
ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಕೆ್ವ ಸ್್ಟ  ವಿವರಗಳು 
 

ಸಿಸ್್ ಮ್ ಅವಲೋಕನ: 
 

ಬೈಬಲ್ ಕೆ್ವ ಸ್್ಟ 2020 ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು  ಪೇಪರ್ ಸೆ್ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ.  ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಕೆ್ವ ಸ್್ಟ 

ಗಾಗಿ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲಿ್ಲ  ನಿಗದಿತ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಸ್ಥ ಳದಿಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ೂ ವಾಗುತು ದೆ. ಪೇಪರ್ ಸೆ್ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಎಿಂದಿನಂತೆ ಆಯಾ ಕಿಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ  ಕಿಂದರ  ನೋಿಂದಣಿಯನ್ನು  ಬೈಬಲ್ ಕೆ್ವ ಸ್್ಟ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬಹುದು 

(ನಿಮಮ  ಕಿಂದರ ವನ್ನು  ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿ್ಲ  ನೋಿಂದಾಯಿಸ್ಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ೂ ವಾಗದಿದದ ರೆ, ದಯವಿಟ್್ಟ  ನಮಗೆ 

ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು  ನಾವು ಪಯಾಾಯ ವೂ ವಸ್ಥಥ ಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತೆು ೋವೆ). 

 

ನೋೋಂದಣಿ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ: 
 

೧೦ -9-೨೦೨೦ ರಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಪರೋಕೆ್ವ  ನೋಿಂದಯಿಸುವದು  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುತ್ತ ದೆ 

  

ವೆಬ್ಸೈಟ್: https://biblequest.in  
 

ನೋಿಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ : ಪರ ತಿಯೊಬಬ  ವೂ ಕ್ತು ಗೆ ೩೦/- ರೂಪ್ರಯಿಗಳು. 
 

೧. ಅಭೂ ರ್ಥಾಯ ನೋಿಂದಣಿ -  ವೈಯಕ್ತು ಕ ನೋಿಂದಣಿ ಮತ್ತು  ಗುಿಂಪು ನೋಿಂದಣಿ 

a. ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತು ಕ ನೋಿಂದಣಿ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಯಾವದೇ ಕಿಂದರ ಕ್ವಕ  ಸಂಬಂಧ್ಸುವದಿಲಿ್ . 

ಅವರ ಇಮೈಲ್ ಗೆ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು   ಮತ್ತು  ಸ್ತೂ ವೇದ ಪರ ಶ್ನು ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಪರ ವೇಶಕ್ಕಕ ಗಿ ಸಂದೇಶ 

ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
 

b. ಗುಿಂಪು ನೋಿಂದಣಿಯು ಕಿಂದರ ದ ಉಸಾು ವರ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೂ  ೧೦ 

ಅಥವಾ ಅದಕ್ತಕ ಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾ ಗಿ ಎರಡು ಆಯ್ಕಾ ಗಳಿವೆ.  
 

c. ಆನ್ ಲೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಪರೋಕ್ಷಗೆ: ನೋಿಂದಣಿಯ ನಂತರ, ಸಿಸ್್ಮ್ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೂ ಯಷ್್ಟ  

ಬಳಕ್ವದಾರರ ಲಾಗಿನ್ಗಳನ್ನು  ಉತ್ಪಾ ದಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಇಮೇಲ್ ಮೂಲ್ಕ ಕಿಂದರ ದ ಉಸುು ವಾರಗೆ 
ಕಳುಹಿಸುತು ದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಪರೋಕ್ಷಗೆ ಪರ ವೇಶಿಸ್ಲು ಕಿಂದರ ದ ಉಸುು ವಾರ ಪರ ತಿಯೊಬಬ  

ಭಾಗವಹಿಸುವವರಗೆ ಬಳಕ್ವದಾರ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಅಗತೂ ವಿದೆ. 
 

೨. ಪರೋಕೆ್ವ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಾಗ ಅಭೂ ರ್ಥಾಯು ಹೆಸ್ರು, ವಯಸುು  ಮತ್ತು  ಅನ್ನಗುಣವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು  

ಸಿಸ್್ ಮೂ ನಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸ್ಬೇಕು. 
 



೩. ಪೇಪರ್ ಬೈಬಲ್ ಪರೋಕೆ್ವಗಾಗಿ: ಕಿಂದರ ದ ಉಸುು ವಾರ ನೋಿಂದಣಿಯನ್ನು  ಪ್ಯಣಾಗೊಳಿಸ್ಬೇಕ್ಕಗಿದೆ.  

ಬೈಬಲ್ ಕೆ್ವ ಸ್್ಟ ದಿನದಂದು, ಪರ ಶ್ನು ಪತಿರ ಕ್ವ ಮತ್ತು  ಉತು ರಪತರ ವನ್ನು  ಕಿಂದರ ದ ಉಸುು ವರ ಲಾಗಿನ್ ಖಾತೆಯಲಿ್ಲ  

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಲ್ಲಿಂಕ್ಗಳಾಗಿ ಲ್ಭೂ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು 

ಪರೋಕೆ್ವಯನ್ನು  ಬರೆಯಲು ಸ್ಮಯಕ್ವಕ  ತಕಕ ಿಂತೆ ಸಾಕಷ್್ಟ  ಪರ ತಿಗಳನ್ನು  ಮುದಿರ ಸ್ಲು ಕಿಂದರ ದ ಉಸುು ವರ 
ವೂ ವಸ್ಥಥ  ಮಾಡಬೇಕ್ಕಗುತು ದೆ. 
 

ಸಿ. ನೋಿಂದಣಿ ಮೊತು ವನ್ನು  ಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಪ್ರವತಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಎಲಿಾ  ನೋಿಂದಣಿಗಳು 

ಪ್ಯಣಾವಾಗಿರುತು ವೆ ಮತ್ತು  ಮಾನೂ ವಾಗಿರುತು ವೆ.  ಗುಿಂಪು ನೋಿಂದಣಿಗಾಗಿ, ಅನೆ ಯವಾಗುವ 

ರಯಾಯಿತಿಗಳ ನಂತರ ಪ್ರವತಿಸ್ಬೇಕ್ಕದ ಮೊತು ವನ್ನು  ಸಿಸ್್ಮ್ ಪರ ದಶಿಾಸುತು ದೆ. ಪರ ತಿ 

ಪ್ರಲೊಳುು ವವರಿಂದ ನೋಿಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ವಾಗಿ ರೂ .30 / - ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲು ಸ್ಥಿಂಟರ್-ಇನ್-ಚಾಜೊ ಾಳಿಗೆ 

ಅಧಿಕ್ಕರವಿದೆ.  ನೋಿಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ವನ್ನು  ನೆಟ್ ಬ್ೂ ಿಂಕ್ತಿಂಗ್, ಕ್ವರ ಡಿಟ್ / ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಕಡ್ಾಗಳು ಅಥವಾ  

ವಾಲಿ್ಲಟ್ು  ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರವತಿಸ್ಬಹುದು.  [ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರವತಿ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಿಂಟರ್-

ಇನ್-ಚಾರ್ಜಾಗೆ ಸಾಧ್ೂ ವಾಗದಿದದ ರೆ, ದಯವಿಟ್್ಟ  ಬೈಬಲ್ ಕೆ್ವ ಸ್್ಟ ಕಚೇರಯನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತಾಸಿ.] 
 

೨.  ಬಳಕ್ವದಾರರ ಲಾಗಿನ್ಗಳನ್ನು  ಹಿಂದಿರುವ ಎಲಿಾ  ಆನ್ಲೈನ್ ಅಭೂ ರ್ಥಾಗಳು ಆನ್ಲೈನೆಬ ೈ ಬೈಬಲ್ 

ಪರೋಕೆ್ವ   ವೂ ವಸ್ಥಥ  ಮತ್ತು  ಮಾದರಯೊಿಂದಿಗೆ ಪರಚ್ಚತರಾಗಲು ನವೆಿಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ತಮಮ  ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನು  

ಬಳಸಿಕಿಂಡು ಅಣಕು ಬೈಬಲ್ ಪರೋಕೆ್ವ ಗಳಿಗೆ ಪರ ವೇಶವನ್ನು  ಹಿಂದಿರುತ್ಪು ರೆ. 

 

ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ವಿವರಗಳು/ ಪ್ರೋಕೆ್ವಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು 
 
 

1)  ಪರೋಕೆ್ವ ಗಳನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ಪರ ಕಟಿಸ್ಲ್ಾ ಟ್  ಭಾಷೆ ಹಾಗ್ಯ ಬಹುಆಯ್ಕಕ ಯ ಪರ ಶ್ನು ಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ  
ನಡೆಸ್ಲಾಗುವುದು. 

2)  ಪರೋಕೆ್ವಯು ಆನಿೆ ೈನ್ ಹಾಗ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಲ್ಾ ಡುವುದು. 

⏺️  ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕೆ್ವ  ನಡೆಸುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ,  ಪರ ತೊ ೋಕವಾದ ನೋಿಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೂ ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ಲು 

ವೂ ವಸ್ಥಥ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

3)  ಪರೋಕೆ್ವಗಾಗಿ ರಚ್ಚಸ್ಲ್ಾ ಟ್  ಪರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು  ಆನಿೆ ೈನ್ ಮೂಲ್ಕ ಪರ ತಿ ಸ್ಾ ಧಿಾಗಳಿಗೆ 
ಸ್ಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಹಾಗು ಪರ ತಿಯೊಿಂದು ಸ್ಾ ಧಿಾಗಳಿಗೆ ಸ್ರಯಾದ ಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಪರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು  
ಸಿಕ ರೋನು ಲಿ್ಲ  ತೋರಸ್ಲಾಗುವುದು. 

4)  ಪರೋಕೆ್ವಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುತಿು ರುವ ಸ್ಾ ಧಿಾಗಳಿಗೆ, ಸ್ಮಯ ಹಾಗ್ಯ ಒಿಂದೇ ಸಾರ ಪರೋಕೆ್ವ  

ಬರೆಯುವ ನಿಬಾಿಂಧ್ವಿದೆ. 

5)  ಪರ ತಿ ಪರ ಶ್ನು ಯನ್ನು  ಉತು ರಸ್ಲಿ್ಲಕ್ವ ಸ್ಮಯವನ್ನು  ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಾ ಧಿಾಯು ಉತು ರಸುತಿು ರುವ 

ಪರ ಶ್ನು ಗೆ ಇನ್ನು  ಎಷ್್ಟ  ಸ್ಮಯ ಇರುವುದೆಿಂದು ಸಿಕ ರೋನ್ ಮೇಲ್ಲ ತೋರಸ್ಲಾಗುವುದು. ನಿಗದಿಸ್ಲ್ಾ ಟ್  

ಸ್ಮಯದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಪರ ಶ್ನು  ಸಿಕ ರೋನ್ ಮೇಲ್ಲ ಕ್ಕಣಿಸಿಕಳುು ವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ 



ಪ್ಯತಿಾ ಪರೋಕೆ್ವ ಗೆ ಎಷ್್ಟ  ಸ್ಮಯ ಇರುವುದೆಿಂದು ಕೂಡ ಸಿಕ ರೋನ್ ಮೇಲ್ಲ ತೋರಸ್ಲಾಗುವುದು. ಈ 

ಸ್ಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದಷ್್ ಕ್ವಕ  ಅದೇ ಪರೋಕೆ್ವಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದು. 
 

 ಫಲಿತೋಂಶ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನ 
 

1)  ಬೈಬಲ್ ಕೆ್ತ ರ್ಜ ಸ್ಾ ಧಿಾಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪಲ್ಲತ್ಪಿಂಶ, ಮತ್ತು  ಅಿಂಕಗಳನ್ನು  ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  

ತಮಮ  ಇ -ಮೇಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದು.  

2)  ಪರ ತಿ ಗುಿಂಪಿನಲಿ್ಲ  ಅತಿಹೆಚಿ್ಚ  ಅಿಂಕಗಳಿಸಿದ 3 ಸ್ಾ ಧಿಾಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು  

ಪರ ಮಾಣಪತರ ವನ್ನು  ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್  ಕಿಂದರ  ನಿವಾಾಹಕರುಗಳ ಮೂಲ್ಕ 
ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದು. 

3)  ಬೈಬಲ್ ಕೆ್ತರ್ಜ ಕಿಂದರ  ನಿವಾಾಹಕರುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪರ ತಿ ಸ್ಾ ಧಿಾಗಳಿಗೆ ಆನಿೆ ೈನ್ 
ಲ್ಲಿಂಕ್ ಮೂಲ್ಕ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ವು ಸಿಗುವ ವೂ ವಸ್ಥಥ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


