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ಕ"ದ $ಲ& 'ರಗಳ+,  ನ./ದ 0'ದ ಮ23  ಪ5 67 ೕತರಗಳ:7  ಅವ=ೕ>/ದ ?ತರ 

ಅ@ಕ ABC DEಗF ಭAಷC ದ IJ3  ಮ23  KೕLE ಆNO ಯ+,  ಎಡ&J3 S&T ಗಮನ$O  
UVW. ABC DEಗಳ $ಲ& ಪ5 J>5 Nಯ:7  ಗಮX/ದY ಈ 0[ಹಗF 

]ತ^_`aJW.  

• bc/ (ಆd5 e ) ?ತರ _ವ KೕLE fಡಬhT? ಉjC ೕkವlಶಗn:? 

• o: bc/ (Apq ನ) frWs ೕt. uಂW /ಎ fಡಬh[? 

• o: wlಂ frWs ೕt. ಈಗ ಎಂಎ (ಅಥEyಸ3 {) fಡಬh[? 

ಈ ಪ5 |7 ಗF ಉBಹರ}ಗಳ~� ೕ; ��, ಇಂತಹ ಪ5 |7 ಗF, �ಂದಲಗF ಬರ�ರWಂದಲ, . 

'ಸ3 ವ'�, IJ3  ಮ23  KೕLE ಆNO ಯ+,  ಸ^_ದ ಪ5 >5 Nಯ:7  ಅ:ಸ^/ದY 

ಇಂತಹ ಪ5 |7 ಗF ಉದ� A�&Vಲ, .  

bc/ ?ತರದ KೕLE ಆNO ಯ+,  ಇ�7 ಂT ಪ5 uಖ ಸಮ�C �W. ಅ@ಕ 

ವಷEಗ�ಂದ, �ಲ Apq ನ ಮ23  fನAಕ yಸ3 {ದ KೕL Eಗ�ಂದ �ರ ಸ^cJ3 Sವ 

ABC DEಗಳ ಆಕಷE} �rಕ� ಮ23  ಎಂ�Xಯ^ಂ� KೕL Eಗಳತ3  uಂTವ^cJ3 W. 

ಆ�ೕಗC  ಮ23  �� ಸ� C  ವಲಯದ+, Sವ ಸ'� ಮ23  ಅವlಶಗಳ:7  ಗಮX/ದY 

�rಕ� IJ3 ಯ ಆಕಷE} �ಕ3 �X/ದ� ಎಂ�Xಯ^ಂ� KೕLE ಮ23  IJ3 ಯ 

'ಸ3 'ಂಶಗn �Y. �r$�ಂತ� ಅ�ಕ'ದ � $�ಂದ ಎಂ�Xಯ^ಂ� 

ಪದAೕಧರರ+,  XSjC ೕಗ ¢£¤ � A��ಲ, W ಇX7 ತರ IJ3 ಗಳ:7  ಅ:ಸ^�J3 Bs Y. 

¥¦§, ಬh¨ಕ ಎಂ�Xಯ^ಂ� ಪದAೕಧರರ+,  IJ3  0U�/ದ ©ಶಲಗಳ 

Kರ¦��WNಂಬ ಉVs �ಗಳ ಅª«5 ಯ¬ ಇW. ಈ lರಣಗ�ಂದ, ಎಂ�Xಯ^ಂ� 

/ೕ®ಗF �ಣE ಪ5 fಣದ+,  ಭJE_ಗW ಕ"ದ ಐT ವಷEಗಳ+,  [ಶದ �fS 400 

ಎಂ�Xಯ^ಂ� l°±ಗF u²¤ �. 

bc/ ?ತರದ ³´µಕ ಅವ� 5-8 ವಷEಗಳ~� ೕ; ಆದY, IJ3 NಂದY 30-40 ವಷEಗಳ 

Vೕ¶Eವ� ಪಯಣ. ಆದs ^ಂದ, ABC DEಗF ಖ²ತ'ದ IJ3 ಯ ಆNO ಯ ?ತರ· 

KೕLE ಆNO  fಡ�¸. �kದY, ಸ^_ದ IJ3  ಮ23  KೕLE ಆNO ಯ ಪ5 >5 N 

¹§? 

 

1. IJ3  ಮ23  KೕLE ಆNO : Xೕ& ಇಷ�  ಪºವ IJ3 � Xಮ» +, Sವ ಪ5 J¼� 

�ಮC ¦ ಇರ�¸. y½ l°±ಗಳ+,  ¾ಲಭC Aದs Y ಅಥ' ಆ¿ À¿ ನ+,   ಆb� ÁC Â 

ÃL�  fr, Xಮ»  �ವi.ಥ5 C  ಮ23  ÄಬEಲC ಗಳ:7  ಅ^�^. ಇದರ ಆÅರದ ÆÇ 



�ಕ3 'ದ IJ3  ಮ23  ಅದÈ¦ KೕLE ಆNO �ರ+. ಪ5 uಖ'�, É´ಣ u�cವ 

·"§ [5-8 ವಷE] ಆ IJ3 ಯ $Ê ೕತ5 $O  �r$�Sತ3 WË ಎಂT  ಖ²ತಪr/K�Ì . ³´µಕ 

�ೕವನದ XÍEಯಕ Îತಗಳ+,  Xಮ§ fಗEದಶEನ �l`ತ3 W. ಆದs ^ಂದ, 

fಗEದಶEಕರ:7  `SJ/. 

2. �ೕವನದ ÏC ೕಯಗಳ:7  Xಶ¤ �/: Xಮ»  IJ3  ಮ2 ]ಸ� �ೕವನದ ÏC ೕಯಗn:? 

É´ಣದ ?ತರದ ಬT>ನ Xಮ»  ಕನ�ಗn:? ಬT>§ ಅJ uಖC 'ದ, ಈ ಪ5 |7 ಗಳ ಬ§Ð  

²ಂJ/, ಉತ3 ರಗಳ:7  ÑºK�Ì . 

3. É´ಣದ ಅವಶC ಕ¦ಗಳ:7  JೕfEX/: �7 ತKೕತ3 ರ ಪದA ಅಥ' Òಕ� Ód 

fಡ�$? A[ಶದ+,  ಉನ7 ತ É´ಣದ ಅವಶC ಕ¦�WË? �ೕವನದ ÏC ೕಯಗಳ ಪ5 lರ 

ಎ+, ಯವY§ ಓದ�¸ ಮ23  ¢Õ¤ ವ^ Ö~, ©ಶಲಗಳ KೕLE ಅವಶC ಕ¦ಗಳ ಬ§Ð  

XಧE^/. 

4. ಸ× ÅEತ» ಕ ಪ^ೕ$Ê ಗF: Xಮ»  Kೕ/E§ ತಕO ಂ¦ ಸ× ÅEತ» ಕ ಪ^ೕ$Ê ಗಳ 

ಸ'�ಗಳ:7  `SJ/, ಅಗತC $O  ಅ:`ಣ'� ತ_Ø�. 

5. l°±ಗಳ ಅದC ¦ಗಳ:7  ಪ^ಗµ/: l°�ನ 0ಪÙ» ಲಗF, ಅÅC ಪಕ ವಗE, 

Ú, ೕL �ಂd, ಗ5 ಂÛಲಯ, ÜಲO ಗF, _Eಂ>ಂ� ಇÝC Vಗಳ ಬ§Ð  ಸಮಗ5 'ದ 

fÞJಯ:7  0ಗ5 Þ/ A|, ೕß/. ಈ _Eಂ>ಂ� ಗಳ fÞJ ಅಂತpEಲದ+,  /`ತ3 W.  

Xಮ»  ಆNO ಗಳ ÞಂW fಗEದಶEಕರ àಂಬಲ ಇರ�¸. ಸ� ಲ×  0ಶಯAದs �, áBs � 

l°�§ âೕ� ಪ^ೕ>Ê /. 

Xಮ»  IJ3 ಯ 0�ಣE ãೕಜtಯ:7  AವರಗåಂV§ æ^ಯ+,  Bಖ+/ ಆ�ಂB§Ð  
ಪ^Éೕ+�J3 ^. 

ಬT>ನ Xಮ»  ಕನ�ಗF ಮಹÝ� lಂ|_�, ��ಸಬhBದ `^ಗçಗ+. ಅದ:7  

��ಸ� Xಮ»  ಶ>3 , �ಮಥ5 C ದ+,  ಪ5 ಬಲ'ದ ?w$, ಆತ» Ay� ಸAರ+. ಇಂತಹ 

ಪ5 ಬಲ'ದ ಆತ» Ay� ಸ· Xಮ»  ಕನ�ಗಳ:7  �lರ��ಸ� ಅತC ವಶC ಕ'ದ 

ಸ� èÚ5 ೕರ}. 


