
ತ ಾಂತ್ರಿಕ ಸಹ ಯಕರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಠ್ಯಕಿಮ 
 

ಪರೀಕ್ಷ  ವಿಧ ನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷ  ವಿವರ 
 
ವಿಷಯ ಪಿತ್ರ ಪಿಶ್ೆೆಗೆ ಅಾಂಕ ಪಿಶ್ೆೆಗಳ ಒಟ್ತು ಸಾಂಖ್ೆಯ 
ಪತ್ರಿಕೆ ಎ (90 ನಿಮಿಷ)   

1. ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ (ತಾರ್ಕಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ)  1 ಅಿಂಕ 20 

2. ಸಾಿಂಖ್ಯಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 1 ಅಿಂಕ 20 

3. ಪದಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ & ಕಿಂಪಯಿಟರ್ ಬಳಕೆಯ ಜ್ಞಾನ 
ಪರೀಕ್ಷೆ 

1 ಅಿಂಕ 20 

4. ಸಾಮಾನಿ ಜ್ಞಾನ 1 ಅಿಂಕ 20 

ಒಟ್ತು  80 

ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿ (90 ನಿಮಿಷ)   

 ಗಣಿತ (ಕಡ್ಾಾಯ) 1 ಅಿಂಕ 20 

ಐಚ್ಛಿಕ (ಯ ವುದ ದರೂ ಎರಡನತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮ ಡಿ) 
1. ಭೌತಶಾಸರ 1 ಅಿಂಕ 40 

2. ರಸಾಯನಶಾಸರ  1 ಅಿಂಕ 40 

3. ಜಿೀವಶಾಸರ 1 ಅಿಂಕ 40 

4. ಎಿಂಜಿನಯರಿಂಗ್ 1 ಅಿಂಕ 40 

5. ಮೂಲ ಗಣಿತ/ಕಿಂಪಯಿಟಿಂಗ್ 1 ಅಿಂಕ 40 

ಒಟ್ತು  100 

* ಆಯ್ಕೆಯನತೆ ಅಪ್ಲಿಕೆೀಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಡೆೀಟ್ ಮ ಡಬೆೀಕತ. ಒಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆಯನತೆ ಆರಸಿದ ಮ್ಮೀಲೆ ಯ ವುದೆೀ 
ಕ ರಣಕೂೆ ಬದಲ ಯಿಸಲತ ಸ ಧ್ಯವಿರತವುದಿಲ.ಿ 
 

 

ಭ ಗ-ಎ 

1. ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್  [ತಾರ್ಕಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ]. 

ಇದು ಮೌಖ್ಯಕ ಮತುು ಮೌಖ್ಯಕ ಪರಕಾರದ ಪರಶೆೆಗಳನುೆ ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತುದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಸಾದೃಶ್ಿಗಳು, ಹೊೀಲ್ಲಕೆಗಳು ಮತುು ವಿತಾಿಸಗಳು, ಬಾಹಾಿಕಾಶ್ ದೃಶ್ಿೀಕರಣ, ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ ದೃಷ್ಟಿಕೊೀನ, 

ಸಮಸೆಿ ಪರಹಾರ, ವಿಶೆಿೀಷಣೆ, ತೀಪಪಿ, ನರ್ಾಿರ ಕೆೈಗೊಳುುವಿಕೆ, ದೃಶ್ಿ ಸಮರಣೆ, ತಾರತಮಿ, ವಿೀಕ್ಷಣೆ, 

ಸಿಂಬಿಂಧ ಪರಕಲಪನೆಗಳು, ಅಿಂಕಗಣಿತದ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತುು ಸಾಿಂಕೆೀತಕ ವರ್ೀಿಕರಣ, ಅಿಂಕಗಣಿತದ 

ಸಿಂಖ್ೆಿ ಸರಣಿ, ಇತರ ಪರಶೆೆಗಳನುೆ ಒಳಗೊಿಂಡಿರಲ್ಲದೆ. ಮೌಖ್ಯಕ ಸರಣಿ, ಕೊೀಡಿಿಂಗ್ ಮತುು ಡಿಕೊೀಡಿಿಂಗ್, 

ಹೆೀಳಿಕೆಯ ತೀಮಾಿನ, ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಇತಾಿದಿಗಳು ಇರಲ್ಲವೆ. ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಸಾದೃಶ್ಿ, ಸಾಿಂಕೆೀತಕ/ಸಿಂಖ್ೆಿಯ 



ಸಾದೃಶ್ಿ, ಆಕೃತಯ ಸಾದೃಶ್ಿ, ಶ್ಬಾಾರ್ಿ ಸರಣಿ, ಸಿಂಖ್ೆಿ ಸರಣಿ, ಚಿತರ ಸರಣಿ, ಸಮಸೆಿ ಪರಹಾರ, ಪದ 

ನಮಾಿಣ, ಕೊೀಡಿಿಂಗ್ ಮತುು ಡಿ-ಕೊೀಡಿಿಂಗ್, ಕಾರ್ಾಿಚರಣೆಗಳು, ಸಾಿಂಕೆೀತಕ ಕಾರ್ಾಿಚರಣೆಗಳು, 

ಟೆರಿಂಡ ಗಳು, ಬಾಹಾಿಕಾಶ್ ದೃಷ್ಟಿಕೊೀನ, ಬಾಹಾಿಕಾಶ್ ದೃಶ್ಿೀಕರಣ, ವೆನ್ ನ ರೆೀಖ್ಾಚಿತರಗಳು, 

ರೆೀಖ್ಾಚಿತರದ ತೀಮಾಿನಗಳು, ಪಿಂಚ್ ಹೊೀಲ್/ಪ್ಾಿಟನ್ಿ - ಫೀಲ್ಲಾಿಂಗ್ ಮತುು ಅನ್-ಫೀಲ್ಲಾಿಂಗ್, 

ಫಿಗರ್ ಪ್ಾಿಟನ್ಿ-ಫೀಲ್ಲಾಿಂಗ್ ಮತುು ಪಯಣಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಸೂಚಿಗಳು, ವಿಳಾಸ ಹೊಿಂದಾಣಿಕೆ, ದಿನಾಿಂಕ 

ಮತುು ನಗರ ಕೆೀಿಂದರ ಹೊಿಂದಾಣಿಕೆ, ವರ್ೀಿಕರಣ ಕೊೀಡ ಗಳು/ ಅನುಕರಮಣ ಸಿಂಖ್ೆಿಗಳು, ಸಾಮಲ್ ಮತುು 

ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಗಳು/ಸಿಂಖ್ೆಿಗಳ ಕೊೀಡಿಿಂಗ್, ಡಿಕೊೀಡಿಿಂಗ್ ಮತುು ವರ್ೀಿಕರಣ, ಎಿಂಬೆಡ್ೆಡ ಫಿಗರ್ಸಿ, 

ರ್ಕರಟಕಲ್ ಥಿಂರ್ಕಿಂಗ್, ಭಾವನಾತಮಕ ಬುದಿಿಮತೆು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬುದಿಿಮತೆು ಮತುು ಇತರೆ ಉಪ ವಿಷಯಗಳು 

ಇರಲ್ಲವೆ. 

 

2. ಸಾಂಖ್ ಯತ್ೆಕ ತ್ಕಕ 

ಅಭ್ಿಥಿಯ ಸಿಂಖ್ೆಿಗಳ ಸೂಕು ಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಿಿವನುೆ ಮತುು ಸಿಂಖ್ೆಿಯ ಅರ್ಿವನುೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು 

ಅನುಗುಣವಾದ ಪರಶೆೆಗಳನುೆ ವಿನಾಿಸಗೊಳಿಸಲಾರ್ದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಾಿಪ್ತುಯು ಶೆೀಕಡ್ಾವಾರು ಮತುು 

ಅನುಪ್ಾತ, ವಗಿಮೂಲ, ಸರಾಸರ, ಬಡಿಾ, ಲಾಭ್ ಮತುು ನಷಿ, ರರ್ಾಯಿತ, ಪ್ಾಲುದಾರಕೆ ವಿವಹಾರ, 

ಸಮ್ಮಮಶ್ರ, ಸಮಯ ಮತುು ದೂರ, ಸಮಯ ಮತುು ಕೆಲಸ, ಶಾಲಾ ಬಿೀಜಗಣಿತ, ಮೂಲ ಬಿೀಜಗಣಿತ, 

ರೆೀಖ್ಯೀಯ ಸಮ್ಮೀಕರಣಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳು, ತರಕೊೀನ, ಸಪಶ್ಿಕಗಳು, ವೃತುಗಳು, ಕೊೀನಗಳು, ಎರಡು ಅರ್ವಾ 

ಹೆಚಿಿನ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಿ ಸಪಶ್ಿಕಗಳು, ತರಕೊೀನ, ಚತುಭ್ುಿಜಗಳು, ನಯಮ್ಮತ 

ಬಹುಭ್ುಜಗಳು, ವೃತು, ಪಟಿಕ, ಲಿಂಬಕೊೀನ, ವೃತಾುಕಾರದ ಕೊೀನ್, ಬಲ ವೃತಾುಕಾರದ ಸಿಲ್ಲಿಂಡರ್, 

ಅಧಿಗೊೀಳಗಳು, ಆಯತಾಕಾರದ ಸಮಾನಾಿಂತರ ಪ್ತರಮ್ಮಡ, ತರಕೊೀನ ಅರ್ವಾ ಚದರ ತಳವಿರುವ 

ನಯಮ್ಮತ ಪ್ತರಮ್ಮಡ, ತರಕೊೀನಮ್ಮತೀಯ ಅನುಪ್ಾತ, ರೆೀಡಿಯನ್ ಅಳತೆಗಳು, ಪರಮಾಣಿತ 

ಗುರುತುಗಳು, ಪಯರಕ ಕೊೀನಗಳು, ಎತುರಗಳು ಮತುು ದೂರಗಳು, ಹಿಸೊಿೀಗಾರಮ್, ಆವತಿನ 

ಬಹುಭ್ುಜಾಕೃತ ಮತುು ರ್ಾವಪದೆೀ ಇತರ ಮಟಿದ ಪರಶೆೆಗಳು ಇರಲ್ಲವೆ. 

 

3 ಎ. ಮೌಖಿಕ ತ್ಕಕ 

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಪರಶೆೆಗಳನುೆ ಅಭ್ಿಥಿಯ ತಳುವಳಿಕೆ ಮತುು ಇಿಂರ್ಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವನುೆ 

ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿನಾಿಸಗೊಳಿಸಲಾರ್ದೆ. ತಪಪಪಗಳನುೆ ಗುರುತಸುವಪದು, ಖ್ಾಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನುೆ ಭ್ತಿ 



ಮಾಡುವಪದು, ಸಮಾನಾರ್ಿಕ ಪದಗಳು, ಆಿಂಟೊನಮ್ ಗಳು, ಕಾಗುಣಿತ/ಪತೆು ಹಚುಿವಿಕೆ ತಪ್ಾಪದ 

ಪದಗಳು, ಭಾಷಾ ವೆೈಶ್ಷಿಯಗಳು ಮತುು ಪದಗುಚಛಗಳು, ಒಿಂದು ಪದದ ಪರ್ಾಿಯವನುೆ 

ಆಧರಸಿರುತುದೆ. ವಾಕಿಗಳ ಸುರ್ಾರಣೆ, ರ್ಕರರ್ಾಪದಗಳ ಸರ್ಕರಯ/ನಷ್ಟರಿಯ ಧವನ, ನೆೀರ/ಪರೊೀಕ್ಷ 

ನರೂಪಣೆರ್ಾರ್ ಪರವತಿನೆ, ವಾಕಿದ ಭಾಗಗಳನುೆ ಸರಪಡಿಸುವಪದು, ಒಿಂದು ವಾಕಿವೃಿಂದದಲ್ಲಿ 

ವಾಕಿಗಳನುೆ ಕಲೆಹಾಕುವಪದು, ಮತುತರ ಪರಶೆೆಗಳು ಸೆೀರದಿಂತೆ 10ನೆೀ ತರಗತ/ ಪ್ೌರಢಶಾಲಾ 

ಮಟಿದಲ್ಲ ಿರ್ಾವಪದೆೀ ಇತರ ಇಿಂರ್ಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಪರಶೆೆಗಳು. 

 

3. ಬಿ. ಕಾಂಪಯಯಟ್ರ್ ಅಪ್ಲಿಕೆೀಶನ್ ಗಳಲ್ಲ ಿಜ್ಞ ನ 

ಕಿಂಪಯಿಟರ್ ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, RAM, ROM, ಫೆೈಲ್ ಸಿಸಿಮ್, ಇನ್ ಪಪಟ್ ಸಾಧನಗಳು, ಕಿಂಪಯಿಟರ್ 

ಸಾಫ್ಿ ವೆೀರ್-ಹಾಡ ಿ ವೆೀರ್ ಮತುು ಸಾಫ್ಿ ವೆೀರ್ ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧ, ಆಪರೆೀಟಿಂಗ್ ಸಿಸಿಮ್, MS-

ಆಫಿೀರ್ಸ (ವಡಿ, ಎಕೆೆಲ್ / ಸೆೆಡ ಶ್ೀಟ್ ನ ಮಾನಿತೆ ಸೆೀರದಿಂತೆ ಕಿಂಪಯಿಟರ್ ಸಿಂಸೆೆಗಳ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಿಂದ ಮೂಲಭ್ೂತ ಕಿಂಪಯಿಟರ್ ಜ್ಞಾನದ ಪರಶೆೆಗಳು ಇರುತುವೆ. ಪವರ್ ಪ್ಾಯಿಿಂಟ್), 

ಮಾಹಿತ ತಿಂತರಜ್ಞಾನ ಮತುು ಸಮಾಜೊೀ-ಭಾರತೀಯ ಐಟ ಕಾಯಿದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗೆೆೀಚರ್ ಗಳು, ಇ-

ಆಡಳಿತಕಾರರ್ ಸಕಾಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ ತಿಂತರಜ್ಞಾನದ ಅಪ್ತಿಕೆೀಶ್ನ್, ಮಾಹಿತ ರ್ಕಯೀರ್ಸರ ಗಳು. 

 

4. ಸ ಮ ನಯ ಜ್ಞ ನ 

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಪರಶೆೆಗಳು ಅಭ್ಿಥಿಯ ಸುತುಲ್ಲನ ಪರಸರದ ಸಾಮಾನಿ ಜ್ಞಾನ ಮತುು ಸಮಾಜಕೆರ 

ಅದರ ಅನವಯವನುೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಯನುೆ ಹೊಿಂದಿವೆ. ರ್ಾವಪದೆೀ ಸುಶ್ಕ್ಷಿತ ವಿರ್ಕುಯಿಿಂದ 

ನರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದಿಂತೆ ಪರಸುುತ ಘಟನೆಯ ಜ್ಞಾನವನುೆ ಮತುು ಪರತದಿನದ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತುು ಅವರ 

ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಅಿಂಶ್ದಲ್ಲಿನ ಅನುಭ್ವವನುೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರಶೆೆಗಳನುೆ ವಿನಾಿಸಗೊಳಿಸಲಾರ್ದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯು 

ಭಾರತ ಮತುು ಅದರ ನೆರೆಯ ದೆೀಶ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಪರಶೆೆಗಳನುೆ ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತುದೆ, 

ವಿಶೆೀಷವಾರ್ ಇತಹಾಸ, ಸಿಂಸೃತ, ಭೌಗೊೀಳಿಕತೆ, ಆಥಿಕ ದೃಶ್ಿ, ಸಾಮಾನಿ ನೀತ, ಭಾರತೀಯ 

ಸಿಂವಿರ್ಾನ ಮತುು ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಸಿಂಶೆ ೀಧನೆ ಮುಿಂತಾದವಪಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದೆ. 

 

ಭ ಗ ಬಿ 



1. ಗಣಿತ್ 

- ಲ್ಲೀನಯರ್ ಬಿೀಜಗಣಿತ: ಮಾಿಟರಕ್ಸೆ ಬಿೀಜಗಣಿತ, ರೆೀಖ್ಯೀಯ ಸಮ್ಮೀಕರಣಗಳ ವಿವಸೆೆಗಳು, ಈಜೆನ್ 

ಮೌಲಿಗಳು ಮತುು ಈಜೆನ್ ವೆಕಿರ್ ಗಳು. 

- ಎಣಿಕೆಶಾಸರ: ಒಿಂದೆೀ ವೆೀರಯಬಲ್ ನ ಕಾಯಿಗಳು - ನಕ್ಷೆಗಳು; ಮ್ಮತಗಳು, ನರಿಂತರತೆ ಮತುು 

ವಿತಾಿಸ; ಸರಾಸರ ಮೌಲಿ ಪರಮೀಯಗಳು - ಸೆಳಿೀಯ ಗರಷಠ ಮತುು ಮ್ಮನಮಾ; ಟೆೀಲರ್ ಮತುು 

ಮಾಿಕೌಿರನ್ ಸರಣಿ; ನದಿಿಷಿ ಮತುು ಅನದಿಿಷಿ ಅವಿಭಾಜಿಗಳ ಮೌಲಿಮಾಪನ, ಪರದೆೀಶ್ ಮತುು 

ಪರಮಾಣವನುೆ ಪಡ್ೆಯಲು ನದಿಿಷಿ ಅವಿಭಾಜಿವನುೆ ಅನವಯಿಸುವಪದು. 

- ಸಿಂಖ್ಾಿತಮಕ ವಿರ್ಾನಗಳು: ನಖರತೆ; ದೊೀಷ ವಿಶೆಿೀಷಣೆ; ರೆೀಖ್ಯೀಯ ಮತುು ರೆೀಖ್ಾತಮಕವಲಿದ 

ಬಿೀಜಗಣಿತ ಸಮ್ಮೀಕರಣಗಳ ಸಿಂಖ್ಾಿತಮಕ ಪರಹಾರಗಳು; ಕಡಿಮ ಚೌಕದ ಅಿಂದಾಜು, ನೂಿಟನ್ೆ ಮತುು 

ಲಾಿಗೆರೀಿಂಜ್ ಬಹುಪದಗಳು, ಟೆರಪ್ೆಜಾಯಿಡಲ್ ಮತುು ಸಿಿಂಪೆನ್ ನಯಮದಿಿಂದ ಏರ್ಕೀಕರಣ. 

- ಸಿಂಭ್ವನೀಯತೆ ಮತುು ಅಿಂರ್ಕ-ಅಿಂಶ್ಗಳು: ಸಿಂಭ್ವನೀಯತೆ ಮತುು ಮಾದರ ಪರಮೀಯಗಳ 

ವಾಿಖ್ಾಿನಗಳು; ಷರತುುಬದಿ ಸಿಂಭ್ವನೀಯತೆ; ರ್ಾದೃಚಿಛಕ ಅಸೆಿರತೆ; ವಿವರಣಾತಮಕ ಅಿಂರ್ಕ-ಅಿಂಶ್ಗಳು 

- ಸರಾಸರ, ಮಧಿಮ, ಮೀಡ ಮತುು ಪರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ. 

 

2.ಎ. ಭೌತ್ಶ್ ಸರ 

- ಕಾವಿಂಟಮ್ ಸಿದಾಿಿಂತ: ದುಿತವಿದುಿತ್ ಪರಣಾಮ, ಕಾಿಂಪಿನ್ ಪರಣಾಮ; ಮಾಿಟರ್ ಅಲೆಗಳು, ಗುಿಂಪಪ 

ಮತುು ಹಿಂತದ ವೆೀಗಗಳು; ಅನಶ್ಿತತೆಯ ತತವ ಮತುು ಅದರ ಅನವಯ; ‘ಸಮಯ ಸವತಿಂತರ ಮತುು 

ಸಮಯ ಅವಲಿಂಬಿತ’ ಶೆ ರೀಡಿಿಂಗರ್ ತರಿಂಗ ಸಮ್ಮೀಕರಣ; ಬಾನ್ ಿ ನ ವಾಿಖ್ಾಿನ ಮತುು ತರಿಂಗ 

ರ್ಕರಯೆಯ ಸಾಮಾನಿೀಕರಣ, ಆರೊೀಿಗೊೀನಲ್  ತರಿಂಗ ಕಾಯಿಗಳು; ಒಿಂದು ಆರ್ಾಮದ ಅನಿಂತ 

ವಿಭ್ವದಲ್ಲ ಿಕಣಕೆರ ಶೆ ರೀಡಿಿಂಗರ್ ತರಿಂಗ ಸಮ್ಮೀಕರಣದ ಅನವಯಗಳು.  

- ವಿದುಿತ್ ಕಾಿಂತೀಯತೆ: ಸೆರೀಲಾನಿ ಗೆರೀಡಿಯಿಂಟ್, ಡ್ೆೈವಜೆಿನ್ೆ ಮತುು ವೆಕಿನಿ ಸುರುಳಿ; 

ಅನಯಿಂತರತ ನರಿಂತರ ಚಾಜ್ಿ ವಿತರಣೆ, ಮಲ್ಲಿಪೀಲ್ ವಿಸುರಣೆಯಿಿಂದಾರ್ ವಿದುಿತ್ ಸಿಂಭಾವಿತೆ; 

ಡ್ೆೈಎಲೆರ್ಕಿಕ್ಸೆ: ಧುರವಿೀಕರಣ, ಡ್ೆೈಎಲೆರ್ಕಿಕ್ಸೆ ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು, ವಿದುಿತ್ ಸೆಳಾಿಂತರ, ಒಳಗಾಗುವಿಕೆ ಮತುು 

ಅನುಮತ; ನರಿಂತರತೆಯ ಸಮ್ಮೀಕರಣ, ಮಾಿಕ್ಸೆ ವೆಲ್ ಸಮ್ಮೀಕರಣಗಳ ಅವಿಭಾಜಿ ಮತುು ಭೆೀದಾತಮಕ 

ರೂಪಗಳ ವಪಿತಪನೆ ಮತುು ಅವಪಗಳ ಭೌತಕ ಪ್ಾರಮುಖಿತೆ; ಮುಕು ಜಾಗದಲ್ಲ ಿಇಎಿಂ ಅಲೆಗಳು. 



- ಸಾಪ್ೆೀಕ್ಷತಾ ಸಿದಾಿಿಂತ: ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಯನ್ ರೂಪ್ಾಿಂತರಗಳು, ಐನ್ ಸೆಿೈನ್ ನ ನಲುವಪಗಳು ಮತುು 

ಲೊರೆಿಂಟ್ೆ ರೂಪ್ಾಿಂತರ ಸಮ್ಮೀಕರಣಗಳು, ವಿಶೆೀಷ ಸಾಪ್ೆೀಕ್ಷತಾ ಸಿದಾಿಿಂತದ ಪರಣಾಮಗಳು: ಉದಾದ 

ಸಿಂಕೊೀಚನ, ಸಮಯದ ವಿಸುರಣೆ ಮತುು ಘಟನೆಗಳ ಏಕಕಾಲ್ಲಕತೆ, ವೆೀಗದ ಸೆೀಪಿಡ್ೆ, ವೆೀಗದೊಿಂದಿಗೆ 

ದರವಿರಾಶ್ಯ ವಿತಾಿಸ, ದರವಿರಾಶ್-ಶ್ರ್ಕು ಸಿಂಬಿಂಧ, ಶ್ರ್ಕು- ಆವೆೀಗ ಸಿಂಬಿಂಧ. 

- ಆಪ್ತಿಕ್ಸೆ ಮತುು ಆಪಿೀಎಲೆಕಾಿನಕ್ಸ ಸಾಧನಗಳು: ಹಸುಕ್ಷೆೀಪ, ವಿವತಿನೆ ಮತುು ಧುರವಿೀಕರಣದ 

ಮೂಲ, ಲೆೀಸರ್ ಗಳು ಮತುು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಐನ್ ಸೆಿೈನ್ ನ ಗುಣಾಿಂಕ, ಆಪ್ತಿಕಲ್ ಫೆೈಬರ್ ಗಳು; 

ದುಿತವಿದುಿಜಜನಕ ಕೊೀಶ್, ಸೌರಕೊೀಶ್, ಫೀಟೊಡಯೀಡ, ಎಲ್ಇಡಿಗಳು. 

- ರ್ಾಿಂತರಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಿೆತಸಾೆಪಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸಿೆತಸಾೆಪಕ ವತಿನೆಯ ಮಾದರ, 

ಪ್ಾಿಸಿಿಕ್ಸ ವಿರೂಪತೆಯ ಕಷಿಕ ಒತುಡ-ಸೆಿೈನ್ ಕರ್ವಿ. 

- ರ್ಮಿಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸೆ: ವೆೈಡ್ೆಮನ್-ಫಾರಿಂಜ್ ಕಾನೂನು, ಉಷಣ ಸಮತೊೀಲನ, ಎಿಂಟೊರೀಪ್ತ, 

ರ್ಮೀಿಡ್ೆೈನಾಮ್ಮಕ್ಸೆ ನಯಮಗಳು, ಬೃಹತ್ ವಸುುಗಳ ಉಷಣ ವಾಹಕತೆ, ಫೀನಾನ್ ಗಳು: ಲಾಿಟರ್ಸ 

ಕಿಂಪನ ಶಾಖ ವಗಾಿವಣೆ, ಘನವಸುುಗಳ ನದಿಿಷಿ ಶಾಖ, ಶಾಸಿರೀಯ, ಐನ್ ಸೆಿೈನ್ ಮತುು ಡ್ೆಬೆೈ 

ಮಾದರ, ಐಡಿಯಲ್ ಕಾವಿಂಟಮ್: ಮಾಿಕ್ಸೆ ವೆಲ್-ಬೊೀಲ್ಿಜ ಮನ್, ಬೊೀರ್ಸ-ಐನ್ ಸೆಿೈನ್, ಫಮ್ಮಿ-ಡಿರಾಕ್ಸ 

ಅಿಂರ್ಕ-ಅಿಂಶ್ಗಳು, ಕಾನೊೀಿಟ್ ಎಫಿಷ್ಟಯೆನೆ.  

 

2. ಬಿ. ರಸ ಯನಶ್ ಸರ 

i. ಅಜೆೈವಿಕ ರಸ ಯನಶ್ ಸರ 

- ಎಲ್ಲಮಿಂಟ್ೆ ಮತುು ರಾಸಾಯನಕ ಬಿಂಧದ ಆವತಿಕತೆ: ಪರಣಾಮಕಾರ ನೂಿರ್ಕಿಯರ್ ಚಾಜ್ಿ, 

ಪರಮಾಣು ತರಜಿ (ವಾನ್ ಡ್ೆರ್ ವಾಲ್ೆ), ಅರ್ಾನಕ್ಸ ಮತುು ಸಫಟಕ ತರಜಿಗಳು, ಕೊೀವೆಲೆಿಂಟ್ 

ತರಜಿಗಳು, ಅರ್ಾನೀಕರಣ ಎಿಂರಾಲ್ಲಪ, ಎಲೆಕಾಿನ್ ಗೆೀನ್ ಎಿಂರಾಲ್ಲಪ ಮತುು ಎಲೆಕೊಿೀನೆಜಿಟವಿಟ 

ಅಿಂಶ್ಗಳು, ಅರ್ಾನಕ್ಸ ಬಿಂಧ, ಕೊೀವೆಲನೆಯ ಬಿಂಧ, ಲೊೀಹಿೀಯ ಬಿಂಧ, ದುಬಿಲ ರಾಸಾಯನಕ 

ಶ್ರ್ಕುಗಳು. 

- ಆರ್ಕೆಡಿೀಕರಣ-ಕಡಿತ: ರೆಡ್ಾಕ್ಸೆ ಸಮ್ಮೀಕರಣಗಳು, ಪರಮಾಣಿತ ಎಲೆಕೊಿೀಡ ವಿಭ್ವ ಮತುು ಅಜೆೈವಿಕ 

ಪರತರ್ಕರಯೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಅನವಯ. 



- ಆಮಿಗಳು ಮತುು ಬೆೀರ್ಸ ಗಳು: ಆಸಿಡ-ಬೆೀರ್ಸ ರರ್ಾಕ್ಷನ್ ಗಳ ಬಾರನ್ ಸೆಿಡ-ಲೊೀರ ಪರಕಲಪನೆ, 

ಲೆವಿರ್ಸ ಆಸಿಡ-ಬೆೀರ್ಸ ಪರಕಲಪನೆ ಮತುು ಹಾಡಿ ಮತುು ಸಾಫ್ಿ ಆಸಿಡೆ ಮತುು ಬೆೀರ್ಸ ಗಳು ಎಚ್ ಎರ್ಸ 

ಎ ಬಿ ತತವದ ಅನವಯ. 

- ಮೂಲವಸುುಗಳ ರಸಾಯನಶಾಸರ: ಎರ್ಸ ಮತುು ಪ್ತ ಬಾಿಕ್ಸ ಎಲ್ಲಮಿಂಟ್ ಗಳು, ಪರವತಿನೆಯ 

ಅಿಂಶ್ಗಳು, ಲಾಿಿಂರ್ನಾಯ್ಾ ಗಳು ಮತುು ಆರ್ಕಿನಾಯ್ಾ ಗಳು, ಉದಾತು ಅನಲಗಳ ಸಿಂಭ್ವಿಸುವಿಕೆ ಮತುು 

ಬಳಕೆಗಳು, ಸಮನವಯ ರಸಾಯನಶಾಸರ 

- ಜೆೈವಿಕ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸರ: ಜೆೈವಿಕ ವಿವಸೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬರುವ ಲೊೀಹದ ಅರ್ಾನುಗಳು 

ಮತುು ಅವಪಗಳ ರ್ಕರಯೆ, ಕೆಲವಪ ಜಾಡಿನ ಲೊೀಹಗಳ ಹೆಚುಿವರ ಮತುು ಕೊರತೆ, ಲೊೀಹದ ಅರ್ಾನುಗಳ 

ವಿಷತವ (ಎಚ್ ಜಿ, ಪ್ತಬಿ, ಸಿಡಿ ಮತುು ಎಎರ್ಸ), ವಿಷತವಕೆರ ಕಾರಣಗಳು, ಔಷಧದಲ್ಲ ಿ‘ಚೆಲೆೀಟಿಂಗ್ ಏಜೆಿಂಟ್ ’ 

ಗಳ ಬಳಕೆ, ಕಬಿಿಣ ಮತುು ಅದರ ಜೆೈವಿಕ ವಿವಸೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ತಿಕೆೀಶ್ನ್. 

 

ii.  ಸ ವಯವ ರಸ ಯನಶ್ ಸರ 

- ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸರದ ಮೂಲಗಳು: ಹೆೈಬಿರಡ್ೆೈಸೆೀಶ್ನ್, ಅಣುಗಳ ಆಕಾರಗಳು, ಇಿಂಡರ್ಕಿರ್ವ, 

ಎಲೆಕೊಿೀಮರಕ್ಸ, ರೆಸೊೀನೆನ್ೆ ಮತುು ಮಸೊಮರಕ್ಸ ಪರಣಾಮಗಳು, ಹೆೈಪರ್ ಕಾನುಜಗೆೀಶ್ನ್ ಮತುು 

ಅವಪಗಳ ಅನವಯಗಳು; ದಿವಧುರವಿ ಕ್ಷಣ; ಸಾವಯವ ಆಮಿಗಳು ಮತುು ಬೆೀರ್ಸ ಗಳು; ಎಲೆಕೊಿೀಫೆೈಲ್ೆ 

ಮತುು ನೂಿರಿ್ಕಯಫೆೈಲ್ೆ; ನೂಿರಿ್ಕಯಫಿಿಸಿಟ ಮತುು ಮೂಲಭ್ೂತ ಅಿಂಶ್ಗಳು. 

- ಅಲ್ಲಫಾಟಕ್ಸ ಮತುು ಆರೊಮಾಿಟಕ್ಸ ಹೆೈಡ್ೊರೀಕಾಬಿನ್ ಗಳ ರಸಾಯನಶಾಸರ: ಆಲೆರೀನ್ ಗಳು, 

ಆಲ್ಲರೀನ್ ಗಳು, ಆಲೆರೈನ್ ಗಳು ಮತುು ಸೆೈಕೊಿೀಆಲೆರೀನ್, ಆರೊಮಾಿಟಸಿಟ. 

- ಹಾಿಲೊಜೆನೆೀಟೆಡ ಹೆೈಡ್ೊರೀಕಾಬಿನ್ ಗಳ ರಸಾಯನಶಾಸರ: ಆಲೆರೈಲ್, ಅಲೆೈಲ್/ಬೆಿಂಜೆೈಲ್, 

ವಿನೆೈಲ್ ಮತುು ಆರಲ್ ಹಾಲೆೈಡ ಗಳ ಸಿಂಶೆಿೀಷಣೆ ಮತುು ಪರತರ್ಕರರ್ಾತಮಕತೆ. 

- ಆಲೊರೀಹಾಲ್ ಗಳು, ಫಿೀನಾಲ್ ಗಳು, ಈರ್ರ್ ಗಳು ಮತುು ಎಪ್ಾಕೆೆೈಡ ಗಳು, ಕಾಬೊಿನಲ್ 

ಸಿಂಯುಕುಗಳು, ಕಾಬಾಿರ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಸ ಆಮಿಗಳು ಮತುು ಅವಪಗಳ ಉತಪನೆಗಳು: ತರ್ಾರ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಮತುು ಪರತರ್ಕರರ್ಾತಮಕತೆ. 



- ಹೆಟೆರೊಸೆೈರ್ಕಿಕ್ಸ ಸಿಂಯುಕುಗಳು: ಫ್ಯಿರಾನ್, ಪ್ೆೈರೊೀಲ್, ಥಯೀಫೆನ್, ಪ್ತರಡಿನ್, ಪ್ತರಮ್ಮಡಿನ್, 

ಇಿಂಡ್ೊೀಲ್, ರ್ಕವನೊೀಲ್ಲನ್ ಮತುು ಐಸೊರ್ಕವನೊೀಲ್ಲನ್, ಫ್ಯಿರಾನ್ ನ ಉತಪನೆಗಳ ಸಿಂಶೆಿೀಷಣೆ, 

ಪರತರ್ಕರಯೆಗಳು ಮತುು ಕಾಯಿವಿರ್ಾನ. 

- ಜೆೈವಿಕ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸರ: ಕಾಬೊೀಿಹೆೈಡ್ೆರೀಟ್ ಗಳು, ಲ್ಲಪ್ತಡ ಗಳು ಮತುು ಪರೀಟೀನ್ ಗಳ 

ರಚನೆಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತುು ಕಾಯಿಗಳ ಮೂಲಭ್ೂತ ತಳುವಳಿಕೆ. 

- ಸರಳ ಸಾವಯವ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಸೆಪಕೊಿೀಸೊರೀಪ್ತಯ ಅಪ್ತಿಕೆೀಶ್ನ್.  

 

iii ಭೌತ್ರಕ ರಸ ಯನಶ್ ಸರ 

- ಅನಲ, ದರವ ಮತುು ಘನ ಸಿೆತಗಳು: ನೆೈಜ ಅನಲಗಳ ನಡವಳಿಕೆ, ದರವಗಳ ಭೌತಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು; 

ಆವಿಯ ಒತುಡ, ಮೀಲೆೈ ಒತುಡ ಮತುು ಸಿೆಗಿತೆಯ ಗುಣಾಿಂಕ, ಮತುು ಅವಪಗಳ ನಣಿಯ, ಘನ ಸಿೆತಯ 

ಸವರೂಪ, ಕನೆಡಕ ಮತುು ದರವ ಹರಳುಗಳು 

- ಕೆಮ್ಮಕಲ್ ರ್ಮೀಿಡ್ೆೈನಾಮ್ಮಕ್ಸೆ ಮತುು ಈರ್ಕವಲ್ಲಬಿರಯಮ್: ಶಾಖದ ಪರಕಲಪನೆ, ಕೂಿ, ವಕ್ಸಿ, ಡಬೂಿಯ, 

ಆಿಂತರಕ ಶ್ರ್ಕು, ಯು, ಎಿಂಟೊರಪ್ತ ಮತುು ಮುಕು ಶ್ರ್ಕು ಕಾಯಿಗಳು, ರ್ಬ್ಸೆ ಪರತರ್ಕರಯೆಯ ಮುಕು ಶ್ರ್ಕು ಮತುು 

ಸಮತೊೀಲನ ಸಿೆರಾಿಂಕಗಳು ಮತುು ತಾಪಮಾನ, ಒತುಡ ಮತುು ಸಾಿಂದರತೆಯ ಮೀಲೆ ಅವಪಗಳ 

ಪರಮಾಣಾತಮಕ ಅವಲಿಂಬನೆ. 

- ಪರಹಾರಗಳು ಮತುು ಕೊಲ್ಲಗೆೀಟರ್ವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ದಾರವಣದಲ್ಲ ಿಸಾಮಾನಿ, ವಿಘಟತ ಮತುು 

ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ದಾರವಣಗಳ ಮೀಲಾರ್ ದರವಿರಾಶ್ಗಳನುೆ ಲೆಕಾರಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದುಬಿಲಗೊಳಿಸುವ 

ಪರಹಾರಗಳು, ಕೊಲ್ಲಗೆೀಟರ್ವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಅನವಯಗಳು.  

- ಅರ್ಾನಕ್ಸ ಮತುು ಹಿಂತದ ಸಮತೊೀಲನ: ಪರಬಲ, ಮಧಿಮ ಮತುು ದುಬಿಲ ವಿದುಿದಿವಚೆಛೀದಿಗಳು, 

ಮ್ಮತವಾರ್ ಕರಗುವ ಲವಣಗಳ ಕರಗುವಿಕೆ ಮತುು ಕರಗುವ ಉತಪನೆ, ಹಿಂತಗಳ ಪರಕಲಪನೆ, ಘಟಕಗಳು 

ಮತುು ಸಾವತಿಂತರಯದ ಮಟಿಗಳು, ಯುಟೆರ್ಕಿಕ್ಸ, ಸಮಿಂಜಸವಾದ ಮತುು ಅಸಿಂಗತ ಬಿಿಂದುಗಳನುೆ 

ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವ ಘನ-ದರವ ಸಮತೊೀಲನದ ವಿವಸೆೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತದ ರೆೀಖ್ಾಚಿತರಗಳು , ಘನ 

ಪರಹಾರಗಳು, ನೆನ್ೆಟಿ ವಿತರಣಾ ಕಾನೂನು 



- ರಾಸಾಯನಕ ಚಲನಶಾಸರ: ರ್ಕರಯೆಯ ಕರಮ ಮತುು ಆಣಿವಕತೆ, ಅಹೆಿನಯರ್ಸ ಸಮ್ಮೀಕರಣ; 

ಸರ್ಕರಯಗೊಳಿಸುವ ಶ್ರ್ಕು. ಪರತರ್ಕರಯೆ ದರಗಳ ಘಷಿಣೆ ಸಿದಾಿಿಂತ, ಸಿಂಪಯಣಿ ಪರತರ್ಕರಯೆ ದರಗಳ 

ಸಿದಾಿಿಂತದ ಗುಣಾತಮಕ ಚಿರ್ಕತೆೆ. 

- ಮೀಲೆೈ ರಸಾಯನಶಾಸರ: ಭೌತಕ ಹೊರಹಿೀರುವಿಕೆ, ರಾಸಾಯನಕ ಹಿೀರಕೊಳುುವಿಕೆ, ಹೊರಹಿೀರುವಿಕೆ 

ಐಸೊೀರ್ಮ್ ಿ ಗಳು. ಹೊರಹಿೀರುವ ಸಿೆತಯ ಸವರೂಪ 

- ಎಲೆಕೊಿೀಕೆಮ್ಮಸಿಿ: ರವಸಿಿಬಲ್ ಮತುು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಕೊೀಶ್ಗಳು, ಜಿೀವಕೊೀಶ್ದ 

ಇಎಮ್ಎಫ್ ಪರಕಲಪನೆ, ನೆನ್ೆಟಿ ಸಮ್ಮೀಕರಣ ಮತುು ಅದರ ಪ್ಾರಮುಖಿತೆ, ವಿದುಿದಾವರಗಳ ವಿಧಗಳು, 

ಪರಮಾಣಿತ ವಿದುಿದಾವರದ ಸಿಂಭಾವಿತೆ, ಎಲೆಕೊಿೀಕೆಮ್ಮಕಲ್ ಸರಣಿ. 

- ಮಾಲ್ಲಕುಿಲರ್ ಸೆಪಕೊಿೀಸೊರೀಪ್ತ: ರೊಟೆೀಶ್ನ್ ಸೆಪಕೊಿೀಸೊರೀಪ್ತ, ವೆೈಬೆರೀಷನಲ್ ಸೆಪಕೊಿೀಸೊರೀಪ್ತ, 

ರಾಮನ್ ಸೆಪಕೊಿೀಸೊರೀಪ್ತ, ಎಲೆಕಾಿನಕ್ಸ ಸೆಪಕೊಿೀಸೊರೀಪ್ತ, ನೂಿರಿ್ಕಯರ್ ಮಾಿಗೆೆಟಕ್ಸ ರೆಸೊೀನೆನ್ೆ 

(ಎನ್ ಎಿಂಆರ್) ಸೆಪಕೊಿೀಸೊರೀಪ್ತ ಮತುು ಎಲೆಕಾಿನ್ ಸಿಪನ್ ರೆಸೊೀನೆನ್ೆ (ಇಎರ್ಸ ಆರ್) 

ಸೆಪಕೊಿೀಸೊರೀಪ್ತಯ ತತವಗಳು ಮತುು ಅನವಯಗಳು. 

- ಫೀಟೊಕೆಮ್ಮಸಿಿ: ಲಾಿಿಂಬಟ್ಿ-ಬಿಯನಿ ಕಾನೂನು ಮತುು ಅದರ ಮ್ಮತಗಳು, ಹಿೀರಕೊಳುುವ 

ಗುಣಾಿಂಕಗಳ ಭೌತಕ ಪ್ಾರಮುಖಿತೆ, ದುಿತ ರಸಾಯನಶಾಸರದ ಕಾನೂನುಗಳು, ಕಾವಿಂಟಮ್ ಯಿೀಲ್ಾ. 

- ಪ್ಾಲ್ಲಮರ್ ಗಳು: ರ್ಕರರ್ಾತಮಕತೆ ಮತುು ಅದರ ಪ್ಾರಮುಖಿತೆ, ಪ್ಾಲ್ಲಮರ್ ಗಳ ಸವರೂಪ ಮತುು ರಚನೆ, 

ಪ್ಾಲ್ಲಮರ್ ಗಳ ಆಣಿವಕ ತೂಕದ ನಣಿಯ, ಪ್ಾಲ್ಲಮರ್ ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.  

 

iv. ವಿಶ್ೆಿೀಷಣ ತ್ೆಕ ರಸ ಯನಶ್ ಸರ: 

- ಪರಮಾಣಾತಮಕ ವಿಶೆಿೀಷಣೆಯ ಮೂಲ ತತವಗಳು: ಆಸಿಡ-ಬೆೀರ್ಸ ಟೆೈಟರೆೀಶ್ನ್ ಗಳು, ಆರ್ಕೆಡ್ೆೀಶ್ನ್-

ಕಡಿತ ಟೆೈಟರೆೀಶ್ನ್, ಅಯೀಡ್ೊೀಮಟರಕ್ಸ ಟೆೈಟರೆೀಶ್ನ್, ಮೀಲೆೈ ಒತುಡ ಮತುು ಸಿೆಗಿತೆಯ 

ಮಾಪನಗಳು, ಕರಗುವಿಕೆ ಮತುು ಕುದಿಯುವ ಬಿಿಂದುಗಳು, ಕೊರಮಾಿಟೊೀಗರಫಿ ತಿಂತರಗಳು, ವಾಹಕತೆ, 

ಪಟೆನಿಯಮಟರ, ಯುವಿ/ಗೊೀಚರ ರೊೀಹಿತದಶ್ಿಕ ವಿರ್ಾನಗಳು, ರೆರೊೀಲೊೀರಮಟರಯ 

ವಿರ್ಾನಗಳು ಎಲೆಕೊಿೀ-ಅನಾಲ್ಲಟಕಲ್ ವಿರ್ಾನಗಳು, ಬೆೀಪಿಡಿಸುವ ತಿಂತರಗಳು, ಕೆೈಗಾರಕಾ 

ಅನಲಗಳು ಮತುು ಅಜೆೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಕ ಸೊಫೀಟಕಗಳು.  



 

2c. ಜೀವಶ್ ಸರ 

- ಜಿೀವಿಂತ ಪರಪಿಂಚದ ವೆೈವಿಧಿ: ಜಿೀವಿ ವರ್ೀಿಕರಣದ ಸಹಾಯಗಳು, ಮಾದರ ನವಿಹಣೆ, 

ನಾಮಕರಣದ ವಿವಸಿೆತ ಮತುು ದಿವಪದ ವಿವಸೆೆ; ಜಿೀವಿಗಳ ವರ್ೀಿಕರಣ (ಐದು ಜಿೀವ ಸಾಮಾರಜಿದ 

ವರ್ೀಿಕರಣ, ಪರಮುಖ ಗುಿಂಪಪಗಳು ಮತುು ಪರತ ಗುಿಂಪ್ತನೊಳಗೆ ವರ್ೀಿಕರಣದ ತತವಗಳು), 

ಹಬೆೀಿರರ್ಾ ಮತುು ವಸುು ಸಿಂಗರಹಾಲಯಗಳು 

- ಸಸಿಗಳು ಮತುು ಪ್ಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ರಚನಾತಮಕ ಸಿಂಘಟನೆ: ಆಿಂಜಿಯೀಸಪಮ್ ಿ ಗಳ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ, 

ಅಿಂಗರಚನಾಶಾಸರ ಮತುು ಹಿಸಾಿಲಜಿ, ಪ್ಾರಣಿಗಳು: ವಿಭಿನೆ ಕಶೆೀರುಕ ಮತುು ಅಕಶೆೀರುಕ ಮಾದರ 

ವಿವಸೆೆಗಳು, ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ, ಅಿಂಗರಚನಾಶಾಸರ ಮತುು ಅನೆಲ್ಲಡ ಗಳು, ರ್ಕೀಟಗಳು, ಉಭ್ಯಚರಗಳ 

ಹಿಸಾಿಲಜಿ. ಅಿಂಗಾಿಂಶ್, ಕೊೀಶ್ ಮತುು ಕೊರೀಮೀಸೊೀಮ್ ವಿಶೆಿೀಷಣೆಗಾರ್ ಸೂಕ್ಷಮದಶ್ಿಕ ಮತುು ಸೂಕ್ಷಮ 

ವಿರ್ಾನಗಳ ತತವಗಳು; ಆಪ್ತಿಕಲ್, ಫಿೀರೊಸೆನ್ೆ. 

- ಜಿೀವಕೊೀಶ್ದ ರಚನಾತಮಕ ಮತುು ರ್ಕರರ್ಾತಮಕ ಸಿಂಘಟನೆ: ಕೊೀಶ್ ಚಕರ, ಕೊೀಶ್ ವಿಭ್ಜನೆಯ 

ವಿವರವಾದ ಅಧಿಯನ (ಮೈಟೊೀಸಿರ್ಸ, ಮ್ಮಯೀಸಿರ್ಸ), ಜಿೀವಕೊೀಶ್ದ ಸಾವಪ, ರಚನೆ ಮತುು ಕಾಯಿ 

(ಚರ್ಾಪಚಯ) ಮತುು ಕಾಬೊೀಿಹೆೈಡ್ೆರೀಟ್ ಗಳು, ಪರೀಟೀನ್ ಗಳು, ಲ್ಲಪ್ತಡ ಗಳು ಮತುು ನೂಿರಿ್ಕಯಿಕ್ಸ 

ಆಮಿಗಳನುೆ ಅಿಂದಾಜು ಮಾಡುವ ವಿರ್ಾನಗಳು, ಪರೀಟೀನ್ ಅಿಂದಾಜು ವಿರ್ಾನಗಳು.  

- ರ್ಕಣವಶಾಸರ: ರ್ಕಣವಗಳ ವರ್ೀಿಕರಣ ಮತುು ನಾಮಕರಣ; ಸೆಪಕೊಿೀ ಫೀಟೊೀಮಟರಕ್ಸ ವಿಶೆಿೀಷಣೆಗಳು. 

- ಸಸಿ ಶ್ರೀರಶಾಸರ: ದುಿತಸಿಂಶೆಿೀಷಣೆ - ಬೆಳರ್ಕನ ಹಿೀರಕೊಳುುವಿಕೆ, ಪರಚೊೀದನೆಯ ಶ್ರ್ಕು ವಗಾಿವಣೆ, 

ಎಲೆಕಾಿನ್ ಸಾಗಣೆಗಳು, ಚಕರಗಳು (C2 , C3, C4, CAM), ದುಿತಸಿಂಶೆಿೀಷಕ ನಯತಾಿಂಕಗಳ 

ಮಾಪನ, ಸಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಯಿಂತರಕಗಳು, ಶಾರೀರಕ ಪರಣಾಮಗಳು ಮತುು ಸಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 

ಹಾಮೀಿನುಗಳ ರ್ಕರಯೆಯ ಕಾಯಿವಿರ್ಾನ. 

- ಮಾನವ ಜಿೀವಶಾಸರ: ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ, ಅಿಂಗರಚನಾಶಾಸರ, ಹಿಸಾಿಲಜಿ, ಶ್ರೀರಶಾಸರ, ಜಿೀಣಿರ್ಕರಯೆಯ 

ನಯಿಂತರಣ ಮತುು ಅಸವಸೆತೆಗಳು, ಉಸಿರಾಟ, ದೆೀಹ ದರವಗಳು ಮತುು ಪರಚಲನೆ, ವಿಸಜಿನೆ, 

ಅಸಿೆಪಿಂಜರ ವಿವಸೆೆ ಮತುು ಸಾೆಯು, ನರ, ಉನೆತ ಶ್ರೀರಶಾಸರ. 

- ಜೆನೆಟಕ್ಸೆ: ಆನುವಿಂಶ್ಕತೆ ಮತುು ವಿತಾಿಸದ ತತವಗಳು - ಮಿಂಡ್ೆಲ್ಲಯನ್ ಜೆನೆಟಕ್ಸೆ, ಒಿಂದು ಜಿೀನ್ ನ 

ಉತುರಾಧಿಕಾರ, ಎರಡು ಜಿೀನ್ ಗಳು, ಮರುಸಿಂಯೀಜನಾ ಆವತಿನ, ಆನುವಿಂಶ್ಕತೆಯ 



ಕೊರೀಮೀಸೊೀಮಲ್ ಸಿದಾಿಿಂತ, ಆನುವಿಂಶ್ಕ ಅಧಿಯನಕಾರರ್ ಮಾದರಗಳ ವಿವಸೆೆಗಳು, ರೂಪ್ಾಿಂತರ 

ಉತಾಪದನೆಯ ವಿರ್ಾನಗಳು, ಡಿಎನ್ ಎ ಮತುು ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳ ರಾಸಾಯನಕ ಸವರೂಪ, ನೂಿರಿ್ಕಯಿಕ್ಸ 

ಕಾಯಿಗಳು ಆಮಿಗಳು, ಡಿಎನ್ ಎ, ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮತುು ಪರಟೀನ್ ಗಳ ಪತೆು ವಿರ್ಾನಗಳು, ನಬಿಿಂಧ 

ರ್ಕಣವಗಳು, ನೂಿರಿ್ಕಯಟೆೈಡ ಅನುಕರಮ ನಣಿಯ 

- ವಿಕಸನೀಯ ಜಿೀವಶಾಸರ: ಜಿೀನ್ ಆವತಿನ, ಹಾಡಿಿ ವೆೈನಿಗ್ಿ ಸಮತೊೀಲನ, ಜೆನೆಟಕ್ಸ ಡಿರಫ್ಿ, 

ಸಾೆಪಕ ಪರಣಾಮ, ಹೊಿಂದಾಣಿಕೆಯ ವಿರ್ಕರಣಗಳು, ಆಣಿವಕ ವಿತಾಿಸಗಳ ಪರಸರ ಪ್ಾರಮುಖಿತೆ, 

ಮೂಲಭ್ೂತ ಜೆೈವಿಕ-ಅಿಂರ್ಕ-ಅಿಂಶ್ಗಳು. 

- ಜೆೈವಿಕ ತಿಂತರಜ್ಞಾನದ ತತವಗಳು: ಜೆನೆಟಕ್ಸ ಎಿಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತುು ತಿಂತರ, 

ಡಿಎನ್ ಎ, ಪ್ಾಿಸಿಮಡ ಗಳು ಮತುು ಅವಪಗಳ ಪರತೆಿೀಕತೆ, ಕೊಿೀನಿಂಗ್ ವೆಕಿರ್ ಗಳು, ಎಲೆಕೊಿೀ-ಫೀರೆಸಿರ್ಸ 

(ವಿದುಿತ್ ಪಯರೆೈಕೆ ಘಟಕಗಳು ಬೆೀಪಿಡಿಸುವ ವಿರ್ಾನಗಳು ಮತುು ಡಿಎನ್ ಎ, ಪರೀಟೀನ್ ಮತುು 

ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳನುೆ ಬೆೀಪಿಡಿಸಲು ಜೆಲ್ ವಿವಸೆೆಗಳ ಆಯೆರ ವಿಭಿನೆ ಆಣಿವಕ ತೂಕಗಳು, ಜೆೈವಿಕ 

ರರ್ಾಕಿರ್ ಗಳು, ಟಶ್ ಿ ಎಿಂಜಿನಯರಿಂಗ್, ಕರಯೀ-ಪ್ೆರಸವೆೀಿಶ್ನ್, ಮನೊಕೊಿೀನಲ್ ಪರತಕಾಯಗಳ 

ಪತೆು ಮತುು ಅಪ್ತಿಕೆೀಶ್ನ್ ಗಳು, ಪ್ಾರಯೀರ್ಕ ಅಧಿಯನಗಳಿಗೆ ಜಿೀವಾಿಂತರವನುೆ ಉತಾಪದಿಸುವ 

ವಿರ್ಾನಗಳು. ಆಣಿವಕ ರೊೀಗನಣಿಯ: ಪ್ತಸಿಆರ್, ಎಲ್ಲಸಾ, ಬಯೀಎಥಕ್ಸೆ, ಪರಯೀಗಾಲಯ ವಸುುಗಳ 

ವಿಲೆೀವಾರಗಾರ್ ಜೆೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ (ಸೂಕ್ಷಮಜಿೀವಿಗಳು, ಪ್ಾರಣಿ ಮತುು ಸಸಿ ಅಿಂಗಾಿಂಶ್ಗಳು ), 

ಬಯೀಪ್ೆೈರಸಿ. 

- ಪರಸರ ವಿಜ್ಞಾನ: ಜಿೀವಿ ಮತುು ಅದರ ಪರಸರ, ಪರಮುಖ ಭೌತಕ ಅಿಂಶ್ಗಳು ಮತುು ಜಿೀವಿಗಳು 

ತೊೀರಸಿದ ಶಾರೀರಕ ಪರತರ್ಕರಯೆಗಳು, ಸಸಿಗಳು ಮತುು ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಭೌತಕ ರೂಪ್ಾಿಂತರ, 

ರೂಪ್ಾಿಂತರಗಳನುೆ ನಯಿಂತರಸುವ ನಯಮಗಳು, ಪರಸರ ವಿವಸೆೆಯ ರಚನೆ ಮತುು ಕಾಯಿಗಳು, 

ಪರಸರ ವಿವಸೆೆಯ ಉತಾಪದಕತೆ ಮತುು ನಿಂತರುವ ಬೆಳ ,ೆ ಪರಕೃತಯಲ್ಲ ಿವಿಭ್ಜನೆ, ಪೀಷಕ ಚಕರ, 

ಪರಸರ ವಿವಸೆೆಯ ಸೆೀವೆಗಳು, ಜಿೀವವೆೈವಿಧಿದ ವಿಧಗಳು ಮತುು ಅದರ ಮಾದರಗಳು, ವೆೈವಿಧಿತೆಯ 

ಪ್ಾರಮುಖಿತೆ, ಅದರ ನಷಿ ಮತುು ಅವಪಗಳ ಕಾರಣಗಳು, ಸಿಂರಕ್ಷಣಾ ತಿಂತರಗಳು; ಪರಸರ 

ಸಮಸೆಿಗಳು: ಮಾಲ್ಲನಿದ ವಿಧಗಳು, ಅವಪಗಳ ಸೂಚಕಗಳು, ಕಾರಣಗಳು, ಪರಣಾಮಗಳು, 

ತಡ್ೆಗಟುಿವಿಕೆ ಮತುು ಚಿರ್ಕತೆೆ, ಅರಣಿನಾಶ್, ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅರಣಿಿೀಕರಣ, ಮರು ಅರಣಿಿೀಕರಣ, 

ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ ಿಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಕರಣ ಅಧಿಯನಗಳು.  

 



2ಡಿ. ಇಾಂಜನಿಯರಾಂಗ್ 

- ಬೆೀಸಿಕ್ಸ ಮಕಾಿನಕಲ್ ಇಿಂಜಿನಯರಿಂಗ್: ರ್ಮೀಿಡ್ೆೈನಾಮ್ಮಕ್ಸೆ ನಯಮಗಳು ಮತುು ಅವಪಗಳ 

ಅನವಯಗಳು, ವಹನ, ಸಿಂವಹನ ಮತುು ವಿರ್ಕರಣದ ಮೂಲಕ ಶಾಖ ವಗಾಿವಣೆ, ಆಿಂತರಕ ದಹನಕಾರ 

ಎಿಂಜಿನ್ ನ ಮೂಲಗಳು, ಎರಕದಿಂತಹ ಉತಾಪದನಾ ಪರರ್ಕರಯೆಗಳು, ಯಿಂತರ, ಪ್ಾಿಸಿಿಕ್ಸ ವಿರೂಪ ಮತುು 

ಲೊೀಹದ ರಚನೆ, ಗಾಿರ್ಸ ಮತುು ಆಕ್ಸಿ ವೆಲ್ಲಾಿಂಗ್. 

- ಬೆೀಸಿಕ್ಸ ಎಲೆರ್ಕಿಕಲ್ ಇಿಂಜಿನಯರಿಂಗ್: ವಿದುಿಚಛರ್ಕುಯ ಮೂಲ ನಯಮಗಳು, ವಿದುಿಚಛರ್ಕುಯ ವಿವಿಧ 

ಉಪಯೀಗಗಳು ಮತುು ಪರಣಾಮಗಳು, ಫ್ಯಿರ್ಸ ಮತುು ರಲೆೀಗಳು ಇತಾಿದಿ., ವಿದುಿತ್ ಉತಾಪದನೆಯ 

ತತವ, ಟಾರನ್ೆ ಫಾಮಿರ್ ಗಳು, ಡಿಸಿ ಮತುು ಎಸಿ ಮೂಲಗಳು (ಸಿಿಂಗಲ್ ಫೆೀರ್ಸ ಮತುು ಮೂರು 

ಹಿಂತಗಳು) ಯಿಂತರ.  

- ಬೆೀಸಿಕ್ಸ ಎಲೆಕಾಿನಕ್ಸೆ ಇಿಂಜಿನಯರಿಂಗ್: ರೆರ್ಕಿಫೆೈಯರ್ ಗಳು, ಆಿಂಪ್ತಿಫೆೈಯರ್ ಗಳು, 

ಮಾಡುಿಲೆೀಟರ್ ಗಳು ಮತುು ಡಿಮೀಡುಿಲೆೀಟರ್ ಗಳು, ಬೆೀಸಿಕ್ಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕಾಿನಕ್ಸೆ, ಸಾಲ್ಲಡ 

ಸೆಿೀಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸೆ, ಡಯೀಡ ಗಳು, ಟಾರನೆಸಿರ್ ಗಳ ಬೆೀಸಿಕ್ಸೆ.  

- ಮೂಲ ಸಿವಿಲ್ ಇಿಂಜಿನಯರಿಂಗ್: ಸಿಮಿಂಟ್, ಟಿಂಬರ್, ಕಬಿಿಣ ಮತುು ಉಕುರ, ಕಾಿಂರ್ಕರೀಟ್ ನಿಂತಹ 

ಮೂಲ ಎಿಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ವಸುುಗಳು; ಒತುಡ ಮತುು ಒತುಡದ ಪರಕಲಪನೆಗಳು, ಸಿೆತಸಾೆಪಕತವ, ಯಿಂಗ್ೆ 

ಮಾಡುಿಲರ್ಸ, ಸರಳ ಬಾಗುವಿಕೆ ಮತುು ಕತುರ, ಘಷಿಣೆ, ಬಲಗಳ ಸಮತೊೀಲನ; ಒತುಡ, ಸಿೆಗಿತೆ, 

ಮೀಲೆೈ ಒತುಡದಿಂತಹ ದರವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು; ಮಣಿಣನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತುು ಅಡಿಪ್ಾಯಗಳ 

ವಿಧಗಳು; ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಮತುು ಸಿಿೀಲ್ ರಚನೆಗಳು; ಸಮ್ಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತುು ಸಮ್ಮೀಕ್ಷೆ ಉಪಕರಣಗಳ 

ವರ್ೀಿಕರಣ; ನಮಾಿಣ, ಯೀಜನೆ ಮತುು ನವಿಹಣೆ ತಿಂತರಗಳು. 

- ಉಪಕರಣ ಮತುು ಮಾಪನ: ಆರ್ಾಮಗಳನುೆ ಅಳೆಯುವ ಉಪಕರಣಗಳು, ತಾಪಮಾನ ಮತುು 

ಒತುಡ, ಮಾಪನ, ವಿದುಿತ್ ಮಾಪನ ಸಾಧನಗಳಾದ ಆಮ್ಮೀಟರ್, ವೀಲ್ಲಿಮೀಟರ್ ಇತಾಿದಿ. 

- ಪರಸರ ಎಿಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ಮತುು ಮಾಲ್ಲನಿ ನಯಿಂತರಣ: ಪರಸರದ ಮೂಲಭ್ೂತ ಅಿಂಶ್ಗಳು, 

ಪರಸರ ಮಾಲ್ಲನಿದ ಪರತಕೂಲ ಪರಣಾಮ ಮತುು ನಯಿಂತರಣ ತಿಂತರಗಳು, ಗಾಳಿ, ನೀರು ಮತುು ಶ್ಬಾ 

ಮಾಲ್ಲನಿ - ಅವಪಗಳ ಪರಣಾಮ ಮತುು ನಯಿಂತರಣ, ಜಾಗತಕ ತಾಪಮಾನ, ಆಸಿಡ ರೆೀನ್, ಓಝೀನ್ 

ಸವಕಳಿ.  



- ಕಿಂಪಯಿಟರ್ ಗಳು ಮತುು ಅಪ್ತಿಕೆೀಶ್ನ್ ಗಳ ಮೂಲಭ್ೂತ ಅಿಂಶ್ಗಳು: ಕಿಂಪಯಿಟರ್ ಗಳ ಸಿಂಘಟನೆ 

ಮತುು ಬಿಲ್ಲಾಿಂಗ್ ಬಾಿಕ್ಸ ಗಳು, ಇನ್ ಪಪಟ್ ಮತುು ಔಟ್ ಪಪಟ್ ಸಾಧನಗಳು, ಮೂಲ ಆಪರೆೀಟಿಂಗ್ 

ಸಿಸಿಮ್ ಗಳು, ಉನೆತ ಮಟಿದ ಪರಕಲಪನೆ, ಅಸೆಿಂಬಿಿ ಮಟಿ ಮತುು ಕಡಿಮ-ಮಟಿದ ಪರೀಗಾರಮ್ಮಿಂಗ್ 

ಭಾಷೆಗಳು, ಬೆೈನರ ಅಿಂಕಗಣಿತ: ಸೆಿರ ಬಿಿಂದು ಮತುು ಫಿೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಾಯಿಿಂಟ್, ಬೆೈನರ ಇಿಂಟನೆಿಟ್ 

ಮೂಲಭ್ೂತ, ಕಿಂಪಯಿಟರ್ ವೆೈರಸಗಳು 

- ಇಿಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ಡ್ಾರಯಿಿಂಗ್/ಗಾರಫಿಕ್ಸೆ: ಆರೊೀಿಗಾರಫಿಕ್ಸ ಪರಜೆಕ್ಷನ್ ಗಳು, ಐನೆರ್ಸ ಮತುು 

ಪ್ೆಿೀನ್ ಗಳು, ಮಷ್ಟನ್ ಕಾಿಂಪನೆಿಂಟ್ ಗಳನುೆ ಡ್ಾರಯಿಿಂಗ್ ಡರ್ಾಗಾರಮಾಿಟಕ್ಸ ಪ್ಾರತನಧಿಗಳು, 

ಮಾಪಕಗಳು, ಇಿಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ಕರ್ವ ಿ ಗಳು, ಐಸೊೀಮಟರಕ್ಸ ಪರಜೆಕ್ಷನ್ ಗಳು. 

 

2e. ಮೂಲ ಲೆಕ ೆಚ ರ 

- ಕಿಂಪಯಿಟರ್ ಸಿಂಸೆ:ೆ ಸಿಪ್ತಯು, ಮಮರ ಸಿಂಸೆ,ೆ ಇನ್ ಪಪಟ್-ಔಟ್ ಪಪಟ್ ಸಾಧನಗಳು, ಬೆೈನರ 

ಅಿಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲಗಳು: ಸೆಿರ ಬಿಿಂದು ಮತುು ಫಿೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಾಯಿಿಂಟ್ ಅಿಂಕಗಣಿತ, ಆಪರೆೀಟಿಂಗ್ 

ಸಿಸಿಮ್ ಗಳ ಅಗತಿತೆಗಳು 

- ಕರಮಾವಳಿಗಳು: ಬೆೈನರ ಸಚ್ಿ, ಬಬಲ್ ವಿಿಂಗಡಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಿಂಗಡಣೆ, ಆಯೆರ ವಿಿಂಗಡಣೆ, ವಿಲ್ಲೀನ 

ವಿಿಂಗಡಣೆ, ಕಡಿಮ ಮಾಗಿ, ಪಪನರಾವತಿತ ಸಿಂಬಿಂಧಗಳಿಂತಹ ಸರಳ ಕರಮಾವಳಿಗಳು, 

ಕರಮಾವಳಿಗಳ ಸಿಂರ್ಕೀಣಿತೆಯನುೆ ನಧಿರಸಲು, ಗಣಿತದ ಪ್ೆರೀರಣೆಯ ತತವ, ಅವಳಿ ಮರಗಳು ಮತುು 

ಅವಪಗಳ ಅಡಾಹಾಯುವಿಕೆ, ನದೆೀಿಶ್ಸಿದ ಗಾರಫ್ ಗಳು ಮತುು ನದೆೀಿಶ್ತ ಗಾರಫ್ ಗಳು ಪಪನರಾವತಿನೆ 

ಮತುು ಪಪನರಾವತಿನೆ; ಸಿ ಯಲಿ್ಲ ಪ್ಾರರ್ಮ್ಮಕ ಪರೀಗಾರಮ್ಮಿಂಗ್ 

- ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಿಂಗ್ ಮೂಲಭ್ೂತ ಅಿಂಶ್ಗಳು: ಒ ಎರ್ಸ ಐನ ಏಳು ಲೆೀಯರ್ ಗಳು, ಇಿಂಟನೆಿಟ್.  

 

// 

 


