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ಕಲಿಕವ ಹಬ್ಬ
• ಕಲಿಕವ ಚೆೇತರಿಕೆ ಕವರ್ಯಕರಮಕೆೆ ಪೂರಕವವದ
ಕವರ್ಯಕರಮ.

• ಬವಯಿ ಪವಠ ಮವಡುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೈಬಿಟ್ುು,  ಅನ್ಾಯಿಕ,    
ವೆೈಜ್ಞವನಿಕ, ವಿಮರ್ವಯತಮಕವವಗಿಯೇಚಿಸಸುವತತ ಶಿಕ್ಷಣ
ನಿೇಡಬೆೇಕವಗಿದುು ಈ ಎಲ್ವಾ ಅತಶಗಳನ್ುು ಕಲಿಕವ ಹಬ್ಬ
ಹೆ ತದಿದೆ.

• ಜೇವನ್ ಕೌಶಲಗಳನ್ುು ಬೆಳೆಸುವುದು - ಕಲಿಕವ ಹಬ್ಬದ
ಪರಿಕಲಪನೆ.

• ವಿದವಾರ್ಥಯಗಳು ತಮಮ ಕೌಶಲಾವನ್ುು ವಾಕತಪಡಿಸಲು ಹವಗ 
ವಿವಿಧ ರ್ವಲ್ೆಗಳ ವಿದವಾರ್ಥಯಗಳ ೆತದಿಗೆ ಹೆ ಸದನ್ುು
ಕಲಿರ್ಲು ಅತುಾತತಮ ಅವಕವಶ.  



ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ದದ ಉರ ದ್ದಶಗಳು :-
• ಕಲಿಕಾ ಚ್ದತರಿಕ್ ಕಾರ್ೇಕರಮ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕ್ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕ್ ಬ್ಗ್್ೆ

ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಮುರಾರ್ಕ್ೆ ಅರಿವ ುಂಟು ಮಾಡುವ ದು.

• ನಾವಿನ್ಯರ್ುತ ಮತುು Inclusive ಬ್ೂದಧನ್ಗ್್ ಪ್ರದತ್ಾಾಹ ನಿದಡುವ ದು.

• ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳಿಗ್್ ಕಲಿಕ್ರ್ಲಿಾ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರಲಿಾ ಏಕ್? 
ಹ್ದಗ್್? ಎುಂಬ್ ಪರಶ್್ೆಗಳನ್ುೆ ಕ್ದಳುವುಂತ್್ ಪ್ರದತ್ಾಾಹಿಸುವ ದು.

• ಕಲಿರ್ುವ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ನ್ುೆ ಸುಂತಸರಾರ್ಕಗ್್ೂಳಿಸುವ ದು.

• ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳಲಿಾ ಹಿುಂಜರಿಕ್ರ್ನ್ುೆ ಹ್ೂದಗಲ್ಾಡಿಸಿ ಅವರಲಿಾ ಆತಮವಿಶ್ಾಾಸವನ್ುೆ
ಹ್ಚ್ಚಿಸುವ ದು.

• ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ಗುುಂಪಿನ್ಲಿಾ ಹಾಗು ವಿಭಿನ್ೆ ವಾತ್ಾವರಣದಲಿಾ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ, 
ಭಿನ್ೆ ಸುಂಪರರಾರ್ ಮತುು ಯದಜನ್ಗಳನ್ುೆ ಗ್ೌರವಿಸುವುಂತ್್ ಪ್ರದರ್ದಪಿಸುವ ದು.



ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದ ವಾಯಪಿು :-
➢ ರಾಜಯದ 4103 ಕಾಸಟರ್ ಗಳಲಿಾ ಹಾಗೂ 35 ಜಿಲ್ ಾ್ಗಳಲಿಾ ಕಲಿಕಾ

ಹಬ್ಬವನ್ುೆ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗುವ ದು. 

➢ ಪರತಿ ಕಾಸಟರ್ ನ್ಲಿಾ ವಿವಿಧ ಶ್ಾಲ್್ಗಳ ಒಟುಟ 120 ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು
ಅುಂದರ್ 4,92,360 ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ಕಾಸಟರ್ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದಲಿಾ
ಪಾಲ್್ೂೆಳುುವರು.

➢ ಪರತಿ ಜಿಲ್ ಾ್ಗಳಲಿಾ ವಿವಿಧ ತ್ಾಲೂಾಕುಗಳಿುಂದ ಒಟುಟ 300  
ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು, ಅುಂದರ್ 10,500 ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ಜಿಲ್ಾಾ ಕಲಿಕಾ

ಹಬ್ಬದಲಿಾ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

➢ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದಲಿಾ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮಾಡಿ ಕಲಿತದದನ್ುೆ ಆಧರಿಸಿ
ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳ ನಾರ್ಕತಾದಲಿಾ ಪರತಿ ಶ್ಾಲ್್ರ್ಲಿಾ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ
ನ್ಡ್ರ್ುವ ದು.



ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದ ಪರಕ್ರರಯೆ:-
ಕಲಿಕವ ಹಬ್ಬದಲಿಾ ನವಲುೆ ಕವನ್ಯರುಗಳು ಇರುತತದೆ.

• ಮೊದಲನ್ದ ಕಾನ್ೇರ್ :- ಆಡು – ಹಾಡು.

• ಎರಡನ್ದ ಕಾನ್ೇರ್ :- ಕಾಗದ - ಕತುರಿ.

• ಮೂರನ್ದ ಕಾನ್ೇರ್ :- ಮಾಡು – ಆಡು

• ನಾಲೆನ್ದ ಕಾನ್ೇರ್ :-ಊರು ಸುತ್್ೂುದಣ



ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದ ಪರಕ್ರರಯೆ:-
1. ಮೊದಲನ್ದ ಕಾನ್ೇರ್ :- ಆಡು – ಹಾಡು:-

• ಈ ಕಾನ್ೇರ್ ನ್ಲಿಾ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲಯಗಳು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುತುರ್. 

• ಪದಬ್ುಂಧ, ಚುಟುಕು, ಹನಿಗವನ್, ಹಾಡು ಹಾಡುವ, ಕಥ್ ರಚ್ಚಸುವ ಹಾಗು ಹ್ದಳುವ
ಕೌಶಲಯ, ನಾಟಕ ರಚನ್ ಹಾಗು ನಾಟಕ ಆಡಿ ತ್್ೂದರಿಸುವ ಕೌಶಲಯದ ಬ್ಳವಣಿಗ್್
ಆಗುವ ದು. 

• ಈ ಕಾನ್ೇರ್ ನ್ಲಿಾ ವಿವಿಧ ಆಟಗಳನ್ುೆ ಮಗು ಆಡುವ ದರಿುಂದ ಮಗುವಿನ್ ಮೆದುಳು
ಹಾಗು ರ್ದಹದ ಇತರ ಅುಂಗಗಳು ಬ್ಲವಧೇನ್ಗ್್ೂಳುುವ ದು.

• “ಆಡು – ಹಾಡು”ಕಾನ್ೇರ್ ನ್ಲಿಾ ಮಗು ತುುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಭಾಗವಹಿಸುವ ದಲಾರ್ದ, ಸುಂತ್್ೂದಷದ್ಧುಂದ ಗುುಂಪಿನ್ಲಿಾ ಹ್ೂಸದನ್ುೆ
ಕಲಿತುಕ್ೂಳುುವ ದು.



ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದ ಪರಕ್ರರಯೆ:-
ಎರಡನ್ದ ಕಾನ್ೇರ್ :- ಕಾಗದ - ಕತುರಿ.

• ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ಚ್ಚಕೆ ರ್ೂಡಡ ಗ್್ೂುಂಬ್ಗಳನ್ುೆ ಹಾಗೂ ಪ್ದಪರ್ ಕಟಿಟುಂಗ್ ಗಳಿುಂದ
ವಿವಿಧ ವಸುುಗಳನ್ುೆ ಮಾಡಲು ಕಲಿರ್ುತ್ಾುರ್.

ಮೂರನ್ದ ಕಾನ್ೇರ್ :- ಮಾಡು – ಆಡು

✓ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಹಾಗೂ ಗಣಿತದ ಕೌಶಲಯಗಳನ್ುೆ ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ೂಳುುತ್ಾುರ್.

✓ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ತಮಮ ತಮಮಲಿಾ ಚಚ್ಚೇಸಿ, ತ್ಾಕ್ರೇಕವಾಗಿ ಆಲ್್ೂದಚ್ಚಸಿ
ಸಮಸ್್ಯಗಳಿಗ್್ ಸೂಕು ಪರಿಹಾರ ಮಾಗೇಗಳನ್ುೆ ತ್ಾವ್ದ ಕುಂಡುಕ್ೂಳುುತ್ಾುರ್.

✓ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳಿಗ್್ ತಮಮ ಅಭಿಪಾರರ್ಗಳನ್ುೆ ಹ್ದಳಲು ಮುಕು ಅವಕಾಶವಿರುತುರ್. 

✓ ಪರಶ್್ೆಗಳು, ಪರಯದಗಗಳು, ಅವಲ್್ೂದಕನ್, ಯದಜನ್ ಮತಿುತರ ವಿಧಾನ್ಗಳ
ಮೂಲಕ ಪಡ್ದುಕ್ೂುಂಡ ದತ್ಾುುಂಶಗಳನ್ುೆ ಪರಿಶದಲಿಸಿ ಮೌಲಿಯದಕರಿಸುತ್ಾುರ್.



ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದ ಪರಕ್ರರಯೆ:-
ನಾಲೆನ್ದ ಕಾನ್ೇರ್ :-ಊರು ಸುತ್್ೂುದಣ
ಇಲಿಾ ನವಲುೆ ವಿಷರ್ಗಳಿರುತತವೆ.

1.ಒತದು ಮರದ ಅಧಾರ್ನ್.

2. ಜೆೈವಿಕ ಲ್ೆ ೇಕ ಅರಿಯೇಣ.

3.ಸತದಶಯನ್.

4.ನ್ಕ್ಷೆ ರಚಿಸಸುವುದು.



ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದ ಪೂವೇ ತಯಾರಿಯಾಗಿ
ತರಬ್ದತಿಗಳು :-

ರಾಜಯ ಹುಂತದಲಿಾ ಸನಿವಾಸ ತರಬ್ದತಿ –
➢ ಪರತಿ ಜಿಲ್ ಾ್ಯುಂದ - 5 ಎುಂ.ಆರ್ ಪಿ ಗಳಿಗ್್ ತರಬ್ದತಿ -3 ಪಾರಥಮಿಕ ಶ್ಾಲ್ಾ

ಶಕ್ಷಕರು+ 2 ಪೌರಢ ಶ್ಾಲ್ಾ ಶಕ್ಷಕರು-ಇವರಲಿಾ ಕನಿಷಠ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳ್ರ್ರು.

➢ ಬ್ುಂಗಳೂರು ಮತುು ಮೆೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ ಾ್ಗಳ ಎುಂ ಆರ್ ಪಿ ಗಳಿಗ್್
ತರಬ್ದತಿ :- ಬ್ುಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಾ

ದ್ಧನಾುಂಕ 14/11/2022 ರಿುಂದ 16/11/2022 ರವರ್ಗ್್

➢ ಬ್ಳಗ್ಾವಿ ಮತುು ಕಲುಬಗಿೇವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ ಾ್ಗಳ ಎುಂ.ಆರ್ ಪಿ ಗಳಿಗ್್ ತರಬ್ದತಿ :-
ಧಾರವಾಡದಲಿಾ

ದ್ಧನಾುಂಕ:- 23/11/2022 ರಿುಂದ 25/11/2022 ರವರ್ಗ್್



ಜಿಲ್ಾಾ ಹುಂತದ ತರಬ್ದತಿ :-
• ತ್ಾಲೂಾಕ್ರನ್ ಸುಂಪನ್ೂಮಲ ವಯಕ್ರು ( ಟಿ.ಆರ್. ಪಿ) ಗಳಿಗ್್ – ಎಮ್.ಆರ್.ಪಿ ಗಳಿುಂದ

• ಪರತಿ ತ್ಾಲೂಾಕ್ರನಿುಂದ 5 ಸುಂಪನ್ೂಮಲ ವಯಕ್ರುಗಳ ಆಯೆೆ -3 ಪಾರಥಮಿಕ ಶ್ಾಲ್ಾ
ಶಕ್ಷಕರು+ 2 ಪೌರಢ ಶ್ಾಲ್ಾ ಶಕ್ಷಕರು-ಇವರಲಿಾ ಕನಿಷಠ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳ್ರ್ರು.

.
• 12 ಡಿಸುಂಬ್ರ್ 2022 ರಿುಂದ 22 ಡಿಸುಂಬ್ರ್ 2022ರ್ೂಳಗ್್ 35 ಜಿಲ್ ಾ್ಗಳಲಿಾ 3 ದ್ಧನ್

ನ್ಡ್ರ್ುವ ದು.
• ಇಬ್ಬರು ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ. ಗಳನ್ುೆ ನಿಯದಜಿಸಲ್ಾಗುವ ದು.

• ಟಿ.ಆರ್. ಪಿ ಗಳು ಶಕ್ಷಕರ್ ಆಗಿರಲಿ.



ತ್ಾಲೂಾಕು ಹುಂತದ ತರಬ್ದತಿ:-
➢ 204 ತವಲ ಾಕುಗಳಲ ಾ –ಪರತಿ ಕಾಸುರ್ ನ್ 5 ಸತಪನ್ ಮಲ
ವಾಕ್ತತ ಗಳಿಗೆ- ಟಿ.ಆರ್. ಪಿಗಳಿತದ –

➢ಪರತಿ ಕಾಸುರ್ ನಿತದ 5 ಸತಪನ್ ಮಲ ವಾಕ್ತತಗಳ ಆಯ್ಕೆ -3 
ಪವರಥಮಿಕ ರ್ವಲ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರು+ 2 ಪೌರಢ ರ್ವಲ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರು-
ಇವರಲಿಾ ಕನಿಷಠ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆರ್ರು.- ಶಿಕ್ಷಕರೆ ಆಗಿರಲಿ

➢ 1/1/2023 ರಿುಂದ10/1/2023 ರವರ್ಗ್್ 204 
ತವಲ ಾಕುಗಳಲಿಾ -02ದಿನ್ಗಳು - ಸನಿವವಸ ರಹಿತ
ತರಬೆೇತಿ



ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ ಎಲಿಾ ಯಾವಾಗ ?
ಕರಮ

ಸುಂಖ್್ಯ
ಹಬ್ಬಗಳು ದ್ಧನಾುಂಕ

1 ಕಾಸಟರ್ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ 10.01.2023 ರಿುಂದ 25.01.2023 ರವರ್ಗ್್

2 ಜಿಲ್ಾಾ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ 27.01.2023 ರಿುಂದ 10.02.2023 ರವರ್ಗ್್



ಕಾಸಟರ್ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ:-
• 4103 ಕಾಸಟಗೇಳಲಿಾ -2 ದ್ಧನ್ದ ಹಬ್ಬ.
• ಸಕಾೇರಿ ಪೌರಢಶ್ಾಲ್್ರ್ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ಷಕರು- ಕಾಸಟರ್ ಹಬ್ಬದ

ಜವಾಬಾದರಿರ್ನ್ುೆ ನಿವೇಹಿಸುವರು.
• ಕಾಸಟರ್ ಹಬ್ಬಕ್ೆ ಸಥಳದ ಆಯೆೆ- ಜವಾಬಾದರಿ ವಹಿಸಿದ

ಸಕಾೇರಿ ಪೌರಢಶ್ಾಲ್್,  ಅತುಯತುಮ ಹಿರಿರ್/ಕ್ರರಿರ್
ಪಾರಥಮಿಕ ಶ್ಾಲ್್ ಇಲಾವ್ದ ಆ ಕಾಸಟರ್ ನ್ಲಿಾರುವ ಇತರ್
ಸಥಳಗಳ ಆಯೆೆ.



ಕಾಸಟರ್ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ:-ಮುುಂದುವರ್ರ್ುವಿಕ್
• ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ - ಕಾಸಟರ್ ನ್ಲಿಾರುವ ವಿವಿಧ ಸಕಾೇರಿ

ಶ್ಾಲ್್ಗಳಿುಂದ 4 ರಿುಂದ 9ನ್ದ ತರಗತಿರ್ ಒಟುಟ 120 
ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು.

• ತ್ಾಲೂಾಕು ಮಟಟದಲಿಾ ತರಬ್ದತಿ ಪಡ್ದ 05 ಜನ್ ಕಾಸಟರ್
ಸುಂಪನ್ೂಮಲ ಶಕ್ಷಕರು ಸುಂಪನ್ೂಮಲ ವಯಕ್ರುಗಳಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬ
ನ್ಡ್ಸುವರು. 

• ವಿವಿಧ ಶ್ಾಲ್್ಗಳಿುಂದ ಮಕೆಳನ್ುೆ ಹಬ್ಬಗಳಿಗ್್
ಕರ್ರ್ೂರ್ುಯವ ಶಕ್ಷಕರು ಹಬ್ಬಗಳಲಿಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನ್ುೆ
ನ್ಡ್ಸುವ ಸುಂಪನ್ೂಮಲ ಶಕ್ಷಕರಿಗ್್ ನ್ರವ ನಿದಡುವರು. 



ಕಾಸಟರ್ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ:-ಮುುಂದುವರ್ರ್ುವಿಕ್
• ಕಾಸಟರ್ ಮಟಟದ ಹಬ್ಬವನ್ುೆ ಸಥಳಿದರ್ ಮಟಟದಲಿಾ ಸುಂಘಟಿಸಿ

ರ್ಶಸಿಾಗ್್ೂಳಿಸುವ ಜವಾಬಾದರಿರ್ು ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಹಾಗೂ ಆಯೆೆಯಾದ
ಸಕಾೇರಿ ಪೌರಢಶ್ಾಲ್್ರ್ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ಷಕರರಾದಗಿರುತುರ್. 

• ಹಬ್ಬಗಳಿಗ್್ ಆಯೆೆಮಾಡಲ್ಾದ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳನ್ುೆ ಹಬ್ಬ ನ್ಡ್ರ್ುವ
ಸಥಳಗಳಿಗ್್ ಕರ್ರ್ೂರ್ುಯವ ಜವಾಬಾದರಿರ್ು ಆಯಾ ಶ್ಾಲ್್ಗಳ
ಶಕ್ಷಕರರಾದಗಿರುತುರ್. 

• ಈ ಹಬ್ಬವನ್ುೆ ಸಮುರಾರ್, ಜನ್ಪರತಿನಿಧಿಗಳು, ಗ್ಾರಮ
ಪುಂಚಾಯತಿ ಅಧಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸಯರು, ಶ್ಾಲ್್ರ್ ಹಳ್ರ್
ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ಾಲ್ಾ ಮೆದಲುಸುುವಾರಿ ಸಮಿತಿರ್
ಸಹಕಾರರ್ೂುಂದ್ಧಗ್್ ಗ್ಾರಮದ ಶ್್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿ
ಆಚರಿಸುವ ದು. 



ಕಾಸಟರ್ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದಲಿಾ ಭಾಗವಹಿಸುವ
ಮಕೆಳ ಆಯೆೆ:-

➢ ಕಾಸಟರ್ ನ್ಲಿಾ ಇರುವ ಎಲ್ಾಾ ಸಕಾೇರಿ ಕ್ರರಿರ್ /ಹಿರಿರ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಹಾಗೂ
ಪೌರಢಶ್ಾಲ್್ಗಳ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳನ್ುೆ ಆಯೆೆಗ್್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ದು.

➢4 ರಿುಂದ9 ನ್ದ ತರಗತಿರ್ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳನ್ುೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ದು

➢ ಎಲ್ಾಾ ಸಮುರಾರ್ದ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ಇರುವುಂತ್್ ನ್ೂದಡಿಕ್ೂಳುುವ ದು.

➢ ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಬಾಲಕ್ರರ್ರಿಗ್್ ಸಮಾನ್ ಅವಕಾಶ.

➢ ಕಡಾಡರ್ವಾಗಿ ವಿಶ್್ದಷ ಅಗತಯವ ಳು ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳನ್ುೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ದು.

➢ ಕಲಿಕ್ರ್ಲಿಾ ಹಿುಂದುಳಿದ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳನ್ುೆ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುವ ದು. 



ಜಿಲ್ಾಾ ಹುಂತದ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ:-
• ರವಜ್ಾದ 35 ಜಲ್ ಾೆಗಳಲ ಾ 27.01.2023 ರಿತದ
10.02.2023ರೆ ಳಗೆ ಜಲ್ವಾ ಹಬ್ಬವು 3 ದಿನ್ ನ್ಡೆರ್ುವುದು.

• ಜಲ್ವಾ ಹಬ್ಬದಲಿಾ 4 ರಿತದ 9 ನೆೇ ತರಗತಿರ್ ಒಟ್ುು 300 
ವಿದವಾರ್ಥಯಗಳು ಬೆೇರೆ, ಬೆೇರೆ ತವಲ ಾಕುಗಳಿತದ
ಭವಗವಹಿಸುವರು.

• ಅತಿಥೆೇರ್ ರ್ವಲ್ೆರ್ ವಿದವಾರ್ಥಯಗಳ ಮನೆಗೆ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ
ತವಲ ಾಕ್ತನಿತದ ಬ್ತದ ವಿದವಾರ್ಥಯಗಳು ಅತಿರ್ಥಗಳವಗಿ 3  ದಿನ್
ಜೆ ತೆರ್ಲಿಾ ವವಸಿಸುವರು.



ಜಿಲ್ಾಾ ಹುಂತದ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ:-
ಸಥಳದ ಆಯೆೆ :-
• ಕನಿಷಟ 12 ರಿುಂದ 15 ಕ್ೂಠಡಿಗಳಿರುವ ಶ್ಾಲ್್/ ಕಾಲ್್ದಜು ಗಳನ್ುೆ ಆಯೆೆ
ಮಾಡುವ ದು.

• ಮಕೆಳ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನ್ುೆ ನ್ಡ್ಸಲು ಸ್ಾಕಾಗುವಷುಟ ಕ್ೂಠಡಿಗಳು, ಆಟದ
ಮೆೈರಾನ್, ಕುಡಿರ್ುವ ಶುದದ ನಿದರಿನ್ ವಯವಸ್ ಥ್, ಶ್ೌಚಾಲರ್ಗಳು ಇತ್ಾಯದ್ಧ
ಮೂಲಭೂತ ಸ್ೌಕರ್ೇಗಳನ್ುೆ ಹ್ೂುಂದ್ಧರಬ್ದಕು. 

•ಮಕೆಳ ಸುರಕ್ಷತ್್ಗ್್ ಆದಯತ್್ ನಿದಡಬ್ದಕು. 

•ಶಕ್ಷಕರು ಮತುು ಸುಂಪನ್ೂಮಲ ವಯಕ್ರುಗಳಿಗ್್ ವಸತಿ ವಯವಸ್ ಥ್

•ಸ್ಾರ್ುಂಕಾಲ ಮಕೆಳ ಸ್ಾುಂಸೃತಿಕ ಕಾರ್ೇಕರಮಗಳನ್ುೆ ನ್ಡ್ಸಲು ಸಥಳ
ಇತ್ಾಯದ್ಧಗಳನ್ುೆ ಗಮನ್ದಲಿಾಟುಟಕ್ೂಳುಬ್ದಕು. 



ಜಿಲ್ಾಾ ಹುಂತದ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ:-
ಮಕೆಳ ಆಯೆೆ:-
➢ ಜಿಲ್ಾಾ ಹುಂತದ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬಕ್ೆ ಎರಡು ರಿದತಿರ್ಲಿಾ ಮಕೆಳ ಆಯೆೆ.
• ಅತಿಥ್ದರ್ ಮಕೆಳ ಆಯೆೆ
• ಅತಿರ್ಥ ಮಕೆಳ ಆಯೆೆ:-

➢ ಅತಿಥ್ದರ್ ಮಕೆಳ ಆಯೆೆ :- 150 ಅತಿಥ್ದರ್ ಮಕೆಳನ್ುೆ (75 ಬಾಲಕರು
ಹಾಗೂ 75 ಬಾಲಕ್ರರ್ರು) ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ ಪಟಿಟ ಸಿದದಪಡಿಸಿಕ್ೂಳುುವ ದು.

➢ ಆಯೆೆ ಮಾಡಲ್ಾದ ಪಟಟಣ ಅಥವಾ ಗ್ಾರಮದ ಎಲ್ಾಾ ಸಕಾೇರಿ ಶ್ಾಲ್್ಗಳ
ಶ್ಾಲ್ಾಭಿವೃಧಿಿ ಹಾಗೂ ಮೆದಲುಸುುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳ, ಮಕೆಳ ಪಾಲಕರ
/ಪ್ದಷಕರ ಸಭ್ ನ್ಡ್ಸಿ ಮಕೆಳ ಆಯೆೆ

➢ 4 ರಿುಂದ 9ನ್ದ ತರಗತಿರ್ ಮಕೆಳು - ಪರತಿ ತರಗತಿಗಳಿುಂದಲೂ ಸಮಾನ್
ಸುಂಖ್್ಯರ್ಲಿಾರುವುಂತ್್ ನ್ೂದಡಿಕ್ೂಳುುವ ದು



ಜಿಲ್ಾಾ ಹುಂತದ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ:-
ಅತಿರ್ಥ ಮಕೆಳ ಆಯೆೆ:-
✓ಜಲ್ ಾೆರ್ ಎಲ್ವಾ ತವಲುಾಕುಗಳನೆ ುಳಗೆ ತಡತತೆ 150 (75 
ಬವಲಕರು ಹವಗ 75 ಬವಲಕ್ತರ್ರು) ವಿದವಾರ್ಥಯಗಳನ್ುು
ಅತಿರ್ಥ ಮಕೆಳವಗಿ ಆಯ್ಕೆ
✓ಕಾಸುರ್ ಮಟ್ುದ ಕಲಿಕವ ಹಬ್ಬದಲಿಾ ಭವಗವಹಿಸಿದ ಮಕೆಳನ್ುು
ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಮಕೆಳಿಗೆ ಅವಕವಶ
✓ಎಲ್ವಾ ಸಮುದವರ್ದ ಮಕೆಳಿಗ ಅವಕವಶ
✓ 4 ರಿತದ 9ನೆೇ ತರಗತಿರ್ ವರೆಗೆ ಸಮವನ್ ಸತಖ್ೆಾರ್
ಮಕೆಳಿರುವತತೆ ನೆ ೇಡಿಕೆ ಳುುವುದು. 
✓ಅತಿರ್ಥ ಮಕೆಳ ಪಟಿುಗ ಅತಿಥೆೇರ್ ಮಕೆಳ ಪಟಿುಗ 
ತವಳೆಯವಗುವತತೆ ನೆ ೇಡಿಕೆ ಳುುವುದು.



ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನ್
ಸ್ಾಾಗತ ಸಮಿತಿರ್ ರಚನ್ :-
• ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ ನ್ಡ್ಸುವ ಪಟಟಣ /ಗ್ಾರಮದ ಜನ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಊರಿನ್ ಹಿರಿರ್ರು,

ರ್ುವಕರು, ಹಳ್ರ್ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳ ಸುಂಘ, ಜಿಲ್ ಾ್ಗಳಲಿಾ ಶ್್ೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ
ಕಾರ್ೇನಿರತವಾಗಿರುವ ಸಕಾೇರ್ದತರ ಸಾರ್ುಂ ಸ್್ದವಾಸುಂಸ್ ಥ್ಗಳು (ಎನ್.ಜಿ.ಒ), 
ವ್ೈದಯರು, ಶಕ್ಷಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ೂೆಳಗ್್ೂುಂಡ ಸ್ಾಾಗತ ಸಮಿತಿರ್ ರಚನ್.

• ಸ್ಾಾಗತ ಸಮಿತಿರ್ು ಸಭ್ರ್ನ್ುೆ ನ್ಡ್ಸಿ, ಹಬ್ಬದ ಕುರಿತು ಚಚ್ಚೇಸಿ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದ
ಸುಂಘಟನ್ಗ್್ ಸಮುರಾರ್ದ ಹಾಗೂ ಜನ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ರವನ್ುೆ ಪಡ್ರ್ುವ ದು
ಹಾಗೂ ಸಮುರಾರ್ ಸುಂಪೂಣೇವಾಗಿ ಪಾಲ್್ೂೆಳುುವುಂತ್್ ಮಾಡುವ ದು. 

ಸಹಾರ್ ಕ್ದುಂದರ :-
• ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ಮತುು ಶಕ್ಷಕರಿಗ್್ ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇತರರಿಗ್್ ಕಾಲ

ಕಾಲಕ್ೆ ಬ್ದಕಾಗಬ್ಹುರಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕ್ದುಂದರದ್ಧುಂದ ಪಡ್ರ್ುವುಂತಿರಬ್ದಕು. 

• ಸಹಾರ್ ಕ್ದುಂದರ ನಿರುಂತರವಾಗಿ ತ್್ರ್ದ್ಧರುವುಂತಿರಬ್ದಕು.



ಶಬಿರಗಳ ಉರಾಾಟನ್ ಮತುು ಸಮಾರ್ೂದಪಗಳು :-

• ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದ ಉರಾಾಟನ್ ಅಥೇಪೂಣೇವೂ ಸರಳವೂ
ಆಗಿರಲಿ .

• ಸುದ್ಧದಘೇ ಸಮರ್ವನ್ುೆ ಇದಕಾೆಗಿ ವಯರ್ಮಾಡದ್ಧರಲಿ.
• ಉರಾಾಟನಾ ಸಮಾರುಂಭಕ್ೆ ಕಾರ್ರ್ದ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು

ಶಬಿರಕ್ೆ ಬ್ರುತಿುದದುಂತ್್ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನ್ುೆ ಆರುಂಭಿಸಲಿ.
• ಮಕೆಳು ಶಬಿರಕ್ೆ ಬ್ರುತಿುದುಂತ್್ ವಿಭಾಗಿದರ್

ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಲಿಾ ತ್್ೂಡಗಿಕ್ೂಳುುವುಂತ್ಾಗಲಿ .
• ಉರಾಾಟನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾರ್ೂದಪ ಸಮಾರುಂಭಗಳಲಿಾ

ಸುದ್ಧದಘೇ ಭಾಷಣಗಳು ಸನಾಮನ್ಗಳು ಇರುವುಂತಿಲಾ. 
ಸರಳವೂ ಸುಂಕ್ಷಿಪುವೂ ಆಗಿರಲಿ.



ಶಬಿರಗಳ ಉರಾಾಟನ್ ಮತುು
ಸಮಾರ್ೂದಪಗಳು :-

• ಮಕೆಳಿಗ್್ ಕ್ರರಿದಟ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕವದ, ಯಾವ ರಾದರೂ
ಚಟುವಟಿಕ್ರ್ ಮೂಲಕವದ ಉರಾಾಟನ್ ಆಗಲಿ.

• ಅತಿರ್ಥಗಳಿಗ್್ ಮೊದಲ್್ದ ಶಬಿರದ ಸಾರೂಪ ಮತುು
ಪಾರಮುಖ್ಯತ್್ರ್ನ್ುೆ ತಿಳಿಸಿ .

• ಸಮಾರ್ೂದಪ ಸಮಾರುಂಭದಲಿಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕೆಳು
ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರಿಗ್್ ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುೆ ಹುಂಚ್ಚಕ್ೂಳುಲು
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ್ೂಡುವ ದು .

• ಎಲಾವೂ ವಿರಾಯರ್ಥೇ ಕ್ದುಂದ್ಧರತವಾಗಿರುವುಂತ್್
ನ್ೂದಡಿಕ್ೂಳುುವ ದು.



ಕಲಿಕವ ಚೆೇತರಿಕೆ- ಟವಸೆ ಫೇರ್ಸಯ
• ರ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕವರ್ಯಪಡೆ – ಕಲಿಕವ ಚೆೇತರಿಕೆಗೆ
ಸತಬ್ತಧಿಸಿದತತೆ ಕೆೈಗೆ ತಡ ಕವರ್ಯಗಳು.

• ಎಫ್.ಎ.ಕ ಾ ಗಳ ಮವಹಿತಿ –ಡಿ.ಎರ್ಸ.ಆರ್.ಟಿಗೆ ಸಲಿಾಕೆ.

• ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ವಮಥಾಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು ಕವರ್ಯಕರಮ.



ಕಾಸುರ್ ಸಮವಲ್ೆ ೇಚನವ ಸಭೆ
• ಕಾಸುರ್ ಸಮವಲ್ೆ ೇಚನವ ಸಭೆ ಕರಮಬ್ದಿವವಗಿ
ನ್ಡೆರ್ುತಿತದೆಯ್ಕೇ ?

• ಎಷುು ಕಾಸುರ್ ಸಭೆಗಳಲಿಾ ಭವಗವಹಿಸಿದಿುರಿ?

• ಕಾಸುರ್ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸದೆೇ ಇದು ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ಗಳ ಮೇಲ್ೆ
ಕೆೈಗೆ ತಡ ಕರಮ.



NIB-KA  APP

• ನಿಪುಣ ಭವರತ –ಕನವಯಟ್ಕ (NIB- KA ) App.

• 35 ಜಲ್ ಾೆಗಳು ಲ್ೆ ಗಿನ್ ಆಗಿವೆ.
• 4103  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿಗಳಲಿಾ 1180 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿಗಳು ಮವತರ
ಲ್ೆ ಗಿನ್ ಆಗಿರುತವತರೆ .- 10 ದಿನ್ಗಳಲಿಾ.

• 2240 ರ್ವಲ್ವ ಭೆೇಟಿ ಮವಹಿತಿ ನಿಬ್ ಕವ ಎಫ್ ನ್ಲಿಾ
ಅಪ್ಾೇಡ್ ಆಗಿದೆ.

• ಸಿ.ಅರ್.ಪಿಗಳ ರ್ವಲ್ವ ಭೆೇಟಿ ಮವಹಿತಿ – ರ್ವಲ್ವ ರ್ೆೈಕ್ಷಣಿ
ಕ ಪರಗತಿ- ಕಲಿಕವ ಫಲ ಸ್ವಧಿಸುವಿಕೆ ಮವಹಿತಿ ನಿೇಡಲು
ಸಿ.ಅರ್.ಪಿಗಳಿಗೆ ಅವಕವಶನಿೇಡಲ್ವಗಿದೆ.

• https://prerana.karnataka.gov.in/dashboard/



ಮೌಲ್ವಾತಕನ್ದ ಪರಗತಿರ್ನ್ುು
SATS ನ್ಲಿಾ ದವಖಲಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ.

ರೂಪಣಾತಮಕ ಹಾಗೂ ಸುಂಕಲನಾತಮಕ ಮೌಲ್ಾಯುಂಕನ್ದ ಪರಗತಿ
ಕರಮ

ಸುಂಖ್್ಯ
ಮಾಹ್ ನ್ಮೂದ್ಧಸಬ್ದಕಾದ ಮೌಲ್ಾಯುಂಕನ್

1 ಡಿಸ್್ುಂಬ್ರ್- 22 FA-1
2 ಡಿಸ್್ುಂಬ್ರ್- 22 FA-2
3 ಜನ್ವರಿ - 23 SA-1

4 ಫ್ಬ್ರವರಿ - 23 FA-3

5 ಮಾರ್ಚೇ -23 FA-4

6 ಏಪಿರಲ್ - 23 SA-2



Third Party Evaluation

• ಕಲಿಕವ ಚೆೇತರಿಕೆ ಕವರ್ಯಕರಮ ಅನ್ುಷ್ವಠನ್ದ
ಪರಿಣವಮ ಕತಡುಕೆ ಳುಲು - ಮಿಡ್ ಲ್ೆೈನ್ ಸುಡಿ.

• ಡಿಸ್ೆತಬ್ರ್ 2022 ರ ಅತತಾದಲಿಾ.

• ಆರ್ು ರ್ವಲ್ೆಗಳಿಗೆ- 2 ರಿತದ 9 ನೆೇ ತರಗತಿರ್
ವಿದವಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ.



ವತದನೆಗಳು


