
 

 
 

ಸ� ಸ�  ಜಗ�� �ಂ� �ೕ����  
 (�ೕವನವ�� ೕ ಪಣ�� ��  �ಂ�ಯ��  �� ����) 

 

 “�� ������ ವ ���ರಗ� �ತರದ ಏ� �ೕ��ಗಳ �� �ವ �ೕ�ಯ 
ಪ� �ವ �ೕರಬ���� �ದ��  ನಮ�  ಪ� �ಪ�ಗ�ಸ� ��”                    

 (ಇ���  �ಡಕ�� ನ ��ವ��ಯ ��) 

 

�ೕ�� 
�� ಎ����� �ವ ���ದ ಮ��  ��ೕಣ��ದ ಸಮ�� ಗ� ಅ�ಗಳ��  
��� ��ವ ವ� ವ�� �ಂದ� ಪ��ರ����ಲ� . ಇಂ� ಎಲ�  �ಸ� ೃ�ಗ�� ��ದ, 
ಎಲ�  ವ�ೕ�ನಗಳ �ಗ�ಕ� �ೕವ��ಲದ ಒಬ�  ಸದಸ� �� ಮ�ಷ� � 
ನ����� �� �ವ �ೕ�ಯ��  ಆ��ಗ� �ದ ಬದ�ವ�ಯ��  ಬಯ� 
ದ���� �� �. 
  

�ೕ�ಗಟ� � ಜನ� �� ಲ�� ಂತರ �ಘಟ�ಗ�, ಅ��ಪ�ಂದ ��ದ ಮ��  
ಮ���� � �ರಣ�ಗಬಲ�  ಅ��� ತ ಪ��ರಗಳ��  ����� �� �� �. 
ಅ�ಗಳ��  ��� ತರ� ����� �� �. �� ಪಕ� �ಶ� �� �� 
��ಧ� ಮಯ� ಆದ  ಈ ಚ�ವ�ಗಳ��  �ಗವ���� �ವವ��, ನಮ�  ಸಮ�� ಗಳ��  
ಎ��ಸ� ಅಗತ� �ದ �� ನ, �ಶಲ� , ಆ�ೕಚ�, �ತ� �� ನ ಮ��  �ಪ�� ಲಗ� 
ಅಂ�� ��ಕ, ��ಮ�ೕಧಮ���ವ ��ಡ� ಈ�ಗ� ಇ�ವ�ಂಬ 
�ಗ�� ಕ� �ಣ ��� ��� �. ಇ�ಲ� ವ��  ಬಳ��ಂ� ಇ�ೕ ವ� ವ�� ಯ ����  
ಮ��  ಪ�ವತ���� ಆದ��  ��� � �ಘ�ತ���� ನಮ�  �ಂ��ವ 
�ಖ� �ದ ಸ��.  
  

ಜಗ�� ನ��  ��ಲ�� ಲಭ� ��ವ ��ಕ ಮ��  ��ೕ��ಯಗಳ��  ಆದ��  
��� � ಒಂ������ ನಮ�  �ದಲ ��. ಇ� �ಧ� �ಗ�, ಆಸಕ�  
�ಗ�ಕ�ದ ��, �ಯ�� ಕ��, ಅಂ�� ����ಕ�� ನಮ�  ಅ��ರ ಮ��  
ಜ��� �ಗಳ��  ಮರ� ಪ�ಯ��. �� ��ದ ಬ�ಕ ಸ� � ನಮ� ��  ಮ��  
ಆಡ�ತ, ���, ಆ��ಕ�, ��ಣ, �ಧ� ಮಗ� �ಂ�ದ ���ಕ ��� ಗಳ��  
����ಯ �ಲತತ� ಗ� ಮ��  ಅರ��� �ವ ಮ�ಷ� ಪ� �� �ಂ�� 
ಒಂ���ಸ��. 
  

ಈ ��ವ��ಯ ��� �ಯ��  �� ‘�ಗ�ಕ’ ಎಂಬ ಪದದ �ವ�ಚನವ��  ಬದ�ಸ� 
ಬಯ��� ೕ�. ಆ ಪದ��  �ಂಪ� ��ಕ�� �ೕಡ���ವ ‘�ಷ� ��ಂದರ ಪ� �ಗ�’ 
ಎಂಬ �ವ�ಚನವ��  �ಡ��. ಅದರ ಬದ� ��ಲ� � ���ಂ��ವ  

 



 

 

ಮ��ದ ಈ ��ಯ�� , ಸ� ಯಮ��ರವ��  ��� �ಂಡ, ಪರಸ� ರ 
ಅ��ಪ�ಳ� , ಜ��� ��ತ�ದ �ಗ�ಕ�ಂಬ ಪ�ಕಲ� �ಯ��  ��� ತರ��. 
ಇ� ಗ�ಗ� ಇಲ� ದ �ೕ�ತ�ದ ಪ�ಸರ-ವ� ವ�� .  ಇದ��  �� ���ಂ� 
ಕ���� ೕ�. ಈ ��ಯ �ಗ�ಕ�� �� ��� ��� �ದ� �ಲ� ದ 
�ಗ�ಕ�ದ �� ಹ�ತ� �ಂದರ �ತ�  ಒಂ���� �� ೕ�. ಈ ಒಗ� ��  ನಮ�  ನ��ನ 
��� ��� ಯಗಳ��  �ೕ� ��� ತ� �. ಇ� ಸ� ಸ� �ದ ��ಯ ಬ��ನ ನಮ�  
ಕನ�ಗ� ಮ��  �ಬಲಗಳ��  ��� ತ� ���ಳ� � �ರ��ತ� �. ಅ�� ೕ ಅಲ� , ಇ� 
ಸ� �ೕಯ�� �� �ಗ�ಕ�� �ಗ�ಕರ �ಯಕತ� �ಳ�  ಸ� ಯ�ಡ�ತ��ವ 
��� ಗ�� �ಂಬಲ��ತ� �.  
  

�� ಎಲ�  ಬ�ಯ ��ಪ�ಕ�ದ ��ವ��ಯ��  �ರ���� ೕ�. ಅ� ತಮ�  
ಅನನ� �ದ �� ����ಕ�ದ �� ನವ��  ಒ��  �ನವ�ಯ, �� ಸಮಗ�  
�ೕವ��ಗಳ ಒ���� ನ�� ಡ� ���ಳ� ��ಂ� ����� �� ೕ�. �ೕ� 
��ವದ�ಂದ �� �ಶ ���ವ  ���ಯ��  ಮರ� ಆ�ೕಗ� �ತ�� 
��ವ ಪ� �� �ಯ �ಗ� ��� ��ತ� �. ಮ��  ಸಮಸ�  �ೕವ��ಲಗ�� ಒ�� ಯ 
ಭ�ಷ� ವ��  �ೕಡ� �ಧ� ��ತ� �. 

 

�ೕಷ�: 
ಈ ��ಯ �ಗ�ಕ�ದ �� ನಮ�   ಮ� ಮ��  ಅದರ��  ���ವ ಪ� ��ಂ� 
�ೕ�ಯ ಬ��ನ �� ೕ� ಮ��  �ಳ��ಂದ ಒಂ����� ೕ�. �� ಇ�� �ವ ಸಮಗ�  
�ೕವ��ಯ ಒ���� ��� �ೕಯ, �ಂಸ� ೃ�ಕ ಮ��  ��� ಂ�ಕ ಗ���ಗಳ��  �ೕ� 
����� ೕ�. 

ನಮ�  �ಯ�� ಕ, ����ಕ ಮ��  ಇ�ೕ ��ಯ ಆ�ೕಗ� � ಪರಸ� ರ ���ತ 
ಮ��  ಅವ��ತ���. ಆದ� �ಂದ ಒ��  ಮ�ಷ� ��ಯ ಏ���ಗ��ದ�, ಇ�ೕ 
��ಯ ಎಲ�  �ಗಗಳ ಪ�ಸರದ ಏ�� ಆಗ��. 

ಜಗ�� ನ ಎಲ�  ಸ��ರಗಳ ಒಂ� ಒಂ� �ಯ��ೕ��ಂದ�, ಇ�ೕ �� ಮ��  ಅದರ 
ಎಲ�  ���ಗಳ ಆ�ೕಗ�  ಮ��  �ೕ���ಗಳ��  ಬರ��ವ ಹಲ� �ೕ��ಗಳವ�� 
����� ಮ��  ಉತ� ಮ �����. �� ಈ �ಗ�ಯ��  ಒ��  ���� ೕ�. 
  

ಆದ� �ಂದ ಈ ��ಯ �ಗ�ಕ�ದ �� �ಗ�ಕ ಮಟ� ದ�� , ತ�ಣ 
�ಯ�ಪ� �ತ� �ಗ� ಮ��  �ಂಜ�ಯ� ಇರ� ಪಣ���� ೕ�. �� ತಳಮಟ� ದ 
ಚ�ವ�ಗ�, �ಲ��� ಸ��ಯಗ�, ಸ� �ೕಯ/��� �ೕಯ/ಅಂ���� �ೕಯ 
ಆಡ�ತ ವ� ವ�� ಗ�, ಸ���ತರ �ಘಟ�ಗ�, ����ಟ್ ವ� ವ�� ಗ� ಮ��  ಆ��ಕ 
��� ಗಳ ಸಹ�ೕಗದ��  �ಲಸ �ಡ� ಬದ� ���� ೕ�. ನಮ�  ಉ�� ೕಶಗ� 

1. ಎಲ�  �ೕ�ಗಳ �ೕಗ�� ೕಮ, ��� � ಮ��  ಐಕಮತ� ವ��  ��ಡ� ���ವ 
ಉ�� ೕಶ�ಂದ ನಮ�  ���ಕ ವ� ವ�� ಗಳ��  ಪ�ವ�����.  

2. ನಮ�  �ೕವ��ಲಗಳ ಆ�ೕಗ�  ಮ��  ��ಧ� ಗಳ��  ಮ��  �ದ�ನ �� �� 
ತ���. 

 



 

 

3. ಎಲ�  ಮ�ಷ� �� ಮ��  �� ���ಗಳ �ಲ�ತ ಅಗತ� ಗಳ��  ��ಸ�ಂ� 
ಅವ��,  

i. ಅ. �ದ� �ದ �ೕ� 

ii. ಆ. �ಮ�ಲ�ದ �� 

iii. ಇ. ಕ��ತ�ಗದ �� 

iv. ಈ. �ೕವ���  ��ವ ಆ�ರ  

v. ಉ. ಅಗತ�  �ಲಭ� ಗ��ವ ವಸ� 

vi. ಊ. ��ಕ �� �ವ�ತ� ಕ�ದ ರ��   ಮ��  

vii. ಋ. ಅವರ ಅನನ�  �ಮಥ� �ಗಳ��  ��� �� ರ ���ಳ� � �� 
ತಮ�  ಸ��ಯಗ� ಮ��  ಪ�ಸರವ� ವ�� ಗಳ��  ��� �� 
��ಯ� ಅಗತ� �ದ �ಂಸ� ೃ�ಕ-��ಸ�ಕ ಸ�� �ಶಗಳ��  ಒದ��ವ 
ಭರವ�ಯ��  �ೕ���. 

4.  ನಮ�  ����ಕ ಸ��ಗ�, ಈ�ಗ� ಇ�ವ ಪ��ರಗ� ಮ��  �ಸ 
��ಗಳ ಬ��ನ ��ವ��ಯ��  ಎಲ� �  ���ಳ� � ಅ�� 
������. ಇ� ಸಮಗ�  ಜಗತ� ��  ���ದ ��ವ�����ತ� �.  

5. �� �ಂ�, ಕ��, ��ಧ� �ಯ��  ಸಹ�ೕವನ, ��ಕ, ��ಕ ಬದ� �, 
ಉತ� ರ��ತ� , ಸಹ�ೕಗ ಮ��  ಎಲ�  �ೕ�ಗಳ ಬ��ನ �ರವ�ಂದ ���ವ 
�ಸ� ೃ�ಯ ಕ��ನ ಚಲ�ಯ��  ��� ಸ����. ಇ� �ಗ�ಕ 
ಮಟ� ದ�� �  ನ�ಯ��.  
  

ನಮ�  �ಗ�ದಶ�ಕ ತತ� ಗ�   
 
ಸಮಗ�  ಪ�ಸರ-ವ� ವ�� � �� ಂ��ರಕ�ದ ����  �ಡ�ೕಸ� ರ, ನಮ�  �ಲದ��  
���� ����ವ �ಯ��ೕ�ಯ��  ��ಸ� ಅಗತ� �ದ ತಳಹ����ವ ಈ 
�ಳ�ನ ತತ� ಗ�� �� ಬದ� ����� ೕ�: 
  
ಅ�ಂ� ಮ��  �ಯಕತ� ದ ಸ� �ಪ 

• ಪ�ಸರ��  ����ವ ��� �ಲಸವ��  �ಡ�ರ� ಮ��  ನಮ�  
ಆ�ೕಚ�, �� ಮ��  �� �ಗಳ��  ಸಮಗ�  �ೕವಸ��ಯಗಳ��  
�ೕ�ಸ� �ರ���� ಅಳವ���ಳ� � �� ಬದ� ����� ೕ�. 

• �ೕವನದ �ಲ�ತ ತಳಹ�ಗ�ದ �ಲ, �ೕ�, ��, �ಂ�, ��ವರಣ, 
�ೕವ��ಧ�  ಮ��  �ೕವ�ಲಗಳ��  �ರ�ಸ� �� ��ಡ� �� 
ಪಣ���� ೕ�. ಪ� ��ಯ��  �ದಲ �ಲದ �ಮ�ಲ� ಸಹಜ� ಆದ �� �� 
ತ�ವ ��ಯ��  �� ����� ೕ�. 

 

 



 

 

• �� �ಲ���ಗ� ಮ��  ಅವರ ��ಗಳ��  �ರವ�ಂದ �ಣ� ಮ��  
ಅ�ಗಳ��  ರ�� ಸ� ಬದ� ���� ೕ�.  ಅವರ ��ವ��, ಸಲ�-�ಚ�ಗ�, 
�� ನವ� ವ�� ಗಳ��  ಮ�ಷ�  ವ� ವ�ರಗಳ ಎಲ�  ವಲಯಗಳ�� � 
ಅಳವ����� �� ೕ�.  

• �� ������ ವ ಎಲ�  �ೕ��ನಗ� ಅ� ಅ�ತರದ ಏ� 
�ೕ��ಗಳವ��ನ ಸಮಗ�  �ೕವಸ��ಯಗಳ ಆ�ೕಗ� ದ �� �ೕ�ವ 
ಪ��ಮಗಳ ��� ೕಷ�ಯ�� ೕ  ಆಧ���ತ� �. �ೕ� ���ಗ ಮ�ಷ� ರಲ� � 
ಇತರ �� �-ಸಸ�  ��ಗಳ ಆ�ವ ಪ��ಮಗಳ��  ಪ�ಗ���� ೕ�. 

   

 ��ಧ� ಗಳ ಸಮನ� ಯ 

• �� ಚ��ವ ��ಯ�� , ಅಂ�� ತಳ� ಲ� �� �ವ ಸ��ಯಗಳ ದ�ಗಳ��  
ಗಮನ��  ����� �� ೕ� ಮ��  ಅ�ಗಳ��  �ರವ�ಂದ ���� ೕ�.  

• ಎಲ�  ���ಕ ವಲಯಗಳ�� � �ಂಗಸ� ಮ��  ���ಯ�� ��ಣ� 
�ರ�� ಮ��  ಸ�ನ�ಗಳ��  ಖ�ತಪ�ಸ� �� ಬದ� ���� ೕ�. 

• ಮ��ಯ� ಮ��  ��ಷರ ನ�� ಪರಸ� ರ �ರವ ಮ��  �ಮರಸ� ಗ� 
ಇ��� �� �ೕ���� �� ೕ�. 

• ಪ�ಸರ ಮ��  ಮ�ಷ� ��ಯ�� �ವ ��ಧ� � ಒ��  �ೕವನದ 
�� ೕ���ಯ��  ��� �ವ ಬ�ಯ��  ��ತ ನಮ�  ��ವ��ಯ��  ಇನ� ��  
������ �� ೕ�. 

• ವ� �� ಗ�, �ಸ� ೃ�ಗ� �� ಪ�ಸರಗ� �ಶದ ಕ�� ಚ���ಗ ಉಂ��ವ 
ಆ�ತದ ಆಳಪದರಗಳ��  ಒ�� �ಂ�, ಅತ� ಂತ ��� �ದ ಸ��ಯಗ�, 
�ೕವ��ಗ� ಮ��  ಪ�ಸರ ವ� ವ�� ಗಳ��  �ದಲ ಆ�� �� �ಣಪ��ವ 
ಮ��  ಮ��� ಪ� ��ವ �� ಹ�ತ� ಗಳ��  ಅಳವ����� ��.  
  

ಆ��ಕ�, ��� ಮ��  �ಯಕತ�    

• �ೕವ��ಗಳ��  �ರ�� �ವ �� ಮ���� �ವ ���ಗ�� ಅ��ತ 
ಮನ� �ಯ��  �ೕ�, �ೕವ��  �� �ಡ� ಸಮ� ��ವ ���ಗಳ��  
��ಕ����. 

• �ೕವ��ಗಳ��  ���ವ �� ಮ���� �ವ �ೕಜ�ಗಳ��  �ತ�  
�ಡ�ಳ ��, �ೕವ��  ����ವ ಅಥ� �� �ಡಬಲ�  ಎಲ�  
�ೕಜ�ಗಳ�� � �ಡ�ಳ ���ಯ��  ��� ���.  

• �ೕವ��ಗ�� �� ���� �ವ ಎಲ�  �ಗಮಗ� ಮ��  ಉದ� ಮಗ� 
ಬದ�ವ� ���ಳ� � ಅಥ� ಇಲ� �ಗ� �ಂಬಲ ����. 

• ಆ�ೕಗ� ಕರ�ದ ಅಥ�ವ� ವ�� ಗ� ಮ��  ಉದ� ಮಗಳ ��� ನ��  �� 
�� ತ� ಂತರ���� ��ಗ, ಎಲ�  ಮ�ಷ� � ಮ��  �� �ಗಳ �ಲ�ತ 
ಅವಶ� ಕ�ಗಳ��  ��ಸ� ಅಗತ� �ದ ಸ�� �ಶವ��  ಒದ������. 

 



 

 

• �ಯಕತ� ವ��  ವ�ಸ��ದ ಅ��ರ �� ನಗಳ��  �ಂ��ವ ಜನ� ‘ಸಮಗ�  
ವ� ವ�� ಯ ಆ�ೕಗ�  ಮ��  ���� ’� ����ದ ತ�� ದಶ�ಗಳ��  ���  

• ತರ� ಅಗತ� �ದ ಪ���ಯ��  ಪ����� �� ಅವ� ಸಮಗ�  �ೕಲ, 
�ಯ�, ಅ��ಪ, ��ಕ, ಬದ� �, ��ಮ�ೕಧಮ�, �ಯ�ಪ�ಣ�, ಒ��  
�ೕಕದ ಒ���� ಸಮಪ�ಣ �ವ �ಂ�ದ �ಲ� ಗಳ��  
ಅಳವ���ಂ���� �ೕ���� ��.  
  

��ಣ, ಕ�� ಮ��  �ಧ� ಮಗ�   

• ಪ� �ಚದ ಎ�� �� ಹರ��ಂ��ವ �ಗ�ಕ�� �� ಎ����� �ವ 
�ಗ�ಕ/ಸ� �ೕಯ ಸ��ಗ�, ವ� ವ�� ಯ�� � ಅಡ��ವ �ರಣಗ�, 
ಈ�ಗ� ಇ�ವ ಹಲ� ಪ���ೕ�ಯಗ�, �ಯ�� ಕ, ���ಕ �� 
��� ಕ�ದ ����  ಮ��  ಪ�ವತ���� ತಮ� ��  ಸಮ����ಂ��ವ ಎಲ�  
ವಲಯಗಳ �ಘ��� ಗಳ��  ���ದ ���ಯ��  ಒದ����.  

• ಎಲ�  ವ�ೕ�ನಗ�, ಕ����ನಗ�, ಆಶ�� ಗ� ಮ��  �ಮಥ� �ಗಳ��  
�ಂ��ವ ಜನ�� ಸಮಗ� �ದ ��ವ�� �ಡ� �ಕ� �ದ ಕ�� 
ಅವ�ಶಗಳ��  ������, ����� ಮ��  ಅ�ಗಳ 
��ಕ�� ��.,ಇದ�ಂದ ವ� �� , ಸ��ಯ �� ಇ�ೕ ಸ�ಜ� ಏ��� 
ಬ�ತ� �. 

• ವ� ವ�� ಗಳ��  �ಂದ� �� �ಂ��ವ �ತ� ಮ��  ಸಮಗ� ವ� ವ�� ಯ 
ಆ�ೕಗ�  �� �ಣಪ����ಯ�� ೕ �ಂದ� �� �ಂ��ವ �ಂತ�ಯ 
��ಕ, ಕ� ಮ��  ��� ನಗಳ��  ಅಥ������ �� ಮ��  
ಅಳವ����� ��.  

• ನಮ�  ��, �ವಹನ �ಶಲ� ಗ�, �ಜನ�ೕಲ ಅ�ವ� ��  ಮ��  �ಂಸ� ೃ�ಕ 
ಕಥನಗಳ��  ಬಳ��ಂ� ���ಗಳ ಅ���ವ ಮ��  ತಮ�  ಹ�� ಗಳ��  
ಪ� ಬಲ�� ���ವ ಮ�ಷ� ಸ��ಯಗಳ��  �����.  
  

�ಸ ���ಕ ವ� ವ�� ಗ�� �� ತ� ಂತರ �ಂ��� 

• ��ತರ�� ����� �ವ ಅಂತ��ಲ ����ಂದ��  �����. 
ಇದರ �ಲಕ, ಎಲ�  ವಲಯಗಳ�� � ಸಮಗ�  ವ� ವ�� ಯ��  ಸ�ಪ��ವ 
ಉ�� ೕಶ�ಂದ ��ತ���ವ,  ಅ�� ತ� ಮ�ದ �ಸ ��ಗಳ��  
���ಂ��ವ ಈ�ಗ� ಅ�� ತ� ದ�� �ವ ���ಗ�, �ೕ�ಗ�, ಮ��  
ಆಚರ�ಗಳ��  ಕ��ವ, �ಗ� ��ವ, ಪ�ಷ� ��ವ ಮ��  ಪ� �ರ ��ವ 
�ಲಸಗ� ನ�ಯ��.   

• ಎಲ�  ಬ�ಯ ��� �ಕ ಪ� ಗ� ಮ��  �ತ� �� ನಗಳ��  ಸಮಗ�  ವ� ವ�� ಯ 
ಆ�ೕಗ� �ಲ� ಮ��  �ಣಪ����� �ರ���� ಅಳವ����� ��.  

• �ಗ�ಕ� ��ಡ���ವ, ಸ� �-ವ� ವ�� ತ�ದ ‘��ಕ ಮ��  ಪ���ಗಳ 
ಸಲ��ಢ�’ಯ��  �����. ಈ �ಢ�� ಅತ� ಂತ 
��ಕ�ತ�ದ �ೕ�ಗ� ಮ��  ಅತ� ಂತ ಪ��ಮ���ದ ಪ��ರಗಳ 
ಬ��  ��� �ದ �ೕ�ತ� �. �� ���ಗ ಎಲ�  ಮ�ಷ� � ಮ��   



 

 

ಮ�ಷ� ರಲ� ದ �ೕವ��ಗಳ ಅವಶ� ಕ�ಗ�, �ಪ�� ಲಗ� ಮ��  ಪರಸ� ರ 
ಅವ�ಬ�ಗ�� ದ��ಡ� ಪ� ಯ�� �ತ� �.    

• ಸ� �ೕಯ ಮ��  �ಗ�ಕ ಆಡ�ತಗಳ �ಸ ಆ��ಗ�� ���ಸ�� ಪ�ವತ�� 
�ಂದ� ಅಗತ� �ದ �ಯ���ನ ಮ��  ��� ಸಗಳ��  ��ಸ��ತ� �. 
ಇ� ಇ�ೕ ಜಗ�� ನ ಪ�ಸರ ವ� ವ�� ಯ��  ಅತ� ಂತ ಪ��ಮ���� �� 
�ೕವ�ಯಕ�� �ತನ� � ಹ�ಯ� ಅ�� ����ತ� �. ಇ��  �ತನ� ದ 
ಹ�� ಎಂದ�, �ಪ�� ಲಗ�, �ಶಲ� ಗ�, ��ವ��, ��ರಗ� �ಂ�ದ 
�ಗ�ಗಳ ವ��ವ� ಮ��  ��ಮಯ.  
  

ಈ ��ಯ �ಗ�ಕ�ದ ��, ಇ�ವ�� ����ದ �ೕ����ಯ��  
�ಳ���ವ ತತ� ಗ� ಮ��  �ೕ�ಗ�� ಹ�� ಹಲ� ಸಮ�� ಗಳ��  ಏಕ�ಲದ��  
ಪ�ಹ��ವ ಮ��  ಎಲ�  �ೕ�ಗ�ಂ�� �ಂತ�� ��ಬಲ�  ��ವರಣವ��  
����ವ �ಮಥ� � ಇ��ಂ� ಆಗ� ಹ�ವ�ಕ�� ���� ೕ�.    

 
ಇ��  �����ವ ��� ಕ�ಯ�� , �� �ೕ�ಕ�� ��� ತರಬ��ದ 
���ಗ� �� �ಯ��ೕ�ಗ�� ಮ���ಬ��ಂ� �� ��ರ� 
���� ೕ�. ಇ� ಕ� �ಣ �� ��ತರ�� ಆಗ��ದ �ಲಸ. ��� �ೕಯ ಮ��  
ಸ� �ೕಯ ಸ��ರಗ�, �ಗಮಗ� ಮ��  �ಗ�ಕರ �ಯಕತ� ದ ��� ಗ� ಇ�ಗಳ��  
ಅಳವ���ಳ� ಬ��. ಇ�ೕ ವ� ವ�� ಯ ಆ�ೕಗ� ವ��  ಗಮನದ�� �� �ಂಡ 
ಇಂಥ�ಂ� ಸಮಗ�  �ಕಟ� ��  ಅಳವ����� �ದ�ಂದ ಜಗ�� ನ �ಗ�ಕ�� 
ಪ��ಮ���� ಸ� �-ವ� ವ�� ತ�ಗ� �ಧ� ��ತ� �. ಆಗ ಅವ�, ಎಲ� � 
���ಂ��ವ ಅ���� ���� �ವ ಪ�ಸರ ವ� ವ�� �ಂದ��  ಪ� ������ �. 
ಅಂಥ ವ� ವ�� ಯ�� , 

 

• ಪ� ��ಯ��  ಅ� �ದ� ಇದ� ಂತಹ ಸಮ�ೕ�ತ�ದ �� �� ಮರ� 
ತರ��ತ� �. ಅ��  ಎಲ�  �ೕ�ಗ�� �ಮ�ಲ�ದ ��, ಆ�ೕಗ� ಕರ�ದ 
����, �ಲಭ�� �ರ�ವ �ದ�  �ೕ� ಮ��  �ೕವ����ದ 
ಆ�ರಗ� ��ತ� �.  

• ಎಲ�  ಮ�ಷ� � ಮ��  �� �ಗ�� ��� ಅಗತ� ���ೕ ಅಂಥ 
ವ�� ಗ�ಲ� � ��ತ� �. ಆಗ ಅವ�� ತಮ� � ಆದ ��ಷ�  �ಧ� �ಗಳ��  
��� �� ರ ����� �ದರ ��� ಪರಸ� ರ� ಮ��  ಒ��  ಪ� ��ಯ 
��� �ಂತ�� �ಳ� �ಧ� ��ತ� �.  

• �ಶ�  ಸ�ಜ� �ಸ ಬ�ಯ �ತರಣ ವ� ವ�� ಗ�� ಅ��ಣ�� 
ಮ���ತ��ತ� �. ಇ�ೕ ವ� ವ�� ಯ ಆ�ೕಗ� � ಅದರ �ಂದ�  ಉ�� ೕಶ� 
ಅದ��  ���ವ ��� ಕ�� ಆ��ತ� �. 

• ಇ�ೕ �ನ�� ಅ��ಪ �ಂ�ದ, �ೕವನ�ೕಷಕ�ದ �ೕವ���� 
ಒಂ��� �ಲಸ ��ತ� �. ಅ� ��ಧ� ಗಳ ನ��� �ಮರಸ� �  

 

 



 

 

ಸತತ�� ಅರ��� ಮ��  ಎಲ�  �ೕ�ಗ� �ಖ���  ನ�ಸ� ಅಗತ� �ದ 
ಸ�� �ಶ� ��ಬ��� ಆಗ�ಂ� ಪ� ಯತ�  ��ತ� �.  

 
  

  ��ಲ� � ಒಂ�� ಏ��� ೕ�, ಎಲ�  �ೕ�ಗಳ 
ಒ���� 

 

 

��ತಗಳ��  ಪ� ��� 

 

ಅ��ೕದ� �ಮ� ಅ��  ��ಂತ�ಸ� ದಯ���  �ಮ�  �� ಸರ್ ನ��  
ಅ��ದ ��ಷ� � ವ��  ಬಳ� 
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