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�ಾ��ೕಯ ಅಹ��-ಅಂದ�
��ಾ����ೕತನ �ೕಜ�

 ಸವ� ��ಾಅ��ಾನ

1. ಇದು ಎ�ಾ� ಮಕ��� ಉ�ತ
ಮತು� ಕ�ಾ�ಯ ��ಣವನು�

ಒದ�ಸುತ��.
 

2. �ಾ�ಾ �ೌಲಭ�ಗ�ಲ�ದ ಕ�
�ೂಸ �ಾ�ಗಳನು� ಆರಂ�ಸ�ೕಕು

 
3. �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಸು�ಾ�ಸಲು
ಮತು� ಅ��ತ�ದ��ರುವ �ಾ�ಗಳ
ಮೂಲ�ೌಕಯ�ವನು� ಸು�ಾ�ಸಲು

 

1. �ೕ�ರುವ �ಕ� ಮಕ�ಳ� 6-
14 ವಷ� ವಯ��ನ ಗುಂಪ�.

 
2. �ೕ�ದ �ಕ� ಮಕ�ಳ�
�ಂದು�ದ ಮತು�

ಆ��ಕ�ಾ� ದುಬ�ಲ
��ಾಗಗಳ�.

��ಾ����ೕತನ ರೂ. 12000/- ವಷ��� (ರೂ.
1000/- ಪ�� �ಂಗಳ�) ಪ�� ��ಾ���� ಆ���ಾದ
��ಾ���ಗ�� �ೕಡ�ಾ�ತು ಅಧ�ಯನ�ಾ�� ಪ��
ವಷ� IX �ಂದ XII ತರಗ�ಗಳ�.
��ಾ���ಗಳ ಆ�� ��ಾ����ೕತನವನು� �ೕಡ�ಾ��
ಒಂದು ಮೂಲಕ �ಾಡ�ಾ�� ನ��ದ ಪ�ೕ� �ಾಜ�
ಸ�ಾ�ರಗಳ�.

1.

2.

1. ��ೕಷಕರ ಆ�ಾಯ �ೂಂ�ರುವ ��ಾ���ಗಳ� ಎ�ಾ�
ಮೂಲಗ�ಂದವಷ��� ರೂ. 3,50,000/-�ಚು� ಇಲ�ದವರು
��ಾ����ೕತನವನು� ಪ�ಯಲು ಅಹ�ರು.

2. ಓದು��ರುವ ��ಾ���ಗಳ� �ೕಂ��ೕಯ ��ಾ�ಲಯ, ಜ�ಾಹ�
ನ��ೕದಯ ��ಾ�ಲಯಗಳ�, ವ��ಂದ ನ�ಸಲ�ಡುವ ವಸ� �ಾ�ಗಳ�
�ಾಜ� ಸ�ಾ�� ಸಂ��ಗಳ� ಮತು� �ಾಸ� �ಾ�ಗಳ� ಅಲ� ಈ �ೕಜ�
ಅ�ಯ�� ��ಾ����ೕತನ�� ಅಹ�ರು.

3. ಆ��ಯ ಸಮಯದ�� ��ಾ����ೕತನ ಪ�ಶ�� ಅಭ���ಯು ಅಂಕ
ಗ��ರ�ೕಕು ಕ�ಷ� 55% ಅಂಕಗಳ� ಅಥ�ಾ ತತ��ಾನ ತರಗ� VIII
ಪ�ೕ�ಯ�� ��ೕ� 5 ರಷು� ಸ��� ಇರುತ��.

�ಾಜ�ೕ� ಆ�ೂೕಗ���ೕ 

��ಎ� ಕುಟುಂಬದವರು
 ಎಂ�ಾ�ನ�� ಸೂಪ� ���ಾ��
ಆಸ���ಗಳ�� ಪ�ಮುಖ �ಾ��ಗ��

ನಗದು ರ�ತ ����.

ಸಂ�ಾ� ಸುರ�ಾ �ೕಜ�
ಅಹ�ತ - 
1.    ಸಣ� �ೖತರು, ಕೃ� �ಾ��ಕರು,
�ೕ�ಾರರು, �ೕನು�ಾರರು ಮತು� 60
ವಷ� �ೕಲ�ಟ� ಅಸಂಘ�ತ ವಲಯದ
�ಾ��ಕರು.
2.    ಪ� ಮತು� ಪ��ಯ ಒಟು� ಆ�ಾಯ
20 �ಾ�ರ �ೕರ�ಾರದು, ಅವರ ಒಟು�
�ೕವ� 10 �ಾ�ರ �ೕರ�ಾರದು, ಮತು�
ಅವರು �ಾವ��ೕ ಇತರ ಸ�ಾ�� �ಂಚ�
�ೕಜ�ಗಳನು� ಪ�ಯ�ಾರದು.

ಲಭ��ರುವ
ಪ��ೕಜನಗಳ� -

    �ಾ�ಕ �ಂಚ� 500 ರೂ.
 

ಪ��ಾನಮಂ�� ಶ�ಮ �ೕ� �ಾ�-ಧ� 
(�ಎಂ-ಎ���ಎಂ)

ಅಹ�� - 
ಸ�ಯಂ��ೕ�ತ ಮತು� �ೂಡು�
�ಂಚ� �ೕಜ� 
a. ಅಸಂಘ�ತ �ಾ��ಕ
ಆ�ರ�ೕಕು.
b. ಪ��ೕಶ ವಯಸು� 18 �ಂದ
40 ವಷ�.
c. �ಾ�ಕ ಆ�ಾಯ 15000
ರೂ. ಅಥವ ಅದ��ಂತ ಕ��
ಇರ�ೕಕು.

ಲಭ��ರುವ ಪ��ೕಜನಗಳ�  - 
1.    60 ವಷ� ತುಂ�ದ ನಂತರ �ಂಗ�� ಕ�ಷ�
3000/- ರೂ. ಖ�ತ �ಂಚ�.
2.    �ಂಚ� ಪ�ಯುವ ಸಂದಭ�ದ��
ಚಂ�ಾ�ಾರರು ಮೃತಪಟ��, ಫ�ಾನುಭ�ಯ
ಸಂ�ಾ�ಯು ಕುಟುಂಬದ �ಂಚ��ಂದ �ೕ.
೫೦ರಷು� ಪ�ಯಬಹುದು.
3.    ಫ�ಾನುಭ�ಯ �ಯ�ತ �ೂಡು�
ಆದ� 60 ವಷ� ತುಂಬುವ ಮುನ� �ಾವ��ೕ
�ಾರಣ�ಂದ ಮರಣ �ೂಂ�ದ�, ಸಂ�ಾ�ಯು
�ಯ�ತ �ೂಡು� ಅಥ�ಾ �ಗ�ಮನ ಮತು�
�ಂ��ದು�ೂಳ��ವ �ಬಂಧ�ಗಳ ಮೂಲಕ
�ೕಜ�ಯನು� �ೕರಲು ಮತು�
ಮುಂದುವ�ಸಲು ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ��.

ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಜ� ಧ� �ೕಜ� (PMJDY)

ಅಹ�� 
�ೂರತುಪ��ದ
��ಾಗಗಳ� ಅಂದ�

ದುಬ�ಲ ��ಾಗಗಳ� ಮತು�
ಕ�� ಆ�ಾಯದ
ಗುಂಪ�ಗಳ� �ೕ�

�ಾವ�ದನೂ� �ೂಂ�ರದ
ವ���ಗಳ� �ಾ�

ಲಭವ�ರುವ ಪ��ೕಜನಗಳ� 
1.    ಒಂದು ಮೂಲ ಉ��ಾಯ �ಾ�ಂ�
�ಾ�ಯನು� ��ಯ�ಾ�� �ಾ�ಂ� ಇಲ�ದ ವ���.
2.     ಅಪ�ಾತ ��ಾ ಕವ� ರೂ.1 ಲ�
(ವ��ಸ�ಾ�� ರೂ. �ೂಸ PMJDY � 2 ಲ�
ರೂ ನಂತರ �ಾ�ಗಳನು� ��ಯ�ಾ��
28.8.2018
3.     ಓವ� �ಾ��� (OD) �ೌಲಭ� ವ�� ರೂ.
10,000.
4.    PMJDY �ಾ�ಗಳ� �ೕರ ಪ��ೕಜನ��
ಅಹ�ರು ವ�ಾ�ವ� (���), ಪ��ಾ� ಮಂ��
�ೕವನ �ೂ�ೕ� ��ಾ �ೕಜ� (PMJJBY),
ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಸುರ�ಾ ��ಾ �ೕಜ�
(PMSBY) ಅಟ� �ಂಚ� �ೕಜ� (APY),
ಸೂ�� ಘಟಕಗಳ� ಅ�ವೃ�� ಮತು�
ಮರುಹಣ�ಾಸು ಏ��� �ಾ�ಂ� (ಮು�ಾ�)
�ೕಜ�.

ಬಡತನ & ಅಸಂಘ�ತ ವಲಯದ
�ಾ��ಕರು �ೕಜ�ಗಳ�

ಅಹ��

ಅಹ��

ಬಡತನ ಮತು� ��ಣ �ೕಜ�ಗಳ�

ಪ��ೕಜನಗಳ�-

ಪ��ೕಜನಗಳ�

�ಾಭ�ರುವ ಪ��ೕಜನಗಳ�  - ಅಹ�� - 

�ಾ�ಯ ಬಂಧು
 

(��� �ೂ�ೂ �ಾನೂನು �ೕ�ಗಳ�)
 

�ೂೕಂ�ಾ�ತ ��� �ೂ�ೂ ವ�ೕಲ�ಂದ �ೕ�ತದ��ರುವ
ವ���ಗ�� ಉ�ತ �ಾನೂನು �ೕ�ಗಳ� �ಾ�ಯ ಬಂಧು
��ೖ�  ಅ���ೕಶ� ನ�� ಲಭ��ರುತ�� �ಾ�ಯ ಬಂಧು

��ೖ� ಆ� ನ�� ಲಭ��ರುತ��

�ಾ�ಯ ಬಂಧು ��ೖ� ಅ� ಉ�ತ
�ಾನೂನು �ೕ�ಗಳನು� ಬಯಸುವ
ಸುಲಭ�ಾ� ಸಂಪಕ� �ಾ� ಸಲು
ಆಗ�ರುವ ಅಂ�ನ��ರುವ ವ���ಗಳನು�
(ಅ���ಾರರು ಎಂದು
ಕ�ಯು�ಾಗುತ��) ಅನುಮ�ಸುತ��,
�ೂೕಂ�ಾ�ತ ���. �ೂ�ೂ
ವ�ೕಲ�ೂಂ��, �ಾ�ಯ ಬಂಧು
��ೖ� ಆ� �ಾರತ�ಾದ�ಂತ �ಂ�
ಮತು� ಇಂ��� �ಾ�ಗಳ�� ಲಭ���

ಅ���ಾರ �ಾರು? �ಾನೂನು �ೕ�ಾ
�ಾ���ಾರ �ಾ��, 1987 ರ ��� 12ರ
ಅ�ಯ�� ಬರುವ �ಾವ��ೕ ವ���

�ಾ�ಯ ಬಂಧು ��ೖ� ಅ�

ಬಡತನ ಮತು� ಆ�ೂೕಗ� ರ��



�ಇ�� ತರ�ೕ� �ೕಜ�

ಸ��ಾ�ತ�ಕ ಪ�ೕ�ಗ�� ತರ�ೕ�
ಮತು� ಇತರ

�ೕವ�ೂೕ�ಾಯ�ಾ�� ನ��ಂ�
ಮತು� �ಾ��ಾ��ಕ�

�ೂೕಸ��ಳ�, �ೖಲ� ತರ�ೕ�,
ಏ�ೂೕ���� ತರ�ೕ�, ಆ�ಥ�
�ವ�ಹ�, NIFT, CIPET,

ಇ�ಾ��ಗಳ�

ಅಹ�� - ST/SC
ಯುವಕರು 

 �ೕ� ದ�ಾ�ಉ �ಾ�ಾ�ಯ �ಾ��ೕಣ
�ೌಶಲ� �ೕಜ� (��ಯು-���ೖ)

ಪ��ೕಜನಗಳ� -
ಉ�ತ ತರ�ೕ�, ಉ�ತ ಸಮವಸ�, ಉ�ತ �ೂೕ��ವ ಸು�, ಉ�ತ ವಸ�
ಮತು� �ೂೕ�� ಸಂದಭ�ದ�� ವಸ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�, ಮರು�ಾವ�ಗಳ�

ವಸ� ರ�ತ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ��ನ �ಚ�ಗಳ�, ��ೕ��ಉ �ೂ�ೕಗ
�ೕತನವನು� ಪ�� �ಂಗಳ� �ಾ�-ಅ� ಗಳ� ಸ�ಳವನು� ಅವಲಂ�� 2-6
�ಂಗಳ�ಗಳ� ಕ�ಷ� 70% � ��ೕಜ� ಮತು� ��ೕಜ� ಎ�ಾ� ತರ�ೕ�
ಪ�ದವರು ಕ�ಷ� �ೕತನ ರೂ. 6,000/- �ಂಗ�� (ಕಂಪ�� �ಚ��ಾ�).

(ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ�� ಆ�ಾಯ �ೖ�ಧ��ಯನು� ಸೃ��ಸುತ�� ಮತು�
�ಾ��ೕಣ ಯುವಕರು ತಮ� ವೃ��ಯನು� ಅ�ತು�ೂಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾ�

ಆ�ಾಂ�ಗಳ�)

BPL ನ�� �ಾ�ೕಕತ�/�ೕಪ�� �ಾ�� ಗಳ�
BPL ನ�� �ಾ�ೕಕತ�/�ೕಪ�� PDS �ಾ�� ಗಳ� (ಇದನು�
ಅಂ�ೂ�ೕದಯ ಎಂದೂ ಕ�ಯು�ಾ�� �ಲವ� �ಾಜ�ಗಳ�� ಅನ�
�ೕಜ�)
RSBY ನ�� �ಾ�ೕಕತ� / �ೕಪ�� �ಾ�� (�ಾ��ೕಯ
�ಾ�ಸ���ೕ�ಾ �ೕಜ�)

ಯುಗದ�� ಬಡ ಕುಟುಂಬದ �ಾ��ೕಣ ಯುವಕರು
15 �ಂದ 35 ವಷ�ಗಳ ಗುಂಪ�, (��ಾ�ಂ� ��ಾಗಗಳ� - ಮ��ಯ��
���ನ ವಯ��ನ �� ಅಭ���ಗಳ�, ಮತು� �ೕ�ದ ಅಭ���ಗಳ�
��ೕಷ�ಾ� ದುಬ�ಲ ಬುಡಕಟು� ಗುಂಪ�ಗಳ� (PVTGs), �ಕ�ಾಂಗ
ವ���ಗಳ� (PwDs), �ಾ����ಂಡ� ಮತು� ಇತರ ��ೕಷ ಪ�ನವ�ಸ�
ಬಂ�ತ �ಾ��ಕರಂತಹ ಗುಂಪ�ಗಳ�, ಕಳ��ಾಗ�ಯ ಬ�ಪಶುಗಳ�,
�ಾ�ನು�ಯ� �ಾ���ಂಜ� ಗಳ�, �ಾ���-�ಂಡ��, ಎ�ಐ�

�ಾ��� ವ���ಗಳ�, ಇ�ಾ��.
45�� 10 ವಷ��ಂದ �ಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ವಷ�ಗಳ�.). DDU-GKY
ಗು�ಯನು� �ೂಂ�� ಬಡವರ �ಾಗವ�ಸು�� ಗುರು�ಸು�� (�ಐ�)
�ಗ��ಕರನು� �ೕ�ಸಲು ಅ�ೕ�ತ ಪ�����ಾ� ಅಭ���ಗಳ�, ಈ
�ಳ�ನ �ಾವ��ಾದರೂ ಮಧ�ಂತರ DDU-GKY � ಅಹ��ಯನು�
ಖ�ತಪ�ಸುತ��
�ಾ��ೕ�ತ �ೌಶಲ� ತರ�ೕ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�:

ಇಂ��ಾ �ಾಂ��ಾ��ೕಯ ವೃ�ಾ�ಪ� �ಂಚ�
�ೕಜ� (NOAPS)

��ಷ ಮ�ಯ �ಾತ� - 25 ಚದರ.
ಎಂ� ಆ�ೂೕಗ�ಕರ ಅಡು��ಂ��
�ಾಗ 
ಬಯಲು ಪ��ೕಶಗಳ�� ಘಟಕದ �ರವ�
– 1.20 ಲ�; ಗುಡ��ಾಡು �ಾಜ�ಗಳ�,
ಕಷ�ದ ಪ��ೕಶಗಳ� ಮತು� IAP ���ಗಳ�
- 1.30 ಲ�ಗಳ�
�ಾನುಭ�� ಅಹ�� ಇ� 90/95
�ೌಶಲ�ರ�ತ ವ���ಗಳ� MNREGS
�ಂದ �ಾ��ಕ.
��ಾ�ಣ�� �ರವ� �ೌ�ಾಲಯದ
ಮೂಲಕ ಹ�ೂೕ�� ತರ�ಾ��
SBM=G �ೂ� ಒಮು�ಖ�ಾಗುವ�ದು,
MNREGS ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಇತರ
��ಯ �ೕಸ�ಾದ ಮೂಲ.

1.

2.

3.

4.

�ೖಪ�� ಒಮು�ಖ ಕು�ಯುವ �ೕರು, �ದು��,
ಎ��� ಸಂಪಕ� ಇ�ಾ�� ��ಧ
�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� ಪ�ಯ���ದರು.

ಅ���ಾರರ ವಯಸು� 60
ವಷ� ಅಥ�ಾ ���ನದು 2.
ಅ���ಾರರು ಮ��
�ೕ�ದವರು ಬಡತನ
�ೕ�ಯ �ಳ�.

(��ಎ� �ಧ�ಯರು
ಮತು� ವ���ಯನು�
�ೂರತುಪ��

�ಕ�ಾಂಗ��ಂ��
[ಬಹು / �ೕವ�] ರ�� 60-

79 ವಯ��ನ ಗುಂಪ�)

1.

2.

 ಪ��ಾನ ಮಂ�� ವಯ ವಂದ�ಾ �ೕಜ�
(�ಎಂ���ೖ)

60 ವಷ� ಅಥ�ಾ
ಅದ��ಂತ ���ನ
ವಯ��ನ ಜನರು

10 ವಷ�ಗಳ �ಯ�ತ �ಂಚ�
ಕುಟುಂಬ�� �ಾ�ನ ಪ��ೕಜನಗಳ� &
ಅವಲಂ�ತರು
ಬದುಕು�ಯುವ�ದ�ಂದ �ಚು�� ಪ��ೕಜನಗಳ�
10 ವಷ�ಗಳ�
ಅ�ಾ�ಕ�ಾ� ಸ�ಂಡ� ಪ��ೕಜನಗಳ� �ಗ���
ಆ��ಕ�ಾ� �ಾಲವನು� ಪ�ಯಬಹುದು ತುತು�
ಪ����ಗಳ�
ಮೂಲಕ ���ದ ಉ��ಾಯ ಆ�ಾಯ ���
ಪ��ೕಜನಗಳ�

1.
2.

3.

4.
5.

6.

 �ಧ�ಾ �ಂಚ� �ೕಜ�

�ಂಗ�� 500 ರೂ. 
ಪ�ಯಬಹುದು.

ಪ�ಯನು� ಕ�ದು�ೂಂಡ 18 ವಷ�
�ೕಲ�ಟ� ಮ��ಯರು. 

ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ� ��ಎ� ಕುಟುಂಬ��
�ೕ�ದವ�ಾ�ರ�ೕಕು.

�ೕ 40-75ರಷು� ಅಂಗ�ಕಲರು
�ಾ�ಕ 500 ರೂ. �ಂಚ�
ಪ�ಯ��ಾ��. �ೕ 75��ಂತ

�ಚು� ಅಂಗ�ಕಲರು 1,200 ರೂ.
�ಂಚ� ಪ�ಯ��ಾ��.

�ೕ 40-100ರಷು� ಅಂಗ�ೖಕಲ�
�ೂಂ�ರುವವರು.

��ಎ� �ಾ��
ಉ�ಾ��ಸುವ ಮೂಲಕ

��ಎ�
ಕುಟುಂಬಗ��.

 

ಆದ��ಯ ಮ�� ಉ�ತ�ಾ� ಆ�ಾರ
�ಾನ�ಗಳನು� �ತರ�. ಅ�� ಮತು�

�ೂೕ�ಯನು� �. �. � 1 ರೂ. � �ತರ�.
ಸಕ��, �ಾ� ಎ�� ಮತು�

ಅ�ೕ�ೕಕರಣ�ೂಂಡ ಉಪ�ನು�
��ಾ�� ದರದ�� �ಾ�ಾಟ

�ಾಡ�ಾಗುತ��.
 

ಮ�ಾ�ಹ�ದ ಊಟದ �ೕಜ�

ಸ�ಾ�� �ಾ�ಗಳ ಮಕ�ಳ�, ಸ�ಾ��
ಅನು�ಾ�ತ �ಾ�ಗಳ�, ಸ��ೕಯ
ಸಂ�� �ಾ�ಗಳ�, ��ೕಷ ತರ�ೕ�
�ೕಂದ�ಗಳ� (STC), ಮದರ�ಾಗಳ�
ಮತು� ಮಕ�� ಗಳ� �ಂಬ�ತ�ಾ��
ಸವ� ��ಾ ಅ��ಾನದ ಅ�ಯ��
(SSA) 1 �ಂದ 8 �ೕ ತರಗ�ಗಳ�
(ವಯಸು� ಗುಂಪ� 6 �ಂದ 14)

ಮಕ�ಳ��
ಅ�ೌ��ಕ�ಯನು�
ಎದು�ಸಲು.     
ಮಕ��� ಊಟ
ಬ�ಸ�ಾಗುತ��
ಉ�ಾಹರ�� ಅನ�
ಮತು� �ಾಂ�ಾ�.

1.

2.

�ಾ��ೕಯ ��ೕ��ಕ ಅ��ಾನ

1.    6 ವಷ��ೂಳ�ನ ಮಕ���.
2.    ಗ���ಯರು ಮತು�
�ಾಲು�ಸುವ �ಾಯಂ�ರು
(�ಡಬು�� ಮತು� ಎ�ಎಂ).
3.    ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ಯ ���ಗಳ�
ಮತು� ಈ�ಾನ� �ಾಜ�ಗಳ��
ಹ�ಹ�ಯದ ಹುಡು�ಯರು
(14-18 ವಷ�). 
4.    �ಾ�, ಧಮ� ಮತು�
ಆ�ಾಯದ �ಾನದಂಡಗಳನು�
���ಸ�.
5.    ಆ�ಾ� ಗುರು�ನ
�ೕ��ಂ�� ಹ��ರದ
ಅಂಗನ�ಾ� �ೕಂದ�ದ��
ಫ�ಾನುಭ� �ೂೕಂದ�
�ಾ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬುದು �ಾತ�
ಪ�ವ� ಷರತು�. 
6.    ಮಕ�ಳ ಆ�ಾ� �ಾ��
ಕ�ಾ�ಯವಲ�. �ಾ�ಯ ಆ�ಾ�
�ಾ�� ಬಳ� �ೕಜ�ಯ
�ಾಭ ಪ�ಯಬಹುದು.

ಆ�ೂೕಗ� �ೕ�ಗಳ�: 
·6 �ಂಗಳ 5 ವಷ�ದ ಮಗು�� ಕ��ಣದ
�ರ�: 1 �� ಒಂದು �ಾರದ�� ಎರಡು
�ಾ� ಮತು� ಐಎ�ಎ �ಾ��ಗಳ�
ಗ�ಾ�ವ��ಯ�� ಮತು� ನಂತರದ
ಗ�ಾ�ವ��ಯ��.
·12 �ಂಗಳ 5 ವಷ�ದ ಮಗು��: 6
�ಂಗ��ೂ�� �-ವ��ಂ� �ಾ����.
·           ಗ��� ಮ��ಯರು: ಎರಡ�ೕ
���ಾ�ಕದ�� 1 �-ವ��ಂ� �ಾ���� 
·           �ೕವಸತ� ಎ ಪ�ರಕ 9 �ಂಗಳ 5
ವಷ� ವಯ��ನ ಮಗು��
����ಾ��ಕ�ಾ� �ೂಡ�ೕಕು. 
·ಅ��ಾರ �ವ�ಹ�: ಓಆಎ��, �ಂ�
ಸ���ಂ� 
·ಉ��ೕ�ತ �ೕ�ಗಳ�: �ೕವ� ಅ�ೌ��ಕ�
(ಎ�ಎಎಂ) �ೂಂ�ರುವ
ಜನರನು�ಆಸ���� ಅಥ�ಾ �ೌ��ಕ
ಪ�ನವ�ಸ� �ೕಂದ��� ಉ��ೕ�ಸಬಹುದು. 
·ಅ�ಾ�ೂೕಗ� ಮಕ�ಳ ಆ�ೖ��
ಸೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 
·           ಗ��� ಮ��ಯ�� ಎರಡು
�ಟನ� �ಾ�ಾ��� �ೂ�ತಗಳ� ಮತು�
ಮಕ��� ಎ�ಾ� ಆ�ೂೕಗ� �ೕ�ಾಪ��
ಅ�ಯ��ರುವ ಲ��ಗಳ�.

ಅಂಗ�ಕಲ �ಂಚ�
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