
 

 

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 
                                ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ 
 

 

 

 

 

Υƒуџ�Ą’‡Γ Ή�

��������� ������� ẃ Ĝỳъ �Τ Ǽỳї�� н г эė’†ў�ѓџхΎў�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ẃ ќхł�Υƒђ�уėỳăэу �ќѓ— ķ� Ğ ỳъŁ�Υƒђ�ẃ г ģ ’û† і ė’� ќѓ— ķ�ѓџĚ’† Ύ�зĠỳą’.� Ě’г хಳüџ—  

�

уΡ Ąỳ � ĉ ’†ѓΠ Ą’� �

2 0 2 2 - 2 0 2 3 �



 

 

                                      
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ªÀÄÄ£ÀÄßr 

DwäÃAiÀÄgÉÃÉ, 
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ s̈ÁgÀvÀzÀ s̈À«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ À̧PÁðgÀªÀÅ ºÉÆ À̧ ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è eÁjUÉÆ½¹zÉ.
F gÁ¶ÖæÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ À̧ÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ
ªÀåªÀ Ȩ́ÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ À̧ÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå À̧, PÀ° À̧Ä«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ 
ªÀÄgÀÄ«£Áå À̧ ºÁUÀÆ ±Á É̄UÀ¼À°è PÀ°PÁ À̧ªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß 
gÀÆ¦ À̧¯ÁUÀÄwÛzÉ. FUÁUÀ É̄Ã ¤¥ÀÅuï s̈ÁgÀvï «Ä
SÁwæ¥Àr À̧ÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ. ÀÖ 

    ¥Àæ À̧ÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV, JgÀqÀÄ 
ªÀµÀ Ö ðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C
¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå À̧ºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ 
CAvÀgÀªÀ£ÀÄß À̧j¥Àr À̧ÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ É̈ÃQzÉ. À̧zÀj PÀ°PÁ CA
ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ É̄ PÀ£ÁðlPÀ À̧PÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022
ªÀµÀðzÀ°è C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½ À̧ÄwÛzÉ. 

J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ É̈ÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR 
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ À̧AªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ À̧PÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ É̄Ã É̈ÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ 
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr À̧¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ ªÀiÁ£À¹PÀ À̧ÄgÀPÀëvÉAiÀÄ DlzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ

CªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½ À̧ÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £À
PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ À̧ÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ À̧àgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ 
ªÀiÁUÀð À̧ÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ À̧ìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ À̧ÄzsÁgÀuÉUÉ 
PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ À̧ÄvÉÛÃ£É. ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀët JAzÀgÉ s̈ÁgÀvÀzÀ s̈À«µÀå. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ À̧ªÀðgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð s̈ÁVÃzÁgÀgÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉ
s̈Á« À̧ÄvÉÛÃ£É.  

J®èjUÀÆ ±ÀÄ s̈ÀªÁUÀ°............. 
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ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ s̈ÁgÀvÀzÀ s̈À«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ À̧PÁðgÀªÀÅ ºÉÆ À̧ ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è eÁjUÉÆ½¹zÉ.
F gÁ¶ÖæÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ À̧ÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½ À̧ÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, 

À̧ÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå À̧, PÀ° À̧Ä«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ 
ªÀÄgÀÄ«£Áå À̧ ºÁUÀÆ ±Á É̄UÀ¼À°è PÀ°PÁ À̧ªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß 
gÀÆ¦ À̧¯ÁUÀÄwÛzÉ. FUÁUÀ É̄Ã ¤¥ÀÅuï s̈ÁgÀvï «ÄµÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ À̧ASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß 

19¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV, JgÀqÀÄ 
ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ 

¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå À̧ºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ 
CAvÀgÀªÀ£ÀÄß À̧j¥Àr À̧ÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ É̈ÃQzÉ. À̧zÀj PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß À̧j¥Àr À̧ÄªÀ ¤nÖ£À°è 
ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ É̄ PÀ£ÁðlPÀ À̧PÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022

J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ É̈ÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ À̧AªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ À̧PÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ É̄Ã É̈ÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ 
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr À̧¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ ªÀiÁ£À¹PÀ À̧ÄgÀPÀëvÉAiÀÄ DlzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ

CªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½ À̧ÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £Àμ ÀÖªÀ£ÀÄß vÀPÀÌªÀÄnÖUÉ ¥ÀÆgÉÊ À̧§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ À̧ÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ À̧àgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ 

À£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ À̧ìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ À̧ÄzsÁgÀuÉUÉ 
PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ À̧ÄvÉÛÃ£É. ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀët JAzÀgÉ s̈ÁgÀvÀzÀ s̈À«µÀå. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ À̧ªÀðgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð s̈ÁVÃzÁgÀgÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊeÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðvÀAvÀæªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ¼À À̧ÄwÛÃgÉAzÀÄ 

ೕ   ಾ ೕ , ಾನ  ಸ ವರು, ಾ ಥ ಕ ಮತು  ೌಢ ಣ

J¸ï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ. 

ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ s̈ÁgÀvÀzÀ s̈À«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ À̧PÁðgÀªÀÅ ºÉÆ À̧ ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è eÁjUÉÆ½¹zÉ. 
£ÀUÉÆ½ À̧ÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, 

À̧ÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå À̧, PÀ° À̧Ä«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ 
ªÀÄgÀÄ«£Áå À̧ ºÁUÀÆ ±Á É̄UÀ¼À°è PÀ°PÁ À̧ªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß 

Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ À̧ASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß 

19¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV, JgÀqÀÄ 
£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ 

¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå À̧ºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ 
vÀgÀªÀ£ÀÄß À̧j¥Àr À̧ÄªÀ ¤nÖ£À°è 

ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ É̄ PÀ£ÁðlPÀ À̧PÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ 

¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ À̧AªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ À̧PÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ É̄Ã É̈ÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ 
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr À̧¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ ªÀiÁ£À¹PÀ À̧ÄgÀPÀëvÉAiÀÄ DlzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. 

ÀÖªÀ£ÀÄß vÀPÀÌªÀÄnÖUÉ ¥ÀÆgÉÊ À̧§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ À̧ÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ À̧àgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ 

À£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ À̧ìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ À̧ÄzsÁgÀuÉUÉ 
PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ À̧ÄvÉÛÃ£É. ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀët JAzÀgÉ s̈ÁgÀvÀzÀ s̈À«µÀå. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ À̧ªÀðgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 

ÊeÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðvÀAvÀæªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ¼À À̧ÄwÛÃgÉAzÀÄ 

ಾ ಥ ಕ ಮತು  ೌಢ ಣ, ಕ ಾ ಟಕ 



gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ 
ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ  £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ 
PÉÆÃ«qï-19gÀ ¸ÁAPÀæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ 
ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä 
PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ 
CAvÀgÀªÁVzÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä 2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è 
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 
C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.  
     F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ §Ä£Á¢ 
¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß 
»A¢£À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ 
¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è£À PÀ°AiÀÄ¨ÉÃPÁzÀ 
Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ 
ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «±ÉÃµÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß 
gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’ 
£ÀAvÀºÁ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀ 
¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvÀå 
ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ 
¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ 
¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸À®Ä 
D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ 
vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥sÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±ÀÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ 
E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.   
 

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr 
                                                              qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ. 
                                                DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
  «zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ 
¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ CªÀÄÆ®å ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ  PÉÆÃ«qï 19 JA§ 
¥ÁåAqÀ«ÄPï eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄªÀ£ÀÄßAlÄ 
ªÀiÁr, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖPÉÌ PÁgÀtªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. 
EzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹ PÀ°PÁ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ K¥Àðr¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀå 
dªÁ¨ÁÝj. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ 



ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ 
¸ÉÃvÀÄ§AzsÀzÀAvÀºÁ 
gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄ
¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è
vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß
¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ 
¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄz
CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV
PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðP
¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁ
 
                            DgÀA©ü
  
 
DwäÃAiÀÄgÉÃ, 
  gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët 
£ÁªÀÅ ºÉÆ¸À ±ÀÉÊPÀët
EzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÀ¼É
PÉÆÃ«qï19gÀ PÁgÀt¢ªÀÄ
£ÀqÉAiÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è
AiÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. E°è
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ  KgÀÄ¥ÉÃ
CqÉvÀqÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁ
¸ÁÜ¦¸À®Ä 2022-23£ÉÃ 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 
±Á¯ÉAiÀÄ°è£À ¥ÀæwAiÉÆ§â
¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß 
DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À. Dz
¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢
PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 
ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §½¸À

«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, 
 ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
ÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄ

ÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß

À¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À 
 ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQ
zÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ
V¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G

ÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ gÁdåzÁzÀåAv
£ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄ

PÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£À
ÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £À

©üPÀ £ÀÄr  

ët ¤Ãw –2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£ÀzÀ ¸À
ëtÂPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À ¤jÃPÉëAi

À¼ÉzÀ ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀð
¢ªÀÄzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃ

ÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀÅAmÁ
°è PÀ°PÁ CAvÀgÀ, ¸ÁªÀiÁfP
ÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J
¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß
 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ
 C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 

ÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀ
 ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

. J¯Áè PÀ°PÉAiÀÄ DPÀgÀ §Ä£Á¢
. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ

§Ä£Á¢ CPÀëgÀ eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAS
À¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¹ PÀ°P

 gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è ¤Ãrg
§½¸ÀPÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢

ೕಮ  ಎಂ ೕ ಾ, (
ಾನ  ಾಜ  ೕಜ ಾ ೕ ಶಕರು
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, «±ÉÃµÀ 
ÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

ÉÄUÉ EªÉ¯Áè 
É ªÉÊeÁÕ¤PÀ 

À¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ 
 ¥ÀæAiÀÄvÀß. 
QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ 
ÀÄªÀ PÀ°PÁ 
G¥ÀPÀæªÀÄ. F 

AvÀ eÁjUÉÆ½¹ 
ÀÄwÛÃj JAzÀÄ 

£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè 
£ÀA©zÉÝÃ£É. 

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 
ëAiÀÄ°èzÉÝÃªÉ. 

ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® 
ÃPÉëAiÀÄAvÉ 
ÁVgÀÄªÀÅzÀÄ 
fPÀ ºÁUÀÆ 

. F J®è 
ÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ 

Á ZÉÃvÀjPÉ 
. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ 
ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ 

¥ÀæxÀªÀÄ 
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ 

¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ 
ASÁåeÁÕ£ÀzÀ 
PÁ ZÉÃvÀjPÉ 
rgÀÄªÀ PÀ°PÁ 

§Ä£Á¢ PÀ°PÁ 

, ( ಾ.ಆ. ೕ)  
ಾನ  ಾಜ  ೕಜ ಾ ೕ ಶಕರು, ಸಮಗ  ಣ ಕ ಾ ಟಕ, 

ಂಗಳೂರು 



eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«
¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ 
ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄv
UÀ½PÉUÉ  ¥ÁæªÀiÁ
£ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÀÄä¯Éè
¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è AiÀÄ±À
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®
 

¸Á»
qÁ ºÀj¥Àæ¸Ázï f.« 
»jAiÀÄ G¥À£Áå À̧PÀgÀÄ qÀAiÀÄmï ²ªÀªÉÆUÀÎ

џъ Β�н ο ಸಹ ��ಕರು, 

ಸ.� ೌ �ಾ�ೆ. �ೂೇಡು�. �ೕಥಹ�� 

Ğ ỳцĢ ’† г ѕ ł�ಸಹ ��ಕರು, 

ಸ.� ೌ �ಾ�ೆ. �ೆಳ��ರು. �ೕಥಹ���

ಸ

  

 DwäÃAiÀÄgÉÃ, 

ºÉÆ À̧ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw
vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr À̧ÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ª
ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄv

«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ À̧ÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. P

ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPÀæªÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß 
¸Á¢ü À̧ÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ. »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À DAiÀÄÝ PÀ°PÁ

PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü À̧ÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸

ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À 
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼
£ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¹ PÀ°¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀ®Æè ªÀÄ£À« ¸À®è¹zÉ. F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ PÁAiÀÄð¤gÀvÀgÀÄ 
¥ÉæÃAf ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÉ.  ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.

ÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀg
 D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯Á
vÁÛ ¤UÀ¢üvÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ 
ÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛ

ÀªÀÄä¯ÉègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C
ÀÄ±À ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.  

ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À 
§¸ÀªÀgÁd¥Àà ©.Dgï 

±ÀÄ¥Á®gÀÄ qÀAiÀÄmï ²ªÀªÉÆUÀÎ 

¸Á»vÀå gÀZÀ£Á vÀAqÀ 

»jAiÀÄ G¥À£Áå À̧PÀgÀÄ qÀAiÀÄmï ²ªÀªÉÆUÀÎ 
®PÀëöät ¥ÁnÃ¯ï £Àr
CfÃA ¥ÉæÃªÀiï f ¥sËAq
¸ÀA¸ÉÜ AiÀiÁzÀVj 
¯ Π † ϋ�© ಸಹ ��ಕರು, 

ಸ.� ೌ �ಾ�ೆ. ಕುಡುಮ �!ೆ, �ೕಥಹ��

е џ— κ�у— Ĝỳφ�>�

CfÃA ¥ÉæÃªÀiï f ¥sËAq
¸ÀA¸ÉÜ ಮಂಡ# 

Ğ ỳċ’† ϋ�н ο�ಸಹ ��ಕರು, 

ಸ.� ೌ �ಾ�ೆ. �ೆಳ��ರು. �ೕಥಹ�� 

 

²æÃªÀÄw À̧ÄªÀÄAUÀ® «
 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ É̈Ãw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

ºÉÆ À̧ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À À̧AzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ 
vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr À̧ÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ª
ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄv

«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ À̧ÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ À̧ÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPÀæªÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß 
¸Á¢ü À̧ÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ. »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå 

PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü À̧ÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸

ÆgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀAiÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf À̧¯ÁVzÉ. F 
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼
£ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¹ PÀ°¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀ®Æè ªÀÄ£À« ¸À®è¹zÉ. F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ PÁAiÀÄð¤gÀvÀgÀÄ 
¥ÉæÃAf ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÉ.  ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°. 

gÀUÀ¼À£ÀÄß 
±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV 

Û ¥ÀjPÀ®à£É 
wÛÃj JAzÀÄ 
j C£ÀÄµÁ×£À 

rºÁ¼À 
AqÉÃ±À£ï, f¯Áè 

�ೕಥಹ�� 

AqÉÃ±À£ï, f¯Áè 

²æÃªÀÄw À̧ÄªÀÄAUÀ® « 
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ É̈Ãw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À À̧AzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ 
vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr À̧ÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ 
ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ 

À°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ À̧ÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPÀæªÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß 
¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå 

PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü À̧ÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ 

UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀAiÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf À̧¯ÁVzÉ. F 
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ 
£ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¹ PÀ°¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀ®Æè ªÀÄ£À« ¸À®è¹zÉ. F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ PÁAiÀÄð¤gÀvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃ 



 
 
  



� у ΡĄ ỳг ẁ х ಳ� ΤẀџ� ј— �ẃ г ą’Ł�

1 PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ - MAzÀÄ G¥ÀPÀæªÀÄ �

2 PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ »ÃUÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ - »ÃUÁUÀ¨ÉÃPÀÄ �

3 з ΎĦ ỳẃ ѕ� ќ ― ĠỳĖỳџх ಳ ù , �з ΎĦ ỳẃ ѕ Ρń� Ą ỳґхђ ė’�  

4 жџг Ιу � ẃ Ĝỳъ, � ĜỳїẀџ � ė’Ġ’ў― џ— ΤĄ ’ �  

5 Ģ’† ѕ х ಳ� Ą ỳґ�  

6 јłј г шѕ � јłќ — ф� ėỳх Π† у ē’х ಳ �Ě’ಳ ẀΌ Ć’�  

7 ег Ψ ĥ’ў�у Đ’Ć’�  

8 й ѓķџ� ěỳџѓ �ќ ѓ— ķ� ѕ Ωђ �јłќ — ф� Ğỳъќ ė’ѓїх ಳ ù�  

9 ќ іŁĄ ỳΡ† ї� ěỳџѓ � :�Ą ỳґхђ ė’, �жяΣѓ , � ẃ ― ∆х ಳ� јłěỳẀ, � у Ġ’� Ģỳẃ — ķ�Υґļ  

10 жі— Βу � ěỳџѓ � :� Ą ỳĠỳї— у łќ , � � ъґĜỳх ăѕ � еė’ņ† ẂĒ ’, � Ą ỳοĥỳĲ г ·ė’― † ј ψ� їх џѕ � ј ѓї, �

ĢỳŁĘỳџĄ ’Ĩ � њг ѕ � ў— Ğ’― † ΓўїĻΠĆ’ � ěỳџѓ� Ẁẁ Ģỳѕ � јłу łΞ� ќ ѓ— ķ� ј ΠĒ ỳќ х ಳ ù�

 

11 Θł·† ό �жяΣѓѕ � ẃ — ĖỳџĒ ’хಳ ù� ќ ѓ— ķ�ěỳџΎ† ўџ � јłΎ ł̂Ξх ಳ ù�  

12 ĥỳĜỳ>у � ќ ѓ— ķ� ĖỳΚ ăу � ẃ —ĖỳџĒ ’х ಳ ù�  

13 ěỳџѓ � ĥỳņѓг ѓłť� шಳ ù ẀΣў� јłќ — ф� ẀŁ ķ̂х ಳ ù �ќ ѓ— ķ� цэė’х ಳ ù, � еΨ г ĥỳ� Ĝỳх ă � ќ ѓ— ķ�ẃ ēỳŁхłẄ �  

14 ěỳџѓѕ � Τћ ъė’�  

15 ћ ― Κ ў� ј ѕ џх ಳ ù, � ћ ― Κў� ј ѕ џх ಳ � јłќ — ф� ґƒ ђ х ಳ ù�  

16 ė’‡ẃ ¯ăу � ΤĄ ’― † ј х ಳ ù�  

17 ћ ― � фг ях ಳ ù, �еǻ ỳг ẁ �ќ ѓ— ķ�Ğ’† ąỳг ẁ х ಳ� ј Πшў �  

18 ěỳџѓѕ � ě„Ć’― † Σу �ґƒ ђ х ಳ � ј Πшў�  

19 ќ у Ĩ ಳ�Ẅ у — Ĩ х ಳù� ќ ѓ— ķ�Ĝỳї Ẁ� Ẅ у — Ĩ хಳ ù�  

20 ẃ ĸΣ† ў� ẃ џĄ ỳџ�  

21 еєă � ẀŁẀĥ’ĸў � Ẁґўх ಳ �ј Πшў�  

22 їќ ŀ � >† Ẁїѕ Ρń� ĚỳŁг у — х ಳ �Ęỳѓł�  

23 ẃ ņẃ Ħ ỳў� ẃ г цх ಳù�  

24 ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À PÀ°PÉ C£ÀÄPÀÆ°¸À§ºÀÄzÁzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ�  

 
 



¦æÃwAiÀÄ ²PÀëPÀ «ÄvÀægÉÃ, 
      PÉÆÃ«qï 19gÀ ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀzÀ ¸À¤ßªÉÃµÀªÀ£ÀÄß JzÀÄj¹ 
¤ªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝgÉ.  JµÉÆÖÃ ¢£À CªÀgÀ Dl, 
NzÀÄ, ¸ÀºÀdªÁVgÉÆÃzÀ£Àß ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ 
¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðgÁV JzÀÄj¹§A¢zÁÝgÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ ¤ÃªÀÇ 
¸ÀºÀ ±Á¯É DgÀA¨sÀªÁzÀgÉ ¸ÁPÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjvÀ¦¹¢ÝÃj. ªÀiÁ£À¹PÀªÁV 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆAzÀ®zÀ°è vÁªÀÅ §¼À°¢ÝÃj. PÀ°PÁ 
CAvÀgÀPÉÌ ¨ÉÃ¸ÀgÉÆAr¢ÝÃj. F CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä E°è 
MAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß ªÀiÁr E¯ÁSÉ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¹zÉ.  

MA¨sÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ 
vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ, ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð ºÀvÀÛ£ÉÃ 
vÀgÀUÀwUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CxÀðªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À 
ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß F PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ°è ¤ÃrzÉ.  ¤ÃªÀÅ 
CªÀÅUÀ¼À£ÉÆßªÉÄä ¥Àj²Ã°¹j. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ 
¸ÀéPÀ°AiÀÄÄªÀAvÉAiÉÄÃ EªÉ. DzÀgÉ ºÁUÉ ¸ÀéAvÀ PÀ°AiÀÄ®Ä 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ NzÀ§®èªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. E®èªÁzÀ°è vÀªÀÄä 
¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.  

E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ GzÁºÀgÀuÁvÀäPÀªÁV ªÀiÁvÀæ. 
vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¤vÀå EgÀÄªÀ ¤ÃªÀÅ ªÀÄPÀÌ¼À 
CUÀvÀåªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄªÁV CjwgÀÄwÛÃj. ¤ªÀÄä C¥ÁgÀ C£ÀÄ¨sÀªÀzÀ 
»£Éß¯ÉAiÀÄ°è E°ègÀÄªÀ PÀ°PÁºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉAiÀiÁV ¤ÃªÉÇA¢µÀÄÖ 
¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆ½îj. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ 
£Á«Ã£ÀåAiÀÄÄvÀjÃw¬ÄAzÀ ªÀÄPÀÌ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä 
PÉÆÃgÀÄvÉÛÃªÉ. ¤ªÀÄä PÀ°PÉ ZÉAzÀªÁUÀ¯ÉAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃªÉ.  

 ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ಅªÀ¯ÉÆÃQ¹ F 
PÉ¼ÀPÀAqÀAvÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãrj.  
- CUÀvÀå«zÀÝ°è ¤ÃªÀÇ ¸ÀévÀB ªÀÄPÀÌ½UÉ ¤ÃrgÀÄªÀ 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎ½îj. 
- ¤ÃrgÀÄªÀ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ D¯ÉÆÃa¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁrj. 

§gÉAiÀÄÄªÀÅzÀQÌAvÀ®Æ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ D «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ºÉZÀÄÑ 
ºÉZÀÄÑ CªÀgÀ ¸ÉßÃ»vÀgÀÄ, CtÚ, CPÀÌ, ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ 
ªÀiÁvÁqÀÄªÀAvÉ ªÀiÁrj.  



- ¥ÀoÀå ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ eÉÆvÉUÉ PÀ°PÁºÁ¼ÉAiÀÄ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀAvÉ C£ÀÄPÀÆ°¹j. 

- ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ C¨sÁå¸À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß F ªÀµÀð 
CUÀvÀå«zÀÝ°è ¤ÃªÉÃ ¤zsÀðj¹ ªÀiÁr¹j. E®è¢zÀÝ°è F ªÀµÀðPÉÌ PÀ°PÁ 
ºÁ¼ÉUÀ¼À ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ gÀÆ¦¸ÀÄªÀ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. 

- ¥Àæw PÀ°PÁA±ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁéªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ ¨sÁUÀªÁV 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÀ°PÁ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆ¼ÀÄîªÀgÀÄ. C°è 
£Á®ÄÌºÀAvÀUÀ½ªÉ. D ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ £Á®Ì£ÉÃ ºÀAvÀPÉÌ vÀ®Ä¥À®Ä 
¸ÀºÁAiÀÄªÀiÁrj. £Á®Ì£ÉÃ ºÀAvÀ vÀ®Ä¥À®Ä EgÀÄªÀ 
¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹j.  

- ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÀæUÀw £ÉÆÃlzÀ PÉ¼ÀUÉ D PÀ°PÁA±ÀPÉÌ 
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄUÀÄ ¸Á¢ü¹zÀ »ªÀiÁä»w zÁR°¹, ¸À» ªÀiÁrj.   

- K£ÁzÀgÀÆ ºÉaÑ£À CUÀvÀå¨ÉÃPÁzÀ°è ¤ªÀÄä ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ 
ZÀað¹j. ºÁUÀÆ ªÀÄÄR¥ÀlzÀ°è ¤ÃrgÀÄªÀ r.J¸ï.E.Dgï.n «¼Á¸ÀPÉÌ ¥ÀvÀæ, 
E ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¹j. 

- RÄ¶AiÀiÁV PÀ°¹j. ¸ÀAvÉÆÃµÀ¢AzÀ ¸ÀAvÉÆÃµÀ ºÀAaj.... 

1 . уΡ Ąỳ�ĉ’† ѓΠ Ą’�

ಕ �ಾಫಲಗಳಗ��ೆ! ೆ ಕ �ಾಂಶ, ಪ3ಾ#ಂಶಗಳ4, ಪಠ#ಪುಸ6ಕಗಳ � ಸ78�ತ!ೂೆ�:;.ೆ ಅ �!ೆ 

ಕ �ಾಫಲಗಳ4 =>ೕ?:ದAನುC ಪಠ#ಪುಸ6ಕ ಒಂದು ಕ �ೂೇಪಕರಣFಾG ಒದGಸುತ6;ೆ. ಈ ಕ �ಾಫಲಗಳ 

ಗ��ೆಯನುC ಮೂಲಭೂತ Kಾಮಥ#ಗಳ4 =ಧ>ಸುತ6;ೆ.  

   ಕ �ೆ ಎನುCವ ಪOP!ೆ QಾRೆPೕ ಆವರಣ. ಈ QಾRೆಯ �ನ ಅಂತOTಾತ8ಕU ೆ =ರಂತರUೆಯ 

ಮೂಲಕ ಕ � ೆಅನುಭವFಾಗ�ೇಕಲ�F ೆ? ಈ ಕ �ಾನುಭವ Fೇದ#Fಾಗುವ ತರಗ� ಪOPWಂದ ಪತ#�FಾG 

ವಂXತFಾದ ಮಗು ತನC ಪೂವಕ �ಾ ಸ=CFೇಶದ � ಕYದೆು�ೂೆಂZ;Aೆಷು\? ಅವ]ಗಳನುC ಮತು6 ^ೇ!ೆ 

ಸ>ದೂGಸ�ೇ�ೆಂಬ ಪ�Cೆ ಎದು`ಾ;ಾಗ aಾವ] ನಮ8 ತರಗ�ಯ � ನಮ8 b;ಾ#cಗY�ೆಂd! ೆ aಾFೇ 

ರೂe:�ೂೆಳ�ಬಹು;ಾದ ಪ>^ಾ ೆ̀ೂೕ�ಾಯFೇ ಕ �ಾfೇತ>�.ೆ ಇದು �ೇವಲ ಒಂದು Kಾhತ#ವಲ�. 

Kೇತುಬಂಧದಂತಹ iೕಜaೆಯಲ�. ಪುನ`ಾವ�ೋಕನ bkಾನವl ಅಲ�. ಕ �ೆಯನುC ಅಮೂತdಂದ 

ಮೂ�ೕಕ>ಸುವ ಪOPTಾG;.ೆ  



                 ಈ ಪOP! ೆಮಗುbಂದ =>ೕ?ಸುವ ಎಲ� ಮನಸುmಗಳ4 ^ೂೆnೆ!ಾರರು. ಈ �ಾಯ 

ತರಗ� ಪOP! ೆ :ೕ7ತFಾಗದಂU ೆ aೂೇZ�ೂೆಳ��ೇO;ೆ. ಇದು ಪ3ಾ#ಂತಗತ ತರಗ� ಸಮನoWೕಕರಣ 

^ೂೆಂdದ ‘OTಾ�ೕಲU’ೆ. ಕYದೆು�ೂೆಂZದAನುC ಎ � ಕYದೆು�ೂೆಂZ;Aೇpೕ ಅ �Pೕ ಹುಡುಕುವ �ೆqೕಧaೆ. 

ಅ �Pೕ b=iೕGಸುವ ಹೃದಯ. ಈ ಆಶಯ�sೆ aಾFೆಲ�ರೂ QಾG;ಾರ`ಾ!ೂೇಣ. ಇ � =ೕZರುವ ಪಸು6ತ 

Kಾhತ#ದ bಸtತ ಉ;Aೇಶಗಳ4 ಈ �ೆಳGF.ೆ 

  

1. ಸvಾಜbwಾನ bಷಯವನುC ಆಸO6, ಅxರುX, Uಾ;ಾತydಂದ ಓದುವ ಪ>ಷ{ತ bkಾನಗಳನುC 

ಅaoೇ|ಸುವ]ದು. 

2. ಸvಾಜbwಾನ ಕ �ೆiಂd! ೆ Kಾvಾ}ಕರಣ, ಮaೂೇKಾvಾ}ಕ vೌಲ#, Kಾಂbkಾ=ಕ vೌಲ#, 

aೆಲಮೂಲ ಸಂಸ{�ಯ �ೆqೕಧdಂದ ಇ�^ಾಸ, Qೌ!ೂೇ�ಕUಯೆನುC ಅ>ಯುವ]ದು.  

3. ನಮ8 ಸುತ6ಮುತ6 ನ ಸಂಗ�ಗಳ4 aಾY ೆ ಇ�^ಾಸದ � ಗxೕಕ>ಸುವ]ದ>ಂದ ವತvಾನವನುC 

=ರಂತರFಾGಸುವ]ದರ ಮೂಲಕ aಾವ] ನಮ8 ಮಕsಳ4 ~ದಲು ನನೂC>ನ Qೌ!ೂೇ�ಕU,ೆ ಇ�^ಾಸ, 

Kಾvಾ}ಕ ಸಂರಚa,ೆ vೌಲ#, ಸಂಸ{�, ಜನಪdೕಯ aೆ�ೆಗಳ4, ಪ�ಾಪಭುತoದ vೌಲ#, ಆfಾರ- bfಾರ, 

ರೂ� ಸಂಪ;ಾಯ ನನC ಕುಟುಂಬದ ಆcಕU,ೆ Fಾ#ವ^ಾ>ಕUಯೆನುC ಅ�ೖೆ:�ೂೆಳ4�ವ]ದರ ಮೂಲಕ 

ಸvಾಜ bwಾನವನುC ಆಪ6!ೂೆ�ಸುವ]ದು 

4. ಸvಾಜbwಾನ bಷಯದ ಪ>ಕಲ�aೆಗಳ4 aೖೆಜ ಬದುOನ Fಾಸ6bಕ ಸಂಗ�ಗಳ ಸಮನoWಕರಣdಂದ 

ಆkಾರಗಳ4, =ಜ}ೕವನದ b;ಾ#vಾನಗ�ಂದ Qೌ!ೂೇ�ಕ ಪ>ಕಲ�aೆಗಳ4 ಸರಳFಾG ಕ �Tೆಾಗುವ]ದನುC 

ಚಟುವ��ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾiೕGಕ �ೂೇಧaಾ bkಾನವನುC ಉ}�ೕವನ!ೂೆ�ಸುವ]ದು. 

5. ವiೕvಾನ�sೆ ತಕsಂU ೆ ಕ �ಾನುಭವ ^ೂೆಂದ�ೇ�ಾದ ಮಗು ಹಲವ] �ಾರಣಗ�ಂದ ಪೂವwಾನ, 

ಮೂಲKಾಮಥ#, ಕ �ಾ =ರಂತರUೆಗಳ ಪೂFಾನುಭವಗಳ �ೂೆರUಯೆನುC ಕಂಡು�ೂೆಂಡು ಮಗುವನುC wಾನ 

ಸಮ�ಾ ೕನನaಾCGಸುವ]ದು.  



6. ಸvಾಜbwಾನದ ಕ �ೆWಂದ aೆಲಮೂಲದ ಸಂಸ{� ಪರಂಪ ೆ̀; ರೂ� ಸಂಪ;ಾಯ ಅfಾರbfಾರಗಳನುC 

ಅ�ೖೆ:�ೂೆಂಡು Qಾರತದ Fೖೆbಧ#Uೆಯ ಕು>ತು ^ೆ�8ಪಡುವ]ದು. 

7. ಕ �ೆಯನುC ಕೃತಕ ಪOPTಾGಸುವ ಬದಲು bbಧ ಚಟುವ��ೆಗಳ4, aಾಟಕ, ^ಾಡು, ನೃತ#, �ಾ;ೇ�ಕ ಕ�ೆ, 

ಹತು6 ಹಲವ] ಚಟುವ��ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸvಾಜbwಾನ ಕ �ೆಯನುC ಆಸO6;ಾಯಕFಾGಸುವ]ದು. 

8. Qಾರತದ ಇ�^ಾಸ, Qೌ!ೂೇ�ಕU,ೆ Kಾvಾ}ಕU,ೆ ಆcಕU,ೆ ವ#ವ^ಾ>ಕ ಪwೆಗಳನುC ಸಮೂಲFಾG 

ಅ�ೖೆ:�ೂೆಂಡು !ೌರFಾದರ, ^ೆ�8ಯನುC ^ೂೆಂದುವ]ದು. 

 Βфџ ��йĕ ’Ĺ † ẁ хಳù�

o �ೂೇb�-19ರ ಸ=CFೇಶದ � ಉಂ�ಾದ ಕ �ಾ ಅಂತರವನುC ಸುಗಮ!ೂೆ�ಸಲು ಬುaಾd ಕ �ಾ 

Kಾಮಥ# ಮತು6 hಂdನ ಎರಡು ವಷಗಳ � ಮಗು ಕ ಯ�ೇ�ೇ�ಾದ ಪ>ಕಲ�aೆಗಳನುC 

ಸಮನoಯ!ೂೆ�: ಪಸು6ತ ಕ �ಾ ವಷದ ಕ �ಾ ಫಲಗಳನುC ಮಗು ಸರಳFಾG ಕ ಯಲು 

ಅನುಕೂ ಸುವ]ದು.  

o ಕ �ಾ fೇತ>�ೆಯನುC �ೇವಲ b;ಾ#c ಚಟುವ��ೆ!ೆ :ೕ7ತ!ೂೆ�ಸ; ೆ ಮಗುbನ ಕ �ಾ 

=ರಂತರUೆ!,ೆ ಅaoೇಷn,ೆ fೈತನ#;ಾಯಕ ಕ �ೆ ಮತು6 ಕ �ಯೆ ^ೂೆಸ vಾಗದ ಅaoೇಷnೆ!ೆ 

�ೇರಕFಾGಸುವ]ದು.  

2.�уΡ Ąỳ�ĉ’† ѓΠ Ą’�Ψ† Ć ỳхĚỳџѕ —�- �Ψ† Ć ỳхĚ’† у—�

   Tಾವ];ೇ iೕಜaಯೆ �ಾTಾನುRಾ�ನದ � ಹಲವ] ಇ�7�ಗ�ರುವ]ದು ಸಹಜ. ಅ �ನ 

7�ಗಳaCೇ ಮುಂd>:�ೂೆಂಡು �ೕOಸುವ        ಪವೃ�6ಯನೂC aಾವ] ಕಂZರುUೆ6ೕF.ೆ ಸಮKೆ#ಗಳ 

ಸು�Wಂದ ^ೂೆರಬರಲು ರೂe:ದ iೕಜaೆ! ೆಧaಾತ8ಕ ಮನಸುಗಳ4 �ೇಕು. ಅದು UಾFೇ ಆGರು�6ೕ>.  

“уΡ Ąỳ�ĉ’† ѓΠ Ą’”  Ψ† Ć ỳхĚỳџѕ —�! ��

1. ಇದು �ೇವಲ �ಾಯಕಮವಲ�. ;ಾಖ�ೆ vಾಡುವ ;ಾಖ�ೆಗಳಲ�. ಈ ಪOPಯ ಬ!�ೆ bವರn ೆ=ೕZ 

ಮಕsYೕೆ =ವhಸುUಾ6 ೆ̀ ಎಂದು ಭ7ಸುವಂ�ಲ�. 

2. ಕ �ಾ^ಾY ೆಮಗುbನ ಮaೆ!ೆಲಸವಲ�. ಮಗು ಅವ]ಗಳನುC ಬ ೆ̀ದು ಮುGಸುವಷ\�sೆ :ೕ7ತವಲ�.  



3. ‘ಕ �ಾfೇತ>�’ೆಯು Tಾವ Kಾಂಪ;ಾWಕ �ೂೇಧaಾ bkಾನdಂದಲೂ =>ೕ?ತ ಫಲ =ೕಡುವ]dಲ�.  

4. ಈ ಪOP! ೆಮಗು vಾತ ^ೂೆnೆ!ಾರನಲ�.  

5. ಮಗುbನ ಕ �ಾ ಪ>ೕ�ೆಗR\ೆ ಕ �ಾ^ಾYಗೆಳನುC ಬಳಸುವಂ�ಲ�. 

��

Ψ† Ć ỳѕ Ğ ’�йѓķќ 

 1. ಕ �ೆಯ Kಾಧನ ತಂತಗಳನುC ಉU6ೇ}Kೋಣ. 

 2. ಓದು, ಬರಹ, vೌ�ಕ ಅxವ#O6 ಸುಲ ತFಾGರುವಂU ೆiೕ}Kೋಣ.  

 3. ಕ �ಾ ^ಾYಗೆಳನುC =ೕಡುವ ~ದಲು ಪ>ಕಲ�aೆಗಳನುC ಮಗುbನ ಸo-ಅನುಭವ, ಪೂFಾನುಭವ, 

ಸ��ೕಯ ಸ=CFೇಶ, ಆಕರಗ�ಂದ bವ>Kೋಣ 

 4. ಕ �ೆ ಪೂವwಾನ ಮತು6 ವತvಾನದ ಅನುಭವಗಳನುC ಸಮನoWKೋಣ.  

 5. ಆಟ-ಸ�kೆ, vೌ��ಾxವ#O6, ಸ�ಳ Qೇ�, ಸ=CFೇಶ =vಾಣ, =ರೂಪn,ೆ Oರುaಾಟಕ �ಾUಾxನಯ, 

ಸಂದಶನ, ~ದ�ಾದ bkಾನಗಳನುC ಬಳ: ಪ>ಕಲ�aಯೆ ಪತ#�ಾನುಭವ ಒದಗುವಂU ೆ ಅವ�ಾಶ 

ಕ �Kೋಣ.  

ѓџхΎ�ẃ ќїņΝ† уџђ�

* ಮಗು ಈ ವಷ ಕ ಯು�6ರುವ ಕ �ಾಂಶಗಳ4 hಂdನ ವಷಗಳ ಕ �ಾನುಭವವನುC ಆಧ>:ದುA, 

ಬುaಾd Kಾಮಥ#ಗಳ ಆkಾರದ �ೕ�ೆ ಪ�ವಷದ ಕ �ಾಫಲ ರೂeಸಲ��\;ೆ. ಈ ಸರ� ಸoರೂಪದ 

ಕ ಕಪOP ಸುಗಮ!ೂೆಳ�ಲು, ಪ>ಕಲ�aಯೆ haCೆ�ೆ, ಮುaCೆ�ೆಗಳನುC ಅ�ೖೆ:�ೂೆಳ��ೇಕು. ಈ ಪOPಯು 

ಎರಡು >ೕ�ಗಳ � ತರಗ�ಯ � ಸಮನoWೕಕರಣ!ೂೆಳ4�ವ Kಾಧ#UೆW;ೆ.  

1.ಪkಾನ �ಾಶಸ� bkಾನ: ಕ �ಾ fೇತ>� ೆ �ಾಯiೕಜaಯೆ =ಗdತ ಅವ�ಗಳ � ಬುaಾd 

Kಾಮಥ#ಗಳaಾCಧ>:ದ ಆಯA ಕ �ಾಂಶಗ�! ೆಪkಾನ �ಾಶಸ� =ೕZ ಕ ಸುವ]ದು ಮತು6 vೌ�ಾ#ಂಕನ 

vಾಡುವ]ದು. 



 2.ಪ ೆ̀ೂೕ� �ಾಶಸ� bkಾನ: ಪಠ#ಕ �ಯೆ ಸಂದಭದ � ಒಂದು ಅವ�ಯನುC ಬುaಾ� Kಾಮಥ# 

ಕ �ೆಯ ನಂತರ �ಾಠ =ವh: ಪಸು6ತ ವಷದ ಕ �ಾ ಫಲಗ�! ೆಅಗತ# �ಾಠಗಳನುC =ವh: ಘಟಕ 

ಪ>ೕ�ೆಯ ಮೂಲಕ vೌಲ#vಾಪನ ನ�ೆಸುವ]ದು. 

                                                       ẃ — хќĄỳџџ�Χѕ ĺē’��

 ಆiೕ}ಸುವ  ಕ �ಾ ಚಟುವ��ೆ. ಮತು6 ಅದರ iೕಜa.ೆ 

 ಆಕರಗಳ4, ಕ �ೂೇಪಕರಣಗಳ :ದ�Uೆ.  

 ಚಟುವ��ೆಯ ಮೂಲಕ ಪ>ಕಲ�aೆಯ ದೃRಾ\ಂ�ೕಕರಣ. ಪತ#�ಾನುಭವ�sೆ ಮಕs�! ೆ�ೇರn ೆ

 ಪ>ಕಲ�aೆಯ bಸ6ರn,ೆ ವತvಾನದ ಕ �ಾಂಶದ ಸಮ=oೕಕರಣ.  

 ಕ �ಾ ^ಾYಗೆಳನುC ಪೂಣ!ೂೆ�ಸಲು ಅನುಕೂ ಸುವ]ದು. 

 b;ಾ#c ಕ �ಾ ಪಗ� ಅವ�ೋಕನ. aಾಲsaಯೆ ಸ6ರ ತಲುಪಲು ಸ^ಾಯ. 

 ��ಕರ hvಾ8h� ನಮೂdಸುವ]ದು.   

 ಕ �ಾ ^ಾYಯೆ ಪಗ�Wಂದ vೌ�ಾ#ಂಕನ-ಪುನ`ಾವ�ೋಕನ ಚಟುವ��ೆ.  

                    

ಕ �ಾ  ಅವ� =kಾರ 

Uಾವ] ಕ �ಾcಗಳ FೖೆಯO6ಕ xನCUೆಗಳನುC ಗಮನದ �ಟು\�ೂೆಂಡು ಕ �ಾವ� =ಧ>:>. �ಾ;ೇ�ಕ xನCU,ೆ 

ಕ �ಾಮಟ\ b;ಾ#cಗಳ ಕ �ಾ ಪ>ಸರ ~ದ�ಾದ ಅಂಶಗಳ4 ಅವ� =kಾರದ vಾನಕಗYಾGರುತ6F ೆ

Ĝ„ Ġ ỳŁ г уї��

ಪU#ೇಕFಾದ ಸುUೂೆ6ೕ�ೆ ಇ�ಾ�ೆWಂದ =ೕಡ�ಾಗುವ]ದು. ಆ;ಾಗೂ# ಕ �ಾ ^ಾYಗೆಳ �ನ 

ಚಟುವ��ೆಗಳನುC b;ಾ#cಗಳ4 vಾಡುUಾ6 Uೆರಳ4Fಾಗ ಅವ�ೋO:ದ ದUಾ6ಂಶಗಳನುC Uಾವ] 

ಸಂಗhಸಬಹು;ಾGರುತ6;.ೆ  

aಾಲುs ಸ6ರಗಳ � b;ಾ#cಯ ಪಗ� =>ೕ?�ಾG;ೆ. ಅದ�ಾsG b;ಾ#c Kಾoವ�ೋಕನ 

ನಮೂaೆಯನುC ಕ �ಾ ^ಾYಯೆ ಪುಸ6ಕದ � =ೕಡ�ಾG;ೆ.  aಾಲುs ಸ6ರಗಳ hೕGFೆ. 



         ಅ�ೇ?ತ ಕ �ಾ ಫಲ : 

ಮು�ಾ6ಯFಾದ 

ಕ �ಾಂಶ 

(b;ಾ#cಗಳ4 

ಬ ೆ̀ಯುUಾ6 ೆ̀) 

��dರುUಾ6 ೆ̀. 

(�ೇ 30 - 

49) 

ಅ�ೖೆ:�ೂೆಂZ

ರುUಾ6 ೆ̀ 

(�ೇ 50 – 

60) 

 

ಅ�ೖೆ:�ೂೆಂಡ ಅಂಶಗಳನುC 

ಸಹ�ಾ�ಗY�ೆಂd! ೆ

ಹಂX�ೂೆಂಡು ಕ ಸುUಾ6 ೆ̀ 

(�ೇ 61 – 90) 

ಪೂಣ 

ಅಳವZ:�ೂೆಂಡು 

�ಾ ಸುUಾ6 ೆ̀            

(�ೇ 91 -100) 

     

    

    

 

�

 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј їĄ’Ĩ�ќ— їĻ ...�

¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ºÀAvÀ «ªÀgÀuÉ 
1. ��dರುU6ೇa ೆ PÀ°PÁ¥sÀ® M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀ 

CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸Á¢ü¹®è/ ¹Ã«ÄvÀªÁzÀ 
CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÉ/ 

²PÀëPÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð, ¤gÀAvÀgÀ 

¨ÉA§®zÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. 
2. ಅ�ೖೆ:�ೂೆಂZರುU6ೇa ೆ PÀ°PÁ¥sÀ®zÀ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À 

¸ÀàµÀÖvÉ EzÉ/ PÉ®ªÀÅzÀgÀ°è 
¸ÀàµÀÖvÉAiÀÄ CªÀPÁ±À«zÉ/ 
²PÀëPÀgÀ, ¸ÉßÃ»vÀgÀ ¨sÁUÀ±ÀB 
¨ÉA§®zÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ 

3. ಅ�ೖೆ:�ೂೆಂZರುವ ಅಂಶಗಳನುC 

ಸಹ�ಾ�ಗY�ೆಂd! ೆ

ಹಂX�ೂೆಳ4�Uೆ6ೕa ೆ

PÀ°PÁ¥sÀ®zÀ J¯Áè CA±ÀUÀ¼À 
¤jÃQëvÀ ¸ÀàµÀÖvÉ EzÉ/ 
PÀ°vÀzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß 
¸ÉßÃ»vÀgÉÆA¢UÉ 
ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ/ 
²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ 



PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÁzsÁjvÀ ¸ÀªÁ°£À 
PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ 
CªÀ±ÀåPÀvÉ¬ÄzÉ. 

4. ಇದ�ೆs ಸಂಬಂ�:ದ ಇತ`ೆ ಅಂಶಗಳನುC 

ಸoತಃ ^ೇಳ4U6ೇaೆ 

PÀ°PÁ¥sÀ®zÀ CA±ÀUÀ¼À ¹ÜgÀªÁzÀ 
¸ÀàµÀÖvÉ EzÉ/«ÄÃjzÀ ¸ÀàµÀÖvÉ¬ÄzÉ/  
²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÆ®PÀ 
zsÀ£ÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀUÀwUÉ 
«¸ÀÛj¸ÀÄªÀ ¸ÀA¥ÀÆtð CªÀPÁ±À«zÉ. 

 

GzÁºÀgÀuÉ: 
PÀ°PÁ¥sÀ®: EwºÁ¸ÀzÀ ªÀÄÆ¯ÁzsÁgÀUÀ¼À §UÉÎ CjAiÀÄÄªÀgÀÄ 

 EwºÁ¸ÀzÀ gÀZÀ£ÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ªÀÄÆ¯ÁzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 
§UÉUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄÄvÁÛgÉ 

 EwºÁ¸ÀzÀ ªÀÄÆ¯ÁzsÁgÀUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ 
ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆ¼ÀÄîªÀgÀÄ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ ªÀÄÄRå GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸À®Ä 
ªÀÄUÀÄªÀÅ ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀð§zÀÞªÁV ¥ÀÆtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
CUÀvÀåªÁVzÉ. E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁºÁ¼ÉUÀ¼À°è ¤ÃrgÀÄªÀ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À CA±ÀUÀ¼ÉÃ CAwªÀÄªÀ®è. ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß 
PÀ°PÁ¥sÀ®zÀ »£Éß¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄUÀæªÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ 
ªÀÄUÀÄ«£À PÀ°PÁ ªÀÄlÖ UÀÄgÀÄw¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÁVzÉ. 
 
 
 

ќ— ĄỳķўĢ ỳѕ�уΡ Ąỳг ẁ� ¸ÁªÀÄx
ÀåðzÀ 
ºÀAvÀ 

EwºÁ¸ÀzÀ ªÀÄÆ¯ÁzsÁgÀUÀ¼À §UÉÎ 
CjAiÀÄÄªÀgÀÄ. 

ΎΣ ΐ џ— ē’ķ† ė’� L1 ªÀÄUÀÄªÀÅ PÉ®ªÉÃ PÉ®ªÀÅ DzsÁgÀUÀ¼À 
§UÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀgÉ/ 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ DzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 
w½AiÀÄ¢zÀÝgÉ, UÀÄgÀÄw¸À¢zÀÝgÉ. 
avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ®Äè, zÉÃªÀ¸ÁÜ£À 
JAzÀÄ ªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄw¹ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛzÉ. 

е Ĕ ’‡ăΧĄ’―г Ή џ— ē’ķ† ė’� L2 ªÀÄUÀÄªÀÅ ªÀÄÆ¯ÁzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÀÛzÉ, PÉ®ªÉÇªÉÄä 
UÉÆAzÀ®UÀ½gÀÄªÀAvÉ PÁtÄªÀÅzÀÄ. 



¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ®WÀÄªÁzÀ 
C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÉ. 

е Ĕ ’‡ăΧĄ’―г Ή џ— Ẁ�

е г ẁ хಳї— Ļ�

ẃ Ẅ Ę ỳΈ хġ ’üг ΐ Ć ’�

Ẅ г ˜ Ą’―ಳùŅ ē’ķ† ė’�

L3 ªÀÄUÀÄªÀÅ ªÀÄÆ¯ÁzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw¹, EwºÁ¸ÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è 
ªÀÄÆ¯ÁzsÁgÀUÀ¼À ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß 
w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ 
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀªÀÄAd¸À 
C©ü¥ÁæAiÀÄªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. 
vÀ£Àß ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÉÆA¢UÉ 
PÀ°PÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß 
ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

ಇದ�sೆ ಸಂಬಂ�:ದ ಇತ`ೆ 

ಅಂಶಗಳನುC ಸoತಃ 

^ೇಳ4U6ೇa�ೆ

L4 ªÀÄUÀÄªÀÅ EwºÁ¸ÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è 
ªÀÄÆ¯ÁzsÁgÀUÀ¼À ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß 
w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆ¯ÁzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 
G½¸ÀÄªÀ «±Á® ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß 
vÀ¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ 
vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀtÚ 
PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. 
CªÀPÁ±À ¹PÁÌUÀ vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ°£ÀªÀjUÉ 
¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß w½¹ 
CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉæÃgÉÃ¦¸ÀÄvÀÛzÉ.  

 
¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀjUÉ ¸ÀÆZÀ£É: PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV 
¸Á¢ü¸À®Ä, ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ aPÀÌ ¸ÁzsÀ£À CµÉÖÃ 
JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÉÇªÉÄä F PÀ°PÁ 
ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ PÀ°PÁ¥sÀ®zÀ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¸Á¢ü¸À®Ä 
£ÉgÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæªÁV PÀ°PÁ 
¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸Á¢ü¸À®Ä E£ÀÆß ºÉaÑ£À, «©ü£ÀßªÁzÀ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀévÀAvÀæªÁV PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ Cw 
ªÀÄÄRå. C®èzÉÃ vÀgÀUÀwAiÀiÁZÉUÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ 
PÀ°PÁ¥sÀ®zÀ FqÉÃjPÉUÉ CªÀPÁ±À«gÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀ 
UÀªÀÄ£ÀzÀ°ègÀÄªÀÅzÀÄ CUÀvÀå. 
F ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀÅ RqÁRArvÀªÁV ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß UÉæÃqï ªÀiÁqÀ®Ä 
CxÀªÁ CªÀgÀ£ÀÄß «¨sÁV¸À®Ä C®è. §zÀ¯ÁV ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀÄ 
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖªÁV UÀÄgÀÄw¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ 



GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄPÀÌ¼À 
PÀ°PÁªÀÄlÖªÀ£ÀÄß w½zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß 
ªÀÄÄA¢£À PÀ°PÁ ºÀAvÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä 
£ÉgÀªÁUÀÄªÀ ªÀÄÆ® GzÉÝÃ±ÀzÉÆA¢UÉ gÀa¸À¯ÁVzÉ. 

�

�

�

�

у Ρ Ąỳг ẁ -1.1� зΎ Ħ ỳ ẃ ѕ � ж Ė ỳџ х ಳù�

 
йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 ಇ�^ಾಸ ರಚaೆ!ೆ ಮೂ�ಾkಾರಗಳ ಅವಶ#ಕUೆಯನುC ಅವ]ಗಳನುC ಸಂರ?ಸುವಂUಾಗುUಾ6 ೆ̀. 

 ಮೂ�ಾkಾರಗಳ ಸಂರ�nಯೆ ಮಹತoವನುC ��ಸುವ]ದು.  

уΡ Ąỳ� ĥỳĜỳ¯ łхಳù : ಆkಾರಗಳ Xತಗಳ4-�ಾಸನ, aಾಣ#ಗಳ4, ಪುಸ6ಕಗಳ4, ಭೂ ಉತ ನನದ Xತಗಳ4, 

ನ�ೆಗಳ4 

уΡ Ąỳ� ј łˆ łΞ: ಸುಗಮ�ಾರರು ಆರಂಭದ � ಆkಾರಗಳ ಬ!�ೆ ಮಕsಳ ಪೂವwಾನವನುC ��ದು�ೂೆಂಡು, 

ತಮ8 �ಾ�ೆಯ ಮುಖ# ��ಕರು ಅಥFಾ ಊ>ನ h>ಯ ೆ̀ೂಂd! ೆ ಚfೆ vಾಡಲು ಅವ�ಾಶ =ೕZ 

vಾh�ಗಳನುC ಸಂಗh:�ೂೆಳ4�ವ ಅವ�ಾಶ =ೕಡ�ೇಕು. ಮತು6 ಅಗತ#bದA � UಾFೇ vಾh�ಯನುC 

ಒದG:�ೂೆZ. ನಂತರ Uಾವ] ಮಕs�! ೆvಾಗದಶನ vಾಡ�ೇಕು. ಕ �ಾ ^ಾYಯೆ ಚಟುವ��ೆಗಳನುC 

ಸoತಃ ಮಕs�ಂದ�ೇ vಾZಸುವ]ದು, ಅಗತ#bದA � vಾh� ಸಂಗಹn,ೆ ಸಂದಶನಗ�! ೆ ಅವ�ಾಶ 

vಾZ�ೂೆಡುವ]ದು.  

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- 1�

ಚಟುವ��ೆ:1 ನನC �ಾ�ೆಯ ಬ!�ೆ ನನ!ೆಷು\ !ೂೆತು6?   

ಚಟುವ��ೆ:2 �ಾ�ೆಯ ಇ�^ಾಸದ ಮೂಲಗಳನುC ಹುಡು�ೂೇಣ? 

уΡ Ąỳ�љ ґ : �зΎĦỳẃ ѕ� ќ―Ġ ỳĖ ỳџхಳ� њ Ć ’Ī� е Πѓ— Ą’―ಳùŅ ēỳķĞ ’�



ಚಟುವ��ೆ:3 �ಾ�ೆಯ ಇ�^ಾಸದ �ೕ�ೆ ಚXKೋಣ 

ZÀlÄªÀnPÉ:4 ¤ªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¸ÁägÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁr 
ZÀlÄªÀnPÉ:5 ¸ÁägÀPÀUÀ¼ÀÄ, ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 
CªÀ±ÉÃµÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÉÃPÉ gÀQë¸À¨ÉÃPÀÄ?  
х— г ј—� шĉ’ă: ಮಕsಳನುC ಎರಡು ಅಥFಾ ಅಗತ#�sೆ ತಕsಂU ೆ ಗುಂಪುಗYಾG vಾZ �ೕ ನ 3 

ಚಟುವ��ೆಗಳ ಬ!�ೆ ಚX: ಮಂಡa ೆvಾಡಲು ಅವ�ಾಶ ಒದGಸುವ]ದು. 

ಮಕsಳ ನಡುbನ ಚfೆಯ � ಅಂಶಗಳನುC ಕೂ�ೕಕ>: ಇ�^ಾಸ ರಚaೆಯ � ;ಾಖ�ೆಗಳ4 ^ೇ! ೆಮಹತoದ 

�ಾತ ವhಸುತ6F ೆ ಎಂಬುದನುC ಮನದಟು\ vಾZ: ಇ�^ಾಸದ ಆkಾರಗಳನುC ಅಥvಾZಸಲು 

ಪಯ�Cಸುವ]ದು.  

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’:�ಕ �ಾ ^ಾY ೆ1ರ � ಚಟುವ��ೆ 3�

у Ρ Ąỳг ẁ :�1.2 �–� Ąỳґ х ђ ė’ �

 
 
 
ಉ;Aೇಶ:  

• ಇ�^ಾಸ ರಚaಯೆ � �ಾಲಗಣaೆಯ ಮಹತo ಅ>ಯುವ]ದು 

• �ಾ�ಾನುಕಮವ] ಕಮಬದ� ಇ�^ಾಸ ರಚaೆ! ೆಸಹ�ಾ> ಎಂಬುದನುC ��ಯಲು 

• �ಾಲಗಣaಯೆು ಇ�^ಾಸದ ಮೂಲ ಆkಾರಸ�ಂಭ ಎನುCವ]ದನುC ಅ>ಯುವ]ದು 

ಕ �ಾ KಾvಾGಗಳ4: ಅಳUೆಪ�\, �ೆ=m¢, ^ಾYಗೆಳ4, ಪಮುಖ ಘಟaೆಗಳ ಸರ� ವಷಗಳ vಾh� ^ಾY ೆ 

�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- 2�

ಚಟುವ��ೆ -1 ಶತvಾನವನುC ಅಥvಾZ�ೂೆY�ೆ�ೕಣ 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’:� �ಾಲ ೆ̀ೕ�ಯೆ �ೕ�ೆ ವಷಗಳನುC ಗುರು�Kೋಣ. 

 

PÀ°PÁ ¥sÀ®: ಇ�^ಾಸದ �ಾಲಗಣaಯೆ b�ೇಷUಯೆನುC ಗುರು�ಸುb> (ದಶಕ, ಶತvಾನ, 

ಸಹಸvಾನ, Kಾvಾನ# ಶ�ೆ ಮತು6 Kಾvಾನ# ಶ�ೆ ಪೂವ) 



�

�

�

�

у Ρ Ąỳг ẁ :�2 .1� ж џ гΙ у � ẃĜỳ ъ �

 

 

 

ಉ;Aೇಶ:- 

 �ೇ�ೆ!ಾ>� ೆ ಮತು6 ಸಂ!ಾಹಕ ಸvಾಜದ � b�ಾಸ ^ೂೆಂdದ ಪ�iಂದು ಆಯುಧಗಳ4 ಮತು6 

ಗೃಹಬಳ�ಯೆ ವಸು6ಗಳ4, ಹಣು£, Gಡಮೂ �ೆಗಳ4 ಮುಂUಾದ ಅaೇಕ ವಸು6ಗಳನುC aಾವ] ಇಂdಗೂ 

ಕೂ�ಾ ಬಳಸು�6ರುವ]ದು ಅವರು �ೂೆಟ\ �ೂೆಡು!ೆ ಎಂಬುದನುC ಅ>ಯುವ]ದು. 

 ಅಂdನ }ೕವನ ಕಮ ಮತು6 ಇಂdನ }ೕವನ ಕಮ;ೂೆಂd! ೆ ^ೂೇ : aೂೇಡುವಂUಾಗಲು 

�ೇ ೆ̀eಸುವ]ದು. 

уΡ Ąỳ�ĥỳĜỳ¯ łхಳù: ಪುಸ6ಕಗ�ಂದ ಆ>:ದ ಸಂ!ಾಹಕ ಸvಾಜದ bbಧ Xತಗಳ4, bZiೕ O�¤ ಗಳ4 

уΡ Ąỳ�ј łˆ łΞ: ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕs�!,ೆ ಪ�CೆಗಳನುC �ೇಳ4Uಾ6, XತಗಳನುC Uೂೇ>ಸುUಾ6 �ೇ�ೆ!ಾ>� ೆಮತು6 

ಸಂ!ಾಹಕರ }ೕವನ �ೖೆ ಯನುC ಪ>ಚWಸುವ]ದು. ಚfೆ vಾಡಲು ಅವ�ಾಶ =ೕZ, ಅಗತ#bದA � UಾFೇ 

vಾh�ಯನುC ಒದG:�ೂೆZ. ನಂತರ Uಾವ] ಮಕs�! ೆ vಾಗದಶನ vಾಡುUಾ6 ಕ �ಾ ^ಾYಯೆ 

ಚಟುವ��ೆಗಳನುC ಸoತಃ ಮಕs�ಂದ�ೇ vಾZಸುವ]ದು. ಈ ಸvಾಜ�sೆ ಸಂಬಂ�:ದ ಯೂಟೂ#¥ 

ಅ=�ೕ�ೆ� bZiೕಗಳನುC Uೂೇ>ಸುವ]ದ>ಂದ ಮಕs�!ೆ ^ೆX¦ನ ಆಸO6 ಮೂಡುತ6;.ೆ ಆದA>ಂದ 

ಅವ]ಳನುC ಬಳ:�ೂೆಂಡು ಅ�ೖೆಸಲು ಪಯತCಸ�ೇಕು 

�

уΡ Ąỳљ ґ: ��Ě’† Ď’Ć ỳΠ Ą’�ќѓ— ķ� ẃ г хłẄ Ąỳџ�Ąỳґ ѕ �ẃ Ĝỳъ ѕ Ρ ń�жĦỳџѕ �ẃ г хłẄĒ ’�

Ĝỳя— Ύķѕ Ĺ�Τ і�ќѓ— ķ�еѕ ĄỳĨ ¯�њ ಳẃ — Ύķѕ�жў—і хಳù� у— Π ѓ—�ΎΣ ў— ΤΠ�



�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- �

ಚಟುವ��ೆ-೧ XತaೂೇZ vಾUಾ�ೂೇಣ 

ht t ps wwwyout ubecomwat ch v j p XZt Ri Wmc:// . . / ? = 2 bZiೕ Uೂೇ>: vಾತaಾZಸುವ]ದು. ಇ � 

ಮುಖ#FಾG Xತದ �ನ bbಧ ಕಸುಬುಗಳನುC ಗುರು�ಸುವಂUೆ vಾಡುವ]ದು. ಜನರು Uೂೆ�\ರುವ 

ಉಡು!ೆ Uೂೆಡು!ೆಗಳನುC ಗಮ=ಸುವ]ದು. ಜನರು Fಾಸbರುವ ಪ;ೇಶಗಳ ಕು>ತು vಾತaಾಡುವ]ದು. 

ಚಟುವ��ೆ: 2 }ೕವನ �ೖೆ ಯನುC ಅಂದು ಇಂದು ^ೂೆ : ಬ ೆ̀ಯುವಂUಾಗಲು �ೂೇUಾmhಸ�ೇಕು.  

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- 4 �Ě’† Ď’Ć ỳџџ�ẃ ќ— ĕ ỳў�

ಚಟುವ��ೆ: ೧ ಈ �ೆಳGನ Xತದ �ರುವ ಆಯುಧಗಳನುC ^ೆಸ>:. ಇವ]ಗಳನುC Tಾವ]ದ�sೆ ಬಳಸು�6ದAರು 

ಬ ೆ̀iೕಣ.  

ಚಟುವ��ೆ: ೨ ಪಸು6ತ ಇಂತಹ �ೇ�ೆ!ಾರ ಸಮು;ಾಯಗ�FTೆಾ? ಇರುವ];ಾದ ೆ̀ ಎ � ಇFೆ? =ಮ8 

ಮaೆಯ ಸದಸ#ರು ಮತು6 ��ಕರ �ೂೆUೆ ಚX: 

�ೕ ನ ಎರಡು ಚಟುವ��ೆಗಳ4 ಮುಖ#FಾG �ೇ�!ೆಾರರ ಸvಾಜದ }ೕವನ ��ಸುವ];ಾG;ೆ. ಇಂdನ 

�ೆಲವ] ಸvಾಜಗಳ4 ಅವನುC ^ೂೇಲುತ6F,ೆ ಆ ಸvಾಜಗಳನುC ಪ>ಚWಸುವ �ೆಲಸFಾಗ�ೇಕು. �ೂೆUೆ!ೆ 

ಅವರು ಇಂದು ಆಧು=ಕ ಸvಾಜ;ೂೆಂd! ೆ vಾZ�ೂೆಂZರುವ ಬದ�ಾವnೆಗಳನುC ಗುರು�ಸಲು 

aೆರFಾಗುವ]ದು.  

vೌಲ#vಾಪನ ಚಟುವ��ೆ:- ಸುಗಮ�ಾರರು ಚಟುವ��ೆ ^ಾY ೆ 4 ನುC vೌಲ#vಾಪನ�ಾsG 

ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು ಅಥFಾ UಾFೇ �ೆಲವ] XತಗಳನುC =ೕZ vೌಲ#vಾಪನ vಾಡಬಹುದು. 

�

�

�
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�

у Ρ Ąỳг ẁ -2 .2 �� � Ĝỳ їẀї � ė’Ġ’ў― џ —Τ Ą’ �

 
 
�

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 vಾನವನ aೆ�ೆಯೂರುb�ಯೆ � ಕೃ|ಯ �ಾತವನುC ಅ>ಯುವ]ದು 

 vಾನವನ ಕೃ| ಚಟುವ��ೆಗ�� ೆಸಹ�ಾ>Tಾದ ಅಂಶಗಳನುC ಗುರು�ಸುವ]ದು 

 ಆಧು=ಕ ಕೃ|ಗೂ ಮತು6 ಅಂdನ ಕೃ|ಗೂ ಇರುವ xನCUೆಯನುC ಗುರು�ಸುವ]ದು 

ಕ �ಾ ಪOP: ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕs�!,ೆ ಪ�CೆಗಳನುC �ೇಳ4Uಾ6, XತಗಳನುC Uೂೇ>ಸುUಾ6 ಅಂdನ }ೕವನ 

�ೖೆ ಯನುC ಪ>ಚWಸುವ]ದು. ಕೃ|ಯ ಹುಟು\ ^ೇ!ಾWತು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂZಸುವ ಸೂಕ6 

ಪ�CೆಗಳನುC ^ಾಕುವ]ದು. ಮಕs�! ೆhಂdನ ಸvಾಜ hೕGತು6 ಎಂಬ ಕಲ�aೆಯನುC vಾಡಲು ಅವ�ಾಶ 

=ೕಡುವ]ದು. ಮುಕ6 ಅx�ಾಯವನುC =ೕಡಲು ಸರಳ ಪೂರಕ ಕ�ೆಗಳನುC ಬಳಸುವ]ದು. ಈ ಸvಾಜ�sೆ 

ಸಂಬಂ�:ದ ht t ps wwwyout ubecomwat ch v Oei KANAouw:// . . / ? = 1  ಯೂಟೂ#¥ bZiೕಗಳನುC 

Uೂೇ>ಸುವ]ದು ಮಕs�! ೆ^ೆX¦ನ ಆಸO6 ಮೂಡುವಂU ೆvಾಡುತ6;.ೆ 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- 5�Ѕѕ ґ �Ě’ġ ’�

ಚಟುವ��ೆ:1 ~ದಲ �ೆY ೆ ಮನುಷ#ನು �ೆYದೆ ~ದಲ �ೆYಗೆಳ4 Tಾವ]dರಬಹುದು ಎಂಬ 

ಮಕsಳ �ರಬಹು;ಾದ ಸಹಜ ಪ�CೆಗಳನುC �ೇಳ4Uಾ6, ಕುತೂಹಲ ಮೂZಸುವ ಸ=CFೇಶಗಳನುC ಮಕsಳ 

ಮುಂdಡುವ]ದು.  

уΡ Ąỳљ ґ: �vಾನವನ aೆ�ೆಯೂರುb�,ೆ ಕೃ| ಮತು6 �ಾ�ಗಳ Kಾಕ��ೆಯ ಕು>ತು ��ಯುವರು�

�



уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- ೬ �ĥ’―† Ρ хџ�у‗ Φ �

ಚಟುವ��ೆ: Kೋ ಗರ ಕೃ|ಯನುC ಗುಂಪುಗಳ � ಓದಲು =ೕZ, ಅದರ �ೕ�ೆ ಮಕsಳ4 

ಅ�ೖೆ:�ೂೆಂZರುವ]ದನುC ��ಯಲು �ೇ�ಾದಷು\ ಪ�CೆಗಳನುC �ೇಳ�ೇಕು 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- 7�Ẁ ẃ — ķхಳ� ѓĝ ỳΠ Ą’�

ಚಟುವ��ೆ:1 ಕೃ|ಯ�ಾ�ದ ಬದ�ಾವnೆಯನುC ಕು>ತು ಈಗ ಒಂದಷು\ ಚfೆ vಾ�ೂೇಣ.    

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- 8�йј уџђ хಳ�ѓĝ ỳΠ Ą’�

Kಾ`ಾಂ�ೕಕರಣ: �ೕ ನ ಎ�ಾ� ಕ �ಾ ^ಾYಗೆಳ4 ಒ�ಾ\ ೆ̀TಾG ಕೃ|ಯು �ೆYದೆು ಬಂದ ^ಾdಯನುC 

ಪ>ಚWಸುತ6F.ೆ ಕೃ| ಎಂಬುದು �ೇKಾಯ ಮತು6 ಅರಣ#ಕ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಆ^ಾರ ಮತು6 ಸರಕುಗಳನುC 

ಉUಾ�dಸುವ ಒಂದು bkಾನ. ಕೃ|ಯು vಾನವ aಾಗ>ಕUೆಯ ಉಗಮ�sೆ �ಾರಣFಾದ ಪಮುಖ 

�ೆಳವ�!TೆಾGತು6. ಅR\ೇ ಅಲ�, ಪಳG:ದ �ಾ�ಗಳ4 ಮತು6 ಸಸ#ಗಳ (ಅಂದ ೆ̀, �ೆYಗೆಳ) 

ಸಂ!ೂೇಪaೆWಂ;ಾG ಆ^ಾರದ 7ಗುUಾಯಗಳ4 ಸೃ|\Tಾಗುವ]ದ>ಂದ ಅದು ^ೆಚು¦ ಜನಭ>ತFಾದ 

ಮತು6 �ೇ�ೕಕೃತFಾದ ಸvಾಜಗಳ �ೆಳವ�!ೆ!ೆ �ಾರಣFಾWತು ಎಂಬ bfಾರವ] ಮಗುವ] 

ಅ>ಯ�ೇ�ಾG;.ೆ 

vೌಲ#vಾಪನ ಚಟುವ��ೆ: ಕೃ|! ೆ �ೇ�ಾಗುವ ಉಪಕರಣಗಳನುC ಪ�\ vಾZ Tಾವ ಉಪಕರಣಗಳ4 

ಕೃ|ಯ ಅxವೃdA!ೆ ಸ^ಾಯಕ Fಾಗುತ6F.ೆ 

 

у Ρ Ąỳг ẁ �3 �� � Ģ’† ѕ х ಳ � Ąỳґ �

 
 
йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 ಪೂವFೇದ ಮತು6 ಉತ6ರ Fೇದಗಳ �ಾಲದ ವ#Uಾ#ಸ ಅ>ಯುವರು 

 ನಮ8 ಸಂbkಾನದ � ಪKಾ6ಪFಾಗುವ ಸvಾನUೆಯ ಸvಾಜ ಪೂವFೇದ �ಾಲದುA ಎಂಬ ಸ�ಷ\ 

ಅ>ವ] ಮಕsಳ � ಮೂZಸುವ]ದು. 

уΡ Ąỳ�љ ґ : �ѕ їĆ ỳΝ�ẃ Ĝỳъ ѕ �йѕ ў�ќѓ— ķ�Ģ ’† ѕ хಳ�Ąỳґ ѕ�у— Π ѓ—�Τ Ẁ Π ẃ— Ẁ џ—� �



уΡ Ąỳ� ĥỳĜỳ¯ łхಳù : Fೇದ�ಾಲ�sೆ ಸಂಬಂ�:ದ Xತಗಳ4, ಸvಾಜದ bbಧ ಹಂತದ Kಾvಾ}ಕ 

ವ#ವKೆ�ಗಳ Xತಗಳ4 

уΡ Ąỳ�ј łˆ łΞ: ��

ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕs�!ೆ, ಪ�CೆಗಳನುC �ೇಳ4Uಾ6, XತಗಳನುC Uೂೇ>ಸುUಾ6 Fೇದ�ಾಲದ }ೕವನ �ೖೆ ಯನುC 

ಪ>ಚWಸುವ]ದು. ಸvಾಜದ ಸ6ರಗಳನುC ಗುರು�ಸುವ, ಸvಾಜದ �ನ ಪದ��ಗಳನುC, :«ೕ ಸvಾನUಯೆ 

ಅಂಶಗಳ ಬ!ೆ!ೆ ಮುಕ6 vಾತುಕUಯೆನುC ನ�ೆಸುವ]ದು. ಈ ಸvಾಜ�sೆ ಸಂಬಂ�:ದ ಯೂಟೂ#¥ 

ಅ=�ೕ�ೆ� bZiೕಗಳನುC Uೂೇ>ಸುವ]ದು. ಇದ>ಂದ ಮಕs�! ೆ^ೆX¦ನ ಆಸO6 ಮೂಡುತ6; ೆ

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- 9 ��

ಸುಗಮ�ಾರರು ಪೂವFೇದ �ಾಲದ �ದA ಸvಾನUಯೆ bfಾರಗಳನುC ಒತು6 =ೕಡುವ]ದು. ಬಹುಮುಖ#FಾG 

:«ೕ-ಪುರುಷರು ಸvಾನFಾದ �ೆಲಸಗಳನುC =ವhಸು�6ದAರು. ಇ � Tಾವ];ೕೆ =dಷ\Fಾದ �ೆಲಸಗಳ 

ಹಂX� ೆ ಇರ ಲ�, Uಾರತಮ#ಗ�ಲ�;ೇ ತಮGಷ\Fಾದ >ೕ�ಯ � �ೆಲಸ vಾಡು�6ದAರು. aಾbಂದು 

ಸಂbkಾನದ � (ಆಶಯದ �) ^ೇಳ4�6ರುವ ಸvಾಜ ಇ;ೇ ಎಂಬುದನುC ಮಕs�!ೆ ತಲುeಸ�ೇ �ೇ�ಾದ 

ಅಗತ#UೆW;.ೆ ಈ Kಾಮರಸ#, Uಾರತಮ# ರhತ ಸvಾಜವ] aಾವ] ಭbಷ#ದ � aೂೇಡು�6ರುವ Qಾರತದ 

ಆಶಯFಾG;.ೆ ಮುಂ;ೆ ಉತ6ರ Fೇದ�ಾಲದ � :«ೕಯರ Kಾ�ನvಾನ ^ೇ! ೆಕZ�TಾಗುUಾ6 ^ೂೇWತು, 

^ೇ! ೆಅಸvಾನUೆಯ ಸvಾಜ ಸೃ|\TಾWತು ಎಂಬ ಸ�ಷ\UೆಯನುC ಮಕsಳ � ತರ�ೇಕು. Fೇದಗಳ �ಾಲದ 

}ೕವನ ಕಮಕೂs ಇಂdನ }ೕವನ �ೖೆ ಗೂ ಇರುವ Kಾಮ#Uೆ ಮತು6 ವ#Uಾ#ಸಗಳನುC ಮಕsಳ4 ಗುರು�ಸುವಂUೆ 

ಚXಸುವ]ದು ಬಹುಮುಖ#Fಾದ ಅಂಶFಾG;.ೆ 

ಚಟುವ��ೆ -1: ಪೂವ Fೇದ ^ಾಗೂ ಉತ6ರ Fೇದ �ಾಲದ �ನ ಪಮುಖ ವ#Uಾ#ಸಗಳ4  

ಚಟುವ��ೆ: 2 ^ೇ��ೆಗಳ � ಸ> ಅಥFಾ ತಪು� ಗುರು�:  

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: ಸುಗಮ�ಾರರು, Fೖೆdಕ �ಾಲದ ��ಣ ಪದ��ಯು ^ೇGತು6, ಇಂದು aಾವ] �ಾ�ೆಯ 

ಪ>ಸರದ � ಕ ಯುವ ��ಣ ಪದ��ಯ �ನ xನCUೆ ಮತು6 Kಾಮ#UೆಯನುC ಗುರು�ಸ�ೇಕು. ಮಕs�!ೆ 

ಮುಕ6FಾG ��ಣ Tಾವ >ೕ� ಇದA ೆ̀ fೆaಾCGರುತ6;ೆ ಎಂಬ ಅ=:�ೆ ಅx�ಾಯಗಳನುC ^ೇಳಲು ಮುಕ6 



ಅವ�ಾಶ ಕ �ಸುವ]ದು. ಈ =�\ನ � ತರಗ� ಪOPಗಳನುC baಾ#ಸ vಾಡುವ]ದು ಉತ6ಮ. ಸುಗಮ�ಾರರು, 

aಾbಂದು ಬಳಸುವ ಪದಗYಾದ ಅGC, ವರುಣ, ಇಂದ ಮತು6 Fಾಯು ಇವ]ಗಳನುC Fೖೆdಕ �ಾಲದ � 

ಬಳಸ�ಾGತು6 ಎಂಬುದನುC ಮಕs�! ೆ ಪ>ಚWಸುವ]ದು. Fೇದ�ಾಲದ ಪೂರಕFಾದ XತಗಳನುC ಬಳಸುವ 

ಅಗತ#Uೆ ಇ;ೆ. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’:  ಗುರುಕುಲ ��ಣದ �ಾಲ�=ಕ Xತ�sೆ ಬಣ£ ತುಂ¬ ಮತು6 =ನC �ಾ�ೆಯ 

��ಣಕೂs ಅಂdನ ವ#ವKೆ�ಯ ಕು>ತು =ಮಗ=:ದAನುC ಬ ೆ̀W>.  
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�

йĕ ’Ĺ †ẁ: �

 aಾಗ>ೕಕUೆಗಳ ಹು�\!ೆ �ಾರಣFಾದ ಅಂಶಗಳನುC ��ಯುವ]ದು 

 ಪಪಂಚದ aಾಗ>ೕಕUೆಗಳ4 ಒಂದ�ೂೆsಂದು ಏ�ೆ xನCFಾGFೆ ಮತು6 ಅವ]ಗಳ b�ೇಷUೆಗಳನುC ಪ�\ 

vಾಡುವಂUಾಗುUಾ6 ೆ̀, ಅಲ�;ೆ :ಂಧೂ aಾಗ>ೕಕUೆiಂd! ೆ^ೂೆ : aೂೇಡುವಂUಾಗುUಾ6 ೆ̀. 

 ಇಂdನ ಸvಾಜಕೂs ಮತು6 aಾಗ>ೕಕUೆಗ�Gರುವ Kಾಮ#Uೆ, xನCUಯೆನುC ಗುರು�ಸುವ]ದು 

ĥỳќ¯ łхಳù: �ಪಪಂಚದ ನ�ೆ, Xತಗಳ4, ಕಲ® �ೆನುC, �ೇಪ®�

ј łˆ łΞ: ಸುಗಮ�ಾರರು aಾಗ>ೕಕUೆ! ೆಸಂಬಂ�:ದ XತಗಳನುC Uೂೇ>ಸುUಾ6 ಮಕsಳನುC vಾತaಾZಸುವ]ದು. 

ಮುಖ#FಾG aಾಗ>ೕಕUೆಗಳ ಹು�\!ೆ �ಾರಣFಾದ ಅಂಶಗಳನುC ಒಂ;ೂೆಂ;ಾG vಾತaಾಡುUಾ6 ಮಕs�!ೆ 

aಾಗ>ೕಕUೆಯ ಲ�ಣಗಳನುC ಅವ>ಂದ�ೇ ತರುವಂU ೆ vಾಡುವ]ದು. ಪಪಂಚದ ನ�ೆಗಳ � aಾಗ>ೕಕUೆಗಳ 

ಹು�\!ೆ �ಾರಣFಾದ ನdಗಳನುC ಪ>ಚW: ಅವ]ಗಳ4 ಇಂdರುವ ;ೇಶಗಳ haCೆ�ೆಯ � vಾತುಕUೆ 

ನ�ೆಸುವ]ದು. aಾಗ>ೕಕUೆ! ೆಸಂಬಂ�:ದ ಯೂಟೂ#¥ bZiೕಗಳನುC ಬಳ: ತರಗ� =ವhಸುವ]ದು. 

PÀ°PÁ¥sÀ®: 6 dUÀwÛ£À°è £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É GzÀAiÀÄªÁzÀ 
£ÁUÀjÃPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹, ¹AzsÀÆ £ÁjÃPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß 



ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ : � ಸುಗಮ�ಾರರು, ಪ�iಂದು aಾಗ>ಕತಗಳ ಹುಟು\ �ೆಳವ�!ೆ ಅ �ನ ಪ>ಸರ ಮತು6 

ಮ�£ನ ಫಲವತ6U ೆ ಮುಂUಾದವ]ಗಳ �ೕ�ೆ ಅವಲಂxತFಾGರುತ6;,ೆ ಮತು6 ಅವ]ಗಳ4 ನಮ8 hಂdನ 

ಸಂಸ{�ಯ ಪ�ೕಕಗYಾGFೆ, ಎಂಬುದನುC ಅ�ೖೆ:�ೂೆಳ4�ವಂUಾಗ�ೕೆಕು. 
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ћ ―ј эẀ ї— Ļ�ė’―† Ή �ј łјг шѕ�ėỳхΠ уē’хಳ�ј Π шў�ĜỳΉ Ą’―ġ ’üŅ † ђ.�

ಸುಗಮ�ಾರರು ಪಪಂಚದ aಾಗ>ೕಕUೆಗಳ ಕು>UಾG ಪ>ಚWಸುವ]ದು. ಇಂದು ಆ ನd ಬಯಲುಗಳ4 

Tಾವ ;ೇಶಗಳ �F ೆ ಎಂಬುದನುC ಮಕsಳ4 ��ಯುವಂUಾಗ�ೕೆಕು. ಇಂದು ಆ ನd ಬಯಲುಗಳ �ನ 

ನಗರಗಳ4 Tಾವ]ವ]? ಅವ] ಈಗ ^ೇGFೆ? ಎಂಬುದನುC ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುವಂU ೆ bbಧ ನ�ೆ ಮತು6 

bZiೕಗಳ ಮೂಲಕ b��ೇ|ಸುವ]ದು. 

шэ— Ẁ ·Ą’: �› ಈ �ೕ ನ ಭೂಪಟದ ಸ^ಾಯ;ೂೆಂd!ೆ ^ೂೆಂd: ಬ ೆ̀W> 

ಸುಗಮ�ಾರರು ಪಪಂಚದ ಭೂಪಟದ ಮೂಲಕ ನdಗಳನುC ಅವ]ಗ�ರುವ ಇಂdನ ;ೇಶಗಳನುC ಗುರು�ಸಲು 

ಮಕs�! ೆaೆರFಾಗುವ]ದು. 

шэ— Ẁ ·Ą’: � ‼ ಈ �ೕ ನ ಭೂಪಟವನುC ಗಮ=:;ಾಗ aಾಗ>ೕಕUೆಗYಲೆ�ವl ನd �ೕರದ�ೆ�ೕ ಇFೆ. ಇವ] 

ನd �ೕರದ�ೆ� ಏ� ೆಹು�\ರಬಹುದು? 

ಸುಗಮ�ಾರರು ಕ �ಾ ^ಾYಯೆ � ಬಳ:ದ Xತಗಳ ಕು>Uಾದ ಅಂಶಗಳನುC ಬಳ:�ೂೆಂಡು ಇ�6ೕXನ 

XತಗಳನುC ಸಂಗh: ತರಗ�ಯ � ಬಳ� ೆvಾಡುUಾ6 ಪ>ಕಲ�aೆಯನುC ಗ�\!ೂೆ�ಸುವ]ದು.  

уΡ Ąỳљ ґ: - �ъ хΎķї�ėỳхΠ уē’хಳ� ј Π шў�ĜỳΉ Ą’―ġ ’üŅ ђ�



шэ— Ẁ ·Ą’: �3 �ೆಳGನ ನ�ೆಯನುC ಗಮ=: :ಂಧೂ ಬಯ ನ aಾಗ>ೕಕUಯೆ ನdಗಳ4 ಮತು6 ನಗರಗಳನುC 

ಪ�\vಾZ.              

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�- �1 1 �ėỳхΠ † уē’хಳù�

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: ಇ�^ಾಸದ ಮುಖ# ಉ;AೇಶFೆಂದ ೆ̀ ಪೂವದ ಅಥFಾ ಕYದೆು^ೂೇದ �ಾಲದ ಘಟaೆಗಳ 

bfಾರಗಳನುC ಇಂd!ೆ ಎYದೆು ತಂದು ಅವ]ಗಳ ಪಸು6ತUೆಯನುC ಮಕs�! ೆ ��ಸುವ];ೇ ಆG;ೆ. ಇಂdನ 

ಮತು6 aಾಗ>ೕಕUೆಯ �ಾಲದ ವ#ವKೆ�ಗಳ ವ#Uಾ#ಸ ಮತು6 Kಾಮ#UೆಯನುC ಗುರು�ಸುವಂU ೆ ಸುಗಮ�ಾರರು 

ಇ � ^ೆಚು¦ ಒತು6 =ೕಡುವ]ದು. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’: ಕ �ಾ ^ಾY ೆ– 11 ಚಟುವ��ೆ -1 XತಗಳನುC aೂೇZ vಾUಾ�ೂೇಣ. ಇ � 

�ೆಲವ] :ಂಧೂ aಾಗ>ಕUೆ!ೆ ಸಂಬಂ�:ದ XತಗಳನುC =ೕಡ�ಾG;ೆ. ಅವ]ಗಳನುC aೂೇZ ಅಂdನ �ಾಲದ 

ಜನ }ೕವನವನುC ಮಕsಳ4 ಗುರು�ಸುUಾ6 ೆ̀ಂದು ಸುಗಮ�ಾರರು �ಾ� vಾZ�ೂೆಳ��ೇಕು.  
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йĕ ’Ĺ †ẁ: �

 ^ೂೆಸ ಮತಗಳ ಹು�\!ೆ �ಾರಣFಾದ ಸ=CFೇಶಗಳನುC ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4ವರು. 

 ಅಂdನ �ಾಲದ Qಾರತದ `ಾಜOೕಯ ಸ=CFೇಶಗಳ4 ^ೂೆಸ ಮತಗಳ ಪKಾರ�sೆ ^ೇ!ೆ 

ಸಹ�ಾ>Tಾದವ] ಎನುCವ]ದನುC ��ದು�ೂೆಳ4�ವರು. 

KಾಮGಗಳ4:- ಪಠ#ಪುಸ6ಕ, �ೆನುC , �ಪೆ®,  

ј łˆ łΞ: �ಮಕsಳನುC ಗುಂಪುಗYಾG bಂಗZ: ಪ� ಗುಂe!ೆ ಪಠ#ಪುಸ6ವನುC =ೕZ ನಂತರ �ೆಲವ] ಈ �ಳೆGನ 

ಪ�CೆಗಳನುC =ೕಡ�ೇಕು ನಂತರ ಪುಸ6ಕವನುC ಓd�ೂೆಂಡು !ೆYಯೆ ೆ̀ೂಂd! ೆ ಚX: ತಮ! ೆ UೂೇXದ 

ಉತ6ರವನುC ಬ ೆ̀ಯಲು ��ಸ�ೇಕು 

уΡ Ąỳљ ґ: �₤�^ೂೆಸ ಮತಗಳ ಉದಯ�sೆ �ಾರಣFಾದ ಅಂಶಗಳನುC ಮತು6 �ೌದA, �ೖೆನ ಧಮದ 

ಬ!�ೆ ��ದು�ೂೆಳ4�b>�



1. ಒಂದು ಧಮ ಅ:6ತoದ �;ಾAಗ ಇaೂೆCಂದು ಧಮ ಏ�ೆ ಉದWಸುತ6;?ೆ 

2. �ೖೆನ ಮತು6 �ೌದ� ಧಮದ ಮೂಲ ತತoಗಳನುC ಪ�\vಾZ. 

3. ಎರಡು ಧಮಗಳ Kಾಮ#Uೆ ವ#Uಾ#ಸಗಳನುC ಗುರು�:. 

ನಂತರ ಮಕs�!ೆ ಧಮಗಳ ಹು�\!ೆ �ಾರಣFಾದ ಅಂಶಗಳನುC ಮಕsಳ4 ��ಯುವಂU ೆ vಾಡುವ]ದು. 

ಧಮಗಳ4 ಮನುಷ#ನ }ೕವನದ ಆಚರnೆಗ�!ೆ ಸಂಬಂ�:ರುವ]ದು. ಧಮಗಳ Kಾಮರಸ#Fೇ ಈ bಶoದ 

�ಾಂ�ಯ ಮಂತ ಎನುCವ]ದನುC ಮಕsಳ � ಒ�6 ^ೇಳ4ವ]ದು. ಒYೆ�ಯ fಾ>ತ¯ ^ೂೆಂದುವ]ದು ಎ�ಾ� 

ಧಮಗಳ �ಯೂ ಇರುವ ಮೂ�ಾಂಶFಾG;ೆ. ಇವ] ನಮ8 }ೕವನವನುC ಸರಳ ^ಾಗೂ KಾಥಕU!ೆೆ 

�ೂೆಂ�ೂೆಯು#ತ6; ೆ ಎಂಬುದನುC ಮಕsಳ ಮನ:mನ � aಾಟುವಂUೆ ^ೇಳ4ವ]ದು ಈ ಕ �ಾಂಶದ 

ಉ;�ೇಶFಾG;.ೆ 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’: �› 2�Ẁ ґ ĥ’�ъ їџ�ĜỳΨΎ�ẃ г хłẄ�

шэ— Ẁ ·Ą’: � › =ಮ8 ಊರು ಅಥFಾ ಸುತ6ಮುತ6 ನ ಪ;ೇಶಗಳ � ವಲKೆ ಬಂದಂತಹ ಜನರ ಕು>ತು 

vಾh� ಸಂಗh: ತರಗ�ಯ � ಚX:.  

ಮನುಷ#ನ ಇ�^ಾಸದ ವಲKೆಯ �ಾಲಘಟ\ವನುC ;ಾ� ಅವನು ಒಂ;�ೆೆ aೆ�ೆಸಲು ಶುರುvಾZದ 

ಔXತ#ವನುC ಚXಸುವ]ದು. ಸುಗಮ�ಾರರು ಒಂದು ಪ;ೇಶದ � vಾನವ aೆ�ೆ =ಲ�ಲು �ೇ�ಾಗುವ ಪಮುಖ 

ಅಂಶಗಳನುC ಚXಸುUಾ6, ಇಂdನ �ಾಲದ � ಹ��ಗಳ =vಾಣವನುC ಅ>ತು�ೂೆಳ�ಲು 

ಸ^ಾಯಕFಾಗುವ]ದು. ಇಂದು ಜನರು ವಲKೆ ^ೂೇಗುವ ಉ;Aೇಶ;ೂೆಂd!ೆ ಈ aಾಗ>ೕಕUೆಯ 

bಷಯವನುC ಪಸು6ತ�sೆ ತರುವ];ೇ ಕ �ಾಂಶದ ಉ;�ೇಶFಾG;ೆ. 

шэ— Ẁ ·Ą’: �2 �ಾನುFಾರುಗಳ4 dನ=ತ#ದ ಕೃ| ^ಾಗೂ ^ೖೆನು!ಾ>�ೆಯ � ^ೇ! ೆಪಮುಖ �ಾತವhಸುತ6; ೆ

ಎಂಬುದನುC ಬ ೆ̀W> 

ಸುಗಮ�ಾರರು ಆd �ಾಲdಂದಲೂ �ಾನುFಾರುಗಳ4 ಆcಕ ^ಾಗೂ ಕೃ| ಅxವೃd�ಯ � ^ೕೆ!ೆ ಪಮುಖ 

�ಾತವhಸುತ6Fೆ ಎಂಬುದನುC ಚXಸುವ]ದು. ಇಂದು ಕೃ|ಯ � �ಾನುFಾರುಗಳ �ಾತವನುC 



b��ೇ|ಸುವ]ದು. �ಾನುFಾರುಗಳ ಅವಲಂಭaೆ ಈ ಯಂತ ಯುಗದ � ^ೇG;ೆ? ಎಂಬುದನುC ಮಕsಳ4 

ಅ>ಯುವಂUಾಗ�ೇಕು. 

ಸುಗಮ�ಾರರು aಾಗ>ೕಕU ೆ ನdಯ ಬಯ ನ �Pೕ ಸೃ|\Tಾದವ] ಎಂಬುದ�sೆ ಸ�ಷ\UೆಯನುC ಮಕsಳ � 

ಮೂZಸ�ೇಕು. ನಗ>ೕಕರಣ, ಮನುಷ# =dಷ\ ಸ�ಳದ � aೆ�ೆ=ಂತ ಅಂಶಗಳನುC ಚX:. ಪಸು6ತ 

ಜನ}ೕವನಕೂs aಾಗ>ೕಕUೆಗಳ �ಾಲಕೂs ಇರುವ Kಾಮ#UೆಗಳನುC ಮತು6 ವ#Uಾ#ಸಗಳನುC ಮಕsಳ4 

ಗುರು�ಸುವಂUಾಗ�ೇಕು. 

шэ— Ẁ ·Ą’: �  ವೃದ�>! ೆ ಅಥFಾ h>ಯ ವಯಸs>! ೆ dನ=ತ# }ೕವನದ � =ೕವ] ಮಕsYಾG 

vಾಡಬಹು;ಾದ ಸ^ಾಯವನುC ಗುರು�: ಬ ೆ̀W>. 

шэ— Ẁ ·Ą’: �⁄ OKಾ!ೂೇತ7 aಾಟಕವನುC =ಮ8 ತರಗ�ಯ � ಅxನW: > ¦:> 

шэ— Ẁ ·Ą’: � ⁿ ಇ � �ೆಲವ] ಅQಾ#ಸಗಳನುC �ೂೆಡ�ಾG;ೆ. ಅವ]ಗ�! ೆvಾಡುUೆ6ೕaೆ ಅಥFಾ vಾಡುವ]dಲ� 

ಎಂದು ಬ ೆ̀ದು, �ಾರಣವನುC ಬ ೆ̀W>. 

ಈ ಎ�ಾ� ಚfೆಗಳ � ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕs�! ೆಅಗತ#Fಾಗ ಸ^ಾಯ =ೕಡ�ೇಕು ಮತು6 !ೂೆಂದಲಗ�ದA ೆ̀ 

ಪ>ಹ>ಸ�ೇಕು. ಎ�ಾ� ಮಕs�ಗೂ ಇ � =ೕZರುವ ಎ�ಾ� ಚಟುವ��ೆಗಳನುC vಾZಸ�ೇ�ೇ�ೆಂಬ ಅವಸರ�sೆ 

¬ೕಳ; ೆ ಅವ]ಗಳನುC ಅಗತ#�sೆ ತಕsಂU ೆ ಸರ�ೕಕರಣ vಾಡಬಹುದು. ಒ�\ನ � ಅhಂKಾ ತತoವನುC ಎರಡು 

ಧಮಗಳ4 ಬಲFಾG ಪ��ಾದaೆ vಾಡಲು �ಾರಣಗಳನುC ಮಕsಳ4 ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�ವಂUಾಗ�ೇಕು.  

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’:�ಕaಾಟಕದ ಪ:ದA �ೖೆನ ^ಾಗೂ �ೌದ� ಧಮದ ಐ�^ಾ:ಕ ಸ�ಳಗಳ4 ಮತು6 

Kಾ8ರಕಗಳ XತಗಳನುC ಸಂಗh: ಅವ]ಗಳ ಬ!�ೆ ��ದು�ೂೆ��. 
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уΡ Ąỳљ ґ: �› ‹�Qಾರತದ ಪಮುಖ `ಾಜಮaೆತನಗಳ ಬ!�ೆ ��ಯುb> 



 ಉತ6ರ Qಾರತ ಮತು6 ದ?ಣ Qಾರತದ ಕ�ೆ Fಾಸು6�ಲ� ಮತು6 ಸಂಸ{�ಯ �ಯ Kಾಮ#Uೆ 

ವ#Uಾ#ಸಗಳನುC ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�ವ]ದು. 

 ಉತ6ರ Qಾರತದ � ಬೃಹ² Kಾvಾಜ#ಗಳ ಉದಯ�sೆ �ಾರಣFಾದ ಅಂಶಗಳನುC ಗುರು�ಸುವ]ದು. ಮತು6 

ಅವ]ಗಳ4 Xಕs `ಾಜ#ಗYಾG bಭಜaೆTಾಗಲು �ಾರಣFಾದ ಅಂಶಗಳನುC ��ದು�ೂೆಳ4�ವರು. 

уΡ Ąỳ�ĥỳќ¯ łхಳù�: ಪಠ#ಪುಸ6ಕ, �ಾ�ಾನುಕಮದ ಪ�\,  

ј łˆ łΞ: �ಮಕs�! ೆಈ �ಾಯವನುC FೖೆಯO6ಕFಾGಯೂ ಮತು6 ಗುಂಪುಗಳ �ಯೂ �ೂೆಡಬಹುದು. ಅ �ಯ 

ಪ>:�ಯನುC aೂೇZ�ೂೆಂಡು ಸುಗಮ�ಾರರು =kಾರ vಾಡಬಹುದು. ಮಕs�!ೆ �ಾ�ಾನು³ರಮದ 

ಪ�\ಯನುC =ೕZ ಅವ>! ೆ ಇ�^ಾಸದ � Tಾವ ಘಟaೆಯ ನಂತರ Tಾವ ಘಟaೆ ನ�ೆWತು ಎಂದು 

ಅ�ೖೆ:�ೂೆಳ�ಲು ಗುಂಪುಗಳ � ಚX: =kಾರ �ೖೆ!ೂೆಳ�ಲು ��ಸುವ]ದು. ಉತ6ರ Qಾರತದ � ಕ �ನ 

ಕಟ\ಡಗ�!ೆ aಾಂd ^ಾZದA�sೆ �ಾರಣಗಳನುC ಹುಡುಕುವ]ದು, �ೂೆ�\ರುವ XತಗಳನುC ಬಳ:�ೂೆಂಡು ಅಂdನ 

ಕ�ೆ Fಾಸು6 �ಲ�ದ ಕು>ತು ಅಥvಾZ�ೂೆಳ�ಲು ಸುಗಮ�ಾರರು ಸ^ಾಯ vಾಡ�ೇಕು. ಒಂದು FೇY ೆ

ಇನೂC ಕZ� Kಾಮಥಯ ^ೂೆಂdದ ಮಕs�ದA ೆ̀ ಅವ>!ೆ ಸರಳFಾದ ಒಂದು ಅಥFಾ ಎರಡು 

XತಗಳನುC vಾತ �ೂೆಟು\ ಗುರು�ಸಲು ^ೇಳಬಹುದು ಇನೂC ಕZ� Kಾಮಥ# ^ೂೆಂdದA ೆ̀ ಅವ>!ೆ 

ಪ>Xತbರುವ Tಾವ];ೆ Xತ �ೂೆಟು\ ಅದರ �ಯ ಅಂಶಗಳನುC ಗುರು�ಸಲು ��ಸಬಹುದು 

�
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шэ— Ẁ ·Ą’: 1 �ĄỳĠ ỳї— уłќѕ Ρ ń�њ Ğ ’ΝΠ�

ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕs�!,ೆ �ಾಲ ೆ̀ೕ�ೆಗಳ4 ಇ�^ಾಸದ �ೂೇಧaಾ ಕಮದ ಅbQಾಜ# ಅಂಗFಾG ಮಹತoವನುC 

ಪ�ೆದು�ೂೆಳ4�ತ6F ೆ ಅಲ�; ೆ ಇವ] ಇ�^ಾಸವನುC ಸುಲಭFಾG ಅ�ೖೆಸಲು, ಪ>ಕಲ�aೆ ಗ�\!ೂೆ�ಸಲು 

ಸ^ಾಯಕFಾGF ೆ ಎಂಬುದನುC ಒ�6 ^ೇಳ�ೇಕು. �ೂೆUೆ! ೆ ಮಕsಳ4 ತಮ8 FೖೆಯO6ಕ }ೕವನದ ವಷಗಳ 

ಆkಾರದ � �ಾಲ ೆ̀ೕ�ಯೆನುC ರXಸಲು ಅವ�ಾಶವನುC =ೕಡುವ]ದು. ಬಹುಮುಖ#FಾG ಮಕsಳ4 Kಾvಾನ# 

ಶಕ ಪೂವ ಮತು6 Kಾvಾನ# ಶಕವಷದ ವ#Uಾ#ಸಗಳನುC ��ಯುವಂUಾಗ�ೇಕು.  



шэ— Ẁ ·Ą’: ‼ �ೆಳ! ೆ =ೕಡ�ಾGರುವ XತಗಳನುC aೂೇZ ಅವ]ಗಳನುC =vಾಣ vಾZದ `ಾಜವಂಶಗಳ 

^ೆಸರನುC ಬ ೆ̀W>   

ಮಕsಳ4 ಗುಪ6 ಮತು6 vೌಯರ ಕ�ೆ Fಾಸು6�ಲ�ದ ಸರಳ ವ#Uಾ#ಸಗಳನುC ಅ�ೖೆ:�ೂೆಳ4�ವಂU ೆಆಗ�ೇಕು. 

ಬಹುಮುಖ#FಾG ಅವರ �ಲ�ಕ�ೆಗ�! ೆ ಬಳಸು�6ದA ವಸು6ಗಳ4, ;ೇFಾಲಯಗಳನುC =7ಸುವ �ೌಶಲU,ೆ 

ಶಮದ ಅ>ವನುC ಮಕsಳ � ತರುವ]ದು ಬಹುಮುಖ#.  

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: vೌಯರ ಅ�ೆqೕಕ ಚಕವ� ಇಂdಗೂ ಪಸು6ತ ಏ� ೆ ಎಂಬುದನುC ಸ�ಷ\ಪZಸುವ]ದು. 

ಅವನ ಸಂ;ೇಶಗಳನುC ಅಳವZ:�ೂೆಳ4�ವ =�\ನ � Qಾರ�ೕಯರು `ಾ|´ೕಯ �ಾಂಛನFಾG, `ಾಷ´ಧ¶ಜದ 

QಾಗFಾG ಅ�ೆqೕಕನ :ಂಹ �ೂೇ�! ೆ ಮತು6 ಅ�ೆqೕಕ ಚಕವನುC ಬಳ:�ೂೆಳ4��6;AೇF.ೆ ಇದರ ಮೂಲ 

�ರುಳನುC ಮಕsಳ4 ಅ>ಯುವಂUಾಗ�ೇಕು. ಯುದ�Fೆಂಬುದು aಾಶ ಎಂಬ Kಾವ�ಾ ಕ ಸತ#ವನುC ಮಕs�!ೆ 

ಮನಮುಟು\ವಂU ೆ ತಲುeಸುವ]ದು. ಯು·ಧ ಜಗಳಗಳ4 TಾFಾಗಲೂ ನಷ\ವನುC ಉಂಟುvಾಡುತ6Fೆ. 

�ಾಂ�ಯ ಸvಾಜವನುC ಕಟ\ಲು aಾವ] ಯುದ�dಂದ ^ೂೆರಗು�ಯ�ೇ�ೕೆಕು ಎಂಬ ಸಂ;ೇಶವನುC 

ಅ�ೆqೕಕ=ಂದ ಪ�ೆಯಬಹು;ಾG;ೆ. ;ೖೆನಂdನ }ೕವನದ ಜಗಳಗಳ4 ಕೂ�ಾ ನಮ!ೆ Tಾವ >ೕ�ಯ 

ಧaಾತ8ಕUೆಯನುC =ೕಡುವ]dಲ�. ಬದ�ಾG ನಷ\ವನುC ತರುತ6F.ೆ vಾತುಕUೆWಂದ ಸಮKೆ#ಯನುC ಸುಲಭFಾG 

�ಾಂ�ಯುತFಾG ಬ!ೆಹ>ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುC ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕs�ಂದ�ೇ ^ೂೆರ^ೂೆ78ಸ�ೇಕು. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: ಕ �ಾ^ಾY ೆ 13ರ �ನ ಚಟುವ��ೆ 3, ಬುದ�ನ ತತoಗ�ಗೂ ^ಾಗೂ ಅ�ೆqೕಕನ 

ಧಮ8ಕೂs ಇರುವ Kಾಮ#UೆಗಳನುC ಪ�\ vಾZ>.�

�
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 ದ?ಣ Qಾರತದ ಆಡ�ತ ಪದA�, ಕೃ|, ಆcಕU,ೆ ಕ�ೆ ಮತು6 Fಾಸು6�ಲ�ದ�ಾ�ದ ಬದ�ಾವnೆಗಳನುC 

ಗುರು�: ಅಂdನ ಸvಾಜವನುC ಅ>ಯುವಂUಾಗಲು ಸುಗಮ�ಾರರು �ೂೇUಾmhಸ�ೇಕು.  

уΡ Ąỳљ ґ: �› › �ѕ Ω ђ�ěỳџѓѕ� ј łќ— ф�Ğ ỳъ ќė’ѓїхಳ�њ Ć ’Ī�ΎΣ ў— ΤΠ�



 ದ?ಣ Qಾರತವ] ತನC;ೇ ಸoತಂತFಾದ, ಆಡ�ತ ವ#ವKೆ�, Kಾvಾ}ಕ, ಕ�ೆ Fಾಸು6�ಲ�, ಸಂಸ{�ಯನುC 

�ೆY:ೆ�ೂೆಂಡದAರ ಕು>ತು ಅ�ೖೆ:�ೂೆಳ�ಲು ಮಕs�! ೆaೆರವ] =ೕಡುವ]ದು. 

ĥỳќ¯ łхಳù�: - �ಪಠ# ಪುಸ6ಕ, ¬� ^ಾY,ೆ ಉತ6ರ ಮತು6 ದ?ಣದ Fಾಸು6 �ೖೆ ಯ Xತಗಳ4, �ೆ=m¢, �ಾ#¸, 

ј łˆ łΞ� : - �ಮಕs�! ೆ ಗುಂಪುಗಳನುC vಾಡಬಹುದು /FೖೆಯO6ಕFಾG/iೕಜaಾ (�ೂೆ�ೆಕ\) ರೂಪದ � ಈ 

�ಾಯವನುC =ೕಡಬಹುದು. ಮಕs�! ೆ ಪಠ#ಪುಸ6ಕದ ಸ^ಾಯ ಪ�ೆದು ದ?ಣ Qಾರತದ bbಧ 

ಮaೆತನಗಳ �ಾಲದ ಆಡ�ತದ�ಾ�ದ ಬದ�ಾವnೆಗಳನುC ಇಂdನ ಆಡ�ತ ಪದA�ಯ `ಾಜರುಗಳ 

ಪದ��ಗ�! ೆ^ೂೇ ಸುವ]ದು 

�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�1 4 �ѕ Ω ђ�ěỳџѓѕ �Ğ ỳъ �ќė’ѓїхಳù�

ಸುಗಮ�ಾರರು ದ?ಣ Qಾರತದ `ಾಜರುಗಳನುC ಪ>ಚWಸುವ]ದು ಈ ಚಟುವ��ೆಯ ಉ;Aೇಶವಲ�. ಆದ ೆ̀ 

ಅಂdನ `ಾಜರು ಕೃ|, =ೕ`ಾವ>, ಆಡ�ತ, ಕ�ೆ Fಾಸು6�ಲ�, Kಾಮ}ೕಕ ಬದ�ಾವnೆಗ�!ೆ =ೕZದ 

Kಾದ#UೆಯನುC ಅಥvಾZಸುUಾ6 ಅವ]ಗಳನುC ಇಂdನ �ಾಲದ ಪದA�ಗ�! ೆ�ೕ : ಅ�ೖೆ:�ೂೆಳ�ಲು 

�ೂೆUಾmhಸುವ]ದು. =ೕ`ಾವ> ವ#ವKೆ�, fೋಳರ !ಾvಾಡ�ತ ಪದ��ಯನುC ಇಂdಗೂ aಾವ] ಆಧು=ಕ 

ವ#ವKೆ�ಗಳ � vಾದ>TಾG �ಾಣು�6;AೇF.ೆ ಅಂದ ೆ̀ ಅನುಕ>ಸು�6;AೇF.ೆ ಇ�^ಾಸdಂ;ಾಗುವ ಬಹುಮುಖ# 

ಅನುಕೂಲFಂೆದ ೆ̀ ಈ ‘vಾದ>ಗಳ’ ಅಂಶಗಳನುC ಇಂdನ ಸvಾಜ�sೆ ತಕsಂU ೆ ಬಳ:�ೂೆಳ4�ವ];ಾG;ೆ. 

ಎಂಬುದನುC ಮಕs�! ೆ��ಸುವ ಉ;�ೇಶವನುC ಈ ಕ �ಾಫಲ ಒಳ!ೂೆಂZ;.ೆ 

шэ— Ẁ ·Ą’: › ದ?ಣ Qಾರತದ ಪಮುಖ `ಾಜಮaೆತನಗಳನುC =ೕಡ�ಾG;ೆ ಇವ]ಗಳನುC �ಾ�ಾನುಕಮದ � 

ಬ ೆ̀W>. 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: �ಾ�ಾನುಕಮ�� ೆ ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಗು ಎ�ಾ� ಮಹತoದ ವಷಗಳನುC 

aೆನeನ �ಟು\�ೂೆಳ��ೕೆಕು ಎಂಬ !ೂೇ}! ೆ ^ೂೇಗ;ೆ. ಪಮುಖ ಘಟaಾವ�ಗಳನುC ಒಂದು ಕvಾನುಗತ 

vಾದ>ಯ � ^ಾಗೂ ಪ>ಕಲ�aೆಗಳ ಆkಾರದ � ಅಥvಾZ�ೂೆಂಡು ಆ ವಷದ ಆkಾರdಂದ hಂdನ 

ಘಟaೆಗಳ4 ಮತು6 ಮುಂdನ ಘಟaೆಗಳ �ಾಲದ ಅಂ;ಾಜು vಾಡುವ]ದು. ಅದು ಸಹಜFಾG ವಷವನುC 



aೆನeನ �ಟು\ �ೂೆಳ4�ವಂU ೆ vಾಡುವ]ದು. ಮುಂ; ೆ ಈ ವಷದ ಆkಾರದ � hಂdನ ಘಟaೆಗಳ4 ಮತು6 

ಮುಂdನ ಘಟaೆಗಳನುC ಗುರು�ಸುವಂUಾಗ�ೇಕು. ಒ�ಾ\ ೆ̀TಾG �ಾ�ಾನುಕಮ�� ೆ ಇ�^ಾಸದ ಅbQಾಜ# 

ಅಂಗFಾG; ೆಎಂಬುದನುC ಮಕsಳ4 ��ಯುವಂU ೆvಾಡುವ]ದು ಸುಗಮ�ಾರ �ಾಯFಾG;.ೆ 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’:�  ಕ �ಾ ^ಾY ೆ - 14 ಚಟುವ��ೆ 2ರ � =ೕZರುವ Qಾರತದ ಭೂಪಟದ � 

�ಾತFಾಹನರ �ಾಲದ ಪಮುಖ Fಾ#�ಾರ �ೇಂದಗಳನC ಗುರು�: ಮತು6 ಇವರ �ಾಲದ � ಕೃ| ಮತು6 

Fಾ#�ಾರ ಅxವೃdA ^ೂೆಂದಲು ಪಮುಖ �ಾರಣಗYೕೆ=ರಬಹುದು ��W>.   

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’: �1 5�уĠ ’�ќѓ— ķ� Ģ ỳẃ — ķΥґ ļ�

шэ— Ẁ ·Ą’: �› �ಈ �ೆಳGನ ;ೇFಾಲಯಗಳನC ಸೂ�¹FಾG ಗಮ=: ಇವ]ಗಳ ಕ�ೆ ಮತು6 Fಾಸು6�ಲ�ದ �ರುವ 

Kಾಮ#Uೆ ವ#Uಾ#ಸಗಳನುC ಗುರು�:.�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’: �1 6 �п ΎĦỳΧуē’�

ಸುಗಮ�ಾರರು ಈ ಕ �ಾ ^ಾYಯೆ �, ಮಕsಳ4 ಕ�ೆಯನುC !ೌರbಸುವ ^ಾಗೂ ಐ�^ಾ:ಕFಾG ಅವ]ಗಳ 

ಮಹತoವನುC ಅ>ಯುವಂUಾಗ�ೇಕು. ^ಾ!ೆPೕ ಇ�^ಾಸದ ಬಹುಮುಖ# ಉ;Aೇಶ ಮಕsಳ � ‘ಐ�^ಾ:ಕ 

ಪwೆಯನುC’ �ೆYಸೆುವ];ಾG;ೆ. ಐ�^ಾ:ಕ ಪwೆ ಎಂದ ೆ̀ ತನC hಂdನವ>ಂದ ಬಂದ ವಸು6ಗಳ4, ಅವ>ಂದ 

ರಚaೆTಾದ ಕ�ೆಗಳ4, ;ೇFಾಲಯಗಳ4 ಮತು6 Kಾ8ರಕಗಳನುC ಸಂರ?ಸುವ ಮaೂೇQಾವವನುC ಮಕsಳ � 

ತರುವ];ೇ ಆG;ೆ. ಈ ಉ;Aೇಶdಂದ ಕ�ೆ-ಸಂಸ{�ಯ ಅಂಶಗYಾದ ;ೇFಾಲಯ, Kಾ8ರಕಗಳನುC aೂೇZದ 

ಕೂಡ�ೇ ಮಕsಳ4 ಅ �ನ ಶಮ, ಅ �ನ b�ೇಷUೆಗಳನುC !ೌರbಸುವ]ದಲ�;ೇ, Tಾವ];ೇ ^ಾ= vಾಡ;ೆ 

^ೆ�8ಯ Qಾವ Uಾಳ4ವಂUೆ vಾಡ�ೇ�ಾG;.ೆ 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: ಸುಗಮ�ಾರರು ಈ ಕ �ಾ^ಾYಯೆ �, ಮಕsಳ4 ಕ�ೆಯನುC !ೌರbಸುವ ^ಾಗೂ 

ಐ�^ಾ:ಕFಾG ಅವ]ಗಳ ಮಹತoವನುC ಅ>ಯುವಂUಾಗ�ೇಕು. ^ಾ!ೆPೕ ಇ�^ಾಸದ ಬಹುಮುಖ# ಉ;Aೇಶ 

ಮಕsಳ � ‘ಐ�^ಾ:ಕ ಪwೆಯನುC’ �ೆYಸೆುವ];ಾG;ೆ. ಐ�^ಾ:ಕ ಪwೆ ಎಂದ ೆ̀ ತನC hಂdನವ>◌ಂದ ಬಂದ 

ವಸು6ಗಳ4, ಅವ>ಂದ ರಚaೆTಾದ ಕ�ೆಗಳ4, ;ೇFಾಲಯಗಳ4 ಮತು6 Kಾ8ರಕಗಳನುC ಸಂರ?ಸುವ 

ಮaೂೇQಾವವನುC ಮಕsಳ � ತರುವ];ೇ ಆG;.ೆ ಈ ಉ;Aೇಶdಂದ ಕ�ೆ-ಸಂಸ{�ಯ ಅಂಶಗYಾದ 



;ೇFಾಲಯ, Kಾ8ರಕಗಳನುC aೂೇZದ ಕೂಡ�ೇ ಮಕsಳ4 ಅ �ನ ಶಮ, ಅ �ನ b�ೇಷUೆಗಳನುC 

!ೌರbಸುವ]ದಲ�;ೇ, Tಾವ];ೇ ^ಾ= vಾಡ; ೆ^�ೆ8ಯ Qಾವ Uಾಳ4ವಂU ೆvಾಡ�ೇ�ಾG;.ೆ 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’� : �  ಕ �ಾ^ಾY ೆ 16ರ �ನ ಚಟುವ��ೆ 6, ಮಕsYೕೆ ಇ�^ಾಸ ರಚa!ೆೆ 

ಸಹ�ಾ>Tಾಗಬಲ� ಐ�^ಾ:ಕ Kಾ8ರಕಗಳನುC ಸಂರ�n ೆ vಾಡುವ]ದು ನ�8ಲ�ರ ಜFಾ�ಾA> ^ಾ!ಾದ ೆ̀ 

aಾವ] ಐ�^ಾ:ಕ ಸ�ಳ�sೆ �ೇ� =ೕZ;ಾಗ Tಾವ]ದನುC vಾಡ�ೇಕು Tಾವ]ದನುC vಾಡ�ಾರದು 

ಎಂಬುದನುC ಪ�\ vಾZ.�

у Ρ Ąỳг ẁ �7 .1� � �� �� ќ і ŁĄỳΡ † ї � ěỳџ ѓ ѕ � Ąỳґ х ђ ė’ �

�

�

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: �

 ಮಧ#�ಾ ೕನ Qಾರತ ಇ�^ಾಸದ ಘಟaೆಗಳ ಆkಾರದ �ೕ�ೆ ಕvಾನುಗತFಾG ಗುರು�ಸುವ 

�ೌಶಲ#ವನುC ವೃd�ಸುವ]ದು. 

 ಸಮ�ಾ ೕನ `ಾಜಮaೆತನಗಳ4 ಮತು6 ಅವ]ಗಳ �ಾಲಘಟ\ಗಳನುC ��ಯುವ]ದು. 

ј łˆ łΞ: � �ಮಕsಳ ಕುಟುಂಬದ �ಾಲ ೆ̀ೕ�ಯೆನುC ತTಾ>ಸಲು �ೇ ೆ̀ೕe: ಅದರ ಮೂಲಕ ಇ�^ಾಸದ � 

�ಾಲ ೆ̀ೕ�ಯೆ ಮಹತoವವನುC ಮನದಟು\ vಾZಸ�ೇಕು. ಮಧ#�ಾ ೕನ Qಾರತದ ಇ�^ಾಸವನುC ಪ>ಚW: 

ಮಕs�ಂದ�ೇ �ಾಲ ೆ̀ೕ�ಯೆನುC ತTಾ>ಸುವ]ದು. �ಾಲ ೆ̀ೕ�ಯೆ ಆkಾರದ �ೕ�ೆ ಪ�iಂದು 

�ಾಲಘಟ\ದ ಅಥFಾ ಘಟaೆಗಳ ಕು>ತು vಾh�iಂd!ೆ ಮಕsಳ �ೂೆU ೆಚfೆ vಾಡುವ]ದು.�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�1 ₣�ΘэĲ� ẃ ĸಳ�ѓ— г Ě’―†ђ�

шэ— Ẁ ·Ą’: 1 ��ೆಳGನ ಘಟaೆಗಳನುC �ೂೆ�\ರುವ �ಾ  �ಾಗದ � �ಾ�ಾನುಕಮದ � �ೂೇZ: ಬ ೆ̀W> 

�ಾ�ಾನುಕಮವ=Cಟು\�ೂೆಂಡು ಮಕsY�ೆಂd! ೆಏ�ೆ ಮತು6 ^ೇ!ೆ ಎಂಬ ಪ�Cೆಗಳ=Cಟು\�ೂೆಂಡು ಚX:. 

шэ— Ẁ ·Ą’: 2��ಾಲಗಣaಯೆ ಪ�\ಯ �ೕ�ೆ �ೂೆ�\ರುವ ಘಟaೆಗಳನುC ಸೂಕ6Fಾದ ಸ�ಳದ � ಗುರು�:. 

уΡ Ąỳ�љ ґ : �ಉತ6ರ ಮತು6 ದ?ಣ Qಾರತ�sೆ ಸಂಬಂ�:ದ ಐ�^ಾ:ಕ ಘಟaೆಗಳ �ಾಲಗಣaಯೆನುC 

ಅ�ೖೆ:�ೂೆಳ4�b>.�



�ಾ�ಾನುಕಮ ೆ̀ೕ�ಯೆ � �ಾಲವನುC ಗುರು�ಸಲು vಾಗದಶನ =ೕಡ�ೇಕು ಮತು6 ಇ;ೇ vಾದ>ಯ 

�ೇ ೆ̀ �ೇ ೆ̀ �ಾಲ ೆ̀ೕ�ೆಗಳನುC �ೇ ೆ̀ �ೇ ೆ̀ ಸ=CFೇಶಗಳ � ಬಳ� ೆvಾZ�ೂೆಳ��ೇಕು. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: � ಕ �ಾ ^ಾY ೆ 1೭ರ ಚಟುವ��ೆ 2ನುC vೌಲ#vಾಪನ ಚಟುವ��ೆTಾG 

ಪ>ಗ�ಸುವ]ದು 

у Ρ Ąỳг ẁ �7 .2 ќ і ŁĄỳ Ρ † ї� ж яΣ ѓ �јѕ ĹΎ х ಳù �

�

�

йĕ ’Ĺ †ẁ хಳù: ��

• ಮಧ#�ಾ ೕನ Qಾರತದ bbಧ ಆಡ�ತ ಪದA�ಗಳನುC ^ೂೇ �ಾತ8ಕFಾG ಅಧ#ಯನ vಾಡುವ]ದು 

• ಆಡ�ತ ಪದA�ಯ �ನ ಅನುಕೂಲ ಮತು6 ಅaಾನುಕೂಲಗಳನುC ಅಥvಾZ�ೂೆಂಡು ಪಸು6ತ ಸ
� Fೇಶ�sೆ 

ಅಗತ#bರುವ ಅಂಶಗಳನುC ಗುರು�ಸುವ]ದು. �

уΡ Ąỳ�ĥỳќ¯ łхಳù: �ಪಠ# ಪುಸ6ಕ, ನ�ಾ�ೆಗಳ4, ನಕಲು ಭೂ;ಾಖ�ೆ�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�› 8�їĄỳģ ’ўΡ ń�Τ Τ і�ј ѕ Ĺ Ύхಳù�ċỳΠ ўΡ ńѕ Ĺ�ј łĕ ’† ẁ хಳї— Ļ�х— џ— Ύĥ’―†ђ�

› .шэ— Ẁ ·Ą’: � �ೕ�ೆ ಓd ��ದು�ೂೆಂಡ ಆಡ�ತ ಪದA�ಗಳ4 �ಾ>ಯ �ದA ಪ;ೇಶಗಳ ನ�ೆಯನುC ಈ 

�ೆಳ! ೆ=ೕಡ�ಾG;ೆ ಅವ]ಗಳನುC aಾವ] ಗಮ=Kೋಣ. fೆaಾCG ಗಮ=: ಅ�ೖೆ:�ೂೆY�ೆ�ೕಣ.�

‼.шэ— Ẁ ·Ą’: � �ೕ ನ ನ�ೆಗಳ � ಗಮ=:d`ಾ. ಈಗ Qಾರತದ ನ�ಾ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಇ�ಾ6, ಮ»ಸ�ಾA> 

ಮತು6 aಾಯಂ�ಾರ ಪದA�ಗಳ4 fಾ 6ಯ �ದA ಪ;ೇಶಗಳನುC ಗುರು�:.�

೧ ಮತು6 ೨ aೇ ಚಟುವ��ೆಗ�! ೆಸಂಬಂ�:ದಂU ೆಪಠ#ಪುಸ6ಕ/ಚಟುವ�� ೆಪುಸ6ಕದ �ರುವ ನ�ೆಯ �ೂೆUೆ!ೆ 

�ಾ�ೆಯ �ರುವ Qಾರತದ ನ�ಾ�ೆಯನುC =ೕZ ಗಮ=ಸಲು ಸೂXಸುವ]ದು ನಂತರ ೨ aೇ ಚಟುವ��ೆಯನುC 

vಾZಸುವ]ದು. Kಾಧ#Fಾದಷು\ ಮಕs�ಂದ�ೇ ಸ�ಳಗಳನುC ಗುರು�ಸಲು �ೂೇUಾmhಸ�ೇಕು ಸುಗಮ�ಾರರು 

vಾಗದಶನ vಾಡುUಾ6 ಮಕs�! ೆಸೂಚaೆಗಳನುC ಒದGಸಬಹುದು ಉ;ಾ: ಮಕs�! ೆಸ�ಳ ಗುರು�ಸುb�ೆ 

ಕಷ Fಾಗು�ದA ೆ̀ ಅದು Tಾವ `ಾಜ#/}�ೆ�ಯ � ಬರುತ6; ೆಇUಾ#d. 

уΡ Ąỳ�љ ґ �: �е г ΐ ї�Ąỳ ґ ѕ�жя Σ ѓ�ј ѕ Ĺ Ύхಳї— Ļ�ј ·Ĳ� ĜỳΉ �Ģ ỳŁ ąỳŁ Βẃ—Ẁ÷ѕ —.�



.шэ— Ẁ ·Ą’: � ಇ�ಾ6, ಮ»ಸ�ಾA> ^ಾಗೂ aಾಯಂ�ಾರ ಪದA�ಗಳ � ಕಂಡುಬರುವ Kಾಮ#UೆಗಳನುC 

ಪ�\vಾ�ೂೇಣ. 

ಮಕsಳ ಉತ6ರಗಳನುC ಕೂ�ೕಕ>: ಇಂdನ ಆಡ�ತ ಪದA�ಯ � ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶಗಳನುC ^ೂೇ �ೆ 

vಾಡುUಾ6 Tಾವ]ದು ಸೂಕ6 ಎಂಬುದನುC ಮಕsಳ =kಾರ�sೆ ¬ಡ�ೇಕು. 

е Ġ ỳń Ẁ÷ΐĹ † ο�ˇΡ įў�Ĝỳџ— уĎ’Ĳ� ẃ —Ė ỳџĒ ’�

4 .шэ— Ẁ ·Ą’: �ಅ�ಾ�ವ]dAೕ» � �ಯ vಾರುಕ�\ೆ ವ#ವKೆ� ^ಾಗೂ ಇಂdನ vಾರುಕ�\ೆ ವ#ವKೆ�ಯ Kಾಮ#U ೆ

^ಾಗೂ ವ#Uಾ#ಸಗಳ4. ಎರಡರ Kಾಮ#Uೆ ಮತು6 ವ#Uಾ#ಸಗಳನುC �ೂೇ�ೕಕ>: ಈ ಎರಡರ � TಾFೆ�ಾ� 

ಉತ6ಮ ಅಂಶಗಳನುC ಇಂdನ vಾರುಕ�\ೆ ವ#ವKೆ�ಯ � aಾವ] 

ಅಳವZ:�ೂೆಂZ;AೇF/ೆಅಳವZ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು ಎಂಬ ಪಮು�ಾಂಶಗಳನುC ಪ�\ vಾಡುUಾ6, 

vಾರುಕ�\ೆಯ�ಾ�ಗ�ೇ�ಾದ ಸುkಾರnೆಗಳ ಬ!�ೆ ಚfೆ vಾಡುವ]ದು. 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�› 9�

› .шэ— Ẁ ·Ą’: �¼ ೆ̀ೂೕ½ Rಾ ತುಘಲ³ ^ಾಗೂ ಇಂdನ ೆ̀ೖತ iೕಜaೆಗಳ ನಡುbನ Kಾಮ#UೆಗಳನುC ಪ�\ 

vಾಡುb`ಾ.�

‼.шэ— Ẁ ·Ą’: � ೆ̀ೖತ Kಾಲ ಮaಾC vಾಡುವ]ದರ ಉ;Aೇಶ ಮತು6 ಅದರ ಪ>nಾಮಗಳನುC ತರಗ�ಯ � 

��ಕರ ಸ^ಾಯ;ೂೆಂd! ೆ=ಮ8 KೆCೕhತ ೆ̀ೂಂd! ೆಚfೆ vಾZ 

ಮಕs�! ೆ ತಮ8 �ೂೇಷಕರು ಅಥFಾ h>ಯ ೆ̀ೂಂd! ೆ vಾh�ಯನುC ��ದು ತರಗ�ಯ � ಚfೆ 

vಾಡಲು ಮುಕ6 ಅವ�ಾಶ =ೕಡುವ]ದು. ಸುಗಮ�ಾರರು ೆ̀ೖತKಾಲಮaಾC iಜaೆಯ Kಾಧಕ Qಾದಕಗಳ 

ಬ!�ೆ vಾh� ಒದG: ಅಂ�ಮ =kಾರವನುC ಮಕsಳ bFೇಚaೆ!ೆ ¬ಡುವ]ದು. 

�

�

�



�

�

у Ρ Ąỳг ẁ �7 .3 � ќ і ŁĄỳ ґ ѕ � ěỳџ ѓ ѕ Ρń � Ė ỳΚ ă у ē ’ў �Λ † Ġ’� ẃ― ∆ х ಳ � јłěỳẀ �

�

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: �

 Kಾvಾ}ಕ ಮತು6 kಾ7ಕ ಸುkಾರnೆ!ೆ �ಾರಣ`ಾದ ಭO6 ಮತು6 ಸೂ¼ ಸಂತರ ಬ!�ೆ 

��ದು�ೂೆಳ4�ವರು. 

 ಭO6 ಮತು6 ಸೂ¼ ಸಂತರ ತತoಗಳ4, ಆದಶಗಳ4 ಮತು6 ಅನುಸ>:ದ bkಾನಗಳ ಬ!�ೆ 

ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�ವರು. 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�› ⁄ �ẃ ―∆�ј г є�

೧.шэ— Ẁ ·Ą’: ಸೂ¼ ಸಂತರು Tಾವ Tಾವ ಸvಾಜದ ನೂ#ನ#UೆಗಳನುC ಸ>ಪZಸಲು ಪಯ�C:ದAರು? 

ಪ�\ vಾಡುb`ಾ. 

ಮಕsಳ4 ಪ�\ vಾZದ ಅಂಶಗಳನುC ಆkಾರFಾGಟು\�ೂೆಂಡು ಇಂdನ �ಾಲದ �ನ Kಾvಾ}ಕ ನೂ#ನ#Uೆಗಳ 

ಬಗ� ��: ಪ>^ಾರಗಳ ಬ!�ೆ ಮಕsಳ ಅx�ಾಯವನುC ಸಂಗh: ಮಕsಳ � ^ೋ �ಾತ8ಕ ಅಧ#ಯನದ 

ಮaೂೇQಾವವನುC �ೆYಸೆುವ]ದು. 

೨.шэ— Ẁ ·Ą’: �ೆಳ! ೆ =ೕಡ�ಾGರುವ Xತಗಳ4 ಸೂ¼ ಸಂತ>!ೆ ಸಂಬಂ�:F,ೆ =ೕವ]  ಅವ]ಗ�ರುವ ಸ�ಳ 

^ಾಗೂ ಅವ]ಗಳ ಬ!�ೆ vಾh�ಯನುC ��ದು�ೂೆಂಡು =ಮ8 KೆCೕhತ ೆ̀ೂಂd! ೆvಾh�ಯನುC ಹಂX�ೂೆ��. 

ನ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ�Yಾaoೇಷn ೆ ^ಾಗೂ ಅವ]ಗಳ ಇ�^ಾಸವನುC ಅ>ಯುವಂUೆ vಾಡುವ]ದು. ಸ�ಳಗ�!ೆ 

ಸಂಬಂ�:ದಂU ೆಇತರ ಕ �ಾಂಶಗಳ �ಯೂ ಈ ಚಟುವ��ೆಯನುC vಾZಸಬಹುದು. 

೩.шэ— Ẁ ·Ą’: �ೆಳ! ೆ=ೕಡ�ಾGರುವ XತವನುC ಸೂ�¹FಾG ಗಮ=: ಉತ6>:.  

уΡ Ąỳ�љ ґ : �ќі Ł ў— ¯ †ї�Ąỳґ ѕ Ġ ỳń ѕ�ẃ Ĝỳċ’―†- Ė ỳΚ ăу�њ ѕ Ġ ỳẀ Ē ’хಳї— Ļ �Τ Ẁ Π ẃ— Ẁ џ—.�



Xತಗಳ ಮೂಲಕ ಇ�^ಾಸವನುC ��ಸುವ ಪಯತCವನುC vಾಡಬಹುದು. ಇದ�ಾsG ಇ=Cತರ XತಗಳನೂC 

ಬಳ� ೆ vಾZ�ೂೆಳ� ಬಹುದು ^ಾಗೂ ಇತರ ಕ �ಾಂಶಗಳ �ಯೂ ಇದನುC ಪ>nಾಮ�ಾ>TಾG ಬಳ�ೆ 

vಾZ�ೂೆಳ�ಬಹುದು ಮತು6 Xತ aೂೇZ ಇ�^ಾಸ ರಚaಾ ಚಟುವ��ೆಯನೂC vಾZಸಬಹುದು. 

೪.шэ— Ẁ ·Ą’: �ೆಳGನ ಪ�\ಯ � ಭO6ಪಂಥದ ;ಾಶ=ಕರು ^ಾಗೂ ಅವರು ಪ��ಾd:ದ ತತoಗಳನುC 

=ೕಡ�ಾG;ೆ. ಅವ]ಗಳನುC ಸ> ^ೂೆಂd: ಬ ೆ̀W>. 

೫.шэ— Ẁ ·Ą’: �ೂೆ�\ರುವ ;ಾಶ=ಕರ ತತoಗಳ ಬ!�ೆ =ೕFೇನು ��ದು�ೂೆಂಡ dAೕ> ��ಸುb`ಾ? 

;ಾಶ=ಕರ ತತoಗಳನುC ಅಥvಾZ�ೂೆಂZ;ಾA ೆ̀Pೕ ಎಂಬುದನುC ಉಪ ಪ�Cೆಗಳ ಮೂಲಕ ��ದು�ೂೆಳ�ಲು 

ಪಯ�Cಸುವ]ದು ^ಾಗೂ ಎ�ಾ� ;ಾಶ=ಕರ ತತoQೂೇಧaೆಗಳ4 �ೇ ೆ̀ �ೇ ೆ̀TಾGದAರೂ ಸಹ ಅವರ 

ಪಮುಖ ಉ;Aೇಶ Kಾvಾ}ಕ ಸುkಾರn ೆvಾತ ಆGತು6 ಎಂಬ ಮaೂೇQಾವaಯೆನುC ಮಕsಳ � ತರ�ೇಕು. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї шэ— Ẁ ·Ą’: ಕ �ಾ ^ಾY ೆ ೧೪ರ ಚಟುವ��ೆ ೫ನುC vೌಲ#vಾಪನ ಚಟುವ��ೆTಾG 

ಪ>ಗ�ಸುವ]ದು. 

у Ρ Ąỳг ẁ �7 .4 � �� ќ і Ł ĄỳΡ † ї� ěỳџ ѓ ѕ �у Ġ’ �Ģỳẃ —ķΥ ґļ �

�

�

�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�21 �&�уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- 22�

йĕ ’Ĺ †ẁ: �ಮಕsಳ4 ಕ�ೆ Fಾಸು6�ಲ�ದ�ಾ�ದ ಬದ�ಾವnೆಯನುC ಅ>ತು�ೂೆಳ4�ವರು 

уΡ Ąỳ�ĥỳќ¯ łхಳù.: ���ೆನುC, �ೇಪ®, ಮಧ#�ಾಲದ Xತಪಟಗಳ4, �

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: � � ಕ �ಾ ^ಾY ೆ 22ರ ಚಟುವ��ೆ 3, ಮಕs�!ೆ ಮಧ#�ಾ ೕನ Qಾರತದ ಕ�ೆ 

Fಾಸು6�ಲ�ದ ಕು>ತ vಾh�ಯನುC =ೕZ ನಂತರ ಅವ]ಗಳ �ನ ವUಾ#ಸಗಳನುC ಪ�\ vಾಡಲು ��:.  

у Ρ Ąỳг ẁ �8.1 �� � ж і —Βу � ěỳџ ѓ ѕ � ĄỳĠỳї — уłќ �

�
уΡ Ąỳ�љ ґ : �ќуĨ Σ Ć ’�жі — Βу�Ąỳґ ѕ�цэėỳẀ Σ хಳ�њ Ć ’Ī�ĄỳĠ ỳуłќѕ� ĜỳΨΎ�Β† я— Ẁ÷ѕ—�

уΡ Ąỳ�љ ґ : - �ќі Ł ĄỳΡ ї�ěỳџѓѕ �уĠ ’� Ģ ỳẃ — ķΥґ ļѕ Ġ ỳńѕ� њ ѕ Ġ ỳẀĒ ’хಳї— Ļ��х— џ— Ύẃ— Ẁ÷ѕ—�



�

йĕ ’Ĺ †ẁ: �ಮಕsಳ ಆಧು=ಕ Qಾರತದ ಘಟaೆಗಳನುC ಕvಾನುಗತ vಾದ>ಯ � ಅ�ೖೆ:�ೊಳ�ವಂUಾಗುವರು. 

ĥỳќ¯ łхಳù.: � �ೆನುC, �ೇಪ®, ಘಟaಾವ�ಗಳ fಾÁ. 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- 23�

шэ— Ẁ ·Ą’: �1 �ೂೆ�\ರುವ ಘಟaೆಗಳನುC �ಾ�ಾನುಕಮದ � �ೂೇZ:>� 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: � �ಮಕs�! ೆಆಧು=ಕ Qಾರತದ ಘಟaೆಗಳ ಕ>ತ vಾh�ಯನುC =ೕZ ನಂತರ 

�ೆಲವ] ಘಟaೆಗಳನುC =ೕZ;ಾಗ ಅವರು ಅವ]ಗಳನುC ಒಂದು �ಾ�ಾನುಕಮದ � �ೂೇZಸುUಾ6 ೆ̀ ಇಲ�Fೆ 

ಅವ]ಗಳನುC �ೂೇZಸಲು ಶಕ6`ಾದ ೆ̀ ಹುಚು¦ ಘಟaೆಗಳ4 ಕZ� Kಾಮಥ#bದA ೆ̀. �ೆಲವ] ಪಮುಖ 

ಘಟaೆಗಳನುC vಾತ �ೂೆಟು\ vೌಲ#vಾಪನ vಾಡ�ೇ�ಾಗುತ6;.ೆ 

�

у Ρ Ąỳг ẁ -8.2 � �� ъґ Ĝỳх ă ѕ � е ė’ņ† ẂĒ’ �

�

�

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: � � �ಾXೕನ Qಾರತದ ವಸು6ಗಳ4 b;ೇ� Fಾ#�ಾರದ � ಅತ#ಂತ ಪಮುಖ �ಾತ ವhಸು�6ದAವ] 

ಎಂಬುದನುC ಮಕsಳ4 ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�ವಂU ೆvಾಡಲು �ೂೇUಾmhಸುವ]ದು.�

уΡ Ąỳ�ĥỳќ¯ łхಳù: ��ಾಗ�ಕ ನ�ೆ, �ೆ=m¢, �ೇಪ®�

ј łˆ łΞ: � ಪಪಂಚದ � ಮಧ#�ಾ ೕನ ಸಂದಭದ � �ೆಲವ] ಮಹತoದ ಘಟaೆಗಳ4 ನ�ೆದವ]. ಅದರ � 

ಬಹುಮುಖ#FಾG ಜಲvಾಗದ ಮೂಲಕ ಭೂ ಅaoೇಷn ೆ ಪಮುಖFಾದುದು. ಇ � ಮುಖ#FಾG ಈ 

ಜಲvಾಗಗಳ �ೆqೕಧaೆಯ hಂdರುವ ಉ;AೇಶಗಳನುC (�ಾರಣಗಳನುC) ಮಕsಳ4 ಪ�ೆಯುವಂUಾಗ�ೇಕು. 

ಈ ಜಲvಾಗಗಳ �ೆqೕಧaೆ ^ೇ!ೆ ಪಪಂಚದ ಇ�^ಾಸದ � ಮಹತo ಪ�ೆದು�ೂೆಂZ; ೆಎಂಬುದನುC ಮಕsಳ4 

��ಯ�ೇಕು. �ಾ»Kಾ\ಂ�aೂೇಪ¢ ನಗರದ ಪತನವ] ^ೇ!ೆ ಪಪಂಚದ ಇ�^ಾಸದ � ಮಹತoದ 

уΡ Ąỳ�љ ґ :  о Φ ĝ ỳ�фг я ΐ гѕ�ў―Ğ ’―† π�фг я Ẁ ї— Ļ�ѓґ — Γѕ� ẃ џу— хಳ�

уĔ ’ўї— Ļ�џ˜ Χ�

 



�ೖ ಗ�ಾ�G;ೆ ಎಂಬುದನುC ಅ�ೖೆಸ�ೇಕು. ಸುಗಮ�ಾರರು ಮುಖ#FಾG ನ�ೆಗಳನುC ಬಳ:�ೂೆಂಡು 

ಪ>ಕಲ�aೆಗಳನುC ಗ�\!ೂೆ�ಸುವ]ದು ^ೆಚು¦ ಸೂಕ6. ಇ � ಸುಗಮ�ಾರರು ಬಳಸುವ ನ�ೆಗಳ4 ಮಕsY�ೆಂd! ೆ

^ೆಚು¦ vಾತaಾಡ�ೇಕು!�

шэ— Ẁ ·Ą’�: �› ಕ� ೆಓd, ಅಥvಾZ�ೂೆY�ೆ�ೕಣ, ನಂತರ ಪ�Cೆಗ�! ೆಉತ6>Kೋಣ. 

ಇ � =ೕZರುವ ಕ�ೆಯ � ಬರುವ ಪ;ಾಥಗಳನುC ಗಮ=: ಮಕsY�ೆಂd! ೆ ಅಂದು ಪಪಂಚದ ;ೇಶ 

;ೇಶಗಳ ನಡುbನ Fಾ#�ಾ> ಸಂಬಂಧದ ^ೇGತು6 ಎಂಬುದರ ಅ>ವನುC ಮೂZಸ�ೇಕು. ಇ � ��ಕರು 

^ೆX¦ನ ನ�ೆಗಳನುC ಮತು6 ಯೂಟೂ#¥ನ bZiೕಗಳನುC ಬಳ:�ೂೆಂಡು ಅ �ನ ಜನ}ೕವನವನುC 

ಅಥvಾZ�ೂೆಳ��ೇಕು. ಅಂdನ ಪ>ಸ��ಯ ಸೂ�ಲ Xತಣ ಮಗುbನ ಮನ:mನ � ಮೂಡುವಂU ೆ

ಸುಗಮ�ಾರರು vಾಡ�ೇಕು. 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�24 �Ħ’―ẃ �Ĝỳхăхಳ�ģ ’û† і 

Ħ’―ẃ �Ĝỳхăхಳ�Ẅ — я— ĄỳэĄ’Ĩ �Ąỳџђ хಳù�

ಪಪಂಚದ ಭೂಪಟದ ಸ^ಾಯdಂದ ಸುಗಮ�ಾರರು ಪಮುಖ ಜಲ vಾಗಗಳ4 ಮತು6 ಅವ]ಗ�!ೆ 

^ೂೆಂd�ೂೆಂಡ ಪಮುಖ ನಗರಗಳನುC, ಪ;ೇಶಗಳನುC ಮಕsಳ4 ಗುರು�ಸುವಂU ೆvಾಡ�ೇಕು. ಮುಖ#FಾG 

ಇ � ಆ ನಗರ, ಪ;ೇಶಗ�!ೆ ಇಂdನ ^ೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ]ಗಳನುC ಪ>ಚWಸುವ]ದು ಅತ#ಗತ#. 

�

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: vೌಲ#vಾಪನ�ಾsG ಕ �ಾ ^ಾY ೆ ೧೯ರ �ರುವ ಅಂಶಗಳaCೆ 

ಆkಾರFಾGಟು\�ೂೆಂಡು ಮಕsಳ ಕ �ಾ ಮಟ\ವನುC ಗುರು�:�ೂೆಳ��ೇಕು�

у Ρ Ąỳг ẁ -8.3 � � Ąỳο ĥ ỳĲ г· ė’― † јψ �јѓ ї �

�

�

�

�

у ΡĄ ỳ� љ ґ: еĎ’― † ќ ο �эу ăџ— � Ą ỳїĥỳĲ г ·ė’― † ј ψ� Ẁẁ ј ΉΧĄ ’― г яѕ— Ĺ� Ħ ’― †ẃ� Ĝỳх ăх ಳ � ģ ’û† і Ą ’Ĩ�

Ą ỳџђ ĢỳΝ ѓ—� нг њ— ѕ џ� у —Πѓ— � р г ѕ—� у Ĕ’ўї— Ļ� џ˜Χ.�

 



йĕ ’Ĺ †ẁ: ���

 Qಾರತ�sೆ ಬರಲು ಇರು ಏ�ೖೆಕ ಭೂvಾಗ ಮುಚ¦ಲು �ಾರಣಗಳನುC ��ದು�ೂೆಳ4�ವರು ಮತು6 ಅದು 

ಅಂdನ Fಾ#�ಾರದ �ೕ�ೆ ¬ೕ>ದ ಪQಾವವನುC ಗುರು�ಸುವರು. 

 ಯೂ ೆ̀ೂೕeಯನCರ ^ೂೆಸ vಾಗ ಹುಡುಕುವ ಅ=FಾಯUಯೆು ಜಲvಾಗ �ೆqೕಧaೆ!ೆ 

�ಾರಣFಾWತು ಎಂಬುದನುC ಅ>ತು�ೂೆಳ4�ವರು 

уΡ Ąỳ�ĥỳќ¯ ł: �bಶo ನ�ಾ�ೆ, �ೆ=m¢, �ಾWಂ¸ ^ಾY ೆ

ј łˆ łΞ: � ಮಕs�! ೆ ~ದಲು �ಾತದ ಸರಕುಗಳ �ೇZ�ಯೆ ಕUೆಯನುC ^ೇ� ನಂತರ ಅವ>!ೆ 

�ಾನKಾ\ಂ�aೂೇಪ¢ ,~�ಾಂ¬³, ಸೂರ², ಮುಂ�ೖೆ ಮುಂUಾದ ಬಂದರುಗಳ4 ಮತು6 ಪಮುಖ Fಾ#�ಾ> 

�ೇಂದಗಳನುC ನ�ೆಯ � Uೂೇ>ಸ�ೇಕು ನಂತರ ಅವ]ಗಳ ಮಹ6ವವನುC ^ೕೆಳ�ೇಕು, ನ�ೆ ಇಲ�;ೆ ಈ 

ಚಟುವ��ೆ vಾಡುವ]ದು ಅKಾಧ# ದಯbಟು\ ನ�ೆಯನುC ಇಟು\�ೂೆಂಡು ಮಕsY�ೆಂd! ೆ ಸ�ಳ ಗುರು�ಸುವ 

ಆಟFಾಡುವ]ದದು. ನಂತರ ಮಕs�! ೆ ಆZ:ವ]ದು. ಆ�ೕ�ೆ ನ�ಾಶಯ � �ೖೆ�ಾಂ�» 

Kಾvಾಜ#,ಅ�ೂೇಮ» ಟಕ, Kಾvಾಜ#, ಇಟ  ಅ ೆ̀ೕ¬Tಾ, �ಾ» Kಾ\ಂ�aೂೇಪಲಗಳನುC ಗುರು�ಸಲು 

��ಸುವ]ದು. 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- �25�

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї: �ಕ �ಾ ^ಾY ೆಚಟುವ��ೆ-1�ಕ�ೆಯನುC ಓd, iೕX: �ೆಳGನ ಪ�Cೆಗ�! ೆಉತ6>ಸು.�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�26 �Ħ’―ẃ �Ĝỳхăхಳù�

���� �

�

шэ— Ẁ ·Ą’�: �1 �bಶoದ ಭೂಪಟದ � ಗುರು�ಸುb> 

шэ— Ẁ ·Ą’�: �2�FಾKೊsೕ-ಡ-!ಾvಾ ಅವರು Qಾರತ�sೆ ಬಂದ vಾಗ 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: ಚಟುವ��ೆ 3 ¬ಟ\ ಸ�ಳಗಳನುC ಸೂಕ6 ಪದಗ�ಂದ ತುಂ¬> ^ಾYಯೆನುC 

ಬಳ:�ೂೆಂಡು ಮಕsಳ ಕ �ಯೆನುC vೌಲ#vಾಪನ vಾಡಬಹುದು. 

уΡ Ąỳ�љ ґ : �Τ ẁ ņѕ�ћ ―јэѕ Ρ ń�ј łќ— ф�ẃ ќ— ѕ ł�Ĝỳхăхಳù� ќѓ— ķ�њ г ѕ џ— хಳї— Ļ�

х— џ— Ύẃ— ΤΠ�



�

�

�

у Ρ Ąỳг ẁ �8.4 � �

ъґ Ĝ ỳх ă ΐ гѕ � ĢỳŁĘ ỳџ Ą’Ĩ � њгѕ �ў— Ğ’― † Γ ўїĻџ — � ěỳџ ѓ Ẁї— Ļ � Ẁẁ Ą’Ĩ �јĐ’ΐ ѕ — Ĺ -�

ĥ ỳĜỳł ъŁ � Τ ẃķџ Ē’ �

�

�

�

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 ಯೂ ೆ̀ೂೕeಯನCರು Qಾರತದ � bKಾ6ರ ^ೂೆಂದಲು ನಮ8 �ರುವ ;ೂೇಷಗಳನುC ಗುರು�:�ೂೆಂಡು 

ಆUಾ8ವ�ೋಕನ vಾZ�ೂೆಳ4�ವರು. 

 ಅವರ bKಾ6ರ�sೆ aಾಲುs ಯುದAಗಳ4 ^ೇ!ೆ �ಾರಣಗಳನುC bಮ�ಾತ8ಕFಾG aೂೆಡುವರು  

уΡ Ąỳ�ĥỳќ¯ łхಳù: �ಅಖಂಡ Qಾರತದ �ಾ  ನ�ಾ�ೆ, ಕಲ® �ೆ=m¢, :ೕÄ �ೆ=m¢, ಪಠ#ಪುಸ6ಕ,  

ј łˆ łΞ: ಮಕs�! ೆ ~ದಲು ಪುಸ6ಕದ � ಅವರು ಓದ�ೇ�ಾದ ಅಥFಾ aೂೇಡ�ೇ�ಾದ bಷಯಗಳನುC 

ಗುರು�ಸಲು �ಳ: ನಂತರ FೖೆಯO6ಕFಾG ಒದಲು ��ಸ�ೇಕು. ನಂತರ ಗುಂಪುಗಳನುC vಾZ ಅವ>!ೆ 

ಗುಂeನ � ಒಂ;ೂೆಂದು ನ�ಾ�ಯೆನುC =ೕZ ಅದರ � ಬ�ಷರು ಒಂ;ೂೆಂದು ಯುದAದ ನಂತರ 

Qಾರತದ � ಅವರು ಪ�ೆದು�ೂೆಂಡ ಪ;ೇಶಗಳನುC ಒಂ;ೂೆಂದು ಬಣ£dಂದ ಗುರು�ಸಲು ��ಸ�ೇಕು. ಆ 

ನಂತರ ಅವರು ಗುರು�:ದAನುC ತಂಡದ ^ೆಸರು ಬ ೆ̀ದು !ೂೇ�ಯೆ �ೕ�ೆ aೇತು ^ಾಕ�ೇಕು 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�- 27�Θł·Ẃ џ�ĥỳĜỳłъŁ �Τ ẃ ķџĒ ’�

уΡ Ąỳљ ґ: �ಈÄ\ ಇಂZTಾ ಕಂಪ= ತನC =ಯಂತಣವನುC �ೖಸೂರು ಮತು6 ಮ`ಾ3ಾ (ಯುದAಗಳ4 

ಮತು6 ಒಪ�ಂದಗಳ4)ರ ಮೂಲಕ ಬಂ!ಾಲdಂದ ಪಂ�ಾಬದವ ೆ̀!ೆ bಸ6>:ದ ಪ>ಯನC bವ>ಸುವ]ದು 

 



ěỳџѓ�Ẁ ẁ Ģ ỳѕ�ў— ѕ ĺѕ�Ąỳџђ �ќѓ— ķ� ј ΠĒ ỳќхಳù�

ಸುಗಮ�ಾರರು ¬�ಷರು ಹಂತಹಂತFಾG Qಾರತದ � aೆ�ೆTಾಗಲು �ಾರಣFಾದ ಪಮುಖ aಾಲುs 

ಯುದAಗಳ �Pೕ Qಾರತ ತನC ಅ:6ತoವನುC ಕYದೆು�ೂೆಂZತು ಎಂದು ಆ ಯುದ�ಗಳನುC ಪ>ಚWಸುವ]ದು. 

ಇ � ಮುಖ#FಾG ಸುಗಮ�ಾರರು ¬�ಷರು Qಾರತದ =dಷ\ dಕುsಗಳನುC ಗು>TಾG:�ೂೆಂಡು ನ�ೆ:ದ 

ಯುದ�ಗಳನುC bವ>ಸುವ]ದು. ¬�ಷರ ಆಡ�ತ ತಂತಗಳನುC ಮಕsಳ4 ಗುರು�ಸುವಂUಾಗ�ೇಕು, 

ಒ�ಾ\ ೆ̀TಾG QಾರತವನುC iೕಜaಾ ಬದ�FಾG ¬�ಷರು ತಮ8 hZತ�sೆ ಪ�ೆದುದನುC ಮಕsಳ4 

��ಯುವಂUಾಗ�ೇಕು. ಈ ಯುದ�ಗಳ ಪ>nಾಮdಂದ Qಾರತದ ಬಹುUೇಕ ಆಡ�ತ ¬�Å ಈÄ\ 

ಇಂZTಾ ದ �ೖೆKೇ>ತು, ಇದು Qಾರತದ ಇ�^ಾಸದ �ನ ಪಮುಖ ಘಟaಾವ�ಗಳ � ಒಂ;ಾG;ೆ. 

шэ— Ẁ ·Ą’�: �1 �ў— ѕ ĺѕ�Ąỳџђ �ќѓ— ķ�ј Π Ē ỳќхಳù�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- 28�Θł·Ẃ �жя Σ ѓѕ�ј Π Ē ỳќхಳù�

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: ಇ � vೌಲ#vಾಪನ vಾಡಲು ಕ �ಾ ^ಾY ೆ 28ರ � Tಾವ];ಾದರು 1 

ಪ�CೆಯನುC ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು ಅಥFಾ ಸoತಃ ಒಂದು ಪ�Cೆ ಪ��ೆಯನುC ತTಾ>: ಕೂ�ಾ 

vಾಡಬಹುದು. 

у Ρ Ąỳг ẁ �8.5 � ěỳџ ѓ Ẁ÷ �Θł· † Ẃџ �Ą’‡ ẀẁĢ ỳ ѕ � їгѓ џ ѕ � јΠĒỳќ х ಳù �

�

�

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 ¬�ಷರ ಆಡ�ತdಂದ Qಾರತದ ಉdA�ಗಳ4 ಮತು6 b�ೇಷFಾG ಕೃ| �ೕ�ಾದ ಪ>nಾಮಗಳನುC 

ಅ�ೖೆ:�ೂೆಳ4�ವರು.  

 ಕೃ| ಮತು6 ಅಂdನ �ಾಲದ ಬರ!ಾಲಗಳ4 Kಾvಾ}ಕ ಮತು6 ಆcಕ }ೕವನದ �ೕ�ೆ ¬ೕ>ದ 

ಪQಾವವನುC ��ದು�ೂೆಳ4�ವರು.�

уΡ Ąỳљ ґ: � ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµÀgÀ K½UÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ 

CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ 



уΡ Ąỳ�ĥỳќ¯ łхಳù: �Qಾರತದ �ಾ  ನ�ಾ�,ೆ �ೆ=m¢, ಬರ!ಾಲದ Xತಪಟಗಳ4, ಮೂರು ಕೃ| ಪದA�ಯನುC 

ಓದಲು 7aೇ ತರಗ� ಪಠ# ಪುಸ6ಕ,  

ј łˆ łΞ:   ~ದ !ೆ ಮಕs�!ೆ ¬�ಷ �ಾಲದ �ಯ ಮೂರು ಕೃ| ಪದA�ಗಳನುC ಅ�ೖೆಸಲು ಪಠ# ಪುಸ6ಕದ � 

bಷಯವನುC FೖೆಯO6ಕFಾG ಓದಲು ��ಸುವ]ದು. ಓdದ ನಂತರ ಮಕsಳ ಗುಂಪುಗಳನುC vಾZ ಅವರು 

ಓdದAನುC ಗುಂeನ � ಚX: ಬ ೆ̀ಯಲು ��ಸ�ೇಕು ^ಾ!ೆ vಾಡುವ ~ದಲು �ೆಲವ] ಪ�CೆಗಳನುC 

=ೕಡ�ೇಕು 

1. ಜ7aಾA> ಎಂದ ೆ̀ೕನು? 

2. ಮಹ�ಾo> ಎಂದ ೆ̀ೕನು? 

3. ೆ̀ೖತFಾ> ಎಂದ ೆ̀ೕನು? 

4 . ಇದರ � ೆ̀ೖತರ ಪರ ಎನುCವ]ದು Tಾವ];ಾದರೂ ಇ;ೆTಾ? ಇಲ�Fಾದ ೆ̀ ಅ;ೇ!ೆ ೆ̀ೖತರನುC 

�ೆqೕ|:ತು.? �

ನಂತರ ಬಂದ vಾನವ =7ತ ಬರಗಳ4 �ೂೆಟ\ XತಗಳನುC ಗುಂe! ೆ=ೕZ ಅವ>!ೆ ಬರಗಳ4 ಜನರನುC 

ಇ=Cಲ�ದಂU ೆ �ಾZದವ]. ಎಂಬುದು ಅಥvಾZಸುUಾ6 ಇಂದು ಬರ!ಾಲ ಬಂದ ೆ̀ ಅವ ೆ̀ೕನು vಾಡುUಾ6 ೆ̀ 

ಎಂಬುದು ಪ�\ vಾಡಲು ��:>, ಮತು6 ಈ ಮೂರು ಪದAದ�ಗಳ4 Qಾರತದ Tಾವ Tಾವ ಪ;ೇಶದ � 

ಇದAವ] ಎಂಬುದನುC ನ�ೆಯ � ಗುರು�ಸಲು ��ಸುವ]ದು. ಇಂdನ �ಾಲದ �ಯ ಭೂ;ಾಖ�ೆಗಳನುC 

��ದು�ೂೆಳ�ಲು ತಮ8 ಮaೆಯ � ತಂ; ೆUಾWಯರ ಸ^ಾಯ ಊರ � Tಾ`ಾದರೂ h>ಯರ ಸ^ಾಯ 

ಪ�ೆಯಲು ��ಸ�ೇಕು. 

у‗ Φ ў� Λ† Ġ ’�Θł·ό� Β†Ύў�ј Π Ē ỳќхಳї— Ļ�Τģ ’ń † Φẃ —Τ Π�

bbಧ >ೕ�ಯ Uೆ>!ೆ ವಸೂ�ಾ� ಪದ��ಗಳನುC ಅಂದ ೆ̀, ಜ7ೕaಾA>, ೆ̀ೖತFಾ> ಮತು6 ಮಹ�ಾo> ಪದ��ಗಳ 

ಲ�ಣಗಳನುC ಮಕsಳ4 ಗುರು�ಸುವಂUಾಗ�ೇಕು. ಈ ಪದ��ಗಳ4 �ಾ>ಯ �ದA Qಾರತದ ಪ;ೇಶಗಳನುC ನ�ೆಯ 

ಸ^ಾಯdಂದ ಸುಗಮ�ಾರರ ಸ^ಾಯdಂದ ಮಕsಳ4 ಗುರು�ಸುವಂUಾಗ�ೇಕು.�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�- 29 �˜ ѓł�Βќŀ ѕ—�њ џẄ �їќŀ ѕ —�



Xತಗಳ ಕು>ತು ನಮ!ೆ UೂೇXದಂU ೆ ಬ ೆ̀iೕಣ (Xತ =ಮ8ದು, ಬರಹ ನಮ8ದು) ಇ � ಮಕsಳ ಮುಕ6 

ಅx�ಾಯ�sೆ ^ೆX¦ನ ಆದ� UೆಯನುC =ೕZದA>ಂದ ಸುಗಮ�ಾರರು =ೕ>?ತ ಉತ6ರವನುC ಬಯಸ�ಾರದು  

�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�–30�ћ ―ĕ ỳфĠ ’хಳù�

ಇಂdನ ಭೂ ;ಾಖ�ೆಗ�! ೆಸಂಬಂಧ ಪಟ\ ;ಾಖ�ೆಗಳ ಪತಗಳ vಾh�ಯನುC aಾFೇ ಹುಡು�ೂೆಣFೇ?  

ಸುಗಮ�ಾರರು ಇಂdನ ಭೂ;ಾಖ�ೆಗಳನುC, ಪಹ�, ಪಟ ಗಳನುC ಮಕs�!ೆ ತರಗ�ಯ � aೇರFಾG 

Uೂೇ>ಸುUಾ6 ಪ>ಚWಸುವ]ದು. ಮಕsಳ4 ತಮ8 ಮaೆಯ, ಜ7ೕ=ನ ;ಾಖ�ೆಗಳ(ನಕಲು) ಪ�ಗಳನುC 

ಗುರು�ಸುವಂUಾಗ�ೇಕು. ತಮ8 ಮaೆಗಳ � ಇದರ ಕು>Uಾದ ;ಾಖ�ೆಗಳನುC aೂೇಡುವಂU ೆ�ೇ ೆ̀ೕeಸುವ]ದು. 

ಇಂdನ ನಮ8 ;ೇಶದ ಬಹು;ೂೆಡÆ ಸಮKೆ#ಗಳ�ೊ�ಂದು ಆದ ೆ̀ೖತರ ಆತ8ಹU#ೆ!ೆ �ಾರಣಗಳನುC ಮಕsYೕೆ ಸoತಃ 

ಚXಸುವಂUೆ ಆಗ�ೇಕು. ^ಾ!ೆ ಈ ಸಮKೆ#Wಂದ ^ೂೆರಬರಲು vಾಡ�ೇ�ಾದ �ೆಲಸಗಳನುC, ವ#ವKೆ�ಯ 

ಬದ�ಾವnೆಯ ಬ!�ೆ iೕX�ವಂU ೆvಾಡುವ]ದು. 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�- 31 �їǻ’ўΡ ń�ẃ ĸಳ�х— џ— Ύẃ— Ẁ÷ѕ—�

Qಾರತದ ನ�ೆಯ � ಮ;ಾÄ. ಬಂ!ಾಲ ಮತು6 ಮದ#Qಾರತದ �ಾಂತಗಳನುCಮತು6 Fಾಯುವ# ಗುರು�: 

ಈ ಚಟುವ��ೆಯ � ಮಕsಳ4 �ೂೆ�\ರುವ Qಾರತ ನ�ಾಶಯ � �ಾಂತಗಳನುC ಗುರು�ಸು ��ಸುವ]ದು 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�32�ĥỳќŁ ē’�ẀŁ ēỳŁ ẃ�х— џ— Ύẃ —�

��и � ќ―џ—� ј ѕ Ĺ ΎўΡ ń ї� ĥỳќŁ ē’� ќѓ— ķ� ẀŁ ēỳŁ ẃ хಳї— Ļ� х— џ—ΎΧ� е Ẁ÷хಳ� Ą’ಳĆ ’� њ Ğ ’ѕ —� ěỳџΎ†ў�

Ğ ’‡ѓџї— Ļ� у— Π ѓ—�њ Ğ ’ΝΠ�

ಸುಗಮ�ಾರರು ಇ � ಬಹುಮುಖ#FಾG ೆ̀ೖತರ ಆತ8ಹU#ೆಗ�! ೆ ಸ�ಾರಗಳ4 ಏನು vಾಡ�ೇಕು Tಾವ 

bkಾನಗಳನುC ಅನುಸ>ಸ�ೇಕು ಎಂಬ ಚfೆಯನುC ಮಕsY�ೆಂd! ೆಏಪZಸುವ]ದು. ಒ�ಾ\ ೆ̀TಾG ೆ̀ೖತರ 

ಆತ8ಹU#ೆಯ bfಾರFಾG ಮಕsಳ ಮನ:mನ � iೕಚa ೆ ಹಚು¦ವ]ದು. Qಾರತದ � ಕೃ|ಯ �ಾಮುಖ#Uೆ 

ಮನ:mನ � aಾಟುವಂUೆ vಾಡುವ]ದು ಈ ಕ �ಾ^ಾYಯೆ ಉ;�ೇಶFಾG;.ೆ�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�33�ј ẄΌўΡ ń�ќ— фŁ� е гẁ хಳї— Ļ�х— џ— Ύẃ— 

ಇ � =ೕಡ�ಾGರುವ ಪಹ� ಪ��ೆಯನುC ಗಮ=:. �ೆಳGನವ]ಗ�! ೆಉತ6>: 



ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕs�! ೆ ಅಂdನ �ಾಲದ ಭೂ ;ಾಖ�ೆಗಳನುC ಅಥvಾZಸಲು ಇಂdನ 

ಭೂ;ಾಖ�ೆಗಳ4 ಮತು6 ಅವ]ಗಳ ಮಹತoವನುC ��ದು�ೂೆಳ4�ವಂU ೆ vಾಡುವ]ದು. ಅದ�ಾsG iೕಜaಾ 

�ಾಯ, FೖೆಯO6ಕ �ಾಯ, ಸಂಗಹ, ಇUಾ#d ಚಟುವ��ೆಗಳ4 =ೕಡುವ]ದು. 

�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�–34 �Ğ ’‡ѓџ� жѓŀ Ẅ ѓŁ Ć ’�Ąỳџђ �Ẅ — я— у— Ẁ÷ѕ—�

ಇ�6ೕXನ dನಗಳ � ೆ̀ೖತರ ಆತ8ಹU#ೆ �ಾರಣಗ�! ೆಅದ�sೆ ನಮ8;ೇ ಆದ ಸೂಕ6 ಪ>^ಾರಗಳನುC ಸೂXKೋಣ. 

ಮಕsಳ FೖೆಯO6ಕ ಅಭು�ಾಯಗ�! ೆ �ೂೇUಾmಹ vಾಡುವ]ದು. ಮತು6 ಅವರ � ಒಂದು bಷಯವನುC 

b��ೇ|ಸುವ ಮaೂೇQಾವ �ೆYಸೆುವ];ಾGರುವ]ದ>ಂದ ಇ � ಸುಗಮ�ಾರರು =>ೕ?ತ ಉತ6ರವನುC 

ಬಯಸ�ಾರದು.�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�35�ј Π Ω ĥ’―† ђ�

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: ಒಂದು FೇY ೆ ಬರ!ಾಲ ಬಂದ ೆ̀ ಅದು ಸvಾಜದ �ೕ�ೆ ;ೇಶದ ಆcಕUೆಯ �ೕ�ೆ 

ಮತು6 FೖೆಯO6ಕFಾG ^ೇ!ೆ ಪ>nಾಮ ¬ೕರುತ6;,ೆ ಮತು6 ಅದ>ಂ!ೆ ^ೇ!ೆ ^ೂೆರಬರಬೃ�ೆಂಬುದು ಇ �ಯ 

ಮುಖ# ಉ;Aೇಶ. ಮತು6 ಅದ�sೆ aಾವ]ಗಳ4 ^ೇ!ೆ aೆರವ] =ೕಡಬಹುದು(;ಾನ) ಇಂತಹ ಸಂದಭದ � 

vಾನbೕಯU ೆಮುಖ# ಎಂಬುದನುC ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�ವಂU ೆvಾಡುವ]ದು. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’: ಕ �ಾ ^ಾY ೆ31 ನುC vೌಲ#vಾಪನ ಚಟುವ��ೆTಾG ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು. 

 

у Ρ Ąỳг ẁ �9� Θł· † ό � ж яΣ ѓ ѕ �ẃ—Ė ỳџ Ē’х ಳ ù� ќ ѓ —ķ� ěỳџ Ύ † ўџ � јłΎ ˆłΞ �

� Θł·† Ẃ џ�Β† Ύхಳ�Τ џ—ѕ ĺ�жѕ �Ą’ґ Ẁ÷�Ħ’―† Ğ ỳэхಳù�
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�

йĕ ’Ĺ †ẁ: �

уΡĄỳ � љґ: - ಬುಡಕಟು\ ಜaಾಂಗದ ದಂ!ೆ ಸಂUಾಲರು, ಮುಂಡರು, ಹಲಗ ಯ �ೇಡರು ದಂ!ೆಗಳ4 Kಾoತಂತ¯ 

^ೂೇ`ಾ�sೆ =ೕZದ ಸೂ��ಯನುC ಅಥvಾZ�ೊಳ4�ವರು 

 



 Qಾರತದ � ¬�ಷ ಆಡ�ತವನುC b ೆ̀ೂೕ�: ~ದ ! ೆ �ೆಲವ] ಸಶಸ«^ೂೇ`ಾಟಗಳನುC 

ಅಥvಾZ�ೂೆಳ�ವ]ದು �

 ¬�ಷರ ಆಡ�ತವ] �ೇವಲ �ಮಂತ>ಗR\ೆ ಅಲ� Kಾvಾನ# ಜನ �ಾಂ��ಾ>ಗಳ4 ^ೂೆ`ಾಟ ಅವರ 

�ೌಯ ,Kಾಹಸ ಮತು6 Uಾ#ಗಗಳನುC �X¦�ೂೆಳ4�ವ]ದು.�

ĥỳќ¯ łхಳù: - � ಸಂUಾಲರು ಹಲಗ  �ೇಡರ Xತಗಳ4, ಬುಡಕಟು\ ಜaಾಂಗಗಳ Xತಗಳ4, ಆಯುಧಗಳ 

Xತಗಳ4, 7aೇ/ 10aೇ ಪಠ# ಪುಸ6ಕ,  

ј łˆ łΞ: � bಧ#cಗ�!ೆ ಇದನುC ಸಂFಾದ ರೂಪದ �ಯು vಾಡಬಹುದು/ ಒಂದು �ೇಖನ �ೂೆಟು\ 

ಬುಡಕಟು\ ಜaಾಂಗ ^ೂೇ`ಾಟ vಾಡಲು �ಾರಣಗಳ4 ಮತು6 Tಾವ Tಾವ ಬುಡಕಟು\ಗಳ4 Qಾರತದ 

Kಾoತಂತ¯ ^ೂೇ`ಾಟದ � QಾGTಾGದAರು �ಾರಣFೕೆನು ಎಂಬ ಪಶCಗಳನುC =ೕZ ನಂತರ ಅವ>ಂದ ಬಂದ 

vಾh�ಯನುC ಕೂ�ಕ>ಸುUಾ6 b;ೇ� ಆಡ�ತದ ಪ>nಾಮ ಗುZಸ =ಂದ ಅರಮaಯೆವ ೆ̀ಗು ಆGತು6 

ಎಂಬುದನುC bವ>ಸುವ]ದು. ಮತು6 ಅವರ ^ೂೆ`ಾಟಗಳ4 Kಾoತಂತ¯ ^ೂೇ`ಾಟದ � ಒಂದು �ೖಲುಗ�ಾ�ದದುA 

^ೇ! ೆಎಂಬುದನುC ��ದು�ೂೆಳ4�ವಂU ೆvಾಡುವ]ದು. 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�- �36 �Qಾರ�ೕಯ ^ೂೇ`ಾಟಗಳ4 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�–�37�ಪಥಮ Kಾoತಂತ¯ ಸಂ!ಾಮದ ಕು>ತು ಒಂದು ಸಣ£ ಕ�ೆಯನುC ರX:.�

 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: ¬�ಷರ bರುದ� ^ೂೇ`ಾZದ Qಾರ�ೕಯ Kಾvಾನ# ಜನರ ^ೂೇ`ಾಟಗಳನುC 

ಪ>ಚWಸುವ]ದು. ಸುಗಮ�ಾರರು ಇ � ಜನKಾvಾನ#ರು ^ೇ!ೆ ¬�ಷರ bರುದ� ತಮ8�Tಾದ 

^ೂೇ`ಾಟದ � UೂೆಡGದAರು Kಾoತಂತ # ^ೂೆ`ಾಟ�sೆ ಅವರ �ೂೆಡು!ೆಯನುC ಮಕs�! ೆ ��ದು�ೂೆಳ4�ವಂUೆ 

vಾಡ�ೇಕು. ಮುಖ#FಾG Kಾvಾನ# ಜನರ Uೂೆಡಗುb�ೆ ಏ�ಾWತು? ಎಂಬ ಮೂಲ bಷಯಗಳನುC 

ಇಟು\�ೂೆಂಡು ಮಕsY�ೆಂd!ೆ ಚXಸುವ]ದು. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’:�ಇ � ��ಕರು ಮಕs�! ೆಪ�CೆಗಳನುC �ೆಳ4ವ]ದರ ಮೂಲಕ/ iೕಜaಾ �ಾಯ 

=ೕಡುವ]ದರ ಮೂಲಕ/ಅವ�ಾಶbದA ೆ̀ ಸಂದಶನದ ಮೂಲಕ vೌಲ#vಾಪನ vಾಡಬಹುದು. ಉ;ಾ:- 

=ಮ8 h>ಯ>ಂದ �ೇ� Tಾವ];ಾದರೂ ಸರ�ಾರದ bರುದA ^ೂೇ`ಾಟಗಳ4 ನ�ೆdFTೆಾ? ನ�ೆದ ೆ̀ 

ಅದ�sೆ �ಾರಣಗಳನುC ಹುಡುO ಪ�\ vಾಡಲು ��:, ಅಥFಾ =ಮೂ8>ನ � ಬರುವ ಬುಡಕಟು\ ಜaಾಂಗ 



ಮತು6 ಅವರು ಅನುಸ>ಸುವ ಪದA�ಗಳನುC ಪ�\ vಾZ. ಅವ]ಗಳ4 vಾಡಲು ¬ಡdದA ೆ̀ ಅವರು ಏನು 

vಾಡುUಾ6 ೆ̀ಂದು �ೇ� ಬ ೆ̀W>. 

�

1 857� ĥỳņѓг ѓłť�ẃ г Ć ỳłќ�

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 Qಾರ�ೕಯರು ~ದಲ �ಾ>!ೆ ಒಂ;ಾದ ಸ=CFೇಶಗಳನುC ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�ವ]ದು. 

 ಕಂಪ= ಸರ�ಾರ ಸುvಾರು ವಷಗಳ �ಾಲ ದ�ಾÇ��ೆ vಾZದರೂ ಪಬಲFಾG b ೆ̀ೂೕ�ಸದ 

Qಾರ�ೕಯರು 1857 ರ � ಪಬಲFಾದ ^ೂೇ`ಾಟ vಾಡಲು �ಾರಣಗಳನುC ಅ�ೖೆ��ೂೆಳ4�ವರು. 

 ಯುದA, ದಂ!ೆ, ^ೂೇ`ಾಟ, �ಾಂ�  

ĥỳќ¯ łхಳù: ��Kಾoತಂತ¯ ^ೂೇ`ಾಟದ � QಾGTಾದವರ Xತಗಳ4, ಪಠ# ಪುಸ6ಕ, Qಾರತದ ನ�ಾ�,ೆ �=ೆm¢, 

�ೇTಾ»m (ಬಣ£ದ �ೆ=m¢) 

ј łˆ łΞ: ಮಕs�! ೆ ~ದಲು Kಾoತಂತ¯ ^ೂೇ`ಾಟ�sೆ ಸಂಬdA:ದಂU ೆ vಾh�ಯನುC 

ಒದGಸ�ೇ�ಾGರುವ]ದ>ಂದ ಪಠ# ಪುಸ6ಕದ �ಯ =ಗdತ �ಾಟವನುC =ೕZ ಅದರ � bವಧ ಸಂKಾ�ನಗಳನುC 

ಪ>ಚW: ಅವ]ಗಳ4 ದಂ! ೆ ಏಳಲು �ಾರಣಗಳ ಹುಡುO ಪ�\ vಾಡಲು ^ೇಲ�ೕೆಕು ನಂತರ Uಾವ] 

ಗುರು�:ದ ಗುಂಪುಗಳ � ಚX: ಮಂZಸಲು ��ಸ�ೇಕು  

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: Qಾರತದ 1857ರ �ನ  ಪಥಮ Kಾoತಂತ¯ ಸಂ!ಾಮದ ಕು>ತು ಒಂದು ಸಣ£ ಕ�ಯೆನುC 

ರX:. Qಾರ�ೕಯರ ^ೂೇ`ಾಟ ಮತು6 ~ದಲ�ಾ>!ೆ ಒಂದು ಸಂಘಟaಾತ8ಕFಾG ^ೂೇ`ಾಟOs�ದರು. 

ಮತು6 ಇದು ¬�ಷರ ಆಡ�ತವನುC ಅಲು!ಾZಸಲು �ಾರಣFಾWತು ಎಂಬುದನುC ಅಥFಾಗುವಂUೆ 

vಾಡುವ]ದು. ಇದರ ಪ>nಾಮ ¬�Å ಈÄ\ ಇಂZTಾ ಕಂಪ=ಯ hZತdಂದ ¬�ಷರ aೇರ ಆಡ�ತ�sೆ 

Qಾರತ ಒಳ!ಾWತು. ಈ ಸ=CFೇಶಗಳ � Qಾರತದ�ಾ�ದ ಬದ�ಾವnೆಗಳನುC ಗುರು�ಸಲು 

ಸ^ಾಯFಾಗುವಂU ೆvಾಡುವ]ದು. 

уΡ Ąỳ�љ ґ : - �Θł·† ό�жя Σ ѓѕ�ẃ —Ė ỳџĒ ’хಳù�ќѓ— ķ� ěỳџΎ† ўџ�ј łΎˆ łΞхಳї— Ļ �Τ ģ ’ń† Φ ẃ— ΤΠ. 



Ĝ„ ґ Ł� Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: � � ಮಕs�! ೆ ಇಷ\Fಾದ �ಾತವನುC� ^ೂೇ`ಾಟ!ಾರರ ಬ!�ೆ ಬ ೆ̀ಯಲು ��: 

ಮತು6 ಅವ>!ೆ ಆ ವ#O6 ಏ�ೆ ಇಷ\ ಎಂಬುದನುC ಬ ೆ̀ಯಲು ^ೇಳ4ವ]ದ>ಂದ ಮಕsಳ4 ಅವರ Uಾ#ಗ 

ಬ ;ಾನಗ�! ೆಮಹತo =ೕZ;ಾA ೆ̀ ಅಥFಾ ಅಂdನ ಸ=CFೇಶವನುC ಅ>��ೊಂZ;ಾA ೆ̀ಂದು ��ಯಬಹುದು. 

ಅಥFಾ UಾFೇ ಅದ�sೆ ಪೂರಕFಾG ಸಂಗಹ ಸ7ೕ�,ೆ iೕಜaಾ �ಾಯ, =ೕಡುವ ಮೂಲಕ 

vೌಲ#vಾಪನ vಾಡಬಹುದು. 

�

у Ρ Ąỳг ẁ �10 � �� ĥ ỳĜ ỳ>у � ќ ѓ —ķ�Ė ỳΚ ă у �ẃ—Ė ỳџ Ē’х ಳù �

�

�

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 Qಾರತದದ � ಮೂಢ ನಂ¬�ೆಗಳ bರುದA ^ೂೇ`ಾಟ�sೆ �ೇರnೆTಾದ ಅಂಶಗಳನುC 

ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�Uಾ6 ಇಂdಗೂ ಅಂತಹ ^ೂೇ`ಾಟಗಳ ಅವಶ#ಕUೆಯನುC ಅ>ಯುವರು. 

 ¬�ಷರ Kಾvಾ}ಕ ಸುkಾರnೆಗಳ4 Qಾರತದ � ಸvಾಜದ ಬದ�ಾವnೆ!ೆ ^ೇ! ೆ ಪೂರಕFಾದವ] 

ಎಂಬುದನುC ��ದು�ೂೆಳ4�ವ]ದು. 

ĥỳќ¯ łхಳù: �ಸvಾಜ ಸುkಾರಕರ QಾವXತಗಳ4,��ಾWಂದ ^ಾY,ೆ vಾಕ® �ೆನುC, ಎ4 Kೈ½ ^ಾY,ೆ 

�ೆ=m¢, 7aೇ ತರಗ� ಪಠ#ಪುಸ6ಕ/ bkಾ#c ಸಂXಯ �ನ vಾh� ^ಾYಯೆ Éೕ`ಾ� ಪ�ಗಳ4.�

ј łˆ łΞ: �bkಾ#cಗ�!ೆ ~ದಲು ಪಠ#ದ �ನ =ಗdತ bಷಯ ಓದಲು ��ಸುವ]ದು. ಓದುವ ಮುಂfೆ ಈ 

�ೆಳGನ �ೆಲವ] ಪ�CೆಗಳನುC =ೕಡ�ೇಕು 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�38�Qಾರ�ೕಯ ಸvಾಜ ಸುkಾರಕರ XತಗಳನುC ಸಂಗh: 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: Kಾvಾ}ಕ ಮತು6 ಧ> 8ಕ ಸುkಾರnೆ!ಾG ಶ7:ದ ವ#O6ಗಳನುC ಪ>ಚWಸುವ]ದು. 

ಅವರುಗಳ QಾವXತಗಳನುC ಬಳ: ಅವರ ಮುಖ#Fಾದ �ೂೆಡು!ೆಗಳನುC ಮಕsಳ4 ರ �vಾZ�ೂೆಳ��ೇಕು. 

уΡ Ąỳљ ґ: �Θł·ό�жя Σ ēỳẀ Α ўΡ ń ї�ěỳџΎ† ў�ẃ Ĝỳъ �ẃ — Ė ỳџуџ�њ Ć ’Ī�ΎΣ ѕ — Ą’―ಳùŅ ΤΠ. 

 



Kಾvಾ}ಕ ಬದ�ಾವnೆಯ ಅಂಶಗYಾದ ಅಸvಾನUೆಗಳನುC ^ೂೇಗ�ಾZಸುವ]ದು. ಎಲ�ರೂ ಒಂ;ೇ ಎಂಬ 

Qಾವ =vಾಣ vಾಡ�ೇಕು. ಅ;ೇ >ೕ� ಧಮದ ಆಚರnೆಗಳ � vಾZ�ೂೆಂಡ vಾ�ಾಡುಗಳ4 

Qಾರ�ೕಯರು ತಮ8 ಇfೆÊಯ ಧರ 8ಗಳನುC ಸರಳFಾG ಆಚ>ಸಲು ಅನುಕೂಲFಾWತು ಎಂಬುದನುC 

ಸುಗಮ�ಾರರು ಸ�ಷ\ಪZಸ�ೇಕು. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’: ಕ �ಾ ^ಾY ೆ38 

 

у Ρ Ąỳг ẁ �11� �� ěỳџ ѓ �ĥ ỳņѓ гѓ łť � ш ಳùẀΣ ў �јłќ —ф � ẀŁˆķх ಳù � ќ ѓ —ķ�ц э ė’х ಳù �

�

�

�

 

йĕ ’Ĺ †ẁ: ���

 Qಾರತದ ಸoತಂತ¯ ^ೂೇ`ಾಟದ � ಚಳ4ವ�ಗಳ �ಾತವನುC ಅ>ಯುವ]ದು. 

 ಚಳ4ವ�ಗಳ4 ಜನKಾvಾನ#ರನುC ^ೂೇ`ಾಟದ � UೂೆಡಗುವಂU ೆ vಾZರುವ]ದನುC ಅ�ೖೆ:�ೂೆಂಡು 

ಇಂdನ ಚಳ4ವ�ಗ�ಗೂ ಅಂdನ ಚಳ4ವ�ಗ�ಗೂ ^ೂೇ � ೆvಾZ aೂೇಡುವರು. 

уΡ Ąỳ�ĥỳќ¯ łхಳù: �ಪಠ# ಪುಸ6ಕ,Kಾoತಂತ¯ ^ೂೇ`ಾಟದ � ನ�ೆದ ಘಟaಾವ�ಗಳ ಪ�\ 

ј łˆ łΞ: ಮಕs�! ೆ �ೆಳ!ೆ =ೕಡ�ಾದ �ಾಯ ^ಾ�ೆಗಳನುC ಬಳ:�ೂೆಂಡು� � ಕ �ೆಯನುC ದೃ�ಕ>ಸ�ೇಕು 

ಒಂದು FೇY ೆ ಮಕsಳ ಮಟ\ವ] ಕZ� ಅ=C:ದ ೆ̀ ಅದ�sೆ ಪೂರಕFಾದ ^ಾYಗೆಳನುC ಸoತಃ ತTಾ>: 

�ೂೆಡಬಹುದು. 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�39 �ĄỳĠ ỳĘ ỳΒ�

Kಾoತಂತ�ಾsG ದುZದಂತಹ ಜನರ Uಾ#ಗಗಳನುC, ಅವರು ಪಟ\ ಕಷ\�ೂೇಟ�ೆಗಳನುC ಮಕs�! ೆಮನಮುಟು\ವಂUೆ 

^ೇಳ4ವ ಘಟaೆ ‘�ಾಲ�ಾ= ��ೆ’ ಬರವ�!ೆಯ � ಇ;ೆ. ಇಂತಹ ಹಲವ] ಘಟaೆಗಳನುC ಸಂಗh: ಮಕs�!ೆ 

уΡ Ąỳљ ґ: � ěỳџѓѕ � ĥỳņѓ г ѓłť� Ħ’―† Ğ ỳэѕ Ρ ń� Ħ’―† Ğ ỳΉ ѕ� ј łќ— ф� ẀŁ ˆ ķхಳù� ќѓ— ķ� цэė’хಳї— Ļ �

х— џ— Ύẃ— ΤΠ�



Kಾoತಂತ # ^ೂೇ`ಾಟದ ಶಮ, Uಾ#ಗ-ಬ ;ಾನಗಳ4 ಅಥFಾಗುವಂU ೆ vಾಡುವ]ದು ಸುಗಮ�ಾರ 

ಜFಾ�ಾA>TಾG;.ೆ�

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�4 0�Βќŀ �Ģ ’‡ўˆ ķу�жΞĨ ў�ẀŁ ˆ ķ� ĝỳџ— ? о Ą’? 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: ಮಕs�! ೆಅಂದು Kಾoತಂತ¯ ^ೂೇ`ಾಟ!ಾರರು ಅನುಭb:ದ ಕಷ\, Uಾ#ಗ ಬ ;ಾನಗಳ ಬ!�ೆ 

ಅ>ವ] ಮೂZಸುವ]ದರ �ೂೆUೆ! ೆ ಇಂdನ Kಾoತಂತ¯ ಸುಮ8aೆ ಬಂದದAಲ� ಎಂಬುದು ಮಕsಳ ಗಮನ�sೆ 

ತರುವ]ದ�sೆ �ಾ�ಾ�ಾ=ಯನುC ಉ;ಾಹರnTೆಾG =ೕಡ�ಾG;ೆ. ಅದ�ಾsG ಮಕs�! ೆ ಇದು 

ಮನವ>�ೆTಾಗುವಂU ೆ vಾಡುವ]ದು ಸುಗಮ�ಾರರ ಆದ# ಕತವ#FಾG;ೆ. aಾbಂದು ಈ ಬ ;ಾನಗಳ 

ಅZಯ � aೆಮ8dಯ }ೕವನವನುC KಾGಸು�6;AೇFೆ ಎಂಬುದು ಮಕs�! ೆ ಅಥFಾಗ�ೇ �ೇ�ಾದ 

ಅಂಶFಾG;.ೆ 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’: ��ಾ�ಾ�ಾ=ಯ ಕು>ತು ಮಕs�! ೆಇ=Cತರ ಕ�ೆಗಳನುCಸಂಗhಸಲು ��:, ಮತು6 

ಹ��ಯನುC ಇಂdಗೂ ಕ>=ೕ>ನ �� ೆ ಎಂಬ ಪದ ಪಚ ತದ �;.ೆ ಅದರ vಾh�ಯನುC ಸಂಗhಸಲು 

��:. ಅಥFಾ ಫಟ#ಯನುC ^ೂೆರತು ಪZ: �ಾ�ಾ�ಾ= ಕು>ತ vಾh� ಸಂಗhಸಲು ^ೇ� ಅದ>ಂದ 

ಮಕsಳ4 �ಾ�ಾ�ಾ= ಕು>ತು ಏನನುC ��ದು�ೂೆಂZ;ಾA ೆ̀ಂದು ಅಥvಾZ�ೂೆಳ�ಬಹುದು  

��ĥỳņѓг ѓłť �Ħ’―† Ğ ỳэѕΡ ń�Ąỳłг ΎĄỳΠ хಳù�

�

�

�

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 Kಾoತಂತ¯�ಾsG ^ೂೇ`ಾಟ vಾZದ bೕರರ Uಾ#ಗ ಬ ;ಾನಗಳನುC !ೌರbಸುವ]ದು ಮತು6 ಮಕsಳ � 

;ೇ�ಾxvಾನ �ೖಗೂZ:�ೂೆಳ4�ವಂU ೆ�ೂೇUಾmh:ವ]ದು. 

 ಮಕsಳ � ;ೇಶxvಾನ ಮೂZಸುವ]ದು. 

уΡ Ąỳљ ґ: �ĥỳņѓг ѓłť�Ħ’― † Ğ ỳэѕ Ρń� ѓќŀ�> † Ẁ Ẁ ї— Ļ� ēỳŁ х�ĜỳΉ ѕ �Ąỳłг ΎĄỳΠ хಳ�Ą’―я—Ć ’ўї— Ļ�

х— џ— Ύẃ— ΤΠ 



уΡ Ąỳ� ĥỳќ¯ łхಳù: � �ಾಂ��ಾ>ಗಳ QಾವXತ, � ಅವರ ಸಂ?ಪ6 vಾh� ^ಾY,ೆ ಅಥFಾ ಪಠ# ಪುಸ6ಕ, 

Qಾರತದ ನ�ಾಶ,  

ј łˆ łΞ: �ಅವರ ಸಂ?ಪ6 vಾh�ಯನುC ಮಕs�! ೆ=ೕಡುವ]ದು. ಮತು6 ^ೆX¦ನದನುC ಸಂಗhಸಲು ��ಸುವ]ದು. 

^ಾಗೂ ಅವ>!ೆ ಆಸO6 ht t ps wwwyout ubecomwat ch v qed uU:// . . / ? = 7 1 -dJA ಮಕs�! ೆ

�ಾ�ಾ�ಾ=ಯ :=vಾದ 52.32 =7ಷdಂದ 58.30 7=ಟm ತುಣುಕನುC Uೂೇ>ಸಬಹುದು ಅಥFಾ 

ಅದನುC aೂೇZ�ೂೆಂಡು ತಮ!ೆ ಏನು ಅ=ಸು�6;ೆ ಅದನುC �ೆ̀ ೆಯಲು ^ೇಳಬಹುದು. ಅಥFಾ ಕ �ಾ 

^ಾYಯೆ � =ೕZದAನುC ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು. 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�4 1 !ಾಂ�ೕ}ಯವರ ಅhಂKೆ ಮತು6 ಸUಾ#ಗಹ 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: �ಾಯ ^ಾY ೆ 41ರ �ಯ 3aೇ ಪ�Cೆ ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು ಅಥFಾ ಅದ�sೆ 

ಪೂರಕFಾG �ೇ ೆ̀ ^ಾYಗೆಳನುC ಪುನಃ ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು.�

�
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�

йĕ ’Ĺ †ẁ: �

 Qಾರತದ Kಾoತಂತ¯ ^ೂೇ`ಾಟ�sೆ ಅhಂKಾತ8ಕ ಚಳ4ವ�ಗಳ4 =ೕZದ �ೂೆಡು!ೆಯನುC 

ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�ವ]ದು. 

 ಅಂdನ �ಾಲದ � ¬�ಷ ೆ̀ೂಂd! ೆ^ೂೇ`ಾಡಲು ಅhಂKಾ ಚಳ4ವ�ಯು ಜನ>!ೆ ಸೂ�� =ೕZದAನುC 

ಅ>ತು�ೂೆಳ4�ವ]ದು. 

 !ಾಂ�ೕ}ಯವರ ಸUಾ#ಗಹವ] ಜನKಾvಾನ#ರನುC ಚವಳ4ವ�ಯ � Qಾಗವhಸಲು �ೇರn ೆ =ೕZದ 

ಬ!ೆಯನುC ��ದು�ೂೆಳ�ಲು �ೂೆUಾmhಸುವ]ದು. 

уΡ Ąỳ�љ ґ : �е ẃ Ẅ Ąỳџ�ќѓ— ķ� ėỳхΠ уџ�е Τ Ė ’†ўē’�шಳùẀ Σ хಳΡń� е Ę ỳџ�ј łĜỳђ ѕ�ъ ї�

ěỳхẀ Ψẃ ґ —�Ąỳџђ Ģ ỳѕ�жг ẁ хಳї— Ļ�е єăĜỳΉ Ą’―ಳùŅ Τ Π�



уΡ Ąỳ� ĥỳќ¯ łхಳù: ��ಾWಂ¸ �ೕÁ, �ೆ=m¢, ಪಠ# ಪುಸ6ಕ, Kಾoತಂತ¯ �ಾಲದ, ^ೂೇ`ಾಟ!ಾರರ Qಾವ 

Xತಗಳ4, 

ј łˆ łΞ: ಮಕsಳ ಸಂ�#ೆಗನುಗುಣFಾG ಗುಂಪುಗಳನುC vಾZ, ಪ� ಗುಂe! ೆಪಠ# ಪುಸ6ಕದ �ಯ ಓದ�ೇ�ಾದ 

^ಾYಯೆನುC =ೕZ  ಪ�ಗುಂe! ೆ !ಾಂ�ಯುದ ಬ!�ೆ =ಮ!ೆಷು\ !ೂೆತು6? ಎಂಬ ಪ�CೆಯನುC =ೕZ 

ಗುಂeನ � ಚX: ಬ ೆ̀ದು ಪಸು6ತ ಪZಸಲು ��ಸ�ೇಕು. !ಾಂ�ೕ}ಯ ವ#O6 ಪ>ಚಯ ^ಾಗೂ ಅವರು 

Kಾoತಂತ # ಚಳ4ವ�ಯನುC ಚಳ4ವ�ಯ �ನ aೇತೃತo Qಾರತದ Kಾoತಂತ #ದ dಕsaCೇ ಬದ�ಾW:ತು ಎಂಬುದು 

ಮಕs�! ೆ ಅ>FಾಗುವಂU ೆ vಾಡುವ]ದು. ಸವ�ಾಲಕೂs ಅhಂKಾ vಾಗ �ೇಷ� vಾಗFೆಂಬುದನುC 

ಮಕsಳ4 ಅ>ಯ�ೕೆಕು. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’:�ಕ �ಾ ^ಾY ೆ41ರ � 2aೇ ಪ�CೆಯನುC ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು�

�

�

у Ρ Ąỳг ẁ �12 � ěỳџ ѓ ѕ � Τћъė’ �

�

�

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: ����� �

 bbಧUೆಯನುC !ೌರbಸುವ]ದುದ ೆ̀ೂಂd!ೆ Qಾತೃತo QಾವaೆಯನುC �ೖಗೂZ:�ೂೆಳ4�ವಂUಾಗಲು 

�ೂೇUಾmhಸುವ]ದು. 

 ಏಕUೆ ಮತು6 ಅಖಂಡUಯೆನುC ಅ�ೖೆ:�ೂೆಳ4�ವ]ದ ೆ̀ೂಂd! ೆ;ೇಶ�sೆ �ೂೆಡು!ೆ =ೕಡುವಂUಾಗ�ೇಕು 

уΡ Ąỳ�ĥỳќ¯ łхಳù:    ಅಖಂಡ Qಾರತದ ನ�ಾಶ, �ಾWಂ¸ ^ಾY,ೆ �ೆ=m¢,  

ј łˆ łΞ: ಸುಗಮ�ಾರರು bkಾ6cಗಳನುC ಗುಂಪುಗYಾG bಂಗZ: ಪಠ#ಪುಸ6ಕದ �ಯ ;ೇಶbಭಜaಯೆ 

�ಾಟವನುC =ೕZ ಅವ>!ೆ �ೆಲವ] ಪ�CೆಗಳನುC =ೕಡ�ೇಕು 1. Tಾವ ಅಂಶಗಳ4 ;ೇಶ bಭಜaೆ!ೆ 

уΡ Ąỳ�љ ґ : �е Ę ỳџ�ј łĜỳђ ѕ�ēỳŁ хΐ г ѕ�ĥỳņѓг ѓłť�ĥỳΑ Χѕ� уē’� ќѓ— ķ�Ą’―† ќ— Ģ ỳѕѕ�Λ† Ġ ’� ĕ ’†ẁ�

Τ ћ ъ ė’ĝ ỳѕ�уĔ ’�е Ĕ ’‡ăΧĄ’―ಳùŅ Τ Π.�



�ಾರಣFಾದ ಅಂಶಗಳನುC ಗುರು�ಸುವ]ದು.   2. ;ೇಶbಭಜaೆಯ ಸಂದಭದ�ಾ�ದ vಾರಣ^ೂೇಮ�sೆ 

�ಾರಣಗYೕೆನು? b;ಾ#cಗಳ4 ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�ವಂU ೆ�ಲೆವ]�ј ―џу�уē’хಳї— Ļ �Β† яњ Ẅ— ѕ—.��

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: � ಇ � ಸುಗಮ�ಾರರ �ಾತ ಅ�ೕ ಮುಖ#FಾG;ೆ. Uಾ#ಗ ಬ ;ಾನಗ�ಂದ ಗ�:ದ 

Kಾoತಂತ¯ವನುC ನಮ8 �ಯ xನCಅx�ಾಯಗ�ಂ;ಾG ಒಂದು ಅಖಂಡ ;ೇಶವನುC bಭಜaೆ!ೆ 

�ಾರಣFಾWತು. ^ಾ!ೆ ಇಂದದು aಾವ] ಒಗ�ಟು\, ಏಕUೆ, QಾತೃತoವನುC �ೖಗೂZ:�ೂೆಳ�dದA ೆ̀ ;ೇಶವ] 

Tಾವತು6 ಅ�ಾಯದ :��ಯನುC ಎದು>ಸ�ೇ�ಾಗುತ6; ೆ ಎಂಬುದನುC ಅಥvಾZ�ೂೆಳ�ಲು ಸಹ�ಾರ 

=ೕಡ�ೇಕು. ಪಠ#ಪುಸ6ಕದ �ನ Qಾರತದ bಭಜaೆಯ ಅಂಶಗಳನುC ಮಕsಳ4 ��ಯುವಂU ೆ vಾಡುವ]ದು. 

bbಧ ಧಮ, ಮತ �ಾ�ಗ�ರುವ Qಾರತದ � ಧvಾkಾ>ತ bಭಜaೆಯ ಎಷು\ ಸೂಕ6FಾGತು6 

ಎಂಬುದನುC ಮಕsYೕೆ �ೕvಾ=ಸಲು ಅವ�ಾಶ =ೕಡುವ]ದು. ಎ�ಾ� ಧಮಗಳ Kಾರ ಒಂ;ೇ, ಮುಖ#FಾG 

ಧಮಗಳ Kಾಮರಸ# Qಾರತದ ಸಂbkಾನದ ಆಶಯFಾG;ೆ ಎಂಬುದನುC ಒ�6 ^ೇಳ4ವ]ದು. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’:�ಕ �ಾ^ಾY ೆ42ನುC ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು�

ěỳх �‼ � ћ― Ć’― † ಳ �

у Ρ Ąỳг ẁ �13 .1: � ћ― Κў �јѕ џ х ಳù �

�

�

ћ ―Κ ў�ј ѕ џхಳї— Ļ�ј ·Ĳ�ĜỳΉ � е Ẁ÷хಳ�у— Πѓ—� ẃ г Ωј ķĢ ỳ¯�Τ Ẁ Π ẃ— ΤΠ �

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 ಭೂ7ಯು ಕೂ�ಾ ಅaೇಕ ಪದರುಗಳನುC ^ೂೆಂd;ೆ ಎಂದು ��ದು�ೂೆಳ4ವ]ದ ೆ̀ೂಂd!ೆ Uಾವ] 

Tಾವ ಪದರದ �ಾಭ ಪ�ೆಯುUೆ6Fೆಂದು ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�ವರು. 

 ಭೂ7ಯನುC ಸಂರ�n ೆvಾಡ�ೇ�ಾದ ಅ=FಾಯUೆಯನುC ಅ>ಯುವರು. 

уΡ Ąỳ� ĥỳĜỳ¯ łхಳù: ಭೂ7ಯ ಒಳಪದರುಗಳನುC ^ೂೆಂdದ !ೂೇಳದ vಾದ>/ ಭೂ7ಯ ಒಳ 

ಪದರುಗಳ Xತ / bZiೕ O�ೕ¤, ^ಾY ೆ�ೆನುC �ೆ=m¢. 

уΡ Ąỳ�љ ґ : �ћ ―Κ ў�ј ѕ џ— хಳї— Ļ�е єăĜỳΉ Ą’―ġ ’üŅ ђ�



уΡ Ąỳ� ј łˆ łΞ: ಮಕs�! ೆ XತಗಳನುC ಗುಂಪುಗಳaಾCG vಾZ ಒಂ;ೂೆಂದು ಈರು��ಯನುC =ೕಡ�ೇಕು 

~ದಲು ಅದರ ^ೂೆರಪದರು ^ೇG; ೆ ಎಂದು ಬ ೆ̀ಯ�ೇಕು ನಂತರ ಒಂ;ೂೆಂದು ¬ಚು¦Uಾ6 ^ೂೇದಂUೆ 

ಅದನುC ಅಥvಾZ �ೂೆಳ4�ವರು. 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕs�!ೆ Qೌ!ೂೇ�ಕ ಪ;ೇಶಗಳ4, Qೌ!ೂೇ�ಕ bQಾಗಗಳ4, ನdಗಳ4 

ಮತು6 vಾರುತಗಳನುC ಅ�ೖೆಸುವ]ದು. ಈ ಎ�ಾ� ಕ �ಾ ಅಂಶಗಳ4 ನಮ8 dನ=ತ#ದ � ^ೇ! ೆ ಪQಾವ 

¬ೕ>Fೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನುC ಮಕsಳ4 ಗುರು�ಸುವಂUಾಗ�ೇಕು. ^ೆಚು¦ ^ೆಚು¦ XತಗಳನುC, ನ�ೆಗಳನುC ಮತು6 

bZiೕಗಳನುC Uೂೇ>ಸುUಾ6 ಕ �ಾಂಶಗಳನುC ಮಕsಳ � ಗ�\!ೂೆ�ಸುವ]ದು ಸೂಕ6. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’: vೌಲ#vಾಪನ�ಾsG ಕ �ಾ ^ಾY ೆ43ನುC ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು 

у Ρ Ąỳг ẁ �13 .2 : ћ― Κў �јѕ џ х ಳ � јłќ —ф � ґ ƒђ х ಳù 

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 

ಉ;Aೇಶ: 

 ಭೂ7ಯ ಪದರುಗಳ4 vಾನವ ಚಟುವ��ೆಗY�ೆಂd! ೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ^ೂೆಂdರುವ]ದನುC 

ಅ>ಯುವರು. 

 ಭೂ7ಯ ಪದರುಗಳ �ರುವ ಖ=�ಾಂಶಗಳ4 ಸ�ತFಾGರುವ]ದನುC ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�ವ]ದ ೆ̀ೂಂd!ೆ 

ಅವ]ಗ�ಂದ ನಮ!ಾಗುವ �ಾಭಗಳನುC ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�ವರು. 

уΡ Ąỳ� ĥỳĜỳ¯ łхಳù: ಭೂ ಪದರಗಳ Xತಗಳ4, �ಾWಂ¸ �ೕÁ, bbಧ ಬಣ£ಗಳ KೆsË �ೆನ�ಳ4, 

ಯುಟೂ#¥ bZiೕಗಳ4 

ht t ps yout ubeNvqSya qOKA:// . / 7  

ht t ps yout ube aqmchn d MY:// . / 9 _  

ht t ps yout ube TX yvE o:// . / 94 39_  

ht t ps yout ube aqmchn d MY:// . / 9 _  

уΡ Ąỳ�љ ґ : �ћ ―Κ ў�ẃ ņџ―ј Ẁ ї— Ļ, �ћ ―�ј ѕ џхಳ�џшė’� Ħỳх―�ј łќ— ф�ґ ƒђ хಳї— Ļ�ΎΣ ў— Ẁ џ—�



уΡ Ąỳ� ј łˆ łΞ: ಸುಗಮ�ಾರರು ಭೂ7ಯ ರಚaಯೆ ಕು>Uಾದ bಷಯದ � ಮಕsಳ ಪೂವwಾನವನುC 

ಪ�CೆಗಳನುC �ೇಳ4Uಾ6 ��ದು�ೂೆಳ4�ವ]ದು. ಮಕsಳ4 ಈ!ಾಗ�ೇ hಂdನ ತರಗ�ಗಳ � ಭೂ7ಯ ಆ�ಾರ 

ಮತು6 ಸoರೂಪದ ಬ!�ೆ ��dರುUಾ6 ೆ̀ ಆ ಅಂಶಗಳನುC hG�ಸುUಾ6 ಭೂ7ಯ ಪದರಗಳ ಪ>ಚಯವನುC 

Xತಗಳ ಮೂಲಕ vಾಡುವ]ದು. bZiೕಗಳನುC ಬಳ:�ೂೆಂಡು ಮಕs�! ೆ ಪ>ಕಲ�aಯೆನುC 

ಗ�\!ೂೆ�ಸುವ]ದು. ಭೂ7ಯ !ೂೇಳಗYಾದ ��ಾ!ೂೇಳ, Fಾಯು!ೂೇಳ, ಜಲ!ೂೇಳಗಳ ರಚaೆಯ 

XತಗಳನುC ಸoತಃ ಮಕsYೕೆ ಬ ೆ̀ಯುವಂU ೆ vಾಡುವ]ದು. ಇ � ಮಕs�! ೆ ಕ �ಾ^ಾYಯೆ �ರುವ ಅಂಶಗಳ 

ಕು>ತು ^ೆX¦ನ ಒತು6 =ೕಡುವ]ದು. !ೂೇಳಗಳ ಕು>Uಾದ Kಾಕಷು\ bZiೕಗಳ4 ಅಂತ�ಾಲದ � ಲಭ#b;ೆ 

ಅವ]ಗಳನುC ಬಳ:�ೂೆಳ4�ವ]ದು ಉತ6ಮ. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: � ಮಕs�! ೆ !ೂೆ�ೕ¥ ಮತು6 ನ�ಾ�ಯೆನುC =ೕZ ಅವ>!ೆ ಹFಾ !ೂೇಳದ 

bQಾಗಗಳನುC ಗುರು�ಸಲು ��ಸುವ]ದು. ಕ �ಾ ^ಾY ೆ 44ರ � �ೆಲವ] ಅಂಶಗಳನುC ಪುನಃ 

ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು. 

ĥỳџг Υ† уџђ: ಜಲ!ೂೇಳ, ��ಾ!ೂೇಳ ಮತು6 Fಾಯು!ೂೇಳ ಪ>ಕಲ�aೆಗಳನುC Xತಗಳ ಮೂಲಕ 

ಪ>ಚಯ vಾಡುವ]ದು. ಇದ�sೆ ಸಂಬಂ�:ದ ಯೂಟೂ#¥ bZiೕಗಳನುC ಬಳ:�ೂೆಂಡು 

ಪ>ಕಲ�aೆಯನುC ��ಸುವ]ದು ^ೆಚು¦ ಸಹ�ಾ>Tಾಗುವ]ದು. ಸುಗಮ�ಾರರು XತಗಳನುC ^ೆಚು¦ 

ಬಳ:�ೂೆಳ4�ವ]ದು ಈ ಪ>ಕಲ�aೆಗಳ4 ^ೆಚು¦ ಗ�\!ೂೆಳ�ಲು aೆರFಾಗುತ6;�ೆ

у Ρ Ąỳг ẁ �14 :� ė’‡ ẃ¯ă у � Τ Ą’― † јх ಳù�

�

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 aೖೆಸGಕ b�ೂೇಪಗಳ4 vಾನವನ Kಾ}ೕಕ ಮತು6 ಆcಕ }ೕವನದ �ೕ�ೆ ¬ೕರುವ ಪQಾವವನುC 

ಅ>ಯುವದ ೆ̀ೂಂd! ೆಅವ]ಗಳ! ೆಪ�OWಸುವ]ದನುC ಕ ಯುUಾ6 ೆ̀. 

уΡ Ąỳ�љ ґ : �bbಧ ��ೆಗಳ4, ಭೂಕಂಪ ಮತು6 �ಾo�ಾಮು�ಗಳನುC ವ#Uಾ#:ಸುUಾ6 ೆ̀. aೖೆಸGಕ 

b�ೂೇಪಗ�! ೆ�ಾರಣ ಮತು6 ಪ>nಾಮಗಳನುC ಗುರು�:, �ಾರಣ bವ>ಸುವರು�



 aೖೆಸGಕ b�ೂೆಪಗಳನುC ತ�ೆಗಟ\ಬಹು;ಾದ ಕಮಗಳ4, ಮತು6 ಆ b�ೂೇಪಗ�! ೆ vಾನವನ 

�ೂೆಡು!ೆಯನುC ಅ�ೖೆ:�ೂೆಂಡು ಪ>^ಾ ೆ̀ೂೕ�ಾಯಗಳನುC ಹುಡುಕುವರು. 

уΡ Ąỳ�ĥỳĜỳ¯ łхಳù: bbಧ >ೕ�ಯ b�ೂೇಪಗಳ Xತಗಳ4, bZiೕಗಳ4 

ht t ps yout ube uUxF q f Dm:// . / 5 2 0 

ht t ps yout ube Ff uen zi w:// . / 6 63  

ht t ps yout ube j PnTwz AHXE:// . / 0  

ht t ps yout u:// .be GCl i pT Yc/_ 9 7  

ht t ps yout ube Z:// . / - khcTHI gs2  

уΡ Ąỳ� ј łˆ łΞ: �ಸುಗಮ�ಾರರು bbಧ aೖೆಸGಕ b�ೂೇಪಗYಾದ ಭೂಕಂಪ, ಭೂಕು:ತ, ಚಂಡvಾರುತ, 

�ಾo�ಾಮು�, ಸುaಾ7, ಪFಾಹಗಳನುC ಒಂ;ೂೆಂ;ಾG XತಗಳನುC Uೂೇ>: ಪ>ಚಯ vಾZಸುವ]ದು. 

ಯುಟೂ#¥ bZiೕಗಳ4 ಈ ಪ>ಕಲ�aೆಯನುC ಕ�\�ೂೆಳ�ಲು aೇರFಾG aೆರFಾಗುತ6F.ೆ ಮಕsYೕೆ Xತ 

ಬ ೆ̀ಯಬಹು;ಾದ b�ೂೇಪಗ�!ೆ �ೆಲವ] ಸು�ಹುಗಳನುC =ೕZ Xತ ಬ ೆ̀ಯಲು �ೂೇUಾmhಸುವ]ದು. ಉ;ಾ: 

ಪFಾಹದ � Xತ, �ಾo�ಾಮು� Xತ ಇUಾ#d. ಸುಗಮ�ಾರರು Kಾಧ#Fಾದ ೆ̀ ಈ b�ೂೇಪಗಳನುC ಅYಯೆುವ 

vಾಪನಗಳನುC Xತದ � Uೂೇ>ಸುವ]ದು. ಉ;ಾ: >ಕ\® vಾಪಕ. ಈ ಕ �ಾಂಶದ vಾನbೕಯ aೆ�ೆಗ�\ನ 

ಅಂಶದ � ಮಕs�! ೆಈ b�ೂೇಪಗ�ಂದ =`ಾ�ತ`ಾದವರ ಕು>ತು vಾತaಾಡುವ]ದು ಬಹುಮುಖ#. bbಧ 

>ೕ�ಯ aೖೆಸGಕ b�ೂೇಪಗಳನುC ಪ>ಚWಸ�ಾG;ೆ. ಅವ]ಗ�!ೆ �ಾರಣ ಪ>nಾಮಗಳನುC Kಾhತ#ದ 

ಸ^ಾಯdಂದ ಬಳ:�ೂೆಂಡು ಈ ಕ �ಾ ^ಾYಗೆಳನುC ಪೂಣ!ೂೆ�ಸುವ]ದು. 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: � aೖೆಸGಕ b�ೂೇಪಗ�! ೆ ಮೂಲ �ಾರಣಗಳನುC ಮಕsಳ4 ಸುಗಮ�ಾರರ aೆರb=ಂದ 

��ಯುUಾ6 ೆ̀. aೖೆಸGಕ b�ೂೇಪಗ�! ೆvಾನವನ ಇಂdನ ಆಧು=ಕ }ೕವನ �ೖೆ ಯ ಚಟುವ��ೆಗಳ4 ^ೇ!ೆ 

ಪೂರಕFಾG; ೆ ಎಂಬುದನುC ಮಕs�! ೆ ��ಸ�ೇ�ಾದ ಅಗತ#Uೆ ಇ;ೆ. dನ=ತ#ದ ನಮ8 }ೕವನ �ೖೆ ಯ 

vಾ�ಾಡುಗಳ4 aೖೆಸGಕ b�ೂೇಪಗಳನುC ತ�ಯೆುವ ಸಣ£ ಸಣ£ Oೕ �ೖೆಗYಾGFೆ ಎಂಬುದನುC ಅ�ೖೆ: 

ಮಕsಳ ಮನ:m!ೆ ಮುಟು\ವಂU ೆಪ>ಕಲ�a ೆಗ�\!ೂೆ�ಸುವ]ದು. 



Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: ಕ �ಾ ^ಾY ೆ45, Qಾರತದ � ಸಂಭb:ದ aೖೆಸGಕ b�ೂೇಪಗಳ ಸ�ಳಗಳನುC 

=ೕZರುವ ಕ �ಾ^ಾYಯೆ � ಬ ೆ̀W:. ಮುಖ#FಾG Qಾರತದ Tಾವ ಆ ಪ;ೇಶಗಳ4 ಅಥFಾ `ಾಜ#ಗಳ � 

ನ�ೆWತು ಮತು6 ಅವ] vಾZರುವ ^ಾ=ಯ ಅಂಶಗಳನುC ಸಂಗhಸಲು ��ಸುವ]ದು. 

 

у Ρ Ąỳг ẁ �15.1: � ћ― � ф гях ಳ � јΠш ў �

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 ಪಪಂಚದ ಪಮುಖ Kಾಗರಗಳ4, ಸಮುದಗಳ4 ಮತು6 ಭೂ ಖಂಡಗಳನುC ಗುರು�ಸುವರು 

 Qಾರತ�sೆ ^ೂೆಂd�ೂೆಂಡ Kಾಗರ, ಸಮುದಗಳನುC ��ಯುವರು 

 ನ�ೆಯ ಸ^ಾಯdಂದ ಪಪಂಚದ �ನ Fೖೆbಧ#UೆಯನುC ಊh:�ೂೆಳ4�ವರು 

уΡ Ąỳ� ĥỳĜỳ¯ łхಳù: � ಪಪಂಚದ ಮತು6 Qಾರತದ Qೌ�ಕ ಮತು6 `ಾಜOೕಯ ನ�ೆಗಳ4, KಾಗರಗಳನುC, 

ಸಮುದಗಳನುC ಮತು6 ಭೂಖಂಡಗಳನುC vಾತ Uೂೇ>ಸುವ ನ�ೆಗಳ4. ಮಕs�! ೆಗುರು�ಸಲು �ಾ  ನ�ೆಗಳ4.  

уΡ Ąỳ� ј łˆ łΞ: � ಸುಗಮ�ಾರರು ಪಪಂಚದ ನ�ೆಯ � ಭೂಖಂಡಗಳನುC, KಾಗರಗಳನುC, ಸಮುದಗಳನುC 

ಕvಾನುಗತFಾG ಪ>ಚWಸುUಾ6 ಬರುವ]ದು. ಮಕs�! ೆ�ಾ  ನ�ೆಗಳನುC =ೕZ ಅವ ೆ̀ೕ ಗುರು�ಸುವ ^ಾ!ೆ 

vಾಡುವ]ದು. ಪಠ#ಪುಸ6ಕದ �ನ ಜಲ!ೂೇಳ ಅkಾ#ಯದ �ನ �ಾ>, �ೂೆ �, ಭೂಕಂಠ, Kಾಗರ, ಸಮುದ, 

ಜಲಸಂ� ಈ ಕ �ಾಂಶಗಳನುC (ವ#Uಾ#ಸವನುC) Qಾರತದ ಭೂ Kಾ�ನವನುC ಆkಾರFಾGಟು\�ೂೆಂಡು 

ಪ>ಚWಸುವ]ದು. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’:�ಕ �ಾ ^ಾY ೆ46ರ �ನ  ಚಟುವ��ೆ 2 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: ಸುಗಮ�ಾರರು, ಭೂ!ೂೇಳದ ತರಗ�ಯ � ನ� ೆ ಅಥFಾ vಾ#¤ ಬಳಸುವ]ದು 

ಬಹುಮುಖ#. vಾ#¤ ಅಥFಾ ನ�ೆ ಇಲ�; ೆ ಭೂ!ೂೇಳದ ತರಗ� ಅಪೂಣ ಎನುCವ]ದನುC ~ದಲು 

ಅಥvಾZ�ೂೆಳ��ೇಕು. ಪಪಂಚದ ನ�ೆಯ=Cಟು\�ೂೆಂಡು ಇದ�sೆ ಸಂಬಂ�:ದ ಅಂಶಗಳನುC (ಇಂ�ೆಕmಗಳನುC) 

ಮಕsಳ � ಚXಸುವ]ದು. bbಧ bಧದ `ಾಜOೕಯ ಮತು6 Qೌ�ಕ ನ�ೆಗಳನುC ಬಳಸುವ ಸೂಕ6 

уΡ Ąỳ�љ ґ : �ಪಪಂಚದ bbಧ ಭೂ ಖಂಡಗಳನುC ಅವ]ಗಳ �ನ Fೖೆbಧ#UೆಯನುC ಅ>ಯುವರು�



bkಾನಗಳನುC ಮಕs�! ೆ ಅನುಕೂ ಸುವ]ದು. Qೌ�ಕ ನ�ೆಗಳ ಅಂಶಗಳ4 ಪಪಂಚದ =dಷ\ ಪ;ೇಶದ � 

ಕಂಡುಬರುವ]ದನುC ಮಕs�ಂದ�ೇ ಗುರು�: ಚfೆ!ೆ ಅವ�ಾಶ =ೕಡುವ]ದು. ಉ;ಾಹರnೆ!;ೆ 

ಮರುಭೂ7ಗಳ4 ಬಹುUೇಕ ಒಂ;ೇ >ೕ�ಯ ಅ�ಾಂಶ ೆ̀ೕ�ೆಗಳ ನಡುFೆ ಇರುವ]ದನುC ಗಮ=ಸಲು ^ೇ� 

ಚXಸಲು ಅವ�ಾಶ =ೕಡುವ]ದು. 

у Ρ Ąỳг ẁ �15.2 : � е ǻỳг ẁ� ќ ѓ —ķ� Ğ’† ą ỳгẁх ಳ ù �

�

ಅ�ಾಂಶ ಮತು6 ೆ̀ೕ�ಾಂಶಗಳನುC ವ#Uಾ#:ಸುUಾ6aೆ ಮತು6 ಭೂಪಟ ಮತು6 ನ�ಾ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಪಮುಖ 

ಅ�ಾಂಶ ಮತು6 ೆ̀ೕ�ಾಂಶಗಳನುC ಗುರು�ಸುUಾ6 ೆ̀. ೆ̀ೕ�ಾಂಶ ಮತು6 �ಾಲದ ನಡುbನ ಸಂಬಂಧವನುC 

¬ZಸುUಾ6 ೆ̀. ಸ��ೕಯ FೇY ೆ ಮತು6 ಪvಾnಾkಾ>ತ FೇYಯೆನುC ವ#Uಾ#:ಸುUಾ6 ೆ̀. ಅಂತ`ಾ|´ೕಯ dನ 

ೆ̀ೕ�ಯೆ ಮಹತoವನುC bವ>ಸುUಾ6 ೆ̀. 

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 ಅ�ಾಂಶ ಮತು6 ೆ̀ೕ�ಾಂಶಗ�Gರುವ ವ#Uಾ#ಸವನುC ��ಯುವರು 

 ೆ̀ೕ�ಾಂಶ ಮತು6 �ಾಲದ ನಡುbನ ಸಂಬಂಧವನುC ಅ>ಯುವರು 

 ಸ��ೕಯ FೇY,ೆ ಪvಾnಾkಾ>ತ FೇY,ೆ ಅಂತ`ಾ|´ೕಯ dನ ೆ̀ೕ�ಯೆ ಮಹತo ��ಯುವರು.�

уΡ Ąỳ�ĥỳĜỳ¯ łхಳù: �ಪಪಂಚದ ನ�ೆ (ಅ�ಾಂಶ, ೆ̀ೕ�ಾಂಶ ಸhತ) �ಾWಂ¸ �ೕÁ, KೆsË �ೆ»m, �ಾ�:\³ 

�ಾ¢, ಯುಟೂ#¥ bZiೕಗಳ4. �

ht t ps yout ube Eokr LOTgFc:// . / 1  

ht t ps yout ube F S YduMQ:// . / 6 97 4 

ht t ps yout ube t oyuUQIW:// . / 6 1 8 

уΡ Ąỳ� ј łˆ łΞ: �ಸುಗಮ�ಾರರು �ಾ�:\³ �ಾ¢ ಬಳ:�ೂೆಂಡು ಭೂ7ಯ �ೕ ನ ಊ^ಾ ೆ̀ೕ�ಯೆನುC 

ಎYdೆರುವ ಕಮವನುC ಗುರು�ಸುವ]ದು. ಇದ>ಂದ ಮಕs�! ೆ ಸoಲ� ಮ�\ನ aೖೆಜUೆ!ೆ ಅವ�ಾಶ 

=ೕZದಂUಾಗುತ6;.ೆ ಮುಂ;ೆ ಅ�ಾಂಶ ೆ̀ೕ�ಾಂಶಗಳನುC ಪ>ಚWಸುವ]ದು. ಪಮುಖ ಅ�ಾಂಶ ೆ̀ೕ�ೆಗಳನುC 

уΡ Ąỳ�љ ґ : �ಅ�ಾಂಶ ಮತು6 ೆ̀ೕ�ಾಂಶಗಳನುC ಮಹತoವನುC ಅ>ತು �ೂೆಳ4�ವರು 



ಪ>ಚW: Qಾರತದ �ೕ�ೆ ^ಾದು ^ೂೇಗುವ ೆ̀ೕ�ಯೆನುC ^ೆಚು ಒತು6 �ೂೆಟು\ ^ೇ��ೂೆಡುವ]ದು. 

ೆ̀ೕ�ಾಂಶವ] ^ೇ! ೆ ಸಮಯವನುC =ಧ>ಸುತ6;ೆ ಎಂಬುದನುC ಸರಳFಾG ಕ �ಾ ^ಾYಯೆ �ರುವ 

ನ�ೆಯನುC ಬಳ:�ೂೆಂಡು ಅ�ೖೆಸುವ]ದು. ಅಂತ`ಾ|´ೕಯ dನ ೆ̀ೕ�ಯೆ ಪ>ಚಯವನುC ನ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ 

�ೆಲವ] ಉ;ಾಹರn ೆಗಳ=Cಟು\�ೂೆಂಡು ಅ�ೖೆಸುವ]ದು. 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: ಮಕsಳ4 ಅಧ!ೂೇಳಗಳ4, ಪಮುಖ ಅ�ಾಂಶ ಮತು6 ೆ̀ೕ�ಾಂಶಗಳನುC ^ೆಸ>:. 

ೆ̀ೕ�ಾಂಶಗಳನುC ಆಧ>: �ಾಲ =ಣಯ ಅ�ಾಂಶ ಪಪಂಚದ Qೌ�ಕ ಅಂಶಗಳನುC =ಧ>ಸುತ6;ೆ 

ಎಂಬುದನುC ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕs�! ೆ ಚfೆಯ ಮೂಲಕ ಅ�ೖೆಸುವ]ದು. ೆ̀ೕ�ಾಂಶಗಳ4 FೇYಯೆನುC 

ಗುರು�ಸಲು aೆರFಾಗುತ6F ೆ ಎಂಬ ಪ>ಕಲ�aೆಗಳನುC ಗ�\!ೂೆ�ಸುವ]ದು. ಅಂತರ`ಾ|´ೕಯ dನ ೆ̀ೕ�ಯೆ 

ಪ>ಕಲ�aೆಯನುC ಮಕsಳ � ಗ�\ vಾಡುವ]ದು. ಬಹುಮುಖ# ಅಂಶFೇaಂೆದ ೆ̀ Qಾರತ�sೆ ಸಂಬಂ�:ದ 

ಅಂಶಗY�ೆಂd! ೆ�ೕ ನ ಎ�ಾ� ಅಂಶಗಳನುC ಸ7ೕಕ>ಸುವ]ದು ಅತ#ಗತ#. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: � ಕ �ಾ ^ಾY ೆ 48 ರ 1aೇ ಚಟುವ��ೆಯನುC ಅಥFಾ ಕaಾಟಕದ 

Tಾವ];ಾದರೂ 5 ನಗರಗಳ TಾFಾ#ವ ಅ�ಾಂಶ ಮತು6 ೆ̀ೕ�ಾಂಶದ ನಡುFೆ ಬರುತ6Fೆಂದು ಗುರು�ಸಲು 

��ಸುವ]ದು. 

 

у Ρ Ąỳг ẁ �16: � ěỳџ ѓ ѕ � ě„ Ć’― † Σ у �ґ ƒђ х ಳ � јΠш ў �

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 Qಾರತದ �ೕ�ೆÍಯು Qಾರತದ ಜನ }ೕವನ ಮತು6 ಆcಕUಯೆ �ೕ�ೆ ¬ೕ>ದ ಪQಾವಗಳನುC 

ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�ವ]ದು 

 Qಾರತದ ಹFಾvಾನ ಮತು6 Fಾಯುಗುಣದ �ೕ�ೆ ¬ೕ>ದ ಪQಾವವನುC ��ದು�ೂೆಂಡು ನ�ೆಯ � 

ಗುರು�ಸುವರು 

уΡ Ąỳ�љ ґ : �Qಾರತದ �ಾಕೃ�ಕ Qೌ!ೂೇ�ಕ bQಾಗಗಳನುC ಅ�ೖೆ:�ೂೆಳ4�ವರು�



уΡ Ąỳ� ĥỳĜỳ¯ łхಳù: �Qಾರತದ Qೌ�ಕ ನ�ೆ, Qೌ�ಕ bQಾಗಳನುC bQಾG:ದ Qಾರತದ ನ�ೆ, bQಾಗಗ�! ೆ

ಸಂಬಂ�:ದ Xತಗಳ4, bZiಗಳ4 ಇUಾ#d 

уΡ Ąỳ� ј łˆ łΞ: � Qಾರತದ Qೌ!ೂೇ�ಕ ಲ�ಣಗಳನುC bbಧ >ೕ�ಯ Qೌ�ಕ ನ�ೆಗಳನುC ಬಳ: 

ಅ�ೖೆಸುವ]ದು. ಈ Qೌ!ೂೇ�ಕ ಲ�ಣಗಳ4 ನಮ8ನುC ^ೇ!ೆ ಪQಾb:Fೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನುC ಪ�CೆಗಳನುC 

^ಾಕುUಾ6, ಚXಸುUಾ6 ಮಕs�ಂದ�ೇ ಪ�ೆಯುವ �ೂೇಧaಾ ಪOPಯನುC ಸುಗಮ�ಾರರು 

ಅಳವZ:�ೂೆಳ4�ವ]ದು ಉತ6ಮ.�

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: � ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕs�! ೆ Qೌ!ೂೇ�ಕ ಪ;ೇಶಗಳ4, Qೌ!ೂೇ�ಕ bQಾಗಗಳ4, ನdಗಳ4 

ಮತು6 vಾರುತಗಳನುC ಅ�ೖೆಸುವ]ದು. ಈ ಎ�ಾ� ಕ �ಾ ಅಂಶಗಳ4 ನಮ8 dನ=ತ#ದ � ^ೇ! ೆ ಪQಾವ 

¬ೕ>Fೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನುC ಮಕsಳ4 ಗುರು�ಸುವಂUಾಗ�ೇಕು. ^ೆಚು¦ ^ೆಚು¦ XತಗಳನುC, ನ�ೆಗಳನುC ಮತು6 

bZiೕಗಳನುC Uೂೇ>ಸುUಾ6 ಕ �ಾಂಶಗಳನುC ಮಕsಳ � ಗ�\!ೂೆ�ಸುವ]ದು ಸೂಕ6. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: � ಕ �ಾ ^ಾY ೆ 51 ಚಟುವ��ೆ 2ನುC vೌಲ#vಾಪನ ಚಟುವ��ೆ!ಾG 

ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು�
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ěỳх -3 � ĞỳъŁ ģỳ ẃż �

у Ρ Ąỳг ẁ �17 :� ќ уĨ ಳ �Ẅ у—Ĩ х ಳù �ќ ѓ —ķ �Ĝỳ ї Ẁ� Ẅ у—Ĩ х ಳù �

�

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 vಾನವ ಹಕುsಗಳ4 ಮತು6 ಮಕsಳ ಹಕುsಗಳನುC ಪ>ಚWಸುವ]ದು 

 ಮಕsಳ ಹಕುsಗಳ ಅಗತ#UಯೆನುC ಅ�ೖೆಸುವ]ದು 

 ಮಕsಳ ಹಕುsಗಳ ಉಲ�ಂಘaೆTಾಗುವ ಸಂದಭಗಳನುC ಗುರು�:, ಪ>^ಾರದ ಅಂಶಗಳನುC�

��ಯುವ]ದು�

уΡ Ąỳ� ĥỳĜỳ¯ łхಳù: � ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ ಒದG:ರುವ ಮಕsಳ ಹಕುsಗಳ �ೂೇಸ\®, ಮಕsಳ ಹಕುs 

ಉಲ�ಂಘaTೆಾಗು�6ರುವ Xತಗಳ4 ಮತು6 bZiೕಗಳ4.�

уΡ Ąỳ�ј łˆ łΞ: �vಾನವ ಹಕುsಗಳ ಅಗತ#Uೆಯ ಕು>Uಾದ ಸರಳ ಕ�ೆಯನುC ಅಥFಾ ಸ=CFೇಶವನುC ಮಕsಳ 

ಮುಂdಟು\ ಚXಸುವ]ದು. vಾನವ ಹಕುsಗಳನುC Xತಗಳ ಮೂಲಕ ಪ>ಚWಸುವ]ದು. dನ=ತ# }ೕವನದ � 

ಮಕsಳ ಹಕುsಗಳನುC ಅ�ೖೆಸುವ]ದು. ಮಕsಳ ಹಕುsಗಳ4 ಉಲ�ಂಘaೆTಾಗುವ ಸಂದಭಗಳನುC ಮಕsಳ4 ಸoತಃ 

ಗುರು�ಸುವಂU ೆvಾಡಲು bbಧ >ೕ�ಯ XತಗಳನುC ಮತು6 bZiೕಗಳನುC Uೂೇ>ಸುವ]ದು. 

ht t ps yout ube cd: // . / 4 -aLOQAi o�

ht t ps yout ube cfMJ nDC j: // . / 4 0 8�

ht t ps yout ube aVj GNyHgWyg: // . / �

ht t ps yout ube cJ HERFc c: // . / 7 _ 8 �

�

ಮಕsಳ ಹಕುsಗಳ4 ಮತು6 vಾನವ ಹಕುsಗಳನುC ಪ>ಚWಸುವ]ದು. ಸುಗಮ�ಾರರು ಇ�ಾ�ೆಯು =ೕZರುವ 

ಮಕsಳ ಹOsನ �ೂೇಸ\® ಬಳ: ಮಕsಳ ಹಕsನುC ಪ>ಚWಸುವ]ದು. ಮಕsಳ ಹಕುs ಉಲ�ಂಘaೆಯ 

уΡ Ąỳ�љ ґ : �vಾನವ ಹಕುsಗಳ4 ಮತು6 ಹಕುsಗಳ ನಡುFೆ ವ#Uಾ#:ಸುUಾ6 ೆ̀. ಮತು6 ಅವ]ಗಳ ಮಹತoವನುC 

��ದು�ೂೆಳ4�Uಾ6 ೆ̀. 



ಸಂದಭಗಳನುC ಮಕsYೕೆ ಗುರು�ಸುವಂU ೆvಾZ ಕ �ಾ ^ಾYಯೆ �ನ ಸ=CFೇಶಗಳನುC ಮಕsಳ ಮುಂdಟು\ 

ಚXಸುವ]ದು. 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: � vಾನವ ಹಕುsಗಳನುC ಪ>ಚW:, dನ=ತ# }ೕವನದ � ಮಕsಳ ಹಕುsಗಳನು 

ಅ�ೖೆಸುವ]ದು. ಬಹುಮುಖ#FಾG ಮಕsಳ ಹಕುsಗಳ4 ಉಲ�ಂಘaೆTಾಗುವ ಸಂದಭಗಳನುC ಮಕsಳ4 ಸoತಃ 

ಗುರು�ಸುವಂUಾಗ�ೇಕು. ಈ ಪ>ಕಲ�aೆಗಳನುC ಮಕsಳ � ಒ�6 ^ೇಳ4ವ]ದು ಸುಗಮ�ಾರರ ಬಹುಮುಖ# 

ಜFಾ�ಾA>TಾG;.ೆ 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: � ಕ �ಾ ^ಾY ೆ ೫4 & 55ನುC vೌಲ#vಾಪನ ಚಟುವ��ೆಗ�!ಾG 

ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು.�

у Ρ Ąỳг ẁ �18� ẃĸ Σ † ў � ẃџ Ąỳџ �

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 ಮಕs�! ೆಸ��ಯ ಸರ�ಾರದ �ಾಯFೖೆಖ>ಯ ಬ!�ೆ ಅಥvಾZ�ೂೆಂಡು QಾGೕ;ಾರ`ಾಗುವರು. 

 ಸ��ೕಯ ಸರ�ಾರಗಳ ಜFಾ�ಾA>ಗಳ ಬ!�ೆ ��ದು�ೂೆಂಡು ಜFಾ�ಾA>ಯುತ ಪ�ೆTಾಗುವರು. 

ј łˆ łΞ: � ಸುಗಮ�ಾರರು ಸ��ೕಯ ಪಂfಾಯ� ಅಥFಾ ಸದಸ#ರನುC �ೇ�TಾG vಾh� ಸಂಗhಸಲು 

ಸ^ಾಯ vಾಡುವ]ದು. ಸಂದಶನdಂದ ಬಂದ vಾh�ಯನುC ಕೂ�ಕ>: ಪಸು6ತ ಪZಸಲು ��ಸುವ]ದು. 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- 56�

ಚಟುವ��ೆ :1 Xತದ �ೕ�ೊಂದು ಚfೆ  

ಮಗುb!ೆ !ಾಮ ಪಂfಾW�ಯ ಬ!ೆGನ ��ವನುC ಅಥvಾZ�ೂೆಳ�ಲು ಮತು6 !ಾಮಸQೆಯ ಕಲ�aಯೆು 

ಮಗುbನ ಗಮನ�sೆ ಬಂdರುವ]ದನುC ಪ�Cೆಗಳ ಮೂಲಕ �ಾಥ7ಕ vಾh� ಪ�ಯೆುವ]ದು.  

ಚಟುವ��ೆ :2 ನಮೂ8>ನ !ಾಮ/Fಾ� ಸQೆ ಬ!�ೆ ��iೕಣ 

ಮಕsಳ4 ತಮ8 ಊ>ನ !ಾಮಸQೆಯ ಕು>ತು ತಮ8 ಊ>ನ ಜನಪ�=�ಗಳ4 ಅಥFಾ ತಮ8 �ೂೇಷಕರ 

ಸ^ಾಯ ಪ�ೆಯುವ]ದು. 

уΡ Ąỳљ ґ: �ẃ ĸΣ † ў�ẃ Ąỳăџхಳ�ш— ėỳẀ Ē ’�ќѓ— ķ�ј łќ— ф�ъ Ģ ỳĚỳĹ Π хಳї— Ļ�х— џ— Ύẃ— Ẁ џ—. �



ಚಟುವ��ೆ :3 ಮಕsಳ ಸQೆ ಆiೕ}Kೋಣ 

ಸುಗಮ�ಾರರು ಮುತುವ} ವh: ಪಂfಾW�! ೆ ಸಂಬ◌ಂ�:ದ ಅ��ಾ>ಗಳ ಸ^ಾಯdಂದ ಮಕsಳ 

ಸQೆಯನುC ಏಪZಸುವ]ದು. 

ಚಟುವ��ೆ :4 ನಮ!ೆಷು\ !ೂೆತು6? ಪ>ೕ?:�ೂೆY�ೆ�ೕಣ? 

ಮಕsಳ ಪೂವwಾನವನುC ಪ>ೕ?ಸಲು ಈ ಚಟುವ��ೆ ಬಳಸುವ]ದು. ನಂತರ b;ಾ#cಗಳ4 

ಪ�ಾCವ�iಂd! ೆಸ��ೕಯ ವ#O6ಗಳನುC ಸಂದ�: ಸoಚ¦Uೆ, ಒಳಚರಂZ, aೖೆಮಲ#, Kಾ>!ೆ ಸಂಬಂ�:ದ 

vಾh� ಕ�ೆ^ಾಕಲು ಸಹಕ>ಸುವ]ದು. 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�57�

ನಮ8 ಸ��ೕಯ ಸ�ಾರದ ಬ!�ೆ ��iೕಣ, ಇ � ಮಕsಳ4 ಸ��ೕಯ ಸಂKೆ�!ೆ Qೇ� =ೕZ ಪಂfಾW�!ೆ 

ಸಂಬಂ�:ದ ಅ��ಾ>ಗY�ೆಂd! ೆಸಂದಶನ vಾಡುವ]ದು. (ಪೂವ =iೕ}ತ) 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�58�

b;ಾ#cಗಳ4 Tಾವ];ಾದರೂ !ಾಮಪಂfಾW�!ೆ Qೇ� =ೕZ ಅವರ ಕತವ#ಗ�! ೆ ಸಂಬಂ�:ದ 

vಾh� ಸಂಗhಸಲು ��ಸುವ]ದು. b;ಾ#cಗಳ4 Uಾವ] Fಾ:ಸು�6ರುವ, Fಾ�� ���  �ೌ=mಲ® 

ಮತು6 �ೕಯ®ಗ�! ೆಸಂಬಂ�:ದಂU ೆಸಂ�ೆqೕಧaಾ �ಾಯ �ೖೆ!ೂೆಳ�ಲು ��ಸುವ]ದು 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�59 �

ಪ�Cೆಗ�! ೆಉತ6>Kೋಣ – vೌಲ#vಾಪನ�sೆ ಬಳ:�ೂೆಳ4�ವ]ದು 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’�6 0�

ಸುಗಮ�ಾರರ aೆರb=ಂದ Uಾಲೂ�ಕು ಮತು6 }�ಾ� ಪಂfಾW�ಗಳ �ಾಯಗಳನುC ಪ�\ vಾಡುವ]ದು. 

ಎರಡು ಪಂfಾW�Gರುವ Kಾಮ#Uೆ ಮತು6 ವ#�� ಸವನುC ಗುರು�ಸುವಂUಾಗ�ೕೆಕು. 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: �ಾ�ಾ ಮಕsಳನುC ಖು;ಾAG ಸ7ೕಪದ !ಾಮ ಪಂfಾW�/ ಪಟ\ಣ ಪಂfಾW�/Uಾಲೂಕು 

ಪಂfಾW�ಗ�! ೆ Qೇ� =ೕZ ಅ �ನ ಅ��ಾ>ವಗದವ ೆ̀ೂಂd!,ೆ ಜನಪ�=�ಗY�ೆಂd! ೆ ಚfೆಯನುC 

ಏಪZಸುವ]ದು. b;ಾ#cಗಳ4 ಪ�ಾCವ�iಂd! ೆ ಸಂದ�: ಸoಚ¦Uೆ, ಒಳಚರಂZ, aೖೆಮಲ#, Kಾ>!ೆ 



ಸಂಬಂ�:ದಂU ೆ vಾh� ಕ�ೆ^ಾಕಲು ಸಹಕ>ಸುವ]ದು. �ಾಯ ^ಾYಗೆಳ � ��ಸ�ಾದ ಅಂಶಗಳನುC 

ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕsಳ ಈ Qೇ�ಯ ಸಂದಭದ � �ಾiೕGಕFಾG ಪ�ೆದ ಅನುಭವ;ೂೆಂd! ೆ

ಪೂಣ!ೂೆ�ಸುವಂUಾಗ�ೕೆಕು. 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’:�ಕ �ಾ ^ಾY ೆ59ರ 4aೇ ಚಟುವ��ೆಯನುC ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು 

ẀŁẀĦ ỳџ � е і Łў ї �

у Ρ Ąỳг ẁ �19: � їќ ŀ� >† Ẁїѕ Ρń � ĚỳŁ гу—х ಳ ù �

�

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: ��

 �ಾ#ಂOನ � ವ#ವಹ>ಸಲು �ೇ�ಾದ ಕ=ಷ\ ಅಗUಾ#ಂಶಗಳನುC ಅ>ಯುವ]ದು 

 �ಾ#ಂOನ � ಬಳಸುವ, ವ#ವಹ>ಸಲು �ೇ�ಾದ ;ಾಖ�ೆಗಳನುC ಅಥvಾZ�ೊಳ4�ವ]ದು 

уΡ Ąỳ�ĥỳĜỳ¯ łхಳù: �ಾ#ಂOನ � ಬಳಸುವ fೆ³, ಹುಂZ, ಹಣ ^ಾಕುವ ಮತು6 ಹಣ Uೆ!ೆಯುವ :�¤, ZZ, 

ಎ.�.ಎಂ, ಅe��ೇಷ» ಅ}, �ಾÄಬು³ಗಳ vಾದ>ಗಳ4. 

уΡ Ąỳ� ј łˆ łΞ: � ಮಕsಳನುC ಹ�6ರದ �ಾ#ಂO!ೆ ಕ ೆ̀;ೂೆಯುA ಅ � ನ�ೆಯುವ �ಾಯbkಾನಗಳನುC 

bೕ?ಸಲು ^ೇಳ4ವ]ದು. ಅ � ಬಳಸುವ  �ತ KಾಮGಗಳನುC ಪ>ಚWಸುವ]ದು (ಅe��ೇಷ» ಅ}, �ಾÄ

ಬು³ ಇUಾ#d). Kಾಧ#Fಾದ ೆ̀ �ಾ#ಂOನ ಉ;ೂೆ#ೕGಗY�ೆಂd! ೆ ಸಂದ�ಸುವ]ದು. ಮಕsಳ ಪ�Cೆಗ�!ೆ 

ಉತ6ರವನುC =ೕಡುವ]ದು, vಾh�ಗಳ ಅವಶ#ಕUೆ ಬಂ;ಾಗ ಸುಗಮ�ಾರರು ಅವ]ಗಳನುC ಒದGಸುವ]ದು. 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: �ಜನರು �ಾ#ಂಕುಗಳ � ವ#ವಹ>ಸುFಾಗ ಬಳಸುವ fೆ³, ಹಣ hಂಪ�ಯೆುವ :�¤, ಹಣ 

^ಾಕುವ :�¤, ಎ�ಎಂ, ZZ ಇವ]ಗಳನುC aೖೆಜFಾG ಪದ�: ಅದರ ಬಳ�ೆಯನುC ಮತು6 ಅದನುC 

ಪೂಣ!ೂೆ�ಸುವ ಕಮಗಳನುC ಮಕs�ಂದ�ೇ vಾZಸುವ]ದು. ಈ �ಾ#ಂಕುಗಳ � ಬಳಸುವ ;ಾಖ�ೆಗಳ 

ಉ;AೇಶಗಳನುC ಸಂ?ಪ6FಾG ಮಕsಳ4 ^ೇಳ4ವಂU ೆvಾಡಲು ಸುಗಮ�ಾರರು ಅನುಕೂ ಸುವ]ದು. 

уΡ Ąỳ�љ ґ : �b;ಾ#cಯು �ಾಯಗಳ ಆkಾರದ �ೕ�ೆ bbಧ ವ#ವ^ಾರ ಸಂಘಟaೆಗಳ4 ಮತು6 

ಸಂKೆ�ಗಳನುC ವGೕಕ>ಸುUಾ6 ೆ̀. ಉ;ಾ; �ಾ#ಂ³, �ಾಲು;ಾ>�ೆ ಸಂKೆ� ಇUಾ#d 



Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’� –� vೌಲ#vಾಪನ�sೆ ಬಳ:�ೂೆಳ4�ವ]ದು ಕ �ಾ ^ಾY ೆ 62 ನುC 

ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು ಮತು6 �ಾ#ಂO!ೆ ಸಂಬಂ�:ದ ನಮೂaೆಗಳನುC ಮಕsಳ4 ಗುರು�ಸುವ]ದು, �ೂೆU!ೆೆ 

ಅವ]ಗಳನುC ಪೂಣFಾG ಭ�vಾಡುವ bkಾನಗಳನುC ಸುಗಮ�ಾರರ ಸ^ಾಯdಂದ ��ಯುವ]ದು. 

�

ěỳх �⁄ �: � е єă ģ ỳẃż �

у Ρ Ąỳг ẁ �2 0 :� е єă Ẁ Ł Ẁĥ ’ĸ ў �Ẁґ ўх ಳ � ј Πш ў �

�

�

йĕ ’Ĺ †ẁ: �

 ಆcಕ ವಲಯಗಳ �ನ �ಾಥ7ಕ, do�ೕಯ ಮತು6 ತೃ�ೕಯ ವಲಯಗಳ ಅಂಶಗಳನುC ��ಯುUಾ6 ೆ̀�

 ಪ� ವಲಯಗಳ4 ಒಂದ�ೂೆsಂದು ^ೇ!ೆ ಪೂರಕFಾGF ೆ ಎಂಬುದನುC ಅಥvಾZ�ೂೆಳ4�Uಾ6 

;ೇ�ಾxವೃdA ಮತು6 FೖೆಯO6ಕ ಅxವೃdAಯ � ಅವ]ಗಳ �ಾತವನುC bವ>ಸುವರು. 

уΡ Ąỳ�ĥỳќ¯ łхಳù: �ಪಠ#ಪುಸ6ಕ, ವಲಯಗಳ bಂಗಡaೆಯ fಾಟುಗಳ4, Xತಗಳ4, bZiಗಳ4�

ht t ps y: // out ube qXTP DLno. / 07 0 �

уΡ Ąỳ�ј łˆ łΞ: �ಸುಗಮ�ಾರರು ಆಥ ವ#ವKೆ�ಯ ಅಥವನುC ��:. ಆcಕ ವಲಯಗಳaಾCG vಾZರುವ 

ಉ;�ೇಶಗಳನುC ��ಯುUಾ6, ಆcಕ ವಲಯಗಳನುC ಒಂ;ೂೆಂ;ಾG ಪ>ಚWಸುವ]ದು. ಮುಖ#FಾG ಕೃ| 

ಸಂಬ�ತ bಷಯಗಳ4 Ïಾಥ7ಕದಲೂ�, �ೖೆ!ಾ>�ೆಗ�!ೆ ಸಂಬಂ�:ದವ] do�ೕಯ ವಲಯFಂೆದು ಮತು6 

KೇFೆಯನುC =ೕಡುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನುC ತೃ�ೕಯ ವಲಯFೆಂದು ಅ�ೖೆಸುವ]ದು. ಪ�iಂದು 

ವಲಯಗಳ4 ಒಳ!ೂೆಳ4�ವ ಚಟುವ��ೆಗಳನುC ಮಕs�! ೆUಾOಕFಾG ��:, ಪ>ಕಲ�a ೆಗ�\!ೂೆ�ಸಲು ಸರಳ 

vೌಲ#vಾಪನ �ೖೆ!ೂೆಳ4�ವ]ದು. 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: �Qಾರತದ �ನ ಪಮುಖ ಆcಕ ವಲಯಗಳನುC ಪ>ಚWಸುವ]ದು. ಇ � ಸುಗಮ�ಾರರು 

ಮಕs�! ೆ �ಾಥ7ಕ, do�ೕಯ ^ಾಗೂ ತೃ�ೕಯ ವಲಯಗಳ4 ಒಳ!ೂೆಳ4�ವ ಚಟುವ��ೆಗಳನುC 

уΡ Ąỳљ ґ: �Qಾರತದ ಅಥವ#ವKೆ�ಯ �ನ ವಲಯಗಳನುC ��ಯುUಾ6 ೆ̀ ಮತು6 Qಾರತದ ಆcಕUಯೆ � 

�ೆಳವ�!ಯೆ � ಅವ]ಗಳ �ಾಲನುC b��ೇ|ಸುವರು�



ಅ�ೖೆಸುವ]ದು ^ಾಗೂ ಇವ]ಗಳ �ೇಕ�ಾFಾರು Qಾರತದ ಆcಕ �ೆಳವ�!ೆ!ೆ �ೂೆಡು!ೆಗಳನುC ಮಗು 

ಗುರು�ಸುವಂU ೆ ಸುಗಮ�ಾರರು ಅನುಕೂ ಸುವ]ದು.� ಮಕsಳ4 ಊ>ನ �ನ ಸಂಘಟaೆಯ ಮಹತoವನುC 

ಅ>ಯ�ೇಕು. ಊ>ನವರ ಪರಸ�ರ ಆcಕ ಸಹ�ಾರ ಮತು6 FೖೆಯುO6ಕ ಸಹ�ಾರವ] ಹ��ಯ ಅಥFಾ 

ಊ>ನ aೆಮ8dಯ ಬದುOನ �; ೆಎಂಬುದನುC ಮಕsಳ4 ��ಯುವಂU ೆvಾಡುವ]ದು. ಅ �ನ bxನC ಜನರ 

bbಧUೆಯ � Kಾಮರಸ#ದ Qಾವaೆಯ ಅಂಶ ಮಕs�!ೆ ತಲುಪುವಂUಾಗ�ೇO;.ೆ 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї�шэ— Ẁ ·Ą’:�ಕ �ಾ^ಾY ೆ63ನುC ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು. 
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 ಸoಸ^ಾಯ ಸಂಘದ ಗುಂಪುಗಳ4 ಜನKಾvಾನ#ರ ಆcಕ :�� ಸುkಾ>ಸಲು ಸ^ಾಯಕFಾGF ೆ

ಎನುCವ]ದನುC ಅ>ಯುವರು 

 ಸoಸ^ಾಯ ಗುಂಪುಗಳ4 ಆcಕFಾG ಜನರನುC �ೕ�ೆತ6ಲು ಸ^ಾಯvಾಡುವ bkಾನವನುC 

��ದು�ೂೆಂಡು QಾGೕ;ಾರ`ಾಗುವರು. 

уΡ Ąỳ�ĥỳĜỳ¯ łхಳù: Xತಗಳ4, bZiೕಗಳ4, ಸಂದಶನ�sೆ �ೇ�ಾದ ಪ�ೆqCೕತ6ರ vಾದ> 

уΡ Ąỳ�ј łˆ łΞ: ಮಕs�! ೆಸoಸ^ಾಯ ಸಂಘಗYAೆದ ೆ̀ೕನು ಎಂಬುದನುC ಊ>ನ Tಾವ];ಾದರು ಸಂಘಗಳನುC 

aೖೆಜFಾG ಉ;ಾಹರnಯೆನುC ತಂದು ಪ>ಚWಸುವ]ದು ^ೆಚು¦ ಸೂಕ6. ಇಲ�Fಾದ � ತರಗ�ಯ hಂdನ dನ 

ಊ>ನ Tಾವ];ಾದರೂ ಸoಸ^ಾಯ ಸಂಘವನುC ಸುಗಮ�ಾರರು ಗುರು�: ಅ �! ೆ ^ೂೇG ಪೂವ 

vಾh�ಯನುC ಸಂಗhಸಲು ^ೇಳ4ವ]ದು. ಮುಂdನ ಹಂತದ � ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕs�! ೆ ಸಂದಶನ�sೆ 

�ೇ�ಾದ ಪ�ೆqCೕತ6ರ vಾದ>ಯನುC =ೕZ ಅಗತ# vಾh� ಸಂಗಹ�sೆ ಅವ�ಾಶ =ೕಡುವ]ದು. 

уΡ Ąỳ�Ħỳġ ’- 64�

уΡ Ąỳљ ґ: �Ẅ ΣŅ�ъ їџ� њ ѕ — ˆ їΡń�ẃ ņẃ Ħỳў�ẃ г цхಳ�Ę ỳѓłẀ ї— Ļ� е Π ў— Ẁџ— �



vಾh� ಸಂಗಹ�sೆ ಅನುಕೂಲFಾಗುವಂU ೆvಾದ> ಪ�CೆಗಳನುC =ೕZ, ಹ�6ರದ ಸo-ಸ^ಾಯ ಸಂಘ�sೆ Qೇ� 

=ೕಡುವ]ದು. 

ĥỳĞ ỳг Υ† уџђ: ಮಕsಳ4 ಊ>ನ �ನ ಸಂಘಟaಯೆ ಮಹತoವನುC ಅ>ಯ�ೇಕು. ಊ>ನವರ ಪರಸ�ರ 

ಆcಕ ಸಹ�ಾರ ಮತು6 FೖೆಯುO6ಕ ಸಹ�ಾರವ] ಹ��ಯ ಅಥFಾ ಊ>ನ aೆಮ8dಯ ಬದುOನ �;ೆ 

ಎಂಬುದನುC ಮಕsಳ4 ��ಯುವಂU ೆ vಾಡುವ]ದು. ಅ �ನ bxನC ಜನರ bbಧUೆಯ � Kಾಮರಸ#ದ 

Qಾವaೆಯ ಅಂಶ ಮಕs�!ೆ ತಲುಪುವಂUಾಗ�ೇO;.ೆ 

Ĝ„ ґ Ł Ĝỳј ї� шэ— Ẁ ·Ą’: � vೌಲ#vಾಪನ�ಾsG ಕ �ಾ ^ಾY ೆ 64 ರ 2aೇ ಚಟುವ��ೆಯನುC 

ಬಳ:�ೂೆಳ�ಬಹುದು. 

  



22. À̧ªÀiÁd «eÁÕ£À PÀ°PÉ C£ÀÄPÀÆ° À̧§ºÀÄzÁzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 
 

      PÀ°PÉ JAzÀgÉ ²PÀëPÀgÀÄ ºÉÃ½zÀÝ£Éß®è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀ®è.  PÀ°PÉ ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ QæAiÀiÁ²Ã®gÁV vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼À 
ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä eÁÕ£À PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ.  ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ UÀÄA¥ÀÄZÀZÉðAiÀÄ°è, ¸ÀºÀªÀwðUÀ¼À eÉÆvÉ ZÀZÉðAiÀÄ°è, C£ÀÄ s̈ÀªÀ ºÀAaPÉAiÀÄ°è 
¸ÀºÀPÀ°PÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ºÁUÀÆ UÀÄA¦£À°è PÀ°AiÀÄÄªÀAvÁzÀgÉ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ DwäÃAiÀÄªÁV, 
DvÀä«±Áé¸À¢AzÀ ZÀað¸ÀÄªÀAvÁUÀ É̈ÃPÀÄ. F J¯Áè «zsÁ£ÀUÀ¼À®Æè ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ QæAiÀiÁ²Ã®gÁVgÀÄvÉÛÃgÉAiÉÄÃ ºÉÆgÀvÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ 
ºÉÃ½zÀÝ£ÀÄß D°¸ÀÄªÀªÀgÁVgÀÄªÀÅ¢®è. 

1. PÀxÁ ¤gÀÆ¥ÀuÁ «zsÁ£À. 
2. AiÉÆÃd£Á «zsÁ£À 
3. ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ ¥ÁoÀ CªÀ É̄ÆÃPÀ£À / «ªÀÄ±Áð ZÀlÄªÀnPÉ. 
4. ZÀZÁð «zsÁ£À 
5. ¸ÀªÀÄ¸Áå ¥ÀjºÁgÀ «zsÁ£À 
6. ªÀÄÆ¯ÁzsÁgÀ «zsÁ£À. 
7. ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ G¥À£Áå¸À (²PÀëPÀgÉÃ PÉÃAzÀæªÁUÀzÉÃ JZÀÑjPÉ¬ÄAzÀ §¼À¸À É̈ÃPÀÄ) 
8. WÀlPÀ ¥ÀzÀÞw 
9. «ÃPÀëuÁ «zsÁ£À 
10. ¥ÀæªÁ¸À / ºÉÆgÀ¸ÀAZÁgÀ «zsÁ£À 
11. ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄ/£ÁlPÁ©ü£ÀAiÀÄ «zsÁ£À 
12. PÉëÃvÀæ CzsÀåAiÀÄ£À  
13. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ  
14. QæÃqÁ «zsÁ£À 
15. ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ «zsÁ£À 
16. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É. 
17. ¸À«ÄÃPÉë / ¸ÀAzÀ±Àð£À  
18. «±ÉèÃµÀuÉ.  
 
  ²PÀëPÀgÀÄ zÉÊ£ÀA¢£À PÀ°PÁA±ÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¸ÀÄ® s̈ÀªÁV, UÀÄuÁvÀäPÀªÁV 

«zÁåyðUÀ¼À°è PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¸À§ºÀÄzÉA§ÄzÀ£ÀÄß AiÉÆÃa¹, AiÉÆÃf¹ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀvÀÛgÁzÀgÉ CªÀgÀ GzÉÝÃ±ÀªÀÅ 
FqÉÃgÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. EAxÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ GvÀÛªÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀ°è «zÁyðUÀ¼À£ÀÄß 
¹zÀÞUÉÆ½¸À§®ègÀÄ. 

 
««zsÀ ªÀiÁ»w DPÀgÀ/¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  
 

¤gÀAvÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ²Ã®gÁVgÀÄªÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæªÉÃ CzsÁå¥ÀPÀgÉ¤¸ÀÄvÁÛgÉ. `w½¢gÀÄªÀÅzÀÄ CAUÉÊ CUÀ®zÀµÀÄÖ, 

w½AiÀÄ É̈ÃPÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁUÀgÀzÀµÀÄÖ’ JA§ £ÀÄrAiÀÄAvÉ £ÁªÀÅ JµÉÖÃ PÀ°vÀgÀÆ PÀ°AiÀÄ®Ä §ºÀ¼À¶ÖzÉ JA§ CjªÀÅ 
£ÀªÀÄVgÀ É̈ÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«¤AzÀ®Æ PÀ°AiÀÄ É̈ÃPÁzÀÄzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÀÄqÀÄPÁl, CAvÀgÁªÀ É̄ÆÃPÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À 
CUÀvÀåUÀ½UÉ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á ²Ã®vÉ¬ÄzÀÝgÉ vÀ£Àß ªÀÈwÛ fÃªÀ£ÀzÀ zÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ RArvÀªÁVAiÀÄÆ ºÉaÑ¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. 
¥ÀjuÁªÀÄPÁj vÀgÀUÀw ¤ªÀðºÀuÉ, DPÀµÀðPÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è PÀ°PÁA±ÀUÀ¼À ªÀUÁð¬Ä¸ÀÄ«PÉ £ÀqÉ¸À®Ä ºÀ®ªÀÅ ¸ÁzsÀ£À 
¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÈf¸À®àqÀÄvÀÛªÉ. ¢£À¥ÀwæPÉ, ªÁgÀ¥ÀwæPÉ, ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀÄ¢Þ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è §gÀÄªÀ ¥ÁoÀPÉÌ 



¥ÀÆgÀPÀªÁUÀ§®è «µÀAiÀÄ, avÀæ, CAQ-CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß CAzÉÃ PÀvÀÛj¹ eÉÆÃ¥Á£ÀªÁVlÄÖ PÉÆAqÀ°è CªÀÅ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ PÀ°PÁ 
¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. vÁAwæPÀ ¸ÁzsÀ£À ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÁzÀ gÉÃrAiÉÆÃ, zÀÆgÀzÀ±Àð£À, PÀA¥ÀÆålgï, M.ºÉZï.¦, ¥ÉÆæeÉPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ 
¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°è PÀ°PÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ DPÀgÀUÀ¼ÁV §¼À¸ÀÄªÀ C s̈Áå¸ÀªÀÇ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. ±Á¯Á ªÁZÀ£Á®AiÀÄzÀ°ègÀÄªÀ DPÀgÀ 
UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÆ N¢ «zÁåyðUÀ½UÀÆ NzÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À É̈ÃPÀÄ. 
 

PÉ®ªÀÅ DPÀgÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ 
1. s̈ÀÆUÉÆÃ¼À ¸ÀAUÁw - s̈ÁUÀ 1, 2 ªÀÄvÀÄÛ3 

2. QjAiÀÄgÀ «±Àé PÉÆÃ±À – 7 ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ – qÁ ¤gÀAd£ï 
3. ¸ÀavÀæ EwºÁ¸À 
4. ¥ÁæaÃ£À s̈ÁgÀvÀ  
5. ¸ÀªÀÄUÀæ s̈ÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸À  
6. s̈ÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À  
EªÉÃ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀ DPÀgÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ EwºÁ¸À / gÁdå ±Á¸ÀÛç / s̈ÀÆUÉÆÃ¼ÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 

±Á É̄AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV¸À §ºÀÄzÁVzÉ. 
 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß À̧AWÀn¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÀÄ gÀZÀ£É 
 

 ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÀ°PÉ C£ÀÄPÀÆ°¸À®Ä ¤gÀAvÀgÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀUÀw PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀUÀÆ-ºÉÆgÀUÀÆ 
gÀÆ¦¹PÉÆ¼Àî É̈ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÁV ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ®è. vÀgÀUÀwAiÀÄ KPÀvÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¹ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß 
PÀnÖPÉÆ¼Àî®Ä C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄªÀAvÀºÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî É̈ÃPÀÄ. GzÉÝÃ²vÀ ZÀlÄªÀnPÉ¬ÄAzÀ PÀ°PÉAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÀÅ 
¸ÀgÀ¼ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀAwgÀ É̈ÃPÉÃ ºÉÆgÀvÀÄ CzÀÄ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ QèµÀÖUÉÆ½¸ÀÄªÀAvÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. PÀ°PÉAiÀÄ CªÀ É̄ÆÃPÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉÃ ¤tð¬Ä¸À§ºÀÄzÉA§ Cj«£ÉÆA¢UÉ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è ««zsÀ jÃwAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÀAAiÉÆÃf¹PÉÆ¼Àî É̈ÃPÀÄ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ PÉ®ªÀÅ ¥ÀÆªÀð ¹zsÀÞvÉUÀ½gÀ É̈ÃPÀÄ. ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ s̈ÁUÀªÁV UÀÄA¥ÀÄ PÀ°PÉUÉ CªÀPÁ±À 
PÀ°à¹PÉÆr. ««zsÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÁUÀ AiÀiÁªÀ «zÁåyðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ UÀÄA¦£À°èqÀ É̈ÃPÀÄ, AiÀiÁgÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ°è 
«zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, AiÀiÁgÀÄ UÀÄA¦£À £ÁAiÀÄPÀgÀÄ JAzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ ¤zsÀðj¸ÀÄªÀAvÉ C£ÀÄPÀÆ°¹. UÀÄA¥ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ UÀÄj 
ªÀÄvÀÄÛ GzÉÞÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ªÉÊAiÀÄQÛPÀ UÀªÀÄ£À ¤ÃrPÉ Cw CªÀ±ÀåPÀ. ¥Àæw ¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀºÀd ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼ÁzÀ 
PÀÄvÀÆºÀ®, ¥Àæ²ß¸ÀÄªÀ ªÀÄ£ÉÆÃ s̈ÁªÀ£É, aQvÀìPÀ §Ä¢ÝUÉ ¥ÉæÃgÀPÀªÁUÀ§®è ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞUÉÆ½¸À®Ä ºÉaÑ£À DzÀåvÉ 
¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ. MnÖ£À°è 

 ZÀlÄªÀlÄPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVgÀ° 

 ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ PÀ°PÁA±ÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀ° 

 J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÀÆ s̈ÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀÄªÀAwgÀ° 

 ««zsÀ ºÀAvÀUÀ½UÉ ««zsÀ ªÀiÁzÀÀjAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ. 

 ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ «zÁåyðUÀ¼À C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹ 

 PÀ°PÉAiÀÄ CªÀ É̄ÆÃPÀ£À ªÀÄvÀÄÛ »ªÀiÁä»wUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ CªÀ±ÀåªÉAzÁzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À PÀqÉ UÀªÀÄ£À«gÀ°. 
 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸À®Ä PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ 



 ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è PÀ°PÁyð PÉÃA¢ævÀ PÀ°PÉUÉ ºÉaÑ£À MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. PÀAoÀ¥ÁoÀ PÀ°PÉ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ 
¤dªÁzÀ PÀ°PÉUÉ PÀ°PÁyðAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉvÀgÀÄªÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁVªÉ.  
 PÀ°PÉUÉ É̈ÃPÁzÀ CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄªÀªÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹PÉÆArzÀÝgÀÆ CªÀgÀ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ »AzÉ C£ÉÃPÀ 
¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼ÀÄ §gÀ§ºÀÄzÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ©r¹PÉÆ¼Àî®Ä C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄªÀªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ªÀiÁUÉÆÃð¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî É̈ÃPÁVzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ s̈ÀðUÀ¼À°è ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæ 
PÀ°PÉAiÀÄ£ÁßV¸À§ºÀÄzÀÄ.  
 PÀ°PÁyðUÀ¼À°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀ, ¸ÀºÀªÀwð UÀÄA¥ÀÅ CxÀªÁ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À°è ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÉÇªÉÄä ErÃ 
vÀgÀUÀwUÉÃ ZÀlÄªÀnPÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.  

1. PÀ°PÁ ¤¯ÁÝt ZÀlÄªÀnPÉ 
¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀzÀ°è §gÀÄªÀ ªÀA±ÁªÀ½UÀ¼ÀÄ, zÁ±Àð¤PÀÀgÀÄ, ªÁ¸ÀÄÛ²®àUÀ¼ÀÄ, DqÀ½vÀÀzÀ  CAUÀUÀ¼ÀÄ, s̈ÀÆ«ÄAiÀÄ 

ªÉÄÃ®àzÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¸À¸ÀåªÀUÀð, ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ¤UÀ¼À »ÃUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ WÀlPÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß 
PÁqïð£À°è «ªÀgÀªÁV §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢üvÀ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è EqÀÄªÀÅzÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼À £Á®ÄÌ CxÀªÀ LzÀÄ UÀÄA¥À£ÀÄß 
(PÁqïðUÀ½UÉ C£ÀÄ¸ÁgÀªÁV) gÀa¹ PÁqïð EnÖgÀÄªÀ ¸ÀÜ¼ÀPÉÌ ¥Àæw UÀÄA¥ÀÆ DªÀvÀðUÀ¼À°è ZÀ°¸À É̈ÃPÀÄ. C°è£À «µÀAiÀÄ 
N¢ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è ZÀað¸À É̈ÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA¢£À PÁqïð §½ ZÀ°¸À É̈ÃPÀÄ. PÁqÀð Ej¹zÀ ¸ÀÜ¼ÀªÉÃ PÀ°PÉAiÀÄ ¤¯ÁÝt. 
G¥À£Áå¸À ¥ÀzsÀÞw C¤ªÁAiÀÄð JAzÀÄ ¨Á«¹zÀÝªÀjUÉ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä F «zsÁ£À ºÉÃ½ ªÀiÁr¹zÀ «zsÁ£À. 

2. £ÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ - ¥ÀjtÂvÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀ°PÉ (ºÉÆÃªÀiï UÀÆæ¥ï – JPÀì¥Àmïð UÀÆæ¥ï) 
E°è£À UÀÄA¦£À°è ªÉÆzÀ® ºÀAvÀzÀ°è LzÀÄ CxÀªÀ DgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À UÀÄA¥ÀÄ gÀa¸ÀÄªÀÅzÀÄ. F UÀÄA¥ÀÄ £ÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ 

JAzÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁægÀA s̈ÀzÀ°è F UÀÄA¦UÉ PÉ®¸À«®è. PÉÆ£ÉUÉ F UÀÄA¦UÉ PÉ®¸À«zÉ.  
JgÀqÀ£ÉÃ ºÀAvÀzÀ°è £ÀªÀÄä UÀÄA¦£À°èAiÉÄÃ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß M É̈Æâ§âjUÉ ¤ÃqÀ É̈ÃPÀÄ. ¸ÀzÀj ¸ÀASÉåAiÀÄªÀgÀÄ MAzÉÆAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ 

gÀa¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. EzÀÄ ¥ÀjtÂvÀ UÀÄA¥ÀÄ. ¥ÀjtÂvÀ UÀÄA¥ÀÄ vÀªÀÄUÉ ¤ÃrzÀ MAzÀÄ PÀ°PÁA±ÀzÀ §UÉÎ PÀÆ®APÀÄµÀªÁV 
ZÀað¸ÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃrzÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ É̄ ¥ÀjtÂw ¸Á¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ.²PÀëPÀgÀÄ ¥Àæw UÀÄA¦UÀÆ ZÀ°¸ÀÄvÁÛ ZÀZÉð C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄvÁÛgÉ. 

£ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÆ® UÀÄA¦UÉ ªÀÄgÀ½ vÁªÀÅ ZÀað¹zÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄÆ® UÀÄA¦£ÉÆA¢UÉ 
ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. ¥Àæw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ MAzÉÆAzÀÄ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ZÀað¹ ¥ÀjtÂwUÀ½¹gÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÆ® UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ J®è 
«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ. G¥À£Áå¸À ¥ÀzsÀÞw C¤ªÁAiÀÄð 
JAzÀÄ ¨Á«¹zÀÝªÀjUÉ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä F «zsÁ£ÀªÀÇ ¸ÀºÀ ºÉÃ½ ªÀiÁr¹zÀ «zsÁ£À. 

 
3. ¸ÀºÀªÀwð ZÀlÄªÀnPÉ  

  E§âgÀÄ ¸ÀºÀªÀwðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀzÀ°è §gÀÄªÀ ªÀA±ÁªÀ½UÀ¼ÀÄ, ªÁ¸ÀÄÛ²®àUÀ¼ÀÄ, DqÀ½vÀÀzÀ  
CAUÀUÀ¼ÀÄ, s̈ÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ®àzÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¸À¸ÀåªÀUÀð, ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ¤UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß aÃnAiÀÄ°è §gÉzÀÄ 
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä w½¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ºÁUÀÆ ¸ÀºÀªÀwðUÀ¼À UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À°è ¸ÉÃjPÉÆ¼Àî®Ä w½¸ÀÄªÀÅzÀÄ. C°è 
CªÀgÀ «µÀAiÀÄ ZÀað¸À§ºÀÄzÀÄ. 

  4. UÀÄA¥ÀÅ ZÀlÄªÀnPÉ  
  UÀÄA¥ÀÅ ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ «zÁåyðUÀ¼À UÀÄA¥ÀÅUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ «zÁåyðUÀ¼À UÀÄA¥ÀÅ.... »ÃUÉ UÀjµÀÖ 

ºÀvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼À UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸À§ºÀÄzÁVzÉ. F UÀÄA¥ÀÅUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥ÀoÀåzÀ°è §gÀÄªÀ C£ÉÃPÀ 



gÁd-gÁtÂ-DqÀ½vÀUÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼ÀÄ, zÁ±Àð¤PàgÀÄ, £À¢UÀ¼ÀÄ, gÁµÀÖç £ÁAiÀÄPÀgÀÄÀ, zÉÃ±À CxÀªÀ 
gÁdzsÁ¤UÀ¼ÀÄ, UÀæºÀUÀ¼ÀÄ, £ÀPÀëvÀæUÀ¼À UÀÄA¥ÀÅ / UÉ®Qì ªÀÄÄAvÁzÀÄªÀÅUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.  

  PÀ°PÁyðUÀ¼À£ÀÄß UÀÄA¥ÀÅUÀ¼ÁV «AUÀr¹, PÀ°PÁA±ÀPÉÌ ¸ÀjºÉÆAzÀÄªÀAvÀºÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf À̧ÄªÀÅzÀÄ. ¥Àæw 
UÀÄA¦UÀÆ CzÀgÀzÉÃ DzÀ dªÁ¨ÁÝj / ZÀZÁðA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. ¥Àæw UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À°èAiÀÄ ZÀZÉðAiÀÄ°è ªÀÄPÀÌ¼À 
¥Á É̄ÆÎ¼ÀÄî«PÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¸ÀÄvÁÛ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. UÀÄA¦£À°è ªÀÄUÀÄ«£À s̈ÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ, C°è 
GAmÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ UÉÆAzÀ® / C¸ÀàµÀÖvÉUÀ½UÉ CUÀvÀå ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÀ°PÉUÉ ºÉZÀÄÑ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.  
 ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀ°è F jÃwAiÀÄ UÀÄA¥ÀÅ ZÀZÉð ºÁUÀÆ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, 
EªÀÅ ªÀÄUÀÄ«£À PÀ°PÁ ºÀAzÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§®Ä ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥ÀÇªÀðeÁÕ£ÀzÉÆA¢UÉ vÁªÉÃ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆ¼Àî®Ä 
CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ EªÉ.  
GzÁ :-  
1.  zÉÃªÁ®AiÀÄ, ªÀÄ¹Ã¢ CxÀªÀ ¨ËwPÀ ¸ÁägÀPÀUÀ½UÉ s̈ÉÃn ¤Ãr C°è£À ªÉÊ²µÀÖöå zÁR°¸ÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉ. UÁæªÀÄ 

¥ÀAZÁ¬ÄÛ CxÀªÀ CAvÀºÁ AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÉÃAzÀæPÉÌ s̈ÉÃn ¤Ãr, C°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¸À s̈É CxÀªÀ EvÀgÉ ¥ÀæQæAiÉÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ 
zÁR°¸ÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉ.  

2. ««zÀ aºÉßUÀ¼ÀÄ, ¥ÁætÂªÀUÀð, ¸À¸ÀåªÀUÀð, ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ, £Átå, ¨ÁªÀÅlUÀ¼À avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹ vÉÆÃj À̧ÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉ.  
3. MAzÀÄ ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ°è ‘PÁAiÀÄð¤gÀvÀ ªÀiÁzÀj’ AiÉÆAzÀ£ÀÄß «ÃQë¸ÀÄvÁÛ, C°è ZÀað¹, wÃªÀiÁð¤¸ÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÆ 

EªÉ.  
 F ªÉÄÃ®ÌAqÀ ¸ÀAzÀ s̈ÀðUÀ¼À°è ªÀÄUÀÄ«£À ªÀiÁvÀÄUÁjPÉ, ¥Á É̄ÆÎ¼ÀÄî«PÉ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ / ¸ÀAªÀºÀ£À ºÁUÀÆ 
zÁR°ÃPÀgÀtªÀÅ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£ÀUÉ w½¢gÀÄªÀ eÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆ¸À ¸À¤ßªÉÃ±ÀªÉÇAzÀgÀ°è D eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß 
¥ÀÅ£ÀgÀæa¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. D ªÀÄÆ®PÀ vÁ£ÉÃ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw ¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°èAiÀÄÆ 

ªÀÄUÀÄ«UÉ »ªÀiÁä»w ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ CxÀªÁ ªÀÄUÀÄªÉÃ »ªÀiÁä»w ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ CªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ.  

 


