ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ
ಭ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಇದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ ದಗಿಷಟತುವೆ. ಈ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್–ಇಂಡಿಯಹ

OERನ ಭಟಖ್ಯ ಉದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀವನಟನ ಈಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದಟ ರಿಗಣಿಸಿ, ಅಯಟ ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ
ಅವಯಕ್ವಿಯಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನಟನ ಹೆ ಂದಟಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ
ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ, ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ಅಯ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಅುಗಳನಟನ ನ ತನ
ಷಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಭತಟು ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ ಅನವಮವಹಗಟ ಈ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತಟು ಟೆಸ್ಇಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಷಲಹೆಗಳನಟನ
ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್-ಇಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು
ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ–ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ
ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ವೀಡಿಯೀ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್- ಇಂಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ ರಭಟಖ್ ತಂತರಗಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ
ಅಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ
ನಡತೆಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ಯಟ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದಟದ,
ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನಟನ, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ
ಭ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದಟದ, ಅಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಇದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಭ ಲಕ್ ಫಳಷಲಟ, ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಇುಗಳನಟನ
ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಸಂಪನ್ಮೂಲ 2: ಗುಂಪುಕೆಲಸ ಬಳಸುುದು
ಗಟಂುಕ್ೆಲಷು, ಂದಟ ಸಹಮಹನಯ (common) ಗಟರಿ ಸಹಧನೆಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಣಣ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಟಹುಗಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟುದನಟನ
ಉತೆುೀಜಿಷಟ ಯಸಿಥತ, ಷಕ್ರರಮ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಮಹಗೆ ೀಿಹಮ. ಈ ಷಣಣ ಗಟಂುಗಳು ಯಸಿಥತ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಭ ಲಕ್ ಹೆಚಟು
ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಹಹಗ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಹೆಚಟುರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಲಟ ಬೆಂಫಲ ನೀಡಟತುವೆ.

ಗಟಂುಕ್ೆಲಷದ ರಯೀಜ್ನಗಳು
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಚಿಂತನೆಗೆ, ಷಂಸನಕ್ೆಾ, ಐಡಿಯಹಗಳ ವಿನಭಮ ಭತಟು ನಧಹಿಯಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ೆರೀರೆೀಪಿಷಟುದಕ್ೆಾ,
ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಫಸಳ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಮಹಗಿ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಬೆೀರೆಮರಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಟತಹುರೆ ಭತಟು ಅರಿಗೆ ಕ್ಲ್ಲಷಟತಹುರೆ.
ಆದದರಿಂದ ಇದಟ ರಭಹವಿೀ ಭತಟು ಷಕ್ರರಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಿಧಹನ.
ಫರಿೀ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತಟ ಮಹಡಟುದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಿುನದೆೀನೆ ೀ ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಇಯಟತುದೆ. ಅದೆೀನೆಂದರೆ, ಂದಟ ಷಶು
ಉದೆದೀವವಿಯಟ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಿ (shared learning task) ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಅದಕ್ೆಾ ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಟುದಟ.
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಯಹ ಕ್ಹಯಣಕ್ಹಾಗಿ ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಟತ್ತುದ್ಧದೀರಿ ಎಂದಟ ನಭಗೆ ಷಶುವಹಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ ಹಹಗ ಭಹಶಣ
ಬಿಗಿಮಟುದಯ ಫದಲಟ, ಇದನಟನ ಆಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಇದಕ್ರಾಯಟ ಹೆಚಿುನ ಯೀಗಯತೆಯಹದಯ ಏನಟ ಎನಟನುದಟ ಷಸ ನಭಗೆ
ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ. 

, ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ರ್ಹಗಯ ಕ್ತೆಯಿಂದ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ ಭತಟು ಇುಗಳನಟನ ಯಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಉದೆದೀವಕ್ೆಾ

ಫಳಷಟತ್ತುದ್ಧದೀವಿ ಎನಟನುದಯಲ್ಲಿ ಷಶುತೆ ಇಯಬೆೀಕ್ಟ.
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ಗುಂಪುಕೆಲಸನ್ುು ಯೀಸುಸುುದು
ಯಹವಹಗ ಭತಟು ಯಹ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಫಳಷಫಸಟದಟ ಎನಟನುದಟ ಹಠ್ದ ಕ್ೆ ನೆಮ ವೆೀಳೆಗೆ ಆಗಬೆೀಕ್ಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ
ಆಧರಿಸಿಯಟತುದೆ. ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟನ ಹಠ್ದ ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಅಥವಹ ಭಧಯದಲ್ಲಿ ಯಹವಹಗಲ್ಹದಯ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ೆಾ
ಸಹಕ್ಶಟು ಷಭಮನಟನ ಮೀಷಲ್ಲಡಬೆೀಕ್ಟ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಬೆೀಕ್ಹದ ಕ್ೆಲಷ ಭತಟು ಗಟಂುಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ
ಅತಟಯತುಭ ಮಹಗಿ ಯಹುದಟ ಎಂಫ ಅಂವಗಳ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ನೀು ಗಭನ ಸರಿಷಬೆೀಕ್ಟ.
ಭಟಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ, ನೀು ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ತಯಹರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದದರೆ, ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಷಪಲವಹಗಟುದನಟನ ಖ್ಚಿತ ಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ಆ
ಯೀಜ್ನೆಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳಿಯಬೆೀಕ್ಟ;


ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ಉದೆದೀವ ಭತಟು ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಗಳು.



ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಮೀಷಲ್ಹಗಟ ಷಭಮ; ಇದಯಲ್ಲಿ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಅಥವಹ ಸಹರಹಂಶಿಷಟ ಷಭಮೂ ಸೆೀರಿಯಬೆೀಕ್ಟ.



ಗಟಂುಗಳ ಯಚನೆ (ಎಶಟು ಗಟಂುಗಳು, ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಶಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು, ಯಹ ಆಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ ಗಟಂುಗಳನಟನ ಯಚಿಷಟುದಟ)



ಗಟಂುಗಳ ಷಂಘಟ್ನೆ (ಗಟಂಪಿನ ಷದಷಯಯ ಹತರ, ಷಭಮ, ಸಹಭಗಿರಗಳು, ದಹಖ್ಲಟ ಮಹಡಟುದಟ ಭತಟು ಯದ್ಧ
ತಯಹರಿಷಟುದಟ)



ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನನಟನ ಮಹಡಟ ರಿೀತ್ತ ಭತಟು ದಹಖ್ಲ್ಹತ್ತ (ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ ಭತಟು ಗಟಂಪಿನ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನಗಳ ನಡಟವೆ
ಇಯಟ ವಿಭಿನನತೆಮನಟನ ರ್ಹಗಯ ಕ್ರಹಗಿ ಗಭನಷಬೆೀಕ್ಟ)



ಗಟಂಪಿನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆಮನಟನ ಮಹಡಟ ರಿೀತ್ತ.

ಗಟಂುಕ್ೆಲಷದ ಕ್ಹಮಿಗಳು
ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೂರೆೈಷಲಟ ಕ್ೆ ಡಟ ಕ್ಹಮಿಗಳು, ಅಯಟ ಏನಟ ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ೆ ೀ ಅದನಟನ ಅಲಂಬಿಸಿಯಟತುದೆ. ಗಟಂುಕ್ೆಲಷದಲ್ಲಿ
ಭಹಗಿಸಷಟುದರಿಂದ ಅಯಟ, ಫಬಯಟ ಹೆೀಳಿದದನಟನ ಇನೆ ನಫಬಯಟ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುು, ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ ವಿರಿಷಟ ಭತಟು ಷಸಕ್ರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ
ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಗಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ. ಆದರೆ, ಬೆ ೀಧಿಷಟತ್ತುಯಟ ವಿಶಮನಟನ ಅಯಟ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದೆೀ ಭಟಖ್ಯ
ಉದೆದೀವವಹಗಿಯಟತುದೆ. ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಿಸಷಟ ಕ್ಹಮಿ, ಅರಿಗೆ ಆಗಬೆೀಕ್ಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಅಲಂ ಸಿಯಟತುದೆ.


ಪರಸುುತಿಗಳು: ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿ, ಇಡಿೀ ತಯಗತ್ತಗೆ ರಷಟುತ್ತಗಳನಟನ (presentations) ಸಿದಧಡಿಷಟತಹುರೆ. ಂದೆೀ ವಿಶಮ
ಸಲು ಷಲ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಕ್ರಾಂತ, ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿಗ ವಿಶಮದ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಅಂವಗಳಿದದರೆ ಳೆುಮದಟ. ಆಗ ಎಲಿರಿಗ ,
ಇನೆ ನಫಬಯಟ ರಷಟುತ ಡಿಷಟತ್ತುಯಟುದನಟನ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಆಷಕ್ರು ಇಯಟತುದೆ. ಆದರೆ, ರಷಟುತ್ತಗೆನದ್ಧಿಶು ಕ್ಹಲಮತ್ತ ಇದಟದ,
ಳೆುಮ ಗಟಣಭಟ್ುದ ರಷಟುತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣಗಳೆೀನಟ ಎನಟನುದಟ ಭಟಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ ನಧಹಿಯವಹಗಿಯಲ್ಲ. ಇುಗಳನಟನ ಹಠ್ಕ್ೆಾ
ಮೊದಲ್ೆೀ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ಇದಯ ಆಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ ಭಕ್ಾಳು ತಭಮ ರಷಟುತ್ತಮನಟನ ಸಿದದಡಿಷಲ್ಲ ಭತಟು
ಷಸಹಠಿಗಳ ಕ್ೆಲಷನಟನ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ ಮಹಡಲ್ಲ. ರಷಟುತ್ತಮ ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳನಟನ ಳಗೆ ಳುಫಸಟದಟ:
o

ರಷಟುತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಶುತೆ

o

ರಷಟುತ್ತಮ ಯಚನೆ/ವಿನಹಯಷ

o

ರಷಟುತ್ತಯಿಂದ ನನಗೆ ಏನಹದಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಹಯಿ

o

ರಷಟುತ್ತ ನನನನಟನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಚಿು

?

?
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ಸಮಸ್ಾ ಪರಿಹರ: ಂದಟ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ಅಥವಹ ಷಭಸಹಯ ಷಯಣಿಮನಟನ ರಿಸರಿಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ
ಮಹಡಟತಹುರೆ. ಇದಟ ವಿಜ್ಞಹನದ ರಯೀಗ ಮಹಡಟುದ್ಧಯಫಸಟದಟ; ಗಣಿತದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಬಿಡಿಷಟುದ್ಧಯಫಸಟದಟ, ಕ್ನನಡದ
ಕ್ಥೆ ಅಥವಹ ಕ್ನನಟನ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷಟುದ್ಧಯಫಸಟದಟ ಅಥವಹ ಚರಿತೆರಮಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಹಧಹಯಗಳನಟನ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷಟುದ್ಧಯಫಸಟದಟ.



ಒಂದು ಕಲ ಕೃತಿಯನ್ುು ಅಥವ ಉತ್ಪನ್ುನ್ುು ಸೃಸುಸುುದು: ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿ ಂದಟ ಕ್ಥೆ
ಕ್ಟ್ುಫಸಟದಟ, ನಹಟ್ಕ್ ಫರೆಮಫಸಟದಟ, ರಹಗ ಹಹಕ್ಫಸಟದಟ, ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಸಹರಹಂಶಿಷಲಟ ಅಥವಹ ಂದಟ ರಿಕ್ಲನೆಮನಟನ
ವಿರಿಷಲಟ ಮಹದರಿ ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಫಸಟದಟ. ಹೆ ಷ ವಿಶಮದ ಆಯಂಬದಲ್ಲಿ ಐದಟ ನಮಶ

ಭಂಥನ (brainstorm) ಅಥವಹ

ಭನೆ ೀ ನಕ್ೆ (mind map) ಮಹಡಲಟ ಮೀಷಲ್ಲಟ್ುರೆ, ಅರಿಗೆೀನಟ ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಂದಟ ನಭಗೆ

ನಹನಗಿ ಗೆ ತಹುಗಟತುದೆ ಹಹಗ

ನಭಮ ಹಠ್ನಟನ ಷ ಕ್ು ಭಟ್ುದಲ್ಲಿ ಮಹಡಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ.


ವಭೆೀ

ಕರಿಸಿದ (differntiated) ಕಯಯಗಳು: ಯೀಮಹನದಲ್ಲಿ ಅಥವಹ ಸಹಧನೆಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಷುಯಗಳಲ್ಲಿಯಟ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಟಹುಗಿ ಗಟಂುಕೆಲಸಗಳ ಮಮಲಕ ಷ ಕ್ುವಹದ ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ತೆಮಡಗಿಕೆಮಂಡು ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟ ಅಕ್ಹವ
ಸಿಗುತ್ುದೆ. ಹೆಚಟು ಸಹಧಿಸಿಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿರಿಷಟ ಅಕ್ಹವ ದೆ ರೆಮಟುದಟ ಉಮಟಕ್ುವಹದರೆ, ಸಹಧನೆಮಲ್ಲಿ
ಿಸಂದಟಳಿದರಿಗೆ ಇಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ ಫದಲ್ಲಗೆ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಷಟಲಬವಹಗಟುದಟ. ಹಹಗ ಅಯಟ ತಭಮ
ಷಸಹಠಿಗಳಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಟಯಟ.


ಚರ್ೆಯ: ಂದಟ ವಿದಯಮಹನನಟನ ಕ್ಟರಿತಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರ್ಹಗಯ ಕ್ರಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಸಿ, ನಧಹಿಯಕ್ೆಾ ಫಯಟಯಟ. ಂದಟ ವಿಶಮದ
ಫಗೆೆ ಇಯಟ ವಿವಿಧ ಆಯೆಾಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಅರಿಗೆ ಸಹಕ್ಶಟು ತ್ತಳಿದ್ಧದೆ ಎಂದಟ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಕ್ೆಾ, ಇದಯಲ್ಲಿ ನಭಮ ಸಿದಧತೆಮ
ಆವಯಕ್ತೆ ಇಯಟತುದೆ. ಆದದರಿಂದ ಚಚೆಿ ಅಥವಹ ಚಚಹಿ ಷಧೆಿಮನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟುದರಿಂದ, ನಭಗೆ ಹಹಗ ಅರಿಗೆ ಳೆುಮ
ರತ್ತಪಲ ದೆ ಯಕ್ಟತುದೆ.

ಗಟಂುಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟುದಟ
ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಹಲಾರಿಂದ ಎಂಟ್ಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಯಟುದಟ ಉತುಭವಹದಯ , ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಟ್ಟು ಷಂಖ್ೆಯ,
ತಯಗತ್ತಮ ಭೌತ್ತಕ್ ರಿಷಯ ಭತಟು ಪಿೀಠೆ ೀಕ್ಯಣ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಮಸಿಿನ ಹಹಗ ಸಹಧನೆಮ ಸಯುಗಳ ಮೀರೆಗೆ ಗಟಂಪಿನ ಷಂಖ್ೆಯ
ನಧಹಿಯವಹಗಟತುದೆ. ಕ್ನಶು ಕ್ಷ ಎಲಿಯ

ಫಬಯನೆ ನಫಬಯಟ ನೆ ೀಡಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ, ಕ್ರಯಟಚ

ಮಹತನಹಡಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ ಭತಟು

ಗಟಂಪಿನಂದ ಹೆ ಯಫಯಟ ಉತನನಕ್ೆಾ ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ.


ನೀು ಹೆೀಗೆ ಭತಟು ಏಕ್ೆ ಗಟಂುಗಳನಟನ ಯಚಿಷಟತ್ತುಯಟವಿರಿ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ; ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಸೆನೀಿಸತರೆಲಿ ಂದಟ
ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟಂತೆ, ಂದೆೀ ಆಷಕ್ರು ಇಯಟರೆಲಿ ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟಂತೆ ಅಥವಹ ಷಮಹನ ಸಹಧನೆಮ ಭಟ್ುವಿಯಟರೆಲಿ
ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಫಸಟದಟ. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ರಿೀತ್ತಮ ಗಟಂುಗಳ ಯಚನೆಮನಟನ ರಯೀಗ ಮಹಡಿ ಭತಟು ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ ಭತಟು
ನೀು ಕ್ೆ ಡಟತ್ತುಯಟ ಕ್ಹಮಿಕ್ೆಾ ಯಹುದಟ ಉತುಭ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಸಿ.



ಗಟಂಪಿನ ಷದಷಯರಿಗೆ ಯಹುದಹದಯ ನದ್ಧಿಶು ಕ್ೆಲಷ ಿಸಷಟುದ್ಧದದರೆ (ಉದಹಸಯಣೆಗೆ – ನೆ ೀಟ್ ನಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ,
ಕ್ಹುಯ, ಷಭಮ ಹಲಕ್, ಉಕ್ಯಣಗಳನಟನ ಷಂಗರಿಸಷಟಯಟ ಇತಹಯದ್ಧ), ಆ ಕ್ೆಲಷ ಭತಟು ಅದನಟನ ಅರಿಗೆ ಷಶುಡಿಷಟ
ರಿೀತ್ತಮನಟನ ಮೊದಲ್ೆೀ ಯೀಜಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಳೆುಮದಟ.

ಗಟಂು ಕ್ೆಲಷನಟನ ನಿಿಸಷಟುದಟ
ಳೆುಮ ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ನಿಸಣೆಗೆ ಕ್ೆಲು ನಮಭಗಳು ಭತಟು ವಹಡಿಕ್ೆಗಳನಟನ (routine) ನಗದ್ಧ

ಷಫಸಟದಟ. ದೆೀ ದೆೀ

ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟನ ಫಳಷಟತ್ತುದದರೆ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ನಭಮ ನರಿೀಕ್ೆ ಭತಟು ಯಹುದರಿಂದ ನಭಗೆ ಖ್ಟಷ್ಟ್ಯಹಗಟತುದೆ ಎನಟನುದಟ ತ್ತಳಿಮಟತುದೆ.
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ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟುದರಿಂದ ಆಗಟ ಉಯೀಗಗಳನಟನ ಎಲಿಯ ಸೆೀರಿ ಗಟಯಟತ್ತಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಳೆುಮದಟ,
ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟವಹಗ ಳೆುಮ ತಿನೆ ಯಹುದೆಂದಟ ಚಚಿಿಸಿ, ಈ ತಿನೆಗಳ ಟಿುಯಂದನಟನ ತಯಹರಿಷಫಸಟದಟ.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ:ಯಷಯ ಗೌಯ, ಆಲ್ಲಷಟುದಟ, ಯಷಯ ಷಹಹಮ, ಂದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಟು ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ ರಿಗಣಿಷಟುದಟ ಇತಹಯದ್ಧ.
ಇದನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗ ಕ್ಹಣಟಂತೆ ಅಂಟಿಷಫಸಟದಟ/ತ ಗಟ ಹಹಕ್ಫಸಟದಟ.
ಗಟಂುಕ್ೆಲಷದ ಫಗೆೆ ಷಶು ಮೌಖಿಕ್ ಷ ಚನೆಗಳನಟನ ಕ್ೆ ಡಟುದಟ ಷಸ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಇದನೆನೀ ವಿದಹಯರ್ಥೀಿಗಳ ಷಲಟವಹಗಿ ಕ್ು
ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಮಫಸಟದಟ. ನೀು ಕ್ೆಳಗಿಯಟುದನಟನ ಅಗತಯವಹಗಿ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ:


ನಭಮ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಅನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಹ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಬೆೀಕ್ಟ, ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಅಯಟ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತಹುರೆ
ಭತಟು ಅದಕ್ೆಾ ಪಿೀಠೆ ೀಕ್ಯಣಗಳ ಅಥವಹ ಅಯ ಬಹಯಗ್ ಗಳ ರ್ಹಗನಟನ ಫದಲ್ಲಷಬೆೀ



ಎನಟನುದನಟನ ನದೆೀಿಶಿಸಿ.

ಅಯಟ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಿಯಟ ಕ್ಹಮಿದ ಫಗೆೆ ಷಶುತೆ ಇಯಲ್ಲ ಭತಟು ಅದನಟನ ಷಯಳ ಷಣಣ ವಹಕ್ಯಗಳು ಅಥವಹ ವಿಯಣಹ
ಚಿತರಗಳನಟನ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ನೀು ಹರಯಂಭಿಷಟ ಭಟಂಚೆ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಹವವಿಯಲ್ಲ.

ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟವಹಗ, ಎಲಿಯನ ನ ಗಭನಷಲಟ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಒಡಹಡಟತ್ತುರಿ ಭತಟು ಗಟಂುಗಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಕ್ೆಲಷ
ಮಹಡಟತ್ತುವೆ ಎಂದಟ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ. ಅಯಟ ಎಲ್ಹಿದಯ ಭಟಂದೆ ಹೆ ೀಗಲ್ಹಯದಂತೆ ಸಿಕ್ರಾ ಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಂಡಿದದರೆ ಅಥವಹ ಕ್ೆ ಟ್ು ಕ್ೆಲಷದ್ಧಂದ
ಭಿನನವಹದ ದ್ಧಕ್ರಾನಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಗಟತ್ತುದರದ ೆ, ಅರಿಗೆ ನಭಮ ಷಲಹೆಗಳನಟನ ಕ್ೆ ಡಿ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೄ ಕ್ೆಲಷದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟವಹಗಲ್ೆೀ ಗಟಂುಗಳನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ನಭಗೆ ಅನನಷಫಸಟದಟ. ಗಟಂುಕ್ೆಲಷ
ನಹನಗಿದೆ ಎನಟನ ವಿಶಹವಷ ನಭಮಲ್ಲಿ ಭ ಡಲಟ ಕ್ೆಳಗಿನ ಎಯಡಟ ತಂತರಗಳನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ – ಷಂಖ್ೆಯ ಹೆಚಿುಯಟ ತಯಗತ್ತಮನಟನ
ನಿಿಸಷಲಟ ಇದಟ ಫಸಳ ಉಮಟಕ್ುವಹದದಟದ:


ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಂಡಗಳು (Expert groups): ರತ್ತೀ ಗಟಂೂ ಬೆೀರೆ ಬೆೀಯ ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ನಯತರಹಗಬೆೀಕ್ಟ, ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ವಿದಟಯತ್ ವಕ್ರು
ಉತಹದನೆಮ ಂದಟ ವಿಧಹನ ಅಥವಹ ಂದಟ ನಹಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ಂದಟ ಹತರನಟನ ಬೆಳೆಷಟುದಟ. ಷವಲ ಷಭಮದ ನಂತಯ
ಗಟಂುಗಳ ುನಯರಚನೆಯಹಗಬೆೀಕ್ಟ. ಈ ುನ ಚನೆಯಹದ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ, ಿಸಂದ್ಧನ ಗಟಂುಗಳಿಂದ ಫಂದ ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನ
ತಜ್ಞನೆ ಫಬ/ಳು ಇಯಟತಹುರೆ. ಈಗ ಅಯಟ ತಮೊಮಂದ್ಧಗೆ ತಂದ ಜ್ಞಹನನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಎಲಿನಟನ ಟ್ಟು ಸೆೀರಿಸಿ
ಕ್ೆ ರೀಢೀಕ್ಯಣ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ವಿದಟಯತ್ ಸಹಥಯನಟನ ಕ್ಟ್ಟುುದಟ ಅಥವಹ ನಹಟ್ಕ್ದ
ತಟಣಟಕ್ೆ ಂದನಟನ ಕ್ಟ್ಟುುದಟ.



‘ಹರಿಕರರು’(Envoys):ನೀು ಕ್ೆ ಟಿುಯಟ ಕ್ಹಮಿ ಷೃಜ್ನಹತಮಕ್ ಅಥವಹ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯ ಷವಯ ದಟದ ಆಗಿದದರೆ, ರತ್ತೀ
ಗಟಂಪಿನಂದಲ ಫಬ ಷದಷಯಳನಟನ/ನನಟನ ಸರಿಕ್ಹಯಯನಹನಗಿ ಇನೆ ನಂದಟ ಗಟಂಪಿಗೆ ಕ್ಳಿಸಿ. ಅಯಟ ತಭಮ ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ
ಅಥವಹ ರಿಹಹಯಗಳನಟನ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿ, ತಭಮ ಗಟಂಪಿಗೆ ಯದ್ಧ ಪಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ಈ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಬಯಟ ಇನೆ ನಫಬರಿಂದ
ಕ್ಲ್ಲಮಫಸಟದಟ.

ಕ್ಹಮಿದ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಸಹರಹಂಶಿಸಿರಿ ಹಹಗ ಏನನಹನದಯ ತಹಗಿ ಅಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತ್ತುಯಟುದನಟನ ನೀು ಗಭನಸಿದದರೆ,
ಅದನಟನ ಷರಿಡಿಸಿ. ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನಂದಲ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಡೆಮಫಸಟದಟ, ಅಥವಹ ಳೆುಮ ಐಡಿಯಹಗಳಿಯಟ ಗಟಂನಟನ ನೀು
ಗಟಯಟತ್ತಸಿದದರೆ, ಫರಿೀ ಅಯಟ ಮಹತರ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಯದ್ಧ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿಯಲ್ಲ ಹಹಗ ಅಯಟ ಇತಯ ಗಟಂುಗಳ
ಕ್ೆಲಷನಟನ ಗಭನಸಿ ಏನಟ

ನಹನಗಿತಟು, ಆಷಕ್ರು ಸಟಟಿುಸಿದಟದ ಏನಟ ಭತಟು ಯಹುದನಟನ ಇನ ನ

ನಹನಗಿ ಮಹಡಫಸಟದ್ಧತಟು ಎನಟನ

ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಕ್ೆ ಡಟುದನಟನ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಸಿ.
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ನೀು ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟನ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಅಳಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ರಮತ್ತನಸಿದಹಗ, ಕ್ೆಲು ಷಲ ಅದನಟನ ಕ್ಹಮಿಯ ಕ್ೆಾ ತಯಲಟ
ಕ್ಶುವಹಗಫಸಟದಟ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಕ್ೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು:


ಷಕ್ರರಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ರತ್ತರೆ ೀಧಿಷಟತಹುರೆ ಭತಟು ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಳುುುದ್ಧಲಿ.



ರಭಹ ಬಿೀಯಟಯಟ (dominant).



ಯಕ್ರುಗಳ ನಡಟಣ ಷಂಫಂಧಗಳ ಕ್ೌವಲಗಳ ಕ್ೆ ಯತೆಯಿಂದ ಅಥವಹ ಆತಮವಿಶಹವಷದ ಕ್ೆ ಯತೆಯಿಂದಹಗಿ ಭಹಗಿಸಷಟುದ್ಧಲಿ.

ಗಟಂುಕ್ೆಲಷನಟನ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ನಿಿಸಷಲಟ ಮೀಲ್ಲನ ಅಂವಗಳ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಷಟುದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಇದರೆ ಂದ್ಧಗೆ,
ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಉದೆದೀವಗಳು ೂರೆೈಸಿತೆೀ ಭತಟು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಷಂದ್ಧಸಿದಯಟ (ಎಲಿರಿಗ ಇದಟ ಪಲರದವಹಗಿತೆುೀ)
ಎನಟನುದನಟನ ಕ್ಟರಿತಟ ಚಿಂತ್ತಷಬೆೀಕ್ಟ. ನಂತಯ ಗಟಂು ಕ್ಹಮಿ, ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಷಭಮ ಅಥವಹ ಗಟಂು ಯಚನೆಮಲ್ಲಿ ಯಹ
ರಿೀತ್ತಮ ಹೆ ಂದಹಣಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ರ್ಹಗಯ ಕ್ತೆಯಿಂದ ಯೀಜಿಷಬೆೀಕ್ಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹಧನೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಧನಹತಮಕ್ ರಿಣಹಭವಿಯಲಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದನಟನ ಷದಹಕ್ಹಲೂ ಫಳಷಬೆೀಕ್ರಲಿ ಎಂದಟ
ಷಂಶೆೃೀಧನೆಗಳು ತ್ತಳಿಷಟತುವೆ. ಆದದರಿಂದ ರತ್ತೀ ಹಠ್ಕ್ ಾ ಇದನಟನ ಫಳಷಲ್ೆೀಬೆೀಕ್ೆಂಫ ನಫಿಂಧವೆೀನ ಇಲಿ. ಗಟಂು ಕ್ೆಲಷನಟನ
ೂಯಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಹನಗಿ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ವಿಶಮಷಟು ಫದಲ್ಹದಹಗ ಅಥವಹ ಂದಟ ತಯಗತ್ತ ಚಚೆಿಮನಟನ
ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಲಟ ಇದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ, ತಯಗತ್ತಮ ಷನನವೆೀವನಟನ ತ್ತಳಿಯಹಗಿಷಲಟ ಅಥವಹ ಅನಟಬವಹತಮಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ
ರಿಚಯಿಷಲಟ ಭತಟು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯದ ಅಭಹಯಷ ನೀಡಲಟ ಅಥವಹ ವಿಶಮಗಳನಟನ ುನರಹಲ್ೆ ೀಕ್ನ ಮಹಡಲಟ ಷಸ
ಗಟಂುಕ್ಹಮಿನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ.
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