


 

 

 

 

 

9£ÉÃ vÀgÀUÀw 
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£À £ÉÆmïì 

(¥ÀjÃµÀÌöÈvÀ ¥ÀoÀå DzsÁjvÀ) 
gÀZÀ£É 

   «ÃgÉÃ±ï      PÁAvÉÃ±ï 
JPïì ªÀÄÄ¤ì¥À¯ï ¥ËæqsÀ±Á¯É   ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É ¸ÉÆÃªÀÄ£ÀºÀ½î 
  zÁªÀtUÉgÉ vÁ. f.    PÀqÀÆgÀÄ vÁ. aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgïÄ f. 

 ¥Àæ±ÁAvï n.PÉ.     ¥ÉæÃªÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï 
     f.eÉ.¹. °AUÀzÀºÀ½î            ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É eÉÆÃrºÉÆaºÀ½î 
PÀqÀÆgÀÄ vÁ. aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgïÄ f.  PÀqÀÆgÀÄ vÁ. aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgïÄ f. 

¸ÀºÀPÁgÀ 
¸ÀAvÉÆÃµï PÀÄªÀiÁgï  

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É §¤ßPÀ®Äè  ºÀUÀj É̈ÆªÀÄä£ÀºÀ½î vÁ. §¼Áîj f. 

ªÀÄÄR¥ÀÅl «£Áå¸À: 
gÁªÀiÁZÀAzÀæ PÉ.J¸ï. 

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É n.UÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ºÉÆ£Áß½ vÁ. zÁªÀtUÉgÉ f. 
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EwºÁ¸À 
CzsÁåAiÀÄ-1 

PÉæöÊ¸ÀÛ zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ E¸ÁèA zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ 
. SÁ° ©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁrj. 
1. K¸ÀÄQæ̧ ÀÛgÀÄ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀÜ¼À _____________ 
2. K¸ÀÄQæ¸ÀÛgÀ£ÀÄß ²®Ä¨ÉUÉÃj¹zÀ ¨ÉlÖ 
____________ 
3. ªÉÆºÀªÀÄäzï ¥ÉÊUÀA§gÀgÀÄ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀÜ¼À 
__________ 
4. E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ UÀæAxÀ _____________ 
5. ªÉÆºÀªÀÄäzï ¥ÉÊUÀA§gÀgÀ GvÀÛgÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß 
_____ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
6. ಇಸ ಲ್ಾಂ ಧರ್ಮದ ಮೊದಲ ಖಲೀಫ ___________  

7. ªÀÄÄ¹èA zsÀªÀÄð ______ gÀ°è ºÀÄnÖvÀÄ. 
8. ________ PÉæöÊ¸ÀÛ zsÀªÀÄðzÀ ¥À«vÀæ UÀæAxÀªÁVzÉ. 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) ¨ÉvÉèºÉA (2) UÉÆ¯ÉÆÎÃxÀ (3) ªÉÄPÁÌ (4) 
PÀÄgÁ£ï (5) R°Ã¥sÀgÀÄ (6) ಅಬೂಬಕರ್ (7) CgÉÃ©AiÀiÁ 
(8) ¨ÉÊ§¯ï 
 
. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gÉ¬Äj. 
1. K¸ÀÄQæ̧ ÀÛgÀ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉ¬Äj. 
K¸ÀÄQæ̧ ÀÛgÀÄ ¸Á.±À. 1£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è eÉgÀÆ¸À®A 
§½AiÀÄ ¨ÉvÀèºÁåA JA§ ºÀ½îAiÀÄ°è MAzÀÄ 
§qÀPÀÄlÄA§ªÉÇAzÀgÀ°è ªÉÄÃj ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃ¸É¥sïgÀ 
ªÀÄUÀ£ÁV d¤¹zÀgÀÄ. CªÀjUÉ ¨Á®åzÀ°è C¥ÁgÀªÁzÀ 
zsÁ«ÄðPÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ AiÀÄºÀÆ¢UÀ¼À 
zsÀªÀÄðUÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß, vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀªÁV «ªÀj¹ 
CZÀÑjUÉÆ½¹zÀgÀÄ. fÃ¸À¸ïgÀÄ vÀ£Àß 30£ÉAiÀÄ 
ªÀAiÀÄ¹ì£À°è eÁ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ JA§ÄªÀªÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ 
M¼ÀUÁV CªÀjAzÀ ¢ÃPÁë ¸Áß£À ¥ÀqÉzÀgÀÄ. 
¢ÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ eÁ£ï fÃ¸À¸ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ¹ÃºÀ 
CxÀªÁ ªÀÄºÁgÀPÀëPÀ£ÉAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ. ¢ÃPÉëAiÀÄ 
¹éÃPÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÀµÀÖzÀ°èzÀÝ d£ÀjUÉ ¢ªÀå eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß 
¨ÉÆÃ¢ü¹ CªÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß 
vÀAzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÉÃ ¢£ÉÃ fÃ¸À¸ïgÀ ¸ÉÃªÁ 
ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀA¥ÀUÀ¼ÀÄ J¯Áè 
ªÀUÀðUÀ¼À£ÀÄß DPÀ¶ð¹ d£À¦æAiÀÄªÁzÀªÀÅ. PÀæªÉÄÃt 
CªÀgÀÄ d£ÀgÀ zÀÈ¶ÖAiÀÄ°è gÀPÀëPÀ£ÁV zÉÊªÀvÀé ¸ÁÜ£À 
ºÉÆAzÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß AiÀÄºÀÆ¢AiÀÄgÀ°èzÀÝ 
¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ªÀUÀð «gÉÆÃ¢ü¹vÀÄ. EªÀgÀÄ fÃ¸À¸ïgÀ 
§UÉÎ gÉÆÃªÀÄ£ï ¸ÁªÀiÁædåzÀ gÁdå¥Á®£ÁzÀ 
¥ÁAnAiÀÄ¸ï¦¯ÁvÀ¤UÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤Ãr gÁdzÉÆæÃºÀzÀ 
DgÉÆÃ¥À ªÀiÁrzÀgÀÄ. «ZÁgÀuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ 
fÃ¸À¸ïgÀÀ£ÀÄß UÉÆÃ¯ÉÆÎÃxÀ JA§ ¨ÉlÖzÀ°è MAzÀÄ 
±ÀÄPÀæªÁgÀzÀ ¢£À ²®Ä¨ÉUÉ Kj¹zÀgÀÄ. 

 
2. fÃ¸À¸ïQæ̧ ÀÛgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 
fÃ¸À¸ïQæ¸ÀÛgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ, 
1) zÉÃªÀgÀÄ M§â£ÉÃ, zÀAiÀiÁªÀÄAiÀÄ£ÁzÀ zÉÃªÀgÀÄ ¸ÀªÀð 
fÃªÀgÁ²UÀ¼À vÀAzÉ. 
2) ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀ°è ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÀé s̈ÁªÀ£É¬ÄgÀ¨ÉÃPÀÄ. 
3) £ÁªÀÅ PÀµÀÖzÀ°ègÀÄªÀªÀgÀ£ÀÄß ¦æÃw¹zÀgÉ zÉÃªÀgÀ£ÀÄß 
¦æÃw¹zÀAvÉ. 
4) ¥ÀgÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß §AiÀÄ¸ÀzÉÃ £ÁªÀÅ CªÀgÀ 
¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
5) ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÉÃªÉAiÀÄÄ zÉÃªÀgÀ ¸ÉÃªÉUÉ 
¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀÄzÀÄ. 
6) ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¦àUÉ ¥À±ÁÑvÁÛ¥À ¥ÀlÖgÉ, CzÀPÉÌ 
zÉÃªÀjAzÀ PÀëªÀiÁ¥ÀuÉ EzÉ. 
7) ¤£Àß ±ÀvÀÄæªÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ¦æÃw¸ÀÄ; ¤£ÀUÉ PÉlÖzÀÝ£ÀÄß 
§AiÀÄ¸ÀÄªÀªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß §AiÀÄ¸ÀÄ. 
 
3. PÉæöÊ¸ÀÛ zsÀªÀÄðªÀÅ ºÉÃUÉ ¥Àæ̧ ÁgÀªÁ¬ÄvÀÄ? 
fÃ¸À¸ïgÀÄ PÀµÀÖzÀ°ègÀÄªÀªÀgÀ£ÀÄß gÀQë¸À¨ÉÃPÉA§ 
dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¢ÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß 12 d£À 
²µÀåjUÉ ªÀ»¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß C¥ÉÇÃ¸À¯ïì JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. EªÀgÀ°è ¸ÀAvÀ ¦ÃlgÀ£ÀÄ CwÃ 
¥ÀæªÀÄÄR£ÁVzÀÄÝ gÉÆÃ«ÄUÉ vÉgÀ½ ZÀZïð ¸ÁÜ¦¹ 
¥Àæ¥ÀAZÀzÁzÀåAvÀ zsÀªÀið ¥ÀæZÁgÀPÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ PÉæöÊ¸ÀÛ 
zsÀªÀÄðzÀ ¸ÀÄªÁvÉðUÀ¼À ¥ÀæZÁgÀ DgÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. 
¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è gÉÆÃªÀÄ£ï ZÀPÀæªÀwðUÀ¼ÀÄ PÉæöÊ¸ÀÛ zsÀªÀÄðzÀ 
¥ÀæZÁgÀPÉÌ CrØ¥Àr¸À°®è. EzÀjAzÀ gÉÆÃªÀÄ£ï 
¸ÁªÀiÁædåzÁzÀåAvÀ vÀéjvÀªÁV zsÀªÀÄð ºÀgÀrvÀÄ. DzÀgÉ 
1£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÀæªÉÄÃt gÉÆÃªÀÄ£ï 
ZÀPÀæªÀwðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÀjUÉ »A¸É ¤ÃqÀ¯ÁgÀA©ü¹ 
zsÀªÀÄð¥ÀæZÁgÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¯ÉQÌ¸ÀzÉ 
¥ÀæZÁgÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀÄðªÉÊRjAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ 4£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è 
C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀ PÁ£ï¸ÉÖAmÉÊ£ï ¸Á.±À. 313gÀ°è PÉæöÊ¸ÀÛ 
zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß gÁdåzsÀªÀiðªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ£ÀÄ. 
CA¢¤AzÀ F zsÀªÀÄð gÁeÁå¢üPÁgÀzÀ ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß 
¥ÀqÉzÀÄ gÉÆÃªÀiï, VæÃPï, ªÀiÁå¹qÉÆÃ¤AiÀÄ, 
KµÁåªÉÄÊ£ÀgïUÀ¼À°è ºÀgÀqÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. gÉÆÃªÀÄ£ï 
ZÀZïð ºÁUÀÆ ªÀÄvÀ¥ÀæZÁgÀPÀgÀÄ £ÀqÉ¹zÀ 
ªÀÄvÁAvÀgÀ¢AzÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæZÁgÀ ¥ÀqÉ¬ÄvÀÄ. 
 
4. ªÉÆºÀªÀÄäzï ¥ÉÊUÀA§gÀgÀ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß w½¹j. 
ªÀÄºÀªÀÄäzï ¥ÉÊUÀA§gïgÀªÀgÀÄ ¸Á.±À. 570gÀ°è 
ªÉÄPÁÌzÀ°è d¤¹zÀgÀÄ. EªÀgÀ vÀAzÉ  C§ÄÝ¯Áè ºÁUÀÆ 
vÁ¬Ä C«ÄÃ£Á. ¨Á®åzÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß 
PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aPÀÌ¥Àà£À D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¨É¼ÉzÀgÀÄ. aPÀÌ¥Àà£À 
eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ªÉÄPÁÌ ºÁUÀÆ ¹jAiÀiÁ 
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¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½UÉ s̈ÉÃn ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ªÉÄPÁÌzÀ 
²æÃªÀÄAvÀ «zsÀªÉ R¢üÃdgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄªÁV ªÀÄÄAzÉ 
DPÉAiÉÆA¢UÉ «ªÁºÀªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀjUÉ E§âgÀÄ ¥ÀÅvÀægÀÄ 
ºÁUÀÆ £Á®égÀÄ ¥ÀÅwæAiÀÄgÀÄ EzÀÝgÀÄ. ªÉÄPÁÌzÀ §½AiÀÄ 
»ÃgÁ J£ÀÄßªÀ ¨ÉlÖzÀ vÀ¥Àà°UÉ ºÉÆÃV 
zsÁå£Á¸ÀPÀÛgÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ 
¥ÉÊAUÀA§gÀgÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ zÉÃªÀzÀÆvÀ£ÉAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ. 
PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ½UÉ 
w½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  

¥ÉÊUÀA§gÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄPÁÌzÀ°è 
¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. 
§ºÀÄzÉÃªÀvÁgÁzsÀÀÀÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆÃ¢ü¹zÀ 
¥ÉÊUÀA§gïgÀÀ£ÀÄß ªÉÄPÁÌzÀ d£ÀgÀÄ «gÉÆÃ¢ü¹ CªÀgÀ 
PÉÆ¯ÉUÉ ¸ÀAZÀÄ ºÀÆrzÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß w½zÀ ¥ÉÊUÀA§gÀgÀÄ 
¸Á.±À. 622gÀ°è ªÉÄPÁÌ¢AzÀ ªÀÄ¢Ã£ÁUÉ ¥ÀæAiÀiÁt 
¨É¼É¹zÀgÀÄ (»fgÁ/¥À¯ÁAiÀÄ£À). ªÀÄ¢Ã£ÁzÀ d£À 
¥ÉÊUÀA§gÀgÀÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹ CªÀgÀÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
C£ÀÄ¸Àj¹zÀgÀÄ. JAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À vÀgÀÄªÁAiÀÄ ªÉÄPÁÌ 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¢Ã£ÀzÀ ªÀÄzsÉå AiÀÄÄzÀÞªÁV, ªÀÄ¢Ã£ÀzÀ d£ÀgÀÄ 
ªÉÄPÁÌzÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆÃ°¹zÀgÀÄ. DUÀ ¥ÉÊUÀA§gïgÀªÀgÀÄ 
ªÉÄPÁÌUÉ ¥ÀæªÉÃ²¹zÀgÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ªÉÄPÁÌzÀ d£À 
¥ÉÊUÀA§gïgÀªÀgÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß M¦à ¥ÉÊUÀA§gÀgÀÄ 
¨ÉÆÃ¢ü¹zÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. PÀæªÉÄÃt 
¥ÉÊUÀA§gÀgÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ CgÀ¨ï ¥ÀæzÉÃ±ÀzÁzÀåAvÀ 
ºÀgÀrzÀªÀÅ. ¥ÉÊUÀA§gÀgÀÄ ¸Á.±À. 632gÀ°è ªÀÄgÀt 
ºÉÆA¢zÀgÀÄ. 
 
5. `»fgÁ’ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
¥ÉÊUÀA§gÀgÀÄ ¸Á.±À. 622gÀ°è ªÉÄPÁÌ¢AzÀ ªÀÄ¢Ã£ÁUÉ 
¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀgÀÄ. F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß »fgÁ 
(¥À¯ÁAiÀÄ£À) JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ EzÀ£ÀÄß ªÀÄÄ¹èªÀÄgÀÄ 
`»fgÁ±ÀPÀ' JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¹zÁÝgÉ. (ªÀÄÄ¹èªÀÄgÀ 
®Æ£Ágï PÁå¯ÉAqÀgï EzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 
gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÉ). 
 
6. E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ s̈ÉÆÃzÀ£ÉUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ : 
1) zÉÃªÀgÀÄ M§â£ÉÃ. DvÀ£ÉÃ C¯Áè. C¯Áè£À£ÀÄß 
M°¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀgÀ¼À ¥ÁæxÀð£ÉAiÉÆAzÀÄ ¸ÁPÀÄ. 
2) ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃwAiÀÄÄvÀ fÃªÀ£À 
£ÀqÉ¸À¨ÉÃPÀÄ, zÀÄ±ÀÑlUÀ½AzÀ zÀÆgÀ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. 
3) ¢Ã£À zÀÄ§ð®gÀ §UÉÎ PÀgÀÄuÉ ºÁUÀÄ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ §UÉÎ 
UËgÀªÀ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. 
 
7. E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ°è LzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR DZÀgÀuÉUÀ½ªÉ. 

1) PÀ°ÃªÀiÁ - C¯Áè£À°è ªÀiÁvÀæ £ÀA©PÉ. ªÀÄºÀªÀÄäzÀgÀÄ 
CªÀgÀ ¥ÀæªÁ¢UÀ¼ÀÄ. 
2) £ÀªÀiÁeï - ¥ÀæwÃ ¢£À LzÀÄ ¨Áj C¯Áè¤UÉ 
¥ÁæxÀð£É ¸À°ȩ̀ À¨ÉÃPÀÄ.  
3) gÉÆÃd - gÀAeÁ£ï wAUÀ¼À°è G¥ÀªÁ¸À. 
4) dPÁvï - DzÁAiÀÄzÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß 
§qÀªÀjUÉ zÁ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
5) ºÀeï - fÃªÀ£ÀzÀ°è MAzÀÄ ¨Áj ªÉÄPÁÌ AiÀiÁvÉæ 
PÉÊUÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. 
 
8. PÉæöÊ¸ÀÛ zsÀªÀÄðzÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
PÉæöÊ¸ÀÛ zsÀªÀÄðzÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ 
1) PÉæöÊ¸ÀÛ zsÀªÀÄð ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÀé 
vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ. 
2) ZÀZïðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ PÉ®ªÀÅ zsÀªÀÄð¥ÀæZÁgÀPÀgÀÄ ²PÀët 
PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹ ²PÀëtzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ 
PÁgÀtgÁzÀgÀÄ. 
3) PÉæöÊ¸ÀÛ zsÀªÀÄðªÀÅ PÀlÖqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt «£Áå¸ÀPÉÌ 
UÉÆÃyPï ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÉ. 
4) PÉæöÊ¸ÀÛ zsÀªÀið¥ÀæZÁgÀPÀgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß 
¥Àæ¥ÀAZÀzÁzÀåAvÀ  «¸ÀÛj¹zÀgÀÄ. 
5) ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄ§ð® ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ 
²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝjAzÀ UÀÄuÁvÀäPÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ DzÀªÀÅ. EzÀ£ÉßÃ ¸À§°ÃPÀgÀt JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 
 
8. PÉæöÊ¸ÀÛ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
PÉæöÊ¸ÀÛ zsÀªÀÄðzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÉAzÀgÉ; 
  1) PÁåxÉÆÃ°PÀgÀÄ   2) ¥Áæl¸ÀÖAlgÀÄ 
 
9. E¸ÁäA zsÀªÀÄðzÀ ²WÀð ªÀÄvÀÄÛ «±ÀéªÁå¦ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ 
PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ? 
1) E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ. 
2) R°Ã¥sÀgÀ zsÀªÀÄð¥ÀæZÁgÀzÀ PÁAiÀÄðZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ. 
3) E¸ÁèA zsÀ«ÄÃðAiÀÄgÀ ±ÀæzÉÞ. 
4) ¸ÀÄ¯ÁÛ£ÀgÀÄUÀ¼À zsÁ«ÄðPÀ D¸ÀQÛ. 
5) ¥ÀÇgÀPÀªÁV ¸ÀÈ¶ÖAiÀiÁzÀ gÁdQÃAiÀÄ 
¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ. 
6) ¥ÉÊUÀA§gï £ÀAvÀgÀ R°Ã¥ÀgÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ zsÀªÀÄð 
¥Àæ¸ÁgÀzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß. 
 
10. E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
E¸ÁèA zsÀªÀiðzÀ 2 ¥ÀAUÀqÀUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ - 
²AiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¤ß ¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÀÄ 
 
 

CzsÁåAiÀÄ-2 
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ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ 
¸ÀAPÀæªÀÄt 

. SÁ° ©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©j. 
1. UÀÄdðgÀ-¥ÀæwºÁgÀ gÀd¥ÀÇvÀ ªÀÄ£ÉvÀ£À ¸ÁÜ¥ÀPÀ 
________ 
2. ¥ÀÈyégÁd ZËªÁít£ÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ vÀgÉÊ£ï 
PÁ¼ÀUÀzÀ°è ________ £À£ÀÄß ¸ÉÆÃ°¹zÀ£ÀÄ. 
3. ªÉÆºÀªÀÄäzï WÉÆÃjAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR 
zÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ_______ 
4. zÉºÀ° ¸ÀÄ¯ÁÛ£ÀgÀ°è D½éPÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ 
ªÀÄ»¼É______ 
5. T°Ó ªÀA±ÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀÄ¯ÁÛ£À____________ 
6. vÀÄWÀ®Pï PÁ®zÀ°è gÁdzsÁ¤AiÀÄ£ÀÄß zÉºÀ°¬ÄAzÀ 
__________ UÉ ªÀUÁð¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 
7. ___________ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß C¯ÉâÃgÀÆ¤ 
gÀa¹zÁÝ£É. 
8. PÀÄªÀvï G¯ïè E¸ÁèA ªÀÄ¹¢AiÀÄ PÀvÀÈ 
_________ 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) £ÁUÀ s̈ÀlÖ (2) ªÀÄºÀªÀÄäzï WÉÆÃj (3) 
PÀÄvÀÄâ¢ÝÃ£ï L§Pï (4) gÀfAiÀiÁ ¸ÀÄ¯ÁÛ£À (5) 
C¯ÁèªÀÅ¢ÝÃ£ï T°Ó (6) zÉÃªÀVj (7) vÁjÃPï F 
AiÀiÁ«Ä¤ (8) PÀÄvÀÄâ¢ÝÃ£ï L§Pï 
. PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹. 
1. gÀd¥ÀÇvÀ CgÀ¸ÀgÀÄ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæPÉÌ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉ 
«ªÀj¹. 
gÀd¥ÀÇvÀ CgÀ¸ÀgÀÄ ¸ÀévÀB «zÁéA¸ÀgÀÄ DVzÁÝgÉ. ¨sÉÆÃd, 
ªÀÄÄAd, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ CgÀ¸ÀgÉÃ C£ÉÃPÀ ¸Á»vÀå 
PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. ªÀÄÄAd gÁd£ÀÄ ¥ÀzÀäUÀÄ¥ÀÛ, 
ºÀ¯ÁAiÀÄÄzsÀ JA§ PÀ«UÀ½UÉ D±ÀæAiÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄ. 
¨sÉÆÃd gÁd£À PÁ®zÀ°è ±ÁAw¸ÉÃ£À, ¥Àæ¨sÁZÀAzÀæ 
¸ÀÆj, WÀ£À¥Á® JA§ eÉÊ£À ¥ÀArvÀgÀÄ D±ÀæAiÀÄ 
¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ. dAiÀÄzÉÃªÀ£À ‘VÃvÀUÉÆÃ«AzÀ’, ¨sÁgÀ«AiÀÄ 
‘QgÁvÁdÄð¤ÃAiÀÄ’, ¨sÀvÀÈðºÀjAiÀÄ ‘gÁªÀt ªÀzsÁ’, 
ªÀÄºÉÃAzÀæ¥Á®£À ‘PÁªÀå «ÄÃªÀiÁA¸É’ PÁªÀåUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ 
PÁ®zÀ°è gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀªÀÅ. £ÁlPÀUÀ¼ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ 
gÀa¹zÀ ‘¨Á® gÁªÀiÁAiÀÄt’ ªÀÄvÀÄÛ ‘PÀ¥ÀÇðgÀ 
ªÀÄAdj’, ¨sÀªÀ s̈ÀÆw gÀa¹zÀ ‘ªÀÄºÁ«ÃgÀZÀjvÀ’, 
ºÁUÀÆ ‘GvÀÛgÀgÁªÀÄZÀjvÀ’, LwºÁ¹PÀ PÀÈwUÀ¼ÁzÀ 
PÀ®ít£À ‘gÁd vÀgÀAVtÂ’, dAiÀÄ¤PÀ£À ‘¥ÀÈyégÁd 
«dAiÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃªÀÄZÀAzÀæ£À ‘PÀÄªÀiÁgÀ¥Á®ZÀjvÀ’ 
ªÀÄºÀvÀézÁÝVªÉ. gÀd¥ÀÇvÀ CgÀ¸ÀgÀ fÃªÀ£À PÀÈwUÀ¼ÁzÀ 
‘¥ÀÈyégÁd gÁ¸ÉÆÃ’ªÀ£ÀÄß ZÀAzï §gÀzÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 
‘¨sÉÆÃd ¥Àæ§AzsÀ’ªÀ£ÀÄß §¯Áè¼À JA§ÄªÀgÀÄ gÀa¹zÀgÀÄ. 
F PÁ®zÀ°è UÀÄdgÁw, gÁd¸ÁÛ¤, »A¢ s̈ÁµÉUÀ¼ÀÄ 
C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁzÀªÀÅ. 
 

2. E®ÛªÀÄ±ï£À DqÀ½vÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆÜ®ªÁV «ªÀj¹. 

• E®ÛªÀÄ±ï gÁdåªÀ£ÀÄß C£ÉÃPÀ EPÁÛUÀ¼À£ÁßV 
«AUÀr¹. DqÀ½vÀ ¤ªÀðºÀuÉUÁV EPÁÛzÁgÀgÀ£ÀÄß 
£ÉÃ«Ä¹zÀ£ÀÄ.  

• DqÀ½vÀzÀ°è ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀ®Ä ‘£À®ªÀvÀÄÛ 
¸ÀgÀzÁgÀgÀ PÀÆl’ £ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.  

• ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ, £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄ ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¤UÉ 
¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  

• E®ÛªÀÄ±ï£ÀÄ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ 
£ÁtåUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯ÁªÀuÉUÉ vÀAzÀ£ÀÄ. 

 
3. C¯ÁèªÀÅ¢ÞÃ£ï T°ÓAiÀÄ DqÀ½vÁvÀäPÀ 
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 

• zsÁ«ÄðPÀ zÀwÛ, E£ÁªÀiï ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉÆ½¹zÀ£ÀÄ.  

• zÀPÀë UÀÆqsÀZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ gÀa¹zÀ£ÀÄ.  

• ªÀÄzÀå¥Á£À, ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁgÁl, 
¥ÀUÀqÉAiÀiÁlUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉÃ¢ü¹zÀ£ÀÄ.  

• ¸ÀgÀzÁgÀgÀ PÀÆl, ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢V£À ¸ÉßÃºÀ 
¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ºÁUÀÆ UÀtåªÀUÀðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 
ªÉÊªÁ»PÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¤§ðA¢ü¹zÀ£ÀÄ.  

• EªÀ£À PÁ®zÀ°è ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ »qÀÄªÀ½AiÀÄ 
¨sÀÆ«ÄUÀ¼À°è ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉ¼ÀªÀUÀðzÀ 
gÉÊvÀjAzÀ »rzÀÄ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ s̈ÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÆ 
¸ÀºÀ vÉjUÉ ¥ÁªÀw¸À¯ÉÃ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.  

• gÉÊvÀjAzÀ ¤UÀ¢vÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß 
¸ÀAUÀæ»¸À®Ä PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃªÀÄPÀ 
ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. 

• ¸ÉÊ¤PÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ : ¸ÉÊ¤PÀjUÉ ¤UÀ¢AiÀiÁVzÀÝ CªÀgÀ 
¸ÀA§¼À ¥Àæw wAUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ £ÀUÀzÀÄ 
gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀAzÁAiÀÄªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÉÊ¤PÀgÀ 
ZÀºÀgÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ 
¥ÀzÀÞw DgÀA s̈ÀªÁ¬ÄvÀÄ. F PÁAiÀÄðPÁÌV ºÀÄ°AiÀÄ 
J£ÀÄßªÀ ºÉ¸Àj£À zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ZÁ°ÛUÉ 
vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÀÄzÀÄgÉUÀ½UÉ ‘zÁUï’ CAzÀgÉ 
ªÀÄÄzÉæºÁPÀÄªÀÅzÀÄ eÁjUÉ §A¢vÀÄ. 

• ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ: C¯ÁèªÀÅ¢Ã£À£ÀÄ eÁjUÉ 
vÀAzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÉ 
ZÀjvÉæAiÀÄ°è C£À£Àå ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆnÖªÉ. 
¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀvÉUÀÆ ¸ÀºÀ fÃªÀ£ÁªÀ±ÀåPÀ 
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ zsÁ£Àå, SÁzÀå vÉÊ®, ¸ÀPÀÌgÉ, G¥ÀÅà 
ªÀÄvÀÄÛ vÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀÄªÁzÀ ¨É¯ÉUÉ zÉÆgÀQ¸ÀÄªÀ 
ªÀåªÀ¸ÉÜªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÉAiÉÄÃ PÀÄzÀÄgÉ ºÁUÀÆ 
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UÀÄ¯ÁªÀÄgÀ ªÀiÁgÁlPÀÆÌ ¸ÀºÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. F ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À£ÀÄß 
¤AiÀÄAwæ¸À®Ä ‘¸ÀºÀ£Á-E-ªÀÄAr’AiÉÄA§ 
G£ÀßvÁ¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÉÆÃ¸À 
ªÀiÁrzÀªÀjUÉ PÀptªÁzÀ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. 

 
4. ªÉÆºÀªÀÄäzï-©£ï vÀÄWÀ®Pï£ÀÄ eÁjUÉÆ½¹zÀ DqÀ½vÀ 
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
DqÀ½vÁvÀäPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 

• PÀAzÁAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ: ¸ÁªÀiÁædåzÀ ¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄPÉÌ 
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ J®è «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß 
M¼ÀUÉÆAqÀ C¢üPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ½gÀÄªÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀªÀ£ÀÄß 
eÁjUÉÆ½¹zÀ£ÀÄ. PÀÈ¶ E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß 
¸ÁÜ¦¹zÀ£ÀÄ. PÀÈ¶UÉ M¼À¥ÀqÀzÀ ¨sÀÆ«ÄUÀ¼À°è PÀÈ¶ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß CgÀA©ü¸À®Ä gÉÊvÀjUÉ 
¥ÉÇæÃvÁì»¹ ºÀ®ªÀÅ vÉjUÉ «£Á¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß 
¤ÃrzÀ£ÀÄ. gÉÊvÀjUÉ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ®Ä vÀPÁ« 
¸Á® ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ 
vÀAzÀ£ÀÄ. 

• zÉºÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄzsÀå ¨sÁgÀvÀzÀ°èzÀÝ zÉÃªÀVjUÉ 
gÁdzsÁ¤AiÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ : EzÀgÀ ªÀÄÄRå GzÉÝÃ±À 
«±Á®ªÁzÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ gÁdzsÁ¤ 
PÉÃAzÀæ¨sÁUÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀgÀQÃAiÀÄ 
zÁ½UÀ½AzÀ gÀQȩ̈ À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁVgÀ 
¨ÉÃPÉA§ÄzÁVvÀÄÛ. 

• ¸ÁAPÉÃwPÀ £Átå ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: £ÁtåUÀ¼À 
ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß PÁ®zÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 
¨É½îAiÀÄ ªÀiË®åPÉÌ ¸ÀjºÉÆAzÀÄªÀAvÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. 
‘¢£ÁgÀ’ JA§ §AUÁgÀzÀ ºÁUÀÆ ‘CzÀ°’ JA§ 
¨É½î £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯ÁªÀuÉUÉ vÀAzÀ£ÀÄ. 

 
5. zÉºÀ° ¸ÀÄ¯ÁÛ£ÀgÀÄ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄÛ²®à PÉëÃvÀæPÉÌ ¤ÃrzÀ 
PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? GzÁºÀgÀ¹. 
zÉºÀ° ¸ÀÄ¯ÁÛ£ÀgÀÄ s̈ÁgÀvÀzÀ°è ‘EAqÉÆÃ-E¸Áè«ÄPï’ 
JA§ ºÉÆ¸À ±ÉÊ°AiÀÄ ªÁ¸ÀÄÛ²®àªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ. 
PÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, UÀÄªÀÄälUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «Ä£ÁgïUÀ¼ÀÄ F 
±ÉÊ°AiÀÄ ªÀÄÄRå ®PÀëtUÀ¼ÀÄ. zÉºÀ° ¸ÀÄ¯ÁÛ£ÀgÀÄ PÉÆÃmÉ, 
ªÀÄ¹Ã¢, CgÀªÀÄ£É, ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀlÖqÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á, 
zsÀªÀÄð ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹zÀgÀÄ. EAqÉÆÃ-E¸Áè«ÄPï 
±ÉÊ°UÉ GzÁºÀgÀuÉ : zÉºÀ°AiÀÄ PÀÄªÀvï-G¯ï-E¸ÁèA 
ªÀÄ¹Ã¢, PÀÄvÀÄ¨ï «Ä£Ágï, C¯ÉÊ zÀgÀªÁeÁ, dªÉÄÊvï 
SÁ£Á ªÀÄ¹Ã¢UÀ¼ÀÄ. 
 
6. gÀd¥ÀÆvÀgÀ PÁ®zÀ PÀ¯É ªÁ¸ÀÄÛ²®à ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀ¯ÉUÀ¼À 
§UÉÎ ªÀiÁ»w ¤Ãr. 

eÉÊ¥ÀÅgÀ, UÁé°AiÀÄgï, GzÀAiÀÄ¥ÀÅgÀUÀ¼À CgÀªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ, 
ªÀiËAmï C§ÄzÀ°ègÀÄªÀ ¢¯ÁªÀgï zÉÃªÁ®AiÀÄ, «ªÀÄ¯Á 
ªÀ¸Á¬Ä, ®Ä£Á ªÀ¸Á¬Ä zÉÃªÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ 
PÀ¯ÁvÀäPÀvÉ¬ÄAzÀ PÀÆrªÉ. ZÀAzÉÃ®gÀÄ ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 
RdÄgÁºÉÆÃzÀ RAqÀgÁAiÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÁ®AiÀÄªÀ£ÀÄß 
PÀnÖ¹zÀgÀÄ. EªÀgÀ PÁ®zÀ°è ¤«ÄðvÀªÁzÀ 
zÉÃªÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ²ªÀ ªÀÄvÀÄÛ «µÀÄÚ«£À ªÀÄA¢gÀUÀ¼ÀÄ 
ºÉZÁÑVªÉ. gÀd¥ÀÇvÀ CgÀ¸ÀgÀÄ avÀæPÀ¯ÉUÀÆ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ 
¤ÃrzÀgÀÄ. avÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß gÁd¸ÁÛ¤ PÀ¯Á±ÉÊ° 
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀºÁj PÀ¯Á±ÉÊ°AiÉÄAzÀÄ ªÀVÃðPÀj¸À¯ÁVzÉ. 
ªÉÄÃªÁgï, §ÄPÁ£ÉÃgï, eÉÆÃzsï¥ÀÅgÀ, eÉÊ¸À¯ÉäÃgï 
ªÀÄvÀÄÛ §Ä¤UÀ¼À°è gÁeÁ¸ÁÛ¤ ±ÉÊ°AiÀÄ avÀæPÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 
PÁt§ºÀÄzÁVzÉ. R¸ÉÆÃ°, dªÀÄÄä, UÀgÁé̄ ïUÀ¼À°è 
¥ÀºÁj PÀ¯Á±ÉÊ°AiÀÄ avÀæPÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÁVzÉ. 
»ÃUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄÛ²®àUÀ¼À ZÀjvÉæAiÀÄ®Æè 
gÀd¥ÀÇvÀjUÉ «±ÉÃµÀ ¸ÁÜ£À«zÉ. 
 
7. ¥ÀÈyégÁeï ZËªÁít£À ¸ÁºÀ¸ÀzÀ §UÉÎ w½¹. 
¥ÀgÁPÀæ«ÄAiÀiÁVzÀÝ ¥ÀÈyégÁd£ÀÄ §AzÉÃ® RAqÀzÀ 
ZÀAzÉÃ®gÀ£ÀÄß ¸ÉÆÃ°¹ ªÀÄºÉÃ§ ªÀÄvÀÄÛ 
PÁ°AdgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. WÉÆÃgï 
¸ÁªÀiÁædåªÀ£ÀÄß ¹Azsï¥ÁæAvÀåzÀ PÀqÉUÉ 
«¸ÀÛj¸À¨ÉÃPÉA¢zÀÝ WÉÆÃjªÀÄºÀªÀÄäzï£À£ÀÄß JzÀÄj¹zÀ 
¥ÀÈyégÁd vÀgÉÊ£ï JA§ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è 
ªÀÄºÀªÀÄäzï£À£ÀÄß ¸ÉÆÃ°¹ Nr¹zÀ£ÀÄ. F AiÀÄÄzÀÞzÀ°è 
UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄºÀªÀÄäzï WÉÆÃgïUÉ ªÀÄgÀ½zÀ £ÀAvÀgÀ 
ªÀÄgÀÄªÀµÀð ªÀÄvÉÛ zÉºÀ°AiÀÄ PÀqÉUÉ zÀAqÉwÛ §AzÀÄ 
»AzÉ AiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉ¢zÀÝ vÀgÉÊ£ï£À°èAiÉÄÃ ¥ÀÈyégÁd£À£ÀÄß 
¸ÉÆÃ°¹zÀ£ÀÄ. CzÀgÀÆ ¥ÀÈyégÁd gÀd¥ÀÇvÀgÀ ±ËAiÀÄð 
¥ÀgÁPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀæwÃPÀªÁVzÁÝ£É. 
 

CzsÁåAiÀÄ-3 

ªÀÄvÀ ¥ÀæªÀvÀðPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd 
¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀÄ 

. PÉ¼ÀUÉ PÉÆnÖgÀÄªÀ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨sÀwð 
ªÀiÁr. 
1. ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀÄ PÉÃgÀ¼ÀzÀ ____________°è 
d¤¹zÀgÀÄ. 
2. dUÀvÀÄÛ ªÀiÁAiÉÄ, §æºÀä ªÀiÁvÀæ ¸ÀvÀå JAzÀÄ 
¥Àæw¥Á¢¹zÀªÀgÀÄ ______________ 
3. gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀ ²µÀågÀ£ÀÄß ___________ 
JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 
4. zÉé ÊvÀ ¹zÁÞAvÀzÀ ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÀÄ _____________ 
5. gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀ£ÀÄß D¸ÁÜ£ÀPÉÌ DºÁé¤¹zÀ 
ºÉÆAiÀÄì¼À zÉÆgÉ _________ 
6. _______ gÀÄ «ÃgÀ±ÉÊªÀ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß 
¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. 
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GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) PÁ®n (2) ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀÄ (3) ²æÃ 
ªÉÊµÀÚªÀgÀÄ (4) ªÀÄzÁéZÁAiÀÄðgÀÄ (5) «µÀÄÚªÀzsÀð£À (6) 
§¸ÀªÉÃ±ÀégÀ 
 
 PÉ¼ÀPÀAqÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À°è ZÀað¹ GvÀÛj¹j. 
1. CzÉéöÊvÀ ¹zÁÝAvÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹. 
‘CzÉéöÊvÀ’ JAzÀgÉ KPÀ CxÀªÁ MAzÉÃ JAzÀxÀð. EzÀgÀ 
¥ÀæPÁgÀ fÃªÁvÀä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ¨ÉÃgÉ¨ÉÃgÉAiÀÄ®è. 
JgÀqÀÆ MAzÉÃ. §æºÀä£ÉÆ§â£É ¸ÀvÀå, G½zÀ dUÀvÀÄÛ 
«ÄxÀå. dUÀvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀiÁAiÉÄ. §æºÀä ªÀiÁvÀæ ¸ÀvÀå. 
eÁÕ£ÀªÀiÁUÀð¢AzÀ £ÁªÀÅ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÀiÁAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß 
w½zÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀvÀåªÁzÀ §æºÀä£ÉÆqÀ£É £ÀªÀÄä 
fÃªÁvÀäªÀ£ÀÄß «°Ã£ÀUÉÆ½¸À¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ªÀiÁvÀæ 
J®èjUÀÆ ªÉÆÃPÀë ¥Áæ¦Û ¸ÁzsÀå. EzÉÃ CzÉéöÊvÀ ¹zÁÝAvÀ. 
 
2. gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ ¹zÁÞAvÀ 
AiÀiÁªÀÅzÀÄ? CªÀgÀ ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ? 
gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ ¹zÁÞAvÀ 
“«²µÁÖzÉéöÊvÀ”. CªÀgÀ ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ²æÃ ªÉÊµÀÚªÀ ªÀÄvÀ 
JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 
 
3. gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀ ¹zÁÞAvÀzÀ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 
gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß 
“«²µÁÖzÉéöÊvÀ” JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ 
fÃªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀÈw §æºÀä£À C¢üÃ£À. DvÀä ªÀÄvÀÛ 
¥ÀgÀªÀiÁvÀä KPÀPÁ®zÀ°è MAzÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÉAzÀÄ 
w½¹zÀgÀÄ. dUÀvÀÄÛ §æºÀä£À ªÀåPÀÛUÉÆAqÀ gÀÆ¥ÀªÉAzÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ dUÀvÀÄÛ EºÀ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄQÛ 
¸ÁzsÀ£ÉUÉ s̈ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¥ÀwÛ (CwÃªÀ ±ÀgÀuÁUÀvÀ ¨sÀQÛ) 
§ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. eÁwªÁzÀªÀ£ÀÄß 
RAr¹zÀ gÁªÀiÁ£ÀÄdgÀÄ ¨sÀQÛ vÀvÀéªÀ£ÀÄß J¯Áè 
eÁwAiÀÄ d£ÀjUÀÆ G¥ÀzÉÃ²¹zÀgÀÄ. D¸ÉUÀ½AzÀ 
zÀÆgÁV DvÀä ¥Àj±ÀÄzÀÞvÉ¬ÄAzÀ s̈ÀUÀªÀAvÀ¤UÉ 
±ÀgÀuÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. »ÃUÉ ªÉÆÃPÀë 
¸ÁzsÀ£ÉUÁV ¨sÀQÛªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. 
 
4. ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ vÀvÀéUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀÄ ‘zÉéöÊvÀ’ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß 
¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. zÉéöÊvÀ JAzÀgÉ JgÀqÀÄ JAzÀxÀð. 
fÃªÁvÀä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ JA§ÄzÉÃ 
zÉéöÊvÀzÀ CxÀð. 

ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀ ¥ÀæPÁgÀ dUÀvÀÄÛ ªÀiÁAiÉÄAiÀÄ®è. 
CzÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀµÉÖÃ, ¸ÀvÀåªÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è F±ÀégÀ 
ªÀiÁvÀæ ¸ÀévÀAvÀæ. G½zÀ dUÀvÀÄÛ «ÄxÉå (¨sÀæªÉÄ) 
gÀÆ¥ÀªÁzÀzÀÄÝ. ¥ÀgÀªÀiÁvÀä¤UÀÆ,fÃ«UÀ½UÀÆ ¸Áé«Ä-
¸ÉÃªÀPÀ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ. «µÀÄÚ CxÀªÁ £ÁgÁAiÀÄt 

M§â£ÉÃ ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ. «µÀÄÚªÀ£ÀÄß s̈ÀQÛ¬ÄAzÀÄ 
¥ÀÇf¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ DvÉÆäÃzÁÞgÀ CxÀªÁ ªÀÄÄQÛ 
¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. 
 
5. §¸ÀªÉÃ±ÀégÀgÀ PÁAiÀÄPÀ vÀvÀézÀ §UÉÎ §gÉ¬Äj. 
§¸ÀªÉÃ±ÀégÀgÀÄ ‘PÁAiÀÄPÀ vÀvÀé’ ªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. 
CAzÀgÉ ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀÆ zÀÄrzÀÄ w£Àß¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀ 
¸ÁéªÀ®A§£É vÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÀ §¸ÀªÉÃ±ÀégÀgÀÄ 
ªÀÈwÛAiÀÄ°è »jzÀÄ QjzÀÄ JA§Ä¢®è JAzÀÄ ¸ÁjzÀgÀÄ. 
vÀªÀÄä PÁAiÀÄPÀ vÀvÀézÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d£ÀgÀ°è zÀÄrªÉÄ 
¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀgÀÄ.  
 
6. C£ÀÄ s̈ÀªÀ ªÀÄAl¥ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ? 
CzÀgÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
§¸ÀªÉÃ±ÀégÀgÀÄ ©ÃzÀgï f¯Éè §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è 
`C£ÀÄ¨sÀªÀ ªÀÄAl¥À’ ªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ.  
EzÀgÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ- 

• J®è ²ªÀ±ÀgÀtgÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼ÁzÀ eÁw 
ªÀÄvÀÄÛ °AUÀ vÁgÀvÀªÀÄå ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß 
ZÀað¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

• CªÀÅUÀ½UÉ aQvÀìPÀ ¸ÀAzÉÃ±ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 
¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

• EµÉÖÃ C®èzÉ DzsÁåwäPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß E°è ZÀað¹ 
±ÀgÀtgÀ DzsÁåwäPÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ £ÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ 
£ÀÄrAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ CA±ÀUÀ¼ÁV ªÀZÀ£ÀUÀ¼À 
gÀÆ¥ÀUÀ¼ÁV ºÉÆgÀºÉÆ«Ää¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

• ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀjUÀÆ CxÀðªÁUÀÄªÀAwgÀÄªÀ 
ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ£ÀÄß 
d£ÀªÀÄÄTAiÀiÁV¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

• eÁw ¨sÉÃzÀ«®èzÉ CªÀgÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ 
MUÀÆÎr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 
7. ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀÄ gÀa¹zÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 
±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀÄ gÀa¹zÀ UÀæAxÀUÀ¼ÉAzÀgÉ- 
±ÀAPÀgÀ¨sÁµÀå, D£ÀAzÀ®ºÀj, ¸ËAzÀAiÀÄð ®ºÀj, 
²ªÁ£ÀAzÀ ®ºÀj, «ªÉÃPÀ ZÀÆqÁªÀÄtÂ, ¥ÀÄæ§ÄzÀÞ 
¸ÀÄzsÁPÀgÀ ºÁUÀÆ zÀQëuÁªÀÄÆwð ¸ÉÆÛÃvÀæ. ±ÀAPÀgÀgÀ 
¨sÀdUÉÆÃ«AzÀA” ¸ÉÆÛÃvÀæªÀÅ CvÀåAvÀ d£À¦æAiÀÄªÁVzÉ. 
 
 

CzsÁåAiÀÄ-4 

«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀªÀÄ¤ gÁdå 
. SÁ° ©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©j. 
1. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædåzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ ªÀµÀð 
________ 



 

Ss stf digital group   9th std Page 7 

2. ªÀÄzsÀÄgÁ «dAiÀÄ §gÉzÀ PÀªÀAiÀÄwæ ___________ 
3. ¥ËæqsÀzÉÃªÀgÁAiÀÄ£À ªÀÄAwæ ______________ 
4. CªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ®åzÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß vÉ®ÄV£À°è gÀa¹zÀ 
zÉÆgÉ _____________ . 
5. ©ÃzÀj£À°è ªÀÄzÀgÀ¸ÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ¹zÀªÀ£ÀÄ 
____________ . 
6. QvÁ¨ï K £ÀªÀgÀ¸À UÀæAxÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀªÀ£ÀÄ 
___________ 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) ¸Á.±À 1336 (2) UÀAUÁzÉÃ« (3) 
®PÀÌtÚ zÀAqÉÃ±À (4) ²æÃ PÀÈµÀÚzÉÃªÀgÁAiÀÄ (5) ªÉÆºÀªÀÄäzï 
UÀªÁ£ï (6) 2£ÉÃ E¨Áæ»A D¢¯ï µÁ 
 
II. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÀað¹ 
GvÀÛj¹. 
1. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædåªÀ£ÀÄß D½zÀ £Á®ÄÌ gÁd 
ªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 
ವಿಜ ನಗ ವನನು ಳಿದ ನಾಲ್ನು ನೆತನಗಳೆೆಂದರೆ- ೆಂಗ , ಸಾಳ್ವ, 
ತನಳ್ುವ, ವಿೀಡ. 
 
2. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ zÉÃªÀgÁAiÀÄ£À ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 

• ¸ÀAUÀªÀÄ ªÀA±ÀzÀ°èAiÉÄÃ ±ÉæÃµÀ× zÉÆgÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ 
zÉÃªÀgÁAiÀÄ¤UÉ ‘UÀd ¨ÉÃAmÉPÁgÀ’ JA§ ©gÀÄzÀÄ 
EvÀÄÛ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ zÉÃªÀgÁAiÀÄ£ÀÄ Mj¸ÁìzÀ UÀd¥Àw 
PÀ¦¯ÉÃAzÀæ£À£ÀÄß ¸ÉÆÃ°¹ PÉÆAqÀ«ÃqÀ£ÀÄß 
UÉzÀÄÝPÉÆAqÀ£ÀÄ.  

• UÀr ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß CqÀV¹ F±Á£Àå 
UÀrAiÀÄ£ÀÄß PÀÈµÁÚ£À¢AiÀÄªÀgÉUÀÆ «¸ÀÛj¹zÀ.  

• £ÀAvÀgÀ PÉÃgÀ¼ÀªÀ£ÀÄß UÉzÀÄÝ, PÉÃgÀ¼À, ²æÃ®APÁ¢AzÀ 
PÀ¥Àà PÁtÂPÉUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ 
“zÀQëuÁ¥ÀxÀzÀ ZÀPÀæªÀwð” J¤¹zÀ.  

• F «dAiÀÄUÀ½AzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædå 
¹AºÀ¼ÀzÀ UÀrUÀ½AzÀ UÀÄ®âUÀðzÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ 
vÉ®AUÁt, ªÀÄ®¨ÁgïUÀ½UÉ «¸ÀÛj¹PÉÆArvÀÄ. 

• £ÀÆå¤eï£À ¥ÀæPÁgÀ ¥ËæqsÀzÉÃªÀgÁAiÀÄ¤UÉ ¹¯ÉÆÃ£ï, 
¥ÀÅ°PÁmï, ¥ÉUÀÄ, vÉ£Á¸ÉìjA (§ªÀiÁð ¨sÁUÀ) ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄ®AiÀÄzÀ gÁdgÀÄ PÀ¥ÀàPÁtÂPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  

• ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀvÀÄæUÀ¼ÁzÀ §ºÀªÀÄ¤ CºÀªÀÄzï 
µÁ£À£ÀÄß ©eÁ¥ÀÅgÀzÀªÀgÉUÉ »ªÉÄänÖ¹ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï 
ªÀÄvÀÄÛ §APÁ¥ÀÅgÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß  ¸Áé¢üÃ£À 
ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ.  

• JgÀqÀ£ÉÃ zÉÃªÀgÁAiÀÄ£À zÀ¼À¥ÀwAiÀiÁzÀ 
®PÀÌtÚzÀAqÉÃ±À£ÀÄ MAzÀÄ £ËPÁ 
«dAiÀÄAiÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀÄ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁzÀ£ÀÄ.  

 

3. PÀÈµÀÚzÉÃªÀgÁAiÀÄ£ÀÄ C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÁUÀ JzÀÄj¹zÀ 
¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 
PÀÈµÀÚzÉÃªÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖPÉÌ §AzÁUÀ gÁdåzÀ M¼À ºÁUÀÆ 
ºÉÆgÀUÉ dn®ªÁzÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ½zÀÝªÀÅ. 

• ºÉÆ¸À d®ªÀiÁUÀðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ DUÀ«Ä¹zÀ 
LgÉÆÃ¥ÀågÀÄ E°è £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸À®Ä 
DgÀA©ü¹zÀgÀÄ.  

• §ºÀªÀÄ¤ gÁdåzÀ LzÀÄ µÁ» gÁdåUÀ¼ÀÄ 
¸ÀÄ¯ÁÛ£ÀgÁV ºÉÆ¸À gÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 
PÀÈµÀÚzÉÃªÀgÁAiÀÄ£À «gÀÄzÀÞ PÀzÀ£ÀQÌ½zÀgÀÄ.  

• eÉÆvÉUÉ GªÀÄävÀÆÛgÀÄ ºÁUÀÆ Mj¸ÁìzÀ CgÀ¸ÀgÀÄ 
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀUÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ 
EzÀÝgÀÄ. 

 
4. CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ 
PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 

CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ:- ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ gÁdåzÀ 
DzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄÆ®ªÁVvÀÄÛ. PÀÈ¶PÀgÀÄ 
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV vÀªÀÄä GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ £Á®Ì£ÉAiÀÄ MAzÀÄ 

 ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÉjUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 
ªÀÈwÛ vÉjUÉ, ªÀÄ£É PÀAzÁAiÀÄ, zÁj ¸ÀÄAPÀ, ¸ÀAvÉ 
¸ÀÄAPÀ, ªÁtÂdå vÉjUÉ, DªÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¥sÀÅÛ 
vÉjUÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀÄAvÀjAzÀ §gÀÄªÀ PÀ¥ÀàPÁtÂPÉUÀ¼ÀÄ 
gÁdåzÀ EvÀgÀ DzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÁVzÀÝªÀÅ. PÀÈ¶ 
CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¨É£Éß®Ä¨ÁVvÀÄÛ. 

¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ : ¸ÀªÀiÁdªÀÅ  ZÁvÀÄªÀðtð  
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀÆ¥ÀÅUÉÆArvÀÄÛ. »ÃVzÀÝgÀÆ C£ÉÃPÀ 
ªÀÈwÛ DzsÁjvÀ eÁwªÀåªÀ¸ÉÜ eÁjAiÀÄ°èvÀÄÛ. PÀÄ±À® 
PÀ¯ÉUÁgÀgÀÄ, PÀªÀiÁägÀgÀÄ, CPÀÌ¸Á°UÀgÀÄ, PÀAZÀÄUÁgÀgÀÄ, 
§qÀVUÀ¼ÀÄ, £ÉÃPÁgÀgÀÄ, ¸ÀªÀÄUÁgÀgÀÄ (ZÀªÀiÁägÀgÀÄ) 
C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. ¨Á®å«ªÁºÀ, ¸ÀºÀUÀªÀÄ£À 
ªÀÄvÀÄÛ zÉÃªÀzÁ¹ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ gÀÆrüAiÀÄ°èzÀÝªÀÅ. 
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV KPÀ¥ÀwßvÀé gÀÆrüAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ, zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ²æÃªÀÄAvÀgÀÄ §ºÀÄ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¹ÛçÃ dnÖUÀ¼ÀÄ 
(PÀÄ¹Û¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ), CgÀªÀÄ£É PÁªÀ®ÄUÁwðAiÀÄgÀÄ 
EzÀÝgÀÄ. 
 
5. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ®zÀ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄÛ²®àªÀ£ÀÄß 
PÀÄjvÀÄ §gÉ¬Äj. 
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ CgÀ¸ÀgÀ ªÁ¸ÀÄÛ²®à ±ÉÊ°AiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À 
®PÀëtªÉAzÀgÉ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀA¨sÀUÀ¼À ¸Á®ÄUÀ½AzÀ 
PÀÆrzÀ «±Á® ¸À¨sÁ ªÀÄAl¥À CxÀªÁ PÀ¯Áåt 
ªÀÄAl¥ÀUÀ¼ÀÄ. zÉÃªÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ JvÀÛgÀªÁzÀ 
UÉÆÃ¥ÀÅgÀUÀ¼À£ÀÄß, (gÁAiÀÄ UÉÆÃ¥ÀÅgÀ) ºÉÆA¢zÀÄÝ 
¥ÀvÁæPÀÈwAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAl¥ÀUÀ¼À£ÀÄß 
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ºÉÆA¢ªÉ. F PÀ¯ÉAiÀÄ°è C®APÁgÀQÌAvÀ ¨sÀªÀåvÉ, 
gÀÄzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁA©üÃAiÀÄðzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ ºÉaÑ£À 
ªÀÄºÀvÀé ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EªÀgÀÄ PÀlÖqÀUÀ½UÉ ©gÀÄ¸ÁzÀ 
PÀt²¯É §¼À¹zÁÝgÉ. 
 EªÀgÀ PÁ®zÀ°è ¤ªÀiÁðtªÁVgÀÄªÀ 
zÉÃªÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀA¥É, ±ÀÈAUÉÃj, wgÀÄ¥Àw, PÀAa, 
¯ÉÃ¥ÁQë, PÁPÀð¼À, ªÀÄÆqÀ©¢æ, ¨sÀlÌ¼À, azÀA§gÀA, 
PÁ¼ÀºÀ¹Û, £ÀA¢, ²æÃ±ÉÊ®, PÉÆÃ¯ÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ 
PÀqÉUÀ¼À°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. ±ÀÈAUÉÃj «zÁå±ÀAPÀgÀ 
zÉÃªÁ®AiÀÄzÀ «£Áå¸ÀªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÉÄÃ C¥ÀÇªÀð 
ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁVzÉ.  
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀÄªÀ ºÀA¦AiÀÄ «gÀÆ¥ÁPÀë 
zÉÃªÁ®AiÀÄzÀ «±Á®ªÁzÀ ¥ÁæAUÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ 
EzÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ PÉvÀÛ£ÉAiÀÄ PÀA§UÀ¼ÀÄ, C®APÀÈvÀ 
ZÁªÀtÂUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ºÀA¦AiÀÄ°ègÀÄªÀ «dAiÀÄ 
«oÀ×® zÉÃªÁ®AiÀÄªÀÅ ±ÀÈAUÁgÀªÀÄAiÀÄ PÀ¯ÁvÀäPÀ PÉ®¸ÀPÉÌ 
ºÉ¸ÀgÁVzÉ. ¸À¥ÀÛ¸ÀégÀUÀ¼À£ÀÄß zsÀé¤¸ÀÄªÀ PÀA¨sÀUÀ¼ÀÄ, 
«±Á®ªÁzÀ PÀ¯ÁåtªÀÄAl¥ÀUÀ¼ÀÄ, PÀ°è£À°è PÉwÛzÀ gÀxÀ 
F zÉÃªÁ®AiÀÄzÀ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ºÉaÑ¹ªÉ. 
®QëöäÃ£ÀgÀ¹AºÀ, PÀqÀ¯ÉPÁ¼ÀÄ UÀuÉÃ±À, ¸Á¹ªÉPÁ¼ÀÄ 
UÀuÉÃ±À, GzÁÞ£À «ÃgÀ¨sÀzÀæ£À ²®àUÀ¼ÀÄ DPÀµÀðPÀªÁVªÉ. 
 
6. ªÀÄºÀªÀÄäzï UÀªÁ£À£ÀÄ §ºÀªÀÄ¤ gÁdåzÀ°è GvÀÛªÀÄ 
¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ºÉÃUÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸ÀÄ«j? 
ªÀÄºÀªÀÄäzï UÀªÁ£À£ÀÄ ¤µÉ×, ¤¸ÁéxÀðvÉ¬ÄAzÀ D½éPÉ 
£ÀqÉ¹zÀ£ÀÄ. ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæAiÀiÁV §ºÀªÀÄ¤ gÁdåªÀ£ÀÄß 
G£ÀßvÀ ªÀÄlÖPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄÝ£ÀÄ. PÉÊgÉÆÃzÀ°è E¸ÁèA 
ªÀÄvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ C¨sÀå¹¹, CgÀ©âÃ, ¥ÁgÀ¹Ã 
¨sÁµÉUÀ¼À°è ¥ÁArvÀåªÀ£ÀÄß UÀ½¹zÀ£ÀÄ. §ºÀªÀÄ¤ 
¸ÀÄ¯ÁÛ£ÀgÁzÀ ºÀÄªÀiÁAiÀÄÆ£ï, ¤eÁAµÁ ºÁUÀÆ 
ªÀÄÆgÀ£ÉÃ ªÀÄºÀªÀÄzïµÁ£À D½éPÉAiÀÄ PÁ®zÀ°è 
ªÀÄAwæAiÀiÁV, ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæAiÀiÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ£ÀÄ. 
EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢VédAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CZÀÄÑPÀmÁÖzÀ 
DqÀ½vÀ PÀæªÀÄ¢AzÀ §ºÀªÀÄ¤ gÁdåzÀ QÃwðAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉaÑ¹zÀ£ÀÄ. UÀªÁ£À£ÀÄ PÉÆAPÀt, UÉÆÃªÀ ªÀÄvÀÄÛ 
¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ Nj¸ÁìzÀ 
ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, C°èAzÀ PÉÆAqÀ«ÃqÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß 
ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. ¸Á.±À. 1481gÀ°è PÀAaAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 
zÁ½ ªÀiÁr C¥ÁgÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ®Æn ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. 
»ÃUÉ ªÀÄºÀªÀÄäzï UÀªÁ£ï GvÀÛªÀÄ ¥ÀæzsÁ£À 
ªÀÄAwæAiÀiÁV §ºÀªÀÄ¤ gÁdåzÀ ¸ÀªÀðvÉÆÃªÀÄÄR 
C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÁgÀt£ÁzÀ£ÀÄ. 
 
7. §ºÀªÀÄ¤ ¸ÀÄ¯ÁÛ£ÀgÀ DqÀ½vÀ, PÀAzÁAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß 
w½¹. 
DqÀ½vÀ: DqÀ½vÀzÀ°è PÉÃAzÀæ, ¥ÁæAwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄ 
DqÀ½vÀªÉA§ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁUÀUÀ½zÀÝªÀÅ. EªÀÅUÀ¼À°è 

PÀAzÁAiÀÄ £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊ£Àå DqÀ½vÀUÀ½zÀÝªÀÅ. 
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è ¸ÀÄ¯ÁÛ£À£ÉÃ DqÀ½vÀzÀ 
ªÀÄÄRå¸ÀÜ£ÁVgÀÄwÛzÀÝ. ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®PÉÌ ‘ªÀÄfè¸ï-E-
E°évï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. G£ÀßvÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, 
zÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀgÀÄ, G¯ÉÃªÀÄgÀÄ, C«ÄÃgÀgÀÄ ¸ÀÄ¯ÁÛ£À£À 
D¥ÀÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÀÄ DVzÀÝgÀÄ. 

UÀªÁ£À£ÀÄ gÁdåzÀ°è »AzÉ EzÀÝ £Á®ÄÌ vÀgÀ¥sï 
(¥ÁæAvÀ) UÀ¼À£ÀÄß JAlÄ WÀlPÀUÀ¼ÁV «AUÀr¹zÀ£ÀÄ. 
ºÁUÉAiÉÄ ¥ÁæAvÀUÀ¼À£ÀÄß 15 ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÁV 
«AUÀr¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀÄ¨sÉÃzÁgÀ JA§ C¢üPÁjAiÀÄÄ 
¸ÀPÁðgÀUÀ¼À°è ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. 
¸ÀPÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀUÀtUÀ¼ÁV «AUÀr¸À¯ÁVvÀÄÛ. 
PÉÆvÁé¯ï, zÉÃ±ÀªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ zÉÃ¸Á¬Ä JA§ 
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀUÀtzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. 
DqÀ½vÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ WÀlPÀªÁzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¥ÀmÉÃ®, 
PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀ®ÄUÁgÀ JA§ C¢üPÁjUÀ½zÀÝgÀÄ. 
UÁæªÀiÁqÀ½vÀ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÝªÀÅ. 

PÀAzÁAiÀÄ:- C«ÄÃgï-K-dÄªÀiÁègÀÄ 
PÀAzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVzÀÝgÀÄ. ¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄªÀÅ 

gÁeÁåzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®ªÁVvÀÄÛ. GvÀàwÛAiÀÄ  jAzÀ  
£ÉÃ ¨sÁUÀzÀµÀÖ£ÀÄß ¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀ¸ÀÆ° 
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄ£É, UÀtÂ, ºÉÆUÉ¸ÉÆ¥ÀÄà, 
ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®Ä, ªÁå¥ÁgÀ, ªÀÈwÛ ¸ÉÃjzÀAvÉ 50 §UÉAiÀÄ 
vÉjUÉUÀ½zÀÝªÀÅ. 
 
8. §ºÀªÀÄ¤ ¸ÀÄ¯ÁÛ£ÀgÀ PÁ®zÀ ²PÀët, PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ 
ªÁ¸ÀÄÛ²®àªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 
²PÀët:- ªÀÄPÀÛ§ JA§ ±Á¯ÉUÀ½zÀÝªÀÅ. EªÀÅ ªÀÄ¹Ã¢UÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀætzÀ°èzÀÝªÀÅ. ªÀÄPÀÛ§UÀ¼À°è CPÀëgÀ eÁÕ£À, ªÀÄvÀ, 
PÁ£ÀÆ£ÀÄ, PÁªÀå, C®APÁgÀ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß 
¨ÉÆÃ¢ü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄzÀgÀ¸ÁUÀ¼ÀÄ G£ÀßvÀ ²PÀëtzÀ 
PÉÃAzÀæUÀ¼ÁVzÀÝªÀÅ. ªÀÄºÀªÀÄäzï UÀªÁ£ï ©ÃzÀgï£À°è 
ªÀÄzÀgÀ¸À (ªÀÄºÁ«zÁå®AiÀÄ) ªÀ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹zÀ£ÀÄ. EzÀÄ 
«zÁåyðUÀ½UÉ, CzsÁå¥ÀPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¥ÁæzÁ¬ÄPÀ 
ªÀåQÛUÀ½UÉ vÀAUÀÄzÁtªÀÇ DVvÀÄÛ. E°è RUÉÆÃ¼À±Á¸ÀÛç, 
ªÁåPÀgÀt, UÀtÂvÀ, vÀvÀé±Á¸ÀÛç, EwºÁ¸À, gÁd¤ÃwUÀ¼À 
CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. 
PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄÛ²®à:- ¸ÀÄ¯ÁÛ£ÀgÀÄ EAqÉÆÃ ¸Á¸Àð¤Pï 
±ÉÊ°AiÀÄ ªÁ¸ÀÄÛ²®à ¨É¼É¹zÀgÀÄ. MAzÀ£ÉAiÀÄ C° D¢¯ï 
±ÀºÀ£ÀÄ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀ eÁ«ÄAiÀÄ ªÀÄ¹Ã¢AiÀÄÄ F 
PÁ®zÀ MAzÀÄ ªÀÄÄRå ¸ÁägÀPÀªÁVzÉ. E¨Áæ»A 
gÉÆÃeÁ, UÉÆÃ®UÀÄA§eï, UÀUÀ£ïªÀÄºÀ¯ï, C¸Ágï 
ªÀÄºÀ¯ïUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁägÀPÀUÀ¼ÁVªÉ. «±ÀézÀ 
±ÉæÃµÀ× PÀlÖqÀUÀ¼À°è «dAiÀÄ¥ÀÅgÀzÀ°ègÀÄªÀ 
UÉÆÃ®UÀÄA§eï MAzÁVzÉ. 
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CzsÁåAiÀÄ-5 

ªÉÆWÀ®gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÁoÀgÀÄ 
. SÁ° ©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©j. 
1. ªÉÆWÀ¯ï ¸ÁªÀiÁædå ¸ÁÜ¥ÀPÀ _____________ . 
2. ªÉÆWÀ®gÀ°è ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀÄ¯ÁÛ£À ____________ . 
3. DUÁæzÀ°è vÁdªÀÄºÀ¯ï PÀnÖ¹zÀªÀ£ÀÄ 
_____________ . 
4. ¢£ï-E-E¯Á» ºÉÆ¸À ¥ÀAxÀ ¸ÁÜ¦¹zÀ ªÉÆWÀ¯ï 
¸ÀÄ¯ÁÛ£À _____________ . 
5. ²ªÁfAiÀÄ vÁ¬Ä ºÉ¸ÀgÀÄ _____________ . 
6. _______ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕ್ಲವನ್ನು ಕಲೆ ರ್ತ್ನು ವ್ಸ್ನುಶಿಲಪದ 

ಸ್ನವರ್ಮಯನಗ ಎಾಂದನ ಕರೆಯನತ್ ು್ರೆ.   
7. ಶಿವ್ಜಿಯ ಸೆೈನ್ಯವು _________ ಯನದಧ ತ್ಾಂತ್ರದಲಲ 
ಪರಿಣಿತಿ ಹೆ ಾಂದಿತ್ನು. 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) ¨Á§gï (2) CPÀâgï (3) µÀºÀdºÁ£ï 
(4) CPÀâgï (5) fÃeÁ¨Á¬Ä (6) µÀºÀdºÁ£ï (7) 
UÉj¯Áè 
 
. PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ UÀÄA¦£À°è ZÀað¹ GvÀÛgÀ §gÉ¬Äj. 
1. ¨Á§gÀ£À ¸ÉÊ¤PÀ ¸ÁzsÀ£É «ªÀj¹j. 

• ¨Á§gÀ£ÀÄ LzÀÄ ¨Áj zÁ½ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. 
¸Á.±À.1526gÀ°è £ÀqÉzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÁtÂ¥Àvï 
AiÀÄÄzÀÞzÀ°è zÉºÀ° ¸ÀÄ¯ÁÛ£À£ÁVzÀÝ E¨Áæ»A ¯ÉÆÃ¢ 
ºÁUÀÆ DvÀ£À D¥sÀÏ£ï ¨ÉA§°UÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆÃ°¹ 
¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÆWÀ®gÀ D½éPÉUÉ Cr¥ÁAiÀÄ 
ºÁQzÀ£ÀÄ.  

• EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è 
ªÉÄÃªÁgÀzÀ gÁuÁ ¸ÀAUÁæªÀÄ¹AUï, gÀd¥ÀÇvÀ 
zÉÆgÉ ZÁAzÉÃjAiÀÄ ªÉÄÃ¢£ÀgÁAiÀÄ ºÁUÀÆ 
E¨Áæ»A ¯ÉÆÃ¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ ªÀÄºÀªÀÄzï 
¯ÉÆÃ¢AiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÉÆÃ°¹zÀ.  

• ¨Á§gÀ£ÀÄ ¥ÁtÂ¥Àvï, PÀté ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃUÀæ JA§ 
ªÀÄÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼À£ÀÄß UÉ®ÄèªÀ ªÀÄÆ®PÀ GvÀÛgÀ 
¨sÁgÀvÀzÀ «±Á®ªÁzÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ªÉÆWÀ¯ï 
¸ÁªÀiÁædåªÀ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹zÀ. 

 
2. ±ÉÃgÀµÁ£À DqÀ½vÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß 
«ªÀj¹. 

• FvÀ£ÀÄ ErÃ ¸ÁªÀiÁædåªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgï(¥ÁæAvÀå), 
¥ÀgÀUÀtUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¹zÀÝ£ÀÄ. EªÀ£À ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è 
PÁ®Ý¼À, C¼ÀézÀ¼À, ¦gÀAVzÀ¼À ºÁUÀÆ 
UÀdzÀ¼ÀUÀ½zÀÝªÀÅ.  

• ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ²¸ÀÄÛ ªÀÄÆr¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÉÊ¤PÀgÀ 
ºÁdgÁw ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ, PÀÄzÀÄgÉUÀ½UÉ ªÀÄÄzÉæ(zÁUï) 
ºÁPÀÄªÀ 

¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀ£ÀÄ.  
• ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß C£ÉÃPÀ ¥sËdUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¹ 

CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉUÉ ¥sËdzÁgÀ(zÀ¼À¥Àw)gÀ£ÀÄß 
£ÉÃ«Ä¹zÀÝ£ÀÄ. ¸ÉÊ£Àå ¸ÀAWÀl£É, AiÀÄÄzÀÞ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊ¤PÀgÀ ²¹Û£À «µÀAiÀÄzÀ°è ±ÉÃgïµÁ ¸ÀévÀB 
D¸ÀQÛ ªÀ»¹zÀÝ£ÀÄ.  

• vÀ£Àß ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄPÉÌ AiÉÆÃUÀåªÁzÀ 
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀvÉ ªÀiÁr¹ PÀAzÁAiÀÄ ¤UÀ¢ 
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉUÉ 
C£ÀÄUÀÄtªÁV GvÀÛªÀÄ, ªÀÄzsÀåªÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¤µÀÖ 
JAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¹zÀÝ£ÀÄ.  

• gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨É¼ÉAiÀÄ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ⅓ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß 
¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄªÉAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 

• ±ÉÃgïµÁ£ÀÄ ¤¸ÀàPÀë¥ÁvÀªÁzÀ £ÁåAiÀÄzÁ£ÀPÉÌ 
ºÉ¸ÀgÁVzÀÝ. ¸ÀÄ¯ÁÛ£À£ÉÃ ¸ÁªÀiÁædåzÀ ªÀÄÄRå 
£ÁåAiÀiÁ¢üÃ±À£ÁV CAwªÀÄ wÃªÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß 
vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ.  

 
3. CPÀâgÀ£ÀÄ UÉzÀÝ gÁdåUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
CPÀâgï ªÀiÁ¼Àé, ZÀÄ£Ágï, eÉÊ¥ÀÅgÀ, UÉÆAqÀªÁ£À, 
avÉÆÛÃgï, gÀtxÀA¨ÉÆÃgï, PÁ°Adgï, 
UÀÄdgÁvïUÀ¼À£ÀÄß £ÀAvÀgÀzÀ°è ©ºÁgÀ, §AUÁ¼À, 
PÁ§Æ¯ï, PÁ²äÃgÀ, ¹Azsï, Mj¸Áì, §®Æa¸ÁÛ£À, 
PÁAzÀºÁgï ºÁUÀÆ CºÀªÀÄzï£ÀUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß UÉzÀÄÝ 
ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. 
 
4. µÁdºÁ£À£ÀÄ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄÛ ²®àPÉÌ ¤ÃrzÀ 
PÉÆqÀÄUÉ «ªÀj¹j. 

• ªÉÆWÀ®gÀ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄÛ²®àPÉÌ ¤ÃrzÀ 
¥ÉÇæÃvÁìºÀ¢AzÁV EªÀ£À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß 
‘¸ÀÄªÀtðAiÀÄÄUÀ’ªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ.  

• µÁdºÁ£À£À PÁ®zÀ°è zÉºÀ°AiÀÄ°è PÉA¥ÀÅPÉÆÃmÉ, 
ªÉÆÃw ªÀÄ¹Ã¢, ¢ªÁ£ï-E-DªÀiï, ¢ªÁ£ï-E 
SÁ¸ï, gÀAUÀªÀÄºÀ¯ï, SÁ¸ï ªÀÄºÀ¯ï, ªÀÄªÀÄvÁeï 
ªÀÄºÀ¯ï ªÀÄÄAvÁzÀ PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß 
¤«Äð¸À¯Á¬ÄvÀÄ.  

• DUÁæzÀ vÁdªÀÄºÀ¯ï ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ 
EªÀ£À ªÀÄºÀvÀézÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÁVªÉ. 

• ªÀÄAiÀÄÆgÀ ¹AºÁ¸À£ÀzÀ vÀAiÀiÁjPÉ (K¼ÀÄ 
ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è CA¢£À MAzÀÄ PÉÆÃn 
ªÉZÀÑ),  
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• zÉÃ±ÀzÀ CvÀåAvÀ zÉÆqÀØzÁzÀ eÁ«ÄAiÀiÁ ªÀÄ¹Ã¢ 
EªÀ£À PÁ®zÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ.  

• C®èzÉÃ ¯ÁºÉÇÃgï, PÁ§Æ¯ï, PÁ²äÃgï, 
PÁAzÀºÁgï, CfäÃgï, CºÀªÀÄzÁ¨Ázï 
ªÀÄÄAvÁzÉqÉ µÁdºÁ£À£À PÁ®zÀ ªÁ¸ÀÄÛ²®àUÀ¼ÀÄ 
PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ. 

 
5. ²ªÁfAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ «ªÀj¹j. 

• ²ªÁf vÀ£Àß «±Á® gÁdåzÀ°è GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀ 
¸ÀAWÀn¹zÀÝ£ÀÄ. vÀ£Àß gÁdåªÀ£ÀÄß C£ÉÃPÀ 
¥ÁæAvÀUÀ¼ÁV «AUÀr¹zÀÝ£ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀégÁdå 
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆWÀ®gÀ gÁdåUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.  

• ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ£ÁVzÀÝ zÉÆgÉUÉ DqÀ½vÀzÀ°è 
£ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ®Ä CµÀ× ¥ÀæzsÁ£ÀgÉA§ ªÀÄAwæUÀ½zÀÝgÀÄ. 
eÉÆvÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV EvÀgÉ C¢üPÁjUÀ½zÀÝgÀÄ.  

• ¥ÁæAvÀ, f¯Éè, UÁæªÀÄ DqÀ½vÀzÀ WÀlPÀUÀ¼ÁVzÀÝªÀÅ.  

• PÀAzÁAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ: ²ªÁfAiÀÄ eÁVÃgÀÄzÁj 
PÀAzÁAiÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹zÀ£ÀÄ.  

• PÀAzÁAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÀtzÀ CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛ gÀÆ¥ÀzÀ°è 
¤ÃqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ.  

• ZËvï ºÁUÀÆ ¸ÀgÀzÉÃ±ÀªÀÄÄTAiÉÄA§ 
¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄUÀ½zÀÝªÀÅ. 

• £ÁåAiÀiÁAUÀ ¥ÀzÀÞw: ²ªÁf DqÀ½vÀzÀ°è 
¥ÀgÀA¥ÀgÁ£ÀÄUÀvÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ 
eÁjAiÀÄ°èvÀÄÛ.  

• UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀÄzÁ£À 
¤ÃqÀÄwÛzÀÝªÀÅ.  

• ¨ÁæºÀät £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄ ¸ÀäøwUÀ¼À DzsÁgÀzÀ 
ªÉÄÃ¯É ¤tðAiÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 

 
6. MAzÀ£ÉÃ ¨ÁfgÁAiÀÄ£À ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹j. 

• C¥ÀæwªÀÄ «ÃgÀ£ÁVzÀÝ MAzÀ£ÉÃ ¨ÁfgÁAiÀÄ£ÀÄ 
ªÀÄgÁoÀ gÁdåªÀ£ÀÄß GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è 
«¸ÀÛj¸À¨ÉÃPÉA§ GzÉÞÃ±À¢AzÀ UÀÄdgÁvÀ, 
ªÀiÁ¼ÁéUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ZËvï ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÀgÀzÉÃ±ÀªÀÄÄTUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀ 
¥ÀqÉzÀ£ÀÄ.  

• PÀ£ÁðlPÀzÀ avÀæzÀÄUÀð, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄÃ¯É 
zÁ½ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.  

• ¨ÁfgÁªï ªÉÆWÀ® zÉÆgÉ «gÀÄzÀÞ AiÀÄÄzÀÞ 
¸ÁjzÁUÀ ¤eÁªÀÄ-G¯ï ªÀÄÄ®Ì ªÉÆWÀ®jUÉ 
£ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊ£ÀåzÉÆA¢UÉ 
zÉºÀ°UÉ vÉgÀ¼ÀÄªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è s̈ÀÆ¥Á® §½ 

£ÀqÉzÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ªÀÄgÁoÀjAzÀ 
¥ÀgÁ s̈ÀªÀUÉÆAqÀ£ÀÄ.  

• EzÀjAzÀ £ÀªÀÄðzÀ ZÀA§¯ï £À¢UÀ¼À £ÀqÀÄ«£À 
«±Á® ¥ÀæzÉÃ±À ºÁUÀÆ LªÀvÀÄÛ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 
AiÀÄÄzÀÞ ¥ÀjºÁgÀªÁV ¨ÁfgÁªï¤UÉ zÉÆgÀQvÀÄ.  

• C®èzÉ ¥ÉÇÃZÀðVÃ¸ÀjAzÀ ¸Á®¸Émï, ¨ÉÃ¹£ï 
ªÀÄvÀÄÛ ¹¢ÞUÀ½AzÀ dAfgÁ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ£ÀÄ.  

 
 

CzsÁåAiÀÄ-6 

¨sÀQÛ¥ÀAxÀ 
 ©nÖgÀÄªÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨sÀwðªÀiÁr. 
1. ¨sÀQÛ JAzÀgÉ zÉÃªÀgÀ°è ±ÀÄzÀÞ ____________ . 
2. gÀªÀiÁ£ÀAzÀgÀ ²µÀågÀ°è ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀªÀgÀÄ 
__________ 
3. PÀ©ÃgÀgÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß_______JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
4. ZÉÊvÀ£Àå DzsÁåwäPÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ 
____________ 
5. ಮೊೀಹನ್ ತ್ರಾಂಗಿಣಿ ಎಾಂಬ ಕ್ವಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರನ 
____ 
6. ಸ್ ಫಿ ಸ್ಾಂತ್ರನ____ದಿಾಂದ ಬಾಂದನ ಭ್ರತ್ದಲಲ 
ನೆಲೆಸಿದರನ 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) £ÀA©PÉAiÀÄ¤ßqÀÄªÀÅzÀÄ (2) PÀ©Ãgï 
zÁ¸ï (3) PÀ©Ãgï-¥ÀAyUÀ¼ÀÄ (4) ZÉÊvÀ£Àå ZÀjvÁªÀÄÈvÀ 
(5) PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ (6) ¥À¶ðAiÀiÁ  
 
II. PÉ¼ÀPÀAqÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ «ÄvÀægÉÆA¢UÉ ZÀað¹ 
GvÀÛj¹j. 
1. PÀ©ÃgÀgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 

• vÀªÀÄäzÉÃ ºÉÆ¸À vÀvÀéªÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃ¢ü¸À®Ä 
¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ.  

• eÁw ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄªÀÄÆwðUÀ¼À ¥ÀÇeÉAiÀÄ£ÀÄß 
RAr¹zÀ CªÀgÀÄ zÉÃªÀgÀÄ M§â£ÉÃ, »AzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄÄ¸À¯Áä£ÀjUÉ D M§â zÉÃªÀgÉÃ ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉ 
¨ÉÃgÉ E®èªÉAzÀÄ ¸ÁjzÀgÀÄ.  

• F JgÀqÀÄ ªÀÄwÃAiÀÄgÀ°èAiÀÄÆ ¸ËºÁzÀð ªÀÄvÀÄÛ 
¸À»µÀÄÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä AiÀÄwß¹zÀgÀÄ.  

• vÀªÀÄä UÀÄgÀÄ«£ÀAvÉAiÉÄ EªÀgÀÆ ¸ÀºÀ d£ÀgÀ DqÀÄ 
¨ÁµÉAiÀiÁzÀ »A¢AiÀÄ°èAiÉÄ ªÀiÁvÀ£Ár, §gÉzÀÄ 
ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÀgÀÄ. 

• PÀ©Ãgï eÁw ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðUÀ¼À UÀrUÀ¼À£ÀÄß zÁn 
ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è ¨ÉÆÃ¢ü¹zÀgÀÄ. 
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2. ¹RÍgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? CªÀgÀ UÀæAxÀªÁªÀÅzÀÄ? 
UÀÄgÀÄ£Á£ÀPïgÀ ²µÀågÀ£ÀÄß “¹RÍgÀÄ” JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. EªÀgÀ ¥À«vÀæUÀæAxÀ “UÀÄgÀÄ UÀæAxÀ 
¸Á»¨ï” DVzÉ. 
 
3. ¥ÀÅgÀAzÀgÀÄ s̈ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥Àæ̧ ÁÛ¦¹gÀÄªÀ 
CA±ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 

• ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAQÃvÀð£ÀUÀ¼À°è 
ªÀÄÄRåªÁV ªÉÊµÀÚªÀ ¨sÀQÛ ¥ÁgÀªÀÄå- ¥Àæ¥ÀQÛAiÀÄ 
eÉÆvÉUÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½, qÁA©üPÀ ¨sÀQÛAiÀÄ 
«qÀA§£É, fÃªÀ£À vÀvÀéUÀ¼À PÀÄjvÁV 
C©üªÀåQÛ¥Àr¹gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.  

• CªÀgÀÄ eÁw ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß RAr¹zÀgÀÄ.  

• AiÀiÁUÀ AiÀÄdÕUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹, ªÀÄÆqsÀ 
£ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß C®èUÀ¼ÉzÀgÀÄ.  

• vÉÆÃjPÉAiÀÄ ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÀ CªÀgÀÄ 
DAvÀjPÀ ºÀÄqÀÄPÁlPÉÌ, DvÀä±ÉÆÃzÀ£ÉUÉ 
¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ.  

• CAvÀgÀAUÀ ±ÀÄ¢ÞAiÀiÁUÀzÉ §»gÀAUÀ ±ÀÄ¢üÞ 
ªÀåxÀðªÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.  

• ªÀÄ£ÀªÀ vÉÆ¼ÉAiÀÄzÉ ªÀÄ®ªÀ 
vÉÆ¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀjAzÉÃ£ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÉAzÀÄ 
¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ. 

• ¤Ãj£À°è PÀÄ½vÀÄ zsÁå£À ªÀiÁqÀÄªÀ qÁA©üPÀgÀ£ÀÄß 
§PÀ¥ÀQëUÀ½UÉ ºÉÆÃ°¹zÀgÀÄ.  

• ªÀÄ£ÀzÀ°è zÀÈqsÀ¨sÀQÛ¬Ä®èzÉ vÀ£ÀÄªÀ 
¤ÃgÉÆ¼ÀUÀzÀÄÝªÀÅzÀÄ ªÀåxÀðªÉAzÀÄ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÀgÀÄ. 

 
4. ¨sÀQÛ ZÀ¼ÀÄªÀ½¬ÄAzÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
¨sÀQÛ ZÀ¼ÀÄªÀ½¬ÄAzÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ:-  

• »AzÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¹èA ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°èzÀÝ 
ªÀiËqÁåZÀgÀuÉUÀ¼À CxÀð»Ã£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ 
ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß.  

• »AzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¸À¯Áä£ÀgÀ°è ªÀÄzsÀÄgÀ 
¨ÁAzsÀªÀåªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ¨sÀQÛ ¥ÀAxÀzÀ 
GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÁVzÀÝªÀÅ.  

• »AzÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è£À C£ÉÃPÀ £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀÄ ¤ªÁj¹zÀgÀÄ.  

• ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæzÉÃ²PÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ «PÁ¸ÀUÉÆAqÀªÀÅ. 
CªÀgÀÄ zÉÃ² s̈ÁµÉUÀ¼À°è §gÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À 
¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ.  

• F ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ 
«PÁ¸ÀPÉÌ PÁgÀtªÁV §ºÀÄ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ 
JA§ ºÉUÀÎ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀPÉÌ vÀAzÀÄPÉÆnÖzÉ. 

 
5. ²±ÀÄ£Á¼À ±ÀjÃ¥sÀgÀ §UÉÎ n¥ÀàtÂ §gÉ¬Äj. 
EA¢£À UÀzÀUÀ f¯ÉèAiÀÄ ²UÁÎ« vÁ®ÆQ£À 
²±ÀÄ£Á¼ÀzÀ°è ±ÀjÃ¥sïgÀÄ EªÀiÁªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ºÀdÆªÀiÁ 
gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁV 1819gÀ°è d£Àä vÀ¼ÉzÀgÀÄ. GzÁvÀÛ 
zsÉåÃAiÀÄUÀ¼À CxÀªÁ GvÀÛªÀÄ ²Ã® ¸Àé¨sÁªÀ ºÉÆA¢ 
EvÀgÀjAzÀ UËgÀ«¸À®àqÀÄªÀ ªÀåQÛ JAzÀxÀð ºÉ¸ÀjUÉ 
vÀPÀÌAvÉAiÉÄÃ ±ÀjÃ¥sÀ gÀÆ¥ÀÅUÉÆAqÀgÀÄ. 

²±ÀÄ£Á¼À ±ÀjÃ¥sÀgÀÄ aPÀÌA¢¤AzÀ¯ÉÃ E¸ÁèA, 
«ÃgÀ±ÉÊªÀ ºÁUÀÆ ªÉÊ¢PÀ vÀvÀé ¹zÁÝAvÀUÀ½AzÀ 
¥Àæ¨sÁ«vÀgÁVzÀÝgÀÄ. wæPÁ® eÁÕ¤AiÀiÁVzÀÝ 
UÉÆÃ«AzÀ¨sÀlÖgÀÄ EªÀgÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ. ²±ÀÄ£Á¼ÀzÀ 
ªÀÄPÀÌ½UÁV ±ÀjÃ¥sÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ZÀAzÉæÃ±ÀégÀ 
zÉÃªÁ®AiÀÄzÀ°è ±Á¯É vÉgÉAiÀÄÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀ°è 
zsÁ«ÄðPÀ «±Á® ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä 
PÁgÀtgÁzÀgÀÄ. ¸ÀAWÀ fÃ«AiÀiÁVzÀÄÝ, ±ÀjÃ¥sÀgÀÄ 
²±ÀÄ£Á¼À ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ eÁvÉæ, GvÀìªÀ, 
§AiÀÄ¯Ál, ªÉÆºÀgÀA GvÀìªÀUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀÄªÁV 
¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ d£ÀvÉUÉ ¸ÀÆáwðAiÀÄ ¸É¯ÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 
ªÉÆºÀgÀA »£Éß¯ÉAiÀÄ ZÁjwæPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß 
C£ÀÄ¸Àj¹ jªÁAiÀÄvï £ÀqÉ¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ jªÁAiÀÄvï 
¸Á»vÀåzÀ ºÀjPÁgÀgÁzÀgÀÄ. 
 
6. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
M§â ¨sÀQÛ ¸ÀAvÀgÁV PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ CA¢£À 
¸ÀªÀiÁdzÀ°èzÀÝ ªÉÄÃ®Ä-QÃ¼ÀÄ, GZÀÑ-¤ÃZÀ 
¥Àj¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À®Ä ºÉÆÃgÁrzÁÝgÉ. 
qÁA©üPÀ ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÀ½zÁÝgÉ. £ÉÊd 
¨sÀQÛªÀiÁUÀð¢AzÀ d£ÀgÀÄ zÉÊªÀ¸Á¤zÀåªÀ£ÀÄß 
¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¨ÉÆÃ¢ü¹zÁÝgÉ. s̈ÀQÛ ªÀiÁUÀðzÀ 
¸ÀgÀ¼ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. ªÀÄÄRåªÁV 
zÉÊªÀ¸ÁPÁëvÁÌgÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ eÁwAiÀÄ¯ÉèÃ 
ºÀÄnÖgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄßªÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄwÛzÀÝ 
¥ÀÅgÉÆÃ»vÀ ªÀUÀðUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä QÃvÀð£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 
MqÉzÀÄºÁQzÁÝgÉ 

CzsÁåAiÀÄ-7 

ªÀÄzsÀåAiÀÄÄUÀzÀ AiÀÄÄgÉÆÃ¥À 
 SÁ° ©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁrj. 
1. AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ §gÀqÀÄvÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
___________ AiÀÄÄUÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÁÛgÉ. 
2. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ MqÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝªÀ£À£ÀÄß 
___________ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. 
3. »qÀÄªÀ½zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß 
___________ J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. 
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4. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß »qÀÄªÀ½UÁV ¥ÀqÉzÀ C±ÀPÀÛ 
ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ________ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) CAzsÀPÁgÀ AiÀÄÄUÀ (2) zsÀtÂ (3) 
‘GA§½’ (4) »qÀÄªÀ½zÁgÀ 
 
II. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹. 
1. H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
H½UÀªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄÄ §°µÀ× ºÁUÀÆ C±ÀPÀÛgÀ 
£ÀqÀÄªÉ EzÀÝAvÀºÀ M¥ÀàAzÀ J£Àß§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄzsÀåAiÀÄÄUÀzÀ 
AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï£À°è §°µÀ×£ÁzÀ zsÀtÂAiÀÄÄ C±ÀPÀÛ£À£ÀÄß 
gÀQë¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀ eÉÆvÉUÉ 
»qÀÄªÀ½zÁgÀjAzÀ ¤¢ðµÀÖªÁzÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÉÃ H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜ. 
 
2. H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ UÀÄt, zÉÆÃµÀUÀ¼À ¥ÀnÖ 
ªÀiÁr. 

H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀÄ:- 

❖ ವಾ  ತ್ತು ಸ್ಥಿ ವಾ  ಡಳಿತ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿ  

ಕಥೊಡತಗಥಯಾಗಿದಥ. 
❖ ತಷ್ಯ  ಕ್ಷಣಥ  ವಿಶ್ಾಾ ವ್ ತು  ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿ ಲ್ಲಿ 

ಕಾಣ ತದಾಗಿದಥ. 
❖ ಣಿ ು ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸ್ಥ ವಥಗಥ ಹಿಡತವ್ಳಿದಾ  ಮ ಲಥ 

ವ್ ಂಭಿತ್ರಾಗಿ ದರಿಂ  ುವ್ ವ್ ಗ ಂ ಂತಥ 
ಧಿಕಾ  ನಥಡಥ ತವ್ು ಕಥೆ ತಥರಥಬಿದ್ದದತ್ತ. 

❖ ತಷ್ಯ ತ ತ್ ು ಕ್ತೆಬಾ ಯತಥ ತ್ತು 
ಕ್ತ್ಗವ್ಯ ತು  ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿಯಂ  ಗಥೊಂಡ ತ. 

❖ ಬಾಬಥ ಗರಿ ನ್ ಟಟಹಾ ವ್ ತು ಟಟಹಾಕಿತ್ತ. 
❖ ಂಗಥಿಂಡ್, ಫ್ಾಾನ್್ ತ್ತು ಜ ಗನಿ ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ  

ಬಥ ವ್ಣಿಗಥಗಥ  ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿ ತ ಪಥೊಾ ತಾ್  ನಿ ಡಿತ್ತ. 
❖  ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿ ಲ್ಲಿ ದ ನಿ ಮಾವ್ಳಿ  ಪರಿಣಾ ವಾಗಿ 

ನಥೊ ತ ಹಿಳಥ ತ, ಶಕ್ು ತ ತ್ತು 
ಕಥೈ ು ತ್  ಕ್ಷಕ್ರಾ ತ. 
H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ zÉÆÃµÀUÀ¼ÀÄ:- 

❖  ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿ  ಪರಿಣಾ ವಾಗಿ ುತ್ವಾ  

ಪಾ ತವ್ ಗ ತಟ್ಟಟ ವ್ು. 

❖ ಪಾ ತವ್ ಗ, ನಥೊ ತ ತ್ತು ಹಿಡತವ್ಳಿದಾ  

ಡತವಥ ವಿವಾ ು ಪಾಾ ಂ ಗಥೊಂಡತ  ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿ 
ತರಿ ತ ಬಿದ್ದದತ್ತ. 

❖ ಕಥ ವ್ೂಮೆ ಣಿ ು ುವ್ ದಥೊರಥ ಳಿಗಥ ಪಥ ಪಥೊ ಟ್ಟ 

ನಿ ಡತತ್ತು ದ ತ. 
❖ ವಾ ತ ರಾಷ್ರದಥೊಾ ಹಿ ಳಾ ತವ್ು  ೊ ಕ್ ತ್ ೆ 

ಪಾಾಂತ್ಯ  ಒ ಗಟ್ಟಟಗಥ  ತ ುವಾ ತ. 
❖ ನಾಯ  ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿ ತ ಮಾ ತಥ ದಥ 

ದಥೊ ಷ್ ತಕ್ುವಾಗಿದ್ದದತ್ತ. 
❖ ಚರ್ಚ್ ತನು ರಾಜಯಗಳ್ ನಡನವೆ ಕಲ್ ಗಳ್ು ಪ್ಾಾ ೆಂ ವಾದವು. 
 
3. H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 

• gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ±ÀQÛ MAzÉÃ ªÀUÀðzÀÀ 
PÉÊAiÀÄ¯ÉèÃ EvÀÄÛ.  

• ºÀ½îUÀ¼À°è £ÁåAiÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ ¯ÁqïìðUÀ¼À 
dºÀVÃgÀÄ (ªÉÄ£ÉÆÃjAiÀÄ¯ï) PÉÆÃmïðUÀ¼À°èvÀÄÛ. 

• ¨sÀÆªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ «Ä°lj ¸ÉÃªÉAiÀÄ «ZÁgÀzÀ°è 
»qÀÄªÀ½zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝgÀÄ. 
EzÀjAzÀ D¼ÀÄªÀ ªÀUÀð ªÀÄ£À§AzÀAvÉ C¢üPÁgÀ 
£ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ vÉgÉ ©¢ÝvÀÄ.  

• ¨Á¨ÉðÃjAiÀÄ£ÀßgÀ ClÖºÁ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀÄlÖºÁQvÀÄ.  

• ªÀÄ£ÀÄµÀå£ÀÄ vÀ£Àß ºÀPÀÄÌ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À ºÁUÀÆ 
PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß F ªÀåªÀ¸ÉÜ¬ÄAzÀ 
ªÀÄ£ÀUÀAqÀ£ÀÄ.  

• ¤AiÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀiÁV F 
¤AiÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÉÆÃ§®gÀÄ 
vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀgÀÄ.  

• EzÀjAzÁV £ÉÆÃ§®gÀÄ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ, C±ÀPÀÛgÀ 
ªÀÄvÀÄÛ PÉæöÊ¸ÀÛªÀÄvÀzÀ gÀPÀëPÀgÁzÀgÀÄ.  

• H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ ºÉÆ¸À £ÀUÀgÀUÀ¼À 
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀæªÉÄÃt ¸ÀÈ¶Ö¹vÀÄ. EªÀÅ 
ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀPÀÄ±À®vÉAiÀÄ 
PÉÃAzÀæUÀ¼ÁzÀªÀÅ.  

• ºÉÆ¸À ªÁå¥Áj ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀªÀÅ.  

• 14£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÃ¼ÉUÉ ºÉZÉÑZÀÄÑ §qÀ 
gÉÊvÀgÀÄ PÀÈ¶¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ£ÀÆPÀ®àlÖgÀÄ. 
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• F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ G£ÀßvÀ 
¥Àæ¨sÀÄªÀUÀðUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖzÀªÀÅ.  

• ¥Àæ¨sÀÄªÀUÀð »qÀÄªÀ½zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ £ÉÆÃ§®gÀ 
£ÀqÀÄªÉ ªÁzÀ-«ªÁzÀUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ.  

• F ©PÀÌnÖ¤AzÀ H½UÀªÀiÁ£Àå M¥ÀàAzÀUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÝªÀÅ. PÉ®ªÉÇªÉÄä zsÀtÂUÀ¼ÀÄ D¼ÀÄªÀ 
zÉÆgÉUÀ½UÉÃ ¥ÉÊ¥ÉÆÃn ¤ÃqÀ®Ä 
¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ.  

• ºÀ®ªÀgÀÄ gÁµÀÖçzÉÆæÃ»UÀ¼ÁUÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ 
vÀªÀÄä ¥ÁæAvÀåzÀ MUÀÎnÖUÉÃ ªÀÄÄ¼ÀÄªÁzÀgÀÄ. 

• EªÉ®èPÀÆÌ «ÄV¯ÁV ZÀZïð ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À 
£ÀqÀÄªÉ PÀ®ºÀUÀ¼ÀÄ K¥ÀðlÖªÀÅ. 

 
4. H½UÀªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀvÀ£ÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß 
§gÉ¬Äj. 

• 15ನಥ  ಶತ್ಮಾ  ವಥ ಳಥಗಥ ನಥ ಕ್ ಟನಥ ು  

ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿ ಪತ್ ಕಥೆ ಕಾ ಣವಾಯತ್ತ. 
• ಂಗಥಿಂಡ್, ಫ್ಾಾನ್್ ತ್ತು ಜ ಗನಿ ಲ್ಲಿ 

ತಟ್ಟಟಕಥೊಂಡ ಪಾ ವಾ  ತ ನಥತ್ ು 
ಳಿ ಮಾ ಯ ಪ ಧತ್ತ  ವ್ ತ್ತಗಥ ಕಾ ಣವಾ ವ್ು. 

• ಪಾಾಂತ್ತ  ಭಾಷಥ  ಬಥ ವ್ಣಿಗಥ, ರಾಷ್ಟ್ರ  

ನಥೊ ಭಾವ್ನಥ, ಪಾ ತ  ನಿ ಂಕ್ತಶ ಡಳಿತ್  

ಯ ಕಾಂಕ್ಷಥ  ವಿನಾಶಕಥೆ ಕಾ ಣವಾ ವ್ು. 
• ಂ ೊಕಿ  ಶಕಿು ಒಂದಥಡಥ  ಪತ್ ಕಥೆ 

ಕಾ ಣವಾ ರಥ  ತಥೊುಂದಥಡಥ ಯ ತ  

ಕಥೈ ು ತ್  ಂತ್ರಿಕ್ ಭಿನಾುಭಿಪಾಾ ು  

ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿ  ಪತ್ ಕಥೆ ಕಾ ಣವಾ ವ್ು. 
• ತರಥೊ ಪಿ  ತಧಾ ಣಾ ತ್ತು ಹಾ ೊ 

ಪತ ತಜ್ಜ ವ್  ಕಾಾಂತ್ತ ು  ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿ  

ತ ಗ ತಥಗಥ ಕಾ ಣವಾ ವ್ು. 
 
5. H½UÀªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 
(¥Àæ̈ sÀÄ ¤µÁ× ¥ÀæweÉÕ) w½¹. 
H½UÀªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è »qÀÄªÀ½zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ 
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ‘GA§½’ J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ 
JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ «¢ü-

«zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArvÀÄÛ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ 
¥ÀzÀUÀæºÀt (Investiture). F «¢üAiÀÄ°è zsÀtÂAiÀÄÄ 
»qÀÄªÀ½zÁgÀ¤UÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß M¦à̧ ÀÄªÁUÀ £ÁåAiÀÄ 
ºÁUÀÆ gÀPÀëuÉAiÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ 
«¢ü UËgÀªÁ¥ÀðuÉ (Homage), EzÀgÀ°è 
»qÀÄªÀ½zÁgÀ£ÀÄ ¸Áé«Ä¤µÉ×AiÀÄ ºÁUÀÆ ¸Áé«Ä¸ÉÃªÉAiÀÄ 
¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ‘zsÀtÂ’ ªÀUÀðzÀ°è C£ÉÃPÀ 
zÀeÉðUÀ½zÀÝªÀÅ. CªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀªÀÅ qÀÆåPï, 
C¯ïð, ¨ÁågÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊmïì ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ. 
»qÀÄªÀ½zÁgÀgÀÄ H½UÀzÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 
PÀÈ¶AiÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F H½UÀzÀªÀjUÉ CªÀgÀ 
fÃªÀ£ÁzsÁgÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀµÉÖÃ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ 
PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝµÀÄÖ PÁ® ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀjUÉ 
ºÀtzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀÄwÛgÀ°®è. 

CzsÁåAiÀÄ-8 

DzsÀÄ¤PÀ AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï 
. SÁ° ©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¥ÀÇtðUÉÆ½¹. 
1. j£ÉÊeÁ£ïì JAzÀgÉ ________ . 
2. ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓÃªÀ£À d£ÀPÀ JAzÀÄ ______ £À£ÀÄß 
PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 
3. ªÀiÁnð£ï ®ÆxÀgï£À C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ _______ 
4. ¥Àæw ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ _______ 
5. ¹à¤ßAUïeÉ¤ß AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »rzÀªÀ£ÀÄ 
_______ 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ: (1)¥ÀÄ£Àdð£Àä (2) ¥ÉmÁæPïð (3) 
¥ÉÆæmÉ¸ÀÖAmï (4) EVß¶AiÀÄ¸ï ®AiÉÆÃ® (5) ºÁVðªïì  
 
. PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ UÀÄA¦£À°è ZÀað¹ GvÀÛj¹. 
1. ªÀÄvÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
ªÀÄvÀ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ : 
1. ªÀÄvÀ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV PÉæöÊ¸ÀÛ ªÀÄvÀzÀ 
CRAqÀvÉUÉ ¥ÉlÄÖ ©¢ÝvÀÄ. PÉæöÊ¸ÀÛ ªÀÄvÀªÀÅ PÁåxÉÆÃ°Pï 
ZÀZïð, DxÉÆðÃqÁPïì ZÀZïð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæmÉ¸ÀÖAmï 
ZÀZïð JA§ ªÀÄÆgÀÄ ±ÁSÉUÀ¼ÁV MqÉ¬ÄvÀÄ. 
2. AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À C£ÉÃPÀ zÉÃ±ÀUÀ¼À gÁdgÀÄUÀ¼ÀÄ 
¥ÉÇÃ¥ï£À »rvÀ¢AzÀ ¸ÀévÀAvÀægÁzÀgÀÄ. 
3. ªÀÄvÀ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄvÀéUÀ¼À 
GzÀAiÀÄPÉÌ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. 
4. ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉÆAqÀ ZÀað£À ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß 
DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV «¤AiÉÆÃV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 
5. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ E£ÀßµÀÄÖ §®ªÁzÀªÀÅ 
ºÁUÀÆ AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À gÁdgÀÄUÀ¼ÀÄ zsÁ«ÄðPÀ 
¸À»µÀÄÚvÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÀÄ. 
6. F ZÀ¼ÀÄªÀ½¬ÄAzÁV ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæ ¨É¼É¬ÄvÀÄ. 
¥ÁæzÉÃ²PÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ LgÉÆÃ¥ÀågÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É 
¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀªÀÅ. 
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7. PÁåxÉÆÃ°Pï ZÀZïð£À¯ÉèÃ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀiÁV, CzÉÃ 
ªÀÄÄAzÉ “¥Àæw¸ÀÄzsÁgÀuÉ” ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. 

 
2. s̈ËUÉÆÃ½PÀ C£ÉéÃµÀuÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß 
§gÉ¬Äj. 
¨sËUÉÆÃ½PÀ C£ÉéÃµÀuÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ 

1. ¸Á.±À. 1453gÀ°è lPÀðgÀÄ PÁ£ïìmÁAn£ÉÆÃ¥À¯ï 
£ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÁUÀ, ¥ÀÇªÀð ªÀÄvÀÄÛ 
¥À²ÑªÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀAvÁAiÀÄÄÛ. 
EzÀjAzÁV, ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ ªÁå¥ÁgÀzÀ ¯Á¨sÀ 
¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀÄÄgÉÆÃ¦AiÀÄ£ÀßgÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ºÉÆ¸À 
¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ 
¥Àj¹Üw MzÀVvÀÄ. 
2. ¸ÉàöÊ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇÃZïðUÀ¯ï zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀgÀ 
ªÁå¥ÁjUÀ¼ÁzÀ CgÀ§âgÀ «gÀÄzÀÞ ¸Àà¢üð¸À®Ä EZÉÒ 
ºÉÆA¢zÀÝªÀÅ. EzÀjAzÀ ¸ÁºÀ¹ £Á«PÀjUÉ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ 
d£ÀgÀÄ, ²æÃªÀÄAvÀgÀÄ ¥ÉÆæÃvÁì»¹zÀgÀÄ.  
3. ºÉÆ¸ÀzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»rzÀgÉ PÉæöÊ¸ÀÛªÀÄvÀªÀ£ÀÄß 
ºÀgÀqÀ§ºÀÄzÉA§ D±ÀAiÀÄªÀÇ EvÀÄÛ. 
4. ¥ÀÇªÀð zÉÃ±ÀUÀ¼À PÀqÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¥ÀæAiÀiÁtzÀ 
¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ PÉÊºÁQzÀÄÝ AiÀÄÄgÉÆÃ¦AiÀÄ£ÀßgÀ°è 
PÀÄvÀÆºÀ® PÉgÀ½¹vÀÄ. ¸ÁA¨ÁgÀÄ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ, 
gÉÃµÉä, ºÀwÛ, ªÀÄ¹è£ï §mÉÖ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 
vÀAzÀÄ ¯Á s̈À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ. 
5. ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓÃªÀ£À PÁ®zÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ 
¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½AzÀ s̈ÀÆ«Ä UÀÄAqÁVzÉ JAzÀÄ 
¸Á©üÃvÁ¬ÄvÀÄ. £Á«PÀgÀ ¢PÀÆìa ªÀÄvÀÄÛ 
C¸ÉÆÖçÃ¯ÉÆÃ¨ï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ £Á«PÀjUÉ 
¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è ¸ÀAZÀj¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀÄªÀÅ. 
£ÀPÉëUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ¥ÀlUÀ¼ÀÄ £Á«PÀjUÉ 
¹UÀÄªÀAvÁ¬ÄvÀÄ. 
6. ¥ÀæSÁåvÀ ¥ÀæªÁ¹AiÀiÁzÀ ªÀiÁPÉÆð ¥ÉÆÃ¯ÉÆ 
¥ÀÇªÀð zÉÃ±ÀUÀ¼ÁzÀ aÃ£Á ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¨ÉÃn 
¤Ãr C°è£À ¸ÀA¥ÀwÛ£À «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß 
PÀÈwAiÀiÁzÀ ‘mÁæªÀ¯ïì D¥ï ªÀiÁPÉÆð ¥ÉÇÃ¯ÉÆ’£À°è 
«ªÀj¹zÀ£ÀÄ. F «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀwÛ£À 
ªÁåªÉÆÃºÀ«zÀÝ AiÀÄÄgÉÆÃ¦AiÀÄ£ÀßgÀ£ÀÄß F 
zÉÃ±ÀUÀ½UÉ §gÀ®Ä ¥ÉÇæÃvÁì»¹vÀÄ. 

 
3. °AiÉÆÃ£ÁqÀð - qÀ- «AaAiÀÄ ªÀÄÄRå ªÀtð 
avÀæUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
°AiÉÆÃ£ÁqïðqÀ-«AaAiÀÄ ªÀÄÄRå ªÀtð 
avÀæUÀ¼ÉAzÀgÉÃ “¯Á¸ïÖ ¸À¥Ààgï” ªÀÄvÀÄÛ “ªÉÆ£Á°¸Á”, 
 
4. ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓÃªÀ£À PÁ®zÀ°è ¸Á»vÀå ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß 
GzÁºÀgÀuÉ ¸À»vÀ «ªÀj¹. 

• ¯Áån£ï §zÀ®Ä AiÀÄÄgÉÆÃ¦£À ¥ÁæzÉÃ²PÀ 
¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉUÉ §AzÀªÀÅ. 

• ¥ÉmÁÖçgïÌ£À£ÀÄß ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 200 ¯Áån£ï ªÀÄvÀÄÛ 
VæÃPï ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹zÀ£ÀÄ. “D¦üæPÁ” 
EªÀ£À ¥Àæ¹zÀÞ PÁªÀå.  

• ¨ÉÆPÁ¶AiÉÆÃ EmÁ°AiÀÄ£ï ¨sÁµÉAiÀÄ°è gÀa¹zÀ 
£ÀÆgÀÄ PÀxÉUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ “qÉPÁªÉÄgÁ£ï”,  

• qÁAmÉ gÀa¹zÀ ¥Àæ¹zÀÞ PÀÈw “rªÉÊ£ï PÁ«Är”, 

• EAUÉèAr£À bÁ¸Àgï §gÉzÀ “PÁåAlgï§j mÉÃ¯ïì”,  

• ¸ÉàöÊ¤£À ¸ÀªÁðAn¸ï §gÉzÀ “qÁ£ï QéPÁìmï”,  

• EAUÉèAqï£À xÁªÀÄ¸ï ªÉÆÃgï gÀa¹zÀ 
“AiÀÄÄmÉÆÃ¦AiÀiÁ” EªÀÅ ¥Àæ¹zÀÞ PÀÈwUÀ¼ÀÄ.  

• EAUÉèAr£À ±ÉÃPïì¦AiÀÄgï M§â ±ÉæÃµÀ× PÀ« ªÀÄvÀÄÛ 
£ÁlPÀPÁgÀ. CªÀ£ÀÄ C£ÉÃPÀ ¥Àæ¹zÀÞ zÀÄBSÁAvÀ-
¸ÀÄSÁAvÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝ£É.  

• ®AqÀ£ï£À°è ¸ÁÜ¦vÀªÁzÀ ¸ÉÊAmï ¥Á¯ï ±Á¯ÉAiÀÄÄ 
F £ÀÆvÀ£À eÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÉUÁVAiÉÄÃ 
«ÄÃ¸À¯ÁV¢ÝvÀÄ. 

5. PÉÊUÁjPÁ PÁæAwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 
1. PÉÊUÁjPÁ PÁæAw¬ÄAzÀ EAUÉèÃAr£À DyðPÀvÉ 
¸ÀzÀÈqÀªÁV CvÀåAvÀ §°µÀ× gÁµÀÖçªÁV 
ºÉÆgÀºÉÆ«ÄävÀÄ. 
2. §ÈºÀvï PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑzÀAvÉ PÁ«ÄðPÀgÀ 
±ÉÆÃµÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ¸ÀªÀiÁdªÁzÀªÀÅ GzÀ¬Ä¹vÀÄ. 
3. DzsÀÄ¤PÀvÉAiÀÄÄ ªÉÃUÀªÁV «¸ÀÛj¹ d£ÀgÀ 
¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ fÃªÀ£À ªÀÄlÖªÀÅ 
C©üªÀÈ¢ÝAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. 
4. PÉÊUÁjPÁ PÁæAwAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÁjUÉ 
¸ÀA¥ÀPÀðzÀ PÉëÃvÀæzÀ¯ÁèzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzÀ£ÉUÀ½AzÀ ErÃ 
«±ÀéªÉÃ MAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄAvÉ PÁtÂ¹vÀÄ. 
5. PÉÊUÁjPÁ PÁæAw¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À 
C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁzÀgÀÆ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ºÉZÀÑ¼À¢AzÀ 
§qÀvÀ£À, ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼ÀÄ 
UÉÆÃZÀj¹zÀªÀÅ. 
6. PÉÊUÁjPÁ PÁæAw¬ÄAzÀ ²æÃªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ §qÀªÀgÀ 
£ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀ ºÉZÁÑV ªÀUÀð ¸ÀAWÀµÀðªÀÅ 
GzÀ¬Ä¹vÀÄ. 

ºÉÆA¢¹ §gÉ¬Äj. 
1) “ಡಿವೆೈನ್ ಕ್ಮಿಡಿ”  C) ಇಗೆುೀಷಿಯಸ್ ಲಯೀಲ 

2) ಯನಟೆ ೀಪಿಯ್     D) ಗೆಲಲಯೀ     
3) ದ ರದರ್ಮಕ ಯಾಂತ್ರ  E) ಥ್ರ್ಸ್ ಮೊೀರನ್ 

4) ಜಿೀಸ್ಸ್ ಸೆ ಸೆೈn  F) ಡ್ಾಂಟೆ 
5) ಆವಿಯ ಯಾಂತ್ರ  G) ಜ್ರ್ಜಮ ಸಿಟೀವನ್ ಸ್ನ್ 
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6) ರೆೈಲನ ಬಾಂಡಿ      H) ಥ್ರ್ಸ್ ಮ್್ಯಕೆ ೀಮೆಸ್     
 

GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:(1) F (2) E (3) D (4) C (5) H(6) G 
CzsÁåAiÀÄ-9 

PÁæAwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖçUÀ¼À KQÃPÀgÀt 
I. PÉ¼ÀUÉ PÉÆnÖgÀÄªÀ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ 
¥ÀÇtðUÉÆ½¹. 
1. EAUÉèAqï CmÁèAnPï wÃgÀzÀ°è ¸ÁÜ¦¹zÀ 
ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ªÀ¸ÁºÀvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ______ JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄ¯ÁVvÀÄÛ. 
2. 1774 gÀ°è ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ªÀ¸ÁºÀvÀÄUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ 
¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ________ zÀ°è 
3. CªÉÄjPÀ ¸ÁévÀAvÀæWÉÆÃµÀuÉ DzÀzÀÄÝ ______ gÀAzÀÄ  
4. ¹àjmï D¥sï ¯Á¸ï£À PÀvÀÈð ______ . 
5. ‘vÀgÀÄt El°’ JA§ ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß El°AiÀÄ°è 
PÀnÖzÀªÀ£ÀÄ _______ . 
6. ‘gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©ât’ vÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÀªÀ£ÀÄ  
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) ºÉÆ¸À EAVèÃµï ªÀ¸ÁºÀvÀÄUÀ¼ÀÄ (2) 
¦ü°qÉ°áAiÀiÁ (3) ¸Á.±À. 1776, dÄ¯ÉÊ 4 (4) ªÀiÁAmÉ¸ÉÆÌÃ 
(5) eÉÆ¸É¥sï ªÀiÁåf¤ (6) DmÉÆÖÃªÁ£ï ©¸ÁäPïð 
 
 PÉ¼ÀPÀAqÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gÉ¬Äj. 
1. CªÉÄjPÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæ ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 
CªÉÄjPÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæ ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ:- 

• CªÉÄÃjPÁzÀ°è£À vÀ£Àß ªÀ¸ÁºÀvÀÄUÀ¼À §UÉÎ 
EAUÉèÃAr£À zsÉÆÃgÀuÉ. 

• ªÀ¸ÁºÀvÀÄUÀ¼À°è DgÀA¨sÀUÉÆAqÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¥ÉæÃªÀÄ. 

• ¸À¥ÀÛªÁ¶ðPÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, £ËPÁ 
PÁ¬ÄzÉUÀ¼ÀÄ,  

• xÁªÀÄ¸ï ¥ÉÊ£ï, eÁ£ï DqÀªÀiïì, ¸ÁåªÀÄÄAiÀÄ¯ï 
DqÀªÀiïì, eÁ£ï JqÀéqïð PÉÆÃPï ªÀÄvÀÄÛ 
¨ÉAd«Ä£ï ¥sÁæAPï°£ï ªÀÄÄAvÁzÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ 
¥Àæ¨sÁªÀ,  

• Qé¨ÉPï PÁ¬ÄzÉ, mË£ï±ÉAqï vÉjUÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¨Á¸ÀÖ£ï ZÀºÁPÀÆl ªÀÄÄAvÁzÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV 
CªÉÄjPÀzÀ°è PÁæAw GAmÁ¬ÄvÀÄ. 

 
2. CªÉÄjPÀ ¸ÁévÀAvÀæ ¸ÀAUÁæªÀÄzÀ ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß w½¹. 

• CªÉÄjPÀ ¸ÁévÀAvÀæ ¸ÀAUÁæªÀÄªÀÅ ¥sÁæ£ïì 
ªÀÄºÁPÁæAwUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrvÀÄ. 

• ªÀ¸ÁºÀvÀÄUÁgÀgÀ ¥ÀPÀë ªÀ»¹ ºÉÆÃgÁrzÀ C£ÉÃPÀ 
¥sÉæAZÀgÀÄ ¥sÁæ¤ì£À ªÀÄºÁPÁæAwAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÁzÀgÀÄ. 

• CªÉÄjPÀzÀ°è£À C£ÉÃPÀ ¸ÉàöÊ£ï ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÉÆÃZïðUÀ¯ï£À ªÀ¸ÁºÀvÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÁAiÀiÁßr£À 
«gÀÄzÀÞ zÀAUÉ JzÀÄÝ ¸ÀévÀAvÀæöågÁUÀ®Ä GvÉÛÃd£À 
¥ÀqÉzÀªÀÅ.  

• CªÉÄjPÁ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¸ÁÜ£À JA§ ºÉÆ¸À gÁµÀÖçzÀ 
GzÀAiÀÄªÁ¬ÄvÀÄ. 

 
3. ¥sÁæ¤ì£À PÁæAwUÉ DyðPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ 
PÁgÀtªÁzÀªÀÅ.? 

• ¥sÁæ£ïì PÀÈ¶ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ zÉÃ±ÀªÁVvÀÄÛ.  

• PÀÈ¶ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è C©üªÀÈ¢ÞUÀ¼ÀÄ DVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ, 
PÀÈ¶ §ºÀ¼À »AzÀÄ½¢vÀÄÛ.  

• ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ GvÀàwÛ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ EvÀÄÛ.  

• gÉÊvÀgÉÃ ºÉaÑ£À vÉÆAzÀgÉUÉÆ¼ÀUÁVzÀÝªÀgÀÄ. 
§gÀUÁ®UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÀÝªÀÅ. 

• EzÀjAzÀ DºÁgÀPÁÌV zÀAUÉUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÝªÀÅ. 

• PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÈwÛ¸ÀAWÀUÀ¼À C¢üÃ£ÀzÀ°èzÀÝªÀÅ.  

• DAvÀjPÀ CrØUÀ½AzÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼À 
CwAiÀiÁzÀ ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉÃ±À¢AzÀ®Æ CªÀÅUÀ¼À 
¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀÄApvÀUÉÆArvÀÄÛ.  

• EzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV GvÁàzÀ£É PÉ¼ÀªÀÄlÖzÀ°èvÀÄÛ. 
 
4. El°AiÀÄ KQÃPÀgÀtzÀ°è UÁåj¨Á°ØAiÀÄ ¥ÁvÀæªÉÃ£ÀÄ? 

• UÁåj¨Á°Ø M§â AiÉÆÃzsÀ, ºÉÆÃgÁlUÁgÀ. EªÀ£ÀÄ 
“vÀgÀÄt El°” ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj C£ÉÃPÀ ¸Áj 
CzÀgÀ PÁæAwAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÀÝ£ÀÄ. 

• D£ÀAvÀgÀ “PÉA¥ÀAV zÀ¼À” JA§ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß 
ªÀåªÀ¸ÉÜUÉÆ½¹ ¸ÁrðÃ¤AiÀÄ eÉÆvÉUÀÆr 
D¹ÖçÃAiÀiÁzÉÆqÀ£É ºÉÆÃgÁrzÀ.  

• 1860gÀ°è JgÀqÀÄ ¹¹°UÀ¼À gÁdåzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß 
“PÉA¥ÀAV zÀ¼À”zÉÆqÀ£É zÁ½ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß 
DPÀæ«Ä¹ El° zÉÃ±ÀzÀ KQÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß 
vÀéjvÀUÉÆ½¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé 
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ½UÁV DUÀæ»¹zÀ£ÀÄ. 
 
5. dªÀÄð¤AiÀÄ KQÃPÀgÀt ²°à AiÀiÁgÀÄ? CªÀ£À §UÉÎ 
MAzÀÄ n¥ÀàtÂ §gÉ¬Äj. 

• dªÀÄð¤ KQÃPÀgÀtzÀ ¥ÀæzsÁ£À ²°à, DmÉÆÖÃªÁ£ï 
©¸ÁäPïð. 

• EªÀ£ÀÄ ¥ÀæµÁå gÁdåzÀ zÉÆgÉ MAzÀ£ÉÃ «°AiÀÄA£À 
ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. 
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• CªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÁV, dªÀÄð¤AiÀÄ ±Á¸À£À 
¸À¨sÉ ‘qÀAiÀÄmï’£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV, «zÉÃ±ÀUÀ¼À°è 
gÁAiÀÄ¨sÁjAiÀiÁV ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹ 
¥ÁæªÀÄÄRåvÉUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ.  

• F GzÉÝÃ±ÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÁV CªÀ£À UÀÄjUÀ¼ÀÄ 
JgÀqÀÄ §UÉAiÀiÁVzÀÝªÀÅ. MAzÀÄ D¹ÖçAiÀiÁªÀ£ÀÄß 
dªÀÄð£ï gÁdåUÀ¼À ¸ÀAWÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÀlÄÖªÀÅzÀÄ, 
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ dªÀÄð¤AiÀÄ°è °Ã£ÀªÁV vÀ£Àß 
ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀQÌAvÀ 
dªÀÄð¤AiÀÄ£ÉßÃ ¥ÀæµÁåªÀÄAiÀÄªÁV ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.  

• ©¸ÁäPïð dªÀÄð¤AiÀÄ ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ£ÀÄß 
§UÉºÀj¸À®Ä “gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©ât” vÀvÀé¢AzÀ ªÀiÁvÀæ 
¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀArzÀÝ£ÀÄ.  

• EzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ MAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß 
PÀnÖzÀ£ÀÄ. 

• D¹ÖçAiÀiÁ eÉÆvÉUÀÆr qÉ£ÁäQð£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄzÀÞ 
ªÀiÁr µÉÃ¯ïì«Uï ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¯ï¸ÉÖöÊ£ï£À£ÀÄß 
ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. 

• D£ÀAvÀgÀ ©¸ÁäPïð El°AiÉÆqÀ£É M¥ÀàAzÀ 
ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  

• D¹ÖçAiÀiÁªÀ£ÀÄß ¸ÉÆÃ°¹zÀ£ÀÄ. 

• £ÀAvÀgÀ ¸Á. ±À. 1866gÀ°è “GvÀÛgÀ dªÀÄð£ï 
gÁdåUÀ¼À ¸ÀAWÀ”ªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ£ÀÄ.  

• ¥sÁæ£ïìUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ zÀQëtzÀ°èzÀÝ ºÀ¢£ÁgÀÄ 
dªÀÄð£ï gÁdåUÀ¼ÀÄ gÁdå ¸ÀAWÀ¢AzÀ 
ºÉÆgÀUÀÄ½¢zÀÝªÀÅ. ©¸ÁäPïð£ÀÄ G½zÀ 
gÁdåUÀ¼À£ÀÄß dªÀÄð£ï MPÀÆÌlzÀ°è 
°Ã£ÀªÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. dªÀÄð£ï KQÃPÀgÀt 
¸ÀA¥ÀÇtðUÉÆArvÀÄ.  

gÁdå±Á¸ÀÛç 
CzsÁåAiÀÄ-1 

£ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£À 
. SÁ° ©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁrj. 
1. gÁdåªÀ£Áß¼ÀÄªÀ ªÀÄÆ® PÁ£ÀÆ£ÉÃ ___________ 
2. £ÀÆvÀ£À ¸ÀA«zsÁ£À gÀZÀ£Á ¸À¨sÉ _____ gÀAzÀÄ 
£ÀqÉ¬ÄvÀÄ. 
3. ¸ÀA«zsÁ£À PÀgÀqÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝªÀgÀÄ 
_____ 
4. £ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ___ ¸ÀPÁðgÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÉ. 
5. d£ÀjUÉ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ EgÀÄªÀ gÁdåªÀ£ÀÄß 
___________ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 
6. £ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÀæeÉUÀ½UÉ ___________ 
¥ËgÀvÀéPÉÌ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÉ. 

7. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÀjºÁgÀzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ___________ 
£ÉÃ «¢üAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. 
8. gÁdå ¤zÉðÃ±ÀPÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ___________ 
¸ÀA«zsÁ£À¢AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) ¸ÀA«zsÁ£À (2) 1946 r¸ÉA§gï 11 (3) 
qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï (4) ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ¥ÀzÀÞw 
(5) ¸ÁªÀð s̈ËªÀÄ (¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ ¸ÀA¥À£Àß) (6) KPÀ (7) 
32 (8) Ljµï 
 
 F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À°è ZÀað¹ GvÀÛgÀ 
§gÉ¬Äj. 
1. £ÀÆvÀ£À ¸ÀA«zsÁ£À gÀZÀ£Á ¸À s̈ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 
£ÀÆvÀ£À ¸ÀA«zsÁ£À gÀZÀ£Á ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ. 
gÁeÉÃAzÀæ¥Àæ¸Ázï. 
 
2. ¸ÀA«zsÁ£À eÁjUÉ §AzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ? 
¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ d£ÀªÀj 26, 1950 gÀAzÀÄ 
eÁjUÉ §A¢vÀÄ. 
 
3. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥Àæ̧ ÁÛªÀ£É K£À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ? 
¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À 
gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀ «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. 
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ gÀÆ¥ÀÅgÉÃµÉ, ªÀiË®å, ¹zÁÞAvÀ ªÀÄvÀÄÛ 
GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀªÉÃ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É 
DVzÉ. EzÀÄ d£ÀvÉAiÀÄ zsÉåÃAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¹ 
WÉÆÃ¶¹PÉÆAqÀ DzÀ±Àð vÀvÀéªÁVzÉ. 
 
4. ªÀÄvÀ ¤gÀ¥ÉÃPÀëvÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
ªÀÄvÀ ¤gÀ¥ÉÃPÀëvÉ JAzÀgÉÃ zÉÃ±ÀzÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀªÀ£ÁßV CAVÃPÀj¸ÀzÉÃ 
¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄvÀ DZÀj¸ÀÄªÀ, 
C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄªÀ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ 
¸ÀªÀð zsÀªÀÄðPÀÆÌ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß 
¤ÃqÀÄªÀÅzÉÃ DVzÉ. 
 
5. £ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 

❖ ಲ್ಲಖಿತ್ ತ್ತು ೃ ತ್ ಂವಿಧಾ   

❖ ̈ sÁUÀ±ÀB £ÀªÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀ±ÀB C£ÀªÀÄå ¸ÀA«zsÁ£À/ 

 ತ್ತು ಕ್ಠಿಣ ಂವಿಧಾ   

❖ ಂ ದ್ದ  ಕಾಗ  ಪ ಧತ್ತ  
❖ ಣತ್ಂತ್ಾ ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿ  
❖ ಂ ತಕ್ು ಪ ಧತ್ತ  
❖ ೊ ೊತ್ ಕ್ತೆ ು  
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❖ ೊ ೊತ್ ಕ್ತ್ಗವ್ಯ ು  
❖ ರಾಜಯ ನಿದಥ ಗಶಕ್ ತ್ತ್ಾ ು  
❖ ಾತ್ಂತ್ಾ ತ್ತು ಏಕಿ ಕ್ೃತ್ ನಾಯಯಾಂ  ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿ  
❖ ಏಕ್ ಪೌ ತ್ಾ  
❖ ವ್ ೆ ತ್ದಾ  ಪ ಧತ್ತ  
❖ ದ್ದಾ  ಶ್ಾ ಕಾಂ  

❖ ತಪಕ್ಷ ಪ ಧತ್ತ  
6. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹gÀÄªÀ ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 

❖ ಸ್ಾಾತ್ಂತ್ಾಯ  ಕ್ತೆ 
❖ ಮಾ ತಥ  ಕ್ತೆ 
❖ ಶ್ಥ ಷ್ಣಥ  ವಿ ತ ಧ  ಕ್ತೆ 
❖ ಧಾಮಿಗಕ್ ಕ್ತೆ 
❖ ಸ್ಾಂ ೃತ್ತಕ್ ತ್ತು ವಿದಾಯಭಾಯ  ಕ್ತೆ 
❖ ಂವಿಧಾ ಧ ಪರಿಹಾ  ಕ್ತೆ 
7. ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj. 

❖ ಂವಿಧಾ , ರಾಷ್ರ ಾಜ ತ್ತು ರಾಷ್ರಗಿ ತಥ ತು 
ಗೌ ವಿ ತವ್ು ತ. 

❖ ಸ್ಾಾತ್ಂತ್ಾಯ ಚ ುವ್ಳಿ  ೊೂತ್ತಗದಾ ಕ್ ಶಗ 
ತ್ತ್ಾ ತು ಪಾಲ್ಲ ತವ್ು ತ. 

❖ ಭಾ ತ್  ಸ್ಾವ್ಗಭೌ ತಥ, ಏಕ್ತಥ, ಗತಥ ತು 
ಕಾಪಾಡತವ್ು ತ ತ್ತು ಕ್ಷಿ ತವ್ು ತ. 

❖ ತ್ಯ ಂದಾ  ರಾಷ್ರವ್ ತು ಕ್ಷಿಸ್ಥ ದಥ ಶ  ಸ್ಥ ವಥ 
ಮಾಡಬಥ ಕ್ತ. 

❖ ಭಾ ತ್ತ ಲ್ಲಿ ಸ್ಾ ಯ ಹಾ ೊ ಹಥೊ ತಥ  

ಭಾವ್ನಥ ತು ಬಥಳಥ ಬಥ ಕ್ತ ತ್ತು ಹಿಳಥ  

ಗೌ ವ್ಕಥೆ ಂ  ತ್ ತವ್ ಚ ಣಥ ತು 
ತ್ಯಜ್ ಬಥ ಕ್ತ. 

❖ ೆ ಂ ಟ್ಟತ್ ಂ ೃತ್ತ  ಪ ಂಪರಥ ತು 
ಗೌ ವಿಸ್ಥ ಕ್ಷಿ ಬಥ ಕ್ತ. 

❖ ಣಯ ು, ರಥೊ ವ್ ು, ತ ು, 
ವ್ ಯ ೃ ೂ ಸ್ಥ ರಿ ಂತಥ ಪಾಕ್ೃತ್ತ, ಪರಿ ವ್ ತು 
ಭಿವ್ೃದ್ದಧಪಡಿ ಬಥ ಕ್ತ ಹಾ ೊ ಜ್ ವ್ಂತ್ ಪಾಾಣಿ ಳಿಗಥ 
ತಕ್ಂಪ ತಥೊ ರಿ ಬಥ ಕ್ತ. 

❖ ವಥ ಜ್ಞಾನಿಕ್ ಹಾ ೊ ಮಾ ವಿ ತಥ  ತಣ  

ವಿಚಾ ಣಾ ಹಾ ೊ ತಧಾ ಣಾ ಭಾವ್ನಥ ತು 
ಬಥಳಥಸ್ಥಕಥೊ ಳಬಥ ಕ್ತ. 

❖ ಸ್ಾವ್ಗಜನಿಕ್ ಸ್ಥು ತು ಕ್ಷಿ ಬಥ ಕ್ತ ತ್ತು 
ಹಿಂಸ್ಾಮಾ ಗವ್ ತು ತ್ಯಜ್ ಬಥ ಕ್ತ. 

❖ ವಥ ಕಿುಕ್ ಹಾ ೊ ಸ್ಾ ೊಹಿಕ್ ಚಟತವ್ಟ್ಟಕಥ ಲ್ಲಿ 
ಪಾಾವಿ ಣಯತಥ ತು ಪಾ ರ್ಶಗಸ್ಥ ರಾಷ್ರ  ಪಾ ತ್ತಗಥ 
ಶಾಮಿ ಬಥ ಕ್ತ. 

❖ ತ್ಂದಥ/ತಾಯ ವಾ ಪಥೊ ಷ್ಕ್ ತ6 ರಿಂ  14 

ವ್ಷ್ಗ ವ್ರಥಗಥ ತ್ ೆ ತವಿ  ರ್ಶಕ್ಷಣಕಥೆ 
ವ್ಕಾಶವ್ ತು ಕ್ಲ್ಲೂಸ್ಥಕಥೊಡಬಥ ಕ್ತ. 

 
8. gÁdå ¤zÉðÃ±ÀPÀ vÀvÀéUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
1. J¯Áè ¥ËgÀjUÀÆ vÀªÀÄä fÃªÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ 
¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
2. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è£À ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀ£Á 
¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉÃ d£ÀgÀ ¸ÀévÁÛUÀzÀAvÉ 
vÀqÉUÀlÄÖªÀÅzÀÄ. 
3. ¹ÛçÃ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅgÀÄµÀgÉ®èjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À PÉ®¸ÀPÉÌ 
¸ÀªÀiÁ£À ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ, PÁ«ÄðPÀgÀ 
AiÉÆÃUÀPÉëÃªÀÄªÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
4. ªÀÈzÀÞgÀÄ, gÉÆÃVUÀ¼ÀÄ, zÀÄ§ð® ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
C¸ÀªÀÄxÀðjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 
5. zÉÃ±ÀzÁzÀåAvÀ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ £ÁUÀjPÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß 
eÁjUÉ vÀgÀÄªÀÅzÀÄ. 
6. 6 ªÀµÀðzÀªÀgÉV£À J¯Áè ªÀÄPÀÌ½UÉ ¨Á®å ¥ÉÇÃµÀuÉ 
ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯Á ¥ÀÇªÀð ²PÀëtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä gÁdå 
¥ÀæAiÀÄwß¸À¨ÉÃPÀÄ. 
7. LwºÁ¹PÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß 
gÀQë¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
8. £ÁåAiÀiÁAUÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀiÁðAUÀ¢AzÀ 
¥ÀævÉåÃQ¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
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9. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±ÁAwAiÀÄÄvÀ «zÉÃ² 
¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ¨sÀzÀævÉ PÁ¥Ár «±Àé 
PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß UËgÀ«¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
10. UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
11. UÁæ«ÄÃt ºÁUÀÆ UÀÄr PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÉÇæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
12. PÀÈ¶ ºÁUÀÆ ¥À±ÀÄ¸ÀAUÉÆÃ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
13. ¥Á£À ¤µÉÃzsÀªÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀÄªÀÅzÀÄ. 
14. ªÉÊeÁÕ¤PÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄªÀ£ÀÄß 
C©üªÀÈ¢ÞUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 
CzsÁåAiÀÄ-2 

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ 
I. SÁ° ©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ s̈Àwð 
ªÀiÁrj. 
1. ¨sÁgÀvÀªÀÅ __________ UÀ¼À MPÀÆÌlªÁVzÉ. 
2. PÉÃAzÀæ ±Á¸ÀPÁAUÀªÀ£ÀÄß ________JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 
3. gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ ¸À s̈Á¥ÀwUÀ¼ÀÄ 
________ gÀªÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. 
4. ¯ÉÆÃPÀ¸À s̈ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁUÀ®Ä ______ ªÀµÀð 
ªÀAiÉÆÃ«Äw ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 
5. ªÀÄÆgÀÄ ¸ÉÃ£Á¥ÀqÉUÀ¼À ªÀÄºÁ zÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀgÀÄ 
_______ 
6. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ _________ ªÀÄvÀÄÛ __________ 
£ÉÃ «¢üAiÀÄ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄªÀgÀ£ÀÄß ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀÄªÀ 
«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. 
7. PÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉÃªÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀëgÀ£ÀÄß 
_________ gÀªÀgÀÄ £ÉÃ«Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. 
8. ¸ÀªÉÇÃðZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ____gÀAzÀÄ 
¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) gÁdåUÀ¼À (2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ (3) G¥À 
gÁµÀÖç¥Àw (4) 25 (5) gÁµÀÖç¥Àw (6) 54, 55 (7) 
gÁµÀÖç¥Àw (8) d£ÀªÀj 28, 1950 
 
II. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÀað¹ 
GvÀÛj¹. 
1. ¸ÀA¸ÀwÛ£À JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 
¸ÀA¸ÀwÛ£À JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ:-  

1. ªÉÄÃ®ä£É / gÁdå¸À¨sÉ  
2. PÉ¼ÀªÀÄ£É / ¯ÉÆÃPÀ¸À s̈É 

 
2. gÁdå¸À s̈ÉAiÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. 
gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ 250 ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. 238 
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ gÁdå ºÁUÀÆ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À 

«zsÁ£À¸À s̈ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÉ, G½zÀ 12 
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á»vÀå, PÀ¯É, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd 
¸ÉÃªÉAiÀÄ°è «±ÉÃµÀ C£ÀÄ s̈ÀªÀ ¥ÀqÉzÀªÀgÀ£ÀÄß 
gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 
 
3. ¯ÉÆÃPÀ¸À s̈ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁUÀ®Ä EgÀ¨ÉÃPÁzÀ CºÀðvÉUÀ¼ÀÄ 
AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
1. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæeÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. 
2. PÀ¤µÀ× 25 ªÀµÀð ªÀAiÉÆÃ«Äw ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 
3. ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°ègÀ¨ÁgÀzÀÄ. 
4. ªÀiÁ£À¹PÀ ¸Áé¸ÀÜöå PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArgÀ¨ÁgÀzÀÄ. 
5. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ²PÉëUÉ M¼ÀUÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. 
6. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ®PÁ®PÉÌ ¤UÀ¢¥Àr¸ÀÄªÀ CºÀðvÉ 
¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 
 
4. gÁµÀÖç¥Àw ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. 

• ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀ ªÀUÀð 
JA§ÄzÀjAzÀ ZÀÄ£Á¬Ä¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  

• EzÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ZÀÄ£Á¬ÄvÀ 
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, J¯Áè gÁdåUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ zÉºÀ°, 
¥ÀÅzÀÄZÉj «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ 
PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. 

• ¸ÀÄ¦æÃAPÉÆÃmïð£À ªÀÄÄRå £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄ 
EªÀjUÉ ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À ¨ÉÆÃ¢ü̧ ÀÄvÁÛgÉ.  

 
5. ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀÄ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 
¥ÀæzsÁ¤AiÀÄªÀgÀÄ C¢üPÁgÀUÀ¼À PÉÃAzÀæ©AzÀÄªÁVzÀÄÝ, 
gÁµÀÖçzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀ 
ºÉÆA¢zÁÝgÉ. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄªÀgÀÄ gÁµÀÖçzÀ 
ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVzÀÝgÉ ¥ÀæzsÁ¤AiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ 
ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVzÁÝgÉ. 

• ªÀÄAwæUÀ¼À £ÉÃªÀÄPÀ, SÁvÉUÀ¼À ºÀAaPÉ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁqÀÄªÀ C¢üPÁgÀ : 

• EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ- 
¸ÀPÁðgÀzÀ J¯Áè DUÀÄ-ºÉÆÃUÀÄUÀ½UÉ EªÀgÉÃ 
dªÁ¨ÁÝgÀgÁVzÀÄÝ, ««zsÀ E¯ÁSÁ ªÀÄAwæUÀ¼À 
£ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ 
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. 

• ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÅlzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ EªÀgÉÃ DVgÀÄvÁÛgÉ- 
¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÅlzÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼ÀÄ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ, 
CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À ZÀZÉð ªÀÄvÀÄÛ 
¤zsÁðgÀ EªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 

 
6. PÉÃAzÀæ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 
ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. 
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PÉÃAzÀæ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ gÀZÀ£É:- ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ 
ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæAiÀÄªÀgÀÄ ««zsÀ 
E¯ÁSÉUÀ½UÉ ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ 
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄªÀjUÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ 
ªÀÄAwæUÀ½UÉ ««zsÀ SÁvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀÄvÁÛgÉ. 
SÁvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀÄªÁUÀ ¥ÀæzsÁ¤UÉ ¥ÀÇtð 
C¢üPÁgÀ«zÉ. 

PÉÃAzÀæ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ:- F 
ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀÅ JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÉ. ¥Àæw E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄAwæAiÀÄÄ vÀªÀÄä SÁvÉAiÀÄ 
DUÀÄ-ºÉÆÃUÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸À¥sÀ®vÉ-«¥sÀ®vÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ 
ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®ªÀÅ vÀ£Àß DqÀ½vÀ ¤ªÀðºÀuÉUÉ, ¤Ãw 
¤zsÁðgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ 
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À s̈ÉUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ 
ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 
 

CzsÁåAiÀÄ -3 

gÁdå ¸ÀPÁðgÀ 
I. SÁ° ©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ s̈Àwð 
ªÀiÁrj. 
1. ¨sÁgÀvÀªÀÅ _________ gÁdåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 
_________ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 
M¼ÀUÉÆArzÉ. 
2. gÁdå «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ M§â DAUÉÆèÃ-
EArAiÀÄ£ÀßgÀ£ÀÄß _________ gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt 
ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 
3. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zsÁ£À¥ÀjµÀvï _________ 
¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. 
4. gÁdå ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀÅ ________ ªÀÄvÀÄÛ 
________ ªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ £ÉÊd 
PÁAiÀiÁðAUÀªÁVzÉ. 
5. gÁdå¥Á®gÀ£ÀÄß __________ gÀªÀgÀÄ 
£ÉÃ«Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. 
6. gÁdåzÀ CqÉÆéÃPÉÃmï d£ÀgÀ¯ïgÀªÀgÀ£ÀÄß 
__________ gÀªÀgÀÄ £ÉÃ«Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. 
7. PÀ£ÁðlPÀzÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ 
¸ÀASÉå_________ 
8. PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ ______ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÉ. 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) 29, 9 (2) 225 (3) 75 (4) 
ªÀÄÄRåªÀÄAwæ , ªÀÄAwæªÀÄAqÀ® (5) gÁµÀÖç¥Àw (6) 
gÁdå¥Á® (7) 75 (8) 225 
 
II. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À°è ZÀað¹ GvÀÛgÀ 
§gÉ¬Äj. 

1. gÁdå «zsÁ£À¸À s̈É gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹. 

• «zsÁ£À¸À s̈ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ D gÁdåzÀ 
d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹gÀÄvÀÛzÉ.  

• AiÀiÁªÀÅzÉÃ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉå 
500QÌAvÀ ºÉZÁÑVgÀ¨ÁgÀzÀÄ, 60QÌAvÀ PÀrªÉÄ 
EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. 

• gÁdå¥Á®gÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è DAUÉÆèÃ 
¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥Áæw¤zsÀå«®èªÉAzÀÄ 
¤zsÀðj¹zÀgÉ M§â DAUÉÆèÃ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ£À£ÀÄß 
£ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄªÀ C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.  

• PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ 225 ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÉ.  

• 224 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 
ZÀÄ£Á¬Ä¸À®àlÖgÉ G½zÀ M§âgÀÄ DAUÉÆèÃ-
EArAiÀÄ£ÀßgÀ£ÀÄß gÁdå¥Á®gÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt 
ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 

2. gÁdå «zsÁ£À¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ 
PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÁÛgÉ? 
gÁdå «zsÁ£À¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 5 PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß 
¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÁÛgÉ.  

1. «zsÁ£À¸À s̈Á ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ,  
2. ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ,  
3. ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ PÉëÃvÀæ¢AzÀ,  
4. ²PÀëPÀgÀ PÉëÃvÀæ¢AzÀ ZÀÄ£Á¬Ä¸À®àlÖgÉ,  
5. PÀ¯É, ¸Á»vÀå, ²PÀët, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ, «eÁÕ£À 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀªÀ½ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è£À 
¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¹ gÁdå¥Á®gÀÄ 
£ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.  

 
3. gÁdå¥Á®gÀ CºÀðvÉ, C¢üPÁgÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. 
gÁdå¥Á®gÀ CºÀðvÉ:- (1) ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæeÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.  
(2) 35 ªÀµÀðQÌAvÀ ªÉÄÃ®ànÖgÀ¨ÉÃPÀÄ.  
(3) AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀ¨ÁgÀzÀÄ.  
(4) ¸ÀA¸Àvï CxÀªÁ gÁdå ±Á¸ÀPÁAUÀzÀ 
¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ºÉÆA¢zÀÝgÉ £ÀAvÀgÀ 
¸ÀzÀ¸ÀåvÀé vÀåf¸À¨ÉÃPÀÄ. 
 gÁdå¥Á®gÀ C¢üPÁgÀ CªÀ¢ü 5 ªÀµÀð. 
4. ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄªÀgÀ §UÉÎ MAzÀÄ n¥ÀàtÂ §gÉ¬Äj. 
ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVzÁÝgÉ. 
gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀÄ±À¸ÀÄì CxÀªÁ CªÀ£Àw EªÀgÀ 
ªÀZÀð¸Àì£ÀÄß DzsÀj¹zÉ. EªÀgÀÄ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ, 
±Á¸ÀPÁAUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄªÀÄvÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀPÀëzÀ 
£ÁAiÀÄPÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 
ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ C¢üPÁgÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ 
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1. ¸ÀaªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀnÖ ¹zÀÞ¥Àr¹ gÁdå¥Á®jUÉ 
²¥sÁgÀ¸ÀÄì ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. 
2. ¸ÀaªÀgÀÄUÀ½UÉ SÁvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
§zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀeÁ ªÀiÁqÀ®Ä ²¥sÁgÀ¸ÀÄì 
ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
3. ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVzÀÄÝ, ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ°è 
¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. 
4. ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÅlzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹, ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀÄÄªÀ, 
ªÀÄÄAzÀÆqÀÄªÀ C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. 
5. ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À PÁAiÀÄðzÀPÀëvÉ ¥Àj²Ã°¹ 
CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀÄÆr¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄð 
ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 
7. CªÀ¢üUÉ ªÀÄÄAZÉ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß «¸Àfð¸ÀÄªÀAvÉ 
gÁdå¥Á®jUÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 
8. gÁdå¥Á®gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÅlzÀ £ÀqÀÄªÉ 
¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÉÃvÀÄªÉAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. 
9. gÁdå¥Á®jUÉ ¸À®ºÉUÁgÀ£ÀAwzÀÄÝ, ««zsÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À 
£ÉÃªÀÄPÁwUÉ vÀªÀÄä ²¥sÁgÀ¸Àì£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 
 
5. gÁdå«zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ n¥ÀàtÂ §gÉ¬Äj. 
«zsÁ£À¸À s̈ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ D gÁdåzÀ 
d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹gÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ gÁdåzÀ 
«zsÁ£À¸À s̈Á ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉå 500QÌAvÀ 
ºÉZÁÑVgÀ¨ÁgÀzÀÄ, 60QÌAvÀ PÀrªÉÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. 
gÁdå¥Á®gÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è DAUÉÆèÃ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ 
¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥Áæw¤zsÀå«®èªÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÉ M§â 
DAUÉÆèÃ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ£À£ÀÄß £ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄªÀ C¢üPÁgÀ 
ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ aPÀÌ gÁdåUÀ¼À°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ 
¸ÀASÉå PÀrªÉÄ EzÉ. GzÁ: «ÄeÉÆÃgÁA, UÉÆÃªÁzÀ°è 
vÀ¯Á 40 ¸ÀzÀ¸ÀåjzÁÝgÉ. 
6. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಚರ್ೆ ತ್ತಳಿಸಿ. 
• ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನು “ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ನು” 

ಎಾಂದನ ಕರೆಯನತ್ಾುರೆ. ಇದನ ಖಾಯಾಂ ಸದನ್ವಾಗಿದೆ. 
• ಇದರ ಸದಸಯರ ಸಾಂಖೆಯಯನ ಆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ 

ಸದಸಯರ 1/3 ರಷನು ಇರನತ್ುದೆ. 
• ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ತುನ್ ಸದಸಯರ ಸಾಂಖೆಯ 40 ಕ್ಕಾಂತ್ ಕಡಿಮ 

ಇರಬಾರದನ. 
• ಕನಾಾಟಕದ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯರ ಸಾಂಖೆಯ 75 ಇದೆ. 
• ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸದಸಯರಿಾಂದ, ಸಥಳೇಯ ಸಾಂಸ್ೆಥಗಳಾಂದ, 

ಪದವಿೇಧರ ಕ್ೆೇತ್ರದಾಂದ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರದಾಂದ ಆಯ್ಕಕ 
ಆಗನತ್ಾುರೆ. 

• ಕಲೆ, ಸ್ಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಜ್ ಸ್ೆೇವೆ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮನಾಂತ್ಾದ 

ಕ್ೆೇತ್ರದ ಸ್ೆೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ರನ ನಾಮಕರಣ 

ಮಾಡನತ್ಾುರೆ. 
• ಪರತ್ತ ಎರಡನ ವಷಾಕೆಕಕಮಮ ಅವಧಿ ಪೂಣಾಗೆಕಾಂಡ 1/3 ರಷನು 

ಸದಸಯರನ ನಿವೃತ್ತುಯಾಗನತ್ಾುರೆ. 
 

CzsÁåAiÀÄ-4 

£ÁåAiÀiÁAUÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ 
I. SÁ°©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©j. 
1. ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ _____ gÀAzÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ 
§A¢vÀÄ. 
2. £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÀAiÀÄ¸ÀÄì____________ 
3. £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀ£ÀÄß ____________ £ÉÃªÀÄPÀ 
ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 
4. PÀAzÁAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ____________ 
5. d£ÀvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ______ gÀ°è C¹ÛvÀéPÉÌ 
§AzÀªÀÅ. 
6. ___________ªÉÃ gÁµÀÖçzÀ CvÀÄå£ÀßvÀ 
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄªÁVzÉ. 
7. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀÄÄRå 
£ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ _________  ªÀÄA¢ 
£ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀjzÁÝgÉ. 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) d£ÀªÀj 28, 1950 (2) 62 (3) 
gÁµÀÖç¥Àw (4) PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ (5) 1985 
(6) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ (7) 31 
 
II. PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ UÀÄA¦£À°è ZÀað¹ GvÀÛgÀ 
§gÉ¬Äj. 
1. ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À 
PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹. 
C¢üPÁgÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ 

• ªÀÄÆ® C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û : ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ 
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è £ÉÃgÀªÁV ªÉÆPÀzÀÝªÉÄ 
ºÀÆqÀÄªÀÅzÉÃ ªÀÄÆ® C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û. PÉÃAzÀæ-
gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ, gÁdå-gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 
GAmÁUÀÄªÀ «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß §UÉºÀj¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀ 
¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄQÌzÉ.  

• ªÉÄÃ®ä£À« C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û: 

• ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¤ÃqÀÄªÀ ¸À®ºÁ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û : 

• ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄªÀÅ zÁR¯ÉUÀ¼À 
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄªÁV,  

• PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ½UÉ ªÀÄÄRå 
¸À®ºÉUÁgÀ£ÁV,  
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• «±ÉÃµÀ jmï CfðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀÄªÀ C¢üPÁgÀ 
¥ÀqÉ¢zÉ. 

 
2. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼À 
PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹. 
1) £ÁUÀjPÀ (Civil) ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ (Criminal) 
«ªÁzÀUÀ¼ÀÄ, £ËPÁAiÀiÁ£À, ªÉÊªÁ»PÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ, 
£ÁåAiÀiÁAUÀ ¤AzÀ£É ªÀÄÄAvÁzÀ «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß 
EvÀåxÀð¥Àr¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ® C¢üPÁgÀ PÁAiÀÄð. 
2) C¢üÃ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ wÃ¦ð£À «gÀÄzÀÞ 
±ÉæÃµÀ× £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÉÄÃ®ä£À« ¹éÃPÀj¹ 
EvÀåxÀð¥Àr¸ÀÄªÀ ªÀÄ£À« C¢üPÁgÀ PÁAiÀÄð. 
3) ±ÉæÃµÀ× £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀ C¢üÃ£À 
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è£À ªÉÆPÀzÀÝªÉÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß°èUÉ 
ªÀUÁð¬Ä¸ÀÄªÀAvÉ, PÉ®ªÀÅ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¢üÃ£À 
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Á°¸ÀÄªÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè 
zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ¤zÉðÃ±À£À ¤Ãr 
CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ C¢üPÁgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÉ. EªÀÅUÀ¼À®èzÉ ¹§âA¢ £ÉÃªÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ 
¤AiÀÄAvÀæt, ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÉ, ««zsÀ jmï 
CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ £ÁåAiÀÄ MzÀV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄð 
¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ. 
 
3. £ÁUÀjPÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CrAiÀÄ°è EgÀÄªÀ C¢üÃ£À 
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
£ÁUÀjPÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À CrAiÀÄ°è PÉ¼ÀPÀAqÀ C¢üÃ£À 
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½ªÉ. 
(1) C¢üÃ£À £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ  
(2) ºÉZÀÄÑªÀj C¢üÃ£À £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ  
(3) ªÀÄÄ¤ìÃ¥sï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ  
(4) ºÉZÀÄÑªÀj ªÀÄÄ¤ìÃ¥sï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ.  
 
4. C¥ÀgÁzsÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ §gÉ¬Äj. 
1. C¥ÀgÁzsÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄªÀÅ K¦æ¯ï 1, 1974 gÀAzÀÄ 

C¹ÛvÀéPÉÌ §A¢vÀÄ. EzÀ£ÀÄß f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁj 
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  

2. EªÀÅ gÁdå ±ÉæÃµÀ× £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ 
¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ. 

3. C¥ÀgÁzsÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è f¯Áè ªÀÄlÖzÀ 
G£ÀßvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄªÉAzÀgÉ ¸ÉµÀ£ïì 
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ. 

4. f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÉ EzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÁV 
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ.  

5. PÉÆ¯É, zÀgÉÆÃqÉ, qÀPÁ¬Äw ªÀÄÄAvÁzÀ 
C¥ÀgÁzsÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÉÆPÀzÀÝªÉÄUÀ¼À 
«ZÁgÀuÉ £ÀqÉ¸ÀÄvÀÛzÉ.  

6. F £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄªÀÅ ªÀÄgÀt 
zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ fÃªÁªÀ¢ü ²PÉë ¤ÃqÀÄªÀ 
C¢üPÁgÀ ¥ÀqÉ¢zÉ.  

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CrAiÀÄ°è EvÀgÉ C¥ÀgÁzsÀ 
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½ªÉ. 

1. ªÀÄÄRå ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ: 
2. ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 
3. ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ:  
4. vÀÈwÃAiÀÄ zÀeÉð ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 

 
5. PÀAzÁAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ n¥ÀàtÂ §gÉ¬Äj. 

• ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ f¯ÉèAiÀÄÄ PÀAzÁAiÀÄ 
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ.  

• EªÀÅ PÀAzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÉÆPÀzÀÝªÉÄUÀ¼À 
«ZÁgÀuÉ, ¨sÀÆ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ 
ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À «ZÁgÀuÉ £ÀqÉ¸ÀÄvÀÛªÉ. 
PÀAzÁAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄªÀÅ F PÉ¼ÀPÀAqÀ 
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. 

1. vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ : 
2. f¯Áè G¥À«¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 
3. f¯Áè PÀAzÁAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ CxÀªÁ f¯Áè 

ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 
4. DAiÀÄÄPÀÛgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 
5. PÀAzÁAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ 

 
6. d£ÀvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ (¯ÉÆÃPï CzÁ®vï) ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀ 
GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 

• ¨sÁgÀvÀzÀ°è £ÁåAiÀÄ «vÀgÀuÉAiÀÄÄ «¼ÀA§ªÀÇ ºÁUÀÆ 
ªÉZÀÑzÁAiÀÄPÀªÀÇ (zÀÄ¨Áj) DVzÉ. EzÀ£ÀÄß 
UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆPÀzÀÝªÉÄUÀ¼À£ÀÄß 
²ÃWÀæUÀwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ°è 
EvÀåxÀð¥Àr¸À®Ä d£ÀvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ 
C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀªÀÅ.  

• MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ E§âgÀÄ 
ªÀåQÛUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß gÁf ¸ÀAzsÁ£À 
ªÀiÁr¸ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ EvÀåxÀð ¥Àr¸ÀÄªÀ 
GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. 

 
CzsÁåAiÀÄ - 5 

¨sÁgÀvÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ 
 SÁ°©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©j. 
1. ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄÄ ______________ 
ªÀµÀðUÀ½UÉÆªÉÄä ¥ÀjµÀÌøvÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 
2. ¥ÀæZÁgÀ PÁAiÀÄðªÀÅ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ¢£ÀQÌAvÀ 
__________ UÀAmÉUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV 
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
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3. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ½UÉ ___________ ªÀiÁ£ÀåvÉ 
¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. 
4. ¥ÀwæPÁ ¸ÁévÀAvÀæöå gÀPÀëuÉUÁV EgÀÄªÀ ¸ÀA¸ÉÜ 
____________ 
5. ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß ______________ 
gÀ°è eÁjUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. 
6. JgÀqÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀPÀëUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ 
gÀavÀUÉÆAqÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß _______ JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
7. ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁgÀ£À UÀÄgÀÄvÀÄ SÁwæAiÀiÁzÀ 
ªÉÄÃ¯É CªÀ¤UÉ ªÀÄvÀzÁ£ÀPÁÌV ___________ ªÀ£ÀÄß 
¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) ¥Àæw ªÀµÀð (2) 48 (3) ZÀÄ£ÁªÀuÁ 
DAiÉÆÃUÀ (4) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀjµÀvÀÄÛ (5) 2005 
(6) ‘¸À«Ää±Àæ ¸ÀPÁðgÀ’ (7) ‘ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæ’ (Ballot Paper) 
 
 PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ UÀÄA¦£À°è ZÀað¹ GvÀÛgÀ §gÉ¬Äj. 
1. ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ PÀÄjvÀÄ n¥ÀàtÂ §gÉ¬Äj. 
ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀÄªÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÉ®ªÀÅ 
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀgÀ 
¥ÀnÖ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß 
ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÉVAvÀ 
ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄÃ ¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. ªÀÄvÀzÁgÀgÀ 
¥ÀnÖAiÀÄÄ ¥Àæw ªÀµÀð ¥ÀjµÀÌøvÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. »ÃUÉ 
¥ÀjµÀÌøvÀUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁjUÉ ºÀ¢£ÉAlÄ 
(18) ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ vÀÄA©gÀÄvÀÛªÉÇÃ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÀnÖUÉ ºÉÆ¸ÀzÁV ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, AiÀiÁgÀÄ 
ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉÆÃ CAvÀºÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÀnÖ¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F ªÀÄvÀzÁgÀgÀ 
¥ÀnÖAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ£ÀÄß 
ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÉÃ¼É UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.  
 
2. ‘gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ 
d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÀqÀÄ«£À PÉÆAr¬ÄzÀÝAvÉ’ 
¸ÀªÀÄyð¹j. 

• ¥ÀæeÁ¥Àæ s̈ÀÄvÀé ªÀiÁzÀj ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À°è gÁdQÃAiÀÄ 
¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ CªÀ±ÀåPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤ªÁAiÀÄð.  

• F gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðgÀ 
ªÀÄvÀÄÛ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÀqÀÄ«£À 
PÉÆAr¬ÄzÀÝAvÉ.  

• gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ 
¥ÀæUÀwUÁV ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 
PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ 
ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ.  

• gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉÇªÉÄä gÁdQÃAiÀÄ 
¥ÀæªÉÃ±À §AiÀÄ¸ÀÄªÀªÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw 
PÉÃAzÀæUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. 

 
3. ¸À«Ää±Àæ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ §gÉ¬Äj. 
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÀPÀë ¸ÀàµÀÖ §ºÀÄªÀÄvÀ ¥ÀqÉzÀgÉ 
CAvÀºÀ ¥ÀPÀë ¸ÀPÁðgÀ gÀa¹ DqÀ½vÀ £ÀqÉ¹PÉÆAqÀÄ 
ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. JµÉÆÖÃ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëPÀÆÌ 
¸ÀPÁðgÀ gÀZÀ£ÉUÉ ¨ÉÃQgÀÄªÀ ¸ÀéµÀÖ §ºÀÄªÀÄvÀ 
§gÀÄªÀÅ¢®è. CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß “CvÀAvÀæ 
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ CxÀªÁ CvÀAvÀæ «zsÁ£À¸À¨sÉ” (Hung 
Parliament or Assembly) J£Àß¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ 
¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÉÆAqÀÄ 
CªÀ±Àå«gÀÄªÀ ¸ÀzÀ¸Àå §®ªÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹ 
¸ÀPÁðgÀ gÀa¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. F ¥ÀæPÁgÀzÀ ªÉÄÊwæUÉ 
‘ªÀÄvÀzÁ£ÉÆÃvÀÛgÀ ªÉÄÊwæ’ (Post-Poll alliance) 
J£ÀÄßvÁÛgÉ. PÉ®ªÀÇªÉÄä ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄ 
JgÀqÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ 
PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁÜ£À ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 
ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ dAnAiÀiÁV ¸Àà¢üð¸ÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÀæPÁgÀzÀ 
ªÉÄÊwæAiÀÄ£ÀÄß ‘ªÀÄvÀzÁ£À ¥ÀÀÇªÀð ªÉÄÊwæ’ (Pre-Poll 
alliance)JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. F JgÀqÀÆ ¥ÀæPÁgÀzÀ 
ªÉÄÊwæUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ CvÀAvÀæ ¹Üw GAmÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ 
D ¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°è ¸ÀPÁðgÀ gÀa¹PÉÆ¼Àî®Ä 
¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÀæPÁgÀªÁV JgÀqÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ 
¥ÀPÀëUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ gÀavÀUÉÆAqÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß 
‘¸À«Ää±Àæ ¸ÀPÁðgÀ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
 

CzsÁåAiÀÄ - 6 

zÉÃ±ÀzÀ gÀPÀëuÉ 
 SÁ° ©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁrj. 
1. £ÀªÀÄä gÀPÀëuÁ ¤ÃwAiÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄj 
______________ PÁ¥ÁqÀÄªÀÅzÁVzÉ. 
2. £ÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ ¸ÉÃ£Á¥ÀqÉUÀ¼À ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ ¥ÀæzsÁ£À 
zÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀgÀÄ __________ . 
3. ¨sÀÆ ¸ÉÃ£Á ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀ£ÀÄß ___________ JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
4. gÀPÀëuÁ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÀbÉÃj _______ 
AiÀÄ°èzÉ. 
5. »AzÀÆ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀqÀUÀÄ PÁSÁð£É _________ 
£À°èzÉ. 
6. UÀr ¨sÀzÀævÁ ¥ÀqÉAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæ ________ 
zÀ°èzÉ. 
7. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÉqïPÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 
_____________ gÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. 
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GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) ¸ÁªÀð¨sËªÀÄvÉ (2) gÁµÀÖç¥Àw (3) 
eÉ£ÀgÀ¯ï (4) zÉºÀ° (5) «±ÁR¥ÀlÖt (6) ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À 
ºÀvÀÛgÀ AiÀÄ®ºÀAPÀ (7) 1920 
 
II. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À°è ZÀað¹ GvÀÛgÀ 
§gÉ¬Äj. 
1. PÁgÀªÁgÀzÀ §½ EgÀÄªÀ £ËPÁ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ? 
PÁgÀªÁgÀzÀ §½ EgÀÄªÀ £ËPÁ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹Ã§qïð 
£ËPÁ£É¯É JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
2. £ÀªÀÄä gÀPÀëuÁ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ £Á®ÄÌ E¯ÁSÉUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
gÀPÀëuÁ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ 4 E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ-  
(1) gÀPÀëuÁ «¨sÁUÀ  
(2) gÀPÀëuÁ GvÁàzÀ£Á «¨sÁUÀ  
(3) gÀPÀëuÁ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ «¨sÁU 
ªÀÄvÀÄÛ  
(4) ¤ªÀÈwÛ ¸ÉÃ£Á PÀ¯Áåt «¨sÁUÀ.3. ¨sÁgÀvÀzÀ 
¨sÀÆ¸ÉÃ£Á gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. 
 
4. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ s̈ÀÆ¸ÉÃ£É PÀªÀiÁAqïUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
1) ¥À²ÑªÀÄ PÀªÀiÁAqï - ZÁA¢ªÀÄA¢gï (ZÀArÃUÀqÀ) 
2) ¥ÀÇªÀð PÀªÀiÁAqï - PÉÆÃ®ÌvÁÛ (¥À²ÑªÀÄ§AUÁ¼À) 
3) GvÀÛgÀ PÀªÀiÁAqï - GzÁA¥ÀÄgï (PÁ²äÃgÀ) 
4) zÀQët PÀªÀiÁAqï - ¥ÀÅuÉ (ªÀÄºÁgÁµÀÖç) 
5) PÉÃAzÀæ PÀªÀiÁAqï - ®PÉÆßÃ (GvÀÛgÀ¥ÀæzÉÃ±À) 
6) vÀgÀ¨ÉÃw PÀªÀiÁAqï - ªÀiÁªï (ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉÃ±À) 
7) ªÁAiÀÄÄªÀå PÀªÀiÁAqï - eÉÊ¥ÀÅgÀ (gÁd¸ÁÛ£À) 
 
5. s̈ÁgÀwÃAiÀÄ ªÁAiÀÄÄzÀ¼ÀzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 

• ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÁAiÀÄÄzÀ¼ÀªÀÅ AiÀÄÄzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw 
PÁ®zÀ°è zÉÃ±ÀPÉÌ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ.  

• ¸ÀªÀÄUÀæ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÀPÀëuÉ, s̈ÀzÀævÉ ºÁUÀÆ 
¹ÜgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄªÀ°è AiÀÄ±À¸ÀÄì ¸Á¢ü¹zÉ.  

• EzÀÄ LzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj PÀªÀiÁAqÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 
JgÀqÀÄ O¥ÀZÁjPÀ PÀªÀiÁAqÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. 

 
6. ¸ÉÃ£Á £ÉÃªÀÄPÁwUÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ CºÀðvÉUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
¸ÉÃ£Á £ÉÃªÀÄPÁwUÉ ¸ÀPÁðgÀ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉ®ªÀÅ 
zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ DgÉÆÃUÀå, ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 
CºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ D ºÀÄzÉÝUÉ ¨ÉÃPÁzÀ vÁAwæPÀ 
CºÀðvÉAiÀÄAvÀºÀ «±ÉÃµÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 

7. J£ï.¹.¹. AiÀÄ UÀÄjUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? CzÀgÀ 
¸Ë® s̈ÀåUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
J£ï.¹.¹. AiÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄj:- 

• ªÉÊAiÀÄQÛPÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ,  

• £ÁAiÀÄPÀvÀé UÀÄt ¨É¼É¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ,  

• UÉ¼ÉvÀ£À ¨É¼É¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ DzÀ±Àð ¸ÉÃªÁ 
ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÁVzÉ.  

F PÉqÉmïUÀ½UÉ ºÀ®ªÀÅ ¸Ë® s̈ÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ. 
CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ - 
 J£ï.¹.¹. vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀªÀjUÉ gÀPÀëuÁ ¸ÉÃ£ÉUÀ½UÉ 

¸ÉÃgÀ®Ä «±ÉÃµÀ CªÀPÁ±À. 
 vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è «²µÀ× ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ 

ªÀÈwÛ¥ÀgÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è «ÄÃ¸À¯Áw ¸Ë®¨sÀå. 
 vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è DAiÀÄÄzsÀ ²PÀët ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 
 zÀÆgÀ £ÀrUÉ (ºÉÊQAUï) 
 ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæAiÀiÁt (mÉæQAUï) 
 eÁgÁl (UÉèöÊrAUï) 
 ¥ÀªÀðvÁgÉÆÃºÀt (¸ÉÌÃ°AUï) 

8. s̈ÁgÀvÀzÀ gÉqï PÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
«ªÀj¹. 
¨sÁgÀvÀzÀ gÉqï PÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄÄ 
1920gÀ°è C¹ÛvÀéPÉÌ vÀA¢vÀÄ. EzÀgÀ PÉÃAzÀæ PÀZÉÃj 
£ÀªÀzÉºÀ°AiÀÄ°èzÉ. s̈ÁgÀvÀzÀ gÉqïPÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 
ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÀAWÀl£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ, J¯Áè gÁdå 
ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 700 
±ÁSÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ 
EzÀgÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝgÉ, gÁdå±ÁSÉUÉ gÁdå¥Á®gÀÄ 
CzsÀåPÀëgÁVgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ M§âgÀÄ ¸ÉPÉælj d£ÀgÀ¯ï 
ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 
19 ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÁAiÀiÁðzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ 6 ªÀÄA¢ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß 
gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÉ G½zÀ 12 
¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß gÁdå ºÁUÀÆ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 
±ÁSÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. F 
¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄÄ gÁµÀÖçzÀ°è£À D¥ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄvÀÄð 
¥Àj¹ÜwAiÀÄAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è d£ÀjUÉ £ÉgÀªÀÅ 
¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¨sÉÃzÀ¨sÁªÀ«®èzÉ 
AiÀÄÄzÀÞ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ, 
C£ÁgÉÆÃUÀå¦ÃrvÀjUÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°ȩ̀ ÀÄvÀÛzÉ. F 
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 7 ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. 
CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ (1) ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ (2) ¤µÀàPÀë¥ÁvÀ (3) 
vÁl¸ÀÜöå (4) ¸ÁévÀAvÀæöå (5) ¸ÀéAiÀÄA¸ÉÃªÉ (6) KPÀvÉ 
ªÀÄvÀÄÛ (7) «±ÀéªÁå¥ÀPÀvÉ. 
 

CzsÁåAiÀÄ - 7 

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåvÉ 



 

Ss stf digital group   9th std Page 24 

 SÁ° ©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁrj. 
1. ¨sÁgÀvÀ MAzÀÄ eÁvÁåwÃvÀ gÁµÀÖçªÁVzÀÄÝ 
__________ «gÉÆÃ¢ü gÁµÀÖçªÀ®è. 
2. PÉÆÃªÀÄÄªÁzÀªÀÅ £ÀªÀÄä __________ UÉ MAzÀÄ 
zÉÆqÀØ C¥ÁAiÀÄªÁVzÉ. 
3. UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀªÀÅ __________ ºÀ§âUÀ¼À°è 
MAzÁVzÉ. 
4. ¨sÁgÀvÀªÀÅ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÁßV 
CAVÃPÀj¹gÀÄªÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ¸ÀASÉå ________ . 
5. £ÀªÀÄä gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÁætÂ ____________ . 
6. £ÀªÀÄä gÁ¶ÖçÃAiÀÄ a£ÉíUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ gÁµÀÖç̄ ÁAbÀ£À 
ªÀÄÄAvÁzÀÄªÀÅ _________ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹PÉÆ¼Àî®Ä 
¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVªÉ. 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) AiÀiÁªÀÅzÉÃ zsÀªÀÄð (2) gÁ¶ÖçÃAiÀÄ 
¸ÀªÀÄUÀævÉ (3) gÁ¶ÖçÃAiÀÄ (4) 22 (5) ºÀÄ° (6) £ÁªÉ¯Áè 
MAzÀÄ 
 F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼À eÉÆvÉ ZÀað¹ 
GvÀÛj¹. 
1. gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
vÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀÄªÀ £É®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀÈ s̈ÀÆ«Ä JAzÀÄ 
w½AiÀÄÄªÀ d£À¸ÀªÀÄÆºÀ, D d£À ¸ÀªÀÄÆºÀzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ 
¸ÉÆÃzÀgÀvÉAiÀÄ ¨sÁªÀ£É ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖçzÀ ¸ÀÄR-
zÀÄBRUÀ¼À°è ¸ÀªÀiÁ£À ¨sÁVvÀé. EAvÀºÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ. 
 
2. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ LPÀåvÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
MAzÀÄ gÁµÀÖçzÀ d£ÀgÀÄ £ÁªÉ¯Áè MAzÉÃ J£ÀÄßªÀ 
¨sÁªÀ£ÉAiÉÄÃ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ LPÀåvÉ. CAzÀgÉ ««zsÀ eÁw, 
zsÀªÀÄð, ¥ÁæzÉÃ²PÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ d£ÀgÀÄ £ÁªÉ¯Áè MAzÉÃ JAzÀÄ  
UÀÄgÀÄw¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 
 
3. ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ°è KPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄªÀ 
CA±ÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
««zsÀvÉAiÀÄ°è LPÀåvÉ ªÀÄÆr¸ÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ 
1. ¨sËUÉÆÃ½PÀ LPÀåvÉ : ¨sÁgÀvÀªÀÅ «±ÀézÀ EvÀgÀ 

gÁµÀÖçUÀ½AzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¹gÀÄªÀ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀ, 
§AUÁ¼À PÉÆ°è, »AzÀÆ ªÀÄºÁ¸ÁUÀgÀ, CgÀ©âÃ 
¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß £ÉÊ¸ÀVðPÀªÁV 
LPÀåUÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁrªÉ. 

2. gÁdQÃAiÀÄ LPÀåvÉ- MAzÉÃ ¸ÀA«zsÁ£À, KPÀ 
jÃwAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ²PÀët PÀæªÀÄ, KQÃPÀÈvÀ 
£ÁåAiÀiÁAUÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, §°µÀ× PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ 
DqÀ½vÀUÀ½AzÀ gÁdQÃAiÀÄ LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß 
¸Á¢ü¹zÉ. 

3. zsÁ«ÄðPÀ LPÀåvÉ : ¨sÁgÀvÀªÀÅ C£ÉÃPÀ ªÀÄvÀUÀ½AzÀ 
PÀÆrzÀÝgÀÆ LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄªÀÅzÉÃ C®èzÉ, 
¸ÀªÀðªÀÄvÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ°è J®è 
ªÀÄwÃAiÀÄjUÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄvÀ ¥Á°¸ÀÄªÀ 
¸ÀªÀiÁ£À ºÀPÀÄÌ EzÉ. 

4. ¨sÁµÁ LPÀåvÉ : ««zsÀ ¨sÁµÉUÀ½zÀÝgÀÆ MAzÀÄ 
¨sÁµÉAiÀÄ d£ÀgÀÄ EvÀgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß 
UËgÀ«¸ÀÄvÁÛgÉ. 

5. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ LPÀåvÉ : ¨sÁgÀvÀzÀ°è ««zsÀ 
d£ÁAUÀUÀ¼ÀÄ, zsÀªÀÄðUÀ½zÀÝgÀÆ, ««zsÀ 
¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ, DZÁgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ, 
ªÉÃµÀ¨sÀÆµÀtUÀ¼ÀÄ, DºÁgÀ ¥ÀzÀÞw, fÃªÀ£À ±ÉÊ° 
ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ EzÀÝgÀÆ 
¸ÁªÀÄåvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÁÝgÉ. 

 
4.gÁ¶ÖçÃAiÀÄ LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁì»¸ÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
1. eÁvÀåwÃvÀvÉ (ªÀÄvÀ¤gÀ¥ÉÃPÀë) : ¨sÁgÀvÀ MAzÀÄ 

eÁvÀåwÃvÀ gÁµÀÖç. 
2. ¥ÀæeÁ¥Àæ̈ sÀÄvÀé : ¨sÁgÀvÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé gÁµÀÖçªÁVzÀÄÝ, 

J¯Áè ¥ËgÀgÀÄ zÉÃ±ÀzÀ PÁ£ÀÆ¤£ÀrAiÀÄ°è 
¸ÀªÀiÁ£ÀgÀÄ. 

3. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ: ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀìªÀ, 
UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ, UÁA¢ü dAiÀÄAw 
ªÀÄÄAvÁzÀÄªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ£ÀÄß 
MAzÀÄUÀÆr¸ÀÄªÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ. 

4. £ÀªÀÄä gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼ÀÄ : £ÀªÀÄä gÁ¶ÖçÃAiÀÄ 
a£ÉíUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ gÁµÀÖç¯ÁAbÀ£À, gÁµÀÖçVÃvÉ, 
gÁµÀÖçzsÀéd, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀÆ, gÁµÀÖç ¥ÀQë, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ 
¥ÁætÂ ªÀÄÄAvÁzÀÄªÀÅ ¸ÀºÀ £ÁªÉ¯Áè MAzÀÄ JAzÀÄ 
UÀÄgÀÄw¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVªÉ. 

5. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ C£ÉÆåÃ£ÀåvÉ : PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå 
¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝÃ±ÀUÀ¼À 
ªÀÄÆ®PÀ PÁAiÀÄð ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. gÁµÀÖçzÀ 
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ s̈ÁUÀªÀÇ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É 
CªÀ®A©vÀªÁVªÉ.  

6. EªÀ®èzÉ EvÀgÉ CA±ÀUÀ¼ÁzÀ ¸ÀA¥ÀPÀð «zsÁ£À, 
¸ÀªÀÄÆºÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÉÊ¸ÀVðPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ, 
««zsÀ ¸ÀA¸ÀÌøw, ªÀÄÄAvÁzÀÄªÀÅUÀ¼ÀÄ ErÃ gÁµÀÖçzÀ 
d£ÀvÉ MAzÉÃ JA§ LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ©A©¸ÀÄvÀÛªÉ. 

 
5. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ LPÀåvÉUÉ EgÀÄªÀ CqÉvÀqÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä 
¤ªÀÄä ¸À®ºÉUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 
1. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ««zsÀ ªÀÄvÀ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ, 

d£ÁAUÀzÀªÀjzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀUÀðªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ 
ªÀUÀðªÀ£ÀÄß, ªÀÄvÀ ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀ£ÀÄß UËgÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ, 
¦æÃw¸À¨ÉÃPÀÄ.  
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2. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ zsÀªÀÄðzÀ ¥À«vÀæ ¢£ÀUÀ¼À°è, ºÀ§â 
ºÀj¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ, ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ. 

3. AiÀiÁªÀÅzÉÃ MAzÀÄ ªÀÄwÃAiÀÄ UÀÄA¥ÀÅ EvÀgÉ ªÀÄvÀzÀ 
UÀÄA¦£À §UÉÎ GzÁ¹Ã£ÀvÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÁgÀzÀÄ.  

4. ªÀÈwÛ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.  
5. ±Á¯É ©qÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¨ÉÃPÀÄ.  
6. »ÃUÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÁzÀ £ÁªÀÅ EvÀgÉ 

¨sÁµÉUÀ½UÉ, ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ, ªÀÄvÀUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ UËgÀªÀ 
PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ¯ÉÃ gÁµÀÖçzÀ°è £ÉÊd ¸ÀªÀÄUÀævÉ 
ªÀÄÆqÀÄªÀÅzÀÄ. 
 

¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç 
CzsÁåAiÀÄ-1 
PÀÄlÄA§ 

 SÁ° ©nÖgÀÄªÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©j. 
1. PÀÄlÄA§ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ ¯Áån£ï ¨sÁµÉAiÀÄ 
___________ ¥ÀzÀ¢AzÀ GUÀªÀÄªÁVzÉ. 
2. ¸ÀªÀiÁdzÀ fÃªÀPÉÆÃ±À ___________ DVzÉ. 
3. vÀAzÉAiÉÄÃ PÀÄlÄA§zÀ MqÉAiÀÄ£ÁzÀgÉ D 
PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß ___________ J£ÀÄßvÁÛgÉ. 
4. PÉÃgÀ¼ÀzÀ ªÀÄ®¨Ágï£À £ÁAiÀÄgïUÀ¼À°è 
___________ PÀÄlÄA§ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. 
5. vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀÄªÀ 
PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß ______ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ. 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) ‘¥sÁåªÀÄÄ®¸ï’ (Famulus) (2) 
PÀÄlÄA§ (3) ¦vÀÈ¥ÀæzsÁ£À PÀÄlÄA§ (4) ªÀiÁvÀÈ¥ÀæzsÁ£À 
PÀÄlÄA§ (5) ‘PÉÃAzÀæ PÀÄlÄA§’ 
. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹. 
1. PÀÄlÄA§ªÀÅ ¸ÀªÀiÁdzÀ WÀlPÀ ºÉÃUÉ? 
PÀÄlÄA§ªÀÅ CvÀåAvÀ ¸ÀtÚ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀgÀÆ 
CzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÆ®¸ÀA¸ÉÜ. ¸ÀªÀiÁdzÀ J¯Áè 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ PÀÄlÄA§zÀ DzsÁgÀzÀ°è, 
CAzÀgÉ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À 
¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ DVgÀÄvÁÛgÉ. 
 AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA s̈ÀªÁUÀÄªÀÅzÉÃ PÀÄlÄA§¢AzÀ. 
¸ÀªÀiÁdzÀ gÁdQÃAiÀÄ, DyðPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ, E£ÀÆß 
ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÉÆ¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ 
PÀÄlÄA§¢AzÀ. F »AzÉ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ¥ÀæªÀÄÄR 
PÉ®¸ÀUÀ½UÉ (HgÉÆnÖ£À) PÀÄlÄA§ªÀÅ vÀ£Àß 
¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛvÀÄÛ. EA¢£À ¸ÀAQÃtð 
¸ÀªÀiÁdzÀ°è vÀ£Àß PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdzÀ 
EvÀgÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ©lÄÖPÉÆnÖzÉ. 
 

2. PÀÄlÄA§zÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 

• PÀÄlÄA§zÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è PÀÄlÄA§zÀ 
¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ- 

o PÉÃAzÀæ PÀÄlÄA§ 
o C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§. 

• «ªÁºÀ ¥ÀzÀÞw DzsÁgÀzÀ°è PÀÄlÄA§ 
¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ- 

o KPÀ¥ÀwßvÀé PÀÄlÄA§ 
o §ºÀÄ¥ÀwßvÀé PÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ  
o §ºÀÄ¥ÀwvÀé PÀÄlÄA§ 

• ¸ÀAUÁwUÀ¼À ªÁ¸À¸ÁÜ£ÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ°è 
PÀÄlÄA§ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ- 

o ªÀiÁvÀÈ£É¯É PÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ  
o ¦vÀÈ£É¯É PÀÄlÄA§,  

• C¢üPÁgÀ PÉÃAzÀævÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è  
o ªÀiÁvÀÈ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ  
o ¦vÀÈ¥ÀæzsÁ£À PÀÄlÄA§ 

 
3. C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
CdÓ-CfÓ CªÀgÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ, ªÉÆªÀÄäPÀÌ¼ÀÄ, ªÀÄjªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ s̈ÀðUÀ¼À°è E£ÀÆß «¸ÀÛøvÀªÁV JgÀqÀÄ 
vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ½VAvÀ®Æ ºÉaÑ£À d£ÀgÀÄ MAzÉÃ 
PÀÄlÄA§zÀ°è MAzÉÃ ¸ÀÆj£ÀrAiÀÄ°è MAzÉÃ CqÀÄUÉ 
ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ EgÀÄvÁÛgÉ EzÀ£ÉßÃ C«¨sÀPÀÛ 
PÀÄlÄA§ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
 
4. PÉÃAzÀæ PÀÄlÄA§ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ C«ªÁ»vÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ 
¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀÄªÀ PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß ‘PÉÃAzÀæ PÀÄlÄA§’ 
JA§ÄzÁV PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ. 
 
5. PÀÄlÄA§zÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
1. PÀÄlÄA§ ¸ÀªÀðªÁå¥ÀPÀªÁzÀzÀÄÝ: ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J¯Áè 

¸ÀªÀiÁdUÀ¼À°èAiÀÄÆ £ÁªÀÅ J®è ¸ÀªÀiÁdUÀ¼À°è 
PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. 

2. ¸ÀªÀiÁdzÀ J¯Áè ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®WÀlPÀ: 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄªÀÅzÉÃ 
PÀÄlÄA§¢AzÀ. 

3. dªÁ¨ÁÝj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ: 
PÀÄlÄA§°è, ¸ÀªÀiÁdzÀ°è AiÀiÁªÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß 
¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀÄlÄA§ vÀ£Àß ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ 
ºÉÃ½ PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. 
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4. ¥Á®£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇÃµÀuÉ: ªÀÄPÀÌ¼À, ªÀÈzÁå¥ÀåzÀ°è 
PÀÄlÄA§zÀ »jAiÀÄgÀ DgÉÊPÉ-¥ÉÇÃµÀuÉ-±ÀÄ±ÀÆæµÉ 
ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 

5. ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½ PÉÆqÀÄvÀÛzÉ: ¸ÀªÀÄ 
ªÀAiÀÄ¹ì£À ªÀÄPÀÌ¼ÉÆA¢UÉ, »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ, 
UÀÄA¥ÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ ««zsÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ºÉÃUÉ 
¨ÉgÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀÄlÄA§ 
ºÉÃ½PÉÆqÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. 

 
6. ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è 
PÀÄlÄA§zÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß w½¹. 
ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è ¨Á®å, 
AiÀiËªÀé£À ªÀÄÄRå. ªÀÄUÀÄªÀÅ PÀÄlÄA§zÉÆ¼ÀUÉ 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ ªÀiÁvÀÈ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä 
w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
«ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. PÀÄlÄA§zÀ 
¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ CzÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁzÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß 
¨É¼É¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. ¸ÀªÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À ªÀÄPÀÌ¼ÉÆA¢UÉ, 
»jAiÀÄgÉÆA¢UÉ, UÀÄA¥ÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ ««zsÀ 
¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ºÉÃUÉ ¨ÉgÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß 
PÀÄlÄA§ ºÉÃ½PÉÆqÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
ªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ-¤AiÀÄAvÀætUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À 
ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©ÃgÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. 
¨Á®å-AiÀiËªÀé£À, ªÀÄzÀåªÀAiÀÄ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¦à£À°è 
¸ÉßÃºÀ, ¸ÁévÀAvÀæöå, ¨sÀzÀævÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
PÀÄlÄA§ ºÉÃ½PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. 
7. C« s̈ÀPÀÛ PÀÄlÄA§zÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 
C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§zÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ  

• C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§ UÁvÀæzÀ°è zÉÆqÀØzÀÄ : JgÀqÀÄ 
vÀ¯ÉªÀiÁjVAvÀ®Æ ºÉaÑ£À d£ÀgÀÄ MAzÉÃ 
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ F PÀÄlÄA§zÀ 
¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛªÉ. 

• ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀºÀ s̈ÁVvÀé: C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§zÀ°è 
¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ¢£À¤vÀåzÀ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ J®è PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ 
£ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. 

• ªÁ¸À¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ CqÀÄUÉ ªÀÄ£É- MAzÉÃ CqÀÄUÉ 
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ MlÖUÉ Hl 
ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 

• zsÀªÀÄð: C« s̈ÀPÀÛ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®ègÀÆ MAzÉÃ 
zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß £ÀA§ÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. 

• ¸ÀéAiÀÄA¥ÀÇtð WÀlPÀ: vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ 
¨ÉÃPÁUÀÄªÀ §ºÀÄ¥Á®Ä CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÀÇgÉÊ¸ÀÄvÀÛzÉ. 

• C¢üPÁgÀ ¸ÀAgÀZÀ£É: C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§zÀ »jAiÀÄ 
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 
dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. 

 
8. DzsÀÄ¤PÀ PÉÃAzÀæ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ¢£ÉÃ¢£ÉÃ ºÉZÁÑUÀ®Ä 
PÁgÀtUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 
ªÉÊAiÀÄQÛPÀvÉ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀAvÉÆÃµÀ, ¸ÀÄR, D¹ÛAiÀÄ 
ºÀPÀÄÌ §zÀ¯ÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ, «eÁÕ£À 
ºÁUÀÆ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è DzÀ ¥ÀæUÀw, £ÀUÀjÃPÀgÀt, 
¥ÀæeÁ¸ÀvÁvÀäPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ EªÉ 
ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ PÉÃAzÀæ PÀÄlÄA§zÀ 
ºÉZÀÑ¼ÀPÉÌ PÁgÀtªÁVªÉ. 
 

CzsÁåAiÀÄ-2 

¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀt 
 SÁ° ©nÖgÀÄªÀ eÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©j. 
1. ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåQÛAiÀiÁUÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß 
_________ J£ÀÄßvÉÛÃªÉ. 
2. vÁ¬ÄAiÉÄÃ ªÀÄUÀÄ«£À ªÉÆzÀ® ___________. 
3. ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¤AiÉÆÃV 
___________ 
4. gÉÃrAiÉÆÃ ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtzÀ __________ 
¤AiÉÆÃV.  
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀt (2) UÀÄgÀÄ (3) 
PÀÄlÄA§ (4) ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀt 
 
 F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ZÀað¹ GvÀÛgÀ §gÉ¬Äj. 
1. ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀtzÀ°è ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 

• ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëtzÀ ¥Àæ¨sÁªÀzÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀºÀ 
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßÃ»vÀgÀ ªÀåQÛvÀézÀ ¥Àæ s̈ÁªÀPÉÌ 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ M¼À¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. 

• ²PÀët¢AzÀ ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀvÀð£É, eÁÕ£À 
ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÅUÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. ªÀÄPÀÌ¼À 
¸ÀÄ¥ÀÛ±ÀQÛ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.  

• CªÀ£À/¼À fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß «±Á®UÉÆ½¹, CªÀgÀ£ÀÄß 
¸ÁªÀiÁfPÀ fÃªÀ£ÀPÉÌ CtÂUÉÆ½¸ÀÄvÀÛªÉ. 

• ²PÀëPÀgÀ ¸À£ÀßqÀvÉ, ¸ÀzÁãªÀ£É, ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, ªÀÄÄAvÁzÀ 
UÀÄtUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀgÀ £ÀqÉ£ÀÄrAiÀÄ°è C©üªÀåPÀÛªÁV 
ªÀÄPÀÌ½UÉ ¦æÃw, «±Áȩ́ À, ¸ÀºÀ£É, ¸ÀºÀ¨Á¼Éé, 
¸ÀºÀfÃªÀ£À, ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄvÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ fÃªÀ£À 
ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼ÀÆ ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ 
ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.  
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• eÉÆvÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¥ÀoÉåÃvÀgÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ, 
gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è s̈ÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀAvÉ 
¥ÉæÃgÉÃ¦¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 
2. PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ eÉÆvÉ ªÀÄUÀÄ PÀ°AiÀÄÄªÀ 
ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 

• vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀÄgÀ £ÀqÉ-£ÀÄr, DZÁgÀ-«ZÁgÀ, 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ, ªÀåªÀºÀj¸ÀÄ«PÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ 
CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ 
ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ.  

• ¦æÃw, ªÁvÀì®å, «±Áé¸À, ¸ÀºÀ£É, ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄvÉ, 
¸ÀºÀPÁgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ fÃªÀ£À ªÀiË®åUÀ¼À ªÉÆzÀ® 
¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄUÀÄªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ PÀ°AiÀÄÄvÀÛzÉ. 

 
3. ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀt ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 

1. ªÀiÁ£ÀªÀ fÃ«AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ 
fÃ«AiÀÄ£ÁßV¸ÀÄvÀÛzÉ. 
2. ««zsÀ PË±À®åUÀ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C¼ÀªÀrPÉUÉ 
CªÀPÁ±À MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. 
3. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ §zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß 
¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. 
4. ªÀåQÛvÀézÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
5. ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀjPÉUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. 

 
4. ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀt ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄÆºÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ 
¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 

• gÉÃrAiÉÆ, zÀÆgÀzÀ±Àð£À, ZÀ®£ÀavÀæ, 
¸ÀÄ¢Ý¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ, ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼ÀÄ, 
©Ã¢£ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀªÀÄÆºÀ 
ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß «¥ÀÅ®ªÁV 
§¼À¸ÀÄvÀÛªÉ.  

• eÁ»ÃgÁvÀÄ, gÉÃrAiÉÆ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀxÉ, 
PÀªÀ£À, PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ, £ÁlPÀ, £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀ, 
¸ÀAVÃvÀ, ©üwÛ¥ÀvÀæ, ªÀÄºÁ£ïªÀåQÛUÀ¼À «±ÉÃµÀ 
ºÉÃ½PÉUÀ¼ÀÄ, C£ÀÄ¨sÀªÀzÀ £ÀÄrUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ 
D¼ÀªÁV ¥Àæ̈ sÁ«vÀgÁUÀÄvÉÛÃªÉ.  

• ªÁvÉðUÀ¼ÀÄ, gÀ¸À¥Àæ±Éß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀjZÀAiÀÄ, 
¸ÀAªÁzÀ, «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ««zsÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À 
«ÃPÀëuÉ, C£ÉéÃµÀuÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ ¸ÀªÀÄÆºÀ 
ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¸ÀzÀâ¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.  

• ºÁUÉAiÉÄÃ GvÀÛªÀÄ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¹PÉÆ¼Àî®Ä 
¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄªÀ,  ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄºÀvÀéªÀÅ¼Àî 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄºÀvÀézÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼À 
¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ°è ©ÃgÀÄvÀÛªÉ.   

 
5. ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀt ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è £ÉgÉºÉÆgÉAiÀÄ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß 
«ªÀj¹. 

• £ÉgÉºÉÆgÉAiÀÄªÀgÀÄ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄªÁV ªÁ¹¸ÀÄªÀ 
d£ÀjUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ jÃwAiÀÄ°è CUÀvÀå ¸ÀºÀPÁgÀ 
ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 

• £ÉgÉºÉÆgÉAiÀÄ d£ÀÀgÀÄ PÀµÀÖ-¸ÀÄR, ¸ÀAvÉÆÃµÀ 
¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ 
ºÀAaPÉÆAqÀÄ MAzÉÃ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀAvÉ 
fÃ«¸ÀÄªÀgÀÄ.  

• D¸ÀQÛ, C©ügÀÄa, ºÀ§â, eÁvÉæ, «ªÁºÀ, zsÁ«ÄðPÀ 
¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀAzÀ s̈ÀðUÀ¼À°è 
M§âjUÉÆ§âgÀÄ ¸ÀàA¢¸ÀÄªÀgÀÄ.  

• UÁæ«ÄÃt ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è JAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ 
£ÉgÉºÉÆgÉAiÀÄjzÁÝgÉ JA§ ¨sÁªÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ 
fÃ«¸ÀÄªÀªÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°èzÁÝgÉ.  

 
6. ¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀt JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåQÛAiÀiÁV gÀÆ¥ÀÅUÉÆ¼ÀÄîªÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß 
‘¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀt’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
‘¸ÁªÀiÁfÃPÀgÀt’ JAzÀgÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ fÃ«UÀ¼À°è 
¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CªÀ®A§£É GAmÁV CªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä 
PÀvÀðªÀå ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄ fÃ«¸ÀÄªÀ 
PÀæªÀÄ§zÀÞ ¥ÀæQæAiÉÄ. 
 

CzsÁåAiÀÄ -3 

¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ 
 SÁ°©nÖgÀÄªÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©j. 
1. §zÀ¯ÁªÀuÉ __________ ¤AiÀÄªÀÄ. 
2. ¸ÀºÀPÁgÀ fÃªÀ£ÀPÉÌ ±Á¯É MAzÀÄ __________ 
J£ÀÄßvÁÛgÉ. 
3. «PÁ¸ÀªÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¹zÀªÀgÀÄ __________ 
 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) ¥ÀæPÀÈw (2) ªÀiÁzsÀåªÀÄ (3) ZÁ¯ïìð 
qÁ«ð£ï 
 
 F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹. 
1. ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
ºÀ®ªÁgÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀAgÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ 
PÁAiÀÄðUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß 
vÀA¢zÉ. EzÀ£ÉßÃ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
2. ¸ÀºÀPÁgÀ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
¸ÀªÀiÁdzÀ°è PÉÆqÀÄ PÉÆ¼ÀÄî«PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÉÄÃ 
¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄ£ÉÆÃ s̈ÁªÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÉÛÃªÉ. 
3. ¸ÀºÀfÃªÀ£À ªÀÄÆ® CA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
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¸ÀªÀiÁ£À CªÀPÁ±À¢AzÀ, ¸ÁévÀAvÀæöå, ¸ÁªÀiÁfPÀ, 
DyðPÀ, gÁdQÃAiÀÄ £ÁåAiÀÄUÀ½AzÀ MnÖUÉ ¨Á¼ÀÄªÀÅzÀÄ 
¸ÀºÀfÃªÀ£À ªÀÄÆ® CA±ÀUÀ¼ÁVªÉ. 
4. ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 
¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 

 ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÄ ¤gÀAvÀgÀªÁzÀzÀÄÝ 
 ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀðwæPÀªÁzÀzÀÄÝ 
 ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ gÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ UÀw 

MAzÉÃ jÃwAiÀÄ°ègÀÄªÀÅ¢®è. 
 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À ¸ÀgÀ¥À½UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈ¶öÖ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉÉ. 
5. ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ CUÀvÀåªÉ? 

• ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À gÀÆ¥ÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «PÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.  

• ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ 
gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. 

• §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ±ÉÊPÀëtÂPÀ, DyðPÀ, 
ªÉÊeÁÕ¤PÀ CxÀªÁ vÁAwæPÀ C«µÁÌgÀUÀ¼ÀÄ 
ºÉaÑ¸ÀÄvÀÛªÉ.  

• CAzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ZÀ®£À ¹ÜwUÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
§zÀ¯ÁªÀuÉAiÉÄÃ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀt JAzÀÄ 
ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. 

• ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀAgÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼À 
¸ÀA§AzsÀUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢zÉ.  

• ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
§zÀ¯ÁªÀuÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. 

6. ¸ÀàzsÉð ¢£ÉÃ ¢£ÉÃ ºÉZÁÑUÀ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 

• EwÛÃa£À eÁUÀwÃPÀgÀt CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ 
ªÀÄ£ÀÄµÀå£À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀtQlÄÖ ºÉZÀÄÑ 
¸ÀA¥ÀvÀÄÛ UÀ½¸À®Ä ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è 
ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄÎwÛzÉ. EzÀÄ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À 
ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀªÀ£ÉßÃ §zÀ¯Á¬Ä¹zÉ.  

• DzsÀÄ¤ÃPÀvÉ, PÉÊUÁjQÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ 
d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ ¢£ÉÃ ¢£ÉÃ ¸ÀàzsÉð ºÉZÁÑUÀ®Ä 
¥ÀæªÀÄÆR PÁgÀtUÀ¼ÁVªÉ. 

 
CzsÁåAiÀÄ-4 

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ 
 SÁ° ©nÖgÀÄªÀ eÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrj. 
1 C¯ÉªÀiÁjvÀ£ÀªÀÅ MAzÀÄ fÃªÀ£À «zsÁ£À JAzÀÄ 
__________ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛzÉ. 
2. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀÀ DzsÁgÀ ¸ÀÛA s̈À _____ 
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ. 
3. F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄzÀ D¢ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ___________. 

4. ________ §ÄqÀPÀnÖUÉ ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ 
±ÉéÃvÀªÀtÂðÃAiÀÄgÀÄ 
5. ¸ÉÆÃ°UÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ __________ ªÀ®AiÀÄzÀ°è 
ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ§gÀÄvÁÛgÉ. 
6. _______ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è 
ªÀÄºÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹ªÉ. 
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:- (1) J£ÉìöÊPÉÆèÃ¦ÃrAiÀÄ ©æmÁ¤PÁ (2) 
UÁæ«ÄÃt (3) ªÀÄAUÉÆÃ°AiÀÄ£ï §ÄqÀPÀnÖ£ÀªÀgÀÄ (4) 
PÀPÉÃ²AiÀÄ£ï (5) zÀQët (6) PÉÊUÁjPÁ PÁæAwAiÀÄ 
. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ZÀað¹ GvÀÛgÀ §gÉ¬Äj. 
1. §ÄqÀPÀlÄÖ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
§ÄqÀPÀlÄÖ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß fÃªÀ «eÕÁ¤UÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁd 
«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ «©ü£Àß CxÀðzÀ°è §¼À¹zÁÝgÉ. PÀÄlÄA§ 
ºÁUÀÆ gÀPÀÛ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀ PÀÄ®UÀ¼À PÀÆlPÉÌ 
PÀ£ÀßqÀzÀ°è §ÄqÀPÀlÄÖ JA§ ¥ÀzÀ §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
2. UÁæªÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
PÀrªÉÄ d£À¸ÁAzÀævÉAiÀÄÄ¼Àî, ¸ÀgÀ¼À ºÁUÀÆ 
«ÄvÀªÀåAiÀÄªÁzÀ fÃªÀ£À ¸ÁV¸ÀÄªÀ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ 
¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À MPÀÆÌlªÉÃ 
UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ. 
3. £ÀUÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹. 
AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ 5000 d£À¸ÀASÉåVAvÀ ºÉaÑUÉ 
d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¥Àçw ZÀzÀgÀ Q¯ÉÆÃ«ÄÃljUÉ 
1000 d£À¸ÁAzÀævÉ ºÉÆA¢zÀÄÝ, C°è £É¯É¹gÀÄªÀ 
d£ÀgÀ°è ±ÉÃPÀqÀ 75QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀÄ §zÀÄQUÉ 
PÀÈ¶AiÉÄÃvÀgÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVzÁÝgÉÆ CzÀPÉÌ 
£ÀUÀgÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. d£À¸ÀASÁå±Á¸ÀÛçzÀ 
zÀÈ¶ÖAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ ¥ÀæzÉÃ±À Cw ºÉZÀÄÑ d£À¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ 
d£À¸ÁAzÀævÉ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉAiÉÆ CzÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀ JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 
 
4. §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 
§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 

1. ¸ÀgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAiÀÄA ¥Àj¥ÀÇtðvÉ. 
2. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¥ÀÇeÉ. 
3. ¸ÀªÀÄÆºÀzÀ §UÉÎ CªÀgÀ ¤µÉ× ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀævÉUÉ 
ªÀÄºÀvÀé. 
4. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ºÉaÑ£À ¸ÁévÀAvÀæöå ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ. 
5. M¼À¨ÁAzsÀªÀå «ªÁºÀ. 
6. «©ü£Àß ªÀiÁvÀÈ¨sÁµÉ.  
7. ¥ÁæPÀÈwPÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀÀ°èAiÉÄÃ ªÁ¸À. 
8. ¨ÉÃmÉ, ¸Àé®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÀÈ¶, CgÀtå G¥À-
GvÀà£ÀßUÀ¼À DyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ. 
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5. s̈ËUÉÆÃ½PÀ £É¯ÉAiÀÄ°è s̈ÁgÀvÀzÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÃUÉ « s̈ÁV¸À¯ÁVzÉ «ªÀj¹. 
¨sËUÉÆÃ½PÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß 3 
¨sËUÉÆÃ½PÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÁV «¨sÁV¸À¯ÁVzÉ. 
1. GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ-¥ÀÇªÀð ªÀ®AiÀÄ : »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ 

G¥À VjPÀAzÀgÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è £ÁUÁ §ÄqÀPÀnÖ£À 
PÉÆ£ÁåPï, gÉAUÁä, ¸ÉAUÁä, CºÉÆÃ, CAUÁªÀiÁ, 
¯ÉÆíÃmÁ, ¥sÉÇÃªÉÄ, ZÁAUÀ, PÁ§Ä®, PÀÄQ 
§ÄqÀPÀnÖ£À ®Ä±Á«Ä, ¯ÁSÉÃgÀ, a£ïì, RÄ¶, UÁgÉÆ, 
PÀZÁj, ¯É¥ÁÑ, ¨sÀÆnAiÀÄ, gÁ¨sÁ, xÁgÀÄ, SÁ¸Á, 
ZÉÃ¤ EvÁå¢ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛªÉ. 

2. PÉÃA¢æÃAiÀÄ CxÀªÁ ªÀÄzsÀå ªÀ®AiÀÄ : F ªÀ®AiÀÄzÀr 
¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À, ©ºÁgÀ, Mj¸Áì, zÀQëtzÀ 
GvÀÛgÀ¥ÀæzÉÃ±À, GvÀÛgÀ ªÀÄºÁgÁµÀÖç, ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉÃ±À, 
GvÀÛgÀ gÁd¸ÁÛ£À gÁdåUÀ¼À°ègÀÄªÀ ¸ÀAvÁ®, 
ªÀÄÄAqÁ, GgÁAªÀ, ¨sÀÆ«Äd, PÉÆÃAiÀÄ, ¯ÉÆÃzsÁ, 
¸Á¥ÀÅgÀ, dªÀÅAUÀ, SÉÆAqÀ, PÉÆPÀÄð, UÉÆAqÀ, ©s¯ï, 
©gÀºÁgï, PÉÆÃ¯ï, ªÀiÁ¯ÉÃgÀ, C¸ÀÄgÀ, ¨ÉÊUÁ, 
¥ÀæzsÁ£À, ©gÀjhÄªÀÄ. CUÉÃjAiÀÄ, »¯ï ªÀiÁjAiÀÄ, 
©¸ÉÆ£ï ºÁ£ÀðªÀiÁjªÀÄ EvÁå¢ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ 
¥ÀæªÀÄÄRªÁVªÉ. 

3. zÀQët ªÀ®AiÀÄ :  F ªÀ®AiÀÄzÀ PÉÃgÀ¼À, 
vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, DAzsÀæ¥ÀæzÉÃ±À, PÀ£ÁðlPÀ gÁdåUÀ¼À°è 
ZÉAZÀÄ, vÉÆÃqÀ, §qÀUÀ, PÉÆÃl, ¥ÀtÂAiÀÄ£ï, EgÀÄ¼À, 
PÀÄgÀªÀÄ£ï, PÀÄgÀÄA§, UÉÆAqÀ, gÁdUÉÆAqÀ, 
¸ÉÆÃ°UÀ, PÁqÀÄPÀÄgÀÄ§, eÉÃ£ÀÄPÀÄgÀÄ§, PÉÆgÀUÀ, 
ºÀ¸À®, PÉÆÃl, ¥À½îAiÀÄ£ï, AiÀÄgÀªÀ,  zsÀ£ÀUÀgÀ UË½, 
PÁqÀÄ UÉÆ®è, ºÁ®QÌ MPÀÌ°UÀ, EvÁå¢ 
§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁVªÉ. 

6. UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 
UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀÀUÀ¼ÀÄ  
1. PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ UÁæªÀÄ : F UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÄRå ®PÀët 

JAzÀgÉ ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄ£ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. 
2. ¥ÀævÉåÃQvÀ ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÀ¼À UÁæªÀÄ : E°è MAzÀÄ gÉÊvÀ 

PÀÄlÄA§ E£ÉÆßAzÀÄ gÉÊvÀ PÀÄlÄA§¢AzÀ 
¥ÀævÉåÃPÀªÁV ªÁ¹¸ÀÄvÀÛzÉ. 

3. ZÀzÀÄjzÀ UÀÄA¥ÀÅ UÁæªÀÄ : f¯ÉèUÀ¼À°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. 
E°è ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ MmÁÖV EgÀÄªÀÅ¢®è. 

4. ¸Á®ÄªÀÄ£ÉUÀ¼À UÁæªÀÄ : ©Ã¢AiÀÄ JgÀqÀÄ §¢UÉ 
¸Á¯ÁV MAzÀPÉÆÌAzÀÄ CAnPÉÆAqÀÄ ºÀ®ªÀÅ 
PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ªÁ¹¸ÀÄvÀÛªÉ. 

5. ZÀPÁæPÁgÀzÀ UÁæªÀÄUÀ¼ÀÄ: «±ÉÃµÀªÁV zÉÃªÁ®AiÀÄ, 
ªÀÄ¹Ã¢, ZÀZïð, PÉgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ®Æ 
d£ÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. 

6. ZËPÁPÁgÀzÀ CxÀªÁ DAiÀÄvÁPÁgÀzÀ UÁæªÀÄ: ªÀÄ£ÉUÀ¼À 
¸Á®Ä MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀ CxÀªÁ ®A§ 
gÀÆ¥ÀzÀ°è EgÀÄvÀÛªÉ.  

7. PÀÆqÀÄzÁj ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ UÁæªÀÄ :  JgÀqÀÄ 
ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è 
ªÀÄ£ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. 

7. UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ  
1. UÁvÀæzÀ°è aPÀÌzÀÄ: 
2. PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ¶ ¥ÀÇgÀPÀ DyðPÀ fÃªÀ£À : 
3. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ fÃªÀ£À : UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ 

¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è CZÀ®ªÁzÀ ¨sÀQÛ EnÖgÀÄvÁÛgÉ. E°è 
¸ÀàzsÉð, ªÀAZÀ£É, ªÉÆÃ¸À, PÀÈwæªÀÄvÉ, zËdð£ÀåUÀ½UÉ 
ºÉZÀÄÑ ¸ÁÜ£À«®è. 

4. ¥ÀæeÁ¥Àæ̈ sÀÄvÀézÀ DzÀ±Àð : 
5.  £ÁUÀjPÀ ªÀÄÆ® ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À PÉÆgÀvÉ : 
8. £ÀUÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
1. UÁvÀæzÀ°è zÉÆqÀØzÀÄ : £ÀUÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ zÉÆqÀØ¢zÀÄÝ, 
ºÉaÑ£À d£À¸ÁAzÀævÉ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ 
2. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ §ºÀÄvÀé : KPÉAzÀgÉ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ 
¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ d£ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ 
¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½AzÀ §AzÀÄ MAzÉÃ PÀqÉ 
ªÁ¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ CªÀgÀ fÃªÀ£ÀªÀÅ MAzÉÃ 
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄzÉ, ««zsÀ s̈Á¶PÀ, ««zsÀ 
zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è 
£ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. 
3. PÀÈ¶AiÉÄÃvÀgÀ ªÀÈwÛ : £ÀUÀgÀUÀ¼À°è  ºÉaÑ£À d£ÀgÀÄ 
PÀÈ¶AiÉÄÃvÀgÀ ªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 
4. UËtªÁUÀÄªÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ: £ÀUÀgÀ 
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è O¥ÀZÁjPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÉÃ ºÉZÀÄÑ. 
5. O¥ÀZÁjPÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¤AiÀÄAvÀæt:  £ÀUÀgÀ 
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁdzÀ gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ gÀPÀëuÉUÉ 
¥ÉÆÃ°¸ï ªÀåªÀ¸ÉÛ EvÁå¢UÀ½ªÉ. 
9. s̈ËwPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ zÉÊ»PÀ ®PÀëtUÀ¼À 
DzsÁgÀzÀ°è ªÀiÁrgÀÄªÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À «¨sÁUÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 

¨sËwPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ zÉÊ»PÀ 
®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr 3 ¨sÁUÀ 
«¨sÁV¸ÀÄvÁÛgÉ. 
(C) PÀPÉÃ²AiÀÄ£ï: F §ÄqÀPÀnÖUÉ ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ 
±ÉéÃvÀªÀtÂðÃAiÀÄgÀÄ. EªÀgÀÄ JvÀÛgÀ ¤®ÄªÀÅ, GzÀÝªÁzÀ, 
ZÀÆ¥ÁzÀ, £ÉÃgÀªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, NgÉ vÀ¯É, £ÉÃgÀ 
zÀªÀqÉ, GzÀÝªÁzÀ ªÀÄÄR, ¸ÀtÚ vÀÄn, ªÉÄÊªÉÄÃ¯É 
zÀlÖªÁV ¨É¼ÉzÀ PÀÆzÀ®Ä, PÀAzÀÄ §tÚ ªÀÄÄAvÁzÀ 
zÉÊ»PÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. PÀPÉÃ²AiÀÄ£ï 
§ÄqÀPÀnÖ£À°è £ÁrðPï, D¯ï¥sÉÊ£ï, 
ªÉÄrmÉgÉÃ¤AiÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÄ JA§ £Á®ÄÌ 
G¥À¥ÀAUÀqÀUÀ½ªÉ. 

(D) ªÀÄAUÉÆÃ°AiÀÄ£ï: F §ÄqÀPÀnÖUÉ ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ 
¦ÃvÀªÀtÂðÃAiÀÄgÀÄ (ºÀ¼À¢ §tÚ). UÀÄAqÀÄ vÀ¯É, NgÉ 
PÀtÄÚ, ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ DPÁgÀzÀ 
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ªÀÄÄR, £ÉÃgÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ GzÀÝªÁzÀ vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä 
ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zÉÊ»PÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. CªÀgÀ 
zÀªÀqÉ CµÁÖV ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÁagÀÄªÀÅ¢®è. F 
§ÄqÀPÀnÖ£À°è ªÀÄAUÉÆÃ°AiÀÄ£ï, ªÀÄ¯ÉÃ²AiÀÄ£ï, 
CªÉÄjPÀ£ï EArAiÀÄ£ï JA§ ªÀÄÆgÀÄ 
G¥À¥ÀAUÀqÀUÀ½ªÉ. 

(E) ¤ÃUÉÆæ : F §ÄqÀPÀnÖUÉ ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ PÀ¥ÀÄà 
§tÚ, UÀÄAqÀÄ vÀ¯É, ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, ªÀÄÄAzÀPÉÌ 
ZÁazÀ zÀªÀqÉ, zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ PÀAzÀÄ§tÚzÀ 
QgÀÄUÀtÄÚUÀ¼ÀÄ, ºÉÆ¼À¥ÁzÀ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁzÀ 
UÀÄAUÀÄgÀÄ PÀÆzÀ®Ä, zÀ¥Àà vÀÄn ªÀÄÄAvÁzÀ zÉÊ»PÀ 
®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. F §ÄqÀPÀnÖ£À°è 
ªÀÄ¯ÉÃ¶AiÀÄ£ÀßgÀÄ, ¤ÃUÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ PÀjAiÀÄ§tÚzÀ 
PÀÄ¼ÀîgÀÄ JA§ ªÀÄÆgÀÄ G¥À¥ÀAUÀqÀUÀ½ªÉ. 

 
10. C¯ÉªÀiÁj ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ®PÀëtUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 

1. fÃªÀ£À CxÀªÁ §zÀÄQUÁV C¯ÉzÁl : 
2. ¹ÜgÀªÁV £É¯É¤®èzÉ, vÁvÁÌ°PÀ ªÁ¸À : 
3. ±ÀÆ£Àå CxÀªÁ C®à §AqÀªÁ¼ÀzÀ PÁAiÀÄPÀ 
fÃ«UÀ¼ÀÄ : 
4. ¸ÀªÀðZÉÃvÀ£ÀªÁ¢UÀ¼ÀÄ : CUÁzsÀªÁzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ 
eÕÁ£À,  ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ CUÉÆÃZÀgÀ ±ÀQÛUÀ¼À°è ¹zÀÞºÀ¸ÀÛgÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è £ÀA©PÉAiÀÄÄ¼ÀîªÀgÀÄ. 
5. «©ü£Àß ªÀiÁvÀÈ¨sÁ¶PÀgÀÄ. 

 

 

 

                           Part 2  

              
             ಭಕಗೆಕೇಳ 

              ಟചಧ್ಯಾಟു:-01 

ನಮ್ಮ ರಯಜ್ಾ ಟനರ್ಯಾಟಟന 

I .ಬಿಟ್ಟಿಟൂಟಟെ ಸ್ಥಟಟപಟನಟು ಸ್ಟಟനತ ಪಟഹಟപಳಿಂಟഹ ಟിರ್ತಾಮಯಡಿರಿ  

1.ಟനನುಡ ರಯಜ ಟ ಾೋತ್ಸಟെಟെನಟು ಪರರ್ತ ಟെರ್ಾ 01 ನಟെಿಂಟാರ್    

    ದಿರ್ಯಿಂಟനಟഹಿಂಟഹಟ ಟഛಚರಿಸ್ಲಯ ಟപಟತ್ತ ದ .  
2.ಟനರ್ಯಾಟಟന ಟഢಿಂಟഹಟ ಮ್ಟൂಟರ್ಯಮ್ಟനಟൂಣ ಮಯಡಿ ಟഹಟെರ್ಾ                    
             1973 

3.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಪಟಟെಾಭಯಟപಟഹಲ್ಲಿ ಟഛಿಂಟഹರಪರದ ೋಟേ ಮ್ತ್ಟತ    
     ತ ಟൄಿಂಗಯಣ ರಯಜ್ಾಟപಳವ .  

4.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಬ ಟಗಯವಿ  ಜಿಲ ಿಟുಟ ವಿಸ್ತೋಣಾಟഹಲ್ಲಿ  
    ದ ಟ ಡಡದಯಗಿ ದ .  
5.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟെು ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಟഹಕ್ಷಿಣ  ಭಯಟപಟഹಲ್ಲಿ ದ .  
I I . ಟപಟಿಂಪಟಟപಟಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾಸ್ ಮ್ತ್ಟತ ಕ ಟಟനಿಂಡ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ   
   ಟഞತ್ತರಿಸ್. 

1.ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಟചಕ್ಯಿಂಟേ ಮ್ತ್ಟತ ರ ೋಖಯ ಿಂಟേಟപಟ  

    ವಿಸ್ತಟൂಣ ಟുನಟು ಟാರ ಯಿರಿ.   

  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟെು 11  31’ ಮ್ತ್ಟತ 1  45’ ಟഞತ್ತಟൂ 

ಟചಕ್ಯಿಂಟേಟപಟ ು  4  12’ ಮ್ತ್ಟತ  40’ 
ಪಟ ಟെಾರ ೋಖಯ ಿಂಟേಟപಟ ನಡಟವ   
2. ನಮ್ಮ ರ್ ರ ಟു ರಯಜ್ಾಟപಟ ನಟು ಹ ಸ್ರಿಸ್. 

   ಟഞತ್ತಟൂಕ ೆ ಮ್ಹಯರಯರ್ರ ಹಯಟപಟ ಪಟ ಟെಾಕ ೆ ಟഛಿಂಟഹರ 
ಪರದ ೋಟേವಿದ . ಟഹಕ್ಷಿಣ ಮ್ತ್ಟತ ಟഛಗ ುೋಟുಕ ೆ ತ್ಮಿಟ ುರ್ಯಡಟ, 
ರ್ ೈಟൂಟತ್ಾಕ ೆ ಕ ೋಟൂಟ ವಿದ . ವಯಟുಟಟെಾಕ ೆ 
ಗ ಟೋವಯರಯಜ್ಾಟപಟವ  

3.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ರ್ಯಟൄಟೆ ಟഛಡಳತ್ ವಿಭಯಟപಟപಳ ಯಟെುಟെು? 
❖ ಬ ಿಂಟപಟ ೂಟൂಟ 
❖ ಮೈಸ್ಟ ಟൂಟ 
❖ ಬ ಟಗಯವಿ  

❖ ಟനಟൄಟാಟಟൂಗಿ. 

4. ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಭೌಗ ಟೋಳಟന 

ಸ್ಯಥ ನಟെನಟುರ್ತಳಸ್. 

  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟെು ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಟഹಕ್ಷಿಣಟഹಲ್ಲಿ ಟഹಟು, ಪರ್ಯಾಟു 

ದಿವ ೋಪಟഹ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಮ್ಧ್ಾಭಯಟപಟഹಲ್ಲಿದ .  
 

 

ಟചಧ್ಯಾಟു:-02       

   ಪ್ಯರಟനಟರ್ತಟന ವಿಭಯಟപಟപಟು 
I .ಬಿಟ್ಟಿಟൂಟಟെ ಸ್ಥಟಟപಟನಟು ಸ್ಟಟനತವಯಟഹ ಪಟഹಟപಳಿಂಟഹ 

ಟിರ್ತಾಮಯಡಿರಿ.  

1.ಮ್ಲ ೆ ಸ್ಮಿ ೋಪಟഹಲ್ಲಿ ಸ್ ೋಿಂಟ್ ಮೋರಿಸ್ ದಿವ ೋಪ    

ದಿವ ೋಪವಿದ .  
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2.ಸ್ಹಯಾದಿರ ಟഢಿಂಟഹಟ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಟഫಟಿ ಟപಟ ನಟು ಟനರ ಟുಟತಯ ತರ .  
3.ಟഛಟപಟಿಂಬ  ಘಾಟ್ಟಟുಟ  ಶ್ಚಟെಮೊ ಟപಗ  ಮ್ತ್ಟತ  ಟഞಡಟಪಿ 

ಸ್ಥಟ ಟപಟ ನಟು ಸ್ಿಂಪರ್ಕಾಸ್ಟತ್ತದ .  
4. ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಕಯಶ್ಚೀಟൂ ಟഢಿಂಟഹಟ ಕ ಟ ಡಟപಟ ಜಿಲ ಿಟുನಟು 
ಟനರ ಟുಟತಯತ ರ .  
I I . ಟപಟಿಂಪಟಟപಟಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾಸ್ ಟഝ ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  
ಟഞತ್ತಟൂ ಟാರ ಯಿರಿ. 

 1.ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಪರಮ್ಟಟഩ ಪ್ಯರ ಟനಟರ್ತಟന ವಿಭಯಟപಟപಟ ನಟು 

ರ್ತಳಸ್ ರಿ. 

❖ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಪರಮ್ಟಟഩ ಪ್ಯರಟനಟರ್ತಟന ವಿಭಯಟപಟപಟು 
❖ ಟനರಯಟെಳ ಮೈದಯನ    

❖ ಮ್ಲ ರ್ಯಡಟ    
❖ ಮೈದಯನ ಪರದ ೋಟേ 

2. ಮ್ಲ ರ್ಯಡಟ ಪರ ದ ೋಟേಟഹ ಟൄಕ್ಷಣಟപಟನಟು ಟനಟರಿತ್ಟ 
ಟാರ ಯಿರಿ. 

     ಮ್ಲ ರ್ಯಡಟ ಟഞತ್ತಟൂ ಟഹಕ್ಷಿಣವಯ ಗಿ ಟനರಯಟെಳ ಗ  
ಸ್ಮಯರ್ಯಿಂತ್ಟൂವಯಗಿ ಹಬಿಿದ .ಪಶ್ಚಿಮ್ ಭಯಟപಟെು ಟനಡಿದಯಟഹ 

ಟജಳ ಜಯಟൂನಟು ಹ ಟ ಿಂದಿಟഹಟು, ಪಟ ಟെಾಟഹ ಟനಡ ಗ  ಹ ಟ ೋಟഹಿಂತ  
ನಿಧ್ಯ ನವಯಗಿ ಹಿಂತ್ ಹಿಂತ್ವಯಗಿ ಟജಳ ಜಯರಯಟപಟತಯತ 
ಹ ಟ ೋಟപಟತ್ತದ . ಟഛಟഹುರಿ ಿಂಟഹಲ ೋ ಟജಟഹನಟು ಟഫಟಿಟപಳ  ಿಂಟഹಟ 
ಟനರ ಟുಟತಯತ ರ .ಮ್ಲ ರ್ಯಡಟ ಪರ ದ ೋಟേಟഹ ಟഞಟഹು 650 ರ್ಕ.ಮಿ ೋ. 
ಟചಟപಟൄ 50 – 76 ರ್ಕ.ಮಿ ೋ.ಟപಟು.ಮ್ಲ ರ್ಯಡಟ ಪರದ ೋಟേಟഹ 

ಸ್ರಯಸ್ರಿ ಟഢತ್ತಟൂ ಸ್ಮ್ಟಟഹರಮ್ಟಿದಿಿಂಟഹ 900 ರಿಿಂಟഹ 1500 

ಮಿ ೋಟಟൂಟപಟ ು.ಟജಟഹಟ ಟചಟൂಬಿಿ ಸ್ಮ್ಟಟഹರದಿಿಂಟഹ ಬಿೋಸ್ಟಟെ 

ಮ್ಳ  ಮಯಟൂಟತ್ಟപಟ ನಟು ತ್ಡ ಟഹಟ 200 ಸ್ ಿಂ.ಮಿೋ.ಗಿಿಂತ್ ಹ ಚ ಟಿ 
ಮ್ಳ  ಟുನಟು ಪಡ ಟുಟತ್ತ ದ  
3.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಟനರಯಟെಳ ಮೈದಯನಟപಟ ಟാಗ ಗ ಟാರ ಯಿರಿ.  

    ಟഝ ಮೈದಯನ ಟെು ಟചಟൂಬಿಿೋ ಸ್ಮ್ಟಟഹರ ಮ್ತ್ಟತ 
ಮ್ಲ ರ್ಯಡಟಟപಟ ಮ್ಧ್ ಾ ವಿಸ್ತರಿಸ್ ದ . ಟജಟഹಟ ಟഹಕ್ಷಿಣಟഹಲ್ಲಿ 
ಮ್ಿಂಟപಟೂರಿನಿಿಂಟഹ ಟഞತ್ತಟൂಟഹಲ್ಲಿ ಕಯಟൂವಯಟൂಟഹಟെರ ಗ  320 
ರ್ಕ.ಮಿ ೋ. ಟഞಟഹುವಯಗಿದ . ಹಯಟപಟ 12 ರಿಿಂಟഹ 64 ರ್ಕ.ಮಿೋ. 
ಟചಟപಟൄವಯಗಿ ದ .ಟഹಕ್ಷಿಣಟഹಲ್ಲಿ ಟചಟപಟൄವಯಗಿಟഹಟು, ಟഞತ್ತಟൂಟഹ ಟനಡ ಗ  
ರ್ಕರಿದಯ ಟപಟತಯತ ಟനಡಿದಯಟഹ ಟജಳಜಯರಿನಿಿಂಟഹ ಟനಟ ಡಿದ .ಟജಟഹಟൂ 

ಟഢತ್ತಟൂ ಸ್ಮ್ಟಟഹರ ಮ್ಟಿ ದಿಿಂಟഹ 200 ಮಿ ೋಟಟൂಟപಟ ನಟು 
ಮಿ ೋಟൂಟತ್ತದ . 
ಟജಟഹನಟು ಕ ನರಯ ಟനರಯಟെಳ ಟചಟസವಯ ಟനರ್ಯಾಟಟന ಟനರಯಟെಳ 

ಟഢಿಂಟഹಟ ಟനರ ಟുಟಟെಟൂಟ 
4.  ಟഹಕ್ಷಿಣ ಮೈದಯನಟഹ ಪರಮ್ಟಟഩ ಬ ಟಿಟപಟ ನಟು ಹ ಸ್ರಿಸ್. 

     ರ್ಚತ್ರಟഹಟಟപಾಟഹ ಬ ಟಿಟപಟ ು, ತ್ಟಮ್ಟനಟ ಟൂಟ ಜಿಲ ಿಟു 

ಮ್ಧ್ಟಗಿರಿ ಬ ಟಿ, ಟഛದಿಚ ಟಿಂಚ ನಗಿರಿ ಬ ಟಿ, ಮೈಸ್ಟ ಟൂಟ 
ಜಿಲ ಿಟു ಚ ಯಮ್ಟಿಂಡಿಬ ಟಿ ಪರಮ್ಟಟഩವ ಯಟഹಟെು. 

5.  ಪಶ್ಚಿಮ್ ಟഫಟಿ ಟപಟಲ್ಲಿ ಟൂಟಟെ ಪರಮ್ಟಟഩ ಪಟെಾತ್ 

ಘಾಟ್ಟಟപಳಯಟെುಟെು ? 
❖ ಚ ಯಮಯಾಡಿ ಘಾ ಟ್ಟ :- ಟജಟഹಟ ಮ್ಿಂಟപಟೂಟൂಟ ಮ್ತ್ಟತ 

ರ್ಚಟനೆಮ್ಟപಟೂಟൂಟಟപಟ ನಡಟವ  ಸ್ಿಂಪಟനಾ ಟനಲ್ಲೆ ಸ್ಟತ್ತದ . 
❖ ಶ್ಚರಯಡಿ ಘಾ ಟ್ಟ :- ಟജಟഹಟ ಹಯಸ್ನ – ಸ್ಟനಲ ೋಟേಪಟಟൂ – 

ಮ್ಿಂಟപಟೂಟൂಟ ನಡಟವ  ಸ್ಿಂಪಟനಾ ಟനಲ್ಲೆಸ್ಟತ್ತ ದ . 
❖ ಟഛಟപಟಿಂಬ  ಘಾ ಟ್ಟ :- ಟജಟഹಟ ಶ್ಚಟെಮೊ ಟപಗ ಮ್ತ್ಟತ 

ಟഞಡಟಪಿ ಟു ನಡಟವ  ಸ್ಿಂಪಟനಾ ಟനಲ್ಲೆಸ್ಟ ತ್ತದ . 
❖ ಹಟಲ್ಲಟനಲ್ ಘಾ ಟ್ಟ :- ಟജಟഹಟ ಶ್ಚಟെಮೊ ಟപಗ – ಟനಟಿಂದಯಪಟ ಟൂ 

ನಡಟವ  ಸ್ಿಂಪಟനಾ ಟനಲ್ಲೆಸ್ಟತ್ತದ . 
        ಟചಧ್ಯಾಟു:-03  

ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ವಯಟുಟಟപಟಣ, ಮ್ಣಟು,   
ಸ್ಯವಭಯವಿಟന ಸ್ಸ್ಾಟപಾ  

I .  ಬಿಟಿಟൂಟಟെ ಸ್ಥಟ ಟപಟ ನಟು ಟിರ್ತಾ ಮಯಡಿರಿ.  

1)  ಬ ೋಸ್ಗ  ಕಯಟൄಟെ ು  ಮಯರ್ಚಾ,ಟണಪಿರಲ್ ಮ್ತ್ಟತ ಮೋ  
ರ್ತಿಂಟപಟುಟപಟಲ್ಲಿ ಟജಟൂಟತ್ತ ದ .  
2) ಟച ರ್ತ ಹ ಚಟಿ ಮ್ಳ   ಬಿೋಟುಟെ ಟഠ ತ್ಟಮಯನ ಮ್ಳ  ಗಯಟൄ  

ಟഛಗಿದ .  
3)  ಟഞತ್ತಟൂ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ  ಟനಪಟೆ ಮ್ಣಟು ಹ ಚ ಯಿಗಿ 

ಟനಿಂಡಟಟാಟൂಟತ್ತ ದ .  
4) ಸ್ದಯಹಸ್ರಿನಿಿಂಟഹ ಟനಟ ಡಿಟൂಟಟെ ಟചಟൂಣಾಟപಟ ು ಪಶ್ಚಿಮ್ ಟഫಟಿ  
ಪರದ ೋಟേಟഹಲ್ಲಿದ .  
5) ಟച ರ್ತ ಹ ಚಟಿ ಟചಟൂಣಾ ಪರದ ೋಟേಟെುಟഞತ್ತಟൂ ಟനನುಡ 

ಜಿಲ ಿಟുಲ್ಲಿದ .  
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I I . ಟഝ ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಟഞತ್ತಟൂ ಟാರ ಯಿರಿ. 

1)  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ರ್ಯಟൄಟ ೆ ಟഠ ತ್ಟಮಯನಟപಳಯಟെುಟെು? 
❖ ಬ ೋಸ್ಗ  ಕಯಟൄ   

❖ ಮ್ಳ  ಗಯಟൄ   

❖ ಮಯನಟಸ ನ್ ಮಯಟൂಟತ್ಟപಟ ನಿಟപಾಮ್ನ ಕಯಟൄ   

❖ ಚ ಳಗಯಟൄ  

2)  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಮ್ಳ  ಗಯಟൄಟെ ನಟು ಟനಟರಿತ್ಟ ಟാರ ಯಿರಿ. 

❖ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಮ್ಳ  ಗಯಟൄಟെನಟು ರ್ ೈಟൂಟತ್ಾ ಮಯನಟ ಸನ್ 

ಮಯಟൂಟತ್ಟപಟ ಕಯಟൄವ ಿಂಟഹಟ ಟനರ ಟുಟಟെಟൂಟ. 
❖ ಟചಟൂಬಿಿಸ್ಮ್ಟ ಟഹರಟഹ ಮೋಲ್ಲಿಂಟഹ ಬಿೋಸ್ಟಟെ ತ ೋವಯಿಂಟേಟിರಿತ್ 

ಮಯಟൂಟತ್ಟപಟನಟು ಮ್ಲ ರ್ಯಡಟ ಟഫಟಿಟപಟ ು ತ್ಡ ಟഹಟ ಟച ಧಿ ಟന 

ಮ್ಳ  ಟുನಟು ಸ್ಟರಿಸ್ಟತ್ತವ . 
❖ ಪಟ ಟെಾಟഹ ಟനಡ ಗ  ಹ ಟ ೋಟഹಿಂತ ಲಯಿ ಮ್ಳ  ಟു ಪರಮಯಣ 

ಟനಡಿಮರ್ಯಟപಟತ್ತದ . ಹೋಗಯಗಿ ಪಟಟെಾಟഹ ಮೈದಯನಟെು 
ಮ್ಳ  ಟു ರ್ ಟൂಳನ ಪರದ ೋಟേವ ಿಂಟഹಟ ಟനರ ಟുಟൄೆ ಡಟಟെಟഹಟ. 

❖ ರಯಜ್ಾಟഹಲ್ಲಿ ಟഛಟപಟಿಂಬ  ಟച ಧಿ ಟന ಮ್ಳ   ಪಡ ಟഹರ , 
ರ್ಚತ್ರಟഹಟ ಟപಾ ಜಿಲ ಿಟു ರ್ಯಟുಟനನ ಹಟ್ಟಿ ಟച ರ್ತ ಟനಡಿಮ 

ಮ್ಳ  ಟുನಟು ಪಡ ಟഹ ದಯಟഩಲ ಯಿದ . 
❖ ಟഝ ಟഠತ್ಟಮಯನಟഹಲ್ಲಿ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಶ್ ೋ. 80 ಟൂರ್ಟಿ 

ಮ್ಳ  ರ್ಯಟപಟತ್ತ ದ . 
3)  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿನ ಮ್ಣ್ಣು ನ ವಿಧ್ಟപಟ ನಟು ರ್ತಳಸ್. 

❖ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ರ್ಯಟൄಟೆ ಪರಕಯಟൂಟഹ ಮ್ಣ್ಣುನ ವಿಧ್ಟപಳವ . 
ಟചಟെುಟപಳ  ಿಂಟഹರ   

❖ ಕ ಿಂಪಟಮ್ಣಟು  
❖ ಟനಪಟೆ ಮ್ಣಟು   
❖ ಜ್ಿಂಬಿಟ್ಟಿಗ  ಮ್ಣಟು   
❖ ಟനರಯಟെಳ ಟു ಮಟനೆಟൄಟ ಮ್ಣಟು 
4)ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಯವಭಯವಿಟന ಸ್ಸ್ಾಟെಟപಾಟപಟ ನಟು 
ರ್ತಳಸ್. 

❖ ನಿತ್ಾ ಹರಿಟഹವಣಾ ಕಯಡಟಟപಟು        
❖ ಟഢ ಲ   ಟഞಟഹಟಟൂಟಟെ ಸ್ಸ್ಾಟെಟപಾ    
❖ ಮಿ ಟേರಣ ಕಯಡಟಟപಟ ು                
❖ ಟനಟಟൂಟಚಟൄಟ ಮ್ತ್ಟತ ಹಟಟൄ ಟಿಗಯಟെಟൄ ಟಟപಟ ು 
5)  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟെನಟು ಶ್ಚರೋಟപಿಂಧ್ಟഹ ರ್ಯಡಟ ಟഢಿಂಟഹಟ ಟണಕ  
ಟനರ ಟുಟತಯತ ರ ? 

❖ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಕಯಡಟಟപಟ ಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ೋರ್ವಯಗಿ ಶ್ಚರೋಟപಿಂಧ್ಟഹ 

ಮ್ಟൂಟപಟು ಬ ಳ  ಟുಟತ್ತವ .  
❖ ಟജಟഹರಿಿಂಟഹ ಸ್ಟಟപಿಂಧ್ ಟഹರಟെಾ, ಟനಟಸ್ಟರಿ ಕ ಟൄಸ್ಟഹ ಟനಟಟേಟൄ 

ಟെಸ್ಟತ ಟപಟ ು ಸ್ಯಟാಟ ನಟ, ಟധರ್ಧಿಟപಟ ನಟು 
ತ್ರ್ಯರಿ ಸ್ಲಯಟപಟಟെುಟഹಟ. 

❖ ಟജಟെು ವಿಟേವವಿಖಯ ಾತ್ವಯಗಿ ಟഹಟು, ದ ೋಶ್ಚೋಟു ಟചಪ್ಯ ಟൂವಯಟഹ 

ಬ ೋಡಿಕ  ಪಟ ರ ೈಸ್ಟಟെಟഹಟൄಿ ದ ೋ ವಿದ ೋಟേಟപಳಟപಟ ಟൂಫ್ಟತ 
ಮಯಡಲಯ ಟപಟತ್ತ ದ . 

❖ ಟഛಟഹುರಿ ಿಂಟഹ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟെು ಶ್ಚರೋಟപಿಂಧ್ಟഹ ರ್ಯಡಟ ಟഢಿಂದ ೋ 
ಪರಸ್ ದಿಿ ಪಡ ದಿದ . 

6)  ನಮ್ಮ ಟചಟൂಣಾಟപಟಲ್ಲಿಟൂಟಟെ ಪರಮ್ಟಟഩ ಟെನಾಪ್ಯರ ಣ್ಣಟപಟನಟು 
ಹ ಸ್ರಿಸ್. 

    ನಮ್ಮ ಟചಟൂಣಾಟപಟ ಲ್ಲಿ ಟൂಟಟെ ಪರಮ್ಟಟഩ 

ಟെನಾಪ್ಯರ ಣ್ಣಟപಳ  ಿಂಟഹರ , ಟഛರ್  ಹಟಲ್ಲ ರ್ಚಟൂತ , ಕಯಡಟ ಹಿಂದಿ, 

ಕಯಡ ಮಮ, ಟനಡವ , ಜಿಿಂಕ , ಟനಟൂಡಿ, ಮ್ಟಟ ುು ಹಿಂದಿ 

ಮೊ ಟഹಲಯಟഹಟെು. 
           *********************************** 

ಟചಧ್ಯಾ ಟു – 4                              

ಟനರ್ಯ ಾಟಟനಟഹ ಜ್ಟൄಸ್ಿಂಪನ ಟಮಟൄಟപ ಟು 
I . ಬಿಟ್ಟಿಟൂಟಟെ ಸ್ಥಟಟപಟನಟು ಸ್ಟಟനತಪಟഹಟപಳಿಂಟഹ ಟിರ್ತಾಮಯಡಿರಿ. 

1.   ಕಯವ ೋರಿ ನದಿಟുಟ ಕ ಟ ಡಟപಟಜಿಲ ಿಟു  ತ್ಟൄಕಯವ ೋರಿ 

ಟഢಿಂಟാಲ್ಲಿ ಟഞಟപಮ್ ಹ ಟ ಿಂಟഹಟತ್ತದ .  
2.  ಪರಸ್ಟഹಿ ಜ ಟ ೋಗ್ ಜ್ಟൄಪ್ಯತ್ ಟേರಯಟെರ್ತ ನದಿಯಿಿಂಟഹ 

ಸ್ಟಷ್ಟಿ ರ್ಯಗಿದ .  
3.  ಟനಟರ್ುರಯಜ್ಸ್ಯಟപಟൂ ಟചಣ ಟനಟಟಿ ಮ್ಿಂಡಾ  ಜಿಲ ಿಟുಲ್ಲಿದ . 
4.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಮೊ ಟഹಟൄ ಜ್ಟൄವಿ ಟഹಟಾತ್ ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ಯ 
ಕ ೋಿಂಟഹರ ಶ್ಚಟെನಸ್ಮ್ಟಟഹರ             .  
5)  ಟഛಟൄ ಮ್ಟ್ಟಿ ಟചಣ ಟനಟ್ ಿಟുನಟು  ಟനಟಷ್ಯು ನದಿಗ  
ನಿಮಿ ಾಸ್ಲಯಗಿದ .  
I I . ಟപಟಿಂಪಟಟപಟಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾಸ್ ಟഝ ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  
ಟഞತ್ತಟൂ ಟാರ ಯಿರಿ. 
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1.ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಪರಮ್ಟಟഩ ನದಿ ಟപಟನಟು ಹ ಸ್ರಿಸ್. 

ಪಟ ವಯಾಭಿಮ್ಟಟഩವ ಯಗಿ ಹರಿಟുಟಟെ ನದಿಟപಟ ು – 
ಟനಟಷ್ಯು, ಕಯವ ೋರಿ, ಪ್ ರ್ಯುರ್ ಮ್ತ್ಟತ ಪ್ಯಲ ಯರ್ ನದಿಟപಟ ು 
ಪಶ್ಚಿಮಯಭಿಮ್ಟಟഩವಯಗಿ ಹರಿಟുಟಟെ ನದಿಟപಟ ು – 
ಟേರಯಟെರ್ತ, ಕಯಳ, ಟപಿಂಗಯಟെಳ(ಬ ಡಿತ), ರ್ ೋತಯರಟെರ್ತ, 

ಟെರಯಹ, ಟചಟഫರ್ಯಶ್ಚನಿ.  

2.  ಟനಟಷ್ಯು ನದಿಟുನಟು ಟനಟರಿತ್ಟ ಟ್ಟಪೆಣ್ಣ ಟാರ ಯಿರಿ. 

   ಟനಟಷ್ಯು ನದಿಟുಟ ಟഹಕ್ಷಿಣ ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಟഢಟൂಡರ್ ೋ ಮ್ಟಟഩಾ 
ನದಿ.ಟജಟഹಟ ಮ್ಹಯಟാಳ  ೋಟേವಟൂ ಟഢಿಂಟാಲ್ಲಿ ಟഞಟപಮ್ ಹ ಟ ಿಂದಿ 

1392 ರ್ಕ.ಮಿ ೋ. ಟഹಟ ಟൂ ಪಟಟെಾದ ಡ ಗ  ಹರಿಟഹಟ 
ಟാಿಂಗಯಟ ಕ ಟ ಲ್ಲಿಟുನಟು ಸ್ ೋಟൂಟತ್ತದ .ಟജಟഹಟ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ 
480 ರ್ಕ.ಮಿ ೋ ಟഹಟ ಟൂ ಹರಿಟുಟಟെುಟഹಟ. 
ಭಿೋಮ್, ತ್ಟಿಂಟപಟിದಯರ, ಟഫಟಪರಟി ಮ್ತ್ಟತ ಮ್ಟൄಪರ ಟി 

ನದಿಟപಟು ಟജಟഹಟൂ ಟഞಪನದಿಟപಳಯ ಗಿವ . ಟനಟಷ್ಯು ನದಿಟുಟ 
ಟഞತ್ತ ಟൂ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ನಿೋ ರಯಟെರಿ ಮ್ತ್ಟತ ಜ್ಟൄವಿ ಟഹಟಾತ್ 

ತ್ರ್ಯರಿ ಕ ಗ  ಟചನಟಟനಟ ಟൄವಯಗಿದ . 
3.  ಕಯವ ೋರಿ ನದಿಟു ಟഞಪನದಿಟപಳಯಟെುಟെು? 
  ಹ ೋಮಯಟെರ್ತ, ಹಯಟൂಿಂಗಿ, ಲ ಟ ೋಟനಪ್ಯಟെನಿ, ಟചಕಯಾಟെರ್ತ, 

ಶ್ಚಿಂಷ್ಯ, ಟൄಕ್ಷಮಣರ್ತೋಟസಾ, ಟനಪಿಲ  ಮ್ತ್ಟತ ಸ್ಟಟെಣಯಾಟെರ್ತ 

ನದಿಟപಟು ಕಯವ ೋರಿ ನದಿಟു ಟഞಪನದಿಟപಳಯಗಿ ವ  
4.  ಟനರ್ಯಾಟಟന ನಿೋ ರಯಟെರಿಟു ವಿಧ್ಟപಟ ನಟು ರ್ತಳಸ್. 

ಮ್ಟ ಟൂಟ ರಿೋರ್ತಟു ನಿೋ ರಯಟെರಿ ವಿಧ್ಟപಳವ  
1. ಕಯಟൄ ಟವ  ನಿೋ ರಯಟെರಿ 

2. ಬಯವಿ ನಿೋರಯಟെರಿ 

3. ಕ ರ  ನಿೋ ರಯಟെರಿ. 

5. ನಮ್ಮ ರಯಜ್ಾಟഹ ಪರಮ್ಟಟഩ ಜ್ಟൄವಿ ಟഹಟಾತ್ ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ಯ 
ಕ ೋಿಂಟഹರಟപಟನಟು ಹ ಸ್ರಿಸ್. 

ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಪರಮ್ಟಟഩ ಜ್ಟൄವಿಟഹಟಾಚಛರ್ಕತ ಯೋಜ್ರ್ ಟപಳ  ಿಂಟഹರ  

– ಶ್ಚಟെನಸ್ಮ್ಟಿಂಟഹರ, ಶ್ಚಿಂಷ್ಯ ಮ್ಹಯತಯಮಗಯಿಂಧಿ 

ಜ್ಟൄವಿ ಟഹಟಾಚಛರ್ಕತ ಯೋಜ್ರ್  ಸ್ಟ ಪ, ರ್ಯಟപಝರಿ, ಟനಟഹರ, 

ಕ ಟಡಸ್ಳು ವಯರಯಹ ಮ್ತ್ಟತ ಮಯರಿಟനಣ್ಣವ , ಟിಟഹರ, ತ್ಟಿಂಟപಟിಟഹರ 

ಮ್ತ್ಟತ ಟഛಟൄಮ್ಟ್ಟಿ ಯೋಜ್ರ್ ಟപಟು ಪರಮ್ಟಟഩವಯಟഹಟെುಟപಟ ು. 

6.  ನದಿಟപಟ ು ರಯಜ್ಾಟപಟ ನಡಟವ  ಹ ೋಗ  ಸ್ಯಮ್ಟൂಸ್ಾ 
ಬ ಳ  ಸ್ಟತ್ತವ ? 
ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ನದಿಟപಟ ು ಹಟൄವಯಟൂಟ ರಯಜ್ಾಟപಟ ಲ್ಲಿ 
ಹರಿಟുಟತ್ತವ . ಟഞದಯ : ಕಯವ ೋರಿ ನದಿಟുಟ ಟനರ್ಯಾಟಟന, 

ತ್ಮಿಟ ುರ್ಯಡಟ, ಕ ೋಟൂಟ ಮ್ತ್ಟತ ಪಟಟഹಟಚ  ೋರಿ ರಯಜ್ಾಟപಟಲ್ಲಿ 
ಹರಿಟുಟತ್ತ ದ . ಟനಟಷ್ಯು ನದಿಟുಟ ಮ್ಹಯರಯರ್ರ, ಟനರ್ಯಾಟಟന, 

ಟഛಿಂಟഹರಪರ ದ ೋಟേಟപಟ ಲ್ಲಿ ಹರಿಟുಟತ್ತ ದ . ಟഝ ರಯಜ್ಾಟപಟ ು 
ಜ್ಟൄವಿ ವಯಟഹಟപಳದಯು ಟപಟ ಾ ನದಿಟു ನಿೋಟൂನಟು ಟനಟಷ್ಟ ಕ್ ೋತ್ರಕ ೆ, 
ಕ ೈಗಯರಿಕಯ ಕ್ ೋತ್ರಕ ೆ ಮ್ತ್ಟತ ಟനಟಡಿಟുಟಟെ ನಿೋರಿನ 

ಟഞದ ುೋಟേಕಯೆಗಿ ಟാಟಸ್ಕ ಟಟ ುುರ್ತತದಯ ುರ .                                   
********************************* 

ಟചಧ್ಯಾಟു:- 5                  

ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಟിಟಸ್ಿಂಪತ್ಟತ 
I .  ಬಿಟ್ಟಿಟൂಟಟെ ಸ್ಥಟಟപಟನಟು ಟിರ್ತಾಮಯಡಿರಿ. 

1.   ಟിಟಮಿ ಟുನಟು ವಿವಿಧ್ ಟഞದ ುೋಟേಟപಳಗ  ಟാಟ ಸ್ಟಟെುಟഹನಟು  
ಟാಟ ಟാಟಕ ಟഢನಟುಟെಟൂಟ.  
2.  ಟച ರ್ತ ಹ ಚ ಟಿ ಸ್ಯಟപಟಟെಳ ಟിಟಮಿ ಟുನಟು  ಟനಟൄಟಟാಟಟൂಟಗಿ
 ಜಿಲ ಿಟുಟ ಹ ಟ ಿಂದಿದ .   
3.  ‘ಸ್ ಟ ಗಯಾಮ್  ಟെ ಟൄಗ ರ ’ ಟഢಿಂಟാಟಟഹಟ ಜ ಟೋಟಟഹ  ಬ ಳ  ಟു 

ವ ೈಜ್ಞಯನಿ ಟന ಹ ಸ್ಟൂಟ.  
4. ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಟചರ್ತಹ ಚ ಟಿ ಟനಟാಟಿ ಬ ಳ  ಟുಟಟെ ಜಿಲ ಿ  
  ಬ ಟಗಯವಿ           .  

5.  ತ್ಿಂಬಯರ್ಕನಲ್ಲಿ ನಿಕ ಟಟ್ಟನ್ ಟഢಿಂಟാ 

ಮಯಟഹಟനಟെಸ್ಟತವಿಟൂಟತ್ತದ .  
I I . ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಟഞತ್ತಟൂ ಟാರ ಯಿರಿ. 
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1.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಟിಟ ಟാಟಕ ಟു ಮಯಟഹರಿಟപಟನಟ ು ರ್ತಳಸ್. 

❖ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಟിಟ ಟാಟಕ ಟു ಮಯಟഹರಿಟപಟ ು. 
❖ ನಿಟെವಟ ಸ್ಯಟപಟಟെಳ ಟിಟಮಿ 

❖ ಟചಟൂಣಾ ಪರದ ೋಟേ 

❖ ಸ್ಯಟപಟಟെಳಗ  ಟൄಟിಾವಿಟൄಿ ಟഹ ಟിಟಮಿ 

❖ ಸ್ಯಟപಟಟെಳ ಮಯಡಟഹ ಟജತ್ರ  ಟിಟಮಿ 

❖ ಬಿೋಟು ಟിಟಮಿ 

2.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಟെಾಟെಸ್ಯಟുಟഹ ಪ್ಯರ ಮ್ಟಟഩ ಾತ ಟുನಟು 
ಟനಟರಿತ್ಟ ಟാರ ಯಿರಿ. 

❖ ಟജಟഹಟ ಜ್ನಟൂ ಜಿೋಟെರ್ಯಧ್ಯಟൂಕ ೆ ಟഞದ ಟಾೋಟപಟെನಟು 
ಟഥಟഹಗಿಸ್ ಕ ಟ ಡಟತ್ತದ . 

❖ ಟജಟഹಟ ಜ್ನರಿಗ  ಟഛಹಯಟൂ ಮ್ತ್ಟತ ಜಯನಟ ವಯಟൂಟಟപಳಗ  
ಮೋಟെನಟು ಟഥಟഹಗಿಸ್ಟ ತ್ತದ . 

❖ ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಳಗ  ಟനಚ ಯಿಟെಸ್ಟತಟപಟನಟು ಟഥಟഹಗಿಸ್ಕ ಟ ಡಟತ್ತದ . 
❖ ರಯಜ್ಾಟഹ ಟഛದಯಟുಟഹ ಮ್ಟಟൄವ ಯಗಿದ . 
❖ ವಿದ ೋಶ್ಚ ವಿನಿಮ್ಟു ಟപಳಸ್ಕ ಟಡಟ ತ್ತದ . 
❖ ತ್ಟರ್ತೋಟു ಟെಟರ್ತತಟപಳ ಯಟഹ ಸ್ಯರಿಗ , ಬಯಾಿಂರ್ಕಿಂಗ್ ಟെಾಟെಸ್ ಥ, 

ವಿಮ ಟജತಯಾದಿಟപಟ ಪರಟപರ್ತಟപಟ ಪಟ ಟൂಟനವಯಗಿದ . 
3.  ನಿೋ ರಯಟെರಿ ಬ ೋಸ್ಯಟു ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ ? ನಿೋರಯಟെರಿ 

ಬ ಳ  ಟപಟನಟು ಹ ಸ್ರಿಸ್. 

   ಕಯಟൄಟ ವ , ಕ ರ , ಬಯವಿ ಮ್ಟ ಟൄಟപಳಿಂಟഹ ಟാಟ ಕ  ಮಯಡಿ 

ಸ್ಯಟപಟಟെಳ ಮಯಡಟಟെ ಟനಟಷ್ಟ ಪಟഹಿರ್ತಗ  ‘ನಿೋ ರಯಟെರಿ ಬ ೋಸ್ಯಟു ’ 
ವ ನಟುಟെಟൂಟ. ಟിತ್ತ, ಟനಟാಟಿ ನಿೋರಯಟെರಿ ಬ ೋಸ್ಯಟുಟഹ ಪರಮ್ಟಟഩ 

ಬ ಳ  ಟപಳಯಗಿ ವ . 
4.  ಮಿ ಟേರ ಬ ೋಸ್ಯಟുಟഹ ಮ್ಟಟഩ ಾ ಟൄಕ್ಷಣಟപಟನಟ ು ರ್ತಳಸ್. 

❖ ಟജಟഹಟ ಪರಮ್ಟಟഩ ಮ್ಟಿಂಗಯಟൂಟ ಬ ಳ  . ಬ ೋಸ್ಗ ಟുಟൄಟಿ 
ಟജಟഹನಟು ನಿೋರಯಟെರಿ ಸ್ಹಯಟുದಿಿಂಟഹ ಬ ಟ ಟുಟാಹಟಟഹಟ. 

❖ ರಯಗಿಟു ಟഞತಯೆಟഹರ್ ಟുಲ್ಲಿ ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ ಿೋ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟെು 
ಮೊ ಟഹಟൄ ಸ್ಯಥನಟഹಲ್ಲಿ ದ . 

❖ ಟഹಕ್ಷಿಣಟഹ ಮೈದಯನಟഹ ಜಿಲ ಿಟപಟ ಲ್ಲಿ ರಯಗಿ ಬ ಳ  ಟുಟಟെ 

ಪರದ ೋಟേಟപಟ ು ಕ ೋಿಂದಿರಟനಟತ್ವಯಗಿವ . 
❖ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ತ್ಟಮ್ಟനಟ ಟൂಟ ಟച ರ್ತ ಹ ಚ ಟಿ ರಯಗಿ 

ಬ ಳ  ಟുಟಟെ ಮ್ತ್ಟತ ಟഞತಯೆದಿಸ್ಟಟെ ಜಿಲ ಿ. ಟചನಿಂತ್ಟൂ 

ಸ್ಯಥ ನಟപಟಲ್ಲಿ ರಯಮ್ನಟപಟൂ, ಹಯ ಸ್ನ, ಮ್ಿಂಡಾ, 
ಬ ಿಂಟപಟ ೂಟൂಟ ಗಯರ ಮಯಿಂತ್ಟൂ, ಕ ಟೋಲಯ ಟൂ, ರ್ಚಟനೆಟാಳ ಯುಪಟ ಟൂ, 

ಶ್ಚಟെಮೊ ಟപಗ, ರ್ಚಟനೆಮ್ಟപಟ ೂಟൂಟ ಮ್ತ್ಟತ ದಯಟെಣ ಗ ರ  
ಜಿಲ ಿಟപಟು ರಯಗಿ ಬ ಳ  ಗ  ಪರಸ್ಟഹಿ ವಯಗಿ ವ . 

5.  ರಯಗಿಟു ಟഞಪಯೋಟപಟപಟನಟು ರ್ತಳಸ್. 

          ರಯಗಿಟുಟ ಟഞತ್ತಮ್ ಪ್ ಟ ೋರ್ಕಯಿಂಟേಟപಟನಟು 
ಹ ಟ ಿಂದಿಟൂಟಟെ ಟഛಹಯಟൂ ಧ್ಯನಾವಯಗಿದ . ರಯಗಿಯಿಿಂಟഹ ಮ್ಟದ ು, 
ಟപಿಂಜಿ, ರ ಟ ಟ್ಟಿ, ಹಟರಿಹಟಟಿ,   

ಮಯಲ್ಿ, ದ ಟೋಸ್  ಮ್ಟಿಂತಯಟഹ ಟഛಹಯಟൂ ಪದಯಟസಾಟപಟನಟು 
ತ್ರ್ಯರಿ ಸ್ ಟാಟಸ್ಲಯ ಟപಟತ್ತದ .             

********************************************* 

ಟചಧ್ಯಾಟു:-6 

ಟഩನಿಜ್ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄಟപಟು 
I .  ಬಿಟ್ಟಿಟൂಟಟെ ಸ್ಥಟಟപಟನಟು ಸ್ಟಟനತ ಪಟഹ ಟിರ್ತಾಮಯಡಿರಿ.  

1.   ಟനಟಟഹಟರ ಮ್ಟಟഩ ಟഹಲ್ಲಿ ಟനಬಿಿಣಟഹ ಟചದಿಟൂಟ ದ ಟ ರ ಟുಟತ್ತದ .  
2.  ಟഞತ್ತಮ್ಟഹಜ ಾಟു ಟനಬಿಿಣಟഹ ಟചದಿಟൂಟ ಮಯಾಟപುಟ್ ೈಟ್            

3.  ಟാಳಯು ರಿ ಜಿಲ ಿಟു ಸ್ಿಂಡಟ ಟൂಟ ಮಯಾಿಂಟപನಿೋಸ್ 

ಟപಣ್ಣಟപಟನಟು ಹ ಟ ಿಂದಿದ .  
4.  ಬಯಕ ಸೈಟ್ ಟചದಿರಿನಿ ಿಂಟഹ ಟചಟൄಟಾಮಿನಿಟുಿಂ  ಲ ಟ ೋಹಟെನಟು 
ಟഞತಯೆ ದಿಸ್ಟತಯತ ರ .  
5.  ಟചತ್ಾಿಂತ್ ಟഛಟವಯಟഹ ರ್ಚನುಟഹ ಟപಣ್ಣ  ಚಯಿಂಪಿಟുನ್ 

ರಿೋಫ್           

I I . ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಟഞತ್ತಟൂ ಟാರ ಯಿರಿ. 

1. ಟനರ್ಯಾಟಟനಟെನಟು ` ರ್ಚನುಟഹ ರ್ಯಡಟ ’ ಟഢಿಂಟഹಟ ಟണಕ  
ಟനರ ಟുಟತಯತ ರ ? 
ಟനರ್ಯಾಟಟനಟെು ರ್ಚನುಟഹ ಟപಣ್ಣಗಯರಿಕ ಟുಲ್ಲಿ ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ 
ಪರಟസಮ್ ಸ್ಯಥ ನ ಪಡ ದಿದ .  ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ ಟു ಹ ಚ ಟಿ ರ್ಚನುಟെನಟು 
ಟനರ್ಯಾಟಟന ಟപಣ್ಣಯಿಿಂಟഹಲ ೋ ಪಡ ಟുಲಯಟപಟರ್ತತದ . ಟഛಟഹುರಿಿಂಟഹ 

ಟജಟഹನಟು ‘ರ್ಚನುಟഹರ್ಯಡಟ ’ ಟഢಿಂಟഹಟಟനರ ಟുಟಟെಟൂಟ. 
2.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಸ್ಟപಟಟെ ಪರ ಮ್ಟಟഩ ಟഩನಿಜ್ಟപಳಯಟെುಟെು? 
    ಟനಬಿಿಣಟഹಟചದಿ ಟൂಟ, ರ್ಚನು, ಮಯಾಿಂಟപನಿೋಸ್, ಸ್ಟಣು ಟനಟൄಟಿ, 
ತಯಮ್ರ, ಬಯಕ ಸೈಟ್, ಕ ಟ ರೋಮೈಟ್, ಟനಲಯುಟൂಟ, ಟചಟാರಟന ಮ್ತ್ಟತ 
ಗಯರಫ ೈಟ್ ಟജತಯಾದಿ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ದ ಟ ರ ಟുಟಟെ ಪರಮ್ಟಟഩ 

ಟഩನಿ ಜ್ಟപಳ ಯಗಿವ . 
3.  ಮಿ ಟേರಲ  ಟ ೋಹವಯಗಿ ಟാಟಸ್ಟಟെ ಟചದಿಟൂಟ ರ್ಯಟെುಟഹಟ? 
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     ಮಿ ಟേರಲ ಟ ೋಹವಯಗಿ ಟാಟ ಸ್ಟಟെ ಟചದಿಟൂಟ ಮಯಾಿಂಟപನಿೋಸ್ 

4.  ನಮ್ಮ ರಯಜ್ಾಟഹಲ್ಲಿ ಟനಬಿಿಣಟഹ ಟചದಿಟൂಟ ದ ಟ ರ ಟുಟಟെ 

ಪರದ ೋಟേಟപಟ ನಟು ರ್ತಳಸ್. 

      ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಟാಳಯು ರಿ ಜಿಲ ಿಟുಟ ಟചಪ್ಯಟൂವಯಟഹ 

ಟനಬಿಿಣಟഹ ನಿಕ್ ೋಪಟെನಟು ಹ ಟಿಂದಿಟഹಟು,ಪರಟസಮ್ಸ್ಯಥ ನಟഹಲ್ಲಿದ . 
ಟചಟഹಟ ಹ ಟ ಸ್ಪ್ ೋಟ್  ಮ್ತ್ಟತ ಸ್ಿಂಡಟ ಟൂಟ ಪರದ ೋಟേಟഹಲ್ಲಿ ಟനಿಂಡಟ 
ಟാಟൂಟತ್ತ ದ . ರ್ಚಟനೆಮ್ಟപಟ ೂಟൂಟ ಜಿಲ ಿ ಟഢಟൂಡರ್ ೋ ಸ್ಯಥ ನಟഹಲ್ಲಿದ . 
ಬಯಟാಟാಟಡನಗಿರಿ, ಕ ಮ್ಮಣಟುಟപಟಿಂಡಿ, ಟനಟಟഹಟರ ಮ್ಟಟഩ,  

ಟപಿಂಗಯಮ್ಟಟൄ, ಟനಟൄಿ ತ್ಗಿರಿ, ಜ ೋನಟಸ್ಟ ರಿ, ಟപಟಡಡಟപಟ ಲ್ಲಿ 
ಟനಬಿಿಣಟഹ ಟചದಿಟൂಟ ದ ಟ ರ ಟുಟತ್ತದ .  ಬಯಟപಟൄಕ ಟ ೋಟ್  ಜಿಲ ಿಟു 

ಟചಮಿ ನಟപಡ, ರ್ಚತ್ರಟഹಟಟപಾ  ಜಿಲ ಿಟു ಹ ಟ ಸ್ಟഹಟಟപಾ, ಸ್ಯಸ್ಟൄಟ, 
ತ್ಟಮ್ಟനಟ ಟൂಟ ಜಿಲ ಿಟു ಹಟಳರ್ಯಟൂಟ, ರ್ಚಟനೆರ್ಯಟുಟനನಹಳು, 
ಶ್ಚಟെಮೊ ಟപಗ ಜಿಲ ಿಟു ಟനಟಿಂಸ್, ಟേಿಂಟനಟൂಟപಟಡಡ, ಸ್ಟഹು ಟൂಹಳು, 
ಟഹಕ್ಷಿಣಟനನುಡ, ಟഞತ್ತಟൂಟനನುಡ ಮ್ತ್ಟತ ಟപಟഹಟപ ಜಿಲ ಿಟപಟ ಲ್ಲಿ 
ಟനಬಿಿಣಟഹ ಟചದಿರಿನ ನಿಕ್ ೋಪಟപಳವ . 
5.  ಬಯಕ ಸೈಟ್ ಟഞತಯೆದಿ ಸ್ಟಟെ ಪರಮ್ಟಟഩ ಜಿಲ ಿ ರ್ಯಟെುಟഹಟ? 
    ಬಯಕ ಸೈಟ್ ಟഞತಯೆದಿ ಸ್ಟಟെ ಪರಮ್ಟಟഩ  ಬ ಟಗಯವಿ. 

6.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಪರಮ್ಟಟഩ ರ್ಚನುಟഹ ಟപಣ್ಣಟപಟ ನಟು ರ್ತಳಸ್.  

❖ ಕ ಟೋಲಯಟൂಟഹ ಕ ಜಿಟഢಫ್  

❖ ರಯಟുಚಟ ಟൂಟ ಜಿಲ ಿಟു ಹಟ್ಟಿ 
❖ ತ್ಟಮ್ಟനಟ ಟൂಟ ಜಿಲ ಿಟു ಬ ಳಯು ಟൂ 

❖ ಶ್ಚರಯ ಸ್ಮಿೋಪವಿಟൂಟಟെ ಟചಜ್ಜನಹಳು 
❖ ಟപಟഹಟപ ಜಿಲ ಿಟു ಮ್ಟಟ ಟപಟಿಂಟഹ, ಟനಪೆತ್ಟപಟಡಡ 
❖ ಹಯಸ್ನ ಜಿಲ ಿಟു ಕ ಿಂಪಿನಕ ಟ ೋಟ್ ಟപಟಲ್ಲಿ ರ್ಚನುಟഹ 

ನಿಕ್ ೋಪಟപಳವ               
*********************************************

* 

ಟചಧ್ಯಾಟു:-7 

ಸ್ಯರಿ ಗ  
I .  ಬಿಟ್ಟಿಟൂಟಟെ ಸ್ಥಟಟപಟನಟು ಟിರ್ತಾಮಯಡಿರಿ. 

1.   ಪರರ್ತಯಿಂಟഹಟ ಹಳು-ಪಟಿಣ ಟപಟನಟು  ಟൂಸ್ ತ  ಸ್ಯರಿ ಗ  
ಸ್ಿಂಪರ್ಕಾಸ್ಟತ್ತದ .  
2.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಟഥಟಟಿ 14  ರಯಷ್ಟರೋ ಟു ಹ ದಯುರಿಟപಟು 
ಹಯಟഹಟ ಹ ಟ ೋಟപಟತ್ತವ .  

3.  ಬ ಿಂಟപಟ ೂರಿನಲ್ಲಿ ಟൂಟಟെ ನಟപಟൂ ರ ೈಟൄನಟು ನಮ್ಮ ಮಟ್ ಟರೋ 
 ಟഢನಟುತಯತ ರ .  
4.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಹ ಬಯಿ ಗಿಟൄಟ ಟഢಿಂಟഹಟ ಮ್ಿಂಟപಟೂಟൂಟ 
ಟാಿಂಟഹಟൂನಟು ಟനರ ಟുಲಯಗಿ ದ .  
5.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಟനರಯಟെಳಟു ರ ೈಟൄಟ ಮಯ ಟപಾಟെನಟು 
ಕ ಟಿಂಟനಣ ರ ೈಲ ವ ಮಯಟപಾ ಟനರ ಟുಲಯ ಗಿದ . 
I I . ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಟപಟಿಂಪಟಟപಟಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾಸ್ ಟഞತ್ತಟൂ 

ಟാರ ಯಿರಿ. 

1.  ಟൂಸ್ ತ ಸ್ಯರಿಗ ಟു ಮ್ಹತ್ವಟെನಟು ರ್ತಳಸ್. 

❖ ಹ ಚ ಯಿಗಿಜ್ನಟൂಟ ಹಳು ಗಯಡಿನಲ ಿೋ ವಯಸ್ ಮಯಡಟಟെುಟഹರಿಿಂಟഹ 

ಪರರ್ತಯಿಂಟഹಟ ಹಳು-ಪಟಿಣ ಹಯಟപಟ ಟജತ್ಟൂ 

ಜ್ನಟെಸ್ರ್ತಟപಟನಟು ಸ್ಿಂಪರ್ಕಾಸ್ಟಟെುಟഹಟൂಲ್ಲಿ ಟൂಸ್ ತ 
ಸ್ಯರಿ ಗ ಟു ಪ್ಯತ್ರ ಮ್ಹತ್ವದಯು ಗಿದ . 

❖ ಟൂಸ್ ತಟപಟ ನಟು ಸ್ಟಟൄ ಟിವಯಗಿ, ಟനಡಿಮ ವ ಚ ಿಟഹಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿ ಾಸ್ಟാಹಟಟഹಟ. 

❖ ಪರರ್ಯಣ್ಣಟനಟൂಟ ಸ್ಟൂಟനಟಟപಟ ನಟು ರಯಜ್ಾಟഹ ಮ್ಟ ಲ  
ಮ್ಟ ಲ ಟപಟ ಸ್ಯಗಿ ಸ್ಟാಹಟಟഹಟ. 

❖ ಟൂಸ್ ತಟപಟ ು ಟചಭಿಟെಟದಿಿ ಟുಟ ರಯಜ್ಾಟഹ ಟനಟಷ್ಟ, ಕ ೈಗಯರಿಕ , 
ಟപಣ್ಣಗಯರಿಕ  ಮ್ತ್ಟತ ವಯಣ್ಣ ಜ ಟ ಾೋಟഹಾಮ್ಟപಟ ಪರಟപರ್ತಟുನಟು 
ನಿಧ್ಾರಿಸ್ಟತ್ತದ . 

❖ ಟൂಸ್ ತ ಸ್ಯರಿ ಗ ಟപಟ ು ರ ೈಟൄಟ ಸ್ಯರಿ ಗ ಟപಳಗ  ಪಟ ಟൂಟനವಯಗಿ ವ . 
2.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಟൂಸ್ ತಟപಟ ವಿಧ್ಟപಟನಟು ಟാರ ಯಿರಿ. 

❖ ರಯಷ್ಟರೋ ಟു ಹ ದಯುರಿಟപಟು.  
❖ ರಯಜ್ಾ ಹ ದಯು ರಿಟപಟ ು 
❖ ಜಿಲಯಿ ಟൂಸ್ ತಟപಟ ು      
❖ ಗಯರಮಿೋಣ ಟൂಸ್ ತಟപಟು 
3.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಪರಮ್ಟಟഩ ರ ೈಟൄಟ ಮಯಟപಾಟപಟನಟು ಹ ಸ್ರಿಸ್. 

❖ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಪರಮ್ಟಟഩ ವಯಗಿ ಬ ಿಂಟപಟ ೂಟൂಟ, ಟാಳಯು ರಿ, 

ಬ ಟಗಯವಿ, ಹಯಸ್ನ, ಟഞತ್ತಟൂ ಟനನುಡ, ರ್ಚತ್ರಟഹಟಟപಾ, 
ಟഞಡಟಪಿ, ರಯಮ್ನಟപಟൂ, ಟഹಕ್ಷಿಣ ಟനನುಡ ಜಿಲ ಿ ಟപಟ ು 
ಸ್ರಯಸ್ರಿ 150 – 200 ರ್ಕ.ಮಿ ೋ. ಟഞಟഹುಟഹ ರ ೈಟൄಟ 
ಮಯಟപಾಟപಟನಟು ಹ ಟ ಿಂದಿವ . ಟചಟൄ ಿದ ೋ 

❖ ಕ ಟಿಂಟനಣ ರ ೈಲ ವ  
❖ ಮಟ್ ಟ ರೋ ರ ೈಟൄಟ  ರ ೈಟൄಟಮಯಟപಾಟപಳವ  
4.  ವಯಟുಟ ಸ್ಯರಿಗ ಟു ಟചನಟಟനಟಟൄಟപಳ  ೋನಟ? 
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❖ ವಯಟുಟ ಸ್ಯರಿ ಗ ಟുಟ ಟച ರ್ತ ವ ೋಟപ ಚಯಲ್ಲ ತ್ ಸ್ಯರಿ ಗ  
ಮಯಧ್ಾಮ್. 

❖ ಟജಟഹಟ ಪರರ್ಯಣ್ಣಟനಟൂಟ, ಟചಿಂಚ   ಮ್ತ್ಟತ ಬ ಲ  ಬಯಟ ುಟെ 

ಹಟപಟಟൂವಯಟഹ ಟെಸ್ಟತ ಟപಟ ನಟು ಟഹಟ ಟൂಟഹ ಸ್ಥಟ ಟപಳಗ  ಬ ೋಟപ 

ಸ್ಯಗಿ ಸ್ಟಟെಟഹಕ ೆ ಟാಹಟ ಟഞಪಟുಟಟനತವಯಟഹಟ ಟഹಟ. 
❖ ರ್ ೈಸ್ಗಿಾಟന ವಿಪತ್ಟತಟപಟ ು ಸ್ಿಂಟിವಿಸ್ದಯಟപ ಹಯಟപಟ 

ಟുಟಟഹಿ ಟപಟ ಿಂತ್ಹ ತ್ಟತ್ಟಾ ಪರಿಸ್ ಥರ್ತಟപಟ ಲ್ಲಿ ಪರಿಹಯಟൂ 

ಕಯಟുಾ ಕ ೈಗ ಟಟ ುುಟെುಟഹಟനಟೆ ರ್ ಟൂವಯಟപಟಟെ ುಟഹಟ. 
5.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಟൂಟಟെ ಟാಿಂಟഹಟൂಟಟപಟ ನಟು ಹ ಸ್ರಿಸ್. 

ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿಟൂಟಟെ ಟാಿಂಟഹಟൂಟ ಟപಳ  ಿಂಟഹರ  
ನಟെಮ್ಿಂಟപಟ ೂಟൂಟ ಟാಿಂಟഹಟൂಟ, ಮ್ಲ ೆ, ಹಿಂಗಯಟൂಟനಟ್ ಿ, 

ಟനಟಿಂದಯಪಟಟൂ, ಪಡಟಬಿದಿರ, ಟിಟೆಟ, ಹ ಟ ರ್ಯುಟെಟൂ, 

ಬ ೋಲ ಕ ೋರಿ, ತ್ದಿರ ಮ್ತ್ಟತ ಕಯಟൂವಯಟൂಟപಟ ು.             
*********************************************

*                         ಟചಧ್ಯಾಟു:-8 

ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಟು 
I .  ಬಿಟ್ಟಿಟൂಟಟെ ಸ್ಥಟಟപಟನಟು ಟിರ್ತಾ ಮಯಡಿರಿ. 

1.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಮೊ ಟಿಮೊಟഹಟൄ ಟനಬಿಿಣ ಮ್ತ್ಟತ ಟഞರ್ಕೆನ 

ಕ ೈಗಯರಿಕ  ಸ್ಯಥಪರ್ ಗ ಟಿಂಡ ಸ್ಥಟ  ಟിದಯರಟെರ್ತ       . 

2.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಮಯಾಿಂಚ  ಸ್ಿರ್  ದಯಟെಣಗ ರ           .  
3.  ಟനಬಿಿನಿಿಂಟഹ   ಸ್ಟനೆರ ಟുನಟು ಟഞತಯೆದಿ ಸ್ಟತಯತ ರ .  
4.  ಟചಮ್ಮಸ್ಿಂಟഹರಟഹಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿಂಟ್  ಕ ೈಗಯರಿಕ ಯಿದ .  
5.  ` ಸ್ಲ್ಲ ಕಯನ್ ಟനಣ್ಣವ ’ ಟഢಿಂಟഹಟ  ಬ ಿಂಟപಟೂಟൂಟ 
ನಟപಟൂಟെನಟು ಟനರ ಟുಟತಯತ ರ .  
I I . ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಟഞತ್ತಟൂ ಟാರ ಯಿರಿ 

1.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಟ ಬ ಟಟെಣ್ಣಗ ಟുನಟು 
ಟനಟರಿತ್ಟ ಟാರ ಯಿರಿ 

❖  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಟ ಬ ಟಟെಣ್ಣಗ ಗ  ಸ್ರ್ ಟഢಿಂ. 

ವಿಶ್ ವೋಟേವಟൂಟുಾನಟെಟൂ ಕ ಟ ಡಟಗ  ಟചಪ್ಯ ಟൂ. 

❖ ಸ್ರ್ ಟഢ ಿಂ ವಿಶ್ ವೋಟേವಟൂಟുಾಟൂಟെಟൂಟ ‘ಕ ೈಗಯರಿರ್ಕೋ ಟനಟൂಣ 

ಟജಟൄ ಿವ  ವಿರ್ಯ ಟേ’ ಟഢಿಂಟാ ತ್ತ್ವಟഹಡಿ ರಯಜ್ಾಟഹ ಟചರ್ ೋಟന 

ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಳಗ  ಟാಟರ್ಯದಿಟുನಟು ಹಯರ್ಕಟഹಟൂಟ. 
❖ 1902ಟൂಲ್ಲಿ ಶ್ಚಟെನಸ್ಮ್ಟಟഹರಟഹಲ್ಲಿ ಜ್ಟൄವಿ ಟഹಟಾಚ ಛರ್ಕತ 

ಟഞತಯೆ ಟഹರ್  ಪ್ಯರಟൂಿಂಟിಗ ಟಿಂಡ ಮೋಲ  ವಿವಿಧ್ 

ಮ್ಟ ಟൄಸ್ಯಮ್ಗಿರ, ದಿರ್ ಟ ೋಪಯೋಗಿ ಟെಸ್ಟತ ಟപಟ ನಟು 
ತ್ರ್ಯರಿ ಸ್ಟಟെ ಟഞಟഹಾಮ್ಟപಟು ಟചಸ್ ತತ್ವಕ ೆಟാಿಂಟഹಟെು. 

❖ ಟചರ್ಕೆ ಗಿರಿಣ್ಣ, ಹ ಿಂರ್ಚನತ್ರ್ಯರಿಕ , ಬಿೋಡಿ, ಸ್ಟപರ ೋಟಟ, 
ಟനಬಿಿಣ ಮ್ತ್ಟತ ಹತಯತಳ   ಫೌಿಂಡಿರ ಟപಟು ಸ್ಯಥಪರ್ ರ್ಯಟഹಟെು. 

❖ 1923ಟൂ ನಿಂತ್ಟൂ ರಯಜ್ಾಟഹಲ್ಲಿ ಟനಬಿಿಣ ಮ್ತ್ಟತ 
ಟഞಟനಟೆಕ ೈಗಯರಿ ಕ , ಸ್ಯಟാಟ ನಟ ತ್ರ್ಯರಿ ಕ , ಹರ್ತತ ಮ್ತ್ಟತ 
ರ ೋಷ್ ಮ ಗಿಟൂಣ್ಣ, ಕಯಟപಟഹ, ಸ್ಮಿಂಟ್, ಟാಣು, ಸ್ಟനೆರ , 
ಶ್ಚರೋಟപಿಂಧ್ದ ಣ ು ಮ್ಟಿಂತಯಟഹ ಟഛಧ್ಟನಿ ಟന ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಟ ು 
ಸ್ಯಥ ಪರ್ ಗ ಟ ಿಂಡಟെು. 

2. ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಟനಬಿಿಣ ಮ್ತ್ಟತ ಟഞರ್ಕೆನ ಕ ೈಗಯರಿಕ  
ಟനಟರಿತ್ಟ ಟാರ ಯಿರಿ.. 

❖ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟെು ಟഹಕ್ಷಿಣ ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ ಿೋ ಮೊ ಟಿ ಮೊ ಟഹಟൄ 

ಟനಬಿಿಣ ಮ್ತ್ಟತ ಟഞರ್ಕೆನ ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟുನಟು ಸ್ಯಥಪಿಸ್ ಟഹ 

ರ್ಕೋರ್ತಾಗ  ಪ್ಯತ್ರವಯಗಿದ . 
❖ ಶ್ಚಟെಮೊ ಟപಗ ಜಿಲ ಿಟു ಟിದಯರಟെರ್ತಟുಲ್ಲಿ 1923ಟൂಲ್ಲಿ ಟനಬಿಿಣ 

ಮ್ತ್ಟತ ಟഞರ್ಕೆನ ಕ ೈಗಯರಿಕ  ಸ್ಯಥ ಪಿಸ್ಲಯ ಯಿತ್ಟ. ಟജಟഹನಟು 
ಮೈಸ್ಟ ಟൂಟ ಟതಟൂನ್ & ಸ್ಿ ೋಲ್ ಟജಿಂಡಸ್ರೋಸ್ ಲ್ಲಮಿ ಟ್ ಡ್ 

ಟഢಿಂಟഹಟ ಟനರ ಟുಲಯ ಯಿತ್ಟ. ಟജಿಂಟഹಟ ಟജಟഹಕ ೆ 
ವಿಶ್ ವೋಟേವಟൂಟുಾ ಟനಬಿಿಣ ಮ್ತ್ಟತ ಟഞರ್ಕೆನ ಕ ೈಗಯರಿಕ ಯಿಂಟഹಟ 
ಟനರ ಟുಟತಯತ ರ . 

❖ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಮ್ತ ಟ ತಿಂಟഹಟಪರಮ್ಟಟഩ ಟനಬಿಿಣಮ್ತ್ಟತಟഞರ್ಕೆನಕ ೈ
ಗಯರಿಕ ಖಯಸ್ಗಿ ಟെಟൄಟുಟഹಜಿಿಂದಯಲ್ಲವ ಜ್ಟുನಟപಟൂಟഞಟനಟೆಲ್ಲಮಿ
ಟ್ ಡ್. ಟജಟഹಟ ಟാಳಯು ರಿ ಜಿಲ ಿಟു ತ ಟೋಟൂಣಟപಲ್ಟഢಿಂಟാಲ್ಲಿ 
2001 ಟൂಲ್ಲಿ ಟചತಯಾಧ್ಟನಿಟന ಕ ಟರ ಕ್ಸಸ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಯನಟെನಟು 
ಟഞಪಯೋಗಿಸ್ ಸ್ಯಥಪಿಸ್ಲಯಯಿತ್ಟ. 

3. ಹರ್ತತಟാಟ್ ಿ ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಟ ಹಿಂರ್ಚಕ ಟുನಟು ರ್ತಳಸ್. 

❖ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಮೊಟഹಟൄಟ 1884 ಟൂಲ್ಲಿ ಟഢ ಿಂ.ಟഢ ಸ್.ಕ . 
ಗಿಟൂಣ್ಣ ಟപಟಟൄಿ ಗಯಾಟഹಲ್ಲಿ ಸ್ಯಥ ಪರ್ ಗ ಟ ಿಂಡಿತ್ಟ. 

❖ ಹಟಟാಿಳು, ಬ ಿಂಟപಟ ೂಟൂಟ, ದಯಟെಣಗ ರ ಟപಟಲ್ಲಿ 
ಸ್ಯಥ ಪರ್ ರ್ಯಟഹ ಹರ್ತತಟാಟ್ ಿ ಗಿಟൂಣ್ಣಟപಟ ು ಸ್ಯವ ತ್ಿಂತ್ರಯ 
ಪಟ ಟെಾಟഹಲ್ಲಿ ಯೋ ಸ್ಯಥಪರ್ ಗ ಟ ಿಂಡಟെು. 

❖ ದಯಟെ ಣಗ ರ ಟുಲ್ಲಿ ಟചತ್ಾಿಂತ್ ಹ ಚ ಟಿ ಹರ್ತತಟാಟ್ ಿ ಗಿಟൂಣ್ಣಟപಟ ು 
ಟജಟൂಟಟെುಟഹರಿಿಂಟഹ ಟചಟഹನಟು ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಮಯಾಿಂಚ  ೋಸ್ಿರ್ 

ಟഢಿಂಟഹಟ ಟനರ ಟുಟತಯತರ . 
ರಯಜ್ಾಟഹ ಟജತ್ಟൂ ಹರ್ತತಟാಟ್ ಿ ಗಿಟൂಣ್ಣಟപಳ  ಿಂಟഹರ  – ಟജಟൄ ಟനಲ್, 

ಟപಟಳ  ೋಟഹಟപಟಡಡ, ಟൂಟാಟനವಿ, ಬಯಟപಟൄ ಕ ಟ ೋಟ್ , ಮೊ ಣಕಯಟൄಟ ಮಟൂಟ, 
ಟപಟഹಟപ-ಬ ಟಗ ೋರಿ, ಬಯದಯಮಿ, ನಟൂಟപಟಿಂಟഹ, ಗ ಟೋಕಯಕ್ಸ, 
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ಟാಳಯ ುರಿ, ಹಟಣಸ್ಟ ಟൂಟ, ನಿಂಜ್ನಟപಟಡಟ, ಪಿ ರಿರ್ಯಪಟಿಣ 

ಪರಮ್ಟಟഩವ ಯಟഹಟെು 
4. ಸ್ಟനೆರ  ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಟ ಸ್ಯಥ ಪಿಸ್ಟൄಟ ಬ ೋಕಯಟപಟಟെ 

ಟചಿಂಟേಟപಟ ನಟು ರ್ತಳಸ್. 

❖ ಟനಟാಟಿಟഞತಯೆ ಟഹರ್ , ಟഞತ್ತಮ್ಹವಯಮಯನ, 

ವಿಟഹಟಾತ್ಸಟൂಟാರಯಜ್ಟ, ಸ್ಥಳೋಟുಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿ, 
ಸ್ಯರಿ ಗ ಟെಾಟെಸ್ ಥ, ಟജತಯಾದಿ ಟചಿಂಟേಟപಟ ುಸ್ಟനೆರ  
ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಟು ಸ್ಯಥಪಿಸ್ಟൄಟಬ ೋಕಯಟപಟಟെಟചಿಂಟേಟപಟ ು. 

5 .ಬ ಿಂಟപಟ ೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಯಹರ್ತತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಯ ನ ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಟು 
ಕ ೋಿಂದಿರಟനಟತ್ವಯಟപಟൄಟ ಕಯಟൂಣ ರ್ತಳಸ್. 

❖ ಬ ಿಂಟപಟ ೂಟൂಟ  ಟഞತ್ತಮ್ ಹವಯಮಯನ, ವಿಟഹಟಾತ್ಟೆರ ೈಕ , 
ತಯಿಂರ್ತರಟനಪರಿಣ್ಣತ್ಟൂಟ, ಟഛರ್ಥಾಟനರ್ ಟൂಟെು, ವಿಶ್ಯಟൄವಯಟഹ 

ಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿ ಹಯಟപಟ ಮ್ಟಟൄ ಸ್ೌಟനಟുಾಟപಳಟൂಟಟെುಟഹರಿಿಂಟഹ 

ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಪರರ್ತಷ್ಟಿತ್ ಮಯಹರ್ತ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಯನ ಕ ೋಿಂಟഹರವಯಗಿ 

ಹ ಟ ಟൂಹ ಟಮಿ ಮದ .                                              
********************* 

ಟചಧ್ಯಾಟു:-9 

ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಪರಮ್ಟಟഩ 

ಪರವಯಸ್ಕ ೋಿಂಟഹರಟപಟು 
I .ಬಿಟ್ಟಿಟൂಟಟെ ಸ್ಥಟಟപಟನಟು ಟിರ್ತಾಮಯಡಿರಿ.  

1. ನಿಂದಿ ಗಿರಿಧ್ಯಮ್ ರ್ಚಟനೆಟാಳಯುಪಟಟൂ  ಜಿಲ ಿ ಟുಲ್ಲಿದ .  
2. ಟചಬಿಿ ಜ್ಟൄಪ್ಯತ್ ಮ್ಡಿಕ ೋರಿ  ನಟപಟൂಟഹ ಸ್ಮಿ ೋಪ ಟജದ .  
3. ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ನರ್ಯಟപಟൂ ಟഢಿಂಟഹಟ ಗ ಟೋಕಯಟന ಜ್ಟൄಪ್ಯತ್  

ಜ್ಟൄಪ್ ಯತ್ಟെನಟು ಟനರ ಟുಟತಯ ತರ .  
4. ಗ ಟೋಟനಣಾಟഹ ಸ್ಮಿ ೋಪ  ಟദಿಂ ಬಿೋಚ್ ಟജದ .  
5. ಟചಟൂಮ್ರ್ ಟപಟ ನಟപಟൂ ಟഢಿಂಟഹಟ ಮೈಸ್ಟಟൂಟ ನಟು 
ಟനರ ಟുಟತಯತ ರ .  
I I . ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಟഞತ್ತಟൂ ಟാರ ಯಿರಿ. 

1.  ಪರವಯ ಸ್ ಮಯಡಟಟെುಟഹರಿಿಂದಯಟപಟಟെ ಪರಯೋಜ್ನಟപಳ  ೋನಟ 
❖ ಪರವಯ ಸ್ ಮಯಡಟಟെುಟഹರಿಿಂದಯಟപಟಟെ ಪರಯೋಜ್ನಟപಟ ು 
❖ ವಯಾಪ್ಯಟൂ ಟെಹವಯ ಟಟಟപಟ ು ಸ್ಟಟപಮ್ವಯಗಿ ನಡ ಟുಟತ್ತವ . 
❖ ಪಟಣಾಕ್ ೋತ್ರ ಟപಳಗ  ಪರವಯಸ್ ಕ ೈಗ ಟೋಟ ುುಟെುಟഹರಿಿಂಟഹ 

ಧ್ಯಮಿ ಾಟന ಟഛಚ ಟൂಣ ಟപಟ ಮ್ಹತ್ವ ರ್ತಳಟുಟತ್ತದ . 

❖ ಪರವಯ ಸ್ದಿಿಂಟഹ ಮ್ನಃಶ್ಯಿಂರ್ತ ದ ಟಟൂರ್ಕ ಟഛರ ಟ ೋಟപಾ 
ಟഞತ್ತಮ್ಗ ಟಟ ುುತ್ತದ . 

❖ ಪರಟനಟರ್ತ ಸ್ೌಿಂಟഹಟുಾಟെನಟು ರ್ ಟೋಡಟಟെುಟഹರಿಿಂಟഹ ಮ್ನಸ್ಟಸ 
ಟഞಲಯ ಿಸ್ ತ್ವಯಟപಟತ್ತದ . 

2. ಪರವಯಸ್ ಸ್ಥಟ ಟപಟ ಲ್ಲಿ ಟൂಬ ೋಕಯಟഹ ಮ್ಟ ಟൄ ಸ್ೌಟൄಟിಾಟപಟನಟು 
ರ್ತಳಸ್. 

❖ ಪರವಯಸ್ಸ್ಥಟ ಟപಟಲ್ಲಿ  
❖ ತ್ಿಂಟപಟಟെ ಸ್ಟൄಟ ವಯಗಿ ಪರವಯಸ್ಟപಟಹ,  

❖ ರ್ಯರ್ತರನಿ ವಯಸ್ಟഹಟെಾಟെಸ್ ಥ,  
❖ ಟഞಪಹಯಟൂಟെಾಟെಸ್ ಥ,  
❖ ಟനಟಡಿಟുಟಟെ ನಿೋರಿನ ಸ್ೌಟൄಟിಾ,  
❖ ಟിಟഹರತಯಟെಾಟെಸ್ ಥ ಮ್ಟಿಂತಯಟഹ ಸ್ೌಟൄಟിಾಟപಟು ಟജಟൂಬ ೋಟനಟ. 
4. ಟനಟಟഹಟರ ಮ್ಟಟഩ ಗಿರಿಧ್ಯಮ್ಟെನಟು ಟനಟರಿತ್ಟ ಟാರ ಯಿರಿ. 

ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಟചರ್ ೋಟന ಗಿರಿಧ್ಯಮ್ಟപಟ ು ಟനಿಂಡಟಟാಟൂಟತ್ತವ . 

ರ್ಚಟനೆಮ್ಟപಟೂಟൂಟ ಜಿಲ ಿ ಟു ಟനಟಟഹಟರ ಮ್ಟಟഩ ಗಿರಿಧ್ಯಮ್ 

ಪರಮ್ಟಟഩವ ಯಗಿಟഹಟು, ಟജಟഹಟൂ ಸ್ಟತ್ತ ಟൄಟ ಹಸ್ರಿ ನಿಿಂಟഹ ಟനಟ ಡಿಟഹ 

ಟഹಟಿ ಟചಟൂಣಾಟപಟ ು, ಬ ಟಿಟപಟು, ಕಯಫಿತ ಟ ೋಟಟപಟ ು, 

ಜ್ಟൄಪ್ ಯತ್ಟപಟು ಟജಟൂಟಟെುಟഹರಿಿಂಟഹ ಟഛಟനರ್ಾಣ್ಣೋಟു ಸ್ಥಟ ವಯಗಿದ  

5. ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಟെನಾಜಿೋವಿಧ್ಯಮ್ಟപಟನಟು ಹ ಸ್ರಿಸ್. 

   ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ಪ್ಯರ ಣ್ಣಟപಟ ನಟು ಟചಟെುಟപಟ ರ್ ಲ ಟുಲ್ಲಿಯೋ 
ಸ್ಿಂಟൂಕ್ಷಿಸ್ಟൄಟ ರಯಜ್ಾಟഹಲ್ಲಿ 18 ಟെನಾಜಿೋವಿಧ್ಯಮ್ಟപಟನಟು 
ಟപಟಟൂಟರ್ತಸ್ಲಯಗಿದ . ಟചಟെುಟപಟಲ್ಲಿ ಪರಮ್ಟಟഩವಯಟഹಟെುಟപಳ  ಿಂಟഹರ  – 
ಮ್ಟತ ಟತೋಡಿ, ಟാಿಂಡಿಪಟ ಟൂ, ರ್ಯಟപಟൂಹ ಟ ಳ  , ದಯಿಂಡ ೋಲ್ಲ, 

ಟിದಯರಟെನಾಜಿೋವಿಧ್ಯಮ್, ಟൂಿಂಟപನರ್ತಟಟಿ, ಕ ಟಟനೆರ , ಮ್ಿಂಟഹಟപದ ು, 
ಟപಟಡವಿಪಕ್ಷಿಧ್ಯಮ್ಟജತಯಾದಿ. 

6. ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಟതರ್ತಹಯಸ್ಟന ಮ್ಹತ್ವಟഹ ಸ್ಥಟ ಟപಟ ನಟು 
ರ್ತಳಸ್. 

 ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಟതರ್ತಹಯಸ್ ಟന ಮ್ಹತ್ವಟഹ ಸ್ಥಟ ಟപಳ  ಿಂಟഹರ  – 
ಹಿಂಪಿ, ಬ ೋಟൄಟ ಟൂಟ, ಹಳ  ೋಬಿೋಡಟ, ಸ್ ಟ ೋಮ್ರ್ಯಟസಪಟ ಟൂ, 

ಬಯದಯಮಿ, ಪಟಿಟഹಟനಟൄಟಿ, ಟതಹ ಟ ಳ  , 
ಬಿಜಯಪಟ ಟൂಟഹಗ ಟ ೋಟൄ ಟപಟಮ್ಮಟ, ಟൄಟനಟ ೆಿಂಡಿ, ಟാನವಯಸ್, 

ಟാಸ್ರಯಟ ು, ಟാಳು ಗಯವ , ಮೈಸ್ಟ ಟൂಟ, ಶ್ಚರೋಟൂಿಂಟപಪಟಿಣ, 
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ಬಿಜಯಪಟ ಟൂ ಮ್ಟಿಂತಯ ಟഹ ಚಯರಿರ್ತರಟന ತಯಣಟപಳವ .                              
********************* 

               ಟചಧ್ಯಾಟു:-10 

ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾ 
I .  ಬಿಟ್ಟಿಟൂಟಟെ ಸ್ಯಥ ನಟപಟ ನಟು ಸ್ಟ ಟനತವಯಟഹ ಪಟഹಟപಳಿಂಟഹ 

ಟിರ್ತಾಮಯಡಿ ರಿ. 

 1.  2011ಟൂ ಜ್ನಟപಣರ್ತಟു ಪರಕಯಟൂ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಟഥಟಟಿ 
ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾ  5,11,60,704          .  
2.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ  ಬ ಿಂಟപಟೂ ಟൂಟನಟപಟൂ ಜಿಲ ಿಟുಟ ಹ ಚ ಟಿ 
ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾ ಹ ಟ ಿಂದಿಟൂಟಟെ ಜಿಲ ಿ.  
3.  ಮ್ಹಳ  ಟുಟൂ ಪರಮಯಣ ಹ ಚ ಯಿಗಿಟൂಟಟെ ಜಿಲ ಿ   ಟഞಡಟಪಿ 

ಜಿಲ ಿ             . 
4.  ಟനಡಿಮ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಟുನಟು ಹ ಟಿಂದಿಟൂಟಟെ ಜಿಲ ಿ  
ಕ ಟಡಟപಟ ಜಿಲ ಿ             .  
5.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಸ್ರಯಸ್ರಿ ಜ್ನಸ್ಯಿಂಟഹರತ  ಪರರ್ತ 

ಚ.ರ್ಕ.ಮಿ ೋ.ಗ  319 ಜ್ನಟൂಟ   

I I .  ಟപಟಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾಸ್, ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಟഞತ್ತಟൂ 

ಟാರ ಯಿರಿ. 

1.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಟു ಬ ಟಟെಣ್ಣಗ ಟുನಟು 
ಟനಟರಿತ್ಟ ಟാರ ಯಿರಿ. 

    2001 ಟൂ ಜ್ನಟപಣ ರ್ತಟു ಪರಕಯಟൂ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ 

ಟഥಟಟಿ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಟുಟ 
5,28,50,562ಟപಟಷ್ಟಿ ತ್ಟತ.2011ಟൂ ಜ್ನಟപಣರ್ತಟുಲ್ಲಿ 
ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಟഥಟಟಿ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾ 
6,11,30,704ಟൂಷ್ಯಿಯಿತ್ಟ.2001 ರಿಿಂಟഹ 2011 ಟൂ 

ಟഹಟേಟനಟഹಲ್ಲಿ 80,80,142ಟൂರ್ಟಿ 
ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಹ ಚ ಯಿ ಯಿತ್ಟ.2001 ರಿಿಂಟഹ 2011 

ಟൂಟചಟെಧಿಟുಲ್ಲಿ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾ ಬ ಟಟെಣ್ಣಗ ಟു ಟഹಟൂಟെು ಶ್ ೋ. 
15.67 ಟപಳಯಗಿಟൂಟತ್ತದ . ಟജಟഹಟ ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಟു 

ಬ ಟಟെಣ್ಣಗ ಟു (ಶ್ ೋ. 17.64%)ಟഹಟൂರ್ಕೆಿಂತ್ 

ಟനಡಿಮ.ಟനಟಟಟಿಂಟാ ಯೋಜ್ರ್ಯ ಕಯಟുಾಟനರಮ್ಟഹ 

ಜಯಟപಟರ್ತ, ಸ್ಯಕ್ಷಟൂತಯ ಕಯಟുಾಟനರಮ್, ಜ್ನನ 

ನಿಟുಿಂತ್ರಣಟപಟು ಟജತಯಾದಿಟപಟ ು ಕಯಟൂಣದಿಿಂಟഹ ಜ್ನನ 

ಬ ಟಟെಣ್ಣಗ  ಟഹಟൂ ಟനಡಿಮಯಿದ  
2.  ಟനಡಿಮ ಮ್ತ್ಟತ ಟചಧಿಟന ಜ್ನಸ್ಯಿಂಟഹರತ ಟുಟಟ ು 
ಜಿಲ ಿಟപಟನಟು ಹ ಸ್ರಿಸ್. 

❖ 2011 ಟൂ ಜ್ನಟപಣರ್ತಟു ಪರಕಯಟൂ ಬ ಿಂಟപಟ ೂಟൂಟನಟപಟൂ 

ಜಿಲ ಿಟുಟ ಟച ಧಿ ಟന ಜ್ನಸ್ಯಿಂಟഹರತ  ಹ ಟ ಿಂದಿಟഹಟು ಮೊ ಟഹಟൄ 

ಸ್ಯಥ ನಟഹಲ್ಲಿದ .  
❖ ಟഹಕ್ಷಿಣಟനನುಡ, ಮೈಸ್ಟ ಟൂಟ, ಬ ಿಂಟപಟ ೂಟൂಟಗಯರಮಯಿಂತ್ಟൂ, 

ಧ್ಯಟൂವಯಡ, ಕ ಟ ೋಲಯ ಟൂ ಜಿಲ ಿಟപಟು ನಿಂತ್ಟൂಟഹ ಸ್ಯಥ ನಟപಟಲ್ಲಿ 
ಟാಟൂಟತ್ತ ವ .  

❖ ಟജಟഹಕ ೆ ಪರರ್ತರ್ಯಗಿ ಕ ಟ ಡಟപಟಜಿಲ ಿ (135) ಟചರ್ತಟനಡಿಮ 

ಜ್ನಸ್ಯಿಂಟഹರತ ಟുನಟು ಹ ಟ ಿಂದಿಟഹ ಜಿಲ ಿರ್ಯಗಿ ದ . 
3.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿ ನಟപಟൂ ಮ್ತ್ಟತ ಗಯರಮಿ ೋಣ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾ 
ಟനಟರಿತ್ಟ ವಿಟെರಿಸ್. 

❖ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟെು ಗಯರಮಿೋಣ ಪರಧ್ಯನವಯಗಿಟഹಟು, 2011ಟൂ 

ಜ್ನಟപಣರ್ತಟു ಪರಕಯಟൂ  29,406 

ಹಳುಟപಟ ರ್ ಟ ುಟಗ ಟ ಿಂಡಿದ . 
❖ 2011ಟൂ ಜ್ನಟപಣರ್ತಟു ಪರಕಯಟൂ ಗಯರಮಿ ೋಣ ಪರದ ೋಟേಟപಟ ು 

3.75 ಕ ಟೋಟ್ಟ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಟുನಟು ಹ ಟಿಂದಿವ . 
❖ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ ಟഥಟಟಿ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಟുಲ್ಲಿಶ್ ೋ. 61.4% 

ಗಯರಮಿೋಣಟൂಟ ಹಯಟപಟ ಶ್ ೋ. 38.6% (2.35 ಕ ಟೋಟ್ಟ) 

ನಟപಟൂ ಪರದ ೋಟേಟപಟಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸ್ಟತಯ ತರ . 
❖ ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಸ್ರಯಸ್ರಿಗ  ಹ ಟೋಲ್ಲಸ್ ದಯಟപ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹ 

ನಟപಟൂ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾ ಹ ಚ ಯಿಗಿದ . 
❖ ಬ ಿಂಟപಟ ೂಟൂಟ ನಟപಟൂ ಜಿಲ ಿ ಟച ಧಿ ಟന ಪರಮಯಣಟഹ 

ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಟുನಟು ಹ ಟಿಂದಿಟഹುರ , ಕ ಟಡಟപಟ ಜಿಲ ಿ ಟച ರ್ತ 

ಟനಡಿಮ ನಟപಟൂ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಟുನಟು ಹ ಟಿಂದಿಟഹ 

ಜಿಲ ಿರ್ಯಗಿದ . 
4.  ಟനರ್ಯಾಟಟനಟഹಲ್ಲಿನ ಸ್ಯಕ್ಷಟൂತ  ಟനಟ ರಿತ್ಟ ಟാರ ಯಿರಿ. 

❖ 2011 ಟൂ ಜ್ನಟപಣರ್ತಟു ಪರಕಯಟൂ ರಯಜ್ಾಟഹ ಪರಮಯಣಶ್ ೋ. 
75.6% ಟൂಷ್ಟಿದ . 

❖ ರಯಜ್ಾಟഹ ಸ್ಯಕ್ಷಟൂತ ಟു ಪರಮಯಣಟെು ಭಯಟൂತ್ಟഹ (ಶ್ ೋ. 
74%) ಸ್ರಯಸ್ರಿಗಿಿಂತ್ ಟഞತ್ತಮ್ವಯಗಿದ . 

❖ ಜಿಲಯಿ ವಯಟൂಟ ಸ್ಯಕ್ಷಟൂತ ಟുನಟು ಟപಮ್ನಿಸ್ದಯ ಟപ 

ಟഹಕ್ಷಿಣಟനನುಡ ಜಿಲ ಿಟുಲ್ಲಿ ಶ್ ೋ. 88.6 ಭಯಟപಟഹಷ್ಟಿಟഹಟ ು, 
ಟചಟഹಟ ಪರಟസಮ್ಸ್ಯಥನಟഹಲ್ಲಿದ . 
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❖ ಟചನಿಂತ್ಟൂ ಬ ಿಂಟപಟ ೂಟൂಟ ನಟപಟൂಜಿಲ ಿಟുಟ (88.5%) 
ದಿವ ರ್ತೋಟുಸ್ಯಥ ನಟഹಲ್ಲಿದ . 

❖ ಟഞಡಟಪಿ ಜಿಲ ಿ ಟുಟ ತ್ಟರ್ತೋಟുಸ್ಯಥ ನಟഹಲ್ಲಿ ದ . 
❖ ರ್ಯಟഹಗಿರಿ ಜಿಲ ಿಟുಟ ಟചರ್ತಟനಡಿಮ ಸ್ಯಕ್ಷಟൂತ  (52.4%) 

ಹ ಟ ಿಂದಿಟഹ ಜಿಲ ಿರ್ಯಗಿ ದ . 
❖ ಟനರ್ಯಾಟಟനಟെು ಪಟಟൂಟರ್ಟൂ ಸ್ಯಕ್ಷಟൂತ ಟു ಪರಮಯಣ ಟെು ಶ್ ೋ. 

82.9%, ಮ್ಹಳ  ಟുಟൂ ಸ್ಯಕ್ಷಟൂತ  ಪರಮಯಣಟെ ುಶ್ ೋ. 
68.2% ಟൂಷ್ಟಿಟൂಟತ್ತದ . 

❖ ನಟപಟൂ ಮ್ತ್ಟತ ಗಯರಮಿ ೋಣ ಪರದ ೋಟേಟപಟ ಸ್ಯಕ್ಷಟൂತ ಟുನಟು 
ಟപಮ್ನಿಸ್ದಯಟപ ಸ್ಯವ ಭಯವಿಟനವಯಗಿ ನಟപಟൂ ಪರದ ೋಟേಟപಟ ಲ್ಲಿ 
ಗಯರಮಿೋಣ ಪರದ ೋಟേಟപಳಗಿಿಂತ್ ಹ ಚ ಟಿ ಸ್ಯಕ್ಷಟൂತ  
ಟനಿಂಡಟಟാಟൂಟತ್ತ ದ .                           

  ********************* 

         ಟച ಧ್ಯಾಟു -1  

        ಟചಟസಾಶ್ಯಸ್ರ     
ಖಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಟൂಟಟെ ಜಯಟപಟപಟನಟು ಟിರ್ತಾ ಮಯಡಿರಿ.  

1.ರ್ ೈಸ್ಗಿಾಟന ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟപಟ ು ನಿಸ್ಟപಾಟഹ  ಕ ಟಡಟಗ  
ಟഛಗಿವ .  
2. ನಿದಿ ಾರ್ಿ ಟചಟെಧಿಟുಲ್ಲಿ ನವಿೋಟനಟൂಣಗ ಟಟುಟെ    

  ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟപಟ ು ಪಟನಟൂಟತ್ತಪ್ಯಟഹರ್  ಹ ಟ ಿಂಟഹಟತ್ತವ  .  
3.ಟനಬಿಿಣಟഹ ಟചದಿಟൂಟಮ್ಟಗಿಟഹಟ ಹ ಟ ೋಟപಟಟെ 

ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ವಯಗಿ ದ .  
4.  ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄಟഹ ಟചಟെಟേಾಟനತ ಟുಟ ಟചಟഹಟൂ ಟൄಟിಾತ ಗಿಿಂತ್ 

ಟചಧಿಟനವಯದಯಟപ ಕ ಟಟൂತ  ಟഞಿಂಟ್ಯಟപಟತ್ತದ .  
5.  ಮ್ಟಿಂದಿನ  ಪಿೋಳ ಗ ಟുಟെಟൂ  ಟചಟെಟേಾಟനತ ಟപಟ ನಟ ು  
ಪಟ ರ ೈಸ್ಟൄಟ  ಸ್ಯಧ್ಾವಯಟപಟಟെಿಂಟസ  ಟചಭಿಟെಟದಿಿ ತ್ಿಂತ್ರಟെನಟು 
ಸ್ಟಸ್ಥಟൂ ಟചಭಿಟെಟದಿಿ ಟചಭಿಟെಟದಿಿ ಟഢಿಂಟഹಟ ಟനರ ಟുಟತ ತೋವ .  
6. 2010ಟൂಲ್ಲಿ ಮಯನಟെಟൂಟ ತ್ಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ಟജರ್ಿಟപಟ ನಟು 
ಪಟ ರ ೈಸ್ಕ ಟ ಟ ುಟൄಟ ಟഥಿಂಟഹಟಟെರ  ಪಟರ್ಥಿಟപಟ ರ್ಟಿ ಪರದ ೋಟേಟഹ 

ಟാಟಕ  ಮಯಡಟರ್ತತಟഹುಟൂಟ. 
ಟഝ  ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಟನಟು ಟഥಿಂಟഹಟ ವಯಟനಾಟഹಲ್ಲಿ ಟഞತ್ತರಿಸ್: 

1.ರ್ ೈಸ್ಗಿಾಟന ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟപಳ  ಿಂಟഹರ ೋನಟ? 

  ರ್ ೈಸ್ಗಿಾಟനವಯಗಿ ಟൄಟിಾವಿಟഹಟು, ತಯವಿಟഹು ಸ್ವಟൂಟ ಪಟഹಲ್ಲಿಯೋ 
ಮೌಟൄಾಟുಟತ್ ಟഢಿಂಟഹಟ ಪರಿಟപಣ್ಣತ್ ವಯಗಿಟൂಟಟെ ಟെಸ್ಟತ ಟപಟನಟು  
ರ್ ೈಸ್ಗಿಾಟന ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄಟപಳ  ಿಂಟഹಟ ಟനರ ಟുಟാಹಟಟഹಟ. 
2.  ನವಿೋಟനಟൂಣ ಹ ಟ ಿಂಟഹಟಟെ ಟഢಟൂಡಟ ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄ ಟപಟ ನಟು 
ಟഞದಯಹರಿಸ್ರಿ. 

ಟഞತ್ತಟൂ :ನಿೋ ಟൂಟ, ಟിಟಮಿ, ಟചಟൂಣಾ, ಗಯಳ, ಸ್ಟ ಟുಾನ 

ಶ್ಯಟഩಮ್ಟಿಂತಯಟഹಟಟെು ನವಿೋಟനಟൂಣ ಹ ಟ ಿಂಟഹಟಟെ 

ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟപಳ ಯಗಿವ . 
3.  ಜ ೈವಿಟന ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟപಳಗ  ಟഢಟൂಡಟ 
ಟഞದಯಹಟൂಣ ಟപಟನಟು ನಿೋಡಿರಿ. 

ಟഞತ್ತಟൂ :ಸ್ಸ್ಾ ಮ್ತ್ಟತ ಪ್ಯರ ಣ್ಣಟപಟು, ಜ ೈವಿಟന 

ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟപಟ ು. 
4.  ಸ್ಿಂಟൂಕ್ಷಣ  ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
ಟഞತ್ತಟൂ :ರ್ ೈಸ್ಗಿಾಟനಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄಟപಟ ನಟುಸ್ರಿರ್ಯಗಿ 

ನಿಟെಾಹಸ್ ಟചಟെುಟപಟ ಟചರ್ತರ್ಯಟഹ ಟാಟಕ , ಟചಪಟെಾಟു ಮ್ತ್ಟತ 
ಟചಟെನರ್ತಟപಟ ನಟು ನಿಟുಿಂರ್ತರಸ್ಟಟെುಟഹಟ ಟഢಿಂಟഹಟസಾ. 
5.  ಜಿೋಟെ ಪರಿಸ್ಟൂಟഹ ಹ ಜ ಜ ಟപಟಟൂಟತ್ನಟು ವಯಾಖಯ ಾನಿಸ್. 

    ಸ್ಟഹಾಟഹ ತಯಿಂರ್ತರಟനತ ಟുನಟು ಟാಟಸ್ಟತಯ ತ ಟഥಟാಿ 
ಟെಾರ್ಕತಪಟರ್ಥಿ ಟു ಟഢರ್ಟಿ ಭೌರ್ತಟന ಪರದ ೋಟേಟെನಟು ಟാಟಸ್ 

ಜಿೋವಿಸ್ಟರ್ತತದಯು ರ್  ಟഢಿಂಟാಟಟഹನಟು ಸ್ಟರ್ಚಸ್ಟಟെ ಸ್ಯಧ್ನವ ೋ 
ಪರಿಸ್ಟൂಟഹ ಹ ಜ ಜಟപಟಟൂಟತ್ಟ. 
6.  ಪಟನಟാಾಟ ಕ  ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
  ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄಟെ ು ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ಕ ಟൄಸ್ಟപಳಟപಟൄಿ ದ ೋ ಹಟൄಟെು 
ಬಯರಿ ಟഞಪಯೋಗಿಸ್ಟൄಟ ಟൄಟിಾವಿಟൂಟಟെಟഹನಟು ಪಟನಟാಾಟಕ  
ಟഢನಟುಟെಟൂಟ. 
7.ಜಿೋಟെಪರಿಸ್ಟൂಟഹ ಹ ಜ ಜಟപಟಟൂಟತ್ಟ ಟഢಿಂಟാ ಸ್ಯಧ್ನ    

   ಸ್ಟഹುಪಡಿಸ್ಟഹ ಸ್ಿಂಸ್ ಥ ರ್ಯಟെುಟഹಟ? 
 ಟഞತ್ತಟൂ : ಟെಟൄಡ ಾ ವ ೈಟൄಡ ಲ ೈಫ್ ಫ್ಿಂಡ್ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟുಟ 
ಜಿೋಟെಪರಿಸ್ಟൂಟഹ ಹ ಜ ಜಟപಟಟൂಟತ್ಟ ಟഢಿಂಟാ ಸ್ಯಧ್ನ ಸ್ಟഹು ಪಡಿಸ್ ದ . 
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8. ಜಿೋಟെಪರಿಸ್ಟൂಟഹ ಹ ಜ ಜಟപಟಟൂಟತ್ಟ ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
 ಸ್ಟഹಾಟഹ ತಯಿಂರ್ತರಟനತ ಟുನಟು ಟാಟಸ್ಟ ತಯತ ಟഥಟാಿ ಟെಾರ್ಕತ 
ಪಟರ್ಥಿ ಟു ಟഢರ್ಟಿ ಭೌರ್ತಟന ಪರದ ೋಟേಟെನಟು ಟാಟಸ್ 

ಜಿೋವಿಸ್ಟರ್ತತದಯು ರ್  ಟഢಿಂಟാಟ ಟഹನಟು ಸ್ಟರ್ಚಸ್ಟಟെ ಸ್ಯಧ್ನವ ೋ 
ಪರಿಸ್ಟൂಟഹ ಹ ಜ ಜಟപಟಟൂಟತ್ಟ. 
9. ಜ ೈವಿಟന ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄಟപಳ  ಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
  ಟഞತ್ತಟൂ : ಜಿೋವಿಟപಳಿಂಟഹ ಪಡ ಟുಲಯಟഹ 

ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟപಟ ನಟು  ಜ ೈವಿಟന ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄ ಟപಳ  ಿಂಟഹಟ 
ಟനರ ಟുಟತಯತ ರ . 
10. “ಟഢಟൄ ಿಟൂ ಟഛಸ್ ಟപಟ ನಟು ಟഝಡ ೋರಿಸ್ಟൄಟ ಟഝ ಪಟರ್ಥಿ ಟുಲ್ಲಿ 
ಟഢಟൄ ಿ ಟജದ , ಟഛಟഹರ  ಟഹಟರಯಸ್ ಟപಟನುಟൄಿ.” ಟഢಿಂಟഹಟ 
ವಯಾಖಯ ಾನಿಸ್ಟഹಟെಟൂಟ ರ್ಯಟൂಟ? 
 ಟഞತ್ತಟൂ : ಮ್ಹಯತಯಮ ಗಯಿಂಧಿೋಜಿ  

ಟഝ ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಟನಟು ಟതಟഹರಿಿಂಟഹ ಟഛಟൂಟ ವಯಟനಾಟപಟಲ್ಲಿ 
ಟഞತ್ತರಿಸ್: 

1. ನವಿೋಟനಟൂಣ ಹ ಟಿಂಟഹಟಟെ ಮ್ತ್ಟತ ಟാರಿದಯಟപಟಟെ 

ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟപಟ ನಡಟವಿನ ಟെಾತಯಾಸ್ ರ್ತಳಸ್. 

ಟഞತ್ತಟൂ :ನವಿೋಟനಟൂಣ ಹ ಟಿಂಟഹಟಟെ ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄಟപಟು    
 :ಟാಟ ಸ್ಟഹಿಂತ  ಪಟನಃ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ಟಟൄ ಸ್ವಟൂಟ ಪ ಪಡ ಟഹಟ 
ನಿಟൂಿಂತ್ಟൂವಯಗಿ ನಮ್ಮ ಟാಟಕ ಗ  ದ ಟಟൂಟനಟಟെ 

ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ವಯಗಿ ದ . ಟഞದಯ : ನಿೋಟൂಟ, ಟിಟ ಮಿ, ಟചಟൂಣಾ, 
ಗಯಳ, ಸ್ಟ ಟുಾನ ಶ್ಯಟഩ. ಟജಟെುಟപಟ ನಟು ನವಿೋಟനರಿಸ್ಟാಟൄಿ 
ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟപಟ ು ’ ಟഢಿಂತ್ಟൄಟ ಟനರ ಟുಟತಯತ ರ . 
ಟാರಿದಯಟപಟಟെ ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄಟപಟ ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄಟപಟು :ಕ ಟൄಟെು 
ರ್ ೈಸ್ಗಿಾಟന ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄಟപಟು ರ್ಯಟെು ಟാಟ ಸ್ಟഹಿಂತ  ಟനರಮೋಣ 

ಟനಡಿಮರ್ಯಗಿ ಟചಿಂರ್ತಮ್ವಯಗಿ ಖಯಲ್ಲರ್ಯಟപಟತ್ತ ವ . ಟചಟെುಟപಟ 

ಸ್ಟಷ್ಟಿ ಮ್ತ ತ ಸ್ಯಧ್ಾವಿಟൄಿ. ಟജಿಂತ್ಹ ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄ ಟപಟ ನಟು 
ಮ್ಟಗಿಟഹಟ ಹ ಟ ೋಟപಟಟെ ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄಟപಟ ು ಟഢನಟುತ ತೋವ . 
ಟനಬಿಿಣಟഹ ಟചದಿಟൂಟ, ತಯಮ್ರ, ರ್ಚನು, ಮಯಾಿಂಟപನಿೋಸ್, 

ಪ್ ಟ್ ಟ ರೋಲ್ಲಟുಮ್, ಟജಟെುಟപಟನಟು ನವಿೋಟനರಿಸ್ಲಯ ಟപಟഹ 

ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟപಟ ು ’ ಟഢಿಂತ್ಟൄಟ ಟനರ ಟുಟತಯತ ರ . 
2.  ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄಟപಟ ಕ ಟಟൂತ ಟുಟ ಟചಧಿಟനವಯಟപಟರ್ತತಟൂಟಟെುಟഹಕ ೆ 
ಕಯಟൂಣಟപಟನಟು ನಿೋಡಿ. 

ಟഞತ್ತಟൂ :. ಕ ಟ ಟൂತ ಟുನಟು ಟചಧಿಟനಗ ಟ ಳಸ್ಟ ರ್ತತಟൂಟಟെ ಪರಮ್ಟಟഩ 

ಟചಿಂಟേಟപಳ  ಿಂಟഹರ  
    1.ಮಿ ರ್ತಮಿ ೋರಿಟഹ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾ : ಟചಗಯಧ್ ಪರಮಯಣಟഹಲ್ಲಿ 
ಹ ಚ ಟಿ ರ್ತತಟൂಟಟെ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಗ  ಟഛಹಯಟൂ ಮ್ತ್ಟತಟെಸ್ರ್ತ ಸ್ೌಟനಟുಾ 
ಟഥಟഹಗಿಸ್ಟൄ ಟ ಹ ಚಟಿ ಟെರಿ ಜ್ಮಿ ೋನಟ ಬ ೋಕಯಟപಟತ್ತ ದ .  
    2.ಹ ಚ ಟಿ ರ್ತತಟൂಟಟെ ಟധದ ಟಾೋಗಿೋಟനಟൂಣ : ಟഛಹಯಟൂ ಹಯಟപಟ 

ಟനಟಷ್ಟ ಸ್ಿಂಟഫಟರ್ ಟു ಟെಟൂದಿಟു ಪರಕಯಟൂ, ಟഞಟഹಾಮ್ಟപಟ 

ಸ್ಿಂಖ ಾ ಹ ರ್ಚಿಟഹಿಂತ  ಟചದಿಟൂಟ, ಟനಚಯಿ ತ ೈಟൄ ಮ್ತ್ಟತ ನಿೋ ರಿನ 

ಹ ಟ ಟൂತ ಗ ಟുಟವಿಕ  ಟചಧಿ ಟനವಯಗಿ ಟഹಟು ಹಟൄವ ಯಟൂಟಟപಣ್ಣಟപಟ ು, 
ತ ೈಟൄಬಯವಿ ಟപಟ ು ಮ್ತ್ಟತ ಜ್ಟൄಮ್ಟ ಟൄಟപಟ ುಟാರಿದಯಗಿವ . 
    3.ವಿಸ್ತಟൂಣ ರ್ಯಟപಟರ್ತತಟൂಟಟെ ನಟപಟൂ ಪರದ ೋಟേಟപಟ ು : ಟചಿಂಟസ 

ಪರದ ೋಟേಟപಟಲ್ಲಿ ಸ್ಹಜ್ವಯಗಿ ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄಟപಟ ಟാಟಕ  ಮ್ತ್ಟತ 
ತಯಾಜ್ಾ ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ಯ ಪರಮಯಣಟെು ಟചತ್ಾಧಿಟനವಯಗಿಟൂಟತ್ತದ . 
    4.ವಯಟുಟ ಮಯಲ್ಲ ನಾ: ಟനಲ್ಲಿಟഹುಟൄಟ, ಡಿೋಸ್ ಲ್ ಮ್ತ್ಟತ 
ಪ್ ಟ್ ಟ ರೋಲ್ ಟജಟെುಟപಟ ಟഹಹಸ್ಟವಿಕ ಯಿಿಂದಯಗಿ, ಹಯನಿ ಕಯಟൂಟന 

ಟചಿಂಟേಟപಳ ಯಟഹಟജಿಂಗಯಟൄಟഹ ಡ ೈಟഛಕ ಸೈಡ್, ಹ ೈಡ ಟರೋಜ್ ನಸಲ ಫೈಡ್, 

ಮ್ಸ್, ಧ್ಟ ಟ ು ಮ್ಟಿಂತಯಟഹಟെುಟപಟು ವಯಟുಟ ಮ್ಿಂಡಟൄಟെನಟು 
ಪರವ ೋಶ್ಚಸ್ ಟചಟഹನಟು 
ಮ್ಲ್ಲನಗ ಟಳಸ್ಟ ತ್ತವ . ಟജಟഹರಿಿಂದಯಗಿ ಟേಟಟഹಿ ವಯಟുಟವಿನ 

ಟൄಟിಾತ  ಟനಡಿಮರ್ಯಟപಟತ್ತದ . 
    5.ಜ್ಟൄಮಯಲ್ಲನಾ ಮ್ತ್ಟತ ಟിಟ ಸ್ಟെಟനಳ : ಮಯನಟെಟൂ, 

ಟഛಸ್ೆತ ರ ಟപಟ, ಟഞಟഹಾಮ್ಟപಟ ಹಯಟപಟ ಟജತ್ಟൂ ತಯಾಜ್ಾಟപಟನಟು 
ಟാಟുಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸ್ಟರಿಟുಟಟെುಟഹರಿಿಂಟഹ ಟചಲ್ಲಿ ನ ಟിಟಮಿ ಮ್ತ್ಟತ 
ನಿೋ ರಿನ ಟഞಪಟുಟಟനತತ  ಟനಡಿಮರ್ಯಟപಟತ್ತ ದ . ಟനಟಷ್ಟ ಹಯಟപಟ 
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ಟനಟಟಟಿಂಟാಟപಟ ಚಟಟಟെಟ್ಟಕ  ದ ಸ್ ಯಿಿಂದಯಗಿ ಸ್ಹ ಜ್ಟൄ 

ಮಯಲ್ಲನಾ ಟഞಿಂಟ್ಯಟപಟತ್ತದ .  

3. 4R ಟപಳ  ಿಂಟഹರ ೋನಟ? ಸ್ಿಂಕ್ಷಿಪತವಯ ಗಿ ಟാರ ಯಿರಿ. 

ಟഞತ್ತಟൂ :1.ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄಟപಟ ಟാಟಕ ಟുನಟು ಟനಡಿಮ 

ಮಯಡಟಟെುಟഹಟ (Reduce) : ರ್ ೈಸ್ಗಿಾಟന ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄಟപಟ 

ಟാಟಕ ಟുನಟು ಟനಡಿಮ ಮಯಡಟಟെ ಪರಟുತ್ುಮಯಡಿಟഹರ  ಟഥಟ್ಯಿರ  
ಮಯಲ್ಲನಾಟെೂ ಟനಡಿಮರ್ಯಟപಟತ್ತ ದ . ಟഞದಯ: ಮೊ ೋಟರ್ 

ಬ ೈಟനಿಟഹಲಯ ಗಿ ಸ್ ೈಟനಲ್ ಟാಟಸ್ಟಟെುಟഹಟ. 
2.ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄ ಟപಟ ಮ್ಟൂಟ ಟാಟಕ  ಮಯಡಟಟെುಟഹಟ (Reuse) 
: ಪರರ್ತಯಿಂಟഹಟ ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄಟപಟ ನಟು ಬ ೋರ ಬ ೋರ  
ಕ ಟൄಸ್ಟപಳಟപಟൄಿ ದ ೋ ಹಟൄಟെು ಬಯರಿ 

ಟഞಪಯೋಗಿಸ್ಟാಹಟದಯಗಿದ . ಟഞದಯಹಟൂಣ ಗ  
ಸ್ಯುನಕ ೆ ಟാಟಸ್ಟഹ ನಿೋ ಟൂನಟು ತ ಟೋ ಟಕ ೆ ಟാಟಸ್ಟാಹಟಟഹಟ. 
3.ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟപಟ ಪಟನಃಟിಾರ್ತಾ ಮಯಡಟಟെುಟഹಟ 
(Recharge) ಮ್ತ್ಟತ ಪಟನಟൂಟಜಿಜೋಟെ ನಗ ಟ ಳಸ್ಟಟെುಟഹಟ 
(Regenerat e) : ನಮ್ಮ ಪರಜ್ಞಯಪಟ ಟെಾಟന 

ಪರಟുತ್ುಟപಳಿಂಟഹ ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄಟപಟ ನಟು ಟെಟದಿಿ ಸ್ಟಟെ 

ಕಯಟുಾವಯಗಿದ . ಟഞದಯ : ಟചಿಂತ್ಜ್ಾಟൄ 

ಮ್ಟൂಟಪಟ ಟൂಣಗ ಟಳ ಸ್ಟെಟഹಟ. 
4.ಸ್ಿಂಶ್  ೋ ಧ್ರ್  (Research) : ಟാರಿದಯಟപಟಟെ 

ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟപಳಗ  ಟാಟഹಲಯಗಿ ನವಿೋಟനಟൂಣಗ ಟ ಳಸ್ಟാಹಟದಯಟഹ 

ಟെಸ್ಟತ ಟപಟ ಸ್ಿಂಶ್  ೋ ಧ್ರ್ ನಿ ಟൂಿಂತ್ಟൂವಯ ಗಿ ಟഛಟപಬ ೋ ಟനಟ. ಟഞದಯ: 
ಟജಿಂಧ್ನಕ ೆ ಟാಟഹಲಯಗಿಸ್ೌಟൂಟേರ್ಕತ. 
4. ನಿಮ್ಮ ಮ್ರ್  ಮ್ತ್ಟತ ಶ್ಯಲ ಟപಟಲ್ಲಿ ಟജಿಂಧ್ನ ಟഞಳತಯಟുಕ ೆ 
ರ್ಯಟെ ಟനರಮ್ಟപಟ ನಟು ಕ ೈಗ ಟ ಟ ುುವಿರಿ? 

➢ ಟഞತ್ತಟൂ : ಶ್ಯಲ ಗ  ನಡ ಟഹಟಕ ಟ ಿಂಡಟ ಹ ಟ ೋಟപಟಟെಟഹಟ. 
➢ ಸ್ೌಟൂ ವಿಟഹಟಾತ್ ಟാಟ ಕ  ಮಯಡಟಟെುಟഹಟ. 
➢ ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟന ಸ್ಯರಿಗ  ಟാಟಸ್ಟಟെುಟഹಟ. 

➢ ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟപಟ ನಟು ಮಿ ತ್ವಯಗಿ ಟാಟ ಕ  
ಮಯಡಟಟെುಟഹಟ. 

5.  ಜಿೋಟെಪರಿಸ್ಟൂಟഹ ಹ ಜ ಜ ಟപಟಟൂಟತ್ನಟು ಟനಡಿಮ ಮಯಡಟൄಟ 
ರ್ಯಟെ ಟനರಮ್ಟപಟ ನಟು ಕ ೈಗ ಟ ಟ ುುವಿರಿ? 

ಟഞತ್ತಟൂ :ಟഛಹಯಟൂ 

➢ ಸ್ಯಟെಟുಟെ ಟചಟസವಯ ಸ್ಥಳ ೋಟുವಯಗಿ ಬ ಳ  ಟഹ 

ಟഛಹಯಟൂಟെನಟು ಟഩರಿ ೋದಿಸ್ರಿ. 

➢ ಕ ೈತ ಟೋ ಟಟെನಟು ಬ ಳ  ಸ್ರಿ (ತ್ನಟಮಟൄಟന ನಿೋಟെು 
ಟഛಹಯಟൂ ಸ್ಯಗಯಟದಿ ಿಂದಯಟപಟಟെ ಮಯಲ್ಲನಾ,ಟൂಸ್ಗ ಟ ಟാಿಟൂ 

ಟാಟಕ , ಪ್ ಟ ಟಿಣ ಟപಟ ಟചಟെಟേಾಟനತ ಟുನಟು ಟനಡಿಮ 

ಮಯಡಟാಹಟಟഹಟൄಿ ದ ೋ, ನಿಮ್ಗ  ತಯಜಯತ್ಟൂಕಯರಿ 

ಟൄಟിಾವಯಟപಟತ್ತದ ). 
➢ ಟചಿಂಟപಡಿಟപಳಗ  ನಿಮ್ಮದ ೋ ಕ ೈರ್ಚೋಟൄ ಟപಟ ನಟು 

ತ ಗ ಟഹಟಕ ಟಿಂಡಟ ಹ ಟ ೋಗಿರಿ. 

➢ ಹಣ್ಣುನ ಟൂಸ್ಟഹ ಪ್ ಟ ಟಿಣ ಕ ಟಟ ುುಟെಟഹಟൂ ಟാಟഹಲಯಗಿ 

ಹಣುರ್ ುೋ ಟഩರಿೋದಿಸ್ರಿ. 

    ಟജಿಂಧ್ನ/ವಿಟഹಟಾಚಛರ್ಕತ 
➢ ಟാಟಕ  ಮ್ಟಗಿಟഹ ಮೋಲ  ಟഢಟൄಿ ವಿಟഹಟಾದಿುೋಪಟപಟನಟು 

ಟഛರಿಸ್ ರಿ. 

➢ ರಯರ್ತರ ಹ ಟ ರ್ತತನಲ್ಲಿ ಟണರ್ ಟനಿಂಡಿೋರ್ನರ್ ಮ್ತ್ಟತ 
ಹೋಟಟൂ ಗ ಟ ನಟು ಟഛರಿಸ್ರಿ. 

➢ ಮ್ರ್ ಯಿಿಂದಯಚ  ಗ  ಟാನಿು, ನಿೋ ಟെು 
ಟഞಲಯ ಿಸ್ಟിರಿತ್ರಯಗಿ ಟൂಟರ್ತತೋಟൂಟൄಿ ದ ೋ, ಟനಡಿಮ ಟജಿಂಧ್ನ 

ಟാಟಸ್ಟ ರ್ತತೋರಿ. 

     ಸ್ಯರಿಗ  
➢ ಶ್ಯಲ ಗ  ನಡ ಟഹಟ ಟാನಿು ಟചಟസವಯ ಸ್ ೈಟനಲ್ ತ್ನಿು. 
➢ ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟന ಸ್ಯರಿಗ ಟുನಟು ಟാಟಸ್ರಿ. 

➢ ಹ ಟ ಟൂಗ  ಹ ಟ ೋಟപಟವಯ ಟപ ಟചಟസವಯ ನಡ ಟുಟಟെ ದಯರಿ 

ಟഹಟ ಟൂ ಟജದಯು ಟപ ಕಯರ್ ಪಟಲ್ ಟാಟಸ್ ರಿ. 
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     ಟനಡಿಮ ಪರಮಯಣಟഹ ತಯಾಜ್ಾ ಸ್ಟಷ್ಟಿಸ್ಟಟെುಟഹಟ 
➢ ಟഛಟഹರ್ಟಿ ಟനಡಿಮ ಪ್ಯಾಕ ೋಜ್ ಟജಟൂಟಟെ ಟെಸ್ಟತ ಟപಟ ನಟು 

ಟഩರಿ ೋದಿಸ್ಟಟെುಟഹಟ. 
➢ ಟചಟെಟേಾಟനತ ಯಿಟൄಿದಿದಯು ಟപ ರ್ಚೋಟൄ ಟെನಟು 

ಕ ೋಟದಿ ಟൂಟಟെುಟഹಟ. 
➢ ಮ್ಟರಿಟഹ ಸ್ಯಮಯನಟಟപಟ ನಟು ಜ ಟೋಡಿಸ್ ರಿಪ್ ೋರಿ 

ಮಯಡಟಟെುಟഹಟ. 
➢ ಪಟನಃ ಪಟನಃ ಟാಟ ಸ್ಟാಹಟದಯ ಟഹಿಂಟസ ಟെಸ್ಟತ ಟപಟ ನಟು 

ಟഩರಿ ೋದಿಸ್ಟಟെುಟഹಟ.  
     ನಿೋಟൂಟ 
➢ ಹಟൄಟಿ ಜ್ಟಜ ವಯಟപ ನಲ್ಲಿ ಟാಿಂದ್ ಮಯಡಟಟെುಟഹಟ. 
➢ ಚ ಟൂಿಂಡಿಟപಟ ಲ್ಲಿ ವಿರ್ಕಯಟൂಟന ಟെಸ್ಟತ ಟപಟ ನಟು 

ಸ್ಟರಿ ಟുದಿಟൂಟಟെುಟഹಟ. 
➢ ಭಯಟൂರ್ತೋಟു ವಿಧ್ಟഹ ಶ್ೌಚ ಯಟൄಟുಟെ ನಟು ಹ ಚಟಿ 

ಟാಟಸ್ ರಿ 

     ಸ್ಮ್ಟದಯಟു 

➢ ಸ್ಮ್ಟದಯಟുಟഹ ಜ್ನರಿಗ  ಪರಿಸ್ಟൂಟഹ ಹ ಜ ಜಟപಟಟൂಟರ್ತನ 

ಟനಟರಿತ್ಟ ಮಯಹ ರ್ತ ನಿೋ ಡಿ, ಟചಟഹನಟು ಟനಡಿಮಮಯಡಟൄಟ 
ಟണನಟ ಮಯಡಟാಹಟದ ಿಂಟാಟಟഹನಟು ರ್ತಳಸ್. 

➢ ಸ್ಥಳ ೋಟു ಜ್ಟൄಮ್ಟಟൄಟപಟ ನಟು 
ಟൂಕ್ಷಿಸ್ಟಟെ/ಟേಟದಿಿೋ ಟനರಿಸ್ಟ ಟെ ರ್ಯಟെುದಯಟഹಟൂಟ ಸ್ಿಂಟഫ 

ಸ್ಿಂಸ್ ಥಯಿಟഹುರ  ಟചಟഹಟൂ ಸ್ಟഹಸ್ಾರಯಗಿ ರಿ. 

➢ ಪಟನಟാಾಟ ಕ  ಕಯಟുಾಟനರಮ್ಟപಟಲ್ಲ ಿ ತ ಟಡಗಿಕ ಟ ಳುರಿ. 

➢ ಶ್ಯಲ ಟു ಟജಿಂಧ್ನಟഹ ಟഛಡಿಟ್ ಮಯಡಿ, ರ್ಯಟെ 

ಟനರಮ್ಟപಟ ಮ್ಟಟൄಟന ವಿಟഹಟಾತ್ ಹಯಟപಟ 

ಹಣಟഞಳಸ್ಟാಹಟದ ಿಂಟാಟಟഹನಟು ಟപಮ್ನಿಸ್ರಿ.                  

************************************ 

          ಟചಧ್ಯಾಟു 2     

      ಮಯನಟെ ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ 

ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಟഥಿಂದ ಟಿಂಟഹಟ ವಯಟനಾಟഹಲ್ಲಿ ಟഞತ್ತರಿಸ್. 

1. ಟഹಟಡಿಟുಟಟെ ಜ್ನಟൂಟ ಟഢಿಂಟഹಟ ರ್ಯಟൂನಟು 
ಟപಟಟൂಟರ್ತಸ್ಲಯ ಟപಟರ್ತತದ ? 
 ಟഞತ್ತಟൂ : 15 ಟെರ್ಾಟഹ ಮೋಟൄ ೆಟಟಿ 60 ಟെರ್ಾಟഹ ಟഥಟ ಗಿನ 

ಟെಟുಸ್ೆಟൂಟ  ಟഹಟಡಿಟുಟൄಟ ಸ್ಮ್ಟസಾರಿಟഹಟು, ಟജಟെಟൂನಟು 
ಟഹಟಡಿಟുಟಟെ ಜ್ನಟൂಟ ಟഢನಟುತ ತೋವ . 
2. ಮಯನಟെ ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄ ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
 ಟഞತ್ತಟൂ :ಪರಸ್ಟತ ತ್ ದ ೋಟേಟഹಲ್ಲಿಟൂಟಟെ ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ಯ ಜ್ಞಯನ, 

ಕೌಟേಟൄಾ ಮ್ತ್ಟತ ಸ್ಯಮ್ಟസಾಾ ಹ ಟ ಿಂದಿಟൂಟಟെ ಟഹಟಡಿಟുಟಟെ 

ಜ್ನಟൂನಟು 
ಮಯನಟെ ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟഢಿಂಟഹಟ ಟനರ ಟുಲಯಟപಟರ್ತತದ . 
3. 2011ಟൂ ಜ್ನಟപಣರ್ತ ಪರಕಯಟൂ ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾ 
ಟഢರ್ಟ ಿ? 
 ಟഞತ್ತಟൂ :2011ಟൂ ಜ್ನಟപಣರ್ತ ಪರಕಯಟൂ ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾ 
121.1 ಕ ಟೋಟ್ಟ ತ್ಟൄಟಪಿ ದ  
4.  ಜ್ನನ ಟഹಟൂ ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
 ಟഞತ್ತಟൂ :ಪರರ್ತ ಸ್ಯವಿಟൂ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಗ  ಜ್ನಿಸ್ಟ ಟെ ಮ್ಟനೆಟ 

ಪರಮಯಣಟെ ನಟು ಜ್ನನ ಟഹಟൂ ಟഢನಟುಟെಟൂಟ. 
5. 2011ಟൂಲ್ಲಿ ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಜ್ನನ ಟഹಟൂ 22 ಮ್ತ್ಟತ ಮ್ಟൂಣ 

ಟഹಟൂ 6 ಟജದ . ಹಯಗಯಟഹರ  ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾ 
ಬ ಟಟെಣ್ಣಗ  ಟഹಟൂ ಟനಿಂಡಟ ಹಡಿಯಿರಿ? 

 ಟഞತ್ತಟൂ :16  

7. 2011ಜ್ನಟപಣರ್ತ ಪರಕಯಟൂ ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಜ್ನಸ್ಯಿಂಟഹರತ  
ಟഢರ್ಟ ಿ? 

 2011ಟൂ ಜ್ನಟപಣರ್ತ ಪರಕಯಟൂ ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಜ್ನಸ್ಯಿಂಟഹರ ತ  
382. 
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7.  ಮ್ಟಿಂಟഹಟಟെರ ಟഹ ರಯರ್ರಟപಟ ಲ್ಲಿ ಜ್ನಸ್ಿಂಖಯ ಾ ಬ ಟ ಟെಣ್ಣಗ  
ಟഹಟൂ ಟനಡಿಮಯಿದ . ಟണಕ ? 
 ಟഞತ್ತಟൂ :ಮ್ಟಿಂಟഹಟಟെ ರ ಟഹ ರಯರ್ರಟപಟಲ್ಲಿ ಜ್ನನ ಟഹಟൂ ಮ್ತ್ಟತ 
ಮ್ಟൂಣ ಟഹಟൂಟപಳ  ಟൂಡಟ ಟചತ್ಾಿಂತ್ ಟനಡಿಮಯಿಟഹಟು, 
ಜ್ನಸ್ಿಂಖಯಾ ಬ ಟಟെಣ್ಣಗ  ಟഹಟൂಟെು ಟചತ್ಾಿಂತ್ 

ಟനಡಿಮರ್ಯಟപಟತ್ತದ . 
ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಟതದಯಟൂಟ ವಯಟനಾಟപಟಲ್ಲಿ ಟഞತ್ತರಿಸ್. 

1. ಜ್ನ ಸ್ಯಿಂಟഹರತ ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ? ಟഥಿಂಟഹಟ ದ ೋಟേಟഹ 

ಜ್ನಸ್ಯಿಂಟഹರತ ಟുನಟು ಹ ೋಗ  ಲ ಟനೆ ಹಯಟനಲಯ ಟപಟತ್ತದ ? 
 ಟഞತ್ತಟൂ: ಟഥಿಂಟഹಟ ಚಟഹಟൂ ರ್ಕಲ ಟ ೋ ಮಿ ೋಟರ್ ಪರದ ೋಟേಟഹಲ್ಲಿ 
ವಯಸ್ ಸ್ಟರ್ತತಟൂಟಟെ ಜ್ನಟൂ ಸ್ರಯಸ್ರಿ ಸ್ಿಂಖ ಾಗ  ಜ್ನಸ್ಯಿಂಟഹರತ  
ಟഢನಟುತ ತೋವ . ಟഥಿಂಟഹಟ ದ ೋಟേಟഹಲ್ಲಿ ಟൂಟಟെ  ಟഥಟಟಿ 
ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಟുನಟು ಟചಲ್ಲಿ ನ ಟഥಟಟಿ ಟിಟ ವಿಸ್ತೋಣ ಾದಿಿಂಟഹ 

ಭಯಗಿಸ್ಟಟെ ಮ್ಟ ಟൄಟനಜ್ನಸ್ಯಿಂಟഹರ ತ ಟുನಟು ಲ ಕಯೆಚ ಯಟൂ 

ಮಯಡಲಯ ಟപಟತ್ತ ದ . 
2. ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ಯಿಂಟപಟപಟಲ್ಲಿ ಮಯನಟെ ಟാಿಂಡವಯಟ 

ಟചತ್ಟಾತ್ತಮ್ವಯಟഹಟ ಟഹಟ ಟഢಿಂಟഹಟ ಟണಕ  ಪರಿಟപಣ್ಣಸ್ಲಯ ಟപಟತ್ತತದ ? 
 ಟഞತ್ತಟൂ: ಸ್ಟൂಟനಟ-ಸ್ ೋವ ಟപಟ ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ ಟുಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಟപಾ 
ಸ್ಿಂಪತ್ಟತ ಮ್ತ್ಟತ ಭೌರ್ತಟന ಟാಿಂಡವಯಟ ರ್ಕೆಿಂತ್ ಮಯನಟെ 

ಸ್ಿಂಪತ್ಟತ ಹ ರ್ಚಿ ನ ಮ್ಹತ್ವಟെನಟು ಪಡ ದಿದ .ಮಯನಟെ ಸ್ಿಂಪತ್ಟತ 
ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ ಗ  ಬ ೋಕಯಟഹ ಜ್ಞಯನ ಮ್ತ್ಟತ ಟേರಮ್ಟേರ್ಕತಟുನಟು 
ಟഥಟഹಗಿಸ್ಟ ತ್ತದ . ಟനಟಷ್ಟ, ಕ ೈಗಯರಿಕ ಮ್ತ್ಟತ ಸ್ ೋವಯ ಟെಟൄಟുಟഹ 

ವಿವಿಧ್ ಟഞದ ಟ ಾೋಟപಟപಟಲ್ಲಿ ಟഹಟಡಿ ಟുಟರ್ತತಟൂಟಟെ ಜ್ನಟൂನಟು ಟേರಮ್ 

ಟേರ್ಕತ ಟഢನಟುತ ತೋವ  .ಮಯನಟെ ಸ್ಿಂಪತ್ಟತ ಟഹಟಡಿಮಗ ಟചಟപತ್ಾವಯಟഹ 

ಟേರಮ್ಟേರ್ಕತಟു ನಟು ಪಟ ರ ೈಸ್ಟತ್ತದ . ಮಯನಟെ ಟാಿಂಡವಯಟಟെು 
ಹ ರ್ಚಿ ನ ಸ್ಿಂಶ್  ೋ ಧ್ರ್ ಟപಟ ನಟ ು ಕ ೈಗ ಟಿಂಡಟ, 
ಜ್ನಸ್ಮ್ಟದಯಟുಕ ೆ ಹ ರ್ಚಿ ನ ಸ್ೌಟൄಟിಾಟപಟನಟು 
ಟഥಟഹಗಿಸ್ ಕ ಟ ಡಟತ್ತದ . ರ್ಯಟെುಪಡ ಟുಟಟെ ವಿಟഹಟಾತ್, ಟ್ಟ.ವಿ., 

ಟനಿಂಪಟಾಟರ್, ಮೊ ಬ ೈಲ್, ವಯಹನಟപಟ ು ಮ್ಟಿಂತಯಟഹಟ ಟെು 
ಮಯನಟെ ಟാಿಂಡವಯಟ ಟഹ ಕ ಟಡಟಗ ರ್ಯಗಿವ . 
3. ಮಯನಟെ ಟാಿಂಡವಯಟ ಟെನಟು ಟൂಟಪಿಸ್ಟಟെಲ್ಲಿ ಟഛರ ಟ ೋಟപಾ 
ಮ್ತ್ಟತ ಶ್ಚಕ್ಷಣಟപಟ ಪ್ಯತ್ರ ವ ೋನಟ? 
 ಟഞತ್ತಟൂ: ಭಯಟൂತ್ಟഹ ರಯಷ್ಟರೋಟു ಟഛರ ಟೋಟപಾ ನಿೋ ರ್ತಟുಟ ಜ್ನಟൂ 

ಟഛರ ಟ ೋಟപಾ ಸ್ಟಟൂಕ್ಷತ , ಟനಟಟಟಿಂಟാ ಟനಲಯಾಣ ಮ್ತ್ಟತಪ್ೌಷ್ಟಿಟനತ  
ಟഥಟഹಗಿಸ್ಟ ಟെ ಸ್ ೋವ ಟപಟ ನಟು ಟഞತ್ತಮ್ಪಡಿಸ್ಟಟെ ಟപಟರಿ 

ಹ ಟ ಿಂದಿದ . ವಯಾಪಟനವಯಟഹ ಟഛರ ಟ ೋಟപಾ 
ಮ್ಟ ಟൄಸ್ೌಟൄಟിಾಟപಟನಟು ಸ್ಟಷ್ಟಿ ಸ್ಟಟെ ಮ್ಟ ಟൄಟന ಜ್ನಟൂ 

ಟപಟಣಮ್ಟಿಟഹ ಟചಭಿಟെಟದಿು ಸ್ಯಧಿಸ್ ದ .ಟജಟഹರಿಿಂಟഹ ಟഹಟಡಿಟുಟಟെ 

ಟഛರ ಟ ೋಟപಾಟെಿಂತ್ಟൂ ಸ್ಿಂಖ ಾ ಹ ಚ ಯಿ ಟപಲ್ಲದ . ಮಯನಟെ 

ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಕ ೆ ಟഞತ್ತಮ್ ಶ್ಚಕ್ಷಣ, ತ್ಟൂಬ ೋರ್ತ ಮ್ತ್ಟತ 
ಟഛರ ಟ ೋಟപಾ ಸ್ಟಟൂಕ್ಷತ ಟപಟ ನಟು ಟഥಟഹಗಿಸ್ ಟഹರ , ಟചಟെಟൂಟ ಮಯನಟെ 

ಟാಿಂಡವಯಟ ವಯಗಿ ಮಯಪಾಡಟತಯ ತರ . 
4.  ಮ್ಟಿಂಟഹಟಟെರಿಟുಟರ್ತತಟൂಟಟെ  ರಯರ್ರಟപಟ ಲ್ಲಿ  ಮಯತ್ರ  
ಜ್ನಸ್ಿಂಖಯಾ  ಬ ಟಟെಣ್ಣಗ   ಹ ಚ ಯಿಗಿಟൂಟತ್ತದ ಕಯಟൂಣವ ೋನಟ? 
ಟഞತ್ತಟൂ: 

➢ ಹಿಂಟഹಟಳಟഹ ದ ೋಟേಟെು ಟഛರ್ಥಾಟന ಟചಭಿಟെಟದಿಿಟുನಟು 
ಸ್ಯಧಿ ಸ್ಟൄಟ ರ್ತೋಟെರ ಪರಟുತ್ುಟപಟನಟು 
ಕ ೈಗ ಟಟ ುುತ್ತದ .  

➢ ಸ್ಕಯಾಟൂ ಜ್ನರಿಗ  ಶ್ಚಕ್ಷಣ & ಟഛರ ಟ ೋಟപಾ 
ಸ್ೌಟൄಟിಾಟപಟನಟು ಟഥಟഹಗಿಸ್ ಕ ಟ ಡಟൄಟ 
ಮ್ಟಿಂದಯಟപಟತ್ತ ದ . ಸ್ಯಿಂಕಯರಮಿ ಟന ರ ಟ ೋಟപಟപಟನಟು 
ನಿಟുಿಂರ್ತರಸ್ಲಯ ಟപಟತ್ತದ .   

➢ ಮ್ಟൂಣಟഹಟൂ ಶ್ಚೋಟഫರವಯಗಿ ಟനಡಿಮರ್ಯಟപಟತ್ತ ದ . ಟഛಟഹರ  
ಜ್ನನ ಟഹಟൂಟെು ಹ ಚ ಯಿಗಿಯೋ ಟജಟഹಟು, ಟചಟഹಟ 
ನಿಧ್ಯ ನವಯಗಿ ಟനಡಿಮರ್ಯಟപಟರ್ತತಟൂಟತ್ತದ .  
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➢ ಟഝ ಹಿಂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಜ್ನನ ಟഹಟൂ ಹ ರ್ಚಿ ಟഹಟು, ಮ್ಟൂಣ ಟഹಟൂ 

ಟനಡಿಮರ್ಯಟപಟಟെುಟഹರಿಿಂಟഹ ಜ್ನಸ್ಿಂಖಯಾ ಬ ಟಟെಣ್ಣಗ  
ಟഹಟൂ ಹ ಚ ಯಿಗಿಟൂಟತ್ತದ .  

5. ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಟു ಟപಟಣಮ್ಟಿಟെನಟು ಹ ರ್ಚಿ ಸ್ಟൄಟ ರ್ಯಟെ 

ಟനರಮ್ಟപಟನಟು ಸ್ಟರ್ಚಸ್ಟವಿರಿ? 

➢ ಟഞತ್ತಮ್ ಟഛರ ಟೋಟപಾ ಸ್ೌಟൄಟിಾಟപಟ ನಟು ನಿೋಡಟಟെುಟഹಟ. 
➢ ಜ್ನಟൂ ಸ್ಯಕ್ಷಟൂ ಮ್ಟಿಟെನಟು ಹ ರ್ಚಿ ಸ್ಟಟെುಟഹಟ. 
➢ ಕೌಟേಟൄಾ ಮ್ತ್ಟತ ತ್ಟൂಬ ೋರ್ತ ನಿೋ ಡಟಟെುಟഹಟ. 
➢ ತಯಿಂರ್ತರಟനತ ಟു ಜ್ಞಯನ ನಿೋ ಡಟಟെುಟഹಟ. 
➢ ಪ್ೌಷ್ಟಿಕಯಿಂಟേಟെುಟ ು ಟഛಹಯಟൂ ಟഥಟഹಗಿಸ್ಟಟെ ುಟഹಟ. 
➢ ಮ್ಟ ಟൄಟിಟ ತ್ ಸ್ೌಟൄಟിಾಟപಟನಟು ನಿೋ ಡಟಟെುಟഹಟ. 

ಕ ಟಗಿನ ವಯಟനಾಟപಟಲ್ಲಿ ಖಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಟൂಟಟെ ಜಯಟപಟപಟನಟು ಟിರ್ತಾ 
ಮಯಡಿರಿ.  

1. ಪರ ಸ್ಟತ ತ್ ದ ಟേಟഹಲ್ಲಿ ಟൂಟಟെ ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ಯ ಜ್ಞಯನ, ಕೌಟേಟൄಾ 
ಮ್ತ್ಟತ ಸ್ಯಮ್ಟസರಯ ಹ ಟ ಿಂದಿಟൂಟಟെ ಟഹಟಡಿಟുಟಟെ ಜ್ನಟൂನಟು 
ಮಯನಟെ ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄಟഢಿಂಟഹಟ ಟനರ ಟുಲಯಟപಟರ್ತತದ .  
2. 2011 ಟൂಲ್ಲಿ ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಲ್ಲಿಂಟപ ಟചನಟಪ್ಯತ್ಟെು1000/943.  
3. ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಜ್ನಟപಣರ್ತಟുಟ ಪರರ್ತ ಹತ್ಟತ 
ಟെರ್ಾಟപಳಗ ಟಮಮ ನಡ ಟുಟತ್ತದ .  
4.ಟഥಿಂಟഹಟ ದ ೋಟേಟഹ ಸ್ಿಂಖ ಾಟു ಟപಟಣಮ್ಟಿಟെು ಟഛರ ಟೋಟപಾ 
ಮ್ತ್ಟತ ಶ್ಚಕ್ಷಣಟെನಟು ಟചಟെಟൄ ಿಂಬಿಸ್ದ  
5. ಟഥಿಂಟഹಟ ಟെರ್ಾಟഹಲ್ಲಿ ಜ್ನಿಸ್ಟഹಪರ ರ್ತ ಸ್ಯವಿಟൂ ಮ್ಟനೆಟ ಲ್ಲಿ 
ಮ್ಟൂಣ ಹ ಟ ಿಂಟഹಟಟെ ಶ್ಚಟേಟಟപಟ ಸ್ರಯಸ್ರಿ ಸ್ಿಂಖ ಾಗ  ಶ್ಚಟേಟ 
ಮ್ಟൂಣಟഹಟൂ ಟഢನಟುಟെಟൂಟ.  
6.  ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಜ್ನನ ಟഹಟൂ ಹ ಚ ಯಿಗಿಟഹಟು, ಮ್ಟൂಣ 

ಟഹಟൂಟനಡಿಮಟഛಟപಟರ್ತತಟൂಟಟെುಟഹರಿಿಂಟഹಜ್ನಸ್ಿಂಖಯಾ ಬ ಟಟെಣ್ಣಗ  ಟഹಟൂ 

ಹ ಚ ಯಿಗಿದ . 
                                          

***************************************** 

                         ಟചಧ್ಯಾಟു 3      

            ಹಸ್ಟെು ಮ್ತ್ಟತ ಟാಡತ್ನ 

ಖಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಟൂಟಟെ ಜಯಟപಟപಟನಟು ಟിರ್ತಾ ಮಯಡಿರಿ. 

1. ರಯಷ್ಟರೋ ಟു ಮಯಟഹರಿ ಸ್ಮಿ ೋಕ್ಯ ಸ್ಿಂಟഫಟರ್ ಟു ಪರಕಯಟൂ 

2004-05 ಟൂಲ್ಲಿ ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಶ್ ೋ. 27.7 ಭಯಟപಟഹರ್ಟಿ 
ಟാಡಜ್ನರಿಟഹುಟൂಟ.  
2. ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಟാಡಜ್ನಟൂನಟು ಟപಟಟൂಟರ್ತಸ್ಟಟെುಟഹಕಯೆಗಿ 

ಮೊ ಟಿಮೊ ಟഹಟൄ ಬಯರಿಗ  ಟാಡತ್ನ ರ ೋಖ ಟുನಟುಟാಟಕ ಗ  
ತ್ಿಂಟഹಟെಟൂಟ ದಯದಯಬಯಯಿ ನಟെರ ಟೋಜಿಟുಟെಟൂಟ.  

3. ಭಯಟൂತ್ ಸ್ಕಯಾಟൂಟെು ಟഛಹಯಟൂ ಧ್ಯನಾಟപಟ ನಟು ಕ ಟಿಂಡಟ 
ಸ್ಿಂಟപರಹಸ್ಟൄಟ ಭಯಟൂತ್ ಟഛಹಯಟൂ ನಿಟപಮ್ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟുನಟು 
ಸ್ಯಥ ಪಿಸ್ದ . 
4.  ಟാಡಜ್ನರಿಗ  ಟഥಟഹಗಿಸ್ಲಯ ಗಿಟൂಟಟെ ಟഛರ ಟೋಟപಾ ವಿಮಗ  
ಟുಟേಸ್ವನಿ ಟഢಿಂಟഹಟ ಹ ಸ್ರಿಸ್ಲಯ ಗಿದ . 
5.  ಟെಟದಯಿಪಾ ವ ೋತ್ನಕಯೆ ಗಿ ಜಯರಿಗ ಟ ಿಂಡಿಟൂಟಟെ 

ಯೋಜ್ರ್ ಟു ಹ ಸ್ಟൂಟ ಸ್ಿಂಧ್ಯಾ ಸ್ಟಟൂಕ್ಯ ಯೋಜ್ರ್ .              
6.  ಸ್ಕಯಾಟൂಟെು ಟഛಹಯಟൂ ಧ್ಯನಾಟപಟ ನಟು ಟഩರಿ ೋದಿಸ್ಟ ಟെ 

ಬ ಲ ಗ ಟനನಿರ್ಿ ಬ ಿಂಟാಟൄಬ ಲ  ಟഢಿಂಟഹಟ ಟനರ ಟുಲಯ ಟപಟತ್ತ ದ . 
ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಟഥಿಂದ ಟಿಂಟഹಟ ವಯಟനಾಟഹಲ್ಲಿ ಟഞತ್ತರಿಸ್ 

1.  ಟാಡತ್ನಟഹ ಟചಟസಾ ರ್ತಳಸ್. 

   ಟനನಿರ್ಿ ಮ್ಟ ಟൄಟിಟ ತ್ ಟചಟെಟേಾಟനತ ಟപಳಿಂಟഹ ಟെಿಂರ್ಚತ್ 

ರಯಗಿಟൂಟಟെ ಸ್ಥ ರ್ತಟുನಟು ಟാಡತ್ನ ಟഢನುಟാಹಟಟഹಟ.  
2.  ಮಯನಟെನ ಟനನಿರ್ಿ ಮ್ಟ ಟൄಟിಟ ತ್ 

ಟചಟെಟേಾಟനತ ಟപಳ ಯಟെುಟെು? 
 ಟഞತ್ತಟൂ : ಮಯನಟെನ ಟാಟഹಟರ್ಕಗ  ಟചಟപತ್ಾವಯಟഹ ಟട ಟ, ಟാಟ್ ಿ, 
ಟെಸ್ರ್ತ, ಶ್ಚಕ್ಷಣ, ಟഛರ ಟೋಟപಾಮ್ಟಿಂತಯಟഹ ಟനನಿರ್ಿ ಮ್ಟ ಟൄಟിಟತ್ 

ಟചಟെಟേಾಟനತ ಟപಟ ು. 
3.  ಟാಡತ್ನ ರ ೋಖ  ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
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 ಟഞತ್ತ ಟൂ : ಮ್ಟಟൄ ಟചಟെಟേಾಟനತ ಟപಟ ನಟು ಪಡ ಟഹಟಕ ಟ ಟುಟൄಟ 
ಟചಟെಟേಾವಿಟൂಟಟെ ಟനನಿರ್ಿ ಟഛದಯಟുಟഹ ಪರಮಯಣ ವ ೋ ಟാಡತ್ನ 

ರ ೋಖ ರ್ಯಗಿದ . 
4.  ಹಸ್ವಿನ ಪರಮಯಣಟെನಟು ಟചಳ  ಟുಟൄಟ ಟൂಟ ಪಿಸ್ಲಯಗಿಟൂಟಟെ 

ಸ್ಟ ರ್ಚ ರ್ಯಟെುಟഹಟ? 
ವಿಟേವಟഹ ಹಸ್ವಿನ ಪರಮಯಣಟെನಟು ಟചಳ  ಟുಟൄಟ ಟചಿಂತ್ರಯಷ್ಟ ರೋಟു 

ಟഛಹಯಟൂ ನಿೋ ರ್ತ ಸ್ಿಂಶ್  ೋ ಧ್ರ್ಯ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟുಟ “ವಿಟേವ ಹಸ್ವಿನ 

ಸ್ಟಚ ಾಿಂಟന’ ಟഢಿಂಟാ ಮಯನಟഹಿಂಡಟെನಟು ಟൂಟ ಪಿಸ್ದ . 
5.  ಟഛಹಯಟൂ ಟിಟഹರತ ಟു ಟചಟസಾ ರ್ತಳಸ್. 

 ಟഞತ್ತಟൂ : ದ ೋಟേಟഹ ಪರರ್ತಯಟാಿರಿಟപಟ ಟനನಿರ್ಿ ಪರಮಯಣಟഹ 

ಟഛಹಯಟൂಟെನಟು ಟചಟെಟൂಟ ನಿೋ ಡಟാಹಟದಯ ಟഹ ಬ ಲ ಗ  ಮ್ತ್ಟತ 
ಟചಟെಟൂಟ ವಯಸ್ ಸ್ಟಟെ ಸ್ಥಟ ಟഹ ಸ್ಮಿ ೋಪ ಟഥಟഹಗಿಸ್ಟಟെುಟഹಟ 
ಟചತಯಾಟെಟേಾಟന. ಟജಟഹರ್ ುೋ ರ್ಯಟെು ಟഛಹಯಟൂ ಟിಟഹರತ  ಟഢನಟುಟെುಟഹಟ. 
6.  ಕಯಪಟ ದಯಸ್ಯತ ನಟ ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
 ಟഞತ್ತಟൂ : ಸ್ಕಯಾಟൂಟെು ಪರರ್ತಟെರ್ಾ ಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿಯಿಿಂಟഹ ಟനನಿರ್ಿ 
ಬ ಿಂಟാಟൄ ಬ ಲ  ನಿೋಡಿ ಟഛಹಯಟൂಧ್ಯನಾಟപಟ ನಟು ಟഩರಿ ೋದಿಸ್ 

ದಯಸ್ಯ ತನಟ ಮಯಡಟತ್ತ ದ . ಟജಟഹರ್ ು ಕಯಪಟ ದಯಸ್ಯತನಟ ಟഢಿಂಟഹಟ 
ಟനರ ಟുಟತ ತೋವ . 
ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಟതದಯಟൂಟ ವಯಟനಾಟപಟಲ್ಲಿ ಟഞತ್ತರಿಸ್. 

1. ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಟാಡತ್ನಟെನಟು ಹ ೋಗ  ಟപಟಟൂಟರ್ತಸ್ಲಯ ಟപಟರ್ತತದ ? 
 ಟഞತ್ತಟൂ :2005ಟൂಲ್ಲಿ ಪ್ ಟ ರ. ಸ್ಟರ ೋಟേ ತ ಿಂಡಟಟൄ ೆಟൂ 

ಸ್ಮಿ ರ್ತಟു ಶ್ಚಫಯಟൂಸ್ಟಸಟപಟ ನಟು ಟചನಟಸ್ರಿಸ್ ಟഛಹಯಟൂಟഹ 

ಜ ಟತ ಗ  ಶ್ಚಕ್ಷಣ, ಟഛರ ಟ ೋಟപಾ, ವಿಟഹಟಾತ್ ಟേರ್ಕತ ಮ್ತ್ಟತ 
ಸ್ಯರಿ ಗ ಟപಟ ಮೋಲ  ಮಯಡಟಟെ ತ್ಲಯ ಮಯಸ್ಟന ಟചನಟಭ ಟ ೋಗಿ 

ವ ಚ ಿಟെನಟುಟചಿಂದಯಜಿಸ್ ಟാಡತ್ನ ರ ೋಖ ಟുನಟು 
ಟൂಟಪಿಸ್ಲಯಗಿ ದ . ತ್ಟഹನಿಂತ್ಟൂ ಸ್.ಟൂಿಂಟപರಯಜ್ನ್ ಸ್ಮಿ ರ್ತಟുಟ 
ತ ಿಂಡಟಟൄೆಟൂಸ್ಮಿ ರ್ತಟു ಶ್ಚಫಯಟൂಸ್ಟಸಟപಟನಟು ಟചನಟಸ್ರಿಸ್ 

ಗಯರಮಿೋಣ ಭಯಟപಟപಟಲ್ಲಿ ಟൂಟ. 32 ಮ್ತ್ಟತ ನಟപಟൂ ಭಯಟപಟപಟಲ್ಲ ಿ 

ಟൂಟ.47 ಟൂರ್ಟಿ ತ್ಲಯ ಮಯಸ್ಟന ಟചನಟಭ ಟ ೋಗಿ ವ ಚಿಟെನಟು 
ಟാಡತ್ನ ರ ೋಖ ಯಿಂಟഹಟ ನಿಟപದಿಗ ಟಳಸ್ ದ .  
2. ಟാಡತ್ನಟഹ ಸ್ಟರ್ಚಟപಳಯಟെುಟെು? 
 ಟഞತ್ತಟൂ : ಟഛಹಯಟൂ, ಶ್ಚಕ್ಷಣ, ಟഛರ ಟ ೋಟപಾ, ವಿಟഹಟಾತ್ ಟേರ್ಕ ತ ಮ್ತ್ಟತ 
ಸ್ಯರಿ ಗ ಟപಟ ಮೋಲ  ಮಯಡಟಟെ ವ ಚಿ. 
3.  ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಹಸ್ವಿನ ರ್ತೋಟെರ ತ  ಮ್ಟಿಂಟഹಟಟെರ ದಿಟൂಟಟെುಟഹಟൂ 

ಕಯಟൂಣಟപಳ  ೋನಟ? 
 ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಟുಲ್ಲಿ ನ ರ್ತೋಟെರ ಹ ಚ ಿಟ. 

➢ ಟനಡಿಮ ರಯಷ್ಟರೋಟു ಟഛದಯಟു ಹಯಟപಟ ಟചಟഹಟൂ 

ನಿಧ್ಯ ನ ಬ ಟ ಟെಣ್ಣಗ  
➢ ಬ ಲ ಟപಟ ಲ್ಲಿಹ ಚಿಟ 

➢ ಟാಿಂಡವಯಟ ಟഹ   

4.  ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟന ವಿತ್ಟൂಣಯ ಟെಾಟെಸ್ ಥಟു 

ಕಯಟുಾನಿಟെಾಹಣ ಟുನಟು ರ್ತಳಸ್ ರಿ. 

 ಟഞತ್ತಟൂ:ಭಯಟൂರ್ತೋಟു ಟഛಹಯಟൂ ನಿಟപಮ್ಟഹ ಮ್ಟಟൄಟന 

ಟഩರಿ ೋದಿಸ್ ಟഹ ಧ್ಯನಾಟപಟ ನಟುಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿಟുಲ್ಲಿ ನ 

ಬ ಲ ಟപಳಗಿ ಿಂತ್ ಟനಡಿಮ ಬ ಲ ಗ  ಸ್ಕಯಾಟൂಟെು ಟാಡಜ್ನರಿಗ  
ರ್ಯಾಟു ಬ ಲ  ಟചಿಂಟപಡಿ ಟപಟಮ್ಟ ಟൄಟന ವಿತ್ರಿಸ್ಟತ್ತ ದ . ಟജದ ೋ 
ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟന ವಿತ್ಟൂಣಯ ಟെಾಟെಸ್ ಥ. ಟഛಹಯಟൂ ಧ್ಯನಾಟപಟಟൄಿದ ೋ, 
ಖಯ ಟഹಾತ ೈಟൄ, ಸ್ಟനೆರ , ಸ್ೋ ಮ ಟഢಣ ು ಹಯಟപಟ ಟജತ್ಟൂ ಟചಟെಟേಾಟന 

ಟെಸ್ಟತ ಟപಟ ನಟು ರ್ಯಾಟു ಬ ಲ  ಟചಿಂಟപಡಿಟപಟ ಮ್ಟ ಟൄಟന 

ವಿತ್ರಿಸ್ಟಟെ ಕಯಟുಾಟെನಟು ಸ್ಕಯಾಟൂ ಕ ೈಗ ಟಿಂಡಿದ . 
ಭಯಟൂತ್ದಯಟഹಾಿಂತ್ 5 ಟൄಕ್ಷಟനಟ ೆ ಹ ಚ ಟಿ ರ್ಯಾಟു ಬ ಲ  
ಟചಿಂಟപಡಿಟപಟ ು  16ಕ ಟ ೋಟ್ಟಗಿಿಂತ್ಟൄಟ ಟച ಧಿ ಟന ಟനಟಟಟಿಂಟാಟപಳಗ  
ಸ್ ೋವ  ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಟ ರ್ತತವ . 
5.  ಟാಡತ್ನ ನಿಮ್ಟ ಾಟൄರ್ ಗಯಗಿ ಸ್ಕಯಾಟൂ ಕ ೈಗ ಟಿಂಡಿ ಟൂಟಟെ 

ಟനರಮ್ಟപಟನಟು ಪಟ್ಟಿ ಮಯಡಿ ರಿ. 

1. ಟഛರ್ಥಾಟന ಟചಭಿಟെಟದಿಿ ಟനರಮ್ಟപಟು  
2. ಟാಡತ್ನ ನಿಮ್ಟ ಾಟൄರ್ಯ ಕಯಟുಾಟനರಮ್ಟപಟ ು  
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• ಸ್ವ-ಟഞದ ಟಾೋಟപ   ಕಯಟുಾಟനರಮ್ಟപಟು:    
• ಟനಟಲ್ಲ  ಟഞದ ಟಾೋಟപ  ಕಯಟുಾಟനರ ಮ್ಟപಟು:   
• ಟനನಿರ್ಿ ಮ್ಟಟൄ ಟചಟെಟേಾಟനತ ಟപಟ ಪಟ ರ ೈಕ  :  
• ಸ್ಯಮಯಜಿಟന ಟിಟഹರತಯ ಟനರಮ್ಟപಟು 

6.  ಟാಡಜ್ನರಿಗ  ಟഥಟഹಗಿಸ್ಲಯ ಟപಟರ್ತತಟൂಟಟെ ಸ್ಯಮಯಜಿಟന 

ಟിಟഹರತಯ ಟനರಮ್ಟപಟನಟು ರ್ತಳಸ್ 

 ಸ್ಮಯಜ್ಟഹ ಟച ರ್ತ ಟാಡಟനಟಟಟಿಂಟാಟപಟ ಟചಸ್ಹಯಟുಟനಟൂಟ, 
ಟെಟുಸ್ಯಸಟഹಟെಟൂಟ, ಟചಿಂಟപವಿಟനಟൄಟൂಟ ಮ್ಟಿಂತಯಟഹಟെರಿಗ  
ಸ್ಕಯಾಟൂ ಟഥಟഹಗಿಸ್ಟಟെ ಟൂಕ್ಷಣ ಗ  ಸ್ಯಮಯಜಿಟന ಟിಟഹರತ  
ಟഢನಟುತ ತೋವ . ಟചರ್ಯಟസರಯಟഹ ಮ್ಟಟഹಟ ಟനರಿಗ  ‘ಸ್ಿಂಧ್ಯಾ ಸ್ಟಟൂಕ್ಯ 
ಯೋಜ್ರ್ ’ಟു ಮ್ಟಟൄಟന ಪರರ್ತ ರ್ತಿಂಟപಟು ಟെಟದಯಿಪಾ ವ ೋತ್ನ 

ನಿೋ ಡಲಯಟപಟರ್ತತದ . ಟഹಟಡಿಟുಟൄಟ  ಟചಸ್ಮ್ಟസಾರಯಟഹ  

ಟചಿಂಟപವಿಟനಟൄರಿಗ   ಮ್ತ್ಟತ  ಟാಡವಿಧ್ವ ಟുರಿಗ   ವಿಧ್ವಯ  
ಮಯಶ್ಯಸ್ನನಿೋಡಲಯಟപಟರ್ತತದ .                           
******************************************                                                                                    

                      ಟചಧ್ಯಾಟു 3    

4. ಟേರಮ್ ಹಯಟപಟ ಟഞದ ಟಾೋಟപ             

I .  ಕ ಟಗಿನ ವಯಟനಾಟപಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಟനತವಯಟഹ ಟേಟാುಟെನಟು ತ್ಟಿಂಬಿರಿ.  

1. ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ ಟുಲ್ಲಿ ಟേರಮ್ಟെು  ಮ್ಹತ್ವಟഹ  ಹಯಟപಟ 

ಟചನಿವಯಟുಾ   ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ಯಿಂಟപವಯಗಿದ .  
2.  ಕ ಟൄಸ್ ಮಯಡಟಟെ ಟെಯೋಮಯನಟെು  15 ರಿಿಂಟഹ 60  

ಟെರ್ಾವಯಗಿದ .  
3.  ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಟഥಟಟಿ ಟേರಮ್ಟേರ್ಕತಟുಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ ಯ ಟേರಮ್ಟേರ್ಕತಟു 

ಪ್ಯಟൄ ಟ ಶ್ ೋ 35 ಟഛಗಿಟൂಟತ್ತದ .  
4.  ಟഛರ್ಥಾಟന ಟചಭಿಟെಟದಿಿ ರ್ಯಟഹಿಂತ  ಪ್ಯರಟസಮಿಟന ಟെಟൄಟുಟഹಲ್ಲಿ 
ಕಯಮಿ ಾಟനಟൂ ಪ್ಯಟൄಟ ಟജಳಕ ರ್ಯಟപಟತ್ತದ .  
5.  ಟഢಮ್  ಜಿ ನರ ೋಟപ ಕಯನಟ ನನಟು ಪ್ಯಸ್ಟ ಮಯಡಿ ಟഹ 

ಟെರ್ಾಟെು 2005         . 

I I .ಟഝ ಕ ಟಗಿನಟെುಟപಟ ಟനಟರಿತ್ಟ ಚಚ ಾ ಮಯಡಿ ಟഞತ್ತರಿಸ್. 

1.  ಟേರಮ್ಟഹ ಟചಟസಾವ ೋನಟ? 
   ಸ್ಟൂಟനಟ ಟചಟസವಯ ಸ್ ೋವ ಟപಟ ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ ಗಯಗಿ ಮಯನಟെಟൂಟ 
ಹಯಟനಟಟെ ಭೌರ್ತಟന ಟചಟസವಯ ಬೌದಿಿ ಟന ಸ್ಯಮ್ಟസಾಾಟെನಟು ಟേರಮ್ 

ವ ಿಂಟഹಟ ಟനರ ಟുಟാಹಟಟഹಟ. ಟചಟഹಟ ಜಿೋಟെರ್ ಟ ೋಪ್ಯಟു  

ಟപಳಕ  ಗಯಗಿ ಮಯನಟെಟൂಟ ಮಯಡಟಟെ ಟഢಟൄಿ ಕಯಟുಾಟപಟ ನಟು  
ಟഥಟಗ ಟಿಂಡಿದ .   
2.  ಟചಸ್ಿಂಟഫಟ್ಟತ್ ಟെಟൄಟുವ ಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
   ದ ೋಟേಟഹಲ್ಲಿ ರ್ಯಟെುದ ೋ ರ್ ಟ ೋಿಂಟഹಣ್ಣ ಮಯಡಲಯ ಟൂಟഹ 

ಟഞದಿು ಮಟപಟನಟು ಟചಸ್ಿಂಟഫಟ್ಟತ್ ಟെಟൄಟുವ ಿಂತ್ಟൄಟ 

ಟനರ ಟുಟತ ತೋವ . ಟചಸ್ಿಂಟഫಟ್ಟತ್ ಟെಟൄ ಟുಟഹಲ್ಲಿ ನ ಕಯಮಿ ಾಟനರಿಗ  
ಟനಟಲ್ಲ ಹಯಟപಟ ಕ ಟൄಸ್ಟഹ ಟിಟഹರತ  ಟജಟൂಟಟെುದಿಟൄಿ. ಟഞದಯಹಟൂಣ ಗ   
ಟനಟಿಡ ಕಯಮಿ ಾಟനಟൂಟ, ಬಿೋದಿ ಟാದಿ ವಯಾಪ್ಯಟൂಸ್ಥಟൂಟ, ಸ್ಣು 
ಟചಿಂಟപಡಿಟപಟ ನಟು ಹ ಟ ಿಂದಿಟഹಟെಟൂಟ ಮ್ಟಿಂತಯಟഹಟെಟൂಟ ಟഝ 

ಟെಟപಾಟഹಲ್ಲಿ ಟാಟൂಟತಯತ ರ .  
3.  ನಿಟൂಟದ ಟಾೋಟപಟെನಟು ವಯಾಖಯಾನಿಸ್. 

  ಪರಸ್ಟತತ್ ಟനಟ ಲ್ಲಟഹಟൂಟഹಲ್ಲಿ ಕ ಟൄಸ್ ಮಯಡಟൄ ಟ ಟജರ್ಚಛಸ್ಟ ಟെ ಟഥಟാಿ 
ಟെಾರ್ಕತಗ  ಕ ಟൄಸ್ ದ ಟ ಟൂಟനದ ೋ ಟജಟൂಟಟെ ಸ್ಥರ್ತಟുನಟು 
ನಿಟൂಟದ ಟ ಾೋಟപ ಟഢಿಂಟഹಟ ಟനರ ಟുಟತ ತೋವ . 
4.  ನಿಟൂಟದ ಟಾೋಟപಟഹ ಟഹಟൂಟെನಟು ಹ ೋಗ  ಟചಳ  ಟുಲಯಟപಟತ್ತದ ? 
  ಟഥಿಂಟഹಟ ದ ೋಟേಟഹ ಟഥಟಟಿ ಟേರಮ್ಟേರ್ಕತ (15 ರಿಿಂಟഹ 60ಟെರ್ಾ) 
ಟുಲ್ಲಿ ಕ ಟൄಸ್ ದ ಟ ಟൂಟനದಿಟൂಟഹಟെಟൂ ಪರರ್ತಟേತ್ ಪರಮಯಣ ದಿಿಂಟഹ 

ನಿಟൂಟದ ಟ ಾೋಟപ ಟഹಟൂಟെನಟು ಟചಳ  ಟുಲಯಟപಟಟെುಟഹಟ  
5.ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ನಿಟൂಟದ ಟಾೋಟപಟഹ ಸ್ಮ್ಸ್ ಾಗ  ಕಯಟൂಣಟപಟನಟು 
ವಿಟെರಿಸ್. 

ಭಯಟൂತ್ಟഹ ನಿಟൂಟದ ಟ ಾೋಟപಟഹ ಸ್ಮ್ಸ್ ಾಗ  ಕಯಟൂಣಟപಳ  ಿಂಟഹರ   
• ಟഞದ ಟಾೋಟപ ಟൂಹತ್ ಟഛರ್ಥಾಟന ಬ ಟಟെಣ್ಣಗ  : 

ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಬ ಟ ಟെಣ್ಣಗ ಟുಟ ಟാಿಂಡವಯಟ ಸ್ಯಿಂಟഹರ 
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ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಯ ನ ಬ ಟಟെಣ್ಣಗ ರ್ಯಟഹುರಿಿಂಟഹ ಟനಡಿಮ 

ಪರಮಯಣಟഹ ಟഞದ ಟಾೋಟപ ನಿಮಯಾಣವಯಗಿದ .  
• ಕಯಮಿ ಾಟനಟൂ ಸ್ಿಂಖ ಾಟുಲ್ಲಿ ಹ ಚ ಿಟ : ಟണಟൂಟರ್ತತಟൂಟಟെ 

ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾಟുಟ ಕಯಮಿ ಾಟനಟൂ ಸ್ಿಂಖ ಾಟുನಟು ದಿರ್ ೋ 
ದಿರ್ ೋ ಟചಧಿಟനಗ ಟಳಸ್ಟ ತ್ತಲ್ಲ ದ .. 
• ಟചಸ್ಮ್ಿಂಜ್ಸ್ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಯನ : ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಟാಟಸ್ಟ 

ರ್ತತಟൂಟಟെ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಯನಟെು ಟാಿಂಡವಯಟ ಸ್ಯಿಂಟഹರವಯಗಿಟഹಟು 
ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಪರಿಸ್ಥ ರ್ತಗ  ಟചಸ್ಮ್ಿಂಜ್ಸ್ ವಯಗಿ ದ . 

• ಟനಟಷ್ಟಟു ಮೋಲ್ಲನ ಟചಟെಟൄಿಂಟാರ್  : ಟനಟಷ್ಟಟുಲ್ಲಿ 
ತ ಟಡ ಗಿಕ ಟ ಿಂಡಟെರಿಗ  ಟെರ್ಾಟഹ ಕ ಟൄಟെು 
ರ್ತಿಂಟപಟುಟപಳಗ  ಮಯತ್ರ ಟഞದ ಟಾೋಟപ ಟൄಟിಾತ  
ಟജಟൂಟತ್ತದ .  

• ಸ್ಣು ಮ್ತ್ಟತ ಟപಟಡಿ ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಟ ಟചಟെನರ್ತ : 

ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಸ್ಯಟനರ್ಟಿ ಟഞದ ಟ ಾೋಟപ ಟഥಟഹಗಿಸ್ಟರ್ತತಟഹು 
ಸ್ಣು ಮ್ತ್ಟತ ಟപಟಡಿ ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಟ 

ಟചಟെನರ್ತಯಿಿಂದಯಗಿ ನಿಟൂಟದ ಟ ಾೋಟപ ಟചಧಿಟനವಯಗಿದ . 
• ಕಯಮಿ ಾಟനಟൂ ಟനಡಿಮ ಚ ಟൄನಶ್ಚೋಟൄತ  : ಭಯಷ್ , 

ಧ್ಮ್ಾ, ಸ್ಿಂಸ್ೃರ್ತಟുಲ್ಲಿ ನ ಭಿನುತ ಟപಟು 
ಕಯಮಿ ಾಟനಟൂಟ ಟഹಟ ಟൂಟഹ ಟടಟൂಟಟപಳಗ  ಟെಟൄಸ್  
ಹ ಟ ೋಟപಟಟെುಟഹನಟು ನಿಟാಾಿಂಧಿಸ್ ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ 
ನಿಟൂಟದ ಟ ಾೋಟപಟഹ ಪರಮಯಣ ಟചಧಿಟനವಿದ . 

6.  ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಮ್ಹಳಯ ಟഞದ ಟಾೋಟപಟഹ ಟൄಕ್ಷಣಟപಟನಟು ರ್ತಳಸ್. 

• ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ ಯ ಕಯಮಿಾಟനಟൂ ಪರಮಯಣ ಟജಳ ಕ  
ರ್ಯಟപಟರ್ತತಟഹಟು, 1990ಟൂಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಯಟൂಟ 
ಶ್ ೋ.40ಟൂಷ್ಟಿಟഹಟು  2011-12ಟൂ ವ ೋಳ  ಗ  ಶ್ ೋ.22.5ಕ ೆ 
ಟജಳ ಕ ರ್ಯಗಿದ . 

• ಟഞದ ಟಾೋಟപಕ ೆ ಟചಡ ತ್ಡ ಟപಟ ು: ಮ್ಹಳ  ಟുಟൂಟ 
ಟഞದ ಟಾೋಟപಟഹ ಟഛಯೆ, ಕ ಟൄಸ್ಟഹ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಟപಟು, 

ಕ ಟൄಸ್ಟഹ ಟിಟഹರತ , ವ ೋತ್ನ ತಯಟൂತ್ಮ್ಾ,  ಮ್ಟಿಂತಯಟഹ 

ಸ್ಮ್ಸ್ ಾಟപಟು ಟനಠಿಣಗ ಟ ಳಸ್ಟತ್ತ ವ . 
• ಟചನಿ ಟുಮಿ ತ್ ಟഞದ ಟ ಾೋಟപ: ಟാಹಟ ರ್ಟಿ ಮ್ಹಳ ಯ 

ಕಯಮಿ ಾಟനಟൂಟ ಪ್ಯರ ಟസಮಿ ಟന ಟെಟൄಟുಟഹಲ್ಲಿ ಕ ಟൄಸ್ 

ಮಯಡಟತ್ತಲ್ಲಟഹಟು ಟചಲ್ಲಿ ಟഞತಯೆಟഹಟനತ  
ಟനಡಿಮಯಿಟൂಟತ್ತದ . 

•  ನಟപಟൂ ಪರದ ೋಟേಟപಟ ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ  ಟുಟൂಟ ಮ್ರ್ ಕ ಟൄಸ್ಟഹ 

ಟഞದ ಟಾೋಟപ ಮಯಡಟತ್ತಲ್ಲಟഹಟು ಟചಟെಟൂಟ ತ್ಟಿಂಬಯ 
ನಿಟനಟರ್ಿ ಸ್ಥರ್ತಟുಲ್ಲಿದಯು ರ . 

7.  ಟഢಮ್ ಜಿ ನರ ೋಟപ ಯೋಜ್ರ್ ಟു ಟഞದ ುೋಟേಟപಟನಟು ಮ್ತ್ಟತ 
ಕಯರ್ಯಾಚಟൂಣ ಟു ಟനಟರಿತ್ಟ ಟാರ ಯಿರಿ. 

• ಟഥಿಂಟഹಟ ಟനಟಟಟಿಂಟാಟഹ ಟഥಟാಿ ಕಯಮಿ ಾಟനನಿಗ  
ಪರರ್ತಟെರ್ಾ ನಟ ಟൂಟ ದಿನಟപಟ ಟഞದ ಟಾೋಟപ ನಿೋ ಡಟಟെ 

ಸ್ಯಿಂವಿಧ್ಯನಿಟന ಖಯ ರ್ತರ ಟഥಟഹಗಿಸ್ಟ ತ್ತದ . 
• ಟഞದ ಟಾೋಟപ ನಿೋಡಟಟെಲ್ಲಿ ಸ್ಕಯಾಟൂ ವಿಫ್ಟൄವಯಟഹರ , ಟഛ 

ಟെಾರ್ಕತಗ  ನಿಟൂಟದ ಟಾೋಟപ ಟിತ ಾಟുನಟು ಟഥಟಗ ಟ ಿಂಡಿದ .  
• ನಟಟൂಟ ಪರರ್ತಟേತ್ ನಟപಟൂ ಜ್ನಸ್ಿಂಖ ಾ ಟജಟൂಟಟെ 

ಜಿಲ ಿಟപಟನಟು ಹ ಟ ಟൂತ್ಟ ಪಡಿಸ್ ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಟഢಟൄಿ 
ಜಿಲ ಿಟപಟಲ್ಲಿ ಟചನಟಷ್ಯಿನಗ ಟಟುುರ್ತತದ . 

• ವಿಟേವಟഹ ಟചತ್ಾಿಂತ್ ಟാಟಹತಯತ ಟഹ ಟാಡತ್ನ ನಿಮ್ಟ ಾಟൄರ್ಯ 
ಕಯಟുಾಟനರಮ್ವಯಗಿ ದ .  

• ಪಟಟൂಟರ್ರಿಗ  ಮ್ತ್ಟತ ಮ್ಹಳ  ಟുರಿಗ  ಸ್ಮಯನ ಟനಟ ಲ್ಲ 

ನಿೋ ಡಲಯಟപಟತ್ತದ . 
• .ಯೋಜ್ರ್ ಟു ದ ಸ್ ಯಿಿಂದಯಗಿ ಜ್ನಟൂಟ ಬಯಾಿಂಕ್ಸ 

ಸ್ ೋವ  ಪಡ ಟുಟಟെ ಪರಮಯಣಟെೂ ಹ ರ್ಚಿದ .                             
****************************** 
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     ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಟചಧ್ಾಟുನ 

        ಟചಧ್ಯಾಟു - 1 

   ಟെಾಟെಹಯಟൂ ನಿಟെಾಹಣ  
I .ಕ ಟಗಿನ ಪರರ್ತಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಟഥಿಂದ ಟൂಡಟ ವಯಟനಾಟപಟಲ್ಲಿ ಟഞತ್ತಟൂ 

ಟാರ ಯಿರಿ. 

1. ನಿಟെಾಹಣ  ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
  ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟു ಪಟ ಟെಾ ನಿಧ್ಯಾರಿತ್ ಟപಟರಿಟപಟ ಟഝಡ ೋರಿ ಕ  
ಗಯಗಿ ಜ್ನಟൂ ಪರಟുತ್ುಟപಟ ನಟು ಸ್ಮ್ನವಟുಗ ಟಳಸ್ಟ ಟെ 

ಮ್ತ್ಟತ ಸ್ಿಂಯೋಜಿಸ್ಟಟെ ರಿೋರ್ತಟുಲ್ಲಿನಿದ ೋಾಶ್ಚಸ್ಟಟെುಟഹಟൂ 

ಮ್ಟ ಟൄಟന ಬ ೋರ ಟുಟെರಿಿಂಟഹ ಕ ಟൄಸ್ಮಯಡಿಸ್ಟ ಟെ 

ಪರರ್ಕರ ಯರ್ಯಗಿ ಟൂಟತ್ತದ . 
2.  ನಿಧ್ಯಾಟൂ ಕ ೈಗ ಟಟ ುುಟെುಟഹಟ ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
ಟഞತ್ತಟൂ:ಪರರ್ತಯಿಂಟഹಟ ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಟഫಟರ್ ಟുಟ ತ್ನುದ ೋ 
ಟഛಟഹ ಟപಟರಿ ಮ್ತ್ಟತ ಟഞದ ುೋಟേಟപಟನಟುಟഝಡ ೋರಿಸ್ಕ ಟಟ ುಟൄಟ  
ಟഥಿಂಟഹಟನಿ ಣಾಟുಟെನಟು ತ ಗ ಟഹಟಕ ಟಟ ುಬ ೋಕಯಗಿ ಟൂಟತ್ತದ .ಟജಟഹರ್ ುೋ 
ನಿ ಧ್ಯಾಟൂ ಕ ೈಗ ಟಟ ುುಟെುಟഹಟ ಟഢನಟುತ ತೋವ . 
3.ವ ೈಟുರ್ಕತ ಟന ನಿಧ್ಯ ಾಟൂ ಹಯಟപಟ ಟപಟಿಂಪಟ ನಿಧ್ಯ ಾಟൂ   

ಟപಳ  ಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
    ಟണ ಟന ಟഥಡ ತ್ನಟൂಟಪವಯಟഹ ಸ್ಣು ಪರಮಯಣಟഹ ಟെಾಟെಹಯಟൂ 

ಸ್ಿಂಟഫಟರ್ ಟപಟಲ್ಲಿ, ಟഥಟാಿ ಟെಾರ್ಕತ ನಿಧ್ಯಾಟൂಟപಟನಟು 
ತ ಗ ಟഹಟಕ ಟಟ ುು ತಯತ ರ್ .  ಟജಟെುಟപಟನಟು  ವ ೈಟുರ್ಕತ ಟന  

ನಿಧ್ಯ ಾಟൂಟപಳ  ನಟುತ ತೋವ .   
ಟഥಿಂಟഹಟ ತ್ಿಂಡ ತ ಗ ಟഹಟಕ ಟ ಟುುಟെ ನಿ ಧ್ಯಾಟൂಟപಟನಟು ಟപಟಿಂಪಟ 
ನಿಧ್ಯ ಾಟൂಟപಳ  ನಟುತ ತೋವ . 
4.  ನಿಟെಾಹಣ ಟു ತ್ತ್ವಟപಟಲ್ಲಿ ಟചಧಿಕಯಟൂ ಮ್ತ್ಟತ 
ಜ್ವಯಬಯಿರಿ ಟു ತ್ತ್ವವ ೋನಟ? 

,,ಟഝ ತ್ತ್ವಟെು ಟചಧಿಕಯಟൂ ಮ್ತ್ಟತ ಜ್ವಯಬಯುರಿಗ  ಸ್ಿಂಟാಿಂಧ್ 

ಪಟ್ಟಿದಯುಗಿದ . ಟഝ ಟഢಟൂಡಟ ಟചಿಂಟേಟപಟ ು ಟഛಡಳತ್ಗಯಟൂನ 

ಟചಧಿಕಯ ಟൂ ಮ್ತ್ಟತ ರ್ೌಟനಟൂರ ಟಿಂದಿಗಿನ ಜ್ವಯಬಯುರಿ ಟുನಟು 
ತ ಟೋ ರಿಸ್ಟತ್ತವ . ಟഝ ಟചಿಂಟേಟപಟ ು ಟഛಡಳತ್ಗಯಟൂಟൂ 

ಟാಟದಿು ಟെಿಂರ್ತಕ , ಟഝ ಗಿ ನ ಟചನಟಟിಟെ, ಹಿಂದಿನ ಟചನಟಟിಟെ, 

ರ್ ೈರ್ತಟന ಟപಟಣ ಮ್ಟಿಂತಯಟഹಟಟെುಟപಟ ಸ್ಮಿ ಮಟൄನವಯಗಿ ಟൂಟತ್ತದ . 
I I . ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ರ್ಯಟൄಟೆ ಟചಟസವಯ ಟതಟഹಟ ವಯಟനಾಟപಟಲ್ಲಿ 
ಟഞತ್ತಟൂ ಟാರ ಯಿರಿ. 

1.  ಹ ನಿರ ಫ್ಯೋಟൄಟൂ ಪರಕಯಟൂ ನಿಟെಾಹಣ ಟു ತ್ತ್ವಟപಳಯಟെುಟെು  
  1).ಕಯಟുಾವಿಟിಜ್ರ್  
  2).ಟചಧಿಕಯಟൂ ಮ್ತ್ ಟತ ಜ್ ವಯ ಬಯ ು ರಿ 

  3). ಶ್ಚಸ್ಟತ 
  4).ಟണಟനಟൂಟಪಟഹ ಟഛಜ್ಞ  

  5).ಟണಟനಟൂಟಪಟഹ ಟഛದ ೋಟേ  

  6) ಟെಾರ್ಕತ ಹತಯಸ್ರ್ಕತ ಮ್ತ್ಟತ ಸ್ಯಮಯನಾ ಹತಯಸ್ರ್ಕತಟു      

        ಟചಧಿೋನತ  
  7).ಟഞದ ಟಾೋಗಿಟപಟ ವ ೋತ್ನ  

  8) ಕ ೋಿಂದಿರೋಟനಟತ್ ನಿಟെಾಹಣ  : 
  9).ಹಿಂತ್ಸ್ಟൂಪಳ 

  1).ಸ್ಮಯನತ   
  11).ಟഞದ ಟಾೋಗಿಟപಟ ಟചಧಿಕಯರಯಟെಧಿಟു ಸ್ಥಟൂತ  :  

  12). ರ್ ೋತ್ಟತ್ವ:  

  13).ಟഥಟപಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟാಟൄ 

2.  ನಿಟെಾಹಣ ಟു ಕಯಟുಾಟപಳ ಯಟെುಟെು? ಹ ಸ್ರಿಸ್. 

  1) ಯೋಜ್ರ್   
  2) ಸ್ಿಂಟഫಟರ್  
  3) ಸ್ಟാಿಿಂದಿ ಪಟ ರ ೈಕ        
  4) ನಿದ ೋಾಟേನ 
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  5) ಸ್ಿಂಯೋಜ್ರ್     
  6) ನಿಟുಿಂತ್ರಣ 

3.  ಟചಧಿಕಯಟൂ ಮ್ತ್ಟತ ಜ್ವಯಬಯಿರಿ, ಹಿಂತ್ ಸ್ಟൂಪಳ ಮ್ತ್ಟತ 
ಕ ೋಿಂದಿರೋಟനಟತ್ ತ್ತ್ವಟപಟ ನಟು ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟു 

ನಿಟൂಟ ಪಣ ಗ  ಹ ಟ ಿಂಟഹಟಟെಿಂತ  ಟാರ ಯಿರಿ. 

1.ಟചಧಿಕಯ ಟൂ ಮ್ತ್ಟತ ಜ್ವಯಬಯುರಿ : ಟഝ ತ್ತ್ವಟെು ಟചಧಿಕಯಟൂ 

ಮ್ತ್ಟತ ಜ್ವಯಬಯುರಿ ಗ  ಸ್ಿಂಟാಿಂಧ್ಪಟ್ಟಿದಯುಗಿದ .ಟഝ ಟഢಟൂಡಟ 

ಟചಿಂಟേಟപಟ ು ಟഛಡಳತ್ಗಯಟൂನ ಟചಧಿಕಯ ಟൂ ಮ್ತ್ಟತ 
ರ್ೌಟനಟൂರ ಟ ಿಂದಿಗಿನ ಜ್ವಯಬಯು ರಿಟുನಟು ತ ಟ ೋರಿಸ್ಟತ್ತ ವ . 
  2.ಹಿಂತ್ಸ್ಟൂಪಳ: ಟഝ ತ್ತ್ವಟഹ ಪರಕಯಟൂ ಪರರ್ತ 

ಸ್ಿಂಟഫಟರ್ ಟുಟൄಟ ಿ ಟചಧಿಕಯಟൂ ಟെಟപಾಟഹ ಹಿಂತ್ಟപಳಟൂಬ ೋಟനಟ. 
ಟചಧಿಕಯ ಟൂಟഹ ಶ್ ರೋಣ್ಣ, ಟചಧಿಕಯಟൂ ಟെಟപಾಟഹಟെಟൂ ಮ್ತ್ಟತ 
ಕ ಟ ಟഞದ ಟಾೋಗಿಟപಟ ಮ್ಧ್ ಾ ಸ್ೆರ್ಿ ವಯಗಿ 

ನಿಧ್ಯ ಾಟൂವಯಗಿಟൂಬ ೋಟനಟ. 
  3.ಕ ೋಿಂದಿರೋಟനಟತ್ ನಿಟെಾಹಣ  : ಟഝ ತ್ತ್ವಟഹ ಪರಕಯಟൂ 

ಟചಧಿಕಯ ಟൂಟെು ಕ ೋಿಂದಿರೋಟനಟತ್ವಯಗಿ ಟഹಟು ವಯಾಪ್ಯಟൂ 

ಸ್ಿಂಟഫಟರ್ ಗ  ಟഞತ್ತಮ್ ಫ್ಟൄ ದ ಟಟൂಟനಟಟെಿಂರ್ತಟൂಬ ೋಟനಟ. 
4.  ಟെಾಟെಹಯಟൂ ನಿಟെಾಹಣ ಟുಲ್ಲಿ ನಿಧ್ಯ ಾಟൂ 

ತ ಗ ಟഹಟಕ ಟಟ ುುಟെುಟഹಟൂ ಪ್ಯರಮ್ಟಟഩ ಾತ  ಟണನಟ? 
ಟഞತ್ತಟൂ::* ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಟഫಟರ್ ಟപಟ ಲ್ಲಿ ಟഞಿಂಟ್ಯಟപಟಟെ 

ಟചರ್ ೋಟനಸ್ಮ್ಸ್ ಾಟപಳಗ  ಟഥಳ  ುಟു ನಿಧ್ಯಾಟൂಟപಟು ಪರಿಹಯಟൂ 

ಕ ಟಡಟ ತ್ತವ . 
*ಟഞತ್ತಮ್ ನಿಧ್ಯಾಟൂದಿಿಂಟഹ ಸ್ಿಂಟഫಟರ್ ಟുಟ ಟഞತ್ತಮ್ ಲಯಟി 

ಪಡ ಟഹಟ ಸ್ಟಟപಮ್ ರಿೋರ್ತಟുಲ್ಲಿ ನಡ ಟഹಟಕ ಟ ಿಂಡಟ 
ಹ ಟ ೋಟപಟತ್ತದ .ತ್ಪಟೆ ನಿಧ್ಯಾಟൂಟപಟುಸ್ಿಂಟഫಟರ್ ಟു ನರ್ಿಟപಳಗ  
ಕಯಟൂಣವಯಟപಟತ್ತ ವ . 
*ರ್ಯಟെುದಯಟഹಟൂಟ ಟഥಿಂಟഹಟ ಸ್ಮ್ಸ್ ಾಟുನಟು 
ಪರಿಹರಿಸ್ಬ ೋಕಯಟഹರ  ಟഞತ್ತಮ್ ನಿಧ್ಯ ಾಟൂ ತ ಗ ಟഹಟಕ ಟ ಟುಟെುಟഹಟൂ 

ಮ್ಟ ಟൄಟന ಮಯತ್ರ ಸ್ಯಧ್ಾವಯಟപಟತ್ತದ . 

5.  ನಿಧ್ಯಾಟൂ ಪರರ್ಕರಯಟുಲ್ಲಿ ಟചಡಟനವಯಗಿಟൂಟಟെ ಮ್ಟಟഩ ಾ 
ಮ್ಟ ಟൄಟിಟ ತ್ ತ್ತ್ವಟപಳ ಯಟെುಟെು? 

• ಟപಟರಿಟപಟ ನಟು ಸ್ಥ ಟൂಪಡಿಸ್ಟಟെುಟഹಟ•   
• ಟപಟರಿಟപಟ ನಿದಿ ಾರ್ಿತ . 
• ಪರ್ಯಾಟു ನಿಧ್ಯ ಾಟൂಟപಟನಟು ಹಟಡಟಟനಟಟെುಟഹಟ. 
• ಯೋಜ್ರ್ ಟപಟ ನಟು ಪಟനವಗ ಟಳಸ್ಟ ಟെುಟഹಟ. 

     • ವಿವ ೋಚ ರ್ಯಟുಟಟനತ ತ್ಟനಾಟാಟഹು ಯಜ್ರ್ ಟപಟ ು.          
   • ಟെಸ್ಟತಸ್ಥ ರ್ತ ಟചರಿಟുಟಟെುಟഹಟ. 
     • ಮೌಲ್ಲಾೋಟനರಿಸ್ಟಟെುಟഹಟ. 
6.ನಿಧ್ಯ ಾಟൂಟപಟ ನಟು ತ ಗ ಟഹಟಕ ಟಟುಬ ೋಕಯಟഹ ಸ್ಿಂಟഹಟിಾಟപಟ ಲ್ಲಿ 
ಟപಮ್ನಟഹಲ್ಲಿ ಟಟಿ ಕ ಟ ಟ ುಬ ೋಕಯಟഹ ಟചಿಂಟേಟപಳಯಟെುಟെು? 
• ಸ್ಮ್ಸ್ ಾಟുನಟು ವಿಶ್ ಿ ೋಷ್ಟ ಸ್ಟಟെುಟഹಟ 
•    ಕಯಟുಾಟപತ್ ಮಯಡಟൄಟ ಯೋಜ್ರ್  ಟൂಟಪಿಸ್ಟಟെುಟഹಟ. 
•    ಧ್ ೈಟുಾ ಮ್ತ್ಟತ ತಯಳ  ಮಟപಟ ನಟು ಪ್ಯಲ್ಲಸ್ಟಟെುಟഹಟ. 
•    ಮ್ಟಿಂದಯಲ ಟ ೋಚ ರ್ ಟുನಟು ಟപಮ್ನಟഹಲ್ಲಿ ಡಟಟെುಟഹಟ. 
•    ವಿವ ೋಟനಟുಟಟനತ ನಿಧ್ಯ ಾಟൂಟെನಟು ಶ್ಚೋಟഫರಟഹಲ್ಲಿ 
ತ ಗ ಟഹಟಕ ಟಟ ುುಟെ ಸ್ಯಮ್ಟസರಯಟെನಟು ಹ ಟ ಿಂದಿಟൂಟಟെುಟഹಟ. 
7.  ಯೋಜ್ರ್  ಮ್ತ್ಟತ ಸ್ಿಂಟഫಟರ್ ಟപಟ ು, ನಿಟെಾಹಣ ಟു 

ಮ್ಟಟഩ ಾ ಕಯಟുಾಕ್ ೋತ್ರಟഹಲ್ಲಿ ಟെಹಸ್ಟ ಟെ ಪ್ಯತ್ರವ ೋನಟ? 
  ಯೋಜ್ರ್  : ಟജಟഹಟ ನಿಟെಾಹಣ ಟു  ಕಯಟുಾಕ್ ೋತ್ರಟഹಲ್ಲ ಿ  
ಟഥಿಂಟഹಟ  ಮ್ಟಟഩ ಾವಯಟഹ  ಕ್ ೋತ್ರವಯ ಗಿದ . ಯೋಜ್ರ್ ಯಿಂಟഹರ  
ಟഥಿಂಟഹಟ ನಿದಿಾರ್ಿ ಟചಟെಧಿ ಗ  ಟിವಿರ್ಾಟഹ 

ಕಯರ್ಯಾಚಟൂಣ ಟപಟ ನಟು ಮ್ಟಿಂದಯ ಗಿ ನಿಧ್ಾರಿಸ್ಟಟെುದ ೋ 
ಟഛಗಿದ  .ಯೋಜ್ರ್ ಟു ಪರರ್ಕರಯಟുಟ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟു ಟപಟರಿಟപಟ 

ಸ್ಯಧ್ರ್ ಗಯಗಿ ಟഞದ ುೋಟേಟപಟ ನಿಣ ಾಟു, ನಿೋ ರ್ತ, 

ಕಯಟുಾತ್ಿಂತ್ರಟപಟ ು, ಕಯಟുಾಟനರಮ್ಟപಟ ು, 
ಕಯರ್ಯಾನಟಟപರ್ತಟപಟ ಮ್ತ್ಟತ ಪರಿಶ್ಚರ್ಿಟപಟ ನಿಟൂಟ ಪಣ ಟുನಟು 
ಟഥಟಗ ಟಿಂಡಿಟൂಟತ್ತದ . 
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   2. ಸ್ಿಂಟഫಟರ್  : ಸ್ಿಂಟഫಟರ್ ಯಿಂಟഹರ  ಮಯನಟെ ಟേರ್ಕತ 
ಮ್ತ್ಟತ ಭೌರ್ತಟന ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄಟപಟ ನಟು ಟഥಿಂದ ಡ  
ಸ್ ೋರಿಸ್ಟಟെುದ ೋ ಟഛಗಿದ . ಕ ಟൄಟെು ಟുಿಂತ್ರಟപಟ ು ಮ್ತ್ಟತ 
ಟുಿಂತ ಟರೋಪಟനಟൂಣ ಸ್ಿಂಪನಟ ಮಟൄಟപಟ ನಟು ಮಯನಟെ 

ಸ್ಿಂಪನಟಮಟൄ ಟഹ ಜ ಟತ  ಸ್ ೋರಿಸ್, ಕಯಟുಾಕ ೆ ತ ಟ ಡಗಿಸ್ 

ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟു ಟഞದ ುೋಟേಟപಟನಟು ಟഝಡ ೋರಿಸ್ಕ ಟ ಟ ುುಟെುದ ೋ 
ಸ್ಿಂಟഫಟರ್ ಟു ಮ್ಟಟഩಾ ಧ್ ಾೋಟുವಯಗಿ ಟൂಟತ್ತ ದ . ಟഝ ಟചಿಂಟേಟെು 
ಪರರ್ತನಿಧಿಟുನಟು ರ್ ೋಮಿಸ್ ಟജಲಯಖಯ ಪರರ್ತನಿಧಿಟപಳಗ  
ಟചಟപತ್ಾವಯಟഹ ಭೌರ್ತಟന ಸ್ೌಟൄಟിಾಟപಟನಟು ಟഥಟഹಗಿಸ್ ಬ ೋರ  
ಬ ೋರ  ಹಿಂತ್ಟപಟ ಕ ಟൄಸ್ಗಯಟൂರಿಗ  ಸ್ಮ್ನವಟു ರಿೋರ್ತಟുಲ್ಲಿ 
ಕ ಟൄಸ್ ಮಯಡಟൄ ಟ ಟചನಟಟെು ಮಯಡಿಕ ಟಡಟಟെ ಟഞದ ುೋಟേಟെನಟು 
ಹ ಟ ಿಂದಿಟൂಟತ್ತದ . 
    *******************************              

          ಟചಧ್ಯಾಟു - 2 

  ಹಣಕಯಸ್ನ ನಿಟെಾಹಣ  
I .ಟഝ ಕ ಟಗಿನ ವಯಟനಾಟപಟಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಟൂಟಟെ ಜಯಟപಟപಟನಟು 
ಸ್ಟಟനತವಯಟഹ ಪಟഹಟപಳಿಂಟഹ ತ್ಟಿಂಬಿರಿ. 

1.ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಳಗ  ಟഢಟൂಡಟ ರಿೋರ್ತಟു ಹಣಕಯಸ್ನ 

ಟചಟെಟേಾಟനತ  ಟജಟൂಟತ್ತದ . ಟചಟെು ರ್ಯಟെುವ ಿಂಟഹರ  ಟചಲಯೆಟെಧಿ 

ಹಣಕಯಸ್ಟ ಮ್ತ್ಟತ ದಿೋಘಾಾಟെಧಿ ಹಣಕಯಸ್ಟ    

2. ಟെಸ್ಟತಟപಟ ನಟು ಪಟ ರ ೈಕ  ಮಯಡಟಟെಟെರಿಿಂಟഹ ಸ್ಯ ಟൄಪಡ ಟുಟ 
ತಯತ ರ . ಟജಟഹನಟು ವಯಾಪ್ಯರಿ ಸ್ಯಟൄ ಟഢನಟುತಯತರ . 
3. ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟು ತ್ಮ್ಮ ದಿನಟെಹ 

ಕಯಟുಾಟപಳಗಯಗಿ ಟചಲಯೆಟെಧಿ ಹಣಕಯಸ್ಟ ರಿೋರ್ತಟു 

ಸ್ಯಟൄ ಟെನಟು ಪಡ ಟുಟತಯತರ . 
4.ಟചತ್ಾಿಂತ್ ತ್ವರಿತ್ ಬ ೋಡಿಕ ಟപಳಗಯಗಿ ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟು 
ಸ್ಥಳೋಟു ಲ ೋವಯದ ೋವಿಗಯಟൂರಿಿಂಟഹ ಸ್ಯಟൄ ಪಡ ಟുಟತಯತರ . 

5. ಟനಟಡಟ ಟാಿಂಡವಯಟ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟ ಟാಿಂಡವಯಟ ಟെನಟು ರ್ಚಟനೆ 
ರ್ಚಟനೆ ಭಯಟപಟപಳ ಯಗಿ ವಿಿಂಟപಡಿಸ್ಟൂಟತಯತ ರ  ಟജಟെುಟപಟ ನಟು 
ಷ್ ೋಟൂಟಟപಟು ಟഢಿಂಟഹಟ ಟനರ ಟുಟತಯ ತರ .  
6.ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟ ಟഛರ್ಯತ್ ಮ್ತ್ಟತ 

ನಿರ್ಯಾತ್ಟപಳಗಯಗಿ              

ಸ್ಯಟൄ ನಿೋ ಡಟಟെಬಯಾಿಂಟനಟ ಟഛಮ್ಟഹಟ ಮ್ತ್ಟತ ಟൂಫ್ಟತ 
ಬಯಾಿಂಕಯಗಿ ದ .  

7.  ಭಯಟൂರ್ತೋಟു ಕ ೈಗಯರಿಕಯ ಹಣಕಯಸ್ಟ ನಿಟപಮ್ಟെು 1948 
ಟൂ ಟജಸ್ವಿಟുಲ್ಲಿ ಸ್ಯಥ ಪಿತ್ವಯಯಿತ್ಟ.  
8.  ಭಯಟൂತ್ಟഹಲ್ಲಿ ಮೊ ಟಿಮೊಟഹಟൄ ಷ್ ೋಟൂಟಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿ ಮ್ಟಿಂಬ ೈ 
ಪಟಿಣ ಟഹಲ್ಲಿ ಪ್ಯರ ಟൂಿಂಟിವಯಯಿತ್ಟ.  
I I .ಟഝ ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಚರ್ಚಾಸ್ ಟഢಟൂಡಟ,ಮ್ಟಟൂಟ 
ವಯಟനಾಟപಟಲ್ಲಿ ಟഞತ್ತಟൂ ಟാರ ಯಿರಿ. 

1.ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಶ್ಯಸ್ರಟഹಲ್ಲಿ ಹಣಕಯಸ್ಟ ನಿಟെಾಹಣ  ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ?  
  ಹಣಕಯಸ್ಟ ನಿಟെಾಹಣ  ಟഢಿಂಟഹರ  ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥ ಟപಟ 

ಟഞದ ುೋಟേಟപಟ ನಟು ಟപಮ್ನಟഹಲ್ಲಿಟಟಿ ಕ ಟ ಿಂಡಟ ಹಣಟഹ 

ಸ್ಿಂಟപರಹಣ  ಮ್ತ್ಟತ ಟചಟഹನಟು ಲಯ ಟിದಯಟുಟന ಟാಟ ಕ ಗಯಗಿ 

ಟഞಪಯೋಗಿಸ್ಟಟെುಟഹಟ ಟഢಿಂಟഹಟസಾ.     
2. ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಳಗ  ಬ ೋಕಯಟഹ ಟഢಟൂಡಟ ರಿೋರ್ತಟു 

ಸ್ಯಟൄ ಟപಳ ಯಟെುಟെು? 
    1.ಟചಲಯೆ ಟെಧಿ ಹಣಕಯಸ್ಟ  
    2.ದಿೋಘಾ ಾಟെಧಿ ಹಣಕಯಸ್ಟ   
3.ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಳಗ  ಟചಲಯ ೆಾ ಟെಧಿ ಸ್ಯಟൄಕಯ ೆಗಿ ಟജಟൂಟಟെ 

ರ್ಯಟെುದಯ ಟഹಟൂಟ ರ್ಯಟൄಟ ೆ ಮ್ಟ ಟൄಟപಟ ನಟು ರ್ತಳಸ್? 

   ಟഢ) ವಯಾಪ್ಯಟൂ ಸ್ಯಟൄ  

   ಬಿ) ಬಯಾಿಂಟനಟ ಟഞಟഹುರಿ ಟചಟസವಯ ಬಯಾಿಂಟനಟಸ್ಯಟൄ 

   ಸ್) ಗಯರಹಟന ಮ್ಟಿಂಟപಡಟപಟು  
   ಡಿ) ಟചಲಯ ೆಟെಧಿ ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟന ಠ ೋಟെಣ್ಣಟപಟ ು  
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4.ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಳಗ  ಟചಲಯ ೆಟെಧಿ ಸ್ಯಟൄ ಟണಕ  
ಬ ೋಕಯಟപಟತ್ತ ದ  ರ್ತಳಸ್? 

   ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಳಗ  ದಿನಟെಹ 

ಕಯಟുಾಟെಹವಯಟಟಟപಳಗಯಗಿ ಟചಲಯೆಟെಧಿ ಸ್ಯಟൄ 

ಬ ೋಕಯಟപಟತ್ತ ದ . 
5.  ದಿೋಘಾಾಟെಧಿ ಸ್ಯಟൄ ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
  ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಳಗ  ಟഥಿಂಟഹಟ ಟെರ್ಾರ್ಕೆಿಂತ್ ಹ ರ್ಚಿನ 

ಟചಟെಧಿ ಗ  ಟചಟെಟേಾಟനವಿಟൂಟಟെ ಸ್ಯಟൄ ಟെನಟು ದಿೋಘಾಾಟെಧಿ    

  ಸ್ಯಟൄ ಟഢನಟುಟെಟൂಟ 
6.  ಟചರ್ ಟ ಾೋನಾ ನಿಧಿಟപಟ ರ್ಯಟെುದಯಟഹಟൂಟ ಮ್ಟ ಟൂಟ 
ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟನಟು ರ್ತಳಸ್? 

    1. ಟുಟನಿಟ್ ಟರಸ್ ಿ ಟഛಫ್ ಟജಿಂಡಿರ್ಯ. 
    2.SBI  

      3.ಟാಜಯಜ್ ಟചಟൄಟുನ್ಸ 
I I I . ಟഝ ಕ ಟಗಿನ ಪರರ್ತಯಿಂಟഹಟ ಪರಶ್ ುಟപಟ ಟപಟಿಂಪಿನಲ್ಲಿ 
ಚರ್ಚಾಸ್, ಟഢಿಂಟರಿಿಂಟഹ ಹತ್ಟತ ವಯಟനಾಟപಟಲ್ಲಿ ಟഞತ್ತಟൂ ಟാರ ಯಿರಿ. 

1. ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಳಗ  ಹಣಕಯಸ್ ನ ಪ್ಯರಮ್ಟಟഩ ಾತ  
ಮ್ತ್ಟತ ಪ್ಯತ್ರ ಟെನಟು ರ್ತಳಸ್. 

ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟ ಲ್ಲಿ ಹಣಕಯ ಸ್ ನ ಪ್ಯತ್ರ ಮ್ತ್ಟತ 
ಪ್ಯರ ಮ್ಟಟഩಾತ  : 

• ಹಣಕಯಸ್ಟ ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟ ಜಿೋಟെಟൂಟനತವಯಗಿ ದ . 
ಹಣಕಯಸ್ಟ ಟജಟൄಿದ  ರ್ಯಟെುದ ೋ ಟെಾಟെಹಯಟൂ   

       ಚ ಟಟಟെಟ್ಟಕ ಟപಟ ು ಸ್ಯಧ್ಾವಿಟൄಿ. 
• ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ ಟു ಕಯಟുಾಟഹಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ಟತ ಟെಸ್ಟತ ಟപಟ ನಟು 

ಹಯಟപಟ ಸ್ ೋವ ಟപಟನಟು ಟഥಟഹಗಿಸ್ಟ ಟെ ಪರರ್ಕರಯಟുಲ್ಲಿ   
ಬ ೋಕಯಟപಟಟെ ಸ್ಯಧ್ನಟപಟ ನಟು ಪಟ ರ ೈಸ್ಟತ್ತದ . 

• ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥ ಟപಟ ು ತ್ಮ್ಮ ಟപಟರಿಟപಟ ನಟು 
ಸ್ಯಧಿ ಸ್ಟಟെುಟഹಟ ಮ್ತ್ಟತ ಟെಾಟെಹಯಟൂ ನಡ ಸ್ಕ ಟ ಿಂಡಟ 
ಹ ಟ ೋಟപಟಟെ ದಿರ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಪರಮ್ಟಟഩ ಪ್ಯತ್ರಟെಹಸ್ಟತ್ತ ದ . 

• ಟാಿಂಡವಯಟ ಟെನಟು ತ ಟ ಡಗಿಸ್ಟಟെುಟഹಟൂಲ್ಲಿ ಹಯಟപಟ 

ವಿನಿಯೋಟപ ಮಯಡಟಟെ ದಿರ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಟഥಿಂಟഹಟ 
ನಿಟുಿಂರ್ತರತ್ ರಿೋರ್ತಟുಲ್ಲಿ ಮಯಟപಾಟഹಟേಾನ 

ನಿೋ ಡಟತ್ತದ . 
• ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟുನಟು ಟഛಧ್ಟನಿಟനತ ಗ ಟ ಳಸ್ಟಟെಲ್ಲಿ ಸ್ಹಯಟു 

ಮಯಡಟತ್ತ ದ . 
• ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟുಟ ಕ ೈಗ ಟಟ ುುಟെ ಹ ಟ ಸ್ ಪರಿ ಶ್  ೋ ಧ್ರ್ ಟപಟ ು, 

ಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿ ಸ್ಮಿ ೋಕ್ , ಜಯಹರಯತ್ಟಟപಳಗಯಗಿ 

ಟചಟെಟേಾಟന ಹಿಂಟഹಟಳ ಟഹ ಪರದ ೋಟേಟപಟ ಲ್ಲಿ 
ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಟನಟು ಸ್ಯಥಪಿಸ್ಟൄಟ ಹಣಕಯಸ್ನ 

ಟചಟെಟേಾಟനತ  ಹ ಚಯಿ ಗಿದ . 
• ಹಣಕಯಸ್ನ ಸ್ಥ ಟൂತ  ಟഥಿಂಟഹಟ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟു 

ಯೋಟപಾತ ಟുನಟು ಹ ರ್ಚಿ ಸ್ಟತ್ತದ .  
2. ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಳಗ  ದಿೋಘಾಾಟെಧಿ ಸ್ಯಟൄ ಟഹ 

ಟചಟെಟേಾಟനತ ಟപಳ ಯಟെುಟെು? ಸ್ಟ ಥಟൄವ ಯಗಿ ವಿಟെರಿಸ್ 

     ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಳಗ  ಬ ೋಕಯಟപಟಟെ ದಿೋಘಾಾಟെಧಿ 

ಹಣಕಯಸ್ಟ ಸ್ಯಮಯನಾವಯಗಿ ಟഥಿಂಟഹಟ ಟെರ್ಾಕ ೆ 
ಮಿ ೋರಿಟഹ ಟചಟെಧಿರ್ಯಗಿಟൂಟತ್ತದ . ಟഝ ಸ್ಯಟൄ ಟെು 
ಟചಭಿಟെಟದಿಿ ಕಯಟുಾಟപಳಯಟഹ ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ ಟു 

ಮ್ಟಿಟെನಟು ಹ ರ್ಚಿ ಸ್ಟಟെುಟഹಟ, ಟഛಧ್ಟನಿ ಟന ಟഞತಯೆ ಟഹರ್ಯ 
ಟെಾಟെಸ್ ಥಟപಟನಟು 
ಟചಟ ಟെಡಿಸ್ ಕ ಟ ಟ ುುಟെುಟഹಟ,ಟുಿಂತ ಟರ ೋಪಟനಟൂಣಟപಟ ನಟು 
ಕ ಟೋಟ ುುಟെುಟഹಟ ಮ್ಟಿಂತಯಟഹಟಟെುಟപಳಗ  
ಟചನವಟുವಯಟപಟತ್ತದ . ಟഝ ರಿೋರ್ತಟു ಸ್ಯಟൄಟെ ು 
ಸ್ಥ ಟൂಟാಿಂಡವಯಟ ಟഹ ಕ ಟൄಸ್ಟപಟ ನಟು ಮಯಡಟಟെುಟഹಕ ೆ 
ಬ ೋಕಯಟപಟತ್ತ ದ . ಟഞದಯ : ಸ್ಥಟൂ ಟഛಸ್ತ ಟപಟ ನಟು 
ಹ ಟ ಿಂಟഹಟಟെುಟഹಟ, ಮ್ತ್ಟತ ಪರಸ್ಟತ ತ್ ಟഞತಯೆಟഹರ್ಯ 
ಕಯಟുಾಟപಟನಟು ಟഛಧ್ಟನಿಟന ಕಯಟുಾಟപಳಗ  
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ವಿಸ್ತರಿ ಸ್ಟಟെುಟഹಟ, ಟനಟಿಡ ನಿಮಯಾಣ ಮಯಡಟಟെುಟഹಟ 
ಮ್ಟಿಂತಯಟഹಟಟെು. 

3. ಷ್ ೋಟൂಟಟപಟ ು ಮ್ತ್ಟತ ಸ್ಯಟൄ ಪತ್ರಟപಟ ು ದಿೋಘಾ ಾಟെಧಿ 

ಸ್ಯಟൄ ಟഹಲ್ಲಿ ಮ್ಟಟഩ ಾ ಪ್ಯತ್ರ ಟെಹಸ್ಟ ತ್ತವ .’’ 
ಟചಟെುರ್ಯಟെುಟെು ? ಟചಟെು ಹ ೋಗ  ಸ್ಹಯಟു 

ಮಯಡಟತ್ತವ ? 
  ಷ್ ೋಟൂಟಟപಟ ು ದಿೋಘಾಾಟെಧಿ ಸ್ಯಟൄ ಟഹಲ್ಲಿ ಮ್ಟಟഩ ಾ 
ಪ್ಯತ್ರ ಟെಹಸ್ಟ ತ್ತವ . ಟനಟ ಡಟ ಟാಿಂಡವಯಟ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟ ು 
ಟാಿಂಡವಯಟ ಟെನಟು ಸ್ಣು ಸ್ಣು ಟനನಿರ್ಿ ಮೊ ತ್ತಟഹ 

ಮ್ಟ ಟൄಟന ಸ್ಿಂಟപರಹಸ್ಟ ತ್ತವ . ಟജಟെುಟപಳಗ  ಷ್ ೋಟൂಟಟപಟು 
ಟഢನುಲಯ ಟപಟತ್ತದ . ಟനಟ ಡಟ ಟാಿಂಡವಯಟ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟ ನಟು 
ಪ್ಯರ ಟൂಿಂಭಿಸ್ಟವಯಟപ ಪರಟെತ್ಾಟനಟൂಟ ಷ್ ೋಟൂಟಟപಟ ನಟು 
ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟനರಿಗ  ಹಿಂಚ ಟತಯತ ರ  ಹಯಟപಟ ಟഝ 

ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟು ತ್ಮ್ಗ  ಟാಿಂಡವಯಟ 

ಹ ರ್ಚಿ ಸ್ಕ ಟ ಟುಬ ೋಕಯಟഹ ಸ್ಿಂಟഹಟിಾಟപಟು ಟാಿಂದಯಟപಟൄಟ 

ಷ್ ೋಟൂಟಟപಟ ನಟು ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟനರಿಗ  ಹಿಂಚಟತ್ತ ವ .ಟനಟ ಡಟ 
ಟാಿಂಡವಯಟ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟ ು ದಿೋಘಾಾಟെಧಿ ಸ್ಯಟൄಟെನಟು 
ಸ್ಿಂಟപರಹಸ್ಟൄಟ ಸ್ಯಟൄಪತ್ರಟപಟನಟು ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟനರಿಗ  
ನಿೋ ಡಟಟെುಟഹಟൂ ಮ್ಟ ಟൄಟന ಹಣಟെನಟು ಸ್ಿಂಟപರಹಸ್ಟൄಟ 
ಟചಟെಕಯಟേವಿದ . ಟഥಿಂಟഹಟ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟുಟ 
ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟനರಿಗ  ಸ್ಯಟൄ ಪತ್ರ ಟപಟನಟು ನಿೋ ಡಿ 

ಸ್ಯಟൄ ಟെನಟು ಟഥಿಂಟഹಟ ಟചಟെಧಿಟു ನಿಂತ್ಟൂ 

ಮ್ಟൂಟಪ್ಯ ಟെರ್ತ ಮಯಡಟ ಟെ ಟനರಯಟൂನಟು  
ಸ್ಯಟൄ ಪತ್ರಟപಟಲ್ಲಿ ರ್ತಳಸ್ಟൂಟತ್ತವ . ಟഥಿಂಟഹಟ ನಿಧಿ ಾರ್ಿ 
ಟഹಟൂಟഹ  ಟാಡಿಡ ಹಯಟപಟ ಸ್ಯಟൄಪತ್ರಟെನಟು ಹ ಟ ಿಂದಿಟൂಟ 
ಟെಟെರಿಗ  ಕ ಟ ಡಟൄಟ ಟഥಪಿೆಟൂಟತ್ತವ , ಟഝಮ್ಟಟൄಟന ಟനಟ ಡ 

ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟ ು ದಿೋಘಾಾಟെಧಿ ಸ್ಯಟൄಟെನಟು 
ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟനರಿಿಂಟഹ ಸ್ಿಂಟപರಹಸ್ಟತ್ತ ವ . 

4. ಭಯಟൂತ್ಟഹ ಹಣಕಯಸ್ಟ ನಿಟപಮ್ ಮ್ತ್ಟತ ರಯಜ್ಾ 
ಹಣಕಯಸ್ಟ  ನಿಟപಮ್ಟപಟ ು ವಯಣ್ಣ ಜ್ಾ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಳಗ  
ಟെಾಟെಹಯಟൂಕ ೆ ಹಣಕಯಸ್ಟ ಪಟ ರ ೈಸ್ಟൄಟ ರ್ಯಟെ ಪ್ಯತ್ರ 
ಟെಹಸ್ಟ ತ್ತವ ? 

     ಭಯಟൂರ್ತೋಟു ಕ ೈಗಯರಿಕಯ ಹಣಕಯಸ್ಟ ನಿಟപಮ್ಟെು  
ದಿೋಘಾ ಾಟെಧಿ ಸ್ಯಟൄಟപಟ ನಟು ಕ ಟಡಟൄಟ 1948 ಟൂಲ್ಲಿ ಸ್ಯಥಪಿತ್  

ವಯಯಿತ್ಟ. ಟഝ ನಿಟപಮ್ಟെು ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟന ನಿಟുಮಿತ್ 

ಟനಿಂಪನಿ ಟപಟ ು, ಸ್ಹಕಯರಿ ಸ್ಿಂಟഫಟപಟು ಮ್ತ್ಟತ ರಯಜ್ಾ 
ಸ್ಕಯಾಟൂಟഹಟഥಡ ತ್ನ ಟഹಲ್ಲಿ ನ ನಿಟുಮಿ ತ್ ಟനಿಂಪನಿಟപಳಗ  
ಸ್ಯಟൄ ಟെನಟು ಕ ಟಡಟತ್ತದ . ರಯಜ್ಾ ಹಣಕಯಸ್ಟ ನಿಟപಮ್ಟപಟು 
ತ್ಮ್ಮ ರಯಜ್ಾಟപಟ ಲ್ಲಿ ನ ಸ್ಣು  ಪರಮಯಣಟഹ ಮ್ತ್ಟತ ಮ್ಧ್ಾಮ್ 

ಪರಮಯಣಟഹ ಕ ೈಗಯರಿಕ ಟപಳಗ  ಹಣಕಯಸ್ನಟು ಟഥಟഹಗಿಸ್ಟತ್ತವ . 
5. ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟന ದಿೋಘಾಾಟെಧಿ ಠ ೋಟെಣ್ಣಟപಳ  ಿಂಟഹರ ೋನಟ? 

ಟചಟെುಟപಳಿಂಟഹ ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟനರಿಗಯಟപಟಟെ 

ಟചನಟಟനಟಟൄತ ಟപಳ  ೋನಟ? 
         ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟು ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟനರಿಿಂಟഹ 

ದಿೋಟഫಾಕಯಟൄಟഹ ಟചಟെಧಿಗ  ಟചಿಂಟഹರ  ಟതಟഹಟ ಟെರ್ಾಟപಟ  

    ಟചಟെಧಿಗ  ಠ ೋಟെಣ್ಣ ಟൂಟಪಟഹಲ್ಲಿ  ಸ್ಿಂಟപರಹಸ್ಟಟെ 

ಟാಿಂಡವಯಟ ಕ ೆ ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟന ಠ ೋಟെಣ್ಣಟപಳ  ನಟುಟെಟൂಟ. ಟഝ ರಿ ೋ ರ್ತ  

    ಠ ೋಟെಣ್ಣಟപಟನಟು ಪಡ ಟുಟൄಟ ಹ ಚ ಟಿ 
ನಿಟുಮಯಚ ಟൂಣ ಟപಳಟൄಿ ದ  ಸ್ಟಟൄ ಟിವಯಗಿ ಪಡ ಟുಟാಹಟಟഹಟ. 
ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟು    
    ಟഝ ಠ ೋಟെಣ್ಣಟപಟ ಮೋಲ  ಶ್ ೋ.8 ರಿಿಂಟഹ 10ಟൂಟെರ ಗ  
ಟാಡಿಡಟുನಟು ಕ ಟಡಟെುಟഹರಿಿಂಟഹ ಸ್ಯಟെಾಜ್ನಿಟനಟൂಟ ತ್ಮ್ಮ  
    ಹಣಟെನಟು ಠ ೋಟെಣ್ಣಟപಟಿಂತ  ಟജಟಟಿ ಲಯಟി ಪಡ ಟുಟൄಟ 
ಸ್ಯಧ್ಾವಯಟപಟತ್ತದ . 

6. ಹಣಕಯಸ್ಟ ಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿ ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ? ಟജಟഹಟ 
ಟാಿಂಡವಯಟ ಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿ ಗಿ ಿಂತ್ ಹ ೋಗ  ಭಿನುವಯಗಿದ  ? 

   1. ಹಣಟഹ ಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿ  
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• ಟചಲಯ ೆಟെಧಿ ಸ್ಯಟൄ ಟപಳಗ  ಸ್ಿಂಟാಿಂಧ್ ಪಟ್ಟಿದಯುಗಿ ದ . 
• ಕಯಟുಾಶ್ಚೋಟൄ ಟാಿಂಡವಯಟ ಕಯೆ ಗಿ ಹಣಕಯಸ್ನಟು 

ಟഥಟഹಗಿಸ್ಟ ತ್ತದ .  
• ಟാಡಿಡ ಟഹಟൂರ್ಕೆಿಂತ್ ಹ ಚ ಯಿ ಗಿಟൂಟತ್ತದ   
• ಸ್ಯಟൄ ಟപಟ ನಟು ಟഥಿಂಟഹಟ ದಿನದಿಿಂಟഹ ಟഥಿಂಟഹಟವಯಟൂ, 

1 ರಿಿಂಟഹ 6 ರ್ತಿಂಟപಟ ುಟപಟ ಟചಟെಧಿಗ  
ಪಡ ಟുಟാಹಟಟഹಟ.  

• ಟഝ ಸ್ಯಟൄಟപಟ ನಟು ವಯಾಪ್ಯರಿ ವಿನಿಮ್ಟു 

ಪತ್ರಟപಟ ು, ಟചಲಯೆಟെಧಿ ಸ್ಹಕಯರಿ ಬಯಿಂಡ್ ಟപಟ ು, 
ಟഩಜಯ ರ್  ವಿನಿಮ್ಟു ಪತ್ರಟപಟ ು 
ಮ್ಟಿಂತಯಟഹಟಟെುಟപಟ ಟഞಟഹುರಿ ಸ್ಯಧ್ನಟപಟ ಮೋಲ  
ಪಡ ಟുಟാಹಟಟഹಟ. 

2. ಟാಿಂಡವಯಟ ಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿ  
• ದಿೋಘಾ ಾಟെಧಿಗ  20 ರಿಿಂಟഹ 30 ಟെರ್ಾಟഹ 

ಟചಟെಧಿ ಗ  ಸ್ಯಟൄ ನಿೋಡಟತ್ತ ವ . 
• ಟജಟെು ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟ ಸ್ ಥ ಟൂ ಟാಿಂಡವಯಟ ಕಯೆ ಗಿ 

ಸ್ಯಟൄ ಟെನಟು ನಿೋಡಟತ್ತವ .  
• ಟജ ಲ್ಲ ಿ ಟാಡಿಡ ಟഹಟൂಟെು ಹಣಟഹ ಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿ 

ವಿಧಿಸ್ಟ ಟെುಟഹರ್ಕೆಿಂತ್ ಟനಡಿಮ ಟജಟൂಟತ್ತದ .  
• ಟാಿಂಡವಯಟ ಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿ ಟുಲ್ಲಿ ಹಣಕಯಸ್ನ 

ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟು, ಟാಿಂಡವಯಟ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಟು 
• ಹಟಡಿ ಕ  ವಿಟേವಸ್ಥ ಸ್ಮಿ ರ್ತಟപಟ ು ಟചರ್ ಟ ಾೋನಾ 

ನಿಧಿ ಟപಟು ಪರಮ್ಟಟഩವಯಟഹಟെು. 
7. ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥಟപಳಗ  ಷ್ ೋಟൂಟಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿ ಟപಟ 

ಪ್ಯತ್ರಟെನಟು ಸ್ಟಥಟൄವಯಗಿ ವಿಟെರಿಸ್ 

          ಷ್ ೋಟൂಟಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿಟപಟು ಟാಿಂಡವಯಟ 

ಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿಟു ಟഥಿಂಟഹಟ ಟഫಟಟനವಯಗಿದ . ಚಯಲ್ಲ ತಟുಲ್ಲಿ ಟൂಟಟെ    

     ಷ್ ೋಟൂಟಟപಟ ನಟು ಮ್ತ್ಟತ ಬಯಿಂಡಟಟപಟ ನಟು 
ಟഩರಿ ೋದಿದಯಟൂಟൂಟ ಮ್ತ್ಟತ ಮಯರಯಟಗಯಟൂಟൂಟ ಟചಟസವಯ ಟചಟെಟൂ   

     ಪರರ್ತನಿಧಿಟപಟ ು ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಮಯಡಟಟെ ಟഥಿಂಟഹಟ 
ಸ್ಥಟ ವಯಗಿ ದ .ಷ್ ೋಟൂಟಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿಟപಟು  ಷ್ ೋಟൂಟಟപಟ ನಟು  ಮ್ತ್ಟತ   
     ಟിಟഹರತಯ  ಪತ್ರಟപಟ ನಟು ಕ ಟಟ ುುವಿಕ  ಮ್ತ್ಟತ 
ಮಯಟൂಟವಿಕ ಟുನಟು ನಿಟുಿಂರ್ತರಸ್ಟ ತ್ತವ  ಮ್ತ್ಟತ ಹಡಿತ್ಟഹಲ್ಲಿಟಟಿ  
     ಕ ಟ ಿಂಡಿಟൂಟತ್ತವ . ಟജಟെು ಸ್ಕಯಾಟൂದಿಿಂಟഹ 

ನಿಟുಿಂರ್ತರಸ್ಟൄೆ ಡಟತ್ತ ವ . ಟജಟെು ಷ್ ೋಟൂಟಟപಟ ನಟು ಮ್ತ್ಟತ 
ಬಯಿಂಡಟಟപಟ ನಟು  
     ಮಯಟൂಟಟെುಟഹಟ ಮ್ತ್ಟತ ಕ ಟಟ ುುಟെುದ ೋ ಟചಟൄಿದ  
ಟജಟെುಟപಟ ನಟು ಹ ಟ ಿಂದಿಟൂಟಟെ ಷ್ ೋಟൂಟ ಮಯಟൂಟಟനಟ್ ಿ ಟു    

     ಸ್ಟഹಸ್ಾರಿಗ  ತ್ಮ್ಮ ಟെಹವಯ ಟಟಟപಟ ನಟು ನಿಟെಾಹಸ್ಟൄಟ 
ಸ್ಥಳ ಯಟെಕಯಟേಟെನಟು ಮಯಡಿ ಕ ಟಡಟ ತ್ತದ . ಟഝ   

     ಸ್ಟഹಸ್ಾಟൂಟ ತ್ಮ್ಮದ ೋ ಲ ಟനೆಟഹಲ್ಲಿ ನಿಟുಮ್ಟപಟು, 
ಕಯಯಿದ ಟപಟು ಮ್ತ್ಟತ ನಿಟുಿಂತ್ರಣಟപಳಗ  ಟഥಟಪಟ್ಟಿಟൂಟತಯತ ರ . 
 

 

          ಟചಧ್ಯಾಟു - 3 

ಟെಾಟെಹಯಟൂ ಶ್ಯಸ್ರಟഹಲ್ಲಿ ಲ ಟന ೆಟാಟൂಹ 

1. ವಯಾಪ್ಯಟൂಟഹ ದಿನಟെಹ ಟെಹವಯ ಟಟಟപಟ ನಟು ಟാರ ದಿಡಟಟെ 

ಪಟಸ್ತ ಟനಟെನಟು ಟനಚಯಿಪಟಸ್ತಟന ಟഢನಟುತ ತೋವ . 
2. ಸ್ಿಂಟാಟ ಕ ಟಟಿ ಟെಹವಯಟಟ ರ್ಯಮ್ಮಯತ್ರ 
ಖಯ ತ ಟുಡಿಟുಲ್ಲಿ ಟാಟൂಟತ್ತದ . 
3. ನವಿೋನ ಮ್ತ್ಟತ ಶ್ಯಸ್ರ ೋಟു ಲ ಟനೆಪತ್ರಟപಟನಿುಡಟಟെ 

ಪಟഹುರ್ತಟുನಟು ದಿವ ನಮ್ಟನಟ ಪಟഹುರ್ತ ಟഢನಟುತಯತ ರ . 
4. ಟഥಿಂಟഹಟ ಖಯತ ಟു ಜ್ಮ್ ಮ್ತ್ಟತ ಟഩಚ ಟಾಟപಟ 

ಟെಾತಯಾಸ್ಟെನಟು ಟചಖ ೈಟൂಟ ಶ್ಚಟൄಟೆ ಟഢನಟುತ ತೋವ . 
5. ನಟപದಿರ್ ಟ ಿಂದಿಗ  ವಯಾಪ್ಯಟൂ ಪ್ಯರ ಟൂಿಂಭಿಸ್ ಟഹ ಟഢಟൂಡಟ 
ಖಯ ತ ಟപಟ ು ಟാಿಂಡವಯಟ ಖಯತ  ಮ್ತ್ಟತ ನಟപಟഹಟ ಖಯತ  
ಟഛಗಿವ . 
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6.ಟചಖ  ೈಟൂಟ ಲ ಟനೆಟപಟಲ್ಲಿ ವಯಾಪ್ಯಟൂದಿಿಂಟഹ ಟാಿಂಟഹ ಲಯಟിಟെನಟು 
ಲಯಟി ಮ್ತ್ಟತ ನರ್ಿಟഹ ಖಯತ ಗ  
ಟെಗಯಾಯಿಸ್ಟತಯತರ . 
7. ಸ್ಥ ರಯಸ್ತಟപಟ ು ಪರರ್ತಟെರ್ಾ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ಟಟഩಬ ಲ ಟുಲ್ಲಿ 
ಟനಳ  ಟഹಟಕ ಟ ಟ ುುಟെ ಕ ಟ ಿಂಚ ಭಯಟപಟെನಟು 
ಸ್ಟെಟനಳ ಟഢನಟುತಯತ ರ . 
I I . ಟഝ ಕ ಟಗಿನ ಪರಶ್ ುಟപಳಗ  ಟപಟಿಂಪಿನಲಿ್ಲ ಚರ್ಚಾಸ್ ಟഞತ್ತಟൂ 

ಟാರ ಯಿರಿ. 

1. ಲ ಟനೆಟാಟൂಹಟഹಲ್ಲಿ ಮ್ಟಟൄ ದಯಟഩ ಲ ಟു ಪಟಸ್ತ ಟന ರ್ಯಟെುಟഹಟ? 
ಟചಟഹನಟು ಟണಕ  ಮ್ಟಟൄದಯಟഩಲ ಟു ಪಟಸ್ತ ಟന ಟഢನಟುತ ತೋವ ? 
ಟഞತ್ತಟൂ: ರ ಟೋಜ್ಟ ಪಟಸ್ತ ಟന. ಟെಹವಯ ಟಟಟപಟ ದಯಟഩಲ  ಟപಟ ು 
ಪಟ ಣಾ ವಿಟെಟൂಟപಳ  ೂಿಂದಿಗ  ಮೊ ಟഹಟൄಟ ರ ಟ ೋಜ್ಟ ಪಟಸ್ತಟനಟഹಲ್ಲಿ 
ದಯಟഩ ಲಯಟപಟಟെುಟഹರಿಿಂಟഹ ರ ಟ ೋಜ್ಟ ಪಟಸ್ತಟനಟെನಟು ದಯಟഩಲ  ಟപಟ 

ಮ್ಟ ಟൄಪಟಸ್ತ ಟന ಟഢನಟುತಯತ ರ . 
2. ಖಯ ತ ಟപಟ ವಿಧ್ಟപಳಯಟെುಟെು? ಟഞದಯಹಟൂಣ  ಕ ಟ ಡಿ. 

ಟഞತ್ತಟൂ: 1. ಟെಾರ್ಕತ ಖಯ ತ ಟപಟು ಟചಟസವಯ ಟെಾರ್ಕತ ವಯಚ ಟന 

ಖಯ ತ ಟപಟ ು : ಟഞದಯ: ಸ್ಟರ ೋಶ್ ಟൂಟെಟൂ ಖಯ ತ , 
ಬಯಾಿಂಟനಟ ಖಯತ , ರಯಜ್ನ್ ಟൂಟെಟൂ ಖಯ ತ . ABC  ಪ್ಯಟൄಟದಯರಿ ಕ  
ಖಯ ತ , x ಟനಿಂಪನಿ ಖಯ ತ  ಟജತಯಾದಿ 

2. ಟഛಸ್ತ ಖಯತ ಟപಟು ಟചಟസವಯ ಟെಸ್ಟತ ವಯಚ ಟന ಖಯ ತ ಟപಟ ು : 
ಟഞದಯ : ಟനಟಿಡಟപಟ ಖಯತ , ನಟപಟഹಟ ಖಯತ , 
ಪಿೋಠ ಟೋಪಟനಟൂಣಟപಟ ಖಯ ತ , ಟുಿಂತ್ರಟപಟ ಖಯತ , ಟജತಯಾದಿ. 

3. ರ್ಯಮ್ ಮಯತ್ರ ಖಯ ತ ಟപಟು ಟചಟസವಯ ರ್ಯಮ್ವಯಚ ಟന 

ಖಯ ತ ಟപಟ ು : ಟഞದಯ: ಸ್ಿಂಟാಟ ಟപಟು ಕ ಟ ಟ್ಟಿಟഹಟು, 
ಬಯಾಿಂರ್ಕನಿಿಂಟഹ ಟാಡಿಡ ಟാಿಂದಿಟഹಟು, ಟനಟ ಲ್ಲ ಕ ಟ ಟ್ಟಿಟഹಟು, 
ತ ರಿಗ ಟപಟ ನಟು ಪ್ಯಟെರ್ತ ಮಯಡಿಟഹಟು, ಬಯಡಿ ಗ  
ಕ ಟಟ್ಟಿಟഹಟು, ಬಯಡಿಗ  ಪಡ ದಿಟഹಟು, ಟനಮಿೋರ್ನ್ ಪ್ಯಟെರ್ತ 

ಮಯಡಿಟഹಟು, ಟനಮಿೋರ್ ನ್ ಪಡ ದಿಟഹಟು, ವಿಮ ವ ಚ ಿ, 
ಸ್ಯರಿ ಗ  ವ ಚ ಿ ಮ್ಟಿಂತಯಟഹಟെು. 

3. ವಯಾಪ್ಯಟൂಟഹಲ್ಲಿ ಲ ಟനೆಟാಟൂಹಟഹ ಟചಟെಟേಾಟനತ  ಟണನಟ? 
ಟഞತ್ತಟൂ: * ಟഥಿಂಟഹಟ ನಿದಿಾರ್ಿ ಟചಟെಧಿ ಗ  ವಯಾಪ್ಯಟൂ 

ಸ್ಿಂಟഫಟರ್ ಟുಟ ಟപಳಸ್ಟഹ ನಿಟെವಟ ಲ ಯ ಟി ಟഢರ್ಟ ಿ ಟചಟസವಯ 
ಟചನಟಟിವಿಸ್ಟഹ ನರ್ಿ ಟഢಷ್ ಿಿಂಟാಟಟഹನಟು ರ್ತಳಟഹಟಕ ಟಟ ುುಟെುಟഹಟ 
ಟചಟെಟേಾವಯಗಿ ಟൂಟತ್ತದ . 
* ಟജತ್ಟൂರಿಿಂಟഹ ಟാಟൂಬ ೋಕಯಟഹ ಹಣ ಟഢರ್ಟಿ ಮ್ತ್ಟತ ಟജತ್ಟൂರಿಗ  
ಕ ಟಡಬ ೋಕಯಟഹ ಹಣ ಟഢರ್ಟಿ ಟഢಿಂಟാಟಟഹನಟ ು ಸ್ಹ 

ರ್ತಳಟഹಟ ಕ ಟಟ ುಬ ೋಕಯಟപಟತ್ತದ . ಟജಟഹಕ ೆಟൄಿ ಲ ಟനೆಟപಟ ನಟು 
ಟാರ ದಿಡಬ ೋಕಯಟപಟತ್ತದ . 
* ಹಟൄವಯಟൂಟ ಟെಹವಯಟಟಟപಟ ನಟು ನಡ ಸ್ಟಟെ ಟഥಿಂಟഹಟ 
ವಯಾಪ್ಯಟൂ ಸ್ಿಂಸ್ ಥ ಟെಹವಯಟಟಟപಟ ಪರಿಣಯಮ್ಟപಟ ನಟು 
ರ್ತಳಟഹಟ ಕ ಟಟ ುಟൄಟ ಬ ೋರ  ಬ ೋರ ರ್ಯಗಿ ಲ ಟനೆಟപಟನಟು 
ಟാರ ದಿಡಬ ೋಕಯಟപಟತ್ತದ . 
* ಟഥಿಂಟഹಟ ಟചಟെಧಿಟുಲ್ಲಿ ಸ್ಿಂಸ್ ಥ ಟപಳಸ್ಟഹ ಲಯಟി ಟചಟസವಯ 
ಟചನಟಟിವಿಸ್ಟഹ ನರ್ಿ ಟഢರ್ಟಿ ಟഢಿಂಟാಟಟഹನಟು 
ರ್ತಳಟഹಟ ಕ ಟಟ ುಬ ೋಕಯಟഹರ  ಲ ಟനೆಟാಟൂಹ ಟചಟെಟേಾಟനವಯಗಿಟൂಟತ್ತದ . 
4. ದಿವ ನಮ್ಟ ಟഹಟ ಪಟഹಿರ್ತಟു ಲ ಟനೆಟാಟൂಹ ಟഢಿಂಟഹರ ೋನಟ? 
ಟഞತ್ತಟൂ: ಪರರ್ತಯಿಂಟഹಟ ವಯಾಪ್ಯಟൂ ಟെಹವಯಟಟ ಟഢಟൂಡಟ ಟചಿಂಟേ 

ಟപಳಿಂಟഹ ಟനಟ ಡಿಟൂಟತ್ತದ . ಟഥಿಂಟഹಟ ಟചಿಂಟേ ಫ್ಟൄ ಕ ಟ ಡಟತ್ತ ದ , 
ಮ್ತ ಟತ ಿಂಟഹಟ ಟചಿಂಟേ ಫ್ಟൄ ಪಡ ಟുಟತ್ತದ . ಟഥಿಂಟഹಟ ಲ ಟനೆ ಫ್ಟൄ 

ಪಡ ಟഹರ  ಮ್ತ ಟ ತಿಂಟഹಟ ಲ ಟനೆ ಫ್ಟൄ ಕ ಟ ಡಟತ್ತದ . ಟജಟെುಟപಟನಟು 
ದಯಟഩ ಲ  ಮಯಡಟವಯ ಟപ ಟഥಿಂಟഹಟ ಟെಹವಯಟನಟು ಟഢಟൂಡಟ 
ಖಯ ತ ಟപಟ ಲ್ಲಿ ವಿಟൂಟಟഹಿ ಟനಡ ಟപಟ ಲ್ಲಿ ದಯಟഩಲ  ಮಯಡಟತ ತೋವ . 
ಟജಟഹನಟು ದಿವ-ನಮ್ಟ ಟഹಟ ಪಟഹಿರ್ತ ಟഢನಟುತ ತೋವ . 
5. ಟഛಖ ೈಟൂಟ ಲ ಟനೆಟപಳ ಯಟെುಟെು? ಲಯ ಟിನರ್ಿಟഹ ಖಯತ ಟു 

ಫ್ಲ್ಲತಯಿಂಟേಟഹ ಪರಿಣಯಮ್ವ ೋನಟ? 
ಟഞತ್ತಟൂ: ಟചಖ ಾಟൂಟ ಲ  ಟനೆಟപಟ ು ಸ್ಯಮಯನಾವಯಗಿ ಟഢಟൂಡಟ 
ಪಟ್ಟಿಟപಳಿಂಟഹ ಟനಟಡಿಟൂಟತ್ತದ . 
1. ವಯಾಪ್ಯಟൂ ಮ್ತ್ಟತ ಲಯಟിಟഹ ನರ್ಿಟഹ ಖಯ ತ .  
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2. ಟഛಸ್ತ ಮ್ತ್ಟತ ಜ್ವಯಬಯುರಿ ಪಟ್ಟಿ 
ವಯಾಪ್ಯಟൂ ಮ್ತ್ಟತ ಲಯಟി ನರ್ಿಟഹ ಖಯತ ಟുನಟು ಕ ಟൄವೊಮಮ 
ಟഢಟൂಡಟ ಭಯಟപಟപಳ ಯಗಿ ವಯಾಪ್ಯಟൂಖಯ ತ  ಮ್ತ್ಟತ 
ಲಯ ಟിಟഹ ನರ್ಿಟഹ ಖಯತ  ಟഢಿಂಟഹಟ ತ್ರ್ಯರಿಸ್ಲಯ ಟപಟತ್ತ ದ . 
ಸ್ಯಮಯನಾವಯಗಿ ಟജವ ಟൂಡನಟು ಟഥಟ್ಟಿ ಗ  ಸ್ ೋರಿಸ್ 

ವಯಾಪ್ಯಟൂ ಮ್ತ್ಟತ ಲಯಟിನರ್ಿಟഹ ಖಯ ತ  ಟഢಿಂಟഹಟ ಟഥಿಂಟഹರ್ ುೋ 
ತ್ರ್ಯರಿ ಸ್ಟಟെುಟഹಟ ಟൂಟ ಢಿಟുಲ್ಲಿ ದ . 
ವಯಾಪ್ಯಟൂ ಖಯತ ಟുಟ ವಯಾಪ್ಯಟൂಕ ೆ ಸ್ಿಂಟാಿಂಧ್ಪಟಿಿಂತ  
ಸ್ಟൂಟനಟಟപಟ ಪ್ಯರ ಟൂಿಂಟി ಶ್ಚಟൄಟ ೆ, ಸ್ಟൂಟനಟಟപಟ ನಟು 
ಕ ಟಿಂಡಿ ಟഹಟು, ಸ್ಟൂಟനಟಟപಟ ನಟು ಮಯರಿಟഹಟು, ಸ್ಟൂಟനಟಟപಟ ನಟು 
ಹಿಂದಿಟൂಟಗಿಸ್ಟഹು ಹಯಟപಟ ಹಿಂದಿಟൂಟಗಿ ಟാಿಂದಿಟഹಟು, 
ವಯಾಪ್ಯಟൂಕ ೆ ಸ್ಿಂಟാಿಂಧ್ಪಟಿಿಂತ  ಟഞಿಂಟ್ಯಟഹ ವ ಚ ಿಟപಟ ು ಟഞದಯ: 
ಸ್ಯಗಯಣ್ಣ ಕ  ವ ಚ ಿ, ಟഛಮ್ಟഹಟ ಸ್ಟಿಂಟന 

ತ್ರ್ಯರಿ ಕಯ 
ವ ಚ ಿಟപಟ ು, ಟനಟ ಲ್ಲ, ಮ್ಜ್ಟರಿ ಮ್ಿಂತಯಟഹಟಟെನಟು 
ಟഥಟಗ ಟಿಂಡಿಟൂಟತ್ತದ . 
6.ಸ್ಟൂಟനಟ ಮಯರಿಟഹಟು ಮ್ತ್ಟತ ಸ್ಟൂಟനಟ ಟഩರಿೋದಿ ಖಯ ತ ಟപಟ 

ಶ್ಚಟൄಟ ೆ ಟനಿಂಡಟ ಹಡಿಟുಟಟെ ಟചಟെಟേಾಟനತ  ಟജಟൄಿ. ಟണಕ ? 
ಟഞತ್ತಟൂ: ಸ್ಟൂಟനಟ ಖಯ ತ ಟുನಟು ಬ ೋರ  ಬ ೋರ ರ್ಯಗಿ, ಸ್ಟൂಟനಟ 
ಮಯರಿಟഹ ಖಯ ತ  ಮ್ತ್ಟತ ಸ್ಟൂಟനಟಕ ಟ ಿಂಡ ಖಯ ತ  
ಟഢಿಂಟഹಟ ತ ಟ ೋರಿಸ್ಬ ೋಟനಟ ಹಯಗ ಯೋ ಸ್ಟൂಟനಟ ಹಿಂದಿಟൂಟಗಿಸ್ಟഹಟ ು 
ಮ್ತ್ಟತ ಸ್ಟൂಟനಟ ಹಿಂದಿಟൂಟಗಿ ಟാಿಂಟഹಟഹುನಟು ಬ ೋರ  
ಬ ೋರ ರ್ಯಗಿ ತ ಟ ೋರಿಸ್ಬ ೋಟനಟ. ಟഝ ಖಯ ತ ಟപಟ ಮೊ ತ್ತಟപಟನಟು 
ತಯಳ   ಪಟ್ಟಿಟുಲ್ಲಿ ತ ಟ ೋರಿಸ್ಲಯ ಟപಟತ್ತದ . 
ಟഛಟഹುರಿ ಿಂಟഹ ಶ್ಚಟൄಟೆ ಮಯಡಟಟെ ಟചಟെಟേಾಟനತ  ಟജಟൂಟಟെುದಿಟൄಿ. 
7. ಸ್ಥ ರಯಸ್ತಟപಟ ಸ್ಟെಟനಳಟു ಪರಿಣಯಮ್ ಟണರ್ಯಗಿಟൂಟತ್ತದ ? 
ಟഞತ್ತಟൂ: ಸ್ಥರಯ ಸ್ತ ಟപಟ ುಪರರ್ತಟെರ್ಾ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ಟಟഩ ಬ ಲ ಟുಲ್ಲಿ 
ಕ ಟಿಂಚ ಭಯಟപ ಟനಳ  ಟഹಟಕ ಟಟ ುುತ್ತವ . ಟജಟഹನಟು 

ಸ್ಟെಟനಳ ಟഢನಟುತ ತೋವ . ಟഝ ಸ್ಟെಟനಳಟുನಟು ಸ್ಥರಯಸ್ ತಟപಟಲ್ಲಿ 
ಟനಳ  ಟുಬ ೋಟനಟ ಹಯಟപಟ ಸ್ಟെಟനಳಟുನಟು ಲ ಯ ಟി- 

ನರ್ಿಟഹ ಖಯತ ಟുಲ್ಲಿ ಟഩರ್ಚ ಾನ ಟനಡ  ತ ಟ ೋರಿಸ್ಬ ೋಟനಟ. 
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