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 ¸ÀPÁðj ¥ËæqÀ±Á¯É §ÆzÀ£ÀÆgÀÄ.                  
vÁ|| ºÀÆ«£À ºÀqÀUÀ°.                     f|| §¼Áîj. 
 

ಎಸ್.ಎಸ್ಎಲ್.ಸಿ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  
ಕಿ್ರಯಾ ಯೋಜನೆ 2020-21 
(ಗು ಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುು ಎಸ್.ಎಸ್ಎಲ್.ಸಿ. ಫ ಲಿತ ಾಂಶ 

ಉತ್ುಮಪಡಿಸ ಲು ಕ ೈಗ ೊಳ್ಳ ಲು ಉದ ದೇಶಿಸಿರು ವ ಕ ರ್ಯಕ್ರಮಗಳ್ು ಮತ್ುು 
ಚಟ್ುವ ಟಿಕ ಗಳ್ು)  

ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಯ, ವಿಭಿನ್ನ ಸವ ಲು, ವಿಭಿನ್ನ ಯೇ ಜನ  
 ಪೇಠಿಕ : 
 ಕ್ಳ  ದ ಸ ಲಿನ್ ಫಲಿತ ಾಂ ಶ ವಿಶ ಲೇ ರ್ಣ . 
 ಉಳಿ ದ ಅವಧಿಗ  ಪಠ್ಯ ಚಟ್ ುವಟಿಕ  ಮತ್ ುು ಆಾಂ ತ್ರಿಕ್ ಮೌಲಯಮ  ಪನ್ ಕ ೆ ತಾಂಗಳ್ವ ರು 

ವ ೇಳ ಪಟಿಟ. 
 ವಿದ ಯರ್ಥಯಗ ಳ್ ಸ ಮರ್ಥ  ಯಯಧ  ರಿತ್ ವಿಾಂಗಡ ನ . 
 ವಿದ ಯರ್ಥಯಗ ಳ್ ಸ ಮರ್ಥಯಯ ಆಧ ರಿಸಿ ಕ್ ಲಿ ಕ   ಯೇಜನ . 
 ಪರಿೇಕ್ಷ  ತ್ಯ  ರಿ ಯೇ ಜನ . 
 ಫಲಿತ ಾಂ ಶ ಉತ್ ುಮಪಡಿ ಸಲು ವಿಶ ೇರ್ ಕ್ರಮಗಳ್ ು. 
 

ಅನ್ುಕ್ೊಲಕ  ರರ ು: ²æÃ¤ªÁ¸À ºÉZï.PÉ. ಸ.ಶಿ. ¸ÀPÁðj ¥ËæqÀ±Á É̄ §ÆzÀ£ÀÆgÀÄ. vÁ|| ºÀqÀUÀ°. f|| §¼Áîರಿ 



ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಾಾನ ಕಿ್ರಯಾಯೋಜನೆ 2020-21    ಶ್ಿೋನಿವಾಸ್ ಹೆಚ್.ಕ.ೆ ಸ.ಪ್ರಿ.ಶಾಲೆ ಬೂದನೂರು ಜಿ:ಬಳ್ಾಾರಿ       pg. 2 

ಪೇ ಠಿಕ  
 2020-21 ನೆೋ ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವು ಸಾಮಾನಯ ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ರಕಿಂತ ಭಿನನವಾಗಿದೆ. 
ಕೂೆೋವಿಡ್-19 ತಿಂದಿಂತಹ ಪರಿಸಿಿತಿ ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೋಲ ೆಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೋರಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮಿಂಡಳಿ ಪರಿೋಕ್ಷಗೆೆ ತಯಾರಾಗಲು ಸಿಗುತಿಿದದ ಸುಮಾರು 11 
ತಿಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಪಠ್ಯಬೊೋಧನೆ ಮತುಿ ಅಧಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಈ ವರ್ಷ 
ಇಲಲವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ನಲ್ಲಲ ಪ್ಾಿರಿಂಭವಾಗಬೆೋಕಾದ ಶಾಲೆಗಳು ಜನವರಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ಾಿರಿಂಭವಾಗಿವೆ. 
ಸಕಾಷರ ಮತುಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಾಷರದಿಂತೆ ಮುಿಂದಿನ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಲ ಪರಿೋಕ್ಷಗೆಳು ನಡೆದರೂ 
ನಮಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳನುನ ಪರಿೋಕ್ಷಗೆೆ ಸಿದದಗೊಳಿಸಲು ಉಳಿದಿರುವ ಅವಧಿ ಕೋೆವಲ 4 ರಿಿಂದ 5 
ತಿಿಂಗಳು. ಇದನುನ ಗಮನದಲ್ಲಲಟುುಕೊಿಂಡು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಕಡಿಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳ ಗುಣಾತಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪರಿೋಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪತಿಿ 
ವರ್ಷಕ್ರಕಿಂತ ಸಾಲಪ ಭಿನನವಾಗಿ ಯೋಚ್ಚಸಬೆೋಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜಿಸಬೆೋಕಾಗಿದೆ. 
 ಉಳಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಪಠ್ಯ ಬೊೋಧನೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಮಯಾರ್ಾರಿತ ಪಠ್ಯವಿಭಜನೆ 
ಮತುಿ ವೆೋಳ್ಾಪಟಿು ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅನುಪ್ಾಲನೆ, (ಪರಿೋಕ್ಷಗೆೆ ಕನಿರ್ಿ ಒಿಂದು ತಿಿಂಗಳು 
ಮುಿಂಚೆ ಪಠ್ಯ ಬೊೋಧನೆ ಮುಗಿಸುವ ಗುರಿ) ವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳ ಸಾಮರ್ಥಯಷಗಳನುನ ಪ್ಾಿರಿಂಭದಲೆಲೋ 
ಗಿಹಿಸಿ ಸಾಮರ್ಥಾಯಷರ್ಾರಿತ ಗುಿಂಪುಗಳು ಮತುಿ ಗುಿಂಪುಗಳ್ಾರ್ಾರಿತ ಕಲ್ಲಕಾ ಯೋಜನೆ/ಪರಿೋಕ್ಷಾ 
ತಯಾರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ರಕೂೆಳುಾವುದು. ಆಿಂತರಿಕ ಮರಲಯಮಾಪನವೂ ವಾಷ್ಠಷಕ ಪರಿೋಕ್ಷಗೆೆ 
ಸಿದಧವಾಗುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ ಯೋಜಿಸಿಕೊಳುಳಾವುದು, ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ ಉತಿಮಪಡಿಸಲು ಕಲೆವು ವಿಶೋೆರ್ 
ಕಿಮಗಳನುನ ಕೈೆಗೊಳುಾವುದು. ಇವುಗಳ ಜ್ೊತಗೆೆ ಮಕಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಉತಿಮಪಡಿಸಲು ನಿರಿಂತರ 
ಪಯಷತನ ಹಾಗೂ ಆರೊೋಗಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಮಗಳನುನ ಕಟುುನಿಟ್ಾುಗಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸುವ ಮೂಲಕ 
ಮಕಕಳು ಆತಮ ವಿಶಾಾಸದಿಿಂದ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ್ಲಸುವುದು. ಇವುಗಳನುನ ಈ ವಿಭಿನನ 
ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಹೊಿಂದಿರಲ್ಲದೆ. 

«μÀAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ :  
²æÃ¤ªÁ¸À ºÉZï.PÉ.  MA. B. Ed 

¸ÀPÁðj ¥ËæqÀ±Á¯É §ÆzÀ£ÀÆgÀÄ.  
vÁ|| ºÀqÀUÀ°. f|| §¼Áîರಿ 
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2019-20 ನ ೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೇಕ್ಷ  
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಫಲಿತಾಾಂಶ ವಿಶ ಲೇಷಣ  

(ಕ್ಳ  ದ ಸ ಲಿನ್ಲಿಲ ಕ ೈಗ ೊಾಂಡ ಯೇಜ ನ ಗಳ್ ಸಫ ಲತ   ಮತ್ ುು ವಿಫಲತ   ಅರಿತ್ು ಈ ಸ ಲಿನ್ 
ಯೇಜನ  ಕ ೈಗ ೊಳ್ ಳ ಲ ು ಫಲಿತ ಾಂ ಶ ವಿಶ ಲೇ ರ್ಣ  ಸಹಕ ರಿ) 

¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀªÀgÀÄ 38 

GwÛÃtðgÁzÀªÀgÀÄ 38 

C£ÀÄwÛÃtðgÁzÀªÀgÀÄ 00 

±ÉÃ ¥sÀ°vÁA±À   100 % 

CvÀå¢üPÀ CAPÀ 100  

 

±ÉæÃtÂ A+ A B+ B C+ C N C 

«zÁåyðUÀ¼À 
¸ÀASÉå 8 12 5 7 4 2 0 

 ಕ್ಳ  ದ ವರ್ಯದ ಎ ಸ್.ಎ ಸ್.ಎ ಲ್.ಸಿ ಸಮ ಜ ವಿಜ್ಞ ನ್ ಫಲಿತ ಾಂಶವು ತ್ೃಪುಕ್ರವ ಗಿದ . ಇಟ್ುಟ ಕ ೊಾಂಡ 
ಗುರಿ ಸ ಧಿಸ ಲ ಗಿದ  . ಪರಿೇ ಕ್ಷ ಗ  ಹ ಜರ ದ ಎಲ ಲ ವಿದ  ಯರ್ಥಯಗಳ್ು ಸಮ ಜ ವಿಜ್ಞ ನ್ ವಿರ್ರ್ದಲಿಲ 
ಉತುೇಣ ಯರ ಗಿದ ದರ . ಆದದರಿಾಂ ದ ಕ್ಳ  ದ ವರ್ಯದ ಕ ಲವು ಯೇಜನ ಗಳ್ನ್ು ನ ಮುಾಂ ದುವರ ಸು ವುದು. 
ಉದ ಹರಣ ಗ  ಪಠ್ಯ ಬ ೊೇಧನ  ಮುಗಿದ ನ್ಾಂತ್ರ ಪರಿೇ ಕ್ಷ  ತ್ಯ ರಿ ದೃ ಷ್ಟಟ ಯಾಂದ ಪರಮುಖ ವಿರ್ರ್ಗಳ್ 
ಪು ನ್ರ ವತ್ಯನ , ವಿದ  ಯ ರ್ಥಯಗಳ್ ಸ ಮರ್ಥಯ ಯ ಆಧರಿಸಿ ಅಧ ಯ ರ್ನ್ಕ ೆ ಅನ್ುಕ್ೊಲಿಸು ವುದು. ಸ ಮರ್ಥಯ ಯ 
ಆಧರಿಸಿ ಪರತ ಯೇಕ್ ಅಧಯ ರ್ನ್ ವ ೇಳ ಪಟಿಟ. ಮ ದರಿ ಫರಶ ನ ಪತರಕ  ಪರಿಚರ್ ಹ ಗೊ ಪೊವಯಸಿದಧತ  
ಪರಿೇ ಕ್ಷ ಗಳ್ು, ಸ ಧನ  ಪರಿೇಕ್ಷ ಗ  4 ಸ ಟ್ ಪರಶ ನ ಪತರಕ  ಹ ಗೊ ಬಹ ು ಮ ನ್ ವಿತ್ರಣ  ಇವುಗಳ್ು ನ್ಮಮ 
ಕ್ಳ  ದ ಸ ಲಿನ್ ಪರಮುಖ ಯೇಜನ ಗಳ ಗಿದ ದವು. ಇವುಗಳ್ನ್ು ನ ಈ ಸ ಲಿಗ  ಸಿಗುವ ಕ್ಡಿಮೆ ಅವಧಿ 
ಆಧರಿಸಿ ಮರು ಯೇಜಿಸಿ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವುದು.   
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2020-21 ಸ ಲಿನ್ ಕ್ರರಯ  ಯೇ ಜನ  
 
QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ 
CªÀ¢ü 

ಜನ್ವರಿ 2021 ರಿಾಂ ದ ಜೊನ್ 2021 

GzÉÝÃ±À 
¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄtªÀÄlÖzÀ 
²PÀëtzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ 

 
¤UÀ¢¥Àr¹zÀ CxÀªÁ  
¤jÃQë¹gÀÄªÀ UÀÄj  

100% ¥sÀ°vÁA±À ಹ  ಗೊ ವಿದ ಯರ್ಥಯಗ ಳ್ ವ ೈರ್ ಕ್ರುಕ್ 
ಫಲಿತ ಾಂ ಶ ಉತ್ ುಮಪಡಿ ಸುವ ುದು 

¹zÀÞ¥Àr¹zÀ «μÀAiÀÄ  
²PÀëPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 

 
¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À  
²æÃ¤ªÁ¸À ºÉZï.PÉ. 
 

¸ÀºÀ¨ÁVvÀé 

 
±Á¯Á ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀªÀÈAzÀ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, 
¥ÉÇÃμÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.r.JA.¹ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ 
²PÀët E¯ÁSÉ. 

ಯೇಜಿತ್ 
ಕ ರ್ಯಕ್ರಮಗ ಳ್ು 

 
ಪಠ್ಯ ಬ ೊೇ ಧನ , ಘಟ್ಕ್ ಪರಿೇಕ್ಷ ಗಳ್ು, ಚಟ್ ುವಟಿ ಕ ಗಳ್ು, 

ಸ ಧನ್ ಪರಿೇಕ್ಷ ಗಳ್ು, ಮನ ಗ ಲಸ, ಮ ದರಿ ಫರಶ ನ ಪತರಕ , 
ಪೊವಯಸಿ ದಧತ   ಪರಿೇಕ್ಷ ಗ ಳ್ು, ಗುಾಂಪ ು ಅಧಯ ರ್ನ್, ವಿಶ ೇರ್ 
ತ್ರ ಗತ, ಸ ಮರ್ಥಯಯ ಆಧ ರಿಸಿ ಬ ೊೇ ಧನ  ಮತ್ ುು ಅಧಯರ್ನ್ 
ಯೇಜನ . ಬಹುಮ  ನ್ಗ ಳ್ು. ಪ ಲಕ್ರ ಸಭ ಗಳ್ು, ಮನ  
ಭ ಟಿ, ದ ತ್ುು ಯೇಜನ , ದೊ ರ ವ ಣಿ ಕ್ರ , ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞ ನ್ 
ಸಹ  ರ್. ವಿರ್ ರ್ ಶಿಕ್ಷ ಕ್ರ ವ ೇದಿ ಕ ರ್ಲಿಲ ಚರ್ ಯ. 
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2021 ನ ೇ ಸ  ಲಿ ನ್ ಎ ಸ್.ಎ ಸ್.ಎ ಲ್.ಸಿ. ಪಠ್ಯ ಚಟ್ುವಟಿಕ  ಮತ್ುು ಆಾಂ ತ್ರಿಕ್ 
ಮೌಲ ಯಮ ಪನ್ಕ ೆ ತಾಂಗಳ್ವ ರು ವ ೇಳ ಪಟಿಟ. 

(2020-21 ನ ೇ ಸ ಲಿ ಗ   ಬ ೊೇಧನ -ಕ್ಲಿಕ  ಮತ್ು ು ಮೌ ಲ ಯ ಮ ಪನ್ಕ ೆ ಗುರು ತಸಲ ದ ವಿ ರ್ಯ  ಾಂಶ ಗಳ್ನ್ು ನ 
ಮ ತ್ರ ಒ ಳ್ ಗ ೊಾಂ ಡು) 

ಕ್ ರ.   
ಸಾಂ. 

ತಾಂಗಳ್ು ಬ ೊೇ ಧಿಸಬ ೇಕ ದ ಘಟ್ ಕ್ಗಳ್ು ಆಾಂತ್ರಿಕ್ 
ಮೌಲಯ ಮ ಪ ನ್ 

ಪರಿೇಕ್ಷ  ತ್ಯ  ರಿ    
ಕ್ರಮಗಳ್ ು 

1 ಜನ್ವರಿ     
2021 

1. ಭಾರತಕೆಕ ಯುರೊೋಪಿಯನನರ       
  ಆಗಮನ 
2. ಬಿಟಿೋಷ್ ಆಳಿಾಕ ೆವಿಸಿರಣ.ೆ 
3. ಭಾರತದ ಸಮಸೆಯಗಳು ಮತು ಿ 
  ಪರಿಹಾರೂೆೋಪ್ಾಯಗಳು. 
4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿರ ವಿನಾಯಸ. 
5. ಭಾರತದ ಮೋಲೆೈ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 
6. ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ. 
7. ಅಭವೃದಿಧ. 
8. ಬಾಯಿಂಕ್ರನ ವಯವಹಾರಗಳು 
 

ಚಟವಟಿಕ ೆ1  
ಚಟುವಟಿಕ ೆ2  
ಸಾಧನ ಪರಿೋಕ್ಷೆ-1 
 

ಘಟಕ ಪರಿೋಕ್ಷಗೆಳು.  
ಪಿಮುಖ ಪಿಶನೆಗಳಿಗ ೆ
ಉತಿರಗಳನುನ    
ಬರಸೆುವುದು.  

2 ಫ ಬುರವ ರಿ    
2021 

1. ಬಿಟಿೋಷ್ ಆಳಿಾಕಯೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು. 
2. ಕನಾಷಟಕದಲ್ಲಲ ಬಿಟಿೋಷ್ ಆಳಿಾಕಗೆ ೆ 
   ಪಿತಿರೊೋಧಗಳು. 
3. ಭಾರತದ ವಿದೋೆಶಾಿಂಗ ನಿೋತಿ. 
4. ಅನಯ ರಾರ್ರಗಳ್ ೆಿಂದಿಗ ೆಸಿಂಭಿಂಧ. 
5. ದುಡಿಮ. 
6. ಭಾರತದ ಮಣುುಗಳು  
7. ಬಾರತದ ಅರಣಯ ಸಿಂಪತು.ಿ 
8. ಗಾಿಮೋಣಾಭಿವೃದಿಧ. 
 

ಚಟವಟಿಕ ೆ3  
ಚಟುವಟಿಕ ೆ4  
ಸಾಧನ ಪರಿೋಕ್ಷ-ೆ2 
 

1ನೆೋ ಸಾಧನ ಪರಿೋಕ್ಷಯೆ 
ವಿಶೆಲೋರ್ಣ ೆಆಧರಿಸಿ ಕಲ್ಲಕಾ 
ನೂಯನಯತೆ ಗುರುತಿಸಿ. 
ಸಾಮರ್ಥಾಯಷರ್ಾರಿತ 
ಗುಿಂಪುಗಳ ರಚನ.ೆ 
ಘಟಕ ಪರಿೋಕ್ಷಗೆಳು.  
ಪಿಮುಖ ಪಿಶನೆಗಳಿಗ ೆ
ಉತಿರಗಳನುನ    
ಬರಸೆುವುದು ಮತು ಿ
ಓದಿಸುವುದು. 
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3 ಮ ರ್ಚಯ    
2021 

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತು ಿರ್ಾಮಷಕ      
  ಸುರ್ಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು. 
2. ಭಾರತದ ಪಿರ್ಥಮ ಸಾಾತಿಂತಿಯ ಸಿಂಗಾಿಮ. 
3. ಜ್ಾಗತಿಕ ಸಮಸೆಯಗಳು, ಭಾರತದ ಪ್ಾತ.ಿ 
4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು 
5. ಭಾರತದ ಜಲಸಿಂಪನೂಮಲಗಳು. 
6. ಭಾರತದ ಭೂ ಸಿಂಪನೂಮಲಗಳು. 
7. ಭಾರತದ ಸಾರಿಗ ೆಮತುಿ ಸಿಂಪಕಷ. 

ಚಟವಟಿಕ ೆ5  
ಚಟುವಟಿಕ ೆ6  
ಸಾಧನ ಪರಿೋಕ್ಷ-ೆ3 
 

ಸಾಮರ್ಥಾಯಷರ್ಾರಿತ 
ಗುಿಂಪುಗಳಿಗ ೆಆದಯಯನ 
ಯೋಜನ ೆಮತುಿ  
ವೆೋಳ್ಾಪಟಿು. 
ಘಟಕ ಪರಿೋಕ್ಷಗೆಳು.  
ಪಿಮುಖ ಪಿಶನೆಗಳಿಗ ೆ
ಉತಿರಗಳನುನ    
ಬರಸೆುವುದು. ಮತುಿ 
ಓದಿಸುವುದು. 

4 ಎ ಪರೇಲ್     
2021 

1. ಸಾಾತಿಂತಿಯ ಹೊೋರಾಟ. 
2. ಗಾಿಂಧಿಯುಗ, ರಾಷ್ಠರೋಯ ಹೊೋರಾಟ. 
3. ಜ್ಾಗತಿಕ ಸಿಂಸೆಿಗಳು. 
4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಯಗಳು. 
5. ಭಾರತದ ಕೆೈಗಾರಿಕಗೆಳು. 
6. ಭಾರತದ ನೆೈಸಗಿಷಕ ವಿಪತುಿಗಳು. 
 

ಚಟವಟಿಕೆ 7 
ಚಟುವಟಿಕ ೆ8  
ಸಾಧನ ಪರಿೋಕ್ಷ-ೆ4 
 

ಪಿಶನೆ ಪತಿಿಕೆ ಪರಿಚಯ. 
ಸಿಂಭವನಿೋಯ    
ಪಿಶನೆಗಳನುನ    
ಗುರುತಿಸುವುದು. 
ಸಾಮರ್ಥಾಯಷರ್ಾರಿತ 
ಗುಿಂಪುಗಳಿಗ ೆಆದಯಯನ 
ಯೋಜನ ೆಜ್ಾರಿ. 
ಘಟಕ ಪರಿೋಕ್ಷಗೆಳು.  

5 ಮೆ ೇ        
2021 

1. ಗಾಿಹಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತು ಿರಕ್ಷಣೆ. 
2. ಸಾಾತಿಂತೊಿೋತಿರ ಭಾರತ. 
3. ಪಿಮುಖಾಿಂಶಗಳ ಪುನರಾವತಷನ.ೆ 
4. ಫಿಶಳೆನ ಪತಿಿಕೆ ಚಚೆಷ. 
4. ಪೂವಷ ಸಿದಧತಾ ಪರಿೋಕ್ಷಗೆಳು 

ಆಿಂತರಿಕ ಮರಲಯ 
ಮಾಪನದ   
ಅಿಂಕಗಳ   
ಕೂಿಢೋಕರಣ  

ಸಾಮರ್ಥಾಯಷರ್ಾರಿತ 
ಗುಿಂಪುಗಳಿಗ ೆಆದಯಯನ 
ವೆೋಳ್ಾಪಟಿು. ಪಿಗತಿ   
ಪರಿಶ್ೋಲನ.ೆ     
ಸಿಂಭವನಿೋಯ ಪಿಶನೆಗಳಿಗ ೆ
ಉತಿರ ಚಚೆಷ  

6 ಜೊನ್      
2021 

ಪೂವಷಸಿದಧತಾ ಪರಿೋಕ್ಷ ೆಮತು ಿವಾಷ್ಠಷಕ 
ಪರಿೋಕ್ಷ.ೆ 

 ಪರಿೋಕ್ಷಗೆೆ ಬೋೆಕಾದ   
ಆತಮವಿಶಾಾಸ ಬಳೆ್ಸೆುವುದು. 

ಕ ೊೇ ವಿ ಡ್ ಹಿನ್ನಲ ಲ ರ್ಲಿಲ ಕ್ಡಿಮೆ ಅವ ಧಿ ಕ ರಣ 2020-21 ನ ೇ ಸ ಲಿ ಗ   ಬ ೊೇಧ ನ -ಕ್ಲಿಕ  ಮತ್ು ು 
ಮೌಲ ಯ ಮ ಪನ್ಕ ೆ ಗುರು ತಸಲ ದ ಅಧ ಯರ್ಗಳ್ು ಮತ್ು ು ಕ್ಡಿತ್ಗ ೊಳಿ ಸಲ ಗಿರುವ ವಿರ್ಯ  ಾಂಶ ಗಳ್ ವಿವರ ಈ 
ಕ ಳ್ಗ   ನೇ ಡಲ ಗಿದ . 
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ಕ ೊೇ ವಿ ಡ್ ಹಿನ್ನಲ ಲ ರ್ಲಿಲ ಕ್ಡಿಮೆ ಅವ ಧಿ ಕ ರಣ 2020-21 ನ ೇ ಸ ಲಿ ಗ   ಬ ೊೇಧ ನ -ಕ್ಲಿಕ  ಮತ್ು ು 
ಮೌಲ ಯ ಮ ಪನ್ಕ ೆ ಪ ರಿ ಗಣಿಸದಿರಲು ನಧಯ ರಿಸಿರುವ ವಿರ್ಯ  ಾಂಶ ಗಳ್ ವಿವರ 

10ನ ೇ ತ್ರಗತ – ಸಮ ಜ ವಿಜ್ಞ ನ್ 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವ ಅಧ್ಾಾಯಗಳು 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧ್ಾಾಯಗಳು ವಿಭಾಗ 
1.  
2.  
3 
4 
5 
6 
7 
8 

20ನ ೇ ಶತಮಾ ನದ ರಾ ಜಕೇ ಯ ಆಯಾಮ ಗಳ ು 
ಭಾ ರತದ ಸ್ಾಾನ ಮತುು ವಿಸ್ು ೇ ರ್ ಣ. 
ಭಾ ರತದ ಖನಿ ಜ ಮತುು ಶಕ ು ಸಂಪನೂೂಲಗ ಳ ು. 
ಬಾ ರತದ ಜನಸಂ ಖ್ ಾ. 
ಹರ್ ಮತುು ಸ್ಾ ಲ 
ಸ್ಾ ವಣಜನಿಕ್ ಹರ್ ಕಾ ಸು ಮತುು ಆಯವಾಯ. 
ಉದಾಮಗಾರಿಕ  
ವಾವಾಾರದಲ್ಲಿ ಜಾ ಗತೇಕ್ರರ್ 

ಇತಾಾ ಸ 
ಭೂ ಗ ೂೇಳ 
ಭೂ ಗ ೂೇಳ 
ಭೂ ಗ ೂೇಳ 
ಅರ್ಣ ಶಾ ಸರ 
ಅರ್ಣ ಶಾ ಸರ 
ವಾವಾಾರ ಅಧ್ಾಯನ 
ವಾವಾಾರ ಅಧ್ಾಯನ 

 

ಭಾಗಶಃ ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವ ವಿಷಯಾ ಂಶಗಳು 
ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧ್ಾಾಯಗಳು ಕ ೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಾಂಶಗಳು 

1.  ಭಾ ರತಕ ೆ ಯುರ ೂೇಪಿಯನನರ ಆಗಮನ 
 

ಪ್ಾಿ ಸ್ ಕ್ದನ. 
ಕ್ನಾಣಟ್ಟಕ್ ಯುದದ ಗಳ ು 

2.  ಬಿರಟ್ಟೇಷ್ ಆಳ್ವ ಿ ಕ  ವಿಸುರಣ  
 

ಸಾಾ ಯಕ್ ಸ್ ೈನಾ ಪದಧತ,  
ದತುು ಮಕ್ೆ ಳ್ವ ಗ  ಹಕೆಲಿ ನಿೇ ತ 

3.  ಬಿರಟ್ಟೇಷ್ ಆಳ್ವ ಿ ಕ  ಪರಿ ಣಾಮಗ ಳ ು 
 

ಸ್ಾಿ ತಂತರಯ ಪೂ ವಣ ಕಾಲ ದ ಕ್ಂ ದಾಯ ನಿ ೇ ತಗಳ ು,  
ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಆಳ್ವಿ ಕ  ಕಾಲದ ಕಾ ಯ್ದದಗ ಳ ು 

4.  ಭಾ ರತದ ಸಮಸ್ ಾಗ ಳ ು ಮತುು  
ಪರಿಾಾರಗ ಳ ು 

ಕಾ ಪ್ ೂ ೇಣರ ೇಟ್ ತಂತರಗಾರಿಕ ,  
ಭಯೇ ತ್ಾಾ ದನ . 

5.  ಜಾ ಗತಕ್ ಸಮಸ್ ಾಗಳ ು ಮತುು ಭಾ ರತದ 
ಪ್ಾ ತರ 

ಶಸ್ಾರ ಸರ ಪ್ ೈಪ್ ೂ ೇ ಟ್ಟ,  
ಆ ರ್ಥ ಣಕ್ ಅ ಸಮಾನತ್  

6.  ಜಾ ಗತಕ್ ಸಂಸ್ ಾಗಳ ು ಪ್ಾರ ದ ೇಶಿಕ್ ಸಹಕಾರ 
7.  ದುಡಿಮೆ ಸಂ ಭಾ ವನ  ಸಹಿತ ಮತುು ರಹಿತ ದುಡಿಮೆ 
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ಸ ಮ ರ್ಥ ಯಯಧ ರಿತ್ ವಿದ ಯರ್ಥಯ ಗುಾಂಪುಗಳ್ು ಮತ್ುು ಅಧಯರ್ನ್ ಯೇಜನ  
ವಿವರ ಪರಜವಲ ತ್ಾಂಡ ಪರವಿೇಣ ತ್ಾಂಡ ಪರಕ ಶ ತ್ಾಂಡ 

ತ್ಾಂಡವ ರು           
ಸ ಮರ್ಥಯ ಯ 

    ಸರಾಸರಿಗಿಿಂತ 
   ಉತಿಮ ಸಾಮರ್ಥಳಯಷ 

     ಸರಾಸರಿ 
    ಸಾಮರ್ಥಳಯಷ  

     ಸರಾಸರಿಗಿಿಂತ                  
    ಕಡಿಮ ಸಾಮರ್ಥಳಯಷ 

ಶ ಲ ರ್ 2020-21     
ಸ ಲಿನ್. ತ್ಾಂಡವ ರು 

ಎ ಸ್.ಎ ಸ್.ಎ ಲ್.ಸಿ       
ವಿದ  ಯರ್ಥಯಗಳ್ ಸಾಂ ಖ್ ಯ 

 
16 

 
27 

 
21 

 
ತ್ಾಂಡವ ರು  

ಗುರಿ  
ಮತ್ು ು  

ಯೇಜನ   

ಗುರಿ:  ವೆೈಯಕ್ರಿಕ        
80 ರಿಿಂದ 100%   
ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ. 
ಯೇಜನ : ಪಿತಿಪ್ಾಠ್ದ 
ಪಿತಿಯಿಂದು 
ಪರಿಕಲಪನಗೆಳನುನ ಅರ್ಥಷ 
ಮಾಡಿಸುವುದು, ಹೆಚಿ್ಚನ 
ಮನಗೆಲೆಸ ಮತು ಿ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಹೆಚಿ್ಚನ 
ಪರಿೋಕ್ಷಗೆಳು. ಕಳ್ದೆ    
ಸಾಲ್ಲನ ಪಿಶನೆಪತಿಿಕಗೆಳನುನ 
ಹೆಚು ಿಬಡಿಸುವುದು. 
ನಿರಿಂತರ ಪಿಗತಿ   
ಪರಿಶ್ೋಲನ.ೆ ಹೆಚಿ್ಚನ  
ಪ್ಾಠ್ಗಳ ಅಧಯಯನಕೆಕ 
ವೆೋಳ್ಾಪಟಿು 

ಗುರಿ:  ವೆೈಯಕ್ರಿಕ        
60 ರಿಿಂದ 80%   
ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ. 
ಯೇಜನ : ಪಿತಿಪ್ಾಠ್ದ 
ಪಿಮುಖ   
ಪರಿಕಲಪನಗೆಳನುನ ಅರ್ಥಷ 
ಮಾಡಿಸುವುದು, 
ಹೊರಯೆಾಗದ ಮನಗೆಲೆಸ 
ಮತು ಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 
ಹೊರಯೆಾಗದ   
ಪರಿೋಕ್ಷಗೆಳು. ಗುಿಂಪು 
ಅಧಯಯನದಲ್ಲಲ ಹೆಚಿ್ಚನ 
ಗಮನ ಮತುಿ ಅವಕಾಶ 
ಪಿಮುಖ  ಪ್ಾಠ್ಗಳ 
ಅಧಯಯನಕೆಕ ವೆೋಳ್ಾಪಟಿು 
ಬಹುಮಾನಗಳು.   
ನಿರಿಂತರ ಪಿಗತಿ   
ಪರಿಶ್ೋಲನ.ೆ 

ಗುರಿ:  ವೆೈಯಕ್ರಿಕ          
40 ರಿಿಂದ 60%     
ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ. 
ಯೇಜನ : ಪಿಮುಖ   
ಪ್ಾಠ್ಗಳ  ಪಿಮುಖ   
ಪರಿಕಲಪನಗೆಳನುನ ಅರ್ಥಷ 
ಮಾಡಿಸುವುದು,  
ಹೊರಯೆಾಗದ ಮನಗೆಲೆಸ 
ಮತು ಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 
ಹೊರಯೆಾಗದ ಪರಿೋಕ್ಷಗೆಳು. 
ಗುಿಂಪು ಅಧಯಯನದಲ್ಲಲ   
ಹೆಚಿ್ಚನ ಗಮನ ಮತು ಿ  
ಅವಕಾಶ. ಸಿಂಭವನಿೋಯ 
ಅಿಂಶಗಳ ಅಧಯಯನಕೆಕ 
ವೆೋಳ್ಾಪಟಿು. ಆತಮ ವಿಶಾಾಸ 
ಬಳೆ್ಸೆುವುದು.   
ಬಹುಮಾನಗಳು. ನಿರಿಂತರ 
ಪಿಗತಿ ಪರಿಶ್ೋಲನ.ೆ 

 ಗುಾಂಪುವ ರು ವಿದ ಯರ್ಥಯ ಗಳ್ ಪಟಿಟ ಕ್ರರಯ  ಯೇ ಜನ  ರ್ ಕ ೊನ ರ್ ಲಿಲದುದ, ಅದು ಕ್ರರಯ  ಯೇ ಜನ  ರ್ ಪರಮುಖ ಭ ಗ 
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ಫಲಿತ ಾಂಶ ಉತ್ು ಮಪಡಿಸಲು AiÉÆÃfvÀ ವಿಶ ೇ ರ್ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ 

1. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ¯Éè ಸ ಮರ್ಥಯಯ ಆಧ ರಿಸಿ ಗುಾಂ ಪುಗಳ್ ರ ಚನ  
¥Àæ À̧ÄÛvÀ ªÀµÀðzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ AiÀÄ ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«ನ ಕಲ್ಲಕಾ ಸಾಮರ್ಥಯಷ 

ಆಧರಿಸಿ 3 ಗುಿಂಪುಗಳಲ್ಲಲ ವಿಿಂಗಡಿಸುವುದು. ಗುಿಂಪುವಾರು ಕಲ್ಲಕಾಿಂಶಗಳನುನ ಸಿದದಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡು 
ಬೂೆೋದನ ೆಮತು ಿಮರಲಯಮಾಪನ ನಡಸೆುವುದು. 

 
2. ̈ ÉAZï °ÃqÀgï ªÀåªÀ¸ÉÜ : 

 vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥Àæw ¨ÉAZïUÀÆ M§â GvÀÛªÀÄ ¥ÀæUÀw ºÉÆA¢gÀÄªÀ «zÁåyðAiÀÄ£ÀÄß 
£ÁAiÀÄPÀ£À£ÁßV DAiÉÄÌªÀiÁr G½zÀ ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÀæUÀw ¥Àj²Ã°¹ CªÀgÀÆ À̧ºÀ ¥ÀæUÀw ºÉÆAzÀ®Ä 
CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ. 

 
3. zÀvÀÄÛ AiÉÆÃd£É : 

 ¥Àæw ªÀμÀðzÀAvÉ F ¸Á°£À°èAiÀÄÆ ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÀæUÀwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É̄ «Ä±ÀæªÀiÁr ªÀÄPÀÌ¼À 
UÀÄA¥ÀÅªÀiÁr J¯Áè ²PÀëPÀjUÀÆ MAzÉÆAzÀÄ UÀÄA¦£À G À̧ÄÛªÁj ªÀ»¹, ¥Àæw¢£À D ªÀÄPÀÌ¼À 
UÀÄA¥ÀÅ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ C£ÀÄªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.  
 
4. UÀÄA¥ÀÅ CzÀåAiÀÄ£À :  

F ªÉÄÃ É̄ w½¹zÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß UÀÄA¥ÀÅ ªÀiÁr zÀvÀÄÛ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄAvÉ ²PÀëPÀjUÉ 
G À̧ÄÛªÁj ªÀ»¹, ¥Àæw¢£À DAiÀiÁ UÀÄA¦£À ªÀÄPÀÌ¼À J¯Áè «μÀAiÀÄUÀ¼À°è£À ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß, CªÀgÀÄ 
¤ªÀð» À̧ÄwÛgÀÄªÀ UÀÈºÀ¥ÁoÀ, £ÉÆÃmïì ºÁUÀÆ ºÁdgÁw §UÉÎ ¥Àj²Ã°¹ C s̈Àå¹ À̧®Ä 
£ÉgÀªÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

 

5. «±ÉÃμÀ vÀgÀUÀw :  
¥Àæw¢£À ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉ¬ÄAzÀ 10.00 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÉ ¢£ÀPÉÌ MAzÀÄ «μÀAiÀÄzÀAvÉ 

«μÀAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ «±ÉÃμÀ vÀgÀUÀw vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QèμÀÖPÀgÀ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄg ÀÄ¨ÉÆÃzsÀ£É 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ À̧AeÉ 4.10 jAzÀ 5.00 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÉ MಿಂzÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£É 
CxÀªÁ N¢ À̧ÄªÀ PÁAiÀÄð ºÀ«ÄäPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ.  
 

6. ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ «£Áå¸À ¥ÀjZÀAiÀÄ: 
 §zÀ¯ÁzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ À̧A§A¢ü¹zÀAvÉ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ «£Áå À̧ªÀ£ÀÄß  J¯Áè ªÀÄPÀÌ½UÀÆ ¤Ãr, 

JμÀÄÖ CAPÀ, JμÀÄÖ ¥Àæ± Éß, AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁªÀ CzsÁåAiÀÄPÉÌ, AiÀiÁªÀ ¥Àæ±ÉßUÉ ºÉZÀÄÑ 
MvÀÄÛ ¤ÃqÀ É̈ÃPÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ DAiÀiÁ  ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄವುದು. 
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7. ¥ÀjÃPÉëUÉ G½¢gÀÄªÀ ¢£ÀUÀ¼À §UÉÎ £É£À¥ÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.  
¥Àæw¢£À ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀjÃPÉë E£ÀÄß JμÀÄÖ ¢£À G½¢zÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ CAQ 

CA±À ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ. vÀgÀUÀwAiÀÄ°è G½PÉ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj À̧ÄªÀ ºÁUÀÆ ¥ÀjÃPÉë §UÉÎ DvÀä«±Áȩ́ À, 
zsÉÊAiÀÄðvÀÄA§ÄªÀ ªÁPÀåUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥sÀ®PÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð À̧ÄªÀÅzÀÄ.  

 

8. ¥ÉÇÃμÀPÀgÀ ¸À¨sÉ : 
¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ «±ÉÃμÀªÁV 10£ÉÃ vÀgÀUÀw ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÉÇÃμÀPÀgÀ£ÀÄß/vÁAiÀÄA¢gÀ£ÀÄß PÀgÉ¹ À̧ s̈É 

£ÀqÉ¹, AiÀiÁªÀ «μÀAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄUÀÄ »AzÉ EzÁÝ£É. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÃUÉ NzÀ É̈ÃPÀÄ, ªÀÄPÀÌ¼À 
C¨sÁå À̧zÀ°è ¥ÉÇÃμÀPÀgÀ ¥ÁvÀæ ²PÀëPÀgÀμÉÖÃ ªÀÄÄRå JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼À 
PÀ°PÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JAvÀºÀ ªÁvÁªÀgÀt EgÀ̈ ÉÃPÀÄ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÇÃμÀPÀgÀ À̧ºÀPÁgÀ 
ºÉÃVgÀ É̈ÃPÀÄ, »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ «μÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¹ C©ü¥ÁæAiÀÄ ºÀAaPÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  
 

9. zÀÆgÀªÁtÂ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ: 
10£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÉÇÃμÀPÀgÀ zÀÆgÀªÁtÂ À̧ASÉåUÀ¼À£ÀÄß À̧AU Àæ»¹ ¥Àæw¢£À 

gÁwæ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÉÇÃμÀPÀjUÉ gÁwæ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀgÉªÀiÁr, CªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ 
CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£ÉAiÉÄÃ ºÉÃUÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ Zàað À̧ÄªÀÅzÀÄ. ¢£ÀªÀ» C s̈Áå À̧ 
ªÉÃ¼Á¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ À̧j À̧ÄwÛzÁÝ£ÉAiÉÄÃ ºÉÃUÉ C¨sÁå À̧PÉÌ vÉÆqÀQzÀÝgÉ ¥ÉÇÃμÀPÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁvÀ£Ár 
¥ÀjºÀj¹, ªÀÄPÀÌ¼À°è D¸ÀQÛ ªÀÄÆr À̧ÄªÀÅzÀÄ.  

 

10. ªÀÄ£É s̈ÉÃn PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ:  
J¯Áè ²PÀëPÀgÀÆ À̧AeÉ À̧ªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÀåvÉAiÀÄªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr CªÀgÀ 

C¨sÁå À̧zÀ PÀqÉ ¤UÁ ªÀ» À̧ÄªÀÅzÀÄ, ¥ÉÇμÀPÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁvÀ£Ár NzÀÄªÀ M¼ÉîAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt 
¤«Äð À̧ÄªÀÅzÀÄ. 

 

11. gÀ¸À ¥Àæ±Éß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ: 
ªÁgÀzÀ°è MAzÀÄ «μÀAiÀÄzÀAvÉ ¥Àæw ±À¤ªÁgÀ ªÉÆzÀ̄ ÉÃ w½¹gÀÄªÀ «μÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

CzÁåAiÀÄUÀ¼À°è aPÀÌ aPÀÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ºÁ° EgÀÄªÀ UÀÄA¥ÀÅUÀ½UÉ gÀ̧ À 
¥Àæ±Éß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉ¹ CAPÀ ¤Ãr GvÀÛªÀÄ CAPÀ ¥ÀqÉzÀ UÀÄA¦£À §UÉÎ ¥Àæ±ÀA Ȩ́ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀgÀ 
ªÀÄÆ®PÀ C¨sÁå À̧zÀ°è C¸ÀQÛ ªÀÄÆr À̧ÄªÀÅzÀÄ.  
 

12. ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À «μÀAiÀÄzÀ°è ¨sÁgÀvÀ £ÀPÉë & ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  
À̧ªÀiÁd «eÁÕ£ÀzÀ°è §gÀÄªÀ ¨sÁgÀvÀ £ÀPÉë ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ À̧A§A¢ü¹zÀAvÉ À̧A¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄ 

À̧Ü¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr À̧ªÀÄAiÀÄ ¹PÁÌUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw ±À¤ªÁgÀ ¨sÁ£ÀÄªÁgÀUÀ¼ÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 
C¨sÁå À̧ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MªÉÄä §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄªÀAvÉ w½ À̧ÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÉ¢gÀÄªÀ §UÉÎ 
¥Àj²Ã°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  
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13. E¯ÁSÉ MzÀV¸ÀÄªÀ/ »A¢£À ªÀµÀðUÀ¼À C¨sÁå¸À ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¸ÀÄªÀÅzÀÄ:  
E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ MzÀV À̧¯ÁUÀÄªÀ C¨sÁå¸À ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¹ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwð À̧ÄªÀÅzÀÄ, 

EzÀjAzÀ ªÀÄPÀÌ¼À°è ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ §UÉÎ EgÀÄªÀ ¨sÀAiÀÄ, UÉÆAzÀ® ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁV CªÀgÀ°è DvÀä 
«±Áȩ́ À GAmÁUÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄªÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ JzÀÄj¹ AiÀÄ±À̧ Àì£ÀÄß 
¥ÀqÉAiÀÄÄªÀgÀÄ.  
 

14. ªÀÄPÀÌ¼À DgÉÆÃUÀåzÀ §UÉÎ PÁ¼Àf :  

ಕೂೆೋವಿಡ್ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲಲ ¥ÉÇÃμÀPÀgÀ eÉÆvÉ ZÀað¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀÌ¼À DgÉÆÃUÀå ºÁUÀÆ 

CªÀgÀ zÉÊ£ÀA¢£À DºÁgÀzÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ಕೂೆೋವಿಡ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ªÀÄºÀvÀézÀ §UÉÎ CjªÀÅ 
ªÀÄÆr¹ N¢£À eÉÆvÉUÉ DgÉÆÃUÀå PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä À̧®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 

 

15. gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ UÀ½¹zÀ CAPÀ w½¸ÀÄªÀÅzÀÄ ಮತ್ ುು ಬಹುಮ  ನ್ 
ನೇಡುವುದ ು. 

 J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ «zÁåyðUÀ½VgÀÄªÀ £Á®ÄÌ gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À 8 ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ 
4 QgÀÄ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀjUÉ w½¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸À» ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄjAzÀ CªÀjUÉ 
vÀªÀÄä ¨ÁºÀå ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ JA§ÄzÀÄ w½zÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉUÉÆAqÀÄ «zÁå¨Áå À̧zÀ°è 
vÉÆqÀUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

 

16. ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ ¨ÁPïì/ ¥Àæ±Éß ¥ÉnÖUÉ / ¸À®ºÁ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
 J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ «zÁåyðUÀ½UÉ «µÀAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ Ȩ́å §AzÀÄ CªÀgÀÄ 

²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ZÀað À̧®Ä ªÀÄÄdÄUÀgÀUÉÆAqÀgÉ CAvÀºÀ «zÁåyðUÀ½UÁV ±Á É̄AiÀÄ°è MAzÀÄ 
PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ ¨ÁPïì ElÄÖ CzÀgÀ°è CªÀgÀ ¸ÀªÀÄ Ȩ́åUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ºÁQ, ªÀÄÄA¢£À 
vÀgÀUÀwUÀ¼À°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀåªÀ Ȩ́Ü ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. ±Á É̄UÀ¼À°è EAvÀºÀ 
¥Àæw«µÀAiÀÄzÀ À̧ªÀÄ Ȩ́åUÀ¼À£ÀÄß §UÉ ºÀj¸À®Ä ¸À®ºÁ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 
19. ¦¦n ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É 
      J®è CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£ÉUÁV ¦¦nUÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ CªÀÅUÀ¼À 
ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥sÀ°vÁA±À GvÀÛªÀÄ¥Àr À̧ÄªÀÅzÀÄ. 
 
20. ಪಿಸುಿತ ವರ್ಷವು ಸಾಮಾನಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ರಕಿಂತ ಭಿನನವಾಗಿದುದ ಅದನುನ ಗಮನದಲ್ಲಲಟುು ನಮಮ 
ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನಯೆನುನ ಅನುಷ್ಾಿನಗೊಳಿಸುವುದು. 
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2020-21ನ ೇ ಸ ಲಿನ್ ಎ ಸ್.ಎ ಸ್.ಎ ಲ್.ಸಿ ವಿದ  ಯ ರ್ಥಯಗಳ್ು (ಸ ಮರ್ಥ ಯ ಯಧ ರಿತ್ ಗುಾಂ ಪು ವ ರು) 
ಪರಜಿಲ ತಂಡ ಪರವಿೇರ್ ತಂಡ ಪರಕಾಶ ತಂಡ 

1 ಅಕ್ಷತ್ಾ ಮ ೂಡಿರ್ಣನ ವರ 
2 ಚ ಂದ ನ ಅಕೆ 
3 ಚ ಂದ ನ ಬ  ಳವಿ ಗಿ 
4 ಜಂಗ ರ್ ಣನವರ ಪರದಿೇ ಪ 
5 ಕ .ಬಿ. ನಿೇಲ ಮ ೂ 
6 ಲ ಕ್ಷ್ಮಿ ಇದಿಯಮ ೂ ನ ವರ 
7 ಮ ಧ್ ುಮ ತ ಬಿ. 
8 ಪೂಜ ಾ ದ  ೂಡಡಮನಿ 
9 ರ ಮೆ ೇಶ ಹ ುಲ ುಕ್ಮ ೂ ನ ವರ 
10 ರ ವಿ ಈ.ಬಿ. 
11 ಸಂತ್ ೂೇಷ ತ್ ವರಿ 
12 ಸರಿತ್ಾ ಪಟಗ   
13 ಶಶಿಧ್ ರ ತ್ ವ ರಿ 
14 ಶಶಿಕ್ಲಾ ಗ  ೂೇಣಿ ೇಗ ೌಡರ 
15 ಸುಂಕ್ದ ನ ಾ ಗ ರ ಾ ಜ 
16 ತ್ ೇಜಶಿಿನಿ ಹಿರ  ೇಮ ಠ 

1 ಅಭಿ ಷ ೇಕ್ ಕ್ರ ೂರ 
2 ಅನ ನ ಪೂರ್ ಣ ಹ ರಿಜನ 
3 ಅಪಿಣ ತ್ಾ ಬ  ಳಸ್ 
4 ಬ ರ್ ಕಾ ರ ಮ ಲಾ ಿರ ಪಾ 
5 ಭ ಾ ಗ ಾ ಾ ಇದಿಯಮ ೂ ನ ವರ 
6 ಭ ವಾ ನಿ ಮೆ ೇಡ ಿೇರಿ 
7 ದಿಲ್ಲೇ ಪ ಾ ಾ ವನ ೂರ ು 
8 ಗ ುಳ ೇದ ರ ವಿ 
9 ಹ ುಳುಕ್ಮ್ ಮನವರ  ಅಕ್ಷತ್ಾ 
10 ಕ್ಲ ೂೆೇ ಟ್ಟ ರ ಾ ಘವ ೇಂದ ರ 
11 ಕ್ಲಿಳ್ವಿ ಉಮ ಾ 
12 ಕ್ಲಿಳ್ವಿ ಮೆ ೇಘನ ಾ 
13 ಕತೂುರ ಸ್ಾಗ ರ 
14 ಮ ಜ್ಜ ಿಗ ೇರಿ ಕ್ವಿತ 
15 ಮ ಾ ಳಪಾನ ವರ ಮ ಾ ಾ ಲ ಕ್ಷ್ಮಿ 
16 ಮ ಮ ತ್ಾ ಪಿಂಜ ಾ ರ 
17 ಮ ಂಜು ಳಾ ಕ್ನ ನ ಪಾನ ವರ 
18 ಓ. ರ ಾ ಜ 
19 ಪರಮೆ ೇಶ ಜಕ್ೆರ್ ಣನವರ 
20 ಪೂಜ ಾ ಅರ ವಳ್ವಿ 
21 ಪರದಿೇ ಪ ಮ ಜ್ಜ ಿಗ ೇರಿ 
22 ಸಂಗಿೇ ತ್ಾ ಡಿಳ ಿ ಪಾನ ವರ 
23 ಸಂಗಿೇ ತ್ಾ ನ ಂದಿಹ ಳ್ವಿೇ 
24 ಸುಧ್ ಾ ಯು. 
25 ತಲಣಗ ಟ್ ಿ ಹ ರಿೇಶ 
26 ವಿದ ಾ ಾ ಬಿ ದ ಾ ದಡ ಪಾನವರ 
27 ವಿನ ಾ ಯಕ್ ಡಿ ಳ ಿಪಾನ ವರ 

1 ಬಿ. ವಿೇರ ಮ ೂ 
2 ಗ ಂಗ ಮ ೂ ನ ವರ ಾ ಾ ಲ ೇಶ 
3 ಗ  ೂೇಣ ಪಾ ಬ ಾ ಕಣ 
4 ಹ ರಿಜನ ಗ  ೂೇಣ ಪಾ 
5 ಹ ರಿೇಶ ಬ ಳಾ ಿರಿ 
6 ಾ ಾ ವನ ೂರ ು ನ ವಿೇನ 
7 ಾ ಾ ವನ ೂರ ು ಾ ಾ ಲ ೇಶ 
8 ಾ ಾ ವನ ೂರ ು ಕ ೂೇಟ್ ಪಾ 
9 ಕ . ಅರ ುರ್ ಕ್ುಮ ಾ ರ 
10 ಕಾ ತ ಣಕ್ ಮ ೂಡಿಣ್ ರ್ನವರ 
11 ಕ್ವನ  ಅಂಗ ಡಿ 
12 ಕರ ರ್ ಹ ಡಗ ಲ್ಲ 
13 ಕ ೂೇಗ ನ ೂರ ಪರ ವಿೇರ್ ಕ್ುಮ ಾ ರ 
14 ಮ ೂಡಿರ್ಣನ ವರ ಐಶಿಯಣ 
15 ಪರಶು ರ ಾ ಮ ಕಾ ವ ಲ್ಲ 
16 ಪರವಿೇರ್ ಚ ಲ ವಾ ದಿ 
17 ಶರತ ಅರ ವಳ್ವ ಿ 
18 ಶಿರೇಕಾ ಂತ ಕತ ಿ 
19 ತಳ ವಾ ರ ಗ  ೂೇಣ ಪಾ 
20. ಮೆ ೇಘಾ ಕ ೂೇಟ್ಟಾ ಾ ಳ 
21. ವಿದ ಾ ಾ ಮ ೂಡಿರ್ಣನ ವರ 
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