


 
 
 

 
 

 

 «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀªÁðAVÃt C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ±Á¯ÉUÀ¼À ¥ÁvÀæ ªÀÄºÀvÀé¥ÀÆtðªÁzÀzÀÄÝ. 
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÁªÀÄlÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ¸ÁzsÀ£ÀªÁVzÉ. CAvÉAiÉÄÃ 
«eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ “«PÁ¸À” JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ F¥ÀÄ¸ÀÛPÀªÀÅ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV gÀavÀªÁVzÀÄÝ, ¥ËæqsÀ±Á¯Á 
«zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ, vÁQðPÀ, OzÉÆåÃVPÀ, ªÀåªÀºÁjPÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ eÁÕ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è 
ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁVzÉ.  

 

¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄªÀ UÉÆAzÀ® ¤ªÁgÀuÉUÉ F 
¸Á»vÀåªÀÅ D±ÁQgÀtªÁVzÉ. ªÉÊ«zÀåªÀÄAiÀÄªÁV ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½zÀÝ°è GvÀÛgÀ MAzÉÃ DVzÀÄÝ, D 
GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÀAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ «¥sÀ®gÁUÀÄvÁÛgÉ. F ¤nÖ£À°è MAzÉÃ 
MAzÀÄ GvÀÛgÀ §gÀÄAiÀÄÄªÀAvÉ ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è PÉÃ¼À§ºÀÄzÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯ÉÃ 
«zÁåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ DzsÁjvÀ ¸Á»vÀåªÀÅ F ¥ÀÄ¸ÀÛPÀªÁVzÀÄÝ EzÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ ¥ÀjÃPÁë 
¨sÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¹ DvÀä«±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑ¸ÀÄªÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÀÄÝ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 
±ÀÄ¨sÀºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. 
 

 
                                                  ²æÃªÀÄw J¸ï ¥ÀÆ«vÁ s̈Á C Ȩ́Ã 

                                                     ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 
                                                      f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ  

 

 

 

 

   

¸ÀAzÉÃ±À 



 

 

 

 PÉÆÃ«qï – 19 «±ÀéªÀiÁjAiÀÄÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀAvÀºÀ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß 
GAlÄªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ¥Àæ À̧ÄÛvÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀzÀ°è, «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä 
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀÄ°èªÉ. J¸ï J¸ï J¯ï ¹ AiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR WÀlÖzÀ°ègÀÄªÀ 
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß «±Áé¸À¢AzÀ JzÀÄj¹, AiÀÄ±À À̧ì£ÀÄß UÀ½¸ÀÄªÀAvÁUÀ®Ä f¯ÉèAiÀÄ 
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ð ªÀåQÛUÀ½AzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À gÀZÀ£É ºÁUÀÄ C£ÀéAiÀiÁzsÁjvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛj¸ÀÄªÀ°è 
«¥sÀ®gÁUÀÄªÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀAfÃ«¤AiÀiÁV ¥sÀ°¸ÀÄªÀ ¥ÀÄ À̧ÛPÀªÉAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÉ 
Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. «eÁÕ£ÀªÉA§ÄzÀÄ PÀÆqÀ ¥ÀjÃPÁë ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ DzsÁgÀ¸ÀÜA¨sÀ  
DVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ f¯ÉèAiÀÄ J¸ï J¸ï J¯ï ¹ AiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ GvÀÄÛAUÀ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ KgÀ®Ä F 
¥ÀÄ À̧ÛPÀªÀÅ £ÉgÀªÁVzÉ.  

 

¥ÀÄ À̧ÛPÀzÀ ºÉ¸ÀgÉÃ ¸ÀÆa À̧ÄªÀAvÉ «eÁÕ£ÀzÀ «PÁ¸À ºÉÆAzÀÄªÀ°è F ¥ÀÄ À̧ÛPÀ CvÀåAvÀ 
¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. «zÁåyðUÀ¼À°ègÀÄªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä EzÀÄ MAzÀÄ 
zÁj¢Ã¥ÀªÁVzÉ. F ¥ÀÄ À̧ÛPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ±Àæ«Ä¹zÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀgÀ vÀAqÀ ºÁUÀÄ f¯Áè 
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀåªÀ Ȩ́ÜAiÀÄ ¸ÀªÀÄ À̧ÜjUÀÆ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÄ ²PÀëPÀ§AzsÀÄUÀ¼ÀÄ F ¥ÀÄ À̧ÛPÀªÀ£ÀÄß 
¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ «zÁåyðUÀ¼À°è «±ÉÃµÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß 
vÀÄA©¹ DvÀä«±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑ¹ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄºÀvÁéPÁAPÉë AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ¸À¥sÀ®ªÁUÀ®Ä ¸ÀªÀðgÀÄ 
¸ÀºÀPÀj¸À®Ä «£ÀAw À̧ÄvÉÛÃ£É.  

 

 

                                                              ²æÃ JA Dgï ªÀiÁgÀÄw 
                                                                 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ 
                                                        r J¸ï E Dgï n ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

 

 

 

¸ÀAzÉÃ±À 

 



ªÀÄÄ£ÀÄßr 

“«eÁÕ£ÀªÉÃ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ PÁgÀt 
«eÁÕ£À¢AzÀ¯ÉÃ JµÉÆÖÃ ºÉÆ À̧ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄÄwÛzÉ dUÀªÉ¯Áè, 

CeÁÕ£ÀzÀ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄÄ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ¯Éè®è, 
«¸ÀäAiÀÄªÉÃ «eÁÕ£À” 

 2020–21 £ÉÃ ¸Á°£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è ±Á É̄UÀ¼À°è£À vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ À̧ÄªÀÅzÀÄ ²PÀëPÀjUÉ ºÁUÀÄ 
ªÀÄPÀÌ½UÉ À̧ªÁ°£À «µÀAiÀÄªÁVzÉ. £ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ°è ºÁUÀÄ EvÀgÉ zÉÃ±ÀUÀ¼À®Æè PÀÆqÀ PÉÆgÉÆÃ£Á JA§ 
«±ÀéªÀiÁj¬ÄAzÀ À̧A¥ÀÆtð ¤§ðAzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÃjgÀÄªÀ À̧®ÄªÁV (¯ÁPïqË£ï) ««zsÀ À̧ÜgÀUÀ¼À ²PÀët 
ªÀåªÀ Ȩ́ÜAiÀÄ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁVªÉ. EzÀjAzÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ §zÀ¯ÁV D£ÉèöÊ£ï ²PÀëtPÉÌ 
ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, F ¤nÖ£À°è «zÁåyðUÀ¼À°è DvÀä Ȩ́ÜöÊAiÀÄð vÀÄA© ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß zsÉÊAiÀÄðªÁV 
JzÀÄj À̧ÄªÀ dªÁ¨ÁÝj £ÀªÀÄä ¤ªÀÄä®ègÀ PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. 

 EAvÀºÀ À̧¤ßªÉÃ±ÀzÀ°è «eÁÕ£À À̧A¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀgÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹, PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ²PÀët ¥ÀjÃPÁë 
ªÀÄAqÀ½ ªÀiÁUÀð À̧ÆaAiÀÄAvÉ À̧ s̈ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ «eÁÕ£À «µÀAiÀÄPÉÌ À̧A§A¢ü¹zÀAvÉ «zÁåyðUÀ¼À°è 
UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CªÀgÀÄ À̧jAiÀiÁV GvÀÛj À̧ÄªÀAvÉ ªÀiÁr, ¥sÀ°vÁA±À 
GvÀÛªÀÄUÉÆ½ À̧ÄªÀ ¤nÖ£À°è F ¥ÀÄ À̧ÛPÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ. «eÁÕ£À ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄªÀ À̧AzÀ¨sÀðzÀ°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ 
C£ÀÄ s̈À« À̧ÄªÀ UÉÆAzÀ® ¤ªÁgÀuÉAiÉÄ F ¥ÀÄ À̧ÛPÀ gÀZÀ£ÉUÉ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀiÁVzÉ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ À̧jAiÀiÁzÀ 
GvÀÛgÀ w½¢zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ C£ÀéAiÀiÁzsÁjvÀªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛj À̧®Ä «¥sÀ®gÁUÀÄvÁÛgÉ.  

 F ¤nÖ£À°è MAzÉÃ GvÀÛgÀPÉÌ PÉÃ¼À§ºÀÄzÁzÀ ºÀ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ̄ ÉÃ «zÁåyðUÀ½UÉ ¤ÃrzÀ°è 
CªÀgÀÄ ¥ÀjÃPÁë À̧AzÀ¨sÀðzÀ°è UÉÆAzÀ® ªÀiÁrPÉÆ¼ÀîzÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß UÀ½¸ÀÄvÁÛgÉ, 
JA§ GzÉÝÃ±À¢AzÀ MAzÉÃ GvÀÛgÀPÉÌ PÉÃ¼À§ºÀÄzÁzÀ ºÀ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀa À̧¯Á¬ÄvÀÄ. «eÁÕ£ÀzÀ°è 
§gÀ§ºÀÄzÁzÀ À̧A¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄ C£Àé¬ÄPÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ À̧A§A¢ü¹zÀ À̧ÆPÀÛ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß DAUÀè 
ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è gÀa¹ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è «eÁÕ£À “«PÁ¸À” JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ 
aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆj£À f¯Áè ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ À̧AvÀ À̧zÀ 
«µÀAiÀÄªÁVzÉ. 

 «eÁÕ£À “«PÁ À̧” JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄrAiÀÄ°è£À F ¥ÀÄ À̧ÛPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀ £ÀªÀÄä qÀAiÀÄmï£À 
»jAiÀÄ G¥À£Áå À̧PÀgÀÄ ºÁUÀÄ G¥À£Áå À̧PÀ «ÄvÀægÀÄ, aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f É̄èAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀ vÀAqÀzÀªÀjUÀÆ 
ºÁUÀÄ ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀ ²PÀëPÀgÁzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ PÉ f ¤Ã®PÀAoÀ¥ÀàgÀªÀÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆæÃrüPÀgÀt ¤ªÀð»¹zÀ 
²æÃAiÀÄÄvÀ ¥Àæ±ÁAvïgÀªÀjUÀÆ ªÀÄ£À¥ÀÆªÀðPÀªÁzÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. 
 
 F ¥ÀÄ À̧ÛPÀ¢AzÁV f¯ÉèAiÀÄ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ C£ÀÄPÀÆ® ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀgÀ 
eÉÆvÉUÉ «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀÄ±À¹éAiÀiÁV £ÀªÀÄä f¯ÉèAiÀÄ QÃwð ¥ÀvÁPÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÁj À̧ É̈ÃPÉAzÀÄ ±ÀÄ¨sÀPÉÆÃgÀÄvÉÛÃ£É.   

                                                     ²æÃªÀÄw ¥ÀÄµÀà®vÀ ºÉZï PÉ 
                                                      ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ºÁUÀÄ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (C©üªÀÈ¢Þ) 
                                                                 qÀAiÀÄmï aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 



 

 

 

“«eÁÕ£À JA§ÄªÀÅzÀÄ eÁÕ£ÀzÀ UÀÆqÀÄ, 
¨É¼ÀQ£À CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀgÀ¼À eÁqÀÄ” - 

   ªÉÄÃ°£À ªÀiÁw£ÀAvÉ F ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ°è «eÁÕ£À ¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉ vÀAiÀiÁjPÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ 
¸ÀÈd£ÁvÀäPÀvÉ¬ÄAzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ jÃwAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ GvÀÛgÀªÀÇ ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ 
MAzÉÃ DVgÀÄªÀAvÉ vÀAiÀiÁgÁVzÀÄÝ, EzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À eÁÕ£ÀzÀ C£ÀéAiÀÄvÉ ºÁUÀÄ QæAiÀiÁ²Ã® AiÉÆÃZÀÀ£Á 
®ºÀjUÉ »rzÀ PÉÊUÀ£ÀßrAiÀiÁVzÉ.  

 

 UÁæ«ÄÃt »£Àß¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è N¢zÀÄÝ F 
ªÀÄPÀÌ½UÉ ªÉÊeÁÕ¤PÀ, vÁQðPÀ aAvÀ£ÉUÉ F ¥ÀÄ À̧ÛPÀªÀÅ zÁj¢Ã¥ÀªÁVzÉ. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ««zsÀ 
DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀÆavÀ GvÀÛgÀzÀ ¤¢ðµÀÖvÉ ªÀÄÄAvÁzÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ F 
¥ÀÄ¸ÀÛPÀªÀÅ «zÁåyðUÀ¼À Gdé® ¨sÀ«µÀåPÉÌ ¸ÀAfÃ«¤AiÀiÁVzÉ. ªÀÄPÀÌ¼À ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÉÜöÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ DvÀAPÀ  ¨sÀAiÀÄPÉÌ M¼ÀUÁUÀzÉÃ DvÀä«±Áé¸À¢AzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ GvÀÛªÀÄªÁV vÀAiÀiÁj £ÀqÉ À̧ÄªÀ 
¤nÖ£À°è F ¥ÀÄ À̧ÛPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. 

 

 F ¥ÀÄ¸ÀÛPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä PÁgÀtPÀvÀðgÁzÀ f¯Áè ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ É̈Ãw ¸ÀA¸ÉÜ 
aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀgÀ vÀAqÀ, J®èjUÀÆ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É. 
10£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ F ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À AiÀÄ±À À̧ì£ÀÄß 
UÀ½¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ D² À̧ÄvÉÛÃ£É. J¸ï J¸ï J¯ï ¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ J¯Áè ªÀÄPÀÌ½UÀÆ 
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. 

 
                                                                ²æÃ © « ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà 
                                                              G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (DqÀ½vÀ) 
                                                               ¸Á ² E aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 
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ಪ್ರರಿವಿಡಿ



ಭೌ�ತಶಾ�ಸ್ತ್ರ�
ವಿದ್ಯು
�ಚ್ಛಕ್ತಿ� 

1. “ಆಧು
ನಿಕ ಸ್ತ್ರಮಾ�ಜದ್ಯುಲ್ಲಿ� ವಿದ್ಯು
�ಚ್ಛಕ್ತಿ�ಯು
 ಒಂ�ದ್ಯು
 ಪ್ರ�ಮು
ಖ ಸ್ಥಾ�#ನವನ
& ಹೊಂ()�ದಿದೆ(  ಸ್ತ್ರಮುರ್ಥಿ-ಸಿ” .
 ಉತ�ರ : ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಇಂ�ದ್ಯು
 ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಸ್ತ್ರ
ಲಭವಾ�ಗಿ ಒಂ�ದ್ಯು
 ರ)ಪ್ರದಿ�ದ್ಯು ಇಂನ್ನೊಂ()&�ದ್ಯು
 ರ)ಪ್ರಕೆಂ(< 
ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
 ಮುತ
� ಯಾ�ವBದೆ(C ರಿCರ್ತಿಯು ಮಾ�ಲ್ಲಿನ� ಉ�ಟು
 ಮಾ�ಡು
ವBದಿಲ�.

2.1 ವಿದ್ಯು
�ತGವಾ�ಹುದ್ಯು ಏಕಮಾ�ನವನ
& ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ ?
2.2 ಆ�ಪಿಯುರನ
& ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ:

ಉತ�ರ : ಒಂ�ದ್ಯು
 ಆ�ಪಿಯುರ್ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ( ಪ್ರ�ರ್ತಿ ಸ್ಥಾ(ಕೆಂ(�ಡಿಗೆ( ಒಂ�ದ್ಯು
 ಕ)ಲಮ್ ಆವಾ(Cಶದ್ಯು ಪ್ರ�ವಾ�ಹು ವಾ�ಗಿದೆ( . 1A=1C/1Sec

3. ಒಂ�ದ್ಯು
 ಕ)ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಎಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� ಎಂಷ್ಟು
V ? 
 ಉತ�ರ : 6 10x 18

4.1 ವಾ�ಹುಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ವಿಭವದ್ಯು ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರವನ
& ಯಾ�ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
 ? 
4.2 ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ಮೂಲಕ ವಿಭವಾ��ತರ ವನ
& ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರಲ
 ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯು ಮಾ�ಡು
ವ ಸ್ಥಾ�ಧುನ ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ. ?

ಉತ�ರ : ವಿದ್ಯು
�ತ್ಯಾ()<Cಶ ಅಥವಾ� ಬ್ಯಾ��ಟುರಿ
5.1 ವಿಭೌ�ವಾ��ತರ 1 ವೋCಲ್ಟ್V ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
 ?
5.2 ಎಂರಡು
 ಬಿಂ�ದ್ಯು
ಗಳ ನಡು
ವಿನ ವಿಭವಾ��ತರ 1  ವೋCಲ್ಟ್V ಇಂದ್ಯುರ ಅಥ- ರ್ತಿಳಿಸಿ ?
      ಉತ�ರ:ಯಾ�ವBದೆ(C ಅನ
ಕ�ಮುವಾ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ಎಂರಡು
 ಬಿಂ�ದ್ಯು
ಗಳ ನಡು
ವಾ( ಒಂ�ದ್ಯು
 ಕ)ಲಮ್ ಆವಾ(Cಶವನ
&
      ಒಂ�ದ್ಯು
 ಬಿಂ�ದ್ಯು
ವಿನಿ�ದ್ಯು ಇಂನ್ನೊಂ()&�ದ್ಯು
 ಬಿಂ�ದ್ಯು
ವಿಗೆ( ತರ
ವಲ್ಲಿ� ಒಂ�ದ್ಯು
 ಜೌ�ಲ್ಟ್ ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ನಡೆ(ದಿದೆ( ಎಂ�ದ್ಯು
 ಅಥ-.
6.1 20  V ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ಮೂಲಕ ಹೊಂ�ದ್ಯು
ಹೊಂ()Cಗ
ವ 100 ಕ)ಲಮ್ ಆವಾ(Cಶಗಳಿಗೆ( ಎಂಷ್ಟು
V ಶಕ್ತಿ� ಒಂದ್ಯುಗಸ್ತ್ರಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(. 
6.2  20  ವೋCಲ್ಟ್V  ವಿಭವಾ��ತರ ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಎಂರಡು
 ಬಿಂ�ದ್ಯು
ಗಳ ನಡು
ವಾ(  100  ಕ)ಲಮ್ ಆವಾ(Cಶಗಳj  ಚ್ಛಲ್ಲಿಸಿದೆ�ಗ
ಆಗ
ವ ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಎಂಷ್ಟು
V ?     
        ಉತ�ರ :   =   W VXQ   W =20X100 = 2000J

7. ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮು�ಡುಲದ್ಯು  ಈ ಸ್ತ್ರ�ಕೆಂ(CತವB ಏನನ
& ಸ್ತ್ರ)ಚಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ( ಮುತ
� ಇಂದ್ಯುರ ಕೆಂ�ಯು- ಏನ
 ?
ಉತ�ರ: ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ತ ರೆ()Cಧು (ರಿಯೋ)Cಸ್ಥಾ�Vಟ್) ಇಂದ್ಯುನ
& ರೆ()Cಧುವನ
& ಬದ್ಯುಲೆ�ಯಿಸ್ತ್ರಲ
 ಬಳjಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(.

8.1 ಓಮುನ ನಿಯುಮುವನ
& ನಿರ)ಪಿಸಿ?
8.2 ವಿಭವಾ��ತರ, ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹು ಮುತ
� ರೆ()Cಧು ಇಂವBಗಳ ನಡು
ವಿನ ಸ್ತ್ರ�ಬ�ಧುವನ
& ಸ್ತ್ರ)ಚಿಸ್ತ್ರ
ವ ನಿಯುಮುವನ
& 
ನಿರ)ಪಿಸಿ.

ಉತ�ರ:  ಸಿ#ರ ತ್ಯಾ�ಪ್ರಮಾ�ನದ್ಯುಲ್ಲಿ� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮು�ಡುಲದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ಲೆ()Cಹುದ್ಯು ತ�ರ್ತಿಯು ನಡು
ವಿನ ವಿಭವಾ��ತರ ಅದ್ಯುರ 
ಮೂಲಕ ಹುರಿಯು
ವ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುಕೆಂ(< ನ್ನೊಂ(Cರ ಅನ
ಪಾ�ತದ್ಯುಲ್ಲಿ�ರ
ತ�ದೆ(.

 V ∝ I

 = V IR

9.1 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಬಲ್ಟ್x ಮುತ
� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಹಿCಟುರ್ ಸ್ತ್ರ
ರ
ಳಿಯು ಮೂಲಕ ಒಂ�ದೆ(C ವಿಭವಾ��ತರವBಳy ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಹುರಿಸಿದೆ�ಗ ಬಲ್ಟ್\
ಹೊಂ()ಳೆ(ಯು
ತ�ದೆ( ಆದ್ಯುರೆ( ಸ್ತ್ರ
ರ
ಳಿ ಹೊಂ()ಳೆ(ಯು
ವBದಿಲ� ಏಕೆಂ( ? 
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9.2  ಸ್ತ್ರರಣಿ ಕ�ಮುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಜೌ()Cಡಿಸಿರ
ವ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಬಲ್ಟ್\ ಅದೆ(C ಸ್ತ್ರರಣಿಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ  ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಹಿCಟುರ್ ನ ಸಿ|ಚ್ ಹೊಂ�ಕ್ತಿದೆ�ಗ 
ಮು�ದ್ಯು ಬ್ಯಾ(ಳಕನ
& ನಿCಡು
ತ�ದೆ( ಏಕೆಂ( ?

ಉತ�ರ: ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಬಲ್ಟ್\ ನ ರೆ()Cಧು ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~. ವಿದ್ಯು
�ತ್  ಹಿCಟುರ್ ನ ರೆ()Cಧು ಕಡಿಮೆ.
10.1 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುದ್ಯು ಉಷ್ಣೋ()�Cತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ್ನೊಂ� ತತ|ವನ
& ಆಧುರಿಸಿ ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಮಾ�ಡು
ವ ಸ್ಥಾ�ಧುನಗಳನ& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ. 
10.2 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಇಂಸಿ� ಪಾ(ಟ್ಟಿVಗೆ( ಮುತ
� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಹಿCಟುರ್ ಯಾ�ವ ತತ|ದ್ಯು ಆಧಾ�ರದ್ಯು ಮೆCಲೆ( ಕೆಂ�ಯು- ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.

ಉತ�ರ: ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಇಂಸಿ� ಪಾ(ಟ್ಟಿVಗೆ(, ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಹಿCಟುರ್, ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುದ್ಯು ಉಷ್ಣೋ()�Cತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ ಪ್ರರಿಣಾ�ಮುದ್ಯು 
ಆಧಾ�ರದ್ಯು ಮೆCಲೆ( ಕೆಂ�ಯು- ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.

11.1 ಜೌ�ಲನ ಉಷ್ಣೋ()�Cತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ ನಿಯುಮುವನ& ನಿರ)ಪಿಸಿ ಈ ನಿಯುಮುದ್ಯು ಗಣರ್ತಿಯು ರ)ಪ್ರವನ& ಬರೆ(ಯಿರಿ. 
11.2 ಔಲನ ಉಷ್ಣೋ()�Cತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಯು ನಿಯುಮುದ್ಯು ಪ್ರ�ಕೆಂ�ರ ರೆ()Cಧುಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ದ್ಯು ಉಷ್ಟು�ವB ಅವಲ�ಬಿಂಸಿರ
ವ  
ಅ�ಶಗಳನ& ರ್ತಿಳಿಸಿ. ಈ ನಿಯುಮುದ್ಯು ಪ್ರ�ಕೆಂ�ರ ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ದ್ಯು ಉಷ್ಟು�ವನ
& ಲೆ(ಕೆಂ�<ಚಾ�ರ ಮಾ�ಡುಲ
 ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಿಸ್ತ್ರ
ವ 
ಸ್ತ್ರ)ತ�ವನ
& ಬರೆ(ಯಿರಿ.

ಉತ�ರ: ಜೌ�ಲನ ಉಷ್ಣೋ()�Cತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ ನಿಯುಮುದ್ಯು ಪ್ರ�ಕೆಂ�ರ ರೆ()Cಧುಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ದ್ಯು ಉಷ್ಟು�ವB 
1) ಪ್ರ�ವಹಿಸ್ತ್ರ
ರ್ತಿ�ರ
ವ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುದ್ಯು ವಗ-ಕೆಂ(< ನ್ನೊಂ(Cರ ಅನ
ಪಾ�ತದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಇಂರ
ತ�ದೆ(. 
2) ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ರೆ()Cಧುಕೆಂ(< ನ್ನೊಂ(Cರ ಅನ
ಪಾ�ತದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಇಂರ
ತ�ದೆ(. 
3) ಹುರಿಯು
ವ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುದ್ಯು ಕೆಂ�ಲಕೆಂ(< ನ್ನೊಂ(Cರ ಅನ
ಪಾ�ತದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಇಂರ
ತ�ದೆ(.

                     H=I2Rt

12. 20 ಓಮ್ ರೆ()Cಧುವನ
& ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಇಂಸಿ� ಪಾ(ಟ್ಟಿVಗೆ(ಯು
 5 ಆ�ಪಿCಯುರ್ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುವನ
& ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಿಸಿ 
ಕೆಂ()ಳjyತ�ದೆ(. 30 ಸ್ಥಾ(ಕೆಂ(�ಡ್ ನಲ್ಲಿ� ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ದ್ಯು ಉಷ್ಟು�ವನ
& ಕ�ಡು
ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ�ರ:  H= I2Rt
 H = (5)2X20X30     =15000J

13. ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉಪ್ರಕರಣಗಳನ& ಸ್ತ್ರರಣಿ ಕ�ಮುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯುಕ್ತಿ<�ತಲ
 ಸ್ತ್ರಮಾ��ತರವಾ�ಗಿ ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
 
ಅನ
ಕ)ಲಕರ ಏಕೆಂ( ? 

ಉತ�ರ: ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉಪ್ರಕರಣಗಳj ಸ್ತ್ರರಿಯಾ�ಗಿ ಕೆಂ�ಯು-ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರಲ
 ವಿಭಿನ& ಮಾ�ಲ�ಗಳ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುದ್ಯು 
ಅಗತ�ವಿದೆ(. ಸ್ತ್ರರಣಿ ಕ�ಮುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಜೌ()Cಡಿಸಿದ್ಯುರೆ( ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮು�ಡುಲದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಪ್ರ�ವಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಸಿ#ರವಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ(.

14. ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುದಿ�ದ್ಯು ವಿತರಿಸ್ತ್ರಲೆ�ದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ದ್ಯುರವB ಏನನ
& ನಿಧು-ರಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ( ? ಅದ್ಯುನ
& ಕ�ಡು
 ಹಿಡಿಯು
ವ 
ಸ್ತ್ರ)ತ�ಗಳನ
& ಬರೆ(ಯಿರಿ? ಏಕಮಾ�ನ ರ್ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ�ರ : ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�-.  P= w
t
 ,    =  ,   = P VxI P V2/R

15. ಕೆಂ�ರಣ ಕೆಂ()ಡಿ. ) a ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ಸ್ತ್ರರಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ನ�ವಾ�ಗಿ ತ್ಯಾ�ಮು� ಮುತ
� ಅಲ)�ಮಿನಿಯು� ತ�ರ್ತಿ ಬಳಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(.
  ) b ವಿದ್ಯು
�ತ್ ದಿCಪ್ರ ತ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ� ಟು�ಗಸ್ತ್ರVನ್ ಬಳಸ್ತ್ರಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(. 

ಉತ�ರ:  ) a ತ್ಯಾ�ಮು� ಮುತ
� ಅಲ)�ಮಿನಿಯು� ಲೆ()Cಹುಗಳಲ್ಲಿ� ರೆ()CಧುಶೀCಲತ್ಯಾ( ಕಡಿಮೆ.
) b ಟು�ಗಸ್ತ್ರVನ್ ನ ದ್ಯು�ವನ ಬಿಂ�ದ್ಯು
 ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು ಇಂದ್ಯುನ
& ವಿದ್ಯು
�ತ್ ದಿCಪ್ರ ತ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ� ಬಳಸ್ತ್ರಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(.

16. ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉಷ್ಣೋ()�Cತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ ಸ್ಥಾ�ಧುನಗಳನ
& ಮಿಶ� ಲೆ()Cಹುಗಳಿ�ದ್ಯು ತಯಾ�ರಿಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
 ? 
ಉತ�ರ: ಮಿಶ� ಲೆ()Cಹುಗಳ ರೆ()Cಧು ಶೀCಲತ್ಯಾ( ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಇಂರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಉಷ್ಟು�ವನ
& ಉತ\ರ್ತಿ� ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(.
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17. ಟು�ಗಸ್ತ್ರVನ್ ತ�ತ
 ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಬಲ್ಟ್\ ಒಂಳಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ನ�ವಾ�ಗಿ ಯಾ�ವ ಅನಿಲ ತ
�ಬಿಂರ
ತ್ಯಾ��ರೆ( ಮುತ
� ಏಕೆಂ( ?
ಉತ�ರ: ಬಲ್ಟ್\  ಒಂಳಗೆ( ಕಡಿಮೆ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಶೀCಲ ಅನಿಲಗಳೆ�ದ್ಯು ನ್ನೊಂ(�ಟ್ರೋ()�Cಜನ್ ಮುತ
� ಆಗೆ�-ನ್  ಅನಿಲಗಳನ
& 
ಟು�ಗಸ್ತ್ರVನ್ ತ�ರ್ತಿಯು ಧೀCರ್ಘ-ಕೆಂ�ಲದ್ಯು ಬ್ಯಾ�ಳಿಕೆಂ(ಗೆ�ಗಿ ತ
�ಬಿಂರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(.

18. ) a ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ರೆ()CಧುವB ಯಾ�ವ ಅ�ಶಗಳ ಮೆCಲೆ( ಅವಲ�ಬಿಂತವಾ�ಗಿದೆ( ?
     ) b ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ರೆ()Cಧು ಮುತ
�ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ಅಡು�ಕೆಂ()ಯು� ಇಂವBಗಳ ನಡು
ವಿನ ಸ್ತ್ರ�ಬ�ಧು ಬರೆ(ಯಿರಿ?
     ) c ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ಈ ಕೆಂ(ಳಗಿನವBಗಳಲ್ಲಿ� ಉ�ಟ್ರೋ�ದ್ಯು ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ( ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ರೆ()Cಧುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವ ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಯುನ
& 

ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(. ) a ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ಉದ್ಯು�ದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ಹೊಂ(ಚ್ಛ~ಳ ) b ವಾ��ಸ್ತ್ರ ದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ಹೊಂ(ಚ್ಛ~ಳ
ಉತ�ರ:  ) a ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ರೆ()CಧುವB ಅವಲ�ಬಿಂಸಿರ
ವ ಅ�ಶಗಳj_
1. ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ಉದ್ಯು�, 2.ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ಅಡು�ಕೆಂ()ಯು� ,
3.ವಸ್ತ್ರ
�ವಿನ ಪಾ�ಕ�ರ್ತಿಕ ಗ
ಣ 4. ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ಉಷ್ಟು�ತ್ಯಾ(.
) b R l/A ∝

    R= .l/A⍴
) * c ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ರೆ()Cಧು ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ಅಡು�ಕೆಂ()ಯು� ಕೆಂ(< ವಿಲೆ()Cಮಾ�ನ
ಪಾ�ತ ದ್ಯುಲ್ಲಿ�ರ
ತ�ದೆ(

   * ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ಉದ್ಯು�ದ್ಯು ಹೊಂ(ಚ್ಛ~ಳ ರೆ()Cಧು ಹೊಂ(ಚಿ~ಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. ವಾ��ಸ್ತ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ಹೊಂ(ಚ್ಛ~ಳ ರೆ()Cಧು ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.
19. 3Ω ,4 Ω, ಮುತ
� 5Ω ರೆ()Cಧು ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ರೆ()Cದ್ಯುಕಗಳನ
& ) a ಸ್ತ್ರರಣಿಯುಲ್ಲಿ� ) b ಸ್ತ್ರಮಾ��ತರವಾ�ಗಿ ಜೌ()Cಡಿಸಿದೆ�ಗ 
ಮು�ಡುಲದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಒಂಟು
V ರೆ()Cಧುಗಳನಡು
ವಿನ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ ಎಂಷ್ಟು
V ?

ಉತ�ರ: )a ಸ್ತ್ರರಣಿಯುಲ್ಲಿ� ಜೌ()Cಡಿಸಿದೆ�ಗ Rs= 3+4+5=12 Ω

) b ಸ್ತ್ರಮಾ��ತರವಾ�ಗಿ ಜೌ()Cಡಿಸಿದೆ�ಗ RP =⅓+¼+1!5 =1.28Ω

ಒಂಟು
V ರೆ()Cಧುಗಳ ನಡು
ವಿನ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ,Rs-RP= 12Ω - 1.28Ω =10.72Ω

20. 4  Ω ರೆ()Cಧುದಿ�ದ್ಯು ಪ್ರ�ರ್ತಿ ಸ್ಥಾ(ಕೆಂ(�ಡಿಗೆ( 100  J ಉಷ್ಟು� ಶಕ್ತಿ� ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ರೆ()Cದ್ಯುಕದ್ಯು ನಡು
ವಿನ ವಿಭವಾ��ತರ ವನ
& 
ಕ�ಡು
ಹಿಡಿಯಿರಿ. ? H=100 R=4 t=1sec V=?

ಉತ�ರ: H= I2RT

       I2 = H/Rt   = 100/4x1
I2  =25 
I = 5A

 V = IR , 
 V = 5x4  = 20V

21. ನಿಮುಗೆ( 1, 2 & 3 R R R ಮೂರ
 ರೆ()Cಧುಗಳನ
& ನಿCಡುಲೆ�ಗಿದ್ಯು
� ಅವBಗಳನ
& ಸ್ತ್ರಮಾ��ತರವಾ�ಗಿ ಜೌ()Cಡಿಸಿ,ಅಮಿCಟುರ್ 
ಮುತ
� ವೋCಲ್ಟ್V ಮಿCಟುರ್ ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ವಿದ್ಯು
�ನ��ಡುಲವನ
& ರಚಿಸಿ ವಿದ್ಯು
�ತGವಾ�ಹುದ್ಯು ದಿಕ<ನ
& ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿ.
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22. ಕೆಂ(ಳಗಿನ ನಕ್ಷೆ(ಯುನ
& ಗಮುನಿಸಿ ಮು�ಡುಲದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಪ್ರ�ವಹಿಸ್ತ್ರ
ರ್ತಿ�ರ
ವ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುವನ
& ಕ�ಡು
ಹಿಡಿಯಿರಿ

RS= 5+10+15= 30 Ω
I = V/R = 30/30   
   = 1A

23. ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉಪ್ರಕರಣಗಳನ
& ಗ�ಹುವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮು�ಡುಲದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರಮಾ��ತರವಾ�ಗಿ ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರಲ
 ಎಂರಡು
 ಕೆಂ�ರಣಗಳನ
& 
ರ್ತಿಳಿಸಿ?

ಉತ�ರ : ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉಪ್ರಕರಣಗಳನ
& ಸ್ತ್ರಮಾ��ತರವಾ�ಗಿ ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ್ನೊಂ(�ದ್ಯುರೆ(, 
1) ಸ್ತ್ರಮಾ��ತರ ಜೌ()Cಡುಣಾ(ಯುಲ್ಲಿ� ಒಂ�ದ್ಯು
 ಉಪ್ರಕರಣ ಏನ್ನೊಂ�ದ್ಯುರ) ಕೆಂ�ರಣದಿ�ದ್ಯು ಕೆಂ�ಯು-ನಿಲ್ಲಿ�ಸಿದ್ಯುರೆ( ಉಳಿದ್ಯು 
ಉಪ್ರಕರಣಗಳj ತನ&ಷ್ಟುVಕೆಂ(< ಕೆಂ�ಯು-ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ(.
 2) ಸ್ತ್ರಮಾ��ತರ ಜೌ()Cಡುಣಾ(ಯುಲ್ಲಿ� ಎಂಲೆ�� ಉಪ್ರಕರಣಗಳಿಗ) ಕನ&ಡು ತಮು�ದೆ(C ಆದ್ಯು ಸಿ|ಚ್ ಇಂರ
ತ�ದೆ(. ಇಂತರೆ( 
ಉಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ( ಹೊಂ�ನಿಯಾ�ಗದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಅವBಗಳನ
& ಸಿ|ಚ್ ಆಫ್ ಮುತ
� ಸಿ|ಚ್ ಆನ್ ಮಾ�ಡುಬಹು
ದ್ಯು
.

24. ವೋCಲ್ಟ್V ಮಿCಟುರ್ ಅನ
& ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ವಿಭವಾ��ತರ ವನ
& ಅಳೆ(ಯುಲ
 ಬಳಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ( ವೋCಲ್ಟ್V ಮಿCಟುರ್ ಅನ
& 
ಮು�ಡುಲದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಹೊಂ(Cಗೆ( ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(?

ಉತ�ರ : ವಿದ್ಯು
�ನ��ಡುಲದ್ಯುಲ್ಲಿ� ವೋCಲ್ಟ್V ಮಿCಟುರ್ ಅನ
& ಸ್ತ್ರಮಾ�ನ್ನೊಂ��ತರವಾ�ಗಿ ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(.
25. ಗ�ಹು ಬಳಕೆಂ(ಯು ವಿದ್ಯು
�ನ��ಡುಲ ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರರಣಿ ಜೌ()Cಡುಣಾ( ಇಂ�ದ್ಯು ಆಗ
ವ ಅನ್ನೊಂ�ನ
ಕ)ಲಗಳೆ(Cನ
?

ಉತ�ರ : ಗ�ಹುಬಳಕೆಂ(ಯು ವಿದ್ಯು
�ನ��ಡುಲ ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರರಣಿ ಜೌ()Cಡುಣಾ(ಯಿ�ದ್ಯು ಆಗ
ವ ಅನ್ನೊಂ�ನ
ಕ)ಲಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(,
1) ಸ್ತ್ರರಣಿಜೌ()Cಡುಣಾ(ಯುಲ್ಲಿ� ಒಂ�ದ್ಯು
 ಉಪ್ರಕರಣ ಕೆಂ�ಯು- ನಿಲ್ಲಿ�ಸಿದ್ಯುರೆ( ಮು�ಡುಲ ಕಡಿತಗೆ()�ಡು
 ಉಳಿದೆ(ಲ� 
ಉಪ್ರಕರಣಗಳ ಕೆಂ�ಯು-ನಿ�ತ
ಹೊಂ()Cಗ
ತ�ದೆ(.
2) ಎಂಲ� ಉಪ್ರಕರಣಗಳಿಗ) ಒಂ�ದೆ(C ಸಿ|ಚ್ ಇಂರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಒಂ�ದೆ()�ದೆ(C ಉಪ್ರಕರಣವನ
& ಸಿ|ಚ್ ಆಫ್ ಮಾ�ಡುಲ
 
ಆಗ
ವBದಿಲ�.

26. ಒಂ�ದ್ಯು
 40  v ಬಲ್ಟ್\ ಮುತ
� 1400  v ಟ್ರೋ()Cಸ್ತ್ರVರ್ ಇಂವBಗಳನ
& ಸ್ತ್ರರಣಿಯುಲ್ಲಿ� ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
 ಪಾ��ಯೋ)Cಗಿಕ ವಾ�ಗಿ 
ಸ್ತ್ರರಿಯುಲ� ಯಾ�ಕೆಂ( ?

ಉತ�ರ : ಬಲ್ಟ್\ ಮುತ
� ಟ್ರೋ()Cಸ್ತ್ರVರ್ ಇಂವBಗಳj ಕೆಂ�ಯು- ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರಲ
 ವಿಭಿನ& ಮಾ�ಲ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುದ್ಯು 
ಅಗತ�ವಿದೆ(. ಆದ್ಯುರೆ( ಸ್ತ್ರರಣಿಯುಲ್ಲಿ� ಜೌ()Cಡಿಸಿದೆ�ಗ ಪ್ರ�ರ್ತಿಯೋ)�ದ್ಯು
 ಭೌ�ಗದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರಮಾ�ನವಾ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ 
ಪ್ರ�ವಾ�ಹುವಿರ
ತ�ದೆ(. ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರರಣಿಯುಲ್ಲಿ� ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
 ಪಾ��ಯೋ)Cಗಿಕ ವಾ�ಗಿ ಸ್ತ್ರರಿಯುಲ�.

27. 10  ,15 Ω Ω ಮುತ
� 5 Ω ರೆ()Cಧುವಿರ
ವ ರೆ()Cಧುಕಗಳನ
& ಸ್ತ್ರಮಾ�ನ್ನೊಂ��ತರವಾ�ಗಿ ಜೌ()Cಡಿಸಿದೆ�ಗ ಸ್ತ್ರಮಾ�ನ ವಿದ್ಯು
�ತ್ 
ರೆ()Cಧುವನ
& ಕ�ಡು
ಹಿಡಿಯಿರಿ.
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ಉತ�ರ : 1 =10 ,R Ω  2=15 ,R Ω 3=5 ,R Ω

1, 2, 3 R R R ಅನ
&ವ ಸ್ತ್ರಮಾ��ತರವಾ�ಗಿ ಜೌ()Cಡಿಸಿದೆ�ಗ ಸ್ತ್ರಮಾ�ನ ವಿದ್ಯು
�ತ್ =
1
RP

 = 1
R1

+ 1
R2

+ 1
R3

             = 
1

10
+

1
15

+
1
5

                 =11/30 = 2.72 Ω

28. ವಿದ್ಯು
�ಚ್ಛಕ್ತಿ�ಯು ವಾ��ವಹೊಂ�ರಿಕ ಏಕಮಾ�ನ ರ್ತಿಳಿಸಿ? 
ಉತ�ರ : ವಿದ್ಯು
�ಚ್ಛಕ್ತಿ�ಯು ವಾ��ವಹೊಂ�ರಿಕ ಏಕಮಾ�ನ ಕ್ತಿಲೆ()C ವಾ��ಟ್ ಗ�ಟ್ರೋ(

29. 1kilowatt ಗ�ಟ್ರೋ(ಯುನ
&(1kWh) ಔಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ� ಬರೆ(ಯಿರಿ.
ಉತ�ರ : 1KWh=3,600,000J =3.6x106J

30. 220  V ಜನರೆ(Cಟುರ್ ಗೆ( ಒಂ�ದ್ಯು
 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಬಲ್ಟ್x ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಕ್ತಿ-ಸ್ತ್ರಲೆ�ಗಿದೆ(. ಆ ಬಲ್ಟ್\ ನಲ್ಲಿ� 0.5  A ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹು 
ಪ್ರ�ವಹಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. ಆಗ ಆ ಬಲ್ಟ್\ ನ ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�- ಎಂಷ್ಟು
V?

 ಉತ�ರ :  =P VI

 =220 0.50P X

 =110 / =110P J S w

31. 400  W ದ್ಯುರದ್ಯು ರೆ(ಫ್ರಿ�ಜರೆ(Cಟುರ್ ದಿನಕೆಂ(<8 ಗ�ಟ್ರೋ(ಗಳ ಕೆಂ�ಲ ಬಳಕೆಂ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.1  kWh ಗೆ( ರ) 3 ರ�ತ್ಯಾ( 30 
ದಿನಗಳವರೆ(ಗೆ( ಕೆಂ�ಯು-ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮಾ�ಲ�ವಾ(Cನ
.?
ಉತ�ರ : 30 ದಿನಗಳಿಗೆ( ರೆ(ಫ್ರಿ�ಜರೆ(Cಟುರ್ ಬಳಸಿದ್ಯು ಒಂಟು
V ಶಕ್ತಿ� ,400 8 wx ಗ�ಟ್ರೋ( 30 x ದಿನ = 96000  =96  wh kwh

          1  kWh ಗೆ( ರ) 3 ರ�ತ್ಯಾ( 30 ದಿನಗಳಿಗೆ( ರೆ(ಫ್ರಿ�ಜರೆ(Cಟುರ್ ಬಳಸಿದ್ಯು ಒಂಟು
V ಶಕ್ತಿ� ,96   kWh x ರ).3 = ರ).288.00

32. ಒಂ�ದ್ಯು
 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮೆ)Cಟ್ರೋ�ರ್220  V ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಆಕರದಿ�ದ್ಯು 5  A ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುವನ
& ತ್ಯಾ(ಗೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳjyತ�ದೆ( 
ಮೆ)Cಟ್ರೋ�ರಿನ ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�- ಮುತ
� 2 ಗ�ಟ್ರೋ(ಗಳಲ್ಲಿ� ಮೆ)Cಟ್ರೋ�ರ್ ಬಳಸಿದ್ಯು ಶಕ್ತಿ� ಯುನ
& ಕ�ಡು
ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ�ರ : V=220V I=5A t= 2h =2x60x60 =7200s

 P=VI =220x5 =1100W
 ಮೆ)Cಟುರ್ ಬಳಸಿದ್ಯು ಶಕ್ತಿ� =   =1100  7200 Px t x = 7.9 10x  6  J  

33. ಫ್ಯೂ�ಸ್ತ್ರನ
& ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಸ್ಥಾ�ಧುನಗಳೆ(��ದಿಗೆ( ಸ್ತ್ರರಣಿಯುಲ್ಲಿ� ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ( ಕೆಂ�ರಣ ಕೆಂ()ಡಿ?
 ಉತ�ರ : ನಿಗದಿತ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣಕ್ತಿ<�ತ ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುವB ಮು�ಡುಲದ್ಯು ಮೂಲಕ ಪ್ರ�ವಹಿಸಿದೆ�ಗ 

ತ�ರ್ತಿಯು
 ತ್ಯಾ�ಪ್ರ ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗ
ತ�ದೆ( ಇಂದ್ಯುರಿ�ದೆ�ಗಿ ಫ್ಯೂ�ಸ್ತ್ರನ  ತ�ರ್ತಿಯು
 ಕರಗಿಹೊಂ()Cಗ
ತ�ದೆ( ಮುತ
� ಮು�ಡುಲವನ
& 
ಕಡಿತಗೆ()ಳಿಸಿ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉಪ್ರಕರಣವನ
& ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.
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ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುದ್ಯು ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಪ್ರರಿಣಾ�ಮುಗಳj
1.1 ಕೆಂ��ತಕ್ಷೆ(Cತ� ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
 ?
1.2 ಕೆಂ��ತಕ್ಷೆ(Cತ� ನಿರ)ಪಿಸಿ.
 ಉತ�ರ: ದ್ಯು�ಡುಕೆಂ��ತದ್ಯು ಸ್ತ್ರ
ತ�ಲ
 ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲದ್ಯು ಪ್ರ�ಭೌ�ವವಿರ
ವ ಪ್ರ�ದೆ(Cಶವನ
& ಕೆಂ��ತಕ್ಷೆ(Cತ� ಎಂನ
&ವರ
. 
2.1 ಕೆಂ��ತಕ್ಷೆ(Cತ�ದ್ಯು ಬಲವB ಅವಲ�ಬಿಂಸಿರ
ವ ಅ�ಶ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
2.2 ಕೆಂ��ತಕ್ಷೆ(Cತ�ದ್ಯು ಬಲವB ಯಾ�ವBದ್ಯುನ
& ಅವಲ�ಬಿಂಸಿದೆ( ?

ಉತ�ರ: ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ಸ್ಥಾ��ದ್ಯು�ತ್ಯಾ(ಯುನ
& ಅವಲ�ಬಿಂಸಿದೆ(.
3.1 ಯಾ�ವ ಗ
ಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾ�ರದ್ಯು ಮೆCಲೆ( ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ಎಂ�ದ್ಯು
 ಹೊಂ(Cಳjತ್ಯಾ(�Cವಾ(
3.2 ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ಗ
ಣಲಕ್ಷಣಗಳೆ(Cನ
 ?

 ಉತ�ರ: * ಉತ�ರ ಧು
�ವದಿ�ದ್ಯು ದ್ಯುಕ್ಷಿಣ ಧು
�ವದ್ಯು ಕಡೆ(ಗೆ( ಇಂರ
ತ�ದೆ(  ಒಂ�ದ್ಯುನ್ನೊಂ()&�ದ್ಯು
 ಛೇ(Cದಿಸ್ತ್ರ
ವBದಿಲ�.
  * ಕೆಂ��ತ ಧು
�ವಗಳಲ್ಲಿ� ದ್ಯುಟುVವಾ�ಗಿದ್ಯು
� ಮುಧು�ಭೌ�ಗದ್ಯುಲ್ಲಿ� ವಿರಳವಾ�ಗಿರ
ತವಾ(. 
  * ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳನ
& ತ)ರಿಕೆಂ()�ಡು
 ಹೊಂ()Cಗ
ವ ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�- ಹೊಂ()�ದಿದೆ(.
4.1 ವಿದ್ಯು
�ತ್ಯಾ�<�ತ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
 ?
4.2 ವಿದ್ಯು
�ತ್ಯಾ�<�ತ ವನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ತಯಾ�ರಿಸ್ತ್ರ
ವರ
 ?

ಉತ�ರ: ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹು ವಿರ
ವ ಸ್ಥಾ()ಲೆ(ನ್ನೊಂ�ಯ್ಡ್� ಒಂಳಭೌ�ಗದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕಬಿಂxಣದ್ಯು ತ
�ಡುನ
& ಇಂರಿಸಿದೆ�ಗ ವಿದ್ಯು
�ತ್ಯಾ�<�ತ 
ತಯಾ�ರಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
 ಇಂದ್ಯುನ್ನೊಂ(&C ವಿದ್ಯು
�ತ್ಯಾ�<�ತ ಎಂನ
&ವರ
.

5.1 ಬಲಗೆ(� ಹೊಂ(ಬ್ಯಾ(xರಳನ
& ನಿರ)ಪಿಸಿ
5.2 ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ಸ್ತ್ರ)ಚಿಸ್ತ್ರ
ವ ನಿಯುಮು ನಿರ)ಪಿಸಿ 
5.3 ಬಲಗೆ(� ಹೊಂ(ಬ್ಯಾ(xರಳ ನಿಯುಮು ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ .

ಉತ�ರ: ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಹಿಸ್ತ್ರ
ರ್ತಿ�ರ
ವ ತ�ರ್ತಿಯುನ
& ಬಲಗೆ(�ಯುಲ್ಲಿ� ಹಿಡಿದ್ಯು
ಕೆಂ()�ಡೆ�ಗ ಹೊಂ(ಬ್ಯಾ(xರಳj ವಿದ್ಯು
�ತGವಾ�ಹುದ್ಯು 
ದಿಕ<ನ
& ಉಳಿದ್ಯು ನ್ನೊಂ�ಲ
< ಬ್ಯಾ(ರಳjಗಳj ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ದಿಕ<ನ
& ಸ್ತ್ರ)ಚಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(

6.1 ಸ್ಥಾ()ಲೆ(ನ್ನೊಂ�ಯ್ಡ್� ನ ಒಂಳಭೌ�ಗದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ಗ
ಣಗಳೆ(Cನ
 ?
6.2 ಸ್ಥಾ()ಲೆ(ನ್ನೊಂ�ಯ್ಡ್� ಒಂಳಭೌ�ಗದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ಹೊಂ(Cಗಿರ
ತ�ವಾ( ?

ಉತ�ರ: ಸ್ತ್ರಮಾ��ತರ ಸ್ತ್ರರಳ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳ ರ)ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ�ರ
ತ�ದೆ(.
7.1 ಸ್ಥಾ()ಲೆ(ನ್ನೊಂ�ಯ್ಡ್� ನ ಯಾ�ವ ಗ
ಣಗಳನ
& ಆಧುರಿಸಿ ಅದ್ಯುನ
& ದ್ಯು�ಡುಕೆಂ��ತದ್ಯು ಬಳಸ್ತ್ರಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(?
7.2 ಸ್ಥಾ()ಲೆ(ನ್ನೊಂ�ಯ್ಡ್� ಅನ
& ಒಂ�ದ್ಯು
 ದ್ಯು�ಡು ಕೆಂ��ತದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಬಳಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
. ಏಕೆಂ( ?

ಉತ�ರ:  ಸ್ಥಾ()ಲೆ(ನ್ನೊಂ�ಯ್ಡ್� ನ ಎಂರಡು
 ತ
ದಿಗಳj ದ್ಯು�ಡುಕೆಂ��ತದ್ಯು ಉತ�ರ ಮುತ
� ದ್ಯುಕ್ಷಿಣ ಧು
�ವಗಳ ವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ(.
 ಸ್ಥಾ()ಲೆ(ನ್ನೊಂ�ಯ್ಡ್� ಒಂಳಭೌ�ಗದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ಏಕರ)ಪ್ರವಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ( .

8.1 ಫ್ಲೆ(�ಮಿ�ಗ್ ಎಂಡುಗೆ(� ನಿಯುಮು ನಿರ)ಪಿಸಿ ಅಥವಾ� ವಿದ್ಯು
�ತGವಾ�ಹುದ್ಯು ದಿಕ<ನ
& ಸ್ತ್ರ)ಚಿಸ್ತ್ರ
ವ ನಿಯುಮು ನಿರ)ಪಿಸಿ.
8.2 ಫ್ಲೆ(�ಮಿ�ಗ್ ಎಂಡುಗೆ(� ನಿಯುಮುದ್ಯು ಪ್ರ�ಕೆಂ�ರ ಹೊಂ(ಬ್ಯಾ(xರಳj ತ್ಯಾ()Cರ
ಬ್ಯಾ(ರಳj ಮುತ
� ಮುಧು�ದ್ಯು ಬ್ಯಾ(ರಳjಗಳj ಯಾ�ವ ಅ�ಶಗಳನ
& 
ಪ್ರ�ರ್ತಿನಿಧೀಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ( ?
8.3 ಪಾ(�ಮಿ�ಗ್ ನ ಎಂಡುಗೆ(� ನಿಯುಮು ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ.
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8.4 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮೆ)Cಟ್ರೋ�ರ್ ಕೆಂ�ಯು-ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ನಿಯುಮು ನಿರ)ಪಿಸಿ 
ಉತ�ರ: ಎಂಡುಗೆ(�ನ ಹೊಂ(ಬ್ಯಾ(xರಳj ತ್ಯಾ()Cರ
ಬ್ಯಾ(ರಳj ಮುತ
� ಮುಧು�ದ್ಯು ಬ್ಯಾ(ರಳjಗಳನ
& ಪ್ರರಸ್ತ್ರ\ರ ಲ�ಬವಾ�ಗಿರ
ವ�ತ್ಯಾ( 
ಹಿಡಿದ್ಯು
ಕೆಂ()�ಡು
 ತ್ಯಾ()Cರ
 ಬ್ಯಾ(ರಳj ಕೆಂ��ತಕ್ಷೆ(Cತ�ದ್ಯು ದಿಕ<ನ
& ಹೊಂ(ಬ್ಯಾ(xರಳj ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(ಯು ದಿಕ<ನ
& ಮುಧು�ದ್ಯು ಬ್ಯಾ(ರಳj 

ವಿದ್ಯು
�ತGವಾ�ಹುದ್ಯು ದಿಕ<ನ
& ಸ್ತ್ರ)ಚಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ( .
9.1 ನ್ನೊಂ(Cರ ವಾ�ಹುಕ ತ�ರ್ತಿಯು ಸ್ತ್ರ
ತ�ಲ್ಲಿನ ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ತ�ರ್ತಿಯಿ�ದ್ಯು ದ್ಯು)ರ ಸ್ತ್ರರಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ದೆ()ಡು�ದೆ�ಗಲ
 
ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
 ?
9.2 ನ್ನೊಂ(Cರ ವಾ�ಹುಕ ತ�ರ್ತಿಯು ಸ್ತ್ರ
ತ�ಲ್ಲಿನ ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ತ�ರ್ತಿಯಿ�ದ್ಯು ದ್ಯು)ರ ಸ್ತ್ರರಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ದೆ()ಡು� ವ�ತ�ಗಳ 
ಆದೆ�ಗ ಕೆಂ��ತಕ್ಷೆ(Cತ�ದ್ಯು ಆಗ
ವ ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ( ಏನ
 ?

ಉತ�ರ: ತ�ರ್ತಿಯಿ�ದ್ಯು ದ್ಯು)ರ ಸ್ತ್ರರಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಕೆಂ��ತಕ್ಷೆ(Cತ� ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(
10.1 ವ�ತ್ಯಾ��ಕೆಂ�ರದ್ಯು ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ಸ್ತ್ರ
ರ
ಳಿಯು ಕೆಂ(C�ದ್ಯು�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಏಪ್ರ-ಡು
ವ ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ಲಕ್ಷಣಗಳೆ(Cನ

10.2 ವ�ತ್ಯಾ��ಕೆಂ�ರ ಸ್ತ್ರ
ರಳಿಯು ಕೆಂ(C�ದ್ಯು�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಏಪ್ರ-ಡುವ ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ಹೊಂ(Cಗಿರ
ತ�ವಾ(? 
 ಉತ�ರ:  ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ಸ್ತ್ರರಳರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಯುಲ್ಲಿ� ಇಂರ
ತ�ದೆ(
11.1 ಸ್ಥಾ()ಲೆ(ನ್ನೊಂ�ಯ್ಡ್� ನ ಒಂಳಭೌ�ಗದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ಹೊಂ(Cಗಿರ
ತ�ವಾ( 
11.2 ಸ್ಥಾ()ಲೆ(ನ್ನೊಂ�ಯ್ಡ್� ನ ಒಂಳಭೌ�ಗದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಕೆಂ��ರ್ತಿCಯು ಬಲ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳj ಗ
ಣಗಳೆ(Cನ
? 

ಉತ�ರ: ಸ್ತ್ರಮಾ��ತರ ಸ್ತ್ರರಳ ರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಗಳ ರ)ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ�ರ
ತ�ದೆ(
12.1 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮೆ)Cಟ್ರೋ�ರ್ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ

12.2 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮೆ)Cಟ್ರೋ�ರ್ ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ 
12.3 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮೆ)Cಟ್ರೋ�ರ್ ಕೆಂ�ಯು- ರ್ತಿಳಿಸಿ 

ಉತ�ರ:  ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಯಾ��ರ್ತಿ�ಕ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ್ನೊಂ�&ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ವ ಸ್ಥಾ�ಧುನವಾ(C ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮೆ)Cಟ್ರೋ�ರ್
13.1 ದಿಕ\ಪ್ರರಿವತ-ಕ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
 ?
13.2 ದಿಕ\ಪ್ರರಿವತ-ಕ ಕೆಂ�ಯು- ರ್ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ�ರ:  ಒಂ�ದ್ಯು
 ಮು�ಡುಲದ್ಯುಲ್ಲಿ� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುದ್ಯು ದಿಕ<ನ
& ಹಿಮು
�ಖ ಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ವ  ಸ್ಥಾ�ಧುನವಾ(C ದಿಕ\ಪ್ರರಿವತ-ಕ
14.1 ವಿದ್ಯು
�ತ್ಯಾ�<�ರ್ತಿಯು ಪಾ(�Cರಣಾ( ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
14.2 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಜನಕ ಕೆಂ�ಯು-ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ತತ|ವನ
& ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ.

ಉತ�ರ: ಒಂ�ದ್ಯು
 ವಾ�ಹುಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬದ್ಯುಲೆ�ಗ
ರ್ತಿ�ರ
ವ ಕೆಂ��ತಕ್ಷೆ(Cತ�ವB ಇಂನ್ನೊಂ()&�ದ್ಯು
 ವಾ�ಹುಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುವನ
& 
ಪಾ(�Cರೆ(Cಪಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ( ಈ ಪ್ರ�ಕ್ತಿ�ಯೋಯೋC ವಿದ್ಯು
�ತ್ಯಾ�<�ರ್ತಿCಯು ಪಾ(�Cರಣಾ(

15.1 ಫ್ಲೆ(�ಮಿ�ಗನ ಬಲಗೆ(� ನಿಯುಮು ನಿರ)ಪಿಸಿ
15.2 ಫ್ಲೆ(�ಮಿ�ಗನ ಬಲಗೆ(� ನಿಯುಮು ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ
15.3 ಪಾ(�Cರಿತ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುದ್ಯು ದಿಕ<ನ
& ಸ್ತ್ರ)ಚಿಸ್ತ್ರ
ವ ನಿಯುಮು ನಿರ)ಪಿಸಿ.
15.4 ವಿದ್ಯು
�ಜ¤ನಕ ಕೆಂ�ಯು-ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ನಿಯುಮು ನಿರ)ಪಿಸಿ.

ಉತ�ರ:  ಬಲಗೆ(�ನ  ಹೊಂ(ಬ್ಯಾ(xರಳj  ತ್ಯಾ()Cರ
ಬ್ಯಾ(ರಳj  ಮುತ
�  ಮುಧು�ದ್ಯು  ಬ್ಯಾ(ರಳjಗಳನ
&  ಪ್ರರಸ್ತ್ರ\ರ  ಲ�ಬವಾ�ಗಿರ
ವ�ತ್ಯಾ(  
ಇಂರಿಸಿದೆ�ಗ ತ್ಯಾ()Cರ
 ಬ್ಯಾ(ರಳj ಕೆಂ��ತಕ್ಷೆ(Cತ�ದ್ಯು ದಿಕ<ನ
& ಹೊಂ(ಬ್ಯಾ(xರಳj ವಾ�ಹುಕದ್ಯು ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(ಯು ದಿಕ<ನ
& ಹೊಂ�ಗ) ಮುಧು�ದ್ಯು 
ಬ್ಯಾ(ರಳj ಪಾ(�Cರಿತ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುದ್ಯು ದಿಕ<ನ
& ಸ್ತ್ರ)ಚಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.
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16.1 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಜನಕ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
16.2 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಜನಕ ಕೆಂ�ಯು- ರ್ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ�ರ: ಯಾ��ರ್ತಿ�ಕ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ್ನೊಂ�&ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ವ ಸ್ಥಾ�ಧುನವಾ(C ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಜನಕ.
17.1 ವಿದ್ಯು
�ಜ¤ನಕ ಮುತ
� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮೆ)Cಟ್ರೋ�ರ್ ಗಳ ನಡು
ವಿನ ಎಂರಡು
 ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ.
17.2  ವಿದ್ಯು
�ಜ¤ನಕ ಮುತ
� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮೆ)Cಟ್ರೋ�ರ್ ಗಳj ಪ್ರರಸ್ತ್ರ\ರ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಭಿನ&ವಾ�ಗಿವಾ( ?
17.3 ವಿದ್ಯು
�ಜ¤ನಕ ಮುತ
� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮೆ)Cಟ್ರೋ�ರ್ ಅವB ಕೆಂ�ಯು-ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ನಿಯುಮು ಹೊಂ�ಗ) ಕೆಂ�ಯು-ಗಳಿಗೆ( 
ಅನ
ಗ
ಣವಾ�ಗಿ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ ರ್ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ�ರ: ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಜನಕ  :    ಫ್ಲೆ(�ಮಿ�ಗ್ ಬಲಗೆ(� ನಿಯುಮುದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ( ಮುತ
� ಯಾ��ರ್ತಿ�ಕ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& 
ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ್ನೊಂ�&ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. 
ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮೆ)Cಟ್ರೋ�ರ್  :   ಫ್ಲೆ(�ಮಿ�ಗ್ ಎಂಡುಗೆ(� ನಿಯುಮುದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ( ಮುತ
� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& 
ಯಾ��ರ್ತಿ�ಕ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ್ನೊಂ�&ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.

18.1 ಗ�ಹುಬಳಕೆಂ(ಗೆ( ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ವಿದ್ಯು
�ರ್ತಿ�ನ ವಿಭವಾ��ತರ ಎಂಷ್ಟು
V ?
18.2 ನಮು� ದೆ(Cಶದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಎಂಷ್ಟು
V ವಿಭವಾ��ತರ ಗ�ಹುಬಳಕೆಂ(ಗೆ( ಸ್ತ್ರ)ಕ� ?
18.3 ನಮು� ದೆ(Cಶದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರಜೀCವ ತ�ರ್ತಿ ಮುತ
� ತ�ರ್ತಿಗಳ ನಡು
ವಿನ ವಿಭವಾ��ತರವಾ(ಷ್ಟು
V ?

ಉತ�ರ: 220V

19.1 ನ್ನೊಂ(Cರ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹು ಮುತ
� ಪ್ರಯಾ�-ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹು ನಡು
ವಿನ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರವಾ(Cನ
?
19.2 ನ್ನೊಂ(Cರ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹು ಮುತ
� ಪ್ರಯಾ�-ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುಗಳj ಪ್ರರಸ್ತ್ರ\ರ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಭಿನ&ವಾ�ಗಿವಾ( ?
19.3 ಕೆಂ(ಳಗಿನವBಗಳನ
& ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ    * ನ್ನೊಂ(Cರ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹು      *ಪ್ರಯಾ�-ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹು 

ಉತ�ರ: ನ್ನೊಂ(Cರ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹು ಯಾ�ವಾ�ಗಲ) ಒಂ�ದೆ(C ದಿಕ್ತಿ<ನಲ್ಲಿ� ಹುರಿಯು
ತ�ದೆ(.
 ಪ್ರಯಾ�-ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರ�ವಾ�ಹುವB ನಿಯುತಕೆಂ�ಲ್ಲಿಕವಾ�ಗಿ ತನ& ದಿಕ<ನ
& ಹಿಮು
�ಖಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.

20.1 ಓವರ್ ಲೆ()Cಡ್ ಯಾ�ವಾ�ಗ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗಬಹು
ದ್ಯು
 ಅಥವಾ� ಓವರ್ ಲೆ()Cಡ್ ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
 ?
ಉತ�ರ: * ಸ್ತ್ರಜೀCವ ತ�ರ್ತಿ ಮುತ
� ತಟುಸ್ತ್ರ# ತ�ರ್ತಿಗಳj ಎಂರಡು
 ನ್ನೊಂ(Cರ ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಕ-ಕೆಂ(< ಬ�ದೆ�ಗ ಓವರ್ ಲೆ()Cಡ್ 
ಉ�ಟ್ರೋ�ಗಬಹು
ದ್ಯು
. 
* ಸ್ತ್ರರಬರೆ�ಜೌ�ಗ
ವ ವೋCಲೆ(VCಜೀನ ಆಕಸಿ�ಕ ಹೊಂ(ಚ್ಛ~ಳದಿ�ದ್ಯು ಓವಲೆ()C-ಡ್ ಸ್ತ್ರ�ಭವಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
. 
* ಕೆಂ(ಲವB ಸ್ತ್ರ�ದ್ಯುಭ-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಹುಲವB ಉಪ್ರಕರಣಗಳನ
& ಒಂ�ದೆ(C ಸ್ಥಾ�ಕೆಂ(ಟ್ ಗೆ( ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಓವರ್ ಲೆ()Cಡ್ 
ಉ�ಟ್ರೋ�ಗಬಹು
ದ್ಯು
.

21.1 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮು�ಡುಲದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಶಾ�ಟ್- ಸ್ತ್ರಕ)�-ಟ್ ನಿ�ದ್ಯು ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರಲ
 ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ಸ್ಥಾ�ಧುನ ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ?
21.2 ಗ
ಡು
ಗ
-ಸಿಡಿಲ
 ಬ�ದೆ�ಗ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ( ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಹೊಂ�ನಿಯುನ
& ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ?

ಉತ�ರ: ಫ್ಯೂ�ಸ್.
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ಬ್ಯಾ(ಳಕ
,ಪ್ರ�ರ್ತಿಪ್ರಲನ ಮುತ
� ವಕ್ತಿ�Cಭವನ

1. ಬ್ಯಾ(ಳಕ
 ವಿರಳ ಮಾ�ಧು�ಮುದಿ�ದ್ಯು ಸ್ಥಾ��ದ್ಯು� ಮಾ�ಧು�ಮುದ್ಯು ಕಡೆ(ಗೆ( ಪ್ರ�ವಾ(Cಶೀಸಿದೆ�ಗ  ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ವಕ್ತಿ�ಭವನವನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ.
ಉತ�ರ : ಬ್ಯಾ(ಳಕ
 ವಿರಳ ಮಾ�ಧು�ಮುದಿ�ದ್ಯು ಸ್ಥಾ��ದ್ಯು� ಮಾ�ಧು�ಮುದ್ಯು ಕಡೆ(ಗೆ( ಪ್ರ�ವಾ(Cಶೀಸಿದೆ�ಗ ಅದ್ಯುರ ಕ್ತಿರಣವB ಲ�ಬದ್ಯು 
ಕಡೆ(ಗೆ( ಭೌ�ಗ
ತ�ದೆ(.

2.  ಬ್ಯಾ(ಳಕ
 ಸ್ಥಾ��ದ್ಯು� ಮಾ�ಧು�ಮುದಿ�ದ್ಯು ವಿರಳ ಮಾ�ಧು�ಮುದ್ಯು ಕಡೆ(ಗೆ( ಪ್ರ�ವಾ(Cಶೀಸಿದೆ�ಗ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ವಕ್ತಿ�ಭವನವನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ.
 ಉತ�ರ : ಬ್ಯಾ(ಳಕ
 ಸ್ಥಾ��ದ್ಯು� ಮಾ�ಧು�ಮುದಿ�ದ್ಯು ವಿರಳ ಮಾ�ಧು�ಮುದ್ಯು ಕಡೆ(ಗೆ( ಪ್ರ�ವಾ(Cಶೀಸಿದೆ�ಗ ಅದ್ಯುರ ಕ್ತಿರಣವB 

ಲ�ಬದಿ�ದ್ಯು ದ್ಯು)ರ ಭೌ�ಗ
ತ�ದೆ(.       
3. ಸ್ಥಾ(&ಲ್ಟ್ ನ ವಕ್ತಿ�Cಭವನ ನಿಯುಮುದ್ಯು ಸ್ತ್ರಮಿCಕರಣವನ
& ಬರೆ(ಯಿರಿ.

ಉತ�ರ : ಸ್ಥಾ(&ಲ್ಟ್ ನ ವಕ್ತಿ�Cಭವನ ನಿಯುಮುದ್ಯು ಸ್ತ್ರಮಿCಕರಣ µ = sin i/sin r       

4. ಅರ್ತಿ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ವಕ್ತಿ�Cಭವನ ಸ್ತ್ರ)ಚ್ಛ��ಕ ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ದ್ಯು�ವ� ಮಾ�ಧು�ಮು ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
ಉತ�ರ : ಅರ್ತಿ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ವಕ್ತಿ�Cಭವನ ಸ್ತ್ರ)ಚ್ಛ��ಕ ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ದ್ಯು�ವ� ಮಾ�ಧು�ಮು ವಜ�.

5. ಒಂ�ದ್ಯು
 ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�-ವB  -0.25 ಆದೆ�ಗ ಅದ್ಯುರ ಸ್ತ್ರ�ಗಮು ದ್ಯು)ರವನ
& ಕ�ಡು
 ಹಿಡಿಯಿರಿ?
       ಉತ�ರ : ಒಂ�ದ್ಯು
 ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�-ವB  -0.25 ಆದೆ�ಗ ಅದ್ಯುರ ಸ್ತ್ರ�ಗಮು ದ್ಯು)ರ (P = 1/f  f=1/-0.25=-4)-4m

6. ನಿCರ
, ಗೆ�ಜ
 , ಪಾ��ಸಿVಕ್ , ಜೌ(Cಡಿ ಮುಣ
�  ಇಂವBಗಳಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವ ವಸ್ತ್ರ
�ವಿನಿ�ದ್ಯು  ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ರಚ್ಛನ್ನೊಂ( ಸ್ಥಾ�ಧು�ವಿಲ�?
ಉತ�ರ : ನಿCರ
, ಗೆ�ಜ
 , ಪಾ��ಸಿVಕ್ , ಜೌ(Cಡಿ ಮುಣ
�  ಇಂವBಗಳಲ್ಲಿ� ಜೌ(Cಡಿ ಮುಣಿ�ನಿ�ದ್ಯು  ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ರಚ್ಛನ್ನೊಂ( ಸ್ಥಾ�ಧು�ವಿಲ�.

7.1 ಡಿಕ©ನರಿಯುಲ್ಲಿ�ನ ಕ�ಡು
 ಬರ
ವ ಅರ್ತಿ ಚಿಕ< ಅಕ್ಷರಗಳನ
& ಓದ್ಯುಲ
 ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ಮುಸ್ತ್ರ)ರವನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
7.2 ಡಿಕ©ನರಿಯುಲ್ಲಿ�ನ ಕ�ಡು
 ಬರ
ವ ಅರ್ತಿ ಚಿಕ< ಅಕ್ಷರಗಳನ
& ಓದ್ಯುಲ
 ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಸ್ತ್ರ�ಗಮು ದ್ಯು)ರವಾ(ಷ್ಟು
V?

ಉತ�ರ : ಡಿಕ©ನರಿಯುಲ್ಲಿ�ನ (ಅಥ- ಕೆಂ()Cಶದ್ಯುಲ್ಲಿ�) ಕ�ಡು
 ಬರ
ವ ಅರ್ತಿ ಚಿಕ< ಅಕ್ಷರಗಳನ
& ಓದ್ಯುಲ
 ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ 
ಮುಸ್ತ್ರ)ರ 5 cm ಸ್ತ್ರ�ಗಮು ದ್ಯು)ರವಿರ
ವ  ಪಿCನ ಮುಸ್ತ್ರ)ರ.

8. ವಕ್ತಿ�Cಭವನ ಸ್ತ್ರ)ಚ್ಛ��ಕ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
ಉತ�ರ :ಎಂರಡು
 ಮಾ�ಧು�ಮುಗಳಿಗೆ( ಸ್ತ್ರ�ಬ�ಧೀಸಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ಕ್ತಿರಣಗಳ ದಿಕ್ತಿ<ನ ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಯುಲ್ಲಿ� ಉ�ಟ್ರೋ�ದ್ಯು 
ಪ್ರ�ಮಾ�ಣವನ
& ವಕ್ತಿ�Cಭವನ ಸ್ತ್ರ)ಚ್ಛ��ಕ ಎಂನ
&ವರ
.

9.1 ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ವಕ್ತಿ�Cಭವನ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
9.2 ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ವಕ್ತಿ�Cಭವನವನ
& ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ.

ಉತ�ರ : ಬ್ಯಾ(ಳಕ
 ಒಂ�ದ್ಯು
 ಮಾ�ಧು�ಮುದಿ�ದ್ಯು ಇಂನ್ನೊಂ()&�ದ್ಯು
 ಮಾ�ಧು�ಮುಕೆಂ(< ಓರೆ(ಯಾ�ಗಿ ಚ್ಛಲ್ಲಿಸ್ತ್ರ
ವಾ�ಗ, ಎಂರಡುನ್ನೊಂ(C   
       ಮಾ�ಧು�ಮುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಪ್ರ�ಸ್ತ್ರರಣದ್ಯು ದಿಕ
< ಬದ್ಯುಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಈ ವಿದ್ಯು�ಮಾ�ನವನ
& ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ವಕ್ತಿ�Cಭವನವಾ(�ದ್ಯು
 ಕರೆ(ಯು
ವರ
.
10. ಗೆ()CಳಿCಯು ಮುಸ್ತ್ರ)ರದಿ�ದ್ಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ದ್ಯು ವಧು-ನ್ನೊಂ(ಯುನ
& ನಿರ)ಪಿಸಿ?

ಉತ�ರ : ಪ್ರ�ರ್ತಿಬಿಂ�ಬದ್ಯು ಎಂತ�ರ ಮುತ
� ವಸ್ತ್ರ
�ವಿನ ಎಂತ�ರದ್ಯು  ನಿಷ್ಟು\ರ್ತಿ�(ಅನ
ಪಾ�ತ)   m= h1/h

11. ಪ್ರ�ಧಾ�ನ್ನೊಂ�ಕ್ಷ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
ಉತ�ರ : ಗೆ()CಳಿCಯು ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ವಕ�ತ್ಯಾ� ಕೆಂ(C�ದ್ಯು� ಮುತ
� ಧು
�ವದ್ಯು ಮೂಲಕ ಹೊಂ�ದ್ಯು
 ಹೊಂ()Cಗ
ವ ಸ್ತ್ರರಳರೆ(Cಖ್ಯಾ(ಯುನ
& 
ಪ್ರ�ಧಾ�ನ್ನೊಂ�ಕ್ಷ ಎಂನ
&ವರ
.    
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12. ನಿಮು& ಮುಸ್ತ್ರ)ರಕ)< ಮುತ
� ಪಿCನ ಮುಸ್ತ್ರ)ರಕ)< ಇಂರ
ವ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ?

ಉತ�ರ : * ನಿಮು& ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಅ�ಚ್ಛ
ಗಳj ದ್ಯುಪ್ರ\ವಾ�ಗಿದ್ಯು�ರೆ( ಪಿCನ ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಅ�ಚ್ಛ
ಗಳj ತ್ಯಾ(ಳyಗಿರ
ತ�ದೆ(.
 * ನಿಮು& ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ಕ್ತಿರಣಗಳj ವಿಕೆಂ(C�ದಿ�ಕರಿಸಿದ್ಯುರೆ(  ಪಿCನ ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ಕ್ತಿರಣಗಳj 

ಕೆಂ(C�ದಿ�ಕರಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.

13. ದೆ(�ನ�ದಿನ ಜೀCವನದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕ�ಡು
ಬರ
ವ ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ವಕ್ತಿ�Cಭವನಕೆಂ(< ಎಂರಡು
 ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.

  ಉತ�ರ : a) ಸ್ತ್ರ)ಯೋ)C-ದ್ಯುಯುದ್ಯು ಮೆ)ದ್ಯುಲ
 ಮುತ
� ಸ್ತ್ರ)ಯಾ�-ಸ್ತ್ರ�ದ್ಯು ನ�ತರ ಕ�ಡು
 ಬರ
ವ ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ಚ್ಛದ್ಯು
ರ
ವಿಕೆಂ(.
               b) ಮುಳೆ(ಗೆ�ಲಗಳಲ್ಲಿ� ಕಲವೋಮೆ� ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನ ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನಲ್ಲಿ� ಮೂಡು
ವ ಕೆಂ�ಮುನಬಿಂಲ
�.   

14. ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�-ವನ
& ನಿರ)ಪಿಸಿ.ಅದ್ಯುರ  SI ಏಕಮಾ�ನವನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ�ರ : ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�-ವB ಅದ್ಯುರ ಸ್ತ್ರ�ಗಮುದ್ಯು)ರಕೆಂ(< ವಿಲೆ()Cಮಾ�ನ
ಪಾ�ತದ್ಯುಲ್ಲಿ�ದೆ(.  ( P = 1/f)

             ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�-ದ್ಯು  SI ಏಕಮಾ�ನ ಡುಯಾ�ಪ್ರVರ್ (Diapter).

15. 15 cm ಸ್ತ್ರ�ಗಮು ದ್ಯು)ರ ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಪಿCನ ಮುಸ್ತ್ರ)ರ ಒಂ�ದ್ಯು
 ವಸ್ತ್ರ
�ವನ
& 10 cm ದ್ಯು)ರ ಇಂರಿಸ್ತ್ರಲೆ�ಗಿದೆ( ಪ್ರ�ರ್ತಿಬಿಂ�ಬದ್ಯು 
ಸ್ಥಾ�#ನ ಮುತ
� ಸ್ತ್ರ|ಭೌ�ವವನ
& ಕ�ಡು
ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ�ರ : ಸ್ತ್ರ�ಗಮು ದ್ಯು)ರ ‘f’= +15 cm

           ವಸ್ತ್ರ
� ದ್ಯು)ರ ‘u’= -10 cm

           ಪ್ರ�ರ್ತಿಬಿಂ�ಬದ್ಯು ದ್ಯು)ರ ‘v’ = ?

           ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಸ್ತ್ರ)ತ�  :  1/f = 1/v - 1/u

                                             1/15 = 1/v – (1/-10)
                                             1/v = 1/15 - 1/10 = 2-3/30
                                           ಪ್ರ�ರ್ತಿಬಿಂ�ಬದ್ಯು ದ್ಯು)ರ ‘ v’= -30 cm

           ಪ್ರ�ರ್ತಿಬಿಂ�ಬವB ದೆ()ಡು�ದೆ�ದ್ಯು ಮಿಥ�, ಮುತ
� ನ್ನೊಂ(Cರವಾ�ಗಿದ್ಯು
� ವಸ್ತ್ರ
� ಮುಸ್ತ್ರ
ರದ್ಯು ಹಿ�ದೆ( ಕ�ಡು
ಬರ
ತ�ದೆ(. 

16. ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಧು
�ವ ಮುತ
� ವಕ�ತ್ಯಾ� ಕೆಂ(C�ದ್ಯು�ವನ
& ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ.
 ಉತ�ರ : ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಧು
�ವ   :   ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ದ್ಯುಪ್ರ-ಣದ್ಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಒಂ�ದ್ಯು
 ಬಿಂ�ದ್ಯು
ವಾ�ಗಿದ್ಯು
� ಗೆ()Cಲೆ�ಕೆಂ�ರದ್ಯು 

ವಕ್ತಿ�Cಭವನದ್ಯು ಮೆCಲೆ(ªಯು ಕೆಂ(C�ದ್ಯು�ವಾ�ಗಿದೆ(.
      ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಧು
�ವ ವನ
& ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ನ�ವಾ�ಗಿ “P” ಅಕ್ಷರದಿ�ದ್ಯು ಗ
ರ
ರ್ತಿಸ್ತ್ರ
ವರ
.

     ವಕ�ತ್ಯಾ� ಕೆಂ(C�ದ್ಯು�  :   ಮುಸ್ತ್ರ)ರ ಮೆCಲೆ(ª ಗೆ()Cಳದ್ಯು ಒಂ�ದ್ಯು
 ಭೌ�ಗವನ
& ರ)ಪಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.ಈ ಗೆ()CಳವB ಕೆಂ(C�ದ್ಯು�ವನ
& 
   ಹೊಂ()�ದಿದೆ(.ಈ ಕೆಂ(C�ದ್ಯು� ಬಿಂ�ದ್ಯು
ವನ
& ಗೆ()CಳಿCಯು ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ವಕ�ತ್ಯಾ� ಕೆಂ(C�ದ್ಯು� ಎಂನ
&ವರ
.

ಇಂದ್ಯುನ
& “C1 ಮುತ
� C2  ” ಅಕ್ಷರದಿ�ದ್ಯು ಗ
ರ
ರ್ತಿಸ್ತ್ರ
ವರ
.
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17. ಪಿCನ ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಮುತ
� ನಿಮು& ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಗಳನ
& ಪ್ರಟ್ಟಿVಮಾ�ಡಿ.
ಉತ�ರ : ಪಿCನ ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಗಳj

         ಕಣಿ�ನ ಮುಸ್ತ್ರ)ರ,ಸ್ತ್ರ)ಕ್ಷ«ದ್ಯುಶ-ಕಗಳಲ್ಲಿ� ,ಅಕ<ಸ್ಥಾ�ಲ್ಲಿಗರ
 ಮುತ
� ಕೆಂ(� ಗಡಿಯಾ�ರದ್ಯು ರಿಪಾ(Cರಿಗಳಲ್ಲಿ� ಪಿCನ 
ಮುಸ್ತ್ರ)ರವನ
&  ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(.

    ನಿಮು& ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಗಳj
          ಬ್ಯಾ(�ನ್ನೊಂ�ಕ�ಲಸ್-,ಟ್ರೋ(ಲ್ಲಿಸ್ಥಾ()~Cಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ�,ಕೆಂ(ಮುರೆ�ಗಳಲ್ಲಿ� ,ಮಿ�ಚ್ಛ
 ಬ್ಯಾ(ಳಕ
  ಮುತ
� ಕನ&ಡುಕಗಳಲ್ಲಿ� ನಿಮು& 

ಮುಸ್ತ್ರ)ರವನ
& ಬಳಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(.

19. ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ವಕ್ತಿ�Cಭವನದ್ಯು ನಿಯುಮುಗಳನ
& ನಿರ)ಪಿಸಿ..
 ಉತ�ರ :  (i) ಪ್ರತನ ಕ್ತಿರಣ,ವಕ್ತಿ�ಮು ಕ್ತಿರಣ ಮುತ
� ಎಂರಡು
 ಮಾ�ಧು�ಮುಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಕ- ಮೆCಲೆ(ªಗೆ(,ಪ್ರತನ ಬಿಂ�ದ್ಯು
ವಿನಲ್ಲಿ�
ಎಂಳೆ(ದ್ಯು ಲ�ಬ ಎಂಲ�ವ 
          ಒಂ�ದೆ(C ಸ್ತ್ರಮುತಲದ್ಯುಲ್ಲಿ�ರ
ತ�ದೆ( .
        (ii) ಕೆಂ()ಟ್ಟಿVರ
ವ ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ನಿದಿ-ಷ್ಟುV ಬಣ� ಮುತ
� ನಿCಡಿರ
ವ ಜೌ()Cಡಿ ಮಾ�ಧು�ಮುಗಳಿಗೆ( ಪ್ರತನ ಕೆಂ()Cನದ್ಯು ಸ್ಥಾ(�ನ
 

ಮುತ
� ವಕ್ತಿ�ಮು ಕೆಂ()Cನದ್ಯು ಸ್ಥಾ(�ನ
ಗಳ ಅನ
ಪಾ�ತವB ಸಿ#ರವಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ(.ಇಂದ್ಯುನ
& ಸ್ಥಾ(&ಲ್ಟ್ ನ ವಕ್ತಿ�Cಭವನದ್ಯು ನಿಯುಮು 
ಎಂನ
&ವರ
. µ = sin i/sin r                                                                                   

21. ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಸ್ತ್ರ)ತ� ಮುತ
� ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�-ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ)ತ�ವನ
& ಬರೆ(ಯಿರಿ.

ಉತ�ರ : ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಸ್ತ್ರ)ತ�: 1/v - 1/u = 1/f

                                      (v = ಪ್ರ�ರ್ತಿಬಿಂ�ಬ ದ್ಯು)ರ, u = ವಸ್ತ್ರ
� ದ್ಯು)ರ, f = ಸ್ತ್ರ�ಗಮು ದ್ಯು)ರ)

        ಮುಸ್ತ್ರ)ರದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�- :   P =  1/f

                                     ( f = ಸ್ತ್ರ�ಗಮು ದ್ಯು)ರ)

22. ಆಯುತ್ಯಾ�ಕೆಂ�ರದ್ಯು ಗೆ�ಜೀನ ಚ್ಛಪ್ರ\ಡಿಯು ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ವಕ್ತಿ�Cಭವನ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವBದ್ಯುನ
& ರೆ(Cಖ್ಯಾ� ಚಿತ�ದ್ಯು ಮೂಲಕ 
ತ್ಯಾ()Cರಿಸಿ.

ಉತ�ರ : ಪ್ರತನ ಕ್ತಿರಣ EF ಗೆ�ಜೀನ ಚ್ಛಪ್ರ\ಡಿಯು ಮೆCಲೆ( ಓರೆ(ಯಾ�ಗಿ ಬಿಂದ್ಯು
� OO1 ವಕ್ತಿ�Cಭವನ ಕ್ತಿರಣವನ
& ಉ�ಟು
 
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(. 
ಗೆ�ಜೀನ ಚ್ಛಪ್ರ\ಡಿಯು ಹೊಂ()ರಭೌ�ಗದ್ಯುಲ್ಲಿ� O1   H ನಿಗ-ಮು ಕ್ತಿರಣವB 
ಪ್ರತನ ಕ್ತಿರಣಕೆಂ(< ಸ್ತ್ರಮಾ��ತರವಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ(.

 

23. ವಸ್ತ್ರ
�ವಿನ ವಿಭಿನ&  ಸ್ಥಾ�#ನಗಳಿಗೆ( ಅನ
ಗ
ಣವಾ�ಗಿ ಪಿCನ ಮುಸ್ತ್ರ)ರದಿ�ದ್ಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಪ್ರ�ರ್ತಿಬಿಂ�ಬದ್ಯು ಸ್ಥಾ�#ನ,ಸ್ತ್ರ|ಭೌ�ವ 
ಮುತ
� ಗೆ�ತ�ವನ
& ರೆ(Cಖ್ಯಾ� ಚಿತ�ದ್ಯುಮೂಲಕ ತ್ಯಾ()Cರಿಸಿ.

  ಉತ�ರ : ಪ್ರಠ್ಯ� ಪ್ರBಸ್ತ್ರ�ಕದ್ಯು ಪ್ರBಟುಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� : 115  
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ನ್ನೊಂ(�ಸ್ತ್ರಗಿ-ಕ ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳ ಸ್ತ್ರ
ಸಿ#ರ ನಿವ-ಹುಣಾ(
1.1 ಸ್ತ್ರ
ಸಿ#ರ ಅಭಿವ�ದ̄ಿ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಅದ್ಯುರ ಎಂರಡು
 ಮು
ಖ� ಉದೆ(�Cಶಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ .

ಉತ�ರ  :  ದಿCರ್ಘ- ಸ್ತ್ರಮುಯುದ್ಯುವರೆ(ಗೆ( ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರಕೆಂ(<  ಹೊಂ�ನಿ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳನ
&  ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ದ್ಯು  
ಅಭಿವ�ದ̄ಿಯುನ
& ಸ್ತ್ರ
ಸಿ#ರ ಅಭಿವ�ದ̄ಿ ಎಂನ
&ವರ
.
ಈಗಿನ ಹೊಂ�ಗ) ಮು
�ದಿನ ಪಿCಳಿಗೆ(ಗೆ(  ಆರ್ಥಿ-ಕ ಸ್ಥಾ�|ವಲ�ಬನ್ನೊಂ(  ನಿCಡು
ವBದ್ಯು
  ಹೊಂ�ಗ) ಉತ�ಮು ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ ಹೊಂ�ಗ)  
ಜೀCವ ವ�ವಸ್ಥಾ(#ಗೆ( ಬ್ಯಾ(�ಬಲ ನಿCಡು
ವBದ್ಯು
.

2. ಸ್ತ್ರ
ಸಿ#ರ ಅಭಿವ�ದ̄ಿ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳ ಮುರ
ಬಳಕೆಂ( ಮುರ
ಚ್ಛಕ್ತಿ�Cಕರಣಕ್ತಿ<�ತ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉತ�ಮುವಾ�ಗಿದೆ( ?
ಉತ�ರ  :  ದಿCರ್ಘ- ಸ್ತ್ರಮುಯುದ್ಯುವರೆ(ಗೆ( ನ್ನೊಂ(�ಸ್ತ್ರಗಿ-ಕ ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳ ನಿವ-ಹುಣಾ(ಯುನ
& ಸ್ತ್ರ
ಸಿ#ರ ಅಭಿವ�ದ̄ಿ ಎಂನ
&ವರ
.  
ಮುರ
ಚ್ಛಕ್ತಿ�Cಕರಣದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳನ
&  ತಯಾ�ರಿಸ್ತ್ರಲ
  ಶಕ್ತಿ�ಯು  ಬಳಕೆಂ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.  ಆದ್ಯುರೆ(  ಮುರ
ಬಳಕೆಂ(ಯುಲ್ಲಿ�  
ವಸ್ತ್ರ
�ವನ
& ಅದೆ(C ರ)ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬಳಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು  ಅಪ್ರವ�ಯು ಆಗ
ವBದಿಲ�.

3.1 ಕೆಂ�ಡು
ಗಳ ಹೊಂ�ಗ) ವನ�ಜೀCವಿಗಳ ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಣಾ(ಯಿ�ದ್ಯು ಆಗ
ವ ಅನ
ಕ)ಲಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿರಿ.
3.2 ವನ�ಜೀCವಿಗಳj ಮುತ
� ಕೆಂ�ಡು
ಗಳ ಪಾ��ಮು
ಖ�ತ್ಯಾ( ಏನ
 ? 

ಉತ�ರ  :  ಕೆಂ�ಡು
ಗಳj  ಅ�ತಜ-ಲ  ಮುಟುVವನ
&  ಕೆಂ�ಪಾ�ಡಿಕೆಂ()ಳyಲ
  ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುಕ.  ಕೆಂ�ಡು
ಗಳj  ಪ್ರ�ವಾ�ಹುವನ
&  
ತಡೆ(ಗಟು
Vತ�ವಾ(. ಕೆಂ�ಡು
ಗಳj ಜಲಚ್ಛಕ�ವನ
& ನಿಯುತವಾ�ಗಿ ಇಂರಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ(.
ವನ�ಜೀCವಿಗಳj ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರದ್ಯು ಸ್ತ್ರಮುತ್ಯಾ()Cಲನವನ
& ಕೆಂ�ಪಾ�ಡು
ತ�ವಾ(.  ವನ�ಜೀCವಿಗಳj ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಜೀCವವಾ(�ವಿಧು�ವನ
&  
ಕೆಂ�ಪಾ�ಡಿಕೆಂ()ಳyಲ
 ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುಕವಾ�ಗಿವಾ(.

4. ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಣಾ(ಗೆ( ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುಕವಾ�ಗ
ವ 3  R ಗಳೆ�ವBವB ನಿಮು� ಶಾ�ಲೆ(ಯುಲ್ಲಿ� ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರಲ
 ಯಾ�ವ 3  R ಗಳ
ವಿಧಾ�ನಗಳನ
& ಅನ
ಸ್ತ್ರರಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
 ಸ್ತ್ರ)ಕ�?

ಉತ�ರ : ಮಿತ ಬಳಕೆಂ( , ಮುರ
ಬಳಕೆಂ( ಹೊಂ�ಗ) ಮುರ
ಚ್ಛಕ್ತಿ�Cಕರಣ.
ಮಿತಬಳಕೆಂ( ಎಂ�ದ್ಯುರೆ( ಉಪ್ರಯೋ)Cಗವಿಲ�ದಿದೆ��ಗ ಫ್ಲೆ��ನ್© ಮುತ
� ಟ್ಟಿವಿಗಳನ
& ಹೊಂ�ರಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು

ಮುರ
ಬಳಕೆಂ( ಪಾ(Cಪ್ರರ್ ಗಳನ
& ಮುತ್ಯಾ(� ಬ್ಯಾ(Cರೆ( ರ)ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬಳಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು

ಮುರ
ಚ್ಛಕ್ತಿ�Cಕರಣ ನಿCರ
, ಪಾ��ಸಿVಕ್ ಗಳನ
& ಬ್ಯಾ(Cರೆ( ಉಪ್ರಯು
ಕ� ರ)ಪ್ರಕೆಂ(< ಬದ್ಯುಲೆ�ಯಿಸಿ ಬಳಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು


5.1  ಸ್ತ್ರ
ಸಿ#ರ  ಅಭಿವ�ದ̄ಿಯು ಯಾ�ವBದೆ�ದ್ಯುರ) ಎಂರಡು
  ಅನ
ಕ)ಲಗಳನ
&  ರ್ತಿಳಿಸಿ.  ಮುರ
ಬಳಕೆಂ(  ಮುತ
�  ಮುರ
ಚ್ಛಕ್ತಿ�Cಕರಣ
ಇಂವBಗಳಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ಉತ�ಮು?    
5.2  ಮುರ
ಬಳಕೆಂ(  ವಿಧಾ�ನವB  ಮುರ
ಚ್ಛಕ್ತಿ�Cಕರಣ  ವಿಧಾ�ನಕ್ತಿ<�ತ  ಬಹುಳ  ಉತ�ಮುವಾ�ಗಿರ
ವ  ವಿಧಾ�ನ ಎಂ�ಬ
ದ್ಯು
  ತಜ್ಞರ
ಅಭಿಪಾ��ಯುವಾ�ಗಿದೆ( ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಯೋ)�ದಿಗೆ( ಈ ಹೊಂ(Cಳಿಕೆಂ(ಯುನ
& ಸ್ತ್ರ\ಷ್ಟುVಪ್ರಡಿಸಿರಿ.

ಉತ�ರ  :  ಅನ
ಕ)ಲಗಳj  :-ಈಗಿನ  ಜನ್ನೊಂ��ಗಕೆಂ(<  ನ್ನೊಂ(�ಸ್ತ್ರಗಿ-ಕ  ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳನ
&  ಒಂದ್ಯುಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(  ಹೊಂ�ಗ)  
ಮು
�ದಿನ ಜನ್ನೊಂ��ಗಕೆಂ(< ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳನ
& ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.
ಮುರ
ಬಳಕೆಂ(ಯು
 ಮುರ
ಚ್ಛಕ್ತಿ�Cಕರಣ ಕ್ತಿ<�ತ ಉತ�ಮು. ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಇಂದ್ಯುರಲ್ಲಿ� ಶಕ್ತಿ�ಯು ಬಳಕೆಂ( ಆಗ
ವBದಿಲ�.
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6. ಚಿಪ್ಕೋ<C ಚ್ಛಳjವಳಿ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಕೆಂ�ಡು
ಗಳನ
& ಏಕೆಂ( ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
?
ಉತ�ರ  :  1970  ರಲ್ಲಿ�  ರ್ಘವಾ�-ಲ್ಟ್ ನ  ರೆ(Cನಿ  ಎಂ�ಬಲ್ಲಿ�  ಉತ�ರೆ�ಖ�ಡುದ್ಯು  ಮುಹಿಳೆ(ಯುರ
  ಕೆಂ�ಡು
ಗಳ  ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಣಾ(ಗೆ(  
ಪಾ��ರ�ಭಿಸಿದ್ಯು ಚ್ಛಳjವಳಿಯುನ
& ಚಿಪ್ಕೋ<C ಚ್ಛಳjವಳಿ ಎಂನ
&ವರ
.
ಕೆಂ�ಡು
ಗಳನ
& ನ್ನೊಂ�ವB ಜೀCವವಾ(�ವಿಧು�ತ್ಯಾ( ಕೆಂ�ಪಾ�ಡುಲ
,  ಕೆಂ�ಡಿನಲ್ಲಿ� ವಾ�ಸಿಸ್ತ್ರ
ವ ಜನರಿಗೆ( ಆಹೊಂ�ರ ಮುತ
� ರಕ್ಷಣಾ( 
ಒಂದ್ಯುಗಿಸ್ತ್ರಲ
, ಅ�ತಜ-ಲ ಮುಟುVವನ
& ಸ್ತ್ರ
ಧಾ�ರಿಸ್ತ್ರಲ
, ಪ್ರ�ವಾ�ಹು ಮುತ
� ಕ್ಷೆ�ಮು ಪ್ರರಿಸಿ#ರ್ತಿ ತಲೆ(ದೆ()Cರದ್ಯು�ತ್ಯಾ( 
ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರಲ
 ಹೊಂ�ಗ) ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರದ್ಯು ಸ್ತ್ರಮುತ್ಯಾ()Cಲನ ಕೆಂ�ಪಾ�ಡುಲ
, ಜಲಚ್ಛಕ�ದ್ಯು ನಿರ�ತರತ್ಯಾ( ಕೆಂ�ಪಾ�ಡುಲ
  
ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
.

7. ನಮುಗೆ( ಪ್ರಯಾ�-ಯು ಶಕ್ತಿ� ಆಕರಗಳ ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ( ಏಕ್ತಿದೆ(? ಎಂರಡು
 ಕೆಂ�ರಣ ರ್ತಿಳಿಸಿ.
ಉತ�ರ : *ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ( ಇಂ�ಧುನಗಳj ಸ್ಥಾ��ಪ್ರ�ದೆ�ಯಿಕ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳೆ�ಗಿವಾ(.
*ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ( ಇಂ�ಧುನಗಳj ಮಿತವಾ�ಗಿವಾ(. 
*ವಾ�ಯು
 ಮಾ�ಲ್ಲಿನ� ತಡೆ(ಗಟುVಲ
 
*ಮು
�ದಿನ  ಪಿCಳಿಗೆ(ಗೆ(  ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ(  ಇಂ�ಧುನಗಳನ
&  ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರಲ
  ನಮುಗೆ(  ಪ್ರಯಾ�-ಯು  ಶಕ್ತಿ�ಯು  ಆಕರಗಳ  
ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ(ಯಿದೆ(.

8.1 ಕೆಂ�ಡು
ಗಳ 4 ಪಾ�ಲ
ದೆ�ರರನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ .
8.2 ಕೆಂ�ಡು
ಗಳ ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಣಾ(ಯುಲ್ಲಿ� ಉಪ್ರಯು
ಕ�ವಾ�ಗ
ವ 4 ಪಾ�ಲ
ದೆ�ರರನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ

ಉತ�ರ : *ಒಂ�ದ್ಯು
 ಕೆಂ�ಡು
ಗಳ ಉತ\ನ&ಗಳ ಮೆCಲೆ( ಅವಲ�ಬಿಂತರೆ�ದ್ಯು ಕೆಂ�ಡಿನ ಸ್ತ್ರ
ತ� ವಾ�ಸಿಸ್ತ್ರ
ವ ಜನರ
 .
*ಸ್ತ್ರಕೆಂ�-ರದ್ಯು ಅರಣ� ಇಂಲೆ�ಖ್ಯಾ(. 
*ಕೆಂ�ಡು
ಗಳ ಉತ\ನ&ಗಳನ
&  ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ಕೆಂ(�ಗೆ�ರಿಕೆಂ()Cದ್ಯು�ಮಿಗಳj ಆದ್ಯುರೆ(  ಇಂವರ
 ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಣ-ವಾ�ಗಿ ಒಂ�ದ್ಯು
 ಸ್ತ್ರ#ಳದ್ಯು  
ಕೆಂ�ಡುನ
& ಅವಲ�ಬಿಂಸಿರ
ವBದಿಲ�. 
*ಕೆಂ�ಡುನ
& ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಣಾ( ಹೊಂ�ಗ) ವನ�ಜೀCವಿಗಳನ
& ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರ
ವ ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರವಾ�ದಿಗಳj.

9.  ಕೆಂ�ಡು
ಗಳನ
& ಜೀCವವಾ(�ವಿಧು�ತ್ಯಾ(ಯು ಸ್ತ್ರ)ಕ್ಷ« ತ್ಯಾ�ಣ ಎಂನ&ಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?  ಒಂಬx ವ�ಕ್ತಿ�ಯು
 ಕೆಂ�ಡು
 ಹೊಂ�ಗ) ವನ�ಜೀCವಿ
ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರಲ
 ಯಾ�ವ ಕ�ಮುಗಳನ
& ಕೆಂ(�ಗೆ()ಳyಬಹು
ದ್ಯು
?

ಉತ�ರ  :  ಒಂ�ದ್ಯು
 ಪ್ರ�ದೆ(Cಶದ್ಯು ಜೀCವವಾ(�ವಿಧು�ತ್ಯಾ( ಪ್ರ�ದೆ(Cಶದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕ�ಡು
ಬರ
ವ ವಿವಿಧು ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯುದ್ಯು ವಾ(�ವಿಧು�ತ್ಯಾ(ಯಾ�ಗಿದೆ(.  
ಕೆಂ�ಡು
ಗಳಲ್ಲಿ�  ವಿವಿಧು  ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯುಗಳj  ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಗೆ(  ಬ್ಯಾ��ಕ್ತಿVCರಿಯಾ�  ,ಶೀಲ್ಲಿC�ಧು�ಗಳj,  ಫನ್ -ಗಳj,  ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳj,  
ಹು
ಳjಗಳj,  ಪ್ರಕ್ಷಿಗಳj,  ಸ್ತ್ರರಿCಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಗಳj,  ಸ್ತ್ರ�ನಿಗಳj  ಇಂತ್ಯಾ��ದಿಗಳj  ಕ�ಡು
ಬರ
ತ�ವಾ(.  ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು  ಕೆಂ�ಡು
ಗಳನ
&  
ಜೀCವವಾ(�ವಿಧು�ತ್ಯಾ(ಯು ತ್ಯಾ�ಣಗಳj ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(.
ಕೆಂ�ಡು
ಗಳj ಹೊಂ�ಗ) ವನ�ಜೀCವಿಗಳನ
& ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ(�ಗೆ()ಳyಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ದ್ಯು ಕ�ಮುಗಳj  :  
*ವನ�ಜೀCವಿ ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಣಾ� ಕೆಂ�ಯೋ�ಯುನ
& ಕಟು
Vನಿಟ್ರೋ�Vಗಿ ಜೌ�ರಿಗೆ( ತರ
ವBದ್ಯು
 
*ಅರಣ� ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಣಾ(ಗೆ( ಅರಣ� ಇಂಲೆ�ಖ್ಯಾ(ಯು ಜೌ()ತ್ಯಾ(ಗೆ( ಕೆಂ(�ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು


10 ನೈ$ ತರುಗತೀ              ವಿಜ್ಞಾನ - ವಿಕಾಂಸಂ  2020-21          ಡಯಟ್ - ಚಿಕ್ರ\ ಮಗಳ:ರು�             Page No.14



*ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ ವಿರೆ()Cಧೀ ಚ್ಛಟು
ವಟ್ಟಿಕೆಂ(ಗಳನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
.
*ಜನರಿಗೆ( ಕೆಂ�ಡು
ಗಳ ಹೊಂ�ಗ) ವನ�ಜೀCವಿಗಳ ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಣಾ(ಯು ಮುಹುತ|ವನ
& ರ್ತಿಳಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
.
*ರೆ�ಷ್ಟ್ರೀQCಯು ಅಭಯಾ�ರಣ�ಗಳj, ವನ�ಜೀCವಿ ಧಾ�ಮುಗಳj, ಪಾ��ಣಿ ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹೊಂ�ಲಯುಗಳ ಸ್ಥಾ�#ಪ್ರನ್ನೊಂ( ಇಂತ್ಯಾ��ದಿ...

9. ಪ್ರ�ರ್ತಿಯೋ)ಬxರ
 ವಾ(�ಯುಕ್ತಿ�ಕವಾ�ಗಿ ನ್ನೊಂ(�ಸ್ತ್ರಗಿ-ಕ ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳ ಬಳಕೆಂ(ಯುನ
& ಕಡಿಮೆಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
. 3  R

ವಿಧಾ�ನದಿ�ದ್ಯು 4 ಸ್ತ್ರ)ಕ� ಚ್ಛಟು
ವಟ್ಟಿಕೆಂ( ಬಳಕೆಂ(ಯಿ�ದ್ಯು ಇಂದ್ಯುನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಧೀಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
?
ಉತ�ರ : *ಸ್ಥಾ()Cರ
ರ್ತಿ�ರ
ವ ನಲ್ಲಿ�ಗಳನ
& ರಿಪಾ(Cರಿ ಮಾ�ಡು
ವBದ್ಯು
.
*ಮುರ
ಬಳಕೆಂ( ಮಾ�ಡುಬಹು
ದೆ�ದ್ಯು ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳj ಆದ್ಯು ಪಾ(Cಪ್ರರ್ ಪಾ��ಸಿVಕ್ ಹೊಂ�ಗ) ಗೆ�ಜ
ಗಳನ
& ಮುರ
ಬಳಕೆಂ( ಮಾ�ಡು
ವBದ್ಯು


*ಉಪ್ರಯೋ)Cಗವಿಲ�ದಿದೆ��ಗ ಲೆ(�ಟ್ ಹೊಂ�ಗ) ಫ್ಲೆ��ನ್ ಗಳನ
& ಆರಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
 .
*ಪಾ��ಸಿVಕ್ ಬದ್ಯುಲೆ�ಗಿ ಬಟ್ರೋ(Vಯು ಬ್ಯಾ��ಗ್ ಗಳj ಅಥವಾ� ಗೆ()CಣಿಚಿCಲಗಳನ
& ಬಳಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು


10.1 ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ( ಇಂ�ಧುನಗಳ ದ್ಯುಹುನದಿ�ದ್ಯು ಆಗ
ವ 4 ಅನ್ನೊಂ�ನ
ಕ)ಲಗಳನ
& ಪ್ರಟ್ಟಿV ಮಾ�ಡಿ.
10.2 ದೆ(Cಶದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ರಿಗೆ( ವ�ವಸ್ಥಾ(#, ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಕೆಂ(�ಗೆ�ರಿಕೆಂ(ಗಳj ಹೊಂ�ಗ) ವಿದ್ಯು
�ಚ್ಛಕ್ತಿ� ಉತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಕಲ್ಲಿ�ದ್ಯು�ಲ
 ಮುತ
� ಪಾ(ಟ್ರೋ()�Cಲ್ಲಿಯು� 
ಇಂ�ಧುನಗಳ ಮೆCಲೆ( ಅವಲ�ಬಿಂತವಾ�ಗಿವಾ( ಆದ್ಯುರ) ನ್ನೊಂ�ವB ಇಂ�ಧುನಗಳನ
& ಬಹು
 ಎಂಚ್ಛ~ರಿಕೆಂ(ಯಿ�ದ್ಯು ಮಿತವಾ�ಗಿ ಬಳಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
 
ಏಕೆಂ(?

ಉತ�ರ : *ವಾ�ಯು
ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�
*ಹುಸಿರ
 ಮುನ್ನೊಂ( ಪ್ರರಿಣಾ�ಮು
*ಜೌ�ಗರ್ತಿಕ ತ್ಯಾ�ಪ್ರಮಾ�ನದ್ಯು ಏರಿಕೆಂ(
*ನವಿCಕರಣಗೆ()ಳyದ್ಯು ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳj
*ಫ್ಲೆ�ಸಿಲ್ಟ್ ಇಂ�ಧುನಗಳ ದ್ಯುಹುನದಿ�ದ್ಯು ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ವ  ಹೊಂ�ಗ) ನ್ನೊಂ(�ಟ್ರೋ()�Cಜನ್ ಆಕೆಂ(©�ಡ್  ಗಳಿ�ದ್ಯು ಆಮು�ಮುಳೆ(  
ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ(

11. ಕೆಂ(�ಗೆ�ರಿಕ್ತಿCಕರಣವB ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರದ್ಯು ಅವನರ್ತಿಗೆ( ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗಿದೆ( ಹೊಂ(Cಳಿಕೆಂ(ಯುನ
& ಸ್ತ್ರಮುರ್ಥಿ-ಸ್ತ್ರಲ
 ನ್ನೊಂ�ಲ
< ಕೆಂ�ರಣಗಳನ
& ನಿCಡಿ
ಉತ�ರ : *ವಾ�ಯು
 /ನಿCರ
/ ಶಬ� ಹೊಂ�ಗ) ನ್ನೊಂ(ಲ ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�
*ಕೆಂ�ಡು
ಗಳ ನ್ನೊಂ�ಶದಿ�ದ್ಯು ಜೀCವವಾ(�ವಿಧು�ತ್ಯಾ(ಯು ನ್ನೊಂ�ಶ.
*ಬ್ಯಾ(�ಜೀಕ ಸ್ಥಾ�#ವರಗಳಿ�ದ್ಯು ವಿಕ್ತಿರಣ ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�.
*ಆಮು� ಮುಳೆ( ಹೊಂ�ಗ) ಜೌ�ಗರ್ತಿಕ ತ್ಯಾ�ಪ್ರಮಾ�ನದ್ಯು ಏರಿಕೆಂ(.

12. ನಿCರಿನ ಕೆಂ()ಯು
� ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಈ ತ�ತ�ವB ನಿCರಿನ ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಣಾ(ಯುಲ್ಲಿ� ಹೊಂ(Cಗೆ( ಸ್ತ್ರಹುಕೆಂ�ರಿಯಾ�ಗಿದೆ( ?
ಉತ�ರ : ಮುಳೆ(ಯು ನಿCರನ
& ವ�ವಸಿ#ತವಾ�ಗಿ ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹಿಸಿ, ಶ
ದ್̄ಯು ನಿCರನ
& ಪ್ರಡೆ(ಯು
ವ ತ�ತ�ಜ್ಞಾ�ನವಾ(C ನಿCರಿನ 
ಕೆಂ()ಯು
�. ಅ�ತಜ-ಲದ್ಯು ರ)ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹುಗೆ()�ಡು ನಿCರಿನ ಮುಲ್ಲಿCನಗೆ()�ಡಿರ
ವBದಿಲ�. ಇಂದ್ಯು
 ಬ್ಯಾ�ವಿಗಳನ
& 
ಪ್ರರಣಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ( ಮುತ
� ವಿಸ್ಥಾ��ರ ಪ್ರ�ದೆ(Cಶದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳಿಗೆ( ತ್ಯಾ(Cವಾ��ಶವನ
& ಒಂದ್ಯುಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.
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13. ಜಲೆ�ನಯುನ ಪ್ರ�ದೆ(Cಶಗಳ ಸ್ತ್ರ)ಕ� ನಿವ-ಹುಣಾ(ಯು ನ್ನೊಂ�ಲ
< ಅನ
ಕ)ಲಗಳನ
& ಪ್ರಟ್ಟಿVಮಾ�ಡಿ.
ಉತ�ರ : *ಪ್ರ�ವಾ�ಹು ಮುತ
� ಕ್ಷೆ�ಮುಗಳನ
& ತಗಿµಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
. 
* ಕೆಂ(ಳಭೌ�ಗದ್ಯು ಅಣಾ(ಕಟು
V ಮುತ
� ಜಲೆ�ಶಯುಗಳ ಆಯುಸ್ತ್ರ©ನ
& ಹೊಂ(ಚಿ~ಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
.
*  ಜೌ(�ವಿಕ  ರೆ�ಶೀ  ಉತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಯುಲ್ಲಿ�  ಹೊಂ(ಚ್ಛ~ಳ  ಮುತ
�  ಜಲೆ�ನಯುನ  ಪ್ರ�ದೆ(Cಶಗಳ  ಸ್ತ್ರಮು
ದೆ�ಯುಗಳ  ವರಮಾ�ನ  
ಹೊಂ(ಚಿ~ಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
  ಮುಣ
�  ಮುತ
�  ನಿCರಿನ  ವಾ(�ಜ್ಞಾ�ನಿಕ  ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಣಾ(ಯು  ಮೂಲಕ  ಜೌ(�ವಿಕ  ಸ್ತ್ರಮುತ್ಯಾ()Cಲನವನ
&  
ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
.

14.1  ಸ್ತ್ರಮು
ದೆ�ಯುದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ನಿCರಿನ  ಕೆಂ()ಯಿ�ಗೆ(  ಸ್ತ್ರ�ಬ�ಧೀಸಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ(  ಎಂರಡು
  ಲೆ�ಭಗಳನ
&  ಪ್ರಟ್ಟಿVಮಾ�ಡಿ  .ನ್ನೊಂ(�ಸ್ತ್ರಗಿ-ಕ
ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳ ನಿವ-ಹುಣಾ(ಗೆ( ದಿCರ್ಘಾ-ವಧೀ ದ್ಯು�ಷ್ಟ್ರೀVಕೆಂ()Cನದ್ಯು ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ( ಇಂದೆ( ಈ ಹೊಂ(Cಳಿಕೆಂ(ಯುನ
& ಸ್ತ್ರಮುರ್ಥಿ-ಸಿ.
14.2  ಮುಣಿ�ನಲ್ಲಿ�  ನಿCರಿನ  ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹುಣಾ(ಯು  ನ್ನೊಂ�ಲ
<  ಲೆ�ಭಗಳನ
&  ಪ್ರಟ್ಟಿV  ಮಾ�ಡಿ  ಅಥವಾ�  ಅ�ತಜ-ಲದ್ಯು  ಮುರ
ಪ್ರಣ-
ದಿ�ದೆ�ಗ
ವ ಯಾ�ವBದೆ�ದ್ಯುರ) ಎಂರಡು
 ಅನ
ಕ)ಲಗಳನ
& ಪ್ರಟ್ಟಿVಮಾ�ಡಿ.

ಉತ�ರ : *ಅ�ತಜ-ಲ ಮುಟುVದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಏರಿಕೆಂ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.
*ಅ�ತಜ-ಲವB ಮೆCಲ್ಲಿನ ಮುಣಿ�ನ ಪ್ರದ್ಯುರಗಳನ
& ತ್ಯಾ(Cವಾ��ಶಭರಿತವಾ�ಗಿರಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ( ಮುತ
� ನಿCರ
 ಆವಿ ಆಗ
ವBದ್ಯುನ
&

ತಡೆ(ಯು
ತ�ದೆ(.
*ಹುಲವಾ�ರ
 ಪಿCಳಿಗೆ(ಗಳಿಗೆ( ನಿCರಿನ ಅಗತ�ವಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ನಿCರಿನ ನಿವ-ಹುಣಾ( ಅಗತ�.
*ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಎಂಲ�ರಿಗ) ಸ್ತ್ರಮಾ�ನ ನ್ನೊಂ(�ಸ್ತ್ರಗಿ-ಕ ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳ ವಿತರಣಾ(ಯುನ
& ಖ್ಯಾ�ರ್ತಿ�ಪ್ರಡಿಸ್ತ್ರಲ
 ಸ್ಥಾ�ಧು�ವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.

15.1  ಅಣಾ(ಕಟು
Vಗಳ  ನಿಮಾ�-ಣದ್ಯು  ಉದೆ(�Cಶ  ರ್ತಿಳಿಸಿ  .ದೆ()ಡು�  ಅಣಾ(ಕಟು
Vಗಳ  ನಿಮಾ�-ಣದಿ�ದ್ಯು  ಎಂದ್ಯು
ರಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ದ್ಯು
ಯಾ�ವBದೆ�ದ್ಯುರ) ಎಂರಡು
 ಸ್ತ್ರಮುಸ್ಥಾ(�ಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ.
15.2 ದೆ()ಡು�  ಅಣಾ(ಕಟು
Vಗಳ  ನಿಮಾ�-ಣವB  ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ಜೀಕ  ಮುತ
�  ಪಾ�ರಿಸ್ಥಾ�ರಿಕ  ಸ್ತ್ರಮುಸ್ಥಾ(�ಗಳನ
&  ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.  ಈ
ಸ್ತ್ರಮುಸ್ಥಾ(�ಗಳನ
& ಪ್ರಟ್ಟಿV ಮಾ�ಡಿ.
15.3  ನದಿಗಳಿಗೆ(  ಬ�ಹುತ್  ಅಣಾ(ಕಟು
Vಗಳನ
&  ಕಟು
VವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು  ನಿCರಿನ  ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹುಣಾ�  ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�-  ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ವBದ್ಯುಲ�ದೆ(
ವಿದ್ಯು
�ಚ್ಛಕ್ತಿ�ಯುನ
&  ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
  ಆದ್ಯುರ)  ಬ�ಹುತ್  ಅಣಾ(ಕಟು
Vಗಳನ
&  ಕಟು
VವBದ್ಯುನ
&  ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರವಾ�ದಿಗಳj
ವಿರೆ()Cಧೀಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ( ಹೊಂ(Cಗೆ( ಸ್ತ್ರ�ಕ್ಷಿಪ್ರ�ವಾ�ಗಿ ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ�ರ  :ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ಜೀಕ ಸ್ತ್ರಮುಸ್ಥಾ(�ಗಳj  :  -  ಅನ್ನೊಂ(Cಕ  ಜನರ
  ತಮು�  ವಾ�ಸ್ತ್ರ ನ್ನೊಂ(ಲೆ(ಯುನ
&  ಕಳೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳjyತ್ಯಾ��ರೆ(.  ದೆ()ಡು�  
ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯುಲ್ಲಿ�  ಬ
ಡುಕಟು
V  ಜನರ
 ಸ್ತ್ರ)ಕ�  ಪ್ರರಿಹೊಂ�ರವಿಲ�ದೆ(  ಸ್ತ್ರ#ಳೆ��ತರಗೆ()�ಡಿದೆ��ರೆ(.  ನಗರ ಪ್ರ�ದೆ(Cಶಗಳಿಗೆ( ವಲಸ್ಥಾ(  
ಹೊಂ()Cಗ
ತ್ಯಾ��ರೆ(.
ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರದ್ಯು  ಸ್ತ್ರಮುಸ್ಥಾ(�ಗಳj:-  ಅರಣ�  ನ್ನೊಂ�ಶ  ಹೊಂ�ಗ)  ಜೀCವವಾ(�ವಿಧು�ತ್ಯಾ(ಯು  ನ್ನೊಂ�ಶ  ,ಮುಣಿ�ನ  ಸ್ತ್ರವಕಳಿ  ,ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರದ್ಯು  
ಅಸ್ತ್ರಮುತ್ಯಾ()Cಲನ
ಆರ್ಥಿ-ಕ ಸ್ತ್ರಮುಸ್ಥಾ(�ಗಳj:-  ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಅವB ಸ್ತ್ರರಿಯಾ�ದ್ಯು ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಪ್ರ�ಯೋ)Cಜನಗಳನ
& ಬ�ಹುತ್ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯುಲ್ಲಿ�  
ಸ್ಥಾ�ವ-ಜನಿಕರ ಹುಣವನ
& ನ
�ಗಿ ಹೊಂ�ಕ
ತ�ದೆ(
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16.  ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳj  ನ್ನೊಂ��ಯುಸ್ತ್ರಮು�ತವಾ�ಗಿ  ಹು�ಚಿಕೆಂ(ಯಾ�ಗಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ(�ದ್ಯು
  ಏಕೆಂ(  ಭೌ�ವಿಸ್ತ್ರ
ರ್ತಿ�Cರಿ.  ನಮು�  ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳ
ನ್ನೊಂ��ಯುಸ್ತ್ರಮು�ತ ಹು�ಚಿಕೆಂ(ಯುನ
& ತಡೆ(ಯು
ವ ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಮಾ�ಡು
ರ್ತಿ�ರ
ವ ಶಕ್ತಿ�ಗಳj ಯಾ�ವBವB ?

ಉತ�ರ  :ಸ್ತ್ರಮಾ�ಜದ್ಯು  ಎಂಲೆ��  ವಗ-ದ್ಯು  ಜನರಿಗ)  ಎಂಲೆ��  ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳj  ನ್ನೊಂ��ಯುಸ್ತ್ರಮು�ತವಾ�ಗಿ  
ಹು�ಚಿಕೆಂ(ಯಾ�ಗಬ್ಯಾ(Cಕ
  ಎಂ�ಬ
ದ್ಯು
  ಸ್ತ್ರ�ವಿಧಾ�ನದ್ಯು  ಆಶಯು.  ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು  ಅಭಿವ�ದ̄ಿಗೆ(  ಪ್ರರಕ  ಸ್ತ್ರ�ಚಿಕೆಂ(ಯಿ�ದ್ಯು  
ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳ ಬಳಕೆಂ( ತಡೆ(ಗಟುVಬಹು
ದ್ಯು
.  ಬಡುವರ
 ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲವನ
& ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ಅವಕೆಂ�ಶ ದೆ()ರೆ(ತ
 ಸ್ತ್ರಮಾ�ಜ 
ಉದೆ�¯ರವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.  ಆದ್ಯುರೆ(  ದ್ಯು
ರದ್ಯು�ಷ್ಟುVವಶಾ�ತ್ ಅಧೀಕೆಂ�ರವBಳyವರ
  ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳ  ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಣ-  ಲೆ�ಭವನ
&  
ಪ್ರಡೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()�ಡು
 ಇಂನ್ನೊಂ()&�ದೆ(ಡೆ(  ಬಡುವರ
 ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ವ�ಚಿತರೆ�ಗ
ತ್ಯಾ��ರೆ(.  ಹಿCಗೆ(  ಧುನಿಕರ
 ಮುತ
�  ಅಧೀಕೆಂ�ರವBಳy  
ಜನ ತಮು� ವಾ(�ಯುಕ್ತಿ�ಕ ಲೆ�ಭಕೆಂ�<ಗಿ ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳ ನ್ನೊಂ��ಯುಸ್ತ್ರಮು�ತ ವಿತರಣಾ( ವಿರ
ದ್̄ಯು ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಮಾ�ಡು
ತ್ಯಾ��ರೆ(.

17.1 ನ್ನೊಂ�ವB ಅರಣ� ಹೊಂ�ಗ) ವನ�ಜೀCವಿಗಳನ
& ಏಕೆಂ( ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
?
17.2 ಅರಣ� ಮುತ
� ವನ� ಜೀCವಿಗಳ ಪಾ��ಮು
ಖ�ತ್ಯಾ( ರ್ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ�ರ : *ಕೆಂ�ಡು
ಗಳj ಕೆಂ(�ಗೆ�ರಿಕೆಂ(ಗಳಿಗೆ( ಕಚಾ�~ ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳನ
& ಒಂದ್ಯುಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ( .
*ಪ್ರ�ವಾ�ಹು ಮುತ
� ಮುಣಿ�ನ ಸ್ತ್ರವಾ(ತವನ
& ತಡೆ(ಯು
ತ�ದೆ(.
*ವನ�ಜೀCವಿಗಳ ಆವಾ�ಸ್ತ್ರ ಸ್ಥಾ�#ನವನ
& ಒಂದ್ಯುಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ( .
*ಜೌ(�ವಿಕ ಸ್ತ್ರಮುತ್ಯಾ()Cಲನವನ
& ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ(.

18. ಗ�ಗೆ� ನದಿಯು ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�ಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣಗಳೆ(Cನ
?
ಉತ�ರ :ಉತ�ರ ಪ್ರ�ದೆ(Cಶ, ಬಿಂಹೊಂ�ರ ಮುತ
� ಪ್ರಶೀ~ಮು ಬ�ಗೆ�ಳದ್ಯು ಸ್ತ್ರ
ಮಾ�ರ
 ನ)ರಕ)< ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಪ್ರಟುVಣ ಮುತ
� ನಗರ 
ಪ್ರ�ದೆ(Cಶಗಳ ಕಸ್ತ್ರ ಹೊಂ�ಗ) ತ್ಯಾ��ಜ�ಗಳನ
& ಗ�ಗೆ(ಗೆ( ಸ್ತ್ರ
ರಿಯು
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಇಂದ್ಯು
 ಚ್ಛರ�ಡಿಯಾ�ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ತವಾ�ಗಿದೆ(.  
ಪ್ರ�ರ್ತಿನಿತ�  ಶ
ದ̄ಿCಕರಿಸಿದ್ಯು ಚ್ಛರ�ಡಿ ನಿCರ
  ಅರ್ತಿಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ಗ�ಗೆ(ಯುನ
&  ಸ್ಥಾ(Cರ
ರ್ತಿ�ದೆ(  .ಇಂದ್ಯುರ ಜೌ()ತ್ಯಾ(ಗೆ(  
ಸ್ಥಾ�&ನ  ಮಾ�ಡು
ವBದ್ಯು
,  ಬಟ್ರೋ(V  ತ್ಯಾ()ಳೆ(ಯು
ವBದ್ಯು
  ಮುತ
�  ಶವಸ್ತ್ರ�ಸ್ಥಾ�<ರದ್ಯು  ಬ)ದಿ ಅಥವಾ�  ಅರೆ(ಬ್ಯಾ(�ದ್ಯು  ಶವಗಳನ
&  
ಮು
ಳjಗಿಸ್ತ್ರ
ವ�ತ್ಯಾ( ಇಂತರ ಮಾ�ನವ ಚ್ಛಟು
ವಟ್ಟಿಕೆಂ(ಗಳಿ�ದ್ಯು ಗ�ಗೆ( ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�ವಾ�ಗ
ರ್ತಿ�ದೆ( .ಅ�ತ್ಯಾ(ಯೋC ಕೆಂ(�ಗೆ�ರಿಕೆಂ(ಗಳಿ�ದ್ಯು  
ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ತ್ಯಾ��ಜ�ಗಳನ
& ಹುರಿ ಬಿಂಡು
ರ್ತಿ�ರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಗ�ಗೆ�ನದಿ ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�ವಾ�ಗ
ರ್ತಿ�ದೆ(.

19.  ಮಾ�ನವನ ಸ್ತ್ರಣ�  ಕರ
ಳಿನಲ್ಲಿ�  ಕ�ಡು
ಬರ
ವ ಕೆಂ()ಲ್ಲಿಫ್ಲೆ�ಮ್- ಬ್ಯಾ��ಕ್ತಿVCರಿಯು ನಿCರಿನಲ್ಲಿ�  ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗಿ ಕ�ಡು
ಬ�ದ್ಯುರೆ( ಅದ್ಯು

ಏನನ
& ಸ್ತ್ರ)ಚಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ( ನಿCರಿನ ಮಾ�ಲ�ವನ
& ಸ್ತ್ರ
ಲಭವಾ�ಗಿ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಕ�ಡು
ಹಿಡಿಯುಬಹು
ದ್ಯು
?

ಉತ�ರ  :  ಕೆಂ()Cಲ್ಲಿಫ್ಲೆ�ಮ್- ಎಂ�ಬ ಬ್ಯಾ��ಕ್ತಿVCರಿಯಾ� ಗ
�ಪ್ರB ಮಾ�ನವನ ಸ್ತ್ರಣ�ಕರ
ಳಿನಲ್ಲಿ� ಕ�ಡು
ಬರ
ತ�ದೆ(  .ನಿCರಿನಲ್ಲಿ�  
ಇಂವBಗಳ ಉಪ್ರಸಿ#ರ್ತಿಯು
 ರೆ()Cಗಕೆಂ�ರಕ ಸ್ತ್ರ)ಕ್ಷ« ಜೀCವಿಗಳಿ�ದ್ಯು ನಿCರ
 ಮುಲ್ಲಿನ ಗೆ()�ಡಿರ
ವBದ್ಯುನ
& ಸ್ತ್ರ)ಚಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.
ಸ್ಥಾ�ವ-ರ್ತಿ�ಕ ಸ್ತ್ರ)ಚ್ಛಕವನ
& ಬಳಸಿಕೆಂ()�ಡು
 ನಿCರಿನ ಪಿಹೊಂ(ಚ್ ಮಾ�ಲ�ವನ
& ಸ್ತ್ರ
ಲಭವಾ�ಗಿ ಕ�ಡು
ಹಿಡಿಯುಬಹು
ದ್ಯು
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20. ಮುಳೆ( ನಿCರಿನ ಕೆಂ()ಯು
� ಮಾ�ಡುಲ
 ಅನ
ಸ್ತ್ರರಿಸ್ತ್ರ
ರ್ತಿ�ದ್ಯು� ಯಾ�ವBದೆ�ದ್ಯುರ) ನ್ನೊಂ�ಲ
< ಪ್ರBರೆ�ತನ ವ�ವಸ್ಥಾ(#ಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿರಿ. 
ಸ್ತ್ರ#ಳಿCಯುರಿಗೆ( ನಿCರಿನ ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ವ ಜವಾ�ಬ್ಯಾ��ರಿಯುನ
& ನಿCಡು
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಆಗ
ವ 
ಅನ
ಕ)ಲಗಳೆ(Cನ
?

ಉತ�ರ  :  ಖ್ಯಾ�ದಿನ್,  ಕೆಂ(ರೆ(ಗಳj  ,ನ್ನೊಂ�ದಿಸ್ತ್ರµಳj   ,ಬ್ಯಾ��ದೆ�ರಗಳj,  ತ್ಯಾ�ಲ್ಟ್ ಗಳj,  ಬ
�ಧೀCಸ್ ಗಳj,  ಕ
ಲ©·ಳj   ,ಕ�ದಿ  
ಪ್ರಟ್ಟಿVಯುಲ್ಲಿ�ನ ಕೆಂ()ಳಗಳj ,ಪಾ(�ನµಳj, ಸ್ತ್ರ
ರ�ಗಗಳj ಕಟುVಗಳj ,ಕ�ಷ್ಟ್ರೀ ಹೊಂ()�ಡುಗಳj ಇಂತ್ಯಾ��ದಿ.
ಸ್ತ್ರ#ಳಿCಯುರಿಗೆ( ನಿCರಿನ ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ವ ಜವಾ�ಬ್ಯಾ��ರಿಯುನ
& ನಿCಡು
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳ  
ಕೆಂ(ಟುV ನಿವ-ಹುಣಾ( ಮುತ
� ಅಧೀಕ ದ್ಯು
ರ
ಪ್ರಯೋ)Cಗವನ
& ಕಡಿಮೆ ಮಾ�ಡುಬಹು
ದ್ಯು
.

21. ಕೆಂ�ಡಿನಲ್ಲಿ� ಮುತ
� ಅದ್ಯುರ ಸ್ತ್ರ
ತ�ಮು
ತ� ವಾ�ಸಿಸ್ತ್ರ
ವ ಜನರನ
& ಕೆಂ�ಡಿನ ಪಾ�ಲ
ದೆ�ರರೆ�ಗಿರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(. ವಿವರಿಸಿರಿ
ಉತ�ರ  :  ಕೆಂ�ಡಿನಲ್ಲಿ�  ಮುತ
�  ಅದ್ಯುರ ಸ್ತ್ರ
ತ�ಮು
ತ�  ವಾ�ಸಿಸ್ತ್ರ
ವ ಜನರ
  ತಮು� ದೆ(�ನ�ದಿನ ಜೀCವನಕೆಂ�<ಗಿ  ಕೆಂ�ಡಿನ  
ಉತ\ನ&ಗಳನ
&  ಅವಲ�ಬಿಂಸಿರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(  ಈ  ಜನರ
  ಶತಮಾ�ನಗಳಿ�ದ್ಯು  ಅಲ್ಲಿ�  ನ್ನೊಂ(ಲೆ(ಸಿರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(.  ಇಂವರ
  
ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲಗಳ ಸ್ತ್ರ
ಸಿ#ರ ನಿವ-ಹುಣಾ( ಜ್ಞಾ�ನ ಹೊಂ()�ದಿರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(.

22. ಅರಣ� ಉತ\ನ&ಗಳ ಮೆCಲೆ( ಅವಲ�ಬಿಂತವಾ�ಗಿರ
ವ ಕೆಂ�ಖ್ಯಾ�-ನ್ನೊಂ(ಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
ಉತ�ರ :  ಮುರದ್ಯು ಕೆಂ(�ಗೆ�ರಿಕೆಂ(,  ಕೆಂ�ಗದ್ಯುದ್ಯು ಕೆಂ(�ಗೆ�ರಿಕೆಂ(,  ಅರಗಿನ ಕೆಂ(�ಗೆ�ರಿಕೆಂ( ಮುತ
� ಕ್ತಿ�Cಡೆ� ಸ್ಥಾ�ಮುಗಿ�ಗಳ ತಯಾ�ರಿಕೆಂ� 
ಕೆಂ(�ಗೆ�ರಿಕೆಂ(

23. ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರವನ
& ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರಲ
 ಅನ
ಸ್ತ್ರರಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ದ್ಯು 5  R ಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ ಮುತ
� ವಿವರಿಸಿ.
ಉತ�ರ  :  ಅ)ನಿರೆ�ಕರಣಾ(  :-ನಮುಗೆ( ಅಗತ�ವಿಲ�ದ್ಯು ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರವನ
& ಹೊಂ�ನಿ ಮಾ�ಡು
ವ ಪಾ��ಸಿVಕ್ ನ�ತಹು ಸ್ತ್ರ�ಶಾ(�Cಷ್ಟ್ರೀತ  
ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳನ
& ನಿರೆ�ಕರಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
.
ಆ)ಮಿತಬಳಕೆಂ(:- ವಿದ್ಯು
�ತ್ ನಿCರ
 ಕೆಂ�ಗದ್ಯು ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ( ಇಂ�ಧುನಗಳನ
& ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳನ
& ಮಿತ ಬಳಕೆಂ( ಮಾ�ಡು
ವBದ್ಯು
.
ಇಂ)ಮುರ
ಬಳಕೆಂ(:-  ಬಳಸಿದ್ಯು ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳನ
&  ಮುತ್ಯಾ(�  ಮುತ್ಯಾ(�  ಪ್ರBನಬ-ಳಕೆಂ(  ಮಾ�ಡು
ವBದ್ಯು
  ಉದೆ�ಹುರಣಾ(  ಉಪಿ\ನಕೆಂ�ಯಿ  
ಗಳ�ತಹು ಆಹೊಂ�ರ ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳj  ತ
�ಬಿಂರ
ವ ಪಾ��ಸಿVಕ್ ಬ್ಯಾ�ಟುಲ್ಲಿಗಳನ
&  ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ದ್ಯು ನ�ತರ ಅಡು
ಗೆ(ಮುನ್ನೊಂ(ಯುಲ್ಲಿ�  
ಇಂತರ ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳನ
& ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹಿಸ್ತ್ರಲ
 ಬಳಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
.
ಈ)ಮುರ
  ಉದೆ(�Cಶ:-  ಒಂ�ದ್ಯು
  ವಸ್ತ್ರ
�ವನ
&  ಅದ್ಯುರ  ಮೂಲ  ಉದೆ(�Cಶಕೆಂ(<  ಬಳಸ್ತ್ರಲ
  ಸ್ಥಾ�ಧು�ವಾ�ಗದೆ(C  ಇಂದ್ಯು�ರೆ(  
ಎಂಚ್ಛ~ರಿಕೆಂ(ಯಿ�ದ್ಯು ಯೋ)Cಚಿಸಿ ಅದ್ಯುನ
& ಬ್ಯಾ(Cರೆ( ಯಾ�ವBದೆ(C ಉಪ್ರಯು
ಕ� ಉದೆ(�Cಶಕೆಂ(< ಬಳಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
.
ಉದೆ�ಹುರಣಾ(:-ಬಿಂರ
ಕ
ಬಿಂಟುV ಮುಣಿ�ನ ಪಾ�ತ್ಯಾ(� ಅಥವಾ� ಮುಡುಕೆಂ(ಗಳನ
& ಸ್ತ್ರಣ� ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳನ
& ಬ್ಯಾ(ಳೆ(ಸ್ತ್ರಲ
 ಬಳಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
.
ಉ)ಮುರ
ಚ್ಛಕ್ತಿ�Cಕರಣ:-ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಿಸಿದ್ಯು  ಪಾ��ಸಿVಕ್  ಕೆಂ�ಗದ್ಯು  ಗೆ�ಜ
  ಮುತ
�  ಲೆ()Cಹುಗಳನ
&  ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹಿಸಿ  
ಮುರ
ಚ್ಛಕ್ತಿ�Cಕರಣ ಮಾ�ಡಿ ಅಗತ� ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳನ
& ತಯಾ�ರಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
 ಇಂದೆ(C ಮುರ
ಚ್ಛಕ್ತಿ�Cಕರಣ.
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ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳj
1.1 ಶಕ್ತಿ�ಯು ಉತ�ಮು ಆಕರ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
1.2 ಉತ�ಮು ಇಂ�ಧುನ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?   
1.3 ನಿಮು� ಆಹೊಂ�ರವನ
& ಬಿಂಸಿ ಮಾ�ಡುಲ
 ಯಾ�ವBದೆ�ದ್ಯುರ) ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕೆಂ�ರವನ
& ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಿಸ್ತ್ರ
ದೆ�ದ್ಯುರೆ(, 
ಯಾ�ವBದ್ಯುನ
& ಆಯೋ< ಮಾ�ಡು
ವಿರಿ ಮುತ
� ಏಕೆಂ(?
1.4 ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆದ್ಯುಶ- ಆಕರದ್ಯು ಗ
ಣಗಳj ಯಾ�ವBವB?

ಉತ�ರ: ಒಂ�ದ್ಯು
 ಉತ�ಮು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರ ಯಾ�ವBದೆ(�ದ್ಯುರೆ(,_ 
* ಅದ್ಯು
 ಪ್ರ�ರ್ತಿ ರ್ಘಟುಕ ಪ್ರರಿಮಾ�ಣ ಅಥವಾ� ದ್ಯು�ವ�ರೆ�ಶೀಗೆ( ಅರ್ತಿ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಮಾ�ಡು
ವBದ್ಯು
 
* ಸ್ತ್ರ
ಲಭವಾ�ಗಿ ದೆ()ರೆ(ಯು
ವ�ರ್ತಿರಬ್ಯಾ(Cಕ
.
* ಅದ್ಯು
 ಸ್ತ್ರ
ಲಭವಾ�ಗಿ ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹಿಸ್ತ್ರಲ
 ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರಲ
 ಸ್ಥಾ�ಧು�ವಾ�ಗ
ವ�ರ್ತಿರಬ್ಯಾ(Cಕ
.
* ಅದ್ಯು
 ಮಿತವ�ಯುಕೆಂ�ರಿಯಾ�ಗಿರಬ್ಯಾ(Cಕ
.

2.1 ಸ್ಥಾ��ಪ್ರ�ದೆ�ಯಿಕ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಗಳನ
& ಕೆಂ()ಡಿ.
2.2 ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಯೋ)�ದಿಗೆ( ಸ್ಥಾ��ಪ್ರ�ದೆ�ಯಿಕ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳನ
& ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ�ರ: ಅನ್ನೊಂ�ದಿ  ಕೆಂ�ಲದಿ�ದ್ಯು  ಬಳಸಿಕೆಂ()�ಡು
  ಬ�ದಿರ
ವ  ಶಕ್ತಿ�ಯು  ಆಕರಗಳನ
&  ಸ್ಥಾ��ಪ್ರ�ದೆ�ಯಿಕ  ಶಕ್ತಿ�  
ಆಕರಗಳj ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(. ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಗೆ( ಕಲ್ಲಿ�ದ್ಯು�ಲ
, ಪಾ(ಟ್ರೋ()�Cಲ್ಲಿಯು�, ನ್ನೊಂ(�ಸ್ತ್ರಗಿ-ಕ ಅನಿಲ ಮುತ
� ವಿದ್ಯು
�ಚ್ಛಕ್ತಿ� 

3.1 ಜಲ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಸ್ಥಾ�#ವರಗಳj ಹೊಂ(Cಗೆ( ಇಂತರ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳಿಗಿ�ತ ಉಪ್ರಯು
ಕ�ವಾ�ಗಿದೆ( ?
3.2 ಜಲ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಒಂ�ದ್ಯು
 ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದೆ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರನ)�ಲವಾ�ಗಿದೆ(. ಹೊಂ(Cಗೆ(?

ಉತ�ರ:  ಜಲ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಒಂ�ದ್ಯು
  ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದೆ�ದ್ಯು ಇಂ�ಧುನ ಆಕರವಾ�ಗಿದೆ(.  ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ(  ಜಲೆ�ಶಯುದ್ಯು  
ನಿCರ
 ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ದ್ಯುರ) ಮುಳೆ(ಯಿ�ದ್ಯು ಪ್ರBನ¸ ಭರ್ತಿ-ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.  ಅ�ದ್ಯುರೆ( ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ( ಇಂ�ಧುನಗಳj ಒಂ�ದ್ಯು
  
ದಿನ ಮು
ಗಿದ್ಯು
 ಹೊಂ()Cಗಬಹು
ದ್ಯು
, ಆದ್ಯುರೆ( ಜಲ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಮು
ಗಿದ್ಯು
 ಹೊಂ()Cಗ
ವBದಿಲ�

4.1 ಜೌ(�ವಿಕ ಶಕ್ತಿ� ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
4.2 ಜೌ(�ವಿಕ ರೆ�ಶೀ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಇಂ�ಧುನವಾ�ಗಿ ಬಳಸ್ತ್ರಲ\ಡು
ವ ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ� ಮುತ
�  ಪಾ��ಣಿಗಳ ಉತ\ನ&ಗಳನ
& ಜೌ(�ವಿಕ ರೆ�ಶೀ ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(.  
ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಗೆ(, ಸ್ತ್ರಗಣಿ, ಸ್ಥಾ�ದೆ(, ತರಗೆ(ಲೆ(, ಇಂತ್ಯಾ��ದಿ

5.1 ಸ್ಥಾ�ರ ಕ
ಕ<ರ್ ಬಳಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಆಗ
ವ ಅನ
ಕ)ಲಗಳೆ(Cನ
 ?
5.2 ಸ್ಥಾ�ರಕ
ಕ<ರ್ ನ ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಗಳೆ(Cನ
 ?
5.3 ನ್ನೊಂ�ವB ಸ್ಥಾ�ರಕ
ಕ<ರ್ ನ
& ಏಕೆಂ( ಬಳಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
 ?

ಉತ�ರ:  ಸ್ಥಾ�ರ ಕ
ಕ<ರ್ ನಲ್ಲಿ�  ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ಗದ್ಯು,  ಸ್ತ್ರ|ಚ್ಛ  ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲವಾ�ದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ರ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
&  ಬಳಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
.  
ಇಂದ್ಯುಕೆಂ(< ಖಚಿ-ಲ�. ಇಂದ್ಯುರಲ್ಲಿ� ಅಡು
ಗೆ( ಮಾ�ಡು
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�ವಾ�ಗ
ವBದಿಲ�. 

6.1 ಸ್ಥಾ�ರ ಕ
ಕ<ರ್ ಬಳಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಅನ್ನೊಂ�ನ
ಕ)ಲಗಳj ಯಾ�ವBವB? 
6.2 ಸ್ಥಾ�ರ ಕ
ಕ<ರ್ ಬಳಕೆಂ(ಯು ಮಿರ್ತಿಗಳೆ(Cನ
 ?
6.3 ಯಾ�ವ ಸ್ತ್ರ#ಳಗಳಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ�ರ ಕ
ಕ<ರ್ ಗಳ ಬಳಕೆಂ(ಗೆ( ಮಿರ್ತಿಯುನ
& ಕೆಂ�ಣಬಹು
ದ್ಯು
?
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ಉತ�ರ:ಸ್ಥಾ�ರ ಕ
ಕ<ರ್ ಸ್ತ್ರರಿಯಾ�ದ್ಯು ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನ ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿಲ�ದೆ�ಗ ಬಳಸ್ತ್ರಲೆ�ಗದ್ಯು
. ಆ�ದ್ಯುರೆ( 
ಮೆ)Cಡುವಿರ
ವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ�ರಕ
ಕ<ರ್ ಅನ
& ಬಳಸ್ತ್ರಲೆ�ಗದ್ಯು
. ಅಲ�ದೆ( ಸ್ಥಾ�ರ ಕ
ಕ<ರ್ ಬಳಕೆಂ(ಗೆ( ಮಿರ್ತಿಯಿದೆ(.

7.1 ಪ್ರವನ ಶಕ್ತಿ� ಕ್ಷೆ(Cತ�   ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
7.2 ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಪ್ರವನ ಶಕ್ತಿ� ಪ್ರಡೆ(ಯುಲ
 ಯಾ�ವ ವಿಧಾ�ನ ಅನ
ಸ್ತ್ರರಿಸ್ತ್ರ ಬ್ಯಾ(Cಕ

7.3 ವಾ�ಣಿಜ� ಉದೆ(�Cಶಕೆಂ�<ಗಿ ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಗೆ�ಳಿಯು�ತ� ಅಳವಡಿಕೆಂ( ಅಗತ�. ಹೊಂ(Cಗೆ( ?
  ಉತ�ರ: ಒಂ�ದ್ಯು
 ಗೆ�ಳಿಯು�ತ�ದಿ�ದ್ಯು ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರಲ\ಡು
ವ ವಿದ್ಯು
�ರ್ತಿ�ನ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣ ರ್ತಿCರೆ� ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗಿದ್ಯು
�, ವಾ�ಣಿಜ� 

ಉದೆ(�Cಶಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ�ಲದ್ಯು
. ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯು ಗೆ�ಳಿಯು�ತ�ಗಳನ
& ಅಳವಡಿಸಿ ಈ ಅಗತ�ತ್ಯಾ(ಯುನ
& 
ಪ್ರರೆ(�ಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
. ಇಂದ್ಯುನ
& ಪ್ರವನ ಶಕ್ತಿ� ಕ್ಷೆ(Cತ� ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(.

8.1  ಪಿCನ, ನಿಮು& ಅಥವಾ� ಸ್ತ್ರಮುತಲ ಕನ&ಡಿ(ದ್ಯುಪ್ರ-ಣ) ಗಳಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ�ರಕ
ಕ<ರ್ ನಲ್ಲಿ� ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಿಸ್ತ್ರಲ
 ಸ್ತ್ರ)ಕ�ವಾ�ದ್ಯುದ್ಯು
�
ಯಾ�ವBದ್ಯು
? ಏಕೆಂ(?
8.2 ಸ್ಥಾ�ರ ಕ
ಕ<ರ್ ನಲ್ಲಿ� ಬಳಕೆಂ(ಯಾ�ಗ
ವ ದ್ಯುಪ್ರ-ಣ ಯಾ�ವBದ್ಯು
. ಏಕೆಂ( ?
8.3 ನಿಮು& ದ್ಯುಪ್ರ-ಣವನ
& ಸ್ಥಾ�ರ ಕ
ಕ<ರ್ ನಲ್ಲಿ� ಏಕೆಂ( ಬಳಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ( ?

 ಉತ�ರ: ನಿಮು& ದ್ಯುಪ್ರ-ಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬ್ಯಾ(ಳಕ
 ವಿಕೆಂ(C�ದಿ�Cಕರಣಗೆ()ಳjyವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು, ವಿಕೆಂ(C�ದಿ�Cಕ�ತ ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ಕ್ತಿರಣಗಳj
ಸ್ತ್ರ�ಧೀಸ್ತ್ರ
ವ ಭೌ�ಗದ್ಯುಲ್ಲಿ� ತ್ಯಾ�ಪ್ರದ್ಯು ಏರಿಕೆಂ( ಅಧೀಕವಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ(. ಈ ಅಧೀಕ ತ್ಯಾ�ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಆಹೊಂ�ರ ವಸ್ತ್ರ
� ಬ್ಯಾ(Cಯು
ತ�ದೆ(.

9.1 ಸ್ಥಾ�ರಕೆಂ()Cಶ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
9.2 ಸ್ಥಾ�ರ ಕೆಂ()Cಶ ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ.

  ಉತ�ರ: ಸ್ಥಾ�ರಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ವಿದ್ಯು
�ಚ್ಛಕ್ತಿ�ಯುನ್ನೊಂ�&ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ವ ಸ್ಥಾ�ಧುನವನ
& ಸ್ಥಾ�ರಕೆಂ()Cಶ ಎಂನ
&ವರ
.
10.1 ಉಬxರ ಶಕ್ತಿ� ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
10.2 ಸ್ಥಾ�ಗರ ಶಕ್ತಿ� ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
10.3 ಅಲೆ(ಗಳ ಶಕ್ತಿ� ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
 ಉತ�ರ: ಸ್ತ್ರಮು
ದ್ಯು�  ಮುತ
�  ಸ್ಥಾ�ಗರಗಳ ನಿCರಿನಲ್ಲಿ�  ಉಬxರದ್ಯು ಪ್ರರಿಣಾ�ಮುವಾ�ಗಿ ಏಳjವ ಭೌ�ರಿC  ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು  

ಅಲೆ(ಗಳಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಚ್ಛಲನಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಉಬxರ ಶಕ್ತಿ� ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(.
11.1 ಉಬxರ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರಡೆ(ಯುಬಹು
ದ್ಯು
?
11.2 ಉಬxರ ಅಲೆ(ಗಳಿ�ದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರಡೆ(ಯು ಬಹು
ದ್ಯು
 ?
11.3 ಸ್ತ್ರಮು
ದ್ಯು�ದ್ಯು ರ್ತಿCರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಉಬxರಗಳಿ�ದ್ಯು ಶಕ್ತಿ� ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರಡೆ(ಯುಬಹು
ದ್ಯು
 ?
 ಉತ�ರ: ಸ್ತ್ರಮು
ದ್ಯು�ದ್ಯು ಕ್ತಿರಿದೆ�ದ್ಯು ತ್ಯಾ(ರೆ(ದ್ಯು ಭೌ�ಗಕೆಂ(<  ಅಡು�ಲೆ�ಗಿ ಅಣಾ(ಕಟು
V  ಕಟು
Vವ ಮೂಲಕ ಉಬxರ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
&  

ಪ್ರಡೆ(ಯುಬಹು
ದ್ಯು
.  ಅಣಾ(ಕಟ್ರೋ(Vಯು ದೆ�|ರದ್ಯು ಬಳಿ ಸ್ಥಾ�#ಪಿಸಿರ
ವ ಟುಬ್ಯಾ(�-ನ್ ಮೆCಲೆ( ಉಬxರ ಶಕ್ತಿ�  ಪ್ರತನವಾ�ದೆ�ಗ  
ಟುಬ್ಯಾ(�-ನ್ ಉಬxರ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ್ನೊಂ�&ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.

12.1 ಸ್ತ್ರಮು
ದ್ಯು�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಹೊಂ(Cಗೆ( ಅಲೆ( ಶಕ್ತಿ� ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ(?
12.2 ಅಲೆ(ಗಳಿ�ದ್ಯು ಶಕ್ತಿ� ಪ್ರಡೆ(ಯು
ವBದ್ಯು
 ಹೊಂ(Cಗೆ( ?
        ಉತ�ರ: ಸ್ತ್ರಮು
ದ್ಯು�ದ್ಯು ಮೆCಲೆ( ಬಿಂCಸ್ತ್ರ
ವ ಮಾ�ರ
ತಗಳಿ�ದ್ಯು ಅಲೆ(ಗಳj ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ವಾ(. ಬಲ್ಲಿಷ್ಟುV ಅಲೆ(ಗಳಿದ್ಯು�ಲ್ಲಿ�    
        ಮಾ�ತ� ಅಲೆ( ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಸ್ತ್ರಮುಥ-ವಾ�ಗಿ ಬಳಸಿಕೆಂ()ಳyಬಹು
ದ್ಯು
. 
13.1 ಅಲೆ( ಶಕ್ತಿ� ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
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13.2 ಅಲೆ( ಶಕ್ತಿ� ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ.
          ಉತ�ರ: ಸ್ತ್ರಮು
ದ್ಯು� ರ್ತಿCರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರಮು
ದ್ಯು�ದ್ಯು ಅಲೆ(ಗಳj ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಚ್ಛಲನ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಅದೆ(C ರಿCರ್ತಿ 
          ಬಳಸಿಕೆಂ()ಡು
 ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಶಕ್ತಿ�ಯಾ�ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
. ಇಂದ್ಯುನ
& ಅಲೆ( ಶಕ್ತಿ� ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(.
14.1 ಭ)ಗಭ- ಉಷ್ಟು� ಶಕ್ತಿ� ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
14.2 ಭ)ಗಭ- ಉಷ್ಟು� ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ.
      ಉತ�ರ: ಭ) ತಳದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ
ಮಾ�ರ
 10 ಕ್ತಿ.ಮಿC ವರೆ(ಗೆ( ವಾ��ಪಿಸಿರ
ವ ಉಷ್ಟು�ನ
& ಭ)ಗಭ-ಉಷ್ಟು�ಶಕ್ತಿ� ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(.
15.1 ಭ)ಮಿಯು ಮೆCಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಟು�ತ್ಯಾ�ಣಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
15.2 ಭ)ಮಿಯು ಉಷ್ಟು� ತ್ಯಾ�ಣಗಳj ಹೊಂ(Cಗೆ( ರ)ಪ್ರBಗೆ()Cಳjyತ�ವಾ(.
       ಉತ�ರ: ಭ) ಗಭ- ಪ್ರ�ಕ್ತಿ�ಯೋಗಳಿ�ದ್ಯು ಭ)ಮಿಯು ಆಳದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬಹುಳ ಬಿಂಸಿಯಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ(. ಇಂಲ್ಲಿ� ಶೀಲೆ� ಪಾ�ಕಗಳj  
       ದ್ಯು�ವಿತ ಸಿ#ರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ�ರ
ತ�ವಾ(. ಇಂ�ತಹು ಶೀಲೆ�ಪಾ�ಕವB ಭ)ಮಿಯುಲ್ಲಿ� ಮೆCಲ
�ಖವಾ�ಗಿ ತಳyಲ\ಟು
V ಭ)ಮಿಯು 
       ತ್ಯಾ()ಗಟ್ರೋ(ಯು ನಿದಿ-ಷ್ಟುV ಭೌ�ಗಗಳಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹುವಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ(. ಈ ಭೌ�ಗಗಳೆ(C ಉಷ್ಟು�ತ್ಯಾ�ಣಗಳj.
16.1 ಬಿಂಸಿ ನಿCರಿನ ಬ
ಗೆ(µಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
16.2 ಬಿಂಸಿ ನಿCರಿನ ಬ
ಗೆ(µಗಳj ಹೊಂ(Cಗೆ( ರ)ಪ್ರBಗೆ()Cಳjyತ�ವಾ( ?
16.3 ಬಿಂಸಿ ನಿCರಿನ ಬ
ಗೆ(µಗಳj ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ವಾ( ?
        ಉತ�ರ: ಭ)ಮಿಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಅ�ತರ್ ಜಲವB ಭ)ಮಿಯು ಪ್ರದ್ಯುರಗಳಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಉಷ್ಟು�ತ್ಯಾ�ಣಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಕ-ಕೆಂ(<  

ಬ�ದೆ�ಗ ಆವಿಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.  ಕೆಂ(ಲವೋಮೆ� ಈ ಭೌ�ಗದ್ಯು ಬಿಂಸಿ ನಿCರ
 ತ್ಯಾ(ರಪ್ರBಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಂ()ರಚಿಮು
�ತ�ದೆ(.  
ಹಿCಗೆ(  ಭ)ಮಿಯು ಹೊಂ()ರ  ಕ
ಳಿಗಳಿ�ದ್ಯು  (ತ್ಯಾ(ರಪ್ರBಗಳಿ�ದ್ಯು)  ಹೊಂ()ರ  ಚಿಮು
�ವ  ಬಿಂಸಿ  ನಿCರನ
&  "ಬಿಂಸಿ  ನಿCರಿನ  
ಬ
ಗೆ(µಗಳj" ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(.

17.1 ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿ ಯಾ�ವ ನಿಯುಮುದ್ಯುನ|ಯು ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(?
17.2 ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿ ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರದ್ಯು ನಿಯುಮು ರ್ತಿಳಿಸಿ.
          ಉತ�ರ: ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿಯು
 ನಿಯು�ರ್ತಿ�ತ ಸ್ತ್ರರಪ್ರಳಿ ಕ್ತಿ�ಯೋಯು  ಅನ|ಯು ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(“ ” . 
18.1 ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?  
18.2 ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಶಕ್ತಿ� ಸ್ಥಾ�#ವರ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
        ಉತ�ರ: ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ವಿದ್ಯುಳನ ಸ್ತ್ರರಪ್ರಳಿ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸಿ ಉಪ್ರಯು
ಕ� ಅಣ
ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಪ್ರಡೆ(ಯು
ವ 
        ಸ್ಥಾ�ಧುನವಾ(C ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ಕ್ತಿ�ಯುಕೆಂ�ರಿ (ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಶಕ್ತಿ� ಸ್ಥಾ�#ವರ) ಅಥವಾ�   ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ವಿದ್ಯುಳನ ಸ್ತ್ರರಪ್ರಳಿ     
        ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ವ ಸ್ಥಾ�ಧುನವಾ(C ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿ (ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಶಕ್ತಿ� ಸ್ಥಾ�#ವರ).
19.1 ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ಗ
ವ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
19.2 ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಲೆ�ಗದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
19.3 ಬರಿದೆ�ಗ
ವ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
 ಉತ�ರ:  ಯಾ�ವ  ಶಕ್ತಿ�ಯು  ಆಕರಗಳj  ಬಳಸಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ(ಲೆ��  ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ಗ
ತ�ವಾ(ಯೋ)C  ಮುತ
�  ಅವBಗಳ  

ನವಿCಕರಣಕೆಂ(<  ಸ್ತ್ರಹುಸ್ಥಾ��ರ
  ವಷ್ಟು-ಗಳನ
&  ತ್ಯಾ(ಗೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳjyತ�ವಾ(ಯೋ)C  ಅ�ತಹು  ಶಕ್ತಿ�ಯು  ಆಕರಗಳನ
&  
ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ಗ
ವ  ಅಥವಾ�  ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಲೆ�ಗದ್ಯು  ಶಕ್ತಿ�ಯು  ಆಕರಗಳj  ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(.  ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಗೆ(,  
ಪಾ(ಟ್ರೋ()�Cಲ್ಲಿಯು�, ಕಲ್ಲಿ�ದ್ಯು�ಲ
 ಇಂತ್ಯಾ��ದಿ.
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20.1 ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದೆ�ದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
20.2 ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ಗದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
20.3 ಬರಿದೆ�ಗದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
       ಉತ�ರ: ಯಾ�ವ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರವನ
& ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಪ್ರBನ¸ ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದೆ()C ಅ�ತಹು ಶಕ್ತಿ�ಯು  
      ಮೂಲಗಳನ
& ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದೆ�ದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲಗಳj ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(. ಉದೆ�ಹುರಣಾ(, ಕೆಂ�ಡು
, ನಿCರ
, ಇಂತ್ಯಾ��ದಿ.
21.1 ಪ್ರಯಾ�-ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲಗಳನ
& ಬಳಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ಗಿರ
ವ ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ( ಏನ
?
21.2 ನ್ನೊಂ�ವB ಏಕೆಂ( ಪ್ರಯಾ�-ಯು ಇಂ�ಧುನ ಆಕರಗಳತ� ಗಮುನ ಹುರಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
?

ಉತ�ರ:  ಒಂ�ದ್ಯು
 ದೆ(Cಶದ್ಯು ಅಭಿವ�ದಿ�ಯು
 ಆ ದೆ(Cಶದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲಗಳ ಲಭ�ತ್ಯಾ(ಯೋ)�ದಿಗೆ( ನ್ನೊಂ(Cರ ಸ್ತ್ರ�ಬ�ಧು  
ಹೊಂ()�ದಿರ
ತ�ದೆ(. ಇಂ�ದ್ಯು
 ನ್ನೊಂ�ವB ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ಸ್ಥಾ��ಪ್ರ�ದೆ�ಯಿಕ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲಗಳೆ�ದ್ಯು ಕಲ್ಲಿ�ದ್ಯು�ಲ
, ಪಾ(ಟ್ರೋ()�Cಲ್ಲಿಯು�,

ನ್ನೊಂ(�ಸ್ತ್ರಗಿ-ಕ ಅನಿಲ  ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಲೆ�ಗದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲಗಳೆ�ಗಿದೆ(. ಇಂವBಗಳನ
& ನ್ನೊಂ�ವB ಮಿರ್ತಿಮಿCರಿ
ಬಳಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಅವBಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹುವB ಕ್ಷಿಪ್ರ�ಗರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ� ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ಗ
ರ್ತಿ�ದೆ(.ಅಲ�ದೆ( ಇಂ�ತಹು ಶಕ್ತಿ�ಯು  ಮೂಲಗಳ
ಹೊಂ()ಸ್ತ್ರ ಆಕರಗಳ ಪ್ರತ್ಯಾ(� ಕ)ಡು ಕಷ್ಟುVಕರವಾ�ಗಿದೆ(.ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು ಇಂ�ದ್ಯು
 ಹೊಂ()ಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯಾ�-ಯು ಶಕ್ತಿ� ಮೂಲಗಳ
ಸ್ತ್ರ�ಶಾ(ºCಧುನ್ನೊಂ( ಮುತ
� ಬಳಕೆಂ(ಯು ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ(  ನಮು� ಮು
�ದಿದೆ(.   
22.1 ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ( ಇಂ�ಧುನಗಳ ಅನ್ನೊಂ�ನ
ಕ)ಲತ್ಯಾ(ಗಳj ಯಾ�ವBವB? 
22.2 ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ( ಇಂ�ಧುನಗಳ ದ್ಯುಹುನದಿ�ದ್ಯು ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ ಮಾ�ಲ್ಲಿನ� ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ(?
22.3 ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ( ಇಂ�ಧುನದಿ�ದ್ಯು ಹುಸಿರ
 ಮುನ್ನೊಂ( ಪ್ರರಿಣಾ�ಮು ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ(.ಹೊಂ(Cಗೆ(?

ಉತ�ರ : ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ( ಇಂ�ಧುನಗಳ ದ್ಯುಹುನದಿ�ದ್ಯು ವಾ�ಯು
 ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�ವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ( ಇಂ�ಧುನಗಳ 
ದ್ಯುಹುನದಿ�ದ್ಯು ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್, ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಮಾ�ನ್ನೊಂ�ಕೆಂ(©�ಡ್, ನ್ನೊಂ(�ಟ್ರೋ()�ಜನ್  ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಗಳj ಮುತ
� ಸ್ತ್ರಲ»ರ್ 
ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಗಳj ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಈ ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಗಳj ಆಮಿ�Cಯು ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಗಳೆ�ಗಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು 
ವಾ�ತ್ಯಾ�ವರಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹುವಾ�ಗಿ, ಆಮು�ಮುಳೆ(ಗೆ( ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗಬಹು
ದ್ಯು
.  ಅಲ�ದೆ( ಹುಸಿರ
 ಮುನ್ನೊಂ( ಪ್ರರಿಣಾ�ಮು 
ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ಬಹು
ದ್ಯು
.   

23.1 ಉಷ್ಟು� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಸ್ಥಾ�#ವರ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(?    
23.2 ಕಲ್ಲಿ�ದ್ಯು�ಲ್ಲಿನಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರ
ವರ
?

ಉತ�ರ: ಉಷ್ಟು� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಕೆಂ(C�ದ್ಯು�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಪ್ರ�ರ್ತಿದಿನ ಹೊಂ(Cರಳವಾ�ಗಿ ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ( ಇಂ�ಧುನ ದ್ಯುಹಿಸಿ, ನಿCರನ
& ಕೆಂ�ಯಿಸಿ
ಅದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಬರ
ವ ಹುಬ್ಯಾ(ಯಿ�ದ್ಯು ಟುಬ್ಯಾ(�-ನ್ ರ್ತಿರ
ಗಿ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(.  ಇಂಲ್ಲಿ�  è ಇಂ�ಧುನಗಳನ
&
ದ್ಯುಹಿಸಿ ಉಷ್ಟು� ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಪ್ರಡೆ(ದ್ಯು
 ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು, ಈ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಸ್ಥಾ�#ವರಕೆಂ(< ಉಷ್ಟು�
ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಸ್ಥಾ�#ವರ ಎಂನ
&ವ ಪ್ರದ್ಯು ಬಳಸ್ತ್ರಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(.  

24.1 ಜಲ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಸ್ಥಾ�#ವರ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.?
24.2 ಜಲ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಸ್ಥಾ�#ವರದ್ಯು ಕೆಂ�ಯು- ನಿವ-ಹುಣಾ( ರ್ತಿಳಿಸಿ.
24.3 ಜಲವಿದ್ಯು
�ತ್ ಸ್ಥಾ�#ವರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ್ನೊಂ( ಆಗ
ತ�ದೆ(

 ಉತ�ರ: ಜಲವಿದ್ಯು
�ತ್ ಸ್ಥಾ�#ವರಗಳj ಅಣಾ(ಕಟುVಗಳಿಗೆ( ಹೊಂ()�ದಿಕೆಂ()�ಡಿರ
ತ�ದೆ(.ಹುರಿಯು
ವ ನದಿಗೆ( ಅಡು�ಲೆ�ಗಿ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~
ಎಂತ�ರದ್ಯು ಅಣಾ(ಕಟುVನ
&ಕಟುVಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(.ಇಂದ್ಯುರಲ್ಲಿ� ನಿCರನ
& ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹಿಸಿದೆ�ಗ ನಿCರಿನಲ್ಲಿ�ಪ್ರ�ಚ್ಛ~ನ& ಶಕ್ತಿ� ಏಪ್ರ-ಟು
V,  ಈ
ನಿCರನ
&  ಎಂತ�ರದಿ�ದ್ಯು  ಕೆಂ()ಳವಾ(ಗಳ  ಮೂಲಕ  ಹುರಿಸಿ  ಡೆ��ಮ್ ನ  ತಳಭೌ�ಗದ್ಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ  ಟುಬ್ಯಾ(�-ನ್ ಗಳಿಗೆ(
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ಹುರಿಸಿದೆ�ಗ  ಆ  ಟುಬ್ಯಾ(�-ನ್  ರ್ತಿರ
ಗ
ತ�ದೆ(.  ಈ  ಟುಬ್ಯಾ(�-ನ್  ನನ
&  ಜನರೆ(Cಟುರ್  ಗೆ(  ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಕ್ತಿ-ಸಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು
ಟುಬ್ಯಾ(�-ನ್  ರ್ತಿರ
ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ(  ಜನರೆ(Cಟುರ್  ನಲ್ಲಿ�  ಆಮೆC-ಚ್ಛರ್  ರ್ತಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು  ಜನರೆ(Cಟುರ್  ನಲ್ಲಿ�  ವಿದ್ಯು
�ತ್
ಉತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. 

25.1 ಗೆ�ಳಿ ಯು�ತ�ದಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ�ನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
 ಎಂ�ಬ
ದ್ಯುನ
& ವಿವರಿಸಿ.
25.2 ಗೆ�ಳಿಯಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ತಯಾ�ರಿಕೆಂ(ಯುನ
& ವಿವರಿಸಿ
25.3 ಗೆ�ಳಿವಿದ್ಯು
�ತ್ ಶಕ್ತಿ� ಪ್ರಡೆ(ಯು
ವBದ್ಯು
 ಹೊಂ(Cಗೆ( ?

  ಉತ�ರ:  ಗೆ�ಳಿ ಯು�ತ�ವನ
& ಎಂತ�ರವಾ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ#ಳಗಳಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ�#ಪಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(. ಇಂದ್ಯುರಲ್ಲಿ� ದೆ()ಡು� ದೆ()ಡು� ವಿದ್ಯು
�ತ್
ಪ್ರ�ಖಗಳಿರ
ತ�ವಾ(.  ಈ  ಪ್ರ�ಖಗಳನ
&  ಬಿಂCಸ್ತ್ರ
ವ  ಗೆ�ಳಿಯು  ಶಕ್ತಿ�ಯಿ�ದ್ಯು  ಚ್ಛಕ್ತಿ�Cಯುವಾ�ಗಿ  ರ್ತಿರ
ಗ
ವ�ತ್ಯಾ(
ಮಾ�ಡುಲೆ�ಗ
ವBದ್ಯು
.  ಗೆ�ಳಿಯು�ತ�ಗಳ  ಪ್ರ�ಖಗಳj  ರ್ತಿರ
ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ(  ವಿದ್ಯು
�ತ್  ಜನರೆ(Cಟುರ್  ನಲ್ಲಿ�ರ
ವ
ಆಮೆC-ಚ್ಛರ್ ರ್ತಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಜನರೆ(Cಟುರ್ ನಲ್ಲಿ� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. 

26.1 ಸ್ಥಾ�ರ ಕೆಂ()Cಶದಿ�ದ್ಯು ಅಪಾ(Cಕ್ಷಿತ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ�ನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರಡೆ(ಯುಬಹು
ದ್ಯು
?
26.2 ಸ್ಥಾ�ರಕೆಂ()Cಶದಿ�ದ್ಯು ಅತ�ಧೀಕ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ತಯಾ�ರಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ( ?

  ಉತ�ರ: ಸ್ಥಾ�ರ  ಕೆಂ()Cಶದ್ಯು  ಮೆCಲೆ(  ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನ  ಬ್ಯಾ(ಳಕ
  ಬಿಂದೆ��ಗ  ಒಂ�ದ್ಯು
  ಸ್ತ್ರಣ�  ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು  ವಿದ್ಯು
�ತ್
ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ�ನ
& ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರಲ
 ಅನ್ನೊಂ(Cಕ ಸ್ಥಾ�ರ ಕೆಂ()Cಶಗಳನ
&
ಜೌ()Cಡಿಸಿ ತಯಾ�ರಿಸಿದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ರ ಫಲಕಗಳನ
& ಬಳಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
.

27.1 ಸ್ಥಾ�ರ ಕೆಂ()Cಶಗಳ ಅನ
ಕ)ಲತ್ಯಾ(ಗಳೆ(Cನ
?
27.2 ಸ್ಥಾ�ರ ಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ.
27.3 ದ್ಯು
ಗ-ಮು ಪ್ರ�ದೆ(Cಶದ್ಯುಲ್ಲಿ� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರಡೆ(ಯುಬಹು
ದ್ಯು
 ?

ಉತ�ರ: (1)  ಸ್ಥಾ�ರ ಕೆಂ()CಶವB ಚ್ಛಲನಶೀCಲ ಭೌ�ಗಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿಲ�. (2)  ಸ್ಥಾ�ರ ಕೆಂ()CಶವB ಕಡಿಮೆ ನಿವ-ಹುಣಾ(  
ಹೊಂ�ಗ) ಕೆಂ(C�ದಿ�Cಕರಿಸ್ತ್ರ
ವ ಸ್ಥಾ�ಧುನದ್ಯು ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುವಿಲ�ದೆ( ತ�ಪಿ�ಕರವಾ�ಗಿ ಕೆಂ�ಯು- ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. (3)  ವಿದ್ಯು
�ತ್ 
ಪ್ರ�ಸ್ತ್ರರಣ ತ�ರ್ತಿ ಅಳವಡಿಸ್ತ್ರಲ
 ಅಸ್ಥಾ�ಧು�ವಾ�ದ್ಯು, ದ್ಯು
ಗ-ಮು ಪ್ರ�ದೆ(Cಶಗಳಿಗೆ( ಅಥವಾ� ತ�ರ್ತಿ ಅಳವಡಿಸ್ತ್ರಲ
 ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~  
ಖಚಾ�-ಗ
ವ  ಪ್ರ�ದೆ(Cಶಗಳಲ್ಲಿ�  ಅಥವಾ�  ವ�ವಹೊಂ�ರಿಕವಾ�ಗಿ  ಲೆ�ಭದೆ�ಯಿಕವಲ�ದ್ಯು  ಪ್ರ�ದೆ(Cಶಗಳಲ್ಲಿ�  ವಿದ್ಯು
�ತ್  
ಉತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಸ್ಥಾ�ರ ಫಲಕಗಳನ
& ಬಳಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
. 

28.1 ಸ್ಥಾ�ರ ಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ಇಂರ್ತಿಮಿರ್ತಿಗಳೆ(Cನ
?
28.2 ಸ್ಥಾ�ರಕೆಂ()Cಶಗಳ ಬಳಕೆಂ( ಅರ್ತಿ ದ್ಯು
ಭೌ�ರಿ. ಹೊಂ(Cಗೆ(
28.3 ಸ್ಥಾ�ರಕೆಂ()Cಶಗಳ ಬಳಕೆಂ( ಗ�ಹು ಬಳಕೆಂ(ಗೆ( ಸಿCಮಿತವಾ�ಗಿದೆ(. 
    ಉತ�ರ: ಸ್ಥಾ�ರಕೆಂ()Cಶಗಳಲ್ಲಿ� ಈ ಕೆಂ(ಳಗಿನ ಇಂರ್ತಿಮಿರ್ತಿಗಳಿವಾ(  -  ಸ್ಥಾ�ರ ಕೆಂ()Cಶದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ಸಿಲ್ಲಿಕೆಂ�ನ್ ವಿಶಾ(Cಷ್ಟು 

ದ್ಯುಜೌ(-ಯುದೆ�ಗಿದ್ಯು
�ಅದ್ಯುರ  ಲಭ�ತ್ಯಾ(  ಸಿCಮಿತವಾ�ಗಿದೆ(.  ಅಲ�ದೆ(  ಸ್ಥಾ�ರ  ಫಲಕದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ಸ್ಥಾ�ರ  ಕೆಂ()Cಶಗಳನ
&  
ಒಂ�ದ್ಯುಕೆಂ()<�ದ್ಯು
 ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಕ್ತಿ-ಸ್ತ್ರಲ
 ಬ್ಯಾ(ಳಿyಯುನ
& ಬಳಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
 ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ರ ಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ತ
�ಬ್ಯಾ� ದ್ಯು
ಬ್ಯಾ�ರಿ. ಅಲ�ದೆ(

ಸ್ಥಾ�ರ ಕೆಂ()Cಶ ತಯಾ�ರಿಕೆಂ(ಗೆ( ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಖಚ್ಛ
- ಮಾ�ಡಿದ್ಯು�ರ) ಅದ್ಯುರ ಕೆಂ�ಯು- ಕ್ಷಮುತ್ಯಾ( ಕಡಿಮೆ. ದ್ಯು
ಬ್ಯಾ�ರಿ ವಾ(ಚ್ಛ~ದಿ�ದೆ�ಗಿ
ಸ್ಥಾ�ರಕೆಂ()Cಶಗಳನ
& ಗ�ಹುಬಳಕೆಂ(ಯುಲ್ಲಿ� ಮಿರ್ತಿಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರಲೆ�ಗಿದೆ(.
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29.1 “ಗೆ�ಳಿ ಶಕ್ತಿ�ಗಿ�ತ ಅಲೆ( ಶಕ್ತಿ� ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ನ�ಬಲೆ�ಹು-ವಾ�ದ್ಯು
ದ್ಯು
  ಈ ಹೊಂ(Cಳಿಕೆಂ(ಯುನ
& ಸ್ತ್ರಮುರ್ಥಿ-ಸಿ” .
29.2 ಅಲೆ( ಶಕ್ತಿ�ಯು
 ಗೆ�ಳಿ ಶಕ್ತಿ�ಗಿ�ತ ಉಪ್ರಯು
ಕ�, ಹೊಂ(Cಗೆ( ?
         ಉತ�ರ : ಅಲೆ( ಶಕ್ತಿ�ಯಿ�ದ್ಯು ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರ
ವ ವಿದ್ಯು
�ರ್ತಿ�ನ ವಾ(ಚ್ಛ~ ಅಧೀಕವಾ�ದ್ಯುರ) ಇಂದ್ಯು
 ಗೆ�ಳಿ ಶಕ್ತಿ�ಗಿ�ತ   
        ನ�ಬಲೆ�ಹು- ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲವಾ�ಗಿದೆ(. ಕೆಂ�ರಣ ಗೆ�ಳಿ ಶಕ್ತಿ�ಯು
 ಒಂ�ದೆ(C ಪ್ರ�ದೆ(Cಶದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರಮುಯುದಿ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರಮುಯುಕೆಂ(<
       ಬದ್ಯುಲೆ�ಗ
ರ್ತಿ�ರ
ತ�ದೆ(. ಆದ್ಯುರೆ( ಅಲೆ( ಶಕ್ತಿ�ಯು ಏರ
ಪಾ(Cರಿನ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣ ಸ್ತ್ರರಿಸ್ತ್ರ
ಮಾ�ರ
 ಸಿ#ರವಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ(. ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು
        ಗೆ�ಳಿ ಶಕ್ತಿ�ಗಿ�ತ ಅಲೆ(ಶಕ್ತಿ� ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ನ�ಬಲೆ�ಹು-ವಾ�ದ್ಯು
ದ್ಯು
 ಎಂನ&ಬಹು
ದ್ಯು
.
30.1 ಸ್ಥಾ�ಗರ ಉಷ್ಟು� ಶಕ್ತಿ� ಪ್ರರಿವತ-ನ್ನೊಂ� ಸ್ಥಾ�#ವರ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(?
30.2 ಸ್ಥಾ�ಗರ ಉಷ್ಟು� ಶಕ್ತಿ� ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರಡೆ(ಯುಬಹು
ದ್ಯು
 ?
30.3 ಸ್ಥಾ�ಗರ ಉಷ್ಟು� ಶಕ್ತಿ� ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉತ್ಯಾ�»ದಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ( ?
       ಉತ�ರ: ಸ್ತ್ರಮು
ದ್ಯು�ದ್ಯು ಮೆCಲೆ(ªಯಿ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ
ಮಾ�ರ
 2 ಕ್ತಿ. ಮಿ. ವರೆ(ಗ) ತ್ಯಾ�ಪ್ರಮಾ�ನದ್ಯು ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ 200 ಅ ಗಿ�ತ 
      ಹೊಂ(ಚಿ~ರ
ತ�ದೆ(. ಈ ಉಷ್ಟು�ತ್ಯಾ(ಯಿ�ದ್ಯು ಅಮೆ)Cನಿಯಾ�ದ್ಯು�ತಹು ಆವಿಶೀCಲ ದ್ಯು�ವವನ
& ಕ
ದಿಸ್ತ್ರಲ
 ಬಳಸ್ತ್ರಲೆ�ಗ
ವBದ್ಯು
. 
      ಈ ದ್ಯು�ವದಿ�ದ್ಯು ಪ್ರಡೆ(ದ್ಯು ಆವಿಯಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ¤ನಕದ್ಯು ಟುಬ್ಯಾ(�-ನ್ ಅನ
& ರ್ತಿರ
ಗಿಸಿ, ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
.
31.1 ಭ) ಗಭ- ಉಷ್ಟು� ಶಕ್ತಿ�ಯಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ�ನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(?
31.2 ಭ) ಗಭ- ಉಷ್ಟು� ಶಕ್ತಿ�ಯಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರಡೆ(ಯುಬಹು
ದ್ಯು
. ಈ ಮಾ�ತನ
&ವಿವರಿಸಿ. 
       ಉತ�ರ: ಭ)ಮಿಯೋ)ಳಗಿರ
ವ ನಿCರ
 ಭ)ಮಿಯು ಒಂಳಪ್ರದ್ಯುರದ್ಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಉಷ್ಟು�ತ್ಯಾ�ಣಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಕ-ಕೆಂ(< ಬ�ದೆ�ಗ 
      ನಿCರ
 ಬಿಂಸಿಯಾ�ಗಿ ಆವಿಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಈ ಆವಿ ಕಲ
�ಗಳ ಸ್ತ್ರ�ದಿಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಅವಕೆಂ�ಶಗಳಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹುವಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ(.
      ಇಂದ್ಯುನ
& ಕೆಂ()ಳವಾ(ಗಳ ಮೂಲಕ ಟುಬ್ಯಾ(�-ನ್ ಗೆ( ಹೊಂ�ಯಿಸಿ, ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(.
32.1 ನ)�ಕ್ತಿ�ಯಾ�ರ್ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
32.2 ನ)�ಕ್ತಿ�ಯಾ�ರ್ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿಯುಲ್ಲಿ� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ( ?
32.3 ನ)�ಕ್ತಿ�ಯಾ�ರ್ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿಯುಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ಅನ
ಸ್ತ್ರರಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ( ?
  ಉತ�ರ: ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ವಿದ್ಯುಳನ ಸ್ತ್ರರಪ್ರಣಿ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸಿ, ಈ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುಲ್ಲಿ� ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ವ ಉಷ್ಟು� 

ಶಕ್ತಿ�ಯಿ�ದ್ಯು ಹುಬ್ಯಾ(ಯುನ
& ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸಿ ಅದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಟುಬ್ಯಾ(�-ನ್ ರ್ತಿರ
ಗ
ವ�ತ್ಯಾ( ಮಾ�ಡಿ ಜನರೆ(Cಟುರ್ ನಲ್ಲಿ� ವಿದ್ಯು
�ತ್  
ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸಿದ್ಯುರೆ( ಅದ್ಯುನ
& ನ)�ಕ್ತಿ�ಯಾ�ರ್ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿ ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(.

33.1 ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಅನ
ಕ)ಲತ್ಯಾ(ಗಳೆ(Cನ
?
33.2 ನ)�ಕ್ತಿ�ಯಾ�ರ್ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿಯಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರಡೆ(ಯು
ದ್ಯುರ ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಳೆ(Cನ

33.3 ನ)�ಕ್ತಿ�ಯಾ�ರ್ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಶಕ್ತಿ� ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�ಕೆಂ�ರಿಯುಲ�. ವಿವರಿಸಿ.
33.4 ನ)�ಕ್ತಿ�ಯಾ�ರ್ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಶಕ್ತಿ�ಯಿ�ದ್ಯು ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ ಮಾ�ಲ್ಲಿನ� ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವBದಿಲ�. ಉತ�ರವನ
& ಸ್ತ್ರಮು-ರ್ಥಿಸಿ.
  ಉತ�ರ:   ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ಶಕ್ತಿ�ಯಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು,  ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಗೆ�ಗಿ ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ(  

ಇಂ�ಧುನಗಳ  ಮೆCಲ್ಲಿನ  ಅವಲ�¨ನ್ನೊಂ(  ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.  ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು  ಹುಸಿರ
  ಮುನ್ನೊಂ(  ಅನಿಲಗಳ  ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(  
ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ( ಈ ದ್ಯು�ಷ್ಟ್ರೀVಯುಲ್ಲಿ� ನ್ನೊಂ()Cಡಿದ್ಯುರೆ( ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ಶಕ್ತಿ� ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�ವನ
& ತಡೆ(ಯು
ತ�ದೆ(.

34.1 ಶಕ್ತಿ�ಯು ಯಾ�ವBದೆ(C ಆಕರವB ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�ದಿ�ದ್ಯು ಮು
ಕ�ವಾ(C? ಅಥವಾ� ಏಕ್ತಿಲ�? 
34.2 ಶಕ್ತಿ�ಯು ಯಾ�ವ ಆಕರಗಳj ಮಾ�ಲ್ಲಿನ� ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ( ?
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 ಉತ�ರ:  ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�ದಿ�ದ್ಯು ಮು
ಕ�ವಾ�ದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರ ಯಾ�ವBದ್ಯು) ಇಂಲ�.  ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಪ್ರ�ರ್ತಿಯೋ)�ದ್ಯು
 ಶಕ್ತಿ�ಯು  
ಆಕರವB ಒಂ�ದ್ಯುಲೆ�� ಒಂ�ದ್ಯು
 ರಿCರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ� ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�ಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗಿರ
ತ�ವಾ(. ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ನ�ವಾ�ಗಿ ಸ್ಥಾ�ರ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
&

ಮಾ�ಲ್ಲಿನ� ಮು
ಕ� ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರ ಎಂ�ದ್ಯು
 ಭೌ�ವಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
 ಎಂನ
&ವBದೆ�ದ್ಯುರ) ಸ್ಥಾ�ರ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ
ಉಪ್ರಕರಣಗಳ ಜೌ()Cಡುಣಾ( (ಅಳವಡಿಸಿರ
ವ ಸ್ತ್ರ#ಳದ್ಯುಲ್ಲಿ�) ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರವನ
& ಹೊಂ�ಳjಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.
35.1  ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಅನ
&  ರೆ�ಕೆಂ(Cಟ್ ನಲ್ಲಿ�  ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲವಾ�ಗಿ ಬಳಸ್ತ್ರಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(.  ನಿCವB  ಇಂದ್ಯುನ
&  ಸ್ತ್ರ�ಪಿCಡಿತ
ನ್ನೊಂ(�ಸ್ತ್ರಗಿ-ಕ ಅನಿಲಕ್ತಿ<�ತ ಸ್ತ್ರ|ಚ್ಛ ಎಂ�ದ್ಯು
 ಪ್ರರಿಗಣಿಸ್ತ್ರ
ವಿರೆ�? ಏಕೆಂ(? ಅಥವಾ� ಏಕ್ತಿಲ�?
   ಉತ�ರ: ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಸ್ತ್ರ�ಪಿCಡಿತ ನ್ನೊಂ(�ಸ್ತ್ರಗಿ-ಕ ಅನಿಲಕ್ತಿ<�ತ ಸ್ತ್ರ|ಚ್ಛ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲ ಎಂ�ಬ
ದ್ಯು
 ನಿಸ್ತ್ರ�ದೆ(Cಹುವಾ�ದ್ಯು
ವಿಷ್ಟುಯು. ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( CNG ಯುಲ್ಲಿ� ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಕಣಗಳj ಇಂರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಇಂದ್ಯು
 ಉರಿದೆ�ಗ ಹೊಂ()ಗೆ(
ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಆದ್ಯುರೆ( ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಉರಿದೆ�ಗ ಯಾ�ವBದೆ(C ರಿCರ್ತಿಯು ತ್ಯಾ��ಜ� ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವBದಿಲ�. 
36.1 ಜಲ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಸ್ಥಾ�#ವರದ್ಯು ಅನ್ನೊಂ�ನ
ಕ)ಲತ್ಯಾ(ಗಳೆ(Cನ
?
36.2 ದೆ()ಡು� ಅಣಾ(ಕಟು
Vಗಳ ನಿಮಾ�-ಣವನ
& ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ನ�ವಾ�ಗಿ ಜನರ
 ಏಕೆಂ( ವಿರೆ()Cಧೀಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(?

ಉತ�ರ:  ಬ�ಹುತ್  ಅಣಾ(ಕಟು
Vಗಳನ
&  ನಿಮಿ-ಸ್ತ್ರ
ವಾ�ಗ  ಅನ್ನೊಂ(Cಕ  ಸ್ತ್ರಮುಸ್ಥಾ(�ಗಳಿವಾ(.  ಅವBಗಳೆ(�ದ್ಯುರೆ(  ಅಣಾ(ಕಟುVನ
&  
ಎಂಲೆ(��ದ್ಯುರಲ್ಲಿ�  ಕಟುVಲೆ�ಗದ್ಯು
.  ಕೆಂ(Cವಲ  ಗ
ಡು�ಗೆ�ಡು
  ಪ್ರ�ದೆ(Cಶಗಳಲ್ಲಿ�  ಮಾ�ತ�  ಕಟುVಬಹು
ದ್ಯು
.  ಹಿCಗೆ(  ಅಣಾ(ಕಟು
V  
ನಿಮಾ�-ಣದಿ�ದ್ಯು  ವಿಶಾ�ಲವಾ�ದ್ಯು  ವ�ವಸ್ಥಾ�ಯು ಯೋ)Cಗ�  ಭ)ಮಿ,  ಮಾ�ನವ ವಾ�ಸ್ತ್ರ  ಯೋ)Cಗ�  ಪ್ರ�ದೆ(Cಶಗಳj  
ಮು
ಳjಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ತ�ವಾ(.  ಅಣಾ(ಕಟು
V  ನಿಮಾ�-ಣದಿ�ದ್ಯು  ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ  ವ�ವಸ್ಥಾ(#  ನ್ನೊಂ�ಶವಾ�ಗಬಹು
ದ್ಯು
.  ಈ  
ಜಲೆ�ಶಯುಗಳ  ನಿCರಿನಲ್ಲಿ�  ಮು
ಳಿಗಿದ್ಯು  ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ರೆ�ಶೀಯು
  ಆಕ್ತಿ©ಜನ್  ರಹಿತ  ಸಿ#ರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ�  ಕೆಂ()ಳೆ(ತ
  ಅಪಾ�ರ  
ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು  ಹುಸಿರ
  ಮುನ್ನೊಂ(  ಅನಿಲ  ಮಿCರ್ಥಿCನ್  ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.  ಮು
ಳjಗಡೆ(  ಸ್ತ್ರ�ತ�ಸ್ತ್ರ�ರಿಗೆ(  ಸ್ತ್ರ)ಕ�  
ಪ್ರBನವ-ಸ್ತ್ರರ್ತಿ ಸ್ತ್ರಮುಸ್ಥಾ(� ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ(.
ಜಲೆ�ಶಯು ನಿಮಾ�-ಣದಿ�ದ್ಯು ಮು
ಳjಗಡೆ(ಯಾ�ದ್ಯು ಜನ ವಸ್ತ್ರರ್ತಿ ಪ್ರ�ದೆ(Cಶದ್ಯು ಜನರಿಗೆ( ಪ್ರBನವ-ಸ್ತ್ರರ್ತಿ ಪ್ರರೆ(�ಸ್ತ್ರಲ
  
ಕಷ್ಟುVವಾ�ಗ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು  ಜನರ
  ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ನ�ವಾ�ಗಿ  ದೆ()ಡು�  ದೆ()ಡು�  ಅಣಾ(ಕಟು
Vಗಳ  ನಿಮಾ�-ಣವನ
&  
ವಿರೆ()Cಧೀಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(.  ಈ ಸ್ತ್ರಮುಸ್ಥಾ(�ಯಿ�ದೆ�ಗಿಯೋC, ಗ�ಗೆ� ನದಿಯು ತ್ಯಾ(ಹಿ�,  ಅಣಾ(ಕಟು
V ಮುತ
� ನಮು-ದೆ� ನದಿಯು 
ಸ್ತ್ರರದೆ�ರ್ ಸ್ತ್ರರೆ()Cವರ ಯೋ)Cಜನ್ನೊಂ(ಗಳಿಗೆ( ಈ ರಿCರ್ತಿಯು ಸ್ತ್ರಮುಸ್ಥಾ(�ಗಳಿ�ದ್ಯುಲೆ(C ವಿರೆ()Cಧು ಉ�ಟ್ರೋ�ಗಿದೆ(. 

37.1 ಗೆ�ಳಿ ಯು�ತ�ದ್ಯು ಇಂರ್ತಿಮಿರ್ತಿಗಳೆ(Cನ
?
37.2 ಗೆ�ಳಿ ಯು�ತ�ದಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಪ್ರಡೆ(ಯುಲ
 ಇಂರ
ವ ಅಡೆ(ತಡೆ(ಗಳೆ�ವBವB
37.3 ಎಂಲೆ�� ಸ್ತ್ರ�ಧು-ಭದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಗೆ�ಳಿಯಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಶಕ್ತಿ� ಪ್ರಡೆ(ಯುಲ
 ಸ್ಥಾ�ಧು�ವಿಲ�. ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ�ರ:  ಒಂ�ದೆ(C  ಒಂ�ದ್ಯು
  ಗೆ�ಳಿ  ಯು�ತ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವ  ವಿದ್ಯು
�ರ್ತಿ�ನ  ಪ್ರ�ಮಾ�ಣ  ಅತ��ತ  ಕಡಿಮೆ.  
ವಾ�ಣಿಜ�  ಉದೆ(�Cಶಕೆಂ�<ಗಿ  ಪ್ರವನ  ವಿದ್ಯು
�ತ್  ಬಳಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ದ್ಯುರೆ(,  ಹೊಂ(ಚಿ~ನ  ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯು  ಗೆ�ಳಿ  ಯು�ತ�ಗಳನ
&  
ಸ್ಥಾ�#ಪಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
.  ಪ್ರವನ  ಕ್ಷೆ(Cತ�ಗಳನ
&  ವಷ್ಟು-ದ್ಯು  ಹೊಂ(ಚಿ~ನ  ದಿನಗಳಲ್ಲಿ�  ಮಾ�ರ
ತ  ಬ್ಯಾ(Cಸ್ತ್ರ
ವ  ಸ್ತ್ರ#ಳಗಳಲ್ಲಿ�  
ಸ್ಥಾ�#ಪಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
.  ಟುಬ್ಯಾ(�-ನ್  ಗಳನ
&  ರ್ತಿರ
ಗ
ವ�ತ್ಯಾ(  ಮಾ�ಡುಲ
  ಗೆ�ಳಿಯು ಜವವB  15  ಕ್ತಿ.ಮಿC/  ಗ�ಟ್ರೋ(ಗಿ�ತ  
ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗಿರಬ್ಯಾ(Cಕ
.  ಮಾ�ರ
ತವಿಲ�ದ್ಯು  ಅವಧೀಯುಲ್ಲಿ�  ವಿದ್ಯು
�ತ್  ಶಕ್ತಿ�  ಸ್ತ್ರರಬರೆ�ಜೀಗೆ(  ಪ್ರಯಾ�-ಯು  ವ�ವಸ್ಥಾ(#  
ಮಾ�ಡುಬ್ಯಾ(Cಕ
.  ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ದ್ಯು  ವಿದ್ಯು
�ತ�ನ
&  ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹಿಸ್ತ್ರಲ
  ಸ್ತ್ರ�ಗೆ��ಹುಕ  ಕೆಂ()Cಶಗಳ�ತಹು  ಪ್ರರಕ  ಮೂಲ  
ಸ್ಥಾ�ಕಯು-ಗಳj ಬ್ಯಾ(Cಕ
.  ಮಾ�ರ
ತ ಕ್ಷೆ(Cತ�ಗಳ ಸ್ಥಾ�#ಪ್ರನ್ನೊಂ(ಗೆ(  ಅಗೆ�ಧುವಾ�ದ್ಯು ಜೌ�ಗದ್ಯು ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ(  ಇಂದೆ(.  1  ಒಂ  W

ವಿದ್ಯು
�ದೆ�ಗೆ�ರಕೆಂ(<  2  ಹೊಂ(ಕೆಂ(VCರ್ ಭ)ಮಿಯು ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ(ಯಿದೆ(.  ಪ್ರವನ ಶಕ್ತಿ�  ಕ್ಷೆ(Cತ�  ಸ್ಥಾ�#ಪ್ರನ್ನೊಂ(ಗೆ(  ಸ್ಥಾ�ಕಷ್ಟು
V  ವಾ(ಚ್ಛ~  
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ಬಿಂCಳjತ�ದೆ(. ಮೆCಲೆ�ಗಿ ಗೆ�ಳಿ ಯು�ತ�ದ್ಯು ರೆ(ಕೆಂ(<ಗಳj ಪ್ರ�ಕ�ರ್ತಿಯು ಅನಿಶೀ~ತ ಪ್ರರಿಣಾ�ಮುಗಳೆ�ದ್ಯು ಮುಳೆ(, ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನ  
ಬಿಂಸಿಲ
, ಬಿಂರ
ಗೆ�ಳಿ ಮು
�ತ್ಯಾ�ದ್ಯು
ವBಗಳಿ�ದ್ಯು ಹೊಂ�ನಿಗೆ()ಳಗೆ�ಗ
ರ್ತಿ�ರ
ತ�ದೆ(. ಇಂದ್ಯುನ
& ತಪಿ\ಸ್ತ್ರಲ
 ಉನ&ತ ಮುಟುVದ್ಯು  
ನಿವ-ಹುಣಾ(ಯು ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ(ಯಿದೆ(.

38.1 ಸ್ಥಾ�ರ ಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ.
38.2 ಸ್ಥಾ�ರಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ವಾ(�ಜ್ಞಾ�ನಿಕ ಮುತ
� ತ್ಯಾ��ರ್ತಿ�ಕ ಅನ|ಯುಗಳೆ(Cನ
?

ಉತ�ರ: (1)  ಸ್ಥಾ�ರ ಕೆಂ()Cಶಗಳನ
&  ಹುಲವಾ�ರ
 ವಾ(�ಜ್ಞಾ�ನಿಕ ಹೊಂ�ಗ) ತ್ಯಾ��ರ್ತಿ�ಕ ಅನ|ಯುಗಳಲ್ಲಿ�  ಬಳಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ(�Cವಾ(.  
(2)  ಕ�ತಕ ಉಪ್ರಗ�ಹುಗಳಲ್ಲಿ� ಮುತ
� ಮು�ಗಳ ಗ�ಹು ಕಕ್ಷೆ�ಗೆ�ಮಿಗಳ�ತಹು ಬ್ಯಾ�ಹೊಂ��ಕೆಂ�ಶ ಶಾ(ºCಧುಕಗಳj ಸ್ಥಾ�ರ  
ಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ಬಳಕೆಂ(ಯಿ�ದ್ಯು ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(.  (3)  ದ್ಯು)ರ ಪ್ರ�ದೆ(Cಶಗಳಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ�#ಪಿಸಿರ
ವ ರೆ(Cಡಿಯೋ)C ಪ್ರ�ಸ್ಥಾ�ರ  
ಅಥವಾ�  ತ�ರ್ತಿ  ರಹಿತ  ಪ್ರ�ಸ್ತ್ರರಣ  ವ�ವಸ್ಥಾ(#ಯುಲ್ಲಿ�  ಅಥವಾ�  ದ್ಯು)ರದ್ಯುಶ-ನ  ಪ್ರ�ಸ್ಥಾ�ರ  ಕೆಂ(C�ದ್ಯು�ಗಳಲ್ಲಿ�  ಸ್ಥಾ�ರ  
ಫಲಕಗಳನ
& ಬಳಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(. (4)  ಸ್ತ್ರ�ಚಾ�ರ ಮಾ�ಗ-ದ್ಯುಶ-ನ ದಿCಪ್ರಗಳಲ್ಲಿ�,  ಕೆಂ��ಲ್ಟ್ ಕ
�ಲೆ(Cಟುರ್ ಗಳಲ್ಲಿ� ಮುತ
�  
ಹುಲವಾ�ರ
 ಆಟ್ಟಿಕೆಂ(ಗಳಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ�ರಕೆಂ()Cಶಗಳನ
& ಅಳವಡಿಸಿರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(. 

39.1 ಸ್ಥಾ�ಗರದಿ�ದ್ಯು ಪ್ರಡೆ(ಯು
ವ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಬಳಕೆಂ(ಯು ಇಂರ್ತಿಮಿರ್ತಿಗಳೆ(Cನ
?
39.2 ಸ್ಥಾ�ಗರ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಪ್ರಡೆ(ಯು
ವ ನ)�ನತ್ಯಾ(ಗಳೆ(Cನ
 ?
39.3 ಸ್ಥಾ�ಗರಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಪ್ರಡೆ(ಯುಲ
 ಇಂರ
ವ ತ್ಯಾ()�ದ್ಯುರೆ(ಗಳೆ(Cನ
 ?
        ಉತ�ರ: ಸ್ತ್ರಮು
ದ್ಯು� ಶಕ್ತಿ�, ಅಲೆ( ಶಕ್ತಿ� ಮುತ
� ಸ್ಥಾ�ಗರ ಉಷ್ಟು� ಶಕ್ತಿ� ಇಂವB ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನ ಶಕ್ತಿ�ಯು ವಿವಿಧು ರ)ಪ್ರಗಳj. 
      ಆದ್ಯುರೆ( ಅವBಗಳನ
& ಪ್ರಡೆ(ಯು
ವಲ್ಲಿ� ಅನ್ನೊಂ(Cಕ ನ)�ನತ್ಯಾ(ಗಳಿವಾ(. (1) ಸ್ತ್ರಮು
ದ್ಯು� ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಯುಶಸಿ|ಯಾ�ಗಿ ಪ್ರಡೆ(ಯುಲ

     ಎಂತ�ರವಾ�ದ್ಯು ಅಣಾ(ಕಟ್ರೋ(Vಯುನ
& ನಿಮಿ-ಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
. ಇಂದ್ಯುಕೆಂ(< ತಗಲ
ವ ವಾ(ಚ್ಛ~ ಅತ್ಯಾ��ಧೀಕ. (2) ಅಲೆ( ಶಕ್ತಿ�ಯಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ 
     ಪ್ರಡೆ(ಯುಲ
 ಅಲೆ(ಯು ವಾ(Cಗ ಅಧೀಕವಾ�ಗಿರಬ್ಯಾ(Cಕ
. ಇಂದ್ಯುನ
& ಸ್ತ್ರದೆ� ನಿರಿCಕ್ಷಿಸ್ತ್ರಲ
 ಸ್ಥಾ�ಧು�ವಿಲ�. (3) ಸ್ತ್ರಮು
ದ್ಯು�ದ್ಯು ಶಕ್ತಿ� 
     ಭ)ಮಿ, ಚ್ಛ�ದ್ಯು� ಮುತ
� ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನ ಸ್ಥಾ�#ನಗಳನ
& ಅವಲ�ಭಿಸಿರ
ತ�ದೆ(. (4) ಸ್ಥಾ�ಗರ ಉಷ್ಟು� ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಪ್ರಡೆ(ಯುಲ

     ಸ್ತ್ರಮು
ದ್ಯು�ದ್ಯು ಮೆCಲೆ(ª ನಿCರಿನ ಉಷ್ಟು�ತ್ಯಾ( 200 ಅ ಗಿ�ತ ಅಧೀಕವಿರಬ್ಯಾ(Cಕ
. ಇಂದ್ಯುನ
& ಸ್ತ್ರದೆ� ನಿರಿCಕ್ಷಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
 ಅಸ್ಥಾ�ಧು�.
40.1 ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ವಿದ್ಯುಳನ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ಒಂ�ದ್ಯು
 ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಯೋ)�ದಿಗೆ( ವಿವರಿಸಿ.
40.2 ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ವಿದ್ಯುಳನ ಕ್ತಿ�ಯೋ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
 ? ಒಂ�ದ್ಯು
 ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ನಿCಡಿ.
40.3 ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ವಿದ್ಯುಳನ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ. ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ನಿCಡಿ.
       ಉತ�ರ: ಒಂ�ದ್ಯು
 ಭೌ�ರವಾ�ದ್ಯು ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ವಿನ ನ)�ಕ್ತಿ�ಯುಸ್ ಒಂಡೆ(ದ್ಯು
 ಎಂರಡು
 ಮುಧು�ಮು ಗೆ�ತ�ದ್ಯು ಧಾ�ತ
ಗಳ   
       ನ)�ಕ್ತಿ�ಯುಸ್ ಗಳನ
& ಉ�ಟು
 ಮಾ�ಡು
ವBದ್ಯುರೆ()�ದಿಗೆ( ಅಗೆ�ಧು ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಬಿಂಡು
ಗಡೆ( ಮಾ�ಡು
ವ 
       ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ವಿದ್ಯುಳನ ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(. ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಗೆ(, ಯು
ರೆ(Cನಿಯು�- 235 ನ)�ಕ್ತಿ�ಯುಸ್ತ್ರ©ನ
& 
      ನಿಧಾ�ನವಾ�ಗಿ ಚ್ಛಲ್ಲಿಸ್ತ್ರ
ವ ನ)�ಟ್ರೋ��ನ್ ನಿ�ದ್ಯು ತ್ಯಾ�ಡಿಸಿದೆ�ಗ, ಅದ್ಯು
 ಒಂಡೆ(ದ್ಯು
 ಇಂಬ್ಯಾ�¼ಗವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಈ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುಲ್ಲಿ�  
      ಬ್ಯಾ(Cರಿಯುಮ್ ಮುತ
� ಕ್ತಿ�ಪಾ�Vನ್ ಗಳೆ(�ಬ ಎಂರಡು
 ಧಾ�ತ
ಗಳj ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ತ�ವಾ(. ಇಂವBಗಳ ಜೌ()ತ್ಯಾ(ಯುಲ್ಲಿ� ಎಂರಡು
 
      ಅಥವಾ� ಮೂರ
 ನ)�ಟ್ರೋ��ನ್ ಗಳj ಹೊಂ�ಗ) ಅಪಾ�ರ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ಶಕ್ತಿ� ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.     

41.1 ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದೆ�ದ್ಯು ಯಾ�ವBದೆ�ದ್ಯುರ) 2 ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ. ನಿಮು� ಆಯೋ<ಗೆ( ಕೆಂ�ರಣ ಕೆಂ()ಡಿ.
41.2 ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದೆ�ದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳಿಗಿ ಯಾ�ವBದೆ�ದ್ಯುರ) 2 ವಿವರಣಾ(ಯೋ)�ದಿಗೆ( ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ನಿCಡಿ.
      ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ಗದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳ ಯಾ�ವBದೆ�ರ) 2 ಶಕ್ತಿ� ಮೂಲಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
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           ಉತ�ರ: ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದೆ�ದ್ಯು ಎಂರಡು
 ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲಗಳೆ(�ದ್ಯುರೆ( (1) ಸ್ತ್ರ)ಯು- :- ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನಲ್ಲಿ� ಬ್ಯಾ(�ಜೀಕ 
ಸ್ತ್ರಮಿ�ಲನ  ಕ್ತಿ�ಯೋಯಿ�ದ್ಯು  ಶಕ್ತಿ�  ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.  ಈ  ಕ್ತಿ�ಯೋಯುಲ್ಲಿ�  ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್  -  ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್  
ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ಗಳj ಸ್ತ್ರಮಿ�ಲನ ಹೊಂ()�ದಿ ಹಿCಲ್ಲಿಯು� ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ವಾ�ಗ
ವBದ್ಯುರೆ()�ದಿಗೆ( ಅಪಾ�ರ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�  
ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.  ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನಲ್ಲಿ� ಈ ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಅನಿಲದ್ಯು ಪ್ರ�ಮಾ�ಣ ಸ್ಥಾ�ಕಷ್ಟ್ರೀVರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ)ಯು-  
ಇಂನ
& ಅನ್ನೊಂ(Cಕ ಬಿಂಲ್ಲಿಯುನ್ ವಷ್ಟು-ಗಳವರೆ(ಗೆ( ನಿರ�ತರವಾ�ಗಿ ಉರಿಯು
ರ್ತಿ�ರ
ತ್ಯಾ��ನ್ನೊಂ(.
(2)  ಮಾ�ರ
ತ :-  ಬಿಂCಸ್ತ್ರ
ವ  ಗೆ�ಳಿಯೋC  ಮಾ�ರ
ತ.  ಇಂದ್ಯುನ
&  ಗೆ�ಳಿ  ಯು�ತ�ದಿ�ದ್ಯು  ವಿದ್ಯು
�ತ್  ಶಕ್ತಿ�ಯಾ�ಗಿ  
ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
.  ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನ  ವಿಕ್ತಿರಣದಿ�ದ್ಯು  ಭ)ಮಿಯು  ವಾ�ತ್ಯಾ�ವರಣದ್ಯುಲೆ��ದ್ಯು  ಅಸ್ತ್ರಮು  ಶಾ�ಖದಿ�ದ್ಯು  
ಮಾ�ರ
ತ  ಏಪ್ರ-ಡು
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು  ಇಂದ್ಯು
  ನಿರ�ತರವಾ�ಗಿ  ದೆ()ರೆ(ಯು
ತ�ದೆ(.  ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು  ಇಂದ್ಯುನ
&  
ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದೆ�ದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲ ಎಂನ&ಬಹು
ದ್ಯು
.

41.1 ನಿCವB ಪ್ರರಿಗಣಿಸ್ತ್ರ
ವ ಎಂರಡು
 ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ಗ
ವ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ. ನಿಮು� ಆಯೋ<ಗೆ( ಕೆಂ�ರಣ ಕೆಂ()ಡಿ.
42.2 ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಲೆ�ಗದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಆಕರಗಳಿಗಿ ಯಾ�ವBದೆ�ದ್ಯುರ) 2 ವಿವರಣಾ(ಯೋ)�ದಿಗೆ( ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ನಿCಡಿ.
42.3 ಕಲ್ಲಿ�ದ್ಯು�ಲ
 ಮುತ
� ಪಾ(ಟ್ರೋ()�Cಲ್ಲಿಯುಮ್ ನ
& ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ಗ
ವ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲಗಳj ಎಂನ
&ವರ
. ಏಕೆಂ( ?
42.4 ಕಲ್ಲಿ�ದ್ಯು�ಲ
 ಮುತ
� ಪಾ(ಟ್ರೋ()�Cಲ್ಲಿಯುಮ್ ನ
& ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಲೆ�ಗದ್ಯು  ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲಗಳj ಎಂನ
&ವರ
. ಏಕೆಂ( ?
     ಉತ�ರ: ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ಗ
ವ ಎಂರಡು
 ಶಕ್ತಿ�ಯು ಮೂಲಗಳೆ(�ದ್ಯುರೆ( ಕಲ್ಲಿ�ದ್ಯು�ಲ
 ಮುತ
�  ಪಾ(ಟ್ರೋ()�Cಲ್ಲಿಯುಮ್.  ಈ ಶಕ್ತಿ�ಯು  

ಮೂಲಗಳನ
&  ನ್ನೊಂ�ವB  ನಿರ�ತರವಾ�ಗಿ ಬಳಸ್ತ್ರ
ರ್ತಿ�ದೆ(�Cವಾ(.  ಅವBಗಳj  ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ಗ
ವ ಹು�ತವನ
&  ತಲ
ಪಿವಾ(.  
ಇಂವB  ಒಂಮೆ�  ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ದ್ಯುರೆ(  ಪ್ರBನ¸  ಪ್ರ�ಕ�ರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ�  ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗಲ
  ಸ್ತ್ರಹುಸ್ಥಾ��ರ
  ವಷ್ಟು-ಗಳj  ಬ್ಯಾ(Cಕ
.  
ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು ಇಂವBಗಳನ
& ಮು
ಗಿದ್ಯು
 ಹೊಂ()Cಗ
ವ ಅಥವಾ� ಖ್ಯಾ�ಲ್ಲಿಯಾ�ಗ
ವ ಅಥವಾ� ನವಿCಕರಿಸ್ತ್ರಲೆ�ಗದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು  
ಮೂಲಗಳj ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(.

43.1 ಮುರ (ಸ್ಥಾ�ದೆ() ಮುತ
� ಹುಸ್ತ್ರ
ವಿನ ಸ್ತ್ರಗಣಿಯುನ
& ಇಂ�ಧುನವಾ�ಗಿ ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ಪ್ರರಿಣಾ�ಮುಕೆಂ�ರಿ ಕ�ಮುಗಳನ
& ವಿವರಿಸಿ.
43.2 ಜೌ(�ವಿಕ ಇಂ�ಧುನ ತಯಾ�ರಿಕೆಂ� ವಿಧಾ�ನ ರ್ತಿಳಿಸಿ.
43.3 ಜೌ(�ವಿಕ ಇಂ�ಧುನ ತಯಾ�ರಿಕೆಂ(ಯು
 ತ್ಯಾ��ಜ� ವಿಲೆ(Cವಾ�ರಿಗೆ( ಸ್ತ್ರಹುಕೆಂ�ರಿಯಾ�ಗಿದೆ(. ರ್ತಿಳಿಸಿ.
43.4 ಜೌ(�ವಿಕ ಇಂ�ಧುನವB ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ ಸ್ಥಾ(&Cಹಿಯಾ�ಗಿದೆ(. ವಿವರಿಸಿ.
43.5 ಜೌ(�ವಿಕ ಇಂ�ಧುನವB ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ ಮಾ�ಲ್ಲಿನ� ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ದಿಲ�. ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ�ರ:  ಸ್ಥಾ�ದೆ(  ಮುತ
�  ಹುಸ್ತ್ರ
ವಿನ  ಸ್ತ್ರಗಣಿ  ಈ  ಇಂ�ಧುನಗಳj  ದ್ಯುಹಿಸಿದೆ�ಗ  ಹೊಂ(ಚಿ~ನ  ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು  ಶಾ�ಖ  
ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವBದಿಲ�.  ಆದ್ಯುರೆ(  ಅಧೀಕ  ಹೊಂ()ಗೆ(  ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.  ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು  ಈ  ಇಂ�ಧುನಗಳ  
ಕೆಂ�ಯು-ಕ್ಷಮುತ್ಯಾ( ಹೊಂ(ಚಿ~ಸ್ತ್ರಲ
 ತ್ಯಾ��ರ್ತಿ�ಕ ಅಭಿವ�ದ̄ಿಯಾ�ಗಬ್ಯಾ(Cಕ್ತಿದೆ(.  ಸ್ಥಾ�ದೆ(ಯುನ
&  ಕಡಿಮೆ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ಆಕ್ತಿ©ಜನ್  
ಇಂರ
ವಿಕೆಂ(ಯುಲ್ಲಿ�  ದ್ಯುಹಿಸಿದೆ�ಗ  ಅದ್ಯುರಲ್ಲಿ�ರ
ವ  ನಿCರ
  ಆವಿಯಾ�ಗಿ  ಇಂದಿ�ಲ
  ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.  ಇಂದಿ�ಲ
  
ಜೌ�|ಲೆ(ಯಿಲ�ದೆ( ಉರಿಯು
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ತ
ಲನ್ನೊಂ�ತ�ಕವಾ�ಗಿ ಹೊಂ()ಗೆ( ರಹಿತವಾ�ಗಿದೆ( ಮುತ
� ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಶಾ�ಖ್ಯಾ()Cತ\ನ&  
ಕ್ಷಮುತ್ಯಾ( ಹೊಂ()�ದಿದೆ(. 

  ಹೊಂ�ಗೆ(ಯೋC ಹುಸ್ತ್ರ
ವಿನ ಸ್ತ್ರಗಣಿ, ಹುಲವಾ�ರ
 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ� ಪ್ರದೆ�ಥ-ಗಳj, ನಿರ
ಪ್ರಯು
ಕ� ತರಕೆಂ�ರಿ, ಬಚ್ಛ~ಲ ನಿCರ
 ಮುತ
�  
ಕ�ಷ್ಟ್ರೀ ತ್ಯಾ��ಜ� ಇಂವBಗಳನ
&    ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ರಹಿತ ವ�ವಸ್ಥಾ(#ಯುಲ್ಲಿ� ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ( ಕ್ತಿ�ಯೋಗೆ( ಒಂಳಪ್ರಡಿಸಿ ಜೌ(�ವಿಕ ಅನಿಲ  
ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.  ಈ  ಅನಿಲ  ಒಂ�ದ್ಯು
  ಉತ�ಮು  ಇಂ�ಧುನವಾ�ಗಿದೆ(.  ಇಂದ್ಯುರಲ್ಲಿ�  75%  ಮಿCಥೇ(Cನ್  
ಅನಿಲವಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಇಂದ್ಯು
 ಅತ
�ತ�ಮು ಇಂ�ಧುನವಾ�ಗಿದೆ(.  ಇಂದ್ಯುನ
&  ದ್ಯುಹುನ ಕ್ತಿ�ಯೋಗೆ( ಒಂಳಪ್ರಡಿಸಿದೆ�ಗ ಇಂತರ  
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ಇಂ�ಧುನಗಳ�ತ್ಯಾ(  ಬ)ದಿ ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವBದಿಲ�.  ಅಲ�ದೆ(  ಇಂದ್ಯು
  ಹೊಂ()ಗೆ(  ರಹಿತವಾ�ಗಿ  ಉರಿಯು
ತ�ದೆ(.  ಇಂದ್ಯುರ  
ಶಾ�ಖ ದ್ಯುಕ್ಷತ್ಯಾ( ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~.  ಜೌ(�ವಿಕ ಅನಿಲವನ
& ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾ(ಳಕನ
& ಪ್ರಡೆ(ಯುಬಹು
ದ್ಯು
.  ಜೌ(�ವಿಕ ಅನಿಲ ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯು 
ನ�ತರ  ಉಳಿಯು
ವ  ಬಗµಡುವನ
&  ಹೊಂ()ರತ್ಯಾ(ಗೆ(ದ್ಯು
  ಅತ
�ತ�ಮು  ಗೆ()ಬxರವಾ�ಗಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
.  ಇಂದ್ಯುರಲ್ಲಿ�  ರ�ಜಕ  
ಮುತ
�  ನ್ನೊಂ(�ಟ್ರೋ()�Cಜನ್ ಗಳ�ತಹು ಉಪ್ರಯು
ಕ�  ಪಾ(ÇೀÀCಷ್ಟುಕೆಂ��ಶಗಳಿರ
ತ�ವಾ(.  ಈ ಕ�ಮುದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ಜೌ(�ವಿಕ ಅನಿಲ  
ಮುತ
�  ಉತ�ಮು  ಗೆ()ಬxರದ್ಯು  ಜೌ()ತ್ಯಾ(ಗೆ(  ಇಂದೆ()�ದ್ಯು
  ತ್ಯಾ��ಜ�  ವಿಲೆ(Cವಾ�ರಿಯು  ದ್ಯುಕ್ಷ  ಮುತ
�  ಕ್ಷೆ(Cಮುಕರ  
ವಿಧಾ�ನವಾ�ಗಿದೆ(.

44.1 ಜೌ(�ವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾ�#ವರದ್ಯು ಸ್ಥಾ��ಕೆಂ(Cರ್ತಿಕ ಚಿತ�ಬರೆ(ದ್ಯು
 ಅದ್ಯುರಲ್ಲಿ� ಅನಿಲ ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವ ವಿಧಾ�ನವನ
& ವಿವರಿಸಿ.
44.2 ಜೌ(�ವಿಕ ಅನಿಲ ರ್ಘಟುಕದ್ಯು ಚಿತ� ರಚಿಸಿ, ಕೆಂ�ಯು-ವಿಧಾ�ನ ರ್ತಿಳಿಸಿ.
44.3 ಜೌ(�ವಿಕ ಅನಿಲ ತಯಾ�ರಿಕೆಂ� ರ್ಘಟುಕದ್ಯು ಚಿತ� ರಚಿಸಿ, ಭೌ�ಗಗಳನ
& ವಿವರಿಸಿ 

 ಉತ�ರ:  ಜೌ(�ವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾ�#ವರವB ಇಂಟ್ಟಿVಗೆ(ಯಿ�ದ್ಯು ಕಟ್ಟಿVದ್ಯು ಗ
ಮು�ಟ್ರೋ�ಕೆಂ�ರದ್ಯು ರಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಯಾ�ಗಿದೆ(. ಸ್ತ್ರಗಣಿ ಮುತ
�
ನಿCರಿನ  ಮಿಶ�ಣವನ
&  (ಬಗµಡು
)  ಮಿಶ�ಣ  ತ್ಯಾ()ಟ್ಟಿVಯುಲ್ಲಿ�  ತಯಾ�ರಿಸಿ  ಅಲ್ಲಿ��ದ್ಯು  ಪಾ�ಚ್ಛಕ  (ಜ iges ಣ e ಡಿ)
ವ�ವಸ್ಥಾ(#ಗೆ(  ಪ್ರರೆ(�ಸ್ತ್ರಲೆ�ಗ
ವBದ್ಯು
.  ಪಾ�ಚ್ಛಕವB  ಆಕ್ತಿ©ಜನ್  ರಹಿತ  ಮೆ)ಹುರೆ�ದ್ಯು  ಒಂ�ದ್ಯು
  ಕೆಂ()Cಣಾ(ಯಾ�ಗಿದೆ(.
ಇಂದ್ಯುರೆ()ಳಗೆ( ಸ್ತ್ರ)ಕ್ಷೆ�«ಣ
 ಜೀCವಿಗಳಿ�ದ್ಯು ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ರಹಿತ ಉಸಿರೆ�ಟು ಕ್ತಿ�ಯೋ ನಡೆ(ದ್ಯು
 ಬಗµಡುದ್ಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಸ್ತ್ರ�ಕ್ತಿCಣ-
ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳj ಕೆಂ(ಲವB ದಿನಗಳಲ್ಲಿ� ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ( ಹೊಂ()�ದಿ ಅನಿಲಗಳೆ�ದ್ಯು ಮಿCಥೇ(Cನ್, ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(�
ಆಕೆಂ(©�ಡ್,  ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್  ಮುತ
�  ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್  ಸ್ತ್ರಲೆ(»�ಡ್  ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ತ�ವಾ(.  ಈ  ಅನಿಲಗಳj  ಅನಿಲ
ಸ್ತ್ರ�ಗೆ��ಹುಕ ತ್ಯಾ()ಟ್ಟಿVಯುಲ್ಲಿ� ಶಾ(Cಖರವಾ�ಗ
ತ�ವಾ(. ಇಂದ್ಯುನ
& ಕೆಂ()ಳವಾ(ಯು ಮೂಲಕ ಅಡು
ಗೆ( ಮುನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
.

45.1 ಅ�ದ್ಯುವಾ�ದ್ಯು ಚಿತ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುದಿ�ದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ರ ಕ
ಕ<ರ್ ನ ರಚ್ಛನ್ನೊಂ( ಮುತ
� ಕೆಂ�ಯು-ವಿಧಾ�ನಗಳನ
& ವಿವರಿಸಿ.
45.2 ಸ್ಥಾ�ರ ಕ
ಕ<ರ್ ನ ಬಳಕೆಂ(ಯುನ
& ಚಿತ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುದಿ�ದ್ಯು  ವಿವರಿಸಿ.
45.3 ಸ್ಥಾ�ರಕ
ಕ<ರ್ ನ ಭೌ�ಗಗಳನ
& ಅವBಗಳ ಕೆಂ�ಯು-ವನ
& ಚಿತ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುದಿ�ದ್ಯು ರ್ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ�ರ:  ಸ್ಥಾ�ರ  ಕ
ಕ<ರ್  ಆಹೊಂ�ರ  ಬ್ಯಾ(Cಯಿಸ್ತ್ರ
ವ  ಒಂ�ದ್ಯು
  ಸ್ಥಾ�ಧುನ.  ಇಂದ್ಯು

ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನಿ�ದ್ಯು ಬರ
ವ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಿಸಿಕೆಂ()�ಡು
 ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರ ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.
ಸ್ಥಾ�ರ ಕ
ಕ<ರ್ ಉಷ್ಟು� ನಿರಿCಧೀತ ಲೆ()Cಹು ಅಥವಾ� ಮುರದಿ�ದ್ಯು ಮಾ�ಡಿದ್ಯು ಒಂ�ದ್ಯು

ಪಾ(ಟ್ಟಿVಗೆ(.  ಇಂಅದ್ಯುರ  ಒಂಳ  ಮೆCಲೆ(ªಗೆ(  ಕಪ್ರB\  ಬಣ�  ಬಳಿದಿರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(.  ಪಾ(ಟ್ಟಿVಗೆ(ಯು
ಮೆCಲೆ�¼ಗವನ
& ಒಂ�ದ್ಯು
 ಗೆ�ಜೀನ ಫಲಕದಿ�ದ್ಯು ಮು
ಚಿ~ದ್ಯು
�,  ಪಾ(ಟ್ಟಿVಗೆ(ಯು ಮು
ಚ್ಛ~ಳದ್ಯು
ಮೆCಲೆ(  ಒಂ�ದ್ಯು
  ಸ್ತ್ರಮುತಲ ದ್ಯುಪ್ರ-ಣವಿರ
ತ�ದೆ(.  ಬ್ಯಾ(Cಯಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ದ್ಯು  ಆಹೊಂ�ರವನ
&
ಪಾ(ಟ್ಟಿVಗೆ(ಯು ಒಂಳಗಿರ
ವ ಲೆ()Cಹುದ್ಯು ಪಾ�ತ್ಯಾ(�ಗೆ( ಹೊಂ�ಕಬ್ಯಾ(Cಕ
. ಪಾ(ಟ್ಟಿVಗೆ(ಯುನ
& ಬಿಂಸಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ� ಇಂಟ್ರೋ�Vಗ ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನ ಬ್ಯಾ(ಳಕ

ಪಾ(ಟ್ಟಿVಗೆ(ಯೋ)ಳಗೆ(  ಬಿಂCಳjವ�ತ್ಯಾ(  ದ್ಯುಪ್ರ-ಣವನ
&  ಹೊಂ()�ದಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
.  ಈಗ ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನ ಕ್ತಿರಣವB ಗೆ�ಜೀನ ಫಲಕದ್ಯು
ಮೂಲಕ ಹೊಂ�ದ್ಯು
 ಹೊಂ()Cಗಿ ಪಾ(ಟ್ಟಿVಗೆ(ಯು ಕಪ್ರB\ ಮೆCಲೆ(ªನಿ�ದ್ಯು ಹಿCರಲ\ಡು
ತ�ದೆ(.  ಒಂಳಗೆ( ಶಾ(Cಖರವಾ�ಗ
ವ ಅವಗೆ(�ಪ್ರB
ಕ್ತಿರಣಗಳಿಗೆ( ಗೆ�ಜೀನ ಫಲಕ ಅಪಾ�ರಕವಾ�ಗಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಪಾ(ಟ್ಟಿVಗೆ(ಯೋ)ಳಗಿನ ತ್ಯಾ�ಪ್ರ ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗ
ತ�ದೆ(.  ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು
ಆಹೊಂ�ರವನ
& ಬ್ಯಾ(Cಯಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
.

46.1 ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಬಳಕೆಂ(ಯಿ�ದೆ�ಗ
ವ ಅಪಾ�ಯುಗಳೆ(Cನ
?
46.2 ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಬಳಕೆಂ(ಯು ಸ್ತ್ರವಾ�ಲ
ಗಳೆ(Cನ
? 
46.3 ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯಾ�ರ್ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿಯು / ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯಾ�ರ್ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿಯು ಪ್ರ�ಮು
ಖ ಅಪಾ�ಯುಗಳೆ(Cನ
?
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  ಉತ�ರ: ಪ್ರರಮಾ�ಣ
  ವಿದ್ಯು
�ತ್  ಉತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಯು  ಪ್ರ�ಮು
ಖ  ಅಪಾ�ಯುವಾ(�ದ್ಯುರೆ(  ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು  ಕ್ತಿ�ಯೋಯುಲ್ಲಿ�  
ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವ  ತ್ಯಾ��ಜ�ಗಳ  ಶಾ(Cಖರಣಾ(  ಮುತ
�  ವಿಲೆ(Cವಾ�ರಿ  ತ
�ಬ್ಯಾ�  ಕಷ್ಟುVದ್ಯು  ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರವಾ�ಗಿದೆ(.  ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ(,  
ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯಾ�ರ್  ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿಯುಲ್ಲಿ�  ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವ  ಶಾ(Cಷ್ಟು  ತ್ಯಾ��ಜ�,  ಬ)ದಿಯುಲ್ಲಿ�  ವಿಕೆಂ(ರಣ  ಶೀCಲ  
ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳಿರ
ತ�ವಾ(.  ಅವBಗಳಿ�ದ್ಯು ಹೊಂ()ರಸ್ತ್ರ)ಸ್ತ್ರ
ವ ಹೊಂ�ನಿಕೆಂ�ರಕ ವಿಕ್ತಿರಣಗಳj ಮಾ�ನವನ ಆರೆ()Cಗ�ದ್ಯು ಮೆCಲೆ(  
ಅನ್ನೊಂ(Cಕ  ಹೊಂ�ನಿಕೆಂ�ರಕ  ಪ್ರರಿಣಾ�ಮುಗಳನ
&  ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(.  ಅವBಗಳೆ(�ದ್ಯುರೆ(  ಕಣಿ�ನ  ಕ�ಟುಯಾ�-ಟ್,  
ಚ್ಛಮು-ದ್ಯು  ಕೆಂ��ನ©ರ್  ಮು
�ತ್ಯಾ�ದ್ಯು  ಕೆಂ�ಯಿಲೆ(ಗಳj  ಬರಬಹು
ದ್ಯು
.  ಅಲ�ದೆ(  ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು  ತ್ಯಾ��ಜ�ಗಳಿ�ದ್ಯು  
ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ವ  ಶಕ್ತಿ�ಯು
ತ  ವಿಕ್ತಿರಣಗಳj  ಮಾ�ನವನಲ್ಲಿ�  ಡಿ.ಎಂನ್.ಎಂ.  ನ  ಉತ\ರಿವತ-ನ್ನೊಂ(ಗೆ(  
ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಕೆಂ�ರಿಯು ಸ್ಥಾ�#ಪ್ರನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಅತ�ಧೀಕ ಹುಣ ವಾ(ಚ್ಛ~ವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಅಲ�ದೆ( ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು  
ವಿದ್ಯುಳನ  ಕ್ತಿ�ಯೋಯುಲ್ಲಿ�  ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ  ಯು
ರೆ(Cನಿಯು�  ಸಿCಮಿತವಾ�ಗಿದ್ಯು
�,  ಬ�ಹುತ್  ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ಪ್ರರಮಾ�ಣ
  
ಶಕ್ತಿ�ಯಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯುಕೆಂ(< ತಡೆ(ಯಾ�ಗಿದೆ(.
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ರಸ್ಥಾ�ಯುನಶಾ�ಸ್ತ್ರ�
ಆಮು�ಗಳj ಮುತ
� ಲವಣಗಳj ಮುತ
� ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳj

1.1 ಅಲೆ()Cಹುದ್ಯು ಆಕೆಂ(©�ಡು
ಗಳj ಆಮಿ�Cಯು ಗ
ಣವನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ( ಎಂನ
&ವ ಸ್ತ್ರಮಿCಕರಣ ಬರೆ(ಯಿರಿ 
1.2 ಅಲೆ()Cಹುದ್ಯು ಆಕೆಂ(©�ಡು
ಗಳj ಆಮು� ಗ
ಣವನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ( ಎಂ�ಬ
ದ್ಯುನ
& ಸ್ತ್ರ\ಷ್ಟ್ರೀVCಕರಿಸಿ 
1.3 ಈ ಮೆCಲ್ಲಿನ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ತಟುಸಿ#Cಕರಣ ಕ್ತಿ�ಯೋ ಎಂನ&ಬಹು
ದೆ(?
    ಉತ�ರ : ( )Ca OH 2 + CO2                  CaCO3  +  H2O

    ಮೆCಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ರಮಿCಕರಣದಿ�ದ್ಯು ಅಲೆ()Cಹುದ್ಯು ಆಕೆಂ(©�ಡ್ (CO2) ಆಮಿ�Cಯು ಗ
ಣ ಹೊಂ()�ದಿದೆ( ಎಂ�ದ್ಯು
 ರ್ತಿಳಿಯುಬಹು
ದ್ಯು
 .      
    ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� ವಾ�ದ್ಯು ಕೆಂ��ಲ್ಲಿ©ಯು� ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕೆಂ(©�ಡ್ ( ( )Ca OH 2 ) ನ್ನೊಂ()�ದಿಗೆ( ವರ್ತಿ-ಸಿ ಲವಣ ಮುತ
� ನಿCರ
   
    (ತಟುಸಿ#Cಕರಣ ಕ್ತಿ�ಯೋ) ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ(.
2.1 ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಎಂಲೆ�� ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳj ಆಮು�ಗಳೆ�ಗಿರ
ವBದಿಲ� ಎಂ�ದ್ಯು
 ಪ್ರತ್ಯಾ(� ಹುಚ್ಛ
~ವ ಚಿತ� ಬರೆ(ದ್ಯು
 
ಭೌ�ಗಗಳನ
& ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿ
     ಪ್ರBಟು ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� 27 ಚಿತ� 2.3
3.1 ಒಂ�ದ್ಯು
 ಆಮು�ದೆ()�ದಿಗೆ( ಲೆ()Cಹುದ್ಯು ವತ-ನ್ನೊಂ(ಯುನ
& ತ್ಯಾ()Cರಿಸ್ತ್ರ
ವ ಪ್ರ�ಯೋ)Cಗದ್ಯು ಚಿತ� ಬರೆ(ಯಿರಿ
     ಪ್ರBಟು ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� 24 ಚಿತ� 2.1
4.1  ಒಂ�ದ್ಯು
 ಮೆ)Cಲ್ಟ್ ಜಠ್ಯರ ರಸ್ತ್ರ ಮುತ
� ಒಂ�ದ್ಯು
 ಮೆ)Cಲ್ಟ್ ಶ
ದ್ಯು� ನಿCರ
 ಇಂವBಗಳ PH ಬ್ಯಾ(ಲೆ( ಕ�ಮುವಾ�ಗಿ 1.2 ಮುತ
� 7.4
     ಆಗಿರ
ತ�ದೆ(. ಅವಾ(ರಡುರ ಮಿಶ�ಣದಿ�ದ್ಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ದ್ಯು ದೆ��ವಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಅದಿ�ದ್ಯು  ಲ್ಲಿಟು�ಸ್ ಕೆಂ�ಗದ್ಯುದಿ�ದ್ಯು. ದೆ��ವಣ ಆಮು� ಮುತ
�
     ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� ಎಂ�ದ್ಯು
 ಹೊಂ(Cಗೆ( ರ್ತಿಳಿಯುಬಹು
ದ್ಯು
 ಸ್ತ್ರ\ಷ್ಟ್ರೀVCಕರಿಸಿ.
4.2 ಈ ಸ್ತ್ರತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರತ�ತ್ಯಾ(ಯುನ
& ರ್ತಿಳಿಯುಲ
 ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ಲ್ಲಿಟು�ಸ್  ಕೆಂ�ಗದ್ಯು ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ?
     ಉತ�ರ : 1 ಮೆ)Cಲ್ಟ್ ಜಠ್ಯರ ರಸ್ತ್ರಕೆಂ(<  1 ಮೆ)Cಲ್ಟ್ ಶ
ದ್̄ಯು ನಿCರನ
& ಮಿಶ�ಣ ಮಾ�ಡಿದೆ�ಗ ಜಠ್ಯರ ರಸ್ತ್ರ    
     ಸ್ಥಾ�ರರಿಕ�ವಾ�ಗ
ತ�ದೆ( ವಿನ¸  ತಟುಸ್ತ್ರ# ವಾ�ಗ
ವBದಿಲ� , ಹಿCಗೆ( ಆಮು�ದ್ಯು ಲಕ್ಷಣವನ
& ತ್ಯಾ()Cರಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.   (ನಿCಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿಟು�ಸ್ 
     ಕೆಂ(�ಪ್ರB ಬಣ�ಕೆಂ(< ರ್ತಿರ
ಗ
ತ�ದೆ( )

5.1   x ಎಂನ
&ವ ವಿದೆ��ರ್ಥಿ- ಲ್ಲಿಟು�ಸ್  ಕೆಂ�ಗದ್ಯುವನ
& ಬಳಸಿ ಆಮು� ಮುತ
� ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳ ಪ್ರ�ಬಲತ್ಯಾ(ಯುನ
& ರ್ತಿಳಿಯುಬಹು
ದ್ಯು
 
ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ನ್ನೊಂ( ಆತನ ಹೊಂ(Cಳಿಕೆಂ( ಸ್ತ್ರರಿಯೋC? ಅಥವಾ� ತಪಾ(\? ಎಂ�ಬ
ದ್ಯುನ
& ಸ್ತ್ರ\ಷ್ಟ್ರೀVCಕರಿಸಿ.
     ಉತ�ರ : ಲ್ಲಿಟು�ಸ್ ಕೆಂ�ಗದ್ಯುದಿ�ದ್ಯು ದೆ��ವಣ ಆಮು� ಅಥವಾ� ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� ಎಂ�ದ್ಯು
 ರ್ತಿಳಿಯುಬಹು
ದ್ಯು
 ಆದ್ಯುರೆ( ಅವBಗಳ   
    ಪ್ರ�ಬಲತ್ಯಾ(ಯುನ&ಲ�. ಅವBಗಳ ಪ್ರ�ಬಲತ್ಯಾ(ಯುನ
& ಅರಿಯುಲ
 ಸ್ಥಾ�ವ-ರ್ತಿ�ಕ ಸ್ತ್ರ)ಚ್ಛಕವಾ�ದ್ಯು P  H  ಪಾ(Cಪ್ರರನ
& 
      ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
.
6.2  ಈ ಕೆಂ(ಳಗಿನವBಗಳಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� ವಲ� ಎಂ�ದ್ಯು
 ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿ ಮುತ
� ಕೆಂ�ರಣ ಕೆಂ()ಡಿ
 ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕೆಂ(©�ಡ್ ( ), NaOH ಪ್ಕೋಟ್ರೋ�ಷ್ಟ್ರೀಯು� ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕೆಂ(©�ಡ್ ( ) . KOH ಅಮೆ)Cನಿಯುಮ್ ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕೆಂ(©�ಡ್ 
(NH4 ),  OH ಈಥೇ(�ಲ್ಟ್ ಆಲೆ()<Cಹೊಂ�ಲ್ಟ್ (C2H5 )OH

ಉತ�ರ : C2H5  OH ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ವಲ� ಇಂದೆ()�ದ್ಯು
 ಸ್ಥಾ�ವಯುವ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ವಾ�ಗಿದ್ಯು
�  ಸ್ತ್ರ|ಲ\ಮುಟ್ಟಿVಗೆ( ಆಮು�ತ್ಯಾ(ಯುನ
& ಹೊಂ()�ದಿದೆ(. 
ಅಲ�ದೆ( ಇಂದ್ಯು
 OH- ಅಯಾ�ನನ
& ದೆ��ವಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ವBದಿಲ�.
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7.1 ನಿರವಯುವ ಆಮು�ಗಳj ನಿCರಿನಲ್ಲಿ� ವಿಲ್ಲಿCನಗೆ()�ಡೆ�ಗ ನಡೆ(ಯು
ವ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ 
7.2 ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cನಿಯು� ಅಯಾ�ನ್ ನನ
& ಸ್ತ್ರ)ಚಿಸಿ
7.3 ದೆ��ವಣದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ರರಿಕ�ತ್ಯಾ( ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?

ಉತ�ರ:  ಆಮು�ವನ
& ನಿCರಿನಲ್ಲಿ� ವಿಲ್ಲಿCನಗೆ()ಳಿಸಿದೆ�ಗ H+ ಅಯಾ�ನ
 ವಿಭಜನ್ನೊಂ(ಗೆ()�ಡು
  H+ ಅಯಾ�ನ
ಗಳj H2  O

ನ್ನೊಂ()�ದಿಗೆ( ಸ್ತ್ರ�ಯೋ)Cಗಗೆ()�ಡು
 H3O
+  ಅಯಾ�ನ
ಗಳನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(.

8.1  ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮಿ�Cಯು ಲವಣಕೆಂ(< ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಕೆಂ()ಡಿ 
8.2 ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ನ್ನೊಂ(ಟ್ (Na2CO3) ಅನ
& ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮಿ�Cಯು ಲವಣವಾ(ನ&ಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
 ?
8.3 ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮಿ�Cಯು ಲವಣಗಳನ
& ತಟುಸಿ#Cಕರಣ ದಿ�ದ್ಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ದ್ಯು ಲವಣ ಎಂನ&ಬಹು
ದೆ(C?

ಉತ�ರ:  ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ (Na2CO3) ಇಂದ್ಯು
 ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮಿ�Cಯು ಲವಣ ದ್ಯು
ಬ-ಲ ಆಮು� ಮುತ
� ಪ್ರ�ಬಲ 
ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� ಗಳಿ�ದ್ಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ದ್ಯು ಲವಣವಿದ್ಯು
.

9.1 ತಟುಸಿ#Cಕರಣ ಕ್ತಿ�ಯೋಯಿ�ದ್ಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಪ್ರರಿಣಾ�ಮುಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ?
9.2 ಆಮು�ವನ
& ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� ಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ(Cರಿಸಿದೆ�ಗ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ವಿದ್ಯು�ಮಾ�ನ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?

ಉತ�ರ:  ಲವಣದ್ಯು ಉತ\ರ್ತಿ� ಯೋ)�ದಿಗೆ( ಶಾ�ಖವB ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. 
10.1 ಆಮು�ಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಕೆಂ()ಡಿ
10.2 ಆಮು�ಗಳ ಗ
ಣಗಳೆ�ವBವB ? ಆಮು�ಗಳಿಗೆ( ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಕೆಂ()ಡಿ
10.3  ನಿCಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿಟು�ಸ್ ಅನ
& ಕೆಂ(�ಪಾ�ಗಿಸ್ತ್ರ
ವ, ಹು
ಳಿ ರ
ಚಿಯುನ
& ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ, PH ಮಾ�ಲ� 7 ಕ್ತಿ<�ತ ಕಡಿಮೆ ಇಂರ
ವ 
ದೆ��ವಣಗಳj ಯಾ�ವBದ್ಯುರ ಗ
ಣಗಳೆ�ಗಿವಾ(? ಅವBಗಳಿಗೆ( ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಕೆಂ()ಡಿ

ಉತ�ರ : ದೆ��ವಣದ್ಯು ಸಿ#ರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಅಯಾ�ನ
ಗಳನ
& (H+) ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ವ , ಹು
ಳಿ ರ
ಚಿಯುನ
& 
ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ,  ನಿCಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿಟು�ಸ್ ನ
& ಕೆಂ(�ಪ್ರB  ಬಣ�ಕೆಂ(< ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ವ ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕಗಳಿಗೆ( ಆಮು�ಗಳj ಎಂನ
&ವರ

ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ()�Cರಿಕ್ ಆಮು� , ನ್ನೊಂ(�ಟ್ಟಿ�ಕ್ ಆಮು� ,  ಸಿಟ್ಟಿ�ಕ್ ಆಮು� , ಅಸಿಟ್ಟಿಕ್ ಆಮು�
11.1 ಪ್ರ�ಬಲ ಆಮು� ಮುತ
� ದ್ಯು
ಬ-ಲ ಆಮು�ಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
 ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಕೆಂ()ಡಿ 
11.2 ಪ್ರ�ಬಲ ಮುತ
� ದ್ಯು
ಬ-ಲ ಆಮು� ಗಳಿಗಿರ
ವ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ ರ್ತಿಳಿಸಿ 
11.3 ಪ್ರ�ಬಲ ಆಮು�ಗಳj ದ್ಯು
ಬ-ಲ ಆಮು�ಗಳಿಗಿ�ತ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಭಿನ&ವಾ�ಗಿವಾ(.
     ಉತ�ರ :ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಅಯಾ�ನ
ಗಳ ಸ್ಥಾ�ರತ್ಯಾ( ಹೊಂ(ಚಿ~ರ
ವ ಆಮು�ಗಳನ
& ಪ್ರ�ಬಲ ಅಮು�ಗಳj ಎಂನ
&ವರ
.
     ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ()�Cರಿಕ್ ಆಮು� ಸ್ತ್ರಲೆ()\ÂCರಿಕ್ ಆಮು� ,ನ್ನೊಂ(�ಟ್ಟಿ�ಕ್ ಆಮು� , ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ನಿಕ್ ಆಮು� 
     ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಸ್ಥಾ�ರತ್ಯಾ( ಕಡಿಮೆ ಇಂರ
ವ ಆಮು�ಗಳನ
& ದ್ಯು
ಬ-ಲ ಆಮು�ಗಳj ಎಂನ
&ತ್ಯಾ(�Cವಾ(
     ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಅಸಿಟ್ಟಿಕ್ ಆಮು�,  ಟ್ರೋ�ಟ್ರೋ�-ರಿಕ್ ಆಮು� , ಅಸ್ಥಾ�<ಬಿಂ-ಕ್ ಆಮು�,ಮುಥೇ(ನ್ನೊಂ�ಯಿಕ್ ಆಮು� ಮುತ
� ಸಿಟ್ಟಿ�ಕ್ ಆಮು�.
12.1 ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳೆ(��ದಿಗೆ(  ಲೆ()Cಹುಗಳj ವರ್ತಿ-ಸಿ ಯಾ�ವ ಉತ\ನ&ಗಳನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(?  ಅದ್ಯುರ ಸ್ತ್ರಮಿCಕರಣ 
ಬರೆ(ಯಿರಿ
12.2 ಪ್ರ�ನ್ನೊಂ�ಳದ್ಯುಲ್ಲಿ� ತ್ಯಾ(ಗೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()�ಡಿರ
ವ 2  ml ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕೆಂ(©�ಡ್ ದೆ��ವಣಕೆಂ(< ಕೆಂ(ಲವB ಚ್ಛ)ರ
 ಸ್ತ್ರತ
ವಿನ ಲೆ()Cಹುದ್ಯು 
ಹುರಳjಗಳನ
& ಸ್ಥಾ(Cರಿಸಿ ಕೆಂ�ಯಿಸಿದೆ�ಗ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಉತ\ನ&ಗಳೆ�ವBವB ?  ಅದ್ಯುರ ಸ್ತ್ರಮಿCಕರಣ ಬರೆ(ಯಿರಿ 
12.3 ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳೆ(��ದಿಗೆ( ಲೆ()Cಹುಗಳ ವತ-ನ್ನೊಂ(ಯುನ
&  ಸ್ತ್ರಮಿCಕರಣದೆ()�ದಿಗೆ( ಬರೆ(ಯಿರಿ.
     ಉತ�ರ :ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳj ಲೆ()Cಹುಗಳೆ(��ದಿಗೆ( ವರ್ತಿ-ಸಿ ಲವಣ ಮುತ
� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ನನ
& ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ( 
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     ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಗೆ( ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕೆಂ(©�ಡ್ ನ್ನೊಂ()�ದಿಗೆ( ಸ್ತ್ರತ
 ವರ್ತಿ-ಸಿ ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಝಿಂ�ಕೆಂ(Cಟ್ ಮುತ
� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ 
     ಅನಿಲವನ
& ಬಿಂಡು
ಗಡೆ( ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ( .     2   +                             NaOH Zn Na2ZnO2  +  H2

13.1 ಆಮು�ಗಳj ಲೆ()Cಹಿಯು ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ಮುತ
� ಲೆ()Cಹಿಯು ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ಗಳೆ(��ದಿಗೆ( ವರ್ತಿ-ಸಿ 
ಯಾ�ವ  ಉತ\ನ&ಗಳನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ( ? ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಯೋ)�ದಿಗೆ( ವಿವರಿಸಿ 
13.2 ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ಮುತ
� ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ಗಳ ಮೆCಲೆ( ಸ್ಥಾ�ರರಿಕ� 
ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ()�Cರಿಕ್ ಆಮು� ವರ್ತಿ-ಸಿದೆ�ಗ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ  ಉತ\ನ&ಗಳj ಯಾ�ವBವB? ಸ್ತ್ರಮಿCಕರಣದೆ()�ದಿಗೆ( ವಿವರಿಸಿ.
      ಉತ�ರ : ಆಮು�ಗಳj ಲೆ()Cಹುದ್ಯು ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ಮುತ
� ಲೆ()Cಹಿಯು ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ನ್ನೊಂ()�ದಿಗೆ(  
      ವರ್ತಿ-ಸಿ ಲವಣ , ನಿCರ
 ಮುತ
� ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಬಿಂಡು
ಗಡೆ( ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(.
      ಉದೆ�ಹುರಣಾ( :ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ()�Cರಿಕ್ ಆಮು�ದೆ()�ದಿಗೆ( ವರ್ತಿ-ಸಿ ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಕೆಂ()�Cರೆ(�ಡ್,   
      ನಿCರ
 ಮುತ
� ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್  ಅನಿಲವನ
& ಬಿಂಡು
ಗಡೆ( ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.
      ಅದೆ(C ರಿCರ್ತಿ ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ()�Cರಿಕ್ ಆಮು�ದೆ()�ದಿಗೆ( ವರ್ತಿ-ಸಿ ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು�  
      ಕೆಂ()�Cರೆ(�ಡ್, ನಿCರ
 ಮುತ
� ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(�ಆಕೆಂ(©�ಡ್  ಅನಿಲವನ
& ಬಿಂಡು
ಗಡೆ( ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.

Na2CO3    +   2   HCl     2   +  NaCl H2    +  O CO2

NaHCO3  +     HCl        2   +  NaCl H2    +  O CO2

14.1 ಆಮು�ಗಳj ಮುತ
� ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳj ನಿCರಿನಲ್ಲಿ� ವಿಲ್ಲಿCನಗೆ()ಳjyವ ಕ್ತಿ�ಯೋಗಳ ಬಗೆ(µ ತ್ಯಾ(ಗೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳyಬಹು
ದೆ�ದ್ಯು ಮು
ನ್ನೊಂ(&ಚ್ಛ~ರಿಕೆಂ( 
ಕ�ಮುಗಳj ಯಾ�ವBವB ?
14.2 ಆಮು�ವನ
& ಸ್ಥಾ�ರರಿಕ� ಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ವಾ�ಗ ಆಮು�ವನ್ನೊಂ(&C  ನಿCರಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
 ಏಕೆಂ( ?
14.3 ಆಮು� ಮುತ
� ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳನ
& ಸ್ಥಾ�ರರಿಕ� ಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ವಾ�ಗ ಯಾ�ವ ಎಂಚ್ಛ~ರಿಕೆಂ( ಕ�ಮುಗಳನ
& ತ್ಯಾ(ಗೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳyಬ್ಯಾ(Cಕ
?
14.4  ಆಮು�ವನ
& ಸ್ಥಾ�ರರಿಕ�ಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ವಾ�ಗ ಆಮು�ವನ್ನೊಂ(& ನಿCರಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ(�ದ್ಯು
 ಮುತ
� ಆಮು�ಕೆಂ(< ನಿCರನ
& 
ಸ್ಥಾ(Cರಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ�ರದೆ(�ದ್ಯು
 ಶೀಪಾ�ರಸ್ತ್ರ
© ಮಾ�ಡು
ವBದೆ(Cಕೆಂ(?
14.5 ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಕೆಂ�ಖ್ಯಾ�-ನ್ನೊಂ(ಯುಲ್ಲಿ� ಕೆಂ�ಮಿ-ಕನ್ನೊಂ()ಬx ಒಂ�ದ್ಯು
 ದೆ��ವಣಕೆಂ(< ನಿCರನ
& ಹೊಂ�ಕ
ವ ಸ್ತ್ರ�ದ್ಯುಭ-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಮು
ಖ, ಕೆಂ(�ಗಳ
ಮೆCಲೆ( ಸ್ತ್ರ
ಟು�ಗೆ�ಯುಗಳj ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ವಾ(.

) a ಕೆಂ�ಮಿ-ಕನ
 ಯಾ�ವ ದೆ��ವಣಕೆಂ(< ನಿCರನ
& ಹೊಂ�ಕ
ತ್ಯಾ��ನ್ನೊಂ(?
) b ಅವನ
 ಯಾ�ವ ಮು
ನ್ನೊಂ(&ಚ್ಛ~ರಿಕೆಂ( ಕ�ಮು ತ್ಯಾ(ಗೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳyಬ್ಯಾ(Cಕ್ತಿತ
�?

       ಉತ�ರ: ಇಂದ್ಯು
 ಬಹಿರ
ಷ್ಟು�ಕ ಕ್ತಿ�ಯೋಯಾ�ಗಿದ್ಯು
� ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವ ಉಷ್ಟು�ವB ಮಿಶ�ಣ ಹೊಂ()ರ ಸಿಡಿಯು
ವ�ತ್ಯಾ( ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.
ಸ್ತ್ರ
ಟುV ಗೆ�ಯುಗಳೆ�ಗಬಹು
ದ್ಯು
, ಅರ್ತಿ ಬಿಂಸಿಯಿ�ದ್ಯು ಗೆ�ಜೀನ ಸ್ತ್ರ�ಗೆ��ಹುಕ ಒಂಡೆ(ಯುಬಹು
ದ್ಯು
. ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು ಆಮು�ವನ
& 
ಸ್ಥಾ�ರರಿಕ�ಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ವಾ�ಗ ಆಮು�ವನ್ನೊಂ(&C ನಿCರಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
.

15.1 ಒಂಬx ವ�ಕ್ತಿ�ಯು
 ಮುದ್ಯು
ವಾ( ಕೆಂ�ಯು-ಕ�ಮುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಊಟು ಮಾ�ಡಿದ್ಯು ಕೆಂ(ಲವB ಸ್ತ್ರಮುಯುದ್ಯು ನ�ತರ ಅಜೀCಣ-ತ್ಯಾ( ಉ�ಟ್ರೋ�ಗಿ 
ನ್ನೊಂ()CವB ಮುತ
� ಉರಿಯೋ�ದ್ಯು
 ಕೆಂ()ರಗ
ರ್ತಿ�ದೆ��ನ್ನೊಂ(.ಇಂದ್ಯುಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?ಇಂದ್ಯುನ
& ನಿವಾ�ರಿಸ್ತ್ರಲ
 ನಿCವB ಏನ
 ಸ್ತ್ರಲಹೊಂ( ನಿCಡಿರಿ?
15.2 ಆಮಿ�ಯುತ್ಯಾ( ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ( ?ಇಂದ್ಯುನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ತಡೆ(ಗಟು
Vವಿರಿ .
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15.3 ಜಠ್ಯರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಅರ್ತಿ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಆಮು� ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ದೆ�ಗ ಯಾ�ವ ಪ್ರರಿಣಾ�ಮುಗಳj�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ವಾ( ?ಈ ಪ್ರರಿಸಿ#ರ್ತಿಯುನ
& 
ನಿವಾ�ರಿಸ್ತ್ರಲ
ಪ್ರರಿಹೊಂ�ರ ಸ್ತ್ರ)ಚಿಸಿ.
15.4 ಜಠ್ಯರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಆಮು� ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ತ್ಯಾ()�ದ್ಯುರೆ( ಏನ
?ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
 ಹೊಂ(Cಗೆ(.
15.5 ಅಮಿ�Cಯುತ್ಯಾ(ಯಿ�ದ್ಯು ಬಳಲ
ರ್ತಿ�ರ
ವ  ಮುಗ
ವಿಗೆ( ವಾ(�ದ್ಯು�ರ
 ಮೆಗಿ&Cಸಿಯಾ�ದ್ಯು ಹೊಂ�ಲ್ಲಿನ ದೆ��ವಣನ
& ನಿCಡಿದೆ��ರೆ(.

) a ಇಂದ್ಯುನ
& ಸ್ಥಾ(Cವಿಸಿದ್ಯು ಮುಗ
ವಿನ ಜಠ್ಯರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ನಡೆ(ಯು
ವ ಕ್ತಿ�ಯೋ ಯಾ�ವBದ್ಯು
.?
) b ಈ ಕ್ತಿ�ಯೋಯು ಅಥ- ರ್ತಿಳಿಸಿ.

      ಉತ�ರ: ವ�ಕ್ತಿ�ಯು ಜಠ್ಯರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಅಗತ�ಕ್ತಿ<�ತ ಅಧೀಕ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ()�Cರಿಕ್ ಆಮು� ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗಿ  
      ಅಜೀCಣ-ತ್ಯಾ( ಉ�ಟ್ರೋ�ಗಿ ನ್ನೊಂ()CವB ಮುತ
� ಉರಿಗೆ( ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಇಂದ್ಯುನ
& ನಿವಾ�ರಿಸ್ತ್ರಲ
 ಅಮು�ಶಾ�ಮುಕವಾ�ಗಿ 
      ಮೆಗಿ&Cಸಿಯು� ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕೆಂ(©�ಡ್ (ಮೆಗಿ&Cಸಿಯಾ�ದ್ಯು ಹೊಂ�ಲ
) ಅನ
& ಬಳಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ( ಇಂದೆ()�ದ್ಯು
 ಸ್ಥಾ�ಮು� ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� .

16.1 pH 5.5 ಕ್ತಿ<�ತ ಕಡಿಮೆಯಾ�ದೆ�ಗ ದ್ಯು�ತಕ್ಷಯು ಏಕೆಂ( ಪಾ��ರ�ಭವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(?
16.2  ಹುಲ್ಲಿ�ನ ಸ್ತ್ರವಾ(ತ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
     ಉತ�ರ :ಆಹೊಂ�ರ ಸ್ಥಾ(Cವನ್ನೊಂ(ಯು ನ�ತರ ಬ್ಯಾ�ಯಿಯುಲ್ಲಿ� ಉಳಿದ್ಯು ಸ್ತ್ರಕ<ರೆ( ಮುತ
� ಆಹೊಂ�ರದ್ಯು ಕಣಗಳ ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಯಿ�ದ್ಯು   
     ಬ್ಯಾ�ಯಿಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಬ್ಯಾ��ಕ್ತಿVCರಿಯಾ�ಗಳj ಆಮು�ಗಳನ
& ಉತ\ರ್ತಿ� ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(.  ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಬ್ಯಾ�ಯಿಯು  PH ಮಾ�ಲ� 5.5  
     ಕ್ತಿ�ತ ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗಿ ಎಂನ್ನೊಂ�ಮುಲ್ಟ್ ಸ್ತ್ರವಿತಕೆಂ()<ಳಗೆ�ಗಿ ದ್ಯು�ತಕ್ಷಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ(.
17.1 ಹುಲ್ಲಿ�ನ ಸ್ತ್ರವಾ(ತವನ
& ತಡೆ(ಗಟುVಲ
 ಟು)ತ್ ಪಾ(Cಸ್V ಅನ
& ಬಳಸ್ತ್ರಲ
 ವಾ(�ದ್ಯು�ರ
 ಸ್ತ್ರಲಹೊಂ( ನಿCಡು
ತ್ಯಾ��ರೆ( ಏಕೆಂ(?
17.2 ದ್ಯು�ತಕ್ಷಯುವನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ತಡೆ(ಗಟು
Vವಿರಿ.
17.3 ಹುಲ
�ಗಳನ
& ಸ್ತ್ರ|ಚ್ಛಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ವಾ�ಗ  ಟು)ತ್ ಪಾ(Cಸ್V ನ
& ಬಳಸ್ತ್ರ
ವBದೆ(Cಕೆಂ(?
17.4 ಹುಲ್ಲಿ�ನ ಸ್ತ್ರವಾ(ತಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣವಾ�ದ್ಯು PH ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಯುನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ತಡೆ(ಗಟುVಬಹು
ದ್ಯು
?
     ಉತ�ರ : ಟು)ತ್ ಪಾ(Cಸ್V  ಒಂ�ದ್ಯು
 ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� ವಾ�ಗಿದ್ಯು
� ಇಂದ್ಯುನ
& ಬಳಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ವರಿಯಾ�ಗಿ ಆಮು�ವನ
&  
     ತಟುಸ್ತ್ರ#ಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
 ಮುತ
� ಹುಲ್ಲಿ�ನ ಸ್ತ್ರವಾ(ತ ತಡೆ(ಗಟುVಬಹು
ದ್ಯು
.
18.1 ಮೆ)ಸ್ತ್ರರ
 ಮುತ
� ಹು
ಳಿ ಪ್ರದೆ�ಥ-ಗಳನ
& ಹಿತ್ಯಾ��ಳೆ( ಮುತ
� ತ್ಯಾ�ಮು�ದ್ಯು ಪಾ�ತ್ಯಾ(�ಗಳಲ್ಲಿ� ಏಕೆಂ( ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹಿಸಿಡುಬ್ಯಾ�ರದ್ಯು
?
18.2 ಮೆ)ಸ್ತ್ರರ
 ಮುತ
� ಉಪಿ\ನಕೆಂ�ಯಿಯುನ
& ತ್ಯಾ�ಮು� ಮುತ
� ಇಂತರೆ( ಪಾ�ತ್ಯಾ(�ಗಳಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹಿಸ್ತ್ರ
ವBದಿಲ� ಏಕೆಂ(?
     ಉತ�ರ :ಉಪಿ\ನಕೆಂ�ಯಿ ಹು
ಳಿ ಪ್ರದೆ�ಥ-ಗಳಲ್ಲಿ� ಆಮು�ವಿರ
ತ�ದೆ( ತ್ಯಾ�ಮು� ಅಥವಾ� ಹಿತ್ಯಾ��ಳೆ( ಪಾ�ತ್ಯಾ(�ಯುಲ್ಲಿ� ಇಂರಿಸಿದೆ�ಗ   
     ಆಮು�ವB ಲೆ()Cಹುಗಳೆ(��ದಿಗೆ( ವರ್ತಿ-ಸಿ ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಂಡು
ಗಡೆ( ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ( ಇಂದ್ಯು
 ಆಹೊಂ�ರದೆ()�ದಿಗೆ( 
      ವರ್ತಿ-ಸಿ ಆಹೊಂ�ರವನ
& ಹೊಂ�ಳjಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ( ಅ�ತಹು ಆಹೊಂ�ರವB ಆರೆ()Cಗ�ಕೆಂ(< ಹೊಂ�ನಿಕೆಂ�ರಕ.
19.1 ಆಮು� ಮುಳೆ( ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
 ? ಅದ್ಯುರಿ�ದೆ�ಗ
ವ ದ್ಯು
ಷ್ಟು\ರಿಣಾ�ಮುಗಳೆ(Cನ
?
19.2 ಇಂ�ಧುನಗಳನ
& ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ಕೆಂ(�ಗೆ�ರಿಕೆಂ� ಪ್ರ�ದೆ(Cಶದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ಭ)ಮಿಯುಲ್ಲಿ� ಬ್ಯಾ(ಳೆ(ದ್ಯು ಬ್ಯಾ(ಳೆ(ಗಳj ಮುಳೆ( ಬಿಂದ್ಯು� ನ�ತರ ಬ್ಯಾ(ಳೆ(ಗಳ 
ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ( ಕ
�ಠಿತಗೆ()ಳjyತ�ದೆ( ಈ ಹೊಂ(Cಳಿಕೆಂ(ಯುನ
& ಸ್ತ್ರಮುರ್ಥಿ-ಸಿ.
19.3 ಆಮು�ಮುಳೆ(ಯುನ
& ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ . ಇಂದ್ಯು
 ಜೀCವಿಗಳ ಮೆCಲೆ( ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರ�ಭೌ�ವ ಬಿಂCರ
ತ�ದೆ(?
    ಉತ�ರ : PH ಮಾ�ಲ� 5.5 ಕ್ತಿ<�ತ ಕಡಿಮೆಯಾ�ದೆ�ಗ  ಆಮು�ಮುಳೆ( ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ( . ಆಮು�ಮುಳೆ(ಯು
 ಮುಣಿ�ನ ಮೆCಲೆ(  
    ಬಿಂದೆ��ಗ ಅಥವಾ� ನದಿ ನಿCರಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿದೆ�ಗ PH ಮಾ�ಲ� ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗಿ ಬ್ಯಾ(ಳೆ(ಗಳj ಮುತ
� ಜಲಚ್ಛರಗಳ ಉಳಿವB  
     ದ್ಯು
ಸ್ತ್ರ�ರವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.
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20.1 ಆಮು�ವB ಲೆ()Cಹುದ್ಯು ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ನ್ನೊಂ()�ದಿಗೆ( ವರ್ತಿ-ಸಿದೆ�ಗ ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ವ ಅನಿಲ ವನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ. 
ಅನಿಲವನ
& ಸ್ತ್ರ
ಣ�ದ್ಯು ರ್ತಿಳಿ ನಿCರಿನ ಮೂಲಕ ಹೊಂ�ಯಿಸಿದೆ�ಗ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಕ್ತಿ�ಯೋಯು ಸ್ತ್ರಮಿCಕರಣ ಬರೆ(ಯಿರಿ 
ಈ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುಲ್ಲಿ� ದೆ()ರಕ
ವ ಪ್ರ�ಕ್ಷೆ(Cಪ್ರದ್ಯು ಬಣ� ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ?

 ಉತ�ರ : ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ವ ಅನಿಲ ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್
( )Ca OH 2  + CO2        CaCO3   + H2O

 ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಪ್ರ�ಕ್ಷೆ(Cಪ್ರದ್ಯು ಬಣ� ಬಿಂಳಿ 
21.1 ಸ್ಥಾ�ರಿCಕ�ತ ಆಮು� ಮುತ
� ಸ್ಥಾ�ರರಿಕ� ಆಮು� ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
 ?
21.2 ಸ್ಥಾ�ರಿಕ�ತ ಆಮು� ಮುತ
� ಸ್ಥಾ�ರರಿಕ� ಆಮು� ಗಳಿಗಿರ
ವ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ ರ್ತಿಳಿಸಿ 
21.3 ಸ್ಥಾ�ರಿCಕ�ತ ಆಮು� ಗಳj ಸ್ಥಾ�ರರಿಕ� ಅಮು� ಗಳಿಗಿ�ತ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಭಿನ&ವಾ�ಗಿವಾ(?
    ಉತ�ರ:  ಸ್ಥಾ�ರಿCಕ�ತ ಆಮು� ಎಂ�ದ್ಯುರೆ( ಏಕಮಾ�ನ ಗೆ�ತ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಅಯಾ�ನ
ಗಳನ
& 
    ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಆಮು�ವನ
& ಸ್ಥಾ�ರಿCಕ�ತ ಆಮು� ಎಂನ
&ವರ
.ಇಂದ್ಯುರಲ್ಲಿ� ನಿCರಿನ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣ ಕಡಿಮೆ ಇಂರ
ತ�ದೆ( 
    ಸ್ಥಾ�ರರಿಕ� ಆಮು� ಎಂ�ದ್ಯುರೆ( ಏಕಮಾ�ನ ಗೆ�ತ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕಡಿಮೆ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಅಯಾ�ನ
ಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ 
    ಆಮು�ವನ
& ಸ್ಥಾ�ರರಿಕ� ಆಮು� ಎಂನ
&ವರ
.ಇಂದ್ಯುರಲ್ಲಿ� ನಿCರಿನ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಇಂರ
ತ�ದೆ(.

22.1 ಜೌ(Cನ
 ನ್ನೊಂ()ಣ ಕಡಿದೆ�ಗ ನ್ನೊಂ()CವB ಮುತ
� ಉರಿ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
 ? ಇಂದ್ಯುನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( 
ಉಪ್ರಶಮುನಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ವಿರಿ.
22.2 ಒಂಬx ವಿದೆ��ರ್ಥಿ-ಯು
 ತಮು� ತ್ಯಾ()Cಟುದ್ಯು ಸ್ತ್ರಮಿCಪ್ರವಿರ
ವ ಕೆಂ�ಡಿಗೆ( ಜೌ(Cನ
 ಬಿಂಡಿಸ್ತ್ರಲ
 ಹೊಂ()Cಗ
ತ್ಯಾ(�Cನ್ನೊಂ(�ದ್ಯು
 ಶೀಕ್ಷಕರಿಗೆ( 
ಹೊಂ(Cಳಿದೆ�ಗ ಶೀಕ್ಷಕರ
 ಅಡು
ಗೆ( ಸ್ಥಾ()Cಡೆ�ವನ
& ತ್ಯಾ(ಗೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()�ಡು
 ಹೊಂ()Cಗಲ
 ಸ್ತ್ರಲಹೊಂ( ನಿCಡುಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
22.3 ಜೌ(Cನ
 ಕಡಿತದಿ�ದ್ಯು ಉರಿ ಮುತ
� ನ್ನೊಂ()Cವಿಗೆ( ಕೆಂ�ರಣವಾ�ದ್ಯು ಆಮು� ಯಾ�ವBದ್ಯು
? ಈ ಉರಿ ಮುತ
� ನ್ನೊಂ()Cವನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ(    
ಗ
ಣಪ್ರಡಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
 ?
    ಉತ�ರ :ಜೌ(Cನ
 ನ್ನೊಂ()ಣ ಕಡಿದೆ�ಗ ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ವ ಮೆಥೇ(ನ್ನೊಂ�ಯಿಕ್ ಆಮು� ನ್ನೊಂ()CವB ಮುತ
� ಊರಿಗೆ( 
    ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಕಡಿದ್ಯು ಭೌ�ಗಕೆಂ(< ಅಡು
ಗೆ( ಸ್ಥಾ()Cಡುದ್ಯು�ತಹು ಸ್ಥಾ�ಮು� ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� ದೆ��ವಣವನ
& ಲೆ(Cಪಿಸಿದೆ�ಗ ನ್ನೊಂ()CವB 
     ಮುತ
� ಉರಿ ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.

23.1 ಒಂಬx ಹೊಂ�ಲ
 ಮಾ�ರ
ವವನ
 ತ್ಯಾ�ಜೌ� ಹೊಂ�ಲ್ಲಿಗೆ( ಅತ�ಲ\ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ಅಡು
ಗೆ( ಸ್ಥಾ()Cಡೆ� ಸ್ಥಾ(Cರಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ನ್ನೊಂ(.
) a ಅವನ
 ತ್ಯಾ�ಜೌ� ಹೊಂ�ಲ್ಲಿನ PH ಅನ
& ಸ್ತ್ರ|ಲ\  ಕ್ಷೆ�ರಿCಯುತ್ಯಾ( ಕಡೆ(ಗೆ( ಏಕೆಂ( ಬದ್ಯುಲೆ�ಯಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ನ್ನೊಂ(?
) b ಈ ಹೊಂ�ಲ
 ಮೆ)ಸ್ತ್ರರೆ�ಗಲ
 ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಸ್ತ್ರಮುಯುವನ
& ತ್ಯಾ(ಗೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳjyವBದೆ(Cಕೆಂ(?

23.2 ಒಂಬx ರೆ(�ತನ
 ಆಕಸಿ�ಕವಾ�ಗಿ ಬ್ಯಾ(ಳಿಗೆ(µ ಸ್ತ್ರಮುಯುದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ಹೊಂ�ಲನ
& ಡೆ(�ರಿಗೆ( ಹೊಂ�ಲ
 ಹೊಂ�ಕಲ
 ಸ್ಥಾ�ದ್ಯು�ವಾ�ಗ
ರ್ತಿ�ಲ�. ಅದೆ(C  
ಹೊಂ�ಲನ
& ಕೆಂ(ಡುದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಸ್ತ್ರ�ಜೌ( ವಾ(Cಳೆ( ಡೆ(�ರಿಗೆ( ಹೊಂ�ಕ
ತ್ಯಾ��ನ್ನೊಂ(. ಹೊಂ�ಗದ್ಯುರೆ( ಹೊಂ�ಲನ
& ಕೆಂ(ಡುದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹಿಸಿಡುಲ
 ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ 
ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ವಸ್ತ್ರ
� ಯಾ�ವBದ್ಯು
?ಆ ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ವಸ್ತ್ರ
� ಹೊಂ(Cಗೆ( ಹೊಂ�ಲನ
& ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.
      ಉತ�ರ: ಕ್ಷೆ�ರಿCಯು ಮಾ�ಧು�ಮುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಹೊಂ�ಲ
 ಬ್ಯಾ(Cಗ ಮೆ)ಸ್ತ್ರರೆ�ಗಿ ಬದ್ಯುಲೆ�ಗ
ವBದಿಲ� ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು ಅವನ
 ತ್ಯಾ�ಜೌ� ಹೊಂ�ಲ್ಲಿನ
      PH  6 ರಿ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ|ಲ\ ಕ್ಷೆ�ರಿCಯುದ್ಯು ಕಡೆ( ಬದ್ಯುಲ್ಲಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ನ್ನೊಂ(. ಹೊಂ�ಗ) ಹೊಂ�ಲ
 ಸ್ತ್ರ|ಲ\ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಕ್ಷೆ�ರಿCಯುವಾ�ಗ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು 
     ಮೆ)ಸ್ತ್ರರೆ�ಗಲ
 ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಸ್ತ್ರಮುಯು ತ್ಯಾ(ಗೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳjyತ�ದೆ(.
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24.1 ಒಂ�ದ್ಯು
 ಜಮಿCನಿನ ಮುಣಿ�ನ P  H ಮಾ�ಲ� 5 ಇಂದ್ಯು�ರೆ( ಆ ಮುಣಿ�ಗೆ( ಸ್ತ್ರ
ಣ�  ಬ್ಯಾ(ರೆ(ಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ( ಏಕೆಂ(?  ಕೆಂ�ರಣಕೆಂ()ಡಿ.
24.2 ಯಾ�ವ ಸ್ತ್ರ�ದ್ಯುಭ-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಒಂಬx ರೆ(�ತ ಕ�ಷ್ಟ್ರೀ ಭ)ಮಿಯು ಮುಣಿ�ಗೆ( ಸ್ತ್ರ
ಟುVಸ್ತ್ರ
ಣ� (ಕೆಂ��ಲ್ಲಿ©ಯು� ಆಕೆಂ(©�ಡ್) ಅಥವಾ� ಅರಳಿ ಸ್ತ್ರ
ಣ�
(ಕೆಂ��ಲ್ಲಿ©ಯು� ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕ್ಷೆ(�ಡ್) ಅಥವಾ� ಸಿCಮೆಸ್ತ್ರ
ಣ�(ಕೆಂ��ಲ್ಲಿ©ಯು� ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ನ್ನೊಂ(Cಟ್) ಬ್ಯಾ(ರೆ(ಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(?
24.3 ಒಂಬx ರೆ(�ತನ
 ತನ& ಜಮಿCನಿಗೆ( ನಿಗದಿತ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣಕ್ತಿ<�ತ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಗೆ()ಬxರ ಹೊಂ�ಗ) ಕ್ತಿCಟುನ್ನೊಂ�ಶಕವನ
& 
ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾ(ಳೆ( ನಷ್ಟುVವಾ�ಗಿದೆ(. ಬ್ಯಾ(ಳೆ(ಯು  ಇಂಳjವರಿ ಹೊಂ(ಚಿ~ಸ್ತ್ರಲ
 ನಿCವB ಏನ
 ಸ್ತ್ರಲಹೊಂ( ನಿCಡು
ವಿರಿ.
      ಉತ�ರ: ಮುಣಿ�ನ ಆಮಿ�Cಯುತ್ಯಾ( ತಡೆ(ಯುಲ
 ಸ್ತ್ರ
ಟುV ಸ್ತ್ರ
ಣ� ಅಥವಾ� ಅರಳಿದ್ಯು  ಸ್ತ್ರ
ಣ� ವನ
& ಹೊಂ�ಕ್ತಿ ತಟುಸ್ತ್ರ#ಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ವರ
.
25.1 ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಅನಿಲಕೆಂ(< ಸ್ತ್ರ
ಣ�ದ್ಯು ರ್ತಿಳಿ ನಿCರನ
& ಹೊಂ�ಯಿಸಿದೆ�ಗ  ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಬಿಂಳಿಯು ಪ್ರ�ಕ್ಷೆ(Cಪ್ರ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
ಅದ್ಯುರ ವಿವಿದ್ಯು ರ)ಪ್ರಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
25.2  ಕೆಂ��ಲ್ಲಿ©ಯು� ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ನ ವಿವಿಧು ರ)ಪ್ರಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ�ರ: ಸ್ತ್ರ
ಣ�ದ್ಯು ಕಲ
�, ಸಿCಮೆಸ್ತ್ರ
ಣ�, ಅಮು�ತಶೀಲೆ(ಗಳj ಕೆಂ��ಲ್ಲಿ©ಯು� ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ನ ವಿವಿದ್ಯು ರ)ಪ್ರಗಳj.

26.1 PH ಮಾ�ನ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?ಆಮಿ�Cಯು ದೆ��ವಣ, ತಟುಸ್ತ್ರ# ದೆ��ವಣ ಮುತ
� ಕ್ಷೆ�ರಿCಯು ದೆ��ವಣದ್ಯು P  H ಮಾ�ಲ� ಎಂಷ್ಟ್ರೀVರ
ತ�ದೆ(?
26.2 ನಿಮು�ಲ್ಲಿ� ,  , A B ಮುತ
�   C ಎಂ�ಬ ಮೂರ
 ದೆ��ವಣಗಳಿವಾ(.   A ದೆ��ವಣದ್ಯು PH 5,   B ದೆ��ವಣದ್ಯು P  H 11,  ಮುತ
�  C
ದೆ��ವಣದ್ಯು P  H 7, ಯಾ�ವ ದೆ��ವಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಅಯಾ�ನ
 ಸ್ಥಾ�ರತ್ಯಾ( ಹೊಂ(ಚಿ~ದೆ(.? ಇಂವBಗಳಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ಆಮು�, 
ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�, ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ತಟುಸ್ತ್ರ# ?
 ಉತ�ರ: ದೆ��ವಣದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಅಯಾ�ನ
ಗಳ ಸ್ಥಾ�ರತ್ಯಾ(ಯುನ
& ಅಳೆ(ಯು
ವ ಮಾ�ನಕೆಂ(< PH ಎಂನ
&ವರ
.

ಆಮಿ�Cಯು ದೆ��ವಣದ್ಯು PH ಮಾ�ಲ� 7 ಕ್ತಿ<�ತ ಕಡಿಮೆ ಇಂರ
ತ�ದೆ(,  ತಟುಸ್ತ್ರ# ದೆ��ವಣದ್ಯು  PH ಮಾ�ಲ� 7 ಇಂರ
ತ�ದೆ(. 
ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮಿ�Cಯು ದೆ��ವಣದ್ಯು  PH ಮಾ�ಲ� 7 ರಿ�ದ್ಯು 14 ಇಂರ
ತ�ದೆ(.

27.1 ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ನಿCಡಿರ
ವ ಆಮು�ಗಳj, ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳj ಮುತ
� ತಟುಸ್ತ್ರ# ದೆ��ವಣಗಳನ
& ಗ
ರ್ತಿ-ಸಿ ವಿ�ಗಡಿಸಿ ಬರೆ(ಯಿರಿ
 PH ಮಾ�ಲ� 7.4 1.2 10 14 2.2 7.0

ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕಗಳj
ರಕ�

ಶ
ದ್ಯು� ನಿCರ

ಜಠ್ಯರ
ರಸ್ತ್ರ

ಮೆಗಿµCಸಿಯು�
ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕೆಂ(©�ಡ್

ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು�
ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕೆಂ(©�ಡ್

ನಿ�ಬ್ಯಾ( ರಸ್ತ್ರ ಭಟ್ಟಿV
ಇಂಳಿಸಿದ್ಯು
ನಿCರ


27.2 ಜಠ್ಯರ ರಸ್ತ್ರ, ನಿ�ಬ್ಯಾ( ರಸ್ತ್ರ, ರಕ�, ಶ
ದ್ಯು� ನಿCರ
, ಮೆಗಿµCಸಿಯು� ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕೆಂ(©�ಡ್, ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕೆಂ(©�ಡ್, ಭಟ್ಟಿV 
ಇಂಳಿಸಿದ್ಯು ನಿCರ
 ಇಂವBಗಳ   PH ಮಾ�ಲ� ರ್ತಿಳಿಸಿ
27.3   PH ಮಾ�ಲ� 1.2, 7.4, 10, 14, 2.2, 7.0 ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
ಉತ�ರ: 

ಆಮು�ಗಳj ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳj ತಟುಸ್ತ್ರ# ದೆ��ವಣ
ಜಠ್ಯರ ರಸ್ತ್ರ
ನಿ�ಬ್ಯಾ( ರಸ್ತ್ರ

ಮೆಗಿµCಸಿಯು� ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕೆಂ(©�ಡ್
ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಹೊಂ(�ಡೆ��ಕೆಂ(©�ಡ್

ಭಟ್ಟಿV ಇಂಳಿಸಿದ್ಯು ನಿCರ
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28.1 ಯಾ�ವ ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳನ
& ಕ್ಷೆ�ರಿCಯುಗಳೆ(ನ
&ವರ
?ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಕೆಂ()ಡಿ.
28.2 ಕ್ಷೆ�ರಿCಯುಗಳೆ(�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಕೆಂ()ಡಿ.

ಉತ�ರ: ನಿCರಿನಲ್ಲಿ� ವಿಲ್ಲಿCನವಾ�ಗ
ವ ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳೆ(C  ಕ್ಷೆ�ರಿCಯುಗಳj
ಉದೆ�ಹುರಣಾ( , NaOH ಮುತ
� KOH

29.1 ನಿಸ್ತ್ರಗ-ದ್ಯು ಆಹೊಂ�ರ ಪ್ರದೆ�ಥ-ಗಳಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಆಮು�ಗಳನ
& ಈ ಕೆಂ(ಳಗಿನವBಗಳಲ್ಲಿ� ದೆ()ರೆ(ಯು
ವ ಪ್ರದೆ�ಥ-ಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ?
        ಎಂ) ಸಿಟ್ಟಿ�ಕ್ ಆಮು�,  ಬಿಂ) ಆಕೆಂ�©ಲ್ಲಿಕ್ ಆಮು�,  ಸಿ) ಲೆ��ಕ್ತಿVಕ್ ಆಮು�,  ಡಿ) ಟ್ರೋ�ಟ್ರೋ�-ರಿಕ್ ಆಮು�

29.2 ಈ ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಸ್ತ್ರ)ಚಿಸಿದ್ಯು ಆಮು�ಗಳಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವ ಆಹೊಂ�ರ  ಪ್ರದೆ�ಥ-ಗಳಿರ
ತ�ವಾ(.
          ಎಂ) ಸಿಟ್ಟಿ�ಕ್ ಆಮು�,  ಬಿಂ) ಆಕೆಂ�©ಲ್ಲಿಕ್ ಆಮು�,  ಸಿ) ಲೆ��ಕ್ತಿVಕ್ ಆಮು�,  ಡಿ) ಟ್ರೋ�ಟ್ರೋ�-ರಿಕ್ ಆಮು�
     ಉತ�ರ: ಎಂ) ಸಿಟ್ಟಿ�ಕ್ ಆಮು� – ಕ್ತಿತ�ಳೆ(,   ಬಿಂ) ಆಕೆಂ�©ಲ್ಲಿಕ್ ಆಮು� – ಟ್ರೋ()ಮಾ�ಟ್ರೋ() , 
      ಸಿ) ಲೆ��ಕ್ತಿVಕ್ ಆಮು�- ಹೊಂ�ಲ
 , ಡಿ) ಟ್ರೋ�ಟ್ರೋ�-ರಿಕ್ ಆಮು�- ಹು
ಣಸ್ಥಾ(ಹುಣ
�

30.1 ನಿ�ಬ್ಯಾ(, ನ್ನೊಂ(ಲ್ಲಿ�, ಹು
ಣಸ್ಥಾ(ಹುಣ
& ಹು
ಳಿಯಾ�ಗಿರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
30.2 ನಿಸ್ತ್ರಗ-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಹು
ಳಿ ಇಂರ
ವ ಹುಣ
�ಗಳಿಗೆ( ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಕೆಂ()ಡಿ.

ಉತ�ರ: ನಿ�ಬ್ಯಾ(, ನ್ನೊಂ(ಲ್ಲಿ�, ಹು
ಣಸ್ಥಾ(ಹುಣಿ�ನಲ್ಲಿ� ಆಮು�ದ್ಯು ಪ್ರ�ಮಾ�ಣ ಹೊಂ(ಚಿ~ರ
ತ�ದೆ(,
31.1 ಹೊಂ�ಗಲಕೆಂ�ಯಿ, ಬ್ಯಾ(CವB ಕಹಿಯಾ�ಗಿರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
31.2 ನಿಸ್ತ್ರಗ-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕಹಿ ಇಂರ
ವ ಹುಣ
�ಗಳಿಗೆ( ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಕೆಂ()ಡಿ.

     ಉತ�ರ: ಹೊಂ�ಗಲಕೆಂ�ಯಿ, ಬ್ಯಾ(Cವಿನ ರಸ್ತ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕಗಳj ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ವಾ�ಗಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು 
ಕಹಿಯಾ�ಗಿರ
ತ�ವಾ(.

32.1 ಶ
ಷ್ಟು< ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ()�Cರಿಕ್ ಆಮು� ಅನಿಲ ಆಮಿ�Cಯು ಸ್ತ್ರ|ಭೌ�ವವನ
& ಪ್ರ�ದ್ಯುಶೀ-ಸ್ತ್ರ
ವBದಿಲ� ಏಕೆಂ(?
32.2 ಶ
ಷ್ಟು< ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ()�Cರಿಕ್ ಆಮು� ಅನಿಲ ಶ
ಷ್ಟು< ಲ್ಲಿಟು�ಸ್ ಕೆಂ�ಗದ್ಯುದ್ಯು ಬಣ� ಬದ್ಯುಲ್ಲಿಸ್ತ್ರ
ವBದಿಲ� ಏಕೆಂ(?

     ಉತ�ರ: ನಿCರಿನ ಅನ
ಪ್ರಸಿ#ರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ�  ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ()�Cರಿಕ್ ಆಮು�ದ್ಯು ಅಣ
ವಿನಲ್ಲಿ�ರ
ವ H+ ಅಯಾ�ನ
ಗಳ 
      ಬ್ಯಾ(Cಪ್ರ-ಡಿಸ್ತ್ರ
ವಿಕೆಂ( ಸ್ಥಾ�ದ್ಯು�ವಿಲ�.

33.1 ಬಿಂಳಿ ಬಟ್ರೋ(Vಯು ಮೆCಲೆ( ಸ್ಥಾ�ರಿನ ಕಲೆ(ಯು
 ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮಿ�Cಯು ಗ
ಣವBಳy ಸ್ಥಾ�ಬ)ನಿನಿ�ದ್ಯು  ಉಜೀ¤ದೆ�ಗ ಕೆಂ(�ಪ್ರB ಮಿಶೀ�ತ ಕ�ದ್ಯು

ಬಣ�ಕೆಂ(< ರ್ತಿರ
ಗಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
33.2 ಅರಿಶೀಣವನ
& ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿಸಿದೆ�ಗ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಬಣ� ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
33.3  ಸ್ತ್ರ
ರೆ(Cಶನ್ನೊಂ(�ಬ ವಿದೆ��ರ್ಥಿ-ಯು
 ಸ್ತ್ರ
ಣ�ಕೆಂ(< ಅರಿಶೀಣ ಬ್ಯಾ(ರೆ(ಸಿದೆ�ಗ ಕೆಂ(�ಪ್ರB ಬಣ�ಹೊಂ()�ದ್ಯು
ತ�ದೆ( ಎಂ�ದ್ಯು
 ವಾ�ದಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ನ್ನೊಂ(. 
ಇಂವನ ವಾ�ದ್ಯುವB ಸ್ತ್ರರಿಯೋC ಸ್ತ್ರಮುರ್ಥಿ-ಸಿ.

     ಉತ�ರ: ಸ್ಥಾ��ಬ್ಯಾ�ರಿನಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಅರಿಶೀನ ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� ಸ್ತ್ರ)ಚ್ಛಕವಾ�ಗಿದೆ(, ಇಂದ್ಯು
 ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� ಮಾ�ಧು�ಮುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕೆಂ(�ಪ್ರB 
     ಬಣ�ವನ
& ನಿCಡು
ತ�ದೆ(.

34.1 ಆಮು� ಮುತ
� ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳನ
& ಸ್ಥಾ�ರರಿಕ�ಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರಲ
 ಅದ್ಯುಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ(Cರಿಸ್ತ್ರ
ವ ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
34.2 ಆಮು� ಮುತ
� ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳ ಸ್ಥಾ�ರತ್ಯಾ(ಯುನ
& ಕಡಿಮೆ ಮಾ�ಡುಲ
 ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ವಸ್ತ್ರ
� ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ?
34.3 ಯಾ�ವ ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಬಳಸಿ ಆಮು� ಮುತ
� ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು�ಗಳ ರ್ತಿCವ�ತ್ಯಾ( ಕಡಿಮೆ ಮಾ�ಡುಬಹು
ದ್ಯು
.

ಉತ�ರ: ನಿCರ
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ಲೆ()Cಹುಗಳj ಮುತ
� ಅಲೆ()Cಹುಗಳj
1.1  ಚಿನ& ಮುತ
� ಬ್ಯಾ(ಳಿyಯುನ
& ಆಭರಣಗಳ ತಯಾ�ರಿಕೆಂ(ಯುಲ್ಲಿ� ಬಳಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
1.2 ಒಂ�ದ್ಯು
 ಗೆ��� ಲೆ()Cಹುವನ
&  2 ಕ್ತಿಲೆ()CಮಿCಟುರ್ ಉದ್ಯು�ದ್ಯು ತ�ರ್ತಿಯುನ್ನೊಂ�&ಗಿ ಎಂಳೆ(ಯುಬಹು
ದ್ಯು
. ಇಂಲ್ಲಿ� ವ�ಕ�ವಾ�ಗ
ವ 
ಲೆ()Cಹುದ್ಯು ಗ
ಣ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
1.3 ತ್ಯಾ�ಮು�, ಅಲ
�ಮಿನಿಯು�, ಮೆಗಿ&Cಷ್ಟ್ರೀಯು� ಮುತ
� ಕಬಿಂxಣದ್ಯು�ತಹು ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳj ತ�ರ್ತಿಗಳ ರ)ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಪ್ರಡೆ(ಯುಬಹು
ದ್ಯು
. 
ಇಂಲ್ಲಿ� ಲೆ()Cಹುದ್ಯು ಯಾ�ವ ಗ
ಣವನ
& ಗಣನ್ನೊಂ(ಗೆ( ತ್ಯಾ(ಗೆ(ದ್ಯು
 ಕೆಂ()�ಡಿದೆ��ರೆ(?

ಉತ�ರ: ತನ�ತ್ಯಾ(
2.1 ಕಬಿಂxಣದ್ಯು ಹೊಂ�ಳೆ(ಗಳನ
& ಪಾ(ಟ್ಟಿVಗೆ( ಅಥವಾ� ಬಕೆಂ(ಟ್ ತಯಾ�ರಿಕೆಂ(ಯುಲ್ಲಿ� ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಿಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
2.2 ಚಾ�ಕೆಂ()Cಲೆ(Cಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ� ತ್ಯಾ(Cವಾ��ಶ ತಡೆ(ಯುಲ
 ಒಂಳ ಹೊಂ()ದಿಕೆಂ(ಯಾ�ಗಿ ಅಲ)�ಮಿನಿಯು� ಹೊಂ�ಳೆ(ಗಳನ
& ಬಳಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ( ಇಂಲ್ಲಿ�
ಬಳಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ�ದ್ಯು ಲೆ()Cಹುದ್ಯು ಗ
ಣ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
2.3 ಮಾ�ತ್ಯಾ(�ಗಳನ
& ಹೊಂ�ಗ) ಆಹೊಂ�ರಗಳನ
& ಪಾ��ಕ್ ಮಾ�ಡುಲ
 ಅಲ
�ಮಿನಿಯು� ಲೆ()Cಹುವನ
& ಬಳಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ�ದ್ಯು 
ಲೆ()Cಹುದ್ಯು ಗ
ಣ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?

ಉತ�ರ: ಕ
ಟು�ತ್ಯಾ(
3.1 ಅಲ)�ಮಿನಿಯು�ನಿ�ದ್ಯು ಮಾ�ಡಿದ್ಯು ಪಾ�ತ್ಯಾ(�ಗಳನ
& ಅಡು
ಗೆ( ಮಾ�ಡುಲ
 ಬಳಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
3.2 ಬಿಂಸಿ ನಿCರಿನ ಹು�ಡೆ(ಗಳ ತಯಾ�ರಿಕೆಂ(ಯುಲ್ಲಿ� ತ್ಯಾ�ಮು�ವನ
& ಬಳಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
3.3 ಪ್ರ�ಯೋ)Cಗಶಾ�ಲೆ(ಯುಲ್ಲಿ� ಶೀಕ್ಷಕರ
 ಮೆಗೆ(&Cಶೀಯು� ರಿಬxನ್ ಅನ
& ಉರಿಸ್ತ್ರ
ವಾ�ಗ ಇಂಕ<ಳದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಹಿಡಿದ್ಯು
 ಕೆಂ()ಳyಲ
 
ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಲೆ()Cಹುಗಳj ಉಷ್ಟು�ವಾ�ಹುಕಗಳj
4.1  ವಯುಲ್ಲಿನ್ ತ�ರ್ತಿಗಳನ
& ಲೆ()Cಹುಗಳಿ�ದ್ಯು ಮಾ�ಡಿರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
4.2 ಶಾ�ಲೆ� ಗ�ಟ್ರೋ(ಗಳನ
& ಲೆ()Cಹುಗಳಿ�ದ್ಯು ಮಾ�ಡಿರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಶಾ�ಬ�ನಗ
ಣ -ಲೆ()Cಹುಗಳನ
& ಬಡಿದೆ�ಗ ಶಬ�ವನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(
5.1  ಕಬಿಂxಣದ್ಯು ಉಪ್ರಕರಣಗಳನ
& ಕೆಂ()�Cಮಿಯು�ನಿ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು
�ಲೆ(�Cಪ್ರನ ಮಾ�ಡಿರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(. ಏಕೆಂ(?
5.2 ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ನ�ವಾ�ಗಿ ಕಬಿಂxಣದ್ಯು ಸ್ತ್ರರಳjಗಳಿಗೆ( ಬಣ� ಬಳಿಯು
ತ್ಯಾ��ರೆ(. ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
5.3 ಸ್ಥಾ(�ಕಲ್ಟ್ ಹೊಂ���ಡುಲ್ಟ್, ಪಾ(�Cಮ್ ಮುತ
� ಸ್ಥಾ()\Cಕ್ ಕಡಿ�ಗಳನ
& ಎಂಣಾ(�ಯಿ�ದ್ಯು ಪಾ�ಲ್ಲಿಶ್ ಮಾ�ಡು
ತ್ಯಾ��ರೆ(. ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಬಣ� ಬಳಿಯು
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ತ
ಕ
< ಹಿಡಿಯು
ವBದ್ಯುನ
& ತಡೆ(ಗಟುVಬಹು
ದ್ಯು
.
6.1 ಬ್ಯಾ(ಳಿyಯು ಪಾ�ತ್ಯಾ(�ಗಳನ
& ಗೆ�ಳಿಗೆ( ತ್ಯಾ(ರೆ(ದಿಟುV ಸ್ತ್ರ|ಲ\ಕೆಂ�ಲದ್ಯು ನ�ತರ ಅವB ಕಪಾ�\ಗ
ತ�ವಾ(. ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
6.2 ವಿದೆ��ರ್ಥಿ-ನಿಯೋ)ಬxಳj ಹೊಂ()ಸ್ತ್ರ ಕೆಂ�ಲೆ(µಜೌ(¤ ಧುರಿಸಿದ್ಯು
� ಕೆಂ(ಲವB ದಿನಗಳ ನ�ತರ ಅದ್ಯು
 ಕಪಾ�\ದೆ( ಎಂ�ದ್ಯು
 ಬ್ಯಾ(Cಸ್ತ್ರರ 
ವ�ಕ�ಪ್ರಡಿಸ್ತ್ರ
ತ� ಇಂದ್ಯುರ ಬಗೆ(µ ಶೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ� ವಿಚಾ�ರಿಸಿದೆ�ಗ ಅವರ
 ನಿCಡುಬಹು
ದೆ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರಮುಥ-ನ್ನೊಂ( ಏನ
?

ಉತ�ರ: ಬ್ಯಾ(ಳಿyಯು
 ಗೆ�ಳಿಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಸ್ತ್ರಲ»ರ್  ನ ಜೌ()ತ್ಯಾ( ವರ್ತಿ-ಸಿ ಬ್ಯಾ(ಳಿyಯು ಸ್ತ್ರಲೆ(»�ಡ್  ನ ಪ್ರದ್ಯುರ 
ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಅದ್ಯು
 ಕಪಾ�\ಗ
ತ�ದೆ(.

7.1 ವಿದ್ಯು
�ತ್  ತ�ರ್ತಿಗಳನ
& ಬ್ಯಾ(ಸ್ಥಾ(ಯುಲ
 ಬ್ಯಾ(ಸ್ತ್ರ
ಗೆ( ಲೆ()Cಹುವನ
& ಬಳಸ್ತ್ರ
ವರ
, ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
7.2 ವಿದ್ಯು
�ತ್  ತ್ಯಾ�ಪ್ರನ ಸ್ಥಾ�ಧುನಗಳಲ್ಲಿ� ಮಿಶ�ಲೆ()Cಹುಗಳನ
& ಬಳಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಕಡಿಮೆ ದ್ಯು�ವನ ಬಿಂ�ದ್ಯು
ವನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ(.
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8.1 ಲೆ()Cಹುಗಳಲ್ಲಿ� ಕಬಿಂxಣವB ಭೌ�ರವಾ�ದ್ಯು ಲೆ()Cಹುವಾ�ಗಿದೆ(. ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
8.2 ಕಟುVಡುಗಳj, ಸ್ಥಾ(Cತ
ವಾ(ಗಳ ತಯಾ�ರಿಕೆಂ(ಯುಲ್ಲಿ� ಕಬಿಂxಣವನ
& ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಬಳಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಅಧೀಕ ಸ್ಥಾ��ದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಹೊಂ()�ದಿದೆ(.
9.1 ನಿಮು� ಮುನ್ನೊಂ(ಯು ವಿದ್ಯು
�ತ್  ತ�ರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ� ತ್ಯಾ�ಮು� ಮುತ
� ಅಲ)�ಮಿನಿಯು� ಬಳಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
9.2 ವಿದ್ಯು
�ತ್  ಮು�ಡುಲದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬಳಸ್ತ್ರಲೆ�ದ್ಯು ತ್ಯಾ�ಮು�ದ್ಯು ತ�ರ್ತಿಗಳj ಅವಾ�ಹುಕ ಹೊಂ()ದಿಕೆಂ( ಹೊಂ()�ದಿರಬ್ಯಾ(Cಕ
. ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಇಂವB ಉತ�ಮು ವಿದ್ಯು
�ತ್  ವಾ�ಹುಕಗಳj
10.1 ಗೆ��ಲ್ಲಿಯು� ಮುತ
� ಸಿCಸಿಯು�ನ
& ನ್ನೊಂ�ವB ನಮು� ಕೆಂ(�ಮೆCಲೆ( ಇಂಟು
Vಕೆಂ()�ಡುರೆ( ಅವB ಕರಗಲ
 ಆರ�ಭಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ(. 
ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಕಡಿಮೆ ಕರಗ
ವ ಬಿಂ�ದ್ಯು
ವನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ(.
11.1 ಅಯಾ�ನಿಕ್ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳj ರ್ಘನಸಿ#ರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ� ಇಂರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಅಯಾ�ನ
ಗಳ ನಡು
ವಾ( ಪ್ರ�ಬಲ ಆಕಷ್ಟು-ಕ ಬಲವಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಅವB ರ್ಘನಸಿ#ರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ�ವಾ(.
12.1 ಲೆ()CಹುವB ದ್ಯು
ಬ-ಲ ನ್ನೊಂ(�ಟ್ಟಿ�ಕ್ ಆಮು�ದ್ಯು ಜೌ()ತ್ಯಾ( ಪ್ರ�ರ್ತಿವರ್ತಿ-ಸಿದೆ�ಗ ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ವBದಿಲ� 
ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ನ್ನೊಂ(�ಟ್ಟಿ�ಕ್ ಆಮು�ವB ಪ್ರ�ಬಲ ಉತ<ಷ್ಟು-ಕವಾ�ಗಿದೆ(.

13.1 ಶೀಕ್ಷಕರ
 ಪ್ರ�ಯೋ)Cಗಶಾ�ಲೆ(ಯುಲ್ಲಿ� ಲೆ()Cಹುಗಳನ
& ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಕ್ತಿ�ಯೋಗೆ( ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ಮೆ)ದ್ಯುಲ
 ಮುರಳj ಕೆಂ�ಗದ್ಯುದಿ�ದ್ಯು 
ಉಜೀ¤ ಕೆಂ()ಳjyವರ
. ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
13.2 ಬಣ� ಬಳಿಯು
ವವ ಲೆ()Cಹುದ್ಯು ಸ್ತ್ರರಳjಗಳಿಗೆ( ಬಣ� ಹುಚ್ಛ
~ವ ಮೆ)ದ್ಯುಲ
 ಅವBಗಳನ
& ಉಜೀ¤ ಕೆಂ()ಳyಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಲೆ()Cಹುಗಳನ
& ಗೆ�ಳಿಗೆ( ತ್ಯಾ(ರೆ(ದಿಟ್ರೋ�Vಗ ಅವBಗಳ ಮೆCಲೆ( ಲೆ()Cಹುದ್ಯು ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ನ ಪ್ರದ್ಯುರ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಈ
ಆಕೆಂ(©�ಡ್  ಪ್ರದ್ಯುರವನ
& ಹೊಂ()Cಗಲೆ�ಡಿಸ್ತ್ರಲ
 ಮುರಳj ಕೆಂ�ಗದ್ಯುದಿ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ|ಚ್ಛಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
.

14.1 ತ್ಯಾ�ಮು�ದ್ಯು ತಟ್ರೋ(Vಯುನ
& ಕೆಂ(ಲವB ದಿನ ಗೆ�ಳಿಗೆ( ತ್ಯಾ(ರೆ(ದಿಟ್ರೋ�Vಗ ಹುಸಿರ
 ಪ್ರದ್ಯುರವB ಉ�ಟ್ರೋ�ಗಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
14.2 ತ್ಯಾ�ಮು�ದ್ಯು ಪಾ�ತ್ಯಾ(�ಗಳನ
& ಹು
ಣಸ್ಥಾ(ಹುಣಿ�ನಿ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ|ಚ್ಛಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ತ್ಯಾ�ಮು�ವB ಗೆ�ಳಿಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಜೌ()ತ್ಯಾ( ವರ್ತಿ-ಸಿ ತ್ಯಾ�ಮು�ದ್ಯು ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ನ
& ಉತ\ರ್ತಿ�
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ( ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಅವBಗಳj ಹುಸಿರ
 ಪ್ರದ್ಯುರ ಪ್ರಡೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳjyತ�ವಾ(. ಹು
ಣಸ್ಥಾ( ಹುಣಿ�ನಲ್ಲಿ� ಟ್ರೋ�ಟ್ರೋ�-ರಿಕ್  ಆಮು�ವಿದ್ಯು
� ಇಂದ್ಯು
 
ತ್ಯಾ�ಮು�ದ್ಯು ಈ ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ಪ್ರದ್ಯುರವನ
& ಕರಗಿಸಿ ಹೊಂ()ಳಪ್ರನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡುತ�ದೆ(.

15.1 ಅಯಾ�ನಿಕ್ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳj ರ್ಘನ ಸಿ#ರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ� ತಮು� ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಹುರಿಯುಲ
 ಬಿಂಡು
ವBದಿಲ� ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
15.2 ಗ�ಹು ವಾ(�ರಿ�ಗ್ ನಲ್ಲಿ� ಭ)ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಕ- ತ�ರ್ತಿಯುನ
& ಅಳವಡಿಸ್ತ್ರ
ವಾ�ಗ ಅದ್ಯುರ ಸ್ತ್ರ
ತ�ಲ) ಇಂದಿ�ಲ್ಲಿನ ಜೌ()ತ್ಯಾ( ಉಪ್ರ\ನ
& 
ಹೊಂ�ಕ
ವ ಉದೆ(�Cಶವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಅಯಾ�ನಿಕ್ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ವಾ�ದ್ಯು ಉಪ್ರB\ ರ್ಘನಸಿ#ರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ�ದ್ಯು
� ಕಠಿಣವಾ�ಗಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಅಯಾ�ನ
ಗಳ ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ( 
ಸ್ಥಾ�ಧು�ವಿಲ�. ಆದ್ಯು
ದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ರ್ಘನ ಸಿ#ರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ� ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಹುರಿಯುಲ
 ಬಿಂಡು
ವBದಿಲ�.
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16.1 ಅಯಾ�ನಿಕ್ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳj ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಕ
ದಿಯು
ವ ಮುತ
� ಕರಗ
ವ ಬಿಂ�ದ್ಯು
ವನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ( ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
ಉತ�ರ: ಅಯಾ�ನಿಕ್ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳಲ್ಲಿ� ಅಯಾ�ನ
ಗಳ ನಡು
ವಾ( ಪ್ರ�ಬಲ ಆಕಷ್ಟು-ಣ ಬಲವಿದ್ಯು
� ಅದ್ಯುನ
& ಹೊಂ()ಡೆ(ಯುಲ
 
ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ( ಇಂರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಅವB ಅರ್ತಿಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಕರಗ
ವ ಬಿಂ�ದ್ಯು
 ಮುತ
� ಕ
ದಿಯು
ವ 
ಬಿಂ�ದ್ಯು
ವನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ(

17.1 ಅಲ)�ಮಿನಿಯು� ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಮುತ
� ಸ್ತ್ರತ
ವಿನ ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಗಳನ
& ಉಭಯುವರ್ತಿ- ಆಕೆಂ(©�ಡು
ಗಳj ಎಂನ&ಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
ಉತ�ರ: ಈ ಆಕೆಂ(©�ಡುµಳj ಆಮು� ಮುತ
� ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� ಎಂರಡುರ ಜೌ()ತ್ಯಾ(ಗ) ಪ್ರ�ರ್ತಿವರ್ತಿ-ಸಿ ಲವಣ ಮುತ
� ನಿCರನ
& 
ಉತ\ರ್ತಿ�ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(.

18.1 ಲೆ()Cಹಿಯಾ� ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಗಳಿ�ದ್ಯು ಲೆ()Cಹುಗಳನ
& ಬ್ಯಾ(Cಪ್ರ-ಡಿಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ()Cಕ್ ನ
& ಬಳಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
ಉತ�ರ: ಕೆಂ()Cಕ್ ಉತ�ಮು ಅಪ್ರಕಷ್ಟು-ಣಕೆಂ�ರಿ ಆಗಿದೆ(.

19.1 ರೆ(�ಲೆ(| ಹುಳಿಗಳನ
& ಥಮೆ�-ಟ್ ಪ್ರ�ಕ್ತಿ�ಯೋಯು ಮೂಲಕ ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
19.2 ಮು
ರಿದ್ಯು ಯು�ತ�ಗಳನ
& ಥಮೆ�-ಟ್ ಪ್ರ�ಕ್ತಿ�ಯೋಯು ಮೂಲಕ ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಥಮೆ�-ಟ್ ಕ್ತಿ�ಯೋಯು
 ಅತ��ತ ಬಹಿರ
ಷ್ಟು�ಕ ಕ್ತಿ�ಯೋಯಾ�ಗಿದ್ಯು
�  ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ವ ಹೊಂ(ಚಿ~ನ 
ಪ್ರ�ಮುಣದ್ಯು ಉಷ್ಟು�ವB ಜೌ()Cಡಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ದ್ಯು ಲೆ()Cಹುಗಳನ
& ದ್ಯು�ವಿಸಿದ್ಯು ಸಿ#ರ್ತಿಗೆ( ತರ
ತ�ದೆ(.

20.1 ಕಬಿಂxಣವB ವಾ��ಪ್ರಕವಾ�ಗಿ ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ಲೆ()Cಹುವಾ�ದ್ಯುರ) ಅದ್ಯುನ
& ಶ
ದ್̄ಯುರ)ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಎಂ�ದಿಗ) ಬಳಸ್ತ್ರಲ
 ಸ್ಥಾ�ಧು�ವಿಲ� 
ಕೆಂ�ರಣ ಕೆಂ()ಡಿ.
20.2 ಶ
ದ್ಯು� ಕಬಿಂxಣಕೆಂ(< ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಸ್ಥಾ(Cರಿಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಶ
ದ್̄ಯು ಕಬಿಂxಣವB ತ
�ಬ್ಯಾ� ಮು�ದ್ಯು
ವಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ( ಮುತ
� ಉಷ್ಟು� ನಿCಡಿದೆ�ಗ ಸ್ತ್ರ
ಲಭವಾ�ಗಿ ಹಿಗ
µತ�ದೆ(. ಇಂದ್ಯುಕೆಂ(< 
ಕೆಂ�ಬ-ನ್  ಸ್ಥಾ(Cರಿಸಿದೆ�ಗ ಗಟ್ಟಿV ಮುತ
� ಬಲಯು
ತವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.

21.1 ಲೆ()Cಹೊಂ()Cದ್̄ಯುರಣದ್ಯು ಸ್ತ್ರ�ದ್ಯುಭ-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ಮುತ
� ಸ್ತ್ರಲೆ(»�ಡ್ ಅದಿರ
ಗಳನ
& ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ನ�ವಾ�ಗಿ ಆಕೆಂ(©�ಡ್ 
ಗಳನ್ನೊಂ�&ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ವರ
. ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಅದಿರ
ಗಳಿ�ದ್ಯು ಲೆ()Cಹುಗಳನ
& ಬ್ಯಾ(Cಪ್ರ-ಡಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
 ಸ್ತ್ರ
ಲಭ ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ನ್ನೊಂ(Cಟ್ ಮುತ
� 
ಸ್ತ್ರಲೆ(»�ಡ್  ಅದಿರ
ಗಳನ
& ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಗಳನ್ನೊಂ�&ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ವರ
.

22.1 , , , K Na Ca ಮುತ
�  Hg ಮು
ಕ� ರ)ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ದೆ()ರೆ(ಯು
ವBದಿಲ� ಆದ್ಯುರೆ( ,  Au Ag ಮುತ
�  Pt ಮು
ಕ� ರ)ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� 
ದೆ()ರೆ(ಯು
ತ�ವಾ( ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( , , , K Na Ca ಮುತ
�  Hg ಗಳj ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕವಾ�ಗಿ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಪ್ರಟು
ವಾ�ಗಿವಾ( ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು 
ಮು
ಕ� ರ)ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ದೆ()ರೆ(ಯು
ವBದಿಲ�.
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23.1 ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಚ್ಛ)ರನ
& ನಿCರಿಗೆ( ಹೊಂ�ಕ
ವ ಪ್ರ�ಯೋ)Cಗದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ದ್ಯು ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಅನಿಲ ತಕ್ಷಣ 
ಹೊಂ()ರ್ತಿ�ಕೆಂ()ಳjyತ�ದೆ(. ಆದ್ಯುರೆ( ಕೆಂ��ಲ್ಲಿ©ಯು� ತ
ಣ
ಕ
 ನಿCರಿನ್ನೊಂ()�ದಿಗೆ( ಪ್ರ�ರ್ತಿವರ್ತಿ-ಸಿದೆ�ಗ ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗ
ವ ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ 
ಅನಿಲ ಹೊಂ()ರ್ತಿ� ಉರಿಯು
ವBದಿಲ�. ಏಕೆಂ(?

ಉತ�ರ: ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಮುತ
� ಪ್ಕೋಟ್ರೋ��ಷ್ಟ್ರೀಯು�ನ�ತಹು ಲೆ()Cಹುಗಳ ಪ್ರ�ರ್ತಿ ವತ-ನ್ನೊಂ(ಯು
 ನಿCರಿನ ಜೌ()ತ್ಯಾ(ಗೆ( ಅತ��ತ 
ರ್ತಿCವ�ವಾ�ಗಿದ್ಯು
� ಕ್ಷಿಪ್ರ� ಬಹಿರ
ಷ್ಟು�ಕವಾ�ಗಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ತಕ್ಷಣ ಹೊಂ()ರ್ತಿ�ಕೆಂ()�ಡು
 ಉರಿಯು
ತ�ದೆ(. ಆದ್ಯುರೆ( ಕೆಂ��ಲ್ಲಿ©ಯು� 
ನಿCರಿನ್ನೊಂ()�ದಿಗೆ( ಪ್ರ�ರ್ತಿವತ-ನ್ನೊಂ( ಕಡಿಮೆ ರ್ತಿCವ�ತ್ಯಾ( ಇಂರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಹೊಂ()ರ್ತಿ�ಕೆಂ()�ಡು
 ಉರಿಯು
ವBದಿಲ�.

24.1 ಕೆಂ��ಲ್ಲಿ©ಯು� ನಿCರಿನ್ನೊಂ()�ದಿಗೆ( ವರ್ತಿ-ಸಿದೆ�ಗ ನಿCರಿನ ಮೆCಲೆ( ತ್ಯಾ(Cಲ
ತ�ದೆ(. ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
24.2 ಮೆಗಿ&Cಷ್ಟ್ರೀಯು�ಗಳj ಬಿಂಸಿ ನಿCರಿನ್ನೊಂ()�ದಿಗೆ( ಪ್ರ�ರ್ತಿವರ್ತಿ-ಸಿದೆ�ಗ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಯುನ
& ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ�ರ: ಕೆಂ��ಲ್ಲಿ©ಯು� ಮುತ
� ಮೆಗಿ&Cಷ್ಟ್ರೀಯು�ಗಳj ನಿCರಿನ್ನೊಂ()�ದಿಗೆ( ವರ್ತಿ-ಸಿ ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಅನಿಲವನ
& ಬಿಂಡು
ಗಡೆ( 
ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(. ಈ ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಅನಿಲದ್ಯು ಗ
ಳೆ(yಗಳj ಲೆ()Cಹುದ್ಯು ಮೆCಲೆ(ªಗೆ( ಅ�ಟ್ಟಿಕೆಂ()ಳjyವ ಕೆಂ�ರಣ ನಿCರಿನ ಮೆCಲೆ( 
ತ್ಯಾ(Cಲ
ತ�ದೆ(.

25.1 ಆಮು� ಮುತ
� ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� ಎಂರಡುರೆ()ಡುನ್ನೊಂ(ಯು
 ವರ್ತಿ-ಸಿ ನಿCರ
 ಮುತ
� ಲವಣ ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ವ ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಗಳಿಗೆ( 
ಹಿCಗೆ(ನ
&ವರ
 ?
25.2 ಸ್ತ್ರತ
 ಮುತ
� ಅಲ
�ಮುನಿಯು� ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಗಳj, ಆಮು� ಮುತ
� ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮು� ಎಂರಡುರ ಗ
ಣ ಹೊಂ()�ದಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು 
ಹಿCಗೆ(ನ
&ವರ
?

 ಉತ�ರ: ಉಭಯುವರ್ತಿ- ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಗಳj

26.1 ಎಂರಡು
 ಅಥವಾ� ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಲೆ()Cಹುಗಳ ಅಥವಾ� ಅಲೆ()Cಹುಗಳ ಏಕರ)ಪ್ರ ಮಿಶ�ಣಕೆಂ(< ಹಿCಗೆ(ನ
&ವರ
:
ಉತ�ರ: ಮಿಶ�ಲೆ()Cಹು

27.1 ಕಬಿಂxಣದ್ಯು�ತಹು ಕೆಂ(ಲವB ಲೆ()Cಹುಗಳ ಮೆCಲ\ದ್ಯುರವB ಆದ್ಯು�-ಗೆ�ಳಿಗೆ( ದಿCರ್ಘ- ಕೆಂ�ಲದ್ಯುವರೆ(ಗೆ( ತ್ಯಾ(ರೆ(ದಿಟ್ರೋ�Vಗ ಕ�ದ್ಯು
 ಬಣ�ದ್ಯು 
ಚಾ(ಕೆಂ(<ಯು�ತಹು ಪ್ರದ್ಯುರ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ವಿದ್ಯು�ಮಾ�ನ

ಉತ�ರ: ಸ್ತ್ರ�ಕ್ಷೆ�ರಣ

28.1 ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ಗಳj ಲೆ()Cಹುದಿ�ದ್ಯು ಅಲೆ()Cಹುಕೆಂ(< ವಗೆ�-ವಣಾ(ಯಾ�ಗ
ವBದ್ಯುರ ಮೂಲಕ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳಿಗೆ( 
ಹಿCಗೆ(ನ
&ವರ
.

ಉತ�ರ: ಅಯಾ�ನಿಕ್  ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳj ಇಂಲೆ(ಕೆಂ()QCವಾ(Cಲೆ(�ಟ್  ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳj
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  ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಮುತ
� ಅದ್ಯುರ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳj 
1.1 ಕೆಂ�ಬ-ನ್ C4- ಆನಯಾ�ನ್ ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ವBದಿಲ� ಏಕೆಂ(?
1.2 ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಏಕೆಂ( ಅಯಾ�ನಿಕ್ ಬ�ಧು ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ವBದಿಲ� 
1.3 ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಇಂತರ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ಗಳೆ(��ದಿಗೆ( ಸ್ತ್ರಹುವಾ(Cಲೆ(ನಿ©Cಯು ಬ�ಧುವನ
& ಏಪ್ರ-ಡಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(; ಆದ್ಯುರೆ( ಅಯಾ�ನಿಕ್ 
ಬ�ಧುವನ&ಲ�,ಏಕೆಂ(?ವಿವರಿಸಿ
1.4 ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಏಕೆಂ( ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ಗಳನ
&  ಸಿ|Cಕರಿಸ್ತ್ರ
ವBದಿಲ�?

ಉತ�ರ : C4-  ಆನಯಾ�ನ್ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ದ್ಯುರೆ( ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ನ್ನೊಂ�ಲ
< ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ಗಳನ
& ಪ್ರಡೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳyಬ್ಯಾ(Cಕ
.
 ಆಗ  C ನಲ್ಲಿ� ಒಂಟು
V 10  ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ಗಳೆ�ಗ
ತ�ವಾ(. ಆರ
 ಪ್ಕೋ�Cಟ್ರೋ�ನ್ ಗಳಿರ
ವ ಬಿಂCಜಕೆಂ(C�ದ್ಯು�ವB 10 ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ 
ಗಳನ
& ಹಿಡಿದಿಟು
V ಕೆಂ()ಳjyವBದ್ಯು
 ಕಷ್ಟುV ಆದ್ಯು
ದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು C4- ಆನಯಾ�ನ್ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವBದಿಲ�.

2.1 ಕೆಂ�ಬ-ನ್   C4+  ಕೆಂ��ಟುಯಾ�ನ್ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವBದಿಲ� ಏಕೆಂ(?
2.2 ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಏಕೆಂ( ಅಯಾ�ನಿಕ್ ಬ�ಧು ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ವBದಿಲ�?  
2.1 ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಏಕೆಂ( ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ಗಳನ
& ದೆ�ನ ಮಾ�ಡು
ವBದಿಲ�?

ಉತ�ರ : * C4+  ಕೆಂ��ಟುಯಾ�ನ್ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ ಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ದ್ಯು ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ನ್ನೊಂ�ಲ
< ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ಗಳನ
& ಕಳೆ(ದ್ಯು
 ಕೆಂ()ಳyಬ್ಯಾ(Cಕ

  * ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ನಿ�ದ್ಯು ನ್ನೊಂ�ಲ
< ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ಗಳನ
& ಹೊಂ()ರತ್ಯಾ(ಗೆ(ಯುಲ
 ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯು ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ(ಯಿದೆ(.
  * ಆದ್ಯು
ದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಕೆಂ�ಬ-ನ್ C4+ ಕೆಂ��ಟುಯಾ�ನ್ ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ವBದಿಲ�.

3.1 ಸ್ತ್ರಹುವಾ(Cಲೆ(ನಿ©Cಯು ಬ�ಧು ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
3.2 ಮಿಥೇ(Cನ್ ಅಣ
ವಿನಲ್ಲಿ� ಉ�ಡೆ�ಗ
ವ ಬ�ಧುವನ
& ವಾ��ಖ್ಯಾ��ನಿಸಿ. 

ಉತ�ರ : ಎಂರಡು
 ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ಗಳ ನಡು
ವಾ( ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ಹು�ಚಿಕೆಂ(ಯಿ�ದ್ಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಬ�ಧುಕೆಂ(< ಸ್ತ್ರಹುವಾ(Cಲೆ(ನಿ©Cಯು 
ಬ�ಧು ಎಂನ
&ವರ
. 

4.1 ಸ್ತ್ರಹುವಾ(Cಲೆ(ನಿ©Cಯು ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೆ(Cನ
? 
4.2 ಮಿಥೇ(Cನ್ ಒಂ�ದ್ಯು
 ಸ್ತ್ರಹುವಾ(Cಲೆ(ನಿ©Cಯು ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ� ಇಂದ್ಯುರ ಲಕ್ಷಣಗಳೆ(Cನ
?
4.3 ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ಹು�ಚಿಕೆಂ(ಯಿ�ದ್ಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಬ�ಧುದಿ�ದೆ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೆ(Cನ
 ?

ಉತ�ರ : * ಸ್ತ್ರಹುವಾ(Cಲೆ(ನಿ©Cಯು ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳj ವಿದ್ಯು
�ರ್ತಿ�ನ ದ್ಯು
ಬ-ಲ ವಾ�ಹುಕಗಳj
* ಸ್ತ್ರಹುವಾ(Cಲೆ(ನಿ©Cಯು ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳ ದ್ಯು�ವನ ಬಿಂ�ದ್ಯು
 ಮುತ
� ಕ
ದಿಬಿಂ�ದ್ಯು
 ಕಡಿಮೆ
* ಸ್ತ್ರಹುವಾ(Cಲೆ(ನಿ©Cಯು ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳಲ್ಲಿ� ಅಣ
ವಿನ್ನೊಂ()ಳಗಿನ ಬ�ಧುಗಳj ಪ್ರ�ಬಲವಾ�ಗಿರ
ತ�ವಾ( ಆದ್ಯುರೆ(   

ಅ�ತರೆ�ಣಿ|ಕ ಬಲವB ಕಡಿಮೆ ಇಂರ
ತ�ದೆ(.

5.1 ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ನ ಪ್ರರಿವತ-ನ್ನೊಂ(ಯು ಸ್ತ್ರ|ಭೌ�ವ ಗಳನ
& ಪ್ರಟ್ಟಿV ಮಾ�ಡಿ 
5.2 ಕೆಂ(ಟುನಿCಕರಣ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? 
5.3 ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಅರ್ತಿ ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯು ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.  ಇಂದ್ಯುಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣವಾ�ದ್ಯು ಕೆಂ�ಬ-ನಿ&ನ 
ಗ
ಣಗಳನ
& ವಿವರಿಸಿ.
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5.4 ಇಂತರ ಎಂಲೆ�� ಧಾ�ತ
ಗಳj ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ವ ಒಂಟು
V ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳಿಗಿ�ತ ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� ಅತ�ಧೀಕ.  
ಇಂದ್ಯುಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣಗಳೆ(Cನ
? 
5.5 ಯಾ�ವ ಧಾ�ತ
 ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಕೆಂ(ಟುನಿCಕರಣ ಗ
ಣವನ
& ಹೊಂ()�ದಿದೆ( ಮುತ
� ಏಕೆಂ( ? 

ಉತ�ರ :  * ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಇಂತರ ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ಗಳೆ(��ದಿಗೆ( ಬ�ಧುಗಳನ್ನೊಂ(&Cಪ್ರ-ಡಿಸಿಕೆಂ()�ಡು
 ಬ�ಹುತ್ 
ಅಣ
ಗಳನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(. ಈ ಗ
ಣವನ
& ಕೆಂ(ಟುನಿCಕರಣ ಎಂನ
&ವರ
.   

   3 ವಿಧುದ್ಯು ಸ್ತ್ರರಪ್ರಳಿಗಳj :  -ನ್ನೊಂ(Cರ ಸ್ತ್ರರಪ್ರಳಿ     -ಕವಲ
 ಸ್ತ್ರರಪ್ರಳಿ       -ಉ�ಗ
ರ ಸ್ತ್ರರಪ್ರಳಿ 
  * ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ನ ವಾ(Cಲೆ(ನಿ© ನ್ನೊಂ�ಲ
< -ಕೆಂ�ಬ-ನ್ 4 ಇಂತರ ಏಕ ವಾ(Cಲೆ(ನಿ©Cಯು ಧಾ�ತ
ಗಳೆ(��ದಿಗೆ( ಜೌ()Cಡುಣಾ(ಗೆ()ಳjyವ 

ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�- ಹೊಂ()�ದಿದೆ(. 

6.1 ಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳj ಮುತ
� ಅಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳಿಗಿರ
ವ ಒಂ�ದ್ಯು
 ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರವನ
& 
ಬರೆ(ಯಿರಿ.
6.2 ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ಗಳ ನಡು
ವಾ( ಏಕಬ�ಧು, ದಿ|ಬ�ಧು ಮುತ
� ರ್ತಿ�ಬ�ಧುವಿರ
ವ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳ ನಡು
ವಿನ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ 
ಬರೆ(ಯಿರಿ.  
ಉತ�ರ : 

ಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳj  ಅಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ�  ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳj 

* ಏಕ ಬ�ಧು ಮಾ�ತ� ಹೊಂ()�ದಿರ
ತ�ವಾ( ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ಗಳ ನಡು
ವಾ( ದಿ|ಬ�ಧು/ ರ್ತಿ�ಬ�ಧು
ಹೊಂ()�ದಿರ
ತ�ವಾ(. 

ಉದೆ�: ಆಲೆ(<Cನ್ ಗಳj ಉದೆ�: ಆಲ್ಲಿ<Cನ್  ಮುತ
� ಆಲೆ(<�ನ್ ಗಳj

7.1 ಆಲೆ(<Cನ್, ಆಲ್ಲಿ<Cನ್ ಮುತ
� ಆಲೆ(<�ನ್ ಗಳj ನಡು
ವಿನ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ ಬರೆ(ಯಿರಿ
7.2 ಆಲೆ(<Cನ್, ಆಲ್ಲಿ<Cನ್ ಮುತ
� ಆಲೆ(<�ನ್  ಗಳ ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ನ� ಅಣ
ಸ್ತ್ರ)ತ� ಬರೆ(ಯಿರಿ 
ಉತ�ರ : 

ಆಲೆ(<Cನ್ ಆಲ್ಲಿ<Cನ್ ಆಲೆ(<�ನ್ 

ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ಗಳ ನಡು
ವಾ(
ಏಕಬ�ಧು ಮಾ�ತ� ಹೊಂ()�ದಿದೆ(

ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ಗಳ ನಡು
ವಾ(
ದಿ|ಬ�ಧು  ಹೊಂ()�ದಿದೆ(

ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ಗಳ ನಡು
ವಾ(
ರ್ತಿ�ಬ�ಧು  ಹೊಂ()�ದಿದೆ(

ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ನ� ಅಣ
ಸ್ತ್ರ)ತ� Cn 2H +2n ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ನ� ಅಣ
ಸ್ತ್ರ)ತ�  CnH2n ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ನ� ಅಣ
ಸ್ತ್ರ)ತ�  CnH2 -2 n  

ಉದೆ�: ಮಿಥೇ(Cನ್, ಈಥೇ(Cನ್ ಉದೆ�: ಈರ್ಥಿCನ್, ಪ್ಕೋ�CಪಿCನ್ ಉದೆ�: ಈಥೇ(�ನ್, ಪ್ಕೋ�Cಪಾ(�ನ್ 

8.1 ಅನ
ರ)ಪ್ರ ಶಾ(�Cಣಿಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? 
8.2  C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 ಈ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳj ಅನ
ರ)ಪ್ರ ಶಾ(�Cಣಿಯುಲ್ಲಿ�ವಾ(. ಏಕೆಂ(? 
8.3 ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳಲ್ಲಿ� ಅನ
ಕ�ಮು ಸ್ತ್ರದ್ಯುಸ್ತ್ರ�ರ ನಡು
ವಾ( -CH2  ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ ವಿರ
ವ ಶಾ(�Cಣಿಗಳಿಗೆ( ಏನ್ನೊಂ(ನ
&ವರ
?  
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ಉತ�ರ : ಸ್ಥಾ�ವಯುವ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳ ಸ್ತ್ರರಣಿಯುಲ್ಲಿ� ಅನ
ಕ�ಮು ಸ್ತ್ರದ್ಯುಸ್ತ್ರ�ರ ನಡು
ವಿನ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ  - CH2  ಆಗಿದ್ಯು�ರೆ( ಅದ್ಯುನ
& 
ಅನ
ರ)ಪ್ರ ಶಾ(�Cಣಿಗಳj ಎಂನ
&ವರ
. 
  ಉದೆ�:- 1)  CH4, C2H6, C3H8.....  

               2) CH3 , OH C2H5 , OH C3H7 ...OH

9.1 ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
�ಪ್ರBಗಳj  ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? 
9.2 ಕ್ತಿCಟ್ರೋ()ನ್ ನ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
�ಪ್ರನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ?  -  CHO ಯಾ�ವBದ್ಯುರ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
�ಪ್ರB ? 
ಉತ�ರ : ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳಿಗೆ( ವಿಶಾ(Cಷ್ಟು ಗ
ಣಗಳಿಗೆ( ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗ
ವ ಗ
�ಪ್ರBಗಳಿಗೆ( ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
�ಪ್ರBಗಳj ಎಂನ
&ವರ
. 

  -OH ಆಲೆ()<Cಹೊಂ�ಲ್ಟ್

 -CHO ಆಲ್ಲಿ�ಹೊಂ(�ಡ್

 -CO ಕ್ತಿCಟ್ರೋ()Cನ್

 -COOH ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ�-ಕ್ತಿ©ಲ್ಲಿಕ್ ಆಮು�

 -COO ಎಂಸ್ತ್ರVರ್

 - ,  -  Cl Br ಹೊಂ��ಲೆ()Cಜನ್ ಗಳj 

10.1 ರಚ್ಛನ್ನೊಂ� ಸ್ತ್ರಮಾ��ಗಿಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಬ)�ಟ್ರೋ(Cನ್ ಅಣ
ವಿನ ಎಂರಡು
 ರಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಗಳನ
& ಬರೆ(ಯಿರಿ 
     ಉತ�ರ : ಒಂ�ದೆ(C ಅಣ
ಸ್ತ್ರ)ತ� ಆದ್ಯುರೆ( ಬ್ಯಾ(Cರೆ( ಬ್ಯಾ(Cರೆ( ರಚ್ಛನ್ನೊಂ( ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳನ
& ಸ್ತ್ರಮಾ��ಗಿಗಳj ಎಂನ
&ವರ
.
          ಉದೆ�: ಬ)�ಟ್ರೋ(Cನ್  C4H10

11.1 ಅನ
ರ)ಪ್ರ ಶಾ(�Cಣಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ
& ಪ್ರಟ್ಟಿV ಮಾ�ಡಿ
11.2 ಅನ
ಕ�ಮು ಸ್ತ್ರದ್ಯುಸ್ತ್ರ�ರ ನಡು
ವಾ(  -CH2  ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ ವಿರ
ವ ಶಾ(�Cಣಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ
& ಪ್ರಟ್ಟಿVಮಾ�ಡಿ 

ಉತ�ರ : * ಅನ
ಕ�ಮು ಸ್ತ್ರದ್ಯುಸ್ತ್ರ�ರ ನಡು
ವಿನ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ 14 ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ರೆ�ಶೀ ಆಗಿರ
ತ�ದೆ(
      * ಅನ
ರ)ಪ್ರ ಶಾ(�Cಣಿಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳj ಒಂ�ದೆ(C ರಿCರ್ತಿಯು ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ(
     * ಅನ
ರ)ಪ್ರ ಶಾ(�Cಣಿ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳ ಭೌ�ತ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ� ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ ವಿರ
ತ�ದೆ(.
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12. ಬ್ಯಾ(�ಜೀCನ್  ಮುತ
� ಸ್ಥಾ(�ಕೆಂ()�Cಪ್ಕೋ�Cಪಾ(Cನ್ ಗಳ ಅಣ
ಸ್ತ್ರ)ತ� ಮುತ
� ರಚ್ಛನ್ನೊಂ� ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ ಬರೆ(ಯಿರಿ
ಬ್ಯಾ(�ಜೀCನ್            C6H6                                                   ಸ್ಥಾ(�ಕೆಂ()�Cಹೊಂ(ಕೆಂ(©Cನ್   C6H12

 13. ಕೆಂ(ಳಗಿನ ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
�ಪ್ರನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ ಮುತ
�  ರಚ್ಛನ್ನೊಂ�ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ ಬರೆ(ಯಿರಿ  
ಅ) ಪ್ಕೋ�Cಪಾ(Cನ್ನೊಂ��ಲ್ಟ್ ಆ) ಪ್ಕೋ�Cಪಾ(Cನ್ನೊಂ()Cಯಿಕ್ ಆಮು� ಸಿ) ಪ್ಕೋ�Cಪಾ(Cನ್ನೊಂ()Cನ್ 
ಉತ�ರ : ಪ್ರBಟು ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� - 14 

14.1 ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳ ದ್ಯುಹುನಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ಒಂ�ದ್ಯು
 ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಯೋ)�ದಿಗೆ( ವಿವರಿಸಿ.
14.2 ಮಿಥೇ(Cನ್ ದ್ಯುಹುನಕ್ತಿ�ಯೋಗೆ( ಒಂಳಪ್ರಡಿಸಿದೆ�ಗ ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ. 
    ಉತ�ರ : ದ್ಯುಹುನ ಕ್ತಿ�ಯೋ:- ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳj ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಜೌ()ತ್ಯಾ( ವರ್ತಿ-ಸಿ ಶಾ�ಖ ಮುತ
� ಬ್ಯಾ(ಳಕ
 ಬಿಂಡು
ಗಡೆ( 

     ಮಾ�ಡು
ವBದ್ಯುರ ಜೌ()ತ್ಯಾ(ಗೆ( ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಕೆಂ()ಡು
ತ�ವಾ(. 
                + C O2      ------->   CO2 +  ಶಾ�ಖ ಮುತ
� ಬ್ಯಾ(ಳಕ
 
            CH4 + O2       ------>   CO2 + H2   +  O ಶಾ�ಖ ಮುತ
� ಬ್ಯಾ(ಳಕ
 
       CH3CH2  + OH O2 ------->  CO2 + H2   O ಶಾ�ಖ ಮುತ
� ಬ್ಯಾ(ಳಕ
 

15.1 ಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಮುತ
 ಅಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳ ನಡು
ವಿನ ಜೌ�|ಲೆ(  ಪ್ರರಿCಕ್ಷೆ(ಯು ಫಲ್ಲಿತ್ಯಾ��ಶವಾ(Cನ
?
15.2 ಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಮುತ
� ಅಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳನ
& ದ್ಯುಹುನ ಕ್ತಿ�ಯೋಗೆ( ಒಂಳಪ್ರಡಿಸಿ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರತ್ಯಾ(� ಹುಚ್ಛ~ಬಹು
ದ್ಯು
 ?
ಉತ�ರ : 

ಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳj ಅಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳ� 

ಸ್ತ್ರ|ಚ್ಛ ಜೌ�|ಲೆ(ಯುನ
& ಕೆಂ()ಡು
ತ�ವಾ( ಹುಳದಿ ಬಣ�ದ್ಯು ಜೌ�|ಲೆ(ಯೋ)�ದಿಗೆ( ಕಪ್ರB\ ಹೊಂ()ಗೆ( ಉತ\ರ್ತಿ� 
ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(. 

16.1 ಆಲೆ()<Cಹೊಂ�ಲ್ಟ್ ಗಳj ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ�-ಕ್ತಿ©ಲ್ಲಿಕ್ ಆಮು�ಗಳೆ�ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ತವಾ�ಗ
ವ ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಕ್ತಿ�ಯೋ ಯಾ�ವ ವಿಧುದ್ಯು 
ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಕ್ತಿ�ಯೋ? ಈ ಕ್ತಿ�ಯೋಯು ಸ್ತ್ರಮಿCಕರಣ ಬರೆ(ಯಿರಿ
16.2 ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳ ಉತ<ಷ್ಟು-ಣಾ( ಕ್ತಿ�ಯೋ ಬರೆ(ಯಿರಿ
 ಉತ�ರ : ಆಲೆ()<Cಹೊಂ�ಲ್ಟ್ ಗಳj ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ�-ಕ್ತಿ©ಲ್ಲಿಕ್ ಆಮು�ಗಳೆ�ಗಿ ಉತ<ಷ್ಟು-ಣಾ( ಹೊಂ()�ದ್ಯು
ತ�ವಾ(. 
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                                   ಕ್ಷೆ�ರಿCಯು  4KMNO

              C2H5OH   CH3COOH

   ಉತ<ಷ್ಟು-ಣಕೆಂ�ರಿಗಳj : ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಸ್ಥಾ(Cರಿಸ್ತ್ರ
ವ ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳj  ಉದೆ�: ಕ್ಷೆ�ರಿCಯು KMNO4    ಆಮಿ�Cಯು K2Cr2O7 

17.1 ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಕಲನ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಯೋ)�ದಿಗೆ( ವಿವರಿಸಿ
17.2 ಅಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳೆ�ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
?
17.3 ಅಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳನ
& ಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳೆ�ಗಿ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(? 
     ಉತ�ರ :  ಅಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ ಗಳj ಪಾ(ಲೆ(�Cಡಿಯು�/ ನಿಕ<ಲ್ಟ್ ನ�ತಹು ಕ್ತಿ�ಯಾ�ವಧು-ಕದ್ಯು ಸ್ತ್ರಮು
�ಖದ್ಯುಲ್ಲಿ� 

ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಸ್ಥಾ(Cರಿಸಿಕೆಂ()�ಡು
 ಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಗಳನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(.   

       ಕ್ತಿ�ಯಾ�ವಧು-ಕ --->  ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕವಾ�ಗಿ ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಗೆ()ಳಪ್ರಡುದೆ( ಕ್ತಿ�ಯಾ�ದ್ಯುರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ( ತರ
ವ 
   ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳನ
& ಕ್ತಿ�ಯಾ�ವಧು-ಕಗಳj ಎಂನ
&ವರ
 

18.1 ಹೊಂ(�ಡೆ()�CಜನಿCಕರಣ  ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ್?
18.2 ಎಂಣಾ(�ಗಳನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ಕೆಂ()ಬ
xಗಳೆ�ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
? 
   ಉತ�ರ : ನಿಕ<ಲ್ಟ್ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ವಧು-ಕದ್ಯು ಸ್ತ್ರಮು
�ಖದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಅಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಎಂಣಾ(�ಗಳನ
& ಪ್ರಯಾ�-ಪ್ರ� ಕೆಂ()ಬ
xಗಳೆ�ಗಿ ಪ್ರರಿವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ವ

     ಪ್ರ�ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ಹೊಂ(�ಡೆ()�CಜನಿCಕರಣ ಎಂನ
&ವರ
 

19.1 ಆದೆ(Cಶನ ಕ್ತಿ�ಯೋ  ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಬರೆ(ಯಿರಿ.
19.2 ಮಿಥೇ(Cನ್ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಕೆಂ()�Cರೆ()Cಮಿಥೇ(Cನ್ ಆಗಿ ಪ್ರರಿವತ-ನ್ನೊಂ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(? 

ಉತ�ರ : ಒಂ�ದ್ಯು
 ಪ್ರ�ಕೆಂ�ರದ್ಯು ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ಗಳj ಅಥವಾ� ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗ
�ಪ್ರBಗಳj ಇಂನ)&�ದ್ಯುರ ಸ್ಥಾ�#ನವನ
& 
ಪ್ರಲ�ಟುಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಇಂದ್ಯುನ
& ಆದೆ(Cಶನ ಕ್ತಿ�ಯೋ ಎಂನ
&ವರ
 

                                                  ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನ ಬ್ಯಾ(ಳಕ
 
                                 CH4 + Cl2     CH3   +  Cl HCl

 20. ಸ್ಥಾ�ಬ)ನ
 ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
  ಉತ�ರ : ಉದ್ಯು� ಸ್ತ್ರರಪ್ರಳಿಯು ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ�-ಕ್ತಿ©ಲ್ಲಿಕ್ ಆಮು�ಗಳ ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಅಥವಾ� ಪ್ಕೋಟ್ರೋ��ಸಿಯು� ಲವಣಗಳನ
& 
   ಸ್ಥಾ�ಬ)ನ
 ಎಂನ
&ವರ
.   
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21. ಮಾ�ಜ-ಕ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
 ಉತ�ರ : ಸ್ತ್ರಲೆ()»Cನಿಕ್ ಆಮು�ಗಳ ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಲವಣ/ಕೆಂ()�Cರೆ(�ಡ್ ಅಥವಾ� ಬ್ಯಾ()�Cಮೆ�ಡ್ ಅಯಾ�ನ
ಗಳ 
  ಅಮೆ)Cನಿಯು� ಲವಣಗಳನ
& ಮಾ�ಜ-ಕ ಎಂನ
&ವರ
.

22.1 ಸ್ಥಾ�ಬ)ನ
 ಮುತ
� ಮಾ�ಜ-ಕ ಗಳಿಗಿರ
ವ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ ಬರೆ(ಯಿರಿ
22.2 ಮಾ�ಜ-ಕ ಬಳಸಿ ನಿCರಿನ ಗಡುಸ್ತ್ರ
ತನ ಕ�ಡು
 ಹಿಡಿಯುಲೆ�ಗ
ವBದಿಲ� ಏಕೆಂ(?
22.3 ಗಡುಸ್ತ್ರ
ನಿCರಿನಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ|ಚ್ಛ~ಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರಲ
 ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ಬ)ನ
 ಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ಗ
ತ�ದೆ( ಏಕೆಂ(? 

ಉತ�ರ : 
ಸ್ಥಾ�ಬ)ನ
 ಮಾ�ಜ-ಕ

ಗಡುಸ್ತ್ರ
 ನಿCರಿನಲ್ಲಿ� ಕೆಂ()ಳೆ( ತ್ಯಾ(ಗೆ(ಯು
ವBದಿಲ� ಗಡುಸ್ತ್ರ
 ನಿCರಿನಲ)� ಕೆಂ()ಳೆ( ತ್ಯಾ(ಗೆ(ಯು
ತ�ದೆ(

ಎಂಣಾ(�/ಕೆಂ()ಬಿಂxನಿ�ದ್ಯು ತಯಾ�ರಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ( ಪಾ(ಟ್ರೋ()�Cಲ್ಲಿಯು� ಉತ\ನ&ದಿ�ದ್ಯು ತಯಾ�ರಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(

ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಒಂಳಗೆ�ಗ
ತ�ದೆ( ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಒಂಳಗೆ�ಗ
ವBದಿಲ� 

23.1 ಸ್ಥಾ�ಬ)ನ
ಗಳj ಸ್ತ್ರ|ಚ್ಛಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ವ ಪ್ರ�ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ವಿವರಿಸಿ.
23.2 ಸ್ಥಾ�ಬ)ನ
 ಹೊಂ(Cಗೆ( ಕೆಂ()ಳೆ(ತ್ಯಾ(ಗೆ(ಯು
ತ�ದೆ(?
23.3 ಮಿಸ್ಥಾ(ಲ್ಟ್ ಗಳj ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ(?  

ಉತ�ರ : ಸ್ಥಾ�ಬ)ನ
ಗಳ� ಸ್ತ್ರ|ಚ್ಛಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ವ ಪ್ರ�ಕ್ತಿ�ಯೋ:
     * ಸ್ಥಾ�ಬ)ನಿನ ಅಣ
ಗಳj ಎಂರಡು
 ತ
ದಿಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ(
     * ಸ್ಥಾ�ಬ)ನಿನ ಅಯಾ�ನಿಕ್ ತ
ದಿ ನಿCರಿನ್ನೊಂ()�ದಿಗೆ( ಮುತ
� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಕೆಂ�ಬ-ನ್ ತ
ದಿ ಜೀಡಿ�ನ್ನೊಂ()�ದಿಗೆ( ವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.
     * ಹಿCಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಬ)ನಿನ ಅಣ
ಗಳj ಮಿಸ್ಥಾ(ಲ್ಟ್ ಗಳೆ(�ಬ ರಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಗಳನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(.
     * ಇಂದ್ಯು
 ನಿCರಿನಲ್ಲಿ� ಎಂಮುಲÊನ್ ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(. ಹಿCಗೆ( ಮಿಸ್ಥಾ(ಲ್ಟ್ ನಿCರಿನಲ್ಲಿ� ಕೆಂ()ಳೆ(ಯುನ
& ಕ್ತಿತ
� ಹೊಂ�ಕ
ತ�ದೆ(.

24. ಕೆಂ(ಳಗಿನ ಸ್ತ್ರ�ಯು
ಕ�ಗಳಿಗೆ( ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ಚ್ಛ
ಕ್ತಿ< ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ ಬರೆ(ಯಿರಿ
) a ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್                                                  ) b ಮಿಥೇ(Cನ್ 
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   ಧಾತುಗಳ ಆವತ�ನೀಯವರ್ಗೀ�ಕರಣ
1.1 ಹಿCಲ್ಲಿಯು�, ನಿಯಾ�ನ್ ಮುತ
� ಆಗೆ�-ನ್ ಧಾ�ತ
ಗಳನ
& ಸ್ಥಾ()ನ್ನೊಂ(& ಗ
�ಪಿನ ಧಾ�ತ
ಗಳj ಎಂನ
&ವರ
‘ . ಈ ಹೊಂ(Cಳಿಕೆಂ(ಯುನ
& 
ಸ್ತ್ರಮುರ್ಥಿ-ಸಿ.
1.2 ಹಿCಲ್ಲಿಯು�, ನಿಯಾ�ನ್ ಮುತ
� ಆಗೆ�-ನ್ ಧಾ�ತ
ಗಳನ
&ಆವತ-ಕ ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯು 18 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿನಲ್ಲಿ� ಇಂಡುಲೆ�ಗಿದೆ(.ಏಕೆಂ(?
ಉತ�ರ : ಹಿCಲ್ಲಿಯು�, ನಿಯಾ�ನ್ ಮುತ
� ಆಗೆ�-ನ್ ಧಾ�ತ
ಗಳ ವಾ(Cಲೆ(ನಿ©ಯು
 ಬಹು
ತ್ಯಾ(Cಕ ಸ್ತ್ರ�ದ್ಯುಭ-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ()ನ್ನೊಂ(& ಆಗಿರ
ತ�ದೆ(.
2.  ’M’ ಧಾ�ತ
 ‘MCl’2 ಅಣ
ಸ್ತ್ರ)ತ� ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಕೆಂ()�Cರೆ(�ಡ್ ನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(. ಧಾ�ತ
ವಿನ ವಾ(Cಲೆ(ನಿ©ಯು
 2 
ಆಗಿದೆ( ಈ ಧಾ�ತ
 ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಕರಗ
ವ ಬಿಂ�ದ್ಯು
ವನ
& ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ರ್ಘನರ)ಪ್ರದ್ಯು ಧಾ�ತ
ವಾ�ಗಿದೆ(. ಈ ಧಾ�ತ
 ಆವತ-ಕ 
ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವ ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿದೆ(?

ಉತ�ರ : ಧಾ�ತ
ವಿನ ವಾ(Cಲೆ(ನಿ©ಯು
 2 ಆಗಿದೆ(.ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು ಈ ಧಾ�ತ
ವB 2 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿದೆ(.
3. ಕೆಂ(ಳಗಿನ ಧಾ�ತ
ಗಳನ
& ಅವBಗಳ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ದ್ಯು ಏರಿಕೆಂ(ಯು ಕ�ಮುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬರೆ(ಯಿರಿ.

ಎಂ) , , ,Li Be F N ಬಿಂ) , , , Cl At Br I

ಉತ�ರ : ಎಂ) < < <F N Be Li ಬಿಂ) < < <Cl Br I At

4.1 18 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿನ ಧಾ�ತ
ಗಳನ
& ಶಾ(�Cಷ್ಟುÌ ಅನಿಲಗಳj ಎಂನ
&ವರ
. ಏಕೆಂ(?
4.2 ಹಿCಲ್ಲಿಯು�, ನಿಯಾ�ನ್ ಮುತ
� ಆಗೆ�-ನ್ ಧಾ�ತ
ಗಳನ
& ಶಾ(�Cಷ್ಟುÌ ಅನಿಲಗಳj ಎಂನ
&ವರ
. ಏಕೆಂ(?

ಉತ�ರ : ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಈ ಧಾ�ತ
ಗಳ ಹೊಂ()ರ ಕವಚ್ಛವB ಗರಿಷ್ಟುÌ ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯು ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳಿ�ದ್ಯು ಭರ್ತಿ-ಯಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ( 
ಅಥವಾ� ಅಷ್ಟುVಕ ರಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಯುನ
& ಹೊಂ()�ದಿರ
ತ�ದೆ(.

5.ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ನ
& ಆವತ-ಕ ಕೆಂ()Cಷ್ಟುÌಕದ್ಯು 1 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿನಲ್ಲಿ� ಇಂರಿಸ್ತ್ರಲೆ�ಗಿದೆ(. ಏಕೆಂ(?
ಉತ�ರ : ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ತನ& ಹೊಂ()ರಕವಚ್ಛದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕೆಂ(Cವಲ ಒಂ�ದ್ಯು
 ಇಂಲೆ(ಕೆಂ��Íನ್ ನ
& ಮಾ�ತ� ಹೊಂ()�ದಿದೆ(.

6.ಆವತ-ಕ ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯು ರಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಯುಲ್ಲಿ� ಆವತ-ಕ ನಿಯುಮುವB ಕೆಂ(ಲವB ಜೌ�ಗಗಳಲ್ಲಿ� ಅನ|ಯಿಸ್ತ್ರ
ವBದಿಲ�.ಏಕೆಂ(?
ಉತ�ರ : ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಕೆಂ(ಲವB ಧಾ�ತ
ಗಳj ಐಸ್ಥಾ()Cಟ್ರೋ()Cಪ್ರBಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ(.

7. 18 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿನ ಧಾ�ತ
ಗಳನ
& ಜಡುಅನಿಲಗಳj ಎಂನ
&ವರ
. ಏಕೆಂ(?
ಉತ�ರ : ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( 18 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿನ ಧಾ�ತ
ಗಳ ಹೊಂ()ರ ಕವಚ್ಛವB ಇಂಲೆ(ಕೆಂ��Íನ
ಗಳಿ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಣ-ವಾ�ಗಿ ತ
�ಬಿಂದ್ಯು
� 
ಇಂವB ಯಾ�ವBದೆ(C ಧಾ�ತ
ಗಳೆ(��ದಿಗೆ( ಸ್ತ್ರ
ಲಭವಾ�ಗಿ ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಬ�ಧುವನ
& ಏಪ್ರ-ಡಿಸ್ತ್ರ
ವBದಿಲ�. 
ಇಂವBಗಳj ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕವಾ�ಗಿ ಜಡುವಾ�ಗಿವಾ(.

8.  ‘X’ ಧಾ�ತ
ವನ
& ಆವತ-ಕ ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯು 14 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿನಲ್ಲಿ� ಇಂಡುಲೆ�ಗಿದೆ(.ಹೊಂ�ಗೆ�ದ್ಯುರೆ( ಈ ಧಾ�ತ
ವಿನ ಕೆಂ()�Cರೆ(�ಡ್ ನ 
ಅಣ
ಸ್ತ್ರ)ತ� ಮುತ
� ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಬ�ಧುದ್ಯು ವಿಧುವನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ�ರ : XCl4   ,ಕೆಂ()Cವಾ(ಲೆ(�ಟ್ ಬ�ಧು 
9.ಆವತ-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಎಂಡುದಿ�ದ್ಯು ಬಲಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳನ
& ಪ್ರಡೆ(ಯು
ವ ಪ್ರ�ವ�ರ್ತಿ� ಹೊಂ(Cಗೆ( ಬದ್ಯುಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(? ಏಕೆಂ(?

ಉತ�ರ :ಆವತ-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಎಂಡುದಿ�ದ್ಯು ಬಲಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳನ
& ಪ್ರಡೆ(ಯು
ವ ಪ್ರ�ವ�ರ್ತಿ� ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗ
ತ�ದೆ(. 
ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಆವತ-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಎಂಡುದಿ�ದ್ಯು ಬಲಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಲೆ()CಹಿCಯು ಗ
ಣ ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ( ಮುತ
� 
ಅಲೆ()CಹಿCಯು ಗ
ಣ ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗ
ತ�ದೆ(.
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10.ಲ್ಲಿರ್ಥಿಯು�, ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಮುತ
� ಪ್ಕೋಟ್ರೋ��ಶೀಯು� ಧಾ�ತ
ಗಳj ದೆ()Cಬರೆ(�ನರ್ ನ ರ್ತಿ�ವಳಿಗಳೆ�ಗಿವಾ(. ಲ್ಲಿರ್ಥಿಯು� ಮುತ
� 
ಪ್ಕೋಟ್ರೋ��ಶೀಯು� ಧಾ�ತ
ಗಳ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ರೆ�ಶೀಗಳj ಕ�ಮುವಾ�ಗಿ 7 ಮುತ
� 39. ಹೊಂ�ಗೆ�ದ್ಯುರೆ( ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 
ರೆ�ಶೀಯುನ
& ಅ�ದೆ�ಜೀಸಿ.

ಉತ�ರ : = .ಲಿಥಿಯಮನಪರಮಾಣುರಾಶಿ+ಪೊಟ್ಯಾ�ಶಿಯಂನಪರಮಾಣುರಾಶಿ
2

=  7+39
2

=23
11.1  ‘X’ ಲೆ()CಹುವB  ‘  XO’ ಅಣ
ಸ್ತ್ರ)ತ�ವನ
& ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.ಈ ಧಾ�ತ
 ಆವತ-ಕ 
ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯು 3 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿದೆ(. ಹೊಂ�ಗೆ�ದ್ಯುರೆ( ಈ ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�, ವಾ(Cಲೆ(ನಿ©, ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನಿಕ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ 
ಬರೆ(ದ್ಯು
 ಈ ಧಾ�ತ
 ಯಾ�ವ ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿದೆ( ಎಂ�ಬ
ದ್ಯುನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ�ರ : ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�--12
 ವಾ(Cಲೆ(ನಿ©, -- 2
ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನಿಕ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ—2,8,2
ಈ ಧಾ�ತ
ವB 2 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿದೆ(.

12.  ‘M’ ಮುತ
� ‘  N’ ಧಾ�ತ
ಗಳj ಕ�ಮುವಾ�ಗಿ ಒಂ�ದ್ಯು
 ಮುತ
� ಎಂರಡುನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(. ಮುತ
� ಇಂವBಗಳj ಆವತ-ಕ 
ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯು ಒಂ�ದೆ(C ಆವತ-ಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(. ಹೊಂ�ಗೆ�ದ್ಯುರೆ( ಧಾ�ತ
ಗಳ ಕೆಂ(ಳಗಿನ ಗ
ಣಗಳj ಹೊಂ(Cಗೆ( ಬದ್ಯುಲೆ�ಗ
ತ�ವಾ( ?

) a ಧಾ�ತ
ಗಳ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ಗಳ ಗೆ�ತ� 
) b ಧಾ�ತ
ಗಳ ಲೆ()Cಹಿಯು ಗ
ಣ 
) c ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ವಾ�ಗ ಅವBಗಳ ವಾ(Cಲೆ(ನಿ©
) d ಅವBಗಳ ಕೆಂ()�Cರೆ(�ಡ್ ಗಳ ಆಣ
ಸ್ತ್ರ)ತ�

ಉತ�ರ: )  a ‘M’ ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ರ್ತಿ�ಜ�ವB .  ‘N’ ಧಾ�ತ
ವಿಗಿ�ತ ದೆ()ಡು�ದೆ�ಗಿದೆ(. 
)  b ‘M’ ಧಾ�ತ
ವB.  ‘N’ ಧಾ�ತ
ವಿಗಿ�ತ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಲೆ()CಹಿCಯುವಾ�ಗಿದೆ(.
)  c ‘M’ ಧಾ�ತ
ವಿನ ವಾ(Cಲೆ(ನಿ© 1 ಮುತ
� .  ‘N’ ಧಾ�ತ
ವಿನ ವಾ(Cಲೆ(ನಿ© 2
)  d Mcl ಮುತ
� MCl2

13. ಆವತ-ಕ ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯು ಎಂರಡುನ್ನೊಂ(C ಆವತ-ದ್ಯು ಧಾ�ತ
ಗಳನ
& ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಕೆಂ()ಡುಲೆ�ಗಿದೆ(. 
Li Be B C N O F

ಎಂ)  Li ನಿ�ದ್ಯು   F ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವB ಏಕೆಂ( ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ( ?
ಬಿಂ) ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಲೆ()CಹಿCಯು ಮುತ
� ಅಲೆ()CಹಿCಯು ಧಾ�ತ
ವನ
& ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿ.
ಉತ�ರ : ಎಂ) ಆವತ-ದ್ಯು ಮು
�ದೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ನ)�ಕ್ತಿ�ಯಾ�ರ್ ಆವಾ(CಶವB ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗ
ತ�ದೆ(. ಇಂದ್ಯು
 ಎಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳನ
& 
ನ)�ಕ್ತಿ�ಯುಸ್ ನ ಕಡೆ(ಗೆ( ಸ್ಥಾ(ಳೆ(ಯು
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವB ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.
ಬಿಂ) ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಲೆ()CಹಿCಯು ಧಾ�ತ
 ಲ್ಲಿರ್ಥಿCಯು�  Li ಮುತ
� ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಅಲೆ()CಹಿCಯು ಧಾ�ತ
 ಪ್ಕೋ�Cರಿನ್ F

14. ,   A B ಮುತ
�  C ಧಾ�ತ
ಗಳ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಗಳj ಕ�ಮುವಾ�ಗಿ 9, 12 ಮುತ
� 17 ಆಗಿವಾ(.  ,   A B ಮುತ
�   C

ಧಾ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ�
) a ಯಾ�ವ ಧಾ�ತ
ಗಳj ಒಂ�ದೆ(C ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(?
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) b ಯಾ�ವ ಧಾ�ತ
ಗಳj ಒಂ�ದೆ(C ಆವತ-ಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(
 A ಧಾ�ತ
ವಿನ ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ -  2( ),7( ), K L

 B ಧಾ�ತ
ವಿನ ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ-  2( ),8( ),2( )K L M

 C ಧಾ�ತ
ವಿನ ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ-  2( ),8( ),7( )K L M

ಉತ�ರ: )  a A ಮುತ
�  C ಧಾ�ತ
ಗಳj ಒಂ�ದೆ(C ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(. ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಈ ಧಾ�ತ
ಗಳj ಒಂ�ದೆ(C ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯು ವಾ(Cಲೆ(ನ್© 
ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ(.

)   b B ಮುತ
�  C ಧಾ�ತ
ಗಳj ಒಂ�ಧಾ(C ಆವತ-ಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(. ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಈ ಧಾ�ತ
ಗಳj ಒಂ�ದೆ(C ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯು 
ಕವಚ್ಛಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ(.

15. ನ್ನೊಂ(�ಟ್ರೋ()�Cಜನ್ (ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� = 7) ಮುತ
� ರ�ಜಕ (ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� = 15) ಆವತ-ಕ ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯು 15 ನ್ನೊಂ(C 
ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(.ಹೊಂ�ಗೆ�ದ್ಯುರೆ( 

) a ಈ ಧಾ�ತ
ಗಳ ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರವನ
& ಬರೆ(ಯಿರಿ.
) b ಇಂವBಗಳಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯು
�ದ್ಯು�ಣಿCಯುವಾ�ಗಿದೆ(. ಮುತ
� ಏಕೆಂ(?

ಉತ�ರ: ) a ನ್ನೊಂ(�ಟ್ರೋ()�Cಜನ್ ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ - -2, -5 K L

     ರ�ಜಕದ್ಯು ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ- -2, -8, -5K L M

) b ರ�ಜಕವB ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯು
�ದ್ಯು�ಣಿCಯುವಾ�ಗಿದೆ(. ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಇಂದ್ಯುರ ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳj ನ)�ಕ್ತಿ�ಯುಸ್  ನಿ�ದ್ಯು ದ್ಯು)ರ 
ಇಂವಾ(. ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳನ
& ಸ್ತ್ರ
ಲಭವಾ�ಗಿ ಕಳೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳjyತ�ದೆ(.

16. ಎಂ. ಒಂ�ದ್ಯು
 ಧಾ�ತ
ವಿನ ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರವB 2, 8, 6 ಆಗಿದೆ(. ಆವತ-ಕ ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಈ ಧಾ�ತ
ವಿನ ಸ್ಥಾ�#ನವನ
& 
ವಿವರಿಸಿ.
ಬಿಂ. ಈ ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವB ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ವಿಗಿ�ತ ದೆ()ಡು�ದೆ�ಗಿದೆ( ಏಕೆಂ(?
ಉತ�ರ : ಎಂ.  ಈ ಧಾ�ತ
ವB 3 ನ್ನೊಂ(C ಆವತ- ಮುತ
� 16 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿದೆ(.

 ಬಿಂ.  ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವB ಗ
�ಪಿನ ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಹೊಂ()ಸ್ತ್ರ ಕವಚ್ಛಗಳj ಸ್ಥಾ(Cಪ್ರ-ಡೆ(ಯಾ�ಗ
ತ�ವಾ(.
17. , ,  P Q R ಮುತ
�  S ಧಾ�ತ
ಗಳ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಗಳj ಕ�ಮುವಾ�ಗಿ 3,17,13 ಮುತ
� 11 ಆಗಿವಾ(.

ಎಂ.  R ಧಾ�ತ
ವಿನಲ್ಲಿ� ಕ�ಡು
ಬರ
ವ ವಾ(Cಲೆ(ನ್© ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� ಎಂಷ್ಟು
V?
ಬಿಂ.  P ಧಾ�ತ
ವಿನ ವಾ(Cಲೆ(ನಿ© ಎಂಷ್ಟು
Ð?
ಸಿ.  S ಧಾ�ತ
ವಿನ ಗ
�ಪ್ರನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
ಡಿ.  P ಮುತ
�  S ಧಾ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವ ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ� ದೆ()ಡು�ದ್ಯು
?

ಉತ�ರ: ಎಂ.  R ಧಾ�ತ
ವಿನಲ್ಲಿ� ಕ�ಡು
ಬರ
ವ ವಾ(Cಲೆ(ನ್© ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� 3 
ಬಿಂ.  P ಧಾ�ತ
ವಿನ ವಾ(Cಲೆ(ನಿ© 1 
ಸಿ.  S ಧಾ�ತ
ವಿನ ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ - -2, -8, -1  K L M ಧಾ�ತ
ವB 1 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(.
ಡಿ.  S ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ� ದೆ()ಡು�ದ್ಯು
.
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18. ಆವತ-ಕ ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯು 16 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿನ ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳನ
& ಪ್ರಡೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳjyವ ಪ್ರ�ವ�ರ್ತಿ� ಹೊಂ(Cಗೆ( 
ಬದ್ಯುಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(? ಏಕೆಂ(?
ಉತ�ರ : ಆವತ-ಕ ಕೆಂ()Cಷ್ಟು�ಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� 16 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿನ ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳನ
& ಪ್ರಡೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳjyವ ಪ್ರ�ವ�ರ್ತಿ� 

ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಗ
�ಪಿನ ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಧಾ�ತ
ಗಳ ಗ
ಣ ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.

19.ಲ್ಲಿರ್ಥಿಯು�, ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಮುತ
� ಪ್ಕೋಟ್ರೋ��ಶೀಯು� ಧಾ�ತ
ಗಳನ
& ಅವBಗಳನ
& ಅವBಗಳ ಗ
ಣಗಳ ಸ್ಥಾ�ಮು�ತ್ಯಾ(ಯು ಆಧಾ�ರದ್ಯು
ಮೆCಲೆ( ಒಂ�ದೆ(C ಗ
�ಪಿನಲ್ಲಿ� ಇಂಡುಲೆ�ಗಿದೆ(.
ಎಂ) ಈ ಧಾ�ತ
ಗಳ ಗ
ಣಗಳ ಸ್ಥಾ�ಮು�ತ್ಯಾ(ಯುನ
& ಬರೆ(ಯಿರಿ.
ಬಿಂ) ಲ್ಲಿರ್ಥಿಯು� ಮುತ
� ಪ್ಕೋಟ್ರೋ��ಶೀಯು� ಧಾ�ತ
ಗಳ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ರೆ�ಶೀಗಳj ಕ�ಮುವಾ�ಗಿ 7 ಮುತ
� 39. ಹೊಂ�ಗೆ�ದ್ಯುರೆ( 
ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು�ನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ರೆ�ಶೀಯುನ
& ಅ�ದೆ�ಜೀಸಿ.
ಉತ�ರ : ಎಂ) ಲ್ಲಿರ್ಥಿಯು�, ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ಮುತ
� ಪ್ಕೋಟ್ರೋ��ಶೀಯು� ಧಾ�ತ
ಗಳj ಗೆ�ಳಿಯೋ)�ದಿಗೆ( ಕ್ಷಿಪ್ರ�ವಾ�ಗಿ ವರ್ತಿ-ಸಿ ಅವBಗಳ 

ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮಿ�Cಯು ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಗಳನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(.ಈ ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಗಳj ಕೆಂ()ಠ್ಯಡಿ ಉಷ್ಟು�ತ್ಯಾ(ಯುಲ್ಲಿ� ನಿCರಿನ್ನೊಂ()�ದಿಗೆ( 
ವರ್ತಿ-ಸಿ ಅವBಗಳ ಪ್ರ�ತ್ಯಾ��ಮಿ�Cಯು (ಕ್ಷೆ�ರಿCಯು) ದೆ��ವಣಗಳನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ( ಮುತ
� ಹೊಂ(�ಡೆ()�Cಜನ್ ನ
& 
ಸ್ಥಾ�#ನಪ್ರಲ�ಟುಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ(.
ಬಿಂ) ಸ್ಥಾ()Cಡಿಯು� ನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ರೆ�ಶೀ.

         ಲಿಥಿಯಮನಪರಮಾಣುರಾಶಿ+ಪೊಟ್ಯಾ�ಶಿಯಂನಪರಮಾಣುರಾಶಿ
2

 

= 7+39
2

 
= 23

20.1 ಆವತ- ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವB ವಗ-ದ್ಯು ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗ
ತ�ದೆ(.ಏಕೆಂ(?
20.2 ಆವತ- ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವB ವಗ-ದ್ಯು ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಹೊಂ(Cಗೆ( ಬದ್ಯುಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(.?
ಉತ�ರ : ಆವತ- ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವB ವಗ-ದ್ಯು ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗ
ತ�ದೆ( ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ವಗ-ದ್ಯು 

ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ವಿಗೆ( ಹೊಂ()ಸ್ತ್ರ ಕವಚ್ಛಗಳj ಸ್ಥಾ(Cಪ್ರ-ಡೆ(ಯಾ�ಗ
ತ�ವಾ(.

21.1 ಆವತ- ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಆವತ-ದ್ಯು ಮು
�ದೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವB ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.ಏಕೆಂ(?
21.2 ಆವತ- ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಆವತ-ದ್ಯು ಮು
�ದೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವB ಹೊಂ(Cಗೆ( ಬದ್ಯುಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(.?
ಉತ�ರ : ಆವತ- ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಆವತ-ದ್ಯು ಮು
�ದೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವB ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( 

ಆವತ-ದ್ಯು ಮು
�ದೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಕವಚ್ಛಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗ
ವBದಿಲ�.ಆದ್ಯುರೆ( ಅದೆ(C ಕವಚ್ಛಕೆಂ(< ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳj 
ಸ್ಥಾ(Cಪ್ರ-ಡೆ(ಯಾ�ಗ
ತ�ವಾ(. ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ವಿನ ನ)�ಕ್ತಿ�ಯುಸ್ ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳ ಮೆCಲೆ( ಒಂಳಮು
ಖ ಸ್ಥಾ(ಳೆ(ತವನ
& 
ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.

22.ಎಂ) ಶಾ(�Cಷ್ಟು# ಅನಿಲಗಳನ
& ಜಡು ಅನಿಲಗಳj ಎಂನ&ಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
   ಬಿಂ) ಯಾ�ವBದೆ�ದ್ಯುರ
 ಎಂರಡು
 ಜಡು ಅನಿಲಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
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   ಸಿ) ಜಡು ಅನಿಲಗಳನ
& ಏಕೆಂ( ಪ್ರ�ತ್ಯಾ(�Cಕ ಗ
�ಪಿನಲ್ಲಿ� ಇಂಡುಲೆ�ಗಿದೆ(.
ಉತ�ರ : ಎಂ. ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಇಂವBಗಳj ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕವಾ�ಗಿ ಜಡುವಾ�ಗಿವಾ(. ಮುತ
� ಇಂವBಗಳj ಇಂತರೆ( ಧಾ�ತ
ಗಳೆ(��ದಿಗೆ( 

ಸ್ತ್ರ
ಲಭವಾ�ಗಿ ವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ವBದಿಲ�.
ಬಿಂ. ಹಿCಲ್ಲಿಯು� ( ) , He ನಿಯಾ�ನ್ ( )  Ne ಆಗೆ�-ನ್ ( )Ar

ಸಿ. ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಜಡು ಅನಿಲಗಳj  ತಮು� ಹೊಂ()ರಗಿನ ಕವಚ್ಛದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಗರಿಷ್ಟು# ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯು ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳನ
& ಅಥವಾ� ಅಷ್ಟುVಕ 
ರಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಯುನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ(.
23.ಆವತ-ಕ ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ,   A B ಮುತ
�  C ಧಾ�ತ
ಗಳ  3 ಧಾ�ತ
ಗಳ ಸ್ಥಾ�#ನವನ
& ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಕೆಂ()ಡುಲೆ�ಗಿದೆ(.

ಗ
�ಪ್ರB 16 ಗ
�ಪ್ರB 17
------- -------
-------     A

------- -------
------- -------
   B   C

ಎಂ)   A ಧಾ�ತ
 ಲೆ()Cಹುವಾ(C ಅಥವಾ� ಅಲೆ()Cಹುವಾ(C?
ಬಿಂ)  C ಧಾ�ತ
   A ಧಾ�ತ
ವಿಗಿ�ತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಶೀCಲವಾ(C ಅಥವಾ� ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಶೀCಲವಾ(C?
ಸಿ)  C ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�   A ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ಕ್ತಿ<�ತ ಚಿಕ<ದೆ(C ಅಥವಾ� ದೆ()ಡು�ದೆ(C?
ಉತ�ರ : ಎಂ)  A ಧಾ�ತ
 ಲೆ()Cಹುವಾ�ಗಿದೆ(.

 ಬಿಂ)  C ಧಾ�ತ
  A ಧಾ�ತ
ವಿಗಿ�ತ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಶೀCಲವಾ�ಗಿದೆ(.
 ಸಿ)  C ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�  A ಧಾ�ತ
ವಿಗಿ�ತ ದೆ()ಡು�ದೆ�ಗಿದೆ(.

24.ಕೆಂ(ಳಗೆ( 4 (ನ್ನೊಂ�ಲ
<) ದೆ�ತ
ಗಳj ಮುತ
� ಅವBಗಳ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಗಳನ
& ಕೆಂ()ಡುಲೆ�ಗಿದೆ(.
ಧಾ�ತ
ಗಳj    ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�
    A 16
    B 11
    C 03
    D 14
ಎಂ)ಆವತ-ಕ ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಒಂ�ದೆ(C ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿರ
ವ ಧಾ�ತ
ಗಳನ
& ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿ.
ಬಿಂ) ಕೆಂ()ಟ್ಟಿVರ
ವ ಧಾ�ತ
ಗಳನ
& ಅವBಗಳ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ದ್ಯು ಇಂಳಿಕೆಂ(ಯು ಕ�ಮುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬರೆ(ಯಿರಿ.
ಸಿ) ಧಾ�ತ
ವಿನ ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ನ ಅಣ
ಸ್ತ್ರ)ತ� ಬರೆ(ಯಿರಿ.
ಡಿ) ಮೆCಲ್ಲಿನ ಧಾ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ� ಲೆ()Cಹೊಂ�ಭವನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
ಉತ�ರ : ಎಂ)  B ಮುತ
�  C

 ಬಿಂ)  >  >  > B D A C

 ಸಿ)  B2O

 ಡಿ)  D ಧಾ�ತ
ವB ಲೆ()Cಹೊಂ�ಭವಾ�ಗಿದೆ(.
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25. ಆವತ-ಕ ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ,  ,  A B C ಮುತ
�   , 4 D ಧಾ�ತ
ಗಳ ಸ್ಥಾ�#ನವನ
& ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಕೆಂ()ಡುಲೆ�ಗಿದೆ(.
ಗ
�ಪ್ರB 1 ಗ
�ಪ್ರB 17
------- -------
-------    B

 D           -------
------- -------
 A   C

ಎಂ) ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ವಿದ್ಯು
�ದ್ಯು�ಣಿCಯು ಧಾ�ತ
ವನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
ಬಿಂ) ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಶೀCಲವಾ�ದ್ಯು ಧಾ�ತ
ವನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
ಸಿ) ಧಾ�ತ
ವB ಲೆ()Cಹುವಾ(C ಅಥವಾ� ಅಲೆ()Cಹುವಾ(C?
ಡಿ) ಕೆಂ(ಳಗಿನ ಧಾ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ� ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವನ
& ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಧಾ�ತ
 ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
ಇಂ) ಧಾ�ತ
ಗಳ ನಡು
ವಾ( ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಬ�ಧುವನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
ಉತ�ರ : ಎಂ) B

 ಬಿಂ) D
 ಸಿ) ಅಲೆ()Cಹು
 ಡಿ) A
 ಇಂ) ಆಯಾ�ನಿಕ ಬ�ಧು

26. ,   A B ಮುತ
�  C ಧಾ�ತ
ಗಳ  3 ಧಾ�ತ
ಗಳ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಗಳj ಕ�ಮುವಾ�ಗಿ 7,8 ಮುತ
�  9. 
ಎಂ)ಆವತ-ಕ ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಈ ಧಾ�ತ
ಗಳ ಸ್ಥಾ�#ನವನ
& ಕ�ಡು
ಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಬಿಂ) ಧಾ�ತ
ಗಳನ
& ಅವBಗಳ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ದ್ಯು ಇಂಳಿಕೆಂ(ಯು ಕ�ಮುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಬರೆ(ಯಿರಿ.
ಸಿ) ಈ 3 ಧಾ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ� ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಶೀCಲವಾ�ದ್ಯು ಧಾ�ತ
 ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
ಉತ�ರ : ಎಂ)  ---> 2A ನ್ನೊಂ(C ಆವತ-, 15 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪ್ರB
           -B --> 2 ನ್ನೊಂ(C ಆವತ- , 16 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪ್ರB
           ---> 2C ನ್ನೊಂ(C ಆವತ-, 17 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪ್ರB

    ಬಿಂ) , , C B A

    ಸಿ)  A ಧಾ�ತ
  ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಶೀCಲವಾ�ಗಿದೆ(.ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಆವತ-ದ್ಯು ಮು
�ದೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ವಾ(Cಲೆ(ನ್© ಕವಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿ�ರ
ವ
         ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳ ಮೆCಲೆ( ನ)�ಕ್ತಿ�Cಯು ಆವಾ(CಶವB ವರ್ತಿ-ಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಧಾ�ತ
ಗಳ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಶೀCಲತ್ಯಾ( ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.
27.ಯಾ�ವ ಧಾ�ತ
ವಿನ 
ಎಂ) ಎಂರಡು
 ಕವಚ್ಛಗಳj ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳಿ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಣ-ವಾ�ಗಿ ಭರ್ತಿ-ಯಾ�ಗಿವಾ(?.
ಬಿಂ) ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ 2,8,2 ಆಗಿದೆ(.?
ಸಿ) ಒಂಟು
V ಮೂರ
 ಕವಚ್ಛಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿದ್ಯು
� , ತನ& ವಾ(Cಲೆ(ನ್© ಕವಚ್ಛದ್ಯುಲ್ಲಿ� 4 ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿದೆ(?

ಉತ�ರ : ಎಂ)ನಿಯಾ�ನ್ - -2, -8=10K L

  ಬಿಂ)ಮೆಗಿ&Cಶೀಯು�
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ಸಿ) -2, -8, -4=14 K L M ಸಿಲ್ಲಿಕೆಂ�ನ್
28. ,  P Q ಮುತ
�  R ಮೂರ
 ಧಾ�ತ
ಗಳನ
& ಅವBಗಳ ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರದೆ()�ದಿಗೆ( ಕೆಂ()ಡುಲೆ�ಗಿದೆ(.

ಧಾ�ತ
ಗಳj P  Q R

ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ  2, 6  2, 8, 6  2, 8
ಎಂ) ಯಾ�ವ ಧಾ�ತ
ಗಳj ಒಂ�ದೆ(C ಆವತ-ಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(?
ಬಿಂ)ಯಾ�ವ ಧಾ�ತ
 18 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿದೆ(?
ಸಿ)ಯಾ�ವ ಧಾ�ತ
ಗಳj ಒಂ�ದೆ(C ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(?
ಡಿ)  P ಮುತ
�   Q ಧಾ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವ ಧಾ�ತ
 ಕಡಿಮೆ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಶೀCಲವಾ�ಗಿದೆ(?
ಉತ�ರ : ಎಂ)  P ಮುತ
�  R ಧಾ�ತ
ಗಳj ಒಂ�ದೆ(C ಆವತ-ಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(.

 ಬಿಂ)  R ಧಾ�ತ
 18 ನ್ನೊಂ(C ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿದೆ(.
 ಸಿ)  P ಮುತ
�  Q ಧಾ�ತ
ಗಳj ಒಂ�ದೆ(C ಗ
�ಪಿಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(.
 ಡಿ)  P ಮುತ
�   Q ಧಾ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ�  Q ಧಾ�ತ
 ಕಡಿಮೆ ಕ್ತಿ�ಯಾ�ಶೀCಲವಾ�ಗಿದೆ(.

29. , , ,  A B C D ಮುತ
�  E ಧಾ�ತ
ಗಳ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಗಳj ಕ�ಮುವಾ�ಗಿ 8,10,12,3 ಮುತ
� 19 ಆಗಿವಾ(.ಆವತ-ಕ 
ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕಕೆಂ(< ಸ್ತ್ರ�ಬ�ಧೀಸಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಕೆಂ(ಳಗಿನ ಪ್ರ�ಶಾ(&ಗಳಿಗೆ( ಉತ�ರಿಸಿ.
ಎಂ)ಯಾ�ವ ಧಾ�ತ
ಗಳj  ಬ್ಯಾ��ಕ್ ಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(?
ಬಿಂ)ಯಾ�ವ ಧಾ�ತ
 ಜಡು ಅನಿಲವಾ�ಗಿದೆ(?
ಸಿ)ಯಾ�ವ ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ� ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗಿದೆ(?
ಉತ�ರ : ಎಂ) ,  C D ಮುತ
�  E ಧಾ�ತ
ಗಳj  ಬ್ಯಾ��ಕ್ ಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿವಾ(.

 ಬಿಂ)  B ಧಾ�ತ
 ಜಡು ಅನಿಲವಾ�ಗಿದೆ(.
 ಸಿ)  E ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ� ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗಿದೆ(.

30.ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಆವತ- ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕವನ
& ಗಮುನಿಸಿ ಪ್ರ�ಶಾ(&ಗಳಿಗೆ( ಉತ�ರಿಸಿ.
1       2      13      14      15      16      17      18

ಲ್ಲಿರ್ಥಿಯುಮ್ ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ನಿಯಾ�ನ್
A D P

B Q

C R

ಎಂ) ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ನಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� 6, ಹೊಂ�ಗೆ�ದ್ಯುರೆ( ನಿಯಾ�ನ್ ನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� ಎಂಷ್ಟು
V?
ಬಿಂ)   ,  A D ಮುತ
�   P ಧಾ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವBದೆ�ದ್ಯುರ
 ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ� ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗಿದೆ(? ಕೆಂ�ರಣಕೆಂ()ಡಿ.
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ಸಿ) . ,   A B ಮುತ
�     C ಗಳಲ್ಲಿ� ಧಾ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವBದೆ�ದ್ಯುರ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ� ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗಿದೆ(? ಕೆಂ�ರಣಕೆಂ()ಡಿ.
ಉತ�ರ : ಎಂ) ನಿಯಾ�ನ್ ನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� = 10
ಬಿಂ)  ‘A’ ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ� ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗಿದೆ( ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಆವತ-ದ್ಯು ಮು
�ದೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಕವಚ್ಛಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� 
ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗ
ವBದಿಲ�. ದ್ಯುರೆ( ಅದೆ(C ಕವಚ್ಛಕೆಂ(< ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳj ಸ್ಥಾ(Cಪ್ರ-ಡೆ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ( ಮುತ
� ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ವಿನ ನ)�ಕ್ತಿ�ಯುಸ್ 
ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ
ಗಳ ಮೆCಲೆ( ಒಂಳಮು
ಖ ಸ್ಥಾ(ಳೆ(ತವನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.

  ಸಿ) ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ� ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗಿದೆ( ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಆವತ- ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವB ವಗ-ದ್ಯು
ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಬ�ದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗ
ತ�ದೆ( ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ವಗ-ದ್ಯು ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಬ�ದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ವಿಗೆ( ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಕವಚ್ಛಗಳj 
ಸ್ಥಾ(Cರಿಕೆಂ()ಳjyತ�ವಾ(.

31.ಮೂರ
 ಧಾ�ತ
ಗಳ ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರವನ
& ಕೆಂ(ಳಗಿನ ಕೆಂ()Cಷ್ಟುVಕದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕೆಂ()ಡುಲೆ�ಗಿದೆ(.
ಧಾ�ತ
ಗಳj ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ

           X 1s2,2s2 2p6,3s2

            Y 1s2,2s2 2p6,3s2 3p6,4s2

            Z 1s2,2s2 2p6

ಎಂ)ಈ ಧಾ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ� ಅರ್ತಿ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವನ
& ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಧಾ�ತ
 ಯಾ�ವBದ್ಯು
? ಏಕೆಂ(?
ಬಿಂ)ಈ ಧಾ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ� ಅರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವನ
& ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಧಾ�ತ
 ಯಾ�ವ ಆವತ-ಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ(Cರಿದೆ(? ಏಕೆಂ(?
ಉತ�ರ : ಎಂ)  ‘Y’ ಧಾ�ತ
ವB ಅರ್ತಿ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವನ
& ಹೊಂ()�ದಿದೆ(. ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಕೆಂ()ಟ್ಟಿVರ
ವ ಧಾ�ತ
ಗಳ ಪಾ(�ಕ್ತಿ ‘Y‘

ಧಾ�ತ
ವB ಅರ್ತಿ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಕವಚ್ಛಗಳನ
& (ನ್ನೊಂ�ಲ
<) ಹೊಂ()�ದಿದೆ(.
ಬಿಂ)  ‘Z’ ಧಾ�ತ
ವB ಅರ್ತಿ ಜಡಿಮೆ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಗೆ�ತ�ವನ
& ಹೊಂ()�ದಿದೆ(. ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಕೆಂ()ಟ್ಟಿVರ
ವ ಧಾ�ತ
ಗಳ ಪಾ(�ಕೆಂ( 

 ‘Z’ ಧಾ�ತ
ವB ಅರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಕವಚ್ಛಗಳನ
& (ಎಂರಡು
) ಹೊಂ()�ದಿದೆ(.

32.ಒಂ�ದ್ಯು
 ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ವಿನ ಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ 2,8,7
 ಎಂ. ಈ ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� ಎಂಷ್ಟು
V?
ಬಿಂ, ಈ ಕೆಂ(ಳಗಿನ ಯಾ�ವ ಧಾ�ತ
ಗಳj ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕವಾ�ಗಿ ಸ್ತ್ರಮಾ�ನವಾ�ಗಿದೆ(? (ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಗಳನ
& ಆವರಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� 
ನಿCಡುಲೆ�ಗಿದೆ() (7),N (9),F (17), Cl (18)Ar

ಉತ�ರ : ಎಂ. ಧಾ�ತ
ವಿನ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(� (ಕೆಂ()�Cರಿನ್) = 17
ಬಿಂ. ಈ ಕೆಂ(ಳಗಿನ ಧಾ�ತ
ಗಳಲ್ಲಿ� ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕವಾ�ಗಿ ಸ್ತ್ರಮಾ�ನವಾ�ಗಿದೆ( ಕೆಂ�ರಣ ಕೆಂ()ಟುV ಧಾ�ತ
ವಿನ ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ 
ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ 2,8,7,ಹೊಂ�ಗ) ಫ್ಲೋ�Cರಿನ್ (9) ಧಾ�ತ
ವಿನ ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ 2,7,ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು ಎಂರಡುರ ವಾ(Cಲೆ(ನ್© 
ಕವಚ್ಛದ್ಯುಲ್ಲಿ� 7 ಇಂಲೆ(ಕೆಂ�Qನ್ ಗಳಿವಾ(.
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ಜೀCವಶಾ�ಸ್ತ್ರ�
ಜೀCವಕ್ತಿ�ಯೋಗಳj 

1.1 ಮಾ�ನವನ ದೆ(Cಹುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕ ಕೆಂ�ಯು- ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ಅ�ಗೆ��ಶ ಯಾ�ವBದ್ಯು
? ಇಂದ್ಯುರ ರ್ಘಟುಕಗಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ 
    ಮುತ
� ಪ್ರ�ರ್ತಿ ರ್ಘಟುಕಗಳ ಕೆಂ�ಯು- ಬರೆ(ಯಿರಿ .
1.2 ರಕ� ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಇಂದ್ಯುರ ಕೆಂ�ಯು-ಗಳನ
& ಪ್ರಟ್ಟಿV ಮಾ�ಡಿ ಅಥವಾ� 
1.3 ಮಾ�ನವನಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕ ಕೆಂ�ಯು-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ರಕ�ದ್ಯು ರ್ಘಟುಕಗಳ ಪಾ�ತ�ವಾ(Cನ
? 

ಉತ�ರ: ನಮು� ದೆ(Cಹುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕ ಕೆಂ�ಯು- ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ಅ�ಗೆ��ಶವನ
&  ರಕ� ಎಂನ
&ವರ
 
ರಕ�ದ್ಯು ಪ್ರ�ಮು
ಖ ರ್ಘಟುಕಗಳj ಮುತ
� ಕೆಂ�ಯು-ಗಳೆ(�ದ್ಯುರೆ(C _
ಅ) ಪಾ��ಸ್ತ್ರ� : - ಇಂದ್ಯು
 ರಕ�ದ್ಯು ದ್ಯು�ವರ)ಪ್ರದ್ಯು ಮಾ�ತ�ಕೆಂ(ಯಾ�ಗಿದ್ಯು
�, ಇಂದ್ಯು
 ಜೀCಣ-ವಾ�ದ್ಯು ಆಹೊಂ�ರ,ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್ 
( 2) CO ಮುತ
� ನ್ನೊಂ(�ಟ್ರೋ()�Cಜನ್  ತ್ಯಾ��ಜ�ಗಳನ
& ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ( ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(. 
 ಆ) ಕೆಂ(�ಪ್ರB ರಕ� ಕಣ : ಹಿಮೆ)Cಗೆ()�Cಬಿಂನ್  ಎಂ�ಬ ಪ್ಕೋ�Cಟ್ಟಿನ್ ಹೊಂ()�ದಿದ್ಯು
�, ಈ ಹಿಮೆ)Cಗೆ()�Cಬಿಂನ್ ಆಮು�ಜನಕವನ
&
ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. 
ಇಂ) ಬಿಂಳಿ ರಕ� ಕಣ : ಸ್ತ್ರ)ಕ್ಷ«  ಜೀCವಿಗಳನ
& ನ್ನೊಂ�ಶ ಮಾ�ಡು
ವBದ್ಯುರ ಮೂಲಕ ದೆ(Cಹುಕೆಂ(< ರೆ()Cಗನಿರೆ()Cಧುತ್ಯಾ(ಯುನ
& 
ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.
 ಈ) ಕ್ತಿರ
 ತಟ್ರೋ(Vಗಳj : ಇಂದ್ಯು
 ದೆ(Cಹುದೆ���ತ ಚ್ಛಲ್ಲಿಸಿ,ರಕ�ನ್ನೊಂ�ಳ ಗೆ�ಯುವಾ�ದ್ಯು ಪ್ರ�ದೆ(Cಶದ್ಯುಲ್ಲಿ� ರಕ� ಹೊಂ(ಪ್ರB\ಗಟು
Vವ�ತ್ಯಾ( 
ಮಾ�ಡಿ ರಕ� ಸ್ಥಾ()Cರಿಕೆಂ( ನಿಲ್ಲಿ�ಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.

2.1 ಮಾ�ನವನಲ್ಲಿ� ರಕ� ಪ್ರರಿಚ್ಛಲನ್ನೊಂ��ಗ  ವ�ಹುದ್ಯು ರ್ಘಟುಕಗಳೆ�ವBವB? ಪ್ರ�ರ್ತಿಯೋ)�ದ್ಯುರ ಕೆಂ�ಯು- ಬರೆ(ಯಿರಿ 
2.2 ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕ ವ�ಹುದ್ಯು ರ್ಘಟುಕಗಳೆ�ವBವB? ಪ್ರ�ರ್ತಿಯೋ)�ದ್ಯುರ ಕೆಂ�ಯು- ಬರೆ(ಯಿರಿ 

ಉತ�ರ: ಹು�ದ್ಯುಯು , ರಕ�ನ್ನೊಂ�ಳಗಳj, ಮುತ
� ರಕ� 
 ಕೆಂ�ಯು-ಗಳj : ಹು�ದ್ಯುಯು - ಇಂದ್ಯು
 ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಸ್ತ್ರಮು�ದ್̄ಯು ರಕ� ಮುತ
� ಕೆಂ�ಬ-ನ್  ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್  ಯು
ಕ� ರಕ�ವನ
& 
ಪ್ರ�ತ್ಯಾ(�Cಕವಾ�ಗಿ ಪ್ರ�ಪ್ರB ಮಾ�ಡು
ವBದ್ಯುರ ಮೂಲಕ ಶಾ�|ಸ್ತ್ರಕೆಂ()Cಶ ಮುತ
� ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಎಂಲೆ�� ಭೌ�ಗಗಳಿಗೆ( ರಕ� ನ್ನೊಂ�ಳದ್ಯು 
ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ( ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.
ರಕ�ನ್ನೊಂ�ಳಗಳj : ಹು�ದ್ಯುಯುದಿ�ದ್ಯು ಶಾ�|ಸ್ತ್ರಕೆಂ()Cಶ ಮುತ
� ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಎಂಲೆ�� ಭೌ�ಗಗಳಿಗೆ( ಹೊಂ�ಗ) ಶಾ�|ಸ್ತ್ರಕೆಂ()Cಶ ಮುತ
� 
ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಎಂಲೆ�� ಭೌ�ಗಗಳಿ�ದ್ಯು ಹು�ದ್ಯುಯುಕೆಂ(< ರಕ�ವನ
& ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. 
ರಕ� : ಆಹೊಂ�ರ,ನಿCರ
,ನ್ನೊಂ(�ಟ್ರೋ()�Cಜನ್ ತ್ಯಾ��ಜ್ , ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಮುತ
� ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(�ಆಕೆಂ(©�ಡ್   ಮು
�ತ್ಯಾ�ದ್ಯು 
ಪ್ರದೆ�ಥ-ಗಳನ
& ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಎಂಲೆ��ಜೀCವಕೆಂ()Cಶಗಳಿಗೆ( ಹೊಂ�ಗ) ವಿವಿಧು ಅ�ಗಗಳಿಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ( ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.

3.1 ಮಾ�ನವನ ಹು�ದ್ಯುಯುವB ನ್ನೊಂ�ಲ
< ಕೆಂ()Cಣಾ(ಗಳಿ�ದ್ಯು ಕ)ಡಿದೆ( ಸ್ತ್ರ)ಕ� ಕೆಂ�ರಣ ಕೆಂ()ಡಿ. 
3.2 ಮಾ�ನವನ ಹು�ದ್ಯುಯುವB ನ್ನೊಂ�ಲ
< ಕೆಂ()Cಣಾ(ಗಳ ಪಾ��ಮು
ಖ�ತ್ಯಾ( ಏನ
? 
ಉತ�ರ : ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಮುತ
� ಕೆಂ�ಬ-ನ್  ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್  ಎಂರಡುನ)& ರಕ�ದ್ಯು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ( ಮಾ�ಡುಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ಗಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು
ಹು�ದ್ಯುಯುವB  ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಸ್ತ್ರಮು�ದ್̄ಯು ರಕ�ವನ
& ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಯು
ಕ� ರಕ�ದೆ()�ದಿದಿಗೆ( ಮಿಶ�ಣವಾ�ಗದ್ಯು�ತ್ಯಾ( 
ತಡೆ(ಯುಲ
 ವಿಭಿನ& ಕೆಂ()Cಣಾ(ಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿದೆ(.
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4.1 ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ಕೆಂ�ಯು-ವಿಧಾ�ನ ವಿವರಿಸಿ. 
4.2 ಹು�ದ್ಯುಯುವB ರಕ�ವನ
& ಪ್ರ�ಪ್ ಮಾ�ಡು
ವ ಕೆಂ�ಯು-ವಿಧಾ�ನ ರ್ತಿಳಿಸಿ.
4.3 ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ರಚ್ಛನ್ನೊಂ( ಮುತ
� ಕೆಂ�ಯು- ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ�ರ: ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ರಚ್ಛನ್ನೊಂ( ; * ಹು�ದ್ಯುಯುವB  ಪ್ರರಿಕೆಂ�ಡಿ-ಯು� ಎಂ�ಬ ಪ್ಕೋರೆ(ಯಿ�ದ್ಯು ಆವ�ತವಾ�ಗಿದ್ಯು
� ನ್ನೊಂ�ಲ
< 
ಕೆಂ()Cಣಾ(ಗಳಿ�ದ್ಯು ಕ)ಡಿದೆ(.
* ಎಂಡು ಮುತ
� ಬಲ ಹು�ತ<ಣ-ಗಳj ಮುತ
� ಎಂಡು ಮುತ
� ಬಲ ಹು�ಕ್ಷಿಗಳj ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು 4 ಕೆಂ()Cಣಾ(ಗಳೆ�ಗಿವಾ(,
* ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ಬಲ ಹು�ತ<ಣ- ಮುತ
� ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಗಳನ
& ಸ್ಥಾ(ಪ್ರV� ಎಂ�ಬ ಭಿರ್ತಿ� ಎಂಡು  ಹು�ತ<ಣ-ಮುತ
� ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿ ಗಳಿ�ದ್ಯು 
ಬ್ಯಾ(Cಪ್ರ-ಡಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಆಮು�ಜನಕಯು
ಕ� ರಕ� ಮುತ
�  2 CO ರಕ�  ಮಿಶ�ಣವಾ�ಗ
ವBದಿಲ�.
* ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿ ಗಳ ಭಿರ್ತಿ�ಯು
 ಹು�ತ<ಣ-ಗಳ ಭಿರ್ತಿ�ಗಿ�ತ ದ್ಯುಪ್ರ\ವಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ(. ಕೆಂ�ರಣ ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಗಳj 
ಸ್ತ್ರ�ಕ
ಚಿಸಿದೆ�ಗ  ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಒಂತ�ಡುವನ
& ತಡೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳyಲ
.
* ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ಎಂಡು ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿ ಮುತ
� ಬಲ ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಯಿ�ದ್ಯು ಕ�ಮುವಾ�ಗಿ ಮುಹೊಂ� ಅಪ್ರಧುಮುನಿ ಹೊಂ�ಗ) ಪ್ರBಪ್ರB\ಷ್ಟುಕ 
ಅಪ್ರಧುಮುನಿಗಳj ಹು�ದ್ಯುಯುದಿ�ದ್ಯು ರಕ�ವನ
& ಹೊಂ()ರಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ(.
* ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ಎಂಡು ಹು�ತ<ಣ-ಕೆಂ(< ಶಾ�|ಸ್ತ್ರಕೆಂ()Cಶದಿ�ದ್ಯು ಪ್ರBಪ್ರB\ಷ್ಟುಕ ಅಭಿಧುಮುನಿಗಳj ಹೊಂ�ಗ) ಬಲಹು�ತ<ಣ-ಕೆಂ(< ಉಚ್ಛ~ 
ಮುತ
� ನಿCಚ್ಛ ಅಭಿಧುಮುನಿಗಳj ದೆ(Cಹುದ್ಯು ವಿವಿದ್ಯು ಭೌ�ಗಗಳಿ�ದ್ಯು ಬ�ದ್ಯು
 ಸ್ಥಾ(Cರ
ತ�ವಾ(. 
ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ಕೆಂ�ಯು-ವಿಧಾ�ನ ಅಥವಾ� ರಕ� ಪ್ರ�ಪ್ ಮಾ�ಡು
ವ ವಿಧಾ�ನ 
 * ಹು�ದ್ಯುಯುವB ವಿಶಾ(Cಷ್ಟು ಸ್ತ್ರ�ಕೆಂ()Cಚ್ಛನ ಮುತ
� ವಿಕಸ್ತ್ರನ ಗೆ()ಳyಬಲ� ಸ್ಥಾ�&ಯು
ಗಳಿ�ದ್ಯು ಆಗಿದೆ(.
 * ಹು�ತ<ಣ-ಗಳj ವಿಕಸ್ತ್ರನಗೆ()�ಡುಗ ಆಮು�ಜನಕ ಸ್ತ್ರಮು�ದ̄ಿ ರಕ�ವB ಪ್ರBಪ್ರB\ಷ್ಟುಕ ಅಭಿಧುಮುನಿಯು ಮೂಲಕ ಎಂಡು 
ಹು�ತ<ಣ-ಕ)< ಮುತ
� ಉಚ್ಛ~ ಮುತ
� ನಿCಚ್ಛ ಅಭಿಧುಮುನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಂ�ಬ-ನ್  ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್  ರಕ�ವB ಬಲ ಹು�ತ<ಣ-
ಕೆಂ(< ಬರ
ತ�ದೆ(. 
 * ಈಗ ಹು�ತ<ಣ-ಗಳj ಸ್ತ್ರ�ಕೆಂ()Cಚಿಸಿ, ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಗಳj ವಿಕಸ್ತ್ರನ ಗೆ()ಳjyÓತ�ದೆ(, ಆಗ ಕ�ಮು ವಾ�ಗಿ ಆಮು�ಜನಕ 
ಸ್ತ್ರಮು�ದ̄ಿ ರಕ�ವB ಕವಾ�ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಂಡು ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಗ) ಮುತ
� ಕೆಂ�ಬ-ನ್  ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್  ರಕ�ವB ಬಲ  ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಗ)
ಬರ
ತ�ದೆ(. 
* ಈಗ ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಗಳj ಸ್ತ್ರ�ಕ
ಚಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ( ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಆಮು�ಜನಕ ಸ್ತ್ರಮು�ದ̄ಿ ರಕ�ವB ಎಂಡು ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಯಿ�ದ್ಯು 
ಮುಹೊಂ�ಅಪ್ರಧುಮುನಿಯು ಮೂಲಕ ದೆ(Cಹುದ್ಯು ವಿವಿಧು ಭೌ�ಗಗಳಿಗೆ( ಪ್ರ�ಪ್ ಆಗ
ತ್ಯಾ(� ಮುತ
� ಕೆಂ�ಬ-ನ್  ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್  ರಕ�ವB
ಬಲ ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಯಿ�ದ್ಯು ಪ್ರBಪ್ರB\ಷ್ಟುಕ ಅಪ್ರಧುಮುನಿಯು ಮೂಲಕ ಶಾ�|ಸ್ತ್ರಕೆಂ()Cಶಕೆಂ(< ಪ್ರ�ಪ್ ಆಗ
ತ�ದೆ(.
*ಹು�ತ<ಣ-ಗಳj ಮುತ
� ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಗಳ ಕ�ಮು ಬದ್ಯು� ಸ್ತ್ರ�ಕೆಂ()Cಚ್ಛನ್ನೊಂ( ಮುತ
� ವಿಕಸ್ತ್ರನದಿ�ದ್ಯು ಹು�ದ್ಯುಯುವB ರಕ�ವನ
& ಪ್ರ�ಪ್ 
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.
 

5.1 ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ಈ ಕೆಂ(ಳಗಿನ ರಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಗಳ ಕೆಂ�ಯು- ರ್ತಿಳಿಸಿ.   ಅ) ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ಕವಾ�ಟುಗಳj    ಆ) ಸ್ಥಾ(ಪ್ರV� 
5.2 ರಕ� ಪ್ರರಿಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(ಯುಲ್ಲಿ� ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ಕವಾ�ಟುಗಳj ಮುತ
� ಸ್ಥಾ(ಪ್ರV�ನ ಪಾ��ಮು
ಖ�ತ್ಯಾ( ರ್ತಿಳಿಸಿ.
      ಉತ�ರ: ಕವಾ�ಟುಗಳj ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಗಳj ಸ್ತ್ರ�ಕ
ಚಿಸಿದೆ�ಗ ರಕ�ವB ಪ್ರBನ¸ ಹು�ತ<ಣ-ಗಳಿಗೆ( ಹೊಂ()Cಗ
ವBದ್ಯುನ
& ತಡೆ(ಯು
ತ�ವಾ(. 
         ಸ್ಥಾ(ಪ್ರV� : ಇಂದ್ಯು
 ಎಂಡು ಮುತ
� ಬಲ ಹು�ತ<ಣ- ಮುತ
� ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಗಳನ
 ಪ್ರ�ತ್ಯಾ(�Cಕ್ತಿಸ್ತ್ರ
ವ ಮೂಲಕ  ಆಮು�ಜನಕ 

ಸ್ತ್ರಮು�ದ̄ಿ ರಕ� ಮುತ
� ಕೆಂ�ಬ-ನ್  ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್  ರಕ�ವB ಮಿಶ�ಣ ವಾ�ಗ
ವBದ್ಯುನ
& ತಪಿ\ಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.
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6.1 ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ಹು�ತ<ಣ-ಗಳj ಮುತ
� ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಗಳಿಗಿರ
ವ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ ಬರೆ(ಯಿರಿ
6.2 ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ಹು�ತ<ಣ-ಗಳj ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಗಳಿಗಿ�ತ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಭಿನ&ವಾ�ಗಿವಾ(.

 ಉತ�ರ :
ಹು�ತ<ಣ-ಗಳj ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿಗಳj 

ದೆ(Cಹುದ್ಯು ವಿವಿಧು ಭೌ�ಗಗಳಿ�ದ್ಯು ಮುತ
� 
ಶಾ�|ಸ್ತ್ರಕೆಂ()Cಶದಿ�ದ್ಯು ರಕ�ವB ಹು�ತ<ಣ-ಗಳಿಗೆ( ಬ�ದ್ಯು
 
ಸ್ಥಾ(Cರ
ತ�ದೆ(. 

ಹು�ದ್ಯುಯು ದಿ�ದ್ಯು ರಕ�ವನ
&  ದೆ(Cಹುದ್ಯುವಿವಿಧು 
ಭೌ�ಗಗಳಿಗೆ( ಮುತ
� ಶಾ�|ಸ್ತ್ರಕೆಂ()Cಶಕೆಂ(< ಪ್ರ�ಪ್ 
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.

ಒಂಳ ಗೆ()Cಡೆ(ಯು ಭಿರ್ತಿ� ತ್ಯಾ(ಳjವಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ(. ಒಂಳಗೆ()Cಡೆ(ಯು ಭಿರ್ತಿ� ದ್ಯುಪ್ರ\ವಅಗಿರ
ತ�ದೆ(. 

7.1 ಇಂಮು�ಡಿ ರಕ� ಪ್ರರಿಚ್ಛಲನ್ನೊಂ( ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
7.2 ರಕ�ವB ಹು�ದ್ಯುಯುವನ
& ಎಂರಡು
 ಬ್ಯಾ�ರಿ ಹು�ದ್ಯುಯುವನ
& ಹೊಂ�ದ್ಯು
ಹೊಂ()Cಗ
ತ�ದೆ( ಏಕೆಂ(?
7.3 ಮಾ�ನವನ ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ಶಾ�|ಸ್ತ್ರಕೆಂ()Cಶ ,ಹು�ದ್ಯುಯು ಮುತ
� ದೆ(Cಹುದ್ಯು ವಿವಿಧು ಭೌ�ಗಗಳಿಗೆ( ರಕ�ಪ್ರರಿಚ್ಛಲನ್ನೊಂ( (ಪ್ರಥ) ಹೊಂ(Cಗೆ( 
ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ್ಯಾ(�?
  ಉತ�ರ : ರಕ� ಪ್ರರಿಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(ಯುಲ್ಲಿ� ರಕ�ವB ಹು�ದ್ಯುಯುವನ
& 2 ಬ್ಯಾ�ರಿ ಹೊಂ�ದ್ಯು
ಹೊಂ()Cಗ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಈ ರಕ� ಪ್ರರಿಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(ಯುನ
& 

ಇಂಮು�ಡಿ ರಕ�ಪ್ರರಿಚ್ಛಲನ್ನೊಂ( ಎಂನ
&ವರ
 .
ಇಂಮು�ಡಿ ರಕ�ಪ್ರರಿಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಕೆಂ�ರಣ ಕೆಂ�ಬ-ನ್  ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್  ಅನ
& ತ್ಯಾ(ಗೆ(ದ್ಯು
 ಹೊಂ�ಕಲ
 ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಯು
ಕ� 
ರಕ�ವB ಶಾ�|ಸ್ತ್ರಕೆಂ()Cಶವನ
& ತಲ
ಪ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
 ಮುತ
� ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಪ್ರರಿತ ರಕ�ವನ
& ಶಾ�|ಸ್ತ್ರಕೆಂ()Cಸ್ತ್ರಗಳಿ�ದ್ಯು ಮುರಳಿ 
ಹು�ದ್ಯುಯುಕೆಂ(< ತರಬ್ಯಾ(Cಕ
  ನ�ತರ ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಉಳಿದ್ಯು ಭೌ�ಗಗಳಿಗೆ( ಪ್ರ�ಪ್ ಮಾ�ಡು
ವ ಸ್ತ್ರಲ
ವಾ�ಗಿ ರಕ� ಹು�ದ್ಯುಯುವನ
& 2 
ಬ್ಯಾ�ರಿ ಹೊಂ�ದ್ಯು
 ಹೊಂ()Cಗ
ತ�ದೆ(. 
  ರಕ� ಪ್ರರಿಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(Cಯು ಪ್ರಥ  - 
 ಆಮು�ಜನಕಭರಿತ ರಕ� ಶಾ�|ಸ್ತ್ರಕೆಂ()Cಶದಿ�ದ್ಯು  ---> ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು ಎಂಡುಹು�ತ<ಣ- ---> ಎಂಡು ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿ ---> 
ಮುಹೊಂ�ಅಪ್ರಧುಮುನಿ ----> ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಇಂತರ ಭೌ�ಗಗಳj 
ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(� ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಯು
ಕ� ರಕ�  ----> ಬಲ ಹು�ತ<ಣ- ----> ಬಲ ಹು�ತ
<ಕ್ಷಿ ----> ಪ್ರBಪ್ರB\ಷ್ಟುಕ ಅಪ್ರಧುಮುನಿ 
----> ಶಾ�|ಸ್ತ್ರಕೆಂ()Cಶ 

8.1 ಪ್ರಕ್ಷಿಗಳj ಮುತ
� ಸ್ತ್ರ�ನಿಗಳಲ್ಲಿ� ಇಂತರ ಕಶಾ(Cರ
ಕಗಳಿಗಿ�ತ ಹು�ದ್ಯುಯು ಹೊಂ(Cಗೆ( ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ವಿಕೆಂ�ಸ್ತ್ರಗೆ()�ಡಿದೆ( ಮುತ
� ಏಕೆಂ(?
8.2 ಪ್ರಕ್ಷಿಗಳj ಮುತ
� ಸ್ತ್ರ�ನಿಗಳj ನ್ನೊಂ�ಲ
< ಕೆಂ()Cಣಾ(ಯು ಹು�ದ್ಯುಯು ಹೊಂ()�ದಿರಲ
 ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
8.3 ಪ್ರಕ್ಷಿಗಳj ಮುತ
� ಸ್ತ್ರ�ನಿಗಳಲ್ಲಿ�ನ ಹು�ದ್ಯುಯು ಇಂತರೆ( ಕಶಾ(Cರ
ಕಗಳಿಗಿ�ತ  ಹೊಂ(Cಗೆ( ಭಿನ&ವಾ�ಗಿದೆ( ಮುತ
� ಏಕೆಂ(? 

ಉತ�ರ : ಪ್ರಕ್ಷಿ ಮುತ
� ಸ್ತ್ರ�ನಿಗಳಲ್ಲಿ� ಹು�ದ್ಯುಯು ನ್ನೊಂ�ಲ
< ಕೆಂ()Cಣಾ(ಗಳೆ�ಗಿ ವಿಕೆಂ�ಸ್ತ್ರ ಗೆ()�ಡಿದೆ(. ಇಂದ್ಯುಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣ ಇಂವB ತನ& 
ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಉಷ್ಟು�ವನ
& ಕೆಂ�ಪಾ�ಡಿಕೆಂ()ಳyಲ
 ಅಧೀಕ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ನಿರ�ತರ ಉಪ್ರಯೋ)Cಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ( ಇಂದ್ಯುಕೆಂ(<   ಅಧೀಕ 
ಆಮು�ಜನಕದ್ಯು ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ( ಇಂದೆ(.
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9.1 ಮಿCನ
ಗಳj 2 ಕೆಂ()Cಣಾ(ಯು ಹು�ದ್ಯುಯು ಹೊಂ()�ದಿದ್ಯು�ರ
 ರಕ�ಕೆಂ(< ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಪ್ರರೆ(�ಕೆಂ( ಹೊಂ(Cಗೆ�ಗ
ತ�ದೆ(.
9.2 ಯಾ�ವ ಕಶಾ(Cರ
ಕಗಳಲ್ಲಿ� ರಕ� ಹು�ದ್ಯುಯುವನ
& ಒಂಮೆ� ಮಾ�ತ� ಹೊಂ�ದ್ಯು
 ಹೊಂ()Cಗ
ತ�ದೆ( ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
 ? 
       ಉತ�ರ: ಮಿCನ
ಗಳj ಎಂರಡು
 ಕೆಂ()Cಣಾ(ಯು ಹು�ದ್ಯುಯುವನ
& ಮಾ�ತ� ಹೊಂ()�ದಿದ್ಯು
� ರಕ� ಒಂ�ದ್ಯು
 ಬ್ಯಾ�ರಿ  ಮಾ�ತ� 

ಹು�ದ್ಯುಯುವನ
& ಹೊಂ�ದ್ಯು
 ಹೊಂ()Cಗ
ತ�ದೆ(. ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಮಿCನ
ಗಳಲ್ಲಿ� ಕ್ತಿವಿರ
ಗಳಿ�ದ್ಯು ಪ್ರ�ಪ್ ಮಾ�ಡುಲ\ಡು
ವ ರಕ�ವB 
ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಯು
ಕ�ವಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ(. 

10.1 ಮಾ�ನವ ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಪ್ರ�ಮು
ಖ ರಕ�ನ್ನೊಂ�ಳಗಳj ಯಾ�ವBವB?
 ಉತ�ರ; ಅಪ್ರಧುಮುನಿ ,ಅಭಿಧುಮುನಿ ಮುತ
� ರಕ�ಲೆ()Cಮುನ್ನೊಂ�ಳಗಳj ನಮು� ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಪ್ರ�ಮು
ಖ ರಕ�ನ್ನೊಂ�ಳಗಳೆ�ಗಿವಾ(. 

11.1 ಅಪ್ರಧುಮುನಿ ರಕ�ನ್ನೊಂ�ಳಗಳj ಅಭಿಧುಮುನಿ ರಕ� ನ್ನೊಂ�ಳಗಳಿಗಿ�ತ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಭಿನ&ವಾ�ಗಿದೆ( ?
11.2 ಅಪ್ರಧುಮುನಿ ಮುತ
� ಅಭಿಧುಮುನಿಗಳಿಗಿರ
 ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ : 
ಅಪ್ರಧುಮುನಿಗಳj ಅಭಿಧುಮುನಿಗಳj 

ರಕ�ವನ
& ಹು�ದ್ಯುಯುದಿ�ದ್ಯು ಶಾ�|ಸ್ತ್ರಕೆಂ()Cಶ ಮುತ
� ದೆ(Cಹುದ್ಯು 
ಇಂತರ ಭೌ�ಗಗಳಿಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ( 

ರಕ�ವನ
& ಶಾ�|ಸ್ತ್ರ ಕೆಂ()Cಸ್ತ್ರ ಮುತ
� ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಇಂತರ 
ಭೌ�ಗಗಳಿ�ದ್ಯು ಹು�ದ್ಯುಯುಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. 

ರಕ�ದೆ()ತ�ಡು ತಡೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳyಲ
 ಇಂವB ದ್ಯುಪ್ರ\ನ್ನೊಂ�ದ್ಯು ಮುತ
� 
ಸಿ#ರ್ತಿತ್ಯಾ�ಪ್ರಕ ಭಿರ್ತಿ�ಯುನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ( 

ರಕ�ದೆ()ತ�ಡು ಇಂಲ�ದ್ಯು ಕೆಂ�ರಣ ಇಂವB ತ್ಯಾ(ಳjವಾ�ದ್ಯು ಮುತ
� 
ಸಿ#ರ್ತಿಸ್ಥಾ�#ಪ್ರಕವಲ�ದ್ಯು ಭಿರ್ತಿ� ಹೊಂ()�ದಿವಾ( 

ಇಂವB ಕವಾ�ಟುಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿಲ� ಇಂವB ಕವಾ�ಟುಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ(. 

12.1 ರಕ�ಲೆ()Cಮುನ್ನೊಂ�ಳಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ರಕ� ಪ್ರರಿಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(ಯುಲ್ಲಿ� ಲೆ()Cಮುನ್ನೊಂ�ಳಗಳ ಪಾ�ತ�ವಾ(Cನ
? 
12.2 ರಕ�ವB ಅಪ್ರಧುಮುನಿಯಿ�ದ್ಯು ಜೀCವಕೆಂ()Cಶಗಳಿಗೆ( ತಲ
ಪ್ರಲ
 ಇಂರ
ವ ವ�ವಸ್ಥಾ(#ಯುನ
& ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ�ರ : ಪ್ರ�ರ್ತಿ ಅಪ್ರಧುಮುನಿಯು
 ಜೀCವಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಕ-ಕೆಂ(< ಬರಲ
, ಒಂ�ದ್ಯು
 ಜೀCವಕೆಂ()Cಶದ್ಯುಷ್ಟು
V ಭಿರ್ತಿ� ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ
ಸ್ತ್ರ)ಕ್ಷ«ನ್ನೊಂ�ಳಗಳೆ�ಗಿ ಕವಲೆ()ಡೆ(ದಿರ
ತ�ದೆ(. ಈ ಸ್ತ್ರ)ಕ್ಷ« ನ್ನೊಂ�ಳಗಳಿಗೆ( ರಕ�ಲೆ()Cಮುನ್ನೊಂ�ಳ ಎಂನ
&ವರ
 .

ಲೆ()Cಮುನ್ನೊಂ�ಳದ್ಯು ಮೂಲಕ ರಕ�ದಿ�ದ್ಯು ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳj ಜೀCವಕೆಂ()Cಶಕೆಂ(< ವಿನಿಮುಯುಗೆ()ಳjyತ�ದೆ(.

13.1 ಅ�ಗೆ��ಶ ದ್ಯು�ವ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
 ? ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕ ಕೆಂ�ಯು-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಇಂದ್ಯುರ ಪಾ�ತ�ವಾ(Cನ
?
13.2 ದ್ಯು
ಗ�ರಸ್ತ್ರ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
 ? ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕ ಕೆಂ�ಯು-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಇಂದ್ಯುರ ಪಾ�ತ�ವಾ(Cನ
?
13.3 ರಕ�ದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ(ಯುಲ್ಲಿ� ತ್ಯಾ()ಡುಗಿರ
ವ ಇಂನ್ನೊಂ()&�ದ್ಯು
 ಅ�ಗೆ��ಶ ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ. ಅದ್ಯುರ ಕೆಂ�ಯು- ರ್ತಿಳಿಸಿ.
13.4 ಅ�ತರ್ ಕೆಂ()CಶೀCಯು ಅವಕೆಂ�ಶದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕ�ಡು
 ಬರ
ವ ಪ್ಕೋ�Cಟ್ಟಿCನ್  ಮುತ
� ಪಾ��ಸ್ತ್ರ� ದಿ�ದ್ಯು ಕ)ಡಿದ್ಯು ಬಣ� ರಹಿತ ದ್ಯು�ವ   
ಯಾ�ವBದ್ಯು
? ಇಂದ್ಯುರ ಕೆಂ�ಯು-ಗಳನ
& ಪ್ರಟ್ಟಿV ಮಾ�ಡಿ.
13.5 ಮಾ�ನವನ ದೆ(Cಹುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕರ
ಳಿನಿ�ದ್ಯು ಹಿCರಲ\ಟುV ಕೆಂ()ಬ
xನ
& ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರ
ವ ಮುತ
� ಜೀCವಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ಹೊಂ()ರಗಿರ
ವ ಅಧೀಕ 
ಪ್ರದೆ�ಥ-ಗಳನ
& ಮುರಳಿ ರಕ�ಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ(Cರಿಸ್ತ್ರ
ವ ಅ�ಗೆ��ಶ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?  ಇಂದ್ಯು
 ಯಾ�ವ ನ್ನೊಂ�ಳದ್ಯು ಮೂಲಕ ಹುರಿಯು
ತ�ದೆ(. 
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ಉತ�ರ: ರಕ� ಲೆ()Cಮುನ್ನೊಂ�ಳಗಳ ರ�ಧು�ದ್ಯು ಮೂಲಕ ಅ�ತರ್  ಕೆಂ()CಶೀCಯು ಅವಕೆಂ�ಶಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ()Cಸ್ತ್ರಲ\ಡು
ವ ,
ಪಾ��ಸ್ತ್ರ�,ಪ್ಕೋ�Cಟ್ಟಿCನ್ ಮುತ
� ರಕ� ಜೀCವಕೆಂ()Cಶಗಳಿ�ದ್ಯು ಕ)ಡಿದ್ಯು ಬಣ� ರಹಿತ ದ್ಯು�ವಕೆಂ(< ದ್ಯು
ಗ̄ರಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ� ಅ�ಗೆ��ಶ 
ದ್ಯು�ವ ಎಂನ
&ವರ
 .
 ಇಂದ್ಯು
 ಕರ
ಳಿನಿ�ದ್ಯು ಹಿCರಲ\ಟುV ಕೆಂ()ಬ
xನ
& ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ( ಮಾ�ಡು
ವಲ್ಲಿ� ಮುತ
� ಅಧೀಕ ದ್ಯು�ವ ಪ್ರದೆ�ಥ-ವನ
& ಕೆಂ()Cಶದ್ಯು 
ಹೊಂ()ರಗಿನಿ�ದ್ಯು ರಕ�ಕೆಂ(< ಮುರಳಿ ಹುರಿಯು
ವ�ತ್ಯಾ( ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(. 
 ಇಂದ್ಯು
 ಬಿಂಳಿ ರಕ�ಕಣಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿದ್ಯು
� ಜೀCವ ನಿರೆ()Cಧುಕ ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಒಂದ್ಯುಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. 
ದ್ಯು
ಗ� ರಸ್ತ್ರವB ದ್ಯು
ಗ�ಲೆ()Cಮುನ್ನೊಂ�ಳ, ದ್ಯು
ಗ� ನ್ನೊಂ�ಳಗಳ ಮೂಲಕ ಹುರಿದ್ಯು
 ದೆ()ಡು� ಅಭಿಧುಮುನಿಗಳಿಗೆ( ತ್ಯಾ(ರೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳjyತ�ವಾ(.

14.1 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳಲ್ಲಿ�ನ ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ( ಪಾ��ಣಿಗಳಲ್ಲಿ�ನ ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ( ಗಿ�ತ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಭಿನ&ವಾ�ಗಿದೆ(?
14.2 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳಲ್ಲಿ� ಪಾ��ಣಿಗಳ ರಿCರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕ ವ�ಹುಗಳj ಅಭಿವ�ದ̄ಿಯಾ�ಗಿರ
ವBದಿಲ� ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ : ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳj ಅಧೀಕ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ನಿಜೀC-ವ ಕೆಂ()Cಶಗಳನ
& ಹೊಂ()�ದಿರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಮುತ
� ಪಾ��ಣಿಗಳ�ತ್ಯಾ( 
ಚ್ಛಲನಶೀCಲ ವಲ�ದ್ಯು ಕೆಂ�ರಣ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ( ಕಡಿಮೆ ಇಂರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಇಂವB ನಿಧಾ�ನಗರ್ತಿCಯು ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕ 
ವ�ವಸ್ಥಾ(#ಯುನ
& ಹೊಂ()�ದಿವಾ(.

15.1 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಯಾ�ಗ
ವ ಪ್ರದೆ�ಥ-ಗಳj ಯಾ�ವBವB? ಇಂವBಗಳನ
& ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರ
ವ ಅ�ಗೆ��ಶಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
15.2 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳಲ್ಲಿ� ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕ ಪ್ರ�ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ಸ್ತ್ರ�ಕ್ಷಿCಪ್ರ�ವಾ�ಗಿ ವಿವರಿಸಿ. 

ಉತ�ರ : ಬ್ಯಾ(Cರಿನಿ�ದ್ಯು ಹಿCರಲ\ಟುV ನಿCರ
,ನ್ನೊಂ(�ಟ್ರೋ()�Cಜನ್ ಪಾ�ಸ್ತ್ರ»ರಸ್ ,ಖನಿಜಗಳ�ತಹು ಕಚಾ�~ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳನ
& ಹೊಂ�ಗ) 
ದ್ಯು
�ರ್ತಿಸ್ತ್ರ�ಶಾ(�Cಷ್ಟುಣ ಕ್ತಿ�ಯೋಯಿ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ�ಶಾ(�Cಷ್ಟುಲ\ಟುV ಉತ\ನ&ಗಳj ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ದ್ಯು ವಿವಿಧು ಬ್ಯಾ�ಗಗಳಿಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ( ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.
ಮುಣಿ�ನಿ�ದ್ಯು ಪ್ರಡೆ(ದ್ಯು ನಿCರ
,ಖನಿಜ ಲವಣಗಳj  ಕೆಂ(©�ಲ� ಎಂ�ಬ  ನ್ನೊಂ�ಳ ಅ�ಗೆ��ಶದ್ಯು ಮೂಲಕ ಹೊಂ�ಗ) 
ದ್ಯು
�ರ್ತಿಸ್ತ್ರ�ಶಾ(�Cಷ್ಟುಣಾ(ಯು ಉತ\ನ&ಗಳj  ಫ್ಲೋ�Cಯು� ಎಂ�ಬ ನ್ನೊಂ�ಳ ಅ�ಗೆ��ಶದ್ಯು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ( ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. 

16.1 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳಲ್ಲಿ� ನಿCರಿCನ ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ(ಯುನ
& ಸ್ತ್ರ�ಕ್ಷಿಪ್ರ�ವಾ�ಗಿ ವಿವರಿಸಿ 
16.2 ಕೆಂ(©�ಲ� ನಳಿಕೆಂ(ಯು ಮೂಲಕ ವಸ್ತ್ರ
� ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ(ಯುನ
& ಸ್ತ್ರ�ಕ್ಷಿCಪ್ರ�ವಾ�ಗಿ ವಿವರಿಸಿ. 

ಉತ�ರ : ಕೆಂ(©�ಲ� ನಿCರನ
& ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರ
ವ ವಾ�ಹುಕ ನ್ನೊಂ�ಳ ಅ�ಗೆ��ಶವಾ�ಗಿದೆ(. ಕೆಂ(©�ಲ� ನಿCರ
 ಮುತ
� ಲವಣಗಳನ
& 
ಬ್ಯಾ(Cರಿನಿ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ದ್ಯು ವಿವಿಧು ಭೌ�ಗಗಳಿಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರಲ
 ಕೆಂ(©�ಲ� ನಳಿಕೆಂ( ಮುತ
� ಟ್ರೋ(�Cಕ್ತಿಡ್© ಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾ(Cರ
,ಕೆಂ��ಡು ,
ಎಂಲೆ( ಭೌ�ಗಗಳಿಕೆಂ( ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಕ- ಹೊಂ()�ದಿದೆ(. 
ಮುಣಿ�ನ ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಕ-ದ್ಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಬ್ಯಾ(Cರಿನ ಜೀCವಕೆಂ()Cಶಗಳj ನಿCರನ
& ಹಿCರಿಕೆಂ()�ಡು
 ಅಯಾ�ನ್ ಗಳ ಸ್ಥಾ�ರತ್ಯಾ( ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರ  
ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(. ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಮುಣಿ�ನಿ�ದ್ಯು ನಿCರ
 ಬ್ಯಾ(Cರಿಗೆ( ಚ್ಛಲ್ಲಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. 
 ಬ್ಯಾ(Cರಿನ ಕೆಂ(©�ಲ� ನ್ನೊಂ()ಳಗೆ( ನಿCರಿನ ಸಿ#ರವಾ�ದ್ಯು ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(ಯು
  ನಿCರಿನ ಒಂ�ದ್ಯು
 ಸ್ತ್ರ��ಭ ಉ�ಟು
 ಮಾ�ಡಿ ನಿCರನ
& 
ನಿರ�ತರವಾ�ಗಿ ಮೆCಲಕೆಂ(< ತಳjyತ�ದೆ(. 

 ನಿCರ
 ಕೆಂ(©�ಲ� ಮೂಲಕ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಎಂತ�ರ ತಲ
ಪ್ರಲ
 ಈ ಒಂತ�ಡು ಸ್ಥಾ�ದ್ಯು�ವಾ�ಗದ್ಯು ಕೆಂ�ರಣ ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳj ಬ್ಯಾ�ಷ್ಟು»ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ್ನೊಂ( 
ತ�ತ�ದ್ಯು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾ�ಕಷ್ಟು
V ಎಂತ�ರಕೆಂ(< ನಿCರ
 ಮೆCಲೆ(ರ
ವ�ತ್ಯಾ( ನ್ನೊಂ()Cಡಿಕೆಂ()ಳjyತ�ವಾ(. 
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15.1 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳj ಯಾ�ವ ತ�ತ�ದ್ಯು ಮೂಲಕ ಅತ��ತ ಎಂತ�ರದ್ಯು ಭೌ�ಗಗಳಿಗೆ( ನಿCರ
 ಮೆCಲೆ(ರ
ವ�ತ್ಯಾ( ಮಾ�ಡಿಕೆಂ()ಳjyತ�ವಾ(. ಈ 
ತ�ತ�ಕೆಂ(< ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ವB ಹೊಂ(Cಗೆ( ಮಾ�ಪಾ�-ಡು
 ಮಾ�ಡಿಕೆಂ()�ಡಿದೆ(? ಈ ತ�ತ�ದ್ಯು ಇಂತರ ಅನ
ಕ)ಲ ಪ್ರಟ್ಟಿV ಮಾ�ಡಿ.
15.2 ಭೌ�ಷ್ಟು\ ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ್ನೊಂ( ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಈ ಕ್ತಿ�ಯೋಯು ಅನ
ಕ)ಲ ಗಳೆ(Cನ
? ಈ ಕ್ತಿ�ಯೋಯು
 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ದ್ಯು ಅತ��ತ ಎಂತ�ರ 
ಭೌ�ಗಗಳಿಗೆ( ನಿCರ
 ಮೆCಲೆ(Cರಲ
 ಹೊಂ(Cಗೆ( ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಕವಾ�ಗಿದೆ( ರ್ತಿಳಿಸಿ. 
15.3 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ದ್ಯು ಹೊಂ()ರ ಧುಮು- ಅ�ಗೆ��ಶದ್ಯು ಜೀCವಕೆಂ()Cಶಗಳj ಕೆಂ�ವಲ
 ಕೆಂ()Cಶಗಳೆ�ಗಿ ಮಾ�ಪ್ರ-ಟು
 ಆಗಿರ
ತ�ದೆ(. ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು 
ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳಿಗೆ( ಆಗ
ವ ಅನ
ಕ)ಲಗಳೆ(Cನ
? 

ಉತ�ರ : ಬ್ಯಾ(Cರಿನಿ�ದ್ಯು ಹಿCರಲ\ಟುV ನಿCರ
 ಕೆಂ(©�ಲ� ಮೂಲಕ ಎಂತ�ರಕೆಂ(< ಮೆCಲೆ(Cರಲ
 ಸ್ಥಾ�ಧು�ವಿಲ�. ಇಂದ್ಯುಕೆಂ�<ಗಿ 
ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳj ಮಾ�ಡಿಕೆಂ()�ಡಿರ
ವ ತ�ತ� ಬ್ಯಾ�ಷ್ಟು»ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ್ನೊಂ(. 
ಎಂಲೆ(ಯು ಹೊಂ()ರಧುಮು-ದ್ಯು ಜೀCವ ಕೆಂ()Cಶಗಳj ಕೆಂ�ವಲ
 ಜೀCವಕೆಂ()Cಶಗಳೆ�ಗಿ ಮಾ�ಪಾ�-ಡು
 ಆಗಿ ಪ್ರತ� ರ�ಧು�ಗಳೆ�ವಾ(. ಈ
ಪ್ರತ�ರ�ಧು�ದ್ಯು ಮೂಲಕ ನಿCರ
 ಆವಿರ)ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ನಷ್ಟುVವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಎಂಲೆ(ಗಳ ಈ ರ�ಧು�ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿCರ
 
ಆವಿಯಾ�ಗ
ವಾ�ಗ ಚಾ()Cಷ್ಟುಣ ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡಿ ಇಂದ್ಯು
 ಬ್ಯಾ(Cರ
ಗಳ ಕೆಂ(©�ಲ� ಕೆಂ()Cಶಗಳಿ�ದ್ಯು ನಿCರ
 ಎಂಳೆ(ದ್ಯು
 ಕೆಂ()ಳjyವ�ತ್ಯಾ( 
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.
ಪ್ರತ�ರ�ಧು�ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿCರ
 ಆವಿರ)ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ನಷ್ಟುVವಾ�ಗ
ವ ಕ್ತಿ�ಯೋ ಬ್ಯಾ�ಷ್ಟು\ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ್ನೊಂ( ಎಂನ
&ವರ
 .

ಬ್ಯಾ�ಷ್ಟು\ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ್ನೊಂ(ಯು  ಅನ
ಕ)ಲಗಳj   :   
1. ಬ್ಯಾ(Cರಿನಿ�ದ್ಯು ಎಂಲೆ(ಗಳಿಗೆ( ನಿCರ
 ಲವಣ ಗಳ ಮೆCಲ
�ಖ ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.
2. ತ್ಯಾ�ಪ್ರದ್ಯು ನಿಯು�ತ�ಕೆಂ(< ಸ್ತ್ರಹುಕೆಂ�ರಿ

16.1 ವಸ್ತ್ರ
� ಸ್ಥಾ�#ನ್ನೊಂ��ತರ  ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಈ ಕ್ತಿ�ಯು ಹೊಂ(Cಗೆ( ಜರಗ
ತ�ದೆ(.
16.2 ಆಹೊಂ�ರದ್ಯು ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ( ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳಲ್ಲಿ� ಹೊಂ(Cಗೆ( ಆಗ
ತ�ದೆ(.  
16.3 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳಲ್ಲಿ� ದ್ಯು
�ರ್ತಿಸ್ತ್ರ�ಶಾ(�Cಷ್ಟುಣ ಉತ\ನ& ಮುತ
� ಅಮೆ�ನ) ಆಮು�ಗಳ ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ(ಯುನ
& ಸ್ತ್ರ�ಕ್ಷಿCಪ್ರ�ವಾ�ಗಿ ವಿವರಿಸಿ. 

ಉತ�ರ : ದ್ಯು
�ರ್ತಿಸ್ತ್ರ�ಶಾ(�Cಷ್ಟ್ರೀತ ಉತ\ನ&ಗಳ ಸ್ಥಾ�ಗೆ�ಣಿಕೆಂ(ಯುನ
& ವಸ್ತ್ರ
� ಸ್ಥಾ�#ನ್ನೊಂ��ತರ ಎಂನ
&ವರ
 
ಈ ಕ್ತಿ�ಯೋಯು
 ಫ್ಲೋ�Cಯು� ಎಂ�ಬ ನ್ನೊಂ�ಳ ಅ�ಗೆ��ಶದ್ಯು ಮೂಲಕ ಎಂ.ಟ್ಟಿ.ಪಿ ರ)ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಶಕ್ತಿ�ಯುನ
& ಬಳಸಿಕೆಂ()�ಡು
 
ನಡೆ(ಯು
ತ�ದೆ(.

          ದ್ಯು
�ರ್ತಿಸ್ತ್ರ�ಶಾ(�ಷ್ಟ್ರೀತ ಉತ\ನ&ಗಳj ಎಂ.ಟ್ಟಿ.ಪಿ ಯಿ�ದ್ಯು ಶಕ್ತಿ� ಬಳಸಿಕೆಂ()�ಡು
 ಫ್ಲೋ�Cಯು� ಅ�ಗೆ��ಶಕೆಂ(< ನ
ಗಿµ ಅಭಿಸ್ತ್ರರಣ 
ಒಂತ�ಡುವನ
& ಹೊಂ(ಚಿ~ಸಿ ನಿCರ
 ಅದ್ಯುರೆ()Cಳಗೆ( ಪ್ರ�ವಾ(Cಶೀಸ್ತ್ರ
ವ�ತ್ಯಾ( ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(. ಈ ಒಂತ�ಡು ಫ್ಲೋ�Cಯು�ನಿ�ದ್ಯು ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳj 
ಕಡಿಮೆ ಒಂತ�ಡುವಿರ
ವ ಅ�ಗೆ��ಶಗಳಿಗೆ( ಚ್ಛಲ್ಲಿಸ್ತ್ರ
ವ�ತ್ಯಾ( ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.

17. ಬ್ಯಾ(Cಸಿಗೆ( ಕೆಂ�ಲದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕೆಂ��ಡು ಮುತ
� ಬ್ಯಾ(Cರಿನ ಶಕ-ರಗಳj ಮೆ)ಗ
µಗಳಿಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರಲ\ಡು
ತ�ದೆ( ಏಕೆಂ(?
 ಉತ�ರ : ಮೆ)ಗ
µಗಳ ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ( ಯಾ�ಗಲ
 ಅಧೀಕ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ( ಇಂರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಬ್ಯಾ(Cಸಿಗೆ( ಕೆಂ�ಲದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕೆಂ��ಡು 
ಮುತ
� ಬ್ಯಾ(Cರಿನ ಶಕ-ರಗಳj ಮೆ)ಗ
µಗಳಿಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರಲ\ಡು
ತ�ದೆ(
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18.ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ ಕ್ತಿ�ಯೋ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ವಿವಿಧು ಜೀCವಿಗಳj ಈ ಕ್ತಿ�ಯೋಗೆ( ಯಾ�ವ ತ�ತ�ಗಳನ
& ಬಳಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ(,
 ಉತ�ರ : ಜೀCವಕೆಂ()Cಶದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ಚ್ಛಯಾ�ಪ್ರಚ್ಛಯು ಕ್ತಿ�ಯೋಯುಲ್ಲಿ� ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವ ಹೊಂ�ನಿಕೆಂ�ರಕ ನ್ನೊಂ(�ಟ್ರೋ()�Cಜನ್  

ತ್ಯಾ��ಜ�ಗಳನ
& ದೆ(Cಹುದಿ�ದ್ಯು ಹೊಂ()ರಹೊಂ�ಕ
ವ ಜೌ(�ವಿಕ ಕ್ತಿ�ಯೋಗೆ( ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ್ನೊಂ( ಎಂನ
&ವರ
.
ಈ ಕ್ತಿ�ಯೋಗೆ( ಏಕಕೆಂ()Cಶ ಜೀCವಿಗಳj ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಸ್ತ್ರ
ತ�ಲ್ಲಿನ ನಿCರಿಗೆ( ವಿಸ್ತ್ರರಣಾ( ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತ್ರಜೀ-ಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ(.
ಬಹು
ಕೆಂ()CಶೀCಯು ಜೀCವಿಗಳj ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ ಕ್ತಿ�ಯೋಗೆ( ವಿಶೀಷ್ಟುV ಅ�ಗಗಳj ಮುತ
� ಅ�ಗವ�ಹು ಹೊಂ()�ದಿರ
ತ�ವಾ(.

19.1 ಮಾ�ನವನ ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ್ನೊಂ��ಗ ವ�ಹುದ್ಯು ಭೌ�ಗಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
19.2 ಮುನ
ಷ್ಟು�ನಲ್ಲಿ� ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನಕೆಂ�ಯು- ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ಅ�ಗಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ 
 ಉತ�ರ : ಮಾ�ನವನಲ್ಲಿ� ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ ಕ್ತಿ�ಯೋ ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ಅ�ಗಗಳೆ(�ದ್ಯುರೆ( 

1) ಒಂ�ದ್ಯು
 ಜೌ()ತ್ಯಾ( ಮೂತ�ಪಿ�ಡುಗಳj (ಕ್ತಿಡಿ&ಗಳj),- ಮೂತ� ಉತ\ರ್ತಿ� ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(
2)  ಒಂ�ದ್ಯು
ಜೌ()ತ್ಯಾ( ಮೂತ�ನ್ನೊಂ�ಳಗಳj - ಮೂತ�ಪಿ�ಡುಗಳಿ�ದ್ಯು ಮೂತ�ವನ
& ಮೂತ�ಕೆಂ()Cಶಕೆಂ(< ಸ್ಥಾ�ಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ(. 

     3) ಮೂತ�ಕೆಂ()Cಶ - ಮೂತ�ವನ
& ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ್ನೊಂ(ಯಾ�ಗ
ವವರಗೆ( ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. 

20.1 ಮೂತ� ಪಿ�ಡುಗಳ ರಚ್ಛನ್ನೊಂ�ತ�ಕ ಮುತ
� ಕೆಂ�ಯಾ�-ತ�ಕ ಮೂಲರ್ಘಟುಕ ಯಾ�ವBದ್ಯು
? ಇಂದ್ಯುರ ರಚ್ಛನ್ನೊಂ( ವಿವರಿಸಿ
20.1 ನ್ನೊಂ(ಫ್ಲೆ��ನ್ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಇಂದ್ಯುರ ರಚ್ಛನ್ನೊಂ( ವಿವರಿಸಿ 
20.3 ಮೂತ� ಪಿ�ಡುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಮೂತ�ಸ್ಥಾ()Cಸ್ತ್ರ
ವ ಸ್ತ್ರ)ಕ್ಷಮುರಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ ರಚ್ಛನ್ನೊಂ( ವಿವರಿಸಿ.
20.4 ಮೂತ� ಪಿ�ಡುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಮೂತ� ಉತ\ರ್ತಿ�ಮಾ�ಡು
ವ ಸ್ತ್ರ)ಕ್ಷ«ರಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಗಳj ಯಾ�ವBವB? ಇಂದ್ಯುರ ರಚ್ಛನ್ನೊಂ( ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ�ರ: ಮೂತ�ಪಿ�ಡುದ್ಯು ರಚ್ಛನ್ನೊಂ�ತ�ಕ ಮುತ
� ಕೆಂ�ಯಾ�-ತ�ಕ ಮೂಲ ರ್ಘಟುಕಗಳಿಗೆ( ನ್ನೊಂ(ಫ್ಲೆ��ನ್  ಎಂನ
&ವರ
.
    ಇಂವB ಮೂತ� ಸ್ಥಾ()Cಸ್ತ್ರ
ವ ಸ್ತ್ರ)ಕ್ಷ«ರಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಗಳೆ�ಗಿವಾ(. 

   ನ್ನೊಂ(ಫ್ಲೆ��ನ್  ಬಟ್ಟಿVಲ್ಲಿನ್ನೊಂ�ಕೆಂ�ರದ್ಯು ರಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಹೊಂ()�ದಿದೆ( ಇಂದ್ಯುಕೆಂ(<  ಬ್ಯಾ�ಮುನ& ಬಟುVಲ
 ಎಂನ
&ವರ
.  ಈ ಬಟುVಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ� ತ್ಯಾ(ಳj ಭಿರ್ತಿ�  
ರಕ�ಲೆ()Cಮುನ್ನೊಂ�ಳಗಳ ಗ
�ಪ್ರB ಇಂದ್ಯು
� ಇಂದ್ಯುಕೆಂ(<  ಗೆ��ಮುರ
ಲಸ್ ಎಂನ
&ವರ
.  ಬ್ಯಾ�ಮುನ&ನ ಬಟುVಲ್ಲಿನ ನ�ತರ ನ್ನೊಂ(Cಪಾ��ನ್  
ಅನ್ನೊಂ(Cಕಬ್ಯಾ�ರಿ ನ
ಲ್ಲಿಚಿಕೆಂ()�ಡು
  U ಆಕೆಂ�ರದ್ಯು ರಚ್ಛನ್ನೊಂ( ಹೊಂ()�ದಿ ಅ�ರ್ತಿಮುವಾ�ಗಿ ಸ್ತ್ರ�ಗೆ��ಹುಕ ನಳಿಕೆಂ(ಗೆ( ಸ್ಥಾ(Cರಿಕೆಂ()ಳjyತ�ದೆ(. 
ನ್ನೊಂ(Cಫ್ಲೆ��ನ್  ಸ್ತ್ರ
ತ�  ತ್ಯಾ(ಳj ಭಿರ್ತಿ�ಹೊಂ()�ದಿದ್ಯು ರಿCನಲ್ಟ್  ಅಪ್ರಧುಮುನಿ ಮುತ
�  ರಿCನಲ್ಟ್ ಅಭಿಧುಮುನಿ ಕವಲ
ಗಳj ಆವರಿಸಿ  
ಕೆಂ()�ಡಿರ
ತ�ದೆ(. 
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21.1 ಮೂತ� ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉತ�ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ( ?
21.2 ಮೂತ� ಉತ�ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವ ಹು�ತಗಳನ
& ವಿವರಿಸಿ.
   ಉತ�ರ : ಮೂತ� ಉತ\ದೆ�ನ್ನೊಂ(ಯು
 ನ್ನೊಂ(Cಫ್ಲೆ��ನ್  ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆ(ಯು
ತ�ದೆ(. ತ್ಯಾ(ಳj ಭಿರ್ತಿ� ಹೊಂ()�ದಿದ್ಯು ರಿCನಲ್ಟ್ 

ಅಪ್ರಧುಮುನಿಯು ಗ�ಟು
ಗಳ (ಗೆ��ಮುರ
ಲಸ್) ಮೂಲಕ ರಕ� ಹುರಿದೆ�ಗ ರಕ�ವB ಬ್ಯಾ�ಮುನ್ ಬಟ್ಟಿVನ್ನೊಂ()ಳಗೆ( 
ಸ್ಥಾ()Cಸ್ತ್ರಲ\ಡು
ತ�ದೆ(.ರಕ�ದಿ�ದ್ಯು ಸ್ಥಾ()Cಸ್ತ್ರಲ\ಟುV ದ್ಯು�ವವB ನ
ಲ್ಲಿಚಿಕೆಂ()�ಡು ನ್ನೊಂ(ಫ್ಲೆ��ನ್ ನ್ನೊಂ�ಳದ್ಯುಮೂಲಕ ಹುರಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ(  ,
ಸ್ಥಾ()Cಸ್ತ್ರಲ\ಟುV ದ್ಯು�ವದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ಅಗತ� ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳೆ�ದ್ಯು ಗ
�ಕೆಂ()Cಸ್,ಅಮೆ�ನ್ನೊಂ()Cಆಮು�,ಲವಣಗಳj ,ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ನಿCರ
, ಮುರ
 
ಹಿCರಲ\ಡು
ತ�ದೆ(. ಮುರ
 ಹಿCರಿಕೆಂ(ಯಾ�ಗ
ವ ನಿCರಿನ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣವB ಎಂಷ್ಟು
V ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕರಗಿದ್ಯು ತ್ಯಾ��ಜ� ಪ್ರದೆ�ಥ- 
ವಿಸ್ತ್ರಜೀ-ಸ್ತ್ರ ಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ಗಿದೆ( ಮುತ
� ದೆ(Cಹುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ನಿCರ
 ಎಂಷ್ಟು
V ಅಧೀಕವಾ�ಗಿದೆ( ಎಂ�ಬ
ದ್ಯುನ
& ಅವಲ�ಬಿಂಸಿದೆ(.ಹಿCಗೆ( ನ್ನೊಂ(ಫ್ಲೆ��ನ್ ನಲ್ಲಿ�

ಸ್ಥಾ()Cಸ್ತ್ರಲ\ಟುV ಮೂತ� ಸ್ತ್ರ�ಗೆ��ಹುಕ ನಳಿಕೆಂ( ಸ್ಥಾ�ಗಿ ಅಲ್ಲಿ��ದ್ಯು ಮೂತ�ಪಿ�ಡುದ್ಯು ಹೊಂ()Cಗಿ ನ�ತರ ಮೂತ�ನ್ನೊಂ�ಳದ್ಯು ಮೂಲಕ 
ಮೂತ�ಕೆಂ()Cಶಕೆಂ(< ಹೊಂ()Cಗಿ  ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹುಗೆ()ಳjyತ�ದೆ(.

22.1 ನ್ನೊಂ(Cಫ್ಲೆ��ನ್ ಚಿತ� ಬರೆ(ದ್ಯು
 ಗೆ��ಮುರ
ಲಸ್,ಬ್ಯಾ�ಮುನ&ನಬಟುVಲ
 ಹೊಂ�ಗ) ಸ್ತ್ರ�ಗೆ��ಹುಕ ನಳಿಕೆಂ( ಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.
22.2 ಮೂತ� ಉತ\ರ್ತಿ�ಮಾ�ಡು
ವ ಮೂತ�ಪಿ�ಡುಗಳ ರಚ್ಛನ್ನೊಂ�ತ�ಕ ಮುತ
� ಕೆಂ�ಯಾ�-ತ�ಕ ಮೂಲರ್ಘಟುಕಗಳ ಚಿತ�ಬರೆ(ದ್ಯು
 
ಭೌ�ಗಗಳನ
& ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿ. 

23.1 ಮೂತ�ಪಿ�ಡುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಮೂತ� ಉತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಯಾ�ಗ
ವಾ�ಗ ನಿCರಿನ ಮುರ
ಹಿCರಿಕೆಂ( ಅವಲ�ಬಿಂಸಿದ್ಯು ಅ�ಶವಾ(Cನ
? 
   ಉತ�ರ: ಮೂತ�ಪಿ�ಡುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಮೂತ� ಉತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಯಾ�ಗ
ವಾ�ಗ ನಿCರಿನ ಮುರ
ಹಿCರಿಕೆಂ( ಅವಲ�ಬಿಂಸಿದ್ಯು ಅ�ಶಗಳೆ(�ದ್ಯುರೆ( 
          1. ಮುರ
 ಹಿCರಿಕೆಂ(ಯಾ�ಗ
ವ ನಿCರಿನ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣವB ಎಂಷ್ಟು
V ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಕರಗಿದ್ಯು ತ್ಯಾ��ಜ� ಪ್ರದೆ�ಥ- ವಿಸ್ತ್ರಜೀ-ಸ್ತ್ರ 

ಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ಗಿದೆ( ಮುತ
� 2. ದೆ(Cಹುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ನಿCರ
 ಎಂಷ್ಟು
V ಅಧೀಕವಾ�ಗಿದೆ( ಎಂ�ಬ
ದ್ಯುನ
& ಅವಲ�ಬಿಂಸಿದೆ(.
24.1 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳಲ್ಲಿ�ನ ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ್ನೊಂ(ಯುನ
& ಸ್ತ್ರ�ಕ್ಷಿಪ್ರ�ವಾ�ಗಿ ವಿವರಿಸಿ,
24.2 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳj ವಿಸ್ತ್ರಜೀ-ಸ್ತ್ರ
ವ ತ್ಯಾ��ಜ�ಗಳನ
& ಪ್ರಟ್ಟಿVಮಾ�ಡಿ ಮುತ
� ವಿಸ್ತ್ರಜೀ-ಸ್ತ್ರ
ವ ವಿಧಾ�ನಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.

ಉತ�ರ: ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳಲ್ಲಿ� ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವ ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ ಪ್ರದೆ�ಥ-ಗಳೆ(�ದ್ಯುರೆ(: ಧು
�ರ್ತಿ ಸ್ತ್ರ�ಶಾ(�Cಶಷ್ಟುಣ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುಲ್ಲಿ� 
ಉತ�ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವ ಆಮು�ಜನಕ, ಉಸಿರೆ�ಟುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವ ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(�ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ,ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ವರಿ 
ನಿCರ
,ನ್ನೊಂ(�ಟ್ರೋ()�Cಜನ್ ತ್ಯಾ��ಜ�ಗಳj.

      ವಿಸ್ತ್ರಜೀ-ಸ್ತ್ರ
ವ ವಿಧಾ�ನಗಳೆ(�ದ್ಯುರೆ( : 1. ಆಮು�ಜನಕ ಮುತ
� ಕೆಂ�ಬ-ನ್ ಡೆ(�ಆಕೆಂ(©�ಡ್ ಗಳನ
& ಪ್ರತ�ರ�ಧು�ದ್ಯು ಮೂಲಕ 
       2. ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ವರಿ ನಿCರನ
& ಬ್ಯಾ�ಷ್ಟು»ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ್ನೊಂ( ಕ್ತಿ�ಯೋಯು ಮೂಲಕ 
       3.ಎಂಲೆ(ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹುವಾ�ದ್ಯು ತ್ಯಾ��ಜ�ಗಳನ
& ಎಂಲೆ(ಯುನ
& ಉದ್ಯು
ರಿಸ್ತ್ರ
ವ ಮೂಲಕ 
       4. ರಸ್ತ್ರದೆ�ನಿಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ಮೂಲಕ 
       5. ಹುಳೆ(ಯು ಕೆಂ(©�ಲ� ನಲ್ಲಿ� ತ್ಯಾ��ಜ�ಗಳj ಅ�ಟು
 ಮುತ
� ರೆ�ಳದ್ಯು ಮೂಲಕ ಸ್ತ್ರ�ಗ�ಹುವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.
       6.ತನ& ಸ್ತ್ರ
ತ�ಲ್ಲಿನ ಮುಣಿ�ನಲ್ಲಿ� ತ್ಯಾ��ಜ� ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳನ
& ವಿಸ್ತ್ರಜೀ-ಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.
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   ನಿಯಂತ್ರಣಮತು� ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
1.1 ಮೆದ್ಯು
ಳj  ಹೊಂ(Cಗೆ(  ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರಲ\ಟ್ಟಿVದೆ( ?
1.2 ಮೆದ್ಯು
ಳj  ತಲೆ(ಬ
ರ
ಡೆ(ಯು   ಒಂಳಗಿರಲ
    ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
 ?
1.3 ಬ್ಯಾ(�ಕ್  ಓಡಿಸ್ತ್ರ
ವ ವ�ಕ್ತಿ�  ಕಡೆ��ಯುವಾ�ಗಿ  ಹೊಂ(ಲೆ(�ಟ್ ಧುರಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
  ಏಕೆಂ( ?

ಉತ�ರ : ಮೆದ್ಯು
ಳj   ಮು�ದ್ಯು
ವಾ�ದ್ಯು  ಅ�ಗೆ��ಶದಿ�ದ್ಯು ( ನರ  ಅ�ಗೆ��ಶದಿ�ದ್ಯು) ಮಾ�ಡುಲ\ಟ್ಟಿVದ್ಯು
� ಸ್ತ್ರ|ಯು�     
ರಕ್ಷಣಾ(ಗೆ�ಗಿ   ತಲೆ( ಬ
ರ
ಡೆ( ಹೊಂ�ಗ)   ಸ್ಥಾ(ರೆ(ಬ್ಯಾ()�C ಸ್ಥಾ(\�ನಲ್ಟ್  ದ್ಯು�ವ ತ
�ಬಿಂರ
ವ  ಮೆನ್ನೊಂ(�ಜಸ್ ನ ಹೊಂ()ದಿಕೆಂ(ಗಳನ
&   
ತನ& ಸ್ತ್ರ
ತ� ಹೊಂ()�ದಿದೆ(.

2.1 ಹೊಂ(�ಪ್ಕೋಥಲೆ�ಮುಸ್ ನ ಕೆಂ�ಯು-ವಾ(Cನ
 ?  
2.2 ಚಿತ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿರ
ವ ಭೌ�ಗದ್ಯು  ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರ
 ರ್ತಿಳಿಸಿರಿ .ಅದ್ಯುರ ಕೆಂ�ಯು-ವಾ(Cನ
 ?
2.3 ಹೊಂ()ಟ್ರೋ(V ತ
�ಬಿಂದ್ಯು ಭೌ�ವನ್ನೊಂ(ಯು ಸ್ತ್ರ�ವಾ(Cದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಯುನ
&ರ್ತಿಳಿಸ್ತ್ರ
ವ ಮೆದ್ಯು
ಳಿನ ಬ್ಯಾ�ಗ ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ?
2.4 ಪಿಟು
�ಟುರಿ ಗ��ರ್ಥಿಯುನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರಬಲ� ಮೆದ್ಯು
ಳಿನ ಭೌ�ಗ ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ?
    ಉತ�ರ : ಹೊಂ(�ಪ್ಕೋಥಲೆ�ಮುಸ್ ಬ್ಯಾ�ಯಾ�ರಿಕೆಂ(, ಹುಸಿವB, ದೆ(Cಹುದ್ಯು ತ್ಯಾ�ಪ್ರಮಾ�ನ ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
, ಪಿಟು
�ಟುರಿ  

ಗ��ರ್ಥಿಯು ಕೆಂ�ಯು-ನಿಯು�ತ�ಣದ್ಯು ಕೆಂ�ಯು-ಗಳನ
&  ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.
3.1 ಮೆರಿಗೆ()C ರೆ��ಡಿನಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ
ರ್ತಿ� ನ�ತರ ನ್ನೊಂ�ವB ಕೆಂ(ಲ ಕ್ಷಣ ಅಸ್ತ್ರಮುತ್ಯಾ()Cಲನ ಹೊಂ()�ದ್ಯು
ತ್ಯಾ(�Cವಾ(. ಏಕೆಂ( ?
3.2.ಸ್ಥಾ(�ಕಲ್ಟ್ ಹೊಂ()ಡೆ(ಯು
ವBದ್ಯು
, ಕೆಂ(ಳಗೆ( ಬಿಂದಿ�ರ
ವ ಪಾ(ನಿ©ಲ್ಟ್ ನ
& ಮೆCಲೆ(ತ
�ವBದ್ಯು
 ಈ ಕ್ತಿ�ಯೋಗಳಿಗೆ( ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯು ಮಾ�ಡು
ವ 
ಮೆದ್ಯು
ಳಿನ ಭೌ�ಗ ಯಾ�ವBದ್ಯು
? ಮುತ
� ಏಕೆಂ( ?
3.3. ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ( , ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಭ�ಗಿ, ಸ್ತ್ರಮುತ್ಯಾ()Cಲನವನ
& ಕೆಂ�ಪಾ�ಡು
ವ ಮೆದ್ಯು
ಳಿನ ಭೌ�ಗ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
3.4 ಅನ
ಮುಸಿ�ಷ್ಟು< ದ್ಯು ಕೆಂ�ಯು-ವಾ(Cನ
 ?
3.5 ಮುದ್ಯು�ಪಾ�ನ ಮಾ�ಡಿರ
ವ ವ�ಕ್ತಿ�ಯು ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ( ಅಸಿ#ರ ಏಕೆಂ( ?
3.6 ಮುದ್ಯು�ಪಾ�ನ  ಮಾ�ಡಿರ
ವ  ವ�ಕ್ತಿ� ವಾ�ಹುನವನ
&   ಚ್ಛಲೆ�ಯಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ�ರದೆ(�ದ್ಯು
  ಪ್ಕೋCಲ್ಲಿCಸ್ತ್ರರ
 ನಿಯುಮು  ಮಾ�ಡಿರಲ
  
ಕೆಂ�ರಣವನ
& ರ್ತಿಳಿಸ್ತ್ರ
ವಿರೆ� ? 
 ಉತ�ರ : ಅನ
ಮುಸಿ�ಷ್ಟು<ವB, ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(, ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಭ�ಗಿ, ಸ್ತ್ರಮುತ್ಯಾ()Cಲನವನ
& ಕೆಂ�ಪಾ�ಡು
ವ  ಹೊಂ�ಗ) ವಿವಿಧು ಸ್ಥಾ�&ಯು
ಗಳ 
ನಡು
ವಾ( ಅಗತ� ಹೊಂ()�ದೆ�ಣಿಕೆಂ( ಕೆಂ�ಯು-ವನ
& ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.

ಮುದ್ಯು�ಪಾ�ನ ಮಾ�ಡಿದೆ�ಗ ಅನ
ಮುಸಿ�ಷ್ಟು<ವB ತನ& ಕೆಂ�ಯು-ವನ
& ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರಲ
 ಅಸ್ತ್ರಮುಥ-ವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು  
ಮುದ್ಯು�ಪಾ�ನಿಯು  ನಡೆ( ಅಸಿ#ರ.      

4.1 ಅನ್ನೊಂ(�ಚಿಕ ಕ್ತಿ�ಯೋಗಳನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ವ ಮೆದ್ಯು
ಳಿನ ಭೌ�ಗ ಯಾ�ವBದ್ಯು
 ?
4.2 ಉಪಿ\ನಕೆಂ�ಯುನ
& ನ್ನೊಂ()Cಡಿದ್ಯು  ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾ�ಯುಲ್ಲಿ� ನಿCರ)ರ
ತ�ದೆ(. ಈ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ವ ಮೆದ್ಯು
ಳಿನ ಭೌ�ಗ 
ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
4.3 ಮೆಡು
ಲೆ��ದ್ಯು ಕೆಂ�ಯು- ರ್ತಿಳಿಸಿ. 
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ಉತ�ರ :  ಹಿಮೆ�ದ್ಯು
ಳಿನ  ಮೆಡು
ಲ� ಅನ್ನೊಂ(�ಚಿ~ಕ  ಕ್ತಿ�ಯೋಗಳೆ�ದ್ಯು ಬ್ಯಾ�ಯುಲ್ಲಿ�  ನಿCರ)ರ
ವಿಕೆಂ( ವಾ��ರ್ತಿಯಾ�ಗ
ವಿಕೆಂ(ಯುನ
& 
ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(     

 
5.1.ಆಲೆ()Cಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಯು ಕೆಂ(C�ದ್ಯು� ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
5.2 ಮು
ಮೆ�ದ್ಯು
ಳಿನ   ಯಾ�ವ   ಭೌ�ಗಕೆಂ(<   ಆಲೆ()Cಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಯು  ಕೆಂ(C�ದ್ಯು�
ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(?ಮುತ
� ಏಕೆಂ( ?
5.3 ಸ್ಥಾ(ರೆ(ಬ��ನ
&  ಆಲೆ()Cಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಯು ಕೆಂ(C�ದ್ಯು� ಎಂನ
&ವ ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?
5.4 ಮಾ�ನವನ ಉನ&ತವಾ�ದ್ಯು ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ(ಗೆ(,ಮೆದ್ಯು
ಳಿನ ಈ ಭೌ�ಗದ್ಯು
ವಿಸ್ತ್ರ�ತ  ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ(ಯು  ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗಿದೆ(  ಈ  ಭೌ�ಗವನ
&  ಚಿತ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ�
ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿ ಅದ್ಯುರ ಕೆಂ�ಯು- ರ್ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ�ರ  :  ನಮು� ಮೆದ್ಯು
ಳಿನ ಆಲೆ()Cಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಯು ಕೆಂ(C�ದ್ಯು� ಮುಹೊಂ�ಮುಸಿ�ಷ್ಟು<  (ಸ್ಥಾ(ರೆ(ಬ��)  ಮು
ಮೆ�ದ್ಯು
ಳಿನ /  ಮೆದ್ಯು
ಳಿನ
ದೆ()ಡು� ಭೌ�ಗವಾ�ಗಿದ್ಯು
� ಎಂಲೆ��  ಜ್ಞಾ�ನ್ನೊಂ(C�ದಿ�ಯುಗಳ ಸಿ|Cಕರಿಸ್ತ್ರ
ವ   ಭೌ�ಗವನ
&   ಹೊಂ()�ದಿರ
ತ�ದೆ(,     ಸ್ತ್ರ�ದೆ(Cಶ
ಸಿ|Cಕರಿಸಿ ಶಾ(Cಖರಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(, ಮುತ್ಯಾ()�ಮೆ� ಬ್ಯಾ(Cಕೆಂ�ದೆ�ಗ [ಪ್ರBನ¸] ಸ್ತ್ರ�ರಿಸ್ತ್ರಲ
 ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯು ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.

6.1. ಸ್ತ್ರ�ಸ್ತ್ರಗ- ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಆವಾ(Cಗಗಳj ನರಕೆಂ()Cಶದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ್ಯಾ(�? ಇಂದ್ಯುರಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ�ಸ್ತ್ರಗ- 
ಪಾ�ತ�ವಾ(Cನ
 ?
6.2.ನರಕೆಂ()Cಶಗಳ ನಡು
ವಾ( ಕ�ಡು
 ಬರ
ವ ಜೌ�ಗಕೆಂ(<  ಏನ್ನೊಂ(�ದ್ಯು
 ಕರೆ(ಯು
ತ್ಯಾ��ರೆ( ? ಆವಾ(Cಗಗಳj ಈ ಜೌ�ಗದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಹೊಂ(Cಗೆ( 
ಚ್ಛಲ್ಲಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ( ವಿವರಿಸಿರಿ.
6.3.ಸ್ತ್ರ�ಸ್ತ್ರಗ- ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಎಂರಡು
 ನರಕೆಂ()Cಶಗಳ   ನಡು
ವಾ(  ಏನ್ನೊಂ�ಗ
ತ�ದೆ(?
     ಉತ�ರ :  ಒಂ�ದ್ಯು
 ನರಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ಆಕೆಂ�©ನ್ ನ ಕೆಂ()ನ್ನೊಂ(ಯು ತ
ದಿ ಹೊಂ�ಗ) ಇಂನ್ನೊಂ()&�ದ್ಯು
 ನರಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ಡೆ(�ಡೆ(Öಟ್ ಗಳ 

ನಡು
ವಿನ ಭೌ�ಗವಾ(C ಸ್ತ್ರ�ಸ್ತ್ರಗ-.
ವಿದ್ಯು
�ದೆ�ವಾ(CಶವB  ಆಕೆಂ�©ನಿನಲ್ಲಿ� ಚ್ಛಲ್ಲಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. ಇಂದ್ಯು
 ನರ ತ
ದಿಯು
 ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕಗಳj ಬಿಂಡು
ಗಡೆ( ಮಾ�ಡುಲ
  
ಉತ್ಯಾ(�Cಜೀಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.
ಆಕೆಂ�©ನಿನ ತ
ದಿಯುಲ್ಲಿ�  ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಆವಾ(Cಗಗಳಿ�ದ್ಯು ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕಗಳj ಬಿಂಡು
ಗಡೆ(ಯಾ�ಗಿಸ್ತ್ರ�ಸ್ತ್ರಗ-ವನ
&  ದೆ�ಟು
ತ�ದೆ(.  
ಮು
�ದಿನ ನರಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ಡೆ(�ಡೆ(Öಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ�  ಈ ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕಗಳj ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಆವಾ(Cಗಗಳನ
&  ಪಾ��ರ�ಭಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ(.  
ಸ್ತ್ರ�ಸ್ತ್ರಗ-ವB ಕೆಂ()ನ್ನೊಂ(ಗೆ( ನರಕೆಂ()Cಶಗಳಿ�ದ್ಯು ಸ್ಥಾ�&ಯು
ಕೆಂ()Cಶ ಅಥವಾ� ಗ��ರ್ಥಿಗಳ ಜೀCವಕೆಂ()Cಶಗಳಿಗೆ( ನರೆ�ವಾ(Cಗವನ
&  
ತಲ
ಪಿಸ್ತ್ರಲ
 ಅನ
ವB ಮಾ�ಡಿಕೆಂ()ಡು
ತ�ದೆ(.

7.1.ನರವ�ಹುದ್ಯು ರಚ್ಛನ್ನೊಂ�ತ�ಕ ಹೊಂ�ಗ) ಕೆಂ�ಯು- ನಿವಾ�-ಹುಕ ಮೂಲ ರ್ಘಟುಕ ಯಾ�ವBದ್ಯು
  ?  ಇಂದ್ಯುರ ಚಿತ�  ಬರೆ(ದ್ಯು
 ಭೌ�ಗ
ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿರಿ. ಎಂರಡು
 ಕೆಂ�ಯು- ಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿರಿ.
7.2 ಅ. ನರಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ಚಿತ� ಬರೆ(ದ್ಯು
 ಕೆಂ()Cಶಕೆಂ�ಯು  ಮುತ
� ಆಕೆಂ�©ನ್ ಗಳನ
& ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿರಿ.
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     ಆ.ಈ ಕೆಂ�ಯು- ವನ
& ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ನರಕೆಂ()Cಶದ್ಯು ಭೌ�ಗ ರ್ತಿಳಿಸಿರಿ.
                       * ಸ್ತ್ರ�ದೆ(Cಶಗಳನ
& ಸಿ|Cಕರಿಸ್ತ್ರ
ವ ಭೌ�ಗ
                       * ವಿದ್ಯು
�ದೆ�ವಾ(Cಗಗಳ   ರ)ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ�
7.3 ನರವ�ಹುದ್ಯು ರಚ್ಛನ್ನೊಂ�ತ�ಕ ಹೊಂ�ಗ) ಕೆಂ�ಯು- ನಿವಾ�-ಹುಕ ಮೂಲ ರ್ಘಟುಕದ್ಯು ಕೆಂ�ಯು- ಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿರಿ. 

ಉತ�ರ : ನರಕೆಂ()Cಶ ನ)�ರೆ�ನ್.
ಕೆಂ()Cಶಕೆಂ�ಯು/  ಸ್ಥಾ(�ಟ್ರೋ�ನ್,ಡೆ(�ಡೆ(Öಟ್   ಮುತ
� ಆಕೆಂ�©ನ್
ಕೆಂ()Cಶಕೆಂ(C�ದ್ಯು� ಹೊಂ()�ದಿರ
ವ ಭೌ�ಗ ಕೆಂ()Cಶಕೆಂ�ಯು, ಅದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಹೊಂ()ರಟ್ಟಿರ
ವ ಸ್ತ್ರಣ�ಕವಲ
ಗಳj ಡೆ(�ಡೆ(Öಟ್ ಹೊಂ�ಗ) 
ನಿCಳ ಕವಲನ
& ಆಕೆಂ�©ನ್ ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(. ಇಂದ್ಯುರ ತ
ದಿಯುನ
& ನರತ
ದಿ ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ(. ನರಕೆಂ()CಶವB  ಪ್ರ�ಚಾ(Cತನದ್ಯು 
ಕೆಂ�ಯು-ವನ
& ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ಪ್ರ�ಚಾ()Cದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಯುನ
& ಗ�ಹಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. ಗ�ಹಿಸಿದ್ಯು ಪ್ರ�ಚಾ()Cದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಯು 
ಸ್ತ್ರ�ಕೆಂ(Cತವನ
& ವಿದ್ಯು
�ತ್ ಸ್ತ್ರ�ದೆ(Cಶಗಳೆ�ಗಿ ಮಾ�ಪಾ�-ಟು
 ಮಾ�ಡಿ ವಗೆ�-ಯಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. ಪ್ರ�ರ್ತಿಕ್ತಿ�ಯೋಯು ಸ್ತ್ರ�ದೆ(Cಶವನ
&
ಗ
ರಿಯು ಅ�ಗಕೆಂ(< ತಲ
ಪಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.

8.1 ಒಂಬx ವ�ಕ್ತಿ� ಅಪ್ರರ್ಘಾತಕೆಂ(< ಒಂಳಗೆ�ದ್ಯು ನ�ತರ ಈ ಕೆಂ(ಳಗಿನ ಸ್ಥಾ�ಮುಥ�-ಗಳನ
& ಕಳೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳjyತ್ಯಾ��ನ್ನೊಂ( ...
ಅ. ಎಂಡು ಭೌ�ಗದ್ಯು ಅ�ಗಗಳj ನಿಷ್ಟ್ರೀ<Íಯುವಾ�ಗಿವಾ(.ಆ .ನ್ನೊಂ(Cರವಾ�ಗಿ ನಡೆ(ಯುಲ
 ಆಗ
ರ್ತಿ�ಲ�.
ಇಂ. ವಾ�ಸ್ತ್ರನ್ನೊಂ(ಯುನ
& ಗ�ಹಿಸ್ತ್ರಲ
 ಆಗ
ರ್ತಿ�ಲ�.
ಈ. ರ್ತಿ�ದ್ಯು ನ�ತರವ ಹುಸಿವB ಕಡಿಮೆಯಾ�ದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಅನಿ&ಸ್ತ್ರ
ರ್ತಿ�ಲ�

8.2 ಮೆದ್ಯು
ಳಿನ  ಯಾ�ವ  ಯಾ�ವ  ಭೌ�ಗಗಳj  ರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಯುಲ್ಲಿ�  ಹೊಂ�ನಿಗೆ(
ಒಂಳಗೆ�ಗಿರ
ವವB ? ರ್ತಿಳಿಸಿರಿ. ಚಿತ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಆ ಭೌ�ಗವನ
& ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿರಿ.
8.3 ಮೆದ್ಯು
ಳಿನ  ಭೌ�ಗಗಳನ
&  ಚಿತ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ�   s ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿರಿ  ಅವBಗಳ
ಕೆಂ�ಯು-ಗಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿರಿ.
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8.4 ಮೆದ್ಯು
ಳಿನ ಚಿತ� ಬರೆ(ದ್ಯು
 ಈ ಕೆಂ(ಳಕ�ಡು ಕೆಂ�ಯು- ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ಭೌ�ಗಗಳನ
& ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿರಿ.
ಅ ಅನ್ನೊಂ(�ಚಿಕ ಕ್ತಿ�ಯೋಗಳನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ವ ಭೌ�ಗ ಆ.ಹುಸಿವಿನ ಸ್ತ್ರ�ವಾ(Cದ್ಯುನ್ನೊಂ( ರ್ತಿಳಿಸ್ತ್ರ
ವ ಭೌ�ಗ
ಇಂ. ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಸ್ತ್ರಮುತ್ಯಾ()Cಲನ ಕೆಂ�ಪಾ�ಡು
ವ ಭೌ�ಗ ಈ. ಜ್ಞಾ�ಪ್ರಕ ಶಕ್ತಿ�ಯು ಕೆಂ(C�ದ್ಯು�

9. ಮು
ಟ್ಟಿVದ್ಯುರೆ( ಮು
ನಿ ಮು
ಳಿyನ ಗಿಡುದ್ಯು ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ( ಈ  ಕೆಂ(ಳಗಿನ ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಉದೆ�ಹುರಣಾ(----- ಸ್ತ್ರ|ತ�ತ� ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(.
10. ಬಟ್ರೋ�ಣಿ ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳ ಕ
ಡಿಬಳಿyಗಳ ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(ಯು
 ಈ ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಉದೆ�ಹುರಣಾ(—ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ(ಯಿ�ದ್ಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(.
11.ಅ�ಡೆ�ಣ
ಗಳ ಕಡೆ(ಗೆ( ಪ್ರರೆ�ಗರೆ(Cಣ
 ನಳಿಕೆಂ(ಗಳ ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ(ಯು
 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳ ಯಾ�ವ ಅನ
ವತ-ನ್ನೊಂ� ಚ್ಛಲನ್ನೊಂ(ಗೆ( 
ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಯಾ�ಗಿದೆ( -  ಉತ�ರ : ರಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕೆಂ�ನ
ವತ-ನ್ನೊಂ( 
12.1 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳj ಬ್ಯಾ(ಳಕನ
& ಗ�ಹಿಸಿದೆ�ಗ ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವ ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ� ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್ ಯಾ�ವBದ್ಯು
? 
12.2 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ� ಜೀCವಕೆಂ()Cಶಗಳj ಉದ್ಯು�ವಾ�ಗಿ ಬ್ಯಾ(ಳೆ(ಯುಲ
 ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯು ಮಾ�ಡು
ವ ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?    ಉತ�ರ: ಆಕ್ತಿ©ನ್.
13.1 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳj ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ಕಡೆ(ಗೆ( ಬ್ಯಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಕೆಂ�ಣ
ತ�ದೆ(.ಏಕೆಂ(? 
13.2 ಆಕ್ತಿ©ನ್ ಗಳj ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ದ್ಯು ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ(ಗೆ( ಹೊಂ(Cಗೆ( ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುಕ?

ಉತ�ರ : ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳj ಬ್ಯಾ(ಳಕನ
&  ಗ�ಹಿಸಿದೆ�ಗ ಕೆಂ��ಡುದ್ಯು ತ
ದಿಯುಲ್ಲಿ� ಆಕ್ತಿ©ನ್ ಸ್ತ್ರ�ಶಾ(�Cಷ್ಟ್ರೀಸಿ, ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ದ್ಯು ಜೀCವಕೆಂ()Cಶಗಳj 
ಉದ್ಯು�ವಾ�ಗಿ ಬ್ಯಾ(ಳೆ(ಯು
ತ�ದೆ(.ಬ್ಯಾ(ಳಕ
 ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ದ್ಯು ಒಂ�ದ್ಯು
 ಕಡೆ(ಯಿ�ದ್ಯು ಪ್ರಸ್ತ್ರರಿಸಿದೆ�ಗ,ಆಕ್ತಿ©ನ್ ಕೆಂ��ಡುದ್ಯು ನ್ನೊಂ(ರಳಿನ ಭೌ�ಗದ್ಯು  
ಕಡೆ(ಗೆ( ವಿಸ್ತ್ರರಣಾ(ಗೆ()ಳjyತ�ದೆ(. ಆಕ್ತಿ©ನ್ ನ ಈ ಸ್ಥಾ��ದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನಿ�ದ್ಯು ದ್ಯು)ರವಿರ
ವ ಕೆಂ��ಡುದ್ಯು ಭೌ�ಗದ್ಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ   

     ಜೀCವಕೆಂ()Cಶಗಳನ
& ಉದ್ಯು�ವಾ�ಗಿ ಬ್ಯಾ(ಳೆ(ಯುಲ
 ಪ್ರ�ಚಾ()Cದಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.ಹಿCಗೆ( ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ವB ಬ್ಯಾ(ಳಕ್ತಿನ ಕಡೆ(ಗೆ( ಬ್ಯಾ�ಗಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಕೆಂ�ಣ
ತ�ದೆ(.
14.11 ಕೆಂ()Cಶವಿಭಜನ್ನೊಂ(ಯುನ
& ಉತ್ಯಾ(�Cಜೀಸ್ತ್ರ
ವ ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ� ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್ ಯಾ�ವBದ್ಯು
? 
14.2  ಹುಣ
�  ,ಬಿಂCಜಗಳ�ತಹು ರ್ತಿCವ� ಕೆಂ()Cಶವಿಭಜನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಒಂಳ ಪ್ರಡು
ವ ಪ್ರ�ದೆ(Cಶಗಳಲ್ಲಿ� ಅರ್ತಿ ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಸ್ಥಾ��ದ್ಯು�ತ್ಯಾ(ಯುಲ್ಲಿ� ಕ�ಡು

ಬರ
ವ ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?    ಉತ�ರ : ಸ್ಥಾ(�ಟ್ರೋ()Cಕೆಂ(�ನಿನ್.
15.1 ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ(ಯುನ
& ಪ್ರ�ರ್ತಿಬ�ಧೀಸ್ತ್ರ
ವ ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್ ಯಾ�ವBದ್ಯು
? 
15.2 ಎಂಲೆ(ಗಳ ಬ್ಯಾ�ಡು
ವಿಕೆಂ(ಗೆ( ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗ
ವ  ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್  ಯಾ�ವBದ್ಯು
? ಉತ�ರ : ಅಬಿಂ©ಸಿಕ್ ಆಮು�.
16.1 ಅಡಿ�ನಲ್ಲಿನ್ ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್ ದೆ(Cಹುದ್ಯು ತ
ತ
- ಪ್ರರಿಸಿ#ರ್ತಿ  ನಿವ-ಹುಣಾ(ಗೆ( ಹೊಂ(Cಗೆ( ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುಕವಾ�ಗಿದೆ( ?
16.2 ಅಡಿ�ನಲ್ಲಿನ್ ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನನ
& ದೆ(Cಹುದ್ಯು ತ
ತ
- ಪ್ರರಿಸಿ#ರ್ತಿ  ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್ ಎಂನ
&ತ್ಯಾ��ರೆ( .ಏಕೆಂ(?

ಉತ�ರ : 1. ದೆ(Cಹುದ್ಯು ತ
ತ
- ಪ್ರರಿಸಿ#ರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ� ಅಡಿ�ನಲ್ಲಿನ್ ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ�ವಿಕೆಂ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.
2.  ಈ  ಸ್ತ್ರ�ವಿಕೆಂ(  ರಕ�ಕೆಂ(<  ಸ್ಥಾ(Cರಿ  ಹು�ದ್ಯುಯುದ್ಯು  ಬಡಿತ,  ಉಸಿರೆ�ಟುದ್ಯು  ವಾ(Cಗಗಳನ
&  ಹೊಂ(ಚಿ~ಸಿ  ,ಸ್ಥಾ�&ಯು
ಗಳಿಗೆ(  ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~  
ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಪ್ರರೆ(�ಕೆಂ(ಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.

    3.  ಜೀCಣಾ�-�ಗವ�ಹು,  ಚ್ಛಮು-ದ್ಯು  ಸ್ಥಾ�&ಯು
ಗಳ  ಸ್ತ್ರ�ಕ
ಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಯಿ�ದ್ಯು   ಈ  ಅ�ಗಗಳಿಗೆ(  ಹುರಿಯು
ವ  ರಕ�   
ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಅಸಿ#ಪ್ರ�ಜರದ್ಯು ಸ್ಥಾ�&ಯು
ಗಳಿಗೆ( ರಕ�ದ್ಯು ಹುರಿಯು
ತ�ದೆ(.

    4.  ಪ್ರಕೆಂ(<ಲ
ಬ
  ಸ್ಥಾ�&ಯು
ಗಳj  ಮುತ
�  ವಪಾ(ಯು ಸ್ತ್ರ�ಕ
ಚ್ಛನಗಳಿ�ದ್ಯು ಉಸಿರೆ�ಟುದ್ಯು ಗರ್ತಿ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ತ�ದೆ(.  ಈ ಎಂಲೆ��  ಪ್ರ�  
ಕ್ತಿ�ಯೋಗಳj ಒಂಟ್ರೋ�Vಗಿ ಪಾ��ಣಿಯು ದೆ(Cಹು ತ
ತ
- ಪ್ರರಿಸಿ#ರ್ತಿಯುನ
& ಎಂದ್ಯು
ರಿಸ್ತ್ರಲ
 ಸಿದ್̄ಯುವಾ�ಗ
ವ�ತ್ಯಾ( ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.

17.1 ಅಯೋ)Cಡಿನ್ ಭರಿತ ಉಪ್ರ\ನ
& ಸ್ಥಾ(Cವಿಸ್ತ್ರಬ್ಯಾ(Cಕ
 ಏಕೆಂ(? 
17.2 ಥೇ(�ರೆ�ಕ್ತಿ©ನ್ ಸ್ತ್ರ�ಶಾ(�Cಷ್ಟುಣಾ(ಗೆ( ಅಯೋ)Cಡಿನ್ ಅವಶ�ಕ ಏಕೆಂ(? 
17.3 ನಮು� ದೆ(Cಹುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಅಯೋ)Cಡಿನ& ಕೆಂ�ಯು- ರ್ತಿಳಿಸಿ.
17.4 ನಮು� ಆಹೊಂ�ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಅಯೋ)Cಡಿನ್ ಕೆಂ()ರತ್ಯಾ(ಯಾ�ದ್ಯುರೆ( ಯಾ�ವ ರೆ()Cಗ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ(?
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  ಉತ�ರ  : ಥೇ(�ರೆ�ಕ್ತಿ©ನ್   ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್  ನಮು� ದೆ(Cಹುದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ಕೆಂ�ಬ್ಯಾ()C-ಹೊಂ(�ಡೆ(�Cಟ್,  ಪ್ಕೋ�Cಟ್ಟಿCನ್ ಮುತ
�  ಕೆಂ()ಬಿಂxನ  
ಚ್ಛಯಾ�ಪ್ರಚ್ಛಯು ಕ್ತಿ�ಯೋಯುನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸಿ ನಮು� ದೆ(Cಹುಕೆಂ(< ಸ್ತ್ರಮುತ್ಯಾ()Cಲನ ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ(ಯುನ
& ಒಂದ್ಯುಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. ಅ�ತಹು

ಥೇ(�ರೆ�ಕ್ತಿ©ನ್ ಸ್ತ್ರ�ಶಾ(�Cಷ್ಟುಣಾ(ಗೆ( ಅಯೋ)Cಡಿನ್ನೊಂ( ಅವಶ�ಕವಾ�ಗಿ ಬ್ಯಾ(Cಕ
. ಥೇ(�ರೆ�ಕ್ತಿ©ನ್ ಕೆಂ()ರತ್ಯಾ(ಯಾ�ದ್ಯುರೆ( ಗಳಗ�ಡು ರೆ()Cಗ
ಬರ
ತ�ದೆ(.
18.1 ‘ಊದಿಕೆಂ()�ಡಿರ
ವ ಕ
ರ್ತಿ�ಗೆ(  ಇಂದ್ಯು
 ಯಾ�ವ ರೆ()Cಗದ್ಯು ಲಕ್ಷಣವಾ�ಗಿದೆ(‘ ?
         ಉತ�ರ : ಸ್ತ್ರರಳ ಗಳಗ�ಡು ರೆ()Cಗ.
19.1 ಪಿಟು
�ಟುರಿಯು ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ(ಯು  ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್ ನ ಕೆಂ�ಯು- ರ್ತಿಳಿಸಿ.
19.2 ದೆ(�ತ�ತ್ಯಾ(, ಕ
ಬ¤ತ್ಯಾ( ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ(? 
      ಉತ�ರ : ಪಿಟು
�ಟುರಿಯು ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ(ಯು ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್  ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ( ಮುತ
� ಅಭಿವ�ದ̄ಿಯುನ
&ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.
                ಬ್ಯಾ�ಲ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಪಿಟು
�ಟುರಿಯು ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ(ಯು ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನಿನ ಕೆಂ()ರತ್ಯಾ(ಯುೀ�ದ್ಯುರೆ( –ಕ
ಬ¤ತ್ಯಾ(.
                ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ(ಯು ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ& ಅರ್ತಿಯಾ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರ�ವಿಕೆಂ( –ದೆ(�ತ�ತ್ಯಾ(.
20.1 ಪಾ��ಢಾ�ವಸ್ಥಾ(#ಗೆ( ಸ್ತ್ರ�ಬ�ಧೀಸಿದ್ಯು ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್ ಗಳ ಕೆಂ�ಯು- ರ್ತಿಳಿಸಿ. 
20.2 ಟ್ರೋ(ಸ್ಥಾ()VCಸಿVರೆ�ನ್  ಮುತ
� ಈಸ್ಥಾ()QCಜನ್ ಗಳ ಕೆಂ�ಯು- ರ್ತಿಳಿಸಿ.
20.3  ಹು
ಡು
ಗರಲ್ಲಿ�,  ಹು
ಡು
ಗಿಯುರಲ್ಲಿ� ಕ�ಡು
 ಬರ
ವ ಪಾ��ಢಾ�ವಸ್ಥಾ(#ಯು ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಗೆ( ಕೆಂ�ರಣವಾ�ದ್ಯು ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್ ಗಳನ
&
ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.

ಉತ�ರ : ಟ್ರೋ(ಸ್ಥಾ()VCಸಿVರೆ�ನ್  ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್ : ಗ�ಡು
 ಮುಕ<ಳಲ್ಲಿ� ಕ�ಡು
 ಬರ
ವ ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಗೆ(  ಕೆಂ�ರಣ.
                    ಈಸ್ಥಾ()QCಜನ್  ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್ : ಹೊಂ(ಣ
� ಮುಕ<ಳಲ್ಲಿ� ಕ�ಡು
 ಬರ
ವ ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಗೆ(  ಕೆಂ�ರಣ. 
21.1 ಮೆCದೆ()CಜೀCರಕ ಗ��ರ್ಥಿ ಸ್ತ್ರ�ವಿಸ್ತ್ರ
ವ ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್  ಯಾ�ವBದ್ಯು
? 
21.2 ರಕ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರಕ<ರೆ(ಯು ಮುಟುVವನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ವ ಮೆCದೆ()CಜೀCರಕ ಗ��ರ್ಥಿ ಸ್ತ್ರ�ವಿಸ್ತ್ರ
ವ ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ್ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
     ಇಂನ
©ಲ್ಲಿನ್ ನ ಕೆಂ�ಯು-  ರ್ತಿಳಿಸಿ.
21.3 ಒಂಬx ವ�ಕ್ತಿ�ಗೆ( ಇಂನ
©ಲ್ಲಿನ್ ಚ್ಛ
ಚ್ಛ
~ಮುದ್ಯು�ನ
& ನಿCಡುಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಹೊಂ�ಗೆ�ದ್ಯುರೆ( ಅವನ
 ಯಾ�ವ ರೆ()Cಗದಿ�ದ್ಯು ಬಳಲ
ರ್ತಿ�ದೆ��ನ್ನೊಂ(.
ಅದ್ಯುರ ರೆ()Cಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ�ರ : ಇಂನ
©ಲ್ಲಿನ್: ಇಂದ್ಯು
 ರಕ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರಕ<ರೆ(ಯು ಮುಟುVವನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. ಆತ ಮುಧು
ಮೆCಹು ರೆ()Cಗ ಅಥವಾ� 
ಸ್ತ್ರಕ<ರೆ( ಕೆಂ�ಯಿಲೆ( ಅಥವಾ� ಡುಯಾ�ಬಿಂಟ್ಟಿCಸ್ ನಿ�ದ್ಯು ಬಳಲ
ರ್ತಿ�ದೆ��ನ್ನೊಂ(.
ರೆ()Cಗದ್ಯು ಲಕ್ಷಣಗಳj: 1) ರಕ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� , ಮೂತ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ಸ್ತ್ರಕ<ರೆ(ಯು ಮುಟುV ಅಧೀಕವಾ�ಗಿರ
ತ�ದೆ(.

    2)ಆಯಾ�ಸ್ತ್ರ, ಪ್ರದೆ(C ಪ್ರದೆ(C ಮೂತ� ವಿಸ್ತ್ರಜ-ನ್ನೊಂ(.
22.1 ರಕ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರಕ<ರೆ(ಯು ಮುಟುV  ಹೊಂ�ಗ) ಇಂನ
©ಲ್ಲಿನ್ ಸ್ತ್ರ�ವಿಕೆಂ(  ಪ್ರರಸ್ತ್ರ\ರ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಸ್ತ್ರ�ಬ�ಧೀಸಿದೆ(? 
22.2 ಇಂನ
©ಲ್ಲಿನ್ ನ ಕೆಂ�ಯು- ರ್ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ�ರ : ಇಂನ
©ಲ್ಲಿನ್ ರಕ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರಕ<ರೆ(ಯು ಮುಟುVವನ
& ನಿಯು�ರ್ತಿ�ಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. ರಕ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ�  ಸ್ತ್ರಕ<ರೆ(ಯು ಮುಟುV ಅಧೀಕವಾ�ದ್ಯುರೆ( 
ಮೆCದೆ()CಜೀCರಕ  ಗ��ರ್ಥಿಯು ಜೀCವಕೆಂ()Cಶಗಳj  ಪ್ರತ್ಯಾ(�  ಹುಚಿ~  ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~  ಇಂನ
©ಲ್ಲಿನ್ ಉತ\ರ್ತಿ�  ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.   ರಕ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ�  
ಸ್ತ್ರಕ<ರೆ(ಯು ಮುಟುV ಕಡಿಮೆಯಾ�ದ್ಯುರೆ( ಇಂನ
©ಲ್ಲಿನ್ ನ ಸ್ತ್ರ�ವಿಕೆಂ( ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.
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ನಮು� ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ 

1.1  ಸ್ತ್ರ�ರಗೆ()Cಲದ್ಯು ಓಝೋ)Cನ್ ಪ್ರದ್ಯುರವನ
& ನ್ನೊಂ�ಶಪ್ರಡಿಸ್ತ್ರ
ರ್ತಿ�ರ
ವ ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�ಕೆಂ�ರಕ
1.2 ಅಗಿ&ಶಾ�ಮುಕಗಳಲ್ಲಿ� ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ?

 A) ಕೆಂ�ಬ-ನ್       B)ಮಿಥೇ(Cನ್      C)ಪಾ(ಸಿVಸ್ಥಾ(�ಡ್     D) ಕೆಂ()�Cರೆ()Cಪ್ಕೋ�Cರೆ()Cಕೆಂ�ಬ-ನ್
2.1 ಓಝೋ)Cನ್ ಭ)ಮಿಯು ಮೆCಲ್ಲಿನ ಜೀCವಿಗಳನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(?
2.2 ಓಝೋ)Cನ್ ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರ ವ�ವಸ್ಥಾ(#ಯುನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರ�ಬ್ಯಾ�ವಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(?
2.3 ಓಝೋ)Cನ್ ಜೀCವಕೆಂ(< ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರ�ಮು
ಖವಾ�ಗಿದೆ(?
2.4 ವಾ�ತ್ಯಾ�ವರಣದ್ಯು ಮೆCಲ\ದ್ಯುರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಓಝೋ)Cನ್ ನ ಕೆಂ�ಯು-ವನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ?

ಉತ�ರ :ಸ್ತ್ರ)ಯು-ನ ಹೊಂ�ನಿಕೆಂ�ರಕ ನ್ನೊಂ(Cರಳರ್ತಿCತ ವಿಕ್ತಿರಣಗಳಿ�ದ್ಯು ಭ)ಮಿಯು ಮೆCಲೆ�¼ಗವನ
& ರಕ್ಷಣ ಹೊಂ()ದಿಕೆಂ(ಯು�ತ್ಯಾ( 
ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.

3.1 CFC ಮು
ಕ� ರೆ(ಫ್ರಿ�ಜರೆ(Cಟುರ್ ಗಳ ತಯಾ�ರಿಕೆಂ( ಕಡೆ��ಯುವಾ�ಗಿದೆ( ಏಕೆಂ(?
3.2 ಪ್ರ�ಸ್ತ್ರಕ� ಸ್ತ್ರ�ದ್ಯುಭ-ದ್ಯುಲ್ಲಿ� CFC ಮು
ಕ� ರೆ(ಫ್ರಿ�ಜರೆ(Cಟುಗ-ಳನ
& ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರಗೆ()Cಳಿಸ್ಥಾ�ಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ( ಏಕೆಂ(?

ಉತ�ರ : ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( CFC ಓಝೋ)Cನ್ ಪ್ರದ್ಯುರವನ
& ನ್ನೊಂ�ಶಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.
4.1  ಜೌ(�ವಿಕ ಸ್ತ್ರ�ವಧು-ನ್ನೊಂ( ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಈ ಹೊಂ(Cಳಿಕೆಂ(ಗಳನ
& ಪ್ರBಷ್ಟ್ರೀÌಕರಿಸಿ.

4.2    ಜೌ(�ವಿಕೆಂ� ಸ್ಥಾ��ದ್ಯು�ತ್ಯಾ� ವ�ದಿ� ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
?
ಉತ�ರ :  ಆಹೊಂ�ರ ಸ್ತ್ರರಪ್ರಳಿಯುಲ್ಲಿ� ಉನ&ತ ಪ್ಕೋCಷ್ಟುಣಾ� ಸ್ತ್ರ�ರಗಳಲ್ಲಿ� ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕಗಳ (ಉದೆ� ಕ್ತಿCಟುನ್ನೊಂ�ಶಕಗಳj, 
ಡಿ.ಡಿ.ಟ್ಟಿ.) ಸ್ಥಾ��ದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ವBದ್ಯು
.

5.1 ವಾ�ತ್ಯಾ�ವರಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಓಜೌ()Cನ್ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ(?
5.2 ಒಂ�ದ್ಯು
ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಕ್ತಿ�ಯೋಯು ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುದಿ�ದ್ಯು ಓಝೋ)Cನ್ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವಿಕೆಂ(ಯುಲ್ಲಿ� ನ್ನೊಂ(Cರಳರ್ತಿCತ ವಿಕ್ತಿರಣ (uv) ಗಳ 

ಪಾ�ತ�ವನ
& ವಿವರಿಸಿ?

5.3 ಓಝೋ)Cನ್ ಪ್ರದ್ಯುರ ನಿಮಾ�-ಣಮಾ�ಡು
ವಲ್ಲಿ� uv ಕ್ತಿರಣಗಳ ಪಾ�ತ�ವನ
& ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಸ್ತ್ರಮಿCಕರಣ ಸ್ತ್ರಹಿತ ರ್ತಿಳಿಸಿ.

5.4 ವಾ�ತ್ಯಾ�ವರಣದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ನಿ�ದ್ಯು ಓಝೋ)Cನ್ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವಿಕೆಂ(ಯುನ
& ರೆ�ಸ್ಥಾ�ಯುನಿಕ ಕ್ತಿ�ಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾ()Cರಿಸಿ.

ಉತ�ರ : ಹೊಂ(ಚಿ~ನ ಶಕ್ತಿ�ಯು ನ್ನೊಂ(Cರಳರ್ತಿCತ ಕ್ತಿರಣಗಳj ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಅಣ
ಗಳನ
& ಪ್ರರಮಾ�ಣ
ಗಳೆ�ಗಿ 

ಒಂಡೆ(ಯು
ತ�ವಾ(.ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಪ್ರರಮಾ�ಣ
 ಒಂ�ದ್ಯು
 ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಅಣ
ವಿನ ಜೌ()ತ್ಯಾ( ಸ್ಥಾ(Cರಿ ಓಝೋ)Cನ್ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ತ�ದೆ( 
ಓಝೋ)Cನ್ uv ಕ್ತಿರಣಗಳj ಭ)ಮಿಯು ಮೆCಲೆ(ª ತಲ
ಪ್ರದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ತಡೆ(ಯು
ತ�ದೆ(.

                           O2     --->  O + O
                       O2 + O  --->     O3  (ಓಝೋ)Cನ್)

5.1   ಓಝೋ)Cನ್ ಪ್ರದ್ಯುರಿನ ನ್ನೊಂ�ಶಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣಗಳj ಹೊಂ�ಗ) ಪ್ರರಿಣಾ�ಮುಗಳನ
& ಬರೆ(ಯಿರಿ?

5.2 ಓಝೋ)Cನ್  ಶೀರ್ಥಿಲ್ಲಿಕರಣದ್ಯು ಕ್ತಿರ
 ಟ್ಟಿಪ್ರ\ಣಿ ಬರೆ(ಯಿರಿ.  

5.3 ಓಝೋ)Cನ್ ಪ್ರದ್ಯುರ ತ್ಯಾ(ಳjವಾ�ಗ
ವBದ್ಯುಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣ ಹೊಂ�ಗ) ಪ್ರರಿಣಾ�ಮುಗಳನ
& ಬರೆ(ಯಿರಿ
ಉತ�ರ :* CFC ಇಂನ
©ಲೆ(Cಟ್ಟಿ�ಗ್ ಪ್ಕೋCಮ್ ಮುತ
� ಸಿ�ಪಿCಡುಕಗಳ ಬಳಕೆಂ(.

* ರೆ(ಫ್ರಿ�ಜರೆ(Cಟುಗ-ಳನ
& ಹೊಂ�ಗ) ಶೀCತಲ್ಲಿCಕರಣ ಯು�ತ�ಗಳ ಅರ್ತಿಯಾ�ದ್ಯು ಬಳಕೆಂ(ಯಿ�ದ್ಯು ಓಝೋ)Cನ್ ಪ್ರದ್ಯುರ  

   ನ್ನೊಂ�ಶವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(
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ಪ್ರರಿಣಾ�ಮುಗಳj :
* ಉತ\ರಿವತ-ನ್ನೊಂ( (ಅನ
ವ�ಶೀಯುತ್ಯಾ(ಯುಲ್ಲಿ� ದಿಡಿCರ್ ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ()
* ಮಾ�ನವರಲ್ಲಿ� ಚ್ಛಮು-ದ್ಯು ಕ�ನ©ರ್, ಕ�ಟುರೆ�ಕ್V ಬರ
ವBದ್ಯು
.

6.1 CFC ಓಝೋ)Cನ್ ನ ಶೀರ್ಥಿಲತ್ಯಾ(ಗೆ( ಹೊಂ(Cಗೆ( ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗಿದೆ(?
6.2 CFC ಯು ಮಿರ್ತಿ ಮಿCರಿದ್ಯು ಬಳಕೆಂ( ಕಳವಳಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗಿದೆ( ಏಕೆಂ(?
6.3 ಓಝೋ)Cನ್ ಪ್ರದ್ಯುರಕೆಂ(< ಹೊಂ�ನಿಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ರ್ತಿ�ರ
ವBದ್ಯು
 ಕಳವಳಕೆಂ�ರಿ ವಿಷ್ಟುಯುವಾ�ಗಿದೆ(. ಈ ಹೊಂ(Cಳಿಕೆಂ(ಯುನ
& ಸ್ತ್ರಮುರ್ಥಿ-ಸಿರಿ.

ಉತ�ರ : CFC ಗಳj ವಾ�ತ್ಯಾ�ವರಣದ್ಯು ಮೆCಲ\ದ್ಯುರವನ
& ಸ್ಥಾ(Cರಿ ಓಝೋ)Cನ್ ನ್ನೊಂ�ಶಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗಿದ್ಯುದೆ(. ಇಂದ್ಯುರಿಣದ್ಯು 

ಹೊಂ�ನಿಕೆಂ�ರಕ ವಿಕ್ತಿರಣಗಳj ಭ)ಮಿಯು ಮೆCಲೆ(ªಯುನ
& ತಲ
ಪಿ ಆರೆ()Cಗ� ಸ್ತ್ರಮುಸ್ಥಾ(�ಗಳನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.
7.1 ಕೆಂ(ಲವB ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳj ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಜನಿCಯು ಮುತ
� ಕೆಂ(ಲವB ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಟುನಿCಯುವಲ� ಏಕೆಂ(?
7.2 ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಒಂಳಗೆ�ಗ
ವ ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�ಕರಗಳj  ಮುತ
� ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಒಂಳಗೆ�ಗದ್ಯು ಮಾ�ಲ್ಲಿನ�ಕೆಂ�ರಕಗಳ 

ನಡು
ವಿನ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರವನ
&  ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಯೋ)�ದಿಗೆ( ರ್ತಿಳಿಸಿ. 

7.3 ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಒಂಳಗೆ�ಗ
ವ ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳj ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಒಂಳಗೆ�ಗದ್ಯು ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳಿಗಿ�ತ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಬಿಂನ&ವಾ�ಗಿದೆ(? 

ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಸ್ತ್ರಹಿತ ಬರೆ(ಯಿರಿ.    ಉತ�ರ :
ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಯಾ�ಗ
ವ ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳj ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಯಾ�ಗದ್ಯು ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳj

ಸ್ತ್ರ)ಕ್ಷ« ಜೀCವಿಗಳಿ�ದ್ಯು ವಿರ್ಘಟ್ಟಿಸ್ತ್ರಲ\ಡು
ವ      

ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳj    
ಉದೆ�:- ಚ್ಛರ�ಡಿ, ನಿCರ
,                             
ಗ�ಹುತ್ಯಾ��ಜ�, ಕೆಂ�ಗದ್ಯು.   

ಸ್ತ್ರ)ಕ್ಷ« ಜೀCವಿಗಳಿ�ದ್ಯು 

ವಿರ್ಘಟ್ಟಿಸ್ತ್ರಲ\ಡುದ್ಯು ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳj
ಉದೆ�:- ಪಾ��ಸಿVಕ್, ಡಿಡಿಟ್ಟಿ, ಗೆ�ಜ
.  

8.1 ನ್ನೊಂ�ವB ಉತ್ಯಾ�\ದಿಸ್ತ್ರ
ವ ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಗೆ( ಒಂಳಗೆ�ಗದ್ಯು ತ್ಯಾ��ಜ�ಗಳಿ�ದ್ಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಸ್ತ್ರಮುಸ್ಥಾ(�ಗಳj ಯಾ�ವBವB?
8.2 ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಟುನಿCಯುವಲ�ದ್ಯು ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳj ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರದ್ಯು ಮೆCಲೆ( ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ವ ಪ್ರರಿಣಾ�ಮುಗಳನ
& ರ್ತಿಳಿಸಿ?

ಉತ�ರ : * ಈ ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳನ
& ಸ್ತ್ರ
ಡುಲ
 ಮುತ
� ಹು)ಳಲ
 ಆಗದ್ಯು
.  * ಜೌ(�ವಿಕ ಸ್ತ್ರ�ವದ್ಯು-ನ್ನೊಂ(ಯುನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.
9.1 ತ್ಯಾ��ಜ�ವಿಲೆ(Cವಾ�ರಿಯು ಸ್ತ್ರಮುಸ್ತ್ರ�ಯುನ
& ಕಡಿಮೆ ಮಾ�ಡುಲ
 ನಿCವB ಹೊಂ(Cಗೆ( ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯು ಮಾ�ಡು
ವಿರಿ ?

9.2 ಕಸ್ತ್ರದ್ಯು ನಿವ-ಹುಣಾ( ಅಗತ�ವಾ�ಗಿದೆ( ಸ್ತ್ರಲಹೊಂ(ಗಳನ
& ನಿCಡಿ?

ಉತ�ರ : ಕೆಂ(ಳಗಿನ ವಿಧಾ�ನಗಳಿ�ದ್ಯು ತ್ಯಾ��ಜ� ವಿಲೆ(Cವಾ�ರಿಗೆ( ನ್ನೊಂ�ವB ಸ್ತ್ರಹುಕರಿಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
 ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಗೆ()ಳjyವ 

ತ್ಯಾ��ಜ�ಗಳನ
& ಕಡೆ��ಯುವಾ�ಗಿ ಬಳಸಿ ಅನಿಲ ಮುತ
� ಗೆ()ಬxರವಾ�ಗಿ ಬಳಸ್ತ್ರಬಹು
ದ್ಯು
.
* ಜೌ(�ವಿಕ ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಯಾ�ಗದ್ಯು ತ�ಜ�ಗಳ ಪ್ರBನಬ-ಳಕೆಂ(
* ವಿರ್ಘಟುನ್ನೊಂ(ಯಾ�ಗದ್ಯು ವಸ್ತ್ರ
�ಗಳ ಬಳಕೆಂ(ಯುನ
& ಕಡಿಮೆ ಮಾ�ಡು
ವBದ್ಯು


10.1 ಓಝೋ)Cನ್ ಪ್ರದ್ಯುರಕೆಂ(< ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಹೊಂ�ನಿಯುನ
& ಸಿCಮಿತಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರಲ
 ಯಾ�ವ ಕ�ಮುಗಳನ
& ತ್ಯಾ(ಗೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳyಲೆ�ಗ
ರ್ತಿ�ವಾ(?
10.2 ಓಝೋ)Cನ್ ಪ್ರದ್ಯುರ ಶೀರ್ಥಿಲಗೆ()ಳjyವ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣವನ
& ತಡೆ(ಗಟುVಲ
 ನಿಮು� ಸ್ತ್ರಲಹೊಂ(ಗಳೆ(Cನ
?

ಉತ�ರ :  * CFC ಬಳಕೆಂ( ಮಿರ್ತಿ ಹೊಂ(Cರ
ವBದ್ಯು
.               * 1987 ರಲ್ಲಿ� UNEP ಯುಡಿ CFC ಉತ್ಯಾ�\ದ್ಯುನ್ನೊಂ(ಯುನ
&
1986 ರ ಪ್ರ�ಮಾ�ಣಕೆಂ(< ಮಿರ್ತಿಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರಲ
 ಒಂಪ್ರ\�ದ್ಯು ಮಾ�ಡಿಕೆಂ()ಳyಲೆ�ಯಿತ
.ಪ್ರ�ಪ್ರ�ಚ್ಛದೆ�ದ್ಯು��ತ CFC ಮು
ಕ� ರೆ(ಫ್ರಿ�ಜರೆ(Cಟುರ್ 

ಗಳನ
& ಎಂಲೆ�� ಉತ್ಯಾ�\ದ್ಯುಕ ಕ�ಪ್ರನಿಗಳj ತಯಾ�ರಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
 ಇಂದಿCಗ ಕಡೆ��ಯುವಾ�ಗಿದೆ(.                                        
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   ಜೀCವಿಗಳj ಹೊಂ(Cಗೆ( ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ� ನಡೆ(ಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ( ?
1.1 ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಭಿನ&ತ್ಯಾ(ಗಳನ
& ಉ�ಟು
ಮಾ�ಡುಲ
 ಸ್ಥಾ�ಧು�ವಾ�ಗ
ವ ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ� ವಿಧಾ�ನ ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ?
1.2  ಎಂರಡು
  ಜೀCವಿಗಳ  ಒಂಳಗೆ()ಳjyವಿಕೆಂ(ಯಿ�ದ್ಯು  ಒಂ�ದ್ಯು
  ಮುರಿ  ಜೀCವಿ  ಸ್ತ್ರ�ಷ್ಟ್ರೀV  ಆಧುರಿಸಿರ
ವ  ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�  ವಿಧಾ�ನ
ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ?
1.3  ಎಂರಡು
  ವಿಭಿನ&  ಜೀCವಿಗಳ  ಡಿ.ಎಂನ್.ಎಂ  ಅಣ
ಗಳ  ಸ್ಥಾ(Cರ
ವಿಕೆಂ(ಯುನ
&  ಒಂಳಗೆ()�ಡಿರ
ವ  ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�  ವಿಧಾ�ನ
ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
1.4 ಎಂರಡು
 ಜೀCವಿಗಳ ಲ್ಲಿ�ಗ ಕೆಂ()Cಶಗಳj ಸ್ತ್ರ�ಯೋ)Cಜೀಸಿ ಹೊಂ()ಸ್ತ್ರ ಜೀCವಿ ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಕ್ತಿ�ಯೋ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?

ಉತ�ರ: ಲೆ(��ಗಿಕ ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�
2.1  ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರದಿ�ದ್ಯು  ಆಯೋ<ಯಾ�ದ್ಯು  ಜೀCವಿಯು ಯಾ�ವ ಅ�ಶವB ಜೀCವ ವಿಕೆಂ�ಸ್ತ್ರ ಪ್ರ�ಕ್ತಿ�ಯೋಗೆ( ಪ್ರರಕವಾ�ಗಿದೆ(?
2.2 ಒಂ�ದ್ಯು
 ಜೀCವಿ ಸ್ತ್ರಮು
ದೆ�ಯುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವ ಅ�ಶವB ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯುಗಳ ಉಳಿವನ
& ಖಚಿತಪ್ರಡಿಸಿಕೆಂ()ಳyಲ
 ಉಪ್ರಯು
ಕ�ವಾ�ಗಿದೆ(?
2.3  ಡಿ.ಎಂನ್.ಎಂ.  ಸ್ತ್ರ|ಪ್ರ�ರ್ತಿCಕರಣದ್ಯುಲೆ��ಗ
ವ  ದೆ()Cಷ್ಟುಗಳj  ಮು
�ದಿನ  ಪಿCಳಿಗೆ(ಯುಲ್ಲಿ�  ಯಾ�ವ  ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಯುನ
&�ಟು

ಮಾ�ಡು
ತ�ವಾ(?
2.4  ಜೀCವ ವಿಕೆಂ�ಸ್ತ್ರದ್ಯು ದ್ಯು�ಷ್ಟ್ರೀVಯುಲ್ಲಿ� ಲೆ(��ಗಿಕ ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�ಯು ಯಾ�ವ ವಾ(�ಶೀಷ್ಟುVÂತ್ಯಾ(ಯು
 ಹೊಂ()ಸ್ತ್ರ ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯುದ್ಯು ಉಗಮುಕೆಂ(<
ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗಿದೆ(?

ಉತ�ರ: ಭಿನ&ತ್ಯಾ(
3.1 ಲ್ಲಿ�ಗಕೆಂ()Cಶಗಳ ಸ್ತ್ರಮಿ�ಲನದಿ�ದ್ಯು
�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ರಚ್ಛನ್ನೊಂ( ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ?
3.2 ಗ�ಡು
 ಮುತ
� ಹೊಂ(ಣ
� ಲ್ಲಿ�ಗೆ�ಣ
ಗಳ ನಿಶಾ(Cಚ್ಛನ ಕ್ತಿ�ಯೋಯು ಫಲವನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ?
3.3 ಹು)ವಿನ ಯಾ�ವ ಭೌ�ಗವB ನಿಶಾ(Cಚ್ಛನ ಕ್ತಿ�ಯೋಯು ನ�ತರ ಬ್ಯಾ(ಳೆ(ದ್ಯು
 ಬಿಂCಜವಾ�ಗಿ ಮಾ�ಪ್ರ-ಡೆ�ಗ
ವBದ್ಯು
?

ಉತ�ರ: ಯು
ಗ�ಜ
4.1 ಮಾ�ನವನ ದೆ(Cಹುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ� ಪ್ರ�ಕ್ತಿ�ಯೋಗೆ( ಅನ
ಕ)ಲಕರವಾ�ದ್ಯು ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಯುನ
& ಏನ್ನೊಂ(�ದ್ಯು
 ಕರೆ(ಯು
ವರ
?
4.2 ಪಾ��ಢಾ�ವಸ್ಥಾ(# ತಲ
ಪಿರ
ವ ಹು
ಡು
ಗ ಹು
ಡು
ಗಿಯುರಲ್ಲಿ� ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ದೆ(Cಹು ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ(ಯು ವಿಭಿನ&ತ್ಯಾ(ಯು
 ಯಾ�ವ
     ಅ�ಶವನ
& ಖ್ಯಾ�ರ್ತಿ�ಪ್ರಡಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(?
4.3 ಪಾ��ಢಾ�ವಸ್ಥಾ(#ಯುಲ್ಲಿ� ಹು
ಡು
ಗರ ಮು
ಖದ್ಯು ಮೆCಲೆ( ಹೊಂ()ಸ್ತ್ರ ಕ)ದ್ಯುಲ
 ಕೆಂ�ಣಿಸಿಕೆಂ()ಳjyವBದ್ಯು
, ಧುÙನಿ ಗಡುಸ್ಥಾ�ಗ
ವBದ್ಯು
 ಮುತ
�
     ಹು
ಡು
ಗಿಯುರಲ್ಲಿ� ಋತ
ಚ್ಛಕ� ಪಾ��ರ�ಭ, ಸ್ತ್ರ�ನಗಳ ಗೆ�ತ� ಹಿರಿದೆ�ಗ
ವBದ್ಯು
 ಯಾ�ವ ಅ�ಶವನ
& ಖ್ಯಾ�ರ್ತಿ� ಪ್ರಡಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(?

ಉತ�ರ: ಲೆ(��ಗಿಕ ಪ್ರರಿಪ್ರಕ|ತ್ಯಾ(.
5.1 ಗ�ಡುಸ್ತ್ರರಲ್ಲಿ� ವ�ಷ್ಟುಣಗಳಿ�ದ್ಯು ವಿCಯಾ�-ಣ
 ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ಗ
ವಲ್ಲಿ� ಮು
ಖ� ಪಾ�ತ� ವಹಿಸ್ತ್ರ
ವ ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನ
 ಯಾ�ವBದ್ಯು
?

  5.2 ಹು
ಡು
ಗರಲ್ಲಿ� ಪಾ��ಢಾ�ವಸ್ಥಾ(#ಯು ಸ್ತ್ರಮುಯುದ್ಯುಲೆ��ಗ
ವ ದೆ(�ಹಿಕ ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಗೆ( ಕೆಂ�ರಣವಾ�ದ್ಯು ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ?
  5.3 ಗ�ಡು
 ಮುಕ<ಳಲ್ಲಿ� ಲೆ(��ಗಿಕ ಪ್ರರಿಪ್ರಕ|ತ್ಯಾ(ಯು  ಅವಶ�ಕತ್ಯಾ(ಯುನ
& ಪ್ರಣ-ಗೆ()ಳಿಸ್ತ್ರ
ವ ಹೊಂ�ಮೆ)C-ನನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.

ಉತ�ರ: ಟ್ರೋ(ಸ್ಥಾ()VCಸಿVರೆ�ನ್
6.1 ಭ)�ಣವB ತ್ಯಾ�ಯಿಯು ರಕ�ದ್ಯು ಮೂಲಕ ಪ್ಕೋCಷ್ಟುಣಾ( ಪ್ರಡೆ(ಯುಲ
 ಅನ
ಕ)ಲ್ಲಿಸ್ತ್ರ
ವ ಭೌ�ಗವನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ?

       6.2. ತ್ಯಾ�ಯಿ ದೆ(Cಹುದಿ�ದ್ಯು ಗ
�ಕೆಂ()Cಸ್, ಆಕ್ತಿ©ಜನ್ ಪ್ರಡೆ(ಯುಲ
 ಮುತ
� ಭ)�ಣದಿ�ದ್ಯು  ಉತ\ರ್ತಿ�ಯಾ�ದ್ಯು    ತ್ಯಾ��ಜ� 
            ಪ್ರದೆ�ಥ-ವನ
& ತ್ಯಾ�ಯಿ ದೆ(Cಹುಕೆಂ(< ವಗೆ�-ಯಿಸ್ತ್ರಲ
 ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುಕವಾ�ದ್ಯು ಅ�ಗವನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ?
       6.3. ಭ)�ಣ ಮುತ
� ತ್ಯಾ�ಯಿಯು ನಡು
ವಿನ ಯಾ�ವ ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಕ- ಭೌ�ಗವB ವಿಲೆ(��ಗಳ�ತಹು ರಚ್ಛನ್ನೊಂ(ಗಳ ಪ್ರರಸ್ತ್ರ\ರ ಬ�ಧುವನ
&
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            ಏಪ್ರ-ಡಿಸಿ ಗಭ-ವನ
& ಪ್ಕೋCಷ್ಟ್ರೀಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(?
ಉತ�ರ: ಜರೆ�ಯು
/ ಪಾ��ಸ್ಥಾ(�ಟ್ರೋ�

7.1 ವ�ಕ್ತಿ, ಕೆಂ�ಪ್ರರ್-ಟ್ಟಿ, ಕೆಂ��ಡೆ()Cಮ್ ಗಳj ಮುತ
� ಯೋ)Cನಿ ಚಿCಲಗಳj ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ� ಕ್ತಿ�ಯೋಯುಲ್ಲಿ� ಯಾ�ವ
     ಉದೆ(�Cಶಕೆಂ�<ಗಿ ಬಳಸ್ತ್ರ
ವ ಸ್ಥಾ�ಧುನಗಳೆ�ಗಿವಾ(?
7.2 ದ್ಯು�ಪ್ರರ್ತಿಗಳj ವಿವಾ(Cಚ್ಛನ್ನೊಂ�ಯು
ತವಾ�ಗಿ ಮುಗ
ವನ
& ಪ್ರಡೆ(ಯುದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ವಾ(�ವಾ�ಹಿಕ ಜೀCವನ ನಡೆ(ಸ್ತ್ರಲ
 ಯಾ�ವ ವಿಧಾ�ನವB
     ಅನ
ಕ)ಲಕರವಾ�ಗಿದೆ(?
7.3 ವಿCಯಾ�-ಣ
ವB ಅ�ಡೆ�ಣ
ವನ
& ತಲ
ಪ್ರದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಎಂಚ್ಛ~ರಿಕೆಂ( ವಹಿಸ್ತ್ರಲ
 ಅನ
ವBಮಾ�ಡಿಕೆಂ()ಡು
ವ ವಿಧಾ�ನಗಳನ
& ಏನ್ನೊಂ(�ದ್ಯು

     ಕರೆ(ಯು
ವರ
?

ಉತ�ರ: ಗಭ- ನಿರೆ()Cಧುಕ
8.1 ಸಿಫ್ರಿಲ್ಲಿಸ್ ಮುತ
� ಗೆ()ನ್ನೊಂ()Cರಿಯಾ� ಯಾ�ವ ವಿಧುದ್ಯು  ರೆ()Cಗಗಳಿಗೆ( ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಯಾ�ಗಿದೆ(?

       8.2 ದೆ(Cಹುದ್ಯು ಅತ��ತ  ನಿಕಟು ಸ್ತ್ರ�ಪ್ರಕ-ದಿ�ದ್ಯು ಯಾ�ವ ರೆ()Cಗಗಳನ
& ಬರ
ತ�ವಾ(?
       8.3 ಡಿಸ್ಥಾ(�ಬರ್  1 ಏಡ್© ದಿನ್ನೊಂ�ಚ್ಛರಣಾ(ಯು ಯಾ�ವ ವಿಧುದ್ಯು ರೆ()Cಗದ್ಯು ಬಗೆ(µ ಎಂಚ್ಛ~ರಿಕೆಂ( / ಜೌ�ಗ�ರ್ತಿ ಮೂಡಿಸ್ತ್ರಲ
 
            ಅನ
ಕ)ಲಕರವಾ�ಗಿದೆ(?

ಉತ�ರ: ಲೆ(��ಗಿಕ ರೆ()Cಗಗಳj. 
9.1 ಅ�ಟು
 ಅ�ಟ್ರೋ�ಗಿರ
ವ ಶಲೆ�ಕೆಂ(ಯು ಭೌ�ಗ ಯಾ�ವBದ್ಯು
? ಆ ಭೌ�ಗದ್ಯು ಅನ
ಕ)ಲವಾ(Cನ
?
   ಉತ�ರ: ಶಲೆ�ಕೆಂ(ಯುಲ್ಲಿ� ಅ�ಟ್ರೋ�ದ್ಯು ಭೌ�ಗವಾ(C ಶಲೆ�ಕೆಂ�ಗ�  ಅದ್ಯುರ  ಮೆCಲೆ( ಪ್ರರೆ�ಗರೆ(Cಣ
ಗಳj ಬಿಂದೆ��ಗ ಶಲೆ�ಕೆಂ�ಗ�ಕೆಂ(< 
    ಅ�ಟ್ಟಿಕೆಂ()�ಡು
 ಮೆ)ಳೆ(ಯು
ವಿಕೆಂ(ಗೆ( ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.
10.1  ನ್ನೊಂ�ವB ಹು)ಗಳನ
& ಕೆಂ(�ಯಿ�ದ್ಯು ಮು
ಟ್ಟಿVದೆ�ಗ ಹುಳದಿ ಬಣ�ದ್ಯು ಪ್ರBಡಿಯೋ)�ದ್ಯು
 ಕೆಂ(�ಗೆ( ಅ�ಟ್ಟಿಕೆಂ()ಳjyತ�ದೆ( ಅದ್ಯು
 ಏನ
?
      ಮುತ
� ಅದ್ಯುರ ಉಪ್ರಯೋ)Cಗ ರ್ತಿಳಿಸಿ?

         ಉತ�ರ: ಆ ಹುಳದಿ ಪ್ರBಡಿ ಪ್ರರೆ�ಗರೆ(Cಣ
ಗಳj ಅದ್ಯುರಲ್ಲಿ� ಹು)ವಿನ ಗ�ಡು
 ಲ್ಲಿ�ಗೆ�ಣ
 ಇಂದ್ಯು
� , ಲೆ(��ಗಿಕ 
ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�ಯುಲ್ಲಿ� ಅದ್ಯು
 ಪ್ರ�ಮು
ಖ ಪಾ�ತ� ವಹಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(.

        11.1  ಒಂಬx ರೆ(�ತ ತನ& ಕ�ಷ್ಟ್ರೀಭ)ಮಿಯುಲ್ಲಿ� ಚಿಟ್ರೋ(Vಗಳj ತ
�ಬ್ಯಾ� ಇಂರ
ವBದ್ಯುನ
& ಕ�ಡು
 ಖ
ಷ್ಟ್ರೀ ಪ್ರಡು
ತ್ಯಾ��ನ್ನೊಂ(. ಇಂದ್ಯುಕೆಂ(<
              ಕೆಂ�ರಣವಾ(Cನ
?

ಉತ�ರ: ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಚಿಟ್ರೋ(Vಗಳj ಪ್ರರಕ್ತಿCಯು ಪ್ರರೆ�ಗಸ್ತ್ರ\ಶ- ಕ್ತಿ�ಯೋ ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ನಡೆ(ದ್ಯು
 ಉತ�ಮು  ಇಂಳjವರಿ ಬರ
ವ 
ಸ್ಥಾ�ಧು�ತ್ಯಾ( ಇಂರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ರೆ(�ತ ತ
�ಬ್ಯಾ� ಖ
ಷ್ಟ್ರೀ ಪ್ರಡು
ತ್ಯಾ��ನ್ನೊಂ(.

12.1  ಸ್ತ್ರಕೆಂ�-ರವB  ಹು
ಡು
ಗಿಯುರಿಗೆ(  ಮುದ್ಯು
ವಾ(  ವಯುಸ್ತ್ರ
©  21  ಎಂ�ದ್ಯು
  ಹು
ಡು
ಗರಿಗೆ(  24  ಎಂ�ದ್ಯು
  ಕೆಂ�ನ)ನ
  ರ)ಪಿಸಿದೆ(.
ಸ್ತ್ರಕೆಂ�-ರದ್ಯು ಈ ಕೆಂ�ನ)ನಿನ  ಉದೆ(�Cಶವಾ(Cನ
?

 ಉತ�ರ: ಮುದ್ಯು
ವಾ( ಎಂ�ಬ
ದ್ಯು
 ಮಾ�ನವರಲ್ಲಿ� ತ
�ಬ್ಯಾ� ಜವಾ�ಬ್ಯಾ��ರಿಯು
ತ ಕೆಂ(ಲಸ್ತ್ರವಾ�ಗಿದೆ(. ಲೆ(��ಗಿಕ ಕ್ತಿ�ಯೋ ನಡೆ(ಸ್ತ್ರಲ

ಮುನಸ್ತ್ರ
©  ಮುತ
�  ದೆ(Cಹು ಎಂರಡು) ಸ್ತ್ರರಿಯಾ�ಗಿ ಪ್ರ�ಬ
ದ್̄ಯುತ್ಯಾ(  ಹೊಂ()�ದಿ,  ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ(  ಹೊಂ()�ದ್ಯು
ವBದ್ಯು
  ಅಗತ�ವಾ�ಗಿದೆ(.
ಮಾ�ನವನಲ್ಲಿ� ಹುರೆ(ಯುಕೆಂ(< ಬ�ದ್ಯು ನ�ತರ ಲೆ(��ಗಿಕ ಕ್ತಿ�ಯೋಯುಲ್ಲಿ� ತ್ಯಾ()ಡುಗಿ ಮುಕ<ಳನ
& ಪ್ರಡೆ(ಯುಬಹು
ದೆ�ಗಿದೆ( ಆದ್ಯುರೆ(
ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ� ಅ�ಗಗಳj ಸ್ತ್ರರಿಯಾ�ಗಿ ಬ್ಯಾ(ಳವಣಿಗೆ( ಹೊಂ()�ದ್ಯುದೆ(C ಮುಕ<ಳನ
& ಪ್ರಡೆ(ದ್ಯುರೆ( ಅದ್ಯು
 ಆರೆ()Cಗ�ದ್ಯು ಮೆCಲೆ(
ರ್ತಿCವ�ತರದ್ಯು ಕೆಂ(ಟುV ಪ್ರರಿಣಾ�ಮುಗಳೆ�ಗಿ  ಮುಹಿಳೆ(ಯುರಲ್ಲಿ� ಆರೆ()Cಗ� ಹುದ್ಯುಗೆ(ಡು
ತ�ದೆ(.  ಹೊಂ�ಗ
 ಗಭ-ಪಾ�ತ ಮು
�ತ್ಯಾ�ದ್ಯು
ತ್ಯಾ()�ದ್ಯುರೆ(ಗಳಿಗೆ( ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(.

10 ನೈ$ ತರುಗತೀ              ವಿಜ್ಞಾನ - ವಿಕಾಂಸಂ  2020-21          ಡಯಟ್ - ಚಿಕ್ರ\ ಮಗಳ:ರು�             Page No.71



13.1  ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ� ಪ್ರ�ಕ್ತಿ�ಯೋಯುಲ್ಲಿ� ಡಿ.ಎಂನ್.ಎಂ ಸ್ತ್ರ|ಪ್ರ�ರ್ತಿCಕರಣದ್ಯು ಮುಹುತ|ವಾ(Cನ
?
ಉತ�ರ:  ಮುರಿ  ಜೀCವಕೆಂ()Cಶಗಳಿಗೆ(  ಅನ
ವ�ಶೀCಯು  ಗ
ಣಗಳ  ವಗೆ�-ವಣಾ(  ಸ್ತ್ರ|ಪ್ರ�ರ್ತಿCಕರಣ  ಸ್ತ್ರ�ದ್ಯುಭ-ದ್ಯುಲ್ಲಿ�
ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವ ಭಿನ&ತ್ಯಾ(ಗಳj ಜೀCವವಿಕೆಂ�ಸ್ತ್ರಕೆಂ(< ಎಂಡೆ( ಮಾ�ಡಿ ಕೆಂ()ಡು
ತ�ವಾ(.

14.1  ಸಿCತ್ಯಾ�ಳಿಗೆ( ಮುದ್ಯು
ವಾ( ನಿಶ~ಯುವಾ�ಗಿದ್ಯು
� ಅವಳನ
& ಮುದ್ಯು
ವಾ(ಯಾ�ಗ
ವ ಗ�ಡು
 ಅಮೆCರಿಕೆಂ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ� ವಾ�ಸಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ನ್ನೊಂ(. ಆದ್ಯುರೆ(
ಸಿCತ್ಯಾ�ಳj ಮುದ್ಯು
ವಾ(ಗೆ( ಮು
�ಚಾ( ತ್ಯಾ�ನ
 ಮುದ್ಯು
ವಾ(ಯಾ�ಗ
ವ ಹು
ಡು
ಗನ ರಕ� ಪ್ರರಿCಕ್ಷೆ( ಮಾ�ಡಿಸಿ ನ�ತರವಾ(C ಮುದ್ಯು
ವಾ(
ಎಂ�ದ್ಯು
 ನಿಧಾ�-ರ ಮಾ�ಡಿದೆ��ಳೆ(. 
  ಅ) ಅವಳ ಈ ನಿಧಾ�-ರ ಸ್ತ್ರರಿಯೋC?
  ಆ) ಇಂದ್ಯುರಲ್ಲಿ� ಸಿCತ್ಯಾ�ಳ ಯಾ�ವ ನ್ನೊಂ(�ರ್ತಿಕ ಮಾ�ಲ�ಗಳj ಕೆಂ�ಣಬಹು
ದ್ಯು
?
  ಇಂ) ವಾ(�ರಸ್ ನಿ�ದ್ಯು ಹುರಡು
ವ ಯಾ�ವBದೆ�ದ್ಯುರ) ಎಂರಡು
 ಲೆ(��ಗಿಕ ರೆ()Cಗಗಳನ
& ಹೊಂ(ಸ್ತ್ರರಿಸಿ.

ಉತ�ರ:  ಅ) ಸ್ತ್ರರಿ, ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ( ಮುದ್ಯು
ವಾ(ಗೆ( ಮು
�ಚಾ( ರಕ� ಪ್ರರಿCಕ್ಷೆ( ಮಾ�ಡಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಹು
ಡು
ಗನ ದೆ(�ಹಿಕ 
ಆರೆ()Cಗ�ದ್ಯು ಬಗೆ(µ ರ್ತಿಳಿಯುಲ
 ನ್ನೊಂ(ರವಾ�ಗ
ತ�ದೆ( ಮುತ
� ಅವನಿಗೆ( ಯಾ�ವBದೆ(C ಲೆ(��ಗಿಕ ರೆ()Cಗಗಳಿಲ� ಎಂ�ದ್ಯು
 
ಧು�ಡುಪ್ರಡಿಸಿಕೆಂ()ಳyಬಹು
ದ್ಯು


ಆ) ಜೌ�ಣಾ(�, ಆರೆ()Cಗ�ದ್ಯು ಬಗೆ(µ ಕೆಂ�ಳಜೀ ಹೊಂ�ಗ) ದ್ಯು)ರ ದ್ಯು�ಷ್ಟ್ರೀV ನ್ನೊಂ(�ರ್ತಿಕ ಮಾ�ಲ�ಗಳj.
ಇಂ) ಹೊಂ(ಚ್.ಐ.ವಿ. ಏಡ್© ಹೊಂ�ಗ) ಪ್ರ�ಜನನ್ನೊಂ��ಗದ್ಯು ಗ
ಳೆ(yಗಳj.

15.1 ಹು)ವಿಗೆ( ಮೆ)ಗಿµನ ಹು�ತದ್ಯುಲ್ಲಿ� ರಕ್ಷಣಾ( ನಿCಡು
ವ ಭೌ�ಗ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
15.2 ಹು)ವಿನ  ಅತ��ತ ಹೊಂ()ರಗಿನ ಭೌ�ಗ ಯಾ�ವBದ್ಯು
?

ಉತ�ರ: ಪ್ರBಷ್ಟು\ ಪ್ರತ�ಗಳj

16.1  ‘ವಣ-ರ�ಜೀತ  ಹು)ಗಳj  ರೆ(�ತರಿಗೆ(  ಪ್ರ�ಯೋ)Cಜನಕೆಂ�ರಿ  ಈ  ವಾ�ಕ�ವನ
&  ಸ್ತ್ರಮುರ್ಥಿ-ಸಿ  ಅಥವಾ�  ವಣ-ರ�ಜೀತ’

ದ್ಯುಳಗಳಿ�ದ್ಯು ಹು)ವಿಗೆ( ಯಾ�ವ  ಅನ
ಕ)ಲವಿದೆ(?
ಉತ�ರ: ಹು)ವಿನಲ್ಲಿ� ವಣ-ರ�ಜೀತ ದ್ಯುಳಗಳಿದ್ಯು�ರೆ(, ಕ್ತಿCಟುಗಳj ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಆಕಷ್ಟ್ರೀ-ತವಾ�ಗಿ ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಪ್ರರೆ�ಗಸ್ತ್ರ\ಶ- ಕ್ತಿ�ಯೋ
ಚಾ(ನ್ನೊಂ�&ಗಿ ನಡೆ(ಯು
ತ�ದೆ(.

17.1   ರೆ�ಮು
 ಮುತ
� ಶಾ�ಮು
 ಒಂ�ದ್ಯು
 ದಿನ ತ್ಯಾ()Cಟುದ್ಯುಲ್ಲಿ� ರ್ತಿರ
ಗೆ�ಡು
ರ್ತಿ�ದೆ��ಗ ರೆ�ಮು
 ಹು)ಗಳನ
& ತ್ಯಾ()Cರಿಸಿ ಶಾ�ಮು
ವಿಗೆ(
ಇಂವBಗಳಲ್ಲಿ� ಕೆಂ(ಲವB ಏಕಲ್ಲಿ�ಗಿ ಮುತ
� ಕೆಂ(ಲವB ದಿ|ಲ್ಲಿ�ಗಿ ಹು)ಗಳೆ(�ದ್ಯು
 ಹೊಂ(Cಳಿದ್ಯುರ
.  ಯಾ�ವ  ಆಧಾ�ರದ್ಯು ಮೆCಲೆ( ಆತ
ಈ ಹೊಂ(Cಳಿಕೆಂ( ನಿCಡಿದ್ಯುನ
?

 ಉತ�ರ:  ಹು)ಗಳಲ್ಲಿ�  ಕೆಂ(Cಸ್ತ್ರರ  ಅಥವಾ� ಶಲೆ�ಕ ಭೌ�ಗಗಳನ
&  ಮಾ�ತ�  ಹೊಂ()�ದಿದ್ಯು�ರೆ(  ಅವBಗಳನ
&  ಏಕಲ್ಲಿ�ಗಿ
ಹು)ವBಗಳೆ(ನ
&ವರ
, ಯಾ�ವ ಹು)ವಿನಲ್ಲಿ� ಕೆಂ(Cಸ್ತ್ರರ ಮುತ
� ಶಲೆ�ಕೆಂ( ಎಂರಡು) ಭೌ�ಗಗಳಿದ್ಯು�ರೆ( ಅದ್ಯುನ
& ದಿ|ಲ್ಲಿ�ಗಿ ಹು)ವB
ಎಂನ
&ವರ
.

18.1   ಒಂಬx ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಶಾ�ಸ್ತ್ರ�ಜ್ಞ  ಆವ�ತ� ಬಿಂCಜ ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳ ಮಾ�ದ್ಯುರಿಗಳಲ್ಲಿ�ಎಂರಡು
 ವಿಧು  ಎಂ�ದ್ಯು
 ವಾ�ದಿಸ್ತ್ರ
ತ್ಯಾ��ರೆ(.  ಅವರ ವಾ�ದ್ಯು
ಸ್ತ್ರರಿಯೋC? ಹು)ವBಗಳಲ್ಲಿ� ಎಂಷ್ಟು
V ವಿಧುಗಳಿವಾ(? ಯಾ�ವBವB?

  ಉತ�ರ: ಅವರ ವಾ�ದ್ಯು ಸ್ತ್ರರಿಯಾ�ಗಿದೆ(. 2 ವಿಧುಗಳಿವಾ(. ಏಕಲ್ಲಿ�ಗಿ ಹು), ದಿ|ಲ್ಲಿ�ಗಿ ಹು).
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ಅನ
ವ�ಶೀCಯುತ್ಯಾ( ಮುತ
� ಜೀCವ ವಿಕೆಂ�ಸ್ತ್ರ
1.1 ತಳಿಶಾ�ಸ್ತ್ರ�ದ್ಯು ಪಿತ್ಯಾ�ಮುಹು ಯಾ�ರ
?
1.2 ಬಟ್ರೋ�ಣಿ ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳ ಮೆCಲೆ( ಪ್ರ�ಯೋ)Cಗ ನಡೆ(ಸಿದ್ಯು ವಿಜ್ಞಾ�ನಿ ಯಾ�ರ
?
1.3 ಅನ
ವ�ಶೀCಯು ನಿಯುಮುಗಳನ
& ನಿರ)ಪಿಸಿದ್ಯು ವಿಜ್ಞಾ�ನಿ ಯಾ�ರ
?

ಉತ�ರ: ಗೆ(�ಗರ್ ಜೌ()ಹೊಂ�ನ್ ಮೆ�ಡುಲ್ಟ್
**********************************************

2.1.ಹೊಂ()ಸ್ತ್ರ ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯುದ್ಯು ಉಗಮುಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗ
ವ ಅ�ಶಗಳೆ�ವBವB?
2.2.ನಿದಿ-ಷ್ಟುV ಗ
ಣವಿರ
ವ ಜೀCವಿಗಳj ಜೀCವಿಸ್ತ್ರಮೂಹುವೋ�ದ್ಯುರಲ್ಲಿ�  ಹೊಂ(ಚಾ�~ಗ
ವ ವಿವಿಧು ರಿCರ್ತಿಗಳೆ�ವBವB?

ಉತ�ರ: ನಿಸ್ತ್ರಗ-ದ್ಯು ಆಯೋ<, ಅನ
ವ�ಶೀCಯುತ್ಯಾ( ದಿಕ
~Âರ್ತಿ
*******************************************

3.1 ಮಾ�ನವರಲ್ಲಿ� ಮುಗ
ವಿನ ಲ್ಲಿ�ಗವB ಹೊಂ(Cಗೆ( ನಿಧಾ�-ರವಾ�ಗ
ತ�ದೆ(?
3.2 ಮುಗ
ವಿನ ಲ್ಲಿ�ಗ ನಿಧಾ�-ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ಗ�ಡಿನ ಪಾ�ತ�ವಾ(Cನ
?
3.3 “ಮುಗ
ವಿನ ಲ್ಲಿ�ಗ ನಿಧಾ�-ರವB ತನ& ತ�ದೆ(ಯಿ�ದ್ಯು ಆಗ
ತ�ದೆ(ಯೋC ಹೊಂ()ರತ
 ತ್ಯಾ�ಯಿಯಿ�ದ್ಯುಲ�” ಕೆಂ�ರಣಗಳೆ(��ದಿಗೆ(
ಸ್ತ್ರಮುರ್ಥಿ-ಸಿ.

ಉತ�ರ: ಮುಹಿಳೆ(ಯುರ
 ಲ್ಲಿ�ಗ ವಣ-ತ�ತ
ಗಳ ಪ್ರರಿಪ್ರಣ- ಜೌ()Cಡಿಯುನ
& ಹೊಂ()�ದಿದ್ಯು
�, ಎಂರಡುನ
&  X

ವಣ-ತ�ತ
 ಎಂ�ಧು
 ಕರೆ(ಯುಲೆ�ಗ
ತ�ದೆ(. ಆದ್ಯುರೆ( ಪ್ರBರ
ಷ್ಟುರಲ್ಲಿ� ಹೊಂ()�ದಿಕೆಂ(ಯಾ�ಗದ್ಯು ಜೌ()Cಡಿಯಿದ್ಯು
�, ಒಂ�ದ್ಯು
 
ಸ್ಥಾ�ಮಾ�ನ� ಗೆ�ತ�ದ್ಯು  X ಮುತ
� ಇಂನ್ನೊಂ()&�ದ್ಯು
 ಚಿಕ< ಗೆ�ತ�ದ್ಯು  Y ಆಗಿರ
ತ�ದೆ(. ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು ಮುಹಿಳೆ(ಯುರ
  XX ಹೊಂ�ಗ) 
ಪ್ರBರ
ಷ್ಟುರ
  XY ಆಗಿದೆ��ರೆ(. ತ�ದೆ(ಯಿ�ದ್ಯು  X ಪ್ರಡೆ(ದ್ಯು ಮುಗ
 ಹೊಂ(ಣ
� ಆದ್ಯುರೆ(   Y ವಣ-ತ�ತ
 ಪ್ರಡೆ(ದ್ಯು ಮುಗ
 
ಗ�ಡೆ�ಗ
ತ�ದೆ(.

******************************************
4.1 ಅಲೆ(��ಗಿಕ ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�ಗಿ�ತ ಲೆ(��ಗಿಕ ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�ಯು
 ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಭಿನ&ತ್ಯಾ(ಯುನ
& ಸ್ತ್ರ�ಷ್ಟ್ರೀVಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(. ಏಕೆಂ(?
4.2  ಅಲೆ(��ಗಿಕ  ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�ಯಿ�ದ್ಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ದ್ಯು ಭಿನ&ತ್ಯಾ(ಗಳಿಗಿ�ತ ಲೆ(��ಗಿಕ  ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�ಯಿ�ದ್ಯು ಉ�ಟ್ರೋ�ದ್ಯು
ಭಿನ&ತ್ಯಾ(ಗಳj ಹೊಂ(ಚ್ಛ
~ ಸ್ತ್ರಮುಥ-ವಾ�ಗಿರ
ತ�ವಾ( ವಿವರಿಸಿ.
4.3 ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯುಗಳಲ್ಲಿ�ನ ಭಿನ&ತ್ಯಾ(ಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಷ್ಟ್ರೀÌ ಅವBಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ( ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ಕೋ�Cತ್ಯಾ�©ಹಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(?
4.4 ಅಲೆ(��ಗಿಕ ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�ಗಿ�ತ ಲೆ(��ಗಿಕ ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�ಯು
 ಹೊಂ(Cಗೆ( ಭಿನ&ವಾ�ಗಿದೆ(?
4.5 ಅನ
ವ�ಶೀCಯುತ್ಯಾ( ಹೊಂ�ಗ) ಭಿನ&ತ್ಯಾ(ಯುನ
& ಅಲೆ(��ಗಿಕ ಹೊಂ�ಗ) ಲೆ(��ಗಿಕ ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�ಯು ಹಿನ್ನೊಂ(&ಲೆ(ಯುಲ್ಲಿ� ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ�ರ: ಲೆ(��ಗಿಕ ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�ಯುಲ್ಲಿ� ವ�ಶವಾ�ಹಿಗಳಲ್ಲಿ� ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಗಳj ಉ�ಟ್ರೋ�ಗಿ ಭಿನ&ತ್ಯಾ(ಗಳj 
ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಅವB ಜೀCವಿಗಳj ಬದ್ಯುಲೆ�ದ್ಯು ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರಕೆಂ(< ಹೊಂ()�ದಿಕೆಂ()ಳyಲ
 ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುಕವಾ�ಗಿದೆ(.  ಆದ್ಯುರೆ( 
ಅಲೆ(��ಗಿಕ ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�ಯುಲ್ಲಿ� ವ�ಶವಾ�ಹಿಗಳj ಒಂ�ದ್ಯು
 ಪಿCಳಿಗೆ(ಯಿ�ದ್ಯು ಇಂನ್ನೊಂ()&�ದ್ಯು
 ಪಿCಳಿಗೆ(ಗೆ( ಯಾ�ವBದೆ(C ಹೊಂ(ಚಿ~ನ
ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಗೆ( ಒಂಳಪ್ರಡುದೆ( ವಗೆ�-ವಣಾ(ಗೆ()ಳjyವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಅವB ಜೀCವಿ ಬದ್ಯುಲೆ�ದ್ಯು ಪ್ರರಿಸ್ತ್ರರಕೆಂ(< ಹೊಂ()�ದಿಕೆಂ()ಳyಲ
 
ಪ್ರರಕವಲ�ದೆ( ಇಂರಬಹು
ದ್ಯು
.

*******************************************
5.1 ಪ್ರ�ತ್ಯಾ(�Cಕತ್ಯಾ(ಯು ನಿಯುಮುವನ
&  ಆಧುರಿಸಿ ಮೆ�ಡುಲ್ಟ್ ನಡೆ(ಸಿದ್ಯು ಪ್ರ�ಯೋ)Cಗವನ
& ವಿವರಿಸಿ.
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5.2 ಜೀCವಿಯೋ)�ದ್ಯುರ ಗ
ಣಗಳj ಸ್ತ್ರ|ತ�ತ�ವಾ�ಗಿ ಮು
�ದಿನ ಪಿCಳಿಗೆ(ಗೆ( ಅನ
ವ�ಶೀCಯುವಾ�ಗ
ತ�ವಾ( ಎಂ�ಬ
ದ್ಯುನ
& ಮೆ�ಡುಲರ
ಏಕತಳಿCಕರಣ ಪ್ರ�ಯೋ)CಗವB ಹೊಂ(Cಗೆ( ಸ್ತ್ರ\ಷ್ಟುVಪ್ರಡಿಸ್ತ್ರ
ತ�ದೆ(? ವಿವರಿಸಿ
5.3 ಏಕತಳಿCಕರಣ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಚಾ(ಕ<ರ್ ಬ್ಯಾ()Cಡ್- ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುದಿ�ದ್ಯು ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ�ರ:   ಒಂ�ದ್ಯು
 ನಿದಿ-ಷ್ಟುV ಲಕ್ಷಣಕೆಂ(< ಸ್ತ್ರ�ಬ�ಧೀಸಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಎಂರಡು
 ಭಿನ& ರ)ಪ್ರಗಳನ
& ತ್ಯಾ()Cರ
ವ ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳನ
& 
ಸ್ತ್ರ�ಕರಿಸಿ ನಡೆ(ಸಿದ್ಯು ಪ್ರ�ಯೋ)Cಗವನ
& ಏಕತಳಿCಕರಣ ಎಂನ
&ವರ
.

               ಎಂತ�ರದ್ಯು ಗಿಡು                   ಗಿಡು� ಗಿಡು
                              TT tt

       F1    Tt
           (ಎಂತ�ರ ಗಿಡು)

      ಲ್ಲಿ�ಗೆ�ಣ
ಗಳj:        , T t

T t

T  TT ಎಂತ�ರ  Tt ಎಂತ�ರ
t  Tt ಎಂತ�ರ t  t ಗಿಡು�

2 F ಪಿCಳಿಗೆ(ಯುಲ್ಲಿ� ಪ್ರಡೆ(ದ್ಯು ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳ ಅನ
ಪಾ�ತ :  ಎಂತ�ರ : ಗಿಡು�
3 : 1

********************************
6.1  ಮಾ�ನವರಲ್ಲಿ�  ಕ�ಡು
ಬರ
ವ ಎಂರಡು
 ರಿCರ್ತಿಯು ಕ್ತಿವಿಹೊಂ�ಲೆ(ಗಳೆ�ವBವB?  ಇಂವBಗಳಲ್ಲಿ�  ಪ್ರ�ಬಲವಾ�ಗಿ ವ�ಕ�ವಾ�ಗ
ವ ಗ
ಣ
ಯಾ�ವBದ್ಯು
?
6.2 ಒಂ�ದ್ಯು
 ತರಗರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ� 40 ವಿದೆ��ರ್ಥಿ-ಗಳಿದ್ಯು
� ಅವರಲ್ಲಿ� 75% ರಷ್ಟು
V ವಿದೆ��ರ್ಥಿ-ಗಳ ಕ್ತಿವಿಹೊಂ�ಲೆ( ಸ್ತ್ರ|ತ�ತ�ವಾ�ಗಿದೆ( ಹೊಂ�ಗ)
25% ವಿದೆ��ರ್ಥಿ-ಗಳ ಕ್ತಿವಿಹೊಂ�ಲೆ( ಅ�ಟ್ಟಿಕೆಂ()�ಡಿದೆ(. ಇಂಲ್ಲಿ� ಪ್ರ�ಬಲವಾ�ಗಿ ವ�ಕ�ವಾ�ಗಿರ
ವ ಗ
ಣ ಯಾ�ವBದ್ಯು
? ಏಕೆಂ(?

ಉತ�ರ:  ಮಾ�ನವರಲ್ಲಿ�  ಕ�ಡು
ಬರ
ವ  ಎಂರಡು
  ರಿCರ್ತಿಯು  ಕ್ತಿವಿಹೊಂ�ಲೆ(ಗಳೆ(�ದ್ಯುರೆ(  ತ)ಗ
ಬಿಂದ್ಯು�  ಕ್ತಿವಿಹೊಂ�ಲೆ(  ಹೊಂ�ಗ)
ಅ�ಟ್ಟಿಕೆಂ()�ಡಿರ
ವ  ಕ್ತಿವಿಹೊಂ�ಲೆ(.  ಹೊಂ(ಚಿ~ನ  ಜನರಲ್ಲಿ�  ತ)ಗ
ಬಿಂದ್ಯು�  ಕ್ತಿವಿಹೊಂ�ಲೆ(  ಕ�ಡು
  ಬರ
ವBದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು ಈ ಗ
ಣವB
ಪ್ರ�ಬಲವಾ�ಗಿದೆ(.

********************************
7.1 ಪ್ರ�ಭೌ(Cದಿಕರಣ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಪ್ರ�ಭೌ(Cದಿಕರಣಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗ
ವ  ಅ�ಶಗಳೆ�ವBವB?
7.2 ಪ್ರ�ಭೌ(Cದಿಕರಣ ಹೊಂ(Cಗೆ( ನಡೆ(ಯು
ತ�ದೆ(?

ಉತ�ರ:ಪ್ರ�ಸ್ತ್ರ
�ತ ಅಸಿ�ತ|ದ್ಯುಲ್ಲಿ�ರ
ವ ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯುಗಳಿ�ದ್ಯು ಹೊಂ()ಸ್ತ್ರ ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯು / ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯುಗಳj ಉ�ಟ್ರೋ�ಗ
ವBದ್ಯುನ
& 
ಪ್ರ�ಭೌ(Cದಿಕರಣ ಎಂನ
&ವರ
.
ಪ್ರ�ಭೌ(Cದಿಕರಣಕೆಂ(< ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗ
ವ  ಅ�ಶಗಳೆ(�ದ್ಯುರೆ(,
1.ವ�ಶವಾ�ಹಿಗಳ ಹುರಿವB ಮುತ
� ನಿಸ್ತ್ರಗ-ದ್ಯು ಆಯೋ<
2. ವಣ-ತ�ತ
ಗಳ ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯುಲ್ಲಿ� ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(
3.ಭೌ�ಗೆ()Cಳಿಕವಾ�ಗಿ ಪ್ರ�ತ್ಯಾ(�Cಕ್ತಿಸ್ತ್ರಲ\ಟುV ಉಪ್ರಸ್ತ್ರಮೂಹುಗಳ ನಡು
ವಾ( ಸ್ತ್ರ�ತ್ಯಾ�ನ್ನೊಂ()Cತ\ರ್ತಿ�

*************************************
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8.1 ಜೀCವಿಯೋ)�ದ್ಯು
 ತನ& ಜೀCವಿತ್ಯಾ�ವಧೀಯುಲ್ಲಿ� ಗಳಿಸಿದ್ಯು ಲಕ್ಷಣಗಳj ಜೀCವವಿಕೆಂ�ಸ್ತ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ನಿದೆ(C-ಶೀಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
 ಸ್ಥಾ�ಧು�ವಿಲ�. ಈ 
ಹೊಂ(Cಳಿಕೆಂ(ಯುನ
& ನಿದ್ಯುಶ-ನದೆ()�ದಿಗೆ( ವಿವರಿಸಿ.
8.2 ಗಳಿಸಿದ್ಯು ಗ
ಣಗಳj ಅನ
ವ�ಶೀCಯುವಲ�. ಈ ಹೊಂ(Cಳಿಕೆಂ(ಯುನ
& ಸ್ತ್ರಮುರ್ಥಿ-ಸಿ. 

ಉತ�ರ:  ಅಲೆ(��ಗಿಕ  ರಿCರ್ತಿಯುಲ್ಲಿ�  ಆದ್ಯು  ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಗಳj  ಲ್ಲಿ�ಗೆ�ಣ
  ಕೆಂ()Cಶದ್ಯು  ಡಿ.ಎಂನ್.ಎಂ  ಗೆ(
ವಗೆ�-ವಣಾ(ಯಾ�ಗ
ವBದಿಲ�.  ಆದ್ಯು�ರಿ�ದ್ಯು  ಜೀCವಿಯೋ)�ದ್ಯು
  ತನ&  ಜೀCವಿತ್ಯಾ�ವಧೀಯುಲ್ಲಿ�  ಗಳಿಸಿದ್ಯು  ಲಕ್ಷಣಗಳj
ಜೀCವವಿಕೆಂ�ಸ್ತ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ� ನಿದೆ(C-ಶೀಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
 ಸ್ಥಾ�ಧು�ವಿಲ�.

**************************************
9.1 ರಚ್ಛನ್ನೊಂ�ನ
ರ)ಪಿ ಮುತ
� ಕೆಂ�ಯಾ�-ನ
ರ)ಪಿ ಅ�ಗಗಳ ನಡು
ವಿನ ವ�ತ್ಯಾ��ಸ್ತ್ರವಾ(Cನ
?
9.2 ಕೆಂ�ಯಾ�-ನ
ರ)ಪಿ ಅ�ಗಗಳj ರಚ್ಛನ್ನೊಂ�ನ
ರ)ಪಿ ಅ�ಗಗಳಿಗಿ�ತ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಭಿನ&ವಾ�ಗಿದೆ(?
9.3 ಬ್ಯಾ�ವಲ್ಲಿಯು ರೆ(ಕೆಂ(< ಹೊಂ�ಗ) ಹುಕ್ತಿ<ಯು ರೆ(ಕೆಂ(< ಇಂವB ರಚ್ಛನ್ನೊಂ�ನ
ರ)ಪಿ ಅ�ಗಗಳೆ(C ಅಥವಾ� ಕೆಂ�ಯಾ�-ನ
ರ)ಪಿ ಅ�ಗಗಳೆ(C?
ನಿಮು� ಉತ�ರಕೆಂ(< ಸ್ತ್ರ)ಕ� ಕೆಂ�ರಣ ಕೆಂ()ಡಿ.

ಉತ�ರ: ಸ್ತ್ರಮುರ)ಪಿ ಅ�ಗಗಳj  : ಒಂ�ದೆ(C ಸ್ಥಾ�ಮುನ� ಪ್ರವ-ಜರಿ�ದ್ಯು ಅನ
ವ�ಶೀCಯುವಾ�ಗಿದ್ಯು
�,  ಒಂ�ದೆ(C ಮೂಲ
ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ ಹೊಂ()�ದಿದ್ಯು
� ವಿಭಿನ& ಕೆಂ�ಯು-ಗಳನ
&  ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ�ತ್ಯಾ( ಮಾ�ಪಾ�-ಡೆ�ಗಿರ
ವ ಅ�ಗಗಳನ
& ಸ್ತ್ರಮುರ)ಪಿ
ಅ�ಗಗಳೆ(ನ
&ವರ
. 
ಉದೆ�: ಹುಲ್ಲಿ�ಯು ಮು
�ಗೆ�ಲ
ಗಳj,  ಪ್ರಕ್ಷಿಯು ರೆ(ಕೆಂ(<ಗಳj, ಮಾ�ನವನ ಮು
�ಗೆ�ಲ
ಗಳj

         ಕೆಂ�ಯು-ರ)ಪಿ ಅ�ಗಗಳj : ಭಿನ& ಮೂಲಗಳಿ�ದ್ಯು ಉಗಮುವಾ�ಗಿದ್ಯು
� ಒಂ�ದೆ(C  ಕೆಂ�ಯು-ವನ
& ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ 
ಅ�ಗಗಳೆ(C ಕೆಂ�ಯು-ರ)ಪಿ ಅ�ಗಗಳj ಎಂನ
&ವರ
. 

          ಉದೆ�:  ಚಿಟ್ರೋ(V, ಪ್ರಕ್ಷಿ, ಬ್ಯಾ�ವಲ್ಲಿಯು ರೆ(ಕೆಂ(<ಗಳj
**************************************

10.1 ಹುಸಿರ
 ದ್ಯು
�ಡುನ್ನೊಂ(ಯು ಬಿಂCಜ ಹೊಂ�ಗ) ಹುಳದಿ ಸ್ತ್ರ
ಕೆಂ�<ದ್ಯು ಬಿಂCಜ ಇಂವBಗಳನ
& ಅಡು�ಹೊಂ�ಯಿಸಿದೆ�ಗ 1 F ಪಿCಳಿಗೆ(ಯುಲ್ಲಿ� 
ಯಾ�ವ ಗ
ಣಗಳj ವ�ಕ�ವಾ�ಗ
ತ�ವಾ(? 2 F ಪಿCಳಿಗೆ(ಯುಲ್ಲಿ� ವ�ಕ�ವಾ�ಗ
ವ ಅನ
ಪಾ�ತವಾ(ಷ್ಟು
V?
10.2 ದಿ|ತಳಿCಕರಣ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಚಾ(ಕ<ರ್ ಬ್ಯಾ()Cಡ್- ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುದಿ�ದ್ಯು ವಿವರಿಸಿ
10.3 ದ್ಯು
�ಡೆ�ದ್ಯು ಹುಳದಿ ಬಿಂCಜ ( ) RRYY ಸ್ತ್ರ
ಕೆಂ�<ದ್ಯು ಹುಸಿರ
 ಬಿಂCಜ ( ) rryy ಅಡು�ಹೊಂ�ಯಿಸಿದೆ�ಗ ದೆ()ರೆ(ಯು
ವ ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳ 
ಅನ
ಪಾ�ತವನ
& ಚಾ(ಕ<ರ್ ಬ್ಯಾ()Cಡ್- ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುದಿ�ದ್ಯು ವಿವರಿಸಿ.
10.4 ಹುಸಿರ
 ದ್ಯು
�ಡುನ್ನೊಂ(ಯು ಬಿಂCಜ (9)  ಹುಸಿರ
 ಸ್ತ್ರ
ಕೆಂ�<ದ್ಯು ಬಿಂCಜ (3)  ಹುಳದಿ ದ್ಯು
�ಡುನ್ನೊಂ(ಯು ಬಿಂCಜ(3) ಹುಳದಿ ಸ್ತ್ರ
ಕೆಂ�<ದ್ಯು ಬಿಂCಜ 
(1)  ಇಂದ್ಯುರಲ್ಲಿ� 
1. ಪ್ರ�ಬಲ ಹೊಂ�ಗ) ದ್ಯು
ಬ-ಲ ಅ�ಶಗಳನ
& ಗ
ರ
ರ್ತಿಸಿ
2. ಈ ಅ�ಶಗಳj ಸ್ತ್ರ|ತ�ತ�ವಾ�ಗಿವಾ(ಯೋC ಅಥವಾ� ಬ್ಯಾ(ಸ್ಥಾ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()�ಡಿವಾ(ಯೋC?

ಉತ�ರ:ಎಂರಡು
 ನಿದಿ-ಷ್ಟುV ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ( ಸ್ತ್ರ�ಬ�ಧೀಸಿದ್ಯು�ತ್ಯಾ( ಎಂರಡು
 ವಿಭಿನ& ರ)ಪ್ರಗಳನ
& ತ್ಯಾ()Cರಿಸ್ತ್ರ
ವ 
ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ�ಗಳನ
& ಸ್ತ್ರ�ಕರಿಸಿ ನಡೆ(ಸಿದ್ಯು ಪ್ರ�ಯೋ)Cಗವನ
& ದಿ|ತಳಿCಕರಣ ಎಂನ
&ವರ
.

     RRyy    x              rrYY
  ದ್ಯು
�ಡುನ್ನೊಂ(ಯು ಹುಸಿರ
  ಸ್ತ್ರ
ಕೆಂ�<ದ್ಯು ಹುಳದಿ
  1 F ಪಿCಳಿಗೆ(  (RrYy ದ್ಯು
�ಡುನ್ನೊಂ(ಯು ಹುಳದಿ)
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         ಲ್ಲಿ�ಗೆ�ಣ
ಗಳj:        RY, Ry, rY, ry

RY Ry rY ry

RY RRYY
ದ್ಯು
�.ಹುಳದಿ

RRYy
ದ್ಯು
�.ಹುಳದಿ

RrYY
ದ್ಯು
�.ಹುಳದಿ

RrYy
ದ್ಯು
�.ಹುಳದಿ

Ry RRYy
ದ್ಯು
�.ಹುಳದಿ

RRyy
ದ್ಯು
�.ಹುಸಿರ


RrYy
ದ್ಯು
�.ಹುಳದಿ

Rryy
ದ್ಯು
�.ಹುಸಿರ


rY RrYY
ದ್ಯು
�.ಹುಳದಿ

RrYy
ದ್ಯು
�.ಹುಳದಿ

rrYY
ಸ್ತ್ರ
ಕೆಂ�<ದ್ಯು ಹುಳದಿ

rrYy
ಸ್ತ್ರ
ಕೆಂ�<ದ್ಯು ಹುಳದಿ

ry RrYy
ದ್ಯು
�.ಹುಳದಿ

Rryy
ದ್ಯು
�.ಹುಸಿರ


rrYy
ಸ್ತ್ರ
ಕೆಂ�<ದ್ಯು ಹುಳದಿ

rryy
ಸ್ತ್ರ
ಕೆಂ�<ದ್ಯು ಹುಸಿರ


F2 ಪಿCಳಿಗೆ(  ದ್ಯು
�.ಹುಳದಿ : ದ್ಯು
�.ಹುಸಿರ
 : ಸ್ತ್ರ
ಕೆಂ�<ದ್ಯು ಹುಳದಿ : ಸ್ತ್ರ
ಕೆಂ�<ದ್ಯು ಹುಸಿರ
          9:3:3:1

11.1 ಅನ
ವ�ಶೀCಯು ದಿಕ
~Âರ್ತಿಯುನ
& ಸ್ತ್ರ\ಷ್ಟ್ರೀVCಕರಿಸ್ತ್ರ
ವ ಒಂ�ದ್ಯು
 ನಿದ್ಯುಶ-ನವನ
& ವಿವರಿಸಿ.
11.2  ಕಡಿಮೆ ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯು ಹು
ಲ್ಲಿಗಳj ಬದ್ಯು
ಕ
ಳಿಯು
ರ್ತಿ�ರ
ವBದ್ಯು
 ತಳಿಶಾ�ಸ್ತ್ರ�ದ್ಯು ದ್ಯು�ಷ್ಟ್ರೀVಕೆಂ()Cನದಿ�ದ್ಯು ಚಿ�ತ್ಯಾ(ಗೆ(  ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗಿದೆ(.
ಏಕೆಂ(?
 ಉತ�ರ: ಸ್ತ್ರಣ� ಸ್ತ್ರಮೂಹುದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ನ್ನೊಂ(�ಸ್ತ್ರಗಿ-ಕ ಅವರ್ಘಡುಗಳj ಕೆಂ(ಲವB ವ�ಶವಾ�ಹಿಗಳ ಪ್ರBನರೆ�ವತ-ನ್ನೊಂ(ಯುನ
& 

ಬದ್ಯುಲೆ�ಯಿಸಿ ಹೊಂ()�ದೆ�ಣಿಕೆಂ(ಗಳಿಲ�ದೆ( ವಾ(�ವಿಧು�ತ್ಯಾ(ಯುನ
& ಒಂದ್ಯುಗಿಸ್ತ್ರ
ವBದ್ಯು
 ಅನವ�ಶೀCಯು ದಿಕ್ಷ
�ರ್ತಿ.  ಉದೆ�: 
ಹು
ಲ್ಲಿಗಳ ಸ್ತ್ರ�ತರ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾ�ಗ
ರ್ತಿ�ರ
ವBದ್ಯು
.

ಕಡಿಮೆ ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯು ಹು
ಲ್ಲಿಗಳj ಬದ್ಯು
ಕ
ಳಿಯು
ರ್ತಿ�ರ
ವBದ್ಯು
 ತಳಿಶಾ�ಸ್ತ್ರ�ದ್ಯು ದ್ಯು�ಷ್ಟ್ರೀVಕೆಂ()Cನದಿ�ದ್ಯು ಚಿ�ತ್ಯಾ(ಗೆ( ಕೆಂ�ರಣವಾ�ಗಿದೆ(
ಏಕೆಂ(�ದ್ಯುರೆ(,

1. ಯಾ�ವBದೆ(C  ನ್ನೊಂ(�ಸ್ತ್ರಗಿ-ಕ ವಿಕೆಂ()Cಪ್ರ ಸ್ತ್ರ�ಭವಿಸಿದ್ಯುರೆ(  ಈ ಸ್ತ್ರಣ�  ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯು ಹು
ಲ್ಲಿಗಳನ
&  ಕೆಂ()ಲ
�ತ�ದೆ(.   ಇಂದ್ಯುರಿ�ದ್ಯು
ವ�ಶವಾ�ಹಿಗಳನ
& ಶಾ�ಶ|ತವಾ�ಗಿ ಕಳೆ(ದ್ಯು
ಕೆಂ()ಳjyವ ಸ್ಥಾ�ಧು�ತ್ಯಾ( ಇಂದೆ(.

2. ಸ್ತ್ರಣ� ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯು
 ಕಡಿಮೆ ಪ್ರBನರ್ ಸ್ತ್ರ�ಯೋ)Cಜನ್ನೊಂ( ಮುತ
�  ಕಡಿಮೆ ಭಿನ&ತ್ಯಾ(ಗಳನ
& ಉ�ಟು
 ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(,  ಅದ್ಯು

ಜೌ�ರ್ತಿಗಳಿಗೆ( ಉತ�ಮು ಬದ್ಯು
ಕ
ಳಿಯು
ವ ಅವಕೆಂ�ಶಗಳನ
& ನಿCಡು
ವಲ್ಲಿ� ಬಹುಳ ಮು
ಖ�ವಾ�ಗಿದೆ(.

3. ಕಡಿಮೆ  ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯು  ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯುಗಳj  ಕಡಿಮೆ  ವಾ(�ವಿಧು�ತ್ಯಾ(  ಮುತ
�  ಕಡಿಮೆ  ಸ್ತ್ರ�ಖ್ಯಾ(�ಯು  ಗ
ಣಲಕ್ಷಣಗಳj,  ಇಂದ್ಯು

ವಾ�ತ್ಯಾ�ವರಣದ್ಯುಲ್ಲಿ�ನ ಬದ್ಯುಲೆ�ವಣಾ(ಗಳಿಗೆ( ಅನ
ಗ
ಣವಾ�ಗಿ ಹೊಂ()�ದೆ�ಣಿಕೆಂ(ಯು ಸ್ಥಾ�ಧು�ತ್ಯಾ(ಗಳನ
& ಕಡಿಮೆ ಮಾ�ಡು
ತ�ದೆ(.

**********************************
12.1  ವಿವಿಧು ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯುಗಳ ನಡು
ವಣ ಅನ
ವ�ಶೀCಯು ಸ್ತ್ರ�ಬ�ಧುಗಳ ಅಧು�ಯುನಕೆಂ(<  ಇಂರ
ವ ಪ್ರ�ಮು
ಖ ಸ್ಥಾ�ಕ್ಷೆ�Âಧಾ�ರಗಳj
ಯಾ�ವBವB?
12.2 ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ(ಗಳj ಜೀCವವಿಕೆಂ�ಸ್ತ್ರದ್ಯು ಸ್ತ್ರ�ಬ�ಧುವನ
& ವಿವರಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ( ಎಂ�ಬ
ದ್ಯುನ
& ಉದೆ�ಹುರಣಾ(ಯೋ)�ದಿಗೆ( ವಿವರಿಸಿ.
12.3 ಈ ಕೆಂ(ಳಗಿನವBಗಳ ಜೀCವಿಗಳಲ್ಲಿ�ನ ವಿಕೆಂ�ಸ್ತ್ರದ್ಯು ಪ್ರರವಾ�ಗಿ ಹೊಂ(Cಗೆ( ಸ್ಥಾ�ಕ್ಷೆ�Âಧಾ�ರ ಒಂದ್ಯುಗಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ(. ಪ್ರ�ರ್ತಿಯೋ)�ದ್ಯುಕ)< ಒಂ�ದ್ಯು

ಉದೆ�ಹುರಣಾ( ಕೆಂ()ಡಿ

ಅ. ರಚ್ಛನ್ನೊಂ�ನ
ರ)ಪಿ ಅ�ಗಗಳj ಆ. ಕೆಂ�ಯಾ�-ನ
ರ)ಪಿ ಅ�ಗಗಳj
ಇಂ. ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ(ಗಳj
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12.4 ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ(ಗಳj ಎಂ�ದ್ಯುರೆ(Cನ
? ಅವB ಜೀCವವಿಕೆಂ�ಸ್ತ್ರ ಪ್ರ�ಕ್ತಿ�ಯೋಯು ಕ
ರಿತ
 ನಮುಗೆ(Cನ
 ರ್ತಿಳಿಸ್ತ್ರ
ತ�ವಾ(?
ಉತ�ರ:ವಿವಿಧು  ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯುಗಳ  ನಡು
ವಣ  ಅನ
ವ�ಶೀCಯು  ಸ್ತ್ರ�ಬ�ಧುಗಳ   ಅಧು�ಯುನಕೆಂ(<  ಇಂರ
ವ  ಪ್ರ�ಮು
ಖ  
ಸ್ಥಾ�ಕ್ಷೆ�Âಧಾ�ರಗಳೆ(�ದ್ಯುರೆ( ಸ್ತ್ರಮುರ)ಪಿ ಅ�ಗಗಳj, ಕೆಂ�ಯಾ�-ನ
ರ)ಪಿ ಅ�ಗಗಳj, ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ(ಗಳj.
ಒಂ�ದೆ(C  ಸ್ಥಾ�ಮುನ�  ಪ್ರವ-ಜರಿ�ದ್ಯು  ಅನ
ವ�ಶೀCಯುವಾ�ಗಿದ್ಯು
�,  ಒಂ�ದೆ(C  ಮೂಲ  ವಿನ್ನೊಂ��ಸ್ತ್ರ  ಹೊಂ()�ದಿದ್ಯು
�  ವಿಭಿನ&  
ಕೆಂ�ಯು-ಗಳನ
&   ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ�ತ್ಯಾ(  ಮಾ�ಪಾ�-ಡೆ�ಗಿರ
ವ ಅ�ಗಗಳನ
&  ಸ್ತ್ರಮುರ)ಪಿ ಅ�ಗಗಳೆ(ನ
&ವರ
.  ಉದೆ�:  
ಹುಲ್ಲಿ�ಯು ಮು
�ಗೆ�ಲ
ಗಳj,  ಪ್ರಕ್ಷಿಯು ರೆ(ಕೆಂ(<ಗಳj, ಮಾ�ನವನ ಮು
�ಗೆ�ಲ
ಗಳj
ಭಿನ&  ಮೂಲಗಳಿ�ದ್ಯು  ಉಗಮುವಾ�ಗಿದ್ಯು
�  ಒಂ�ದೆ(C   ಕೆಂ�ಯು-ವನ
&  ನಿವ-ಹಿಸ್ತ್ರ
ವ  ಅ�ಗಗಳೆ(C  ಕೆಂ�ಯು-ರ)ಪಿ  
ಅ�ಗಗಳjಎಂನ
&ವರ
. ಉದೆ�:  ಚಿಟ್ರೋ(V, ಪ್ರಕ್ಷಿ, ಬ್ಯಾ�ವಲ್ಲಿಯು ರೆ(ಕೆಂ(<ಗಳj
ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ(ಗಳj  :   ಸ್ತ್ರತ�  ಜೀCವಿಯು  ಸ್ತ್ರ�ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ರಲ\ಟುV  ಅವಶಾ(Cಷ್ಟುಗಳನ
&  ಪ್ರಳೆ(ಯು
ಳಿಕೆಂ(  ಎಂನ
&ವರ
.  ಇಂವBಗಳ   
ಅಧು�ಯುನ  ನಮುಗೆ(  ಅಳಿದ್ಯು
  ಹೊಂ()Cಗಿರ
ವ  ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯುಗಳ  ಲಕ್ಷಣಗಳನ
&  ರ್ತಿಳಿಯುಲ
  ಸ್ತ್ರಹೊಂ�ಯುಕವಾ�ಗಿದೆ(.   ಈ  
ಲಕ್ಷಣಗಳನ
&  ನ್ನೊಂ�ವB  ಜೀCವ�ತ ಪ್ರ�ಭೌ(Cದ್ಯುಗಳೆ(��ದಿಗೆ(  ಹೊಂ()Cಲ್ಲಿಸಿ ಜೀCವ  ವಿಕೆಂ�ಸ್ತ್ರದ್ಯು ಪ್ರ�ಕ್ತಿ�ಯೋಯು ಕ
ರಿತ
  ಹೊಂ(ಚಿ~ನ  
ಮಾ�ಹಿರ್ತಿ ಅರಿಯುಬಹು
ದ್ಯು
.

*******************************
13.1 ರೆ(�ತರ
 ಇಂ�ದಿನ ಎಂಲೆ(ಕೆಂ()Cಸ್ತ್ರ
, ಹು)ಕೆಂ()Cಸ್ತ್ರ
 ಮುತ
� ಬ್ಯಾ��ಕೆಂ()Cಲ್ಲಿಗಳನ
& ಕೆಂ�ಡು
 ಎಂಲೆ(ಕೆಂ()Cಸ್ತ್ರ
ಗಳಿ�ದ್ಯು ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರಡೆ(ದ್ಯುರ
?
13.2 ಎಂಲೆ(ಕೆಂ()Cಸಿನ ಕೆಂ(Cಲ್ಟ್ ತರಕೆಂ�ರಿಯುನ
& ಹೊಂ(Cಗೆ( ಪ್ರಡೆ(ಯುಲೆ�ಗಿದೆ(?
       ಉತ�ರ:  ಕ�ತಕ ಆಯೋ<ಯು ಮೂಲಕ ಕೆಂ�ಡು
 ಎಂಲೆ(ಕೆಂ()Cಸ್ತ್ರ
ಗಳಿ�ದ್ಯು ವಿವಿಧು ತರಕೆಂ�ರಿಗಳನ
&  ಪ್ರಡೆ(ಯುಲೆ�ಗಿದೆ(.  

ಮಾ�ನವರ
  ಎಂರಡು
  ಸ್ಥಾ�ವಿರ ವಷ್ಟು-ಗಳಿ�ದ್ಯು ಕೆಂ�ಡು
  ಎಂಲೆ(ಕೆಂ()Cಸ್ತ್ರನ
&  ಆಹೊಂ�ರವಾ�ಗಿ ಬ್ಯಾ(ಳೆ(ಯು
ರ್ತಿ�ದ್ಯು
�   ಇಂದ್ಯುರ ತಳಿ  
ಆಯೋ<ಯು  ಮೂಲಕ  ವಿವಿಧು  ತರಕೆಂ�ರಿಗಳನ
&ಅಭಿವ�ದಿ�  ಪ್ರಡಿಸಿದೆ��ರೆ(.  ಕೆಂ(ಲವB  ರೆ(�ತರ
  ಒಂತ್ಯಾ()�ತ್ಯಾ��ದ್ಯು  ಎಂಲೆ(ಗಳ  
ಕೆಂ()Cಸಿನಿ�ದ್ಯು ಈಗಿರ
ವ ಎಂಲೆ(  ಕೆಂ()Cಸಿನ ತಳಿಯುನ
&  ಅಭಿವ�ದ̄ಿ  ಪ್ರಡಿಸಿದ್ಯುರ
.  ಹುಲವಾ�ರ
  ಎಂಲೆ(ಕೆಂ()Cಸಿನ ಊದಿದ್ಯು  
ಭೌ�ಗಗಳಿ�ದ್ಯು  ಗೆ(ಡೆ(�ಕೆಂ()Cಸ್ತ್ರ
,  ಹೊಂ�ಗ)  ಅಗಲ  ಎಂಲೆ(ಗಳ  ತಳಿಗಳಿ�ದ್ಯು  ಕೆಂ(Cಲ್ಟ್  ಎಂ�ಬ  ಎಂಲೆ(ಭರಿತ  ತರಕೆಂ�ರಿಯುನ
&  
ಅಭಿವ�ದ̄ಿ ಪ್ರಡಿಸಿದ್ಯುರ
.

*************   ***************ALL THE BEST
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