
 
 



 

-: ಮನದ ಮಾತು :- 
ಆತ್ಮೀಯ ರ ೇ, 

           ಕ  ೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನಲ ಯಲಿ್ಲ ಇಲಾಖ  10ನ ೋ ತರ ಗತಿಯ ಪಠ್ಯವನ್ನನ 30%ರ ಷ್ನು ಕಡಿತಗ  ಳಿಸಿದ  
ಹಾಗ  ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೇಕ್ಷನ ಮಂ ಡಳಿಯ ು ಈ ವರ್ಾಕ ೆ ಪೌಶ್ ೆ ಪತ್ಮೌಕ  ಸ್ವರ ೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ ಪ 
ಬದಲಾವಣ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿದ . ಎರ ಡ  ಅಂ ಶಗಳನ್ನನ ಗಮನ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ಟುಕ  ಂ ಡನ “ಸವಿಮಿ ತ್ರ”ವನ್ನನ ಪರಿಷ್ೆರ ಣ  
ಮಾಡಲಾಗಿದ . ಈ ಹ ೂತಿ್ಮಗ  ಕ ೇವಲ ಪ್ನಸಂ ಗ  ಪ್ನಾಕ ೇಜ  ಆಗಿರದ ೋ, ಸ ೂಕೇರಂ ಗ  ಪ್ನಾಕ ೇಜ ಕ ಡ ಆಗಿದ . 
ಇದನ್ುೆ 50-60 ಅಂಕಗಳ ನ್ುೆ ಪಡ ಯ ಲು ಸ್ಹಕನರಯನಗುವಂ ತ  ರ ಚಿಸ್ಲನಗಿದ .(ಹಿಂ ದಿನ್ ವಷ್ಷದ 
ಪರಶ್ ನಪತಿರಕ ಯ ಲ್ಲಿ 60ಕ್ೆಂ ತ ಹ ಚ್ನು ಅಂಕಗಳ ಪರಶ್ ನಗಳು ಈ ಹ  ತಿಿ ಗ ಯಂ ದ ಬಂ ದಿದದವು). ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೇಕ್ಷನ ಮಂಡಳಿಯ ು ಈ ವರ್ಾವೂ ಥೇಮ ವ ೈಸ  ಪಶೌ್ ೆಪತ್ಮೌಕ ಯ ನ್ುೆ ಮನಂ ದನವರ ಸಿದನದ, ಈ  
ಥೇಮ ವ ೈಸ  ಪೌಶ್ ೆ ಪತ್ಮೌಕ ಗ  ಅನ್ುಗುಣವನಗಿ 1, 2, 3, ಹನಗೂ 4 ಅಂಕದ ಪೌಶ್ ್ ೆೇತಿ್ರಗಳು ಹನಗೂ 5 ಅಂಕದ 
ನ್ಕನಶ್ ಗಳನ್ುೆ ಒಳ ಗ ೂಂ ಡ “ಸವಿ ಮಿ ತ್ರ”ವನ್ುೆ ರ ಚಿಸ್ಲನಗಿದ . 

        ತ್ಮಗ ಲನ ಿ ಗ ೂತ್ಮಿರ ುವಂ ತ  2 ಅಂಕದ ಪೌಶ್ ೆ ಗಳಿಗ  3-4 ಅಂ ಶಗಳ ು (ಪ್ನಯಂಟ್),  3 ಅಂಕದ 
ಪೌಶ್ ೆ ಗಳಿಗ  5-6 ಅಂಶಗಳ ು ಹನಗೂ 4 ಅಂ ಕದ ಪೌಶ್ ೆ ಗಳಿಗ  8 ಅಂ ಶಗಳ ನ್ುೆ ಬರ ಯ ಬ ೇಕು. ಉತಿ್ರ ಎರ್ು ು 
ಪ್ನಯಂಟ್   ಇದ  ಎಂ ಬುದರ ಆಧನರ ದ ಮೇಲ   2 ಅಥವನ 3 ಅಥವನ 4 ಅಂಕದ ಪೌಶ್ ೆ ಗಳ ನ್ುೆ 
ರ ಚಿಸ್ಲನಗುತ್ಿದ . ಆದರ  ಇಲನಖ  ವ ೇಟ ೇಜ  ಬಿಟ್ಟುಲಿ ದ ಕನರಣ ಒಂ ದು ಅಧನಾಯ ದಂ ದ ಯನವುದ ೇ ರೇತ್ಮಯ 
ಪೌಶ್ ೆ ಗಳನ್ುೆ ಕ ೇಳ ುವ ಸನಧ್ಾತ  ಇರ ುತಿ್ದ . ಈ ಅಂ ಶವನ್ುೆ ಗಮನ್ದಲ್ಲಿ ಟುುಕ ೂಂ ದು ಕ ಲವು ಅಧನಾಯ ಗಳ 
ಮುಂ ದ  “2್ಅಥವನ 3 ಅಂಕದ ಪೌಶ್ ೆ ಗಳು” ಎಂ ದು ಹನಕಲನಗಿದ . ಅಂದರ  ಆ ಅಧನಾಯದಲ್ಲಿ 2 ಅಥವನ 3 
ಅಂಕದ ಪಶೌ್ ೆ ಕ ೇಳ ಬಹುದು ಎಂ ದಥಾ. 

            ಈ “ಸವಿಮಿತ್ರ” ಪುಸ್ಿ ಕವು ಶಿಕ್ಷಕರಗ  ಹನಗೂ ಮಕಕಳಿಗ  ಪಯೌ ೇಜನ್ಕನರಯನಗುವುದ ಂದು 
ಭನವಿಸ್ುತ ಿೇರ್ . “ಸವಿಮಿ ತ್ರ”ವನ್ುೆ ಉಪಯ ೇಗಿಸಕ ೂಂ ಡು ವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳು  ಅಧಿಕ ಅಂಕಗಳ  ಂ ದಗ  
“ಉತ್ತೀರ್ ಣ”ರನಗಿ ಎಂ ದು ಹನರ ೈಸ್ುತ ಿೇರ್ . ಈ ಪುಸ್ಿ ಕ ಹ ೂರ ಬರಲು ಪ್ ೇೌರಣ ಯನದ ಎಸ.ಎಸ. ಎಸ.ಟ್ಟ.ಎಫ್. 
ಡಿಜಿಟಲ್ ತ್ಂ ಡದ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ೌರಗ , ಸ್ಮನಜವಿಜ್ಞನನ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಬನಂ ಧ್ವರಗ , ವಿದನಾಥಾ ಮಿತ್ೌರಗ  ಹನಗೂ 
ಸ್ಲಹ ಗಳನ್ುೆ ನೇಡಿದ ಮಹದ ೇವಪಪ ಕುಂದರ ಗಿ ಅವರಗ  ಧ್ನ್ಾವನದಗಳ ು.  

ವಸಂ ತ್(ವಾಸು). ಶ್ಾಾಗ  ೀಟಿ. 
ಸ್ಕನಾರ ಪ್ರೌಢಶ್ನಲ  ಹದಲ್ಲ. ಗದಗ ಜಿಲ  ಿ
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1. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರಕ ೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ್ 
 ಯೂರೊೋಪಿನ ವ್ಯಾಪಯರದ ಹೆಬ್ಯಾಗಿಲು -ಕ್ಾನ್ ಸಾಟಾಂಟಿನಕ ೋಪಲ್ 
 ಕಯನ್ ಸಯಟಾಂಟಿನೊೋಪಲ್ನ್ನು ಯೂರೊೋಪಿನ ವ್ಯಾಪಯರದ ಹೆಬ್ಯಾಗಿಲು 

ಎಾಂದು ಕರಯೆಲಯಗುತ್ತಿತ್ುಿ. ಏಕೆ? -ಕ್ಾನ್ ಸಾಟಾಂಟಿನಕ ೋಪಲ್ 
ಅಾಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕ್ಕೋಾಂದ್ರವಾಗಿತುು. 

 ಏಷ್ಯಾ ದೆೋಶಗಳ ವ್ಯಾಪಯರದ ಮೋಲೆ ಏಕಸಯಾಮ್ಾ ಸಯಧಿಸಿದದವರು  
–ಅರಬ್ಬರು 

 ಯುರೊೋಪಿನ ದೆೋಶಗಳ ವ್ಯಾಪಯರದ ಮೋಲೆ ಏಕಸಯಾಮ್ಾ 
ಸಯಧಿಸಿದದವರು -ಇಟಲಿಯ ವತತಕರು   

 ಕಯನ್ ಸಯಟಾಂಟಿನೊೋಪಲ್ ವಶ – 1453, ಅಟಕ ೋಮನ್ ಟಕತರು 
 ವ್ಯಸೊಕೋಡಿಗಯಮ್ನು ಭಯರತ್ಕೆಕ ಬಾಂದು ತ್ಲುಪಿದ ಸ್ಥಳ   

-ಕಲಿಿಕ್ಕ ೋಟಕ ಹತ್ತುರ ಕ್ಾಪಪಡ್, 1498ರಲಿಿ 
 ವ್ಯಾಪಯರಕಯಕಗಿ ಭಯರತ್ಕೆಕ ಬಾಂದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ 

ಯುರೊೋಪಿಯನನರು –ಪಕ ೋರ್ುತಗಿೋಸರು 
 ಭಯರತ್ವನುನ ತೊರೆದ ಕೂೆನೆಯ ಯುರೊೋಪಿಯನನರು  

-ಪಕ ೋರ್ುತಗಿೋಸರು  
 ನೋಲಿ ನೋರಿನ ನೋತ್ತಯನುನ ಜಯರಿಗೆ ತ್ಾಂದವರು – ಅಲ್ಕೇಡ್ 
 ನಿೋಲಿ ನಿೋರಿನ್ ನಿೋತ್ತ - ಭೂಮಿಯ ಮೋಲಿನ ಅಧಿಪತ್ಾದ ಬದಲು 

ಸ್ಮ್ುದರದ ಮೋಲಿನ ಏಕಸಯಾಮ್ಾಕಯಕಗಿ ನೌಕಯಶಕ್ತಿಯನುನ 
ಬಲಪಡಿಸ್ುವುದು. 

 ಭಯರತ್ದಲಿಿ ಪೊೋರ್ುುಗಿೋಸ್ ಸಯಮ್ಯರಜ್ಾದ ನಜ್ವ್ಯದ ಸಯಥಪಕ  
–ಆಲ್ಕ ಫೋನಕ ೊ ಆಲ್ುುಕರ್ಕತ 

 ಡರ್ಚರು ಸಾಾಂಬಾರು ದ್ವೋಪಗಳಿಗಕ ಸೋಮಿತಗಕ ಳ್ಳಲ್ು ಕ್ಾರಣ  
-ಇಾಂಗಿಿಷರು ಮ್ತ್ುಿ ಫೆರಾಂರ್ರ ಪೆೈಪೊೋಟಿಯನುನ ಎದುರಿಸ್ಲಯರದೆ 

 ಇಾಂಗಿಿಷ್ ಈಸ್ಟ ಇಾಂಡಿಯಯ ಕಾಂಪನ ಸಯಥಪನೆ - ಸಾ.ಶ. 1600 
 ಇಾಂಗಿಿೋಷರಿಗೆ ಸ್ೂರತ್ ನಲಿಿ ಮೊದಲ ಫಯಾಕಟರಿ ತೆರಯೆಲು 

ಫಮ್ಯುನ್ ನೋಡಿದವನು – ಜಹಾಾಂಗಿೋರ 
 ಇಾಂಗಿಿೋಷರ ಮೊದಲ ಫಯಾಕಟರಿ / ದಯಸಯಿನು ಮ್ಳಿಗೆ -ಸ ರತ  
 ಜ್ಹಯಾಂಗಿೋರನ ಆಸಯಥನಕಕೆ ಬ ೇಟಿ ನೇಡಿದ ಬ್ರರಟಿಷರ ರಯಯಭಯರಿ  

–ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರಕ ೋ 
 ಫೆರಾಂಚ್ ಈಸ್ಟ ಇಾಂಡಿಯಯ ಕಾಂಪನ ಸಯಥಪನೆ –ಸಾ.ಶ. 1664 
 ಪೆರಾಂರ್ರ ಪರಪರಥಮ್ ದಯಸ್ಿನುಮ್ಳಿಗೆ ಸಯಥಪನೆಯಯದದುದ -ಸ ರತ  
 ಪೊೋರ್ುುಗಿೋಸ್ರು ಭಯರತ್ದ ರಯಜ್ಕ್ತೋಯ ರಾಂಗದಾಂದ ಹಾಂದೆ 

ಸ್ರಿಯಲು ಕಯರಣ - ಬ್ರರಟಿಷರು ಮತುು ಫಕರಾಂರ್ರ ಪಕೈಪಕ ೋಟಿ 
ಎದ್ುರಿಸಲ್ಾಗದ್ದ್ುುದ್ು. 

 ಬಕಸರ್ ಕದನ ನಡೆದದುದ - 1764ರಲಿಿ, ಮಿೋರ್ ಖಾಸಮ, 
ಎರಡನಕೋ ಷಾ ಆಲ್ಾಂ ಮತುು ಔದ್ ನ್ ನ್ವಾಬ ಷುಜ್-ಉದ್-
ದೌಲ್ರ ಸಾಂಯುಕು ಸಕೋನಕ ಹಾಗ  ಬ್ರರಟಿೋಷರ ಮದ್ಯ 

 ಬಾಂಗಯಳದಲಿಿ ದಾಪರಭುತ್ಾ ಜಯರಿ – ರಾಬಟತ ಕ್ಕಿೈವ್. 1765ರಲಿಿ 
2. ಬ್ರರಟಿಷ್ ಆಳಿವಕ್ಕಯ ವಿಸುರಣಕ 

➢ ಸಿಖ್ಖರನುನ ಸ್ಾಂಘಟಿಸ್ುವಲಿಿ ಯಶಸಿಾಯಯದವನು-ರಣಜಿತ ಸಾಂಗ 
➢ ಮೊದಲ ಆಾಂಗೊಿೋ-ಮ್ರಯಠ ಯುದಧಕೆಕ ಕಯರಣ  

–ಪಕೋಶ್ಕವಯ ಸಾಾನ್ಕ್ಕೆ ಏಪತಟಟ ಕಲ್ಹ 
➢ ಮೊದಲ ಆಾಂಗೊಿೋ-ಮ್ರಯಠ ಯುದಧ ಮ್ುಕಯಿಯಗೊಾಂಡ ಒಪಪಾಂದ 

-ಸಾಲ್ ಬಾಯ್ ಒಪಪಾಂದ್ 

➢ ಲಯರ್ ು ವ್ೆಲೆಿಸಿಿಯ ಸಾಮ್ಾಾಜ್ಯ ವಿಸ್ಿರಣೆಗ ೆಅನುಕೂಲಕರವ್ಯದ 
ಅಾಂಶ– ಮರಾಠ & ಮೈಸ ರು ರಾಜಯಗಳ್ು ದ್ುಬತಲ್ಗಕ ಾಂಡಿದ್ುು. 

➢ 2ನೆೋ ಆಾಂಗೊಿೋ-ಮ್ರಯಠ ಯುದಧದಲಿಿ ಪೆೋಶ್ೆಾ ಬ್ರರಟಿಷರೊಾಂದಗೆ 
ಮ್ಯಡಿಕೂೆಾಂಡ ಒಪಪಾಂದ –ಬಕಸೊೋನ್ 

➢ ಎರಡನೆಯ ಆಾಂಗೊಿೋ-ಮ್ರಯಠ ಯುದಧಕೆಕ ಕಯರಣ  
–ಮರಾಠ ಮನಕತನ್ಗಳ್ ನಾಯಕರ ಸಾಂಘಷತ 

➢ ವ್ೆಲೆಿಸಿಿ ರಯಜಿನಯಮ ನೋಡಲು ಕಯರಣ  
-ವಕಲ್ಕಿಸಿಯ ಯುದ್ಧಪಿರಯ ನಿೋತ್ತಯಾಂದ್ ಕಾಂಪನಿಗಕ ಸಾಲ್ದ್ ಹಕ ರಕ 
ಹಕಚ್ಚಚ ಟಿೋಕ್ಕಗಕ ಒಳ್ಗಾಗಿ ರಾಜಿನಾಮ ನಿೋಡಿದ್ನ್ು. 

➢ ಮ್ೂರನೆಯ ಆಾಂಗೊಿೋ-ಮ್ರಯಠ ಯುದಧಕಕೆ ಕಯರಣ  
-ಪಕೋಶ್ಕವ ಪ ನಾ ರಕಸಡಕನಿೊ ಮೋಲ್ಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ುು. 

➢ ಮ್ೂರನೆಯ ಆಾಂಗೊಿೋ-ಮ್ರಯಠ ಯುದಧದ ನಾಂತ್ರ ಮ್ರಯಠರ 
ಪರತ್ತರೊೋಧವನುನ ಬ್ರರಟಿೋಷರು ಹೆೋಗೆ ನಗರಹಸಿದರು - ಶಿವಾಜಿಯ 
ವಾಂಶಸಾ ಪರತಾಪಸಾಂಹನ್ನ್ನ್ುನ ಸತಾರಾದ್ಲಿಿ ಪರತ್ತಷಾಟಪಿಸ. 

➢ ನರಾಂತ್ರ ಮೈತ್ತರ ಒಪಪಾಂದ-1809 ಇವರ ನಡುವ್ ೆನಡೆದತ್ುಿ  
-ಸಖ್ಖರು & ಬ್ರರಟಿಷರು 

➢ 1839ರಲಿಿ ಪಾಂಜಯಬ್ರನಲಿಿ ರಯಜ್ಕ್ತೋಯ ಅರಯಜ್ಕತೆ ತ್ಲೆ ಎತ್ಲಿು 
ಕಯರಣ -ರಣಜಿತ ಸಾಂಗ್ ನ್ ಮರಣ. 

3. ಬ್ರರಟಿಷ್ ಆಳಿವಕ್ಕಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ು 
➢ ನಯಗರಿೋಕ ಸೆೋವ್ಯ ವಾವಸೆಥಯನುನ ಜಯರಿಗೆ ತ್ಾಂದವನು 

– ಲ್ಾಡ್ತ ಕ್ಾನ್ ತವಾಲಿೋಸ 
➢ ಪರಥಮ್ತ್ಃ ವಾವಸಿಥತ್ವ್ಯದ ಪೊೋಲಿೋಸ್ ವಿಭಯಗವನುನ ಅಸಿಿತ್ಾಕೆಕ 

ತ್ಾಂದವನು - ಲ್ಾಡ್ತ ಕ್ಾನ್ ತವಾಲಿೋಸ 
➢ ‘ಸ್ೂಪರಿಡೆಾಂಟೆಾಂಟ್ ಆಫ್ ಪೂೆೋಲಿೋಸ್’  (SP) ಹುದೆದಯನುನ 

ಸ್ೃಷ್ಟಟಸಿದವನು - ಲ್ಾಡ್ತ ಕ್ಾನ್ ತವಾಲಿೋಸ 
➢ ಬನಯರಸ ನಲಿಿ ಸ್ಾಂಸ್ೃತ್ ಕಯಲೆೋಜ್ನುನ ಪಯರರಾಂಭಿಸಿದವನು  

-ಜಕ ನಾಥನ್ ಡಾಂಕನ್ 
➢ ಲಯರ್ು ಕಯರನ್ ವ್ಯಲಿೋಸ್ನು ಕಲಕತಯಿದಲಿ ಿಫೊೋಟ್ು ವಿಲಿಯಾಂ 

ಕಯಲೆೋಜ್ನುನ ಸಯಥಪಿಸ್ಲು ಕಯರಣ- ನಾಗರಿೋಕ ಸಕೋವಕಗಕ 
ಸಕೋರಬಯಸುವವರಿಗಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುನ ನಿೋಡಲ್ು 

9 ಸಾವತಾಂತಕ ರಯೋತುರ ಭಾರತ 
➢ ಅಗಷಟ 15-1947 ರಾಂದು ಗಯಾಂಧಿೋಜಿಯವರು ಇದದದುದ -ನೌಕ್ಾಲಿ 
➢ ನೆಹರುರವರಿಗ ೆಜಯತಯಾತ್ತೋತ್ ರಯಜ್ಾದ ನಮ್ಯುಣಕಕೆ ಪೆರೋರಣೆ 

ನೋಡಿದುದ - ಕ್ಕ ೋಮುದ್ಳ್ುಳರಿ 
➢ ಬ್ಯಾಂಗಯಿದ ನರಯಶ್ರರತ್ರು ಬಾಂಗಯಳದಲಿಿ ನೆಲೆಸ್ಲು ಕಯರಣ  

- ಅವರಿಗಕ ಬಾಂಗಾಳಿ ಭಾಷಕ ಮಾತರ ತ್ತಳಿದ್ತುು 
➢ ಮೈಸ್ೂರು ಸ್ಕಯುರ ಟಿಬ್ೆೋಟಿಯನನ ನರಯಶ್ರರತ್ರಿಗೆ ಆಶರಯ 

ಕಲಿಪಸಿದುದ – ಬಕೈಲ್ುಕುಪಕಪಯಲಿಿ, 3000 ಎಕರಕ ಜಮಿೋನ್ು ನಿೋಡಿ.  
➢ ಜಯತಯಾತ್ತೋತ್ ಮ್ತ್ುಿ ಸ್ಮ್ಯಜ್ವ್ಯದ ಪದಗಳನುನ ಸ್ಾಂವಿಧಯನದಲಿಿ 

ಸೆೋರಿಸಿದುದ - 42 ನಕೋ ತ್ತದ್ುುಪಡಿಯ ಮ ಲ್ಕ 
➢ ರಯಜ್ಾ ಪುನವಿುಾಂಗಡಣಯ ಕಯಯ್ದದ ಜಯರಿಗೆ ಬಾಂದ ವಷು -1956 
➢ ಸ್ದಯುರ್ ಪಟೆೋಲರನುನ ಉಕ್ತಕನ ಮ್ನುಷಾ ಎನನಲು ಕಯರಣ - 

ದಕೋಶಿೋಯ ಸಾಂಸಾಾನ್ಗಳ್ ವಿಲಿೋನ್ ಕ್ಾಯತವನ್ುನ ನಿರ್ವಹಿಸದ್ುು. 
➢ ರಯಜ್ಾ ಪುನವಿುಾಂಗಡಣಯ ಆಯೋಗದ ಅಧಾಕ್ಷ - ಫಜಲ್ ಅಲಿ  
➢ ಫಜ್ಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗದ ರರ್ನೆಯ ಉದೆದೋಶ.  

- ರಾಜಯ ಪುನ್ವಿತಾಂಗಡಣಾ ಕ್ಾನ್ ನಿನ್ ರರ್ನಕ. 

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti


 

ವ ಸ ಂತ(ವಾಸ ು) ಶ್ಾಾಗ  ೋಟಿ. ಸ ರ್ಾಾರಿ ಪ್ ರ ೌಢ ಶ್ಾಲ  ಹ ದ ಲಿ. ಗ ದಗ  ಜಿ ಲ ೆ.   savimitra.blogspot    youtube.com/user/vasushagoti        2 

4. ಜಾಗತ್ತಕ ಸಮಸಕಯಗಳ್ು ಹಾಗ  ಭಾರತದ್ ಪಾತರ 
➢ ಮ್ಯನವ ಹಕುಕಗಳ ದಿ ನ್ -೧೯೪೮ರ ಡಿಸಕಾಂಬರ್ ೧೦  
➢ ಡಿಸೆಾಂಬರ್ ೧೦ರಾಂದು ಮ್ಯನವ ಹಕುಕಗಳ ದನವನುನ ಆರ್ರಿಸ್ಲು 

ಕಯರಣ – 1948 ಡಿಸಕಾಂಬರ್ ೧೦ರಾಂದ್ು ವಿಶವಸಾಂಸಕಾಯ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಸಭಕ ಮಾನ್ವ ಹಕುೆಗಳ್ು ಅಾಂಗಿಕರಿಸತು. 

➢ ಭಯರತ್ ನಶಾಸಿರೋಕರಣವನುನ ಉತೆಿೋಜಿಸ್ಲು ಕಯರಣ - ಭಾರತ 
ಶ್ಾಾಂತ್ತಪಿರಯ ದಕೋಶ 

2 ದ್ುಡಿಮ 
➢ ಶರಮ್ವಿಭಜ್ನೆಯು ಕಡಿಮ ಕೌಶಲವಿರುವ ಕಲೆಸ್ಗಯರರನುನ 

ನಮಿುಸ್ುತ್ಿದೆ. - ಕ್ಾಲ್ತಮಾಕೊತ 
➢ ಪೆಿೋಟೊೋ ಅವರ ಕೃತ್ತ -ದ್ ರಿಪಬ್ರಿರ್ಕ  
➢ ವಿಶ್ಕೋಷ ಪರಿಣಿತ್ತ  - ಯಯವುದಯದರೂ ನದುಷಠ ಕ್ೋೆತ್ರವಾಂದರಲಿಿ 

ಸಯಕಷುಟ ಆಳವ್ಯದ ಪರಿಣಿತ್ತ, ತ್ರಬ್ೆೋತ್ತ ಅಥವ್ಯ ಕೌಶಲಾ 
ಪಡೆಯುವುದಯಗಿದೆ. 

➢ ದ್ುಡಿಮ - ಒಬಾ ವಾಕ್ತಿಯು ದೆೈಹಕ ಮ್ತ್ುಿ ಬ್ೌದಧಕ ಪರಿಶರಮ್ದಾಂದ 
ಆದಯಯ ಮ್ತ್ುಿ ವಸ್ುಿರೂಪದ ಪರತ್ತಫಲ ಪಡೆಯುವುದಯಗಿದೆ. 

➢ ದ್ುಡಿಮಯಲಿಿ ಅಸಮಾನ್ತಕ - ಸ್ಮ್ಯನ ಕಲೆಸ್ಕಕೆ ಸ್ಮ್ಯನ 
ವ್ೆೋತ್ನದ ನಯಮ್ಕಕೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ನಡೆಯುವ ದುಡಿಮ 

3 ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಳ್ುವಳಿಗಳ್ು 
➢ ಸಾಮ ಹಿಕ ವತತನಕ - ಸ್ಮ್ೂಹದಲಿಿರುವ್ಯಗ ವಾಕ್ತಿ ತೊೋರುವ 

ವತ್ುನೆಯ್ದೋ ಸಯಮ್ೂಹಕ ವತ್ುನೆ. 
➢ ಜನ್ಮಾಂದಕ – ಯಯವುದೆೋ ಪೂವುಯೋಜ್ನೆಯಿಲಿದೆೋ ಒಾಂದು 

ಆಸ್ಕ್ತಿಯ ಸ್ುತ್ಿ ನೆರದೆರುವ ಜ್ನರಯಶ್ರ. 
➢ ದಕ ಾಂಬ್ರ ಅಥವಾ ಗಲ್ಭಕ - ತ್ತೋರಯ ಹಾಂಸಯತ್ಮಕ ಮ್ತ್ುಿ ವಿನಯಶ್ಯತ್ಮಕ 

ಸ್ಾರೂಪದ ಜ್ನಮ್ಾಂದೆಯ ವತ್ುನೆ 
➢ ಮಹಿಳಾ ರ್ಳ್ುವಳಿ - ಮ್ಹಳಯೆ ಮೋಲೆ ಪುರುಷ ಪಯರಧಯನಾ 

ಸ್ಾಂಸ್ೃತ್ತ ನಡೆಸಿದ ದಪು, ಶ್ೆ ೋಷಣೆ, ದೌಜ್ುನಾಗಳ ವಿರುದದ 
ಮ್ಹಳಯೆರು ನಡೆಸಿದ ಪರತ್ತಭಟ್ನೆ 

➢ ಮ್ದಾಪಯನ ನಷ್ೆೋಧ ರ್ಳುವಳಿಯಲಿಿ ಪಯರಣ ಕಳದೆುಕೊಾಂಡ 
ಹೊೋರಯಟ್ಗಯತ್ತು – ಕುಸುಮಾ ಸಕ ರಬ 

➢ ಕನಯುಟ್ಕ ರಯಜ್ಾ ರೆೈತ್ ಸ್ಾಂಘ ಸಯಥಪಕ - ಎಾಂ.ಡಿ.ನ್ಾಂಜುಾಂಡಸಾವಮಿ 
➢ ಕಯಮಿುಕ ಸ್ಾಂಘಟ್ನೆಯ ಮ್ುಖ್ಾ ಉದೆದೋಶ  

- ಕ್ಾಮಿತಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತುಯನ್ುನ ಕ್ಾಪಾಡುವದ್ು 
➢ ಭಯರತ್ತೋಯ ಕಯಮಿುಕ ಕಯಯಿದೆಯನುನ ಜಯರಿ ಮ್ಯಡಿದ ಉದೆದೋಶ   

- ಕ್ಾಮಿತಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಕ ಕ್ಾಪಾಡುವದ್ು. 
➢ ಕನಯುಟ್ಕದಲಿಿ ಎಪಪತ್ಿರ ದಶಕದಲಿಿ ಸ್ಮ್ಯಜ್ ಪರಿವತ್ುನೆಗ ೆ

ನಯಾಂದ ಹಯಡಿದವರು - ಡಿ ದಕೋವರಾಜ ಅರಸು 
➢ ತ್ಲೆಯ ಮೋಲೆ ಮ್ಲ ಹೊರುವುದನುನ ನಮ್ೂುಲನೆ 

ಮ್ಯಡಿದವರು - ಡಿ. ದಕೋವರಾಜ ಅರಸು 
➢ ಆತ್ಮಗೌರವ ರ್ಳುವಳಿ ಪಯರರಾಂಭಿಸಿದವರು – ಪಕರಿಯಾರ್ 

ಪರಮುಖ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಳ್ುವಳಿಗಳ್ು 
ಚ್ಚಪಕ ೆೋ ರ್ಳ್ವಳಿ 
➢ ಎಲಿಿ - ತೆಹರ-ಘವ್ಯುಲ್ ಜಿಲೆಯಿ ರೆನನ ಗಯರಮ್ (ಉತಿ್ರ ಪರದೋೆಶ)  
➢ ಯಾರು - ರೆನನ ಗಯರಮ್ದ ಮ್ಹಳಯೆರು 
➢ ಉದಕುೋಶ - ಅರಣಾ ನಯಶವ್ಯಗುತಿ್ದೆ & ಪರಿಸ್ರ ಹಯಳಯಗುತ್ಿದೆ. 
ಅಪಿಪಕ್ಕ ೋ ರ್ಳ್ವಳಿ 
➢ ಎಲಿಿ -  ಉತಿ್ರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಯ ಸ್ಲಯಾನ 

➢ ಯಾರು – ಸ್ಲಯಾನ ಗಯರಮ್ದ ರೆೈತ್ರು 
➢ ಉದಕುೋಶ - ಮ್ರಗಳ ಕಳಳ ಸಯಗಯಣಿಕ ೆತ್ಪಿಪಸ್ುವುದು, ಗಿಡಮ್ರ 

ಬ್ೆಳಸೆ್ುವುದು 
ನ್ಮತದಾ ಆಾಂದಕ ೋಲ್ನ್ (ಗುಜರಾತ) 
➢ ನಕೋತೃತವ – ಮೋಧಯ ಪಯಟ್ಕರ್  
➢ ಉದಕುೋಶ – ಅರಣಾ ನಯಶ, ಪರಿಸ್ರ ನಯಶ, ಜಿೋವ ಸ್ಾಂಕುಲಗಳಿಗೆ 

ತೊಾಂದರ ೆತ್ಡೆಯುವುದು. 
ಮೌನ್ ಕಣಿವಕ ಆಾಂದಕ ೋಲ್ನ್ 
➢ ಎಲಿಿ – ಕೋೆರಳದ ಪಯಲ್ ಾಟ್ ತಯಲೂಕ್ತನ ಮ್ೌನ ಕಣಿವ್ೆ 
➢ ಯಾರು – ಕೋೆರಳ ಸಯಹತ್ಾ ಪರಿಷತ್ುಿ ಹಯಗೂ ವನಾಮ್ೃಗ ಆಸ್ಕಿರು 
➢ ಉದಕುೋಶ – ಅಣೆಕಟಿಟನ ನಮ್ಯುಣದಾಂದ ಪರಿಸ್ರ ನಯಶ 
ಕ್ಕೈಗಾ ವಿರಕ ೋಧಿ ರ್ಳ್ವಳಿ 
➢ ಎಲಿಿ – ಕಯರವ್ಯರ ಜಿಲೆಿಯ ಕೆೈಗಯ 
➢ ನಕೋತೃತವ – ಶ್ರವರಯಮ್ ಕಯರಾಂತ್ 
➢ ಉದಕುೋಶ –ಅಣುಶಕ್ತ ಿಸಯಥವರ ಸಯಥಪನೆಯಿಾಂದ ಅರಣಾನಯಶ, 

ಅಣುವಿಕ್ತರಣದಾಂದ ಪರಿಸ್ರ ಮ್ಯಲಿನಾ 
ಕನಾತಟಕ ಕರಾವಳಿ ತ್ತೋರದ್ ಪರಿಸರ ರ್ಳ್ವಳಿ 
ಎಲಿಿ – ಮ್ಾಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ. 
ಉದಕುೋಶ – ತೆೈಲ ಕಯಯಯುಗಯರದಾಂದ ಹೊರಬರುವ ರಯಸಯಯನಕ 
ಅಾಂಶಗಳಿಾಂದ ಪರಿಸ್ರ ನಯಶವ್ಯಗುತ್ಿದೆ. 

4 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸಕಯಗಳ್ು 
➢ ಅಪಯರಪಿ ವಯಸಿಸನ ಮ್ಕಕಳ ದುಡಿಮ - ಬಾಲ್ ಕ್ಾಮಿತಕತನ್ 
➢ ಆರ್ಥುಕ ಸ್ಾಂಪಯದನೆಗಯಗಿ ದುಡಿಮ ಮ್ಯಡುವ 14 ವಷುಕ್ತಕಾಂತ್ 

ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸನ ಮ್ಕಕಳು - ಬಾಲ್ಕ್ಾಮಿತಕರು 
➢ ಬ್ಯಲ ಕಯಮಿುಕ, ಹದಹರಯೆದವರ ದುಡಿಮ ನಷ್ೆೋಧ ಮ್ತ್ುಿ 

ನಯಾಂತ್ರಣ ಕಯಯ್ದದ -1986 
➢ ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಅಪರಯಧಗಳಿಾಂದ ಮ್ಕಕಳ ರಕ್ಷಣಯ ಕಯಯಿದೆ(ಪ ್ೇಕ ್ಸ ೇ)  

ಜಯರಿಯಯದ ವಷು -2012 
➢ ಹಕಣುು ಭ ರಣ ಹತಕಯ - ತಯಯಿಯ ಗಭುದಲಿಿ ಹೆಣುು ಭೂರಣವನುನ 

ಹತೆಾ ಮ್ಯಡುವುದು. 
➢ ಮ್ಕಕಳ ಸ್ಹಯಯವ್ಯಣಿ  ಸ್ಾಂಖ್ಾೆ   -1098 
➢ ಕಯಣದ ಹಸಿವು - ಪಕ ೋಷಕ್ಾಾಂಶಗಳ್ ಅಭಾವ 
➢ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ - ಹುಡುಗಿಗ ೆ18 ಮ್ತ್ುಿ ಹುಡುಗನಗೆ 21 ವಷುದ 

ಒಳಗೆ ಮ್ದುವ್ೆ ಮ್ಯಡುವದು. 
➢ ಬ್ಯಲಾ ವಿವ್ಯಹ ನಷ್ೆೋಧ ಕಯಯ್ದದ ಜಯರಿಯಯದ ವಷು -2006 
➢ ಬ್ಯಲಾ ವಿವ್ಯಹ ತ್ಡೆಗಟ್ಟಲು ನೋಡಿರುವ ಸ್ಹಯಯವ್ಯಣಿ  

(ಮಕೆಳ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ) -1098 
➢ ಮ್ಕಕಳ ದುಡಿಮಯನುನ ಕಯನೂನು ಬ್ಯಹರ ಎಾಂದು ಘೂೋಷ್ಟಸ್ುವ 

ಸ್ಾಂವಿಧಯನದ ವಿಧಿ -೨೪ನಕೋ ವಿಧಿ 

3 ಭಾರತದ್ ವಾಯುಗುಣ 
➢ ಭಯರತ್ದಲಿಿ ಕಾಂಡುಬರುವ ವ್ಯಯುಗುಣದ ವಿಧ  

- ಉಷುವಲ್ಯದ್ ಮಾನ್ ೊನ್ ವಾಯುಗುಣ 
➢ ಉಷುವಲಯದ ಮ್ಯನೂಸನ್ ವ್ಯಯುಗುಣ ಹ ್ೊಂ ದಿರಲನ ಕಾರಣ 

-ದಕೋಶದ್ ಹಕರ್ುಚ ಭಾಗವು ಉಷುವಲ್ಯದ್ಲಿಿದ್ದು ವಾಯುಗುಣವು 
ಹಕಚ್ಾಚಗಿ ಮಾನ್ ೊನ್ ಮಾರುತಗಳ್ ಪರಭಾವಕ್ಕ ೆಳ್ಪಟಿಟದಕ. 

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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➢ ಭಯರತ್ದ ವ್ಯಯುಗುಣವು ಹೆಚ್ಯಾಗಿ ಇವುಗಳಿಾಂದ 
ಪರಭಯವಕೊಕಳಪಟಿಟದೆ - ಮಾನ್ ೊನ್  ಮಾರುತಗಳ್ು 

➢ ರ್ಳಿಗಯಲದಲಿಿ ಭಯರತ್ದಲಿಿ ಕಡಿಮ ಉಷ್ಯುಾಂಶ ವಿರಲು ಪರಮ್ುಖ್ 
ಕಯರಣ – ಭಾರತದ್ ಮೋಲ್ಕ ಸ ಯತನ್ ಕ್ತರಣಗಳ್ು ಓರಕಯಾಗಿ 
ಬ್ರೋಳ್ುತುವಕ. 

➢ ಭಯರತ್ದಲೆಿೋ ಅತ್ತ ಕಡಿಮ ಉಷ್ಯುಾಂಶ ದಯಖ್ಲಯದ ಸ್ಥಳ  
- ಕ್ಾಗಿತಲ್ ಸಮಿೋಪದ್ಲಿಿರುವ ಡಾರಸ್  

➢ ಬ್ೆೋಸಿಗ ೆಕಯಲದಲಿಿ ಭಯರತ್ದಲಿಿ ಹರೆ್ುಾ ಉಷ್ಯುಾಂಶವಿರಲು ಪರಮ್ುಖ್ 
ಕಯರಣ – ಭಾರತದ್ ಮೋಲ್ಕ ಸ ಯತನ್ ಕ್ತರಣಗಳ್ು ಲ್ಾಂಬವಾಗಿ 
ಬ್ರೋಳ್ುತುವಕ. 

➢ ಭಯರತ್ದಲೆಿೋ ಅತ್ತ ಹೆರ್ುಾ ಉಷ್ಯುಾಂಶ ದಯಖ್ಲಯದ ಸ್ಥಳ  
- ರಾಜಸಾುನ್ದ್ ಗಾಂಗಾನ್ಗರ  

➢ ಆಾಂಧಿಸ್ –  ಉತಿ್ರ ಪರದೋೆಶದಲಿಿ ಬ್ರೋಳುವ ಪರಿಸ್ರಣ ಮ್ಳ ೆ
➢ ಕ್ಾಲ್ಬಕೈಸಾಕ್ತ – ಪಶ್ರಾಮ್ ಬಾಂಗಯಳದಲಿಿ ಬ್ರೋಳುವ ಪರಿಸ್ರಣ ಮ್ಳ ೆ 
➢ ಮಾವಿನ್ ಹ ಯುಿ – ಕೋೆರಳದಲಿಿ  ಬ್ರೋಳುವ ಪರಿಸ್ರಣ ಮ್ಳ ೆ
➢ ಕ್ಾಫಿಯ ಹ ಮಳಕ- ಕನಯುಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಳುವ ಪರಿಸ್ರಣ ಮ್ಳ ೆ
➢ ನೆೈಋತ್ಾ  ಮ್ಯನೂಸನ್ ಮ್ಯರುತ್ಗಳ ಎರಡು ಶ್ಯಖ್ೆಗಳು  

-ಅರಬ್ರು ಸಮುದ್ರ ಶ್ಾಖಕ ಮತುು ಬಾಂಗಾಳ್ಕ್ಕ ಲಿಿ ಶ್ಾಖಕ 
➢ ಪಶ್ರಾಮ್ ಘಟ್ಟಗಳ ಪೂವು ಭಯಗವು ಪಶ್ರಾಮ್ ಭಯಗದಷುಟ ಮ್ಳ ೆ

ಪಡೆಯುವುದಲಿ. ಕಯರಣ – ಅವು ಮಳಕ ನಕರಳಿನ್ ಪರದಕೋಶದ್ಲಿಿವಕ 
➢ ಭಯರತ್ದಲೆಿೋ ಅತ್ತ ಹೆರ್ುಾ ಮ್ಳ ೆ ಬ್ರೋಳುವ ಸ್ಥಳ - ಮಾಸನ್ ರಾಮ್   
➢ ಅತ್ತ ಕಡಿಮ ಮ್ಳ ೆಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ - ರ ೊಯಿ 
➢ ನೆೈಋತ್ಾ ಮ್ಯನೂಸನ್ ಮ್ಯರುತ್ಗಳು ಹಾಂದರುಗಲು ಕಯರಣ 

-ಬಾಂಗಾಳ್ಕ್ಕ ಲಿಿಯಲಿಿ ಕಡಿಮ ಒತುಡ ಪರದಕೋಶ ನಿಮಾತಣ 
➢ ಕಯಗಿುಲ್  ಸ್ಮಿೋಪದ ಡಯರಸ್ ನಲಿಿ ಅತ್ತೋ ಕಡಿಮ ಉಷ್ಯುಾಂಶ 

ದಯಖ್ಲಯಗಿದೆ.ಏಕೆಾಂದರ ೆಇದು -ಅತ್ತೋ ಎತುರದ್ ಪರದಕೋಶದ್ಲಿಿದಕ 
➢ ನಗುಮ್ನ ಮ್ಯನೂಸನ್ ಮ್ಯರುತ್ಗಳ ಕಯಲವನುನ ಈಶ್ಯನಾ 

ಮ್ಯರುತ್ಗಳ ಕಯಲ ಎಾಂದು ಕರಯೆಲು ಕಯರಣ  
- ಇವು ಈಶ್ಾನ್ಯದ್ಾಂದ್ ನಕೈರುತಯದ್ ಕಡಕಗಕ ಬ್ರೋಸುತುವಕ. 

4. ಭಾರತದ್ ಮಣುುಗಳ್ು 
➢ ಮಣುು- ಖ್ನಜ್ ಮ್ತ್ುಿ ಜೆೈವಿಕಯಾಂಶಗಳ ಸ್ಾಂಯೋಜ್ನೆಯುಳಳ 

ಭೂಮೋಲಯಾಗದ ತೆಳು ಪದರವ್ೆೋ ಮ್ಣುು. 
➢ ಮಕೆಲ್ು ಮಣುು- ನದಗಳು ಮಕಕಲು ಕಣಗಳನುನ 

ಸ್ಾಂರ್ಯಿಸ್ುವುದರಿಾಂದ ಉತ್ಪತ್ತಯಿಯಗುತ್ಿದೆ. 
➢ ರಿೋಗರ್ ಮ್ಣುು ಎಾಂದು ಕರಯೆಲಪಡುವ ಮ್ಣುು -ಕಪುಪ ಮಣುು  
➢ ಹತ್ತಿ ಬ್ೆೋಸಯಯಕಕೆ ಸ್ೂಕಿವ್ಯದ ಮ್ಣುು -ಕಪುಪ ಮಣುು  
➢ ಕಪುಪ ಮಣುು- ಬಸಯಲ್ಟ ಶ್ರಲಯಕಣಗಳಿಾಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತ. 
➢ ಕಪುಪ ಮ್ಣುು ದೋಘು ಕಯಲ ತೆೋವ್ಯಾಂಶ ಹಡಿದಟ್ುಟಕೊಳಳಲು ಕಯರಣ 

-ಇದ್ರಲಿಿ ಜಕೋಡಿ ಮಿಶರಣ ಹಕರ್ುಚ. 
➢ ಕ್ಕಾಂಪು ಮಣುು- ಗಯರನೆೈಟ್, ನೋಸ್ ಮ್ತ್ುಿ ಇತ್ರೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಶ್ರಲೆಗಳ 

ಶ್ರರ್ಥಲಿೋಕರಣದಾಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತ. 
➢ ಲ್ಾಯಟರಕೈಟ್ ಮಣುು (ಜಾಂಬ್ರಟಿಟಗಕ)- ಅಧಿಕ ಉಷ್ಯುಾಂಶ ಮ್ತ್ುಿ ಅಧಿಕ 

ಮ್ಳ ೆಬ್ರೋಳುವ ಉಷುವಲಯದ ಭಯಗಗಳಲಿಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ. 
➢ ಪವತತ ಮಣುು- ಜೆೈವಿಕ ವಸ್ುಿಗಳು ಕೊಳಯೆುವುದರಿಾಂದ 

ನಮ್ಯುಣ. 
➢ ಮಣಿುನ್ ಸವಕತ- ಮ್ಣಿುನ ಸ್ಿರದ ಮೋಲಯಾಗವು 

ಕೂೆಚ್ಚಾಹೊೋಗುವುದನುನ ಮ್ಣಿುನ ಸ್ವ್ೆತ್ ಎನುನವರು. 

➢ ಮಣಿುನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಕ- ಮ್ಣಿುನ ಸ್ವ್ೆತ್ದ ನಯಾಂತ್ರಣ ಮ್ತ್ುಿ 
ಫಲವತ್ಿತೆಯನುನ ಕಯಪಯಡುವುದು. 

6 ಭಾರತದ್ ಜಲ್ಸಾಂಪನ್ ೂಲ್ಗಳ್ು 
➢ ಭಯರತ್ದ ಉದದವ್ಯದ ನದ – ಗಾಂಗಾನ್ದ್ 
➢ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ ಉದದವ್ಯದ ನದ –ಗ ೊೋ ದಾರ್ರಿ 
➢ ಗಾಂಗಯನದಯ ಉಗಮ್ ಸ್ಥಳ _ ಗಾಂಗಕ ೋತ್ತರ 
➢ ಸೊಂಧ್ ನದಯ ಉಗಮ್ ಸ್ಥಳ -ಕ ೈಲಾಸ ಪರ್ವತ 
➢ ಭಾರತ ಮತನಿ ನ ೇಪಾ ಳಗಳ ಸೊಂಯನಕ್ಿ ಯೇಜ್ನ  _ ಕ್ಕ ೋಸ  
➢ ಬೊಂಗಾಳದ ದನುಃಖಕಾರಿ ನದ -ದಾಮೋ ದ್ರ 
➢ ಭಯರತ್ದಲಿಿ ಅತ್ಾಾಂತ್ ಎತ್ಿರವ್ಯದ ಅಣೆಕಟ್ುಟ _ ಭಾಕರ. 
➢ ಭಯರತ್ದಲಿಿಯ್ದೋ ಅತ್ಾಾಂತ್ ಉದದವ್ಯದ ಅಣೆಕಟ್ುಟ - ಹಿರಾಕುಡ್ 
➢ ಸ್ಾತ್ಾಂತ್ರ ಭಯರತ್ದ ಮೊದಲ ನದ ಯೋಜ್ನೆ -ದಾಮೋದ್ರ 
➢ ನ ೇರ ಗನರನತವವುಳಳ ಅಣೆಕಟ್ುಟ _ ಭಾಕ್ಾರನ್ಾಂಗಲ್ 
➢ ಗ ್ೇ ವೊಂದಸಾಗರ _ ಭಾಕ್ಾರನ್ಾಂಗಲ್ 
➢ ಪೊಂಪಸಾಗರ -ತದುಂ ಗಭ ದಾಾ 
➢ ಗ ್ೇ ವೊಂದವಲಿ ಭಪೊಂತ  -ರಿಹ ಾುಂದ್ 
➢ ನೋರಾರ್ರಿ- ಕ್ೃಷಿ ಭ್ಮಿಗ  ಕ್ೃತಕ್ವಾಗಿ ನೇರನ ಪ್ರ ೈಸನವುದನ. 

ಅರ್ವಶಾಸರ 1. ಅಭಿವೃದ್ಧ 
➢ ನಕೈಜ ಅಭಿವೃದ್ಧ - ಜ್ನರ ಕೂೆಳುಳವ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆರ್ಾಳ. 
➢ ನಕೈಜ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವರಮಾನ್ - ರಯಷ್ಟರೋಯ ವರಮ್ಯನವು ಒಾಂದು 

ವಷುದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ದೆೋಶದಲಿ ಿಉತಯಪದಸಿದ ಎಲಿ ಸ್ರಕು 
ಸೆೋವ್ಗೆಳ ಒಟ್ುಟ ಮ್ೌಲಾ 

➢ ತ್ಲಯ ವರಮ್ಯನವನುನ ಕಾಂಡು ಹಡಿಯುವ ವಿಧಯನ  
-ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವರಮಾನ್ವನ್ುನ ಒಟುಟ ಜನ್ಸಾಂಖಕಯಯಾಂದ್ ಭಾಗಿಸ 

➢ ನಿರಾಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧ - ನೆೈಸ್ಗಿುಕ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳು ಹಯಗೂ 
ಪರಿಸ್ರವನುನ ಮ್ುಾಂದನ ಪಿೋಳಿಗೆಯವರಿಗೂ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಿಸಿ 
ಪರಯೋಜ್ನ ಪಡೆಯುವುದನುನ ನರಾಂತ್ರ ಅಭಿವೃದಧ ಎನುನವರು. 

➢ ಮಾನ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಸ ರ್ಯಾಂಕ (ಸ ಚ್ಚ)- ತ್ಲಯ ವರಮ್ಯನ, 
ಶ್ರಕ್ಷಣ, ಹಯಗೂ ನರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಜಿೋವಿತಯವಧಿ ಸ್ೂಚ್ಚಗಳ ಸ್ರಯಸ್ರಿ  

➢ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಜಿೋವಿತಾವಧಿ - ಒಾಂದು ದೆೋಶದಲಿಿರುವ ಜ್ನರು 
ಜಿೋವಿಸ್ುವ ಸ್ರಯಸ್ರಿ ಆಯಸ್ುಸ. 

➢ ಮ್ಯನವ ಅಭಿವೃದಧ ಸ್ೂರ್ಾಾಂಕವನುನ ರಚ್ಚಸಿದ ಸೊಂಸ ೆ  
-ವಿಶವ ಸಾಂಸಕಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕ್ಾರ್ವಕ್ಾಮ (UNDP) 

➢ ಜಯಗತ್ತಕ ಮ್ಯನವ ಅಭಿವೃದಧ ವರದಗಳ ಪರಕಟ್ಣೆಯ ಹೊಣೆ 
ಹೊತ್ತಿರುವ ಸ್ಾಂಸೆಥ ಯಯವುದು - ವಿಶವ ಬಾಯಾಂಕು 

➢ ಭಯರತ್ದಲಿಿ ಲಿಾಂಗಯನುಪಯತ್ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರಲು ಕಯರಣ  
-ಹಕಣುು ಭ ರಣ ಹತಕಯ 

➢ ಸ್ಾಸ್ಹಯಯ ಸ್ಮ್ೂಹಗಳ ಸಯಥಪನೆಯ ಉದೆದೋಶ - ಆರ್ಥತಕ 
ರ್ಟುವಟಿಕ್ಕಗಳ್ಲಿಿ ಮಹಿಳಕಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕಯನ್ುನ ಹಕಚ್ಚಚಸ 
ಮಹಿಳಕಯರ ಸಬಲಿೋಕರಣ ಸಾಧಿಸುವುದ್ು. 

➢ ಆರ್ಥುಕ ಅಭಿವೃದಧಯು ಜ್ನರ ಆರ್ಥುಕ ಕಲಯಾಣದ ಹೆರ್ಾಳ 
ಎೊಂ ದವರನ - ಕ್ಕ ೋಲಿನ್ ಕ್ಾಿಕತ 

➢ ಅನಾಭಿವೃದ್ಧ - ಅಭಿವೃದಧ ಹೊಾಂದದೋೆ ಇರುವ ನಶಾಲ ಸಿಥತ್ತ 
➢ ಲಿಾಂಗ ಅನ್ುಪಾತ: ಪರತ್ತ 1000 ಪುರುಷರಿಗ ೆಇರುವ ಮ್ಹಳಯೆರ 

ಸ್ಾಂಖ್ಾೆ 
➢ ರಾಷರಗಳ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಯ ಹಕ ೋಲಿಕ್ಕ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ವರಮಾನ್ವು ಸ ಕುವಾಗುವುದ್ಲ್ಿ. ಏಕ್ಕ? 

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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ರಯಷ್ಟರೋಯ ವರಮ್ಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ನಸ್ಾಂಖ್ಾೆಯ ಹೆರ್ಾಳವ್ಯದರೆ 
ಅದು ಆರ್ಥುಕ ಪರಗತ್ತಯ ವ್ಯಸ್ಿವ ಚ್ಚತ್ರಣ ನೋಡುವುದಲಿ. 

➢ ತಲ್ಾ ವರಮಾನ್ದ್ ಮ ಲ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಯನ್ುನ ಅಳಕಯುವುದ್ು 
ಅಷಕ ಟಾಂದ್ು ಸಮಾಂಜಸವಲಿ್. ಏಕ್ಕ?  
ತ್ಲಯ ವರಮ್ಯನವು ಜ್ನರ ನಡುವಿನ ವರಮ್ಯನ ಹಾಂಚ್ಚಕಯೆನುನ 
ತೊೋರಿಸ್ುವುದಲಿ. 

ಅರ್ವಶಾಸರ 2. ಗಾರಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
➢ ಭಯರತ್ದ ನೆೈಜ್ ಅಭಿವೃದಧಯ್ದಾಂದರೆ, ಗಯರಮ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಧ 

- ಗಾುಂಧೋ ಜಿ 
➢ ಗಯರಮಿೋಣ ಜ್ನರು ಕಡು ಬಡತ್ನದಾಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದಯದರೆ. ಕಾರಣ  

-ಅಭಿವೃಧಿಿ ಕ್ಾಯತಕರಮಗಳ್ು ಮತುು ಬಡತನ್ ನಿಮ ತಲ್ನಾ 
ಯೋಜನಕಗಳ್ು ಜನ್ರನ್ುನ ಸಾಂಪ ಣತವಾಗಿ ತಲದಪದ ತ್ತಲಿಲ. 

➢ ಜ್ನರು ನಗರಗಳಡೆೆಗ ೆವಲಸ ೆಬರಲು ಕಾರಣ - ಕೃಷ್ಟ್ಯು 
ನಿಯಮಿತ ಉದಕ ಯೋಗ ಮತುು ಸ ಕು ಕ ಲಿ ಒದ್ಗಿಸಲ್ು 
ಅಸಮಥತವಾಗಿದ್ದು. 

➢ ಗಾರಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧ- ಗಯರಮ್ಗಳ ಆರ್ಥುಕ ಮ್ತ್ುಿ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ 
ಉನನತ್ತ ಸಯಧಿಸ್ುವ ಒಾಂದು ಪರಕ್ತರಯ್ದ. 

➢ ವಿಕ್ಕೋಾಂದ್ರೋಕರಣ- ಗಯರಮ್ದ ಆಡಳಿತಯಧಿಕಯರ ಹಯಗೂ ಅದರ 
ಅಭಿವೃದಧಯ ಜ್ವ್ಯಬ್ಯದರಿಯನುನ ಗಯರಮ್ಸ್ಥರಿಗೆೋ ವಹಸನವುದನ. 

➢ ಗಯರಮಿೋಣ ಬಡತ್ನಕಕೆ ಪರಮ್ುಖ್ ಕಯರಣ  
- ಕೃಷ್ಟ್ಯ ಸಾಗಿತತಕ ಮತುು ನಿಧಾನ್ಗತ್ತಯ ಬಕಳ್ವಣಿಗಕ 

➢ ಭಾರತದಯದಾಾಂತ್ ಏಕರೂಪದ ಪಾಂಚ್ಯಯತ್ ರಯಜ್ ವಾವಸೆಥ 
ಅಸಿಿತ್ಾಕೆಕ ಬೊಂದಿದನು- 1993ರ ಸಾಂವಿಧಾನ್ದ್ 73ನಕಯ ತ್ತದ್ುುಪಡಿ 
ಕ್ಾಯ್ದುಯ ಮ ಲ್ಕ. 

➢ ಪೊಂಚಾಯತ  ವಯ ವಸ ೆಯ ತ್ಳಹದ - ಗಾರಮಸಭಕ 
➢ ಗಯರಮ್ಸ್ಭೆ ಕನಷಠ ಎಷ್ನು ತ್ತಾಂಗಳಿಗೊಮಮ ನಡಸೆಬ ೇಕ್ನ -ಆರದ 

 

ವಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ್-1 ಬಾಯಾಂಕ್ತನ್ ವಯವಹಾರಗಳ್ು 
 

➢ ಬ್ಯಾಾಂಕ್ ಎಾಂಬ ಪದವು ಇಟಾಲಿಯನ್ ನ್ “ಬಾಯಾಂಕ್ಕ ” / ಫಕರಾಂಚ್ಚನ್ 
“ಬಾಯಾಂರ್ಕ’ ’ ಎಾಂಬ ಶಬಧಗಳಿಾಂದ ಬಾಂದದೆ.  

➢ ಇವುಗಳ ಅಥು ‘ಬಕಾಂರ್ು’ / ಹಣ ವಿನಮ್ಯ ಮ್ಯಡಿಕೂೆಳುಳವ 
ಟಕೋಬಲ್. 

➢ ಬಾಯಾಂಕು- ಠೆೋವಣಿ ಸಿಾೋಕರಿಸಿ, ಸಯಲ ಕೂೆಡುವ ಹಣಕಯಸನ ಸ್ಾಂಸೆಥ. 
➢ ಬಾಯಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಕಾಂಪನಿ- ಹಣವನುನ ತ್ಮ್ಮಲಿಿ ಇಡುಗಾಂಟಯಗಿ 

ಇಟ್ುಟಕೊಾಂಡದದನುನ ಸಯಲಕೂೆಡುವ ಸ್ಾಂಸೆಥ. 
➢ ಬಾಯಾಂಕ್ತಾಂಗ್- ಬ್ಯಾಾಂಕ್ತನಲಿಿನ ಸೆೋವ್ೆಗಳನುನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೂೆಳುಳವ 

ವಾವಹಯರಗಳನುನ ಬ್ಯಾಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಎನುನತೆಿೋವ್ೆ. 
➢ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಉಳಿತಯಯ ಪತ್ರ ನೋಡುವ ಸೊಂಸ ೆ -ಅಾಂಚ್ಕ ಇಲ್ಾಖಕ 
➢ ಉಳಿತಯಯ ಖ್ಯತೆ ತೆರೆಯುವವರು- ವಿಧಾಯರ್ಥತಗಳ್ು, ಹಿರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರು, ಪಿಾಂರ್ಣಿದಾರರು 
➢ ಚ್ಯಲಿಿ ಖ್ಯತೆ ತೆರಯೆುವವರು- ವಾಯಪಾರಸಾರು, ವಾಣಿಜಯ ಸಾಂಸಕಾ 
➢ ಭಯರತ್ದಲಿಿ ಬ್ಯಾಾಂಕುಗಳ ಎಲಿ ರ್ಟ್ುವಟಿಕಗೆಳು ಇದರ 

ಹತೊೋಟಿಯಲಿಿರುತ್ಿದೆ -ರಿಜವ್ ತಬಾಯಾಂರ್ಕ   
➢ ಬ್ಯಾಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಾಂಕು -ರಿಜವ್ ತಬಾಯಾಂರ್ಕ 
➢ ಬ್ಯಾಾಂಕುಗಳ ತಯಯಿ -ರಿಜವ್ ತಬಾಯಾಂರ್ಕ 
➢ ಭಯರತ್ದದ ಕೋೆಾಂದರ ಬ್ಯಾಾಂಕ್ -ರಿಜವ್ ತಬಾಯಾಂರ್ಕ 
 
 

ವಾವಹಯರ ಅಧಾಯನ-4 ಗಯರಹಕರ ಶ್ರಕ್ಷಣ ಮ್ತ್ುಿ ರಕ್ಷಣೆ 
➢ ಟಕಲಿಶ್ಾಪಿಾಂಗ್- ಮ್ಯಹತ್ತ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಯನದ ಸ್ಹಯಯದಾಂದ ಗಯರಹಕರು 

ಮ್ನಯೆಲಿಿಯ್ದೋ ಕುಳಿತ್ು ವಸ್ುಿಗಳನುನ ಕೊಳಳವುದು. 
➢ ಮ್ಯರುಕಟೆಟಯ ರಯಜ್ -ಗಾರಹಕ 
➢ ವಿಶಾಗಯರಹಕರ ಹಕುಕಗಳ ದನ -ಮಾರ್ತ 15 
➢ ಗಯರಹಕ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಯ ಕಯಯ್ದದ ಜಯರಿಗೆ ಬಾಂದದುದ -1986 
➢ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಗಯರಹಕ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಯ ವ್ೋೆದಕೆಯ ಅಧಾಕ್ಷರು  
➢ -ಕ್ಕೋಾಂದ್ರ ಸಕ್ಾತರದ್ ಗಾರಹಕರ ಕಲ್ಾಯಣ ಇಲ್ಾಖಕಯ ಮಾಂತ್ತರ 
➢ ರಯಜ್ಾ ಗಯರಹಕ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಯ ವ್ೋೆದಕಯೆ ಅಧಾಕ್ಷರು  
➢ -ರಾಜಯ ಸಕ್ಾತರದ್ ಗಾರಹಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿ ಇಲ್ಾಖಕಯ ಮಾಂತ್ತರ 
➢ ಜಿಲಯ ಿಗಯರಹಕ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಯ ಮ್ಾಂಡಳಿ ಅಧಾಕ್ಷರು -ಜಿಲ್ಾಿಧಿಕ್ಾರಿ 
➢ ಜಿಲಯ ಿಗಯರಹಕ ನಯಾಯಪಿೋಠದ ಅಧಾಕ್ಷರನುನ ನೆೋಮಿಸ್ುವವರು -

ರಾಜಯ ಸಕ್ಾತರ 
➢ ಗಯರಹಕ ರಕ್ಷಣಯ ನಯಾಯಯಲಯಕಕೆ ಮ್ನವಿ ಸ್ಲಿಿಸ್ಲು ಕಟ್ಟಬ್ೆೋಕಯದ 

ಶುಲಕ  -ಯಾವುದಕೋ ಹಣ ಪಾವತ್ತಸುವಾಂತ್ತಲ್ಿ. 
➢ ಗಯರಹಕ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಯ ಮ್ಾಂಡಳಿಯ ಪರಮ್ುಖ್ ಕಯಯು  
➢ -ಗುಣಮಟಟದ್ ಸರಕು ಮತುು ಸಕೋವಕಗಳ್ನ್ುನ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದ್ು 
➢ ಗಾರಹಕ -ವಸ್ುಿ ಹಯಗೂ ಸೆೋವ್ೆಗಳನುನ ಹಣಕೂೆಟ್ುಟ ಬಳಸ್ುವವರು. 
➢ ಮ್ಯರುಕಟೆಟಯ ರಯಜ್ – ಗಾರಹಕ 
➢ ಗಾರಹಕ ರಕ್ಷಣಕ - ಗಯರಹಕರನುನ ಉತಯಪದಕ ಮ್ತ್ು ಿವ್ಯಾಪಯರಿಗಳ 

ಶ್ೆ ೋಷಣೆಯಿಾಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಕೆೈಗೊಾಂಡಿರುವ ಕಯಯುಗಳು 
➢ ಗಾರಹಕರ ಹಕುೆಗಳ್ು - ಗಯರಹಕರ ಹತಯಸ್ಕ್ತಿಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು 

ನೋಡಲಯಗಿರುವ ಹಕುಕಗಳು ಹಯಗೂ ಭರವಸೆಗಳು. 
➢ ಗಾರಹಕ ಆಾಂದಕ ೋಲ್ನ್ದ್ ಮ ಲ್ ಆಶಯ -ಆರೊೋಗಾಕರ 

ಸ್ಪಧೆುಯಾಂದಗೆ ಯೋಗಾ ಬ್ೆಲೆಗೆ ಉತ್ಿಮ್ ಗುಣಮ್ಟ್ಟದ ವಸ್ು ಿ
ಅಥವ್ಯ ಸೆೋವ್ ೆದೊರೆಯುವಾಂತೆ ಮ್ಯಡುವುದು . 

➢ ಮ್ಯಚ್ು ೧೫ ಒಾಂದು ಮ್ಹತ್ಾದ ದನವ್ಯಗಿದೆ. ಏಕೆ? ಮಾರ್ಚತ 
೧೫, ೧೯೬೨ರಾಂದ್ು ಅಮೋರಿಕದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕ್ಕನ್ಡಿ 
ಅಲಿಿನ್ ನಾಗರಿಕರಿಗಕ ಸುರಕ್ಷತಕ, ಮಾಹಿತ್ತ, ನಿವಕೋದ್ನಕ ಮತುು 
ಪರಿಹಾರ ಎಾಂಬ ಹಕುೆಗಳ್ನ್ುನ ನಿೋಡುವ ವಿಧಕೋಯಕವನ್ುನ 
ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸದ್ರು . 

➢ ಗಯರಹಕ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಯ ಕಯಯ್ದದಯ ಮ್ುಖ್ಾ ಉದದೆೋಶ - ಯೋಗಯ 
ಬಕಲ್ಕಗಕ ಉತುಮ ಗುಣಮಟಟದ್ ವಸುು ಅಥವಾ ಸಕೋವಕ 
ದಕ ರಕಯುವಾಂತಕ ಮಾಡುವುದ್ು. 

➢ ಬಳಕದೆಯರ- ಸಕೋವಕ ಮತುು ವಸುುಗಳ್ನ್ುನ ಬಳ್ಸುವವ  
➢ ಪೂರೆೈಕೆದಯರ- ಬಳ್ಕ್ಕದಾರರಿಾಂದ್ ಹಣಪಡಕದ್ು ವಸುು ಅಥವಾ 

ಸಕೋವಕಗಳ್ನ್ುನ ನಿೋಡುವವ  
➢ ಗಾರಹಕ ಸಾಂರಕ್ಷಣಕಯ ಆಾಂದಕ ೋಲ್ನ್ ಮದ್ಲಿಗಕ ಪಾರರಾಂಭವಾದ್ 

ದಕೋಶ -ಅಮರಿಕದ ಸ್ಾಂಯುಕಿ ಸ್ಾಂಸಯಥನ 
➢ ಭಯರತ್ದಲಿಿ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಮ್ಟ್ಟದ ಗಯರಹಕ ಸ್ಾಂಘಟ್ನಗೆಳು 

ಪಯರರಾಂಭವ್ಯಗಲು ಕಯರಣವ್ಯದ ಸ್ಾಂಸೆಥ -“ಅವಕೋರ್” 
➢ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ ಹಣದ ದೂರುಗಳನುನ 

ತೆಗದೆುಕೊಳುಳವುದು. -ಜಿಲ್ಾಿ ವಕೋದ್ಕ್ಕಗಳ್ು 
➢ 20ಲಕ್ಷ ದಾಂದ ಒಾಂದು ಕೂೆೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ದೂರುಗಳನುನ 

ತೆಗದೆುಕೊಳುಳವುದು -ರಾಜಯ ಆಯೋಗ 
➢ ಒಾಂದು ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪಯಯಿಗಿಾಂತ್ ಹೆರ್ುಾ ಮ್ೌಲಾದ ದೂರುಗಳನುನ 

ಇತ್ಾಥು ಮ್ಯಡುವುದು -ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಆಯೋಗ 
                     

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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1. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರಕ ೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ್ 
1. ಮಧ್ಯಕ್ಾಲ್ದ್ಲಿಿ ಭಾರತ ಮತುು ಯುರಕ ೋಪ್ ನ್ಡುವಕ ವಾಯಪಾರ 

ಹಕೋಗಕ ನ್ಡಕಯುತ್ತುತುು? 
➢ ಏಷ್ಯಾದ ಸ್ರಕುಗಳನುನ ಅರಬ್ ವತ್ುಕರು ಕಯನ್ ಸಯಟಾಂಟಿನೊೋಪಲ್ 

ನಗರಕೆಕ ತ್ಲುಪಿಸ್ುತ್ತಿದದರು.  
➢ ಅಲಿಿಾಂದ ಇಟ್ಲಿಯ ವತ್ುಕರು ಅವುಗಳನುನ ಕೊಾಂಡು 

ಯುರೊೋಪಿನ ದೆೋಶಗಳಲಿಿ ಮ್ಯರುತ್ತಿದದರು. 
2. ಟಕತರು ಕ್ಾನ್ ಸಾಟಾಂಟಿನಕ ೋಪಲ್ ನ್ಗರವನ್ುನ 

ವಶಪಡಿಸಕ್ಕ ಾಂಡಿದ್ುರಿಾಂದ್ ಆದ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು?  
➢ ಎಲಯಿ ವ್ಯಾಪಯರ ಮ್ಯಗುಗಳು ಟ್ಕುರ ನಯಾಂತ್ರಣಕೆಕ ಹೊೋದವು.  
➢ ಟ್ಕುರು ಈ ಮ್ಯಗುದ ವ್ಯಾಪಯರದ ಮೋಲೆ ತ್ತೋವರತ್ರದ 

ತೆರಿಗಗೆಳನುನ ವಿಧಿಸ್ತೊಡಗಿದರು.   
➢ ಪರಿಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ ವತ್ುಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಯರವು ಲಯಭದಯಯಕವ್ಯಗಿ 

ಪರಿಣಮಿಸ್ಲಿಲಿ. 
➢ ಹೊಸ್ ಸ್ಮ್ುದರ ಮ್ಯಗುಗಳನುನ ಹುಡುಕಲು ಪೆರೋರಣೆಯಯಯಿತ್ು. 
3. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಕ ಸ ಜಲ್ಮಾಗತ ಕಾಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ು ಪ ಾೋರಣ ಯಾದ್ 

(ಕ್ಾರಣವಾದ್) ಅಾಂಶಗಳ್ನ್ುನ ರ್ಚ್ಚತಸರಿ. 
➢ ಯುರೊೋಪಿನ ರಯಜ್ರು ನಯವಿಕರಿಗೆ ನೋಡಿದ ಪೊರೋತಯಸಹ   
➢ ಹೊಸ್ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಆವಿಷ್ಯಕರಗಳಯದ ದಕೂಸಚ್ಚ, ಆಸೂೆರೋಲೂೆೋಬ್ 

ಸಿಡಿಮ್ದುದ ಮೊದಲಯದವುಗಳು  
4. ಬಕ್ಾೊರ್ ಕದ್ನ್ದ್ ಕ್ಾರಣಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ. 
➢ ಮಿೋರ್ ಖ್ಯಸಿಾಂ ಬಾಂಗಯಳದ ಎಲಯಿ ವ್ಯಾಪಯರವನುನ ಸ್ುಾಂಕಮ್ುಕಿ 

ಎಾಂದು ಘೂೋಷ್ಟಸಿದನು.  
➢ ಪರಿಣಯಮ್, ಬ್ರರಟಿಷರ ವ್ಯಾಪಯರಕೆಕ ಭಯರಿ ಹೊಡೆತ್ ಬ್ರದದತ್ು.  
➢ ಅವರು ಮಿೋರ್ ಖ್ಯಸಿಾಂನನುನ ಇಳಿಸಿ ಮ್ತೆಿ ಮಿೋರ್ ಜಯಫರ  ನ್ನ್ನು 

ನವ್ಯಬನಯಗಿ ಮ್ಯಡಿದರು.  
➢ ಮಿೋರ್ ಖ್ಯಸಿಮ್ನು ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರುದಧ ಸ್ಾಂಘಟ್ನಯತ್ಮಕ 

ಹೊೋರಯಟ್ಕಕೆ ಮ್ುಾಂದಯದನು. 
5. ಬಕ್ಾೊರ್ ಕದ್ನ್ದ್ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ. 
➢ ಎರಡನೆೋ ಷ್ಯ ಆಲಾಂ ಈಸ್ಟ ಇಾಂಡಿಯಯ ಕಾಂಪನಗೆ ಬಾಂಗಯಳದ 

ಮೋಲಿನ ‘ದವ್ಯನ’ ಹಕಕನುನ ನೋಡಿದನು. 
➢ ಷ್ಯ ಆಲಾಂ ವ್ಯಷ್ಟುಕ 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಯಯಿಗಳನುನ ಪಡೆದು 

ಬಾಂಗಯಳದ ಮೋಲಿನ ತ್ನನ ಹಕಕನೆನಲಿ ಬ್ರಟ್ುಟಕೊಡಬ್ೋೆಕಯಯಿತ್ು. 
➢ ಔದ್ ನ ನವ್ಯಬ ಕಾಂಪನಗ ೆಯುದಧನಷಟ ಪರಿಹಯರವ್ಯಗಿ 50 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಯಯಿಗಳನುನ ಕೊಡಬ್ೋೆಕಯಯಿತ್ು.  
➢ ಮಿೋರ್  ಜಯಫರನ ಮ್ಗನಗೆ ವಿಶ್ಯರಾಂತ್ತ ವ್ೆೋತ್ನ ನೋಡಿ ಬಾಂಗಯಳದ 

ಪೂಣು ಆಡಳಿತ್ವನುನ ಕಾಂಪನ ನವುಹಸ್ತೊಡಗಿತ್ು. 
6. ‘ದ್ವ ಪರಭುತವ’  ಪದ್ಧತ್ತಯನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 
➢ ರಯಬಟ್ು ಕೆಿೈವನು ‘ದಾ ಪರಭುತ್ಾ’  ಪದಧತ್ತಯನುನ ಬಾಂಗಯಳದಲಿಿ 

ಜಯರಿಗೆ ತ್ಾಂದನು.  
➢ ಈ ಪದಧತ್ತಯಾಂತೆ ಬ್ರರಟಿಷರು ಭೂ ಕಾಂದಯಯ ವಸ್ೂಲಿ ಮ್ಯಡುವ 

ಹಕಕನುನ ಹೊಾಂದದರು  
➢ ಬಾಂಗಯಳದ ನವ್ಯಬನು ಆಡಳಿತ್, ನಯಾಯ ಮೊದಲಯದ 

ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ ಕಯಯುಗಳನುನ ನವುಹಸ್ುತ್ತಿದದನು. 

2. ಬ್ರರಟಿಷ್ ಆಳಿವಕ್ಕಯ ವಿಸುರಣಕ 
1. ಬ್ರರಟಿಷರು ಭಾರತದ್ಲಿಿ ತಮೂ ಸಾಮಾರಜಯ ವಿಸುರಣಕಗಾಗಿ 

ಅನ್ುಸರಿಸದ್ ಮಾಗತಗಳಾವುವು? 
➢ ಯುದಧಗಳು 
➢ ಸ್ಹಯಯಕ ಸೆೈನಾ ಪದಧತ್ತ 
➢ ದತ್ುಿ ಮ್ಕಕಳಿಗ ೆಹಕ್ತಕಲಿ ನೋತ್ತ  
2. ಮದ್ಲ್ನಕೋ ಆಾಂಗಕ ಿೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳ್ನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 
➢ ಮೊಗಲ್ ರ್ಕರವತ್ತು ಮೊದಲು ಬ್ರರಟಿಷರಿಗೆ ನೋಡಿದದ ಕೊೋರ ಮ್ತ್ುಿ 

ಅಲಹಯಬ್ಯದ್ ಗಳನುನ ಮ್ರಯಠರಿಗೆ ಕೂೆಟ್ಟನು.  
➢ ಇದರಿಾಂದ ಮ್ರಯಠರು & ಬ್ರರಟಿಷರ ಮಧಯ ವ್ೆೈರತ್ಾ ಉಾಂಟಯಯಿತ್ು. 
➢ ಪೆೋಶ್ೆಾಯ ಸಯಥನಕಕೆ ಏಪುಟ್ಟ ಕಲಹ. 
3. ಮ ರನಕೋ ಆಾಂಗಕ ಿೋ-ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? 
➢ ಮ್ರಯಠ ಮ್ನತೆ್ನಗಳು ತ್ಮ್ಮ ಘನತೆ ಮ್ತ್ುಿ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯವನುನ 

ಉಳಿಸಿಕೊಳಳಲು ನಡಸೆಿದ ಪರಯತ್ನಗಳು. 
➢ ಪೆೋಶ್ೆಾ ಬ್ರರಟಿಷರ ನಯಾಂತ್ರಣದಾಂದ ಮ್ುಕಿಗೊಳಳಲು ಹವಣಿಸಿದುದ  
➢ 1817ರಲಿಿ ಪೆೋಶ್ೆಾಯು ಪೂನಯದಲಿಿ ಬ್ರರಟಿಷ್ ರೆಸಿಡನೆಸಯ ಮೋಲೆ 

ದಯಳಿ ನಡೆಸಿದುದ. 
4. ಮ ರನಕೋ ಆಾಂಗಕ ಿೋ-ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 
➢ ಬ್ರರಟಿಷರು ಪೆೋಶ್ೆಾ ಪದವಿಯನುನ ರದುದಗೊಳಿಸದರನ.  
➢ ಬ್ಯಜಿರಯಯನಗೆ ವಿಶ್ಯರಾಂತ್ತ ವ್ೋೆತ್ನ ನೋಡಿದರು.   
➢ ಶ್ರವ್ಯಜಿಯ ವಾಂಶಸ್ಥ ಪರತಯಪಸಿಾಂಹನನುನ ಸ್ಣು ರಯಜ್ಾ ಸ್ತಯರಯದಲಿಿ 

ಪರತ್ತಷ್ಯಠಪಿಸಿದರು. 
9. ಸಾವತಾಂತಕ ರಯೋತುರ ಭಾರತ 

1. ಭಾರತವು ಸಾವತಾಂತರಯಗಳಿಸದ್ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಎದ್ುರಿಸದ್ 
ಸಮಸಕಯಗಳಾವುವು? 

➢ ಮ್ತ್ತೋಯ ಗಲಭೆಗಳು 
➢ ನರಯಶ್ರರತ್ರ ಸ್ಮ್ಸಾೆ 
➢ ಸ್ಾಂವಿಧಯನವನುನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳುಳವ ಸ್ವ್ಯಲು 
➢ ದೆೋಶ್ರ ಸ್ಾಂಸಯಥನಗಳ ವಿಲಿೋನೋಕರಣ 
➢ ಹೊಸ್ ಸ್ಕಯುರ ರರ್ನೆ 
2. ನಿರಾಶಿರತರ ಸಮಸಕಯಯನ್ುನ ದಕೋಶವು ಹಕೋಗಕ ಎದ್ುರಿಸತು? 
➢ ಪಶ್ರಾಮ್ ಬಾಂಗಯಳ, ಅಸಯಸಾಂ, ಮೋಾಲಯ ಮ್ತ್ುಿ ತ್ತರಪುರ 

ರಯಜ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ನರಯಶ್ರರತ್ರಿಗ ೆನೆಲ ೆಕಲಿಪಸ್ಲಯಗಿದೆ. 
➢ ನರಯಶ್ರರತ್ರಿಗೆ ಅವಶಾಕವ್ಯದ ಅನುಕೂಲಗಳನುನ ಕಲಿಪಸಿ ತ್ಮ್ಮ 

ಬದುಕನುನ ಕಟಿಟಕೂೆಳಳಲು ಸ್ಹಯಯಮ್ಯಡಿದವು.  
➢ ಬ್ಯಾಂಗಯಿದಾಂದ ಬಾಂದ ನರಯಶ್ರರತ್ರಿಗೆ ಬಾಂಗಯಳದಲಿಿ ನೆಲೆ 

ಕಲಿಪಸ್ಲಯಗಿದೆ. 
➢ ಬ್ೆೈಲಕುಪಪೆಯಲಿಿ ಟಿಬ್ಟೆಿಯನ್ ನರಯಶ್ರರತ್ರಿಗಯಗಿ 3000 ಎಕರ ೆ

ಜ್ಮಿೋನನುನ ನೋಡಲಯಗಿದೆ. 
3. ವಲ್ಿಭಭಾಯ ಪಟಕೋಲ್ರು ‘ಉಕ್ತೆನ್ ಮನ್ುಷಯ’  ಎಾಂದ್ು 
ಖಾಯತರಾಗಿದಾುರಕ. ಸಮರ್ಥತಸ. 

➢ ಬ್ರರಟಿಷರು ಭಯರತ್ ಬ್ರಟ್ುಟ ಹೊೋಗುವ್ಯಗ ದೆೋಶದಲಿಿ 562 
ಸ್ಾಂಸಯಥನಗಳಿದದವು. 

➢ ದೆೋಶ್ರೋಯ ಸ್ಾಂಸಯಥನಗಳನುನ ಭಯರತ್ ಒಕೂಕಟ್ಕಕೆ 
ವಿಲಿೋನಗೂೆಳಿಸ್ುವಲಿಿ ಪರಮ್ುಖ್ ಪಯತ್ರ ನವುಹಸಿದರು. 

➢ ಕಾರಣ ಪಟೆೋಲರು ‘ಉಕ್ತಕನ ಮ್ನುಷಾ’  ಎಾಂದು ಖ್ಯಾತ್ತಯಯಗಿದಯದರೆ.  

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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4. ಪಾಾಂಡಿಚ್ಕೋರಿಯನ್ುನ ಫಕರಾಂರ್ರಿಾಂದ್ ವಿಮುಕುಗಕ ಳಿಸದ್ ರಿೋತ್ತಯನ್ುನ 
ವಿವರಿಸ. 

➢ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯದ ನಾಂತ್ರದಲಿಿ ಪಯಾಂಡಿಚ್ೋೆರಿ ಫೆರಾಂರ್ರ ಹಡಿತ್ದಲಿಿತ್ುಿ 
➢ ಕಯಾಂಗೆರಸ್, ಕಮ್ುಾನಸ್ಟ ಮ್ತ್ು ಿಇತ್ರ ಸ್ಾಂಘಟ್ನೆಗಳ ಹೊೋರಯಟ್ದ 

ಫಲವ್ಯಗಿ ಭಯರತ್ಕೆಕ ಸೋೆಪುಡಗೆೊಾಂಡವು.  
5. ಹಕೈದ್ರಾಬಾದ್ ಸಾಂಸಾಾನ್ವನ್ುನ ಭಾರತ ಒಕ ೆಟದ್ಲಿಿ ಹಕೋಗಕ 
ಸಕೋರಿಸಲ್ಾಯತು? 

➢ ಹೆೈದರಯಬ್ಯದ್ ಸ್ಾಂಸಯಥನವು ನಜಯಮ್ನ ಅಧಿೋನದಲಿಿತ್ುಿ.  
➢ ಈತ್ನು ಸ್ಾತ್ಾಂತ್ರವ್ಯಗುಳಿಯುವ ಉದೆದೋಶದಾಂದ ಭಯರತ್ಕಕೆ ಸೆೋರಲು 

ನರಯಕರಿಸಿದನು.  
➢ ನಜಯಮ್ನ ಕೂರರ ಪಡೆಯಯದ ರಜಯಕರ ಬಗಗೆೆ ಜ್ನತೆಯಲಿಿ 

ವ್ಯಾಪಕ ಪರತ್ತರೊೋಧವಿತ್ುಿ.  
➢ ಭಯರತ್ ಸ್ಕಯುರ ಸೆೈನಾವನುನ ಕಳುಹಸಿ ಹೆೈದರಯಬ್ಯದನುನ 

ಭಯರತ್ದೊಾಂದಗೆ ವಿಲಿೋನಗೂೆಳಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು.  
6. ಜುನಾಗಢ್ ಸಾಂಸಾಾನ್ವನ್ುನ ಭಾರತ ಒಕ ೆಟದ್ಲಿಿ ಹಕೋಗಕ 
ವಿಲಿೋನ್ಗಕ ಳಿಸಲ್ಾಯತು? 

➢ ನವ್ಯಬನು ಜ್ುನಯಗಢವನುನ ಪಯಕ್ತಸಯಿನಕಕೆ ಸೆೋರಿಸ್ಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದನು. 
➢ ಆಗ ಪರಜಗೆಳು ಆತ್ನ ವಿರುದಧ ದಾಂಗೆ ಎದದರು.  
➢ ಇದನುನ ಎದುರಿಸ್ಲಯಗದೆ ನವ್ಯಬನು ಪಲಯಯನ ಮ್ಯಡಿದನು.  
➢ 1949ರಲಿಿ ಜ್ುನಯಗಢ್ ಭಯರತ್ ಒಕೂಕಟ್ಕಕೆ ಸೆೋಪುಡೆಯಯಯಿತ್ು. 
7. ಗಕ ೋವಾವನ್ುನ ಪಕ ೋರ್ುತಗಿೋಸರಿಾಂದ್ ಹಕೋಗಕ ಮುಕುಗಕ ಳಿಸಲ್ಾಯತು? 
➢ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯದ ನಾಂತ್ರವೂ ಗೊೋವ್ಯ ಪೊೋರ್ುುಗಿೋಸ್ರ 

ವಸಯಹತ್ುವ್ಯಗಿ ಮ್ುಾಂದುವರಿದತ್ುಿ 
➢ ಗೊೋವ್ಯವನುನ ಭಯರತ್ಕೆಕ ಸೋೆರಿಸ್ಬ್ೆೋಕೆಾಂದು ರ್ಳುವಳಿ ನಡೆಯಿತ್ು.  
➢ ಪೊೋರ್ುುಗಿೋಸ್ರು ಸೆೈನಾವನುನ ತ್ರಿಸಿ ರ್ಳುವಳಿಯನುನ ದಮ್ನ 

ಮ್ಯಡಲು ಪರಯತ್ತನಸಿದರು. 
➢ 1961ರಲಿಿ ಭಯರತ್ದ ಸೆೈನಾ ಮ್ಧೆಾ ಪರವ್ೆೋಶ್ರಸಿ ಗೊೋವ್ಯವನುನ 

ವಶಪಡಿಸಿಕೂೆಾಂಡಿತ್ು. 
8. ಭಾಷಾವಾರು ಪಾರಾಂತಯಗಳ್ ವಿಾಂಗಡಣಾ ಕರಮವನ್ುನ ಕುರಿತು ಬರಕಯರಿ. 
➢ ದೆೋಶ್ಯದಾಾಂತ್ ಭಯಷ್ಯವ್ಯರು ರಯಜ್ಾಗಳನುನ ರಚ್ಚಸ್ಬ್ೋೆಕೆಾಂಬ ಕೂಗು 

ತ್ತೋವರವ್ಯಗಿತ್ುಿ.  
➢ 1953ರಲಿಿ ರಯಜ್ಾ ಪುನವಿುಾಂಗಡಣಯ ಆಯೋಗವನುನ ರಚ್ಚಸಿತ್ು.  
➢ ಫಜ್ಲ್ ಅಲಿ ಇದರ ಅಧಾಕ್ಷರಯಗಿದದರು. 
➢ ಕ.ೆಎಾಂ.ಫಣಿಕಕರ್ ಮ್ತ್ುಿ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಕುಾಂಜ್ುರ ಸ್ದಸ್ಾರಯಗಿದದರು.  
➢ 1956ರಲಿಿ ರಯಜ್ಾ ಪುನವಿುಾಂಗಡಣಯ ಕಯನೂನು ಜಯರಿಗೆ ಬಾಂದತ್ು.  
➢ ಇದರ ಪರಕಯರ ಭಯಷ್ಯವ್ಯರು ಪಯರಾಂತ್ಾಗಳು ರರ್ನೆಯಯದವು 
9. ನಕಹರ ರಾಂಥ ನಾಯಕರು ಭಾರತವನ್ುನ ಜಾತಯತ್ತೋತ ರಾಷರವನಾನಗಿ 
ರ ಪಿಸುವ ಬಗಕೆ ಏಕ್ಕ ಯೋಚ್ಚಸದ್ರು? 

➢ 1947ರಲಿಿ ಭಯರತ್ ಸ್ಾತ್ಾಂತ್ರಯವ್ಯದಯಗ ಮ್ತ್ತೋಯ ಗಲಭೆಗಳು 
ನಡೆದವು. 

➢ ಲಕ್ಾೊಂ ತರ ಹೊಂದ್ ಗಳು & ಮನಸಿ ಮರನ ಮರಣ ಹ ್ೊಂ ದಿದರನ. 
➢ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜ್ನರು ಹತೆಾಗಿೋಡಯದರು.  
➢ ಆಸಿಿಪಯಸಿಿಗಳು ನಷಟಕಕೆ ಈಡಯದವು. 
➢ ಕೂೆೋಮ್ುದಳುಳರಿಯ ಭಯಯನಕ ದೃಶಾಗಳಿಾಂದ ಭಯರತ್ವನುನ 

ಜಯತ್ಾತ್ತೋತ್ ರಯಷರವನಯನಗಿ ರೂಪಿಸ್ುವ ಬಗೆೆ ಯೋಚ್ಚಸಿದರು. 
 
 

2. ಭಾರತದ್ ವಿದಕೋಶ್ಾಾಂಗ ನಿೋತ್ತ 
1. ವಣತಭಕೋದ್ ನಿೋತ್ತಗಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸದ್ಾಂತಕ ಭಾರತದ್ ನಿಲ್ುವಕೋನ್ು? 
➢ ವಣುಭೋೆದ ನೋತ್ತಯು ಅಮ್ಯನವಿೋಯವ್ಯದುದು. 
➢ ಮ್ಯನವ ಹಕುಕಗಳನುನ ಉಲಿಾಂಘಿಸ್ುತ್ಿದೆ. 
➢ ವಿಶಾಶ್ಯಾಂತ್ತ ಮ್ತ್ುಿ ಸ್ಹಬ್ಯಳೆಾಗ ೆಮ್ಯರಕವ್ಯಗುತ್ಿದೆ. 
➢ ಜ್ಗತ್ತಿನಲಿಿ ಯಯವ ರಯಷರವೂ ವಣುಭೆೋದ ನೋತ್ತ 

ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬ್ಯರದು ಎಾಂಬ ನೋತ್ತಯನುನ ಹೊಾಂದದೆ. 
2. ವಸಾಹತುಶ್ಾಹಿತವವನ್ುನ ಭಾರತವು ವಿರಕ ೋಧಿಸಲ್ು ಕ್ಾರಣಗಳಕೋನ್ು? 
➢ ಭಯರತ್ ವಸಯಹತ್ುಶ್ಯಹತ್ಾವನುನ ವಿರೊೋಧಿಸಿ ಸ್ಾತ್ಾಂತ್ರಗೊಾಂಡಿದೆ. 
➢ ಭಯರತ್ ಸಯಾಭಯವಿಕವ್ಯಗಿ ಅದನುನ ವಿರೊೋಧಿಸ್ುತ್ಿದೆ. 
➢ ಪರಪಾಂರ್ದ ಯಯವುದೆೋ ಮ್ೂಲಯೆಲಿಿ ವಸಯಹತ್ುಶ್ಯಹತ್ಾ 

ಇರಕೂಡದು ಎಾಂದು ಪರತ್ತಪಯದಸಿತ್ು. 
3. ಪರರ್ಲಿತ ಜಗತ್ತುಗಕ ನಿಶಯಸರೋಕರಣ ಅತ್ತೋ ಅಗತಯ ಎಾಂದ್ು ಭಾರತ 

ಏಕ್ಕ ಪರತ್ತಪಾದ್ಸುತ್ತುದಕ? 
➢ ಮ್ೂರನೆೋ ಮ್ಹಯಯುದಧ ನಡೆಯಬಹುದೆಾಂಬ ಆತ್ಾಂಕ ಹಲವು 

ರಯಷರಗಳಲಿಿ ಉಾಂಟಯಗಿದೆ.  
➢ ಶಸಯರಸ್ರಗಳ ಪೆೈಪೊೋಟಿಗೆ ಒಳಗಯದ ರಯಷರಗಳು ಅಣಾಸ್ರಗಳನುನ 

ಉಪಯೋಗಿಸ್ುವ ಸ್ಾಂಭವವಿರುತ್ಿದೆ.  
➢ ಭಯರತ್ ಗಯತ್ರದ ಪರಿಮಿತ್ತಯಲಿಿನ ನಶಾಸಿರೋಕರಣವನುನ 

ಪರತ್ತಪಯದಸ್ುತ್ಿದೆ. 
➢ ಭಯರತ್ ವಿಶಾಶ್ಯಾಂತ್ತ ಹಯಗೂ ಸ್ಹಬ್ಯಳೆಾಗ ೆಪೂರಕವ್ಯದ 

ವಿದೆೋಶ್ಯಾಂಗ ನೋತ್ತಗೆ ವಿಶ್ೆೋಷವ್ಯಗಿ ಒತ್ುಿ ನೋಡಿದೆ.  
4. ಜಾಗತ್ತಕ ಸಮಸಕಯಗಳ್ು ಹಾಗ  ಭಾರತದ್ ಪಾತರ 

1. ದ್ವತ್ತೋಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಬಳಿಕ ಎದ್ುರಾದ್ ಸಮಸಕಯಗಳಾವುವು? 
➢ ಮ್ಯನವ ಹಕುಕಗಳ ನರಯಕರಣೆ 
➢ ಶಸಯರಸ್ರಗಳ ಪೆೈಪೊೋಟಿ 
➢ ಆರ್ಥುಕ ಅಸ್ಮ್ಯನತೆ  
➢ ವಣುಭೋೆಧ ನೋತ್ತ  
➢ ಭಯೋತಯಪದಕತೆ 
2. ಮಾನ್ವ ಹಕುೆಗಳ್ ಪರತ್ತಪಾದ್ನಕಗಾಗಿ ಭಾರತವು ನ್ಡಕಸುತ್ತುರುವ 
ಹಕ ೋರಾಟವನ್ುನ ವಿವರಿಸ 

➢ ಸಯವುತ್ತರಕ ಮ್ಯನವ ಹಕುಕಗಳನುನ ಪರತ್ತಪಯದಸ್ುತಯಿ ಬಾಂದದೆ. 
➢ ತ್ನನ ಸ್ಾಂವಿಧಯನದಲಿಿ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಹಕುಕಗಳನುನ ನಮ್ೂದಸಿದೆ.  
➢ ವಿಶಾ ಸ್ಾಂಸೆಥಯ ಸಯಮ್ಯನಾ ಸ್ಭಯೆಲಿಿ ಮ್ಯನವ ಹಕುಕಗಳನುನ 

ಸ್ಮ್ರ್ಥುಸ್ುತಯಿ ಬಾಂದದೆ. 
➢ ಭಯರತ್ದಲಿಿ ಮ್ಯನವ ಹಕುಕಗಳ ಆಯೋಗವನುನ ರಚ್ಚಸ್ಲಯಗಿದೆ 
➢ ರಯಜ್ಾಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ರಯಜ್ಾ ಮ್ಯನವ ಹಕುಕಗಳ ಆಯೋಗ ರಚ್ಚಸದೆ. 

03 ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಳ್ವಳಿಗಳ್ು (2/3 ಅಾಂಕ) 
1. ಜನ್ಮಾಂದಕಯ ಸವರ ಪವನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ. 
➢ ಜ್ನರು ಆಕಸಿಮಕವ್ಯದ ಕಯರಣದಾಂದ ಸೆೋರಿ ತಯತಯಕಲಿಕವ್ಯಗಿ 

ನಡೆಸ್ುವ ವತ್ುನೆಯಯಗಿದೆ. 
➢ ಇವು ಮ್ುಾಂದೆ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ರ್ಳವಳಿಗಳಯಗಿ ರೂಪುಗೂೆಳಳಬಹುದು. 
➢ ಯಯವುದೆೋ ಪೂವು ಯೋಜ್ನೆ ಇಲಿದೆ ಅನಶ್ರಾತ್ವ್ಯಗಿ ಒಾಂದು 

ಆಸ್ಕಿ್ತಯ ಸ್ುತ್ಿ ಜ್ನ ನೆರದೆರುತಯರಿೆ. 
➢ ಜ್ನಮ್ಾಂದೆ ಸ್ಮ್ಯಜ್ದ ಲೊೋಪದೊೋಷಗಳನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವುದು. 
➢ ಸ್ಕಯುರದ ಯೋಜ್ನೆಗಳು, ನದುಷಟ ಕಯಯುಕರಮ್ಗಳ ಬಗಗೆಿನ 

ಜ್ನರ ಅಸ್ಮ್ಯಧಯನವನುನ ಹೊರಹಯಕುತ್ಿದೆ.  

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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2. ದಕ ಾಂಬ್ರಯ ಸವರ ಪವನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ. 
➢ ದೊಾಂಬ್ರ/ಗಲಭೆಗಳಲಿಿ ತೂೆಡಗಿರುವವರ ವತ್ುನೆಗ ೆನಶ್ರಾತ್ವ್ಯದ 

ಗುರಿ ಇರುವುದಲಿ  
➢ ಸಯವುಜ್ನಕ ಆಸಿಿ ಪಯಸಿಿಗಳನುನ ಹಯಳು ಮ್ಯಡುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ಸಯಮ್ಯನಾವ್ಯಗಿ ನಗರ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿಿ ಹೆರ್ುಾ ನಡೆಯುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ದೊಾಂಬ್ರ/ಗಲಭೆಗಳು ದೋಘುಕಯಲ ನಡೆಯಲಯರವು.  
3. ದಕ ಾಂಬ್ರ/ಗಲ್ಭಕಗಳ್ನ್ುನ ಹಕೋಗಕ ನಿಯಾಂತ್ತರಸಬಹುದ್ು? 
➢ ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಸ್ಮ್ಯಪರಜ್ಞೆ 
➢ ಪೊೋಲಿೋಸ್ 
➢ ರಕ್ಷಣಯ ಪಡೆ  
➢ ಕಯನೂನು  
4. ಪರಿಸರ ರ್ಳ್ವಳಿಗಳ್ನ್ುನ ಹಕಸರಿಸ. 
➢ ಚ್ಚಪೂೆಕೋ ರ್ಳವಳಿ 
➢ ಅಪಿಪಕೂೆೋ ರ್ಳುವಳಿ 
➢ ನಮ್ುದಯ ಬಚ್ಯವೋ ಆಾಂದೊೋಲನ 
➢ ಮ್ೌನ ಕಣಿವ್ೆ ಆಾಂದೊೋಲನ 
➢ ಕನಯುಟ್ಕ ಕರಯವಳಿ ತ್ತೋರದ ಪರಿಸ್ರ ರ್ಳವಳಿ 
➢ ಕೈೆಗಯ ಅಣು ಸಯಥವರ ವಿರೊೋಧಿ ರ್ಳವಳಿ 
5. ಚ್ಚಪಕ ೆೋ ರ್ಳ್ವಳಿಯನ್ುನ ನ್ಡಕಸಲ್ು ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು? 
➢ ಉತ್ಿರ ಪರದೋೆಶದ ತೆಹರ-ಘವ್ಯುಲ್ ಜಿಲೆಿಯ ರೆನನ ಗಯರಮ್ದಲಿಿ  

ಮ್ರಗಳನುನ ಕಡಿಯಲು ಸ್ಕಯುರ ಅನುಮ್ತ್ತ ನೋಡಿತ್ುಿ. 
➢ ಇದರಿಾಂದ ಅರಣಾ ನಯಶವ್ಯಗುತ್ದಿೆ ಮ್ತ್ುಿ ಪರಿಸ್ರ ಹಯಳಯಗುತಿ್ದೆ 

ಎಾಂದು ತ್ತಳಿದು ಅಲಿಿನ ಮ್ಹಳಯೆರೆೋ ಮ್ರಗಳನುನ ತ್ಬ್ರಾಕೂೆಾಂಡು 
‘ಅಪಿಪಕೂೆೋ’ (ಚ್ಚಪೂೆಕ) ರ್ಳವಳಿಯನುನ ಪಯರರಾಂಭಿಸಿದರು.  

➢ ಪರಿಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ ಮ್ರಗಳನುನ ಕಡಿಯಲು ಸ್ಕಯುರ ನೋಡಿದ 
ಅನುಮ್ತ್ತ ರದಯದಯಿತ್ು. 

6. ಕನಾತಟಕದ್ ಅಪಿಪಕ್ಕ ೋ ರ್ಳ್ುವಳಿಯನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 
➢ ಕನಯುಟ್ಕದ ಉತ್ಿರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಯ ಸ್ಲಯಾನ ಗಯರಮ್ದ ರೆೈತ್ರು 

1983ರಲಿಿ ಅಪಿಪಕೂೆೋ ರ್ಳವಳಿಯನುನ ನಡೆಸಿದರು.  
➢ ಕಲಸ ೆಅರಣಾದಲಿಿ ಗುತಿ್ತಗೆದಯರರು ಮ್ರ ಕಡಿಯಲು ಬಾಂದಯಗ 

ಜ್ನರು ಮ್ರಗಳನುನ ಅಪಿಪಕೂೆಾಂಡು ಪರತ್ತಭಟಿಸಿದರು.   
➢ ಮ್ರಗಳ ಕಳಳ ಸಯಗಯಣಿಕೆ ತ್ಪಿಪಸ್ುವುದು, ಪರಿಸ್ರ ಮ್ಹತ್ಾದ ಬಗೆೆ 

ಅರಿವು ಮ್ೂಡಿಸ್ುವುದು ಅಲಿಿನ ರೆೈತ್ರ ಉದೆದೋಶವ್ಯಗಿತ್ುಿ. 
7. ನ್ಮತದಾ ಬಚ್ಾವೋ ಆಾಂದಕ ೋಲ್ನ್ವನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 
➢ ಗುಜ್ರಯತ್ ರಯಜ್ಾದ ನಮ್ುದಯ ನದಗೆ ಕಟ್ಟಲಯದ ಆಣೆಕಟ್ುಟ 

ನಮ್ಯುಣದ ವಿರುದಧ ನಡೆಯಿತ್ು. 
➢ ಆಣೆಕಟ್ುಟ ನಮ್ಯುಣ ಅಲಿಿನ ಸ್ಥಳಿೋಯ ಜ್ನರನುನ ಮ್ತ್ುಿ 

ಬುಡಕಟ್ುಟ ಜ್ನರನುನ ನಗುತ್ತೋಕರಣಕಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ುಿ.  
➢ ಮೋಧಯ ಪಯಟ್ಕರ್ ಇದರ ನೆೋತ್ೃತ್ಾ ವಹಸಿದದರು. 
➢ ಅರಣಾ ನಯಶ, ಪರಿಸ್ರನಯಶ, ಜಿೋವ ಸ್ಾಂಕುಲಗಳಿಗ ೆಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ 

ಆಶಯದಾಂದ ಈ ರ್ಳುವಳಿ ನಡೆಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 
8. ಕನಾತಟಕದ್ ರಕೈತ ರ್ಳ್ವಳಿಯ ಪರಮುಖ್ ಬಕೋಡಿಕ್ಕಗಳ್ಳಾವುವು? 
➢ ಗಯರಮ್ಗಳ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಾಗಳನುನ ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸ್ಬ್ೆೋಕು 
➢ ಜ್ಪಿಿ ಕಯಯುಕರಮ್ಗಳು ನಲಿಬ್ೆೋಕು 
➢ ಸ್ಥಳಿೋಯ ನೆೈಸ್ಗಿುಕ ಸ್ಾಂಪತ್ತಿನಲಿಿ ಸ್ಥಳಿೋಯ ಗಯರಮ್ಗಳಿಗೆ ಪಯಲು 

ದೊರೆಯಬ್ೆೋಕು,  
➢ ಲೆವಿ ಪದಧತ್ತ ನಲಿಬ್ೆೋಕು 

 

9. ಮೌನ್ ಕಣಿವಕ ಆಾಂದಕ ೋಲ್ನ್ವನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 
➢ ಕೋೆರಳದ ಮ್ೌನ ಕಣಿವ್ೆಯಲಿಿ ಸಯಥಪಿಸ್ಲು ಉದೆದೋಶ್ರಸ್ಲಯದ 

ಅಣೆಕಟಿಟನ ನಮ್ಯುಣದ ವಿರುದಧ ನಡೆಯಿತ್ು. 
➢ ಅಣೆಕಟಿಟನ ನಮ್ಯುಣದಾಂದ ಅನೆೋಕ ಜಿೋವ ಪರಭೆೋದಗಳು 

ಜಿೋವಿಸ್ಲು ತೊಾಂದರಯೆಯಗುತಿ್ದೆ.  
➢ ಕೋೆರಳ ಶ್ಯಸ್ರ ಸಯಹತ್ಾ ಪರಿಷತ್ು ಿಮ್ತ್ುಿ ವನಾಮ್ೃಗ ಆಸ್ಕಿರು 

ರ್ಳವಳಿಯನುನ ನಡೆಸಿದರು.  
➢ ಅನೆೋಕ ಜಿೋವಸ್ಾಂಕುಲಗಳನುನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಿಸ್ುವಲಿಿ ಯಶಸಿಾಯಯಯಿತ್ು. 
10. ಕನಾತಟಕ ಕರಾವಳಿ ತ್ತೋರದ್ ಪರಿಸರ ರ್ಳ್ವಳಿಗಳಾವುವು? 
➢ MRPL  ವಿರುದಧದ ರ್ಳವಳಿ 
➢ ನಾಂದಕೂರು ಉಷು ಸಯಥವರ ಸಯಥಪನೆಯ ವಿರುದಧ ರ್ಳುವಳಿ 
➢ ಮ್ಾಂಗಳೂರು ವಿಶ್ೆೋಷ ಅರ್ಥುಕ ವಲಯ ವಿರುದಧದ ರ್ಳುವಳಿ 
11. ಕ್ಕೈಗಾ ಅಣು ಸಾಾವರ ವಿರಕ ೋಧಿ ರ್ಳ್ವಳಿಯನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 
➢ ಕಯರವ್ಯರ ಜಿಲೆಿಯ ಕೆೈಗಯದಲಿಿ ಅಣು ವಿದುಾತ್ ಉತಯಪದನಯ 

ಕೋೆಾಂದರವನುನ ಸಯಥಪಿಸ್ುವುದರ ವಿರುದಧ ನಡೆಯಿತ್ು. 
➢ ಶ್ರವರಯಮ್ ಕಯರಾಂತ್ರ ನಯಯಕತ್ಾದಲಿಿ ಪಯರರಾಂಭಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು.  
➢ ಕೈೆಗಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸಯಥವರ ಸಯಥಪನೆಯಿಾಂದ ಅರಣಾನಯಶ, 

ಅಣುವಿಕ್ತರಣದಾಂದ ಜಿೋವ ಪರಭೆೋದಗಳ ಮೋಲೆ ಹಯನಯಯಗುತ್ಿದೆ,  
➢ ಆದದರಿಾಂದ ಇದನುನ ಸಯಥಪನೆ ಮ್ಯಡಬ್ಯರದು ಎಾಂದು ಕೈೆಗಯ 

ವಿರೊೋಧಿ ರ್ಳವಳಿಯನುನ ನಡೆಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 
12. ಮದ್ಯಪಾನ್ ನಿಷಕೋಧ್ ರ್ಳ್ವಳಿಯನ್ುನ(ಮಹಿಳಾ ರ್ಳ್ವಳಿ) ವಿವರಿಸ  
➢ ಮ್ಹಳಯೆರು ರೂಪಿಸಿದ ರ್ಳವಳಿಗಳಲಿಿ ಪರಮ್ುಖ್ವ್ಯದುದು.  
➢ ಮ್ದಾಪಯನ ನಷ್ೆೋಧವು ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯ ರ್ಳವಳಿಯ ಭಯಗ.  
➢ ಕನಯುಟ್ಕದಲಿಿ ಕರಯವಳಿ ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ಲೆನಯಡು ಪರದೋೆಶದಲಿಿ 

ಮ್ದಾಪಯನ ನಷ್ೆೋಧ ರ್ಳವಳಿ ಪಯರರಾಂಭವ್ಯದವು.  
➢ ಕುಸ್ುಮ್ಯ ಸೊರಬ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವರು ಈ ರ್ಳವಳಿಯಲಿಿ 

ತ್ಮ್ಮ ಜಿೋವವನುನ ಕಳದೆುಕೊಾಂಡಿದಯದರೆ.  
➢ ಹಯಸ್ನ, ಕೂೆೋಲಯರ, ಮ್ಾಂಡಾ, ಚ್ಯಮ್ರಯಜ್ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಯದರ.ೆ  
13. ಡಿ. ದಕೋವರಾಜ ಅರಸು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವತತನಕಗಕ ನಾಾಂದ್ 
ಹಾಡಿದ್ರು. ಸಮರ್ಥತಸ. 

➢ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ದುಬುಲರ ವಿಮೊೋರ್ನೆಗ ೆಪೂರಕವ್ಯದ 
ಶ್ಯಸ್ನಗಳನುನ ಜಯರಿಗೆ ತ್ರುವ ಪರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು.  

➢ ಗೆೋಣಿದಯರರನುನ ಭೂಮ್ಯಲಿಕರ ಹಡಿತ್ದಾಂದ ಬ್ರಡುಗಡೆ 
➢ ಜಿೋತ್ಪದಧತ್ತ ರದಧತ್ತ ನಮ್ೂುಲನ ೆ
➢ ಮ್ಲ ಹೊರುವ ಅಮ್ಯನವಿೋಯ ರೂಢಿಯ ನಮ್ೂುಲನೆ  
➢ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ಪರಿವತ್ುನೆಗೆ ನಯಾಂದ ಹಯಡಿದರು 

04 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸಕಯಗಳ್ು (2/3 ಅಾಂಕ) 
1. ಮಕೆಳ್ ದ್ುಡಿಮ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕ್ಾಮಿತಕತಕಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? 
➢ ಮ್ಕಕಳ ಹಕುಕಗಳನುನ ಗೌರವಿಸ್ಲು, ರಕ್ಷಣೆ ಮ್ಯಡಲು ಅಗತ್ಾವ್ಯಗಿ 

ಬ್ೆೋಕಯದ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ಪರಿಸ್ರವಿಲಿದರುವುದು,  
➢ ಬ್ಯಲಾವಿವ್ಯಹ, ಮ್ಕಕಳ ಸಯಗಯಣಿಕ ೆ 
➢ ಮ್ಯಲಿೋಕರ ವಗುದ ಸಯಾಥು  
➢ ವಲಸ,ೆ ಪೊೋಷಕರ ದುಶಾಟ್ಗಳು  
➢ ಉಚ್ಚತ್ ಮ್ತ್ುಿ ಕಡಯಾಯ ಶ್ರಕ್ಷಣ ಹಕುಕಗಳು ಪರಿಣಯಮ್ಕಯರಿಯಯಗಿ 

ಅನುಷ್ಯಠನವ್ಯಗದರುವುದು,  
➢ ಕುಟ್ುಾಂಬದ ಆರ್ಥುಕ ಸಿಥತ್ತ 
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2. ಮಕೆಳ್ ದ್ುಡಿಮಯ ದ್ುಷಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 
➢ ಮ್ಕಕಳ ದೆೈಹಕ ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ಯನಸಿಕ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೋಲೆ 

ಪರಿಣಯಮ್ಗಳನುನ ಉಾಂಟ್ುಮ್ಯಡುತ್ಿದೆ.   
➢ ಬ್ಯಲಕಯಮಿುಕ ಮ್ಕಕಳು ಯುವಕರಯದಯಗ ಅನೆೋಕ ದೆೈಹಕ ಮ್ತ್ುಿ 

ಮ್ಯನಸಿಕ ಕಯಯಿಲೆಗಳಿಗ ೆಒಳಗಯಗುತಯಿರೆ. 
➢ ಶ್ರಕ್ಷಣದಾಂದ ವಾಂಚ್ಚತ್ರಯಗಿ ಅನರಕ್ಷರಸ್ಥರಯಗುತಯಿರೆ. 
➢ ಮ್ಕಕಳು ದೌಜ್ುನಾಕಕೆ, ಶ್ೆ ೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಯತ್ತಿರುತಯಿರೆ.  
➢ ಮ್ಕಕಳ ಮ್ಯರಯಟ್, ಸ್ಮ್ಯಜ್ ವಿರೊೋಧಿ ರ್ಟ್ುವಟಿಕಗೆೆ ಅವಕಯಶ 

ಮ್ಯಡಿಕೂೆಡುತ್ಿವ್ೆ.  
3. ಬಾಲ್ಕ್ಾಮಿತಕ ಪದ್ಧತ್ತ ನಿಮ ತಲ್ನಕಗಕ ಯಾವ ಕರಮಗಳ್ನ್ುನ 

ಸ ಚ್ಚಸುವಿರಿ? 
➢ 18 ವಷುದ ತ್ನಕ ನರಾಂತ್ರ ಶ್ಯಲಯ ಶ್ರಕ್ಷಣವನುನ ಪೂರೆೈಸ್ುವುದು 
➢ ಎಲಯಿ ಸ್ಾಂದಭುಗಳಲಿ ಿಲಿಾಂಗ ಸ್ಮ್ಯನತೆಯನುನ ಕಯಪಯಡುವುದು 

ಮ್ತ್ುಿ ತ್ರುವುದು. 
➢ ಅಸ್ಹಯಯಕ ಕುಟ್ುಾಂಬಗಳು ಬದುಕ್ತಗೆ ವಲಸೆ ಹೊೋಗುವುದನುನ 

ತ್ಡೆಗಟ್ುಟವುದು. 
➢ ಬ್ಯಲಾವಿವ್ಯಹ, ಮ್ಕಕಳ ಮ್ಯರಯಟ್ ತ್ಡೆ ಕುರಿತ್ು ಅರಿವು 

ಹೆಚ್ಚಾಸ್ುವುದು. 
➢ ಮ್ಕಕಳ ರಕ್ಯಣಯತ್ಮಕ ಹಕುಕಗಳನುನ ಪಾಂಚ್ಯಯತ್ತಗಳು 

ಜ್ವ್ಯಬ್ಯದರಿಯಿಾಂದ ನವುಹಸ್ುವುದು. 
4. ಹಕಣುು ಭ ರಣಹತಕಯಯನ್ುನ ಹತ್ತುಕೆಲ್ು ಕರಮಗಳಾವುವು? 
➢ ಮ್ಹಳಯೆರಿಗೆ ಸ್ಮ್ಯನ ಅವಕಯಶಗಳನುನ ನೋಡುವುದು 
➢ ಸ್ಮ್ಯನತೆಯ ಮ್ನೊೋಧಮ್ುಕಕೆ ಮ್ಹತ್ಾ ಕೂೆಡಬ್ೋೆಕಯಗುತ್ಿದೆ.  
➢ ಹೆಣುು ಭೂರಣಹತೆಾಯನುನ ತ್ಡೆಯಲು 1994ರಲಿಿ ಕಯನೂನನುನ 

ಜಯರಿಗೆ ತ್ರಲಯಗಿದೆ. 
5. ಹಕಣುು ಭ ರಣಹತಕಯಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? 
➢ ಮ್ಗಳ ಮ್ದುವ್ೆ ಖ್ರ್ುು 
➢ ವರದಕ್ಷಿಣೆ 
➢ ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಶ್ೆ ೋಷಣೆ ಮ್ತ್ುಿ ದೌಜ್ುನಾ 
➢ ಆಸಿಿಯ ಹಕುಕದಯರ ಮ್ಗನೆೋ ಆಗಬ್ೆೋಕು ಎನುನವ ಮ್ನೂೆೋಭಯವ 
6. ಹಸವಿನ್ ಸ ರ್ಕವನ್ುನ ಹಕೋಗಕ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯುವರು? / ಹಸವಿನ್ 

ಸ ರ್ಕ ಎಾಂದ್ರಕೋನ್ು? ವಿವರಿಸ. 
➢ ಕನಷಠ ಕಯಾಲೊೋರಿ ದೊರಕದ ಆಹಯರ ಸೆೋವಿಸ್ುವವರ ಶ್ೆೋಕಡಾ 

ಪರಮ್ಯಣ. 
➢ ಸ್ರಯಸ್ರಿ ತ್ೂಕಕ್ತಕಾಂತ್ ಕಡಿಮ ತ್ೂಕ ಇರುವ 5 ವಷುದವರೆಗಿನ 

ಮ್ಕಕಳ ಶ್ೆೋಕಡವ್ಯರು ಪರಮ್ಯಣ. 
➢ 5 ವಷುದವರೆಗಿನ ಮ್ಕಕಳ ಮ್ರಣದ ಶ್ೆೋಕಡವ್ಯರು ಪರಮ್ಯಣ 
➢ ಈ ಮ್ೂರು ಅಾಂಶಗಳ ಸ್ರಯಸ್ರಿಯಿಾಂದ ತ್ತಳಿಯಬಹುದು  
7. ಲಿಾಂಗತಾರತಮಯದ್ ಪರಕ್ಾರಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ ಜ್ನನ ಪರಮ್ಯಣದಲಿಿ ಅಸ್ಮ್ಯನತೆ 
➢ ಅವಕಯಶಗಳಲಿಿ ಅಸ್ಮ್ಯನತೆ 
➢ ಒಡೆತ್ನದ ಅಸ್ಮ್ಯನತೆ 
➢ ಕೌಟ್ುಾಂಬ್ರಕ ಅಸ್ಮ್ಯನತೆ 
8. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವನ್ುನ ಯಾಕ್ಕ ಮಾಡಬಾರದ್ು? 
➢ ಬ್ಯಲಾವಿವ್ಯಹ ಕಯನೂನು ಪರಕಯರ ಅಪರಯಧ.  
➢ ಯಯವುದೆೋ ಹೆಣಿುಗೆ ದೆೋಹ, ಮ್ನಸ್ುಸ, ಗಭುಕೂೆೋಶ, ಒಟಯಟರೆ 

ಶ್ಯರಿೋರಿಕ ಸಯಮ್ಥರಯ ಬ್ಳೆಯೆಲು 18 ವಷು ಬ್ೆೋಕು.  
➢ ಹೆಣುು ಗಭುಕೊೋಶ ಸ್ಮ್ಥುವ್ಯಗಿ ಬ್ೆಳಯೆಲು 18 ವಷು ಬ್ೆೋಕು.  

➢ ಚ್ಚಕಕ ವಯಸಿಸನಲಿಿ ‘ಗಭು’ ಧರಿಸ್ುವುದರಿಾಂದ ಹೆರಿಗಯೆ 
ಸ್ಮ್ಯದಲಿಿ ತಯಯಿ/ಮ್ಗು ಸಯವಿಗ ೆಒಳಗಯಗುವ ಸಯಧಾತೆ ಹರೆ್ುಾ.  

9. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನ್ಡಕದ್ರಕ ಯಾರುಯಾರು ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗುತಾುರಕ? 
➢ ಮ್ದುವ್ ೆಮ್ಯಡಿದ ಹುಡುಗ/ಹುಡುಗಿಯ ತ್ಾಂದೆ ತಯಯಿ 

ಕುಟ್ುಾಂಬಸ್ಥರು. 
➢ ಪೂಜಯರಿ, ಅಡುಗೆಯವರು, ಶ್ಯಮಿಯಯನದವರು, 

ಫೊೋಟೊೋಗಯರಫರ್, ವಿೋಡಿಯೋಗಯರಫರ್ 
➢ ಮ್ದುವ್ ೆಛತ್ರದ ಮ್ುಖ್ಾಸ್ಥರು. 
➢ ಮ್ದುವ್ಯೆಲಿಿ ಭಯಗವಹಸಿದ ಎಲಿರೂ. 
10. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ ಲಿಾಂಗ ತಯರತ್ಮ್ಾ  
➢ ಬ್ೆೋಗ ಮ್ದುವ್ೆ ಮ್ಯಡಿ ಕಳುಹಸ್ಬ್ೋೆಕು ಎಾಂಬ ನಾಂಬ್ರಕ.ೆ  
➢ ಕಯನೂನನ ಕನಷಠ ಮ್ಟ್ಟದ ಅನುಷ್ಯಠನ ಮ್ತ್ುಿ ಬಳಕೆಯ ಕೊರತ.ೆ  
➢ ಸ್ಮ್ಯಜ್ದ / ಸ್ಮ್ುದಯಯಗಳ / ಸಯವುಜ್ನಕ ಅಸ್ಹಕಯರ. 
➢ ಮ್ಕಕಳ ಹಕುಕಗಳ ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ಕಕಳ ಅಭಿವೃದಧ ಕಯಯುಕರಮ್ಗಳ 

ದೊೋಷಪೂರಿತ್ವ್ಯದ ಅನುಷ್ಯಠನ. 
11. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದ್ ದ್ುಷಪರಿಣಾಮಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ ಮ್ಕಕಳ ಸ್ವುತೊೋಮ್ುಖ್ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆ ಕುಾಂಠಿತ್ವ್ಯಗನತಿ ದ . 
➢ ಅವರು ಪರಶ್ರನಸ್ುವ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯವನುನ ಕಳದೆುಕೊಳುಳತಯಿರೆ.  
➢ ಮ್ಕಕಳ ಮೋಲೆ ಹಾಂಸೆ, ಶ್ೆ ೋಷಣ ೆಮ್ತ್ುಿ ದೌಜ್ುನಾ ಹೆರ್ುಾತ್ಿವ್ೆ.  
➢ ಮ್ಕಕಳ ಹಕುಕಗಳ ಉಲಿಾಂಘನೆಯಾಗನತ ಿ ದ . 
➢ ಬ್ಯಲಾತ್ನ, ಶ್ರಕ್ಷಣ, ಮ್ನರಾಂಜ್ನೆ, ಗೆಳಯೆರ ಒಡನಯಟ್ಕಕೆ ಧಕಕೆ 
➢ ಅಪೌಷ್ಟಟಕತೆ, ರಕಿಹೋನತೆ, ಅನಯರೂೆೋಗಾ, ಗಭುಪಯತ್, ಶ್ರಶುಮ್ರಣ, 

ತಯಯಿಮ್ರಣಕಕೆ ಕಯರಣವ್ಯಗುತಿ್ದೆ.   
12. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವನ್ುನ ಹಕೋಗಕ ತಡಕಯಬಹುದ್ು? 
➢ ಮ್ಕಕಳ ಸ್ಹಯಯವ್ಯಣಿ 1098ಗೆ ದೂರು ನೋಡಬಹುದು.  
➢ ದೂರು ನೋಡಿದವರು ಹೆಸ್ರು ಹೆೋಳದಯೊ ಇರಬಹುದು.  
➢ ಯಯವುದೆೋ ಸ್ಕಯುರಿ ಶ್ಯಲೆಯ ಮ್ುಖ್ಾ ಶ್ರಕ್ಷಕ, ಗಯರಮ್ ಲೆಕ್ತಕಗ, 

ಪಾಂಚ್ಯಯತ್ ಅಭಿವೃದಧ ಅಧಿಕಯರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೋಡಬಹುದು 
➢ ನಗರದಲಿಿ ಪೊಲಿೋಸ್ ಠಯಣೆಗ ೆದೂರು ನೋಡಬಹುದು.  
13. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ತಡಕಯಲ್ು ಯಾವ ಕರಮಗಳ್ನ್ುನ ಸ ಚ್ಚಸುವಿರಿ? 

ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದ್ ಪರಿಹಾರಗನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ. 
➢ 18 ವಷುದ ತ್ನಕ ಯಯವ ಮ್ಕಕಳು ಶ್ಯಲೆ / ಕಯಲೋೆಜ್ು 

ಬ್ರಡದರುವಾಂತೆ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದಧ ಕಯಯುಕರಮ್ಗಳ ಅನುಷ್ಯಠನ.  
➢ ಹೆಣುು ಮ್ಕಕಳ ಶ್ರಕ್ಷಣಕಕೆ ಹರೆ್ುಾ ಒತ್ುಿ 
➢ ಬ್ಯಲಕ್ತಯರ ಬಲವಧುನೆ ಮ್ತ್ುಿ ಸ್ಬಲಿೋಕರಣ ಆದಾತೆ  
➢ ಎಲೆಿೋ ಬ್ಯಲಾವಿವ್ಯಹ ನಡದೆರು ತ್ಪಪದೆೋ ದೂರು ನೋಡುವುದು, 

ಖ್ಾಂಡಿಸ್ುವುದು, ಪರಶ್ರನಸ್ುವುದು.  
14. ಮಕೆಳ್ ಸಾಗಾಣಿಕ್ಕಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ ಬ್ಯಲಕಯಮಿುಕತ ೆ
➢ ಬ್ಯಲಾವಿವ್ಯಹ 
➢ ಶ್ಯಲೆ ಬ್ರಡುವುದು 
➢ ಬಡತ್ನ 
➢ ಕುಟ್ುಾಂಬಗಳಲಿಿ ಮ್ಕಕಳ ಬಗೆೆ ಅಸ್ಡಾೆ 
15. ಮಕೆಳ್ ಸಾಗಾಣಿಕ್ಕಯ ಪರಿಹಾರ ಕರಮಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ. 
➢ ಶ್ಯಲೆಗಳಲಿಿ ”ಮ್ಕಕಳ ಹಕುಕಗಳ ಕಿಬ್”  ರಚ್ಚಸಿ ಅನುಷ್ಯಠನ ತ್ರುವುದು. 
➢ ಶ್ಯಲೆಗಳಲಿಿ “ಮ್ಕಕಳ ಸ್ುರಕ್ಷತಯ ಸ್ಮಿತ್ತ”  ಅನುಷ್ಯಠನಕಕೆ ತ್ರುವುದು. 

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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➢ ಎಲಯಿ ಗಯರಮ್ ಪಾಂಚ್ಯಯತ್ತಗಳಲಿ ಿ“ಮ್ಕಕಳ ಗಯರಮ್ ಸ್ಭೆ” ಗಳನುನ 
ನಡೆಸಿ ಮ್ಕಕಳ ಸ್ಮ್ಸಾೆಯ ಪರಿಹಯರಕೆಕ ಕರಮ್ ಕೈೆಗೂೆಳುಳವುದು. 

➢ ಗಯರಮ್, ತಯಲೂಿಕು ಮ್ತ್ುಿ ಜಿಲಯ ಿಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ “ಮ್ಕಕಳ ಹಕುಕಗಳ 
ರಕ್ಷಣಯ ಸ್ಮಿತ್ತ”  ರಚ್ಚಸ್ುವದು. 

➢ “ಮ್ಹಳಯೆರ & ಮ್ಕಕಳ ಸಯಗಯಣಿಕ ೆ& ಮ್ಯರಯಟ್ ತ್ಡೆ” ಸ್ಮಿತ್ತ 
ರಚ್ಚಸ್ುವದು. 

16. ಮಕೆಳ್ ಸಾಗಾಣಿಕ್ಕಯ ದ್ುಷಪರಿಣಾಮಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ ಮ್ಕಕಳ ಸ್ವುತೊೋಮ್ುಖ್ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮ್ಯರಕ 
➢ ದೆೈಹಕ ಹಯಗೂ ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಶ್ೆ ೋಷಣೆಗ ೆಬಲಿ 
➢ ಮ್ಕಕಳ ಸಯವು  
➢ ಗಾಂಭಿೋರ ರೊೋಗದ ಅಪಯಯ/ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ/ಲೆೈಾಂಗಿಕ ಕಯಯಿಲೆ,  
➢ ಕೂೆಲೆ, ಮ್ಯದಕ ವಾಸ್ನಗಳಿಗ ೆಬಲಿ,  

2 ಭಾರತದ್ ಮೋಲ್ಕೈ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳ್ು 
1. ಭಾರತದ್ ಪಾರಕೃತ್ತಕ ವಿಭಾಗಗಳಾವುವು? 
➢ ಉತ್ಿರದ ಪವುತ್ಗಳು  
➢ ಉತ್ಿರದ ಮೈದಯನಗಳು 
➢ ಪಯಯುಯ ಪರಸ್ಥಭೂಮಿ 
➢ ಕರಯವಳಿ ಮೈದಯನ ಮ್ತ್ುಿ ದಾೋಪಗಳು. 
2. ಉತುರದ್ ಮೈದಾನ್ ಪಾರಮುಖ್ಯತಕಯನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ. (2/3 ಅಾಂಕ) 
➢ ಉತ್ಿರದ ಮೈದಯನವು ಫಲವತಯಿಗಿದ ೆ 
➢ ಇಲಿಿ ಸ್ವುಕಯಲಿಕ ನದಗಳು ಹರಿಯುತ್ಿವ್ೆ.   
➢ ಕೃಷ್ಟಗೆ ಉಪಯುಕಿವ್ಯಗಿದೆ. 
➢ ಇಲಿಿನ ಸ್ಮ್ತ್ಟಯಟದ ಭೂಮಿಯು ರಸೆಿ, ರೆೈಲು ಮ್ಯಗುಗಳ 

ನಮ್ಯುಣಕಕೆ ಯೋಗಾವ್ಯಗಿದೆ.  
➢ ಕೈೆಗಯರಿಕ್ತೋಕರಣ, ನಗರಿೋಕರಣ ಮ್ತ್ುಿ ವ್ಯಾಪಯರಕೂಕ ನರೆವ್ಯಗುತ್ದಿೆ.  
3. ಪಯಾತಯ ಪರಸಾಭ ಮಿಯ ಪಾರಮುಖ್ಯತಕ ಏನ್ು? 
➢ ಸ್ಮ್ೃದಧ ಖ್ನಜ್ಗಳು ದಟ್ಟ ಕಯಡುಗಳು ಹಯಗೂ ಜೆೈವಿಕ 

ವ್ೆೈವಿಧಾದಾಂದ ಕೂಡಿದೆ. 
➢ ನೆೈಋತ್ಾ ಮ್ಯನೂಸನ್ ಮ್ಯರುತ್ಗಳ ಮೋಲೆ ಪರಭಯವ ಬ್ರೋರುತ್ಿದೆ.  
➢ ಕಪುಪ ಮ್ಣಿುನಾಂದ ಕೂಡಿದುದ ಕೃಷ್ಟಗ ೆಪೂರಕವ್ಯಗಿದೆ. 
➢ ದಕ್ಷಿಣ ಭಯರತ್ದ ನದಗಳಿಗೆ ಉಗಮ್ ಸಯಥನ.  
➢ ಜ್ಲಶಕ್ತಿ ತ್ಯಯರಿಕೆಗ ೆಉಪಯುಕ.ಿ 
4. ಹಿಮಾಲ್ಯದ್ ಪಾರಮುಖ್ಯತಕಯನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ. (2/3 ಅಾಂಕ) 
➢ ನೆೈಸ್ಗಿುಕ ಗಡಿಗಳಯಗಿದುದ ಪರಕ್ತೋಯರ ದಯಳಿಯನುನ ತ್ಡೆಗಟ್ುಟತ್ಿವ್ೆ 
➢ ಮ್ಧಾ ಏಷ್ಯಾದಾಂದ ಬ್ರೋಸ್ುವ ಶ್ರೋತ್ಗಯಳಿಗಳನುನ ನಯಾಂತ್ತರಸ್ುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ಮ್ಳ ೆಮ್ಯರುತ್ಗಳನುನ ತ್ಡೆದು ಅಧಿಕ ಮ್ಳಯೆಯಗಲು 

ನೆರವ್ಯಗುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ಇಳಿಜಯರುಗಳಲಿಿ ದಟ್ಟ ಕಯಡುಗಳಿವ್ ೆ 
➢ ಖ್ನಜ್ಗಳ ಉಗಯರಣಗಳಯಗಿವ್ೆ. 
➢ ಹಲವು ನದಗಳ ಉಗಮ್ ಸಯಥನ, ಜ್ಲವಿದುಾರ್ಿಕಿ್ತ ಉತಯಪದನೆಗ ೆ

ಉಪಯುಕಿ 
5. ಭಾರತದ್ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ್ಗಳ್ ಪಾರಮುಖ್ಯತಕ ತ್ತಳಿಸ. 
➢ ನೆೈಸ್ಗಿುಕ ಬಾಂದರುಗಳಿಗ ೆಪೂರಕವ್ಯಗಿವ್ೆ.  
➢ ಮಿೋನುಗಯರಿಕಗೆೆ ಪೂರಕವ್ಯಗಿವ್ೆ. 
➢ ಹಡಗು ನಮ್ಯುಣ ಕೆೈಗಯರಿಕಗೆಳು ಕಾಂಡು ಬರುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ಕೃಷ್ಟ ಮ್ತ್ುಿ ಉಪುಪ ಉತಯಪದನೆಗ ೆನೆರವ್ಯಗುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ಬ್ರೋಚ್ ಗಳಿಾಂದ ಪರವ್ಯಸೊೋದಾಮ್ದ ಅಭಿವೃದಧಗೆ ನರೆವ್ಯಗುತ್ಿವ್ೆ. 

 

6. ಪಶಿಚಮ ಘಟಟಗಳ್ು ಮತುು ಪ ವತಘಟಟಗಳ್ ವಯತಾಯಸಗಳಾವುವು? 
ಪಶಿಚಮ ಘಟಟಗಳ್ು ಪ ವತಘಟಟಗಳ್ು 

➢ ತಯಪಿನದ ಕಣಿವ್ೆಯಿಾಂದ 
ಕನಯಾಕುಮ್ಯರಿವರೆಗ ೆ 
ವಿಸ್ಿರಿಸಿವ್ ೆ

➢ ಎತ್ಿರ ಮ್ತ್ುಿ 
ನರಾಂತ್ರವ್ಯಗಿವ್ೆ 

➢ ಅನೆೋಕ ನದಗಳು 
ಉಗಮ್ವ್ಯಗುತ್ಿವ್ ೆ

➢ ಮ್ಹಯನದ ಕಣಿವ್ೆಯಿಾಂದ 
ನೋಲಗಿರಿ ಬ್ೆಟ್ಟಗಳವರಗೆೆ 
ವಿಸ್ಿರಿಸಿವ್ ೆ

➢ ಪಶ್ರಾಮ್ ಘಟ್ಟಗಳಷುಟ ಎತ್ಿರ 
ಮ್ತ್ುಿ ನರಾಂತ್ರ ವ್ಯಗಿಲಿ 

➢ ನದ ಕಣಿವ್ೆಗಳಿಾಂದ 
ಪರತೆಾೋಕಗೊಾಂಡಿವ್ ೆ

7. ಪಶಿಚಮ ಕರಾವಳಿ ಮತುು ಪ ವತ ಕರಾವಳಿಗಳ್ ವಯತಾಯಸ ತ್ತಳಿಸ  
ಪಶಿಚಮ ಕರಾವಳಿ ಪ ವತ ಕರಾವಳಿ 

➢ ಪಶ್ರಾಮ್ ಘಟ್ಟ ಮ್ತ್ುಿ ಅರಬ್ರಾ 
ಸ್ಮ್ುದರಗಳ ನಡುವ್ ೆ
ಕಾಂಡುಬರುತ್ಿದೆ.  

➢ ಕಛ್ ನಾಂದ 
ಕನಯಾಕುಮ್ಯರಿವರೆಗ ೆ
ವಿಸ್ಿರಿಸಿದ.ೆ  

➢ ಇದು ಕ್ತರಿದಯಗಿದೆ. 
➢ ಕೂೆಾಂಕಣ ತ್ತೋರ, ಕನಯುಟ್ಕ 
ತ್ತೋರ ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ಲಬ್ಯರ್ 
ತ್ತೋರಗಳಾೆಂದು 
ವಿಾಂಗಡಿಸ್ಲಯಗಿದೆ.  

➢ ಪೂವು ಘಟ್ಟಗಳು ಮ್ತ್ುಿ 
ಬಾಂಗಯಳಕೊಲಿಿಗಳ ನಡುವ್ ೆ
ನೆಲೆಸಿದ.ೆ 

➢ ಸ್ುವಣುರೆೋಖ್ಯ ನದಯಿಾಂದ 
ಕನಯಾಕುಮ್ಯರಿವರೆಗೆ  
ವಿಸ್ಿರಿಸಿದ.ೆ 

➢ ಅಗಲವ್ಯಗಿದೆ.  
➢ ಉತ್ಿರ ಸ್ಕಯುರ್ ಮ್ತ್ುಿ 
ಕೂೆೋರಮ್ಾಂಡಲ ತ್ತೋರಗಳಾೆಂದು 
ವಿಾಂಗಡಿಸ್ಲಯಗಿದೆ. 

6 ಭಾರತದ್ ಜಲ್ಸಾಂಪನ್ ೂಲ್ಗಳ್ು 
1. ಜಲ್ಸಾಂಪನ್ ೂಲ್ಗಳ್ ಪಾರಮುಖ್ಯತಕಯನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ  
➢ ಮ್ಯನವನಗೆ ಕುಡಿಯಲು, ಗೃಹಬಳಕಗೆೆ  
➢ ವಾವಸಯಯ 
➢ ವಿದುಾರ್ಿಕಿ್ತ ತ್ಯಯರಿಕೆ 
➢ ಕೈೆಗಯರಿಕೆ 
➢ ನೌಕಯಯಯನ 
➢ ಮಿೋನುಗಯರಿಕ ೆ 
2. ಉತುರ ಭಾರತದ್ ನ್ದ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸ. 
➢ “ಹಮ್ಯಲಯದ ನದಗಳು”  ಎಾಂತ್ಲೂ ಕರೆಯಲಯಗಿದೆ.  
➢ ಸಿಾಂಧೂ, ಗಾಂಗ ಮ್ತ್ುಿ ಬರಹಮಪುತ್ರಗಳು  
➢ ವಷುಪೂತ್ತು ತ್ುಾಂಬ್ರ ಹರಿಯುತ್ಿವ್ೆ. 
3. ದ್ಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ್ ನ್ದ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸ  
➢ ‘ಪಯಯುಯ ಪರಸ್ಥಭೂಮಿ ನದಗಳು’ಎಾಂತ್ಲೂ ಕರೆಯುತಯಿರೆ.  
➢ ಬಹಳಷುಟ ನ್ದಿಗಳು ಪಶ್ರಾಮ್ ಘಟ್ಟಗಳಲಿಿ ಉಗಮ್ ಹೊಾಂದುವವು.  
➢ ಮ್ಹಯನದ, ಗೊೋದಯವರಿ, ಕೃಷು, ಕಯವ್ೆೋರಿ, ನಮ್ುದಯ, ತಯಪಿ  
➢ ಮ್ಳಗೆಯಲದಲಿ ಿಮ್ಯತ್ರ ನೋರಿರುತ್ಿದೆ. 
4. ವಿವಿಧಕ ೋದಕುೋಶ ನ್ದ್ ಕಣಿವಕ ಯೋಜನಕಗಳ್ ಉದಕುೋಶಗಳ್ು (2/3) 
➢ ನೋರಯವರಿ ಪೂರೆೈಕ.ೆ    
➢ ಪರವ್ಯಹಗಳ ನಯಾಂತ್ರಣ. 
➢ ಜ್ಲ ವಿದುಾತ್ ತ್ಯಯರಿಕೆ.   
➢ ಒಳನಯಡಿನ ನೌಕಯಯಯನ.  
➢ ಮ್ನರಾಂಜ್ನೆ ಸೌಲಭಾ.      
➢ ಗೃಹಬಳಕ ೆಮ್ತ್ುಿ ಕೆೈಗಯರಿಕಗೆಳಿಗೆ ನೋರು ಪೂರೆೈಕ.ೆ 

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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5. ಭಾರತದ್ಲಿಿ ನಿೋರಾವರಿ ಏಕ್ಕ ಅತಾಯವಶಯಕ? 
➢ ಕೃಷ್ಟಗೆ ನರಾಂತ್ರವ್ಯದ ನೋರಿನ ಸ್ರಬರಯಜ್ು ಅತ್ಾಗತ್ಾ.   
➢ ಭಯರತ್ದ ಕೃಷ್ಟಯು ಬಹುವ್ಯಗಿ ಮ್ಯನೂಸನ್ ಮ್ಳಯೆನಯನಧರಿಸಿದ.ೆ  
➢ ಆದರ ೆಮ್ಳಯೆ ಹಾಂಚ್ಚಕೆಯು ಋತ್ುಕಯಲಿಕ, ಅಕಯಲಿಕ ಮ್ತ್ುಿ 

ಅಸ್ಮ್ಯನತೆಯಿಾಂದ ಕೂಡಿದೆ.  
➢ ಹೋಗಯಗಿ ಭಯರತ್ಕೆಕ ನೋರಯವರಿ ಸೌಲಭಾ ಅತ್ಾಗತ್ಾ. 
6. ಭಾರತದ್ ಪರಮುಖ್ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಧ್ಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ. 
➢ ಬ್ಯವಿ ನೋರಯವರಿ 
➢ ಕಯಲುವ್ೆ ನೋರಯವರಿ  
➢ ಕರೆೆ ನೋರಯವರಿ 
➢ ಹನ ನೋರಯವರಿ ಮ್ತ್ುಿ ಸಿಾಂಪಡಣೆ ನೋರಯವರಿ  
7. ಭಾರತದ್ಲಿಿ ಹಕರ್ುಚ ಬಾವಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಧಾನ್ವನ್ುನ ಹಕ ಾಂದ್ದಕ. 

ಏಕ್ಕ? / ಬಾವಿ ನಿೋರಾವರಿಯ ಪಾರಮುಖ್ಯತಕ ತ್ತಳಿಸ. 
➢ ಕಡಿಮ ಮ್ಳಯೆಯಗುವ ಪರದೋೆಶದಲಿಿಯೂ ಸಯಧಾ.  
➢ ಕಡಿಮ ವ್ೆರ್ಾದಲಿಿ ಸ್ುಲಭವ್ಯಗಿ ಬ್ಯವಿ ತೊೋಡಬಹುದು.  
➢ ವ್ೆರ್ಾದಯಯಕ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಯನ ಬ್ೆೋಕಯಗಿಲಿ.  
➢ ಸ್ಣು ಭೂ ಹಡುವಳಿ ರೆೈತ್ರಿಗೂ ಇದು ಲಭಾವ್ಯಗಬಲಿದು. 
8. ಪರವಾಹಕ್ಾಲ್ುವಕ ಹಾಗ  ಸಾವತಕ್ಾಲಿಕ ಕ್ಾಲ್ುವಕಗಳ್ 

ವಯತಾಯಸಗಳಾವುವು? 
ಪರವಾಹ ಕ್ಾಲ್ುವಕ ಸಾವತಕ್ಾಲಿಕ ಕ್ಾಲ್ುವಕ 

➢ ನೆೋರವ್ಯಗಿ ನದಯಿಾಂದ 
ಕಯಲುವ್ೆ ತೊೋಡಿ ಕೃಷ್ಟಗೆ 
ನೋರು ಪೂರೆೈಸ್ುವುದೆೋ 
ಪರವ್ಯಹ ಕಯಲುವ್ೆ.  

➢ ನದಗಳು ತ್ುಾಂಬ್ರ 
ಹರಿಯುವ್ಯಗ ಮ್ಯತ್ರ 
ನೋರಯವರಿ ಸಯಧಾ 

➢ ನದಗಳಿಗ ೆಅಣೆಕಟೆಟ ನಮಿುಸಿ, 
ಜ್ಲಯಶಯಗಳಲಿಿ ನೋರು 
ಸ್ಾಂಗರಹಸಿ ಕಯಲುವ್ೆ ಮ್ೂಲಕ 
ನೋರು ಪೂರೆೈಸ್ಲಾ ಗನವುದನ. 

➢ ಎಲಯಿ ಕಯಲದಲಿಿ ನೋರಯವರಿ 
ಸಯಧಾ 

 

7. ಭಾರತದ್ ಭ  ಸಾಂಪನ್ ೂಲ್ಗಳ್ು 
1. ಸಾಾಂದ್ರ ಬಕೋಸಾಯವನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 
➢ ವಷುವಿಡಿೋ ಸಯಗುವಳಿಗಯಗಿ ಭೂಮಿ ಬಳಕ ೆ
ಮ್ಯಡಿಕೂೆಳಳಲಯಗುವುದು.  

➢ ವಷುದಲಿಿ ಎರಡು ಅಥವ್ಯ ಮ್ೂರು ಬ್ೆಳಗೆಳನುನ ಬ್ೆಳಯೆುವರು  
➢ ಚ್ಚಕಕ ಭೂ ಹಡುವಳಿಯಿಾಂದಲೆೋ ಹೆರ್ುಾ ಉತಯಪದನೆಗಯಗಿ 
ಪರಯತ್ತನಸ್ಲಯಗುವುದು.   

➢ ಫಲವತಯಿದ ಮ್ತ್ುಿ ನೋರಯವರಿ ಸೌಲಭಾವಿರುವ ಭಯಗಗಳಲಿಿ ಸ್ವ್ೆು 
ಸಯಮ್ಯನಾ. 

2. ಭಾರತದ್ಲಿಿ ರ ಢಿಯಲಿಿರುವ ಬಕಳಕ ಋತುಗಳ್ನ್ುನ ಹಕಸರಿಸ. 
➢ ಮ್ುಾಂಗಯರು ಬ್ೆಳ ೆಋತ್ು.  
➢ ಹಾಂಗಯರು ಬ್ೆಳ ೆಋತ್ು. 
3. ಭಾರತ್ತೋಯ ಹವಾಮಾನ್ ಋತುಗಳ್ು ಮತುು ಕೃಷ್ಟ್ಯ ಋತುಗಳ್ು 
ಪರಸಪರ ಸಾಂಬಾಂಧ್ ಹಕ ಾಂದ್ವಕ. ಸಪಷ್ಟ್ಟಕರಿಸ. 

➢ ಮ್ಳಗೆಯಲದಲಿ ಿಬ್ೆಳ ೆಬ್ಳೆಯೆುವುದನುನ ಮ್ುಾಂಗಯರು ಬ್ೆಳ ೆಋತ್ು 
ಎನುನವರು . 

➢ ರ್ಳಿಗಯಲದಲಿಿ ಬ್ರತ್ಿನೆ ಮ್ಯಡಿ ಫಬೆುರವರಿ ಮ್ಯಚ್ು ತ್ತಾಂಗಳಲಿಿ ಬ್ೆಳೆ 
ಕಟಯವು ಮ್ಯಡುವುದನುನ ‘ಹಾಂಗಯರು ಬ್ೆಳ ೆಋತ್ು’  ಎನುನವರು . 

➢ ಬ ೇಸಗ  ಅವಧಿಯಲಿಿ ಮ್ಯಡುವ ಬ್ೆೋಸಯಯವನುನ ಜೆೋರ್ ಬ್ೆೋಸಯಯ 
ಎನುನವರು 

➢ ಹೋಗೆ, ಭಯರತ್ತೋಯ ಹವ್ಯಮ್ಯನ ಋತ್ುಗಳು ಮ್ತ್ುಿ ಕೃಷ್ಟಯ 
ಋತ್ುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ ಹೂೆಾಂದವ್ೆ. 

4. ಭಾರತದ್ ಆರ್ಥತಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಗಕ ತಕ ೋಟಗಾರಿಕ್ಕ ಹಕೋಗಕ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತುದಕ? (ತಕ ೋಟಗಾರಿಕ್ಕಯ ಮಹತವ) 

➢ ಸ್ಮ್ಪುಕ ಭೂಬಳಕ ೆಸ್ಹಯಯಕವ್ಯಗಿದೆ. 
➢ ಗಯರಮಿೋಣ ಸ್ಮ್ುದಯಯಕೆಕ ಪರಿಣಿತ್ ಉದೊಾೋಗ ಒದಗಿಸ್ುತಿ್ದೆ. 
➢ ಭಯರತ್ದ ಕೃಷ್ಟಯನುನ ಹೆರ್ುಾ ಲಯಭದಯಯಕಗೊಳಿಸ್ಲು ಉತೆಿೋಜ್ನ 
ನೋಡುತ್ಿದೆ. 

➢ ರಫುಿ ವ್ಯಾಪಯರವನುನ ವೃದಧಸ್ುತ್ದಿೆ. 
➢ ಆಹಯರ ಭದರತೆಗ ೆನೆರವ್ಯಗುತ್ಿದೆ. 
5. ದಕೋಶದ್ ಕೃಷ್ಟ್ಯ ಮೋಲ್ಕ ಪುಷಪ ಕೃಷ್ಟ್ಯು ಮಹತವದ್ 
ಪಾತರವಹಿಸುತುದಕ. ಸಮರ್ಥತಸ  

➢ ಇದು ರೆೈತ್ರ ಆದಯಯ ಗಳಿಕಗೆೆ ಸ್ಹಯಯಕವ್ಯಗಿದೆ 
➢ ಉದೊಾೋಗಯವಕಯಶ ಒದಗಿಸ್ುತ್ಿದ ೆ
➢ ಮ್ಹಳಯೆರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಯಶ ಕಲಿಪಸ್ುತ್ಿದ ೆ
➢ ದೆೋಶದ ರಫುಿ ವ್ಯಾಪಯರದ ವೃದಧಗೆ ನರೆವ್ಯಗುತ್ಿದೆ. 

1. ಅಭಿವೃದ್ಧ 
1. ಅಭಿವೃದ್ಧಯ ಉದಕುೋಶಗಳ್ು ಯಾರ್ುರ್ು? 
➢ ವರಮ್ಯನದ ಹೆರ್ಾಳ 
➢ ಬಡತ್ನ, ನರುದೊಾೋಗ ಮ್ತ್ುಿ ಅಸ್ಮ್ಯನತೆಗಳಲಿಿ ಇಳಿಕೆ 
➢ ಪರಿಸ್ರದ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ 
➢ ಎಲಿ ಜ್ನರ ಕಲಯಾಣವನುನ ಹೆಚ್ಚಾಸ್ುವುದು. 
2. ಆರ್ಥತಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಯ ಒಳ್ಗಕ ಾಂಡಿರುವ ಮ ರು ಅಾಂಶಗಳಾವುವು? 
➢ ಅಭಿವೃದಧಯು ಒಾಂದು ಪರಕ್ತರಯ್ದ 
➢ ನೆೈಜ್ ರಯಷ್ಟರೋಯ ವರಮ್ಯನದ ಹೆರ್ಾಳ 
➢ ದೋಾುವಧಿ ಹರೆ್ಾಳ 
3. ಅನಾಭಿವೃದ್ಧ ದಕೋಶಗಳ್ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? 
➢ ಒಟಯಟರೆ ಉತಯಪದನೆ ಕಡಿಮ 
➢ ಅಧಿಕ ಜ್ನಸ್ಾಂಖ್ಾೆ  
➢ ಕಡಿಮ ತ್ಲಯ ವರಮ್ಯನ 
4. ತಲ್ಾ ವರಮಾನ್ದ್ ಮ ಲ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಯನ್ುನ ಅಳಕಯುವುದ್ು 
ಸ ಕುವಲ್ಿ. ಸಮರ್ಥತಸ.  

➢ ತ್ಲಯವರಮ್ಯನ ಜ್ನರ ನಡುವಿನ ವರಮ್ಯನ ಹಾಂಚ್ಚಕೆಯನುನ 
ತೊೋರಿಸ್ುವುದಲಿ.   

➢ ಆಹಯರ, ವಸ್ತ್ತ, ಶ್ರಕ್ಷಣ, ಆರೂೆೋಗಾ ಮ್ತ್ು ಿಇತ್ರ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ 
ಅಾಂಶಗಳ ಲಭಾತೆಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದಲಿ.  

5. ಮಾನ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಸ ರ್ಯಾಂಕವನ್ುನ ಹಕೋಗಕ ಅಳಕಯಲ್ಾಗುತ್ತುದಕ? 
➢ ವಾಕ್ತಿಗಳ ಜಿೋವಿತಯವಧಿ 
➢ ಸಯಕ್ಷರತೆಯ ಪರಮ್ಯಣ 
➢ ತ್ಲಯ ವರಮ್ಯನ  
➢ ಈ ಮ್ೂರು ಸ್ೂಚ್ಚಗಳ ಸ್ರಯಸ್ರಿಯ ಮ್ೂಲಕ ಅಳಯೆಲಾ ಗನತಿದ . 
6. ಭಾರತದ್ಲಿಿ ಮಾನ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಸ ರ್ಯಾಂಕ ಕಡಿಮ ಇರುವುದ್ಕ್ಕೆ 
ಕ್ಾರಣ ನಿೋಡಿರಿ. 

➢ ಭಯರತ್ದಲಿಿ ನರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಜಿೋವಿತಯವಧಿ ಕಡಿಮಯಿದೆ.   
➢ ಸ್ರಯಸ್ರಿ ಶ್ಯಲಯ ಕಲಿಕಯೆ ಅವಧಿ ಕಡಿಮಯಿದೆ. 
➢ ತ್ಲಯ ವರಮ್ಯನ ಕಡಿಮಯಿದೆ. 
➢ ಕಾರಣ, ಭಯರತ್ದಲಿಿ ಮ್ಯನವ ಅಭಿವೃದಧ ಸ್ೂರ್ಾಾಂಕ ಕಡಿಮ ಇದೆ. 

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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7. ರಾಷರಗಳ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಯ ಹಕ ೋಲಿಕ್ಕ ಮಾಡುವುದ್ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ವರಮಾನ್ವು ಸ ಕುವಾಗುವುದ್ಲ್ಿ. ಏಕ್ಕ?   

➢ ರಯಷ್ಟರೋಯ ವರಮ್ಯನವು ದೆೋಶದ ಎಲಿ ಜ್ನರ ಒಟ್ುಟ 
ವರಮ್ಯನವ್ಯಗಿದೆ  

➢ ರಯಷ್ಟರೋಯ ವರಮ್ಯನದ ಜೂೆತೆಗ ೆಜ್ನಸ್ಾಂಖ್ೆಾಯ ಹೆರ್ಾಳವೂ ಕಾಂಡು 
ಬಾಂದರ ೆಅದು ಆರ್ಥುಕ ಪರಗತ್ತಯ ವ್ಯಸ್ಿವ ಚ್ಚತ್ರಣ ನೋಡುವುದಲಿ.  

➢ ಆದದರಿಾಂದ ವಿಭಿನನ ವರಮ್ಯನ ಮ್ತ್ುಿ ಜ್ನಸ್ಾಂಖ್ೆಾಗಳುಳಳ ರಯಷರಗಳ 
ಅಭಿವೃದಧಯ ಹೊೋಲಿಕ ೆಮ್ಯಡುವುದಕಕೆ ರಯಷ್ಟರೋಯ  ವರಮ್ಯನವು 
ಸ್ೂಕಿವ್ಯಗುವುದಲಿ.   

8. ಲಿಾಂಗ ಸಮಾನ್ತಕಯನ್ುನ (ಮಹಿ ಳಾ ಸ ಬ್ಲೋ ಕ್ರಣರ್ನ್ದು) ಹಕೋಗಕ 
ಸಾಧಿಸುವುದ್ು?  

➢ ಆರ್ಥುಕ ರ್ಟ್ುವಟಿಕಗೆಳಲಿಿ ಮ್ಹಳಯೆರ ಭಯಗವಹಸ್ುವಿಕೆಯನುನ 
ಹೆಚ್ಚಾಸ್ುವುದು  

➢ ಮ್ಹಳಯೆರ ಹಾಂಸ ೆತ್ಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಯನೂನು ಜಯರಿ 
➢ ಸ್ಮ್ಯನ ವ್ೆೋತ್ನ ನೋಡುವುದು 
➢ ರ್ುನಯಯಿತ್ ಸ್ಾಂಸೆಥಗಳಲಿ ಿಮಿೋಸ್ಲಯತ್ತ ನೋಡುವುದು 
9. ಮಹಿಳಾ ಸವಸಹಾಯ ಸಾಂಘಗಳ್ು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲಿೋಕರಣಕ್ಕೆ 
ಪ ರಕವಾಗಿವಕ. ಸಮರ್ಥತಸ.  

➢ ಹಣ ಉಳಿತಯಯಕೆಕ ಸ್ಹಯಯಕವ್ಯಗಿವ್ೆ. 
➢ ಸ್ಾಾಂತ್ ವಾವಹಯರ ಆರಾಂಭಿಸ್ಬಹುದು.  
➢ ಬ್ಯಾಾಂಕ್ತನ ಜೊತೆ ವಾವಹರಿಸ್ುವ ಜ್ಞಯನ ಲಭಿಸ್ುತ್ಿದೆ. 
➢ ಮ್ಹಳಯೆರು ತ್ಮ್ಮ ವರಮ್ಯನ ಹೆಚ್ಚಾಸಿಕೂೆಳಳಲು ಸ್ಹಯಯಕವ್ಯಗಿವ್ೆ. 
➢ ಇವುಗಳಿಾಂದ ಮ್ಹಳಯೆರ ಘನತೆ ಹಯಗೂ ಸಯಾಯತ್ಿತ ೆಹೆಚ್ಚಾದ.ೆ 
10. ಭಾರತದ್ಲಿಿರುವ ಲಿಾಂಗ ತಾರತಮಯಗಳ್ ಆಯಾಮಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸಿ. 
➢ ಲಿಾಂಗ ಅನುಪಯತ್ ಕಡಿಮ ಇದ  
➢ ಮ್ಕಕಳ (0-6 ವಷು) ಲಿಾಂಗ ಅನುಪಯತ್ವು ಕಡಿಮ ಇದ   
➢ ಮ್ಹಳಯೆರ ಸಯಕ್ಷರತಯ ದರ ಕ್ಡಿಮೆ ಇದ  
➢ ಹ ಚಾಾಗಿ ಅಸ್ಾಂಘಟಿತ್ ವಲಯದಲಿಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದಾು ರ  
➢ ಪುರುಷರಿಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ ಪರಮ್ಯಣದ ಕೂಲಿ 
➢ ಉತ್ಿಮ್ ಮ್ತ್ುಿ ಅಧಿಕ ಸ್ಾಂಬಳವಿರುವ ಉದೊಾೋಗಗಳಲಿಿ 
ಮ್ಹಳಯೆರನ ಇಲಿ ದಿರನವುದನ. 
4. ಗಾರಹಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುು ರಕ್ಷಣಕ 

1. ಗಾಾಹಕ್ ಹಕ್ ದು ಗಳ ಸ ುಂರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಜಾರಿಗ  ಬ್ುಂದಿ ರದರ್ 
ಕಾಯ್ದುಗಳಾರ್ುರ್ು? 

➢ ಅಗತಯ ವಸನಿ ಗಳ ಕಾಯ್ದು 
➢ ತ್ ಕ್ ಮತನಿ ಅಳತ  ಕಾಯ್ದು 
➢ ಆಹಾರ ಕ್ಲಬ ರಕ  ಪಾತಿಬೊಂಧಕ್ ಕ ಾಯ್ದು 
➢ ಗಾಾಹಕ್ ಸೊಂರಕ್ಷಣ ಾ ಕಾಯ್ದು-1986 
2. ಮ ರು ಹಾಂತದ್ ಗಾರಹಕ ನಾಯಯಾಲ್ಯಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸರಿ. 
➢ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಗಯರಹಕ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಯ ವ್ೋೆದಕೆ 
➢ ರಯಜ್ಾ ಗಯರಹಕ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಯ ವ್ೋೆದಕೆ 
➢ ಜಿಲಯ ಿಗಯರಹಕರ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಯ ಮ್ಾಂಡಲಿ  
3. ಬಳ್ಕ್ಕದಾರರ ಶ್ಕ ೋಷಣಕಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ ಮ್ಧಾವತ್ತುಗಳ ಹಯವಳಿ  
➢ ಗಯರಹಕ ಮ್ತ್ುಿ ಪೂರೆೈಕದೆಯರರ ನಡುವಿನ ಅಾಂತ್ರ ಹಚೆ್ಯಾಗಿರುವುದು 
➢ ಗಯರಹಕ ಮ್ತ್ುಿ ಪೂರೆೈಕದೆಯರರ ನಡುವ್ೆ ನೋೆರ ವಾವಹಯರ 
ಇಲಿದರುವುದು 

➢ ಮ್ಧಾವತ್ತುಗಳೋೆ ಬ್ೆಲಯೆನುನ ನಧುರಿಸ್ುವುದು 

4. ಗಾಾಹಕ್ ರದ ಅನ್ದಭ ವಿಸದತ್ತಿರದರ್ ಸುಂಕ್ ಷ್ಟ ಗಳ ೋ ನ್ದ? 
➢ ತ್ ಕ್ ಮತನಿ ಅಳತ ಯಲ್ಲಿ ಮೇಸ 
➢ ಕ್ಲಬ ರಕ  
➢ ವಸನಿ ಗಳ ಗನಣಮ ಟ್ುದಲ್ಲಿ ಮೇಸ 
➢ ಬ ಲ ಯಲ್ಲಿ ಮೇ ಸ 
➢ ಅನುಚ್ಚತ್ ವಾವಹಯರ ಪದಧತ್ತ 
1. ಗಾರಹಕ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಾಯ್ದುಯ ಮುಖ್ಯ ಉದಕುೋಶಗಳಾವುವು? (3) 
➢ ಸ್ುರಕ್ಷತ ೆಹಯಗೂ ಗುಣಮ್ಟ್ಟಕಕೆ ಮೊದಲ ಪಯರಶಸ್ಯ ನೋಡುವುದು. 
➢ ಅಪಯಯಕಯರಿ ವಸ್ುಿಗಳ ತ್ಯಯರಿಕ ೆಮ್ತ್ುಿ ಮ್ಯರಯಟ್ ತ್ಪಿಪಸ್ುವುದು. 
➢ ಅನುಚ್ಚತ್ ವಾವಹಯರ ಪದಧತ್ತಗಳನುನ ತ್ಡೆಗಟ್ುಟವುದು. 
➢ ಗುಣಮ್ಟ್ಟ, ಅಳತೆ, ತ್ೂಕ, ಬ್ೆಲಗೆಳ ಮೋಲೆ ನಗಯವಹಸ್ುವುದು. 
➢ ಬಳಕದೆಯರರಿಗ ೆಸ್ೂಕಿ ಪರಿಹಯರ ಕೂೆಡಿಸ್ುವುದು. 
➢ ಗಯರಹಕ ಶ್ರಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಜ್ನರಲಿಿ ಜಯಗೃತ್ತ ಮ್ೂಡಿಸ್ುವುದು. 
2. ಗಾರಹಕ ಹಕುೆಗಳಾವುವು? (3) 
➢ ಅಪಯಯಕಯರಿ ಸ್ರಕುಗಳ ವಿಕರಯದ ವಿರುದಧ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಪಡುವ ಹಕುಕ 
➢ ಮ್ಯಹತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಹಕುಕ  
➢ ವಸ್ುಿಗಳ ಆಯ್ದಕಯ ಹಕುಕ 
➢ ವಸ್ುಿಗಳ ಬಗೆೆ ಆಲಿಸ್ುವ ಹಕುಕ 
➢ ಶ್ೆ ೋಷಣೆಯ ವಿರುದಧ ಪರಿಹಯರ ಕೆೋಳುವ ಹಕುಕ 
➢ ಗಯರಹಕ ಶ್ರಕ್ಷಣದ ಹಕುಕ  
➢ ವೊಂಚನ  ಅಥವಾ ಮೇ ಸದ ವರನದುದ ಹಕ್ನು 
3. ಗಾರಹಕ ನಾಯಯಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲಿಸಿುವ ದ್ ರಿನ್ಲಿಿ ಇರಬಕೋಕ್ಾದ್ 
ಮಾಹಿತ್ತಗಳ್ು ಯಾವುವು? (3) 

➢ ದ್ರನ ಕ ೈಬರ ಹದ / ಬ ರಳಚ್ಚಾನ್ ಮ್ಾ ದರಿಯಲ್ಲಿ ರಬ ೇಕ್ನ. 
➢ ದೂರು ಕೂೆಡುವವನ ಹೆಸ್ರು, ವಿಳಯಸ್ ಮ್ತ್ುಿ ದೂರವ್ಯಣಿ ಸ್ಾಂಖ್ಾೆ  
➢ ದೂರು ಕೂೆಡಬ್ೋೆಕಯದ ವ್ಯಾಪಯರಿ ಅಥವ್ಯ ಪೂರೆೈಕೆದಯರನ ಹೆಸ್ರು 
➢ ಯಯವ ವಸ್ುಿವಿನಾಂದ ನಷಟವ್ಯಗಿದೆ ಅಥವ್ಯ ಮೊೋಸ್ವ್ಯಗಿದೆ  
➢ ನಷಟ ಹೊಾಂದರುವ ಮೊಬಲಗು (ಮೊತ್ಿ) 
➢ ನಷಟದ ಸ್ೂಕಿ ಪರಿಹಯರದ ಮೊಬಲಗು  
➢ ದ್ರಿಗ  ಸ್ಾಂಬಾಂಧಪಟ್ಟ ರಸಿೋತ್ತ ಅಥವ್ಯ ಬ್ರಲುಿ 

                 

 
3. ಬ್ರರಟಿಷ್ ಆಳಿವಕ್ಕಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ು 

1. ಬ್ರರಟಿಷ್ ರ ಕ್ಾಲ್ದ್ಲಿಿ ಪಕ ೋಲಿೋಸ್ ವಯವಸಕಾಯಲಿಿ ತಾಂದ್ಾಂತಹ 
ಸುಧಾರಣಕಗಳಾವುವು? 

➢ ಲಯರ್ು ಕಯನ್ ುವ್ಯಲಿೋಸ್ನು ವಾವಸಿಥತ್ವ್ಯದ ಪೊೋಲಿೋಸ್ 
ವಿಭಯಗವನುನ ಅಸಿಿತ್ಾಕೆಕ ತ್ಾಂದನು.  

➢ ‘ಸ್ೂಪರಿಡೆಾಂಟೆಾಂಟ್ ಆಫ್ ಪೂೆೋಲಿೋಸ್ (SP) ಎನುನವ ಹೂೆಸ್ 
ಹುದೆದಯನುನ ಸ್ೃಷ್ಟಟಸಿದನು.   

➢ ಪರತ್ತ ಜಿಲೆಿಯನುನ ‘ಠಯಣ’ೆಗಳನಯನಗಿ ವಿಭಜಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 
➢ ಪರತ್ತ ಠಯಣೆಯನುನ ‘ಕೂೆತಯಾಲ’ರ ಅಧಿೋನಕಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 
➢ ಹಳಿಳಗಳು ‘ಚ್ೌಕ್ತದಯರ’ರ ಅಧಿೋನದಲಿಿ ಇರುವಾಂತೆ ಮ್ಯಡಿದನು. 
➢ ಕೂೆತಯಾಲರುಗಳು ಹಳಿಳಗಳಲಿಿ ಅಪರಯಧಗಳ ನಯಾಂತ್ರಣದ 

ಜ್ವ್ಯಬ್ಯದರಿಯನುನ ಹೊತ್ತಿದದರು. 
➢ 1861ರಲಿಿ ‘ಪೊೋಲಿೋಸ್ ಕಯಯ್ದದ’ಯನುನ ಜಯರಿಗೊಳಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು.  
➢ ವಿದಯಾಹುತೆಯನುನ ಪಡೆದವರನುನ ಅಧಿಕಯರಿ ಹುದೆದಗೆ ನೆೋಮಿಸ್ುವ 

ಅವಕಯಶವನುನ ಕಲಿಪಸಿತ್ು. 

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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2. ದಕೋಶದ್ಲಿಿ ಬ್ರರಟಿಷರು ರ ಪಿಸದ್ ನಾಯಯಾಾಂಗ ವಯವಸಕಾಯನ್ುನ 
ವಿಶ್ಕಿೋಷ್ಟ್ಸರಿ. 

➢ ಪರತ್ತ ಜಿಲೆಿಯು ಎರಡು ಬಗೆಯ ನಯಾಯಯಲಯಗಳಿದದವು. 
➢ ‘ದವ್ಯನ ಅದಯಲತ್’  ಎಾಂಬ ನಯಗರಿೋಕ ನಯಾಯಯಲಯಗಳು  
➢ ‘ಫೌಜ್ದಯರಿ ಅದಯಲತ್’ ಎಾಂಬ ಅಪರಯಧ ನಯಾಯಯಲಯಗಳು. 
➢ ನಯಗರಿಕ ಪರಕರಣಗಳಿಗ ೆಹಾಂದೂ ಶ್ಯಸ್ರಗರಾಂಥಗಳು ಹಯಗೂ 

ಷರಿಯತ್ ಕಯನೂನುಗಳ ಪರಕಯರ ನಯಾಯದಯನ ನೋಡಲಯಗುತ್ತಿತ್ುಿ.   
➢ ಅಪರಯಧ ಪರಕರಣಗಳಿಗ ೆಎಲಿರಿಗೂ ಇಸಯಿಾಂ ಕಯನೂನುಗಳ 

ಅನುಸಯರ ವಿಚ್ಯರಣೆ ನಡೆಸ್ಲಯಗುತ್ತಿತ್ುಿ. 
➢ ಕರಮೋಣ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಕಯನೂನುಗಳನುನ ಜಯರಿಗೊಳಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 
➢ ನಯಗರಿಕ ನಯಾಯಯಲಯಗಳು ಯೂರೊೋಪಿನ ಜಿಲಯಿಧಿಕಯರಿಗಳ 

ಅಧಾಕ್ಷತೆಯಲಿಿ ಕಯಯುನವುಹಸ್ುತ್ತಿದದವು.   
➢ ಅಪರಯಧ ನಯಾಯಯಲಯಗಳು ‘ಕಯಜಿ’ಗಳ ಅಧಿೋನದಲಿಿದದವು. 
➢ ಇೊಂಗಿಿ ಷ್ರ ಮೋಲಿಾಚ್ಯರಣೆಯಲಿಿ ಕಯಯುನವುಹಸ್ಬ್ೋೆಕಯಗಿತ್ುಿ. 
3. ಬ್ರರಟಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ್ಾಂದ್ ಉಾಂಟಾದ್ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ನ್ುನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ. 
➢ ಭಯರತ್ತೋಯರು ರಯಷ್ಟರೋಯವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಟಕೂೆೋನ ಬ್ೆಳಸೆಿಕೊಳಳಲು 

ಸಯಧಾವ್ಯಯಿತ್ು.  
➢ ಸ್ಥಳಿೋಯ ಭಯಷ್ೆಗಳು ಮ್ತ್ು ಿಸಯಹತ್ಾಕಕೆ ಪೊರೋತಯಸಹ ದೊರೆಯಿತ್ು.  
➢ ವಿದಯಾವಾಂತ್ರ ಆಲೊೋರ್ನಯ ಕರಮ್ದಲ್ಲ ಿ ಏಕತೆ ಉಾಂಟಯಯಿತ್ು. 
➢ ವೃತ್ಿ ಪತ್ತರಕಗೆಳು ಹುಟಿಟ ಬ್ೆಳಯೆತೊಡಗಿದವು.  
➢ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ಧಯಮಿುಕ ಸ್ುಧಯರಣಯ ರ್ಳವಳಿಗಳು ಹುಟಿಟಕೂೆಾಂಡವು. 
➢ ವಿದಯಾವಾಂತ್ರ ಆಲೊೋರ್ನಯ ಕರಮ್ದಲ್ಲ ಿ ನಯವಿನಾತೆಯನುನ ತ್ಾಂದವು. 
➢ ಜ್ಗತ್ತಿನಯದಾಾಂತ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದದ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯ ರ್ಳವಳಿಗಳ ಪರಭಯವ 

ಭಯರತ್ತೋಯರ ಮೋಲೂ ಆಯಿತ್ು.  
➢ ಭಯರತ್ತೋಯರು ತ್ಮ್ಮ ಸ್ಮ್ೃದಧ ಸಯಾಂಸ್ೃತ್ತಕ ಪರಾಂಪರೆಗಳನುನ 

ಅರಿತ್ುಕೊಳಳಲು ಸಯಧಾವ್ಯಯಿತ್ು. 
4 ಕನಾತಟಕದ್ಲಿಿ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಆಳಿವಕ್ಕಗಕ ಪರತ್ತರಕ ೋಧ್ಗಳ್ು 
1. ಹಕೈದ್ರಾಲಿಯು ಹಕೋಗಕ ಅಧಿಕ್ಾರಕ್ಕೆ ಬಾಂದ್ನ್ು? 
➢ ಒಬಾ ಸಯಮ್ಯನಾ ಸೆೈನಕನಯಗಿ ಸೆೋವ್ಗೆೆ ಸೆೋರಿ ತ್ನನ ಚ್ಯಣಯಕ್ಷ 

ರಯಜ್ಕ್ತೋಯ ನಡೆಗೆ ಹಸೆ್ರಯಗಿದದನು 
➢ ದೆೋವನಹಳಿಳ ಮ್ುತ್ತಿಗೆ ಮ್ತ್ುಿ ಅಕಯುಟಿನ ಸೆೈನಕ 

ಕಯಯಯುರ್ರಣೆಯಲಿಿ ಪರವಧುಮ್ಯನಕೆಕ ಬಾಂದನು.  
➢ ಸೆೈನಕರನುನ ತ್ನನ ವಿಶ್ಯಾಸ್ಕಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳುಳವಲಿಿ ಸ್ಫಲನಯದನು.  
➢ ಬಹುಬ್ೋೆಗನೆ ನವ್ಯಬ್ ಹೆೈದರಯಲಿಖ್ಯನ್ ಎಾಂದೂ ಹೆಸ್ರಯದನು.   
➢ ಶಸ್ರಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮ್ತ್ುಿ ಪರಯೋಗಗಳಲಿಿ ಖ್ಯಾತ್ತಗಳಿಸಿದನು.  
➢ ಸೆೈನಕ ಕಯಯಯುರ್ರಣೆಗಳ ಮ್ೂಲಕ ದಳವ್ಯಯಿಗಳ ಬಲ 

ಕುಾಂದಸಿದನು 
➢ ಕೃಷುರಯಜ್ ಒಡೆಯರನುನ ಮ್ೂಲೆಗುಾಂಪಯಗಿಸಿ ಅಧಿಕಯರಕೆಕ ಬಾಂದನು. 
2. ಎರಡನಕಯ ಆಾಂಗಕ ಿೋ-ಮೈಸ ರು ಯುದ್ಧದ್ಾಂದ್ ಉಾಂಟಾದ್ 

ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 
➢ ಯುದಧದ ಮ್ಧಾದಲಿಿ ಹೆೈದರಯಲಿ ಅನಯರೊೋಗಾದಾಂದ ಮ್ಡಿದನು. 
➢ ಟಿಪುಪ ಯುದಧವನುನ ಮ್ುನನಡೆಸಿದನು.  
➢ ಹೆೈದರನ ಮ್ರಣ ಸ್ಾಂದಭುದಲಿಿ ಮ್ಲಬ್ಯರ್ ಪಯರಾಂತ್ಾದಲಿಿ ನಡೆದ 

ಯುದಧದಲಿಿ ಟಿಪುಪ ತೊಡಗಿದದನು. 
➢ ಬ್ರರಟಿೋಷರು ಬ್ರದನೂರು ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ಾಂಗಳೂರನುನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲು 

ಹವಣಿಸಿದರು.  
➢ ಟಿಪುಪ ಮ್ಾಂಗಳೂರಿನತ್ಿ ನ್ಡೆದು ಬ್ರರಟಿಷ್ ಸೆೈನಾವನುನ ಸೊೋಲಿಸಿದನ್ ನ 
➢ ‘ಮ್ಾಂಗಳೂರು ಒಪಪಾಂದ’ದ ಮ್ೂಲಕ ಯುದಧ ಕೂೆನೆಗೂೆಾಂಡಿತ್ು.  

3. ಮ ರನಕಯ ಆಾಂಗಕ ಿೋ-ಮೈಸ ರು ಯುದ್ಧದ್ಾಂದ್ ಉಾಂಟಾದ್ 
ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? / ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಟಣ ಒಪಪಾಂದ್ದ್ ಷರತುುಗಳ್ು  

➢ ಬ್ರರಟಿೋಷರು ಶ್ರರೋರಾಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕೂೆೋಟೆಯನುನ ಹಯಳುಗಡೆವಿದರು.  
➢ ಶ್ರರೋರಾಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪಪಾಂದದನಾಯ ಯುದಧ ಕೊನಗೆೊಾಂಡಿತ್ು 
➢ ಟಿಪುಪ ತ್ನನ ಅಧು ರಯಜ್ಾವನುನ ಬ್ರಟ್ುಟಕ ್ ಡಬ ೇಕಾಯಿ ತನ 
➢ ಯುದಧನಷಟ ಭತ್ತುಯಯಗಿ 3 ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪಯಯಿ ಕೂೆಡುವುದು 
➢ ಯುದಧನಷಟ ಭತ್ತುಗೆ ಗಯಾರಾಂಟಿಯಯಗಿ ತ್ನನ ಇಬಾರು ಗಾಂಡು 

ಮ್ಕಕಳನುನ ಒತೆಿಯಯಗಿ ನೋಡುವುದು 
➢ ಯುದಧದ ಸ್ಾಂದಭುದಲಿಿ ಸೆರೆ ಹಡಿಯಲಯಗಿದದ ಸೆೈನಕರನುನ 

ಬ್ರಡುಗಡೆಗೂೆಳಿಸ್ುವುದು.   
4. ಸುರಪುರ ದ್ಾಂಗಕಯನ್ುನ ವಿವರಿಸ. / ವಕಾಂಕಟಪಪ ನಾಯಕನ್ 

ಹಕ ೋರಾಟವನ್ುನ ವಿವರಿಸ 
➢ ವ್ೆಾಂಕಟ್ಪಪ ನಯಯಕನನುನ ಕನಯುಟ್ಕದಲಿಿ 1857ರ ಕಯರಾಂತ್ತಯ 

ನಯಯಕನೆಾಂದೂ ಇತ್ತಹಯಸ್ಕಯರರು ವಣಿುಸಿದಯದರೆ.  
➢ ನಯನಯಸಯಹೆೋಬನ ಪರತ್ತನಧಿಗಳು ಸ್ುರಪುರದಲಿಿದಯದರೆ ಎಾಂಬ 

ಪುಕಯರು ಕಾಂಡುಬಾಂದತ್ು.  
➢ ಇದರಿಾಂದಯಗಿ ಬ್ರರಟಿಷರು ರಯಜ್ನನುನ ಸ್ಾಂಶಯದಾಂದ 

ಕಯಣುವಾಂತಯಯಿತ್ು.  
➢ 1858ರಲಿಿ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಸೆೈನಾ ಸ್ುರಪುರವನುನ ಆಕರಮಿಸಿತ್ು. 
➢ ಬ್ರರಟಿಷರು ಸ್ುರಪುರ ಕೂೆೋಟೆಯನುನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಾಂಡರು. 
➢ ವ್ೆಾಂಕಟ್ಪಪ ನಯಯಕ ಹೆೈದರಯಬ್ಯದ್ ಗೆ ಪಲಯಯನ ಮ್ಯಡಿದನು. 
➢ ಅವನು ತ್ಪಿಪತ್ಸ್ಥನೆಾಂದು ತ್ತಮ್ಯುನಸಿ ಬ್ರರಟಿಷರು ಆತ್ನನುನ 

ಸೆರಮೆ್ನಗೆೆ ತ್ಳಿಳದರು.  
5. ಕಿತೊರಿದ ರಾಣಿ ಚ್ಕನ್ನಮೂಳ್ ಹಕ ೋರಾಟರ್ನ್ದು ವಿರ್ರಿಸಿ.  
➢ ದತ್ುಿ ಮ್ಕಕಳಿಗ ೆಹಕ್ತಕಲಿವ್ೆಾಂಬ ಕಯನೂನನ ವಿರುದಧ ರಯಣಿ ಚ್ೆನನಮ್ಮ 

ಹೊೋರಯಡಿದಳು.  
➢ ಶ್ರವಲಿಾಂಗರುದರ ಸ್ಜ್ುನ ಮ್ರಣಯನಾಂತ್ರ ಶ್ರವಲಿಾಂಗಪಪ ಎಾಂಬ 

ಹುಡುಗನನುನ ದತ್ುಿ ಪಡೆದು ಚ್ೆನನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ್ ಪಯರರಾಂಭಿಸಿದಳು.  
➢ ಥ್ಯಾಕರೆ ದತ್ುಿ ಮ್ಕಕಳಿಗ ೆಹಕಕನುನ ನರಯಕರಿಸಿ ಕ್ತತ್ೂಿರನುನ 

ವಶಪಡಿಸಿಕೂೆಳಳಲು ಯತ್ತನಸಿದನು.  
➢ ಕ್ತತ್ೂಿರಿನ ಸೆೈನಾ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಸೆೈನಾದ ಮೋಲೆ ದಯಳಿಮ್ಯಡಿತ್ು.  
➢ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಸೆೈನಾ ಕ್ತತ್ೂಿರಿಗೆ ಮ್ುತ್ತಿಗೆ ಹಯಕ್ತ ವಶಪಡಿಸಕ ್ ೊಂಡಿತ ನ. 
➢ ಚ್ನೆನಮ್ಮನನುನ ಸೆರೆ ಹಡಿದು ಬ್ೆೈಲಹೊಾಂಗಲ ಕೂೆೋಟೆಯ 

ಸೆರಮೆ್ನಯೆಲಿಿ ಇರಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು.   
➢ ಚ್ನೆನಮ್ಮ ಅಲಿಿಯ್ದೋ ಮ್ರಣ ಹೊಾಂದದರು.  
6. ಸಾಂಗಕ ಳಿಳ ರಾಯಣುನ್ ಹಕ ೋರಾಟವನ್ುನ ವಿವರಿಸ 
➢ ಕ್ತತ್ೂಿರಿನ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯಕಯಕಗಿ ಹೊೋರಯಡುವುದು ತ್ನನ ಆದಾ 

ಕತ್ುವಾವ್ೆಾಂದು ಭಯವಿಸಿದದನು. 
➢ ಚ್ನೆನಮ್ಮನ ಜೊತೆಯಲಿಿ ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರುದಧ ಹೊೋರಯಡಿದದನು.  
➢ ಯುದಧದಲಿಿ ಸೆರೆಯಯಳಯಗಿ ಬಾಂಧಿಸ್ಲಪಟ್ುಟ, ಬ್ರಡುಗಡೆಗೂೆಾಂಡನು. 
➢ ಸೆೈನಕರನುನ ಸ್ಾಂಘಟಿಸ್ುತಯಿ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯದ ಬಗೆೆ ಅಭಿಮ್ಯನವನುನ 

ಬ್ೆಳಸೆಿಕೊಾಂಡನು.  
➢ ಆಯಕಟಿಟನ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಿ ಗುಪಿ ಸ್ಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುನ 

ರೂಪಿಸಿಕೊಾಂಡನು.  
➢ ತಯಲೂಿಕು ಕಛೆೋರಿಗಳು ಮ್ತ್ುಿ ಖ್ಜಯನಗೆಳನುನ ಲೂಟಿ 

ಮ್ಯಡುವುದು ಅವನ ಉದೆದೋಶವ್ಯಗಿತ್ುಿ.  
➢ ರಯಯಣುನನುನ ಸೆರೆಹಡಿಯಲು ಬ್ರರಟಿಷರು, ದೆೋಸಯಯಿ ಹಯಗೂ 

ಅಮ್ಲಯದರ ಕೃಷುರಯಯ ಒಾಂದು ಸ್ಾಂರ್ನುನ ರೂಪಿಸಿದರು.  

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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➢ ಸ್ಾಂಚ್ಚಗ ೆಬಲಿಯಯದ ರಯಯಣುನನುನ ಇಾಂಗಿಿಷರು ಬಾಂಧಿಸಿ 1831ರಲಿಿ 
ನಾಂದಗಡದಲಿಿ ಗಲಿಿಗೆೋರಿಸಿದರು.  

7. ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಕ ೋಾಂಡಿಯಾ ವಾಘನ್ ಹಕ ೋರಾಟ ವಿವರಿಸ. 
➢ ಒಾಂದು ಸೆೈನಾವನುನ ಸ್ುಸ್ಜಿಿತ್ಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರುದಧ 

ಬಾಂಡಯಯದ ಬ್ಯವುಟ್ವನುನ ಹಯರಿಸಿದನು.  
➢ ಶ್ರವಮೊಗೆ ಮ್ತ್ುಿ ಬ್ರದನೂರ ಕೂೆೋಟೆಗಳನುನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಾಂಡನು.  
➢ ದೊೋಾಂಡಿಯಯನ ಶ್ರವಮೊಗೆ, ಹೊನಯನಳಿ, ಹರಿಹರಗಳ ಮೋಲೆ 

ಬ್ರರಟಿಷ್ ಸೆೈನಾ ಆಕರಮ್ಣ ನಡೆಸಿತ್ು. 
➢ ದೊೋಾಂಡಿಯಯ ಶ್ರಕಯರಿಪುರವನುನ ಕಳದೆುಕೊಾಂಡನು.  
➢ ಹರಿಹರ, ಚ್ಚತ್ರದುಗು, ಶ್ರಕಯರಿಪುರ, ಸ್ವಣೂರು, ಕ್ತತ್ೂಿರು 

ಮ್ುಾಂತಯದ ಕಡ ೆಬ್ರರಟಿಷರ ಸೆೈನಾ ಆತ್ನನುನ ಹಾಂಬ್ಯಲಿಸಿತ್ು.  
➢ ಶ್ರಕಯರಿಪುರದ ಕೂೆೋಟೆಯನುನ ಪುನಃ ಗೆದುದಕೂೆಾಂಡ 

ದೊೋಾಂಡಿಯಯನ ಸೆೈನಾವನುನ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಸೆೈನಾ ರ್ದುರಿಸಿತ್ು.  
➢ ಬ್ರರಟಿಷರು ಯಯಪಲಪೆರವಿ ಎಾಂಬಲಿಿ ಆತ್ನನುನ ಹತೆಾಗೆೈದರು.  
8. ಪುಟಟಬಸಪಪನ್ ಹಕ ೋರಾಟವನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 
➢ ಅಮ್ರಸ್ುಳಾ ಬಾಂಡಯಯದ ನಯಯಕತ್ಾವನುನ ವಹಸಿಕೂೆಾಂಡನು. 
➢ ಬ್ೆಳಯಳರೆಯಲಿಿದದ ಸ್ಕಯುರಿ ಕಛೆೋರಿಯನುನ ವಶಪಡಿಸಿಕೂೆಾಂಡು 

ಸ್ಕಯುರಿ ಅಧಿಕಯರಿಗಳನುನ ಬಾಂಧಿಸಿದರು.   
➢ ಜ್ನರಿಗೆ ಕ್ತರುಕುಳ ನೋಡುತ್ತಿದದ ಅಮ್ಲಯದರನ ಹತೆಾಯಿಾಂದ 

ಪುಟ್ಟಬಸ್ಪಪನ ಜ್ನಪಿರಯನಯದನು  
➢ ಬಾಂಟಯಾಳದ ಜೆೈಲು ಮ್ತ್ುಿ ಖ್ಜಯನೆ ಲೂಟಿ ಮ್ಯಡಿದರು. 
➢ ಇದನುನ ಹತ್ತಿಕಕಲು ಬ್ರರಟಿಷರು ಕಣಯುನೂರು ಮ್ತ್ುಿ ಬ್ಯಾಂಬ್ೆಯ 

ಸೆೈನಾವನುನ ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸಿದರು.  
➢ ಇದನುನ ಅರಿತ್ ಪುಟ್ಟಬಸ್ಪಪ ಮ್ತ್ುಿ ಆತ್ನ ಸ್ಾಂಗಡಿಗರು ಸ್ುಳಾಕೆಕ 

ಪಲಯಯನ ಮ್ಯಡಿದರು. 
➢ ಬ್ರರಟ್ಷ್ ಸೆೈನಾ ಆತ್ನನುನ ಸೆರೆಹಡಿದು ಗಲಿಿಗೆೋರಿಸಿದರು. 
9. ಹಲ್ಗಲಿಯ ಬಕೋಡರ ದ್ಾಂಗಕಯನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 
➢ ಬ್ರರಟಿಷರು ಶಸ್ರಗಳ ಬಳಕ ೆನಬುಾಂಧಿಸಿ ಕಯನೂನ್ನ ಜಯರಿಗೆ ತ್ಾಂದರು.  
➢ ಬ್ೆೋಡರು ಬ್ೆೋಟೆಯಯಡಲು ಬಳಸ್ುತ್ತಿದದ ಬಾಂದೂಕುಗಳನುನ 

ಬ್ರರಟಿಷರಿಗೆ ಒಪಿಪಸ್ಲು ಸಿದದರಿರಲಿಲಿ.  
➢ ಬ್ೆೋಡರು ತ್ಮ್ಮ ಪರಾಂಪರಯನುಗತ್ವ್ಯದ ಹಕಕನುನ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳಲು 

ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರುದದ ಸಿಡಿದೆದದರು. 
➢ ಮ್ಾಂಟ್ೂರು, ಬ್ೊೋದಯನ, ಆಲಗುಾಂಡಿಯ ಬ್ೆೋಡರು, ಹಲಗಲಿಯ 

ಬ್ೆೋಡರೊಾಂದಗೆ ಸೆೋರಿಕೊಾಂಡರು.  
➢ ಇಾಂಗಿಿಷರ ಸೆೋನೆ ಹಲಗಲಿ ಗಯರಮ್ವನುನ ತ್ಲುಪಿತ್ು.  
➢ ಬಾಂಡಯಯವ್ದೆದ ಬ್ೆೋಡರನುನ ಅತ್ಾಾಂತ್ ದಮ್ನಕಯರಿಯಯಗಿ 

ಇಾಂಗಿಿಷರು ಹತ್ತಿಕ್ತಕದರು.  
➢ ಬಾಂಡಯಯಗಯರರನುನ ಗಲಿಿಗೆೋರಿಸ್ುವುದರ ಮ್ೂಲಕ ಈ 

ಬಾಂಡಯಯವು ಕೂೆನೆಗೂೆಾಂಡಿತ್ು. 
5. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುು ಧಾಮಿತಕ ಸುಧಾರಣಾ ರ್ಳ್ವಳಿಗಳ್ು 
1. ಬರಹೂಸಮಾಜದ್ ಪರಮುಖ್ ಅಾಂಶಗಳಾವುವು? 
➢ ಏಕದೆೋವತಯರಯಧನೆಯನುನ ಪರತ್ತಪಯದಸಿದರು. 
➢ ಅಥುಹೋನ ಆರ್ರಣೆಗಳನುನ ವಿರೊೋಧಿಸಿದರು. 
➢ ಪರತ್ತಯಬಾ ವಾಕ್ತಿಯು ಘನತೆಯಿಾಂದ ಬ್ಯಳಬ್ೆೋಕು. 
➢ ಬಹುಪತ್ತನತ್ಾ ಪದಧತ್ತಯನುನ ವಿರೊೋಧಿಸ್ುವುದು. 
➢ ಬಾಲ ಯ ವವಾಹವನ್ನು ವಿರೊೋಧಿಸಿತನ. 
➢ ಒಳೆಳಯದು ಎಲಿಿದದರೂ ಅದನುನ ಸಿಾೋಕರಿಸ್ಬಹುದು. 
➢ ಇೊಂಗಿಿ ೇಷ್  ಶಿಕ್ಷಣಕ ು ಒತನಿ ನೇಡಿದರನ. 

2. ರಾಜಾ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯರ ಕ್ಕ ಡುಗಕಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ 
➢ 1828ರಲಿಿ ‘ಬರಹಮಸ್ಮ್ಯಜ್’ವನುನ ಪಯರರಾಂಭಿಸಿದರು. 
➢ ಕಲಕತಯಿದಲಿಿ ‘ಆತ್ತೀಯ ಸ್ಭಯ’ ಪಯರರಾಂಭಿಸಿದರು.   
➢ ಜಯತ್ತಪದಧತ್ತ ಮ್ತ್ು ಿಮ್ೂಢನಾಂಬ್ರಕಗೆಳಿಾಂದ ಹಾಂದೂ ಧಮ್ುವನುನ 

ಶುದಧಗೊಳಿಸ್ುವುದು ಇವರ ಕಯಳಜಿಯಯಗಿತ್ುಿ.  
➢ ವಿಲಿಯಾಂ ಬ್ೆಾಂಟಿಾಂಕ್ ನ ಬ್ೆಾಂಬಲದಾಂದ ಸ್ತ್ತಪದಧತ್ತಯ 

ಆರ್ರಣೆಯನುನ ನಷ್ೆೋಧಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 
➢ ಸ್ಾಂವ್ಯದ ಕೌಮ್ುದ ಪತ್ತರಕೆ ಆರಾಂಭಿಸಿದರು. 
➢ ಭಾರತದ ಪನನ್ರನಜ್ ಜೇವನ್ದ ಜ್ ನ್ ಕ್. 
➢ ಪಶಿಾಮದ ಆಲ ್ೇ ಚನಾ ಕ್ಾಮಗಳನ್ನು ಸಾವಗತಿಸಬ ೇಕ ೊಂದರನ. 
3. ಯುವಬಾಂಗಾಳಿ ರ್ಳ್ವಳಿಯನ್ುನ ವಿವರಿಸ. / ಹಕನಿರ ವಿವಿಯನ್ 
ಡಿರಕೋಜಿಯೋ ಅವರ ಸುಧಾರಣಕಗಳಾವುವು? 

➢ ಇದನುನ ಪಯರರಾಂಭಿಸಿದವರು ಹೆನರ ವಿವಿಯನ್ ಡಿರೆೋಜಿಯೋ. 
➢ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಆಲೊೋರ್ನಯ ಕರಮ್ ತ್ುಾಂಬುವ ಪರಯತ್ನ ಮ್ಯಡಿದರು.   
➢ ಹೊಸ್ ಶ್ರಕ್ಷಣ ಕರಮ್ವನುನ ಜಯರಿಗೊಳಿಸ್ಲು ಬ್ೆೋಕಯದ 

ಪಠಾಪುಸ್ಿಕಗಳನುನ ರೂಪಿಸ್ುವಲಿಿ ವಿಶ್ೆೋಷ ಶರಮ್ವಹಸಿದರು. 
➢ ಪರಶ್ರನಸ್ುವ, ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ದೃಷ್ಟಟಕೂೆೋನವನುನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳಳಲು 

ಬ್ೆೋಕಯದ ಪಠಾಗಳನುನ ತ್ಾಂದರು. 
➢ ಅಕಾಡ  ಮಿಕ  ಅಸ ್ ೇಸಯ್ದೇ ಷ್ನ   ಚಚಾಾವ ೇದಿಕ  ಆರೊಂಭಿಸದರನ. 
➢ ಮ್ಹಳಯ ಹಕುಕಗಳ ಪರತ್ತಪಯದಕರಯಗಿದದರು. 
➢ ಜಯತ್ತಪೆರೋರಿತ್ ಶ್ೆ ೋಷಣೆಯ ವಿರೊೋಧಿಯಯಗಿದದರು. 
4. ದ್ಯಾನ್ಾಂದ್ ಸರಸವತ್ತಯವರ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ನ್ುನ(ಸುಧಾರಣಕಗಳ್ು)ತ್ತಳಿಸ 
➢ ತ್ಮ್ಮ ಆಲೊೋರ್ನಯ ಕರಮ್ವನುನ ‘ಸ್ತಯಾಥು ಪರಕಯಶ’ ಗರಾಂಥದಲಿ ಿ

ವಾಕಿಪಡಿಸಿದಯದರೆ.  
➢ ಆಧುನಕ ಭಯರತ್ದ ಸ್ಮ್ಸೆಾಗಳಿಗ ೆವ್ೆೋದಗಳಲಿಿ ಪರಿಹಯರಗಳಿವ್.ೆ 
➢ ಅವರು ಘೂೋಷ್ಟಸಿದ ವ್ಯಕಾ ‘ವ್ೆೋದಗಳಿಗೆ ಮ್ರಳಿ’  
➢ ವ್ೆೋದಗಳು ಮ್ಯತ್ರ ಪರಮ್ಯಣಿೋಕೃತ್ ಎಾಂಬುದನುನ ಸಯರಿದರು.  
➢ ‘ಶುದಧ’ ರ್ಳವಳಿಯನುನ ಆರಾಂಭಿಸಿದದರು. 
➢ ಗ ್ೇ ರಕ್ಷಣ ಾ ಸೊಂಘ ಸಾೆ ಪನ . 
5. ಆಯತ ಸಮಾಜದ್ ಉದಕುೋಶಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ. 
➢ ಅಾಂತ್ಜಯುತ್ತೋಯ ವಿವ್ಯಹಗಳನುನ ಪೊರೋತಯಸಹಸ್ುವುದು. 
➢ ಜಾ ತಿ ಆಧಾರವನ್ನು ತಿರಷ್ುರಿಸನವ ುದನ. 
➢ ಬಹುಪತ್ತನತ್ಾ ಮ್ತ್ುಿ ಬ್ಯಲಾವಿವ್ಯಹ ಪದಧತ್ತಯನುನ ತ್ತರಸ್ಕರಿಸ್ುವುದು. 
➢ ಸಿರೋ ಮ್ತ್ುಿ ಪುರುಷರು ಸ್ಮ್ಯನರು. 
➢ ವ್ೆೋದಗಳು ಮ್ಯತ್ರ ಶ್ೆರೋಷಠ. 
➢ ಪಯರಚ್ಚೋನ ಪವಿತ್ರ ಗರಾಂಥಗಳನುನ ಅಧಾಯನ ಮ್ಯಡಬ್ೋೆಕು. 
6. ಸತಯಶ್ಕ ೋಧ್ಕ ಸಮಾಜದ್ ಸುಧಾರಣಕಗಳಾವುವು? / ಹಕ ಸ 
ಸಮಾಜವನ್ುನ ನಿಮಿತಸುವ ಪರಯತನಗಳ್ಲಿಿ ಫುಲ್ಕ ದ್ಾಂಪತ್ತಗಳ್ 
ಪರಯತನ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದ್ುು. ಸಮರ್ಥತಸ. 

➢ ಹಾಂದುಳಿದ ವಗುಗಳಿಗ ೆಮ್ತ್ುಿ ಸಿರೋಯರಿಗೆ ಸ್ಮ್ಯನತೆಯ. 
ಹಕುಕಗಳನುನ ದೊರಕ್ತಸಿಕೊಡುವುದಕಕೆ ಪರಯತ್ತನಸಿದರು. 

➢ ತ್ಮ್ಮ ಬ್ಯವಿಯಲಿಿ ಅಸ್ಪೃಶಾರು ನೋರು ಸೆೋದಕೂೆಳಳಲು ಅವಕಯಶ 
ಕೂೆಟ್ಟರು. 

➢ ಶ್ಯಲೆಗಳನುನ ಪಯರರಾಂಭಿಸಿ ಶ ದರರಿಗೆ ಮ್ತ್ುಿ ಹೆಣುುಮ್ಕಕಳಿಗ ೆ
ವಿದೆಾಯನುನ ನೋಡಿದರು.   

➢ ಸಯವಿತ್ತರಬ್ಯಯಿ ಫುಲೆ ಹೆಣುುಮ್ಕಕಳಿಗ ೆವಸ್ತ್ತ ನಲಯ ಸಯಥಪಿಸಿದರು.  
➢ ಸ್ಮ್ಯನತೆಯ ಆಶಯದ ತ್ಳಹದಯ ಮೋಲೆ ಹೂೆಸ್ 

ಸ್ಮ್ಯಜ್ವನುನ ನಮಿುಸ್ುವ ಗುರಿ ಹೊಾಂದದದರು. 

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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7. ಸರ್ ಸಯಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರ ಸುಧಾರಣಕಗಳಾವುವು?  
/ಆಲಿಘರ್ ಸುಧಾರಣಾ ರ್ಳ್ುವಳಿಯನ್ುನ ವಿವರಿಸ 

➢ ಸ್ಾಂಪರದಯಯ, ಮ್ೌಢಾಗಳು, ಅಜ್ಞಯನ ಮ್ತ್ುಿ ಅವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ 
ಮ್ನೂೆೋಧಮ್ುದ ವಿರುದಧ ಹೊೋರಯಡಿದರು.  

➢ ತೆರದೆ ಮ್ನಸ್ುಸ ಇಲಿದದದರೆ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ಮ್ತ್ುಿ ಬ್ೌದಧಕ ಪರಗತ್ತ 
ಸಯಧಾವಿಲಿವ್ೆಾಂದರು.  

➢ ಪರದಯ ಪದಧತ್ತಯನುನ ವಿರೊೋಧಿಸಿದರು  
➢ ಮ್ುಸಿಿಾಂ ಹೆಣುುಮ್ಕಕಳು ವಿದಯಾವಾಂತ್ರಯಗಬ್ೆೋಕು ಎಾಂದು ಸಯರಿದರು.  
➢ ಬಹುಪತ್ತನತ್ಾ ಪದಧತ್ತಯನುನ ವಿರೊೋಧಿಸಿದರು 
➢ ಹಾಂದೂ ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ುಸಿಿಾಂ ಸ್ಮ್ುದಯಯಗಳ ಐಕಾತೆ ಬಯಸಿದರು.   
8. ಸಾವಮಿ ವಿವಕೋಕ್ಾನ್ಾಂದ್ರ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ 
➢ ಮೊದಲು ಜ್ನರನುನ ವಿದಯಾವಾಂತ್ರನಯನಗಿ ಮ್ಯಡಬ್ೋೆಕು   
➢ ಅವರೋೆ ಸ್ುಧಯರಣೆಯನುನ ಬಯಸ್ುತಯಿರೆ.  
➢ ಪಯಶ್ರಾಮ್ಯತ್ಾರ ಅಾಂಧಯನುಕರಣಯೆನುನ ಬ್ರಡಬ್ೋೆಕೆಾಂದರು.  
➢ ಧಮ್ುದ ಕತ್ುವಾವ್ೆಾಂದರ ೆಕತ್ಿಲಲಿಿರುವವರಿಗೆ ಬ್ೆಳಕನುನ 

ನೋಡಬ್ೆೋಕು.  
➢ ಯಯರ ಆತ್ಮ ಬಡವರಿಗಯಗಿ ಮಿಡಿಯುವುದೂೆೋ ಅವನೆೋ ಮ್ಹಯತ್ಮ.  
➢ ಜಯತ್ತೋಯತೆ, ಅಸ್ಪೃಶಾತ,ೆ ಶ್ೆ ೋಷಣಯೆನುನ ವಿರೊೋಧಿಸಿರು. 
9. ರ್ಥಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸಕ ಸಕೈಟಿಯ ಸುಧಾರಣಕಗಳಾವುವು? 
➢ ಹಾಂದು ಧಮ್ುಕೆಕ ಸೋೆರಿದ ಗರಾಂಥಗಳ ಮ್ೂಲತ್ತ್ಾಗಳನುನ 

ಪರರ್ುರಪಡಿಸಿತ್ು.  
➢ ಭಯರತ್ದ ಧಯಮಿುಕ ಮ್ತ್ುಿ ದಯಶುನಕ ಪರಾಂಪರೆಗಳನುನ 

ಅಧಾಯನ ಮ್ಯಡಿತ್ು. 
➢ ಸಮಕಾಲ್ಲ ೇನ್ ಸಮಸ ಯ ಗಳಿಗ  ಉ ತಿರ ಕ್ೊಂಡನಕ ್ ಳುಳವ ಪಾಯತು 

ನ್ಡ ಸತನ 
➢ ಈ ಸೊಸೆೈಟಿಯು ನಡಸೆಿದ ಪರಯತ್ನಗಳನುನ ಹಾಂದೂ ಧಮ್ುದ 

ಪುನರುತಯಥನ ರ್ಳವಳಿ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಯಗಿದೆ.  
10. ಅನಿ ಬಕಸಕಾಂಟರ ಕ್ಕ ಡುಗಕಗಳಾವುವು? 
➢ ರ್ಥಯೋಸಯಫಿಕಲ್ ಸೊಸೆೈಟಿಯ ಇವರಿೊಂದ ಬ ಳ  ಯಿ ತನ. 
➢ ವ ೇದಶಾಸರದ ಮೆೇಲ   ವಶ ೇಷ್ ಜ್ಞಾನ್ ಹ ್ೊಂ ದಿದು ರನ. 
➢ ಭಾರತದ ಸೊಂಸೃತಿ ಶ ಾೇಷ್ಠ ವಾ ದನದ ೊಂದನ ಪಾತಿಪಾದಿಸದರನ. 
➢ ‘ಭಗವದೆೋತೆ’ಯನುನ ಇಾಂಗಿಿಷ್ಟಗೆ ಅನುವ್ಯದ ಮ್ಯಡಿದರು.  
➢ ಬನಯರಸ್ ನಲಿಿ ಸೆಾಂಟ್ರಲ್ ಹಾಂದೂ ಕಯಲೆೋಜ್ ಪಯರರಾಂಭಿಸಿದರು.  
➢ ‘ನೂಾ ಇಾಂಡಿಯಯ ಮ್ತ್ುಿ ‘ಕಯಮ್ನ್ ವಿಹೋಲ್ ಪತ್ತರಕೆ ಪಯರರಾಂಭಿಸಿದರನ 
➢ 1916ರಲಿಿ ‘ಹೊೋಾಂರೂಲ್’ ರ್ಳವಳಿ ಪಯರರಾಂಭಿಸಿದರು. 
➢ ಭಾರತಿೇಯ ಕಾೊಂಗ ಾಸ  ಅಧಿವ ೇಶನ್ದ ಮದಲ ಅಧಯಕ್ ಯಾಗಿದು ರನ. 
11. ಪಕರಿಯಾರ್ ರ್ಳ್ವಳಿಯ ಮುಖಾಯಾಂಶಗಳ್ನ್ುನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ. 
➢ ‘ಆತ್ಮಗೌರವ ರ್ಳವಳಿ’ಯನುನ ಆರಾಂಭಿಸಿದರು 
➢ ಆಯು, ಬ್ಯರಹಮಣ ಎನುನವ ಜ್ನಯಾಂಗಿೋಯ ಶ್ೆರೋಷಠತೆಯನುನ ಸಯರುವ 

ಆಲೊೋರ್ನೆಗಳನುನ ತ್ತರಸ್ಕರಿಸಿದರು.  
➢ ತ್ಮಿಳು ಭಯಷ್ೆಯನುನ ದಯರವಿಡರ ಭಯಷ್ೆಯ್ದಾಂದರು.  
➢ ಸ್ಾಂಸ್ೃತ್ ಭಯಷ್ೆ ಮ್ತ್ುಿ ಸಯಹತ್ಾವನುನ ವಿರೊೋಧಿಸಿದರು. 
➢ ಪೆರಿಯಯರ್ 1939ರಲಿಿ ಜ್ಸಿಟೋಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಾಕ್ಷರಯದರು. 
➢ ಕ ೇರಳದ ವ ೈಕ್ೊಂ ದ ೇವಾ ಲಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸದು ರನ. 
➢ “ದಯರವಿಡ ಕಳಗಾಂ” ಎಾಂಬ ಸ್ಾಂಘಟ್ನಯೆನುನ ಹುಟ್ುಟಹಯಕ್ತದರು. 
➢ ಜ್ಸಿಟೋಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಾೆ ಪಿಸದರನ. 
12. ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅವರ ಧ್ಮತ ಪರಿಪಾಲ್ನಾ ಯೋಗಾಂ 
ಸಾಂಘಟನಕಯ ಸುಧಾರಣಕಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ 

➢ ಹಾಂದುಳಿದ ಮ್ತ್ುಿ ಶ್ೆ ಷಣೆಗೂೆಳಗಯದ ಸ್ಮ್ುದಯಯಗಳ 
ಸ್ಬಲಿೋಕರಣ ಇವರ ಉದೆದೋಶವ್ಯಗಿತ್ುಿ.  

➢ ಮ್ನುಷಾ ಘನತೆಯಿಾಂದ ಬದುಕುವ ಸ್ಮ್ಯಜ್ದ ನಮ್ಯುಣವ್ೆೋ ಈ 
ಸ್ಾಂಘಟ್ನೆಯ ಉದೆದೋಶವ್ಯಗಿತ್ುಿ.  

➢ ಮ್ಯನವ ಕುಲಕಕೆ ಒಾಂದೆೋ ಜಯತ್ತ, ಒಾಂದೆೋ ಧಮ್ು ಮ್ತ್ು ಿಒಬಾನೆೋ 
ದೆೋವರು ಎಾಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ 

➢ ಕಳೆಸ್ಮ್ುದಯಯಗಳ ಪರವ್ೋೆಶ ನರಯಕರಿಸ್ುತ್ತಿದದ ದೆೋವ್ಯಲಯಗಳಿಗೆ 
ಪಯಯುಯ ದೆೋವ್ಯಲಯಗಳನುನ ಕಟಿಟದರು. 

➢ ವ್ೆೈಕಾಂ ಸ್ತಯಾಗರಹವ್ೆಾಂಬ ದೆೋವ್ಯಲಯ ಪರವ್ೆೋಶ ರ್ಳವಳಿ ನಡೆಸಿದರು.  
➢ ಗುರುವ್ಯಯೂರು ದೆೋವಸಯಥನ  ಪರವ್ೋೆಶ ರ್ಳವಳಿ ನಡೆಸಿದರು 
6. ಭಾರತದ್ ಪರಥಮ ಸಾವತಾಂತರಯ ಸಾಂಗಾರಮ (1857) 
1. 1857ರ ದ್ಾಂಗಕಗಕ ರಾಜಕ್ತೋಯ ಕ್ಾರಣಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ ‘ದತ್ುಿ ಮ್ಕಕಳಿಗ ೆಹಕ್ತಕಲಿ’ ನೋತ್ತಯಿಾಂದ ಹಲವು ದೆೋಶ್ರೋ ರಯಜ್ರು 

ತ್ಮ್ಮ ರಯಜ್ಾಗಳನುನ ಕಳದೆುಕೊಾಂಡರು  
➢ ಸ್ತಯರ, ಜೆೈಪುರ, ಝಯನಸ, ಉದಯಪುರ ಮೊದಲಯದ 

ಸ್ಾಂಸಯಥನಗಳು ಬ್ರರಟಿಷರ ವಶವ್ಯದವು.  
➢ ತ್ಾಂಜಯವೂರು ಮ್ತ್ುಿ ಕನಯುಟಿಕ್ ನವ್ಯಬರಿಗಿದದ ರಯಜ್ಪದವಿಗಳನುನ 

ರದುದಪಡಿಸಿದರು.   
➢ ಮೊಘಲ್ ರ್ಕರವತ್ತು, ಔದ್ ನ ನವ್ಯಬ ಮೊದಲಯದ 

ರಯಜ್ರುಗಳನುನ ಪದರ್ುಾತ್ಗೊಳಿಸಿದರು. 
➢ ಇವರನುನ ಅವಲಾಂಬ್ರಸಿದ ಲಕ್ಯಾಂತ್ರ ಸೆೈನಕರು 

ನರುದೊಾೋಗಿಗಳಯದರು.   
2. 1857ರ ದ್ಾಂಗಕಗಕ ಆರ್ಥತಕ ಬದ್ಲ್ಾವಣಕಗಳ್ು ಹಕೋಗಕ 

ಕ್ಾರಣವಾದ್ವು? 
➢ ಭಯರತ್ದ ಕರಕುಶಲತೆ & ದೆೋಶ್ರೋಯ ಕೆೈಗಯರಿಕಗೆಳು ಕ್ಷಿೋಣಿಸಿದವು. 
➢ ಭಯರತ್ದಲಿಿದದ ಕರಕುಶಲಗಯರರು ನರುದೊಾೋಗಿಗಳಯದರು. 
➢ ಗೃಹಕೈೆಗಯರಿಕೆಗಳು ನಷಟ ಅನುಭವಿಸಿ ಶ್ರರ್ಥಲಗೊಾಂಡವು.  
➢ ಜ್ಮಿೋನಯದರನು ಕೃಷ್ಟಕರನುನ ಶ್ೆ ೋಷ್ಟಸ್ುತ್ತಿದದನು.  
➢ ಕೃಷ್ಟಕರು ಆರ್ಥುಕ ಸ್ಾಂಕಷಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು.  
3. 1857ರ ದ್ಾಂಗಕಗಕ ಆಡಳಿತಾತೂಕ ಕ್ಾರಣಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ ಇಾಂಗಿಿಷರು ಹೊಸ್ ನಯಗರಿಕ ಮ್ತ್ುಿ ಅಪರಯಧ ಕಯಯ್ದದಗಳನುನ 

ಜಯರಿಗೆ ತ್ಾಂದರು.  
➢ ಕಯನೂನನಲಿಿ ಪಕ್ಷಪಯತ್ ಇತನಿ. 
➢ ಭಯರತ್ತೋಯರಿಗೆ ಪರತೆಾೋಕ ನಯಮ್ಗಳು ಅನಾಯವ್ಯಗುತ್ತಿದದವು.  
➢ ಆಾಂಗಿ ಭಯಷ್ೆಯು ನಯಾಯಯಲಯದ ಭಯಷ್ೆಯಯಯಿತ್ು.  
➢ ಇಾಂಗಿಿಷ್ ನಯಾಯಯಧಿೋಶರು ಇಾಂಗಿಷಿರ ಪರವ್ಯಗಿ ನಯಾಯದಯನ 

ನೋಡುತ್ತಿದದರು.  
➢ ಹೊಸ್ ಕಯನೂನನ ಆಶಯಗಳು ಜ್ನರಿಗೆ ಅರಿವ್ಯಗಲಿಲಿ. 
4. 1857ರ ದ್ಾಂಗಕಗಕ ಸಕೈನಿಕ ಕ್ಾರಣಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ ಬ್ರರಟಿಷರ ಸೆೈನಾದಲಿಿ ಭಯರತ್ತೋಯ ಸಿಪಯಯಿಗಳ ಸಿಥತ್ತ 

ಗಾಂಭಿೋರವ್ಯಗಿತ್ುಿ. 
➢ ಆಾಂಗಿ ಸೆೈನಕರಿಗಿದದ ಸಯಥನಮ್ಯನ, ವ್ೆೋತ್ನ, ಬಡಿಿ ಅವಕಯಶಗಳು 

ಭಯರತ್ತೋಯ ಸಿಪಯಯಿಗಳಿಗ ೆಇರಲಿಲಿ.  
➢ ಭಯರತ್ತೋಯ ಸೆೈನಕರನುನ ಸಯಗರೊೋತ್ಿರ ಸೆೋವ್ಗೆೆ ಒತಯಿಯಿಸಿದುದ 

ಧಯಮಿುಕವ್ಯಗಿ ಸೆೈನಕರನುನ ಪರಚ್ೊೋದಸಿತ್ು. 
➢ ‘ರಯಯಲ್ ಎನ್ ಫಿೋಲ್ಾ’ ಬಾಂದೂಕುಗಳ ತ್ುಪಯಕ್ತಗಳಿಗ ೆಹಾಂದ ಮ್ತ್ುಿ 

ಹಸ್ುವಿನ ಕೊಬಾನುನ ಸ್ವರಿದಯದರೆಾಂಬ ವದಾಂತ್ತ 
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5. ಪರಥಮ ಸಾವತಾಂತರಯ ಸಾಂಗಾರಮಕ್ಕೆ ತತ ಕ್ಷಣದ್ ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? 
➢ ಸೆೈನಕರಿಗೆ ‘ರಯಯಲ್ ಎನ್ ಫಿೋಲ್ಾ’ ಎಾಂಬ ನವಿೋನ 

ಬಾಂದೂಕುಗಳನುನ ನೋಡುತ್ತಿದದರು.  
➢ ತ್ುಪಯಕ್ತಗಳಿಗ ೆಹಾಂದ ಮ್ತ್ುಿ ಹಸ್ುವಿನ ಕೊಬಾನುನ ಸ್ವರಿದಯದರೆಾಂಬ 

ವದಾಂತ್ತ ಹಬ್ರಾತ್ುಿ. 
➢ ಹಾಂದುಗಳಿಗೆ ಹಸ್ು ಪವಿತ್ರ ವ್ಯದರೆ, ಮ್ುಸಿಿಮ್ರಿಗೆ ಹಾಂದ 

ನಷ್ಟದಧವ್ಯಗಿತ್ುಿ.  
➢ ಈ ವದಾಂತ್ತಯು ದಾಂಗೆಗ ೆತ್ಕ್ಷಣದ ಕಯರಣವ್ಯಯಿತ್ು. 
➢ ತ್ುಪಯಕ್ತಯನುನ ಹಲಿಿನಾಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೆಗಯೆುವಾಂತೆ ಆದೆೋಶ್ರಸಿದಯಗ 

ತ್ತರಸ್ಕರಿಸಿ ಬ್ಯಾರಕ್ ಪುರದ ಸೆೈನಕರು ಬಾಂಡಯಯವ್ೆದದರು. 
6. ದ್ಾಂಗಕಯ ವಿಫಲ್ತಕಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳ್ನ್ುನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ.  
➢ ಇದು ಇಡಿೋ ಭಯರತ್ವನುನ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ದಾಂಗೆಯಯಗಿರಲಿಲಿ.  
➢ ರಯಜ್ರ ರಯಣಿಯರ ಸ್ಾಹತಯಸ್ಕ್ತಿಗಯಗಿ ನಡೆದತ್ುಿ.  
➢ ಇದು ಯೋಜಿತ್ ದಾಂಗೆಯಯಗಿರಲಿಲಿ 
➢ ಭಯರತ್ತೋಯ ಸೆೈನಕರಲಿಿ ಒಗೆಟಿಟರಲಿಲಿ. 
➢ ದಾಂಗೆಗ ೆಸ್ೂಕಿ ಮ್ಯಗುದಶುನವರಲ್ಲಲ ಿ 
➢ ಸ್ಾಂಘಟ್ನೆಯ ಕೊರತ ೆಇತ್ುಿ.  
➢ ಯುದಧ ತ್ಾಂತ್ರ, ಸ್ೂಕಿ ಸೆೋನಯ ನಯಯಕತ್ಾಗಳ ಕೂೆರತ ೆಇತ್ುಿ.  
➢ ಹೊೋರಯಟ್ಗಯರರಲಿಿ ನಶ್ರಾತ್ ಗುರಿ ಇರಲಿಲಿ.  
➢ ಹಲವ್ಯರು ದೆೋಶ್ರೋಯ ರಯಜ್ರು ಬ್ರರಟಿಷರಿಗೆ ನಷ್ ಠ ತೊೋರಿದರನ. 
➢ ಸಿಪಯಯಿಗಳು ಮ್ಯಡಿದ ಲೂಟಿ, ದರೂೆೋಡೆಗಳಿೊಂದ ಜ್ನರ ವಿಶ್ಯಾಸ್ 

ಕಳದೆುಕೊಾಂಡರು. 
7. 1857ರ ದ್ಾಂಗಕಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ ಈಸ್ಟ ಇಾಂಡಿಯಯ ಕಾಂಪನಯ ಆಡಳಿತ್ ಕೂೆನೆಗೂೆಾಂಡಿತ್ು.  
➢ ಭಯರತ್ದ ವಾವಹಯರವನುನ ಭಯರತ್ದ ವಾವಹಯರಗಳ 

ಕಯಯುದಶ್ರುಗೆ ಒಪಿಪಸ್ಲಯಯಿತ್ು.  
➢ 1858ರಲಿಿ ಬ್ರರಟ್ನ್ ರಯಣಿಯು ಘೂೋಷಣೆ ಹೂೆರಡಿಸಿದರು. 
➢ ಕಾಂಪನಯು ದೆೋಶ್ರೋ ರಯಜ್ರೊಾಂದಗೆ ಮ್ಯಡಿಕೂೆಾಂಡಿದದ 

ಒಪಪಾಂದಗಳನುನ ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 
➢ ಪಯರದೆೋಶ್ರಕ ವಿಸ್ಿರಣೆಯ ಅಪೆೋಕ್ಯೆನುನ ಕೆೈಬ್ರಡುವುದು. 
➢ ಭಯರತ್ತೋಯರಿಗೆ ಸ್ುಭದರ ಸ್ಕಯುರವನುನ ನೋಡುವುದು. 
➢ ಭಯರತ್ತೋಯರ ಧಯಮಿುಕ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ ಹಸ್ಿಕ್ೋೆಪ 

ಮ್ಯಡುವಾಂತ್ತಲಿ.  
➢ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯ ಹೊೋರಯಟ್ಕಕೆ ಹೂೆಸ್ ದಕೂಸಚ್ಚಯಯಯಿತ್ು. 
8. 1858ರ ಬ್ರರಟನ್ ರಾಣಿಯ ಘ ೋಷಣಕಯಲಿಿದ್ು ಅಾಂಶಗಳಾವುವು? 
➢ ಕಾಂಪನಯು ದೆೋಶ್ರೋ ರಯಜ್ರೊಾಂದಗೆ ಮ್ಯಡಿಕೂೆಾಂಡಿದದ 

ಒಪಪಾಂದಗಳನುನ ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 
➢ ಪಯರದೆೋಶ್ರಕ ವಿಸ್ಿರಣೆಯ ಅಪೆೋಕ್ಯೆನುನ ಕೆೈಬ್ರಡುವುದು. 
➢ ಭಯರತ್ತೋಯರಿಗೆ ಸ್ುಭದರ ಸ್ಕಯುರವನುನ ನೋಡುವುದು. 
➢ ಭಯರತ್ತೋಯರ ಧಯಮಿುಕ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ ಹಸ್ಿಕ್ೋೆಪ ಮ್ಯಡುವಾಂತ್ತಲಿ  
➢ ಕಯನೂನನ ಮ್ುಾಂದೆ ಸ್ಮ್ಯನತೆ. 

2. ಭಾರತದ್ ವಿದಕೋಶ್ಾಾಂಗ ನಿೋತ್ತ 
1. ವಿದಕೋಶ್ಾಾಂಗ ನಿೋತ್ತಯು ರಾಷರದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಗಕ ಸಹಕ್ಾರಿ ಹಕೋಗಕ? 
➢ ಪರತ್ತಯಾಂದು ರಯಷರಕಕೆ ತ್ನನದೆೋ ಆದ ವಿದೆೋಶ್ಯಾಂಗ ನೋತ್ತ ಅವಶಾಕ.  
➢ ಯಯವುದೆೋ ಒಾಂದು ದೆೋಶ ಒಾಂಟಿಯಯಗಿರಲು ಸಯಧಾವಿಲಿ. 
➢ ದೆೋಶದ ನೈೆಸ್ಗಿುಕ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳನುನ 

ಸ್ದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಸ್ಹಯಯಕ 

➢ ರಯಷರದ ಆರ್ಥುಕ ಸ್ಾಂವಧುನೆಗ ೆಸ್ಹಯಯಕ 
2. ಭಾರತದ್ ವಿದಕೋಶ್ಾಾಂಗ ನಿೋತ್ತಯ ಪರಮುಖ್ ಉದಕುೋಶಗಳಾವುವು?   
➢ ರಯಷರದ ಭದರತ.ೆ 
➢ ರಯಷರದ ಆರ್ಥುಕ ಸ್ಾಂವಧುನೆ. 
➢ ನಮ್ಮ ದೆೋಶದ ಸಯಾಂಸ್ೃತ್ತಕ ಮ್ೌಲಾಗಳನುನ ಬ್ೆೋರೆ ದೆೋಶದಲಿಿ 

ಬ್ರತ್ಿರಿಸ್ುವುದು. 
➢ ಮಿತ್ರರಯಷರಗಳನುನ ಹೆಚ್ಚಾಸಿಕೂೆಾಂಡು ವಿರೊೋಧಿ ರಯಷರಗಳನುನ 

ನಬುಾಂಧಿಸ್ುವುದು ಅಥವ್ಯ ಹತ್ತಿಕುಕವುದು. 
➢ ವಿಶಾಶ್ಯಾಂತ್ತ ಹಯಗೂ ಸ್ಹಬ್ಯಳೆಾಯನುನ ಸಯಧಿಸ್ುವುದು. 
3. ಭಾರತ್ತೋಯ ವಿದಕೋಶ್ಾಾಂಗ ನಿೋತ್ತಯ ಮೋಲ್ಕ ಪರಭಾವ ಬ್ರೋರುವ 

ಅಾಂಶಗಳಾವುವು? / ವಿದಕೋಶ್ಾಾಂಗ ನಿೋತ್ತಯ ನಿರ ಪಣಕಯಲಿಿ 
ಅಡಕವಾದ್ ಸಾಂಗತ್ತಗಳ್ಳಾವುವು? 

➢ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಹತಯಸ್ಕ್ತಿಗಳು.     * ಭೌಗೊೋಳಿಕ ಅಾಂಶಗಳು. 
➢ ರಯಜ್ಕ್ತೋಯ ಪರಿಸಿಥತ್ತ.        * ಆರ್ಥುಕ ವಾವಸೆಥ. 
➢ ಅಾಂತ್ರರಯಷ್ಟರೋಯ ಪರಿಸ್ರ.    * ರಕ್ಷಣಯ ಸಯಮ್ಥರಯ. 
4. ಭಾರತದ್ ವಿದಕೋಶ್ಾಾಂಗ ನಿೋತ್ತಯ ಮ ಲ್ಭ ತ ಅಾಂಶಗಳಾವುವು? 
➢ ಪಾಂರ್ಶ್ರೋಲ ತ್ತ್ಾಗಳು. 
➢ ಅಲಿಪಿ ನೋತ್ತ. 
➢ ವಸಯಹತ್ುಶ್ಯಹತ್ಾಕೆಕ ವಿರೊೋಧ. 
➢ ವಣುಭೋೆದ ನೋತ್ತಗೆ ವಿರೊೋಧ.       
➢ ನಶಾಸಿರೋಕರಣ. 
5. ಪಾಂರ್ಶಿೋಲ್ ತತವಗಳಾವುವು? 
➢ ಪರಸ್ಪರ ರಯಷರಗಳ ಪಯರದೆೋಶ್ರಕ ಹಯಗೂ ಸಯವುಭೌಮ್ತೆಗ ೆಗೌರವ. 
➢ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರಮ್ಣ ಮ್ಯಡದರುವುದು. 
➢ ಆಾಂತ್ರಿಕ ವಾವಹಯರಗಳಲಿಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಸ್ಿಕ್ೋೆಪ ಮ್ಯಡದರುವುದು. 
➢ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಹಕಯರ ಮ್ತ್ುಿ ಸ್ಮ್ಯನತೆ. 
➢ ಶ್ಯಾಂತ್ತಯುತ್ ಸ್ಹಬ್ಯಳೆಾ. 

3. ಅನ್ಯರಾಷರಗಳಕ ಾಂದ್ಗಕ ಭಾರತದ್ ಸಾಂಬಾಂಧ್ 
(ಎರಡು/ಮ ರು/ನಾಲ್ುೆ ಅಾಂಕ) 

1. ಅನ್ಯ ರಾಷರಗಳಕ ಾಂದ್ಗಕ ಉತುಮ ಬಾಾಂಧ್ವಯ ಅವಶಯಕ ಏಕ್ಕ? (2) 
➢ ಯಯವುದೆೋ ಒಾಂದು ರಯಷರ ಒಾಂಟಿಯಯಗಿರಲು ಸಯಧಾವಿಲಿ 
➢ ಒಾಂದು ರಯಷರವು ಬ್ೆೋರೆ ರಯಷರಗಳ ಜೊತೆಗ ೆವಾವಹರಿಸ್ದೆ, 

ಅಭಿವೃದಧಯಯಗಲು ಸಯಧಾವ್ಯಗುವುದಲಿ.  
➢ ಆದದರಿಾಂದ ಅನಾ ರಯಷರಗಳೂೆಾಂದಗೆ ಉತ್ಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಧವಾ ಅವಶಾಕ. 
2. ಇತ್ತುೋಚ್ಚನ್ ದ್ನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಚ್ಚೋನಾದಕ ಾಂದ್ಗಕ ನ್ಮೂ ಬಾಾಂಧ್ಯವಯ 

ಹದ್ಗಕಡಲ್ು ಕ್ಾರಣಗಳಕೋನ್ು? (2) 
➢ ಟಿಬ್ೆಟ್ ವಿವ್ಯದ. 
➢ 1962ರ ಭಯರತ್ - ಚ್ಚೋನಯ ಯುದಧ. 
➢ ಗಡಿ ಸ್ಮ್ಸೆಾ. 
➢ ಚ್ಚೋನಯ ಅರುಣಯರ್ಲ ಪರದೆೋಶ ತ್ನಗೆ ಸೆೋರಬೆ್ೋಕೆಾಂದು 

ಪರತ್ತಪಯದಸ್ುತ್ತಿರುವುದು. 
3. ಭಾರತ ಮತುು ಪಾಕ್ತಸಾುನ್ಗಳ್ ನ್ಡುವಕ ಉತುಮ ಭಾಾಂದ್ವಯ 

ಹಕ ಾಂದ್ಲ್ು ನ್ಡಕದ್ ಪರಯತನಗಳಾವುವು? (2) 
➢ ತಯಷ್ೆಕಾಂಟ್ ಒಪಪಾಂದ. 
➢ ಸಿಮ್ಯಿ ಒಪಪಾಂದ. 
➢ ಲಯಹೊೋರ್ ಬಸ್ ಯಯತೆರ. 
➢ ಆಗಯರ ಶೃಾಂಗಸ್ಭ.ೆ   

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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4. ಭಾರತ ಮತುು ಪಾಕ್ತಸಾುನ್ದ್ ಮಧಕಯ ಉದ್ವಗನತಕಗಕ ಕ್ಾರಣವಾದ್ 
ವಿಷಯಗಳ್ು ಯಾವುವು? (2) 

➢ ಜ್ಮ್ುಮ-ಕಯಶ್ರೀರ ಸಮಸ ಯ 
➢ ಭಯೋತಯಪದನೆ 
➢ ನದ ನೋರಿನ ಹಾಂಚ್ಚಕೆ ಸ್ಮ್ಸೆಾ 
➢ ಮ್ೂರು ಯುದಧಗಳು 
➢ ದಾಪಕ್ಷಿೋಯ ಒಪಪಾಂದಗಳು ನರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಯಶಸನಸ ಸಯಧಿಸ್ದರುವುದು. 
5. ಭಾರತ ಮತುು ಅಮರಿಕ್ಾ ದಕೋಶಗಳ್ ಪರಸವರ ಸೌಹಾದ್ತತಕ 

ಹಕೋಗಿದಕ ಎಾಂಬುದ್ನ್ುನ ವಿವರಿಸ. (2/3) 
➢ ಭಯೋತಯಪದನೆಯನುನ ಹತ್ತಿಕುಕವಲಿಿ ಎರಡು ರಯಷರಗಳ ಮ್ಧಾೆ 

ಸ್ಮ್ಯನ ಹತಯಸ್ಕ್ತಿಯಿದೆ.  
➢ ವಿದೆೋಶ್ರೋ ವ್ಯಾಪಯರ ಉತಿ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಧವಾ ಹೊಾಂದದೆ 
➢ ವಿಜ್ಞಯನ ಮ್ತ್ುಿ ತಯಾಂತ್ತರಕತ ೆಉತಿ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಧವಾ ಹೊಾಂದದೆ 
➢ ಬ್ಯಹಯಾಕಯಶ, ಶ್ರಕ್ಷಣ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲಿಿ ಉತ್ಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಧವಾ ಹೊಾಂದದೆ.  
➢ ಜಯಗತ್ತಕ ಶ್ಯಾಂತ್ತಯನುನ ಉಳಿಸ್ುವ ನಟಿಟನಲಿಿ ಸ್ಮ್ಯನ ಧೊೋರಣೆ 

ಹೊಾಂದವ್ೆ 
6. ಭಾರತ ಮತುು ಪಾಕ್ತಸಾುನ್ಗಳ ಸ ುಂಬ್ುಂ ದ್ರ್ನ್ದು ವಿರ್ರಿಸಿ. (3/4) 
➢ ಎರಡ್ ದ ೇಶಗಳ ಮಧಯ ಜ್ಮ್ುಮ-ಕಯಶ್ರೀರ ಸ್ಮ್ಸಾೆ ಇದ . 
➢ ಭಯೋತಯಪದನೆ ಇದ . 
➢ ನದ ನೋರಿನ ಹಾಂಚ್ಚಕೆ ಸ್ಮ್ಸೆಾ ಇದ . 
➢ ಮ್ೂರು ಬಾರಿ ಯುದಧಗಳು ನ್ಡ ದಿವ . 
➢ ತಯಷ್ೆಕಾಂಟ್ ಒಪಪಾಂದ, ಸಿಮ್ಯಿ ಒಪಪಾಂದ, ಲಯಹೊೋರ್ ಬಸ್ ಯಯತೆರ,  

ಆಗಯರ ಶೃಾಂಗಸ್ಭೆಗಳ ಮ್ ಲಕ್ ಉ ತಿ ಮ ಬಾೊಂ ಧವಯ ಹ ್ೊಂ ದಲನ 
ಪಾಯತಿುಸಲಾ ಗಿದ . 

➢ ದಾಪಕ್ಷಿೋಯ ಒಪಪಾಂದಗಳು ನರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಯಶಸ್ುಸ ಸಯಧಿಸಲಿ. 
➢ ಸೊಂಸತ  ಮೆೇಲ್ಲ ನ್ ದಾ ಳಿ, ಪಠಾಣ   ಕ ್ ೇಟ  ದಾ ಳಿಗಳು ಪರಸಪರ 

ಸೊಂಬೊಂಧ ವೃದಿಿ ಗ  ಹನ್ುಡ  ಉ ೊಂಟ್ ನಮ್ಾಡಿ ದ . 
➢ ಸೊಂಸೃತಿ ಮತನಿ ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸಪರ ವನಮಯ 

ಮನೊಂದನವರ ದಿದ . 
➢ ವಾ ಯ ಪಾ ರ, ವಾಣಿ ಜ್ಯ ಸೊಂಬೊಂಧಗಳು ಮನೊಂದನವರ ದಿವ . 
7. ಭಾರತ ಮತುು ರಷಾಯ ಉತುಮ ಬಾಾಂಧ್ವಯ ಹಕ ಾಂದ್ವಕ.ವಿವರಿಸ. 3 
➢ 1961ರಲಿಿ ಗೊೋವ್ಯ ವಿಮೊೋರ್ನೆಯ ಸ್ಾಂದಭುದಲಿಿ ಭಯರತ್ಕೆಕ 

ಬ್ೆಾಂಬಲ ನೋಡಿತ್ುಿ. 
➢ 1962ರಲಿಿನ ಚ್ೆೈನಯ ದಯಳಿಯನುನ ಸೊೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಖ್ಾಂಡಿಸಿತ್ುಿ. 
➢ 1966ರ ತಯಷ್ೆಕಾಂಟ್ ಒಪಪಾಂದಕಕೆ ಸ್ಹಕರಿಸಿತ್ು. 
➢ 1971 ರಲಿಿ 20 ವಷುಗಳ ಶ್ಯಾಂತ್ತ, ಮೈತ್ತರ ಹಯಗೂ ಸ್ಹಕಯರದ 

ಒಪಪಾಂದಕೆಕ ಸ್ಹ ಹಯಕ್ತದವು.  
➢ ಭಿಲಯಯ್ & ಭೊೋಕಯರೊೋ ಉಕ್ತಕನ ಕಯಖ್ಯುನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಹಕರಿಸಿತ್ುಿ. 
➢ ಕ ೈಗಾರಿಕ  & ವಾ ಣಿ ಜ್ಯ ಕ್ ೇತ ಾಗಳ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ರಷ್ಾಯ ಸಹಕ್ರಿಸದ . 
➢ ವಿಶಾಸ್ಾಂಸೆಥಯ ಭದರತಯ ಸ್ಮಿತ್ತಯಲಿಿ ಭಯರತ್ಕೆಕ ಖ್ಯಯಾಂ ಸ್ದಸ್ಾತ್ಾ 

ದೊರೆಯಬ್ೆೋಕೆಾಂದು ರಷ್ಯಾ ಪರತ್ತಪಯದಸ್ುತ್ತಿದೆ. 
8. ಭಾರತ ಮತುು ಚ್ಚೋನಾಗಳ್ ಸಾಂಬಾಂಧ್ವನ್ುನ ವಿವರಿಸ. (3/4) 
➢ ಭಯರತ್ ಮ್ತ್ುಿ ಚ್ಚೋನಯಗಳ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ ನಯಗರಿೋಕತಗೆಳ ಕಯಲದಷುಟ 

ಹಳಯೆದು. 
➢ ಭಯರತ್ದ ರಯಜ್ರು ಚ್ಚೋನಯದ ರಯಜ್ ವಾಂಶಗಳೂೆಾಂದಗೆ ಉತ್ಿಮ್ 

ವ್ಯಾಪಯರ ಸ್ಾಂಪಕುಗಳನುನ ಹೊಾಂದದದ ಉಲೆಿೋಖ್ಗಳಿವ್ೆ. 
➢ ಪಾಂರ್ಶ್ರೋಲ ತ್ತ್ಾಗಳ ಮ್ೂಲಕ ಎರಡು ರಯಷರಗಳ  

ಸ್ಾಂಬಾಂಧಗಳನುನ ವೃದಧಸ್ುವ ಪರಯತ್ನ ಮ್ಯಡಲಯಯಿತ್ು.  

➢ 1962 ರಲಿಿ ಟಿಬ್ಟೆ್ ವಿವ್ಯದ ಉಲಾಣಗೊಾಂಡು ಎರಡು ರಯಷರಗಳ 
ನಡುವ್ ೆಯುದಧ ನಡೆಯಿತ್ು. 

➢ ಚ್ಚೋನಯವು ಭಯರತ್ದ ಅರುಣಯರ್ಲ ಪರದೆೋಶ ತ್ನಗೆ ಸೆೋರಬೆ್ೋಕೆಾಂದು 
ಪರತ್ತಪಯದಸ್ುತ್ತಿರುವುದು ಎರಡು ರಯಷರಗಳ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಗಳನುನ 
ಮ್ತ್ಿಷುಟ ಕಗೆಾಂಟಯಗಿಸಿದೆ. 

➢ ಗಡಿ ವಿವ್ಯದ ಇದದರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ರಯಷರಗಳ ನಡುವ್ೆ 
ದಾಪಕ್ಷಿಯೂ ರಯಯಭಯರ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಗಳು ಮ್ುಾಂದುವರದೆವ್ೆ.  

➢ ಚ್ಚೋನಯ ಭಯರತ್ ವ್ಯಾಪಯರ ಮ್ತ್ುಿ ವ್ಯಣಿಜ್ಾ ಸ್ಾಂಪಕುವನುನ 
ಹೊಾಂದದೆ 

➢ ಭಯರತ್ ಮ್ತ್ುಿ ಚ್ಚೋನಯಗಳ ಪರಯತ್ನದ ಫಲವ್ಯಗಿ ಬ್ರರಕ್ಸ ರಯಷರಗಳ 
ಗುಾಂಪು ಪಯರರಾಂಭಗೊಾಂಡಿದೆ. 

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರವಿನಾಯಸ 
1. ಲಿಾಂಗತವ ಅಸಮಾನ್ತಕ ಹಕೋಗಕ ಉಾಂಟಾಗಿದಕ? 
➢ ನಮ್ಮ ಮ್ನೊೋಭಯವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಯಾಗಿ ಒಾಂದು ಮ್ತೊಿಾಂದನುನ 

ಅವಲಾಂಬ್ರಸಿರುತ್ಿವ್ೆ.  
➢ ಒಬಾ ವಾಕ್ತಿಗೆ ಇರುವ ಚ್ಚಾಂತ್ನೆ ಅಥವ್ಯ ಮ್ನೂೆೋಭಯವನೆಯು 

ಮ್ತೊಿಬಾರಿಾಂದ ಪರಭಯವಿತ್ವ್ಯದುದದಯಗಿರಬಹುದು.  
➢ ಒಾಂದೆೋ ಕುಟ್ುಾಂಬದಲಿಿ ಅವನ/ಅವಳ ಮೋಲೆ ಈ ರಿೋತ್ತಯ 

ಪರಭಯವಗಳು ಬ್ರೋರಬಹುದು. 
➢ ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಪರಭಯವಗಳು ಸ್ಮ್ುದಯಯದಾಂದ ಅಥವ್ಯ ನೆರೆ-

ಹೊರೆಯವರಿಾಂದ ಒಳಗಯಗಿರಬಹುದು. 
➢ ಶ್ಯಲಯ ಭಯಗವಹಸ್ುವಿಕಯೆಲಿಿ ಲಿಾಂಗ ಅಸ್ಮ್ಯನತೆಯನುನ 

ಕಯಣಬಹುದು. 
➢ ಆಹಯರ ಮ್ತ್ುಿ ಆರೊೋಗಾ ಸೌಲಭಾಗಳನುನ ಪಡೆಯುವಲಿಿ ಲಿಾಂಗ 

ಅಸ್ಮ್ಯನತೆಯನುನ ಕಯಣಬಹುದು. 
2. ಶಿಕ್ಷಣದ್ಲಿಿ ಸಮಾನ್ತಕಗಕ ಅವಕ್ಾಶ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಡುವ ನ್ಮೂ 
ಸಾಂವಿಧಾನ್ದ್ ವಿಧಿಗಳ್ನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 

➢ 21ಎ ವಿಧಿ - ಶ್ರಕ್ಷಣ ಮ್ಕಕಳ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಹಕುಕ  
➢ 29ನೆೋ ವಿಧಿ - ಅಲಪಸ್ಾಂಖ್ಯಾತ್ರ ಸಯಾಂಸ್ೃತ್ತಕ ಹಕುಕಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ  
➢ 30ನೆೋ ವಿಧಿ - ಅಲಪಸ್ಾಂಖ್ಯಾತ್ರು ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಾಂಸೆಥಗಳನುನ ಸಯಥಪಿಸ್ಲು 

ವಿಶ್ೆೋಷ ಅವಕಯಶ  
➢ 45ನೆೋ ವಿಧಿ - 14 ವಷುದ ಒಳಗಿನ ಎಲಯಿ ಮ್ಕಕಳಿಗೂ ಉಚ್ಚತ್ 

ಮ್ತ್ುಿ ಕಡಯಾಯ ಶ್ರಕ್ಷಣ  
➢ 45ನೆೋ ವಿಧಿ - 6 ವಷುದ ಒಳಗಿನ ಎಲಿ ಮ್ಕಕಳ ಶ್ೆೈಶವ್ಯವಸಥೆಯ 

ರಕ್ಷಣೆ, ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಯಶ 
➢ 46ನೆೋ ವಿಧಿ - ಪರಿಶ್ರಷಟ ಜಯತ್ತ/ಪಾಂಗಡಗಳ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಸ್ಕ್ತಿಗಳಿಗ ೆ

ಬ್ೆಾಂಬಲ ನೋಡಿ ಅಭಿವೃದದಪಡಿಸ್ುವುದು ಸ್ಕಯುರಗಳ ಜ್ವ್ಯಬ್ಯದರಿ 
3. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರವಿನಾಯಸದ್ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? 
➢ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ಸ್ಿರವಿನಯಾಸ್ವು ಸಯಮ್ಯಜಿಕವ್ಯದದುದ. 
➢ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ಸ್ಿರವಿನಯಾಸ್ ಸ್ವುವ್ಯಾಪಕವ್ಯದದುದ. 
➢ ಮ್ಯನವ ಸ್ಮ್ಯಜ್ ಎಲೆಿಲಿಿದೆಯೋ ಅಲೆಿಲಿ ಇದೆ.  
➢ ಸ್ಿರವಾವಸೆಥ ಪುರಯತ್ನವ್ಯದದುದ 
➢ ಸ್ಿರವಿನಯಾಸ್ವು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲಿಿದ ೆ
➢ ಎಲಯಿ ಸ್ಮ್ಯಜ್ಗಳಲಿ ಿಬ್ೆೋರೆ ಬ್ೆೋರೆ ರೂಪಗಳಲಿಿ ಅಸಿಿತ್ಾದಲಿಿದೆ.   
4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರವಿನಾಯಸದ್ ಪರಮುಖ್ ರ ಪಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ 1. ಆದವ್ಯಸಿ ಸ್ಮ್ಯಜ್    2. ಗುಲಯಮ್ಗಿರಿ 
➢ 3. ಎಸೆಟೋಟ್ಸ ಪದಧತ್ತ      4. ವಣುವಾವಸಥೆ  
➢ 5. ಜಯತ್ತವಾವಸೆಥ  

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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5. ಅಸಪೃಶಯತಕ ಒಾಂದ್ು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು. ರ್ಚ್ಚತಸ? 
➢ ಅಸ್ಪೃಶಾರಿಗೆ ಸ್ಮ್ಯಜ್ದಲಿಿ ಅತ್ಾಾಂತ್ ಕೆಳ ಸಯಥನ ನೋಡಲಯಗಿದೆ. 
➢ ಸ್ವಣಿೋುಯರ ಕರೆೆ, ಬ್ಯವಿ, ಸ್ಮಶ್ಯನವನುನ ಬಳಸ್ುವಾಂತ್ತರಲಿಲಿ.  
➢ ಅಸ್ಪೃಶಾರನುನ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಯಶಗಳಿಾಂದ ಹೂೆರಗಿಡಲಯಗಿತ್ುಿ. 
➢ ಮೈಲಿಗಯೆ ಕಯರಣ ನೋಡಿ ಕಳೆಜಯತ್ತ ಜ್ನರಿಗೆ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಸೌಲಭಾಗಳಿಾಂದ ಹೂೆರಗಿಡಲಯಗಿತ್ುಿ.  
➢ ಆಸಿಿಯ ಒಡೆತ್ನದ ಹಕ್ತಕನ ನರಯಕರಣೆ ಮ್ಯಡಲಯಗಿತ್ುಿ.  
➢ ರಯಜ್ಕ್ತೋಯ ಭಯಗವಹಸ್ುವಿಕ ೆನರಯಕರಣೆ 
➢ ಸಯಾಂಪರದಯಯಿಕ ಆಡಳಿತ್ ವಾವಸೆಥಯಲಿಿ ಅಸ್ಪೃಶಾರಿಗೆ 

ಪರವ್ೋೆಶವಿರಲಿಲಿ. 
6. ಅಸಪೃಶಯತಕ ನಿವಾರಣಕಗಕ ಜಾರಿಗಕ ತಾಂದ್ ಕರಮಗಳಾವುವು? 
➢ ಸ್ಾಂವಿಧಯನದ 17ನೆಯ ವಿಧಿ ಅಸ್ಪೃಶಾತಯ ಆರ್ರಣೆಯನುನ  

ನಷ್ೆೋಧಿಸಿದೆ. 
➢ 1955ರಲಿಿ “ಅಸ್ಪೃಶಾತಯ ಅಪರಯಧಗಳ ಕಯಯ್ದದ” ಜಯರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.   
➢ 1976ರಲಿಿ ಇದನುನ “ನಯಗರಿಕ ಹಕುಕಗಳ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣಯ ಕಯಯ್ದದ”  

ಎಾಂದು ಮ್ಯಪಯುಡುಗೊಳಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು.    
➢ ಅಸ್ಪೃಶಾತೆಯ ಆರ್ರಣೆಯು ಶ್ರಕ್ಯಹು ಅಪರಯಧವ್ಯಗಿರುತ್ಿದೆ.  
➢ ಸಯವುತ್ತರಕ ಮ್ತ್ದಯನದ ಹಯಗೂ ಸ್ಮ್ಯನತೆಯ ಹಕಕನುನ ನೋಡಿದೆ. 
➢ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಮ್ತ್ುಿ ಉದೊಾೋಗವಕಯಶಗಳಲಿಿ ಮಿೋಸ್ಲಯತಿ ಕಲಿಪಸ್ಲಯಗಿದೆ.   
➢ 1989ರ ಶ್ಯಸ್ನವು ಅಸ್ಪೃಶಾತೆಯ ನಮ್ೂುಲನೆಯ 

ಜ್ವ್ಯಬ್ಯದರಿಗಳನುನ ರಯಜ್ಾ ಸ್ಕಯುರಗಳಿಗ ೆವಹಸಿದೆ. 
2. ದ್ುಡಿಮ 

1. ಸಾಂಘಟಿತ ವಲ್ಯಗಳ್ ದ್ುಡಿಮಗಾರರು ಮತುು ಅಸಾಂಘಟಿತ 
ವಲ್ಯಗಳ್ ದ್ುಡಿಮಗಾರರ ವಯತಾಯಸ 
ಸಾಂಘಟಿತ ವಲ್ಯಗಳ್ 
ದ್ುಡಿಮಗಾರರು 

ಅಸಾಂಘಟಿತ ವಲ್ಯಗಳ್ 
ದ್ುಡಿಮಗಾರರು 

➢ ಕಯನೂನನ ಚ್ೌಕಟಿಟನೊಳಗೆ 
ದುಡಿಯುವವರನುನ  
ಸ್ಾಂಘಟಿತ್ ವಲಯಗಳ 
ದುಡಿಮಗಯರರು ಎನುನವರು. 

➢ ನಗದತ್ ವ್ೆೋತ್ನವನುನ 
ಪಡೆಯುತಯಿರೆ. 

➢ ವ್ಯಷ್ಟುಕ ಭತೆಾ, ಹೆರ್ುಾವರಿ 
ಕಲೆಸ್ಕಕೆ ಹರೆ್ುಾವರಿ 
ವ್ೆೋತ್ನವನುನ ಪಡೆಯುತಯಿರೆ. 

➢ ಉದಯ: ಶ್ಯಲೆ, ಆಸ್ಪತೆರ, 
ಕೈೆಗಯರಿಕೆ, ಬ್ಯಾಾಂಕು, 
ಸೆೈನಾಗಳಲ್ಲಿ ದನಡಿಯನವವರನ  

➢ ಕಯನೂನನ ಚ್ೌಕಟ್ುಟ ಇಲಿದೆೋ 
ಕಲೆಸ್ ಮ್ಯಡುವವರನುನ 
ಅಸ್ಾಂಘಟಿತ್ ವಲಯಗಳ 
ದುಡಿಮಗಯರರು ಎನುನವರು. 

➢ ಕಡಿಮ ವ್ೆೋತ್ನ ಇರುತ್ಿದೆ. 
 

➢ ವ್ೆೈದಾಕ್ತೋಯ ಸೌಲಭಾ, ವಿಶ್ೆೋಷ 
ಭತೆಾ ಇರುವುದಲಿ. 

 
➢ ಉದಯ: ಕೃಷ್ಟ ಕಯಮಿುಕರು, 
ಕಟ್ಟಡ ಕಯಮಿುಕರು, ವ್ಯಹನ 
ರಿಪೆೋರಿ, ಬ್ರೋಡಿ ಕಯಮಿುಕರು 

2. ಅಸಾಂಘಟಿತ ವಲ್ಯಗಳ್ ದ್ುಡಿಮಗಾರರ ಸಮಸಕಯಗಳಾವುವು? 
➢ ಇವರ ದುಡಿಮಗೆ ಕಯನೂನನ ಚ್ೌಕಟ್ುಟ ಇರುವುದಲಿ.. 
➢ ದುಡಿಮಯ ಸ್ಮ್ಯ ನಗದಯಯಗಿರುವುದಲಿ.  
➢ ಕಯಮಿುಕರು ದನಗೂಲಿ ಆಧಯರದಲಿಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುತಯಿರೆ. 
➢ ಕನಷಠ ವ್ೆೋತ್ನ ಕಯಯಿದೆಗಿಾಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮ ಕೂಲಿ ಪಡೆಯುತಯಿರೆ.  
➢ ವ್ೆೈದಾಕ್ತೋಯ ಸೌಲಭಾಗಳಯಗಲಿ, ವಿಶ್ೆೋಷ ಭತೆಾಗಳಯಗಲಿ ಇರುವುದಲಿ. 
➢ ಇವರ ದುಡಿಮಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದಲಿ.  
➢ ಬ್ಯಲಕಯಮಿುಕ ಪದಧತ್ತಯನುನ ಪೊೋಷ್ಟಸ್ುತ್ಿದೆ. 

 
3. ದ್ುಡಿಮಯಲಿಿ ತಾರತಮಯತಕಯನ್ುನ / ಅಸಮಾನ್ತಕಯನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 

➢ ಮ್ಹಳ ೆಮ್ತ್ುಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ದೂೆರಕುವ ಸ್ಾಂಭಯವನೆ 
ಸ್ಮ್ಯನವ್ಯಗಿರುವುದಲಿ. 

➢ ಪುರುಷರಿಗೆ ಉತ್ಿಮ್ ಸ್ಾರೂಪದ ಉದೊಾೋಗ ನೋಡಲಯಗುತ್ತಿದೆ.  
➢ ಪುರುಷರಿಗ ೆಹೆಚ್ಚಾನ ಸ್ಾಂಬಳ ನೋಡಿದರ ೆಮ್ಹಳಯೆರಿಗೆ ಕಡಿಮ 

ಸ್ಾಂಬಳವನುನ ನೋಡಲಯಗುತ್ತಿದೆ. 
➢ ಸ್ಕಯುರಿ ವಲಯದಲಿಿ ಶ್ೆರೋಣಿಕೃತ್ವ್ಯಗಿ ದುಡಿಮಯಲಿಿನ 

ಅಸ್ಮ್ಯನತೆ ಕಯಣಬಹುದು. 
➢ ಅಸ್ಾಂಘಟಿತ್ ವಲಯಗಳಲಿಿ ತಯರತ್ಮ್ಾತೆ ಹೆಚ್ಯಾಗಿ ಕಯಣುತ್ಿದೆ. 
➢ ಕೃಷ್ಟಯಲಿಿ ಕೆಲಸ್ಗಳನುನ ಅಸ್ಮ್ಯನವಾ ಗಿ ಹಾಂಚ್ಚಕೆ ಮ್ಯಡುತ್ಿದೆ. 
➢ ಮ್ಹಳಯೆರ ದುಡಿಮಯನುನ ಮ್ಹತ್ಾದಯದಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ದರುವುದಲಿ 

4. ಭಾರತದ್ ಮಣುುಗಳ್ು 
1. ಮಣಿುನ್ ಸವಕತಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳ್ಳಾರ್ುರ್ು? 
➢ ಅರಣಾನಯಶ.                
➢ ಅತ್ತಯಯಗಿ ಮೋಯಿಸ್ುವುದು. 
➢ ವಗಯುವಣೆ ಬ್ೆೋಸಯಯ ಪದದತ್ತ.       
➢ ಅವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಬ್ೆೋಸಯಯ ಪದಧತ್ತ. 
➢ ಮ್ಣುನುನ ಇಟಿಟಗೆ, ಹೆಾಂರ್ು ಇತಯಾದ ಉದೆದೋಶಗಳಿಗ ೆಬಳಕೆ 

ಮ್ಯಡುವುದು. 
2. ಮಣಿುನ್ ಸವಕತದ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಾರ್ುರ್ು? 
➢ ಮ್ಣಿುನ ಸಯರವು ಕಡಿಮಯಯಗನವದನ. 
➢ ಕೃಷ್ಟಯ ಉತಯಪದನಯ ಸಯಮ್ಥರಯ ಕಡಿಮಯಯಗುತ್ಿದೆ. 
➢ ನದ ಪಯತ್ರಗಳಲಿಿ ಹೂಳು ತ್ುಾಂಬ್ರಕೂೆಳುಳವುದು. 
➢ ಪರವ್ಯಹ ಉಾಂಟಯಗುವುದು ಮ್ತ್ುಿ ನದ ಪಯತ್ರದ ಬದಲಯವಣೆ.  
➢ ಜ್ಲಯಶಯಗಳಲಿಿ ನೋರು ಸ್ಾಂಗರಹಣಯ ಸಯಮ್ಥರಯ 

ಕಡಿಮಯಯಗುತ್ಿದೆ. 
➢ ಅಾಂತ್ಜ್ುಲದ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಕುಸಿತ್. 
➢ ಮ್ಣಿುನ ತೆೋವ್ಯಾಂಶವು ಕಡಿಮಯಯಗುವುದು. 
➢ ಸ್ಸ್ಾವಗುವು ಒಣಗುತ್ಿದೆ, ಬರ ಪರಿಸಿಥತ್ತ ಹೆರ್ುಾತ್ಿದೆ. 
➢ ದೆೋಶದ ಸ್ಮ್ಗರ ಆರ್ಥುಕ ವಾವಸೆಥಗೆ ಹನನಡೆಯಯಗುತ್ಿದೆ.  
3. ಮಣಿುನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕರಮಗಳ್ನ್ದು ತ್ತಳಿಸಿ. 
➢ ಅರಣಾಪೊೋಷಣ ೆಮ್ತ್ು ಿಮ್ರು ಅರಣಿಾೋಕರಣ. 
➢ ಅತ್ತಯಯಗಿ ಮೋಯಿಸ್ುವುದನುನ ನಯಾಂತ್ತರಸ್ುವುದು. 
➢ ಸ್ಮೊೋನನತ್ತ ಬ್ೆೋಸಯಯ. 
➢ ಚ್ಕೆ್ ಡಯಾಮ್ ಗಳ ನಮ್ಯುಣ. 
➢ ಬದುಗಳ ನಮ್ಯುಣ. 
➢ ಕೂೆರಕಲು ನಯಾಂತ್ರಣ  
➢ ಮಟ್ಟಲು ಪಾಂಕ್ತಿ ಬ್ೆೋಸಯಯ. 

9. ಸಾರಿಗಕ ಮತುು ಸಾಂಪಕತ 
1. ದಕೋಶದ್ ಆರ್ಥತಕ್ಾಭಿವೃದ್ಧಯಲಿಿ ಸಾರಿಗಕ ಪಾತರವಕೋನ್ು?(ಪಾಾಮದ ಖ್ಯತ ) 
➢ ಕೃಷ್ಟಯ ಅಭಿವೃದಧಗೆ ನರೆವ್ಯಗುತ್ಿದೆ 
➢ ಕೈೆಗಯರಿಕಯ ಪರಗತ್ತಗ ೆಉತೆೋಿಜ್ನ ಸಗನತಿ ದ . 
➢ ದೆೋಶ್ರೋಯ ಮ್ತ್ುಿ ವಿದೆೋಶ್ರೋ ವ್ಯಾಪಯರದ ವೃದಧ 
➢ ಪರವ್ಯಸೊೋದಾಮ್ಕಕೆ ಪೊರೋತಯಸಹ  
➢ ರಕ್ಷಣಯ ಪಡೆಗ ೆನೆರವ್ಯಗುತ್ಿದೆ. 
2. ದಕೋಶದ್ ಆರ್ಥತಕ್ಾಭಿವೃದ್ಧಯಲಿಿ ರಸಕು ಸಾರಿಗಕ ಪಾತರವಕೋನ್ು?  
➢ ದೆೋಶದ ಕೃಷ್ಟ ಮ್ತ್ುಿ ಗಯರಮಿೋಣ ಕೈೆಗಯರಿಕೆಗಳ ಪರಗತ್ತಗ  ಅತಯಾವಶಾಕ.  

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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➢ ಹಳಿಳಗಳನುನ ಸ್ಾಂಪಕ್ತುಸ್ಲು ರಸೆಿಗಳು ಬಹಳ ಸ್ೂಕಿವ್ಯದವು. 
➢ ರಸೆಿಗಳನುನ ಅರಣಾ ಮ್ತ್ುಿ ಗುಡಾಗಯಡುಗಳಲಿಿಯೂ 

ನಮಿುಸ್ಬಹುದು.  
➢ ಮ್ನಮೆ್ನಗೆೆ ಸೆೋವ್ೆ ಕಲಿಪಸ್ುತ್ಿವ್ೆ.  
➢ ರೆೈಲು ಸ್ಾಂಚ್ಯರ, ಬಾಂದರು ಮ್ತ್ು ಿವಿಮ್ಯನ ನಲಯದಣಗಳಿಗ ೆ

ಸ್ಾಂಪಕು ಕಲಿಪಸ್ುತ್ಿವ್ೆ.  
➢ ಗಡಿಪರದೋೆಶಗಳಲಿಿ ರಸೆಿಗಳು ಹರೆ್ುಾ ಉಪಯುಕಿ. 
3. ನಿಮಾತಣ ಮತುು ನಿವತಹಣಕಗಳ್ನ್ುನ ಆಧ್ರಿಸ ರಸಕುಗಳ್ನ್ುನ 

ವಿಧ್ಗಳಾವುವು? 
➢ ಸ್ುವಣು ರ್ತ್ುಷ್ೊಕೋನ ಮ್ತ್ುಿ ಸ್ೂಪರ್ ಹೆದಯದರಿಗಳು  
➢ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಹದೆಯದರಿಗಳು  
➢ ರಯಜ್ಾ ಹೆದಯದರಿಗಳು 
➢ ಜಿಲಯ ಿರಸೆಿಗಳು 
➢ ಗಯರಮಿೋಣ ರಸೆಿಗಳು 
4. ರಕೈಲ್ು ಸಾರಿಗಕಯ ಪಾರಮುಖ್ಯತಕ ತ್ತಳಿಸ 
➢ ಭಯರವ್ಯದ ಸ್ರಕುಗಳನುನ ಸಯಗಿಸ್ಲು ಉಪಯುಕಿ. 
➢ ಅಧಿಕ ಸ್ಾಂಖ್ಾೆಯ ಪರಯಯಣಿಕರನುನ ಸಯಗಿಸ್ಲು ಉಪಯುಕಿ. 
➢ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಯಗಿಸ್ಲು ಹೆರ್ುಾ ಉಪಯುಕಿವ್ಯದವು. 
➢ ಕೃಷ್ಟ, ಕೈೆಗಯರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಧಯಲಿಿ ಪಾಮನಖ ಪಯತ್ರ ವಹಸ್ುತ್ಿವ್ೆ.  
➢ ವ್ಯಾಪಯರ ಮ್ತ್ುಿ ಪರವ್ಯಸೊೋದಾಮ್ದ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವ್ಯಗುವುವು. 
5. ಭಾರತದ್ ಪರಮುಖ್ ಬಾಂದ್ರುಗಳ್ನ್ುನ ಹಕಸರಿಸ 
➢ ಪಶಿಚಮ ತ್ತೋರ : ಕಯಾಂಡಿ, ಮ್ುಾಂಬ್ೆೈ, ಜ್ವಹರಲಯಲ್ ನಹೆರು 

ಬಾಂದರು, ಮ್ಮ್ುಗೂೆೋವ, ನವ ಮ್ಾಂಗಳೂರು, ಕೂೆಚ್ಚ 
➢ ಪ ವತ ತ್ತೋರ: ತ್ುತ್ಕುಡಿ, ಚ್ನೆೆನೈ, ವಿಶ್ಯಖ್ಪಟ್ಟಣ, ಪಯರಯದೋಪ್, 

ಹಯಲಿಾಯಯ, ಕೂೆಲಕತ್ 
6. ಸಾಂಪಕತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ್ ಪಾರಮುಖ್ಯತಕ ತ್ತಳಿಸ  
➢ ಸ್ಕಯುರದ ನೋತ್ತ ನಯಮ್ ಮ್ತ್ುಿ ಕಯಯುಕರಮ್ಗಳ ಬಗೆೆ 

ಸಯವುಜ್ನಕರಲಿಿ ಅರಿವು ಮ್ೂಡಿಸ್ುತ್ಿವ್ೆ 
➢ ನೆೈಸ್ಗಿುಕ ವಿನಯಶಗಳು, ಹವ್ಯಗುಣ ಮ್ುನೂಸರ್ನೆಗಳನುನ 

ತ್ತಳಿಯಲು ಸ್ಹಯಯವ್ಯಗುವುದು. 
➢ ವ್ಯಾಪಯರ, ಕೈೆಗಯರಿಕೆ, ಕೃಷ್ಟ ಅಭಿವೃದಧಗೆ ನೆರವ್ಯಗುವುದು.  
➢ ಮ್ನರಾಂಜ್ನೆಗ ೆಸ್ಹಯಯಕವ್ಯಗಿವ್ೆ. 
➢ ಪರಪಾಂರ್ದ ದನನತ್ಾದ ಮ್ಯಹತ್ತಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸ್ುತ್ಿದೆ.  
➢ ದೆೋಶದ ಏಕತ ೆಮ್ತ್ುಿ ಸ್ಮ್ಗರತ ೆನವುಹಣೆಗೂ ನೆರವ್ಯಗುತ್ಿದೆ. 
7. ಭಾರತದ್ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಪಕತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ್ನ್ುನ ರ್ಗಿೋ ವಕ್ರಿಸಿ. 
➢ ವಕೈಯಕ್ತುಕ ಸಾಂಪಕತ ಮಾಧ್ಯಮ  
ಅಾಂಚ್ೆ, ಟೆಲಿಫೊೋನ್, ಫಯಾಕ್ಸ, ಈ-ಮೋಲ್, ಅಾಂತ್ಜಯುಲ 

➢ ಸಮುದಾಯ ಸಾಂಪಕತ ಮಾಧ್ಯಮ. 
ವೃತ್ಿಪತ್ತರಕೆ, ನಯತ್ಕಯಲಿಕಗೆಳು, ಆಕಯಶವ್ಯಣಿ, ದೂರದಶುನ 

 

10. ಭಾರತದ್ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ್ು 
1. ದಕೋಶದ್ ಆರ್ಥತಕ್ಾಭಿವೃದ್ಧಯಲಿಿ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ್ ಪಾತರವಕೋನ್ು ? 

ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ್ ಪಾರಮುಖ್ಯತಕಯನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ 
➢ ಕೈೆಗಯರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಧಯಿಾಂದ ಪಯರಥಮಿಕ ಸ್ರಕುಗಳ ಅವಲಾಂಬನೆ 

ಕಡಿಮಯಯಗುತ್ಿದೆ. 
➢ ಕೈೆಗಯರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಧಯಿಾಂದ ಆಮ್ದು ಕಡಿಮಯಯಗುತ್ಿದೆ.  
➢ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಆದಯಯ ಹೆಚ್ಯಾಗುತ್ದಿೆ. 
➢ ತ್ಲಯದಯಯ ಹೆಚ್ಯಾಗುತ್ಿದೆ.  
➢ ವಿದೆೋಶ್ರೋ ವಿನಮ್ಯ ಗಳಿಕೆಯಲಿಿ ವೃದಧಯಯಗುತ್ಿದೆ. 

➢ ಉದೊಾೋಗಯವಕಯಶನುನ ಒದಗಿಸ್ುತ್ಿದೆ. 
➢ ಜ್ನರ ಜಿೋವನ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಸ್ುಧಯರಣೆಯಯಗುವುದು. 
2. ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ್ ಸಾಾನಿೋಕರಣವನ್ುನ ನಿಧ್ತರಿಸುವ ಅಾಂಶಗಳಾವುವು? / 

ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಯನ್ುನ ನಿಧ್ತರಿಸುವ ಅಾಂಶಗಳ್ು 
➢ ಕಚ್ಯಾ ವಸ್ುಿಗಳ ಸ್ರಬರಯಜ್ು 
➢ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳ ಪೂರೆೈಕೆ 
➢ ಸಯರಿಗೆ ಮ್ತ್ುಿ ಸ್ಾಂಪಕುದ ವಾವಸೆಥ 
➢ ಮ್ಯರುಕಟೆಟ ಸೌಲಭಾ 
➢ ಬಾಂಡವ್ಯಳ 
➢ ಕಯಮಿುಕರು ಮ್ತ್ುಿ ನೋರು ದೊರೆಯುವಿಕೆ 
➢ ಸ್ೂಕಿ ವ್ಯಯುಗುಣ 
➢ ಸ್ಕಯುರದ ನೋತ್ತ ನಯಮ್ಗಳು. (ಯಯವುದಯದರೂ ಆರು) 
3. ಭಾರತದ್ ಪರಮುಖ್ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಪರದಕೋಶಗಳಾವುವು? 
➢ ಹೂಗಿಿ-ಕೂೆಲಕತ್ ಪರದೋೆಶ 
➢ ಮ್ುಾಂಬಯಿ-ಪುಣೆ ಪರದೋೆಶ.  
➢ ಅಹಮದಯಬ್ಯದ್-ವಡೂೆೋದರ ಪರದೆೋಶ. 
➢ ಮ್ಧುರೈೆ-ಕೂೆಯಮ್ತ್ೂಿರು-ಬ್ೆಾಂಗಳೂರು ಪರದೆೋಶ.  
➢ ಛೊೋಟಯನಯಗಪುರ ಪರಸ್ಥಭೂಮಿ ಪರದೋೆಶ.  
➢ ದೆಹಲಿ-ಮಿೋರತ್ ಪರದೆೋಶ.  
➢ ವಿಶ್ಯಖ್ಪಟ್ಟಣ-ಗುಾಂಟ್ೂರು ಪರದೋೆಶ.  
➢ ಕೂೆಲಿಾಂ-ತ್ತರುವನಾಂತ್ಪುರ ಪರದೆೋಶ. 
4. ಭಾರತದ್ ಪರಮುಖ್ ಕಬ್ರುಣ ಮತುು ಉಕ್ತೆನ್ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ್ನ್ುನ 

ಹಕಸರಿಸ. 
➢ ಭಯರತ್ತೋಯ ಕಬ್ರಾಣ ಮ್ತ್ು ಿಉಕುಕ ಕಾಂಪನ. ಬನ್ ುಪುರ 
➢ ವಿಶ್ೆಾೋಶಾರಯಾ ಕಬ್ರಾಣ ಮ್ತ್ುಿ ಉಕುಕ ಕಾಂಪನ. ಭದಯರವತ್ತ 
➢ ಹಾಂದೂಸಯಿನ್ ಉಕುಕ ಲಿಮಿಟ್ರ್, ಬ್ರಲಯಯಿ  
➢ ಹಾಂದೂಸಯಿನ್ ಉಕುಕ ಲಿಮಿಟೆರ್, ರೂಕೆುಲ 
➢ ಹಾಂದೂಸಯಿನ್ ಉಕುಕ ಲಿಮಿಟೆರ್, ದುಗಯುಪುರ 
➢ ಬ್ೊಕಯರೊ ಉಕುಕ ಸಯಥವರ, ಬ್ೊಕಯರೊ 
➢ ಸೆೋಲಾಂ ಉಕುಕ ಸಯಥವರ, ಸೆೋಲಾಂ 
➢ ವಿಶ್ಯಖ್ಪಟ್ಟಣಾಂ ಉಕುಕ ಸಯಥವರ, ವಿಶ್ಯಖ್ಪಟ್ಟಣ 
➢ ಟಯಟಯ ಉಕುಕ ಸಯಥವರ, ಕಳಿಾಂಗ ನಗರ 
5. ಕಬ್ರುಣ ಮತುು ಉಕುೆ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯ ಸಾಾನಿೋಕರಣವನ್ುನ ನಿಧ್ತರಿಸುವ 

ಅಾಂಶಗಳ್ು 
➢ ಕಬ್ರಾಣದ ಅದರು ಪೂರೆೈಕ.ೆ  
➢ ಕೂೆೋಕ್ತಾಂಗ್ ಕಲಿಿದದಲು ಹಯಗೂ ಜ್ಲವಿದುಾತ್ ಪೂರೆೈಕ.ೆ  
➢ ರೆೈಲು ಸಯರಿಗೆ ಹಯಗೂ ಬಾಂದರು ಸೌಲಭಾ.  
➢ ನೋರು ಪೂರೆೈಕ.ೆ  
➢ ಕಡಿಮ ಕೂಲಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ನುರಿತ್ ಕಯಮಿುಕರು  
➢ ಬಾಂಡವ್ಯಳ ಮ್ತ್ುಿ ಸ್ಥಳಿೋಯ ಮ್ಯರುಕಟೆಟ ಸೌಲಭಾ. 
6. ಅಲ್ ಯಮಿನಿಯಾಂ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಲ್ಕ ೋಹ. ಹಕೋಗಕ?  

(ಅಲ್ ಯಮಿನಿಯಾಂನ್ ಉಪಯೋಗಗಳ್ು) 
➢ ವಿಮ್ಯನ, ಸ್ಾಯಾಂಚ್ಯಲಿತ್ ವ್ಯಹನಗಳ ತ್ಯಯರಿಕಯೆಲಿಿ 

ಬಳಸ್ುವರು. 
➢ ರೆೈಲುಸಯರಿಗೆ, ಹಡಗು ತ್ಯಯರಿಕೆಯಲಿಿ ಬಳಸ್ುವರು. 
➢ ಬಣು ತ್ಯಯರಿಕೆಯಲಿಿ ಬಳಸ್ುವರು. 
➢ ಗೃಹಬಳಕ ೆವಸ್ುಿಗಳ ತ್ಯಯರಿಕೆ,  
➢ ವಿವಿಧ ಕೆೈಗಯರಿಕಗೆಳಲಿಿ ಬಳಕೆ 
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➢ ವಿದುಾತ್ ಕೆೋಬಲ್ ತ್ಯಯರಿಕೆ  
➢ ಉಕುಕ ಮ್ತ್ುಿ ತಯಮ್ರಗಳ ಬದಲಿ ವಸ್ುಿವ್ಯಗಿಯೂ ಬಳಕೆ 

ಮ್ಯಡಲಯಗುತ್ತಿದೆ. 
➢ ಆದದರಿಾಂದ ಇದು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಲೊೋಹ. 
7. ಸಕೆರಕ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಸಾಾನಿೋಕರಣ ನಿಧ್ತರಿಸುವ ಅಾಂಶಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ ಮ್ೂಲ ಕಚ್ಯಾ ವಸ್ುಿವ್ಯದ ಕಬುಾ ಸ್ರಬರಯಜ್ು,  
➢ ಸ್ುಲಭ ದರದ ಮ್ತ್ುಿ ಸ್ಮ್ಪುಕ ಸಯರಿಗೆ ಸೌಲಭಾ,  
➢ ಸ್ರಕಯರದ ಪೊರೋತಯಸಹ 
➢ ವಿದುಾತ್ ಪೂರೆೈಕೆ 
➢ ಬಾಂಡವ್ಯಳ 
➢ ಮ್ಯರುಕಟೆಟ ಸೌಲಭಾಗಳು. 
8. ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ್ ಪಾರಮುಖ್ಯತಕ ತ್ತಳಿಸ 
➢ ತಯಾಂತ್ತರಕ ಮ್ತ್ು ಿವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನರೆವ್ಯಗುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ಅಧಿಕ ಉತಯಪದಕ ಕ್ತರಯ್ದಗಳನುನ ಹೊಾಂದವ್ೆ. 
➢ ಕಚ್ಯಾವಸ್ುಿಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಬುದಧವಾಂತ್ತಕ ೆಸಯಮ್ಥಾುದ ಮೋಲೆ 

ನಡೆಯುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ಉದೊಾೋಗಯವಕಯಶಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ-ಆರ್ಥುಕ ಬದಲಯವಣೆಯ ಸಯಧನವ್ಯಗಿವ್ೆ.  
➢ ಭಯರತ್ದಾಂದ ಸಯಫ್ಟ ವ್ೆೋರ್ ವಸ್ುಗಿಳು ಹೆಚನಾ ರಫಯಿಗುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ದೆೋಶಕೆಕ ವಿದೆೋಶ್ರೋ ವಿನಮ್ಯವು ಗಳಿಕೆಯಯಗುತ್ಿದೆ. 

 
11. ಭಾರತದ್ ನಕೈಸಗಿತಕ ವಿಪತುುಗಳ್ು 

1. ಆವತತ ಮಾರುತಗಳ್ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ು 
➢ ಸಯವು ಮ್ತ್ುಿ ಆಸಿಿಗಳಿಗ ೆಹಯನಯನುನಾಂಟ್ುಮ್ಯಡುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗ ೆಧಕಕೆಯುಾಂಟಯಗುತ್ಿದೆ. 
➢ ಸಯರಿಗೆ ಮ್ತ್ುಿ ಸ್ಾಂಪಕು ಮ್ಯಧಾಮ್ಗಳನುನ ಅಸ್ಿವಾಸ್ಿಗೊಳಿಸ್ುತ್ಿವ್ೆ.  
➢ ವಿದುಾತ್ ಸ್ರಬರಯಜಿಗೆ ಅಡರ್ಣೆ ಉಾಂಟಯಗುತಿ್ದೆ. 
➢ ಬ್ೆಳಗೆಳಿಗ ೆಹಯನಯಯಗುತ್ಿದೆ. 
➢ ಸಯಾಭಯವಿಕ ಸ್ಸ್ಾವಗು ಪಯರಣಿ ಸ್ಾಂಕುಲಗಳಿಗೆ ಹಯನಯುಾಂಟಯಗುತ್ಿದೆ 
2. ಆವತತ ಮಾರುತಗಳ್ ಮುನಕನರ್ಚರಿಕ್ಾ ಕರಮಗಳಾವುವು? 
➢ ಮ್ುನೆನರ್ಾರಿಕೆಯ ಕಡೆಗ ೆಲಕ್ಷಯಕೊಡಬಹುದು.  
➢ ಸ್ಾಂಪಕುಮ್ಯದಾಮ್ಗಳು ಬ್ರತ್ಿರಿಸ್ುವ ಎರ್ಾರಿಕೆಗಳನುನ 

ಗಮ್ನಸ್ುವುದು. 
➢ ಜ್ನರಿಗೆ ತಯತಯಕಲಿಕ ಆಶರಯ ಕಲಿಪಸ್ಬ್ೆೋಕು.  
➢ ಮ್ಯಾಂಗೊರೋವ್ ಕಯಡು ಬ್ಳೆಸೆ್ಬ್ೋೆಕು. 
➢ ಆಳಕಕೆ ಬ್ೆೋರು ಬ್ರಡುವ ಮ್ರಗಳನುನ ಸ್ಮ್ುದರ ತ್ತೋರದಲಿಿ 

ಬ್ೆಳಸೆ್ಬ್ೋೆಕು. 
3. ಪರವಾಹಗಳ್ು ಉಾಂಟಾಗಲ್ು ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? 
➢ ಅತ್ಾಧಿಕ ಮ್ಳ ೆ
➢ ಹಮ್ಕರಗುವಿಕೆ 
➢ ಆವತ್ುಮ್ಯರುತ್ 
➢ ಮೋಘಸೂೆಫೋಟ್ 
➢ ನದ ಪಯತ್ರದಲಿಿ ಹೂಳು ತ್ುಾಂಬುವಿಕೆ  
➢ ಅರಣಾನಯಶ 
➢ ಒಡುಾ ಮ್ತ್ು ಿಅಣೆಕಟ್ುಟಗಳು ಒಡದೆು ಹೊೋಗುವುದರಿಾಂದ  
➢ ಶ್ರೋಘರಗತ್ತಯ ನಗರಿೋಕರಣ  
4. ಪರವಾಹ ನಿಯಾಂತರಣ ಕರಮಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ. 
➢ ಜ್ಲಯನಯನ ಪರದೆೋಶದಲಿಿ ಅರಣಾ ಬ್ೆಳಸೆ್ುವುದು 

➢ ವ್ೆೋಗವ್ಯದ ನೋರಿನ ಹರಿವು ನಯಾಂತ್ರಣ. 
➢ ಅಣೆಕಟ್ುಟಗಳನುನ ನಮಿುಸ್ುವುದು 
➢ ಒಡುಾಗಳ ನಮ್ಯುಣ.  
➢ ಪರವ್ಯಹಗಳ ಬಗೆೆ ಮ್ುನೂಸರ್ನೆ ನೋಡುವುದು.  
5. ಭ ಕುಸದ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 
➢ ರೆೈಲುಮ್ಯಗು, ರಸೆಿಗಳಿಗ ೆಅಡರ್ಣೆ 
➢ ಜ್ನವಸ್ತ್ತ ಭೂಗತ್ವ್ಯಗುವುದು  
➢ ಸ್ಸ್ಾವಗುಗಳು ಭೂಗತ್ವ್ಯಗುವುದು.  
➢ ಸಯವು-ನೊೋವು ಸ್ಾಂಭವಿಸ್ುತ್ಿವ್ ೆ
➢ ಆಸಿಿಗಳಿಗ ೆಹಯನ ಉಾಂಟಯಗುತಿ್ದ ೆ
➢ ರಸೆಿಗಳಿಗ ೆಅಡರ್ಣೆ 
6. ಭ ಕಾಂಪಗಳ್ು ಉಾಂಟಾಗಳ್ು ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? 
➢ ಭೂಫಲಕಗಳ ರ್ಲನೆ 
➢ ಜಯಾಲಯಮ್ುಖಿ 
➢ ಶ್ರಲಯಸ್ಿರಗಳ ಭಾಂಗ ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ಡಿಕೆ 
➢ ಭೂಕುಸಿತ್ 
➢ ಅಾಂತ್ಗುುಹೆ ಮೋಲಯಿವಣಿಯ ಕುಸಿತ್ 
➢ ಮ್ಯನವ ನಮಿುತ್ ಜ್ಲಯಶಯಗಳ ನೋರಿನ ಭಯರ 
7. ಭ ಕಾಂಪದ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು?  
➢ ನೆಲದ ಮೋಲಿನ ಬ್ರರುಕು 
➢ ಕಟ್ಟಡ, ರೆೈಲು ಮ್ಯಗು, ರಸೆಿ, ವಿದುಾತ್, ಸ್ಾಂಪಕು ಮ್ಯದಾಮ್ ನಯಶ 
➢ ಸೆೋತ್ುವ್,ೆ ಅಣೆಕಟ್ುಟಗಳ ಒಡೆತ್ 
➢ ಕಯಖ್ಯುನೆಗಳಿಗೆ ಹಯನ 
➢ ಮ್ಯನವ ಮ್ತ್ುಿ ಜಯನುವ್ಯರುಗಳ ಸಯವು  
➢ ಆಸಿಿಗಳಿಗ ೆಹಯನ 
➢ ಭೂಕುಸಿತ್ 
➢ ಅಾಂತ್ಜ್ುಲ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ವಾತಯಾಸ್ 
8. ಭ ಕಾಂಪ ಮುನಕನರ್ಚರಿಕ್ಾ ಕರಮಗಳಾವುವು? 
➢ ಭೂಕಾಂಪನಯವಲಯಗಳಲಿಿ ಜ್ನವಸ್ತ್ತಗಳ ನಮ್ಯುಣ ನಷ್ೆೋಧ. 
➢ ಭೂಕಾಂಪನ ನರೊೋಧಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಮ್ಯುಣ. 
➢ ಉತ್ಿಮ್ ದಜುೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಯುಣದ ವಸ್ುಿಗಳ ಬಳಕ ೆ
➢ ಬಹುಮ್ಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಯುಣವನುನ ಕೆೈಬ್ರಡುವುದು. 
➢ ಅಾಂತ್ಜ್ುಲಕಯಕಗಿ ಬ್ಯವಿಗಳ ಆಳಕೊರೆತ್ವನುನ ನಷ್ೆೋಧಿಸ್ುವುದು. 
➢ ಭೂಕಾಂಪನ ತ್ತೋವರತೆಯುಳಳ ಬ್ೆಟ್ಟ-ಗುಡಾ ಪರದೆೋಶಗಳಲಿಿ ನಗರ 

ಬ್ೆಳವೆಣಿಗೆಗೆ ನಬುಾಂಧ. 
➢ ಬಹುದೊಡಾ ಅಣೆಕಟ್ುಟ ಮ್ತ್ುಿ ಜ್ಲಯಶಯಗಳ ನಮ್ಯುಣ ನಷ್ೆೋಧ. 
➢ ಅರಣಾನಯಶ ಮ್ತ್ು ಿಗಣಿಗಯರಿಕಗೆಳನುನ ತ್ಡೆಗಟ್ುಟವುದು. 
 

ಅಥತಶ್ಾಸರ-2 ಗಾರಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
1. ಗಾರಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಗಾಗಿ ಇರುವ ಅವಶಯಕ ಕರಮಗಳಾರ್ುರ್ು? 
➢ ಮ್ಯನವ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲ ಅಭಿವೃದಧ 
➢ ಸಯಕ್ಷರತೆ, ಮ್ಹಳಯ ಸಯಕ್ಷರತೆ, ಶ್ರಕ್ಷಣ ಹಯಗೂ ಕೌಶಲಯಾಭಿವೃದಧ 
➢ ನೆೈಮ್ುಲಾ ಮ್ತ್ುಿ ಸಯವುಜ್ನಕ ಆರೊೋಗಾದ ಸ್ುಧಯರಣ ೆ
➢ ಭೂ ಸ್ುಧಯರಣ ೆ
➢ ಸ್ಥಳಿೋಯ ಉತಯಪದಕ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳ ಅಭಿವೃದಧ 
➢ ಮ್ೂಲಭೂತ್  ಸೌಕಯುಗಳ ಅಭಿವೃಧಿಿ 
➢ ಬಡತ್ನ ನಮ್ೂುಲನೆಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳು 
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2. ಗಾರಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಯ ಮಹತವರ್ನ್ದು ವಿರ್ರಿಸಿ. 
➢ ಕೃಷ್ಟ ಹಯಗೂ ಕೃಷ್ಟಯ್ದೋತ್ರ ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದಧ. 
➢ ಅಧಿಕ ಕೃಷ್ಟ ವರಮ್ಯನ. 
➢ ಔದಾಮಿಕ ಸ್ರಕು-ಸೆೋವ್ಗೆಳಿಗ ೆಬ್ೆೋಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಯಾಗುತ್ಿದೆ. 
➢ ಅಧಿಕ ಉದೊಾೋಗ ಸ್ೃಷ್ಟಟಯಯಗನತವಿ . 
➢ ಹೆಚ್ಚಾನ ಉತಯಪದಕತೆಯನುನ ಸಯಧಿಸ್ಬಹುದು. 
➢ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಉತ್ಪನನ ಹೆಚ್ಯಾಗುತ್ಿದೆ. 
➢ ಬಡತ್ನದ ಇಳಿಕಗೆೆ ಕಯರಣಿೋಭೂತ್ವ್ಯಗುತ್ಿದ . 
3. ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯವರ ಗಾರಮಸವರಾಜಯ ಕಲ್ಪನಕಯನ್ುನ ವಿಕ್ಕೋಾಂದ್ರೋಕರಣದ್ 
ಹಿನಕನಲ್ಕಯಲಿಿ ತ್ತಳಿಸ. / ವಿಕ್ಕೋಾಂದ್ರೋಕರಣ ಅನ್ುಕ ಲ್ಗಳು 

➢ ಗಯರಮ್ದ ಆಡಳಿತಯಧಿಕಯರ ಹಯಗೂ ಅಭಿವೃದಧಯ 
ಜ್ವ್ಯಬ್ಯದರಿಯನುನ ಗಯರಮ್ಸ್ಥರಿಗೆೋ ವಹಸಿಕೊಡುವುದನ.   

➢ ವಿಕೆೋಾಂದರೋಕರಣವು ಅಧಿಕಯರ ಹಾಂಚ್ಚಕೆಯ ಪರಕ್ತರಯ್ದಯಯಗಿದ . 
➢ ನಧಯುರ ಕೈೆಗೂೆಳುಳವಲಿಿ ಜ್ನರ ಪಯಲುದಯರಿಕೆ ಹೆರ್ಾಳವ್ಯಗುತ್ಿದೆ.  
➢ ತ್ಳಮ್ಟ್ಟದಾಂದ ಯೋಜ್ನೆ ನರೂಪಿಸ್ುವಿಕೆ ಮ್ತ್ುಿ ಅಭಿವೃಧಿಿ 

ಸಯಧನಯೆ ಪರಕ್ತರಯ್ದಯೂ ಇದಯಗಿದೆ.  
➢ ಇದನೆನೋ ಗಯಾಂಧಿೋಜಿಯವರು ‘ಗಯರಮ್ ಸ್ಾರಯಜ್ಾ’  ಎಾಂದು ಕರೆದದದರು.  
➢ ಎಲಿ ರಿೋತ್ತಯ ಶ್ೆ ೋಷಣೆಗಳನುನ ತ್ಡೆಯುತ್ಿದೆ. 
➢ ಮ್ಯನವನ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯ ಮ್ತ್ುಿ ಘನತೆಯನುನ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಿದೆ.  
➢ ಸ್ಹಯನುಭೂತ್ತ ಮ್ತ್ುಿ ಸ್ಹಕಯರದಾಂತ್ಹ  ಮ್ಯನವಿೋಯ 

ಮ್ೌಲಾಗಳನುನ ವೃದಧಸ್ುತ್ಿದೆ.  
4. ಜಾರಿಯಲಿಿರುವ ಪಾಂಚ್ಾಯತ ರಾಜ್ ವಯವಸಕಾಯ ಪರಮುಖ್ 
ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಾರ್ರ್ು? 

➢ ಗಯರಮ್ ಪಾಂಚ್ಯಯತ್ತ, ತಯಲೂಿಕು ಪಾಂಚ್ಯಯತ್ತ ಮ್ತ್ುಿ ಜಿಲಯಿ 
ಪಾಂಚ್ಯಯತ್ತಗಳ 3 ಹಾಂತ್ದ ಪಾಂಚ್ಯಯತ್ತ ವಾವಸೆಥ.  

➢ “ಗಯರಮ್ಸ್ಭೆ” ಪಾಂಚ್ಯಯತ್ ರಯಜ್ ವಾವಸೆಥಯ ತ್ಳಹದಯಯಗಿದೆ. 
➢ ನೆೋರ ಹಯಗೂ ನಯಮಿತ್ ರ್ುನಯವಣೆಗಳು. 
➢ ಪರಿಶ್ರಷಟ ಜಯತ್ತ, ಪರಿಶ್ರಷಟ ಪಾಂಗಡ, ಹಾಂದುಳಿದ ವಗುಳು ಮ್ತ್ುಿ 

ಮ್ಹಳಯೆರಿಗಯಗಿ ಸಯಥನ ಮಿೋಸ್ಲಯತ್ತ. 
➢ ಹಣಕಯಸ್ು, ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ, ಮ್ುಾಂಗಡಪತ್ರ ಮ್ಾಂಡಿಸ್ುವ ಜ್ವ್ಯಬ್ಯದರಿ. 
➢ ಕಯಯು ನವ್ಯುಹಕ ಮ್ತ್ುಿ ಇತ್ರ ಸಿಬಾಾಂದ ನೋಡಿಕ.ೆ 
➢ ಪಾಂಚ್ಯಯತ್ತಯನುನ ವಿಸ್ಜಿುಸ್ುವ್ಯಗ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆ್ೋಕಯದ ಕಟ್ುಟ 

ನಟಿಟನ ಕರಮ್ಗಳು. 
➢ ವಿಸ್ಜ್ುನೆಗೂೆಾಂಡ ಆರು ತ್ತಾಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆೋ ಕಡಯಾಯ ರ್ುನಯವಣೆ 

ನಡೆಸ್ುವುದು.  
5. ಗಾರಮಿೋಣಾಭಿವೃದ್ಧಯಲಿಿ ಪಾಂಚ್ಾಯತ ರಾಜ್ ಸಾಂಸಕಾಗಳ್ 
ಪಾತರವಕೋನ್ು? / ಗಾರಮಿೋಣಾಭಿವೃದ್ಧಯಲಿಿ ಪಾಂಚ್ಾಯತ ರಾಜ್ 
ಸಾಂಸಕಾಗಳ್ು ಹಕೋಗಕ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದಕ? 

➢ ಗಯರಮ್ಗಳಿಗ ೆರಸೆಿ, ರ್ರಾಂಡಿ, ನೋರು, ಮನೊಂತ ಾದ ಮ್ೂಲ 
ಸೌಕಯುಗಳನುನ ಕಲಿಪಸ್ುವುದು 

➢ ಪಯರಥಮಿಕ ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ಯಧಾಮಿಕ ಶ್ರಕ್ಷಣಕ ು ಪೊರೋತಯಸಹ 
➢ ಆರೊೋಗಾ ಮ್ತ್ುಿ ನೆೈಮ್ುಲಾ ಸೌಲಭಾಗಳ ವಿಸ್ಿರಣ ೆ
➢ ಬಡತ್ನ ಮ್ತ್ುಿ ನರುದೊಾೋಗವನುನ ಹೊೋಗಲಯಡಿಸ್ುತ್ಿವ  
➢ ವಸ್ತ್ತ ಹೋನರಿಗ ೆಮ್ನೆಗಳನುನ ನಮಿುಸಿಕೊಡುತ್ಿವ  
➢ ಸ್ಕಯುರದಾಂದ ಸಿಗಬಹುದಯದ ಸೌಲಭಾಗಳನುನ ದೊರಕ್ತಸನವುದನ 
➢ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ಕಲಯಾಣ ಸೆೋವ್ಗೆಳನುನ ಒದಗಿಸನವುದನ. 
➢ ಕೃಷ್ಟ, ಪಶುಪಯಲನೆ, ಮಿೋನುಗಯರಿಕ ೆಮ್ುಾಂತಯದುವುಗಳ ಅಭಿವೃದಧ 
➢ ಗಯರಮಿೋಣ ಹಯಗೂ ಗುಡಿ ಕೈೆಗಯರಿಕಗೆಳ ಅಭಿವೃದಧ 

➢ ಗಯರಮಿೋಣ ಸ್ಾಂಸೃತ್ತಗಳನುನ ಶ್ರರೋಮ್ಾಂತ್ವ್ಯಗಿಸನವುದನ. 
6. ಗಾರಮ ಪಾಂಚ್ಾಯತ್ತಯಲಿಿ ಗಾರಮ ಸಭಕಯು ಅತಯಾಂತ ಮಹತವದ್ 
ಸಾಂಸಕಾಯಾಗಿದಕ. ಸ ಮರ್ಥವಸಿ. 

➢ ಕನಷಠ ಆರು ತ್ತಾಂಗಳಿಗೂೆಮಮ ಗಯರಮ್ಸ್ಭೆ ನಡೆಸಬ ೇಕ್ನ. 
➢ ಗಯರಮ್ದ ಎಲಿ ಮ್ತ್ದಯರರು ಅದರ ಸ್ದಸ್ಾರಯಗಿರುತಯಿರೆ.  
➢ ಗಯರಮ್ದ ಎಲಿ ಅಭಿವೃದಧ ಅವಶಾಕತಗೆಳ ರ್ಚೆ್ು ಆಗುತ್ಿದೆ. 
➢ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಕುರಿತಯದ ರ್ಚೆ್ು ಆಗುತ್ಿದೆ. 
➢ ಸ್ಥಳಿೋಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುನ ಸಿದಧಪಡಿಸ್ುವುದು. 
➢ ಗಯರಮ್ದ ಅಭಿವೃದಧಗೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕಯಯು ಯೋಜ್ನೆಗಳನುನ 

ನಣುಯಿಸ್ಲಯಗುತ್ಿದೆ.  
7. ‘ಮಹಿಳಾ ಸವಸಹಾಯ ಸಾಂಘ’ ಗಳ ಪಾಾಮದ ಖ್ಯತ ರ್ನ್ದು ತ್ತಳಿಸಿ. 
➢ ಹಳಿಳಗಳಲಿಿ ‘ಮ್ಹಳಯ ಸ್ಾಸ್ಹಯಯ ಸ್ಾಂಘ’  ಗಳನುನ ಅಸಿಿತ್ಾಕೆಕ 

ತ್ರಲಯಗಿದೆ.  
➢ ಗಯರಮಿೋಣ ಬಡ ಮ್ಹಳಯೆರನುನ ಸ್ಾಂಘಟಿಸ್ುವಲಿಿ ಮ್ಹತ್ಾದ ಪಯತ್ರ 

ನವುಹಸ್ುತ್ತಿವ್ೆ 
➢ ಆರ್ಥುಕ ಸಯಾವಲಾಂಬ್ರಗಳನಯನಗಿ ಮ್ಯಡುತಿ ವ .   
➢ ಸ್ುಲಭವ್ಯಗಿ ಸಯಲ ಪಡೆದು ಉತಯಪದಕ ರ್ಟ್ುವಟಿಕಗೆಳಲಿಿ 

ಸ್ಕ್ತರಯವ್ಯಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದಯದರೆ.  
➢ ಉಳಿತಯಯ ಸ್ಾಂಗರಹದಲಿಿ ಮ್ತ್ುಿ ಸಯಲ ವಸ್ೂಲಯತ್ತಯಲಿಿ ಉತಿ್ಮ್ 

ಸಯಧನ ೆಮ್ಯಡುತ್ತಿವ್ೆ. 
➢ ಕುಡಿತ್, ಜ್ೂಜ್ು ಮ್ುಾಂತಯದ ದುಶಾಟ್ ತಡ ಯಲನ ಸಹಾಯಕ್. 
➢ ಬ್ಯಲಾವಿವ್ಯಹ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಜಯತ್ತಪದಧತ್ತ, ಮ್ಹಳ ೆಮ್ತ್ುಿ ಮ್ಕಕಳ 

ಶ್ೆ ೋಷಣೆ ತಡ ಯನತಿ ವ . 
1. ಬಾಯಾಂಕ್ತನ್ ವಯವಹಾರಗಳ್ು 

1. ಬಾಯಾಂಕುಗಳ್ ಗುಣ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? 
➢ ಹಣದ ವಹವ್ಯಟ್ನುನ ಮ್ಯಡುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ಬ್ಯಾಾಂಕು ಒಬಾ ವಾಕ್ತಿಯಯಗಿರಬಹುದು, ಸ್ಾಂಸೆಥ ಅಥವ್ಯ ಕಾಂಪನ 

ಆಗಿರಬಹುದು.  
➢ ಸಯವುಜ್ನಕರಿಾಂದ ಠೆೋವಣಿಗಳನುನ ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸ್ುತ್ಿದೆ. 
➢ ಸಯಲಗಳನುನ ಕೊಡುವುದು 
➢ ಲಯಭ ಮ್ತ್ು ಿಸೆೋವ್ಯ ಭಯವನೆ ಹೊಾಂದದೆ. 
➢ ಬ್ಯಾಾಂಕುಗಳು ತ್ಮ್ಮ ಕಯಯುಗಳನುನ ನರಾಂತ್ರವ್ಯಗಿ 

ವಿಸ್ಿರಿಸಿಕೊಾಂಡು ಹೊೋಗುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ ಕಲಿಪಸ್ುವ ಕೊಾಂಡಿ 
2. ಬಾಯಾಂಕ್ತನ್ ಕ್ಾಯತಗಳ್ು / ಬಾಯಾಂಕುಗಳ್ು ಸಲಿಸಿುವ ಸಕೋವಕಗಳ್ು / 

ಬಾಯಾಂಕು ಖಾತಕ ತಕಗಕಯುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಆಗುವ ಅನ್ುಕ ಲ್ಗಳ್ು 
➢ ಸಯವುಜ್ನಕರಿಾಂದ ಠೆೋವಣಿಗಳನುನ ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸ್ುವುದು. 
➢ ಸಯಲಗಳನುನ ಕೊಡುವುದು. 
➢ ಹಣವನುನ ಒಾಂದು ಸ್ಥಳದಾಂದ ಮ್ತೊಿಾಂದು ಸ್ಥಳಕೆಕ 

ವಗಯುಯಿಸ್ುವುದು. 
➢ ಭದರತಯ ಕಪಯಟ್ುಗಳನುನ ಬ್ಯಡಿಗೆಗ ೆಕೊಡುವುದು. 
➢ ಖ್ರ್ುು ಕಯಡುು ಮ್ತ್ುಿ ಜ್ಮ್ಯ ಕಯಡುುಗಳನುನಕೂೆಡುವುದು. 
➢ ಹಣದ ವಹವ್ಯಟ್ನುನ ಮ್ಯಡುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ಹಣದ ಭದರತಯೆನುನ ಕಯಪಯಡುತ್ಿವ್ೆ. 
3. ಅಾಂಚ್ಕ ಕಚ್ಕೋರಿಗಳ್ ಹಣಕ್ಾಸು ವಯವಹಾರಗಳ್ನ್ುನ (ಸಕೋವಕ) ತ್ತಳಿಸ 
➢ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಉಳಿತಯಯ ಪತ್ರಗಳನುನ ನೋಡುತ್ಿದೆ. 
➢ ಅಾಂಚ್ೆ ಉಳಿತಯಯ ಖ್ಯತೆಗಳನುನ ಆರಾಂಭಿಸಿದ.ೆ 
➢ ಕ್ತಸಯನ್ ವಿಕಯಸ್ ಪತ್ರಗಳನುನ ನೋಡುತ್ಿದೆ. 

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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➢ ಅಾಂಚ್ೆ ವಿಮ ಯೋಜ್ನೆ  
➢ ನವೃತ್ತಿವ್ೆೋತ್ನ ಯೋಜ್ನೆ  
➢ ಹಣವನುನ ವಗಯುಯಿಸ್ುವುದು  
4. ಬಾಯಾಂಕುಗಳ್ ವಿಧ್ಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ 
➢ ಕೋೆಾಂದರ ಬ್ಯಾಾಂಕು ಅಥವ್ಯ ಭಯರತ್ತೋಯ ರಿಜ್ವ್ು ಬ್ಯಾಾಂಕು 
➢ ವ್ಯಣಿಜ್ಾ ಬ್ಯಾಾಂಕುಗಳು  
➢ ಕೈೆಗಯರಿಕಯ ಅಭಿವೃದಧ ಬ್ಯಾಾಂಕುಗಳು 
➢ ಭೂ-ಅಭಿವೃದಧ ಅಥವ್ಯ ವಾವಸಯಯ ಬ್ಯಾಾಂಕುಗಳು 
➢ ಸ್ಥಳಿೋಯ ಬ್ಯಾಾಂಕುಗಳು (ಲೋೆವ್ಯದೆೋವಿಗಯರರು ಅಥವ್ಯ 

ಸಯಹುಕಯರರು) 
➢ ಸ್ಹಕಯರಿ ಬ್ಯಾಾಂಕುಗಳು 
5. ಬಾಯಾಂಕು ಖಾತಕ ತಕಗಕಯುವ ಹಾಂತಗಳ್ು 
➢ ಯಯವ ವಿಧವ್ಯದ ಖ್ಯತೆಯನುನ ತೆಗಯೆಬ್ೆೋಕೆಾಂಬುದನುನ 

ನಧುರಿಸ್ುವುದು. 
➢ ಬ್ಯಾಾಂಕ್ತನ ಅಧಿಕಯರಿಯನುನ ಸ್ಾಂಪಕ್ತುಸ್ುವುದು  
➢ ಪರಸಯಿವನೆ ಅಜಿು ನಮ್ೂನೆಯನುನ  ತ್ುಾಂಬುವುದು. 
➢ ಪರಿಚ್ಚತ್ರ ಉಲೆಿೋಖ್ನವನುನ ಕೊಡುವುದು 
➢ ಬ್ಯಾಾಂಕು ಖ್ಯತೆಯನುನ ತೆಗಯೆುವ ನಮ್ೂನೆಯನುನ ಬ್ಯಾಾಂಕ್ತಗ ೆ

ಒಪಿಪಸ್ುವುದು 
➢ ಅಧಿಕಯರಿಯ ಒಪಿಪಗೆ ಪಡೆಯುವುದು. 
➢ ಪಯರರಾಂಭಿಕ ಠೆೋವಣಿ ಕಟ್ುಟವುದು. 
                   

7. ಸಾವತಾಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟ 
1. ಸಾವತಾಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟದ್ಲಿಿ ಮಾಂದ್ಗಾಮಿಗಳ್ ಪಾತರವನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 
➢ ಭಯರತ್ತೋಯ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಕಯಾಂಗೆರಸ್ ನ ಪಯರರಾಂಭದ ಇಪಪತ್ುಿ 

ವಷುಗಳನುನ ‘ಮ್ಾಂದಗಯಮಿ ಯುಗ’  ಎನುನತಯಿರೆ.  
➢ ಪಯರಥುನೆ ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ನವಿಗಳ ಮ್ೂಲಕ ತ್ಮ್ಮ ಬ್ೆೋಡಿಕೆಗಳನುನ 

ಸ್ಕಯುರದ ಮ್ುಾಂದಡುತ್ತಿದದರು. 
➢ ಜ್ನರಲಿಿ ರಯಜ್ಕ್ತೋಯ ಎರ್ಾರವನುನ ತ್ರುವ ಪರಯತ್ನ ಮ್ಯಡಿದರು 
➢ ಸ್ಭಗೆಳನುನ ನಡೆಸಿ, ರ್ಚ್ಚುಸಿ, ಸ್ಕಯುರಕಕೆ ಮ್ನವಿ ಸ್ಲಿಿಸಿದರು.  
➢ ದೆೋಶದ ಕೈೆಗಯರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಧಗೆ ಒತಯಯಿಿಸಿದರು. 
➢ ಸೆೈನಕ ವ್ೆರ್ಾ ಕಡಿಮ ಮ್ಯಡುವುದು. 
➢ ಉತ್ಿಮ್ ಶ್ರಕ್ಷಣ ಕೂೆಡುವುದು, ಮ್ುಾಂತಯದ ಬ್ೆೋಡಿಕೆಗಳನುನ ಬ್ರರಟಿೋಷ್ 

ಸ್ಕಯುರದ ಮ್ುಾಂದಟ್ಟರು. 
➢ ಬಡತ್ನದ ಬಗೆೆ ಅಧಾಯನ ಮ್ತ್ುಿ ಪರಿಹಯರ ಕಯಯುಕರಮ್ಗಳನುನ 

ಕೈೆಗೂೆಳಳಬ್ೆೋಕೆಾಂದು ಒತಯಿಯಿಸಿದರು. 
➢ ಭಯರತ್ದ ಸ್ಾಂಪತ್ುಿ ಯಯವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಿ ಇಾಂಗೆಿಾಂಡಿಗೆ ಸೂೆೋರಿ 

ಹೊೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಾಂಬುದನುನ ವಿವರಿಸಿದರು 
2. ಸಾವತಾಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟದ್ಲಿ ಿತ್ತೋವರವ್ಯದಗಳ ಪಾತರವನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 

(ಬಾಲ್ಗಾಂಗಾಧ್ರ ತ್ತಲ್ಕ) 
➢ ತ್ತೋವರವ್ಯದ ನಲುವುಗಳನುನ ಪರತ್ತಪಯದಸ್ುತಯಿ ಬಾಂದ ಬಣವನುನ 

ತ್ತೋವರವ್ಯದಗಳಾೆಂದು ಗುರುತ್ತಸ್ಲಯಗಿದೆ.  
➢ ಅರಬ್ರಾಂದೊೋ ಘೂೋಷ್,ಬ್ರಪಿನ್ ರ್ಾಂದರ ಪಯಲ್, ಲಯಲ ಲಜ್ಪತ್ 

ರಯಯ್ & ಬ್ಯಲಗಾಂಗಯಧರ್ ತ್ತಲಕ್ ಪರಮ್ುಖ್ ತ್ತೋವರಗಯಮಿಗಳು 
➢ ತ್ತೋವರವ್ಯದಗಳು ಬಾಂಗಯಳ ವಿಭಜ್ನೆಯನುನ ವಿರೊೋಧಿಸಿದರು. 

➢ ಸ್ಾದೆೋಶ್ರ ಆಾಂದೊೋಲನಕೆಕ ಕರೆ ನೋಡಿದರು.  
➢ ಸ್ಾದೆೋಶ್ರ ವಸ್ುಿಗಳನುನ ಬಳಸ್ುವಾಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸಿದರು. 
➢ ತ್ತಲಕರು ‘ಸ್ಾರಯಜ್ಾವು ನನನ ಜ್ನಮ ಸಿದಧ ಹಕುಕ; ಅದನುನ ಪಡೆದೆೋ 

ತ್ತೋರುವ್ೆ’  ಎಾಂದು ಘೂೋಷ್ಟಸಿದರು. 
➢ ಗಣೆೋಶ, ಶ್ರವ್ಯಜಿ, ದುಗಯು ಮ್ುಾಂತಯದ ಉತ್ಸವಗಳ ಮ್ೂಲಕ 

ಜ್ನರನುನ ಹೊೋರಯಟ್ಕಕೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸಿದರು . 
➢ ತ್ತಲಕರು ಮ್ರಯಠಿ ಭಯಷ್ೆಯಲಿಿ ‘ಕೋೆಸ್ರಿ’  ಮ್ತ್ುಿ ಇಾಂಗಿಿಷ್ 

ಭಯಷ್ೆಯಲಿಿ ‘ಮ್ರಯಠ’  ಪತ್ತರಕೆಗಳನುನ ಆರಾಂಭಿಸಿದರು . 
➢ ಪತ್ತರಕೆಗಳ ಮ್ೂಲಕ ಜ್ನರನುನ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಹೂೆೋರಯಟ್ಕಕೆ 

ಪೆರೋರೆೋಪಿಸಿದರು 
3. ಸಾವತಾಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟದ್ಲಿ ಿಕ್ಾರಾಂತ್ತಕ್ಾರಿಗಳ್ ಪಾತರ ಬಹಳ್ ಮುಖ್ಯ .

ಏಕ್ಕ? ವಿವರಿಸ  
➢ ಕಯರಾಂತ್ತಕಯರಿಗಳು ಪೂಣು ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯದ ಕನಸ್ನುನ ಕಾಂಡಿದದರು. 
➢ ವಿ.ಡಿ.ಸಯವಕುರ್, ಖ್ುದರಯಮ್ ಬ್ೊೋಸ್, ರಯಮ್ ಪರಸಯದ ಬ್ರಸಿಮಲ್, 

ಭಗತ್ ಸಿಾಂಗ್, ರ್ಾಂದರಶ್ೋೆಖ್ರ ಅಜಯದ್ ಪರಮ್ುಖ್ ಕಯರಾಂತ್ತಕಯರಿಗಳು. 
➢ ಬ್ರರಟಿಷರನುನ ಹಾಂಸಯತ್ಮಕ ಮ್ಯಗುದಾಂದ ಮ್ಯತ್ರ ಭಯರತ್ದಾಂದ 

ಓಡಿಸ್ಬಹುದೆಾಂದು ನಾಂಬ್ರದದರು.  
➢ ರಹಸ್ಾ ಸ್ಾಂಘಗಳ ಮ್ೂಲಕ ಭಯರತ್ದಲಿಿ ಮ್ತ್ುಿ ವಿದೆೋಶಗಳಲಿಿ 

ತ್ಮ್ಮ ಶ್ಯಖ್ಗೆಳನುನ ಸಯಥಪಿಸಿದರು. 
➢ ಹಣಕಯಸ್ು, ಶಸಯರಸ್ರಗಳನುನ ಸ್ಾಂಗರಹಸ್ುವ ಕಯಯುದೊಾಂದಗೆ 

ಕಯರಾಂತ್ತಕಯರಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಬ್ೋೆತ್ತ ನೋಡಿದರು.  
➢ ತ್ಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಯಧನಗೆಯಗಿ ಬ್ಯಾಂಬುಗಳು ಮ್ತ್ುಿ ಬಾಂದೂಕುಗಳ 

ಪರಯೋಗ ಮ್ಯಡಿದರು.  
➢ ಕಯರಾಂತ್ತಕಯರಿಗಳನುನ ಕೊಲೆ ಸ್ಾಂಚ್ಚನ ಆರೊೋಪದ ಮೋಲೆ ಬಾಂಧಿಸಿ, 

ಜಿೋವ್ಯವಧಿ ಶ್ರಕ್ಯೆನುನ ವಿಧಿಸಿತ್ು.  
➢ ಅನೆೋಕರನುನ ಗಲಿಿಗೆೋರಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು.  
➢ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಆಾಂದೊೋಲನಕಕೆ ಅವರು ಸ್ೂಫತ್ತುಯ 

ಚ್ಚಲುಮಯಯಗಿದದರು.  

8 ಗಾಾಂಧಿೋಯುಗ ಮತುು ಸಾವತಾಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟ 
1. ಅಸಹಕ್ಾರ ರ್ಳ್ವಳಿಯನ್ುನ ವಿವರಿಸ. ರಾ.ಮ-20, ಸ -20 
➢ 1920 ರಲಿಿ ಗಯಾಂಧಿೋಜಿಯವರು ಅಸ್ಹಕಯರ ರ್ಳವಳಿಯನುನ 

ಆರಾಂಭಿಸಿದರು. 
➢ ವಿದಯಾರ್ಥುಗಳು ಶ್ಯಲಯ-ಕಯಲೋೆಜ್ುಗಳನುನ ತೊರೆದರು. 
➢ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಶ್ಯಲೆಗಳನುನ ತೆರಯೆಲಯಯಿತ್ು. 
➢ ನಯಾಯಯಲಯಗಳನುನ ಬಹಷಕರಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 
➢ ವಿದೆೋಶ್ರ ವಸ್ುಿಗಳನುನ ಬಹಷಕರಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 
➢ ಪಯರಾಂತ್ತೋಯ ಶ್ಯಸ್ನ ಸ್ಭೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ರ್ುನಯವಣೆಯನುನ 

ಬಹಷಕರಿಸಿದರು. 
➢ ಬ್ರರಟ್ನ್ ರಯಜ್ಕುಮ್ಯರ ಬರುವ ಕಯಯುಕರಮ್ವನುನ 

ವಿರೊೋಧಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 
➢ ಬ್ರರಟಿಷರು ನೋಡಿದದ ಗೌರವ ಪದವಿಗಳನುನ ವ್ಯಪಸ್ುಸ 

ಮ್ಯಡಲಯಯಿತ್ು. 
➢ ಚ್ೌರಿ ಚ್ೌರ ಹಾಂಸಯತ್ಮಕ ಘಟ್ನಗೆಳಿಾಂದ ನೊಾಂದು 

ಗಯಾಂಧಿೋಜಿಯವರು ಈ ರ್ಳುವಳಿಯನುನ ಹಾಂತೆಗದೆುಕೂೆಾಂಡರು.  
2. ಸವಿನ್ಯ ಕ್ಾನ್ ನ್ುಭಾಂಗ ರ್ಳ್ವಳಿಯನ್ುನ ವಿವರಿಸ 
➢ 1930ರ ಲಯಹೊೋರ್ ಕಯಾಂಗೆರಸ್ ಅಧಿವ್ೆೋಶನದ ನಣುಯದಾಂತೆ 

ಕಯನೂನುಭಾಂಗ ರ್ಳವಳಿಯನುನ ಆರಾಂಭಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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➢ ಇದರ ಪೂಣು ಜ್ವ್ಯಬ್ಯದರಿಯನುನ ಗಯಾಂಧಿೋಜಿಯವರಿಗ ೆವಹಸಿತ್ು 
➢ ಗಯಾಂಧಿ ಹನೊನಾಂದು ಅಾಂಶಗಳುಳಳ ಬ್ೆೋಡಿಕೆಗಳ ಪತ್ರವನುನ 

ವ್ೆೈಸ್ ರಯಯ್ ಗ ೆಬರೆದರು.   
➢ ವ್ೆೈಸ್ ರಯಯ್ ಈ ಮ್ನವಿಗಳನುನ ತ್ತರಸ್ಕರಿಸಿದದರಿಾಂದ ಕಯನೂನುಭಾಂಗ 

ರ್ಳವಳಿಯನುನ ಆರಾಂಭಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 
➢ ಗಯಾಂಧಿೋಜಿ ತ್ಮ್ಮ ಅನುಯಯಯಿಗಳೂೆಾಂದಗೆ ಸ್ಬರಮ್ತ್ತ 

ಆಶರಮ್ದಾಂದ ದಾಂಡಿಯವರಗೆೆ ಕರಮಿಸಿದರು.  
➢ ದಾಂಡಿಯಲಿಿ ಉಪಪನುನ ತ್ಯಯರಿಸ್ುವ ಮ್ೂಲಕ ಉಪಿಪನ 

ಕಯನೂನನುನ ಮ್ುರಿದರು.  
➢ ಸಯವಿರಯರು ಜ್ನರು ಗಯಾಂಧಿಜಿಯವರ ಕರೆಗ ೆಸ್ಪಾಂದಸಿ, 

ರ್ಳವಳಿಯಲಿಿ ಭಯಗವಹಸಿದರು. 
➢ ಈ ರ್ಳವಳಿಯು ದೆೋಶದ ನಯನಯ ಭಯಗಗಳಲಿಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ು.  
3. ಸಾವತಾಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟದ್ಲಿಿ ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯರ ಪಾತರರ್ನ್ದು ವಿರ್ರಿಸಿ.  
➢ 1920 ರಿಾಂದ 1947ರ ಅವಧಿಯನುನ ಗಯಾಂಧಿಯುಗ ಎಾಂದು 

ಕರೆಯಲಯಗಿದೆ. 
➢ ಅಹಾಂಸೆ ಮ್ತ್ುಿ ಸ್ತಯಾಗರಹವನುನ ಹೊೋರಯಟ್ದ ಪರಮ್ುಖ್ 

ತ್ಾಂತ್ರವನಯನಗಿ ಬಳಸಿದರು. 
➢ 1917ರಲಿಿ ರ್ಾಂಪಯರಣ್ ರ್ಳುವಳಿಯನುನ ಆರಾಂಭಿಸಿದರು. 
➢ 1920ರಲಿಿ ಅಸ್ಹಕಯರ ರ್ಳವಳಿಯನುನ ಆರಾಂಭಿಸಿದರು. 
➢ 1930ರಲಿಿ ಕಯನೂನುಭಾಂಗ ರ್ಳವಳಿಯನುನ ಆರಾಂಭಿಸಿದರು. 
➢ ಸ್ಬರಮ್ತ್ತ ಆಶರಮ್ದಾಂದ ದಾಂಡಿಯವರೆಗ ೆಕರಮಿಸಿ ಉಪಪನುನ 

ತ್ಯಯರಿಸ್ುವ ಮ್ೂಲಕ ಉಪಿಪನ ಕಯನೂನನುನ ಮ್ುರಿದರು. 
➢ ದುಾಂಡುಮೋಜಿನ ಪರಿಷತ್ ನಲಿಿ  ಭಯಗವಹಸಿದರು. 
➢ ಕ್ತವಟ  ಇೊಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ “ಮ್ಯಡು ಇಲಿವ್ೆೋ ಮ್ಡಿ”  ಎಾಂಬ 

ಸ್ಾಂದೆೋಶವಿತ್ಿರು. 
➢ ಭಯರತ್ಕೆಕ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯ ದೊರಕ್ತಸನವಲ್ಲಿ ಪಾಮನಖ ಪಾ ತಾವಹಸದರನ.  
4. ಸಾವತಾಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟದ್ಲಿಿ ರಕೈತರು ಮತುು ಕ್ಾಮಿತಕರ 

ಪರತ್ತಭಟನಕಗಳ್ನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 
➢ ರ್ಾಂಪಯರಣಾ ಜಿಲೆಿಯಲಿಿ ನೋಲಿ ಬ್ಳೆಯೆುವುದನುನ ವಿರೊೋಧಿಸಿದರು.  
➢ ಭೂಕಾಂದಯಯದ ವಿರುದಧ ಹರತಯಳ ನಡಸೆಿದರು.  
➢ ತೆಲಾಂಗಯಣದಲಿಿ ರೆೈತ್ರು ಜ್ಮಿೋನಯದರರು ಹಯಗೂ ನಜಯಮ್ನ 

ರಜಯಕರ ವಿರುದಧ ಪರತ್ತಭಟಿಸಿದರು.  
➢ ಬಾಂಗಯಳದ ರೆೈತ್ರು ಜ್ಮಿೋನಯದರರ ಶ್ೆ ೋಷಣೆ ವಿರುದಧ ದಾಂಗೆ 

ಎದದರು.  
➢ ಮ್ಹಯರಯಷರದಲಿಿ ಕಡಿಮ ಕೂಲಿ ವಿರುದಧ ರ್ಳುವಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 

ಕ್ಾಮಿತಕ ಬಾಂಡಾಯ 
➢ ಸೆಣಬು, ಬಟಟೆಗಿರಣಿ ಕಯಮಿುಕರು, ರೆೈಲೆಾ ಕೂಲಿಗಳು ತ್ಮ್ಮ 

ಬ್ೆೋಡಿಕೆಗಳಿಗಯಗಿ ಸ್ಾಂಘಟಿತ್ರಯಗತೊಡಗಿದರು.  
➢ ರೆೈಲೆಾ ಕೂಲಿಗಳು ಹಚೆ್ಚಾನ ಕೂಲಿಗಯಗಿ ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರುದಧ 

ಘೂೋಷಣೆಗಳನುನ ಕೂಗಿದರು.  
➢ ಮ್ದಯರಸ್ ನಲಿಿ ಲೆೋಬರ್ ಯೂನಯನ್ ಸಯಥಪನೆಗೂೆಾಂಡಿತ್ು.  
➢ ಕಯಾಂಗೆರಸ್, ಕಯಮಿುಕ ಸ್ಾಂಘಟ್ನೆಗಳ ರ್ಳುವಳಿಗ ೆಬ್ೆಾಂಬಲ ನೋಡಿತ್ು.  
➢ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರ ರ್ಳವಳಿಯಲಿಿ ಕಯಮಿುಕರ ಪಯತ್ರವು ಅನನಾವ್ಯದದುದ. 
5. ಸಾವತಾಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟದ್ಲಿಿ ಬುಡಕಟುಟ ಬಾಂಡಾಯಗಳ್ನ್ುನ ವಿವರಿಸ  
➢ ಬ್ರರಟಿಷರ ಕಾಂದಯಯ ಮ್ತ್ುಿ ಅರಣಾ ನೋತ್ತಗಳು ಬುಡಕಟ್ುಟ 

ದಾಂಗೆಗಳಿಗೆ ಪೆರೋರಣೆಯಯದವು.  
➢ ಸ್ಾಂತಯಲರ ದಾಂಗ,ೆ ಕೂೆೋಲರ ದಾಂಗೆ ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ುಾಂಡ ರ್ಳುವಳಿ 

ಪರಮ್ುಖ್ವ್ಯಗಿವ್ೆ. 

➢ ಕನಯುಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಲಗಲಿ ಬ್ೆೋಡರ ಬಾಂಡಯಯ ಪರಮ್ುಖ್ವ್ಯದುದು. 
➢ ಖ್ಯಯಾಂ ಜ್ಮಿೋನಯದರಿ ಪದಧತ್ತಯಿಾಂದ ಈ ಬುಡಕಟ್ುಟ ಜ್ನರು 

ನಗುತ್ತಕರಯದರು.  
➢ ಇದರಿಾಂದ ಅಸ್ಮ್ಯಧಯನಗೊಾಂಡ ಸ್ಾಂತಯಲರು ರಹಸ್ಾ ಸ್ಭೆಗಳನುನ 

ನಡೆಸಿದರು.  
➢ ಜ್ಮಿೋನಯದರರು ಮ್ತ್ುಿ ಲೆೋವ್ಯದೆೋವಿಗಯರರನುನ ಲೂಟಿಮ್ಯಡಲು 

ನಧುರಿಸಿದರು.  
➢ ದಾಂಗೆಯು ಬ್ಯರಹತ್, ಬ್ಯಗತ್ಪುರ್ ಮ್ತ್ುಿ ರಯಜ್ಮ್ಹಲ್ ಗಳಲಿಿ 

ತ್ತೋವರವ್ಯಯಿತ್ು.  
➢ ಅನೆೋಕ ಜ್ಮಿೋನಯದರರು ಮ್ತ್ುಿ ಲೋೆವ್ಯದೆೋವಿದಯರರು ಪಲಯಯನ 

ಮ್ಯಡಿದರು.  
➢ ಸ್ಾಂತಯಲರ ದಾಂಗೆಯನುನ ಹತ್ತಿಕಕಲು ಬ್ರರಟಿಷರು ಸೆೈನಾವನುನ 

ಬಳಸಿಕೊಾಂಡರು.  
➢ ಕೂೆೋಲರು ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ುಾಂಡರು ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರುದಧ ಹೊೋರಯಟ್ಗಳನುನ 

ಮ್ಯಡಿದರು. 
6. ಸಾವತಾಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟದ್ಲಿಿ ಸುಭಾಷ್ ರ್ಾಂದ್ರ ಬಕ ೋಸ್ ಅವರ 

ಪಾತರವನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 
➢ ಸ್ುಭಯಷ್ ರ್ಾಂದರ ಬ್ೊೋಸ್ ‘ನೆೋತಯಜಿ’  ಎಾಂದು ಜ್ನಪಿರಯರಯಗಿದದರು. 
➢ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಸ್ಕಯುರದ ಪರತ್ತಷ್ಟಠತ್ ಹುದೆದಯನುನ ತ್ಾಜಿಸಿ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯ 

ರ್ಳುವಳಿಗ ೆಧುಮ್ುಕ್ತದರು. 
➢ ‘ಫಯವುರ್ು ಬ್ಯಿಕ್’ ಎಾಂಬ ಹೊಸ್ ಪಕ್ಷವನುನ ಕಟಿಟದರು.  
➢ ಜಯಗತ್ತಕ ಯುದಧದಲಿಿ ಭಯರತ್ದ ಪಯಲೊೆಳುವಿಕೆಯನುನ 

ವಿರೊೋಧಿಸಿದರು.  
➢ ಪರಿಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಸ್ಕಯುರವು ಬ್ೊೋಸ್ರನುನ ಬಾಂಧಿಸಿತ್ು.  
➢ ಗೃಹಬಾಂಧನದಾಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕೂೆಾಂಡು ಜ್ಮ್ುನಗೆ ತೆರಳಿ ಹಟ್ಿರ  ನ 

ಸ್ಹಯಯವನುನ ಯಯಚ್ಚಸಿದರು.  
➢ ಐ.ಎನ್.ಎ. ಯ ಮ್ುಖ್ಾಂಡತ್ಾವನುನ ವಹಸಿದರು.  
➢ ‘ದೆಹಲಿ ರ್ಲೊೋ’ ಎೊಂ ದನ ಕರೆ ನೋಡಿದರು.  
➢ ನನಗೆ ರಕಿಕೂೆಡಿ, ನಯನು ನಮ್ಗೆ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯ ನೋಡಲು 

ಪರಮ್ಯಣಿಸ್ುತೆಿೋನೆ’  ಎಾಂಬ ಕರಯೆನನತ್ಿರು.  
➢ ಆದರ,ೆ ಆಕಸಿಮಕವ್ಯಗಿ ವಿಮ್ಯನ ಅಪಾತ್ದಲಿಿ ಮ್ಡಿದರು. 
7. ಡಾ. ಬ್ರ.ಆರ್. ಅಾಂಬಕೋಡೆರ್. ಜೊ-20 
➢ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ಮ್ತ್ುಿ ಆರ್ಥುಕ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯವನುನ 

ಪರತ್ತಪಯದಸಿದರು. 
➢ ಜಯತ್ತ ವಾವಸೆಥಯ ವಿರುದಧ ಹೊೋರಯಟ್ಗಳನುನ ರೂಪಿಸಿದರು. 
➢ ‘ಮ್ಹದ್’ ಮ್ತ್ುಿ ‘ಕಯಲಯರಯಾಂ’ ರ್ಳವಳಿಗಳನುನ ರೂಪಿಸಿದರು.  
➢ ಅಸ್ಪೃಶಾರ ರಕ್ಷಣೆಗಯಗಿ ಪರತೆಾೋಕ ಮ್ತ್ಕ್ೋೆತ್ರಗಳನುನ ಬಯಸಿದದರು.  
➢ ‘ಬಹಷೃತ್ ಹತ್ಕಯರಣಿ ಸ್ಭಯ’ ಸ್ಾಂಘಟ್ನೆಯನುನ ಸಯಥಪಿಸಿದರು. 
➢ ‘ಸ್ಾತ್ಾಂತ್ರ ಕಯಮಿುಕ ಪಕ್ಷ’ ಎಾಂಬ ಪಕ್ಷವನುನ ಸಯಥಪಿಸಿದರು.  
➢ ‘ಪರಬುದಧ ಭಯರತ್’, ‘ಜ್ನತಯ’, ‘ಮ್ೂಕನಯಯಕ’,  ‘ಬಹಷೃತ್ ಭಯರತ್’ 

ಪತ್ತರಕೆಗಳನುನ ಹೊರಡಿಸಿದರು.  
➢ ಸ್ಾಂವಿಧಯನದ ಕರಡು ಸ್ಮಿತ್ತಯ ಅಧಾಕ್ಷರಯಗಿದದರು. 
➢ ಸೊಂವಧಾ ನ್ ಶಿಲ್ಲಪ ಎೊಂ ದನ ಹ ಸರಾಗಿದಾ ು ರ . 
➢ ಸ್ಾಂವಿಧಯನದಲಿಿ ಅಸ್ಪೃಶಾತಯ ಆರ್ರಣೆಯ ವಿರುದಧ ಕಯನೂನನ ರಕ್ಷಣೆ 

ಒದಗಿಸಿದರು.  
➢ ಭಯರತ್ದ ಮೊದಲ ಕಯನೂನು ಮ್ಾಂತ್ತರಯಯದರು.  
➢ ಅವರ ಜಿೋವಮ್ಯನದ ಸಯಧನಗೆಯಗಿ ‘ಭಯರತ್ರತ್ನ’ ನೋಡಿ 

ಗೌರವಿಸಿಲಯಗಿದೆ. 

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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8. ಜವಾಹರಲ್ಾಲ್ ನಕಹರು 
➢ ನೆಹರು ಭಯರತ್ದ ಪರಥಮ್ ಪರಧಯನಯಯಗಿ ಸೆೋವ್ ೆಸ್ಲಿಿಸಿದರು 
➢ ಕೈೆಗಯರಿೋಕರಣ ಮ್ತ್ುಿ ನವಭಯರತ್ದ ಶ್ರಲಿಪಯಯಗಿಯಯಗಿದಯದರೆ.  
➢ ಭಯರತ್ದಲಿಿ ಪಾಂರ್ವ್ಯಷ್ಟುಕ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುನ ಜಯರಿಗೆ ತ್ಾಂದರು. 
➢ ಮಿಶರ ಆರ್ಥುಕ ನೋತ್ತಯನುನ ಜಯರಿಗೆ ತ್ಾಂದರು. 
➢ ಅಲಿಪಿ ನೋತ್ತಯನುನ ಪರತ್ತಪಯದಸಿದರು.  
➢ ಪಾಂರ್ಶ್ರೋಲ ತ್ತ್ಾಗಳ ಮೋಲೆ ವಿದೋೆಶ್ಯಾಂಗ ನೋತ್ತ ರೂಪಿಸಿದರು. 
➢ ಭಯರತ್ದಲಿಿ ಕೆೈಗಯರಿಕ್ತೋಕರಣವನುನ ಸಯಧಿಸಿದರು. 
➢ ಸ್ದಯುರ್ ಪಟೆೋಲರ ನೆರವಿನಾಂದ ದೆೋಶ್ರಯ ಸ್ಾಂಸಯಥನಗಳ 

ವಿಲಿೋನಕರಣವನುನ ಪೂಣುಗೊಳಿಸಿದರು. 
➢ ಭಯಷ್ಯವ್ಯರು ಪಯರಾಂತ್ಾಗಳ ರರ್ನೆ ಮ್ಯಡಿದರು. 
➢ ಭಯರತ್ ಅಣುಶಕ್ತಿಯನುನ ಹೊಾಂದಬ್ೆೋಕೆನುನವ ಆಶಯಕಕೆ 

ತ್ಳಹದಯನುನ ರೂಪಿಸಿದರು 
9. ಬ್ರರಟಿಷರ ರೌಲ್ಕಟ್ ಕ್ಾಯದಕ ಭಾರತದ್ಲಿಿ ಸಾವತಾಂತರಯ 

ಹಕ ೋರಾಟವನ್ುನ ತ್ತೋವರಗಕ ಳಿಸತು. ಸಪಷ್ಟ್ಟಕರಿಸ. (ಜಲಿಯನ್  ವಾಲ್ಾ 
ಬಾಗ್ ಹತಾಯಕ್ಾಾಂಡ) ಮಾ-2 

➢ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಸ್ರಕಯರ ರೌಲೆಟ ಕಯಯ್ದದಯನುನ ಮ್ಯಚ್ು 1919ರಲಿಿ 
ಜಯರಿಗೆ ತ್ಾಂದತ್ು.  

➢ ಇದರ ಮ್ೂಲಕ ಬ್ರರಟಿಷರು ಭಯರತ್ತೋಯ ರಯಷ್ಟರೋಯವ್ಯದಗಳನುನ 
ನಯಾಂತ್ತರಸ್ಲು ಪಯರರಾಂಭಿಸಿದರು.  

➢ ಇದು ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯ ಹೊೋರಯಟ್ಗಯರರು ಸ್ಭೆ ಸೆೋರುವುದನುನ, 
ಸ್ಾಂಘಟ್ನೆ ಮ್ಯಡುವ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯವನೂನ ಕ್ತತ್ುಿಕೂೆಾಂಡಿತ್ುಿ.  

➢ ಗಯಾಂಧಿ ಇದನುನ ಪರತ್ತಭಟಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವ್ಯಗಿ,  ‘ಸ್ತಯಾಗರಹ ಸ್ಭಯ’ 
ಸ್ಾಂಸೆಥಯನುನ ಸಯಥಪಿಸಿ ಹೂೆೋರಯಟ್ವನುನ ಆರಾಂಭಿಸಿದರು. 

➢ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಸ್ಕಯುರವು  ರೌಲೆತ್ ಕಯಯ್ದದಯ ಅನುಷ್ಯಠನದ ವಿರುದಧದ 
ಪರತ್ತಭಟ್ನೆಗಳನುನ ದಮ್ನಸ್ಲು ನಧುರಿಸಿತ್ುಿ.  

➢ ಗಯಾಂಧಿ 1919 ಏಪಿರಲ್ 6ರಾಂದು ಒಾಂದು ಬೃಹತ್ ಹರತಯಳಕೆಕ ಕರೆ 
ನೋಡಿದರು. 

➢ 1919 ಏಪಿರಲ್ 13ರಾಂದು ಜ್ಲಿಯನ್ ವ್ಯಲಯ ಬ್ಯಗ್ ನಲಿಿ ಜ್ನರು 
ಬ್ೆೈಸಯಕ್ತೋ ಹಬಾದಾಂದು ಪರತ್ತಭಟ್ನಯ ಸ್ಭ ೆಸೆೋರಿದರು.  

➢ ಜ್ನರಲ್ ಡಯರ್ ಜ್ಲಿಯನ್ ವ್ಯಲಯಭಯಗ್ ಹತಯಾಕಯಾಂಡ ನಡೆಸಿದ 
ಕಯರಣ 380 ಜ್ನರು ಸ್ತ್ುಿ ಸಯವಿರಯರು ಜ್ನರು ಗಯಯಗೊಾಂಡರು. 

➢ ಈ ಹತಯಾಕಯಾಂಡವನುನ ವಿರೊೋಧಿಸಿ ರವಿೋಾಂದರನಯಥ ಠಯಗೊೋರ್ 
ತ್ಮ್ಮ ‘ನೆೈಟ್ ಹುರ್’  ಪದವಿಯನುನ ವ್ಯಪಯಸ್ ಮ್ಯಡಿದರು. 

➢ ಗಯಾಂಧಿೋಜಿ ಅಸ್ಹಕಯರ ರ್ಳುವಳಿಯನುನ ಆರಾಂಭಿಸ್ಲು ಈ 
ಪರಕರಣವು ಕಯರಣವ್ಯಯಿತ್ು. 
1. ಭಾರತದ್ ಸಮಸಕಯಗಳ್ು ಹಾಗ  ಅವುಗಳ್ 

ಪರಿಹಾರಕ ೋಪಾಯಗಳ್ು (3/4) 
1. ಭಾರತದ್ ಎದ್ುರಿಸುತ್ತುರುವ ಸಮಸಕಯಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ 1. ನರುದೊಾೋಗ       2. ಭರಷ್ಯಟಚ್ಯರ 
➢ 3. ತಯರತ್ಮ್ಾ        4. ಪಯರಾಂತ್ತೋಯ ಅಸ್ಮ್ಯನತೆ  
➢ 5. ಕೂೆೋಮ್ುವ್ಯದ     6. ಭಯೋತಯಪದಕತೆ  
➢ 7. ಕಯಪೊೋುರೆೋಟ್ ತ್ಾಂತ್ರಗಯರಿಕೆ 
2. ನಿರುದಕ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? 
➢ ಮಿತ್ತಮಿೋರಿದ ಜ್ನಸ್ಾಂಖ್ಾೆ  
➢ ಹೆಚ್ಯಾದ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಯನದ ಬಳಕೆ   
➢ ನೆೈಸ್ಗಿುಕ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳ ಕೂೆರತೆ 

➢ ಕೃಷ್ಟಯ ಮೋಲಿನ ಅಧಿಕ ಅವಲಾಂಬನೆ 
➢ ಗೃಹ ಕೆೈಗಯರಿಕಗೆಳ ನಯಶ 
➢ ಕೌಶಲಾ ಆಧಯರಿತ್ ಶ್ರಕ್ಷಣದ ಕೂೆರತೆ   
3. ನಿರುದಕ ಯೋಗವನ್ುನ ಹಕ ೋಗಲ್ಾಡಿಸಲ್ು ಕರಮಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ. 
➢ ಕೌಶಲಾ ಆಧಯರಿತ್ ಗುಣಮ್ಟ್ಟದ ಶ್ರಕ್ಷಣ ನೋಡಿಕೆ 
➢ ಸ್ಾಯಾಂ ಉದೊಾೋಗ ಕೆೈಗೊಳಳಲು ಸಯಲ ನೋಡುವುದು  
➢ ಸ್ಹಯಯಧನ ನೋಡುವ ಮ್ೂಲಕ ಸ್ಾಯಾಂ ಉದೊಾೋಗಗಳನುನ 

ಪೊರೋತಯಸಹಸ್ುವುದು.  
➢ ಗುಣಮ್ಟ್ಟದ ತಯಾಂತ್ತರಕ ಶ್ರಕ್ಷಣವನುನ ನೋಡುವುದು. 
➢ ಪರತ್ತಯಬಾ ವಾಕ್ತಿಯೂ ಒಾಂದಲಯಿ ಒಾಂದು ವೃತ್ತಿಯಲಿಿ  

ತೊಡಗುವಾಂತೆ  ಪೆರೋರೆೋಪಿಸ್ುವುದು.   
➢ ವೃತ್ತಿ ಶ್ರಕ್ಷಣವನುನ ನೋಡುವುದು.  
4. ಭರಷಾಟಚ್ಾರವು ಸಮಾಜದ್ ಮೋಲ್ಕ ಬ್ರೋರುವ ನ್ಕ್ಾರಾತೂಕ 
ಪರಿಣಾಮಗಳ್ನ್ುನ ವಿವರಿಸ. ರ ಾ.ಮ-20 

➢ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ, ಆರ್ಥುಕ, ರಯಜ್ಕ್ತೋಯ ದುಷಪರಿಣಯಮ್ ಬ್ರೋರುತ್ಿದೆ.  
➢ ಸ್ಮ್ಯಜ್ವಿರೊೋಧಿ ಹಯಗೂ ಆರ್ಥುಕ ಸ್ುವಾವಸೆಥಯ 

ವಿರೊೋಧಿಯಯಗಿದೆ. 
➢ ರಯಜ್ಕ್ತೋಯವ್ಯಗಿ ಅಸ್ಮ್ಪುಕ ಹಯಗೂ ನೆೈತ್ತಕವ್ಯಗಿ ತ್ಪುಪ.  
➢ ಲಾಂರ್ಗುಳಿತ್ನ, ಸ್ಾಜ್ನ ಪಕ್ಷಪಯತ್, ಜಯತ್ತೋಯತೆ, ನಧಯನದೊರೋಹ 

ಇವು ಭರಷ್ಯಟಚ್ಯರದೂೆಳಗ ೆಬರುವ ಸ್ಾಂಗತ್ತಗಳು.  
➢ ರಯಜ್ಕ್ತೋಯ ಭರಷ್ಯಟಚ್ಯರವು ವಾವಸಿಥತ್ ಅಪರಯಧಗಳಿಗೂ 

ಎಡೆಮ್ಯಡಿಕೂೆಡುತ್ಿದೆ.  
➢ ಸಯವುಜ್ನಕ ಸೆೋವ್ಯೆ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲಿಿ ವಾಂರ್ನೆಗ ೆಅನುವು 

ಮ್ಯಡಿಕೂೆಡುತ್ಿದೆ. 
➢ ತೆರಿಗಕೆಳಳತ್ನ, ಅಕರಮ್ ದಯಸಯಿನು, ಕಳಳಸಯಗಯಣಿಕ,ೆ ಆರ್ಥುಕ 

ವಾಂರ್ನೆಗಳು ಭರಷ್ಯಟಚ್ಯರದಲಿಿ ಸೆೋರಿಕೂೆಾಂಡಿವ್ೆ 
➢ ವಿದೆೋಶ್ರೋ ವಿನಮ್ಯದ ಕಯನೂನು ಉಲಿಾಂಘನೆ, ಔದೊಾೋಗಿಕ 

ವಾಂರ್ನೆಗಳೂ ಸ್ಹ ಭರಷ್ಯಟಚ್ಯರದಲಿಿ ಸೆೋರಿಕೂೆಾಂಡಿವ್ೆ. 
5. ಭರಷಾಟಚ್ಾರವನ್ುನ ನಿಮ ತಲ್ನಕ ಮಾಡಲ್ು ಕರಮಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ 
➢ ಪರಬಲ ರಯಜ್ಕ್ತೋಯ ಇಚ್ಯಿಶಕ್ತಿ ಅತ್ಾಗತ್ಾ. 
➢ ಸಯವುಜ್ನಕ ಸ್ಹಕಯರ ತ್ತೋರಯ ಅತ್ಾಗತ್ಾ.   
➢ ಒಳೆಳಯ ರಯಜ್ಕ್ತೋಯ ನಯಯಕತ್ಾ,  
➢ ಉತ್ಿಮ್ ಅಧಿಕಯರಿ ವಗು  
➢ ಲೊೋಕಪಯಲ, ಲೊೋಕಯಯುಕಿರಾಂತ್ಹ  ಸ್ಾಂಸೆಥಗಳು,   
➢ ಸ್ಕಯುರಿ ಕಛೆೋರಿಗಳಲಿಿ ಸಿಸಿ ಕಯಾಮರಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸ್ುವುದು 
➢ ಕಛೋೆರಿಯ ಕಯಯುನವುಹಣೆಯ ವ್ೆೋಗವನುನ ಹೆಚ್ಚಾಸ್ುವುದು  
➢ ಭರಷ್ಯಟಚ್ಯರದಲಿಿ ಭಯಗಿಯಯದವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶ್ರಕ್ ೆ ವಿಧಿಸ್ುವುದು.   
6. ಮಹಿಳಕಯರ ಸಾಾನ್ಮಾನ್ ಉತುಮ ಪಡಿಸಲ್ು ನಿಮೂ 
ಸಲ್ಹಕಗಳಕೋನ್ು?/ ಇತ್ತುೋಚ್ಚನ್ ದ್ನ್ಗಳ್ಲಿಿನ್ ಪರಿಸಾತ್ತರ್ದ ಮಹಿಳಕಯರು 
ಉತುಮ ಸಾಧ್ನಕ ಮಾಡಲ್ು ಪ ರಕವಾಗಿದಕ. ಹಕೋಗಕ? ಸ -20 

➢ ಮ್ಹಳಯ ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ಕಕಳ ಅಭಿವೃದಧ ಇಲಯಖ್ ೆಪಯರರಾಂಭಿಸಿದ.ೆ  
➢ ಮ್ಹಳಯ ಶ್ರಕ್ಷಣಕಕೆ ಒತ್ುಿ ನೋಡಲಯಗಿದೆ. 
➢ ಬ್ಯಲಾವಿವ್ಯಹ ನಷ್ೆೋಧಕಯಯ್ದದ ರೂಪಿಸಿದೆ.  
➢ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಷ್ೆೋಧ ಕಯಯ್ದದ ರೂಪಿಸಿದೆ.   
➢ ಕನಯುಟ್ಕ ಸ್ಕಯುರವು ‘ಸಿರೋ ಶಕ್ತಿ‘  ಕಯಯುಕರಮ್ ರೂಪಿಸಿದೆ 
➢ ಸ್ಾ-ಉದೊಾೋಗಕಯಕಗಿ ಸಯಲ ಸೌಲಭಾ ಮ್ತ್ು ಿಸ್ಬ್ರಸಡಿ ನೋಡಲಯಗುತಿ್ದೆ. 
➢ ರಯಜ್ಾ, ರಯಷರ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಮ್ಹಳಯ ಆಯೋಗಗಳನುನ ರಚ್ಚಸ್ಲಯಗಿದೆ 
➢ ಸ್ಥಳಿೋಯಆಡಳಿತ್ ಸ್ಾಂಸೆಥಗಳಲಿಿ ಮ್ಹಳಯ ಮಿೋಸ್ಲಯತ್ತ ನೋಡಲಯಗಿದೆ.  

https://savimitra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/vasushagoti
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➢ ಸ್ಕಯುರಿ ಉದೊಾೋಗಗಳಲಿಿ ಮಿೋಸ್ಲಯತ್ತಯನುನ ನೋಡಲಯಗುತ್ಿದೆ. 
7. ಕ್ಕ ೋಮುವಾದ್ ದಕೋಶದ್ ಐಕಯತಕಗಕ ಮಾರಕ. ಹಕೋಗಕ? 
➢ ಸಯಮ್ಯಜಿಕವ್ಯಗಿ ಭಿನನತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅಪನಾಂಬ್ರಕಗೆೆ ಕಯರಣವ್ಯಗಿದೆ. 
➢ ಭಯದ ವ್ಯತಯವರಣವನುನ ಸ್ೃಷ್ಟಠಸ್ುತ್ಿದೆ.   
➢ ಕೂೆೋಮ್ುವ್ಯದವು ಸ್ಮ್ಯಜ್ದಲಿಿ ಗುಾಂಪುಗಯರಿಕಯೆನುನ ಸ್ೃಷ್ಟಟಸ್ುತ್ಿದೆ. 
➢ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಏಕತ ೆಹಯಗೂ ಸ್ಮ್ಗರತೆಯನುನ ಭಾಂಗಪಡಿಸ್ುತ್ಿದೆ. 
➢ ಸ್ಮ್ಯಜ್ದ ನಮೆ್ಮದಯನುನ ಕೆಡಿಸ್ುತ್ಿದೆ. 
➢ ವಾಕ್ತಿಗಳ ಜಿೋವ ಹಯಗೂ ಸೊತ್ುಿಗಳ ನಯಶಕೂಕ ಕಯರಣವ್ಯಗುತ್ಿದೆ. 
➢ ಗುಾಂಪುಗಳ ಮ್ಧೆಾ ಪರಸ್ಪರ ದೊೋಷ್ಯರೊೋಪಣ,ೆ ದೆೈಹಕ ಹಲೆಿಗಳಿಗೆ 

ಕಯರಣವ್ಯಗುತ್ಿದೆ. 
➢ ದೆೋಶದ ಹತಯಸ್ಕ್ತಿಗಿಾಂತ್ ಮ್ತ್ತೋಯ ಗುಾಂಪುಗಳ ಹತಯಸ್ಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾನದು 

ಎಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ಿದೆ. 
➢ ಇದರಿಾಂದ ದೆೋಶದ ಏಕತೆಗ ೆಧಕಕೆಯಯಗುತ್ಿದೆ. 
8. ಕ್ಕ ೋಮುವಾದ್ವನ್ುನ ನವಾರಣ ಗ  ನಮಮ ಸ ಲಹ  ಗಳ ೋ ನ್ದ? ಜೊ-20  
➢ ಏಕರೂಪ ನಯಗರಿಕ ಸ್ಾಂಹತೆ 
➢ ಎಲಯಿ ನಯಗರಿಕರನುನ ಸ್ಮ್ಯನ ದೃಷ್ಟಟಯಿಾಂದ ಕಯಣುವಿಕೆ 
➢ ಜಯತ್ಾತ್ತೋತ್ ಮ್ನೂೆೋಭಯವಕೆಕ ಪಯರಶಸ್ಯ ನೋಡುವುದು. 
➢ ಸ್ಾಂಕುಚ್ಚತ್ ವಿಭಯಗಿೋಯ ಚ್ಚಾಂತ್ನೆಗಳಿಾಂದ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಚ್ಚಾಂತ್ನಗೆೆ 

ಹೆರ್ುಾ ಒತ್ುಿ ನೋಡುವುದು. 
➢ ಭಯರತ್ದ ಎಲಯಿ ಮ್ತ್ಗಳು ಜ್ನರಲಿಿ ರಯಷ್ಟರೋಯ ಚ್ಚಾಂತ್ನಗೆಳನುನ 

ಬ್ೆಳಸೆ್ಲು ಯತ್ತನಸ್ಬ್ೋೆಕು. 
➢ ಮ್ತ್ತೋಯ ಮ್ೂಲಭೂತ್ವ್ಯದವನುನ ತ್ಡೆಗಟ್ಟಬ್ೋೆಕು. 

5. ಜಾಗತ್ತಕ ಸಾಂಸಕಾಗಳ್ು 
1. ವಿಶವಸಾಂಸಕಾಯ ಅಾಂಗ ಸಾಂಸಕಾಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ ಸಯಮ್ಯನಾ ಸ್ಭೆ 
➢ ಭದರತಯ ಸ್ಮಿತ್ತ 
➢ ಆರ್ಥುಕ ಹಯಗೂ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ಸ್ಮಿತ್ತ 
➢ ದತ್ತಿ ಸ್ಮಿತ್ತ 
➢ ಅಾಂತ್ರರಯಷ್ಟರೋಯ ನಯಾಯಯಲಯ 
➢ ಸ್ಚ್ಚವ್ಯಲಯ  
2. ವಿಶವ ಸಾಂಸಕಾಯ ಧಕಯೋಯೋದಕಧೋಶಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
➢ ಅಾಂತ್ರರಯಷ್ಟರೋಯ ಶ್ಯಾಂತ್ತ ಮ್ತ್ು ಿಸ್ುಭಧರತಯೆನುನ ಕಯಪಯಡುವುದು 
➢ ರಯಷರಗಳ ಮ್ಧೆಾ ಪರಸ್ಪರ ಮೈತ್ತರಯನುನ ಬ್ೆಳಸೆ್ುವುದು 
➢ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಹಕುಕಗಳ ಬಗಗೆೆ ನಾಂಬುಗಯೆನುನ ಹೆಚ್ಚಾಸ್ುವುದು 
➢ ಅಾಂತ್ರರಯಷ್ಟರೋಯ ಸ್ಮ್ಸೆಾಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಯರ ಕಾಂಡು ಕೊಳುಳವುದು. 
➢ ಅಾಂತ್ರರಯಷ್ಟರೋಯ ಮ್ಟ್ಟದ ನಯಾಯ ಹಯಗೂ ಒಡಾಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಮ್ನನಣೆ ಒದಗಿಸ್ುವುದು 
➢ ರಯಷರಗಳ ಮ್ಧೆಾ ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಯದುತೆಯ ಕೆೋಾಂದರವ್ಯಗಿ ಕಯಯು 

ನವುಹಸ್ುವುದು. 
3. ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತ್ತಯ ರರ್ನಕ ಮತುು ಕ್ಾಯತಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ. 

ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತ್ತಯ ರರ್ನಕ  
➢ ಇದರಲಿಿ 15 ಮ್ಾಂದ ಸ್ದಸ್ಾರಿರುತಯಿರೆ.  
➢ ಅಮರಿಕಯ ಸ್ಾಂಯುಕಿ ಸ್ಾಂಸಯಥನ, ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರರಟ್ನ್, ಫಯರನ್ಸ ಹಯಗೂ 

ಚ್ೈೆನಯ ಖ್ಯಯಾಂ ಸ್ದಸ್ಾತ್ಾ ಹೂೆಾಂದದ ರಯಷರಗಳು 
➢ ಇವುಗಳು ವಿಟೊೋ ಅಧಿಕಯರವನುನ ಹೊಾಂದವ್ೆ.  
➢ 10 ಹಾಂಗಯಮಿ ಸ್ದಸ್ಾರನುನ 2 ವಷುಗಳ ಅವಧಿಗ ೆಸಯಮ್ಯನಾ ಸ್ಭೆ 

ಆರಿಸ್ುತ್ಿದೆ. 
ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತ್ತಯ ಕ್ಾಯತಗಳ್ು 

➢ ವಿಟೊೋ ಅಧಿಕಯರವನುನ ಹೊಾಂದವ್ೆ. 
➢ ಜಯಗತ್ತಕ ಸ್ಮ್ಸೆಾಗಳಿಗ ೆಶ್ಯಾಂತ್ತಯುತ್ ಪರಿಹಯರಕಯಕಗಿ ಯತ್ತನಸ್ುತ್ಿದೆ.  
➢ ಅಾಂತ್ರರಯಷ್ಟರೋಯ ಶ್ಯಾಂತ್ತ ಹಯಗೂ ಸ್ುವಾವಸೆಥಗೆ ಶ್ಯಾಂತ್ತಪಯಲನಯ 

ಪಡೆಯನುನ ನಯೋಜಿಸ್ುತ್ಿದೆ.  
➢ ಅಾಂತ್ರರಯಷ್ಟರೋಯ ನಯಾಯಯಲಯದ ನಯಾಯಯಧಿೋಶರನುನ ನೆೋಮ್ಕ 

ಮ್ಯಡುತ್ಿದೆ. 
➢ ಮ್ಹಯಕಯಯುದಶ್ರುಯ ಆಯ್ದಕಗೆ ಹೆಸ್ರು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವುದು 
4. ಆರ್ಥತಕ ಹಾಗ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಿತ್ತಯ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಾಯತಗಳ್ು  
➢ ಅಾಂತ್ರರಯಷ್ಟರೋಯ ಆರ್ಥುಕ, ಸಯಮ್ಯಜಿಕ, ಸಯಾಂಸ್ೃತ್ತಕ, ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ, 

ಆರೊೋಗಾ ವಿಷಯಗಳ ಅಧಾಯನ ಹಯಗೂ ವರದ ಮ್ಯಡುವಿಕ.ೆ 
➢ ನರಯಶ್ರರತ್ರು, ವಸ್ತ್ತ ಸ್ಮ್ಸಾೆಗಳ ನವ್ಯರಣೆ 
➢ ಮ್ಯನವ ಹಕುಕಗಳ ಬಗೆೆ ಶ್ರಫಯರಸ್ುಸ ಮ್ಯಡುತ್ಿದೆ. 
➢ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸಯಾತ್ಾಂತ್ರಯಗಳ ಬಗಗೆೆ ಶ್ರಫಯರಸ್ುಸ ಮ್ಯಡುತ್ಿದೆ. 
➢ ಮ್ಯನವ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲ, ಸ್ಾಂಸ್ೃತ್ತ, ಶ್ರಕ್ಷಣಗಳ ಬಗೆೆ 

ಅಾಂತ್ರರಯಷ್ಟರೋಯ ಸ್ಮೀಳನ ಸ್ಾಂಘಟಿಸ್ುವುದು. 
➢ ವಿಶ್ೆೋಷ ಪಯರವಿಣಾತೆಯ ಅಾಂಗ ಸ್ಾಂಸೆಥಗಳ ಕಯಯುಗಳನುನ 

ಸ್ಮ್ನಾಯ ಮ್ಯಡುವುದು. 
5. ವಿಶವಸಾಂಸಕಾ ಆರ್ಥತಕ ಮತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಕೋತರದ್ ಸಾಧ್ನಕಗಳ್ು 

ಯಾವುವು? 
➢ ಸ್ುಾಂಕ ಮ್ತ್ುಿ ವ್ಯಾಪಯರದ ಸಯಮ್ಯನಾ ಒಪಪಾಂದ (ಗಯಾಟ್) ಜಯರಿಗ ೆ
➢ ವಿಶಾಬ್ಯಾಾಂಕ್, ಐ.ಎಮ್.ಎಫ್ ನಾಂತ್ಹ ವಿತ್ತಿೋಯ ಸ್ಾಂಸೆಥಗಳ ಸಯಥಪನೆ 
➢ ವಿಶಾ ಆರೂೆೋಗಾ ಸ್ಾಂಸಥೆ, ಯುನೆಸೂೆಕೋ, ಯುನಸೆಫ್ ಗಳ ಸಯಥಪನೆ  
➢ 1948ರ ಸಯವುತ್ತರಕ ಮ್ಯನವ ಹಕುಕಗಳ ಉದೊಘೋಷಣೆ  
➢ ವಣುಭೋೆದ ನೋತ್ತಯನುನ ಅಳಿಸಿ ಹಯಕುವಲಿಿ ಪರಮ್ುಖ್ ಪಯತ್ರ 

ವಹಸಿದ.ೆ 
➢ ಸಯಮ್ಯರಜ್ಾಶ್ಯಹತ್ಾವನುನ ಇಲಿವ್ಯಗಿಸಿದೆ. 
➢ ವಸಯಹತ್ುಶ್ಯಹತ್ಾ  ಇಲಿವ್ಯಗಿಸಿದ.ೆ 
6. ವಿಶವಸಾಂಸಕಾಯ ಸಾಧ್ನಕಗಳ್ನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 

✓ ಶ್ಾಾಂತ್ತಸಾಾಪನಕಯ ಕ್ಾಯತಗಳ್ು 
➢ ವಿಶಾಸ್ಾಂಸೆಥ ಹಲವ್ಯರು ರಯಜ್ಕ್ತೋಯ ಸ್ಾಂಘಷುಗಳನುನ ನವ್ಯರಿಸಿದೆ.  
➢ ಅಣಾಸ್ರ ಹಯಗೂ ಸಯಾಂಪರದಯಯಿಕ ನಶಶಸಿರೋಕರಣದ ನಟಿಟನಲಿಿ 

ನರಾಂತ್ರ ಪರಯತ್ನ ಮ್ಯಡುತ್ತಿದೆ.  
➢ ರಯಷರ-ರಯಷರಗಳ ನಡುವಿನ ಅನೆೋಕ ವಿವ್ಯದಗಳ ಪರಿಹಯರಕಯಕಗಿ 

ವಿಶಾಸ್ಾಂಸೆಥ ಶರಮಿಸಿದೆ. 
✓ ಆರ್ಥತಕ ಹಾಗ  ಹಣಕ್ಾಸನ್ ಸಾಧ್ನಕ  

➢ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ಪರಗತ್ತ ಹಯಗೂ ಉತ್ಿಮ್ ಜಿೋವನ ಮ್ಟ್ಟಕಕೆ 
ಯತ್ತನಸ್ುತ್ತಿದೆ. 

➢ ವಿಶಾಸ್ಾಂಸೆಥಯ ಪರಗತ್ತ ಯೋಜ್ನೆ ರೂಪಿಸಿದ.ೆ 
✓ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಧ್ನಕಗಳ್ು 

➢ 1948ರ ಸಯವುತ್ತರಕ ಮ್ಯನವ ಹಕುಕಗಳ ಉದೊಘೋಷಣೆ ಮ್ಯಡಿದೆ. 
➢ ವಣುಭೋೆದ ನೋತ್ತಯನುನ ಅಳಿಸಿ ಹಯಕುವಲಿಿ ಪರಮ್ುಖ್ ಪಯತ್ರ 

ವಹಸಿದ.ೆ 
➢ ಸಯಮ್ಯರಜ್ಾಶ್ಯಹತ್ಾ, ವಸಯಹತ್ುಶ್ಯಹತ್ಾ ಇಲಿವ್ಯಗಿಸದ .  

5. ಭಾರತದ್ ಅರಣಯ ಸಾಂಪತುು 
1. ಅರಣಯಗಳ್ ಪಾರಮುಖ್ಯತಕಯನ್ುನ ತ್ತಳ್ಸ. 
➢ ಜಯನುವ್ಯರುಗಳಿಗ ೆಮೋವು ಮ್ತ್ುಿ ಜ್ನರಿಗೆ 

ಉದೊಾೋಗಯವಕಯಶವನುನ ಕಲಿಪಸ್ುತ್ಿವ್ೆ. 
➢ ಪರವ್ಯಹ ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ಣಿುನ ಸ್ವ್ೆತ್ವನುನ ನಯಾಂತ್ತರಸ್ುತ್ಿವ್ೆ.  
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➢ ಮ್ರುಭೂಮಿೋಕರಣವನುನ ತ್ಡೆಯುತ್ಿವ್ೆ,  
➢ ಮ್ಣಿುನ ಫಲವತ್ಿತೆಯ ವೃದಧಗೆ ನೆರವ್ಯಗುತ್ಿವ್ೆ.  
➢ ವ್ಯಯುಗುಣದ ಸ್ಮ್ತೊೋಲನವನುನ ಕಯಪಯಡುತ್ಿವ್ೆ.  
➢ ವನಾ ಜಿೋವಿಗಳಿಗ ೆಆಶರಯ ನೋಡುತ್ಿವ್ೆ. 
2. ಅರಣಯ ಎಾಂದ್ರಕೋನ್ು? ಭಾರತದ್ಲಿಿ ಕಾಂಡುಬರುವ ಅರಣಯಗಳ್ 

ವಿಧ್ಗಳಾವುವು? 
➢ ವೃಕ್ಷ ಮ್ತ್ುಿ ಇತ್ರೆ ಸ್ಸ್ಾಸ್ಾಂಕುಲಗಳಿಾಂದ ಆವರಿಸಿದ ವಿಶ್ಯಲ 

ಭೂಭಯಗವನುನ ‘ಅರಣಾ’ (ಕಯಡು) ಎನುನವರು. 
✓ ಅರಣಯಗಳ್ ವಿಧ್ಗಳ್ು 

➢ ಉಷುವಲಯದ ನತ್ಾಹರಿದಾಣುದ ಕಯಡುಗಳು 
➢ ಉಷುವಲಯದ ಎಲೆ ಉದುರಿಸ್ುವ ಕಯಡುಗಳು. 
➢ ಕುರುರ್ಲು ಸ್ಸ್ಾ ಮ್ತ್ುಿ ಹುಲುಿಗಯವಲು 
➢ ಮ್ರುಭೂಮಿ ಸ್ಸ್ಾವಗು 
➢ ಪವುತ್ ಕಯಡುಗಳು 
➢ ಮ್ಯಾಾಂಗೊರೋವ್ ಕಯಡುಗಳು 
3. ಭಾರತದ್ಲಿಿ ಅರಣಯ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕರಮಗಳ್ನ್ುನ ತ್ತಳಿಸ.  

/ ಕ್ಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ಹಕೋಗಕ ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದ್ು? 
➢ ಅರಣಾ ನಯಶ ನಯಾಂತ್ರಣ.  
➢ ಮಿತ್ತಮಿೋರಿ ಮೋಯಿಸ್ುವುದನುನ ತ್ಡೆಗಟ್ಟವುದು. 
➢ ಕಯಡಿೆರ್ುಾ ನಯಾಂತ್ರಣ.  
➢ ಅರಣಾ ಅತ್ತ ಕರಮ್ಣದ ತ್ಡೆ. 
➢ ಅರಣಾಗಳಲಿಿ ಕ್ತೋಟ್ ಮ್ತ್ುಿ ರೂೆೋಗಗಳ ನಯಾಂತ್ರಣ.  
➢ ಮ್ರಗಳ ಕಳಳಸಯಗಣಿ ತ್ಡೆ. 
➢ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕವ್ಯಗಿ ಮ್ರಗಳನುನ ಕಡಿಯುವುದು. 
➢ ಅರಣಾನಯಶ ನಯಾಂತ್ರಣ ಕಯಯಿದೆಯನುನ ಜಯರಿಗೆ ತ್ರುವುದು. 
➢ ಅರಣಾ ಬ್ೆಳಸೆ್ಲು ಪೂೆರೋತಯಸಹ ನೋಡುವುದು. 
4. ಅರಣಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? 
➢ ಕೃಷ್ಟ ಕ್ೋೆತ್ರದ ವಿಸ್ಿರಣೆ 
➢ ರಸೆಿ ಮ್ತ್ುಿ ರೆೈಲು ಮ್ಯಗುಗಳು 
➢ ನೋರಯವರಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ನಮ್ಯುಣ 
➢ ಕೈೆಗಯರಿಕ್ತೋಕರಣ 
➢ ನಗರಿೋಕರಣ 
➢ ಅತ್ತಯಯಗಿ ಮೋಯಿಸ್ುವಿಕೆ 
➢ ಕಯಡಿೆರ್ುಾ   
ಭ ಗಕ ೋಳ್ 7. ಭಾರತದ್ ಭ  ಸಾಂಪನ್ ೂಲ್ಗಳ್ು 

1. ಭ ಬಳ್ಕ್ಕ ಎಾಂದ್ರಕೋನ್ು? ಭಾರತದ್ ಭ ಬಳ್ಕ್ಕಯ 
ಮಾದ್ರಿಗಳಾವುವು? 

➢ ವಿವಿಧ ಉದೆದೋಶಗಳಿಗಯಗಿ ಭೂಮಿಯನುನ ಬಳಕ ೆಮ್ಯಡುವುದನುನ 
‘ಭೂಬಳಕ’ೆ ಎನುನವರು. 

➢ ಭಾರತದ್ ಭ ಬಳ್ಕ್ಕಯ ಮಾದ್ರಿಗಳ್ು 
➢ ನವಾಳ ಸಯಗುವಳಿ ಪರದೆೋಶ 
➢ ಅರಣಾ ಪರದೆೋಶ 
➢ ಕೃಷ್ಟಗಯಗಿ ದೊರೆಯದ ಭೂಮಿ 
➢ ಪಯಳುಭೂಮಿ 
➢ ಬಳಕಯೆಯಗದ ಕೃಷ್ಟ ಯೋಗಾಭೂಮಿ. 
➢ ಖ್ಯಯಾಂ ಹುಲುಿಗಯವಲು ಮ್ತ್ುಿ ಇತ್ರೆ ಗೊೋಮ್ಯಳ 
2. ದಕೋಶದ್ ಆರ್ಥತಕ್ಾಭಿವೃದ್ಧಯಲಿಿ ಕೃಷ್ಟ್ಯ ಪಾತರವನ್ುನ ವಿವರಿಸ. 

(ವಯವಸಾಯದ್ ಪಾರಮುಖ್ಯತಕ) 

 ಮ್ಯನವನ ಅತ್ಾಾಂತ್ ಪರಮ್ುಖ್ ಹಯಗೂ ಪಯರಚ್ಚೋನ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ  . 
 ಭಯರತ್ವು ಕೃಷ್ಟ ಪರಧಯನವ್ಯದ ದೆೋಶ.  
 ದೆೋಶದ ಶ್ೆೋ.65ರಷುಟ ಜ್ನಸ್ಾಂಖ್ಾೆ ಕೃಷ್ಟಯನುನ ಆಧರಿಸಿದ.ೆ  
 ದೆೋಶದ ಆರ್ಥುಕಯಭಿವೃದಧಯು ಕೃಷ್ಟಯ ಪರಗತ್ತಯನಯನಧರಿಸಿದ.ೆ 
 ಜ್ನರು ಮ್ತ್ುಿ ಜಯನುವ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಆಹಯರವನುನ ಪೂರೆೈಸ್ುತ್ಿದೆ. 
 ರಯಷ್ಟರೋಯ ಆದಯಯದ ಮ್ೂಲ ಆಕರವ್ಯಗಿದೆ.  
 ದೆೋಶದ ತ್ೃತ್ತೋಯ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗ ೆನೆರವ್ಯಗುತ್ಿದೆ.  
 ಕೈೆಗಯರಿಕೆಗಳ ಪರಗತ್ತಗೂ ನೆರವ್ಯಗುವುದು.  
 ದೆೋಶದ ರಯಜ್ಕ್ತೋಯ ಮ್ತ್ುಿ ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ಪರಿಸಿಥತ್ತಯ ಮೋಲೂ 

ಪರಭಯವ ಬ್ರೋರುತ್ಿದೆ. 
3. ಭಾರತದ್ಲಿಿ ರ ಢಿಯಲಿಿರುವ ಕೃಷ್ಟ್ಯ ವಿಧ್ಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
 ಜಿೋವನಯಧಯರಿತ್ ಬ್ೆೋಸಯಯ     ಸಯಾಂದರ ಬ್ೆೋಸಯಯ 
 ವ್ಯಣಿಜ್ಾ ಬ್ೆೋಸಯಯ          ಮಿಶರಣ ಬ್ೆೋಸಯಯ 
 ನೆಡುತೊೋಪು ಬ್ೆೋಸಯಯ      ಒಣ ಬ್ೆೋಸಯಯ 
 ಆದರು ಬ್ೆೋಸಯಯ            ನೋರಯವರಿ ಬ್ೆೋಸಯಯ 
4. ಭ ಬಳ್ಕ್ಕಯನ್ುನ ನಿಧ್ತರಿಸುವ ಅಾಂಶಗಳಾವುವು? / ಭ ಬಳ್ಕ್ಕಯ 

ಮೋಲ್ಕ ಪರಭಾವ ಬ್ರೋರುವ ಅಾಂಶಗಳಾವುವು 
 ಭೂ ಮೋಲೆೈ ಲಕ್ಷಣ     ವ್ಯಯುಗುಣ 
 ಮ್ಣುು                ಜ್ನಸಯಾಂದರತ ೆ
 ಸಯಮ್ಯಜಿಕ ಅಾಂಶಗಳು    ಆರ್ಥುಕ ಮ್ತ್ುಿ ತಯಾಂತ್ತರಕ ಅಾಂಶಗಳು 
5. ಭಾರತದ್ಲಿಿ ಯಾವುದಕೋ ಪರದಕೋಶದ್ ಬಕಳಕಯಡುವ ಮಾದ್ರಿಯು 

ಕ್ಾಲ್ದ್ಾಂದ್ ಕ್ಾಲ್ಕ್ಕೆ ಬದ್ಲ್ಾಗುತುದಕ. ಏಕ್ಕ? 
 ಮೋಲೆೈ ಲಕ್ಷಣ          ಮ್ಣುು 
 ವ್ಯಯುಗುಣ           ಭೂಹಡುವಳಿಯ ಗಯತ್ರ 
 ನೋರಿನ ಪೂರೆೈಕ ೆ       ರೆೈತ್ರ ಆರ್ಥುಕ ಪರಿಸಿಥತ್ತ 
 ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಯನ 
 ಇವುಗಳಿಾಂದ ಭಯರತ್ದಲಿಿ ಯಯವುದೆೋ ಪರದೆೋಶದ ಬ್ೆಳಯೆಿಡುವ 

ಮ್ಯದರಿಯು ಕಯಲದಾಂದ ಕಯಲಕಕೆ ಬದಲಯಗುತ್ಿದ ೆ

 
 ಸಮನಾದ್ ಅಳತ  ತ ಗ ದ್ದ ಕ ೊುಂಡದ ಬಾಕ್ಸ   ಹಾಕ್ಬ ೋಕ್ದ. 
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 ✓ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸುವ ಸಥಳಗಳನುು 

ಪರೆ ೋಕ್ಷಾಗಿ ಕೆೋಳಬಹುದು. 
✓ ಉದಾ: ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಾಾಗಿಲು (ಮುುಂಬ್ೆೈ) 
✓ ಪಠ್ಯಪುಸತಕದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ನಕಾಶೆಗಳನುು 
ಗಮನಿಸಿ. 
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