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«¨SÁUÀ 1.7: PÀ¦À¤AZÀ PÀÄRAIÀÄÄªÀÅZÀGÀ ªÀÄÆ¯ÁA±ÀUÀ¼ÀÄ 

PÀ¦À¤AZÀ PÀÄRAIÀÄÄªÀ ÅZÀÄ JAZÀGÉÃ£ÀÄ?

ZÀªÀÄZÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ C£ÀÄ s̈À« À̧ÄªÀ DºÁgÀ Ȩ́ÃªÀ£ÉAiÀÄ ºÉeÉÓAiÀÄÄ 
PÀ¦à¤AzÀ PÀÄrAiÀÄÄªÀÅzÁVzÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 6-9 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è PÀ¦àUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä À̧®àqÀÄvÁÛgÉ. F ªÀAiÀÄ¸ÀÄì 
ªÀÄÄRåªÁzÀzÁÝVzÉ KPÉAzÀgÉ, F ªÀAiÀÄ¹ì£À°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÉªÀ¼À̄ ÁgÀA©ü À̧ÄvÁÛgÉ. F ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄÄ zÉÃºÀPÉÌ, s̈ÀÄdUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ 
PÀwÛUÉ §® ¤Ãr PÀ¦à¤AzÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä zÀªÀqÉUÉ À̧ºÀPÀj À̧ÄvÀÛªÉ. F ªÀAiÀÄ¹ì£À°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ZÀªÀÄZÀ¢AzÀ w£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 
C s̈Áå¹¸ÀÄvÀÛªÉ, EzÀÄ PÀ¦à¤AzÀ PÀÄrAiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ ±ÉæÃµÀ×ªÁzÀ ¹zÀÞvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ zÉÃºÀzÀ J¯èÁ s̈ÁUÀUÀ¼À É̈¼ÀªÀtÂUÉUÉ 
À̧A§AzsÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀPÉÌ zÉÆqÀØ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. 

PÀ¦À¤AZÀ PÀÄRAIÀÄÄªÀ ÅZÀGÀ ¥ÁÆªÀÄÄRÅVÉAIÉÄÃ£ÀÄ? 

PÀ¦à¤AzÀ PÀÄrAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ KPÉAzÀgÉ,  

① ªÀÄUÀÄ«£À ªÀiËTPÀ ZÀ®£Á PË±À®åzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ EzÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåªÁzÀzÁÝVzÉ.

② É̈gÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¸ÀévÀB DºÁgÀ ¸ÉÃªÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ dVAiÀÄÄªÀ PË±À®å C©üªÀÈ¢ÞUÉ EzÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ.

③ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÊPÉzÁgÀgÀÄ ¸ÀAªÀºÀ£À ªÀiÁqÀÄªÀ vÀªÀiÁµÉAiÀÄ ºÉÆ¸À C£ÀÄ s̈ÀªÀzÀ «zsÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¦à¤AzÀ PÀÄrAiÀÄÄªÀÅzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ (EzÀÄ ºÉÃUÉ PÁtÄvÀÛzÉ) 

ªÀiËTPÀ ZÀ®£À PË±À®åUÀ¼ÀÄ 

o EzÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ ºÉÃUÉ (¹ÜgÀ) vÀÄnUÀ¼À£ÀÄß ¹ÜgÀªÁVj À̧¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÀ¦àUÉ
DzsÁgÀªÁVgÀÄªÀAvÉ zÀªÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¹ÜgÀªÁVj À̧¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ.

o zÀæªÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ½UÉ vÀÄnUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ »AzÀPÉÌ J¼ÉAiÀÄ¨ÉÃPÉAzÀÄ
vÉÆÃj À̧ÄvÀÛzÉ.

o ««zsÀ zÀæªÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ¥ÀjªÀiÁtPÉÌ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ
ºÉÃUÉAzÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ PÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ.

o vÀÄnUÀ¼À£ÀÄß, UÀ®èUÀ¼À£ÀÄß, £Á°UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀqÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ªÉÃUÀªÁV ºÀjAiÀÄÄªÀ
zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ À̧ÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉAzÀÄ PÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ.

À̧AªÉÃzÀ£Á C©üªÀÈ¢Þ o ªÀÄPÀÌ½UÉ ««zsÀ UÁvÀæzÀ ºÀ¤UÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¨sÁå¹ À̧ÄªÀÅzÀÄ
JAzÀÄ PÀ°¸ÀÄªÀÅzÀÄ

o ªÀÄPÀÌ½UÉ ««zsÀ zÀæªÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À gÀÄaUÀ¼À£ÀÄß, GµÁÚA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
zÀ¥ÀàªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÀÄwß À̧ÄªÀ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ

À̧A§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ

o DgÉÊPÉzÁgÀgÉÆA¢UÉ CxÀðUÀ©üðvÀªÁzÀ ¸ÀAªÀºÀ£ÀzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî®Ä
CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆzÀV À̧ÄvÀÛzÉ.

o PÉÊvÉÆ¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, w£Àß®Ä CxÀªÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ, wgÀÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ s̈ÁµÁ §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄ À̧j¸ÀÄªÀÅzÀÄ
JA§ zÉÊ£ÀA¢£À À̧ªÀiÁfPÀ HlzÀ  ¸ÀªÀÄAiÀÄUÀ½UÉ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß
¹zÀÞ¥Àr À̧ÄvÀÛzÉ.
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PÀ¦À¤AZÀ PÀÄRAIÀÄÄªÀ «²µÀ Ö ¸ÀªÀÄAIÀIÁªÀ¢Ü: PÀ¦À¤AZÀ PÀÄRAIÀÄÄªÀ ÅZÀGÀ 
C©ÜªÀ È¢Þ ºÉEÉ ÓU À¼ ÀÄ 

PÀ¦à¤AzÀ ªÀÄUÀÄªÀÅ PÀÄrAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÁUÀ (ªÀAiÀÄ¹ì£À ¥ÀæªÀiÁt) «²µÀÖ À̧ªÀÄAiÀiÁªÀ¢üAiÀÄÄ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¥ÀÅàUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÀjZÀ¬Ä À̧ÄªÁUÀ DgÉÊPÉzÁgÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀAiÀÄ À̧Äì ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ PË±À®åUÀ¼À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß wÃªÀiÁð¤ À̧ÄªÀ DeÉÕUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆAzÀ̈ ÉÃPÀÄ. ªÀÄUÀÄªÀÅ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÀzÁÝVzÀÝgÀÆ, D ªÀÄUÀÄªÀÅ PÀ¦à¤AzÀ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁV PÀÄrAiÀÄÄªÀ CUÀvÀå PË±À®åUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀ̈ ÉÃPÀÄ.

PÀ¥Àà£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä À̧ÄªÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ, EzÀPÉÌ À̧ªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C s̈Áå À̧̈ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 3 jAzÀ 
4 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀAiÀÄ¹ì£À À̧gÁ À̧j ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÀ¦à¤AzÀ PÀÄrAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ. CAzÀgÉ F 
ªÀÄPÀÌ½UÉ DgÉÊPÉzÁgÀjAzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À C¢üPÀ À̧ºÁAiÀÄªÀÅ É̈ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. vÁ¼Éä¬ÄA¢j. 

PÀ¦à¤AzÀ PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ É̈ÃPÁVgÀÄªÀ C©üªÀÈ¢Þ PË±À®åUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅ PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ 
ªÀAiÀÄ À̧Äì. 

C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀAiÀÄ À̧Äì C©üªÀÈ¢Þ PË±À®åUÀ¼ÀÄ 

6 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÊPÉzÁgÀgÀÄ PÀ¥Àà£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArgÀÄªÁUÀ ªÀÄUÀÄªÀÅ UÀÄlÄPÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ 

12 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄªÀÅ PÀ¥Àà£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÉ®ÄèvÁÛ UÀÄlÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

20-22 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄªÀÅ PÀÄrAiÀÄÄªÁUÀ PÀ¥Àà£ÀÄß MAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

30 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ zsÁgÀPÀUÀ½AzÀ ªÀÄUÀÄªÀÅ zÀæªÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÉ. 

aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ vÁ£ÉÃ vÉgÉzÀ PÀ¦à¤AzÀ 

PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝ£É.
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PÀ¥À Å ÀU À¼ À «ZSÀUÀ¼ ÀÄ 

««zsÀ jÃwAiÀÄ PÀ¥ÀÅàUÀ½ªÉ. EªÀÅ ««zsÀ DPÁgÀUÀ¼À°è 
UÁvÀæUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊ° ºÁUÀÆ ªÀ̧ ÀÄÛUÀ¼À°è ® s̈ÀåªÁUÀÄvÀÛªÉ. 
PÀ¦à£À jÃwAiÀÄÄ ªÀÄUÀÄ«£À ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËTPÀ 
PË±À®åUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ 
ºÉÆA¢PÉAiÀiÁUÀ É̈ÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ CvÀÄåvÀÛªÀÄ 
DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ ªÀåvÁå À̧UÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ 
À̧ºÁAiÀÄPÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAwªÀÄªÁV ªÀÄUÀÄªÀÅ DgÉÊPÉzÁgÀgÀÄ 

vÀ£ÀUÉ À̧jAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ CvÀÄåvÀÛªÀÄªÁV ºÉÆA¢PÉAiÀiÁUÀÄªÀ 
PÀ¥Àà£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀAvÉ DAiÉÄÌªÀiÁqÀ̈ ÉÃPÀÄ. 

P À¦ À£ À «ZSÀU À¼ À Ä : V ÉGÉZ À , ¸ À«AIÀÄÄª À , »ÃGÀÄª À P ÉÆ¼ Àª É 

PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ ««zsÀ §UÉAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. vÉgÉzÀ PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ, ¸À«AiÀÄÄªÀ PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
»ÃgÀÄªÀ PÉÆ¼ÀªÉAiÀÄÄ¼Àî PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ.

ªÀÄÄZÀÑ¼À«®èzÀ PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ EªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀiËTPÀ ZÀ®£Á PÀ°AiÀÄÄ«PÉAiÀÄ 
C£ÀÄ s̈ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. vÀªÀÄä ¨Á¬ÄAiÀÄ J¯Áè PÀqÉ¬ÄAzÀ G¥ÀAiÉÆÃV À̧®Ä C£ÀÄªÀÅ 
ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ªÀÄPÀÌ¼À ¨Á¬ÄAiÀÄ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ §®ªÁV É̈¼ÉAiÀÄ®Ä À̧ºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 

À̧«AiÀÄÄªÀ PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ¼ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀæªÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ 
Ȩ́ÆÃgÀzÀAvÉ PÁ¥ÁqÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅ ¸ËPÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß, À̧ÄvÀÛ®Ä À̧Ä® s̈ÀªÁV wgÀÄV PÀrªÉÄ 

UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄßAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÀÆ, vÉgÉzÀ PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀAvÉ, EªÀÅUÀ¼ÀÄ CzÉÃ jÃwAiÀÄ 
C©üªÀÈ¢Þ PË±À®åUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅ¢®è. 

»ÃgÀÄªÀ PÉÆ¼ÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛªÉ: EªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀiËTPÀ
ZÀ®£Á C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÇÃævÁì» À̧ÄvÀÛªÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄZÀÑ¼ÀzÉÆA¢UÉ »rAiÀÄ®Ä 
À̧Ä® s̈ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. 
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ಕಪ್ ಪ��ಾರವನು� ಆ���ಾಡು�ಾಗ, ಮಗು��ೆ �ಾ�ಾನಂತರದ�� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು 
��ಧ ಆ��ಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು ಉತ�ಮ.

JqÀUÀqÉ¬ÄAzÀ: »rPÉ PÀ¥ÀÅà,  

£ÀÄtÄ¥ÁzÀ PÀ¥ÀÅà, ªÀÄÆUÀÄ  

PÀvÀÛj¹zÀ PÀ¥ÀÅà  

P À¦ À£ À DPÁGÀU À¼ À Ä : »RP ÉU À¼ À Ä , £ ÀÄTÄ¥ À Å , P ÀV À ÛJ¸ À® ÀL Ö 

PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ ««zsÀ DPÁgÀUÀ¼À°è ¹UÀÄvÀÛªÉ. F PÀ¥ÀÅàUÀ¼À°è »rPÉ¬Ä®èzÀ PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀÄ »rPÉUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄªÀ PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÉ®ªÀÅ ªÀÄPÀÌ½UÉ À̧Ä® s̈ÀªÁV PÀÄrAiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ À̧ºÀPÀj À̧ÄªÀ PÀvÀÛj À̧®àlÖ PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. 

£ÀÄtÄ¥ÁzÀ PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ »r¬Ä®èzÀ £ÀÄtÄ¥ÁzÀ PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ À̧Ä® s̈ÀªÁV ¹UÀÄªÀ PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÁVªÉ. PÉÊUÀ¼À 
PË±À®åUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «²µÀÖ ZÀ®£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ EªÀÅ ZÉ£ÁßV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. 

»rPÉAiÀÄÄ¼Àî PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÀ¦à¤AzÀ PÀÄrAiÀÄÄªÁUÀ »rzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä »rvÀªÀÅ¼Àî PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ.

PÀvÀÛj À̧®àlÖ PÀ¥ÀÅàUÀ¼ÀÄ vÀ̄ ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ UÀ®èªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ »r¢gÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÉÄÃ®PÉÌ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀPÉÌ 
wgÀÄUÀÄªÀÅzÀPÉÌ §zÀ̄ ÁV PÉ¼ÀPÉÌ »r¢lÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ EªÀÅ À̧jºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ. PÀÄrAiÀÄÄªÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ À̧ºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ 
DgÉÊPÉzÁgÀjUÉ EªÀÅ À̧ºÁAiÀÄPÀgÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅ zÀæªÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðªÀÅ ºÉÆgÀUÉ ZÉ®ÄèªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¤ªÀÄUÉ 
À̧ºÁAiÀÄªÀiÁr, EzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÀÄrAiÀÄÄªÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ UÀÄlÄQ£À UÁvÀæªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ À̧®Ä À̧ºÁAiÀÄªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 

PÀ¥Àà£ÀÄß Dj¹PÉÆ¼ÀÄîªÁUÀ EzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À PÉÊUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«£À UÁvÀæ 
ºÁUÀÆ DPÁgÀPÉÌ À̧jºÉÆAzÀ̈ ÉÃPÀÄ. 
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ಕ�ಪ್ನ �ಾತರ್ಗಳು : �ೂಡಡ್ ಮತುತ್ ಸಣಣ್ �ಾತರ್

ಕಪ�ಪ್ಗಳು ��ಧ �ಾತರ್ಗಳ�ಲ್ ಬರುತತ್�. ಕ�ಪ್ನ �ಾತರ್ವನುನ್ 
ಆ�ಸುವ�ದು ಮಗು ಸವ್ತಂತರ್�ಾ� ಕು�ಯು�ತ್��ೕ ಅಥ�ಾ 
ಆ�ೖ��ಾರ�ಂದ ದರ್ವವನುನ್  ಪ�ಯು�ತ್��ೕ ಎಂಬುದರ �ೕ� 
ಅವಲಂ�ತ�ಾ�ರುತತ್�.   

ಸಣಣ್, ಮಕಕ್ಳ �ಾತರ್ದ ಕಪ�ಪ್ಗಳು ಆ�ೖ��ಾರ�� ಬಳಸಲು 
�ೕಸರ�ಾಗಬಹುದು, ಆದ� �ೂಡಡ್ ಕಪ�ಪ್ಗಳು ಸವ್ಂತ�ಾ� 
ಕು�ಯುವ ಮಕಕ್�� ��ಯುವ�ದು, ಎತುತ್ವ�ದು ಮತುತ್ 
�ಾ�ಯ ಬ�� ತರಲು �ಚುಚ್ ಸ�ಾ�ಾ�ರುತತ್�. 

�ಾರ್ಥ�ಕ ಆ�ಾರ �ೕವ� �ಾಡುವವ ಆ�ಾರ �ೕವ� �ಾಡುವವ�� ಕ�ಪ್ನ ಸೂಕತ್�ಾದ ಕ�ಪ್ನ 
�ಾತರ್ವನುನ್ ಆ�ಕ್�ಾ�.

ಕ�ಪ್ನ ವಸುತ್ಗಳು :�ಾಜು ,ಸ�ಾ�ಕ್ , �ಾಲ್�ಟ್ಕ್ ,�ಾಗದ ,�ಾರ ಮತುತ್
ಹಗುರ 

ಕಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ನ, �ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಲ್�ಟ್ಕ್ನಂತಹ ��ಧ ವಸುತ್ಗ�ಂದ
ತ�ಾ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಮಕಕ್ಳು �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಒಂದು ��ರ್ಷಟ್ ವಸುತ್�ನ
ಆದಯ್� �ೕಡ�ೕಕು �ೂಂ�ರುತತ್�.

�ಾ�ನ, �ಂ�ಾ� ಕಪ�ಪ್ಗಳು �ಚುಚ್ �ಾ�� ಬರುವಂತಹವ�ಗಳು, ಆದ� ಸೂಕಷ್ಮ್ 
�ಾ�ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ೕತ �ೂಂ�ರುವ ಮಕಕ್��, ಮತುತ್ ಗ�ಟ್�ಾದ ಆ�ಾರ 
��ಾಯ್ಸಗ��  ಒರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಈ �ೕ�ಯ ಕಪ�ಪ್ಗಳು �ಾರ�ಾದವ�ಗಳು 
ಮತುತ್ ���ಡಲು ಕಷಟ್�ಾದವ�ಗಳು, ಅವ� ಮಗು�ನ ಒಸಡುಗಳು ಅಥ�ಾ 
ಹಲುಲ್ಗಳನುನ್ �ಾ��ೂ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಬಲ�ಾದ ಕ�ಯುವ ಪರ್�ವತರ್ನ 

�ೂಂ�ರುವ ಮಕಕ್�� ಅ�ಾಯ�ಾ�.

�ಾಲ್�ಟ್ಕ್ ಮತುತ್ �ಾಗದ ಕಪ�ಪ್ಗಳು ಮಕಕ್�� �ಚುಚ್ ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ 
ಮತುತ್ ಹಗುರ�ಾ� ಮತುತ್ ���ಡಲು ಸುಲಭ�ಾ�ರುತತ್�, ಆದ� ಅವ�
�ಾ�� ಬರುವಂ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ೂಸ�ಾ� ಕಪ�ಪ್ಗ�ಂದ ಕು�ಯುವವ�� 
ಮತುತ್ ಆ�ಾರ�ಕ್ ಕ�ಪ್ನುನ್ ಕಚುಚ್ವವ�� ಕ�� �ಥ್ರ�ಯನುನ್ 
ಒದ�ಸುತತ್�.

ಆ�ೖ��ಾರರು ಸುಲಭ�ಾ� ಸವ್ಯಂ-ಆ�ಾರವನುನ್ �ೕಡಲು ಅನುಮ�ಸುವ ಮತುತ್ ಮಗು�ನ 
ಅನನಯ್ ಸಂ�ೕದ�ಾ ಮತುತ್ �ೖ�ಕ ಅಗತಯ್ಗ�� ಸ��ೂಂದುವ ಕಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ ಆ���ೂಳಳ್�ೕಕು.  
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ಕಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಗ ಸವ್ಚಹ್�ೂ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಬದ�ಸ�ೕಕು 

�ೂಸ ಕಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ ಬಳಸುವ �ದಲು, ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ��, �ಾಬೂನು �ೕ�ನ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ೂ�ಯುವ
�ೕ�ನ�ಲ್ �ೂ���. ಪರ್��ಂದು ಆ�ಾರ �ೕವ� ನಂತರವ� ಕಪ�ಪ್ಗಳನುನ್  �ೂ�ಯ�ೕಕು. ಕಪ�ಪ್ಗಳನುನ್
�ಯ�ತ�ಾ� ಸವಕ�ಯನುನ್ ಪ�ೕ�ಸ�ೕಕು. ಅ��ಾದ ಸವಕ� ��ನ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಮಗು��
�ಾ��ಾರಕ�ಾಗುವ ಕಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ಬದ�ಾ���.

�ಕಕ್ ಮಕಕ್�ೂಂ�� �ಾ�ನ ಅಥ�ಾ �ೂೕಹದ ಕಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ ಬಳಸುವ�ದನುನ್ ತ�ಪ್� �ದಲು ಕಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ 
ಬಳಸಲು ಕ����. ಈ ಕಪ�ಪ್ಗಳು ಹಲುಲ್ ಮತುತ್ ಒಸಡುಗಳನುನ್ �ಾ��ೂ�ಸುತತ್�, ಮಗು�ನ 
�ಾ�ಯ�ಲ್ ಮು�ದು �ಾಯಗ�� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು ಮತುತ್ ಮಗು�ನ ಸೂಕಷ್ಮ್�ಯನುನ್ ��ಚ್ಸುತತ್�. 
�ಾಲ್�ಟ್ಕ್�ಂದ �ಾ�ದ ಮೃದು�ಾದ, ಸುರ�ತ �ೕ�ಯ ಕಪಪ್ನುನ್ �ೕ��.  

ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯುವ�ದರ �ಾ�ಾನಯ್ ಸೂಚ�ಗಳು 
ಹಂತ 1: ಮಗುವ� �ೖ�ಕ�ಾ� �ದಧ್�ಾ�ರುವ�ದನುನ್ �ೂೕ���ಾಗ ಮತುತ್ ಸೂಕತ್�ಾದ ವಯ�ಸ್ನ, ಮತುತ್ ಅದು 
ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯುವ�ಲ್ ಆಸ�ತ್ �ೂೕ�ಸು�ಾಗ ಕಪಪ್ನುನ್ ಪ�ಚಯ�ಾ�� (ಕು�ತು�ೂಳುಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ತ�ಯನುನ್ 
ಮತುತ್ ಕತತ್ನುನ್ �ೕರ�ಾ� �ಡ�ಟುಟ್�ೂಳುಳ್�ಾಗ)  

ಹಂತ 2: ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು ಮಗು�� ಸ�ಾ�ಾ�ದದ್� ಅಥ�ಾ ಕ�ಪ್ನ ತು� ದಪಪ್�ಾ�ದದ್�, ಮಗುವ� 
�ೕಸರ�ಾಗು�ತ್ದದ್�,  �ತತ್�ಯ ಸಣಣ್ ಆ�ಾರದ ರು�ಯ ತುಂಡುಗಳನುನ್ �ೕ��.  ಸಣಣ್ �ತತ್ಗಳನುನ್ ಕ�� 
ಪರ್�ಾಣದ�ಲ್ �ೕ��. 

ಹಂತ 3: ಕಪಪ್ನುನ್ ಮಗು�ನ ಮುಖ�ಂದ �ಾಕಷುಟ್ ದೂರದ�ಲ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ ಇದ�ಂದ ಅವನು ಕಪ�ಪ್ ಮತುತ್ 
ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥರ್ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಅವನು ಮಗುವ� ಕಪಪ್ನುನ್ �ೂೕಡ� ಮತುತ್ ಅದು �ದಧ್ ಎಂದು �ೂೕ�ಸಲು 
�ಾ� ��ಯುವವ�� �ಾಯ�.  

ಹಂತ 4: ಕಪಪ್ನುನ್ ಮಗು�ನ �ಳ ತು�� ಇ��, ಸವ್ಲಪ್ ಓ��ಾ�� ಮತುತ್ ಒಂದು ಸಮಯದ�ಲ್ ಸಣಣ್ ಗುಟುಕನುನ್ 
ಅದರ �ಾ�� ಸು��� 

ಹಂತ 5: ಮಗು ತನನ್ ತು�ಗಳು, ದವ� ಮತುತ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಬಳ� ಕ�ಪ್�ಂದ ದರ್ವಪ�ಾಥರ್ವನುನ್ ��ದು�ಾಕಲು 
ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�.  

ಒಬಬ್ �ಕಕ್ ಹುಡು� ��ದ, �ಾಲ್�ಟ್ಕ್ ಕ�ಪ್�ಂದ 
ಗುಟುಕು ��ದು�ೂಳುಳ್�ತ್�ಾದ್� 
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ಒಂದು ಸಣಣ್ ಹುಡು� ��ೕಷ “ಅಂಚು ಕತತ್��ದ 
ಕ�ಪ್�ಂದ �ೕ� ಕು�ಯ�ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾತ್�.  

o ಮಗು�� ಆಸ�ತ್�ಲಲ್�ದದ್� ಅಥ�ಾ �ಚ�ತ�ಾ�ದದ್�, ಕಪಪ್ನುನ್ ಅದರ �ಾ�� ಒ�ಾತ್�ಸ�ೕ� ಅಥ�ಾ 
ನುಸುಳ�ೕ�. ಇದು ��ಾಕರ�� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.

o ಮಗು�ನ ��ದ �ಾ�ಯ �ಾ��� �ೕರ�ಾ� ದರ್ವಪ�ಾಥರ್ಗಳನುನ್ ಸು�ಯ�ೕ�. �ಾವ� ಕು�ಯುವ�ದು �ೕ� 
ಅಲಲ್.

o ಒಂದು ಕಪ್ ಅನುನ್ �ಚುಚ್ ಎತತ್ರ�ಕ್ ತು� �ಾಡ�ೕ� ಅಥ�ಾ �ೕಗ� ಸು�ಯ�ೕ�. ಇದು ಮಗು�� 
�ವರ್�ಸಲು �ಚುಚ್ ದರ್ವಗಳನುನ್ �ೕಗ�ಾ� ಸು�ಯುವಂ� �ಾಡುತತ್�.

o ಮಗು�ನ ತು� ಅಥ�ಾ ಮುಖದ ದರ್ವಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�. ಇದು ��ಾಕರ�� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು 
ಏ�ಂದ� ಅದು ಒ�ಳ್ಯದಲಲ್.

�ನ��: ಮಗು ಕಪಪ್ನುನ್ ತಲುಪಲು �ಾರ್ರಂ��ದ� ಅದು ಸ�. ಕಪಪ್ನುನ್ ತನನ್ �ಾ�� 
�ಾಗರ್ದಶರ್ನ �ಾಡಲು ಅವನು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�. 

�ನ��: ಮಗು ಕಪಪ್ನುನ್ ಕಪತ್ಲುಪಲು �ಾರ್ರಂ��ದ� ಅದು ಸ�.  ಕಪಪ್ನುನ್ ತನನ್ �ಾ�� 
�ಾಗರ್ದಶರ್ನ �ಾಡಲು ಅವನು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�. 
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ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯು��ಯ ಮುಖಯ್ ಅಂಶಗಳು (ವಯಸುಸ್ 6-9 +
�ಂಗಳುಗಳು 

ಸೂಕತ್ 
�ಾಥ್ನದ�ಲ್�ಸುವ�ದು 
(ಮಗು�ನ ಅಗತಯ್ಗ�� 
�ೂಂ���ಾಗುತತ್�) 

o ಸುರ�ತ, ಆ�ಾರ ಮತುತ್ �ಾಥ್�ೕಕರಣದ ಪರ್ಮುಖ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸು�ತ್�, �ಟಟ್� ಇರುವ

�ಾಥ್ನದ�ಲ್ ಆ�ಾರವನುನ್ ಪ�ಯು�ತ್�. ಮಗು ಮತುತ್ ಆ�ೖ��ಾರರು ಆ�ಾಮ�ಾ�ರು�ಾತ್�

o ಮಗು �ೂಡ���ೂಂ�� ಮತುತ್ ಆಸ�ತ್ �ೂಂ�� (ಎಚಚ್ರ�ಾ��, ಕಪಪ್ನುನ್ ತಲುಪ��ತ್�, ಕ�ಪ್�ಾ�ಗ
�ಾ� ��ಯು�ತ್�, ಇ�ಾಯ್�)

o ಮಗು ಆ�ಾರ�ಾಕ್� ಆ�ಾರ �ೕವ�� �ಾಂತ�ಾ�ರುತತ್� (ಗ����ಾ�ರುವ��ಲಲ್)

ಸೂಕತ್�ಾದ ಕಪ�ಪ್ 
(ಮಗು�ನ ಅಗತಯ್ಗ�� 
�ೂಂ���ಾಗುತತ್�) 

o ಕ�ಪ್ನ ತು� ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಆ�ಾಮ�ಾ� ಮತುತ್ ಸುಲಭ�ಾ� �ೂಂ��ೂಳುಳ್ತತ್�
o ಮಗು ಆ�ಾಮ�ಾ� ಮತುತ್ ಸುಲಭ�ಾ� ಕ�ಪ್�ಂದ ದರ್ವಗಳನುನ್ ನುಂಗುತತ್� - �ೂಡಡ್ ಪರ್�ಾಣದ

ದರ್ವವನುನ್ �ಲುಲ್ವ��ಲಲ್ 
o ಮಗು ಕ�ಪ್ನ ವಸುತ್ಗ�� ಅ��ಾ� ಸಂ�ೕದ�ಾ�ೕಲ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಮುಮ್ವ�ದು, ತ�ಾ�

�ಾಡುವ�ದು, ಎ�ಯುವ�ದು, ಅ��ಾ� ಕಚುಚ್ವ�ದು ಇ�ಾಯ್�ಗ�ಲಲ್.
o ಕ�ಪ್ನ ಆ�ಾರ, �ಾತರ್ ಮತುತ್ ತೂಕವ� ಆ�ೖ��ಾರ�� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ�� ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂ-ಆ�ಾರ

�ಾಡು�ಾಗ ಮಗುವನುನ್ ���ಡಲು, ಎತುತ್ಲು ಮತುತ್ �ಾ�ಯ ಕ�� ತರಲು ಅನುವ�
�ಾ��ೂಡುತತ್�

ಸೂಕತ್�ಾದ �ೕಗ 

o ಆ�ೖ��ಾರರು ಮಗು�ನ �ಾ��ಂದ ��ಯುವ �ದಲು ಕ�ಪ್�ಂದ  ಒಂ�ೕ  ಗುಟುಕು
��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ಾಕಷುಟ್ ಸಮಯವನುನ್ �ೕಡು�ಾತ್�

o ಇ�ೂನ್ಂದನುನ್ ಪ�ಚ�ಸುವ �ದಲು ಆ�ೖ��ಾರರು ಮಗುವ� ಗುಟುಕುಗಳನುನ್ ನುಂಗಲು �ಾಕಷುಟ್
ಸಮಯವನುನ್ �ೕಡು�ಾತ್�

o ಆ�ೖ��ಾರರು ಮಗು�� ಒಂದು ಕ�ಪ್�ಂದ  ಒಂದು ಸಮಯದ�ಲ್ ಒಂದು ಗುಟುಕು �ೕಡು�ಾತ್�
o ಮಗುವ� ಆ�ಾರ �ೕವ�� 30 ��ಷ ಅಥ�ಾ ಅದ�ಕ್ಂತ ಕ�� ಸಮಯ ��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�

ಸೂಕತ್�ಾದ ದರ್ವಗಳು 

o �ಸರು �ಾ�ೕಯಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾ�ನಂತಹ �ಾ�ೕಯಗಳನುನ್ ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯಲು �ದಲು
ಕ�ಯು�ಾಗ ಮಗು�� ದಪಪ್�ಾದ (��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯುವ) ದರ್ವಗಳನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�
(ಸೂಕತ್�ಾದ�)

o ಮಗುವ� ಕು�ಯುವ �ಚುಚ್ �ೌಶಲಯ್�ೂಂ��ಾಗ ಕರ್�ೕಣ �ಳು�ಾದ ದರ್ವಗಳನುನ್ ಕ�ಪ್�ಂದ
�ೕಡ�ಾಗುತತ್�

o ಮಗುವ� ಸವ್ತಂತರ್�ಾ� ಕು�ಯುವ�ದನುನ್ �ಾರ್ರಂ���ಾಗ ದಪಪ್�ಾದ (��ಾನ�ಾದ) ದರ್ವಗಳನುನ್
�ೕಡ�ಾಗುತತ್�

o �ಳು�ಾದ (�ೕಗ�ಾ�) ದರ್ವಗ�ೂಂ�� �ೂಂದ�ಗಳ ��ನ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ��ದ� ಮಗು�� ದಪಪ್�ಾದ
(��ಾನ�ಾದ) ದರ್ವಗಳನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�: ಆ ��ನ್ಗಳು �ಮುಮ್ ಅಥ�ಾ ಉ�ರುಗಟುಟ್���ಾ��.

ಸೂಕತ್�ಾದ ಗುಟುಕು 
�ಾತರ್ಗಳು 

o ಮಗು�� �ದಲು ಒಂದು  ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯಲು �ಾರ್ರಂ���ಾಗ ಸಣಣ್, ಒಂ�ೕ ಗುಟುಕು
�ೕಡ�ಾಗುತತ್�

o ಮಗುವ� ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯುವ �ಚುಚ್ �ೌಶಲಯ್�ೂಂ��ಾಗ ಕರ್�ೕಣ �ೂಡಡ್ ಗುಟುಕು �ೕಡ�ಾಗುತತ್�

ಮುಖಯ್ ಅಂಶಗಳು ಕ�ಪ್�ಂದ ಯಶ�ವ್�ಾ� ಕು�ಯುವ ��ನ್ಗಳು  
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ಪರ್� ಮಗು�� ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯುವ�ದರ ಸಲ�ಗಳು 

 ಸಲ� 1: 

ಪರ್� ಮಗುವ� ಒಂ�ೕ ಕ�ಪ್�ೂಂ�� ಉತತ್ಮ�ಾ� �ಾಯರ್�ವರ್�ಸುವ��ಲಲ್. ಮಕಕ್ಳ �ೖಯ�ತ್ಕ ಅಗತಯ್ಗಳು 
ಮತುತ್ �ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳನುನ್ ಪ�ಗ���. ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಕಪಪ್ನುನ್ ಕಂಡು��ಯುವ�ದು �ಲ���ಮ್ ��ಚ್ನ �ಲಸವನುನ್ 
��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಅ�ವೃ�ಧ್ �ೂಂದು�ತ್ರುವ ಮಗು ಸಹ, ಸ��ಾ� �ಲಸ �ಾಡುವದನುನ್ 
ಕಂಡು�ೂಳುಳ್ವವ�� ಹಲ�ಾರು  ಕಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕ�ಾಗಬಹುದು. �ಮಮ್ ಸಮಯವನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್, 
ಮಗು �ೕ� �ಾಡುತತ್� ಎಂಬುದನುನ್ ಗಮ�� ಮತುತ್ ಅಗತಯ್�ರುವಂ� ಸಣಣ್ ಬದ�ಾವ�ಗಳನುನ್ �ಾ�. 

ಸಲ� 2: 
ಕಪ�ಪ್ನುನ್ ಆ�ಕ್�ಾಡು�ಾಗ ಮಗು�ನ �ಳವ��ಯ �ೌಶಲಯ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ಪ�ಗ��. ಕಪ�ಪ್ಗಳನುನ್  
ಪ�ಚ�ಸುವ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸು�ಾಗ ಅವರ ವಯಸಸ್ನುನ್ �ಾತರ್ ಪ�ಗ�ಸ�ೕ�. ಮಕಕ್ಳು �ೕರ�ಾ� 
ಕು�ತು�ೂಳಳ್ಲು ಮತುತ್ ಉತತ್ಮ ತ� ಮತುತ್ ಕು�ತ್� �ಯಂತರ್ಣವನುನ್ �ೂಂದಲು �ಾಧಯ್ವ�ಾಗ�ೕಕು. 

ಸಲ� 3: 
ಒಂದು ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯಲು ಸಮಯ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ್ಸ ��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮಗು�� ��ೕಷ ಅಗತಯ್ಗಳು ಇದದ್ರೂ 
ಇಲಲ್�ದದ್ರೂ ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯಲು ಕ�ಯುವ�ದು ಒಂದು ಪರ್�ರ್��ಾ��. ಇದನುನ್ ಕ�ಯುವ ಏ�ೖಕ �ಾಗರ್ವ� 
ಆ�ಾ�ಗ್ �ಾಡುವ �ೖನಂ�ನ, ಅ�ಾಯ್ಸದ ಮೂಲಕ�ಾ��. 

ಸಲ� 4: 
ಉತತ್ಮ �ಾಥ್�ೕಕರಣವ� ಮುಖಯ್�ಾ��. ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯುವ ಮಗು�� ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಕಂಡು��ಯುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖಯ್�ಾ��. �ಥ್ರ�ಾದ �ಾಥ್ನವ� ಸವ್ತಂತರ್�ಾ� ಕು�ಯಲು �ಚುಚ್ 
ಸುಲಭ�ಾ�ರುತತ್�. 

ಸಲ� 5: 

ಸಣಣ್�ಾ� ಮತುತ್ ��ಾನ�ಾ� �ಾರ್ರಂ���. ಸಣಣ್ ಬ�ಯ�ಲ್ ಗುಟುಕು �ಾತರ್ವನುನ್ ಇ���, ಮತುತ್ ��ೕಷ�ಾ�,

�ೂಸ�ಾ� ಕು�ಯುವವ�ೂಂ�� ��ಾನಗ�ಯ ಗುಟುಕುಗ�ೂಂ�� �ಾರ್ರಂ���. ��ಾನ �ೕಗ ಮತುತ್ �ಕಕ್�ಾದ 
ಗುಟುಕು, ಮಗುವ�, �ವರ್�ಸಲು ಮತುತ್ ನುಂಗಲು ಸುಲಭ�ಾ� ಮತುತ್ ಸುರ�ತ�ಾ�ರುತತ್�. ���,  ಮಗುವ�
�ದಲು  ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯಲು ಕ��ಾಗ, �ಾಟ� ಅಥ�ಾ ಸತ್ನಯ್�ಾನ ದರ್ವ �ೌ�ಟ್ಕ�ಯು �ಾರ್ಥ�ಕ 
�ಾಗರ್ಗ�ಾ� ಮುಂದುವ�ಯುತತ್� ಎಂಬುದನುನ್ �ನ�ನ�ಲ್ಟುಟ್�ೂ�ಳ್� 

ಸಲ� 6: 
ಸ�ಾ�ಾತಮ್ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ��ನ್�ಯ�ಲ್ ಮಕಕ್ಳು ಉತತ್ಮ�ಾ� ಕ�ಯು�ಾತ್�. ಈ �ೂಸ ಕ��ಯ ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ 
�ಂಬ�ಸಲು ಕ�ಪ್�ಂದ  ಕು�ಯು��ಯು ಮಗು��ೂಂ�� ಸ�ಾ�ಾತಮ್ಕ ಸಂ�ಾದವನುನ್ �ೕಡುವ�ದು ಉತತ್ಮ 
�ಾಗರ್�ಾ��. 

ಸಲ� 7: 

�ೂಂದಲಮಯ�ಾ�ದದ್�ಸ�.  ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು �ೂಂದಲಮಯ�ಾ�ರುತತ್�. ಆದ� 
�ೂಂದಲಮಯ�ಾಗುವ�ದು ಆ�ೂೕಗಯ್ಕರ ಏ�ಂದ� ಅದು ದರ್ವಗಳು �ೕ�ರುತತ್� ಎಂಬುದನುನ್ ಮಕಕ್�� ಕ�ಸುತತ್�, 
�ಚುಚ್ ಕು�ಯಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ�ದರ�ಲ್ ಅವರ ಆಸ�ತ್ಗಳನುನ್ �ಸತ್�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅದು ಸವ್ತಂತರ್�ಾ� ಕು�ಯಲು 
ಅವರನುನ್ �ದಧ್ಪ�ಸುತತ್�. 
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ಅಂ�ಮ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು 
ಕ�ಪ್�ಂದ ಕಪ್ ಕು�ಯುವ�ದು ಮಗು�� ಒಂದು ಉ�ತ್ೕಜಕ ಅನುಭವ�ಾ��, ಆದ� �ಲ���ಮ್ ಇದು 

ಸ�ಾ�ನ ಸಂಗ��ಾ��.  ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸಲು ಮಗು �ದಧ್�ಾ�� ಎಂದು 
��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಉತತ್ಮ �ೂಂ�ಾ���ಾಗುವ ಕಪಪ್ನುನ್ ಕಂಡು��ಯುವ�ದು ಊಟದ ಸಮಯವನುನ್ 

ಯಶ�ವ್ ಮತುತ್ ಆನಂದ�ಾಯಕ�ಾ��ಸುತತ್�. ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯುವ ಸ�ಾಲುಗಳನುನ್ ಎದು���ಾಗ, ಇತರರ �ಂಬಲವನುನ್ 
ಪ���. ಆ�ಾ�ಗ್, ಇತರ ಆ�ೖ��ಾರರು ಮತುತ್ ತಂಡದ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� �ಂ�ನ ಅನುಭವಗಳು, ಸ�ಾಲುಗಳು ಮತುತ್ 
ಪರ್�ನ್ಗಳನುನ್ ಹಂ��ೂಳುಳ್ವ�ದು ��ಚ್ನ ಸಮ�ಯ್-ಪ�ಹ�ಸುವ ಮತುತ್ ಸೃಜನ�ೕಲ ಪ��ಾರಗ�� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು ಮತುತ್ 
ಆ�ೖ��ಾರ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೂಂದ�ಯನುನ್ ��ಾ�ಸುತತ್�. 

ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯುವ �ದಧ್�, ಕಪ�ಪ್ಗಳ  ಪ�ಚಯ ಮತುತ್ ಕ�ಪ್�ಂದ ಕು�ಯು��ಯನುನ್ ಉ�ತ್ೕ�ಸುವ ಕು�ತು 
��ಚ್ನ �ಾ���ಾ�, 2 ಮತುತ್ 3 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳನುನ್ �ೂೕ�.




