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ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊ	ಸಹಾದಿ ತೆರೆಯೋ�ಣ
ಮುನ್ನಡೆಯುವ

ಮುನು್ನಡಿ
ಮಾರಕವಾದ ಕ�ೆ�ವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಅಲಯೆಿಂದ 2019 ರಿಂದ 2021 ರ ವರಗೆೆ

ವಿದಾ"ರ್ಥಿ$ಗಳಿಗೆ ಪ�ರ್ಣ$ ರ�ಪದಲ್ಲಿ*  ನ�ೆರವಾದ ಕಲ್ಲಿಕಾನುಭವಗಳು ಲಭಿಸದಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರ ಕಲ್ಲಿಕಾ ಗುರ್ಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ*  ಹಿಂಜರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದಾಗಿ  2022 ರ ಕಾಲುವಾರ್ಷಿ$ಕ
ಮೌಲ"ಮಾಪನದಿಂದ  ಲಭಿಸಿದ  ಫಲ್ಲಿತಾಂಶಗಳ  ವಿಶ*ೆ�ಷಣೆ  ಮತುE  ಅಧಾ"ಪಕರ
ಅನುಭವಗಳಿಂದ  ವ�ೆದ"ವಾಗಿರುತEದೆ.  ಮೊದಲ್ಲಿನ  ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ*  ವಿದಾ"ರ್ಥಿ$ಗಳಿಗೆ
ಲಭಿಸಬ�ೆಕಾಗಿದ್ದ  ಕಲೆವು  ಆಶಯಗಳನು್ನ  ಆರ್ಜಿ$ಸುವುದಕ�N  ಪ್ರಸುEತ  ತರಗತಿಯ
ಕಲ್ಲಿಕಯೆನು್ನ  ಮತEಷು್ಟ  ಉತEಮಗೆ�ಳಿಸುವುದಕ�N  ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ  ಒಂದು  ಕಲ್ಲಿಕಾ
ಸಹಾಯಿಯನು್ನ  ತಯಾರಿಸಿ  ಕ�ೆಡಲಾಗಿದೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ*  ವಿದಾ"ರ್ಥಿ$ಗೆ  ನಷ್ಟವಾದ
ಕಲ್ಲಿಕಾನುಭವಗಳ  ಕುರಿತಾದ  ವಿವರಗಳನು್ನ  ಮತುE  ಅದನು್ನ  ಪರಿಹರಿಸುವ
ಮಾಗೆ��$ಪಾಯಗಳನು್ನ  ಸ�ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  ವಿದಾ"ರ್ಥಿ$ಗಳು  ಈ  ಕಲ್ಲಿಕಾ  ಸಹಾಯಿಯ
ನೆರವಿನಿಂದ  ಸ್ವಯಂ  ಕಲ್ಲಿಕೆ  ಮತುE  ಅಧಾ"ಪಕರ  ಸಹಾಯದಿಂದ  ನಷ್ಟವಾದ
ಕಲ್ಲಿಕಾನುಭವಗಳನು್ನ  ಪುನಃ  ಆರ್ಜಿ$ಸಿಕ�ೆಂಡು  ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸದಿಂದ  ಕಲ್ಲಿಕಯೆಲ್ಲಿ*
ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತಾಗಲ್ಲಿ ಎನು್ನವ ಶುಭ ಹಾರ]ೆಕೆ. 

ನಿರ್ದೇ��	ಶಕರು�,       
SCERT, ಕೇ��ರುಳ     
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ಅಧ್ಯಾ�ಪಕ ಬಂಧುಗಳೆ / ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳೆ,
ಕೋ��ವಿಡ್ ಮಹ್ಯಾಮ್ಯಾರಿ ತನ್ನ ಕಬಂಧ ಬ್ಯಾಹುಗಳನು್ನ ಜಗತ್ತಿ$ನ ಪ್ರತ್ತಿಯೊಂದರ ಮೇ�ಲೆಯ�

ಚಾಚಿ  ತನ್ನ  ಗ್ಯಾಢ  ಪರಿಣಾಮವನು್ನ  ಬೀ�ರಿತು.  ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ  ಶಿಕ್ಷಣದ  ಗುಣಮಟ್ಟ,  ಕಲಿಕೋಯ
ಸ್ಯಾಮರ್ಥ್ಯ�� ಮತು$ ಏಕ್ಯಾಗ್ರತೆಯ ಕುಸಿತಕ�@ ಇದು ಕ್ಯಾರಣವ್ಯಾಯಿತು.

ಆದುದರಿಂದ ಕೋ�ರಳದ ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತು$  ಕಲಿಕೋಯ ಸ್ಯಾಮರ್ಥ್ಯ��ದ
ನೈFಜ  ವಿಚಾರಗಳನು್ನ  ತ್ತಿಳಿಯಲು  2022-23  ಅಧ�ಯನ  ವರ್ಷ�ದ  ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ  ಕ್ಯಾಲುವ್ಯಾರ್ಷಿ�ಕ
ಮೌಲ�ಮ್ಯಾಪನದ  ಉತ$ರ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳ  ವೈFಜ್ಞಾ್ಯಾನಿಕ  ವಿಶ್ಲU�ರ್ಷಣೆ  ನಡೆಸಲು   SCERT ನೈ�ತೃತ್ವದಲಿU
ತ್ತಿ�ಮ್ಯಾ�ನಿಸಲ್ಯಾಗಿದೆ.   

ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ ಆಲಸ�ವನು್ನ ದ�ರಮ್ಯಾಡಿ,  ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಮನವರಿಕೋ ಮ್ಯಾಡಿ ಅವರ
ಮಸುಕ್ಯಾದ  ಜ್ಞಾ್ಯಾನವನು್ನ  ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ  ಮ್ಯಾಡುವ  ಜವ್ಯಾಬ್ಯಾ`ರಿ  ಅಧ್ಯಾ�ಪಕರ್ಯಾದ  ನಮ್ಮ  ಮೇ�ಲಿದೆ.
ಅದಕ್ಯಾ@ಗಿ ತರಗತ್ತಿಯಲಿU ಕ್ರಿ್ರಯ್ಯಾತ್ಮಕವ್ಯಾದ ಬೋ��ಧನೈ–ಕಲಿಕೋಯ ಚಟುವಟಿಕೋಗಳನು್ನ  ಆವಿರ್ಷ@ರಿಸಲು
ಮತು$ ಸಮಪ�ಣಾ ಭ್ಯಾವದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಷ್ಯಾmನಗೊ�ಳಿಸಲು ನ್ಯಾವು ಸಿದ್ಧರ್ಯಾಗೊ��ಣ ಎಂದು
ಹ್ಯಾರೈFಸೋ��ಣ.

8 ನೇ� ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಶ್ಲ'�ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಪತಿ2ಕೆಗಳು-107

+ A ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು   = 9    8.41%
 A ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು     = 5      4.67%
+ B ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು   = 5      4.67%
  B ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು    = 13    12.14%
+ C ಗೊ್ರ�ಡ್  ಲಭಿಸಿದವರು  = 22    20.56%
  C ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು    = 9      8.4%
+ D ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು   = 17   15.86%

                    BELOW = 27    25.23%
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ತರಗತಿ : VIII
ಪತಿ2ಕೆ - ಕನ್ನಡ AT

ಪ2ಶ್ಲ್ನ - 1
8 ನೈಯ  ಕನ್ನಡ  ಪಾಠಾವಳಿಯ  ಕಾಲುವಾರ್ಷಿ.ಕ  ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ  ಉತ�ರ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಯ  ಕೋಲವು

ಉತ�ರಗಳ ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆ:-
        ಉತ�ರ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳನು್ನ  ಈ  ಕೋಳಗಿನ  ನಾಲು<  ಮುಖ,  ವಿಚಾರಗಳ  ಆಧಾರದಲಿR  ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆ
ಮಾಡುವುದು.

•    ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR ಕಂಡು ಬರುವ ಭಾಷಾಪರವಾದ ದೆ��ರ್ಷಗಳು.
•    ವಾ,ಕರಣ ದೆ��ರ್ಷಗಳು.
•    ಭಾಷಾ ವ,ವಹಾರ ರ�ಪಗಳ ಆಶಯ ಮತು� ಸ್ವರ�ಪಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತ್ತಿಯ ಕೋ�ರತೆ.
•    ಆಸಾ್ವದನಿ�ಯ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ ಸರಿಯಾದ ತ್ತಿಳುವಳಿಕೋ / ಮಾಹಿತ್ತಿ

   ಇಲRದಿರುವುದು.

ಪ2ಶ್ಲ್ನ 4- 
ಕೋ�ಟಿ್ಟರುವ ಪದವನು್ನ ಉಪಯೊ�ಗಿಸಿ ವಾಕ, ರಚನೈ. 
• ಭಾಷಾ ಪರವಾದ  ದೆ��ರ್ಷಗಳು : ಸಮರ�ಪ ಅಕ್ಷರಗಳ ವ,ತಾ,ಸ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು.

ಉದಾ:- ಒ - ಬ, ದ – ಡ
• ಉಚಾ�ರಣಾ ದೆ��ರ್ಷ:  ಕಳೆದು-ಕಲೆದು
• ಹೃಸ್ವ-ದಿ�ರ್ಘ.ದ ವ,ತಾ,ಸ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು: 

ಎಂದರೈ-ಎಂದರೈ�,
ಮ�ಡಿಸಲು-ಮುಡಿಸಲು

ಪ2ಶ್ಲ್ನ11- 
ವಾ್ಯಕರಣ ದೋ	�ಷಗಳು: 

• ವಾಕ, ಆರಂಭ- ಬಹುವಚನ, ಮುಕಾ�ಯ ಏಕವಚನ.
(ಜೀ�ವಜಾಲಗಳು................ನಾಶವಾಗುತ್ತಿ�ದೆ). 

• ವ,ವಹಾರ ರ�ಪದಲಿRನ ದೆ��ರ್ಷಗಳು:
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ಪ2ಶ್ಲ್ನ13-
ಆಸಾ?ದನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಭಾಷಾ  ಪರವಾದ  ಅಂಶಗಳು: ಅಕ್ಷರ  ತಪ್ಪು�ಗಳು,  ಹೃಸ್ವ-ದಿ�ರ್ಘ.,  ಅಲ�ಪಾ್ರಣ-ಮಹಾಪಾ್ರಣಗಳ
ತ್ತಿಳುವಳಿಕೋಯ ಕೋ�ರತೆ.
ವಾ್ಯಕರಣಾಂಶಗಳು: ವಾಕ, ರಚನೈಯಲಿR ದೆ��ರ್ಷಗಳು, ವಿಭಕ್ರಿ� ಪ್ರತ,ಯಗಳ ತ್ತಿಳುವಳಿಕೋಯ ಕೋ�ರತೆ.
ಭಾಷಾ ವ್ಯವಹಾರ ರ	ಪ: ಆಸಾ್ವದನಾ ಟಿಪ�ಣಿಯ ಸ್ವರ�ಪದ ಅರಿವಿನ ಕೋ�ರತೆ.
ಆಸಾ್ವದನಿ�ಯ ಅಂಶಗಳು:  ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ, ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ ಪದ, ಸಾಲುಗಳ ಗುರುತ್ತಿಸುವಿಕೋ,
ರಾಗ,  ಲಯ,  ತಾಳಗಳ  ಕುರಿತಾದ  ಪರಾಮಶ್ಲ.,  ಕವಿಯ  ವಣ.ನೈ  ಮುಂತಾದ  ವಿಚಾರಗಳನು್ನ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಗುರುತ್ತಿಸುವಲಿR ಪೂಣ.ತೆಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲR.

ಪ2ಶ್ಲ್ನ14- 
ಗೆಳತಿಗೆ ಪತ2-
• ಪತ್ರದ ಸ್ವರ�ಪ ವ,ಕ�ಪಡಿಸದಿರುವುದು.
• ಖಾಸಗಿ  ಪತ್ರ  ಔಪಚಾರಿಕ  ಪತ್ರ  (ಅಜೀ.ಗಳು)ಗಳ  ಕುರಿತಾದ  ಸ್ವರ�ಪಗಳ  ಅರಿವು

ಇಲRದಿರುವುದು.
• ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯದ ಅಭಿವ,ಕ್ರಿ� ಕಂಡುಬರುವುದಿಲR.

ಪ2ಶ್ಲ್ನ15- 
ಕರಪತ2

ಹೆಚಿ�ನ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಉತ�ರ ಬರೈದಿರುವುದಿಲR. ಬಹುಶ: ಬಹು ಆಯ್ಕೆ<ಯ ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳಿರುವಾಗ
ಆ  ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗೊ  ಉತ�ರವನು್ನ  ಬರೈಯದಿರಬಹುದು.  ಆದರೈ  ಬರೈದ  ಉತ�ರಗಳಲಿR  ಹೆಚಿ�ನ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳು
ಕರಪತ್ರದ ಸ್ವರ�ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯ (ಸಾವಯವ ಕೃರ್ಷಿಯ ಮಹತ್ವ) ವನು್ನ ಉಲೆR�ಖಿಸಿರುವುದಿಲR.

ಪ2ಶ್ಲ್ನ16-
ಪ2ಬಂಧ

  + A ಪಡೆದಿರುವ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ ಉತ�ರ ಪತ್ತಿ್ರಕೋಯಲಿRನ ಉತ�ರಗಳು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಬಂಧದ ಸ್ವರ�ಪ (ಪೀ�ಠಿಕೋ, ವಿರ್ಷಯ ವಿಸಾ�ರ, ಉಪಸಂಹಾರ, ಮುಕಾ�ಯಗಳು) ಇಲR.
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 ಪ್ರಶ್ಲ್ನಯಲಿRನ  ಪ್ರಧಾನ  ಆಶಯಗಳು,  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಯ  ಚಿಂತನೈಗಳು,  ನಿಗಮನಗಳು
ಕಂಡುಬರುವುದಿಲR.  ತರಗತ್ತಿಯಲಿR  ಇಂತಹ  ಚಟುವಟಿಕೋಗಳು  ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ
ನಡೆಯದಿರುವುದೆ� ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದೆ�?

ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR  ಕಲಿಕಾ  ಗುಣಮಟ್ಟವನು್ನ  ಕಾಯು]ಕೋ�ಂಡು  ಅವರಲಿR  ಅಭಿವ,ಕ್ರಿ�  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.
ಮತು� ಸೃಜನಶಿ�ಲತೆಯನು್ನ ಬೋಳೆಸುವುದು ಭಾಷಾ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಕಲಿಕೋಯಲಿR ಮುಖ,ವಾಗುತ�ದೆ.
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು  ಪಾ್ರರ್ಥ್ಯಮಿಕ  ಹಂತದಿಂದ  ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ  ಹಂತಕೋ<  ತಲುಪ್ಪುವಾಗ  ಭಾಷಾ  ಕಲಿಕೋಯ
ಮ�ಲಕ ಆ ಭಾಷೆಯನು್ನ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೋ�ಳ್ಳಬೋ�ಕು.  ಭಾಷೆಯ
ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷತೆ,  ವಾ,ಕರಣ,  ವ,ವಹಾರ  ರ�ಪಗಳು,  ಆಶಯ,  ಸ್ವರ�ಪ,  ಆಸಾ್ವದನೈ  ಇತಾ,ದಿಗಳನು್ನ
ಸ�ರ್ಷ್ಟವಾಗಿ  ತ್ತಿಳಿಯುವಂತಾಗಬೋ�ಕು.  ಅಕ್ಷರಗಳನು್ನ  ತಪೀ�ಲRದಂತೆ  ಬರೈಯುವ,  ಉಚಿತವಾದ  ವಾಕ,
ರಚನೈಯನು್ನ  ಮಾಡುವ,  ಶಬ]  ಭಂಡಾರವನು್ನ  ಬಳಸಿಕೋ�ಳು್ಳವ  ಭಾರ್ಷಿಕ  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವನು್ನ
ಗಳಿಸಿಕೋ�ಳ್ಳಬೋ�ಕು.
ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ  ಹಂತದಲಿR  ಕನ್ನಡ  ಭಾಷಾ  ಕಲಿಕೋಯಲಿR  ತೆ�ಡಗಿಸಿಕೋ�ಳು್ಳವ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು  ಸಾಹಿತ,
ರ�ಪಗಳನು್ನ  ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ  ಓದಿ,  ಅರ್ಥೈB.ಸಿಕೋ�ಂಡು  ಅದರ  ಆಶಯವನು್ನ  ಗ್ರಹಿಸಿ,  ಮೌಖಿಕವಾಗಿ
ಮತು�  ಲಿಖಿತವಾಗಿ  ಅಭಿವ,ಕ�ಗೊ�ಳಿಸಲು  ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು.  ವಿವಿಧ  ವ,ವಹಾರ  ರ�ಪಗಳನು್ನ
ಸಮರ್ಥ್ಯ.ವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭೋ��.ಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೋ�ಳು್ಳವುದಕೋ< ಪಾ್ರಪ�ರಾಗಬೋ�ಕು.  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ತಮ್ಮ
ಭಾವನೈಗಳನು್ನ,  ನಿಗಮನಗಳನು್ನ,  ಚಿಂತನೈಗಳನು್ನ  ವಿವಿಧ  ಭಾಷಾ  ವ,ವಹಾರ  ರ�ಪಗಳಲಿR
ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಭಿವ,ಕ�ಗೊ�ಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥ್ಯ.ರಾಗಬೋ�ಕು.

ಕಳೆದೆರಡು  ವರ್ಷ.ಗಳಲಿR  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು  ವಿದು,ನಾ್ಮನ  ಮಾಧ,ಮಗಳ  ಮ�ಲಕ  ಕಲಿಕಾ
ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯ್ಕೆಗೊ ಒಳಪಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ,  ಪ್ರಸು�ತ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ. ವಾ,ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿ�ರುವ ತರಗತ್ತಿಯ ಕಲಿಕಾ
ಮಟ್ಟವನು್ನ ತಲುಪಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದು ಗೊ��ಚರವಾಗುತ�ದೆ.  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR ಕಲಿಕಾ ಅಂತರ
ಮತು�  ಕಲಿಕಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ,  ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೋಯಲಿR ಅಸಮಪ.ಕತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿ�ದೆ.  ಈ
ಹಿನೈ್ನಲೆಯಲಿR  ಎಂಟು,  ಒಂಬತು�,  ಮತು�  ಹತ�ನೈ� ತರಗತ್ತಿಯಲಿR  ಕನ್ನಡವನು್ನ  ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ
ಕಲಿಯುವ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR  ಭಾಷಾ  ಕಲಿಕೋಯಲಿR  ಉಂಟಾದ  ಕಲಿಕಾ  ಗುಣಮಟ್ಟದ  ಕುಸಿತ  ಮತು�
ದೆ��ರ್ಷಗಳಿಗೊ  ಕಾರಣಗಳನು್ನ  ಕಂಡುಕೋ�ಂಡು  ಅದಕೋ<  ಪರಿಹಾರವನು್ನ  ಕಾಣುವ  ಅನಿವಾಯ.ತೆ
ಎದುರಾಯಿತು.

ಈ  ತರಗತ್ತಿಗಳಲಿR  ಕನ್ನಡ  ಭಾಷೆಯನು್ನ  ಕಲಿಯುವ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ  ಭಾಷಾ  ಕಲಿಕೋಯ
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೋ�ರತೆ ಮತು�  ಭಾರ್ಷಿಕ ದೆ��ರ್ಷಗಳನು್ನ  ಕಂಡುಕೋ�ಳ್ಳಲು ಸ�ಚಿತ ತರಗತ್ತಿಗಳ ಕಾಲು
ವಾರ್ಷಿ.ಕ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ಲ್ನ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳನು್ನ  ಮತು�  ಉತ�ರ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳನು್ನ  ತರಗತ್ತಿವಾರು  ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆಗೊ
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ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.  ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆ  ನಡೆಸುವಾಗ  ಗೊ್ರ�ಡ್  ವಾರು  ಮತು�  ಪ್ರಶಾ್ನನುಸಾರವಾಗಿ
ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆಯಲಿR ಈ ಕೋಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೋ�ಳ್ಳಲಾಯಿತು.

➢ ಸಮರ�ಪ ಅಕ್ಷರಗಳ ವ,ತಾ,ಸ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು.
➢ ಉಚಾ�ರಣೆಯ ದೆ��ರ್ಷ ಬರವಣಿಗೊಯಲಿR ಕಂಡು ಬರುವುದು.
➢ ಹೃಸ್ವ -ದಿ�ರ್ಘ. ವ,ತಾ,ಸ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು.
➢ ವಾಕಾ,ರಂಭದಲಿR ಬಹುವಚನ- ಮುಕಾ�ಯ ಏಕವಚನದಲಿR.
➢ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೊಯಲಿR ಪತ್ರದ ಸ್ವರ�ಪ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು.
➢ ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರ ಮತು� ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸ್ವರ�ಪಗಳ ಅರಿವು ಇಲRದಿರುವುದು.
➢ ಪತ್ರದ ವಿರ್ಷಯ ಪ್ರಸಾ�ಪನೈಯ ಭಾಗದಲಿR ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯದ ಅಭಿವ,ಕ್ರಿ� ಕಂಡುಬರುವುದಿಲR.
➢ ನಿದಿ.ರ್ಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳಿಗೊ ಹೆಚಿ�ನ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಉತ�ರಿಸದೆ� ಇರುವುದು.
➢ ಕರಪತ್ರದಂತಹ  ವ,ವಹಾರ  ರ�ಪದಲಿR  ಸ್ವರ�ಪ,  ಕೋ�ಟಿ್ಟರುವ  ವಿರ್ಷಯದ  ಆಶಯವನು್ನ

ಉಲೆR�ಖಿಸದಿರುವುದು.
➢ ಪ್ರಬಂಧದ  ಸ್ವರ�ಪ  ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು,  ಪ್ರಧಾನ  ಆಶಯ,  ಸ್ವ-ಚಿಂತನೈ,  ನಿಗಮನ

ಕಂಡುಬರುವುದಿಲR.
➢ ಅಕ್ಷರ ತಪ್ಪು�ಗಳು, ಅಲ�ಪಾ್ರಣ-ಮಹಾ ಪಾ್ರಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿRನ ಗೊ�ಂದಲ.
➢ ವಾಕ, ರಚನೈಯಲಿR ದೆ��ರ್ಷಗಳು, ವಿಭಕ್ರಿ� ಪ್ರತ,ಯಗಳ ತ್ತಿಳುವಳಿಕೋ ಇಲRದಿರುವುದು.
➢ ಆಸಾ್ವದನಾ ಟಿಪ�ಣಿಯ ಸ್ವರ�ಪ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು,  ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ,  ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ

ಪದ ಸಾಲುಗಳ ಗುರುತ್ತಿಸುವಿಕೋ, ವಣಿ.ತ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ತಿಸುವಲಿR
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು.

ಎಂಟನೈ�  ತರಗತ್ತಿಯ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ  ಭಾಷಾ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳನು್ನ  ಗಮನಿಸಿದಾಗ
ಶ್ಲ�ಕಡ 50 ಕ್ರಿ<ಂತಲ�  ಹೆಚು�  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು,  ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆಗೊ  ಅಳವಡಿಸಿಕೋ�ಂಡ  ನಾಲು<
ಮಾನದಂಡಗಳಲಿRಯ� ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದನು್ನ ಕಾಣಬಹುದು.  
ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೊ�ಗದಲಿRನ ದೆ��ರ್ಷಗಳು, ವಾ,ಕರಣ ದೆ��ರ್ಷಗಳು, ಬರವಣಿಗೊ, ಓದುವ ದೆ��ರ್ಷಗಳನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸಲು  ತರಗತ್ತಿಗಳಲಿR  ಈ  ಕೋಳಗಿನ  ಚಟುವಟಿಕೋಗಳನು್ನ  ಪಠ,ಕೋ<  ಪೂರಕವಾಗಿ  ಮತು�
ಮುಂದುವರಿದ ಚಟುವಟಿಕೋಗಳಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಸ�ಕ�.
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ಚಟುವಟಿಕೋಗಳು ಹಿ�ಗ� ಮಾಡಬಹುದು.
ಉದೆ]�ಶಗಳು ಚಟುವಟಿಕೋಗಳು ಸಮಯ ಜವಾಬಾ]ರಿ

1.ಎಲಾR  ಮಕ<ಳಿಗ�
ಸರಳ  ವಾಕ,ಗಳನು್ನ
ಓದಲು
ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು. 
2.ಕನ್ನಡ  ಭಾಷೆಯಲಿR
ಓದಲು  ಬರೈಯಲು
ವ,ವಹರಿಸಲು
ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು.

• ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು

• ಆಸಾ್ವದನೈ
• ಓದುವಿಕೋ
• ಬರವಣಿಗೊ
• ಸ�ರ್ಧೆ.ಗಳು

ಜುಲೆB
ಆಗಸ್ಟ್್ಟ
ಸೋಪ�ಂಬರ್&

ಒಕೋ�್ಟ�ಬರ್
ನವಂಬರ್
ಜನವರಿ  & ಫೆಬ್ರವರಿ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ 
ಅಧಾ,ಪಕರು/
ತರಗತ್ತಿಯಲಿRರುವ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ ಹೆತ�ವರು

ಉತ�ಮ ಓದು
ಉದೆ]�ಶ :- ಎಲಾRಮಕ<ಳಿಗ� ಸರಳ ವಾಕ,ಗಳನು್ನ ಓದಲು ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು.
ಚಟುವಟಿಕೋಗಳು  :-  
ಆಯ್ಕೆ< ಮಾಡಿದ ಸರಳವಾದ 
105 ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳು
30 ಕನ್ನಡ ಕರ್ಥೈ ಪ್ಪುಸ�ಕ
20 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕರ್ಥೈ ಪ್ಪುಸ�ಕ
15 ಕನ್ನಡ ಪದ, ಚುಟುಕು ಪ್ಪುಸ�ಕ
30  ಆತ್ಮಕರ್ಥೈ,  ಜೀ�ವನ ಚರಿತೆ್ರ,  ಪ್ರವಾಸ ಕರ್ಥ್ಯನ,  ಕರ್ಥ್ಯನ ಕವನ,  ದಿನಚರಿ,  ಪತ್ರ,  ಪ್ರಬಂಧ,  ನಾಟಕ
ಇತಾ,ದಿ
5 ರಸಪ್ರಶ್ಲ್ನ ಪ್ಪುಸ�ಕ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೆ�ಗೊ  ?  

• ಒಂದೆ�ಂದು  ಪ್ಪುಸ�ಕ  ಪ್ರತ್ತಿ  ಮಗುವಿನಿಂದ,  ಅಧಾ,ಪಕರಿಂದ  ಹೆತ�ವರಿಂದ,  ಹಳೆ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಂದ, ಹಿತೆBರ್ಷಿಗಳಿಂದ, ಮನೈ ಸಂದಶ.ನ ಮ�ಲಕ.

• ಬೋ�ರೈ ಯಾವುದಾದರ� ಪಾ್ರಯೊ�ಜಕತ್ವದಲಿR ಪ್ಪುಸ�ಕ ಖರಿ�ದಿಸುವುದು.
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ಚಟುವಟಿಕೋ    :-   (ಆಲಿಸುವಿಕೋ ,ಮಾತನಾಡುವಿಕೋ, ಓದುವಿಕೋ  ,   )L S & R

ಕನ್ನಡ ಪೀರೈ�ಡ್ ಗಳಲಿR  ಮೊದಲ ಐದು ನಿಮಿರ್ಷ ಒಂದು ಮಗುವಿನಿಂದ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಪುಟ
ಓದಿಸುವುದು.  ಓದಿದ ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳ ಹೆಸರು ಬರೈದಿಡಲು ಒಂದು ಪ್ಪುಸ�ಕ ಬೋ�ಕು.  ತರಗತ್ತಿಯ ಓದುವ
ಮ�ಲೆಯಲಿR  ಸಾಕರ್ಷು್ಟ  ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ  ಒದಗಿಸುವುದು.  ಹೆಚು�  ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ  ಓದಿದ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ./
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ನಿಗೊ ಬಹುಮಾನ ನಿ�ಡುವುದು.

ಉತ�ಮ ಬರವಣಿಗೊ
ಉದೆ]�ಶ  :   ಎಲR ಮಕ<ಳು ಪದ ವಾಕ,ಗಳನು್ನ ಬರೈಯಲು ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು.

   ವೈBವಿಧ,ಪೂಣ.ವಾದ ಬರವಣಿಗೊ ಚಟುವಟಿಕೋಗಳು.
ಉದಾ:

➢ ಕರ್ಥೈ, ಕವನ, ಪ್ರಬಂಧ, ದಿನಚರಿ, ಲೆ�ಖನ ಇತಾ,ದಿ
➢ ತರಗತ್ತಿ ಸಂಚಿಕೋ ತಯಾರಿ.
➢ ಭಿತ್ತಿ�ಪತ್ತಿ್ರಕೋ ತಯಾರಿ.
➢ ಓದುವ ಕಾಡ್. ತಯಾರಿ.
➢ ಮಾದರಿಕೋ�ಟು್ಟ  ಸ�ರ್ಧೆ. ನಡೆಸಿ ಉತ�ಮವಾದುದನು್ನ  ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಏ 4  ಶಿ�ಟ್

ಕೋ�ಟು್ಟ ಚಂದವಾಗಿ ಬರೈದು ಚಿತ್ರ ಬೀಡಿಸಿ, ಬಣ್ಣ ಹಚಿ� ಲಾ,ಮಿನೈ�ರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಓದುವ ಕಾಡ್.
ತಯಾರಿಸುವುದು.

➢ ವೈBಯಕ್ರಿ�ಕವಾಗಿ  'ನನ್ನ  ಪ್ಪುಸ�ಕ'  ತಯಾರಿ.  (ಕರ್ಥೈ,  ಕವನ,  ಚುಟುಕು,  ಪ್ರಬಂಧ  ಇತಾ,ದಿಗಳ
ಸಂಗ್ರಹ)

ಪ್ರತ್ತಿಭಾವಂತರಿಗೊ
• ಹಾಡನು್ನ  ಹಾಡಲು  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವಿರುವ  ಮಕ<ಳನು್ನ  ಆಯ್ಕೆ<  ಮಾಡಿ  ಇತರ  ಮಕ<ಳ  ಮುಂದೆ

ಅವರ  ಪ್ರತ್ತಿರ್ಭೋಯನು್ನ  ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ  ಅವರಿಗೊ  ಕೋ�ಳಲ�,  ಆಸಾ್ವದಿಸಲ�  ಅವಕಾಶ
ಲಭಿಸುವಂತೆ ಎರಡು ವಾರಕೋ�<ಮೇ್ಮ ಸಾಹಿತ,/ ಬಾಲಸರ್ಭೋ ಸೋ�ರುವುದು.

• ಮೊದಲೆ� ಯೊ�ಜನೈ ಮಾಡಬೋ�ಕು.
• ಒಮೇ್ಮ  ಹಾಡಿದ  /  ಹೆ�ಳಿದ  ಮಕ<ಳನು್ನ  ಸರ್ಭೋಗೊ  ಕೋ�ಳುಗರಾಗಿಸಬೋ�ಕು.  ಮೊದಲ  ಸರ್ಭೋಯಲಿR

ಕೋ�ಳುಗರಾದವರು ನಂತರದ ಸರ್ಭೋಗೊ ಹಾಡುವವರಾಗಬೋ�ಕು.
• ಇದೆ� ರಿ�ತ್ತಿ ಸೃಜನಶಿ�ಲ ಹವಾ,ಸಗಳನು್ನ ಪ್ರ್ರ�ತಾ·ಹಿಸುವುದು.
• ಪ್ರ್ರಜೆಕ್ಟರ್  ಉಪಯೊ�ಗಿಸಿ  10  ಕರ್ಥೈಗಳು  /  ಪದ,  /  ತಮಾಷೆ  ಚಿತ್ರಗಳ  ವಿಡಿಯೊ�

ತೆ��ರಿಸಬೋ�ಕು.
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          ಉದಾ:- ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಕರ್ಥೈಗಳು, ಪಂಚತಂತ್ರ ಕರ್ಥೈಗಳು.
• ಅವುಗಳನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಪ್ರ್ರ�ತಾ·ಹಿಸುವುದು.

ಉತ�ಮ ಕಲಿಕೋಗೊ ಏನೈ�ನು  ?  
• ರಸಪ್ರಶ್ಲ್ನ
• ಪದ ತಯಾರಿ
• ಪಾತಾ್ರಭಿನಯ
• ಕರ್ಥೈ ಪೂತ್ತಿ.ಗೊ�ಳಿಸುವುದು / ಕಥಾ ರಚನೈ
• ಪದ, ಪೂತ್ತಿ.ಗೊ�ಳಿಸುವುದು / ಪದ, ರಚನೈ
• ಪದಬಂಧ
• ನೈನಪ್ಪು ಶಕ್ರಿ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆ
• ಬಣ್ಣ ಹಚು�ವುದು
• ಪದ, ಹಾಡುವುದು / ಕಂಠಪಾಠ
• ಅಭಿನಯ ಗಿ�ತೆ
• ಕರ್ಥೈ ಹೆ�ಳುವುದು / ಕರ್ಥೈ ಓದಿ ಚಿತ್ರರಚನೈ
• ಕಾವ, ಪಾರಾಯಣ
• ಪದಬಂಡಿ / ಪದ,ಬಂಡಿ / ವಾಕ, ಬಂಡಿ
• ಒಗಟುಗಳು / ಒಗಟು ರಚನೈ 
• ಸಂಭಾರ್ಷಣೆ / ಸಂಭಾರ್ಷಣೆ ರಚನೈ
• ನೃತ,
• ಪ್ರ್ರಜೆಕ್ಟರ್ ಮ�ಲಕ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಕರ್ಥೈಗಳನು್ನ ತೆ��ರಿಸುವುದು
• ಬೀ�ರಬಲ್ ಕರ್ಥೈಗಳು ಮತು� ಇತರ ಕರ್ಥೈಗಳು
• ಉತ�ಮವಾದ ಪದ,ಗಳನು್ನ ಕೋ�ಳಿಸುವುದು.

1. ಆಲಿಸುವಿಕೋ ಸ�ರ್ಧೆ.:-
• ಪ್ರ್ರಜೆಕ್ಟರ್ ನಲಿR ಒಂದು ಕರ್ಥೈ ತೆ��ರಿಸುವುದು / ಕರ್ಥೈ ಹೆ�ಳುವುದು. 
• ಬಳಿಕ ಆ ಕರ್ಥೈಗೊ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತು� ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳನು್ನ ಕೋ�ಳುವುದು.
• ಮಕ<ಳಿಗೊ ಪೇ�ಪರ್ ಕೋ�ಟು್ಟ ಅದರಲಿR ಉತ�ರಿಸಲು ಹೆ�ಳುವುದು. 
• ಕನ್ನಡ ಅಧಾ,ಪಕರು ಸ�ರ್ಧೆ. ನಡೆಸುವುದು. 
• ಯಾರು ಹೆಚು� ಉತ�ರಿಸುತಾ�ರೈ�� ಅವರು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತಾ�ರೈ.
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2. ಮಾತನಾಡುವಿಕೋ:- 
• ಒಂದು  ವಿರ್ಷಯ  ಕೋ�ಟು್ಟ  ಆ  ವಿರ್ಷಯಕೋ<  ಸಂಬಂಧಿಸಿ  ಐದು  ನಿಮಿರ್ಷ  ಮಾತನಾಡಲು

ಹೆ�ಳುವುದು. 
• ಕರ್ಥೈ ಹೆ�ಳಲು ಹೆ�ಳುವುದು. 
• ಪದ, ಹಾಡಿಸುವುದು.

3. ಓದುವಿಕೋ:-
• ಅಧಾ,ಪಕರು ಓದುವ ಕಾಡ್. ಕೋ�ಡುವುದು. 
• ಪ್ರ್ರಜೆಕ್ಟರ್ ನಲಿR ಒಂದು ವಿವರಣೆ ತೆ��ರಿಸುವುದು. 
• ಅದನು್ನ ತಪೀ�ಲRದೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಸ್ವರ ಏರಿಳಿತಗಳೊಂದಿಗೊ ಓದಲು ಹೆ�ಳುವುದು. 
• ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಪೀ�ಲRದೆ ಓದಿದ ಮಗುವಿಗೊ ಬಹುಮಾನ ನಿ�ಡುವುದು.

 4. ಬರವಣಿಗೊ:-
• ಪ್ರ್ರಜೆಕ್ಟರ್ ನಲಿR ಕೋಲವು ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ತೆ��ರಿಸುವುದು. 
• ಅದನು್ನ ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆ ಬರೈಯಲು ಹೆ�ಳುವುದು. 
• ಪದ,ಕೋ<  ಸಾಲು  ಸೋ�ರಿಸಲು  ಹೆ�ಳುವುದು.  ಇತರ  ವ,ವಹಾರ  ರ�ಪಗಳನು್ನ  ರಚಿಸಲು

ಹೆ�ಳುವುದು.
5.   ಸ�ರ್ಧೆ.ಗಳು  :-  

• ಆಲಿಸುವಿಕೋ, ಓದುವಿಕೋ, ಬರೈಯುವಿಕೋ ಕಳೆದ ನಂತರ ಸ�ರ್ಧೆ.ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದು. 
• ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಧಾ,ಪಕರು ಇದರ ಜವಾಬಾ]ರಿಯನು್ನ ವಹಿಸುವುದು.

6. ಸಾಹಿತ, ಶಿಬೀರಗಳು  :-   
• ಕರ್ಥೈ, ಕವನ, ಲೆ�ಖನ, ಹಾಡುವಿಕೋ, ಅಭಿನಯಕಾ<ಗಿ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ ಶಿಬೀರಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದು.

7. ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು  :-  
• ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಧಾ,ಪಕರ ನೈ�ತೃತ್ವದಲಿR ನಡೆಸುವ ಚಟುವಟಿಕೋ ಇದಾಗಿದೆ.
• ಪ್ರತ್ತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನಲಿRಯ� ಕಡಿಮೇ ಎಂದರೈ ಒಂದು ಪ್ಪುಸ�ಕವನು್ನ  ಶಾಲೆಗೊ ಕೋ�ಡಲು

ಹೆ�ಳುವುದು. 
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• ಅದೆ�  ರಿ�ತ್ತಿಯಲಿR  ಶಾಲಾ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ವಗ.ದವರಲಿRಯ�  ಒಂದೆ�ಂದು  ಪ್ಪುಸ�ಕ  ಕೋ�ಡಲು
ಹೆ�ಳುವುದು. 

• ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ� ಹೆ�ಂದಿದ ಕನ್ನಡ ಅಧಾ,ಪಕರಲಿR ಅವರ ಮನೈಗೊ ರ್ಭೋ�ಟಿ ನಿ�ಡಿ
ಪ್ಪುಸ�ಕ ತೆಗೊಯಲು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬೋ�ಕಾದ ಸಹಾಯವನು್ನ ಕೋ�ಳುವುದು. 

• ಧನ  ಸಹಾಯವಾದರೈ  ಹಣ  ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ  ಕನ್ನಡ  ಅಧಾ,ಪಕರು  /  ಮುಖ್ಯ�,�ಪಾಧಾ,ಯರು
ಶಾಲೆಗೊ ಬೋ�ಕಾದ ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ ಆಯ್ಕೆ< ಮಾಡಿ ತರುವುದು. 

• ಅಗತ,ಬೀದ]ಲಿR ರಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂರ್ಘದ ಅಧ,ಕ್ಷರನು್ನ ಸೋ�ರಿಸಿಕೋ�ಳು್ಳವುದು. 
• ರಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕ  ಸಂರ್ಘದ  ಅಧ,ಕ್ಷರಲಿR  ಒಂದೆ�ಂದು  ಪ್ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ  ಶಾಲೆಗೊ  ಕೋ�ಡುಗೊಯಾಗಿ

ನಿ�ಡಲು ಹೆ�ಳುವುದು.

8.ಆಸಾ್ವದನೈ  :  -
ಹಾಡು ಹಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವಿರುವ ಮಕ<ಳನು್ನ ಆಯ್ಕೆ< ಮಾಡಿ ಇತರ ಮಕ<ಳ ಮುಂದೆ ಅವರ
ಪ್ರತ್ತಿರ್ಭೋಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೊ ಕೋ�ಳಲ�/ಹೆ�ಳಲ� ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಎರಡು
ವಾರಕೋ�<ಮೇ್ಮ ಸಾಹಿತ, ಸರ್ಭೋ ನಡೆಸುವುದು.
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ಚಟುವಟಿಕೆ-1

ವಿಭಕ್ತಿ್ತ ಪ2ತ್ಯಯ  ,   ಅಕ್ಷರ ತಪ್ಪು್ಪಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು  .   

ಎಂಟನೈ�  ತರಗತ್ತಿಯ  ಕಾಲು  ವಾರ್ಷಿ.ಕ  ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ  ಉತ�ರ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳನು್ನ  ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಿಸಿದಾಗ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ವಿಭಕ್ರಿ� ಪ್ರತ,ಯಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು, ಹೃಸ್ವ-ದಿ�ರ್ಘ., ಅಕ್ಷರಗಳನು್ನ
ತಪಾ�ಗಿ  ಬರೈದಿರುವುದು,  ಕಾಗುಣಿತ  ತಪ್ಪು�ಗಳನು್ನ  ಮಾಡಿರುವುದು  ಗಮನಕೋ<  ಬಂದಿರುತ�ದೆ.
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೋಯಲಿR ಮಾಡುವ ಈ ರಿ�ತ್ತಿ ತಪ್ಪು�ಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಕನ್ನಡ
ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೋಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನು್ನ ಹೆಚಿ�ಸಲು ಕೋಲವು ಚಟುವಟಿಕೋಗಳನು್ನ  ದೆBನಂದಿನ ತರಗತ್ತಿಯಲಿR
ನೈರವೈ�ರಿಸಬೋ�ಕಾಗಿದೆ.  ವಿಭಕ್ರಿ�  ಪ್ರತ,ಯಗಳನು್ನ  ಗುರುತ್ತಿಸುವ,  ಹೃಸ್ವ-ದಿ�ರ್ಘ.  ವ,ತಾ,ಸವನು್ನ
ಕಂಡುಕೋ�ಳು್ಳವ  ಕಾಗುಣಿತ  ತಪ್ಪು�ಗಳನು್ನ  ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೋ<  ಪೂರಕವಾದ  ಲೆ�ಖನ  ಭಾಗಗಳನು್ನ
ನಿ�ಡಿ  
ಅದನು್ನ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಉದಾ:-ಇದು  ವೈBಜ್ಞಾಾನಿಕ  ಯುಗ  ಇಂದು  ವಿಜ್ಞಾಾನವು  ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿ�ರುವ
ಮಹಾ  ಶಕ್ರಿ�ಯಗಿದೆ.  ವೈBಜ್ಞಾಾನಿಕ  ಸಂಶ್ಲ��ದನೈಗಳು  ಜಗತ�ನೈ್ನ�  ಕ್ರಿರಿದುಗೊ�ಳಿಸಿದೆ.  ವಿಜ್ಞಾಾನದಿಂದ
ಮಾನವನ  ಬದುಕ್ರಿಗೊ ಹಲವರು  ಕೋ�ಡುಗೊಗಳು  ಲಭಿಸಿವೈ.  ಇದರಿಂದ  ನಮ್ಮ  ಪರಿಸರಕೋ<  ಹನಿಯ�
ಆಗಿದೆ. ಕೋಲವು ವೈBಜ್ಞಾಾನಿಕ ಉತ�ನ್ನಗಲ ದೆಸೋಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಕಗ ಮೃಗ ಮುಂತಾದ ಜೀ�ವ ಜಲಗಳು
ವಂಸ  ನಾಸ  ಬೀತ್ತಿಯಲಿR  ಬದುಕುವಂತಾಗಿದೆ.  ಮಾನವನ  ಅರೈ��ಗ,ದ  ಮೇ�ಲ�  ವ,ತ್ತಿರಿಕ�
ಪರಿನಾಮವನು್ನ ಬೀ�ರುತ�ದೆ. ಇದು ಎಲRರ� ಗಂಭಿ�ರವಗಿ ಚಿಂತ್ತಿಸಬೋ�ಕಾದ ವಿಚರವಾಗಿದೆ.

• ಈ ಲೆ�ಖನ ಭಾಗದಲಿR ವಿಭಕ್ರಿ�ಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ತಿಸುವುದು.
• ಹೃಸ್ವ- ಧಿ�ರ್ಘ. ತಪ್ಪು�ಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.
• ಕಾಗುಣಿತ ತಪ್ಪು�ಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.
• ಅಕ್ಷರ ತಪ್ಪು�ಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.

ಗದ, ಭಾಗದಲಿR ಅಡಿಗೊರೈ ಹಾಕ್ರಿದ ಪದ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಇದನು್ನ ವಿಭಕ್ರಿ� ಪ್ರತ,ಯಗಳೆನು್ನವರು.
ವಿಭಕ್ರಿ�  ಪ್ರತ,ಯಗಳ  ಸೋ�ರುವಿಕೋಯಿಂದ  ಪರಿಪೂಣ.ವಾದ,  ಅರ್ಥ್ಯ.ವತಾ�ದ  ವಾಕ,ಗಳನು್ನ  ರಚಿಸಲು
ಸಾಧ,ವಾಗುತ�ದೆ.

14



ವಿಭಕ್ರಿ� ಪ್ರತ,ಯಗಳನು್ನ ಹಿ�ಗೊ ಗುರುತ್ತಿಸಬಹುದಲRವೈ�?
ವಿಜ್ಞಾಾನವು = ವಿಜ್ಞಾಾನ + ಉ
ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ = ಪ್ರಪಂಚ + ಅನು್ನ
ವಿಜ್ಞಾಾನದಿಂದ = ವಿಜ್ಞಾಾನ + ಇಂದ 
ಬದುಕ್ರಿಗೊ = ಬದುಕು +  ಗೊ  
ಪರಿಸರಕೋ< = ಪರಿಸರ + ಕೋ

 ಉತ�ನ್ನಗಳ ದೆಸೋಯಿಂದ = ಉತ�ನ್ನಗಳ + ದೆಸೋಯಿಂದ 
ಪರಿಸರದ = ಪರಿಸರ + ಅ 
ಭಿ�ತ್ತಿಯಲಿR = ಭಿ�ತ್ತಿ + ಅಲಿR

 ವಿಭಕ್ತಿ್ತ ಪ2ತ್ಯಯಗಳನು್ನ ಹೀ�ಗೆ ಪಟಿX ಮಾಡುವ
1. ಉ
2. ಅನು್ನ 
3. ಇಂದ
4. ಗೊ/ಕೋ
5. ದೆಸೋಯಿಂದ 
6. ಅ
7. ಅಲಿR

ಹಿ�ಗೊ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ ಲೆ�ಖನ ಭಾಗಗಳನು್ನ  ಕೋ�ಟು್ಟ  ವಿಭಕ್ರಿ�  ಪ್ರತ,ಯಗಳನು್ನ  ಗುರುತ್ತಿಸಲು
ಹೆ�ಳುವುದು. ಇದಕೋ< ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿವಿಧ ರಿ�ತ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೋಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದು.

ಹೃಸ?-ದಿ�ರ್ಘ\ ತಪ್ಪು್ಪಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ.
  ತಪ್ಪು್ಪ            -     ಸರಿ

 ವೈBಜ್ಞನಿಕ        -  ವೈBಜ್ಞಾಾನಿಕ
 ಮಹ         -  ಮಹಾ
 ಶಕ್ರಿ�ಯಗಿದೆ -  ಶಕ್ರಿ�ಯಾಗಿದೆ
 ಮನವನ     -   ಮಾನವನ
 ಹಲವರು     -  ಹಲವಾರು
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 ಹನಿಯ�   -      ಹಾನಿಯ�
 ಜೀ�ವಜಲ     -   ಜೀ�ವಜಾಲ
 ಅರೈ��ಗ,     -   ಆರೈ��ಗ,
 ವಿಚರ      -   ವಿಚಾರ

ಹಿ�ಗೊ  ಬೋ�ರೈ�ಂದು  ಲೆ�ಖನದಲಿR  ಹೃಸ್ವ-ದಿ�ರ್ಘ.,  ತಪ್ಪು�ಗಳನು್ನ  ನಿ�ಡಿ,  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಂದ
ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸ�ಚಿಸುವುದು.

ಕಾಗುಣಿತ ತಪ್ಪು್ಪಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ
ಲೆ�ಖನ  ಭಾಗದಲಿR  ಕಾಗುಣಿತ  ತಪ್ಪು�ಗಳಿವೈ ಅವುಗಳನು್ನ  ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ

ಸ�ಚಿಸುವುದು.
 ತಪ್ಪು�        -       ಸರಿ
 ಮುನಡೆ         -  ಮುನ್ನಡೆ
 ವೃಜ್ಞಾಾನಿಕ       -   ವೈBಜ್ಞಾಾನಿಕ
 ಬೀ�ರುತವೈ      -   ಬೀ�ರುತ�ವೈ

 ಹಿ�ಗೊ  ಬೋ�ರೈ�ಂದು  ಲೆ�ಖನ  ಭಾಗವನು್ನ  ನಿ�ಡಿ  ಅದರಲಿRರುವ  ಕಾಗುಣಿತ  ತಪ್ಪು�ಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸ�ಚಿಸುವುದು.

ಅಕ್ಷರ ತಪ್ಪು್ಪಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ
ಮೇ�ಲಿನ ಲೆ�ಖನ ಭಾಗದಲಿR ಕೋಲವು ಪದಗಳಲಿR ಅಕ್ಷರ ತಪ್ಪು�ಗಳಿವೈ ಅವುಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ
ಸ�ಚಿಸುವುದು.

 ತಪ್ಪು�        -       ಸರಿ
 ಕೋಳವು         -     ಕೋಲವು
 ಉತ�ನ್ನಗಲ  -       ಉತ�ನ್ನಗಳ
 ವಂಸ          -     ವಂಶ
 ನಾಸ           -     ನಾಶ
 ಪರಿನಾಮ   -       ಪರಿಣಾಮ
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ಅಲ್ಪಪಾ2ಣ- ಮಹಾಪಾ2ಣ ತಪ್ಪು್ಪಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ
 ತಪ್ಪು�        -       ಸರಿ
 ಸಂಶ್ಲ��ದನೈ -      ಸಂಶ್ಲ��ಧನೈ
 ಬೀ�ತ್ತಿ            -      ಭಿ�ತ್ತಿ
 ಕಗ               -     ಖಗ

ಮೇ�ಲಿನ  ಲೆ�ಖನ  ಭಾಗದಲಿR  ಕೋಲವು  ಪದಗಳಲಿR  ಅಕ್ಷರ  ತಪ್ಪು�ಗಳಿವೈ  ಅವುಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸ�ಚಿಸುವುದು.

ಬರವಣಿಗೊಯ ಸಂದಭ.ದಲಿR ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಮಾಡುವ, ಸಂಭವನಿ�ಯ ತಪ್ಪು�ಗಳನು್ನ ಒಂದು
ಲೆ�ಖನ  ಭಾಗದ  ಮ�ಲಕ  ಗಮನಕೋ<  ತರಲಾಗಿದೆ.  ಲೆ�ಖನ  ಭಾಗದಲಿR  ಬಂದಿರುವ  ತಪ್ಪು�ಗಳನು್ನ
ಪ್ರತೆ,�ಕವಾಗಿ  ಗುರುತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಹಿ�ಗೊ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ  ಲೆ�ಖನ  ಭಾಗವನು್ನ  ನಿ�ಡಿ  ತಪ್ಪು�ಗಳನು್ನ
ಗುರುತ್ತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೆ�ಳುವುದು.
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ  ಹಿ�ಗ�  ಒಂದು  ಗದ,  ಭಾಗವನು್ನ  ಕೋ�ಟು್ಟ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಂದ  ಸರಿಪಡಿಸಿ
ಬರೈಯಿಸುವುದು. ಬೋ�ಕಾದ ನಿದೆ�.ಶನಗಳನು್ನ ಕೋ�ಡುವುದು.

ಇತ�  ಕಾಡಿನ  ನಿರಂತರವದ  ಸಾದನೈಯಲಿRರುವ  ಏಕಳವ,ನ  ಬಳಿಗೊ  ಅಜು.ನ  ಹಾಗ�
ದೆ�್ರ�ನಾಚಾಯ. ಬಂದನು. ಇವರನು್ನ ಕಂಡ ಏಕಲವ,ನು ಸಂತೆ��ರ್ಷದ ಒಂದು ಕ್ಷನ ತನ್ನನು್ನ ತನೈ�
ನಂಬಳಾರದ ಸಿ�ತ್ತಿಗೊ ಬಂದನು. ಕ�ಡಲೆ� ಚೆತರಿಸಿಕೋ�ಂಡು ಅವರ ಪಾದಗಲಿಗೊ ವಂದಿಸಿದಣು. ಅಲಿR
ಮನಿ್ನನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ತನ ಮ�ತ್ತಿ ಅದಕೋ ಹುವು ಹಣುಗಳ ಪೂಜೆ ಇದನೈಲಾ ಕಂಡು ಏನಿದು
ವಿಚಿತ ಎಂದು ಕೋ�ಳಿದನು.  ಆಗ ಏಕಲವ,ನು  ಅಚಾಯರೈ ಇದರಲಿ� ವಿಚಿತ್ರವೈ�ನು  ಇಲ.  ಇವರೈಗೊ
ನಿಮ್ಮ  ಮ�ತ್ತಿ.ಯನು್ನ  ಆರಾದನೈ  ಮಡಿ,  ಸತತ  ಸ್ರದೆ]ಯಿಂದ  ಅಪೂವ.ವದ  ಸರ  ಶಂದಾನವನು್ನ
ಕರಗತ  ಮಾಡಿಕೋ�ಂಡೆ.  ಈಗ  ನಿಮ  ಪ್ರತೆ,�ಕ  ಕಾನುವ  ಭಾಗ,  ನನಕೋ�ದಗಿದೆ.  ಇದಕ್ರಿ<ಂತ  ಬಾಗ,
ಇನೈ್ನ�ನ�  ಇಲ.  ತನ  ಸವ.ಸವನೈ್ನಲR  ತಮಗೊ  ಅಪೀ.ಸಿದೆ�ನೈ  ಇಂದು  ಹೆ�ಲಿದನು.  ಇದನು  ಕಂಡ
ದೆ�್ರ�ನಿಚಾಯ.  ಬಹಳ  ಸಂತೆ��ಸಪಟು  ನಿನ್ನ  ಸ್ರದೆ]  ಸಾಧನೈ  ತಲೆತೆ��ಗಿದೆ]�ನೈ.  ನಿನ್ನ  ಬದುಕು
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಲಿಗೊ ಮದರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ತುಂಬ ಮನಸು· ಆಸಿ�ವಾ.ದ ಮಾಡಿದಳು.

ಮೇ�ಲಿನ ಲೆ�ಖನದಲಿR ಭಾಷಾ ಪರವಾದ ವಿವಿಧ ರಿ�ತ್ತಿಯ (ವಿಭಕ್ರಿ� ಪ್ರತ,ಯ, ವಚನ, ಲಿಂಗ,
ಹೃಸ್ವ-ದಿ�ರ್ಘ.,  ಅಲ�ಪಾ್ರಣ-ಮಹಾಪಾ್ರಣ,  ಕಾಗುಣಿತ)  ತಪ್ಪು�ಗಳಿವೈ.  ಅವುಗಳನು್ನ  ಸರಿಪಡಿಸಿ
ಬರೈಯುವಂತೆ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ ಸ�ಚಿಸುವುದು.
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-ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬೋರೈಯುವುದು.
ಚಟುವಟಿಕೆ-2

ಪತ2 ಬರೆಯುವುದು
ಕಲಿಕೋಯಲಿR  ಹಿಂದುಳಿದ  ಮತು�  ಖಾಸಗಿ  ಪತ್ರದ  ಸ್ವರ�ಪದ  ಕುರಿತು  ತ್ತಿಳುವಳಿಕೋ  ಕೋ�ರತೆ

ಇರುವ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ ಮನದಟು್ಟ ಮಾಡಿಸುವುದಕಾ<ಗಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೋಯನು್ನ ನಡೆಸುವುದು.
ಉದಾ:-

ಮಾದರಿ_1: ಗೆಳತಿಗೆ ಪತ2
ದಿನಾಂಕ:11/11/2022
ಸ್ಥಳ   : ಕಾಸರಗೊ��ಡು

ಪೀ್ರ�ತ್ತಿಯ  ಗೊಳತ್ತಿಯಾದ  ರಮ,ಳಿಗೊ  ನಿನ್ನ  ಗೊಳತ್ತಿಯಾದ  ಸಂಚಿತ  ಮಾಡುವ  ವಂದನೈಗಳು.
ನಾನು  ಇಲಿR  ನನ್ನ  ಅಭಾ,ಸದೆ�ಂದಿಗೊ  ಆರಾಮದಿಂದ  ಇರುವೈನು.  ನಿ�ನು  ಕ�ಡಾ  ಕ್ಷೆ�ಮ  ಎಂದು
ಭಾವಿಸುವೈನು. ನಿನಗ� ಮತು� ಉಳಿದ ಎಲR ಗೊಳೆಯರಿಗ� ಮಕರ ಸಂಕಾ್ರಂತ್ತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಈಗ ಪತ್ರ ಬರೈಯಲು ಕಾರಣವೈ�ನೈಂದರೈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿ.ಕೋ��ತ·ವವು ಬರುವ 23/1/2023
ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೊ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಾಯ.ಕ್ರಮಕೋ< ಖಾ,ತ
ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ  ಗುರುರಾಜ  ಕಜ.ಕ್ರಿ  ಆಗಮಿಸಲಿದಾ]ರೈ.  ಈ  ಸಂದಭ.ದಲಿR  ಕ್ರಿ್ರ�ಡಾ  ಮತು�  ಸಾಂಸ<ೃತ್ತಿಕ
ಸ�ರ್ಧೆ.ಗಳ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅನಂತರ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ<ೃತ್ತಿಕ ಕಾಯ.ಕ್ರಮಗಳಿವೈ.
ನಾನ� ಕ�ಡ ಸಾಂಸ<ೃತ್ತಿಕ ಕಾಯ.ಕ್ರಮದಲಿR ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವೈ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಯ.ಕ್ರಮಕೋ< ನಿ�ನು
ತಪ�ದೆ� ಬರಬೋ�ಕೋಂದು ವಿನಂತ್ತಿಸುವೈನು.

ಇತ್ತಿ� ನಿನ್ನ ಗೊಳತ್ತಿ    
      ಸಂಚಿತ      

ವಿಳಾಸ :
ಇವರಿಗೊ
ವಾಗಿ�ಶ ಎಂ.
೯ ನೈ� ತರಗತ್ತಿ,
ಸರಕಾರಿ ಪಾ್ರರ್ಥ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ,
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ವಿದಾ,ನಗರ

ಮಾದರಿ_2: ಅಣ್ಣ ನು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಪತ2 ಬರೆಯುವುದು. 

ದಿನಾಂಕ :  20-09-2021    
      ಸ್ಥಳ     :  ಕಾಸರಗೊ��ಡು    

ಪೀ್ರ�ತ್ತಿಯ ತಮ್ಮ ವಿನಾಯಕನಿಗೊ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಹೆ�ಂದ್ರ ನ ಆಶಿ�ವಾ.ದಗಳು.
ನಾನು ಇಲಿR ಕ್ಷೆ�ಮ, ನಿ�ನ� ಕ್ಷೆ�ಮವಾಗಿರುವೈಯ್ಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತೆ��ನೈ. ನಿ�ನು ಜೀಲಾR ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ಲ್ನ
ಸ�ರ್ಧೆ.ಯಲಿR  ಪ್ರರ್ಥ್ಯಮ  ಸಾ್ಥನವನು್ನ  ಪಡೆದು  ರಾಜ,ಮಟ್ಟದ  ಸ�ರ್ಧೆ.ಗೊ  ಆಯ್ಕೆ<ಯಾಗಿರುವ  ವಿಚಾರ
ತಂದೆಯ  ಪತ್ರದಿಂದ  ತ್ತಿಳಿದು  ತುಂಬ  ಸಂತೆ��ರ್ಷವಾಯಿತು.  ರಾಜ,ಮಟ್ಟದ  ಸ�ರ್ಧೆ.ಯಲ�R  ನಿನಗೊ
ಯಶಸು· ಲಭಿಸಲಿ. ಇದೆ� ಅಕೋ�್ಟ�ಬರ್ 2 ರಂದು ನನ್ನ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬವಿದೆ. ನನ್ನ ಎಲಾR ಸೋ್ನ�ಹಿತರನ�್ನ
ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬಕೋ< ಆಮಂತ್ತಿ್ರಸಿದೆ]�ನೈ. ನಿ�ನ� ತಪ�ದೆ ಬರಬೋ�ಕು. ತಾಯಿಗೊ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನು್ನ ತ್ತಿಳಿಸು.

  ಆಶಿ�ವಾ.ದಗಳೊಂದಿಗೊ                 
ನಿನ್ನ ಪೀ್ರ�ತ್ತಿಯ ಅಣ್ಣ ಮಹೆ�ಂದ್ರ       

ವಿಳಾಸ :
ವಿನಾಯಕ
೧೦ ನೈ� ತರಗತ್ತಿ, ಬೀ  ವಿಭಾಗ
ಸಕಾ.ರಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ
 ಉದಯಗಿರಿ

ಮಕ<ಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರ ಬರೈಯುವ ಪ್ರಶ್ಲ್ನಯನು್ನ ಮುಂದಿಡುವುದು. 
'ಶಾಲೆಯ ಎರಡನೈ� ಅವಧಿಯ ಶುಲ<ವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು 500 ರ�ಪಾಯಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೋ�ಡುವಂತೆ ತಂದೆಗೊ
ಮಗಳು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೈಯುವುದು.’

• ಮೇ�ಲೆ  ಹೆ�ಳಿದ  ಸ�ಚನೈಯಂತೆ  ಯಾವುದೆ�  ಪೂರಕ  ಮಾಹಿತ್ತಿಗಳನು್ನ  ಕೋ�ಡದೆ
ವೈBಯಕ್ರಿ�ಕವಾಗಿ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರ ಬರೈಯುವುದು.

• ಬರೈದ ಮೇ�ಲೆ ಅಧಾ,ಪಕರು ಎರಡು ಮಾದರಿ ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಪ್ರ್ರಜೆಕ್ಟರ್ ನ ಮ�ಲಕ
ಪ್ರದಶಿ.ಸುವುದು.
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ಅಧಾ,ಪಕರಿಂದ ಕೋಲವು ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳು.
ನಿ�ವು ಬರೈದ ಪತ್ರದ ಸ್ವರ�ಪದಲಿR ಮತು� ಪ್ರದಶಿ.ಸಿದ ಪತ್ರಗಳಲಿR ಏನಾದರ� ವ,ತಾ,ಸಗಳಿವೈಯ್ಕೆ�?
(ಸ್ಥಳ,  ತಾರಿ�ಕುಗಳ,  ನಮ�ದಿಸುವಿಕೋ,  ಸಂಬೋ��ಧನೈ,  ಕ್ಷೆ�ಮ ಸಮಾಚಾರದ ವಿಚಾರ,  ಮುಕಾ�ಯ,
ವಿಳಾಸ)

• ಪ್ರಶ್ಲ್ನಯಲಿR ಕೋ�ಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯದ ಉಲೆR�ಖ.
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೊಯನು್ನ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ನೈ��ಡಿ ಕಂಡುಕೋ�ಂಡ ದೆ��ರ್ಷಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಬೋ�ರೈ�ಂದು ಪರಿರ್ಷ<ರಿಸಿದ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೈಯುವುದು. ಕೋಲವರಿಂದ ಮಂಡನೈ.
ಅಧಾ,ಪಕರು  ಬೋ�ರೈ  ವಿಚಾರಗಳನು್ನ  ಕೋ�ಟು್ಟ  ಖಾಸಗಿ  ಪತ್ರವನು್ನ  ಮನೈಯಲಿR  ಬರೈದುಕೋ�ಂಡು
ಬರುವಂತೆ ಸ�ಚಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ-3

ಹೀಟಿXನ ಋಣ ಕಥೆಯಲಿ' ಬಂದಿರುವ   '  ಭಾಗಮ್ಮನ  '   ಪಾತ2 ಚಿತ2ಣ   :  

8 ನೈ  ತರಗತ್ತಿಯ  ಕನ್ನಡ  ಎ.ಟಿ  ಯಲಿR  ಪಾತ್ರಚಿತ್ರಣಕೋ<  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಪ್ರಶ್ಲ್ನಯನು್ನ
ನಿ�ಡಿರುವುದನು್ನ  ಕಾಣುತೆ��ವೈ.  ಈ  ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗೊ  ಸಾಮಾನ,  ಮಟ್ಟದಲಿR  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು  ಉತ�ರವನು್ನ
ಬರೈಯುತಾ�ರೈ.  ಆದರ�  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ  ಬರವಣಿಗೊಯಲಿR  ಭಾಷೆಯ  ಶ್ಲBಲಿ,  ವಾ,ಕರಣ  ತಪ್ಪು�,
ಸರಿಯಾದ ಆಶಯವನು್ನ  ಒಳಗೊ�ಳ್ಳದೆ�  ಇರುವುದು.  ಗುರುತ್ತಿಸಲ�ಟ್ಟ  ಪಾತ್ರದ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನು್ನ
ಸರಿಯಾಗಿ  ಗ್ರಹಿಸದೆ�  ಇರುವುದು  ಮುಂತಾದ  ಕೋ�ರತೆಗಳನು್ನ  ಕಾಣುತೆ��ವೈ.  ಅಕ್ಷರ  ದೆ��ರ್ಷ
ಅಸಮಪ.ಕ  ವಾಕ,ರಚನೈ,  ಪಾತ್ರಚಿತ್ರಣಕೋ<  ನಿ�ಡಿದ  ಪಾತ್ರ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಕರ್ಥೈಯಲಿR  ಚಿತ್ತಿ್ರತವಾದ
ಬಗೊಯನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸದಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ಕಾಣುತೆ��ವೈ. 

ಪಾತ್ರಚಿತ್ರಣದಲಿR  ನಡೆಯುವ  ಇಂತಹ ಲೆ��ಪದೆ��ರ್ಷಗಳನು್ನ  ಗಮನದಲಿRಟು್ಟಕೋ�ಂಡು  ಈ
ರಿ�ತ್ತಿಯ ಕೋ�ರತೆಗಳನು್ನ ಸಾಕರ್ಷು್ಟ ನಿ�ಗಿಸಿ ಒಂದು ಉತ�ಮವಾದ ಪಾತ್ರಚಿತ್ರಣವನು್ನ ಹೆ�ಗೊ ಮಾಡಲು
ಸಾಧ, ಎಂದು ನೈ��ಡೆ��ಣ.

• ಹಿಟಿ್ಟನ  ಋಣ  ಕರ್ಥೈಯನು್ನ  ತರಗತ್ತಿಯಲಿR  ಸಮಪ.ಕವಾಗಿ  ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ
ಮಾಡುವುದು.
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• ಭಾಗಮ್ಮನ  ಪಾತ್ರಚಿತ್ರಣ  ಚಟುವಟಿಕೋಯನು್ನ  ತರಗತ್ತಿಯಲಿR  ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ
ನೈರವೈ�ರಿಸಲು  ಮುಂದಾಗುವುದು.  ಅದಕೋ<  ಪೂರಕವಾಗಿ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ  ಕರ್ಥೈಯಲಿR
ಬಂದಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ತಿಸುವಂತೆ ಸ�ಚಿಸುವುದು. 

1. ಸಿಪಾಯಿ 
2. ಭಾಗಮ್ಮ 

ಎಂದು ಗುರುತ್ತಿಸುವುದು.
ಭಾಗಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದ ಬಗೊಗೊ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಂದ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನು್ನ ಕೋ�ಳುವುದು.

➢ ಭಾಗಮ್ಮ ವಿಧವೈ ವೃದೆ].
➢ ಆಕೋ ಕರುಣಾಮಯಿ
➢ ಮಾತೃ ಹೃದಯಿ.
➢ ಸಂಪ್ರದಾಯವನು್ನ ಮಿ�ರಿ ನಿಂತವಳು.
➢ ಇನೈ�್ನಬ್ಬರ ಹಸಿವು ನಿ�ರಡಿಕೋಯನು್ನ ಅರ್ಥ್ಯ.ಮಾಡಿಕೋ�ಳು್ಳವವಳು.
➢ ಇಳಿ ವಯಸಿ·ನಲಿR  ತನಗೊ ಸಿಕ್ರಿ<ದ ಕಾಣಿಕೋಯನು್ನ  ನಿರ್ಷ್ಪ್ರಯೊ�ಜಕ ಎಂದು ತ್ತಿಳಿದರ� ನಿ�ಡಿದ

ವ,ಕ್ರಿ�ಗೊ  ನೈ��ವಾಗಬಾರದು  ಎಂದು  ಅದನು್ನ  ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಿವಂತಹ  ಹೃದಯ  ಶಿ್ರ�ಮಂತ್ತಿಕೋ
ಉಳ್ಳವಳು.

ಮಾದರಿ ಪಾತ2 ಚಿತ2ಣ: 
ರತಾ್ನ  ಮ�ತ್ತಿ.ಯವರು ರಚಿಸಿದ ಹಿಟಿ್ಟನ ಋಣ ಕತೆಯಲಿR  ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲಿR

ಭಾಗಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳು.  ಭಾಗಮ್ಮ ಸುಮಾರು  60-70  ವಯಸಿ·ನ ವೃದೆ್ಧ.  ಆಕೋ ವಿಧವೈಯಾಗಿದ]ಳು.  ದಾಹ,
ಹಸಿವು,  ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲಿ ಬಂದ ಸೋBನಿಕ ಬಾಯಾರಿಕೋಯಾಗಿ ನಿ�ರು ಕೋ�ಳಿದಾಗ
ಆತನಿಗೊ ಹಸಿವೈಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈB.ಸಿಕೋ�ಂಡು ಬಾಯಾರಿಕೋಗೊ ನಿ�ರು,  ಹಸಿವೈಗೊ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ನಿ�ಡಿ
ಸೋBನಿಕನನು್ನ  ಉಪಚರಿಸಿದ  ಕರುಣಾಮಯಿ  ಭಾಗಮ್ಮ.  ಭಾಗಮ್ಮ  ಮಾತೃ  ಹೃದಯಿ,  ಹಸಿದು
ಬಂದವರಿಗೊ  ಏನಾದರ�  ಕೋ�ಟು್ಟ  ಹಸಿವು  ನಿ�ಗಿಸಬೋ�ಕೋಂಬ  ಆಕೋಯ  ಗುಣ  ಓದುಗರನು್ನ
ತನ್ಮಯಗೊ�ಳಿಸುತ�ದೆ.  ಭಾಗಮ್ಮ ಮೇ�ಲಾËತ್ತಿಗೊ ಸೋ�ರಿದವಳೂ,  ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥಳೂ ಆಗಿದ]ರ� ಹಸಿದು
ಬಂದ  ಅನ,  ಜಾತ್ತಿಯ  ಸಿಪಾಯಿಯೊಬ್ಬನಿಗೊ  ಬಾಯಾರಿಕೋಗೊ  ನಿ�ರು,  ಹಸಿವಿಗೊ  ಹಿಟು್ಟ  ನಿ�ಡಿ
ಉಪಚರಿಸಿವಾಗ ಜಾತ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಯಾವುದ� ಆಕೋಗೊ ತೆ�ಡಕಾಗುವುದಿಲR.  ಬಳಲಿ ಬಂದ
ಸಿಪಾಯಿಯನು್ನ  'ಒಳಗೊ  ಬಾಪ�'  ಎಂದು  ಮನೈಯೊಳಗೊ  ಕರೈದು  ಶುಭ್ರ  ಹಿತಾ�ಳೆಯ  ತಂಬೀಗೊಯಲಿR
ನಿ�ರನು್ನ ನಿ�ಡುವುದು ಭಾಗಮ್ಮನು ಸಂಪ್ರದಾಯವನು್ನ ಮಿ�ರಿ ನಿಲುRವುದನು್ನ ತೆ��ರಿಸುತ�ದೆ.  ದಾಹ
ಮತು� ಹಸಿವೈಗೊ ಯಾವ ಜಾತ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಇಲR ಎಂದು ಈ ಸಮಾಜಕೋ< ತೆ��ರಿಸಿ ಕೋ�ಡುವುದರ
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ಮ�ಲಕ ಮಾನವಿ�ಯ ಮೌಲ,ವನು್ನ ಎತ್ತಿ� ಹಿಡಿಯುತಾ�ಳೆ. ತನ್ನ ಬಳಿಗೊ ದಾಹ ನಿ�ಗಿಸಲು ನಿ�ರು ಕೋ�ಳಿ
ಬಂದ  ಸಿಪಾಯಿ  ಭಾಗಮ್ಮನಿಗೊ  ಯಾವುದೆ�  ಜಾತ್ತಿ  ಧಮ.ದ  ಸಂಕೋ�ತವಾಗಿಯೊ�
ಪ್ರತ್ತಿನಿಧಿಯಾಗಿಯೊ� ಗೊ��ಚರವಾಗುವುದಿಲR ಅರ್ಥ್ಯವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಕೋ< ಮೇBಲಿಗೊಯನು್ನ ತಂದೆ�ಡುÍವ
ವ,ಕ್ರಿ�ಯಾಗಿಯ�  ಕಾಣುವುದಿಲR.  ಬದಲಾಗಿ  ಭಾಗಮ್ಮನ  ದೃರ್ಷಿ್ಟಯಲಿR  ಸಿಪಾಯಿ  ಜಾತ್ತಿ,  ಧಮ.
ಸಂಪ್ರದಾಯಕೋ< ಅತ್ತಿ�ತವಾದ ಮನುರ್ಷ, ಜೀ�ವಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತಾ�ನೈ. ಬಂದ ಸಿಪಾಯಿಗೊ ಹಸಿವು
ಆಗಿದೆ  ಎಂಬುದನು್ನ  ಮನಗಂಡು  ತನ್ನಲಿR  ಉಳಿದಿರುವ  ಹಿಟು್ಟ  ಮತು�  ಹುಳಿಯನು್ನ  ನಿ�ಡಿ  ಆತನ
ಹಸಿವೈಯನು್ನ  ನಿ�ಗಿಸಿದ  ಮಮತಾಮಯಿ  ಮಾತೆಯಾಗಿಯ�  ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿಯ�
ಕಾಣುತಾ�ಳೆ.  ಅದಕ್ರಿ<ಂತ ಮೇ�ಲಾಗಿ ಭಾಗಮ್ಮ ಮನುರ್ಷ,ತ್ವದ ಪ್ರತ್ತಿ�ಕವಾಗುತಾ�ಳೆ.  ಅನೈ�ಕ ವರ್ಷ.ಗಳ
ಬಳಿಕ  ಭಾಗಮ್ಮ  ವಯೊ�ಸಹಜವಾಗಿ  ನಿಶಕ�ಳಾದ  ಸಮಯದಲಿR  ಸಿಪಾಯಿ  ಆಕೋಯನು್ನ
ಹುಡುಕ್ರಿಕೋ�ಂಡು ಬಂದಾಗ ಮತೆ��ಮೇ್ಮ ಆತನಿಗೊ ಸಂತೆ��ರ್ಷದಿಂದಲೆ� ಹಿಟ್ಟನು್ನ ನಿ�ಡಿ ಸತ<ರಿಸುತಾ�ಳೆ.
ಅನೈ�ಕ  ವರ್ಷ.ಗಳ  ಹಿಂದೆ  ಬಳಲಿ  ಬಂದ  ಆತನಿಗೊ  ನಿ�ರು  ಮತು�  ಹಿಟ್ಟನು್ನ  ನಿ�ಡಿ  ಹಸಿವು
ಬಾಯಾರಿಕೋಯನು್ನ  ತಣಿಸಿ ಕರುಣೆ ತೆ��ರಿದ ಆ ವೃದೆ]ಗೊ  ಕ್ರಿರು  ಕಾಣಿಕೋಯನು್ನ  ನಿ�ಡಿದಾಗ ಕಾಲನ
ಕರೈಯ  ಹಾದಿ  ಕಾಯುತ್ತಿ�ದ]  ಭಾಗಮ್ಮ  ಅದರಿಂದ  ಉಬೀ್ಬ  ಹೆ��ಗುವುದೆ�  ಇಲR.  ಇನ�್ನ  ಸಿಪಾಯಿ
ನಿ�ಡಿದ ಕಾಣಿಕೋಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೊ�ಜನವು ಇಲR ಎಂದು ಭಾಗಮ್ಮನಿಗೊ ಅರಿವಿದ]ರ� ಆತನಿಗೊ
ನೈ��ವಾಗಬಾರದೆಂದು ಅದನು್ನ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸುತಾ�ಳೆ.  ಆತನನು್ನ ಸಂತೆ��ರ್ಷದಿಂದಲೆ� ಹಾರೈBಸುತಾ�ಳೆ.  ಆ
ಮ�ಲಕ ತನ್ನ  ಹೃದಯವಂತ್ತಿಕೋಯನು್ನ  ತೆ��ರಿಸುತಾ�ಳೆ.  ಒಟಿ್ಟನಲಿR  ಭಾಗಮ್ಮ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿ
ಮಾತೃ ಹೃದಯಿಯಾಗಿ ಹಸಿವಿನ ಮುಂದೆ ಜಾತ್ತಿ,  ಮತ,  ಧಮ.,  ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವುದ� ಇಲR
ಎಂಬುದನು್ನ ತೆ��ರಿಸಿ ಕೋ�ಡುತಾ�ಳೆ. 

ಮೇ�ಲಿನ  ಮಾದರಿ  ಪಾತ್ರ  ಚಿತ್ರಣದಂತೆ  'ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ  ಬಹುಮಾನ'  ಪಾಠದಲಿR  ಬರುವ  ತಪನ್
ಎಂಬ ಹುಡುಗನ ಗುಣ, ಸ್ವಭಾವವನು್ನ ತರಗತ್ತಿಯಲಿR ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಂದ ಹೆ�ಳಿಸಿ,  ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣವನು್ನ
ಬರೈಯಲು ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ ಸ�ಚಿಸುವುದು. 
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ಚಟುವಟಿಕೆ - 4
ಜೀ�ವನ ಚರಿತೆ2ಯನು್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವತಿ\ಸಿರಿ  .  

ಸರ್ದಾಾ\ರ್ ವಲ'ಭಭಾಯಿ ಪಟೇ�ಲ
ವಲRಭಭಾಯಿ  ಪಟೆ�ಲ್  ಅವರು  1875 ರ  ಅಕೋ�್ಟ�ಬರ್  31  ರಂದು  ಗುಜರಾತ್ತಿನ

ನಾಡಿಯಾಡ್ ನಲಿR  ಜನಿಸಿದರು.  ಇವರದು  ರೈBತ  ಕುಟುಂಬ.  ಪಟೆ�ಲರು  ಪೀR�ಡರ್  ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯಲಿR
ತೆ�ಗ.ಡೆಯಾಗಿ  ವಕ್ರಿ�ಲರಾದರು.  ನಂತರ  ಬಾ,ರಿಸ್ಟರ್  ಆದ  ಅವರು  ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲಿR  ಖಾ,ತ
ಕ್ರಿ್ರಮಿನಲ್  ವಕ್ರಿ�ಲರೈಂದು  ಹೆಸರಾದರು.  1917 ರಲಿR  ಪ್ಪುರಸರ್ಭೋಯ  ಸದಸ,ರಾಗುವ  ಮ�ಲಕ
ರಾಜಕ್ರಿ�ಯ ಪ್ರವೈ�ಶಿದರು.

ಪಟೆ�ಲರು  1919  ರಲಿR ಕೌಲಟ್ ಬೀಲ್ ಗೊ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರದಶ.ನಗಳನು್ನ ಸಂರ್ಘಟಿಸಿದರು.
ಅಸಹಕಾರ  ಚಳುವಳಿಯಲಿR  ಸೋ�ರಿದ  ಅವರು  ಗುಜರಾತ್ತಿನ  ವಿದಾ,ಪೀ�ಠ  ಸಾ್ಥಪನೈಗಾಗಿ  ಬಹಳರ್ಷು್ಟ
ಶ್ರಮಿಸಿದರು.  ಸತಾ,ಗ್ರಹ  ಎಂಬ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಯನು್ನ  ಹೆ�ರಡಿಸಿದರು.  ಬಾಕೋ��.ಲಿಯ  ರೈBತರ
ಚಳುವಳಿಯಲಿR  ನಾಯಕತ್ವ  ವಹಿಸಿದ]ರಿಂದ  ಬಾಪೂಜೀ�  ಅವರಿಂದಲೆ�  ಸದಾ.ರ್  ಎಂಬ  ಖಾ,ತ್ತಿ
ಪಡೆದರು. 1931 ರಲಿR ಕರಾಚಿಯಲಿR ನಡೆದ ಕಾಂಗೊ್ರಸ್ಟ್ ಸಮೇ್ಮ�ಳನದಲಿR ಅಧ,ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ<ಯಾದರು.

ಸ್ವತಂತ್ರ  ಭಾರತದ  ಉಪಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ]  ಪಟೆ�ಲರು  ನೈಹರು  ಸಂಪ್ಪುಟದಲಿR  ಗೃಹ
ಮಂತ್ತಿ್ರಯಾಗಿಯ� ಕಾಯ. ನಿವ.ಹಿಸಿದರು.  ಅವರು ದೆ�ಶಿ�ಯ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ ವಿಲಿ�ನಗೊ�ಳಿಸುವ
ಬಹಳ ಕರ್ಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಸೋ,ಯನು್ನ ಸಮರ್ಥ್ಯ. ರಿ�ತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವ.ಹಿಸಿದರು.

ಆತ್ಮಕಥೆಯನು್ನ ಜೀ�ವನ ಚರಿತೆ2ಯಾಗಿ ಪರಿವತಿ\ಸಿರಿ  .  

ಕಯಾ್ಯರ ಕ್ತಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೆq
ಗೊ��ಕಣ.ದಲಿR ನಾನು ಆಸಕ್ರಿ� ವಹಿಸಿದ ಇನೈ�್ನಬ್ಬ ಉನ್ನತ ವ,ಕ್ರಿ�  ಗೌರಿ�ಶ ಕಾಯಿ<ಣಿಯವರು;

ಅವರನು್ನ  ಅವರ  ಗೊ��ಕಣ.ದ  ಮನೈಯಲಿRಯ್ಕೆ�  ಕಂಡಿದೆ]�ನೈ.  ರಾರ್ಷಿÏ�ಯ  ರಾಜಕಾರಣದಲ�R
ಆಸಕ�ರಾಗಿರುವ  ಅವರ  ಪತ್ತಿ್ನಯವರನ�್ನ  ನೈ��ಡಿ  ಅಭಿಮಾನಗೊ�ಂಡಿದೆ]�ನೈ.  ಇಂದು
ಪರಂಪರೈಯನು್ನ  ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿ�ರುವ  ಅವರ  ಪ್ಪುತ್ರ  ಜಯಂತ  ಕಾಯಿ<ಣಿಯವರ  ಕುರಿತ�
ಮೇಚು�ಗೊಯಿದೆ.  1969 ರಲಿR  ನಾನು  ಬರೈದು  ಪ್ರಕಟಿಸಿದ  ನನ್ನ  'ಚೆ�ತನ'  ಕವನ  ಸಂಕಲನವನು್ನ
'ಜನಸೋ�ವಕ'  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗೊ  ವಿಮಶ್ಲ.ಗೊ  ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ,  ಗೌರಿ�ಶರು  ಅದನು್ನ  ವಿಮಶಿ.ಸುತಾ�,  ನನ್ನನು್ನ
''ಕರಾವಳಿಯ ಮಹಾಕವಿ” ಎಂದು ಆಶಿ�ವ.ದಿಸಿದರು. 
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ಇತ್ತಿ��ಚೆಗೊ  ಗೌರಿ�ಶರಿಗೊ  ಕನಾ.ಟಕ  ವಿಶ್ವವಿದಾ,ನಿಲಯ  ಡಾಕ್ಟರೈ�ಟ್  ಬೀರುದು  ನಿ�ಡಿತು;
ಅವರನು್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಅಂಕೋ��ಲೆಯಲಿR ವಿರ್ಷು್ಣ ನಾಯ<ರು ಏಪ.ಡಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭಕೋ< ಅಧ,ಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ  ಕರೈದಂತೆ,  ಸಂತೆ��ರ್ಷದಿಂದ ಒಪೀ�ದೆ ವಯಸಿ·ನಿಂದಲ�,  ಯೊ�ಗ,ತೆಯಿಂದಲ�
ನನಗಿಂತ  ಹಿರಿಯರಾದ  ಗೌರಿ�ಶರನು್ನ  ಅಭಿನಂದಿಸುವ  ಸಮಾರಂಭದಲಿR  ಅಧ,ಕ್ಷನಾಗುವುದು
ಪಡೆದುಬಂದ  ಭಾಗ,ವೈಂದೆ�  ಭಾವಿಸಿದೆ.  ಕಾಯಿ<ಣಿ  ದಂಪತ್ತಿಗಳನು್ನ  ಪ್ರ್ರ  ನಾಯಕರನ�್ನ,  ಇತರ
ಹಿರಿಯ  ಕ್ರಿರಿಯ  ಅಲಿRನ  ಸಾಹಿತ,  ಪೇ್ರ�ಮಿಗಳನ�್ನ  ಅಲಿR  ಕಂಡು  ಮಾತನಾಡಿದೆ.  ವಿರ್ಷು್ಣ  ನಾಯ<ರ
ಮನೈಯಲಿRಯ್ಕೆ� ಜರುಗಿದ ಆ ಸಮಾರಂಭ ತುಂಬಾ ಆತ್ತಿ್ಮ�ಯವಾಗಿತು�. 

• ಮೇ�ಲಿನ  ಜೀ�ವನ  ಚರಿತೆ್ರ  ಹಾಗ�  ಆತ್ಮಕರ್ಥೈಯ  ಭಾಗವನು್ನ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಂದ  ಓದಲು
ಹೆ�ಳುವುದು.

• ಜೀ�ವನ ಚರಿತೆ್ರ ಹಾಗ� ಆತ್ಮಕರ್ಥೈಗಳೊಳಗಿನ ವ,ತಾ,ಸವನು್ನ ಅಧಾ,ಪಕರು ತ್ತಿಳಿಸುವುದು.  
• ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಂದ ಪರಿವತ್ತಿ.ಸಿ ಬರೈಯಲು ಸ�ಚಿಸುವುದು. 
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