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.

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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ಈ ಘಟಕದಲ್ಲೇನಿದ್?
ಈ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ, ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆ(ಅಕ್ಷಯ ಜ್ಞಹನ)ಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ, ಷಟಲಬವಹಗಿ ದೆ ಯಕ್ಟ ಷಥಳಿೀಮ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ
ಠ್ಯುಷುಕ್ಕ್ೆಾ ೂಯಕ್ವಹಗಿ ಫಳಷಟ ರಿೀತ್ತಗಳನಟನ ಅನೆವೀಷ್ಟ್ಷಟವಿರಿ. ಈ ಷಂನ ಮಲಗಳ ಅನಟಕ್ ಲತೆ ಏನೆಂದರೆ - ರಿಷದಲ್ಲಿಯಟ
ಫಯಣಿಗೆಮನಟನ

, ಷಭಟದಹಮದ ಷದಷಯರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಹತನಹಡಟು ,

ಅಥವಹ ಚಚೆಿ ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಲಟ ಷಭಟದಹಮನಟನ ಫಳಷಟು

-ಇ

ವಿಶಹವಸಹಸಿ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ರತ್ತನಧಿಷಟತುವೆ ಭತಟು

ಟ್ಟುಹಹಕ್ಟತುವೆ.

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಲ ನಿೇ್ೇನು ಕಲ್ಲಯ


?

ನಭಮ ಷಟತುಲ ಉಚಿತವಹಗಿ ಸಿಗಟ ಭಟದ್ಧರತ ಷಟುಗಳನಟನ ಭಹಷಹ ಅರಿವಿನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಆಧಹಯ ಸಹಭಗಿರಯಹಗಿ
ಫಳಷಟುದಟ ಹೆೀಗೆಂದಟ ತ್ತಳಿಮ

.



ತಯಗತ್ತಗೆ ಅತ್ತರ್ಥಯಹಗಿ ಫಂದಯ ಭೆೀಟಿಮನಟನ ಆಧರಿಸಿ ಹಠ್ ಷಯಣಿಮನಟನ ಯೀಜಿಷಟ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿಮ



ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ಶಹಲ್ಹ ಮಣನಟನ ಷಂನ ಮಲವಹಗಿ ಫಳಸಿ, ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಅಭಿೃದ್ಧಧ ಡಿಷಟುದಟ
ಹೆೀಗೆಂದಟ ತ್ತಳಿಮ

.

.

ಈ ಮಹರ್ಗ್ೇಕ್ ಮುಖ್ಯ?
ಭಕ್ಾಳು ತಭಮ ನತಯ ಜಿೀನಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ, ಉದೆದೀವೂಿಕ, ವಹಯಹಹರಿಕ್ (practical) ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಂ

ಗ

ಅತಟಯತುಭವಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟತಹುರೆ. ತಯಗತ್ತಮ ಳಗೆ ಭತಟು ಹೆ ಯಗೆ ಅಯ ಇಂದ್ಧರೀಮಗಳಿಗೆ ವೆೈವಿ ಭಮ ಭತಟು ಕ್ಟತ ಸಲ
ಕ್ೆಯಳಿಷಟಂತಸ ರಚೆ ೀದನೆಮನಟನ ನೀಡಿದಹಗ, ಅಯಟ ಚನಹನಗಿ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಟತಹುರೆ. ಫರೆೀ ಠ್ಯುಷುಕ್ಗಳಿಂದ ವಿಶಹಲ ಸಯವಿಯಟಂತಸ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಅಕ್ಹವಗಳು ಸಿಗಲಸಹಧಯ. ಆದದರಿಂದ ಠ್ಯುಷುಕ್ಗಳಿಗೆ ೂಯಕ್ವಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಅಗತಯಗಳನಟನ ೂರೆೈಷಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ
ಆಯೀಜಿಷಟುದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಷಥಳಿೀಮ ರಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಯಟ ವಿಶಹವಸಹಸಿ (authentic) ಷಂನ ಮಲಗಳ ಷಯಫರಹಜಿನಂದ ಇದನಟನ
ಸಹಧಿಷಟುದಟ ಹೆೀಗೆ ಎನಟನುದನಟನ ಈ ಷಂನ ಮಲ ತ್ತಳಿಸಿಕ್ೆ ಡಟತುದೆ.
ಷಂನ ಮಲ 1, ‘ಷಥಳಿೀಮ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಫಳಷಟುದಟ” ಅನಟನ ಒದ್ಧರಿ.

:

Video: Using local resources

1 ಮುದರಣ-ಆಧಹರಿತ ಷಹಮುದಹಯಿಕ ಷಂಪನಮೂಲರ್ಳು
ನಭಮ ಭಹಷಹ ತಯಗತ್ತಮನಟನ ಉತುಭಗೆ ಳಿಷಲಟ ಭಟದರಣ-ಆಧಹರಿತ ಸಹಭಟದಹಯಿಕ್ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಫಳಷಟ ದಹರಿಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ
ವಿಚಹಯಮಹಡಟುದರಿಂದ ಹರಯಂಭಿಸಿ.

ಪರಷಂರ್ ಅಧ್ಯಯನ 1: ಆಸಹರದ ಪೊಟಟಣರ್ಳನುು (ಹಯಕ್ಟ್) ಭಹಶ್ ಮತುು ಷಹಕ್ಷರತ್ ತರರ್ತಿಯಲ್ಲಲ
ಬಳಷುುದು
ಷತಯದೆೀಯಯಟ ಭಂಡಯದ ಹರಥಮಿಕ್ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ. ಆಯನೆೀ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಹಷಹ ಅರಿನಟನ ಭ ಡಿಷಲಟ
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ಆಹಹಯದ ಪೊಟ್ುಣಗಳನಟನ ತಹು ಫಳಷಟ ರಿೀತ್ತಮನಟನ ಅಯಟ ವಿರಿಸಿದಹದರೆ.
ಠ್ಯುಷುಕ್ಗಳ ಹೆ ಯತಹಗಿ ನನನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಹೆಚಟು ಷಂನ ಮಲಗಳೆೀನ ಇಲಿ. ಘ ೀಶಣೆಗಳು, ಆಹಹಯದ ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ಗಳ ಮೀಲ್ಲಯಟ
ದಹಥಿಗಳ ಟಿುಗಳು ಭತಟು ಷ ಚನೆಗಳು ಭಹಷಹ-ಆಧಹರಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಚೆನಹನಗಿ ತೆರೆದಟಕ್ೆ ಳುುತುವೆ ಎಂದಟ ಕ್ಳೆದ ಶಿ
ನನಗೆ ಹೆ ಳೆಯಿತಟ.
ಆದದರಿಂದ, ಷವಚಛ ಮಹಡಿದ ಖಹಲ್ಲ ಆಹಹಯದ ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ಗಳನಟನ ಷಂಗರಿಸಷಲಟ ವಟಯಟ ಮಹಡಿದೆ. ನನನ ನೆರೆಮರಿಗೆ ಭತಟು ಷಂಫಂಧಿಕ್ರಿಗೆ
ಅಯ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಸಿಗಟ ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ಗಳನಟನ ಷಂಗರಿಸಸಿಡಲಟ ಕ್ೆೀಳಿಕ್ೆ ಂಡೆ. ಸಲು ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಫಣಣ ಫಣಣದ ದಗಳು,
ನಟಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಭತಟು ಚಿತರಗಳಿದದು. (ಚಿತರ 1)

ಚಿತರ 1 ಆಸಹರದ ಹಯಕ್ಟ್ ರ್ಳ ಮೇಲ್ಲರು ಬರಣಿಗ್ಗ್ ಉದಹಸರಣ್ರ್ಳು

ನಹನಟ ತಯಗತ್ತಗೆ ಸಲು ಆಹಹಯದ ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ಗಳನಟನ ತಂದಟ, ಅದಯಲ್ಲಿ ಂದನಟನ ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೆ ೀರಿಸಿದೆ. ಅದೆ ಂದಟ
ಮೊಷರಿನ ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ. ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲರಿಗೆ ಅದಯ ರಿಚಮವಿತಟು ಏಕ್ೆಂದರೆ ಅಯಟ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಅದನಟನ ಕ್ೆ ಂಡಟ
ಉಯೀಗಿಷಟತಹುರೆ. ಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮನಟನ ಕ್ರೆದಟ ಅದಯಲ್ಲಿ ಫರೆದ್ಧಯಟುದನಟನ ಒದಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಅನಟ ಅದಕ್ೆಾ ಹಹಕ್ರಯಟ
ದಹಥಿಗಳನಟನ ಒದ್ಧದ. ಅದನಟನ ಯಹುದರಿಂದ ಮಹಡಿದಹದರೆ ಎಂದಟ ಒದಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ‘ಹಶಿುೀಕ್ರಿಷದ ಟೆ ೀನ್್ ಹಹಲ್ಲನಂದ
ತಯಹರಿಸಿದೆ’ ಇನೆ ನಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮನಟನ ಕ್ರೆದಟ ಅದಯಲ್ಲಿ ಭಟಂದ್ಧಯಟ ಘ ೀಶಣೆಮನಟನ ಒದಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ, ‘ಭನೆಮಲ್ಲಿ
ತಯಹರಿಸಿದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಟು ಯಟಚಿಕ್ಯ ಮೊಷಯಟ!’ ಹಶಿುೀಕ್ರಿಷಟುದಟ ಭತಟು ಘ ೀಶಣೆಮಲ್ಲಿ ಇಯಟ ಯಟಚಿಮ ಣಿನೆ ಯಹರಿಗೆ ಎಶುಯ
ಭಟಿುಗೆ ನಜ್ ಎನಟನುದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ಚಚಿಿಸಿದೆು.
ಈ ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ನ ಮೀಲ್ಲಯಟ ಇತಯ ಫಯಣಿಗೆಮನಟನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿದೆು. ಇದಯಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ 22000-2005 ದೃಢಿಕ್ೃತ ಡೆೀರಿ ಎಂದಟ ಫರೆದ್ಧತಟು
ಭತಟು ನಗಯದ ಷವಚಛತೆಮನಟನ ಕ್ಹಹಡಲಟ ಕ್ೆೀಳಿಕ್ೆ ಂಡಿದದಯಟ. ಭಟಖ್ಯ ದಗಳು ಭತಟು ನಟಡಿಗಟ್ಟುಗಳನಟನ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆದೆ.
ನಂತಯ, ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಟಣವಿಶೆೀಶಣ ನೆನಪಿದೆಯೆೀ ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ಲದದ ದಗಳಿಂದ ಗಟಣವಿಶೆೀಶಣಗಳನಟನ
(ಯಟಚಿಕ್ಯ, ಷವಚಛ) ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದೆ. ಬೆೀರೆ ಮಹತೃಭಹಷೆ ಇಯಟ ಭಕ್ಾಳನಟನ ಈ ದಗಳಿಗೆ ಅಯ ಭಹಷೆಮ ಯಹಿಮ
ದಗಳೆೀನಟ ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿದೆ.
ನಂತಯ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ
2

ಅಥವಹ ನಹಲವರಿಯಟ ಗಟಂುಗಳನಹನಗಿ ಮಹಡಿ, ಗಟಂಪಿಗೆ ಂದಟ ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ಕ್ೆ ಟ್ಟು, ಅದಯಲ್ಲಿಯಟ
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ಭಟಖ್ಯ ದಗಳು, ನಟಡಿಗಟ್ಟುಗಳನಟನ ಫರೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ, ಅುಗಳ ಅಥಿ ಕ್ಂಡಟಿಸಡಿದಟ, ಅದಯಲ್ಲಿ ಇಯಟ ಎಲಿ ಗಟಣವಿಶೆೀಶಣಗಳನಟನ
ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ.
ಕ್ೆ ನೆಮ

ಇಡಿೀ ತಯಗತ್ತಯಡನೆ

ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುು ಅಧಿಮಲ್ಲಿ, ಅರಿಗೆ ಸಿಕ್ಾ ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ನಲ್ಲಿದದ ಗಟಣವಿಶೆೀಶಣಗಳನಟನ

ಆಯಹ ಗಟಂಪಿನ ಷದಷಯಯಟ ಹೆೀಳಿದಯಟ. ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಈ ದಗಳನಟನ ಟಿು ಮಹಡಿದೆ. ಇದನಟನ ಎಲಿಯ ಫರೆದಟಕ್ೆ ಳುಲಟ
ಷ ಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ೆಲು ಗಟಣವಿಶೆೀಶಣಗಳಲಿದ ದಗಳು ಟಿುಮಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಷಷ್ಟ್ುೀಕ್ಯಣಕ್ೆಾ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದು.
ಇದಹದ ನಂತಯ ಗಟಂುಗಳಿಗೆ ಹಯಕ್ೆಟ್ೆಳನಟನ ಫದಲ್ಲ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಟ್ಟು ಈ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಭತೆು ಭತೆು ಮಹಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಂದಟ ಷಲ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಹಭದಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಭತೆ ಂ
ು ದಟ ಷಲ ಷಂಧಿಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಗಭನ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರೀಕ್ರಿಷಟಂತೆ ಮಹಡಿದೆ. ಈ ಷಲೂ
ಮೊಷರಿನ ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ನ ಉದಹಸಯಣೆಯಿಂದ ಹರಯಂಭಿಸಿ, ನಂತಯ ಗಟಂುಗಳಿಗೆ ಅಯ ಹಲ್ಲಗೆ ಫಂದ ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ನ ನೆ ೀಡಿ ಅಭಹಯಷ
ಮಹಡಟಂತೆ ಹೆೀಳಿದೆ.
ನಂತಯದ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುು ಅಧಿ ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಭಹಷಹ ರಿಕ್ಲನೆಮನಟನ ಷಶುಡಿಷಟುದಯಲ್ಲಿ ಫಸಳ ಆಷಕ್ರುದಹಮಕ್ವಹದ
ಅಧಿಯಹಗಿತಟು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ನಹಭ ವಿಬಕ್ರುಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಟವಹಗ ಹಶಿುಕ್ರಿಸಿದ ಹಹಲ್ಲನಂದ ತಯಹರಿಸಿದೆ ಹೆೀಳುವಹಗ ‘ಹಹಲಟ’
ಭ ಲ ದಕ್ೆಾ ಇಂದ ರತಯಮ ಸೆೀರಿ, ತಯಹರಹಗಟ ಕ್ರರಯೆಗೆ ವಿಶೆೀಶತೆಮನಟನ ಕ್ೆ ಡಟತ್ತುದೆ ಎಂದಟ ತ್ತಳಿದಯಟ; ಷಂಧಿಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಟವಹಗ
ಅಯ ಉದಹಸಯಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನನಡದ ದಗಳಿಗೆ (ಭನೆ + ಅಲ್ಲಿ => ಭನೆಮಲ್ಲಿ, ಆಗಭ ಷಂಧಿ) ಕ್ನನಡ ಷಂಧಿಗಳೄ, ಷಂಷೃತ ದಗಳಿದಹದಗ
(ಅತ್ತ+ಉತುಭ=> ಅತಟಯತುಭ, ಮಣ್ ಷಂಧಿ) ಷಂಷೃತ ಷಂಧಿಗಳಹಗಿದದನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಸಿದಯಟ.
ಈಗಲ ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಮೊಮಮಮ ಅಯ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಯಹುದೆ ೀ ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಗಟಯಟತ್ತಸಿದ ಗಟಣ ವಹಚಕ್, ನಹಭದ ಅಥವಹ
ಷಂಧಿಗಳ ಉದಹಸಯಣೆಗಳನಟನ ನನಗೆ ಫಂದಟ ಹೆೀಳುತ್ತುಯಟತಹುರೆ.

ಚಿಂತನ್ಗ್ಮಂದು ಕ್ಷಣ


ಷತಯದೆೀಯಯ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಇದದ ಭಹಷಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಅಕ್ಹವಗಳು ಯಹುು?



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷ ಕ್ುವಹಗಟಂತೆ ಇದನಟನ ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಹೆ ಂದ್ಧಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿರಿ ಭತಟು ಇದನಟನ ಹೆೀಗೆ ವಿಷುರಿಷಫಸಟದಟ?



ಈ ರಿೀತ್ತಮ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಇನಹಯ ವಿಧಗಳ ಭಟದರಣ-ಆಧಹರಿತ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಷರಿ ಹೆ ಂದಟತುವೆ?
ಈ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು ನಹಭದಗಳು ಭತಟು ಅನಟನ ವಿರಿಷಟ ದಗಳ (ಗಟಣವಹಚಕ್ಗಳ) ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡಿದಯಟ.
ನೀು ಅರಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಇಶುವಹದ ತ್ತಂಡಿಮನಟನ ಮಹಡಟ ವಿಧಹನ ಅಥವಹ ಆ ತ್ತಂಡಿಗೆ ಂದಟ ಘ ೀಶಣೆ ಫರೆಮಲಟ
ಹೆೀಳಫಸಟದಟ. ಇದಕ್ೆಾ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ-ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಫಸಿಿನ ವೆೀಳಹಟಿು, ಸಿನೆಮಹ ಟಿಕ್ೆಟ್ ನ
ಗಳು ಅಥವಹ ಮಹಯಗಜಿೀೀ಼ನ್ ಗಳ ರ್ಹಿಸೀರಹತಟಗಳು.

ಚಟುಟಿಕ್ 1: ನಿಮೂ ವಿದಹಯರ್ಥಗರ್ಳ್ ಂದಿಗ್ ಮದರಣ-ಆಧಹರಿತ ಷಂಪನಮೂಲರ್ಳನುು ಬಳಷುುದು
ಕ್ನನಡ ಠ್ಯುಷುಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ನೀು ಕ್ಲ್ಲಷಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧಯಟ ಭಹಷೆಮ ಅಂವಗಳ ಫಗೆೆ ಭಟಂದಹಲ್ೆ ೀಚನೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿು. ಷಥಳಿೀಮ
ರಿಷಯದಲ್ಲಿಯೆೀ ದೆ ಯಕ್ಟ ಭಟದರಣ-ಆಧಹರಿತ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಇದಕ್ೆಾ ೂಯಕ್ವಹಗಿ ಹೆೀಗೆ ಫಳಷಫಸಟದಟ ಎಂದಟ ಚಿಂತ್ತಸಿ. ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದಟ ಷ ಕ್ುವೆೀ ಭತಟು ನಭಗೆ ಇದಟ ಷರಹಗವಹಗಿ ದೆ ಯಟಕ್ಟುದೆೀ ಎನಟನುದನಟನ ರಿಗಣಿಸಿ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಆಹಹಯದ
ಹಯಕ್ೆಟ್ ನ ಗಳ ಫದಲ್ಹಗಿ ತ್ತರಕ್ೆಗಳ ರ್ಹಿಸೀರಹತಟಗಳು, ಉತನನಗಳ ಅಥವಹ ರಕ್ರರಯೆಗಳ ಷ ಚನೆಗಳು ಭತಟು ಷಭಟದಹಮದಲ್ಲಿ
ನಡೆಮಟತ್ತುಯಟ ಘಟ್ನೆಗಳ ಕ್ಯತರಗಳನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಷಲಟ ಬೆೀಕ್ಹಗಟಶಟು ಸಹಭಗಿರಗಳನಟನ ಷಂಗರಿಸಸಿ. ನೀು ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಕ್ರಿಷಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧಯಟ ಭಹಷಹ
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ಅಂವಕ್ೆಾ ನೀು ಕ್ೆ ಡಟತ್ತುಯಟ ಸಹಭಗಿರಮಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಶಟು ಉದಹಸಯಣೆಗಳಿವೆ ಎಂದಟ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು.
ನಭಮ ಹಠ್ದ ವಿವಿಧ ಅಂವಗಳು ಭತಟು ಅದಕ್ೆಾ ಬೆೀಕ್ಹಗಟ ಷಭಮದ ಷ ಥಲ ಚಿತರ ಯಚಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ಭಟಂದ್ಧನ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲು
ವಿಷುಯಣಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಫಸಟದಟ ಎನಟನುದನಟನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳಿು.

ಣ
ನೀು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಿದ ನಂತಯ, ಅದಟ ಹೆೀಗೆ ಆಯಿತೆಂಫಟದಯ. ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ


ಹಠ್ದ ಭ ಲಕ್ ಭಹಷೆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಏನಹಮಟು?



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಮಹತನಹಡಟ, ಆಲ್ಲಷಟ, ಒದಟ ಭತಟು ಫಯಣಿಗೆಮ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ
ಭತಟು ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ ಮಹಡಲಟ ಎಶುಯ ಭಟಿುಗೆ ಸಹಧಯವಹಯಿತಟ?

ಮಹತು-ಆಧಹರಿತ ಷಥಳೇಯ ಷಂಪನಮೂಲರ್ಳು
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಫಸಟದಹದ ಅನೆೀಕ್ ಮಹತಟ-ಆಧಹರಿತ ಷಂನ ಮಲಗಳೄ ನಭಮ ಷಭಟದಹಮದಲ್ಲಿ
ದೆ ಯಕ್ಟತುದೆ.

ಪರಷಂರ್ ಅಧ್ಯಯನ 2: ಸತಿು ನ್ೇಕಹರರ ಭ್ೇಟಿ
ರೆೀವಂ ಯಯಟ ಫಳಹುರಿಮ ಸತ್ತುಯದ ಸಳಿುಮಲ್ಲಿ ಹರಥಮಿಕ್ ಶಹಲ್ೆಮ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ. ಅಯಟ ನಹಲಾನೆೀ ತಯಗತ್ತಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ತಹು ಷಂಘಟಿಸಿದ
ಅತ್ತರ್ಥಮ ಭೆೀಟಿಮನಟನ ವಿರಿಸಿದಹದರೆ.
ನಹನಟ ಮಹಡಟತ್ತುದದ ಠ್ಯುಷುಕ್ದಲ್ಲಿದದ ಂದಟ ಹಠ್ ಸತ್ತು ಬೆಳೆಮಟುದಯ ಕ್ಟರಿತಹಗಿತಟು. ನಭಮ ಸಳಿುಮಲ್ಲಿ ನೆೀಕ್ಹಯಯ ಭತಟು ಪಿರಂಟಿಂ
ಷಂಘವಿತಟು. ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ೆಲಷಗಹಯಯಲ್ಲಿ ಫಬಯನಟನ ಕ್ರೆಸಿ, ಅಯ ೃತ್ತುಮ ಫಗೆೆ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಅಯಟ ಮಹತನಹಡಿದರೆ
ಆಷಕ್ರುದಹಮಕ್ವಹಗಿಯಟತುದೆ ಎಂದಟ ಅನನಸಿತಟ.
ಂದಟ ದ್ಧನ, ಶಹಲ್ೆ ಭಟಗಿದ ನಂತಯ,ಷಂಘಕ್ೆಾ ಭೆೀಟಿ ನೀಡಿದೆ ಭತಟು ಅಲ್ಲಿನ ಭಟಖ್ಯಷಥರಹದ ಅಯಟಣ್ ಯಯ ರ್ೆ ತೆ ಮಹತನಹಡಿದೆ (ಚಿತರ
2). ಅಯಟ ಷಂತೆ ೀಶದ್ಧಂದ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಫಯಲಟ ಪಿಕ್ೆ ಂಡಯಟ. ನಹನಟ ಅರಿಗೆ ಭಕ್ಾಳ ಮಷಟಿ ಭತಟು ಅಯ ಆಷಕ್ರುಮ ಕ್ಟರಿತಟ
ವಿಯಗಳನಟನ ನೀಡಿದೆ. ಅಯಟ ಫಯಟವಹಗ ಫಟೆು ಭತಟು ಫಣಣಗಳ ಸಹಯಂಲ್ ಗಳನಟನ ತಯಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ, ಅದಯ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಭಗೆಕ್ೆಾ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಲ್ಹಳಿಮಂತಸ ಕ್ೆಲು ಸಹಮಹನಟಗಳನ ನ ತಂದಟ ಭಹಶಣದ ಭಧೆಯ ಷ ಕ್ು ಷಭಮದಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಷಲಟ ಕ್ೆೀಳಿಕ್ೆ ಂಡೆ.
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ಚಿತರ 2 ನ್ೇಕಹರ
ನಂತಯ ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಯಟಣ್ ಯಯ ಭೆೀಟಿಮ ಫಗೆೆ ಹೆೀಳಿದೆ. ಈ ಷಟದ್ಧದ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಶಟು ಷಂಬರಭನಟನ ಉಂಟ್ಟಮಹಡಿತಟ.
ಈ ಭೆೀಟಿಗೆ ತಯಹರಹಗಲಟ ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ನಹಲವಯ ಗಟಂುಗಳನಹನಗಿ ಮಹಡಿದೆ. ರತ್ತ ಗಟಂೂ ಅಯಟಣ್ ಯಯಟ ಫಂದಹಗ
ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಹದ ಎಯಡಟ ರಶೆನಗಳನಟನ ಯೀಚಿಸಿ, ಅದನಟನ ಅಯ ನೆ ೀಟ್ ನ ುಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ಫರೆದಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಈ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ
ಷಭಮದಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನಹನಗಿ ಮಹತನಹಡಟತ್ತುಯಟುದನಟನ ನಹನಟ ಗಭನಸಿದೆ. ಈ ಮಹತಟ, ಫರಿೀ ರಶೆನಮ
ಫಗೆೆ ಭಮತ ಭ ಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಕ್ಾಷೆುೀ ಸಿೀಮಿತವಹಗಿಯಲ್ಲಲಿ ಆದರೆ, ಅದನಟನ ಚನಹನಗಿ ಫರೆಮಟ ರಿೀತ್ತಮ ಕ್ಟರಿತ ಚಚಿಿಷಟತ್ತುದಯ
ದ ಟ.
ಅಯಟ ಭಟಗಿಸಿದ ನಂತಯ, ಅಯಟ ಕ್ೆೀಳಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧಯಟ ರಶೆನಗಳನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲಟ, ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಬಯನಟನ ಆಯೆಾ
ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ರಶೆನಗಳನಟನ ನಹನಟ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಮಟ ಫದಲಟ ಅರೆೀ ಯಹರಹದಯ ಫರೆಮಟತಹುರಹ ಎಂದಟ
ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಅಬಹಬ! ಎಷೆ ುಂದಟ ಕ್ೆೈಗಳು ಮೀಲ್ೆ ಫಂದು. ಭಟಂಫಯಟ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಬೆೀರೆಮರಿಗ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ
ಫರೆಮಟ ಅಕ್ಹವ ಕ್ೆ ಡಲಟ ರಮತ್ತನಷಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ಯೀಚಿಸಿದೆ.
ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುು ಅಧಿಮ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ, ಅತ್ತರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಹದ ರಶೆನಗಳ ದೆ ಡ್ ಟಿುಯೆೀ ಇತಟು. ಎಲಿಯ ಕ್ ಡಿ, ಯಹ
ರಶೆನಗಳು ಂದೆೀ ತಯನಹಗಿದದವೀ ಅುಗಳನೆನಲಿ ಹೆ ಡೆದಟ ಹಹಕ್ರ, ಮಿಕ್ಾ ಎಂಟ್ನಟನ ಷ ಕ್ುವಹದ ಕ್ರಭದಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೀಡಿಸಿದೆು. ನನನ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ತಭ ರಶೆನ ಟಿುಮನಟನ ನೆ ೀಟ್ ನ ುಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ಫರೆದಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ತ್ತಳಿಸಿ, ಕ್ಹಿಸ್ ಭಟಗಿಸಿದೆ.
ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಯಟ ಅಯಟಣ್ ಯಯನಟನ ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳಲಟ ಫಸಳ ಉತಟಿಕ್ರಹಗಿದದಯಟ; ಇನಟನ ಕ್ೆಲರಿಗೆ ಿಸಂಜ್ರಿಕ್ೆ ಇತಟು. ಅಯಲ್ಲಿ
ಕ್ೆಲಯನಟನ ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳುಯಟ ಎಂದಟ ಆಯೆಾ ಮಹಡಟ ಫದಲಟ, ಮಹಯನೆೀ ದ್ಧನ ಅಯಟಣ್ ಯಯಟ ಫಂದಹಗ ರತ್ತೀ ಫಬಯ ಇದಯಲ್ಲಿ
ಯಹುದಹದಯ ರಶೆನಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಲಟ ತಯಹರಹಗಿಯಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ಷಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಭನೆಕ್ೆಲಷನಟನ ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆಲಿ ಫಸಳ
ಗಂಭಿೀಯವಹಗಿ ರಿಗಣಿಸಿದಯಟ.
ಅಯಟಣ್ ಯಯ ಭೆೀಟಿ ಫಸಳ ಮವಸಿವಯಹಯಿತಟ. ಅಯಟ ಹರಯಂಬದಲ್ಲಿ ತಭಮ ನೆೀಯೆೆ ಭತಟು ಪಿರಂಟಿಂ

ಕ್ೆಲಷನಟನ ರಿಚಯಿಸಿದಯಟ.

ಇದನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ ಅಯಟ ತಹು ತಂದ ಫಟೆುಗಳ ಸಹಯಂಲ್ ಗಳನಟನ ತೆ ೀರಿಷಟತ್ತುದದಯಟ ಭತಟು ತಹು ತಂದ ಉಕ್ಯಣಗಳನಟನ ನನನ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಟಟ್ುಲಟ ಅಕ್ಹವ ಕ್ೆ ಟ್ುಯಟ. ನಂತಯ ಅಯಟ ಅರಿಗೆ ಇಶು ಫಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಉದೆದೀಶಿಸಿ, ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳುಂತೆ
ಹೆೀಳಿದಯಟ. ಇಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಯಟ ಹೆಚಿುನ ಆತಮವಿಶಹವಷದ್ಧಂದ ಕ್ೆೀಳಿದಯಟ, ಕ್ೆಲರಿಗೆ ಕ್ಡಿಮ ಇತಟು. ಕ್ೆೀಳಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧದದ ಕ್ೆಲು ರಶೆನಗಳಿಗೆ
ಅಯ ರಿಚಮ ರಷಟುತ್ತಮಲ್ೆಿೀ ಉತುಯ ಸಿಕ್ರಾದದರಿಂದ ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿದಧ ಡಿಸಿದ ಕ್ೆಲು ರಶೆನಗಳು ಈಗ ಷ ಕ್ುವಿಯಲ್ಲಲಿ.
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ಬ್ಬಬಫಬಯಟ ಅದಕ್ೆಾ ಫದಲ್ಹಗಿ ಬೆೀರೆ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದಯಟ.

ಚಿಂತನ್ಗ್ಮಂದು ಕ್ಷಣ…….
 ಅಯಟಣ್ ಯಯ ಭೆೀಟಿಮ ತಯಹರಿಮ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಹಹಗಟ ಅಯ ಭೆೀಟಿಮ ವೆೀಳೆಮಲ್ಲಿ ಆದ ಭಹಷಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಸಹಧನೆ
ಏನಟ?

 ಅಯಟ ಫಂದಹಗ ಕ್ೆೀಳಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧದದ ಕ್ೆಲು ರಶೆನಗಳು ಷ ಕ್ುವಹಗಿಲಿದ್ಧಯಟುದಟ ಂದಟ ದೆ ಡ್ ವಿಶಮವೆೀ?
ನಭಮಲ್ಲಿ ಷಥಳಿೀಮವಹಗಿ ಭತಟು ಅದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಿುನ ವಹಯಪಿು ಇಯಟ ಷಭಟದಹಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಹನ, ಕ್ೌವಲ ಭತಟು ಅನಟಬವಿಯಟ ಯಕ್ರುಗಳನೆೀಕ್ಯಟ
ಇಯಟತಹುರೆ. ಅಯನಟನ, ಅದಯಲ ಿ ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ, ನೀು ಮಹಡಟತ್ತುಯಟ ಹಠ್ಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯಟ ಜ್ಞಹನ, ಕ್ೌವಲ ಭತಟು ಅನಟಬವಿಯಟ
ಯಕ್ರುಗಳನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳೆೄ ಡನೆ ಮಹತನಹಡಲಟ ಕ್ರೆಮಫಸಟದಟ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಗಹರಭ ಂಚಹಯಿುಮ ಷದಷಯಯಟ, ಪೊೀಲ್ಲೀಷಯಟ,
ಜಿಲ್ಹಿ ಆರೆ ೀಗಹಯಧಿಕ್ಹರಿಗಳು, ಷಮಿೀದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟಿುಯಟಯಟ, ಕ್ಯಕ್ಟವಲತೆ ಉಳುಯಟ, ಮಕ್ಹಯನ್ ಗಳು, ಕ್ಲ್ಹವಿದಯಟ,
ಷಂಗಿೀತಗಹಯಯಟ, ರೆೈತಯಟ ಅಥವಹ ಅಡಟಗೆಮಯನಟನ ಕ್ರೆಮಫಸಟದಟ. ಪೊೀಶಕ್ಯಟ ಭತಟು ಅಜಿಿ ತಹತಂದ್ಧಯಟ ಷಸ ಕ್ೆ ಡಟಗೆಮಟನಟನ
ನೀಡಲಟ ಸಹಧಯವಿದೆ - ಗತಕ್ಹಲದ ಫಗೆೆ ತಭಗೆ ಜ್ಞಹಕ್ವಿಯಟುದನಟನ ಹೆೀಳಿ, ಆ ಷಭಟದಹಮದ ಚರಿತೆರ ಭತಟು ಷಂಷೃತ್ತಮ ಫಗೆೆ
ಮೌಲಯಮಟತ ಳನೆ ೀಟ್ಗಳನಟನ ಕ್ೆ ಡಫಲಿಯಟ.
ಷಲಹೆಗಳಿಗೆ ಭತಟು ಅತ್ತರ್ಥಗಳನಟನ ಷಂಕ್ರಿಷಟುದಕ್ೆಾ ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳ ಷಹಹಮನಟನ ಡೆಯಿರಿ.

ಚಟುಟಿಕ್ 2: ನಿಮೂ ತರರ್ತಿಗ್ ಅತಿರ್ಥ ಭಹಶಣಕಹರರನುು ಆಸಹಾನಿಷುುದು
ನಭಮ ಷಭಟದಹಮದ ಷದಷಯಯ ಭೆೀಟಿಮನಟನ ಆಯೀಜಿಸಿ. ನೀವೆೀ ಖ್ಟದಹದಗಿ ಹೆ ೀಗಿ ಅಥವಹ ದ ಯವಹಣಿಮ ಭ ಲಕ್ ಅಥವಹ ತರದ
ಭ ಲಕ್ ಅಯನಟನ ಆಹಹವನಸಿ. ಅಯಟ ಆಹಹವನನಟನ ಸಿವೀಕ್ರಿಸಿದರೆ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಆಷಕ್ರು ಕ್ಟತ ಸಲಗಳ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ಂದಟ
ದ್ಧೀಘಿ ಷಂಭಹಶಣೆ ನಡೆಸಿರಿ. ಭೆೀಟಿಮ ದ್ಧನಹಂಕ್ನಟನ ನಗದ್ಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು.
ಅತ್ತರ್ಥ ಭಹಶಣಕ್ಹಯಯ ಶಹಲ್ಹ ಭೆೀಟಿಮ ಕ್ಟರಿತಟ ಭಟಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ. ಉತುಯ
ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧಯಟುದಯ ಫಗೆೆ ಕ್ೆಲು ರಶೆನಗಳನಟನ ಯಚಿಷಲಟ ಷಭಮ ಮಿೀಷಲ್ಲಡಿ (ರಷಂಗ ಅಧಯಮನ 2 ನಟನ ನೆ ೀಡಿ).
ಅತ್ತರ್ಥಮಯಟ ಭೆೀಟಿ ಭಟಗಿಸಿ ಹೆ ೀದ ನಂತಯ ಮಹಡಫಸಟದಹದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಫಗೆೆ ಷಸ ಭಟಂಚಿತವಹಗಿ ಯೀಚಿಸಿ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ,
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆ ಷದಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ, ಅತ್ತರ್ಥಮ ೃತ್ತು ಷಂಫಧಿತ ದಗಳನಟನ ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಭನದಟ್ಟು ಮಹಡಿಷಫಸಟದಟ?
ಅತ್ತರ್ಥಗಳು ಭೆೀಟಿ ನೀಡಿ ಹೆ ಯಟ್ ನಂತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ೆೈಮಲ್ಲಿ ಧನಯವಹದ ತ್ತಳಿಸಿ ಕ್ಹಗದ ಫರೆಷಟುದನಟನ ಭರೆಮದ್ಧರಿ.

ಚಿಂತನ್ಗ್ಮಂದು ಕ್ಷಣ….


ಅತ್ತರ್ಥ ಭಹಶಣಕ್ಹಯಯ ಭೆೀಟಿಯಿಂದ ಉದಭವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಅಕ್ಹವಗಳು ಯಹುು?



ಭೆೀಟಿಮ ನಂತಯ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ನೀು ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ಭಟಂದರಿಕ್ೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ
ಮಹಡಫಸಟದಟ?

ಈ ರಿೀತ್ತಮ ಭೆೀಟಿಗಳ ನಂತಯ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಭಟಂದಟರಿಷಲಟ ರತೆಯೀಕ್ವಹಗಿ ಅಥವಹ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಫಯಣಿಗೆ ಕ್ಹಮಿನಟನ
ಮಹಡಿಷಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭೆೀಟಿಮ ಕ್ಟರಿತಟ ಅಯ ನೆ ೀಟ್ ನ ುಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ಷಚಿತರ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಫರೆಮಫಸಟದಟ. ಯಹಿಮವಹಗಿ,
ಭಹಶಣದ್ಧಂದ ಅರಿಗೆ ದೆ ಯಕ್ರದ ಮಹಿಸತ್ತಮ ಮೀರೆಗೆ, ಅತ್ತರ್ಥ ಭಹಶಣಕ್ಹಯಯ ‘ಜಿೀನದಲ್ಲಿ ಂದಟ ದ್ಧನ” ನಟನ ವಿರಿಷಫಸಟದಟ.
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ಆಕ್ಸಹಮತಹುಗಿ, ಅತ್ತರ್ಥಗಳು ತಭಮ ಗತ ಜಿೀನನದ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿಸಿದದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅಯ ಅಂದ್ಧನ – ಇಂದ್ಧನ ಜಿೀನದಲ್ಲಿಯಟ
ಯತಹಯಷಗಳನಟನ ಕ್ಟರಿತಟ ಂದಟ ವಿಯಣಹತಮಕ್ ಲ್ೆೀಖ್ನನಟನ ಫರೆಮಫಸಟದಟ.
ಅತ್ತರ್ಥ ಭಹಶಣಕ್ಹಯಯನಟನ ಭೆೀಟಿಗೆ ಯಹಿಮವಹಗಿ ಅಥವಹ ಅಯಟ ಫಂದಟ ಹೆ ೀದ ನಂತಯದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಯಹಗಿ, ಿಸರಿಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು
ಷಭಟದಹಮದ ಿಸರಿೀಕ್ಯನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಸಿ, ಅಯನಟನ ಷಂದಶಿಿಷಟ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭನಟನ ಯೀಜಿಷಫಸಟದಟ. ಅಂತಸ ಭಟಖಹಭಟಖಿ
ಮಹತಟಕ್ತೆಮನಟನ ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಥವಹ ಬೆೀರೆ ಯಹುದಹದಯ ದವನ ಭಟದರಣದ ಸಹಧನ ಫಳಸಿ ಧವನ ಭಟದ್ಧರಷಲಟ ಪೊರೀತಹಿಿಸಸಿ. ಈ ರಿೀತ್ತ
ಷಣಣ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಂದೆೀ ತೆಯನಹದ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟ ವೆೈವಿದಯಭಮ ಅನಟಬಗಳುಳು ಅನೆೀಕ್ ಯಕ್ರುಗಳ ಷಂದವಿನಗಳನಟನ
ಕ್ೆ ರೀಢಿಕ್ರಿಸಿ, ಷಭಟದಹಮ ಷಂಫಂಧಿತ ವಿಶಮದ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ಇಯಟ ವಿಭಿನನ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನಗಳನಟನ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರಿಗಣಿಸಿ ಂದಟ
ಲ್ೆೀಖ್ನನಟನ ಫರೆಮಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಈ ಲ್ೆೀಖ್ನನಟನ ಷಥಳಿೀಮ ವಹತಹಿ ತ್ತರಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ರಕ್ಟಿಷಲಟ ಷಸ ರಮತ್ತನಷಫಸಟದಟ.
ಅತ್ತರ್ಥ ಭೆೀಟಿ ಅಥವಹ ಷಂದವಿನದ ನಂತಯದಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹತಹರಭಿನಮ ಷಸ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ರ್ೆ ೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಫಬಯಟ
ಷಂದವಿಕ್ರಹಗಿ ಭತೆ ುಫಬಯಟ ಷಂದವಿನ ಕ್ೆ ಡಟರಹಗಿ ಆಭಿನಯಿಷಫಸಟದಟ. ಇದಕ್ೆಾ ಅಯಟ ೂಿ ಸಿದಧತೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಫರೆದಟ
ಕ್ೆ ಂಡಟ ಅಥವಹ ಷಭಮ ಷ ತ್ತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಯಿಮಷಫಸಟದಟ. ತಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ಷಸಹಠಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಅಥವಹ ಶಹಲ್ೆಮ ತಯ
ತಯಗತ್ತಗಳ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ಸಹಧಯವಹದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರದವಿನನಟನ ಫೀಟೆ ೀ, ಧವನ ಭಟದರಣ ಅಥವಹ
ದೃವಯಭಟದರಣದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಿಸಡಿಮಫಸಟದಟ.
ಹತಹರಭಿನಮ ಕ್ಟರಿತಟ ಹೆಚಿುನ ಮಹಿಸತ್ತಗಹಗಿ, ‘ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳುುದಟ, ಹಹಡಟಗಳು, ಹತಹರಭಿನಮ ಭತಟು ನಹಟ್ಕ್’ ಎನಟನ ಭಟಖ್ಯ
ಷಂನ ಮಲ ಒದ್ಧ.

Video: Storytelling, songs, role play and drama

ಚಿಂತನ್ಗ್ಮಂದು ಕ್ಷಣ…
ಮೀಲ್ೆ ಹೆೀಳಿದ ಭಟಂದಟರಿಕ್ೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಗಭನಸಿ.


ರತ್ತೀ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿಮ ಮಹತನಹಡಟುದಟ, ಆಲ್ಲಷಟವಿಕ್ೆ, ಒದಟ ಭತಟು ಫಯಣಿಗೆ ಳಗೆ ಂಡಿದೆಯೆೀ
ಎಂದಟ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ, ಳಗೆ ಂಡಿಯಟ ಕ್ೌವಲ ಅಥವಹ ಯಹುದೆೀ ಕ್ೌವಲಗಳ ಕ್ ಡಿಕ್ೆ (combination) ಇದದರೆ
ಅದನಟನ/ಅುಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಸಿ ಮಹ, ಆ, ಒ ಅಥವಹ ಫ ಎಂದಟ ಫರೆಯಿರಿ.



ಈ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನಹಯ ಕ್ೌವಲಗಳು ಅಡಕ್ವಹಗಿವೆ?

3 ವಹಲ್ಯ ಷುತು ಮುತುಲ್ಲನ ಷಥಳೇಯ ಷಂಪನಮೂಲರ್ಳು
ಶಹಲ್ೆಮ ಷಟತುಭಟತುಲ್ಲನ ರಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅನೆೀಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಅಕ್ಹವಗಳನಟನ ಕ್ಹಣಲಟ ಸಹಧಯವಿದೆ.

ಪರಷಂರ್ ಅಧ್ಯಯನ 2: ವಹಲ್ಗ್ ಪರಯಹಣ
ಭಣಿಮಯಟ, ಉಡಟಪಿಮ ಿಸರಿಮ ಹರಥಮಿಕ್ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ 4 ಭತಟು 5 ನೆೀ ತಯಗತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ. ಅಯ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹತಟಷಂಫಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿಗಹಗಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಶಹಲ್ೆಗೆ ರಯಹಣನಟನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡ ರಿೀತ್ತಮನಟನ ವಿರಿಸಿದಹದರೆ:
ನನನ ದೆೈನಂದ್ಧನ ಶಹಲ್ಹ ರಯಹಣ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಇಯಟ ರಿೀತ್ತಮನಟನ ವಿರಿಸಿ. ಶಹಲ್ಹ ರಯಹಣದ ವಿಶಮನಟನ ನಹನಟ ಅರಿಗೆ
ರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸಹಕ್ಶಟು ಆಷಕ್ರುದಹಮಕ್ ವಿಶಮಗಳನಟನ ಹೆೀಳಲ್ೆೀಬೆೀಕ್ೆಂದಟಕ್ೆ ಂಡಿದದರಿಂದ, ಿಸಂದ್ಧನ ರಹತ್ತರಯೆೀ ಏನಟ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ೆಂದಟ
ಯೀಚಿಸಿ, ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಷವಲ ಅಭಹಯಷನ ನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಿದೆದ. ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ನಧಹನವಹಗಿ, ಷಶುವಹಗಿ, ಮಹತ್ತನಲ್ಲಿ ನನಗೆ

ಸಹಧಯವಹದಶಟು ಭಹ ತಟಂಬ್ಬಸಿ, ಂದಟ ಭಹಗದ್ಧಂದ ಇನೆ ನಂದಟ ಭಹಗಕ್ೆಾ ಹೆ ೀಗಟ ಮೊದಲಟ ಅರೆ ಕ್ಷಣ ನಲ್ಲಿಸಿ, ಎಲಿಯ ನನನ ರ್ೆ ತೆ
www.TESS-India.edu.in
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ಇದಹದರೆ ಎನಟನುದನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಮಹತನಹಡಿದೆ.
ನಹನಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಯಟತೆುೀನೆ, ಎಶಟು ಹೆ ತ್ತುಗೆ ಭನೆ ಬ್ಬಟೆು, ನನನ ರಯಹಣದ ಷಭಮ, ನಹನಟ ರಯಹಣಿಷಟ ರಿೀತ್ತ, ಹಹದಟಹೆ ೀಗಟ
ಗಟಯಟತಹದ ಷಥಳಗಳು, ನನನನಟನ ಆಕ್ಷ್ಟ್ಿಸಿದ ಷಂಗತ್ತಗಳು, ಯಹವಹಗಲ ನೆ ೀಡಟ ಯಕ್ರುಗಳು, ನಹನಟ ಮಹತನಹಡಿಷಟ ಯಕ್ರುಗಳು
ಭತಟು ಅರೆ ಡನೆ ನಹನಟ ಫಳಷಟ ಭಹಷೆ – ಇವೆಲಿನ ನ ಹೆೀಳಿದೆ. ಫದಲ್ಹಗಟ ಋತಟಮಹನಗಳು ನನನ ರಯಹಣದ ಮೀಲ್ೆ ಬ್ಬೀಯಟ
ರಿಣಹಭ, ರಯಹಣದ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಫದಲ್ಹಣೆ, ದೃಶಹಯಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನಟನ ಹೆೀಳಿ ನನನ ಮಹತಟ ಭಟಗಿಸಿದೆ.
ನಂತಯ, ಅರಿಗೆ ಅಯ ಶಹಲ್ಹ ರಯಹಣದ ಫಗೆೆ ಂದೆಯಡಟ ವಿಶಮಗಳನಟನ ಹೆೀಳಲಟ ಅಕ್ಹವ ಕ್ೆ ಟೆು. ಮಹಯನೆೀ ದ್ಧನ ಶಹಲ್ೆಗೆ
ಫಯಟವಹಗ ರತ್ತಯಫಬಯ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಫಯಟ ದಹರಿಮಲ್ಲಿ ಎಲಿದಕ್ ಾ ಲಕ್ಷಯ ನೀಡಟಂತೆ ಹೆೀಳಿದೆ.
ಮಹಯನೆೀ ದ್ಧನ, ತಯಗತ್ತಮ ಭಕ್ಾಳನಟನ ನಹಲಟಾ ಜ್ನಯ ಗಟಂುಗಳಹಗಿ ಮಹಡಿ, ಫಬಯಟ ಭತೆ ಫ
ು ಬರಿಗೆ ತಭಮ ಶಹಲ್ಹ ರಯಹಣ ಕ್ಟರಿತ
ವಿಯಗಳನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷ ಚಿಸಿದೆ. ಆ ನಟಿುನಲ್ಲಿ, ಷ ಚಕ್ಗಳಹಗಿ ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಗಳನಟನ ಫಳಷಫಸಟದೆಂದಟ ತ್ತಳಿಸಿದೆ.


ನನನ ರಯಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹರಯಂಬವಹಯಿತಟ?



ರಯಹಣ ಹೆೀಗೆ ಮಹಡಿದಟದ? (ಉದಹ: ನಡಿಗೆ, ಸೆೈಕ್ಲ್, ಫಸ್ ಇತಹಯದ್ಧ)



ರಯಹಣದ ಷಭಮವೆಶಟು? ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಋತಟಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಹ: ಭಳೆಗಹಲ, ಚಳಿಗಹಲ) ಷಭಮ ಹೆಚಟು
ಕ್ಡಿಮಯಹಗಟತುದೆಯೆ?



ದಹರಿಮಲ್ಲಿ ಸಿಗಟ ಯಹ ರ್ಹಗಗಳು ನನಗೆ ಪಿರಮವಹದದಟದ?



ದಹರಿಮಲ್ಲಿ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಯಹಯಟ ಯಹಯನಟನ ನೆ ೀಡಟತ್ತುೀಯಹ?



ಯಹಯ ರ್ೆ ತೆ ಮಹತನಹಡಟತ್ತುೀಮ? ಅಯ ರ್ೆ ತೆ ಯಹ ಭಹಷೆಮಲ್ಲಿ ಮಹತನಹಡಟತ್ತುೀಮ?

ಮಹಿಸತ್ತ ಸಹಕ್ಶಟು ಇದಟದ ಭನೆ ಭಹಷೆ ಫಳಷಟರಿಗ , ಶಹಲ್ೆ ಭಹಷೆ ಫಳಷಟರಿಗ , ಅಥಹಿತ್ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗ
ಹೆೀಳಲಟ ವಿಶಮ ಬೆೀಕ್ಹದಶಟು ಇತಟು,
ನಂತಯ ಎಲಿಯ ಟ್ಟು ಸೆೀರಿ ಯಹಯಟ ಫಸಳ ದ ಯದ್ಧಂದ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಫಯಟತಹುರೆ, ಯಹಯಟ ಹೆಚಟು ಜ್ನಯ ರ್ೆ ತೆ ಮಹತನಹಡಟತಹುರೆ ಭತಟು
ಯಹಯಟ ಯಹರೆ ಟಿುಗೆ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಫಯಟತಹುರೆ ಎಂದಟ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಂಡೆು.

ಚಿಂತನ್ಗ್ಮಂದು ಕ್ಷಣ


ಗಟಂು ಚಚೆಿಗೆ ಭಣಿಮಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಯಹ ರಿೀತ್ತಗಳ ಗಟಂುಗಳಹಗಿ ಯಚಿಷಫಸಟದಟ?



ಚಚೆಿಮ ನಂತಯ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮಹಡಿಷಫಸಟದಟ?

ಗಟಂುಗಳನಟನ ಅಯಟ ವಹಸಿಷಟ ರ್ಹಗಗಳಿಗೆ ಅಥವಹ ಟಿುಗೆ ರಯಹಣ ಮಹಡಟುಯ ಅನಟಗಟಣವಹಗಿ ಅಥವಹ ನದ್ಧಿಶು
ಮಹದರಿಯಿಲಿದ್ಧಯಟ (random) ಗಟಂುಗಳನಹನಗಿ ಮಹಡಫಸಟದಟ.
ಭಟಂದಟರಿಕ್ೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಯಹಗಿ ಕ್ೆಳಗಿನ ಷಲಹೆಗಳನಟನ ಕ್ೆ ಟಿುದೆ:
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ದಹರಿಮಲ್ಲಿ ಅಯಟ ನೆ ೀಡಿದದಯ ಚಿತರ ಯಚಿಷಟುದಟ.



ಅಯ ರಯಹಣದ ದಹರಿಮ ರೆೀಖಹ ನಕ್ೆ ಅಥವಹ ಟಿಣಿಗಳಿಯಟ ನಕ್ೆ ತಯಹರಿಷಟುದಟ.



ರಯಹಣ ಕ್ಟರಿತಹದ ಲ್ೆೀಖ್ನ.
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ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿಯಟ ಭಕ್ಾಳ ಶಹಲ್ಹ ರಯಹಣದಲ್ಲಿಯಟ ಸಹಭಯತೆ ಯತಹಯಷಗಳನಟನ ಕ್ಂಡಟಿಸಡಿಮಟ ತಯಗತ್ತ ಹರರ್ೆ್ು
ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಫಸಟದಟ.

ಕ್ೆಲು ವಹಯ ಅಥವಹ ತ್ತಂಗಳುಗಳ ನಂತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಅಯ ರಯಹಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿಯಟ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಮಹತನಹಡಟುದಯ
ಭ ಲಕ್ ಈ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಭಟಂದಟರೆಷಫಸಟದಟ/ವಿಷುರಿಷಫಸಟದಟ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಯಸೆು ದಟಯಸಿುಯಹಗಿಯಫಸಟದಟ, ಹೆ ಷ ಕ್ಟ್ುಡಗಳು
ಮೀಲ್ೆದ್ಧದಯಫಸಟದಟ, ಅಥವಹ ಅಯಟ ಭೆೀಟಿಯಹಗಟ ಜ್ನಯಟ ಫದಲ್ಹಗಿಯಫಸಟದಟ. ರ್ೆ ತೆಗೆ, ಬೆಳೆ ಕ್ಟಹವಹಗಿಯಫಸಟದಟ, ಆ ಕ್ಹಲದ
ಸಣಟಣಗಳು ಬ್ಬಟಿುಯಫಸಟದಟ ಅಥವಹ ಕ್ೆಲವೆಡೆ ಅಯಟ ನಡೆಮಟ ಹಹದ್ಧಯೆೀ ಕ್ೆ ಚಿುಹೆ ೀಗಿ ಫದಲ್ಹಗಿಯಫಸಟದಟ.

4 ಷಹರಹಂವ
ಸಿದಧವಹಗಿ ಸಿಗಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ, ಶಹಲ್ಹ ಠ್ಯುಷುಕ್ದಲ್ಲಿನ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ೂಯಕ್ವಹಗಿ ಭತಟು ಅದಕ್ೆಾ
ುಷ್ಟ್ು ಕ್ೆ ಡಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಫಸಟದಹದ ರಿೀತ್ತಗಳನಟನ ಈ ಘಟ್ಕ್ ತೆ ೀರಿಸಿದೆ. ಭಟದ್ಧರತ ಸಹಭಗಿರಯಹಗಿಯಫಸಟದಟ, ಮಹತಹಗಿಯಫಸಟದಟ
ಅಥವಹ ರ್ಹಗಗಳಹಗಿಯಫಸಟದಟ – ಈ ಷಂನ ಮಲಗಳೆಲಿೂ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಅಥಿೂಣಿ ಮಹತಟ, ಆಲ್ಲಷಟವಿಕ್ೆ, ಒದಟ ಭತಟು
ಫಯಸಕ್ೆಾ ೆರೀಯಣೆ ನೀಡಟ ಅಕ್ಹವಗಳಹಗಫಸಟದಟ. ಕ್ಹಲ್ಹನಟಕ್ರಭದಲ್ಲಿ, ಷಥಳಿೀಮ ಷಂನ ಮಲಗಳ ಫಳಕ್ೆ ಹೆಚಿುಸಿದಂತೆಲಿ ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಶಹಲ್ೆಮ ಹೆ ಯಗೆ ಭಟಖಹಭಟಖಿಯಹಗಟ ವಿಶಹವಸಹಸಿ ಭತಟು ಅಥಿೂಣಿ ಠ್ಯಗಳಂತಸ ಷಂನ ಮಲಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ
ಷಂಫಂಧ ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಖ್ಂಡಿತವಹಗಿ ಸಹಧಯವಹಗಟತುದೆ.

ಷಂಪನಮೂಲರ್ಳು
ಷಂನ ಮಲ 1: ಷಥಳಿೀಮ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಫಳಷಟುದಟ
ಬೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ಫರಿೀ ಠ್ಯುಷುಕ್ಷೆುೀ ಅಲಿದೆೀ, ಅನೆೀಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಂಚೆೀಂದ್ಧರಮಗಳಲ್ಲಿ (ನೆ ೀಟ್,
ವಫಧ, ವಹಷನೆ, ಯಟಚಿ, ಷಶಿ) ಎಲಿನ ನ ಫಳಸಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟ ಅಕ್ಹವಗಳನಟನ ನೀಡಿದರೆ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆಲಿರಿಗ ನೀು ಮಹಡಟುದಟ ಇಶುವಹಗಟತುದೆ. ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಲ್ಹಗಟ ಹಹಗ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ
ಬೆಂಫಲವಹಗಟ ಷಂನ ಮಲಗಳು ನಭಮ ಷಟತುಭಟತುಲ ಇವೆ. ಕ್ಡಿಮ ವೆಚುದಲ್ಲಿ ಅಥವಹ ಖ್ಚಿಿಲಿದೆಯೆೀ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ
ಯಹ ಶಹಲ್ೆಯಹದಯ ಷವಂತವಹಗಿ ಷೃಷ್ಟ್ುಷಫಸಟದಟ. ಷಥಳಿೀಮ ಸಹಭಗಿರಗಳನಟನ ಫಳಷಟುದರಿಂದ, ಠ್ಯಕ್ರಭ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ
ನಡಟವೆ ಷಂಫಂಧಗಳು ಬೆಸೆದಟಕ್ೆ ಳುುತುವೆ.
ನಭಮ ಷಟತುಭಟತುಲ್ಲನ ರಿಷಯದಲ್ಲಿಯೆೀ ತಭಮ ಕ್ಹಮಿವಹಯಪಿುಮಲ್ಲಿ ವಹಯಕ್ ಸಯಸಟಳು ಯಕ್ರುಗಳಿಯಟತಹುರೆ; ಧಂಡಿಯಹದ ನಷಗಿ
ಷಂನ ಮಲಗಳಿಯಟತುವೆ. ಇು ನಭಮ ಷಭಟದಹಮದೆ ಡನೆ ಕ್ೆ ಂಡಿಗಳನಟನ ಷೃಷ್ಟ್ುಷಲಟ, ಅದಯ ಮೌಲಯಗಳನಟನ ಎತ್ತುಿಸಡಿಮಲಟ, ರಿಷಯದ
ಷಭೃದಧತೆ ಭತಟು ವೆೈವಿಧಯತೆಮನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಭನಷಟಂತೆ ರಚೆ ೀದ್ಧಷಲಟ. ಎಲಿಕ್ರಾಂತ ಮಿಗಿಲ್ಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ
ಷಭಗರ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನದೆಡೆಗೆ ವರಮಿಷಲಟ ಅಂದರೆ, ಶಹಲ್ೆಮ ಳಗೆ ಭತಟು ಹೆ ಯಗೆ ಕ್ಲ್ಲಮಟಂತೆ ಮಹಡಟಲ್ಲಿ ನಭಗೆ ಷಹಹಮ ಸಷು
ನೀಡಟತುದೆ.

ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿಯಟುದನಟನ ರಧಿಮಹನಕ್ೆಾ ತಯಟುದಟ
ಜ್ನಯಟ ತಭಮ ಭನೆಮನಟನ ಸಹಧಯವಹದಶ ು ಆಕ್ಶಿಣಿೀಮವಹಗಿ ಮಹಡಲಟ ವರಮಿಷಟತಹುರೆ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ರಿಷಯದ ಫಗೆೆ
ನಭಗಿಯಟ ನರಿೀಕ್ೆಗಳೆೀನಟ ಎನಟನುದನಟನ ಕ್ಟರಿತಟ ಚಿಂತ್ತಷಟುದಟ ಳೆುಮದಟ. ತಯಗತ್ತ ಭತಟು ಶಹಲ್ೆಮನಟನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ
ಆಕ್ಶಿಣಿೀಮವಹಗಿಷಲಟ ನೀು ಎನೆೀ ಮಹಡಿದಯ ಅದಟ ಖ್ಂಡಿತವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಧನಹತಮಕ್ ರಿಣಹಭನಟನ ಬ್ಬೀಯಟತುದೆ.
ತಯಗತ್ತಮನಟನ ಆಷಕ್ರುದಹಮಕ್ ಹಹಗ ಆಕ್ಶಿಣಿಮ ಮಹಡಲಟ ಬೆೀಕ್ಹದಶಟು ದಹರಿಗಳಿವೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ:
www.TESS-India.edu.in
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ಸಳೆೀ ನಮತಕ್ಹಲ್ಲಕ್ಗಳು ಭತಟು ಕ್ರಯಟುಸಿುಕ್ೆಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ಪೊೀಷುರ್ಗಳನಟನ ತಯಹರಿಷಫಸಟದಟ.



ರಷಟುತ ವಿಶಮಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಟುಗಳು ಭತಟು ಉಕ್ಯಣಗಳನಟನ ತಯಟುದಟ.



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ೆಲಷನಟನ ರದಶಿಿಷಟುದಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಟತ ಸಲ ಕ್ೆಯಳಿಷಲಟ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ರದವಿನ ಸಹಭಗಿರಗಳನಟನ ಆಗಿಂದಹದಗೆೆ ಫದಲ್ಲಸಿ ಹೆ ಷ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷ ತ್ತಿ
ನೀಡಟುದಟ.

ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಥಳಿೀಮ ತಜ್ಞಯ ಜ್ಞಹನದ ಉಯೀಗ ಡೆಮಟುದಟ
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನೀು ಸಣ ಅಥವಹ ರಿಮಹಣಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತ್ತುದದರೆ, ಮಹಯಟಕ್ಟೆುಮ ವಹಯಹರಿ ಅಥವಹ ದಜಿಿಗಳನಟನ, ಅಯ
ಕ್ೆಲಷದಲ್ಲಿ ಅಯಟ ಗಣಿತನಟನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಷಟತ್ತುದಹದರೆ ಎಂದಟ ವಿರಿಷಲಟ ತಯಗತ್ತಗೆ ಫಯಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ಯಹಿಮವಹಗಿ,
ಕ್ಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ೃತ್ತ ಭತಟು ವಿನಹಯಷಗಳ ಶೆೃೀಧ ಕ್ೆೈಗೆತ್ತುಕ್ೆ ಂಡಿದದರೆ, ವಿವಿಧ ಆಕ್ೃತ್ತ, ವಿನಹಯಷ, ಯಂರೆ ಭತಟು ತಂತರಗಳನಟನ ವಿರಿಷಲಟ
ಮಹೆಂದ್ಧ ಹಹಕ್ಟಯನಟನ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಕ್ರೆಷಫಸಟದಟ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಉದೆದೀವಗಳು ಎಲಿರಿಗ ಷಶುವಹಗಿದಟದ, ಮಿೀಷಲ್ಹದ ಷಭಮದ ಫಗೆೆ
ಷಭನಹದ ನರಿೀಕ್ೆ ಇದದಲ್ಲಿ ಅತ್ತರ್ಥಗಳನಟನ ಕ್ರೆಷಟುದಟ ಪಲರದವಹಗಟತುದೆ.
ನಭಗೆ ಶಹಲ್ೆಯಳಗೆೀ ತಜ್ಙಯಟ ಸಿಗಫಸಟದಟ (ಉದಹಸಯಣೆಗೆ – ಅಡಿಗೆಮಯಟ ಅಥವಹ ಶಹಲ್ಹ ಕ್ಟ್ುಡದ ಉಷಟುವಹರಿ
ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ). ಅಡಟಗೆಮಲ್ಲಿ ರಿಮಹಣದ ಫಗೆೆ ಅಥವಹ ಋತಟಮಹನಗಳಿಂದ ಶಹಲ್ೆಮ ಫಮಲಟ ಅಥವಹ ಕ್ಟ್ುಡದ ಮೀಲ್ೆ ಆಗಟ
ರಿಣಹಭಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಕ್ಲ್ಲಮಲ್ಲಕ್ರಾದದರೆ, ಇಯನಟನ ಿಸಂಬಹಲ್ಲಸಿ ಅಯಟ ಮಹಡಟುದನಟನ ನೆ ೀಡಿ ಕ್ಲ್ಲಮಫಸಟದಟ ಅಥವಹ ಅಯನಟನ
ಷಂದಶಿಿಸಿ ಕ್ಲ್ಲಮಫಸಟದಟ.

ಹೆ ಯಗಿನ ರಿಷಯನಟನ ಉಯೀಗಿಷಟುದಟ
ನಭಮ ಹಠ್ಗಳಿಗಹಗಿ ಉಯೀಗಿಷಲಟ ತಯಗತ್ತಮ ಹೆ ಯಗೆ ವಿಫುಲವಹದ ಷಂನ ಮಲಗಳು ದೆ ಯಕ್ಟತುವೆ. ಎಲ್ೆಗಳು, ರ್ೆೀಡಗಳು,
ಗಿಡಗಳು, ಕ್ರೀಟ್ಗಳು, ಕ್ಲಟಿ ಅಥವಹ ಭಯದ ತಟಂಡಟಗಳಂತಸ ಸಹಮಹನಟಗಳನಟನ ನೀು ಷಂಗರಿಸಷಫಸಟದಟ (ಅಥವಹ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ
ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಷಂಗರಿಸಷಲಟ ಹೆೀಳ ಫಸಟದಟ). ಈ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಶಿಕ್ವಹಗಿ ಆಷಕ್ರು ಸಟಟಿುಷಟಂತೆ ರ್ೆ ೀಡಿಸಿಟ್ಟು
ರದಶಿಿಸಿ ಹಠ್ ಮಹಡಟವಹಗ ಷ ಕ್ು ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಅದನಟನ ರಸಹುಪಿಷಫಸಟದಟ. ಇುಗಳು ಚಚಹಿ ವಿಶಮಗಳಹಗಫಸಟದಟ ಅಥವಹ
ವಿಂಗಡಣೆಮ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಅಥವಹ ಷಜಿೀ ನಜಿೀಿ ಷಟುಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಷಟುಗಳಹಗಫಸಟದಟ. ಫಸಿಿನ ವೆೀಳಹಟಿು ಅಥವಹ
ಕ್ೆಲು ರ್ಹಿಸೀರಹತಟಗಳು ನಭಗೆ ಷಟಲಬವಹಗಿ ಸಿಗಟತುವೆ ಭತಟು ನಭಮ ಷಭಟದಹಮಕ್ೆಾ ಅು ಷ ಕ್ುವಹದದಟದ ಕ್ ಡ – ಇುಗಳನಟನ
ಫಳಸಿಕ್ೆ ಡಟ ದ ಗಟಯಟತ್ತಷಟ, ಗಟಣಭಟ್ುದ ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಮ ಅಥವಹ ರಯಹಣದ ಷಭಮನಟನ ಲ್ೆಕ್ಾ ಹಹಕ್ಟಂತಸ ಕ್ಹಮಿಗಳನಟನ
ನಯೀಜಿಸಿದಹಗ ಈ ಸಹಭಗಿರಗಳು ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲಗಳಹಗಿ ಮಹಹಿಡಹಗಟತುವೆ.
ಹೆ ಯಗಿನ ಷಟುಗಳನ ನ ತಯಗತ್ತಯಳಗೆ ತಯಫಸಟದಟ. ಹೆ ರಹಂಗಣವೆೀ ನಭಗೆ ವಿಷುರಿಸಿದ ತಯಗತ್ತಯಹಗಫಸಟದಟ. ಹೆ ಯಗೆ ಒಡಹಡಲಟ
ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆಲಿಯ ಷರಹಗವಹಗಿ ನೆ ೀಡಲಟ ಷಥಳಹಕ್ಹವವಿಯಟತುದೆ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಹೆ ಯಗೆ ಕ್ರೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ
ಹೆ ೀದಹಗ ಅಯಟ ಕ್ೆಳಗಿಯಟಂತಸ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮಹಡಫಸಟದಟ:
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ದ ಯನಟನ ಊಿಸಸಿ ನಂತಯ ಅಳತೆ ಮಹಡಟುದಟ.



ೃತುದ ಕ್ೆೀಂದರದ್ಧಂದ ೃತುದ ರತ್ತೀ ಬ್ಬಂದಟ ಷಭದ ಯದಲ್ಲಿಯಟತುದೆ ಎನಟನುದನಟನ ರಮಹಣಿೀಕ್ರಿಷಟುದಟ.



ದ್ಧನದ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಹಗಟ ನೆಯಳನಟನ ಅಳತೆ ಮಹಡಟುದಟ.



ಷ ಚನೆಗಳನಟನ, ಪಲಕ್ಗಳನಟನ ಒದಟುದಟ.



ಷಂದವಿನ ಭತಟು ಷಮಿೀಕ್ೆ ನಡೆಷಟುದಟ.



ಸೌಯ ಪಲಕ್ಗಳನಟನ ತೆು ಸಚಟುುದಟ.



ಬೆಳೆಮ ಬೆಳಣಿಗೆ ಭತಟು ಭಳೆಮನಟನ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ.
www.TESS-India.edu.in

ಹೆ ಯಗೆ ಆಗಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ನೆೈಜ್ವಹಗಿಯಟತುದೆ ಭತಟು ಅರಿಗೆ ಷವಂತ ಅನಟಬವಹಗಟತುದೆ. ಆದದರಿಂದ ಇತಯ ಷನನವೆೀವಗಳಿಗೆ ಗಹಿಯಿಷಟ
ಸಹದಯತೆ ಹೆಚಟುತುದೆ.
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ, ಶಹಲ್ಹ ಆಯಣದ್ಧಂದ ಹೆ ಯಹೆ ೀಗಟಂತ್ತದದರೆ, ಹೆ ಯಡಟ ಭಟಂಚೆ ಶಹಲ್ಹ ಭಟಖ್ಯಷಥರಿಂದ ಅನಟಭತ್ತ
ಡೆದಟ, ಷಭಮನಟನ ನಗದ್ಧ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಎಲಿಯ ಷಟಯಕ್ಷತೆಮನಟನ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ನಮಭಗಳನಟನ ಷಶುವಹಗಿ ತ್ತಳಿಸಿ
ಹೆ ಯಡಬೆೀಕ್ಟ. ನೀು ಭತಟು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆ ಯಡಟ ಭಟನನ ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ೆಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಷಶುತೆ ಇಯಲ್ಲ.
ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಹೆ ಷ ಉದೆದೀವಕ್ೆಾ ಷರಿಹೆ ಂದ್ಧಷಟುದಟ
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಟು ಷ ಕ್ುವಹಗಲಟ ಈಗಹಗಲ್ೆೀ ಇಯಟ ಷಂನ ಮಲನಟನ ಹೆ ಷ ಉದೆದೀವಕ್ೆಾ ಷರಿಹೆ ಂದ್ಧಷಬೆೀಕ್ಹಗಫಸಟದಟ.
ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಎಲಿರಿಗ ಷ ಕ್ುವಹಗಿಷಲಟ ಮಹಡಟ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳು ಷಣಣ ುಟ್ುದ್ಧಯಫಸಟದಟ. ಆದರೆ, ಭಹರಿೀ ರಮಹಣದ
ರಿಣಹಭದ ಸಹಧಯತೆ ಇಯಟತುದೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ನೀು ರ್ಹಗ ಅಥವಹ ಜ್ನಯ ಹೆಷಯನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಫಸಟದಟ ಅಥವಹ ಹಹಡಿನಲ್ಲಿ
ಫಯಟ ಯಕ್ರುಮ ಲ್ಲಂಗ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಫಸಟದಟ ಅಥವಹ ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ನ ಯನತೆ ಉಳು ಭಗಟವಿನ ಹತರನಟನ ಸೆೀರಿಷಫಸಟದಟ. ಈ
ರಿೀತ್ತಯಹಗಿ, ಷಂನ ಮಲನಟನ ಹೆಚಟು ಳಗೆ ಳುು ಷಂನ ಮಲವಹಗಿ ಭತಟು ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ ಭತಟು ನಭಮ ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ
ಷ ಕ್ುವಹಗಿಯಟಂತೆ ಮಹಡಫಸಟದಟ.
ಷಂದಭರಿತರಹಗಲಟ, ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಕ್ ಡಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿ: ಷಂನ ಮಲ ಷೃಷ್ಟ್ು ಭತಟು ಫದಲ್ಹಣೆಗೆ ಅಗತಯವಿಯಟ
ವೆೈವಿಧಯಭಮ ಕ್ೌವಲಗಳು ನಭಮಲ್ಲಿಯೆೀ ಇಯಟತುದೆ. ನಭಮಲ್ಲಿ ಫಬಯಟ ಷಂಗಿೀತದಲ್ಲಿ ನುಣರಹಗಿಯಫಸಟದಟ, ಇನೆ ನಫಬರಿಗೆ ಬೆ ಂಬೆ
ಮಹಡಟ ಕ್ೌವಲವಿಯಫಸಟದಟ ಅಥವಹ ಹೆ ಯಗೆ ವಿರ್ಹಙನ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದನಟನ ಆಯೀಜಿಷಲಟ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಫಸಟದಟ. ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಟ
ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳು ಯಷಯ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಎಲಿಯ ಸೆೀರಿ ಶಹಲ್ೆಮ ಎಲಿ ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಿಮ ಷಂದಭರಿತ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ ಷೃಷ್ಟ್ುಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸಟದಟ.
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