
ರವಾವಳಿಮ ಫಗ್ಗ ೆರತಗಯೇಕ ವಯದಿ 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕಡ್ಡಮ ಷಗೈಕಲ್ 

ಮಗಗ"ವನುಾ  
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

1 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಷಗೈಕಲ್ 

ದಟುವಿಕಗಮನುಾ"  

ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

  
 

 

1 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ರಭುಖ ಯಷಗತಮು 
ಭುುಂದಿದಗ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

3 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಟರಕ್ 

ಗಳನುಾ 
ನಿಶಗೇಧಿಸಲಗಿದಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

1 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "T-

ಛಗೇದನ"ವನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

3 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಎಡಗಡ್ಗಮ ಡ್ಗೂುಂಕು" 

ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

3 

ನಿಭಮ ಯವ 

ಅರಿವು/ತಿಳುವಳಿಕಗಮು 
ಅಘಾತ್ವುಂದಯ 

ರಕಯಣದಲ್ಲ ಿ

ಸನಿಗ್ಗೂಳಗ್ದ ವಯಕ್ತತಗ್ಗ 

(1) ಹನ ದುಯಸ್ತತಡಿಸುವು (2) ರಥಭ ಚಿಕ್ತತಗೆ (3) ಕನೂನು ನಗಯವು (4) ಆಯಕ್ಷಕ ನಗಯವು 2 



ಸಸಮಗಫಲ್ಿದು? 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಫಲ್ 

ತಿಯುವು 
ನಿಶಗೇಧಿಸಲಗಿದಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

2 

ಣಿಜ್ಯ ಹನದ 

ನಗೂೇುಂದಣಿ ಸುಂಖ್ಗಯ 
ಪಲ್ಕದ ಫಣಣವು 

(1) ಹಳದಿ ಫಣಣದ ಹಿನಗಾಲಗಯುಂದಿಗ್ಗ 
ಕುು ಫಣಣದ ಅಕ್ಷಯ ಭತ್ುತ ಸುಂಖ್ಗಯ 

(2) ಕುು ಫಣಣದ ಹಿನಗಾಲಗಯುಂದಿಗ್ಗ 
ಹಳದಿ ಫಣಣದ ಅಕ್ಷಯ ಭತ್ುತ ಸುಂಖ್ಗಯ 

(3) ಬಿಳಿ ಫಣಣದ ಹಿನಗಾಲಗಯುಂದಿಗ್ಗ ಕುು 
ಫಣಣದ ಅಕ್ಷಯ ಭತ್ುತ ಸುಂಖ್ಗಯ 

(3) ಕುು ಫಣಣದ ಹಿನಗಾಲಗಯುಂದಿಗ್ಗ 
ಬಿಳಿ ಫಣಣದ ಅಕ್ಷಯ ಭತ್ುತ ಸುಂಖ್ಗಯ 

1 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕಡ್ಡಮ ಶಫದ 
ಮಡುವಿಕಗ"ಮನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

 

 
 
 

 

  

3 



 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ವಲಗಮು ಭುುಂದಿದಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

4 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಹನ ನಿಲ್ುಗಡ್ಗಮು 
ಈ 

ಕಕದಲ್ಲ/ಿಪಶಗದಲ್ಲ"ಿ 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

4 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಭುನುಾಗುವುದು 
ನಿಶಗೇಧಿಸಲಗಿದಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

   

 
 
 
 

 

1 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಜಯು ಯಷಗತ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

1 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಫಲ್ 

ಹಿಭುಮಖ ಡ್ಗೂುಂಕು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

1 
 
 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಗ್ಲ್ಲ 

ಅಚಿಿನ ಸಗೇಯುಮಿತಿ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

3 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಯಷಗತಮು ಭುುಂದಗ 
ಅಗಲ್ಗುವುದು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

1 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಸುಯಕ್ಷಿತ್ ರಗೈಲ್ು 
ದಟುವಿಕಗ 200 

ಮಿೇಟಯುಗಳು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

  

 
 

 
 
 

 

 

4 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಹಸ್ತರಿನ ನುಂತ್ಯ 

(1) ಕಗೇುಂದರ (2) ನಿೇಲ್ಲ (3) ಹಳದಿ (4) ಕ್ತತ್ತಳಗ 3 



ಯವ ಸುಂಚರಿ 

ದಿೇವು ಬಗಳಗತ್ಕಕದುದ? 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕಡ್ಡಮ ಫಲ್ ತಿಯುವು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

2 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕಮಗನಿಯತ್ 

ವಯಕ್ತತಗಳು" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

1 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕಡ್ಡಮ ೆಗಡ ತಿಯುವು 
ಭುುಂದಿದಗ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

1 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಪದಚರಿಗಳನುಾ 
ನಿಶಗೇಧಿಸಲಗಿದಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

3 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "U-

ಛಗೇದನ"ವನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

3 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
ಛಗೇದನ "ಎಡ ಹಿಭುಮಖ 

ಡ್ಗೂುಂಕು" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

4 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಫಸ್ 

ನಿಲ್ುಗಡ್ಗ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

1 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಅಗಲ್ 

ಮಿತಿ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

2 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಯಕ್ಷಣಗಯಹಿತ್ ರಗೈಲ್ು 
ದಟುವಿಕಗ 50-100 

ಮಿೇಟಯುಗಳು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

1 

ಅಘಾತ್ವುಂದಯ 

ಸುಂದಬದಲ್ಲ/ಿರಕಯಣ
ದಲ್ಲ ಿ"ತ್ುತ್ುಗ 

ಆಯುಂಫುಯಲಗನ್ಸೆ" 

ಡ್ಗಮಲ್ು ನಿೇವು ಕರಗ 
ಮಡತ್ಕಕದುದಅಘಾತ್
ವುಂದಯ 
ಸುಂದಬದಲ್ಲ/ಿರಕಯಣ
ದಲ್ಲ ಿ"ತ್ುತ್ುಗ 
ಆಯುಂಫುಯಲಗನ್ಸೆ" 

(1) 108 (2) 101 (3) 100 (4) 180 1 
 



ಡ್ಗಮಲ್ು ನಿೇವು ಕರಗ 
ಮಡತ್ಕಕದುದ 
ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಸಗೇಯುವ ಮಿತಿ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

1 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಬಿೇಳುತಿತಯುವ 

ಫುಂಡ್ಗಗಳು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

1 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ರಥಭ ಚಿಕ್ತತಗೆ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

2 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಎಡ 

ತಿಯುವು ನಿಶಗೇಧಿಸ್ತದಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

4 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ನಿಲ್ುಿ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

2 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಕಕ 
ಯಷಗತ ಫಲ್ಗಡ್ಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

2 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ವಿಶರಮಿಸುವ ಸಥಳ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

2 
 
 
 
 
 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕಡಡಮಗಿ 

ಎಡಭಗದಲ್ಲ ಿಚಲ್ಲಸ್ತ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

3 

ಯಷಗತ ದಟುವ ಸಥಳದಲ್ಲ ಿ

ಹಳದಿ ಫಣಣದ 

ದಿೇವಿದದರಗ ನಿೇವು ಏನು 
ಮಡುವಿರಿ? 

    2 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕಡ್ಡಮಗಿ 

ಭುುಂದಕಗಕ ಮತ್ರ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಅಡಡ 
ಯಷಗತ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಲ್ಘು 
ಉಸಯ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಶಫದವನುಾ 
ನಿಶಗೇಧಿಸಲಗಿದಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ದರಿ 

ಕಗೂಡಿ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಕಕ 
ಯಷಗತ ಎಡಗಡ್ಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
    

 



ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "Y-

ಛಗೇದನ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

 

 
  

All are correct.  

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಆಟಗೂೇರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ುಗಡ್ಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ನಿೇವು ಚಲ್ನ 

ಅನುಜ್ಞ ತ್ರಕಗಕ ಅರ್ಜಗ 

ಸಲ್ಲಿಸಫಹುದು 

(1) ಕಲ್ಲಕ ಅನುಜ್ಞ ತ್ರ ನಿೇಡಿದ 

ದಿನುಂಕದಿುಂದ 30 ದಿನಗಳ ನುಂತ್ಯ 

ಆದರಗ/ಯುಂತ್ು 6 ತಿುಂಗಳ ಒಳಗ್ಗಿ 

(2) ಕಲ್ಲಕ ಅನುಜ್ಞ ತ್ರ ನಿೇಡಿದ 

ದಿನುಂಕದಿುಂದ 60 ದಿನಗಳ ನುಂತ್ಯ 

ಆದರಗ/ಯುಂತ್ು 6 ತಿುಂಗಳ ಒಳಗ್ಗಿ 

(3) ಕಲ್ಲಕ ಅನುಜ್ಞ ತ್ರ ನಿೇಡಿದ 

ದಿನುಂಕದಿುಂದ 90 ದಿನಗಳ ನುಂತ್ಯ 

ಆದರಗ/ಯುಂತ್ು 6 ತಿುಂಗಳ ಒಳಗ್ಗಿ 

(4) ಕಲ್ಲಕ ಅನುಜ್ಞ ತ್ರ ನಿೇಡಿದ 

ದಿನುಂಕದಿುಂದ 120 ದಿನಗಳ 

ನುಂತ್ಯ ಆದರಗ/ಯುಂತ್ು 6 ತಿುಂಗಳ 

ಒಳಗ್ಗಿ 

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕ್ತರಿದದ ಯಷಗತ 
ಭುುಂದಿದಗ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಸಮೆಡ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಯಕ್ಷಣಗಯಹಿತ್ ರಗೈಲ್ು 
ದಟುವಿಕಗ 2000 

ಮಿೇಟಯುಗಳು 
ಭುುಂದಿದಗ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಭತ್ುತ 
ನಿಲ್ುಗಡ್ಗ ಇಲ್"ಿ 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಯಷಗತಮ ಮೇಲಗ 
ಶುಗಳು" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಸುತ್ುತ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಫಲ್ 

ಸಗೇರ್-ಪಿನ್ಸ ಸುತ್ುತ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಕಡ್ಡಮ ಚಿಸಗಾಗಳನುಾ 
ರದರ್ಶಗಸಲ್ಟಡುವುದಿಲ್ ಿ

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಸುಯಕ್ಷಿತ್ ರಗೈಲ್ು 
ದಟುವಿಕಗ 50-100 

ಮಿೇಟಯುಗಳು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ತಿನುಾವ ಸಥಳ 

ಭುುಂದಿದಗ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕಡಿದದ 

ಇಳಕಲ್ು/ಇಳಿಜಯು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಎತ್ತಯ 

ಮಿತಿ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ನಿಲ್ುಗಡ್ಗ 
ಸೂಕಟಯುಗಳು ಭತ್ುತ 
ದಿಿಚಕರ ಹನಗಳು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

   

 

 
 
 

 

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಗರಿಷಠ 
ಗೇಗ ಮಿತಿ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ನಿಲ್ುಗಡ್ಗ ಇಲ್"ಿ 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕಡ್ಡಮ ಎಡ ತಿಯುವು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಎಡ 

ಸಗೇರ್-ಪಿನ್ಸ ತಿಯುವು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಎಚಿರಿಕಗಮ ಚಿಸಗಾಗಳನುಾ 
ರದರ್ಶಗಸಲಗುವುದಿಲ್ ಿ

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕಡಿದದ ಏಯು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಡುಫಬ 
ಅಥ ಒಯಟು ಯಷಗತ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಷವಗಜ್ನಿಕ 

ದೂಯಣಿ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

 

 
 

   

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ನಿಫಗುಂಧ ಭುಕತಮ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕಗೈಗ್ಡಿಗಳನುಾ 
ನಿಶಗೇಧಿಸಲಗಿದಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ರ್ಶಥಿಲ್ 

ಗ್ರಗ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಉದದಮಿತಿ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಬಗೂೇಧನ/ಮಹಿತಿ 

ಚಿಸಗಾಗಳನುಾ 
ರದರ್ಶಗಸಲಗುವುದು 
ಇಲ್ ಿ

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು "ಲ್ಘು 
ಮೇಟಯು ಹನಕಗಕ 
ಚಲ್ನ ಅನುಜ್ಞ ತ್ರ 
ಡ್ಗಮಲ್ು ಬಗೇಕಗುವ 

ಕನಿಷಠ ವಮಸುೆ 

(1) 16 ವಷಗಗಳು (2) 18 ವಷಗಗಳು (3) 20 ವಷಗಗಳು (4) 22 ವಷಗಗಳು  

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಪದಚರಿಗಳ ಯಷಗತ 
ದಟುವಿಕಗ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

 

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ರಗೇಶವಿಲ್"ಿ 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಪಗಟಗೂರೇಲ್ ುಂಪ್" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಮಿೇಡಿಮನ್ಸ ನಲ್ಲ ಿ

ಬಿಯುಕು" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕಡ್ಡಮ ಭುುಂದಗ 
ಅಥ ಫಲ್ ತಿಯುವು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

 

 

 
 
 

 

  

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಎಯಡೂ ಫದಿ 

ನಿಲ್ುಗಡ್ಗ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಹನದ ವಿಮಮ 

ಮನಯತಗ 
(1) 6 ತಿುಂಗಳು (2) 1 ವಷಗ (3) 2 ವಷಗ (3) 3 ವಷಗ  



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕ್ತರಿದದ ಷಗೇತ್ುಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಅಪಮಕರಿ 

ಭುಳುಗುವಿಕಗ/ಇಳಿಜ
ಯು" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಹನಗಳನುಾ 
ಎಯಡೂ ದಿಕುಕಗಳಲ್ಲ ಿ

ನಿಶಗೇಧಿಸಲಗಿದಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಫಲ್ಗಡ್ಗ ಡ್ಗೂುಂಕು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಕಡ್ಡಮ ಭುುಂದಕಗಕ 
ಅಥ ಎಡ ತಿಯುವು" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 



ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಎತಿತನ ಗ್ಡಿಗಳನುಾ 
ನಿಶಗೇಧಿಸಲಗಿದಗ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಒುಂದು ಫದಿಮ 

ಸುಂಚಯ" ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

    

 

ಯವ ಚಿಸಗಾಮು 
"ಗೇಗದ ಮಿತಿ" 

ಎುಂಫುದನುಾ 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ? 

  

 

 
 

 



ಖ್ಸಗಿ ಹನಗಳ 

ನಗೂೇುಂದಣ ಸುಂಖ್ಗಯ 
ೆಗೂೇಲ್ಕದ ಫಣಣವು 

(1) ಕುು ಫಣಣದ ಹಿನಗಾಲಗಯುಂದಿಗ್ಗ 
ಹಳದಿ ಫಣಣದ ಅಕ್ಷಯ ಭತ್ುತ ಸುಂಖ್ಗಯ 

(2) ಹಳದಿ ಫಣಣದ ಹಿನಗಾಲಗಯುಂದಿಗ್ಗ 
ಕುುಫಣಣದ ಅಕ್ಷಯ ಭತ್ುತ ಸುಂಖ್ಗಯ 

(3) ಬಿಳಿ ಫಣಣದ ಹಿನಗಾಲಗಯುಂದಿಗ್ಗ ಕುು 
ಫಣಣದ ಅಕ್ಷಯ ಭತ್ುತ ಸುಂಖ್ಗಯ 

(4) ಕುು ಫಣಣದ ಹಿನಗಾಲಗಯುಂದಿಗ್ಗ 
ಬಿಳಿ ಫಣಣದ ಅಕ್ಷಯ ಭತ್ುತ ಸುಂಖ್ಗಯ 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 


