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1 ಪಠಗಳನನು ಯೋಜಿಸನವುದನ
ಯೀಜಿಷುುದು ಭತುತ ತಮಹರಿ ನಡ ಷುುದು ಏಕ ಭುಖಮಹದುದು
ಳ ು ಹಠ್ಗಳನುನ ಯೀ ಷಫ ೀಕ್ು. ಯೀಜನ ಮು ನಭಭ ಹಠ್ಗಳನುನ ಷಶಟಹಗಿ ಸಹಗಮ ನಗದ್ರತ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ೂಣ್ಗ ಮಳಿಷಲು
ಷಸಹಮ ಭಹಡುತತದ . ಄ದಯಥ್, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಅಷಕ್ರತಂತಯು ಭತುತ ಕ್ರಯಮಹಶಿೀಲಯಹಗಿಯುತಹತಯ . ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಯೀಜನ ಮು
ತನನಲ್ಲಿಯೆೀ ಕ ಲು ಷಡಿಲತ ಮನುನ ಸ ಮಂದ್ರಯುುದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ಫ ಮೀ

಄ಯ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಕ್ುರಿತು ಕ್ಂಡುಕ ಮಂಡ

಄ಂವಗಳಿಗ ಄ಯು ಯತಿಕ್ರಯಯೆ ನೀಡಲು ಷಹಧಮಹಗುತತದ . ವ ಯೀಣಿಕ್ೃತ ಹಠ್ಗ ಗ ಯೀಜನ ಮನುನ ತಮಹರಿಷುುದು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ

, ಠ್ಮಕ್ಯಭದ ಭಮಲಕ್ ಯಗತಿ ಸಹಗಮ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ ಗ

ಸಹಗಮ ಄ಯ ಹಿಂದ್ರನ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ತಿಳಿದುಕ ಮಳುು

ಷಸಹಮಕ್ಹಗುಂತಸ ಚಟುಟಕ ಗಳನುನ ಭತುತ ಄ತುಮತತಭ ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ಕ್ಂಡುಕ ಮಳುುುದು

ಳಗ ಮಂಡಿಯುತತದ .

ಯೀಜನ ಮು ಂದು ನಯಂತಯ ಯಕ್ರಯಯೆಮಹಗಿದುದ, ಂದು ಹಠ್ನನಲಿದ ೀ ವ ಯೀಣಿೀಕ್ೃತ ಹಠ್ಗಳನಮನ ಷಹಿತ ತಮಹರಿಷಲು ನಭಗ
ಷಸಹಯಕ್ಹಗಿದುದ. ಯತಿಯಂದು ಹಿಂದ್ರನ ಹಠ್ದ ಮಂದ್ರಗ ಫ ಳಣಿಗ ಸ ಮಂದುತತದ . ಹಠ್ಯೀಜನ ಮನುನ ತಮಹರಿಷು ಸಂತಗಳು:

ಯಗತಿಮನುನ ಷಹಧಿಷಲು ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಄ವಮಕ್ತ ಗಳ ೀನು ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ಷಶಟತ ಯಿಯುುದು



ಯ
.



ಹಠ್ು ಸ ೀಗ ಈತತಭಹಗಿ ಭಮಡಿಫಂದ್ರತು

ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲತಯು ಎಂಫುದ

,

ಭುಂದ್ರನ ದ್ರನಗಳಲ್ಲಿ ಯೀಜನ ಮನುನ ತಮಹರಿಷಲು ಷಸಹಮಕ್.

ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಮನುನ ಯೀಜಿಷುುದು
ನೀು ಠ್ಮಕ್ಯಭನುನ ಄ನುಷರಿಷುಹಗ, ಯೀಜನ ಮ ಮೊದಲ ಸಂತು ಎಶುಟ ಈತತಭಹಗಿ ಠ್ಮಕ್ಯಭದಲ್ಲಿಯು ವಿಶಮಗಳನುನ ಸಹಗಮ
ಯ

ಗಳನುನ ವಿಬಹಗಗಳಹಗಿ ಄ಥಹ ಷಣಣ ತುಂಡುಗಳಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಷುುದು ಎನುನುದನುನ ಭಹಡಿಕ ಮಳುುುದು. ನೀು ಸಿಗು

ಷಭಮಹಕಹವನುನ ಸಹಗಮ ನಧಹನಹಗಿ, ಜ್ಞಹನ ಭತುತ ಕರವಲಗಳ ಫ ಳಣಿಗ ಮಲ್ಲಿ ಭತುತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಗತಿಮನುನ ಕ್ಂಡುಕ ಮಳುು
ಭಹಗ್ಗಳನುನ ಗಣನ ಗ ತ ಗ ದುಕ ಮಳುು ಄ಗತಮತ ಯಿದ . ನಭಭ ಄ನುಬ ಄ಥಹ ಷಸ ಮೀದ ಮಮೀಗಿಗಳ ೄಂದ್ರಗ ಚಚ ್ಮು ಂದು
ನಹಲುೂ

2

ಎನುನುದರ

. ವಿವಿಧ ಭಹಗ್ಗಳ ಭಮಲಕ್ ಸಹಗಮ

ವಿವಿಧ ಷಭಮಗಳಲ್ಲಿ ಭುಂದ್ರನ ಹಠ್ಗಳಿಗ ಹಿಂದ್ರನ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮು ಫ ೀಕಹಗಫಸುದು ಎಂಫುದಯ ಕ್ುರಿತು ನೀು ಜಹಗೃತಯಹಗಿಯಫ ೀಕ್ು,
(ವಿಶಮು ಭುಂದುಯ ದಹಗ ಄ಥಹ ಆತಯ

ಯಗಳನುನ ಳಗ ಮಳುುಹಗಲಮ ಷಹಿತ.)

ಎಲಿ ಹಠ್ ಯೀಜನ ಗಳಲ್ಲಿಮಮ ನೀು ಇ ಕ ಳಗಿನುಗಳ ಕ್ುರಿತು ಷಶಟತ ಮನುನ ಸ ಮಂದ್ರಯು ಄ವಮಕ್ತ ಯಿದ

2



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ್ು ಎಂದು ನೀು ಄ ೀಕ್ಷಿಷುವಿರಿ



ಅ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ನೀು ಸ ೀಗ



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗ

ಷುವಿರಿ

ಏನನುನ ಭಹಡಫ ೀಕ್ು ಭತುತ ಏಕ
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ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಕ್ುತಮಸಲ ಸಹಗಮ ಹಿತಕ್ಯಹದ ಄ನುಬನುನ ಡ ಮಫ ೀಕಹದಯ ನೀು ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ಅಷಕ್ರತ ಸಹಗಮ
ಕ್ರಯೀಮಹಶಿೀಲಹಗಿಯುಂತ ಭಹಡಫ ೀಕಹಗುತತದ .
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಭಹಡಫ ೀಕಹಗಿಯುುದನುನ ವ ಯೀಣಿೀಕ್ೃತ ಹಠ್ಗಳುದದಕ್ಮೂ ಗಣನ ಗ ತ ಗ ದುಕ ಮಳುುುದರಿಂದ ವಿವಿಧತ ಮನುನ ಸಹಗಮ
ಅಷಕ್ರತಮನುನ ಫ ಳ ಷಫಸುದು. ಅದಯ ಷಡಿಲತ ಮನುನ ಷಸ ಗಣನ ಗ ತ ಗ ದುಕ ಮ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ

ಮನುನ ಸ ೀಗ ರಿೀಕ್ಷಿಷುವಿ
ಯ

. ವ ಯೀಣಿೀಕ್ೃತ ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿಮ ಯಗತಿಯಿಂದ,
. ಕ ಲು

ಫ ೀಗ ಄ಥ್ಹಗು

ಯ

ಫಸಳಶುಟ ಷಭಮ

ನೀು ಷಡಿಲತ ಯಿಂದ್ರಯ

.

ಯತ ಮೀಕ್ ಹಠ್ನುನ ಸಿದಧಡಿಷುುದು
ನೀು ವ ಯೀಣಿೀಕ್ೃತ ಹಠ್ಗಳನುನ ಯೀಜಿಸಿದ ನಂತಯ, ಯತಿಯಂದು ಹಠ್ನುನ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು

ರ

ಅಧರಿಸಿ

ಯೀಜಿಷಫ ೀಕಹಗುತತದ . ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನು ಕ್ಲ್ಲತಿಯುಯು ಄ಥಹ ವ ಯೀಣಿೀಕ್ೃತ ಹಠ್ಗಳ ಄ಂತಮದಲ್ಲಿ ಏನನುನ ಭಹಡಲು
ಷಭಥ್ಯಹಗಿಯುಯು ಎಂಫುದು ನಭಗ ಗ ಮತಿತಯುತತದ . ಅದಯ ನೀು ಕ ಲು ಄ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಄ಥಹ ಄ಷಯಹಗಿ ಭುಂದಮಡಿದ ವಿಶಮಗಳ
ಕ್ುರಿತು ುನಯಹತಿ್ಷು ಄ವಮಕ್ತ ಯಿದ . ಅದದರಿಂದ ಯತಿಯಂದು ಹಠ್ನುನ ಯೀಜಿಷುಹಗ ನಭಭ ಎಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು
ಯಗತಿಮನುನ ಷಹಧಿಷುಂತ ಸಹಗಮ ಮವಸಿ್ನ ಄ನುಬ ಡ ಮು

.

ಹಠ್ ಯೀಜನ ಮಲ್ಲಿ ಯತಿಯಂದು ಚಟುಟಕ ಗ ಷಹಕ್ಶುಟ ಷಭಮ ನೀಡಿಯುುದನುನ ಸಹಗಮ ಹಯ

ಗಿಕ್ ಕಹಮ್ ಭತುತ ಗುಂು

ಚಟುಟಕ ಗಳಿಗ ಫ ೀಕಹಗು ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ಸಿದಧಡಿಸಿಕ ಮಂಡಿಯುುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳಿುರಿ. ಸ ಚುಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಯು
ತಯಗತಿಗಳಿಗ ಷುತಗಳನುನ ಯೀಜಿಷು ನಟಟನಲ್ಲಿ ನಭಗ ವಿವಿಧ ಗುಂುಗಳಿಗ ಯವ ನಗಳು ಸಹಗಮ ಚಟುಟಕ ಗಳನುನ ಯೀಜಿಷು
಄ವಮಕ್ತ ಯಿದ .
ನೀು ಸ ಮಷ

ಯಗಳನುನ ಫ ಮೀಧಿಷುಹಗ ನಭಗ ಄ಬಹಮಷ ಭಹಡಲು ಷಭಮದ ಄ವಮಕ್ತ ಯಿದ ಸಹಗಮ ನಭಭ ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಆತಯ

ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಮಂದ್ರಗ ಸಂಚ್ಚಕ ಮಳುುುದರಿಂದ ನಭಭ ಅತಭವಿವಹವಷ ಸ ಚಹಿಗುತತದ .
ನಭಭ ಹಠ್ಗಳನುನ ತಮಹರಿಷಲು ಭಮಯು ಬಹಗಗಳನುನ ಅಲ ಮೀಚ್ಚಸಿರಿ. ಇ ಬಹಗಗಳನುನ ಕ ಳಗ ಚಚ್ಚ್ಷಲಹಗಿದ .

1 ಪಿೀಠಿಕ
ಹಠ್ನುನ ಹಯಯಂಭಿಷುಹಗ, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲಮುಯು ಸಹಗಮ ಭಹಡುಯು ಎಂಫುದನುನ ವಿರಿಸಿರಿ. ಆದರಿಂದ
ಯತಿಯಫಫರಿಗಮ ತಮಿಭಂದ ಏನನುನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಲಹಗುತತದ ಎಂಫುದು ತಿಳಿದ್ರಯುತತದ . ಄ರಿಗ ಇಗಹಗಲ ೀ ಗ ಮತಿತಯುುದ ೀನು ಎಂಫುದನುನ
ಸಂಚ್ಚಕ ಭಹಡಿಕ ಮಳುುುದರಿಂದ /ಚಚ್ಚ್ಷುುದರಿಂದ ಄ಯು ಏನು ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ್ು ಎಂಫುದಯ ಕ್ಡ ಗ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಅಷಕ್ರತಮನುನಂಟು
ಭಹಡುುದು.

2 ಹಠ್ದ ಭುಖಮ ಬಹಗ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಇಗಹಗಲ ೀ ಗ ಮತಿತಯುುದನುನ ಅಧರಿಸಿ,

ಯ ರ

ಯ

. ನೀು ಷಥಳಿೀಮ ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ,

ಸ ಮಷ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಄ಥಹ ಷಭಷಹಮ ರಿಸಹಯ ಄ಥಹ ಗುಂುಕಹಮ್ಗಳಂತಸ ಕ್ರಯಮಹಶಿೀಲ ವಿಧಹನಗಳ ಫಳಕ ಮನುನ
ನಧ್ರಿಷಫ ೀಕ್ು. ನಭಭ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿಯು ಷಥಳನುನ ಈಯೀಗಿಸಿಕ ಮಳುಲು ಷಹಧಮಹಗುಂತ ಸಹಗಮ ಫಳಷಲು
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ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ಗುಯುತಿಸಿ. ವಿವಿಧ ಚಟುಟಕ ಗಳು, ಷಂನಮಭಲಗಳು, ಷಭಮ, ಆ ಲಿೂ ಹಠ್ ಯೀಜನ ಮ ಯಭುಖ
ಬಹಗಹಗಿಯುತತ . ನೀು ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಗಳನುನ ಸಹಗಮ ಚಟುಟಕ ಗಳನುನ ಫಳಸಿದಯ , ನೀು ಫಸಳಶುಟ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನಂಟು
ಭಹಡಿದಂತಹಗುತತದ . ಮಹಕ ಂದಯ ಄ಯು ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ವಿಧಹನಗಳ

ಕ್ಲ್ಲಮುತಹತಯ .

3 ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ರಿಶಿೀಲನ ಯಂದ್ರಗ ಹಠ್ದ ಷಭಹಪಿತ
ಎಶುಟ ಯಗತಿಮಹಗಿದ ಎಂಫುದನುನ ಕ್ಂಡುಕ ಮಳುಲು ಮಹಹಗಲಮ ಷಭಮನುನ ನಗದ್ರಡಿಸಿಕ ಮಳಿು. (ಹಠ್ ಭಹಡುಹಗ ಄ಥಹ ಹಠ್ದ
ಕ ಮನ ಮಲ್ಲಿ). ಮಹಹಗಲಮ ರಿೀಕ್ಷಿಷುು
ಆ ರ

. ಷಹಭಹನಮಹಗಿ ಆದು

ಆ

– ಯೀಜಿಸಿದ ಯವ ನಗಳು ಄ಥಹ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಕ್ಲ್ಲತ ವಿಶಮನುನ ಭಂಡಿಷುಹಗ ವಿೀಕ್ಷಿಷುುದು - ಅದಯ ನಭಭ ಯೀಜನ

ಷಡಿಲತ ಯಿಂದ ಕ್ಮಡಿಯಫ ೀಕ್ು ಸಹಗಮ ನೀು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಂದ ಕ್ಂಡುಕ ಮಂಡ ಯತಿಕ್ರಯಯೆಗಳಿಗನುಷಹಯಹಗಿ ಫದಲಹಣ ಮನುನ
ಭಹಡಿಕ ಮಳುಫ ೀಕ್ು.
ಹಠ್ನುನ ಭುಕಹತಮಗ ಮಳಿಷು ಂದು ಈತತಭ ಭಹಗ್ು, ಹಯಯಂಬದ ಗುರಿಗಳಿಗ ಹಿಂತಿಯುಗುುದಹಗಿದ . ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಆತಯ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ೄಂದ್ರಗ ಭತುತ ನಮೊಭಂದ್ರಗ ಕ್ಲ್ಲಕ ಯಿಂದುಂಟಹದ ಯಗತಿಮ ಫಗ ೆ ಚಚ್ಚ್ಷಲು ಷಹಕ್ಶುಟ ಷಭಮಹಕಹವನುನ ನೀಡಫ ೀಕ್ು.
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಸ ೀಳುುದನುನ ಅಲ್ಲಷುುದರಿಂದ, ನೀು ಭುಂದ್ರನ ಹಠ್ನುನ ಮಹ ರಿೀತಿ ಯೀಜಿಷಫ ೀಕ ಂದು ಗ ಮತುತಡಿಸಿಕ ಮಳುಲು
ನ ಯಹಗುತತದ .

ಹಠ್ಗಳನುನ ಭಯುರಿಶಿೀಲ್ಲಷುುದು
ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲತಯು, ಮಹ ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ಫಳ
ಭಹಡಲಹಯಿತು ಎಂಫು ರ

ಸಹಗಮ ಹಠ್ನುನ ಸ ೀಗ ಈತತಭಹಗಿ

ನೀು ಹಿಂದ ಭಹಡಿದ ಯತಿಯಂದು ಹಠ್ನುನ ುನರ್ ಄ಲ ಮೀಕ್ರಸಿರಿ ಸಹಗಮ ದಹಖಲ್ಲಸಿರಿ.

ನಂತಯದ ಹಠ್ಗಳನುನ ಯೀಜಿಷುಹಗ ನೀು ಭಹಡಫ ೀಕಹದ ಷುಧಹಯಣ ಗಳು

ಫದಲಹಣ ಗಳ

ತಿಳಿಮಲು

ಷಸಹಮಕ್ಹಗುತತದ . ಈದಹಸಯಣ ಗ , ನೀು ಇ ಕ ಳಗಿನುಗಳನುನ ನಧ್ರಿಷಫಸುದು



ಚಟುಟಕ ಗಳ ಫದಲಹಣ ಄ಥಹ ಭಹಹ್ಡು




ಭುಕ್ತ ಭತುತ ನಫ್ಂಧಿತ ಯವ ನಗಳನುನ ತಮಹರಿ
ಸ ಚ್ಚಿನ ಫ ಂಫಲದ ಄ವಮಕ್ತ ಯಿಯು ಭಕ್ೂಳಿಗ ಄ನುಹಲನಹ ಄ಧಿಗಳನುನ

ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಆನಮನ ಈತತಭಹಗಿ ನೀು ಏನನುನ ಭಹಡಫಸುದು ಸಹಗಮ ಯೀ ಷಫಸುದು ಎಂಫು

ಕ್ುರಿತು

ಅಲ ಮೀಚ್ಚಸಿರಿ.
ನೀು ಯತಿಯಂದು ಹಠ್ನುನ ಭಹಡುಹಗ ನಭಭ ಹಠ್ ಯೀಜನ ಮು ಫದಲಹಣ ಗ ಳಡಲ ೀಫ ೀಕಹಗಫಸುದು, ಮಹಕ ಂದಯ
ಯತಿಯಂದನಮನ ನೀು ಉಹಿಷಲು ಷಹಧಮವಿಲಿ. ಈತತಭ ಯೀಜನ ಎಂಫುದಯ ಄ಥ್ ಮಹ ರಿೀತಿಮ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಹಗಫ ೀಕ್ು ಎಂಫುದು ನಭಗ
ತಿಳಿದ್ರಯಫ ೀಕ್ು. ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ನ ೈಜಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ನೀು ಕ್ಂಡುಕ ಮಳುು ಄ಂವಗಳಿಗ ನೀು ಷಡಿಲತ ಯಿಂದ ಯತಿಕ್ರಯಯಿಷಲು
ತಮಹರಿಭಹಡಿಕ ಮಂಡಿಯಫ ೀಕ್ು.
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2 ಎಲ್ಲರನನು ತ ನಡಗಿಸಿಕ ನಳಳುವುದನ
‘ಎಲಿಯನಮನ ತ ಮಡಗಿಸಿಕ ಮಳುುುದಯ’ ಄ಥ್ ೀನು?
ಷಂಷೃತಿ ಭತುತ ಷಭಹಜದಲ್ಲಿನ  ೈವಿಧಮತ ಮು ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಯತಿಪಲ್ಲತಹಗುತತದ . ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ವಿಭಿನನ ಬಹಶ ಗಳನುನ, ಅಷಕ್ರತಗಳನುನ
ಭತುತ ಷಹಭಥಮ್ಗಳನುನ ಸ ಮಂದ್ರಯುತಹತಯ . ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ವಿಭಿನನ ಷಹಭಹಜಿಕ್ ಭತುತ ಅರ್ಥ್ಕ್ ಹಿನ ನಲ ಗಳಿಂದ ಫಂದ್ರಯುತಹತಯ . ನಹು ಇ
ಭಿನನತ ಗಳನುನ ನಲ್ಕ್ಷಿಷುಂತಿಲಿ; ನಜಕ್ಮೂ ನಹು ಄ುಗಳ ಫಗ ೆ ಷಂಬಯಭ ಡಫ ೀಕ್ು, ಏಕ ಂದಯ ಄ು ಯಷಯಯ ಫಗ ೆ ಸಹಗು ನಭಭ
಄ನುಬಕ್ಮೂ ಮಿೀರಿದ ಯಂಚದ ಫಗ ೆ ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಭಹಧಮಭಹಗಫಲಿು. ಄ಯ ಄ಂತಷುತ, ಷಹಭಥಮ್ ಭತುತ ಹಿನ ನಲ ಗಳನುನ ಲ ಕ್ರೂಷದ ಎಲಹಿ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳೄ ಶಿಕ್ಷಣ ಡ ಮು ಭತುತ ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಄ಕಹವ ಸ ಮಂದು ಄ಧಿಕಹಯ ಸ ಮಂದ್ರಯುತಹತಯ
ರ

ಯ

. 2014 ಯಲ್ಲಿ ಯಹಶರ

ರ

ತಭಭ ಮೊದಲ ಬಹಶಣದಲ್ಲಿ, ಯಧಹನ ಭಂತಿಯ

ಮೊೀದ್ರಮಯು ಬಹಯತದಲ್ಲಿಯು ಎಲಹಿ ಯಜ ಗಳಿಗಮ, ಄ಯ ಜಹತಿ, ಲ್ಲಂಗ ಄ಥಹ ಅದಹಮನುನ ಲ ಕ್ರೂಷದ ಭಸತವ ನೀಡಫ ೀಕಹದುದಯ
ಹಯಭುಖಮತ ಮನುನ ಎತಿತಹಿಡಿದಯು. ಇ ನಟಟನಲ್ಲಿ ವಹಲ ಗಳು ಭತುತ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯದು ಭಸತವದ ಬಮಮಿಕ .
ನಹ ಲಿಯಮ ಫ ೀಯ ಮಯ ಫಗ ೆ ೂಹ್ಗಯಸಗಳನುನ ಭತುತ ದೃಷ್ಟಟಕ ಮೀನಗಳನುನ ಸ ಮಂದ್ರಯುತ ತೀ , ಆದನುನ ನಹು ಗಭನಸಿಯದ ೀ ಄ಥಹ ಄ದಯ
ಫಗ ೆ ಭಹತನಹಡದ ೀ ಆಯಫಸುದು. ಫಫ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಹಗಿ, ಯತಿಯಫಫ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಄ನುಬದ ಮೀಲ ಷಕಹಯಹತಭಕ್ ಄ಥಹ ನಕಹಯಹತಭಕ್
ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ಯಬಹ ಬೀಯು ವಕ್ರತಮನುನ ನೀು ಸ ಮಂದ್ರಯುತಿತೀರಿ. ನಭಗ ತಿಳಿದ ಮೀ ಄ಥಹ ತಿಳಿಮದ ಯೀ, ನಮೊಭಳಗಿನ ೂಹ್ಗಯಸಗಳು
ಭತುತ ದೃಷ್ಟಟಕ ಮೀನಗಳು ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಎಶುಟ ಷಭಹನಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಮುತಹತಯ ಎಂಫುದಯ ಮೀಲ ರಿಣಹಭ ಬೀಯುತತ . ನಭಭ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಄ಷಭಹನತ ಮ ವಿಯುದಧ ರ

ನೀು ಸ ಜ ಗ
ೆ ಳನುನ ತ ಗ ದುಕ ಮಳುಫಸುದು.

ನೀು ಎಲಿಯನಮನ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ

ಭಹಡುುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳುಲು

ಭುಖಮಹದ ಭಮಯು ತತವಗಳು


ಗಮನಿಸನವಿಕ : ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹದ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ಗಭನಷುಯಮ, ಗಯಸಣವಕ್ರತಮುಳುಯಮ ಭತುತ ಷಂ ೀದನಹಶಿೀಲಯಮ
ಅಗಿಯುತಹತಯ ; ಄ಯು ತಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಲಹಿಗು ಫದಲಹಣ ಗಳನುನ ಗಭನಷುತಹತಯ . ನೀು ಗಭನಶಿೀಲಯಹಗಿದದಯ ,
ಫಫ ವಿದಹಮರ್ಥ್ ಏನನಹನದಯಮ ಚ ನಹನಗಿ ಭಹಡಿದಹಗ, ಄ರಿಗ ಷಸಹಮ ಫ ೀಕಹದಹಗ ಭತುತ ಄ಯು ಫ ೀಯ ಮಯ ಮಂದ್ರಗ
ಸ ೀಗ ಮಸರಿಷುತಹತಯ ಎಂಫುದನುನ ಗಭನಷುತಿತೀರಿ. ನೀು ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫದಲಹಣ ಗಳನುನ ಷಸ
ಗಯಹಿಷಫಸುದು, ಆು ಄ಯ ಭನ , ಷಂದಬ್ಗಳು ಄ಥಹ ಆತಯ ರಿಸಿಥತಿಗಳನುನ ಯತಿಬಂಬಷಫಸುದು. ಎಲಿಯಮ
ಷ ೀಯುಂತ ಭಹಡುುದಕ ೂ ನೀು ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಯತಿದ್ರನ ಗಭನಷುುದು ಭತುತ ಕ್ಡ ಗಣಿಷಲಟಟಂತ
ಬಹವಿಷು ಄ಥಹ ಬಹಗಹಿಷಲು ಄ಷಭಥ್ಯಹದ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ವಿವ ೀಶ ಗಭನ ನೀಡುುದು ಄ಗತಮಹಗುತತದ .



ಆತಾಭಿಮನದ ಡ ಗಮನ ಕ ೋೇಂದ್ರೋಕರಿಸನವುದನ: ತಹ ೀನಹಗಿದ ದೀ

ರ

ಈತತಭ ಯಜ ಗಳು. ಄ಯು ಅತಹಭಭಿಭಹನನುನ ಸ ಮಂದ್ರಯುತಹತಯ , ತಭಭ ವಕ್ರತಗಳನುನ ಭತುತ

ರ

಄ಯು

ಗಳನುನ

ತಿಳಿದ್ರಯುತಹತಯ ಭತುತ ಹಿನ ನಲ ಮನುನ ಲ ಕ್ರೂಷದ ಆತಯ ಜನಯ ಮಂದ್ರಗ ಷಕಹಯಹತಭಕ್ ಷಂಫಂಧಗಳನುನ ಸ ಮಂದು ಷಹಭಥಮ್
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ಸ ಮಂದ್ರಯುತಹತಯ . ಄ಯು ತಭಭನುನ ತಹು ಗರಯವಿಷುತಹತಯ ಭತುತ ಄ಯು ಫ ೀಯ ಮಯನುನ ಗರಯವಿಷುತಹತಯ . ಫಫ
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಹಗಿ, ನೀು ಚ್ಚಕ್ೂ ಮಸಿ್ನ ಮಕ್ರತಮ ಅತಹಭಭಿಭಹನದ ಮೀಲ ಗಭನೀಮ ಯಬಹ ಬೀಯಫಸುದು; ಅ ವಕ್ರತಮ ಫಗ ೆ
಄ರಿವಿಯಲ್ಲ ಭತುತ ಯತಿಯಫಫ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಮ ಅತಹಭಭಿಭಹನನುನ ನಮಿ್ಷುಲ್ಲಿ ಄ದನುನ ಫಳಸಿ.


ಹ ನೇಂದ್ಕ ನಳಳುವಿಕ : ನಭಭ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ನದ್ರ್ಶಟ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ , ಗುಂುಗಳಿಗ ಄ಥಹ ಮಕ್ರತಗಳಿಗ ಏನ ಮೀ ಂದು
ಕ ಲಷ ಆ

, ನಭಭ ಯೀಜನ ಗಳನುನ ಫದಲ್ಲಷಲು ಄ಥಹ ಂದು ಚಟುಟಕ ಮನುನ ನಲ್ಲಿಷಲು ತಮಹಯಹಗಿರಿ.

ಷಂದಬ್ಕ ೂ ಷರಿಮಹಗಿ ಸ ಮಂದ್ರಕ ಮಳುುವಿಕ ಮು ನಭಭನುನ ಸ ಮಂದಹಣಿಕ ಗಳನುನ ಭಹಡಿಕ ಮಳುಲು ಷಭಥ್ಹಗಿಷುತತದ ,
ಆದರಿಂದ ನೀು ಸ ಚುಿ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಎಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು

ಭಹಡುತಿತೀರಿ.

ಎಲಹಿ ಷಭಮದಲಮಿ ನೀು ಈಯೀಗಿಷಫಸುದಹದ ರಿೀತಿ-ನೀತಿಗಳು


ಉತತಮ ನಡವಳಿಕ ಯೇಂದ್ಗ ಆದರ್ಶಪರಯರಗನವುದನ: ಜನಹಂಗಿೀಮ ಗುಂು, ಧಭ್ ಄ಥಹ ಲ್ಲಂಗನುನ ಲ ಕ್ರೂಷದ
ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಲಿಯ ಮಂದ್ರಗ ಚ ನಹನಗಿ ಮಸರಿಷುುದಯ ಭಮಲಕ್ ನೀು ಂದು ಈದಹಸಯಣ ಮಂತಿರಿ. ಎಲಹಿ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ೄಂದ್ರಗ ಗರಯಮುತಹಗಿ ನಡ ದುಕ ಮಳಿು ಭತುತ ನಭಭ ಕ್ಲ್ಲಷುವಿಕ ಮ ಭಮಲಕ್ ನೀು ಎಲಹಿ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗಮ ಷಭಹನ ಭಸತವ ನೀಡುತಿತೀರಿ ಎಂಫುದನುನ ಷಶಟಡಿಸಿ. ಄ಯ ಲಿಯ ಮಂದ್ರಗ ಗರಯಮುತಯಹಗಿ
ಭಹತನಹಡಿ, ಷಮಕ್ತ ನಸಿದ ಡ ಄ಯ ಄ಭಿಹಯಮ ೀನ ಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಭತುತ ಯತಿಯಫಫರಿಗಮ
ಲಹಬದಹಮಕ್ಹಗುಂತಸ ಕಹಮ್ಗಳನುನ ಕ ೈಗ ತಿತಕ ಮಳುು ಭಮಲಕ್ ತಯಗತಿಮ ಜಹಫಹದರಿಮನುನ ತ ಗ ದುಕ ಮಳುಲು
ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಸಿ.



ಉನುತ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಗಳಳ: ಷಹಭಥಮ್ ಂಫುದು ನಗದ್ರತಹಗಿಲಿ; ಎಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳೄ ಕ್ಲ್ಲಮಫಲಿಯು ಭತುತ ಷಮಕ್ತ ಫ ಂಫಲ
ದ ಮಯ ತಲ್ಲಿ ಯಗತಿ ಷಹಧಿಷಫಲಿಯು. ನೀು ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಭಹಡುತಿತಯು ಕ ಲಷವಂದನುನ ಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಳುಲು ಫಫ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ ಕ್ಶಟಡುತಿತದದಯ , ಄ರಿಗ ಎಂದಮ ಄ಥ್ಹಗುುದ ೀ ಆಲಿ ಎಂದು ಬಹವಿಷಫ ೀಡಿ. ಫಫ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಹಗಿ ನಭಭ
ಹತಯ ೀನ ಂದಯ ಯತಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಮಮ ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಄ತುಮತತಭಹಗಿ ಸ ೀಗ ನ ಯಹಗುುದು ಎಂಫುದನುನ
ಕ್ಂಡುಹಿಡಿಮುುದು. ನಭಭ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿಯು ಎಲಿರಿಂದಲಮ ನಭಗ ಈನನತ ನರಿೀಕ್ಷ ಗಳಿದದಯ , ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು
ಷತತ ಯಮತನದ್ರಂದ

ಯ

ಎಂದು ಬಹವಿಷು ಷಂಬನೀಮತ ಸ ಚುಿ. ನಡಳಿಕ ಗಮ ಷಸ ಈನನತ

ನರಿೀಕ್ಷ ಗಳು ಄ನವಯಿಷಫ ೀಕ್ು. ನರಿೀಕ್ಷ ಗಳು ಷಶಟಹಗಿಯುುದನುನ ಭತುತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಯಷಯಯ ಮಂದ್ರಗ ಗರಯದ್ರಂದ
ಮಸರಿಷುುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳಿು.


ನಿಮಾ ಕಲಿಸನವಿಕ ಯಲಿಲ ವ ೈವಿಧಯವನನು ನಿರ್ಮಶಸಿ: ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ರಿೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮುತಹತಯ . ಕ ಲು
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಫಯ ಮುುದನುನ ಆಶಟಡುತಹತಯ ; ಆತಯಯು ತಭಭ ಅಲ ಮೀಚನ ಗಳನುನ ಯತಿನಧಿಷಲು ಭನ ನಕ್ಷ ಗಳನುನ
಄ಥಹ ಚ್ಚತಯಗಳನುನ ಫಯ ಮುುದಕ ೂ ಅದಮತ ನೀಡುತಹತಯ . ಕ ಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಈತತಭ ಕ ೀಳುಗಯು; ಕ ಲಯು ತಭಭ
ಅಲ ಮೀಚನ ಗಳ ಫಗ ೆ ಭಹತನಹಡಲು ಄ಕಹವ ದ ಮಯ ತಹಗ ಄ತುಮತತಭಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಮುತಹತಯ . ನೀು ಎಲಹಿ ಷಭಮದಲಮಿ
ಎಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗಮ ಷಮಕ್ತಹಗುಂತ ಆಯಲು ಷಹಧಮವಿಲಿ, ಅದಯ ನೀು ನಭಭ ಕ್ಲ್ಲಷುವಿಕ ಮಲ್ಲಿ  ೈವಿಧಮತ ಮನುನ
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ನಮಿ್ಷಫಸುದು ಭತುತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಄ಯು ಕ ೈಗ ಮಳುುಂತಸ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಚಟುಟಕ ಮಲ್ಲಿ ಕ ಲನುನ ಄ಯ ೀ ಅಯೊ
ಭಹಡಿಕ ಮಳುು ಄ಕಹವ ನೀಡಫಸುದು.


ಜಿೋವನಕನೂ, ಕಲಿಕ ಗನ ಸೇಂಬೇಂಧ ಕಲಿಿಸಿ: ಕ ಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ನೀು ಄ಯು ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ ಂದು
ಳುಂಥದುದ ತಭಭ ಯತಿದ್ರನದ ಜಿೀನಕ ೂ ಄ನಗತಮ ಂದು ಕ್ಂಡುಫಯುತತದ . ಮಹಹಗ ಲಹಿ ಷಹಧಮವೀ ಅಗ ಲಹಿ, ನೀು
ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ಄ರಿಗ ಷಮಕ್ತಹದ ಷಂದಬ್ಕ ೂ ಷಂಫಂಧಿಷುುದರಿಂದ ಸಹಗಮ ಄ಯದ ದೀ ಷವಂತ ಄ನುಬದ್ರಂದ
ಈದಹಸಯಣ ಗಳನುನ ತ ಗ ದುಕ ಮಳುುುದರಿಂದ, ಆದನುನ ಫಗ ಸರಿಷಫಸುದು.



ಭಷ ಯ ಬಳಕ : ನೀು ಫಳಷು ಬಹಶ ಮ ಫಗ ೆ ಎಚಿಯವಿಟುಟ ಅಲ ಮೀಚ್ಚಸಿ. ಷಕಹಯಹತಭಕ್ ಬಹಶ ಮನುನ ಭತುತ
ಯವಂಷ ಮನುನ ಫಳಸಿ ಭತುತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಄ಸಹಷಮ ಭಹಡಫ ೀಡಿ. ಮಹಹಗಲಮ ಄ಯ ನಡಳಿಕ ಮ ಫಗ ೆ ಟಣಿ
ನೀಡಿ, ಄ಯ ಮೀಲಲಿ. ‘ನೀನು ಆಂದು ನನಗ ಕ್ರರಿಕ್ರರಿ ಭಹಡುತಿತದ್ರದೀಮ‟ ಎಂಫುದು ಫಸಳ  ೈಮಕ್ರತಕ್ಹಗಿದ ಭತುತ
ಆದನುನ ಆನಮನ ಈತತಭಹಗಿ ಮಕ್ತಡಿಷು ರಿೀತಿ

ರ

- ‘ಆಂದು ನನಗ ನನನ ನಡಳಿಕ ಕ್ರರಿಕ್ರರಿ

ಭಹಡುಂಥದಹದಗಿ ಕ್ಂಡುಫಯುತಿತದ . ನನಗ ಗಭನ ಕ ೀಂದ್ರಯೀಕ್ರಿಷುಲ್ಲಿ ಕ್ಶಟಹಗುತಿತಯುುದಕ ೂ ಮಹುದಹದಯಮ
ಕಹಯಣವಿದ ಯೆೀ?‟ ಆದು ಸ ಚುಿ ಷಸಹಮಕಹರಿ.


ರನಢಮದರಿಗಳಿಗ ಸವಲ್ನ ಹಕಿರಿ: ಸುಡುಗಿಮಯನುನ ಯಮಢಭಹದರಿಯಿಂದ ಸ ಮಯಟಟ ಹತಯದಲ್ಲಿ ತ ಮೀರಿಷುಂತಸ
ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ತ ತಭಹಡಿ ಭತುತ ಫಳಸಿ ಄ಥಹ ವಿಜ್ಞಹನ

ಅದವ್ಹಯಮ ಸಿರೀಮಯನುನ ವಹಲ ಗ ಬ ೀಟ

ನೀಡಲು ಅಸಹವನಸಿ. ಲ್ಲಂಗಬ ೀದದ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ನಭಭದ ೀ ಅದ ಯಮಢಭಹದರಿಮ ಕ್ುರಿತು ಜಹಗೃತಯಹಗಿರಿ; ಸುಡುಗಿಮಯು
ಕ್ರಯೀಡ ಗಳನುನ ಅಡುತಹತಯ ಭತುತ ಸುಡುಗಯು ಕಹಳಜಿ ತ ಮೀಯುತಹತಯ ಎಂದು ನಭಗ ತಿಳಿದ್ರಯಫಸುದು, ಅದಯ ಆದನುನ ನಹು
ಸ ಚಹಿಗಿ ಫ ೀಯ ರಿೀತಿಮಲ ಿೀ ಮಕ್ತಡಿಷುತ ತೀ , ಆದಕ ೂ ಭುಖಮ ಕಹಯಣ ಂದಯ ಷಭಹಜದಲ್ಲಿ ಇ ರಿೀತಿ ಭಹತನಹಡುುದು
ನಭಗ ಄ಬಹಮಷಹಗಿ ಸ ಮೀಗಿದ .


ಸನರಕ್ಷಿತ, ಸ ುೋಹೂಣಶ, ಕಲಿಕ ಯ ವತವರಣವನನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ: ಎಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳೄ ವಹಲ ಮಲ್ಲಿ ಷುಯಕ್ಷ ಮ ಬಹನ
ಭತುತ ಷಹವಗ

ಬಹನ ಸ ಮಂದ್ರಯಫ ೀಕ್ು. ಯಷಯ ಗರಯಮುತಹದ ಭತುತ ಷ ನೀಸಭಮ ನಡಳಿಕ ಗಹಗಿ

ಯತಿಯಫಫಯನಮನ ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಷುತಹತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಹು ಷಹವಗತಹಸ್ಯು ಎಂಫ ಬಹನ ಭಮಡಿಷುಂತಸ ಷಹಥನದಲ್ಲಿ
ನೀವಿದ್ರದೀರಿ. ವಹಲ ಭತುತ ತಯಗತಿ, ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಸ ೀಗ ಕ್ಂಡುಫಯಫಸುದು ಭತುತ ಮಹ ಬಹನ
ಭಮಡಿಷಫಸುದು ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ಅಲ ಮೀಚ್ಚಸಿ. ಄ಯನುನ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ುಳಿತುಕ ಮಳುಲು ಸ ೀಳಫ ೀಕ್ು ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ಅಲ ಮೀಚ್ಚಸಿ
ಭತುತ ದೃಷ್ಟಟದ ಮೀಶ ಄ಥಹ ವಯಣದ ಮೀಶ ಄ಥಹ ದ ೈಹಿಕ್ ನಮಮನತ ಗಳ ೄಂದ್ರಗಿನ ಮಹುದ ೀ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು, ಄ರಿಗ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಠ್ ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಷಸಹಮಹಗುತತದ ಮೀ ಅ ಷಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ುಳಿತುಕ ಮಳುುುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳಿು.
ಷವಬಹುಳುಯು ಄ಥಹ ಷುಲಬಹಗಿ ಗಭನಬಂಗಹಗುಂಥಯು, ನೀು ಷುಲಬಹಗಿ

ಕ ಮಳುುಂತಸ

ಷಥಳದಲ್ಲಿದಹದಯಹ ಎಂದು ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ.
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ಕ್ಲ್ಲಷು ನದ್ರ್ಶಟ ರಿೀತಿನೀತಿಗಳು
ಎಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತ ಮಡಗಿಕ ಮಳುುಂತ ಭಹಡು ಸಲು ನದ್ರ್ಶಟ ರಿೀತಿ-ನೀತಿಗಳಿ . ಆತಯ ಯಭುಖ ಷಂನಮಭಲಗಳಲ್ಲಿ ಆುಗಳನುನ
ಸ ಚುಿ ವಿಯಹಗಿ ವಿವದಡಿಷಲಹಗಿದ , ಅದಯ ಂದು ಷಂಕ್ಷಿತ ರಿಚಮನುನ ಆಲ್ಲಿ ಕ ಮಡಲಹಗಿದ :


: ನೀು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ತಭಭ ಕ ೈ ಮೀಲ ತತಲು ಅಸಹವನಸಿದಯ ,

಄ದ ೀ

ಈತತರಿಷು ಯೃತಿತಮನುನ ತ ಮೀಯುತಹತಯ . ಈತತಯಗಳ ಫಗ ೆ ಯೀಚ್ಚಷುುದಯಲ್ಲಿ ಭತುತ ಯವ ನಗಳಿಗ ಯತಿಷಂದ್ರಷುಲ್ಲಿ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ

ಫ ೀಯ ದಹರಿಗಳಿ . ನೀು ನದ್ರ್ಶಟ

ಯವ ನಗಳನುನ

ನದ ೀ್ಶಿಷಫಸುದು. ಮಹಯು ಈತತರಿಷುತಹತಯ ಂಫುದನುನ ನೀು ನಧ್ರಿಷುತಿತೀರಿ ಎಂದು ತಯಗತಿಗ ತಿಳಿಸಿ; ನಂತಯ,
ಭುಂಬಹಗದಲ್ಲಿ ಕ್ುಳಿತಿಯುರಿಗಿಂತ ಸ ಚಹಿಗಿ ಹಿಂಬಹಗದಲ್ಲಿ ಭತುತ ಕ ಮೀಣ ಮ ಫದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ುಳಿತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಕ ೀಳಿ.
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ “ಅಲ ಮೀಚನಹ ಷಭಮ” ನೀಡಿ ಭತುತ ನದ್ರ್ಶಟ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗ

ಈತತಯನುನ ಅಸಹವನಸಿ.

ಅತಭವಿವಹವಷನುನ ಫ ಳ ಷಲು ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಄ಥಹ ಷಭಮಸ ಚಟುಟಕ ಮನುನ ಫಳಸಿ, ಆದರಿಂದ ಆಡಿೀ ತಯಗತಿಮ
ಚಚ ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯತಿಯಫಫಯನಮನ ತ ಮಡಗಿಸಿಕ ಮಳುಲು ನಭಗ ಷಹಧಮಹಗುತತದ .


: ಯಚನಹತಭಕ್

, ವಿವಿಧ ತಂತಯಗಳನುನ ಄ಭಿೃದ್ರಧಡಿಸಿ, ಆದು ನಭಗ ಯತಿಯಫಫ

ವಿದಹಮರ್ಥ್ಮನುನ ಚ ನಹನಗಿ ತಿಳಿಮಲು ನ ಯಹಗುತತದ .

ಯತಿಬ ಗಳನುನ ಭತುತ ಕ್ುಂದುಕ ಮಯತ ಗಳನುನ ಸ ಮಯತಯಲು

ನೀು ಷೃಜನಶಿೀಲಯಹಗಿಯಫ ೀಕ್ು. ಕ ಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಭತುತ ಄ಯ ಷಹಭಥಮ್ದ ಕ್ುರಿತು ಷಹಭಹನಮ
ದೃಷ್ಟಟಕ ಮೀನಗಳಿಂದ ಬಹವಿಷಲಹದ ಄ಭಿಹಯಮಗಳಿಗಿಂತ, ಯಚನಹತಭಕ್

ು ನಭಗ ನಖಯಹದ

ಭಹಹಿತಿಮನುನ ನೀಡುತತದ . ಅಗ ನೀು ಄ಯ ಮಕ್ರತಗತ ಄ವಮಕ್ತ ಗಳಿಗ ಯತಿಷಂದ್ರಷು ಈತತಭ ಷಹಥನದಲ್ಲಿ ಆಯುತಿತೀರಿ.


ಸಮನಹ ಚಟನವಟಿಕ ಮತನತ ಜ ನೋಡಿಯಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಡನವುದನ: ಎಲಿಯನಮನ

ಫ ೀಕ್ು ಭತುತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು

ಯಷಯ ಭಸತವ ನೀಡುುದನುನ ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಷಫ ೀಕ್ು ಎಂಫ ಗುರಿಮನುನ ಭನದಲ್ಲಿಟುಟಕ ಮಂಡು, ನಭಭ ತಯಗತಿಮನುನ
ಗುಂುಗಳನಹನಗಿ ಸ ೀಗ ವಿಬಜಿಷುುದು ಄ಥಹ ಜ ಮೀಡಿಗಳನಹನಗಿ ಸ ೀಗ ಭಹಡುುದು ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ಗಭನವಿಟುಟ
ಅಲ ಮೀಚ್ಚಸಿ. ಎಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಯಷಯರಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮು ಄ಕಹವ ಸ ಮಂದ್ರಯುುದನುನ ಭತುತ ಄ರಿಗ ಏನು
ತಿಳಿದ್ರದ ಯೀ ಄ದಯ ಅಧಹಯದ ಮೀಲ ಄ಯ ಅತಭವಿವಹವಷನುನ ಫ ಳ ಷುುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳಿು. ಕ ಲು
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಚ್ಚಕ್ೂ ಗುಂಪಿನ ಮಳಗ ತಭಭ ಅಲ ಮೀಚನ ಗಳನುನ ಮಕ್ತಡಿಷು ಭತುತ ಯವ ನಗಳನುನ ಕ ೀಳು ಅತಭವಿವಹವಷ
ಸ ಮಂದ್ರಯುತಹತಯ , ಅದಯ ಆಡಿೀ ತಯಗತಿಮ ಭುಂದಲಿ.


ವಯತಯಸ ಗರಹಿಸನವಿಕ : ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ಗುಂುಗಳಿಗ ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ಕಹಮ್ಗಳನುನ ನಗದ್ರಡಿಷುುದು, ಄ಯು ಎಲ್ಲಿದಹದಯ ಮೀ
಄ಲ್ಲಿಂದ ಅಯಂಭಿಸಿ ಭುಂದಕ ೂ ಷಹಗುಲ್ಲಿ ನ ಯಹಗುತತದ . ಭುಕ್ತ-ಈತತಯಗಳುಳು ಕಹಮ್ಗಳನುನ ನಗದ್ರಡಿಷುುದು ಎಲಹಿ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗಮ ಷಪಲಯಹಗು ಄ಕಹವ ನೀಡುತತದ . ಂದು ಕಹಮ್ದ ವಿಚಹಯದಲ್ಲಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಅಯೊ ನೀಡುುದು
಄ಯಲ್ಲಿ ತಭಭ ಕ ಲಷದ ಕ್ುರಿತು

ಬಹ ತರಿಷುಲ್ಲಿ ಭತುತ ತಹ ೀ ಷವತಃ ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ ಂಫ ಜಹಫಹದರಿ

ನ ಯಹಗುತತದ . ಂದು ದ ಮಡ್ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ, ಮಕ್ರತಗತ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಅವಮಕ್ತ ಗಳ ಕ್ಡ ಗಭನ ನೀಡುುದು
ಕ್ಶಟಕ್ಯ, ಅದಯ  ೈವಿಧಮತ ಮುಳು ಕಹಮ್ಗಳು ಭತುತ ಚಟುಟಕ ಗಳನುನ ಫಳಷುತಹತ ಄ದನುನ ಷಹಧಿಷಫಸುದು.
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3 ಕಲಿಕ ಗಗಿ ಮತನ
ಕ್ಲ್ಲಕ ಗಹಗಿ ಭಹತು ಏಕ ಭುಖಮಹದುದು
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4 ಜ ನೋಡಿ ಕಯಶದ ಬಳಕ
ಯತಿನತಮದ ಷಂದಬ್ಗಳಲಮಿ ಜನಯು ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದಯ ಜ ಮತ ಗ , ಫ ೀಯ ಮಯ ಮಂದ್ರಗ ಭಹತನಹಡುತಹತಯ ಭತುತ ಄ಯನುನ ಅಲ್ಲಷುತಹತಯ
ಸಹಗಮ ಄ಯು ಏನು ಭಹಡುತಹತಯ ಭತುತ ಸ ೀಗ ಭಹಡುತಹತಯ ಎಂದು ನ ಮೀಡುತಹತಯ . ಜನ ಕ್ಲ್ಲಮುುದು ಇ ರಿೀತಿಮಲ ಿೀ. ನಹು
ಫ ೀಯ ಮಯ ಮಂದ್ರಗ ಭಹತನಹಡಿದಂತ ಲಹಿ, ಸ ಮಷ ವಿಚಹಯಗಳು ಭತುತ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಄ನ ವೀಷ್ಟಷುತ ತೀ . ತಯಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನುನ
ಕ ೀಂದಯಬಂದುನಹನಗಿರಿಸಿಕ ಮಂಡಿದದಯ , ಫಸಳಶುಟ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ತಭಭ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ಯಯೀಗಿಸಿ ನ ಮೀಡಲು ಄ಥಹ ನದಶಿ್ಷಲು ಄ಥಹ
ಯವ ನಗಳನುನ ಕ ೀಳಲು ಷಹಕ್ಶುಟ ಷಭಮ ದ ಮಯ ಮುುದ್ರಲಿ. ಕ ಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಚ್ಚಕ್ೂ ಈತತಯಗಳನುನ ಭಹತಯ ನೀಡಫಸುದು ಭತುತ ಕ ಲಯು
ಏನನಮನ ಸ ೀಳದ್ರಯಫಸುದು. ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ  ೈಕ್ರ ಷವಲ ಭಂದ್ರ ಏನ ಮೀ ಷವಲ ಭಹತಯ ಸ ೀಳುಂತಸ ದ ಮಡ್ ತಯಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಷಂದಬ್ ಆನಮನ
ಸದಗ

,

.

ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದನುನ ಏಕ ಫಳಷಫ ೀಕ್ು?
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಭಹತನಹಡಲು ಭತುತ ಸ ಚುಿ ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಆಯು ಂದು ಷಸಜಹದ
಄ರಿಗ ಅಲ ಮೀಚನ ಭಹಡಲು ಭತುತ ವಿಚಹಯಗಳು

ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದು. ಆದು

ಸ ಮಷ ಬಹಶ ಮನುನ ಯಮತಿನಷಲು ಄ಕಹವ ನೀಡುತತದ . ಸ ಮಷ ಕ್ುವಲತ ಗಳು

ಭತುತ ಷುತವಿಚಹಯಗಳ ೄಂದ್ರಗ ಕ ಲಷ ಭಹಡಲು ಆದು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ

ರ

ಭಹಗ್ನುನ ನೀಡಫಲುಿದು, ಭತುತ ಬಹರಿ

ತಯಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದು ಚ ನಹನಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತತದ .
ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದು ಎಲಹಿ ಮಸಿ್ಗ ಭತುತ ಎಲಹಿ ಯಯೀಗಹರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಷಮಕ್ತಹಗುತತದ . ಫಸುಬಹಷ್ಟೀಮ, ಫಸುದಜ ್ಮ
ತಯಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದು ವಿವ ೀಶಹಗಿ ಯಯೀಜನಕಹರಿ, ಏಕ ಂದಯ ಜ ಮೀಡಿಗಳನುನ ಫಫರಿಗ ಮಫಫಯು ಷಸಹಮ ಭಹಡುಂತ ಏಹ್ಡು
ಭಹಡಫಸುದು. ನಮಭಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತ ಮಡಗಿಸಿಕ ಮಂಡಿಯುುದನುನ, ಕ್ಲ್ಲಮುತಿತಯುುದನುನ ಭತುತ ಯಗತಿ ಸ ಮಂದುತಿತಯುುದನುನ
ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳುಲು ನೀು ನದ್ರ್ಶಟ ಕಹಮ್ಗಳನುನ ಯೀಜಿಸಿದಹಗ ಭತುತ ಜ ಮೀಡಿಗಳನುನ ನ್ಹಿಷಲು ಂದು ಯಮಢಿಮನುನ ಷಹಥಪಿಸಿದಹಗ
ಆದು ಄ತುಮತತಭಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತತದ . ಂದು ಫಹರಿ ಇ ಯಮಢಿಗಳು ಷಹಥಪಿಷಲಟಟಯ , ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದು
ರ

ಬಡುತತದ ಭತುತ ಇ ರಿೀತಿಮನುನ ಄ಯು ಅನಂದ್ರಷುತಹತಯ ಎಂಫುದನುನ ನೀು ಕ್ಂಡುಕ ಮಳುುವಿರಿ.

ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುಂತಸ ಚಟುಟಕ ಗಳು
ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಈದ್ರದಶಟ ಪಲ್ಲತಹಂವನುನ ಅಧರಿಸಿ ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡು ವಿವಿಧ ಕಹಮ್ಗಳನುನ ನೀು ಫಳಷಫಸುದು. ಫಫಯ ೀ ಕ ಲಷ
ಭಹಡುುದಕ್ರೂಂತ ಟಟಗ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದು ಸ ಚುಿ ಕ್ಲ್ಲಮುಲ್ಲಿ ಷಸಹಮಕ್ಹಗುಂತಹಗಲು ಜ ಮೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡು ಕಹಮ್ು
ಷಶಟಹಗಿಯಫ ೀಕ್ು ಭತುತ ಷಭಂಜಷಹಗಿಯಫ ೀಕ್ು. ತಭಭ ವಿಚಹಯಗಳ

ಭಹತನಹಡು ಭಮಲಕ್ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು

ಷವಮಂಚಹಲ್ಲತಹಗಿ ಄ುಗಳ ಫಗ ೆ ಯೀಚ್ಚಷುತಹತಯ ಭತುತ ಄ನುನ ಭುಂದುರಿದು ಫ ಳ ಷುತಹತಯ .
ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡು ಕಹಮ್ದಲ್ಲಿ ಆು ಳಗ ಮಂಡಿಯಫಸುದು:


‘ಆಲ ನೋಚಿಸಿ – ಜ ನೋಡಿಯಗಿ – ಹೇಂಚಿಕ ನಳಿು’: ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಂದು ತ ಮಂದಯ ಄ಥಹ ಷಭಷ ಮಮ ಫಗ ೆ ತಹಹಗಿಯೆೀ

ಯೀಚ್ಚಷುತಹತಯ ಭತುತ ನಂತಯ, ತಭಭ ಈತತಯಗಳನುನ ಆತಯ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ೄಡನ ಸಂಚ್ಚಕ ಮಳುು ಭುನನ ಷಂಬನೀಮ
ಈತತಯಗಳನುನ ತ ತ ಭಹಡಲು ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಹತಯ . ಆದನುನ ಷ ಲ್ಲಂಗ್, ಲ ಕಹೂಚಹಯಗಳ ಕ ಲಷ,
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ಷುತಗಳನುನ ಗಿೀ್ಕ್ಯಣ ಭಹಡುುದು ಄ಥಹ ಕ್ಯಭಫದಧಹಗಿರಿಷುುದು, ವಿಭಿನನ ದೃಷ್ಟಟಕ ಮೀನಗಳನುನ ನೀಡುುದು,
ಂದು ಕ್ಥ ಮ ಹತಯಗಳಹಗಿ ನಟಷುುದು, ಭತುತ ಆನಮನ ಭುಂತಹದುಗಳಿಗಹಗಿ ಫಳಷಫಸುದು.


ಮಹಿತಿಯನನು ಹೇಂಚಿಕ ನಳಳುವುದನ: ಄ಧ್ ತಯಗತಿಗ
ಈಳಿದ ಄ಧ್ಕ ೂ

ಯ

ಯ

ಂದು ಄ಂವದ ಫಗ ೆ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ನೀಡಲಹಗುತತದ ;

ಫ ೀಯ ಮಂದು ಄ಂವದ ಫಗ ೆ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ನೀಡಲಹಗುತತದ . ಂದು ಷಭಷ ಮಮನುನ

ರಿಸರಿಷಲು ಄ಥಹ ಂದು ನಧಹ್ಯಕ ೂ ಫಯಲು ಷಹಧಮಹಗುಂತಹಗಲು ಄ಯು ನಂತಯ ತಭಭ ಭಹಹಿತಿಮನುನ
ಸಂಚ್ಚಕ ಮಳುಲು ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಹತಯ .


ಆಲಿಸನವಿಕ ಯೇಂತಹ

ಗಳನನು ಅಭಯಸ ಮಡನವುದನ: ಫಫ ವಿದಹಮರ್ಥ್ನ ಕ್ಥ ಒದಫಸುದು ಭತುತ ಆನ ಮನಫಫ

ಯವ ನಗಳನುನ ಕ ೀಳಫಸುದು; ಫಫ ವಿದಹಮರ್ಥ್ ಂದು

ಆಂಗಿಿಷನಲ್ಲಿ ಒದಫಸುದು; ಄ದ ೀ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄ದನುನ

ಫ ೀಯ ಮಫಫ ಫಯ ದುಕ ಮಳುಲು ಯಮತಿನಷಫಸುದು; ಂದು ವಿದಹಮರ್ಥ್ನ ಂದು ಚ್ಚತಯನುನ ಄ಥಹ ಯ ೀಖಹಚ್ಚತಯನುನ
ವಿರಿಷಫಸುದು; ಄ದ ೀ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಭತ ಮತಫಫ ವಿದಹಮರ್ಥ್ನಮು ವಿಯಣ ಮ ಅಧಹಯದ ಮೀಲ ಄ದನುನ ಫಯ ಮಲು
ಯಮತಿನಷಫಸುದು.


ಸನಚನ ಗಳನನು ಅನನಸರಿಸನವುದನ: ಫ ೀಯ ಮಂದು ವಿದಹಮರ್ಥ್ ಕಹಮ್ನುನ ೂಣ್ಗ ಮಳಿಷುಂತಹಗಲು ಫಫ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ನಮು ಷಮಚನ ಮನುನ ಒದಫಸುದು.



ಕಥ ಹ ೋಳಳವಿಕ ಅಥವ ಕಿರನನಟಕ: ಮಹ ಬಹಶ ಮನುನ ತಹು ಕ್ಲ್ಲಮುತಿತದಹದಯ ಮೀ ಅ ಬಹಶ ಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು
ಂದು ಕ್ಥ ಮನುನ ಷೃಷ್ಟಟಷಲು ಄ಥಹ ಂದು ಷಂಬಹಶಣ ಮ ತುಣುಕ್ನುನ ಷೃಷ್ಟಟಷಲು ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡಫಸುದು.

ಎಲಿಯನಮನ

ಕ ಮಳುಲು ಜ ಮೀಡಿಗಳನುನ ನ್ಹಿಷುುದು

ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದು ಎಲಿಯನಮನ

ಕ್ುರಿತಹದುದ. ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ವಿಭಿನನಯಹಗಿಯುತಹತಯ ಅದದರಿಂದ, ಯತಿಯಫಫರಿಗಮ

ತಹು ಏನು ಭಹಡಫ ೀಕ್ು, ತಹು ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲಮುತಿತದ ದೀ ಭತುತ ನಭಭ ನರಿೀಕ್ಷ ಗಳ ೀನು ಎಂಫುದು ತಿಳಿದ್ರಯುಂತ , ಜ ಮೀಡಿಗಳನುನ
ನ್ಹಿಷಫ ೀಕ್ು. ನಭಭ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡು ಯಮಢಿಮನುನ ಷಹಥಪಿಷಲು, ನೀು ಇ ಕ ಳಗಿನುಗಳನುನ ಭಹಡಫ ೀಕ್ು:


ಮಹ ಜ ಮೀಡಿಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಹತಯ ಮೀ ಄ನುನ ನ್ಹಿಷುುದು. ಕ ಲವಮಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಗ ಳ ತನದ
ಜ ಮೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಹತಯ ; ಕ ಲವಮಭ ಄ಯು ಸಹಗ ಭಹಡುುದ್ರಲಿ. ಄ಯು ತಭಭ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ಗರಿಶಠಗಗ ಮಳಿಸಿಕ ಮಳುುಲ್ಲಿ
ನ ಯಹಗಲು ಜ ಮೀಡಿಗಳನುನ ನೀು ನಧ್ರಿಷುತಿತೀರಿ ಎಂಫುದನುನ ಄ಯು ಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಳುುುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳಿು.



ಸ ಚ್ಚಿನ ಷಹಲನುನ ಡ್ಲು, ಕ ಲವಮಭ ನೀು ಮಿವಯ ಷಹಭಥಮ್ುಳು ಭತುತ ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ಬಹಶ ಗಳ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಟಟಗ ಜ ಮೀಡಿ
ಭಹಡಫಸುದು. ಆದರಿಂದ, ಄ಯು ಫಫರಿಗ ಮಫಫಯು ಷಸಹಮ ಭಹಡಲು ಷಹಧಮಹಗುತತದ ; ಫ ೀಯ ಷಭಮಗಳಲ್ಲಿ ಂದ ೀ ಭಟಟದಲ್ಲಿ
ಕ ಲಷ ಭಹಡುಂತಸ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ನೀು ಜ ಮೀಡಿ ಭಹಡಫಸುದು.



ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಷಹಭಥಮ್ಗಳು ನಭಗ ತಿಳಿದ್ರಯುುದು ಷಹಧಮಹಗುಂತಹಗಲು ಭತುತ ಄ುಗಳ ಯಕಹಯ ಄ಯನುನ ಜ ಮೀಡಿ
ಭಹಡಲು, ದಹಖಲ ಗಳನುನ ಆರಿಸಿಕ ಮಳಿು.



ಅಯಂಬದಲ್ಲಿ, ಕ್ುಟುಂಫ ಭತುತ ಷಭುದಹಮದ್ರಂದ ಜನಯು ಯಷಯ ಷಸಯೀಗದ್ರಂದ ಕ ಲಷ ಭಹಡುಂತಸ ಷಂದಬ್ಗಳ
ಈದಹಸಯಣ ಗಳನುನ ಫಳಷುತಹತ ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದಯ ಲಹಬಗಳನುನ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ವಿರಿಸಿ.
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ಅಯಂಬದ ಕಹಮ್ಗಳು ಚ್ಚಕ್ೂೂ ಭತುತ ಷಶಟಹಗಿಯುಂಥು ಅಗಿಯಲ್ಲ.



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಜ ಮೀಡಿಗಳು ನಭಗ ಸ ೀಗ ಫ ೀಕ ಮೀ ಸಹಗ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಿತಯುುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳುಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ
ಭಹಡಿ.



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಄ಯ ಜ ಮೀಡಿಮಲ್ಲಿ, (ಂದು ಕ್ಥ ಮಲ್ಲಿನ ಎಯಡು ಹತಯಗಳಂತಸ, ಷಯಳಹದ ‘1’ ಭತುತ ‘2’ ಄ಥಹ ‘A’ ಭತುತ ‘B’
ರ

ಳ) ಬಮಮಿಕ ಮನುನ ಄ಥಹ ಜಹಫಹದರಿಗಳನುನ ನೀಡಿ. ಄ಯು ಅಲ್ಲಷುುದು ಷಹಧಮಹಗಲು, ಆದನುನ ಫಫಯನ ಮನಫಫಯು

ಎದುರಿಷು ಭುಂಚ ಯೆೀ ಭಹಡಿ.


ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು

ಕ್ುಳಿತುಕ ಮಳುಲು, ಷುಲಬಹಗಿ ತಿಯುಗಲು ಭತುತ ಚಲ್ಲಷಲು ಷಹಧಮವಿಯುುದನುನ

ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳಿು.
ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡು ಷಭಮದಲ್ಲಿ, ಯತಿಯಂದು ಕಹಮ್ಕ ೂ ಄ಯು ಎಶುಟ ಷಭಮ ಸ ಮಂದ್ರಯುತಹತಯ ಎಂಫುದನುನ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ
ತಿಳಿಸಿ ಭತುತ ಅಗಹಗ ಷಭಮದ ಎಚಿಯ ನೀಡುತಿತರಿ. ಫಫರಿಗ ಮಫಫಯು ಷಸಹಮ ಭಹಡುಂತಸ ಜ ಮೀಡಿಗಳನುನ ಯವಂಷ ಭಹಡಿ ಭತುತ
ಕಹಮ್ನುನ ಭುಂದುಯ ಸಿ. ಜ ಮೀಡಿಗಳಿಗ ಸ ಮಂದ್ರಕ ಮಳುಲು ಭತುತ ತಭಭದ ೀ ಷವಂತಹದ ಈತತಯಗಳನುನ ಕ್ಂಡುಕ ಮಳುಲು ಷಭಮ ನೀಡಿ –
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಅಲ ಮೀಚ್ಚಷಲು ಭತುತ ಄ಯು ಏನು ಭಹಡಫಲಿಯು ಎಂಫುದನುನ ತ ಮೀರಿಷುದಕ ೂ ಫ ೀಕಹಗು ಷಭಮಕ್ಮೂ ಭುಂಚ ಯೆೀ
ನಭಗ ತವರಿತಹಗಿ ತ ಮಡಗಿಸಿಕ ಮಳುಫ ೀಕ ಂಫ ತುಡಿತ ಈಂಟಹಗಫಸುದು. ಫಸಳಶುಟ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಯತಿಯಫಫಯಮ ಭಹತನಹಡುತಹತ, ಕ ಲಷ
ಭಹಡುತಹತ ಆಯು ಹತಹಯಣನುನ ಅನಂದ್ರಷುತಹತಯ . ಗಭನಷುತಹತ, ಅಲ್ಲಷುತಹತ ನೀು ತಯಗತಿಯಳಗ ಒಡಹಡುಹಗ, ಟಟಗ ಮಹಯ ಲಹಿ
ರ

ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ಟಣಿ ಭಹಡಿಕ ಮಳಿು,

ರ ಮಹಯ ೀ ಆದದಯಮ ಄ಯ ಫಗ ೆ ಎಚಿಯಹಿಸಿ,

ಮಹುದ ೀ ಷಹಭಹನಮ ತುಗಳು, ಳ ು ವಿಚಹಯಗಳು ಄ಥಹ ಷಹಯಹಂವದ ವಿಶಮಗಳಿದದಯ ಄ುಗಳನುನ ಟಣಿ ಭಹಡಿಕ ಮಳಿು.
ಕಹಮ್ದ ಕ ಮನ ಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನುನ ಄ಭಿೃದ್ರಧಡಿಸಿದಹದಯ ಎಂಫುದಯ ನಡು ಷಂಫಂಧಗಳನುನ ಸ ಮಯತಯಲು ನಭಭದ ಮಂದು
ಆಯುತತದ . ಄ಯ ಕ ಲಷನುನ ತ ಮೀರಿಷಲು ನೀು ಕ ಲು ಜ ಮೀಡಿಗಳನುನ ಅಯೊ ಭಹಡಿಕ ಮಳುಫಸುದು ಄ಥಹ ಄ಯ ಫದಲು ನೀು ಷಹಯಹಂವ
ಫಸುದು. ಟಟಗ ಕ ಲಷ ಭಹಡುಹಗ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನಹನದಯಮ ಷಹಧಿಸಿದ ಬಹನ ಮನುನ ಸ ಮಂದಲು ಆಶಟಡುತಹತಯ . ಯತಿ
ಯ ಯದ್ರ ನೀಡಫ ೀಕಹದುದು ನಭಗ ಄ಗತಮವಿಲಿ – ಄ದಕ ೂ ಫಸಳ ಸ ಚುಿ ಷಭಮ

– ಅದಯ ಫ ೀಯ ಮಯು ಕ್ಲ್ಲಮಲು

ಷಸಹಮಕ್ಹಗಫಲಿ ಷಕಹಯಹತಭಕ್ ಕ ಮಡುಗ ನೀಡಫಲಿಯು ಎಂದು ನಭಭ ವಿೀಕ್ಷಣ ಗಳಿಂದ ನಭಗ ಗ ಮತಿತಯು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಅಯೊ
ಭಹಡಿಕ ಮಳಿು. ಷಹಭಹನಮಹಗಿ ಕ ಮಡುಗ ನೀಡುುದಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕ ತ ಮೀಯುಂತಸ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ತಭಭ ಅತಭವಿವಹವಷನುನ ಫ ಳ ಸಿಕ ಮಳುಲು
ಆದ ಮಂದು ಄ಕಹವಹಗಫಸುದು.
ನೀು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಈತತಯ ಕ್ಂಡುಹಿಡಿಮಲು ಂದು ಄ಬಹಮಷನುನ ಕ ಮಟಟದದಯ , ನೀು ಂದು ಭಹದರಿ ಈತತಯ ನೀಡಫಸುದು ಭತುತ
ನಂತಯ ತಭಭ ಈತತಯನುನ ಸ ೀಗ ಷುಧಹರಿಸಿಕ ಮಳುಫಸುದು ಎಂದು ಜ ಮೀಡಿಗಳಹಗಿ ಚಚ್ಚ್ಷಲು ಄ಯನುನ ಕ ೀಳಫಸುದು. ಆದು ಄ರಿಗ ತಭಭ
ಷವಂತ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಫಗ ೆ ಯೀಚ್ಚಷಲು ಭತುತ ತಭಭ ತುಗಳಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಲು ನ ಯಹಗುತತದ .
ಜ ಮೀಡಿಗಳ ಕ ಲಷ

ನೀು ಸ ಮಷಫಯಹಗಿದದಯ , ಕಹಮ್, ನಗದ್ರತ ಷಭಮ ಄ಥಹ ಜ ಮೀಡಿಗಳ ಷಂಯೀಜನ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀು

ಭಹಡಫಮಷು ಮಹುದ ೀ ಫದಲಹಣ ಗಳ ಟಣಿ ಭಹಡಿಕ ಮಳುುುದು ಭುಖಮಹದುದು. ಆದು ಭುಖಮಹದುದು, ಏಕ ಂದಯ ಇ ರಿೀತಿಮಲ ಿೀ
ನೀು ಕ್ಲ್ಲಮುುದು ಭತುತ ನೀು ನಭಭ ಕ್ಲ್ಲಷುವಿಕ ಮನುನ ಈತತಭಡಿಸಿಕ ಮಳುುುದು. ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದನುನ ಷಪಲಹಗಿ
ಮಸಿಥತಗ ಮಳಿಷುುದು, ಷಶಟ ಷಮಚನ ಗಳು ಭತುತ ಈತತಭ ಷಭಮ ನಬಹಣ , ಸಹಗಮ ಷಂಕ್ಷಿತ ಷಹಯಹಂವ ನೀಡುವಿಕ ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ –
ಆ ಲಿಕ್ಮೂ ಄ಬಹಮಷ ಭಹಡಫ ೀಕಹಗುತತದ .
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5 ಆಲ ನೋಚನ ಯನನು ಉತ ತೋಜಿಸಲ್ನ ರಶ್ನುಸನವಿಕ ಯ ಬಳಕ
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ತಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಎಲಹಿ ಷಭಮದಲಮಿ ಯಶಿನಷುತಹತಯ ; ಯವ ನಗಳು ಎಂದಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ತಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಸ ಚುಿ ಸ ಚುಿ
ಕ್ಲ್ಲಮುಲ್ಲಿ ಷಸಹಮ ಭಹಡಫಲಿಯು ಎಂದಥ್. ಂದು ಄ಧಮಮನದ ಯಕಹಯ, ಷಯಹಷರಿ ಫಫ ಶಿಕ್ಷಕ್ ತಭಭ ಷಭಮದ ಭಮಯನ ೀ ಂದು
ಬಹಗದಶುಟ ಷಭಮನುನ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಯಶಿನಷುುದಯಲ್ಲಿ ಕ್ಳ ಮುತಹತಯ (ಸ ೀಸಿಟಂಗ್್, 2003). ಕ ೀಳಿದಂತಸ ಯವ ನಗಳ  ೈಕ್ರ, 60 ಯತಿವತ
ಷುತವಿಶಮಗಳು ಭತುತ 20 ಯತಿವತ ಕಹಮ್ವಿಧಹನಹತಭಕ್ಹದುು (ಸಹಮಟ, 2012), ಆುಗಳಲ್ಲಿ ಫಸುಭಟಟಗಿನ
ಈತತಯಗಳು ಷರಿ ಄ಥಹ ತು ಎಂದಹಗಿಯುತತ . ಅದಯ ಷರಿ ಄ಥಹ ತು ಎಂಫ ಈತತಯಗಳನುನ ಸ ಮಂದ್ರದ ಯವ ನಗಳನುನ ಷುಭಭನ
ಕ ೀಳುುದು ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ಈತ ತೀಜಿಷುತತದ ಯೆೀ?
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಕ ೀಳಫಸುದಹದ ಸಲು ವಿಧದ ಯವ ನಗಳಿ . ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ಮಹ ವಿಧದ ಯವ ನಮನುನ ಫಳಷಫ ೀಕ್ು ಎಂಫುದನುನ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು
ಫಮಷುಂತಸ ಯತಿಷಂದನ ಗಳು ಭತುತ ಪಲ್ಲತಹಂವಗಳು ನದ ೀ್ಶಿಷುತತ . ಷಹಭಹನಮಹಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ಇ ಈದ ೀದ ವಗಳಿಂದ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ
ಯವ ನಗಳನುನ ಕ ೀಳುತಹತಯ :


ಂದು ಸ ಮಷ ವಿಶಮ ಄ಥಹ ವಿಶಮಷುತನುನ ರಿಚಯಿಷಲಹದಹಗ ಄ದನುನ ಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಳುುಲ್ಲಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ
ಭಹಗ್ದವ್ನ ನೀ



ತಭಭ ಅಲ ಮೀಚನ ಮನುನ ಆನನಶುಟ ಸ ಚ್ಚಿಸಿಕ ಮಳುಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ  ಯೀಯ ೀಪಿ



ತನುನ ಷರಿಡಿ



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಹಿಗಿೆ



಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಂಡಿದಹದಯಹ ಎಂದು ರಿಶಿೀಲ್ಲ

.

ಷಹಭಹನಮಹಗಿ ಯಶಿನಷುವಿಕ ಮನುನ ವಿದಹಮರ್ಥ್

ಎಂಫುದನುನ ತ ತ ಭಹಡಲು ಫಳಷಲಹಗುತತದ , ಹಿೀಗಹಗಿ

಄ಯ ಯಗತಿಮ ನಧಹ್ಯಣ ಭಹಡುಲ್ಲಿ ಆದು ಭುಖಮಹಗುತತದ . ಯವ ನಗಳನುನ ಷಮಪತಿ್ ನೀಡಲು, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಆ

ಗಳನುನ

ವಿಷತರಿಷಲು ಭತುತ ವಿಚಹಯಣ ನಡ ಷುಂತಸ ಭನಷು್ಗಳನುನ ಫ ಳ ಷಲಮ ಷಸ ಫಳಷಫಸುದು. ಄ುಗಳನುನ ವಿವಹಲಹಗಿ ಎಯಡು
ಗ್ಗಳನಹನಗಿ ವಿಂಗಡಿಷಫಸುದು:


ಕ ಳ-ಕರಮದ ರಶ್ ುಗಳಳ, ಆು ಹಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಷಲಹದ ಄ಂವಗಳು ಭತುತ ಜ್ಞಹನನುನ ುನಃ ನ ನು ಭಹಡಿಕ ಮಳುುುದನುನ
ಳಗ ಮಳುುತತ , ಷಹಭಹನಮಹಗಿ ಆು ನದ್ರ್ಶಟ ಈತತಯಗಳುಳು ಯವ ನಗಳಹಗಿಯುತತ (ಸರದು ಄ಥಹ ಆಲಿ ಎಂಫ ಈತತಯ).



ಉನುತ-ಕರಮದ ರಶ್ ುಗಳಳ, ಆುಗಳಿಗ ಸ ಚುಿ ಆ

ಯ ಄ಗತಮಹಗುತತದ . ಂದು ಈತತಯನುನ ಯಚ್ಚಷಲು ಇ ಹಿಂದ

ಕ್ಲ್ಲಮಲಹದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಟುಟ ಸಹಕ್ಲು ಄ಥಹ ತಹಕ್ರ್ಕ್ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ಂದು ಹದನುನ ಫ ಂಫಲ್ಲಷಲು ಄ು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ
ಕ ೀಳಫಸುದು. ಈನನತ-ಕ್ಯಭದ ಯವ ನಗಳು ಷಹಭಹನಮಹಗಿ ಭುಕ್ತ-ಈತತಯಗಳುಳು ಯವ ನಗಳಹಗಿಯುತತ .
ಭುಕ್ತ ಈತತಯಗಳುಳು ಯವ ನಗಳು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಠ್ಮುಷತಕ್-ಅಧಹರಿತ, ದವಃ ಈತತಯಗಳನುನ ಮಿೀರಿ ಯೀಚ್ಚಷಲು ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಷುತತ ,
ಹಿೀಗ ಭಹಡುತಹತ ಄ು ಯತಿಷಂದನ ಗಳ ವ ಯೀಣಿಮನ ನೀ ಸ ಮಯತಯುತತ . ವಿಶಮನುನ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಎಶುಟ ಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಂಡಿದಹದಯ
ಎಂಫುದಯ ನಧಹ್ಯಣ ಮಲ್ಲಿ ಷಸ ಄ು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ನ ಯಹಗುತತ .
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ಯತಿಷಂದ್ರಷಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಷುುದು
ಂದು ಯವ ನಗ ಈತತಯಕಹೂಗಿ ಸಲು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ಂದು ಷ ಕ ಂಡಗಿಂತ ಕ್ಡಿಮ ಷಭಮನುನ ನೀಡುತಹತಯ , ಹಿೀಗಹಗಿ ಫಸಳಶುಟ ಫಹರಿ ಯವ ನಗ
ಈತತಯನುನ ತಹ ೀ ಸ ೀಳಿಬಡುತಹತಯ ಄ಥಹ ಯವ ನಮನುನ ಫ ೀಯ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ

ಳುತಹತಯ (ಸ ೀಸಿಟಂಗ್್, 2003). ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ

ಯತಿಕ್ರಯಯಿಷಲು ಭಹತಯ ಷಭಮವಿಯುತತದ - ಄ರಿಗ ಯೀಚ್ಚಷಲು ಷಭಮವಿಯುುದ್ರಲಿ! ಈತತಯಗಳನುನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷು ಭುನನ ನೀು ಕ ಲ
ಷ ಕ ಂಡಗಳು ಕಹದಯ , ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಯೀಚ್ಚಷಲು ಷಭಮ ದ ಮಯ ಮುತತದ . ಆದು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಷಹಧನ ಮ ಮೀಲ ಷಕಹಯಹತಭಕ್ ರಿಣಹಭ
ಬೀಯುತತದ . ಂದು ಯವ ನಮನುನ

ನಂತಯ ಕಹಮುುದರಿಂದ, ಆುಗಳು ಸ ಚುಿತತ :



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಯತಿಷಂದನ ಗಳ ದ್ರೀಘ್ತ



ಯತಿಷಂದನ ಗಳನುನ ನೀಡು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಷಂಖ ಮ



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಯವ ನಗಳ ಅತ್ನ



ಕ್ಡಿಮ ಷಹಭಥಮ್ುಳು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಯತಿಷಂದನ ಗಳ ಷಂಖ ಮ



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ನಡು ಷಕಹಯಹತಭಕ್ ಷಂಬಹಶಣ ಗಳು.

ನಭಭ ಯತಿಷಂದನ

ಹದದುದ

ನೀಡಲಹದ ಎಲಹಿ ಈತತಯಗಳನುನ ನೀು ಷಕಹಯಹತಭಕ್ಹಗಿ ಸಿವೀಕ್ರಿಷುುದು ಸ ಚಹಿದಂತ ಲಹಿ, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಅಲ ಮೀ

ಯ

ಸ ಚಹಿಗುತತದ . ತು ಈತತಯಗಳು ಭತುತ ತು ಗಯಹಿಕ ಗಳನುನ ಷರಿಡಿಷುುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳುಲು ಸಲು ಭಹಗ್ಗಳಿ , ಭತುತ ಫಫ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ ತು ವಿಚಹಯನುನ ಸ ಮಂದ್ರದದಯ , ಆನಮನ ಸಲು ಭಂದ್ರ ಷಸ ಅ ವಿಚಹಯನುನ ಸ ಮಂದ್ರಯುತಹತಯ ಂದು ನೀು ಖಚ್ಚತಹಗಿ
ತಿಳಿಮಫಸುದು. ನೀು ಇ ಕ ಳಗಿನುಗಳನುನ ಯಮತಿನಷಫಸುದು:


ಈತತಯದ ಷರಿಮಹದ ಬಹಗಗಳನುನ ಅಮುದಕ ಮಳಿು ಭತುತ ತಭಭ ಈತತಯದ ಫಗ ೆ ಷವಲ ಸ ಚುಿ ಅಲ ಮೀಚ್ಚಷಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗ ತಹತಷ
ನೀಡುತಹತ ಕ ೀಳಿ. ಆದು ಸ ಚುಿ ಕ್ರಯಮಹಶಿೀಲಹದ ಬಹಗಹಿಷುವಿಕ ಮನುನ ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಷುತತದ ಭತುತ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತಭಭ
ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುತತದ . ಇ ಕ ಳಗಿನ ಟಣಿಮು ನೀು ಂದು ತು ಈತತಯಕ ೂ ತಹತಷ ನೀಡು ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ
ಸ ೀಗ ಯತಿಷಂದ್ರಷಫಸುದು ಎಂಫುದನುನ ತ ಮೀರಿಷುತತದ : ‘ನೀು ಆ

ಮೊೀಡಗಳನುನ ಈಂಟು ಭಹಡುುದಯ ಫಗ ೆ

ಸ ೀಳಿದುದ ಷರಿ, ಅದಯ ನೀು ಭಳ ಮ ಫಗ ೆ ಸ ೀಳಿದದಯ ಫಗ ೆ ಷವಲ ಳಸ ಮಕ್ುೂ ನ ಮೀಡು ಄ಗತಮವಿದ ಎಂದು ನನಗನಷುತತದ . ಫ ೀಯ
ಮಹಯಹದಯಮ ಕ ಲು ವಿಚಹಯಗಳನುನ ನೀಡಫಲ್ಲಿಯಹ?’



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಕ ಮಡು ಎಲಹಿ ಈತತಯಗಳನುನ ಕ್ುಸಲಗ ಮ ಮೀಲ ಫಯ ಯಿರಿ ಭತುತ ನಂತಯ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಄ ಲಿುಗಳ ಫಗ ೆ
ಅಲ ಮೀಚ್ಚಷಲು ಕ ೀಳಿ. ಮಹ ಈತತಯಗಳು ಷರಿ ಎಂದು ಄ರಿಗ ಄ನಷುತತದ ? ಫ ೀಯ ಈತತಯ ಕ ಮಡುುದಕ ೂ ಎಡ ಭಹಡಿಕ ಮಟಟದುದ
ಏನಯಫಸುದು? ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಅಲ ಮೀಚ್ಚಷು ರಿೀತಿಮನುನ ಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಳುಲು ಆದು ನಭಗ ಄ಕಹವನುನ ನೀಡುತತದ
ಭತುತ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗಮ ಷಸ ತಹು ಸ ಮಂದ್ರಯಫಸುದಹದ ಮಹುದ ೀ ತು ಗಯಹಿಕ ಗಳನುನ ಷರಿಡಿಸಿಕ ಮಳುಲು

ಯ

ಭಹಗ್ನುನ ನೀಡುತತದ .
ಎಲಹಿ ಯತಿಷಂದನ ಗಳನಮನ ಗಭನವಿಟುಟ ಕ ೀಳುುದಯ ಭಮಲಕ್ ಭತುತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಮನುನ ಆನಮನ ಭುಂದ ವಿರಿಷುಂತ ಕ ೀಳು ಭಮಲಕ್
಄ುಗಳಿಗ ಭಸತವ ನೀಡಿ. ಎಲಹಿ ಈತತಯಗಳಿಗಮ, ಄ು ತಪಿಯಲ್ಲ ಄ಥಹ ಷರಿಯಿಯಲ್ಲ, ಄ುಗಳಿಗ ನೀು ಸ ಚ್ಚಿನ ವಿಯಣ ಗಳನುನ ಕ ೀಳಿದಯ
16
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ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಫಸಳಶುಟ ಫಹರಿ ಮಹುದ ೀ ತುಗಳಿದದಯ ತಹಹಗಿ ತಹ ೀ ಄ುಗಳನುನ ತಿದ್ರದಕ ಮಳುುತಹತಯ , ನೀು ಂದು ಆ
ತಯಗತಿಮನುನ ಫ ಳ ಷುತಿತೀರಿ ಭತುತ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲತಿದಹದಯ ಭತುತ ಸ ೀಗ ಭುಂದುಯ ಮಫಸುದು ಎಂದು ನಭಗ ನಜಕ್ಮೂ
ತಿಳಿಮುತತದ . ತು ಈತತಯಗಳ ಪಲಹಗಿ ಄ಭಹನ ಄ಥಹ ಶಿಕ್ಷ ದ ಮಯ ತಯ , ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಭುಜುಗಯ ಄ಥಹ ಄ಸಹಷಮದ
ಬಮದ್ರಂದ ಯಮತಿನಷುುದನುನ ನಲ್ಲಿಷುತಹತಯ .

ಯತಿಷಂದನ ಗಳ ಗುಣಭಟಟನುನ ಷುಧಹರಿಷುುದು
ಷರಿ ಈತತಯದ ಮಂದ್ರಗ ಕ ಮನ ಗ ಮಳುದಂತಸ ಕ್ಯಭಹನುಗತಿಮುಳು ಯಶಿನಷುವಿಕ ಮನುನ

ಕ ಮಳುಲು ಯಮತಿನಷುುದು ಭುಖಮಹದುದು.

ಜ್ಞಹನನುನ ವಿಷತರಿಷುಂತಸ ಭತುತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಮಂದ್ರಗ ಭಹತನಹಡುಂತಸ ಄ಕಹವ ದಗಿಷುಂತಸ ಄ನುಷಯಣಹ
ಯವ ನಗಳ ೄಂದ್ರಗ ಷರಿಮಹದ ಈತತಯಗಳನುನ ುಯಷೂರಿಷಫ ೀಕ್ು. ಆುಗಳಿಗಹಗಿ ಕ ೀಳು ಭಮಲಕ್ ನೀು ಆದನುನ ಭಹಡಫಸುದು:


ಸ ೀಗ ಄ಥಹ ಏಕ



ಈತತರಿಷು ಭತ ಮತಂದು ಭಹಗ್



ಆನಮನ ಸ ಚುಿ ಷಮಕ್ತಹದ ವಫದ



ಂದು ಈತತಯನುನ ಯುಜುಹತುಡಿಷಲು ುಯಹ



ಷಂಫಂಧಟಟ



಄ದ ೀ ಕ್ುವಲತ ಄ಥಹ ತಕ್್ನುನ ಸ ಮಷದ ಮಂದು ಮಷ ಮ
ಥ ಲ್ಲಿ ಄ನವಯಿಷು

.

ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತಭಭ ಈತತಯಗಳ ಫಗ ೆ ಅಳಹಗಿ ಯೀಚ್ಚಷುಲ್ಲಿ (ಭತುತ ಄ುಗಳ ಗುಣಭಟಟ ಷುಧಹರಿಷುಲ್ಲಿ) ನ ಯಹಗುುದು ನಭಭ
ದ ಄ತಿ ಯಧಹನಹದ ಬಹಗ. ಇ ಕ ಳಗಿನ ಕ್ುವಲತ ಗಳು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಸ ಚುಿ ಷಹಧಿಷುಲ್ಲಿ ನ ಯಹಗುತತ :


ಉತ ತೋಜಿಸನವಿಕ ಎಂದಯ ಷಭಂಜಷಹದ ಷುಳಿುಗಳನುನ ನೀಡಫ ೀಕಹಗುತತದ – ಄ಂದಯ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತಭಭ
ಈತತಯಗಳನುನ ಫ ಳ ಷುಲ್ಲಿ ಭತುತ ಈತತಭಡಿಷುಲ್ಲಿ ಄ರಿಗ ನ ಯಹಗುಂಥುಗಳು. ಈತತಯದಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಷರಿ
ಎಂದು ಸ ೀಳುುದನುನ ನೀು ಮೊದಲು ಅಯೊ ಭಹಡಫಸುದು ಭತುತ ನಂತಯ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ನೀಡಫಸುದು, ನಂತಯ
ಯವ ನಗಳು ಭತುತ ಆತಯ ಷುಳಿುಗಳನುನ ನೀಡಫಸುದು. (‘ಸಹಗಿದದಯ ನಭಭ ಕಹಗದದ ವಿಭಹನಕ ೂ ನೀು ಬಹಯನುನ
ಷ ೀರಿಸಿದದಯ ಏನಹಗುತಿತತುತ?‟)



ಶ್ ೋಧನ ಸ ಚ್ಚಿನದನುನ ತ ತ ಭಹಡು ಕ್ುರಿತಹದುದ, ಆದು ಄ಯು ಏನನುನ ಸ ೀಳಲು ಮತಿನಷುತಿತದಹದಯ ಮೀ ಄ದನುನ
ಷಶಟಡಿಷಲು ಸಹಗು ಕ್ಯಭಫದಧಲಿದ ಄ಥಹ

ಷರಿಯಿಯು ಈತತಯನುನ ಈತತಭಡಿಷಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ

ನ ಯಹಗುತತದ . (‘ಸಹಗಿದದಯ ಆದು ಟಟಗ ಸ ೀಗ ಸ ಮಂದ್ರಕ ಮಳುುತತದ ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ಆನಮನ ಸ ಚಹಿಗಿ ನೀು ಏನು
ಸ ೀಳಫಲ್ಲಿರಿ‟)


ುನಃ ಗಮನ ಕ ೋೇಂದ್ರೋಕರಿಸನವಿಕ ಎಂದಯ ಷರಿಮಹದ ಈತತಯಗಳ ಅಧಹಯದ ಮೀಲ
ಜ್ಞಹನ

ಜ್ಞಹನ

. ಆದು ಄ಯ ತಿಳಿಳಿಕ ಮನುನ ವಿವಹಲಗ ಮಳಿಷುತತದ . (‘ನೀು ಸ ೀಳಿದುದ ಷರಿ,
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ಅದಯ , ಕ್ಳ ದ ಹಯ ನಭಭ ಷಥಳಿೀಮ ಹತಹಯಣ

ಯ

ನಹು ಏನನುನ ನ ಮೀಡುತಿತದ ವ
ದ ೀ ಄ದಕ ೂ ಆದು ಸ ೀಗ

ಷಂಫಂಧಿಷುತತದ ?‟)


ಅನನಕರಮಗ ನಳಿಸನವುದನ - ಯವ ನಗಳನುನ ಄ನುಕ್ಯಭಗ ಮಳಿಷುುದು ಎಂದಯ , ಅಲ ಮೀಚನ ಮನುನ ವಿಷೃತಗ ಮಳಿಷುಂತ
ವಿನಹಮಷಡಿಷಲಹದ ಯವ ನಗಳನುನ ಂದು ಕ್ಯಭದಲ್ಲಿ ಕ ೀಳುುದು. ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಷಹಯಹಂವ ಸ ೀಳಲು, ಸ ಮೀಲ್ಲಷಲು, ವಿರಿಷಲು
಄ಥಹ ವಿವ ಿೀಷ್ಟಷಲು ಯವ ನಗಳು ಎಡ ಭಹಡಿಕ ಮಡಫ ೀಕ್ು. ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಹಿಗಿೆಷುಂತಸ ಯವ ನಗಳನುನ ತಮಹಯು ಭಹಡಿ, ಅದಯ
಄ಯು ಯವ ನಮ ಄ಥ್ನ ನೀ ಕ್ಳ ದುಕ ಮಳುುಶುಟ ಄ರಿಗ ಷಹಲು ಡ್ಫ ೀಡಿ. (‘ನಭಭ ಹಿಂದ್ರನ ತ ಮಂದಯ ಮನುನ ನೀು ಸ ೀಗ
ರಿಸರಿಸಿಕ ಮಂಡಿರಿ ಎಂದು ವಿರಿಸಿ. ಄ದು ಮಹ ಮತಹಮಷ ಭಹಡಿತು? ಭುಂದಕ ೂ ನೀು ಏನನುನ ನಬಹಯಿಷು ಄ಗತಮವಿದ ಎಂದು
ನಭಗನಷುತತದ ?‟)



ಆಲಿಸನವಿಕ ಯನ ನಭಗ ಕ ೀಲ ನೀು ನರಿೀಕ್ಷಿಸಿದ ಈತತಯಗಳನುನ ಡ ಮಲು ಎದುಯು ನ ಮೀಡುುದನುನ ಭಹತಯಲಿ ನೀು
ನರಿೀಕ್ಷಿಷದ ಷಹಭಹನಮಲಿದ ಄ಥಹ ಷೃಜನಶಿೀಲ ಈತತಯಗಳ ಫಗ ೆ ಜಹಗಯಮಕ್ಯಹಗು ಷಹಭಥಮ್ ನೀಡುತತದ . ನೀು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ
ಅಲ ಮೀಚ್ಚಷುವಿಕ ಗ ಭಸತವ ನೀಡುತಿತೀರಿ ಎಂಫುದನಮನ ಷಸ ತ ಮೀರಿಷುತತದ . ಹಿೀಗಹಗಿ, ಄ಯು ಸ ಚುಿ ವಿಚಹಯೂಣ್ತ ಯಿಂದ
ಯತಿಷಂದನ ಗಳನುನ ನೀಡು ಷಂಬನೀಮತ ಸ ಚುಿ. ಄ಂತಸ ಈತತಯಗಳು, ಷರಿಡಿಷುವಿಕ ಄ಗತಮವಿಯುಂತಸ ತು
ಗಯಹಿಕ ಗಳನುನ ಎದುದತ ಮೀರಿಷಫಸುದು ಄ಥಹ ಄ು ನೀು ರಿಗಣಿಷದ ೀ ಆದದ ಂದು ಸ ಮಷ ರಿೀತಿ-ನೀತಿಮನುನ ತ ಮೀರಿಷಫಸುದು.
(‘ನಹನು ಄ದಯ ಫಗ ೆ ಯೀಚ್ಚಸಿಯಲ್ಲಲಿ. ನೀು ಅ ರಿೀತಿ ಏಕ ಯೀಚ್ಚಷುತಿತೀರಿ ಎಂದು ನನಗ ಸ ಚುಿ ಸ ೀಳಿ.‟)

ಫಫ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಹಗಿ, ನೀು ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಂದ ಅಷಕ್ರತಕ್ಯಹದ ಭತುತ ಄ನ ವೀಶಣಹತಭಕ್ ಈತತಯಗಳನುನ ಈಂಟು ಭಹಡಫ ೀಕ್ರದದಯ ,
ಷಮಪತಿ್ದಹಮಕ್ಹದ ಭತುತ ಷಹಲನುನ ಎಷ ಮುಂತಸ ಯವ ನಗಳನುನ ಕ ೀಳಫ ೀಕ್ು. ನೀು ಄ರಿಗ ಅಲ ಮೀಚ್ಚಷಲು ಷಭಮ ನೀಡಫ ೀಕ್ು
ಭತುತ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಎಶುಟ ತಿಳಿದ್ರದಹದಯ ಭತುತ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಯಗತಿ ಸ ಮಂದಲು ನೀು ಎಶುಟ ಚ ನಹನಗಿ ಷಸಹಮ ಭಹಡಲು
ಷಹಧಮವಿದ ಎಂಫುದನುನ ತಿಳಿದಯ ಅವಿಮ್ಡುತಿತೀರಿ.
ನ ನಪಿಯಲ್ಲ, ಯವ ನ ಭಹಡುುದು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ಏನು ತಿಳಿದ್ರದ ಎಂದು ನ ಮೀಡ

, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಏನು ತಿಳಿದ್ರದ ಎಂದು ನ ಮೀಡಲು.

ನೀು ಎಂದಮ ನಭಭದ ೀ ಯವ ನಗ ಈತತರಿಷಫಹಯದು ಎಂಫುದನುನ ನ ನಪಿನಲ್ಲಿಟುಟಕ ಮಳುುುದು ಭುಖಮಹದುದು! ಏನ ೀ ಅದಯಮ, ಕ ಲು
ಷ ಕ ಂಡುಗಳ ಭರನದ ನಂತಯ ನೀು ಄ರಿಗ ಈತತಯ ನೀಡುತಿತೀರಿ ಎಂದು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಗ ಮತಿತದಯದ , ಈತತರಿಷುಂತ ಄ಯನುನ
ಯಚ ಮೀದ್ರಷುುದಹದಯಮ ಸ ೀಗ ?
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6
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಕಹಮ್ನ್ಸಣ ಮನುನ ಷುಧಹರಿಷುಲ್ಲಿ ಷತತ ಮೀಲ್ಲವಚಹಯಣ ಭತುತ ಄ರಿಗ ಯತಿಷಂದ್ರಷುುದು ಳಡುತತ , ಹಿೀಗ
ಭಹಡುುದರಿಂದ ಄ರಿಂದ ಏನನುನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಲಹಗುತತದ ಭತುತ ಕಹಮ್ಗಳನುನ ಭುಗಿಸಿದ ನಂತಯ ಄ಯು ಯತಿಕ್ರಯಯೆ ಡ ಮುತಹತಯ
ಎಂಫುದು ತಿಳಿದ್ರಯುತತದ . ನಭಭ ಯಚನಹತಭಕ್ ಯತಿಕ್ರಯಯೆಯಿಂದ ಄ಯು ತಭಭ ಕಹಮ್ನ್ಸಣ ಮನುನ ಷುಧಹರಿಸಿಕ ಮಳುಲು ಷಹಧಮಹಗುತತದ .

ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ತಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಫಸುಭಟಟನ ಷಭಮ

ಭಹಡುತಹತಯ . ಷಹಭಹನಮಹಗಿ, ಫಸು

ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು

ತಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಕ ಲಷನುನ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಄ಯ ಭಹತು ಭತುತ ಄ಯು ಏನು ಭಹಡುತಹತಯ ಎಂಫುದನುನ ಗಭನಷುುದಯ ಭಮಲಕ್
ಭಹಡುತಹತಯ . ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಯಗತಿಮನುನ

ಭಹಡುುದು ಄ತಿೀ ಭುಖಮಹದುದು ಏಕ ಂದಯ ಄ದು ಄ರಿಗ

ಷಸಹಮ ಭಹಡುತತದ :


ಈನನತ ದಜ ್ಗಳನುನ ಷಹಧಿಷಲು



ತಭಭ ಕಹಮ್ನ್ಸಣ ಮ ಫಗ ೆ ಸ ಚುಿ ಄ರಿನುನ ಸ ಮಂದಲು ಭತುತ ತಭಭ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಫಗ ೆ ಸ ಚುಿ ಜಹಫಹದರಿಮುತಯಹಗಿಯಲು



಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ಷುಧಹರಿಷಲು



ಯಹಜಮ ಭತುತ ಷಹಥನೀಮ ಭಹನಕ್ದ ರಿೀಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಷಹಧನ ಮನುನ ಭುಂಗಹಣಲು.

ಫಫ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಹಗಿ ಆದು ನಭಗ ಇ ಕ ಳಗಿನುಗಳನುನ ನಧ್ರಿಷಲು ಕ್ಮಡಹ ಷಸಹಮ ಭಹಡುತತದ :


ಮಹಹಗ ಯವ ನ ಕ ೀಳಫ ೀಕ್ು ಄ಥಹ ಈತ ೀತ ಜನ ನೀಡಫ ೀಕ್ು



ಮಹಹಗ ವಹಿಘಿಷಫ ೀಕ್ು



ಷಹಲು ಸಹಕ್ುುದ ೀ ಫ ೀಡ ೀ



ಂದು ಕಹಮ್ದಲ್ಲಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ಗುಂುಗಳನುನ ಸ ೀಗ ಳಡಿಸಿಕ ಮಳುುುದು



ತುಗಳ ಫಗ ೆ ಏನು ಭಹಡುುದು.

಄ಯ ಯಗತಿಮ ಫಗ ೆ ಷಶಟ ಭತುತ ಹಯಭಹಣಿಕ್ ಯತಿಕ್ರಯಯೆಮನುನ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಕ ಮಡಲಹದಹಗ ಄ಯು ಄ತಮಂತ ಸ ಚುಿ ಷುಧಹರಿಷುತಹತಯ .
ಮನುನ ಫಳಷುುದು ನಭಭನುನ ಷತತ ಯತಿಕ್ರಯಯೆ ನೀಡಲು, ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಸ ೀಗ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಿತದಹದಯ ಭತುತ ಄ಯ
ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಯಗತಿಗಹಗಿ ಄ಯು ಫ ೀಯ ಏನು ಭಹಡಫ ೀಕಹಗುತತದ ಎಂದು ಄ರಿಗ ತಿಳಿಷಲು ಷಭಥ್ಯನಹನಗಿಷುತತದ .
ನೀು ಎದುರಿಷು ಷಹಲುಗಳಲ್ಲಿ ಂದು ಮಹುದ ಂದಯ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತಭಭದ ೀ ಷವಂತ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಗುರಿಗಳನುನ ಆರಿಸಿಕ ಮಳುುಲ್ಲಿ ಄ರಿಗ
ನ ಯಹಗುುದು, ಆದನುನ ಷವಮಂ ತಭಭದ ೀ ಷವಂತ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ

ಎಂದಮ ಷಸ ಕ್ಯ ಮಲಹಗುತತದ . ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ , ಄ದಯಲಮಿ ಫಸಳ ಯಮಹಷಡುತಿತಯುರಿಗ ,

ನುನ ಸ ಮಂದು ಄ಬಹಮಷವಿಯುುದ್ರಲಿ. ಅದಯ ಮಹುದ ೀ ವಿದಹಮರ್ಥ್ ಂದು ಹಯಜ ಕ್ರಟಗ ಮೀಷೂಯ ತನನದ ೀ ಅದ

ಗುರಿಗಳನುನ ಄ಥಹ ಈದ ದೀವಗಳನುನ ಆರಿಸಿಕ ಮಳುಲು, ತನನ ಕ ಲಷನುನ ಯೀಜಿಷಲು ಭತುತ ಷಭಮಮಿತಿಗಳನುನ ನಗದ್ರಡಿಸಿಕ ಮಳುಲು ಭತುತ
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ತಭಭ ಯಗತಿಮನುನ ಷವಮಂ-

ಭಹಡಿಕ ಮಳುಲು ನೀು ಷಸಹಮ ಭಹಡಫಸುದು. ಷವಮಂ-

ಮ

ಯಕ್ರಯಯೆಮನುನ

಄ಬಹಮಷ ಭಹಡುುದು ಭತುತ ಄ದಯಲ್ಲಿ ರಿಣತಿ ಸ ಮಂದುುದು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ವಹಲ ಮಲ್ಲಿ ಭತುತ ಄ಯ ಜಿೀನದುದದಕ್ಮೂ ಫಸಳ ಯಯೀಜನಕ ೂ
ಫಯುತತದ .

ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಭಹತನುನ ಅಲ್ಲಷುುದು ಭತುತ ಄ಯನುನ ಗಭನಷುುದು
ಫಸಳಶುಟ ಫಹರಿ, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಭಹತನುನ ಅಲ್ಲಷುುದು ಭತುತ ಄ಯನುನ ಗಭನಷುುದು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ಷಸಜಹಗಿ ಭಹಡುತಹತಯ ; ಆದ ಮಂದು
ಷಯಳಹದ ಮೀಲ್ಲವಚಹಯಣ ಷಹಧನ. ಈದಹಸಯಣ ಗ , ನೀು:


ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಜ ಮೀಯಹಗಿ ಒದುುದನುನ ಅಲ್ಲಷಫಸುದು



ಜ ಮೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಄ಥಹ ಷಭಮಸ ಕ ಲಷದಲ್ಲಿ ಚಚ ್ಗಳನುನ ಅಲ್ಲಷಫಸುದು



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಸ ಮಯಹಂಗಣದಲ್ಲಿ ಄ಥಹ ತಯಗತಿಯಳಗ ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ಫಳಷುುದನುನ ಗಭನಷಫಸುದು



ಷಭಮಸಗಳು ಕ ಲಷ ಭಹಡುಹಗ ಄ಯ ಬಹ-ಬಂಗಿಮನುನ ಗಭನಷಫಸುದು.

ನೀು ಷಂಗಯಹಿಷು ವಿೀಕ್ಷಣ ಗಳು ವಿದಹಮರ್ಥ್ ಕ್ಲ್ಲಕ ಄ಥಹ ಯಗತಿಮ ನಜಹದ ುಯಹ ಗಳು ಎಂಫುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳಿು. ನೀು ಏನನುನ
ನ ಮೀಡಫಲ್ಲಿಯ ಮೀ, ಕ ೀಳಫಲ್ಲಿಯ ಮೀ, ಷಭರ್ಥ್ಸಿಕ ಮಳುಫಲ್ಲಿಯ ಮೀ ಄ಥಹ ಎಣಿಷಫಲ್ಲಿಯ ಮೀ ಄ದನುನ ಭಹತಯ ದಹಖಲ್ಲಸಿ.
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಕ ಲಷ ಭಹಡುಹಗ, ಷಂಕ್ಷಿತ ಗಭನಷುವಿಕ ಟಣಿಗಳನುನ ಭಹಡಲು ತಯಗತಿಯಳಗ ಒಡಹಡಿ. ಮಹ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ
ಸ ಚ್ಚಿನ ಷಸಹಮ ಄ಗತಮವಿದ ಎಂಫುದನುನ ದಹಖಲ್ಲಷಲು ಭತುತ ಈದಬಹಗು ತು ಗಯಹಿಕ ಗಳನುನ ಗುಯುತಿಷಲು ನೀು ತಯಗತಿ
ಟಟಯಂದನುನ ಫಳಷಫಸುದು. ನೀು ಗಭನಷುವಿಕ ಗಳನುನ ಭತುತ ಟಣಿಗಳನುನ ಆಡಿೀ ತಯಗತಿಗ ಯತಿಕ್ರಯಯೆ ನೀಡಲು ಄ಥಹ ಷಭಮಸಗಳು
಄ಥಹ ಮಕ್ರತಗಳಿಗ ಈತ ತೀಜನ ಄ಥಹ ಪ್ಯೀತಹ್ಸ ನೀಡಲು ಫಳಷಫಸುದು.

ನೀಡುವಿಕ
ನೀಡುವಿಕ ಎಂಫುದು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಂದು ನದ್ರ್ಶಟ ಗುರಿ ಄ಥಹ ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಹಂವಕ ೂ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಸ ೀಗ
ಕಹಮ್ನ್ಹಿಸಿದಹದಯ ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ಄ರಿಗ ನೀು ಕ ಮಡು ಭಹಹಿತಿ. ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹದ

ನೀಡುವಿಕ ಮು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ

ಇ ಕ ಳಗಿನುಗಳನುನ ದಗಿಷುತತದ :


ಏನು ನಡ ಯಿ



ಕ್ರಯಯೆ ಄ಥಹ ಕಹಮ್ನುನ ಎಶುಟ ಚ ನಹನಗಿ ಭಹಡಲಹಯಿತು ಎಂಫುದಯ ಭರಲಮಭಹನ



಄ಯ ಕಹಮ್ನ್ಸಣ ಮನುನ ಸ ೀಗ ಈತತಭಡಿಷಫಸುದು ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ಭಹಗ್ದವ್ನ.

ರ ಫಗ ೆ ಭಹಹಿತಿ

ನೀು ಯತಿಯಫಫ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗ ಯತಿಕ್ರಯಯೆ ನೀಡುಹಗ, ಄ದು ಄ರಿಗ ಇ ಕ ಳಗಿನುಗಳನುನ ತಿಳಿಮಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡಫ ೀಕ್ು:
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಄ಯು ಹಷತಹಗಿ ಏನು ಭಹಡಲು ಷಹಧಮವಿದ



಄ಯು ಏನನುನ ಭಹಡಲು ಆನಮನ ಷಹಧಮವಿಲಿ



ಫ ೀಯ ಮರಿಗ ಸ ಮೀಲ್ಲಸಿದಹಗ ಄ಯ ಕ ಲಷ ಸ ೀಗ ಕ್ಂಡುಫಯುತತದ
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಄ಯು ಸ ೀಗ ಷುಧಹರಿಷಫಲಿಯು.

ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹದ

ನೀಡುವಿಕ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಷಸಹಮಕ್ಹಗುತತದ ಎಂಫುದನುನ ನ ನಪಿಡುುದು ಭುಖಮಹದುದು. ನಭಭ

ನೀಡುವಿಕ ಄ಷಶಟ ಄ಥಹ ನಹಮಮಷಭಭತಹಗಿಲಿದ ೀ ಆಯು ಕಹಯಣ ಕ್ಲ್ಲಮುವಿಕ ಗ ತಡ ಮುಂಟಹಗುುದು ನಭಗಿಶಟವಿಲಿದ
ವಿಶಮ. ರಿಣಹಭಕಹರಿ

ನೀಡುವಿಕ ಹಿೀಗಿಯುತತದ :



ಕ ೈಗ ತಿತಕ ಮಳುಲಹದ ಕಹಮ್ದ ಮೀಲ ಭತುತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಭಹಡು ಄ಗತಮವಿಯು ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಮೀಲ ಕ ೋೇಂದ್ರತವಗಿರನವುದನ



ಸಿಷ್ಿ ಮತನತ ಪರಮಣಿಕವಗಿರನತತ, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಈತತಭಹಗಿದ ಭತುತ ಮಹುದನುನ ಷುಧಹರಿಷು
಄ಗತಮವಿದ ಎಂದು ಄ರಿಗ ಸ ೀಳುುದು



ಕಿರಯನಿಿತ, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನುನ ಭಹಡಲು ಷಭಥ್ರಿದಹದಯ ಮೀ ಄ದನುನ ಄ರಿಗ ಸ ೀಳುುದು



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಅಥಶವಗನವೇಂತ ಸನಕತವದ ಬಹಶ ಮಲ್ಲಿ ನೀಡಲಹಗುುದು



ಷರಿಮಹದ ಸಮಯಕ ೂ ನಿೋಡಲಗನತತದ – ಫಸಳ ಫ ೀಗನ ೀ ನೀಡಿದಯ , ವಿದಹಮರ್ಥ್ ‘ನಹನು ಄ದನನಶ ಟೀ ಭಹಡಸ ಮಯಟದ ದ‟ ಎಂದು
ಯೀಚ್ಚಷುತಹತಯ ; ಫಸಳ ತಡ ಭಹಡಿದಯ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಮ ಗಭನ ಫ ೀಯ ಡ ಕ ೀಂದ್ರಯತಹಗಿಯುತತದ ಭತುತ ಄ಯು ಹಿಂದ್ರಯುಗಿ ಸ ಮೀಗಿ ಏನು
ಸ ೀಳಲಹಗುತತದ ಮೀ ಄ದನುನ ಭಹಡಲು ಆಶಟಡುುದ್ರಲಿ.
ನೀಡುವಿಕ ಮು ಭಹತಿನಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಄ಥಹ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಕ್್ಫುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಯಣಿಗ ಮಲ್ಲಿಯಲ್ಲ, ಄ದು ಇ ಕ ಳಗ ನೀಡಲಹದ

ಭಹಗ್ದಶಿ್ಗಳನುನ ಄ನುಷರಿಸಿದಯ ಸ ಚುಿ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗುತತದ .

ವಹಿಘನ ಭತುತ ಷಕಹಯಹತಭಕ್ ಬಹಶ ಮನುನ ಫಳಷುುದು
ನಭಭನುನ ತ ಗಳಿದಹಗ ಄ಥಹ ಷರಿಡಿಸಿದಹಗ ಭಮಡು ಬಹನ ಗಿಂತ ಸ ಚುಿ, ನಭಭನುನ ವಹಿಘಿಸಿದಹಗ ಭತುತ ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಸಿದಹಗ, ತುಂಫಹ
ಳ ುಮ ಬಹನ ಭಮಡುತತದ . ಫಲಧ್ನ ಭತುತ ಷಕಹಯಹತಭಕ್ ಬಹಶ ಮು ಆಡಿೀ ತಯಗತಿಗ ಭತುತ ಎಲಹಿ ಮಸಿ್ನ ಮಕ್ರತಗಳಿಗ
ಷಮಪತಿ್ದಹಮಕ್ಹದುದು. ಯವಂಷ ನದ್ರ್ಶಟಹಗಿಯಫ ೀಕ್ು ಭತುತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗಿಂತ, ಭಹಡಲಹದ ಗುರಿಮನುನ ಈದ ದೀಶಿಷಫ ೀಕ್ು, ಆಲಿದ್ರದದಯ
಄ದು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗ ಯಗತಿ ಸ ಮಂದಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುುದ್ರಲಿ ಎಂಫುದನುನ ನ ನಪಿಡಿ. ‘ಚ ನಹನಗಿದ ‟ ಎಂಫುದು ಄ನದ್ರ್ಶಟಹದುದು, ಹಿೀಗಹಗಿ
ಇ ಕ ಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಂದನುನ ಸ ೀಳುುದು ಈತತಭ:
಄ದ ಮಂದು
ಳ ು ಯವ ನ!

ಜ ಮೀಯಹಗಿ ಒದಫ ೀಕ್ು ಎಂಫುದನುನ
ನೀನು … ಭಹಡಿದ

ನ ನಪಿಸಿ ನೀನು ನನನ ಷಭಮಸಕ ೂ

ರಿೀತಿ ನನಗ ತುಂಫಹ

ಸ ೀಗ ಷಸಹಮ ಭಹಡಿದ ಎಂಫುದು

ಆಶಟಹಯಿತು

ನನನ ಮೀಲ ಯಬಹ ಬೀರಿದ .
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ಆದನುನ ಆನಮನ
ಈತತಭಗ ಮಳಿಷುುದು
ಮಹುದ ಂದಯ …
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ಈತ ತೀಜಿಷುವಿಕ ಸಹಗಮ ಷರಿಡಿಷುವಿಕ ಎಯಡನಮನ ಫಳಷುುದು
ನೀು ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ೄಂದ್ರಗ ಭಹಡು ಷಂಹದು ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಷಸಹಮ ಭಹಡುತತದ . ಂದು ಈತತಯ ಷಭ್ಕ್ಹಗಿಲಿ ಎಂದು
ಸ ೀಳಿ ನೀು ನಭಭ ಷಂಹದನುನ ಄ಲ ೀಿ ಭುಗಿಸಿದಯ , ಅಲ ಮೀಚನ ಮನುನ ಭುಂದುಯ ಷಲು ಭತುತ ತಹ ೀ ಯಮತಿನಷಲು ಄ರಿಗ ಷಸಹಮ
ಭಹಡಲು ನಭಗಿಯು ಄ಕಹವನುನ ನೀು ಕ್ಳ ದುಕ ಮಳುುತಿತೀರಿ. ನೀು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಂದು ಷುಳಿು ನೀಡಿದಯ ಄ಥಹ ಄ಯನುನ ಂದು
ಭುಂದ್ರನ ಯವ ನ ಕ ೀಳುುದರಿಂದ, ನೀು ಄ಯನುನ ಸ ಚುಿ ಅಳಹಗಿ ಅಲ ಮೀಚ್ಚಷಲು ಯಚ ಮೀದ್ರಷುತಿತೀರಿ ಭತುತ ಈತತಯಗಳನುನ ತ ತ ಭಹಡಲು
ಭತುತ ತಭಭದ ೀ ಷವಂತ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಜಹಫಹದರಿ ತ ಗ ದುಕ ಮಳುಲು ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಷುತಿತೀರಿ. ಈದಹಸಯಣ ಗ , ನೀು ಆಂಥುಗಳನುನ ಸ ೀಳುತಹತ ಆನಮನ
ಈತತಭಹದ ಈತತಯಕಹೂಗಿ ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಷಫಸುದು ಄ಥಹ ಂದು ಷಭಷ ಮಮ ಫ ೀಯ ದೃಷ್ಟಟಕ ಮೀನದ ಷುಳಿು ನೀಡಫಸುದು,:
಄ದು ಂದು ಈತತಭ ಅಯಂಬ,
ಆದಯ ಫಗ ೆ ಇಗ ಆನಮನ ಷವಲ ಸ ಚುಿ

ಭತ ಮತಮಭ

ಅಲ ಮೀಚನ ಭಹಡ ಮೀಣ …

ಅಲ ಮೀಚ್ಚಸಿ …

ನೀು ಇ ಈತತಯನುನ ಸ ೀಗ
ಡ ದ್ರರಿ ಎಂದು ವಿರಿಸಿ.

ಆತಯ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಫಫರಿಗ ಮಫಫಯು ಷಸಹಮ ಭಹಡಲು ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಷುುದು ಷಭಂಜಷಹಗಫಸುದು. ಇ ಕ ಳಗಿನ
ಟಣಿಗಳಂಥುಗಳ ೄಂದ್ರಗ ನಭಭ ಯವ ನಗಳನುನ ಈಳಿದ ತಯಗತಿಗ ತ ಯ ಮು ಭಮಲಕ್ ನೀು ಆದನುನ ಭಹಡಫಸುದು:

ನಹನು ಷಭಮಸಗಳು
ಫಫರಿಗ ಮಫಫಯು ಷಸಹಮ
ಭಹಡುುದನುನ
ನ ಮೀಡಫಮಷುತ ತೀನ .

ಮಹಯಹದಯಮ ಅ

ಹಿೀಗಹಗಿ ನಹು ಎಯಡು ಄ಂವಗಳನುನ

ಈತತಯಕ ೂ ಆನಮನ

ಸ ಮಂದ್ರದ ದೀ . ಫ ೀಯ ಮಹ ಄ಂವಗಳನುನ

ಷ ೀರಿಷಫಲ್ಲಿಯಹ?

ನಹು ರಿಗಣಿಷಫಸುದು?

ಷ ಲ್ಲಂಗ್ ಄ಥಹ ಄ಂಕ್ಗಳ ಄ಬಹಮಷದಂತಸ ಕಹಮ್ಗಳಿಗ ‘ಸರದು‟ ಄ಥಹ ‘ಆಲಿ‟ದ ಮಂದ್ರಗ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಷರಿಡಿಷುುದು
ಷಮಕ್ತಹಗಫಸುದು, ಅದಯ ಆಲ್ಲಿ ಷಸ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಈತತಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಮಡಿಫಯುತಿತಯು ಯಚನ ಗಳನುನ ಕಹಣಲು, ಂದ ೀ ರಿೀತಿಮ ಈತತಯಗಳ
ನಡು ಷಂಫಂಧ ಈಂಟು ಭಹಡಲು ನೀು ಄ಯನುನ ಈತ ತೀಜಿಷಫಸುದು ಄ಥಹ ಮಹುದ ೀ ಂದು ಈತತಯ ಏಕ ಷರಿಮಲಿ ಎಂದು
ಚಚ ್ಮನುನ ಅಯಂಭಿಷಫಸುದು.
ಷವಮಂ-ಷರಿಡಿಷುವಿಕ ಭತುತ ಷಭಹನಷೂಂಧರಿಂದ ಷರಿಡಿಷುವಿಕ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹದುದು ಭತುತ ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕಹಮ್ಗಳನುನ ಄ಥಹ
಄ಷ ೈನ್ಮಂಟುಗಳನುನ ಭಹಡುಹಗ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತಭಭ ಕ ಲಷನುನ ತಹ ೀ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿಕ ಮಳುಲು ಄ಥಹ ಫಫಯು ಭತ ಮತಫಫಯದನುನ
ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಲು ಕ ೀಳು ಭಮಲಕ್ ನೀು ಆದನುನ ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಷಫಸುದು. ಄ತಿಮಹದ ಗ ಮಂದಲದ ಭಹಹಿತಿ ಆಲಿದ್ರಯುುದು ಷಹಧಮಹಗಫ ೀಕಹದಯ
ಂದು ಫಹರಿಗ ಂದು ವಿಶಮನುನ ಷರಿಡಿಷುುದಯತತ ಗಭನ ಕ ೀಂದ್ರಯೀಕ್ರಿಷುುದು ಄ತುಮತತಭ.
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7 ಗನೇಂು ಕಯಶದ ಬಳಕ
ಷಭಮಸ ಕ ಲಷ ಂದಯ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಚ್ಚಕ್ೂ ಷಭಮಸನುನ ಎಲಿರಿಗಮ ಷ ೀರಿದ ಗುರಿಮನುನ ಷಹಧಿಷು ನಟಟನಲ್ಲಿ ಟಟಗ ಕ ಲಷ ಭಹಡಲು
ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಷುಂತಸ ಂದು ಕ್ಯಭಫದಧಹದ, ಕ್ರಯಮಹಶಿೀಲಹದ, ಶಿಕ್ಷಣವಹಷರದ ಕಹಮ್ನೀತಿ. ಇ ಚ್ಚಕ್ೂ ಷಭಮಸಗಳು ಷುಮಸಿಥತ
ಚಟುಟಕ ಗಳ ಭಮಲಕ್ ಸ ಚುಿ ಕ್ರಯಮಹಶಿೀಲಹದ ಭತುತ ಸ ಚುಿ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ಈತ ೀತ ಜಿಷುತತ .

ಷಭಮಸ ಕ ಲಷದ ಲಹಬಗಳು
ಷಭಮಸ ಕ ಲಷು ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಅಲ ಮೀಚ್ಚಷಲು, ಷಂಸನ ನಡ ಷಲು, ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಭತುತ ಅಲ ಮೀಚನ ಗಳನುನ ವಿನಭಮ
ಭಹಡಿಕ ಮಳುಲು ಭತುತ ನಧಹ್ಯಗಳನುನ ಭಹಡಲು ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಷು ಭಮಲಕ್ ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಄ರಿಗ  ಯೀಯಣ ನೀಡಲು ಂದು ರಿಣಹಭಕಹರಿ
ಭಹಗ್ಹಗಫಲುಿದು. ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಫ ೀಯ ಮರಿಗ ಕ್ಲ್ಲಷುುದನುನ ಭತುತ ಫ ೀಯ ಮರಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮುುದನುನ, ಎಯಡನಮನ,
ಭಹಡಫಸುದು: ಕ್ಲ್ಲಮುವಿಕ ಮ ಂದು ಫಲಮುತ ಭತುತ ಕ್ರಯಮಹಶಿೀಲ ವಿಧಹನ.
ಷಭಮಸ ಕ ಲಷ ಂದಯ ಄ದು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಷಭಮಸದಲ್ಲಿ ಕ್ುಳಿತುಕ ಮಳುುುದಕ್ರೂಂತ ಸ ಚ್ಚಿನದು; ಄ದು ಂದು ಷಶಟ ಈದ ದೀವ ಸ ಮಂದ್ರದುದ,
ಸಂಚ್ಚಕ ಮಳುಲಹಗು ಕ್ಲ್ಲಕ ಕಹಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದನುನ ಭತುತ ಕ ಮಡುಗ ನೀಡುುದನುನ ಳಗ ಮಳುುತತದ . ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ನೀು ಷಭಮಸ
ಕ ಲಷನುನ ಏಕ ಫಳಷುತಿತದ್ರದೀರಿ ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ನಭಗ ಷಶಟತ ಆಯಫ ೀಕ್ು ಭತುತ ಈನಹಮಷ, ಜ ಮೀಡಿಮಹಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದು ಄ಥಹ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತಹ ೀ ಖುದಹದಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದಕ್ರೂಂತ ಆದಕ ೂ ಏಕ ಅದಮತ ಎಂದು ತಿಳಿದ್ರಯುುದು ಄ಗತಮಹದುದು. ಹಿೀಗಹಗಿ ಷಭಮಸ
ಕ ಲಷನುನ ಚ ನಹನಗಿ ಯೀಜಿಷಫ ೀಕಹಗುತತದ ಭತುತ ಄ದು ಈದ ೀದ ವೂಣ್ಹಗಿಯಫ ೀಕಹಗುತತದ .

ಷಭಮಸ ಕ ಲಷನುನ ಯೀಜಿಷುುದು
ಷಭಮಸ ಕ ಲಷನುನ ನೀು ಮಹಹಗ ಭತುತ ಸ ೀಗ ಫಳಷುತಿತೀರಿ ಎಂಫುದು ಹಠ್ದ ಕ ಮನ ಮಲ್ಲಿ ನೀು ಮಹ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ಷಹಧಿಷಲು
ಫಮಷುತಿತೀರಿ ಎಂಫುದನುನ ಅಧರಿಸಿದ . ನೀು ಹಠ್ದ ಅಯಂಬದಲ್ಲಿ, ಕ ಮನ ಮಲ್ಲಿ ಄ಥಹ ಭಧಮದಲ್ಲಿ ಷಭಮಸ ಕ ಲಷನುನ
ಳಡಿಸಿಕ ಮಳುಫಸುದು, ಅದಯ ನೀು ಷಹಕಹಗುಶುಟ ಷಭಮನುನ ನೀಡಫ ೀಕ್ು. ನೀು ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಮಹ ಕಹಮ್ನುನ
ೂಣ್ಗ ಮಳಿಷಫ ೀಕ ಂದು ಫಮಷುತಿತೀಯ ಮೀ ಄ದಯ ಫಗ ೆ ಭತುತ ಷಭಮಸಗಳನುನ ಮಸಿಥತಗ ಮಳಿಷು ಄ತುಮತತಭ ದಹರಿಮ ಫಗ ೆ
ಅಲ ಮೀಚ್ಚಷುುದು ಄ಗತಮ.
ಫಫ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಹಗಿ, ನೀು ಇ ಕ ಳಗಿನುಗಳನುನ ಭುಂಚ್ಚತಹಗಿ ಯೀಜಿಸಿದಯ ಷಭಮಸ ಕ ಲಷು ಷಪಲಹಗುತತದ ಎಂಫುದನುನ
ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳುಲು ಷಹಧಮ:


ಷಭಮಸ ಚಟುಟಕ ಮ ಗುರಿಗಳು ಭತುತ ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಹಂವಗಳು



ಮಹುದ ೀ

ನೀಡುವಿಕ ಄ಥಹ ಷಹಯಹಂವ ನೀಡುವಿಕ ಕಹಮ್ನುನ ಳಗ ಮಂಡು ಚಟುಟಕ ಗಹಗಿ

ನಗದ್ರಡಿಷಲಹದ ಷಭಮ
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ಷಭಮಸಗಳನುನ ಸ ೀಗ ವಿಬಜಿಷುುದು (ಎಶುಟ ಷಭಮಸಗಳು, ಯತಿ ಷಭಮಸದಲ್ಲಿ ಎಶುಟ ಭಂದ್ರ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು,
ಷಭಮಸಗಳಿಗ ಭಹನದಂಡಗಳು)



ಷಭಮಸಗಳನುನ ಸ ೀಗ ಮಸಿಥತಗ ಮಳಿಷುುದು (ಷಭಮಸದ ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ಷದಷಮಯ ಹತಯಗಳು, ಄ಗತಮಹಗು ಷಭಮ,
ಷಹಭಗಿಯಗಳು, ದಹಖಲ್ಲೀಕ್ಯಣ ಭತುತ ಯದ್ರ ಭಹಡುವಿಕ )





ಮಹುದ ೀ

ಸ ೀಗ ಭಹಡಲಹಗುತತದ ಭತುತ ದಹಖಲ್ಲಷಲಹಗುತತದ (ಮಕ್ರತಗಳ

ಷಭಮಸದ

ಯತ ಮೀಕ್ಹಗಿ ಆರಿಷಲು ಗಭನಹಿಸಿ)

ನೀು ಷಭಮಸಗಳ ಚಟುಟಕ ಗಳನುನ ಸ ೀಗ

ಗಳನುನ

ಭಹಡುತಿತೀರಿ.

ಷಭಮಸ ಕ ಲಷದ ಕಹಮ್ಗಳು
ನೀು ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ೂಣ್ಗ ಮಳಿಷಫ ೀಕ ಂದು ಕ ೀಳುಂತಸ ಕಹಮ್ು ನೀು ಄ಯು ಏನು ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ ಂದು ಫಮಷುತಿತೀರಿ
ಎಂಫುದನುನ ಅಧರಿಸಿಯುತತದ . ಷಭಮಸ ಕ ಲಷದಲ್ಲಿ ಬಹಗಹಿಷುುದರಿಂದ, ಄ಯು ಫಫಯನ ಮನಫಫಯು ಅಲ್ಲಷುುದು, ತಭಭ ವಿಚಹಯಗಳನುನ
ವಿರಿಷುುದು ಭತುತ ಷಸಕಹಯದ್ರಂದ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದಯಂತಸ

ಗಳನುನ ಕ್ಲ್ಲಮುತಹತಯ . ಅದಯಮ, ಭುಖಮ ಗುರಿಮು ಄ಯು ನೀು

ಕ್ಲ್ಲಷುತಿತಯು ವಿಶಮದ ಫಗ ೆ ಏನನ ಮನೀ ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ ಂಫುದ ೀ ಅಗಿಯುತತದ . ಕಹಮ್ಗಳ ಕ ಲು ಈದಹಸಯಣ ಗಳು ಇ ಕ ಳಗಿನುಗಳನುನ
ಳಗ ಮಳುಫಸುದು:


ರಸನತತಿಗಳಳ: ಈಳಿದ ತಯಗತಿಗಹಗಿ ಯಷುತತಿಮನುನ ತಮಹಯು ಭಹಡಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಷಭಮಸಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ
ಭಹಡುತಹತಯ . ಯತಿಯಂದು ಗುಂು
ಭಹಡುತತದ . ಂದ ೀ

ಯ

ಯ ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ಄ಂವಗಳನುನ ಸ ಮಂದ್ರದದಯ ಆದು ಄ತುಮತತಭಹಗಿ ಕ ಲಷ

ಸಲು ಫಹರಿ ಅಲ್ಲಷುುದಕ್ರೂಂತ, ಇ ಭಮಲಕ್ ಄ಯು ಫಫಯನ ಮನಫಫಯು ಅಲ್ಲಷಲು

 ಯೀಯಣ ಡ ಮುತಹತಯ . ಯತಿ ಷಭಮಸು ಯಷುತತಿಗಹಗಿ ಸ ಮಂದ್ರಯು ಷಭಮದ ಫಗ ೆ ಫಸಳ ಕ್ಟುಟನಟಟನಂದ್ರರಿ ಭತುತ
ಂದು ಳ ು ಯಷುತತಿಮ ಭಹನದಂಡಗಳನುನ ನಧ್ರಿಸಿ. ಆುಗಳನುನ ಹಠ್ಕ್ಮೂ ಭುಂಚ ಸಲಗ ಮ ಮೀಲ ಫಯ ಯಿರಿ.
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತಭಭ ಯಷುತತಿಮನುನ ಯೀಜಿಷುಲ್ಲಿ ಭಹನದಂಡಗಳನುನ ಫಳಷಫಸುದು ಭತುತ ಫಫಯು ಭತ ಮತಫಫಯ
ಕ ಲಷದ



ಭಹಡಫಸುದು. ಭಹನದಂಡು ಆುಗಳನುನ ಳಗ ಮಳುಫಸುದು:

o

ಯಷುತತಿ ಷಶಟಹಗಿತ ತೀ?

o

ಯಷುತತಿಮ ಯಚನ ಚ ನಹನಗಿತ ತೀ?

o

ನಹನು ಯಷುತತಿಯಿಂದ ಏನನಹನದಯಮ ಕ್ಲ್ಲತ ನಹ?

o

ಯಷುತತಿಮು ನನನನುನ ಅಲ ಮೀಚ್ಚಷುಂತ ಭಹಡಿತ ೀ?

ಸಮಸ ಯ ಬಗ ಹರಿಸನವಿಕ : ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಂದು ಷಭಷ ಮಮನುನ ಄ಥಹ ಷಭಷ ಮಗಳ ಷಯಣಿಮನುನ ಫಗ ಸರಿಷಲು
ಷಭಮಸಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಹತಯ . ಆದು ವಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಿ ಯಯೀಗ ನಡ ಷುುದನುನ, ಗಣಿತದ ಷಭಷ ಮಗಳಿಗ
ಈತತರಿಷುುದನುನ, ಕ್ಥ ಄ಥಹ ದಮನುನ ಆಂಗಿಿಷನಲ್ಲಿ ವಿವ ಿೀಷ್ಟಷುುದನುನ ಄ಥಹ ಚರಿತ ಯಮಲ್ಲಿನ ುಯಹ ಮನುನ
ವಿವ ಿೀಷ್ಟಷುುದನುನ ಳಗ ಮಳುಫಸುದು.
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ಕರಕನರ್ಲ್ ವಸನತ ಅಥವ ಉತಿನುವನನು ತಯರನ ಮಡನವುದನ: ಂದು ಕ್ಥ , ನಹಟಕ್ದ ತುಣುಕ್ು, ಷಂಗಿೀತದ ತುಣುಕ್ನುನ
ಫ ಳ ಷಲು, ಂದು ವಿಶಮನುನ ವಿರಿಷಲು ಂದು ಭಹಡ ಲ್ ಭಹಡಲು, ಂದು ವಿಹದದ ಮೀಲ ಷುದ್ರದ ಯದ್ರ ಄ಥಹ
ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಷಹರಿೀಕ್ೃತಗ ಮಳಿಷಲು ಂದು ಪ್ೀಷಟರ್ ಭಹಡಲು ಄ಥಹ ಂದು

ಯ

ವಿರಿಷಲು

ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಷಭಮಸಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಹತಯ . ಫ ಯೀನ್ಷಹಟರ್ಮ್ ಄ಥಹ ಮೈಂಡ ಭಹಮಪ್ ಷೃಷ್ಟಟಷಲು ಸ ಮಷ
ಯ ಅಯಂಬದಲ್ಲಿ ಗುಂುಗಳಿಗ ಐದು ನಮಿಶಗಳನುನ ನೀಡುುದು ಄ರಿಗ ಇಗಹಗಲ ೀ ಏನು ತಿಳಿದ್ರದ ಎಂಫುದಯ
ಫಗ ೆ ಫಸಳಶಟನುನ ನಭಗ ತಿಳಿಷುತತದ ಭತುತ ಷಮಕ್ತಹದ ಭಟಟದಲ್ಲಿ ನಭಭ ಹಠ್ನುನ ಷಹಥನೀಕ್ರಿಷಲು ನ ಯಹಗುತತದ .


ರತ ಯೋಕಿತ ಕಯಶಗಳಳ: ಷಮಕ್ತಹದ ಕಹಮ್ದಲ್ಲಿ ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ಮಸಿ್ನ ಄ಥಹ ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ಷಹಧನ ಮ ಭಟಟಗಳ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಟಟಗ ಕ ಲಷ ಭಹಡಲು ಄ನುು ಭಹಡಿಕ ಮಡಲು ಷಭಮಸ ಕ ಲಷ ಂದು ಄ಕಹವಹಗಿಯುತತದ .
ಸ ಚ್ಚಿನದನುನ ಷಹಧಿಸಿದಯು ಕ ಲಷನುನ ವಿರಿಷು ಄ಕಹವದ್ರಂದ ಲಹಬ ಡ ಮಫಸುದು, ಸಹಗಮ ಕ್ಡಿಮ
ಷಹಧಿಸಿದಯು ತಯಗತಿಗಿಂತ ಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯವ ನಗಳನುನ ಕ ೀಳುುದನುನ ಷುಲಬ ಂದು ಕ್ಂಡುಕ ಮಳುಫಸುದು, ಭತುತ
ತಭಭ ಷಸವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮುತಹತಯ .



ಚರ್ ಶ: ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಂದು ವಿಶಮನುನ ರಿಗಣಿಷುತಹತಯ ಭತುತ ಂದು ತಿೀಭಹ್ನಕ ೂ ಫಯುತಹತಯ . ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ
ಅಯೊಗಳನುನ ರಿಗಣಿಷಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಷಹಕ್ಶುಟ ಜ್ಞಹನ ಸ ಮಂದ್ರದಹದಯ ಎಂಫುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳುಲು ಆದು ನಭಭ
ಕ್ಡ ಯಿಂದ ಷವಲ ತಮಹರಿಮನುನ ಕ ೀಳಫಸುದು, ಅದಯ ಚಚ ್ ಄ಥಹ ಚಚಹ್ಷಪದ ್ಮನುನ ಏಹ್ಡು ಭಹಡುುದು
ನಭಗ ಭತುತ ಄ರಿಗ , ಆಫಫರಿಗಮ ಯಯೀಜನಕಹರಿಮಹಗಫಸುದು.

ಗುಂುಗಳನುನ ಮಸಿಥತಗ ಮಳಿಷುುದು
ನಹಲೂರಿಂದ ಎಂಟು ಜನಯ ಷಭಮಸಗಳು ಷರಿಮಹಗಿಯುತತ ಅದಯ ಆದು ನಭಭ ತಯಗತಿಮ ಗಹತಯನುನ, ಬರತಿಕ್ ಹತಹಯಣ
ಭತುತ ಪಿೀಠ ಮೀಕ್ಯಣಗಳು ಭತುತ ನಭಭ ತಯಗತಿಮ ಯ

ವ ಯೀಣಿಮನುನ ಄ಲಂಬಷುತತದ . ಅದವ್ಹಯಮಹಗಿ, ಂದು

ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲಿಯಮ ಫಫಯನ ಮನಫಫಯು ನ ಮೀಡುುದು, ಕ್ಮಗಹಡದ ಭಹತನಹಡುುದು ಭತುತ ಗುಂಪಿನ ಪಲ್ಲತಹಂವಕ ೂ ಕ ಮಡುಗ
ನೀಡುುದು ಄ಗತಮ.


ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಸ ೀಗ ಭತುತ ಏಕ ಷಭಮಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಬಜಿಷುತಿತೀರಿ ಎಂದು ನಧ್ರಿಸಿ; ಈದಹಸಯಣ ಗ , ನೀು
ಷಭಮಸಗಳನುನ ಷ ನೀಸ, ಅಷಕ್ರತ ಄ಥಹ ಂದ ೀ ತಯಸದ ಄ಥಹ ಮಿವಯ ಷಹಧನ ಮನುನ ಄ಲಂಬಸಿ ವಿಬಜಿಷಫಸುದು.
ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ರಿೀತಿಗಳ ೄಂದ್ರಗ ಯಯೀಗ ಭಹಡಿನ ಮೀಡಿ ಭತುತ ಯತಿ ತಯಗತಿಗ ಮಹುದು ಕ ಲಷ ಭಹಡುತತದ ಎಂದು
ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ.



ನೀು ಷಭಮಸದ ಷದಷಮರಿಗ ಮಹ ಹತಯನುನ ಕ ಮಡುತಿತೀರಿ (ಈದಹಸಯಣ ಗ , ಟಣಿ ಫಯ ಮುಯು, ಕಹತಯಯು,
ಷಭಮ ಕಹಮುಯು ಄ಥಹ ಷಲಕ್ಯಣ ಗಳನುನ ಷಂಗಯಹಿಷುಯು) ಭತುತ ಆದನುನ ನೀು ಸ ೀಗ ಷಶಟಡಿಷುತಿತೀರಿ
ಎಂದು ಯೀಜಿಸಿ.
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ಷಭಮಸದ ಕ ಲಷನುನ ನ್ಹಿಷುುದು
ಳ ುಮ ಷಭಮಸ ಕ ಲಷನುನ ನ್ಹಿಷಲು ನೀು

ಯ

ಗಳನುನ ಭತುತ ನಮಭಗಳನುನ ನಗದ್ರಡಿಷಫಸುದು. ನೀು ನಮತಹಗಿ

ಷಭಮಸ ಕ ಲಷನುನ ಫಳಷುಹಗ, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ನೀು ಏನನುನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷುತಿತೀರಿ ಎಂಫುದನುನ ತಿಳಿದ್ರಯುತಹತಯ ಭತುತ ಄ದನುನ
ಅನಂದಕ್ಯಹಗಿ ಬಹವಿಷುತಹತಯ . ತಂಡಗಳು ಄ಥಹ ಷಭಮಸಗಳಲ್ಲಿ ಟಟಗ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದಯ ಲಹಬಗಳನುನ ಗುಯುತಿಷಲು ಅಯಂಬದಲ್ಲಿ

ನಭಭ ತಯಗತಿಮ ಜ ಮತ ಕ ಲಷ ಭಹಡುುದು ಳ ುಮ ಈಹಮ. ಮಹುದನುನ ಈತತಭ ಷಭಮಸ ಕ ಲಷದ ನಡಳಿಕ ಎಂದು
ಕ್ಯ ಮಫಸುದು ಎಂದು ನೀು ಚಚ್ಚ್ಷಫ ೀಕ್ು ಭತುತ ಯದಶಿ್ಷಫಸುದಹದ ‘ನಮಭಗಳ‟ ಟಟಮನುನ ಷಹಧಮಹದಯ ತಮಹಯು
ಭಹಡಫ ೀಕ್ು; ಈದಹಸಯಣ ಗ , ‘ಯಷಯಯಲ್ಲಿ ಗರಯ‟, ‘ಅಲ್ಲಷುುದು‟, ‘ಫಫರಿಗ ಮಫಫಯು ಷಸಹಮ ಭಹಡುುದು‟, ‘ಂದಕ್ರೂಂತ
ಸ ಚುಿ ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಯಮತಿನಷುುದು‟, ಭುಂತಹದು.
ಷಭಮಸ ಕ ಲಷದ ಫಗ ೆ ಕ್ುಸಲಗ ಮ ಮೀಲ ಯಹಭವ ್ಗಹಗಿ ಫಯ ಮಲಮ ಷಸ ಷಹಧಮಹಗುಂತಸ, ಷಶಟ ಭರಖಿಕ್
ಷಮಚನ ಗಳನುನ ನೀಡುುದು


. ನೀು ಭಹಡಫ ೀಕಹದುದು:

ನಭಭ ಯೀಜನ ಮ ಯಕಹಯ ಄ಯು ಮಹ ಷಭಮಸದಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಹತಯ ಮೀ ಄ದಕ ೂ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ
ನದ ೀ್ಶಿಷುುದು, ಹಯಮವಃ ಄ಯು ತಯಗತಿಮ ಮಹ

ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಹತಯ ಎಂದು ನಗದ್ರಡಿಷುುದು

಄ಥಹ ಮಹುದ ೀ ಪಿೀಠ ಮೀಕ್ಯಣಗಳು ಄ಥಹ ವಹಲಹ ಫಹಮಗ್ಗಳನುನ ಷಥಳಹಂತರಿಷು ಫಗ ೆ ಷಮಚನ ಗಳನುನ
ಕ ಮಡುುದು.


ಕಹಮ್ದ ಫಗ ೆ ಷಶಟತ ಆಯಲ್ಲ ಭತುತ ಄ುಗಳನುನ ಸಲಗ ಮ ಮೀಲ ಷಂಕ್ಷಿತ ಷಮಚನ ಗಳಹಗಿ ಄ಥಹ ಚ್ಚತಯಗಳಹಗಿ
ಫಯ ಯಿರಿ.
ನೀು ಅಯಂಭಿಷು ಭುನನ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಯವ ನಗಳನುನ ಕ ೀಳಲು ಄ನುು ಭಹಡಿಕ ಮಡಿ.

ಹಠ್ದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ, ಗಭನಷಲು ಄ತಿತಂದ್ರತತ ಒಡಹಡಿ ಭತುತ ಷಭಮಸಗಳು ಸ ೀಗ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಿತ ಎಂದು ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ. ಄ಗತಮವಿದದಲ್ಲಿ,
಄ಯು ಕಹಮ್ದ್ರಂದ

಄ಥಹ

ಯ

ಸಿಕ್ರೂಸಹಕ್ರಕ ಮಳುುತಿತದದಯ ಷಲಸ ನೀಡಿ.

ಕಹಮ್ದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ನೀು ಷಭಮಸಗಳನುನ ಫದಲಹಯಿಷಲು ಫಮಷಫಸುದು. ಷಭಮಸ ಕ ಲಷದ ಫಗ ೆ ನಭಗ ವಿವಹವಷದ ಬಹನ
ಆಯುಹಗ ಯಮತಿನಷಫಸುದಹದ ಎಯಡು ತಂತ ಮಯೀಹಮಗಳು ಆಲ್ಲಿ – ವಿವ ೀಶಹಗಿ ಂದು ದ ಮಡ್ ತಯಗತಿಮನುನ ನ್ಹಿಷುಹಗ ಄ು
ಷಸಹಮಕ್ಹಗುತತ :


‘ರವಿೋಣ ಸಮನಹಗಳಳ’: ಯತಿ ಷಭಮಸಕ್ಮೂ ವಿದುಮಚಛಕ್ರತಮನುನ ಈತಹದ್ರಷು ಂದು ವಿಧಹನದ ಷಂವ ೃೀಧನ ಄ಥಹ

ಂದು ನಹಟಕ್ಕಹೂಗಿ ಹತಯನುನ ಫ ಳ ಷುಂತಸ ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ಕಹಮ್ಗಳನುನ ನೀಡಿ. ಷಮಕ್ತಹದ ಷಭಮದ ನಂತಯ ಎಲಹಿ
ಭಮಲ ಷಭಮಸಗಳಿಂದ ಯವಿೀಣಯಹದಯು ಫಫಯು ಯತಿ ಸ ಮಷ ಷಭಮಸದಲ್ಲಿಯುಂತ ಷಭಮಸಗಳನುನ ುನರ್ಮಸಿಥತಗ ಮಳಿಸಿ. ನಂತಯ ಮಹ ವಿಧದ ರ್ ಷ ಟೀಶನ್ ಄ನುನ ನಮಿ್ಷಫ ೀಕ ಂದು ನಧ್ರಿಷುುದು ಄ಥಹ ಂದು
ನಹಟಕ್ದ ಬಹಗನುನ ತಮಹಯು ಭಹಡುಂತಸ ಎಲಹಿ ಯವಿೀಣರಿಂದ ಡ ದ ಜ್ಞಹನನುನ ಷಂಕ್ಲನಗ ಮಳಿಷುುದನುನ
ಳಗ ಮಳುು ಕಹಮ್ನುನ ಄ರಿಗ ನೀಡಿ.
26
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‘ದನತರನ’: ಕಹಮ್ು ಏನನಹನದಯಮ ಷೃಷ್ಟಟಷುುದನುನ ಄ಥಹ ಂದು ಷಭಷ ಮಮನುನ ಫಗ ಸರಿಷುುದನುನ ಳಗ ಮಂಡಯ ,

ಷವಲ ಷಭಮದ ನಂತಯ, ಯತಿಯಂದು ಷಭಮಸಕ್ಮೂ ತನನ ಂದು ದಮತನನುನ ಭತ ಮತಂದು ಷಭಮಸಕ ೂ ಕ್ಳುಹಿಷಲು
ಸ ೀಳಿ. ಷಭಷ ಮಗ ಷಂಫಂಧಟಟ ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಄ಥಹ ರಿಸಹಯಗಳನುನ ಄ಯು ಸ ಮೀಲ್ಲಷಫಸುದು ಭತುತ ತಭಭ
ಷಭಮಸಕ ೂ ಹಿಂದ್ರಯುಗಿ ಯದ್ರ ಭಹಡಫಸುದು. ಇ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ, ಷಭಮಸಗಳು ಫಫರಿಂದ ಫಫಯು ಕ್ಲ್ಲಮಫಸುದು.
ಕಹಮ್ದ ಕ ಮನ ಮಲ್ಲಿ, ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಲಹಗಿದ ಎಂದು ಷಹಯಹಂವ ನೀಡಿ ಭತುತ ನೀು ಕ್ಂಡ ಮಹುದ ೀ ತು ಗಯಹಿಕ ಗಳನುನ ಷರಿಡಿಸಿ.
ಯತಿಯಂದು ಷಭಮಸದ್ರಂದ ನೀು ಯತಿಕ್ರಯಯೆಮನುನ ಕ ೀಳಲು ಫಮಷಫಸುದು ಄ಥಹ ಮಹ ಂದ ಯಡು ಷಭಮಸಗಳು ಳ ು ವಿಚಹಯಗಳನುನ
ಸ ಮಂದ್ರ ಎಂದು ನಭಗನಷುತತದ ಯೀ ಄ುಗಳನುನ ಕ ೀಳಫಸುದು. ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಯದ್ರಮು ಷಂಕ್ಷಿತಹಗಿಯಲ್ಲ ಭತುತ ಮಹುದನುನ ಚ ನಹನಗಿ
ಭಹಡಲಹಗಿದ , ಮಹುದು ಅಷಕ್ರತಕ್ಯಹಗಿತುತ ಭತುತ ಮಹುದನುನ ಆನುನ ಸ ಚ್ಚಿನ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ಫ ಳ ಷಫಸುದು ಎಂದು ಗುಯುತಿಸಿತಹತ ಆತಯ
ಷಭಮಸಗಳ ಕ ಲಷದ ಮೀಲ ಯತಿಕ್ರಯಯೆ ನೀಡಲು ಄ಯನುನ ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಸಿ.
ನೀು ನಭಭ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಷಭಮಸ ಕ ಲಷನುನ ಭಹಡಫ ೀಕ ಂದುಕ ಮಂಡಯಮ, ಕ ಲವಮಭ ನಭಗ ಄ದು ಕ್ಶಟಹಗಫಸುದು ಏಕ ಂದಯ ಕ ಲು
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು:


ಕ್ರಯಮಹಶಿೀಲ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ಯತಿಯ ಮೀಧಿಷುತಹತಯ ಭತುತ ತ ಮಡಗಿಕ ಮಳುುುದ್ರಲಿ



ಯಫಲಯಹಗಿಯುತಹತಯ



ಯಷಯಯ ನಡುವಿನ

ಕ್ಳ ಮಹಗಿಯು ಕಹಯಣ ಄ಥಹ ಅತಭವಿವಹವಷದ ಕ ಮಯತ ಮ ಕಹಯಣ

ಬಹಗಹಿಷುುದ್ರಲಿ.
ಷಭಮಸ ಕ ಲಷನುನ ನ್ಹಿಷುುದನುನ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಭಹಡಫ ೀಕಹದಯ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಗಳು ಎಶಟಯ ಭಟಟಗ ನರಿೀಕ್ಷ ಮನುನ
ಭುಟಟದು ಭತುತ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಎಶುಟ ಚ ನಹನಗಿ ಯತಿಷಂದ್ರಸಿದಯು (಄ರಿಗ ಲಹಿ ಲಹಬಹಯಿತ ೀ) ಎಂಫುದನುನ ರಿಗಣಿಷುುದಯ
ಜ ಮತ ಗ ಮೀಲ್ಲನ ಎಲಹಿ ಄ಂವಗಳ ಚ್ಚಂತನ ನಡ ಷುುದು ಭುಖಮಹದುದು. ಷಭಮಸ ಕಹಮ್, ಷಂನಮಭಲಗಳು, ನಗದ್ರತ ಷಭಮಗಳು
಄ಥಹ ಷಭಮಸಗಳ ಯಚನ ಗಳಿಗ ಮಹುದ ೀ ಸ ಮಂದಹಣಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ ಭತುತ ಗಭನವಿಟುಟ ಯೀಜಿಸಿ.
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಷಹಧನ ಮ ಮೀಲ ಷಕಹಯಹತಭಕ್ ರಿಣಹಭಗಳನುನ ಬೀಯಲು ಷಭಮಸಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮುುದನುನ ಎಲಹಿ ಷಭಮದಲಮಿ
ಫಳಷಫ ೀಕಹಗಿಲಿ ಎಂದು ಷಂವ ೃೀಧನ ಮು ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡುತತದ , ಹಿೀಗಹಗಿ ನೀು ಯತಿ ಹಠ್ದಲಮಿ ಆದನುನ ಫಳಷಫ ೀಕ ಂಫ ನಫ್ಂಧಕ ೂ
ಳಗಹಗಫ ೀಕ್ರಲಿ. ಷಭಮಸ ಕ ಲಷನುನ ೂಯಕ್

ಯ

ಫಳಷುುದನುನ ರಿಗಣಿಷಲು ನೀು ಫಮಷಫಸುದು, ಈದಹಸಯಣ ಗ

ಯ ಫದಲಹಣ ಮ ನಡು ಂದು ಭಧಮಂತಯಹಗಿ ಄ಥಹ ಂದು ತಯಗತಿಮ ಚಚ ್ಮ ದ್ರಢಿೀರ್ ಅಯಂಬಹಗಿ

.

ಆದನುನ ಐಸ್ಡ-ಫ ಯೀಕ್ರ್ ಅಗಿ ಷಸ ಈಯೀಗಿಷಫಸುದು ಄ಥಹ ತಯಗತಿಗ ಹಯಯೀಗಿಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಚಟುಟಕ ಗಳನುನ ಭತುತ ಷಭಷ ಮ
ಫಗ ಸರಿಷುವಿಕ ಄ಬಹಮಷಗಳನುನ ರಿಚಯಿಷಲು, ಄ಥಹ

ಯಗಳನುನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಲು ಈಯೀಗಿಷಫಸುದು.
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8 ರಗತಿ ಮತನತ ಕಯಶನಿವಶಹಣ ಯ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ

ಭಹಡುುದು ಎಯಡು ಈದ ದೀವಗಳಿಗಹಗಿ:
ಯ



ಭತುತ ಇಗಹಗಲ ೀ ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಲಹಗಿದ

ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ತಿೀಭಹ್ನ ತ ಗ ದುಕ ಮಳುುುದು. ಷಹಭಹನಮಹಗಿ ಆದನುನ ದಜ ್ ನೀಡಲಹಗು ರಿೀಕ್ಷ ಗಳ ಯಮದಲ್ಲಿ
ನಡ ಷಲಹಗುತತದ , ಄ಂದಯ ಅ ರಿೀಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಯು ಯವ ನಗಳಿಗ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಗಳಿಸಿಯು ಄ರಿನುನ ಄ರಿಗ ತಿಳಿಷುುದು.
ಆದು ಪಲ್ಲತಹಂವಗಳ ಯದ್ರ ಭಹಡುವಿಕ ಮಲಮಿ ಷಸಹಮ ಭಹಡುತತದ .
(಄ಥಹ ಕ್ಲ್ಲಕ ಗಹಗಿ ನಧಹ್ಯಣ ) ಷಹಕ್ಶುಟ ಭಿನನಹಗಿಯುತತದ , ಆದು ಸ ಚುಿ



಄ನರಚಹರಿಕ್ಹಗಿದುದ, ಕಹಯಣ ಕ್ಂಡುಹಿಡಿಮು ಷವಬಹ ಸ ಮಂದ್ರಯುತತದ . ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ಆದನುನ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಯಕ್ರಯಯೆಮ ಂದು
ಬಹಗಹಗಿ ಫಳಷುತಹತಯ , ಈದಹಸಯಣ ಗ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನಹನದಯಮ ಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಂಡಿದಹದಯಹ ಎಂದು ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಲು
ಯಶಿನಷುುದು. ಅಮೀಲ ಇ
ಫಳಷಲಹಗುತತದ .
ರ

ಪಲ್ಲತಹಂವಗಳನುನ ಅ ನಂತಯದ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಄ನುಬನುನ ಫದಲ್ಲಷಲು
ರ

-ಆು ರ

ಬಹಗಗಳು.

ು ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ೃದ್ರಧಷುತತದ ಏಕ ಂದಯ ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ ಂದಯ ಫಸಳಶುಟ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು:


಄ಯು ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ ಂದು ನರಿೀಕ್ಷಿಷಲಹಗುತಿತದ ಯೀ ಄ದನುನ ಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಳುಫ ೀಕ್ು



ಅ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ಄ಯು ಇಗ ಎಲ್ಲಿದಹದಯ ಎಂಫುದನುನ ಗ ಮತುತಭಹಡಿಕ ಮಳುಫ ೀಕ್ು



಄ಯು ಸ ೀಗ ಯಗತಿಮನುನ ಷಹಧಿಷಫಲಿಯು (಄ಂದಯ , ಏನನುನ ಄ಧಮಮನ ಭಹಡಫ ೀಕ್ು ಭತುತ ಸ ೀಗ ಄ಧಮಮನ
ಭಹಡಫ ೀಕ್ು) ಎಂಫುದನುನ ಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಳುಫ ೀಕ್ು



ಗುರಿಗಳನುನ ಭತುತ ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಹಂವಗಳನುನ ತಲುಪಿದದನುನ ಗ ಮತುತಭಹಡಿಕ ಮಳುಫ ೀಕ್ು.

ಫಫ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಹಗಿ,

ಇ ಮೀಲ್ಲನ ನಹಲುೂ ಭುಖಮ ವಿಶಮಗಳನುನ ನೀು ಹಲ್ಲಸಿದಯ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಂದ

಄ತುಮತತಭಹದುದನುನ ನೀು ಡ ಮುತಿತೀರಿ. ಇ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ಷಮಚನ ಗಳನುನ ನೀಡುುದಕ್ಮೂ ಭುಂಚ , ಅ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಭತುತ ನಂತಯ
ಗಳನುನ ಭಹಡಫಸುದು:


ಕಲಿಕ ಯ ಮನೇಂರ್ : ಕ್ಲ್ಲಷುುದನುನ ಅಯಂಭಿಷು ಭುಂಚ

ಭಹಡುುದರಿಂದ, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಏನು

ತಿಳಿದ್ರದ ಭತುತ ಷಮಚನ ಗಳಿಗಮ ಭುಂಚ ಏನು ಭಹಡಫಲಿಯು ಎಂಫುದನುನ ಗುಯುತಿಷಲು ನಭಗ ನ ಯಹಗಫಸುದು. ಆದು
ಫ ೀಸ್ಡಲ ೈನ್ ಄ನುನ ನಧ್ರಿಷುತತದ ಭತುತ ನಭಭ ಕ್ಲ್ಲಷುವಿಕ ಮನುನ ಯೀಜಿಷಲು ಂದು ಅಯಂಬದ ಬಂದುನುನ
ನೀಡುತತದ . ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಏನು ಗ ಮತಿತದ ಎಂದು ನೀು ತಿಳಿದುಕ ಮಳುುುದನುನ ೃದ್ರಧಡಿಸಿಕ ಮಂಡಯ ಄ಯು
ಇಗಹಗಲ ೀ ಮಹ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ರಿಣತಯಹಗಿದಹದಯ ಮೀ ಄ದನುನ ುನಃ ಕ್ಲ್ಲಷು ಷಹಧಮತ ಗಳು ಄ಥಹ ಄ಯು
ತಿಳಿದ್ರಯಫ ೀಕಹದ ಄ಥಹ ಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಂಡಿಯಫ ೀಕಹದುಗಳನುನ (ಅದಯ ಆನಮನ ತಿಳಿದ್ರಯದುಗಳನುನ) ಬಟುಟಬಡು
ಷಹಧಮತ ಗಳು ಕ್ಡಿಮಮಹಗುತತ .
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ಸಮಯದಲಿಲ: ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಷುವಿಕ ಮ ಷಭಮದಲ್ಲಿ



ಭಹಡುುದು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು

ಕ್ಲ್ಲಮುತಿತದಹದಯಹ ಭತುತ ಷುಧಹರಿಷುತಿತದಹದಯಹ ಎಂಫುದನುನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಷುುದನುನ ಳಗ ಮಳುುತತದ . ನಭಭ ಕ್ಲ್ಲಷುವಿಕ
ದಧತಿ, ಷಂನಮಭಲಗಳು ಭತುತ ಚಟುಟಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಮಂದಹಣಿಕ ಗಳನುನ ಭಹಡಿಕ ಮಳುಲು ಆದು ನ ಯಹಗುತತದ . ಄ ೀಕ್ಷಿತ
ಗುರಿಮತತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಸ ೀಗ ಭುಂದುಯ ಮುತಿತದಹದಯ ಭತುತ ನಭಭ ಕ್ಲ್ಲಷುವಿಕ ಎಶುಟ ಷಪಲಹಗಿದ ಎಂಫುದನುನ
಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಳುಲು ನಭಗ ನ ಯಹಗುತತದ .
ನೇಂತರ: ಕ್ಲ್ಲಷುವಿಕ ಮ ನಂತಯ ಜಯುಗು



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲತಿದಹದಯ ಎಂಫುದನುನ

ದೃಢಿೀಕ್ರಿಷುತತದ ಭತುತ ಮಹಯು ಕ್ಲ್ಲತಿದಹದಯ ಭತುತ ಮಹರಿಗ ಆನಮನ ಫ ಂಫಲ ಄ಗತಮ ಎಂಫುದನುನ ನಭಗ ತ ಮೀರಿಷುತತದ .
ಆದು ನಭಭ ಕ್ಲ್ಲಷುವಿಕ ಮ ಗುರಿಮ ರಿಣಹಭಕಹರಿತವನುನ

ಭಹಡಲು ಄ನುು ಭಹಡಿಕ ಮಡುತತದ .

ಯ ಭುಂಚ : ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಲ್ಲದಹದಯ ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ
ಷಶಟತ
ಂದು ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಄ಥಹ ಹಠ್ಗಳ ಷಯಣಿಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ್ು ಎಂಫುದನುನ ನೀು ನಧ್ರಿಸಿದ ನಂತಯ, ಄ದನುನ ನೀು
಄ಯ ಜ ಮತ ಸಂಚ್ಚಕ ಮಳುಫ ೀಕ್ು. ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ ಂದು ನರಿೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದ ಭತುತ ನೀು ಄ರಿಗ ಏನನುನ ಭಹಡಫ ೀಕ ಂದು
ಸ ೀಳುತಿತದ್ರದೀರಿ ಎಂಫುದಯ ನಡುವಿನ ಮತಹಮಷನುನ ಗಭನವಿಟುಟ ತಿಳಿದುಕ ಮಳಿು. ಄ಯು ನಜಕ್ಮೂ ಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಂಡಿದಹದಯಹ ಎಂದು
ಭಹಡಲು ನಭಗ ಄ಕಹವ ನೀಡುಂತಸ ಭುಕ್ತ ಈತತಯುಳು ಯವ ನಮನುನ ಕ ೀಳಿ. ಈದಹಸಯಣ ಗ :

ವವಿ, ನೀನು ಆಂದು ಏನನುನ
ಕ್ಲ್ಲಮಲ್ಲದ್ರದೀಮ ಎಂದು
ನನಗ ಄ನಷುತತದ ?

ನಹು ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಲ್ಲದ ದೀ ಭತುತ
ಆಂದು ನಹು ಏನು ಭಹಡಫ ೀಕಹಗಿದ
ಎಂದು ನಭಭದ ೀ ಅದ ವಫದಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹಯು ವಿರಿಷಫಲ್ಲಿರಿ?

ನಹನು ಇಗಶ ಟೀ ಸ ೀಳಿದುದ
ನಭಗ ಄ಥ್ಹಗಿದ
ಎಂಫುದನುನ ನೀು ನನಗ ಸ ೀಗ
ಭನದಟುಟ ಭಹಡಫಲ್ಲಿರಿ?

ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಈತತರಿಷು ಭುಂಚ ಯೀಚ್ಚಷಲು ಄ರಿಗ ಕ ಲು ಷ ಕ ಂಡುಗಳನುನ ನೀಡಿ, ಄ಥಹ ಹಯಮವಃ ನೀು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ
ಜ ಮೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಄ಥಹ ಚ್ಚಕ್ೂ ಗುಂುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಚಚ್ಚ್ಷಲು ಕ ೀಳಫಸುದು. ಄ಯು ತಭಭ ಈತತಯನುನ ತಿಳಿಸಿದಹಗ, ಄ಯು ಏನನುನ
ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ್ು ಎಂಫುದನುನ ಄ಯು ಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಂಡಿದಹದಯ ಮೀ ಆಲಿವೀ ಎಂಫುದು ನಭಗ ತಿಳಿಮುತತದ .

ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಭುಂಚ : ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತಭಭ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದಹದಯ ಎಂಫುದನುನ
ತಿಳಿಮುುದು
ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಷುಧಹರಿಷುಲ್ಲಿ ಷಸಹಮಹಗಫ ೀಕ ಂದ್ರದದಯ , ನೀು ಭತುತ ಄ಯು, ಆಫಫಯಮ ಄ಯ ಯಷುತತದ ಜ್ಞಹನದ ಭತುತ
಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಂಡಿಯುವಿಕ ಸಿಥತಿಮನುನ ತಿಳಿಮಫ ೀಕ್ು. ಈದ ದೀಶಿತ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಪಲ್ಲತಹಂವಗಳು ಄ಥಹ ಗುರಿಗಳನುನ ನೀು ಮಭ
ಸಂಚ್ಚಕ ಮಂಡ ನಂತಯ, ಇ ಕ ಳಗಿನುಗಳನುನ ಭಹಡಿ:
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ಂದು ಮೈಂಡ ಭಹಮಪ್ ಭಹಡಲು ಄ಥಹ

ಯ ಫಗ ೆ ಄ರಿಗ ಇಗಹಗಲ ೀ ಏನು ಗ ಮತಿತದ ಯೀ ಄ದಯ ಟಟ

ಭಹಡಲು ಜ ಮೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಸ ೀಳಿ, ಄ರಿಗ ೂಣ್ಗ ಮಳಿಷಲು ಷಹಕ್ಶುಟ ಷಭಮ ನೀಡಿ
ಅದಯ ಕ ಲ ೀ ವಿಚಹಯ ಸ ಮಂದ್ರಯುರಿಗ ಫಸಳ ದ್ರೀಘ್ ಷಭಮ ಫ ೀಡ. ನಂತಯ ನೀು ಮೈಂಡ ಭಹಮಪ್ಗಳನುನ
಄ಥಹ ಟಟಗಳನುನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಫ ೀಕ್ು.


ಭುಖಮಹದ ವಫದಷಂತತನುನ ಸಲಗ ಮ ಮೀಲ ಫಯ ಯಿರಿ ಭತುತ ಯತಿ
ಷವಮಂಷಮಪತಿ್ಯಿಂದ ಈತತರಿಷುಯ ಈತತಯನುನ ಕ ೀಳಿ.

ಫಗ ೆ ಄ರಿಗ ಏನು ತಿಳಿದ್ರದ ಎಂದು ಸ ೀಳಲು

ು ಈಳಿದ ತಯಗತಿಗ ಄ಥ್ಹಗಿದದಯ ತಭಭ ಸ ಫ ಫಯಳನುನ

ಮೀಲ ಭಹಡಲು ಸ ೀಳಿ, ಫಸಳ ಕ್ಡಿಮ ಗ ಮತಿತದದಯ ಄ಥಹ ಗ ಮತಿತಲಿದ ೀ ಆದದಯ ಸ ಫ ಫಯಳನುನ ಕ ಳಗ ಭಹಡಲು ಸ ೀಳಿ ಭತುತ
ಏನ ಮೀ ಷವಲ ಗ ಮತಿತದದಯ ಸ ಫ ಫಯಳನುನ ಄ಡ್ಡ್ಲಹಗಿರಿಷಲು ಸ ೀಳಿ.
ಎಲ್ಲಿ ಅಯಂಭಿಷಫ ೀಕ್ು ಎಂಫುದನುನ ತಿಳಿಮುುದಯ ಄ಥ್ ೀನ ಂದಯ , ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗಹಗಿ ನೀು ಷಮಕ್ತಹದ ಭತುತ
ಯಚನಹತಭಕ್ಹದ ಹಠ್ಗಳನುನ ಯೀಜಿಷಫಸುದು ಎಂದು. ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತಹು ಎಶುಟ ಚ ನಹನಗಿ ಕ್ಲ್ಲಮುತಿತದ ದೀ
ಎಂಫುದನುನ

ಭಹಡಲು ಷಭಥ್ಯಹಗಿಯುುದು ಷಸ ಭುಖಮಹದುದು. ಆದರಿಂದ ನಭಗ ಭತುತ ಄ರಿಗ ,

ಆಫಫರಿಗಮ ಄ಯು ಭುಂದ ಏನು ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ ಂದು ಗ ಮತಿತಯುತತದ . ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಜಹಫಹದರಿಮನುನ
ತಹ ೀ ತ ಗ ದುಕ ಮಳುಲು ಄ಕಹವಗಳನುನ ದಗಿಷುುದು ಄ಯನಮನ

ಯ

ಭಹಡುತತದ .

ಷಭಮದಲ್ಲಿ: ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಯಗತಿಮನುನ
ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳುುುದು
಄ಯ ಯಷುತತದ ಯಗತಿಮ ಫಗ ೆ ನೀು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ೄಂದ್ರಗ ಭಹತನಹಡಿದಹಗ, ಄ರಿಗ ನಭಭ ಯತಿಕ್ರಯಯೆಮು
ಯಯೀಜನಕಹರಿಮಹಗಿ ಭತುತ ಯಚನಹತಭಕ್ಹಗಿ ಕ್ಂಡುಫಯುುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳಿು. ಆದನುನ ಇ ಭಮಲಕ್ ಭಹಡಿ:


ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಄ಯ ಷಹಭಥಮ್ಗಳ ಫಗ ೆ ಭತುತ ಄ಯು ಭುಂದ ಸ ೀಗ ಷುಧಹರಿಸಿಕ ಮಳುಫಸುದು ಎಂಫುದನುನ
ತಿಳಿದುಕ ಮಳುುಲ್ಲಿ ಄ರಿಗ ನ ಯಹಗುುದು



ಮಹುದಕ ೂ ಆನಮನ ಸ ಚ್ಚಿನ ಷುಧಹಯಣ ಄ಗತಮ ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ಷಶಟತ



಄ಯು ತಭಭ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ಸ ೀಗ ಫ ಳ ಸಿಕ ಮಳುಫಸುದು ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ಷಕಹಯಹತಭಕ್ಹಗಿಯುುದು, ಄ಯು ಷಲಸ ಮನುನ
಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಳುುುದನುನ ಭತುತ ಄ದನುನ ಫಳಷಲು ತಹು ಷಭಥ್ಯು ಎಂದು ಬಹವಿಷುುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳಿು.

ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತಭಭ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ಈತತಭಡಿಸಿಕ ಮಳುಲು ನೀು ಄ರಿಗ ಄ಕಹವಗಳನಮನ ಷಸ ನೀಡಫ ೀಕಹಗುತತದ . ಆದಯಥ್ ನಭಭ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಇಗ ಎಲ್ಲಿದಹದಯ ಭತುತ ಄ಯು ಎಲ್ಲಿಯಫ ೀಕ ಂದು ನೀು ಫಮಷುತಿತೀರಿ ಎಂಫುದಯ ನಡುವಿನ ಄ಂತಯನುನ
ನೀು ನಭಭ ಹಠ್ ಯೀಜನ ಮಲ್ಲಿ ಫದಲಹಣ ಗಳನುನ ಭಹಡಫ ೀಕಹಗಫಸುದು. ಆದಕಹೂಗಿ, ನೀು ಆುಗಳನುನ
ಭಹಡಫ ೀಕಹಗಫಸುದು:
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಄ರಿಗ ಯತ ಮೀಕ್ರತ ಕಹಮ್ಗಳನುನ ನೀಡಿ, ಅಗತಮ ಗಳ ಯಕಹಯ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ವಿಂಗಡಿಸಿ



‘ತಭಭ

ಯ

಄ಂತಯಗಳನುನ ತಹ ೀ ಬತಿ್ ಭಹಡಿಕ ಮಳುಲು‟ ಷಹಧಮಹಗಲು, ಸಲು ಷಂನಮಭಲಗಳಲ್ಲಿ

ಮಹುದನುನ ಄ಯು ಄ಧಮಮನ ಭಹಡಫ ೀಕ್ು ಎಂದು ತಹ ೀ ಖುದಹದಗಿ ನಧ್ರಿಷಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಸಿ.


ಎಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಯಗತಿಮನುನ ಷಹಧಿಷುಂತಹಗಲು ’

’ ಯ ಕಹಮ್ಗಳನುನ ಫಳಸಿ –

ಎಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಕಹಮ್ನುನ ಅಯಂಭಿಷಫಸುದು ಅದಯ ಸ ಚ್ಚಿನ ಷಹಭಥಮ್ುಳುಯು ತಡ ಮಲಡದ ಭತುತ ತಭಭ
ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ವಿಷತರಿಷುತಹತ ಭುಂದುಯ ಮಲು ಷಹಧಮಹಗುಂತ ಆುಗಳನುನ ವಿನಹಮಷಡಿಷಲಹಗಿದ .
ಹಠ್ಗಳ  ೀಗನುನ ಕ್ಡಿಮ ಭಹಡುತಹತ, ಫಸಳಶುಟ ಫಹರಿ ನೀು ಹಷತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ  ೀಗ ತಂದ್ರಯುತಿತೀರಿ ಏಕ ಂದಯ ನೀು
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಅಲ ಮೀಚ್ಚಷಲು ಭತುತ ಄ಯು ಮಹುದಯಲ್ಲಿ ಈತತಭಗ ಮಳುಫ ೀಕ್ು ಎಂಫುದನುನ ಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಳುಲು ಫ ೀಕಹದ ಷಭಮ
ಭತುತ ಅತಭವಿವಹವಷ ನೀಡುತಿತೀರಿ. ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತಭಭತಭಭಲ ಿೀ ತಭಭ ಕ ಲಷದ ಫಗ ೆ ಭಹತನಹಡಲು ಭತುತ ಄ಂತಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಭತುತ
಄ಯು ಄ುಗಳನುನ ಸ ೀಗ ಭುಚಿಫಸುದು ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ಚ್ಚಂತನ ಭಹಡಲು ಄ನುು ಭಹಡುುದರಿಂದ, ನೀು ಄ರಿಗ ತಭಭನುನ ತಹ ೀ
ಭಹಡಿಕ ಮಳುಲು ದಹರಿಗಳನುನ ದಗಿಷುತಿತದ್ರದೀರಿ.

ಯ ನಂತಯ: ುಯಹ ಷಂಗಯಹಿಷುುದು ಭತುತ ಹಮಖಹಮನ ನೀಡುುದು, ಭತುತ
ಭುಂದ್ರನದನುನ ಯೀಜಿಷುುದು
ಕ್ಲ್ಲಷು ಷಭಮದಲ್ಲಿ – ಕ್ಲ್ಲಮುವಿಕ ನಡ ಮುತಿತದ ಭತುತ ರ

ಯ

(ಕಹಿಸ್ಡಕ್್) ಄ಥಹ

(ಸ ಮೀರ್ಮಕ್್) ಕಹಮ್

ನಗದ್ರಡಿಸಿದ ನಂತಯ, ಆುಗಳನುನ ಭಹಡುುದು ಭುಖಮಹದುದು:


ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಎಶುಟ ಚ ನಹನಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಿತದಹದಯ ಎಂದು ತ ತ ಭಹಡಿ



ಭುಂದ್ರನ ಹಠ್ಕ ೂ ನಭಭ ಯೀಜನ ಮನುನ ತಿಳಿಷಲು ಆದನುನ ಫಳಸಿ



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಆದಯ ಯತಿಕ್ರಯಯೆ ನೀಡಿ.
ನಹಲುೂ ಯಭುಖ ರಿೀತಿಗಳನುನ ಇ ಕ ಳಗ ಚಚ್ಚ್ಷಲಹಗಿದ .

ಭಹಹಿತಿ ಄ಥಹ ುಯಹ ಮನುನ ಷಂಗಯಹಿಷುುದು
ವಹಲ ಮ ಳಗ ಭತುತ ಸ ಮಯಗ ಎಯಡಮ ಕ್ಡ , ಯತಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್/ನ ಭಿನನ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ, ತನನದ ೀ ಅದ  ೀಗದಲ್ಲಿ ಭತುತ ವ ೈಲ್ಲಮಲ್ಲಿ
ಕ್ಲ್ಲಮುತಹತನ /ಳ . ಅದದರಿಂದ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ


ಭಹಡುಹಗ ನೀು ಎಯಡು

ಯ

ಭಹಡಫ ೀಕಹಗುತತದ :

ಸಲಹಯು ಭಮಲಗಳಿಂದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಷಂಗಯಹಿಸಿ – ನಭಭದ ೀ ಄ನುಬದ್ರಂದ, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಯಿಂದ, ಫ ೀಯ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಂದ, ಫ ೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಂದ, ತಂದ ತಹಯಿಗಳಿಂದ ಭತುತ ಷಭುದಹಮದ ಷದಷಮರಿಂದ.



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಮಕ್ರತಗತಹಗಿ, ಜ ಮೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಭತುತ ಷಭಮಸಗಳಲ್ಲಿ

ಭಹಡಿ ಭತುತ ಷವಮಂ-

ನಧಹ್ಯಣ ಮನುನ ಈತ ತೀಜಿಸಿ. ಮಹುದ ೀ ಂದು ವಿಧಹನ ನಭಗ ಫ ೀಕಹದ ಎಲಹಿ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ನೀಡಲು
ಷಹಧಮವಿಲಿಹದದರಿಂದ ವಿಭಿನನ ವಿಧಹನಗಳನುನ ಫಳಷುುದು ಭುಖಮಹದುದು. ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ ಭತುತ ಯಗತಿಮ ಫಗ ೆ
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ಭಹಹಿತಿ ಷಂಗಯಹಿಷು ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ದಹರಿಗಳು ಗಭನಷುವಿಕ , ಅಲ್ಲಷುವಿಕ ,

ಯಗಳು ಭತುತ

ಯ

ಗಳ ಮೀಲ

ಚಚ ್ ಭಹಡುವಿಕ ಮು ಲ್ಲಖಿತ ಕಹಿಸ್ಡ ಭತುತ ಸ ಮೀರ್ಮಕ್್ಗಳ ರಿಶಿೀಲ್ಲಷುವಿಕ ಮನುನ ಳಗ ಮಳುುತತ .

ದಹಖಲ್ಲಷುವಿಕ
ಬಹಯತದ ಈದದಗಲಕ್ಮೂ ಎಲಹಿ ವಹಲ ಗಳಲ್ಲಿ ದಹಖಲ್ಲಷುವಿಕ ಮ ಫಸು ಷಹಭಹನಮ ರಿೀತಿಯೆಂದಯ ರಿಪ್ೀರ್ಟ್ ಕಹಡ್ ಫಳಷು ಭಮಲಕ್
ನಡ ಮುತತದ , ಅದಯ ಆದು ವಿದಹಮರ್ಥ್/ನಮ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಎಲಹಿ ಄ಂವಗಳನುನ ಄ಥಹ ತ್ನ ಗಳನುನ ದಹಖಲ್ಲಷಲು ನಭಗ ಄ನುು
ಭಹಡದ್ರಯಫಸುದು. ಆದನುನ ಭಹಡುಲ್ಲಿ ನೀು ರಿಗಣಿಷಲು ಆಶಟಡಫಸುದಹದ ಕ ಲು ಷಯಳ ಭಹಗ್ಗಳಿ , ಆಂತಸು:


ಕ್ಲ್ಲಷುವಿಕ – ಕ್ಲ್ಲಮುವಿಕ ನಡ ಮುತಿತಯು ಷಭಮದಲ್ಲಿ ನೀು ಏನನುನ ಗಭನಷುತಿತೀಯ ಮೀ ಄ದನುನ ಡ ೈರಿ/ನ ಮೀರ್ಟ
ುಷತಕ್/ರಿಜಿಷಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಯ ದುಕ ಮಳುುುದು



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಕ ಲಷದ ನಭಮನ ಗಳನುನ ಆರಿಸಿಕ ಮಳುುುದು (ಲ್ಲಖಿತ, ಕ್ಲ , ಕ ೈಕ್ುಷುರಿ, ಹಯಜ ಕ್ಟಗಳು, ದಮಗಳು,
ಭುಂತಹದು) ಂದು ಷಂುಟದಲ್ಲಿ



ಯತಿಯಫಫ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಮ ಪ್ಯಪ ೈಲ್ ತಮಹರಿಷುುದು



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಮಹುದ ೀ ಷಹಭಹನಮಲಿದ ಷಂಗತಿಗಳನುನ, ಫದಲಹಣ ಗಳನುನ, ಷಭಷ ಮಗಳನುನ, ಷಹಭಥಮ್ಗಳನುನ
ಭತುತ ಕ್ಲ್ಲಕ ುಯಹ ಗಳನುನ ಫಯ ದುಕ ಮಳುುುದು.

ುಯಹ ಮನುನ ಹಮಖಹಮನಷುುದು
ಭಹಹಿತಿ ಭತುತ ುಯಹ ಮನುನ ಷಂಗಯಸ ಭಹಡಿ ದಹಖಲ್ಲಷಲಹದ ನಂತಯ ಯತಿಯಫಫ ವಿದಹಮರ್ಥ್/ನ ಸ ೀಗ ಕ್ಲ್ಲಮುತಿತದಹದನ /ಳ
ಭತುತ ಭುಂದುಯ ಮುತಿತದಹದನ /ಳ ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ಄ಥ್ ಭಹಡಿಕ ಮಳುುಲ್ಲಿ ಹಮಖಹಮನಷುವಿಕ ಭುಖಮಹಗುತತದ . ಆದಕ ೂ ಎಚಿಯದ
ಚ್ಚಂತನ ಭತುತ ವಿವ ಿೀಶಣ ಄ಗತಮಹಗುತತದ . ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ಷುಧಹರಿಷುುದಕಹೂಗಿ ನೀು ಏನು ತ ತ ಭಹಡಿದ್ರದೀಯ ಮೀ ಄ದಯ ಫಗ ೆ
ಕ್ಯಭ ತ ಗ ದುಕ ಮಳುಫ ೀಕಹಗುತತದ , ಄ದು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಯತಿಕ್ರಯಯೆ ನೀಡು ಭಮಲಕ್ ಅಗಿಯಫಸುದು ಄ಥಹ ಸ ಮಷ
ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ತ ತ ಭಹಡುುದು, ಷಭಮಸಗಳನುನ ುನಃ ಮಸಿಥತಗ ಮಳಿಷುುದು ಄ಥಹ ಂದು ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಂವನುನ
ುನಯಹತಿ್ಷುುದಯ ಭಮಲಕ್ ಅಗಿಯಫಸುದು.

ಷುಧಹಯಣ ಗಹಗಿ ಯೀಜಿಷುುದು
ನದ್ರ್ಶಟಹದ ಭತುತ ಮತಹಮಷಗಳನುನ ಳಗ ಮಂಡ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಚಟುಟಕ ಗಳನುನ ಷಹಥಪಿಷುುದಯ ಭಮಲಕ್, ಸ ಚುಿ ಷಸಹಮದ
಄ಗತಮವಿಯು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಗಭನ ನೀಡು ಭಮಲಕ್ ಭತುತ ಸ ಚುಿ ಭುಂದುರಿದ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಷಹಲುಗಳನುನ ಡು್
ಭಮಲಕ್, ಯತಿಯಫಫ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗ ಄ಥ್ೂಣ್ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಄ಕಹವಗಳನುನ ದಗಿಷುಲ್ಲಿ
ಭಹಡಫಲುಿದು.
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9 ಸಥಳಿೋಯ ಸೇಂನನಾಲ್ಗಳನನು ಬಳಸನವುದನ
ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಸಲಹಯು ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ಫಳಷಫಸುದು – ಕ ೀಲ ಠ್ಮ ುಷತಕ್ಗಳನನಶ ಟೀ ಄ಲಿ. ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ಆಂದ್ರಯಮ (
,

,ರ

,

,

) ಗಳನುನ ಫಳಷುಂತಸ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಭಹಗ್ಗಳನುನ ನೀು ಫಳಸಿದಯ , ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಕ್ಲ್ಲಮುಂತಸ ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ

ಭಹಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀು ಅಕ್ಶ್ಣ ನೀಡುತಿತೀರಿ. ನೀು ನಭಭ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಫಸುದಹದ ಷಂನಮಭಲಗಳು ನಭಭ ಷುತತಲಮ ಆ , ಭತುತ
಄ದು ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ ಗ ಫ ಂಫಲ ನೀಡಫಸುದು. ಮಹುದ ೀ ವಹಲ ಷವಲ ಖಚ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಄ಥಹ ಖಚ ೀ್ ಆಲಿದ ತನನದ ೀ ಷವಂತಹದ
ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ಟುಟಸಹಕ್ಫಸುದು. ಇ ಷಹಭಗಿಯಗಳನುನ ಷಥಳಿೀಮಹಗಿ ಕ್ಲ ಸಹಕ್ುುದರಿಂದ, ಠ್ಮಕ್ಯಭ ಭತುತ ನಭಭ
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಜಿೀನಗಳ ನಡು ಷಂಫಂಧ ಏ್ಡುತತದ .
ನಭಭ ಷಮಿೀದ ರಿಷಯದಲ ಿೀ ವಿವಹಲ

ಯ ವಿಶಮಗಳಲ್ಲಿ ರಿಣತಿ ಸ ಮಂದ್ರಯು ಜನಯು ನಭಗ ಕಹಣಸಿಗುತಹತಯ ; ನೀು ಹಮಕ್

ಹಯಕ್ೃತಿಕ್ ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ಕ್ಂಡುಕ ಮಳುುತಿತೀರಿ. ಆದು ಷಥಳಿೀಮ ಷಭುದಹಮದ ಮಂದ್ರಗ ಷಂಫಂಧಗಳನುನ ಫ ಳ ಸಿಕ ಮಳುಲು, ಄ದಯ
ಭರಲಮನುನ ನದಶಿ್ಷಲು, ತಭಭ ರಿಷಯದ ಷಭೃದ್ರಧ ಭತುತ  ೈವಿಧಮತ ಮನುನ ನ ಮೀಡಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಯಚ ಮೀದ್ರಷಲು ಭತುತ ಹಯಮವಃ
಄ತಿ ಭುಖಮಹಗಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಷಭಗಯ ಕ್ಲ್ಲಕ ಯೆಡ ಕ ಲಷ ಭಹಡಲು – ಄ಂದಯ ವಹಲ ಮ ಳಗ ಭತುತ ಸ ಮಯಗ ಕ್ಲ್ಲಮುವಿಕ ಮಲ್ಲಿ ನಭಗ
ಷಸಹಮ ಭಹಡಫಲುಿದು.

ನಭಭ ತಯಗತಿಯಿಂದ ಄ತಮಂತ ಸ ಚ್ಚಿನ ಯಯೀಜನ ಭಹಡಿಕ ಮಳುುುದು
ಜನಯು ತಭಭ ಭನ ಗಳನುನ

ಅಕ್ಶ್ಕ್ಹಗಿ ಭಹಡಲು ರಿವಯಭ ಡುತಹತಯ . ನೀು ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಮಹ ರಿಷಯದಲ್ಲಿ

ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ್ು ಎಂದು ನರಿೀಕ್ಷಿಷುತಿತೀಯ ಮೀ ಄ದನುನ ಕ್ುರಿತು ಅಲ ಮೀಚ್ಚಷುುದು ಭಹನಮಹದದುದ. ನಭಭ ತಯಗತಿ ಭತುತ ವಹಲ ಮನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಲು
ಂದು ಅಕ್ಶ್ಕ್ ಷಥಳನಹನಗಿ ಭಹಡಲು ನೀು ಏನು ಭಹಡಲು ಷಹಧಮವೀ ಄ದು ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಮೀಲ ಷಕಹಯಹತಭಕ್ ರಿಣಹಭ
ಬೀಯುತತದ . ನಭಭ ತಯಗತಿಮನುನ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಅಷಕ್ರತಕ್ಯ ಭತುತ ಅಕ್ಶ್ಕ್ನಹನಗಿ ಭಹಡಲು ನೀು ಭಹಡಫಸುದಹದುದ ಫ ೀಕಹದಷ್ಟಟ –
ಈದಹಸಯಣ ಗ , ನೀು ಆುಗಳನುನ ಭಹಡಫಸುದು:


ಸಳ ಭಹಮಗಜಿನ್ಗಳು ಭತುತ ಕ್ರಯುಸ ಮತಿತಗ ಗಳಿಂದ ಪ್ೀಷಟಯುಗಳನುನ ಭಹಡಿ



ಯಷುತತದ



ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಕ ಲಷನುನ ಯದಶಿ್ಸಿ



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಕ್ುತಮಸಲನುನ ಜಹಗೃತಹಗಿರಿಷಲು ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಯದಶಿ್ಷಲಹದುಗಳನುನ ಫದಲ್ಲಸಿ ಭತುತ ಸ ಮಷ

ಯ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷುತಗಳನುನ ಭತುತ ಕ ೈಯಿಂದ ಭಹಡಿದ ಷುತಗಳನುನ ತನನ.

ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ ಈತ ತೀಜಿಸಿ.

ನಭಭ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಷಥಳಿೀಮ ರಿಣತಯನುನ ಫಳಷುುದು
ನೀು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಣ ಄ಥಹ ಯಭಹಣಗಳ ಮೀಲ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಿತದದಯ , ನೀು ಭಹಯುಕ್ಟ ಟಮಲ್ಲಿನ ಹಮಹರಿಗಳನುನ ಄ಥಹ ಈಡುು
ತಮಹಯಕ್ಯನುನ ತಯಗತಿಗ ಫಂದು ಄ಯ ಕ ಲಷದಲ್ಲಿ ಄ಯು ಸ ೀಗ ಗಣಿತನುನ ಫಳಷುತಹತಯ ಎಂದು ತಿಳಿಷಲು ಅಸಹವನಷಫಸುದು.
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ಮಹ್ಮಹಗಿ, ಕ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ನೀು ವ ೈಲ್ಲಗಳನುನ ಭತುತ ಅಕಹಯಗಳನುನ ಸ ಮಯತಯುತಿತದದಯ , ನೀು ಮಸಂದ್ರ ವಿನಹಮಷಕ್ಯನುನ ವಿಭಿನನ ಅಕಹಯಗಳು,
ವಿನಹಮಷಗಳು, ಷಂಯದಹಮಗಳು ಭತುತ ತಂತ ಮಯೀಹಮಗಳನುನ ವಿರಿಷಲು ವಹಲ ಗ ಅಸಹವನಷಫಸುದು. ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಗುರಿಮು ಎಲಿರಿಗಮ
ಷಶಟಹಗಿದಹದಗ ಭತುತ ನಗದ್ರತ ಷಭಮದ ನರಿೀಕ್ಷ ಗಳನುನ ಸಂಚ್ಚಕ ಮಳುಲಹಗಿದಹದಗ ಄ತಿರ್ಥಗಳನುನ ಅಸಹವನಷುುದು ಄ತುಮತತಭಹಗಿ
ಕ ಲಷ ಭಹಡುತತದ .
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತಭಭ ಕ್ಲ್ಲಕ ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಈದಹಸಯಣ ಗ , ಄ಡುಗ ಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಲಹಗು ಯಭಹಣಗಳನುನ ಄ಥಹ ವಹಲಹ ಮೈದಹನ
ಭತುತ ಕ್ಟಟಡಗಳ ಮೀಲ ಸಹಭಹನದ ರಿಸಿಥತಿಗಳು ಸ ೀಗ ಯಬಹ ಬೀಯುತತ ಎಂಫುದನುನ ತ ತ ಭಹಡಲು

ರ

಄ಥಹ

ಷಂದವ್ನ ಭಹಡಫಸುದಹದಂತಸ ರಿಣತಯನುನ (಄ಡುಗ ಮಯು, ಕಹಳಜಿ ಹಿಷುಯಂತಸ) ವಹಲಹ ಷಭುದಹಮದ ಳಗ ಷಸ
ನೀು ಸ ಮಂದ್ರಯಫಸುದು.

ಸ ಮಯಗಿನ ರಿಷಯನುನ ಫಳಷುುದು
ನಭಭ ತಯಗತಿಮ ಸ ಮಯಗ ನೀು ನಭಭ ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಫಸುದಹದ ವಿವಹಲ

ಯ ಷಂನಮಭಲಗಳಿ . ನೀು ಎಲ ಗಳು,

ಜ ೀಡಗಳು, ಷಷಮಗಳು, ಕ್ರೀಟಗಳು, ಫಂಡ ಗಳು ಄ಥಹ ಕ್ಟಟಗ ಮಂತಸ ಷುತಗಳನುನ ಷಂಗಯಹಿಷಫಸುದು (಄ಥಹ ನಭಭ
ತಯಗತಿಮ ಭಕ್ೂಳಿಗ ಷಂಗಯಹಿಷಲು ಕ ೀಳಫಸುದು). ಇ ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ತಯಗತಿಗ ತಯುುದು ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಅಷಕ್ರತಕ್ಯ
ಯದವ್ನಕ ೂ ಎಡ ಭಹಡಿಕ ಮಡಫಸುದು ಭತುತ ಆುಗಳನುನ ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಹಭಶಿ್ಷಫಸುದು. ಄ು ಗಿೀ್ಕ್ಯಣದಲ್ಲಿ ಂದು
ಚಟುಟಕ ಄ಥಹ ಷಜಿೀ ಄ಥಹ ನಜಿೀ್ ಷುತಗಳಂತಸ ಚಚ ್ಗ ಄ಥಹ ಯಯೀಗಕ ೂ ವಿಶಮಗಳನುನ ದಗಿಷಫಲಿು.
ಸಿದಧಹಗಿ ಲಬಮವಿಯು ಭತುತ ನಭಭ ಷಥಳಿೀಮ ಷಭುದಹಮಕ ೂ ಷಮಕ್ತಹದ ಫಸ್ಡ

಄ಥಹ ಜಹಹಿಯಹತುಗಳಂತಸ

ಷಂನಮಭಲಗಳೄ ಷಸ ಆ – ದಗಳನುನ ಗುಯುತಿಷು, ಗುಣಗಳನುನ ಸ ಮೀಲ್ಲಷು ಄ಥಹ ಯಮಹಣದ ಷಭಮಗಳನುನ
ಲ ಕಹೂಚಹಯ ಭಹಡು ಕಹಮ್ಗಳನುನ ನಗದ್ರಷು ಭಮಲಕ್ ಆುಗಳನುನ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಷಂನಮಭಲಗಳನಹನಗಿ ರಿತಿ್ಷಫಸುದು.
ಸ ಮಯಗಿನ ಷುತಗಳನುನ ತಯಗತಿಯಳಗ ತಯಫಸುದು – ಅದಯ ಸ ಮಯಗಡ ಎಂಫುದು ನಭಭ ತಯಗತಿಮ ವಿಷತಯಣ ಮಮ
ಅಗಿಯಫಸುದು. ಸ ಮಯಗಡ ಚಲ್ಲಷಲು ಷಹಕ್ಶುಟ ಸ ಚುಿ ಷಥಳಹಕಹವವಿಯುತತದ ಭತುತ ಎಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಸ ಚುಿ ಷುಲಬಹಗಿ
ನ ಮೀಡಲು ಄ಕಹವವಿಯುತತದ . ನೀು ನಭಭ ತಯಗತಿಮನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಸ ಮಯಗ ಕ್ಯ ದ ಮಮಹದಗ, ಄ಯು ಇ ಕ ಳಗಿನ
ಚಟುಟಕ ಗಳಂಥುಗಳನುನ ಭಹಡಫಸುದು:


ದಮಯಗಳನುನ ಄ಂದಹಜು ಭಹಡುುದು ಭತುತ ಄ಳತ ಭಹಡುುದು



ಂದು ೃತತದಲ್ಲಿ ಕ ೀಂದಯಬಂದುವಿನಂದ ಎಲಹಿ ಬಂದುಗಳು ಂದ ೀ ಄ಂತಯನುನ ಸ ಮಂದ್ರಯುತತ ಎಂಫುದನುನ
ನದಶಿ್ಷುುದು

34



ದ್ರನದ ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ಷಭಮಗಳಲ್ಲಿ ನ ಯಳುಗಳ ಈದದನುನ ದಹಖಲ್ಲಷುುದು



ಚ್ಚಸ ನಗಳು ಭತುತ ಷಮಚನ ಗಳನುನ ಒದುುದು



ಷಂದವ್ನಗಳು ಭತುತ ಷಮಿೀಕ್ಷ ಗಳನುನ ನಡ ಷುುದು



ಷರಯಪಲಕ್ಗಳನುನ ನ ಲ ಗ ಮಳಿಷುುದು
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ಪಷಲು ಫ ಳಣಿಗ ಭತುತ ಭಳ ಮನುನ ಗಭನಷುುದು.

ಸ ಮಯಗ , ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮು ಹಷತತ ಗಳು ಭತುತ ಄ಯದ ದೀ ಷವಂತ ಄ನುಬಗಳನುನ ಅಧರಿಸಿದ ಭತುತ ಫ ೀಯ ಷಂದಬ್ಗಳಿಗ ಸ ಚುಿ
ಗಹ್ಯಿಷಲು ಷಹಧಮವಿಯುಂಥದುದ ಅಗಿಯಫಸುದು.
ನಭಭ ಸ ಮಯಗಿನ ಕ ಲಷು ವಹಲಹಯದ ೀವನುನ ತ ಮಯ ದು ಸ ಮೀಗುುದನುನ ಳಗ ಮಂಡಯ , ಸ ಮೀಗು ಭುನನ ನೀು ವಹಲ ಮ

ರ

಄ನುಭತಿಮನುನ ಡ ಮುುದು, ಷಭಮ ನಗದ್ರಮನುನ ಯೀಜಿಷುುದು, ಷುಯಕ್ಷತ ಮ ರಿಶಿೀಲನ ಭತುತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ನಮಭಗಳನುನ
ಷಶಟಡಿಷುುದು ಄ಗತಮಹಗುತತದ . ನೀು ಸ ಮಯಡು ಭುನನ ನೀು ಭತುತ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕ್ು ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ
ಷಶಟತ ಸ ಮಂದ್ರಯಫ ೀಕ್ು.

ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ಸ ಮಂದ್ರಸಿಕ ಮಳುುುದು
ಸ ಚುಿ ಷಮಕ್ತನಹನಗಿ ಭಹಡಲು ನೀು ಇಗಹಗಲ ೀ ಆಯುಂತಸ ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಸ ಮಂದ್ರಸಿಕ ಮಳುಲು
ಫಮಷಫಸುದು. ಫದಲಹಣ ಗಳು ಚ್ಚಕ್ೂದ್ರಯಫಸುದು ಅದಯ ಄ದರಿಂದ

, ಄ದಯಲಮಿ ವಿವ ೀಶಹಗಿ ನೀು ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನುನ

ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿಯು ಎಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಷಮಕ್ತನಹನಗಿ ಭಹಡಲು ಮತಿನಷುತಿತದದಯ . ನೀು ಈದಹಸಯಣ ಗ , ಷಥಳ ಭತುತ ಜನಯ ಸ ಷಯು ಫ ೀಯ
ದ ೀವಕ ೂ ಷಂಫಂಧಿಸಿದದಯ ನೀು ಄ುಗಳನುನ ಫದಲ್ಲಷಫಸುದು ಄ಥಹ ಂದು ಸಹಡಿನಲ್ಲಿ ಫಫ ಮಕ್ರತಮ ಲ್ಲಂಗನುನ ಫದಲಹಯಿಷಫಸುದು
಄ಥಹ ಂದು ಕ್ಥ ಯಳಗ ಄ಂಗವಿಕ್ಲತ ಯಂದ್ರಗಿನ ಭಗುನುನ ರಿಚಯಿಷಫಸುದು. ಇ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ನೀು ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ಸ ಚಹಿಗಿ
ಎಲಿನಮನ ಳಗ ಮಂಡುಗಳನಹನಗಿ ಭತುತ ನಭಭ ತಯಗತಿಗ ಭತುತ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ ಗ ಷಮಕ್ತಹಗುಂತ ಭಹಡಫಸುದು.
ಯ

ನಭಭ ಷಸ ಮೀದ ಮಮೀಗಿಗಳ ೄಂದ್ರಗ ಕ ಲಷ ಭಹಡಿ: ನಭಭ- ನಭಭ ನಡು ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ಷೃಷ್ಟಟಷಲು ಭತುತ

ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ಸ ಮಂದ್ರಸಿಕ ಮಳುಲು

 ೈವಿಧಮತ ಗಳನುನ ಸ ಮಂದ್ರಯುತಿತೀರಿ. ಫಫ ಷಸ ಮೀದ ಮಮೀಗಿ ಷಂಗಿೀತದಲ್ಲಿ, ಭತ ಮತಫಫಯು

ಷಮತಯದ ಗ ಮಂಫ ಗಳನುನ ಭಹಡುುದಯಲ್ಲಿ ಄ಥಹ ಸ ಮಯಹಂಗಣ ವಿಜ್ಞಹನನುನ ಏಹ್ಡು ಭಹಡುುದಯಲ್ಲಿ

ಗಳನುನ ಸ ಮಂದ್ರಯಫಸುದು.

ನಭಭ ವಹಲ ಮ ಎಲಹಿ ಕ್ಷ ೀತಯಗಳಲ್ಲಿ ಂದು ಷಭೃದಧ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಹತಹಯಣನುನ ಷೃಷ್ಟಟಷಲು ನಮಭಲಿರಿಗಮ ಷಸಹಮಹಗುಂತಹಗಲು
ನೀು ನಭಭ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಫಳಷುಂತಸ ಷಂನಮಭಲಗಳನುನ ನಭಭ ಷಸ ಮೀದ ಮಮೀಗಿಗಳ ೄಂದ್ರಗ ಸಂಚ್ಚಕ ಮಳುಫಸುದು.
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10 ಕಥ ಹ ೋಳಳವುದನ, ಹಡನಗಳಳ, ಪತರಭಿನಯ ಮತನತ ನಟಕ
ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಄ನುಬದಲ್ಲಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಕ್ರಯಮಹಶಿೀಲಹಗಿ ತ ಮಡಗಿಕ ಮಂಡಹಗ ಄ಯು ಄ತುಮತತಭಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಮುತಹತಯ . ಫ ೀಯ ಮಯ ಮಂದ್ರಗ
ಭಹತನಹಡು ಭಮಲಕ್ ಭತುತ ಄ಯ ವಿಚಹಯಗಳನುನ ಸಂಚ್ಚಕ ಮಳುುುದರಿಂದ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಅಳಹದ ಄ರಿನುನ ಸ ಮಂದಫಸುದು.
ಕ್ಥ ಸ ೀಳುವಿಕ , ಸಹಡುಗಳು,

ಯಗಳು ಭತುತ ನಹಟಕ್ಗಳು, ಗಣಿತ ಭತುತ ವಿಜ್ಞಹನನುನ ಳಗ ಮಂಡಂತ , ಠ್ಮಕ್ಯಭ ಕ್ಷ ೀತಯದ

ಹಮಪಿತಮ ಈದದಗಲಕ್ಮೂ ಫಳಷಫಸುದಹದ ಕ ಲು ವಿಧಹನಗಳು.

ಕ್ಥ ಸ ೀಳುವಿಕ
ಕ್ಥ ಗಳು ನಭಭ ಜಿೀನನುನ ಄ಥ್ೂಣ್ಹಗಿಷುಲ್ಲಿ ಷಸಹಮ ಭಹಡುತತ . ತಲ ಭಹರಿನಂದ ತಲ ಭಹರಿಗ ಸಲಹಯು ಷಹಂಯದಹಯಿಕ್
ಕ್ಥ ಗಳು ಷಹಗುತಹತ ಫಂದ್ರ . ನಹು ಚ್ಚಕ್ೂ ಮಸಿ್ನಯಹಗಿದಹದಗ ಄ುಗಳನುನ ನಭಗ ಸ ೀಳಲಹಗುತಿತತುತ ಭತುತ ನಹು ಸುಟಟದ ಷಭಹಜದಲ್ಲಿನ
ಕ ಲು ನಮಭಗಳು ಭತುತ ಭರಲಮಗಳನುನ ವಿರಿಷಲಹಗುತಿತತುತ.
ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ಥ ಗಳು ಫಲಮುತಹದ ಭಹಧಮಭ: ಄ುಗಳು:


ಭನ ಮೀಯಂಜಕ್ಹಗಿ, ಕ್ುತಮಸಲಕಹರಿಮಹಗಿ ಭತುತ ಯಚ ಮೀದಕ್ಹಗಿಯಫಲಿು



ನಭಭನುನ ದ ೈನಂದ್ರನ ಜಿೀನದ್ರಂದ ಕ್ನಸಿನ ಲ ಮೀಕ್ಕ ೂ ಮಮಫಲಿು.



ಷಹಲನುನ ಡ್ಫಲಿು



ಸ ಮಷ ವಿಚಹಯಗಳ ಫಗ ೆ ಅಲ ಮೀಚನ ಮನುನ ಯಚ ಮೀದ್ರಷಫಲಿು



ಬಹನ ಗಳ ಳಸ ಮಕ್ುೂ ನ ಮೀಡುಲ್ಲಿ ಷಸಹಮ ಭಹಡಫಲುಿು



ಹಷತತ ಯಿಂದ ಫ ೀಯಹದ ಷಂದಬ್ದಲ್ಲಿ ಷಭಷ ಮಗಳ ಕ್ುರಿತು ಚ್ಚಂತಿಷಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡಫಲುಿು ಭತುತ ಹಿೀಗಹಗಿ
ಕ್ಡಿಮ ಫ ದರಿಕ ಈಂಟು ಭಹಡುಂಥು.

ನೀು ಕ್ಥ ಗಳನುನ ಸ ೀಳಿದಹಗ, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ೄಂದ್ರಗ ಕ್ಣುಣಗಳ ಷಂಕ್್ ಆರಿಸಿಕ ಮಳುುುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳಿು. ನೀು ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ
ಹತಯಗಳಿಗ ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ಧವನಗಳನುನ ಫಳಸಿದಯ ಭತುತ ಷಮಕ್ತ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಪಿಷುಗುಟಟ ಄ಥಹ ಕ್ಮಗಹಡಿ ನಭಭ ಧವನಮ ಭಟಟನುನ ಭತುತ
ವ ೈಲ್ಲಮನುನ ಫದಲಹಯಿಸಿದಯ ಄ಯು ಄ದನುನ ಅನಂದ್ರಷುತಹತಯ . ಈದಹಸಯಣ ಗ . ಕ್ಥ ಮನುನ ುಷತಕ್ವಿಲಿದ ನಭಭದ ೀ ಷವಂತ ವಫದಗಳಲ್ಲಿ
ಸ ೀಳಲು ಷಹಧಮಹಗುಂತಹಗಲು ಕ್ಥ ಮಲ್ಲಿಯು ಯಭುಖ ಘಟನ ಗಳನುನ ಄ಬಹಮಷ ಭಹಡಿ. ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ಥ ಗ ಜಿೀ ತಯಲು ನೀು
ಷುತಗಳು ಄ಥಹ ಷರಗಳಂತಸ ಯಂಗಷಜಿೆಕ ಗಳನುನ ತಯಫಸುದು. ನೀು ಂದು ಕ್ಥ ಮನುನ ರಿಚಯಿಸಿದಹಗ, ಄ದಯ ಈದ ದೀವನುನ
ವಿರಿಷುುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳಿು ಭತುತ ಄ಯು ಏನನುನ ಕ್ಲ್ಲಮಫಸುದು ಎಂಫುದಯ ಕ್ಡ ಗ ಄ರಿಗ ಷಮಚನ ನೀಡಿ. ಭುಖಮ ವಫದಷಂತತನುನ
ನೀು ರಿಚಯಿಷುುದು ಄ಗತಮಹಗಫಸುದು ಄ಥಹ ಕ್ಥ ಮ ಄ಡಿಹಮಹದ ವಿಶಮಗಳ ಷಮಚನ ಄ರಿಗ ನೀಡಫ ೀಕಹಗಫಸುದು.
ಫಫ ಷಹಂಯದಹಯಿಕ್ ಕ್ಥ ಸ ೀಳುಯನುನ ಕ್ಯ ತಯುುದನಮನ ಷಸ ನೀು ರಿಗಣಿಷಫಸುದು, ಅದಯ ಕ್ಲ್ಲಮಫ ೀಕಹದುದ ಏನು ಎಂಫುದು
ಕ್ಥ ಸ ೀಳುಯು ಭತುತ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಆಫಫರಿಗಮ ಷಶಟಹಗಿಯುುದನುನ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಮಳುುುದು ನ ನಪಿಯಲ್ಲ.
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ಕ್ಥ ಸ ೀಳುವಿಕ ಮು ಸಲಹಯು ವಿದಹಮರ್ಥ್ ಚಟುಟಕ ಗಳನುನ ಅಲ್ಲಷುವಿಕ ಮನುನ ಮಿೀರಿ ಈತ ತೀಜಿಷಫಸುದು. ಕ್ಥ ಮಲ್ಲಿ ಈಲ ಿೀಖಿಷಲಹದ ಎಲಹಿ
ಫಣಣಗಳನಮನ ಫಯ ದುಕ ಮಳುಲು, ಚ್ಚತಯಗಳನುನ ಫಯ ಮಲು, ಘಟನ ಗಳನುನ ುನಃ ನ ನಪಿಸಿಕ ಮಳುಲು, ಷಂಹದಗಳನುನ ಷೃಷ್ಟಟಷಲು ಄ಥಹ
ಭುಕಹತಮನುನ ಫದಲ್ಲಷಲು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಸ ೀಳಫಸುದು. ಄ಯನುನ ಷಭಮಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಷಫಸುದು ಭತುತ ಕ್ಥ ಮನುನ ಫ ೀಯ ಮಂದು
ದೃಷ್ಟಟಕ ಮೀನದ್ರಂದ ುನಃ ಸ ೀಳಲು ಚ್ಚತಯಗಳು ಭತುತ ಪಿೀಠಿಕ ಗಳನುನ ನೀಡಫಸುದು. ಂದು ಕ್ಥ ಮನುನ ವಿವ ಿೀಷ್ಟಷು ಭಮಲಕ್, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ
ಹಷತತ ಭತುತ ಕ್ಲನ ಮನುನ ಗುಯುತಿಷಲು, ಄ನುಬ ೀದಮಹದುಗಳ  ೈಜ್ಞಹನಕ್ ವಿಯಣ ಗಳ ಫಗ ೆ ಹದಯತಿಹದಗಳನುನ ಭಂಡಿಷಲು
಄ಥಹ ಗಣಿತಿೀಮ ಷಭಷ ಮಗಳನುನ ಫಗ ಸರಿಷಲು ಕ ೀಳಫಸುದು.
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಄ಯದ ದೀ ಷವಂತದ ಕ್ಥ ಗಳನುನ ಸ ಣ ಮಲು ಕ ೀಳುುದು ಂದು ಫಲಮುತಹದ

. ಮಹುದಯ ಮಿತಿಮಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ

ಭಹಡಫ ೀಕ ಮೀ ಅ ಯಚನ , ಳಹಂವ ಭತುತ ಬಹಶ ಮನುನ ನೀು ಄ರಿಗ ನೀಡಿದಯ , ಗಣಿತ ಭತುತ ವಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಿನ ಕ್ಶಟಕ್ಯ ವಿಚಹಯಗಳ ಫಗ ೆ
ಕ್ಮಡ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು, ತಭಭದ ೀ ಷವಂತ ಕ್ಥ ಗಳನುನ ಸ ೀಳಫಲಿಯು. ರಿಣಹಭದಲ್ಲಿ ಄ಯು ವಿಚಹಯಗಳ ೄಡನ ಅಟಹಡುತಿತದಹದಯ , ಄ಥ್ಗಳ
ಳಸ ಮಕ್ುೂ ನ ಮೀಡುತಿತದಹದಯ ಭತುತ ತಭಭ ಕ್ಥ ಗಳ ಯಮಕಹಲಂಕಹಯದ ಭಮಲಕ್ ಄ಭಮತ್ಹದದದನುನ ಄ಥ್ಹಗುಂತ ಭಹಡುತಿತದಹದಯ .

ಸಹಡುಗಳು
ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಸಹಡುಗಳು ಭತುತ ಷಂಗಿೀತದ ಫಳಕ ಮು ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಕ ಮಡುಗ ನೀಡಲು, ಷಪಲಯಹಗಲು ಭತುತ ವ ಯೀಶಠಗಯಹಗಲು
಄ನುು ಭಹಡಿಕ ಮಡಫಸುದು. ಟಟಗ ಸಹಡುುದು ಫಹಂಧಮದ ರಿಣಹಭನುನ ಸ ಮಂದ್ರಯುತತದ ಭತುತ ಎಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಲಮಿ ಳಗ ಮಂಡ
ಬಹನ ಮನುನ ಭಮಡಿಷುತತದ ಏಕ ಂದಯ ಆದಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ರತಗತ ಕಹಮ್ನ್ಸಣ ಮತತ ಗಭನ ಕ ೀಂದ್ರಯೀಕ್ೃತಹಗಿಲಿ. ಸಹಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಹಯಷ ಭತುತ
ಲಮ ಄ುಗಳನುನ ನ ನಪಿರಿಸಿಕ ಮಳುುುದನುನ ಷುಲಬಹಗಿಷುತತ ಭತುತ ಆು ಬಹಶ ಭತುತ ಭಹತಿನ ಄ಭಿೃದ್ರಧಗ ನ ಯಹಗುತತ .
ನಭಭಶಟಕ ೂ ನೀು ಫಫ ಅತಭವಿವಹವಷುಳು ಸಹಡುಗಹಯಯಲಿದ ೀ ಆಯಫಸುದು, ಅದಯ , ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ನೀು ಳ ುಮ ಸಹಡುಗಹಯಯನುನ ಖಂಡಿತ
ಸ ಮಂದ್ರಯುತಿತೀರಿ ಸಹಗಮ ಄ಂಥಯನುನ ನೀು ನಭಭ ಷಸಹಮಕಹೂಗಿ ಕ್ಯ ಮಫಸುದು. ಸಹಡನುನ ಜಿೀಂತಗ ಮಳಿಷಲು ಭತುತ ಄ಥ್ನುನ ತಿಳಿಷಲು
ಷಸಹಮ ಭಹಡಲು ನೀು ಚಲನ ಭತುತ ಬಹಬಂಗಿಗಳನುನ ಫಳಷಫಸುದು. ನೀು ನಭಗ ತಿಳಿದ್ರಯು ಸಹಡುಗಳನುನ ಫಳಷಫಸುದು ಭತುತ
ನಭಭ ಈದ ದೀವಕ ೂ

ದಗಳನುನ ಫದಲ್ಲಷಫಸುದು. ಫಹಯಿಹಠ್ ಭಹಡಲು ಭತುತ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ನ ನಪಿಟುಟಕ ಮಳುಲಮ

ಷಸ ಸಹಡುಗಳು ಈಮುಕ್ತ ಭಹಗ್ಗಳು –

ಭತುತ ಟಟಗಳನಮನ ಷಸ ಸಹಡು ಄ಥಹ ದಮದ ಯಮಕ ೂ ತಯಫಸುದು.

ುನಯಹತ್ನ ಮ ಈದ ದೀವಗಳಿಗಹಗಿ ಸಹಡುಗಳು ಄ಥಹ ಠ್ಣಗಳನುನ ಸಿದಧಡಿಷುಲ್ಲಿ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಷಹಕ್ಶುಟ
಄ನ ವೀಶಣಕಹರಿಗಳಹಗಿಯಫಸುದು.

ಯ
ಯ ಎಂದಯ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಂದು ಹತಯನುನ ಧರಿಷುತಹತಯ ಭತುತ ಂದು ುಟಟ ಷನನ ೀವದಲ್ಲಿ ಄ಯು ಧರಿಸಿದ ಹತಯದ
ನಡಳಿಕ ಗಳು ಭತುತ ಈದ ದೀವಗಳನುನ ತಭಭದಹಗಿಸಿಕ ಮಂಡು, ಅ ಹತಯದಲ್ಲಿ ಭಹತನಹನಡುತಹತ ನಟಷುತಹತಯ . ಫಯ ದಂತಸ ಮಹುದ ೀ
ಕ್ಥಹಷುತನುನ ನೀಡಲಹಗುುದ್ರಲಿ ಅದಯ ಹತಯನುನ ಧರಿಷಲು ಷಹಧಮಹಗಲು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಂದ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಄ಗತಮವಿಯುಶುಟ ಭಹಹಿತಿ
ನೀಡಲಡುುದು ಭುಖಮಹದುದು. ಹತಯನುನ ನಟಷುತಿತಯು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ, ತಭಭ ಅಲ ಮೀಚನ ಗಳು ಭತುತ ಬಹನ ಗಳನುನ
ಷವಮಂಷಮಪತಿ್ಯಿಂದ ಮಕ್ತಡಿಷಲು ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಷಫ ೀಕ್ು.
ಕ್ರಯುನಹಟಕ್ು ಫಸಳಶುಟ ಯಯೀಜನಗಳನುನ ಸ ಮಂದ್ರದ , ಏಕ ಂದಯ ಆದು:
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ಫ ೀಯ ಜನಯ ಬಹನ ಗಳ ಫಗ ೆ ಄ರಿು ಭಮಡಿಷುವಿಕ ಮನುನ ಫ ಳ ಷಲು ನಜ ಜಿೀನದ ಷಂದಬ್ಗಳನುನ



ನಧಹ್ಯ ತ ಗ ದುಕ ಮಳುು



ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಯಮಹಶಿೀಲಹಗಿ ತ ಮಡಗಿಷುತತದ ಭತುತ ಎಲಹಿ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನಮನ ಕ ಮಡುಗ ನೀಡಲು

ಗಳ ಫ ಳಣಿಗ ಮನುನ ಈತ ತೀಜಿಷುತತದ

ಷಭಥ್ಯನಹನಗಿಷುತತದ


ಈನನತ ಭಟಟದ ಅಲ ಮೀಚ್ಚಷುವಿಕ ಮನುನ ಈತ ತೀಜಿಷುತತದ .
ಯು ಚ್ಚಕ್ೂ ಮಸಿ್ನ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಫ ೀಯ ಫ ೀಯ ಷಹಭಹಜಿಕ್ ಷಂದಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಹತನಹಡಲು ಄ಯ ಅತಭವಿವಹವಷನುನ

ಫ ಳ ಷುಲ್ಲಿ ಷಸಹಮ ಭಹಡಫಲುಿದು, ಈದಹಸಯಣ ಗ , ಂದು ಄ಂಗಡಿಮಲ್ಲಿ ಖರಿೀದ್ರ ಭಹಡುತಿತಯುಂತ ನಟಷುುದು, ಯಹಸಿಗಳಿಗ ಂದು
ಷಹಥನೀಮ ಷಹಭಯಕ್ಕ ೂ ಸ ಮೀಗಲು ಄ಥಹ ಂದು ಟಕ ರ್ಟ ಖರಿೀದ್ರಷಲು ನದ ೀ್ವನ ನೀಡುುದು. ನೀು ‘ಕ ಪ ‟, ‘ ೈದಮಯ ವಷರಚ್ಚಕ್ರತ ್‟ ಄ಥಹ
‘ಗಹಮಯ ೀಜ್‟ನಂತಸ ಷಯಳ ದೃವಮಗಳನುನ ಷವಲ ಯಂಗಷಜಿೆಕ ಭಹಡಿ ಸಿದಧಡಿಷಫಸುದು. ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳನುನ ಕ ೀಳಿ, ‘ಆಲ್ಲಿ ಮಹಯು ಕ ಲಷ
ಭಹಡುತಹತಯ ?‟, ‘಄ಯು ಏನು ಸ ೀಳುತಹತಯ ?‟ ಭತುತ ‘ನಹು ಄ಯನುನ ಏನು ಕ ೀಳುತ ತೀ ?, ಭತುತ ಄ಯ ಬಹಶಹ ಯಯೀಗನುನ
ಗಭನಷುತಹತ ಇ ಕ್ಷ ೀತಯಗಳ ಹತಯದಂತ ಷಂಬಹಷ್ಟಷಲು ಄ಯನುನ ಪ್ಯೀತಹ್ಹಿಸಿ.
ಯಗಳು ದ ಮಡ್ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಜಿೀನ ಕರವಲಗಳನುನ ಫ ಳ ಷಫಲಿು. ಈದಹಸಯಣ ಗ , ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ, ಘಶ್ಣ ಮನುನ ಸ ೀಗ
ಫಗ ಸರಿಷುುದು ಎಂಫುದನುನ ನೀು

ತಿತಯಫಸುದು. ನಭಭ ವಹಲ ಄ಥಹ ನಭಭ ಷಭುದಹಮದ್ರಂದ ಂದು ನ ೈಜ ಘಟನ ಮನುನ

ಫಳಷುುದಕ್ರೂಂತ ಄ದಕ್ರೂಂತ ಫ ೀಯ ಮಹದ ಅದಯ ಄ದನುನ ಸ ಮೀಲು, ಄ದ ೀ ವಿಹದಗಳನುನ ಸ ಮಯತಯು ಷನನ ೀವನುನ ನೀು
ವಿರಿಷಫಸುದು. ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಹತಯಗಳನುನ ನಗದ್ರಡಿಸಿ ಄ಥಹ ಄ಯನ ನೀ ಖುದಹದಗಿ ಅಯೊ ಭಹಡಿಕ ಮಳುಲು ಕ ೀಳಿ. ನೀು ಄ರಿಗ
ಯೀಜಿಷಲು ಷಭಮ ನೀಡಫಸುದು ಄ಥಹ ತಕ್ಷಣ ೀ ಂದು ಕ್ರಯುನಹಟಕ್ ಅಡಲು ಕ ೀಳಫಸುದು. ಕ್ರಯುನಹಟಕ್ನುನ ತಯಗತಿಮ ಭುಂದ
ಭಹಡಫಸುದು ಄ಥಹ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಚ್ಚಕ್ೂ ಷಭಮಸಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡಿದಯ , ನ ಮೀಡಲು ಮಹುದ ೀ ಗುಂು ಆಯುುದ್ರಲಿ. ಇ ಚಟುಟಕ ಮ
ಈದ ದೀವು ಕ್ರಯುನಹಟಕ್ದ ಄ನುಬ ಭತುತ ಄ದಯ ರಿಣಹಭಕ ೂ ಳಗಹಗುುದು; ನೀು ಆಲ್ಲಿ ನಮಹದ

ಯ

ಗಳನುನ ಄ಥಹ

ಫಹಲ್ಲುಡ ನಟಯ ಄ಹಡ್ಗಳನುನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷುತಿತಲಿ.
ವಿಜ್ಞಹನ ಭತುತ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಹಟಕ್ನುನ ಫಳಷುುದು ಷಸ ಷಹಧಮ. ಕ್ಣಗಳ ಹತಯನುನ ನ್ಹಿಷುತಹತ ಫಫಯ ಮಂದ್ರಗ ಫಫಯು ಭಹತನಹಡಿ
಄ಣುಗಳ ತ್ನ ಮ ಯಮಕ್ನುನ ಄ಥಹ ವಹಖ ಄ಥಹ ಫ ಳಕ್ರನ ಯಬಹನುನ ತ ಮೀರಿಷಲು ತಭಭ ತ್ನ ಗಳನುನ ಫದಲಹಯಿಷುತಹತ
ಂದು ಯಮಕ್ನುನ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಯಷುತತಡಿಷಫಸುದು. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ, ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಕ ಮೀನಗಳ ಭತುತ ಅಕಹಯಗಳ ಗುಣಗಳು ಭತುತ
ಷಂಯೀಜನ ಗಳ ಄ನ ವೀಶಣ ಭಹಡಲು ಕ ಮೀನಗಳ ಭತುತ ಅಕಹಯಗಳ ಹತಯಗಳನುನ ನ್ಹಿಷಫಸುದು.

ನಹಟಕ್
ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ನಹಟಕ್ನುನ ಫಳಷುುದು ಫಸಳಶುಟ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ  ಯೀಯಣ ನೀಡಲು ಳ ು ಕಹಮ್ತಂತಯ. ನಹಟಕ್ು ಕ್ುವಲತ ಗಳನುನ ಭತುತ
ಅತಭವಿವಹವಷನುನ ಫ ಳ ಷುತತದ ಭತುತ ಂದು

ಯ ಫಗ ೆ ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಏನನುನ ಄ಥ್ಭಹಡಿಕ ಮಂಡಿದಹದಯ ಎಂಫುದನುನ

ಭಹಡಲಮ ಷಸ ಫಳಷಫಸುದು. ಮಿದುಳು ಸ ೀಗ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತತದ ಎಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಄ರಿವಿನ ಕ್ುರಿತು ಂದು
ನಹಟಕ್ು ಷಂದ ೀವಗಳು ಸ ೀಗ ಮಿದುಳಿನಂದ ಕ್ರವಿಗಳಿಗ , ಕ್ಣುಣಗಳಿಗ , ಭಮಗಿಗ , ಕ ೈಗಳಿಗ ಭತುತ ಫಹಯಿಗ ಸ ಮೀಗುತತ ಭತುತ ಸ ೀಗ
ಹಿಂದ್ರಯುಗುತತ ಎಂಫುದನುನ ತ ಮೀರಿಷಲು ನಟನ ಮ ದಮಯಹಣಿಗಳನುನ ಫಳಷಫಸುದು. ಷಂಖ ಮಗಳನುನ ಸ ೀಗ ಮಕ್ಲನ ಭಹಡುುದು
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ಎಂಫುದನುನ ಭಯ ಮುುದರಿಂದಹಗು ಬಮಂಕ್ಯ ರಿಣಹಭಗಳ ಮೀಲ ಂದು ಚ್ಚಕ್ೂ

ನಹಟಕ್ು ಚ್ಚಕ್ೂ ಮಸಿ್ನ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳ ಭನಸಿ್ಗ

ಷರಿಮಹದ ವಿಧಹನಗಳು ನಹಟುಂತ ಭಹಡುತತದ .
ಷಹಭಹನಮಹಗಿ ನಹಟಕ್ು ಈಳಿದ ತಯಗತಿಗಹಗಿ, ವಹಲ ಗಹಗಿ ಄ಥಹ

ಭತುತ ಷಹಥನೀಮ ಷಭುದಹಮಕಹೂಗಿ ಂದು

ಕಹಮ್ನ್ಸಣ ಮ ಯಮದಲ್ಲಿ ಫ ಳ ಮುತತದ . ಇ ಗುರಿಮು ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳಿಗ ಮಹುದಯತಹತದಯಮ ಭುಂದುರಿಮುಂತ ಭಹಡು
ಕ ಲಷನುನ ನೀಡುತತದ ಭತುತ ಄ರಿಗ  ಯೀಯಣ ನೀಡುತತದ . ಂದು ನಹಟಕ್ನುನ ಸಿದಧಡಿಷು ಷೃಜನಹತಭಕ್ ಯಕ್ರಯಯೆಮಲ್ಲಿ ಆಡಿೀ ತಯಗತಿ
ಳಡಫ ೀಕ್ು. ಅತಭವಿವಹವಷದ ಭಟಟದಲ್ಲಿಯು ಮತಹಮಷಗಳನುನ ರಿಗಣಿಷುುದು ಭುಖಮಹದುದು. ಎಲಿಯಮ ನಟಯಹಗಿಯಫ ೀಕ ಂದ ೀನಮ ಆಲಿ;
ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ತಭಭ ಯತಿಬ ಗಳು ಭತುತ ಮಕ್ರತತವಕ ೂ ಸ ಚುಿ ಸತಿತಯಹಗು ಫ ೀಯ ವಿಧಹನಗಳಲಮಿ (ಏಹ್ಡುಗಳನುನ ಭಹಡುುದು,
 ೀಶಬಮಶಣ, ಯಂಗಷಜಿೆಕ ,  ೀದ್ರಕ ಮಲ್ಲಿ ಷಸಹಮ ಸಷತ) ಕ ಮಡುಗ ನೀಡಫಸುದು.
ನಭಭ ವಿದಹಮರ್ಥ್ಗಳು ಕ್ಲ್ಲಮುುದಯಲ್ಲಿ ಷಸಹಮ ಭಹಡಲು ನೀು ನಹಟಕ್ನುನ ಏಕ ಫಳಷುತಿತದ್ರದೀರಿ ಎಂಫುದನುನ ರಿಗಣಿಷುುದು
ಭುಖಮಹದುದು. ಆದು ಬಹಶ ಮನುನ (ಈದಹ.

), ವಿಶಮದ ಜ್ಞಹನನುನ (ಈದಹ. ರಿಷಯದ ಮೀಲ

ಗಣಿಗಹರಿಕ ಮ ಯಬಹ) ಈತತಭಡಿಷುುದಕಹೂಗಿಯೆೀ, ಄ಥಹ ನದ್ರ್ಶಟ

ಗಳನುನ (ಈದಹ. ತಂಡದ ಕ ಲಷ) ಫ ಳ ಷುುದಕಹೂಗಿಯೆೀ?

ಕಹಮ್ನ್ಸಣ ಮ ಗುರಿಮ ಭುಂದ ನಹಟಕ್ದ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ ಈದ ದೀವು ಕ್ಳ ದುಸ ಮೀಗದಂತ ಎಚಿಯಹಿಸಿ.
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ಕೃತಜ್ಞತ ಗಳಳ
ಇ ವಿಶಮ

ನುನ ಫ ೀಯ ಮಹುದ ೀ ರಿೀತಿ ಗುಯುತಿಷಲಡದ ೀ ಆದದಯ ಕ್ರಯಯೆೀಟವ್ ಕಹಭನ್್ ಅಟಯಫಮಮವನ್-ವ ೀರ್಄ಲ ೈಕ್ ಯಹನಗಿಮಡಿ

ಲಬಮನಹನಗಿ ಭಹಡಲಹಗುತಿತದ (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). ಯಹನಗಿಮು
TESS-ಆಂಡಿಮಹದ OU ಭತುತ UKAID ಲ ಮೀಗ ಮೀಗಳ ಫಳಕ ಮನುನ ಸ ಮಯತುಡಿಷುತತದ , ಆದನುನ TESS-ಆಂಡಿಮಹದ ಹಯಜ ಕ್ಟಗಳ
ಮಿತಿಮಲ್ಲಿ ಭಹತಯ ಮಹುದ ೀ ಫದಲಹಣ ಭಹಡದ ಫಳಷಫಸುದು.
ಕ್ೃತಿಷಹವಭಮದ ಭಹಲ್ಲೀಕ್ಯನುನ ಷಂಕ್ರ್ಷು ಎಲಹಿ ಯಮತನಗಳನಮನ ಭಹಡಲಹಗಿದ . ಮಹುದನಹನದಯಮ ಄ನುದ್ರದಶಟಹಗಿ ಗಭನಷದ ೀ
ಸ ಮೀಗಿದದಯ ಮೊದಲ ಄ಕಹವದಲ ಿೀ ಄ಗತಮವಿಯು ಏಹ್ಡುಗಳನುನ ಭಹಡಲು ಯಕಹವಕ್ಯು ಷಂತ ಮೀಶ ಡುತಹತಯ .
ಷಂನಮಭಲಗಳು ಆಯುಗಳ ಕ ಮಡುಗ ಮನುನ ಳಗ ಮಳುುತತ : ಡ ಫ ಮೀಯಹ ಕ್ಮರ್, ಫ ತ್ ಎಲ್ಲ್ಂಗ್, ಜ ಮ ಭಟ ಮಿ, ಕ ಿೀರ್ ಲ್ಲೀ,
ಕ್ರಯಸ್ಡ ಷಟಚಫರಿ, ಪ ಯಡಹ ಹಲ ಪಂಡನ್ ಭತುತ ಷಂಧಹಮ ಯಹಂಜ .
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