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ಇಡಿಯು 

ಸ್ಕಹರಾಚ್ 

ಆೃತ್ತ ಿ ೧. ೪ ಜೆೊತಗೆ  ಹರರಂಬ 



 

 

 

ಸ್ಕಹರಾಚ್ ಂದು ಕ್ರಮವಿಧಿ ಫಹಷೆ. ಇದು ರಫಹಬೀರು ಕ್ಥೆಗಳು 

,ಚಲನೆಯ ಯೆೀಖಹಚಿತರ ರಚನಹಕ್ರಮ ,ಕ್ರೀಡೆಗಳು ,ಷಂಗೀತಕ್ಲೆ ಮತು ಿ

ಕ್ಥೆ ಯನುು ರಚಿಷಲು ಅಕಹಷ ಭಹಡಿಕೆೊಡುತಿದೆ. 

 

ಮುನುಡೆಷಲು ಹರರಂಬಹಗುತ್ತಿದೆ  
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೧ ಚಲಿಷಲು ಹರರಂಬಹಗುತ್ತಿದೆ 

 

 

ಹೆಜೆ ೆಮುಂದುಹೆೊಗು ತುಂಡನುು ಆಜ್ಞ್ೆೆಗಳು ರೆೀವಕೆರ ಎಳ .ೆ 

ಫೆಕ್ರನುು ಚಲಿಷಲು ಆ ತುಂಡಿನ ಮೀಲೆ ತ್ತಿ. 
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೨ ವಬದ ಕ್ೊಡಿಷುುದು 

 

ತ್ತ ಿ

ಡೆೊೀಲು ಫಹರಿಷು ಅನುು ಎಳೆದು ಮತು ಿಹೆಜೆೆ ಮುಂದುಹೆೊಗು ತುಂಡಿನ ಜೆೊತೆ ಸ್ಕೆೀರಿೀಸಿ. 

 

ತ್ತ ಿಮತುಿ ಆಲಿಸಿ  

 

ನಿಮಗೆೀ ಆಲಿಷಲಿಲಲದೀದದಯೆ ನಿಮಮ ಗಣಕ್ಯ೦ತರದಲಿಲ ವಬದ ವಕ್ಿಹಗದಯೆ ಅಥಹ ಫೆಳೆಗದಯೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಭಹಡಿ.   

ಏಳೆದುಹಹಕ್ು ಅಥಹ ಉರುಳಿಷು ಟ್ಟಯಂದ ನಿೀು ವಿಬನು ಡೆೊೀಲನುು ಆಯೆರ ಭಹಡಬಸುದು. 
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೩ ನಹಟ್ಯ ಹರರ೦ಬಷಲು 

 

ಮತೆೊಿಂದು ಹೆಜೆ ೆಮುಂದುಹೆೊಗು ತುಂಡನುು ಕ್ೊಡಿಷು.  ತುಂಡಿನ 

ಳಗಡೆ ತ್ತಿ ಮತುಿ ಯಕ್ಲನ ಷ೦ಖೆಯನುು ಫೆರಳುಚುುಭಹಡು.     

 

ಕ್ಡತದ  ಕೆೊೀಣೆ ಅಥಹ ಯಹಸಿಯನುು(ಸ್ಕಹಟಾಕ್ ) ನಡೆಷಲು 

ಮಹುದಹದರು ತುಂಡಿನ ಮೀಲೆೀ ತ್ತ ಿ. 

 

ಮತೆೊಿಂದು ಡೆೊೀಲು ಫಹರಿಷು ತುಂಡನುು ಸ್ಕೆೀರಿಷು,ಆಮಲೆೀ ಟಟಯಂದ ಡೆೊೀಲನುು 

ಆಯೆರ ಭಹಡು ಮತುಿ ನಡೆಷಲು ತ್ತ.ಿ 
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೪           ಮತೆಿ  ಮತೆಿ 

 

ಮಹಹಗಲು ತುಂಡನುು ಏಳೆಯರಿ ಮತುಿ ಕ್ಡತದ ಕೆೊೀಣೆ ಅಥಹ ಯಹಸಿಯ ಮಲೆೀ ಹಹಕ್ೀರಿ.  ಫೆೀಯೆ ತುಂಡುಗಳ ಷುತಿ ಮಹಹಗಲು 

ತುಂಡನುು ಅದರ ಫಹಯ ಉಯೀಗಸಿಕೆೊಂಡು ಸ್ಕೆೀರಿಸಿ. 

ತುದಯ ತುಂಡನುು ಉಯೀಗಸಿಕೆೊಂಡು ಕ್ಡತದ ಕೆೊೀಣೆಯನುು ಎಳೆಯಬಸುದು. 

 

ನಡೆಷಲು ತ್ತ ಿ.  

ಕ್ಡತದ ಕೆೊೀಣೆಯನುು  ನಡೆಷಲು ನಿೀು ಮಹುದಹದರು 

ತುಂಡಿನ ಮೀಲೆೀ ತ್ತಿ .  

ನಿಲಿಲಷಲು, ರದೆಯ ತುದಯಲಿಲರು ನಿಲಿಲಷು 

ಬರಡೆ ಅಥಹ ಗುಂಡಿ ಯನುು ತ್ತಿ. 
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೫ ಸಸಿರು ಫಹುಟ್  

 

 

ತುಂಡನುು  ಎಳೆಯರಿ ಮತು ಿತುದಯಲಿಲ ಕ್ೊರಿಸಿ ಅಥಹ ಕ್ೊಡಿಸಿ.  

 

ಮಹಹಗಲಹದರೊ ನಿೀು ಸಸಿರು ಫಹುಟ್ನುು ತ್ತಿದಯೆ 

ನಿಮಮ ಆಜ್ಞ್ೆಗಳು ಹರರಂಬಹಗುತಿದೆ.  

ನಿಲಿಲಷಲು ,ನಿಲಿಲಷು ಬರಡೆ ಅಥಹ ಗುಂಡಿ ಯನುು ತ್ತಿರಿೀ. 
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೬ ಬಣಣನುು ಬದಲಹಯಷಲು 

ಈಹಗ ಕೆಲು ವಿಬನು ರಿೀತ್ತಯಲಿಲ ರಯತ್ತುಸಿ....... 

 

ರಿಣಹಮನುು  ಬದಲಹಯಷು ತುಂಡನುು ಎಳೆಯರಿ. 

 

ಏನು ಭಹಡುತಿದೆ ಅಂತ ನೆೊೀಡಲು ತ್ತಿ. 
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೭ ಕ್ೀಲಿೀಖೆೈ  ಅಥಹ ಕ್ೀ ತ್ತಿ 

 

ಮಲೆೀ  ಕ್ೊಡಿಸಿ 

 

 

ಈಹಗ ನಿಮಮ ಕ್ೀಲಿೀಮಣೆಯ ಮಲೆೀ ಜಹಗನುು ತ್ತಿ. 

 

 

ಎಳೆದುಹಹಕ್ು ಅಥಹ ಉರುಳಿಷು ಟಟಯ೦ದ ನಿೀು 

ವಿಬನು ರಿೀತ್ತಯ ಕ್ೀಲಿೀಖೆೈಯನುು ಆಯೆರ ಭಹಡಬಸುದು 

.  
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೮ ಮೀಹಿನಿಯನುು ಕ್ೊಡಿಷು 

                            

ಸ್ಕಹರಾಚ್ ನಲಿಲ ರತ್ತಯಂದು ಷುಿನುು ಮೀಹಿನಿ ಎಂದು 

ಕ್ಯೆಯುತಹಿಯೆ.   

ಹೆೊಷ ಮೀಹಿನಿಯನುು ಕ್ೊಡಿಷಲು ಮಹುದಹದಯೆೊಂದು 

ಗುಂಡಿ ಅಥಹ ಬರಡೆ ಅನುು ತ್ತಿ.  

 

     ಹೆೊಷ ಮೀಹಿನಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಥಹ ಬರಡೆಗಳು: 

 

 

 

 

ನಿಮಮ ಷಂತ ಮೀಹಿನಿಯನುು ಬಣಣ ಬಳಿಯಲು 

ಕ್ಡತದಂದ ಹೆೊಷ ಮೀಹಿನಿಯನುು ಆಯೆರ ಭಹಡಲು  

ಆವುಯಯಕ್ರಹದ ಮೀಹಿನಿಯನುು ಆಯೆರ ಭಹಡಲು 

 

ಈ ಮೀಹಿನಿಯನುು  ಕ್ೊಡಿಷಲು, 
 
ರ ಮೀಲೆ ತ್ತ ಿ ,  

ಆಮೀಲೆೀ ರಜೆಗಳು ಮಡಿತೆಗೆ ಹೆೊೀಗ ಮತುಿ  ಜೆೊಡಿ೨ 

ಅನುು ಆಯೆರ ಭಹಡಿ 
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೯ ರಿೀಕ್ಿಷು 

ಈಹಗ ನಿೀು ಮೀಹಿನಿ ಏನು ಭಹಡಫೆೀಕ್ು ಎಂದು ಹೆೀಳಬಸುದು. ಮುಂದೆ 

ಹೆೀಳುುದನುು ರಯತ್ತುಸಿ ಅಥಹ ನಿಮಮ ಷಂತಹಗ ರಿೀಕ್ಿಸಿ.  

 

 ಏನಹದರು ಹೆೀಳು  
ಕಹಣುುದು ವಿಬಹಗನುು ತ್ತಿ ಮತು ಿಹೆೀಳು  ತುಂಡನುು ತಗೆದುಕೆೊೀ.  

ಹೆೀಳು ವಿಬಹಗ ಳಗೆ ತಿ್ತ ಮತು ಿಅಕ್ಷರಗಳನುು ಮುದರಣ ಭಹಡುುದ  

ುದಯೆೊಂದಬದಲಹಯಸಿ
ಯೆೊಂದಗೆ ಬದಲಹಯಸಿ. 

ಯೀಚಿಷು ತುಂಡನುು ಕ್ೊಡ ರಯತ್ತುಸಿ...... 

 

 

 ರತ್ತಬಂಬದ ರಿಣಹಮಗಳು  

ಎಳೆದುಹಹಕ್ು ಅಥಹ ಉರುಳಿಷು ಟಟಯನುು ಉಯೀಗಸಿ ವಿಬನು 

ರಿೀತ್ತಯ ರಿಣಹಮಗಳನುು ಆಯೆರ ಭಹಡಿ.  

ನಂತರ ಬದಲಹಣೆಯನುು ವಿೀಕ್ಿಷಲು ತುಂಡಿನ ಮೀಲೆ ತ್ತ.ಿ  

ರಿಣಹಮಗಳನುು ಅಳಿಷಲು, ನಿಲಿಲಷು ಬರಡೆಯ ಮೀಲೆ ತ್ತಿರಿ. 
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೧೦ ಇನುಶುಟ ರಿಕ್ಷೀಸಿೀ 

 

ವಬದನುು ಕ್ೊಡಿಸಿ 

ವಬದ ತುಂಡನುು ತ್ತ.ಿ 

ನಿಮಮ ಷಂತ ಧವನಿಯನುು ಧವನಿಗರಸಣ ಭಹಡಿ ಅಥಹ ಧವನಿ 

ಕ್ಡತನುು ಆಮದು ಭಹಡಿಕೆೊೀ (ಎoಪ೩,ಎಅಯ್ಎಪ್ ಅಥಹ 

ಡಬೊಲಎವಿ ರಚನೆ ಅಥಹ ಬರಣಿಗೆ) 

 

ಆನಂತರ ಆಜ್ಞ್ೆಗಳು ತುಂಡನುು ತ್ತಿ ಮತುಿ ವಬದ ಕೆೀಳಿಷು ತುಂಡನುು 

ಎಳೆಯರಿ.  

ನಿಮಮ ಧವನಿಯನುು ಎಳೆದುಹಹಕ್ು ಅಥಹ ಉರುಳಿಷು ತು೦ಡಿನಿಂದ 

ಆಯೆರ ಭಹಡಿ.  

 

   

ಉಡುುಗಳನುು ಬದಲಹಯಷುುದರಿಂದ ನಿೀು ನಿಮಮ ಮೀಹಿನಿಯನುು 

ೆರಯೆೀಪಷುಬಸುದು.  

ಉಡುುಗಳನುು ಕ್ೊಡಿಷಲು ಅಥಹ ಆಯೆರ ಭಹಡಲು , ಉಡುುಗಳು 

ವಿಬಹಗನುು ಆಯೆರ ಭಹಡಿ.  

ಆನಂತರ ದತ್ತೀಯ ಉಡುನುು ಆಯೆರ ಭಹಡಲು ಆಮದು 

ವಿಬಹಗನುು ತ್ತ ಿ(ಉದಹಸರಣೆಗೆ ರಜೆಗಳು ಮಡಿತೆಯಂದ ಜೆೊಡಿ೨ 

ರತ್ತಬಂಬನುು ರಯತ್ತುಸಿ).  

ೆರಯೆೀಪಷು (ಉತಿಸ ನಿೀಡಿಕೆ) 

 

ಈಹಗ, ಆಜ್ಞ್ೆಗಳು ವಿಬಹಗನುು ತ್ತಿರಿ.  

ಉಡುುಗಳನುು ಬದಲಹಯಷಲು ಆಜ್ಞ್ೆಗಳನುು ರಚಿಸಿ.  
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ಈಹಗ ಏನು? 

ನಿೀು ವಿಭಿನು ರಿೀತ್ತೀಯ ನಿಯೀಜನೆಯನುು ಸ್ಕಹರಾಚ್ ನ ಜೆೊತೆ ರಚಿಷಬಸುದು. 

   

 

 

ಉದಹಸರಣೆ ನಿಯೀಜನೆಗಳನೊು ವಿಕ್ಿೀಷಲು, ಕ್ಡತದ  ಟಟಯಂದ 

ತೆಯೆಯನುು ಆಯೆರ ಭಹಡಿ.  

ಆನಂತರ ಉದಹಸರಣೆಗಳು  ಗುಂಡಿ ಅಥಹ ಬರಡೆ ಮೀಲೆ ತ್ತಿ ಮತು ಿ

ಮಹುದೆೀ ಮಡಿತೆಯಂದ ನಿೀು ಆಯೆರ ಭಹಡಬಸುದು. 

 

ನಿೀು ನಿಮಮ ಷಂತ ರತ್ತಬಂಬದ ಜೆೊತೆ ಹರರಂಬಷಫೆೀಕಹದಯೆ ಅಥಹ 

ನಿಮಗೆ ಇಶಟಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥಹ, ನಿಮಮ ಹೆಷರಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ 

ಉತಹವಸ ನಿೀಡುುದರ ಜೆೊತೆ ಹರರಂಬಸಿ.  

 

ನಿಮಗೆ ಹೆೊಷ ನಿಯೀಜನೆ ಬಗೆ ೆಕ್ಲಪನೆಯದದಯೆೀ,ಕ್ಡತದ  ಟಟಯಂದ   

ಹೆೊಷ ಗುಂಡಿಯನುು ಆಯೆರಭಹಡಿ ಮತು ಿರಚಿಷಲು  ಹರರಂಬಸಿ.  

 

 

  

 

ನಿಮಮ ನಿಯೀಜನೆಯನುು ಸ್ಕಹರಾಚ್ ಜಹಲಹತಣದಲಿಲ 

ಸಂಚಿಕೆೊಳಳಲು ಸಂಚು ವಿಬಹಗನುು ತ್ತಿ ಮಿನೆುೀರಿಸಿ. 
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ಇನುಶುಟ ಕ್ಲಿಯಲು ಸ್ಕಹರಾಚ್  ಜಹಲತಹಣಕೆರ ಫೆೀಟ ನಿೀಡಿ.    
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ಸ್ಕಹರಾಚ್ ಂದು ಕ್ರಮವಿಧಿ ಬಹಷೆ. ಇದರಿಂದ ರಬಹಹಬರು ಕ್ಥೆಗಳು ,ಚಲನೆಯ ಯೆೀಖಹಚಿತರ ರಚನಹಕ್ರಮ 

,ಕ್ರೀಡೆಗಳು ,ಷಂಗೀತಕ್ಲೆ ಮತುಿ  ಕ್ಥೆಯನುು ಷರಳಹದ ರಿೀತ್ತಯಲಿಲ  ಷೃಷ್ಟಟಷಬಸುದು ಮತುಿ ನಿಮಮ ಕ್ಲಪನೆಗಳಅನುು 

ಫೆೀಯೆಯರ ಜೆೊತೆಗೆ ಅಂತಜಹಯಲದ ಮುಖಹಂತರ ಹಲು ಭಹಡಬಸುದು.  

ಲಿಪೆಲೆೊೀಂಗ್ ಕ್ಂಗೆತೆಯನ್  ಅನೆೀಶಣೆ ಗು೦ು ಎಂಐಟ ಮಿೀಡಿಯ ರಯೀಗಹಲಯದಲಿಲ ಸ್ಕಹರಾಚ್ ಅನುು ಫೆಳಕ್ಗೆ 

ತಂದತು. ಆ ಗು೦ು ಹೆೊಷ ತಂತರಜ್ಞ್ಹನನುು ಫೆಳಕ್ಗೆ ತಂದು ವಿಬಹಗಗಳು ಮತು ಿಕೆೈಬರಣಿಗೆ ಚೆೀತನದ 

ಮುಖಹಂತರ ತಂದು,ರಜೆಗಳ ಚಿತರ ,ಕ್ಲಪನೆ ಮತು ಿಕ್ಲಿಕೆಯನುು ಸರಡುಂತೆ ಭಹಡಿೀತು.  

ಸ್ಕಹರಾಚ್ ಫೆಳಣಿಗೆ ನಹಯಶನಲ್ ಸ್ಕೆೈನ್ಿ ಪ ಂಡೆೀವನ್,ಮೈಕೆೊರೀಸ್ಕಹಫ್ಟಟ,ಇಂಟೆಲ್ ಪ ಂಡೆೀವನ್ ಮಿೀಡಿಮಹ (ರಧಹನ 

ಷಮೊಸ ಮಧಯಮ) ಲಹಯಬ್ (ಷ೦ಗರಸಲಯ)ರಿಷಚ್ಯ (ಅನೆೀಶ ಣೆ)ಕ್ನೆೊಿೀಟಯಯಂ(ಕ್ೊರಟ್ ಅಥಹ ಷಸಯೀಗ)   

ನಿಧಿ ಷಹಹಯ ನಿೀಡುತ್ತಿದೆ.       

 


