ಂದ ಾಕ್ಯದ ಪ್ರವನೆ

ು – ತ್ತ

ಹಿತ್

1. ರಾಹಿಟൄಟ഻ು ಯಾಟൂು ?

 ರಾಹಿಟൄಟ഻ು ಷಟ൜ಟ഻ಯಟഹಲ್ಲಿ ಷಟ൛ಟുಟ഻ುನ ಟಲ್ಲಿಟುತ್ತಿಟഹದ ಟഥಟാಬ ಡಾಟനಟರ್.

2. ರಾಹಿಟൄಟ഻ು ಟഷುಟഷುು ಟ഼ರಿಸ್ಥಿತ್ತ ನಿಟെುಟൊಣಗ ಟിಟഹರಾಗಿ ಹಿಡಿಟഹುಕ ೊಂಡಿದದಟ൛ಟ഻ು ?

 ರಾಹಿಟൄಟ഻ು ಟഷುಟഷುು ಟ഼ರಿಸ್ಥಿತ್ತ ನಿಟെುಟൊಣಗ ಬಟ൛ಕಾಟഹ ಟധಟൈಟഹ ಟീಟഷುಿ ಟേಟರ ಚಿಕಿತ್ಾಾ ಷಾಮಾಟ഻ುಟപಟಟ഻ುನ ಟ್ಟಟಗಟുಟ഻ುನ ಟിಟഹರಾಗಿ ಹಿಡಿಟഹುಕ ೊಂಟഴಟ഻ು.

3. ಟീಟഷೊಂಗಾಟേರಟീಟഹಲ್ಲಿ ಾಟವಿಟഹದ ಟഷಟ഼ಸ್ಥಿನಿ ಯಾಟൂು ?

 -ಟീಟഷೊಂಗಾಟേರಟീಟഹಲ್ಲಿ ಾಟವಿಟഹದ ಟഷಟ഼ಸ್ಥಿನಿ ಟേಟാರಿ.

4. ರಾಟീಟൄಕ್ಷ್ಮಟശರಿಗ ಟീಟഷೊಂಗಾಟേರಟീಕೆ ಸ ಟ൛ಟപಟൄು ಟ ಚಿಸ್ಥಟഹಟെಟൂು ಯಾಟൂು?
 ಟഺಟ഻ು (ಟനಟാೊಂಟഺ)

5. ಟಟ ಮಿನಿಟൈಟರ್ ಟചಬ –ಯಾಟൂ ಷಾಮಟൂಟനಾಗಿದ ?

 ಟജಟഹು ದಿಟെೊಂಟപರಾಟഹ ಟೊಂಟഷಟൂ,ಷಾಟെುಭೌಟീಟൂ ಸಾಟപ

ಟനವಿ ಟ഼ುೊಂಟപಟെಟൂ ಷಾಮಟൂಟനಾಗಿದ.

6. ವಿವಿಟ൛ಟേಿಟൂಟുಯ ಟചಟെಟൂಟ഻ುನ ದಿಾಟ഻ಟൂನಾನಗಿ ಮಾಡಿಟഹಟെಟൂು ಯಾಟൂು ?

 -ವಿವಿಟ൛ಟേಿಟൂಟുಯ ಟചಟെಟൂಟ഻ುನ ದಿಾಟ഻ಟൂನಾನಗಿ ನಟ൛ಟീಟന ಮಾಡಿಟഹಟെಟൂು ನಾಟൄಿಡಿ ಟനೃಟൈಣರಾಟയ ಟഥಡಟുರ್
7. ಟീನ ಟീೊಂಟഭಟീಮ ಟനಥ ಸಟ൛ಳಿಟഹ ಟനವಿ ಯಾಟൂು ?

 ಟീನ ಟീೊಂಟഭಟീಮ ಟനಥ ಸಟ൛ಳಿಟഹ ಟനವಿ ಸ್ಥಟഹದಲ್ಲೊಂಟപಟുಯ

8. ಟജೊಂಟഹಟൄಿ ನಾಳ ಟഽಟൄ ಕ ಟഴುಟെ ಟചೊಂಟേಟപಳಾಟെುಟെು ?

 –ಟി ಮಿಗ ಬಿಟഹದ ಬಿಟ൛ಟയ ಟീಟഷುಿ ಟഢದಗ ಬಿಟഹದ ಟചಕ್ಷ್ಟൂ ಟജೊಂಟഹಟൄಿ ನಾಳ ಟഽಟൄ ಕ ಟഴುಟെ ಟചೊಂಟേಟപಟು

9. ವಾಟ഻ುಭ ಟ൛ಟപಟൂ ಟാರಸಾಟರ ಯಾಟെುಟഹು?

 ವಾಟ഻ುಭ ಟ൛ಟപಟൂ ಟാರಸಾಟರ ಟഩದಿು ಟ഼ುಟಿಟന

10. ಟഹುಟൈಟಟാುದಿದಟുು ಟഺಟീುಟാುದಿದಟു ಮಟ൛ಲ ಯಾಟെ ಟഛರ ಟ൛ಟ഼ಟെಟ഻ುನ ಸ ರಿಸ್ಥಟഹಟ഻ು?
 ಟഹುಟൈಟಟാುದಿದಟുು ಟഺಟീುಟാುದಿದಟു ಮಟ൛ಲ ಟനಟಳಟഷಟ഻ಟഹ ಟഛರ ಟ൛ಟ഼ ಸ ರಿಸ್ಥಟഹಟ഻ು.

11. ಟುಟനುಮಾಟൂ ಷಾಿಮಿಗ ಯಾಟെ ಟ഼ಟ್ಟಟെಟ഻ುನ ಟനಟ್ಟಲಾಯಿಟഷು?
 -ಟುಟനುಮಾಟൂ ಷಾಿಮಿಗ ವಟ್ಟಟ ಟ഼ಟ್ಟಟെಟ഻ುನ ಟനಟ್ಟಲಾಯಿಟഷು.

12. ಟ഻ದಿ ಟയಟൄಟപಟು ಟണನಾಗಿಟെು ?

 ಟ഻ದಿ ಟയಟൄಟപಟು ಟനಟൄುಷಿಟഷಾಗಿ.

13. ಕಾಟഴು ಮಟ൛ಟഴುಟപಟ ಸ್ಥಿತ್ತ ಸಟ൛ಗಿದ ?

 ಕಾಟഴು ಮಟ൛ಟഴುಟപಟ ಸ್ಥಿತ್ತ ಟാಟൂಡಾಗಿ.
14. ಟൊಕಿೆ ಯಾಟൂ ನತ್ತಿಟുಟ഻ುನ ಟനುಕಿೆದ?

 ಟൊಕಿೆಟുು ಷಾಟെುಭೌಟീಟൂ ನತ್ತಿಟുಟ഻ುನ ಟനುಕಿೆದ.

15. ಟനುೊಂಟ഼ಣಿ ಟಟൂಕಾಟൂ ಸ ಟൂಡಿಸ್ಥಟഹ ಟഛದಟ൛ಟേ ಟണಟ഻ು ?

 -ಟനುೊಂಟ഼ಣಿ ಟಟൂಕಾಟൂಟഹ ಟചಟ഻ುಟീತ್ತಯಿಟൄಿದ ಭಾಟൂತ್ತಟ൛ಟുಟൂು ಟേಷಾರಟರಟപಟಟ഻ುನ ಸ ೊಂಟഹುಟെೊಂತ್ತಟൄಿ ಟീಟഷುಿ ಟഷಟീಮಲ್ಲಿಟൂುಟെ ಟഛಟുುಟഺಟപಟಟ഻ುನ ಟಕಾುಟൂಕೆ
ಟഥಪ್ಪಟಬಟ൛ಟനು-ಟഢೊಂಟാ ಟഛದಟ൛ಟേ ಸ ಟൂಡಿಸ್ಥಟഷು.

16. ಟനುಮಾಟൂಾಯಟಟ഻ ಟഛರಾಟഺಯ ದಟ൜ಟെ ಯಾಟൂು ?

 ಟനುಮಾಟൂಾಯಟಟ഻ ಟഛರಾಟഺಯ ದಟ൜ಟെ ಟപಟഹುಗಿಟ഻ ವಿಟ൛ಟൂ ನಾರಾಟുಟശ
17. ಟനವಿ ನ ಟ൛ಡಿಟഹ ಟചಡಿಕಟു ತ್ ಟ൛ಟ್ ಟഢಲ್ಲಿದ ?

 -ಟനವಿಟുು ನ ಟ൛ಡಿಟഹ ಟചಡಿಕಟു ತ್ ಟ൛ಟ್ ಟാಟ഻ಟഹ ಟചೊಂಚಿಟ഻ಲ್ಲಿದ
18. ಟചಟേಿಟുುಟയಟഹ ಟാಟഷಿಟഹ ಟപದದಟു ಟാಟശಣ ಯಾಟെ ಟൊಟುರಿಟ഻ೊಂತ್ತದ?

 --ಟചಟേಿಟുುಟയಟഹ ಟാಟഷಿಟഹ ಟപದದಟു ಟാಟശಣ ಗಿಳಿ ಟൊಟುರಿಟ഻ೊಂತ್ತದ. .
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19. ಟചೊಂಟഷಕಾಟഷಮಟയ ಟഢೊಂಟഹರ ಯಾಟൂು ?

 -ಟചೊಂಟഷಕಾಟഷಮಟയ ಟഢೊಂಟഹರ ಟഺಟീುರಾಟു

20. ಟനುಟഹುರಟുಟ഻ುನ ಟൄಟെಟ഻ು ಯಾಟെುಟഹರಿೊಂಟഹ ಟനಟ್ಟಟಟഹಟ഻ು ?

 -ಟനುಟഹುರಟുಟ഻ುನ ಟൄಟെಟ഻ು ಟഞಟഷಿರಿಟ൛ಟുದಿೊಂಟഹ ಟനಟ್ಟಟಟഹಟ഻ು.

21. ಟ഼ಟൂಟേುರಾಟീಟ഻ು ದ ಟ൛ರ ಟശನಿಗ ಕ ಟ್ಟ ಟ഼ರಧಾಟ഻ ಟചಟರಟപಟು ಯಾಟെುಟെು ?

 ಟ഼ಟൂಟേುರಾಟീಟ഻ು ದ ಟ൛ರ ಟശನಿಗ ಾಟൂುಟശ,ಾಟുಟെಯ,ಟഛಗನಟ൛ಟു,ಟജೊಂಟഹರ

22. ದಿಟ഻ಟ഼ಟುಟഷ ಟഢೊಂಟഹರ ಯಾಟൂು ?

ಟഹಲಾಟഹ ಟ഼ರಧಾಟ഻ ಟചಟರಟപಟಟ഻ುನ ನಿಟ൛ಡಿಟഹಟ഻ು.

 ದಿಟ഻ಟ഼ಟುಟഷ ಟഢೊಂಟഹರ ಟനಟശು

23. ಟ഼ುಟ್ಟ  ಟ൛ರಿ ಟണಟ഻ು ಮಾಟഴುತ್ತಿಟഹದಟು ?

 ಟ഼ುಟ್ಟ ಟ൛ರಿಟുು ಟീುಟುರ ತ್ತಟനುೆತ್ತಿಟഹದಟು.
24. ಟചಟീಮ ಟഢಲ್ಲಿ ಟീಟൄಗಿದಾದಳ ?

 -ಟചಟീಮ ಟപುಡಿಟಲ್ಲಟ഻ಲ್ಲಿ ಟീಟൄಗಿದಾದಳ.

25. ಯಾರಿಗ ಟെಟೊಂಟഷ ಟീುಟഩ ತ್ ಟ൛ಟൂಲ್ಲಟൄಿ?

 ಟനಮಾಮಟൂನಿಗ,ಟനುೊಂಬಾಟൂನಿಗ,ನಟ൛ಕಾಟൂನಿಗ,ಕಟ൛ರಿಟു ಮಾಟൂನಿಗ ಟെಟೊಂಟഷ ಟീುಟഩ ತ್ ಟ൛ಟൂಲ್ಲಟൄಿ.
26. ರಾಹಿಟൄಟ഻ು ಟഷುಟഷುುಟ഼ರಿಸ್ಥಿತ್ತ ನಿಟെುಟൊಣಗ ಟിಟഹರಾಗಿ ಹಿಡಿಟഹುಕ ೊಂಡಿದದಟ൛ಟ഻ು?

 ರಾಹಿಟൄಟ഻ು ಟധಟൈಧಿಟ್ಟಟಗ ಸಾಟപ

ಟേಟರ ಚಿಕಿತ್ಾಾ ಷಾಮಾಟ഻ುಟപಟ ಟ್ಟಟಗ ಹಿಡಿಟഹುಕ ೊಂಡಿಟഹದಟ഻ು.

27. ಟഛೊಂಟപಿ ಷಾಮಾರಟയಯಟഹ ಟ൜ಟിಟെ ಟനೊಂಟഴುಟാಟൂುಟെ ಟദಣಿ ಯಾಟെುಟഹು ?

 ಟഛೊಂಟപಿ ಷಾಮಾಯಟയಯಟഹ ಟ൜ಟിಟെ ಟനೊಂಟഴು ಟാಟൂುಟെ ಟദಣಿ ‘ಚಟ൛ರಿೊಂಗ್ ಕಾರಸ್‛
28. ಟഺಮಾುಧಿಟനಟൂಟശಟൂು ಯಾಕ ವಿಟಮಟു ಸ ೊಂದಿಟഹಟൂು ?

 ಟെೃಕ್ಷ್ಟെು ಷಾಕ್ಷಿ ಸಟ൛ಟುಟെುಟഹಟ഻ುನ ಟനೊಂಟഴು ಟഺಮಾುಧಿಟനಟൂಟശಟൂು ವಿಟಮಟു ಸ ೊಂದಿಟഹಟൂು.
29. ವಿಟ൛ಕಾಟ഻ೊಂಟഹಟൂಟ഻ುನ ‘ಮಾಟ഻ಟെತ್ಾಮಿಟഷರ ‘ರೊಂಟഹು ಟനರಟഹಟെರಾಟൂು ?

 ವಿಟ൛ಕಾಟ഻ೊಂಟഹಟെಟൂಟ഻ುನ ಮಾಟ഻ಟെತ್ಾಮಿಟഷರ ಟഢೊಂಟഹು ಟനುೊಂಟ഼ು ಟനರಟഹಟൂು.

30. ಯಾಟൂು ವಾಟ഼ಗ ೊಂಟഴು ಟീೃಟപಾಗಿಟഹದಟൂು ?

 ರಾಟയಟനುಮಾಟൂ ವಾಟ഼ಗ ೊಂಟഴು ಟീೃಟപಾಗಿಟഹದಟൂು.
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ಕ್ವಿ ಪ್ರಿ
ಕ್ವಿ ಪ್ರಿ

ಭಾ ದಲ್ಲಿ

ಕ್ಡ್ಾಾ

ಪ್ರವೆನ ಯಾಗಿದನ.

ದ

ಕಾ ಣ

ಳನ ನ್ೆ

ಪ್ರಿ

ಂದ ಕ್ವಿ ಪ್ರಿ
..

ಕ್ಡ್ಾಾ
ಕ್ವಿ

ಾಗಿ

ಅಂಕ್ದ ಪ್ರವೆನ ಯಾಗಿದ ದ. ದಯ ಭಾ ದಲ್ಲಿ

ಲ್ಲದ ದ.ಅನ

ಂಕ್ಷೀಪ್ತಾಗಿ

ಂದ

ಂತಿದನ.

ಳನ ನ್ೆ

ಟനವಿ ಸಟಟൂು

ಕಾಟൄ

01

ಟഹುಟപುಸ್ಥೊಂಟൊ

ಕಿರ.ಟേ 1031 ಕಿಟುಕಾಡಿಟ഻ ಟಟുಯಡಿ

ಟനನಾುಟ್ಟന ಟ഼ೊಂಟഭಟഷೊಂಟഷರ

02

ಶಿಟെಕ ಟ൛ಟ್ಾಯ
ಚಾಟുು

10ನಟ൛

ಟേಟഷಮಾಟ഻

ಟാಳಾಳರಿ ಜಿಲಿಟു

ಟെಡಾಡರಾಟഺನ

ಟനುಮಾಟൂಾಯಟ

ಕಿರ.ಟേ

ಟപಟഹಟപ ಾರೊಂಟഷಯಟഹ ಕ ಟ൛ಳಿಾಟഴ

ಟനನಾುಟ್ಟനಭಾಟൂಟഷ ಟനಥಾಟീೊಂಟയರಿ

ಟൂ ಟ഼ಟനಷಾಮಾರಟയಯ

ಬಾಟപಟൄಕ ಟ൛ಟ್ ಜಿಲಿಟു

ಷಾಟൊಟಭಟ൛ಟീ ವಿಟയಟു, ಟചಜಿಟഷ

ಟനವಿಟഭಟനರಟെತ್ತು ಟീಟഷುಿ

ಕ ಟ൛ಟപಳಿನಾಟഴು

1430
04

05

ಟൂಟ഻ನ

ಟൄಕ್ಷಿಮಟ൛ಟേ

ಕಿರ.ಟേ 949

ಕಿರ.ಟേ
1550

ಟീುಧ ಟ൛ಟ

ಚಿಟനೆಟീೊಂಟപಟೄಟൂು ಜಿಲಿಟു
ಟനಟഴ ಟൂು ತ್ಾಟൄ ಕಿಟ഻

ಟ഼ರಟീುಟഩ ಟനೃತ್ತಟപಟು

ಕ್ವಿ ಪ್ರಿ

ಟച.ಟ഻ೊಂ

03

ಟಿಟ

ಲ್ಲಿ

ಂದ ಹಾ

ಟീಟഷುಿ ಟതರಾಟെಟഷ

ತ್ತಟ൛ಟസುೊಂಟനಟൂ ಟ഼ುರಾಟശ ತ್ತಟൄಟനೊಂ,

ಟ഼ಟൂಟേುರಾಟീ ಟഭರಿತ್, ಟഭಕರಟ൛ಟേಿಟൂ

ಟഭರಿತ್

ಜಟ൜ಮಿನಿ ಭಾಟൂಟഷ

ದಟ൛ಟെಟ഻ ಟൂು
06

ಟ഼ೊಂಟ഼

ಕಿರ.ಟേ 941

ೊಂಗಿಟീೊಂಟഴಟൄಟഹ ೊಂಗಿಟ഼ಟು

ಟ഼ರಟേಸ್ಥಿ / ಬಿಟൂುಟഹುಟപಟು

ಟഭಟനರಟെತ್ತು

ಟൂಟഷನಟഷರಟു

ಟഞಟ഼ಮಾಲ ಟ൛ಟൄ,ಟന
ನಾುಟ್ ಟനವಿ

ಟഭ ಟഷಟെಟ഻ ಚಟ൜ಟഷರ

ವಿಟനರಮಾಟയುುಟ഻ ವಿಟയಟു ಟീಟഷುಿ

ಟഛದಿಟ഼ುರಾಟശ

ಟಟൂಟಿತ್ತ ಟീಣಿಸಾಟൂ,
ಟೊಂಷಾಟൂ

ಷಾರ ಟ൛ಟഹಟു, ಟനವಿತ್ಾ
ಟപುಣಾಟശುಟെ
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ಪ್ದಯ

ಳನ ನ್ೆ

ಪ್ರ ಸಿತ

ಮಾಡಿಕನ

ಕ್ವಿ

ನ್ ೆ ಹನ

ನ್ ೆ ಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ
ಳ

ದ.

ತ್ ಪ್ಡಿಸಿ

ರನದ

ಟച.

ಟനವಿಟപಟ ಸಟಟൂು

01

ಷಾ.ರಾ ಟചಟാ ಟാಟനರ್ ಟഝಗಿಟ഻ ಕಟ൛ಟൂಟಟഹ

ಟ഻ೊಂ

ತ್

ಕ್ವಿ

ಾಗಿ ಅಂಕ್

ಟಿಟ

ಕಾಟಟൂಗ ಟ൛ಟഴ

ಂಕ್ಷೀಪ್ತ ಪ್ರಿ

ಳಿಕನ ಸಾಧ್ಯ.

.ಕ್ವಿ
ು ಬಾರಿ

ದಿ

ಕಾ , ಥ , ರನದ ಕ್ ತಿ,ದನ ರನತ್
ರನದ

ು

ನ್ ೆ

ಕಾಟൄ

ಟ഼ರಟീುಟഩ ಟനೃತ್ತಟപಟು

ಟ഼ರಟേಸ್ಥಿಟപಟು

ಟയ

ಟഭೊಂಟഹರಗಿರಿಟു ತ್ತಟ൛ಟൂಟഹಲ್ಲಿ, ಟಟൊನಾ, ಟനಟഹಟ഻ವಿರಾಟീ,

ಟ഻ೃಟ഼ಟഷುೊಂಟപ ಟ഼ರಟേಸ್ಥಿ

30,

ಖಡಾಡ ಟീುೊಂತ್ಾಟഹಟെು.

ನ್

ಟെಟയರಟപಟು ಟುಳಿಟുಲ್ಲಿ ಸ್ಥಟനೆಟെಟൂು, ಟഭಟ഼ಲ್ಲಟപಟು,

ನ್ನ್

1936
02

ಟ഼ು.ತ್ತ.

ಟ഻ಟൂಸ್ಥೊಂಸಾಚಾಟുು

03

04

ವಿ.ಟനೃ ಗ ಟ൛ಕಾಕ್

ಡಿ,ಟഢಸ್

ಟയಟുಟ഼ಗೌಟഴ

05

ದಟ൛ಟെಟ഻ ಟൂು
ಟീಸಾದಟ൛ಟെ

06

ಟഢ,ಟഢನ್

ಟീ ತ್ತುರಾವ್
07

08

ಜಿ,ಟഢಸ್ ಶಿಟെಟൂುಟഹರಟ഼

ಟഹ.ರಾ ಬಟ൛ೊಂದರ

ಟീೊಂಟഴಯ ಜಿಲಿ

ಕಿರ.ಟേ

ಮಟ൛ಟൄುಕ ಟ൛ಟ್

1905

ಸಾಟ൛ರಿ ಜಿಲಿ

ಕಿರ.ಟേ

ಟಟെಟശ ಟൂು

1909

ಚಿಟനೆಟീಟപಟೄಟൂು

ಕಿರ,ಟേ

ಜಿಲಿ ಟീ ಡಿಗರ

1947

ತ್ಾಟൄ ಕಿಟ഻

ದಾಟൂಟഹಟൊಳಿಳ

ಮಟ൜ಟ ಟൂು ಜಿಲಿ

ಟ഻ೊಂಟയಟ഻ಟപ ಟഴು

ಕಿರ,ಟേ
1948

ಟീೊಂಟഴಯ ಜಿಲಿಟു

ಕಿರ.ಟേ

ಟചಕಿೆಸಬಾಬಟು

1900

ಶಿಟെಮೊಟപಗ ಜಿಲಿ

ಕಿರ,ಟേ

ಶಿಕಾರಿಟ഼ುಟൂಟഹಟെಟൂು

ಧಾಟൂಾಟഴ

1926

1896
09

ಟനುೊಂಟ഼ು

ಶಿಟെಮೊಟപಗ ಜಿಲಿ
ಶಿಕಾಟൂಟ഼ುಟൂ

ಷಾಹಿಟഷಯ ಟചಕಾಡಮಿ

ಟಟീುಟഹರ ಗಿಟ൛ತ್ಟപಟು, ಟ഼ಟുಟശ, ಟഞಟപಟീ,

ಜ್ಞಾಟ഻ಪ್ಪಟ൛ಟള, ಟ഼ಟഹಮಶಿರಟ൛

ಟൂ ಟ഼ಟനಟപಟು, ಶಿರಟ൛ಟൊರಿಟഭರಿತ್, ಟൂಟസಟಟ഼ಿಮಿ

ಟജಜ ಟ൛ಜ ಟഴು, ಟಟീಟൂಟಟ൛ ಜಿಟ൛ಟെಟ഻, ಭಾಟൂಟഷ

ಸ್ಥೊಂಟഺ

ಟൂಶಿಮ ಟജತ್ಾಯದಿ

ಟനನಾುಟ್ಟനಗಾರಮಿಟ൛ಟശಟೊಂಷಿಟപಟು,

ಟനನಾುಟ್ಟനಟഹ ಟനಟഴಲಾಚಟു ದಿಟ഻ಟപಟು,ಮಟ൜ಟ ಟൂು

ಕಿರ,ಟേ
04-

ತ್ಾಟൄ ಕಿಟ഻ ಟനುಟ഼ಳಿಳ 121904

ಟ഼ರಟേಸ್ಥಿ.

ಟ഼ುಟൂಷಾೆಟൂ, ಕಟ൛ೊಂಟഹರ

ಷಾಹಿಟഷಯ ಟചಕಾಡಮಿ
ಟനನಾುಟ್ಟന ಷಾಹಿಟഷಯ
ಟചಕಾಡಮಿ ಟ഼ರಟേಸ್ಥಿ

ದಾಯಟെಟ഻ ಟൂು, ಟഥಟഴಲಾಟ, ಗಾೊಂಧಿ ಟീಟഷುಿ

ಕಟ൛ೊಂಟഹರ ಷಾಹಿಟഷಯ

ಟന ಟഴು, ಟഢದಗ ಬಿಟഹದ ಟചಕ್ಷ್ಟൂ ಟീುೊಂತ್ಾಟഹಟെು

ರಾಜ ಯಟ൛ಟഷಾಟെ ಟ഼ರಟേಸ್ಥಿ.

ಮಾವಟ൛, ಟ഻ೊಂಬಿಕಟു ನೊಂಟ್, ನ ಟ൛ಟഴು ಟീಟഷುಿ

ಟചಕಾಡಮಿ, ಟനನಾುಟ್ಟന

ಟൊಟപಟൄುಟപಟ഻ಟುಟപಟು,ಟചಲಟുುಟെ ಟീಟ഻,ಟചಟ഼ಟൂ

ಕಟ൛ೊಂಟഹರ ಷಾಹಿಟഷಯ

ಚಿಟഷರ-ಟ഼ಟഷರಟപಟು ಟീುೊಂತ್ಾಟഹಟെು

ಟ഼ೊಂಟ഼ ಟ഼ರಟേಸ್ಥಿ

ಟെಟുಟೆಟ഻ ಟചಮಟ൛ರಿಕಾ ಯಾತ್ರ,ಮಿಟ഻ುಟപು ಮಿೊಂಟഭು,

ಷಾಟീಗಾಟ഻, ಚಟൄುಟെು-ಟഥಟൄಟെು, ದಟ൛ಟെಶಿಟൄ,ದಿಟ൛ಟ഼ಟഹ
ಸಜಜ, ಟചನಾಟെಟൂಟശ, ವಿಟീವುಟു ಟ഼ ಟെು

ಟ഼ಶಿಿಟീ, ಮಾಷ ೆಟഹಲ್ಲಿ ಟജತ್ಟൂಟഴು ದಿಟ഻ಟപಟು

ಕಿರ,ಟേ

ಟ഼ೊಂಟ഼ ಟ഼ರಟേಸ್ಥಿ,ಕಟ൛ೊಂಟഹರ

ವಿಟനಟ್ಟനವಿವಿಟയಟു, ಟൊೊಂಟಟഹಟീಟുೊಂತ್ತ ಟജಟഷಟൂ

ಟഥಡಟുಟൂು, ಟയಟ഻ಟ഼ಟഹ ಟഛಟ್ಟപಟು ಟജತ್ಾಯದಿ

ತ್ಾಟൄ ಕಿಟ഻

ದಟ൛ಟെಟ഻ ಟൂು

ಟചಟൊಲಯ, ಗ ಟ൛ಟനುಟൄ ನಿಟപುಟീಟ഻, ಟേಟാರಿ,

ಟജತ್ಾಯದಿ

ಟചಕಾಡಮಿ ಟ഼ರಟേಸ್ಥಿ,

ಟ഼ೊಂಟ഼ ಟ഼ರಟേಸ್ಥಿ,

ರಾಟൈರಟനವಿ ಟ഼ುಟൂಷಾೆಟൂ

ಟപರಿ, ಟഞಯಾಯಲ, ನಾಟഹಲ್ಲಟ൛ಲ, ಟಖಟ൛ಗಿಟ൛ಟഷ,

ಜ್ಞಾಟ഻ಪ್ಪಟ൛ಟള ಟ഼ರಟേಸ್ಥಿ,

ಟപೊಂಗಾಟെಟഷಟൂಟശ, ನಾಟനುಟഷೊಂತ್ತ, ಟ ಟുುಾಟ഻

ಷಾಹಿಟഷಯ ಟചಕಾಡಮಿ

ಟനಟെಟ഻ ಟೊಂಟനಟൄಟ഻ಟപಟಟ഻ುನ ಕಾಟ഻ ಟൂು ಸಟപಗಟഴತ್ತ,

ಟ഼ೊಂಟ഼ ಟ഼ರಟേಸ್ಥಿ, ಗೌಟൂಟെ

ಟ ಟുುಾಟ഻. ಟ഻ಗಟു ಸ ಗ, ಮಟ൛ಟഫಟഹ ಟഷ,

ಕ ಟಟൄು, ಾೊಂಟഭಟയಟ഻ಯ, ರಟ൛ಟീಕಾಶಿೀಟൂ, ಟ഼ಕ್ಷಿಕಾಶಿ
ಟീಲಟപಟಲ್ಲಿ ಟീಟഹುಟീಟപಟು ಕಾಟഹೊಂಟാರಿಟപಟು,

ಟുಟീಟ഻ಷ ಟ൛ಟൄು,ಟയಟൄಗಾಟൂ,ಬಟൂಳಗಕ ಟൂಳ್ ನಾಟ್ಟന

ಟ഼ಟഹಮಶಿರಟ൛ ಕಟ൛ೊಂಟഹರ

ಜ್ಞಾಟ഻ಪ್ಪಟ൛ಟള ಟ഼ರಟേಸ್ಥಿ,
ಡಾಟനಟರಟ൛ಟ್

ಟ഼ಟഹಮವಿಟി ಟൈಟശ
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ಪ್ದಯ ಕ್ಂ ಪಾ
.ಟജಟഹು ನಾಟൄುೆ ಟചೊಂಟനಟഹ ಟനಡಾಡಟു ಟ഼ರವನ. ಟഝ ಕಟಗಿಟ഻ ಟ഼ಟഹಯಟപಟಲ್ಲಿ ಟഷಲಾ ಟഢಟൂಟഴು ಟ഼ಟഹಯ ಭಾಟപ ಟനೊಂಟളಾಟളಕೆ ಟജಟഹದಟൂ

ಟ഼ಟഹಯಟഹ ಟഢಟൂಟഴು ಭಾಟപ ಕಟ൛ಟುಟെಟഹರಿೊಂಟഹ ಟഝ ಟഢೊಂಟ್ು ಟ഼ಟഹಯಟപಟಲ್ಲಿ ಟഷಲಾ ಟഥೊಂಟഹು ಟ഼ಟഹಯ ಟനೊಂಟളಾಟള ಮಾಡಿಟഹಟൂ
ಂಕ್ ಪ ಗಿೀತನ

ಕ್ಕಿ ಹಾ ತಿದನ ನನ ೀಡಿದಿರಾ

ಟ഼ರಿಟ൛ಕ್ಷಟുಲ್ಲಿ ಟഥೊಂದಟ൛

ಷಾಟനು.

ಟനಟൄುಷಿಟ൛ಟഷಾದಿಟ൛ ಟ഻ದಿಟ൛ಟയಟൄಟപಳಿಗ

ನಿಟ൛ಟൄ ಮಟ൛ಟഫಟീೊಂಟഴಟൄ-ಟಟീ ಟാಟശಣ

ಟൊಟುರಾಟപಟ: ಟൊಟುಟൂು ಟീುಗಿಟൄು

ಟാಟൂಡಾಗಿಟൂುವಿಟ൛ ಕಾಟഴು ಮಟ൛ಟഴುಟപಟ

ಚಿಕೆಟു ಮಾಲಟു ಷಕಿೆಸ್ಥಕ ೊಂಟഴು

ಟൊಟುರಿಟ഻ ಟീಲ: ಟൊಟುಟൂು ಟനಣಿ

ಟീುೊಂಗಾರಿಟ഻ ಟീಳಯಾಗ ಟ൛ಟശ
ಟെಟೊಂಟഷಾಟപುಟഷ ಟീುಟ್ ಟಟ൛ಟശ

ಕೌ ನೀಂದರನ್ ಕನ ಂದನ ನೀನ್

ಟീುಗಿಲ್ಲಗ ರಕೆಟപಳೄಡಟഹವಟ൛ ಟചಣಾಣ
ಟ ಟുು-ಟഭೊಂಟഹರಟൂಟ഻ು ಮಾಡಿದ ಟനಣಾಣ
ಟൊಕಿೆ ಸಾಟൂುತ್ತದ ನ ಟ൛ಡ ದ ರಾ?
ನನ ಮೆರನಂ
ನ

ಟൊಟುಟൂು ಟപದದಯಾ ಟാಟുಟൄು:

ಟൊಟುಟൂು ಟೊಂಜಯಿಟ൛ ಬಿಸ್ಥಟൄ

ಲ್ಲ ಬನೀ

ಸ್ಥಟനೆಟഹುದ ಟഷಗ ೊಂಟഴು ಟಟൂಟഹ ನಿೊಂಟഷರ

ಮಾರಿಗೌಟഷಟശಾಟുುಿ ನಾಳಿಟ഻

ನಟൄಕಿರನೊಂಟഹು ಟാಗದಿರ|

ಕ ಳಿಳ ಟജಟ್ುಟ.

ಕೌಟൂಟെಟ഻ ಟഠಟശ ಹಿೊಂಗ ಟൂಟശಟഹಲ್ಲ

ಟನಟൄನಟ഻ಗ ದಿಟ഻ಟ഼ಟುಟഷಟ഻ೊಂ|

ಟപುಟഷುುಳಿಟുಲ್ಲಲಿಟಳಟൈುಟ.

ಟ഼ುಟഹುಾಲ್ಲದನಟ൛||

ಟനೊಂಟഴಟൈುಟ.

ಭಾಟൂಟഷಟെು ಟഭಟഷುಟൂೊಂಟപ ಟാಟൄಟഹಲ್ಲ
ಟುಟിಟ್ಕ ಟ൛ಟ್ಟಟുಟ഻ು

ತ್ತಟ൛ರಿಸ್ಥಯೆ ಟ഼ತ್ತಟുಟെಟಟൂಕೆ ಟേ

ರಿಟ൛ಟൂಟെಟ഻ು ಟ഻ ಟനುಟ഻ು ನಿಟ഻ನಟു

ಟഭಟൄಕಿರೊಂ ಾೊಂಟഴುಟುಟഷರ ಳಿಟ൛ನಟൄವಿಟഹು ಾ||
ಕ ಲ್ಲಸ್ಥಟഹ ನಟൄನ ಟഴನ ಟീತ್ಿ

ವಿಟ൛ಟൂರಟ൜ಟെಟൂ ನ ಟ൛ಯಿಷಟ഻ು ರಾಜಿಟ൛ಟെಟಟഩನಾಣ
ವಿೀ

ಟഞವಿುಯೊಳ್ ಕೌಟಲಯ ಟ഼ಡಟഹ ಟനುಟെಟൂೊಂ ರಾಟീ

!

ಟാ ದಿ ಮಾಡಾಯರ

ಟൊಟൄಟപಲ್ಲ ಟುಟ್ುಟ

ಕಾಟശದ ಸ ಟ൛ಯಿತ್

ಕಟ್ುಟ ಟെಣಿುಸ್ಥ ಸಟ൛ಳಿದ

ಟനುಟഷುಕ ಟ൛ಟ್ಟ ಟനಲೀಟേಟ഻ ಟഹಟുದಿೊಂಟഹ
ಕನ ಮನನೀ ಮೀಸನವೊತ್ತನನೀ

ಸಾಡಿದಟ഻ಣಾಣ ಟയಟ഻ಕಾ

ನ ಟെುನಟ൛ ವಿಟൂನಾಟഷಟ഻ ಟുಜ್ಞಟഷುಟൂಟപವಿಟഹು/

ಟചೊಂತ್ೊಂಟാನಾಗು ಪ್ಪರಿಟഹುೊಂ

ಟപಟെುಟെೊಂ ಬಿಡಿಸ್ಥದಿದ ುಡ ಟഷಟ഻ನ ಮಾತ್ಟുೊಂ/

ಳೊಂತ್ಟ഻ಗ ಕಳಟുನಟ൛ ನ ೊಂ

ನಿಟെುಹಿಟಲಾಟ഼ುಟൂರಾರಾದ ಟഴೊಂ ಟഷಡಟുಲೊಂದಿಟഹು ಲಟ൛ಟഩಟ഻ಟെನ ಟ൛ದಿ// ಭಾರೊಂಟഷುಟഹಲಟ൛ೊಂ ದ ಟ൛ರ ಟശನೊಂಟാನಟ൛ ಾಟെುನಟ൛ ಟ൛
ಟಟെುಟയಟ഻ಟീೊಂ ಟാೊಂಜಯೆಟ഻ನದಿಟഹುಟ഼ುದ ಟഷಟ഻/

ಟപುಟെುತ್ ಟ൛ಟಗಳಿಟ൛ಟഷಕೊಂಟഹು ಟಲ ಾಸ್ಥಟുೊಂ ತ್ ಟ್ುಟ ಟൄಟെಟ഻ುರಿದಟഹದಟ഻ು.

ಟടರಿಗ

ಟനೊಂಟഷಟ഼ಟ഻ಟ഻ರಯೆನೊಂಟഹು ಟಭಯೊಳ್ ಟ഻ುಡಿಟഹೊಂ //
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ಂದ ಭದ ಪ್ರವನೆ ಳಿಗನ ಪ್
ಟപಟഹಯ ಸಾಟപ

ಕ್

ಟ഼ಟഹಯ ಭಾಟപದಿೊಂಟഹ ಟഷಲಾ ಟീ ಟൂು ಟೊಂಟഹಟിುದ ಟഴನ ವಿಟെರಿಸ್ಥ ಟ഼ರವನಟപಟು

ಟാಟൂುಟഷಿ.ಟೊಂಟഹಟിು ಟാರಟുುಾಟപ ಟഛಯೆೆಗ ಟഥೊಂಟഹು ಟചೊಂಟന ನಿಟപದಿಯಾಗಿಟൂುಟഷಿದ.ಹಿಟ൛ಗಾಗಿ ಟ഼ರತ್ತ ಟപಟഹಯ-ಟ഼ಟഹಯಟഹ ಟനವಿಟു ಸಟಟൂು

ಸಾಟപ

ಟഛಟനಟൂ ಟനೃತ್ತ ತ್ತಳಿಟഹುಕ ೊಂಟഴರ ಟುಟൄಟിಾಗಿ ಟഛಟൂು ಟചೊಂಟന ಟ഼ಡಟുಟാಟൊುಟഹು (ಟഷಲಾ ಟഥೊಂಟഹು ಟചೊಂಟന).

ಟഛ ಟനುರಿಟഷು ಟೊಂಕ್ಷಿಟ൛ಟ഼ಿ ವಿಟെಟൂ
ಟപಟഹಯ-ಟ഼ಟഹಯಟഹ ಸಟಟൂು

ಲಟ൛ಟഩಟനಟൂ/ಟനವಿಟപಟ ಸಟಟൂು

ಟഛಟനಟൂ ಟനೃತ್ತಟു ಸಟಟൂು

ಟേಟാರಿ

ಟ഼ು.ತ್ತ ಟ഻ಟൂಸ್ಥೊಂಟൊಚಾರ್

ಶಿರಟ൛ಟൂೊಂಟപ-ನಾ.ಟനಟ ಿರಿ ಟೊಂಾದಿಸ್ಥಟഹ ಟണಕಾೊಂಟന ನಾಟ್ಟന

ಟുುಟഹದ

ಟൄೊಂಟഴನ್ ಟ഻ಟപಟൂ

ಭಾಟപಯ ಶಿಲ್ಲಟപಟು

ಟഢದಗ ಬಿಟഹದ ಟചಕ್ಷ್ಟൂ
ಾಯಟഫರ ಗಿಟ൛ತ್
ಟെೃಕ್ಷ್ಷಾಕ್ಷಿ

ಟುಟനುಮಾಟൂ ಷಾಿಮಿ ಟനಥ
ಟೊಂಟനಟൄ ಗಿಟ൛ತ್

ಟൊಕಿೆಸಾಟൂುತ್ತದ ನ ಟ൛ಡಿದಿರಾ
ಟൊಟൄಟപಲ್ಲಟു ಬಟ൛ಟഴಟൂು

ಕೌಟൂಟ൛ೊಂಟഹರನಟ൛ ಕ ೊಂದ ನಿಟ൛ಟ഻ು
ಟൊಟುಟൂು

ಟമಟൄಮನ ಮರೊಂ
ವಿಟ൛ಟൂಟൄಟെ

ಕಟീಮನ ಮಿಟ൛ಷವಟഷಿನಟ൛

ಷಾರಾ ಟചಟാ ಟാಟനೆರ್
ವಿ.ಟനೃ ಗ ಟ൛ಕಾಕ್

ಡಿ.ಟഢಸ್ ಟയಟുಟ഼ಗೌಟഴ

ದಟ൛ಟെಟ഻ ಟൂ ಟീಸಾದಟ൛ಟെ

ಟഢ.ಟഢನ್ ಟീ ತ್ತುರಾಟുಟൂು
ಟഹುಟപುಸ್ಥೊಂಟൊ

ಶಿಟെಕ ಟ൛ಟ್ಾಯಚಾಟുು
ಜಿ.ಟഢಸ್ ಶಿಟെಟൂುಟഹರಟ഼
ಟഹ.ರಾ ಬಟ൛ೊಂದರ

ಟയಟ഻ಟ഼ಟഹ ಲಾಟെಣಿ
ಟനುಮಾಟൂಾಯಟ
ಟനುೊಂಟ഼ು
ಟൂಟ഻ನ

ಟൄಕ್ಷಿಮಟ൛ಟേ
ಟ഼ೊಂಟ഼

ಟೊಂಟഹಟിುಟഹ

ಟഭಟ഼ಲ್ಲಟപಟು ಟനಥಾ ಟೊಂಟനಟൄಟ഻

ಟಟീುಟഹರದಾಚಯಿೊಂಟഹ ಟ഼ರಾಟ ಟനಟസಟ഻

ಟರ್.ವಿವಿಟ൛ಟേಿಟൂಟുಯಟ഻ಟെಟൂ ಕಾಟുುಷಾಟഺನಟപಟು
ಟ൜ಚಾರಿಟന ಬಿಡಿ ಲಟ൛ಟഩಟ഻ಟപಟು
ಟಟീಟപರ ಟൄಲ್ಲಟഷ ಟ഼ರಟാೊಂಟഺಟപಟು
ಟനನಾುಟ್ಟന ಟ഼ೊಂಟഭಟഷೊಂಟഷರೊಂ
ಟെಡಾಡರಾಟഺನ

ಟഢದ ಟഷುೊಂಬಿ ಸಾಡಿದಟ഻ು ಟനಟെಟ഻ ಟೊಂಟനಟൄಟ഻
ಟപರಿ ಟനಟെಟ഻ ಟೊಂಟനಟൄಟ഻

ಡಾ.ಬಿ.ಟഢಸ್ ಟപಟഹದಗಿಟീಟള ಟೊಂಾದಿಸ್ಥಟൂುಟെ ಟനಟ഻ನಟഴ ಟയಟ഻ಟ഼ಟഹ ಗಿಟ൛ತ್
ಟനನಾುಟ್ಟന ಭಾಟൂಟഷ ಟനಥಾಟീೊಂಟയರಿ ಟനೃತ್ತಟു ಟഞದ ಯಟ൛ಟപ ಟ഼ಟെು
ಟ഼ಕ್ಷಿ ಕಾಶಿ ಟനಟെಟ഻ ಟೊಂಟനಟൄಟ഻
ಷಾಟൊಟ ಭಟ൛ಟീ ವಿಟയಟു

ದಟ൛ಟെುಟഴು ಟ഻ಟൂಸ್ಥೊಂಟൊವಾಸ್ಥರಟ൛ ಸಾಟപ

ಶಿಟെಟീ ತ್ತುವಾಸ್ಥರತಟ൛ ಟചಟെಟൂು

ಟೊಂಾದಿಸ್ಥಟഹ ಜಟ൜ಮಿನಿ ಭಾಟൂಟഷ ಟനೃತ್ತಯಿೊಂಟഹ

ಡಿ.ಟഢಲ್ ಟ഻ಟൂಸ್ಥೊಂಟൊಚಾಟുು ಟೊಂಾದಿಸ್ಥಟഹ ವಿಟനರಮಾಟയುುಟ഻ ವಿಟയಟു

ಟ഼ರವನಟപಟ ಮಾಟഹರಿ ಟാಟൂಟൊ
ದಯಭಾ

1 ) “ಹನ ತ್ ತ !ಹನ ತ್ ತ !ಹನ ತನತೀ

ಣ “

ಟഛಯೆೆ – ಟഝ ಾಟനಯಟെಟ഻ುನ ವಿ.ಟനೃ ಗ ಟ൛ಕಾಟന ಟചಟെಟൂು ಟൂಚಿಸ್ಥಟൂುಟെ ಟಟീುಟഹರದಾಚಯಿೊಂಟഹ ಟഢೊಂಟാ ಟ഼ರಾಟ ಟനಟസಟ഻ದಿೊಂಟഹ ಟഛಟുದ ‘ಟൄೊಂಟഴನ್ ಟ഻ಟപಟൂ ‘ಟഢೊಂಟാ
ಟപಟഹಯಾಟളದಿೊಂಟഹ ಟഛಟുುದಕ ಟಳಲಾಗಿದ.

ಟೊಂಟഹಟിು –ಲಟ൛ಟഩಟനಟൂು ಟൄೊಂಟഴನ್ ಟ഻ಟപಟൂಟഹಲ್ಲಿ ಟൄಕ್ಷಾಟ഻ುಟൄಕ್ಷ್ ಟയಟ഻ಟൂು ಟದಾ ಟചಟെಟಟൂದಿೊಂಟഹ ಟദಡಾಟഴುತ್ತಿಟൂುಟെುಟഹಟ഻ುನ ಟനೊಂಟഴ ಟೊಂಟഹಟിುಟഹಲ್ಲಿ ‚ವಿಲಾಯಿತ್ತಟു

ಟയಟ഻ರಿಗ ಟಟീಟുಟ൛ ಟൊಟശ: ಟಟീಟുಟെಟ഻ುನ ಟെಯಟസುಮಾಟഴದಟ൛ ಟದಾ ಕಾಟുುಟ഼ರಟെೃಟഷಿರಾಗಿಟൂುತ್ಾಿರ‛ ಟഢೊಂಟഹು ಸಟ൛ಟುತ್ಾಿರ.

ಷಾಿಟൂಟಯ – ವಿದಟ൛ಟേಟഹ ಟയಟ഻ಟൂು ಟഷಟീಮ ಟಟീಟുಟെಟ഻ುನ ಟെಯಟസು ಮಾಟഴದಟ൛ ಟഹುಡಿಟഹು ಟൊಟശ ಟപಳಿಟುಟെ ಧಾಟെೊಂಟഷಟഹಲ್ಲಿ ಟജಟൂುತ್ಾಿರ ಟഢೊಂಟാುಟഹು ಟഝ ಮಾತ್ತಟ഻
ಟീ ಟൄಟന ಷಾಿಟൂಟಯಟ഼ ಟശುಾಗಿ ಟചಭಟെಯಟനಿಗ ೊಂಡಿದ.
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2) “ನಾನ್

ಮೆೀಲಾಗಿ ಬಿದಿದದನದನನೀ” ?

ಟഛಯೆೆ –ಟഝ ಾಟനಯಟെಟ഻ುನ ಶಿರಟ൛ ಟഢ.ಟഢನ್ ಟീ ತ್ತುರಾಟുಟൂು ಟാರಟഹ ‚ಟಟീಟപರ ಟൄಲ್ಲಟഷ ಟ഼ರಟാೊಂಟഺಟപಟು‛ ಟനೃತ್ತಯಿೊಂಟഹ ಟഛಟുದ ‘ಾಯಟഫರಗಿಟ൛ತ್’ ಟഢೊಂಟാ
ಟപಟഹಯಾಟളದಿೊಂಟഹ ಟഛಟുುದಕ ಟಳಲಾಗಿದ.

ಟೊಂಟഹಟിು—ವಾಟ഻ುಭ ಟ൛ಟപಟൂು ಟൊುಲ್ಲಟു ಟഛಟനರಟീಟശದಿೊಂಟഹ ಸಟഹರಿ,ಟീಟൂ ಟൊಟഷಿಟൄು ಟദಟഴುಾಟപ ಟനಟൄಿಟ഻ುನ ಟഢಟഴವಿ ಬಿಟഹುದ,ಟ഼ರಜೆ ಟഷಪ್ಪದಾಟപ,ಟചದಟ൛ ದಾರಿಟുಲ್ಲಿ
ಸ ಟ൛ಟപುತ್ತಿಟഹದ ರಟ൜ಟഷಟൂು ಟചಟെಟൂ ಟീುಟഩಟഹ ಮಟ൛ಲ ನಿಟ൛ರರಚಿ ಟഢಟഭಿರಿಸ್ಥಟഹ ಟೊಂಟഹಟിುಟഹಲ್ಲಿ ಟഝ ಮಾಟഷಟ഻ುನ ಸಟ൛ಟುತ್ಾಿರ.

ಷಾಿಟൂಟಯ-‚ನಾಟ഻ು ಟ഼ರಜೆ ಟഷಪ್ಪ ಬಿದಿದದಾದಟപ ಟൊುಲ್ಲಟുು ಟണಕ ಟഢಳಟഹುಕ ೊಂಟഴು ಸ ಟ൛ಟപಲ್ಲಟൄಿ ?‛ಟഢೊಂಟാ ಟಟീಟಯಗ ವಾಟ഻ುಭ ಟ൛ಟപಟൂು ಟഝ ಟ഼ರವನಟു ಟീ ಟൄಟന
ಟഞಟഷಿಟൂ ಟനೊಂಟഴುಕ ಟುಳಟെುಟഹು ಟജಲ್ಲಿಟു ಷಾಿಟൂಟಯಾಗಿದ.

3) “£Á£ÁPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀÄªÉ,¤ÃªÀÇ ©¹ ¤ÃgÀÄ ¹zÀÞ¥r
À ¹”
DAiÉÄÌ:-F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ²æÃªÀÄw ¸Á,gÁ C§Æ§PÀgï CªÀgÀÄ gÀa¹gÀÄªÀ ZÀ¥àÀ½UÀ¼ÄÀ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£À¢AzÀ DAiÀÄÝ AiÀÄÄzÀÞ JA§
UÀzÀå¥ÁoÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð:-¸ÉÃ£ÁªÉÊzÀå£ÁzÀ gÁ»®£ÀÄ AiÀÄÄzÀÞ«ªÀiÁ£À ¸ÉÆàÃl¢AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ,¸ÀªÄÀ ÄzÀæPÉÌ ©zÀÄÝ,PÀvÛÀ°£À°è Ff zÀqÀ
¸ÉÃj,zÀqÀzÀ¯ÉèÃ EzÀÝ ªÀÄAzÀ ¨É¼ÀQ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ §½UÉ vÉªÀ¼ÄÀ vÀÛ §AzsÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß §rAiÀÄÄªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ£É.
¸ÁégÀ¸åÀ :-gÁ»®£À zÀAiÀÄ¤ÃAiÀÄ ¹Üw ºÁUÀÆ fÃªÀ G½¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ §AiÀÄPÉ w½¸ÀÄªÀÅzÉÃ E°è£À ¸ÁégÀ¸åÀ ªÁVzÉ.
ಟ഼ಟഹಯಭಾಟപ
1. “ಎ ಿ

ನ್ರಿಗನ ಜನ ೀ

ಮಾಡಿ ಕ್ಸಿದ ಕನ ಳಿಳರಿ

ತಾ ”

ಟഛಯೆೆ- ಟഝ ಾಟനಯಟെಟ഻ುನ ಡಾ.ಬಿ.ಟഢಸ್ ಟപಟഹದಗಿಟീಟള ಟചಟെಟൂು ಟೊಂಾದಿಸ್ಥಟൂುಟെ ‘ಟനಟ഻ನಟഴ ಟയಟ഻ಟ഼ಟഹ ಗಿಟ൛ತ್ಟപಟು’ಟനೃತ್ತಯಿೊಂಟഹ ಟഛಟുದ ‘ಟൊಟൄಟപಲ್ಲಟു
ಬಟ൛ಟഴಟൂು’ಟഢೊಂಟാ ಲಾಟെಣಿಯಿೊಂಟഹ ಟഛರಿಟಲಾಗಿದ.

ಟೊಂಟഹಟിು—ಬಿರಟ൛ಟ್ಟಷ್ ಟಟൂಕಾಟൂ ಕಿರ.ಟേ 1857 ಟൂ ಟ഼ರಟസಟീ ಟೊಂಗಾರಟീ ಟ഻ೊಂಟഷಟൂ ಟಟൂಕಾಟൂಟഹ‛ ಟചಟ഻ುಟീತ್ತಯಿಟൄಿದಟ൛ ಯಾಟൂ

ಟഛಟുುಟഺಟപಟಟ഻ುನ

ಟാಟಟುಟെೊಂತ್ತಟൄಿ .ಸಾಗ ಟഝಗಾಟപಲಟ൛ ಟഷಟീಮ ಟാಳಿಯಿಟൂುಟെ ಟഛಟുುಟഺಟപಟಟ഻ುನ ಟಟൂಕಾಟൂಕೆ ಟഷೊಂಟഹು ಟഥಪ್ಪಟಬಟ൛ಟനು‛ ಟഢೊಂಟാ ಟഛದಟ൛ಟേಟെಟ഻ುನ ಜಾರಿಗ ಟഷೊಂಟഹ

ಟೊಂಟഹಟിುಟഹಲ್ಲಿ ಟഝ ಮಾಟഷು ಟാಟൂುಟഷಿದ.

ಷಾಿಟൂಟಯ –ಬಿರಟ൛ಟ್ಟಷ್ ಟനೊಂಟ഼ನಿ ಟಟൂಕಾಟൂಟഹ ಟഛದಟ൛ಟേ ಸಾಟപ

ಟചಭಟെಯಟനಿಗ ೊಂಡಿದ.
2. “

ಭಾಟൂತ್ತಟ൛ಟുಟൂ ಮಟ൛ಲ ಬಿರಟ൛ಟ್ಟಟൈರ್ ಟഹಬಾಬಳಿಕಟുು ಟഝ ಮಾತ್ತಟ഻ಲ್ಲಿ ಷಾಿಟൂಟಯಟ഼ ಟശುಾಗಿ

ರಾದ ದ ಕ್ವಿಯಾತ್ಮ”

ಟഛಯೆೆ—ಟഝ ಾಟനಯಟെಟ഻ುನ ‘ಟനುೊಂಟ഼ು’ ಟചಟെಟൂು ಟൂಚಿಸ್ಥಟഹ ‘ಟ഼ಕ್ಷಿಕಾಶಿ’ ಟനಟെಟ഻ ಟೊಂಟനಟൄದಿೊಂಟഹ ಟഛಟുದ ‘ಟൊಟುಟൂು ‘ಟ഼ಟഹಯ ಭಾಟപದಿೊಂಟഹ ಟഛಟുುದಕ ಟಳಲಾಗಿದ.
ಟೊಂಟഹಟിು—ಟനುೊಂಟ഼ು ಟചಟെಟൂು ಟനುಟ഼ಳಿಳಟു ಟനವಿ ವಟ൜ಟൄಟഹಲ್ಲಿ ಟഛಟേಿಟുುಟയ ಮಾಟಟഹ ಟ഻ಟെರಾತ್ತರಟുಲ್ಲಿ ಟനುಳಿಟഷು,ಟഛಟ഻ೊಂಟഹದಿೊಂಟഹ ಟವಿಟഹ ಟ഼ರಟനೃತ್ತಟു ಟൊಟഭಿ

ಟൊಟುರಿಟ഻ ಷೌೊಂಟഹಟുುಟഹ ಟെಟശುನಟുಟ഻ುನ ಮಾಟഴುಟെ ಟೊಂಟഹಟിುಟഹಲ್ಲಿ ಟഝ ಮಾಟഷು ಟാೊಂದಿದ.

ಷಾಿಟൂಟಯ –ಟഛಟേಿಟുುಟയ ಮಾಟಟഹ ಟ഻ಟെರಾತ್ತರಟുಲ್ಲಿ ಟീಲನಾಡಿಟ഻ ಟൊಟഭಿ ಟൊಟುರಿಟ഻ ನ ಟ൛ಟ್ ಟനವಿಟു ಟഛಟഷಮಟെಟ഻ುನ ಟൊಟುರಾಗಿಸ್ಥ / ವಾೊಂಟഷಾಗಿಸ್ಥ

ಟഛಟ഻ೊಂದಾಟ഻ುಟി ತ್ತಟുಟ഻ುನ ಟചಟ഻ುಟിವಿಟುತ್ತಿಟഷುಿ ಟഢೊಂಟാುಟഹಟ഻ುನ ಟഝ ಟ഻ುಡಿ ಭಾಟെಟ഼ ಟശುಾಗಿ ಟചಭಟെಯಟനಿಟ഼ಡಿಟುಟഷಿದ.
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“ಅ

3.

ಾಜಿ

ಂ ಬಿ

“

ಟഛಯೆೆ:- ಟഝ ಾಟനಯಟെಟ഻ುನ ಟൄಕ್ಷಿಮಟ൛ ಟേ ವಿಟൂಚಿಟഷ ಜಟ൜ಮಿನಿ ಭಾಟൂಟഷ ಟനೃತ್ತಯಿೊಂಟഹ ಟഛಟുದ ವಿಟ൛ಟൂಟൄಟെ ಟ഼ಟഹಯಭಾಟപದಿೊಂಟഹ ಟഛರಿಟಲಾಗಿದ.
ಟೊಂಟഹಟിು :-ಶಿರಟ൛ರಾಟീಟ഻ ಟചಟേಿಮಟ൛ಟഺ ಟനುಟഹುರ ಟൊಟൄಟെೂ ಟ഼ರದಟ൛ಟേ ಗಟഹುದ ದಾಟ್ಟ ಾಲ್ಲೀಕಿಟു ಟീುನಿಟു ಟഛಟേರಟീಟഹ ಟഞಟ഼ಟെಟ഻ಕೆ ಟ഻ುಗಿಗ ಟചಲ್ಲಿಟു

ಗಿಟഴಟപಟಟ഻ುನ ಸಾಟುಮಾಡಿಟഷು.ಟജಟഹರಿೊಂಟഹ ಟനುಪ್ಪಟഷಗ ೊಂಟഴ ವಿಟ൛ಟൂಟൄಟെ ಟഛ ಟനುಟഹುರಟു ಟൊಣಟ഼ಟ್ಟಟಟുಲ್ಲಿಟ഻ ಟാಟൂಟൊ ಟദದಿ ಟചಟഹಟ഻ುನ ಟനಟ್ಟಟಸಾಟനಟൄು ಟീುೊಂದಾಟഹ

ಟഛಟപ ಟൄಟെಟ഻ು ಟಟൊಾಠಿಟപಟು ಟഝ ಮಟ൛ಲ್ಲಟ഻ ಮಾಟഷು ಸಟ൛ಟುಟെಟൂು.
ಷಾಿಟൂಟಯ :- ಟൄಟെಟ഻ ಟപುಟൂು ನಿಶಟ ಸಾಟപ

ಧಟ൜ಟുುಟെಟ഻ುನ ತ್ತಳಿಟುಟെುದಟ൛ ಟഝ ಾಟനಯಟഹ ಷಾಿಟൂಟಯಾಗಿದ.

ಪ್ತ್ರ
ಟഛಟഹಟൂ

ಟജಟഹು ಟതಟഹು ಟചೊಂಟനಟഹ ಟനಡಾಡಟു ಟ഼ರವನಯಾಗಿಟഹುದ.ಟെಯಟെಸಾರಿಟൊ ಸಾಟപ

ಖಾಟಗಿ ಟ഼ಟഷರ ಟാಟൂಟൊ ಟാಟൂುಟെುಟഹು.ವಿಟൈಟു ಟാಟഹಲಾಟെಣ

ಮಾಟഹರಿ ಟഥೊಂದಟ൛ ಟജಟൂುಟെುಟഹರಿೊಂಟഹ ಟജಲ್ಲಿ ವಿಳಾಟ,ಟೊಂಬ ಟ൛ಟഺನ,ವಿಟൈಟു,ಟಿಟ,ದಿನಾೊಂಟന,ಟಹಿ ಟജಟെುಟപಟಟ഻ುನ ಟാರಟുುಟെುಟഹಟ഻ುನ ಟൂ ಢಿಸ್ಥಕ ೊಂಟഴಟൂು

ಷಾಟനು ಟುಟൄಟിಾಗಿ ಟഢಟൂಟഴು-ಟീ ಟൂು ಟചೊಂಟനಟപಟು ಸ್ಥಟപುಟഷಿ.

ಮಾದರಿ

ಯ ಹಾರಿಕ್ ಪ್ತ್ರ
ಟജೊಂಟഹ
ಟൂಮಟ൛ಟേ ಟനೊಂಬಾಟൂ
10 ನಟ൛ ಟഷಟൂಟപತ್ತ
ಟ.ೌರ.ವಾಲ ಸಾಟಟ഻

ರಿಗ,
ಟീುಖ ಯಟ൛ಾಧಾಯಟുಟൂು
ಟ.ೌರ.ವಾಲ ಸಾಟಟ഻
ಮಾಟ഻ಯರಟ൛,
ವಿಟൈಟു –ಟീ ಟൂು ದಿಟ഻ ಟൂಜ ಟീೊಂಟയ ರಿ ಟനುರಿಟഷು
ಟഝ ಮಟ൛ಲಾೆಣಿಸ್ಥಟഹ ವಿಟൈಟുಕೆ ಟചಟ഻ಿಯಿಟುಟെೊಂತ್ ನಾಟ഻ು ಟൊಟഷಿನಟ൛ಟു ಟഷಟൂಟപತ್ತ

ವಿದಾಯರ್ಥುಯಾಗಿಟഹುದ. ಟ഻ಟീಮ ಟീನಟുಲ್ಲಿ ಟചಟനೆಟ഻ ಟീಟഹು ಕಾಟുುಟനರಟീ ಟജದ.ಟഝ ಕಾಟൂಟശ ಟ഻ಟ഻ಗ ದಿನಾೊಂಟന 10-10-2019 ರಿೊಂಟഹ 12-11-2019

ಟൂಟെರಿಗ ಟീ ಟൂು ದಿಟ഻ಟപಟ ಕಾಟൄ ವಾಲಗ ಟാಟൂಟൄು ಟഛಟപುಟെುದಿಟൄಿ.ಟഝ ಕಾಟൂಟശ ತ್ಾಟെು ಟ഻ಟ഻ಗ ಟൂಜ ಟീೊಂಟയ ಟൂು ಮಾಟഴಬಟ൛ಕೊಂಟഹು ವಿಟ഻ೊಂತ್ತಸ್ಥಕ ಟುಳ.
ಟഺಟ഻ಯಾಟഹಟപಳೄೊಂದಿಗ
ಟಿಟ-ಸಾಟಟ഻
ದಿನಾೊಂಟന:-10-10-2019

ಟഷಟീಮ ವಿವಾಿಸ್ಥ
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ಖಾ ಗಿ ಪ್ತ್ರ
ನಿಟീಮಟ഻ುನ ಮಾರಿಕಾೊಂಬಾ ೌರಟവ ವಾಲ ಶಿಟൂಸ್ಥಟു ಟತ್ತಟ൛ಟേ/ ವರಟ൛ಯಾ ಟഢೊಂಟഹು ತ್ತಳಿಟഹು ಟീೊಂಟഴಯಟഹಲ್ಲಿಟൂುಟെ ನಿಟീಮ

ಟഷೊಂದಟുಟെರಾಟഹ ಶಿರಟ൛ ಟൊಟ഻ುಟീೊಂಟഷಟ഼ ಗೌಟഴಟൂ ಟജಟെರಿಗ ನಿಟീಮ ವಿದಾಯಭಾಯಟಟഹ ಟനುರಿಟഷು ತ್ತಳಿಸ್ಥ ಟ഼ಟഷರ ಟാರಯಿರಿ.

ಟജೊಂಟഹ,

ವರಟ൛ಯಾ ಗೌಟഴಟൂ
ಮಾರಿಕಾೊಂಬಾ ೌರಟവ ವಾಲ
ಶಿಟൂಸ್ಥ (ಟഞ.ಟന)
10-10-2019

ಟ഼ ಟയಯ ಟഷೊಂದಟുಟെರಿಗ,
ಟചಾಜಿ ನಾಟ഻ು ಟജಲ್ಲಿ ಟഛರ ಟ൛ಟപಯಾಗಿದದಟ൛ನ.ನಿಟ൛ಟെೂ ಸಟ൛ಗಿದಿದಟ൛ರಿ? ಟീನಟുಲ್ಲಿ ಟഢಟൄಿಟൂ

ಟനುಟേಟൄಾಗಿದಾದರಯೆ ? ಟ഻ಟ഻ನ ಟചಭಾಯಟ ಟഞಟഷಿಟീಾಗಿ ಟ഻ಡದಿದ.ಟഝಗಾಟപಲಟ൛ ನಾಟ഻ು ಟഭಟ್ುಟെಟ್ಟಕ ಕಾಟുುಟപಟಟ഻ುನ ಟ഼ ಟശುಗ ಳಿಸ್ಥದದಟ൛ನ ಟജಟഹಟൄಿದಟ൛
ಟൂ ಟ഼ಣಾಟഷಮಟന ಟ഼ರಿಟ൛ಕ್ಷಟപಟಲ್ಲಿ ಟഞಟഷಿಟീ ಟചೊಂಟനಟപಟಟ഻ುನ ಟ഼ಡದಿಟൂು.ಾಷಿಟ൛ುಟന ಟ഼ರಿಟ൛ಕ್ಷಟുಲ್ಲಿ ವಟ൛ಟനಡಾ 90 ಕಿೆೊಂಟഷ ಸಟഭುಿ ಟചೊಂಟന ಟ഼ಡಟുುಟെ ಟപುರಿ
ಸ ೊಂದಿಟൂು.ಟഝ ನಿಟ್ಟಟಟ഻ಲ್ಲಿ ಟഷಯಾರಿಗಾಗಿ ಟ഼ರತ್ತ ದಿಟ഻ ಟീುೊಂಜಾನ ಟീ ಟൂು ಟപೊಂಟ್ ಸಾಟപ

ಸಾಕಿಕ ೊಂಟഴು ಟചಟഹಟൂೊಂತ್ ಟചಭಾಯಟ ಮಾಟഴುತ್ತಿಟൂು.

ಟೊಂಜ ಟീ ಟൂು ವಿಟൈಟുಾಟൂು ಟ൛ಳಾಟ഼ಟ್ಟಟಟുಟ഻ುನ

ಟഷಟീಮ ಟഛಶಿಟ൛ುಾಟഹ ಟದಾ ಟ഻ಟ഻ನ ಮಟ൛ಲ ಟജಟൂಲ್ಲ

ರಿಗ,

ಟഷಟീಮ ಪ್ಪರಟ൛ತ್ತಟു ಟീಟപಟು

ಶಿರಟ൛ ಟൊಟ഻ುಟീೊಂಟഷಟ഼ ಗೌಟഴಟൂ

( ವರಟ൛ಯಾ ಗೌಟഴಟൂ)

ಟനುೊಂಟ഼ು ಟ഻ಟപಟൂ , 6 ನಟ൛ ಟചಟഴಡಟൂಷಿ
ಟീೊಂಟഴಯ
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ದಯ ಭಾ ದ
ಟപಟഹಯ ಭಾಟപಟഹಲ್ಲಿ ಟഥೊಂಟഹು ಸಾಟപ

ಟഛಯೆೆಗ ಟചಟെಕಾಟേ ಟജಟഹದಟൂ

ಂಭಾ ಯ ದಿೀ ಭ ಪ್ರವನೆ

ು

ತ್ತ

ಹಿತ್

( ನಾ ಿ ಅಂಕ್)

ಟ഼ಟഹಯ ಭಾಟപಟഹಲ್ಲಿ ಟഥೊಂಟഹು ನಾಟൄುೆ ಟചೊಂಟനಟഹ ಟഥೊಂದ ೊಂಟഹು ದಿಟ൛ಟഫು ಟ഼ರವನಟപಟು ಟാಟൂುಟഷಿ.ಟഥಟ್ುಟ ಟൊಟഷುಿ ಟചೊಂಟന.ಟജಲ್ಲಿ

ಟഥೊಂದಟ൛ ಟപಟഹಯ/ಟ഼ಟഹಯಟഹ ಟഢಟൂಟഴು ಟ഼ರವನಟപಟು ಟാಟൂುಟഷಿ.ಟ഼ರತ್ತ ಾಟളಟഹ ಟ഼ರವೃನಟ൛ಟഷಿಟൂ ಟദಟഹಬಟ൛ಕಾಟപುಟെುಟഹು.ಟജಲ್ಲಿ ಮಾಟഹರಿಯಾಗಿ

ಕಟ൛ಟൄಟെು ಟ഼ರವೃನಟ൛ಟഷಿಟൂ ನಿಟ൛ಟഴಲಾಗಿದ.

1.

ರಿ

, ಂತನ ೀ

ಮೆೀ ದ

ಹಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಹನೀಗನ

ರ್ಣಭತ್ಾಗಿದನ ?

ಟഞಟഷಿಟൂ- ರಾಟീಟ഻ು ಟാೊಂಟഹು ಟഷಟ഻ನ ಟഛಟേರಟീಟഹಲ್ಲಿ ನಿೊಂತ್ತಟൂುಟെುಟഹಟ഻ುನ ನ ಟ൛ಡಿ ಟേಟാರಿ ಟഛಟേಿಟുುಟ഼ಟ್ಟಟು.ರಾಟീಟ഻ ಟൊತ್ತಿಟൂ ಟാೊಂಟഹು ಟചಟെಟ഻ಟ഻ುನ ಟീುಟ್ಟಟ,ಾಟഹಕೆ

ಟ഻ಟീಟೆರಿಸ್ಥ,ಕಟ൜ಟുಟ഻ುನ ಟനಣಿಣಗ ಟഥತ್ತಿಕ ೊಂಟഴು ಟനಣಿಣಟ൛ಟൂು ಟುರಿಸ್ಥಟഹಟು.ಟപಟഹಗಟഹ ಟಿಟൂದಿೊಂಟഹ ಟാನಿನರಿ ಟഢೊಂಟഹು ಟഛಸಾಿನಿಸ್ಥಟഹಟು.’ಸ್ಥಟഹದತ್ಯೆಟ൛ ಟജಟൄಿಟെಟൄಿ ! ಟഢೊಂಟഹು

ಟൊೊಂಟാಲ್ಲಸ್ಥಟഹಟು.ಟീಟ഻ಸ್ಥಾಟ഻ ಟാಟുಕಟുೊಂತ್ ಟാಗ ಟാಗಟു ಟനೊಂಟ഼ು ಟജಟൂುಟെ ಟെಟ഻ಮಾಲಟുಟ഻ುನ ರಾಟീಟ഻ ಕ ಟൂಳಿಗ ಟജಟ್ುಟ ಹಿಗಿಗಟഹಟು.ಟയಟപತ್ತಿಟ഻ಲ್ಲಿ ಟജೊಂಟഷಟൊ
ಟൂುಚಿಟനಟൂಾಟഹ ಟൊಣಣಟ൛ ಟജಟൄಿೊಂಟഹು ಸಟ൛ಟುತ್ಾಿ ನಿಟീಗಾಗಿ ಟഷೊಂದಿದದಟ൛ನೊಂಟഹು ತ್ತಳಿಸ್ಥ ರಾಟീಟ഻ ಕಟ൜ಗ ಟജಟഷಿಟು.ಟേಟാರಿಟു ಷಟ൛ಯಿೊಂಟഹ ರಾಟീಟ഻ು

ಟುಟ഼ರಟಟ഻ನನಾಟഹಟ഻ು.ರಾಟീಟൄಕ್ಷ್ಮಟശಟൂು ಟഺಟ഻ಯತ್ಾಭಾಟെದಿೊಂಟഹ ಟീೊಂಟഹಸಾಟ ಬಿಟ൛ರಿಟഹಟൂು.ಹಿಟ൛ಗ ಟേಟാರಿಟു ಟಟഴಟപಟൂ,ಟೊಂತ್ ಟ൛ಟൈ ಮಟ൛ಟಟഹಟെಟൂ ಸಾಡಿಟ഻ಲ್ಲಿ

ಟെಣಿುಟഷಾಗಿದ.

2. ನ್ಂಬಿ ಕನಟ್ಟ ರಿ ಿ ‘ ಎಂ

ಮಾತ್

ರಿ

ಪಾಲ್ಲಗನ ಹನೀಗನ ನ ಾಗಿದನ ?

ಟഞಟഷಿಟൂ- ಟേಟാರಿ ಮಾಟഷೊಂಟപ ಟഠಷಿಟു ಟഛಟേರಟീಟഹಲ್ಲಿ ಟജಟൂುತ್ಾಿಳ.ಸ್ಥಟഹದರಾಟഹ ಮಾಟഷೊಂಟപ ಟഠಷಿಟപಟು ಟേಟാರಿಟു ಟീಟ഻ದಾವಟുಟ഻ುನ

ತ್ತಳಿಟഹಟെರಾಗಿಟഹುದ,‛ರಾಟീಟൄಕ್ಷ್ಮಟശಟൂು ಟഛಟേರಟീಕೆ ಟാೊಂದಟ൛ ಟാಟൂುತ್ಾಿರ.ನಿನಿನಶಾಟಟസು ನರಟ൛ಟൂುಟഷಿದ‛ ಟഢೊಂದಿಟഹದಟൂು.ಟചಟെಟൂ ಮಾತ್ತಟ഻ೊಂತ್ ಟീಟഷೊಂಗಾ ಟഛಟേರಟീಕೆ
ರಾಟീಟൄಕ್ಷ್ಮಟശಟൂು ಟാಟൂುತ್ಾಿರ.ಟേಟാರಿಟുು ಟജಟെಟൂ ಟഹಟേುಟ഻ದಿೊಂಟഹ ಟ഼ುಟಕಿಟഷಳಾಟഹಟು.ಟനಟശುಿೊಂಟാ ರಾಟീಟ഻ ಟഹಟേುಟ഻ ಮಾಡಿ,ಟീುಟ್ಟಟ,ಟ഻ಟീಟೆರಿಸ್ಥ

ಟೊಂಟിರಮಿಸ್ಥಟഹಟು.ಟ഼ರಿಟീಟಟഹ ಟെಟ഻ಮಾಲಟുಟ഻ುನ ರಾಟീಟ഻ ಕ ಟൂಳಿಗ ಸಾಕಿ.ಟൂುಚಿಟനಟൂ ಟൊಟശುಣಟപಟಟ഻ುನ ನಿಟ൛ಡಿ ಟഞಟ഼ಟഭರಿಸ್ಥಟഹಟು.ಟഺಟ഻ಯಳಾದನೊಂಟഹು ಟೊಂಟഷಟ
ಟെಯಟനಿಟ഼ಡಿಸ್ಥಟഹಟು.ಟൊಟൄಾಟൂು ಟെಟൈುಟപಳಿೊಂಟഹ ರಾಟീಟ഻ ಟഹಟേುಟ഻ಕಾೆಗಿ ಕಾಟഹು,ಟീುನಿಟപಟ ಮಾಟഷಟ഻ುನ ಟ഻ೊಂಬಿ,ರಾಟീಟ഻ು ಟാಟൂುಟെ ಟುದಿಟ഻ಟെಟ഻ುನ ಟഢಟഹುಟൂು

ನ ಟ൛ಟഴುತ್ತಿಟഹದ ಟേಟാರಿಗ ರಾಟീಟ഻ ಟഹಟേುಟ഻ಾಯಿಟഷು.ಟഝಕಟു ಟഛವ ಟഝಡಟ൛ರಿಟഷು.ಸಾಗಾಗಿ ‚ಟ഻ೊಂಬಿ ಕಟ್ಟಟെರಿಟൄಿ ‚ಟഢೊಂಟാ ಮಾಟഷು ಟേಟാರಿಟു ಾಲ್ಲಗ
ನಿಟയಾಯಿಟഷು.

3. ನಾ ವಡಿ ಕ್ ಣರಾ

ಡ್ನ

ಕಾ ದಲ್ಲಿ ಮೆೈ

‘ಮಾದರಿ ಮೆೈ

ರಾ ಯ” ಹನೀಗಾಯಿತ್ ?

ಟഞಟഷಿಟൂ—ಟജಟെಟൂು ಕಿರ.ಟേ 1907 ಟൂಲ್ಲಿ ನಾಯಟുವಿಧಾಟുಟന ಟಭಟുಟ഻ುನ ಷಾಿಪ್ಪಸ್ಥಟഹಟൂು.ಟജಟഹು ಟ഼ರಜಾಟ഼ರತ್ತನಿಧಿ ಟಭಟുಲ್ಲಿ ಟീೊಂಡಿಟುಟെ ಟഢಲಾಿ ವಿಟൈಟുಟപಟಟ഻ುನ

ವಿಟീಶಿುಟುಟെ ಟചಧಿಕಾಟൂಟെಟ഻ುನ ಸ ೊಂದಿದ.ಸಾಗ 1923 ಟൂಲ್ಲಿ ಟ഼ರಜಾಟ഼ರತ್ತನಿಧಿ ಟಭಟുಟ഻ುನ ವಾಟಟ഻ಟാಟഹದ ಟೊಂಷಿಟുನಾನಗಿ ಮಾಡಿಟഹಟൂು.ಟಿಳಿಟ൛ಟു ಟೊಂಷಿ

ಟൂಚಿಸ್ಥ ಟഛಟഴಳಿಟഷ ವಿಕಟ൛ೊಂದಿರಟനಟൂಟശಕೆ ಟചಟെಕಾಟേ ಮಾಡಿಕ ಟ್ಟಟൂು.ಟജಟെಟൂ ಕಾಟൄಟഹಲ್ಲಿ ಗಾರಟീ ನಟ൜ಟീುಲ್ಲಟ൛ಟനಟൂಟശ,ಟ൜ಟഹಯ ಟಸಾಟു,ನಿಟ൛ರಿ ಷೌಟനಟുು,ವಿದಾಯಟ഼ರಚಾಟൂ
ಟ഼ರಯಾಟശ ಷೌಟൄಟിಯ ಟീುೊಂತ್ಾಟഹ ಕ್ಷಟ൛ಟഷರಟപಟು ಟಿಟുೊಂ ಟഛಟഴಳಿಟഷ ಕ್ಷಟ൛ಟഷರಟപಳಾಟഹಟെು.ಟജಟെಟൂು ಷಾಹಿಟഷಯ,ಟೊಂಗಿಟ൛ಟഷ,ಾಟುಿಶಿಟൄಟപಟ ಟചಭಟെೃದಿದಗ ಟഛಟഹಯತ್

ನಿಟ൛ಡಿಟഹಟൂು.ಬೊಂಟപಟೄರಿಟ഻ಲ್ಲಿ ಟനಟ഻ನಟഴ ಷಾಹಿಟഷಯ ಟ഼ರಿಟൈತ್ ಟೊಂಷಿ ಾರಟൂೊಂಭಸ್ಥಟഹಟൂು.ರಟ൜ಟൄು ಮಾಟപುಟപಟ ಕಾಟുು ಕಟ൜ಗ ೊಂಟഴಟൂು.ಶಿಟെಟ഻ಟಟീುಟഹರ ವಿಟഹುಯತ್
ಟഞತ್ಾಟഹನಾ ಕಟ൛ೊಂಟഹರ ಟഛಟൂೊಂಭಸ್ಥಟഹಟൂು.ಾಣಿವಿಲಾಟ ಷಾಟപಟൂ ಸಾಟപ

ಟനೃಟൈಣರಾಟയ ಷಾಟപಟൂ ಟഛಣಟനಟ್ುಟ ಟനಟ್ಟಟ ನಿಟ൛ರಾಟെರಿ ಯೊಟ൛ಟയನಗ ಟഛಟഹಯತ್ ನಿಟ൛ಡಿಟഹಟൂು.ಹಿಟ൛ಗ

ಟജಟെಟൂ ಕಾಟൄಟഹಲ್ಲಿ ಮಟ൜ಟ ಟൂು ‘ಮಾಟഹರಿ ಮಟ൜ಟ ಟൂು ರಾಟയಯಾಗಿ ಮಾಟ഼ುಡಾಯಿಟഷು.

4. ವಿವನವೀ ವ

ಯ ಅ

ಮೆೈ

ದಿಾನ್ರಾಗಿ

ಲ್ಲಿಸಿದ ಸನೀನ

ನ್ ೆ ಕ್ ರಿತ್

ರನಯಿರಿ.

ಟഞಟഷಿಟൂ—ವಿವಿಟ൛ಟേಿಟൂಟുಯ ಟചಟെಟൂು ಮಟ൜ಟ ಟൂು ಟೊಂಷಾಿಟ഻ಟഹ ದಿಾಟ഻ರಾಗಿ ಟഛಟഴಳಿಟഷಟഹಲ್ಲಿ ಸ ಟ ಮಾಟഹರಿಟുಟ഻ುನ ಟചಟ഻ುಶಾಟಟ഻ಗ ಳಿಸ್ಥಟഹಟൂು.ಟനಛಟ൛ರಿಟു ಕಟൄಟ
ಕಾಟുುಟപಟಲ್ಲಿ ಷಾಟനಟൈುಟ ಟುಧಾಟൂಣ ಮಾಡಿಟഹಟൂು.ಟഛಟഴಳಿಟഷಟഹಲ್ಲಿ ಟഹಕ್ಷ್ತ್ ಟീಟഷುಿ ಾರಮಾಣಿಟനತ್ಗ ಟഥಟഷುಿ ನಿಟ൛ಡಿಟഹಟൂು.ಟೊಂಷಾಿಟ഻ಟഹಲ್ಲಿ ಟಿಳಿಟ൛ಟു ಟീಟ್ಟಟഹಲ್ಲಿ
ಕಟ൛ೊಂದಿರಟനೃಟഷಾಗಿಟഹದ ನಾಯಯಾೊಂಟപ ಟീಟഷುಿ ಕಾಯಾುೊಂಟപಟപಟ ಟചಧಿಕಾಟൂಟെಟ഻ುನ ಟ഼ರತ್ಯಟ൛ಟനಗ ಳಿಸ್ಥಟഹಟൂು.ರಾಟയಯ ಟ഼ರಾಟ ಮಾಡಿ ಟചಟയಮಾಷಿಸ್ಥ ಕಾಟുು

ಟ഻ಡಸ್ಥಟഹಟൂು.ಟಟീಟസು ಕಾಟുು ನಿಟെುಟൊಣಗಾಗಿ ಟಮಿತ್ತಟപಟಟ഻ುನ ಟൂಚಿಸ್ಥಟഹಟൂು. ನಟ൛ಟീಕಾತ್ತಟുಲ್ಲಿ ಟಿಳಿಟ൛ಟുರಿಗ ಟഛಟഹಯತ್ ನಿಟ൛ಡಿಟഹಟൂು, ತ್ಾೊಂತ್ತರಟന ಟെೃತ್ತಿಟ഼ಟൂ
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ಶಿಕ್ಷ್ಟശಕೆ ಟഛಟഹಯತ್ ನಿಟ൛ಡಿಟഹಟൂು. ಭಾಶ, ಷಾಹಿಟഷಯ ಟീಟഷುಿ ಟೊಂವೃಟ൛ಟഺನಟപಳಿಗ  ರಟ൛ತ್ಾಾಟൊ ನಿಟ൛ಡಿಟഹಟൂು. ಮಟ൜ಟ ಟൂು ಟೊಂಷಾಿಟ഻ಟഹಲ್ಲಿ ಕಟ൜ಗಾರಿಕಗ ಟചಟപರ ಾರಟേಟಯ
ನಿಟ൛ಡಿಟഹಟൂು.ರಾಟയಯಟഹ ಟഛರ್ಥುಟന ಟഭಟ್ುಟെಟ್ಟಕಟപಳಿಗ ಟിಟഹರ ಟാುನಾದಿ ಸಾಟനುಟെ ಟഞದದಟ൛ಟേದಿೊಂಟഹ ಟൊಟശಕಾಟು ನಿಟ൛ತ್ತಟുಲ್ಲಿ ಮಾಾುಟഴು ಮಾಡಿಟഹಟൂು.

5.

ತಿಭರಾ

ದ ಷ್ಟಟ

ಲ್ಲಿ

ಲ್ಲ ಬನೀಟನಯಾ

ಗನ

ನ್ ೆ ವಿ ರಿಸಿರಿ .

ಟഞಟഷಿಟൂ :-ಟിಟൂಟഷ ಟഩೊಂಟഴಟഹ ಟൊುಲ್ಲಟപಟು ಟಟഹಿೊಂಟേಟഹಲ್ಲಿ ಟയನಿಸ್ಥಟഹುದ.ಟ഼ುಟശಯಕ ಟ൛ಟ್ಟಟു ಟനಥಟുಲ್ಲಿ ಟൊುಲ್ಲ ಟಟഷಯಟെಟ഻ುನ ಮಚಿಿಟഹ ವಿಟൈಟു ವಾಟേಿಟഷಾಗಿದ.ಟചೊಂಟഷಟൊ

ದಟ൛ಟേಟഹಲ್ಲಿ ಟയನಿಸ್ಥಟഹ ಟൊುಲ್ಲಟപಳಿಟപ

ಟഥೊಂಟഹು ಟഺಟീುಟേರದದ ಟഢಟ഻ುನಟെುಟഹು ಟജಟൂುಟഷಿದ ಟഢೊಂಟഹು ಲಟ൛ಟഩಟനಟൂು ತ್ತಳಿದಿಟഹದಟൂು .ಟിಟൂಟഷ ಟഩೊಂಟഴಟഹ ಟൊುಲ್ಲಟപಟು ಟഢೊಂಟസಟൊ

ಟ഼ರಟೊಂಟപ ಟാಟൂಲ್ಲ ಟഷಟീಮ ಟഢಟഹುರಾಳಿಟുಟ഻ುನ ಟഢೊಂದಿಟപ
ವಿಟൈಟു ವಾಟ഻ುಭ ಟ൛ಟപರಿಟപ

ಬಟ഻ನ ಹಿೊಂದಿನಿೊಂಟഹ ಬಟ൛ಟ್ಯಾಟഴುಟെುದಿಟൄಿ .ಟചಟഹಟൂ ಬಟ൛ಟ್ ಟണನಿಟഹದಟൂ

ಟീುಖಾಟീುಖ ಭಟ൛ಟ್ಟ.ಟഝ

ಗ ತ್ತಿಟഷುಿ ಹಿಟ൛ಗಾಗಿ ಟചಟെಟൂು ಟീಟഹಲ್ಲೊಂಟപಟ഻ ಟനಣಿ ದಾಟ್ಟ ಟാಟൂುಾಟപ ಟൊುಲ್ಲಗ ಟഛಸಾಟൂಾಟപುಟെ ಟ഼ರಿಸ್ಥಿತ್ತ ಟാೊಂದಿಟഷು ಟഛಟഹರ

ಟൊುಲ್ಲಟപಟ ಟഺಟീು ಟേರದದ ಟചಟഹಟൂ ಬಟ൛ಟ್ಟു ವಿಧಾಟ഻ ತ್ತಳಿಟഹ ಟ഼ರಿಣಾಟീ ಾರಣಾಾಟുದಿೊಂಟഹ ಾರಾಟഹಟൂು.ಟഝ ವಿಚಾಟൂ ಟീ ತ್ತುರಾಟുರಿಟപ

ತ್ತಳಿಯಿಟഷು.

ಹಿಟ൛ಗಾಗಿ ಟിಟൂಟഷ ಟഩೊಂಟഴಟഹ ಟൊುಲ್ಲಟപಟು ಟീುಖಾಟീುಖ ಬಟ൛ಟ್ಯಾಟഴುಟഷಿ ಟചಟഹು ಟചಟെುಟപಟ ಜಿಟ൛ಟെಟ഻ ವಿಧಾಟ഻ ಟഺಟീುಟേರದದ ಟന ಡಾ ಟഢೊಂಟഹು ಲಟ൛ಟഩಟനಟൂು

ವಿಟെರಿಸ್ಥಟഹಟൂು.

ಪ್ದಯ ಭಾ ದ

ಂಭಾ ಯ-ಮಾದರಿ ದಿೀ ಭ ಪ್ರವನೆ

ು

ತ್ತ

ಹಿತ್ (ನಾ ಿ ಅಂಕ್ )

1.ಟനಟശುನಿಗ ಟനೃಟൈಣಟ഻ು ಟഥಡಿಡಟഹ ಟഛಮಿಟൈಟപಳಟ൛ಟ഻ು ?
ಟഞಟഷಿಟൂ- ‚ಟനಟശು ನಿಟീಟപ

ಯಾಟഹಟെ ಕೌಟൂಟെರಿಟപ

ಟെೊಂಟേ ಗೌಟൂಟെಟഹಲ್ಲಿ ಭಟ൛ಟഹವಿಟൄಿ.ನಿನಾನಣ ,ನಿಟ൛ಟ഻ು ನಿಟയಾಗಿ ಟഝ ಟി ಮಿ ಟഥಡಟു.ಟഛಟഹರ ನಿಟ഻ಗ

ಟഛ ಟനುರಿಟഷು ತ್ತಳಿದಿಟൄಿ‛ಟഢೊಂಟഹು ಟനೃಟൈಣ ಟനಟശುಟ഻ ಕಿವಿಟുಲ್ಲಿ ಟഞಟിಟുಟെಟ഻ುನ ಭತ್ತಿಟഹಟ഻ು.ಟനುೊಂತ್ತಟുು ಟ഼ಡಟഹ ಟതಟഹು ಟീೊಂಟഷರಟപಟಲ್ಲಿ ಮೊಟഹಲ್ಲಟപ ನಿಟ൛ಟ഻ು.ಟാಳಿಟന

ಟഺಟീುರಾಟു,ಭಟ൛ಮಾಟയುುಟ഻ಟൂು ಟയನಿಸ್ಥಟഹಟൂು.ಸಾಗ ಮಾದಿರಟുಲ್ಲ ಟതಟഹನಟ൛ ಟീೊಂಟഷರಟഹಲ್ಲ ಟ഻ಟനುಟൄ ಟಟൊದಟ൛ಟെ ಟൊುಟ್ಟಟಟഹಟൂು.ನಿಟ഻ನಟ഻ುನ ಟൊಸ್ಥಿನಾಟ഼ುಟൂಟഹ ರಾಟയ

ಮಾಟഴು.ಕೌಟൂಟെಟൂ,ಾೊಂಟഴಟെಟൂ ಷಟ൜ಟ഻ಯ ನಿಟ഻ನ ಷಟ൛ ಮಾಟഴುಟെಟൂು.ನಿಟ൛ಟ഻ು ಟഹುಯೊಟ൛ುಟഺಟ഻ಟ഻ ಬಾಯೆೊಂಟയಲ್ಲಗ ಕಟ൜ಯೊಟഴುಡಟെುದಟ൛ಕ ? ಟഢಟഴಭಾಟപಟഹಲ್ಲಿ ಕೌಟൂಟെಟൂ
ಟಟീ ಟൊ,ಟാಟൄಭಾಟപಟഹಲ್ಲಿ ಾೊಂಟഴಟെಟൂ ಟಟീ ಟൊ,ಟീುೊಂಟഹುಟപಡ ಮಾಟഹರ ಮಾಟപಟഺ ಯಾಟഹಾದಿಟപಟು,ಟീಟഺಯಟഹಲ್ಲಿ ನಿಟ൛ಟ഻ು ರಾಟയಟಭಟുಲ್ಲಿ ಟ഼ರಕಾಶಿಟುಟെ

ವಿವಟ൛ಟൈ ಷ ಟാಟപಟ഻ುನ ತ್ ರಟുುಟെುಟഹು ಟರಿಯೆಟ൛?ಟഹುಯೊಟ൛ುಟഺಟ഻ಟ഻ು ಟ഻ುಡಿಟಟൄು ‘ಟഥಡಟു ಟചಟ഻ುಟപರಟൊಾಟപಲ್ಲ ‘ಟഢೊಂಟാುಟഹು ನಿಟ഻ಗ ಟനಟൈಟಾಟപುಟെುದಿಟൄಿಟ൛?
ಟഢೊಂಟഹು ಟഛಮಿಟൈ ಟഥಡಿಡಟഹಟ഻ು.

2.ಾೊಂಟഴಟെಟൂು ಷ ಟ൛ಟഹರೊಂಟഹು ತ್ತಳಿದಾಟപ ಟനಟശುಟ഻ ಟീಟ഻ಸ್ಥಿತ್ತಟുಟ഻ುನ ತ್ತಳಿಸ್ಥ.
ಟഞಟഷಿಟൂ- ಟനೃಟൈಣಟ഻ು ಟനಟശುನಿಗ ಟഛಮಿಟൈ ಟഥಡಿಡದಾಟപ ಟഹು:ಖಟഷಗ ೊಂಟഴ ಟനಟശು ಟീಟ഻ದ ಟಗ ‚ ಟചಯೊಯಟ൛,ಟഹುಯೊಟ൛ುಟഺಟ഻ನಿಗ ಕಟ൛ಡಾಟഹುಟഹು,ಟൊರಿಟു
ಟൊಗಟഷಟ഻ಟെು ಸ ಗ ತ್ ಟ൛ಟൂದ ಟುಟ್ುಟ ಸಾಟനುಟെುಟഹಟൄಿದಟ൛ ;ಟುಟീಮನ ಸ ಟ൛ಟപುಟെುದ ‘ ಟഢೊಂಟഹುಕ ೊಂಟഴಟ഻ು.‛ನಾಟ഻ು ರಾಟയಯಟഹ ಟೊಂಟ഼ತ್ತಿಗ

ಷ ಟ൛ಟൄುಟെಟെಟ഻ಟൄಿ.ಕೌಟൂಟെಟൂು,ಾೊಂಟഴಟെಟൂು ಟ഻ಟ഻ಗ ಷಟ൛ ಮಾಟഴುಟെುಟഹು ಟജಟൈಟವಿಟൄಿ.ಟ഻ಟ഻ನ ಕಾಾಡಿಟഹ ಟഹುಯೊಟ൛ುಟഺಟ഻ನಿಗ ಟേಟഷುರಟപಟ ಶಿಟൂಟെಟ഻ುನ ಟനಡಿಟഹು ಟഷೊಂಟഹು
ಟഥಪ್ಪಟುಟെ ಟഛಟ൛ಟേಟഹಲ್ಲಿ ಟജದದ.ಟഛಟഹರ ನಿಟ൛ಟ഻ು ಟ഻ಟ഻ನ ಟയಟ഻ಮ ಟൂಟൊಟಯ ಸಟ൛ಳಿ ಟ഻ನ ನಡಟുಟ഻ಟ഻ುನ ಕ ೊಂದ,ಟഹುಯೊಟ൛ುಟഺಟ഻ಟ഻ ಟൊಗ ಟ഻ಟ഻ನಟൊಗ,ಟഛಟഷಟ഻

ಟചಭಮಾಟ഻ಟെೂ ಟ഻ಟ഻ನ ಟചಭಮಾಟ഻,ಟഛಟഷಟ഻ ಸಾದಿಟുಟ഻ುನ ನಾಟ഻ು ಾಲ್ಲಟು.ಟനೃಟൈಣ ಕಟ൛ಟು ನಾಳ ಟ഻ಡಟുುಟെ ಟുುಟഹದಟഹಲ್ಲಿ ಟീೃಟഷುಯದಟ൛ಟെತ್ಗ ಟധಟഷಟശ ಟന ಟ್

ಟഛಟപುಟെುಟഹು.ನಾಟ഻ು ಕೌಟൂಟെಟൂ ಟഠಟശ ತ್ತಟ൛ರಿಟುಟെೊಂತ್ ಸ ಟ൛ರಾಡಿ,ಟുುಟഹದಟഹಲ್ಲಿ ವಿಟ൛ಟൂ ಯೊಟ൛ಟഺಟൂಟ഻ುನ,ಟ഻ಟ഻ನ ಟഥಡಟുನಿಗಾಗಿ ಾರಟശ ಟചಪ್ಪುಟು.ಟ ಟുುಟ഻
ಮಟ൛ಲಾಣ ಾೊಂಟഴಟെಟൂಟ഻ುನ ನ ಟ൛ಯಿಟಟ഻ು ‚ಟഢೊಂಟഹಟ഻ು.

3.ಟഹುಯೊಟ൛ುಟഺಟ഻ಟ഻ ಟമಟൄಟഹ ಟപುಟശ ಟചಟെಟ഻ ಮಾಟഷುಟപಟಲ್ಲಿ ಟെಯಟനಿಾಗಿಟൂುಟെ ಟാಗಟുಟ഻ುನ ವಿಟെರಿಸ್ಥ.
ಟഞಟഷಿಟൂ-ಟഹುಯೊಟ൛ುಟഺಟ഻ಟ഻ು ಭಟ൛ಟൈಮನಿಗ ಹಿಟ൛ಗ ಸಟ൛ಟುಟെಟ഻ು.ನಾಟ഻ು ನಟൄಕಾೆಗಿ ಟുುಟഹದ ಮಾಟഴುಟെಟെಟ഻ಟൄಿ.ಟമಟൄಕಾೆಗಿ ಟുುಟഹದಮಾಟഴುಟെಟ഻ು.ಟ഻ಟ഻ನ ಗಳಟു ಟനಟശು
ಟഝ ಟി ಮಿ ಟ഻ಟ഻ಗ ಾಟು ಟി ಮಿ ಟജಟഹದೊಂತ್.ಟ഻ಟ഻ನ ಟഷಟീಮ ಟഹುವಾಯಟಟ഻ ಸಾಟപ

ಮಿಟഷರ ಟനಟശುಟ഻ಟ഻ುನ ಕ ೊಂಟഹ ಭಟ൛ಮಾಟയುುಟ഻ಟൂಟ഻ುನ ಷಾಯಿಟುಟെಟെರಗ

ಟ഻ಟ഻ಗ ನಟീಮದಿ ಟജಟൄಿ.ಟ഻ಟ഻ನ ದಟ൛ಟൊಟഹಲ್ಲಿ ಾರಟശ ಟജಟൂುಟെಟെರಗ ಾೊಂಟഴಟെರ ಟഴನ ಟೊಂಧಿಟുಟ഻ುನ ಮಾಡಿಕ ಟುಳಟെದಿಟൄಿ.ಟ഻ಟ഻ನ ಟീಟ഻ಟഹ ಟഹು:ಟഩ ತ್ತಟ൛ರಿಟഹ ಟാಳಿಟന

ಟೊಂಧಿ ಮಾಟഷು ಟഢೊಂಟഹಟ഻ು.ಟ഻ಟ഻ನ ಟ഻ ಟൂು ಟയಟ഻ ಟഷಟീಮೊಂದಿಟൂು ಟുುಟഹದಟഹಲ್ಲಿ ಟಟഷಿಟൂು.ಟചಟെಟൂು ಟ഼ುಟ഻:ಟൊ ಟാಟൂುಟെುದಿಟൄಿ.ಟഛಟഹದರಿೊಂಟഹ ಾೊಂಟഴಟെರ ಟഴನ ಟുುಟഹದ
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ಮಾಟഴುಟ഻ು.ಟമಟൄಟെಟ഻ುನ ಮರಟുುಟ഻ು.ಟജೊಂದಿಟ഻ ಟുುಟഹದಟഹಲ್ಲಿ ಟഥೊಂದ ಟ൛ ಾೊಂಟഴಟെಟൂು ಟി ಮಿಗ ಟഥಡಟുರಾಟപುಟെಟൂು ಟചಟസಾ ನಾಟ഻ು ಟി ಮಿಗ
ಟഥಡಟുನಾಟപುಟ഻ು,ಟഛಟഹದರಿೊಂಟഹ ನಾಟ഻ು ಟുುಟഹದಟെಟ഻ುನ ಮಾಟഴುಟ഻ು‛ಟഢೊಂಟഹು ಸಟ൛ಳಿಟഹಟ഻ು.

4.ನಾಟെು ಯಾಟെ ಟೊಂಟനಟൄ ಕಟ൜ಗ ಟಳಬಟ൛ಕೊಂಟഹು ಟനವಿ ಶಿಟെಟൂುಟഹರಟ഼ಟ഻ಟെಟൂ ಟഛಟേಟുಾಗಿದ ?
ಟഞಟഷಿಟൂ—ಟ഻ಟീಮ ಟುಟഷಿಟൄ

ಟൊಬಿಬಟൂುಟെ ದಷಟ൛ಟൈಟഹ ಟനಟഷಿಲಟുಟ഻ುನ,ಪ್ಪರಟ൛ತ್ತಟു ದಿಟ൛ಟ഼ಟെಟ഻ುನ ಟൊಟഭಿಬಟ൛ಟനು.ಟೊಂಷಾಟൂ ಷಾಟപಟൂಟഹಲ್ಲಿ ಬಿಟൂುಗಾಳಿಗ ಸ್ಥಟൄುಕಿಟൂ

ಸ ಯಾದಟഴುತ್ತಿಟൂುಟെ ಟാಟഹುಕೊಂಟാ ಟൊಟഴಟപಟ഻ುನ ಟഢಟഭಿಟൂಟഹಲ್ಲಿ ಟീುಟ഻ನಡಟಬಟ൛ಟനು.ಟ഼ರಿಟಟൂ ಮಾಲ್ಲಟ഻ಯದಿೊಂಟഹ ಟനಟൄುಷಿಟഷಾಗಿಟൂುಟെ ಟ഻ದಿಟ൛ಟയಟൄಟപಳಿಗ ಟേುದಿದಟ൛ಟനರಿಟುಟെ
ಟീುೊಂಗಾರಿಟ഻ ಟീಳಯಾಗ ಟ൛ಟശ.ಟാಟൂಡಾಗಿಟൂುಟെ ಕಾಟഴುಮಟ൛ಟഴುಟപಟು ಟൊಟഭಿ ಟൊಸ್ಥರಿನಿೊಂಟഹ ಟനೊಂಗ ಳಿಸ್ಥ

ಟെಟೊಂಟഷಕಾಟൄಾಟപಬಟ൛ಟനು.ಟചತ್ಾಯಚಾಟൂ,ಟചನಾಯಟു,ಟചನಿಟ൛ತ್ತ,ಟിರಶಾಟಚಾಟൂ ಟീುೊಂತ್ಾಟഹ ಟചಟಮಾಟ഻ತ್ಟപಳಿೊಂಟഹ ಟചಟഺ:ಟ഼ಟഷಟ഻ಗ ೊಂಡಿಟൂುಟെ ಟಮಾಟയಟെಟ഻ುನ ಸ ಟ

ಟിಟൂಟെಷಟപಟ ಟീ ಟൄಟന ಮಟ൛ಲತ್ ಟ൛ಿ ಟശ. ಜಾತ್ತ,ಟീಟഷ,ಟഺಟീು,ಭಾಶಟപಟ ಭಟ൛ಟഹಭಾಟെದಿೊಂಟഹ ಟീಟ഻ುಟയ ಟീಟ഻ುಟയಟൂ ಟ഻ಟഴು ಟഞೊಂಟ್ಾಗಿಟൂುಟെ ಟചಟಮಾಟ഻ತ್ಟു
ಟചಟഴಡಗ ಟ൛ಡಟപಟಟ഻ುನ ಕಟഴಹಿ ಟಮಾಟ഻ತ್ಟു ಟീನ ಟ൛ಭಾಟെಟെಟ഻ುನ ಟീ ಡಿಟುಟെ ಷಟ൛ಟഷುಯಾಟപಬಟ൛ಟനು.ಟഢಲಾಿ ಟീಟഷಟപಟೄ ಷಾಟഺನಟു ದಾರಿಟപಟು ಟഢೊಂಟാ
ಟഢಟഭಿಟൂಟഹಲ್ಲಿ ಟാಟഹುಕ ಟ൛ಟശ.ಟിಟു ಟೊಂಟേಟുದ ಟು ಟനೊಂದಿಟഹ ಟനಟശಣಟപಟಲ್ಲಿ ಟിವಿಟൈಯಟഹ ಸ ೊಂಟപಟ഻ಟು ಕಾಟശುಟെೊಂತ್ಾಟപಬಟ൛ಟനು.ಟജಟൄಿಟെೂ ಟഛಟപುಟെೊಂತ್
ಟഹೃಟവಟೊಂಟനಟൄಟെಟ഻ುನ ಕಟ൜ಗ ಟಳಬಟ൛ಟനು‛ ಟഢೊಂಟാುಟഹು ಟനವಿ ಜಿ.ಟഢಸ್ ಶಿಟെಟൂುಟഹರಟ഼ಟ഻ಟെಟൂ ಟഛಟേಟുಾಗಿದ

5. ಟൊಟൄಟപಲ್ಲಟു ಟഹೊಂಗಟു ಟ഼ರಿಣಾಟീಟ൛ಟ഻ು ?
ಟഞಟഷಿಟൂ :-ಟൊಟൄಟപಲ್ಲ ಬಟ൛ಟഴಟൂ ಷಾಿಭಮಾಟ഻ಕೆ ಸಟಟൂುಾಸ್ಥ.ಟചಟെಟൂು ಬಟ൛ಟ್ಯಾಡಿಕ ೊಂಟഴು ಜಿಟ൛ಟെಟ഻ ಷಾಗಿಟುತ್ತಿಟഹದಟൂು ಹಿಟ൛ಗಿಟൂಟൄು ಟഛೊಂಟപಿಟൂು ನಿಟേಸ್ಥರಟ൛ಟനಟൂಟശ

ಕಾಯೆದ ಜಾರಿಗ ಟഷೊಂಟഹಟൂು.ಟജಟഹರಿೊಂಟഹ ಬಟ൛ಟഴಟൂು ಟഹೊಂಗ ಟഢಟഹದಟൂು.ಟഥೊಂಟഹು ಟപುೊಂಟ഼ಟ഻ುನ ಟനಟ್ಟಟಕ ೊಂಟഴು ಬಿರಟ್ಟಟ൛ಟൈರಿಗ ಹಿಗಾಗಟീುಗಾಗ ಟസಳಿಸ್ಥಟഹಟൂು.ಸ್ಥಾಯಿ

ಕಾಟൂಟന ಟ഻ಟ഻ ಾರಟശ ಸ ಟ൛ಯಿಟഷು .ಟജಟഹರಿೊಂಟഹ ರ ಚಿಿಗಟഹದ ಟഛೊಂಟപಿಟൂು ಟഷಟീಮ ಟീುಟഩೊಂಟഴರಿಗ ಟುದಿದ ಟീುಟ್ಟಟಸ್ಥ ಸಚಿಿಟ഻ ಟ഼ರಮಾಟശಟഹಲ್ಲಿ ಷಟ൜ನಿಟനಟൂು ಟാೊಂಟഹು

ಟൊಟൄಟപಲ್ಲ ಮಟ൛ಲ ಟീುತ್ತಿಗ ಸಾಕಿ ಟനಟൂುಣ ಟജಟൄಿದಟ൛ ಸ್ಥಟനೆ ಸ್ಥಟനೆಟെಟൂಟ഻ುನ ಟപುೊಂಡಿಕಿೆ ಕ ೊಂಟഹಟൂು.ಟൊಟൄಟപಲ್ಲ ಟ഼ ಟശು ಟൂಟനಿಾಟഷಾಯಿಟഷು.ಟൊಟൄಟപಲ್ಲ ಬಟ൛ಟഴಟൂು
ವಿರ ಟ൛ಚಿಟഷ ಷಾಟെು ಟ഼ಡಟഹಟൂು ಟൊಟൄಟപಲ್ಲ ಗಾರಟീ ಟೊಂಟ഼ ಟശು ಟುಟ್ುಟಸ ಟ൛ಯಿಟഷು ಟൊಟൄಟപಲ್ಲ ಟഹೊಂಗಟു ಟ഼ರಿಣಾಟീ ಟചಟഷಯೊಂಟഷ ಘ ಟ൛ಟൂಾಯಿಟഷು.

ಗಾದನ ಮಾತ್ನ್ ೆ ವಿ ತರಿಸಿ

ರನ

ುದ (

ಅಂಕ್ )

ಗಾದ ಮಾಟഷು ವಿಟಿಟൂಣ ಟനಡಾಡಟു ಟ഼ರವನಯಾಗಿಟഹುದ.ಟീ ಟൂು ಟചೊಂಟനಟഹ ಟഥೊಂಟഹು ಟ഼ರವನ ಟജದಾಗಿದ.ಟഢಟൂಟഴು ಗಾದ ಮಾಟഷು ನಿಟ൛ಡಿ ಟഥೊಂಟഹಟ഻ುನ ವಿಟಿರಿಸ್ಥ

ಟാರಟുಟൄು ತ್ತಳಿಟುಟെಟൂು.ಗಾದ ಟീಟൊಟഷಿ ಟനುರಿಟഷು ಟഛಟൂೊಂಟിಟഹಲ್ಲಿ ಟഝ ಕಟಗಿಟ഻ೊಂತ್ ಟാರಟഹರ ಟഥೊಂಟഹು ಟചೊಂಟന ಟುಟൄಟിಾಗಿ ದ ರಟുುಟെುಟഹು.
ಗಾದ ಮಾಟഷುಟപಟು ಟ൛ಟഹಟപಳಿಗ ಟಟീ.ಟ൛ಟഹ ಟುಳಾಳಟഹಟൂ

ಗಾದ ಟುಳಾಳಟപಟഹು.ಗಾದ ಮಾಟഷುಟപಟು ಹಿರಿಟുಟൂ ಜಿಟ൛ಟെಟ഻ಟഹ ಟചಟ഻ುಟിಟെಟഹ

ಟ഻ುಡಿಟപಳಾಗಿ.ಟജಟെು ಷಾಟെುಕಾಲ್ಲಟന ಟಟഷಯಾಟഹ ಾಣಿಟപಳಾಗಿ.ಟചೊಂಟസಟൊ ಗಾದ ಮಾಟഷುಟപಟಟ഻ುನ ಟജಟഹು ಟന ಡಾ ಟഥೊಂದಾಗಿದ.

ಮಾದರಿ ಗಾದನ ಮಾತ್
1)ಟീಟ഻ಸ್ಥಾಟഹದರ ಮಾಟപು –ಟ൛ಟഹ ಟುಳಾಳಟഹಟൂ

ಟന ಡಾ ಟഥೊಂದಾಗಿದ.

ಯಾಟെುದಟ൛ ಷಾಟഺನಟുಟ഻ುನ ಮಾಟഴಬಟ൛ಕಾಟഹಟൂ

ವಿ ತ ಣನ

ಪ್

ಗಾದ ಮಾಟഷು ಟುಳಾಳಟപಟഹು.ಟജಟെು ಹಿರಿಟുಟൂ ಟചಟ഻ುಟിಟെಟഹ ಟ഻ುಡಿಟപಳಾಗಿ.ಟചೊಂಟസಟൊ ಗಾದಟപಟಲ್ಲಿ ಟജಟഹು
ಟീಟ഻ಟುಾ ಮಾಟഴಬಟ൛ಟനು.ಟഝ ಕಾಟുುಟെಟ഻ುನ ಮಾಟഴಲಟ൛ಬಟ൛ಟനು ಟഢೊಂಟഹು ಟ഼ರಟുಟഷನ ಟ഼ಟ್ಟರ ಟഛ ಕಟൄಟ

ಟ഻ಮಿಮೊಂಟഹ ಷಾಟഺಯಾಟപುಟഷಿದ.ಟഥೊಂಟഹು ಕಟൄಟಟെಟ഻ುನ ಕಟ൜ಗತ್ತಿಕ ೊಂಟഴು ಟഛ ಟനುರಿಟഷು ಟ഻ಟീಮ ಟീಟ഻ಟುಾ ಟഛಲ ಟ൛ಚಿಟಬಟ൛ಟനು.ಟഛ ಕಟൄಟ ಷಾಟഺನ ಟഛಟപುಟെರಟപ

ಟ഻ಟീಮ

ಟ഼ರಟുಟഷನ ಬಿಟഴಬಾಟൂಟഹು.‛ ಕಟ൜ಟുಲ್ಲಿ ಟഛಟപಟഹು ಟഢೊಂಟഹು ಕಟ൜ ಟനಟ್ಟಟ ಟനುಳಿಟഷುಕ ಟಳಬಾಟൂಟഹು.ವಿದಾಯರ್ಥುಟപಟು ಟനರಟീಟാಟഹದಾಗಿ ಯೊಟ൛ಟയನಾಟാಟഹದಾಗಿ ಟചಭಾಯಟಟഹಲ್ಲಿ
ತ್ ಟഴಗಿಟഹರ ಟുಟേಟುಾ ಷಾಟഺಯ.ಯಾಟെುದಟ൛ ಕಟൄಟ ಮಾಟഴಟൄು ಟീುಟഩಯಾಗಿ ಟ഻ಟീಗ ಟീಟ഻ಟುಾ ಬಟ൛ಟനು.
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2)ಕಟ൜ ಕಟರಾಟഹರ ಬಾಯಿ ಮೊಟಟൂು—ಗಾದ ಮಾಟഷುಟപಟು ನ ಟ൛ಟഴಟൄು ಕಿರಿದಾಟഹಟൂ
ಾಣಿಟപಳಾಗಿ.ಟചೊಂಟസಟൊ ಗಾದ ಮಾಟഷುಟപಟಲ್ಲಿ ಟജಟഹು ಟന ಡಾ ಟഥೊಂದಾಗಿದ.

ಹಿರಿಟു ಟചಟസುಟെಟ഻ುನ ಸ ೊಂದಿ.ಟജಟെು ಷಾಟെುಕಾಲ್ಲಟന ಟಟഷಯ

ಕಟ൜ ಕಟಟൂು ಟഢೊಂಟഹರ ಟജಟഹು ಕಟൄಟ,ಟഹುಡಿಮಟുಟ഻ುನ ಟೊಂಕಟ൛ತ್ತಟುಟഷಿದ.ಮೊಟಟൂು ಟഢೊಂಟഹರ ಟഛ ಕಟൄಟಟഹ ಟ഼ರತ್ತಟഽಟൄಟെಟ഻ುನ ಬಿೊಂಬಿಟುಟഷಿದ.ಟ഻ಟീಮ ಟാಟഹುಟനು

ಟುೊಂಟഹಟൂಾಟപಬಟ൛ಕಾಟഹರ ಟ഻ಟീಮ ಟനಟൈಟ ಟ഼ಟ್ುಟ ಟഹುಡಿಮ ಮಾಟഴಬಟ൛ಟനು.ಟഛ ನಿಷಾಿಟസು ಟഹುಡಿಮಯಿೊಂಟഹ ಟ഻ಟീಗ ಟൊಟശ.ಟೊಂಟ഼ಟഷುಿ ,ಗೌಟൂಟെ ದ ರಟുುಟഷಿದ.ಟനಟൈಟ
ಟ഼ಟഴದಟ൛ ಟഽಟൄ ನಿರಿಟ൛ಕ್ಷ ಮಾಟഴಬಾಟൂಟഹು.ಕಾಟുಟനಟ൛ ಕಟ൜ಲಾಟ ಟഢೊಂಟാ ಾಣಿ ಟന ಡಾ ಟജಟഹಕೆ ಟ഼ ಟൂಟനಾಗಿದ.

3.ಟനಟ್ುಟಟെುಟഹು ಟനಠಿಟശ ಕಟഴುಟൊುಟെುಟഹು ಟುಟൄಟി-ಗಾದ ಮಾಟഷುಟപಟು ಟയಟ഻ಟ഼ಟഹಟൂ ಜಿಟ൛ಟെಟ഻ಟഹ ಟചಟ഻ುಟിಟെಟഹ ಟ഻ುಡಿಟപಳಾಗಿ. ಟ൛ಟഹ ಟುಳಾಳಟഹಟൂ

ಮಾಟഷು ಟುಳಾಳಟപಟഹು.ಟജೊಂಟഷಟൊ ಗಾದ ಮಾಟഷುಟപಟಲ್ಲಿ ಟജಟഹು ಟന ಡಾ ಟഥೊಂದಾಗಿದ.

ಗಾದ

ನಾಟെು ಯಾಟെುದಟ൛ ಟഥೊಂಟഹು ಕಟൄಟಟെಟ഻ುನ ಟഞಟഷಿಟീಾಗಿ ಮಾಟഴಟൄು ಟാಟൊಟ ಟಟീಟു ಬಟ൛ಟനು.ಮಾಡಿಟഹ ಕಟൄಟ ಕಡಿಟಟൄು ಟാಟൊಟ ಟಟീಟു ಟചಟപಟഷಯ

ಟജಲಾಿ..ನಾಟെು ಟാಟഹುಕಿಟ഻ಲ್ಲಿ ಟഞಟഷಿಟീಾಗಿ ಟഹುಡಿಟഹು ಟൊಟശ,ಗೌಟൂಟെ,ಟೊಂಟ഼ಟഷುಿ ಟജತ್ಾಯದಿ ಟപಳಿಟಟൄು ಟാಟൊಟ ದಿಟ഻ಟപಳಟ൛ ಬಟ൛ಟനು. ಟഛಟഹರ ದ ರಟഷ ಟഢಲಾಿ ಟഛ
ಗೌಟൂಟെಟപಟಟ഻ುನ ಟനಳಟഹುಕ ಟಳಟൄು ಟಿಟൄ ಟಟീಟു ಬಟ൛ಟനು.ಟനುೊಂಬಾಟൂ ಟഥೊಂಟഹು ಟീಡಿಕ ಮಾಟഴಟൄು ಟീಟശುಣ ಟൊಟഹ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಟചಟഹಕೆ ಟാಟൊಟ

ಕಾಟുುಟഹ ಟ഻ೊಂಟഷಟൂ ಟഥೊಂಟഹು ಟൂ ಟ഼ ಕ ಟഴುಟെಟ഻ು.ಟഛಟഹರ ಟഛ ಟീಡಿಕ ನಾಟേ ಮಾಟഴಟൄು ಟഥೊಂಟഹು ಕ್ಷ್ಟശ ಷಾಟനು.

4.ಸಟഷಿ ತ್ಾಯಿ ಸ ಟഷಿ ನಾಟഴು ಟಿಟപುಕಿೆೊಂಟഷ ಮಿಗಿಟൄು-ಗಾದ ಮಾಟഷು ಟ൛ಟഹಟപಳಿಗ ಟಟീ.ಟജಟെು ಹಿರಿಟുಟൂ ಜಿಟ൛ಟെಟ഻ಟഹ ಟചಟ഻ುಟിಟെಟഹ ಮಾಟഷುಟപಳಾಗಿ.ಟജಟെು
ಷಾಟെುಕಾಲ್ಲಟന ಟಟഷಯ ಾಣಿಟപಳಾಗಿ.ಟചೊಂಟസಟൊ ಗಾದ ಮಾಟഷುಟപಟಲ್ಲಿ ಟജಟഹು ಟന ಡಾ ಟഥೊಂದಾಗಿದ.

ಸಟഷಿ ತ್ಾಯಿ ಟ഻ಟീಗ ಟഷಟ഻ನ ಾರಟശಟെಟ഻ುನ ಟ഼ಟശಕಿೆಟ್ುಟ ಟയಟ഻ಮ ನಿಟ൛ಡಿಟൂುತ್ಾಿಳ.ಟചಟൄಿದಟ൛ ನಾಟെು ಚಿಟനೆೊಂಟഹಟ഻ಲ್ಲಿ ತ್ಾಯಿಗ ತ್ತಳಿಟുದಟ൛ ಟഢಶಟಟ൛ ತ್ ೊಂಟഹರ ಕ ಟ್ಟಟൂ

ಮಾತ್ ತ್ಾಟ഻ು ಟചಟഹು ತ್ ೊಂಟഹರ ಟചೊಂಟഹು ತ್ತಳಿಟഹುಕ ಟಳದಟ൛ ಪ್ಪರಟ൛ತ್ತಯಿೊಂಟഹ ಟ഻ಟീಮಟ഻ುನ ಟಟൄುಟൊುಟെಟು.ಟചಟെಟ ತ್ಾಯಟപ ವರಟ൛ಟൈಟ.ಟ഼ರಟ഼ೊಂಟഭಟഹಲ್ಲಿ ತ್ಾಯಿಗ

ತ್ಾಯಿಯೆಟ൛ ಟಟീ.

ತ್ಾಯಿಟുೊಂತ್ ಸ ಟഷಿ ನಾಟഴು ಟന ಡಾ ವರಟ൛ಟൈಟ.ಕಾಟൂಟശ ಟി ಮಿ ಟ഻ಟീಗ ಟാಟഹುಟനಟൄು ಟചಟെಕಾಟേ ನಿಟ൛ಟഴುಟെುಟഹು ಸಾಗ ಟ഻ಟീಗ ಾರಟനೃತ್ತಟനಾಗಿ ಟൊಟൄಟെೂ

ಷೌಟൄಟിಯ ನಿಟ൛ಟഴುಟെುಟഹು.ಟീುಟഩಯಾಗಿ ತ್ಾಯಿಟുೊಂತ್ಟ൛ ಟി ಮಿ ಟന ಟഴ ಟ഻ಟീಮಟ഻ುನ ಟൂಕ್ಷಿಟುಟഷಿದ.ಹಿಟ൛ಗಾಗಿ ಸಟഷಿ ತ್ಾಯಿ ಸ ಟഷಿ ನಾಟഴು ಟಿಟപುಕಿೆೊಂಟഷ ಮಿಗಿಟൄು.
5.ಟಟഷಯಕೆ ಷಾವಿಟൄಿ :ಟುಳಿಳಗ ಟುಟഩವಿಟൄಿ—ಗಾದಟപಟು ಟ൛ಟഹಟപಳಿಗ ಟಟീ.ಗಾದ ಟುಳಾಳಟഹಟൂ

ಮಾಟഷುಟപಳಾಗಿ.ಟചೊಂಟസಟൊ ಗಾದ ಮಾಟഷಟപಟಲ್ಲಿ ಟജಟഹು ಟന ಡಾ ಟഥೊಂದಾಗಿದ..

ಟ൛ಟഹ ಟುಳಾಳಟപಟഹು.ಟജಟെು ಜಿಟ൛ಟെಟ഻ಟഹ ಹಿರಿಟുಟൂ ಟചಟ഻ುಟിಟെಟഹ

ದಟ൜ಟ഻ೊಂದಿಟ഻ ಟാಟഹುಕಿಟ഻ಲ್ಲಿ ಟീಟ഻ುಟൈಯ ಷಾಟനಟൈುಟ ಮಾಟഷು ಟഛಟഴುತ್ತಿಟൂುತ್ಾಿನ.ಟ഻ುಡಿಟുುಟെಟഹಟ഻ುನ ಟജಟഹದೊಂತ್ ಸಟ൛ಳಿಟഹರ ಟചದಟ൛ ನಿಟയ.ಟചಟഹನನಟ൛ ತ್ತಟൂುಚಿ ಸಟ൛ಳಿಟഹರ

ಟುಟುಳ..ಟುಟುಳ ವಾಟേಿಟഷಟെಟൄಿ ಟಟഷಯ ವಾಟേಿಟഷ.ನಾಟെು ಟ഻ಟീಮ ಟാಟഹುಕಿಟ഻ಲ್ಲಿ ಟುಟುಳ ಮಾಟഷನಾಟഴಬಾಟൂಟഹು.ಟುಟುಳ ಮಾಟഷನಾಟഴುಟെುಟഹು ಟ഻ಟീಮ ಟെಯಕಿಿಟഷಿಕೆ ಟഺಕೆ
ಟഷಟൂುಟെುಟഹು.ಟഝ ಕಾಟൂಟശ ಬಟ൛ರಟുಟെಟൂಟ഻ುನ ಟദಲಟ൜ಟು ಟಟൄುಾಗಿ ಟುಟುಳ ಸಟ൛ಳಿಟഹರ ನಾಟെು ಟഛಡಿಟഹುದ ಟುಟುಳ ಟചೊಂಟഷ ತ್ತಳಿಟഹರ ಟ഻ಟീಗ ಟചಟ഼ಖಾಯತ್ತ
ಟഷಪ್ಪಟഹದಟൄಿ.ಹಿಟ൛ಗಾಗಿ ನಿಟയ ಟ഻ುಡಿಟുಬಟ൛ಟനು.

6.ಮಾತ್ಟ൛ ಟീುಟഷುಿ : ಮಾತ್ಟ൛ ಟീೃಟഷುಯ—ಗಾದ ಮಾಟഷು ಟ൛ಟഹಟപಳಿಗ ಟಟീ.ಗಾದ ಟುಳಾಳಟഹಟൂ

ಟചಟ഻ುಟിಟെಟഹ ಟ഻ುಡಿಟപಳಾಗಿ.ಟജೊಂಟഷಟൊ ಮಾಟഷುಟപಟಲ್ಲಿ ಟജಟഹು ಟന ಡಾ ಟഥೊಂದಾಗಿದ.
ಟീುಟഷುಿ ಟഛಟനಟൈುಟനಾಟഹ ,ಟഷುೊಂಬಾ ಬಲಟുುಟಳ ಸಾಟപ

ಟ൛ಟഹ ಟುಳಾಳಟപಟഹು.ಟജಟെು ಹಿರಿಟുಟൂ ಜಿಟ൛ಟെಟ഻ಟഹ

ಟീಟ഻ಸ್ಥಾಗ ಟീುಟഹಟെಟ഻ುನೊಂಟ್ು ಮಾಟഴುಟെ ಟെಟುಿಾಗಿದ.ಟചೊಂತ್ಯೆಟ൛ ಟ഻ಟീಮ ಮಾಟഷು ಟന ಡಾ

ಟഛಟനಟൈುಟനಾಗಿಬಟ൛ಟനು.ಮೌಟൄಯಟുುಟഷಾಗಿಟൂಬಟ൛ಟനು.ಕಟൄವಮಮ ನಾಾಟഴುಟെ ಮಾಟഷು ಟയಟപಟಕೆ ಕಾಟൂಟശಾಗಿ ಸ ಡದಾಟ್ಾಗಿ ಷಾವಿಟ഻ ಟൊೊಂಟഷಟന ೆ

ಟഷಟൄುಟ഼ಟാಟൊುಟഹು.ಮಾಟഷು ಟ഻ಟീಮ ಟെಯಕಿಿಟഷಿಟെಟ഻ ನ ನಿಟഺುರಿಟುಟഷಿ.ಮಾಟഷು ಬಳಿಳ ಮೌಟ഻ ಟാೊಂಗಾಟൂ ಟഢೊಂಟാುಟഹು ಟന ಡಾ ಮಾತ್ತಟ഻ ಟീಟൊಟഷಿಟെಟ഻ುನ

ವಿಟെರಿಟುಟഷಿದ.ಮಾಟഷು ಟഛಡಿಟഹರ ಸ ಟ൛ಯಿಟഷು.ಟീುಟഷುಿ ಟഥಡಟഹರ ಸ ಟ൛ಯಿಟഷು ಟഢೊಂಟാ ಟ഻ುಡಿಟുು ಟന ಡಾ ಮಾತ್ತಟ഻ ಟീಟൊಟഷಿ ತ್ತಳಿಟುಟഷಿದ.
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ಅ ಂಕಾ

ಅಂಕ್)

(

ಟചಟൄೊಂಕಾಟൂಟഹ ಟ഼ರವನ ಟനಡಾಡಟുಾಗಿಟഹುದ.ಟജಟഹು ಟീ ಟൂು ಟചೊಂಟനಟഹ ಟ഼ರವನ ಟഛಗಿದ.ಟജಲ್ಲಿ ಟഞಟ഼ಮಾ ಟചಟൄೊಂಕಾಟൂ ಸಾಟപ

ಟൂ ಟ഼ಟന ಟചಟൄೊಂಕಾಟൂ ಟജಟൂಟഴಟൂಲ್ಲಿ

ಟഥೊಂಟഹು ಟാಟൂುಟെ ಷಾಟഺಯತ್ಯಿದ.. ಟഞಟ഼ಮಾ ಟചಟൄೊಂಕಾಟൂಟഹಲ್ಲಿ ಾಟഭಟന ಟ഼ಟഹ ಟജಟൂುಟഷಿದ.ಟജಟഹಟ഻ುನ ಟപುಟൂುತ್ತಸ್ಥ ಟುಟൄಟിಾಗಿ ಟഥೊಂಟഹು ಟചೊಂಟന ಟ഼ಡಟുಟാಟൊುಟഹು.
—ಟചೊಂತ್,ಸಾಗ,ವಟ൛ಲ್,ಟൊೊಂಟപ,ಸಾೊಂಟപ
ಟചಟൄೊಂಕಾಟൂಕೆ ಕ ಟ್ಟ ಾಟനಯಟപಟಲ್ಲಿ ಟഝ ಮಟ൛ಲ್ಲಟ഻ ಾಟഭಟന ಟ഼ಟഹಟപಟು ಟാೊಂದಿಟഹದರ ಟചಟഹು ಟഞಟ഼ಮಾಟൄೊಂಕಾಟൂ ಟഢೊಂಟഹು ಟപುಟൂುತ್ತಸ್ಥಟെುಟഹು.

ಪ್ಮಾ ಅ ಂಕಾ ದ

ಂಭಾ ಯ

ದಾ

ಣನ

ು

1.‛ಸ್ಥಡಿಟൄು ಸ್ಥಡಿದಾಹೊಂಟപ ಟപುೊಂಟഴು ಟುರಿದಾಟെ‛
 ಟഞಟ഼ಮಟ൛ಟു- ಟപುೊಂಟഴು ಟುರಿಟുುಟെುಟഹು
 ಟഞಟ഼ಮಾಟ഻- ಸ್ಥಡಿಟൄು ಸ್ಥಡಿಟുುಟെುಟഹು

 ಟഞಟ഼ಮಾಾಟഭಟന- ಸಾೊಂಟപ

 ಟಮಾಟ഻ಟഺಟീು –ಸ್ಥಡಿಟുುಟെುಟഹು

 ಟಟീಟ഻ಿಟു- ಟജಲ್ಲಿ ಟഞಟ഼ಮಟ൛ಟുಾಟഹ ಟപುೊಂಟഴು ಟುರಿಟുುಟെುಟഹಟ഻ುನ ಟഞಟ഼ಮಾಟ഻ಾಟഹ ಸ್ಥಡಿಟൄು ಸ್ಥಡಿಟുುಟെುಟഹಕೆ ಟ഼ಟൂಟಟൂ ಸ ಟ൛ಲ್ಲಸ್ಥ
ಟെಣಿುಟಲಾಗಿದ. ಟഛಟഹದರಿೊಂಟഹ ಟജಟഹು ಟഞಟ഼ಮಾಟൄೊಂಕಾಟൂಾಗಿದ.

 ಟചಟൄೊಂಕಾಟൂ – ಟഞಟ഼ಮಾಟൄೊಂಕಾಟൂ

2.‛ಟഥಟಗಿಟ഻ ಟീೊಂದಿ ಟപುೊಂಟഴು ಸ ಡಿಸ್ಥಟഹರ

ಟീುೊಂಗಾರಿಟ഻ ಸ್ಥಡಿಟൄು ಸ್ಥಡಿದಾಹೊಂಟപ‛

 ಟഞಟ഼ಮಟ൛ಟു- ಟഥಟಗಿಟ഻ ಟീೊಂದಿ ಟപುೊಂಟഴು ಸ ಡಟുುಟെುಟഹು

 ಟഞಟ഼ಮಾಟ഻- ಟീುೊಂಗಾರಿಟ഻ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಡಿಟൄು ಸ್ಥಡಿಟുುಟെುಟഹು
 ಟഞಟ഼ಮಾಾಟഭಟന- ಸಾೊಂಟപ

 ಟಮಾಟ഻ಟഺಟീು- ಟಟൈಟಾಗಿಟൄಿ (ಸ್ಥಡಿಟുುಟെುಟഹು)

 ಟಟീಟ഻ಿಟു- ಟജಲ್ಲಿ ಟഞಟ഼ಮಟ൛ಟുಾಟഹ ಟഥಟಗಿಟ഻ ಟീೊಂದಿ ಟപುೊಂಟഴು ಸ ಡಟുುಟെಟഹಟ഻ುನ ಟഞಟ഼ಮಾಟ഻ಾಟഹ ಟീುೊಂಗಾರಿಟ഻ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಡಿಟൄು ಸ್ಥಡಿಟുುಟെಟഹಕೆ
ಟ഼ಟൂಟಟൂ ಸ ಟ൛ಲ್ಲಸ್ಥ ಟെಣಿುಟಲಾಗಿದ.

 ಟചಟൄೊಂಕಾಟൂ – ಟഞಟ഼ಮಾಟൄೊಂಕಾಟൂ

3. ನ ಟವಿೊಂಗ ಟനು ಟെಟൂಮೊಂಟാವಲಾೊಂಟാಟൂಟീುೊಂಟ್ ನಿಟ഻ನದ ೊಂಟഹಟಟെು.
 ಟഞಟ഼ಮಟ൛ಟു-ಟഛೊಂಟാಟൂಟീುೊಂಟ್ ನಿಟ഻ನದ ೊಂಟഹಟಟെು

 ಟഞಟ഼ಮಾಟ഻-ನ ಟವಿೊಂಗ ಟനು ಟെಟൂೊಂ

 ಟഞಟ഼ಮಾಾಟഭಟന-ಟഢೊಂಟാವಲ್

 ಟಮಾಟ഻ಟഺಟീು- ಟಟൈಟಾಗಿಟൄಿ

 ಟಟീಟ഻ಿಟു-ಟജಲ್ಲಿ ಟഞಟ഼ಮಟ൛ಟുಾಟഹ ಟഛೊಂಟാಟൂಟീುೊಂಟ್ ನಿಟ഻ನದ ಟಟെು( ಟഹುರಟ഼ಟഹಟ഻ ಯೊಟ൛ಟപಯತ್) ಟഢೊಂಟാುಟഹಟ഻ುನ ಟഞಟ഼ಮಾಟ഻ಾಟഹ ನ ಟವಿೊಂಗ
ಟനುಟെಟൂೊಂ ಟഢೊಂಟാ ಗಾದಟു ಮಾತ್ತಗ ಟ഼ಟൂಟಟൂ ಸ ಟ൛ಲ್ಲಸ್ಥ ಟെಣಿುಟಲಾಗಿದ.

 ಟചಟൄೊಂಕಾಟൂ-ಟഞಟ഼ಮಾಟൄೊಂಕಾಟൂ
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ಟൂ ಟ഼ಟന ಟചಟൄೊಂಕಾಟൂ (ಟೊಂಭಾಟെಯ ಟ഼ರವನ)
1. ‛ಮಾರಿಗೌಟഷಟശಾಯಿಟഷು ನಾಳಿಟ഻ ಭಾಟൂಟഷಟെು‛

 ಟഞಟ഼ಮಟ൛ಟു-ನಾಳಿಟ഻ ಭಾಟൂಟഷ ಟുುಟഹದ

 ಟഞಟ഼ಮಾಟ഻-ಮಾರಿಟു ಟധಟഷಟശ

 ಟಟീಟ഻ಿಟു- ಟജಲ್ಲಿ ಟഞಟ഼ಮಟ൛ಟുಾಟഹ ನಾಳಿಟ഻ ಭಾಟൂಟഷ ಟുುಟഹದಟെಟ഻ುನ ಟഞಟ഼ಮಾಟ഻ಾಟഹ ಮಾರಿಟു ಟധಟഷಟശಕೆ ಟചಭಟ൛ಟഺಾಗಿ ಟടಹಿಟಲಾಗಿದ.
 ಟചಟൄೊಂಕಾಟൂ- ಟൂ ಟ഼ಟന ಟചಟൄೊಂಕಾಟൂ

 ಟൄಕ್ಷ್ಟശ- ಟജಲ್ಲಿ ಟഞಟ഼ಮಟ൛ಟു ಟീಟഷುಿ ಟഞಟ഼ಮಾಟ഻ಟപಟಲ್ಲಿ ಭಟ൛ಟഹಟെು ಟനೊಂಟഴು ಟാಟൂದಟ൛ ಟചಟൂಟഴ
ಟചಟൄೊಂಕಾಟൂ.

ಟഥೊಂದಟ൛ ಟഢೊಂಟഹು ಟെಣಿುಟಲಾಗಿದ. ಟജಟഹು ಟൂ ಟ഼ಟന

ತನರೀಕ್ಷನ ಅ ಂಕಾ
2. ಟചಚ ಿಟ൛ಟഹ ಟರ ಟ൛ಟെಟൂಟെು ತ್ೈಲ ಟ൛ಟനಯಟൄಕ್ಷಿಮಟ൛ಟുು ಟഷಟ഻ನ ಷೌೊಂಟഹಟുುಟെಟ഻ುನ ನ ಟ൛ಟഴಟൄು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಟൂಟ഻ನಟപಟ഻ನಡಿಯೊಟ൛ ಟഢೊಂಟാೊಂತ್ ವೃಟ൛ಭಸ್ಥಟഷು.

 ಟഞಟ഼ಮಟ൛ಟു :ಟചಚ ಿಟ൛ಟഹ ಟರ ಟ൛ಟെಟൂ
 ಟഞಟ഼ಮಾಟ഻: ಟൂಟ഻ನಟപಟ഻ನಡಿ

 ಟಟീಟ഻ಿಟു : ಟഞಟ഼ಮಟ൛ಟുಾಟഹ ಟചಚ ಿಟ൛ಟഹ ಟರ ಟ൛ಟെಟൂಟെಟ഻ುನ ಟഞಟ഼ಮಾಟ഻ಾಟഹ ಟൂಟ഻ನಟപಟ഻ನಡಿ ಟഢೊಂಟാುದಾಗಿ ಟനಲ್ಲಸ್ಥಟൂುಟെುಟഹರಿೊಂಟഹ ಟജಟഹು
ಟഞತ್ರಪಟ൛ಕ್ಷಟൄೊಂಕಾಟൂಾಗಿದ.

ಂದ ು
ಟമೊಂಟഹಟುಾ ಟജಟഹು ಟീ ಟൂು ಟചೊಂಟനಟഹ ಟനಡಾಡಟു ಟ഼ರವನಯಾಗಿದ.ಟ഼ಟളಯಟ഼ುಟಿಟനಟഹಲ್ಲಿ ಟചಕ್ಷ್ಟൂ ಟപಟശ ಟീಟഷುಿ ಮಾತ್ಾರಟപಟശ ಟചಟഺಯಟുಟ഻ಕೆ ಟജ.ಮಾತ್ಾರಟപಟശಟഹಲ್ಲಿ
ಟനೊಂಟഹ,ಭಾಮಿನಿ,ಾಟഺುಟന ಟൈಟ್ದಿಟപಟು ಟാಟൂುಟഷಿ.ಸಾಗ ಟചಕ್ಷ್ಟൂ ಟപಟശಟപಟಲ್ಲಿ ಖಾಯಟഷ ಟനನಾುಟ್ಟന ಟെೃಟഷಿಟപಟು ಟാಟൂುಟഷಿ.ಕ ಟ್ಟಟಟൂುಟെ ಷಾಟൄು ಟഛಟഺರಿಸ್ಥ

ಟ഼ರಿಟ൛ಕ್ಷಟുಲ್ಲಿ ಟമೊಂಟഹಟುಾ ಟപುಟൂುತ್ತಸ್ಥ ಟುಟൄಟിಾಗಿ ಟഥೊಂಟഹು ಟചೊಂಟന ಟ഼ಡಟുಟാಟൊುಟഹು.ಟഝ ಹಿೊಂದಿಟ഻ ಟെಟൈು ಟനಲ್ಲಟഷ ಾಯಟനಟൂಣಾೊಂಟേಟപಟು ಟാಟൂಟാಟൊುಟഹು.
ಟഥೊಂಟഹು ಷಾಟൄು ಟ഼ರಿಟ൛ಕ್ಷಗ ನಿಟ൛ಡಿಟഹದರ ಟചಟഹು ಟചಕ್ಷ್ಟൂ ಟപಟശಾಗಿಟഹುದ ಖಾಯಟഷ ಟനನಾುಟ್ಟന ಟെೃಟഷಿಟപಟಲ್ಲಿ ಟഥೊಂದಾಗಿಟൂುಟഷಿದ.
ಟഢಟൂಟഴು ಷಾಟൄು ನಿಟ൛ಡಿಟഹದರ ಟചಟഹು ಟനೊಂಟഹ ಟ഼ಟഹಯಾಗಿಟൂುಟഷಿದ.
ಟീ ಟൂು ಷಾಟൄು ನಿಟ൛ಡಿಟഹದರ ಟചಟഹು ಭಾಮಿನಿ ಟചಟസಾ ಾಟഺುಟന ಟൈಟ್ದಿಯಾಗಿಟൂುಟഷಿದ.
ಮಾತ್ಾರಟപಟശಟപಟ ಟീುಖಾಯೊಂಟേಟപಟ ಟ഼ಟ್ಟಟ
ಟച.ಟ഻ೊಂ

ಟമೊಂಟഹಸ್ಥಾಟ഻

ಟ഼ಟഹಯಟഹಲ್ಲಿಟൂುಟെ

ಟ഼ರಿಟ൛ಕ್ಷಟുಲ್ಲಿ ಟപುಟൂುತ್ತಟಟൄು

ಟപಟശ ವಿೊಂಟപಟഴಣ ಟಿಟൂ ಟ഼ ಟ഼ಟഹಯಟഹಲ್ಲಿ ಟഥಟ್ುಟ

ಮಾತ್ಟപ
ರ ಟ ಟೊಂಖಯ

01

ಟനೊಂಟഹ

ಟ഼ ಾುಟഺು

04

02

444

64

ಸಟಟൂು

ಷಾಟൄುಟപಟ ಟೊಂಖಯ

ನಿಟ൛ಟഴುಟെ ಷಾಟൄುಟപಟ ಟೊಂಖಯ

44444
02

ಭಾಮಿನಿ

06

03

3434

102

3434
34343403

ಾಟഺುಟന

06

03

5555

144

5555
555555-
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ಅಕ್ಷ

ಣ

ಖಾಯಂ

ಟച.ಟ഻ೊಂ

ಟമೊಂಟഹಸ್ಥಾಟ഻ ಸಟಟൂು

ಷಾಟൄುಟപಟ ಟ഼ರಿಟ൛ಕ್ಷಗ ನಿಟ൛ಟഴುಟെ

01

ಟഞಟഷಟൄಮಾಲ

ಟೊಂಖಯ

02
03
04
05
06

ಟഭೊಂಟ഼ಟനಮಾಲ

ಟീತ್ಿಟ൛ಟിವಿಕಿರಟ൛ಡಿಟഷ

ವಾಟഹ ುಟൄ ವಿಕಿರಟ൛ಡಿಟഷ
ಟರಟപದರಾ ಟെೃಟഷಿ

ಟീಸಾ ಟರಟപದರಾಟെೃಟഷಿ

ಪ್ಟ್ಟಟ

ಷಾಟൄುಟപಟು

ಟ഼ರತ್ತ ಷಾಲ್ಲಟ഻ಲ್ಲಿಟൂುಟെ

ಟചಕ್ಷ್ಟൂಟപಟು

ಟപಟശ ವಿೊಂಟപಟഴಣ

04

01

20

ಟിಟൂಟ഻ಟിಟിಟൂ ಟൄಟപು

04

01

21

04

01

20

04

01

19

04

01

21

04

01

22

ಭಾಮನ

ಟ್ಪದಿ

ಂಭಾ ಯ ಪ್ದಯ

ಟಿಟൂ ಟ഼

ಟ഻ಟയಟിಟയಟയಟയಟൂ

ಟಟിಟൂಟ഻ಟീಟു ಟൄಟപು
ಟീಟಟയಟಟഷಟഷ ಟപು

ಟീಟൂಟിಟ഻ಟുಟുಟു

(ಅಭಾಯ ಕಾಿಗಿ)

ಟಟഷಟഷಟ഻ಟಟൂಟൂ ಟപು

ಟണಟ഻ು ಸಟ൛ಳಟ൜ ಟനಟശು ಚಿಟഷಿ

ಗಾಿನಿ ಯಾಟെುಟഹು ಟീಟ഻ಕ ಟനುೊಂತ್ತಟ൛

ಟ ಟ഻ುಟപಟ ಬಷಕಟ൜ಸ್ಥಕ ೊಂಟാುಟഹು ಷಟ൛ಟൂದಟ൛ ನಿಟ഻ಗ

ಾಧ್ಭಕ್

ಟ್ಪದಿ

ಂಭಾ ಯ ಪ್ದಯ

ಟഞವಿುಯೊಳ್ ಕೌಟಲಯ ಟ഼ಡಟഹ ಟനುಟെಟൂೊಂ ರಾಟീ/
ನ ಟെುನಟ൛ ವಿಟ൛ಟൂನಾಟഷಟ഻ ಟുಜ್ಞ ಟഷುಟൂಟപವಿಟഹು/

ನಿಟെುಹಿಟಲಾಟ഼ುರಾರಾದ ಟഴೊಂ ಟഷಡಟുಲೊಂದಿಟഹುು ಲಟ൛ಟഩಟ഻ಟെನ ಟ൛ದಿ

ಂಭಾ ಯ ಕ್ಂದ ಪ್ದಯ

ು

1. ಟചೊಂತ್ೊಂಟാನಾಗು ಪ್ಪರಿಟഹುೊಂ

ಭಾರೊಂಟഷು ಟഹಲಟ൛ೊಂ ದ ಟ൛ರ ಟശನೊಂಟാನಟ൛ೊಂ ಾಟെುನಟ൛ ಟ൛

2. ಟചತ್ತಟനುಟ್ಟಟൄ ಟീಟ഻ೊಂ ಟഺಟ഻ಟൄು/

ಟാಧತ್ಯಿೊಂಟഹೊಂ ಟഹುಟൈಟಟാುದಿದ ಟ഻ುಡಿಟഹೊಂ ಟ഼ುಸ್ಥಟുೊಂ

3. ಟ഼ುಟ್ಟಟಟഹ ಟ഻ ಟെುಟൂುಮನ ನಟഴ

ಟെುಟ್ಟಟಟഹ ಟ഻ ಟെುಟൂುಮಿದಿಚಿು ಟತ್ ಿಡ ಕ ಟ൛ಟ഼ೊಂ

ತ್ಪ ಮಾಲಾ

ತ್ತ

ಟഢಟ഻ನಟശುಗಾಟನಟ഻ನಟശುಟപಟഹಟീಮಟ഻ನಿಕಿೆಟഹ ಾಟസುಭಟ൛ಟീಟൂುಟಳನನಮ್

ಮಟ൛ದಿನಿಟുೊಂ ಟനರಟീಟനರಟീದ ಟ഼ವಿುಟഹುದಾಟഷಿಟ഻ಭ ಟ൛ ವಿಭಾಟപಮಾ

ಟഭೊಂಟ഼ಟനಮಾಲಾ ಟെೃಟഷಿ
ಟഩಟನ ಟವಿೊಂಗ ಟനು ಟെಟൂಮೊಂಟാವಲಾೊಂಟാಟൂಟീುೊಂಟ್ ನಿಟ഻ನದ ೊಂ
(ಟജಟെುಟപಟಟ഻ುನ ಸ ಟൂಟഷುಟ഼ಡಿಸ್ಥ ಬಟ൛ರ ಟ഼ಟഹಯಟപಟಟ഻ುನ ಕಟ൛ಟಟാಟൊುಟഹು. ಟജಟെುಟപಟಟ഻ುನ ಟാಟൊುಟീುಟഩಯಾಗಿ ಟ഼ರಷಾಿಟൂ ಸಾಕಿ, ಟപಟശ ವಿೊಂಟപಡಿಸ್ಥ, ಟമೊಂಟഹಟುಾ

ಸಟರಿಟುಟെುಟഹು ಟൂ ಢಿಟപಟഷ ಮಾಟഴುಟെುಟഹು.)
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ಎ

ಾಕ್ಯದ ಪ್ರವನೆ

ು (

ು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತ್ತನ.)

ಟഢಟൂಟഴು-ಟീ ಟൂು ಾಟനಯಟപಟಲ್ಲಿ ಟഞಟഷಿರಿಸ್ಥರಿ ಟഝ ಟ഼ರವನಟപಟು ಟഥಟ್ುಟ ಟൊಟഷುಿ ಟാಟൂುಟഷಿ.ಟചಟഹಟൂಲ್ಲಿ ಟപಟഹಯ ನಾಟൄುೆ ಟ഼ಟഹಯ ಟഢಟൂಟഴು

ಟ഼ಟളಯ ಟ൛ಟൈಟന ಾಟളಟപಟಲ್ಲಿ ನಾಟൄುೆ ಟ഼ರವನಟപಟು ಟാಟൂುಟഷಿ.

ಸಾಟപ

1.ಜಾತ್ತ ಟെಯಟെಷಿಟു ಟാಗಗ ವಿಟ൛ಕಾಟ഻ೊಂಟഹಟൂ ಟചಭಾರಟുಟ൛ಟ഻ು ?
ಟഞಟഷಿಟൂ –‚ ಜಾತ್ತ ಟഢೊಂಟാುಟഹು ಟಮಾಟയಟഹ ಟഥೊಂಟഹು ಟഛೊಂಟഷರಿಟന ಭಾಟപಾಗಿದ.ಹಿೊಂದ ಟചಟഹು ವಿಕಾಟಾಟപುತ್ತಿಟഷುಿ.ಟഛಟപ ಟജಟഹು ಟഫನಿಟ൛ಟി ಟഷಾಗಿದ.ಟചಟഹಟൂ

ಟഹುಟപುೊಂಟഺದಿೊಂಟഹ ಭಾಟൂಟഷಟഹ ಾತ್ಾಟെಟൂಟശಟൄಿ ಟഷುೊಂಬಿದ.ಜಾತ್ತ ಟെಯಟെಷಿಟു ಕೌಟുುಕೆ ಟഷುತ್ಾಿಗಿ ಟേೃಟഹರಟൂು,ಟചಟೃಟേಯಟൂು ಷಾಿಟഷೊಂಟഷರಹಿಟ൛ಟ഻ರಾಗಿ ಟപುಲಾಟീಟഷಟ഻
ಟചಟ഻ುಟിವಿಟುತ್ತಿದಾದರ‛ಟഢೊಂಟഹು ಷಾಿಮಿ ವಿಟ൛ಕಾಟ഻ೊಂಟഹಟൂು ಜಾತ್ತ ಟെಯಟെಷಿಟു ಟാಗಗ ಟഷಟീಮ ಟചಭಾರಟുಟെಟ഻ುನ ಟെಯಟനಿಟ഼ಡಿಸ್ಥದಾದರ.
2.ವಿಟ൛ಕಾಟ഻ೊಂಟഹಟൂು ಕ ಟ൛ಟീುಾಟഹಟഹ ಟനಟ್ಾಟ ವಿರ ಟ൛ಧಿಯಾಗಿಟഹದಟൂು .ಟണಕ ?
ಟഞಟഷಿಟൂ –ಕ ಟ൛ಟീುಾಟഹಟെು ಟണಟനಟഺಟീು ಟീಟഷುಿ ಟണಟന ಟೊಂಟೃತ್ತಯೆಟ൛ ವರಟ൛ಟൈಟೊಂಟഹು ಟ഻ೊಂಟാುಟഷಿ ಟ഻ೊಂಬಿಟುತ್ಾಿ,ಟ഼ಟൂಟഺಟീು ದಿಟ൛ಟൈಟെಟ഻ುನ ಬಿತ್ತಿ

ಬಳಟುಟഷಿದ.ಟജೊಂಟഷಟൊ ಟ഼ರಟെೃತ್ತಿಗ ವಿಟ൛ಕಾಟ഻ೊಂಟഹಟൂು ಟനಟ್ಾಟ ವಿರ ಟ൛ಧಿಯಾಗಿಟഹದಟൂು.
3.ವಿಟ൛ಕಾಟ഻ೊಂಟഹಟൂು ಚಿಕಾಗ ಟ൛ ಟಟെುಟഺಟീು ಟಮೀಟಟ഻ಟഹಲ್ಲಿ ಸಟ൛ಳಿದದಟ൛ಟ഻ು ?

ವಿಟ൛ಕಾಟ഻ೊಂಟഹಟൂು ಟചಮಟ൛ರಿಕಾಟഹ ಚಿಕಾಗ ಟ൛ ಟ഻ಟപಟൂಟഹಲ್ಲಿ ಟ഻ಡಟഹ ಟಟെು ಟഺಟീು ಟಮೀಟಟ഻ಟഹಲ್ಲಿ ಮಾಟഷನಾಟഴುತ್ಾಿ ‚ಟಿಟീತ್ಾಭಮಾಟ഻,ಟചಟ഻ಯಟീಟഷದಿಟ൛ಟൈ ಟീಟഷುಿ

ಟജಟെುಟപಳಿೊಂಟഹ ಟഞಟഷಟ഻ನಾಟഹ ಘ ಟ൛ಟൂ ಧಾಮಿುಟന ಟഹುಟൂಭಮಾಟ഻ಟപಟು ಟഝ ಟುೊಂಟഹಟൂ ಟയಟപಟഷಟ഻ುನ ಟഛಟെರಿಸ್ಥಕ ೊಂಡಿಟൂುಟെ ಟജೊಂಟഷಟൊ ಟഞಟപರ ಟഺಮಾುೊಂಟഺತ್ಟു
ದಟ൜ಟഷಯರಿಟൄಿದ ಟജಟഹದರ ಮಾಟ഻ಟെ ಟയನಾೊಂಟപ ಟജೊಂದಿಗಿೊಂಟഷ ಟഢಶ ಟಟ൛ ಟീುೊಂಟഹುಟെರಟുುತ್ತಿಟഷುಿ ‚ಟഢೊಂಟഹು ಸಟ൛ಳಿಟഹಟൂು.
4.ಟയಲ್ಲಟുನ್ ಾಲಾಬಾಟപಟ഻ಲ್ಲಿಟൂುಟെ ಟഥಟനೆಣ ಟണಟ഻ು ?
ಟഞಟഷಿಟൂ –ಟയಲ್ಲಟുನ್ ಾಲಾಬಾಟപಟ഻ಲ್ಲಿ ‚ಟണಪ್ಪರಟ൛ಲ್ 13,1919 ಟൂೊಂಟഹು ಬಿರಟ൛ಟ್ಟಟൈಟൂ ಟപುೊಂಟഴುಟപಳಿಗ ಟഛಟൊುತ್ತಯಾಟഹ ಟುಮಾಟൂು 2000 ಟീುಟപದ

ಹಿೊಂಟഹ ,ಸ್ಥಖ್,ಟീುಟಲಾಮಟ഻ಟൂ ಟಮಿಮಟಟഷ ಟൂಟനಿದಿೊಂಟഹ ಟഝ ಟ഼ರದಟ൛ಟേ ಾಟെಟ഻ಾಗಿದ ‚ ಟഢೊಂಟഹು ಟഥಟനೆಣ ಟാರಟുಲಾಗಿದ.
5.ಟിಟപಟഷ ಸ್ಥೊಂಗ್ ಟഷಟ഻ನ ಟಸ ಟ൛ಟഹರಿಗ ಟീಟശುಣ ಯಾಟെುಟഹಟൂ ಟ഼ರತ್ತಟ൛ಟന ಟഢೊಂಟഹು ತ್ ಟ൛ರಿಟುತ್ಾಿನ ?

ಟഞಟഷಿಟൂ- ಟിಟപತ್ ಸ್ಥೊಂಗ್ ಟഷಟ഻ನ ಟಸ ಟ൛ಟഹರಿಗ ತ್ಾಟ഻ು ಟയಲ್ಲಟുನ್ ಾಲಾಬಾಟപ ಟൊತ್ಾಯಕಾೊಂಟഴ ಟ഻ಡಟഹ ಟಿಟದಿೊಂಟഹ ಟഥೊಂಟഹು ಟഴಬಿಬಟുಲ್ಲಿ ಟೊಂಟപರಹಿಸ್ಥ

ಟഷೊಂದಿಟഹದ ಟീಟശುಣ ‘ತ್ಾಯಟപಟഹ ಟ഼ರತ್ತಟ൛ಟന’ ಟഢೊಂಟഹು ತ್ ಟ൛ರಿಟುತ್ಾಿನ .
6.ವಾಟ഼ ವಿಮೊಟ൛ಟഭನಟു ಟഽಟൄಟ൛ಟ഻ು ?

ಟഞಟഷಿಟൂ –ಟುೊಂಟഹರಿಟുು ಟീೃಟപಟെಟ഻ುನ ಟീಟ഻ಷಾರ ಟഥಪ್ಪ ಟീಟഹುಯಾಟപುತ್ಿಟ൛ನ.ಟഢೊಂಟഹು ಸಟ൛ಳಿದಾಟപ ಟീೃಟപಟഹ ಟഛಕಾಟൂಟെು ಟാಟഹಲಾಗಿ

ರಾಟയಟനುಮಾಟൂನಾಯಿಟഷು.ಟುೊಂಟഹರಿ ಟീಟഷುಿ ರಾಟയಟനುಮಾಟൂ ಟീಟഹುಯಾಗಿ ನಟീಮದಿಯಿೊಂಟഹ ರಾಟയಯಭಾಟൂ ಟ഻ಡಟತ್ ಟഴಗಿಟഹಟൂು.
7.ಟീೃಟപಟഹ ಟാಗಗ ಟುೊಂಟഹರಿಟു ಟീಟ഻ ಟനಟൂಟപುತ್ತಿಟഷುಿ ಟണಕ ?
ಟುೊಂಟഹರಿಗ ಟീೃಟപಟഹ ಟഥಟൂಟ್ು ಮಾಟഷು,ತ್ತಟനೆಟൄು ಟ഻ಡಟെಳಿಕ ಟീಟ഻ಸ್ಥಾಟ഻ಲಿಟ൛ ಟ഻ಟപು ಟഷಟൂುತ್ತಿಟഹದಟെು ಸಾಟപ

ಟചಟഹಟൂ ಕಾಟಜಿಟുಟ഻ುನ ನನಟഹು ಟീಟ഻ ಟനಟൂಟപುತ್ತಿಟഷುಿ.

8.ಟഥಟപಟ್ುಟപಳಿೊಂಟഹ ವಟ൜ಕ್ಷ್ಣಿಟന ಲಾಟി ಟണಟ഻ು ?
ಟഞಟഷಿಟൂ –ಟജಟെುಟപಳಿೊಂಟഹ ಚಿೊಂಟഷನ ಮಾಟഴುಟെ ಟീನ ಟ൛ಭಾಟെ ಸಟഭುಿಟഷದ
ಿ .ಟഞಟഷಿಟൂ ಟനೊಂಟഴುಕ ಟಳಟൄು ಟീಟ഻ಟುಾ ಟഛಲ ಟ൛ಚಿಟುಟഷಿದ.ಟീುಟഹುಡಿಟഹ ಟീಟ഻ಟಾಟ഻ುನ

ಟചಟൂಳಿಟಟൄು ,ಟീನ ಟ൛ಟൂೊಂಟയನ ನಿಟ൛ಟഴಟൄು ಟഥಟപಟ್ುಟപಟು ಟಸಾಟുಟനಾಟപುಟഷಿ.ಟയಟ഻ಟ഼ಟഹಟൂ ಟാುದಿದಟെೊಂತ್ತಕಟുಟ഻ುನ ತ್ತಳಿಟുುಟെುಟഹಟൂ ಜ ತ್ಗ ಟഥೊಂಟഹು
ಟെಟುಿಟെಟ഻ುನ ಸಟ൛ಗಟൄಿ ಟാಣಿಣಟಟാಟൊುದೊಂಟാ ಚಿೊಂಟഷನ ಟീ ಟഴುಟഷಿದ.
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9. ‘ಟചೊಂಗಿ’-ಟഢೊಂಟാ ಟഞಟഷಿಟൂ ಟാಟൂುಟെ ಬಟഴಗಿಟ഻ ಟ഼ರವನಟുಟ഻ುನ ತ್ತಳಿಸ್ಥರಿ.
ಟഞಟഷಿಟൂ –ಕಟ൜ಟുುೊಂಟ್ು ಕಾಲ್ಲಟൄಿ,ಶಿಟൂ ಟൊರಿಟഹ ಟീುೊಂಟഴ,ಮಟ൜ಯೊಟಗ ಟ഻ಟെಗಾಟു,ಟഥೊಂಟാಟഷುಿ ಟഷುೊಂಟഴು,ಟഥಟുಯನ ಟുಯನ ಟാೊಂಟഹು ಸಟപಲಟ൛ರಿಕ ೊಂಟഴು
ರಾಟുರಾಟുರಿಗಟൄಿ ತ್ಾನಟ൛ ಟ഼ರಟഭೊಂಟഴ ಟഢೊಂಟാುಟഹು ಟചೊಂಗಿ ಟഢೊಂಟാ ಟഞಟഷಿಟൂಕೆ ಟാಟൂುಟെ ಬಟഴಗಿಟ഻ ಟ഼ರವನಯಾಗಿದ.
10.ಸ ಟൄಟഹಲ್ಲಿ ಟൊುಟ್ಟಟಟഹ ಟഞಟഷಿರಾಣಿ ಸಾಟപ

ಟപರಿಕ ಕ ಟഴುಟെ ತ್ ೊಂಟഹರಟുಟ഻ುನ ಟഥಟപಟ್ು ಸಟ൛ಗ ವಿಟെರಿಟುಟഷಿದ ?

ಟഞಟഷಿಟൂ – ಟഞಟഷಿರಾಣಿ ಟനಡಿಡಟുು ದಾರಿಟുು ಟാದಿಟുಲ್ಲಿ ಟൊುಟ್ಟಟ,ದಾರಿಟു ಟാದಿಟുಲ್ಲಿ ಬಳಟഹು,ದಾರಿಟുಲ್ಲಿ ಟദಡಾಟഴುಟെಟെಟൂ ಟീುೊಂಜಟൂಟപಟ഻ುನ ಹಿಡಿಟഹು

ಟഢಳಟഹು ತ್ ೊಂಟഹರಟുಟ഻ುನ ಕ ಟഴುಟഷಿದ. ಟപರಿಕಟുು ಟൊುಟൄುಿ ಸ ಟൄಟഹಲ್ಲಿ ಟൊುಟ್ಟಟ ಸ ಟൄಟഹಲ್ಲಿ ಬಳಟഹು,ಬಳಟു ಬಟಟെಣಿಗಗ ಟചಡಿಡಯಾಗಿ ರಟ൜ಟഷನಿಗ

ತ್ ೊಂಟഹರ ಕ ಟഴುಟഷಿದ.

11.ಟീಹಿಳಟു ಟഛಟഷುನಾಟഹ ಕಟ൛ಳಿ ರಾಹಿಟൄಟ഻ ಟീಟ഻ಟഹಲ್ಲಿ ಟീ ಡಿಟഹ ಟ഼ರವನಟപಳಾಟെುಟെು ?
ಟഞಟഷಿಟൂ- ಟീಹಿಳಟു ಟഛಟഷುನಾಟഹ ಕಟ൛ಳಿ ರಾಹಿಟൄಟ഻ ಟീಟ഻ಟഹಲ್ಲಿ ‚ ಟഛ ಟീಹಿಳ ಯಾಟെ ರಿಟ൛ತ್ತಟു ಟചಾಟുಟഹಲ್ಲಿ ಸ್ಥಟൄುಕಿದಾದಳ? ಟഛ

ಟീನಟുಲ್ಲಿ ಟണಟ഻ು

ಟೊಂಟിವಿಟುಟഷಿದ ? ತ್ಾನಿಟ൛ಟപ ಟഝ ಟനಟഹಟെಟ഻ುನ ಟഷಟ್ಟಟಟഹರ ಟ഼ರಿಣಾಟീಟ൛ನಾಟപಟാಟൊುಟഹು ?ಬಾಿಕ್ ಟധಟ್ ನಿಟുಟീ ಾಲ್ಲಟುಟെ ಟഝ ಟಟീಟുಟഹಲ್ಲಿ ಟഛ

ಟീನಯೊಟಗ ಯಾಟെ ರಿಟ൛ತ್ತಟു ಕೌರಟുು ಟ഻ಡಟുುತ್ತಿದ ?‛ ಟഢೊಂಟാ ಟ഼ರವನಟപಟು ಟീ ಡಿಟഹಟെು.
12. ಯೆಟ್ಾ ಕಾಟ഻ುರ್ ಟ഻ಲ್ಲಿ ಯಾಟെ ಯಾಟെ ಟനವಿಟപಟ ಟಮಾಧಿಟപಳಿ?

ಟഞಟഷಿಟൂ—ಟൄೊಂಟഴಟ഻ ಟ഻ಟപಟൂಟഹ  ಯೆಟ್ಾ ಕಾಟ഻ುಟൂಟ഻ಲ್ಲಿ ಲಟ൛ಟഩಟന ಕಿಿಪ್ಪೊಂಗ್,ಸಾಡಿು,ಮಕಾಲ,ಜಾಟ഻ಾನ್,ಗ ಟ൛ಲ್ಡ ಸ್ಥಮತ್ ವಿಟീಟേುಟനರಾಟഹ ಡಾರಯ್
ಡಾನ್,ನಾಟ್ಟനಕಾಟൂ ಬನ್ ಜಾನ್ ಟನ್ ಸಾಟപ

ರಾಟൈರ ಟനವಿ ಟെಟഴಾುಟെಟഷು ಮೊಟഹಲಾಟഹಟെಟൂ ಟಮಾಧಿಟപಳಿ.

13.ಟൊುಲ್ಲಟുು ಹಿೊಂದಿನಿೊಂಟഹ ಸಾರಿ ಕ ಟൄಿದಿಟൂಟൄು ಕಾಟൂಟശಟപಳಟ൛ಟ഻ು ?
ಟഞಟഷಿಟൂ-ಯಾಟെ ನಾಡಿಟ഻ಲ್ಲಿ ಶಿರಟ൛ರಾಟീಟ഻ೊಂಟസ ದ ರಟപಟು ಟഛಳಿಟഹರ ಟ൛,ಟിಟപಟെದಿಗಟ൛ತ್ಟുೊಂಟസ ಟപರೊಂಟസ ಟഞಟഹಭವಿಸ್ಥತ್ ,ಟഛ ಟിಟഷಟൂ ಟി ಮಿಟുಲ್ಲಿ ಟയನಿಸ್ಥಟഹ

ಟൊುಲ್ಲಟപಟು ಟചಟഺಟീುಕೆ ಟചಟെಕಾಟേ ಕ ಟഴುಟെುದಿಟൄಿ.ಟഛಟഹದರಿೊಂಟഹ ಟിಟൂಟഷ ಟഩೊಂಟഴಟഹ ಟൊುಲ್ಲಟപಟು ಹಿೊಂದಿನಿೊಂಟഹ ಸಾರಿ ಕ ಟൄುಿಟെುದಿಟൄಿ.ಟേಟഷುರಟപಟು ಟഛಟഹಟൂ
ಬಟ഻ನ ಹಿೊಂದಿನಿೊಂಟഹ ಕ ಟൄುಿಟെುಟഹು ಟഺಟീುಟെಟൄಿ.

ಟರಿ

14.ಟഺಮಾುದಿಟനಟൂಟശಟൂು ಟെಟ್ಟെೃಕ್ಷ್ಕೆ ಟണಟ഻ು ಸಟ൛ಳಿಟഹಟൂು ?
ಟഞಟഷಿಟൂ—ಟെಟ್ಟെೃಕ್ಷ್ಟ൛ ನಿಟ൛ಟ഻ು ಟുಕ್ಷಾದಿ ದಿಟെಯ ದಟ൛ಟെತ್ಟപಟು ಾಟ ಮಾಟഴುಟെೊಂಟഷಟൊ ಟീಟഷುಿ ಟചಟെಟൂ ಷಟ൛ಟുಟ഻ುನ ಮಾಟഴುಟെೊಂಟഷಟൊಟെಟ഻ು ಟഛಗಿದಿದಟ൛ಯಾ ,ಟഛ
ಕಾಟൂಟശದಿೊಂಟഹ ನಿಟ഻ನಟ഻ುನ ಷಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ ಕಟ൛ಟುತ್ತಿದದಟ൛,ನಿಟ൛ಟ഻ು ಟഷಟ഼ದ ಷಾಕ್ಷಿಟുಟ഻ುನ ಟ഻ುಡಿ‛-ಟഢೊಂಟഹು ಟഺಮಾುಧಿಟനಟൂಟശಟൂು ಸಟ൛ಳಿಟഹಟൂು.

15.ಟುಟനುಮಾಟൂ ಷಾಿಮಿಟുು ಸಟ൛ಗ ಟುಟഩಭ ಟ൛ಟപಟപಟಟ഻ುನ ಟചಟ഻ುಟിವಿಟುತ್ತಿಟഹದಟ഻ು ?
ಟഞಟഷಿಟൂ-ಟುಟനುಮಾಟൂಷಾಿಮಿ ಟചಟഷಯೊಂಟഷ ಟൂ ಟ഼ಟെೊಂಟഷನಾಗಿಟഹದ.ಟചಟെನಿಗ ಟീ ಟെಿತ್ಿಟൂಟഴು ಟൄತ್ಾ ಟപೃಟൊಟപಟಲ್ಲಿ ದಟ൛ಟെಲ ಟ൛ಟനಟഹ ಟചಟ഼ಾರಟുೊಂತ್ ಟജಟൂುಟെ

ಟീ ಟെಿತ್ಿಟൂಟഴು ಟയಟ഻ ಸೊಂಟഴತ್ತಟുಟൂು ಟജಟഹದಟൂು.ಟചಟൄಿದಟ൛ ಟചಟെಟ഻ ಟീಟ഻ಟൂೊಂಟയನಗಾಗಿ ಟീ ಟെಿತ್ಟൂ
ಿ ಟഴು ಟ഻ೃತ್ಾಯೊಂಟപನಟുಟൂು ನಾಟ್ಯಟെಟ഻ುನ ಮಾಟഴುತ್ತಿಟഹದಟൂು.ಟചಟെಟ഻
ಟാಳಿ ಟീ ಟെಿತ್ಿಟൂಟഴು ಕ ಟ൛ಟ್ಟ ಚಿಟ഻ನ,ಟ഼ೊಂಟഭಟൂಟഷನಟപಟು ಟജಟഹದಟെು.ಹಿಟ൛ಗ ಟഝಟഷ ಟುಟഩಭ ಟ൛ಟപಟപಟಟ഻ುನ ಟചಟ഻ುಟിವಿಟುತ್ತಿಟഹದಟ഻ು.
16.ಟൊಟൄಟപಲ್ಲಟു ಬಟ൛ಟഴಟൂು ಟഹೊಂಗ ಟണಟಟൄು ಕಾಟൂಟശಟ൛ಟ഻ು ?
ಟഞಟഷಿಟൂ-ಕಿರ.ಟേ 1857 ಟൂ ಟ഼ರಟസಟീ ಷಾಿಟഷೊಂಟഷರಯ ಟೊಂಗಾರಟീಟഹ ಟ഻ೊಂಟഷಟൂ ಬಿರಟ൛ಟ್ಟಟൈ ಟಕಾುಟൂಟഹ ಟചಟ഻ುಟീತ್ತ ಟജಟൄಿದ ಭಾಟൂತ್ತಟ൛ಟുಟൂು ಟേಷಾರಟರಟപಟಟ഻ುನ

ಸ ೊಂಟഹುಟെೊಂತ್ತಟൄಿ.ಟഷಟീಮಲ್ಲಿಟൂುಟെ ಟഛಟുುಟഺಟപಟಟ഻ುನ ಟಕಾುಟൂಕೆ ಟഥಪ್ಪಟಬಟ൛ಟനು ಟഢೊಂಟാ ಟഛದಟ൛ಟേ ಸ ಟൂಡಿಸ್ಥಟഷು. ಟഛಟഹರ ಟൊಟൄಟപಲ್ಲ ಬಟ൛ಟഴಟൂು ಟഛಟുುಟഺಟപಟಟ഻ುನ
ಟഥಪ್ಪಟಲ್ಲಟൄಿ.ಟജಟഹಟൂ ವಿಟൂುಟഹದ ಟൊಟൄಟപಲ್ಲಟു ಬಟ൛ಟഴಟൂು ಸ ಟ൛ರಾಡಿಟഹಟൂು.
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17.ಟനವಿ ಯಾಟെ ಯಾಟെುಟഹಟൂಲ್ಲಿ ಟഛಟപಟದಿೊಂಟഹ ಬಿಸ್ಥಟൄಟെರಟപ

ಟൊಟುಟൂು ಕಾಟശುತ್ತಿದ?

ಟഞಟഷಿಟൂ-ಟഛಟേಿಟുುಟയ ಮಾಟಟഹ ಟ഻ಟെರಾತ್ತರಟുಲ್ಲಿ ಟ഼ರಟനೃತ್ತಟുಲ್ಲಿ ಸಟ഼ುಟപಟ್ುಟಟെ ಟൊಟഭಿ ಟൊಟುರಿನಿೊಂಟഹ ಟനವಿಗ ಟഛಟപಟಟെು ಸಾಟപ

ಟഛಟപಟಟഹಲ್ಲಿಟ഻ ಮಿಗಿಟൄ ಟാಟശಣಟെೂ

ಟൊಟುರಾಗಿ ಕಾಟശುಟഷಿದ.ಟപದದಟു ಟാಟുಲ್ಲಟ഻ಲ್ಲಿ ಷ ೊಂಾಗಿ ಬಳಟഹ ಟാಟഷಿಟഹ ಟ൜ಟൂುಟപಟು ಟൊಟುರಾಗಿ ಕಾಟശುಟഷಿದ.ಟീಲ,ಟനಣಿಟുಲ್ಲಿ ಬಳಟഹ ಗಿಟഴಟീಟൂಟപಟು

ಟൊಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾಟശುಟഷಿ.ಟ഼ರಟനೃತ್ತ ಟൊಟഭಿ ಟൊಟುರಿನಿೊಂಟഹ ಟന ಡಿಟൂುಟെುಟഹರಿೊಂಟഹ ಟೊಂಜಟു ಬಿಸ್ಥಟൄ

ಟಟൊ ಟനವಿಗ ಟൊಟುರಾಗಿ ಕಾಟശುಟഷಿದ.

18.ಟുಜ್ಞಾಟേಿಟഹ ಟൊಣಟുಲ್ಲಿಟഹದ ಟ഼ಟ್ಟಟಟുಲ್ಲಿ ಟണನೊಂಟഹು ಟാರಟുಲಾಗಿಟഷುಿ ?
ಟഞಟഷಿಟൂ-ಟുಜ್ಞಾಟേಿಟഹ ಟൊಣಟുಲ್ಲಿಟഹದ ಟ഼ಟ್ಟಟಟുಲ್ಲಿ ‚ ಟി

ಟീೊಂಟഴಟൄಟഹಲ್ಲಿ ಕೌಟಲಯಟു ಟീಟപನಾಟഹ ರಾಟീಟ഻ು ಟഥಟാಬನಟ൛ ವಿಟ൛ಟൂಟ഻ು ಟജಟഹು ಟചಟെಟ഻ ಟുಜ್ಞ ಟനುಟഹುರ

ಟജಟഹಟ഻ುನ ಟഷಡಟുುಟെ ಷಾಟീಟസಯುಟെುಟಟെಟൂು ಯಾರಟ൛ ಟഛಟഹಟൂ

ಟഷಡಟുಲ್ಲ‛ ಟഢೊಂಟഹು ಟാರಟുಲಾಗಿಟഷುಿ.

19.ಟഹುರಟ഼ಟഹಟ഻ು ದ ಟ൛ರ ಟശನಿಗ ಸಟ൛ಳಿಟഹ ಮಾಟഷುಟപಟು ಯಾಟെುಟെು ?
ಟഞಟഷಿಟൂ-ಟഹುರಟ഼ಟഹಟ഻ು ದ ಟ൛ರ ಟശನಿಗ ‚ನಿಟ഻ನಟ഻ುನ ನಾಟ഻ು ತ್ತಳಿಯೆಟ഻ು,ನಿಟ൛ಟ഻ು ಟചದಲ್ಲಿ ಟ഻ಟ഻ನಟ഻ುನ ಟനೊಂಡಿದಿದಯೊಟ൛?ರಾಟയನಿಟപ

ಬಾರಟൊಮಟശನಿಟപ

ಯಾಟെ ವಿಟഺಾಟഹ

ಗಳಟഷಟ഻ವಟ൛?ಟീಟ഻ುಟൈಯರಾಟഹಟെಟൂು ಟജಟൈುಟ ನಾಚಿಕಗಟ್ಟಟെರಾಟപುತ್ಾಿರಯೆಟ൛?ಟഢೊಂಟാ ಮಾಟഷುಟപಳಿೊಂಟഹ ಟീಟീುಭಟ൛ಟഹಟനಾಟപುಟെೊಂತ್ ತ್ತಟ൛ಟെರಾಟഹ ನಾಚಿಕಗ

ಟഝಡಾಟപುಟെೊಂತ್ ಮಾಡಿಟഹಟ഻ು

20.ಟെಟഭಟ഻ಕಾಟൂಟൂ ಟഹೃಷಿಟಟുಲ್ಲಿ ಟചರಿಟെು ಟഢೊಂಟഹರ ಟണಟ഻ು?ವಿಟെರಿಸ್ಥ
ಟഞಟഷಿಟൂ-ಟെಟഭಟ഻ಕಾಟൂಟൂ ಟഹೃಷಿಟಟുಲ್ಲಿ ಟചರಿಟെು ಟഢೊಂಟഹರ ಟഷಟ഻ನಟൈಟಕೆ ತ್ಾಟ഻ು ಟജಟൂುಟെ ಕಟ൛ಟെಟൄ ತ್ತಟುಟെಳಿಕ,ಜ್ಞಾಟ഻ ಮಾಟഷರ ಟചಟൄಿ.ಟചಟഹು ಕಿರಯೆಟു ಟചಟ഻ುಟിಟെದಿೊಂಟഹ
ಟഥಟഴಟീ ಟഴುಟെುಟഹು.ಟചಟഹು ಕಟ൛ಳಿ ತ್ತಳಿದಿಟഹದಟൄಿ.ಕಿರಯೆಟുಲ್ಲಿ ಟീ ಡಿಟഹ ತ್ತಟುಟെಳಿಕ.ಟചಟഹು ಟഷಟനುಟെಟൄಿ.ಟ഻ಡಯಿೊಂಟഹ ಟ഻ುಡಿ ಟൊುಟ್ಟಟಟഹದರ ಟചಟഹು ಟചರಿಟെು.

ಾಯಕ್ ಣಾಂ

 1.ಟഥಟ್ುಟ ಟെಟശುಮಾಲಟപಟ ಟೊಂಖಯ-49

ು

ಣಭಮಾಲನ

2) ಟഥಟ್ುಟ ಟಿಟൂಟപಟು-13

ು

3) ಟൊೃಟಿ ಟಿಟൂಟപಟು-6 4) ದಿಟ൛ಟഫು ಟಿಟൂಟപಟು-07 5)ಟചಟ഻ುನಾಸ್ಥಟനಟപಟು-05

 6) ಟചಟൄ ಾರಣಾಕ್ಷ್ಟൂಟപಟು-10 7) ಟീಸಾ ಾರಣಾಕ್ಷ್ಟൂಟപಟು-10 8) ಟെಗಿಟ൛ುಟു ಟെಯೊಂಟയಟ഻-25 9) ಟചಟെಗಿಟ൛ುಟു ಟെಯೊಂಟയಟ഻-09 10)
ಯೊಟ൛ಟപಾಟൊಟപಟು-02

 ಟൂ ಟവನಾಟീ- ಟ഻ದಿ,ದಟ൛ಟേ,ಟി ಮಿ ಟ഼ಟെುಟഷ

 ನಾ ಪ್ದ

ು

 ಟചೊಂಕಿಟഷನಾಟീ- ಟേಟാರಿ,ರಾಟീ,ಟനಟശು,ರಾಹಿಲ್,ಟഺಟീುರಾಟു
 ಟചಟ഻ಿಟസುಟനನಾಟീ-ಾಯಾರಿ,ವಿದಾಿೊಂಟ,ಶಿಕ್ಷ್ಟന,ಟനುಟൂುಟഴ,ಕಿಟെುಟഴ
 ಟപುಟശಾಟഭಟന-ಟഥಳಳಟു,ಟಟശಣ,ಟൊಟಟഷು,ಸ ಟಟഷು
 ಭಾಟെನಾಟീ-ಕೊಂಟ഼ು,ಹಿರಿಮ,ನ ಟ൛ಟ್,ಮಾಟ್

 ಟೊಂಖಾಯಾಟഭಟന- ಟഥೊಂಟഹು,ಟൊಟഷುಿ,ಷಾವಿಟൂ,ಟീ ಟെಿಟഷುಿ

 ಟೊಂಖಯಟ൛ಟു ಾಟഭಟന- ಟൊಟഷಿನಟ൛ಟു,ನಾಟൄಿಟൂು,ಟജಟാಬಟൂು,ಟീ ಟെಿತ್ಿಟൂಟഴನಟ൛ಟു

 ದಿಗಾಿಟഭಟന- ಟ഼ ಟെು,ಟ഼ಶಿಿಟീ,ಟഞಟഷಿಟൂ,ಟഹಕ್ಷಿಟശ
 ಟಟെುನಾಟീ

 ಟഞಟഷಿಟീ ಟ഼ುಟൂುಟൈ ಟಟെುನಾಟീ-ನಾಟ഻ು ( ಟണಟനಟെಟഭಟ഻) ನಾಟെು (ಟാಟൊುಟെಟഭಟ഻)
 ಟീಟഹಯಟീಟ഼ುಟൂುಟൈ—ನಿಟ൛ಟ഻ು(ಟണಟനಟെಟഭಟ഻) ನಿಟ൛ಟെು(ಟാಟൊುಟെಟഭಟ഻)

 ಟ഼ರಟസಟീ ಟ഼ುಟൂುಟൈ-ಟചಟെಟ഻ು,ಟചಟെಟು,ಟചಟഹು(ಟണಟനಟെಟഭಟ഻) ಟചಟെಟൂು,ಟചಟെು(ಟാಟൊುಟെಟഭಟ഻)

 ಟഛತ್ಾಮಟസುಟന ಟಟെುನಾಟീ-ತ್ಾಟ഻ು,ತ್ಾಟെು,ಟഷಟീಮ
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 ವಿಟിಕಿಿ ಟ഼ರಟഷಯಟുಟപಟು( ವಿಟിಕಿಿ ಟ഼ರಟഷಯಟു-ಸ ಟಟപಟ഻ನಟഴ-ಟൊಳಟപಟ഻ನಟഴ-ಕಾಟൂಕಾಟസು)
 ಟ഼ರಟസಟീ ವಿಟിಕಿಿ ಟ഼ರಟഷಯಟു- ಟഞ-ಮ್-ಟനಟഷರಟസು
 ದಿಿಟ൛ತ್ತಯಾ-ಟചಟ഻ುನ-ಟചೊಂ-ಟനಮಾುಟസು

 ಟഷೃತ್ತಟ൛ಯಾ-ಟജೊಂಟഹ-ಟജೊಂಟഹೊಂ-ಟനಟൂಣಾಟസು

 ಟഭಟഷುರ್ಥು ವಿಟിಕಿಿ ಟ഼ರಟഷಯಟു-ಗ,ಕ,ಟജಗ-ಗ,ಕ,ಕೆ-ಟೊಂಟ഼ರದಾಟ഻
 ಟ഼ೊಂಟഭಮಿ-ದಷಯಿೊಂಟഹ-ಟചಟഷಿಣಿೊಂ-ಟചಾದಾಟ഻

 ಟൈಷಿಠಟ൛-ಟച-ಟച-ಟೊಂಟാೊಂಟഺ

 ಟಟ഼ಿಮಿ ವಿಟിಕಿಿ ಟ഼ರಟഷಯಟു-ಟചಲ್ಲಿ-ಟദಳ್-ಟചಧಿಟനಟൂಟശ

 ಕ್ಕರಯಾಪ್ದ

 ಕಿರಯಾಟ഼ಟഹಟഹ ಟീ ಟൄ ಟൂ ಟ഼- ಧಾಟഷು.

ು

 ವಿಟഹಯಟസುಟന ಟൂ ಟ഼-ಟ഻ಡಟുಲ್ಲ,ಮಾಟഴಲ್ಲ,ಕಟ൛ಟಲ್ಲ,ನ ಟ൛ಟഴಲ್ಲ

 ಟೊಂಭಾಟെನಾಟസುಟന ಟൂ ಟ഼-ಟ഻ಡದಾಟ഻ು,ಮಾಡಿಯಾಟ഻ು,ಕಟ൛ಳಿಯಾಟ഻ು
 ನಿಶಟ൛ದಾಟസುಟന ಟൂ ಟ഼-ಟ഻ಡಟുಟ഻ು,ಮಾಟഴಟ഻ು,ಕಟ൛ಟಟ഻ು

 ದಿಿಟൂುಕಿಿಟപಟು—ಬಟ൛ಟപಬಟ൛ಟപ, ಷಾಟനುಷಾಟനು, ಟഷುಟഷಿಟഷುದಿ, ಟ഻ಟ್ಟಟ഻ಟഴು, ಮಟൄಿಮಟൄಿನ, ತ್ತಟൂುಗಿತ್ತಟൂುಗಿ, ದಿಟ഻ದಿಟ഻, ಟാಟുಟൄು ಟാಟുಟൄು, ಟനಟ್ಟಟനಡಗ,
ಟഷುದಿಟഷುದಿ, ಟ഻ಡಟ഻ಡ, ಟഝಗಿಟ൛ಟപ, ಟುಟഴು ಟುಟഴು, ಟജಟൂುಟು ಟജಟൂುಟು, ಟാಟശಣ ಟാಟശಣ, ಟഛಟപಲ್ಲ ಟഛಟപಲ್ಲ.

 ಜ ಟ൛ಟഴುಟ഻ುಡಿಟപಟು-ಟತ್ತ-ಟ഼ತ್ತ, ಕನ-ಮೊಟಟൂು, ಬಿಳಿಸ ಳ, ಕಾಫಿ-ಗಿಟ൛ಫಿ, ಟൊುಟ-ಟൊುಟ഼ಡಿ, ಟീನ-ಟീಟള, ವಾಲ ಗಿಲ
 ಟചಟ഻ುಟനಟൂಣಾಟെಯಟപಟು—ಟഺಟപಟഺಟപ ಟനಟൂಟനಟൂ,ಟ഼ಟಟ഼ಟ,ಟഭಟ್ಟഭಟ್, ಟപುಟയುಟപುಟയು,ಟಟൂಟಟൂ, ಟിಟൂಟിಟൂ,ಟയುಟುಟയುಟು,ಟൄಟനಟൄಟന

 ಟഷಟഷಾಟീ ಟഷಟഹಭಟെಟപಟು—ಟപರಟൊ-ಟപಟൂ, ಟെಟೊಂಟഷ-ಟാಟೊಂಟഷ, ಕಾಟെಯ-ಟനಟാಬ, ಟെೊಂಟേ-ಟാೊಂಟഭ, ಟനುಠಾಟൂ-ಕ ಟഴಲ್ಲ, ಾಯಾರಿ=ಬಟ൛ಸಾರಿ,ಷಾಟീೊಂಟഷ-ಷಾಟെೊಂಟഷ,
ಟാರಟീಮ-ಬ ಟീಮ, ರಾಟയ-ರಾಟു. ಟേುಟ഻ಟന- ಷ ಟശಟപ, ಟചಟ್ವಿ-ಟചಟഴವಿ, ಟ഼ುಟശಯ-ಟൊ ಟ഻ಯ

 ಗಿರಟ൛ಕ್-ರ ಟ൛ಟീನ್ ಟ഼ಟഹಟപಟು-ಟഹಟീಮಡಿ,ದಿನಾಟൂ,

 ಅನ್ಯದನೀಶಿ ಪ್ದ

ು

  ಟ൛ಟഭುಗಿಟ൛ಸ್ ಟ഼ಟഹಟപಟು-ಮಟ൛ಟയು,ಟചನಾಟ഻ಟು,ಷಾಟാ ಟ഻ು,ಟൂಸ್ಥಟ൛ದಿ

 ಟ഼ಶಿುಟുನ್ ಟ഼ಟഹಟപಟು- ಟചಟാಕಾರಿ,ಚೌಕಾಸ್ಥ,ಟചಟയಮಾಯಿಷಿ,ಟഛಟീಟഹು ಟഹಲಾಿಳಿ

 ಟചಟൂಬಿಬ ಟ഼ಟഹಟപಟು-ಟചಮಾಟ഻ಟഷು,ಟജನಾಟീು, ಕಾಯೆದ,ಚ ೊಂಟാು

 ಟഞಟഹುು ಟ഼ಟഹಟപಟು-ಕಿಟീಮಟഷುಿ,ಟജಲಾಖ,ಟചಟൊಾಟൄು,ದಾಟഩಲ,ಟയುಲಾಮನ
 ಹಿೊಂಟഹುಷಾಿನಿ ಟ഼ಟഹಟപಟು-ಟചಜಿು,ಟൊುಟനುೊಂ,ಟചಟൊಾಟൄು,ಟಲಾಟീು
 ಲಟ൛ಟഩಟ഻ ಚಿನಹಟപಟು—

 ಟ഼ರವಾನಟസುಟന -?

 ಟചಟഺುವಿರಾಟീ ;

ಟ഼ ಟശುವಿರಾಟീ ..

ಟചಟൄವಿರಾಟീ ,

ಾಟനಯಟ൛ಟൈಟನ್ ‘

‘

 ಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾ

ವಿರಾಟീ ಚಿನಹ :-

ು

ಜ ಟ൛ಡಿ ಟഞಟഹದಟൂಟശ ‚

ಭಾಟെಟ ಟഭಟന !
‚

 ಟಟൂಟ ಾಟനಯ-ಟഥೊಂಟഹು ಟ഼ ಟശು ಕಿರಯಾಟ഼ಟഹದಿೊಂಟഹ ಟന ಡಿಟഹ ಟಿಟഷೊಂಟഷರ ಟചಟസು ಕ ಟഴುಟെ ಾಟനಯ ಟജದಾಗಿದ.

 ಟഞದಾ- ಕಾಟൂಾಟൂಟഹಲ್ಲಿ ಟീಲಟ൛ರಿಯಾ ಾಯಟ഼ಟനಾಗಿ ಟൊಬಿಬಟഷು.

 ಟೊಂಯೊಟ൛ಜಿಟഷ ಾಟനಯ –ಟಿಟഷೊಂಟഷರ ಾಟനಯಟപಳಾಗಿ ನಿಟൄಿಟാಟൄಿ ಟചನಟ൛ಟന ಟഞಟ഼ಾಟനಯಟപಳೄಟഴನ ಟഥೊಂಟഹು ಟ഼ ಣಾುಭಾರಟുಟഹ ಾಟനಯ ಟജದಾಗಿದ.

 ಟഞದಾ-ಟീಟനೆಟು ಸಾಟൄಟ഻ುನ ಟനುಡಿಟുುತ್ಾಿರ ಟഛಟഹರ ಟനುಡಿಟുಟൄು ಷಾಟനಟൈುಟ ಸಾಲ್ಲಟൄಿ.

 ಮಿಟേರಾಟനಯ-ಟഥೊಂಟഹು ಟചಟസಾ ಟചನಟ൛ಟന ಾಟനಯಟപಟು ಟഥೊಂಟഹು ಟ഼ರಧಾಟ഻ ಾಟനಯಕೆ ಟചಧಿಟ൛ಟ഻ಾಗಿ ಟ഼ ಟശು ಟചಟസುಟെಟ഻ುನ ಕ ಟഴುಟെ ಾಟനಯ ಟജದಾಗಿದ.

 ಟഞದಾ-ಟഝ ಟെಟൈು ರಾಟയಯಟഹಲ್ಲಿ ಟഞಟഷಿಟീ ಟീಳಯಾಗಿಟഹದರಿೊಂಟഹ ಟ഻ಟീಮ ರಾಟയಯಕೆ ಟഥಳಳಟു ಟിವಿಟൈಯವಿದ ಟഢೊಂಟഹು ಟീುಟഩಯ ಟീೊಂತ್ತರಟപಟು ಟഷಟീಮ ಟಚಿಟെ
ಟೊಂಟ഼ುಟ್ಟഹ ಟಟഹಟಯರಿಗ ತ್ತಳಿಸ್ಥಟഹಟൂು.
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 ಟ഼ಟഹಟപಟ ಟചಟസು – ಟനಟಟെಟൂ-ಚಿಟ഻ನ, ಟപಟഴಟശ-ಟಟീ ಟൊ, ಟനುಟ್ಟಟൄ-ಮೊಟ൛ಟ, ಟഢಟൄರ್-ಗಾಳಿ, ಟനಟഹಳಿ-ಬಾಳ, ಟഷಟ഻ುಟയ-ಟീಟപ, ಟುಟ഼ದಿು-ಟെಟേ, ಟഷೃಶಬಾಯಾರಿಕ, ಟ഼ಟ഻ನಟപ- ಸಾಟെು, ಕಿೊಂಟനಟൂ- ಷಟ൛ಟെಟന,  ಟപಟು-ಸ ಟപಟು, ಟനೊಂಟ഼ು-ಟುಾಟನ, ಸ್ಥೊಂಪ್ಪ-ಟഹಜಿು, ವಿಲಾಯಿತ್ತ-ವಿದಟ൛ಟേ, ಟ഼ಟസ-ದಾರಿ

 ಸ ಟಟപಟ഻ನಟഴ ಟൂ ಟ഼- ನ ಟ൛ಳಟ഻ು- ನ ಟ൛ಟഴುಟ഻ು, ಷಟ൜ರಿಟದ- ಷಟ൜ರಿಟಲಾಟൂದ, ಟചಟഹಕು-ಟചಟഹಕೆ, ಟഥಟഴೊಂಟാಟ್ುಟ-ಟഥಪ್ಪಕ ೊಂಟഴು, ಕಾಟെಲಗ-ಕಾಟെಲ್ಲಗ

 ಟചಟ഼ುಟഹರಿೊಂ- ಟഛಟഹುಟഹರಿೊಂಟഹ, ಟജದ ುಡ-ಟജಟഹದರ, ನ ಟ൛ಟವಿೊಂಗ-ನ ಟശಕೆ, ಟാಟ഼ುುಟഹು-ಟാಟൂುಟെುಟഹು, ಟ഼ಟುಗು-ಟൊಟುರಿಗ, ಟചಟ഻ನಗೊಂ-ಟചಲ್ಲಿಟുಟെರಿಗ

 ಗಾರೊಂರ್ಥಟന ಟൂ ಟ഼- ಹಿಟ൛ೊಂಟപ-ಹಿಟ൛ಗ, ಟനಟುಾಯರ-ಟനಟುಹಿಸ್ಥದಾದರ, ಟജಟൄಿಟഹಹೊಂಟപ-ಟജಟൄಿಟഹಸಾಗ, ಟജಟಾಟ-ವಿವಾಿಟ, ಟಕಾೆರಿ-ಟಟനೆರ. ಬಾಯಟಟൂ-ಬಟ൛ಟಟൂ
 1.ಟഷಟഷಟൂುಟൈ ಟಮಾಟ-

 ಮಾ

ು(

ದಾ

ಣನ

ು)

ಬಟ್ಟದಾಟെರ, ಟഷಲ ನ ಟ൛ಟെು, ಟ഼ ದ ಟ൛ಟ್, ಷಾಿಮಿದ ರಟ൛ಟൊ, ಟഺಟ഻ಟൊಟൂಟശ, ಟ഼ಟൂಟഺಟ഻, ದಟ൜ಟെಟിಟനಿ, ಕಾಟൄು ಟാಳ

 2.ಟനಟീುಧಾರಟു ಟಮಾಟ- ಟജಮಾಮಟെು, ಸ ಟಟപಟ഻ನಟഴ, ಟ഻ಟൄುಗಟഹುರ, ಟചತ್ತ ಟനುಟ್ಟಟൄ, ಟീುಟപ, ಸಟീಮಟൂ,ಮಲಾಿಟഷು,ಟനಟ್ಟಟ൛ಕಾೊಂಟഷ, ದಿಟെಯ ಟേರಾಳಿ

 3.ದಿಿಟപು ಟಮಾಟ – ಟണಕಾಕ್ಷ್, ಟീುಟനೆಟശುಣ, ನಾಕಾಟು, ಟഢಣದಷ, ಟൈಟ್ ೆಟ൛ನ್. ಟീ ಗಾಟെುಟഹು, ಟಟ഼ಿ ಟಿಟൂಟപಟು

 4.ಟചೊಂಶಿ ಟಮಾಟ –ಟനಡಟൊಟശಣ, ಟചೊಂಗಟ൜, ಟ഻ಟഴುರಾತ್ತರ, ಹಿೊಂಟഹಲ, ಟീುೊಂಗಟ൜,ಟ഻ಟ್ಟಟഴವಿ,ಹಿೊಂಗಾಟൄು,ಟഷುದಿಬಟൂಟು,ಕಟಟഹುಟ್ಟ, ಟഷುದಿಟീ ಟപು

 5.ಟഹಿೊಂಟഹಿ ಟಮಾಟ – ಗಿರಿ ಟെಟ഻ ಟഹುಟപು, ಟൊಟ഻ುಟീ ಭಟ൛ಟീ ರಾಟുಟൂು, ಟൄಟെ ಟനುಟേಟൂು,ಕರ ಟനಟ್ಟ ಬಾವಿ, ಭಟ൛ಮಾಟയುುಟ഻ಟൂು, ಟ ಟുುಟഭೊಂಟഹರಟൂು
 6.ಕಿರಯಾ ಟಮಾಟ-

ಮಟ൜ಟീುಟഭುಿ, ಕಟ൜ಯಾಟ഻ು, ಷ ಲಗಟ൛ಳಿ, ಟാಟൄಟെೊಂಟഹು, ಷಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ, ಟനೊಂಗಟഴು, ಬಿಲ ಗೊಂಟഴು, ಟനಣದರ, ಮೊಟ൛ಟಮಾಟഴು

 8.ಟപಟീಟന ಟಮಾಟ-

ಟഛ ಟനಟൄುಿ, ಟഛ ಟൊುಟഴುಟപ, ಟഝ ಟൊುಲ್ಲ, ನಟുದ ಟെಟರ, ಬೊಂಟഹಡಿಗ

 7,ಟാಟൊುವಿರಟ൛ಹಿ ಟಮಾಟ- ದಿಟ഻ಟ഼ಟುಟഷ, ಟൊಣಟപಟശಣ, ಟീಹಿಟ൛ಟ഼ತ್ತ, ಟീುರಾರಿ, ಟഭಟനರಾಣಿ,ರಾಜಿಟ൛ಟെಟಟഩ, ಗಾೊಂಡಿಟ൛ವಿ, ಟ഼ಟെಟ഻ ಟ഻ೊಂಟഹಟ഻, ಟഫಟ್ ಟೊಂಟി ಟഷ

ಂಧಿ ಪ್ದ

ು ( ದಾ

ಣನ)

 ಲ ಟ൛ಟ഼ ಟೊಂಧಿ-ಟഞಟൂ ಟൂು, ಮಾಟഷೊಂಟഷು, ಟೊಂಟ഼ಟ഻ನರಾಟഹ, ನಿಟീಮಟഴಟപಟಲ್ಲ, ತ್ರದಿಟനುೆಟെ,  ಳದಡ, ತ್ತೊಂಟപಟೄರಿಟ഻, ಟാಲಿನೊಂಟഹು, ಟഥಮೊಮಮಮ
 ಟഛಟപಟീ ಟೊಂಧಿ- ಟീಟൂಟെಟ഻ುನ, ಕಟ൜ಯಿೊಂಟഹ, ಟീಟപುವಿಗ, ಟദಣಿಟുಲ್ಲಿ, ವಾಲಟുಲ್ಲಿ, ಜಾಟപಟെಟ഻ುನ, ಟീಳಯಿೊಂಟഹ, ಭಟ൛ಟഺವಿಟൄಿ, ಟീಟൂಟെಟ഻ುನ

 ಟഛದಟ൛ಟേ ಟೊಂಧಿ – ಟീಳಗಾಟൄ, ಮಟ൜ದ ಟ൛ಟൂು, ಬೊಂಟാಟഷುಿ, ಟനೊಂಗಟ್ುಟ, ಟനೊಂಟാನಿ, ಸ ಟಟപಟ഻ನಟഴ, ಟനೊಂಟാನಿ, ಟജೊಂಟഭಟൂ, ಸ ಟಗಾಟൄ, ಟഺೃತ್ತಗಟ್ುಟ
 ಟಟെಟശು ದಿಟ൛ಟഫು ಟೊಂಧಿ- ಟീಸಾಟഷಮ, ಗಿರಿಟ൛ಟേ, ಟುರಾಟುಟൂ, ಟെಟഺ ಟ൛ಟഷ, ಟೊಂಟപರಸಾಟൄಟു, ಾಟഭನಾಟൄಟു, ನಿಜಾ ಟേರಟീ, ಟഹರಾಯರ್ಥು

 ಟപುಟശ ಟೊಂಧಿ- ಟീಟൊಷಿು, ಟീಸಟ൛ಟേಿಟൂ, ಟ ಯೊಟ൛ುಟഹಟു, ಟീೊಂಟഴಳಟ൛ಟേಿಟൂ, ಟീದ ಟ൛ಟ഻ಮಟഷ, ದಟ൛ಟ൛ೊಂಟഹರ, ಟഭೊಂದ ರಟ൛ಟഹಟു

 ಟെೃದಿದ ಟೊಂಧಿ – ಟണಕಟ൜ಟന, ಟയನಟ൜ಟനಯ, ಟെನೌಟൈದಿ,

4. ಟുಣ್ ಟೊಂಧಿ –ಟഛತ್ಾಯಟഹಟൂ, ಟചಟഷಯಟെಟಟൂ, ಜಾತ್ಾಯತ್ತಟ൛ಟഷ, ಕ ಟ൛ಟ್ಾಯಟ഻ುಕ ಟ൛ಟ್ಟ

 ಟയಟേಿತ ಟೊಂಧಿ – ಾಗದಟ൛ವಿ, ಟൈಡಾಟ഻ಟ഻, ಟചಟയೊಂಟഷ, ದಿಟപೊಂಟഷ, ಟചಬಿದ

 ಟചಟ഻ುನಾಸ್ಥಟന ಟೊಂಧಿ – ಟನಾಮಟ഻, ಟഞನಾಮಟഹ, ಟഷಟ഻ಮಟു , ಟൈಟശುಮಟഩ

6. ಟേುಿಟഷಿ ಟೊಂಧಿ – ಟ഼ಟുಟേಯಟുಟ഻, ಟേಟൂಟഭಿೊಂಟഹರ, ಟാೃಟൊಟഭಛಟഷರ
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