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  Each paper 75 marks 

 

 

ಠತಿರಕ - ೧ 

ಭನಗ - ೧     ಸನಮನಾ ಜೂಾೇತಿಷ           

೧. ಬ್ರಹನಮಂಡ ಮತುು ಪಂಡನಂಡಗಳ ಮೂಲ ಮತುು ಠರಿಚಯ. 

೨. ಜೂಾೇತಿಷದ ಠರಿಚಯ. 

೩. ಜೂಾೇತಿಷದ ಇತಿಹನಸ. 

೪. ಜೂಾೇತಿಷ ಮತುು ಅದರ ವಿಕನಸ.  

೫. ಜೂಾೇತಿಷಶನಸರದ ಠರವತಾಕ ಋಷಿಗಳು  

೬. ಜೂಾೇತಿಷದ ಉಗಮ (ಸನಾ) 

೭. ಜೂಾೇತಿಷ - ವಿಜ್ಞನ ಹನಗೂ ಕಲೆ 

೮. ಜೂಾೇತಿಷದ ಪ್ನರಮುಖ್ಾತೆ 

೯. ಜೂಾೇತಿಷದ ೩ ಭನಗಗಳು 

೧೦. ಹೂೇರನ ಶನಸರ 

೧೧. ಜೂಾೇತಿಷಿಗೆ ಇರಬೇಕನದ ಅರ್ಾತೆಗಳು. 

 

ಭನಗ – ೨      ಜೂಾೇತಿಷಶನಸರಕಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖ್ಗೊೇಳಶನಸರ 

೧.  ಖ್ಗೊೇಳ ಶನಸರದ ಠರಿಚಯ ಮತುು ಪ್ನರಮುಖ್ಾತೆ. 

೨.  ಜೂಾೇತಿಷಕಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿ ಬ್ರಹನಮಂಡ ಮತುು ಆಕನಶ್ಗಂಗೆಯ ಅಧ್ಾಯ. 

೩.  ರನಶಿಚಕರ ಹನಗೂ ಸೌರಮಂಡಲ - ರನಶಿಚಕರದ ೧೨ ರನಶಿಗಳು (ಚಿಹೆಗಳು) 

೪.  ಗರರ್ಗಳು, ಗರರ್ಗಳ ಚಲನೆ, ವಕರತವ ಹನಗೂ ನೆೇರ ಚಲನೆ. 
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೫.  ಗರರ್ಗಳು, ರನಶಿಗಳು ಮತುು ಕ್ಷತರಗಳು. 

೬. ಛನಯನಗರರ್ಗಳು (ರನರ್ು ಮತುು ಕೇತು) 

೭.  ಸನಯ ಮತುು ನಿರಯ ಠದಧತಿಗಳು. 

೮.  ಅಕ್ನಂಶ್ ಮತುು ರೇಖನಂಶ್, ಭೂಮಧ್ಾರೇಖೆ ಮತುು ಕನರಂತಿವೃತು (ಮನಗಾ) 

೯.  ಗರರ್ಣಗಳು 

 

 

 

ಠತಿರಕ - ೨ 

ಭನಗ – ೧         ಠಂಚನಂಗದ ಬ್ಗೆೆ ಸನಮನಾ ವಿವರ 

೧. ಯುಗಗಳು - ವಿವರಣೆ ಹನಗೂ ಅದರ ಬ್ಳಕ. 

೨. ಠಂಚನಂಗದ ವಿವರಣೆ ಹನಗೂ ಅದರ ಉಠಯೇಗಗಳು. 

೩. ಠಂಚನಂಗ - ಠದಧತಿ ಹನಗೂ ಬ್ಗೆಗಳು. 

೪. ಸಂವತಸರಗಳ ವಿವರ ಹನಗೂ ಅವುಗಳ ವಿಧ್ಗಳು. 

೫. ಆಯ, ಋತು, ಮನಸ, ವೃದ್ಧಧ/ಕ್ಷೇಣ ಚಂದರ. 

೬. ತಿಥಿಗಳು, ವನರ, ಯೇಗಗಳು, ಕರಣಗಳು 

೭. ಸೂರ ಾ ಸಂಕರಮಣ 
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ಭನಗ - ೨ ಗಣಿತ ಜೂಾೇತಿಷ 

೧. ಕನಲದ ಮನಠದ ವಿವರ - ಭನರತಿೇಯ ನಿದ್ಧಾಷಟ ಕನಲಮನ, ಸಾಳೇಯ ಕನಲಮನ, ಬೇಸಿಗೆ, 

ಚಳಗನಲ, ಯುದಧಕನಲ, ದ್ಧ ಮತುು ರನತಿರ. 

೨. ರ್ನಕ್ಷತಿರಕ ಕನಲ, ಸಂಕನರಂತಿ ವೃತು ರನಶಿಗಳು. 

೩. ಸೂಯೇಾದಯ, ಸೂಯನಾಸು, ದ್ಧ ಮತುು ರನತಿರಮನ. 

೪. ಗರರ್ರ ನೆೇರ, ವಕರ ಚಲನೆ, ಗರರ್ರ ಚಲನೆಯ ಗತಿ 

೫. ಕ್ಷತರಗಳ ಪ್ನರಮುಖ್ಾತೆ ಹನಗೂ ರನಶಿಚಕರದಲ್ಲಿ ಬ್ಳಕ 

೬. ತಿಥಿ, ವನರ, ಕ್ಷತರ, ಯೇಗ, ಹನಗೂ ಕರಣಗಳ ಲೆಕನಕಚನರ ಮನಡುವುದು. 

೭. ಘರ್ಟ-ವಿಘರ್ಟಗಳ ಗಣಿತ 

೮. ಠಂಚನಂಗವುೆ ಬ್ಳಸಿ ಜನತಕವುೆ ರಚಿಸುವುದು. 

 ಅ) ಲಗೆವುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು  

 ಆ) ಜಮಕ್ಷತರ ಹನಗೂ ದಶನ ಏಷಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು  

 ಇ) ತತ್ನಕಲ ಗರರ್ ಸಂಠತಿುಿಃ 

 ಈ) ರನಶಿ ಹನಗೂ ವನಂಶ್ ಕುಂಡಲ್ಲ. 

೯. ದಶನ, ಭುಕ್ತು, ಅಂತಭುಾಕ್ತುಗಳುೆ ಲೆಕನಕಚನರ ಮನಡುವುದು. 

 

ಠತಿರಕ - ೩ 

ಭನಗ - ೧ 

೧. ರನಶಿಚಕರದ ನೆೈಸರ್ಗಾಕ ವೈಶಿಷಟಾತೆಗಳು. 
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೨. ಜನತಕದ ಮನದರಿಗಳು / ಬ್ಗೆಗಳು 

೩. ರನಶಿಗಳ ವರ್ಗೇಾಕರಣ : ಚರ, ಸಿಾರ, ದ್ಧವಸವಭನವ; ಅರ್ಗೆ, ಭೂ, ವನಯು, ಜಲ;  ಠೃಷೂಠೇದಯ, 

ಶಿೇರೂೇದಯ, ಉಭಯೇದಯ 

೪. ಗರರ್ಗಳ ಕನರಕತವಗಳು - ಲ್ಲಂಗ, ವಣಾ, ಹನಗೂ ಸವಭನವ, ಶ್ುಭ, ಅಶ್ುಭ; ಗುಣ, ದ್ಧಕುಕ, ವಣಾ, 

ಋತು, ಲೊೇರ್, ರಸ, ವಯಸುಸ, ಅಧಿದೇವತೆ, ಧನತು, ದೃಷಿಟ, ಗರರ್ರ ಸವ, ಉಚಛ, ನಿೇಚ ಕ್ಷೇತರಗಳು.  

೫. ಗರರ್ರ ಸಂಬ್ಂಧ್ಗಳು. 

೬. ಭನವಗಳು ಮತುು ಅವುಗಳ ನೆೈಸರ್ಗಾಕ ಕನರಕತವಗಳು - ಕೇಂದರ, ತಿರಕೂೇಣ, ಠಣಫರ ಹನಗೂ 

ಅಪ ೇಕ್ತಿಮ, ಉಠಚಯ ಭನವಗಳು. 

೭. ರನಶಿ ಮತುು ಗರರ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹನಗೂ ಕನರಕತವಗಳು 

 

ಭನಗ - ೨ 

೧. ಗರರ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಹಚಿಿ ಮನಹಿತಿ - ಗರರ್ ಸೂಚಿತ ಅಂಗ, ಆಕನರ ಮತುು ಗುಣ (ಸವಭನವ). 

೨. ಗರರ್ರ ಸವರೂಠ, ಗರರ್ರ ಅವಧಿ, ಗರರ್ರಿಂದ ಉಂಟನಗುವ ರೂೇಗಗಳು 

೩. ಗರರ್ರ ಮಿತರತವ ಮತುು ಶ್ತೃತವ. 

೪. ಗರರ್ರ ದೃಷಿಟ 

೫. ವಿವಿಧ್ ಲಗೆಗಳಗೆ ಶ್ುಭ ಹನಗೂ ಅಶ್ುಭ ಗರರ್ಗಳು. 

೬. ಕನಲಠುರುಷ ಅಂಗಗಳು ಹನಗೂ ರನಶಿಚಕರದೂಂದ್ಧಗೆ ಇರುವ ಸಂಬ್ಂಧ್. 

೭. ಷಡವಗಾ, ಷಡಬಲ, ಮತುು ಅವಸ್ಥಾಗಳ ಠರಿಚಯ. 

೮. ಬನಲನರಿಷಟ. 
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೯. ಗೊೇಚನರ. 

 

 

ಠತಿರಕ - ೪ 

ಸಂಸಕೃತ  

ಸಂಸಕೃತ ನಿದೇಾಶ್ರ್ನಲಯ ಠರಕರ್ಟತ 

ಠ್ಾಠುಸುಕ - ೧ (ವಿಭನ)  

- - - 


