ವಿಶಯ
ವಿಶಯ I:
ಗುಣಮಟ್ಟ

ಕ್ಷೇತ್ರ

ಜಿಲ್ಷೆ
 ಫ ೋಧಕಯ ಕಮಯ ನಿರ್ಯಹಣ ಭತತು ಅರ್ಯ

ರಹಜ್ಯ
 ಫ ೋಧಕಯ ಕಮಯ ನಿರ್ಯಹಣ ಭತತು ಅರ್ಯ

ಸ ಣ ಗರಿಕ ಮನತನ ಸ ಚ್ಚಿಸಲತ

ಸ ಣ ಗರಿಕ ಮನತನ ಸ ಚ್ಚಿಸಲತ

ಷುಧಹರಣಷಗಹಗಿ

ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಫಹತದದ ಕರಭಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?

ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಫಹತದದ ಕರಭಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?

ರೂಪಿಷುುದು

 ಫ ೋಧನ ಭಡದ ಇಯತರ್ ಶಿಕ್ಷಕಯ ವಿಯತದಧ ಮರ್

 ಫ ೋಧನ ಭಡದ ಇಯತರ್ ಶಿಕ್ಷಕಯ ವಿಯತದಧ ಮರ್

ಕರಭಗಳ್ನತನ ಸ ಚ್ಚಸಲಗಿದ ?

ಕರಭಗಳ್ನತನ ಸ ಚ್ಚಸಲಗಿದ .

 ತ ಗ ದತ ಸಕತರ್ುದತ, ರ್ಗಯರ್ಣ ಭಡತರ್ುದತ,

 ತ ಗ ದತ ಸಕತರ್ುದತ, ರ್ಗಯರ್ಣ ಭಡತರ್ುದತ,

 ಸಭಲ ೋಚನ ಭಡತರ್ುದತ

ಸಭಲ ೋಚನ ಭಡತರ್ುದತ ಇತಯ ಠ ಯೋತಯ

 ಇತಯ ಠ ಯೋತಯ ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳ್ಲ್ಲಿ

ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ತ ಡಗಿಸತರ್ುದತ.

ತ ಡಗಿಸತರ್ುದತ.
 ಒಂದತ  ೋಳ , ತ ಗ ದತ ಸಕತರ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸತರ್
ಕರಭ ನಿಧಯರಿಸಿದದಲ್ಲಿ ನಿೋರ್ು ಈ ನಿಧಯಯರ್ನತನ

 ಒಂದತ  ೋಳ , ತ ಗ ದತ ಸಕತರ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸತರ್
ಕರಭ ನಿಧಯರಿಸಿದದಲ್ಲಿ ನಿೋರ್ು ಈ ನಿಧಯಯರ್ನತನ
ಫ ಂಫಲ್ಲಸತವಿಯ? ಇಲಿದಿದದಯ ಮಕ ?

ಫ ಂಫಲ್ಲಸತವಿಯ? ಇಲಿದಿದದಯ ಮಕ ?

 ಕಲ ೋಜಿನ ರಚಮಯಯತ ಭತತು ಇದನತನ ನಡ ಸತರ್

 ಕಲ ೋಜಿನ ರಚಮಯಯತ ಭತತು ಇದನತನ

ಆಡಳಿತ ಭಂಡಳಿಗ  ಚಿದ ಜಫದರಿಮನತನ ನಿೋಡಿ

ನಡ ಸತರ್ ಆಡಳಿತ ಭಂಡಳಿಗ  ಚಿದ

ಭತತು ಅರ್ಯನತನ ಅದಕ ೆ ಸ ಣ ಗಯಯನನಗಿ

ಜಫದರಿಮನತನ ನಿೋಡಿ ಭತತು ಅರ್ಯನತನ ಅದಕ ೆ

ಭಡಫ ೋಕ ೋ?

ಸ ಣ ಗಯಯನನಗಿ ಭಡಫ ೋಕ ೋ?

 ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಮರ್ ಸತಧಯಣ ಗಳ್ು ಯಜಯದ
ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ಉತುಭ ರ್ಯರ್ಷ ೆಮನತನ
ಯ ಪಿಸತರ್ರ್ು?
 ಇಯತರ್ ರ್ಯರ್ಷ ೆಮ ುನರ್ ಯಚನ
 ಹಲರ್ು ರಿೋತಿಮ ತ ಂದಯ ಮಲ್ಲಿಯತರ್ ಆಡಳಿತ
ರ್ಯರ್ಷ ೆಗ ಬಯರ್ಷ ಮನತನ ನಿೋಡತರ್ುದತ.
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 ಆಡಳಿತ ಭಂಡಳಿಮ ನಿರ್ಯಹಣ ಮ ತರರ್ನತನ
ಸಷ್ಟಗಿ ತಿಳಿಸತರ್ುದತ.
 ಯದಶ್ಯಕತ ಮ ಭ ಲಕ ಸ ಚ್ಚಿನ
ಜಫದರಿಮನತನ ನಿೋಡತರ್ುದತ.
 ಸ ಚ್ಚಿನ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಡಳಿತ ಭತತು ಆರ್ಥಯಕ
(ಹಣಕಸಿನ) ಷವಮತುತ ನಿೋಡತರ್ುದತ.
 ಶ್ತಲೆ ರ್ತಿಸತರ್ ಷಭಥಯಯವಿಯತರ್
ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ ೄಂದಿಗ ರ್ತಿಸಲಗದ
ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಅನವಮಸತರ್ಂತ
ಅಗ ೋಚಯದ ರ್ಯರ್ಷ ೆಮನತನ ಸ ಕುದ ಶ್ತಲೆ
ಡ ಮತರ್ಲ್ಲಿ ಸಂಷ ೆ ಷಭಥಯಯ ಸ ಂದಿಯಫ ೋಕತ.
 ಕ ೋಂದರ ಅನತದನಿತ ಸಂಷ ೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮರ್
ಸತಧಯಣ ಕರಭಗಳ್ು ಒಳ ಳಮ ಆಡಳಿತ
ರ್ಯರ್ಷ ೆಮನತನ ತಯತರ್ರ್ು?
 ಆಡಳಿತ ಭಂಡಳಿಮ ಯಚನ ಮಲ್ಲಿನ ಫದಲರ್ಣ
ಅಂದಯ ಸೆಳಿೋಮ ರತಿನಿಧಿಗಳ್ನತನ, ಉದಯಭ
ನಗರಿೋಕ ಸಭಜರ್ನತನ ಸ ಂದತರ್ುದತ
ಇತಯದಿ.
 ಸಂಷ ೆಗಳ್ು ಷವಮತುತ ಕಡ
ದ ೋನನತಿಗ ಳ್ಳಲತ ಕರಭಗಳ್ನತನ ುನರ್
ಯಚ್ಚಸಿ.
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 ರಭತಖ ಕರಭ ಕ ೈಗ ಳ್ಳಲತ ಏಕ ೈಕ
ರಧಿಕಯವಿಯಫ ೋಕತ.
 ಷವಮತುತ ಮ ಷಭನಯ ವಿಷ್ಮಗಳಿಗ
ಕಲ ೋಜಿಮಂ ಭದರಿಮಲ್ಲಿ ನಿಣಯಮಗಳ್ನತನ
ಭಡತರ್ುದತ.
ವಿಶಯ II:
ಷಂಸಷೆಗಳ ಶಷರೇಣಿ
ಮತ್ುು ಅಸಹತಷ
(ಅಂಗಿೇಕೃತ್ತಷ)

 ಅಂಗಿೋಕೃತ ರ್ಯರ್ಷ ೆಮಲ್ಲಿ ಮರ್ ಫದಲರ್ಣ ಗಳ್ನತನ
ಸ ಚ್ಚಸಫಹತದತ?
 ಸವತಂತರ ಗತಣಭಟಟದ ಬಯರ್ಷ ಮ ಚೌಕಟಟನತನ
(ರ್ಯರ್ಷ ೆ)ಸ ಂದತರ್ುದತ.
 ಸಭನ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಹಯತ ಮ (ಚೌಕಟತಟ)
ರ್ಯರ್ಷ ೆಮನತನ ಸ ಂದತರ್ುದತ.
 ಯಜಯ ೌರಢ ಶಿಕ್ಷಣ ರಿಷ್ತತು ಭತತು ಯಜಯ
ಅಂಗಿೋಕೃತ ರಿಷ್ತಿುನ ತರ.
 ಅಂಗಿೋಕೃತತ ಭತತು ಕರಭಕ ೈಗ ಳ್ುಳರ್ ಕಮಯಬಯ
(ಏಜ ನಿಿ) ಸ ಂದಿಯತರ್ NAAC, NBA,UGC,
AICTE, COA, DECI, NCTE ಗಳ್ ಈಗಿಯತರ್
ರ್ಯರ್ಷ ೆಮ ಫದಲರ್ಣ .
 ನಭಮ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಷ ೆಗಳ್ು ಜಗತಿಕ
ಭಟಟದಲ್ಲಿ ಗತಯತತಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ ಅಡಿಿಮಗತರ್
ಅಂಶ್ಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?
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 ನಭಮ ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ು ಜಗತಿಕ ಭಟಟಕ ೆ
ಏಯಲತ ಸಹಕರಿಮಗತರ್ ಭಗ ೋಯಮಗಳ್ನತನ
ಸ ಚ್ಚಸಿ.
 ಠ್ಯಕರಭ ಭತತು ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸತಧಯಣ ಗಳ್ುಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್ ವಿವವಸ ರ್ಗಯರ್ಣ , ವಿದಯರ್ಥಯ ಭತತು
ಫ ೋಧಕಯ ಕ್ರರಮಶಿೋಲತ - ಇತಯದಿ.
 ಅಂತರ್ ಶಿಸಿುೋಮ ಅಧಯಮನ, ಸಂವ ೃೋಧನ ,
ಅನ ವೋಷ್ಣ , ಉದಯಭಶಿೋಲತ ಮನತನ
ಪ್ರೋತಿಹಿಸತರ್ುದತ.
ವಿಶಯ III:
ನಿಯಮಗಳ
ಗುಣಮಟ್ಟದ
ಷುಧಹರಣಷ



ಈ ಕ ಳ್ ಕಂಡರ್ುಗಳಿಂದ ನಿಫಂಧನ ಮ
ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ ಸತಧರಿಸಫಹತದ ೋ.

 ನಿಫಂಧನ ಯಂದ ಷೌಕಮಯಗಳ್ತು ಷಗತರ್ುದತ.
 ಫ ೋಡಿಕ ಆಧರಿತ ಅನತದನಕ ೆ ಫದಲಗಿ
ರಭಣಧರಿತ ನಿಧಿ
 ಒಂದತ ಸಲ/ಏಕ ಗಕ್ಷಿ ತಿಯತರ್ಳಿಗಳ್ು
 ಆಂತರಿಕ ಭತತು ಫಹಯ ಹಣಕಸಿನ ಉತುಭ
ಕಮಯನಿರ್ಯಹಣ .
 ುನರ್ ಯಚನ ಅರ್ಶ್ಯಕತ ಅಥ
ನಭನಿೋಮತ /ವಿಧ ೋಮತ 10+2+3 ನಭ ನ ಮ
ಕ ಲರ್ು ಕಮಯಕರಭಗಳ್ ುನರ್ ಯಚನ
ಅರ್ಶ್ಯಕತ ಅಥ ನಭನಿೋಮತ ಒದಗಿಸತವಿಕ .
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ವಿಶಯ IV:

 ಕ ೋಂದರ ಅನತದನಿತ ಸಂಷ ೆಗಳ್ು ಮರ್ ರಿೋತಿಮ

ಕಷೇಂದರ ಷಂಸಷೆಗಳು

ಕಮಯ ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳ್ನತನ ಅನತಶಾನಕ ೆ

ಮುನನಡಷಯ ಹತ್ರ

ತಯಫಹತದತ?
 ಕ ೋಂದರ ಅನತದನಿತ ಸಂಷ ೆಗಳ್ು ತಭಮ ಸಗ
ಸತತುಭತತು ಇಯತರ್ ಸೆಳಿೋಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಷ ೆಗಳ್ನತನ
ಸ ೋಗ ಎತಿು ಹಿಡಿಮಫಹತದತ? (ಫ ಳ ಸಫಹತದತ)
 ಕ ೋಂದರ ಅನತದನಿತ ರತಿಯಂದತ ಸಂಷ ೆಮ
ತಭಮ ಮತ.ಎಸ್.ಪಿ ಭತತು ಷಭಥಯಯರ್ನತನ
ಗತಯತತಿಸಿಕ ಳ್ುಳರ್ ಅರ್ಶ್ಯಕತ ಇದ ಯೋ?
 ಕ ೋಂದರ ಅನತದನಿತ ಸಂಷ ೆಗಳ್ ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಭತತು
ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ಇಫಬಯತ ಸೆಳಿೋಮಗಿ ಆಮ
ರದ ೋಶ್ಗಳ್ಲ್ಲಿನ ಜಿೋರ್ನ ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ
ಸತಧರಿಸಲತ ಮರ್ ನಿದಿಯಷ್ಟ ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳ್ನತನ
ಕ ೈಗ ಳ್ಳಫಹತದತ?
 ಕ ೋಂದರ ಅನತದನಿತ ಸಂಷ ೆಗಳ್ು ಅತತಯತುಭ
(ಉತೃಷ್ಟ) ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ ರ್ೃದಿಧಸಲತ ಭತತು ರಷಯ
ಭಡಲತ ಸ ೋಗ ಸಹಕರಿಮಗಫಹತದತ ಎಂಫತದಯ
ಫಗ ೆ ಸಲಸ ಗಳ್ನತನ ಸ ಚ್ಚಸಿ.
 ಕ ೋಂದರ ಅನತದನಿತ ಸಂಷ ೆಗಳ್ು ತಭಮ ರದ ೋಶ್ದ
ವಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ ೆ ಸ ೋಗ ಸಸಮ ಭಡಫಹತದತ
ಎಂಫ ಫಗ ೆ ಸ ಚ್ಚಸಿ.
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ವಿಶಯ V:
ರಹಜ್ಯ ಸಹಹಜ್ನಿಕ/
ಷಕಹಹರದ
ವಿವವವಿದ್ಹಯಲಯಗಳ
ಷುಧಹರಣಷ

 ಕಲ ೋಜತಗಳಿಗ ಷವಮತುತ

 ಕಲ ೋಜತಗಳಿಗ ಷವಮತುತ ನಿೋಡತರ್ುದರಿಂದ



ಕಲ ೋಜತಗಳಿಗ ಷವಮತುತ ನಿೋಡತರ್ುದರಿಂದ

ನಿೋಡತರ್ುದರಿಂದ ಅರ್ುಗಳ್ು ಮರ್

ಅರ್ುಗಳ್ು ಮರ್ ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ ರಗತಿಮನತನ

ಅರ್ುಗಳ್ು ಮರ್ ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ ರಗತಿಮನತನ

ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ ರಗತಿಮನತನ

ಸ ಂದತತು .

ಸ ಂದತತು .

ಸ ಂದತತು .
 ಅಗತಯವಿಯತರ್ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ
ಶ್ತಲೆ ರಿಮಯತಿ
ನಿೋಡತರ್ುದಯ ಂದಿಗ ಶ್ತಲೆ
ಸ ಚ್ಚಿಸತರ್ ಅರ್ಶ್ಯಕತ ಇದ ಯೋ?
 ಆಡಳಿತ ನಡ ಸತರ್ರ್ರಿಗ

 ಅಗತಯವಿಯತರ್ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಶ್ತಲೆ ರಿಮಯತಿ



ಅಗತಯವಿಯತರ್ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಶ್ತಲೆ ರಿಮಯತಿ

ನಿೋಡತರ್ುದಯ ಂದಿಗ ಶ್ತಲೆ ಸ ಚ್ಚಿಸತರ್ ಅರ್ಶ್ಯಕತ

ನಿೋಡತರ್ುದಯ ಂದಿಗ ಶ್ತಲೆ ಸ ಚ್ಚಿಸತರ್ ಅರ್ಶ್ಯಕತ

ಇದ ಯೋ?

ಇದ ಯೋ?

 ಆಡಳಿತ ನಡ ಸತರ್ರ್ರಿಗ ತಿೋಭಯನ
ತ ಗ ದತಕ ಳ್ುಳರ್ ಅಧಿಕಯರ್ನತನ ನಿೋಡಫ ೋಕ ೋ?
 ಯಜಯದ ಕಲ ೋಜತಗಳ್ಲ್ಲಿನ ಗತಣಭಟಟ

 ಆಡಳಿತ ನಡ ಸತರ್ರ್ರಿಗ ತಿೋಭಯನ
ತ ಗ ದತಕ ಳ್ುಳರ್ ಅಧಿಕಯರ್ನತನ ನಿೋಡಫ ೋಕ ೋ?
 ಯಜಯದ ಕಲ ೋಜತಗಳ್ಲ್ಲಿನ ಗತಣಭಟಟ

ತಿೋಭಯನ ತ ಗ ದತಕ ಳ್ುಳರ್

ಕಡಿಮೆಮಗಲತ ಅಲ್ಲಿನ ಭ ಲ ಷೌಕಮಯಗಳ್

ಕಡಿಮೆಮಗಲತ ಅಲ್ಲಿನ ಭ ಲ ಷೌಕಮಯಗಳ್

ಅಧಿಕಯರ್ನತನ ನಿೋಡಫ ೋಕ ೋ?

ಕ ಯತ ಗ ಭತಖಯ ಕಯಣ ೋ? ಸೌದದಯ

ಕ ಯತ ಗ ಭತಖಯ ಕಯಣ ೋ? ಸೌದದಯ

ಅಗತಯಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?

ಅಗತಯಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?

 ಯಜಯದ ಕಲ ೋಜತಗಳ್ಲ್ಲಿನ

 ಕಡಿಮೆ ಗತಣಭಟಟದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಂಷ ೆಮ ಭತತು

 ಕಡಿಮೆ ಗತಣಭಟಟದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಂಷ ೆಮ ಭತತು

ಭ ಲಬ ತ ಷೌಕಮಯಗಳ್

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ ಷಧನ ಮ ಮೆೋಲ ರಿಣಭ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ ಷಧನ ಮ ಮೆೋಲ ರಿಣಭ

ಕ ಯತ ಭತಖಯ ಕಯಣ ೋ?

ಉಂಟಗತತುದ ಯೋ? ಮರ್ ರಿಸಯಗಳ್ನತನ

ಉಂಟಗತತುದ ಯೋ? ಮರ್ ರಿಸಯಗಳ್ನತನ

ಸೌದದಯ ಅಗತಯಗಳ್ು

ನಿೋಡಫಹತದತ?

ನಿೋಡಫಹತದತ.

ಗತಣಭಟಟ ಕಡಿಮೆಮಗಲತ ಅಲ್ಲಿನ

ಮರ್ುರ್ು?
 ಕಡಿಮೆ ಗತಣಭಟಟದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ
ಸಂಷ ೆಮ ಭತತು ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್

 ಆಡಳಿತ ಭತತು ಆರ್ಥಯಕ ಷವಮತುತ ಯಂದಿಗ

 ಆಡಳಿತ ಭತತು ಆರ್ಥಯಕ ಷವಮತುತ ಯಂದಿಗ ಯಜಯ

ಯಜಯ ಕಲ ೋಜತಗಳ್ು ಸ ೋಗ ಉತುಭ ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ು ಸ ೋಗ ಉತುಭ ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ

ಕಮಯನಿರ್ಯಹಿಸಫಹತದತ?

ಕಮಯನಿರ್ಯಹಿಸಫಹತದತ?

ಷಧನ ಮ ಮೆೋಲ ರಿಣಭ

 ಸ ಸ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ್ನತನ (course) ರಯಂಭಿಸಲತ

 ಸ ಸ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನ ಗಳ್ನತನ ನಿೋಡಲತ

ಉಂಟಗತತುದ ಯೋ? ಮರ್

ಕಲ ೋಜತಗಳಿಗ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಷವಮತುತ ಮನತನ

ಕಲ ೋಜತಗಳಿಗ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಷವಮತುತ ಮನತನ

ರಿಸಯಗಳ್ನತನ ನಿೋಡಫಹತದತ?

ಕ ಡಫ ೋಕ ೋ?

ಕ ಡಫ ೋಕ ೋ?
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 ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ ಶ್ತಲೆರ್ನತನ ಸ ಚ್ಚಿಸತರ್ುದರಿಂದ

 ಭ ಲಬ ತ ಷೌಕಮಯಗಳ್ು ಭತತು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಕ ಯತ

ಕಲ ೋಜತಗಳ್ು ಸ ಚತಿ ಷಭಥಯಯಮತ ಮನತನ

ಯಜಯ ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ

ಸ ಂದಫಹತದ ೋ?

ಕಡಿಮೆಗ ಳಿಸಲತ ಭತಖಯ ಕಯಣ ೋ ?

 ಯಜಯ ಕಲ ೋಜತಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆದಮ ಸ ಚ್ಚಿಸಲತ ಇಯತರ್  ಯಜಯ ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳಿಗ ತಭಮ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಭತತು
ಭಗಯಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?
 ಫ ೋಧಕಯ ವಿಷ್ಮಗಳಿಗ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇಯತರ್
ರಿಸಯಗಳ ೋನತ? ಖಮಂ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಫದಲ್ಲಗ
ಗತತಿುಗ ಆಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಕಯನತನ ನ ೋಮಿಸಫ ೋಕ ? ಭತತು

ಠ್ಯಕರಭ ಸತಧರಿಸಲತ ಯಜಯ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ
ರಿಷ್ತತು ಭಗಯದಶ್ಯನ ನಿೋಡತರ್ ಅರ್ಶ್ಯಕತ
ಇದ ಯೋ?
 ಯಜಯ ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭೌಲಯಭನ ಭತತು

ಅಥ ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಸರಿಮಗಿ ಕ ಲಸ

ರಿೋಕ್ಷ ದಧತಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ ರಿೋತಿಮ

ಭಡದಿಯತಗ ಅರ್ಯನತನ ತ ಗ ದತಸಕಫ ೋಕ ೋ?

ಫದಲರ್ಣ ಗಳ್ ಅರ್ಶ್ಯಕತ ಇದ ?
 ಯಜಯ ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮ ತಭಮ ಆರ್ಥಯಕ
ಸಿೆತಿಗತಿಮನತನ ಸ ೋಗ ಸತಧರಿಸಫಹತದತ?

ವಿಶಯ VI:

 ಉದ ಯೋಗ ಅರ್ಕಶ್ ಸ ಚ್ಚಿಸತರ್

 ಉದ ಯೋಗ ಅರ್ಕಶ್ ಸ ಚ್ಚಿಸತರ್ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ

 ಉದ ಯೋಗ ಅರ್ಕಶ್ ಸ ಚ್ಚಿಸತರ್ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ

ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ

ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಕೌಶ್ಲ ಆಧರಿತ

ಕೌಶ್ಲ ಆಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ ನಿಮತ ಶಿಕ್ಷಣದ

ಕೌಶ್ಲ ಆಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ ನಿಮತ ಶಿಕ್ಷಣದ

ಷಮಗರ ಕೌವಲಗಳ

ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ ನಿಮತ ಶಿಕ್ಷಣದ

ಒಂದತ ಬಗಗಿ ಭಡಫ ೋಕ ೋ?

ಒಂದತ ಬಗಗಿ ಭಡಫ ೋಕ ೋ?

ಬಷಳಣಿಗಷ

ಒಂದತ ಬಗಗಿ ಭಡಫ ೋಕ ೋ?
 ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ ತ ಗ ಮರ್
ಭಗಯಗಳ್ ಭ ಲಕ ಸಭಗರ
ಕೌಶ್ಲಗಳ್ನತನ ಷ ೋರಿಸಫಹತದತ?
 ಮರ್ುದ ೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ರ ೋಶ್ರ್ನತನ ನಿೋಡತರ್ಂತ
ಇಯಫಯದ ೋ? ಭತತು ಮರ್ುದ ೋ

 ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ ತ ಗ ಮರ್ ಭಗಯಗಳ್
ಭ ಲಕ ಸಭಗರ ಕೌಶ್ಲಗಳ್ನತನ ಷ ೋರಿಸಫಹತದತ?
 ಮರ್ುದ ೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರ ೋಶ್ರ್ನತನ ನಿೋಡತರ್ಂತ

 ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ ತ ಗ ಮರ್ ಭಗಯಗಳ್
ಭ ಲಕ ಸಭಗರ ಕೌಶ್ಲಗಳ್ನತನ ಷ ೋರಿಸಫಹತದತ?
 ಮರ್ುದ ೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರ ೋಶ್ರ್ನತನ ನಿೋಡತರ್ಂತ

ಇಯಫಯದ ೋ? ಭತತು ಮರ್ುದ ೋ ಷ ಮಿಷ್ಟರ್ ನ

ಇಯಫಯದ ೋ? ಭತತು ಮರ್ುದ ೋ ಷ ಮಿಷ್ಟನಯ

ಕ ನ ಮಲ್ಲಿ ತತೆಲ್ಲಕಗಿ ಸ ಯಫಹಫಹತದ ೋ?

ಕ ನ ಮಲ್ಲಿ ತತೆಲ್ಲಕಗಿ ಸ ಯಫಹಫಹತದ ೋ?

 ಕೌಶ್ಲಗಳ್ ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ ಗಗಿ ಜಿಲ ಿಮಲ್ಲಿನ ಕ ಲರ್ು

 ಕೌಶ್ಲಗಳ್ ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ ಗಗಿ ಜಿಲ ಿಮಲ್ಲಿನ ಕ ಲರ್ು

ಕಲ ೋಜತಗಳ್ನತನ ಸಭತದಮ ಕಲ ೋಜತಗಳಗಿ

ಕಲ ೋಜತಗಳ್ನತನ ಸಭತದಮ ಕಲ ೋಜತಗಳಗಿ

7

ಷ ಮಿಷ್ಟನಯ ಕ ನ ಮಲ್ಲಿ

ರಿರ್ತಿಯಸಫಹತದ ೋ? ಸಗದಯ ಅರ್ುಗಳ್ು

ರಿರ್ತಿಯಸಫಹತದ ೋ? ಸಗದಯ ಅರ್ುಗಳ್ು

ತತೆಲ್ಲಕಗಿ

ಭ ಲಬ ತ ಷೌಕಮಯ ಭತತು ಫ ೋಧನ

ಭ ಲಬ ತ ಷೌಕಮಯ ಭತತು ಫ ೋಧನ

ಸ ಯಫಯಫಹತದ ೋ?

ಸಿಫಬಂದಿಮನತನ ಸ ಂದಿ ಯೋ?

ಸಿಫಬಂದಿಮನತನ ಸ ಂದಿ ಯೋ?

 ಮರ್ ಕಲ ೋಜತಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಿಮತ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ

 ಮರ್ ಕಲ ೋಜತಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಿಮತ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ

ಕೌಶ್ಲ ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ ಮ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ್ನತನ

ಕೌಶ್ಲ ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ ಮ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ್ನತನ

ಷೆಪಿಸಫಹತದತ? (ಗತತಿುಗ ಆಧರಿತ ಫ ೋಧಕ

ಷೆಪಿಸಫಹತದತ ? (ಗತತಿುಗ ಆಧರಿತ ಫ ೋಧಕ

ಸಿಫಬಂದಿಮನತನ ನ ೋಮಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ ಅರ್ಯತ

ಸಿಫಬಂದಿಮನತನ ನ ೋಮಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ ಅರ್ಯತ

ಸಮಿೋದಲ್ಲಿಯೋ ಲಬಯವಿಯತರ್ಂತಿಯಫ ೋಕತ)

ಸಮಿೋದಲ್ಲಿಯೋ ಲಬಯವಿಯತರ್ಂತಿಯಫ ೋಕತ)

 ನಿಭಮ ಜಿಲ ಿಮಲ್ಲಿ ಮರ್ ಕೌಶ್ಲ ಆಧರಿತ

 ನಿಭಮ ಯಜಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ ಕೌಶ್ಲ ಆಧರಿತ

ಶಿಕ್ಷಣಗಳ್ು ಸ ಕುದರ್ುಗಳ್ು?

ಶಿಕ್ಷಣಗಳ್ು ಸ ಕುದರ್ುಗಳ್ು?
 ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ವಿವ ೋಷ್ ವಿಷ್ಮಗಳ ೄಂದಿಗ
ಇತಯ ರ್ೃತಿು ತಯಫ ೋತಿ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ್ನತನ
ಪ್ರೋತಿಹಿಸಫಹತದ ೋ?
 ಫಹತ ರ ೋಶ್ ಭತತು ಸ ಯ ಫಯತವಿಕ ಗ ಅನತಭತಿ
ಕ ಡತರ್ುದರಿಂದ ರಯೋಗಿಕ ಸಭಷ ಯಗಳ್ು
ಮರ್ುರ್ು?
 ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ು ಇಯತರ್ ಠ್ಯಕರಭದ ಂದಿಗ
ಕೌಶ್ಲ ಆಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ್ನತನ ಸ ೋಗ
ಸರಿದ ಗಿಸಫಹತದತ ?
 ಅರ್ಯತ ನಿೋಡತರ್ ಎಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಿಂದ
ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ು ಉದ ಯೋಗ ಅರ್ಕಶ್ದ
ಸ ಚಯಂಕ ಟಿಟಮನತನ ನಿೋಡಫ ೋಕ ೋ?
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ವಿಶಯ VII:



ಅಂತ್ರ್ಹಹಲ
ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರೇತಹಾಸ

ನಿಭಮ ಯಜಯದಲ್ಲಿ ಈಗಿಯತರ್ ಅಂತಜಯಲ ಶಿಕ್ಷಣದ
ಭಟಟರ್ನತನ ಭೌಲ್ಲಯೋಕರಿಸಿ.



ನಿಭಮ ಯಜಯದಲ್ಲಿಯತರ್ ಕಲ ೋಜತ ಭತತು
ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ು NMEICT ಭತತು NKN
ಯಂದಿಗ ಸಂಕಯ ಸ ಂದಿ ಯೋ?



ಅಂತಜಯಲ ಶಿಕ್ಷಣಗಳದ MOOCs ಭತತು
ಅಥ ವಿಷ್ಮ ನಿದಿಯಷ್ಟ ಅಂತಜಯಲ
ಶಿಕ್ಷಣಗಳ್ನತನ ಪ್ರೋತಿಹಿಸಲತ ನಿೋರ್ು
ಸ ಚ್ಚಸತತಿುೋಯ? ಸೌದದಯ ನಿಭಮ ಯಜಯದಲ್ಲಿ
ಮರ್ ನಿಕಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಂತಜಯಲ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ್ು
ಉಯೋಗಕಯ ಎಂದತ ಸ ಚ್ಚಸಿ?



ಅಂತಜಯಲ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ್ನತನ ಜರಿಗ ಳಿಸಲತ
ಇಯತರ್ ಷಭನಯ ಅಡಚಣ ಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?
ಭತತು ಅರ್ುಗಳ್ನತನ ಸ ೋಗ ಫಗ ಹರಿಸಫಹತದತ?

ವಿಶಯ VIII:



ತಂತರಜ್ಞನ ಆಧರಿತ ಕಲ್ಲಕ ಮ ಭಹತವ ಭತತು

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಹನ ಆಧಹರಿತ್

ಅಗತಯತ ಮ ಫಗ ೆ ವಿದಯರ್ಥಯ ಭತತು ಫ ೋಧಕಯತ

ಕಲ್ಲಕಷಗಷ ಅಕಹವಗಳು

ತಿಳಿದತಕ ಂಡಿಯತರ್ಯ ೋ? ಸೌದದಯ , ಸ ಚ್ಚಿನ
ಭಟಟದಲ್ಲಿ ಫಳ್ಸಿಕ ಳ್ುಳರ್ುದಕ ೆ ಸ ೋಗ
ಷ ೋರಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ/ ಅಳ್ರ್ಡಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ
ಫಮಸತರ್ಯತ ?


ತಂತರಜ್ಞನದ ಭ ಲಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ ಡ ಮತರ್ಲ್ಲಿ
ಎಲಿ ಭ ಲಬ ತ ಷೌಕಮಯಗಳ್ು ಲಬಯ ಇ ಯೋ?
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NMEICT ಮ NPTEL ‘e’ ಭಹಿತಿ ಅಥ
ಇನನರ್ುದ ೋ ವಿದತಯನಮನ ವಿಷ್ಮ(Electronic
content) ನಿಭಮ ಸಂಷ ೆಯಂದ
ಫಳ್ಕ ಮಗಿದ ಯೋ? ಸೌದದಯ ಅದಯ
ರಯೋಜನ ಭತತು ದತಷ್ರಿಣಭಗಳ್ು
ಮರ್ುರ್ು?



ಕಲ ೋಜತ ಭತತು ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ
ಭಹಿತಿ ನಿೋಡತವಿಕ ಭತತು ಸಂವ ೃೋಧನ ಗ
ತಂತರಜ್ಞನ ಆಧರಿತ ಕಲ್ಲಕ ಸ ೋಗ ಸಹಕರಿ
ಮಗತರ್ುದತ ? ದಮಭಡಿ ನಿದಿಯಷ್ಟತ ಗಳ್ನತನ
ಟಿಟಭಡಿ.



ಮರ್ುದದಯ ಒಳ ಳಮ ಅಬಯಸಗಳ್ು ಇದದಲ್ಲಿ
ಹಂಚ್ಚಕ ಳಿಳ.

ವಿಶಯ IX:
ಹರದ್ಷೇಶಿಕ
ಅಷಮಹನತಷಗಳನುನ
ಗುರುತಿಷುುದು.

 ನಿಭಮ ಕ್ಷ ೋತರ ಕಲ ೋಜನತನ
ಸ ಂದಿದ ಯೋ ? ಅಥ
ಇಲಿವೋ? ಇಲಿದಿದದಲ್ಲಿ
ಕಯಣಗಳ್ು.
 ಕಲ ೋಜತ ಷೆನ ಅತಯಂತ
ಲಬದಮಕವೋ ಅಥ
ಲ್ಲಟ ಕ್ರನಕ್ ಅಥ ಎಯಡ
ಅರ್ಶ್ಯಕವಿದ ಯೋ?

 ನಿಭಮ ಜಿಲ ಿ ಕಲ ೋಜನತನ ಸ ಂದಿದ ಯೋ?



ಅಥ ಇಲಿವೋ? ಇಲಿದಿದದಲ್ಲಿ ಕಯಣಗಳ್ು.
 ಕಲ ೋಜತ ಷೆನ ಅತಯಂತ ಲಬದಮಕವೋ

ನಿಭಮ ಯಜಯದಲ್ಲಿ ಭಸವಿದಯಲಮಗಳ್ು/ ದವಿ
ಕಲ ೋಜತಗಳ್ು ಎಷ್ಟಟ ?



ಕಲ ೋಜತ ಷೆನ ಅತಯಂತ ಲಬದಮಕವೋ

ಅಥ ಲ್ಲಟ ಕ್ರನಕ್ ಅಥ ಎಯಡ

ಅಥ ಲ್ಲಟ ಕ್ರನಕ್ ಅಥ ಎಯಡ

ಅರ್ಶ್ಯಕವಿದ ಯೋ?

ಅರ್ಶ್ಯಕವಿದ ಯೋ?

 ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರದ ೋಶಿಕ ಹಿನ ನಡ ಮನತನ ಸ ೋಗ
ಗತಯತತಿಸಫಹತದತ?



ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರದ ೋಶಿಕ ಹಿನ ನಡ ಮನತನ ಸ ೋಗ
ಗತಯತತಿಸಫಹತದತ ?

 ಸ ಚತಿ ಕಲ ೋಜತಗಳ್ ಷೆನ ?

 ಸ ಚತಿ ಕಲ ೋಜತಗಳ್ ಷೆನ ?

 ಇಯತರ್ ಕಲ ೋಜತಗಳ್ನತನ ಫಲಡಿಸತರ್ುದತ.

 ಇಯತರ್ ಕಲ ೋಜತಗಳ್ನತನ ಫಲಡಿಸತರ್ುದತ.
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ವಿಶಯ X:

 ಹಿಂದತಳಿದ ಗತಂಪಿಗ ಷ ೋರಿದ

 ಸ ಚತಿ ಲ್ಲಟ ಕ್ರನಕ್ ಕಲ ೋಜತಗಳ್ ಷೆನ

 ಸ ಚತಿ ಲ್ಲಟ ಕ್ರನಕ್ ಕಲ ೋಜತಗಳ್ ಷೆನ

 ಇಯತರ್ ಲ್ಲಟ ಕ್ರನಕ್ ಗಳ್ನತನ ಫಲಡಿಸತರ್ುದತ.

 ಇಯತರ್ ಲ್ಲಟ ಕ್ರನಕ್ ಗಳ್ನತನ ಫಲಡಿಸತರ್ುದತ.

 ಉತುಭ ಷರಿಗ ಸಂಕಯರ್ನತನ ಕಲ್ಲಸತರ್ುದತ..



 ಹಿಂದತಳಿದ ಗತಂಪಿಗ ಷ ೋರಿದ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು

ಲ್ಲಂಗ ಮತ್ುು

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ ೆ

ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ ೆ ಸ ೋಗದಿಯಲತ

ಸಹಮಹಜಿಕ

ಸ ೋಗದಿಯಲತ ಕಯಣಗಳರ್ುರ್ು?

ಕಯಣಗಳರ್ುರ್ು?

ಅಂತ್ರಗಳ ನಡುವಷ
ಸಷೇತ್ುವಷ ಕಟ್ುಟುದು

 ವ ೃೋಷ್ಣ ಗ ಒಳ್ಗದ ರ್ಗಯದ

 ವ ೃೋಷ್ಣ ಗ ಒಳ್ಗದ ರ್ಗಯದ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು

ಉತುಭ ಷರಿಗ ಸಂಕಯರ್ನತನ ಕಲ್ಲಸತರ್ುದತ.

 ಹಿಂದತಳಿದ ಗತಂಪಿಗ ಷ ೋರಿದ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ಉನನತ
ಶಿಕ್ಷಣಕ ೆ ಸ ೋಗದಿಯಲತ ಕಯಣಗಳರ್ುರ್ು?
 ವ ೃೋಷ್ಣ ಗ ಒಳ್ಗದ ರ್ಗಯದ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು
ವಲ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ ಭತಗಿಸಿ, ಕಲ ೋಜಿಗ ಷ ೋರಿ ಅರ್ಯ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ವಲ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ

ವಲ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ ಭತಗಿಸಿ, ಕಲ ೋಜಿಗ ಷ ೋರಿ

ವಿದಯಬಯಸರ್ನತನ ಸಂೂಣಯಗ ಳಿಸಲತ ಮರ್

ಭತಗಿಸಿ, ಕಲ ೋಜಿಗ ಷ ೋರಿ ಅರ್ಯ

ಅರ್ಯ ವಿದಯಬಯಸರ್ನತನ ಸಂೂಣಯಗ ಳಿಸಲತ

ಭಟಟದ ಬಯರ್ಷ ಮನತನ ನಿೋಡಲತ

ವಿದಯಬಯಸರ್ನತನ

ಮರ್ ಭಟಟದ ಬಯರ್ಷ ಮನತನ ನಿೋಡಲತ

ಕರಭಕ ೈಗ ಳ್ಳಫ ೋಕತ?

ಸಂೂಣಯಗ ಳಿಸಲತ ಮರ್

ಕರಭಕ ೈಗ ಳ್ಳಫ ೋಕತ ?

ಭಟಟದ ಬಯರ್ಷ ಮನತನ ನಿೋಡಲತ
ಕರಭಕ ೈಗ ಳ್ಳಫ ೋಕತ ?
 ಫಲಕ್ರಮಯತ ಕಲ ೋಜತ ಅಥ
ಲ್ಲಟ ಕ್ರನಕ್ ಷ ೋಯಲತ ಸ ೋಗ
ಬಯರ್ಷ ಮನತನ ಭ ಡಿಸಫ ೋಕತ.
 ಈ ಕ ಳ್ಗಿನರ್ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ುದತ
ಫಲಕ್ರಮಯ ಬಗರ್ಹಿಸತವಿಕ ಮನತನ
ಸತಧರಿಸತತುದ . ವಿದಯರ್ಥಯನಿ
ನಿಲಮ? ಶಿಷ್ಯ ೋತನ? ಯಕ್ಷಣ ಮ
ಬಯರ್ಷ ?

 ಫಲಕ್ರಮಯತ ಕಲ ೋಜತ ಅಥ ಲ್ಲಟ ಕ್ರನಕ್
ಷ ೋಯಲತ ಸ ೋಗ ಬಯರ್ಷ ಮನತನ ಭ ಡಿಸಫ ೋಕತ ?
 ಈ ಕ ಳ್ಗಿನರ್ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ುದತ ಫಲಕ್ರಮಯ
ಬಗರ್ಹಿಸತವಿಕ ಮನತನ ಸತಧರಿಸತತುದ .
 ವಿದಯರ್ಥಯನಿ ನಿಲಮ
 ಶಿಷ್ಯ ೋತನ
 ಯಕ್ಷಣ ಮ ಬಯರ್ಷ
 ಈ ಕ ಳ್ಗಿನರ್ುಗಳ್ನತನ ಒದಗಿಸತರ್ುದರಿಂದ
ಷಭಜಿಕ ಅಂತಯಗಳ್ ನಡತ ಷ ೋತತ ಮನತನ
ಕಟಟಫಹತದ ೋ?

 ಫಲಕ್ರಮಯತ ಕಲ ೋಜತ ಅಥ ಲ್ಲಟ ಕ್ರನಕ್
ಷ ೋಯಲತ ಸ ೋಗ ಬಯರ್ಷ ಮನತನ ಭ ಡಿಸಫ ೋಕತ?
 ಈ ಕ ಳ್ಗಿನರ್ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ುದತ ಫಲಕ್ರಮಯ
ಬಗರ್ಹಿಸತವಿಕ ಮನತನ ಸತಧರಿಸತತುದ .
 ವಿದಯರ್ಥಯನಿ ನಿಲಮ
 ಶಿಷ್ಯ ೋತನ
 ಯಕ್ಷಣ ಮ ಬಯರ್ಷ
 ಈ ಕ ಳ್ಗಿನರ್ುಗಳ್ನತನ ಒದಗಿಸತರ್ುದರಿಂದ
ಷಭಜಿಕ ಅಂತಯಗಳ್ ನಡತ ಷ ೋತತ ಮನತನ
ಕಟಟಫಹತದ ೋ?
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 ವಿದಯರ್ಥಯ ನಿಲಮಗಳ್ು

 ವಿದಯರ್ಥಯ ನಿಲಮಗಳ್ು

 ಶಿಷ್ಯ ೋತನ

 ಶಿಷ್ಯ ೋತನ

 ಗಣಕಮಂತರ ಭತತು ಅದಕ ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ

 ಗಣಕಮಂತರ ಭತತು ಅದಕ ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ

ಸಂಕಯಗಳ್ು.
 ಈ ಕ ಳ್ಗಿನರ್ುಗಳ್ನತನ ಒದಗಿಸತರ್ುದರಿಂದ

ಸಂಕಯಗಳ್ು.
 ಈ ಕ ಳ್ಗಿನರ್ುಗಳ್ನತನ ಒದಗಿಸತರ್ುದರಿಂದ

ಲ್ಲಂಗಬ ೋದ(ಅಂತಯ) ಗಳ್ ನಡತ ಷ ೋತತ ಮನತನ

ಲ್ಲಂಗಬ ೋದ(ಅಂತಯ) ಗಳ್ ನಡತ ಷ ೋತತ ಮನತನ

ಕಟಟಫಹತದ ೋ?

ಕಟಟಫಹತದ ೋ?

 ವಿದಯರ್ಥಯ ನಿಲಮಗಳ್ು

 ವಿದಯರ್ಥಯ ನಿಲಮಗಳ್ು

 ರ್ಸತಿ ಭತತು ಷರಿಗ ಗಗಿ ಆರ್ಥಯಕ ಸಸಮ

 ರ್ಸತಿ ಭತತು ಷರಿಗ ಗಗಿ ಆರ್ಥಯಕ ಸಸಮ

ನಿೋಡತವಿಕ
 ಗತಣಭಟಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ ಯತ ಯಂದ

ನಿೋಡತವಿಕ
 ಗತಣಭಟಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ ಯತ ಯಂದ

ಸ ಯಫಯಲತ ಗಣಕಮಂತರ ಭತತು ಅದಕ ೆ

ಸ ಯಫಯಲತ ಗಣಕಮಂತರ ಭತತು ಅದಕ ೆ

ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಸಂಕಯಗಳ್ನತನ

ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಸಂಕಯಗಳ್ನತನ ಒದಗಿಸತರ್ುದತ.

ಒದಗಿಸತರ್ುದತ.
 ಕೌಶ್ಲಗಳ್ ತಯಫ ೋತಿ :- ಅನತಕ ಲಕ ೆ ತಕೆಂತ
ಫಂದತ ಸ ೋಗತರ್ುದಯ ಭ ಲಕ
ಕಲ್ಲಕ ಯಂದಿಗ ಸಂದನ .
 ಲ್ಲಂಗಬ ೋದ ಭತತು ಷಭಜಿಕ ಅಂತಯದ ನಡತ
ಷ ೋತತ ನಿಮಿಯಸಲತ ಇತಯ ಮರ್ುದದಯತ
ಸಲಸ ಗಳ್ು.

 ಕೌಶ್ಲಗಳ್ ತಯಫ ೋತಿ :-ಅನತಕ ಲಕ ೆ ತಕೆಂತ
ಫಂದತ ಸ ೋಗತರ್ುದಯ ಭ ಲಕ ಕಲ್ಲಕ ಯಂದಿಗ
ಸಂದನ .
 ಲ್ಲಂಗಬ ೋದ ಭತತು ಷಭಜಿಕ ಅಂತಯದ ನಡತ
ಷ ೋತತ ನಿಮಿಯಸಲತ ಇತಯ ಮರ್ುದದಯತ
ಸಲಸ ಗಳ್ು.
 ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಂಗ ಭತತು ಷಭಜಿಕ
ಅಂತಯರ್ನತನ ಕಡಿಮೆಗ ಳಿಸಲತ ಸಕಯತಮಕ
ಕರಭಗಳ್ನತನ ಸ ಚ್ಚಸಿ.
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 ಎಲಿ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಷ ೆಗಳ್ಲ್ಲಿ
ರಿಸಯ ೋಮಕ ತಯಫ ೋತಿಮನತನ
ಉತ ುೋಜಿಸಫ ೋಕ ೋ?
ವಿಶಯ XI:



ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ತಭಮ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ 

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ತಭಮ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ

ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುು

ಡ ಮತತಿುಯತಗ ನಿಭಮ

ಷಮಹಜ್ದ ನಡುವಿನ

ಸಭತದಮ ಭತತು ಗರಭಕ ೆ

ಡ ಮತತಿುಯತಗ ನಿಭಮ ಸಭತದಮ ಭತತು

ಡ ಮತತಿುಯತಗ ನಿಭಮ ಸಭತದಮ ಭತತು

ಗರಭಕ ೆ ಸ ೋಗ ಕ ಡತಗ ಮನತನ ನಿೋಡಫಹತದತ ?

ಗರಭಕ ೆ ಸ ೋಗ ಕ ಡತಗ ಮನತನ ನಿೋಡಫಹತದತ ?

ಷಂಕಹ.

ಸ ೋಗ ಕ ಡತಗ ಮನತನ
ನಿೋಡಫಹತದತ ?




ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ನಿಭಮ ಗರಭ
ಭತತು ಸಭತದಮದಲ್ಲಿನ
ಷಭನಯ ಜಿೋರ್ನ ಭಟಟರ್ನತನ
ಸ ೋಗ ಸತಧರಿಸಫಹತದತ?



ಉದ.ಗ ನ ೈಭಯಲ್ಲಯೋಕಯಣ
ಷೌಕಮಯ, ಆಯ ೋಗಯ, ಯಷ ುಗಳ್ು


ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ಉದ ಯೋಗ ಡ ದ





ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ತಭಮ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ನಿಭಮ ಗರಭ ಭತತು

ಸಭತದಮದಲ್ಲಿನ ಷಭನಯ ಜಿೋರ್ನ

ಸಭತದಮದಲ್ಲಿನ ಷಭನಯ ಜಿೋರ್ನ ಭಟಟರ್ನತನ

ಭಟಟರ್ನತನ ಸ ೋಗ ಸತಧರಿಸಫಹತದತ. ಉದ.ಗ

ಸ ೋಗ ಸತಧರಿಸಫಹತದತ. ಉದ.ಗ

ನ ೈಭಯಲ್ಲಯೋಕಯಣ ಷೌಕಮಯ, ಆಯ ೋಗಯ, ಯಷ ುಗಳ್ು

ನ ೈಭಯಲ್ಲಯೋಕಯಣ ಷೌಕಮಯ, ಆಯ ೋಗಯ, ಯಷ ುಗಳ್ು

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ಉದ ಯೋಗ ಡ ದ ನಂತಯ ಸ ೋಗ



ಕ ಡತಗ ಮನತನ/ ಸಸಮರ್ನತನ ನಿೋಡಫಹತದತ

ನಂತಯ ಸ ೋಗ ಕ ಡತಗ ಮನತನ/
ಸಸಮರ್ನತನ ನಿೋಡಫಹತದತ?

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ನಿಭಮ ಗರಭ ಭತತು



ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ಸಭತದಮದ ಂದಿಗ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ಉದ ಯೋಗ ಡ ದ ನಂತಯ ಸ ೋಗ
ಕ ಡತಗ ಮನತನ/ ಸಸಮರ್ನತನ ನಿೋಡಫಹತದತ



ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ಸಭತದಮದ ಂದಿಗ

ತ ಡಗಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ ಇರ್ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ುರ್ು

ತ ಡಗಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ ಇರ್ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ುರ್ು ಸಸಮ

ಸಸಮ ಭಡತತು .

ಭಡತತು .



ಯಷ್ಟರೋಮ ಸಭಜ ಷ ೋ (NSS)



ಯಷ್ಟರೋಮ ಸಭಜ ಷ ೋ (NSS)



ಯಷ್ಟರೋಮ ಷ ೋ ದಳ್(NCC)





ಸಭಜ ಷ ೋ

ಯಷ್ಟರೋಮ ಷ ೋ ದಳ್(NCC)





ಸಭತದಮರ್ನತನ ತಲತುರ್ ಕಮಯಕರಭ

ಸಭಜ ಷ ೋ



ಸಭತದಮರ್ನತನ ತಲತುರ್ ಕಮಯಕರಭ
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ರಸತುತ ನಿಭಮ ರದ ೋಶ್ದಲ್ಲಿನ ಕಲ ೋಜತ ಭತತು



ರಸತುತ ನಿಭಮ ರದ ೋಶ್ದಲ್ಲಿನ ಕಲ ೋಜತ ಭತತು

ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ು ಸಭತದಮ ಆಧರಿತ

ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ು ಸಭತದಮ ಆಧರಿತ

ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳ್ನತನ ಕ ೈಗ ಳ್ುಳತಿು ಯೋ? ಸೌದತ,

ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳ್ನತನ ಕ ೈಗ ಳ್ುಳತಿು ಯೋ? ಸೌದತ,

ಇಲಿ ಸೌದದಯ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನರ್ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ುರ್ು ?

ಇಲಿ ಸೌದದಯ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನರ್ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ುರ್ು ?

 ಸಭತದಮ ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳದ : ಹಸರಿೋಕಯಣ

 ಸಭತದಮ ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳದ : ಹಸರಿೋಕಯಣ

ಚಟತರ್ಟಿಕ , ಸವಚಛತ , ನ ೈಭಯಲ್ಲಯೋಕಯಣ,
ಯಷ ುಗಳ್ು.
 ಕ್ರರೋಡ ಗಳ್ು
 ಜಗೃತಿ ಭ ಡಿಸತರ್ುದತ- ಬಷ್ಣ-ಚಚ ಯ, ಬಿೋದಿ
ನಟಕ
 ಷಕ್ಷಯತ ಕಮಯಕರಭಗಳ್ು
 ಇನಿನತಯ .

ಚಟತರ್ಟಿಕ , ಸವಚಛತ , ನ ೈಭಯಲ್ಲಯೋಕಯಣ, ಯಷ ುಗಳ್ು.
 ಕ್ರರೋಡ ಗಳ್ು
 ಜಗೃತಿ ಭ ಡಿಸತರ್ುದತ- ಬಷ್ಣ-ಚಚ ಯ, ಬಿೋದಿ
ನಟಕ
 ಷಕ್ಷಯತ ಕಮಯಕರಭಗಳ್ು
 ಇನಿನತಯ


ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ು ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ ಷಭಜಿಕ
ಸ ಣ ಗರಿಕ ಮನತನ ಸ ೋಗ ಪ್ೋಷ್ಟಸಫಹತದತ?



ರಸತುತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ು
ಸಭತದಮದಲ್ಲಿ ತ ಡಗಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ
ಅನತಸರಿಸತರ್ ವಿವಿಧ ಭಗಯಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?



ರಸತುತದಲ್ಲಿ ಅನತಸರಿಸತತಿುಯತರ್ ಕ ಲರ್ು
ಭದರಿಗಳ್ನತನ ಡ ಮಫಹತದ ೋ? ುಣ
ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮದ ನಿಭಯಲ ಗರಭ ಯೋಜನ
ಇತಯದಿ.
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ವಿಶಯ XII:
ಉತ್ುಮ ಶಿಕ್ಷಕರನುನ
ಬಷಳಷುುದು

 ಗತತಿುಗ ಆಧಯದ ಮೆೋಲ ಸೆಳಿೋಮ ಶಿಕ್ಷಕಯನತನ
ನ ೋಮಿಸಿ ಭತತು ಅರ್ಯನತನ ಫ ಳ ಸಿ.
 ಕ ೋಂದಿರೋಕೃತಗಿ ನ ೋಭಕಗ ಂಡ ಉತುಭ
ಶಿಕ್ಷಕಯನತನ ನ ೋಮಿಸಿಫ ೋಕತ.
 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ನಿಯಂತಯ ತಯಫ ೋತಿ ಇಯಫ ೋಕತ. ಭತತು
ಕಲಕಲಕ ೆ ುನರ್ ತಯಫ ೋತಿ ಇಯಫ ೋಕತ.

 ಗತತಿುಗ ಆಧಯದ ಮೆೋಲ ಸೆಳಿೋಮ ಶಿಕ್ಷಕಯನತನ
ನ ೋಮಿಸಿ ಭತತು ಅರ್ಯನತನ ಫ ಳ ಸಿ.
 ಕ ೋಂದಿರೋಕೃತಗಿ ನ ೋಭಕಗ ಂಡ ಉತುಭ
ಶಿಕ್ಷಕಯನತನ ನ ೋಮಿಸಿಫ ೋಕತ.
 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ನಿಯಂತಯ ತಯಫ ೋತಿ ಇಯಫ ೋಕತ. ಭತತು
ಕಲಕಲಕ ೆ ುನರ್ ತಯಫ ೋತಿ ಇಯಫ ೋಕತ.
 ಶಿಕ್ಷಕ ರ್ೃತಿುಮನತನ ಷ ೋಯಲತ ರತಿಬನಿವತರಿಗ  ರೋಯಣ
ನಿೋಡಿ.
 ುನವ ಿೋತನ ಭತತು ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣ ಕಮಯಕರಭಗಳ್ು
ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಗತರಿಗಳ್ನತನ ತಲತಲತ
ಸಹಕರಿಸತತಿು ಯೋ? ಇಲಿದಲ್ಲಿ ಮರ್
ಫದಲರ್ಣ ಗಳ್ ಅರ್ಶ್ಯಕತ ಇದ ?
 ೂಯಕಗಿಯತರ್ ವಿಧನಗಳ ೄಂದಿಗ ರ್ೃತಿುಮಲ್ಲಿನ
ಫ ೋಧನ ರತಿಬ ಮನತನ ಸ ೋಗ ಉತುಭ ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ
ಉಳಿಸಿಕ ಳ್ಳಫ ೋಕತ?
 ಷ ೋ ಸಂದಬಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ಫ ೋಧನ ಮ
ಜ ತ ಗ ಸಂವ ೃೋಧನ ಮನತನ ಸ ಕು
ಫದಲರ್ಣ ಗಳ ೄಂದಿಗ ನಡ ಸಲತ ಅನತಭತಿ
ನಿೋಡತರ್ ಷಧಯತ ಗಳಿ ಯೋ?
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 ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೆೇಳ್ನ ಇತಯದಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಬಗರ್ಹಿಸತವಿಕ
ಭತತು ಉನನತ ಫ ೋಧಕ ಷವಮತುತ ಮನತನ
ಪ್ರೋತಿಹಿಸಲತ ಇತಯ ಮರ್ ಫದಲರ್ಣ ಗಳ್ನತನ
ಸ ಚ್ಚಸಫಹತದತ?
ವಿಶಯ XIII:

 ಷರ್ಯತಿರಕ ಶಿಷ್ಯ ೋತನ ಷಧಯವಿಲಿದಿಯತರ್ುದರಿಂದ

 ಷರ್ಯತಿರಕ ಶಿಷ್ಯ ೋತನ ಷಧಯವಿಲಿದಿಯತರ್ುದರಿಂದ

ವಿದ್ಹಯರ್ಥಹ

ಷರ್ಯತಿರಕ ಸತಲಬ ಕಯರಿನಿಂದ ಕ ಡತರ್ ಷಲ

ಷರ್ಯತಿರಕ ಸತಲಬ ಕಯರಿನಿಂದ ಕ ಡತರ್ ಷಲ

ಯೋಜನ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಸಸಮಗಫಹತದ ೋ?

ಯೋಜನ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಸಸಮಗಫಹತದ ೋ?

ಆಧಹರವಹಗಿರು
ಯಸಷೆಯ ಷಂರಕ್ಷಣಷ

 ವ ೋಕಡ 5 ಯಷ್ತಟ ಫಡಿಿ ಸಸಮ ಧನ ಷಕಗತರ್ುದ ೋ?  ವ ೋಕಡ 5 ಯಷ್ತಟ ಫಡಿಿ ಸಸಮ ಧನ ಷಕಗತರ್ುದ ೋ?
 ದೃಢೋಕೃತ ಶಿಷ್ಯ ೋತನರ್ನತನ ಸ ಯತತಡಿಸಿ

 ದೃಢೋಕೃತ ಶಿಷ್ಯ ೋತನರ್ನತನ ಸ ಯತತಡಿಸಿ ಅರ್ಶ್ಯ

ಅರ್ಶ್ಯ ಆಧರಿತ ಶಿಷ್ಯ ೋತನರ್ನತನ ಆಮ

ಆಧರಿತ ಶಿಷ್ಯ ೋತನರ್ನತನ ಆಮ ಕತಟತಂಫದ

ಕತಟತಂಫದ ಮರ್ ರಿೋತಿಮ ಆದಮದ ಂದಿಗ

ಮರ್ ರಿೋತಿಮ ಆದಮದ ಂದಿಗ ಷ ೋರಿಸಫಹತದತ.

ಷ ೋರಿಸಫಹತದತ.

 ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಭತತು ಅದಕ್ರೆಂತ ಕಡಿಮೆ

 ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಭತತು ಅದಕ್ರೆಂತ ಕಡಿಮೆ

 ಒಂದತ ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷದರ್ಯ ಗ

 ಒಂದತ ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷದರ್ಯ ಗ

 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷದರ್ಯ ಗ

 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷದರ್ಯ ಗ

 2 ರಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷದರ್ಯ ಗ

 2 ರಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷದರ್ಯ ಗ
 ಎಲಿ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಶಿಷ್ಯ ೋತನ ನಿೋಡತರ್ುದತ

 ಎಲಿ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಶಿಷ್ಯ ೋತನ ನಿೋಡತರ್ುದತ
ಷಧಯವಿಲಿದಿಯತರ್ುದರಿಂದ ರತಿಬರ್ಂತ

ಷಧಯವಿಲಿದಿಯತರ್ುದರಿಂದ ರತಿಬರ್ಂತ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ

ರ್ಂಚ್ಚತಯಗದಂತ ಸ ೋಗ ಫ ಂಫಲ್ಲಸಫ ೋಕತ? ಇದನತನ

ರ್ಂಚ್ಚತಯಗದಂತ ಸ ೋಗ ಫ ಂಫಲ್ಲಸಫ ೋಕತ?

ಕನಿಷ್ಟ ಎಷ್ಟಯ ವ ೋಕಡದ ಂದಿಗ

ಇದನತನ ಕನಿಷ್ಟ ಎಷ್ಟಯ ವ ೋಕಡದ ಂದಿಗ

ಸಮಿೋಕರಿಸಿಕ ಳ್ಳಫ ೋಕತ.

ಸಮಿೋಕರಿಸಿಕ ಳ್ಳಫ ೋಕತ?
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 ದವಿ : ಕನಿಷ್ಟ ವ ೋಕಡಯತ 60% ಅಥ

 ದವಿ: ಕನಿಷ್ಟ ವ ೋಕಡಯತ 60% ಅಥ

65% ಅಥ 70% ಅಥ 75%

65% ಅಥ 70% ಅಥ 75%

 ಷನತಕ ೋತುಯ: ಕನಿಷ್ಟ ವ ೋಕಡಯತ 50

 ಷನತಕ ೋತುಯ: ಕನಿಷ್ಟ ವ ೋಕಡಯತ 50

ಅಥ 55% ಅಥ 60% ಅಥ 65%
 ಆರ್ಥಯಕ ಸಸಮ ಸ ಯತತಡಿಸಿ

ಅಥ 55% ಅಥ 60% ಅಥ 65%
 ಆರ್ಥಯಕ ಸಸಮ ಸ ಯತತಡಿಸಿ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಇತಯ ಮರ್ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಇತಯ ಮರ್ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ

ಫ ಂಫಲದ ಅರ್ಶ್ಯಕತ ಇದ ? ಅಂದಯ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ

ಫ ಂಫಲದ ಅರ್ಶ್ಯಕತ ಇದ ? ಅಂದಯ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ

ಸಭಲ ೋಚನ , ಅಧಯಮನ ಕ ಠ್ಡಿ

ಸಭಲ ೋಚನ , ಅಧಯಮನ ಕ ಠ್ಡಿ ಷೌಕಮಯ,

ಷೌಕಮಯ, ಫಹತ ಭಧಯಭ ಷೌಕಮಯ.

ಫಹತ ಭಧಯಭ ಷೌಕಮಯ.
 ರಸತುತ ಇಯತರ್ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ ಆರ್ಥಯಕ ಸಸಮ
ಯೋಜನ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆದಮಕ ೆ ತಕೆಂತ ವಿವಿಧ
ಭಟಟದ ಭಿನನತ ಗಳಿಯಫ ೋಕ ೋ?
 ಫಡರ್ಯಲ್ಲಿ ಫಡರ್ರಿಗ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಡ ಮಲತ
ಫಡಿಿಷಲ ಸಸಮಧನ ಯೋಜನ
ಸಹಕರಿಮಗಿದ ಯೋ? ಇಲಿದಲ್ಲಿ ಮರ್
ರಿಣಭಕರಿಮದ ಫದಲರ್ಣ ಗಳ್ ಅರ್ಶ್ಯಕತ
ಇದ ?
 ಭತಕು ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ು ಸೆಳಿೋಮಗಿ
ವಿದಯರ್ಥಯ ಫ ಂಫಲ ಷ ೋ ಗಳ್ನತನ ಸ ಂದಿದ .
ಅದಯಂತ ಸ ೋಗ ಸೆಳಿೋಮ ಸಂಷ ೆಗಳ್ು ಭತತು ಇತಯ
ಇದ ೋ ರಿೋತಿಮ ಏಜ ನಿಿಗಳ್ು ಈ ಕ ೋಂದರಗಳ್ಲ್ಲಿ
ನಿೋಡತರ್ ಷ ೋ ಗಳ್ನತನ ಸತಧರಿಸಫಹತದತ.
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ವಿಶಯ XIV:



ಬಶ ಮ ಭ ಲಕ ಷಂಸೃತಿಕ ಏಕತ ಸ ೋಗ

ಭಹಷಷಯ
ಮುಖಹಂತ್ರ

 ಬಶ ಮ ಭ ಲಕ ಷಂಸೃತಿಕ ಏಕತ ಸ ೋಗ

ನಡ ಮತರ್ುದತ?


ಸಹಂಷೃತಿಕ ಏಕತಷ
ಹಷಚ್ಚಿಷುುದು

ನಡ ಮತರ್ುದತ?

ಫಹತ ಕ ೋಂದಿರತ ಷಭಜಿಕ ರ್ಗಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ಬಶ ಮ

 ಫಹತ ಕ ೋಂದಿರತ ಷಭಜಿಕ ರ್ಗಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ಬಶ ಮ

ತರ ಭತತು ಅದಯ ಭಹತವರ್ನತನ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ

ತರ ಭತತು ಅದಯ ಭಹತವರ್ನತನ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ

ತಿಳಿಸಲತ

ತಿಳಿಸಲತ

ಬಷ್ಟಕ

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ಠ್ಯಕರಭ

ಫದಲಯಸಲತ ಸ ಚ್ಚಸತತಿುೋಯ?

ಬಷ್ಟಕ

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ಠ್ಯಕರಭದಲ್ಲಿ

ಫದಲಯಸಲತ ಸ ಚ್ಚಸತತಿುೋಯ?
 ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ು
ಮೆೋಲ

ಷಂಸೃತಿಕ

ಭ ಲಬ ತ

ಏಕತ ಮ
ಶಿಕ್ಷಣಗಳ್ನತನ

ಒಳ್ಗ ಂಡಿಯಫ ೋಕತ?
 ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಷ ೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸೃತಿ
ಭತತು

ಬಶ ಮ

ನಡತ

ಸ ೋಗ

ಅಂತರ್

ಮರ್

ರಿೋತಿಮ

ಸಂಫಂಧಗಳ್ನತನ ತಯಫಹತದತ?
ವಿಶಯ XV:
ಖಹಷಗಿ
ಲಯದ್ಷೂಂದಿಗಷ
ಅರ್ಹೂಣಹವಹದ
ಹಲುದ್ಹರಿಕಷ



ಖಸಗಿ ರ್ಲಮದ ಂದಿಗ

ಮರ್ ರಿೋತಿಮ

ಲತದರಿಕ ಮನತನ ಭಡಫಹತದತ?



ಖಸಗಿ

ರ್ಲಮದ ಂದಿಗ

ಲತದರಿಕ ಮನತನ ಭಡಫಹತದತ ?

 ಕಟಟಡಗಳ್ ನಿಭಯಣ

 ಕಟಟಡಗಳ್ ನಿಭಯಣ

 ಕ ೋರ್ಲ ರಯೋಗಲಮ ಭತತು

 ಕ ೋರ್ಲ ರಯೋಗಲಮ ಭತತು

ಗರಂಥಲಮಗಳ್ ನಿಭಯಣ
 ಕಟಟಡಗಳ್ ನಿರ್ಯಹಣ
 ಕಲ ೋಜತಗಳ್ ನಿರ್ಯಹಣ
 ರಯೋಗಲಮಗಳ್ ನಿರ್ಯಹಣ
 ವಿದಯರ್ಥಯ ನಿಲಮಗಳ್ು

ಗರಂಥಲಮಗಳ್ ನಿಭಯಣ
 ಕಟಟಡಗಳ್ ನಿರ್ಯಹಣ
 ಕಲ ೋಜತಗಳ್ ನಿರ್ಯಹಣ
 ರಯೋಗಲಮಗಳ್ ನಿರ್ಯಹಣ
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 ಭಹಿತಿ

ಭತತು

ಸಂಕಯ

ತಂತರಜ್ಞನ

 ವಿದಯರ್ಥಯ ನಿಲಮಗಳ್ು

(ICT) ಷೌಲಬಯಗಳ್ು

 ಭಹಿತಿ ಭತತು ಸಂಕಯ ತಂತರಜ್ಞನ (ICT)

 ಭನ ೋಯಂಜನ

ಷೌಲಬಯಗಳ್ು

 ಷರಿಗ


ನಿಭಮ

ಜಿಲ ಿಮಲ್ಲಿಯತರ್

 ಭನ ೋಯಂಜನ

ಖಸಗಿರ್ಲಮಗಳ್

 ಷರಿಗ

ಬಗರ್ಹಿಸತವಿಕ ಮ ಫಗ ೆ ನಿದಶ್ಯನಗಳ ೄಂದಿಗ
ವಿರ್ರಿಸಿ.



ನಿಭಮ

ಜಿಲ ಿಮಲ್ಲಿಯತರ್

ಖಸಗಿರ್ಲಮಗಳ್

ಬಗರ್ಹಿಸತವಿಕ ಮ ಫಗ ೆ ನಿದಶ್ಯನಗಳ ೄಂದಿಗ
ವಿರ್ರಿಸಿ.


ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಲಮದಲ್ಲಿ ಷರ್ಯಜನಿಕ ಭತತು ಖಸಗಿ
ರ್ಲಮದ ಲತದರಿಕ ( PPP) ಭದರಿ ಮಕ
ಅಶ ಟಂದತ ರಿಣಭಕರಿ ಆಗಿಯತರ್ುದಿಲಿ ?



ಖಸಗಿರ್ಲಮ

ೂಯಕ

ಷ ೋ ಗಳ್ನತನ

ಸ ಯತತಡಿಸಿ ಇನಯರ್ ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ ಸ ಚ್ಚಿನ ತರ
ರ್ಹಿಸಫಹತದತ ?


ಲಬದಮಕರ್ಲಿದ

ನಿೋತಿಮನತನ

ಭತತು

ಇದಯ ಂದಿಗ ಉತುಭ ರಿೋತಿಯಂದ ಷರ್ಯಜನಿಕ
ಭತತು ಖಸಗಿ ರ್ಲಮದ ಲತದರಿಕ ( PPP)
ರ್ಯರ್ಷ ೆಮನತನ

ಯಕ್ಷಿಸತರ್

ದೃಷ್ಟಟಯಂದ

ಫದಲರ್ಣ ಮನತನ ಸ ಚ್ಚಸತತಿುೋಯ?
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ತಂತಿರಕ/ರ್ೃತಿು ಶಿಕ್ಷಣಕ ೆ ಭತರ ಷರ್ಯಜನಿಕ
ಭತತು ಖಸಗಿ ರ್ಲಮದ ಲತದರಿಕ ( PPP)
ರಭತಖಯತ ( ಸತಸಂಫಂಧ) ಡ ಮತತುದ ಯೋ?
ಷಭನಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ ೆ ಅನವಮಗತರ್ುದಿಲಿ ೋ?



ಉನನತ

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ಉತುಭ

ಕಮಯ

ನಿರ್ಯಹಿಸತತಿುಯತರ್ ಷರ್ಯಜನಿಕ ಭತತು ಖಸಗಿ
ರ್ಲಮದ ಲತದರಿಕ ( PPP)

ಭದರಿಗಳ್ು

ಇ ಯೋ? ಇದದಲ್ಲಿ ಅರ್ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ುದನತನ ನಕಲತ
ಭಡಫಹತದತ ಅಥ ಅನತಸರಿಸಫಹತದತ ?
ವಿಶಯ XVI:
ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕಷೆ ಧನ



ಉನನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ ೆ ಧನ ಸಸಮ ನಿೋಡತರ್ ಸ ಸ
ರಿೋತಿಮ ಭಗಯಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?

ಷಹಹಯ

 ಕ ೋಂದರರ್ಲಮ  ಚಿ ಸ ಚ್ಚಿಸತರ್ುದತ.
 ಯಜಯ ಅನತದನ ಸ ಚ್ಚಿಸತರ್ುದತ
 ನಿಗಮಿತ ರ್ಲಮದ ಬಗರ್ಹಿಸತವಿಕ
 ವಿದಯರ್ಥಯ ಶ್ತಲೆ
 ಇತಯ ಮರ್ುದದಯ

ವಿಶಯ XVII:



ಉನನತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ
ಅಂತ್ರ್ ರಹಷ್ಟ್ರೇಕರಣ

ಉನನತ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಗಡಿ

ದಟಲತ ತಂತರಗಳ್ನತನ

ಸ ಚ್ಚಸಿ.


ವಿದ ೋಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸತರ್ರ್ರಿಗ ಉತ ುೋಜನ ನಿೋಡಿ
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ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ ಆರ್ಯಣಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭ ಲಬ ತ
ಷೌಕಮಯಗಳ್ನತನ ಸತಧರಿಸಿ. ಷೌಕಮಯಗಳದ
ವಿದಯರ್ಥಯ ಷೌಕಮಯ ಕ ೋಂದರ, ಅಂತಯಷ್ಟರೋಮ
ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್

ವಿದಯರ್ಥಯನಿಲಮ,

ಫ ೋಧಕ

ಅತಿರ್ಥಗೃಹ.


ವಿದಯರ್ಥಯ,

ಫ ೋಧಕ

ಕರಭಗಳ ೄಂದಿಗ

ವಿನಿಭಮ

ಸಂಷ /ೆ

ಕಮಯ

ಸಂವ ೃೋಧನ

ಸಹಯೋಗಕ ೆ ಫದಲರ್ಣ ಗಳ್ನತನ ಸ ಚ್ಚಸಿ.
ವಿಶಯ XVIII:



ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ

ಷಂಕಹ

ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ

ಸಂಕಯ

ಉದಯಭದ

ಷಹಸಕ ೆ ಕ ೈ ಸಕಲತ ಭತತು ರಯಂಭಿಸಲತ

ಉದ್ಷೂಯೇಗ ಡಷಯಲು
ಉದಯಮದ್ಷೂಂದಿಗಷ

ಔದಯಮಿಕ

ಸ ೋಗ ಸಹಕರಿಸತತುದ ?


ಉದಯಭದ ಅಧಯಮನದ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ ಉದಯಭ
ಕೌಶ್ಲಗಳ್ನತನ ಸ ೋಗ ಫ ಳ ಸಫಹತದತ?



ಕಲ ೋಜತ/ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್
ಉಸತುರಿಮಲ್ಲಿ

ಉದಯಭ

ಆಡಳಿತ
ರತಿನಿಧಿಗಳ್ು

ಒಳ್ಗ ಂಡಿಯಫ ೋಕ ೋ?


ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ
ದೃಷ್ಟಟಯಂದ

ಉದ ಯೋಗ
ಉದಯಭಗಳ್ು

ಸ ಚ್ಚಿಸತರ್
ಉದಯಭಕ ೆ

ರಭತಖಯತ ನಿೋಡತರ್ಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಿಗ ಸ ೋಗ
ಸಹಕರಿಸತತು ?
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ವಿಶಯ XIX:



ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ತಂತರಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸಂವ ೃೋಧನ ಭತತು

ಷಂಶಷೃೇಧನಷ ಮತ್ುು

ಸ ಸಫದಲರ್ಣ ಗ ಅರ್ಶ್ಯಕಗಿ

ಹಷೂಷಫದಲ್ಹಣಷಗಷ

ಡ ದತಕ ಳ್ುಳರ್ಂತರ್ುಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?

ಪ್ರೇತಹಾಸ

 ರಿಣಭ ಆಧರಿತ ಸಂವ ೃೋಧನ ಗ ಆರ್ಥಯಕ
ಸಸಮ
 ಷಭಜಿಕ ವಿಜ್ಞನ ಭತತು ಷಭನಯ ವಿಜ್ಞನ
ಎಯಡಕ ೆ ಭತಕು ಸಂವ ೃೋಧನ ಅನತದನ
 ಸ ಸರಿೋತಿಮ ಸಂವ ೃೋಧನ ಕ ೈಗ ಳ್ಳಲತ
ಭ ಲ ಹಣಕಸಿನ ಂದಿಗ ಉಷ್ಣಪ್ೋಷ್ಕ
ಮಂತರ ಕ ೋಂದರಗಳ್ ಷೆನ
 ಫೌದಿಧಕ ಆಸಿುಮ ಸೃಷ್ಟಟಮತು ಸಂವ ೃೋಧನ
 ಕ ೋಂದಿರೋಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಷ ೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸಂವ ೃೋಧನ
ಉದಯನಗಳ್ ಷೆನ
 ಫ ೋಧಕಯ ಜಂಟಿ ನ ೋಭಕತಿ : ಅಂದಯ
ಸಂವ ೃೋಧಕಯತ ಸಂವ ೃೋಧನ ಯಂದಿಗ
ಫ ೋಧನ ಭತತು ಫ ೋಧಕಯತ
ಫ ೋಧನ ಯಂದಿಗ ಸಂವ ೃೋಧನ ಮಲ್ಲಿ
ಒಳ್ಗ ಳ್ುಳರ್ುದತ.
 ಅಂತರ್ ಶಿಸಿುೋಮ ಸಂವ ೃೋಧನ : ಅಂದಯ ಸ ಸ
ಜ್ಞನ ಸೃಷ್ಟಟಗ ಇಯತರ್ ಶಿಸತುಗಳ ೄಂದಿಗ ಅಂತರ್
ಶಿಸಿುಗ ಸಂಷ ೆಗಳ್ು ಒಟಟಗಿ ಭತಂದತ ಫಯಫ ೋಕತ.
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ಸಂವ ೃೋಧನ

ಭತತು ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಯೋಜನ ಗಳಿಗ

ಬಯತರ್ನತನ ಸ ೋಗ ಉತುಭ ಕ ೋಂದರಗಿಸಫ ೋಕತ?
ಸಂವ ೃೋಧನ

ಭತತು ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಯೋಜನ ಗಳಿಗ

ವಿದ ೋಶ್ಗಳಿಂದ

ಅನತದನ

ತಯಲತ

ಮರ್

ಭಗಯಗಳ್ನತನ ಕಂಡತ ಹಿಡಿಮಫಹತದತ?


ಫದಲರ್ಣ

ಸ ಂದಿದ

ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್

ಷೆನ ಗ ುನರ್ ಗಣನ ಆಗತಯವಿದ ಯೋ?
ವಿಶಯ XX:
ಹಷೂಷಜ್ಞಹನ

 ಜಗತಿಕ ಭಟಟದಲ್ಲಿ ಜ್ಞನದ ಸ ಸ ರ್ಲಮಗಳ್ು
ಮರ್ುರ್ು?
 ನಭಮ ವಿಶ್ವವಿದಯಲಮಗಳ್ು/ಕ ೋಂದರ ಅನತದನಿತ
ಸಂಷ ೆಗಳ್ು

ಇಂತಹ

ಒದಗಿಸಲತ
ಇಲಿದಿದದಲ್ಲಿ

ಕಮಯಕರಭಗಳ್ನತನ

ಸಿಫಬಂದಿಮನತನ
ಅರ್ುಗಳ್

ಸ ಂದಿದ ಯೋ?

ಷಭಥಯಯರ್ನತನ

ಸ ೋಗ

ನಿಮಿಯಸಫ ೋಕತ.
 ಸ ಸ/ಜ್ಞನಜಯನ

ಶಿಕ್ಷಣಗಳ್ನತನ

ನಿೋಡತರ್

ವಿದ ೋಶಿ ಸಂಷ ೆಗಳ್ ಸಹಯೋಗಕ ೆ ಮರ್ ಕರಭಗಳ್ು
ಅಗತಯ.
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ವಿಶಯ
ವಿಶಯ I:
ಹರರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ
ಕಲ್ಲಕಹ ಪಲ್ಲತಹಂವ
ಖಚ್ಚತ್ಡಿಸಿಕಷೂಳುುು
ದು

ಗಹರಮ
 ವಲ ಭಕೆಳ್ು

ಕ್ಷೇತ್ರ
 ವಲ ಭಕೆಳ್ು

ಜಿಲ್ಷೆ
 ನಭಮ ರಥಮಿಕ ಭಕೆಳ್ು ತಭಮ

ರಹಜ್ಯ
 ನಭಮ ವಲ ಮ ಭಕೆಳ್ು ರ್ಮಸಿಿಗ

ಕಲ್ಲಮತವಿಕ ಮಲ್ಲಿ

ಕಲ್ಲಮತವಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕ ಮ

ರ್ಮಸಿಿಗನತಗತಣಗಿ ಓದತರ್,

ಅನತಗತಣಗಿ ಓದತರ್, ಫಯ ಮತರ್

ಭ ಲಬ ತಗಿ ಓದತರ್,

ಭ ಲಬ ತಗಿ ಓದತರ್,

ಫಯ ಮತರ್ ಸಗ ಅಂಕ್ರಗಣಿತದಲ್ಲಿ

ಸಗ ಅಂಕ್ರಗಣಿತದ ಕೌಶ್ಲರ್ನತನ

ಫಯ ಮತರ್ ಸಗ

ಫಯ ಮತರ್ ಸಗ ಅಂಕ

ಕತಶ್ಲತ ಮನತನ ಡ ಮತರ್ುದಯಲ್ಲಿ

ಡ ದತಕ ಂಡಂತ ಏಕ ಅನಿಸತತಿುಲ,ಿ

ಅಂಕಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಮರ್

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಮರ್

ಇಯತರ್ ಅಡ ತಡ ಗಳ ೋನಿಯಫಹತದತ.

ಕಯಣಗಳ್ನತನ ವಿರ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸಿ.

ತ ಂದಯ ಮನತನ

ತ ಂದಯ ಮನತನ

ಕಯಣಗಳ್ನತನ ಕ ಲಂಕ ಷ್ಗಿ

ಎದತರಿಸತತುಯ ?

ಎದತರಿಸತತುಯ ?

ಅಳ ಯರಿ.

 ಶಿಕ್ಷಕಯತ ನಿಮಮಿತಗಿ
ವಲ ಗ ಫಯತತುಯ ಯೋ ?

 ರಥಮಿಕ ವಲ ಭಕೆಳಿಗ

 ಇದನತನ ಸರಿಡಿಸಲತ

 ಇದನತನ ಸರಿಡಿಸಲತ
ಷಧಯಗತರ್ಂತಹ ಮರ್
ಕರಭಗಳ್ನತನ ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಫ ೋಕತ. ಈ

ಓದತರ್, ಫಯ ಮತರ್ ಸಗ

ಷಧಯಗತರ್ ಮರ್ ಕರಭಗಳ್ನತನ

ವಿಷ್ಮಗಿ ಸಕಯತಮಕ

ಅಂಕಗಣಿತರ್ನತನ ಕಲ್ಲಸತರ್ುದಯಲ್ಲಿ

ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಫ ೋಕತ. ಈ

ರಿಣಭ ನಿೋಡಿಯತರ್ಂತ ಕ ಲರ್ು

ಓದತರ್, ಫಯ ಮತರ್ ಸಗ

ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಮರ್ ಸಭಷ ಯಮನತನ

ವಿಷ್ಮಗಿ ಸಕಯತಮಕ

ಉದಹಯಣ ಗಳ್ು ಸಗ ಒಳ ಳಮ

ಅಂಕಗಣಿತರ್ನತನ

ಎದತರಿಸತತುಯ ?

ರಿಣಭ ನಿೋಡಿಯತರ್ಂತ ಕ ಲರ್ು

ಅಬಯಸಗಳ್ನತನ ಹಂಚ್ಚಕ ಳಿಳ.

 ರಥಮಿಕ ವಲ ಭಕೆಳಿಗ

ಕಲ್ಲಸತರ್ುದಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಯತ

 ಇದನತನ ಸರಿಡಿಸಲತ

ಮರ್ ಸಭಷ ಯಮನತನ

ಷಧಯಗತರ್ಂತಹ ಮರ್

ಎದತರಿಸತತುಯ ?

ಕರಭಗಳ್ನತನ

 ಇದನತನ ಸರಿಡಿಸಲತ
ಷಧಯಗತರ್ಂತಹ ಮರ್

ಉದಹಯಣ ಗಳ್ು ಸಗ ಒಳ ಳಮ
ಅಬಯಸಗಳ್ನತನ ಹಂಚ್ಚಕ ಳಿಳ.
 ರಿೋಕ್ಷ ನಿಭ ಯಲನ ನಭಮ

ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಫ ೋಕತ?

ಭಕೆಳ್ ಕಮಯಷಧನ ಮ ಮೆೋಲ

 ಹಿರಿಮ ರಥಮಿಕ ಸಗ

ಮರ್ ರಿಣಭರ್ನತನ ಬಿೋರಿದ ?
 ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಕಲ್ಲಕ ಪಲ್ಲತಂಶ್ದ

ಕರಭಗಳ್ನತನ

ೌರಢವಲ ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞನ ಭತತು

ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಫ ೋಕತ?

ಗಣಿತ ಫ ೋಧನ ಮ ಹಂತ

ಕಡ ಗ ಪ್ೋಷ್ಕಯಲ್ಲಿ ಸ ೋಗ ಅರಿರ್ು

ಸ ೋಗಿದ ?

ಭ ಡಿಸಫ ೋಕತ? ಭಕೆಳ್

 ರಿೋಕ್ಷ ನಿಭ ಯಲನ ನಭಮ
ಭಕೆಳ್ ಕಮಯಷಧನ ಮ

 ರಿೋಕ್ಷ ನಿಭ ಯಲನ ನಭಮ

ಕಮಯಷಧನ ಸತಧಯಣ ಮಲ್ಲಿ

 ರಿೋಕ್ಷ ಮನತನ ಭಡದ ೋ ಇಯತರ್ುದತ
ಭಕೆಳ್ ಕಮಯ ಷಧನ ಮ ಮೆೋಲ
ರಿಣಭ ಬಿೋರಿದ ಯೋ?
 ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಕಲ್ಲಕ ಪಲ್ಲತಂಶ್ದ ಕಡ ಗ
ಪ್ೋಷ್ಕಯಲ್ಲಿ ಸ ೋಗ ಅರಿರ್ು
ಭ ಡಿಸಫ ೋಕತ? ಭಕೆಳ್
ಕಮಯಷಧನ ಮ ಸತಧಯಣ ಮಲ್ಲಿ
ಅರ್ಯನತನ ಸ ೋಗ
ನಿಯತಯನನಗಿಸಫ ೋಕತ?
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ಮೆೋಲ ಮರ್

ಭಕೆಳ್ ಕಮಯಷಧನ ಮ

ಅರ್ಯನತನ ಸ ೋಗ

ರಿಣಭರ್ನತನ ಬಿೋರಿದ ?

ಮೆೋಲ ಮರ್ ರಿಣಭರ್ನತನ

ನಿಯತಯನನಗಿಸಫ ೋಕತ?

 ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಕಲ್ಲಕ ಮ
ಪಲ್ಲತಂಶ್ದ ಕಡ ಗ

ಬಿೋರಿದ ?
 ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಕಲ್ಲಕ ಮ ಪಲ್ಲತಂಶ್ದ

ಪ್ೋಷ್ಕರಿಗ ಸ ೋಗ

ಕಡ ಗ ಪ್ೋಷ್ಕರಿಗ ಸ ೋಗ

ಶಿಕ್ಷಣಕ ಡಫ ೋಕತ?

ಶಿಕ್ಷಣಕ ಡಫ ೋಕತ?

 ಭಕೆಳ್ನತನ ನಿಮಮಿತಗಿ

 ಭಕೆಳ್ನತನ ನಿಮಮಿತಗಿ

ವಲ ಗ ಕಳ್ುಹಿಸತರ್ುದಕ ೆ

ವಲ ಗ ಕಳ್ುಹಿಸತರ್ುದಕ ೆ

ಪ್ೋಷ್ಕರಿಗ ಸ ೋಗ ತಿಳ್ುರ್ಳಿಕ

ಪ್ೋಷ್ಕರಿಗ ಸ ೋಗ ತಿಳ್ುರ್ಳಿಕ

ನಿೋಡಫ ೋಕತ?

ನಿೋಡಫ ೋಕತ?

 ಭಕೆಳ್ನತನ ನಿಮಮಿತಗಿ ವಲ ಗ
ಕಳ್ುಹಿಸಲತ ಪ್ೋಷ್ಕಯಲ್ಲಿ ಸ ೋಗ
ಅರಿರ್ು ಭ ಡಿಸಫ ೋಕತ?
 ಶಿಕ್ಷಕಯತ ನಿಮಮಿತಗಿ ವಲ ಗ

 ಭಕೆಳ್ನತನ ನಿಮಮಿತಗಿ ವಲ ಗ
ಕಳ್ುಹಿಸಲತ ಪ್ೋಷ್ಕಯಲ್ಲಿ ಸ ೋಗ
ಅರಿರ್ು ಭ ಡಿಸಫ ೋಕತ?
 ಶಿಕ್ಷಕಯತ ನಿಮಮಿತಗಿ ವಲ ಗ
ಸಜಯಗತತಿುದದಯ ಯೋ? ಇಲಿದಿದದಯ
ಏನತ ಭಡಫ ೋಕತ?

ಸಜಯಗತತಿುದದಯ ಯೋ?
ಇಲಿದಿದದಯ ಏನತ ಭಡಫ ೋಕತ?

 ಶಿಕ್ಷಕಯತ ನಿಮಮಿತಗಿ ವಲ ಗ
ಸಜಯಗತತುಯ ಯೋ?
ಇಲಿದಿದದಲ್ಲಿ ಏನತ ಭಡಫ ೋಕತ ?
ವಿಷ್ಮII: ೌರಢ ಭತತು
ಹಿರಿಮ ೌರಢ ಶಿಕ್ಷಣ
ತಲತುವಿಕ ಮನತನ
ವಿಸುರಿಸತರ್ುದತ

 ನಿಭಮ ಕ್ಷ ೋತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ತಟ ೌರಢ

 ನಿಭಮ ಕ್ಷ ೋತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ತಟ ೌರಢ

 ಷಕಷ್ತಟ ರಭಣದಲ್ಲಿ ೌರಢ

 ಷಕಷ್ತಟ ರಭಣದಲ್ಲಿ ೌರಢ

ಸಗ ಹಿರಿಮ ೌರಢ

ಸಗ ಹಿರಿಮ ೌರಢ

ಸಗ ಹಿರಿಮ ೌರಢವಲ ಗಳ್ು

ಸಗ ಹಿರಿಮ ೌರಢವಲ ಗಳ್ು

ವಲ ಗಳಿ ?

ವಲ ಗಳಿ ?

ಇ ಯೋ? ಇಲಿದಿದದಲ್ಲಿ ನಿಭಮ

ಇ ಯೋ? ಇಲಿದಿದದಲ್ಲಿ ನಿಭಮ

ಜಿಲ ಿಮಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಸ ಚಿಗಿ

ಯಜಯದಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಸ ಚಿಗಿ

 ೌರಢ ಭತತು ಹಿರಿಮ ೌರಢ

 ೌರಢ ಭತತು ಹಿರಿಮ ೌರಢ

ವಲ ಗಳ್ು ಎಲಿ

ವಲ ಗಳ್ು ಎಲಿ ಅಗತಯದ

ತಲತುರ್ಂತ ಭಡಲತ ಮರ್

ತಲತುರ್ಂತ ಭಡಲತ ಮರ್

ಅಗತಯದ ಷೌಕಮಯಗಳ್ನತನ

ಷೌಕಮಯಗಳ್ನತನ

ಕರಭಗಳ್ನತನ ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಲಗಿದ ?

ಕರಭಗಳ್ನತನ ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಲಗಿದ ?

ಸ ಂದಿದ ಯೋ? ಅಂದಯ

ಸ ಂದಿದ ಯೋ? ಅಂದಯ

ರಯೋಗಲಮ,

ರಯೋಗಲಮ, ಹತಡಿಗಿಮಯ

ವಲ ಗಳ್ು ಎಲಿ ಅಗತಯದ

ವಲ ಗಳ್ು ಎಲಿ ಅಗತಯದ

ಹತಡಿಗಿಮಯ

ವೌಚಲಮವಿದ ಯೋ?

ಷೌಕಮಯಗಳ್ನತನ ಸ ಂದಿದ ಯೋ?

ಷೌಕಮಯಗಳ್ನತನ ಸ ಂದಿ ಯೋ?

 ೌರಢ ಭತತು ಹಿರಿಮ ೌರಢ

 ೌರಢ ಭತತು ಹಿರಿಮ ೌರಢ
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ವೌಚಲಮವಿದ ಯೋ?
 ೌರಢ ಭತತು ಹಿರಿಮ ೌರಢ

 ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞನ
ರಯೋಗಲಮ, ಗಣಕಮಂತರ

ಅಂದಯ ರಯೋಗಲಮ,

ಅಂದಯ ರಯೋಗಲಮ,

ಫಲಕ್ರಮಯ ವೌಚಲಮವಿದ ಯೋ?

ಫಲಕ್ರಮಯ

 ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞನ

ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್ಯವಿಯತರ್ಷ್ತಟ

ರಯೋಗಲಮಗಳ್

ವಿಷ್ಮ ಆಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಕಯತ

ಸಿೆತಿಗತಿಗಳ್ು ಸ ೋಗಿ ?

ರಯೋಗಲಮ, ಗಣಕಮಂತರಗಳ್ು

ಇದದಯ ಯೋ? ಎಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಯತ

ಇರ್ುಗಳ್ನತನ ಸತಧರಿಸಲತ

ರಯೋಗಲಮದ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳ್ು

ರಯೋಗಲಮ,

ನಿಮಮಿತಗಿ ವಲ ಗಳಿಗ

ಮರ್ ಕರಭ ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಫ ೋಕತ.

ಸ ೋಗಿ ? ಇರ್ುಗಳ್ನತನ

ಗಣಕಮಂತರಗಳ್ು

ಸತಧರಿಸಲತ ಮರ್ ಕರಭ

ರಯೋಗಲಮದ ಸಿೆತಿಗತಿಗಳ್ು

ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಫ ೋಕತ?

ಸ ೋಗಿ ? ಇರ್ುಗಳ್ನತನ

ಸಜಯಗತತುಯ ಯೋ?
ಇಲಿದಿದದಯ ಏನತ ಭಡಫ ೋಕತ.
 ಭಕೆಳಿಗ ಇಯತರ್ ವಲ ಮ

 ಈ ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್ಯಕದಷ್ತಟ
ಸಂಖ ಯಮಲ್ಲಿ ಖಮಂ ಶಿಕ್ಷಕಯತ
ಅಥ ಗತತಿುಗ ಆಧರಿತ

 ಈ ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್ಯಕದಷ್ತಟ

ವೌಚಲಮವಿದ ಯೋ?
 ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞನ

ಸತಧರಿಸಲತ ಮರ್ ಕರಭ

ಠ್ಯಕರಭದ ಫಗ ೆ ಪ್ೋಷ್ಕಯಲ್ಲಿ

ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಇದದಯ ಯೋ? ಗಣಿತ,

ಸಂಖ ಯಮಲ್ಲಿ ಖಮಂ ಶಿಕ್ಷಕಯತ

ಸ ೋಗ ಜಗಿು ಭ ಡಿಸಫ ೋಕತ?

ವಿಜ್ಞನ, ಆಂಗಿ ಬಶ ಶಿಕ್ಷಕಯ

ಅಥ ಗತತಿುಗ ಆಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಕಯತ

ಫಗ ೆ ಏನತ?

ಇದದಯ ಯೋ? ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞನ,

ಸಂಖ ಯಮಲ್ಲಿ ಖಮಂ ಶಿಕ್ಷಕಯತ

ಆಂಗಿ ಬಶ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಫಗ ೆ ಏನತ?

ಅಥ ಗತತಿುಗ ಆಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಕಯತ

 ಹತಡತಗಿಮಯನತನ ೌರಢ
ಸಗ ಹಿರಿಮ ೌರಢವಲ

 ಮರ್ ಭಗತರ್ು ತನನ ವಲ

 ಮರ್ ಭಗತರ್ು ತನನ ವಲ ಶಿಕ್ಷಣ

ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಫ ೋಕತ? .
 ಈ ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್ಯಕದಷ್ತಟ

ಹಂತದರ್ಯ ಗ

ಶಿಕ್ಷಣ ೂಣಯಗ ಳಿಸತರ್

ನಿಮಮಿತಗಿ

ಸದಕಶ್ರ್ನತನ

ೂಣಯಗ ಳಿಸತರ್

ಕಳ್ುಹಿಸತರ್ಂತ ಪ್ೋಷ್ಕಯನತನ

ಕಳ ದತಕ ಳ್ುಳತಿುಲಿ ಎಂದತ

ಸದಕಶ್ರ್ನತನ

ಸ ೋಗ ಭನವಲ್ಲಸಫ ೋಕತ?

ನಿಶಿಿತಗ ಳಿಸಲತ ದ ೋವದಯಂತ

ಕಳ ದತಕ ಳ್ುಳತಿುಲಿ ಎಂದತ

ಸಸಮ ನಿೋಡತರ್ ವಿಭಿನನ ಧನ

ತದನಂತಯ ರಥಮಿಕ

ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ ದ ೋವದಯಂತ

ಸಸಮ ಭದರಿಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?

ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ ಎಟತಕತರ್ಂತ ಸ ೋಗ

ತದನಂತಯದ ರಥಮಿಕ

ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಭದರಿಗಳ್ನತನ ಸ ೋಗ

ಸ ಚತಿರ್ರಿ ಭಡಫ ೋಕತ?

ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ ತಲತುರ್ಂತ ಸ ೋಗ

ಅಳ್ತ ಗ ೋಲಗಿಸಫಹತದತ?

ಅಧಿಕ ಭಡಫ ೋಕತ?

ಇಂತಹ ರಯಂಭಿಕತ ಗ

 ಮರ್ ಭಗತರ್ು ತನನ ವಲ
ಶಿಕ್ಷಣ ೂಣಯಗ ಳಿಸತರ್

 ೌರಢ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಗ ೋಳಿಕ

ಇದದಯ ಯೋ? ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞನ,
ಆಂಗಿ ಬಶ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಫಗ ೆ ಏನತ?
 ಷರ್ಯತಿರಕ ೌರಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ ೆ ಧನ

ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಭತಂಗಡರ್ನತನ
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ಸದಕಶ್ರ್ನತನ

ಸಗ ಷಭಜಿಕ

ಕಳ ದತಕ ಳ್ುಳತಿುಲಿ ಎಂದತ

ತಯತಭಯರ್ನತನ ಸ ೋಗ

ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ

ನಿರಿಸಫಹತದತ?

ದ ೋವದಯಂತ ತದನಂತಯದ
ರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ್ನತನ
ತಲತುರ್ಂತ ಸ ೋಗ ಅಧಿಕ
ಭಡಫ ೋಕತ?
 ೌರಢ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಗ ೋಳಿಕ
ಸಗ ಷಭಜಿಕ
ತಯತಭಯರ್ನತನ ಸ ೋಗ
ನಿರಿಸಫಹತದತ.
 ೌರಢ ಭತತು ಹಿರಿಮ ೌರಢ
ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ
ಗಣಕಮಂತರಗಳಿ ಯೋ ಭತತು
ಫಳ್ಸಲಗತತಿುದ ಯೋ?
ಸಲತಗಳ್ು ಏನದಯ ಇದದಯ
ಅರ್ು ಮರ್ುರ್ು?
 ೌರಢ ಸಗ ಹಿರಿಮ ೌರಢ
ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಗತಯವಿಯತರ್ಷ್ತಟ

 ೌರಢ ಭತತು ಹಿರಿಮ ೌರಢ
ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಗಣಕಮಂತರಗಳಿ ಯೋ

 ಷರ್ಯತಿರಕ ೌರಢಶಿಕ್ಷಣ ಖತಿರ
ಡಿಸಿಕ ಳ್ುಳರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಸತಿ ವಲ ಗಳ್
ತರ ಏನತ ?
 ೌರಢ ಸಗ ಹಿರಿಮ ೌರಢ
ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಗತಯವಿಯತರ್ಷ್ತಟ

ಭತತು ಫಳ್ಸಲಗತತಿುದ ಯೋ?

ವಿಷ್ಮ ಆಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಕಯತ

ಸಲತಗಳ್ು ಏನದಯ ಇದದಯ

ಇದದಯ ಯೋ? ಎಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಯತ

ಅರ್ು ಮರ್ುರ್ು?

ನಿಮಮಿತಗಿ ವಲ ಗ
ಸಜಯಗತತುಯ ಯೋ? ಇಲಿದಿದದಯ

 ೌರಢ ಸಗ ಹಿರಿಮ ೌರಢ
ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಗತಯವಿಯತರ್ಷ್ತಟ
ವಿಷ್ಮ ಆಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಕಯತ

ಏನತ ಭಡಫ ೋಕತ?
 ಪ್ೋಷ್ಕಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಯ ಭಕೆಳ್ ವಲ
ಠ್ಯಕರಭದ ಫಗ ೆ ಸ ೋಗ ಜಗೃತಿ

ಇದದಯ ಯೋ? ಎಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಯತ
ನಿಮಮಿತಗಿ ವಲ ಗ
ಸಜಯಗತತುಯ ಯೋ? ಇಲಿದಿದದಯ

ಭ ಡಿಸಫ ೋಕತ?


ಹಂತದರ್ಯ ಗ ನಿಮಮಿತಗಿ

 ಪ್ೋಷ್ಕಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಯ ಭಕೆಳ್ ವಲ

ಕಳ್ುಹಿಸತರ್ಂತ ಪ್ೋಷ್ಕಯನತನ

ಠ್ಯಕರಭದ ಫಗ ೆ ಸ ೋಗ ಜಗೃತಿ
ಭ ಡಿಸಫ ೋಕತ?

ಫಲಕ್ರಮಯನತನ ೌರಢ ಸಗ
ಹಿರಿಮ ೌರಢವಲ

ಏನತ ಭಡಫ ೋಕತ?

ಸ ೋಗ ಭನವಲ್ಲಸಫಹತದತ?


ೌರಢ ಸಗ ಹಿರಿಮ ೌರಢ
ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಗತಯವಿಯತರ್ಷ್ತಟ

ವಿಷ್ಮ ಆಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಕಯತ
ಇದದಯ ಯೋ? ಎಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಯತ

ಫಳ್ಸಫಹತದ ೋ?

 ಫಲಕ್ರಮಯನತನ ೌರಢ ಸಗ

ವಿಷ್ಮ ಆಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಕಯತ
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ನಿಮಮಿತಗಿ ವಲ ಗ

ಹಿರಿಮ ೌರಢವಲ ಹಂತದರ್ಯ ಗ

ಇದದಯ ಯೋ? ಎಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಯತ

ಸಜಯಗತತುಯ ಯೋ?

ನಿಮಮಿತಗಿ ಕಳ್ುಹಿಸತರ್ಂತ

ನಿಮಮಿತಗಿ ವಲ ಗ

ಇಲಿದಿದದಯ ಏನತ ಭಡಫ ೋಕತ?

ಪ್ೋಷ್ಕಯನತನ ಸ ೋಗ

ಸಜಯಗತತುಯ ಯೋ? ಇಲಿದಿದದಯ

ಭನವಲ್ಲಸಫಹತದತ?

ಏನತ ಭಡಫ ೋಕತ?

 ಪ್ೋಷ್ಕಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಯ ಭಕೆಳ್



ವಲ ಠ್ಯಕರಭದ ಫಗ ೆ ಸ ೋಗ
ಜಗೃತಿ ಭ ಡಿಸಫ ೋಕತ?

ಪ್ೋಷ್ಕಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಯ ಭಕೆಳ್
ವಲ ಠ್ಯಕರಭದ ಫಗ ೆ ಸ ೋಗ

 ಫಲಕ್ರಮಯನತನ ೌರಢ ಸಗ

ಜಗೃತಿ ಭ ಡಿಸಫ ೋಕತ?


ಹಿರಿಮ ೌರಢವಲ

ಫಲಕ್ರಮಯನತನ ೌರಢ ಸಗ

ಹಂತದರ್ಯ ಗ ನಿಮಮಿತಗಿ

ಹಿರಿಮ ೌರಢವಲ

ಕಳ್ುಹಿಸತರ್ಂತ ಪ್ೋಷ್ಕಯನತನ

ಹಂತದರ್ಯ ಗ ನಿಮಮಿತಗಿ

ಸ ೋಗ ಭನವಲ್ಲಸಫಹತದತ?

ಕಳ್ುಹಿಸತರ್ಂತ ಪ್ೋಷ್ಕಯನತನ
ಸ ೋಗ ಭನವಲ್ಲಸಫಹತದತ?

ವಿಶಯ III:ೃತಿು ಶಿಕ್ಷಣ
ಫಲಡಿಷುುದು

 ಕ್ಷ ೋತರದಲ್ಲಿನ ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ

 ರದ ೋಶಿಕಗಿ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್

 ರದ ೋಶಿಕಗಿ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್

ರ್ೃತಿುಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಗ ಕೌಶ್ಲ

ನಡತ ಕೌಶ್ಲ ಆಧರಿತ ಭತತು

ನಡತ ಕೌಶ್ಲಯ ಆಧರಿತ ಭತತು

ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ ಕಮಯಕರಭಕ ೆ

ರ್ತಿುಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ ೆ ಫ ೋಡಿಕ

ರ್ತಿುಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ ೆ ಫ ೋಡಿಕ ಇದ ಯೋ?

ಮರ್ ಷೌಲಬಯಗಳ್ು

ಇದ ಯೋ?

ದ ಯಕತತು .
 ನಿಭಮ ಕ್ಷ ೋತರದಲ್ಲಿನ

 ಕ್ಷ ೋತರದಲ್ಲಿನ ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ರ್ೃತಿುಯ

 ಕ್ಷ ೋತರದಲ್ಲಿನ ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ರ್ೃತಿುಯ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಗ ಕೌಶ್ಲ ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಗ ಕೌಶ್ಲ ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ

ಕಮಯಕರಭಕ ೆ ಮರ್

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಮರ್ ತಯಹದ

ಕಮಯಕರಭಕ ೆ ಮರ್

ಷೌಲಬಯಗಳ್ು ದ ಯಕತತು

ರ್ೃತಿುಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರಯೋಗಕಯ?

ಷೌಲಬಯಗಳ್ು ದ ಯಕತತು
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 ನಿಭಮ ಕ್ಷ ೋತರದಲ್ಲಿ ಲಬಯವಿಯತರ್

 ನಿಭಮ ಜ ಲ ಿಮಲ್ಲಿನ

 ನಿಭಮ ಯಜಯದಲ್ಲಿನ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ

ದ ೋಸಿಮ ಕಲ ಭತತು ಕಯಕತಶ್ಲ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಮರ್ ತಯಹದ

ಮರ್ ತಯಹದ ರ್ೃತಿುಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಗ ಯಂರಿಕ

ರ್ೃತಿುಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಯೋಗಕಯ?

ಉಯೋಗಕಯ?

ಕೌಶ್ಲಗಳಿಗ ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ
ತಯಫ ೋತಿಮನತನ ನಿೋಡಫಹತದತ?
 ಭಗತವಿನ ಅಭಿಯತಚ್ಚ
ಕಲ /ಕಖಯನ /ಷ ೋ
ಮರ್ುದಯತು ಲತತುದ
ಎಂದತ ತಿಳಿಮಲತ ಸಗ
ಅದಯ ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ ಗ ಫ ೋಕಗತರ್
ಕೌಶ್ಲರ್ನತನ ಗತಯತತಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ
ಸಭಲ ೋಚನ ಮನತನ
ವಲ ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ನಡ ಸಫ ೋಕ ೋ? ರತಿಯಂದತ
ವಿದಯರ್ಥಯಗ ನಕ್ಷ
ಸಿದಧಡಿಸಫ ೋಕ ೋ? ಸೌದದಯ ,
ಮರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ?
 ಭಕೆಳಿಗ ಫತದಿಧ ಷಭಥಯಯ
ರಿೋಕ್ಷ ನಡ ಸಫ ೋಕ ೋ?

 ನಿಭಮ ಜಿಲ ಿಮಲ್ಲಿ ಲಬಯವಿಯತರ್

 ನಿಭಮ ಯಜಯದ ಫ ೋಯ ಫ ೋಯ

ದ ೋಸಿಮ ಕಲ ಭತತು ಕಯಕತಶ್ಲ

ಜಿಲ ಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಲಬಯವಿಯತರ್ ದ ೋಸಿಮ

ಸಗ ಯಂರಿಕ

ಕಲ ಭತತು ಕಯಕತಶ್ಲ ಸಗ

ಕೌಶ್ಲಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?

ಯಂರಿಕ ಕೌಶ್ಲಗಳ್ು

 ಭಗತವಿನ ಅಭಿಯತಚ್ಚ
ಕಲ /ಕಖಯನ /ಷ ೋ

ಮರ್ುರ್ು?
 ನಿಭಮ ಯಜಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಯಕ

ಮರ್ುದಯತು ಲತತುದ ಎಂದತ

ಸಭನ ತ ಮನತನ ತಲತಲತ

ತಿಳಿಮಲತ ಸಗ ಅದಯ

ಮರ್ ರಿೋತಿಮ ಕೌಶ್ಲಗಳ್ು

ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ ಗ ಫ ೋಕಗತರ್

ಅಗತಯಗಿ ?

ಕೌಶ್ಲರ್ನತನ ಗತಯತತಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ
ಸಭಲ ೋಚನ ಮನತನ ವಲ ಮ
ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡ ಸಫ ೋಕ ೋ?
ರತಿಯಂದತ ವಿದಯರ್ಥಯಗ ನಕ್ಷ
ಸಿದಧಡಿಸಫ ೋಕ ೋ? ಸೌದದಯ ,
ಮರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ?
 ಭಕೆಳಿಗ ಫತದಿಧ ಷಭಥಯಯ
ರಿೋಕ್ಷ ನಡ ಸಫ ೋಕ ೋ?

 ನರ್ು ಉದಯಭಗಳ ೄಂದಿಗ ಷ ೋರಿ
ಸಂಫಂಧಟಟ ಕೌಶ್ಲ ಆಧರಿತ
ತಯಫ ೋತಿಮನತನ ಸ ೋಗ ಕ ಡಫ ೋಕತ?
 ಭಗತವಿನ ಅಭಿಯತಚ್ಚ
ಕಲ /ಕಖಯನ /ಷ ೋ
ಮರ್ುದಯತು ಲತತುದ ಎಂದತ
ತಿಳಿಮಲತ ಸಗ ಅದಯ
ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ ಗ ಫ ೋಕಗತರ್
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ಕೌಶ್ಲರ್ನತನ ಗತಯತತಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ
ಸಭಲ ೋಚನ ಮನತನ ವಲ ಮ
ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡ ಸಫ ೋಕ ೋ?
ರತಿಯಂದತ ವಿದಯರ್ಥಯಗ ನಕ್ಷ
ಸಿದಧಡಿಸಫ ೋಕ ೋ? ಸೌದದಯ ,
ಮರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ?
 ಭಕೆಳಿಗ ಫತದಿಧ ಷಭಥಯಯ ರಿೋಕ್ಷ
ನಡ ಸಫ ೋಕ ೋ?
ವಿಶಯIV:



ನಿೋರ್ು

ಸತತ

ಸಗ

ಸಭಗರ



ನಿೋರ್ು ಸತತ ಸಗ ಸಭಗರ

ಶಹಲ್ಷಯ ರಿೇಕ್ಹ

ಭೌಲಯಭನದ ಯ ಇದಿದೋಯ?

ಭೌಲಯಭನದ ಯ ಇದಿದೋಯ?

ದಧತಿಯಲ್ಲೆ ಷುಧಹರಣಷ

ಇಲಿದಿದದಯ , ಏಕ ? ಭತತು ಸತತ

ಇಲಿದಿದದಯ , ಏಕ ? ಭತತು ಸತತ

ಸಗ

ಸಗ ಸಭಗರ ಭೌಲಯಭನಕ ೆ

ಸಭಗರ ಭೌಲಯಭನಕ ೆ

ಮಯಮಗಿ

ಫ ೋಯ

ಮಯಮಗಿ ಫ ೋಯ

ಸಲಸ ಗಳ್ನತನ ನಿೋಡಿ?


ಅನತತಿುೋಣಯ

ಸಲಸ ಗಳ್ನತನ ನಿೋಡಿ?

ಭಡದ ೋ

ದಧತಿ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್

ಕಮಯಷಧನ ಮ
ರಿಣಭ

ಇಯತರ್
ಮೆೋಲ

ಬಿೋರಿದ ಯೋ?



ಅನತತಿುೋಣಯ ಭಡದ ೋ ಇಯತರ್
ದಧತಿ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್
ಕಮಯಷಧನ ಮ ಮೆೋಲ
ರಿಣಭ ಬಿೋರಿದ ಯೋ?

ಇಲಿದಿದದಯ , ಕಯಣಗಳ ೋನತ? ಭತತು

ಇಲಿದಿದದಯ , ಕಯಣಗಳ ೋನತ?

ಮರ್

ಭತತು ಮರ್ ಫದಲರ್ಣ ಗಳ್ನತನ

ಸ ಚ್ಚಸತತಿುೋಯ?

ಫದಲರ್ಣ ಗಳ್ನತನ

ಸ ಚ್ಚಸತತಿುೋಯ?
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ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು

ನಡ ದತಕ ಂಡತ

ಸ ೋಗತತಿುಯತರ್

ಕಯೋಯನತಮಖ

ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ ಮ



ಆಧಯದ



ಸ ೋಗತತಿುಯತರ್ ಕಯೋಯನತಮಖ

ಮೆೋಲ

ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ ಮ ಆಧಯದ ಮೆೋಲ

ಅಳ ಮಲತ ರಿೋಕ್ಷ ದಧತಿಮನತನ

ಅಳ ಮಲತ ರಿೋಕ್ಷ ದಧತಿಮನತನ

ಸ ೋಗ ಫಲಗ ಳಿಸಫ ೋಕತ.

ಸ ೋಗ ಫಲಗ ಳಿಸಫ ೋಕತ.

ಅಂಕಗಳ್ ಫದಲಗಿ ನಿೋಡತತಿುಯತರ್



ಅಂಕಗಳ್ ಫದಲಗಿ ನಿೋಡತತಿುಯತರ್

ದಜ ಯ ದಧತಿ ಒತುಡ ಕಡಿಮೆಗ ಳಿಸಿ

ದಜ ಯ ದಧತಿ ಒತುಡ

ಉತುಭಗಿ

ಕಡಿಮೆಗ ಳಿಸಿ ಉತುಭಗಿ

ಅಳ ಮಲತ

ಸಸಮಗತತಿುದ ಯೋ?


ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ನಡ ದತಕ ಂಡತ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ನತನ

ಅಳ ಮಲತ
ಅಳ ಮಲತ

ಸಸಮ ಭಡತರ್ಂತಹ ಮರ್
ಉತುಭ

ಸಸಮಗತತಿುದ ಯೋ?


ಸಲಸ ಗಳ್ನತನ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ನತನ ಅಳ ಮಲತ
ಸಸಮ ಭಡತರ್ಂತಹ ಮರ್

ಸ ಚ್ಚಸತತಿುೋರಿ?

ಉತುಭ ಸಲಸ ಗಳ್ನತನ
ಸ ಚ್ಚಸತತಿುೋರಿ?


ವಲ ರಿೋಕ್ಷ ದಧತಿಮನತನ
ಕ ೋರ್ಲ ಜ್ಞನರ್ನತನ
ಅಳ ಮತರ್ುದಯ ಫದಲತ ಅದನತನ
ಉಯೋಗಿಸತರ್ ಭತತು
ಸಭಷ ಯಗಳ್ನತನ ಫಗ ಹರಿಸತರ್
ರಿೋತಿಮ ರವ ನಗಳ್ತು
ಕ ಂಡ ಯಮಫ ೋಕ ೋ?
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ವಿಶಯV:
ಉತ್ುಮ
ಬಷೂೇಧಕರಿಗಹಗಿ
ಬಷೂೇಧಕರ ಶಿಕ್ಷಣನುನ
ರಿತಿಹಷುುದು

 ಜಿಲ ಿಮ ಎಲಿ ಹಂತಗಳ್ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಯ  ನಿಭಮ ಯಜಯದ ಎಲಿ ಹಂತಗಳ್ಲ್ಲಿ
ಕ ಯತ ಮನತನ

ಗತಯತತಿಸಲತ

ಶಿಕ್ಷಕಯ ಕ ಯತ ಮನತನ ಗತಯತತಿಸಲತ

ಮರ್

ಕರಭಗಳ್ನತನ

ಮರ್

ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಲಗಿದ ?
 ನಿದಿಯಷ್ಟಗಿ

ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಲಗಿದ ?

ಗಣಿತ,

ವಿಜ್ಞನ

ಭತತು ಬಶ ಗಳಿ ಅಗತಯವಿಯತರ್ಷ್ತಟ
ೌರಢವಲ

ಶಿಕ್ಷಕಯತ

ಇದದಯ ಯೋ?

ಕ ಯತ ಯದದಲ್ಲ,ಿ

ಅದನತನ ಗತಯತತಿಸಲತ ಮರ್ ಕರಭ
ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಲಗಿದ ?
 ಷ ೋ ೂರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಯ

 ನಿದಿಯಷ್ಟಗಿ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞನ ಭತತು
ಬಶ ಗಳಿ

ಷ ೋನಿಯತ ರ್ೃತಿುಯ ಶಿಕ್ಷಕಯ
ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ ಮನತನ ಸತಧರಿಸಲತ
ಏನತ ಸಲಸ ನಿೋಡತತಿುೋರಿ?
ಕರಭದ

ಅಗತಯವಿಯತರ್ಷ್ತಟ

ೌರಢವಲ ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಇದದಯ ಯೋ?
ಕ ಯತ ಯದದಲ್ಲ,ಿ ಅದನತನ ಗತಯತತಿಸಲತ
ಮರ್ ಕರಭ ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಲಗಿದ ?
 ಷ ೋ

ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ ಸಗ

 ಫ ೋಧಿಸತರ್

ಕರಭಗಳ್ನತನ

ೂರ್ಯ

ಶಿಕ್ಷಕಯ

ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ ಸಗ ಷ ೋನಿಯತ
ರ್ೃತಿುಯ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಫ ಳ್ರ್ಣಿಗ ಮನತನ
ಸತಧರಿಸಲತ

ಏನತ

ಸಲಸ

ನಿೋಡತತಿುೋರಿ?

ಕರಭದ
ರ್ೃತಿುಮಗಿ  ಫ ೋಧಿಸತರ್
ಷೆನಭನರ್ನತನ
ರ್ೃತಿುಮಗಿ
ಫ ಳ ಸತರ್ುದತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ಸ ತಿಯ
ಫ ಳ ಸತರ್ುದತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ಸ ತಿಯ
ನಿೋಡತರ್ುದತ ಭತತು ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಕಲ್ಲಕ
ಷೆನಭನರ್ನತನ

ಪಲ್ಲತಂಶ್ಕ ೆ

ಸ ಣ ಗಯಯತ

ಎಂಫತದನತನ

ಖಚ್ಚತಡಿಸಿ

ಕ ಳ್ುಳರ್ುದತ ಸ ೋಗ ?

ನಿೋಡತರ್ುದತ ಭತತು ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಕಲ್ಲಕ
ಪಲ್ಲತಂಶ್ಕ ೆ

ಸ ಣ ಗಯಯತ

ಎಂಫತದನತನ
ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಳ್ುಳರ್ುದತ ಸ ೋಗ ?
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 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ,

ನಿೋಡತರ್ುದಯ  ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ,

ಶಿಕ್ಷಣ

ಭಟಟರ್ನತನ ಸ ೋಗ ಸತಧರಿಸಫ ೋಕತ.
 DIET, SCERT ಸಗ

ಇತಯ

ಶಿಕ್ಷಣ

ನಿೋಡತರ್ುದಯ

ಭಟಟರ್ನತನ ಸ ೋಗ ಸತಧರಿಸಫ ೋಕತ.
 DIET, SCERT ಸಗ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ತಯಫ ೋತಿ ನಿೋಡತರ್ಂತಹ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ

ಸಂಷ ೆಗಳ್ು ಷಕಷ್ತಟ ಸಂಖ ಯಮಲ್ಲಿ

ಸಂಷ ೆಗಳ್ು

ಇ ಯೋ?

ಇ ಯೋ?

ಇತಯ

ತಯಫ ೋತಿ ನಿೋಡತರ್ಂತಹ
ಷಕಷ್ತಟ

ಸಂಖ ಯಮಲ್ಲಿ

 ನರ್ು ರಿಶಿಷ್ಾ ಜತಿ, ರಿಶಿಷ್ಾ  ನರ್ು ರಿಶಿಷ್ಾ ಜತಿ, ರಿಶಿಷ್ಾ ರ್ಗಯ
ರ್ಗಯ

ಸಗ

ಸಂಖಯತಯನತನ

ಶಿಕ್ಷಕ

ಅಲ
ರ್ೃತಿುಗ

ಷ ೋಯಲತ ಪ್ರೋತಿಹಿಸಫಹತದ ೋ?

ಸಗ

ಅಲ ಸಂಖಯತಯನತನ ಶಿಕ್ಷಕ

ರ್ೃತಿುಗ

ಷ ೋಯಲತ

ಪ್ರೋತಿಹಿಸಫಹತದ ೋ?
 ಯಜಯದಯಂತ

ಶಿಕ್ಷಕಯ

ಸಂಷ ೆಗಳ್ಲ್ಲಿನ

ಆಡಳಿತ

ಸ ಂದಣಿಕ ಮಲ್ಲಿ

ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಗ
ಇಯತರ್

ಸಲತಗಳ ೋನತ?
ವಿಶಯVI:
:ಯಷೆರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುು
ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಮುಕು

 ಗರಭಗಳ್ಲ್ಲಿ

ರ್ಮಸೆಯ

 ಗರಭಗಳ್ಲ್ಲಿ ರ್ಮಸೆಯ

 ಗರಭಗಳ್ಲ್ಲಿ ರ್ಮಸೆಯ

 ಗರಭಗಳ್ಲ್ಲಿ ರ್ಮಸೆಯ ಷಕ್ಷಯತ

ಷಕ್ಷಯತ ರಭಣ ಏನತ?

ಷಕ್ಷಯತ ರಭಣ ಏನತ?

ಷಕ್ಷಯತ ರಭಣ ಏನತ?

ರಭಣ ಏನತ? ಅವಿದಯರ್ಂತರಿಗ

ಅವಿದಯರ್ಂತರಿಗ

ಅವಿದಯರ್ಂತರಿಗ ಕಮಯಗತ

ಅವಿದಯರ್ಂತರಿಗ ಕಮಯಗತ

ಕಮಯಗತ ಷಕ್ಷಯತ

ಷಕ್ಷಯತ ನಿೋಡತರ್ುದಯಲ್ಲಿ

ಷಕ್ಷಯತ ನಿೋಡತರ್ುದಯಲ್ಲಿ

ನಿೋಡತರ್ುದಯಲ್ಲಿ ರಮತನಗಳ್ು

ರಮತನಗಳ್ು ನಡ ದಿ ಮ?

ರಮತನಗಳ್ು ನಡ ದಿ ಮ?

ನಡ ದಿ ಮ?

ಶಹಲ್ಹ ದಧತಿ ಮೂಲಕ

ಕಮಯಗತ

ಬಹಲಕಿಯರು ರಿಶಿಶಠ

ನಿೋಡತರ್ುದಯಲ್ಲಿ

ರ್ಹತಿ, ರಿಶಿಶಠ ಗಹ

ರಮತನಗಳ್ು

ಹಹಗೂ ಅಲ

ನಡ ದಿ ಮ?

ಷಕ್ಷಯತ

 ರ್ಮಸೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕಮಯಕರಭದಲ್ಲಿ ಏನದಯ

 ರ್ಮಸೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮಯಕರಭದಲ್ಲಿ  ರ್ಮಸೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮಯಕರಭದಲ್ಲಿ
ಏನದಯ ಫದಲರ್ಣ

ಏನದಯ ಫದಲರ್ಣ
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ಷಂಖಹಯತ್ರಿಗಷ ಹಷಚ್ುಿ
ಒತ್ುು ನಿೇಡುತಹು
ಗಹರಮಿೇಣ ಸಹಕ್ಹರತಷ
ಹಷಚ್ಚಿಷುುದು

 ರ್ಮಸೆಯ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಕಮಯಕರಭದಲ್ಲಿ
ಏನದಯ

ಫದಲರ್ಣ
ಭಡಫ ೋಕಗಿದ ಮ?

ಫದಲರ್ಣ

 ಹಳಿಳಗಳ್ಲ್ಲಿ 15 ರ್ಷ್ಯ

ಭಡಫ ೋಕಗಿದ ಮ?
 ಹಳಿಳಗಳ್ಲ್ಲಿ 15 ರ್ಷ್ಯ

ಭಡಫ ೋಕಗಿದ ಮ?
 ಹಳಿಳಮಲ್ಲಿನ 15 ರ್ಷ್ಯ ರ್ಮಸಿಿಗಿಂತ

ರ್ಮಸಿಿಗಿಂತ ಮೆೋಲಟಟ ಗತಂಪಿನ

ಮೆೋಲಟಟ ಗತಂಪಿನ ಫಲಕ್ರಮಯತ

ರ್ಮಸಿಿಗಿಂತ ಮೆೋಲಟಟ

ಫಲಕ್ರಮಯತ NIOSನಲ್ಲಿ

NIOSನಲ್ಲಿ ನ ಂದಯಸಿಯತರ್ಯ ೋ?

ಗತಂಪಿನ ಫಲಕ್ರಮಯತ

ನ ಂದಯಸಿಯತರ್ಯ ೋ?

ನಿಮಮಿತಗಿ ವಲ ಗ

NIOSನಲ್ಲಿ

ನಿಮಮಿತಗಿ ವಲ ಗ

ಸಜಯಗಲತ ಏನದಯ

ನ ಂದಯಸಿಯತರ್ಯ ೋ?

ಸಜಯಗಲತ ಏನದಯ

ತ ಂದಯ ಗಳ್ು ಇ ಯೋ?

NIOSನಲ್ಲಿ

ನಿಮಮಿತಗಿ ವಲ ಗ

ತ ಂದಯ ಗಳ್ು ಇ ಯೋ?

 ರಿಶಿಷ್ಾ ಜತಿ, ರಿಶಿಷ್ಾ ರ್ಗಯ

ನ ಂದಯಸಿಯತರ್ಯ ೋ?

ಸಜಯಗಲತ ಏನದಯ

 ರಿಶಿಷ್ಾ ಜತಿ, ರಿಶಿಷ್ಾ ರ್ಗಯ

ನಿಮಮಿತಗಿ

ತ ಂದಯ ಗಳ್ು ಇ ಯೋ?

ಸಗ ಅಲ ಸಂಖಯತಯ

ರಭಣರ್ನತನ ಸ ಚ್ಚಿಸಲತ ಮರ್

 ರಿಶಿಷ್ಾ ಜತಿ, ರಿಶಿಷ್ಾ ರ್ಗಯ

ಷಕ್ಷಯತ ರಭಣರ್ನತನ

ಕರಭಗಳ್ನತನ ಕ ೈಗ ಳ್ಳಲಗಿದ ?

ಭಡಫ ೋಕಗಿದ ಮ?
 ಹಳಿಳಗಳ್ಲ್ಲಿ 15

ರ್ಷ್ಯ

ರ್ಮಸಿಿಗಿಂತ

ಮೆೋಲಟಟ

ಗತಂಪಿನ

ಸಜಯಗಲತ

ಫಲಕ್ರಮಯತ

ವಲ ಗ
ಏನದಯ

ತ ಂದಯ ಗಳ್ು ಇ ಯೋ?

ಸಗ ಅಲ ಸಂಖಯತಯ

ಸ ಚ್ಚಿಸಲತ ಮರ್ ಕರಭಗಳ್ನತನ

ಷಕ್ಷಯತ ರಭಣರ್ನತನ

ಕ ೈಗ ಳ್ಳಲಗಿದ ?

ಸ ಚ್ಚಿಸಲತ ಮರ್ ಕರಭಗಳ್ನತನ
ಕ ೈಗ ಳ್ಳಲಗಿದ ?
 ಈ ರ್ಗಯದರ್ಯತ ರ್ಮಸೆಯ
ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮಯಕರಭದ ಭತಕು
ವಲ ದಧತಿಮ ಲಬ
ಡ ಮತತಿುದದಯ ಯೋ?

 ಈ ರ್ಗಯದರ್ಯತ ರ್ಮಸೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕಮಯಕರಭದ ಭತಕು ವಲ
ದಧತಿಮ ಲಬ
ಡ ಮತತಿುದದಯ ಯೋ?
 ರ್ಮಸೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮಯಕರಭರ್ು

ಸಗ ಅಲ ಸಂಖಯತಯ ಷಕ್ಷಯತ

 ಈ ರ್ಗಯದರ್ಯತ ರ್ಮಸೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕಮಯಕರಭದ ಭತಕು ವಲ
ದಧತಿಮ ಲಬ
ಡ ಮತತಿುದದಯ ಯೋ?
 ವಲ ಮಲ್ಲಿ ಭಕೆಳ್ು ಸಗ ಶಿಕ್ಷಕಯತ
ಇಫಬಯ ನಿಮಮಿತದ
ಸಜಯತಿಮನತನ

ಜಿೋರ್ನ ನಿರ್ಯಹಣ ಗ

ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ ಯಜಯ

/ಉದ ಯೋಗಕ ೆ

ಆಡಳಿತರ್ು ತ ಗ ದತಕ ಂಡಿಯತರ್

ಶಿಕ್ಷಕಯತ ಇಫಬಯ

ನಂದಿಮಗತರ್ುದಯಲ್ಲಿ

ಕರಭಗಳ್ನತನ ವಿರ್ರಿಸಿ.

ನಿಮಮಿತದ

ಕ ಂಡಿಮಗಿದ ಯೋ?

 ವಲ ಮಲ್ಲಿ ಭಕೆಳ್ು ಸಗ
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 ಫಲಕ್ರಮಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮರ್

 ಶಿಕ್ಷಣ ಸತಧಯಣ ಗ ಎನ್.ಜಿ.ಒ

ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ಳ್ಳಲತ ಕ್ಷ ೋತರ

ವಿವ ೋಷ್ ಕೌಶ್ಲ ಭತತು ಆರ್ಥಯಕ

ಅಥ ಫ ೋಯ ಮರ್ುದದಯ

ಭಟಟದ ಆಡಳಿತರ್ು

ಸಗ ಕನ ನಿನ

ಸವತಂತರ ಸಂಷ ೆಗಳ್ು ಏನದಯ

ಮರ್ುದದಯ ಕರಭಗಳ್ನತನ

ಷಕ್ಷಯತ ಮನತನ ಅಂಗಗಿ

ಕರಭ ತ ಗ ದತಕ ಂಡಿ ಮ? ಭತತು

ತ ಗ ದತಕ ಂಡಿದ ಯೋ? ಕ್ಷ ೋತರ

ಷ ೋರಿಸಿಕ ಳ್ಳಫಹತದತ?

ಇಲ್ಲಿಮರ್ಯ ಗ ಅದಯ ರಿಣಭ

ಸಜಯತಿಮನತನ

ಭಟಟದ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ು

ಏನತ?
 ಅಂತಹ ಕರಭಗಳ್ನತನ

ವಲ ಗಳ್ನತನ ತಷ್ಣ
ಭಡತತುಯ ಯೋ? ಭತತು

ಜರಿಗ ಳಿಸತರ್ಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತರ್ು

ಉತುಭ ಷಧನ ಗ ಸಸಮ

ಎದತರಿಸತತಿುಯತರ್ ಸಲತಗಳ್ು

ಭಡತತುಯ?

ಏನತ?

 ಕ್ಷ ೋತರ ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಯ
ಉಸಿೆತಿ ಸ ೋಗಿದ ?
ಯೋಗಯಗಿ ಫ ೋಧಿಸತರ್
ಕಲ್ಲಮತರ್ ನಿಶಿಿತತ ಗ ಏನತ
ಭಡಲಗಿದ ?
ವಿಶಯ VII :
ಶಹಲ್ಷ ಮತ್ುು ಯಷೆರ
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ ಮಹಹಿತಿ
ಮತ್ುು ಷಂಕಹ

 ಕ್ಷ ೋತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ತಟ ರಥಮಿಕ
ಭತತು
ಭಹಿತಿ

ೌರಢವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ
ಭತತು

ಸಂಕಯ

ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ

ರಗತಿ

 ಅರ್ಯತ ಮರ್ ಸಭಷ ಯಗಳ್ನತನ
:

ಭತತು

ೌರಢವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭಹಿತಿ ಭತತು

ಸಂಕಯ

ಸಂಕಯ

 ಭಹಿತಿ

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸಲಗಿದ ?

ರಥಮಿಕ

ೌರಢವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭಹಿತಿ ಭತತು
ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸಲಗಿದ ?

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಹನ ದಧತಿಗಳ

ಎದತರಿಸತತಿುದದಯ

 ಕ್ಷ ೋತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ತಟ ರಥಮಿಕ ಭತತು  ಎಷ್ತಟ

ಭತತು

ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸಲಗಿದ ?

ಸಂಕಯ  ಭಹಿತಿ

ಭತತು

ಸಂಕಯ

ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ

ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸತರ್ಲ್ಲಿ

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸತರ್ಲ್ಲಿ
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ಗಣಕಮಂತರ,

ಭ ಲಬ ತ

ಷಭನಯಗಿ ಎದತಯಗತರ್ಂತಹ

ಷಭನಯಗಿ ಎದತಯಗತರ್ಂತಹ

ಷೌಕಮಯದ ಕ ಯತ , ನತರಿತ

ಸಭಷ ಯಗಳ್ು:

ಸಭಷ ಯಗಳ್ು:

ಶಿಕ್ಷಕಯ

ಕ ಯತ ,

ಭ ಲಬ ತ ಷೌಕಮಯದ ಕ ಯತ ,

ಭ ಲಬ ತ ಷೌಕಮಯದ ಕ ಯತ ,

ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ

ಸಭಷ ಯ,

ನತರಿತ

ಕ ಯತ ,

ನತರಿತ

ಸಭಷ ಯ,

ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ

ನಿರ್ಯಹಣ ಮ
ಫ ೋಯ
ಮರ್

ವಿಷ್ಮಗಳ್ು,

ಮರ್ುದದಯ ?

ಮರ್ುದದಯ ? ಮರ್ ಫಗ ಮ

ಅರ್ುಗಳಿಂದ

ಸಲಸ ಗಳ್ ಭ ಲಕ ಅರ್ುಗಳಿಂದ

ಸಲಸ ಗಳ್

ಸ ಯಫಯಲತ ಷಧಯ?

ಸ ಯಫಯಲತ ಷಧಯ?

ಸಂಕಯ

ಸಸಮದಿಂದ

 ಭಹಿತಿ
ತಂತರಜ್ಞನ

ಸಸಮದಿಂದ

ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿನ

ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿನ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್

ಉತುಭಗಿದ ಯೋ? ತಯಗತಿ

ಉತುಭಗಿದ ಯೋ?

ಕ ಠ್ಡಿಗಳ್

ಕ ಠ್ಡಿಗಳ್

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು

ಭಹಿತಿ

ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ
ಫಳ್ಸತರ್ಯ ೋ?

ಗಣಕಮಂತರಗಳ್
ಸಸಮದಿಂದ
ಶಿಕ್ಷಕಯತ

ಕಮಯಷಧನ

ಸ ತಿಯಮನತನ

ಸ ಂದಿದದಯ ಯೋ?

ಅಥ

ತಯಗತಿ

ಫ ೋಧನ ಮಲ್ಲಿ

ಫ ೋಯ

ಅರ್ುಗಳಿಂದ

ಫ ೋಧಿಸಿತಿುಯತರ್
ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್

ಕಮಯಷಧನ
ಉತುಭಗಿದ ಯೋ?
ಕ ಠ್ಡಿಗಳ್

ತಯಗತಿ
ಫ ೋಧನ ಮಲ್ಲಿ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ಭಹಿತಿ ಸಂಕಯ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು ಭಹಿತಿ ಸಂಕಯ

ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ

ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ

ಫಳ್ಸತರ್ಯ ೋ?

ಸ ಕ್ಷಮಗಿ
ಗಣಕಮಂತರಗಳ್

ಸಸಮದಿಂದ
ಫ ೋಧಿಸಲತ

ಭ ಲಕ

ಸಸಮದಿಂದ

ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ ಕಮಯಷಧನ
ಫ ೋಧನ ಮಲ್ಲಿ

ವಿಷ್ಮಗಳ್ು,

ಸಂಕಯ  ಭಹಿತಿ ಭತತು ಸಂಕಯ ತಂತರಜ್ಞನ

ಭತತು

ಫ ೋಧಿಸಿತಿುಯತರ್

ಸ ಕ್ಷಮಗಿ

ಸಭಷ ಯ,

ಮರ್ುದದಯ ? ಮರ್ ಫಗ ಮ

ಫ ೋಧಿಸಿತಿುಯತರ್ ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿನ

ಸಂಕಯ

ಕ ಯತ ,

ಸಲಸ ಗಳ್

ಭತತು

ತಂತರಜ್ಞನ

ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ

ಶಿಕ್ಷಕಯ

ನಿರ್ಯಹಣ ಮ

ಸ ಯಫಯಲತ ಷಧಯ?
 ಭಹಿತಿ

ಶಿಕ್ಷಕಯ

ಗಣಕಮಂತರ,

ನಿರ್ಯಹಣ ಮ ವಿಷ್ಮಗಳ್ು, ಫ ೋಯ

ಫಗ ಮ

ಭ ಲಕ

ಗಣಕಮಂತರ,

ಶಿಕ್ಷಕಯತ

ಫ ೋಧಿಸಲತ
ಸ ತಿಯಮನತನ

ಸ ಂದಿದದಯ ಯೋ?

ಅಥ

ವಿಯ ೋಧವಿದ ಯೋ?

ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ

ಫಳ್ಸತರ್ಯ ೋ?

ಸ ಕ್ಷಮಗಿ
ಗಣಕಮಂತರಗಳ್

ಸಸಮದಿಂದ ಫ ೋಧಿಸಲತ ಶಿಕ್ಷಕಯತ
ಸ ತಿಯಮನತನ

ಸ ಂದಿದದಯ ಯೋ?

ಅಥ

ವಿಯ ೋಧವಿದ ಯೋ?

ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಫ ೋಧಿಸಲತ ಅಥ
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ವಿಯ ೋಧವಿದ ಯೋ?

ಫ ೋಧಿಸಲತ ಅಥ

ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ

ಭಹಿತಿ

ಫ ೋಧಿಸಲತ

ಭತತು

ಕಲ್ಲಮಲತ
ಸಂಕಯ

ಕಲ್ಲಮಲತ ಭಹಿತಿ ಭತತು ಸಂಕಯ
ತಂತರಜ್ಞನ

ಫಳ್ಕ ಮ

ವಿಯ ೋಧ

ಅಥ ಕಲ್ಲಮಲತ ಭಹಿತಿ

ತಂತರಜ್ಞನ ಫಳ್ಕ ಮ ವಿಯ ೋಧ

ಅಥ ಬಮರ್ನತನ ಸ ಯಸಕಲತ

ಭತತು ಸಂಕಯ ತಂತರಜ್ಞನ

ಅಥ ಬಮರ್ನತನ ಸ ಯಸಕಲತ

ಮರ್

ಫಳ್ಕ ಮ ವಿಯ ೋಧ ಅಥ

ಮರ್

ಯೋಚ್ಚಸಫಹತದತ?

ಬಮರ್ನತನ

ಯೋಚ್ಚಸಫಹತದತ?

ಮರ್

ಸ ಯಸಕಲತ
ರಿಸಯಗಳ್ನತನ

ಯೋಚ್ಚಸಫಹತದತ?
 ರ್ಮಸೆಯ
ಫ ೋಯ

ರಿಸಯಗಳ್ನತನ

 ರ್ಮಸೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರಗತಿಗ ಫ ೋಯ
ಮರ್ ವಿಭಿನನ ಭಗಯಗಳ್ಲ್ಲಿ

ಶಿಕ್ಷಣ

ರಗತಿಗ

ಮರ್

ವಿಭಿನನ

ಭಹಿತಿ ಭತತು ಸಂಕಯ
ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸಲತ

ಸಂಕಯ

ಫಳ್ಸಲಗತತಿುದ ಯೋ?

ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ

ಫಳ್ಸಲಗತತಿುದ ಯೋ?

ಸಭಷ ಯಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸತರ್ಲ್ಲಿ

ಅರ್ಗಳ್ನತನ ಸ ೋಗ

ಇಯತರ್

ರಿಹರಿಸಫಹತದತ?

ರಿಹರಿಸಫಹತದತ?

ಸಭಷ ಯಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು? ಅರ್ಗಳ್ನತನ
 ಭಹಿತಿ ಭತತು ಸಂಕಯ
ತಂತರಜ್ಞನದ ಫಳ್ಕ ರಿಣಭಗಿ
ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿನ ಪಲ್ಲತಂಶ್ದಲ್ಲಿ

ತಂತರಜ್ಞನದ ಫಳ್ಕ
ರಿಣಭಗಿ ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿನ
ಪಲ್ಲತಂಶ್ದಲ್ಲಿ ಸತಧಯಣ ಕಂಡತ
ಫಂದಿಯತರ್ ದತುಂಶ್ ಇದ ಯೋ?
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸತರ್ಲ್ಲಿ ಇಯತರ್
ಸ ೋಗ ರಿಹರಿಸಫಹತದತ?

 ಭಹಿತಿ ಭತತು ಸಂಕಯ

 ವಲ

ಭಹಿತಿ ಭತತು ಸಂಕಯ

ಫಳ್ಸಲಗತತಿುದ ಯೋ?

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸತರ್ಲ್ಲಿ ಇಯತರ್

ಮರ್ುರ್ು? ಅರ್ಗಳ್ನತನ ಸ ೋಗ

ಮರ್ ವಿಭಿನನ ಭಗಯಗಳ್ಲ್ಲಿ

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸಲತ

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸಲತ

ಸಭಷ ಯಗಳ್ು

 ರ್ಮಸೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರಗತಿಗ ಫ ೋಯ

ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ

ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ

ಭಗಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭಹಿತಿ ಭತತು

ರಿಸಯಗಳ್ನತನ

ಗತಣಭಟಟ

ಸತಧಯಣ ಕಂಡತ ಫಂದಿಯತರ್
ದತುಂಶ್ ಇದ ಯೋ?
 ವಲ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗತಣಭಟಟ ಸಗ
ಕಮಯಸಭಥಯತ ಮನತನ ತಲತಲತ
ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ ಸ ೋಗ
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ಸಗ

ಕಮಯಸಭಥಯತ ಮನತನ

ತಲತಲತ ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ ಸ ೋಗ
ಸಭಯಕಗಿ ಫಳ್ಸಫಹತದತ.
 ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭಹಿತಿ ಭತತು
ಸಂಕಯ ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ ಫ ೋಯ
ಮರ್ ಭಗಯಗಳ್ಲ್ಲಿ
ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸಲಟಿಟದ ?
 ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭಹಿತಿ ಭತತು

ಸಭಯಕಗಿ ಫಳ್ಸಫಹತದತ.
 ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭಹಿತಿ ಭತತು ಸಂಕಯ
ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ ಫ ೋಯ ಮರ್
ಭಗಯಗಳ್ಲ್ಲಿ
ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸಲಟಿಟದ ?
 ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭಹಿತಿ ಭತತು ಸಂಕಯ
ತಂತರಜ್ಞನದ ಫಳ್ಕ ಮ ಉತುಭ
ಅಬಯಸಗಳ್ನತನ ಹಂಚ್ಚಕ ಳಿಳ.

ಸಂಕಯ ತಂತರಜ್ಞನದ ಫಳ್ಕ ಮ
ಉತುಭ ಅಬಯಸಗಳ್ನತನ
ಹಂಚ್ಚಕ ಳಿಳ.
ವಿಶಯVIII :

 ವಿಜ್ಞನ ಭತತು ಗಣಿತದ ಫ ೋಧನ

ಶಹಲ್ಹ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ

ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಗತಣಭಟಟ ಇಲಿದದರಿಂದ,

ಮಕೆಳಿಗಷ ವಿಜ್ಞಹನ,

ವ ೋಕಡ 80 ಯಷ್ತಟ ವಿದಯರ್ಥಯಗಳ್ು

ಗಣಿತ್ ಹಹಗೂ
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಹನ
ಬಷೂೇಧಿಷುಲ್ಲೆ ಹಹಗೂ
ಪಲ್ಲತಹಂವನುನ

10ನ ೋ ತಯಗತಿಮ ಭಂಡಳಿ
ರಿೋಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿ ಅನತತಿೋಣಯ
ಗ ಳ್ುಳತಿುದದಯ . ಇದರಿಂದಗಿ
ೌರಢಶಿಕ್ಷಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞನ

ುರಷೂೇಗತಿಗಷೂಳಿಷು

ವಖ ಮತು ಸ ೋಗದಿಯತರ್ುದತ ಭತತು

ಲ್ಲೆ ಅಳಡಿಷು ಹಷೂಷ

ಕ ಳ್ಗತಣಭಟಟದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಗಿ

ಜ್ಞಹನ, ಬಷೂೇಧನಷ

ದ ೋಶ್ದಲ್ಲಿ  ೈಜ್ಞನಿಕ ಸಂನ ಮಲದ

ಹಹಗೂ ಮಹಗಹ

ಅಭಿರ್ೃದಿಧಮ ಕ ಯತ ಮತಂಟಗತತಿುದ .
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ವಿಜ್ಞನ ಭತತು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಿಗ
ವಿವ ೋಷ್ ಗಭನ ಅರ್ಶ್ಯಕ. ಈ
ಸಭಷ ಯಮನತನ ಸ ೋಗ
ಸರಿಡಿಸಫಹತದತ?
 ಉತುಭ

ಪಲ್ಲತಂಶ್-

ಸ ಂದಲತ,

ರಿಣಭ

ಫ ೋಧನ

ಭತತು

ಕಲ್ಲಕ ಮನತನ ಫಲಗ ಳಿಸಲತ ಮರ್
ರಿೋತಿಮ

ಕಯೋಯನತಮಖ

ಕೌಶ್ಲಗಳ್ನತನ ಸ ಚ್ಚಸಫಹತದತ.
 ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಠ್ಯಕರಭದ ಫ ೋಧನ
ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಸರದಲ್ಲಿ ವಿನ ತನ
ಸಗ ವಿಭಿನನ ರಿೋತಿಮ ದಧತಿಗಳ್ನತನ
ಅಳ್ರ್ಡಿಸಲತ ಸ ೋಗ ಉತ ುೋಜಿಸಫ ೋಕತ.
 ರಿಣಭಕರಿಮಗಿ
ತಂತರಜ್ಞನರ್ನತನ

ಫಳ್ಸಿ

ಕಲ್ಲಕ

ಭಟಟರ್ನತನ ಉನನತಗ ಳಿಸಲತ ಮರ್
ನಿದಿಯಷ್ಟದ

ಹಂತಗಳ್ು

ಅರ್ಶ್ಯಕಗಿ ?
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ವಿಶಯ IX:

 ವಲ ಮ ಆಡಳಿತ ಭಂಡಳಿ

 ವಲ ಮ ಆಡಳಿತ ಭಂಡಳಿ

 ವಲ ಮ ಆಡಳಿತ ಭಂಡಳಿ

ಶಹಲ್ಹ ಗುಣಮಟ್ಟ,

ಸೆಳಿೋಮ ವಲ ಗಳ್ನತನ

ಸೆಳಿೋಮ ವಲ ಗಳ್ನತನ

ಸೆಳಿೋಮ ವಲ ಗಳ್ನತನ

ಭೌಲಯಭನ ಸಗ ದಜ ಯ

ಶಹಲ್ಷಯ

ಕರಭಫದಧಗಿ ನಡ ಸಲತ

ಕರಭಫದಧಗಿ ನಡ ಸಲತ

ಕರಭಫದಧಗಿ ನಡ ಸಲತ

ನಿೋಡತರ್ುದಯ ಫಗ ೆ ನಿಭಮ ಅನಿಸಿಕ -

ಮೌಲಯಮಹನ ಹಹಗೂ

ಕ್ರರಮತಮಕಗಿದ ಯೋ?

ಕ್ರರಮತಮಕಗಿದ ಯೋ?

ಕ್ರರಮತಮಕಗಿದ ಯೋ?

ಅಭಿರಮ ಏನತ?

 ಕ್ರಿಷ್ಟದ ವಲ ತಸಣ

 ಕ್ರಿಷ್ಟದ ವಲ ತಸಣ

 ಕ್ರಿಷ್ಟದ ವಲ ತಸಣ

ಶಹಲ್ಷಯ ಆಡಳಿತ್
ಯಸಷೆ.





ವಲ ಮ ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ

ರಸತುತ ವಲ ಆಡಳಿತ

ದಧತಿಗಳ್ು ುನರ್

ದಧತಿಗಳ್ು ುನರ್

ದಧತಿಗಳ್ು ುನರ್

ಭಂಡಳಿಗ ಮರ್

ಜಿೋವಿತಗ ಳ್ಳಫ ೋಕ ೋ?

ಜಿೋವಿತಗ ಳ್ಳಫ ೋಕ ೋ?

ಜಿೋವಿತಗ ಳ್ಳಫ ೋಕ ೋ?

ಫದಲರ್ಣ ಗಳ್ನತನ ಶಿಪಯಸತಿ

 ರಸತುತ ವಲ ಆಡಳಿತ

 ರಸತುತ ವಲ ಆಡಳಿತ

 ರಸತುತ ವಲ ಆಡಳಿತ

ಭಡಲಗಿದ ?


ಭಂಡಳಿಗ ಮರ್

ಭಂಡಳಿಗ ಮರ್

ಭಂಡಳಿಗ ಮರ್

ಫದಲರ್ಣ ಗಳ್ನತನ

ಫದಲರ್ಣ ಗಳ್ನತನ ಶಿಪಯಸತಿ

ಫದಲರ್ಣ ಗಳ್ನತನ ಶಿಪಯಸತಿ

ಉವಿೋಕ್ಷಣ ಮನತನ ಸ ೋಗ

ಶಿಪಯಸತಿ ಭಡಲಗಿದ .

ಭಡಲಗಿದ .

ಭಡಲಗಿದ .

ಉತುಭಗ ಳಿಸಫಹತದತ?

 ವಲ ಮ ಕಮಯಷಧನ ಮ

 ವಲ ಮ ಕಮಯಷಧನ ಮ

 ವಲ ಮ ಕಮಯಷಧನ ಮ

ಮೆೋಲ್ಲವಚಯಣ ಮನತನ ಸ ೋಗ

ಮೆೋಲ್ಲವಚಯಣ ಮನತನ ಸ ೋಗ

ಮೆೋಲ್ಲವಚಯಣ ಮನತನ ಸ ೋಗ

ಸಂನ ಮಲಗಳ್ನತನ ಡ ಮಲತ

ಉತುಭಗ ಳಿಸಫಹತದತ ?

ಉತುಭಗ ಳಿಸಫಹತದತ?

ಉತುಭಗ ಳಿಸಫಹತದತ?

ಸಗ ವಲ ಮ

 ವಲ ಮ ಕಮಯ

 ವಲ ಮ ಕಮಯಷಧನ ಮಲ್ಲಿ

 ವಲ ಮ ಕಮಯಷಧನ ಮಲ್ಲಿ

ಷಧನ ಮಲ್ಲಿ

ಸಭತದಮರ್ನತನ ಎಷ್ಟಯ

ಸಭತದಮರ್ನತನ ಎಷ್ಟಯ ಭಟಿಟಗ

ಸಭತದಮರ್ನತನ ಎಷ್ಟಯ

ಭಟಿಟಗ ನಿಮಂತರಣದಲ್ಲಿ

ನಿಮಂತರಣದಲ್ಲಿ ಇಟಿಟಯಫ ೋಕತ?

ಭಟಿಟಗ ನಿಮಂತರಣದಲ್ಲಿ

ಇಟಿಟಯಫ ೋಕತ?



ವಲ ಮ ಕಮಯಷಧನ ಮ

ಸಭತದಮದ

ಕಮಯಷಧನ ಮನತನ
ಸತಧರಿಸಲತ ಸ ೋಗ ರಿಶ್ರಭ
ಡಫ ೋಕತ?

ಇಟಿಟಯಫ ೋಕತ?
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 ವಲ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮರ್ ಮರ್



ವಲ ಮ ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ

ಸಲತಗಳ್ನತನ

ಉತುಭಗ ಳಿಸಲತ ಸಗ

ಎದತರಿಸಲಗತತುದ ? ವಲ ಮ

ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ

ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ

ಸಭಸಿೆತಿಮಲ್ಲಿರಿಸಲತ ರಸತುತ

ಉತುಭಗ ಳಿಸಲತ ಸಗ

ಅನತಬರ್ಗಳ್ು ಏನತ? ನಿಜದ

ಸಲಸ ಗಳ್ು ಏನತ? ಭಕೆಳ್ು

ಪಲ್ಲತಂಶ್ದ ಗತರಿ ತಲತಲತ

ಕಲ್ಲಮಲತ ಸಗ ವಲ ಮಲ್ಲಿ

ಅರ್ುಗಳ್ನತನ ಸ ೋಗ

ಬಗರ್ಹಿಸಲತ ಅನತತಿುೋಣಯ

ಉತುಭಗ ಳಿಸಫಹತದತ?

ಭಡದಿಯತರ್ುದತ ಉತುಭ
ಕಮಯನಿೋತಿಯ? ಭಕೆಳ್ು
ತಯಫ ೋತಿಮಲ್ಲಿ
ಅನತತಿುೋಣಯಗಲತ ಬಿಡಫ ೋಕ ೋ?
 ವಲ ಮ ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ
ಉತುಭಗ ಳಿಸಲತ
ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ
ಸಭಸಿೆತಿಮಲ್ಲಿರಿಸಲತ ರಸತುತ
ಅನತಬರ್ಗಳ್ು ಏನತ?
ನಿಜಗಲ ಪಲ್ಲತಂಶ್ದ ಗತರಿ
ಭತಟಟಲತ ಅರ್ುಗಳ್ನತನಸ ೋಗ
ಉನನತಗ ಳಿಸಫಹತದತ ?
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ವಿಶಯ X:



ರಿಶಿಷ್ಟ ಜತಿ,



ರಿಶಿಷ್ಟ ಜತಿ, ರಿಶಿಷ್ಟರ್ಗಯ, 

ಜಿಲಿ ಆಡಳಿತರ್ು ಕ್ಷ ೋತರ



ರಿಶಿಷ್ಟ ಜತಿ, ರಿಶಿಷ್ಟ ರ್ಗಯ,

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಷೇಹಡಷಗಷ

ರಿಶಿಷ್ಟರ್ಗಯ, ಅಲ

ಅಲ ಸಂಖಯತಯತ ಸಗ

ಭಟಟದಿಂದ ರಿಶಿಷ್ಟ ಜತಿ,

ಅಲ ಸಂಖಯತಯತ ಸಗ ವಿವ ೋಷ್

ಷಮರ್ಹನಷ – ರಿಶಿಶಟ

ಸಂಖಯತಯತ ಸಗ

ವಿವ ೋಷ್ ಅಗತಯ ಫ ೋಕಗಿಯತರ್

ರಿಶಿಷ್ಾ ರ್ಗಯ, ಅಲ ಸಂಖಯತಯತ

ಅಗತಯ ಫ ೋಕಗಿಯತರ್ ಭಕೆಳ್

ರ್ಹತಿ, ರಿಶಿಶಠ ಗಹ,

ವಿವ ೋಷ್ ಅಗತಯ

ಭಕೆಳ್ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ

ಸಗ ವಿವ ೋಷ್ ಅಗತಯವಿಯತರ್

ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ

ಫ ೋಕಗಿಯತರ್ ಭಕೆಳ್

ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ ಸ ಚ್ಚಿಸಲತ

ಭಕೆಳ್ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಭಟಟರ್ನತನ

ಸ ಚ್ಚಿಸಲತ ಮರ್ ಕರಭಗಳ್ನತನ

ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಗತಣಭಟಟರ್ನತನ

ಮರ್ ಕರಭಗಳ್ನತನ

ಸ ಚ್ಚಿಸಲತ ಮರ್ ಸ ಚತಿರ್ರಿ

ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಲಗಿದ .

ಸ ಚ್ಚಿಸಲತ ಮರ್

ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಲಗಿದ ?

ಕರಭಗಳ್ನತನ ತ ಗ ದತಕ ಂಡಿದ ?

ಅಲ ಷಂಖಹಯತ್ರು
ಹಹಗೂ ವಿಶಷೇಶ
ಅಗತ್ಯವಿರು ಮಕೆಳಿಗಷ
ಶಿಕ್ಷಣ

ಕರಭಗಳ್ನತನ



ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭತಂದತರ್ಯ ಸಲತ

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭತಂದತರ್ಯ ಸಲತ

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭತಂದತರ್ಯ ಸಲತ

ಬಯರ್ಷ ನಿೋಡತರ್ಂತಹ ವಿವ ೋಷ್

ದತಫಯಲ ರ್ಗಯದ

ಬಯರ್ಷ ನಿೋಡತರ್ಂತಹ

ಬಯರ್ಷ ನಿೋಡತರ್ಂತಹ ವಿವ ೋಷ್

ಭಧಯಸಿೆಕ ಕರಭಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?

ಭಕೆಳ್ನತನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ವಿವ ೋಷ್ ಭಧಯಸಿೆಕ ಕರಭಗಳ್ು

ಭಧಯಸಿೆಕ ಕರಭಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು?

ಭತಂದತರ್ಯ ಸಲತ ಬಯರ್ಷ

ಮರ್ುರ್ು?





ವಿವ ೋಷ್ ಅಶ್ಯಕತ ಇಯತರ್

ವಿವ ೋಷ್ ಅಶ್ಯಕತ ಇಯತರ್

ಭಕೆಳ್ನತನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ವಿವ ೋಷ್ ಅಶ್ಯಕತ ಇಯತರ್

ಭಕೆಳ್ನತನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ಭತಂದತರ್ಯ ಸಲತ ಬಯರ್ಷ

ಭಕೆಳ್ನತನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ಭತಂದತರ್ಯ ಸಲತ ಬಯರ್ಷ

ನಿೋಡತರ್ಂತಹ ಷಭಜಿಕ

ಭತಂದತರ್ಯ ಸಲತ ಬಯರ್ಷ

ನಿೋಡತರ್ಂತಹ ಷಭಜಿಕ

ಭಧಯಸಿೆಕ ಕರಭಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು

ವಿವ ೋಷ್ ಅಶ್ಯಕತ ಇಯತರ್

ನಿೋಡತರ್ಂತಹ ಷಭಜಿಕ

ಭಧಯಸಿೆಕ ಕರಭಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು

ಭಕೆಳ್ನತನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ಭಧಯಸಿೆಕ ಕರಭಗಳ್ು

ಭತಂದತರ್ಯ ಸಲತ ಬಯರ್ಷ

ಮರ್ುರ್ು

ನಿೋಡತರ್ಂತಹ ವಿವ ೋಷ್
ಭಧಯಸಿೆಕ ಕರಭಗಳ್ು
ಮರ್ುರ್ು?


ದತಫಯಲ ರ್ಗಯದ ಭಕೆಳ್ನತನ

ದತಫಯಲ ರ್ಗಯದ ಭಕೆಳ್ನತನ

ದತಫಯಲ ರ್ಗಯದ ಭಕೆಳ್ನತನ

ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಲಗಿದ ?








ನಿೋಡತರ್ಂತಹ ಷಭಜಿಕ
ಭಧಯಸಿೆಕ ಕರಭಗಳ್ು
ಮರ್ುರ್ು?
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ವಿಶಯXI:
ಭಹಷಷಗಳ ಅಭಿೃದಿಧ

 ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ರೆಂತ



ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ರೆಂತ



ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ರೆಂತ ಸ ಚತಿ



ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ರೆಂತ ಸ ಚತಿ

ಸ ಚತಿ ಬಶ ಗಳ್ನತನ ಕಲ್ಲಸತರ್

ಸ ಚತಿ ಬಶ ಗಳ್ನತನ ಕಲ್ಲಸತರ್

ಬಶ ಗಳ್ನತನ ಕಲ್ಲಸತರ್

ಬಶ ಗಳ್ನತನ ಕಲ್ಲಸತರ್ ಅರ್ಶ್ಯಕತ

ಅರ್ಶ್ಯಕತ ಇದ ಯಂದತ

ಅರ್ಶ್ಯಕತ ಇದ ಯಂದತ

ಅರ್ಶ್ಯಕತ ಇದ ಯಂದತ ನಿಭಗ

ಇದ ಯಂದತ ನಿಭಗ

ನಿಭಗ ಅನಿಸತತುದ ಯೋ?

ನಿಭಗ ಅನಿಸತತುದ ಯೋ?

ಅನಿಸತತುದ ಯೋ? ಸಗಿದದಯ

ಅನಿಸತತುದ ಯೋ? ಸಗಿದದಯ

ಸಗಿದದಯ ಮರ್ುರ್ು?

ಸಗಿದದಯ ಮರ್ುರ್ು?

ಮರ್ುರ್ು? ವಲ ಮಲ್ಲಿ ಯದ ೋಶ್

ಮರ್ುರ್ು? ವಲ ಮಲ್ಲಿ ಯದ ೋಶ್

ವಲ ಮಲ್ಲಿ ಯದ ೋಶ್ ಬಶ

ವಲ ಮಲ್ಲಿ ಯದ ೋಶ್ ಬಶ

ಬಶ ಫ ೋಧನ ಮಲ್ಲಿ ನಿಭಮ

ಬಶ ಫ ೋಧನ ಮಲ್ಲಿ ನಿಭಮ

ಫ ೋಧನ ಮಲ್ಲಿ ನಿಭಮ

ಫ ೋಧನ ಮಲ್ಲಿ ನಿಭಮ ಅನಿಸಿಕ

ಅನಿಸಿಕ ಭತತು ಅದಯ

ಅನಿಸಿಕ ಭತತು ಅದಯ ಉಯೋಗ

ಅನಿಸಿಕ ಭತತು ಅದಯ

ಭತತು ಅದಯ ಉಯೋಗ

ಉಯೋಗ ಭತತು

ಭತತು ದತಯತಯೋಗಗಳ್ು.

ಉಯೋಗ ಭತತು

ಭತತು ದತಯತಯೋಗಗಳ್ು

ದತಯತಯೋಗಗಳ್ು

ದತಯತಯೋಗಗಳ್ು



ಷಂರದಯಕ ಭತತು ಆಧತನಿಕ
ಬಶ ಗಳ್ ನಡತವಿನ
ಸಮಿಮಶ್ರಣರ್ನತನ ಸ ಂದಲತ
ಸಭಗರ ಬಶ ನಿೋತಿಮನತನ
ಅಭಿರ್ೃದಿಧಡಿಸತರ್ ಅರ್ಶ್ಯಕತ
ಇದ ಯೋ ?

ವಿಶಯXII:

 ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಿೋತಿವಸರ,



ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಿೋತಿವಸರ,



ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಿೋತಿವಸರ, ಉತುಭ

 ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಿೋತಿವಸರ, ಉತುಭ

ಷಮಗರ ಶಿಕ್ಷಣ-

ಉತುಭ ಭೌಲಯಗಳ್ನತನ

ಉತುಭ ಭೌಲಯಗಳ್ನತನ

ಭೌಲಯಗಳ್ನತನ ಫ ೋಧನ

ಭೌಲಯಗಳ್ನತನ ಫ ೋಧನ

ನಿೇತಿಶಹಷರ, ದ್ಷೈಹಿಕ

ಫ ೋಧನ ಭಡಫ ೋಕ ೋ?

ಫ ೋಧನ ಭಡಫ ೋಕ ೋ?

ಭಡಫ ೋಕ ೋ? ಇರ್ುಗಳ್ನತನ ನಭಮ

ಭಡಫ ೋಕ ೋ? ಇರ್ುಗಳ್ನತನ ನಭಮ

ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲ್ಷ ಮತ್ುು

ಇರ್ುಗಳ್ನತನ ನಭಮ

ಇರ್ುಗಳ್ನತನ ನಭಮ

ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸ ೋಗ ಜರಿಗ

ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸ ೋಗ ಜರಿಗ

ಕರಕುವಲ, ಜಿೇನ

ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸ ೋಗ ಜರಿಗ

ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸ ೋಗ ಜರಿಗ

ತಯಫ ೋಕತ? ಇರ್ುಗಳ್ನತನ

ತಯಫ ೋಕತ? ಇರ್ುಗಳ್ನತನ

ತಯಫ ೋಕತ? ಇರ್ುಗಳ್ನತನ

ತಯಫ ೋಕತ? ಇರ್ುಗಳ್ನತನ

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸತರ್ಲ್ಲಿ ಇಯತರ್

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸತರ್ಲ್ಲಿ ಇಯತರ್

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸತರ್ಲ್ಲಿ

ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸತರ್ಲ್ಲಿ

ಸಭಷ ಯಗಳ ೋನತ ?

ಸಭಷ ಯಗಳ ೋನತ ?

ಇಯತರ್ ಸಭಷ ಯಗಳ ೋನತ ?

ಇಯತರ್ ಸಭಷ ಯಗಳ ೋನತ ?

 ನಭಮ ವಲ ಗಳ್ು ನಭಮ ಶಿರೋಭಂತ
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ಎಷ್ತಟ ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆಟದ



ಎಷ್ತಟ ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆಟದ



ಎಷ್ತಟ ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆಟದ

ಯಂಯ ಮ ಕಲ ಭತತು

ಮೆೈದನ ಸಗ ಫ ೋಯ

ಮೆೈದನ ಸಗ ಫ ೋಯ

ಮೆೈದನ ಸಗ ಫ ೋಯ ಆಟಗಳಿಗ

ಕಯಕತಶ್ಲಗಳ್ ಅರಿರ್ನತನ ವಲ

ಆಟಗಳಿಗ ಷೌಲಬಯವಿದ ?

ಆಟಗಳಿಗ ಷೌಲಬಯವಿದ ?

ಷೌಲಬಯವಿದ ? ವಲ ಗಳ್ು

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫ ಳ್ಸಫಯದ ೋ? ಇದನತನ

ವಲ ಗಳ್ು ಆಟಗಳ್ನತನ

ವಲ ಗಳ್ು ಆಟಗಳ್ನತನ

ಆಟಗಳ್ನತನ ಸ ೋಗ

ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸ ೋಗ ಅಳ್ರ್ಡಿಸಫಹತದತ

ಸ ೋಗ ಉತ ುೋಜಿಸತತುದ ?

ಸ ೋಗ ಉತ ುೋಜಿಸತತು ?

ಉತ ುೋಜಿಸತತು ? ವಲ ,

? ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸತರ್ಲ್ಲಿ ಇಯತರ್

ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆಟದ

ವಲ , ಕ್ಷ ೋತರಭಟಟಗಳ್ಲ್ಲಿ

ಜಿಲಿಭಟಟಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆಟದ

ಸಭಷ ಯಗಳ್ು ಮರ್ುರ್ು ?

ಸಧ ಯಮನತನ

ಆಟದ ಸಧ ಯಗಳ್ನತನ

ಸಧ ಯಗಳ್ನತನ

ಏಯಡಿಸಲಗತತಿುದ ಯೋ?

ಏಯಡಿಸಲಗತತಿುದ ಯೋ?

ಏಯಡಿಸಲಗತತಿುದ ಯೋ?

ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳ್ನತನ ಅಬಯಸ

ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕ ಳ್ಗಿನ

ಭಡಿಸಲಗತತಿುದ ಯೋ? ಇದನತನ

ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳ್ನತನ ಅಬಯಸ

ಫಲಡಿಸತರ್ ಅಗತಯವಿದ ಯೋ?

ಭಡಿಸಲಗತತಿುದ ಯೋ? ಇದನತನ

ಸಲಸ ಗಳ್ನತನ ನಿೋಡಿ.

ಫಲಡಿಸತರ್ ಅಗತಯವಿದ ಯೋ?

 ಯಷ್ಟರೋಮ ಸಭಜ ಷ ೋ

ಸಲಸ ಗಳ್ನತನ ನಿೋಡಿ.

 ಯಷ್ಟರೋಮ ಷ ೋ ದಳ್



 ವಲ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕ ಳ್ಗಿನ

 ಯಷ್ಟರೋಮ ಸಭಜ ಷ ೋ

 ಸಭಜ ಷ ೋ

 ಯಷ್ಟರೋಮ ಷ ೋ ದಳ್

 ಸಭತದಮರ್ನತನ ತಲತುರ್

 ಸಭಜ ಷ ೋ
 ಸಭತದಮರ್ನತನ ತಲತುರ್
ಕಮಯಕರಭಗಳ್ು


ನಿಭಮ ರದ ೋಶ್ದಲ್ಲಿಯತರ್
ವಲ ಗಳ್ು ಸಭತದಮ ಆಧರಿತ
ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳ್ನತನ
ನಡ ಸಲಗತತಿು ಯೋ? ಸೌದತ-

ಕಮಯಕರಭಗಳ್ು


ನಿಭಮ ರದ ೋಶ್ದಲ್ಲಿಯತರ್ ವಲ ಗಳ್ು
ಸಭತದಮ ಆಧರಿತ
ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳ್ನತನ
ನಡ ಸಲಗತತಿು ಯೋ? ಸೌದತಇಲಿ. ಸೌದತ ಎಂದಯ
ಕ ಳ್ಗಿನರ್ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ುರ್ು?
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ಇಲಿ. ಸೌದತ ಎಂದಯ




ಷಭತದಮದ ಆಧರಿತ

ಕ ಳ್ಗಿನರ್ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ುರ್ು?

ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳದ ಭಯ ಗಿಡ

ಷಭತದಮದ ಆಧರಿತ

ಫ ಳ ಸತರ್ುದತ/ ಹಸಿರಿೋಕಯಣ

ಚಟತರ್ಟಿಕ ಗಳದ ಭಯ ಗಿಡ

ಚಟತರ್ಟಿಕ

ಫ ಳ ಸತರ್ುದತ/ ಹಸಿರಿೋಕಯಣ

 ನ ೈಮಿಯಕಯಣ, ಯಷ ು

ಚಟತರ್ಟಿಕ

ಶ್ತಚ್ಚಗ ಳಿಸತರ್ುದತ

 ನ ೈಮಿಯಕಯಣ, ಯಷ ು

 ಕ್ರರೋಡ

ಶ್ತಚ್ಚಗ ಳಿಸತರ್ುದತ

 ಬಷ್ಣ, ಬಿೋದಿ ನಟಕಗಳ್

 ಕ್ರರೋಡ

ಭ ಲಕ ಜಗೃತಿ

 ಬಷ್ಣ, ಬಿೋದಿ ನಟಕಗಳ್

ಭ ಡಿಸತರ್ುದತ.

ಭ ಲಕ ಜಗೃತಿ

 ಷಕ್ಷಯತ ಕಮಯಕರಭಗಳ್ು

ಭ ಡಿಸತರ್ುದತ.

 ಫ ೋಯ ಮರ್ುದದಯ

 ಷಕ್ಷಯತ ಕಮಯಕರಭಗಳ್ು
 ಫ ೋಯ ಮರ್ುದದಯ
ವಿಶಯ XIII :

 ನಿಭಮ ಗರಭದಲ್ಲಿ



ನಿಭಮ ಗರಭದಲ್ಲಿ ಭಧಯಹನದ



ನಿಭಮ ಗರಭದಲ್ಲಿ ಭಧಯಹನದ



ಭಗತವಿನ ಆಯ ೋಗಯದ ಕಡ ಸ ಚ್ಚಿನ

ಮಗುವಿನ ಆರಷೂೇಗಯದ

ಭಧಯಹನದ ಊಟದ

ಊಟದ ಯೋಜನ ಭಕೆಳಿಗ

ಊಟದ ಯೋಜನ ಭಕೆಳಿಗ

ಗಭನ ಹರಿಸಲತ ಫ ೋಯ ಮರ್

ಕಡಷ ಗಮನ

ಯೋಜನ ಭಕೆಳಿಗ

ಅನತಕ ಲಗತತಿುದ ಯೋ?

ಅನತಕ ಲಗತತಿುದ ಯೋ?

ಕರಭಗಳ್ನತನ ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಫಹತದತ?

ಭಗತವಿನ ಆಯ ೋಗಯ

ಫ ೋಯ ಯಜಯದಲ್ಲಿನ ಅನತಬರ್ಗಳ್ನತನ

ಸತಧರಿಸತರ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ ಇತಯ

ಸತಧರಿಸತರ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ ಇತಯ

ರತಿಯ ಪಿಸಿ ಯಷ್ಟರೋಮ ಭಟಟಕ ೆ

ಕರಭಗಳ್ನತನ

ಕರಭಗಳ್ನತನ ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಫ ೋಕತ?

ಕ ಂಡ ಯಮಫಹತದ ೋ?

ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಫ ೋಕತ? ಅಂದಯ

ಅಂದಯ ಆಯ ೋಗಯ ತಸಣ ,

ಆಯ ೋಗಯ ತಸಣ , ಇನಿನತಯ .

ಇನಿನತಯ .

ಅನತಕ ಲಗತತಿುದ ಯೋ?
 ಭಧಯಹನದ ಊಟದ
ಯೋಜನ
ಕಮಯಗತಗ ಳಿಸತರ್ಲ್ಲಿ
ಏನದಯ ಕ್ರರಮತಮಕ



ಭಗತವಿನ ಆಯ ೋಗಯ
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ತ ಂದಯ ಗಳ್ು ಇ ಯೋ?



ನಿಭಮ ಗರಭದಲ್ಲಿಯತರ್

ಸತಧರಿಸಲತ ಸಲಸ ಗಳ್ನತನ

ಅಂಗನಡಿ ಭತತು ವಲ ಗಳ್

ನಿೋಡಿ?

ನಡತ ಸ ಂದಣಿಕ ಇದ ಯೋ?

 ಭಗತವಿನ ಆಯ ೋಗಯ
ಸತಧರಿಸತರ್ಲ್ಲಿ ಮರ್

ಅದರಿಂದ ಎಲಿ ಭಕೆಳ್ು 6ನ ಮ
ರ್ಮಸಿಿಗ ವಲ ಗ ಷ ೋಯತರ್ಯ ೋ?

ಇತಯ ಕರಭಗಳ್ನತನ
ತ ಗ ದತಕ ಳ್ಳಫ ೋಕತ? ಅಂದಯ
ಆಯ ೋಗಯ ತಸಣ ,
ಇನಿನತಯ .
 ನಿಭಮ ಗರಭದಲ್ಲಿಯತರ್
ಅಂಗನಡಿ ಭತತು
ವಲ ಗಳ್ ನಡತ
ಸ ಂದಣಿಕ ಇದ ಯೋ?
ಅದರಿಂದ ಎಲಿ ಭಕೆಳ್ು
6ನ ಮ ರ್ಮಸಿಿಗ ವಲ ಗ
ಷ ೋಯತತುಯ ಯೋ?
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