ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹರತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ
ಮ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಆದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹರಣನಟನ ಒದಗಿಷಟತುವೆ. ಇ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹರಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ಷಹಹಯ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯಹ

OERನ ಮಟಖ್ಯ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನಟನ ಇಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದಟ ರಿಗಣಿಸಿ, ಄ರಟ ತಮಮ ೃತ್ತುಯಲ್ಲಿ
಄ವಯಕ್ವಿರಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಯನಟನ ಹೆ ಂದಟಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಯ ಮತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಯವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಯವಹಗಟಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ರಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಮಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಟ
ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ, ವೆೈಯಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಬಳಸಿ, ಄ರ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಄ುಗಳನಟನ ನ ತನ
ಷಂದರ್ಿಗಳಿಗೆ ಮತಟು ವಿಶಯಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಯಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ ಄ನವಯವಹಗಟ ಇ ರಮಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಭಹರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಮತಟು ಟೆಸ್ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಯಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಮಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಬಗೆೆ ಮಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಷಲಹೆಗಳನಟನ
ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್-ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು
ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ–ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಒಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ
ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಮಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲರ್ಯವಿದೆ.

ಟೆಸ್- ಆಂಡಿಯಹದರಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಮ ಸು ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಯ ರಮಟಖ್ ತಂತರಗಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಮಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಯಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ರಟ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಯ
಄ಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹರತ್ತೀಯ ತರಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಷಟುದನಟನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಬಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ
ನಡತೆಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ರಟ ಗಟರಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿರಣೆಯನಟನ ಕ್ೆೀಳಬಸಟದಟ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧ ತರಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದಟದ,
ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿರಣೆಯನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನಟನ, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ
ಮ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದಟದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಮ ಲಕ್ ಬಳಕ್ೆದಹರರಟ ಆದನಟನ ಬಳಷಬಸಟದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಮ ಲಕ್ ಬಳಷಲಟ, ಬಳಕ್ೆದಹರರಟ ಆುಗಳನಟನ
ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಬಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಸಂಪನ್ಮೂಲ 2: ಸಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸನುದನ
ಠ್ಯುಷುಕ್ಗಳನಟನ ಮಹತರಲಿದೆೀ, ಆನ ನ ಄ನೆೀಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಬೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಷಬಸಟದಹಗಿದೆ. ವಿವಿಧ
ಜ್ಞಹನೆೀಂದ್ಧರಯಗಳನಟನ ಬಳ

(ದೃಷ್ಟ್ು, ವರಣ, ಷವಿ, ವಹಷನೆ, ರಟಚಿ) ಕ್ಲ್ಲ

, ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ಲ್ಲಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಯಚಿಿಸಿದಂತಹಗಟತುದೆ. ನಮಮ ಷಟತುಮಟತುಲ ಆರಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ, ನಮಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನೆರವಹಗಬಸಟದಟ. ಯಹುದೆೀ ಶಹಲ್ೆಯಟ ತನನದೆೀ ಅದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಄ತ್ತ ಕ್ಡಿ
ವೆಚಿರಿಸತವಹಗಿ ತಯಹರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬಸಟದಟ. ಿಸೀಗೆ ಷಥಳಿೀಯ ಷಟುಗಳನಟನ ಕ್ೆ ರೀ
ಠ್ಯಕ್ರಮದ ನಡಟವೆ ರ್ೆ ೀಡಣೆ ಮಹಡ

ನ

ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ

ಕ್ರಿಸಿ, ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ದೆೈನಂದ್ಧನ ಜೀನ ಮತಟು

ಸತ್ತುರದ ರಿಷರದಲ್ಲಿಯೆೀ, ಄ನೆೀಕ್ ವಿಶಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಣಿತ್ತಯನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧರಟ

ಯಕ್ರುಗಳನಟನ ನೀು ಕ್ಹಣಟವಿರಿ. ಹಹಗೆಯೆೀ ಄ನೆೀಕ್ ರಿೀತ್ತಯ ಸಹವಭಹವಿಕ್ ಷಂನ ಮಲಗಳನ ನ ಷಸ ಕ್ಹಣಟವಿರಿ. ಆ
ಷಥಳಿೀಯ ಷಮಟದಹಯದೆ ಡನೆ ಷಂಬಂಧ ಕ್ಲ್ಲ
ರಿಷರದ ಶಿರೀಮಂತ್ತಕ್ೆ ಹಹಗ ವೆೈವಿಧಯತೆಗಳ
ಒಂದಟ

, ಄ದರ ಮೌಲಯನಟನ ಎತ್ತುಿಸಡಿಯ
ನೆ ೀಡಿ

ನೆರವಹಗಬಸಟದಟ

಄ಂದರೆ ಶಹಲ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ಮತಟು ಒಳಗೆ ಅಗಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಅಗಟ ನಟಿುನಲ್ಲಿ ವರಮಷಬೆೀಕ್ಟ.

ನಿಮ್ೂ ತರಗತಿ ಕೆಮೀಣೆಯನ್ನು ಇನ್ಮು ಹೆಚ್ನು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿಸನುದನ
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ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ

಄ರ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ

–

ಜ್ನರಟ ತಮಮ ಮನೆಗಳನಟನ ಎಶಟು ಸಹಧಯವೀ ಄ಶಟು ಅಕ್ಶಿಣಿೀಯವಹಗಿ ಆಡಲಟ ವರಮಷಟತಹುರೆ. ನೀು ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ
ರಿಷರದ ಬಗೆೆ

. ನೀು ನಮಮ ತರಗತ್ತ ಹಹಗ ಶಹಲ್ೆಯ

ಅಕ್ಶಿಣಿೀಯ ಷಥಳನಹನಗಿ ಮಹಡಲಟ
ತರಗತ್ತ ಕ್ೆ ೀಣೆಯನಟನ ನ

ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಟ ಒಂದಟ

, ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಯೀಲ್ೆ ಒಂದಟ ಧನಹತಮಕ್ ರಭಹ ಬೀರಟತುದೆ. ನಮಮ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ

ಅಷಕ್ರುದಹಯ ಹಹಗ ಅಕ್ಶಿಣಿೀಯವಹಗಿಷಲಟ, ನೀು ಹೆಚಿಿನದದನಟನ ಮಹಡಬಸಟದಟ.

ಈದಹಸರಣೆಗೆ, ನೀು


ಸಳೆಯ ಮಹಯಗಜೀನ್ ಮತಟು



ರಷಟುತ ವಿಶಯಕ್ೆಾ ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷಟುಗಳು ಮತಟು



ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹಡಿದ ಕ್ೆಲಷನಟನ ರದಶಿಿಷ



ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟತ ಸಲನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಲಟ ಹಹಗ ಹೆ ಷ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನ ೆರೀರೆೀಪಿಷಲಟ ತರಗತ್ತ ಕ್ೆ ೀಣೆಯಲ್ಲಿ

ಗಳಿಂದ ಭತ್ತುತರಗಳನಟನ(posters) ಸಿದಧಡಿ

ರದಶಿಿಸಿರಟುದನಟನ ಬದಲ್ಹಯಿ

ತರ

.
.

.

.

ಸಥಳೀಯ ಪರಿಣತರನ್ನು ನಿಮ್ೂ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸನುದನ
, ತಮಮ ೃತ್ತುಯಲ್ಲಿ ಄ರಟ
ಗಣಿತನಟನ ಬಳಷಟ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿರಿ

. ನೀು ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ

ರಚನೆಗಳು ಹಹಗ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳನಟನ ತ್ತಳಿಷಬೆೀಕ್ರದದರೆ, ಯಸಂದ್ಧ ಹಹಕ್ಟ ಕ್ಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ರಿಣಿತ್ತ ಹೆ ಂದ್ಧರಟರನಟನ ನಮಮ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಕ್ರೆದಟ ವಿವಿಧ
ಅಕ್ೃತ್ತ, ವಿನಹಯಷ, ಷಂರದಹಯ ಮತಟು ತಂತರಗಳನಟನ ಄ರಿಂದ

. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಗಟರಿಗಳು ಎಲಿರಿಗ ಷಶುವೆನಸಿದಹಗ, ಿಸೀಗೆ

಄ತ್ತರ್ಥಗಳನಟನ ಅಹಹವನಸಿ, ಕ್ಹಯಿ ನಿಿಸಷಟುದಟ ಈತುಮವೆನಷಟತುದೆ. ಷಮಯಕ್ಾನಟಗಟಣವಹಗಿ ನರಿೀಕ್ೆಗಳ ಸಂಚಿಕ್ೆಯ ಷಸ ಅಗಟತುದೆ.
ನಮಮ ಶಹಲ್ಹ ಷಮಟದಹಯದಲ್ೆಿೀ ಕ್ೆಲು ರಿಣಿತರಟ (
ಆರಬಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು

- ಄ಡಟಗೆ ರ್ಟ್ುರಟ ಄ಥವಹ

)

ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆಂತಸ ರಿಣಿತರನಟನ ಷಂದವಿನ ಮಹಡಬಸಟದಟ. ಈದಹಸರಣೆಗೆ,

಄ಡಟಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಶಟು ರಮಹಣದ ಅಹಹರ ಷಟುಗಳನಟನ ಬಳಸಿ, ವಿವಿಧ ಅಹಹರ ದಹಥಿಗಳನಟನ

಄ಥವಹ ಸವಹಮಹನು

ಶಹಲ್ಹ ಅಟ್ದ ಯೈದಹನ ಮತಟು ಕ್ಟ್ುಡಗಳ ಯೀಲ್ೆ ಯಹ ರಿೀತ್ತ ರಭಹ ಬೀರಟತುದೆ.

ಹೆಮರಗಿನ್

ನ್ನು ಬಳಸನುದನ

ನಮಮ ಹಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಷಬಸಟದಹದಂತಸ ಄ನೆೀಕ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ನಮಮ ತರಗತ್ತಯ ಹೆ ರಗಡೆ ಲರ್ಯವಿರಟತುದೆ. ಎಲ್ೆಗಳು,
ರ್ೆೀಡಗಳು, ಷಷಯಗಳು, ಕ್ರೀಟ್ಗಳು, ಕ್ಲಟಿಗಳು ಄ಥವಹ ಮರದ ತಟಂಡಟಗಳಂತಸ ಷಟುಗಳನಟನ ನೀು ಷಂಗರಿಸಷಬಸಟದಟ (಄ಥವಹ ನಮಮ
ತರಗತ್ತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಂಗರಿಸಷಲಟ ತ್ತಳಿಸಿ). ಇ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ

ತರಗತ್ತಯ ಒಳಗೆ ಅಕ್ಶಿಣಿೀಯವಹಗಿ

ರದಶಿಿಷಟುದರಿಂದ ನಮಮ ಹಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಯನಟನ ಆನ ನ ಅಷಕ್ರುದಹಯಕ್ನಹನಗಿಷಬಸಟದಟ. ಇ ಷಟುಗಳು ಚಚೆಿಗೆ ವಿಶಯನಟನ
ಒದಗಿ

಄ಥವಹ ಗಿೀಿಕ್ರಣದ ಬಗೆೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ

ಮ ಲಕ್ ವಿರಿಷ

಄ಥವಹ ಜೀವಿಗಳು ಮತಟು ನಜೀಿ ಷಟುಗಳ ಬಗೆೆ ರಯೀಗಗಳ

. ನಮಮ ಷಥಳಿೀಯ ಷಮಟದಹಯಕ್ೆಾ ಷಮಿಕ್ವಹಗಿರಟಂತಸ ಮತಟು ಕ್ ಡಲ್ೆೀ ಲರ್ಯವಿರಟಂತಸ

ಷಂನ ಮಲಗಳಹದ ಬಸ್ ವೆೀಳಹ ಟಿುಗಳು ಄ಥವಹ ರ್ಹಿಸೀರಹತಟಗಳನಟನ ದಗಳ ಗಟರಟತ್ತಷಟವಿಕ್ೆ, ಗಟಣಹತಮಕ್ತೆಯನಟನ ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟುದಟ
಄ಥವಹ ರಯಹಣದ ಷಮಯನಟನ ಲ್ೆಕ್ಾ ಹಹಕ್ಟುದಕ್ೆಾ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲವಹಗಿ ಬಳಷಬಸಟದಹಗಿದೆ.
ಹೆ ರಗಡೆಯಿಂದ ಷಟುಗ

ತರಗತ್ತ

ಒಳಗೆ ತರಬಸಟದಟ. ಅದರೆ,

ತರಗತ್ತ

. ಎಲ್ಹಿ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಟಲರ್ವಹಗಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಲಟ, ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಹೆ ರಗಡೆ ಹೆಚಟಿ ಷಥಳಹಕ್ಹವವಿರಟತುದೆ. ನಮಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಹೆ ರಗಡೆ ಕ್ರೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ ಹೆ ೀದಹಗ, ಄ರಟ ಇ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮಹಡಬಸಟದಟ:
 ೃತುದ ಯೀಲ್ಲರಟ ರತ್ತಯಂದಟ ಬಂದಟೂ, ಕ್ೆೀಂದರ ಬಂದಟವಿನಂದ ಷಮಹನ ದ ರದಲ್ಲಿರಟತುದೆ ಎಂಬಟದನಟನ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಯ
ಮ ಲಕ್ ಮಹಡಿ ತೆ ೀರಿ

.

 ಒಂದಟ ದ್ಧನದ ವಿವಿಧ ಷಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳುಗಳ ಈದದನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಬಸಟದಟ.
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 ಷ ಚನೆಗಳು ಹಹಗ ಚಿಹೆನಗಳನಟನ ಓದಟುದಟ.
 ಷಮೀಕ್ೆಗಳು ಮತಟು ಷಂದವಿನಗಳನಟನ ಮಹಡಟುದಟ.
 ಸೌರಚಹಲ್ಲತ ಹಯನೆ

ಳನಟನ ಒಂದಟ ಷಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹಥಪಿಷಟುದಟ.

 ೆೈರಿನ ಬೆಳಣಿಗೆ ಮತಟು ಮಳೆ ರಮಹಣನಟನ ನಿಿಸಷಟುದಟ.
ಹೆ ರಗಡೆ ವಹತಹರಣದಲ್ಲಿ, ಄ರ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಟ ನೆೈಜ್ತೆ ಮತಟು ಄ರದೆೀ ಅದ ಷವತಃ ಄ನಟರ್ಗಳ ಅಧಹರದ ಯೀಲ್ೆ ಄ಲಂಬತವಹಗಿದೆ
ಮತಟು ಆದನಟನ ಆತರೆ ಷಂದರ್ಿಗಳಿಗೆ ಗಹಿಯಿಷಬಸಟದಹಗಿದೆ.
ನೀು ಶಹಲ್ಹ ಅರಣದ್ಧಂದ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೀಗಿ ಕ್ಹಯಿ ನಿಿಸಷಬೆೀಕ್ರದದರೆ, ನಮಮ ಶಹಲ್ೆಯ ನಹಯಕ್ ಄ನಟಮತ್ತಯನಟನ ತೆಗದಟಕ್ೆ ಳುು
಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ. ಯಹ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಗಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ಮೊದಲ್ೆೀ ಯೀಜಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ ಮತಟು

ನಯಮಗ

ಷಶು

ಬೆೀಕ್ಟ. ನೀು ಮತಟು ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಶಹಲ್ಹ ಅರಣದ್ಧಂದ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೀಗಟ ಮೊದಲಟ, ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಯಬೆೀಕ್ಟ

ಎಂಬಟದರ

ಷಶು ಄ರಿು ಆರಬೆೀಕ್ಟ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಮಂದಿಸನುದನ/ಮಾಪಷಡಿಸನುದನ
ನಮಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಟಿ ಷ ಕ್ುವಹಗಿರಟಂತೆ, ಇಗಿರಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನೀು ಮಹಿಡಿಷಬಸಟದಟ/ಹೆ ಂದ್ಧಷಬಸಟದಟ. ಇ
ಬದಲ್ಹಣೆಗಳು ಚಿಕ್ಾದೆೀ ಅಗಿದದರ , ಹೆಚಿಿನ ಯತಹಯಷನಟನ ಮಹಡಬಲಿು. ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ, ನೀು ತರಗತ್ತಯ ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷರಿ
ಹೆ ಂದಟಂತೆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಲಟ ರಯತ್ತನಷಟತ್ತುದದರೆ, ಆಂತಸ

ಹೆ ನ ಯತಹಯಷನಟನ ಮಹಡಬಲಿು.

ಈದಹಸರಣೆಗೆ, ಬೆೀರೆ ರಹಜ್ಯಕ್ೆಾ ಷಂಬಂಧಿಸಿದರಹಗಿದದರೆ, ಷಥಳದ ಹೆಷರಟ ಹಹಗ ಯಕ್ರುಯ ಹೆಷರನಟನ ಬದಲ್ಹಯಿಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ಒಂದಟ
ಹಹಡಿನಲ್ಲಿರಟ ಯಕ್ರುಯನಟನ ಬದಲ್ಹಯಿಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ವಿಶೆೀಶ ಸಹಮಥಯಿುಳು ಒಂದಟ ಮಗಟನಟನ ಕ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಿಚಯಿಷಟುದಟ. ಿಸೀಗೆ
ನೀು ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನಮಮ ತರಗತ್ತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಹಗ ಄ರ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷ ಕ್ುವಹಗಿರಟಂತೆ ಸಿದಧಡಿಷಬಸಟದಟ.
ಆನ ನ ಹೆಚಟಿ ಷಂನ ಮಲರ್ರಿತರಹಗಲಟ ನಮಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಕ್ಹಯಿ ನಿಿಸಸಿ. ನೀು ಹಹಗ ನಮಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯ
ನಡಟವೆ ಆನ ನ ಹೆ ನ ಶೆರೀಣಿಕ್ೃತ ಕ್ೌವಲಗಳಿದಟದ, ಆದಟ ಷಂನ ಮಲಗಳ ಮಹಿಡಿಷಟವಿಕ್ೆ/ಹೆ ಂದ್ಧಷಟವಿಕ್ೆ ಹಹಗ ಹೆ ಷ ಷಂನ ಮಲಗಳ
ಸಿದಧಡಿಷಟವಿಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಯ ಮಹಡಟತುದೆ. ನಮಮ

ಬಬ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗೆ ಷಂಗಿೀತದಲ್ಲಿ ಕ್ೌವಲವಿರಬಸಟದಟ, ಆನೆ ನಬಬರಿಗೆ ಗೆ ಂಬೆಗಳನಟನ

ಸಿದಧಡಿಷಟ ಬಗೆೆ ಄ಥವಹ ತರಗತ್ತಯ ಹೆ ರಗೆ ವಿಜ್ಞಹನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಅಯೀಜಷಟುದರ ಬಗೆೆ ಈತುಮ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ
ಹೆ ಂದ್ಧರಬಸಟದಟ. ನೀು ನಮಮ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬಳಷಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನಮಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳಿು. ಆದರಿಂದ
ನಮಮ ಶಹಲ್ೆಯ ಎಲ್ಹಿ ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹರಣ ಶಿರೀಮಂತವಹಗಲ್ಲದೆ.
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