवकिसत कर यासाठी मले
ु देखील तयार आहे त.

6.

ते देखील सामा य शाळे त जा याची यांची मता तपासतात आिण आव यक अस यास िवशेष
िकंवा एकाि मक शाळांना संबोिधत केले जातात. यावसाियक पयवे कास शाळे या
अिधकायाना मलां
ु या मतेब ल व अडचण ब ल मािहती दे यास देखील जबाबदार आहे . ते
शाळे या अिधकायानादेखील एक ो ाम िवकिसत कर यास मदत क शकतात यामळे
ु
मलाला
शै िणक े ातील े तेचा फायदा होईल.
ु

उ चार-भाषा थरेपी
डोके इजा असले या मलां
ु म ये भाषण आिण भाषा ह त ेप बयाचदा टीबीआय नंतर मलां
ु चे उ साहपण
ू
ि थतीवर अवलंबन
ू असते आिण टीबीआय झा यानंतर ती तेने तसेच वषाची सं या यावर अवलंबन
ू
असते. टीबीआय झा यानंतर काही वषानंतर बोल याची भाषा आिण भाषा सम या िटकन
ू रहातात.
बालरोगिवषयक दखापत
ु
आिण डयसरि यासह.

त मदू या इजामळे
ु (टीबीआय) दीघकालीन िटकाऊ अपा ता होऊ शकते
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टीबीआय लहानपणीच सं ाना मक अपा तेमुळे दीघकािलक भाषाई िवकार िनमाण होऊ शकते असे
आढळन
ू आले आहे यामळे
ु मलां
ु चे सं ाना मक-भािषक िवकार अस यासारखे िनदान करता येते.
डोके इजा असले या मलां
ु चे भाषण आिण भाषा विैश ् ये:
•

शालेय िश णातील कोण याही िकंवा सव भाषावाचक डोमेन उदा. यावहा रक,
वा यरचना, आकारिव ान िकंवा अथशा मधील दोषांमुळे बालपणाचे संपादन झालेली
भाषा दोष आढळतात.

•

क यिनक
ु े शन तटू सहसा खालील गो ी ारे दशिवले जातात:
Ø बोलणे िकंवा यो य रीतीने उ चार यात अडचण (एफसीआ).
Ø नायू कमकवतपणा
( सरथरीन ) या प रणामी भाषण.
ु
Ø भाषण उ पादन (अॅि याि सया) साठी ो ािमंग त डी नायंम
ू ये अडचण.

Ÿ

यांना िलिखत आिण बोलले या संदेशांना समज यास ास होतो.

Ÿ

ते श दलेखन, लेखन आिण वाचन यासार या अडचणी देखील क शकतात.

Ÿ

यांना सामािजक दळणवळणात अडचणी येऊ शकतात, जसे क संभाषणादर यान घे यात
अडचण आिण िवषय देखभाल आिण दी ामधील अडचणी.

Ÿ

ते अयो य वतणक
ु ब ल सहसा अनिभ असतात

Ÿ

'उ च- म' भाषा िवशेषत: बालिव ाना या टीबीआयम ये य ययपण
ू कौश ये
िवडं बना िकंवा नॉन-अॅले टल कॉ लेश सची समज

आिण

Ÿ

टीबीआय या नंतर िदसायथ रया, मोटार-ि पक िडसऑडर देखील एक सामा य घटना आहे
आिण पीकरची सगमता
भािवत क शकते. याचा ासो वास, फाडनाशक, किृ म
ु
श ि या आिण / िकंवा रे नॉनॅटरी इनफेरीजमट यांचे संयोजन होऊ शकते.

Ÿ

कमतरता देखील होते यात बयाचदा अ पकालीन आिण
बयाच मलां
ु म ये मतीची
ृ
दीघकालीन मती
ृ या दो ही गो चा समावेश असतो.

Ÿ

घाण घाला यात (डाइपेिगया) देखील कमकवतपणा
आिण / िकंवा त डात आिण घशात
ु
नायं ू या सम वयामळे
ु होऊ शकतात.

े :
ह त प
मला
ु या संपण
ू मू यमापनानंतर एक उपचार योजना िवकिसत केली जाते. उपचार काय म
पन
ु ा ी या ट यावर अवलंबन
ू बदलत असेल, परं तु रोज या जीवनात वतं ता वाढिव यावर नेहमीच
ल कि त केले जाईल.
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पन
ु ा ी या ारं िभक ट यात (उदा. कोमा अंतगत), उपचार यावर ल क ीत करतो:
ो साहन अशा संवेदना म

•

पश ान, वणिवषयक, अपायकारक आिण क ा य
उ ेिजत हो यावर सामा य ितसाद ा करणे.

•

मलां
ु चे उ रदािय व कसे वाढवावे आिण सवात भावशाली संवेदना म ेरणा वापरताना
कटं
ु ु ब सद यांचे मागदशन करणे.

जसे क मल
ु अिधक जागतृ होते, उपचार यावर ल क ीत करतो:
•

ै ंिदन जीवनातील ि याकलापांसाठी ल कि त करणे मलभत
ू ू दन

•

ग धळ आिण आंदोलन कमी करा

·

कर यासाठी.
बालकाची तारीख, वेळ, थान आिण प रि थती याम ये सधारणा
ु

नंतर पन
ु ा ी नंतर, उपचार यावर ल क ीत करतो:
धोरणांचा वापर (उदा. मेमरी लॉग

·

मलां
कर यासाठी िविश
ु चे मेमरी कौश यात सधारणा
ु
वाप न);

·

सोडवणे, तकशु तक, सं था मक आिण अमत
ू िवचार कौश ये िवकिसत
कर यासाठी िविश धोरणांचे िश ण देणे.

·

लहान मलां
ु मधील सामािजक कौश याचा िवकास या या कटं
ु ु बातील िकंवा प रसरात आिण
नंतर शाळे त कर यास मदत करा.

·
·

वत: ची िनरी ण मता सधार
यासाठी
ु
त ासह काय करणे.
मलाला
शाळे त परत ये यास मदत कर यासाठी शै िणक पनवसन
ु
ु

े
भाषा ह त प
·

टीबीआय असले या मलां
ु साठी भाषा ह त ेप ि येची गती, कामकाजाची मरणश ,
आिण कायकारी कायातील अपा ता ल ात घेते जे भाषेतील तटू (ईइंग-कॉ स आिण बा स,
2002) म ये योगदान देऊ शकते.

·

इजा या वेळी मला
ु या िवकासा या पातळीवर आिण ह त ेपाची आव यकता असले या
तटीची
प त भाषे या ह त ेपावर अवलंबन
ु
ू आहे .

·

लहान मलां
ु साठी ह त ेप जोर दे याचा य न करतो:
Ø खालील िदशािनदश
Ø वनीिवषयक जाग कता,
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Ø श दसं ह िवकास, आिण
Ø लवकर सा रता कौश यांसाठी श द ओघ

मोठे मलां
ु साठी व पौगंडाव थेसाठी, जोर दे यावर बारकाईने, उ च तरीय आकलन,
वणना मक आिण भाषण ि या आिण शै िणक िकंवा यावसाियक सा रता (उदा.
मजकर
ू सारांश दशिवणे, नोटस
् घेणे) वर असतो.

·

े
भाषण ह त प
·

भाषण सम यांसाठी ह त ेप ासो वास, उ चार, अिभ य , आिण वे फोरीएि जयल
फं शन या सम भाषण सबिस ट सवर िकंवा संपण
ू जगभरातील बौि कतेवर,
वतणक
ु शी आिण उपचारा मक उपचारांमुळे , ो थेिट स, ितकारक धोरणे, एएसी आिण /
िकंवा पयावरणीय बदल यावर.

·

ै िगक सबोध
भाषण वापर यास असमथ असले या मले
संवादासाठी नस
ु
ु (उदा. गंभीर
व पात िकंवा हायोल िडसऑडरमळे
ु ) दीघकालीन एएसी ची गरज असू शकते.

·

टीबीआई असले या काही मलां
ु म ये, बोल यास वा व वापरला जाऊ शकतो जे बोल यास
असमथ असले या मलां
देते कारण यां यात ासो छवासाचा अंत
ु म ये बोल याची सिवधा
ु
झाला होता.

े
मानिसक ह त प
मदू या इंि यातील लोकांम ये सं ाना मक सम यांत ल आिण एका ता, खराब ीकोन, भािवत
आकलन आिण सम या सोडव याची कौश ये समािव आहे त. यािशवाय, भाविनक आिण वतणक
ु शी
िनगिडत सम यांची सम या देखील सामा य आहे जे उदासीनता आिण िचंता, ोध, अयो य भाविनक
ितसाद आिण यां या भावनांवर िनयं ण ठे व यात अडचण िनमाण करते. मानसशा ीय ह त ेप
ासदायक मदू या दख
ु संपण
ू य वर ल कि त करणे आिण यांची िविश अट नसणे.
ु यामळे
याम ये यरोगोिजओलॉिज
टचा स य सहभाग असतो याने यि चे सं ाना मक आिण भाविनक
ू
सम यांचे परी ण क न यावर प ीकरण िदले आहे यामळे
ु इजामळे
ु मि त काने मािहतीवर
ि या कर याची मता कशी बदलली आहे आिण इजामळे
ु वाग यात िविश बदलांचे प ीकरण
िदले आहे . या परी ांचे िन कष, पनवसन
गरजा
आिण
यो
य उपचारांसाठी मागदशन यांचे िनयमन
ु
करतात. सं ाना मक कायप ती िशकिवली जाते जे यां या घातांतील संतुलन साध यासाठी येक
य या अनोखी ताकद वर ल कि त करणारी ितकारक धोरणावर जोर देतात. मनोिचिक सा
बजावते जी यां या अपंग व समायोजन आिण वीकार यासाठी यांना
देखील एक मह वाची भिमका
ू
िशकव यावर जा त ल देते. ह त ेप एकतर ते िकंवा समहात
ू िदले जाते.
पोषण
टीबीआय

णा या पोषण ि थतीचे ल पवक
ू िनरी ण करणे हे फार मह वाचे आहे

Ÿ जर टीबीआय असले या

णाने गळ कर यास स म नस यास पोषण साहा य न या ारे
(आरई स टयब)
् ू िकंवा पोट (पीईजी-िपकेकेनेट् यस ए डो कोिपक गै ो टोमी टयब)
् ू ने केला
जातो.
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Ÿ कोण या दोन कारांनी पोषण टयब
् ू ारे केले जाते:

1. सनामी
आहार - या व आहार सू ानसार
णांवर अवलंबन
ु
ु
ू राहणारे आहार अ न पंप
वाप न 12 ते 24 तासांकरता सतत तनपान िदले जाते.
2. उपाय आहार - या वपदाथाचे सू 2-3 तासां या अंतराने िस रं ज ारे िदले जाते. लिशंगसह
िदलेली 300 िमली पे ा अिधक फ ड वेळ नाही.
Ÿ

णाला पु हा धीर लागत अस याने
आिण हळहळ
ू ू नरम अ न होते.

णां या सिह णते
ु नुसार मऊ पातळ पदाथ सु होतात

Ÿ पनवसन
ट यात पोषण मह वपण
आव यकतेने जोडणे मह वाचे असेल
ु
ू आहे . पोषण परवणी
ु

तर.
े सल
े थरेपी
टम
मदू या इजा या मानक उपचार प त म ये औषधे, शारी रक आिण वतन थेरपी, हायपरबारीक
ऑ सीजन थेरपी (एचबीओटी) आिण संबंिधत शत चें वै क य यव थापन यांचा समावेश आहे जे
कर याचे
कर या या आिण णा या रोज या जीवनात पनसचियत
कायशील मतेत सधारणा
ु
ु
उ ी करते. तथािप, ही धोरणे कोर यरोलॉिजकल
ितसंदभात यश वीपणे यश वी उपचार योजनेत
ू
यासाठी भावी ह त ेप
पांत रत कर यात अयश वी ठरली आहे त. टीबीआय नंतर प रणाम सधार
ु
ै एक हणजे ईजाची ती ता आिण िविवधता. जनाट
शोध यातील बयाच अडथ यांपक
टीबीआयम ये,
ु
ेपण आिण अनेकदा बेड- त असतात.
णांवर अवलंबन
ू असले या रे डय
् ु यड
ू यरोडे
ू फेिसटसचे
्
सौ य टीबीआय बाबतीत, शारी रक पन
ु ा ी मानक उपचारांसह सा ीदार आहे त, परं तु मती
ृ आिण
वतणक
ु शी सम या घरी आिण कामा या िठकाणी ास देतात. उपल ध औषधिनमाण प ती या
अ मतेचे यव थापन करतात परं तु यांचा प रणाम हळहळ
ू ू बंद होतो.
म कर यासाठी मदची
खराब झालेले यरॉ
ू सचे पनज
ु
ु थिगत
ू मयािदत मतेमुळे , ह त ेपाने अपया
करणे आिण हरिवले या आिण खराब झालेले यरॉ
ठे वले पािहजे. टेम
ू सचे थान बदल याचे उि
सेल मदू या खराब झालेले े ांकडे थलांतर करतात आिण दु तीची ि या सु करतात. ते
एं िजयोजेनेिसस, ऍिसकॉनल रमॉडे िलंग, यरोजे
ू नेिसस आिण िसने टोजेनेिसस यांना उ ेजन देते
यामळे
ु टीबीआयचे िवकार उलटा होऊ शकते. टीबीआयम ये या पेशी म जासं थेतील पेशी,
ऑिलगोडे ोसाइटस इ यािद िविवध घटकांमधे फरक करतात. मायलीइनचा िस नल पारगमन आिण
अपायकारकतेस अपघात होतो. ऑिलगोडे ोसाइटस खराब झालेले axons या remyelination मदत
आिण िव कळीत म जासं थेसंबंधीचा कने शन दु ती. अि थम जा पेशी देखील िविवध वाढ घटक
आिण यरोटॉिफक
घटक जसे क मद-ू यु प न यरो
ू
ू ॉिफक फॅ टर (BDNF), म जातंतू वाढ कारक
(एनजीएफ), हॅ यलर
ू एं डोथेिलयल ोथ फॅ टर ( हीजेएफ), बेिसक फाय ो ला ट ोथ फॅ टर
(बीएफजीएफ), जे अंतजात यरो
ू सं आिण दु ती
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े
पो ट एं िसफिलिटक सरे े ल डॅमज
ए सेफलायटीस हे मदू या ऊत चे जळजळ आहे . इ सेपॅलायटीसचे सवसामा य कारण हायरससह
हप स िस ले स, कंठस,
एप टाईन- बारर हायरस,
मन
इ यनोडे
ू
ू
ु िफिशय सी हायरस,
सायटोमेगॅलॉइरस यांसारखे हायरस आहे . कांिज या, गोवर आिण बेला िवषाणमळे
ू ु सं मण वेळेवर
य संसगामळे
लसीकरणासह ितबंिधत केले जाऊ शकते. हे िजवाणु आिण बरशीज
ु
ु देखील होऊ
शकते.
ाइमरी ए सेफलायटीस: हे मदू आिण पाठी या क यातील ऊत चे सं मण होऊन होते.
दु यम मि त कशोथ: हे शरीरा या इतर भागातन
ू होणारे संसग मदला
ु होते
ू सं िमत झा यामळे
ए सेफलायटीस घातक असू शकते आिण म ृ यू िकंवा कायम अपंग व होऊ शकते हणन
ू डॉ टरांचा
व रत ल ा करणे मह वाचे आहे .
1 वषाखालील मले
ु आिण कमी ितकारश , कपोषण,
ु
अकाली सत
ू बाळांना ए सेफलायटीसचा धोका आहे .
े लायटीसची ल णे काय आहत
े ?
ए सफ
सौ य ल ण े खालील समािव ीत आह:े
•
•
•
•
·

ताप
डोकेदखी
ु
उलटया
्
कडक मान
आळस (थकवा)
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गभ
ं ीर ल ण:े
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

103 अंश फॅ. वरील उ च ेणीचे ताप.
सं म
मंदावणे
म
मंद हालचाली
कोमा
सीझर
िचडिचड
काशाची संवेदनशीलता
बेशु पणा
सतत रडणे
उलटया
्
खराब ऍफ टेट
शारी रक कडकपणा

ए सिेफलाईिटसचे िनदान
ै िगक ल णे आिण पाइनल टॅप िकंवा काता या या िछ सार या िवशेष चाच याने मद,ू कमॅ
नस
ु ट
भाग खराब आहे
टोमो ाफ (सीटी कॅन) आिण मेगनेिटक रे झोना स इमेिजंग (एमआरआय) कठली
ु
आिण पॉिझ ॉन एिमशन टोमो ाफ कॅन (पीईटी - सीटी) मदू या हानीची मािहती शोध यासाठी कॅन
करा. हायरसचे सं मण होणारे सं मण शोध यात लड टे ट आिण मदू बायो सी.
े
पो ट एं िसफिलिटक सरेे ल डॅमज
मदू या इ ला मशन मळे
आिण
ु मदू या ऊत चे य इजा होते. जसे क मदू या ऊतकांमुळे फगवटा
ु
उ ेकामळं
ये साठले जातात कारण या ऊत ना दु यम ज मामळे
ु कवटी या गळगळी
ु ु या गहाम
ु
ु सज,
ू
आ छादना आिण हायपोि सया पडतात. अशा इजामळे
ु अ पकालीन िकंवा दीघकालीन
म जासं थेसंबंधीचे ल ण होऊ शकतात.
या नकसानामळे
ु
ु काही ल णे िदसू शकतात या काही मिह यांत िनरा या असतील िकंवा दीघकालीन
िटकन
ू राह शकतात िकंवा न बदलता असू शकतात ही ल णे आहे त
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

मती
ृ गमावणे
वतणक
ू / यि म व बदल
एिपले सी
थकवा
शारी रक अश पणा
बौि क िवकलांगता
नायं ू या सम वयाचा अभाव
ी अडचणी
सनावणीची
सम या
ु
बोलणे मु े
कोमा
ासाची सम या
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•
•
•
•

म ृ यू
चपळता
बदललेली झोप प त
भाविनक भाविनक वतन

िफिजओथरेपी
1. छातीतील गंुतागंुत टाळा Ÿ

ासो द यायाम याम ये ासो छवासा या नायंन
ू ा पीरोमीटर, ीवा आिण व
हालचाल यायामां या मदतीने बळकट करणे समािव आहे .

थल

ये
पो टु रयल े नेज आिण छाती प यशनम
Ÿ पोटेशनल े नेज आिण छाती प यशनू
ू

ण एका
िविश फु फसा
या
लोब
िक
ं
वा
से
ग
मटमधन
ावचे
िनचरा
कर
यास
सोयी
कर
आहे
ु
ू
जेणेक न हाताने कपडले या हाताने िचकटत राहणे आिण यास वेि य स लावले जाऊ
शकतात जे नंतर अपे ा ठे व या जाऊ शकतात िकंवा िनचरा होऊ शकतात. ही ि या काहीसे
अ व थ आहे आिण णांसाठी थक यासारखे आहे .

Ÿ स शन - घेवणे ेकेओ टोमी निलकेपासन
ू

े मा साफ करते आिण यो य

ास घे यासाठी

आव यक आहे .
2. डी हीटीला ितबंध करा (दीप िशरा र

गोठण)े -

Ÿ अंगठया
् या उं ची, ि याशील अंग यायाम आिण अंथ णावर गितशीलता यायाम DVT

रोख यास मदत करतात.
3. दोष दु

त करण-े

Ÿ फांदी आिण काि टंग क न हात िमळव यातील हातपाय मोडे ला एक मह वाची भिमका
ू

िनभावते.
Ÿ ताकदवान नायंम
ू ये िनरं तर ताण आिण नायं ू या मदती या समहा
ू या बळकटीमळे
ु यंग

कमी होते.
े
4. मह वपण
ू काय सधारणु
Ÿ ल याधा रत लो जला हवा वापर वाढव यासाठी रोगीची ि थती
Ÿ मान थोडा वळसा घालणे

सन मता सधारते
.
ु

Ÿ पोझीशिनंग आिण यो य ऑओमोटर उ ेिजत होणे सह िगळ यास मदत करणे.

5. टोन- सामा य करा
Ÿ टोन सामा य कर यासाठी सामा य सिवधा
आिण िनरोधक तं वापरले जातात.
ु
Ÿ सलभ
ु तं ात कंप, फरसबंदी, संयु

अंदाज, ु त केिकंग आिण जलद ताण समािव आहे .

Ÿ इनिहिबटरी तं ात िनरं तर वाहाचा समावेश आहे , संयु
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े ी चळवळ सधारणे
6. वयंसव
ु
Ÿ

रोिलंग, बॅिटंग, वा े ड, गडघे
ु , अध गड
ु यावर,
चपळ गितशीलता हालचाल चा अ यास करणे.

ॉिलंग आिण उठणे आिण बसणे यासार या

Ÿ

यां या कायशील मता सधार
यासाठी यरो
ु
ू डे हलपमट तं (एनडीटी) आिण ो ोओसेि टव
यरोम
यलर
ू
ु फॅिसिलटेशन टेि नक (पीएनएफ).

Ÿ

गितशीलता वाढिव यात मदत कर यासाठी िश लक आिण थायी िश लकवर ल कि त
केलेले िश लक िश ण.

Ÿ

कडकपणा कमी कर यासाठी आिण नायंच
ू ी ताकद वाढव यासाठी काय म मजबत
ू आिण
मजबत
ू करणे यामळे
ु दररोज या कामे खपच
ू सलभ
ु होतील.

Ÿ

वजन चढवणे आिण सव िवघटन सधार
यासाठी यायाम.
ु

Ÿ

ि थरता सधार
यासाठी हालचाल आिण बंद केनेिमक शंख
यासाठी ओपन
ु
ृ ला अ यास सधार
ु
केनेमेिटक शंख
ृ ला अ यास.

Ÿ

यां या काया मक मतेला आ हान दे यासाठी सम या सोडव याची सम या.

Ÿ

िश ण घे याचे िश ण - चालणाया चालनांसह चालणे

7. संवदेी एक करण
Ÿ

एकि त ो ोझोपेि ट ह, वणिवषयक आिण िविवध पयावरणात िश णा ारे ि ह यअल
ु
इनपट,
ु मोटार रलेिनग ो ॅम आिण से सररी री-एिजंग ारे उ ेिजत.

8. पालकांना िशि त करण-े
Ÿ

काळजीवाह आिण कटं
हाताळणी िश ण स याम ये िचिक सक य
ु ु िबयांसाठी मॅ यअल
ु
हाताळणी, बद या आिण पोझीशिनंग तं ांचा समावेश असेल यामळे
ु आराम वाढे ल आिण
त डाची संरेखन वाढे ल.

यावसाियक थरेपी
ए सेफॅलोपॅथी कोण याही संसगापासन
सेरे ल फं शनवर प रणाम क शकतात. हे एखा ा
ू दस-या
ु
य वर शारी रक, बौि क, शै िणक, यावहा रक, वत: ची काळजी इ यादीसाठी अवलंबुन होऊ
प अंदाज नाही आिण यामळे
शकते. याचा पवक
ू
ु एक य आिण याचे कटं
ु ु ब सद य यांचे जीवन
आिण वा य ब ल िचंता क शकतात. यां याकडे वेगळी दु यम गंुतागंुतही असू शकते जसे क बळ,
बेड फोड इ. यावसाियक रोग त य ला नेहमी एखा ा रोग ि थतीचे
कॉ ॉरे चर / िवकती,
ृ
यव थापन कर यास एक सम
ीकोन असतो. हे कायशील ि याकलाप कर यासाठी एखा ा
यास, सधार
यास िकंवा सधार
यास मदत करते.
य स यां या कौश याशी जळवन
घे
ु ू
ु
ु
े े े आहत
े :
यावसाियक थरेिप टसाठी िचंतच
1. से सॉ रयम
2. शारी रक सम या
3. संवेदी सम या
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4. सं ाना मक-बिु म ािवषयक सम या
5. वतणक
ु संबंधी सम या
6. मा यिमक बदल ितबंध
7. ऑथ सेस / ि लटस
्
8. अनकलन
/ अनकल
ु ू
ु ु तं
9. दिैनक जीवनाची मलभत
ू ू ि या
ै ंिदन जीवनातील साधने
10. दन
11. फरसतीचा
वेळ
ु
12. भिमका
ू
13. टी स
14. सवयी
15. िश ण आिण यावसाियक पयाय
16. कौटंु िबक िकंवा देखरे ख मागदशक
से सो रयम: बहतेक णांना ए सेफॅलोपॅथी बदलता संवेदनािशल राहता येईल िकंवा यां या
आजबाजला
ू ू काय घडत आहे याची मािहती नसते. वत: आिण पयावरणाब ल जाग कता
वाढिव यासाठी यावसाियक येय तं ानामळे
ु िविवध पयावरण उ ेजक तं ांचा वापर होऊ शकतो.
शारीरीक सम या: म जातंतू न हो या या हालचालीमळे
ु , हालचाली आिण विै छक िनयं णामळे
ु
प रणाम होऊ शकतो. हे फ कमकवत
अस
शकते
िक
ं
वा
वनी
अं
द
ाजाशी
सं
ब
ं
ि
धत
अस
शकते
.
ु
ू
ू
वयंसेवी िनयं ण आिण काही हालचाली सलभ
कर यासाठी यावसाियकोपचार त वेगवेग या
ु
तं ांचा वापर क शकतात.
संवेदी सम या: काहीवेळा संवेदनेसंबंधीचा ग धळ असू शकतो जो संवेदनेसंबंधीचा ि या िकंवा
संवेदनेसंबंधी समजशी संबंिधत असू शकतो. यावहा रक थेरिप ट संवेदनेसंबंधी पनिवकासातन
ु
ू िकंवा
संवेदना म संकलनातन
ू अशा सम या हाताळू शकतात.
ै बहतेक यां या सं ाना मक कायप तीनसार
सं ाना मक-बिु म ािवषयक सम या: यां यापक
ु
खराब होऊ शकतात, हणन
करणे हणजे
ू सं ाना मक-बिु म ा मक कायाम ये यांची पनरचना
ु
आमची भिमका
आहे आ ही सं ाना मक कायाम ये मदत कर यासाठी आिण रोज या कामात चांग या
ू
कारे काय कर यासाठी काही एडस
् दान क शकतो.
इ याद या बाबतीत बयाच
वतणक
ु संबंधी सम या: हे ण आ मकता, मड
ू ि वंग िकंवा झळका
ु
वतणक
ु शी संबंिधत सम या देखील दिशत क शकतात. हे सामा यतः िभ न वतणक
ु शी आिण
सं ाना मक वतणक
ु या प दती वाप न यव थािपत केले जाते.
दु यम बदल जसे कं ाट िकंवा वाधता आिण यो य पोजीशिनंग या वापरामळे
ु आिण काही orthotic
उपकरणांचा वापर क न बेड फोड हणन
ू आव यक अस यास ितबंध. तसेच, िनयिमत अंतराने सव
सांधे हालचाली अितशय मह वा या असतात.
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ऑथ सेस आिण ि लंट: एक कं ाट टाळ यासाठी िकंवा दु
अंगात फं शन सधार
यासाठी हे देखील िदले जाऊ शकते.
ु

त कर यासाठी िनधा रत आहे त. एखा ा

पांतर / अनकल
यासाठी हे पयावरणीय बदल िकंवा
ु ु तं : रोज या कामकाजाम ये फं शनल सधार
ु
अदापश स या पात असू शकतात.
ै ंिदन जीवनाचे मलभत
दन
ू ू उप म: यामळे
ु ए सेफॅलोपॅथी असु शकते ते लोक पडणा-या धोकांमुळे
वत: ची काळजी घे या या हालचाल वर अवलंबन
ू असतात, िकंवा कटं
ु ु बे संर कापे ा अिधक होऊ
शकतात. अशा प रि थतीत, ण आिण यां या कॅरे िग हस यांना सरि
ु त वातावरणात आिण सह
िकंवा सहा य सह मलभत
ू ू व-काळजी उप म म ये भाग परवानगी दे यासाठी व ृ केले जाऊ शकते.
रोज या जीवनातील इं मटल ि याकलाप: शारी रक मयादेमुळे कटं
ु ु बातील सद यांनी गडी बाद
हो याची भीती िकंवा इतर काही दखापतीमळे
ु यांना दस
ु
ु या िदवशी िदवसा या कायात सहभागी
हो यास परवानगी िदली जाऊ शकत नाही. हणन,
ू कौटंु िबक सद यांना यां या मतेनुसार यां या
सहभागास सधारायला
मदत कर यासाठी आिण जे हा गरज असेल ते हा यांना मदत कर यासाठी
ु
स ला दे यात यावा. थेरिप ट ही काय कर यासाठी िकंवा आव यक अस यास काही कार या
अडॉ शनसह सधा
ु रत माग सचवे
ु ल. काही ि याकलाप ण काय कर यास स म नसतील िकंवा
ै ि पक काय शोधत
यां यासाठी सरि
यासाठी वक
ु त नसतील, जेणेक न ते सहभािगता सधार
ु
असतील.
आराम: हे एक मह वाचे े आहे जेथे यावसाियक िचिक सक िवचार करतो. बहतेक लोक वेगवेग या
कार या मनोरं जनांम ये सामील हो याचे टाळतात कारण काही इजा हो याची जोखीम होते.
यावसाियक थेरिप ट िविवध अवकाश आवड ब ल चचा करतो आिण यांना ास न घेता
आरामिशलांम ये कशी सहभागी होऊ शकतात याब लचे सवात सरि
ु त कायाचे यांना स ला देते.
भिमका:
आ ही यांना यां या वेगवेग या जीवनातील भिमका
जसे क आई, िव ाथ , गिहणी
वगरैे
ू
ू
ृ
भाग घे यास मदत करतो.
िनयमानसार:
बहतेक लोक िनयिमत नमने
ु
ु अ व थ करतात. ते अिधक उ पादन म कायात
(िव ांती माणे) अिधक घेतील आिण यां या जीवनात उ पादकता कमी करे ल. आ ही उ पादक
यासाठी मदत
िनयमानसार
िवकिसत हो यास आिण अथपण
ु
ू उप मांम ये यांचा सहभाग सधार
ु
करतो, उदा. एखा ा शाळे त िनयिमतपणे शाळे त जा याची आव यकता असते, िनयिमतपणे अ यास
करावा लागतो, यो य झोप िव ांती असावी, इ.
सवयी: सवय आहाराचे सेवन करणे, नीट चांगली असणे, यायामाचे टाळणे िकंवा संपतणे टाळणे,
पदाथाचा वापर टाळ यासाठी स ला िदला जातो. जसे क काही अ य अडचणी जसे क बंदी.
शै िणक आिण यावसाियक पयाय: मह वाचे हणजे ते एक अथपण
ू जीवन जगतात आिण यां या
जीवनात काही मह वाकां ा आहे त. यावहा रक थेरिप ट यो य आिण सरि
ु त कारक द पयाय तयार
कर यात मदत कर यासाठी यांची मता आिण कौश यांचे मू यमापन कर यात मदत क
शकतात.
जीवनाची गणव
ा: ि थती कशीही असली तरी, मह वाचे आहे क य आिण यांचे कटं
ु
ु ु बीय जीवनाचे
दजदार जीवन जगतात. यावहा रक थेरिप ट काही संशोधनास स ला देऊ शकतात िकंवा अनकलन
ु ू
परव
ु ू शकतात यामळे
ु काळजीवाहक आिण य वर भार कमी होईल यामळे
ु यांचे समाधान आिण
ै ी सधारे
जीवनशल
ु ल.
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कटं
ु ु ब आिण केअर िग हर मागदशन: हे अ यंत मह वाचे आहे क कटं
ु ु बांना या ि थतीब ल आिण या या
प रणामाब ल मािहती आहे . भारतीय प रि थतीत हे िवशेषतः मह वाचे आहे क येक चरणानसार
ु
े
े
े
कटं
ु ु बांना मागदशन कले जाते आिण मागदशन कले जाते. यांना िनयिमत औषधे घेण आिण िनयिमत
कालांतरांवर मह व कसे सांगावे. कधीकधी, कटं
ु ु बे संर णा मक बनू शकतात जे पढे
ु या य या
िवकासात अडथळा आणू शकतात. हणन,
ू यावसाियक िशशु िचिक सक कटं
ु ु बांना ि थतीब ल आिण
यांना ए सेफॅलोपाथीने कसे यव थापीत करावे हे िशक यास मदत क शकेल.
भाषण थरेपी
पीईसीडीत आढळणा-या सामा य बोल यात अपंग हणजे अपािसया, िडशाथ रया आिण एपॅि सआ.
अपािसया एक भाषा कमजोरी आहे यामळे
ु भाषणाची िनिमती िकंवा आकलन आिण वाचन िकंवा
लेखन कर याची मता भािवत होते.
परिव
यात येणाया िचिक सेचे दोन सामा य वग आहे त:
ु
Ÿ

कमजोरी- आधा रत थेरपीजं्चा उ े श आहे भाषे या कायाम ये सधारणा
करणे आिण
ु
ि यांम ये याम ये िचिक सक थेट िविश
वण, बोलणे, वाचन आिण लेखन कौश य
उ ेिजत करतो.

Ÿ

सं ेषण-आधा रत (प रणाम-आधा रत) थेरपी हणजे सं ेषणांना कोण याही कारे मदत करणे
आिण केअर ली हर या समथनास ो सािहत करणे. या उपचारांम ये संवाद साधताना
ै िगक संवादाचा समावेश
वा तिवक जीवनातील आ हानांचा समावेश असले या अिधक नस
असतो.

डॅश ्आय येते जे हा भाषणासाठी आप या नायंन
ू ा िनयंि त करणारे मदचे
ू े िबघडले जातात. एक
भाषण पॅथोलॉिज ट नायंन
ू ा बळकट कर यासाठी, त ड व जीभ वाढ याची आिण ासो वास
घे यास मदत क शकतात. सामा य तं वारं वार थांबणे सह धीमा प भाषणावर ल कि त करणे,
आिण थम एका श दासह एक िवषय सु करणे आिण नंतर इतर य समजू आहे क नाही हे
तपासत आहे .
एपरे ि सया ते हा येते जे हा भाषणाची नायू अ भािवत असतात परं तु मदला
ू संभाषणासाठी जबाबदार
ै ि क आवाज
असले या नायंन
ू ा िस नल पाठिव यास ास होतो. सौ य करणांम ये, थेरपीम ये वय
कर याब ल
सांगणे आिण ओठ आिण जीभ कसे ठे वावे याब ल िवचार करणे, िकंवा वेळेत सधारणा
ु
बोलणे यांचा समावेश आहे . गंभीर करणांम ये, इशाया, चेहयावरील भाव, लेखी संभाषण िकंवा पवू
ै ि पक णाल चा वापर केला जातो.
मिु त काडस
् यासार या वक
े
मानिसक ह त प
सािह य जोरदारपणे सिचत
करते क सेरे ल नकसान
झा यानंतर, मलां
ू
ु
ु ना ितकल
ू सं ाना मक
आिण वतणक
ु या प रणामांचा धोका वाढतो. दीघकालीन शारी रक, सं ाना मक आिण वतणक
ु तील
मयािदत करते. पीईसीडीशी
ये पनिमलन
अपायकारक हे घटक आहे त जे बहतेक मला
ु या समदायाम
ु
ु
िनगडीची मानिसक सम या नेहमी ल यात तट,
ू ि या गती, ऍटंरो ्रे ड मेमरी, भाविनक ओळख
आिण कायकारी काय समािव करते. पीईसीडी खालील भावना मक िचंतेम ये सम या,
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आ मकता, भाववादाची आिण हायपरएि टि हटी, असहयोग, खराब सामािजक िनणय, औदािस य,
मागे घेणे, िचंता आिण उदासीनतेचे अंतगतकरण आिण बा तेचे उदय यांचा समावेश आहे . पीईसीडी
(पीईसीडी) पासन
ू पीिडत असले या एका सद याने कटं
ु ु बे थेट थेट भािवत आहे त. िवशेषतः, कौटंु िबक
सद य आिण देखभाल करणाया य पीईसीडी या प रणाम व प वाढीव तणाव, भाविनक दःख
ु
आिण मानिसक ताणामळे
ु येणारे वतःचे ल ण अनभवतात
ु
पीईसीडी या मलां
ु साठी मानिसक यव थापनांम ये सं ाना मक, वतणक
ु शी आिण इतर
िनदेशा मक प त चा समावेश आहे . पीईसीडी आिण या या / ित या कटं
ु ु बाला भािवत असले या
मलां
ु बरोबर काम करताना या धोरणाम ये खालील गो चा समावेश होतो: सं ाना मक रीि िनंग,
भावी संभाषण आिण सामािजक कौश यात सधारणा
करणे, अिधक अनकिलक
वतणक
ु
ु ु
ू वाढिवणे,
चांग या शै िणक कामिगरीसाठी कशलता
िनमाण करणे, इमारत कौश य आिण मेमरी, ल आिण
ु
कामकाजातील मेडीजंटम ये सतत झाले या तटू भ न काढ यासाठी संघटना मक धोरणे तयार
करणे. कटं
ु ु बाला मदत करणे आिण पीईसीडी या अपेि त भावामळे
ु बाल-संसग त मलां
ु या वय
आिण सं ाना मक िवकासासाठी यो य असले या मनोिवकार-िश णाबरोबरच सामािजक समथन
वाढवन
ू तसेच समथन गटांम ये सहभाग वाढिव यासोबतच भय दरू होईल. केअर लाइ हसला
ै ना ो साहन दे यासाठी ो सािहत केले पािहजे, जे
सकारा मक वातावरणात आिण पालकां या शल
मदचे
झा यानंतर ती वतणक
ु
ु ची सम या कमी कर यास मदत करे ल. या यित र ,
ू नकसान
संर णा मक सम या सोडव याची कौटंु िबक तं े ती ताण आिण कटं
ु ु बांना ठळक अि तीय अडथळे
दरू कर यासाठी उपयु असू शकतात. या प दत चे उपयु प रणाम केवळ वतःच मलां
ु वरच न हे तर
यां या कटं
ु ु बांना देखील भािवत क शकतात.
पोषण
Ÿ

ऍ टीऑि सडं ट् सचा समावेश असले या समतोल आहार मह वाचा आहे .

Ÿ

काही णांना िनगडीत अडचणी येत असतील यामळे
ु
सधार
याची गरज आहे .
ु

Ÿ

यांि क र या मऊ आहार िकंवा जाड यअर
ु आहार समािव केले जाऊ शकते.

Ÿ

जर काही

Ÿ

हंगामी फळे आिण भा या समािव करणे फार मह वाचे आहे .

Ÿ

िचकन, मासे, कडधा ये, बदाम, अ ोड यांसार या िथने सम ृ द अ न आहारात समािव
करावे.

Ÿ
Ÿ

णांना त डावाटे तनपान देणे अवघड असते तर टयब
् ू फ िडं ग सु करता येते.

सं कत
ृ आिण संरि त अ न मयािदत पािहजे.
जर

णां ारे सॅिल ड सने आहार

ण कमी वजनापे ा अिधक परक
ू आहे .
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े सल
े थरेपी
टम
पीईसीडीसाठी पारं पा रक उपचारांमुळे रोगा या मळ
ू कोर यरोपथ
ू ै ोलॉजीचा प ा िमळत नाही.
पीईसीडीम ये, मि त क िट यू या पेश ची कमतरता आहे जी यरॉनल
डे िफिसटसकडे जाते. टेम
ू
से सची वत: ची नतनीकरण
करणे, गणाकार
करणे आिण यरॉनल
पेश म ये फरक कर याची
ू
ु
ू
व ित त पेशी बदलू
क
शकतील
आिण
गमावले
यलर
तरावर
काय
से
ते
मता अस यामळे
ु
ु
कनेि टि हटी आिण
नेिसस ारे यरोनल
शकेल. हे रे यिलनेशन, िसनाइ टोझेनेस आिण यरो◌ोजे
ु
ू
या ारे यरॉनल
फं श स पनसचियत
करते. हे जळजळ कमी करते आिण रोग ितकारक यं
ू
ु
िनयंि त करते. हे एं िजयोजेनेिससचा सार क न आिण मदला
सधा
ु
ु रत
ू र आिण ऑि सजन परवठा
क न हायपोि सया परत करतो. पॅरा न तं ाना ारे टेम सेलने से यलर
देखील
ु नकसान
ु
थांबिवले.
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àH$aU 12

पोिलयो
पोिलयोमायिलिसस, याला पोिलयो हणतात यास पोिलयो हायरसमळे
ु संसगज य रोग होतो.
पोिलयो हायरस आधी या हॉन, पाइनल कॉड आिण मि त क टेम या मोटर यरॉ
ू सवर प रणाम
करतात, यामळे
ु अधागवायचा
ू जलद िवकास होतो. ५ वषापे ा कमी वय असले या मलां
ु ना हायरस
कराराची श यता जा त असते.
हायरसचे सारण:
Ÿ खराब हात धणे
ु िकंवा दिषत
ु प रणामी दाहक संपक.
ू अ न आिण पा या या आहारामळे
Ÿ सं िमत

सन ा यांसह संपक

रोग ४ िभ न व पात कट होऊ शकतोः
Ÿ पोिलओ हरसचा संसग करणारे ९५% लोक लघवीतील आहे त. याला उप-ि लिनकल पोिलयो

हणतात. तथािप, ल णे नसलेला असला तरीही, हायरसने सं िमत लोक हायरस पस
शकतात आिण इतरांना सं मण होऊ शकतात
Ÿ िवषाणचा
४ ते ८% लोक ताप, गळ याची आिण ताप, मळमळ,
ू संसग झाले या समारे
ु

ओटीपोटात दखणे
िकंवा १-१० िदवसां या दर यान राह यासार या लू सारखी ल णे दशवू
ु
शकतात. याला नॉन-पॅरेिलक िकंवा अपॉि ट ह पोिलओ हणतात.
Ÿ १-२% सं मणाम ये, मांसाचा, पाठीचा कणा आिण / िकंवा पाय यांम ये कडकपणाची ल णे

असणा-या नसणारा िवकत
ृ सांसिगक मदु वर िनमाण होतो. हे गे या २ ते १० िदवस आिण
पणपणे
पन
ा
.
ू
ु
Ÿ

भािवत झाले या समारे
१%, पॅरॅलीिटक पोिलओम ये वाढ ल णे म ये, ास, पाय िकंवा
ु
पाठीतील ताकदीचे नकसान,
ती नायू वेदना आिण नायू वेदना. मलां
ु
ु म ये, अधागवायू
िदसन
ू ये याआधी सु वाती या ल णांची जाणीव होऊ शकते.
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पॅ रिलक पोिलओशी संबंिधत सम या:
Ø प ाघात एखा ा शरीरा या कोण याही नायवर
ू प रणाम क शकतो, परं तु पाय सवात

सामा य आहे .
Ø जखम

त अंग संयु हालचाल मयादा सह काँ ॅ टरएस िवकिसत शकतात

Ø भािवत अंगांचा िवकास मंदपणा

ास देत नाही, तथािप, पाठीचा कणा कमी करते आिण
दीसलोकेश स उ वू शकते

Ø प ाघात समयोवेळी
Ø मू मागात संसग

रोगिनदान:
घशातील धोश,ू मल िकंवा सेरे ोि पनल वपदाथा या सं कतीतन
ृ
ू हायरसची पन
ु ा ी.
पोिलयो हायरसम ये ऍ टीबॉडीज वाढिव यासाठी चाचणी.
पांढया र पेशीची सं या वाढते जी सं मणाला सामा य ितसाद आहे .
उपचार:
ितबंिधत आहे . उपल ध असले या 2 पोिलओ लस आहे त; िनि
लसीकरणा ारे पोिलओ पणपणे
ू
पोिलयो हायरसची लस आिण त डी पोिलयो हायरसची लस.

य

यांनी हायरस संकु िचत केला आहे यां यासाठी, या हायरल इ फे शनसाठी िविश उपचार नाही.
गंभीरपणे भािवत झाले या मलां
ु साठी, जीवनर क उपाय कर याची गरज असू शकते, िवशेषत: ास
आहे त आिण यात मू मागात
घे यास मदत करणे. पॅरॅलिटक पोिलओचे उपचार हे रोगसचक
ू
सं मणासाठी ितजिैवक आिण िफिजओथेरपी आिण यावसाियक उपचाराचा समावेश आहे जे सश
यायाम आिण चाल यासाठी सहायकारी उपकरणे दान करतात.
िफिजओथरेपी
पोिलओसाइिटसचा ि लिनकल कोस तीन ट यांत िवभागला जाऊ शकतो:
1. ती पायरी
2. ल वेधी टेज
3. अविश प ाघात टेज
ती

े
टज

ती पातळी साधारणपणे 4-8 आठवडे िटकते. ल णे सहसा ताप, अितसार, मळमळ, उलटया,
् िचडिचड,
संयु वेदना आिण नायू कोमलता यांचा समावेश आहे .
या ट यात उपचार योजना समािव ीत आहे :
I.

मी. िव ांती: िकमान हाताळणीमळे
ु ल णांची ती ता कमी हो यास मदत होईल.
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ii.

अलगाव: मू , मल आिण थब अ यंत दिषत
ु ना यां या संपकात
ू आिण सं ामक आहे त. इतर मलां
ये यापासन
ू संरि त ठे वले पािहजे.

iii. बू टर डोस: घर या इतर मलां
ु ना बू टर डोस लसीकरण ावे.
iv. पोषण: िथने - सम ृ द आहाराची िशफारस केली जाते.
v.

यो य हाताळ याची तं : मलाला
अशा कारे चालवावे क िहपला िव तार असावा आिण अपहरण
ु
नाही. मलाला
हातांनी उचलता कामा नये.
ु

रोख यात
vi. ि लटेज आिण यो य पोझीशिनंग: कमी पायां या ि लिटंगमळे
ु नायं ू या नकसान
ु
मदत होईल. हे देखील वेदना कमी करते. करारनामे देखील टाळता येतात.
vii. बहीण केनी यांचे नान: या तं ात, टॉवेल गरम पा यात बडवन
ु ू आिण िवरघळली जातात. हे टॉवेल
कमी अंगठयां
् वर आिण मण याचे वर ठे वले आहे त. हा ओलसर आिण ओलसर तपमान आहे , जो
काही माणात सज
ू दरू कर यास मदत करतो.
viii. स य िन य चळवळः मलां
ु या सहनशीलतेनुसार िदवसातन
ू 2-3 वेळा करावे. तथािप, जर
नायू कोमलता भरपरू असेल तर हे टाळावे.
े
सां कितक
टज
ृ
पौ षो पादक टेज 2 मिह यांपासन
ू सु होऊन 2 वष चालू राहते. हा खरा िकंवा य अधागवायचा
ू
दोन भागांम ये िवभागले आहे उदा. लवकर समाधाना या काळात (पयत 3 मिहने)
ट पा आहे हे पढील
ु
आिण उशीरा समाधानाचा टेज (2 वषापयत)
लवकर बरे हो यासाठी या ट यात उपचार योजना समािव :
i.

सतत ि लंिटंग: एल - ि लट िदले जाऊ शकते जेणेक न गडघे
ु दु खीपणा आिण िवषम वाम
टाळता येईल. ओटीपोटातील हिनयास टाळ याकरता एक कां या कवच िदले जाऊ शकतात.

ii.

थानिनि ती: भारतीय ि थतीत मलाला
घेऊन जाणे टाळावे जेणेक न आयटी बँड कॉ ॅ ट
ु
टाळता येईल. तसेच झोपणे करताना, मलाला
वण ि थतीत ठे व याने िहप कं ाट टाळ यास
ु
मदत होते. वर या फांदीवर प रणाम झाला असेल तर खांदा अपहरण ठे वावा. खांदा िथंकणे
ितबंिधत कर यासाठी एि झला रोलचा वापर केला जाऊ शकतो.

iii. ि थती बदलणे: बेड म टाळ यासाठी व
तासांनी चालू करावे.

े र णास ठे व यासाठी गंभीर जखमी

ण 2-3

ताणलेली असावी.
iv. कॉ ॅ टसचे तकडे
ु : कडक आिण संकु िचत मऊ उती सतत आिण हळवारपणे
ु
v.

उ ेजन आिण सलभता
तं : नायं ू या सचोटी राख यासाठी गॅ वनाइक उ ेजना रोखता येते.
ु
भािवत नायंन
ा
सोयी
कर बनव यासाठी तेजो धावणे देखील िदले जाऊ शकते.
ू

उशीरा समाधाना या ट यात उपचार प ती मु य वे कमकवत
नायंन
ु
ू ा बळकट करते. या रोगाची
सु वात झा यानंतर दोन वषापयत नायंच
ू ी जा तीत जा त मता वाढवता येते. तथािप,
आधीपासनच
दशवू शकतो. हे अधागवायू नायू आहे त,
ू सि य नायू दोन वषानंतरही काही सधारणा
ु
जे 2 वषानंतर सि य करणे कठीण झाले आहे . अधागवायू नायंन
ू ा बळकट कर यासाठी वापरले
जाणारे काही तं खालील माणे आहे त:
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i.

पलीज,
ि ं स, अरे बॅडंस,् वेट कफचा वापर क न रे िसिसिट ह यायाम
ु

ii.

स पशन थेरपी

iii. जलशु ीकरण
iv. थेरपी ले करा
v.

संवेदी एक ीकरण

अविश अधागवायचा
ू ट पा
2 वषानंतर िटकन
ू राहणे हे कायमचे कायम असते. अविश अधागवायची
ू मयादा सौ य ु लक
थािनक कमकवत
ंक आिण हातपाय नायू
ु पासन
ू ती अपंग व आिण काया मक अवलंबन गणधम
ु
या सकल प ाघात कर यासाठी असू शकते.
या ट यात िफिजओथरेेपीची उि

े :
् ये आहत
ेटेड नायंन
ू ा बळकट करणे.

i.

पली,
ु ि ं स, अरॅ बॅ ड, वेट क स वाप न सव इ

ii.

िनयिमत ताणतणाव आिण ि लटस
् क न कॉ ॅ टस आिण िवकती
ृ टाळणे.

iii. चाल याची फेररचना सधार
यासाठी यो य ओरथोिसस तयार करणे.
ु
iv. रो याला श य िततके वतं बनिवणे.
v.

भाविनक आिण मानिसक समथन

यावसाियक थरेपी
यावसाियक िचिक सकांनी पोिलओवरील शरीरा या ताकद, संयु ि थरता, पिव ा आिण रोज या
जीवनात काय कर याची मता असले या य या आकलनाब ल या आकलनाचे मू यांकन
करणे. ह त ेप अथपण
काय आिण ि याकलाप सहभाग सधारते
; घाटातन
ू भिमका,
ू
ु
ू काढले; दु यम
गंुतागंुत कमी करते; आिण ण आिण काळजीवाहक कर यासाठी िश ण आिण समथन परवते
ु .
ै ि क उि -सेिटंग,
यावसाियक िचिक सक वातं य आिण कायशीलतेवर ल कि त करतात, वय
आिण काय अनकलन
आिण पयावरणीय फेरबदलातील यां या िवशेष कौश यांचा.
ु ू
एकदा पोिलओचे िनदान झाले क , वै क य िचिक सकांनी खालील उि

े िनि त केली:

अ पकालीन उ ी े
ण िश ण:
आजारपणाचे रोगिनदान कर याब ल णाला िशि त करणे हा पिहला आिण सवात मु य उ े श आहे
कारण यामळे
ु रो याला तसेच थेरिप टला थेरपीम ये वा तववादी यावसाियक उि ् ये सा य
कर यास मदत होते.
पो टरल
ु सधारणा:
ु
यो य आसन यव था उपल ध करणे आव यक आहे . सायफोिसस, कोिलयोिसस सार या
मण यासार या िवकतीपासन
ृ
ू बचाव कर यासाठी आिण दु त कर यासाठी ेिसज आिण
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ऑथॉसेसचा वापर.
अि नशामक सधारणे
मुळे य
ु

ै ंिदन कामकाजात सहभाग वाढतो.
या दन

कॉ ॅ टस
् आिण िवकत
ृ या अिधक ितबंधनासाठी पं्ट् स, ेसेसचा वापर.
मह वपण
करणे
ू मतेची देखरे ख आिण सधारणा
ु
उ ेजना मक ि परोमे ी, वाहणाया मोमब या आिण फगे
ु यासार या ि या िद या जाऊ शकतात.
काया मक, उपचारा मक आिण खेळ आिण आरामशीर ि याकलाप यां या मा यमातन
ू उपल ध
नायची
ू श आिण गतीची ेणी िटकवन
ू ठे व यासाठी.
झकले
या सँिडं गसार या उप मांचा वापर,
ु
कमकवत
नायंम
आिण सधारणे
ु
ू ये मोटार िनयं ण आिण हात फं शन या सिवधा
ु
ु
दीघकालीन ल य
एडीएल िश ण:
वयं-काळजी ि याकलाप:
अंघोळ करणे - उभे राह यास कठीण असले या लायंटसाठी, एका हाताने आयोिजत केले या
शॉवरसह एक चेअरवर स ला िदला जाऊ शकतो. फॉ स टाळ यासाठी बार ह तगत करा अँटी ि कड
मेट् स
टॉयलेिटंग - जेट फवारणीसाठी, कमोडचा वापर
िमं
ू ग- जर हाताचे काय भािवत झाले, तर सावि क कफ आिण कंगवा इ यादीसाठी बांधलेले
हाताळले जाऊ शकतात
खा या या - िब ट-अप, हाताळलेले चमचे, फगे
ु आिण काचेचे, लास धारक.
काय उप म:
िवशेषतः िडझाइन केलेले कटर
ू आिण कार दान करणे समदाय
ु गितशीलतेसाठी वापरले जाऊ शकते
पोटेशीय िवकती
ृ साठी समायोिजत कर यासाठी एग नोिमक खु या
कमी उं चीवरील अडथळे आिण अडथ यापासन
ू दरू राह यासाठी अडथळा- मु वातावरणातील
अनकलीकरण
आिण कमी माणात गती िमळ यासाठी आिण णाची आव यकता अनसार
ु ू
ु घर आिण
कामकाजाचे वातावरण तयार करणे.
े णे आिण आरामदायी ि याकलाप: खळ
फटबॉल,
टेिनस सार या खेळाम ये सहभाग घे यासाठी खास िडझाइन केलेले हीलचेअर
ु
ै ि क काळजी, घरगती
वय
ु काम आिण कामा या आिण िव ांती या कायासह, रोज या कामा या
कामिगरीवर पोिलओचे प रणाम थापन कर यासाठी यावसाियक िचिक सक
णाला
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सहकायपवक
काय करतात आिण रोज या जीवनात सहभागासाठी आव यक कौश याचा िवकास
ू
कर यासाठी ल य कि त काय म िवकिसत करतात. .
े
मानिसक ह त प
जे हा आप याला पोिलओब ल िवचार येतो ते हा मानिसक ह त ेप हे काही ल ात येत नाही. ही एक
वै क य अव था आहे यात मलत:
शारी रक व चालतािवषयक अडचण चा समावेश आहे . तथािप, श द
ू
िवकलांगताम ये सायको-सामािजक अथ जोडणे समािव आहे . समान वै क य अव थेतील दोन
य ना वेगळया अपंग वाची पातळी असते. एखादी य नोकरीसाठी आिण समाजाचा योगदान
बेरोजगार असू शकते आिण रोज या जीवनावरील या या
देणारा सद य असू शकतो, तर दसरीकडे
ु
ै काही खालील माणे
कायासाठीही ती अवलंबू शकते. िविवध घटकांमुळे फरक असू शकतो, यापक
आहे त:
Ÿ

सामािजक आिथक ि थती
Ÿ शै िणक पा भमी
ू
Ÿ सामािजक समथन
Ÿ सारखे मानिसक घटक

अ) ेरणादायी पातळी
ब) पॉिझिट ह vs नॅटवक ि कोन
क) िनयं ण ठे व याचे लोक
डी) यि म व गण
स, मोकळे पणा, सहमतता इ यादी)
ु (उदा. यरोिट
ू
जो य भाविनक ि थरतेवर (उदासीनता कमतरता) उ च आहे ितला अपंग व असले या कोण याही
य या तलने
ु त चांगले सामना कर यास स म असेल. याच माणे एखा ा य चा असा िव ास
आहे क एखा ा घटनेचा ोत अंतगत आहे (िनयं ण े ातील अंतगत) तो िनराश हो याची श यता
कमी असणार आिण बदल घडवन
ू आण यासाठी ते काय करे ल / ते पाह इि छत आहे त.
एक मल
कमी आ मसंतु ,
ू मयािदत भौितक मता वाढते हणन,
ू अनेक दु यम मु े िदसणे. मलाला
ु
कमी आ मिव ासाचा तर आिण या या / ित या पयावरणाकडे नकारा मक ि कोन िवकिसत
होऊ शकतो. अशा मलां
ु चे द:ु ख सहन केले जाते, जे वर उ लेख केले या भाविनक िवषयांसाठी एक
मख
ु घटक आहे . यामळे
ु सामािजक संवाद आिण पर परिवरोधी प रि थतीत अडचणी िनमाण होतात.
बयाच वेळा, अशा मलां
ु नी, िकंवा ौढांना ढता िश णा ारे आिण मॉडे िलंग ारे यो य सामािजक
पर परसंवादां ारे जोरदारपणे िशकवले जाणे आव यक आहे . वत: ची ितमा, आदर आिण
आ मिव ासातील मह वा या सम या हाताळ यासाठी य कि त थेरपी परवली
जाऊ शकते.
ु
सामािजक कौश य असले या मलां
ु या अडचणी सामािजक अिल पणापासन
ू दरू होतात.
आ मिव ास वाढिव यासाठी आिण सामािजक सहभाग वाढिव यासाठी कला-आधा रत ह त ेपांचा
वापर महान मदत होऊ शकते. िश णासह, मले
ु यां या भावनांना िचि त करणे, सु अमत
ू
िवचारां या आधारावर ितिबंिबत क न आिण सामािजक र या सहभागी होऊ शकतात.
अपंग असलेले अनेक मले
ु शाळे त चालताना पायया चढ या आहे त हणन
ू यां यासाठी खपू अवघड
आहे . एक सो या आिण सलभ
येक मला
ु उपाय असनही,
ू
ु या िश णाचा अिधकार अशा प रि थतीत
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मोडतो. I . तळ मज यावरील वगाची यव था करणे. कधीकधी, कमी आ मस मान आिण
धमकाव यामळे
करते. कालांतराने, हे शै िणक कायातील मख
ु , मल
ु िश णत ांकडे दल
ु तटू
ु
हणन
सं ाना मक िवकासाचे आिण
ू उदयास येतात. सं ाना मक यायामा या व पात हे सचक
ु
सधारा
मक उपाय अस याचे सिचत
ु
ू होऊ शकते.
कोण याही अपंग व बाबतीत, एक सकारा मक देखावा अितशय मह वाचे आहे . िवशेषत:
पोिलओसार या आजारा माणेच जे केवळ िवकत घेतले जात नाही परं तु आज या यगात
सहजपणे
ु
रोखले जाऊ शकते, 'मला का?' या
ाचा
उ वला आहे . या
ाचे उ र पोिलओशी िनगडीत
अडचणी दरू कर यास मदत होत नाही,
िवचार यासाठी, 'मला का?' या
ावर उ र शोधताना
आपण उजा आिण वेळ वाया घालवू शकत नाही. खरोखर अि त वात आहे . या ऊजचा उपयोग य या
काया मक व काय मता वाढव याकरता जागा वाप न केला जातो.
याचा दसरा
प रमा हणजे र ाची ल जा पदता ल ात घेता या या / ित या पालकांना वाटणारी राग.
ु
यामळे
ु बयाच संघषाचे िनमाण होते कारण अशा भावना एका पालकां या बाबतीत अ वीकाय वाटतात.
अशा भावना दडप यात जा त मदत िमळत नाही. तथािप, हे ासदायक आहे , हे पालकांनादेखील
मानवांनी वीकारले पािहजेत आिण ते चका
ु क शकतात, अनाव यक गदारारणे याम ये कमजोर
प रणाम होऊ शकतात. बयाचदा, याब ल बोलणे, एखा ा या पालकांबरोबरचा वेदना आिण राग रागाने
मदत क शकतात. ते सु ा बयाच वषापयत अपराधीपणाचे भार वाहन गेले आहे त आिण कदािचत
वतःलाही आराम दे यास उ सक
ु आहे त. कधीकधी, सं ेषणाची सोय कर यासाठी एखा ा
स लागारां या मदतीची आव यकता असू शकते. अनेक स लागार कटं
ु ु ब कौि सिलंग आिण कौटंु िबक
िस टम थेरपी वापर यास पसंत करतात.
ै बरे च जण वतःला वीकार यात अडचणी येतात आ ही वतःब ल नापसंत करणारी
आप यापक
बयाच गो ी आहे त काहीवेळा, या नापसं या संपणपणे
वत: साठी नापसंत कर यासाठी मयािदत.
ू
आपण या बलवानांची ताकद िवस न या गो ना िवस न जातो याब ल आपण र यतेने जातो.
या लोकांकडे पोिलओ आहे िकंवा या ीने कोण याही अपंग वा या बाबतीतही हे च लागू होते
भौितक मयादा इतका वेळ आिण उजचा उपभोग घेतात, आमचे ल आ ही या गो ी क शकत नाही
या गो वर होत नाही िकंवा आपण या गो ी क शकलो असतो ... '; आ ही आप या श िवसरलो
ै एक
िकंवा सवात मह वाचे हणजे हे अपंग व हणजे मी कोण आहे हे योगदान करणाया घटकांपक
घटक आहे . आिण मी आहे , मला सव म असू शकते. मला िबनशत वीकार करणे पा आहे - यि चे
ल य कि त थेरेपीचे ल य.
भाषण थरेपी
पो ट पोिलओ िसं ोम (पीपीएस) पासन
त असले या णांना भाषण (मु य वे आवाज िकंवा वनी)
ू
आिण िनगडीत संबंिधत ल ण दशिवतात परं तु नंतर या ट यात.
ल णः
जर पीपीएसम ये बंुबारचा सहभाग असेल तर िनि तपणे िनगराणी आिण वनी फं शनची तडजोड
आिण उ चारण इतर ि या देखील भािवत होतात. एकंदरीत, बोल याची आिण
केली जाईल. अननाद
ु
िगळताना संबंिधत सव फं श स भािवत होतील यात खालील गो चा समावेश आहे :
Ÿ फाणधान: कमी आवाजी आवाज
Ÿ वोकल थकवा
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Ÿ खेळप ीवर आिण लाघवीला बदल / बदलणे / बदल यास असमथता
Ÿ आवाज
Ÿ आवाज गणव
ा अिधक जोरात असू शकते
ु
Ÿ

िति यांचे: नरम तालू या कमकवत
/ िकंवा पणपणे
अनपि
ु
ू
ु थत हालचाल मळे
ु हायपरनाकचा आवाज.

Ÿ आिट यले
ु शन: आवाजाने उ पादनास अडचणी ( िम टाटयले
् ु शन) ओरल पोकळीतील

चरल िवकती
ृ
ासो

Ÿ
Ÿ व

वास: ासो छवासात असले या नायं ू या कमजोरीम ये

थळािवषयी नायू तसेच पोटाचे नायू

Ÿ भाषणादर यान कोऑिडनेटेड
Ÿ

य

ास आिण अ य पणे हे भािवत करते

चे भाषण सहजतेने

िगळं कृ त हो याम ये,

ाव आिण ि ंगमळे
.
ु िगळताना नायू िगळ यात सधारणे
ु

िनसगाची सरि
ु तता गंभीर बाब हणन
ू िवचारात यायला हवी. कारण जर िगळ याने िगळणारा
डाइपेिगया हणन
ओळखला
जातो,
तर
यास िगळताना उ सकता
िनमाण होते आिण नंतर आकां ा
ू
ु
यमोिनयामळे
ू
ु होऊ शकते यामळे
ु याचा वतःचा लाळ पोसणे िकंवा यायचा होता.
पीपीएसम ये भाषण आिण िनगडीत अडचण चे यव थापन:
Ÿ

िनगरावणेः पी पी एस सह असले या य या यव थापनाम ये िनगडीत सम या िकंवा
िडसएिफयाचा उपचार हा मह वाचा भाग आहे . एक िगळ याची अव था हाताळ याचा सव म
माग हणजे िगळणे! िनगडीत टाळ याऐवजी िकंवा वाढिवले या रकमेसाठी एनपीओ हणन
ू
टाळ या ारे , िगळताना नायू ोिधत होऊन दबल
ु होतात.

िनगराणी फं श स सधार
यासाठी, वायमागाची
सरि
ु
ु
ु तता राख यासाठी आिण सरि
ु त िनगराची
खा ी करणे, िविवध तं ांचा वापर केला जाऊ शकतो.
िगळ यांचे िवकारांचे यव थापन ामु याने 2 भागात िवभागले आहे :
थटे धोरण - याचा अथ हणजे अ नाचा समावेश असतो
अ य धोरणे - एक आहार पदवी न करता यायाम यायाम होय.
य तं ात अ न ससं
समािव आहे त.
ु गतता सधारणा
ु
अ य तं ांम ये ओरोफरीि जयल
चसची उ ेिजतता आिण वतणक
ु ची तं े, जसे क पोि क
बदल िकंवा िगळवणक
ू चा वापर करणारे कौश य समािव आहे .
Ø

भरपाईची धोरणे
ण सरि
ु तपणे यव थािपत क शकतो यानसार
ु आहार संशोधन.
Ÿ
Ÿ

पातळ / घ व: जाड मध, मध जाड आिण सांजा
पातळ / जाड परी
ु अ न
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

िनयिमत आहार
िच न / यांि क मऊ आहार.
ै ि पक पोत / तापमान
वक
ै ि पक पातळ आिण ठोस पदाथ: अवशेष दरू कर यासाठी
वक
गलाचा ि लअ रं ग: अवशेष दरू कर यासाठी
टयब
् ू फ िडं ग

Ø पयावरणीय / तणाव कारणे िवचारात या.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

जे हा / कठे
ण खात आहे / िदले जात आहे
ु
जेवण दर यान ण ि थतीत िवचार करा
सवात मह वाचे हणजे, णांना एिटयलिज आिण पीओ सेवन कसे केले जाऊ शकते याचा
िवचार करा

उपचारा मक िड फिजया धोरणे
- संवेदी ॅटेजीज: संवेदी ॅ झीजम ये बदलणारे आकार, पोत, तपमान िकंवा चव या
व पात समावेश आहे जेणेक न बो टस (लॉिझमॅन, 1 9 8 9, 9 7) िदले या संवेदना म
अिभ ायास बदलत होते.
- थमल उ ेिजत होणे
- चोक-िनगल तं (िसमले
ू शन)
Ø मोटारीक सम वय

ओठ, जीभ, आिण जबडा या गती (रोम) ची ेणी सधार
यासाठी िविवध यायाम केले जाऊ
ु
शकतात, जेणेक न सम वय सधारता
येईल, वोकळ गळगळीत
आवरणे, ले र झेल उं ची,
ु
ु ु
होईल.
िकंवा जीभ बेस मागे घे याम ये सधारणा
ु
मोशन या यायामाची रचना

चरल / िटशू हानीसह सहा य करते.

िवरोध यायाम नायू मजबत.
ू
ितकार यायाम जीभ क कारक िकंवा चम याने िनमाण कर या या िवरोधात जोर दे यासारखे
आहे " ितकार"
फॅटसटोटो
लॅ नेगल उं ची वाढिव यासाठी वापरले जाणारे यायाम. पनराव
्
ु
ृ ी / आय / िकंवा / एनजी /
/ समािव करा.
·

िनमळता
मनो
ु

ण

िविवध िनगडीत यु ने गंध िफिजयोलॉजी बदल यासाठी वापरले जातात. येक िगळवणारा यु
अितशय िविश िनदानासाठी वापरला जातो आिण फ आप या भाषणात भाषा रोधकां याशी चचा
के यानंतर वापरला जाऊ शकतो.
- सु ा लॉिटक वे लो
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- सपर-स
ु
ु ा लॉिटक वे लो
- शेकर मॅ यएवर
ु
- मासाको
- क कारक िनजणे
- मडे लसू यु
- जबडा उघड याचे यायाम
·

इ

मटल

प ृ भाग इले ोमॉ ाफ (एसईएमजी), जीभ ब ब आिण / िकंवा मह वपण
ू उ ेजना िकंवा
इि टम यासार या त काळ अिभ ायासाठी िविवध कारची साधने आहे त. बहतेक वेळा
इ मटल ि टमट हे सपा
ू मक ॅटेजी, पो टरल
ु चज िकंवा काही कारचे उ ेजन थेरपी
बरोबर केले जाते.
·

बायोिफडबॅक: सेमजी - थायरॉईड लॅिमनावर ठे वलेला इले ोड जे हा
णाला गळा
घालतात आिण ते पाह शकतात क यांची गती िकती मजबत
ू / कमकवत
ु असू शकते.

·

नायू उ ेजना: नवीन तं जसे क एनएमईएस आिण मह वा या उ ेगात एकि त केले गेले
आहे त आिण अिधक मोठया
माणावर वापरले जात आहे त. अलीकडील अ यासात असे
्
िदसन
ू येते क उपचारा मक डाइपेिफया योजनांसह संयु पणे वापरताना NMES सवात
काय म आहे .
Ø कती:
ृ

·

·

वनीमळं
यासाठी आवाज तयार कर याचे यायाम आिण गायन फं शन यायाम
ु सधार
ु
( हीएफई)
हॉिलक अलौिककता आिण खेळप ी बदल यासाठी तं

·

फोकस फोकससह रं गवलेले.

·

यथ व छता राख यासाठी

·
·
·

सधा
करा.
ु रत बोलका िव ांतीचा अनसरण
ु
हॉइसचा आवाज िकंवा गरैवापर नाही
माने या नायंवू र नायंच
ू ा ताण कमी करा. धी या घडी या रोटेशन यायामांचा वापर करा,
खांदा रोल तं वापरले जाऊ शकते.
Ø ित मण:

·

खु या त डा या ि कोणातन
ू बोला, हणजे श य ितत या िव ततृ आपले त ड उघडा.
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·

मोठमोठया
् आवाजात बोला.

·

वािहनीचे िश ी फकट,
बबल वाजवायचे, पढयासह
शोषन
ु
्
ू घेतलेले रस इ. सार या वा-या व
शोषण करणाया कत
ृ चा अिधक सराव करा.

Ø
Ÿ

ासो

वास:

या या बळकटीकरणासाठी व

थळािवषयी आिण उदरपोकळी या नायंवू र काय करा.

Ÿ

ासा ारे आिण खाली
सखोल इनहे लेशन आिण उ छवास अ यास दररोज यायाम: त डातन
ू
पडले या अव थेत नाकातन
ास घेणे.
ू

Ÿ

संशोिधत सन नायू िश ण काय माचा वापर.

पोषण
Ÿ

पोिलओ

णांसाठी सयो
ु य आहार राखणे हे फार मह वाचे आहे .

Ÿ

िचकन, मासे, दु ध आिण दु धज य पदाथ जसे िथने सम ृ द अ न समािव
मह वाचे आहे .

Ÿ

िहर या पालेभा यासह भरपरू भा यांचे िम ण मह वाचे आहे .

Ÿ

तसेच, हंगामी फळे समािव करणे मह वाचे आहे .

Ÿ

नारळ तेल, सयफल
ू ू तेल यांसारखे िनरोगी पदाथ हणजे मयािदत मा ा.

Ÿ

साखरे चा, टाचयु अ नांसह ोसेस केलेले भोजन मयािदत करणे देखील आव यक आहे .
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àH$aU 13

पाइनल नायल
ु ए ोफ ज
पाइनल ि सकल एरोि सेस (एसएमए) म ये एसटीएन नावा या ोटीन या कमतरतेमुळे ऑटोसॉमलअ कट िवकार होतात. येक यि स 2 एसएमएन जी स, एसएमएन 1 आिण एसएमएन 2 असतात.
एसएमए असले या सव णांना गणस
ु ू 5q वर एसएमएन 1 जीनम ये होिमओझी िवघटन आहे .
एसएमएन ोटीकरणाची कमतरता मि त क टेम आिण पाइनल कॉडमधील कमी मोटर यरॉ
ू सचा
गतीशील िवनाश होतो कारण बोलणे, चालणे, ास घेणे आिण िनगराणीसाठी आव यक नायं ू या
ि या िनयंि त करणे. एसएमएन ोटीन या माणावर अवलंबन
ू ल णे ही ती आिण सौ य असते.
नंतर या जीवनात ल णे सु होतात, सौ य रोगाचा अ यास.
एसएमए सु वाती या वयावर आधा रत वग कत
ृ आहे :
Ÿ एसएमए कार 1: िदसायला सु वात ज मापासन
ू सहा मिहने आह.े

ल णे:
Ø

िनगराणी आिण आहार घे याची सम या

Ø

िबघडलेली ास

Ø

कमी झालेला नायू टोन

Ø

कमी झालेली िकंवा अनपि
ु थत टडन र ले सेस

Ø

कमी झालेली हातची हालचाल

Ø

छायािच ण

Ø

कंपन

Ø

ै ाचे दगड उभे करत नाहीत.
भािवत मले
ु कधीही बसा िकंवा मल
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Ÿ एसएमए कार II: आरं भ 6 आिण 18 मिह यांदर यान असतो.

ल णे:
Ø
Ø
Ø

मले
ु असमिथत बसू शकतात परं तु उभे कर यास िकंवा चालु नसले या चाल यास असमथ
आहे त.
भािवत मलां
ु म ये सन सम या असू शकतात
सन सं मणांचा धोका वाढणे

Ÿ एसएमए टाइप II: सु वाती या काळात 18 मिह यांनंतर 2 ते 17 वष वयाचे असत.े

ल णे:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

सन सं मणांचा धोका वाढणे
असामा य फेरफटका
पाय या चढ याम ये आिण / िकंवा खच
ु तन
ू उगिव याम ये अडचण.
बोटाळे चा थरकाप
असामा य नायू टोन आिण नायं ू या कमजोरीमळे
ु संयु कंटेनरर्

2. यरो
केलटेल िफिजओथरेपी:
ु कु यलर
ु व म कको
ु
Ÿ पस न लहान आकारा या नायू वाढवणे
Ÿ संयु हालचाल राख यासाठी (िनि य रॉम, एि ट ह-सहा य रॉम, सि य रॉम)
Ÿ सि य सहा य केले या ि याकलापांम ये िनलंबन थेरेपी आिण उ च ाधा यांसाठी वसंत अ यास
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

तसेच कमी ित वनी समािव आहे
कमकवत
नायंच
ु
ू ी भरती करणे, सि य करणे आिण मजबत
ु करणे
चाल याची िश ण
दबाव फोड आिण कं ाट / िवकती
ृ टाळ यासाठी
हीलचेअर हालचाली
कशे दंडा या एका बाजला
ू असलेला बाक अिधक वाढ टाळ यासाठी, पाइनल जॅकेटवर स ला
िदला जातो

यावसाियक थरेपी
िनवारक, अनकल
ि कोन आिण ितकारक ि कोन यासार या िभ न प दती वाप न यांचे
ु ू
काम आिण शालेय िश ण चालू ठे व यासाठी एसएमएमधील मलां
ु ना मदत कर याम ये यावसाियक
उपचाराचा मह वाचा वाटा आहे .
सामा य यावसाियक थरेपी ल य ल कि त करतात:
1. मह वाची मता राख यासाठी
2. अिधक िवकती
ितबंध
ृ
3. हालचाली आिण नायं ू या श ची ेणी राखणे
4. काया मक वातं य सधारणे
/ सधारणे
ु
ु
5. णाची आकां ा आिण गितशीलता राखणे.
6. ऊजा संवधन आिण काय सरलीकरण
7. घर आिण पयावरणीय बदल
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े :
लवकर टज
Ÿ हा एक अव था आहे याम ये
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ण चालू शकतो आिण या या एडीएल या बहतेक गो ी क
शकतात.
ऑ यपेू शनल थेरिप टचा हे तू जे काही काय करत आहे ते राख यासाठी आहे .
.
गोळीकाम कर याची कती
ृ क न उलटीची ताकद वाढवणे / सधारणे
ु
आप या शारी रक ि याकलाप आिण बा खेळ खेळ यासाठी मलास
ो सािहत करा आिण
ु
ै ंिदन कामात सहभागी हो यासाठी एसएमएला ो सािहत करा.
ौढांना आप या दन
य ला दोन भौितक ि याकलापां या दर यान परेु सा िव ांती घे याची परवानगी देणे.
िश लक आिण हालचाल सधार
यासाठी नाटका ारे ि याकलाप कर यासाठी मलाला
उ ेजन ा
ु
ु
पयावरण बदलन
ू पड या या ितबंध (नॉन केड मॅट् स चा वापर क न, चांग या कारची पकड सह
शज)
ू

े :
उशीरा / गत टज
Ÿ
Ÿ

णाला या ट यावर बजन
ु ू पडन
ू राहतो.
णाला या ट यावर पोहच यानंतर मलास
शाळे त जाणे आिण एका वय कर य
ु
उपि थत करणे किठण होते.

या कामास

Ÿ मलासाठी
िश ण चालू ठे वणे मह वाचे आहे . तर, छाया िश क देऊन हे करता येते.
ु
Ÿ मलां
ु साठी ऑनलाइन िश ण आिण ौढांसाठी होम सोसायटीकडन
ू काम देणे हे यां या सामा य

टीम ये गंुतलेले य

ठे वा.

उ चार थरेपी
ै एक
पीच थेरपी पाइनल ि सकल ऍ ॉिपशीसह येकासाठी सवात िशफारसीय उपचार पयायांपक
आहे कारण हे केवळ मलभत
ू ू भाषा िश ण पे ा जा त सखोल आहे . यात िविवध यायाम आिण तं ांचा
समावेश आहे .
काही सामा यतः िशफारस केले या भाषण थेरपी तं ात खालील समािव आहे त:
ै ि पक क यिनक
Ÿ वाढीव आिण वक
ु े शन (एएसी) िड हाइसेस: एएसी यं हे त क संवादाचे पयाय आहे .
एएसी प ती दोन कारांम ये िवभागली जातात:
ओ बेकायड: शरीरा या भाषेवर अवलंबन
ू राहते
उदा: संकेत, साइन भाषा इ.
Ÿ एपीडीड: दळणवळण सधार
यास मदत कर यासाठी साधने वापरते.
ु

उदा: कागद आिण पेि सल, संगणक, भाषण यु प न साधने, िच े िकंवा िच हे , िकंवा संवाद बोड /
पु तके
उ चारण - थेरपी: िविश वनी ओळख यासाठी आिण यावर ल कि त कर यासाठी भाषा काड
वापरते. बयाचदा मलां
ु मधे िमरर या पढे
ु आवाज येतो यायोगे ते यांचे त ड कसे हलू शकतात हे पाह
शकतात.
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त डा या नायंूना सधार
यासाठी यायाम करणारे फु फस:
ु
ु
Ÿ डाया ाम मजबत
ू कर यासाठी
Ÿ

ासो

वासाचा यायाम

नायंन
ू ा मजबती
ु दे याकरता जबडा यायाम

Ÿ ओठ िव तार आिण नायू मजबत
ू कर यासाठी ओठ यायाम

ि नि लंग हे पाइनल नायु अॅरोिफफ चे आणखी एक ल ण आहे . रोगा या िवकितिव
ानांवर
ृ
आधा रत, िनगलणे (दोष) िगळ यासाठी त डावाटे, घशाची पायम ली आिण / िकंवा ऑओसोफॅिजक
ि थतीत उ वू शकते. उदाहरणाथ, सेरे लरचा समावेश अस यास, अ न आिण पेय िनगडीत असले या
ऑरो- ायि जयल नायं ू या कमी सम वयमळे
ु िडसफ िगयाची िवशेषता असू शकते.
िदशिगया यव थापन तं :
Ÿ अ न िकंवा पेय ससं
ु गतता फेरबदल
Ÿ हनवटी
या टक या जागी, दहेु री गाळा, गलाचा प
ु

वापर क न सरि
ु त िनगराणी धोरणाची

ओळख
ै क त आस याशी संबंिधत स ला आिण त डी सेवन कर यासाठी सेट
Ÿ बठ
Ÿ सर
ु ेची काळजी घे याकरता काळजी घेतले या पढाकाराचा
ु

तावना उदा. धीमी दर, लहान

िचमटा, अ न िकंवा त डात बोलणे टाळावे
Ÿ त डी व छतेब ल काळजी करणे

े
मानिसक ह त प
एसएमआपासन
परेु शी पनवसन
काय म आव यक आहे यामळे
ू पीिडत मलास
ु
ु
ु यांना यां या
ेची गणव
गणव
ा राखता येईल आिण यां या शारी रक आिण मानिसक कायासाठी जा तीत जा त
ु
ु
ै ंच
मदत िमळे ल. मानसशा ीय कायाम ये भावना मक, वतणक
ु स आिण सामािजक पल
ू ा समावेश आहे
आिण एखा ा य या जीवनाची गणव
ा ही म यवत हणन
ु
ू ओळखली जाते. मनोवै ािनक ेरणा
वाढव या या उ े शाने योजना बनिवतात आिण श घेतील. मानिसक ह त ेप उपि थत असले या
कदािचत िव कळीत आिण पछाडले या बाहे रील वतणक
ु या े ातील योगदान देऊ शकतात.
मनोिव ानीही या मलां
न
ा
ास
सहन
करावा
लागणा-या
गं
भीर ासाचे मू यांकन कर यासाठी िचंता व
ु
नरैा य कमी करतात आिण आव यक तेथे ह त ेप करतात. कौटंु िबक आधार गट पालकांना
पालकांना आिण इतर पालकांपासन
ू आिण यां या पालकां या संगोपनासाठी मदत कर यासाठी तयार
केले जातात जेणेक न यांना यां या मला
ु या आयु याला गेलं जाऊ शकते. अ यंत गंभीर
करणांम ये, सायझो े िनया, बायो लर िडसऑडर, िड ेशन, उ माद आिण ती िचंता यांसार या सहण मानिसक आजारांवर उपचार कर यासाठी मानिसक-मानिसक-मानिसक औषधे िदली जातात.
पोषण
Ÿ

नायं ू या कमजोरीमळे
ु एसएमएमधील पेशंटम ये जठरोगिवषयक आिण पौि क सम या येतात.
णांम ये आहार आिण िगळ याची सम या, गॅ ोइंटे टाइनल िबघडवणे जसे क ब को ता,
िव ा पोट भरणे, तोडणे ितिबंब देखील पािहले जाते.

Ÿ या

Ÿ जाड पातळ पदाथासह सेमीसॉिलड आहार ती इ छाश
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कारण पातळ पातळ पदाथाना समांतर केले जाईल.
Ÿ एसएमए असलेले मले
ु कमी सि य असतात, कमी नायंच
ू ी कमतरता असते आिण हणन
ू कमी

ऊजा वापरली जाते आिण उ मांक कमी कर याची आव यकता कमी होते.
Ÿ

सन आिण हायरस टाळ यासाठी परेु से पोषण मह वाचे आहे जे संभा य
होऊ शकतात.

सन मागाचा संसग

े सल
े थरेपी
टम
माणात रोगा या ल णांवर िनयं ण ठे व यात
एसएमएसाठीचे सव पारं प रक उपचार फ िविश
मदत करतात. तथािप, ते मळ
ू िनसग पचारशा संबोिधत करीत नाहीत. टेम से सम ये ित त
भागात िदशेने थलांतर कर याची आिण दु तीची ि या सु कर याची मता असते.
एसएमएम ये, ित त मोटार यरॉ
ू सची पन
ु थापना टेम सेल ा स ै टेशन थेरपीची अंितम
उि आहे . टेम सेलमळे
ु िव मान मोटर यरॉ
ू सचे संर ण होते आिण ित त मोटार यरॉ
ू सम ये
पनज
म
आिण
द
ती
घडवन
आणते
.
ते
दे
ख
ील
बे
श
ीकारक,
ोपायआिण
चे
ा
यि
क
करतात.
ु
ू
ु
ु
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àH$aU 14

मण याची दखापत
ु
मण याची दखापत
अचानक घडणारा एक िवनाशकारी घटना आहे आिण याचे प रणाम कमीत कमी
ु
ल णे या वेदनांपासन
ू एक शोकांितक वॅि ि लयापयत पोहोचतात. जर माने या मण याचे नकसान
ु
गंभीर आहे , तर तो वाि ि लया ठरतो, परं तु व थळा या िकंवा काचपा ा या दख
ु जखम ना
ु यामळे
परोप याकडे जा याची श यता असते.
मलां
बाब आहे . असे असले तरी 5%
ु म ये, एससीआय ौढांमध या या या भावापे ा तलने
ु ने दिमळ
ु
पयत पाइनल कॉडला दखापत
होतात. मलां
ु म ये एससीआयचे िनदान आिण उपचार यां या वय आिण
ु
वतणक
ु शी मतभेदांमुळे आ हाना मक आहे . मले
ु एससीआयचे कार ौढां या तलने
ु त िभ न आहे त
कारण शरीराची रचना आिण मण याचे अवयव 8-10 वष वया या मलापयत
पोहोचतात. जखमांची
ु
ाथिमक कारणे ज माशी संबंिधत जखम, बाल शोषण, फॉ स िकंवा मोटार वाहन ट कर आहे त
सं ामक िकंवा
ोभक सरवा ी मण याचे मु े पो ट कर यासाठी लहान मले
ु देखील अिधक
संवेदनशील असतात.
य ोिसस, डे मॅलीिननेशन, अॅ सोनल लॉस आिण लीिलक कािडग या व पा या संपण
ू
रीितनावा या पण
ू य यय िकंवा दाब, क ेशन िकंवा आत वेश करणे श य आहे . अ ांमधली
िडएमेिलनेशनमळे
ा भािवत करणाया से स रओटर फं श सचा
ु या मलां
ु या जीवनास गणव
ु
कायमचा हानी होऊ शकते. ित त रीढ़ाची श ि या संपणपणे
पन
ू
ु ा ी करणे फार कठीण आहे ,
पन
पादन
कर याची मता नाही आिण
सचे
कारण यात हरवले िकंवा खराब झालेले यरॉ
ू
ु
म जासं थेचे कने शन पु हा थािपत कर याची मता आहे . या कॅनम ये ऍ सोनाल ोथ
म ि या मयािदत करतात. प रणामी
दु ती आिण पनज
इनिहिबटरसही समािव असते जे पढील
ु
ु
स या उपल ध एससीआयसाठी कोणताही उपाय नाही.
यांचा समावेश आहे . यांचा
एससीआय या स या या उपचाराम ये श ि या, औषधे आिण पनवसन
ु
मु य उ े श मण याचे ि थर कर यासाठी आिण दु यम गंुतागंुत टाळ यासाठी आहे .
उपचार
पाठी या क या या िछ े असले या मलाची
ती ण यव थापनाने सनि या, सन व प रसंचरण
ु
याची जलद पनरचना
आव यक आहे . मलाला
हाड कॉलर आिण ॅ चर बोडवर ल पणा आणणे
ु
ु
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आव यक आहे . ॅ चर आिण वाहतक
ु या श यता दरू कर यासाठी संपण
ू पाइन सव ण केले पािहजे.
जर ॅ चर िकंवा वाहतक
ु नसेल तर सीटीला आभासी ॅ चर हटिव यासाठी केले जाते, एमआरआय
नंतर. अ याधिनक
अि
थरता
दरू कर यासाठी उ कृ दजाची लविचकता-िव तार िफ म देखील ा
ु
केली जाते. जखम झा यास 8 हया या आत गंभीर डोळया या जखम झाले या जखम असले या मलां
ु ना
े
24 तासांचा मेथाइले िडिससॉलोनचा कोस िदला जातो.
ॅ चर, एपीडयलम
हे मॅटोमा िकंवा ए स डे ड िड ले यामळे
् ु
ु संकु चन होऊ शकते अशा नायंवू र
आधा रत नायू या कमतरतेची िनि त रीढ़ क कॉड कॉि शन आिण गतीशील िबघड यास लवकर
श ि या ह त ेप आव यक आहे . मे दंडाची अि थरता िकंवा िकफॉिसस / कोिलयोिसस
सधार
यासाठी िवलंबाने िकंवा िनयोिजत ह त ेपाचा स ला िदला जातो. नंतर मेदयु इं मटेशनचा
ु
उपयोग क न ॅ चर सेगमटस
् आिण िफ ड शन कमी करणे अशा कारचे वेदनेनुसार केले जाते.
श ि या असनही,
बयाच णांना यरोलोलॉिजकल
डे िफिसटसह सोडले जाते, जे िनयिमत
ू
ू
काही माणात वसल
पनवसनासह
ु
ू होऊ शकतात.
िफिजओथरेपी
शा ररीक थेरपी नायंच
ू ी ताकद आिण लविचकता राख यास मदत करते, सम वय वाढवते, थलता
कमी करते, मू ाशय आिण आतडी या कायावर अिधक िनयं ण िमळवू शकते आिण संयु हालचाली
वाढवू शकते. अणकचीदार
भागाम ये िवकसनशील दातांची श यता कमी कर यासदेखील मदत होते.
ु
यि ं ना हीलचेअर, कॅन, िकंवा ेिसझसार या सहा यक उपकरणांचा भावीपणे वापर कर यास
िशकवले जाते.
Ÿ

दबाव अ सर धोके कमी करा - वारं वार ि थती, जसे पाणी / हवा ग चीचा वापर, रोझो / हवाब द
कशन
वापरणे, बसले या ि थतीत होणारा ितबंध, िववि त ेशर साइटसवरील
खोल
ु
्
हाताळणी. िनयिमत थीतीवर दबाव साइट तपास यासाठी णांना ो साहन िदले पािहजे.

Ÿ

वेदना कमी / यव थापन - टीएनएस सार या इले ोथेर यिटक
पा मकता, आय.टी.टी.
ू
वेदना कमी कर यासाठी वापरली जाऊ शकते. िव ांतीची यायामांमुळे आडवा मे याचा दाह
असले या णांम ये वेदना कमी कर यास मदत होते.

Ÿ

कंडीश सचे एक सामा य गंुतागंुत आहे आिण ते
ु
् रे िचंग ो ाम- कॉ ॅ टस हे यरोलॉिजकल
संयु हालचालीम ये कमी क न दशिवले जातात. कं ाटांवर उपचार आिण ितबंध
कर यासाठी मोठया
माणात तंतुमय करणे वापरले जाते. आतील म जातंतचा
्
ू दाह म ये
चपळता देखील एक मख
िचं
त
ा
आहे
;
दीघकाळापयत
ताणतणाव
spleticity
कमी
मदत
होते
ु

Ÿ

यायाम बळकट करणे- अश नायंन
ू ा स पशन थेरपीसह मजबत
ू केले जाऊ शकते, बार दाबा,
अरॅ ड यायाम आिण वजन िश ण

Ÿ

बेड हालचाल यायाम - रोिलंग जसे यायाम, खाली बसणे, बेड पढे
ु आिण मागे सरकते, चौपट
आिण गडघे
ु टेकणे थान िदले पािहजे.

Ÿ

ह तांतरण- णाला काय मपणे वतं कर यासाठी आिण जीवनाची गणव
ा सधार
यासाठी
ु
ु
समान पातळी, उ च पातळी आिण िन न तरीय ह तांतरणाचे िश ण मह वाचे आहे .

Ÿ

िश लक िश ण- नायू असंतुलन िकंवा जखमां या पातळी या खाली िनयं ण कमी
ै क त आिण
अस याने, बसणे आिण उभे राह याची िश लक खराबपणे भािवत आहे . बठ
थायीमधील िश लक सधार
यासाठी
या
धोरणाची
आव
यकता
आहे
.
ु
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चाल याची वाट पहाणे- गभपात िश ण ही जखमां या पातळीवर अवलंबन
ू आहे . बा
उपकरणांचा वापर क न उ च पातळीतील जखम समानांतर बारम ये िशि त केले जाऊ
शकतात. लोअर लेयर लेझन वॉकरम ये बाहे रील उपकरणे वाप न िशि त केले जाऊ शकते
आिण नंतर िपके, गवत आिण नंतर या ट यांत गती करता येते
णांना असमिथत
चाल यासाठी िश ण िदले पािहजे.

Ÿ

ै ंिदन जीवनासाठी अितशय मह वाची आहे . िफरता
हीलचेअर िश ण - मोिबिलटी आम या दन
णांना हील चेअर थानांतरणासाठी व हीलचेअर हालचालीसाठी िशि त केले पािहजे.

यावसाियक थरेपी
ै ंिदन जीवनात ि याकलापांम ये
यावसाियक उपचारां या मदतीने, एससीआयमधील मले
ु आप या दन
अिधक वतं होऊ शकतात.
ै काही सधारणा
खालीलपक
खालील माणे आहे त:
ु
खाण:े खा यासाठी गोद मंडळासह हीलचेअर (िवशेषतः ंक नायू कमकवत
ु झाले या मलां
ु साठी)
अंघोळ: आंघोळीसाठी लांब हाताळ याचे

बरचे वापर

टॉयलिेटग
ं : टॉयलेट ि याकलाप करताना िनरी ण िमररचा वापर
िेसंग: े िसंग ि टक
ै टी शट वापरणे, लविचक सह अध चडडी
शट आिण पँट घालणे सोपे वापरणे, एक सल
्
ह तांत रत करण:े बेड ते हीलचेअर थानांत रत करताना ह तांतरण मंडळाचा वापर, हीलचेअर ते
लाउड पीअरपयत.
गितशीलता: मला
ु या गरजांनुसार गितशीलता मदत, गळखळन,
ू छडी, वॉकरचा वापर.
गहृ आिण वग बदल: हीलचेअर वापर या माणे हीलचेअरसाठी वगापयत वेशयो य असावा
लॅप बोडचा शाळे तील कामा या प ृ भागाचा वापर केला जाऊ शकतो.
या णांनी आंत आिण मू ाशयांचे काय भािवत केले आहे , कारण यांना डायपर आिण कॅथेटस
बदल याची ि या करणे आव यक आहे ; क ातील मलाची
ि थती शौचालय जवळ असावी.
ु
िश कांना या सम यांब ल जाग क असावे.
े :
मानिसक ह त प
मानसोपचार-सामािजक सम यांसह वै क य गंुतागंुत आिण शारी रक अपंग व असणा-या य या
ै एक हणजे
जीवन-पो ट अपंग व म ये गंभीर बदल आढळन
ू येतात. सवात चिलत अपंगांपक
, या ि थती या
अस
याने
होणे
पाइनल कॉड इजा. बयाच य ना पाइनल कॉडची दखापत
ु
उपचारांत वै क य तसेच मानिसक यहरचना
करणे मह वाचे आहे .
ू
े ात काय करणारे एक मनोिव ानी शारी रक अपंग व असले या सहका रता
भौितक पनवसन
ु
होणा-या नरैा य, मादक पदाथाचे सेवन, वेदना िकंवा दःख
ु शी संबंिधत सम यांचे
ु यांसार या वतणक
िनवारण कर या ारे या ि थतीस हातभार लावू शकतो. पाइनल कॉड इजाची शारी रक अपंगता
शारी रक काय णालीची कमतरता टाळता येऊ शकते परं तु शारी रक व पयावरणीय संदभा या संबंधात
यंग वाची िति या या य ने य केली आहे या य ला इजा झा यास अपंग वाची पदवी
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िनि त कर यात आली आहे . एक मानसशा
, अशा कारे य ला न या ि थतीसह काय
कर यास मदत करे ल याने एससीआय या वेळी लाएं ट सटरे टेड थेरपीचा वापर क न बदल
कर यास अनकल
हायला हवे. बदलले या प रि थतीचा िवचार न करता यि म व सकारा मक
ु ू
आिण इतरांना सकारा मक वीकार यास मदत करे ल. नवीन भिमक
ू े त ही वीकती
ृ आिण अनकलता
ु ू
ही य ला वतःचे वािभमान आिण आ मिव ास कमी कर यास मदत करे ल. अशा कारे
मानसशा
य ला आप या दखापतीचे
ितिबंब बदल यास मदत क शकतात आिण यामळे
ु
ु
भावी ितकार यं णा िवकिसत होऊ शकते. संशोधनाने असे दशिवले आहे क शारी रक यंगांबरोबर
मानिसक-सामािजक कारकांचा सामना करताना एखा ा य ला अपंग वात कोण या शारी रक
दखापत
चा प रणाम होऊ शकतो हे कमी कर यासाठी मदत करणा-या संध ना संधी िमळते.
ु
मानसशा
, पो ट ॉमायटक ेस िडसऑडर (ड यने
ू ) करणा-या य ला मदत कर याम ये
त वेळेत अडकन
मह वाची भिमका
बजावते जे अ यथा दखापत
ू
ू ठे वेल. या य ने शारी रक
ु
मतेवर मयादा घातली आहे आिण एडीएल या नंतर या इजामळे
ु ित यावर अवलंबन
ू राहणे, संकोच
क नये आिण समाजापासन
ू दरू राह शकतो, हे येथेच असते जे हा मनोिव ानी ह त ेप क शकतो
आिण ाहकांना समाजाचा एक भाग बन यासाठी ो सािहत करतो. क याण अि त वात असले या
झाले या करणांम ये सायको-सामािजक ह त ेप मह वाचा
मना या संबंधांमुळे शारीरीक दखापत
ु
आहे . उदाहरणाथ: एखादी न ृ यांगना याने एससीआय िवकत घेतला आहे तो फ या या / ित या
शारी रक कायामळे
ु गमवाल पण ित या यि म वावर देखील प रणाम होणार नाही (उदा. कदािचत ती
किन वाटू शकते). अशा कारे , एखा ा य स सवसमावेशक यव थेम ये वागणे मह वाचे आहे .
शारी रक दखापत
मळे
ु एखा ा य ला नकारा मक शरीराची ितमा आिण नकारा मक आ म िच
ु
िवकिसत कर यास े रत केले जाऊ शकते. या य ना सं ाना मक-वतणक
ु शी संबंिधत थेरपी
आिण तकसंगत भावना मक वतणक
ु शी उपचार वाप न या ितमा बदल यास िशकवले जाऊ शकते.
एससीआय या सोबत िमळणारी काळजी घेणे ही एक मह वाची बाब आहे . कौटंु िबक सहा य फार
मह वाचे आहे आिण दसरीकडे
िदलेली मदत वीकारणे देखील मह वाचे आहे . मानसोपचारत कटं
ु ुब
ु
कौि सिलंग म ये गंुतवन
ू ही ि या सोय क शकता. शारीरीक अपंग व शारी रक अपंग वा या
ितसादा या आठ ट याशी संबंिधत असले या मनोवै ािनक िति यांची एक ंख
ृ ला ि गर करते,
ोध आिण शेवटचे दोन अव था हे
चरण 1 ते 6 म ये शॉक, िचंता, नकार, नरैा य, आंत रक ोध, बा
अनकलन
अव
था
आहे
त
यामळे
यां
न
ा
मदत
होईल.
शारी
रक
अपं
ग व असला तरीही याचा
ु ू
ु
ाहकांना या ट या ारे
जीवनाचा अथ आिण उ े श समजन
ू घे यासाठी ाहक. मानसशा
अनसरण
कर
यास
आिण
बदलले
या
पयावरणात
वतःला
वीकार
यास
मदत
करतो (िल हनह आिण
ु
एं टोनक, 2005).
पोषण
गड
ु यिू शन पाइनल कॉड इजा असले या णांम ये बाऊल इ य,ु मू रोग माग सं मण, आिण
ेशरज घामासारखे संभा य गंुतागंुत कमी कर यास मदत करे ल.
िश लक जेवण जेवण

णाला याचे वजन राख यासाठी मदत करे ल आिण वचा संर ण होईल.

Ÿ

लहान आिण वारं वार आहार समावेश वजन मदत आिण पचन चांगले देखील मदत.

Ÿ

सॅलड िहर या पालेभा यासार या उ च फायबर आहारमळे
हालचाल िनयंि त
ु आतडयाची
्
कर यात मदत होईल.

Ÿ

चांगला यांचा वापर क न ब को ता प कर यास मदत होते, मू िपंड िकंवा मू ाशय या
दगडांची श यता मयािदत होते.
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एक िदवसात 2 ते 2.5 िलटर पाणी िप याची आपली वचा हाय े ट ठे व यात मदत करते, यामळे
ु
वचा अ ु टाळता येते.

Ÿ

जा त वजन आिण कमी वजना या णांसाठी यां या वचेला दाब या जखमा हो याची जा त
जोखीम आहे यामळे
ु िनरोगी वजन राख यासाठी हे खपू मह वाचे आहे

Ÿ

एससीआय असले या णांना यो य आरो य अबािधत राखणे मह वाचे आहे . ि हटॅिमन डी ची
लागवड जसे कॉड िलवर ऑइल, फॅटी िफश, सॅ मन, टयना,
् ू मॅकरल, कमी चरबीयु दध,
ू अंडे
अंड् यातील िपवळ बलक, सकाळचे सय
ू काश

Ÿ

कॅि शयम सम ृ अ न जसे कमी चरबीयु दध
पदाथ, मजबत
ू धा य, राज थान
ू आिण दधाचे
ु
सार या सोयाबीन, ितळ, रागी इ. मह वाचे आहे

उ चार थरेपी
काही मले
ु एससीआयला भाषणात ास आिण िगळताना ास होऊ शकतो. यांना एखा ा मोटर भाषण
िडसऑडरमळे
ास होऊ शकतो यामळे
ु
ु त डा या त डाची, घशाची आिण घशातील नायंम
ू धील
या मलां
सम वय कमी झा यामळे
ु यांना प पणे बोलणे कठीण होते. भाषण थेरिप टची भिमका
ू
ु ना
प पणे बोल यास, भावीपणे संवाद साध यास आिण बोलत, खाणे, िपणे आिण िनगडीत असले या
नायंवू र िनयं ण कर यास मदत करणे आहे . भाषण थेरपी त डी-चेहयावरील नायू टोन आिण भाषण
सहजतेने / प तेत सधारणा
कर यासाठी तसेच मौिखक संवेदना म जाग कता सधार
यासाठी
ु
ु
शकते, डोिलंग कमी क शकते आिण जीभे या सम येचे िनराकरण
टचे सम वय सधा
आिटकलले
ु
ु
केले जाऊ शकते.
े थरेपी
े सल
टम
एससीआय या उपल ध उपचारांमुळे पणपणे
पॅथॉलॉजीचा दु त कर यात अपयशी ठरत नाही, काही
ू
यरोलॉिजकल
डे िफिशटस
ू
् मागे सोडले जाते. स या, सव परे षांना वतळा
ु या तंभाची दु ती
कर याचे उि
आहे परं तु कोणतीही श ि या िकंवा औषधोपचार पाइनल कॉडची दु ती करत
मदत करतो. फं श स या
नाहीत. कोणताही उपचार यरॉनल
िकंवा अॅ सोनल पनरचनासाठी
ू
ु
नकसानीमळे
ु
ु , एससीआय णांना काळजी घेणा-या य वर उ च पातळीवर अवलंिब व असते.
रे बिबिलटेशन आिण सहा यक साधनांचा वापर अिभसरण आिण हात फं श स सार या कायाम ये
सधार
यासाठी केला जातो परं तु णांम ये काया मक सधारणा
झा यास, उव रत अपंग व नेहमीच
ु
ु
राहते. एससीआयम ये िदसन
ू आलेली काही मह वाची सम या, मू िपंडा या आतडीचे िनयं ण आिण
बदललेले नायू टोन, होणारे संवेदना गंभीर दखापत
मधील स या या उपचार प ती ही गंुतागंुत
ु
सधार
यास अपयशी ठरतात.
ु
टेम सेल थेरपी, पाइनल कॉड इजासाठी संभा य उपचार आहे . हे ामु याने गहाळ झाले या िकंवा
ित त पेश या जागी आिण अॅ सोनल वाढ आिण ए सपा श या रे मयेळीनाशन सार वर ल
क ीत. पेशी जखमी झाले या साइटवर थलांतर करतात आिण दु तीची ि या सु करतात.
यरोनल
िडऑनेरेशन थांबिव यासाठी आिण अँिजओजेनेिसस उ ेिजत कर यासाठी ते ोटक घटक
ू
सोडतात. या घटक देखील िन ल पेशी सि य आिण जखमी साइटवर यांना भरती. ायोिगक मॉडे ल
सिकट िनिमती दशन आहे
काया मक पन
ु ा ी जािहरात कायरत यरॉनल
ू
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àH$aU 15

े सल
े थरपी
ेे
टम
हणजे काय?
े आली आह”े
“एक क पना, याची वळ
टेम सेल थेरपी, औषध े ात एक ांितकारी संक पना. 'नोबेल पा रतोिषका'त िव ान
संशोधनासाठी सव च परु कार अनेक वेळा टेम सेल संशोधनासाठी िदला जातो. 1990 म ये डॉ. ई
े पश
े चे ा यि क' दे यासाठी नोबल
े परु कार ा झाला;
थॉमस यांना 'अ थी म जाम ये टम
े सल
े चे अलग" आिण 2012 म ये डॉ. जॉन
2007 म ये सर मािटन इ हा स यांना "चहतील
ण
ु टम
ू
े म ये िवकसन कर यास स म
बी. गरदन
आिण िशनी यमानाका यांना '' शरीरा या सव पश
ु
े म ये ौढ िवशष
े पश
े ी '' पनम
असणा-या अप रप व पश
ु ु ण कर याब ल '.
हा अ याय टेम सेल काय आहे याचा सार ा ीचा य न करतो, ते यरोलॉिजकल
आिण नायू
ू
िवकारांमधे कसे असू शकतात.
टेम पेशी हणजे पेशी असतात जे ित त पेशी दु त कर यासाठी, पु हा िनमाण कर यास आिण
पनि
ु थत कर यात मदत करतात. टेम सेल थेरपी ( याला सेल थेरपी / रे गेनेरेिट ह मेिडसी देखील
हटले जाते) नकसान
त पेशी सधार
यासाठी िनरोगी पेश चा वापर कर या या ाचाय वर काय
ु
ु
करते, यामळे
ु जिैवक िचिक सा आणते.
े वग
े या कार या टम
े सल
े काय आहत
े ?
वग
यावर आधा रत पेश ची खरे दी केली जाते यानसार
यांची वग कत
ु
ृ केली जाते:
ा केलेली से सची वतःची मालक असेल तर यांना
ऑटोलॉगस पेशी - जर ा क याकडन
ू
ऑटोलॉगस पेशी हणन
ू वग कत
ृ केले जाते.
े ी - जर एखा ा िभ न यजमानाकडन
टेम पेश ची खरे दी केली जाते तर यांना
अॅलोजिेनक पश
ू
सबोजेिनक पेशी हणन
ू वग कत
ृ केले जाते.
िभ नते या मतेवर आधा रत ते ेणीब आहे त
े - पेशी याम ये ुण ऊतकांसार या कोण याही ऊतकाने िनमाण कर यास वेगळे
टोिटपोटट सल
आहे , उदा. मो ला या पेशी.
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े पश
े ी- गभातील ऊतक आिण नाळे वगळता कोणतेही सेल तयार कर यासाठी हे क
लु रपोतत टम
वेगळे असू शकतात. अलीकडे च बहउ े शीय पेश म ये अनवां
ु िशकतेने पु पो पादन ा कर यासाठी
े
े
पननवी
ण
क
ले
आहे
.
या
पे
श
ना
रत
लरोपोटँ
ि
ट
टम
पे
श
ी (आय-पीएससी) हणन
ु
ु
ू ओळखले जाते.
े से स - पेशी या एकाहन अिधक वंशांतील पेशी िनमाण करतात परं तु मयािदत भेदभाव
मि ट टट टम
मता आहे त.
े से स - पेशी या अ यंत िविश टेम पेशी आहे त जी एका एकल वंशासाठी बांिधलक
उणीपोतत टम
आहे त आिण फ एका सेल कारात फरक क शकतात.
पेशी या काराने िवकत घेत या जातात अशा ऊतकां या कारानसार
यास वग कत
ु
ृ केले जाते
े ी- या पेश नी मानवी गभ तयार केला यायोगे संपण
े पश
ण
ु टम
ू पेश चे वग करण झाले जे संपण
ू
मानवी शरीरात िवकिसत झाले. या पेश या संर णाचा यापक अ यास केला गेला नाही, या पेश या
वापरासाठी अनेक निैतक सम या आहे त आिण या पेश मळे
ु टयमर
् ू होऊ शकतात.
नाभीसंबधीचा दोरखंड टेम पेशी - हे पेशी असतात जे नाळय़ा या ऊतकांमधन
ू घेतले जातात.
े - ौढ टेम सेल हे टेम सेल असन
े सल
ौढ टम
ू ते मानवीय शरीरात उपि थत असतात आिण अि थ
म जा, वसा िटश,ू दंत प प आिण प रधीय र यांसार या िविवध ोतांकडन
ू िमळू शकतात. या पेशी
वापर यास सरि
ु त आहे त आिण यां याकडे कोणताही दु प रणाम नाही.
े ची रोपण कशी करावी?
सल
शासना या िविवध माग
टेम सेल यारोपण िविवध माग शासन मा यमातन
ू शोधला गेला आहे , संसगस शीत िवकार म ये
सवात सामा यतः वापरले माग िस टीिमक हणजे इ ा-िशरायस आिण इ ा-धमलीय, इं ेस ेल,
इ ाथेकल आिण इं ाम यलर.
ु
1. िस टिमक
पेशी िसि टिमक मागा ारे पािहली जातात उदा. अंतस म आिण अंतसल. तथािप, या माग वाप न बरे च
नकसान
आहे त शािसत कोिशका पातळ आहे त आिण यामळे
माणातील पेशी सकारा मक
ु
ु मोठया
्
प रणामांसाठी वापरली जातात. पेशी यकता,
ृ फु फस
ु आिण लीहाम ये फोड या जातात आिण यामळे
ु
इंजे टेड पेश चा एक छोटासा भाग अवयव ल य अवयवांपयत पोचू शकतो.
2. इं ाठेचलं
क कातडी पचचर ि ये ारे सेरे ोि पनल वपदाथात वापरला जातो. हा ि कोण सो या,
कमीतकमी ह याचा आहे , इतर अवयवांम ये पेशी पातळ नाहीत आिण यास कि त वाटप कर यास
अनमती
ु िमळते.
3. अंतसल
ै ि पक र या ते पेशी या मोटर िबंदूम ये
पेशी पेशीतील अनेक मु ांम ये इंजे ट होऊ शकतात िकंवा वक
इंजे शन क न घेऊ शकतात.
मोटर िबदंू
मोटर िबंदू हणजे पॉईटं यावर इ फेरे िटंग न हची मोटर शाखा नायम
ू ये वेश करते (आकती
ृ 5.1). हे
मोटर सँपलटस
् आिण मायऑिनयरे रल सेरेकॅ सचे सवािधक माण असले या िबंदू आहे .
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आकती
ृ 5.1 मोटर िबंदू
े पश
े ी खराब झालल
े े मदे ची दु
कसे टम

ती करत?े

ै िगक वाढ कारक हणन
अ) नस
ू ओळखले जाणारे सकारा मक रसायने सोडन
ु
ब)

नकसान
त भागांक रता र सं मणाची सधारणा
क न एं िजयोजेनेिसस (निवन
ु
ु
र वािह यांची िनिमती)

क) म जा पेशी आिण नायं ू या पेश ना गणाकार
आिण फरक करणे.
ु
ड) दाह कमी क न
इ)

रोग ितकारक यं णा सधा
ु रत क न

ेन आिण पाइन इि टटयटम
यरॉजन
ू
् ू ये आ ही ौढ टेम से सचा वापर करतो, ण वतः या
अि थम जातन
ू (ऑटोलॉगस) खरे दी करतो आिण णां या िनदाना या आधारावर इंटरे थेकली व
अंतःि या मक र या ितरोिपत केले जातात.
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àH$aU 16

े सल
े थरपी
े आिण
ौढ टम
प रणाम
ñQ>o_ gob CnMma H$go Ho$bo OmVmV?
ñQ>o_ gob àË`mamonU Mma gmoß`m nm`è`m§_Ü`o Ho$bo OmVo d Ë`mV H$moUË`mhr àH$maMr eó{H«$`m qH$dm
Q>mŠ`m§Mm Zmhr, Va Ho$di H$mhr B§OoŠeZMm g_mdoe AgVmo. g§nyU© à{H«$`m Ho$di EH$m {XdgmV nyU© hmoVmo.
Ë`mZ§Va H$R>moa ~hþAm`m_r nwZd©gZ à{H«$`oMo nmbZ H$amdo bmJVo.

nm`ar 1: ~moZ _°amo ApñnaoeZ (eó{H«$`m {d^mJmV Ho$bo OmVo)
{ZV§~mÀ`m hmS>m_Ü`o gwB© KwgdyZ ho Ho$bo OmVo, ê$½Umbm doXZm hmoD$ Z`oV åhUyZ hm ^mJ ^yb Am{U gm¡å`
Cne_Z Am¡fYo XoD$Z ~Yra Ho$bm OmVmo. ~moZ _°amo ApñnaoeZgmR>r Ho$di drg {_{ZQ>o bmJVmV.
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ñQ>o_ gob doJù`m H$aUo
nm`ar 2: ñQ>o_ gob ApñnaoeZ (ñQ>o_ gob à`moJemioV Ho$bo OmVo)
ê$½Um_YyZ H$mTy>Z KoVbobm ~moZ _°amo ñQ>o_ gob à`moJemioV Zobm OmVmo, {OWo ñQ>o_ goëg So>pÝgQ> J«°{S>E§Q>
nÕVrZo ~moZ _°amoÀ`m BVa noetnmgyZ doJù`m Ho$ë`m OmVmV. `mgmR>r VrZ Vmg bmJVmV.

े सल
े इन
टम

े इं थ
े सल
ॅ क
ॅ ल इज
ं े शन
टम

यलर
ं े शन
ु इज

nm`ar 3: ñQ>o_ gob B§OoŠeZ (eó{H«$`m {d^mJmV Ho$bo OmVo)
doJù`m Ho$boë`m ñQ>o_ goëg A{Ve` ~marH$ gwB©À`m _XVrZo nmR>rÀ`m ImbÀ`m ~mOyÀ`m H$Ê`mV (Eb45 ñnog) B§OoŠeZÛmao KmVë`m OmVmV. `m à{H«$`ogmR>r drg {_{ZQ>o bmJVmV.
ñQ>o_ gob CnMmanÕVr H$er gwa{jV AgVo?
Amåhr Am°Q>mobm°Jg ñQ>o_ goëg dmnaVmo Am{U åhUyZ Ë`m nyU©nUo gwa{jV AmhoV d Ë`m§Mo H$moUË`mhr
àH$maMo Xþîn[aUm_ qH$dm ~è`m Z hmoD$ eH$Umè`m Jw§VmJw§Vr hmoV ZmhrV. B§OoŠeZÀ`m {R>H$mUr S>moHo$XþIr,
CbQ>r, _i_i, doXZm, Vmn Ago H$mhr gm_mÝ` Xþîn[aUm_ hmoVmV, _mÌ _yb hm°pñnQ>b_Ü`o AgVo, Ë`m
Xaå`mZ Ë`mda CnMma H$aVm `oD$ eH$VmV.
े थरेपीचा यश दर काय आह?े
े सल
े या आजारांम ये टम
े वग
म जासं थे या वग
यरोजे
ू न ेन अँड पाईन इि टटयटू म ये वम नतेम ये ९०%, बिै क अपंग वाम ये ८४%, सेरे ल
म ये
म ये ८५%, अटॅि सम ये ८७%, डो याला होणा या दखापती
पा सी म ये ९१%, नायू दबलते
ु
ु
६७% आिण म जार जला
ये
९६%
यश
दर
आहे
.
ू होणा या दखापतीम
ु
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े थरेपी नंतर वम नते या मलां
े सल
(९०% यश वी)
टम
ु
ु म ये आढळन
ू आले या सधारणा
70

33.67%

60

29.53%

े सल
े थरेपी नत
टम
ं र
वम नते या मलाम
ु ं ये
आढळन
ू आले या
सधारणाच
ं ी ट केवारी
ु

25.90%

50
40
30
20

10.88%

10
0

सधारणा
ु
नाही

सौ य
सधारणा
ु

म यम
सधारणा
ु

मह वपण
ू
सधारणा
ु

े सल
े थरेपी नंतर बौि क अपंग व असले या मलां
टम
(८४% यश वी)
ु म ये आढळन
ु
ू आले या सधारणा
45
39.65%

40

े थरेपी नत
े सल
ं र
टम
बौि क अपग
ं व असले या
मलाम
ु ं य े आढळन
ू आले या
सधारणाच
ं ी ट केवारी
ु

35
30

25.86%

25

20.68%

20
15

13.79%

10
5
0.

सधारणा
ु
नाही

सौ य
सधारणा
ु

म यम
सधारणा
ु

मह वपण
ू
सधारणा
ु

े थरेपी नंतर सरेे ल पा सी या मलां
े सल
(९१% यश वी)
टम
ु
ु म ये आढळन
ू आले या सधारणा
120
41%

100
80

30%

60

20%

40
9%
20
0

सधारणा
ु
नाही

सौ य
सधारणा
ु

म यम
सधारणा
ु
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मह वपण
ू
सधारणा
ु

े थरेपी नत
े सल
ं र
टम
े
े
सर ल पा सी या
मलाम
ु ं य े आढळन
ू
आले या सधारणाच
ं ी
ु
ट केवारी
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े सल
े थरेपी नंतर नायू दबलते
टम
या मलां
(८५% यश वी)
ु म ये आढळन
ु
ू आले या सधारणा
ु
35.74%
40
35
30

े सल
े थरेपी नत
टम
ं र नाय ू
या
मलाम
ते
दबल
ु ं ये
ु
आढळन
ू आले या
सधारणाच
ं ी ट केवारी
ु

20.31%

25
20

14.25%

15
10

4.5%

5
0

1.0

सधारणा
ु
नाही

0.6

0.4

0.4

0.0

0.2

े सल
े थरेपी
टम
िशवाय
00

50.00

े सल
े
टम
थरेपीसह

0.8

0.6

0.2

े थरेपी
े सल
टम
िशवाय

0.0
100.00

150.00

मह वपण
ू
सधारणा
ु

1.0

े सल
े
टम
थरेपीसह

0.8

म यम
सधारणा
ु

सौ य
सधारणा
ु

200.00

00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

े
मिह यांम ये वळ

े
मिह यांम ये वळ

या या मलां
नायदबलते
ु ु
ु नी टेम सेल थेरिपचे उपचार
घेतले ती मले
ु या मलां
ु नी असे उपचार घेतले नाहीत
यां यापे ा १३ मिहने अिधक चालू शकली

नायदबलते
या या मलां
ु ु
ु नी टेम सेल थेरिपचे उपचार
घेतले या मलां
च
ी
आय
ु
ु या मलां
ु नी असे उपचार घेतले
नाहीत यां यापे ा ३ वषानी वाढली

े सल
े थरेपी नंतर अटिॅ सयाम ये आढळन
टम
(८७% यश वी)
ु
ू आले या सधारणा
45
40

42.85%
39.5%

35
30

े सल
े थरेपी नत
टम
ं र
अटॅि सयाम य े आढळन
ू
आले या सधारणाच
ं ी
ु
ट केवारी

25
20
15
10
5

6.6%

6.5%

िबघडले

सधारणा
ु
नाही

0

4.3%

सौ य
सधारणा
ु

म यम
सधारणा
ु
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े सल
े थरेपी नंतर डो याला दखापत
टम
ु
झाले या र णांमधे आढळन
ू आले या
सधारणा
(६७% यश वी)
ु

े सल
े थरेपी नंतर म जार जला
टम
ू दखापत
ु
झाले या र णांमधे आढळन
ू आले या
सधारणा
(९६% यश वी)
ु
120

70

56.52%

66.67%

60

100

50

80

40

60

33.33%
30

24.46%

40

15.21%

20
20

10
0

0

नाही
सधारणा
ु

सधारणा
ु

े सल
े थरेपी नत
टम
ं र डो याला दखापत
झाले या
ु
र णाम
ं ध े आढळन
ं ी ट केवारी
ू आले या सधारणाच
ु

3.80%

सधारणा
ु
नाही

म यम
सौ य
सधारणा
ु
सधारणा
ु

मह वपण
ू
सधारणा
ु

े सल
े थरेपी नत
टम
ं र म जार जला
झाले या
ू दखापत
ु
र णाम
ं ध े आढळन
ं ी ट केवारी
ू आले या सधारणाच
ु

े सल
े थरेपी यरोलॉिजकल
े ?
टम
िडसऑडरसाठी काय करते याचे वै ािनक पराव
ु े काय आहत
ू
ऑिटझम, सेरे ल पा सी, बौि क िवकलांगता आिण पेशीय डो यावरील टेम सेल थेरपीची सरु ा
आिण काय मता दशिवणारे आमचे ि लिनकल प रणाम आंतररा ीय आिण रा ीय वै क य
मािसकांम ये कािशत झाले या वै ािनक पेपरम ये द तऐवजीकरण केले गेले आहे त. या लेखांचा पण
ू
मजकर
केला जाऊ शकतो. या पेपरची यादी हा
ू www.stemcellspublications.com येथे पनरावलोकन
ु
अ याय या शेवटी िदलेला आहे .
नयरोजन
ू े बीएसआयम ये िकती

े ?
े े आहत
णांना उपचार केले गल

ै ८०० हन अिधक ण
आ ही आ ापयत ६० देशातील ६००० णावर उपचार केले आहे त. यापक
वम नतेचे, २०० हन अिधक बौि क अपंग वाचे, ७०० हन अिधक सेरे ल पा सीचे, १२०० हन अिधक
आिण
नायदबलते
चे, १३० हन अिधक अटॅि सया चे, ७५ हन अिधक डो याला झाले या दखापतीचे
ु ु
ु
५०० हन अिधक ण म जार जला
आहे त.
ू झाले या दखापतीचे
ु
े ी हमी काय आह?े
े ां या गणव
े थरेपी सव
े सल
च
नयरोजन
ु
ू े बीएसआयम ये टम
अ) नयरोजे
ू न बीएसआय आयएसओ 9001: 2008 मािणत आहे
ब) नयरोजे
ू न बीएसआयमधील टेम सेल योगशाळे त खालील दो ही माणप े आहे त:
(i) जीएलपी (चांग या योगशाळा ॅि टस)
(ii) जीएमपी (चांगला उ पादन अ यास).
े सल
े थरेपीसाठी मी एक चांगले क कसे िनवडाव?े
मा या मलास
टम
ु
खालील मापदंड ल ात ठे वा यात:
े से स सार या सरि
े आिण ऍटोलॉगस टम
Ÿ से थ टॉप सल
ु त फॉमचा वापर करणारा एक क
िनवडा.
Ÿ एखा ा क ाची िनवड करा जी कोण याही मोठया
् िकंवा परत न आलेली ितकल
ू घटनांिवना
णांना चांगले यश वी र या हाताळले आहे .
Ÿ आप या दे शात आिण आंतररा ीय पातळीवरील समी कां या वै ािनक जनलम ये
ि लिनकल प रणाम कािशत करणारी एक क िनवडा.
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{d^mJ S>:
ì`§J Agboë`m bmoH$m§gmR>r
Agbobo H$m`Xoera A{YH$ma
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An§JËd Agboë`m ì`º$s¨Mo
H$m`Xoera h¸$
^maVmV hm OJmVrb gdm©V _moR>r bmoH$emhr Agbobm Xoe Amho Am{U ^maVr` g§{dYmZmZo Amnë`m {d{dY
{Z`_mdbt_Ü`o H$m`ÚmAmYr g_mZVobm _hÎd Xbo Amho. `m gd© {Z`_m§_Ybm H$m`Xm Ago gm§JVmo, H$s
àË`oH$ ì`º$sMm, _J {VMo d`, OmV, emar[aH$ n[apñWVr, d§e BË`mXr H$mhrhr Agbo, Var {Vbm
H$m`ÚmZwgma R>adÊ`mV Amboë`m àË`oH$ ñdénmVrb d AkmV ñdénmVrb EH$_wImZo gm§JyZ
ñdrH$mabobm g_mZ h¸$ Amho.
^maVr` g§{dYmZ 26 OmZodmar 1950 amoOr ApñVËdmV Ambo. _yb^yV h¸$ Am{U amÁ`mÀ`m YmoaUmMr
{XemXe©H$ VËdm§darb àH$aUm§_YyZ gd© bmoH$m§gmR>rÀ`m h¸$mMm AW© g_mZVm Amho. g§`wº$ amï´>m§Zrhr
Amnë`m {dYo`H$mÛmao - _mZdr h¸$m§Mm OmJ{VH$ OmhraZm_m 1948 Ûmao g_mZVm d gdmªÀ`m g_mZ
dmJUwH$ser g§~§{YV h¸$ Am{U H$m`Xo Omhra Ho$bo AmhoV.
`m àH$aUmV emar[aH$ d AmH$bZ{df`H$ g_ñ`m Agboë`m An§J _wbm§gmR>r g_mZVm d g_mZ h¸$m§À`m
{d{dY n¡by§Mr _m{hVr H$ê$Z XoÊ`mMo C{Ôï> Amho.
^maV gaH$maZo Amnë`m {d{dY gm§gXr` gÌm§V An§J ì`º$s¨g§X^m©Vrb gd© àH$maMo nwT>rb H$m`Xo
doimodoir {dH${gV Ho$bo AmhoV ® An§JËd Agboë`m ì`º$s H$m`Xm 1955
® _mZ{gH$ Amamo½` H$m`Xm 1987
® X [ah°{~{bEeZ H$m¡pÝgb Am°\$ B§{S>`m 1992
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® X Z°eZb Q´>ñQ> \$m°a doë\o$`a \$m°a ng©Ýg {dW Am°{Q>P_, goao~«b nmëgr, _|Q>b [aQ>mS}>eZ A±S>
_ëQ>rnb {S>gE{~{bQ>rO AŠQ> 1999
® So>ŠbaoeZ Am°Z X amBQ²g Am°\$ _|Q>br [aQ>mS}>S> ng©Ýg
An§JËd Agboë`m ì`º$s¨Mo g§{dYmZmË_H$ h¸$
^maVr` g§{dYmZmZo An§J ì`º$s¨Mo h¸$ OnÊ`mgmR>r ^¸$_ nm`m aMbm AgyZ Ë`mMr ImÌrhr {Xbr Amho.
g§{dYmZmMr àñVmdZm Or ^maVr` H$m`ÚmMm nm`m Amho, Omo ^maVmVrb bmoH$m§Zm Ë`m§À`m~m~VrV
H$moUË`mhr àH$maMo d¡{dÜ` AgyZhr n[apñWVr d g§YrMr g_mZVm XoÊ`mÀ`m nm`mda AmYm[aV Amho.
g§{dYmZmÀ`m Am{Q©>H$b 14 Am{U 16 _Ü`o ^maVmVrb àË`oH$ ZmJ[aH$mbm g_mZVoMr ImÌr XoÊ`mV
Ambr Amho. g§{dYmZmÀ`m Am{Q©>H$b 38 Zwgma amÁ`mbm gm_m{OH$ gwì`dñWm amIyZ bmoH$m§À`m {hVmbm
àmYmÝ` XoÊ`mg gm§{JVbo AgyZ Ë`mZwgma amÁ`mbm n[apñWVr, gw{dYm Am{U g§YtÀ`m ~m~VrV
Ag_mZVm Zï> H$aÊ`mgmR>r à`ËZ H$aUo Amdí`H$ Amho.
g§{dYmZmZwgma An§J ZmJ[aH$m§Zm BVa ZmJ[aH$m§à_mUoM H$m_mMm h¸$, {ejU Am{U amoOJmamÛmao Mm§Jbo
amhUr_mZ, CnbãYr, g§nH©$ Am{U Am{W©H$ gwa{jVVm {_idÊ`mMo g_mZ h¸$ AmhoV.
^maVmÀ`m g§{dYmZmV _yb^yV h¸$m§{df`r Z_yX H$aÊ`mV Ambobo Img C„oI nwT>rbà_mUo AmhoV.
1) g§{dYmZmZo An§J ì`º$s¨gh gd© ZmJ[aH$m§gmR>r Ý`m`mMm h¸$, {dMm, A{^ì`º$s, {dœmg, lÕm
Am{U nyOm, n[apñWVr d g§Yr VgoM g_mÁMm` CÞVrMr g_mZVm XoD$Z gwa{jV Ho$bo Amho.
2) Am{Q©>H$b 15 (1) Zo gaH$mabm ^maVmÀ`m H$moUË`mhr ZmJ[aH$m_Ü`o Y_©, d§e, OmV, qbJ,
emar[aH$ An§JËd, qH$dm OÝ_mMo {R>H$mU `mdê$Z ^oX^md Z H$aÊ`mMr Amkm {Xbr Amho.
3) Am{Q©>H$b 15 (2) Zwgma H$moUË`mhr ZmJ[aH$mda (An§Jm§gh) darb gd© _wX²ÚmÀ`m nmœ©^y_rda
An§JËd, OmoIr_, _`m©Xm qH$dm n[apñWVrdê$Z XþH$mZo, gmd©O{ZH$ aoñQ>m°a§Q²g, hm°Q>oëg,
gmd©O{ZH$ _Zmoa§OZmMr {R>H$mUo qH$dm {d{har, Vbmd, ÝhmUrKmQ>, añVo, gaH$mar {ZYrVyZ nyU©nUo
qH$dm A§eV… hmVmië`m OmUmè`m gmd©O{ZH$ [agm°Q²g©À`m OmJm qH$dm gmd©O{ZH$ OZVoÀ`m
dmnamgmR>r {Xboë`m OmJm `m {R>H$mUr àdoe ZmH$maVm `oD$ eH$V Zmhr. {ó`m Am{U _wbo d
gm_m{OH$ VgoM e¡j{UH$Ñï²>`m _mJmgdJm©Vrb qH$dm AZwgy{MV OmVr Am{U O_mVtZm Img
H$m`Xo qH$dm amÁ`mZo Ho$boë`m {deof VaVwXtMm \$m`Xm {Xbm Omdm.
4) gd© ZmJ[aH$m§gmR>r (An§Jm§gh) aamoOJma qH$dm amÁ`mA§VJ©V H$moUË`mhr H$m`m©b`mV g_mZ g§Yr
{Xbr Omdr.
5) An§Jm§gh àË`oH$ ì`º$sbm g§{dYmZmÀ`m Am{Q©>H$b 21 A§VJ©V Ë`mMo Am`wî` d ñdmV§Í` XoÊ`mV
Ambo Amho.
6) Am{Q©>H$b 25 àË`oH$ ZmJ[aH$mbm (An§Jm§gh) Y_m©Mo ñdmV§Í` XoVmo. àË`oH$ An§J ì`º$sbm (An§J
Zgboë`m ì`º$sà_mUo) gX²gX²{ddoH$~wÕrMo ñdmV§Í` Am{U `mo½` ì`dñWm, ZrVr_Îmm d
Amamo½`mA§VJ©V Ë`mÀ`m Y_m©Mm àMma H$aVm `oB©b.
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7) H$moUË`mhr An§J ì`º$sbm {d{eï> Y_© qH$dm Ym{_©H$ g_yhmMm àMma d XoI^mbrgmR>r H$moUË`mhr
àH$maMm H$a ^aÊ`mMr gº$s Ho$br OmD$ eH$V Zmhr.
8) An§J ì`º$sbm Ë`mÀ`mer g§~§{YV ^mfm, gm{hË` qH$dm g§ñH¥$VrnmgyZ d§{MV R>odbo OmD$ eH$V
Zmhr.
9) àË`oH$ An§J ì`º$s ^maVmÀ`m gdm}ƒ Ý`m`mb`mV Ë`mÀ`m _yb^yV h¸$m§À`m A§_b~OmdUrgmR>r
OmD$ gH$Vmo Am{U gdm}ƒ Ý`m`mb`mV OmÊ`mMm h¸$ Am{Q©>H$b 32 _Ü`o XoÊ`mV Ambm Amho.
10) _mb_Îmm AgUmè`m H$moUË`mhr An§J ì`º$sbm (An§J Zgboë`m§à_mUo) Ë`mÀ`m _mb_ÎmonmgyZ
d§{MV R>odbo OmD$ eH$V Zmhr, AndmX H$m`ÚmZwgma g§~§{YV _mb_Îmm _yb^yV h¸$ Zgë`mg.
_mb_ÎmoMr AZ{YH¥$V hmZr Ho$br Joë`mg Ë`mbm {\$`m©XrÛmao AmìhmZ {Xbo OmD$ eH$Vo Am{U
ZwH$gmZrgmR>r {Xbmgm _m{JVbm OmD$ eH$Vmo.
11) àË`oH$ An§J ì`º$s (An§J Zgboë`m§à_mUo) d`mMr 18 df© nyU© Ho$ë`mZ§Va Amnbo Zmd
gd©gm_mÝ` {ZdS>UwH$sgmR>r, Vmo Á`m àXoemMm Amho, VoWyZ nmÌ Zmdm§À`m `mXrV g_m{dï> H$ê$
eH$Vo.
An§Jm§gmR>rMm {ejU H$m`Xm
1) An§Jm§gh gd© ZmJ[aH$m§Zm {ejUmMm h¸$ Amho. g§{dYmZmÀ`m Am{Q©>H$b 29 (2) _Ü`o Z_yX
H$aÊ`mV Ambo Amho, H$s H$moUË`mhr ZmJ[aH$mbm amÁ`mV\}$ hmVmië`m OmUmè`m qH$dm amÁ`mÀ`m
{ZYrda MmbUmè`m {ejU g§ñWoV Y_©, d§e, OmV qH$dm ^mfoÀ`m AmYmao àdoe ZmH$mabm OmVm
H$m_m Z`o.
2) g§{dYmZmÀ`m Am{Q©>H$b 45 Zo amÁ`mbm gd© _wbm§Zm (An§Jm§gh) Ë`m§À`m d`mÀ`m 14 ì`m
dfm©n`ªV _mo\$V Am{U ~§YZH$maH$ {ejU nwadÊ`mÀ`m gyMZm {Xë`m AmhoV. H$moUË`mhr _wbmbm
amÁ`mV\}$ hmVmië`m OmUmè`m qH$dm amÁ`mÀ`m {ZYrda MmbUmè`m {ejU g§ñWoV Y_©, d§e, OmV
qH$dm ^mfoÀ`m AmYmao àdoe ZmH$mabm OmVm H$m_m Z`o.
An§JËd Agboë`m ì`º$s H$m`Xm 1995 {ejU h¸$ nmbZm~m~V AmJ«h YaUmam Amho. An§J bmoH$m§Zm
g_mZ g§Yr {_iVrb d Ë`m§Mm amï´> C^maUrV _moR>m gh^mJ Agob `mMr ImÌr XoUmao ho bjUr` nmD$b
Amho. hm H$m`Xm An§J bmoH$m§àVr H|$Ð d amÁ` gaH$maÀ`m O~m~Xmè`m {Z{üV H$aUmam Amho. `m
H$m`Úm_Ü`o h¸$m§À`m g§ajUmgmR>r VaVwXr, d¡ÚH$s` godoMr VaVyX, {ejU, à{ejU, amoOJma Am{U
An§J ì`º$s¨Mo nwZd©gZ BË`mXr VaVwXr H$aÊ`mV Amë`m AmhoV. hm H$m`Xm An§J ì`º$s¨{damoYmVrb gd©
^oX^md H$mTy>Z Q>mH$V _moH$io, Á`m {R>H$mUr gm_mÝ` ì`º$sbm AmZ§X KoVm `oVmV Ago {dH$mgmË_H$ \$m`Xo
dmQy>Z KoVm `oB©b Ago dmVmdaU V`ma H$aÊ`mMr {e\$mag H$aVmo.
® àË`oH$ An§J _wbmbm d`mÀ`m 18 ì`m dfm©n`ªV gd© gm_mB©H$ qH$dm Img emim§_Ü`o _mo\$V
{ejUmMm h¸$ Amho.
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® An§J _wbm§À`m \$m`ÚmgmR>r `mo½` dmhVyH$, ñWmnË`e¡brMo AS>Wio H$mT>Uo Am{U narjm
`§ÌUo_Ü`o ~Xbm§Mm nwZa©MZm H$aUo BË`mXr Jmoï>r Ho$ë`m Joë`m nm{hOoV.
® An§J _wbm§Zm _mo\$V nwñVHo$, {eî`d¥Îmr, JUdoe Am{U {eH$Ê`mgmR>rMo BVa gm{hË`
{_idÊ`mMm h¸$ Amho.
® An§J _wbm§gmR>rÀ`m Img emim§_Ü`o ì`mdgm{`H$ à{ejUmMr gmo` Agbr nm{hOo.
® An§J _wbm§gmR>r AZm¡nMm[aH$ nÕVrMo {ejU V`ma Ho$bo Jobo nm{hOo.
® Amdí`H$ _Zwî`~imgmR>r {ejH$ à{ejU g§ñWm ñWmnZ Ho$ë`m Joë`m nm{hOoV.
® An§J _wbm§À`m amoOJma{df`H$ VH«$matgmR>r nmbH$m§Zm `mo½` ì`mgnrR>mH$So> OmVm Ambo nm{hOo.
BVa H$mhr gm_mÝ` h¸$ nwT>rbà_mUo AmhoV
® gaH$mar amoOJmamVrb 3 Q>¸o$ OmJm An§Jm§gmR>r amIrd Agm`bm hì`mV.
® An§J ì`º$s¨Zm amoOJma {Xboë`m {R>H$mUr Amamo½` d gwajm Cnm``moOZm Am{U Ë`m§Zm AS>Wim Z
AmUUmao dmVmdaU V`ma Ho$bo Jobo nm{hOo.
® gaH$mar {ejU g§ñWm Am{U gaH$maH$Sy>Z AZwXmZ {_idUmè`m BVa {ejU g§ñWm§_Ü`o An§J
ì`º$s¨gmR>r {H$_mZ 3 Q>¸o$ OmJm amIrd Agë`m nm{hOoV.
® godoXaå`mZ An§JËd Amë`m_wio H$moUË`mhr H$_©Mmè`mbm H$mTy>Z Q>mH$Vm H$m_m Z`o d nXmoÞVr
H$aVm H$m_m Z`o, _mÌ Ë`m§Zm Xþgè`m nXmda Ë`mM nJma d n[apñWVrV ñWbm§V[aV H$aVm `oB©b.
An§JËdm_wio nXmoÞVr ZmH$maVm `oUma Zmhr.
EH$ Img H$m`Xm V`ma H$aÊ`mV Ambm Amho, Á`mMo Zmd Amho, X Z°eZb Q´>ñQ> \$m°a doë\o$`a Am°\$ ng©Ýg
{dW Am°{Q>P_, goao~«b nmëgr, _|Q>b [aQ>mS}>eZ A±S> _ëQ>rnb {S>go{~brQ>rO AŠQ>, 1999. `m
H$m`ÚmA§VJ©V nmÌ Agboë`m ì`º$sbm àË`oH$ àH$maMo g§ajU {Xbo OmVo. hm H$m`Xm da Z_yX Ho$bobo
An§JËd Agboë`m ì`º$s¨Zm Ë`m§À`m nmbH$m§Mo {ZYZ Pmë`mg H$miOr d g§ajUmÀ`m gyMZm XoVmo, Aem
àH$maÀ`m g§ajUmgmR>r nmbH$ (Jm{S©>`Z) Am{U {dœñVm§À`m ^oQ>rÀ`m {Z`moOZmMr à{H«$`m H$aVmo Am{U
An§J ì`º$s¨À`m Hw$Qw>§~mV AdKS> n[apñWVr CØdë`mg JaOoZwgma godm XoVmo.
® `m H$m`ÚmZwgma An§JËdm§À`m \$m`ÚmgmR>r H|$Ð gaH$mada X Z°eZb Q´>ñQ> \$m°a doë\o$`a Am°\$
ng©Ýg {dW Am°{Q>P_, goao~«b nmëgr, _|Q>b [aQ>mS}>eZ A±S> _ëQ>rnb {S>go{~brQ>rO, Zdr
{X„r `oWo goQ> An V`ma H$aÊ`mMo ~§YZ Amho.
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® gaH$maZo V`ma Ho$boë`m Z°eZb Q´>ñQ>bm `m H$m`ÚmÀ`m goŠeZ 10 _Ü`o {Xë`mZwgma Ë`mÀ`m
ñWmnZoMr C{Ôï>o nyU© hmoV AmhoV H$s Zmhr `mMr ImÌr H$amdr bmJVo.
® Z°eZb Q´>ñQ>À`m {dœñV _§S>itda Ë`m§Zm H$moUË`mhr bm^mWuH$Sy>Z Amboë`m {dZ§VrZwgma
nwaoem `mo½` amhmUr_mZmgmR>r ì`dñWm H$aÊ`mMo Am{U An§J ì`º$sÀ`m \$m`ÚmgmR>r
_mÝ`Vmàmá CnH«$_ am~dÊ`mgmR>r Zm|XUrH¥$V g§KQ>Zobm Am{W©H$ ghmæ` H$aÊ`mMo ~§YZ
AgVo.
® `m H$m`ÚmÀ`m VaVwXrZwgma An§J ì`º$sbm ñWm{ZH$ nmVir g{_VrZo Zo_boë`m
nmbH$ËdmA§VJ©V (Jm{S©>`Zern) OmJm {_idÊ`mMm h¸$ Amho. Aem nmbH$m§da g§~§{YV An§J
ì`º$s d {VÀ`m _mbÎmogmR>r O~m~Xma amhmÊ`mMo ~§YZ AgVo.
® H$mhr n[apñWVt_Ü`o Amnë`m nmbH$mg H$mTy>Z Q>mH$Ê`mMm h¸$ An§J ì`º$sg Amho. `m_Ü`o
An§J ì`º$sMm N>i qH$dm Xþb©j, Xþb©j qH$dm Ë`m§À`m O~m~XmarImbr Agboë`m _mb_ÎmoMm
J¡aì`dhma `m§Mm g_mdoe Amho.
® Ooìhm {dœñV _§S>i Amnbo H$m_ nyU© H$aÊ`mg Ag_W© AgVo qH$dm Amnbr O~m~Xmar nyU©
H$aÊ`mV gmVË`mZo Hw$MH$m_r R>aVo Voìhm An§Jm§gmR>rMr Zm|XUrH¥$V g§KQ>Zm H|$Ðr` gaH$mabm
{dœñV _§S>i ~aImñV H$aÊ`mMr Am{U/qH$dm Ë`mMr nwZñWm©nZm H$aÊ`mgmR>r VH«$ma H$ê$
eH$Vo.
® Z°eZb Q´>ñQ>da O~m~Xmar, Am{W©H$ ~mOyda XoIaoI d Am°{S>Q> ~m~VrV `m H$m`ÚmÀ`m VaVwXtMo
~§YZ Agmdo.
Am§Vaamï´>r` CnH«$_
gd© _mZdr h¸$ g§ñWm An§J Agboë`m gd© ì`º$s¨Zm _yb^yV Am{U A_`m©X h¸$ Agbo nm{hOo `m _VmÀ`m
AmhoV. `w{Zìh©gb So>ŠbaoeZ Am°\$ øw_Z amBQ²g 1948 À`m Am{Q©>H$b 1 Zwgma "gd© _mZd OÝ_V… _wº$
Am{U gÝ_mZ d h¸$m§À`m ~m~VrV g_mZ AmhoV. Vo H$maU Am{U gX²gX²{ddoH$~wÕr g§nÞ AmhoV Am{U
~§Yw^mdmÀ`m ^mdZoVyZ EH$_oH$m§Zm ghmæ` H$aUmao AmhoV.'
1971 _Ü`o gm_mÝ` {dYmZg^oZo _mZ{gH$Ñï²>`m _Vr_§X Agboë`m ì`º$s¨Zm Ë`m§À`m j_Vm§Mm {dH$mg
H$aÊ`mgmR>r Am{U gm_mÝ` OrdZmV Ë`m§Mm g_mdoe hmoÊ`mgmR>r, _mZ{gH$Ñï²>`m _Vr_§X Agboë`m
ì`º$s¨À`m h¸$m§gmR>r OmhraZm_m ñdrH$mabm. hm OmhraZm_m Aem Mm¡H$Q>r_Ü`o H$m_ H$aVmo, OoWo Aem
ì`º$s¨À`m h¸$m§À`m OnUwH$sgmR>r CXm. d¡ÚH$s` gw{dYm, {ejU, à{ejU, nwZd©gZ, Am{W©H$ gwajm, nmÌ
nmbH$ AgÊ`mMm h¸$, emofUmnmgyZ g§ajU `m§gmR>r amï´>r` d Am§Vaamï´>r` hmbMmbtMr gwédmV Pmbr
nm{hOo.
1975 _Ü`o gm_mÝ` {dYmZg^oZo _mZ{gH$Ñï²>`m _Vr_§X Agboë`m ì`º$s¨gmR>r "emar[aH$ d _mZ{gH$
An§JËdmbm à{V~§Y H$aÊ`mÀ`m JaOogmR>r Am{U An§J ì`º$s¨Zm Am`wî`mÀ`m {d{dY joÌm§V Amnbr j_Vm
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{dH${gV H$aVm `oÊ`mÀ`m' hoVyZo AmUIr EH$ OmhraZm_m ñdrH$mabm.
^maV Xoe g§`wº$ amï´> g§KQ>Zm§Mm g{H«$` gXñ` Amho Am{U Am{e`m- n°{g{\$H$ ^mJmV An§J ì`º$s¨gmR>r
g_mZVm d Ë`m§À`m g§nyU© gh^mJmMr KmofUm H$aUmam à_wI Xoe hmoVm. hr KmofUm 1992 _Ü`o Am{e`m d
n°{g{\$H$gmR>r Am{W©H$ Am{U gm_m{OH$ Am`moJmZo Am`mo{OV Ho$boë`m ~¡R>H$s_Ü`o E{e`Z A±S> n°{g{\$H$
So>Ho$S> Am°\$ {S>go~ëS> ng©Ýg 1993 - 2002 (An§J ì`º$s¨Mo Am{e`mB© Am{U n°{g{\$H$ XeH$
1993- 2002) bm±M H$aÊ`mV Ambo.
g§gXoZo {S>g|~a 2016 _Ü`o g§_V Ho$boë`m amBQ²g Am°\$ ng©Ýg {dW {S>go{~{bQ>rO {dYo`H$mMr 2016
ì`wËnÎmr
1)

An§J ì`º$s BVam§g_mZ Amnë`m h¸$m§Mm bm^ KoV AmhoV H$s ZmhrV `mMr ImÌr H$aÊ`mgmR>r
Amdí`H$ nmdbo CMbÊ`mMr O~m~Xmar `mo½` gaH$mada XoÊ`mV Ambr Amho.

2)

A{V[aº$ \$m`Xo CXm. Cƒ{ejUmVrb amIrd OmJm, gaH$mar ZmoH$è`m, O{_Z dmQ>nm_Ü`o amIrd
dmQ>m, Jar~r hQ>mAmo `moOZm BË`mXr `moOZm {d{eï> An§JËd Agboë`m Am{U OmñV AmYmamMr
JaO Agboë`m bmoH$m§gmR>r nwadÊ`mV Amë`m AmhoV.

3)

ghm Vo 18 df© d`moJQ>mVrb {d{eï> Q>ßß`mdarb An§JËd Agboë`m àË`oH$ _wbmbm _mo\$V
{ejUmMm h¸$ Amho.

4)

emgH$s` AZwXmZrV e¡j{UH$ g§ñWm VgoM gaH$mar _mÝ`Vmàmá g§ñWm§Zm An§J _wbm§H$aVm
g_m{OH$ {ejU XoUo Amdí`H$ Amho.

5)

ng©Ýg {dW {S>go{~{bQ>rO _w»` Am`wº$ H$m`m©b` _O~yV H$aÊ`mV Ambo AgyZ Ë`mbm XmoZ
Am`wº$ Am{U An§JËdmer g§~§{YV {d{dY joÌmVrb 11 VÁkm§Mm g_mdoe Agbobr EH$ g„mJma
g{_Vr `m§Mo ghmæ` CnbãY H$aÊ`mV Ambo Amho.

6)

Ë`mMà_mUo An§JËd amÁ` Am`wº$ H$m`m©b`mbm AmVm An§JËdmer g§~§{YV {d{dY joÌm§Vrb 5
nojm A{YH$ gXñ`m§Mm g_mdoe Zgbobr EH$ g„mJma g{_Vr `m§Mo ghmæ` XoÊ`mV Ambo Amho.

7)

ng©Ýg {dW {S>go{~{bQ>rO _w»` Am`wº$ H$m`m©b` Am{U amÁ` Am`wº$ VH«$ma {ZdmaU
g§KQ>Zm§gmR>r {Z`m_H$ _§S>i åhUyZ H$m_ H$aob VgoM H$m`ÚmÀ`m A§_b~OmdUrda bj XoB©b.

8)

An§J ì`º$s¨Zm Am{W©H$ ghmæ` àXmZ H$aÊ`mgmR>r amï´>r` Am{U amÁ` {ZYrMr {Z{_©Vr Ho$br
OmB©b. gÜ`mÀ`m An§J ì`º$s¨gmR>r Agbobm amï´>r` {ZYr Am{U An§JËd Agboë`m bmoH$m§À`m
gj_rH$aUmgmR>r {dœñV {ZYr amï´>r` {ZYrA§VJ©V O_m Ho$bm OmB©b.

9)

ho {dYo`H$ An§J ì`º$s¨{damoYmV Ho$boë`m JwÝømgmR>r Am{U Zì`m H$m`ÚmVrb VaVwXtÀ`m
C„§KZm{damoYmV {ejm XoVo.

10) An§J ì`º$s¨À`m h¸$m§À`m C„§KZmg§X^m©Vrb Ho$gog hmVmiUrgmR>r àË`oH$ {OëømV Img
Ý`m`mb` ñWmnZ Ho$bo OmB©b.
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VH«$ma Zm|Xdm
^oX^md Pmë`mg qH$dm da Z_yX Ho$boë`m H$moUVmhr h¸$ ZmH$maë`mg Vwåhr An§J ì`º$s¨gmR>rÀ`m amÁ`
Am`wº$ H$m`m©b`mV VH«$ma H$ê$ eH$Vm.
_hmamï´> amÁ`mgmR>r lr. {Z{VZ nmQ>rb, Am`wº$, An§J {d^mJ, _hmamï´> amÁ`, _hmamï´> gaH$ma, 3 MM©
añVm, nwUo- 411001.
g§nH©$ H«$_m§H$ - (020)26122061, (020) 26111590 (\°$Šg) 26126698 (\°$Šg)
VH«$margmo~V An§JËd à_mUnÌ Am{U BVa nyaH$ H$mJXnÌo OmoS>mdrV. hr VH«$ma Q>nmbmZo nmR>dVm `oB©b
qH$dm nwT>rb Vnerbm§gh g_j XoVm `oB©b.
1) VH«$maXmamMo Zmd, dU©Z Am{U nÎmm.
2) {damoYH$ qH$dm {damoYH$m§Mo Zmd, dU©Z Am{U nÎmm. VH«$marZwgma {Z{üV H$aVm `oB©b Ë`mà_mUo.
3) VH«$marer g§~§{YV dmñVd Am{U Hw$R>o d Ho$ìhm KS>br Ë`mMo Vnerb
4) VH«$marV Ho$boë`m Amamonm§Zm nmqR>~m XoUmar H$mJXnÌo
5) VH«$maXmambm Ano{jV Agbobm {Xbmgm
VH«$ma XmIb Ho$ë`mZ§VaMr à{H«$`m
· VH«$ma {_imë`mZ§Va _w»` Am`wî`V VH«$marMr àV KoD$Z VH«$marV Z_yX Ho$boë`m
{damoYr/{damoYH$m§Zm nmR>dyZ Ë`m§Zm `m~m~VMr Ë`m§Mr ~mOy Vrg {Xdg qH$dm _w»` Am`wº$m§Zr
_mÝ` Ho$ë`mà_mUo 15 {Xdgm§À`m AmV _m§S>Ê`mMr gyMZm {Xbr OmVo.
· gwZmdUrÀ`m {Xder qH$dm Á`m {Xder gwZmdUr hmoUma Agboë`m Ë`m VmaIobm XmoÝhr njm§Zm
qH$dm Ë`m§À`m à{V{ZYtZm _w»` Am`wº$m§nwT>o hOa hmoÊ`mMo ~§YZ AgVo.
· Oa VH«$maXma qH$dm Ë`m§Mo à{V{ZYr Aem {Xder _w»` Am`wº$m§nwT>o `oD$ eH$bo Zmhr, Va _w»`
Am`wº$ Amnë`m {ddoH$mZwgma gXa VH«$ma H$V©ì`mVrb MwH$sÀ`m AmYmao H$mTy>Z Q>mHy$ eH$VmV
qH$dm Ë`mg§X^m©V {ZU©` KoD$ eH$VmV.
· {OWo {damoYr nj qH$dm Ë`m§Mo à{V{ZYr gwZmdUrÀ`m {Xder hOoar bmdV ZmhrV {VWo _w»`
Am`wº$ H$m`ÚmÀ`m goŠeZ 63 A§VJ©V Aer H$madmB© H$ê$ eH$VmV d {damoYr njmbm hOa
amhmÊ`mgmR>r Am_§ÌU XoD$ eH$VmV qH$dm ~§YZ Kmby eH$VmV.
· _w»` Am`wº$ JaOoZwgma VH«$ma EH$V\$r© H$mTy>Z Q>mHy$ eH$VmV.
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· _w»` Am`wº$m§Zm VH«$marÀ`m H$moUË`mhr Q>ßß`mda H$m`©dmhr, ñW{JVr Am{U gwZmdUrMo A{YH$ma
AgVmV.
· {damoYr njmbm Zmo{Q>g {_imë`mnmgyZ VrZ _{hÝ`m§À`m AmV VH«$marda {ZU©` hmoUo Amdí`H$
Amho.
H|$Ðr` gaH$maer g§~§{YV H$moUË`mhr ^oX^mdmg§X^m©Vrb VH«$ma WoQ> `oWo XmIb H$aVm `oD$ eHo$b
_w»` Am`wº$, An§J ì`º$s {d^mJ
gamo{OZr hmD$g, 6 ^JdmZ Xmg añVm, Zdr {X„r - 110001
\$moZ H«$_m§H$ : 91-011 - 23386154, 23386054
\°$Šg: 91-011-23386006
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