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గ్రాడ్యు యేట్ (మాస్ర్
ట , పోస్ట ట గ్రాడ్యు యేట్ డిప్లొమాలు, MBA, మొదలైనవి) గ్రపోగ్రామ్లలో అడిి షన్
అనేది సెకండ్ ాొస్ట ఉత్తీర్ ణత లేదా అంతకంటే ఎక్కు వ బ్యు చిలర్ డిగ్రీ (3 లేదా 4 స్ంవతస రాలు,
స్బ్జక్క
ె ట ను బట్ట)ట పూర్త ీ చేయడంపై ఆధార్పడి ఉంటంది. మేనేజ్మంట్లో విశ్వ విదాు లయేతర్ విదు
భార్తదేశ్ంలో గ్రపసిదిి చందింది, అనేక స్ంస్లు
థ మేనేజ్మంట్లో పోస్ట ట గ్రాడ్యు యేట్ డిప్లొమాలను
అందిస్తీన్నా యి, ఇది 2 స్ంవతస రాల పాట కొనసాగుతంది మర్తయు సాధార్ణంా MBAకి
స్మానమైనది. డాక్టర్
ట ల్ సాథయి డిగ్రీలు కనీస్ం రండ్య లేదా మూడ్య స్ంవతస రాలు అవస్ర్ం
మర్తయు పర్తశోధన మర్తయు థీసిస్ట లేదా డిస్ర్ట టషన్ను కలిగి ఉంటాయి.

చదువు వయస్తస స్ంవతస రాలు గమనికలు
గ్రపాథమిక గ్రపాథమిక పాఠశాల 1–8 6–14 8
సెకండరీ సెకండరీ స్కు ల్ 9–12 14–18 4 గ్రపమాణాలు X మర్తయు XII - సెకండరీ స్కు ల్ లేదా
సీనియర్ సెకండరీ స్కు ల్
తృత్తయ మొదట్ట విశ్వ విదాు లయ డిగ్రీ (బ్యు చిలర్స ) 12–15 3 acadamic years
తృత్తయ మొదట్ట యూనివర్తస టీ డిగ్రీ (ఇంజనీర్తంగ్ & టెాా లజీ) 12–16 4 acadamic year
తృత్తయ రండవ విశ్వ విదాు లయ డిగ్రీ (మాస్ర్
ట స ) 15–17 time 2 acadamic year
తృత్తయ డాక్టర్
ట ల్ డిగ్రీ 17–22 acadamic time 5 years
అండర్ గ్రాడ్యు యేట్ క్టర్సస లలో గ్రపవేశానికి సాధార్ణంా గ్రపామాణిక XII స్ంవతస రాల పాఠశాల
విదు ను పూర్త ీ చేయాలి మర్తయు విశ్వ విదాు లయంలో గ్రపవేశ్ం దాదాపుా పరీక్షలో పనిత్తర్సపై
ఆధార్పడి ఉంటంది. ఆర్ టస , సైన్స , సోషల్ స్స
ట స్ట మర్తయు ామర్స ర్ంాలలో బ్యు చిలర్ డిగ్రీలు
దాదాపు మూడ్య స్ంవతస రాల గ్రపోగ్రామ్లు. డిప్లొమా గ్రపోగ్రామ్లు 2 నుండి 3 స్ంవతస రాల వర్క్క
ఉంటాయి మర్తయు పాలిటెకిా క్లలో అందించబడతాయి, సాధార్ణంా గ్రపత్యు క ఇంజనీర్తంగ్ లేదా
సాంకేతిక ర్ంగంలో మర్తయు అధున్నతన లేదా పోస్ట ట డిప్లొమాతో ముగుస్తీంది. మడిసిన్,
ఆర్తు టెకచ ర్, లా మొదలైన ర్ంాలలో వృతిీపర్మైన బ్యు చిలర్ డిగ్రీలు గ్రకమశిక్షణపై ఆధార్పడి 4 5.5 స్ంవతస రాల మధు మార్సతూ ఉంటాయి.
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థ మేనేజ్మంట్లో పోస్ట ట గ్రాడ్యు యేట్ డిప్లొమాలను
అందిస్తీన్నా యి, ఇది 2 స్ంవతస రాల పాట కొనసాగుతంది మర్తయు సాధార్ణంా MBAకి
స్మానమైనది. డాక్టర్
ట ల్ సాథయి డిగ్రీలు కనీస్ం రండ్య లేదా మూడ్య స్ంవతస రాలు అవస్ర్ం
మర్తయు పర్తశోధన మర్తయు థీసిస్ట లేదా డిస్ర్ట టషన్ను కలిగి ఉంటాయి.

2015 నుండి, చాయిస్ట బేస్ట ్ గ్రెడిట్ సిస్మ్
ట (CBCS) అనేది విదు క్క మర్తంత ఇంటర్ డిసిప్లన
ొ రీ
విధాన్ననిా గ్రపోతస హంచడానికి మర్తయు విదాు ర్సథలక్క మర్తంత సౌలభ్ు ం మర్తయు ఎంప్లకను
అందించే గ్రపయతా ంలో UGC చే గ్రపవేశ్పెటబ
ట డింది. స్ంస్ు ర్ణ 10 పాయింటొ స్కు ల్ ఆధార్ంా
గ్రపామాణిక అంచన్న మర్తయు గ్రేడింగ్ గ్రపణాళికను కూడా గ్రపవేశ్పెట్టం
ట ది. దాని గ్రపార్ంభ్ం నుండి,
సిస్మ్
ట విదాు ర్సథలు మర్తయు నిరావ హక్కల పర్తశీలనను ఎదుర్ు ంటంది, సిస్మ్
ట ఎంప్లక మర్తయు

సౌలభాు నిా వాాానం చేసినపప ట్టకీ, విదాు వు వస్ థ యొకు మౌలిక స్దుపాయాలు ఇపుప డ్య చాలా
బలహీనంా ఉండవచ్చచ , ఇంా స్మగ్రగతక్క మదత
ా

Explore: The education system
in India
We take a comprehensive look at India’s growing primary,
secondary and higher education system, exploring the history of
education in India and how it plans to develop.
India has a unique education system designed to uphold its nation’s
culture, history, values, and customs.
While traditionally, education in new education policies have been
aiming to achieve equity in education and the right to education for all
children irrespective of social class.
Here we take a look at the traditional and modern facts surrounding
education in India, looking especially at the latest policies that aim to
create a more inclusive and contemporary education system.
We also explore ways you can empower your students’ thirst for
knowledge while meeting new classroom demands and needs, across
primary, secondary and higher education.
India education academics in india
Higher education (India)

College(University)

Undergraduate
school

First year

18–19

1-year Vocational Certificate

Second
year

19–20

2-years Vocational Diploma

Third year

20–21

3-years Bachelor's degree
(Optional and limited)

Fourth
year

21–22

4-years multidisciplinary Bachelor's
degree (Preferred)

Fifth year

22–23

5-years MBBS, a bachelor's degree
in medicine.

First year

21+

Second
year

22+

Third year

23+

Graduate school

Doctorate

(with various degrees and
curricular partitions thereof)

24+
Research

Postdoctoral
Continuing education
Vocational school
Adult education

18 and
up

వైదిక న్నగర్తకత
Religion[మూలపాఠ్యు నిా స్వర్తంచ్చ
]
A steel engraving from the 1850s, which depicts the creative activities of Prajapati, a Vedic deity who presides
over procreation and protection of life.

Vedic religion[మూలపాఠ్యు నిా స్వర్తంచ్చ]

గ్రపధానంా న్నలుగు వేదాలు వేద ాలం న్నట్ట గ్రగంథాలుా పర్తగణించబడ్యతన్నా యి.
అయిత్య గ్రబ్యహి ణాలు, ఆర్ణు క్కలు, పాత ఉపనిషతీలు అలాే పురాతన గ్రుతస్కగ్రతాలు
కూడా వేదంా పర్తగణించబడతాయి. వేదాలలోని 16 లేదా 17 గ్రుతలు పూజార్సలు,
పురోహతలు చేసిన ఆచారాలు, బలి ఆచారాలతో అనుస్ంధానించబడిన గ్రపార్ ిన్న నమోదు
చేసాీయి.[citation needed]
ఋేవ దం శోొాల స్వ ర్కర్ ీలు అయిన ఋషులు గ్రేర్టప్లత కవులు, దార్శ నిక్కలుా పర్తగణించబడా్ర్స
(వేదానంతర్ ాలంలో, శాశ్వ తంా వేదం "వినేవార్స" అని అర్ ిం, గ్రుత అంటే "వినా ది").
గ్రపార్ థన్న విధానం యఙయాాల పనిత్తర్స (యజం
ఞ )లో, ఇందులో ఋేవ ద వచన్నలు జప్లంచడం (వేద
శోొకం చూడండి), సామవేద ీతాలు పాడటం, యజుర్టవ ద మంగ్రతాల (యజుస్త) 'పఠంచడం' ఉన్నా యి.
యజం
ఞ లో వేద మంగ్రతాల జపంతో పాట అగిా లో హవన సామాగ్రీ (మూలిా స్న్నా హాలు) బలి,
ఉతు ృషత
ట ఉన్నా యి. యజ ఞ అనే పదానికి ఉతు ృషమై
ట న అర్ ిం (యజం
ఞ అనే స్ంస్ు ృత గ్రకియ నుండి)
ఉదభ వించింది. దీనికి దేవతల ఆరాధన (దేవపూజ), ఐకు త (సాయోగతికర్న్న), దాతృతవ ం (దాన) అనే
మూడ్య అర్ ిం ఉంది. [97] ఒక ముఖ్ు మైన అంశ్ం ఏమిటంటే బలి అర్తప ంచే అగిా -దైవ (అగిా లో) వేసాీర్స.
ఎందుకంటే అగిా లో అర్తప ంచే గ్రపతిదీ దేవునికి చేర్సతందని నముి తార్స. వరాాలు, పువులు,
క్కమార్సలు, దీరాాయువు, 'స్వ ర్ గం' ప్లందాలని గ్రపజలు గ్రపార్త థంచార్స

వేద గ్రపజలు ఆతి గ్రపసారానిా విశ్వ సించాయి. రావి చటట, ఆవు అధర్వ వేదం స్మయానికి
పవిగ్రతమైనవిా చేయబడా్యి.[98] భార్త్తయ తతవ శాస్తస్ీం అనేక భావనలలో ధర్ి ం, కర్ి మొదలైనవి
తర్సవాత స్ి ర్తంచబడా్యి. వాట్ట మూలానిా వేదాలలో గుర్త ీంచబడా్యి. [99]
వేద పాంథియోను గ్రపధాన దేవతలు ఇంగ్రద, అగిా (అగిా హవు వాహక్కడ్య) సోమ, మిగ్రతా-వర్సణ, ఆర్ు ,
భాగ, అమాస వంట్ట గ్రకమానుసార్ దేవతలు, స్కర్ు (స్కర్సు డ్య), వాయు ( ాలి), పృథీవ (భూమి)వంట్ట
గ్రపకృతికి గ్రపాతినిథు ం వహంచే దేవతలు ఉంటార్స. దేవతలలో ఉషా (ఉదయం), పృథీవ , అదితి
(ఆదితు దేవతల తలిొ లేదా కొనిా సార్సొ ఆవు) ఉన్నా ర్స. నదులను (ముఖ్ు ంా స్ర్స్వ తిని) కూడా
ీ
దేవతలుా భావించార్స. దేవతలను స్ర్వ శ్కిమంతలుా
చూడలేదు. మానవులక్క, దేవతక్క మధు
ఉనా స్ంబంధం లావాదేవీలలో ఒకట్ట. అగిా (బలి అగిా ) ఇదర్త
ా మధు దూత పాగ్రతను త్తస్తక్కంది. ఒక
సాధార్ణ ఇండో-ఇరానియను మతంలో బలమైన జాడలు కనిప్లసాీయి. ముఖ్ు ంా సోమ ఆరాధన, అగిా
ఆరాధన రండూ జొరాస్తసియ
ట నిజంలో భ్గ్రదపర్చబడా్యి.
వేదాలలో నీతి స్తు , ర్ ీ భావనలపై ఆధార్పడి ఉంటంది. స్తు అనేది స్ంపూర్ ణంలో పాతక్కపోయిన
ీ
స్మైకు త స్కగ్రతం.[100] అయిత్య ర్ ీ అనేది స్తు వు కీకర్ణ.
ఇది విశ్వ ం చైతను ం. దానిలోని గ్రపతిదానిా
[101] ర్ ీ
స్తీ
నియంగ్రతించి స్మనవ యం చే ంది.
తో అనుగుణు త పురోగతిని సాధిస్తీంది. అయిత్య దాని
ఉల ం
ొ ఘన శిక్షక్క దార్తత్తస్తీంది.
Influence on Hinduism[మూలపాఠ్యు నిా స్వర్తంచ్చ]

ామన్ ఎరా గ్రపార్ంభ్ంలో వేద స్ంగ్రపదాయం "హందూ స్ంస్ు ృతి"లో గ్రపధాన భాాలలో
ఒకట్టా ఏర్ప డింది.[7][102] శైత కర్ి లో వేద మతం మనుగడ సాగించింది. అయిత్య యోా,
వేదాంతం వంట్ట భ్కి ీ స్ంగ్రపదాయాలు వేదాల అధిారానిా అంీకర్తసాీయి. ాని వేద
పాంథియోను విశ్వ ం ఏకీకృత దృకప థంా 'దేవుడ్య'ని (గ్రబహి ) అర్ థం చేస్తక్కంటాడ్య.
ఈశ్వ ర్, గ్రబ్యహి ణ రూపాలు. తర్సవాతి గ్రగంథాలైన ఉపనిషతీలు, ఇతిహాసాలు
వేదసాహతు ంలో భాగం అయాు యి. ఈ తర్సవాతి పర్తణామాలలో మహాభార్తం, ీత
ముఖ్ు మైన భాాలుా ఉన్నా యి.

సాహిత్య ం[మూలపాఠ్యు నిా స్వర్తంచ్చ]
An early 19th-century manuscript of Rigveda (padapatha) in Devanagari. The Vedic accent is marked by
underscores and vertical overscores in red.
వేద భార్తదేశ్ం చర్తగ్రత పునర్తా రాి ణం టెక్కస ు-అంతర్ గత వివరాలపై ఆధార్పడి ఉంటంది. ానీ
స్ంబంధిత పురావస్తీ వివరాలతో స్ంబంధం కలిగి ఉంటంది. భాషా పర్ంా వేద గ్రగంథాలను ఐదు
ాలగ్రకమానుసార్ం వరీ గకర్తంచవచ్చచ :[8]




ఋేవ ద వచనం: ఋేవ దం ఇపప ట్టవర్క్క స్ంర్క్షంచబడిన వేద గ్రగంథాలలో చాలా
పురాతనమైనది. ఇది భాష, కంటెంట రండింట్టలోనూ ఇతర్ వేద గ్రగంథాలలో లేని అనేక సాధార్ణ
ఇండో-ఇరానియను అంశాలను కలిగి ఉంది. దీని ాల వు వధి చివర్త హర్పప ను స్ంస్ు ృతి, ాంధార్
స్మాధి స్ంస్ు ృతి, ఓచర్స కలర్స్ క్కమి ర్త స్ంస్ు ృతికి అనుగుణంా ఉంటంది.
మంగ్రత భాషా గ్రగంథాలు: ఈ ాలంలో అధర్వ వేదం (ప్లపప లాద, షానిి కియా), ఋేవ ద ఖిలానీ,
స్మావేద స్ంహత (ఋేవ దంలో లేని 75 మంగ్రతాలు ఉన్నా యి), యజుర్టవ దం మంగ్రతాలు
ఉన్నా యి. ఈ గ్రగంథాలు చాలావర్క్క ఋేవ దం నుండి ఉదభ వించాయి. ాని భాషా మార్సప దావ రా,
పునర్తా రాి ణం దావ రా కొనిా మార్సప లక్క లోనయాు యి. స్ర్వ దావ రా విశ్వ ం "అనీా " మార్చ డం,
క్కర్స-శ్బ ా ాండం వాు ప్ల ీ (ఋేవ ద గ్రక్టనో- కొర్క్క). వాయువు భార్తదేశ్ంలో బ్యొక్క అండ్ రడ్ పాగ్రతలు
(బిఆర్బ్ల్
్ ొు ), పెయింటెడ్య గ్రే పాగ్రతలు (ప్లజిడబ్ల్ొు ) స్ంస్ు ృతలతో గ్రపార్ంభ్ ఇనుప యుగం
స్మయం, గ్రపార్ంభ్ క్కర్స రాజు ం, సి. గ్రకీ.పూ 12 నుండి 11 వ శ్తాబం
ా వర్క్క కొనసాగింది.











స్ంహత గదు గ్రగంథాలు: ఈ ాలం వేద నియమావళి స్కకర్ణ, గ్రక్టసకర్ణ గ్రపార్ంభానిా స్కచిస్తీంది.
ఒక ముఖ్ు మైన భాషా మార్సప నిషేధానిా పూర్త ీా క్టలోప వడం స్ంభ్వించింది. బ్యొక్ యజుర్టవ దం
(ఎంఎస్ట, ెఎస్ట, ట్టఎస్ట) గ్రబ్యహి ణ భాగం (మంగ్రతాలు, కర్ి ల మీద 'వాు ఖ్యు నం' ఈ ాలానికి
చందినది. పురావస్తీపర్ంా పెయింటెడ్య గ్రే పాగ్రతలు (ప్లజిడబ్ల్ొు ) స్ంస్ు ృతి సి. గ్రకీస్తీపూర్వ ం 1000
లేదా 900 క్కర్స రాజాు నికి అనుగుణంా ఉంటంది. తర్సవాత రాజకీయ కేంగ్రదం క్కర్సల నుండి
గంానదిలోని పాంచాలలక్క మార్సతంది.
గ్రబ్యహి ణ గదు గ్రగంథాలు: న్నలుగు వేదాలలో గ్రబ్యహి ణులు ఈ ాలానికి చందినవార్స. అదేవిధంా
ఉపనిషతీలలో పురాతనమైన ఆర్ు ణు ాలు (బృహత్ ఆర్ు క ఉపనిషతీలు, చందోగు ఉపనిషతీ,
జైమినియ ఉపనిషతీ), పురాతన గ్రౌతస్కగ్రతాలు (భౌదాయన గ్రౌతస్కగ్రతాలు, వతాస ). తూర్సప న
విదేహ (ఎన్. బీహార్స, నేపాల్) వేద ాలం మూడవ గ్రపధాన రాజకీయ కేంగ్రదంా సాథప్లంచబడింది.
భాషా స్కగ్రతగ్రగంధాలు:- ఇది వేద స్ంస్ు ృతం చివర్త స్తసాటటం. 500 గ్రకీ.పూ., గ్రుత గ్రగహ స్కగ్రతాలలో
ఎక్కు వ భాగం. కొనిా ఉపనిషతీలు (ఉదా. కథోపనిషతీ, మైగ్రత).
వేదవాు స్తడ్య మహాభార్తానిా ర్చించాలని నిర్ ణయించ్చక్కన్నా డ్య. ఇతిహాసానిా శాసిసాీనని,
ఎవరైన్న రాస్తక్టవచ్చచ నని అనుక్కన్నా డ్య. ానీ గొపప ఇతిహాసానిా ఎవర్స గ్రవాసాీర్స? జాగ్రగతీా
శోధించిన తర్సవాత, వేదవాు స్తడ్య జాఞన్ననికి గ్రపభువైన గణేుడిని ఎనుా క్కన్నా డ్య.
"నేను పఠంచినటొా పురాణానిా గ్రవాయగల సామర్ థు ం నీక్క మాగ్రతమే ఉంది గ్రపభూ" అన్నా డ్య
వాు స్తడ్య.










the writer vedavyasudu with The God of visdom ganehsa vayakudu writer of india
Vedic mahabaratmu epic in year bc 1500 in india
వేదవాు స్తడ్య మహాభార్తానిా ర్చించాలని నిర్ ణయించ్చక్కన్నా డ్య. ఇతిహాసానిా శాసిసాీనని,
ఎవరైన్న రాస్తక్టవచ్చచ నని అనుక్కన్నా డ్య. ానీ గొపప ఇతిహాసానిా ఎవర్స గ్రవాసాీర్స? జాగ్రగతీా
శోధించిన తర్సవాత, వేదవాు స్తడ్య జాఞన్ననికి గ్రపభువైన గణేుడిని ఎనుా క్కన్నా డ్య.
"నేను పఠంచినటొా పురాణానిా గ్రవాయగల సామర్ థు ం నీక్క మాగ్రతమే ఉంది గ్రపభూ" అన్నా డ్య
వాు స్తడ్య
వాు స్తని అభ్ు ర్ థనక్క గణేుడ్య వంటనే అంీకర్తంచాడ్య. "ానీ న్నక్క ఒక షర్త ఉంది," అతను
చపాప డ్య. “నువువ న్నన్సాట్ా న్నక్క ఇతిహాసానిా నిర్ట ాశించాలి. నువువ ఆప్లన క్షణంలో నేను కూడా
ఆగి వళిి పోతాను."



వేదవాు స్తడ్య షర్తక్క అంీకర్తంచాడ్య మర్తయు స్తదీర్ ా శాస్నం గ్రపార్ంభంచాడ్య. ఇది
ఇపప ట్టవర్క్క తెలిసిన ప్లడవైన డికేషన్.
ట
గణేుడ్య గ్రవాసిన పది మిలియన్ శోొాలు వాు స్తడ్య
పఠంచార్స. అందుకే వాు స్తడ్య నిర్ట ాశించిన మహాభార్త వేదంలో విరామం చూపడానికి ామా లేదు.
ఒక వాకు ం పూర్త ీ చేసిన్న వాు స్తడ్య ఆగలేదు. ానీ వాకు ం ఎపుప డ్య ముగిసిందో గణేుడికి తెలుస్త
మర్తయు తదుపర్త వాాు నికి వళ్ ొడానికి దానిా తవ ర్ా సాట్తో గుర్సీ పెటాటడ్య.

1. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY)
PMJDY is a National Mission for Financial Inclusion, particularly to
provide access to financial services such as savings and deposit
accounts, remittance, credit, insurance, etc. at affordable rates.
The scheme was announced on the eve of Independence Day,
2. <br>
3. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)[1][2] is a skill development initiative
scheme of the Government of India for recognition and standardisation of skills.[3]
4. The aim of the PMKVY scheme is to encourage aptitude towards employable skills and
to increase working efficiency of probable and existing daily wage earners, by giving
monetary awards and rewards and by providing quality training to them.
5. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pradhan_Mantri_Kaushal_Vikas_Yojana">
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana</a>

