ಅ��ಯ ���ಡ
�ಸ� �� �� ೕಸ �ಕ�ಂ�ಷನ್�

ಅ��ಯ �ಡ �� �ೕಕ, �� ಮರ್, ಇ�ಂಡ ���ಗ್ �ಟ್� ಆನಗ ����ಟ್�
�ಗ ಆ�ನ �ೕಕ. ಈ �ೕಕಡ ಜನ��ಗ್ ���, �� ಅ�� ���ನ್
ಅಥ�ಮಲ� �, ಬ�� �ಕ� ಓದ� �ಗ ಆ�ಂ�. ಮ�ಷ� ನ �ೕವ�ೕಡ ��ರಕ�
(��ಷ�) �� ಅಗತ� . ಉಂ� ��ರಕ� ಇ�� ಡ ಆ ಮ�ಷ� ನ ���ಕ
��ಧ/�ೕವನ, ಆಯನ ಆಸ�� �ಕ� �ಲ�ಗ್ ��� ಆ�ಂ� . ಅ��ಯ
ಇ�� ನ��ಗ್ ��� ಶ�� ಡ �ಲ �ಂದ� ಉ�� �. ಆಂಡಲ ����ಟ್� �ಗ ಆ�ನ
�ರ��� ಅ��ಗ್ ��� ಶ�� ಗ್ �ಟ್� /ಕ�� ಆ�ನ �ಕ� �ೕ�ದ ಬ�. ಆಂಡಲ
ನಮ ಏಪಲ ಅ��ಗ್ ��� ಶ�� ಕ�� ಉಂ� ಅಂದ ಎನ� � ಬ�� . ಅ��ಯ ಇ�� ನ
ಜನ��ಗ್ ��� �ಗ ಆಂಡಲ �� �ೕ�ಡ ��ರಕ�ಗ್ (� ಸ�� , ��ಡ ಶಬ�
ಮ�� �) ಅವ�ಶ ��ಂಡ ಅ��ಗ್ �ೕವನದ �ಲ� �ಷ�ೕಡ ಸ� ಂತ �ಣ�ಯ
����.
ಅ��ಯ ಇ�� ನ�ಲಗ� ��ನ� ಜನ�� �� ಮ��� �ಕ� �ನ��ಡ
ಆಸ� �� ದ �� ಉಪ�ೕಗ ಮಲ� � ಅವ�ಶ ���. ಅ��ಯ ಇ�� ನ��ಗ್
�ಕ� ಅ�ಲ� ��ಂಬದ��ಗ್ ಐಕ ತಕ� �ೕ��� ನ ಆಸ� �� ��ದ ಉಪ�ೕಗ
ಮ�� ನ ಅ��ರ ಉಂ�.
ಉಂ� ��� �ಂಟಡ ಅ��ಯದ “�ಸ� �� �� ೕಸ �ಕ�ಂ�ಷನ್� " (ಅ�� ತ� ಮ
ಅ�� ಸ ��ರ�ಗ�) ಬ�� ���ರ್. ನಮ ಉಂ� ����ನ್ �� �ಶಡ�
ಒ�� ಮಲ� .
1) ��ಲಗ್ �ಟ� ಆ�ನ ಇ�ಂಡ ಸಮಯ �ೕ�ನತಕ� ��ಲ� �ಂದ� ���
ಆ�ಂದ �ೕ�ನ ಜನ��, ಅ��ಯ ಪ�ೕ�� ಮ�� ��.
2) ��ರಕ�ಡ �ಗ ಆ�ನ�ಲ �ಕ ತ�� ರನ�ಲ� ಲ� ಪ�ೕ�� ಮಲ� ��.
ಅ��ಯ ಇ�� ನ�ಲ� ����ಟ� ಏನ �ಂದ�, ಒ� �ೕ�ದ �ಂದ� �ಕ�
��ಮ�� ನ ��ರಕ�ಡ ಅ��ಯದ ಏತ ��� ಉಂ� ಅಂದ ಈ ಪ�ೕ�� ಡ
��� ಆ�ಂ�.
3) ಅ��ಯ ಇ�� ನ��ಗ್ ಅ��ಯ �ಡ �ದ, ಅ� ಒ�ತ �ರ���
ಆ��, ಐಕ ಏನ ಮ�� �, ಏನ ತರ�� ಉಂ� ಅಂದ ���ದ ���.
4) �ತ� ಇ�� ನ�ಲ� ಅಗ�ಗ್ �ೕ��ನ ��ರ, �ೕ��� ನ ವಸ� ���
�ಮಥ� � ಬ��ನ �ಟ� ಅ��ಯ ಇ�� ನ��ನ್ ಆಸ� �� ಡ� ��ಂದ ಬ�� ಬ�� .

ಅ��ಯ ಇ�� ನ��ಗ್ �� �ೕ�ಡ ಅಗಲ� ��ರ ��� ಮಲ� � (� ಸ�� ಮಲ�
��� ಮ�� ನ, �ತ� �ಜ�ದ ��� ಮ�� ನ ಇ�ಂಡ ��ಡ ಶಬ� ಮಲ�
��� ಮ�� ನ ) �ಕ ತ�� ರನ�� ಕ�� ದ ���.
5) ಅ��ಯ ಇ�� ನ��ಗ್ ಅ�ಲ� ಸಮ�� ತಕ� ಆ��ತ ಎ�� �ಕ ತರ��
�����. ಅ��ಯದ ಬ�� �� ನ �ಕ� ಐಕ ತಕ� �ೕ��ನ ತರ��
����ತ �ಮಥ� � ಇ�� ನ �ಕ ತ�� ರನ��ನಲ� � ತರ�� �����.
ಅ) ಅ��ಯಗ ಇಂ���ಂಟ್- ಓ��ಂ�ಡ �ರ�, �ಂಪ�� ೕಟ� �� ೕ�ಂಗ್,
�ನ� ��ಷನ್ �ರ�, ��ನಲ �����ಶನ್ ಓ��ಂ�ಡ �ರ�,
ಎ�� ��� ಂಟಲ ಇಂಟ��ನ� ನ್ �ಕ� ಆಗ�ಂ��ವ್ �ಕ� ಆಲ� ���ವ್
ಕ�� � ��ಷನ್ �ರ� �ದ �� �� �ೕ�ದ ತರ�� ಉಂ�.
ಆ) ಅ��ಯ ತರ��ನ್ ಅ��ಯ ಇ�� ನ ಒಂ� ಜನಕ ಇ�ಂಡ ಅ��ಯ
ಇ�� ನ ಜನ�ಲ� �ಂ�ಗ್ ���. �ಕ ತ�� ರನ�ಲ ತರ��ನ್ ��� ಟರ್
ಇ�ಂಡ ��ಲ� ���.
ಇ) �� �ೕಕ ದ �ರ��� ಆ�ನ ಅ��ಯ ಇ�ಂಡ ಸಮಯ �ೕ�ನ ತಕ�
��ಲ� �ಂದ� ��� ಆ�ಂದ �ೕ�ನ �ೕಕಡ ಆ�ನ ಅ��ಯಗ ಉಂ�
ತರ�� ಪ� �ೕಜನ ಆ�ಂ�.
ಈ) �� �ೕಕ ದ �ರ��� ಇ�ಂಡ ಮಸ� ಸಮಯ�� ಂ� ��ಲ� ಸಮ�� ಡ� �ಣ
ಆ�ಂ��� ನ��ಗ್ ಈ ತರ�� ಪ� �ೕಜನ ಆ�ಂ�.
6) �ತ�ಇ�� ನ��ಗ್ �ಕ� ��ಂಬದ��ಗ್ ಅ��ಯ ಆ�ನ�ಲ��� ಎಂಚ
���� ಅಂದ �ದ ���. �ಕ� ಕ�� ��ಷನ್ �ಟ�ನರ್ �� ೕ�ಂಗ್
ಪ�� ರ್.
7) ಅ��ಯ ಇ�� ನ�ಲ� ��ಂಬದ��ನ್ ಅ�ಲ� ತರ��ಡ ����.
ಅ) ಅ��ಯ ಒ� �ರ��� ಆ�� �ಕ� ಐತ ಒಂ� ಮ�ಷ� ನ �ೕವ��
ಏನ ಪ� �ವ ಆ�ಂ� ಅಂದ �ದ ���.
ಆ) ಅ��ಯ ಇ�� ನ��� �� ಒ� �ೕ�ಡ ���� ಅಂದ ಕ�� ದ
���.
8) �ಕ ತರ��ಡ ಉಪ�ೕಗ ಆ�ನ �ಷಯ, ಅ��ಯ ಇ�� ನ�ಲ� �ಸ� ��ಗ್
�ಕ� ಧಮ�ಗ್ �ರದ ಉ�� �.
9) ಅ��ಯ ಇ�� ನ��� �� ಎಂಚ ���� �ದ ಆ�ೕಗ� �ಕ�
���ಕ ಆ�� ಮ�� ನ��ಗ� ಅಥ� ಮ�� ದ ���.
10) ಅ��ಯ ಇ�� ನ��ಗ್ ಅ��ಯದ ��ಧ �ರ �ಷಯ �ಲಭಡ ��� ನ
�ಕ� �ಕ� ಅಥ� ಆ�ನ �ಕ� �ಧ� ಮ�� �.

