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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤Ãw 2020£ÀÄß
eÁjUÉÆ½¹zÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¤nÖ£À°è FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï CrAiÀÄ°è
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è £ÀªÀÄä gÁdå PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV,
JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ£ÀÀμÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ.
¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ‘PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ’ JA§ «£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ PÀ°PÁ £ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ, ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............

²æÃ ©.¹. £ÁUÉÃ±À

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ
£ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À
PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ
ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀªÀ£ÀÄß
¤ÃV¸À®Ä 2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§ «£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß
C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F G¥ÀPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå
eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV
UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ‘Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®’UÀ¼À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹, PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï
¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ,
PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸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 ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ
PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ r.J¸ï.E.Dgï.n. ºÁUÀÆ J¸ï.J¸ï.PÉ. AiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. F PÁAiÀÄðzÀ°è
¸ÀºÀPÀj¹zÀ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±ÀÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

qÁ. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï J¸ï,

¨sÁ.D.¸ÉÃ.

¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð,
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr
«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉ CvÀåUÀvÀå.
DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ
GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À
¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ
PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ
gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
G¥ÀPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ
£ÀA©zÉÝÃ£É.

qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.

DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
¸ÁªÀ ð d¤PÀ ²PÀ ë t E¯ÁSÉ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
JgÀqÄÀ ªÀµð
À UÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À w
À UÀ¼ÄÀ ¤jÃPÉA
ë iÀÄAvÉ
£ÀqAÉ iÀÄzÉ ªÀÄPÀÌ¼°
À è PÀ°PÁ £ÀµÖÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀg,À
¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼Æ
À GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvq
À U
É ¼
À £
À ÄÀ ß ¤ªÁj¹,
PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À AÉ iÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÆ
É ¼À®
î Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀt
ë PÂ À ªÀµð
À zÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
G¥ÀPª
æÀ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß C£ÀÄµÁ×£U
À Æ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É ¥Àw
æ AiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀg
ë v
À É ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£ª
À £
À ÄÀ ß ¸Á¢ü¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ ¥Àx
æ ª
À ÄÀ DzÀåvAÉ iÀiÁVgÀÄvÀz
Û .É J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÆ
À vÀªÁV
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀg
ë v
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUv
À åÀ . DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgU
À w
À AiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ
¥s®
À UÀ¼Æ
É A¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀg
ë v
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£z
À À PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À £
À ÄÀ ß CAvÀUð
À vÀUÆ
É ½¹
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPª
æÀ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À £
À ÄÀ ß vÁªÀÅ §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼°
À è §Ä£Á¢
PÀ°PÁ eÁÕ£ª
À £
À ÄÀ ß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgª
À £
À ÄÀ ß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÃÛ £É. EzÀ£ÄÀ ß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV
ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®£
à É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀAæ iÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÃÛ £É.
vÀªÄÉ ä®g
è À ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsåÀ . F ¤nÖ£°
À è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸£
ìÀ ÄÀ ß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÃÛ £É.

²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ
C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨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¸ÀÄªÀ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
§¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ
¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ’
G¥ÀPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPÀæªÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À
DAiÀÄÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è
¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’
ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ
¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯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 ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ
¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ
«ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛÃ£É.
±ÀÄ¨sª
À ÁUÀ°.

²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ
vÀgÀ¨ÉÃw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
iv

¥ÀjPÀ®à£É & ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À :
qÁ|| J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï.

qÁ. «±Á¯ï Dgï.

¨sÁ.D.¸ÉÃ.

¥ÀæzÁs £À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ëæq²sÀ PÀt
ë E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw.

¨sÁ.D.¸ÉÃ.

DAiÀÄÄPÀÛgÄÀ
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.

¨sÁ.D.¸ÉÃ.

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, r.J¸ï.E.Dgï.n., ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸ÀªÄÀ UÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸Á»vÀå gÀZÀ£Á ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À vÀAqÀ :
f¯Áè ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è
£Àg¹À AºÀ ¨sÁUÀªÀvï

¥Àæ¸Ázï

d£À¸ÉÃªÁ «zÁåPÉÃAzÀæ,
ZÀ£ÉßÃ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¨sÁgÀvï ªÀiÁvÁ «zÁåªÀÄA¢gÀ,
¨Á®QAiÀÄgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É, ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ£ÀUgÀ À,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 019

UÀuÉÃ±À ¨sl
À Ö
¸ÀPÁðj ¨Á°PÁ ¥ÀzÀ« ¥ÀÆªÀð PÁ¯ÉÃdÄ
(¥ËæqsÀ±Á¯Á «¨sÁUÀ), gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ

¥Àj²Ã®PÀÀgÀÄ :
æqÁ|| ªÉAlPÀgÀªÀÄt zÉÃªÀgÀÄ¨sÀlÖ
«µÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPg
À ÀÄ
DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, ¨ÉAUÀ¼Æ
À gÀÄ.

¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ :

E. «. f. «¨sÁUÀ , r. J¸ï. E. Dgï. n. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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अधिगमफलानाां सूध िः 1. वर्णमालायााः अक्षरार्ाां रचनाां , ध्वननां च ज्ञात्वा पठन्ति नलन्तिन्ति।
गुनर्ताक्षरार्ाम्, सांयुक्ताक्षरार्ाम्, च प्रत्यनिज्ञान-उच्चारर्-पठन-लेिनेषु समराणाः िवन्ति।
2. सङ्ख्यावाचकपदानाां प्रत्यनिज्ञानम्(ज्ञानम्),उच्चारर्म्, पठनम्, लेिनम्, वाक्येषु उपयोगश्च।
3. पाठ्यपुस्तके नवद्यमानानाां स्तोत्रार्ाां सुिानषतानाां नवनवधपद्यानाां च अवबोधनम्, नवश्लेषर्ञ्च।
4. सुबिानाां ज्ञानम्, सुबिानन उपयुज्य वाक्यरचना कौशलसम्पादनञ्च।
5. कृदिाव्ययानाां पररचयाः , वाक्येषु नवद्यामानकृदिपदानन नचत्वा नामननदे शने समराणाः िवन्ति।
6. पाठ्यपुस्तके नवद्यमानकरानाां िावपूवणकम् अरणज्ञानपूवणकञ्च पठनां अवबोधनञ्च।
7. नतङ्खिानाम् उपसगाणर्ाञ्च अवबोधनम् । वाक्यप्रयोगकौशलसम्पादनां च ।
8. स्वरसन्धीनाां व्यञ्जनसन्धीनाां च ज्ञानम्। सन्तन्धनविजने , सांयोजने च समराणाः िवन्ति।
9. समस्तपदानाां नवग्रहवाक्यानाञ्च पररचयप्रान्तताः । नवनवधसमासानाां प्रत्यनिज्ञानम् ।
10. कारकार्ाम् उपपदनविक्तीनाञ्च अवबोधनम्। शुद्धवाक्यरचनायाां प्रिुत्वां लििे।
11. अलङ्कारार्ाम् अवबोधनम्।काव्यशोिावधणने अलङ्कारााः प्रमुिस्रानां लििे इत्यवगच्छन्ति।
12. छन्दसाः पररचयप्रन्तताः । छन्दोननयमानानित्य पद्यरचनायाां नैपुण्यप्रान्तताः ।
13. पत्रलेिनम् – निन्ननिन्नपत्रानर् लेन्तितुां समराणाः िवन्ति।
14. वाक्यरचनाकौशद्वारा प्रबन्धलेिनसामर्थ्णसम्पादनम् ।
15. अनुवादकौशलसम्पादनम् ।प्ररमिाषायााः नद्वतीय-तृतीयिाषयोाः िाषािरां कुवणन्ति।
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अधिगमफलम्-1-ििामालायाः अक्षरार्ाां रचनाां ध्वननां च ज्ञात्वा पठन्ति नलन्तिन्ति।
गुनर्ताक्षरार्ाम् सांयुक्ताक्षरार्ाम्च प्रत्यनिज्ञान-उच्चारर्-पठन-लेिनेषु समराणाः िवन्ति।
अधिगमपत्रम् - 1.1 (पाठः -ििााः )
संस्कृतवर्णमाला

ह्रस्वस्वरााः
अ इ उ ऋ
लृ

व्यञ्जनानन

अयोगवाहौ

स्वरााः

दीर्णस्वरााःआ ई ऊ ॠ ए ऐ ओ

अनुस्वाराः

ववसर्णाः

अाः

अं

औ

अल्पप्रार्- व्यञ्जनानन

क र् ङ

च ज ञ
ट ड र्
त द न

प ब म

य र ल व

वर्ीयव्यञ्ज

अवर्ीयव्यञ्ज

नानन

नानन

क ख र् र् ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ र्

महाप्रार्- व्यञ्जनानन

अनुनाससक- व्यञ्जनानन

ठ ढ
थ ध

फ भ

श ष स ह

ष स ह

त थ द ध न
प फ ब भ म

ङ ञ र् न म

ख र्

छ झ

य र ल व श

कख

मदृ ु

गघ

व्यञ्जना

चछ

नन

तथ

पफ

गघ ङ

जझञ
डढण
द धन

बभ म

श षस

य ि ि व ह्

ििामालां धलखत

2

ककक श
व्यञ्जना
नन

अधिगमपत्रम्- 1.2
(पाठः -ििााः )
अस्स्मन ् पररच्छे दे एतेषाां वणाानाम ् अधाः रे खां सलखत

ककिी, रि, वप, कच, ज र्,ृ ल, ब, टे , िा, सी, दा, मे, नि, नर्, भा, च्
अर कदानचत् तृषातणाः कोऽनप वायसाः जलां प्रातुां सुनचरम् अभ्रमत् । परां साः काक: न कुत्रानप उदकां
प्रातवान् । तताः शुष्कवदनाः पररिािाः चासौ प्रातवान् नकमनप उद्यानम् । तत्र नह िाग्येन दृष्टवान्
जलकुम्भम्।
उपनवश्य च तस्योपािे जलां पातुम् अयतत । नकिु उदकां तन्तिन् घटे स्वल्पम् आसीत् । तिात् जलां
प्रनत चञ्चां नेतुां साः नाशक्नोत् । तदा साः उपायां कृतवान् । साः घटे उपलानन चञ्चा उद् धृत्य अनक्षपत् ।
शीघ्रमेव जलम् उपरर आगच्छत् । तदा पररतुष्टाः साः िृशां जलम् अनपबत् ।

अस्स्मन ् पररच्छे दे एतेषाां वणाानाम ् अधाः रे खां सलखत
प्रा, भ्र, द्या, श्य, स्म, त्र, श्रा, घ्र, च्छ, ल्प, स्र्, ष्ट, ग्ये, ञ्चुं, ष्क, र्वः द्धृ
कन्तिांनश्चत् ग्रामे कश्चन पन्तिताः आसीत् । तस्य नाम िुकुिाः इनत । कदानचत् तस्योपरर कश्चन अपवादाः
आपनतताः । राजिटााः तां कोनवदां शृङ्ख्िलया बद् ध्वा नृपस्य समीपां नयन्ति । िूपनताः तां नवचायण
मरर्दिनम् आनदशनत । तदा िुकुिाः 'अहां श्लोकमेकां वदानम कृपया अनुमनतां ददातु ' इनत
प्रारणयनत।
िनिनणष्टो िारनवश्चानप नष्टाः निक्षुनणष्टो िीमसेनोऽनप नष्टाः ।। िुकुिोऽहां िूपनतस्त्वां नह राजन्
ििावल्यामिकस्सनन्ननवष्टाः ।।। इमां श्लोकां िुत्वा राजा तम् मरर्दिनात् अमोचयत् ।
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ििााः - अभासपत्रम् -1.3
(पाठाः -वर्ाणाः )
संयोज्य धलखत
अ

आ

उत्तराधि

1.

स्वर ाः

5

2.

अयोगव हौ

5

3.

व्यञ्जन नन

1

4.

अवगीयव्यञ्जन नन

13

5.

वगीयव्यञ्जन नन

8

6.

दीर्घस्वर ाः

2

7.

ह्रस्वस्वर ाः

8

8.

मह प्र ण- व्यञ्जन नन

25

9.

अनुन निक- व्यञ्जन नन

33

10.

अल्पप्र ण- व्यञ्जन नन

1

11.

ककणश व्यञ्जन नन

48

12.

मृदु व्यञ्जन नन

14

13.

अनुस्वाराः

13

14.

नवसगणाः

20

15.

सांस्कृतवर्णमाला

19
4

अभासपत्रम्-1.4
उदाहरिम्कु

=

क्

+

उ

म्

+

ऐ

=

मै

क

=

+

ते

=

+

पृ

=

+

रू

=

+

शो

=

+

टां

=

+

गौ

=

+

दा

=

+

नय

=

+

िी

=

+

च्

+

अाः

=

घ्

+

ॠ

=

ध्

+

उ

=

ल्

+

आ

=

ष्

+

ऐ

=

ह्

+

ओ

=

र्

+

ऊ

=

ि्

+

इ

=

ड्

+

औ

=

झ्

+

ऐाः

=
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अभासपत्रम्-1.5
एताधन पदाधन धिभज्य धलखत-( उदाहरिम्- धनत्यम् = न् + इ + त् +य् +अम् )
1.

जातु =

2.

सह=

3.

नदीम्=

4.

ददातु=

5.

ततो=

6.

राजा=

7.

अताः =

8.

तव=

9.

अहां=

10.

जीनवतां=

11.

अतो=

12.

तुभ्यां=

13.

राज्ञे=

14.

पुण्यां=

15.

जगाम=

16.

समये=

17.

राक्षसाः =

18.

जन्मनन=

19.

नवद्या=

20.

नननवणशेषां=
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अधिगमपत्रम्-1.6

ििााः - मौल्यमापनम्
१. एकिाक्येन उत्तरं धलखत ।
१. सांस्कृतिाषायाां कनत वर्ाणाः सन्ति ? =
२. स्वरााः के ?

=

३. अनुनानसकानन कानन ?

=

४. वगीयव्यञ्जनानन कनत सन्ति ?

=

५. ह्रस्वस्वरााः दीघणस्वरााः च के ?

=

६. गुनर्ताक्षरां नाम नकम् ?

=

२. ििाानां संयोजनं कुरुत।
१. र् + आ + म् + आ + य् + अ + र्् + अ + म्

=

२. व् + य् + अ + ञ् + ज् + अ + न् + आ + न् + इ =
३. अ + य् + ओ + ग् + अ + व् + आ + ह् + औ

=

४. अ + व् + अ + र् + ग् + ई + य् + अाः

=

५. अ + क् + ष् + अ + र् + अ + म्

=

7

३. अल्पप्राि-महाप्रािाक्षराधि पृथक् कुरुत
पकथनमियलगङपजझटदडवखधञ
अल्पप्रार्ााः महाप्रार्ााः -

४. ििाान् पृथक् कृत्वा धलखत ।
१. क वेरी =
२. एकदन्ताः =
३. वैम ननकम् =
४. नवद्य =
५.अभ्य िेन =

रचनात्मकप्रधतधिया-

8

अधिगमफलम्-2-सङ्ख्यावाचकपदानाां प्रत्यनिज्ञानम्(ज्ञानम्),उच्चारर्म्,
पठनम्, लेिनम्, वाक्येषु उपयोगश्च।

अधिगमपत्रम्-2.1
(सङ्ख्यााः )

धचत्रं दृष्ट्वा प्रश्नानाम् उत्तराधि धलखत

ि.सं
1.

प्रश्नाः

उत्तराधि

कनत बालकााः सन्ति?

2.

कनत बानलकााः सन्ति?

3.

कनत पुस्तकानन सन्ति?

4.

कनत अङ्कन्याः सन्ति?

5.

कनत िगााः सन्ति?

6.

कनत वृक्षााः सन्ति?

7.

कनत लेिन्याः सन्ति?

8.

कनत नक्षत्रानर् सन्ति?

9.

कनत घण्ााः सन्ति?

10.

कनत दू रवाण्याः सन्ति?
9

अधिगमपत्रम्-2.2- सङ्् ्ाः
सांयोज्य लिखत
ि.सं

अ

आ

1.

32

दश

2.

16

नवांशनताः

3.

35

षोडश

4.

54

द्वानत्रांशत्

5.

83

पञ्चनत्रांशत्

6.

73

षट् चत्वाररां शत्

7.

10

चतुष्पञ्चाशत्

8.

46

चतुष्षनष्टाः

9.

64

नत्रसतनताः

10.

20

त्र्यशीनताः

11.

85

सतसतनताः

12.

92

सतनवांशनताः

13.

68

चतुदणश

14.

77

चतुश्चत्वाररां शत्

15.

27

पञ्चाशीनताः

16.

14

अष्टादश

17.

18

नद्वनवनताः

18.

44

सत

19.

7

शतम्

20.

100

अष्टषनष्टाः
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उत्तरम्

अधिगमपत्रम्-2.3

संस्कृतेन धलखत
उदाहरिम्

1356
प्रश्नः

१३५६
उत्तरम्

प्रश्नः

1.

10

21.

198

2.

25

22.

365

3.

96

23.

416

4.

45

24.

6897

5.

78

25.

5762

6.

87

26.

2212

7.

63

27.

95847236

8.

12

28.

46611

9.

1

29.

569

10. 2

30.

452

11. 3

31.

6589

12. 4

32.

4522

13. 5

33.

65842

14. 6

34.

35622

15. 7

35.

851

16. 8

36.

852

17. 9

37.

7895

18. 11

38.

846

19. 15

39.

74512

20. 30

40.

9262
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उत्तरम्

मौल्यमापनम्-अधिगमपत्रम् -2.4
समीचीनम् उत्तरं धचत्वा धलखतु
१.

आङ्ख्लिाषायााः ४६, सांस्कृतिाषायाम् एवां िवनत ।
अ) षट् नत्रांशत्
आ) पञ्चनत्रांशत्
इ) नत्रचत्वाररां शत् ई) षड् चत्वाररां शत्
__________________________________________________________________________________

२.

आङ्ख्लिाषायााः ५९, सांस्कृतिाषायाम् एवां िवनत ।
अ) एकषनठाः
आ) एकोनषनष्टाः
इ) एकपञ्चाशत्

ई) एकोनपञ्चाशत्

__________________________________________________________________________________
३.

आङ्ख्लिाषायााः ३३, सांस्कृतिाषायाम् एवां िवनत ।
अ) त्रयन्तरांशत्
आ) त्रयो नवांशनताः
इ) द्वानवांशनताः

ई) द्वानत्रांशत्

__________________________________________________________________________________
४.

’एकाः ’ अस्य नलङ्गम् इदां िवनत ।
अ) पुांन्तिङ्गम् आ) रीनलङ्गम्

इ) नपुांसकनलङ्गम्

ई) पञ्चनलङ्गम्

__________________________________________________________________________________
५.

सांस्कृतिाषायााः १८, आङ्ख्लिाषायाम् एवां िवनत ।
अ) 18
आ) 10
इ) 28
ई) 81
__________________________________________________________________________________

६.

सांस्कृतिाषायााः ४३, आङ्ख्लिाषायाम् एवां िवनत ।
अ) 43 आ) 44
इ) 33
ई) 34
__________________________________________________________________________________

७.

’चतस्राः ’ अस्य पदस्य नलङ्गम् इदां िवनत ।
अ) पुांनलङ्गम्
आ) रीनलङ्गम् इ) नपुांसकनलङ्गम्

ई) शम्भुनलङ्गम्

__________________________________________________________________________________
८.

एषाः षड् वादने उदे नत ।
अ) नदवाकराः
आ) ईश्वराः

इ) रमेशाः

ई) शङ्कराः

__________________________________________________________________________________
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९.

अल्पाहारस्वीकारस्य समयाः अन्तस्त ।
अ) पञ्च अनधकनववादने
आ) पञ्च ऊन नववादने
इ) साधणषड् वादने
ई) साधणद्वादशवादने
__________________________________________________________________________________

१०. सायङ्काले साधणचतुवाणदने एतद् कायं करोनत ।
अ) गृहकायणम्
आ) उनिठनत इ) क्रीडनत
ई) िोजनां
__________________________________________________________________________________
१. उदाहरिानुसारं समयं अक्षरः धनधदा िन्तु उदा - १०.१५ = सपाददशवादनम्
१. ११.३० = ----------------------------------२. १.५५ = -----------------------------------३. २.१० = -----------------------------------४. ४.५० = -----------------------------------५. ५.०५ = ------------------------------------

रचनात्मकप्रधतधिया-
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अधिगमपत्रम्- 3.1 (िरिं प्रपद्ये)

एताधन पद्याधन धलखखत्वा उच्ः िुद्धतया च पठन्तु
नमो नमाः शवणसुताय तिै
नमो नमो नवघ्नननवारकाय ।
नमो नमाः शीघ्रवरप्रदाय
नमो नमाः सवणगर्ानधपाय ।। १ ।।
नमस्ते शारदे दे नव
काश्मीरपुरवानसनन ।
त्वामहां प्रारणये ननत्यम्
नवद्याां बुन्तद्धां च दे नह मे ।। २।।
करारनवन्दे न पदारनवन्दां
मुिारनवन्दे नवननवेशयिम् ।
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानां
बालां मुकुन्दां मनसा िरानम ।। ३।।
नमस्तिै िगवते अहणते
सम्यक् सम्बुद्धाय।
बुद्धां शरर्ां गच्छानम
धमं शरर्ां गच्छानम
सङ्घ शरर्ां गच्छानम।४।।
नमो अहणिानाां
नमाः नसद्धानाां
नमाः आयाणर्ाम्
नमाः उपाध्यायानाम्
नमो लोके सवणसाधूनाम् ।। ५ ।।
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अधिगमपत्रम्- 3.2

(प्रथमः पाठः - िरिं प्रपद्ये)
पदानाम् अथं कनााटकभाषया आङ्् लभाषया िा धलखतपदम्

अथाः

पदम्

नमाः

कराः

शवणाः

अरनवन्दां

सुताय

पत्रम्

तिै

मनसा

शीघ्रम्

िरानम

अनधपाय

सम्यक्

त्वाम्

गच्छानम

अहां

लोके

प्रारणये

दे नह

च

मे

पद्यानाम् तात्पयं कनााटकभाषया आङ्् लभाषया िा धलखतनमो नमाः शवणसुताय तिै
नमो नमो नवघ्नननवारकाय ।
नमो नमाः शीघ्रवरप्रदाय
नमो नमाः सवणगर्ानधपाय ।।
करारनवन्दे न पदारनवन्दां
मुिारनवन्दे नवननवेशयिम् ।
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानां
बालां मुकुन्दां मनसा िरानम ।।
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अथाः

अधिगमपत्रम्- 3.3

(पाठः - मागास्थो नािसीदधत)
• सुभाधषताधन कण्ठस्थीकृत्य तेषां तात्पयं धलखत
प्रत्यहां प्रत्यवेक्षेत नरश्चररतमात्मनाः ।
नकां नु मे पशुनिस्तुल्यां नकां नु सत्पुरुषैररनत ।। १ ।।
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
अनुगिुां सताां वत्मण
कृत्स्नां यनद न शक्यते ।
स्वल्पमप्यनुगिव्यम्
मागणस्रो नावसीदनत ।। २ ।।
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
हषणस्रानसहस्रानर् ियस्रानशतानन च ।
नदवसे नदवसे मूढम् आनवशन्ति न पन्तितम् ।। ३ ।।
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
नानिषेको न सांस्काराः नसांहस्य नक्रयते वने ।
नवक्रमानजणतसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता ।। ४ ।।
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
दानेन पानर्नण तु कङ्कर्ेन स्नानेन शुन्तददनणतु चन्दनेन ।
मानेन तृन्ततनण तु िोजनेन ज्ञानेन मुन्तक्तनण तु पूजनेन ।। ५ ।।
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
उद्योनगनां पुरुषनसांहमुपैनत लक्ष्मी:
दै वेन दे यनमनत कापुरुषा वदन्ति ।
दै वां ननहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या
यत्ने कृते यनद न नसद्ध्यनत कोऽत्र दोषाः ।।६।।
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
रे रे चातक सावधानमनसा नमत्र क्षर्ां िूयताम् ।
अम्भोदा बहवो नह सन्ति गगने सवेऽनप नैतादृशााः ।
केनचद् वृनष्टनिरार्द्णयन्ति धरर्ीां गजणन्ति केनचद् वृरा
यां यां पश्यनस तस्य तस्य पुरताः मा ब्रूनह दीनां वचाः ।। ७ ।
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

17

अधिगमपत्रम्-3.4

1. _________________________________

2. ___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

1. _________________________________

2. ___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________
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1. _________________________________

2. ___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

1. _________________________________

2. ___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________
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1. _________________________________

2. ___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________
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अधिगमपत्रम्- 3.5

मौल्यमापनम्-(प्रथमः पाठः - िरिं प्रपद्ये)
१. एकिाक्येन उत्तरं धलखत ।
१. शवणसुताः काः ?

= _________________________________ __________________

२. काश्मीरपुरवानसनी का ?

= _________________________________ __________________

३. मुकुन्दाः कुत्र शयनां करोनत ? = _________________________________ __________________
४. अहणन् काः ?

= _________________________________ __________________

२. संयोज्य धलखत ।
अ

आ

१. गर्ेशाः

काश्मीरपुरवानसनी ___________________________________________

२. शारदा

िीकृष्णाः

___________________________________________

३. मुकुन्दाः

शीघ्रवरप्रदाः

___________________________________________

३. वाक्यां रचयत ।

___________________________________________

१. नमाः

=

___________________________________________

२. त्वाम्

=

_________________________________ __________

३. पुत्राः

=

___________________________________________

४. वन्दे

=

_________________________________ __________

४. चतुथं पदं धलखत ।
१. काश्मीरपुरवानसनी – शारदा :: सवणगर्ानधपाः = _________________________________ ______
२. कराः - हस्ताः

:: मुिम्

= _________________________________ ______

३. बालम् – नद्वतीयानविन्तक्ताः

:: वटस्य

= _________________________________ ______
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५. समानाथाकपदं धलखत ।
१. नवघ्नाः

= _________________________________ __________________________

२. इनदु ाः

= _________________________________ __________________________

३. निाः

= _________________________________ __________________________

४. अरनवन्दम्

= _________________________________ __________________________

६. धिरुद्धाथाकपदं धलखत ।।
१. शीघ्रम्

× _________________________________

२. धीराः

× _________________________________

३.ननन्दा

× _________________________________

७. अन्यधलङ्गपदं धलखत ।
१. तिै

=

_________________________________

२. दे वाः

=

_________________________________

३. बाल:

=

_________________________________

८. समूहेतरपदं धलखत ।
१. गर्ानधपाः , नवघ्नेश्वराः , महेशाः , गर्ेश: =

_________________________________

२. नमस्ते, प्रपद्ये, प्रारणये, िरानम

=

_________________________________

३. नमाः , रामाः , बालाः , पुत्राः

=

_________________________________
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अधिगमपत्रम्- 3.6
मौल्यमापनम्(मागास्थो नािसीदधत )
१. कस्य वने सांस्काराः न नक्रयते ? = _______________________________________________________
२. नराः प्रत्यहां नकां प्रत्यवेक्षेत ?

= _______________________________________________________

३. पानर्: केन शोिते ?

= _______________________________________________________

४. लक्ष्मी: कम् उपैनत ?

= _______________________________________________________

५. मुन्तक्ताः करां प्राप्यते ?

= _______________________________________________________

२. सखधं कृत्वा नाम धलखत ।।
१. प्रत्यवेक्षेत

= _________________________________________________________________

२. नैतादृशााः

= _________________________________________________________________

३. नावसीदनत

= _________________________________________________________________

४. नवक्रमानजणताः

= _________________________________________________________________

३. धिग्रहिाक्यं धिधल् समासनाम धलखत ।
१. पुरुषनसांहाः

= _________________________________________________________________

२. पशुतुल्यम्

= _________________________________________________________________

३. आत्मशक्त्या

= _________________________________________________________________

४. मृगेन्द्राः

= _________________________________________________________________

४. पयाायपदाधन धलखत ।
१. नराः

= ______________ २. वत्मण = ______________ ३. कराः

= ______________

४. मूिणाः = ______________ ५. नमत्रम् = ______________ ६. गगनम् = ______________
रचनात्मकप्रधतधिया-
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अधिगमपत्रम्-4.0
अधिगमफलम्-4-सुबन्तानां ज्ञानम्, सुबन्ताधन उपयुज्य िाक्यरचना कौिलसम्पादनञ्च।

सुबन्तम्
1. उदाहरिानुसारं िब्दानाम् अथं धलखतउदाहरिम्एकवचनम्

ಅರ್ಥ

निवचनम् ಅರ್ಥ

बहुवचनम्

ಅರ್ಥ

म गघाः

ದಾರಿ

म गौ

म ग घाः

ದಾರಿಗಳು

एकवचनम्

ಅರ್ಥ

निवचनम् ಅರ್ಥ

बहुवचनम्

ಅರ್ಥ

दीपाः

ದೀಪ

दीपौ

दीप ाः

खड् गाः

ಖಡ್ಗ

खड् गौ

खड् ग ाः

तटाः

ತೀರ

तटौ

तट ाः

आपणाः

ಅಂಗಡಿ

आपणौ

आपण ाः

प्रश्नाः

ಪರ ಶ್ನೆ

प्रश्नौ

प्रश्न ाः

रोगाः

ರೀಗ

रोगौ

रोग ाः

छ त्राः

ವಿದಾಾ ರ್ಥಥ

छ त्रौ

छ त्र ाः

नखाः

ಉಗುರು

नखौ

नख ाः

कनवाः

ಕವಿ

कवी

कवयाः

अननाः

ಬಂಕಿ

अनी

अनयाः

कनपाः

ಮಂಗ

कपी

कपयाः

गुराः

ಗುರು

गुरू

गुरवाः

नवष्ुाः

ವಿಷ್ಣು

नवष्ू

नवष्वाः

व युाः

ವಾಯು

व यू

व यवाः

भ नुाः

ಸೂರ್ಥ

भ नू

भ नवाः

नवद्य थी

ವಿದಾಾ ರ್ಥಥ

नवद्य नथघनौ

नवद्य नथघनाः

ಎರಡು ದಾರಿಗಳು
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2.एतेषाां शब्दानाां प्रथमाधिभक्तिरूपाधि धलक्तखत्वा अथं धलखतब लकाः (ಹುಡುಗ)

हस्ताः (ಕೈ)

वृक्षाः (ಮರ)

मनुष्याः (ಮನುಷ್ಾ )

अश्वाः (ಕುದುರೆ)

मुननाः (ಋಷಿ)

िुमेराः (ಸುಮೇರು)

क्रीड पटु ाः (ಕಿರ ೀಡಾಪಟು)

शत्रुाः (ಶತ್ರರ )

रनवाः (ಸೂರ್ಥ)
एकि नम्

ಅರ್ಥ

धिि नम्

ಅರ್ಥ
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बहुि नम्

ಅರ್ಥ

स्त्रीधलङ्गपदानां प्रथमाधिभखिरूपाधि
एकि नम् ಏಕವಚನ धिि नम्

ದ್ವಿ ವಚನ

बहुि नम्

ಬಹುವಚನ

लत

ಬಳ್ಳಿ

लते

ಎರಡು ಬಳ್ಳಿ ಗಳು

लत ाः

ಬಳ್ಳಿ ಗಳು

िीत

ಸೀತೆ

िीते

ಇಬಬ ರು
ಸೀತೆರ್ರು

िीत ाः

ಸೀತೆರ್ರು

कल

ಕಲೆ

कले

ಎರಡು ಕಲೆಗಳು

कल ाः

ಕಲೆಗಳು

शल

ಶಾಲೆ

श ले

ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳು श ल ाः

ಶಾಲೆಗಳು

मल

ಮಾಲೆ

म ले

ಎರಡು
ಮಾಲೆಗಳು

म ल ाः

ಮಾಲೆಗಳು

ब नलक

ಬಾಲಕಿ

ब नलके

ಎರಡು
ಬಾಲಕಿರ್ರು

ब नलक ाः

ಬಾಲಕಿರ್ರು

अध्य नपक

ಅಧ್ಯಾ ಪಕಿ

अध्य नपके

ಇಬಬ ರು
ಅಧ್ಯಾ ಪಕಿರ್ರು

अध्य नपक ाः ಅಧ್ಯಾ ಪಕಿರ್ರು

जननी

ತಾಯಿ

जनन्यौ

ಇಬಬ ರು
ತಾಯಂದರು

जनन्याः

ತಾಯಂದರು

नदी

ನದ

नद्यौ

ಎರಡು ನದಗಳು

नद्याः

ನದಗಳು

कुम री

ಕುಮಾರಿ

कुम यौ

ಇಬಬ ರು
ಕುಮಾರಿರ್ರು

कुम यघाः

ಕುಮಾರಿರ್ರು

गौरी

ಗೌರಿ

गौयौ

ಇಬಬ ರು
ಗೌರಿರ್ರು

गौयघाः

ಗೌರಿರ್ರು

व णी

ಮಾತ್ರ

व ण्यौ

ಎರಡು
ಮಾತ್ರಗಳು

व ण्याः

ಮಾತ್ರಗಳು

मत

ಮಾತೆ

म तरौ

ಇಬಬ ರು
ಮಾತೆರ್ರು

म तराः

ಮಾತೆರ್ರು

नपांसकधलङ्गशब्दानाां प्रथमाधिभक्तििः
एकवचनम्

ಏಕವಚನ

निवचनम् ದಿ ವಚನ

वनम्

ಕಾಡು

वने

ಎರಡು ಕಾಡುಗಳು वन नन

ಕಾಡುಗಳು

नगरम्

ನಗರ

नगरे

ಎರಡು ನಗರಗಳು

ನಗರಗಳು
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बहुवचनम्
नगर नण

ಬಹುವಚನ

3.एतेषाां शब्दानाां प्रथमाधिभक्तिरूपाधि धलक्तखत्वा अथं धलखतब ल (ಬಾಲಕಿ)

मनहल (ಮಹಿಳೆ)

वस्त्रम् (ಬಟ್ಟೆ )

भवनम्(ಕಟ್ೆ ಡ್)

नवद्य (ವಿದ್ಯಾ )

म य (ಮಾಯೆ)

नयनम्(ಕಣ್ಣು )

शाला(ಶಾಲೆ)

माला(ಮಾಲೆ)

एकि नम्

ಅರ್ಥ

धिि नम्

ಅರ್ಥ
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पुष्पम्(ಹೂವು)

बहुि नम्

ಅರ್ಥ

अधिगमपत्रम् -4.1
(धितीयः पाठः -सुबन्तम्)
इकारािाः

पुांनलङ्गाः पनत शब्दाः (पनत = ಒಡೆರ್)

धिभखिः एकिचनम् ಅರ್ಥ

धििचनम् ಅರ್ಥ

प्ररमा

पती

पनत:

ಒಡೆರ್ನು
ಹೇ

ಇಬಬ ರು
ಒಡೆರ್ರು

सां.प्ररमा

हे पते

नद्वतीया

पनतम्

ಒಡೆರ್ನನುೆ

तृतीया

पत्या

ಒಡೆರ್ನಂದ पनतभ्याम्

चतुरी

पत्ये

ಒಡೆರ್ನಗೆ

पञ्चमी

षठी

सतमी

पत्युाः

पत्यु:

पत्यौ

ಒಡೆರ್ನೇ

ಒಡೆರ್ನ
ದ್ಯಸೆಯಿಂದ

ಒಡೆರ್ನ

ಒಡೆರ್ನಲ್ಲಿ

हे पती

ಹೇ

ಇಬಬ ರು

ಒಡೆರ್ರೇ
ಇಬಬ ರು

पती

ಒಡೆರ್ರನುೆ

पनतभ्याम्

ಇಬಬ ರು
ಒಡೆರ್ರಿಂದ
ಇಬಬ ರು
ಒಡೆರ್ರಿಗೆ

बहुिचनम् ಅರ್ಥ
पतयाः

ಒಡೆರ್ರು

हे पतयाः

ಹೇಒಡೆರ್ರೇ

पतीन्

ಒಡೆರ್ರನುೆ

पनतनिाः

ಒಡೆರ್ರಿಂದ

पनतभ्याः

ಒಡೆರ್ರಿಗೆ

ಇಬಬ ರು
पनतभ्याम् ಒಡೆರ್ರ

पनतभ्याः

ದ್ಯಸೆಯಿಂದ
ಇಬಬ ರು

पत्योाः

ಒಡೆರ್ರ
ಇಬಬ ರು

पत्योाः

ಒಡೆರ್ರಲ್ಲಿ

ಒಡೆರ್ರ
ದ್ಯಸೆಯಿಂದ

पतीनाम्

ಒಡೆರ್ರ

पनतषु

ಒಡೆರ್ರಲ್ಲಿ

उपरर धिद्यमानम् उदाहरिम् अिलोक्य एतेषां िब्दानाम् अथं धलखत
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ईकारान्तः
धिभखिः

एकिचनम्

स्त्रीधलङ्गः जननी िब्दः (जननी = ತಾಯಿ)
ಅರ್ಥ

धििचनम्

ಅರ್ಥ

बहुिचनम्

प्ररमा

जननी

जनन्यौ

जनन्याः

सां.प्ररमा

हे जननन

हे जनन्यौ

हे जनन्याः

नद्वतीया

जननीम्

जनन्यौ

जननी:

तृतीया

जनन्या

जननीभ्याम्

जननीनिाः

चतुरी

जनन्यै

जननीभ्याम्

जननीभ्याः

पञ्चमी

जनन्या:

जनन्योाः

जननीनाम्

षठी

जनन्याम्

जनन्योाः

जननीषु

सतमी

जननी

जनन्यौ

जनन्याः

ಅರ್ಥ

नकारान्तिः पांधलङ्गिः 'राजन्' शब्दिः (राजन् ( राजा) = ರಾಜ)
धिभखिः

एकिचनम्

ಅರ್ಥ

धििचनम्

ಅರ್ಥ

बहुिचनम्

प्ररमा

रज

र ज नौ

र ज नाः

सां.प्ररमा

हे र जन्

हे र ज नौ

हे र ज नाः

नद्वतीया

र ज नम्

र ज नौ

र ज्ञाः

तृतीया

र ज्ञ

र जभ्य ां

र जनभाः

चतुरी

र ज्ञे

र जभ्य ां

र जभ्य:

पञ्चमी

र ज्ञाः

र जभ्य ां

र जभ्याः

षठी

र ज्ञाः

र ज्ञोाः

र ज्ञ म्

सतमी

र नज्ञ/र जनन

र ज्ञो:

र जिु
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ಅರ್ಥ

धितीयः पाठः -सुबन्तम्-अधिगमपत्रम्-4.2
एतेषां िब्दानां धलङ्ग-धिभखि-िचनाधन धिधल् अथं धलखत
क्र.िां

शब्दिः

1.

मनाः

2.

मन ांनि

3.

मनि

4.

मनोनभाः

5.

मनिे

6.

मनोभ्याः

7.

मनि:

8.

मनि म्

9.

मननि

10.

मनस्सु

11.

एषाः

12.

एतौ

13.

एते

14.

एतम्/एनम्

15.

एतौ/एनौ

16.

एत न् /एन न्

17.

एतेन/एनेन

18.

एतैाः

19.

एतस्मै

20.

एत भ्य म्

21.

एतेभ्याः

धलङ्गिः

धिभक्तििः
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ि नम्

अथथिः

22.

एतस्म त्

23.

एतस्य

24.

एतयो:/एनयोाः

25.

एतेष म्

26.

एतस्मस्मन्

27.

एतेषु
अधिगमपत्रम्-4.3
आवरणात ् एकवचनरूपाणण बहुवचनरूपाणण च चचत्वा अस्मिन ् कोष्ठके
सम्यक् ववलिख्य अर्थं लिखत

एकि नम्

अथथिः

बहुि नम्

( एष
एत म् एत नभाः एतस्यै एत ि म्
एतस्य म् एत ाः एत िु एतय एतस्य ाः एतेभ्याः )
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अथथिः

सुबन्तम् -अधिगमपत्रम्-4.4
च्त्रुं दृष््र्ा र्ाक्युं ि्यर् (एर्द् िब्दरूपाणण उपयचज्य)

उदाहरिम्-

एषः बािकः

1.

धचत्रम्

िाक्यम्

धचत्रम्

2.

3.

4.

5.

32

िाक्यम्

धचत्रम्

िाक्यम्

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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अधिगमपत्रम्-4.5

एषाः बालकाः

साः बालकाः

एते बालकााः

एषा बासलका

सा बासलका
एतााः
बासलकााः

ते बालकााः

तााः
35

एतत ् पुस्तकम ्

तत ् पस्
ु तकम ्

एतानन
पुस्तकानन

तानन
पुस्तकानन

धचत्रं दृष्ट्वा िाक्यं रचयत
1. एत नन _________________

2. ते

_____________________

3. ि _____________________

4. एत ाः _____________________

5. तत् _____________________ 6. _________________ फल नन।
7.

_________________ मनुष्याः ।

8. _________________ ब लकौ।

9. _________________ गृहम्।

10. _________________ मनहल ।
अधिगमपत्रम् - 4.6

मौल्यमापनम् - सुबन्तम्
१.

’प्रानतपनदकम्’ एतस्य मूलरूपम् िवनत ।
अ. सुबिस्य

आ. अव्ययस्य

इ. कृदिस्य

ई. नक्रयापदस्य

_________________________________________________________________________________
२.

’प्रानतपनदकेभ्याः ’ एते प्रत्ययााः प्रयुज्यिे ।
अ. नतङ्ख्प्रत्ययााः

आ. कृत्प्रत्ययााः

इ. सुप्प्रत्ययााः

ई. तन्तद्धतप्रत्ययााः

_________________________________________________________________________________
३.

शब्दात् प्रयुज्यमानानाां ’सुप्’ प्रत्ययानाां सङ्ख्या एषा िवनत।
अ. १५

आ. २२

इ. २०

ई. २१

_________________________________________________________________________________
४.

सांस्कृतिाषायाम् एतावत्याः नविक्तयाः सन्ति ।
अ. सत

आ. अष्ट

इ. नव

ई. दश

_________________________________________________________________________________
५.

एतावन्ति वचनानन सन्ति ।
अ. द्वे

आ. त्रीनर्

इ. पञ्च

ई. चत्वारर

_________________________________________________________________________________
६.

’राम’ शब्दस्य नलङ्मम् इदां िवनत ।
अ) पुांनलङ्मम्

आ) रीनलङ्मम्

इ) नपुांसकनलङ्मम्

ई)नत्रनलङ्गम्

_________________________________________________________________________________
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७.

’ज्ञान’ शब्दस्य अिाः अयां िवनत ।
अ) मकारािाः

आ) अकारािाः

इ) नकारािाः

ई) जकारािाः

_________________________________________________________________________________
८.

’अिद् ’ शब्दस्य चतुरीनविन्तक्तरूपम् इदां िवनत ।
अ) मह्यम्

आ) माम्

इ) मया

ई) मनय

_________________________________________________________________________________
९.

’युष्मद् ’ शब्दस्य सतमीनविन्तक्तरूपम् इदां िवनत ।
अ) त्वनय

आ) त्वम्

इ) तिै

ई) तव

_________________________________________________________________________________
१०.

’धेनु’ शब्दस्य षठीनविन्तक्तरूपम् इदां िवनत ।
अ) धेनुम्

आ) धेनम्

इ) धेनोाः

ई) धेन्वाम्

_________________________________________________________________________________
११.

’हरर’ शब्दस्य पञ्चमीनविन्तक्तरूपम् इदां िवनत ।
अ) हरे ाः

आ) हरये

इ) हररनिाः

ई) हररर्ाम्

_________________________________________________________________________________
१२.

’पत्या’ अत्र एषा नविन्तक्ताः अन्तस्त ।
अ) प्ररमा

आ) नद्वतीया

इ) सतमी

ई) तृतीया

_________________________________________________________________________________
१३.

’एषु’ अत्र एषा नविन्तक्ताः िवनत ।
अ) पञ्चमी

आ) सतमी

इ) अष्टमी

ई) तृतीया

_________________________________________________________________________________
१४. ’नवद्वस्’ शब्दस्य षठी-बहुवचनरूपम् इदां िवनत ।
अ) नवदु षाः

आ) नवदु षोाः

इ) नवद्वद्भ्याम्

ई) नवदु षाम्

_________________________________________________________________________________
१५.

अत्र ’ऋकारािाः ’ शब्दाः एषाः िवनत ।
अ) सररत्

आ) नपता

इ) मनस्

रचनात्मकप्रधतधिया-
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ई) एतत्

अधिगमफलम् – 5
कृदन्ताव्ययानां पररचयः , िाक्येषु धिद्यामानकृदन्तपदाधन
धचत्वा नामधनदे िने समथााः भिखन्त।
अधिगमपत्रम्-5.1 (कृदन्तिः )
िब्दप्रकारािां सुबन्त-धतङ्न्त-अव्ययप्रकारािां िगीकरिम्
सूचना - आवरर्ात् सुबि-नतङ्खि-अव्ययरूपानर् स्वीकृत्य प्रदिस्राने नलित –
( रामाः , लेन्तितुम्,शाला,पीत्वा , नेतुम्, पठनत, च , नवनलय, तरा, गत्वा, तत्र, रनवाः ,प्रदाय ग्रन्थाः , कतुणम्,
प्रनसददाः , इनत, यत्र, बनहाः ,वर्णनां, नारदस्य,प्रनवश्य, उपदे शात्,तपाः ,िनवतुम्, अकरोत्,तस्य,तताः ,िूत्वा
,उपनवशनत उपनवश्य, गिुम्, वाल्मीनकाः ,कानचत्,शपनत,िुत्वा,कदा, आदाय, रचयनत,मुयां, गर्नयतुम्,
अपहृत्य, नवधाय, पनठत्वा, एवम् ,अनटत्वा, अनचणत्वा, करनयत्वा, अनप, क्रीनडत्वा, कृत्वा, दृष्ट्वा, उक्त्वा,
हसनत, सवणत्र , अन्तस्त, ज्ञात्वा, नजत्वा, नीत्वा, नत्वा, धृत्वा, नगरम्, अहम्, लब्ध्वा, अनुिूय, कनत, पनठतुम्
अनटतुम्, करम् , अनचणतुम्, ननपीय, करनयतुम्, नमनत, धावनत, क्रीनडतुम्, इदानीम् ,नविृत्य, र्द्ष्ट्टुम्,,
ज्ञातुम्, जेतुम्, नेतुम्,निुम्, धतुणम्, लब्धुम् , ननधाय, नननक्षप्य, नमाः , क्रीडनत,
सुबन्तम्(नामपदम्)

धतङ्न्तम्(
धियापदम्)

सामान्याव्ययम्
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कृदन्ताव्ययम्
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अधिगमपत्रम्-5.2 (कृदन्तः )
कृदन्तपदानां अथालेखनम्
कृदन्तपदम्

अथाः

कृदन्तपदम्

पनठत्वा

पनठतुम्

अनटत्वा

अनटतुम्

अनचणत्वा

अनचणतुम्

करनयत्वा

करनयतुम्

क्रीनडत्वा

क्रीनडतुम्

कृत्वा

कतुणम्

दृष्ट्वा

र्द्ष्ट्टुम्,

उक्त्वा

वक्तुम्,

ज्ञात्वा

ज्ञातुम्

नजत्वा

जेतुम्

नीत्वा

नेतुम्

नत्वा

निुम्

धृत्वा

धतुणम्

लब्ध्वा

लब्धुम्

स्नात्वा

स्नातुम्

पीत्वा

पातुम्

दत्वा

दातुम्

गत्वा

गिुम्

िूत्वा

िनवतुम्

नलन्तित्वा

लेन्तितुम्

िानदत्वा

िानदतुम्
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अथाः

अधिगमपत्रम्-5.3 प्रत्ययानुसारं कृदन्तपदानां धिभागकरिम्
(लेन्तितुम्, ,पीत्वा , नेतुम्, नवनलय,पूजनयतुम्, गत्वा, , प्रदाय, कतुणम्, प्रनवश्य, ,िूत्वा , उपनवश्य, गिुम्,
अवगाह्य, िुत्वा, आदाय, गर्नयतुम्, अपहृत्य, नवधाय, पनठत्वा, ,अनटत्वा, अनचणत्वा, करनयत्वा, हनसतुम्,
क्रीनडत्वा, कृत्वा, िेनलतुम्,दृष्ट्वा, प्रयुज्य, उक्त्वा, ज्ञात्वा, नजत्वा, नीत्वा, नत्वा, धृत्वा, लब्ध्वा ,अनुिूय ,
पनठतुम्, अनटतुम्, अनचणतुम्, ननपीय, करनयतुम्, क्रीनडतुम्, ,नविृत्य, , र्द्ष्ट्टुम्,, ज्ञातुम्, जेतुम्, नेतुम्,
निुम्, धतुणम्, लब्धुम् , ननधाय, नननक्षप्य, प्रार्थ्ण, धानवतुम्, पातुम्,ननपीय, िनवतुम्,दत्वा, त्यक्त्वा,
भ्रनमतुम्, प्रशांस्य,
ि.सं

तुमुन् प्रत्ययः

क्त्वा प्रत्ययः

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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ल्यप् प्रत्ययः

अधिगमपत्रम्-5.4
कृदन्तः
आिरिस्थिातुप्रत्ययौ उपयुज्य कृदन्तपदरचनम्
1.आिरिस्थिातुप्रत्ययौ उपयुज्य कृदन्तपदं रचयत एकदा राजकुमाराः नसददारणाः नवहारारणम् उपवनां गतवान् । सहसा
रोदनध्वननां _______ ( िु+क्त्वा ) साः इतस्तताः अपश्यत् । बार्ेन नवददाः
एकाः हांसाः िूमौ पनतताः आसीत् । एतत् _______ ( दृश् + क्त्वा )
नसददारणस्य नचिां करुर्या व्याकुलां जातम् । साः _______( धाव् + क्त्वा ) हांसस्य शरीरात् बार्ां
ननष्कास्य तम् अङ्के अधारयत् । अत्रािरे दे वदिाः तत्र प्राताः । नसददारणस्य
हस्ते हांसां _______ ( दृश् + क्त्वा ) साः उच्चैाः अवदत् - नसददारण! एषाः मम हांसाः मया
बार्ेन ननपानतताः , अताः मह्यां दे नह । नसददारणाः दृढतया अवदत् - अहां न दास्यानम ।
अहां अस्य रक्षकाः अन्ति । तदा तौ नववादे न सह राजसिाां गतविौ ।
राजा सवं वृतािम् _______ (नव+ज्ञा+ल्यप्) आनदशत् - यस्य पाश्वे हांसाः आगनमष्यनत
तस्यैव िनवष्यनत । साः नसददारणस्य समीपम् अगच्छत्।
िक्षकात् रक्षकाः िेयान् ।
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अधिगमपत्रम्-5.5
उदाहरिानुसारं िाक्यानां रचनम्-कृदन्तः
* उदाहरिानुसारं िाक्याधन रचयत ।
उदा:- रामाः शालाां गच्छनत । पाठां पठनत ।
१) रामाः शालाां गत्वा पठनत ।
२) रामाः पाठां पनठतुां शालाां गच्छनत ।

1) नपता आपर्ां गच्छनत । फलानन आनयनत ।
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
2) छात्राः क्रीडाङ्गर्ां गच्छनत । क्रीडाां क्रीडनत ।
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3) अग्रज: कायाणलयां गच्छनत । कायं करोनत ।
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
4) छात्रााः ग्रन्थालयां गच्छन्ति । पुस्तकां पठन्ति ।
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
5.) बालकाः दे वालयां गच्छनत। दे वां नमनत ।
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
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अधिगमपत्रम्-5.6
कृदन्तः
िाक्यं रचयत१. गत्वा ________________________________________________________________________________
२. अनुिूय _____________________________________________________________________________
३. ज्ञात्वा _______________________________________________________________________________
४. िनवतुम् _____________________________________________________________________________
५. नेतुम् _______________________________________________________________________________
६. ननपीय ______________________________________________________________________________
७. कतुणम् ______________________________________________________________________________
८. आगत्य _____________________________________________________________________________
९. नननक्षप्य _____________________________________________________________________________
१०. कृत्वा ______________________________________________________________________________
११. ननधाय _____________________________________________________________________________
१२. लेन्तितुम् ___________________________________________________________________________
१३. दृष्ट्वा ______________________________________________________________________________
१४. पनठतुम्- __________________________________________________________________________
१५. क्रीनडत्वा- __________________________________________________________________________
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अधिगमपत्रम्-5.7
मौल्यमापनम् -कृदन्तः
I. समीचीनम् उत्तरं धचत्वा धलखत१. पठनत - नक्रयापदम् :: अनप- ______________ अत्र चतुरणपदम् इदां िवनत ।
अ. अव्ययम्
आ. नामपदां
इ. सुबिाः
ई. कृदिाः
_______________________________________________________________________________________
२. पनठत्वा- क्त्वाप्रत्ययाः :: नविृत्य - ______________ अत्र चतुरणपदम् इदां वतणते ।
अ. तुमुन् प्रत्ययाः

आ. ल्यप् प्रत्ययाः

इ. नतङ्ख्प्रत्ययाः

ई. सुप्प्रत्ययाः

_______________________________________________________________________________________
३. नन+ तुमुन् = नेतुम् िवनत, गम् + तुमुन् - ______________ अत्र इदां रूपां िवनत ।
अ. गेयम्

आ. गातुम्

इ. गिुम्

ई. गातुम्

_______________________________________________________________________________________
४. धातोाः पूवणम् उपसगणाः िवनत तदा क्त्वा स्राने अयां प्रत्ययाः िवनत ।
अ. ल्यप्

आ. क्तवतु

इ. तुमुन्

ई. क्त

_______________________________________________________________________________________
५. अत्र समूहेतरपदां नलित ।
अ. आगत्य

आ. सामान्याः

इ. अनुिूय

ई. नवनलय

_______________________________________________________________________________________
६. ’दे वदिाः शालाां गत्वा नलिनत’ अत्र कृदिपदां िवनत ।
अ. दे वदिाः

आ. शालाां

इ. गत्वा

ई. नलिनत

_______________________________________________________________________________________
७. ’बालकाः पुस्तकां सांपठ्य उिरां नलिनत’ अत्र उपसगणाः अन्तस्त ।
अ. पु

आ. सम्

इ. उ

ई. बा

_______________________________________________________________________________________
८. ’कृत्’ प्रत्ययााः एतेभ्याः िवन्ति ।
अ. धातुभ्याः

आ. सुबिेभ्याः इ. नक्रयापदे भ्याः ई. प्रानतपनदकेभ्याः

_______________________________________________________________________________________
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९. रामाः लङ्काां गत्वा सीताम् आनीतवान् । अत्र क्त्वा प्रत्ययािाः शब्दाः एषाः िवनत ।
अ. सीताम् आ. रामाः
इ. गत्वा
ई. आनीतवान्
_______________________________________________________________________________________
II. अत्र एतेषां प्रत्ययनाम धलखत ।
गत्वा = ________________________________________________________________________________
अनुिूय = ______________________________________________________________________________
ज्ञात्वा = _______________________________________________________________________________
िनवतुम् = _____________________________________________________________________________
नेतुम् = ________________________________________________________________________________
ननपीय = ______________________________________________________________________________
कतुणम्= ________________________________________________________________________________
कृत्वा= ________________________________________________________________________________
िेनलतुम्= ______________________________________________________________________________
दृष्ट्वा= ________________________________________________________________________________
प्रयुज्य= _______________________________________________________________________________
उक्त्वा= _______________________________________________________________________________
नवज्ञाय= _______________________________________________________________________________
प्रष्ट्टुम्= ________________________________________________________________________________
प्रदश्यण= _______________________________________________________________________________
उत्थाय= _______________________________________________________________________________
रचनात्मकप्रधतधिया-
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अधिगमफलम्- 6

पाठ्यपुस्तके धिद्यमानकथानां गद्यभागानां च भािपूिाकम्
अथाज्ञानपूिाकञ्च पठनलेखनाधदकम्।
अधिगमपत्रम्-6.1
धिक्षकसाहाय्येन िाक्ये धिद्यमानकतृाकमाधियापदानां लेखनम्
िाक्याधन

कतृापदम्

बालकाः मधुरां िादनत ।
िक्ताः स्तोत्रां पठत।
अहां पाठान् पठानम ॥
पादपात् फलानन पतन्ति
नगरे वाहनानन सन्ति ।
रामाः बार्ेन रावर्ां जघान ।
वयां गीतां गायामाः ।
ते नचत्रां अनलिन् ।
त्वां सत्यां वद ।
बालकााः क्रीडन्ति ।
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कमापदम्

धियापदम्

अधिगमपत्रम्-6.2
दीपािधलः -िाक्याथालेखनम्
1

िीमन्, सववाः िारतीयैाः समाचयणमार्ेषु पवणसु अनतसिोषदायकाः उत्सवाः काः ?

अरणाः
2

अवश्यां वदानम । दीपावनलमहोत्सव एव सवणमहोत्सवानाां राजा।

अरणाः
3

यताः एष: महोत्सवाः वैिवेन नदनत्रयां समाचयणते ।

अरणाः
4

दीपावल्याां

नरार्ाां

हृदयेषु

यादृशाः

उत्साहो

जायते

तादृशाः

नान्येषूत्सवेषु

।

अयां िारतीयानाां पनवत्रतमाः उत्सवाः अन्तस्त ।

अरणाः
5

िीमन्, नदनत्रयस्य दीपावनलमहोत्सवस्य वैनशष्ट्यां नवस्तरे र् ज्ञातुनमच्छानम।

अरणाः
6

अवश्यां वदानम । िुर्ुत ।

अरणाः
7

अयमुत्सवाः आश्वयुजमासस्यकृष्णचतुदणशी नदनादारभ्य कानतणकमासस्य शुक्लप्रनतपद् यावत्
सवणत्र प्रचलनत

अरणाः
8

9

अन्तिन् अवसरे जनााः स्वगृहानर् गोमयेन नलम्पन्ति ।

सवणत्र प्रात: सायां च दे वालयानाां गृहार्ाां च पुरत: पङ्ख्न्तक्तबद्धान् घृतदीपान् तैलदीपान् वा
प्रज्वालयन्ति ।

अरणाः
10

एतत् वैज्ञाननकदृष्ट्यानप प्रमार्ीकृतम् ।

अरणाः
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अधिगमपत्रम्-6.3

कथासारं ज्ञात्वा पुनः स्विाक्यः कथालेखनम् (परोपकारः पुण्याय)
जातु कनश्चत् ब्राह्मर्: पन्या सह नदीम् उनितीषुणाः नदीम् अवगाह्य महापूरेर् नीयमानो हाहाकारां
कुवणन् नदीतटे पुरार्िवर्तत्परान् महाजनान् उनिश्यैवम् अवदत् - िो: महाजना: त्रायध्वम् । याः कोऽनप
धानमणको मह्यां सिायाणय प्रार्ान् ददातु इनत । एवां प्रारणयमानस्य तस्य दीनध्वननां िुत्वा सवेऽनप जनााः
सदयमपश्यन् । प्रवाहात् तां कूलमानेतुां कोऽनप न शशाक । ततो नवक्रमो राजा अियमुक्त्वा, नदीमध्यां
प्रनवश्य पल्या सह तां ब्राह्मर्ां महापूरादाकृष्य तटमानननाय। ततो ब्राह्मर्ोऽनप स्वस्राः सन् राजानमवदत्
- िोाः महापुरुष, ममैतच्छरीरां परा नपतृभ्याम अजायत । ततोऽस्य शरीरस्य गायत्र्या नद्वतीयां जन्म ।
इदानीां िवतस्तृतीयां जन्म प्रातम् । अताः प्रार्दानात् महोपकाररर्ाः तव अहां नकमुपकररष्यानम ? नो चेत्
मम जीनवतां मुधैव स्यात् । अतो यराशक्त्युपकरोनम
प्रनतगृहार् । गोदावयुणदकमध्ये द्वादशवषाणनर् नामत्रयमन्त्रमजपम् । तत्पुण्यां तुभ्यां दीयते इत्युक्त्वा
राज्ञे तत्समग्रां पुण्यां समानशषां प्रयुज्य, पत्न्या सह ब्राह्मर्ो ननजस्रानां जगाम ।अन्तिन्नेव समये िीषर्ाः
कोऽनप ब्रह्मराक्षसो राजसमीपमाजगाम । राजा तां दृष्ट्वाऽपृच्छत् - िोाः महापुरुष, कस्त्वम् ? कुताः
समागतोऽनस ? इनत । ब्रह्मराक्षसाः प्रत्यवदत् - अहां पूवणन्तिन् जन्मनन कनश्चत् ब्राह्मर्ाः आसम् । तदा
नवद्यागवाणद् वृद्धान् अदू षयम् । तत् पापवशाद् अन्तिन्नश्वत्थपादपे ब्रह्मराक्षसो िूत्वा बहुवषाणनर् नतठानम
। अद्य िवतोरुियोगोठीमाकण्यण समागतोऽन्ति । यतो नननवणशेषां सवेषाम् उपकरोनष, तन्माम् अनप
उपकतुणमहणनस इनत ।। राक्षस:- इदानीां ब्राह्मर्ेन यत्पुण्यां तुभ्यां दिां , तन्मह्यां दीयताम् । तेन पुण्येनाहम्
अिािोषाद् उिीर्ो िनवष्यानम इनत तत्पुण्यमयाचत ।
राजा तत्पुण्यां नननवणशङ्कां ददौ । सोऽनप तेन पुण्येन तिात्पापकमणर्ो मुक्तो नदव्यरूपधर: सन्
राजानां प्रशांस्य नदवां जगाम । राजानप तत्रत्यान् जनान् आपृच्छ्य स्वनगरम् अगमत् । अताः सववरनप
परोपकाररनिाः िाव्यम् । तरा चोच्यते - िूयताां धमणसवणस्वां यदु क्तां ग्रन्थकोनटषु । परोपकाराः पुण्याय
पापाय परपीडनम् ।। अननत्यानन शरीरानर् नविवो नैव शाश्वताः । ननत्यां सांनननहतो मृत्युाः कतणव्यो
धमणसांग्रहाः ।। इयां करा एस्.वेङ्कटरमर्शान्तरमहािागेन सम्पानदतात् नवक्रमाकणचररतात् || स्वीकृता।
अस्य करासङ्ख्ग्रहस्य रचनाकारनवषये, स्पष्टानिप्रायाः

नान्तस्त। अस्य द्वानत्रांशत्पुत्थनलका इनत

नामािरमन्तस्त ।यदा राजा िोजाः नवक्रमस्य नसांहासनमारोढु म् इच्छनत तदा नसांहासनां वहन्त्याः द्वानत्रांशत्
पुत्थनलकााः एकैकश: नवक्रमस्य सद् गुर्ान् प्रत्येककरारूपेर् वर्णनयत्वा, एवां नवधााः सद् गुर्ााः त्वनय
नवद्यिे तनहण अन्तिन् नसांहासने उपनवश इनत करयन्ति। तच्छुत्वा िोजाः तूष्णीां नतठनत ।
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*अत्र स्विाक्यः कथां धलखत-
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ध त्रां दृष्ट्वा कथालेखनम् -अधिगमपत्रम्-6.4
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अधिगमपत्रम्-6.5-ध त्रां दृष्ट्वा कथालेखनम्

शृगालः , द्राक्षाफलम्, आम्लम्, उड्डयते, उपरर, बुभुक्षा,
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अधिगमपत्रम्-6.6-ध त्रां दृष्ट्वा कथालेखनम् -

ििः , कूमाः , िृक्षस्य, अिः , स्पिाा, िािधत, लक्ष्यम्, धिश्राधतं, धनद्राधत, अनुभिधत,
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अधिगमपत्रम्-6.7
मौल्यमापनम्- परोपकारः पुण्याय
1. एकिाक्येन उत्तरं धलखत ।
१. प्रवाहात् ब्राह्मर्ां कोऽरक्षत् ?
_______________________________________________________________________________________
२. ब्राह्मर्ाः राज्ञे नकां समनपणतवान् ?
_______________________________________________________________________________________
३. काः राज्ञाः समीपमाजगाम ?
_______________________________________________________________________________________
४. पापकमणर्ाः मुक्ताः ब्रह्मराक्षसाः करां नदवां जगाम ?
_______________________________________________________________________________________
५. अननत्यानन कानन?
_______________________________________________________________________________________
2. सम्यक् योजयत ।
अ

आ

नविवो

द्वानत्रांशत् पुत्थनलका

___________________________________

कतणव्यो

तृतीयजन्म

___________________________________

नवक्रमाकणचररतम्

धमणसङ्ख्ग्रहाः

___________________________________

गायत्र्या

नैव शाश्वत:

___________________________________

नद्वतीयजन्म

___________________________________

3. रे खाधितपदाधन आिारीकृत्य प्रश्नधनमाािं कुरुत ।
१. द्वानत्रशांत् पुत्थनलकााः सन्ति ।

___________________________________

२. राजा नसांहासने उपनवशनत ।

___________________________________

३. िोज: तूष्णीां नतठनत ।

___________________________________

४. ब्राह्मर्ाः पुत्रेर् सह आगच्छनत।

___________________________________
54

4. िाक्यदोषं पररहरत ।
१. अहां अत्रैव नगरे कश्चन ब्राह्मर्ाः आसीत् । ___________________________________
२. सवेऽनप जन: सदयम् अपश्यन् ।

___________________________________

३. राजाऽनप तत्रत्यान् जनान् अपृच्छन् ।

___________________________________

४. पत्नीां सह ब्राह्मर्: ननजस्रानां जगाम ।

___________________________________

5. पयाायपदं धलखत।
१. िायाण

___________________________________

२. राजा

___________________________________

३. पादपाः

___________________________________

४. शरीरम्

___________________________________

6. यथा धनदे िं धलखत।
१. िोाः महापुरुष, मम एतत् शरीरां पुरा नपतृभ्याम् अजायत।
काः पाठाः ? _____________________________________________________________________
साः महापुरुषाः काः ? ______________________________________________________________
कस्य शरीरां नपतृभ्याम् अजायत? ____________________________________________________

२. नवद्यागवाणत् वृद्धान् अदू षयम् ?
काः पाठाः ? _____________________________________________________________________
काः अदू षयत् ? __________________________________________________________________
कदा अदू षयत् ? __________________________________________________________________
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अधिगमपत्रम्-6.8

मौल्यमापनम्- मूधतापूजारहस्यम्
1. एकिाक्येन उत्तरं धलखत ।
१. कस्य सम्मानारं मङ्गलनसांहेन समारम्भाः आयोनजत: ?
_____________________________________________________________________________________
२. कस्य िावनचत्रस्य रूत्कारां कतुं स्वामी नववेकानन्दाः अवदत् ?
_____________________________________________________________________________________
३. राज्ञाः आस्रानां नववेकानन्दाः केन प्रेनषत: ?
_____________________________________________________________________________________
४. मूनतणपूजारहस्यां इनत पाठस्य लेिकाः काः ?
_____________________________________________________________________________________
2. संयोज्य धलखत ।
अ

आ

१. आिेटवेषाः

द्वारपालक:

२. पररव्राट्

राजा

३. रामनसांहाः

माननसांहाः

४. नववेकानन्दाः

सन्न्यासी

५. मङ्गलनसांहाः

वङ्गदे शीयाः

3. यथाधनदे िं धलखत ।
१. के नु खलु अमी स्वाधमचरिाः ।
काः पाठाः ? _______________________________________________________________________
काः अवदत् ? ______________________________________________________________________
कम् अवदत् ? । ___________________________________________________________________
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२. धभक्षाटनं मे रोचते इधत कृत्वा धभक्षाटनं करोधम ।
काः पाठाः ? _________________________________________________________________________
कम् अवदत् ? _______________________________________________________________________
निक्षाटनां किै रोचते ? _______________________________________________________________
३. अखिन् धचत्रे थूखियताम् ।
काः पाठाः ? _________________________________________________________________________
कम् अवदत् ? _______________________________________________________________________
कस्य नचत्रे ? _________________________________________________________________________
४. सखधं कृत्वा नाम धलखत ।
१. कगणजे + अन्तिन्

_____________________________________________________

२. तत् + नचत्रम्

_____________________________________________________

३. कनश्चत् + अनप

_____________________________________________________

४. सहसा + उत्थाय _____________________________________________________
५. समस्तपदं धलखखत्वा समासस्य नाम धलखत ।
१. राज्ञाः आगमनम्

_____________________________________________________

२. स्वानमनाः चरर्ेषु

_____________________________________________________

३. स्वस्रानां आपन्नााः

_____________________________________________________

४. महान् च असौ राजा च

_____________________________________________________

६. पयाायपदानधन धलखत ।
१. िूयाः

_____________________________ २. लुब्धकाः _________________________________

३. चरर्ाः

______________________________ ४. सत्वरम् ________________________________

७. िाक्ये योजयत ।
१. उत्थाय

_______________________________________________________________________

२. करोनम

_______________________________________________________________________

३. पररहृत्य

_______________________________________________________________________

४. पश्यिु

_______________________________________________________________________
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८. प्रयोगपररितानं कुरुत ।
१. सवे िर्द्ानर् पश्यिु । ________________________________________________________________
२. अहां निक्षाटनां करोनम । ______________________________________________________________
३. अन्तिन् नचत्रे रून्तियताम् । ___________________________________________________________
९. लघूत्तरं धलखत ।
१. प्रासादां प्राता अनप स्वानमचरर्ााः नकमरं सिाां नालङ्ख्कुवणन्ति ?

२. नववेकानन्दाः निक्षाटननवषये माननसांहां प्रनत नकम् उक्तवान् ?

१०. दििाक्यः संस्कृतभाषया,आङ्् लभाषया, कन्नडभाषया िा उत्तरं धलखत।
१. नववेकानन्दाः मूनतणपूजायााः वैनशष्ट्यां करां प्रनतपादयनत ?
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अधिगमपत्रम्-6.9
मौल्यमापनम्- दीपािधलः
1. एकिाक्येन उत्तरं धलखत ।
१. सवेभ्याः अनतसिोषदायकाः उत्सवाः काः ?
____________________________________________________________________________________
२. दीपावनलपवणर्ाः तृतीयनदनां नकनमनत यातम् ?
____________________________________________________________________________________
३. कदा धनलक्ष्मीां पूजयन्ति ?
____________________________________________________________________________________
४. सवणत्र लक्ष्मीदीपोत्सवां कदा आचरन्ति?
____________________________________________________________________________________
५. बनलमहाराजाः केन पाताललोकां प्रवेनशताः ?
____________________________________________________________________________________
2. “आम् “अथिा “न” इधत धलखत ।
१. द्वापरयुगे कृष्णाः आसीत् ।

_________________________________________

२. दीपावनलाः पूनर्णमायाां नतरौ िवनत ।।

_________________________________________

३. त्रेतायुगे िीरामाः आसीत् । -

_________________________________________

४. दीपावनलनदने नूतनवषाणरम्भाः िवनत ।

_________________________________________

3. िाक्यदोषं पररहरत ।
१. अस्य नदने मम जन्मोत्सवाः िवनत ।

_________________________________________

२. िगवान् िीकृष्णेन नरकासुराः हताः ।

_________________________________________

३. वषे बहवाः पवाणनर् जनााः आचरन्ति ।

_________________________________________

४. सवेSनप उपनवशनत ।

_________________________________________

4. धलङ्ग-धिभखि-िचनाधन धलखत ।
१. मासे

_________________________________________

२. पवाणनर्

_________________________________________

३. िगवता

_________________________________________

४. मातरम् ।

_________________________________________
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5. िाक्ये योजयत ।
१. एतानन __________________________________________________________________________
२. अिाकम् _______________________________________________________________________
३. नकल ____________________________________________________________________________
४. उत्सव: ___________________________________________________________________________
6. पयाायपदाधन धलखत ।
१. आचायणाः ___________________________________________________________________________
२. छात्राः _____________________________________________________________________________
३. गृहम् _____________________________________________________________________________
४. िीकृष्णाः । ________________________________________________________________________
7. धिग्रहिाक्यं धिधल् समासनाम धलखत ।
१. प्रजापीडकाः _______________________________________________________________________
२. समुर्द्मरनम् ______________________________________________________________________
३. दीपावनलाः _________________________________________________________________________
४. बनलपूजा __________________________________________________________________________
8. दििाक्यः संस्कृतभाषया, कन्नड भाषया आङ्् ल भाषया िा उत्तरं धलखत ।
२. दीपावनलमहोत्सवस्य वैनशष्ट्यां नवशदयत।
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
60

अधिगमपत्रम्-6.10
मौल्यमापनम्- सौभद्रो ग्रहिां गतिः
1. एकिाक्येन उत्तरं धलखत ।
१. अनिमन्युाः करां गृहीत: ?
२. िीम: नवराटराजेन कुत्र नवननयुक्ताः ?
३. कैाः धनुाः गृह्यते?
४. अनिमन्यो: मातुलाः काः ?
2. सम्यक् योजयत ।
अ

आ

१. अन्वयाः

पारणाः

२. अनिमन्यो: मातुलाः

कौरवाः

३. धनञ्जयाः

उिरा

४. सौिर्द्ाः

अनिमन्युाः

५.धातणराष्टराः

वांश:

उत्तरम्

िीकृष्णाः
3. िाक्ये योजयत ।
१. दृष्ट्वा ____________________________________________________________________________
२. िरन् ___________________________________________________________________________
३. प्रनवश्य __________________________________________________________________________
4. पयाायपदं धलखत ।
१. राजा _____________________

२. िुजाः ____________________

३. वृकोदराः ____________________ ४. शराः ____________________
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5. धिरुद्धाथाकपदं धलखत ।
१. दु बणलाः ____________________________ २. श्लाघ्य:
३. नप्रयाः

____________________________

____________________________ ४. ननष्क्रम्य । ____________________________

6. सखधं कृत्वा नाम धलखत ।
१. यत् + आज्ञापयनत

_____________________________________________________________

२. बाल्यात् + न

_____________________________________________________________

३. िलु + अयम्

_____________________________________________________________

४. न + अन्यत्

_____________________________________________________________

7. धिग्रहिाक्यं धलखखत्वा समासनाम धलखत ।
१. क्षनत्रयकुमाराः ______________________________________________________________________
२. महाराजाः __________________________________________________________________________
३. नवराटे श्वराः _________________________________________________________________________
8. िाक्यदोषं पररहरत ।
१. जयतु महाराजा । ___________________________________________________________________
२. अये अयम् अपर: का? ______________________________________________________________
३. करां त्वां माां न अनिवादयनत ? ________________________________________________________
४. िवते धनञ्जयस्य नमाः । ______________________________________________________________
५. ब्राह्मर्स्य सह आस्ते । ______________________________________________________________
9. यथा धनदे िं धलखत ।
१. नक िवान् मध्यम:तात: ? तस्यैतत् सदृशां वचाः ।।
काः पाठाः ? ______________________________________________________________________
काः अवदत् ? ____________________________________________________________________
स: मध्यम:ताताः काः ? ______________________________________________________________
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२. ररमासाद्य नन:शङ्कां बाहुभ्याम् अवताररताः ।
काः पाठाः ? ________________________________________________________________________
काः अवताररत: ? ____________________________________________________________________
केन अवताररत: ? ___________________________________________________________________
३. सहजौ मे प्रहरर्म्।
काः पाठाः ? _________________________________________________________________________
कम् अवदत् ? ______________________________________________________________________
कस्य िुजौ सहजौ प्रहरर्म् ? ________________________________________________________
४. करां करम् ? जननी नाम ?
काः पाठाः ? _________________________________________________________________________
काः पृच्छनत ? _______________________________________________________________________
कम् पृच्छनत ? _______________________________________________________________________
10. लघूत्तरं धलखत ।।
१. प्रवृनिपुरुषााः शत्रूर्ाां वृिािां करां करयन्ति ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
२. सौिर्द्ाः करां ग्रहर्ां गताः ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
रचनात्मकप्रधतधिया-
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अधिगमफलम्- 7 धतङ्न्तानाम् उपसगाािाञ्च अिबोिनम् । िाक्यप्रयोगकौिलसम्पादनं च ।

अधिगमपत्रम्-7.1

अथाज्ञानपूिाकम् लेखनम् –
लट् ितामाने लेट् िेदे भूते लुङ््-लङ्् धलटस्तथा ।
धिध्याधिषोऽस्तु धलङ्् लोटौ लुङ््-लुट्-लृट् च भधिष्यधत ।।
लकाराः

अथााः

1. लट् लकाराः
2. लङ्ख् लकाराः
3. लृट् लकाराः
4. लोट् लकाराः
5. नवनधनलङ्ख् / आशीनलणङ्ख् लकाराः
6. नलट् लकाराः
7. लुङ्ख् लकाराः
8. लेट् लकाराः
9. लुट् लकाराः
10. लृङ्ख् लकाराः
(भूतकाले , ितामानकाले, भधिष्यत्काले, धिध्याधिषोः , िेदे,
आज्ञाधनमन्त्रिामन्त्रिाधदषु अथेषु,)
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अधिगमपत्रम्-7.2 [धतङ्न्तम्]
धियापदाधन उपयुज्य अथाज्ञानपूिाकं िाक्यरचनम् धियापदाधन
1.

पठनत

2.

नलिनत

3.

क्रीडनत

4.

हसनत

5.

अपठत्

6.

अनलित

7.

अक्रीडत्

8.

अहसन्

9.

गायानम

िाक्याधन

10. करोनम
11. अन्तस्त
12. आसन्
13. गच्छर
14. वन्दे
15. पठिु
16. कुयुणाः
17. पठे यम्
18. हसत
19. नमनस
20. अपतन्
21. वदानम
22. नवहरामाः
23. गायताः
24. आनदशनत
25. गजणन्ति
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अधिगमपत्रम्-7.3
अनुच्छेदे धिद्यमानधियापदाधन धिधल् अथं धलखत।
दिरथः - महषे । अनिवादये ! (प्रर्मनत)
धिश्वाधमत्रः - महाराज ! नवजयी िव !
दिरथः - एतदासनम् अलङ्करोतु ।
धिश्वाधमत्रः - तरैव अस्तु । (उपनवशनत)
दिरथः - पूज्य ! सवं कुशलां नकम् ?
धिश्वाधमत्रः - आम् ! महाराज ! सवं कुशलम् । ।
दिरथः - िवताः आगमनस्य कारर्ां ज्ञातुम् अहाणनम नकम् ?
धिश्वाधमत्रः - वदानम । परिु िवान् मया यत् अपेनक्षतां 'तत् ददानत' चेत् .... ।
दिरथः - महषे ! नकमरं सांशयाः । िवान् यत् इच्छनत तत् ननश्चयेन ददानम ।
धिश्वाधमत्रः - राजन् ! वयां लोकनहतारं यज्ञां कुवणिाः

िाः

। परिु केचन राक्षसााः

यज्ञे नवघ्नम् उत्पादयिाः सन्ति ।
दिरथः - के ते राक्षसााः ?
धिश्वाधमत्रः

- ताटका नाम राक्षसी अन्तस्त । मारीचाः

सुबाहुाः

च तस्यााः

पुत्रौ ।

एते अिान् पीडयन्ति ।
दिरथः - नकां कुवणन्ति ते ?
धिश्वाधमत्रः - यज्ञसमान्ततसमये यज्ञवेनदकायाां रक्तमाांसानदकां नक्षप्त्त्वा यज्ञां नाशयन्ति।
दिरथः - अहो दु रात्मानाः ।
धिश्वाधमत्रः -

तदरं

राक्षससांहारां

कृत्वा

यागस्य

रक्षर्ां

कतुं

िवत:

पुत्रां

रामां

सह प्रेषयतु।
धियापदम्

अथाः

धियापदम्
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अथाः

मया

अधिगमपत्रम्-7.4

ध त्रां दृष्ट्वा धियापदम् अथं च धिधलख्य िाक्यं रचयत
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अधिगमपत्रम्-7.5
धचत्रं दृष्ट्वा िाक्यं रचयत
धियापदम्

अथाः

धियापदम् अथाः

पठनत

नलखनत

चलनत

ध वनत

क्रीडनत

नमनत

पश्यनत

ख दनत

हिनत

रोनदनत

ननद्र नत

वदनत

उपनवशनत

नृत्यनत

नतष्ठनत

शृणोनत
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ಉದಾಹರಣೆಗಳು :- 1. ब लकाः पठनत
अहां
पठ नम
2. ब नलक हिनत
अहां हि नम

(ಬಾಲಕನು ಓದುತಾಾ ನೆ.)
(ನಾನು ಓದುತೆಾ ೀನೆ)
(ಬಾಲಕಿಯು ನಗುತಾಾಳೆ)
(ನಾನು ನಗುತೆಾ ೀನೆ )
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अधिगमपत्रम्-7.6
मौल्यमापनम्-धतङ्न्तम्
1. समीचीनम् उत्तरं धचत्वा धलखत१. धातुाः अस्य मूलरूपां िवनत । ____________________________________________
अ) प्रानतपनदकस्य

आ) सुबिस्य

इ) कृदिस्य

ई) नक्रयापदस्य

२. लोट् लकारस्य अरणाः िवनत। ____________________________________________
अ) आज्ञा

आ) िनवष्यत्

इ) वतणमान

ई) िूत

३. ’पनठष्यनत’ अस्य उिमपुरुष-बहुवचनरूपम् इदां िवनत । _______________________________
अ) पनठष्यर

आ) पनठष्यामाः

इ) पनठष्यनस

ई) पनठष्यन्ति

४. सांस्कृतिाषायाां प्रायाः एताविाः धातवाः सन्ति । _______________________________
अ) २०००

आ) १०००

इ) २५००

ई) १८००

५. अत्र समीचीनां वाक्यम् इदां िवनत । _______________________________
अ) त्वां पठनत ।

आ) अहां पठाव ।

इ) साः पठनस ।

ई) अहां पठानम

६. नक्रयापदानाां मूलरूपम् एवां कर्थ्ते । _______________________________
अ) प्रानतपनदकम्

आ) नतङ्खिाः

इ) धातुाः

ई) प्रत्ययाः

७. धातोाः अयां लकाराः िूतकालसूचकां िवनत। _______________________________
अ) लृट्

आ) लङ्ख्

इ) लोट्

ई) लट्

८. नक्रयापदस्य नामािरम् इदां िवनत । _______________________________
अ) सुबिम्

आ) कृदिाः

इ) धातुाः
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ई) नतङ्खिम्

2. इतरिचनियं धलखत१. ____________ पठराः ____________________।
२. हसानम ____________________ ____________________ ।
३. ____________________ ____________________ गच्छन्ति ।
४. ____________________ अनमताम् ____________________।
५. _________________ __________________ हसर ।
६. पनठष्यनत _________________ __________________ ।
७. _________________ शोिेते __________________ ।
८. गच्छानन __________________ __________________ ।

3.संयोजयतअ

आ

अहम्

गायनत ।

त्वम्

गच्छामाः ।

गौरी

पठ ।

माधवाः

नलिर ।

वयम्

पठानम ।

यूयम्

िादनत ।

रचनात्मकप्रधतधिया-
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उत्तरम्

अधिगमपत्रम्-8.1
अधिगमफलम्- 8 स्वरसन्धीनाां व्यञ्जनसन्धीनाां च ज्ञानम्। सन्तन्धनविजने , सांयोजने च समराणाः िवन्ति।
(अष्टमकक्ष्यायाः स्वरसधयः )
संयोज्य सखधनामलेखनम्
१. महा + ईशाः = ________________________________________
२. वधू + ऊनमणका = ________________________________________
३. गुरु + उक्तम् = ________________________________________
४. महा + ऊनमणाः = ________________________________________
५. जल + उत्पनिाः = ________________________________________
६. दनध+ओदनम् = ________________________________________
७. अनत + उिमाः = ________________________________________
८. वधू + अष्टकम् = ________________________________________
९. नपतृ +आश्चयणम् = ________________________________________
१०. तत्र + एव = ________________________________________
११. रनव + ईशाः = ________________________________________
१२. सूयण + उदयाः = ________________________________________
१३. मातृ + ऋर्म् = ________________________________________
१४. वन+ ओषनधाः = ________________________________________
१५. महा+ऋनषाः = ________________________________________
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अधिगमपत्रम्-8.2
पुस्तके धिद्यमानाधन स्वरसधीनाम् उदाहरिाधन अखिष्य
सखधधिभागं कृत्वा सखधनाम धलखत।
ि.सं

सखधपदम्

पूिापदम्

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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उत्तरपदम्

सखधनाम

अधिगमपत्रम्-8.3
(निमकक्ष्यायाः – व्यञ्जनसधयः )
जश्त्त्वानुनाधसकसखधपदानां संयोज्य सखधनाम धलखत
वाक् + दे वता =
अच् + अिाः =
अप् + जम् =
षट् + आननाः =
षट् + दशणनानन =
जगत् + ईश: =
जगत् + गुरुाः =
सुप् + अिाः =
िगवत् + गीता =
जगत् + उद्धाराः =
सत् + गुरुाः =
नदक् + अिाः
महत् + दू रम् =
अप् +नधाः =
मध्यात्+ एकेन
वाक् + मयम् =
तत् + मात्रम् =
षट् + मासा: =
षट् + मुिाः =
जगत् + नाराः =
षट् + नवनताः =
अप् + मग्नाः =
बृहत् + नगरम् =
तत् + नयनम् =
शरत्+ नवरानत्राः =
अप् + मयम् =
त्वक् + माांसौ =
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अधिगमपत्रम्-8.4
*श्त्चुत्व-अनुस्वार- परसििा सखधपदानां संयोज्य सखधनाम धलखत
हररस् + शेते =
शरदस् + शतम् =
रामस् + च =
हररस् + चन्द्राः =
तत् + च =
सत् + जनाः =
शानङ्गणन् + जय =
यावत् + जीवम् =
चलत् + नचत्रम् =
गुरुम् + वन्दे =
हररम् + नमानम =
गृहम् + गच्छनत =
सत्यम् + वदनत =
नवद्याम् + ददानत =
बालकम् + ताडयनत =
अहम् +वन्दे =
तम् + नमनत =
त्वां + करोनष =
त्वां + नचताः =
अां + जनम् =
ग्रां + राः =
कां + नपताः =
शां + नकताः =
सां+ जयाः =
अां+ बा =
दां + ताः =
सां+बन्धाः =
व्यां +जनम् =
सां+धानम् =
गां+गा =
अां+काः =
अां+गाः =
सां+घाः =
सां+पकणाः =
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दां +डाः =
तुां+डाः =
कां+ठाः =
सां+तापाः =
वां+चनम् =
सां+पत् =
अधिगमपत्रम्-8.5
मौल्यमापनम्-धतङ्न्तम्
1.सधमचीनम् उत्तरं धचत्वा धलखत१. वर्णसामीप्यम् एवां वदन्ति । __________________________________________________________
अ) पदम् आ) सांनहता इ) समासाः ई) व्यञ्जनम्
२. त्रयाः िेदााः अत्र सन्ति । _____________________________________________________________
अ) समासेषु

आ) सन्तन्धषु इ) वर्णमालायाम्

ई) सुबिेषु

३. अ कारस्य उ वर्े परे द्वयोाः वर्णयोाः स्राने एषाः आदे शाः िवनत । ___________________________
अ) ओकाराः आ) एकाराः

इ) उकाराः ई) अर् काराः

४. ’सैषा’ अत्र अयां सन्तन्धाः िवनत । ______________________________________________________
अ) यर्् आ) वृन्तद्धाः इ) गुर्ाः ई) यािादे शाः
५. उ वर्णस्य अ वर्े परे एषाः सन्तन्धाः िवनत । _____________________________________________
अ. गुर्ाः

आ) वृन्तद्धाः इ) यर््

ई) सवर्णदीघणाः

६. ’सन्तच्चत्’ अत्र अयां सन्तन्धाः । _________________________________________________________
अ. जश्त्त्वाः

आ.अनुनानसकाः इ. अनुस्वाराः ई. श्चुत्वाः

७. ’आद् गुर्ाः ’ इदां अस्य सन्धेाः सूत्रम् । __________________________________________________
अ. गुर्ाः

आ. सवर्णदीघणाः

इ. वृन्तद्धाः

ई. यर््

८. अत्र जश्त्त्वसन्धेाः उदाहरर्म् । ______________________________________________________
अ. सुरारी

आ. गजेन्द्राः

इ. मन्त्राः

ई. जगदीशाः
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९. ’गौरीशाः ’ सन्तन्धनविजनम् एवम् िवनत । ______________________________________________
अ. गौरी +ईशाः

आ. गौर +ईशाः

इ.गौ+ रीशाः

ई. गौ +ईशाः

१०. ’यनद + अनप’ अत्र सन्तन्धरूपम् िवनत । _____________________________________________
अ. यनदनप

आ. यद्यानप

इ. यद्यनप

ई. यद्येनप

११. ’तत् + मात्रम्’ अस्य रूपम् िवनत । __________________________________________________
अ. तत्मात्रम्

आ. तां मात्रम्

इ.तन् मात्रम् ई. तन्मात्रम्

१२. गुर्सन्धेाः सूत्रम् इदां िवनत । ______________________________________________________
अ. आद् गुर्ाः

आ. अकाः सवर्े दीघणाः

इ. इको यर्नच

ई. वृन्तद्धरे नच

१३. रमेशाः - गुर्सन्तन्धाः :: मुरारराः _________ अत्र चतुरणपदां िवनत । _____________________________
अ. गुर्ाः

आ. सवर्णदीघणाः

इ. वृन्तद्धाः

ई. यर््

2. संयोज्य धलखतअ

आ

यद्यनप

जश्त्त्वसन्तन्धाः

बृहन्तच्चत्रम्

अनुस्वारसन्तन्धाः

कम्पते

अनुनानसकसन्तन्धाः

अलां करोनत

श्चुत्वसन्तन्धाः

वाङ्मयम्

यर्् सन्तन्धाः

तावदनिरम्

परसवर्णसन्तन्धाः

रचनात्मकप्रधतधिया-
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उत्तरम्

अधिगमफलम्- 9 समस्तपदानां धिग्रहिाक्यानाञ्च पररचयप्राखतः ।
धिधििसमासानां प्रत्यधभज्ञानम् ।
अधिगमपत्रम्-9.1
(अष्टमकक्ष्यायाः समासः )
धचत्राधि दृष्ट्वा िन्द्िसमाससंरचनम्।
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अधिगमपत्रम्-9.2 (अष्टमकक्ष्यायाः समासः )
िन्द्िसमासानां धिग्रहिाक्यलेखनम् । समस्तपदलेखनं चअजगजौ
रामलक्ष्मर्ौ
हररहरौ
ब्रह्माच्युतशङ्करााः
फलपुष्पपत्रानर्
रामलक्ष्मर्िरतशत्रुघ्नााः
दे वदानवााः
सत्यानृते
मातानपतरौ
धमाणरणकाममोक्षााः
वनस्पनतर्द्ुमलतााः
धनधान्यतैललवर्ानन
नाम च रूपां च
गुर्ाः च शीलां च
राधा च कृष्णाः च
पावणती च परमेश्वराः च
पुस्तकानन च लेिन्याः च
कुक्कुटाः च मयूरी च
बालकाः च बानलका च
आनदत्याः च चन्द्राः च
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अधिगमपत्रम्-9.3 (निमकक्ष्यायाः -समासः )
1. धिग्रहिाक्यं धिधल् समासनाम धलखत
उदा- राजपुत्राः = राज्ञाः पुत्राः - षठीतत्पुरुषसमासाः ।
1. नशक्षकनदनम् = _________________________________
2. चोरियम्

= _________________________________

3. ग्रामगताः

= _________________________________

4. कमणकुशलाः

= _________________________________

5. कूपपनतताः

= _________________________________

6. यन्त्रचानलतम्

= _________________________________

7. सञ्चारमागणाः

= _________________________________

8 दशररपुत्राः

= _________________________________

9. स्वगणतुल्याः

= _________________________________

10. प्रजानहतम्

= _________________________________

2. समस्तपदं धिधल् समासनाम धलखत1. राज्ञाः सिा

= _________________________________

2. दे वस्य पूजा

= _________________________________

3. गृहां गताः

= _________________________________

4. बार्ेन हताः

= _________________________________

5. दे वानाां राजा

= _________________________________

6. नसांहात् ियम्

= _________________________________

7. गुरोाः दनक्षर्ा

= _________________________________

8. काये ननपुर्ाः

= _________________________________

9. क्रीडायाां पटु ाः

= _________________________________

10. वचनात् भ्रष्टाः

= _________________________________
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अधिगमपत्रम्-9.4
समस्तपदं धिधल् समासनाम धलखतन सत्यम्
न ऋतम्
न अश्वाः
न अनुकूलाः
न नववेकी
न सदृशम्
न कारर्म्
न ज्ञानम्
न धमणाः
न ईश्वराः
न आरोग्यम्
न अिाः
धिग्रहिाक्यं धिधल् समासनाम धलखत
अपौरुषेयम्
अशान्तिाः
अनुपमम्
अियम्
असत्वम्
अनघम्
अनारम्भाः
असाध्यम्
अनामयाः
अनेकाः
असाधुाः
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अधिगमपत्रम्-9.5
I. अिोधलखखतः समस्तपदः सह धिग्रहिाक्यं मेलयत अ

आ

सताहाः

चतुर्ां पराां समाहाराः

शताब्दी

पञ्चानाां नदीनाां समाहाराः

नत्रपरम्

सतानाम् अह्नानाां समाहाराः

चतुष्परम्

शतस्य अब्दानाां समाहाराः

पञ्चनदम्

त्रयार्ाां पराां समाहाराः

उत्तरम्

II. अिोधलखखतसमस्तपदानाां धिग्रहिाक्याधन धिधलख्य समासनाम धलखत
समस्तपदम्

धिग्रहिाक्यम्

सतपर्ी,
नवरत्नम्,
अष्टाध्यायी,
पञ्चवटी
चतुयुणगम्,
चतुमुणिी
नवरात्रम्,
चतुवेदम्,
अष्टाङ्गम्
पञ्चपात्रम्
पञ्चगव्यम्
सतपदी
षट् पदी
दशमुिी
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समासनाम

अधिगमपत्रम्-9.6
I. समस्तपदाधन धलखतमहान् पुरुषाः
पनवत्रां मनाः
लोचनां राजीवाः इव
पुरुषाः नसांहाः इव
पवणताः इव उन्नताः
सुिानषतां रत्नम् इव
मुिां चन्द्राः इव
गीता अमृतम् इव
नवकनसतानन कमलानन
सत ऋषयाः
कृष्णाः सपणाः
शुभ्रां वरां
बालाः अकणाः इव
गहनम् अरण्यम्
नीलां उत्पलां
कावेरी इनत नदी
िारतम् इनत दे शाः
नवन्ध्याः इनत पवणताः
सौजन्यम् एव सुवर्णम्
नवद्या एव धनम्
आम्राः इनत वृक्षाः
दु ाः िम् एव अनग्नाः
मेघाः इव श्यामाः
अन्याः दे शाः
िाषािरम्
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अधिगमपत्रम्-9.7
मौल्यमापनम्- समासः
समीचीनम् उत्तरं धचत्वा धलखत
१. पदानाां सांक्षेपेर् करनम् एवां िवनत । _____________________________________________________
अ) सन्तन्धाः

आ) कारकां

इ) समासाः ई) सुबिाः

२. समासे एताविाः िेदााः सन्ति । _____________________________________________________
अ) पञ्च आ) त्रयाः इ) चत्वाराः

ई) द्वौ

३. पूवणपदारणस्य प्रधानाः शब्दाः अयां समास इनत वदन्ति । _______________________________________
अ) अव्ययीिावाः आ) नद्वगुाः इ) तत्पुरुषाः ई) द्वनद्वाः
४. ’व्याघ्रियम्’ अस्य नवग्रहवाक्यम् इदां िवनत । _____________________________________________
अ) व्याघ्रेर् ियम् आ)व्याघ्रां ियम्

इ) व्याघ्रात् ियम्

ई) व्याघ्रस्य ियम्

५. न ियम् अस्य समस्तां पदम् इदां िवनत । ________________________________________________
अ) अपियम् आ) अियम् इ) ियम् न

ई) धैयणम्

६. गवे नहतम् -चतुरी तत्पुरुषाः :: निैाः निन्नम् - __________________________अत्र चतुरणपदम् ।
अ) प्ररमा तत्पुरुषाः

आ) नद्वतीया तत्पुरुषाः इ) तृतीया तत्पुरुषाः ई) चतुरी तत्पुरुषाः

७. प्रायाः उियपदारणप्रधानाः अस्य लक्षर्ां िवनत । ___________________________________________
अ) नद्वगुाः

आ) द्वनद्वाः

इ) कमणधारयाः

ई) तत्पुरुषसमासाः

८. नञ्समासाः कमणधारयाः च अस्य समासस्य िेदौ । ________________________________________
अ. अव्ययीिावाः

आ. बहुव्रीनहाः इ. तत्पुरुषाः

ई. द्वनद्वाः

९. ’पञ्चपात्रम्’ अत्र अयां समासाः िवनत । ____________________________________________________
अ. नद्वगुाः

आ. कमणधारयाः

इ. नञ्

ई. तत्पुरुषाः

१०. ’शुक्लकृष्णाः ’ अत्र अयां समासाः िवनत । _________________________________________________
अ. बहुव्रीनहाः

आ. तत्पुरुषाः

इ. नद्वगुाः

ई. कमणधारयाः

११. ’नवन्ध्यपवणताः ’ अस्यपदस्य नवग्रहवाक्यां िवनत । ___________________________________________
अ.नवन्ध्य यानत पवणताः

आ. नवन्ध्य इनत पवणताः

इ. पवणताः इनत नवन्ध्य ई. नवन्ध्य पवणताः इनत
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१२. उिरपदारणप्रधानाः - तत्पुरुषाः :: अन्यपदारणप्रधानाः - __________________ अत्र चतुरणपदां िवनत ।
अ. अव्ययीिावाः

आ. द्वनद्वाः

इ. तत्पुरुषाः

ई. बहुव्रीनहाः

१३. पानर्पादां - द्वनद्वसमासाः :: नत्रिुवनम् _______________ अत्र चतुरणपदां िवनत ।
अ. द्वनद्वाः

आ. अव्ययीिावाः

इ. नद्वगुाः

ई. तत्पुरुषाः

१. एकिाक्येन उत्तरं धलखत१. समासो नाम काः ? _____________________________________________________
२. समासिेदान् नलित । _____________________________________________________
३. समस्तां पदां नाम नकम्? _____________________________________________________
४. नवग्रहवाक्यां नाम नकम्? _____________________________________________________

रचनात्मकप्रधतधिया-
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अधिगमफलम्- 10 - कारकािाम् उपपदधिभिीनाञ्च अिबोिनम्।
िुद्धिाक्यरचनायां प्रभुत्वं लभन्ते।
अधिगमपत्रम्-10.1
(कारकाधि धििेषव्याकरिांिाश्च)
मञ्जूषायां कारकनाम धलखत

माता
पाकगहृ े

फिम ्

ददातत

किण्डकात ्

हस्तेन
पत्र
ु ाय
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अधिगमपत्रम्-10.2
अनुच्छेदे कारकाधि अखिष्य लेखनम्
कन्तिनश्चद् ग्रामे एक: वृद्धाः कृषक: अवसत् । । तस्य चत्वाराः पुत्रााः आसन् । परां ते अलसााः
अिवन्।अिात्

कारर्ात्

वृद्धकृषकाः

नचन्तितवान्।

मरर्ासन्नावसरे स: स्वपुत्रान् अकरयत्, यत् मम क्षेत्रेषु गुतां धनां वतणते, मम मरर्ानिरां िननत्रेर्
क्षेत्रार्ाां िननां कुवणिु। क्षेत्रेषु सुगुतां धनां प्राप्नुविु। पुत्रााः एतत् िुत्वा प्रासीदन्। ते नपतुाः मृत्योाः पश्चात्
ननजक्षेत्रानर् अकषणयन् । परां सुगुतां धनां न लब्धम् । ते ननराशााः सञ्जातााः । अिे मातुाः प्रेरर्या ते पुत्रा:
क्षेत्रेषु बीजानन अवपन् । पररर्ामताः प्रिूतां धान्यम् अिवत् । अनप च नपतुाः सुगुतधनस्य रहस्यम्
अबोधन्।
कारकाधि

पदाधन

कतृणकारकानर्

कमणकारकानर्

करर्कारकानर्

सम्प्रदानकारकानर्

अपादानकारकानर्

आनधकरर्कारकानर्
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अधिगमपत्रम्-10.3
I. धिभखिकारकयोः संयोज्य लेखनम् ।
कारकम्

धिभखिः

कतृणकारकम्

चतुरीनविन्तक्ताः

कमणकारकम्

सतमीनविन्तक्ताः

करर्कारकम्

प्ररमानविन्तक्ताः

सम्प्रदानकारकम्

षठीनविन्तक्ताः

अपादानकारकम्

तृतीयानविन्तक्ताः

आनधकरर्कारकम्

नद्वतीयानविन्तक्ताः
पञ्चमीनविन्तक्ताः

II. समीचीनं पदं , आिरिात् धचत्वा ररिस्थानं पूरयत( आिने, परशुना,

नवद्य लयां,

बालाः , , वृक्षात् , फलम्, बालाय, )

१. बालाः _______________________ गच्छनत ।
२. माता _______________________ मोदकां ददानत ।
३. दे वदिाः _______________________ वृक्षां नछननि ।
४. कनपाः _______________________ िादनत ।
५. बालाः _______________________ उपनवशनत।

92

उत्तरम्

अधिगमपत्रम्-10.4
I. अव्ययानां पुरतः तत्सम्बद्धधिभिीनां नामाधन धलखतअव्यय नन

नवभस्मताः

अनिताः , पररताः , उियताः ,प्रनत

सह, साकम्, साधणम्, समम्, अलम्,

नवना

नमाः , स्वन्तस्त, स्वाहा,

प्राक्, बनहाः ,आरभ्य

II. समूहेतरपदं धलखत१. अनिताः , पररताः , उियताः जगताः । _______________________
२. सह, साकम्, समां, जलम् । _______________________
३. नमाः , साधणम्, अलम्, नवना । _______________________
४. नमाः , स्वाहा, सह, स्वन्तस्त । _______________________
५. प्राक्, नवनलय, बनहाः , आरभ्य । _______________________
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अधिगमपत्रम्-10.5
III. िाक्यदोषं पररहरत ।
१. िोजनस्य प्राक् हस्तपादौ प्रक्षालय । _______________________
२. नगरस्य अनित: ग्रामा: सन्ति । _______________________
३. नमत्रां स्वन्तस्त । _______________________
४. तक्रस्य नवना िोजनां नान्तस्त । _______________________
IV. िाक्यं रचयत ।
१. पररत: ___________________________________
२. सह - ___________________________________
३. बनह: - ___________________________________
४. नम: - ___________________________________
५ नवन - ___________________________________
६. प्राक्- ___________________________________
७. अनिताः ___________________________________
८. स्वन्तस्त- ___________________________________
९. उियताः - ___________________________________
१०. अलम्- ___________________________________
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अधिगमपत्रम्-10.6
मौल्यमापनम्- (कारकाधि धििेषव्याकरिांिाश्च)
१. एतानन कारकानर् सन्ति । __________________________________________________________
अ. षट्

आ.सत

इ. अष्टौ

ई. नव

२. ’बालाः क्रीडाङ्गर्े कनदु कां क्रीडनत’ अत्र कमणपदम् इदां िवनत । _______________________________
अ. बालाः

आ. क्रीडाङ्गर्े

इ. कनदु कां

ई. क्रीडनत

३. ’दे वेन सुन्दरां पद्यां पठ्यते’ अत्र कतृणपदां िवनत । ___________________________________________
अ. दे वेन

आ. पद्यां इ. सुन्दरम्

ई. पठ्यते

४. सतमीनविक्तौ अस्य कारकस्य सांज्ञा िवनत । ___________________________________________
अ. अनधकरर्

आ. अपादान

इ. सम्प्रदान

ई. साधन

५. ’बनहाः ’ सब्दस्य प्रयोगे सम्बन्तन्धतपदां अस्याां नविक्तौ िवनत । ________________________________
अ. तृतीया

आ. पञ्चमी

इ. सतमी

ई. षष्टी

६. करर्कारकम् - तृतीयानविन्तक्ताः :: सम्प्रदानकारकम् __________________________________ अत्र
चतुरणपदां िवनत ।
अ. प्ररमानविन्तक्ताः

आ. नद्वतीयानविन्तक्ताः

इ. तृतीयानविन्तक्ताः ई. चतुरीनविन्तक्ताः

७. ’नमाः ’ अस्य पदस्य योगे सम्बन्तन्धतपदां अस्याां नविक्तौ िवनत । ______________________________
अ. चतुरी

आ. नद्वतीया

इ. सतमी

ई. पञ्चमी

८. अत्र समूहेतरपदां िवनत । ______________________________________________________________
अ. पररताः

आ. सररताः

इ. उियताः ई. अनिताः

९. ’नवना’ शब्दस्य योगे इयां नविन्तक्ताः न िवनत । _____________________________________________
अ. तृतीया

आ. पञ्चमी

इ. सतमी

ई. नद्वतीया

१०. ’मनुष्याः कराभ्याां कायं करोनत’ । अत्र कारकनमदां िवनत । ________________________________
अ. अनधकरर्

आ. करर्

इ. सम्प्रदान ई. अपादानम्
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१. एकिाक्येन उत्तरं धलखत ।
१. कारकां नाम नकम्? ________________________________________________________________
२. का नविन्तक्त: कारकां न िवनत । _____________________________________________________
३. ’नवना’ इनत अव्यययोगे का: नविक्तय: िवन्ति? _________________________________________
२. लघूत्तरं धलखत ।
१. कनत कारकानर् सन्ति? तानन कानन ?

रचनात्मकप्रनतनक्रया-
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अधिगमफलम् 11 - अलिारािाम् अिबोिनम्।काव्यिोभाििाने
अलिाराः प्रमुखस्थानं लभन्ते इत्यिगच्छखन्त।
अधिगमपत्रम्-11.1 अलिारं धििृिुत । (पाठः -अलिारः )
1.अधयधगररनखिधन नखितमेधदधन धिश्वधिनोधदधन निनुते ।
अलङ्कारस्य नामलक्षर्म्समन्वयाः -

2. दू रीकरोतु दु ररतं गौरीचरिपिजम् ।
अलङ्कारस्य नामलक्षर्म्समन्वयाः -

3. िारदा िारदाम्बोजिदना िदनाम्बुजे । सिादा सिादािाकं सधन्नधिः सधन्नधिं धियात् ।।
अलङ्कारस्य नामलक्षर्म्समन्वयाः -

4. अगजानन पद्माकं गजाननमहधनािम् । अनेकदन्तं भिानाम् एकदन्तमुपािहे ।।
अलङ्कारस्य नामलक्षर्म्समन्वयाः -
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5. नारायिायनधलनायतलोचनाय
अलङ्कारस्य नामलक्षर्म्समन्वयाः -

6. धनतान्तकान्तदन्तकाखन्तमन्तकान्तकात्मजम्
अलङ्कारस्य नामलक्षर्म्समन्वयाः -

अधिगमपत्रम्-11.2
उपमालिास्य चतुिााम् अंिानां लेखनम्। (पाठः -अलिारः )
1. िीरामाः सागर इव गम्भीराः ।
उपमानम्

उपमेयम्

सिारििमाः

उपमािाचकम्

उपमेयम्

सिारििमाः

उपमािाचकम्

उपमेयम्

सिारििमाः

उपमािाचकम्

सिारििमाः

उपमािाचकम्

2. मुिां कमलनमव सुन्दरम् ।
उपमानम्

3. शैलााः इव उन्नतााः सिाः
उपमानम्

4. वागरौ इव सम्पृक्तौ पावणतीपरमेश्वरौ
उपमानम्

उपमेयम्
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अधिगमपत्रम्-11.3
अलिारस्य नाम धिधल् सलक्षिं समियं कुरुत (पाठः -अलिारः )
1. धिद्यािनम्अलङ्कारस्य नामलक्षर्म्समन्वयाः -

2. मुखारधििम्अलङ्कारस्य नामलक्षर्म्समन्वयाः -

3. पादकमलम्अलङ्कारस्य नामलक्षर्म्समन्वयाः -

4. पापाधनः
अलङ्कारस्य नामलक्षर्म्समन्वयाः -
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अधिगमफलम् 12 छिसः पररचयप्रखतः । छिोधनयमानाधश्रत्य पद्यरचनायां नपुण्यप्राखतः ।
अधिगमपत्रम् 11.4
मौल्यमापनम्-(पाठः -अलिारः )
समीचीनम् उत्तरं धचत्वा धलखत१. ’शब्दारणसनहतौ काव्यम्’ इनत एषाः काव्यस्य लक्षर्ां प्रनतपानदतवान् ।
अ. मम्मटाः

आ. कानलदासाः

इ. बार्ाः

ई. नवश्वनाराः

२. रसाः काव्यस्य अयम् िवनत ।
अ. जीवाः

आ. आत्मा

इ. मुिम्

ई. शरीरम्

३. काव्यसौन्दयणवधणकाः अरणवर्णनक्रमाः अस्य अलङ्कारस्य लक्षर्म् ।
अ. शब्दालङ्कारस्य

आ. अनुप्रासस्य

इ. अराणलङ्कारस्य

ई. यमकस्य

४. उपमालङ्कारे एते अांशााः िवन्ति ।
५. काव्यसौन्दयणवधणकाः शब्दवर्णनक्रमाः अस्य अलङ्कारस्य लक्षर्म् ।
अ. शब्दालङ्कारस्य

आ. अराणलङ्कारस्य

इ. यमकस्य

ई. अनुपासस्य

६. ’एकस्यैव व्यञ्जनस्य अनेकावृनिाः ’ अस्य अलङ्कारस्य लक्षर्म् िवनत ।
अ. उपमालङ्कारस्य

आ. अनुप्रासस्य

इ. रूपकस्य

ई. यमकस्य

७. अत्र समूहेतरपदां नलित ।
अ. इव

आ. सदृशम्

इ. साकम्

ई. वत्

८. ’काव्यशोिाकरान् धमाणन् अलङ्कारान् प्रचक्षते’ इनत अयां ननरूनपतवान् ।
अ. कानलदासाः

आ. दिी

इ. वामनाः

ई. मम्मटाः

९. वण्यं वस्तु एतत् ।
अ. साधारर्धमणाः

आ. उपमानम्

इ. उपमेयम्

ई. उपमावाचकशब्दाः

१०. ’नवद्याधनम्’ इत्यत्र अयम् अलङ्काराः िवनत ।
अ. श्लेषाः

आ.उपमा

इ. सारालङ्काराः

रचनात्मकप्रधतधिया-
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ई. रुपकम्

अधिगमपत्रम्-12.1
लघुगुिाक्षारािां प्रदत्तकोष्टके धिभज्य लेखनम् ।(पाठः -छिः )
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ

ए ऐ ओ औ अां अाः

यादृशां िक्षयेदन्नां बुन्तददिणवनत तादृशी । ननरस्तपादपे दे शे एरिोऽनप र्द्ुमायते ।
जलनबनदु ननपातेन क्रमश: पूयणते घटाः । वक्तुां सुकरां दु ष्करम् अध्यवनसतुम् ।
गताः कालो न पुनरायानत । यतो धमणाः ततो जयाः ।।
नवद्या ददानत नवनयम् । सन्तभाः कुवीत सङ्गनतम् ।।
लघु-अक्षराधि

गुरु- अक्षराधि

अधिगमपत्रम्-12.2 (पाठः -छिः )
अ) एतेषां पदानां प्रस्तारं धलखतबालकाः

मयूराः

िवनत

सवणदा

नवद्यया

शक्रस्य

बालाभ्याम्

दे वेन

कुवीत

नमस्ते

शङ्कराः

वृिािाः

ननमग्नाः

प्रनवश्य

अजुणनाः

जयतु

सेवकाः

नपतृनिाः

अिकाः

पञ्चमो

सम्पदाम्

शाश्वतम्

मूधणनन

नागानाम्

पुरुषाः

िूयते

अक्षयाः

नवज्ञानम्

क्षनत्रयाः

नवद्वाांसाः
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आ) संयोज्य धलखत
गििः

लक्षिम्

उत्तरम्

यगर्ाः
रगर्ाः

U

तगर्ाः

U

िगर्ाः

U
U U

जगर्ाः

U U

सगर्ाः

U

मगर्ाः

U U U

नगर्ाः

U
अधिगमपत्रम्-12.3
लक्षिानुसारं श्लोकानां लघुगुरुधचह्नलेखनं कुरुत।(पाठः -छिः )

1. प्रत्यहां प्रत्यवेक्षेत
नरश्चररतमात्मनाः ।
नकां नु मे पशुनिस्तुल्यां
नकां नु सत्पुरुषैररनत ।।
2. अनुगिुां सताां वत्मण
कृत्स्नां यनद न शक्यते ।
स्वल्पमप्यनुगिव्यम्
मागणस्रो नावसीदनत ।।
3. हषणस्रानसहस्रानर्
ियस्रानशतानन च ।
नदवसे नदवसे मूढम्
आनवशन्ति न पन्तितम् ।।
4. नानिषेको न सांस्काराः
नसांहस्य नक्रयते वने ।
नवक्रमानजणतसत्त्वस्य
स्वयमेव मृगेन्द्रता ।।
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अधिगमपत्रम्-12.4
प्रस्तारं धिधल् गिधिभागं कृत्वा िृत्तनाम धलखखत्वा लक्षिं धलखत-(पाठः -छिः )
1. इत्युक्तवानुन्तक्तनवशॆषरम्यम्
वृिस्य नामलक्षर्म्-

2. द्वै पायनेनानिदधे नरे न्द्राः
वृिस्य नामलक्षर्म्-

3. सम्पूर्णकुम्भो न करोनत शब्दम्
वृिस्य नामलक्षर्म्-

4. आनदत्यचन्द्रावनलाननलौ च
वृिस्य नामलक्षर्म्-

5. चन्द्राकणवैश्वानरलोचनाय
वृिस्य नामलक्षर्म्-
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अधिगमपत्रम्-12.5
मौल्यमापनम्(पाठः -छिः )
1. एकिाक्येन उत्तरं धलखत१. छन्दाः नाम नकम् ?
२. छन्दश्शारस्य आद्याः प्रवतणकाः काः ?
३. अक्षरानर् कीदृशीां सांज्ञाां प्राप्नुवन्ति ?
४. कनत गर्ााः सन्ति ?
५. अनुष्ट्टुनि प्रनतपादे कनत अक्षरानर् िवन्ति ?
२. ररिस्थानं पूरयत१. यगर्स्य लक्षर्म्- ___________________।
२. ’-U-’ अयां गर्ाः ___________________ ।
३. ’UUU’ अस्य गर्स्य नाम ___________________ ।
४. मगर्स्य नचह्नानन ___________________।
५. ’-UU’ अयां गर्ाः ___________________िवनत ।
३. अिोदत्तानां श्लोकपादानां प्रस्तारं धिधल् गिधिभागं धलखत १. नमो नम: ििासुताय ति
गर्नविागाः - __________________________________
प्रस्तारम् - __________________________________
२. नमो नम: धिघ्नधनिारकाय ।
गर्नविागाः - __________________________________
प्रस्तारम् - __________________________________
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३. उद्योधगनं पुरुषधसंहमुपधत लक्ष्मी:
गर्नविागाः - __________________________________
प्रस्तारम् - __________________________________
४. दिेन दे यधमधत कापुरुषा िदखन्त ।
गर्नविागाः - __________________________________
प्रस्तारम् - __________________________________
5. दिन दे यम् कापुरुषा िदखन्त
गर्नविागाः - __________________________________
प्रस्तारम् - __________________________________
6. मुदाकरात्तमोदकं सदा धिमुखिसािकम्
गर्नविागाः - __________________________________
प्रस्तारम् - __________________________________

रचनात्मकप्रनतनक्रया-
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धभन्नधभन्नपत्राधि लेखखतुं समथााः भिखन्त।
अधिगमपत्रम्-13.1,2
धिरामपत्रलेखनम्
1. िवान् मैसूरुनगरस्य सवणकारीयप्रौढशालायााः रमेशाः /रमा इनत िावनयत्वा एकनदनस्य नवरामां प्रर्थ्ण
वगोपाध्यायां प्रनत नवरामपत्रां नलितु ।
सकाशात्-

सनवधे

मान्यााः
नवषयाः -

इनत िवताः नवधेयाः /नवधेया
स्रानम्
नदनाङ्काः 106

2. िवान् उडु नपनगरस्य सवणकारीयप्रौढशालायााः नवनोदाः /नवद्या इनत मत्वा नदनत्रयस्य नवरामां प्रर्थ्ण
मुयोपाध्यायां प्रनत नवरामपत्रां नलितु ।

रचनात्मकप्रधतधिया-
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िाक्यरचनाकौििारा प्रबधलेखनसामर्थ्ासम्पादनम् ।
अधिगमपत्रम्-14.1
प्रदत्त पदाधन आधश्रत्य लघुप्रबधरचनम् ।(पाठः - प्रबधः )
धिषयः - नवद्यालयप्रवासाः प्रनतवषं, दे शसञ्चाराः , कोषाः , शैक्षनर्कप्रवासाः , प्रवासां ऐनतहानसक स्रल, जलबन्धाः , दे वालयाः , नदनत्रयस्य,
पञ्चनदनानाम् ,एकनदनस्य, नवद्यानरणजीवने कर्ाणटकराज्ये, बेलूरू, हळे बीडु , मैसूरु, उडु नप, कोिूरु,
पम्पाक्षेत्रम् , नचत्रदु गणाः नमत्रानर् गुरवाः गुरवाः महत्त्वां इनतहासस्य
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अधिगमपत्रम्-14.2
मञ्जूषातः सूिपदं धचत्वा ररिस्थानं पूरयत1.स्वातन्द्योत्सि:
िारतीया: वयनमदानीम् स्वतन्त्रिारते___________ । नक्र.श.१९४७ तमे वषे अगष्टमासस्य
पञ्चदशनदनाङ्के ___________ राष्टरां िारतां स्वतन्त्रम् अिवत् । तत: पूवणम् आङ्ग्ला: नद्वशतां ___________
यावत् अिाकां दे शस्य प्रशासनां कृतवि: । िारतीयेभ्य: ___________ कष्टां दिवि: । अत: िारतीया:
तेषाां नवरुद्धम् ___________ कृतवि: । तस्य पररर्ामात् िारतीया: आङ्ख्लशासनात् ___________
अिवन् । अस्य स्वातनत्र्यनदनस्य िरर्ारं वयां___________उत्सवम् आचराम: । अन्तिन् नदने
राष्टरध्वजस्य___________च गौरवां समपणयन्ति । स्वातनत्र्यवीरार्ाां साहसां सम्पकण ___________ प्रसारयन्ति
। इदानीां स्वतन्त्रिारतस्य प्रगनताः अिानि: करर्ीया । कीनतण: प्रसारर्ीया । तदै व अिाकां ___________
धन्यां िनवष्यनत । वन्दे िारतमातरम् ।
असहनीयां, नवमुक्ता:, अिाकां, राष्टरगीतस्य, आन्दोलनमेव, ननवसाम:, जीवनां,
प्रनतवषणम्, वषाणनर्, माध्यमेषु
2. दू रदिानम्
प्रपञ्चे

नैके ___________वतणिे । आकाशवार्ी, दू रदशणनम्, वाताणपनत्रका,दू रवार्ी, अिजाणलम्

इत्यादय: प्रमुिा: सम्पकणमाध्यमा: सन्ति । एतेषु ___________महत्त्वां स्रानमन्तस्त । दू रदशणनस्य सांशोधक:
जे.एल्.बयाडण महोदय: । दू रदशणने दशणनां िवर्ञ्च ___________ िवनत । तिात् अद्यत्त्वे दू रदशणनां
बहुजननप्रयां ___________च सम्पकणसाधनमिवत् ।
दू रदशणनद्वारा ___________ एव उपनवश्य राज्यस्य राष्टरस्य नवश्वस्य च ___________ र्द्ष्ट्टुां िोतुां च
शक्यिे। नवनवधिाषासु सवणकारीयवानहन्य: ___________ च िवन्ति । दू रदशणने चलन्तच्चत्रम्, सन्दशणनम्,
प्रनतिाप्रदशणनकायणक्रमा:, सामानजककायणक्रमा: अनप प्रसायणिे । एवमनेन न केवलां ___________ अनप
तु बुन्तद्धनवकासमनप िवनत । दू रदशणने प्रसायणमार्ााः केचन कायणक्रमा: ___________ युवकानाां च मननस
दु ष्पररर्ामां जनयन्ति । ननरिरां दू रदशणनवीक्षर्ेन ___________ नेत्रदोषानदकां च िनवतुमहणनत । तिात्
लािालािौ नवज्ञाय -=___________उपयोग: कतणव्य:।
अन्यवानहन्याः , प्रधानां , दू रदशणनस्य, नवषयााः , आलस्यां, समकालमेव,
गृहे, छात्रार्ाां , सम्पकणमाध्यमा: मनोरञ्जनम्, दू रदशणनस्य
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3. गिराज्योत्सि:
िारतीया: प्रनतवषं बहून् उत्सवान् आचरन्ति । तत्र केचन उत्सवा: धानमणका: अन्ये केचन रानष्टरया: ।
रानष्टरयोत्सवेषु गर्राज्योत्सवोऽनप अन्यतम: । जनवररमासस्य षड् नवांशनततमे नदनाङ्के प्रनतवषं
गर्राज्योत्सव: आचयणते । अिाकां राष्टरां पूवं पराधीनम् आसीत् । आङ्ख्ला: _________ असहनीयां कष्टां
यच्छन्ति ि । तिात् िारतीया: तेषाां नवरुद्धम् आन्दोलनां कृतवि: । तस्य ___________ नक्र.श.१९४७
तमे वषे अगस्ट् मासस्य पञ्चदशनदनाङ्के िारतां स्वतन्त्रमिवत् । स्वतन्त्रिारतस्य नूतनां ___________
नक्र.श.१९५० तमे वषे जनवररमासस्य २६ नदनाङ्के ___________। नक्र.श.१९३० तमे वषे जनवरर मासस्य
२६ नदनाङ्के लाहोरनगरे एकमनधवेशनमिवत् । तत्र दे शां ________ नवमोचनयतुां प्रनतज्ञा कृता आसीत् ।
तनिनां स्वाधीनतानदवस: इनत प्रनतवषणम् आचयणते ि । स्वातनत्र्यानिरम् _________ नदने एव
नूतनसांनवधानां स्वीकृतम् । डा॥ अम्बेड्करमहोदय: सांनवधानरचनासनमते: ___________ आसीत् ।
गर्रज्योत्सवनदने सवणत्र दे शे __________ कृत्वा ध्वजवन्दनां कुवणन्ति । प्रनतराज्यां राजधान्याम् अन्यत्र च
परसञ्चलनम् आकषणकरूपेर् प्रचलनत । नवनिन्नक्षेत्रेषु नवनशष्टसेवाां कृतवद्भ्य: ______ प्रशन्तस्त: प्रदीयते।
अध्यक्ष:, गण्येभ्य:, अनुनठतमिवत् , अन्तिन् , पररर्ामात्

राष्टरध्वजारोहर्ां, परकीयेभ्य:,

सांनवधानां, िारतीयेभ्य:
4. जनसङ्् ्ास्फोट:
अल्पकाले

एव

जनानाम्

अननयनमता

वृन्तद्धरे व__________इत्युच्यते

।

कारर्ानन-

एकनवांशनतशतकेऽन्तिन् अनप बहुत्र दृश्यते । वैद्यकीयनवज्ञानस्य प्रगत्या __________ न्यूनां जातम् ।
अज्ञानेन अन्ध:िद्धया च नैके जना: ___________ न जानन्ति नाङ्गीकुवणन्ति च । ___________ आगतानाम्
असङ्ख्याकानाां ननरानितानाां कृते आियां दिां िारतेन । जनसङ्ख््य़ाननयन्त्रर्े ___________ दृश्यते
केषुनचत् जनेषु।

पररर्ामा: - दे शस्य प्रगतये नननमणता: समस्तयोजना: __________ िवन्ति ।

जीवनावश्यकवस्तूनाम् __________वा िवनत । अरण्यानाां नवनाश:, कृनषिूनमनाश:, पररसरप्रदू षर्ां
च___________प्रवधणते । वञ्चनां , हननां, भ्रष्टाचार:, इत्यानदसमाजनवरोधीनन _________ सम्भवन्ति । बाधिे
च जनान् ननरुद्योग:, ननरक्षरता, अनारोग्यां, दाररद्र्यम् इत्यानदसमस्या: ।

ननवारर्ोपाया:-

जनसङ्ख्यास्फोटस्य दु ष्पररर्ामान् __________ सवेषाां कृते जनसङ्ख्यानशक्षर्ां प्रदातव्यम् ।
___________ प्रनतकूलनवषये जनजागरर्ां करर्ीयम्। कुटु म्बयोजनाशासनम् अशेषिारतीयानाम्
अन्तन्वतां िवेत् । प्रसारमाध्यमद्वारा जनसङ्ख्याननयन्त्रर्स्य ___________ करर्ीय: । एवञ्च जनानाां मन:
पररवतणनसमराण: कायणक्रमा: िवेयुाः ।
मरर्प्रमार्ां , अनासन्तक्त:, जनसङ्ख्यास्फोट: , अनधकृत्य, सिानननयन्त्रर्ां,
इतरदे शेभ्य:, बाल्यनववाह:, प्रचार:, अिाव:, बाल्यनववाहस्य, कायाणनर् , नवफला:
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अधिगमपत्रम् – 14.3
प्रबधं धलखत
1. स्वातन्द्योत्सि:

2. दू रदिानम्

3. गिराज्योत्सिः

4. जनसङ्् ्ास्फोटः

रचनात्मकप्रधतधिया-
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अधिगमफलम्-15-अनुिादकौिलसम्पादनम् ।
अधिगमपत्रम्-15.1
(पाठः -अनुिादः )
१. मञ्जूषातः सूिम् अथं धचत्वा धलखत1. साः

=

2. तैाः

=

ನಾನು, ನಿನಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ,
ಅವನ, ಅವರಿಂದ ,

3. तस्य =

ಅವು, ನನಿನಿಂದ, ನನನ,

4. सा =

ಯಾರನುನ, ನಿೀನು, ಯಾರನುನ,

5. तस्यै =

ನಿನನ, ಅವನು, ಅವಳು,

6. तानन =
7. कम्

ಯಾರಿಂದ, ನಿಮ್ಮಿಂದ,

=

ಯಾವಳಲ್ಲಿ, ಯಾವಳು,

8. केन =
9. कान्

ಅವಳಿಗೆ, ನಾವು

=

10. का =
11. कस्याम् =
12. अहम्=
13. वयम्=
14. मया =
15. मम =
16. त्वम् =
17. युष्मानिाः =
18. त्वया =
19. तव =
20. अिाकम्
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अधिगमपत्रम्-15.2
कन्नडभाषया, आङ्गलभाषया िा अनुिादं कुरुत।
नीलमेघ: आकाशे सञ्चरनत ।
मेघात् वृनष्टाः िवनत ।
वृष्ट्या िूमौ सस्यानन वधणिे ।
पशवाः सस्यानन िक्षनयत्वा जीवन्ति ।
युष्मानिाः सम्यक् अभ्यास: करर्ीयाः ।
गुरोाः मागणदशणनम् अनुसरत ।
श्व: शालायाां परीक्षा प्रचनलष्यनत ।
सम्यक् नलन्तित्वा उिीर्ाणाः िवत ।
उद्योनगनां पुरुषनसांहम् उपैनत लक्ष्मीाः ।
कृषीवला: क्षेत्रे पररिमेर् कृनषकायं कुवणन्ति ।
तेषाां गृहेषु कुक्कुटााः , सारमेयााः , गावाः , च िवन्ति ।
शुनकाः गृहां क्षेत्रां च चोरे भ्याः रक्षनत ।
धेनुाः मधुरां दु ग्धां ददानत ।
आगानमवासरे सुधाांशुाः वैद्यकीयक्षेत्रे उन्नताध्ययनारं नवदे शां प्रनत गनमष्यनत ।
तत्र वषणत्रयां सम्यगधीत्य पुनरागनमष्यनत ।
प्रनतग्रामां गत्वा आताणन् सेनवष्यते ।
यताः सेवा नह परमो धमणाः ।
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नगरे षु इदानीां पररसरमानलन्यम् अनधकमन्तस्त ।
तिात् जना: रुग्ााः िवन्ति ।
उिमस्वास्थ्यां प्रातुां प्रत्यहां योगाभ्यास: करर्ीयाः ।
सवे िविु सुन्तिनाः ।
प्रानर्षु मानवाः िेठाः ।
न तत्र कारर्ां शन्तक्ताः आकारो वा ।
नकिु असदृशी बुन्तद्धाः नववेकाः च ।
तरानप लोकेऽन्तिन् एकैकिात् , प्रानर्नाः वस्तुनाः च मानवस्य ज्ञातव्यां नकनञ्चत् नवद्यते ।
कुरुक्षेत्रे सवे पािवााः कौरवााः च युद्धाय सन्नद्धााः आसन् ।
अजुणन: एक: महावीराः ।
तस्य सारनराः िगवान् िीकृष्णाः ।
उियोाः पक्षयोाः सवे युद्धसन्नद्धााः अिवन् ।
इनदु ाः रात्रौ उदयते ।
इन्दोाः प्रकाशाः चन्तन्द्रका ।
चन्तन्द्रकायााः ज्योत्स्ना कौमुदीनत अपरे नाम्नी ।
सा शीतला आह्लादकरी च वतणते ।
अहां असत्यां न वदानम
मम माता कराां करयनत
ते श्वाः नगरां गनमष्यन्ति
तत्राः वृक्षााः सन्ति
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अधिगमफलम्-15-अनुिादकौिलसम्पादनम्
अधिगमपत्रम्-15.3
पदानाम् अथं संस्कृतभाषया धलखत ।
1. ಇಂದು

2. ಆಗ

3. ಎಲ್ಲಿ

4. ಕೂಡಲೇ

5. ಒಂದು ವೇಳೆ

6. ಬಹಳ

7. ಅಲ್ಲಿ

8. ನಿನ್ನೆ

9. ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆ

10. ಹೇಗೆ

11. ಸುತ್ಾ ಲೂ

12. ನಾಳೆ

13. ಜೊತೆಗೆ

14. ಹಾಗೆ

15. ಆಮೇಲೆ

16. ತನ್ೆ

17. ಸಾಕು

18. ಈಗ

19. ನಧ್ಯನವಾಗಿ

20. ಆಗ

21. ಆಮೇಲೆ

22. ಇಂದು

23. ಕೂಡ್

24. ಅಲ್ಲಿ ಯೇ

25. ಒಮ್ಮೆ

26. ಮತ್ತ ಂದು ದಿನ್

27. ಅವಶಾ ವಾಗಿ

28. ಹೌದು

29. ಅರ್ವಾ

30. ಇಲ್ಲಿ ಯೇ

31. ಆದರೆ

32. ಕೆಲವು

33. ಇಲ್ಲಿ

34. ನಾಡಿದುು

35. ಈ ರಿೀತಯಾಗಿ

36. ಅಲಿ

37. ಹೇಗೆ

38. ಬೇಡ

39. ಮತ್ರಾ

40. ಹಂದಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

41. ಆದದ ರಿಂದ

42. ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ

43. ಯಾವಾಗ

44. ಒಮ್ಮೆ

45. ಬೇಗನೇ

46. ಧಿಕಾಾ ರ

47. ಎಲ್ಲಿ ಂದ

48. ಸುಮೆ ನ್ನ

49. ಆಗ

50. ಯಾವಾಗಲೂ
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अधिगमपत्रम्-15.4
संस्कृतभाषया अनुिादं कृत्वा धलखत ।
1. ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರ ತಿದಿನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತತ ರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯ ಪ್ಕರು
ಪಾಠಗಳನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತತ ರೆ.
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಗುರುಗಳ
ಮಾಗಿದರ್ಿನ್ವನ್ನೆ
ಅನ್ನಸರಿಸುತ್ತತ ರೆ. ಜೋವನ್ದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನೆ ಪ್ಡೆಯುತ್ತತ ರೆ.

2.ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಲಾಲಬಾಗ್ ಉದ್ಯಯ ವನ್ವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರರ .ರ್.18ನೇ ರ್ತಮಾನ್ದಲ್ಲಿ
ನಿಮಾಿಣವಾಯಿತು. ಬೆಳಿಗೆೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ನ್ಗರವಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತತ ರೆ.
ವಿಶಾರ ಂತಿಯನ್ನೆ ಆರೋಗಯ ವನ್ನೆ ಆನಂದವನ್ನೆ ಪ್ಡೆಯುತ್ತತ ರೆ.

3. ಹಂದೆ ಬಡವನೂ ಮೂರ್ಿನೂ ಆದ ಕಮಲಾಕರನ್ನಂಬ ಬಾಲಕನ್ನ ಇದು ನ್ನ.
ಎಲಿ ರೂ ಅವನ್ನ್ನೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಹಾಸಯ ಮಾಡುತಿತ ದು ರು. ಇದರಿಂದ ಅವಮಾನಿತನಾದ
ಅವನ್ನ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆನಾೆ ಗಿ ಓದಿ ಮಹಾಜ್ಞಾ ನಿಯಾದನ್ನ. ಆದು ರಿಂದ ಪ್ರ ಯತೆ
ಪ್ಟ್ಟ ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲಿ .

4.ಪ್ರರ ಯ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರ ತಿದಿನ್ವೂ ನಿೋವು ಚೆನಾೆ ಗಿ ಓದಿ, ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಹೋದ ಸಮಯ ಮತೆತ ಬಾರದು. ಸುರ್ವನ್ನೆ ಬಯಸುವವನ್ನ ವಿದೆಯ ಯನ್ನೆ ಬಿಡಬೇಕು.
ವಿದೆಯ ಯನ್ನೆ ಬಯಸುವವನ್ನ ಸುರ್ವನ್ನೆ ಬಿಡಬೇಕು.
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5.ಭಾರತವು ವಿಶಾಲವಾದ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಧ್ರ್ೋಿಯರ ಎಲಾಿ ಮತಸಥ ರ ಅಸಂಖ್ಯಯ ತ
ಪುಣಯ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳ
ದರ್ಿನ್ವು
ಮಾನ್ಸಿಕ
ಹಾಗೂ
ಧ್ಯರ್ಿಕ
ತೃಪ್ರತ ಯನ್ನೆ
ನಿೋಡುತತ ದೆ.ಅಲ್ಲಿ ಯ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಸಂದಯಿವು ಮನ್ಸಸ ನ್ನೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತತ ದೆ.

6. ಸುಭಾರ್ಷತವಂದರೆ ಒಳೆೆ ಯ ಮಾತು. ಸಂಸಾ ೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋಹರವಾದ
ಸುಭಾರ್ಷತಗಳಿವ.
ಇವು
ನಿೋತಿಯನ್ನೆ
ಉಪ್ದೇಶಿಸುತತ ವ.
ತತವ ವನ್ನೆ
ಮತುತ
ಲೋಕವಯ ವಹಾರವನ್ನೆ ಬೋಧಿಸುತತ ವ.

7. ಗ್ರರ ಮದ ಹರಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಸರೋವರ ಇದೆ. ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕಮಲಗಳು /
ಅರಳುತತ ವ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರ್ೋನ್ನಗಳು ವಾಸಿಸುತತ ವ. ನಿೋರಿಲಿ ದೆ ರ್ೋನ್ನಗಳು ಬದುಕುವುದಿಲಿ .
ಕೆರೆಯ ನಿೋರು ಸಿಹಯಾಗಿದೆ.

8.ಇದು ನ್ಮೆ ಊರಿನ್ ದೇವಾಲಯ. ಇದರ ಮಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರೋವರವೂ, ಹಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಉಪ್ವನ್ವೂ ಇದೆ. ಇದರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯೂ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಣವೂ ಇದೆ

रचनात्मकप्रनतनक्रया-
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