8ೕ ತರಗ
ಅೕತ ಕಾಫಲಗಳು

3.ಾಮರಸ ಮತು

ಕಾಂಶಗಳು

3.1.ಭ ಪಂಥದ

ೕತುಬಂಧ

ಣ ಾಯಕಮ

ಸಾಜಾನ

ಸಲ$ಾತ%ಕ ಚಟುವ)*ಗಳು

3.1.
3.1.ಾಡ
1.ಾಡ ಶಫ2 3ೕ4:
3ೕ4: ಭ ಮತು ಸೂಸಂತರ

ಪ"ವತ%ಕರು ಮತು

2ಾವ3ತ" ಇರುವ 2ಾವ 3ತ".4 ಸಂಬಂ0$ದ

ಉ ೕ ಸುವ ಭ

&ಯುವರು.

&<;.

ಮಹತ ವನು

3.2.ಭ ಮತು ಸೂ 3.2
3.2.5ಾವ6ತ ಸಂಗಹ:
ಸಂಗಹ: ಭ ಮತು ಸೂ ಸಂತರ

ಾ ಾ ಕ

ಾಗೃಯನು

ಮತು ಸೂಸಂತರ
ಪ"ಶಂ$ಸುವರು.

ಸೂಸಂತರನು

ಪಂಥದ

'ೂೕಧ)ಗಳನು

ಅ,ೖ%$.ೂಳು/ವರು.

3.3.ಸೂಗಳು

'ೂೕ0$ದ

6ವರ7ಯನು ಮೂ ಂದು 8ಾಡ%ನ ತ:ಾ;$

2ಾವ3ತ"ಗಳನುಸಂಗ"=$

3.3
3.3.7ಾ8ಾ9ನಯ/
7ಾ8ಾ9ನಯ/:+ಾ ೕ -:
-: ಭ ಮತು
ಸೂ ಸಂತರ >ಾ?ಾ"@ನಯ

ಾAಸುವBದು.

3.4
3.4.ಸಂದಶನ:
ಸಂದಶನ:ಸC&ೕಯ ಮಠ,ಾ D
ಸಂದF%$

3.5
3.5.<ೕ)
<ೕ) +ೕಡುವ=ದು:
+ೕಡುವ=ದು:GೕHಾಲಯ

ಗುರುJಾ ರಗಳು,ಮತು ದKಾ%ಗ&L MೕN
1

ೌ ಗಳನು

ಚಟುವ)*ಗಳ +ವಹ-.ಾ/ ಸೂಚಗಳು

3.1.ಎಂಟು ಭ ಮತು ಸೂಸಂತರ 2ಾವ3ತ"ಗಳನು

OಾP 8ಾಡ%ಗಳ ಅಂN$ ಅGೕ ;ೕ ಇನೂ 8

OಾP

8ಾಡ%ಗಳ ಅವ;L ಸಂಬಂ0$ದ Rಸರು,

6ವರ7 ಬSಯುವBದು. 2ಾವ3ತ"6ರುವ

OಾP

8ಾಡ%ನು ಉTಾU Vಾ 6JಾW%ಗಳನು ಕSದು

8ಾಡ%ನರುವ 2ಾವ3ತ" )ೂೕA Rಸರು Rೕಳುವಂ,

6ವರ7 Xೕಡುವಂ ಸಹಕ;$.
3.3.

ಭ

ಪ"Yಾನ

ಚಲನ3ತ"ವನು

ಪ"ದF%$

6JಾW%ಗ&L ಭ ಸಂತರ >ಾತ"ವನು XೕA [ಾಟಕ
ಾA$;. (ಕನಕJಾಸರು, ಶ;ೕ] ಇ?ಾ^ ಚಲನ 3ತ").

3.5.ಸC&ೕಯ GೕHಾಲಯ ಗುರುJಾ ರಗಳು, ಮತು

ದKಾ%ಗ&L _ೕತ" ದಶ%ನ

ಸಹಕ;$.

ಾA$;.

ಾ= ಕ` Vಾಕಲು

3.6.ಪದಚಪ?ರ
3.6.ಪದಚಪ?ರ:
ಪದಚಪ?ರ: Fcಕರು dೕ` .ಳL 10 ಅಥHಾ 12

ತತ ಗಳನು

XೕಡುವBದು.

&ಯುವರು.

ಪದಪBಂಜದರುವ ಭ , ಮತು ಸೂಸಂತರ

6JಾW%ಗಳು

3.6
3.6.ಪದಚಪ?ರ:
ಪದಚಪ?ರ:ಸು&ವB ಆYಾ;$

Rಸರುಗಳನು ಗುರು$

ಭ
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12.1857ರ 8ಾ"ಂಯ

12.1.ಪ"ಥಮ

12.1
12.1.ಆಶು5ಾಷಣ:
ಆಶು5ಾಷಣ:1857ರ ದಂLL 8ಾರಣkಾದ

ಮತು ಅದರ ನಂತರದ

8ಾರಣHಾದ

ಸpq%ಗಳನು 6JಾW%ಗ&L ಏಪ%A$.

ಸ ರೂಪ 8ಾರಣಗಳು

ಾ ತಂತ" ಸಂKಾ"ಮ.4

2ಾರೕಯ [ಾಯಕರ ಕು;ತು ಆಶು2ಾಷಣ

2

fಾಕg ಇರುವ hೕಬi ರ3$ fಾಕgನ ಹಲHಾರು

Rಸರುಗಳ jೂ ಭ ಮತು ಸೂ ಪಂಥದ ಸಂತರ

Rಸರುಗಳನು ಬSದು ಆ ಪದಪBಂಜದ ಕಂಡುಬರುವ

ಭ ,ಸೂಸಂತರ Rಸರುಗಳನು6JಾW%ಗಳು ಹುಡು

Rಸರುಗಳನುkೌಂl Vಾಕಲು ಸಹಕ;$.
ಇವ=ಗಳನುA ಪಯA::
ಪಯA::

*Dೕkಾಭಜ)ಗಳನುಸಂಗ"=$ VಾಡುವBದು.
*mಾ`L

ಾನಪದ ಕTಾ6ದರನುಕS$ ತ%) ಭಜ)

VಾAಸುವBದು.

(ಅವBಗಳುಅವBಗಳು-03)

12.1.1857ರ ದಂLಯ ಪ"ಮುsಾಂಶಗಳ 3ೕNಗಳ

ಸVಾಯGೂಂ^L 6ಷಯಗಳ ಕು;ತು 6JಾW%ಗ&L
ಾ= XೕA;.

'ಳವtLL8ಾರಣಗಳ
ನು 6uೕvಸುವರು

ಅಂಶಗಳನು&ಯುವ
ರು.

12.2.ದಂLಯ ತw

cಣದ 8ಾರಣವನು
ಅ;ಯುವರು.

12.2
12.2.ನE ರಚ:
ರಚ:-1857ರ 8ಾಲದ 2ಾರತದ ಭೂ

12.2.ದಂL ನxದ ಸCಳಗಳು,ದತು ಮಕ4&L ಹ4ಲ

ಪ"Gೕಶಗಳನು ಗುರು$.

ಬSದು hೕಬi dೕ` VಾಕುವBದು. 6JಾW%ಗಳು ಬಂದು

ನ8ಾuಯ ದತು ಮಕ4&L ಹ4ಲ XೕL ಒಳಪಟU XೕL ಒಳಪಟU ಪ"Gೕಶಗಳ Rಸರುಗಳನು 3ೕNಗಳ
ತಮL ಬಂದ ಸCಳದ 3ೕNಯನು

ಾದ; ನ_ಯ

Rೂೕ ಅಂN$ ಗುರುಸಲು ಸಹಕ;$.

12.3.Rೂೕkಾಟ

12.3
12.3.ಕಾ +FಾGಣ:
+FಾGಣ:-1857ರ ದಂLL 8ಾರಣHಾದ

12.3.mಾ`ಯ ತರಗಯ 6 ಕ8ಾ .ೂೕ7ಗಳನು

[ಾಯಕರನು

cಣದ 8ಾರಣಗ&L ಕ8ಾ XTಾಣ ರ3$ ಅ2ಾಸ

ಅನುಕೂ$.

ನx$ದ ಪ"ಮುಖ
ಸz;ಸುವರು.

kಾಜೕಯ,ಆW%ಕ,~ೖXಕ,ಆಡ&ತ ಮತು

ತw

ಾA$.

12.4.ದಂLಯ 6ಫಲ 12.4
12.4.ಆಲHಂ ತIಾJ*:
ತIಾJ*: ದಂLಯ 2ಾಗವ=$ದ

ಮತು

[ಾಯಕರ 2ಾವ3ತ"ಗಳನು ಸಂಗ"=$ mಾ`ಯ

6uೕvಸುವರು.

12.5
12.5.KLೕ ಪದಶನ/
ಪದಶನ/:+ಾ ೕ -:
-:ಮಂಗಳ

ಪ;|ಾಮಗಳನು

ಆಲಂ ತ:ಾ;$.
>ಾಂx $X ಾ

ಾA$.

12.6.
12.6.Mಾಟಕ
6.Mಾಟಕ:
Mಾಟಕ: .ಳನ

ಾದ; 3ತ"ಗಳ ಆYಾ;ತHಾ

3

X ಾ%ಣ

ಾA 6ಷ:ಾYಾ;ತHಾ ಕ.L

12.4.mಾ`ಯ ಗ"ಂಾಲಯ,ಅಂತ% ಾಲ ಮತು

ಾಗ  ಗಳ ಮೂಲಕ 3ತ"ಗಳನು ಸಂಗ"=ಸಲು

ಸಹಕ;$.

12.6.Mಾಟಕ
Mಾಟಕ:ದಂLಯ
ತwcಣದ 8ಾರಣಗಳನು [ಾಟಕದ
Mಾಟಕ
ಮೂಲಕ ಅ@ನ<ಸುವBದು. 6JಾW%ಗ&L ಮಂಗಳ

ದಂLL ತw cಣ 8ಾರಣದ [ಾಟಕ ಪ"ದF%$.

>ಾಂx, dೕಜ

ಹಡg, 2ಾರೕಯ ~ೖXಕರ ಮತು

"N ~ೖXಕರ >ಾತ"ಗಳನು XೕA. 6JಾW%ಗಳು

ಎೕi ಬಂದೂಕುಗಳನು ಬಳಸುವB^ಲೕ. ಎಂಬ

12.7.FಾವN
FಾವN ಕಟುO*:
ಕಟುO*:ಇVಾಸದ ಘಟ)ಗಳನು

13.ಮ=ಯರ
13

13.1.ಾ ತಂತ"

ಸಬೕಕರಣ ಮತು

Rೂೕkಾಟದ

ಸ8ಾ%ರ

>ಾತ"ವನು

ಪ;ಸರ ಚಳುವ&Kಾ

ಮ=ಯರ

FಾವN ಮೂಲಕ VಾAಸುವBದು.

13.1.ಾ ತಂತ"ಪವ% ಮತು ಾ ತಂತ" ನಂತರ

Rಸರುಗಳನು ಪNU

Fcಣ, 6ಾನ, ರc7, ಪ;ಸರ, ತಂತ"ಾನ, "ೕx,

ಾ ಾ ಕHಾ ಾಧ)

ಾAದ ಮ=ಯರ

ಾA;.

ಉJಾಹರ7 ಸ=ತ

13.2.ಸ ಾಜ

13.2.
13.2.ಸಂದಶನ
2.ಸಂದಶನ:
ಸಂದಶನ:Xಮz ಸC&ೕಯ ಾಧ)Lೖದ

ಮ=ಯರ

"ೕSೕಪ7:ಾದ ಅಂಶಗಳನು ಕ` Vಾ.

X ಾ%ಣದ
ಾಧ)ಗಳನು

kಾಜೕಯ, ಆW%ಕ, 6 ಾನ:ಾನ, .ೖKಾ;., ಾ;L,
ಾ=ತ ಇXತರ _ೕತ"ಗಳ ಾಧ)

ಅ;ಯುವರು.

6ವ;ಸು?ಾ S

ಅನುಕೂ$;. (ಅವBಗಳುಅವBಗಳು-03)

ಾಡುವಂ

13.1
13.1.ಪ)O ಾಡುವ=ದು:
ಾಡುವ=ದು:ಐVಾ$ಕHಾ ಮತು

Lದು.ೂಂAರುವ
ಕ"ಮಗಳನು

ಸಂ2ಾಷ7ಯ ಅ@ನಯವನು

ಮ=ಯರ Rಸರುಗಳನು ಪNU

ಮ=ಯರನು ಸಂದF%$,ಅವರ ಾಧ)L

13.3.
13.3.<ೕ
ಾಡುವ=ದು: Xಮz ಸDೕಪದ ಮ=ಾ
3.<ೕ)
<ೕ) ಾಡುವ=ದು:
4

-

ೌಕ, ತ ಮಂಡ)

ಾAದ

ಾA$;.

ಾಡಲು "ೕSೕ$.

13.2.ಸC&ೕಯ ಸಂ~Cಯ ಮ=ಾ ಸದಸರನುmಾ`L
ಆVಾ X$. ಮ=ಯರ ಾCನ ಾನ ಬL ಸಂದಶ%ನ
ಾA$.

13.3.ಸDೕಪದ ಮ=ಾ ಸಂಘ.4 MೕN XೕA,

&ಯುವರು.

ಸಂಘ.4 MೕN XೕA ಅಗತ

ಸ ಸVಾಯ ಸಂಘ,

ನxಸಲು ಾಧ “ ಈ 6ಷಯ ಕು;ತು ಮುಕ Hಾ

13.3.ಮ=ಯರ
ರಚ) ಮತು

8ಾಯ%ಗಳನು
6ವ;ಸುವರು

13.4.ಾ ತಂತ"

ಗುರುಸು?ಾ S ಮತು

ಚ3%$.

13.5.
13.5.ಾQ
5.ಾQ ಕR$ಾಕುವ=ದು:
ಕR$ಾಕುವ=ದು:- “ಮ=ಾ
^[ಾಚರ7”ಯ ಕು;ತು

ಾ= ಕ` Vಾ;.

13.6.
13.6.ಮQSಾ
6.ಮQSಾ ಪTಾನ Mಾಟಕ ಪದಶನ

&ಯಲು "ೕSೕ$.

13.5.66ಧ ಸಂ~Cಗ&ಂದ ನxಯಲpಡುವ ಮ=ಾ

8ಾಯ%ಕ"ಮದ ಬL

ಾ= ಸಂಗ"=ಸಲು ಅನುಕೂ$;.

13.7.ತರಗ 6JಾW%ಗಳನು 2 ತಂಡಗಾ 6ಂಗA$,

13.7.
13.7.ಮಕUಳ
7.ಮಕUಳ ಹರV ಜಗ ಕVO :

ತಂಡಗ&L Rಸ;ಟುU, 6ಷ:ಾYಾ;ತHಾ

ಮ=ಯರನು

ಮ=ಯರು ಪBರುಷರು –ಮ=ಯರ ?ಾರತಮದ

(ಅವBಗಳುಅವBಗಳು-03)

Rಸ;ಸುವರು

ಆYಾರಗಳನು

13.4.
13.4.ಚಚಸ?P
4.ಚಚಸ?P:”
ಚಚಸ?P:”:”-ಮ= ಾ ವಲಂ ೕವನ

ಮ=ಯರ ಸಬೕಕರಣದ ಸಂಘದ >ಾತ" ಬL

ನಂತರ ಕ[ಾ%ಟಕದ
ಅ@ವೃ^ಯ

2.ಇVಾಸದ 6@ನ

ಾ= ಕ` Vಾ

2.1.ಇVಾಸ

ಪ;ಕಲp)

ಮೂAಸುವBದು.

ಮ=ಯರ ಾCನ ಾನ DೕಸTಾ ಾಧ)Lೖದ
ಬL ಜಗ ಕhU XD%$ ಹರh 8ಾಯ%ಕ"ಮ
ಾA;.

2.1.
2.1.ಪ)O ಾಡುವ=ದು:
ಾಡುವ=ದು: .ೂNUರುವ ಅಂಶಗಳ

ಾ=ತ ಮತು ಪBkಾತತ ಆYಾರಗಳನು ಪNU
ಾA;.

5

ಹರh/ಚ3%ಸುವಂ ತಂಡಗಳನು "ೕSೕ$.

2.1..ೂNUರುವ ಅಂಶಗಳನು ಾ=ತ ಮತು ಪBkಾತತ
ಆYಾರಗಾ 6ಂಗA$, ಪNU

1.Tಾವtಗಳು

ಾA$.

2. [ಾಣಗಳು

ಅವBಗಳನು

ವ%ಕ;ಸು?ಾ S ಮತು

ಅವBಗಳನು

HಾsಾXಸು?ಾ S

3. ಾzರಕಗಳು

5. GೕF ಾ=ತ

2.2.ಇVಾಸದ

ರಚ)ಯ

7. 6GೕF ಾ=ತ

•

9. ಾನಪದ ಕ,ಗಳು

ಆYಾರಗಳನು

6ಂಗAಸುವBದು.
2.3.ಇVಾಸದ

4. ಐಹಗಳು

6. mಾಸನಗಳು

8. ಇತರ ಅವuೕಷಗಳು

•

ರಚ)ಯ

ಆYಾರಗಳ >ಾತ"ವನು

6ವ;ಸುವರು.

2.2.
2.2. ಆಲHಂತIಾJ*:
ಆಲHಂತIಾJ*: *ಾzರಕಗಳು [ಾಣಗಳು

2.2.ಾzರಕಗಳು, [ಾಣಗಳು, mಾಸನಗಳು, ಐVಾ$ಕ

ಕ,ಗಳ 3ತ"ಗಳು ಸಂಗ"=$ ಆಲಂ ತ:ಾ;$.

3ತ"ಗಳನು ಸಂಗ"=ಸಲು ವೃತ ಪ".ಗಳು,

2.3.
2.3.ಗುಂಪ=ಚW
3.ಗುಂಪ=ಚW:
ಗುಂಪ=ಚW: ಆYಾರಗಳು ಇVಾಸ ರಚ)

ಸಹಕ;$.

mಾಸನಗಳು ಐVಾ$ಕ ಸCಳಗಳು Tಾವtಗಳು ಾನಪದ ಸCಳಗಳು, Tಾವtಗಳು,ಮತು

6

ಾನಪದ ಕ,ಗಳ

ಾಗ 

ಗಳು, ಅಂತ ಾ%ಲ ಮುಂ?ಾದವBಗಳ ಬಳ.ಯ ಮೂಲಕ

ಾಡಲು RೕL ಸVಾಯಕHಾ ಎಂಬುದರ ಬL

ಚ3%$

2.3. ಾzರಕಗಳು, [ಾಣಗಳು, Tಾವtಗಳು, GೕF

ಾ=ತ, 6GೕF ಾ=ತ ,mಾಸನಗಳು,

ಾನಪದ

ಕ,ಗಳನು ಗುಂಪBಗಳ ಹಂ3 ಗುಂಪB ಚ%L

2.4.
2.4.ಕX
4.ಕX YೕZಸುವ=ದು:
YೕZಸುವ=ದು:Xಮz ಊ;ನ ಇVಾಸವನು

"ೕSೕ$.

ಬಂತು ಎಂದು &<;.

ಊ;ನ ಾ=ತ ಮತು ಪBರತತ ಆYಾರಗ&L

ಕ,ಯ ರೂಪದ ವಕ ಪA$.

ಆ Rಸರು RೕL

2.5.
2.5.ಸ[ಳ
5.ಸ[ಳ <ೕ):
<ೕ):- Xಮz ಊ;ನರುವ ಐVಾ$ಕ

ಸCಳಗ&L MೕN XೕA;.

2.4.Xಮz ಊ;ನ Rಸರು RೕL ಬಂತು? Vಾಗೂ Xಮz
ಸಂಬಂ0$ದ ಕ,ಗಳನು ~ೕ=ತ;ಂದ =;ಯ;ಂದ
&ಯುಂ ಅನುಕೂ$.

2.5.ಸDೕಪದ >ಾ"3ೕನ GೕವಾCನ, ಾzರಕ,ಐVಾ$ಕ
ಸCಳಗ&L ೕಷಕರ ಸVಾಯ^ಂದ Rೂೕ, ಅನ

ಇVಾಸ &ಯಲು ಪ"ಯ$. ಅರುವ ಆYಾರಗಳನು
ಪNU

22.ಭೂಪಟದ
dೕ`
22

2ೌLೂೕ&ಕ ಸಂ.ೕತಗಳು

22.1.2ಾರತ ನ_

ಬSಯುವ 6Yಾನ.

22.1.
22.1.\ರ]^
1.\ರ]^ ರಚ:
ರಚ:ಸು&ವB ಆYಾ;ತHಾ

ಸಂಗಳ ಅನುಾರHಾ ಸೂಕ ಉತ ರವನು

7

03)

ಾA 6ಂಗA$ ಬSಯಲು ಸಹಕ;$. (ಅವBಗಳುಅವBಗಳು-

22.1. Fcಕರು

ಾದ; ರDl ರ3$. ಇ

ಸುಳುಹುಗಳು =ಂG ಮುಂJಾ. ಸ;:ಾದ

3Rಗಳನು ಬಳಸು?ಾ
ಅ,ೖ%ಸು?ಾ S 66ಧ
ಭೂಪಟಗಳನು

ವೕ%ಕ;ಸು?ಾ S

ನ8ಾuಗಳ

6ಧಗಳನು&ಯುವB

ರDl fಾಕgಗಳ ತುಂ;.

2.ನಮzkಾಜ :ಾವBದು? (4 )

3.2ಾರತದ ಭೂFರದ ತು^ (5)

4.2ಾರತದ ಪ6ತ" ನ^ (2)

ಅಗತHಾದ

5.2ಾರತ ಒಂದು— ^ ೕಪHಾG (3)

ಘಟ8ಾಂಶಗಳನುಗುರು

6 2ಾರತದ ಉತ ರದ ಪವ%ತ ಾಲು (7)

ಸು?ಾ S.

7.2ಾರತದ ಅತಂತ Rಚು ಜನಸಂ Rೂಂ^ರುವ

ಉJಾ: ~4ೕi (ಅಳ)

3Rಗಳು.

ಸಹಕ;$.

ಸುZವ=ಗಳು:
ಸುZವ=ಗಳು:1. 2ಾರತ Rೂಂ^ರುವ ಜಲಸಂ0 (1)

ದು.

ಭೂಪಟ ರಚ)L

ದೂರ ^ಕು4 ಮತು

ಉತ ರಗಳನು ರDl ಸೂಕ ಸCಳಗಳತುಂಬಲು

kಾಜ (6)
22.2.ನ8ಾuಗಳ 3R

ಸಂ.ೕತ ಅವBಗಳ

ಉಪೕಗ

ಅ;ಯುವBದು.

22.2.
22.2.ನE
2.ನE ರಚಯ ರಂ3ೂೕ ಸ?P:
ಸ?P: 2ಾರತದ

ನ_ಯನು ರಂLೂೕಯ A$ ಬಣ ತುಂ;.
22.3
22.3.ಾದJ ತIಾJ*:
ತIಾJ*:- ^ಕು4ಗಳನು
ಪ;ಚ<ಸುವ ^ಕೂg3ಯ

ತ:ಾ;$.

ಾದ;ಯನು

8

22.2. mಾ`ಯ 2ಾರತ ಮತು kಾಜಗಳ ನ_

Aಸುವ ರಂLೂೕ ಮತು ನ_L ಬಣ ತುಂಸುವ
ಸpG% ಏಪ%Aಸುವಂ ಅನುಕೂ$.

22.3.ನ8ಾuL ಬಣ

Vಾಕುವ ಮತು ಓದುವ 22.4
22.4.ಅಣಕು ಅ9ನಯ:
ಅ9ನಯ:ಎಂಟು ಜನರ ತಂಡ ರ3$
8ೌಶಲ ಅ;ಯುವBದು.

^ಕು4ಗಳ ಪ;ಚಯ Xೕಡುವ ಾೕcಕHಾ

22.4.ತರಗಯ 6JಾW%ಗಳನು ಎಂಟು

^ಕು4ಗಳ X$ ತಮz) ^ಕು4ಗಾ ಪ;ಚ<ಸಲು

ಅ@ನ<$.

ಅನುಕೂ$.

22.5
22.5.ಒಗಟುಗಳ ಬ3_ ಪದಬಂಧ:
ಪದಬಂಧ: 2ಾರತದ

ಉaಾ:
ಉaಾ:

ನ_ಯ kಾಜಗಳನು &ಯು?ಾ ನಮz kಾಜ
ಕ[ಾ%ಟಕದ `ಗಳನು &ಯಲು ಒಗಟುಗಳನು
ರ3$

22.5.ಒಗಟುಗಳನು ರ3ಸಲು ಸಹಕ;$.
1.ಆ ನಗರದ kಾಮXJಾ)

2.ದಣದ 6ರುದ ^4ನ ನಮz kಾಜ 2ಾ<G

3.ದುಗ%ಮ Vಾ^ಯ ಬಂxಗಳ dೕ` 3ತ"ಗಳನು
.ತ TಾG

22.6.
22.6.ಪ)O
6.ಪ)O ಾK:
ಾK: 2ಾರತದ kಾಜಗಳನು ಮತು

.ೕಂJಾ"ಡ&ತ ಪ"Gೕಶಗಳನು ಪNU ಾA;.

4..ೂೕhಗಳ ತುಂfಾ ಹಲHಾರು fಾಲುಗ&

5.Fವನ ಊರ ಗುಗ&L 2ಾ; 'ೕA.

6.6ಜಯ ಪ?ಾ. Vಾ;$ ಪBರGೂಳL ಪ"ೕF$ದ
7.ನನGೕ ಊSಂದು LS ಎದ Jಾವಣ

8.ಆ ನಗರದ kಾಜನ Rಸರು ಾಮkಾಜ

9.;ಗಳ ಮq :ಾದವರು HಾಸHಾJಾS.

10.kಾಯರು ತಮz ಮಗಳನು ಒಂದು 3ಕ4 ಊ;L
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14.2ಾರತದ kಾಷ
ಧ ಜ,kಾಷ 3R,

14.1.2ಾರತದ kಾಷ 14.1.
14.1.6ತ
1.6ತ bKಸುವ=ದು:
bKಸುವ=ದು: ನಮz Gೕಶದ kಾಷ

ಧ ಜದ ರಚ),6[ಾಸ

kಾಷೕ ಮತು

ಮತು ಅದರ

ಗುರುಸು?ಾ S.

&ಯುವವರು..

kಾvೕಯ ಹಬಗಳನು ಮಹತ ದ ಬL

14.2.kಾಷ Tಾಂಛನ

6[ಾಸ

ಸಂGೕಶ ಮತು ಅದರ

fಾವBಟ ಮತು kಾಷ Tಾಂಛನದ 3ತ"ಗ&L

ಅಂದHಾದ ಬಣ ಹ3 ಅದರ ಮಹತ ವನು &$.

Tಾಂಛನದ 3ತ"ಗ&L ಅಂದHಾದ ಬಣ ಹ3, ಅದರ
ಮಹತ ವನು &ದು.ೂಳು/ವBದ.4 ಸಹಕ;$.

14.2.ತರಗಯ kಾಷೕಯ Kಾಯನ

14.3.
14.3.ಪಬಂಧ
3.ಪಬಂಧ ಸ?P:
ಸ?P: kಾvೕಯ ಹಬಗಳ ಕು;ತು

ಉಾರ,ಸpಷU, Kಾಂ@ೕಯ% ಮತು ಧ X

kಾvೕಯ ೕಯ ಕು;ತು Kಾಯನ ಸpq% ಏಪ%A$. ಸpq%ಯನು ಏಪ%A$, ನಮz kಾಷ ೕಯ

ಪ"ಬಂಧ ಬS<;.

14.3.kಾಷ ೕಯ

Tಾಂಛನಗಳ 3ತ"ಗಳನು ಸಂಗ"=$ ಸುಂದರHಾದ

Kಾಂ@ಯ% ಮತು

14.5
14.5. 6ತಗಳನುA ಗುರು: YಸJಸುವ=ದು:
YಸJಸುವ=ದು: ಈ

ರಚ) ಇVಾಸ ಮತು

14.1..ಳL XೕಡTಾದ kಾಷ fಾವBಟ ಮತು kಾಷ

14.2
14.2. .ಾಯನ ಸ?P:
ಸ?P: kಾಷೕ ಮತು

ಮಹತ ದ ಬL

&ಯುವವರು.

ಕಳು=$JಾS. (ಅವBಗಳುಅವBಗಳು-03)

14.4
14.4.ಆಲH4 ತIಾJ*:
ತIಾJ*: ನಮz Gೕಶದ kಾvೕಯ

ಆಲ¡ ತ:ಾ;$.

10

ಏ;&ತವನು ಗಮXಸುವಂ "ೕSೕ$.

ಅದರ ಮಹತ ದ ಬL

&ಯುವವರು.
14.4.66ಧ

.ಳನ 3ತ"ಗಳನು ಗುರು$ ಮತು ನಮz

kಾvೕಯ Tಾಂಛನಗಳನು Rಸ;$.

kಾvೕಯ ಹಬಗಳ

ಮಹತ ವನು
ಅ;ಯುವರು.

.

14.6.
14.6.cೕಷಭೂಷಣ
6.cೕಷಭೂಷಣ ಸ?P:
ಸ?P: kಾvೕಯ Tಾಂಛನಗಳು

ಮತು kಾಷ [ಾಯಕರ ೕಷಭೂಷಣ ಸpq%

ಏಪ%A$.

14.7.
14.7.:+ಾ
7.:+ಾ ೕ -:
-: kಾಷ ಭ ಾರುವ
ಸಂLೂೕ&/ kಾಯಣನ ಚಲನ 3ತ" 6ೕ$.

14.7.mಾ`ಯ 66ಧ kಾvೕಯ ಹಬಗಳ
ಆಚರ7ಗಳನು

ಾಡುವBದು ಮತು 66ಧ kಾvೕಯ

ಹಬಗಳ 6ೕA ಪಗಳನು ೂೕ;ಸಲು ಸಹಕ;$.

14.4.ನಮz Gೕಶದ Kೌರವವನು R3ಸುವ, ನಮz

Gೕಶದ kಾvೕಯ Tಾಂಛನಗಳ 3ತ"ಗಳನು ಸಂಗ"=$,

11

ಸುಂದರHಾದ ಆಲ¡ ರ3ಸಲು ಸಹಕ;$.

14.6.ಮಕ4&L ೕಷಭೂಷಣ >ಾತ"ದ ಪವ%
XೕA, ಅ@ನ<ಸುವಂ "ೕSೕ$.

ಾ=

14.7.kಾಷ"ೕಮ ಾರುವ ಚಲನ3ತ"ದ ಬL
= ಾz= XೕA ಪ;ಚ<$.

(ಅವBಗಳುಅವBಗಳು-03
17.ಮಕ4ಳ ಹಕು4ಗಳು

17.1.
17.1.ಮಕ4ಳ
1.

17.1.
17.1.ಂಗಡ
1.ಂಗಡ ಾಡುವ=ದು:
ಾಡುವ=ದು: ಮಕ4ಳ ಹಕು4ಗಳ

17.1.Fcಕರು ಮಕ4&ಂದ ತಮz ಸುತ ಮುತ ನ ಮಕ4ಳ

ಹಕು4ಗಳ ನಡು

ಮಹತ ವನು

ಗುರು$ ಅವBಗಳನು 6ಂಗA$.

:ಾಗು ರುವ

17.2. ಾನವ

17.2
17.2. ಚeಾಸ?P:
ಚeಾಸ?P: ಮಕ4ಳ ಹಕು4ಗಳು ಮತು

17.2.ತರಗಯ ಗುಂಪBಗಳನು ರ3$, ಒಂGೂಂದು

ಮತು

ಾನವ

ಹಕು4ಗಳ ಅಥ% ಮತು

ವತ$$ ಅವBಗಳ

&ದು.ೂಳು/ವರು.

&ದು.ೂಳು/ವರು

ಹಕು4ಗಳ ಅಥ% ಮತು

ಮಹತ ವನು

ಮಹತ ವನು

&ದು.ೂಳು/ವರು.

ಮತು

ಾನವ ಹಕು4ಗಳ ಉಲಂಘ)ಯ 3ತ"ಗಳನು ಹಕು4ಗಳು ಮತು

ಾನವ ಹಕು4ಗಳ ಉಲಂಘ) ಬL ಚ3%$;.

17.3
17.3. ಾQ ಸಂಗಹ:
ಸಂಗಹ: ನಮz Gೕಶದ

12

ಾನವ ಹಕು4ಗಳನು ಉಲಂಘ)

ಉJಾಹರ7ಗಳನು

Lದು.ೂಂಡು

3ತ"ಗಳ ಸVಾಯGೂಂ^L 6ಂಗAಸುವಂ &$.

ಹಕು4ಗಳ 8ಾಡ%ಗಳನು XೕA. ಗುಂನ ಚ3%ಸುವಂ

ಅನುಕೂ$.

17.3.ಮಕ4ಳ ಸುತ ಮುತ ನxಯರುವ ಘಟ)ಗಳನು ,

ಆಗು ರುವ ಮಕ4ಳ ಹಕು4ಗಳು ಮತು

ಹಕು4ಗಳ ಉಲಂಘ)ಗಳ ಸXzೕಶಗಳ

ಾನವ

ಾ=ಯನು ಸಂಗ"=$.

17.4
17.4. ವರf ತIಾJ*:
ತIಾJ*: Xಮz ಮ)ಯ XೕವB

ಉJಾಹರ7ಗಳನು, ದೂರದಶ%ನ,$X ಾ,ವೃತ ಮತು

ಪ".ಗಳನು ಬಳ.

ಾಡುವಂ &$.

17.4.ಮಕ4ಳ ಅವರು ಅನುಭ6ಸುವ ಹಕು4ಗಳ ಬL

ಚTಾ<ಸುವ ಹಕು4ಗಳ ಮತು Xಮz ಕುಟುಂಬದವರು = ಾz=ಯನು ಕ` Vಾಕಲು "ೕ?ಾg=$.
XಮL Xೕಡ^ರುವ ಹಕು4ಗಳ ಬL 3ಕ4 ವರ^
ತ:ಾ;$.

17.5
17.5. 5ಾವ6ತಗಳ ಸಂಗಹ:
ಸಂಗಹ: ಜಗ ನ

ಹಕು4ಗಳ ಪರHಾ Rೂೕkಾಟ

2ಾವ3ತ"ಗಳನು ಸಂಗ"=$.

ಾನವ

ಾAದ ವ ಗಳ

17.6
17.6. 6ತ ಫಲಕಗಳ ಪದಶನ
ಪದಶನ:.ೂNUರುವ

3ತ"ಗಳನು ಸ;:ಾ ಗಮX$ ನಮzಸಂ6YಾನವB
ತನ ಪ"jಗ&L ಆರು ಮೂಲಭೂತ ಹಕು4ಗಳನು

ಕಲp)ಯ ಸೂಚ)ಯ ಸCಳದ ಬS<;.

17.7.
17.7.ವghi
7.ವghi ಸಂದಶನ:
ಸಂದಶನ: ಎ

ಓಗ&L MೕN XೕA
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17.5. 66ಧ
ಪ;ಚಯ

ಾನವ ಹಕು4ಗಳ RೂೕkಾಟKಾರರ

ಾA$/ಅವSೕ

ಾA.ೂಳು/ವಂ

ಾ= ಕ`Vಾಕುವ >ಾ"j£U XೕA;.

ಾA;.

17.6 ಆರು ಮೂಲಭೂತ ಹಕು4ಗಳನು ಪ"ಂಸುವ

3ತ"ಫಲಕಗಳನು ಪ"ದF%$. ಮಕ4ಳು 6ವ;ಸ'ೕಕು.

ಮಕ4ಳ ಸಂರc7
ಪx<;.

ಾಡುವ ಕು;ತು ಪ"F$ ಉತ ರ

17.8.
17.8.Mಾಟಕ
8.Mಾಟಕ ಪದಶನ:
ಪದಶನ: ಮಕ4ಳ ಸಂರc7ಯ [ಾಟಕ

17.8.mಾ`ಯನು ಮ=ಾ ಮತು ಮಕ4ಳ ಕTಾಣ

ಇTಾಯ ಎ. .ಓ ಗಳನು ಸಂದಶ%$ವಂ

ಅನುಕೂ$.

17.8.mಾ`ಯ ಮಕ4ಳ ಸಂರc7ಯ ಚಲನ3ತ"

17.9.
17.9.ಬLೕ.ಾj
9.ಬLೕ.ಾj ರ6::
ರ6::

ಪ"ದF%$

ಾದ; [ಾಟಕಗಳನು

ಾಡಲು "ೕSೕ$.

17.9..ೖTಾಸ ಸ?ಾಥ%,ಮTಾTಾ,)ಲg ಮಂxTಾ,
Kಾಂ0ೕ ರವರ ಬೕKಾ" ಓ^ ಮಕ4ಳು

ಹಂ3.ೂಳ/.

17.8.ಸತdೕವ ಜಯೕ ಯೂ ಟೂ¤ ಾನi ಅನು
6ೕ$. ಚ3%$;.

(ಅವBಗಳುಅವBಗಳು-03)
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.

ಚ:01.+ಮ3
:01.+ಮ3 +ೕಡFಾದ ಮಕUಳ ಹಕುUಗಳ ಮತುi ಾನವ ಹಕುUಗಳ ಉಲkಂಘಯ 6ತಗಳನುA ಗುರು::
ಗುರು::

ಅವBಗಳನು ಮಕ4ಳ ಮತು

ಕ".ಸಂ
1

ಾನವ ಹಕು4ಗಾ 6ಂಗA$.ಸಂಬಂ0$ದ ಸೂ3ತ ಪNUಯ ಬS<;.

ಮಕ4ಳ ಹಕು4ಗಳು

ಾನವ ಹಕು4ಗಳು ವಂಚ)

ವಂಚ)

2
3
4
5
6

ಸೂಚ)ಗಳು:-

* ಮಕ4ಳ ಗುಂಪBಗಳನು ರ3$;.

* ಮಕ4&ಂದ ತನ ಸುತ ಮುತ ನ ಮಕ4ಳ ಹಕು4ಗಳು ಮತು

ಉJಾಹರ7ಗಳನು ಪxದು.ೂ&/;
15

ಾನವ ಹಕು4ಗಳನು ಉಲಂಘ):ಾಗು ರುವ

* ಮಕೂಂ ತ ಗಳ ಪಚಯ ಾ.

* ಮಕಂದ ಉತರ ಪದು ಂಗಡ ಾ ಸಂಬಂ!"ದ ಪ#$ಯ%& ಬ'ಯಲು ಅನುಕೂ%"

ಚ:-02 ಈ ಳನ ತಗಳನು ಊ

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಗಳನು ಸ :

ಸೂಚಗಳು:-

*ಮಕಳ ಗುಂಪ+ಗಳನು, ರ ".

*-.ಕರು ತ ಗಳ ಪಚಯ ಾ.

*ಆರು ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಗಳನು, ಪ 23ಂ3ಸುವ ತ ಫಲಕಗಳನು, ಪ ದ-6", ಗುರು2ಸಲು 2".

*ಮಕಳು ಉತಸು7ಾ ಕಲ89ಾ ತ ದ%& ಬ'ಯಲು ಅನುಕೂ%".
4.:ಾ ೕನ

4.1.ಶ=ಭೂಪಟದ

4.1
4.1. ಚಚ ಸ:
ಸ: 9ಾಗಕ?ಯ ಉದಯ@ AಾರಣCಾದ
16

4.1. 9ಾಗಕ?ಯ ಉದಯ@ AಾರಣCಾದ

ಾಗೕಕಗ

'()ಂಧೂ

ಅಂಶಗಳನು ಕುತು ಚ59).

ಾರಣಗಳು,ಅದ

34ಾ ಮತು 5ೕಾ

2.ನಾ
4.2.
2.
ನಾ ರಚ:
ರಚ: &ಶBದ ಭೂಪಟದ'( ;ಾF5ೕನ ಾಗಕಗ
4.

ಅ ವೃ

ಾರಣಾದ ನಗಳನು

ಗುರುಸುವದು, ಮತು

ಈ,-.,/ಸ012ೂ
ಾಗಕಗ

ಾರಣಾದ ನಗಳ

ಜಗ ನ ಸ"ಾಜ ಮತು

ಗುರುಸುವರು.

ೂಡು ಗಳನು

4.2.)ಂಧೂ,ಈ,-.,

ಸಂಸೃ ಅವಗಳ
&ವಸುವರು.

ಾರಣಾದ ನಗಳನು ಗುರು).

ಅಂಶಗಳನು ಾಯ ಮೂಲಕ

ಪಚ.

4.2.ಜಗನ ಭೂನಾಯನು ರ!ಸುವ
ೌಶಲ %& 'ಾಗೂ ಖಂಡಗಳ ಪಚಯ
ಾ*, ಗುರುಸುವಂ+ ಅನುಕೂ,.

/ಸ012ೂ34ಾ
ಮತು 5ೕಾ

ಾಗಕಗಳ ನಗರ
,ೕವನ,ಆಡತ,

7ಾ"ಾ,ಕ,ಆ89ಕ,
ಾ:;ಾರ ಮತು

<ಾ39ಕ

4.3
ೕಜಯ
4.3.ಪ ಬಂಧ ರಚ:
ರಚ: )ಂಧೂ ಾಗಕಯ ಾಲದ ನಗರ IೕಜJಯ
ಬ ? ಪFಬಂಧವನು ರ5).

4.3.ಮಕ-ಳು ತಮ ಸ/ೕಪದ ನಗರಗಳ
ಉ2ಾಹರ4ಯನು 5ೕಡ,. 66ಧ

ಮೂಲಭೂತ 7ೌಕಯ8ಗಳ ಸಹ

4.4
4.4. ೂೕಷಕ ರಚ:
ರಚ: &&ಧ ಾಗಕಗಳ ನಡು&ನ ವ:Kಾ:ಸಗಳನು
ೂೕಷ.ಕವನು ರ5) ಬLM.

17

ಸಂಬಂ:ಕಸುವಂ+ ಾ*.

4.4.66ಧ <ಾಗಕ+ಗಳ =ೂೕಷ?ಕ ರ!

ವವ~Cಯನು

&ದು.ೂಳು/ವBದು.

ಷಯ
ಗಳು

ನಗರ ೕವನ,ಆಡ&ತ
ಾ ಾ ಕ ಆW%ಕ
ಮತು YಾD%ಕ
$Cಯನು

ಂ
ಧೂ

"ಸಪ ಈ&'(

)ೕ*ಾ

$ೂೕ
ಯ

4.5
4.5.ಆಲHಂ ರಚ:
ರಚ: ಜಗ ನ >ಾ"3ನ ಏಳು ಅದುತಗಳ 3ತ"ಗಳನು

ಸಂಗ"=$.

[ಾಗ;ೕಕಗಳ

4.5.ಯುಟೂ¤, ಗೂಗi, ವೃತ
ಪ".ಗಳು Vಾಗೂ

&ಯುವರು.

4.3.66ಧ >ಾ"3ೕನ

ವತ$ಕ;$ ಉತ ;ಸುವಂ "ೕ?ಾg=$.

ಾಗ ೕ

ಮುಂ?ಾದವBಗಳನು ಬಳ.

ಅನು.ೂ$.
4.6
4.6.ಪ)O ಾK:
ಾK: >ಾ"3ೕನ [ಾಗ;ೕಕಗಳ [ಾಗ;ಕಗೂ ಇಂ^ನ
[ಾಗ;ಕಗಳ ೖFಷ¥ಗಳ ಪNU ತ:ಾ;$.

ನಡು6ನ ಅಂಶಗಳ

4.6. >ಾ"3ೕನ ಮತು ಈನ [ಾಗ;ೕಕಯ

ಎರಡು ಪNUಗಳನು ತ:ಾ;$. ೌಲಭ

8ಾಡ%ಗಳನು ತ:ಾ;$. Rೂೕ. &

ವ?ಾಸ

ವ?ಾ$ಕ;ಸುವರು.

03)

4.4.>ಾ"3ೕನ
[ಾಗ;ೕಕಗಳ
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ಾಡಲು

ಾಡಲು ಸಹಕ;$. (ಅವBಗಳುಅವBಗಳು-

[ಾಗ;ಕಗೂ ಇಂ^ನ

[ಾಗ;ಕಯ

ೕವನಕ"ಮವನು

7.2ಾರತದ Rೂಸ

RೂೕಸುವBದು.

7.1.Rೂಸ ಧಮ%ಗಳ

7.1
7.1.ಚಚ ಸ?P:
ಸ?P: Rೂಸ ಧಮ%ಗಳ ಉದಯ.4 8ಾರಣHಾದ

ಧಮ%ಗಳ ಏ&LL

ಉದಯ.4

ಅಂಶಗಳನು ಕು;ತು ಚ3%$;.

?ಾ S ಮತು

ಅಂಶಗಳನು

7.2
7.2.7ಾ8ಾ9ನಯ:
7ಾ8ಾ9ನಯ: “ಬುದನ ಮVಾಪ;?ಾಗ” ಕು;ತು

8ಾರಣಗಳನು6ವ;ಸು
6ಮ§ಾ%ತzಕ

ಬದTಾವ7ಗಳನು

8ಾರಣHಾದ

&ದು.ೂಳು/ವBದು..

6ಮmಾ%ತzಕ ಪ;Fೕ$ 7.2.ಬುದ ಮತು
ಒp.ೂಳು/?ಾ S.

ಮVಾ6ೕರನ

ೕವನವನು ಕು;ತು

&ದು.ೂಳು/ವBದು.

>ಾ?ಾ"@ನಯ

ಾA$.

7.3
7.3.ಷಯ ಮಂಡ:
ಮಂಡ Kೌತಮ ಬುದ ಮತು ಮVಾ6ೕರನ

7.1. Rೂಸ ಧಮ%ಗಳ ಉದಯದ

8ಾರಣಗ&L = ಾz= ಕ` Vಾಕುವಂ

ಅನು.ೂ$.

7.2.ಬುದ
ಮತು ಮVಾ6ೕರ;L
7.2.
ಸಂಬಂ0$ದ ಕ,ಗಳನು &$.

7.3.=ಂದೂ ಸ ಾಜದ ಆಶಯಗ&L

'ೂೕಧ)ಗಳು .ಲವB ೖ^ಕ 8ಾಲದ ಆಚರ7ಗಳ ಪ"Fಸುವಂ

ಾA 6ರುದHಾದ, ೖ^ಕ 8ಾಲದ ಅಂಶಗಳನು

7.4
7.4.Mಾಟಕ ಪದಶನ:
ಪದಶನ: ಅಂಗು ಾTಾ ಮತು ಬುದನ ನಡು

7.4.ಮಕ4&L ಾತಕ ಕ,ಗಳು,$X ಾ

ಮತು ಈ 6ಷಯ ಕು;ತು 6ಷಯ ಮಂಡ)
ಸಂHಾದವನು [ಾಟಕ ಪ"ದಶ%ನ

ಾA$.

ಾA;.

7.5
7.5.ಪಂಬಂಧ ರಚ:
ರಚ 2ಾರತದ ಸ ಾಜದ dೕ` jೖನ ಮತು
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6uೕvಸುವಂ "ೕSೕ$.
6ೕc7

ಾಡಲು ಅನುಕೂ$.

7.5.ಮಕ4ಳನು ಗುಂಪBಗಳ[ಾ

7.3.ಬುದ ಮತು

Sೌದ ಧಮ9ದ ಪFVಾವದ ಬ ? ಪFಬಂಧ ಬLM.

ಮತು ತತBಗಳನು

ಸ:: ಅYೂೕಕ ಚಕF 5ತFದ ಸNಾಯZೂಂ [ೌತಮ
7.6
6.ಸ
7.

ಮNಾ&ೕರನ OೂೕಧJ
ದುೂಳುPವದು

ಬುದನ Oೂೕ\)ದ ತತBಗಳನು ಪF Lಯ/ೕ] ಬLM.

7.4.ಬುದ ಮತು

ಇಂನ ಸ"ಾಜ

,ೕವನ

ಅಳವR)ೂಳುPವರು

18.ಪFಮುಖ

18.1.&ಶB ಭೂ

Vೌ ೂೕಕ ಲWಣಗXಾದ ನಾYಯನು ರ5)

7ಾಗರಗಳು, ನಗಳು,
ಪವ9ತಗಳು,

ಪFZೕಶಗಳನು

ಅBಾCಸಾಡಲು ಸಹಕ.

7.6. ಈ !ತAದ ಸ'ಾಯDೂಂEF ಪA
FGಯ

HೕI

+ೂೕಸುKಾ,
ಾ*.

ಮNಾ&ೕರನ OೂೕಧJ
ಮತು ತತBಗಳು

ರಚಾ*, @ಾತAಗಳನು ಹಂ!

ಮಕ-Jಂದ

ೌಲCಗಳ

7.7
7.7.ಪ ಾ:
ಾ: ಸ^ಯಾ_ ಆಚಸುವ <ಾ39ಕ ಹಬaಗಳನು

(ಅವಗಳುಅವಗಳು-03)

18.1
18.
1.ನಾ ರ:
ರ: bಮc ಊನ ಸುತ ಮುತ 'ನ Vೌ ೂೕಕ

18.1.ಮಕ-JF ತಮ ಸುತಮುತ

"ಾR "ಾR.

ಲWಣಗಳನು eೂಂರುವ ಭೂ ನಾY ರ5).

ಗುರುಸುವರು.

ಪಚಯ

ಪಸರದ BೌFೂJಕ ಲLಣಗಳ ಬFN

ಪಚಯ ಾ*, ನಾ ರಚ ಾಡಲು

ಸಹಕ.
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%ರಳು

/ೖgಾನಗಳು ಮತು
ಏiಾ:ದ ಗR

ಪFZೕಶಗಳನು

ಗುರುಸುವರು.

(ಅವಗಳುಅವಗಳು-03)

18.2.&ಶBದ
Vೌ ೂೕಕ ಲWಣಗಳ

ಬ ? "ಾjಯನು

18.2
18.
2.ಸ"ಳಗಳನು# ಗುರು$:
ಗುರು$:&ಶBದ ಭೂ ನಾYಯ ರ5) ಪFಮುಖ
ಖಂಡಗಳನುಗುರು)
ಖಂಡಗಳನುಗುರು).

18.2. ಾದಯ 6ಶOದ ಭೂಪಟದ

ಸ'ಾಯ ಪQದು ಮಕ-JF ಪಚ,
ಮಕ-Jಂದ ನಾ ರಚ ಾಡಲು

ದುೂಳುPವರು.

RAೕGೕS.

18.3.&ಶBದ

18.3. ರಂ%ೂೕ& ತ ತ(ಾ:
ತ(ಾ: &ಶBದ ಆಳ 7ಾಗರದ
ಖಂಡಗಳು,7ಾಗರಗಳು, 18.3

Zೕಶಗಳು

/ೖgಾನಗಳನು ರಂ ೂೕ'ಯ ಮೂಲಕ 5ತFವನು ತ4ಾ).

ಪವ9ತಗಳು,/ೖgಾನ

18.4.
18.
4.ಾ)$
4.ಾ)$ ಸಂಗ ಹ+:
ಹ+:kಾ]ಯ ಗFಂlಾಲಯದ ಸNಾಯZೂಂ

"ಾjಯನು

ಪವ9ತಗಳು
ಪವ9ತಗಳು,/ೖgಾನಗಳು
"ಾjಯನು ಸಂಗFj).

ಗಳು ಮತು ಗRಗಳ

&ಶBದ ಖಂಡಗಳು,ಖಂಡಗಳು,7ಾಗರಗಳು,Zೕಶಗಳು

ದುೂಳುPವರು..

18.5.
18.
5.ರಸಪ
5.ರಸಪ # ಾಯ-ಕ ಮ:
ಮ: &ಶBದ Vೌ ೂೕಕ ಲWಣಗಳ ಬ ?
ರಸಪFY ಾಯ9ಕFಮವನು ಏಪ9R).

18.3.ಈ ಾದಯಂ+ 7ಾಗರದ

Hೖ2ಾನಗಳನು ರಂFೂೕ,ಯ,U ಬಣV
ತುಂWಸಲು RXAೕKಾY.

18.5.ZಾIಯ ಗAಂ[ಾಲಯ ಮತು

ಭೂಪಟಗಳ ಬಳ= ಾಡಲು ಮಕ-JF
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18.6.
18.6.ಆಲHಂ
ರಚ: 66ಧ ಭೂ ನ8ಾuಗಳ ಆಲಂ ರ3$.
6.ಆಲHಂ ರಚ:

18.7.
18.7.KLೕ
7.KLೕ ಪದಶನ:
ಪದಶನ: ಅXಮi >ಾ)¨, ೕKಾ"ಕi

ಾಗ%ದಶ%$.

ಪ"uೂೕತ ರಗಳನುರ3ಸಲು ಸಹಕ;$;..

18.6 Rೂೕಬ&,?ಾಲೂಕು, `,kಾಜ,
Gೕಶ, 6Gೕಶಗಳ

ಾದ; ನ8ಾuಗಳ

ಾ)i ನ ಬರುವ 2ೌLೂೕ&ಕ 6Aೕಗಳನು 6ೕ$.

ರ3ಸಲು ಅನುಕೂ$.

;Yಾಮ, dೖJಾನಗಳನು ಪNU

ಗಳನು 6ೕಸಲು ಸಹಕ;$.

18.8.
18.8.ಪ)O
ಸಂಬಂBಕJ:: ಸC&ಯHಾರುವ ನ^, ಪವ%ತ,
8.ಪ)O ಾK ಸಂಬಂBಕJ::
ಾA ಸಂಬಂ0ಕ;$ ಬS<;.

18.7.ಅಂತ ಾ%ಲ,ಯೂಟೂ¤ 6Aೕ

18.8.ಸC&ಯHಾರುವ ನ^, ಪವ%ತ,

dೖJಾನ ಮತು 2ೌLೂೕ&ಕ ಲcಣಗಳ
ಪ;ಚಯ

ಾA$, ಸಂಬಂ0ಕ;$

ಬSಯುಂ "ೕSೕ$.
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