UNIT – 1
నిర్మాణము
1.0

ఉపో ద్ఘాతం

: అధ్యయన లక్ష్యయలు
సమం

ిక మసమరాలు, వికమసం, సవ ావం

సమం

ిక మసమరాల ావం, సమం

సమం

ిక మసమరాల వికమశం

ఉన త పమాధ్
సమం

ిక అధ్యయన ావంతో ద్ఘనికి గల సంబంధ్ం

క పమఠ మల పమఠయ ప్ాణఘికకల సమం

ిక మసర రం యు మరంభం

ప్ూరవ ఆధ్ునిక ప్ాప్ంచంల సమం

ిక మసాలు

ఆధ్ునిక, సమకమ న ప్ాప్ంచంల సమం
ారత ద్ేశ దృకపధ్ంల సమం

సమాజ ప్ాసర ుత ప్ర్ిస్ి థ

ిక మసమరాలు

ిక మసర రం

ిక మసమరాలు – యు మరంభం

ప్ాసర ుత సమమాజిక విలక్షణం, స మళ్ళు
ప్ాతేయకించబ ిన సమాజంల సమం
సమం
సమం

ిక మసమరాల వివిధ్ అం మలు

ిక మసమరాల ని ి

ిక మసమరాల కమలంల చేస్ే పమ మయం మలు

పమఠ మల సమియిల సమం

ిక మసమరాల బో ధ్ ఘ ా మలు

సమం

ిక మసమరాలో బహుళ్ పమ మయంశ ప్ద , సమనవయ దృకపధ్ం

సమం

ిక మసమాలో సమనవయ దృకపధ్ం

సమం

ిక మసమరాలో బహుళ్ పమ మయంశ దృకపధ్ం

సంగరహ ప్రుద్ఘం
శబ సంగరహం

సంకేతఘక్షర్మలు

ప్ుర్ోగ ని ప్ర్ీక్ష్ించు కోవ ఘనికి కమవలస్థన జ మబులు

చదవ ఘనికి ఇవవబ ిన సూచికలు, ప్ుసర కమలు
యూనిట్ చివర్ి అ ాయసం

ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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ఉపో ద్ఘాతం
స్త్ర ీ లేక ప్ురుషులకు సరాం
అధ్ యనాం

ేస్తే ే సరాం

అాంశాం ర సరాం

ిక

ిక – సరాంసృ క ప్రిసరరల ో గల సాంబాం ాన్ని

ిక రసర ాంీ ప్ ె న్న
ద

ో శ ాబదెన్నకి మ ాం ే సరాంప్ా ాయక అధ్ యన

రసరరాలు ప్ురుడు ప్ో సుకున్ాియి

ఉనిత మద్

మ ా సరాయిలో ఇ ి అధ్ యన అాంశాం ర ఇర ై శ ాబె ాం నుాం ి సరాం
ేశాం ో ప్రటు బౌ ోమకాం ర అన్ేక
మనాం ప్రఠ రలకెళ్ళే

ే రలోల ప్రఠ రల ప్రఠ ప్ాణామకలో

ిన్ాలను గ రుర

ేసుకుాంటే, ప్రఠ రలలోల సరాం

మద్ ను ప్రర ప్ాణామకలో ఒక

దగాం ర చ ి ే

స

మశ మ ా లయ
ిక

రసర ాంీ

దరత

దగాం ర బొ ిసర ున్ాిరు
ిక రసర ాంీ లేక సరాం

రళ్ేాం ఈ యూన్నట్ లో మనాం సరాం
దవాం, మమధ్ కరలాలోల సరాం

ిక

ిక రసర ీ

దవాం ో ప్రటు సరాం

ిక

రసర ాంీ ప్రిమాణాం,

ప్ాసర ుత సమాజాం, సరాం

ిక

రసరరాలలో మమధ్ అాం రలు బహుళ్ ప్ర ర ాంశ ద్ృక ధ్ాం,

సమన య ద్ృక ధ్ాం, మొద్ల ైన మషయాలను
రసర ీ స

ద రన్ని

ఉ ాహరణల

ర సరూప్ాం రను,
ా రరను,

రసర ాంీ

దలుసుకుాంటదాం ఈ యూన్నట్ లో సరాం

ేరచేప్రాం రను, తరికాంచసాం

కరమాద్ృకాం రను,

ిక

ప్రాజెకుు

ఆ ారిత

ిక

ా రర, అనుభవ ప్ూర క
ప్న్నమ ానాం

ా రర

న్ేరుేకుాంటదరు
ఈ యూన్నట్ లో

ాాలు బొ మ లు ప్టదలు తప్న్ కుమార్ బసాం మ

దాం ిన ాకురచట్ గరాంధ్ాం నుాం ి

కు

సుకోబ ా ాయి

అధ్యయన లక్ష్యయలు
ఈ అాంకాం చ ిమన తరర త

రు ఇమ

ేయగలరు

సరమాజిక రసరరాల మకరసరన్ని వరిణాంచ గలరు
సరమాజిక రసరరాల

గలరు

ఉనిత ప్రాథ
ప్రాథ

దవనను, సరాం

ిక రసర ాంీ ో

ాన్నకి గల సాంబాం ాన్ని న్నర

క ప్రఠ రల ప్రఠ ప్ాణామకలో సరమాజిక రసరరాల సరాన్ాన్ని

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ాంచ

దప్ గలరు

2

ఆధ్ున్నక ప్ాప్ాం ాన్నకి మ ాంద్ు కరలాంలోనూ, ప్ాసర ుత ఆధ్ున్నక ప్ాప్ాంచాంలోనూ,
సరమాజిక రసరరాల ప్ాసర ుత సరాన్ాన్ని మవరిాంచ గలరు
మభినికరలాలోల సరమాజిక రసరరాల

దర య ద్ృక

ాల గ రిాం

చరిేాంచ గలరు

ప్ాసర ుత సమాజప్ు ద్ృ ి షయాలు, స రళ్ే ద్ృష్టరుా సరమాజిక రసరరాల సరానాం, రటి
ప్రి ిన్న హేతు బద్ధ ాం ర చూడగలరు
సరమాజిక రసర ీ కుటుాంబాంలోన్న మభిని అధ్ యన అాం రలను కోర ీకరిాంచగలరు
ప్రఠ రల సరాయిలో సరమాజిక రసరరాలోల బో ధ్న్ాాం రలను గ రిరాంచగలరు
సరమాజిక రసరరాలోల అాంతరి

దగ, ఏకీకరణ ద్ృక

ాలను మవరిాంచ గలరు

సమమాజిక మసమరాలు వికమసం, ావన
సరమాజిక
అధ్ యనాం

రసరరాలు మౌమకాం ర మానవ సమాజాన్ని, మానవ సాంబాం ాన్ని

ేస్తే ఒక మజాాన

రసర ాంీ సరమాజిక

రసరరాలు మానవుల సరమాజిక ప్ావరర నన్న

అధ్ యనాం ేసర రయి మానవుల సరమాజిక ప్ావరర నలో మభిని

ైన మౌమకరాం రలు ఇమ

ఆరిధక ప్ావరర న, రరజకీయ ప్ావరర న, సరాంసృ క ప్ావరర న, సాంప్ా ాయాం, ఆ ారరలు,
సరమాజిక వ వసా లు, మాట మ ర సరలు, నీ

సూ ాాలు, సమాజాంలో అనుసరిాం ే

మలువలు, సరమాజిక రసరరాలు ఉనిత మద్ లోనూ, మశ మ ా లయా లోనూ, ప్రఠ రల ప్రఠ
ప్ాణామక లోనూ మ ఖ్
రసర ,ీ
ఐ

మానవ

రసర ాంీ

ైన

దగాం ఈ అన్ని సరాయిలోలనూ చరితా, రరజకీయ

లాాంటి

మమధ్

సరమాజిక

రసరరాలు

రసర ,ీ ఆరిధక

సర తాాం ాాాం ర లు రన్ో,

కరాం ర లు రన్ో బో ిాంప్ బడుతున్ాియి ప్రఠ రల సరాయిలోనూ అాంతకని

సరాయిలోనూ మమధ్ సరమాజిక

రసరరాలు అన్ని సరాం

ిక

ిగ వ

రసర ాంీ అన్ే ఒకచ ఒక సాంకీరణ

బో ధ్న్ాాంశాం ర మ ా రుధలకు బో ిాంప్బడుతున్ాియి ఇప్ు డు సరమాజిక రసరరాల మకరసాం,
దవనల గ రిాం

ప్రాథ

చరిే ె ాాం

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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సమమాజిక మసమరాలు వికమసం
సరమాజిక

రసరరాలు ప్ ధ న్న
ద

ో శ ాబ్దె లో ఒక కరమబద్ధ

దాం ,ి ఉనిత మద్ ప్రఠ ప్ాణామకలో
గరహణాం

ేస్తిన సరాం

ప్రఠ ప్ాణామకలో

ిక

ైన బో ధ్న్ాాంశాం ర మకరసాం

దగాం కర ర, మమధ్ సరమాజిక రసరరాల నుాం

రసర ీ ఇరవయియ శ ాబ్దె లో ప్రఠ రల సరాయి ప్రాథ

రసరరాల

మకరసాం,

ప్ునరుజ్జవనాం, ప్టు ణీకరణాం, మజాాన
దమాంచవచుే ప్ ె న్న
ద

ఎద్ుగ ద్ల,

ఆధ్ున్నకీకరణాం,

ప్రరి రర

కీకరణాం,

రసరరాభివృ ధ ి లాాంటి అన్ేక ప్రిణామాల ఉప్ో త

ర ర

ో శ ాబ్దె లోనూ ఆ తరర త అాంతకు మ ాంద్ు మానవ జ్జమ ాలోల,

జ్జవనాంలో అ ివరకెనిడూ లేన్న మారు లు జరి రయి ప్ ె న్న
ద
ప్ాప్ాంచాంలో ఒక మౌమక
ప్ునరుజ్జవనాం,
సరమాన

క సరాయిలోల

దగాం ర రూప్ు ిద్ె ుకుాం ి

సరమాజిక

లోన్న అ

మషయ

ైన మారు

లోన్న

వ ేాం ి ఇటమ, ఇతర యూరో ియన్

్ాాంచ్ మప్ల వాం,

ను

రికర సర తాాంతాా సమరాం, నూతన

ప్రాకృ క

ో శ ాబ్దె లో మొతర ాం

రసరరాలోల జరి ిన అప్రర

సమాజాన్నకి సుఖ్ానీి, ద్ుుఃఖ్ామి కూ ా

మొద్ల ైన ప్రరి రర

ట
్ ు ుబ ి

ే రలోలన్న

క మప్ల వాం,

ారీ మ ాన్ాల ఆమరరావాం,

ైన అభివృ ె ి మొద్ల ైన వనీి మానవ

ద ాేయి ఉ ాహరణకు మాం

ైప్ున చూస్తేర ,

ర ప్రరరభివృ ధ ి, ర రణా, సమా ార వ వసా ల అభివృ ధ ి, సద్ుప్రయాల మసర రణ, మద్ ,
ఆరోగ ప్రిస్తా త
ి ుల
దడు
ఏర
మధ్

రుగ ద్ల, ఆరిధక ప్రిస్తా త
ి ుల అభివృ ధ ి, లాాంటివనీి జరి రయి ఇక

ైప్ును చూస్తేర , సరమాజిక జ్జవనాంలో సాంకిలషుత
ిాం ి సరమాజిక అవ వసా , ఆ రాం
అ రాంఛనీయ

ైన

ప్ో టీ

్రి ిాం ి

్రి రయి బౌ ధ క
ి సాంక్షోభాం ఏర
్రి ిాం ి

ఇలాాంటి

సమస లను,

ఎద్ురోక రటదన్నకి సరమాజిక రసరరాలు ఆమరామాం , మ ా వ వసా లో
సరమాజిక
ేసుకున్ే న్న

రసరరాలు ఆధ్ున్నక సమాజప్ు స
తర ాం ప్ ధ న్న
ద

ో

మాాం దసూక రరస్తిన స్తి రిట్ ఆఫ్
ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

రరజకీయ అన్నశ్చే
స రళ్ళేను

దగమయా యి

ద రన్ని, భమష తు
ర న్న అవ రహన

శ ాబ్దె లో ఆమరామాం ాయి
ి లాస్

ిాం ి ప్ాజల

Spirit of the Laws,

Ross,

, P-3)
, ఆద్మ్ స్తి త్
4

ర ాం న

ల్తర ఆఫ్ న్ేషన్్

, కాం ో రె్ట్ రరస్తిన outline of

Wealth of Nations,

an Historical view of the progress of the Human Kind (1795), జె. జి హెరార్
రరస్తిన Idea towards a Philosophy of History (1794-91) సరమాజికీ
ఆద్ర ప్రాయ
భూసర మ

ైన

రచనలు

వ వసా కీ

ఆధ్ున్నక

సమాజాన్నకి,

అాంతకు

మ ాంద్టి

ప్ురరతన,

మధ్ నుని అాంతరరలను గమన్నాం న సరమాజిక

రసర ీ ేతరలు

ఆధ్ున్నక సమాజాన్ని భమష తు
ర లోన్నకి న ి ే మధ్ాం ర సరమాజిక
న్ాన్ాటికి

్రుగ తుని ప్రరి రర

ైప్ు ప్రరి రర

రసరరామి ద్రి ాం ారు

కీ కరణాం, ఆధ్ున్నకీకరణాం, మజాాన రసరరాభివృ ధ ి వలల ఎన్ోి

కొతర సరమాజిక సమస లు ఉత ని
ఒక

రసరరాలకు

ై, సరమాజిక వ వసా ను బో ిాం , ద్ుర ల ప్రి ాయి

కీకరణాం, ఆధ్ున్నకీకరణాల త రిత అభివృ ధ ి

ప్రరయిళకరణాం, కరరి కులు

ో ి ి గ రికరవటాం లాాంటి అన్ేక

ర ధ్ులు, సరమాజిక

ైన సరమాజిక సమస లను

సుకురర ర, మరో ైప్ు ఆధ్ున్నక మజాాన రసాాం కియ
ర
య ద్ధ ాం, మానవజా న్న న్నరూ మాం ే
ప్రమాణ

శకిర, ఎన్ోి హాన్నకర

ైన రసరయన్ాలు, ప్రమాణ

చర

లాాంటి

రటిన్న

ఆమషకరిాం ాం ి ఇరవయ్య శ ాబ్దె లో జరి ిన రెాండు ప్ాప్ాంచ య ధ ాలు మానవజా కి
దప్ లేనాంత కష్టరున్ని, ద్ుుఃఖ్ాన్ని

ద ే ్టు దయి ఈ మహా య ధ ాలేకరక, ప్ాప్ాంచ మాంతటద

అన్ేక ప్రాాం ాలోల జరి ిన అన్ేక య ధ ాలు మానవజా కి కషు నష్టరులను
రసరరాన్ని, ప్టు ణీ కరణనూ, ప్రరి రర
ప్ామాద్కరాం ర ప్రణ

కీ కరణనూ ద్ురి న్నయ్యగాం

ాం ాం ి

నుాం

ద ాేయి మజాాన

ేయడాం మానవ జా కి

ాకర ఏర

ిన

వా

ైన ఆరిధక

మాాంధ్ ాం ప్ాప్ాంచ ప్ాజలోల అభద్ా ా ద రన్ని, భయాన్ని, అనుమాన్ాన్ని, అప్నమ కరన్ని
కమ ిాం ాం ి గడ న వాంద్ సాంవత్రరలోల మజాాన, సరాంకచ క
ాలా సత మ ామి ఇ ేన్ా, అన్ేక
సరమాజిక

రసరరాలు మజాాన

సమాజాన్ని ఉజ ల
జ్జవ

ప్రాథ

ైన సరమాజిక సమస మి కూ ా సృ ు ిాం ాం ి

రసర ప్
ీ ు ద్ుష మ ామి ఆ ి, అద్ుప్ులో ఉాంచటదన్నకీ, మానవ

ైన భమష తు
ర

రసరరాలకన్ాి సరమాజిక

తతర వ ేతరలు, రరజనీ

రసరరాలోల జరి ిన త రిత వృ ధ ి

ైప్ు న ి ేాంద్ుకూ ఆమరామాం ాయి బౌ క రసరరాలు,

రసరరాలు ఏ మధ్ాం రనూ తకుకవకరవన్న ఇటీవమకరలాంలో

మ రరద్ులు,

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

రసర జ్ఞ
ీ ా లు,రరజకీయ

ేతరలు, ఇతర

ే ావులు
5

గరహిాం ారు ప్రమాణ శకురమి సాంఘటితాం

ేయడాం

ప్ాప్ాంచాంలో మానవజా

దయ వచేన్న మజాాన రసరరాలు న్నరూ ిాం ాయి

నాంతటినీ న్ాశనాం

ఇటువాంటి శకురలు మానవజా న్న న్ాశనాం

ా రర ఒకక

ేలుడు ో మసో టాం ో

ేయకుాం ా న్నరో ిాంచ ాన్నకి సరమాజిక రసరరామి

అధ్ యనాం దయా మ్న అవసరాం ఉాం ి
సరమాజిక

రసరరాలు ఆధ్ున్నక సమాజాంలో ఎాం ో ఉప్య కర త ఉాం ి కరబటిు అమ

ఆధ్ున్నక మ ా వ వసా లో ఒక మ ఖ్

ైన

దగాం అయా యి ప్ ధ న్న
ద

ప్ాప్ాంచ మాంతటద ఉనిత మద్ లో సరమాజిక
రాంఛనీయ
సరమాజిక

ైన సరమాజిక, ప్ాజాసర మ

రసరరాలు

ో

ర ాబ్దె నుాం

దగాం అయా యి ఆరోగ కర

ప్ౌర లక్షణామి వ కురలోల

ైన ,

్ాంప్ ాం ిాంచడాంలో

రసరరాలు ఫ్రామ ఖ్ా న్ని అాంద్రూ గరహిాంచడాం వలల , ఇరవయ్య శ ాబ్దె నుాం

సరమాజిక రసరరాలు ప్ాప్ాంచాంలో అన్ేక

ే రలోల అ ే

ేరు ోన్ో, సర

ప్రఠ రల ప్రఠ ప్ాణామకలో అాంతరూాతాం అయా యి
ద రలోల సరమాజిక

ిక రసర ాంీ అన్ే

ేరు ోన్ో

ఈ అాంకాంలో మ ాంద్ు రరబో యియ

రసరరాలు ఏమధ్ాం ర ప్రఠ రల మధ్ లోనూ, ఉనిత మద్ లోనూ

దగాం

అయా య్య మప్ులాం ర చద్ువు ారు
సమమాజిక మసమరాల ావన – సమం
స్తి ధ ాాంతరీ ా ,
ఒక

ిక మసర ర ావనతో ద్ఘని సంబంధ్ం

దవన్ాప్రాం ర సరమాజిక రసరరాలు, సరాం

ాన్న కొకటి సాంబాం ిాం న ే కరక, ప్రస రాం భిని

ిక రసర ాంీ అన్ేక మషయాలోల

ైనమ కూ ా

దవన్ాప్రాం ర ఈ

రెాం ిాంటి మధ్ సాంబాం ాలను, ైరు ధ ాాన్ని ప్రిశీమ ె ాాం
సమమాజిక మసమరాల ావన
సరమాజిక

రసరరాలు

మ రల

వ వహారరలకు సమబాం ిాం న
సరమాజిక రసరరాలు మ ఖ్

ైన

రసర ాంీ

ైన

సరాం
ప్రాథ

ిక-సరాంసకృ క
క మద్

నుాం

వ వసా లో

మానవు ి

ఉనిత మద్

దగాం చరితా, రరజకీయ రసర ాంీ , మానవ రసర ాంీ , తతర ా రసర ాంీ ,

ఆరిధక రసర ాంీ మొద్ల ైన మభిని సరమాజిక రసరరాలు ఉనిత మ ా సరాయిలో ప్ా ే క
ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

వరకూ
ైన,
6

స తాంతా

ైన బో ధ్న్ాాం రలు

సరమాజిక రసర ీ

ారెలస్

యర్ా , జచమ్్ హెై లు ఇ ేన కిాం ి న్నర చన్ాలు

దవనన్న మరిాంత స షు ప్రుసరరయి

Charles Beard: Social Sciences are the body of knowledge and thought
pertaining to human affairs as distinguished from sticks, stones, stars and
physical objects.
(S. K. Kochhar, The Teaching of Social Studies, 1984 - First edition)

సరమాజిక

రసరరాలు కరరమొకకలు, రరళ్ళే, నక్ష ాాలు మొద్ల ైన బౌ క వసురవులకన్ాి

భినిాం ర గ రిరాంప్ద్ ిన, మానవ వ వహారరలకు సాంబాం ిాం న మజాానాం

James High: Social sciences are those bodies of learning and study which
recognize the simultaneous and mutual action of physical and non-physical
stimuli which produce social reaction.
(Dr. Y. K. Singh, Teaching of Social Studies, 2008)
సరమాజిక ప్ా

చర ను కమ ిాం ే

ౌ క

ైన,

ౌ కాం కరన్న

ేారణల ఏకకరమక, ప్రస ర

చర లను గ రిరాం ే రసర జ
ీ ా ానాం సరమాజిక రసరరాలు
ఈ కిాంర ి ేరకకని అాం రలు సరమాజిక రసరరాలను వరిణసర రయి
మానవు ి కియ
ర ాశీలత పై ప్ాతయక్ష ప్ా ావం మభిని సరాం

ిక, సాంసకృ క రాం రలలో

మానవు ి కియ
ర ాశీలత ్ై ప్ాత క్ష ప్ా ద రన్ని కమ ిాం ేమ సరమాజిక రసరరాలు

ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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మానవ సమాజంపై ఉన త సమియి అధ్యయనం సరమాజిక రసరాలు మానవ సమాజాన్నకి
సాంబాం ిాం

ఉనిత సరాయి ప్రిశీలనలు అాంద్ువలల

రటిన్న సర ారణాం ర ఉనిత మ ా

సరాయిలో బో ిసర రరు
మానవ సంబం ఘల గుర్ించి సతఘయ వవషణ సరమాజిక
గ రిాం

స ా న్ే షణ

మజాాన్ాభివృ ధ క
ి ీ
సమం

ేసర రయి

ఈ స ా న్ే షణ

రసరరాలు మానవ సాంబాం ాల

వరికి సరమాజిక ప్ాయ్యజన్ాన్నకీ,

ో హద్ ప్డుతుాం ి

ిక ావన
సరాం

ిక రసర ీ

దవన ఇటీవల ి ప్రఠ రల మ ా ప్ాణామకలో

ఆమరామాం , మకరసాం
మొద్ల ైాం ి మన

దాం ిాం ి సరాం

ిక రసర ాంీ యొకక ప్రాచుర ాం అ

ేశాంలో ఈ దవన ప్రారాంభద్శను

దగాం ర సరాం

ిక రసర ాంీ

రికరలో

నుాం

లో రాం ీ మహాతు డు ర ాం న

Basic Education లో చూడవచుే
సరాం
రరజకీయ
సాంకీరణ

ిక

రసర ాంీ తన బో ధ్న్ాాం రలను

రసర ాంీ , ఆరిధక

లేక

రసర ాంీ మొద్ల ైన సరమాజిక

ైన బో ధ్న్ా మషయాం సరాం

ిక

ఏకీకృతాం

ే సాంబాం ాన్ని అరధాం
ేసర ుాం ి

్ాంప్ ాం ిాంచటాం సరాం

ఆరోగ కర

రసరరాల నుాం

రసర ాంీ సరమాజిక

సాంబాంధ్ాం లేన్న మధ్ాం ర కూరేద్ు మానవులు
తమకు ఏర

మషయాలను చరితా,భూ ోళ్

రసర ాంీ ,

గరహిాం ే ఒక ఏకెైక,

రసరరాల నన్నిాంటినీ ప్రస రాం

ామ జ్జమాం ే సమాజాం, ప్రిస్తా త
ి ుల ో

ేసుకున్ేాంద్ుకు మలు ర ఆయా సరమాజిక రసరరాలను

ైన సరాం

ిక జ్జవన్ాన్నకి సాంబాం ిాం న సరమరరధాలను

ిక రసర ీ ప్ా ాన లక్ష ాం సమాజప్ు ఆచరణాత క కోణాలను సరాం

ిక

రసర ాంీ ప్రిశీమసురాం ి
ఇప్ు డు జచమ్్ హెై, జాన్ మ

ప్రాథ

ైకచల్త లు సరాం

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ిక రసరరాన్నకి ఇ ేన న్నర చన్ాలను చూ ె ాాం
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James High: Most simply stated, the social studies are the school mirror of the
scholarly findings of the social sciences. Such data, as social scientists may
gather is integrated and simplified to appropriate levels of expression for
children in all the grades (S. K. Kochhar, The Teaching of Social Studies,
1984 0 First Edition)

మసులభాం ర

దప్ర లాంటే, సరమాజిక

రసరరాలోల మ ా ాంసుల ప్రి ోధ్నలకు సరాం

ప్రఠ రల సరాయిలో అద్ె ాం లాాంటి ి సరమాజిక
అనీి సరాయిలోల
సరాం

ిలలలకు

ిక

రసర ాంీ

రసర జ్ఞ
ీ ా లు కోర ీకరిాం ే మషయాలన్నిాంటినీ

రన్నకి సరిప్ో యియ సరాయిలో ఏకీకృతాం

ేస్తి , సరమకృతాం ర

ద ే

ి

ిక రసర ాంీ

John V Michaal: The social Studies are concerned with man and his
interaction with his social and physical environment; they deal with sum an
relationships. The central function of the social studies is identical with the
central purpose of education – development of democratic citizenship.(S. K.
Kochhar, The Teaching of Social Studies, 1984 – First Edition)
మానవుడు తన బౌ క, సరమాజిక

ర ావరణాం ో ప్రిస్తా త
ి ులలో

సాంబాం ిాం న ి సరాం

ిక

రసర ాంీ మానవ సాంబాం ాలకు సాంబాం ిాం న ి ప్ాజా

సర మ ప్ౌరస ా న్ని

్ాంప్ ాం ిచటాం అన్ే మద్ యొకక ప్రాథ

రసర ాంీ ఈ

సరాం

ిక రసర ీ ప్రాథ

ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ేస్తే ప్ా

స ాంద్నకు

క లక్ష ాం ఏ దై ే ఉాం ో , అ ే

క లక్ష ాం కూ ా
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ఈ కింర ద్ి అం మలు సమం
సరాం

ిక

ిక మసర ర సవ ా మని తెలుప్ుతఘయి

రసర ాంీ మానవు ికి తన సరమాజిక – సరాంసకృ క ప్రిసరరల ో గల

సాంబాం ాన్ని ప్రిశీమసురాం ి
సరాం
ప్ాజాసర
సరాం
సరాం

ిక

రసర ాంీ సరమాజిక

రసరరాలనుాం

మ ా రుధలలో ఆరోగ కర

ైన సరమాజిక,

క జ్జవన్ాన్ని ్ాంప్ ాం ిాం ే లక్ష ాం ో ఒక బో ధ్న్ా మషయాం ర మకరసాం దాం ిాం ి
ిక రసర ాంీ భూత, భమష
ిక

ా రర మాన్ాల మధ్ సాంబాం ాన్ని న్లకొలు తుాం ి

రసర ాంీ మానవు ి గ ి ప్ో యిన చరితాకన్ాి, వరర మాన మానవ జ్జమతాం,

అాంద్ులోన్న సమస ల ిరిాం

శరద్ధ సుకుాంటుాం ి

మ ా రుధలు తమ కుటుాంబాం, జా , రరషు ాంా ,

ేశాం,

రమకి మానవ జా

మొతర ాంలో

కూ ిన తమ సరమాజిక-సరాంసకృ క ప్రిసరరలకు అనువు ర తమను ామ సరి ిద్ె ుకున్ే
శకిరన్న ఇవ టాం సరాం
సరాం

ిక

ిక రసర ీ లక్ష ాం

రసర ాంీ ఒక

రసర మక అధ్ యన మషయాం ఇ ి సమాజాంలోన్న ఆచరణాత క

మషయాలను ప్రిశీమసురాం ి
సరాం

ిక రసర ాంీ ప్ాసర ుతాం

్రుగ తుని, అభివృ ధ ి

దాంద్ుతుని ద్శలో ఉాం ి ఇ ి తన

ప్రి ిన్న ఇాంకర మ రలాం ేసుకున్ే ప్ాయతిాంలోల ఉాం ి
ఆరోగ కర

ైన సరమాజిక జ్జవన్ాన్నకి అవసర

ప్రఠ రల సరాయిలో ఇప్ు డు సరాం

ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ైన సరమరరధాన్ని

ిక రసర ాంీ ఒక మౌమక

్ాంప్ ాం ిాంచుకున్ేాంద్ుకు

ైన మషయాం ర గ రిరాంచబ ిాం ి
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సమమాజిక మసమరాలకు, సమం

ిక మసమరానికి మధ్య కియ
ర ాశీలక

సరమాజిక రసరరాలు, సరాం

ిక రసర ాంీ రెాండూ ఒకచ న్ాణేన్నకి రెాండు

మధ్ సరద్ృ ర లు,

ే ాలూ రెాండూ ఉన్ాియి.

సరమాజిక రసరరాలు, సరాం
ఈ రెాం ిాంటి మధ్ ఒకచ మధ్

ైన సమదృ మయలు, ేద్ఘలు
ైప్ులాలాంటిమ ఈ రెాం ిాంటి

రటిన్న ప్రిశీమ ె ాాం

ిక రసర ాంీ రెాండూ ఒకచ జా కి

దాం ిన రెాండు ప్ర వసరన్ాలు

ైన బో ధ్న్ాాం రలు ఉాంటదయి

ఈ రెాం ిాంటి లోనూ స్త్ర ,ీ ప్ురుషులలో గల సాంబాంధ్ాం,

రళ్ే ప్రిసరరలు – ఇ ే కచాంద్ా

బ్దాంద్ువు
ఈ రెాం ిాంటిలోనూ మానవ సాంబాం ాలే సర ారణాాంశాం.
ఇమ రెాండూ కూ ా మానవులు తమ ప్రాథ

క అవసరరలను న్ర ేరుేకోవ ాన్నకి ఏయియ

కరర కలాప్రలు న్నర రిరసర రరు, ఎలా తమ అభిప్రాయాలను,
జ్జమ ాన్నకి కరవలస్తిన ప్రాథ

క అవసరరలను ఉత

మన్నయ్యగప్రుసరరరు, మానవ వనరులను, ప్ాకృ

ద రలను వ కర ాం

ర ఎలా

ేసర రరు, ఎలా

ేసర రరు,
రటిన్న

వనరులను కరప్రడటాం లాాంటి మషయాల

ద్ ద్ృ ు ి కచాం క
ీా రిసర రయి

ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

11

భూ ోళ్ రసర ాంీ

సమాజ రసర ాంీ

చరితా

మానవ రసర ాంీ
సరాం

ిక రసర ాంీ

మానవు ికి తన చుటట
ు ఉని ౌ క,

సరమాజిక మన్ో

సరమాజిక ప్రిసరరల ో సాంబాంధ్ాం

ైజా ాన్నక రసర ాంీ

తతర వ రసర ాంీ

ఆరిధక రసర ాంీ

Fig. 1.1 సమం

జాన్ జార్ో

రరజకీయ రసర ాంీ

ిక మసమరానికి, సమమాజిక మసమరాలతో కల కియ
ర ాశీలక సంబంధ్ం

క్ John Jardimak) – Social Studies in Elementary

Educations – The Mac Millan Company – 1959 – New Yark)

ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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ేద్ఘలు
ేదక విషయం
న్నష్టర ద్నాం

సమమాజిక మసమరాలు
సరాం

ిక రసరరాన్నకి సరమాజికి

సమం

ిక మసాం

సరమాజిక రసరరాల నుాం

ఉద్ామాం ాం ి

రసరరాలు మూలకాంద్ాం
ేన్నకి

మానవ వ వహారరల స్తి ధ ాాంత

సాంబాం ిాం న ి
ేన్నకి

కికమ

మానవ

ర వహారరల ఆచరణ

దగాం

దగాం
సరమాజిక ప్ాయ్యజన్ాన్ని

బో ధ్న ప్ాయ్యజన్ాన్ని ఆశ్చసరరయి

ద్గగ ర

ఆశ్చసరరయి

ప్రిశీలన్ా

య కర వయసుకల ప్ద్ధ

బదలబదమకలకు య్యగ

ప్రిశీలన్ా

ఆద్ర ప్ూర క ప్ద్ధ న్న

ఆచరణీలు ప్ద్ధ

ప్ద్ధ

సూ సరరయి

య్యగ ాం

లక్ష ాం

మజాాన్ారనకు

ైన ి

ప్ద్ధ

ేన్న ో
స

ే ళ్నాం

ో హద్ ప్డటాం,

సమాజాంలోన్న

ా రర అధ్ యన

రసర వ సమస లకు

బౌ ధ క
ి మకరసరన్నకి ోడ డటాం

ప్రిష్టరకరాం కోసాం జాానాం ఆరిాంచటాం

చరితా సమాజ రసర ాంీ , మానవ

సరమాజిక రసరరాల నుాం

రసర ాంీ లాాంటి అన్ేక రసరరాల
స

ే ళ్నాం

మషయాలను గరహిాం
ద రలు ర మభజిాం

అన్ేక
రటిన్న

లే ా

ప్రఠ రల సరాయిలో

న్ేర బడుతుాం ి
ేద్క మషయాం
స

ే ళ్న
ప్రాథ

ఇాంద్ులో సరమాజిక రసరరాలనీి

ఇాంద్ులో సరమాజిక రసరరాలన్ేి ఒక ాన్న ో

స తాంతా ప్ా ప్ ర కమ ి, మ ి

ఒకటి కమస్తిప్ో యి, మడ ీయరరన్న ్ై

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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స

దవాం

ప్రఠకుడు

మ ి ర గ రిరాంప్ ద్ ిన ై

ఉాంటదయి అన్నిాంటి

ఉాంటదయి

ప్ూరిర

ాలా తకుకవ మాం ి

అ ేత

శరమాం నుాం

ఒక

ేళ్నాం ఏర డుతుాం ి

ీన్నలో ప్ౌరసత సన్ాిహాం ఉాంటుాం ి

చద్ువు ారు అధ్ యన

కరబటిు అాంద్రూ చద్ువు ారు

సరమరధాాం, ఆసకిర ఉని రరచ
చద్ువు ారు
అధ్ యన ద్శ

ఇమ మానవ సమాజాన్ని

సరాం

ఉనిత సరాయిలో అధ్ యనాం

సరమకరణ రూప్ాం ప్రఠ రల సరాయిలో

ేసర రయి అాంటే

ిక రసర ాంీ సరమాజిక రసరరాలకు

ఉాంటుాం ి

మశ మ ా లయాలోల ఉాంటుాం ి
ప్రి ి

ప్ా సరమాజిక రసరరాన్నకి ాన్న
ప్రి ి న్నరిధషు

ై ఉాంటుాం ి

మానవు ి సమసర సరాం

ిక జ్జవన్ాన్ని ఈ

రసర ాంీ స ృశ్చసురాం ి

ఉ ాహరణకు, ఆరిధక రసర ాంీ
ఆరిధకరాం రలను మాతా

ే

అధ్ యనాం ేసర ుాం ి
ప్రి ి

సాంకిలషుత

మటిలో అన్ేక రసరరాలుాండటాం

ఈ రసర ాంీ సరమాజిక రసరరాలోల

వలల మటి ప్రి ి ఎకుకవ

వలల

సమాజాంలోన్న ద్ృ ి షయాల
ఈ రసరరాలు సాంకిలషు

ైన

అధ్ యనాం ేసర రయి

ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

్ై

దగాం అాంద్ు

ీన్న ప్రి ి సాంకు తాం

ఈ రసర ాంీ ప్రఠ రల సరాయిలో మ ా రుధలకు
బో ిాంహటదన్నకి మలు ర సరమాజిక
రసరరాలను సరమకరణ ేస్తిన రూప్ాం
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ఉన త పమాథ

క విదయ పమఠయప్ాణఘికకల సమమాజిక మసమరాలు

ఇప్ు డు ప్ాప్ాంచాంలో అన్ేక
బడుతున్ాియి మన
మన

ేశాంలో

ేశాంలో మటి ప్రిస్తా ి న్న చూ ె ాాం
నుాం

లే ా ప్రిసర మజాానాం లో
ాకర,

నుాం

ే రలోల ప్రఠ రల సరాయిలో సరమాజిక రసరరాలు బో ిాంప్

వ తరగ

ాకర మ ా రుధలకు సరమాజిక రసరరాలు ప్రర వరణ

దగాం ర బో ిాంప్బడుతున్ాియి అటు ్ైన

వ తరగ

ాకర సరాం

ిక రసర ాంీ లే ా సరాం

నుాం

వ తరగ

ిక మజాానాం అన్ే

ేరల ో

ఒక మౌమక, సాంకీరణ బో ధ్న్ా మషయాం ర సరమాజిక రసరరాలు న్ేర బడుతున్ాియి ఉనిత
ప్రాథ

క సరాయిలోనూ, మాధ్

సరమాజిక

క సరాయిలోనూ

రసరరాలు ర, లే ా సరాం

అాంకాంలో తరర త
రసర ాంీ , మానవ

ిక

దగాంలో

రసర ాంీ ర

లేక

ో ిాంప్బడుతున్ాియి మటి మవరరలు ఈ

రు చూసరరరు

రసర ాంీ , ఆరిధక

రసర ాంీ , మన్ో

చరితా, భూ ోళ్ రసర ాంీ లాాంటిమ
ను

ైజా ాన్నక

వ తరగ

ాకర రరజకీయ

రసర ాంీ లాాంటిమ ఐ

కరాం రలు ర

బో ిాంప్బడుతున్ాియి
ఉనిత ప్రాథ
మసరాం

ిక

క సరాయిలోనూ, మాధ్

రసర ాంీ మ ప్రస రాం ఒకచ అరధాంలో

(2005, P.53)

రరు ఉనిత ప్రాథ

ర ారు న్ేషనల్త ఫ్ో కస్ గూ
ర ప్
CDSE ఉనిత ప్రాథ
ర ినప్ టికీ,
బో ిసర ునిప్ు డు

ేప్ర్ లో

రసరరాలు అన్న
సరమాజిక

ర ారు NCERT

ో ిసర ుని తరగ న్న బటిు

రసర ాంీ

ిక

రసర ాంీ అన్న

(2006, P.5) ఉనిత ప్రాథ

క సరాయి ప్రఠ ప్ాణామకలోన్న చరితా, భూ ోళ్

రరజకీయ జ్జమతాం ప్ుసర కరల ో

రసరరాలుమ,

రడబడు తున్ాియి ఉ ాహరణకు, NCF

క సరాయి ప్రఠ ప్ాణామకలో సరాం

రరి ప్ జిషన్

సరాయి ప్రఠ ప్ాణామకలో సరమాజిక

క సరాయిలోనూ, మసరమాజిక

ప్ ాన్ని

క

రరు ప్ాహురిాం న
రసర ాంీ , సరమాజిక

ర ారు

ఏ ప్ ాన్ని

ఆ సరాయిన్న బటిు , సరమాజిక

రసరరాలను

రటి ఫ్ో కస్ ద్ృ ు ి కచాంద్ాాం మారుతుాం ి ప్రఠ రల సరాయిలో సరమాజిక

రసరరాల అభ సనాంలో ద్ృ ు ిన్న కచాం క
ీా రిాం ే అాం రలు, అ ే సరమాజిక

రసరరాలను ఉనిత

మద్ లో అభ స్తిాం ేటప్ు డు ద్ృ ు న్న
ి కచాం క
ీా రిాం ే అాం రల కన్ాి భినిాం ర ఉాంటదయి ఉనిత
ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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ప్రాథ

క సరాయిలోనూ,

ాన్న కన్ాి

ిగ వ తరగతులోలనూ సరమాజిక రసరరా ద సన లక్షయ లు

ఇలా ఉాంటదయి
మ ా రుధలకు తమ బౌ ోమక, సరాం

ిక, సరాంసకృ క

ర ావరణాం ో ప్రిచయాం

కమ ిాంచటాం
మ ా రుధలోల సరాం

ిక సరమారరధాన్ని, సరాం

మ ా రుధలోల ప్ాజాసర
మ ా రుధలోల
సరాం

ిక న్నబద్ధ తన్న

క ప్ౌర లక్ష ణాలను

్ాంచటాం

్ాంప్ ాం ిాంచటాం

ేశభకిరన్న, అాంతరర య అవ రహనను

్ాంప్ ాం ిాంచటాం

ిక – ఆరిధక వ వసా లల ో మ ా రుధలు ప్రలు ప్ాంచుకున్ేలా ర ేయటాం

వరర మానాంలో ఉని,

దమకరలాంలో రరబో యియ సరమాజిక సమస లను, స రళ్ేను

ఎద్ురకకన్ేలా ర మ ా రుధలను

రిే ిద్ెటాం

మ ా రుధలోల న్ై క మలువలను,

ద

ే రలను, ఈ

ే రన్నకి

దాం ిన

రళ్ేమన్ే

ద రన్ని ్ాంప్ ాం ిాంచటాం
సరమాజిక రసరరాల బో ధ్న ్ై ఏరర టైన న్ేషనల్త ఫ్ో కస్ గూ
ర ప్
సరాయిలో సరమాజిక రసరరాలను బో ిాంచటాం ్ై
ఉనిత ప్రాథ
ఈ భూ
అవ రహనను

ప్రాథ

క

ర ఖ్ లు.

క సరాయిలో సరమాజిక రసరరాలను బో ిాంచటాంలో లక్షయ లు
మానవ జా కి, ఇతర జ్జవ జాతులకు న్న రస సరానాం

ఉన్నకి

అన్ే

్ాంప్ ాం ిాంచటాం

మ ా రుధలు తమ ప్రాాంతాం, రరషు ాంా ,
గ రిాం

ేస్తిన

రరు ఉనిత ప్రాథ

ేశాం ప్ాప్ాంచాంలో

దగాం అన్ే అవ రహన ో

రటి

అధ్ యనాం ేయటాం

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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ప్ాప్ాంచాంలో

ిమన ప్రాాం ాలోల జరుగ తుని ప్రిణామాల న్ేప్ధ్ ాంలో

దరత ేశప్ు

గ ాన్ని అధ్ యనాం ేయటాం
ేశాంలోన్న సరాం

ిక, రరజకీయ వ వసా లు, న్నర హణ,

రటి గ శకురల గ రిాం

ప్రిచయాం

దయ టాం
ఈ సాంద్రాాంలో చరితా , భూ ోళ్
సరమాజిక

రసరరాల నుాం

జరుగ తుాం ి
ప్రిచయాం

రసర ాంీ , రరజకీయ

మషయాగరహణాం

ేస్తే సరమాజిక

ప్ాప్ాంచాం

అాం రలకు

భూ ోళ్ రసాాం, ఆరిధక
ప్ాభ

ా ల

ఒక

సరెైన

రసర ాంీ రెాండూ కమస్తి కటుు ర

్టుటాం

ద్ృక

ాన్ని

ాకిరీ, సరాం

ిక

ద్ ప్రా ాన ాం ఉాం ామ
రటి అభివృ ధ ి

ఏర రచు

కోవటాంలో

ో హద్ప్డ ాయి అలా చ, చరితా మన

ైమ ా న్ని న్ేరు తుాం ి మ ా రుధలకు ప్రాాం యసరాయి, రరషు ాంా ,

ఏరర టు,

దగసర మా న్ని గ రిాం

రటి

టిు

ాకర ప్రిసరరలు, వనరులు, మమధ్ ద్శలోల

సాంబాం ిాం

ేశాంలోన్న బహు ా న్ని,
కచాంద్ా

రసరరాలను ప్ా ేశ

ేద్రికాం, న్నరక్ష రరస త, బదల కరరి క వ వసా ,

వరరగలు, కులాలు, మాంగ మచక్షణ, ప్రిసరరలు మొద్ల ైన
మొద్ల ైన

రసర ాంీ లాాంటి

ిలలలకు అ ే సమయాంలో ప్ాసర ుత కరలప్ు అాం రలు, సమస లను

ేయవచుే

ప్రాాంతాం నుాం

రసర ాంీ , ఆరిధక

రటిన్నర హణ,

మటన్నిాంటిలో

ప్ాజల

ప్ాజాసర

క

ప్రిచయాం దయా మ

ప్ురోగ న్న ప్రీక్షిాంచుకోాం ి
గమనిక

సమా ాన్ాన్ని కిాంద్ ఉని ఖ్ామ సా లాంలో రరస్తి, ఈ అాంకాం

వరలో ఇ ేన

సమా ానాం ో ప్ో మేచూసుకోకాం ి
ప్ాశ

న్ేషనల్త ఫ్ో కస్ గూ
ర ప్

బో ిాంచటాంలో లక్షయ లు ఏ

ప్రాథ

రరి ప్ాకరరాం ఉనిత ప్రాథ

క సరాయిలో సరమాజిక రసరరాలను

టి?

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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కమలగ ల సమమాజిక మసమరాలు
న్నజాన్నకి

సరమాజిక

రసరరాధ్ యానాం

మొద్ల ైనప్ టి నుాం ే సరమాజిక

కొతర ి

కరద్ు

ప్ాప్ాంచాంలో

న్ాగరికత

రసరరాలు ఏ ో ఒక మధ్ాం ర మ ా వ వసా లో

అయా యి కరలకరమాంలో సరమాజిక రసరరాలు ఎలా ప్ురోగ

దగాం

దాం ాయ్య ఇప్ు డు చూ ె ాాం

ఆధ్ునిక కమలానికి ముందు సమమాజిక మసమరాలు
ఆధ్ున్నక ప్ాప్ాంచాం ప్ ధ దన్న
ప్రా రధ్ున్నక

ి శ ాబదె లనుాం

Pre-modern) కరలాం మానవ సమాజాం ఏర

శ ాబదెల ాకర సర ిాంద్నవచుే
సాం ారద్శ,

ి, ప్ాం ొ

రర య గాం,

న ీలోయలో

గ ి ాయి మానవుడు ఈ ప్ాప్ాంచాంలో అడుగ
కొనిప్ టి నుాం
అవసర

సమాజాన్ని, సమాజ వ వసా ను అవ రహన

మధ్ య రలు

ేసుకోవటాం అతన్నకి
ిాం ి అయి ే ఆ

రసరరాధ్ లానాం అవ వస్త్ాకృతాం ర, ఒక కరమాంలో కరకుాం ా అధ్ యనాం
ై, సరాం

ఎకుక ైన కొ ె ీ సరమాజిక రసరరాధ్ యనాం మరిాంత అవసర
ప్రా న, మధ్ య రలోల సరమాజిక
తకుకవ అయిన్ా సో కరటీస్,
ో హద్ాం

తరర త ప్ౌరసత ాంలో

ిక ఆవస కతలు, స రళ్ళే

ైాం ి

రసరాల ప్ాసర రవన ఆధ్ున్నక కరలాంలో ప్ో మస్తేర

టో,
ేల
అరిసు రటిల్త లాాంటి ప్రా న య గతతర వ
ే రరు సరమాజిక

రసర ాంీ మజాానాంలో

అరిసు రటిల్త రస్తిన ప్రమటక్్ ఎప్ టికీ గ రిరాంచుకో ద్ ినమ
ేరుేకున్ే సమయాంలో

రసరరాల సూచన కన్న సురాం ి

మ

రరు
ేమ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ేతరలు సరమాజిక

ేల టో రరస్తిన రిప్బ్దలక్ ,

క
ీర ులు య కర వయాసుకల ైన

ేస్తే ప్ామాణాం

ఏమధ్

ిరికితనాం ో కరనీ మానగరరన్నకి ఏ న్ాటికీ అప్ఖ్ా

ప్రాథ

న్న రసద్శ,

ో

్టు ి కుటుాంబదన్ని, సమాజాన్ని ఏర రచు

ేస్తే రరు మానవ సమాజాం కరలకరమాంలో సాంకిలషు

రసరరాలకు ఎాం ో

,

ేటద ేద్శ, ప్శుప్ో షణ

ైాం ి అాంద్ువలల సరమాజిక రసరరాలను చద్ రమ్న అవసరాం ఏర

రోజ్ఞలోల సరమాజిక

సరమాజిక

ిన న్ాటి నుాం

ఈ ప్రా రధ్ున్నక కరలాంలో

లోహాయ గాం,

మొద్ల ైాం ి, కరనీ

స్తిమక్ both) లో

ైన కప్ట ప్ావరర న ో కరనీ,
ేసుకు రరబో మ , కష్టరులోల
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ఉనిమా ోటి

రరిన్న

సమూహాం రనూ

మానగరప్ు

ప్ో రరడు ామ

ేమ మానగరప్ు చటదులను

రటిన్న ఉలల ాం

ిాం ే, లే ా

రవాం ప్రద్ుకొల
ప్ాయతిాం
కృ ి

ేయ

ఆద్రర ల

మడువబో మ
గ రిాం ,

ేమ

ప్మతా

ైన

ఒాంటరి రనూ,

మషయాల

గ రిాం

రమసరరమ , న్ాటికి బద్ుధ ై ఉాంటదమ

రటి మలువను త గ ిాం ే ప్ాయతిాం

ేస్తే రరిలో

ేమ

రటిప్టల

ాన్నకి

ేసర రమ

ేసర రమ

ఎనిటికీ

ప్ౌరసత ప్ు

దవనల ప్ాజాభిప్రాయాన్ని

ఈ ఆన్ని మధ్ులు ర

అాంతకన్ాి ఎకుకవ కప్

ి ర, మాం

ేమ
ి ర, అాంద్

మాకు
ైన ి ర

్ాంచటదన్నకి న్నరి రరమాం ర

రరసత ాంగ వ ేన నగరరన్ని
ేసర రమ మ

ఆధ్ున్నక కరలాన్నకి మ ాంద్ుకరలాంలోనూ మత మద్ , ఆరిధక రసర ాంీ ,

మధ్ య రలోలనూ,
ర ప్రర రసర ాంీ , రరజనీ

రసర ాంీ మొద్ల ైన సరమాజిక మషయాలను గరహిాంచటదన్నకి సరమాజిక రసరరాలు మ ా వ వసా లో
దగమయా యి
ఆధ్ునిక వరర మాన ప్ాప్ంచంల సమమాజిక మసమరాలు
ఆధ్ున్నక య గాంలో సరమాజిక

రసరరాలను ఒక కరమబద్ధ రీ లో అధ్ యనాం

ేయటాం ఎలా మొద్ల ైాం ో ఇాంతకు మ ాంద్ు చూ రాం ఆధ్ున్నక కరలాం, ఆధ్ున్నక సమాజ
స

దవాం రెాండూ సరమాజిక

రసరరాధ్ యన్ాన్ని మరిాంత కరమబద్ధ ాం

కరలాంలో కొతర కొతర సరమాజిక సమస లు ఉత నిమయియ కొ ె ీ,
కొతర సరమాజిక

ఇరవయ్య శ ాబ్దె నుాం

ో శ ాబ్దె నుాం , సరాం

ఆధ్ున్నక

రటిన్న ప్రిషకరిాంచటదన్నకి

రసరరాలు ఆమరామాం ాయి అలా చ ఇాంతకుమ ాంద్ు

రసరరాలు మశ మ ా లయాలోల ప్ ధ న్న
ద

ే రయి

ిక

ద రలోల , సరమాజిక
రసర ాంీ ప్రఠ రలలోల

దగాం అయా యన్న మనాం చూ రాం రెాండు ప్ాప్ాంచ య ధ ాల

తరర త ప్ాప్ాంచాంలో అన్ేక ప్రాాం ాలోల సరమాజిక

రసరరాలకు ప్రామ ఖ్ ాం

్రి ిాం ి ప్ాప్ాంచ

య ధ ాల తరర త UNESCO, UNICEF, UNDP, UNO లాాంటి సాంసా లు ప్ాప్ాంచాంలో
మానవుల మధ్

ఆరోగ కర

ైన సరమాజిక జ్జవన్ాన్ని

ప్ ా ాయి ఇ ి సరమాజిక రసరరాధ్ యాన్ాన్ని మరిాంత న్ొకిక
ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

్ాంప్ ాం ిాం ాంచటదన్నకి ప్రటు
దప్ర ుాం ి ఐక రరజ స

రరి
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“మానవ హకుకల మశ ప్ాకటనమ
ప్ుటుుకలో స్తే

ా జ్జవులు;

లోన్న article 1 ఇలా

రరి

రరి హకుకలోలనూ,

మానవులకు హేతుబద్ధ త, అాంతరరత ఉన్ాియి;

దప్ర ుాం ి మమానవులాంద్రూ

రవాంలోనూ

రరాం ా సరమానులు

రరు ఒకరిలో ఒకరు సౌ దాతృత ాం లో

ల రమమ
న్ాటి Delores Commission మానవులు ప్రస రాం కమస్తి
జ్జమాంచటదన్ని న్ేరుేకో రలన్న న్ొకిక

దప్ుతుాం ి ప్రస ర

మస్తి

ైరుధ్ ాం లేకుాం ా మానవులు

కమస్తి జ్జమాంచటాం, ప్ాప్ాంచాంలోన్న అన్ేక మభిని

ైన సరమాజిక, సరాంసకృ క సమస లను

ప్రిషకరిాంచుకోవటాం

్ాంప్ ాం ిాంచటదన్నకి

లాాంటి

మలువలను

ప్ాప్ాంచమాంతటద మ ా వ వసా లో మ ఖ్

ైన

జా -రరజా లు Nation States) ఏర డటాం,
జరగటాం వలల సరమాజిక

రటిలో ప్ాజా సర

రసరరాలు

ప్ాప్ాంచాంలో అన్ేక

ోటల

క, సాంఘ సర మ ప్రలన

రసరరాల అధ్ యనాం మరిాంత ప్రామ ఖ్ా న్ని సాంతరిాంచుకుాం ి

ఎాంద్ువలల నాంటే, ఇలాాంటి
ప్ావరిరాంచటదన్నకి మలు ర

దగాం అయా యి

సరమాజిక

ే రలోల ప్ౌరులు ప్ాజాసర

రరిన్న సరమాజిక రసరరాలు రిే

క, సాంఘ సర మ

బద్ధ లు ర

ిద్ె ు ాయి కరబటిు

సమమాజిక మసమరాలపై తరతర్మలు మ ార య ఆల కనం
తరతరరలు ర సరమాజిక
నుాం

న్ై కత,

ప్రరమారిధకత,

మారగ ద్ర కరలు

ే ాలు,

మహా దర ాలు సరాం
క టిలు ి అరధ

రసరరాలు
సరాం

దర య మ ా వ వసా లో
ిక

మలువలు,

ఉప్న్నషతు
ర లు,

రసర ాంీ , మషు
ణ శర

దర య

స ృతులు,

ిక మలువలను, ఆరోగ కర

దగాం. ప్రా న కరలాం
తతర వ

ప్ురరణాలు,

ైన సరాం

రసరరాలకు
రరమాయణ,

ిక జ్జవన్ాన్ని బో ిసర రయి

రరస్తిన ప్ాంచతాంతాాం సరమాజిక

రసర ీ స్తి ధ ాాం ాలను,

సూ ాాలను ప్ా ప్ర ిసర రయి మధ్ య రలకు, అాంతకు మ ాంద్ు కరలాన్నకి

దాం ిన సరహిత

సాంప్ా ాయాలోల

రజ యాం, భకిర

దగ

ైన బౌద్ధ రజ యాం, జెైన

రజ యాం ఏ ో ఒక మధ్ాం ర సరమాజిక,
రరస ా న్ని
ప్రాథ

గ రిాం

దప్ు ాయి

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

రజ యాం, ఇసరల

క్

సరాంసకృ క మలువలను, మన ఘన

మటనన్నిాంటిన్న

ద్ృ ు ల
ి ో

ఉాంచుకొన్న

చూస్తేర ,
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ప్రా నకరలాంలోనూ,
మ ా వ వసా లో

మధ్ య రలోలనూ
దగ

మశ మ ా లయాలోల
Education

ే

అనవచుే

కూ ా

కరన్న

సరమాజిక

సరమాజిక

రసరరాలు

దర య

ఒక

కరమరీ లో

రసరరాలు

,19 శతద్ు ల నుాం , ప్రఠ రల వ వసా లో రాం ీ మహాతు

లువ ిన న్ాటినుాం

దగమయా యన్న

ి Basic

దప్ వచుే మన మ ా వ వసా

మ ాన్ాలోలనూ ప్ాణామకలోలనూ తరతరరలు ర సరమాజిక రసరరాలు ఎలాాంటి సరానాం ప్ ాం ాయ్య
చూ ె ాాం
మాధ్య

క విద్ఘయ క

షన్

–

మ దర య మద్ లో సరాం
చరిత,ా భూ ోళ్ాం, ఆరిధక

మయఖ్యలు

ిక

రసర ాంీ ఇటీవమ ే అనవచుే సాంప్ా ాయ బద్ధ ాం ర

రసర ాంీ , ప్ౌర రసర ాంీ మొద్ల ైన

బో ిసర ుాం ి మ ా రుధలను తమ కుటుాంబాం,
సరమాజిక
సాంప్ూరణ
ప్రిణామా

ర ావరణాన్నకి అనువు ర
ైన బో ధ్న్ాాంశాం ర ఉాం ామ
దాం ిాం ో అరధాం

రసరరాల అాం రలను సరాం

దగ లేక జా , రరషు ాంా ,

ిక

రసర ాంీ

ేశాం మటన్నిాంటి ో కో ిన

రిే ి ె ే మధ్ాం ర ఈ సరాం

ిక

రసర ాంీ ఒక

ీన్న వలల మ ా రుధలు తమ సమాజాం ఏమధ్ాం ర

ేసుకొన్న, తమచుటట
ు ఉని మభిని సరమాజిక శకురల ఉద్ మాల

మా ాక Matrix) ను సరి గ ర మ ల ిాంచుకోగల రమమ
విద్ఘయ క

షన్ Education Commission 1964 –
మమ ా రుధలు తమచుటట
ు
ఉని

ర ావరణాన్ని

గ రిాం న అవ రహన, మానవ సాంబాం ాల గ రిాం
రరషు ాంా ,

ేశాం,

ప్ాప్ాం ాన్నకి

సాంబాం ిాం న

దగసర మా న్నకి కరవలస్తిన సరెైన
మధ్ాం ర తయారవట

ే సరాం

ిక

తయారవటదన్నకి, ఉ ే గప్ూరిత

మయఖ్యలు
సరమాజిక

ర ావరణాన్ని

అవ రహన, తమ వరగ ాం లే ా జా ,
వ వహారరలన్నిాంటిలో

ో రణి, మలువలు – మటన్నిాంటినీ
రసర ీ బో ధ్న్ా లక్ష ాం మన

మ ేకవాంత

ైన

్ాంప్ ాం ిాంచుకొన్ే

ేశాంలో మాం

ైన ఏకీకరణ జరగటదన్నకి సరెైన, ప్ా దవశీల

ప్ౌరులు
ైన సరాం

ిక

రసర ాంీ ాలా అవసరాంమ
ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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ప్ద్ి సంవతసర్మల సూూలు విదయకు ప్ాణఘికక; NCERT (1975)

మర్ి ఆ ఘర చట్ా ం

Framework)
మొద్టి, రెాండవ తరగతులోల

ర ావరణ ప్రిసర మజాానాంలో ప్రాకృ క, సరాం

ర ావరణాలు రెాండూ ఉాంటదయి ప్రాథ
కన్ాి, సరాం
సరాం

ిక

రసర ాంీ అన్ేప్ద్ాం

ిక రసర ాంీ మరిాంత సాంశ్చల షు
ప్రాథ

(1986)

క మాధ్

ిక

క మ ా సరాయిలో సరమాజిక రసరరాలు అన్ేక ప్ద్ాం
రడటాం ఎకుకవ సబబ ర ఉాంటుాం ి ఎాంద్ుకాంటే,

ైన, మరిాంత మ రల

ైన బో ధ్న్ా రాంగాంమ

క మ ా సరాయికి జా య మ ా

ప్ాణామక

మNPE

రరు సూ ాం న అన్ని మౌమక అాం రలలో మ ా బో ధ్న జరగటదన్నకి సరమాజిక

రసరరాలు, బహు ర, ాలా శకిర మాంత

ైన సరధ్నాం ర ప్న్నకి వ ేే ఏకెైక మ ా ప్ాణామకరాంశాంమ

NPE రరు సూ ాం న మౌమకరాం రలు
దరత స తాాం ోాాద్ మ చరితా
రరజా ాంగాం ప్టల మన మధ్ులు, బదధ్ తలు
దరత ేశప్ు సరమాన సరాంసకృ క

రరసత ాం మొద్ల ైన మలువలు

సర మానవ సమ ా రద్ాం, ప్ాజాసర మ ాం, లౌకికత ాం
మాంగ సమానత ాం
ర ావరణ ప్రిరక్షణ
నికుటుాంబ ఆద్ర ాం
జా య మ ా ప్ాణామకర ఆ ార చటాాం Framework)మసరమాజిక రసరరాలు చరితా, భూ ోళ్ాం, రరజనీ
రసర ాంీ మొద్ల ైన
ప్రాథ

రటి నుాం

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

, P.50.

రసర ాంీ , అరధ రసర ాంీ , సమాజ రసర ాంీ , మానవ

మసర ృతాం ర బో ధ్న్ాాం రలను గరహిసర ూ, సమాజాంలోన్న
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మభిని

ైన

రాం య త
ఆలోకన్ాలు
ప్ాం త

అవసరరలను

అన్నిాంటినీ

తమలో

ైన సమాజ న్నరర ణాన్నకి అవసర
Perspectives),

ైన సరమాజిక

రటి

మజాానాం

ఇమాడుేకుాంటదయి

ైన మజాాన భూ
అన్న రర

ైన

న్ా య

ైన,

కకి సరమాజిక

రసర ీ

అవసరాం

మ ా రిధకి

రసర మకటలను మమర న్ాత కాం ర ప్రి ో ిసర ూ, ప్ాశ్చిసూ
ర , ఈ

బో ధ్న్ాాం రలు మ ా రుధల జాాన్ాన్ని

్ాం ామ మ ా రుధల స ాంత జ్జమ ాను

ద రలను ద్ృ ు ల
ి ో

ఉాంచుకుాంటట, కొతర కొతర కోణాలనూ, సరమాజికరవసరరలనూ కూ ా బో ధ్న్ాాం రల ప్రి ిలో
ేరచే అవకర రలు ఎకుక ే
మధ్ాం ర మ ా రుధలను
అరధవాంత

సమాజాన్ని మమర న్ాత కాం ర అవ రహన

ేసుకో గమ చ

ేరిే ి ె ే మధ్ాం ర బో ధ్న్ాాం రలను ఎనుికొన్న,

రటిన్న ఒక

ైన ప్ాణామక ర రూప్ు ిద్ెటాం ఎాం ో కషు

ైన ప్న్నమ

సమాజం యొకూ ప్ాసర ుత ప్ర్ిస్థర
గ ాం న సమాజాం నుాం ి ప్ాసర ుత సమాజాం ఆమరర మాం ాం ి ప్ాసర ుత సమాజాన్ని
ప్ాజలు సర ారణాం ర ఆధ్ున్నక లేక అ ా ధ్ున్నక సమాజాం అన్న అాంటదరు గ ాం న
సమాజాంలో

అరుద్ు ర కన్న ిాం ే రూప్రలు, లక్షణాలు ప్ాసర ుత సమాజాంలో కూ ా కమ ి

ఉనిమ అమ ప్రా న, ఆధ్ున్నక, ప్ూర ఆధ్ున్నక సమాజాలు ప్ాసర ుతాం మనాం సరమాజప్ు
లక్షణాలు స రళ్ళే చరిేాంచవలన్న ఉాం ి

అాం ేకరకుాం ా

ప్ాసర ుత సమాజ లక్షణాలు

స రళ్ే ్ై సమాజ రసర ీ ప్రతాను కూ ా చరిాంచవలస్తి ఉాం ి
ప్ాసర ుత సమాజప్ు లక్షణఘలు స మళ్ళు
ప్ాసర ుత సమాజాం ఇర ై ఒకటో శ ాబదెన్నకి
సాం ేహాలు, సాంఘటనలు, స రళ్ళే లాటి ఎన్ోి స

దాం ిన ి ఇ ి అభివృ ధ ి , మారు లు,
ద రలలో అనుభవ శీల

ైాం ి

ఈ కిాంద్ ఇ ేన కొన్ని అాం రలు ప్ాసర ుత సమాజాం యొకక ప్ద్ె న్న, లక్షణాలను

దమయ

జచసర ున్ాియి

ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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ప్ాసర ుత సమాజాం

రసర ీ సరాంకచ కత ో కూ ిన సత ర అభివృ ధ ి ఆ ారాం ర

ేగాం ర

ఎద్ుగ తుని సమాజాం
ప్ాసర ుత సమాజాన్ని వరిణాంచ ాన్నకి అమ, ఆరిధక, రరజకీయ, సరాంసకృ క, మత సాంబాంధ్ాం
కిలషుత, మషయ జా యత,

ైమద్ ాం, వ

ా సాం లాాంటి మమధ్ జ్జమత ప్రిధ్ులను చరిేాంచ

వలస్తి ఉాం ి
నూతన సమాజప్ు కరమాంలో ఆధ్ున్నకత, ప్రరి రర

కీకరణాం, నగరీకరణ, ప్ా ే కీకరణాం,

యాాం ాకీకరణాం, బౌ ోమకరణ, ప్ా ేటీకరణ, సరమకరణ, ప్ాణామకత కూ ిన అభివృ ధ ి
మొద్ల ైనమ అనీి ప్ాసర ుత సమాజప్ు ఆ ార లక్షణాలు
నూతన సమాజప్ు మలువలు అయిన ప్ాజాసర మ ాం, సరమ
స చే, సమానత ాం సౌ దా ా త ాం, న్ా యాం, సరాంకచ క స

రద్ాం, లౌకిక

రద్ాం,

దవాం వ కిరగత హకుకలు,

సర తాంతాాాం, తరకజాానాం మొద్ల ైనమ అన్ని ఆధ్ున్నక సమాజప్ు ప్ద్ె తుల నుాం ి
ఉద్ మాం ే ే
మ రల ప్రి ి కమ ిన సరాం

ిక చలన శకిర, బహ సరాంసకృ కరణ, సాంసకృ బహత

బహుబదష్టర రద్ాం, దడు కమ ిాం ే క్షీణ సరాం
సమాజాంలో
ప్ాసర ుత

రద్ాం,

ిక వ వహారరలు అన్ని ఆధ్ున్నక

ాాండమసురన్ాియి

సమాజాం ఎన్నిరకరలయిన నూతన సమాజప్ు సమస లను స రళ్ేను

ఎద్ురోకవలస్తి వసురాం ి
అమ

ేద్రికాం, న్నరు ో గాం,

మ రికి రడల అభివృ ధ ి, సరాం
సరాం

ిక న్ేరరలు, నలల

్టు ుబ ి

ారీ ఆ ా

ో ి ి, ప్టు ణ,

రరమ వ

ా సరలు,

ిక ప్రర ినత, జన్ా ద సమస , కరమరహిత కుటుాంబాం,

ర ప్రరాం సరాం

అభివృ ధ ి, ప్రర వరణాన్ని కషు

ిక న్నరాంకుశత ాం, ప్రాాం యలద్ాం అన్నశేత కూ ిన

్టుడాం, ఎకుకవ సమా ారాం, జాానాం

లులవ వలల వ ేే

సమస లు మొద్ల ైనమ
ప్రాథ
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ప్ాతేయకించబ ిన సమాజంల సమం

ిక మసమరాల ప్ర్ి ి

ప్ా ే కిాంప్ బ ిన సమాజాం మషమ జా యత కమ ిన కిలషు సమాజాం ఇ ి ఎన్ోి
సమస మి, స రళ్ేను ఎద్ురకకాంటుాం ి ప్ాసర ుత సమాజాం ప్ా ే కిాంచబ ిన సమాజాం
ఇాంద్ులో ఎనుి రకరలయిన సరాం
ఎద్ురకకాంటుని కొన్ని సరాం

ిక సమస లును

ిక సమస ల గ రిాం

ఉ ాహరిాంచాండాం జరి ిాం ి స్త్క్షన్
సమాజాం అ

ాటగలాం వరర మాన ప్ాసర ుత సమాజాం
ఈ యూన్నటోలన్ే మ ాంద్ు స్త్క్షన్ లో

రసర ీ సరాంకచ క రాం రల ప్ా దవాం వలల ప్ాసర ుత

ేగాం ర మారు లకు లోనవు ోాం ి

ీన్న ోప్రటు అభివృ ధ ి

దాంద్ు తుని

ప్రాసరర మాధ్ మాలు ఇాంకర అన్ేక అాం రలు రోజ్ఞ రోజ్ఞకు సమాజాంలో మమధ్ సమస లు
ఉత నిాం అవ

ాన్నకి

ో హద్ాం

ేసర ున్ాియి నూతన సరాం

మ ా మ ానాంలో

దగమవ డాం వలల ఈ కొతర సరాం

ిక

రసరరాలు ఉ ా మసూ
ర

ిక సమస ల గ రిాం

చరిేాంచ వలస్తి

ఉాం ి సరాం

ిక రసరరాలకు సాంబాం ిాం న అాం రల ైన సో షల్త వర్క, ప్ాభ

ా ప్రలన్ా రసర ాంీ

న్ేరమ ారణ

రసర ాంీ , మానస్తిక అధ్ యన

ప్ ె న్న
ద

ి, ప్ాం ొ

రసర ాంీ జన్ా ద మజాాన

సమస లు ఈ అాం రలకు సాంబాం ిాం నమ కరబటిు

ిక

ి, కనీసాం

ో శ ాబె ాంలో జన్ా దకు సాంబాం ిాం న సమస అాంత ర లేరు కరన్న గత శ ాబె ాం

జ్జవనాం

్ద్ె సమస ర మారి సరాం

ద్ ఎకుకవ ప్ా ారాం చూప్డాం వలల జన్ా ద మజాాన
ైన అాంశాం ర మారిప్ో యిాం ి

మానవున్న జ్జమతాం అ
కన్న ిసర ుాం ి

రసర ాంీ మ ా అాం రలలో

ొమ ఆధ్ున్నక సమాజాంలోన్న

క సమాజాంలో న్ేర ప్ావృ ర అన్ేమ మన్న ి అన్ని కోణాలోలనూ

ఇటివాంటి న్ేర ప్ావృ ర

సాంబాం ిాం న అాంశ

ప్ూర – ఆధ్ున్నక

ిక

సరమాన ాం ర ఉాం ి న్ేర ప్ావృ ర కి అాంతాం ర అవకరశాం ఉాం ే ి కరద్ు

కరనీ ఆధ్ున్నక ప్రరి రర

ప్రాథ

ఎాంద్ుకాంటే కొతర సరాం

ఉ ాహరణకు ప్ ె న్న
ద

లే ా ప్ాసర ుత శ ాబె ాంలో జన్ా ద సమస సమాజాంలో అ
మ ఖ్

రసరరాలు

ో శ ాబె ాంలో కొాం దాం మనుగడ సర ిసర ున్ాియి కరన్న గడ న, ప్ాసర ుత

శ ాబదెలలో ఈ అాం రలకు త ిన ప్రా ాన ాం లభిాం ాం ి
ప్ాం ొ

రసర ాంీ మొద్ల ైన

ైన న్ేర మ ారణ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

లోప్రలను గ రిరాంచ ాన్నకి సరాం
రసర ాంీ మ ా మ ానాంలో అ మ ఖ్

ిక

రసరరాలకు
ైన

దగాం ర
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మారిప్ో యిాం ి

ఈ మధ్ాం ర అన్ేక సరాం

సమస లను ఎద్ురకక ాన్నకి
మసర ృత

ైాంద్న్న

ిక

రసరరాల అాం రలు ఉ ా మాం

ో హద్ాం ప్డుతున్ాియి అాంద్ువలల సరాం

ిక

సమాజ

రసరరాల ప్రి ి

దప్ వ ాే

ప్ురోగ న్న ప్రీక్షిాంచు కోాం ి –
గమన్నక

జ రబ ను కిాం ి ఇ ేన ఖ్ామలలో రరయాం ి ఆ జ రబ ను యూన్నట్

ఆఖ్రులో ఇ ేన నమూన్ా జ రబ

ప్ాశి ఎాంద్ువలల కొతర సరాం
సమం

ిక రసరరాలు రోజ్ఞ రోజ్ఞ కు ఉద్ామసురన్ాియి?

ిక మసమరాలు వివిధ్ అం మలు

సరాం
ప్ుటిు అ

ో సరి చూచుకోాం ి

ిక

రసరరాలు ప్రాధ్

తకుకవ కరల

కాం ర మధ్లో ఒక

దగ

ే అయిన్ో సరాం

ిక

రసరరాలు

ే అయిన్ా మద్ కు సాంబాం ిాం న ఇతర అాం రలలో మ ఖ్

ైన

దగాం ర మనుగడ సర ిసర ుాం ి ఇ ి సమయాన్ని, సాంద్రరాన్ని, స రళ్ల ను కూ ా ప్ా దమతాం
ేసర ుాం ి ఇ ి ఒక సరాం
సరాం

ిక లక్షణాం ర ఉాం ి సరాం

ిక రసర ీ మద్ లో

దగాం ర మారిప్ో యిాం ి

ిక రసర ాంీ మద్ లో ఒక అాంశాం ర సరా ిాంచబ ి, ప్రఠ రల సరాయిలో మ ా అాం రాం ర ఎలా

మారిాం ో ఇప్ు డు చరిేాంచ వలస్తి ఉాం ి
సమం

ిక మసమరాల కుట్ ంబంల ఎంచబ ిన అం మలు

ప్ాజా అన్ే ి ఒక ఏక కచాంధ్ాక

దవన

ీన్నన్న నీరుకరరన్న గ ిలో ఒక

లేకుాం ా మమధ్ అాం రలు ర మడ కటు లేాం కరన్న ప్ాజాను

ాన్న ో సాంబాంధ్ాం

ాన్నలో ఉాం ే సరెైన సాంబదన్ని బటిు,

మ రల కచతాంా ర వరీగకరిాంచవచుే మద్ కు సాంబాం ిాం న మ రల క్షచతా ప్ద్ె న్న ఈ కిాం ి ప్టిుక
ప్ాకరరాం తయారు

ప్రాథ

ేయవచుే

క మద్ లో ప్
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ప్ాజాకు సాంబాం ిాం న మ రల క్షచతా ప్ద్ె

ప్ాజాకు సాంబాం ిాం న

ాన్నన్న మ ా క్షచతాంా అనవచుే ఇ ి కొన్ని న్నయమ న్నబాంధ్నలుకు

లోబ ి ఉాంటుాం ి మ ా క్షచ ాాన్ని
ఈ కిాంర ి మూడు అాం రలు
ఈ రాంగాంలో ఒకచ రక

ాకరిాంచ ాన్నకి మూడు ప్ామ ఖ్ న్నయమాలు

ా రర ఇవ బ ా ాయి

ైన ప్ర ర ాం రలు అన్ేకాం ఉాం ామ

ఈ రాంగాంలో ఉని ప్ర ర ాం రలు భినిాం ర ఉన్ాి ప్ాకయ
ిర ా ప్ూర క సాంబాంధ్ాం కమ ి
ఉాం ామ

ప్రాథ

క మద్ లో ప్
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ప్ాకయ
ిర
ప్ూర క సాంబాంధ్ాం కమ ి మమధ్ రాం రలు భినిత ాం కమ ి ఉాం ామ లేక
ప్ర ర ాం రలోల భినిత ాం కమ ి ఉాం ామ
సరాం
ేస్తేర

ాన్నన్న

ిక

రసరరాలు మద్ లో

దగాం ర

్ైన

ద ి న మూడు న్నయమాలను సాంప్ూరిర

ాన్నన్న మ ా క్షచతాంా అాంటదరు మొద్టి ర సరాం

ిక

రయ కిరక ప్ర ర ాం రల ో కమస్తి ఉాం ి అమ, చరితా, భూ ోళ్
రసర ాంీ , న్ా య

రసర ాంీ మొద్ల ైనమ

రసర ాంీ , రరజనీ

రెాం ో ి ర అన్ని సరాం

సాంబాంధ్ాం ోప్రటు, భినిత ాం కమ ి ఉాంటుాం ి

సరాం

ిక

రసరరాలు ఎకుకవ సాంఖ్ లో
ిక

రసరరాలకి కియ
ర ాత క

రసర ీ ప్ర ర ాంశాం అన్నిటి ో

సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాంటుాం ి కరరణాం మానవ సాంబాం ాలన్నిాంటికి సరాం
ేరు ఇాంకర సరాం

ిక రసరరాలలో

రటి

రసర ాంీ , అరధ

ిక

రసర ాంీ

్టు ాంి ి

రటి భినిత ాం ప్ాత కాం ర కన్న ిసర ుాం ి ఉ ాహరణకి

అరధ రసర ాంీ సమాజాంలోన్న ఆరిధక సాంబాం ాలను అధ్ యనాం

ేసర ుాం ి

రరజనీ

రసర ాంీ

సమాజాంలోన్న

ేసర ుాం ి

న్ా య

రసర ాంీ

రరజకీయా

సరాంప్ా ాయాలను

సమాజాంలోన్న న్ా య సాంసా ల గ రిాం

అధ్ యనాం

రసరరాలు సమాజాంలోన్న ఆయా అాం రల గ రిాం
రసరరాల క్షచతాాం లేక సరాం
ఇతర క్షచ ాాలకు

అధ్ యనాం
అధ్ యనాం

ిక సరాం

ిక

ేసర ుాం ి మూ ో ి ర సరాం

ిక

ిక రసరరాల ప్ర ర ాంశాం కియ
ర ాత క సాంబాంధ్ాం ో ఇతర క్షచ ాాలు లేక

దాం ిన ప్ర ర ాం రల ో భినిత ాం కమ ి ఉాంటుాం ి

ఉ ాహరణలు ఇమ అన్ని మ ా క్షచ ాాలు జాాన్ాన్నకి
అాంశాం

ేసర ుాం ి ఈ మధ్ాం ర సరాం

ి ి షయాం

అాంద్ువలల సరాం

ిక

మటికి సాంబాం ిాం న

దాం ిన ే, అాం ేకరకుాం ా జాానాం ప్రాధ్

రసరరాలు క్షచతాంా లేక సరాం

ిక

క

రసర ల
ీ క్షచతా

ప్రఠ దగాం ఎన్ోి మలక్షణాలను ప్ా బ్దాంబ్దసురాం ి ఇమ సర ారాం ర ఇతర క్షచ ాాలకు లేక ఇతర
క్షచ ాాలకు

దాం ిన ప్ర ర ాం రలకు

దాం ి ఉాంటదయి మటికి సాంబాం ిాం న లో దైన అాం రలను

తద్నాం ో యూన్నటల లలో చరిేాంచవచుే సరాం
క్షచ ాాలు,
సరాం

రసరరాల క్షచతాంా , మటి ప్ర ర ాం రలు ఇతర

రటి ప్ర ర ాం రల ో మ ేధ్ాం కమ ి ఉాంటదయి ఎాంద్ుకాంటే సరాం

ిక సాంబాం ాల గ రిాం

అాంశాం గ రిాం

ప్రాథ

ిక

అధ్ యనాం

ేస్తేర బౌ క

ిక రసర ీ ప్ర ర ాంశాం

రసర ీ ప్ర ర ాం రలు బౌ క ప్ ారెాం

అాంటే మధ్ు తు
ర , ఉషణ ాం, కరాం , రసరయణ ప్రీక్షలు మొద్ల ైన కియ
ర ల గ రిాం
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అధ్ యనాం
గ రిాం

ేసర ుాం ి అ ేమధ్ాం ర జ్జవ రసర ీ ప్ర ర ాంశాం జాంతువులు, మొకకలు జ్జమతాం

అ ా యనాం

అాం రల గ రిాం
సరాం
రరజనీ

ేసర ుాం ి గణిత రసర ీ ప్ర ర ాం రలు సాంఖ్ ప్ద్ె ,

అధ్ యనాం

ేసర ుాం ి

ిక రసర ాంీ కుటుాంబాంలో ఎన్ోిరకరల ప్ర ర ాం రలు కమస్తి ఉన్ాియి అాంద్ులో

రసర ాంీ , అరధ

రసర ాంీ , తరిక

రసర ాంీ మొద్ల ైనమ కొన్ని మాతా

ైన ి అాం ే కరకుాం ా ఇాంకర కొన్ని సరాం
ప్ాభ త

ప్రలన్ా

ాలలో

ఉన్ాియి

రసర ాంీ , సరమాజిక
సరాం

ిక

రసరరాల

రఖ్లు ర మభజిాంప్ వచుే

శుద సమం

ిక మసమరాలు రరజనీ
రసర ాంీ , సమాజ

ిక

ప్ర ర ాం రలు

రసర ాంీ , అరధ

రసర ాంీ , ప్ాభ త

ే

ాలా ప్ురరతన

రసర ీ ప్ర ర ాం రల ైన మానవ హకుకలు,

రసర ాంీ మొద్ల ైనమ అభివృ ధ ి

రకరలు ర

సమాజ

ీన్నకి సాంబాం ిాం న

ఈ

కిాంద్

రసర ాంీ , చరిత,ా ద్ర

ప్రలన్ా

దాంద్ుతుని మానవ
మధ్ాం ర

మూడు

రసర ాంీ , న్ా య

రసర ాంీ , సరమాజిక

రసర ాంీ ,

రసర ాంీ , మానవ

హకుకలు, మానవ ప్రిణామ రసర ాంీ మొద్ల ైనమ
అర సమం

ిక మసమరాలు నీ

రసర ాంీ , మద్ , తరకాం, మానస్తిక రసర ాంీ , కళ్ మొద్ల ైనమ

సమాజం అంతర్మా మం మ ఉన

మసమరాలు భూ ోళ్

రసర ాంీ , జ్జవ

రసర ాంీ ,

ైద్

రసర ాంీ ,

దష్టర

రసర ాంీ , గరాం ాలయ రసర ాంీ మొద్ల ైనమ
పమఠ మల సమియిల సమం

ిక మసర రం బో ధ్ ఘ ా మలు

ప్రఠ రల సరాయిలో సరాం
అ ిక సాంఖ్ లో ఉని సరాం

ిక

ిక అధ్ యనాం సరాం

సుకుాంటదాం మటిన్న సరాం

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ప్రఠ ప్ాణామకను
ే రమో గతాంలో

ేస్తిన అాం రలను చరితా, బౌ ోళ్
ిక అధ్ యనాం సరాం

ప్ర ర ాంశాం ర ప్రఠ రల మ ా రుధలకు బో ిాం ామ ప్ాసర ుతాం సరాం
ప్రాథ

రసరరాలు

రసరరాల నుాం ి ఏ మధ్ాం ర ఎాం ిక

చరిేాంచడాం జరి ిాం ి అటువాంటి ఎాం ిక
ప్ర ర ాం రల నుాం ి

ిక

రసర ాంీ వాంటి

ిక రసర ాంీ కిాంద్ ఒకచ

ిక రసరరాల ప్రఠ ప్ాణామకలో
29

స్తి బ్ద ఎస్ ఇ కి సాంబాం ిాం

ఎన్ స్తి ఇ ఆర్ టి మ ద్ాణలో ప్రాథ

సరాయిలో మూడు ప్ర ర ాం రలు కలస్తి ఉాంటదయి అమ చరితా, భూ ోళ్
రరజకీయ జ్జమతాం ఎస్
గ రిాం

ి ఎల్త ప్రాథ

కోనిత సరాయిలో సరాం

తరర త వ ేే యూన్నటల లో ఇాంకర

ప్ాసర ుతాం స్తి బ్ద ఎస్ ఇ కి

దాం ిన సరాం

కోనిత ప్రఠ రల
రసర ాంీ , సరాం

ిక,

ిక రసర ల
ీ ప్రఠ ప్ాణామకను

ాలా అాం రలు న్ేరుేకోగలరు అ ేమధ్ాం ర

ిక రసరరాల ప్రఠ ప్రాణామకలో ఎన్ స్తి ఇ ఆర్ టి

మ ద్ాణలో స్త్కాండరీ ప్రఠ రల సరాయిలో న్ాలుగ ప్ర ర ాం రలు కలస్తి ఉాంటదయి అమ చరితా,
భూ ోళ్

రసర ాంీ , రరజనీ

రసర ాంీ ,

ప్ర ర ాం రలు ర చరితా, రరజనీ
మొద్ల ైన సరాం
ప్రాథ

రసర ాంీ

ప్రాథ

ఉనిత స్త్కాండరీ ష్టరుయిలో ప్ా ే క

రసర ాంీ , మానవ ప్రిణామ

రసర ాంీ , సరమాజిక

రసరరాలను ఎకకవ సాంఖ్ లో బో ిాంచడాం జరుగ తుాం ి

క, స్త్కాండరీ ప్రఠ రల సరాయిలో సరాం

బో ిసర ున్ాిరో

ప్టాం

ిక

అరధ

ిక

రసర ీ అాం రలు

రసర ాంీ
ఉనిత

ద రలు ఏమధ్ాం ర

ప్టాం ా రర దలుసుకోవచుే

కోనిత, స్త్కాండరీ సరాయిలో సరాం

ిక రసరరాలకు సాంబాం ిాం న

ద రలు

ప్ర ర ాం రలు

ప్రాథ
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ప్ురోగ న్న ప్రిక్షిాంచు కోాం ి –
ప్ాశి క్షతా మద్ ను గ రిాం

మూడు ద్శలు, రరి స

ద రలు రరయాం ి? సరాం

ిక రసరరాల

క్షచతాంా లో సరమాన ాం ర ప్రిశీమాంచ వలస్తిన ఐద్ు ప్ర ర ాంశాం ేరలను రరయాం ి?
గమన్నక కిాంద్ ఇ ేన సా లాంలో

జ రబ రరయాం ి

జ రబ ను యూన్నట్

వర

ఇ ేన నమూన్ా జ రబ ల ో ప్ో మే సరిచూడాం ి

సమం

ిక మసమరాలలో బహుళ్ పమ మయంశ ప్ద , సమనవయ దృకపదం

ఒక ప్ా ే క ద్ృక ద్ాంలో జాాన్ాన్ని మభజిాంచలేాం ఒకచ

ఒక ప్ర ర ాంశాం లేక ఇతర

అధ్ యన క్షచ ాాలు న్నకక ే ర స యాం సమృ ె ి అయినమ లేక స తాంతా
ఈ యూన్నట్ ప్ూర

దగాంలో ప్ర ర ాం రల గ రిాం

కియ
ర ాత క సాంబాంధ్ాం గ రిాం

దలుసుకున్ాిాం

ైనమ

దప్ లేాం

అ ేమధ్ాం ర మ ా క్షచతాంా గ రిాం న
సరాం

ిక

రసరరాలు ఎప్ు డూ ఇతర

ప్ర ర ాం రల ో కియ
ర ాత క సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాంటదరు అ ేమధ్ాం ర మమధ్ సరాం

ిక

రసర ాంీ

ప్ర ర ాం రలు లోలోన్ే కియ
ర ాత క సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాంటదరు అ ేమధ్ాం ర ఇతర మ ా క్షచతాంా లో
ఇతర ప్ర ర ాం రలలో సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాంటదయి ప్ాసర ుతాం సరాం
ద్ృక ద్ాం, బహుళ్ ప్ర ర ాంశ ప్ద్ె న్న గ రిాం
సమం
సరాం
సరాం

ిక

రసరరాలోల సమన య

చరిే ె ాాం

ిక మసమరాలో బహుళ్ పమ మయంశ దృకపదం
ిక రసరరా ప్ర ర ాం రలాన్ని సర ారణాం ర బహుళ్ ప్ర ర ాం రలు ర ఉాంటదయి

ిక రసరరాలలో ఉని ప్ర ర ాం రలు సరాం

ిక రసరరాల ఇతర రాం రల ప్ర ర ాం రల ో

సమబాంధ్ాం కమ ి ఉాంటుాం ి అ ే మధ్ాం ర ఇతర ప్ర ర ాం రల ైన

ౌ క రసరరాలు,

బదష్టరద్ యానాం, జ్జవ రసరరాల ో కూ ా సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాంటుాం ి ఈ సాంబాం ాన్ని
న్నరరెరిాంచ ాన్నకి ఈ ఉ ాహరణ చూ ె ాాం
ప్రాథ
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సరాం

ిక

రసరరాలలో ఒక ప్ర ర ాంశ

బహుళ్ ప్ర ర ాం రలకు

ైన చరితన
ా ు చూస్తేర చరితా

ఒక ప్ర ర ాంశాం ర

దాం ిాం ి ఎాంద్ు కాంటే మనాం చరితన
ా ు చద్ువుతునిప్ు డు

సాంబాం ిాం న ఆరిధక చరితా, రరజకీయ చరితా, మానస్తిక రసరరా చరితా, సరాం
చరితా మొద్ల ైన సరాం
సరాం

ిక రసర ీ ప్ర ర ాం రలను అధ్ యనాం

ీన్నకి

ిక చరితా మత

ేసర రాం అ ేమధ్ాం ర అన్ేక

ైన

ిక రస్త్ర త
ీ ర ప్ర ర ాం రలయిన బౌ క రసర ాంీ , చరిత,ా వృక్ష రసర ీ చరితా , జ్జవ రసర ీ చరితా

గణిత రసర ీ చరితా మమధ్ బహుళ్ చరితా మొద్ల ైన అాం రలను చరితల
ా ో
ేసర రాం అ ేమధ్ాం ర సరాం

ిక

రసర ీ ప్ర ర ాంశాం ర సరమాజిక

ీన్నన్న అరధ రసర ాంీ , మద్ , రరజనీ

లేకుాం ా అధ్ యనాం

రసరరాన్ని గమన్నాం

రసర ాంీ , సరాంకచ క అభివృ ధ ి,

ేయలేాం చరితా సరమాజిక

దగాం ర అధ్ యనాం

నటల యి ే

దష సరహితాా ాం అాం రలు

రసరరాల లా రన్ే ప్ా

సరాం

ిక

రసర ీ

ప్ర ర ాంశాం కూ ా బహుళ్ ప్ర ర ాంశాం ర, ఇతర ప్ర ర ాంశాం ో అాంతరిగత సాంబాంధ్ాం కమ ి
ఉాంటుాం ి ఇాంద్ులో సాంబాం ిత అద్ యానాం

ఉ ా సరాం

ిక

రసర ీ రాంగాం అ ేమధ్ాం ర

ప్ర ర ాంశాంలో ఇతర అాం రలు ఉ ా బౌ క రసరరాలు, ల కకలు, జ్జవ రసర ాంీ మొద్ల ైనమ కరనీ
సరాం

ిక

రసర ీ ప్ర ర ాంశాం సాంబాం ిత ప్ర ర ాం రలకు

సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాంటుాం ి ఏ ి ఏ

తకుకవ సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాంటుాంద్న్న

దాం ిన ఇతర ప్ర ర ాం రల ో ఎకుకవ

ైన్ా ఇతర రాం రల ప్ర ర ాం రల ో ప్ో మస్తేర
చప్ వచుే ప్టాం

ా రర సరాం

అాంతరగ తాం ర న్ా య, ఇతర రసర లలో ఎలా సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాంటుాం ో చూడచుే
ఈ ప్టాం అడమ ఏ మధ్ాం ర చటదున్నకి సాంబాంద్ాం కమ ి ఉాం ో

ప్ట్ం

ప్రాథ

సమం

ిక

రటి ో

రసర ాంీ

దమయ జచసర ుాం ి

ిక మసర రం అంతరగ తం మ ఘయయ ఇతర మసమరాలతో ఉన సంబంధ్ం
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సమం

ిక మసమరాలో సమనవయ దృకపదం

జాాన్ాన్ని మమధ్ మ ద రలు ర మభజిాంచడాం అసరధ్ ాం
కరలాన్నకి జాాన్ాన్నకి సాంబాం ిాం న అాం రలను ఒకచ

ైఖ్రి ర బో ిాంచవచుే అాంద్ువలల

ప్రఠ రల సరాయిలు సరాం

ిక రసరరాల ప్రఠ ప్ాణామకను ఒకచ ప్ద్ె

ఉ ాహరణ

ిక

ా రర సరాం

కమ ి ఉాం ో
రసరరాలలో

ీన్నకి బద్ులు ర అబద స
ా రర బో ిాంచవచుే ఒక

రసర ాంీ సమన య ద్ృక ధ్ాం కమ ి, బహుళ్ ప్ర ర ాంశ ప్ద్ధ

దలుసుకోవచుే ప్రఠ రల సరాయి ప్ర ర ప్ాణామకలకు సాంబాం ిాం
ఆహారాం,

వసర ాంీ ,

గూడు,

ర రణా,

సమా ార

న్ేరుేకోవలస్తిన సరమాన అాం రలు ఆహారాం గ రిాం

వ వసా

సరాం

ిక

మొద్ల ైనవనీి

చూ నటు యి ే ఆహారాం ఇతర అన్ేక

రాం రలకు సమసబాంధ్ాం కమ ి ఉాంటుాం ి

ఉత

ర మారెకటుు, మన్నమయాం మొద్ల ైన

ఆహారరన్నకి సాంబాం ిాం న అాం రలు అరె

రసరరాన్నకి

దాంద్ు ాయి ఆహార ైమ, ఆహారప్ు

అల రటు
ల , కుటుాంబాం, సమాజాంలోన్న మనస రధలకు ఆహారాం మొద్ల ైన అాం రలు కరరణాం
అవ డాం సరమాజిక
బ క్ు
ద , ధ్రలు
రసరరాన్నకి

రసర ాంీ అధ్ యనాం

ేసర ుాం ి ఆహారరన్ని సమాన ప్ాంప్కాం

్రగడాం, తగగ డాం మొద్ల ైన ఆహారరన్నకి సాంబాం ిాం న అాం రలు రరజనీ

దాంద్ు ాయి మమధ్ కరలాలోల

మమధ్ రకరల ఆహారాం

ొ రికచ ఆహారాం, మమధ్ కరలాలో అాంద్ుబదటులో ఉని

ద్ల ైన అాం రలు గ రిాం

ఆహారరన్ని వాండడాం, ఆహారరన్నకి సాంబాం ిాం
దాంద్ు ాయి

ేయడాం,

ఆహారరన్నకి

చరితా

దమయ జచసర ుాం ి మమధ్ రుచులోల

సమతుల న్నర హణ అాం రలు గృహ రసరరాన్నకి

దాం ిన న్ాన త, మభజన,

ద రలు అన్ని గణక

రసరరాన్నకి

దాంద్ు ాయి మటమనల లో రకరలు, సమతుల ఆహార అాంద్ుబదటు, ఆహారాంలో ఉాం ే ప్ో షక
మలువలను బటిు ఆహారరన్ని మభజిాంచడాం మొద్ల ైన వనీి జ్జవ

రసరరాలకు

దాంద్ు ాయి

ఆహార శు , శుబాత, సమతుల ఆహారాం మొద్ల ైన ఆహార సాంబాంధ్ాం అాం రలన్ని ఆరోగ
ప్రరిశుధ్

రసరరాన్నకి

దాంద్ు ాయి ఆహారరన్ని తయారు

ేయ ాన్నకి కరవలస్తిన ఎకుకవ

ఉష్టరణన్ని రూప్ ాం ిాం ే మధ్ు త్ ప్రికరరలు, ఆహార తయారీకి ఉప్య్య ిాం ే
ఆహారరన్ని శీతమకరిాం ే ప్రికరరలను సాంబాం ిాం

ప్రాథ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

బౌ క రసర ాంీ అధ్ యనాం

ైకోర

ను
ల

ేసర ుాం ి

33

ఆహార ప్ ారరధల రసరయన బాంద్న్ాలు, రసరయన్ాల
ేయడాం మొద్ల ైన అాం రలు రసరయన రసరరాన్నకి
ఉత

ా రర ఆహారరన్ని న్నల

దాంద్ు ాయి మమధ్ రకరలయిన ఆహార

ర కి అవసరమయియ మమధ్ రకరల మృ ర కలు, అవసరాం, మమధ్ రకరల ఆహార ప్ాంటలకు

ర ావరణ సమాకొలత మొద్ల ైన అాం రలు భూ ోళ్
కథలు, శబదెన్నరర ణాం న్ేరుేకోవడాం
సరహి ా లు

రసరరాన్నకి

దాంద్ు ాయి ప్ ా లు,

ర సరలు, మొద్ల ైన ఆహార సాంబాంధ్ అాం రలు

దాంద్ు ాయి ఈ మధ్ాం ర ఆహారాం అన్ే అాం రన్ని

అాం రలకు, ప్ర ర ాం రలకు

దష్టర

సుకొాంటే అన్ేక ఇతర

దాం ి ఉాంటుాం ి అ ేమధ్ాం ర ఆహారాం అన్ే అాంశాం సరాం

ిక

రసరరాలలో ఇతర అాం రలల రన్ే మమధ్ రరన్ాగలలోన్న ఇతర ప్ర ర ాం రల ో కలస్తి చద్వవచుే,
న్ేరుేకోవచుే,

ఇాంకర

అన్ేక

రకరలు ర

మన్నయ్య ిాంచుకోవచుే,

సరాం

ిక

రసరరాల

అధ్ యనాం, జాాన సమన యాంను కొన్ని ప్ాకయ
ిర ల ా రర అరధాం ేసుకోవచుే
ఈ ప్ాకయ
ిర
ఉనిత ప్రాథ
సాంబాం ిాం

జాాన సమన యాన్నకి

ప్ాకయ
ిర లో భూ ోళ్
సరాయికి

క ప్రఠ రల సరాయిలో సరాం

దాం ిన సరాం

ేయవలస్తిన తరగ

రసర ాంీ నుాం ి అడవులు అాం రన్ని
ిక రసర ీ ప్రఠ ప్ాణామకలో

ిక

రసర ాంీ ప్రఠ ప్ాణామకకు

ర ి ఆ ారిక కరర కరమాం ఈ
సుకున్ాిాం ఇ ి

వ తరగ

ద రాం ర అ ద సకులు జాాన సమన యాం

ా రర బహుళ్ ప్ర ర ాం రలను ఎలా న్ేరుేకో రలో

దలుసుకోవచుే

ప్ాకయ
ిర
ారాం ర

న్ేరుేకోవలస్తిన ప్ాకయ
ిర
మవరరలు, ప్ాకయ
ిర ాత క ప్ద్ె , మవరరలు కిాంద్ ఇవ బ ా ాయి
ఎ ప్ాకయ
ిర వివర్మలు
తరగ

ప్రాథ

వ తరగ

సరాయి

న్ేరుేకోవలస్తిన ప్ర ర ాంశాం

సరాం

ిక రసర ీ ప్రఠ ప్ాణామక

న్ేరుేకోవలస్తిన ప్ర ర ాంశాం

సరాం

ిక రసర ీ ప్రఠ ప్రఠ ప్ాణామక

న్ేరుేకొన్ే

సరాం

ిక రసరరాన్నకి

దగాం

క మద్ లో ప్
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న్ేరుేకోవలస్తిన అాంశాం

అడమ

న్ేరుేకోవలస్తిన మషయాం

అడమ కు సాంబాం ిాం న జాాన సమన యాన్ని దలప్డాం

అవసర

అడమకి

ైన వసురవులు

న్ేరుేకొన్ే ప్ద్ె

తాాం

తాాం చూ ిాంచడాం

న్ేరుేకొన్ే కరమాం
బి ప్ాకయ
ిర
ప్ద

దాం ిన

ా రర

స ాంతాం ర
ఈ ప్ాకయ
ిర లో ఉప్ర ా య డు అ ద సకులకు అడమ సాంబాం ిాం న

మషయాలు
దలుప్ుతూ జాాన సమన యా ప్ద్ె
అ ద సకులకు మనమ
బొ మ

ఇవ బ ా ాయి

ప్ర ర ాంశాం రెాం ో ి జ్జవ

రెాండు

ా రర న్ేరుేకోవ ాన్నకి సహాయాం దయా మ

అడమ గ రిాం

కిాంద్ రెాండు

ే ాాలలో మొద్టి ి న్ా య

ాాలు

ప్టాంలో ఉాం ే

రసరరాన్నకి సాంబాం ిాం న

రసరరాలకు సాంబాం ిాం న ప్ర ర ాంశాంకు సాంబాం ిాం ాం ి ఇాంద్ులో

మొద్టి ి న్ా య రసరరాన్నకి ఎ మధ్ాం ర సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాం ి రెాం ో ి జ్జవ రసరరాలకు ఎలా
సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాం ో న్నరణ యి ె ాాం

ప్రాథ
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తాాం అడమ

దవనను ఈ

తాాం

దమయ జచసర ుాం ి అాం ే
కరకుాం ా అ ి న్ా య రసర ాంీ ో
సాంబాం ాన్ని కూ ా
ఈ

దమయ జచసర ుాం ి

తాాం ప్ర ర ాం రన్నకి ఏ మధ్ాం ర సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాం ి?
అన్ేక మషయాలలో అడవులను నరకి ేయడాం న్న ే ిాం ారు ఒక వ కిర అడమన్న

నరికి ేస్తేర న్ా యసరానాం

ీన్నన్న శ్చక్షిసర ుాం ి

ాాన్ని చూస్తేర అడమన్న నరికినాంద్ువలల ఒక వ కిర

ఏ మధ్ాం ర శ్చక్షిాంచబ ి జెైలు కెళ్ళే ో అరధ మౌతుాం ి ఈ న్ా య
గ రిాం

న్ేరుేకోవడాం జరి ిాం ి

అాంద్ువలల

ఈ

రసర ీ ప్రఠ దగాంలో శ్చక్ష

తాాం న్ా య

రసర ీ ప్ర ర ాం రన్ని

దమయజచసర ుాం ి అడవులను నరికి ే, జెైలుప్రలవు ారు
తాాం అడమ
ఈ

దవనను ఈ

తాాం

దమయ జచసర ుాం ి

తాాం జ్జవ రసరరాల ప్రరర ాం రన్నకి ఏ మధ్ాం ర సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాం ి?
రమ, నీరు జ్జమాంచ ాన్నకి ప్రాథ

క ఆ ారరలు అ ేమధ్ాం ర రమ, నీరు, అడమకూ ా

జ్జమాంచ ాన్నకి తప్ కుాం ా అవసరాం ఎాంద్ుకాంటే అడమ నుాం ి ఆకి్జన్ అాంద్ుతుాం ి ఇ ి
జ్జమాంచ ాన్నకి అత ాంత అవసర

ైన వసురవు

ాాన్ని చూస్తేర వృక్షయలు ఆకమ ఏ మధ్ాం ర

ఆకి్జన్ ను ప్ాజలు ర స్తిాంచ ాన్నకి ఉప్య్యగ ప్డుతుాం ో అరధమవుతుాం ి ప్ర ర ాంశాంలో
ప్రాథ
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జ్జవాం గ రిాం

అభ స్తిాంచడాం

ా రర జ్జవ

రసరరాన్ని చద్వవలస్తి ఉాంటుాం ి అాంద్ువలల ఈ

తాాం జ్జవ రసర ాంీ ప్ర ర ాం రన్నకి సాంబాం ిాం ాం ి
ఆడ ే జ్జమతాం

రమ జ్జమతాం నీరు జ్జమతాం

్ైన మవరిాం న రెాండు

ాాల లా చ అన్ేక

ైన

న్ేరుేకోవచుే త ా రర మమధ్ రాం రలకు
కియ
ర ాత క ప్ద్ె

ాాలను తయారు

ేస్తి అన్ేమ

దవనను

దాం ిన ప్ర ర ాం రలకు సాంబాం ిాం న మద్ ను

ా రర న్ేరుేకోవచుేను

స్థ కియ
ర ాతాక ఆ ఘర నియుకర అధ్యయనం

అ ద సకుల కోసాం కిాంద్ అన్ేక రసరయిన

న్నయ కర అధ్ యన అాం రలు ఇవ డాం జరి ిాం ి
ఉప్ర ా య లు ఈ మారరగల
అభయసర్మలకు మనవి

ా రర న్నరచధశ్చాం

న్ేర వలస్తి ఉాంటుాం ి

కోసాం ఆసకిర కర

ప్నులను ప్ూరిర ేస్తి తరగ లో
అడమ కి సాంబాం ిాం న

దప్

ఈ న్నయ కర అధ్ యనాం కోసాం

ైన మమధ్ రకరల ప్నులు ఇవ బ ా ాయి ఈ

ాన్నకి బద్ాప్ర ామ

ాాలను తయారు

ేస్తి

రటిన్న గణిత రసర ాంీ ,

దష, సరమాన్ా

రసరరాల ో కియ
ర ాత క అధ్ యనాం ా రర అనుసాం ానాం ేయామ
మప్తు
ర అన్ే ి సరాం
రసర ాంీ , గణిత

ిక రసరరాలకు

దాం ిన

రసర ాంీ , ఆరోగ ప్రరిశుధ్

దవన ఈ

రసర ాంీ , అరధ

దవన న్ా య రసర ాంీ , రరజనీ

రసరరాల ప్ర ర

ద రలకు ఏ మధ్ాం ర

సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాంటుాం ో మవరిాంచాం ి
ర ాలు అన్ే గణిత

రసర ీ

దవనన

సుకొన్న,

ాన్నన్న ఆరు ప్రఠ దగ అాం రల ో గల

సాంబాం ాన్ని దమ ి, ఆ సాంబాం ాన్ని న్నరూ ిాం ే ఉ ాహరణలు ఇవ ాం ి
ఏ ో తరగ

స్తి బ్ద ఎస్ ఇ కి

దాం ినమ బౌ ోమక రసర ాంీ , చరితా, సరాం

ిక, రరజకీయ

జ్జమతాం ప్రఠ ప్ుసర కరలు క్షుణణ ాం ర చద్వాం ి ఈ ప్రఠ ప్ుసర కరలు అన్నిాంటిలో సరమాన ాం ర
ఉని మ
ప్రాథ

్ై నుాం ి నలబై వరకు దవన్ాలను వరుస ర రరయాం ి
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ప్ురోగ న్న ప్రిక్షిాంచు కోాం ి –
ప్ాశి చరితా ప్ర ర ాంశాం యొకక బహుళ్ ప్ర ర ాంశ ప్ద్ె న్న చరిేాంచాం ి?
గమన్నక కిాంద్ ఇ ేన సా లాంలో

జ రబ రరశ్చ,

రు రరస్తిన జ రబ ను యూన్నట్

వరలో ఇ ేన నమూన్ా జ రబ ల ో సరి ప్ో మే చూడాం ి

సంగరహ ప్రుద్ఘం
ఈ యూన్నట్
గ రిాం

ా రర సరాం

ిక

రసరరాల గ రిాం

న్ేరుేకున్ాిరు ఈ యూన్నట్ లో సరాం

దలుసుకొన్న

కరలాంలో సరాం
సరాం

ిక

ద రన్ని

ిక రసరరాన్ని రస్త్ర య
చరే, అక్షి మవరణ,
ీ

అనుభవ ప్ూర క ఉ ాహరణలు, న్నయ కర అధ్ యనాం ప్రాజెకుు
జరి ిాం ి మ ఖ్ ాం ర ఈ యూన్నట్ లో సరాం

రటి స

ా రర న్ేరుేకోవడాం

ిక రసర ాంీ గ రిాం న ప్రిణామాం,

రసర స్త
ీ ా ి , ప్ాసర ుత సమాజ నడవ ిక, సరాం

ిక

ిక రసరరాలలో బహుళ్ ప్ర ర ాంశాం, సమన య మ ానాం గ రిాం

దవాం, భూత

రసరరాలలో అాం రలు,
చరిేాం ాాం ఇాంద్ులో

ఉని మ ఖ్ా ాం రలను ఈ కిాం ి మధ్ాం ర సాంగరహి ె ాాం
అ

్ద్ె దైన సరాం

ిక ప్ద్ె తులన్ే వరగ ప్టాంలో ఉని మానవ వ వహారరల లేక

మానవ సాంబాం ాలు గ రిాం న ప్రాథ
రసర ాంీ సరాంప్ా ాయక

ిక

రసాాం బో ిసర ుాం ి సరాం

ైన మద్ ను అాం ిాంచ ాన్నకచ ఉ ా మాం ాం ి

సర ారణాం ర ఉనిత మద్
అభివృ ధ ి

క జాాన్ాన్ని సరాం

దాం ిన ఆధ్ున్నక

ప్ర ర ాంశ మద్ ను

మశ మ ా లయ సరాయిలో ఉాం ామ ప్ ె న్న
ద
రసర ాంీ ప్రరి రర

సమస లను, స రళ్ేను ఎద్ురకక ాన్నకి సరాం
సరాం

ిక ప్ౌరలక్షణాలను, ప్ాజాసర

ప్రాథ
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ో శ ాబె ాంలో

కీకరణ, ఆధ్ున్నకీకరణ వ ేన సరాం
ిక

ిక

రసర ాంీ ఉ ా మాం ాం ి

ిక

య వకులో

క అనుభ రలను న్ేరి ాంచ ాన్నకి సరాం

ిక

రసర ీ
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అవసరరన్ని గ రిరాం

మన

రసరరాన్ని ప్ర ర ాంశాంలో ఒక

దరత

ేశాంలో ప్రటు బౌ ోమకాం ర అన్ని

రసర ాంీ , న్ా య రసర ాంీ లాాంటి మమధ్ సరాం
అాం రలు ర రన్న బో ిసర ున్న ో ప్రాథ
ాన్నన్న సరాం

ిక

దగాం ర ేరరేరు

ఉనిత మద్ ఉనిత మ ా సరాయిలో చరితా, రరజనీ

ేస్తి

ే రలలోను సరాం

ిక మ ా

రసర ాంీ , మానవ ప్రిణామ

ిక రసర ీ ప్ర ర ాం రలను స తాంతాాం ర రన్న, ఇ ేక

క ప్రఠ రల సరాయిలో సరాం
ప్ర ర ప్ాణామక లేక సరాం

ిక రసరరాన్ని ఒకటే అాంశాం ర
ిక

రసరరా ప్రఠ

ప్ాణామక ర

బో ిసర ున్ాిరు
సరాం
గల కరలాంలో

ిక రసరరాన్ని అభ స్తిాంచడాం అాం ే న్ాగరికత ఆరాంభద్శ నుాం ి ఇప్ టి వరకు
ేస్తే మహా ప్ాసా రనాం ర

రసరరాన్ని అన్నయత, అసాంఘటిత
సమాజాంలో సరాం
మన

దరత

ిక

దప్ వచుే ప్రా న, మధ్ య గ సమాజాంలో సరాం

మద్ ర అభ స్తిాం ే రరు కరనీ ఆధ్ున్నక, ఆధ్ున్నకరాంతర

రసరరాల అధ్ యనాం న్నయత, సాంఘటిత మ ా ర మారిప్ో యిాం ి

ేశాంలో సరాం

ిక

రసర ీ అధ్ యనాం

ే ాలు, ఉప్న్నషతు
ర ల కరలాం నుాం ే

ప్రారాంభమయి ఇప్ టికీ కూ ా మ ా మ ానాంలో మ ఖ్
సమకరమన సహజ ప్రరి రర

ైన మ దగాం ర కొనసరగ తుాం ి

కాం ర, ఆధ్ున్నకాం ర మ ాంద్ుకు సర ిప్ో తూ ఉాండడాం,

రసర ీ సరాంకచ క ఎకుకవ ఉప్య్య ిాంచడాం వలల
న్ేరప్ావృ ర మొద్ల ైన నూతన సరాం

రర

కుల

లులవ జన్ా ద సమస లు

ిక సమస లు రోజ్ఞ రోజ్ఞకు

్రి ి ప్ో తున్ాియి

ఇటువాంటి నూతన సమస లను ఎద్ురకక ాన్నకి ప్ా న్నద్ులు కొతర సరాం
ఉద్ మసురన్ాియి

అటువాంటి

మొద్ల ైనమ కొన్ని సరాం
సరాం
రసర ాంీ , అరధ

ిక

రటిలో న్ేరమ ారణ

ిక రసరరాలు మాతా

రసరరాలు
రసర ాంీ

ే

రసర ాంీ ఒక రాంగాం ర రరజనీ

రసర ాంీ , భూ ోళ్

ిక

రసర ాంీ , జాన్ా సాంఖ్ా క

రసర ాంీ , మానవ ప్రిణామ

రసర ాంీ , న్ా య

రసర ాంీ లాాంటి ఇతర అన్ేక ప్ర ర ాం రల ో కమస్తి ఉాంటుాం ి

ప్రఠ రల సరాయిలో అబద షకులు అబ స్తిాం ాలన్న ఏక ప్రఠ ప్ాణామక ర సరాం

ప్రాథ

ిక

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ిక

రసరరాన్ని

39

ేరిే ఇాంద్ులో మమధ్ రకరల ప్ర ర ాం రలను బో ిసర ున్ాిరు ఈ ప్ర ర ాం రలలో మూడు లేక
న్ాలుగ సాంసరాగత అాం రలను ప్ా ానాం ర
సరాం

ిక

ేరరేరు ఉ ాహరణ చరితా , బౌ ోమక రసర ాంీ

రసర ీ ప్ర ర ాం రలాన్ని బహుళ్ ప్ర ర ాంశ ప్ద్ె లో ఉని స

అవన్ని స తాంతాాం ర ఉాం ి అాంతరగ తాం ర
ఉాంటదయి అ ేమధ్ాం ర బౌ క

అ ే రక

రసరరాలు, గణిత

ైన ప్ర ర ాం రలోల

రసరరాలు, జ్జవ

సరాం

ిక రసరరాల గ రిాం

సాంబాంధ్ాం కమ ి

రసరరాలు లాాంటి ఇతర రాంగ

ప్ర ర ాం రలలో సత్ సాంబాంధ్ాం కమ ి ఉాంటుాం ి అాంద్ువలల సరాం
అాంటే మమధ్ ప్ర ర ాం రల కలయిక అన్న

దమకాం ర

దప్ వచుే ఈ ప్రఠ

ిక

రసరరాల ప్ర ర ాం రలు

దగాంలో వ ేే యూన్నటల లో

మరిాంత మవరాం ర న్ేరుేకుాంటదరు

శబ సంగరహం సంకేతఘక్షర్మలు
ప్ునరుజ్జీ వనం
ప్ ె న్న
ద

ప్ునరుజ్జవనాం జాానాం యొకక

ో శ ాబె ాం ప్రారాంభాం నుాం ి కరలాన్ని

కరలాంలో సరాం

కప్

ేలకకలుప్ును

దమయజచసర ుాం ి

ప్ునరీవన కరలాం అాంటదరు ఈ

ిక, ఆరిధక, రరజకీయ, సరాంసకృ క, సరాంకచ క లాాంటి మమధ్ రాం రలలో

ప్ునరుజ్జవనాం ప్రారాంభ
ఆధ్ున్నకీకరణకు

ైాం ి సరాంకచ క రాంగాంలో

ారి సరయి

త ా రర

కప్ అభివృ ధ ి జరి ి ప్రరి రర

ఆధ్ున్నక

కరలాంలో

ప్ునరీవన్ాన్నకి

కీకరణ,
న్ాాం ి

ప్మకిాం ాాం
మం ీజ్జ మౌ క విదయ వి ఘనం

రాం ీ

ాన్నన్న,1937 అకోుబర్

ే ీలలో

నుాం ి

మ ా సమా ేశాంలో ప్ా ేశ
అన్న

ేరు వ ేాం ి

్టు దరు

రరు ప్ా ే క మ ా ప్థకరన్ని ప్రారాంభాం
రరీధలో జరి ిన అఖిలా

ీన్నకి మౌమక మ ా మ ానాం లే ా

రాం ీ రరి మౌమక మ ా మ ానాం

దరత జా య
రరీధ మ ా ప్థకాం

దర య మ ా రుధల అభిలాష ,

ఆకరాంక్షలకు అనుగ ణాం ర తయారు ేయ బ ిాం ి
ఆర్ిక మాంధ్యం
సూ సురాం ి
ప్రాథ

ఆరిధక మాాంధ్ ాం అన్ే ప్ద్ాం ఆరిధక యాం ాాాంగాం మాంద్ ిాంచ ాన్ని

ఆరిధక మాాంధ్ ాం సాంబమాం నప్ుడు వసురస్తేవల ఉత

క మద్ లో ప్
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ర , వసుర స్తేవల
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మారెకటిాంగ్ మ ానాం, ద్ావ ల న, ప్ా
ప్రాాం ాన్ని

ద్ా

లబన్ాలు ప్ాకయ
ిర
ప్ూరిర ర మఫల మవు ాయి

కప్ ఆరిెక మాాంధ్ సాంవత్రాం ర

ప్ాప్ాంచాంలోన్న అన్ేక ద రలు ఆరిధక మాధ్ ాంలో

ిలుసరరరు కరరణాం ఈ కరలాంలోన్ే

కుకకున్ాియి

ప్ుర్ోగ ని ప్ర్ీక్ష్ించు కో ఘనికి జ మబులు
వ ప్ాశ కు జ మబు
ఉనిత ప్రాథ
ోధ్న మషయ


భూ

క సరాయిలో సరాం

ద్ న్నవశ్చాం ే మానవుడు,

రన్న జ్జమత ద్శల గ రిాం

బౌ ోమక ప్రాం ర అబద సకుడు తన స ాంత ప్ా ే రన్ని రరష్టరున్ని,
దలుసుకొన్ేటటు
ల
దరత



ేయడాం

సరాం

ిక రసరరాల

అరధాం

ేసుకొన్ే మధ్ాం ర

ే రన్ని గ రిాం

చద్మ

ేశ భూతకరలాంలో జరి ిన అాం రలను అధ్ యనాం ేస్తి త ా రర సమకరమన

ప్ాప్ాంచాంలో జరి ిన అభివృ ధ న్న
ి అధ్ యనాం ేయాం ి


ో ిాంచడాం అన్ే ి సరాం

ై న్ేషనల్త ఫ్ో కస్ రరఫ్ ఈ మధ్ాం ర మవరిాం ాం ి

అభివృ ె ి ేయడాం



ిక రసరరాలను

ిక రరజకీయ సాంసా ల మ ి కియ
ర ాశీలత

అ ద సకున్నకి ప్రిచయాం ేయ ట

ేశాంలో అ ి ప్న్న

ేస్తే

రును

వ ప్ాశ కు జ మబు
ప్రా న

దరత

ేశ సాంసకృ

ప్రతా వహిాం ాం ి ప్రా న
అభిరుచులు

మ ా మ ానాంలో సరాం

దరత త ా న్ని న్నరచెశ్చాంచ ాన్నకి నీ , భకిర, సరాం

ో హాద్ ప్ ా ాయి

ే ాలు, ఉప్న్నషతు
ర లు,

రరమాయణాలు మొద్ల ైన చరితా ప్ూర
మానవుడు సరాం

దరత

దాం ిన

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

దరత

దరత రచనలు

ైన జ్జవన మలువలు అలవరుేకో ాన్నకి

ేశ జ్జవన సూ ాాలు న్నయమాలు మవరిాం న రచనలలోల

క టిలల ుాడు ర ాం న అరధ రసర ాంీ , మషు
ణ శర ర ాం న ప్ాంచతాం ాాలను

ప్రాథ

ిక మలువలు,

సృతులు, ప్ురరణాలు,

ప్రా న చరితక
ా ు

ిక మలువలు ో ఆరోగ కర

ప్రటుప్ ా ాయి ఈ ప్రా న

ిక రసర ీ అధ్ యనాం ప్ామాణ

దప్ కోవచుే

్ై
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మవరణ

ా రర ప్రా న

ప్ా ాన దగమన్న

దరత

ేశాంలో సరాం

ిక

రసర ాంీ సాంసకృ లో, మ ా మ ానాంలో

దప్ వచుే

వ ప్ాశ కు జ మబు
ప్ాసర ుత సమాజాం

రసర ీ సరాంకచ క అభివృ ధ ి అభివృ ధ ి

మొద్ల ైన కరరణాల వలల ఎాం ో
రోజ్ఞకూ కొతర సరాం

దాంద్ుతుాం ి

ిక సమస లు తల తు
ర తున్ాియి ఈ మధ్

ప్రిష్టరకరాం ర నూతన సరాం

ిక రసరరాలు అభివృ ధ ి

దగమయి ప్ో ాయి సరాం
రసర ాంీ , న్ేరమ ారణా
ప్ ె న్న
ద

ేగాం ర ప్ురోభివృ ధ ి

ిక

దాం ి

ీన్న ో ప్రటు రోజ్ఞ

ైన సరాం

ిక సమస లకు

రటి కనుగ ణాం ర మ ిమ ానాంలో

రసర ీ ప్ర ర ాం రల ైన సరమాజిక

రతామ్, మన్ోమజాాన

ి, ప్ాం ొ

దాంద్ుతుని ప్ా కరరాం రాం

రసర ాంీ , జనగణన

రసర ాంీ , ప్ాభ

ా ప్రలన్ా

రసర ాంీ మొద్ల ైన రటికి

ో శ ాబె ాంలో అాంత ర ప్రా ాన ాం ఉాం ే ి కరద్ు కరనీ గతశ ాబె ాం ,

ప్ాసర ుత శ ాబదెలలో ఈ ప్ర ర ాం రలకు ఎకుకవ ప్రా ాన ాం ఇవ డాం జరి ిాం ి కరరణాం నూతన
సరాం

ిక సమస లు తల తర డ

ే

ఉ ాహరణకు ప్ ె దన్న

ో శ ాబె ాం కనీసాం ప్ాం ొ

ో

శ ాబె ాంలో కూ ా జన్ా ద సమస అాంటే జన్ా ద మసో టనాం గ రిాం న సమస అ కాం ర
కన్న ిాం ే ి కరన్న గత శ ాబె ాం, లేక ప్ాసర ుత శ ాబె ాంలో జన్ా ద అబ్దవృ ధ ి సరమాజిక
జ్జమ ాన్ని ఎాం ో ప్ా దమతాం

ేయడాం ో జన్ా ద గణన రసర ాంీ మ ా మ ానాంలో ప్ామ ఖ్

అాంశాం ర మారిప్ో యిాం ి అ ేమధ్ాం ర అన్ేక సరాం
సమస లను అ ిగ

ిక

రసరరాలు మారుతుని సరాం

ిక

ాంచ ాన్నకి అవసరాం అవుతూన్ే ఉన్ాియి

వ ప్ాశ కు జ మబు
చరితా ప్ర ర ాంశాం స

దవరీ ా బహుళ్ ప్ర ర ాంశ ప్ద్ె కి

దాంద్ుతుాం ి ఎాంద్ుకాంటే

మనాం చరితన
ా ు చ ి ేటప్ు డు ఆరిధక చరితా, రరజకీయ చరిత,ా మన్ో మజాాన చరితా, సమాజ
చరితా , మత చరితా లాాంటి చరితల
ా ను కూ ా చద్వడాం వలల చరితా ప్ర ర ాంశాం బహుళ్
ప్ర ర ాంశ ప్ద్ె కి
సరాం

దాంద్ుతుాంద్న్న

ాన్న ో ప్రటు ర

ారితా ప్ర ర ాంశాంలో

ిక రస్త్ర త
ీ ర ప్ర ర ాం రల ైనటువాంటి బౌ క చరితా, వృక్ష రసర ీ చరితా, జ్జ రల చరిత,ా గణన

రసర ీ చరిత,ా మమధ్
ప్ర ర ాంశాంలో

ప్రాథ

దప్ వచుే

దగాం రన్ే

దషల చరితన
ా ు కూ ా చద్ువు ాాం అాంద్ువలల ఇమకూ ా చరితా
దప్ వచుే

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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చదవ ఘనికి ఇవవబ న
ి సూచికలు
బేకర్, ఇ

ిాన్న్ప్ుల్త్ ఆఫ్ సో షల్త అాండ్ ప్ మటికల్త ీరి ఆక్్ ఫర్ా , ఆక్్ ఫర్ా

యూన్నవరి్టీ

్ాస్

బసాం య, టిక,ె ప్ురకయసర , బ్ద

కరాం ్టన్న్ బీస్ డ్ టీ ాంగ్ ల రిిాంగ్ ప్ ా స్త్స్ ఎటీ

్ైమ
ీ రీ
బీస్తేడ్ టీ ాంగ్ ల రిిాంగ్ ప్ ా స్త్స్ ఎట్
ఆర్ ప్ాసరద్ అాండ్

మ
్ైీ రీ ల ల్త ఎన్ అన ేస్తిస్ ఇన్ కె ి

హెచ్ బరగ ల్త ఎడ్్ , ల ోబల ైజచషన్ అాండ్ ఏకరన్ా

నూ

ర్,

ిమల సన్

రెైజ్ ప్బ్దలకచషన్
బసాం య, టి కె

ఎ ్క్ు ఆఫ్ ఎకి మటీ బేస్తేడ్ జామ్ ప్ుల్త ల రిిాంగ్ అప్ో ా చ్ ఇన్

అ మాంగ్ ఇాంటర్

ిస్తి ల నరీ
్ల
ఎాం ఎల్త ఎల్త కరాం ్న్ టన్న్స్ తుా టీ ాంగ్ ఆఫ్ ఇన్న రరన్

ాంటల్త సు ీస్ ఎట్ మ
్ైీ రీ
బసాం య, టి కె

. ఎ ్క్ు అప్ మము – దై

అప్ో ా చ్ ఇన్

ఇన్

సు ీస్ ఆఫ్ ఎమ
కూాంబ్స్

గవరి

ిమల

-

ిమల

క్ జె

. స్త్కాండరీ ఎడు కచషన్ క

షన్

-

.

న్నస్త్ు ా ఆఫ్ ఎడు కచషన్
. ి ఎడు కచషన్ క

షన్

–

.

న్నస్త్ు ా ఆఫ్ ఎడు కచషన్

ాంట్ ఆఫ్ ఇాం ియా
ను

జెరోమ

ఎడు కచషన్ ఫర్ ట ాంటీఫస్ు స్త్ాంచరీ య న్సో క

ాంట్ ఆఫ్ ఇాం ియా
నూ

ప్రాథ

ల రిిాంగ్ ి టాజర్ మ ిన్ – రిప్ో ర్ు టు య నసో క ఆఫ్ ఇాంటరచిషనల్త

ాంట్ ఆఫ్ ఇాం ియా
నూ

ి ఎచ్ ి ఎడు కచషన్ ఉతకల్త యూన్నవరి టి

్ాస్

షన్ అన్

గవరి

లా న్
ా

ి వరల్తా కెైస్త్స్ ఇన్ ఎడు కచషన్ నూ యార్క ఆక్్ ఫర్ా

ేలర్్ జె
గవరి

న్్ నల్త ఏకిుమటి బేస్తేడ్ ఇాంటి చరటడ్

హన్న్ాంగ్ కర ిిటివ్ అాండ్ కిరయియటివ్ ఎబ్దమటీస్ ఇన్ సో షల్త

ాంటరీ సూకల్త

ి ఎచ్

యూన్నవరి టీ
క

ల ల్త ఎాం ిల్త ఎడు కచషన్ ఉతకల్త యూన్నవరి్టీ

ిమల ఎాం హెచ్ ఆర్

. న్ేషనల్త ప్రలస్త్ ఆన్ ఎడు కచషన్
ి

సో షల్త సు ీస్ ఇన్ ఎమ

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ాంటరీ ఎడు కచషన్
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నూ యార్క

ీమా క్

లన్ కాంప్నీ

రర ఎస్ , & బసాం య టి కె
ఆరగ న్ైజిాంగ్
ఎమ

.

ి మోడమటీ ఆఫ్ టీచర్్ ఎాంప్వర్

మో
ిా టివ్ ఆకిుమటీస్ ఫర్ దవలఫ్

ాంటరీ సూకల్త

ఎన్ స్తి ఇ ఆర్ టి
నూ

లా న్
ా

ి

ాంట్ ఆఫ్

మ
్ైీ రీ టీచర్

,

ాంట్ ఫర్

ే ియస్ ఎబ్దమటీస్ ఇన్

-

ద్ కరికు లమ్ ఫర్ టన్ ఇయర్ సూకల్త ఎ

ేామ్ వర్క

ిమల ఎన్ స్తి ఇ ఆర్ టి

ఎన్ స్తి ఇ ఆర్ టి

న్ేషనల్త కరికు లమ్ ఫర్ ఎమ

ాంటరీ అాండ్ స్త్కాండరీ

ఎడు కచషన్
నూ

ిమల ఎన్ స్తి ఇ ఆర్ టి

ఎన్ స్తి ఇ ఆర్ టి

ప్ో జషన్

ేప్ర్ – న్ేషనల్త ఫ్ో కస్ గూ
ర ప్ ఆన్ టీ ాంగ్ ఆఫ్

సో షల్త స్త్ైన్్స్
నూ

ిమల ఎన్ స్తి ఇ ఆర్ టి

ఎన్ స్తి ఇ ఆర్ టి
నూ

ిమల ఎన్ స్తి ఇ ఆర్ టి

ఎన్ స్తి ఇ ఆర్ టి
నూ

న్ేషనల్త కరికు లమ్ ేామ్ వర్క ఫర్ సూకల్త ఎడు కచషన్
న్ేషనల్త కరికు లమ్ ేామ్ వర్క –

,

ిమల ఎన్ స్తి ఇ ఆర్ టి

ప్రాండ బ్ద ఎన్ , & బసాం య టి కె

స్తిమక్ ఆ ేర్ న్స్

ఎ రికరిాంగ్ చలాంజ్ ఆఫ్ ప్ాజాంట్ ే ఎడు కచషన్ –
ఎడు కచషనల్త స్తేుట
ా జ్జస్ ఫర్ ఇట్్ ఇన్ హన్్
ి సో షల్త స్త్ైన్్ ఇాంటరచిషనల్త
రరస్ డ

ి ఆరిజన్ ఆఫ్ అ

,

ి , లా రన్ ఎల్త ఎమ్ , & రె

స్త్ైన్్స్ ఎకియి
ర యటివ్

ప్రాథ

దైరెక్షన్ స్తి ిి

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

-

రికన్ సో షల్త స్త్ైన్్స్

నూ యార్క కచాంబ్దాడ్ యూన్నవరి్టీ
టల్త
ైీ ఆర్

ాంట్

్ాస్
ాంగున్ జి టి

టీ ాంగ్ ద్ సో షల్త

ై రర – హిల్త కాంప్నీ
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యూనిట్ చివర్ి అ ాయసం
స్తి బ్ద ఎస్ ఇ, ఐ స్తి ఇ,
ప్రఠ ప్ుసర కరన్ని ఎాం ిక

రరషు ా బో ర్ా కు

ేసుకొాంనాం ి

సరమ ాం ర ఉని ి, భినిాం ర

మూడు

ఉనిమ గ రిరాం

ఉని ప్ర ర ద రలను సమతుల ాం
ఎమ

ాంటరీ ప్రఠ రలకు

బో రుాలకు
ఎాం ిక

ేయ ాన్నకి

దాం ిన సరాం

ీన్నకి ఒక ప్రఠ ప్ాణామక తమకు

దాం ిన ఏ ో ఒక తరగ
దాం ిన

ిక రసర ాంీ

ప్రఠ ప్ుసర కరలోల

ేయాం ి ఆ ప్రఠ ప్ుసర కరలోల

సూచనలు ఇవ ాం ి

ిక రసర ాంీ లో ఒక

ేస్తి అ ే

సరాం

దవనను ఎాంచు కొనాం ి

దవనను బహుళ్ ప్ర ర ాంశాం లోను

సమన య ప్ద్ె లోన్న ఉప్ర ా య ల శ్చక్షణలో బో ిాంచాం ి
ప్ాసర ుత రోజ్ఞలు ఇరవయ్య శ ాబదధప్ు మొద్టి రోజ్ఞలు ఈ రోజ్ఞనుాం ి మొద్లు
ఇరవయ్య శ ాబె ాం

అాంతాం వరకు ఎన్ోి కొతర సరాం

మ ాలు ర ప్ా దమతాం జచసర రయి

ఇరవయ్య

అనుభవ ప్ూర ాం ర ఉనిటుు ఊహిాం

మటిన్న

శ ాబె ాంలో

ిక సమస లు సమాజాన్ని అన్ేక
వ ేే

క మద్ లో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ిక

సమస లను

ఒక ప్టిుక రూప్ాంలో తయారు

భమష ద్ె ర నాం ో ఆ సమస లను రచే ప్ాణామకను తయారు

ప్రాథ

సరాం

ేస్తి

ేయాం ి
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భాగం II: పాఠశాలలో సాం

ిక/సామాజిక శాస్త్ రం ప్రణాళిక

నిర్రాణం :
2.0 ప్ర్ిచయము
2.1 ప్రం ిత్య లక్ష్యయలు
2.2 సరం

ిక/సరమా క రస్త్ ంర ప్రఠ్రయప్ాణాళికను ప్ాభామత్ం

2.2.1 వలస్త

ే ే అం రలు

రద్ం మర్ియు జా య రద్ ద్ృకపధం

2.2.2 సరాత్ంత్ాం త్రు రత్ సరాత్ంత్ాం మౌకక సరం

ిక రస్త్ ంర మౌకక ప్ర్ిణామం

2.2.3 జా య ఐకయత్ మర్ియు అంత్ర్రా య అవ రహన
2.2.4 లౌకిక రద్ం మర్ియు కులత్త్ాము లే ా మ ోన్ాాద్ం
2.2.5 సరం

ిక రసర్ాలు ప్రఠ్యప్ాణాళిక అ ికరరమంద్ుకిరం ైన ద్ృకపథం లే ా ప్ాభావం

2.2.6 లంగం, కులం మర్ియు ిర్ిజన ద్ృష్టకోణం
2.2.7 సరమా క రసర్ాల ప్రఠ్య ప్ాణాళికపై అంత్ర్రా య ద్ృకపథం
2.2.8 జా య సరాయి వద్ సరం

ిక రస్త్ ంర లో ప్రఠ్యప్ాణాళిక వర్ మాన ఆలోచన మర్ియు

ప్ద్త్ులు
2.3 మనం మొత్్ ము స్తమ్మాళనం
2.4

ే ాం లే ా టంహవలోకనం

మకరస్తం ను ప్ర్ిశీలంచుటకు స్తమా ాన్ాలు

2.5 స్తూచంచన ప్ఠ్నము మర్ియు స్తూచనలు
2.6 ప్రఠ్రయనంత్ర అభాయస్తం

ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

1

2.0

ప్ర్ిచయము:
భాగం - 1లో,

రు సరం

అం రల గుర్ించన మషయాలను

స్తమాజంలోని ప్ాస్త్ ుత్

సరం

ిక/సరమా క

ప్రఠ్య ప్ాణాళిక

ాట

ిక/సరమా క రస్త్ ంర మౌకక స్తాభావం మర్ియు

లుస్తుకున్ాారు- ాని ప్ర్ిణామం మర్ియు భావన.

గుర్ించ కూ ా

లుస్తుకున్ాారు.

ాని
రు

రు ఎప్పప ైన్ా 2

రస్త్ ంర బో ధన ప్ాణాళిక ఆకృ ని గుర్ించ ఎప్పప ైన్ా ఆలోచం ార్ర?

ాని ప్ాస్త్ ుత్ ఆకృ లో ఎలా అభివృ ి

ం ిం ?
ి సరమా క మజాన రసర్ాలోలని

వర్ మాన ప్రాం ాలు మసర్రం ర ఉంటాయి మర్ియు మ ాయరుల అభివృ ని
ి ప్ాభామత్ం
ేస్త్ ునాప్పపడు మ ాయరుాలు న్ేరుుకోవల టన మషయాలు ఎంచుకోవడం

స్తహజం రన్ే, మషయం ఎంపటక అన్ే ి మద్య మౌకక లక్ష్యయల

సరం

ఆ ారప్ ి ఉంట ం ి మర్ియు సరం

ిక

రసర్ాల ప్రఠ్రయం రలోల ఏ ి

ిక

రసర్ాల బో ధనకు ఉ శంచన
ే
ి. ఎవరు

ేయాలో నిరణయిస్తు్ం ి? సరం

ఏవంటే బల రలు, ఆలోచనలు మర్ియు ద్ృకోకణాలు

స్తమస్తయల అవ రహన

మర్ియు ప్రఠ్ రలలో
రస్త్ ంర , ఆర్ిాక

అం రలను సరం

రు సరం

ిక

ిక

ానిా లా ర ేమ

రస్త్ ంర , ర్రజకీయ

ప్ర్ిశీలసర్ము.

ప్రాథ

ిక

రసర్ాల త్యార్ీకి

ో హద్ప్ ా ాయి ప్రఠ్రయం రలోల? ఈ

రస్త్ ర ప్రఠ్య ప్ాణాళికను బా ర అరాం

ేస్తుకోవ ానికి

ేయటానికి స్తహాయప్డుత్ుం ి. చర్ిత్,ా భూ ోళ

రస్త్ ంర మొద్ల ైన అం రల నుం ి వచున అన్ేక రకరల

రసర్ాల లో ఉన్ాాయి. ప్ాస్త్ ుత్ భాగంలో, ఈ మభా రలను ప్ాభామత్ం

ే టన ద్ళాలను మర్ియు భారత్ ేశంలో సరం

శకు్లు సరం

ద్

ాలా కీలకమ్ైన ి.

ిక

రస్త్ ర ప్ాణాళికను చర్ిుం ాము. ఈ

ిక రసర్ాల బో ధనకు ఉ శంచన
ే
మారుపలకు

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ార్ి

టనటల యి ే మ్మము కూ ా

2

2.1 అభయస్తన లక్ష్యయలు

ఈ ప్రఠ్య మభాగం


సరం

ాార్ర

ెళిిన త్రు రత్

రు

యయగలరు:

ిక/సరమా క ప్రఠ్య ప్ాణాళిక మౌకక ప్ర్ిణామానిా ప్ాభామత్ం

ే టన

ద్ళాలను గుర్ి్ంచం ి.


సరం

ిక/సరమా క ప్రఠ్య ప్ాణాళిక పై వలస్త రద్

రరస్తత్ాం మౌకక ప్ాభావం

గుర్ించ చర్ిుంచం ి.


సరం

ిక/సరమా క ప్రఠ్య ప్ాణాళికపై జా య రద్ ప్ాభా రనిా మవర్ించం .ి



జా య స్తమ్ైకయత్ మర్ియు అంత్ర్రా య అవ రహన మౌకక ఆద్ర్రాల ప్ాభావం
గుర్ించ మవర్ించం ి సరం



ిక/సరమా క ప్రఠ్య ప్ాణాళికపై అవ రహన.

సరమా కపై లౌకికత్ాం - మత్త్త్ా

రద్న మౌకక ప్ాభా రనిాసరం

ిక రస్త్ ర ప్రఠ్య

ప్ాణాళికలో ఉద్హర్ించం ి.


•సరం

ిక/సరమా క

రస్త్ మ
ర ు పై ఉప్లపక ద్ృకపథం మౌకక ప్ాభా రనిా అరాం

ేస్తుకుంట న ప్రఠ్రయం రలు.


సరం

ికపై లంగ, కుల మర్ియు

ఇవాం ి సరం


సరం

ిర్ిజన ద్ృకప ాల ప్ాభా రల ఉ ాహరణలను

ిక/సరమా క రస్త్ మ
ర ు ప్రఠ్య ప్ాణాళిక.

ిక/సరమా క

రస్త్ మ
ర ు ప్రఠ్య ప్ాణాళికలో ప్ాస్త్ ుత్ అంత్ర్రా య ద్ృకప ానిా

చర్ిుంచం ి.


సరం

ిక

రస్త్ ంర ప్రఠ్రయం రలోల ప్ాస్త్ ుత్ ఆలోచన మర్ియు అభాయసరనిా జా య

సరాయిలకు ఉద్హర్ించం ి.

ప్రాథ
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2.2 సరం

ిక/సరమా క రస్త్ ర ప్రఠ్యప్ాణాళికను ప్ాభామత్ం

ే ే అం రలు

అన్ేక కరరణాలు - ఆలోచనలు మర్ియు భావజాలాలు, స్తంఘటనలు మర్ియు
స్తంభా రలు,

ఉద్యమాలు

మర్ియు

మప్ల రలు,

ప్ర్రయవరణం మర్ియు వనరులు – వలన సరం

ఘరషణలు

ిక/సరమా క

మర్ియు

స్తంబం ాలు,

రస్త్ ర ప్ాణాళిక. ఏరప ిం ి

ముంద్ు ర, 19 వ శ ాబంలో ఆధునిక ఆంగల మ ాయవయవస్తా ప్రారంభించటానికి ముంద్ు
భారత్ ేశంలో, సరం

ిక

రస్త్ ంర ప్ా ేయక మ ాయమషయం కరలేద్ు. వలస్తర్రజయ ప్రలకులు

బ్రాటీష్రార్ికి మర్ియు క ంత్మం ి భార యులకు, భారత్ ేశం మర్ియు
గుర్ించ ప్ని ే ే జాన్ానిా కలపం ే కోరుులు రూప్కలపన
ప్ాభు ాానికి

స్తమరావంత్మ్ైన

స్తమయములో, జా య రద్

అ ికరరులు

మర్ియు

ాని ప్ాజల

ే రరు, త్ ాార్ర వలస్తర్రజయ
గుమసర్లు

అయాయరు.

ట ాంత్ములు, భారత్ సరాత్ంత్ా ప్ో ర్రటము, మర్ియు

ప్ాజాసరామయ భారత్ ేశం మౌకక ర్రజాయంగంలో ప్ ంద్ుప్రచబ ిన మలువలు సరం
రసర్ాల ప్రఠ్య ప్ాణాళికలో ఏమ
భారత్ ేశం మౌకక అ పద్
ప్ర్ి ా ట , సరమా క

ిక

ేరుబ ా ాయి అన్ే

ానిపై నిరణయాలు ప్ాభామత్మయాయయి.

ెైమధయమ్ైన జన్ాభా,

రర్ి అభివృ ి మర్ియు సరమా క-ఆర్ిాక

రుగుబాటల మర్ియు స్తంఘరషణలు ఈ కరమశక్షణపై

రర్ి ముద్ాణలను

కూ ా వ ిల ేసరయి. ప్ర్రయవరణం, వనరులు, ర్రజకీయాలు, శకి్ ప్ో ర్రటాలు మర్ియు
మానవ స్తంబం ాల గుర్ించ ప్ాప్ంచంలోని భారత్ ేశం మౌకక ప్ా ేశం సరం
కూ ా ప్ర్ిగణనలోకి

స్తుకుం ి. జన్ాభా పేలుళలల, పేద్ర్ికం, ధరాము,

ిక

రసర్ాలోల

ో పట ీ, అభివృ ి

మర్ియు అంత్ర్రరాహకత్ మొద్ల ైన అం రలపై

ేశం ఎద్ుర్్కంట నా అన్ేక స్తమస్తయలను

ఎద్ుర్్కంట ం ి. ఈ అం రలన్నా సరమా క

రస్త్ ంర ప్రఠ్య ప్ాణాళికలో బో ించబ ి,

చద్వబడుత్ున్ాాయి.

ప్రాథ
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2.2.1 వలస్త

రద్ం ఆ ట్ మర్ియు జా య రద్ ద్ృకపధం:

భారత్ ేశంలో సరమా క
ో హద్ం

ే టం .ి సరం

స్తమయం మర్ియు

ిక

రసర్ాలు ప్ా ేయక కరప్రఠ్రయంశం ర ఉద్ మంచటం మొద్లుపటటన
ాలా వరకు స్తంప్ా ాయం లేద్ు. ఇ ి భారత్ ేశ చర్ిత్న
ా ు

రా టన బ్రాటటష్ అని ఒప్పపకో రల. ఆధునిక,

ఉప్మ్ ించ భారత్ ేశం మౌకక ప్ డవప మర్ియు
ప్రలకులు కూ ా ఇ ి. మటనిాటటన్న ప్ూర్ి్

ణ
ర ి

ర య
్్ ర
ప్ద్త్ులను

ెడలుపను అన్ేాష్టంచన వలస్తర్రజయ
రస్త్ రలు, బొ మాలు మర్ియు

స్తమా ారంను రూప్ ం ిం ారు, ఇంత్వరకు భారత్ ేశం మర్ియు ప్ాప్ం ానికి
భారత్ ేశం మర్ియు
ఈ స్తంప్నా జాన్ానిా
ప్రలకుల ర, సరం
టద్ం

ాలాకరలం

ాని ప్రఠ్యప్ాణాళికలను ఎంచుకునా స్తమయం ఇ ి. చర్ిత్ల
ా ో

రాయడం భారత్ ేశంలో
మొద్టటసరర్ి ర

రస్త్ ర ప్రఠ్య ప్ాణాళిక అభివృ ికి వలస్తర్రజయం

ాని ప్ాజలు నూత్నం

లయద్ు.

ెలుగు లోనికి వ ాుయి. సరమాాజయ ప్రలకులు

రర్ి స్తాంత్ ఉ శం
ే
ో మర్ియు

ేశంలో ప్ామ్జనకరమ్ైన న్ాగర్ిక

ిక/సరమా క రస్త్ ర ప్రఠ్రయం రనికి స్తంబం ించన మషయాల కలయికను

ేయ ానికి ఉ శం
ే
ారు.
రు,

టంధున ి ప్ర్ి రహప్రాంత్ం న్ాగర్ీకము గుర్ించ చ ిమ ఉంటారు.

టంధూ

లోయ న్ాగర్ికత్ భారత్ ఉప్ఖండంలోని ఉత్్ ర-ప్శుమ భాగంలో కీ.ర ప్ూ. 3300 నుం ి
సర.శ.ప్ూ. 1300 వరకు అభివృ ి

ం ిం ,ి మర్ియు ఇ ి భారత్ ేశంలో మొద్టట ప్ా ాన

న్ాగర్ికత్ ర ప్ర్ిగణించబడుత్ుం ి. ఈ ప్రాచీన న్ాగర్ికత్ సరంకే కం ర అభివృ ి

ం న
ి

మర్ియు అధున్ాత్న ప్టణ స్తంస్తకృ కి స్తంబం ించన అం రలు. ఆధునిక ప్ాప్ంచం మొద్ట
1826 లో

టంధు న్ాగర్ికత్ గుర్ించ

ఆధునిక హర్రప్ప స్త
అడుాకుం ి,

లుస్తుకుం ి బ్రాటటష్ ఆర్ీా ఎ ాక
ి ూయటర్

ప్ంలో భార్ీ భగాం ో ఉనా నగరం మౌకక భార్ీ ఇట కలను

ాని నుం ి ప్పర్రవస్తు్ ప్ా ేశం పేరు వచుం ి. 1856 మర్ియు 1872

మధయకరలంలో, ఆర్ికయాల కల్ స్తర్ేా ఆఫ్ ఇం ియా
ప్రాథ

ార్లలస్ మాస్తన్,
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హరప్రప ప్రాంత్ం వద్ క నిా చనా త్ావాకరలను ప్ాద్ర్ిాం ారు. ఆ ప్రాం ాల చుటట నివ టం ే
ప్ాజలు స్తా లము మౌకక ఇట కను ఇళలి నిర్ిాంచ ానికి

ర్ి ి ఉప్మ్ ిం ారు. 1865 లో

కర్రచీ-లాహో ర్ ర్లైలోాడ్ నిర్రాణం కోస్తం ఈ ప్ా ేశం నుం ి బ్రాక్ ఉప్మ్ ించబ ిం ి. 1914
లో, స్తర్ జాన్ మారషల్ కూ ా భారత్ ప్పర్రవస్తు్ రఖకు
ే రరు, ఇ ి ఒక

ైర్లకర్రర ఉన్ాారు, హరప్పను స్తర్ేా

్ప్ప జలనిర్ోధక త్టాకం లే ా సరానము

ే ే స్తా లము మర్ియు

ాన్ాయ రరం గుర్ి్ంచం ి. ఆర్ికయాల కల్ స్తర్ేా ఆఫ్ ఇం ియాకు

ం ిన ఆర్. ి. బెనర్ీా,

1921-1922లో మొ ంజో- ార్ోను మొద్ట కను ్న్ాారు. ఈ
గుర్ించ మనకు

్ప్ప ప్పర్రత్న చర్ిత్ా

లుస్తు.

మనము భారత్ ేశ చర్ిత్ా నుం ి మర్్క ఉ ాహరణ

స్తుకుం ాం. అ ోకుడు ్ప్ప చకరవర్ి్

ప్ాప్ంచ చర్ిత్ల
ా ో అత్యంత్ ష
ర ఠ మ్ైన ప్రలకులు ర పేర్్కన్ాారు. బ్రాటీష్ చర్ిత్క
ా రరుడు
ెల్ు ఈ మధం ర

రా రడు: "చర్ిత్ల
ా ో కరలమల గుర్ించన

మధయలో ... అ ోకుడు పేరు ప్ాకరశస్తు్ం ి,
అయి ే

అ ోకుడు

మర్ియు

అత్ని

కరరయకలాప్రలు

ఖచుత్త్ాం లేని ి 1837 లో జేమ్ు పటాన్ేుప్
ఇత్ర

ేలా ిమం ి చకరవరు్ల పేరల ు

ా ాప్ప ర ఒకక నక్షత్ాంవల ప్ాకరశస్తు్ం ి."

నహాయించబ ా ాయి, ఎకుకవ ర బౌద్ సర ిత్యం,
శలా రస్తన్ానిా అరాం

అత్ని

ిల్లలలో ఒక పద్ ర్ర
ార్ి

ాను "పటాయమ్ైన-మౌకక- ేవపళలి, ర్ర
ఆజలను నిరూపటం ాయి. ర్ర

అ ోక

టం .ి ఈ

ప్రాథ

స్త్ ంభంపై ప్పర్రత్న
ం ిన అన్ేక

రస్తన్ాలు లో భారత్ ేశం
లాల ద్ుర్లై, ఒక ర్ర

త్నను

పటయద్శ " అని పటల ే ఒక ర్రయి మౌకక
ో కింగ్ పటయా ా "్ గుర్ి్ంప్ప 1915 లో మర్ో

ాార్ర నిర్రర్ించబ ిం ి. ఈ నిరంత్ర ప్పర్రవస్తు్ మర్ియు

ప్ాయ ాాల కరరణం ర మ్మము అ ోక మౌకక అద్ు త్మ్ైన
లక్షణాల గుర్ించ

ప్పర్రణాలలో

ార్ిత్క
ా ఖచుత్త్ాం మర్ియు

అంత్టా (మర్ియు ప్రకిసా రన్, ఆఫ్ర నిసర్న్ మర్ియు న్ేప్రల్)

రస్తనం కను ్నడం

గుర్ించ

ేస్తుకోవడంలో మజయం సర ిం ాడు. క ంత్కరలం ప్ా ట ి

రస్తన్ాలోల పటాన్ేుప్ మజయం ఆస్తకి్కి

చ్. .

ార్ిత్క
ా

మత్ం, మజయాలు మర్ియు

లుస్తుకున్ాాము. వలస్తర్రజయ కరలంలో ఈ మర్ియు ఇత్ర ఆమషకరణలు

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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భారత్ చర్ిత్ా గుర్ించ అవ రహనలను మార్రుయి. పైన పేర్్కనా ర్లం ింటట నుం ి

రు ఏం

ేస్ రరు?
క ంత్మం ి బ్రాటటష్ అ ికరరులు మర్ియు అ ికరరులు భారత్ ేశ చర్ిత్న
ా ు
రాయ ానికి ప్ాయ ాాలు

ే రరు. 1784 లో,

రర్లన్

ే టంగ్ు, ఈస్ ఇం ియా కంపన్న

మౌకక ఒక అ ికరర్ి స్తర్ మలయం జోన్ు ను కలక ్ ా మౌకక ప్ా ాన న్ాయయమూర్ి్ ర
నియ

ం ారు.

ై కోర్ మర్ియు భారత్ చర్ిత్ా

రాయ ానికి అత్నికి ఆ ింకర్ిం ారు

.మలయం జోన్ు, మ రషమ్ైన మ్మ ో న్ెైప్పణయం కల ిన వయకి్,
స్తంఘంను సరాపటం ాడు మర్ియు

ాని త్రప్పన, భారత్ ేశప్ప

ప్రారంభిం ాడు. మలయం జోన్ు ప్ా ప్ర ించన ప్ాయ ాాలు

ెంటన్ే బెం రల్ ఆ టయా
రాత్ప్ూరాక రచనను చర్ిత్ా
ాలామం ికి మద్త్ుని ాున

ఔ ాు ికులు. అత్ని కృష్ట 1788 లో ప్రారంభమ్ైన ఆ టయాటటక్ ర్ీ ర్ు్ అన్ే ప్ ాకకు
ప్ాచురణలో

ము ి టం ి.

ినప్ ాక,

ప్ాజల

నిరా ించన ప్ర్ి ోధనలు మర్ియు స్తర్ేాలను

గుర్ించ
ెలుగులోకి

లుస్తుకోవ ానికి

స్తమాజం ే

చుం ి. భారత్ ేశం మౌకక

ప్పర్రత్న స్తంప్ద్ నిరంత్రం ర ప్ని ేస్త్ ునా రంగస్తా లం త్ారలో అన్ేక ప్పర్రత్న వస్తు్వపలు
మర్ియు ఇత్ర అవ రష్రలను

ెలుగులోకి

చుం ి. త్రు రత్, బాంబే (ముంబెై) మర్ియు

మ ాాస్తు ( న్ెైా) లలో ఇట వంటట స్తమాజాలు ప్రారంభమయాయయి. 1833 లో, జేమ్ు పటాన్ు
ఆ టయాటటక్ స ైటీ కరరయద్ర్ిా అయాయడు. 1834 మర్ియు 1837 మధయకరలంలో బోా
మర్ియు ఖర్ోష్టఠ లపటల మౌకక అర్రానిా మవర్ించడం మర్ియు అ ోకర ో పటయా ా టని
గుర్ి్ంచడం. భార య చర్ిత్ా ప్పనర్ిార్ిాంచటానికి బెం రల్ ఆ టయా స్తంఘం మౌకక కృష్ట
న్ేడు బా ర

లుస్తు. వలస్తల కరలం కూ ా ప్పర్రవస్తు్ అవ రష్రలను కను ్ని అరం

ేస్తుకోవటానికి అన్ేక ప్ాయ ాాలు
ార్ి

టం ి.

ేసరడు ఇ ి భార య చర్ిత్ా ప్పనర్ిార్రాణం

ే ేంద్ుకు

ి ంబరు 1861 నుం ి మొటమొద్టట ప్పర్రవస్తు్ స్తర్ేాయర్రర బెంగళూరు

ఇంజన్నర్ు మౌకక ర్లండవ ల ఫ్టన్ెంట్ అయిన కనిాన్హమ్ ప్ూర్ి్ సరాయి ప్పర్రవస్తు్ స్తర్ేాలను
నిరా ిం ారు. భారత్ ేశ ప్పర్రవస్తు్ స్తర్ేా త్రు రత్ ఒక ప్ా ేయక మభాగం ర మార్ిం ి
ప్రాథ

క మద్యలో ప్
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మర్ియు ప్పర్రవస్తు్ అధయయనం మర్ియు ప్ర్ిరక్షణకు న్ాయకత్ాం వ ించం ి భారత్ ేశం
లో కరరయకలాప్రలు.
జేమ్ు

ల్ భారత్ ేశం మౌకక మొటమొద్టట స్తమగర చర్ిత్న
ా ు

రాయడం ో ఘనత్

ప్ ం ాడు, అయినప్పటటకీ ఆయన భారత్ ే రనికి ఎప్పపడూ స్తంద్ర్ిాంచలేద్ు, చర్ిత్న
ా ు
ర్ర ేటప్పపడు అత్ను మర్ింత్ లక్ష్యయనిా
ప్రారంభిం ాడు మర్ియు

ే రడు. అత్ను 1806 లో త్న ప్నిని

ీనిని 1818 లో ప్ూర్ి్

ేసరడు ప్ాచురణ " ి

ఇం ియా".అన్ేకమం ి బ్రాటీష్ ప్రలకులు మర్ియు

ిస్తర్ీ ఆఫ్ బ్రాటీష్

ైనిక అ ికరరులు భారత్ ేశ చర్ిత్న
ా ు

రా ేటప్పపడు త్మ వంత్ు స్తహాయనా అం ిం ారు

రటటలో క నిా: మ్మజర్ జనరల్ జాన్

మాలకం ( ంటాల్ ఇం ియా మౌకక జాప్కం, 1824); కలపన్ రరంట్ డఫ్ (మర్రఠ్రల చర్ిత్,ా
1826); జనరల్ బ్రాగ్ు (చర్ిత్ల
ా ో మహమాద్ ప్వర్ ర్లైస్ ఆఫ్ ఇం ియా, 1829); మ ంట్
స్తువర్ ఎలిన్్టోన్ ( ిస్తర్ీ ఆఫ్ ఇం ియా, 1841) మర్ియు జో ఫ్ కనిాం హరమ్ ( టకుకల
చర్ిత్,ా 1849).
ఈ ప్పస్త్ కరలు త్ారలో భారత్ ేశంలో మర్ియు మ ే రలోల సర ారణ ప్ాజల కోస్తం భారత్
చర్ిత్ల
ా ో మజానం మర్ియు స్తమా ారం కోస్తం ప్రామాణిక మూలాలు ర మార్రయి.
ఆంగల మ ాయవయవస్తా ప్ా ేశపటబ ినప్పపడు, సరమా క
రచయిత్ల ే

ేశంలో

రస్త్ ంర ప్రఠ్య ప్ాణాళికను బ్రాటీష్

రా టన భారత్ చర్ిత్న
ా ు ఉప్మ్ ించం ి.ఈస్ ఇం ియా కంపన్న 1767 లో

భారత్ ేశం మౌకక స్తర్ేాను బ్రట్ మర్ియు బ్రట్

ాార్ర మ ల ష్
ర టంచ,

ైనికులకు, అలా ే

ప్ౌరులకు మాన-చ ాాలు –ఉప్మ్గం ప్ామ్జన్ాల. స్తర్ేాలు భారత్ ేశం మౌకక భూ
మర్ియు వనరుల స్తమా ారం మౌకక
రణిజయం మర్ియు

రణిజయం కోస్తం, ప్రలన కోస్తం, మర్ియు అభివృ ి ప్ాణాళిక కోస్తం ఈ

స్తమా ారం ఎం ో ప్రాముఖయమ్ైం ి.

ేశం మౌకక స్తర్ేా రూప్ ం ించన జానం మర్ియు

స్తమా ారం క త్్ మ అం ిం ాయి భూ

ప్రాథ

్ప్ప వనరు ర మార్ిం ి. స్తహజ వనరులను,
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భారత్ ేశం మౌకక స్తర్ేా నిరా ించడం కోస్తం ఈస్ ఇం ియా కంపన్న మౌకక ఉ ే రనిా
ఊ ించగలర్ర? సో షల్

ైన్ు ప్రఠ్రయం రలోల న్ేడు

రరు నివ టస్త్ ునా ప్ా ేశంను అరాం

ేస్తుకోవ ానికి మ ాయరుాలకు మలు కలపం ే లక్షయం ర ఉం ి - భారత్ ేశంలోని ప్ాజలు,
నద్ులు, ప్రా ాలు, అడవపలు, వయవసరయం, ఆర్ిాక ప్ర్ి ా ట , జన్ాభా, మ ాలు, ప్ాభుత్ాం
మర్ియు అన్ేక ఇత్ర లక్షణాలు. మజాన మర్ియు అవ రహన మౌకక అనిా మభా రలు
ఇప్పపడు సరమా క

రసర్ాల ప్రఠ్య ప్ాణాళికలో భాగం ర ఉన్ాాయి, చర్ిత్,ా భూ ోళ

రస్త్ ంర ,

ర్రజకీయ వంటట మమధ అం రల మభా రలోల అంద్ుబాట లో ఉన్ాాయి మజాన రస్త్ ంర ,
ఆర్ిాక రస్త్ ంర మొద్ల ైనమ. భారత్ ేశంలో

్ప్ప

ెైమధయం ఉనా ప్ాజలకు ఇ ి నిద్రానం.

ేశంలో నివ టస్త్ ునా ప్ాజల స్తంఖయ, లంగ నిషప ్ , అక్షర్రస్తయత్ మర్ియు అన్ేక ఇత్ర
లక్షణాల గుర్ించ భారత్ ేశ జన్ాభా ల కకలు ఒకే ముఖయమ్ైన వనరు ర మార్ిం ి. మా
స్తమాజం మౌకక స్తపషమ్ైన అవ రహనను అభివృ ి
ముఖయమ్ైన అం రలను కల ి ఉం .ి

ేయ ానికి ఇట వంటట స్తమా ారం

రు ఎప్పప ైన్ా జన్ాభా గణన ఫల ాలను

మ ల ష్
ర టం ార్ర? భార య స్తమాజం గుర్ించ జానం మర్ియు అవ రహన కలపంచడంలో
జన్ాభా గణన ్ప్ప ప్రత్ా ప్ో ష్టంచం ి. మొటమొద్టట జన్ాభా గణన బ్రాటీష్ ప్ాభుత్ాం 1872
లో భారత్ ేశంలో నిరా ించబ ిం ి. త్ర్రాత్ 1881 లో జర్ి ిం ి, ఆ జన్ాభా గణన
త్రు రత్ప్ా

ప్ ి స్తంవత్ుర్రల కరమం త్ప్పకుం ా నిరా ించబడుత్ున్ాాయి. ఈ

ేశంలో

ఈ జన్ాభా ల కకలు కరరయకలాప్రలు స్తృష్టంచన జానం, స్తమా ారం మర్ియు అవ రహన
సరం

ిక

రస్త్ ర ప్రఠ్రయం రనికి మలు ెైన స్తమా ార్రనిా అం ించం ి మర్ియు ప్ాభామత్ం

ే టం .ి
1835 లో ఆంగల మ ాయవయవస్తా ను ప్ా ేశపటటన భారత్ మ ాయరుాలు ప్ర రుత్య మజాన రస్త్ ంర
మర్ియు సరంకే క ప్ర్ిజాన్ానిా అధయయనం
స్తమాజానిా అధయయనం
ేసరరు. వపడ్ు
ప్రాథ

ే ేంద్ుకు మర్ియు స్తాభావం మర్ియు

ేయ ానికి ఉప్మ్ ిం ే కఠ్ిన ప్ద్త్ులను

ిసరపచ్ (1854)

క మద్యలో ప్
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రర్ికి బ ిరరత్ం

ేశంలోని ఆధునిక మ ాయ వయవస్తా మౌకక నిర్రాణంను
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ప్ాయ ాంచం ి, ఇ ి ప్ర్ిప్రలన మర్ియు మమధ సరాయిల మద్య నిరాహణకు మస్త్ ృత్
ఏర్రపటల

ే టం .ి బాంబే (ముంబెై), కలక ్ ా (కోలక ా), మర్ియు మ ాాస్తు ( న్ెైా) లలో

మొటమొద్టట మూడు ఆధునిక మశామ ాయలయాల ఏర్రపట ను త్ార ర 1857 లో
సరాపటం ారు. ప్ర్ిప్రలన వయవస్తా ను సరాపటంచటానికి బ్రాటటష్ ప్ాభుత్ాం బాధయత్ వ ిస్త్ ుం ి,
ర రణా మర్ియు కమూయనికేషన్ మౌకక నూత్న వయవస్తా లను ప్ా ేశపటటం ి ర్లైలేాలు
మర్ియు టెల రరఫ్ మార్రరల వల . కరరయనిర్రాహక కరరయకరమాల నుం ి న్ాయయవయవస్తా మౌకక
ేర్రపట

మర్ియు న్ాయయవయవస్తా ను

అం ేకరక, బాలకల మద్య కోస్తం, స్త

ేరుప్రచడం ఇత్ర ముఖయమ్ైన ప్ర్ిణామాలు.
ఆ ార్రలను రద్ు

ేయటం

ాార్ర సరమా క

స్తంస్తకరణల క రకు ఒక కరరయకరమం ప్రారంభించబ ిం ి. ఈ కరలంలో, భారత్ ేశం మౌకక
స్తంస్తకృ

మర్ియు

రరస్తత్ాం కూ ా ప్పనరుద్ర్ించబ ిం ి. భారత్ ేశప్ప ప్మత్ా మర్ియు

లౌకిక ప్పస్త్ కములు

ాలా వరకు యుర్ోపటయన్ భాషలలోకి అనువ ించబ ా ాయి మర్ియు

భార య న్ాగర్ికత్పై నూత్న కరం ని మ టర్ిం ి. జరాన్న ఓర్ియంటలస్, ఫ్ాడర్ిక్ మాక్ు
ములల ర్ ఈ మషయంలో ప్ాముఖ ప్రత్ాను ప్ో ష్టం ారు. అత్ను "త్ూరుప
పేరు ో ఒక వరుస్తకరమానిా ప్ాచుర్ిం ాడు. ప్పర్రవస్తు్ రస్త్ ంర , చర్ిత్,ా స్తంస్తకృ ,
భారత్ ేశ భూ

ేకడ్
ేర బుక్ు"
రరస్తత్ాం,

మర్ియు స్తహజ వనరులపై స్తర్ేా, జన్ాభా గణన, భారత్ ేశంలో

మారుపలు, మద్య, ర రణా మర్ియు స్తమా ారం అం ించుట మర్ియు సరమా క స్తంస్తకరణ
కరరయకరమాలు సరం
అధయయనం

ిక మజాన ప్రఠ్య ప్ాణాళికను ప్ాభామత్ం

ే రయి, సరమా క

రసర్ాలు

ేయబ ా ాయి.

జా య రద్ ప్ా ాయమాాయం:

జా య రద్

ప్ా ాయమాాయం

బ్రాటీష్

ప్ాభుత్ాం

భారత్ ేశంలో

పైన

పేర్్కనా

కరరయకలాప్రలలో నిర్ిార్రమం ర అభివృ ి ఏకలైక ఉ శయం
ే
కోస్తం. ఈ కరరయకలాప్రలలో
ఎకుకవ ర బ్రాటటష్ ప్రలనను భారత్ ేశంలో స్తమర్ిాంచటానికి కూ ా ఉన్ాాయి. వలస్త
ప్రాథ
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ప్రలకులు భారత్ ే రనికి త్మ ప్రలనను క నసర ించ ానికి

ేత్ుబద్మ్ైన

రద్నలు

ేప్ట ానికి ఎద్ురు చూస్తు్న్ాారు. రూ ియార్ా కిపంగ్
టల
మౌకక " లల మనిష్ట మౌకక
బాధయత్" సరమాాజయ ర ానిా ఒక ఉనాత్ స్తంస్తా ర స్తమర్ిం ే ప్ాయత్ాంలో ఒకటట ర
పేర్్కనబ ిం ి,

లల రరు మనుషుయలు సరానికుల ప్ామ్జనం కోస్తం ఇత్ర

వలస్తర్రవడం మర్ియు ప్రలం ే రరు ర
స్తమాజానిా

పేద్

ెలుగులో

చూపటం ే

ార
ట ప్డడం

భార య స్తంస్తకృ

ఉ ేశప్ూరాక

ప్ాయ ాాలు

ే రలకు
మర్ియు

అన్ేకమం ి

చద్ువపకునా భార యుల ే గుర్ి్ంచబ ా ాయి.
మకరలే ఇలా రా రడు: "న్ాకు స్తంస్తకృత్ 0 రన్న, అరబ్రకుక రన్న ఏ

లయద్ు. కరన్న న్ేను రర్ికునా మలువను

స్తర్ి ర ర అంచన్ా ేయగల రల. అత్యంత్ ప్ా ట ి ం న
ి అరబ్రక్ మర్ియు స్తంస్తకృత్ రచనల మౌకక అను ర ాలను
న్ేను చ ి రను. న్ేను స్తంభాష్టం ాను ఇకకడ మర్ియు ఇంటల ర్లండు త్ూరుప భాషలోల రర్ి న్ెైప్పణాయనికి మశషత్
కల ివపం .ి త్ూరుప

ేశప్ప బాషలు చ ిమన రడు మలువను త్ూరుప ే రల గూర్ిు న్ేరుుకోవటానికి న్ేను

టద్ం ర ఉన్ాాను. మంచ ఐర్ోప్ర గరం ాలయం మౌకక ఏకలక
ై ప్పస్త్ కరల అవ
నిర్రకర్ించగల

శ
ే స్తుాల మలు న
ెై ి కరద్ని న్ేను

రర్ిలో ఒకర్ిని న్ేను ఎనాడూ చూడలేద్ు భారత్ ేశం మర్ియు అర్ేబ్రయా సర ిత్యం. ప్ర రుత్య

సర ిత్యంలో అంత్రర త్ ఆ ిప్త్యం నిజానికి, త్ూరుప ే రల గూర్ిు ప్రలన్ ఆఫ్ ఎడుయకేషనుక మద్త్ు ఇ ుే
బృంద్ంలోని స్తభుయల ే ప్ూర్ి్ ర ఆమో ించబ ిం ి " (మకరలే'స్ మవరణలో ప్పబ ిన, 1835).

మకరలే మౌకక ఈ ప్ాకటన గుర్ించ
మూలం:

రు ఏమనుకుంట న్ాారు?

ామస్ బాబ్రంగన్ మకరలే, "

లమంగ్ టెా ిషన్,

నిట్ ఆన్ ఎడుయకేషన్," ఇన్ ఇం ియన్ "ఐస్:

ి

ో న్ాల్ా J. జానున్, మర్ియు ఇత్రులు. (నూయ యార్క: CITE బుక్ు,

1992). చర్ిత్ా ర్రయడం మర్ియు సరం

ిక మర్ియు మత్ప్రమ్ైన ప్ద్త్ులను

మవర్ిం ేటప్పపడు అన్ేక మం ి బ్రాటీష్ రచయిత్లు మర్ియు నిర్రాహకులు భార య
మత్ం మర్ియు స్తంస్తకృ లో ప్ా కూల అం రలు మర్ియు బ్రాటీష్ ప్రలన
ప్రాథ
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భారత్ ేశం ప్ామ్జనకరమ్ైనద్ని చూపటంచ ానికి బ్రాటీష్ మర్ియు ఐర్ోప్ర మార్రరల మౌకక
ఉనాత్మ్ైన ఆ ిప్త్యం గుర్ించ ప్ాయ ాం ారు. జా య రద్ మన్్భా రల ో ఉనా
భార యులు అలాంటట
స ంత్ చర్ిత్న
ా ు

రరు కోరుకున్ాారు భార యులు త్మ

రా ట త్మ స ంత్ స్తంస్తకృ ని అరాం

మభినా మార్రరలోల
ఎలా అరాం

ా ట ని అం ీకర్ించలేద్ు.

ార్ిత్క
ా స్తంఘటనలు అరాం

ేస్తుకుంటారు.

ేస్తుకోగల ర? 1857

ేస్తుకుంటారు? ఇ ి ఒక " టప్రయుల

రుగుబాట ను

రు

రుగుబాట " మాత్ామ్మ ఉం ి ాలామం ి

బ్రాటీష్ చర్ిత్క
ా రరులు వర్ిణం ారు? జా య చర్ిత్క
ా రరుల ే వర్ిణంచబ ినటల , భార యుల
"సరాత్ంత్ా మొద్టట యుద్ం" అనా ి ఇంకర ఎకుకవ?

రు

జ రబుకు అనుకూలం ర

రద్నలు ఉద్హర్ిం ాల. భార య జా య రద్ులు భారత్ ేశ చర్ిత్,ా న్ాగర్ికత్, స్తంస్తకృ
మర్ియు

రరస్త ాానిా మవర్ిం ే బ్రాటీష్ మ ాన్ానికి ప్ా స్తపం ిం ారు. భారత్ ేశ ఆర్ిక

ప్ామ్జన్ాలు,

ర్రజకీయ

ప్ర్ిప్కాత్

అభిప్రాయాలు ఉన్ాాయి. సరా
జా య చర్ిత్ా

ప్ాజల

ఆకరంక్షల

మ ేకరనంద్ భార య కళి

గుర్ించ

మమధ

ాార్ర చూ టన భారత్

రా ే అవస్తర్రనిా న్ొకిక పటపన మొద్టట వయకి్. ఆయన ఇలా అన్ాాడు: "మన

ేశప్ప చర్ిత్ల
ా ు
ఎంద్ుకంటే

మర్ియు

రా టనమ ఆంగల రచయిత్ల

రరు మా ప్త్న్ానిా మాత్ామ్మ

మత్ం మర్ియు త్త్ా రస్త్ ంర

ాార్ర మన మనస్తులకు బల ీనప్డటం లేద్ు,
పేప రరు. మా మర్రయద్లు, ఆ ార్రలు, మా

ాలా త్కుకవ ర అరాం

మౌకక నమాకమ్ైన, నిష్రపక్ష్ికమ్ైన చర్ిత్ల
ా ను

ేస్తుకున్ే మ ేశీయులు, భారత్ ేశం
రాయగలరు ... .. భార యులకు

భార య చర్ిత్ా ర్రయడం కోస్తం ".
భార య

చర్ిత్ా

మౌకక

బ్రాటీష్

రచయిత్లు

భారత్ ేశ

మ ేశీ

ద్ండయాత్ాలను

అణిచ ే ేంద్ుకు ప్ాయ ాం ారని జా య రద్ులు భామం ారు, కుల వయవస్తా వంటట
సరమా క వయవస్తా లో ప్ా కూల అం రలు, అంటర్రనిత్త్ాం, ఉనాత్ మ ాన్ాలు స్తంబం ాలు
మర్ియు స్తంస్తకృత్

ప్రాథ

రడకం. మ ేశీయుల ద్ండయాత్ాలను భార యులు ఎలా నిర్ో ిం ార్ో,
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రరు అ ా ర
ట ం ర ఉన్ాారు నిరంత్ర ఆకరమణ మౌకక ముఖం, అన్ేక శ ాబాలు ర ప్ర్ీక్ష్య
స్తమయానిా త్ట కోగల న
ి
సరం

ిక వయవస్తా మౌకక బలానిా మర్ియు

స్తంస్తకృత్ం మొత్్ ం ఉప్ఖండంలో లక్షలా ి మం ి ప్ాజలకు

ేజము,

ేల స్తంవత్ుర్రలప్రట ప్ూరాం

మర్ియు అత్ుయత్్ మ భాష్ర స్తం ానం ర ప్ని ే టన ి . జా యుల మలువలు మర్ియు
స్తంప్ా ాయాలను సరా ీనం

ేస్తుకోవ ానికి జా య ర ి చర్ిత్న
ా ు ఒక ఉ శయం
ే
ో

రాయాలని కోరుకున్ాారు జా య గుర్ి్ంప్పను ప్ో ా త్ు ిం ే
వలస్తర్రజయ ప్ాభు ాానికి
ఉం ాలని

ేశం. బాయంకిం చంద్ా ఛటర్ీా,

ం ిన ఒక అ ికరర్ి అయినప్పటటకీ, సరంస్తకృ క మర్ియు బలం ర

ర ిం ాడు భారత్ ేశంలో మత్ ప్పనరుద్రణ. అత్ని "వం ేమాత్రం" భార య

జా య రద్ం కోస్తం ఒక నిన్ా ాంశం అయియం ి.
అన్ేక జా య రద్ న్ాయకులు సరమా క అభివృ కి
ి ప్ా ాయమాాయ నమూన్ాలను
ప్ా ప్ర ిం ారు.
మహార్రజాబర్ో ాకు

ోఖలే

ేశంలో

ం ిన

సరరా ాక

టయా ర్రవ్

ప్రాథ

క

మద్యను

ిమాండ్

లైకరార్ా త్న ర్రషాంలో త్ప్పనిస్తర్ి ప్రాథ

మద్యను ప్ా ేశపటారు. మహా ాా రం ీ భారత్ ేశం కోస్తం మద్య-ప్రాథ
ప్థకం

ే టం .ి ఇత్ర జా య న్ాయకులు మద్యను ఏర్రపట

ే రరు మ ాయస్తంస్తా లను

రర్ి గరాం ర రూప్కలపనకు గరాం ర మర్ియు నమాకం ర

మర్ియు

వలస్త రద్

న్ాయకులు

ఎలా

క

క మద్య- మస్త్ ృత్మ్ైన

అం ిం ే స్తంస్తా లు
రర్ి

ే రరు.

మం ాలన్ే

రటటని

ేస్ రయి,
న్ేర్ిపం ే

అ ికరరులు.ఇం ల ష్
ీ గుమసర్ నుం ి మర్ింత్ ఆర్ోగయకరమ్ైన ప్ౌరులకు మద్యను అం ించడం
నుం ి ద్ూరం ర ఉండటం ఒక ఉ శయం
ే
స్తపషం ర ఉం ిభార య పటలలలు
మాన టకం ర మర్ియు ఆ ాయం ర స్తర్ిప్ో యిేలా
ద్యానంద్ ఆం ల ో

ేస్ రయి. సరా

రర్ీరకం ర,

ద్యానంద్ మౌకక

ేద్ (DAV) ఉద్యమం సరమా క, మత్ మర్ియు మ ాయ స్తంస్తకరణలకు

ప్ాయ ాం ే మర్ో ప్ా ాయమాాయం. ఆరయ స్తమాజ్, మర్ియు బాహో ా స్తమాజ్ ఉద్యమాలు
కూ ా భారత్ ేశంలో సరమా క-మత్ స్తంస్తకరణలను ప్ాయ ాం ాయి. అం ేకరకుం ా,

ప్రాథ
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ప్లువపరు వయకు్లు కూ ా ప్ా ాయమాాయానిా అం ించ ానికి ప్ాయ ాం ారు కోరులో
భార య జా య రద్ం ో మద్య.
మహా ాా రం ీ భారత్ ేశం కోస్తం సరమా క మర్ియు ఆర్ిాక అభివృ కి
ి నవల నమూన్ాను
ప్ా ప్ర ిం ారు. అత్ని నమూన్ాకు ప్రర్ి రర
లేద్ు. ఆయన

క మర్ియు ప్శుమ మార్రరలోల ఎలాంటట ప్ా ేశం

ేా ాా భావన కూ ా ఆర్ిాక మర్ియు సరమా క సరాత్ం ాానిా

ఆసరా ించం ి. భార య

రరమాలను స్తాయం

ఆలోచన ఏ

టంటే, అంద్రు వయకు్లు ఏ

సరాత్ంత్ా ం

కోస్తం

జా య

ఉద్యమం

ాలత్ మభా రలోలకి మార్రులన్ే అత్ని

ో పట ీ లేకుం ా
సరమూ ిక

రవప్ాద్ం ర

ఉద్యమం ర

మం ాల.

మార్ినప్పపడు,

జా య రద్ుల మౌకక సరమా క మర్ియు ఆర్ిక అభిప్రాయాలు ర్రజకీయ శకి్ మర్ియు
ప్ూర్ి్ సరాత్ంత్ా ం కోస్తం

ిమాం ో్

ప్రట

బలమ్ైన ప్ా ాయమాాయాలు ర మార్రయి.

జా య రద్ మన్్భా రలు మర్ియు ప్ా ాయమాాయాలు సరం

ిక రస్త్ ర ప్రఠ్రయం రలోల ప్ా ాన

ప్ాభా రనిా చూప్రయి.
చరయ-1
1. భారత్ ేశ ప్ాజలలో

రు గుర్ి్ంచన క నిా ెైమ ాయలను జాబ్ర ా

2. భార యులోల ఇట వంటట
ఏ

ెైమధయం మౌకక స్త రళలల ఏ

ేయం ి.

టట? మర్ియు అవకర రలు

టట?
ప్ం ాయి

3.

లే ా బాలక్ లే ా

ాలూకు కోస్తం

ప్రాంత్ంలో నివ టస్త్ ునా ప్ాజల స్తంఖయను
పరుగుత్ునా ర్ేట .

రు

రర్ి వర్రరనికి

ాజా జన్ాభా ల కకలను కను ్నం ి.

రు కను ్నవచుు,
ం ిన రర్ికి,

ప్రాంత్ంలో జన్ాభా

రర్ి అక్షర్రస్తయత్ ర్ేటల , ల ైం ిక

స్తంబం ాలను మర్ియు వర్రరలను కూ ా కను ్నవచుు నిషప ్ , మొద్ల ైనమ. ఈ ప్నిని

ప్రాథ
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ేయడం త్రు రత్
మ ల ష
ర ణను

ప్రాంత్ప్ప ప్ాజల మౌకక

ాలక్షణ / ప్ర్ి ా త్
ట ుల మౌకక

రాయం .ి

ప్ో ా లస్
ర -1 ని త్నిఖీ ేయం ి
1.భారత్ ేశ చర్ిత్న
ా ు

రాయ ానికి మొటమొద్టట వయకి్ ఎవరు?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
2. అ ోకు ర్ర

రస్తన్ానిా అరాం ే టన మొద్టట వయకి్ ఎవరు?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
3. భారత్ స్తర్ేా ఎంద్ుకు సరాపటంచబ ిం ి?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
4. ఏ ర్రషా ప్రలకుడు మొద్టటసరర్ి త్న ర్రషాంలో త్ప్పనిస్తర్ి ప్రాథ

క మద్యను

ప్ా ేశపటారు?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………

ప్రాథ
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2.2.2 సరాత్ంత్ాం త్రు రత్ సరాత్ంత్ాం మౌకక సరం

ిక

రస్త్ ర ప్రఠ్య ప్ాణాళిక మౌకక

ప్ర్ిణామం:
స్తాత్ంత్ాత్ బాధయత్ ో మన స్తాంత్ వయవహార్రలను నిరా ించడం,

్ాయ ప్రలన, క త్్

ప్ాజాసరామయం కోస్తం అవస్తరమ్ైన జానం మర్ియు న్ెైప్పణయం ప్పన్ా ిని స్తృష్టంచడం,
మర్ియు మన స్తాంత్ మ ాయ వయవస్తా ను రూప్కలపన

ేయడం. స్తు ీరఘ ప్ో ర్రటంలో భారత్

సరాత్ంత్ా ం సర ించబ ిం ి. భారత్ సరాత్ంత్ా ప్ో ర్రటంలో మారర నిర్ేశం

ే ే మలువలు

మర్ియు క త్్ ప్ాజాసరామాయనికి ఆద్ర్రాలలో వయకీ్కరణ కనిపటంచం ి భారత్ ర్రజాయంగం. ఒక
స్తరళమ్ైన, స్త

కృత్ స్తమాజానిా స్తృష్టం ే ఈ క త్్ ఆద్ర్రాల, మర్ియు

ేాచా,

స్తమానత్ాం, న్ాయయం మర్ియు సో ద్రభావం మౌకక మలువలు భారత్ ేశం మౌకక
ీరక
ఘ రలక ప్ని రు ో స్తంబం ాలు మర్ియుఅనుబంధం, కులం మర్ియు లంగ అవ రహన,
మర్ియు

వలస్త

అనుభ రలు.

భారత్ ే రనికి

సరమూ ిక హ ాయకరండలు మర్ియు

సరాత్ంత్్రం

లక్షణాలను అభివృ ి

ేలా ిమం ి

ింసరత్ాక అలల రుల కనిపటంచన ఒక బా ాకరమ్ైన

మభజన. ఇప్పటటకే పళల ైన మత్ప్రమ్ైన స్తంబం ాలపై ఈ
ఈ ప్ాభా రల న్ేప్థయంలో,

కల ిం ,ి

ీరక
ఘ రల మచులు

ిలాుయి.

ేశంలోని ప్ాజాసరామయ కరరయకరమంలో ప్రలగరన ానికి, న్ాయకత్ా

ేయ ానికి మర్ియు ఒక క త్్ సరం

ిక కరమానిా మశ ీకర్ించ ానికి

భారత్ ేశం త్న పటలలలకు అవస్తరమ్ైన న్ెైప్పణాయలను అం ిం ాలని నిరణయించం ి.
సరాత్ంత్ా ం త్రు రత్
అనిా సరం

ెంటన్ే ఏరప ిన యూనివర్ిాటీ ఎడుయకేషన్ క

ిక, మ ాయ మర్ియు ఆర్ిక స్తంస్తా లను ప్రలం ే సరం

మ ాయరులను మద్యను ప్ర్ిచయం
ఇవాడం, సరంస్తకృ క

ేయాలని

కండర్ీ ఎడుయకేషన్ క

టఫరరస్తు

ిక త్త్ా రస్త్ ంర ో

ే టం .ి ప్ాజాసరామాయనికి శక్షణ

రరస్త ాానికి మ ాయరుాల కోస్తం శక్షణ ఇవాడం మర్ియు గత్

మర్ియు ప్ాస్త్ ుత్ అవ రహనను అభివృ ి

ప్రాథ

షన్ (1948-49),

ేయడం కోస్తం ఇ ి

టఫరరుు

ేయబ ిం .ి

షన్ (1952-53) కూ ా అ ే మలువలను ప్పనరు ఘ ాటటంచం ి,
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ప్ాజాసరామయ ప్ౌరస్తత్ాం మర్ియు న్ాయకత్ాం అభివృ ి

ం ిం .ి మ ాయ మప్ల రనికి

అవస్తరం ఉంద్ని భార య మ ాయ స్తంఘం (1964-66) భామంచం ి -

మత్ం, అవస్తర్రలు

మర్ియు మద్యకు స్తంబం ించ అంత్రర త్ ప్ర్ివర్ న
ేశం మౌకక ఆకరంక్షలు. ఇ ి సరమా క మర్ియు జా య స్తమ్ైకయత్ను బలప్ర్ి ేంద్ుకు
మర్ియు సరం
ేస్త్ ుంద్ని

ిక, న్ెై క మర్ియు ఆ ాయ ాక మలువలను మద్య మౌకక లక్షయం ర సరగు

టఫరరుు

ే టం ి. 1986 లో మద్యపై స్తమగరమ్ైన న్ేషనల్ ప్రల ్ని భారత్ ేశం

రూప్ ం ించం ి. మద్యకు స్తంబం ించ

ేశం మౌకక ఆకరంక్షలు మర్ియు మలువలను

ప్ా బ్రంబ్రస్తు్ం ి. మ ానం ర్రష్రా లు: "న్ేషనల్
మ ాయప్ాణాళిక

ప్ాణాళికపై

ఆ ారప్ ి

టస్తం ఆఫ్ ఎడుయకేషన్ ఒక జా య

ఉంట ం ి,

ఇ ి

ఇత్ర

మషయాల ోప్రట ,

సౌకరయవంత్మ్ైన ఇత్ర అం రలను కల ి ఉంట ం .ి భారత్ ేశ సరాత్ం ోా ద్యమ చర్ిత్ా,
ర్రజాయంగ బాధయత్లు, జా య సరాయిని పంప్ ం ించుకోవటానికి అవస్తరమ్ైన ఇత్ర
మషయాలను కల ి ఉమా ి ప్ా ాన అంశం ర ఉంట ం ి గుర్ి్ంప్ప. ఈ అం రలు మషయాలను
అంత్టా కనిపటస్ రయి మర్ియు భారత్ ేశం మౌకక సర ారణ సరంస్తకృ క
స్త

కృత్త్, ప్ాజాసరామయం మర్ియు లౌకిక రద్ం,

ప్ర్ిరక్షణ, సరం
ర ్్ య
ర

ిక అడా ంకులు

్్ ర ప్పరుష

స్తమానత్ాం, ప్ర్రయవరణ

ొల ించడం, చనా కుట ంబ నియమాల ఆ ారం, మర్ియు

ో రణి మౌకక బో ధన. అనిా మ ాయ కరరయకరమాలను కఠ్ినం ర నిరా ిస్ రరు లౌకిక

మలువల ో అనుగుణం ర ".ఈ మూల మలువలు
ప్రఠ్య ప్ాణాళికను

ిశను నిరాచం ాయి సరం

ిక

రస్త్ ంర

స్తుకో రలని భామస్తు్న్ాారు. స్తాత్ంత్ా భారత్ ేశంలో సరం

ిక

రస్త్ ంర

ప్రఠ్య ప్ాణాళిక నిప్పణుల ద్ృష్టని ఆకర్ిషం ే స్తమస్తయలు

ాలా ఉన్ాాయి. ఒక స్తాత్ంత్ా ేశం ర

భారత్ ేశం అన్ేక స్తమస్తయలను ఎద్ుర్్కం ి. పేద్ర్ికం, నిరక్షర్రస్తయత్,
సరమా క మర్ియు మత్ మభజన
జా య

రరస్తత్ాం,

ప్రా ానయత్లకు

ార్ి

ెనుకబాట త్నం,

రటటలో క నిా మాత్ామ్మ. ఈ స్తమస్తయలను అ ిగ
టం ి.

పరుగుత్ునా

ఆహారం,

ంచడం

నిరక్షర్రస్తయత్ను

నిరూాలంచడం అ ికమ్ైన జన్ాభా పరుగుద్ల కల ి, మర్ియు బాహయ మర్ియు అంత్రర త్
ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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మభనల కరరకరలు ఎకుకవ అయి మన ప్ాజాసరామయం మర్ియు ర్రజాయంగం మౌకక
ప్ా ష్రత్ాకమ్ైన ఆద్ర్రాలను ప్రటటంచటానికి
సరం

ిక

రస్త్ ర ప్రఠ్రయం రనికి

ార్ి

ాలా శరద్ వ ిం ాయి. ఈ స్తమస్తయలన్నా

రయి, మ ాయరుాలు నివ టంచన స్తమాజం మౌకక

ఆం ో ళనలకు స్తర్ి ర ర స్తునిాత్మ్ైనమ.
2.2.3 జా య ఐకయత్ మర్ియు అంత్ర్రా య అవ రహన
భార య స్తమాజం మౌకక

్ప్పత్న్ానిా

మాటాల ే మమధ రకరల భాషలు,
ేర్ేారు ప్ద్త్ులోల,
స్తంప్రద్న

ాని బహుళత్ాంలో ఉం .ి మభినా భాషలోల

ేర్ేారు ప్ా ే రలోల

ేర్ేారు ర

ేర్ేారు ప్ా ే రలోల ప్ూ ంచడం,

ేర్ేారు భావజాలాలు, మమధ వర్రరలకు

ం ినమ,

ేర్ేారు ఆస్తకు్లు,

ాలా భినామ్ైన ఆ ాయాలు.భార య ప్ాజలలో ఏకత్ాం అన్ే భావనను

పంప్ ం ించడం ముఖయమ్ైన వస్తు్వపలలో ఒకటట. జా య స్తమ్ైకయత్ మర్ియు భా
స్తమ్ైకయత్ ో

భారత్ ేశంలో

చర్ిత్క
ా ు

త్ ినంత్

సరాత్ంత్ా ం స్తంప్ర ిం ారు మర్ియు ఐకయత్

బ

ప్రఠ్రలు

ఉన్ాాయి.

గటటప్ట ద్ల ో

నలేద్ు. మ ేశీ శకు్లు మభ ంచబ ిన

భారత్ ే రనిా ఓ ించటానికి ఇ ి ఎలల ప్పపడూ స్తులభం. సరం
స్తమ్ైకయత్ను ప్టటషప్ర్ి ే

ేాగ

ి ఇం ియన్ ఎడుయకేషన్ క

ిక మర్ియు జా య

షన్ (1964-66) మద్య మౌకక

ప్ా ాన లక్ష్యయలలో ఒకటట ర.
సరం

ిక మర్ియు భా

ేాగ స్తమ్ైకయత్ను బలప్ర్ి ేటప్పటటకి, భారత్ ప్ాజలలో భా

ేాగ

స్తమ్ైకయత్ను స్తమానం ర బలప్రచటం ముఖయమ్ైన ి. ఏకత్ాం మర్ియు స్తాభావం మౌకక
భా రలను ప్ాజలు
స్తంబంధం

లేకుం ా,

రర్ి మషయంలో,

రర్ి స్తమాజం, భావజాలం లే ా ఆ ాయం ో

ే రనికి

మర్ియు

స్తంబం ించన రటటని

మనిపటంచనప్పపడు మాత్ామ్మ వసర్రు.

స్తు్ం ి.

రు సరం

అభివృ ని
ి కలపట ే ఏకత్ాం అన్ే భావన ో ఏకమవపత్ున్ాారని
క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ర ాాలు

ేశం మౌకక మషయాలోల ప్రలగరన ానికి ఒక

అవ రహన అంచు నుం ి ప్ాజలను నిర్ిష్రనికి

ప్రాథ

రర్ి

ిక, ఆర్ిక మర్ియు

రు అనుకుంటార్ర? మన
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ప్ాజలలో

ెనుకబ ిన మర్ియు బల ీనమ్ైన మభా రల కోస్తం ఇకకడ

రర్ి ముఖయమ్ైన

చకుకలున్ాాయా? న్ేటట జా య స్తమనాయానికి ఎలాంటట బె ిర్ింప్పలు ఉన్ాాయి?
ప్ాజలలో ఏకత్ాం భావనను బల ీనప్రుస్తు్నా
మం ి

ేర్రపట

రద్ బృం ాలు ప్ాస్త్ ుత్ం

ేశంలో బల రలు ఉన్ాాయా?

రు
ాలా

ేశంలోని మమధ ప్రాం ాలోల ప్ని ేస్త్ ున్ాాయి. ఈ

ో షప్ూర్ిత్ గూ
ర ప్పలు సరారాప్ూర్ిత్ ఆస్తకి్ నుం ి మత్ప్రమ్ైన

ేాషం వరకు మ ేశీ రరవయత్

వరకు మమధ ఉ ే రలను కల ి ఉండవచుు. ఈ శకు్లు భార య స్తమాజంలోన్ే ర్రచప్పండు
లా ర ప్ని ేస్ రయి, అంద్ు ేత్ గుర్ి్ంచబ ి,
కులత్త్ాం,

ేర్రపట

ొంద్రప్రట లేకుం ా ఉం ాల. మత్త్త్ాం,

రద్ం, ప్రాం య రద్ం, ఆర్ిక అభివృ లో
ి ప్రాం య అస్తమత్ులయత్,

ఆ ాయంలో అస్తమానత్, స్తంప్నుాలు మర్ియు పేద్ ప్ాజల మధయ ఉనా అంత్రం
మర్ియు మస్త్ ర్ించడం అన్ే భావన ఈ శకు్లలో క నిా.
సరం

ిక

రు మర్ింత్ కను ్నవచుు.

రసర్ాలు జా య స్తమనాయానిా బలోపేత్ం

జా య ఐకయత్ మౌకక ప్పర్ిక లుపను బో ించ ానికి సరం
కరమశక్షణ ర స్తమగరత్ను మర్ియు ఐకయత్ రను

ేయ ానికి ఏ
ిక రస్త్ ంర

యయగలవప?
ాలా శకి్వంత్మ్ైన

భామసర్రు మర్ియు స్తమగరత్. ఇ ి

జా య ఐకయత్ మౌకక ప్రాముఖయత్కు అభాయస్తకులను స్తునిాత్మ్ైన ి ర
స్తమస్తయకు

ేస్త్ ుం ి,

ార్ిత్క
ా ద్ృకప ానిా ఇసర్యి మర్ియు జా య గుర్ి్ంప్ప మర్ియు ఐకయత్

మౌకక మలు ెైన చహాాల గుర్ించ బో ిస్త్ ుం ి. మద్యపై జా య మ ానం (1986) పేర్్కం ి
భారత్ ేశ

ఉమా ి

సరంస్తకృ క

రరస్తత్ాం,

భారత్

సరాత్ంత్ా

ఉద్యమం

చర్ిత్,ా

ర్రజాయంగప్రమ్ైన బాధయత్లు మర్ియు జా య గుర్ి్ంప్పను పంప్ ం ించ ానికి అవస్తరమ్ైన
ఇత్ర మషయాలు, అభాయస్తకుల మధయ కలయికను స్తృష్టంచగలవప. జా య బో ధన చర్ిత్ా
మర్ియు జా య భూ ోళ రస్త్ ంర
సరం

ేశం మౌకక స్తనిా ిత్ అవ రహనను అభివృ ి

ేస్ రయి.

ిక రసర్ాలు అభాయస్తకుల మధయ జా య స్తమ్ైకయత్ను చర్ిుంచడం మర్ియు ప్ా ారం

ే ే బాధయత్లను కల ి ఉం ాల. జా య స్తమ్ైకయత్కు స్తంబం ించ అంత్ర్రా య
అవ రహన అన్ే భావన ఉం .ి మ్మము
ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

మస్తు్న్ాారు ప్ాప్ంచీకరణ యుగంలో.

ే రలు
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మర్ియు

ే రలు ఒంటర్ి ర నివ టస్త్ ున్ాారు లేద్ు. న్ేడు మానవజా

ప్ా ాన స్తమస్తయలు ప్రత్ాలో జా యత్ కరవప;

ఎద్ుర్్కంట నా అన్ేక

రరు ప్ాప్ంచంలోని అనిా

ే రలు మర్ియు

ే రలు అనుభమంచన ప్ాప్ంచ ప్ర్ిమాణాలను కల ి ఉంటారు. అంత్ర్రా య అవ రహన
లేకప్ో వటం ప్ాప్ంచ యు ాలకు ర్లండుసరరుల ప్ాప్ంచ యు ాలకు

ార్ి

టం ి, ఫలత్ం ర

భార్ీ ర ప్రాణనషం, ఆ ట్ మర్ియు మానవ మలువలను కోలోపయిం ి. ప్ాప్ంచ ప్ాజలంద్ర్ికీ,
ే రలలోనూ అవ రహన మర్ియు స్తహకరరం సర ించడంలో మానవజా

ఆత్ామ రాస్తం

కల ి ఉండద్ు. మానవ హకుకలు మర్ియు మానవ అభివృ ి స్తమస్తయలు వయకి్గత్
మాత్ామ్మ

ిల ఉండటానికి

సరమా క

ే రలకు

ాలా ముఖయమ్ైనమ.

రసర్ాలు మ్రు లైన ప్ాప్ంచ స్తరళి కోస్తం అభాయస్తకుల మనస్తుులోల సరనుకూల

ద్ృకప ాలను స్తృష్టంచగల సరమర్రా నిా కల ి ఉంటాయి, ఇకకడ ప్ాజలు మానవజా కి
ముంద్ు స్త రళల ను ఎద్ుర్్కంటారు మర్ియు అనిా ఇత్ర ప్ాజల ఆం ో ళనలను కల ి
ఉంటారు. బో ధన ప్ాప్ంచ భూ ోళ

రస్త్ ంర మర్ియు ప్ాప్ంచ చర్ిత్ా మొత్్ ం ప్ాప్ంచంలోని

మ ాయరుాల మధయ స్తుప్ర్ిచత్ుల జాన్ానిా
స్తహకరరం, అవ రహన, ప్రస్తపర

స్తుకుర్రగలవప. ప్ాప్ంచ చర్ిత్ల
ా ో

రం ,

రవం, భాగసరామయ భా రలు, మర్ియు సరమూ ిక

ప్ాయ ాాలు మౌకక ప్రాముఖయత్ను అభినం ించ ానికి ప్ాస్త్ ుత్ త్రం కోస్తం ప్ాప్ంచ
చర్ిత్ల
ా ో త్ ినంత్ ప్రఠ్రలు ఉన్ాాయి. ప్రస్తపర స్తంప్ా ింప్పలు మర్ియు అంత్ర్రా య
స్తహకరరం కోస్తం ప్ాప్ంచం ఇప్పటటకే అంత్ర్రా య స్తంస్తా ల అవసరాప్నను స్తృష్టంచం ి. పటలలలు
ఈ అంత్ర్రా య స్తంస్తా లకు మర్ియు
అంత్ర్రా య

రరు ఆడుత్ునా ప్రత్ాలకు బ ిరరత్మవప ాయి.

రం , స్తహకరరం, అవ రహన, ప్రస్తపర

రవం, భాగసరామయ భా రలు,

మర్ియు సరమూ ిక ప్ాయ ాాల ప్రాముఖయత్ను అభినం ించ ానికి ప్ాస్త్ ుత్ త్రం కోస్తం
ప్ాప్ంచం చర్ిత్ల
ా ో త్ ినంత్ ప్రఠ్రలు ఉనాంద్ున, అభివృ ి
ప్ర్ి ా ట

గుర్ించ

లుస్తుకో రలఅభివృ ి
ప్రాథ

రరు

లుస్తుకో రల.

రరు

స్తంప్ూరణత్

ంద్ుత్ునా స్త రళల ో వయవహర్ించ ానికి

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ంద్ుత్ునా అంత్ర్రా య
గుర్ించ

కూ ా

ేర్ేారు ప్ాప్ంచ స్తంసరాగత్
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మ ానం. జా య స్తమ్ైకయత్ మర్ియు అంత్ర్రా య అవ రహన మౌకక ఆం ో ళనలు
సరం

ిక రసర్ాల ప్రఠ్య ప్ాణాళికలో ప్ా బ్రంబ్రం ాయి.

2.2.4 లౌకిక రద్ం మర్ియు కులత్త్ాము:
భారత్ ేశం మౌకక బహుళసరంస్తకృ కత్

ేశంలో సర ించన

ేర్ేారు మ ాలు గుర్ించ

మాటాల ేటప్పపడు మళ్లల ప్రాముఖయత్ను స్తంత్ర్ించుకుం ి. మ్మము ఎలల ప్పపడూ అన్ేక
నమాకరలు మర్ియు భావజాలాల స్తంప్ా ాయాలను కల ట అభివృ ి
మ రాసరలు ప్ాజల మద్త్ు మర్ియు స్తహనం ో ఈ
అభివృ ి

ేశంలో ప్పట క చుం ి మర్ియు

ం ిం ి మర్ియు ప్ాప్ంచంలోని ఇత్ర ప్రాం ాలకు కూ ా

ఇత్ర నమాకరలు ఇత్ర ప్రాం ాల నుం ి ఈ భూ
మర్ియు ప్రా ానయత్ను చూర ్న్ాాయి
ప్ాజలు

ం ాయి. అన్ేక మత్

ేశ మంత్టా

రయపటంచం ి. అన్ేక

కి వ ాుయి మర్ియు ఆమోద్ం
్ప్ప స్తంప్ా ాయం కల ి ఉం ి.

ేర్ేారు మత్ మ రాసరల ప్ండుగలను కల ట జరుప్పకుంటారు. కరన్న ప్ాజలలో

స్తమస్తయలు ఎనాడూ లేవప మమధ మ ాలు

ం ిన. మ్మము ఈ స్తమస్తయలను చర్ిుంచ,

అకకడ ఉనా స్తమస్తయలను ప్ర్ిషకర్ిం ాల.
చర్య-2
మన మౌకక ేశంలో అభయ స్త
ట ్ ునా మమధ మ ాల జాబ్ర ాను రూప్ ం ించం ి మర్ియు జా య
జన్ాభా గణన స్తమా ార్రనిా ఈ ప్ద్ లో అమలు ే ే జన్ాభా మౌకక నిషపత్ు
్ ల నుం ి
లుస్తుకోం ి మ ాలు.

భారత్ ేశం మౌకక ర్రజాయంగం స్తపషం ర భారత్ ేశం ఒక లౌకిక

ేశం అని

ప్పత్ుం ి.

కరన్న భారత్ మ ా త్ అనిా మ ాలు నుం ి ద్ూరం ద్ూరం ర ఉండటమ్మ కరకుం ా, అనిా
మ ాలు స్తమానం ర ప్ర్ిగణిస్త్ ుండడమ్మ కరకుం ా ఇత్ర లౌకిక రద్ మ ాన్ాలకు భినాం ర
లౌకిక నమాకరల నుం ి
ప్రాథ

ేరు ర ఉంటాయి. భార య లౌకిక రద్ం అన్ాగర్ికమ్ైన ి కరద్ు.

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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అజానం కరరణం ర ఉం ా? ఇ ి మభజన మర్ియు జా య వయ ర్ేక శకు్ల కుత్ం ాాల
కరరణం ర ఉం ా? క ంత్మం ి స్తమూహాల
ఇ ి మళ్లి మత్ప్రమ్ైన స్తమస్తయలను

ాార్ర మభజన అజలం ాలు

ా ి ఉన్ాాయని,

చు, మత్ప్రమ్ైన భా రలను ర్ేకల ్ స్తు్ం ా?

మత్ప్రమ్ైన కోర్ికలను ఉ జప్ర్ి
ే్
ే సరమర్రా నికి ఏయిే స్తమస్తయలున్ాాయి? అనయమత్
మర్ియు మత్మార్ిపడులు, "ఇత్ర అభిప్రాయాల" మౌకక అస్తహనం మర్ియు చనా
వయకి్గత్ ఆస్తకు్లు అట వంటట మషయాల హృద్యంలో ఉండవచుు. ఈ స్తమస్తయలు
మర్ియు ఆం ో ళనలు

ేశ భమషయత్ ప్ౌరుల ో బ ిరంగం ర చర్ిుంచబ ాల.

రు

పటలలల ో ఇట వంటట స్తమస్తయలను చర్ిుంచ ానికి మార్రరలను గుర్ించ ఆలోచంచగలర్ర,
త్ ాార్ర

రరు

ేత్ుబద్మ్ైన మర్ియు మస్తుగు ా ట

నుం ి స్తమస్తయలను

్ాకర్ిస్ రర్ర?

చరయ-3
1. సరం

ిక స్తమ్ైకయత్ను బలోపేత్ం

స్తహాయప్ ే మార్రరలోల క నిాంటటని జాబ్ర ా

ేయ ానికి ఆర్ిాక, సరమా క కరరయకరమాలు
ేయాలా?

2. భారత్ ేశ ఐకయత్ మర్ియు స్తమగరత్ను బల ీనప్ర్ి ే అనిా

ేర్ేారు శకు్లను జాబ్ర ా

ేయం .ి
3. జా య స్తమనాయానిా ప్ో ా త్ు ిం ేంద్ుకు మ ాయరుాలను ప్రఠ్ రలలో
కరరయకలాప్రలను జాబ్ర ా

ేప్టే క నిా

ేయం .ి జా య ర్ో లు ప్రటటంచవ ాు?

4.జా య స్తమ్ైకయత్ మర్ియు స్తమగరత్ సరం

ిక

రస్త్ ంర లో ఉనా మషయాల జాబ్ర ాను

రూప్ ం ించం ి.
5. అంత్ర్రా య స్తంస్తా ల మర్ియు స్తంస్తా ల గుర్ించ మర్ియు
స్తమా ార్రనిా

రటట ప్ని రు గుర్ించ

ేకర్ించం ి. UNO,

UNESCO, UNICEF, WTO, ICJ, WHO, FAO, UNO,
6. యు.ఎస్.ఒ.
ిన్ాల జాబ్ర ాను

ే, లే ా ప్ాప్ంచ ప్ర్ియావరణ
టద్ం

ేస్తుకోం ి. ప్రఠ్ రల స్తంవత్ుర్రంత్టా

ర్ో లను ఎలా జరుప్పకో రలో / ప్ర్ిశీలం ాలన్ే
ప్రాథ

క మద్యలో ప్
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ినం వంటట అనిా అంత్ర్రా య / ప్ాప్ంచ
ప్ాణాళికను

ప్రఠ్ రలలో ఈ
టద్ం

ేయం ి.
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7.

ప్రాంత్ంలోని మత్ప్రమ్ైన మంటలు ఎనాడూ ఊ ిస్త్ ున్ాార్ర.

రు మర్ియు

మ ాయరుాలు కల ి ఉనా అనిా మత్ప్రమ్ైన భా రలు చరయల గుర్ించ ఆలోచంచం ి.
ప్ో ా లస్
ర -2 త్నిఖీ

ేయం ి

1. ర్రజాయంగ మలువల జాబ్ర ా సరం

ిక రసర్ాల వలన మ ాయరులను ద్ృడప్రుస్తు్ం ి

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ప్ాజాసరామయం? శక్షణ అం ించ ానికి ఏ మ ాయ క

షన్ టఫరరస్తు ే టం ి

............................................................................................................................................
.......………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ఏ మ ాయ సరక్ష్య ార ప్త్ాం జా య బో ధన్ా ప్ాణాళిక గుర్ించ మాటాల ిం ,ి ఏ ి ప్రాముఖయత్ను
కల ి ఉంట ం ?ి
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. మాన రళి స్తంక్ష్ేమం కోస్తం ప్ని ేస్త్ ునా క నిా అంత్ర్రా య స్తంస్తా లకు పేరల ు
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………….

ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

23

2.2.5 సరం

ిక రసర్ాల ప్రఠ్యప్ాణాళిక ప్ాభావం ఏ త్కుకవ సరాయిలో ఉం ి

చవర్ికి,

ాలామం ి, ప్ా ేయకం ర మార్ిక్స్

ో రణుల ో ఉనా

రరు, స్తమాజంలో మర్ియు

చర్ిత్ల
ా ో ఉనాత్ సరాయి స్తభుయల ప్రత్ాను ప్రారంభిం ారు. ఈ కరని ఉనాత్ స్తభుయలను
'త్కుకవ సరాయి' అని పటలుసర్రు - ఉప్జా

మర్ియు ప్ాప్ంచీకరణ మర్ియు సరం

ిక

నిర్రరణకు వయ ర్ేకం ర ప్ా ేయకం ర ప్ో ర్రడుత్ునా నిరప్రయమ్ైన మర్ియు అణచ ేత్
వయకు్లు (లు) ను స్తూచంచ ానికి సరం

ిక మర్ియు

ార్ిత్క
ా స్తంద్ర్ర లోల ప్రారంభ 1980

న్ాటట నుం ి ఈ ప్ద్ం ఎకుకవ ర ఉప్మ్ ించబ ిం ి. ఈ ప్ద్ం త్కుకవ వర్రరలను,
అణచ ేత్, త్కుకవసరాయి

ణ
ర ిని స్తూచస్తు్ం ి. కింర ద్ నుం ి చర్ిత్న
ా ు చూస్తు్నా ద్ృకపథం,

బ్రాటీష్ లే ా భారత్ జా య రద్ులు

రా టన చర్ిత్ల
ా ో ఉనా ఉనా ా ికరరులను

స్తర్ి ిద్ ానికి లక్షయం ర పట కుం ి. ఇ ి ప్ాయ ాస్తు్ం ి ఆ ిప్త్యం-అ ీన స్తంబంధం
అధయయనం. స్తబాలర్ా స్తూకల్ అఫ్ మ్ైండ్ లో చర్ిత్,ా ఎకన్ా
అధయయనంలో ఎం ో

ో హద్ప్ ిం ి మూడవ ప్ాప్ంచ

ఒక ప్ా స్తపంద్నసరాత్ంత్ా

క్ు మర్ియు సరం

ే రలు. ప్ామణుడు కోణం కింర ద్ నుం ి

ప్ో ర్రటానికి స్తహా చర్ిత్ల
ా ో అనిా కలర ిటలను

కోరుకున్ే ఎల ైట్ స్తమూహాల ఆ ిప్త్య శకి్.

ిక రసర్ాల

రంటల్

రుగుబాట

స్తుకో రలని

(1855), చంప్రరన్

స్త ాయగరహ (1917-18) మర్ియు బర్ోల్ల స్తత్యగయయ (1928) వంటట ర్లైత్ుల ఉద్యమాలు
ఉప్లబాంత్ర చరయలు

రర్ి హకుకలను

ిమాండ్

ేయడం మర్ియు

ప్పడం వంటటమ ర చూడవచుు. ఈ ఉద్యమాలు ప్రాథ

రటట హకుకలను న్ొకిక

కం ర క త్్ భూ

ఆ ాయ వయవస్తా

మర్ియు వలస్త రద్ ప్రలన మౌకక అణచ ేత్ ఆర్ిాక మ ాన్ాల వలన జర్ి ిం ి. ర్లైత్ులు
అ ి

స్తుకోకప్ో యిన్ా

ే రరు.భారత్ ేశం లాంటట

రరు

అణచ ేత్కు,

ో పట ీకి

ేశంలో ఉప్ప్రాన వర్రరలకు

వయ ర్ేకం ర

రుగుబాట

ం ిన ప్ాజలు జన్ాభాలో పద్

స్తంఖయలో ఉన్ాారు. మా జన్ాభాలో అలాంటట పద్ మభా రనిా వ ిలే ట, ప్ర్ి
అణచ ే టనటల యి ే ప్ర్ిణామాల గుర్ించ ఆలోచంచం ి.
స్తమస్తయలకు ముఖయమ్ైన ప్ాభా రలను కల ి ఉంట ంద్ని
ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

రు అట వంటట ప్ర్ి ా ట

త్మ్ై,

అభివృ ి

రు భామస్తు్న్ాార్ర? సరం

ిక
24

మర్ియు జా య మ ానంలో ఈ బహుళ స్తమూహాలను

ేరుకప్ో ే ప్ాజాసరామయం

మజయవంత్ం కరగల ా? స్తమాజం, అభివృ ి ఎలా స్తంబం ించ స్తబాలర్ా కోణం ముఖయమ్ైన
స్తహకరరం

ే టం ి మర్ియు ప్రలన స్తమస్తయలు చూ ాల. ఈ మనుషుయల స్తార్రల మని ఎలా

మనబడుత్ుం ో ప్ర్ిశీలంచ ానికి కూ ా ప్ాయ ాస్తు్ం ి. ఈ ద్ృకపధం అ ికరరుల మౌకక
ఆ ిప్త్య

ో రణిని అ ికరర్రనిా కల ి ఉండటానిా

రస్తకర్ిస్త్ ుం ి- భమత్వయం, ప్ామణుడు

మౌకక భమత్వయం నియం ాంచ ానికి శకి్. ఈ స్తమస్తయలను ఉప్ప్రాణుల ద్ృకోకణాల నుం ి
ప్ర్ిశీల ామని కోర్ిం .ి
అయినప్పటటకీ,
రర్ి

ాము త్మ గుర్ించ మాటాలడనివాం ి. నిరాచనంలో ఉప్మభా రలు

రటట స్తార్రలు నిశాబం ర ఉన్ాాయి, ఇప్పపడు ఉం ి

ద్ృకప ానిా

ద్ృష్టలో

పట కున్ాాయి.

మ్మము

స్తబెల ర్ా్

వూయ

ప్రయింటల ను

ప్టటంచుకోకప్ో ే మర్ియు స్తునిాత్ము ర మఫలమ్ై ే స్తమాజం మౌకక మన అవ రహన
అస్తంప్ూరణం ర ఉంట ం ి ఈ ద్ృకపథం గుర్ించ మ ాయరుాలు.
2.2.6 లంగం, కులం మరియు ిరిజన దృష్టికోణం:
అనిా

ే రల, ప్పరుషులు మర్ియు

ల
్్ ర కు అనిా ర్రష్రా లు మర్ియు కేంద్ాప్రలత్ ప్రాం ాల

అక్షర్రస్తయత్ ర్ేటల చూపటం ే కింర ి ప్టటకను అధయయనం

ేయం .ి

టేబుల్ 2.1: అక్షర్రస్తయత్ ర్ేట భారత్ ేశంలో: జన్ాభా గణన 2011
రాష్టిరం

ఆల్ ప్ర్సన్సస

మగ

మహిళ

86.3%

90.1%

81.8%

ఆంధాప్ా ేశ్

67.7%

75.6%

59.7%

అరుణాచల్ ప్ా ేశ్

67.0%

73.7%

59.6%

అండమాన్

ప్రాథ

ీవపలు
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అసరుం

73.2%

78.8%

67.3%

బీహార్

63.8%

73.5%

53.3%

చ ్ స్తరఢ్

86.4%

90.5%

81.4%

చ ్ స్తరఢ్

71.0%

81.5%

60.6%

చం ీగఢ్

77.7%

86.5%

65.9%

ా ాా న్ాగర్ హ ేల్ల

77.7%

86.5%

65.9%

ామన్ డయూయ

87.1%

91.5%

79.6%

ిల్లల

86.3%

91.0%

80.9%

ో ర

87.4%

92.8%

81.8%

గుజర్రత్

79.3%

87.2%

70.7%

హర్రయన్ా

76.6%

85.4%

66.8%

76.6%

85.4%

66.8%

జమూా మర్ియు కరశీార్

68.7%

78.3%

58.0%

జారఖండ్

67.6%

78.5%

56.2%

కర్రణటక

75.6%

82.8%

68.1%

కేరళ

93.9%

96.0%

92.0%

ిమాచల్ ప్ా ేశ్

ప్రాథ
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లక్ష ీాప్

92.3%

96.1%

88.2%

మధయప్ా ేశ్

70.6%

80.5%

60.0%

మహార్రషా

82.9%

89.8%

75.5%

మణిప్ూర్

79.8%

86.5%

73.2%

మ్మఘాలయ

75.5%

77.2%

73.8%

జోరం

91.6%

93.7%

89.4%

న్ా రలాండ్

80.1%

83.3%

76.7%

ఒర్ిసరు

73.5%

82.4%

64.4%

ప్పద్ు ేుర్ి

86.5%

92.1%

81.2%

ప్ంజాబ్

76.7%

81.5%

71.3%

ర్రజసరాన్

67.1%

80.5% 52.7%

52.7%

టకికం

82.2%

87.3%

76.4%

80.3%

86.8%

73.9%

69.7%

79.2%

59.3%

ఉత్్ రప్ా ేశ్

69.7%

79.2%

59.3%

ఉత్్ ర్రఖండ్

79.6%

88.3%

70.7%

త్

ళన్ాడు
ాప్పర

ప్రాథ
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ప్శుమబెం రల్
భారత్ ేశం

77.1%

82.7%

71.2%

74.04%

82.14%

65.46%

(ఆ ారము: భారత్ ేశ జన్ాభా ల కకలు, 2011)
రు ఈ ప్టటకను చూ ే్

రు అక్షర్రస్తయత్ మధయ అంత్ర్రనిా కను ్ంటారు

ేర్ేారు ర్రష్రా లోల మగ, ఆడ రర్ి ధరలు.
మ ిళలు మా జన్ాభాలో
బ

ా ాప్ప స్తగం ఉన్ాారు. భార య స్తమాజం త్లల ఆర్రధనను

టనప్పటటక,ీ మ ిళల ో చకిత్ు మొత్్ ం

ేశంలో ఆ అండ ో స్తమానం ర లేద్ు.

రు

జన్ాభా గణన నుం ి కను ్నవచుు
ఏ గుంప్పలో అయిన్ా, సర ారణ లే ా ష్డూయల్ా కుల లే ా ష్డూయల్ా

గకు

ం ిన

ల
్్ ర ు

త్మ ప్పరుషుల కంటే త్కుకవ అక్షర్రస్తుయలు. భారత్ ేశంలోని లంగ నిషప ్ ని మళ్లల
మ ిళల స్తంఖయ త్గురత్ుంద్ని

రు గుర్ి్ం ారు. భారత్ ేశంలో ర్రజకీయ ప్ాకయ
ిర లో

మ ిళల భాగసరామయం మగ రర్ి కంటే త్కుకవ ర ఉంట ం ి; ఎనిాకలైన
ప్ా నిధులు

రర్ి స్తంఖయ

ాలా త్కుకవ ర ఉన్ాారు; మర్ియు ఎకుకవ ర ఆ ట్ మగ మౌకక పేరు లో

ఉం .ి మ ిళల మమధ సరమా క అం రలలో

స్ టీట
ా ెాంట్ు భారత్ ేశంలో సర ారణం.

మన న్ాగర్ిక నగర్రలోలని రహ ారులు కూ ా

రర్ికి

ాలా స్తురక్ష్ిత్మ్ైనమ కరవప.

ఇళల లో

రర్ి భద్ాత్ మర్ియు స్తంక్ష్ేమం కూ ా అంత్ర్ించప్ో యి

చటం

ింస్త ఈ

చకిత్ు మర్ియు

ేశంలో

వాత్ ో అమలు

రవం మర్ియు

ాయనం గుర్ించ మాటాలడటం పైన
రస్త్ రనికి స్తంభమంచనప్పపడు,

ప్రాథ
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ేశీయ వయ ర్ేకం ర ఒక

ేయవల ట వచుం ి. మ ిళలకు స్తమానమ్ైన

రర్ి సర ికరరత్ మర్ియు
పటపన

రర్ి

ేాచాపై కేవలం త్ ినంత్

రస్త్ రల నుం ి చూడవచుు. ప్ర్ి ా త్
ట ులు

రటటని ప్ా కూల ప్ర్ి ా ట లో ఉం ాల, ఇత్ర

క్ు మౌకక
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ఆస్తకి్ని కరప్రడుకున్ేంద్ుకు సరనుకూలం ర చరయ

స్తుకో రల. సరంప్ా ాయ భార యుల

మగ శశువపల ముస్తుగు, భార య త్లులలు కూ ా ఆడ రర్ికి వయ ర్ేకం ర ప్ర్ి ా ట ని
వంచం ారు.
లంగ నిషప ్ (1000 మగ రర్ికి ఆడ స్తంఖయ)
భారత్ ేశం కోస్తం

భారత్ ేశం బీహార్ ఛ ్ స్తరఢ్ జారఖండ్ ఒ ి ర ప్ంజాబ్ ఉత్్ ర

ర్రషాం

ప్ా ేశ్
940

916

991

947

978

(ఆ ారము: భారత్ ేశ జన్ాభా ల కకలు, 2011)
ప్ాప్ంచంలోని ఆధునిక సరాయి ప్ాజాసరామయ
ా ట ని ప్ాకటటంచనప్పపడు ఈ ప్ర్ి ా ట

ఉప్ర ాయయుడు వంటట
స్తుకుర్రవ ానికి

కను ్నం ి

908

ేశంలో ప్ాప్ంచంలోని "అభివృ ి

భారత్ వంటట ి కరద్ు. ప్ర్ి ా ట

ద్ృకపథ మారుపను కోరుత్ుం ి. సరం
అనరహమ్ైన మారర ములు. సో షల్

893

ిక మారుపను

ం ిన"

భార యుల మధయ ఒక

స్తుకుర్రవటానికి లా అండ్ ఫో ర్ు

ైన్ెుస్ ఒక మషయం మర్ియు

రు ఒక సో షల్

ైన్ెుస్

రు అభాయస్తకులు ఇట వంటట అభినయించు త్గ మారుపలు
ాలా

ేయవచుు.

సరమా క

రసర్ాలు

భమషయత్

ప్ౌరులను

స్తునిా కర్ిం ాల ప్రఠ్య ప్ాణాళికలో లంగ స్తమానత్ాం వంటట అం రలకు భారత్ ేశం.
భారత్ ేశ చర్ిత్ా మర్ియు స్తమాజానికి క నిా

ష
ర ఠ మ్ైన మ ిళల కృష్టని మాత్ామ్మ

చర్ిుంచడం స్తర్ిప్ో ద్ు. స్తమాజంలో స్తమగర భాగం ర మ ిళల స్తమస్తయలకు మా ద్ృష్టని
నిలబెటడం అవస్తరం, సరమా క స్తంక్ష్ేమం మర్ియు ప్పర్ోగ ,
వయవస్తా లో

రర్ి భాగసరామయం మర్ియు ఆ ట్ , ఈకిాటీ,

రర్ి

ేశం మౌకక ఆర్ిక

రవం మర్ియు

రవం. ఒక

ముఖయమ్ైన మషయం బాలక పటలలల మద్య. సరాత్ంత్ా ం త్రు రత్ మ ిళల అక్షర్రస్తయత్

ప్రాథ
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పరుగు ోం ి. బాలకలు న్ాణయమ్ైన మద్య కోస్తం ఏర్రపటల

ేయడం

స్తమానత్ాం సర ించ ానికి మ్ై ానంలో మర్ింత్ అవస్తర్రలను
భారత్ ేశంలో

ిగువ భాగంలో,

రరు పేద్ర్ికం,

ో పట ీలు ఎద్ుర్్కన్ాారు. భారత్ స్తమాజం మౌకక స్తమకరల్లన నిర్రాణం

ెనుకబ ిన కులాల ఆ ిప్త్యం క నసర ిం ి. ఈ ర్ో
రడకరనిా బలోపేత్ం

ేయడం

ేయడం కూ ా అవస్తరం.

రర్ి

రర్ి సరమర్రా లు మర్ియు లక్షణాలను

ెనుకబ ిన కులాల

వన ైలకి కూ ా ఆశలను కలపం ాల,

సరంప్ా ాయ ప్ద్త్ులకు

ెనుకబ ిన కులాల

ెనుకబ ిన కులాల ప్ని మర్ియు ర్రజకీయాలోల

ప్ా ేశం మర్ియు న్ాయకత్ాం కోస్తం అవస్తరమ్ైన
రవన్నయ

అవస్తరం

ేత్ుబద్మ్ైన మర్ియు మమరాన్ాత్ాక ఆలోచనకు

స్తాంత్ భావజాలం మర్ియు సరమర్రా లు.
అభివృ ి

ేయాలున అవస్తరం ఉం .ి

ెనుకబ ిన కులాలు అన్ేక సరమా క, ఆర్ిాక, ర్రజకీయ, మత్ప్రమ్ైన

హకుకలను కోలోపయాయి. కుల అ ికమ
ర ం మౌకక
అవమానం,

ాార్ర మద్యలో లంగ

్ాయ- రవం మర్ియు

ీనిలో సరంప్ా ాయ ప్ద్త్ులు

ోట ఉండవప. ఈ చరయలు మర్ియు ప్పర్ోగత్ులు కింర ద్ నుం ి

ర్ర రల -

ెనుకబ ిన కులాల నుం ి

ాము అరవంత్మ్ైన ప్ర్ివర్ న ప్ాకయ
ిర ను కల ి

ఉంటాయి.

ేల స్తంవత్ుర్రల మవక్ష మర్ియు అణచ ేత్కు

ంచప్ో యిేంద్ుకు మ్మలగకలుప్ప

మర్ియు స్తంభావయత్ను స్తృష్టం ేంద్ుకు మద్య అన్ే ి

ాలా ముఖయమ్ైన మారర ం ర

ప్పవచుు. "ఎ ్ుల మ ాయ కేంద్ాం కేంద్ా ద్ృష్ట అభివృ ి అనిా రం రలలోనూ, అనిా
రం రలలోనూ మర్ియు అనిా సరాయిలోలనూ SC-జన్ాభా లేని రర్ి ో స్తమానం ర ఉంట ం ి
మర్ియు

రర

ణ మగ,

రర

ణ

్్ ,ర ప్టణ ప్పరుష మర్ియు ప్టణ మ ిళ "(NPE,

1986).

ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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ప్టటక 2.3: ష్డూయల్ కుల మర్ియు ష్డూయల్ గలు లో అక్షర్రస్తయత్
ట్ు
ే

ష్డూయల్ా కులం

బీహార్

ఛ ్ స్తరఢ్

జారఖండ్

ఒ ిష్ర

యుపట

అనిా

వయకు్లు అనిా

్్ ల
ర ు

్్ ల
ర ు

28.5

28.2

15.6

15.5

64.0

52.1

49.2

39.3

37.6

40.7

22.5

27.2

55.5

37.4

40.3

23.4

46.3

35.1

30.5

20.7

భారత్ ేశం 54.69

మప్ల రత్ాక సరం

ఉం .ి

గ
వయకు్లు

47.10

ిక ప్ర్ివర్ న క రకు ప్ో ర్రటంలో మద్య ఒక శకి్వంత్మ్ైన ఆయుధం ర

ెనుకబ ిన కులాల పటలలలు ప్రత్ వయస్తుును మచానాం

కియ
ర ాశీలక మద్య ప్ాకయ
ిర లో ప్రలగరనడం

మ్మలగకలుప్ప మర్ియు సరం
ప్రాథ

ష్డూయల్ా

ాార్ర ఆర్ిాక అడా ంకులు. మద్య మాన టక

ిక మర్ియు న్ెై క రూప్కలపనకు

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

ేయాల మద్య మర్ియు

ార్ి యాల
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మనసరుక్ష్ి.

అ ిగ

మద్య

కూ ా

త్కుకవసరాయి

ాట

మర్ియు

మనస్తుు

మౌకక

ాట

ంచటానికి ఒక సరధనం ర ఉం .ి ఈ ప్ాజల స్తంస్తకృ , భాష మర్ియు జాన్ానికి

కర్ికులం స్తునిాత్ం ర ఉం ాల.

ెనుకబ ిన కుల మ ాయరుాలకు అత్ను / ఆమ్ త్న

ప్ రుగు మర్ియు స్తంస్తకృ కి ప్రఠ్ రలలోల చ ి ే ాని గుర్ించ

లుస్తుకున్ే అవకరశం ఉం .ి

ఇత్నికి, అత్ను కల ి ఉంటే ప్ర్రయిాకరణ మర్ియు త్కుకవత్నము ఒక స్తూక్షా భావన

అభివృ ి

ంద్ు ాడు ఆమ్ / అత్నిని

రస్తకర్ించు మర్ియు ఆమ్ / అత్నిని అత్నిని

ష్డూయల్ా

గలు భారత్ ేశ జన్ాభాలో గణన్నయమ్ైన స్తంఖయలో ఉన్ాారు. సరంప్ా ాయకం ర,

అంద్జే టన ఏ ో అం ీకర్ిం ాల ఆ ిప్త్య స్తమూహాలు.

రరు

రర్ి స్తాంత్ భాషల ో మర్ియు మభినా స్తంస్తకృత్ుల ో స్తాత్ంత్ా

గ ిప్రరు.

ాలామం ి

మ ాలను

ిర్ిజనులు త్మ స ంత్ భాష కల ి ఉన్ాారు, భాష అయిన్ా

కూ ామాత్ామ్మ మాటాల ే ఒకటట.

రర్ి స్తాంత్ ఆ ార్రలు, స్తంప్ా ాయాలు మర్ియు మలువ

కూ ా ఉన్ాాయి వయవస్తా లు. ఈ ిర్ిజనులకు త్మ స ంత్ జాన చటాం కూ ా ఉం .ి ప్ాకృ

మౌకక

రర్ి అంత్రంగ జానం

రటటని ప్ా ేయకం ర

ేస్త్ ుం ి;

రరు ప్ాకృ

ో స్తనిా ిత్

స్తంబంధంలో ఉంటారు మర్ియు ప్ర్రయవరణంలోని ఇత్ర అం రలకు అనుగుణం ర ఉంటారు.

మర్ిలో

ాలామం ి బ్రాటీష్

మటటలో స్తంత్ల్

రర్ి భూ

మర్ియు స్తంస్తకృ ని రక్ష్ించ ానికి ప్ో ర్ర ారు,

రుగుబాట 1855 లో మర్ియు బ్రర్రు ముం ా మౌకక న్ాయకత్ాంలో

రుగుబాట మాత్ామ్మ క నిా ఉ ాహరణలు.

ిర్ిజన ని రసరలు ఎకుకవ ర కషత్రమ్ైన భూభా రలలో మర్ియు క ండ ప్రాం ాలు ర

ఉండటం ో, ఆధునిక ప్రర్ి రర

నివ టం ారు, ఇ ి
రర్ి

క మర్ియు ర్రజకీయ కేం ాాల నుం ి

రర్ికి స్తపషమ్ైన ప్ా కూల ప్ర్ి ా త్
ట ులోల ఉం .ి

ేర్ేారు భాషలకు

రర్ి పటలలలకు అద్నప్ప భారం

ాలు,

రరు ఎకుకవ ర

రరు మర్్క భాషలో మద్యను

్ాకర్ిస్ రరు,

రర్ికి సర ారణం ర మ ేశీయులు ఉంటారు.

రర్ి స ంత్ స్తంస్తకృ

మర్ియు

వ ించటం,

రర్ి ప్రఠ్ రల మద్యను త్క్షణం న్ేరుుకోలేని

ిర్ిజన అభాయస్తకుల స్తమస్తయకు

స్తంప్ా ాయాలు ప్రఠ్ రల ప్రఠ్రయం రలలో మర్ియు ప్రఠ్య ప్పస్త్ కరలలో అరుద్ు ర ప్రా నిధయం

జో ించబ ా ాయి ప్ర్ిస్తర్రలు. "న్ేషనల్ ఎ ప్రల ్ ఆన్ ఎడుయకేషన్" (1986) ఇలా
బుత్ుం :ి " ిర్ిజనుల మౌకక

ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

్ప్ప సరంస్తకృ క గుర్ి్ంప్ప గుర్ించ

రర్ి అవ రహనను
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స్తృష్టం ేంద్ుకు మద్య మౌకక అనిా ద్శలలో ప్రఠ్య ప్ాణాళిక రూప్ ం ించబడుత్ుం ి. చర్ిత్,ా

స్తంస్తకృ , ప్ర్రయవరణం మర్ియు అభివృ ి మౌకక

సరం

ిక రస్త్ ంర అత్యంత్ స్తముచత్ మషయం.

ిర్ిజన ద్ృకప ాలను చర్ిుంచటానికి

చర్య – 4
1. జన్ాభా ల కకల స్తమా ారం నుం ి భారత్ ేశంలో మర్ియు

ర్రషాంలో లంగ నిషప ్ ని (1000

మగ రర్ికి మ ళ
ి ల స్తంఖయ) కను ్నం .ి
2. ష్డూయల్ా కులాలు, ష్డూయల్ా

గలు మర్ియు ఇత్ర సర ారణ కులాల అక్షర్రస్తయత్ ర్ేటల

ప్ో లుం .ి సర ారణ, ష్డూయల్ా కుల, మర్ియు ష్డూయల్ా
అక్షర్రస్తయత్ ర్ేటల ప్ో లుం .ి

రు ఏ

గ జన్ాభాలో ప్పరుషుల మౌకక ల
్్ ర

గమనిసర్రు? మ ాయప్రం ర

న
ె ుకబ న
ి రటటని

రు

ఏ బృం ాలు భామసర్రు?
3.

రు అనిా బృం ాలు ర మ ాయప్రం ర న
ె ుకబ ిన రటట ర ప్ర్ిగణిం ే ఒక ఏక స్తమూహం?

4. ష్డూయల్ా కుల మర్ియు ష్డూయల్ా

గ జన్ాభా అత్య క
ి సరంద్ాత్ కల ిన ర్రష్రా లను

లుస్తుకోం .ి ర్రష్రా ల ఆర్ిాక మర్ియు అభివృ ి ప్ర్ి ా త్
ట ులకు స్తంబం ించ ఇత్ర ర్రష్రా లకు
అనుగుణం ర

పద్

ష్డూయల్ా

ఏమనుకుంట న్ాారు? ఏం

కుల

స
ే ్ రవప

రు

మర్ియు

ష్డూయల్ా

జన్ాభా ో

అధయయనం నుం ి వ ాుర్ర?

మర్ియు స్తహో ో యగుల ో మాటాలడటానికి మర్ియు చర్ిుంచ ానికి
5. జన్ాభా ల కకల స్తమా ారం మౌకక

గ

రు

మ ాయరుాలు

ము ింప్పలు ఉంచం .ి

అధయయనం ఆ ారం ర, భారత్ శ
ే ంలో అత్యంత్

ప్ామాద్కరమ్న
ై గుంప్పను గుర్ి్ంచం .ి

ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)
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ప్ో ా రస్
ల -3 ని త్నిఖీ ేయం ి
1.ఎవరు subalterns ఉన్ాాయి?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.చర్ిత్ా నుం ి స్తబాారా ర్ ఉద్యమానిా పేరు పటం .ి

2.2.7 సరమా క రసర్ాల ప్రఠ్య ప్ాణాళికపై అంత్ర్రా య ద్ృకపథం

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ఏ బృంద్ం అత్యంత్ ెనుకబ ిన వర్రరనికి ం న
ి అక్షర్రస్తయత్ ర్ేటలను ప్ర్ిశీలస్తు్ం ా?

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ప్ాప్ంచీకరణ మౌకక యుగంలో మనము

మస్తు్న్ాాము. ప్ాప్ంచంలోని ప్ాజలు మర్ియు

ే రల మధయ వయస్తుులో అంత్ర్-అనుస్తం ానిత్ మర్ియు ప్రస్తపర స్తంబంధం కల ి
ఉంటారు. మ్రు లైన ర్ీత్ులు ర రణా మర్ియు కమూయనికేషన్ ప్ాప్ంచంలోని ప్ాజలను
మర్ియు ప్ా ే రలు ద్గర ర ర

ాుయి. న్ేడు ప్ాజలు మర్ియు స్తమాజాలు ఎద్ుర్్కన్ే అన్ేక

స్త రళలల అంత్ర్రా యం ర ఉన్ాాయి ప్ాకృ

లో. ఉ ాహరణకి ప్ర్రయవరణ ఆం ో ళనలు

ప్ాప్ంచంలోని అనిా ప్ాజలంద్ర్ికీ ఎద్ురుకరబడ ాయి. ప్ర్రయవరణ ప్ర్ిరక్షణ, ప్ర్రయవరణ
కరలుషయ నియంత్ాణ మర్ియు ప్ర్రయవరణ వనరుల న్ాయయమ్ైన ఉప్మ్గం అనిా ప్ాజల
మర్ియు స్తమాజాల

రయప్రరం. మొత్్ ం మానవ జా కి స్తంబం ించన అం రలపై అన్ేక

ఇత్ర స్తమస్తయలు ఉన్ాాయి

రణిజయం మర్ియు

మధయ మభే ాలు మర్ియు ఆయు ాల నియంత్ాణ,
ప్ాకృ

ెైప్ర్ీ ాయలు మొద్ల ైనమ.

ప్రాథ

క మద్యలో ప్
ి ల మా (D.El.Ed)

రణిజయం, అంత్ర్రా య

రం ,

వా రద్ం, పద్ ఎత్ు
్ న స్తున్ా

ే రల
వంటట
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మజాన ప్రఠ్యప్ాణాళిక ఇప్పపడు, అట వంటట ప్ాప్ంచ స్తమస్తయల గుర్ించ మ ాయరుాలకు

ల ే

బాధయత్.
ఆధునిక యుగంలో మాన రభివృ ి,

మత్ న్ాణయత్ మర్ియు మానవ హకుకలు కూ ా

ప్ాప్ంచ అం రలను స్తంప్ర ిం ాయి. ప్ాప్ంచంలోని ఒక భాగంలో అభివృ ి ఇప్పపడు ఇత్ర
భా రలను ప్ాభామత్ం

ేస్త్ ుం ి. ప్ాప్ంచంలోని ప్ౌరులంద్ర్ికీ

జరుగుత్ుం ో ప్ాప్ంచ ప్ౌరులు ఇప్పపడు ఆం ో ళన

మస్తు్నా ప్ాజలకు ఏం

ంద్ుత్ున్ాారు. మటట ోప్రట , ఈకిాటీ,

ేాచా, న్ాయయం, లంగం మర్ియు జాత్ుల ఈకిాటీ వంటట అన్ేక మానవ మలువలు
ప్ర్ి

త్ం కరవప ఏ ైన్ా స్తమాజం. ఈ స్తమస్తయలకు స్తమాజాలోలని

ప్ర్ిషకర్ిం ాలు ఉంట ం ి. మమధ

ే రలలో సో షల్

ైన్ెుస్ కర్ికులం ఈ స్తమస్తయలను

ప్ా బ్రంబ్రస్తు్ం ి. ప్ాప్ంచంలోని ఇత్ర ప్రాం ాలలో సో షల్
జరుగుత్ుం ో

ాలా స్తమా ే రలను

ైన్ెుస్ ప్రఠ్రయం రనికి ఏ

ప్ర్ిశీలంచ ానికి మనం చూ ాం. ప్ాభా రనిా అరాం

ద్క్ష్ిణాఫ్టాకర ఉ ాహరణను

స్తుకుం ాం సరం

ిక

రసర్ాల

ేస్తుకోవ ానికి

ద్ అంత్ర్రా య స్తమస్తయల

గుర్ించ. ద్క్ష్ిణ ఆఫ్టాకర మౌకక స్తవర్ించన జా య ప్రఠ్య ప్ాణాళికలో ఎని
ప్రాం ాలలో సరం

ిక

రసర్ాలు ఉన్ాాయి. సరం

మర్ియు ప్ర్రయవరణ స్తంద్ర ం మర్ియు ప్ాజల

ిక

ి ప్ా ాన

రస్త్ ంర , సరమా క, ర్రజకీయ, ఆర్ిాక

ెైఖరులు, మలువలు మర్ియు నమాకరలు

వంటట ప్ాజల మధయ మర్ియు ప్ాజల మధయ మర్ియు ప్ర్రయవరణం మధయ స్తంబం ాలను
న్ేరుుకోవడం. చర్ిత్ా మర్ియు భూ ోళ రస్త్ ంర మౌకక భావనలు, న్ెైప్పణాయలు మర్ియు
ప్ాకయ
ిర లు; ప్ర్రయవరణ మద్య మర్ియు మానవ హకుకల మద్య ఈ ప్రాంత్ం మౌకక స్తమగర
భా రలు. సరం
రరు

ఎలా

ిక

రస్త్ ంర న్ేరుుకోవడం ప్రాంత్ం అభాయస్తకులు

న్ేరుుకుంటారు

మర్ియు

మజాన్ానిా

లుస్తుకోవ ానికి మర్ియు

ఎలా

నిర్ిాం ార్ో

ఆం ో ళన

ంద్ుత్ున్ాారు. మ ాయరుాలు స్తమాజంలో మర్ియు ప్ర్రయవరణం గుర్ించ స్తమా ాన్ాలు
లుస్తుకోవ ానికి

ప్ో ా త్ు ిస్ రరు

లుస్తుకోవచుు.

సరంస్తకృ కం ర
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మర్ియు
ెైమధయమ్ైన

రరు

మస్తు్నా ప్ర్రయవరణం

మర్ియు

మారుత్ునా

గుర్ించ

స్తమాజంలో
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నిర్రాణాత్ాకం ర ప్రలగరన ానికి మలుం ే స్తమా ారం, కిలషమ్ైన మర్ియు బాధయత్గల ప్ౌరుల
అభివృ కి
ి ఈ అభాయస్త ప్రాంత్ం
స్తమాజానికి

అభివృ కి
ి

భామస్తు్న్ాారు.

ో హద్ప్ ే

ేస్త్ ుం ి. ఇ ి ఒక స్తరళమ్ైన మర్ియు ప్ాజాసరామయ
అభాయస్తకులను

కూ ా

ేశం మౌకక భమషయత్ు
్ ఆర్ిాక మర్ియు సరం

(జాత్యహంకరరం మర్ియు
ాార్ర జా

ో హద్ం

టద్ం

ేయగలద్ని

ిక అస్తమానత్లను

కిుజం ో స్తహా) ఎద్ుర్ోకవడం మర్ియు స్త రలు

మవక్ష మర్ియు భమషయత్ుా నిర్ిాంచడం

ేయడం

ాార్ర ఎలా ప్ాభామత్మవపత్ుంద్న్ే

ానిపై అవ రహన పంప్ ం ిం ే లక్షయం ో ప్రఠ్య ప్ాణాళిక ఉం .ి
సరం

ిక

రసర్ాలలో కర్ికుయలర్ భా రలు చర్ిత్ల
ా ో గత్ంలో మర్ియు ప్ాస్త్ ుత్ంలో ద్ర్రయప్ప్

ేయ ానికి మ ారణ న్ెైప్పణాయలు; భూ ోళ రస్త్ ంర లో కీలక ప్ాకయ
ిర లు; అంత్ర్ ప్ాజల మధయ,
ప్ర్రయవరణం మర్ియు వనరులు;

ార్ిత్క
ా మవరణ న్ెైప్పణాయలు; సరానిక, జా య మర్ియు

ప్ాప్ంచ సరాయిలో అభివృ ి స్తమస్తయలపై కిలషమ్ైన మ ల ష
ర ణ: ర్రజాయంగ ఆ ారం ర మలువలు;
మానవ హకుకలు మర్ియు ప్ర్రయవరణ స్తమస్తయలు.
ఈ ప్రఠ్య ప్ాణాళిక అభాయస్తకులు మమధ స్తమస్తయలను అన్ేాష్టం ాలని కోరుకుంటాడు- జా ,
లంగం, త్రగ ; జలన్్ఫో బ్రయా, జలన్్ ైడ్ మర్ియు ప్ాభావం గత్ంలో మర్ియు ప్ాస్త్ ుత్ంలో
ఉన్ాాయి. వనరులు, వనరులు, ర్రజకీయ శకి్, లంగ స్తంబం ాలు, ప్ాభావము, మర్ియు
ప్ాజల

మ ాల

ద్ ఉనా ప్ాభావం, గత్ంలోని మర్ియు ప్ాస్త్ ుత్ం ఉనా శకి్ స్తంబం ాలను

ప్ర్ిశీల 0 చడమ్మ కర్ికులం. ఇ ి ప్ాప్ంచ రయప్్ ం ర ద్క్ష్ిణాఫ్టాకర మర్ియు ప్ౌరులు
ఎద్ుర్్కంట నా సరం

ిక, న్ెై క, ఆర్ిాక మర్ియు న్ెై క స్తమస్తయలపై అవ రహన కల ి

ఉం ాల.
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2.2.8 జాతీయ సాాయి వద సాం

ిక శాస్త్ రంలో కరికుయలంలో వర్్ మాన ఆలోచన మరియు

ప్దతులు:
న్ేషనల్ కర్ికులం ఫ్ేామార్క (NCF) 2005 సరమా క
పేర్్కం ి. సరం

ిక

రసర్ాలకు మవరణాత్ాక ప్థకరనిా

రసర్ాలు స్తమాజం మౌకక మభినా ఆం ో ళనలను కల ి ఉంటాయి

మర్ియు మటటలో a చర్ిత్,ా భూ ోళ రస్త్ ంర , ర్రజకీయ రస్త్ ంర , ఆర్ిాక రస్త్ ంర , సరమా క రస్త్ ంర
మర్ియు మానవ

రస్త్ ంర నుం ి వచున మస్త్ ృత్ కంటెంట్. ప్రఠ్యప్ాణాళిక మ ాయరుాల

అవ రహనను మమరాన్ాత్ాకం ర అన్ేాష్టంచడం మర్ియు
ప్ాశాంచడం

ాార్ర లక్షయం

ేస్త్ ుం ి. ఇ ి సరం

ల టన సరమా క

ిక, సరంస్తకృ క, మర్ియు మ ల ష
ర ణాత్ాక

న్ెైప్పణాయలను పరుగుత్ునా ప్రస్తపర ప్ాప్ం ానికి స్తరుబాట
ర్రజకీయ మర్ియు ఆర్ిక

రస్త్ మకత్ను

రస్త్ రలు. సరమా క

ేయ ానికి, మర్ియు

రసర్ాలు ప్ాకరరం, ఒక బాధయత్

స్తుకుంటారు NCF (2005), "మానవ మలువలు, అమ

ేాచా, మ రాస్తం, ప్రస్తపర

రవం, మర్ియు మ ాయరులలో కిలషమ్ైన న్ెై క మర్ియు మాన టక శకి్ని స్తృష్టంచడం శకి్,
ఈ మలువలను బె ిర్ిం ే సరమా క శకు్లకి అప్ామత్్ ం
సరం

ిక

ేస్ రయి ".

రస్త్ ంర ప్రఠ్యప్ాణాళిక ప్ాస్త్ ుత్ం అభివృ ి స్తమస్తయలను న్ొకిక పటపం ి. "ఈ

స్తమాజంలో మర్ియు స్తమానత్ాం మౌకక స్తమానత్ాం, న్ాయయం మర్ియు
అం రల వంటట స్తూత్ాప్రాయమ్ైన ప్ర్ిమాణానిా అరం
కరద్ు. ఈ 'అభివృ కి
ి '

రవం వంటట

ేస్తుకోవటానికి ఇ ి ముఖయమ్ైన ి

ో హద్ప్ ే వయకు్ల ప్రత్ా త్రచూ అ ిక ప్రా ానయత్నివాడం జర్ి ిం ి,

"NCF (2005) ర్ర రరు. "ప్ౌరస్త ాానికి బద్ులు ర, ర్రజకీయ రసర్ానిా ఉప్మ్ ించడం
స్తూచంచబ ిం ి. ప్ౌరస్తత్ాం భారత్ ేశ ప్రఠ్యప్ాణాళికలో వలస్తర్రజాయల కరలంలో ర్రజ్

ెైప్ప

భార యులలో 'అమ రాసరనిా' పం ే న్ేప్ధయంలో కనిపటంచం ి. మ ేయత్ మర్ియు
మ ేయత్పై ద్ృష్ట పడుత్ూ ప్ౌరస్తత్ాం మౌకక ముఖయ అం రలు.
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ర్రజకీయ

రస్త్ ంర ప్ౌర స్తమాజం స్తునిాత్మ్ైన, ప్ా రావళిని, ఉ శప్ూరాక,
ే
మర్ియు

ప్ర్ివర్ న ప్ౌరులు "(NCF, 2005). సరానిక అవ రహనల ో జా య ద్ృకోకణానిా
స్తమత్ులయప్రచడం మర్ియు ప్ర్ిణామాల గుర్ించ జా య చర్ిత్న
ా ు న్ేర్ిపంచ ానికి
సరం

ిక

రస్త్ ంర ప్రఠ్య ప్ాణాళికలో అవస్తరమయిన భావన ఉం ి ప్ాప్ంచంలోని ఇత్ర

ప్రాం ాలలో. ఇ ి సరానిక, జా య మర్ియు ప్ాప్ంచ ప్ర్ి ా త్
ట ుల మర్ియు అవ రహనల
స్తమగర అభిప్రాయానిా స్తృష్టస్తు్ం ి. ఇప్పపడు ప్రఠ్య ప్ాణాళిక, స్తమకరల్లన స్తమస్తయలను,
భార య స్తమాజం మర్ియు ప్ాజల స్తమస్తయలను ఎద్ుర్ోకవల ట ఉం ి ప్ర్రయవరణ
కరలుషయం, జన్ాభా స్తమస్తయలు, జా య స్తమ్ైకయత్, పేద్ర్ికం, నిరక్షర్రస్తయత్, బాల మర్ియు
బం ిత్ కరర్ిాకులు, బహుళత్ాం మర్ియు మారుప, లంగం, త్రగ

మర్ియు కుల ఈకిాటీ

మొద్ల ైనమ.
ఇ ి పటలలల ఆర్ో రయనికి

మర్ియు

మారుపల

సరమా క

అం రలకు స్తంబం ించన

ఆం ో ళనలను కూ ా ప్ర్ిషకర్ిం ాలు ఉంట ం ి త్లల ద్ండుాలు, ప్ర్ గూ
ర ప్, వయ ర్ేక లంగం
మర్ియు సర ారణం ర వమ్జన ప్ాప్ంచముల ో స్తంబం ాలు మారుుకోవడం వంటట
క మారద్శలో

రర్ిలో

స్తంభమం ే

ప్ర్ిణామాలు.

ిప్ప్
ా ంచ

ప్ో టీల

స్త రళల ను

ఎద్ుర్్కన్ేంద్ుకు ప్ామాణాలను రూప్ ం ించ ానికి ప్రఠ్య ప్ాణాళిక అవస్తరం. ఎగువ
ప్రాధ

క ద్శలో, "చర్ిత్ా భారత్ ేశంలోని మమధ ప్రాం ాలలో, ప్ాప్ంచంలోని ఇత్ర

ప్రాం ాలలో

స్తంఘటనలు

లే ా

ప్ర్ిణామాలపై

మభా రల

గుర్ించ

ప్ర్ిగణనలోకి

స్తుకుంట ం .ి భూ ోళ రస్త్ ంర ప్ర్రయవరణం, వనరులు మర్ియు మమధ సరాయిలోల అభివృ కి
ి
స్తంబం ించన స్తమస్తయలకు స్తంబం ించన స్తమత్ులయ ద్ృకప ానిా అభివృ ి

ేయగలద్ు

ప్ాప్ం ానికి సరానికం. ర్రజకీయ రస్త్ ంర లో, సరానిక, ర్రషా మర్ియు కేంద్ా సరాయిలో ప్ాభు ాాల
నిర్రాణం

మర్ియు

కరరయకరమాలకు

మ ాయరుాలు

ప్ా ేశపడ ారు

ప్ాజాసరామయ మ ాన్ాలు. ఆర్ిాక అం రనికి మ ాయరుాలు ఎన్ేబుల్

ప్రాథ
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మర్ియు

ర్రషాం

వంటట

ఆర్ిాక

స్తంస్తా లను

గమనించం ి.

ఈ

ఇ వృ ్ ాలకు

ఒక

బహుళసరంస్తకృ క ప్ద్ ని స్తూచం ే మభాగం కూ ా ఉంట ం ి "(NCF, 2005).
ప్ాస్త్ ుత్ం ప్రఠ్యప్పస్త్ కరలు ప్రఠ్యప్పస్త్ కరలు భావనను మర్ింత్ స్తూచన్ాత్ాకం ర మాత్ామ్మ
బో ిస్త్ ునామ ర

మారు ానికి

ప్ాయ ాసర్యి.

న్ెైప్పణాయలను స్తంప్ర ించ ానికి స్తహాయం
ప్పనరు ా మంప్బ ాల

ఇంటర్రకివ్

అభాయస్తకులకు

జానం

మర్ియు

ేయ ానికి బో ధన అభాయస్త మ ాన్ాలు

ఎనిార్రన్ెాంట్.

సరం

ిక

రసర్ాలు

ప్ో ా త్ు ిం ే

ప్ద్త్ులను అనుస్తర్ిం ాల స్తృజన్ాత్ాకత్, సౌంద్రయం, మర్ియు కిలషమ్ైన ద్ృకప ాలు,
మర్ియు పటలలలు స్తమాజంలో జరుగుత్ునా మారుపలను అరాం

ేస్తుకున్ేంద్ుకు గత్

మర్ియు ప్ాస్త్ ుత్ స్తంబం ాల మధయ స్తంబం ాలను ఏరపరుసర్యి. స్తమస్తయ ప్ర్ిష్రకరం,
న్ాటకీకరణ మర్ియు ప్రత్ా న్ాటకరలు క నిాంటటని అమలు

ేయగల ిన అన్ేాషణ వూయహాల

కింర ద్ ఉన్ాాయి. ఫో ట రరఫపలు, ప్టాలు మర్ియు ప్టాలు, మర్ియు స్తహా ఆ మ్
ి
-ద్ృశయ
ప్ ార్రాల మౌకక అ ిక వనరులను టీచంగ్ ఉప్మ్ ిం ాల ప్పర్రవస్తు్ మర్ియు భౌ క
స్తంస్తకృత్ుల

ప్ా రూప్రలు.

న్ేరుుకోవడం

ప్ాకయ
ిర

మర్ింత్

ప్రలగరన ానికి,

కేవలం

స్తమా ార్రనిా చర్రు నుం ి ప్ంపటణీ అవస్తరం ఉం ి మర్ియు చరు. అభాయస్తకు ఈ మ ానం
సరం

ిక

రస్త్ మకత్లకు స్త వం ర ఉనా అభాయస్తకుడు మర్ియు ఉప్ర ాయయుని ర్లం ింటటన్న

ఉం ాలని భామసో్ ం ి. బో ధన్ా మ ానము
సరం

ిక

రస్త్ మకత్ మౌకక మమధ కోణాలను చర్ిుంచవల ట ఉంట ం ి, మర్ియు

మర్ియు అభాయస్తకులలో

ప్రాథ
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చర్య-5
1. భారత్ ేశం మర్ియు ద్క్ష్ిణాఫ్టాకర మౌకక సరం
స్తమాంత్ర్రలను

యడం మర్ియు

ిక

రసర్ాల ప్రఠ్యప్ాణాళికల మధయ

ే రలలో ఇట వంటట అం రలు మర్ియు స్తమస్తయలను

లుస్తుకోవడం?
2. భారత్ ేశంలో సో షల్ న్
ై ెుస్ కర్ికులం లో ర
ే ువల న
ట అనిా స్తమస్తయల మర్ియు ఆం ో ళనల
జాబ్ర ాను

రూప్ ం ించం .ి ?

3. భారత్ ేశంలో సో షల్ ైన్ెుస్ ప్రఠ్రయం రనికి క త్్ బో ధన్ా ప్ద్త్ులు ఏ

టట?

ప్ో ా రస్
ల -4 ను త్నిఖీ ేయం .ి
1.

ే రలలో ాలా సర ారణమ్న
ై క నిా స్తమస్తయలను జాబ్ర ా య
ే ం .ి

2. 2. ద్క్ష్ిణాఫ్టక
ా ర మ ాయప్ాణాళిక అధయయనం మౌకక సరం

ిక రస్త్ ంర అభాయస్త ప్రాంత్ం ఏ

టట?

3. ఎనిుఎఫ్ 2005 న్ాటటకి టమ స్
ట సరానంలో ఏ పేరు స్తూచంచబ ిం ?ి
4. 4. NCF ప్ాకరరం, 2005, ప్ాస్త్ ుత్ ప్రఠ్రయం రలోల ప్రఠ్య ప్పస్త్ కరల భావనను మారు ానికి
ప్ాయ ాస్తు్ం .ి ఏ మారుప టఫరరుు య
ే బ ిం ?ి

2.3 మనం మొత్ ము స్తమ్మేళనం చే ాం:
అన్ేక అభివృద్ులు మర్ియు ప్ాభా రలు సరం

ిక

స్తంవత్ుర్రనికి, కంటెంట్ మర్ియు ప్ర్ిణామాలకు

ో హద్ప్ ా ాయి. ఈ కరలంలో సరమా క

రసర్ాలు ఒక అంశం ర ప్ర్ిచయం
ప్రఠ్య ప్ాణాళికను ప్ాభామత్ం
ప్ాభా రనిా
ప్రాథ

రసర్ాల ప్రఠ్య ప్ాణాళిక మౌకక

ేయబ ా ాయి, ఈ కరలంలో అన్ేక అభివృద్ులు

ాని

ే రయి. ఈ కరలంలో సరమా క రసర్ాల ప్రఠ్రయం రలోల రశాత్

ిలుం ి భారత్ ేశ చర్ిత్న
ా ు, భార య ఉప్ ఖండం, భార య జన్ాభా
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జన్ాభా గణన, ఆంగల మ ాయ వయవస్తా ప్ర్ిచయం, మొద్ల ైనమభార య చర్ిత్,ా స్తంస్తకృ
మర్ియు స్తమాజంలో ప్ా కూల అం రలు, మర్ియు యూర్ోపటయన్ స్తంస్తకృ
ఆ ిప్త్యం

ాార్ర బ్రాటీష్

మౌకక

రర్ి న్ాగర్ికత్ను ఒక న్ాగర్ిక శకి్ ర బ్రాటీష్ ప్ాయ ాంచం ి.

వలస్త రద్ ప్రలనలో భారత్ ేశం గుం ా న ి ే జా య రద్ భావన బ్రాటీష్ స్తన్ాాహక
ప్ా ాయమాాయ ప్ా ాయమాాయ మషయాలను ప్ా ప్ర ించం ి మర్ియు సో షల్
కర్ికులంను ప్ాభామత్ం

ైన్ెుస్

ేయడంలో మజయం సర ించం ి.

సరాత్ంత్ా ం త్రు రత్ క త్్ మలువలు మర్ియు ఆకరంక్షలు భారత్ ర్రజాయంగంలో ప్ా బ్రంబం
కనిపటం ాయి. సరమయ రద్ం, లౌకిక రద్ం,
మలువలు క త్్ సరం
సరం

ిక

ిక

ేాచా, స్తమానత్ాం, న్ాయయం, మర్ియు వంటట

రస్త్ ర ప్రఠ్రయం రలోల సో ద్రభావం వయకీ్కరణను కను ్ం ి. క త్్

రస్త్ ంర ప్రఠ్య ప్ాణాళిక

ెైమధయం, జా య స్తమ్ైకయత్, అంత్ర్రా య అవ రహన,

ప్ర్రయవరణం, అభివృ ి మొద్ల ైన అం రల గుర్ించ కూ ా గమనించం ి. ఉప్జా , లంగం,
కులం మర్ియు ిర్ిజన ద్ృకప ాలు ఎలల ప్పపడూ భార య స్తమాజం ద్ృష్టని ఆకర్ిషం ాయి.
ఈ మషయాలు సరం
సరం

ిక

ిక

రస్త్ ంర ప్రఠ్యప్ాణాళికను కూ ా ప్ాభామత్ం

రస్త్ ంర ప్రఠ్యప్ాణాళిక సో షల్

జరుగుత్ుం ో మాకు అరాం

ే రయి. ద్క్ష్ిణాఫ్టాకర

ైన్ెుస్ ప్రఠ్య ప్ాణాళికలో మర్్క

ేస్తుకుంట ం ి. ర్లండు బహువచన్ా

ేశంలో ఏ

ే రల సరమా క

ఆం ో ళనలు ఎలా స్తమానం ర ఉన్ాామ్ చూడటం మర్ియు ఈ ర్లం ింటట మౌకక సరం
రస్త్ ంర ప్రఠ్య ప్ాణాళికలో ఎలా ఆం ో ళనలు ఉన్ాాయి. భారత్ ేశంలో సో షల్

ిక

ైన్ెుస్

కర్ికులం లో ప్ాస్త్ ుత్ జా య ఆలోచన్ా మ ాన్ానిా మ ాయవంత్ుల ైన జా య మర్ియు
సరం

ిక స్తమస్తయలను మ ాయరుాలను త్యారు

ేయడం పై బో ధన మర్ియు అభాయస్తం

ేయ ానికి క త్్ ప్ద్త్ులను ప్ాస్ రమస్తు్ం ి మా స ైటీ

రర్ి స ంత్ జానం మర్ియు

అవ రహన నిర్ిాంచ ానికి.

ప్రాథ
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2.4 మీ వికాస్తం ను ప్రిశీలంచుటకు స్తమా ా ాలు:
ప్ో ా లస్
ర -1 ని త్నిఖీ ేయం ి
1. జేమ్ు

ల్

2. జేమ్ు పటాన్ెుప్.
ేశం అన్ేాష్టంచ ానికి మర్ియు మాయప్ ేయ ానికి.

3.

4. బర్ో ా మహార్రజ

టయా ర్రవప లైకరార్ా

ప్ో ా లస్
ర - 2 త్నిఖీ ేయం ి
1. ప్ాజాసరామయం, లౌకిక రద్ం, సరమయ రద్ం,

ేాచా, స్తమానత్ాం, న్ాయయం మర్ియు

సో ద్రభావం.
కండర్ీ ఎడుయకేషన్ క

2.

షన్, 1948-49.

3. మద్యపై జా య మ ానం, 1986.
4. UNO, UNESCO, UNICEF, మొద్ల ైనమ
ప్ో ా లస్
ర - 3 ని త్నిఖీ

ేయం ి

1. ఉప్ప్ామాణాలు అటడుగు మర్ియు అణగ రా కకబ ిన ప్ాజలను (లు) స్తూచసర్యి.
2. స్తం ాల్

రుగుబాట (1855) / చంప్రరన్ స్త ాయగరహ (1917-18) / బర్ోల్ల

స్తత్యగర్ియా (1928).
3. ిర్ిజన ఆడ రరు.
ప్ో ా లస్
ర - 4 ను త్నిఖీ

ప్రాథ

ేయం ి
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1. ఎనిార్రన్ెాంట్, టేడ్
ా అండ్ కరమర్ు, మానవ హకుకలు, స్తమానత్ాం మొద్ల ైనమ.
2. సరం

ిక రస్త్ ంర న్ేరుుకోవడం ప్రాంత్ం ప్ాజలు మధయ అధయయన్ాలు స్తంబం ాలు,

మర్ియు ప్ాజలు మర్ియు ప్ర్రయవరణం మధయ, సరమా క, ర్రజకీయ, ఆర్ిాక మర్ియు
ప్ర్రయవరణ స్తంద్ర ం మర్ియు ప్ాజల
3. ప్ లటటకల్

ెైఖరులు, మలువలు మర్ియు నమాకరలు.

ైన్ు.

4. టెక్టో బుక్ు కేవలం మర్ింత్ మవరణాత్ాకం ర ఉండటం నుం ి మార్రుల స్తూచన్ాత్ాక.
2.5 స్తూచంచన ప్ఠనము మరియు స్తూచనలు:


ిప్రర్ల ంట్ ఆఫ్ ఎడుయకేషన్, పటాట ర్ియా, సౌత్ ఆఫ్టాకర (2002). స్తవర్ించన జా య
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2.6 యూనిట్ మరియు అభాయస్తం:
కింర ి ప్ాశాలకు జ రబులవాం ి.
1. సరమా క

రసర్ాల ప్రఠ్య ప్ాణాళికను ప్ాభామత్ం

ే టన కరలన్నల కరలంలో మమధ

అభివృద్ులను చర్ిుంచం ి?
2. సరమా క

రసర్ాల ప్రఠ్రయం రలోల

ేర్ిున మమధ ర్రజాయంగ మలువల మర్ియు ఆద్ర్రాల

గుర్ించ కులప్్ ం ర మవర్ిస్త్ ుం ి.
3.

రు ఉప్న ి ద్ృకప ానిా ఎంద్ుకు ముఖయమ్ైన ి ర భామసర్రు?

4.

రు ఉప్న ి ద్ృకప ానిా ఎంద్ుకు ముఖయమ్ైన ి భామస్తు్న్ాార్ర?

5.

ిర్ిజన స్తమాజాలను మార్ిు, అ ే స్తమయంలో

6. సరం

ిక

రర్ి స్తంస్తకృ ని కరప్రడుకోవ ాు?

రస్త్ ంర ప్రఠ్రయం రనికి జా య స్తమ్ైకయత్ మర్ియు అంత్ర్రా య అవ రహన

మౌకక అంత్ర్రలు ఏ

టట?

7. ద్క్ష్ిణాఫ్టాకర సరమా క రసర్ాల ప్రఠ్రయం రలోల ముఖయమ్ైనమ ర ప్ర్ిగణించబడుత్ునా
మలువలు మర్ియు స్తమస్తయలు ఏ

టట? ఈ మలువలు మర్ియు స్తమస్తయలకు భారత్ ే రనికి

ప్రాముఖయత్ ఉం ా?
8. భారత్ ేశంలో సో షల్
ప్ాయ ాం ే మలువలు ఏ
9. భారత్ ేశంలో సరం

ప్రాథ

ైన్ెుస్ కర్ికులం మ ాయరుాలు మ ాయరుాలను అభయ టంచ ానికి
టట?

ిక రసర్ాలలో నూత్న బో ధన అభాయస్త మ ాన్ాలను మవర్ించం ి.
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