
ಶರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಱಖೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿ. ನಂಜನಗೂಡು ತಲ್ೂೂಕು. 

ಕಲಿಕ ಸಂಗಮ 
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ನಮಮ ರಜಾ ಕನವಟಕ. ನಮಮ ರಜಾಕ್ಕೆ ಸುಮರು ಎರಡು 

ಶವಿರ ರ್ರ್ವಗಳ ಚರಿತ್ರರಯಿದೆ. ನಮಮರಜಾದಲಿೂ ಆಡಳಿತ್ದ 

ಅನುಕೂಲ್ಕ್ಕೆ ನಲ್ುೆ ಕಂದಯ ವಿಭ್ಗಗಳನುು ರೂಪಿಸಱಗಿದೆ. 

ಅರ್ಸಗಳು ಹೇಗಿಳ.  

1) ಬಂಗಳೂರು ವಿಭ್ಗ   

2) ಮೈಸೂರು ವಿಭ್ಗ 

3) ಬಳಗವಿ ವಿಭ್ಗ 

4) ಕಲ್ಬುರಗಿ ವಿಭ್ಗ 

 

 

 

 

 ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಕನವಟಕ ರಜಾದ ಭೂಟದಲಿೂ 4 ಕಂದಯ ವಿಭ್ಗಗಳನುು ಗುತಿವಸು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) ಬಂಗಳೂರು ವಿಭ್ಗ :  

ನಮಮ ರಜಾದ ರಜಧನಿ ಬಂಗಳೂರು.  

ಇದು ಒಂದು ಆಡಳಿತ್ ಕಂದಯ ವಿಭ್ಗಳಗಿದೆ.  

ಈ ವಿಭ್ಗದಲಿೂ 9 ಜಿಱೂಗಳಿಳ. ಅರ್ಸಗಲಂದರ,  

1) ಬಂಗಳೂರು ನಗರ   6) ತ್ುಮಕೂರು 

2) ಬಂಗಳೂರು ಗರಮೇಣ 7) ಚಿತ್ರದುಗವ 

3) ಕ್ಕೂೇಱರ   8) ದರ್ಣಗೆರ 

4) ಚಿಕೆಬಲಾಸರ  9) ಶಿರ್ಗಗ 

5) ರಮನಗರ 

 

 ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಕನವಟಕ ಭೂಟದಲಿೂ ಬಂಗಳೂರು ವಿಭ್ಗದ ಜಿಱೂಗಳಿಗೆ ಬಣಣ ತ್ುಂಬು :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಬಂಗಳೂರು ವಿಭ್ಗದಲಿೂ ಹಲ್ಳರು ರಜಮನೆತ್ನಗಳು ಆಳಿಿಕ್ಕ ಮಡಿರುತಾರ. ಜೂತ್ರಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಕ 

ಸಂನೂಮಲ್ಗಲದ ನದಿ, ಕಡು, ಖನಿಜಗಳು ರ್ನಾಮೃಗಗಳು  ಮುಂತದರ್ಸಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, 

ಕೃಷಿ, ಕ್ಕೈಗರಿಕ್ಕಗಳ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಸಮೃದಿಿಯನುು ಸಂಕ್ಷಿಾಳಗಿ ತಿಳಿೇಣ. 

 

       * ಉತ್ಾರ ಪಿನಕಿನಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಕಿನಿ 

    ಳೇದರ್ತಿ, ಶಿಂವ, ತ್ುಂಗಭದರ, ಶರರ್ತಿ, 

    ರ್ರದ- ರಮುಖ ನದಿಗಳು 

    * ಕ್ಕೂೇಱರದ ಚಿನುದ ಗಣಿ 

         * ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು- ತ್ುಮಕೂರು 

                 * ಕ್ಕೂೇಱರರ್ನುು  * ತಮರದ ಅದಿರು – ಚಿತ್ರದುಗವ   * ನಿತ್ಾ ಹರಿದಿಣವ,  

ರಜದನಿ ಮಡಿಕ್ಕೂಂಡು      ರಮುಖ ಖನಿಜ ರದೆೇಶಗಲಗಿಳ.          ಉದುರುರ್ ಅರಣಾಗಳು   
   ಆಳಿದ ಗಂಗರು ದಲಿಗರು        ಕಂಡುಬರುತ್ಾಳ 
    * ಚೂೇಳರು, ಷೂಯಸಳರು, ವಿಜಯ     ನದಿಗಳು ಮತ್ುಾ       * ಹುಣಶ, ಶಿರೇಗಂಧ, ತ್ರೇಗ ಮವಿನ ಮರಗಳು    

   ನಗರದ ಅರಸರು ಮರಠರು, ಮೈಸೂರು        ಖನಿಜಗಳು             ಕಂಡುಬರುತ್ಾಳ. 

ಒಡೆಯರ ಆಳಿಿಕ್ಕ            * ಕಡುಬಕುೆ, ಹುಲಿ, ಚಿರತ್ರ, ಕಡೆಮಮ      

 * ಪ್ಲಗರರು, ಕ್ಕಳದಿ ನಯಕರು            ಅರಣಾ ರ್ನಾ     ಕಡುಹಂದಿ, ಜಿಂಕ್ಕ, ಕರಡಿ, ತ್ರೂೇಳ 

    ಯಲ್ಹಂಕದ ನಡರಭುಗಳ ರಜ        ಪ್ರಣಿಗಳು ಷಗೂ ಮುಂತದ ರ್ನಾರಣಿಗಳಿಳ. 

   ಆಳಿಿಕ್ಕಯನುು ಕಣುತ್ರಾೇಳ. ಮನೆತ್ನಗಳು     ರಷಿರೇಯ ಉದಾನ    *ಬನೆುೇರುಘಟಟ ರಷಿರೇಯ 
                    ರ್ನ         ಉದಾನರ್ನ ಬಂಗಳೂರಿ 

    ಬಂಗಳೂರು                    ನಲಿೂದೆ. 

             ವಿಭ್ಗ 

     

       ರಿಸರದ ಪಹೇರ್ಣೆ     ಶಂಸೆೃತಿಕ    ಕೃಷಿ ಬಲಗಳು   *ರಗಿ, ಮಕ್ಕೆಜೂೇಳ, ಭತ್ಾ, 

         ಮಡಿದ ಶಲ್ುಮರದ  ಸಂತ್ುಾ         ಮತ್ುಾ        ಕಡಱಕಯಿ, ಬೇಲಕಳು-ಆಷರ 

     ತಿಮಮಕೆ ನಮಮ ದೆೇಶದ             ಕ್ಕೈಗರಿಕ್ಕಗಳು  ಬಲಗಲಗಿಳ.  

  ಕಿರಕ್ಕಟಿಗ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬಾ ಕನವಟಕದ      ಶಿಕ್ಷಣ      * ರೇವಮ ಉದಾಮಕ್ಕೆ ಹಪನೆೇರಲ  

  ಏಕಿೇಕರಣದ ರೂಳರಿ ಕ್ಕಂಗಲ್ ಹನುಮಂತ್ಯಾ           ಶೂಸಪ ರಮುಖ ಕಚ್ಾರ್ಸುಾ. 

   ೇಗಕ್ಷೇತ್ರದಲಿೂ ಶಧನೆ ಮಡಿದ       * ಶಿರ್ಗಗ ಜಿಱೂಯ ಭದರರ್ತಿಯ  

   ಬ್ಬ.ಕ್ಕ.ಎಸ್.ಅಯಾಂಗರ್ ಈ ವಿಭ್ಗದ       ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ುಾ ಉಕುೆ ಕರ್ವನೆ ಕಗದ 

 ಶಂಸೆೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರರ್ನುು   *ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಉನುತ್ ಶಧನೆ   ಕರ್ವನೆ * ಬಂಗಳೂರಿನ ಮಹತಿ  

    ಷಚಿಾಸಿದರರ.   * ಸರ್.ಎಂ.ವಿಿೇಶಿರಯಾ ಷಗೂ ಸಿ.ಎನ್.  ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನ ಕ್ಕೈಗರಿಕ್ಕ 

       ಆರ್.ರವ್ ಗೆ ಭ್ರತ್ರತ್ು ರಶಸಿಾ    ವಿಮನ ಕರ್ವನೆ 

             * ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಮನ್ ಗೆ  ನೊೇಬಲ್ ರಶಸಿಾ     

     * ಧಮವಕ ಸಂಶೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿೂ  

             ಕ್ಕಲ್ಸ- ಉದ: ಸಿದರಗಂಗ ಮಠ ತ್ುಮಕೂರು 
       ರಮನಗರದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ 
 

 
 

 

 

 

 



 ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನುು ಓದಿದ ನಂತ್ರ ಕ್ಕಳಗಿನ ರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರಿಸಿ.  

 

1) ಕ್ಕೂೇಱರದಲಿೂ _____________ ಗಣಿಯಿದೆ. 

2) ರೇವಮ ಉದಾಮಕ್ಕೆ ರಮುಖ ಕಚ್ಾರ್ಸುಾ _____________ 

3) ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ : ರಮನಗರ : : ಸಿದರಗಂಗಮಠ : ______________ 

4) ಗಂಗರ ರಜಧನಿ : ______________ 

 

 ಷೂಂದಿಸಿ ಬರಯಿರಿ :  

5) ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ   - ಸರ್.ಎಂ. ವಿಿೇಶಿರಯಾ ________________ 

6) ರಷಿರೇಯ ಉದಾನರ್ನ - ಶಲ್ುಮರದ ತಿಮಮಕೆ  ________________ 

7) ಭ್ರತ್ರತ್ು   - ಅನಿಲ್ ಕುಂಬಾ   ________________ 

8) ದೆೇಶದ ಕಿರಕ್ಕಟಿಗ   - ಬನೆುೇರುಘಟಟ   ________________  

 

 ಕ್ಕಳಗಿನ ರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರಿಸಿ :  

9) ಬಂಗಳೂರು ವಿಭ್ಗದ ರಜಮನೆತ್ನಗಳನುು ಷಸರಿಸಿ.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

10) ಬಂಗಳೂರು ವಿಬಗಕ್ಕೆ ಶೇರಿದ ನದಿಗಳನುು ಷಸರಿಸಿ. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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    ಬಂಗಳೂರು ವಿಭ್ಗದ ಜಿಱೂಗಳ ಳೈಶಿರ್ಟಾತ್ರಗಳು  
 

ವಿದಾರ್ಥವಗಲೇ, ಕ್ಕಳಗೆ ನಿೇಡಿರುರ್ ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನುು ಗಮನವಿಟುಟ ಓದಿ, ನಮೂದಿಸಿರುರ್ ಚಟುರ್ಟಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸೂಕಾಳಗಿ 

ಉತ್ಾರಿಸಿ: 

 ಬಂಗಳೂರು ನಗರ : ಬಂಗಳೂರು 
ನಗರರ್ಸ ನಮಮ ರಜಧನಿ 
ಯಗಿದುರ ವಿಧನಶೌಧ 
ಉಚಾನಾಯಲ್ಯ ಱಲ್ ಬಗ್, 

ಕಬಿನ್ ಉದಾನರ್ನ, ನಂದಿ ಬಟಟ, 
ಬನೆುೇರುಘಟಟ ಮುಂತದ 
ಪರೇಕ್ಷಣಿೇಯ ಸೆಳಗಳಿಳ.              ಉಚಾ ನಾಯಲ್ಯ                      ವಿಧನ ಶೌಧ             

 

  ಬಂಗಳೂರು ಗರಮಂತ್ರ : ಬಂಗಳೂರು ಗರಮಂತ್ರ ಜಿಱೂಯಲಿೂ ದೆೇರ್ನಹಳಿಾ ಕ್ಕಂಪೇಗೌಡ ವಿಮನನಿಱರಣರ್ನುು 

ಕಣಬಹುದು. ಶಿರ್ಗಂಗೆ ರಸಿದಿ ಯತರ ಕ್ಷೇತ್ರಳಗಿದೆ.  

 

 

 

 

ದೆೇರ್ನಹಳಿಾ ವಿಮನ ನಿಱರಣ 

 ರಮನಗರ ಜಿಱೂ : ಈ ಜಿಱೂಯು ಚನುಟಟಣದ ಗೊಂಬಗಳು ಷಗೂ ರೇವಮ ಉತಪದನೆಗೆ ಷಸರುಳಸಿಯಗಿದೆ. 

 

 

 

 

 
 

                ಚನುಟಟಣದ ಗೊಂಬಗಳು 
 

  ಚಿಕೆಬಲಾಸರ ಜಿಱೂ : ಕ್ಕೈಳರ ದೆೇಳಲ್ಯ,  

ವಿಧುರಶಿತ್ೆ, ನಂದಿ ದುಗವರ್ಸ ಈ ಜಿಱೂಯಲಿೂ  

ಕಂಡುಬರುತ್ಾದೆ.  

 
        

               ನಂದಿದುಗವ 
 

 ಕ್ಕೂೇಱರ ಜಿಱೂ : ಚಿನುದ ಗಣಿಗೆ ಷಸರುಳಸಿಯಗಿದುರ,  

      ಅಂತ್ರಗಂಗೆ, ಷೈದರಲಿ ದಗವ, ಶಿರೇ ಪ್ದರಯರ ಬೃಂದರ್ನ  

ಅಂತ್ರಗಂಗೆ   ಇಲಿೂ ಕಂಡುಬರುರ್ ದೃಶಾಗಳು.  

        



 ತ್ುಮಕೂರು ಜಿಱೂ : ತ್ರಂಗಿನಕಯಿ ಬಲಗೆ ರಸಿದಿಿಯಗಿದೆ. ಇಲಿೂ ಏವಾ ಖಂಡದಲಿೂಯೇ ಎತ್ಾರಳದ ಮಧುಗಿರಿ 

ಬಟಟರ್ನುು ಕಣಬಹುದು.  

 

 

 

 

 

 
 

       ಮಧುಗಿರಿ ಬಟಟ 
 

 ಚಿತ್ರದುಗವ ಜಿಱೂ : ಏಳು ಸುತಿಾನ ಅಭೇದಾಕ್ಕೂೇಟೆ,  
ಮದಕರಿ ನಯಕ ಮತ್ುಾ ಒನಕ್ಕ ಓಬರ್ಿ ಇಂದಿಗೂ  
ಮರಯಱಗದ ರಮುಖ ರ್ಾಕಿಾಗಲಗಿದರರ.  

 

 

 

        ಏಳು ಸುತಿಾನ ಕ್ಕೂೇಟೆ 
 

 ದರ್ಣಗೆರ ಜಿಱೂ : ಕನವಟಕದ ಮಾಂಚಸಟರ್ ಎಂದೆೇ ಷಸರಗಿರುರ್ ದರ್ಣಗೆರಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭ್ರತ್ದಲಿೂಯೇ ಅತಿ 

ದೊಡಡ ಕ್ಕರ  ಂತಿಶಗರ ಕ್ಕರಯನುು ಷೂಂದಿದೆ.  

 

 

 

 

 

 ಶಿರ್ಗಗ ಜಿಱೂ : ಜೂೇಗ ಜಲ್ಪ್ತ್, ಕುಳಂಸರರ್ರ ಮನೆ, ಕನವಟಕದ ಭತ್ಾದ ಕಣಜ ಎಂದೆೇ ರಸಿದಿಳದ ಜಿಱೂ 

ಶಿರ್ಗಗದಲಿೂ ರಸಿದಿ ಗುಡವಿ ಕ್ಷಿಧಮರ್ನುು ಕಣಬಹುದು. 

 

 

 

 

 

 
          ಜೂೇಗ ಜಲ್ಪ್ತ್ 
 

 



    ಅ) ಷೂಂದಿಸಿ ಬರಯಿರಿ :  

1) ತ್ುಮಕೂರು  - ಬನೆುೇರುಘಟಟ  _____________ 

2) ಬಂಗಳೂರು ನಗರ  - ಂತಿಶಗರ ಕ್ಕರ _____________ 

3) ಶಿರ್ಗಗ  - ಮಧುಗಿರಿ ಬಟಟ _____________ 

4) ದರ್ಣಗೆರ  - ಗುಡವಿ ಕ್ಷಿಧಮ _____________ 

    ಆ) ನಿೇಡಿರುರ್ ಸೂಚನೆಗಳಲಿೂ ಕಂಡುಬರುರ್ ಜಿಱೂಗಳ ಷಸರುಗಳನುು ಬರಯಿರಿ :  

 1) ______________ 2) ______________ 3) _______________ 

 4) ______________ 5) ______________ 6) _______________ 

 7) ______________ 8) ______________ 9) _______________ 

    ಇ) ನಿೇಡಿರುರ್ ಜಿಱೂಗಳ ಒಂದೊಂದು ಳೈಶಿರ್ಟತ್ರಯನುು ಗುತಿವಸಿ : 

 1) ರಮನಗರ ___________________  4) ಬಂಗಳೂರು ನಗರ __________________ 

 2) ಕ್ಕೂೇಱರ  ___________________  5) ಶಿರ್ಗಗ ___________________ 

 3) ಚಿಕೆಬಲಾಸರ ___________________ 

   ಈ) ಹಣವಗೊಳಿಸಿ :  

1) ತ್ರಂಗಿನಕಯಿ ಬಲಗೆ ರಸಿದಿಳದ ಜಿಱೂ _____________ 

2) ಏಳು ಸುತಿಾನ ಕ್ಕೂೇಟೆ ಷೂಂದಿರುರ್ ಜಿಱೂ _____________ 

3) ದಕ್ಷಿಣಭ್ರತ್ದ ದೊಡಡ ಕ್ಕರಯಿರುರ್ ಜಿಱೂ____________ 

4) ಕುಳಂಸರರ್ರ ಮನೆಯಿರುರ್ಸದು ________________ 

   ಉ) ನಿೇಡಿರುರ್ ಚಿತ್ರಟಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ನಂತ್ರ ಅರ್ಸ ಯರ್ ಜಿಱೂಗೆ  ಶೇರಿಳ  ಷಸರಿಸಿ. 

 

     

- _______________          - _______________ 

     

 

 

 

 

- _______________        - _______________ 

     
 


