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ಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಂದ ಕುಂಠಿತವಾದ
ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ, ನಿರುದ್ೇಗದುಂತಹ ಗುರುತರವಾದ
ಸಮಸ್್ಗಳನ್ನು ಒಳಗುಂಡುಂತೆ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ.
ಹೇಗ್ಗಿ, ವಿದ್್ಭ್್ಸವನ್ನು ಮಗಿಸಿ ವೃತಿತಿ ಭವಿಷ್್್ಷ ದ ಅನೇಕ
ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕುಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಯ
ಮನದಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಮತ್ತಿ ಆತುಂಕ ಸಹಜವಾದದ್ೇ.

ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಕ್ತಿತ್ವ, ಆಸಕ್ತಿ, ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ುಂತೆ
ವೃತಿತಿಯನ್ನು ಅರಸಿ ಆಯ್್ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಕುಂಪನಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ
ಮತ್ತಿ ನಿರೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರತ್ ಪೂವ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕುಂಡರೆ,
ಆಯ್್ ಪರಾಕ್ರಾರಾರಾರಾ ಯ್ಯಲ್ಲಿ ಯಶಸುಸು ನಿಮ್ಮದ್ಗಬಲಲಿದು.

ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಂತಗಳು
ಸಾಮಾನ್ವಾಗಿ ಆಯ್್ಯ ಪರಾಕ್ರಾರಾರಾರಾ ಯ್ಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್್ಡ್ ಪರೇಕ್ಷೆ,
ಸಮೂಹ ಚರ್್ವ ಮತ್ತಿ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಸುಂದಶ್ವನ ಸ್ೇರದುಂತೆ
ಮೂರು ಹುಂತಗಳಿರುತತಿವೆ.

ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರ ಹೀಗೆ?
ಈ ಪರೇಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮತ್ತಿ ಇುಂಗಿಲಿಷ್ ಪರಣತಿ,
ಸುಂವಹನ ಕೌಶಲ, ತಾಕ್್ವಕ ಆಲೇಚನಾ ಮತ್ತಿ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ,
ಸಾಮಾನ್ ಬೌದಿ್ಧಕ ಸಾಮರ್್ವ, ಸುಂಖ್್ ಮತ್ತಿ ಪದಗರಾಹಕೆ,
ಮನೇಭ್ವ, ಸ್ವಭ್ವ, ವಿಶ್್ವಸಾಹ್ವತೆ ಇತಾ್ದಿಗಳನ್ನು
ಪರೇಕ್ಷಿಸುವ ಪರಾಶ್ನುಗಳಿರುತತಿವೆ. ಮಖ್ ವಿಭ್ಗಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿರೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅುಂಕಗಳ ಬಗೆಗೆ
ಕಾ್ುಂಪಸ್ಗೆ ಬರುವ ಕುಂಪನಿಗಳ ನಿಬುಂಧನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ

ಪರೇಕ್ಷೆಯ ವಿನಾ್ಸವನ್ನು ಅರಯಿರ. ವಾ್ಕರಣದ ಕೌಶಲವನ್ನು
ತಿೇಕ್ಷ್ಣಗಳಿಸಿ ಮತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಷ್ರಸಿ.
ಆಪ್ಟಿಟ್್ಡ್ ಪರೇಕ್ಷೆಗಳ ಪರಾಶ್ನುಪತಿರಾಕೆಗಳನ್ನು ವೆೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ
ಅರವಾ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಉತತಿರಸುವುದರುಂದ
ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್್ವ ಮತ್ತಿ ದೌಬ್ವಲ್ಗಳ ಅರವಾಗಿ ಸೂಕತಿವಾದ
ಕಾಯ್ವತುಂತರಾವನ್ನು ರೂಪ್ಸಿಕಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತತಿದ.
ಈ ಪರೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು 4–5 ಬಾರ ಅಭ್್ಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮವಿಶ್್ವಸ ಹೆಚ್ಚುತತಿದ.

ಸಮೂಹ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಚರ್್ವಗಳು ಒುಂದು ರೇತಿಯ ವ್ಕ್ತಿತ್ವ ಪರೇಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನ
ಸಾಮಾನ್ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಸುಂವಹನ ಕೌಶಲ, ನಾಯಕತ್ವದ
ಸಾಮರ್್ವ ಮತ್ತಿ ಅುಂತರ್ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ನೈಪುಣ್ತೆಗಳುಂತಹ
ಪಾರಾರಮಿಕ ಕೌಶಲಗಳು ಇುಂದು ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ೇಗಗಳಿಗೂ
ಅವಶ್ಕ.

ಸಮೂಹ ಚರ್್ವಯ್ುಂದರೆ ಕಾ್ುಂಪಸ್ ಆಯ್್ಯಲ್ಲಿ
ಭ್ಗವಹಸುವ 8–10 ಅಭ್ರ್್ವಗಳು ಒಟ್ಟಿಗಿ ಸ್ೇರ
ಪರಾಚಲ್ತ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಚಿ್ವಸುವುದು. ಉದ್ಹರಣೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಣ ಪದ್ಧತಿ, ಜ್ಗತಿೇಕರಣ ಮತ್ತಿ ಆರ್್ವಕ ಪರಾಗತಿ,
ಯುವಜನಾುಂಗದ ಸಮಸ್್ಗಳು ಇತಾ್ದಿ. ಕುಂಪನಿಯ
ನಿವಾ್ವಹಕರು ಚರ್್ವಯಲ್ಲಿ ಭ್ಗವಹಸುವುದಿಲಲಿ. ಆದರೆ
ಚರ್್ವಯ ಸ್ವರೂಪ, ಅಭ್ರ್್ವಗಳ ಭ್ಗವಹಸುವಿಕೆ, ಪರಾಕ್ರಾರಾರಾರಾ ಯ್
ಕರತ್ ಟ್ಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕಳು್ಳತಿತಿರುತಾತಿರೆ.

ಮೊದಲು ಚರ್್ವಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವವರು
ನಿವಾ್ವಹಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸ್ಳೆಯುತಾತಿರೆ. ಆದರೆ, ವಿಷಯದ
ಬಗೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರವೆೇ ಇರದಿದ್ರೆ? ಚಿುಂತಿಸುವ ಅಗತ್ವಿಲಲಿ;

ಎಲಲಿರಗೂ ಚರ್್ವಯನ್ನು ಕರಾಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಲ್ಸಲು
ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿೇಡಿ. ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ‘ಸ್ನುೇಹತರೆ, ಈಗ
ಚರ್್ವಯನ್ನು ಪಾರಾರುಂಭಿಸಿ ಒುಂದು ನಿಮಿಷದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಎಲಲಿರೂ ಕರಾಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೇಣ. ಶಶಿ...
ನಿೇವು ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡ ಬಯಸುತಿತಿೇರ?’ ಈ  ರೇತಿ,
ಉಪಾಯವಾಗಿ ಚರ್್ವಯ ಮುಂದ್ಳತ್ವ ವಹಸಿದರೆ,
ನಿವಾ್ವಹಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸ್ಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ
ವಿಷಯದ ಸುಂಪೂಣ್ವ ಮಾಹತಿ ಲಭಿಸುತತಿದ.

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪಾರಾಯವನ್ನು ಮುಂಡಿಸುವಾಗ, ಪರಾಸಿದ್ಧ ವ್ಕ್ತಿಗಳ
ಉಲಲಿೇಖನಗಳನ್ನು, ಹೇಲ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ
ವಾದಗಳು ಇನ್ನು ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರುತತಿವೆ.

ಕೆಲವೊಮ್್ಮ, ಇುಂತಹ ಚರ್್ವಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂದಲ, ಕಲಹ
ಗಳಾಗಬಹುದು ಅರವಾ ಆಕರಾಮಣಕಾರ ಅಭ್ರ್್ವಗಳಿದು್,
ಸೌಮ್ ಸ್ವಭ್ವದ ಅಭ್ರ್್ವಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು
ಅವಕಾಶವಿಲಲಿದ್ಗಬಹುದು. ಹೇಗ್ದಲ್ಲಿ ಚರ್್ವಯ
ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲ್ಯಿಸಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಲು ಪರಾಯತಿನುಸಿ.
ಚರ್್ವ ಮಗಿಯುವುದಕೆ್ ಮುಂರ್, ಚರ್್ವಯ ಸಾರಾುಂಶವನ್ನು
ಗುುಂಪ್ನ ಅನಧಿಕೃತ ಪರಾತಿನಿಧಿಯುಂತೆ ಒತಿತಿ ಹೆೇಳುವುದರುಂದ
ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಎದು್ ಕಾಣುತತಿವೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದಶಚೆನ
ಸುಂದಶ್ವಕರು ಕೆೇಳುವ ಸರಳ ಮತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ ಪರಾಶ್ನುಗಳ
ಹುಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗರಾಹಸುವ ಉದ್ೇಶವಿರುತತಿದ.
ಅುಂದರೆ, ಒುಂದು ವಿಷಯಕೆ್ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತೆ ವಿವಿಧ
ಪರಾಶ್ನುಗಳನ್ನು ಕರಾಮವಾಗಿ ಕೆೇಳುತಾತಿ ಹೇಗುವುದು ಸುಂದಶ್ವನದ
ಮಖ್ ತುಂತರಾ. ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ‘ನಿೇವು ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಆಟವನಾನುಡ ಬಯಸುತಿತಿೇರ?’ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ುಂತ ಸಾಮಾನ್
ಪರಾಶ್ನುಯ್ುಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ  ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಪರಾಶ್ನುಗಳನ್ನು ಉತತಿರಸುತಾತಿ ಹೇದುಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗೆಗೆ
ಅಭಿಪಾರಾಯ ಮೂಡುತಿತಿರುತತಿದ. ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್
ಆಟಗ್ರ ಮತ್ತಿ ರ್ಸ್ ಆಟಗ್ರನ ವ್ಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹ್ವ
ವ್ತಾ್ಸಗಳಿರುತತಿವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈ ವ್ತಾ್ಸಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ, ವೃತಿತಿಯ ಅವಶ್ಕತೆಗಳಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್್ವ
ಮತ್ತಿ ವ್ಕ್ತಿತ್ವದ ವೆೈಶಿಷಟಿ್ಯತೆಗೂ ಹೇಲ್ಸಿ, ವೃತಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಸಫಲತೆಯ ಸಾಧ್ತೆಯನ್ನು ಅುಂದ್ಜು ಮಾಡಿ, ಅುಂತಿಮ
ಆಯ್್ ಮಾಡುವುದೇ ಸುಂದಶ್ವಕರ ಜವಾಬಾ್ರ. ಆದ್ರುಂದ,
ಪಠ್ೇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕರತ ಪರಾಶ್ನುಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು
ಪರಾತಿಬಿುಂಬಿಸುವುದರುಂದ ಎಚಚುರದಿುಂದಿರುವುದು ಸೂಕತಿ.

ವೃತಿತಿಜೇವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು,

ಸುಂದಿಗ್ಧ ಸನಿನುವೆೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಸುವಾಗ, ಮಾನಸಿಕ
ಒತತಿಡವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಹೇಗ್ಗಿ, ಸುಂದಶ್ವಕರು
ಉದ್ೇಶಪೂವ್ವಕವಾಗಿ ಒತತಿಡ ತರುವುಂತಹ ಪರಾಶ್ನುಗಳನ್ನು,
ಸನಿನುವೆೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅಭ್ರ್್ವಗಳ ಯೇಗ್ತೆಯನ್ನು
ನಿಧ್ವರಸುತಾತಿರೆ. ಇುಂತಹ ಪರಾಶ್ನುಗಳಿಗೆ ಸೌಮ್ವಾಗಿ
ಸಮಯೇಚಿತವಾಗಿ ಉತತಿರಸುವುದರುಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಕ್ತಿತ್ವದ
ಪ್ರಾಢತೆ ಎದು್ ಕಾಣುತತಿದ.

ಸುಂದಶ್ವನ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮಗರವಿಲಲಿದುಂತೆಯ್ೇ ನಿಮ್ಮ
ವಿವಿಧ ಕೌಶಲಗಳ ಪರೇಕ್ಷೆಯಾಗುತಿತಿರುತತಿದ. ಕುಂಪನಿಗಳು
ಅರವಾ ಶಿಕ್ಣಸುಂಸ್ಥೆ ಡೆರಾಸ್ಕೇಡ್ ಸೂಚಿಸದಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ
ವೆೇಷಭೂಷಣ ಸಾುಂಪರಾದ್ಯಿಕವಾಗಿದು್, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಗಿರಲ್.
ಏಕೆುಂದರೆ, ಸುಂದಶ್ವಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇಡಿದ ಮೊದಲ ಕ್ಣದ
ಅನಿಸಿಕೆ ಮಖ್. ಹೇಗ್ಗಿ, ದೇಹಭ್ಷೆಗೂ ಆಲೇಚನಗಳಿಗೂ
ಸಾಮ್ತೆಯಿದು್ ದೇಹದ ನಿಲುವು ಮತ್ತಿ ಚಲನ, ನಿಮೊ್ಮಳಗಿನ
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೇಚನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕ.

ಸಾಮಾನ್ವಾಗಿ, ಕಾ್ುಂಪಸ್ ಆಯ್್ಗೆ ಬರುವ ಕುಂಪನಿಗಳು
ಅತ್್ತತಿಮ ಶ್ರಾೇಣಿಯಲ್ಲಿದು್, ಒಳೆ್ಳಯ ಪಾ್ಕೆೇಜ್, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಿ
ಸವಲತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿೇಡುತತಿವೆ. ಕಾ್ುಂಪಸ್ ಸ್ಲಕ್ನ್ ಪರಾಕ್ರಾರಾರಾರಾ ಯ್ಯಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮವಿಶ್್ವಸದಿುಂದಲೂ, ಆಶ್ಭ್ವನಯಿುಂದಲೂ ಭ್ಗವಹಸಿ.
ಕಾ್ುಂಪಸ್ ಮೂಲಕ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದುಂದು
ಹೆಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ವೃತಿತಿಜೇವನದ ಯಶಸಿಸುನ ಏಣಿಯುಂತೆ. ಆದ್ರುಂದ,
ನಿರುಂತರವಾದ ಪರಶರಾಮದಿುಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತಿತಿಜೇವನದ
ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡುವ ಇುಂತಹ ಸದವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿಕಳಿ್ಳ. ವೃತಿತಿ ಮತ್ತಿ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸಸುನ್ನು
ಗಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಷಕರು ಮತ್ತಿ ಶಿಕ್ಣ ಸುಂಸ್ಥೆಯವರು ನಿಮ್ಮ
ಸಾಧನಯನ್ನು ನೇಡಿ ಮ್ಚ್ಚುವುಂತಾಗಲ್.

(ಲೇಖಕರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು)

ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
l ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಏನನ್ನು ಹೆೇಳಲು ಬಯಸುತಿತಿೇರ?
l ನಿಮ್ಮ ವೃತಿತಿ ಜೇವನದ ಕನಸುಗಳೆೇನ್?
l ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್್ವ ಮತ್ತಿ ದೌಬ್ವಲ್ಗಳೆೇನ್?
l ನಿಮ್ಮ ಈವರೆಗಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧನಗಳೆೇನ್?
l ನಮ್ಮ ಕುಂಪನಿಯನನುೇ ಏಕೆ ಸ್ೇರಬಯಸುತಿತಿೇರ?
l ಇನ್ನು ಐದು/ ಹತ್ತಿ ವಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಯಾವ

ಹುಂತ/ ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಇಚಿಛಿಸುತಿತಿೇರ ಮತ್ತಿ
ಹೆೇಗೆ?

ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್್ಶಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವರ್ಶದಲ್ಲಿ
ಓದುವಾಗಲೇ ಭವಿರಯಾಯಾಯಾರದ ಉದಯಾೇಗದ ಬಗೆಗೆ ತಳಮಳ
ಶುರುವಾಗುತತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಯಾಂಪಸ್ ಆಯ್ಕೆಯ
ಬಗೆಗೆ ಆತಂಕ ಸಹಜವೇ. ಯಾವ ರೇತಿ ಪರೇಕ್ಷೆ
ಎದುರಸಬೇಕು, ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉತತಿರಸಬೇಕು
ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಿತು.

1. ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣಕರುಳು ಉದ್ದವಾಗಿರುತತಿದೆ?

ಅ) ಸಸಾ್ಹಾರಗಳು
ಆ) ಮಾುಂಸಾಹಾರಗಳು

ಇ) ಕ್ೇಟಗಳು ಈ) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೇವಿಗಳು
2. ‘ಗುಹೀಶ್ವರ’ ಎಂಬುದು ಯಾವ ವಚನಕಾರನ

ಅಂಕ್ತ?
ಅ) ರ್ನನು ಬಸವಣ್ಣ ಆ) ನ್ಲ್ಯ ಚುಂದಯ್
ಇ) ಅಲಲಿಮಪರಾಭು ಈ) ಮೊೇಳಿಗೆ ಮಾರಯ್
3. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಕೀಂದರಾೀಕರಸುವ ವಸುತಿ

ಯಾವುದು?
ಅ) ಗ್ಜು ಆ) ಪ್ೇನ ದಪ್ವಣ
ಇ) ನಿಮನು ದಪ್ವಣ ಈ) ಕನನುಡಿ
4. ‘ಸಾಮಗಾನ’ ಯಾರು ರಚಿಸ್ದ ಕವಿತೆಗಳ

ಸಂಕಲನ?
ಅ) ವಿ.ಕೃ.ಗೇಕಾಕ್
ಆ) ಜ.ಎಸ್. ಶಿವರುದರಾಪ್ಪ
ಇ) ಗೇಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ
ಈ) ರ್ನನುವಿೇರ ಕಣವಿ
5. ಕೌಟಿಲಯೂನ ಅರಚೆಶಾಸತ್ರವನ್ನು ಸಂಪ್ದಸ್

ಪರಾಕಟಿಸ್ದವರು ಯಾರು?
ಅ) ಕೆ. ಬಿ.ಪಾಠಕ್ ಆ) ಆರ್. ನರಸಿುಂಹಾಚಾಯ್ವ
ಇ) ಆರ್. ಶ್್ಮಶ್ಸಿ್ರಿ ಈ) ಬಿ.ಎಲ್. ರೆೈಸ್
6. ಇಂಗೆಲಿಂಡ್ನ ಪರಾಧಾನ ಮಂತ್ರಾಯ ಅಧಿಕೃತ

ನಿವಾಸದ ವಿಳಾಸವೀನ್?
ಅ) ನುಂ. 10, ಬೇಕರ್ ಸಿಟಿ್ೇಟ್
ಆ) ನುಂ. 10, ರಾಯಲ್ ಸಿಟಿ್ೇಟ್
ಇ) ನುಂ. 10, ವಿಕಟಿೇರಯಾ
ಈ) ನುಂ. 10, ಡೌನಿುಂಗ್ ಸಿಟಿ್ೇಟ್
7. ಬಂಗಾಲವನ್ನು ಬ್ರಾಟಿಷರು ಎರಡು ಪ್ರಾಂತಯೂಗಳಾಗಿ

ವಿಂಗಡಿಸ್ದು್ದ ಯಾವ ವಷಚೆ?
ಅ) 1905 ಆ) 1805
ಇ) 1915 ಈ) 1925
8. ಪರಾಪಂಚದ ಅತ್ ಚಿಕ್ಕ ದೆೀಶ ಯಾವುದು?
ಅ) ಮ್ಕ್ಸುಕ ಆ) ಚಿಲ್ ಇ) ವಾ್ಟ್ಕನ್ ಈ) ಟ್ಬಟ್
9. ಲೀಡಿ ಟಾಟಾ ಸಾಮಾರಕ ಪರಾಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ

ಕ್ಷೆೀತರಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೀಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಗೆ
ನಿೀಡಲಾಗುತತಿದೆ?

ಅ) ವೆೈದ್ಕ್ೇಯ ಆ) ಕೃಷ್
ಇ) ರುಂಗಭೂಮಿ ಈ) ಕಲ
10. ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸಿ ದನವನ್ನು ಪರಾತ್ವಷಚೆ ಎಂದು

ಆಚರಸಲಾಗುತತಿದೆ?
ಅ) 1ನೇ ಡಿಸ್ುಂಬರ್ ಆ) 10ನೇ ಡಿಸ್ುಂಬರ್
ಇ) 20 ನೇ ಡಿಸ್ುಂಬರ್ ಈ) 25ನೇ ಡಿಸ್ುಂಬರ್

ಹಂದನ ಸಂಚಿಕಯ ಸರ ಉತತಿರಗಳು
1. ಎುಂಟು 2. ಎಸ್. ಎ. ಬೊಬಡೆ 3. ಪಾಲ್್ವಾಲ
4. ತಾಳಗುುಂದ 5. ಶಿವ 6. ಕದುರೆ ಓಟ
7. ಗೇವಿುಂದ ಭಟಟಿ 8. ಮ್ೈಸೂರು
9 . ಚದುರುಂಗ 10. ಬಿಧುರತೆ

ಎಸ್. ಎಲ್. ಶಿ್ೇನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
ಕ್ವಿಜ್

ಪಠಯಾಪುಸತುಕಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ಯಾಆರ್ ಕೇಡ್
ನಿೀವು ಈ ವಷ್ವ ಪರಾಕಟವಾಗಿ ಸರಬರಾಜ್ಗಿರುವ ಹಸ
ಪಠ್ಪುಸತಿಕಗಳನ್ನು ನೇಡಿದಿ್ೇರಾ? ರಾಷಟಿ್ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ
ಶಿಕ್ಣ ನಿೇಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪ್ತವಾದ ಹಸಶಿಕ್ಣ ನಿೇತಿಯ ಅನ್ವಯ
ಪಠ್ಪುಸತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನವಿೇನ ವಿನಾ್ಸ, ಬಹುವಣ್ವದ ಮದರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ
ಇಡಿೇ ಯೂನಿಟ್ ಅರವಾ ಪಾಠದ ವಿದು್ನಾ್ಮನ ರೂಪ ಅುಂದರೆ
ಎಲಕಾಟಿ್ನಿಕ್ ಟೆಕ್ಸುಟ್ (ಇ-ಟೆಕ್ಸುಟ್) ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅರವಾ ಟ್್ಬಲಿಟ್ನಲ್ಲಿ
ಮೂಡಿಬರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಕ್ಆರ್ ಕೇಡ್ ಹುಂದಿವೆ.
ಮೊದಲ್ಗೆ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟ್. ಪಠ್ಪುಸತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತರಾವಿದ್ ಈ ಕ್ಆರ್
ಕೇಡ್ಗಳು ಇದಿೇಗ ಒುಂದನೇ ತರಗತಿಯಿುಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ
ಹಸ ಪಠ್ಪುಸತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದಿರಾತವಾಗಿವೆ. ಕನಾ್ವಟಕ ಪಠ್ಪುಸತಿಕ
ಸುಂಘದ ((http://ktbs.kar.nic.in) ವೆಬ್ಸ್ೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಪುಸತಿಕಗಳು
ಲಭ್ವಿವೆ.

ಏನಿದು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೀಡ್?
ಕ್ಆರ್ ಕೇಡ್ ಎುಂಬುದು ಕ್್ವಕ್ ರೆಸಾ್ಪನ್ಸು ಕೇಡ್ನ ಸುಂಕ್ಷಿಪತಿ
ರೂಪ. ಇತಿತಿೇರ್ಗೆ ಅುಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪಾಹಾರಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ, ತರಕಾರ
ಗ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇ-ಪೇಮ್ುಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಇಟ್ಟಿರುವ
ಪೇಟ್ಎಮ್, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಭಿೇಮ್ ಮೊದಲ್ದ ಆ್ಪ್ಗಳ ಚಚ್ಚುಕಾಕಾರ
ಕೇಡ್ಗಳು ಮದಿರಾತಗುಂಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇಡಿರಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಅರವಾ ಸಾ್್ಯನರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಗ ಆಯಾ
ವಸುತಿವಿನ ಪೂರಕ ಮಾಹತಿ, ಬಿಲ್ ಪೇಮ್ುಂಟ್ ವಿಧಾನ ಎಲಲಿವೂ
ತೆರೆದುಕಳು್ಳತತಿವೆ.

ಈ ಕ್ಆರ್ ಕೇಡ್ಗಳು ಇದಿೇಗ ಪಠ್ಪುಸತಿಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು್,
ಅವನ್ನು ಸಾ್್ಯನ್ ಮಾಡಿದ್ಗ ಆಯಾ ಪಾಠದ ಪೂಣ್ವ ವಿವರ,
ಪರಾಶನುೇತತಿರ, ಆಡಿಯ, ವಿೇಡಿಯ ತೆರೆದುಕಳು್ಳತತಿವೆ. ಪರಾಜೆಕಟಿರ್
ಸಹಾಯದಿುಂದ ಅವೆಲಲಿವನ್ನು ಗೇಡೆಯ ಮ್ೇಲ ತೇರಸಬಹುದು.
ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟ್. ಮತ್ತಿ ಮಾನವ ಸುಂಪನ್್ಮಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಸ ವೆಬ್ಸ್ೈಟ್ ಮತ್ತಿ ಆ್ಪ್ ದಿೇಕ್ಷಾ (DIKSHA -
https://diksha.gov.in) ಈ ಕ್ಆರ್ ಕೇಡ್ನ ಪೂರಕ ಮಾಹತಿ
ಪರಾದಶಿ್ವಸುತತಿದ. ಸದ್ಕೆ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇುಂಗಿಲಿಷ್, ಕನನುಡ, ಹುಂದಿ, ಮರಾಠಿ,
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತಿ ಉದು್ವ ಭ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದ.
ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟ್. ಮತ್ತಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟ್.ಗಳ ವೆಬ್ಸ್ೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಶಿಕ್ಕರು, ವಿದ್್ರ್್ವಗಳು, ಪೇಷಕರು ಹಾಗೂ ಶ್ೈಕ್ಣಿಕ ಕ್ಷೆೇತರಾದಲ್ಲಿ
ತಡಗಿರುವವರಗ್ಗಿ ಹಲವು ವಿನ್ತನ ಪೇಟ್ವಲ್ಗಳ ಲ್ುಂಕ್ಗಳಿವೆ.
ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸ್ೈಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
l http://epathshala.nic.in
l http://ncert.nic.in/tamanna/tamanna.html
l http://ncert.nic.in/ebooks.html
l https://itpd.ncert.gov.in
l https://eg4.nic.in/edu/opac/dlibrary.aspx
l https://ciet.nic.in v

ಬೀದ್್ರ ಮೆಂಜುನಾಥ

ಯಾವುದೆೀ ಸ್ಪಧಾ್ವತ್ಮಕ ಪರೇಕ್ಷೆಯಿರಲ್, ಕನಯ
ಕ್ಣದ ಸಲಹೆಗಳು ಖುಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕೆ್
ಬರುತತಿವೆ. ಈ  ಸಲಹೆಗಳು ಬೇರೆಯವರು ಕಟ್ಟಿದ್ನ್ನು
ಅನ್ಸರಸಿದ್್ಗಿರಬಹುದು ಅರವಾ ಸ್ವತಃ ತಯಾರಸಿದ್್ಗಿರ
ಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್್ರ್್ವಯ ಪರೇಕ್ಷಾ ಯಶಸಿಸುಗೆ
ಕಾರಣವಾದರೆ ಸಾಕ.

ನಿಮ್ಮ ಸುಂಪೂಣ್ವ ಅಧ್ಯನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಎದುರಾದ ಅನ್ಮಾನಗಳು, ನಿೇವು ಮಾಡಿದ ತಪು್ಪಗಳು
ಕನಯ ಕ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು
ಸಣ್ಣ ಟ್ಪ್ಪಣಿಗಳು (ಶ್ಟ್್ವ ನೇಟ್ಸು) ಹಾಗೂ
ನನಪ್ನಲ್ಲಿರಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸೂತರಾಗಳು ಇವೆಲಲಿವುಗಳನ್ನು
ಒುಂದು ಕಡೆ ಸುಂಗರಾಹಸಿ ಫಲಿೇಚಾಟ್್ವ ಅರವಾ ಫ್ಲಿಶ್
ಕಾಡ್್ವನ ಸಹಾಯದಿುಂದ ಪಾರಾಮಖ್ತೆಗೆ ಅನ್ಸಾರವಾಗಿ
ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಸಿಕುಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು
ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಬೇಕ. ಇದರ ತಯಾರ ಓದಿನ
ಜೊತೆಜೊತೆಗೆೇ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಸುಂಗರಾಹ ಮತ್ತಿ ತಯಾರಯ
ಸಮಯ ಖುಂಡಿತ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದು.

ಫಲಿೀಚಾರ್ಚೆ ಸಹಾಯದಂದ ತಯಾರ
ಅಧ್ಯನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಸಲ್ಗದ ಪರಾಶ್ನುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ
ಎದುರಸಿಯೂ ತಪು್ಪ ಉತತಿರ ತುಂದುಕಟಟಿುಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ. ಉದ್ಹರಣೆಗೆ ತಪು್ಪ ಸೂತರಾ, ತಪು್ಪ ವಿಧಾನ,
ಯಾವ ಹುಂತದಲ್ಲಿ ತಪು್ಪ ಉತತಿರ ದರಕವುಂತಾಯಿತ್
ಎುಂಬುದನ್ನು ಫಲಿೇಚಾಟ್್ವ ಸಹಾಯದಿುಂದ ಗುರುತಿಸಿಕುಂಡು
ಪರೇಕ್ಷೆಗೆ ಹತಿತಿರವಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ರ್್ವ ದುಬ್ವಲ ಇರುವ
ಆ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನಿೇಡಬೇಕ.

ಉದ್ಹರಣೆಗೆ ಇುಂಗಿಲಿಷ್ ವಿಷಯದ ‘ರೇಡಿುಂಗ್
ಕಾುಂಪ್ರಾಹೆನ್ಶನ್’ ವಿಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ್ ಅುಂಕ ಗಳಿಸುತಿತಿದ್ಲ್ಲಿ
ಸ್ವತಃ ಒುಂದು ಫಲಿೇಚಾಟ್್ವ ತಯಾರಸಿ. ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡಿದ
ಫಲಿೇಚಾಟ್ವ ‘ರೇಡಿುಂಗ್ ಕಾುಂಪ್ರಾಹೆನ್ಶನ್’ ಗ್ಗಿ
ಅನ್ಸರಸಲೇಬೇಕಾದ ವಿಧಾನವಲಲಿ, ಇದು ಕೆೇವಲ ಒುಂದು
ಉದ್ಹರಣೆ ಅಷೆಟಿೇ. ಅಭ್ರ್್ವಗಳು ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಕತೆಗೆ ತಕ್ುಂತೆ
ವಿಷಯ ಅನ್ಸಾರ ಫಲಿೇಚಾಟ್್ವ ತಯಾರಸಿಕಳ್ಳಬಹುದು
ಉದ್ಹರಣೆ:

ಫ್ಲಿಶ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಸ್ದ್ಧತೆ
ಪರೇಕ್ಷಾ ತಯಾರಗ್ಗಿ ಕೆೇವಲ ಪುಸತಿಕಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್
ಕಾಲಿಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಣಕ ಪರೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು(ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಿ)
ಮಾತರಾ ಅನ್ಸರಸುತಿತಿರುವ ಅಭ್ರ್್ವಗಳು ಇದರ ಬಗೆಗೆ
ಯೇಚನ ಸಹ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ. ವಿದ್್ರ್್ವಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು
ಅವಶ್ಕತೆಗೆ ತಕ್ುಂತೆ ಮುಂರ್ಯ್ೇ ತಯಾರಸಿಕುಂಡು
ಪರೇಕ್ಷೆ ಹತಿತಿರ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇುಂಗಿಲಿಷ್ ವೊಕೆಬಲರ,
ಸ್್್ೇಸ್್ವ, ಕ್್ಬ್ಸು, ಫ್ಮ್ವಲ್ಸ್ ಪರಾರೈಮ್ ನುಂಬಸ್್ವ,
ಅಪೇಸಿಟ್ಸು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪುನರಾವತ್ವನಗೆ
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿದ್್ರ್್ವ
ಅವಶ್ಕತೆಗೆ ತಕ್ುಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒುಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ
ಪರಾಶ್ನು, ಮತತಿುಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಉತತಿರ ಈ ರೇತಿ ತಾನ್
ಅಭ್ಸಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯ್ೇ ತಯಾರಸಿಟುಟಿಕಳ್ಳಬೇಕ,
ಪರೇಕ್ಷೆ ಹತಿತಿರ ಇರುವ ಈ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವತ್ವನಗೆ
ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳ್ಳಬೇಕ, ದಿನದ ವಿವಿಧ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿವುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವತಿ್ವಸಿದ್ಗ

ಸಹಜವಾಗಿಯ್ೇ ಎಲಲಿವುಗಳನ್ನು ನನಪ್ನಲ್ಲಿಟುಟಿಕಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದಲಲಿದ ಸ್ನುೇಹತರ ಫ್ಲಿಶ್ ಕಾಡ್್ವ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕುಂಡು
ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯನ ನಡೆಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಫ್ಲಿಶ್ ಕಾಡ್್ವ
ತಯಾರಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕ್ದು್, ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಂರ್ಯ್ೇ
ತಯಾರಸಿದರೆ ಸೂಕತಿ.

ಕನೆೀ ಕ್ಷಣಕ್ಕ ವೀಳಾಪಟಿಟಿ
ಕನ ಕ್ಣದ ತಯಾರಗ್ಗಿ ಪಾರಾಮಖ್ತೆಗೆ ಅನ್ಸಾರವಾಗಿ
ಸಿಥೆರ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಸಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ಸರಸಿ. ನಿೇವು ಈ
ಹುಂದ ಅಭ್ಸಿಸುವಾಗ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಿ ತಪು್ಪಗಳ ನೇಟ್ಸು
ವಿಮಶ್್ವಗೂ ಸಹ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮಿೇಸಲ್ರಸಿ.
ಅಧ್ಯನದ ಪರಾಕಾರ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಿೇಡಿದ ಸರ
ಉತತಿರಕ್್ುಂತಲೂ ತಪು್ಪ ಉತತಿರ ನಿೇಡಿ ಪುನಃ ಪರಾಯತಿನುಸಿ. ಸರ
ಉತತಿರ ನಿೇಡಿದ ಉತತಿರ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನನಪ್ನಲ್ಲಿರುತತಿದ.
ದಿನದ ಆರುಂಭದಲ್ಲಿ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದ ಅಧ್ಯನದ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ಸರಸಿ. ನುಂತರ
ದಿನದ ಅುಂತ್ಕೆ್ ಅದು ಪೂಣ್ವಗುಂಡಿತೆ ಅರವಾ ಇಲಲಿವೆೇ
ಎುಂಬುದನ್ನು ಪರಶಿೇಲ್ಸಿರ. ಇಲಲಿದೇ ಹೇದರೆ ಅದಕೆ್
ಕಾರಣ ಏನುಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಕ್. ಆ  ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಪರೇಕ್ಷಾ
ತಯಾರಗಿುಂತ ಮಖ್ವೆೇ ಎುಂಬುದನ್ನು ಅವಲೇಕ್ಸಿ.
ಇಲಲಿ ಅುಂತಾದರೆ ಮರುದಿನ ಅುಂತಹ ಕಾಲಹರಣವನ್ನು
ತಡೆಯಿರ. ಸದ್ಕ್ುಂತೂ ವಷ್ವದ ಕನಯ ಈ  ಬಾ್ುಂಕ್ುಂಗ್
ಪರೇಕ್ಷಾ ತಯಾರಗಿುಂತ ಅತಿಮಖ್ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಇಲಲಿ ಎುಂದು
ಭ್ವಿಸೇಣ.

ಉದ್ಹರಣೆಗೆ ಅಭ್ರ್್ವಗಳು ನಿರುಂತರ ಅಭ್ಸಿಸುವುದು

ಒಳೆ್ಳಯದಲಲಿ ಎುಂದು ವಿರಾಮದ ನಪದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ
ಸಿನಿಮಾ ವಿೇಕ್ಣೆಗೆ ತೆರಳುವರು. ನುಂತರ ಸಮಯ ನಿವ್ವಹಣೆ
ಎುಂದು ರಾತಿರಾ 4  ಗುಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚುವರಯ ಅಭ್್ಸಕೆ್
ತಿೇಮಾ್ವನಿಸುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಸಕಾರಣಗಳಲಲಿ.
ಮೊದಲನಯದ್ಗಿ ವಿರಾಮಕಾ್ಗಿ ಚಲನಚಿತರಾ ವಿೇಕ್ಣೆಗೆ
ತೆರಳಲು ಇದು ಸೂಕತಿ ಸಮಯವಲಲಿ. ಇದು ಕನಯ ಕ್ಣದ
ತಯಾರಗೆ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟಿ ಸಮಯವನ್ನು ಪರೇಕ್ಷಾ
ತಯಾರಗ್ಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಟಟಿರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. ವಿರಾಮಕಾ್ಗಿ ಓದಿನ
ನಡುವೆ ವಿವಿಧ ಮಾಗ್ವಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಸಬೇಕೆೇ ಹರತ್
ಚಲನಚಿತರಾ ವಿೇಕ್ಣೆಗಳುಂತಹ ಏಕಾಗರಾತೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವುಂತಹ
ವಿರಾಮಗಳಿುಂದಲಲಿ. ಇದಲಲಿದ ಈ  ಕಾರಣದಿುಂದ್ಗಿ ನಿೇವು
ತಡರಾತಿರಾಯವರೆಗೂ ಅಭ್ಸಿಸಿದ ಆ  4 ಗುಂಟೆಗಳು ಖುಂಡಿತ
ನಿರೇಕ್ಷಿತ ಫಲ ನಿೇಡಲ್ರವು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಡ ತಪು್ಪ
ಆಯ್್ಗಳೆೇ.

ಇನ್ನು ಇಷ್ಟಿ ದಿನ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯನ, ಅಣಕ ಪರೇಕ್ಷೆ,
ಕ್್ವಜ್ ನುಂತರ ಹಸ ಹಾಗೂ ಮಖ್ವಾದವುಗಳನ್ನು
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕುಂಡಿರಬೇಕ. ಸಹಜವಾಗಿಯ್ೇ ಪರೇಕ್ಷಾ
ತಯಾರಯ ಕನಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯನ
ನಡೆಸಬಾರದು. ಒುಂದು ವೆೇಳೆ ಇದು ಅತ್ಗತ್ ಹಾಗೂ
ಅನಿವಾಯ್ವ ಎುಂದನಿಸಿದರೆ ಹಾಗೂ 15– 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ಅವಕಾಶವಿದ್ಲ್ಲಿ ಸಟಿಡಿ ರಸ್್ ತೆಗೆದುಕಳು್ಳವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲಲಿ.
ಕಾರಣ ಇದು ಅಭ್ರ್್ವಯ ಭವಿಷ್್್ಷ ದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ
ಪ್ರಾಲ್ಮ್ಸು ಪರೇಕ್ಷೆ ಆಗಿರುವುದರುಂದ ‘ಕಾನಸುಪ್ಟಿ ಲನಿ್ವುಂಗ್’
ಹಸದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿಯ್ೇ ಇರುತತಿದ.

ಜೊೇಶ್ ಕಾಫ್ಮನ್ ಬರೆದ ‘ದಿ ಫಸ್ಟಿ 20 ಅವಸ್್ವ’

ಎುಂಬ ಪುಸತಿಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಸಿದ ಪರಾಕಾರ ಹಸತನ್ನು ಕಲ್ಯಲು
ಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಕೆೇವಲ 20 ಗುಂಟೆಗಳು. ಆದ್ರುಂದ ಕ್ಷಿಪರಾ
ಕೌಶಲ ಸುಂಪಾದನಗ್ಗಿ ನಾವು ಪಾಲನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ
ನಾಲು್ ಸರಳ ಹುಂತಗಳು ಎುಂದರೆ
1. ಕೌಶಲ ಮರುಸಾಥೆಪನ.
2. ಹೆರ್ಚುಚ್ಚು ಕಲ್ಯುವುದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು

ತಿದಿ್ಕಳು್ಳವುದು.
3. ಅಭ್್ಸದ ಅಡೆತಡೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕವುದು.
4. ಕನಿಷ್ಠ 20 ಗುಂಟೆ ಅಭ್್ಸ ನಡೆಸುವುದು.

ಪರೇಕ್ಷೆ ಹತಿತಿರವಿರುವಾಗ ಹಸತನ್ನು ಕಲ್ಯುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದಲಲಿ ಎುಂಬ ಸಿದ್ಧ ಉತತಿರ ನಿೇಡಿ ಸ್ಪರ್್ವಯಿುಂದ
ಹರಗುಳಿಯುವುದಕ್್ುಂತ ಮ್ೇಲ್್ಣಿಸಿದ ನಾಲು್ ಸರಳ
ಹುಂತಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಸಿ ಕುಂಚ ಸಟಿಡಿ ರಸ್್ ತೆಗೆದುಕುಂಡರೂ
ಸರ, ಹೆಚ್ಚು ಅುಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸ್ಪರ್್ವಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಉತತಿಮ.

ಪರಾತಿದಿನ ಅಭ್ಸಿಸುವಾಗ ನಿೇವು ಆ ದಿನ ಪೂತಿ್ವಗಳಿಸಿದ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಡೆೈರಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತಾತಿ ಬನಿನು. ಅದಲಲಿದ
ಹಸವಿಧಾನ, ಶ್ಟ್್ವಕಟ್ ಸೂತರಾಗಳು ದರೆತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು
ಸಹ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತಾತಿ ಬನಿನು. ಇದು ಮರುದಿನ ಅಭ್ಸಿಸುವುದಕೆ್
ಖುಷ್ ನಿೇಡುವುದಲಲಿದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನನಪ್ನಲ್ಲಿರುವುಂತೆ
ಮಾಡುತತಿದ.

ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಲಹಗಳು
ಅಧ್ಯನದ ಈ  ಕನಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಪ್ನ ಶಕ್ತಿ
ಹೆಚಿಚುಸಿಕಳು್ಳವುದು ಅತ್ಗತ್
l ಕೆೇಳುವುದರ ಮಖ್ುಂತರ ಕಲ್ಕೆ
l ವಿೇಕ್ಣೆಯ ಮಖ್ುಂತರ ಕಲ್ಕೆ

ಕೀಳುವುದರ ಮುಖಂತರ ಕಲ್ಕ
ಈ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಕಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಂದಿರುವವರು ನಿಮಗೆ
ಅಗತ್ವಿರುವ ವಿಷಯ ಹುಡುಕ್ ಸೂಕತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರವಾ
ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಾಲಿಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕಳ್ಳಬಹುದು. ಬದಲ್ವಣೆ
ಬೇಕೆನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅರವಾ ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಕತೆಗೆ ತಕ್ುಂತೆ ಅಧ್ಯನ
ವಿಷಯ ಬೇಕೆನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೆೇ ಆ  ವಿಷಯ ರೆಕಾಡ್್ವ
ಮಾಡಿ ದಿನನಿತ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆೇಳಬಹುದು ಇದರುಂದ್ಗಿ
ಪುನರಾವತ್ವನ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ನಿಖರ. ಇದಲಲಿದ ತಾವು
ಪರಪೂಣ್ವ ಹುಂದಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಗೆ
ತಿಳಿಸಿಕಡುವುದರುಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಪರಪೂಣ್ವ ಹುಂದದ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರುಂದ ಕೆೇಳಿಸಿಕಳು್ಳವುದರುಂದಲೂ
ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆ ಹೆಚ್ಚುತಾತಿ ಹೇಗುತತಿದ.

ಅಧ್ಯನದ ಕನಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ಅನ್ಸರಸಿ.
ಆದರೆ ಪರೇಕ್ಷೆ ಅತಿ ಹತಿತಿರವಿರುವಾಗ ಸ್ವಯುಂ ಅಧ್ಯನ
ಮಾಡಿದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಹುಂದಿನ ದಿನವುಂತೂ
ಕಟುುಂಬದುಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರ. ಆದಷ್ಟಿ ಒತತಿಡ
ರಹತರಾಗಿರ.

(ಮಂದಿನ ವಾರ: ಉತತಿರಸಬೇಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:
ಪೂವ್ಶ ನಿರ್್ಶರ ಎಷ್ಟು ಸರ?)

ಅರುಣ ಬ. ಚೂರಿ

ವಿೇಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಕೆ
ಕಲ್ಕಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಂದಿರುವವರು ಫ್ಲಿಶ್ ಕಾಡ್್ವ
ವಿಧಾನ ಅನ್ಸರಸಿ. ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ಮ್ವಲ್
ಇಟುಟಿಕಳಿ್ಳ. ಟ್ಪ್ಪಣಿಗಳ (ನೇಟ್ಸು) ತಯಾರಕೆಯಲ್ಲಿ
ವಿವಿಧ ಗ್ತರಾಗಳ ಅಕ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿರ. ಹೆೈಲೈಟರ್ ಸಹಾಯದಿುಂದ ಅತಿ ಮಖ್
ಸೂತರಾಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕಳಿ್ಳ. ಪುನರ್ಮನನದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಯಾಗುತತಿದ.
ಹಾಗೆಯ್ೇ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಸಿಸುವಾಗ
ಅಪ್ಲಿಕೆೇಶನ್ ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕಳಿ್ಳ. ಉದ್ಹರಣೆಗೆ
ಸ್್್ೇಸ್್ವ, ಕ್್ಬ್ಸು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೆೇಶನ್, ಟೆೇಬಲ್ಸು,
ಮ್ಮೊರ ಅರವಾ ಸಾಮಾನ್ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಚಿತರಾ ಸಮ್ೇತ ನಿೇಡುವ ಆಯಾ ದಿನದ ಸುದಿ್ಗಳು
ಹಾಗೂ ಪರಾಶ್ನುಗಳು ವಿವರ ಸಮ್ೇತ ಇರುವುದರುಂದ
ನನಪ್ನಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯಕಾರಯಾಗುತತಿವೆ.

ಪರೇಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅಭಯಾರ್್ಶಯು ಎಷಟುಟುಟುಷೇ ಪರಪೂರ್ಶತೆಯಂದ ತಯಾರ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ
ಪರೇಕ್ಷೆ ಹತಿತಿರವಾಗುತಿತಿದ್ಂತೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷರದ ಸಲಹಗಳು (ಲಾಸ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಟಿಪ್ಸ್)
ಅಭಯಾರ್್ಶಯ ಪರೇಕ್ಷಾ ಯರಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಖಯಾ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತತಿವ. ಈ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷರದ
ಸಲಹಗಳೇನು?

ಬಯಾೆಂಕೆಂಗ್ ಪರೇಕ್ಷೆ: ಕೊನೆಯ
ಕ್ಷಣದ ಸಲಹೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕತು?

ಪರಾ

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ
ಯಶಸ್ವಿ ಸೂತ್ರಗಳು

ಬೇರೆಯವರಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ
ಮಖಂತರ ಗಳಿಸುವ ಅಪರೂಪದ
ವಿರಯವಂದರೆ ಅದು ‘ಜ್ಞಾನ’

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ
ಪರೀಕ್ಷೆ


