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�ಮ� ವರ�ಯನು� ಅಥ����ೂಳು� �ದು

ಕಂ��ಜು� �ೕಷ�, ಕ�ಯ� ����ಂ� ಕು��� �ದಲ ��� ಇ��ರು�ದ�� ಧನ� �ದಗಳು.
ನಮ� ವೃ���ೕವನದ �ಲ� �ಪನ ಪ�ೕ�� ಒಳ�ಗುವ ಮೂಲಕ �ೕ� �ಮ� ವೃ���ೕವನದ
ಪ��ಣವನು� ಸ��ದ ��ಯ��ೕ ��ರಂ����. ಈ ವರ�ಯ� ಪ���ಂದು
��ಗದ� ಏ�� ಎನು� �ದನು� ಅಥ����ೂಳು� ವ ಮೂಲಕ ಆರಂ��ೂೕಣ.

ಆ��ಟೂ� � ಪ�ೕ�ಯ ಫ��ಂಶಗಳು
ಈ ��ಗ� �����ಯ �ೖಸ��ಕ �ಮಥ� �ವನು� ಅಥ� �ಲ� �ೕ�ಯ �ಷಯಗಳನು�
�ವ��ಸುವ ಪ���ಯನು� ಪ�ೕ�ಸುತ��. ಈ ಪ�ೕ�� �ಜ�ಗಲು ���ೕ �ಂ�ನ �ನ
�ನದ ಅಗತ� �ರು��ಲ� . ಈ ��ಗದ� ಪ�ದ ಅಂಕಗಳು �ೕ� �ೖಸ��ಕ�� �ವ
��ಗದ� ಉತ�ಮ���� ಎನು� �ದನು� �ೂೕ�ಸುತ��.

ಪಠ� ಕ �ಮ ಆಧ�ತ ಪ�ೕ�ಯ ಫ��ಂಶಗಳು
�ೕ� ��ಯ� ಓ�ರುವ �ಷಯಗಳ ಕು�ತು �ಮ� ��ನ� �ನ ಮಟ� ವನು� ಈ ��ಗ
ಪ�ೕ�ಸುತ��. ��ಧ �ಷಯಗಳನು� �ೕ� �ವ �ೕ� ಅಥ����ೂಂ��� ಎನು� �ದನು�
ಈ ��ಗದ ಫ��ಂಶ �ೂೕ�ಸುತ��. ಕ�ಯ� ನ� ಇನ� ಷು� ಪ�ಗ� �ಣು�ದ�� ��ಯ�
ಕ�ತ �ಷಯಗಳ ��ನ� �ನ ಅತ� ಂತ ಅವಶ� ಕ���. ���ಷ� ಕ�ಯ� ಪ�ಯಲು
�ವ ��ಗದ� �ೕ� �ಚು� ಗಮನ �ೕಡ�ೕಕು ಮತು� ಎ� �ಚು� ಪ�ಣ� ಪ�ಯ�ೕಕು
ಎನು� �ದನು� ಅಥ����ೂಳ� ಲು ಈ ��ಗ �ಮ� �ರ� �ೕಡುತ��.

02/11/2019 ಪ�ೕ�ಸ��ತು
3



ಕ�ಯ� �ಲ� �ಪನ ವರ�
Hemanth Kumar G

ಇಂಟ��� ��� ಫ��ಂಶಗಳು
��ಧ ಕ�ಯ� ಆ��ಗಳ ಕು�ತು �ಮ�ರುವ ಆಸ��ಯನು� ಈ ಪ�ೕ� �ೂೕ�ಸುತ��. �ಮ�
�ಚು� ಆಸ���ರುವ �ತ �ವನು� ಕಂಡು��ಯಲು ಮತು� ಅ� �ೕ� ಆನಂದ�ಂದ �ಲಸ
�ಡಬಹು�ದ �ತ �ವನು� ಕಂಡು��ಯಲು �ರ�ಗುತ��.

ಪಸ���� ಪ�ೕ� ಫ��ಂಶಗಳು
ವ� ��ತ� � ನಡವ��, �ವ�, ��ೕರ� ಮತು� ಆ�ೂೕಚ� �ದ�ಗಳ ಸಂ�ಜ���ದು�
ಅದು ವ� ��ಯನು� �����ಸುತ��. ಈ ಹಂತದ� �ಮ� ವ� ��ತ� � �ೕವಲ ಆರಂ�ಕ ಹಂತದ��
ಮತು� �ಮ� �ೕವನ ಅನುಭವಗ�� ತಕ� ಂ� ಬದ�ಗ��. �ಮ� ನು� �ೕ� ಅ��ೕಷ� �ಡಲು
ಈ ಪಸ���� ��� �ಮ� �ರ�ಗ��. ಗಮ��: ಎ�� ದರೂ �����ಯು �ಕಷು�
ಆ��ಗ�� �� �ಕ� ಇದ� �, ಈ ಪಸ���� ��� ಫ��ಂಶ� “ಇ� ���� ಅಥ�
ಅ�ನ� ’ ಆಗುತ��.

ವೃ�� ��ರಸುಗಳು
�ರು ತಮ� �ೖಸ��ಕ�� ಸೂಕ��ಗುತ�� ಮತು� �ಚು� ಆಸ�� �ೂಂ�ರುವ ವೃ��ಯನು�
ಆ�� ���ೂಳು� ���ೂೕ ಅವರು, ತಮ� ಪ���� ಮತು� ಆಸ��� �ೂಂ����ಗದ
ವೃ��ಗಳನು� ಆ�� ���ೂಂ�ರುವ��ಂತ �ಚು� ಯಶ���ಗಬಹುದು. ಈ ವರ�ಯ
�ೂ��, �ಮ� ಮ�ೂೕ�ವ, �ಷಯ �ನ ಮತು� ಆಸ�� ಪ�ೕ�ಯ ಫ��ಂಶ ಆಧ�� �ಮ�
2�ಂದ 3 ಕ�ಯ� ಆ��ಗಳು �ೂರಕಬಹುದು. ಇ� �ಮ� ಆಸ��� ಮತು� ಆನಂದ��
ಸೂಕ��ಗಬಲ� ಅತು� ತ�ಮ ಕ�ಯ� ಆ��ಗಳು ಆ�ರ��.
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ಆ��ಟೂ� � �ಸ� �ಳು ಮತು� ಆ��ಟೂ� � ಅಂಕಗಳು
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ಆ��ಟೂ� � ��� ಬ��
ಆ��ಟೂ� � ಎನು� �ದು ಸಹಜ ಪ�����ದು� , �ಲ� �ೕ�ಯ �ಷಯಗಳನು� �ಡಲು
ಅಥ� ಕ�ಯಲು ಇರುವ ��ೕಷ �ಮಥ� ����. ��ನುಯ� �ಶಲ� , ಸಂ�ೕತದ
�ಮಥ� �, ���ೕ�ಕ ದೃ��ೕಕರಣ, ಮತು� ಸಂ��ಗಳ ಸ� ರ� ಇ� ಅಂತಹ ����
ಉ�ಹರ�ಗ���. ಪ���ಂದು ವೃ��ಗಳ�ಯೂ- ಅದು ಎಂ��ಯ�ಂ�, ����,
�ನೂನು ಅಥ� ���ೕ� �ಂ� ಆ�ರ�- ತಮ� �ೕ ಆದ ಆ��ಟೂ� � ಗಳನು�
ಬಳಸ�ಗುತ��. �ೕ� �ಚು� ಎಂ�� �ಡುವ ಮತು� ಯಶ���ಗಲು �ಧ� �ರುವ
�ಲಸ� �ಮ� ಆ��ಟೂ� � ಅನು� ಬಳಸುತ��. �ಲ�ಂದು ವೃ��ಗಳ� ಆ��ಟೂ� � ಗಳು ಮತು�
ವ� ��ಯ ಯಶ��ನ ನಡು� ಖಂ�ತ��ಯೂ ಸಂಬಂಧ��. ತಮ� ಆ��ಟೂ� � ಗ��
ಸಂಬಂಧಪಟ� ಂ� ವೃ��ಯ�ರುವ ವ� ��ಗಳು ತಮ� ಆ��ಟೂ� � � �ೂಂ����ಗ� ಇರುವ
ವೃ��ಯನು� ಆ�� ���ೂಂ�ರುವ��ಂತ ���� ಸಂ�ೂೕ�ಗಳೂ ಮತು� �ಚು� ಯಶಸ� ನೂ�
ಪ�ಯು���. ಕ�ಯ� ಎನು� �ದು �ೕವಲ ಬದುಕು ��ಸು�ದ�� �ತ �ಇರು�ದಲ� ,
ಅದ�� ಂತ ���ನದ� ನು� �ೕಡ�ೕಕು. ಇದು ಆಸ���ಯಕ, ಆ��ದಕರ��ರ�ೕಕು, ಸ� ಯಂ
�ಲ� ಮತು� ತೃ��ಯನು� �ೕಡುವಂ� ಇರ�ೕಕು.

��ನ� �� ಅಗತ� �ರುವ �ಲ� ಮ�ೂೕ�ವಗಳು
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Verbal Ability
ವಬ�� ಎ���ಯು ಶಬ� ��� (ವ�� �ಂಬ��) ಮತು� ��ಕ ಸಂಬಂಧದ
ಸಂ�ೕಣ��ಗಳನು� ಅಥ����ೂಳು� ವ �ಮಥ� �ಗ�� ಸಂಬಂಧಪ���. ಈ ಪ�ೕ�ಯು
�����ಗಳ ಪದಸಂಪತು� , ಪದಗಳ ����� ಅಥ� ಸ� ಷ� � ಮತು� ವಬ�� �ಂ���ನ� � ಅನು�
�ಪನ �ಡುತ��. ��ಧ ಕ�ಯ� ಗ�� ಅಗತ� �ರುವ ನೂ� ಮ�ಕ� ಎ���ಯಂತಹ
ಹಲ� �ಶಲಗಳ ಮೂಲಕ ವಬ�� ಎ���ಯು ಅ���� ಯಶ��� ಸೂಕ����.
ವಬ�� ಎ��� ಮತು� �ಂ���ನ� � ಎನು� �ದು ಒಂದು ಆ��ಟೂ� � ಆ�ದು� , ಈ ಮುಂ�ನ
��ಧ ಕ�ಯ� ಗ�� ಅಗತ� ���: �� ಆಧ�ತ ಕ�ಯ� ಗಳು, ಸಮೂಹ �ಧ� ಮ,
ಸಂವಹನ, ಪ���ೂೕದ� ಮ, ���ಕ ��ನಗಳು, �ನೂನು, ಆ�ಥ� , �ವ�ಜ�ಕ
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತು� ಇತ�. ���ೕ� �ಂ�, ಇ�ಂ� ���ೕ� �ಂ�, ಆ����� �ೕ��
ಕ�ಯ� ಮತು� ಇತ� ಬಹು�ೕಕತ ಕ�ಯ� ಗ�ಗೂ ಆ��ಟೂ� � ಅತ� ಂತ ಅವಶ� ���.

Numerical Reasoning
ನೂ� ಮ�ಕ� ಎ��� ಎನು� �ದು ಸಂ��ತ� ಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತು� ಸಂ�� ಪ�ಕಲ� �ಗಳನು�
ಅಥ����ೂಳು� �ದನು� ಸೂ�ಸುತ��. ಅ���� ಯಶ��� ವಬ�� ಎ���ಯ �ೂ��
ನೂ� ಮ�ಕ� ಎ���ಯೂ ಅತ� ಂತ ಅವಶ� ���. ನೂ� ಮ�ಕ� ಎ���ಯು ಒಂದು
ಆ��ಟೂ� � ಆ�ದು� , ಈ ಮುಂ�ನ ��ಧ ಕ�ಯ� ಗ�� ಅವಶ� ���. ಅ�ಗ�ಂದ�:
ಎಂ��ಯ�ಂ�, ಕಂ��ಟ� ಗಳು ಮತು� ಐ�, ���� ಅ�ಂ���, ಆ���ಕ� �, ���ಂ�,
��ಂ�ಂ� ಮತು� ಇನು� ���, ����� ಮತು� ���� ಆಧ�ತ ಕ�ಯ� ಗಳು ಮತು� ��ಧ
ಹಣ�ಸು ಕ�ಯ� ಗಳು. ���ೕ� �ಂ�, ಎ�ನ��� , ����ಂ�, ಆಕು� �� ಮತು�
ಇತ� ಬಹು�ೕಕ ಕ�ಯ� ಗ�ಗೂ ಇದು ಅವಶ� ಕ���.

Spatial Reasoning
�� ೕ�ಯ� �ೕಸ�ಂ� ಅಥ� ���ೕ�ಕ ���ಕ� ಎನು� �ದು ಮೂರು ಆ�ಮದ
ಸ� ಳಗಳ� �ನ�ಕ�� ವಸು� ಗಳನು� ಕುಶಲ��ಂದ �ವ��ಸುವ �ಮಥ� ����. ಈ
ಪ�ೕ�ಯು �� ೕ� ಮತು� ��ಧ �ೂೕನಗ�ಂದ �����ಯು ವಸು� ಗಳನು� �ೕ�
ಅಥ����ೂಳು� ���, ಇ���� ���ೂಳು� ��� ಮತು� �ಷು� ವಲ� �� �ಡು��� ಮತು�
ಈ ���ಯನು� ನಂತರ �ೕ� ರಚ�ತ� ಕ�� ಪ�� �� �ಡ�ಗುತ�� ಎನು� �ದನು�
ಅಥ����ೂಳು� ತ��. ���ೕ�ಕ ���ಕ� ಎನು� �ದು ಒಂದು ಆ��ಟೂ� � ಆ�ದು� , ಈ
ಮುಂ�ನ ಕ�ಯ� ಗಳ� ಅತ� ಂತ ಅವಶ� �್��. ಅ�ಗ�ಂದ�: ���� ಮತು� ಸಜ��,
�ಂ����, �����ಕ� ��ೕತ �ಗಳು, ಆ���ಕ� �, ��ೂಗ��, ���ಸ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಎ��
ಕ�ಯ� ಗಳು, ಏ��ೕಷ�, ಆ�ೂ� ����� , ಆ�ೂ� �ೕನ�, �ಶುಯ� ಆ��� ಮತು� ಇ���.
�� ೕ�ಯ� �ೕಸ�ಂ� ಇತ� ಕ�ಯ� ಗ�ದ ಕಂ��ಟ� ಅ��ೕಷ�, ����� , �ೕ�
�ವಲ��ಂ� ಮತು� ಇತ� ಕ�ಯ� ಗ�ಗೂ ಅವಶ� ���.
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Abstract Reasoning
ಅಬ� ���� �ೕಸ�ಂ� ಅಥ� ಅಮೂತ� ���ಕ � ��ಯು ��ಟ�� ಮತು� ��ೕಷ� ��
ಗಳನು� �ೂೕಡುವ �ಮಥ� � ಮತು� �ಶ� ��� ��ಸು�ದು ಇ���ಗಳನು� ಬಳ��ೂಂಡು
���ಯನು� �� ವಬ�� ಆ� ���ೕಷ� �ಡುವ ಮತು� ��ಕ� ಆ�
�ಯ��ವ��ಸುವ �ಮಥ� �ವನು� �ೂಂ��. ಅಮೂತ� ���ಕ � �� ಪ�ಮುಖ ಮತು�
ಮೂಲಭೂತ ಉಪಪ��ಗಳ� ಒಂ��� ಮತು� ಕಂ��ಟ� ವೃ�� ��ೕ���ಂ�, ದ��ಂಶ
���ೕಷ�, �ೖದ� �ೕಯ ಮತು� ��� ��ಕ� �ತ �ಗಳು, �ನೂನು, �ವ�ಹ� ವೃ��ಗಳು,
ರ�ಯನ�ಸ�� ಆಧ�ತ ವೃ��ಗಳು ಮತು� ಮುಂ�ದ ಹಲ� ವೃ��ಗಳ� ಯಶ��ನ
ಅ��ಯ���. ಇದು ಎಂ��ಯ�ಂ�, ಮ�ೂೕ��ನ, ಆಡ��ತ� ಕ �ೕ�ಗಳು ಮತು�
ಮುಂ�ದ ವೃ��ಗ�� ಪ�ಮುಖ�ದ �ಗ� ����.

Speed & Accuracy
�ೕಗ ಮತು� �ಖರ�ಯು ಗ ��ಕಯ �ೕಗ, ��ಂಟ� ��ನ� � ಮತು� ಪ��� ��ಯ
�ೕಗವನು� ಅಳ� �ಡುತ��. �ೕಗ ಮತು� �ಖರ� �ಮಥ� �� ಈ ಮುಂ�ನಂತಹ ಕ�ಯ�
ಗಳ� ಯಶಸು� ಪ�ಯಲು ಮುಖ� ���: �ೕ� ಎಂ��, ಕ� �ಕ� ಮತು� ಆಡ�ತ ಹು�ಗಳು,
�� ��ೕ� ನ� �ಲಸ, ಅತು� ತ�ಮ �ಖರ�ಯ ಹಂತಗಳ �ೂ�� �ೕಗ ಬಯಸುವ
ಹು�ಗಳ� ಕ� �ಕ� ಎ��� ಅಗತ� ���.

Mechanical Reasoning
����ಕ� �ೕಸ�ಂ� ಎನು� �ದು ಯಂ�ೂ�ೕಪಕರಣ, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತು� ಚಲ�ಯ
ಮೂಲ �ಂ��ಕ ತತ� ಗಳನು� ಅಥ����ೂಳು� ವ �ಂ��ಕ ���ಕ � �����. ಈ
ಪ�ೕ�ಯು �����ಗಳ �ಳುವ�� ಮತು� �ತ�ಸ��ದ ಅನ� ಯವನು� ಅ�ಯುತ��. ಎ��
ಎಂ��ಯ�ಂ� ಮತು� �ತ�ಸ�� ಆ��ತ ವೃ���ೕವನಗ�� �ಂ��ಕ ���ಕ � ��ಯು
ಮುಖ� �ದ �ಗ� ����. �ಚು� ವ���, �ೖ��� ���ಸ, ಉತ� ನ� ���ಸ, �ಂ��ಕ
ವೃ�� ಮತು� ಇ��ತರ ವೃ��ಗಳ� ಯಶಸು� ಗ�ಸಲು ಇದು ಒಂದು ಪ�ಮುಖ �ಗ� ����.
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ಕ�ಕು� ಲ� ಆಧ�ತ ಪ�ೕ� ಫ��ಂಶಗಳು
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ಇಂಟ��� ��� ಫ��ಂಶಗಳು
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���ನ ಆಸ�� ಪ��ೕಶಗಳು
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ಆಸ��ಯ ತ�ಸ�ಯ ಫ��ಂಶಗಳು ಇದನು� ಬ�ರಂಗಪ�ಸುತ��. Hemanth Kumar G ಅವರ ಇದರ�
ಆಸ��ಯನು� ವ� ಕ�ಪ���� - ��� ತಂತ ��ನ ಪ��ೕಶ.
���ಷ� �� �ೕಳು��ದ� ಅವನು / ಅವಳು ಆನಂದ�ಂದ ಈ �ಳಕಂಡ ವೃ��ಯನು� �ಡಲು
ಬಯಸು���:
• ಕಂ��ಟ� ಗ�ೂಂ�� �ೕವ��� ಇಂಟ���� ��� • ��� �ೕ� ���ಸ ��
• �� ವ�� ಗಳನು� ����, ���� ಮತು� ಸ�ಪ��.
• �ಂ��ಕ �ೂಂದ�ಗಳನು� ಸ�ಪ��
• ಕಂ��ಟ� �ೕ�� ಗಳನು� ���ಸ ��.
• ಎ������� �ೂ�� �ಲಸ ��.
• �ಂ��ಕ ವರ�ಗಳು ಮತು� �ೖ��ಗಳನು� ಓ�.
• ಕಂ��ಟ� �ೂಂದ�ಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ ಜನ�� ಸ�ಯ ��.
• �ೂಸ ತಂತ ��ನಗಳ ಬ�� ����.

Hemanth Kumar G �ೕ ಸಹ ಈ �ತ �ದ� ಆಸ�� ಇ� ಎಂ��ಯ�ಂ� ಪ��ೕಶ.
���ಷ� �� �ೕಳು��ದ� ಅವನು / ಅವಳು ಆನಂದ�ಂದ ಈ �ಳಕಂಡ ವೃ��ಯನು� �ಡಲು
ಬಯಸು���:
• �ಂ��ಕ �ಲಸ �ಡು�ದ���
• ಉ��ದ�ಯನು� �ವ�ಹ� ���
• ��� ಮತು� ಟೂ�� �ೂ� �ಲಸ ��.
• ��� ಮತು� ಟೂ�� ಗಳನು� ���� ಅಥ� ����.
• ��ಧ ವಸು� ಗಳ ಸ�ಪ�� ಮತು� ��ೕ� ��.
• �ೂರಗ� ಅಥ� ����ರಗಳ� �ಲಸ ��.
• �ಂ��ಕ ಸಮ�� ಗಳನು� ಪ�ಹ��

Hemanth Kumar G ಅವರ ಆಸ��ಯೂ ಸಹ ಈ ಪ��ೕಶದ�� - ಸ��ರ ಮತು� �ವ�ಜ�ಕ ಆಡ�ತ
ಪ��ೕಶ.
���ಷ� �� �ೕಳು��ದ� ಅವನು / ಅವಳು ಆನಂದ�ಂದ ಈ �ಳಕಂಡ ವೃ��ಯನು� �ಡಲು
ಬಯಸು���:
• �ವ�ಜ�ಕ �ೕ�ಗಳ� �ಲಸ.
• �ಗ�ಕ �ೕ�ಗಳು ಮತು� ಇತರ ವೃ��ಗಳ� �ಲಸ.
• �ಷ� ��� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಂ� �ೂಡು� �ೕಡುವ ಆತನ �ೕ�ಗಳು.
• ಸಹವ�� �ಗ�ಕರನು� ಮುನ� ��
• �ಲಸವನು� ಪ�����.
• ಇತರರ �ೕರ ಚಟುವ��ಗಳು.
• ಗುಂ� ಸಂದಭ�ಗಳ� ಚಟುವ��ಗಳನು� ��ರಂ��.
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ವ� ��ತ� � ಎನು� �ದು ನಡವ��, �ವ�, ��ೕರ�, ಮತು� ವ� ��ಯ �����ಸುವ �ಂತ�ಯ �ದ�ಗಳ
ಸಂ�ಜ����. ವ� ��ತ� ಮನ�ಸ��� ��ನ� ಜನ ಮತು� ಗುಂ�ಗಳ ನಡು� ಈ �ದ�ಗಳ�
�ೂೕ�� ಮತು� ವ� ��ಸಗಳನು� ಅಧ� ಯನ �ಡಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��. ಮನುಷ� ರ ��ನ� ಮತು� �ೖ�ಧ� ಮಯ
ಅಂಶಗಳನು� ಆಧ�� ವ� ��ತ� ದ ಅ�ೕಕ ����ನಗಳು ಮತು� ���ಂತಗ��. �ಲ� �ವ�ಗಳು, �ೕಹ, �ೕಹ
ದ�ವಗಳು ಅಥ� �ನವ ಸ� �ವದ ಅಂಶಗಳು, ದೃ�ೕಕರಣ, ಅಂತಮು��, ಬ�ಮು�ಖ�,
�ೂೕ�ಯ���, �ೂಂ���ಯ ಮತು� ಇ��ತರ ಅಂಶಗಳನು� ಆಧ���. ಈ ವ� ��ತ� ದ ಪ�� ಅಂತಹ
ವ�ೕ�ಕರಣವನು� ಆಧ��� ಮತು� ಇದು �ೕವಲ ಸೂಚಕ���. �����ಯ ವ� ��ತ� ಈಗ��ೕ
ರೂ��ೂಳ� ಲು ಆರಂಭ���ಯ��ೕ. ಇನ� ಷು� �ೕವನ ಅನುಭವಗಳನು� ಪ�ದಂ� �����ಯ ���ನ
ವ� ��ತ� ಲ�ಣಗಳು ��ಸುತ�� ಅಥ� ಪ�ದ��ಸುತ��. ಈ ಪಸ���� ಇ��ಂಟ�ಯು "ಸ� ಯಂ �ೂೕಧ�"
� ಸ� ಲ� ಪ�ಚಯವನು� �ೕಡುತ�� ಮತು� ಸ� ಂತ �ೂೕಧ� ಮೂಲಕ ತನ� ನು� �ನು ಸ� ತಃ ಕಂಡು�ೂಳು� ವ
ಒಂದು ಪ�ಮುಖ �ರಣ���.
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ವ� ��ತ� ಪ�ೕ�ಯ ಫ��ಂಶ ಅ�ನ� ���.
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ವೃ�� ��ರಸುಗಳು
Hemanth Kumar G �ಗ� � ಪ�ೕ� ಅಂಕಗಳು, ವ� ��ತ� ���ೖ�, ಪಠ� ಕ �ಮ ಆ��ತ �ಲ� �ಪನ �ೂ� ೕಗ�ಳು ಮತು� ಆಸ��ಗಳನು� ಗಣ�� ��ದು�ೂಳು� ವ ಮೂಲಕ,
ಹಲ�ರು ಆ��ಗಳನು� ಅವನ / ಅವಳ� ಸೂ�ಸಬಹುದು

ವೃ��ಪರ ��ರಸು�  1: ��� ತಂತ ��ನ
Hemanth Kumar G ' ಅವರ �ೂ� ೕಗ�ಳನು� ಆಧ�� �ಳ�ನ �ತ �ಗಳನು� ಅವನ / ಅವಳ ಅನುಸ�ಸಬಹುದು.

Domain Area Suggested Courses
ಕಂ��ಟ� ಅ���ೕಷ� ��ಚುಲ�� ಇ� ಕಂ��ಟ� ಅ���ೕಷ� (��ಎ)

��� �ೕ� �ವಲ� �ಂ� �ೂೕ�� ಗಳು ಸ����ೕ� �ೂೕಸ�� ಇ� ��� �ೕ� �ವಲ� �ಂ�

��� �ೕ� ಆಂ� �ಟ� ��ಂ� ���� ಇ� ��� �ೕ� ಆಂ� �ಟ� ��ಂ�

��� ತಂತ ��ನ ��ಚುಲ� ಇ� ಇ����ಷ� ���ಲ�(�ಎ��-ಐ�)

ವೃ��ಪರ ��ರಸು�  2: ಎಂ��ಯ�ಂ�
ಅವನು / ಅವಳು �ಳ�ರುವ ಪ��ೕಶಗಳ� ವೃ���ೕವನವನು� ಮುಂದುವ�ಸು�ದನು� �ೂೕಡಬಹು���.

Domain Area Suggested Courses
����ಕ� ಎಂ��ಯ�ಂ� ��ಚುಲ� ಆ� ���ಲ�(�.��)/ ��ಚುಲ� ಆ� ಎಂ��ಯ�ಂ� - �ಇ/ ���� ಇ� ����ಕ� ಎಂ��ಯ�ಂ�

ಎ��� �ಕ� ಎಂ��ಯ�ಂ� ��ಚುಲ� ಆ� ���ಲ�(�.��)/ ��ಚುಲ� ಆ� ಎಂ��ಯ�ಂ� - �ಇ/ ���� ಇ� ����ಕ� ಎಂ��ಯ�ಂ�

ಎ������ ಎಂ��ಯ�ಂ� ��ಚುಲ� ಆ� ���ಲ�(�.��)/ ��ಚುಲ� ಆ� ಎಂ��ಯ�ಂ� - �ಇ/ ���� ಇ� ಎ������ ಎಂ��ಯ�ಂ�

ಕಂ��ಟ� ಎಂ��ಯ�ಂ� ��ಚುಲ� ಆ� ���ಲ�(�.��)/ ��ಚುಲ� ಆ� ಎಂ��ಯ�ಂ� - �ಇ/ ���� ಇ� ಕಂ��ಟ� ಎಂ��ಯ�ಂ�

ಎಂ��ಯ�ಂ� ��ಚುಲ� ಆ� ���ಲ�(�.��)/ ��ಚುಲ� ಆ� ಎಂ��ಯ�ಂ� - �ಇ/ ���� ಇ� ಎಂ��ಯ�ಂ�

ವೃ��ಪರ ��ರಸು�  3: ಸ��ರ ಮತು� �ವ�ಜ�ಕ ಆಡ�ತ
ಅವನ / ಅವಳ ಅಂಕಗಳು ಅವನು / ಅವಳು �ಳ�ರುವ ವೃ���ೕವನವನು� ಮುಂದುವ�ಸಬಹು�ಂದು ಸೂ�ಸುತ��.

Domain Area Suggested Courses
�� ೕ� ��� ಸ�ೕ�ಸ� XII/ ಪದ� ಬ�ಕ �ಜ� �ಗ�ಕ �ೕ� ಪ�ೕ� ಮೂಲಕ

ಇಂ�ಯ� ���� ಸ�ೕ�ಸ� (�ರ�ೕಯ �ೕ�, �ರ�ೕಯ ��ಪ�,

�ರ�ೕಯ �ಯುಪ�, �����ಟ� �ೕ��)

ಎ� �ಎ ಪ�ೕ�/��� ಕ� ಎಂ�� ��ೕ� ಮೂಲಕ ಅಥ� ಪದ� ಬ�ಕ ��ಎ�ಇ
ಮೂಲಕ (ಕಂ�ೖ�� ���� ಸ�ೕ�ಸ� ಎ���).
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ಈ ಸು� �ಂ� ��� ಎನು� �ದು
ಈ ಸು� �ಂ� ��� ಎನು� �ದು Hemanth Kumar G ನ �ಮಥ� �ದ ��ಂಶ ಮತು� ಸೂ��ದ ��ಗ
ಮತು� ಕ�ಯ�

ಪ�ಮು� ಆ��ಟೂ� �

Numerical Reasoning
Mechanical Reasoning

Spatial Reasoning

�� �ೂ� ೕ� �ಷಯಗಳು

Science
Social Science

Maths

ಸೂ��ದ ಉ�ೂ�ೕ�ವ�ಶಗಳು

��� ತಂತ ��ನ
ಎಂ��ಯ�ಂ�

ಸ��ರ ಮತು� �ವ�ಜ�ಕ ಆಡ�ತ

ವ� ��ತ�

ಅ�ನ
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www.margforyou.com

support@margforyou.com
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