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ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ  ಬ ಂಗಳೂರು 
ಸಮನಜ  ವಿಜ್ಞನನ ಮನದರಿ ಪ್ೌಶ್ ೆಪ್ತ್ರಕೌ  -2021-22 

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು 
I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರ್ಾಾಯ ಆಯ್ಕುಗಳನಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸರಿರ್ಾದ ಆಯ್ಕುಯನಕೆ ಗಕರಕತಿಸಿ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದ ೆೊಂದಿಗೆ ಬರಯೆಿರಿ.                               
1. ಲವರ್ಡಾ ವಲೆೆೆಸಿ ೆ
2. ನವನವ ಸ್ವಹೆೋಬ್ 
3. ಡಿಸ್ೆೆಂಬರ್ 10 
4. ಶಿವರವಮ ರ್ವರೆಂತ್ 
5. ಡವ. ಬಿ ಆರ್ ಅೆಂಬೆೋಡಕರ್ 
6. ರ ಯ್ಲ ೆ
7. ಮಹವತ್ಮ ಗವೆಂಧೋಜಿ 
8. ಅಜಿೋೆಂ ಪ್ೆೌೋಮ್ಜಿ 

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗ  ಒೊಂದಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿ. 
9. ಇದರಿೆಂದ ಮರವಠರು ಮತ್ುಿ ಬಿಟೌಿಷರ ನಡುವೆ ವೆೈರತ್ಾ ಮನಮೆವಡಿತ್ು. 
10. ಪತ್ತೌರ್ಗೆಳು ಬಿೌಟಿಷ್ ಸರ್ವಾರದ ಧೆ ೋರಣೆಗಳನುು ವಿರೆ ೋಧಸ ತೆ ಡಗಿದವು 
11. ರ್ೆಲವು ನಿರ್ದಾಷಟ ಬಗೆಯ ಶಸ್ವಾಸಾಗಳನುು ಹೆಂತ್ಹೆಂತ್ವವಗಿ ಇಲವೆವಗಿಸುವುದೋೆ ನಿಶಸಿಾೋಕರಣ. 
12. ಆಹವರ ,ಆರೆ ೋಗಯ. 
13. ರ್ೆೋರಳದಲ್ಲೆ ಬಿೋಳುವ ಪ ವಾ ಮವನ ೂನ್ ಮಳಯೆನುು ಅಥವವ ಪರಿಸರಣ ಮಳಯೆನುು ಮವವಿನ ಹುಯುೆ ಎನುುವರು 
14. ಗವೌನೆೈಟ್ ನಿೋಸ್ ಇತ್ರೆ ಸಫಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥಲ್ಲೋಕರಣ ರ್ದೆಂದ ಉತ್ಪತ್ತಯಿವಗಿದೆ. 
15. ಪೌತ್ತಯೆಂದು ಗವೌಮದ ಆಡಳಿತ್ ಅಧರ್ವರ ಹವಗ  ಅದರ ಅಭಿವೃರ್ದಿಯ ಜವವಬವಾರಿಯನುು ಗವೌಮಸಥರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ರ್ೆ ಡುವುದನುು ವಿರ್ೆೋೆಂರ್ದೌೋಕರಣ 
ಎನುುವರು. 

16. ವಗಿೋಾಸ್ ಕುರಿಯನ್ 
III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ ಪ್ರಶ್ೆೆ ಗ  ಎರಡರಿೊಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 
17. ಏಷ್ವಯ ಮತ್ುಿ ಯ ರೆ ೋಪ್ ನಡುವಿನ ವವಯಪ್ವರ ವಯವಹವರಗಳು ರ್ವನವೂಟೆಂಟಿನೆ ೋಪಲ್ ನಗರದ ಮ ಲಕ ನಡೆಯುತ್ತತಿ್ುಿ 1453 ರಲ್ಲೆ ಆಟ ೆೋಮನ್ 
ಟಕಾರು ರ್ವನವೂಟೆಂಟಿನೆ ೋಪಲ್  ನಗರವನುು ವಶಪಡಿಸಿರ್ೆ ೆಂಡು ವವಯಪ್ವರ ಮವಗಾವನುು ಮುಚ್ಚಿದರು ರ್ವರಣ ಹೆ ಸ ಜಲಮವಗಾ ಕೆಂಡು 
ಹಿಡಿಯುವುದು ಅನಿವವಯಾವವಯ್ಲತ್ು. 

18. ಇಲ್ಲೆಯ ನವವಬನು ತ್ನು ಸೆಂಸ್ವಥನವನುು ಪ್ವಕಿಸ್ವನಿರ್ೆಕ ಸ್ೋೆರಿಸಲು ಇಷಟಪಟಟ .ಅಲ್ಲಯೆ ಪೌಜಗೆಳು ಆತ್ನ ವಿರುದಿ ಬಿೋರ್ದಗಿಳಿದರು .ಇದನುು 
ಎದುರಿಸಲವರದೆ ರವಜಯ ಬಿಟುಟ ಪಲವಯನ ಮವಡಿದನು. 1949 ರಲ್ಲೆ ಜುನವಗಡ ಭವರತ್ ಒಕ ಕಟರ್ೆಕ ಸ್ೆೋಪಾಡೆಯವಯ್ಲತ್ು. 

19.  
 ರವಷರದ ಭದತೌೆ. 
 ರವಷರದ ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಂವರ್ಾನೆ. 
 ನಮಮ ದೆೋಶದ ಸ್ವೆಂಸೃತ್ತಕ ಮರಲಯಗಳನುು ಬೆೋರೆ ದೆೋಶದಲ್ಲೆ ಬಿತ್ರಿಿಸುವುದು. 
 ಮಿತ್ೌರವಷರಗಳ ಹೆಚ್ಚಸಿಿರ್ೆ ೆಂಡು ವಿರ ೆೋಧ ರವಷರಗಳನುು ನಿಬಾೆಂಧಸುವುದು ಅಥವವ ಹತ್ತಕಿುಕವುದು. 
 ವಿಶಾಶವೆಂತ್ತ ಹವಗ  ಸಹಬವಳೆಾ 

       ಅಥವವ 
     ಮವನವ ಹಕುಕಗಳು, ಶಸ್ವಾಸಾಗಳ ಪ್ೆೈಪ್ೆ ೋಟಿ, ಆರ್ಥಾಕ ಅಸಮವನತ,ೆ ವಣಾಭೆೋದ ನಿೋತ್ತ, ಭಯೋತವಪದನೆ 
20. ಅರಣಯ ನವಶ ,ಪರಿಸರ ನವಶ ,ಜಿೋವಸೆಂಕುಲಗಳಿಗೆ ತೆ ೆಂದರೆಯವಗುತ್ದಿೆ ಎನುುವುದನುು ವೆೈಜ್ಞವನಿಕವವಗಿ ತ್ತಳಿದು ಅವುಗಳನುು ಸೆಂರಕ್ಷಣೆ  
    ಮವಡುವುದರ್ವಕಗಿ ಮೋಧವ ಪ್ವಟಕರ್ ಅವರು ರ್ದೋರ್ಾರ್ವಲ ನಮಾದವ ಬಚವವೋ ಆೆಂದೆ ೋಲನವನುು ರ್ೆೈಗೆ ೆಂಡರು 
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            ಅಥವವ 
    ಆರ್ಥಾಕ ಶೌಮವಿಭಜನೆ.. ತವೆಂತ್ತೌಕ ಅೆಂಶಗಳ ಜೆ ತಗೆೆ ರ್ವಮಿಾಕರ ಸಹರ್ವರರ್ದೆಂದ ನಡೆಯುತ್ದಿೆ ಸ್ವಮವಜಿಕ ಶೌಮವಿಭಜನೆ. ವಗಾ ಸ್ವಥನ ಮತ್ು ಿ
    ಶೆೌೋಣಿಯ ಮ ಲಕ ಸ್ವಮವಜಿಕ ನಿಯೆಂತ್ೌಣವನುು ಸ್ವಧಸುತ್ದಿೆ ಎೆಂದು ಹೆೋಳುತವರಿೆ. 
 
21.  
 ಪಯವಾಯ ಪೌಸಭಿ ಮಿ ಸಮೃದಿ ಖನಿಜಗಳು ದಟಟ ರ್ವಡುಗಳು ಜೈೆವಿಕ ವೆೈವಿರ್ಯರ್ದೆಂದ ಕ ಡಿದೆ. 
 ನೆೈರುತ್ಯ ಮವನ ೂನ್ ಮವರುತ್ಗಳ ಮೋಲೆ ಪೌಭವವ ಬಿೋರುತ್ದಿೆ ಹವಗ  ಕಪುಪ ಮಣಿನಿಿೆಂದ ಕ ಡಿದೆ. 
 ಅನೆೋಕ ನರ್ದಗಳ ಉಗಮ ಸ್ವಥನವವಗಿದೆ. 
 ಗಿರಿಧವಮಗಳು ಇವೆ. 

22. ಕೃಷಿಕ್ೆೋತ್ದೌ ವಿಸರಿಣೆ, ರಸ್ೆ ಿಮತ್ುಿ ರೆೈಲು ಮವಗಾಗಳು ಹವಗ  ನಿೋರವವರಿ ಯೋಜನಗೆಳ ನಿಮವಾಣ ರ್ೆೈಗವರಿೋಕರಣ ನಗರಿೋಕರಣ ಅತ್ತಯವಗಿ 
    ಮೋಯ್ಲಸುವಿರ್ೆ ರ್ವಡುಗಿಚ್ುಿ ಮುೆಂತವದವು. 
23. ರವಷಿರೋಯ ವರಮವನವು ಒೆಂದು ವಷಾದ ಅವಧಯಲ್ಲೆ ದೆೋಶದಲ್ಲೆ ಉತವಪರ್ದಸಿದ ಎಲವೆ ಸರಕು-ಸ್ೆೋವಗೆಳ ಮ ಲವವಗಿದೆ ಪೌತ್ತವಷಾ  
    ಬಡತ್ನದೆಂತ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುು ಕಡಿಮ ಮವಡುವುದು ಇದರ ಉದಾೆೋಶ ಆದರೆ ಅದು ಕಡಿಮಯವಗುತ್ತಲಿೆ ರ್ವರಣ ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃರ್ದಿಯನುು  
    ಅಳಯೆಲು ರವಷಿರೋಯ ವರಮವನ ಸ ಕವಿವದುದಲೆ. 
24.  
 ಸುರಕ್ಷತೆ ಹವಗ  ಗುಣಮಟಟರ್ೆಕ ಮೊದಲ ಪ್ವಶೌಸಯ. 
 ಅಪ್ವಯರ್ವರಿ ವಸುಗಿಳ ತ್ಯವರಿರ್ೆ ಮತ್ುಿ ಮವರವಟವನುು ತ್ಪ್ಪಪಸುವುದು. 
 ಮವರುಕಟೆಟಯಲ್ಲೆ ನಡೆಯಬಹುದವದ ಅನುಚ್ಚತ್ ವಯವಹವರ ಪದಿತ್ತಗಳನುು ತ್ಡೆಯುವುದು. 
 ಗುಣಮಟಟ ಅಳತೆ ತ್ ಕ ಬಲೆೆ ಇತವಯರ್ದಗಳ ಮೋಲೆ ನಿಗವ ವಹಿಸುವುದು. 
 ಗವೌಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ಜನರಲ್ಲೆ ಜವಗೃತ್ತ ಮ ಡಿಸುವುದು. 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ ಪ್ರಶ್ೆೆ ಗ  ಆರಕ ಅೊಂಶಗಳಲ್ಲ/ಿವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿ. 
25.  
 ಭವರತ್ತೋಯರಲ್ಲೆ ರವಷಿರೋಯವವರ್ದ ದೃಷಿಟರ್ೆ ೋನ ಬೆಳಯೆ್ಲತ್ು. 
 ಸಥಳಿೋಯ ಭವಷ್ೆಗಳ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ರಚ್ನಗೆೆ ಪ್ೆ ೌೋತವೂಹ ದೆ ರಯೆ್ಲತ್ು. 
 ವೃತ್ಿ ಪತ್ತರೌ್ೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗಗೆೆ ರ್ವರಣವವಯ್ಲತ್ು. 
 ಸಮವಜಿಕ ಮತ್ುಿ ಧವಮಿಾಕ ಸುಧವರಣೆಗೆ ರ್ವರಣವವಯ್ಲತ್ು. 
 ಮಿಲ್, ರ ಸ್ೆ ೋ ಮುೆಂತವದವರ ಚ್ಚೆಂತ್ನೆಗಳು ಭವರತ್ತೋಯ ವಿದವಯವೆಂತ್ರ ಮೋಲೆ ಪೌಭವವ ಬಿೋರಿದವು. 
 ಜಗತ್ತನಿ ಸ್ವಾತ್ೆಂತ್ೌಯ ಚ್ಳುವಳಿಗಳ ಪಭೌವವ ಭವರತ್ತೋಯರ ಮೋಲು ಉೆಂಟವಯ್ಲತ್ು.  

26.  
 ಟಿಪುಪ ಸ್ೆ ೋತ್ು ಬಿೌಟಿಷರೆ ೆಂರ್ದಗೆ ಶಿೌೋರೆಂಗಪಟಟಣ ಒಪಪೆಂದ ಮವಡಿರ್ೆ ೆಂಡ. 
 ಟಿಪುಪ ತ್ನು ಅರ್ಾರವಜಯವನುು ಬಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಿಟುಟ ರ್ೆ ಟಟ. 
 ಯುದಿ ನಷಟವವಗಿ 3 ರ್ೆ ೋಟಿ ರ ಪ್ವಯ್ಲಗಳನುು ಟಿಪುಪ ಬಿೌಟಿಷರಿಗೆ ನಿೋಡಿದ. 
 ಯುದಿ ನಷಟ ನಿೋಡುವವರೆವಿಗೆ ತ್ನು ಇಬಬರು ಗೆಂಡು ಮಕಕಳನುು ಒತೆ ಿಇಟಟನು. 
 ಸ್ೆರೆ ಹಿಡಿಯಲವಗಿದಾ ಸ್ೆೈನಿಕರನುು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಳಿಸುವುದು. 

       ಅಥವವ 
 ವಿದವಯರ್ಥಾಗಳು ಶವಲವ ರ್ವಲೆೋಜುಗಳನುು ಬಹಿಷಕರಿಸುವುದು. 
 ವಕಿೋಲರು ನವಯಯವಲಯಗಳನುು ಬಹಿಷಕರಿಸುವುದು. 
 ಚ್ುನವವಣಗೆಳನುು ಬಹಿಷಕರಿಸುವುದು. 
 ಬಿೌಟಿಷರು ನಿೋಡಿದಾ ಪದವಿ-ಸ್ವಥನಗಳನುು ಹಿೆಂರ್ದರುಗಿಸುವುದು. 
 ಸಥಳಿೋಯ ಸಭೆಗಳ ಸದಸಯರು ರವಜಿನವಮ ರ್ೆ ಡುವುದು. 
 ಸರ್ವಾರಿ ರ್ವಯಾಕೌಮಗಳನುು ಬಹಿಷಕರಿಸುವುದು. 
 ವಿದೆೋಶಿ ವಸುಗಿಳನುು ಬಹಿಷಕರಿಸುವುದು. 
 ಸಾದೆೋಶಿ ವಸುಗಿಳನೆುೋ ಬಳಸುವುದು.  
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27.  
 ಏಕದೆೋವತವರವರ್ನಯೆನುು ಪತೌ್ತಪ್ವರ್ದಸಿದರು. 
 ಅಥಾಹಿೋನ ಆಚ್ರಣೆಗಳನುು ವಿರೆ ೋಧಸಿದರು. 
 ಬಹುಪತ್ತುತ್ಾವನುು ವಿರೆ ೋಧಸಿದರು. 
 ಒಳೆೆಯದು ಎಲ್ಲದೆಾರ  ಅದನುು ಸಿಾೋಕರಿಸಬಹುದು ಎೆಂದರು. 
 ಇೆಂಗಿಷೆ್ ಶಿಕ್ಷಣರ್ೆಕ ಒತ್ುಿ ನಿೋಡಿದರು. 

28. 
 ಗೆ ೋವವ ವಿಮೊೋಚ್ನೆಯ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಭವರತ್ವನುು ಬೆೆಂಬಲ್ಲಸಿತ್ು. 
 ಚ್ಚೋನವದ ದವಳಿಯನುು ಖೆಂಡಿಸಿತ್ು. 
 ತವಷ್ೆಕೆಂಟ್ ಒಪಪೆಂದರ್ೆಕ ಸಹಕರಿಸಿತ್ು. 
 ಬಿಲವಯ್ಲ ಹವಗ  ಬೆ ೋರ್ವರೆ ೋಗಳಲ್ಲೆ ಉಕಿಕನ ರ್ವರ್ವಾನೆ ಸ್ವಥಪ್ಪಸಲು ನೆರವು ನಿೋಡಿತ್ು. 
 ರ್ೆೈಗವರಿರ್ೆ ಮತ್ುಿ ವವಣಿಜಯ ಕ್ೆೋತ್ೌದ ಬಳೆವಣಿಗಗೆೆ ಸಹಕರಿಸಿದೆ. 
 ವಿಶಾ ಸೆಂಸ್ೆಥಯ ಭದತೌವಸಮಿತ್ತಯಲ್ಲ ೆಭವರತ್ರ್ೆಕ ರ್ವಯೆಂ ಸದಸಯತ್ಾ ದೆ ರೆಯಬೆೋರ್ೆೆಂದು ಒತವಯಿ್ಲಸುತ್ತದಿೆ. 

29. 
 ಸೆಂವಿಧವನದ 17ನೆೋ ವಿಧಯು ಅಸಪೃಷಯತಯೆನುು ನಿಷ್ೆೋಧಸಿದೆ. 
 ಅಸಪೃಷಯತವ ಅಪರವರ್ಗಳ ರ್ವಯ್ದಾ ಜವರಿ. 
 ನವಗರಿಕ ಹಕುಕಗಳ ಸೆಂರಕ್ಷಣ ರ್ವಯ್ದಾ. 
 ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುಿ ಉದೆ ಯೋಗಗಳಲ್ಲೆ ಮಿೋಸಲವತ್ತ ನಿೋಡಲವಗಿದೆ. 
 ಸ್ವವಾತ್ತಕೌ ಮತ್ದವನದ ಹಕುಕ. 
 ಸಮವನತೆಯ ಹಕುಕ. 

30. 
 ಕಚವಿವಸುಗಿಳು ದೆ ರೆಯುವಿರ್ ೆ
 ಶಕಿಿ ಸೆಂಪನ ಮಲಗಳ ಪ ರೆೈರ್ ೆ
 ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ುಿ ಸೆಂಪಕಾ 
 ಮವರುಕಟೆಟ ಸ್ರಲಭಯ 
 ಬೆಂಡವವಳ 
 ರ್ವಮಿಾಕರು ಇತವಯರ್ದ. 

31.  
 ಸ್ವವು ಸೆಂಭವಿಸುತ್ವಿ ೆ
 ಆಸಿಿ ಹವನಿ ಉೆಂಟವಗುತ್ವಿ ೆ
 ಸ್ವರಿಗೆ – ಸೆಂಪಕಾ ವಯವಸ್ೆಥಗೆ ಹವನಿ ಉೆಂಟವಗುತ್ದಿೆ. 
 ವಿದುಯತ್ ಪ ರೆೈರ್ೆ ವಯವಸ್ೆಥ ಹವಳವಗುತ್ದಿೆ. 
 ಬೆಳಗೆಳು ನವಶವವಗುತ್ವಿೆ. 
 ಸಸಯವಗಾ ಮತ್ುಿ ಪ್ವೌಣಿಗಳಿಗು ಹವನಿ ಉೆಂಟವಗುತ್ದಿೆ. 
     ಅಥವಾ 
 ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃರ್ದಿಗೆ ಸಹವಯಕ 
 ರ್ೆೈಗವರಿರ್ೆಗಳಿಗೆ ಸಹವಯಕವವಗಿದೆ. 
 ಮವರುಕಟೆಟ ಅಭಿವೃರ್ದಿಯವಗುತ್ವಿೆ. 
 ದೆೋಶಿೋಯ ವವಯಪ್ವರ ಹವಗ  ವಿದೆೋಶಿ ವಯಪ್ವರದ ಅಭಿವೃರ್ದಾಗ  ಸಹವಯಕ. 
 ಜನರ ಆದವಯ ಹೆಚವಿಗುತ್ದಿೆ. 
 ಪೌವವಸ್ೆ ೋದಯಮ ಬಳೆವಣಿಗೆ ಹೆ ೆಂದುತ್ದಿೆ. 
 ಜನರ ಜಿೋವನ ಮಟಟ ಸುಧವರಣಯೆವಗುತ್ದಿೆ. 

32.  
 ಗವೌಮ ಪೆಂಚವಯ್ಲತ್ತ, ತವಲ ೆಕು ಪೆಂಚವಯ್ಲತ್ತ, ಮತ್ುಿ ಜಿಲವೆ ಪೆಂಚವಯ್ಲತ್ತ ಎೆಂಬ ಮ ರು ಹೆಂತ್ದ ವಯವಸ್ೆಥಯ್ಲದೆ. 
 ನೆೋರ ಚ್ುನವವಣೆಯ್ಲದೆ. 
 ಪರಿಶಿಷಟರಿಗೆ, ಹಿೆಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ಮಿೋಸಲವತ್ತ ಇದೆ. 
 ಹಣರ್ವಸಿನ ಜವವಬವಾರಿಯ್ಲದೆ. 
 ರ್ವಯಾ ನಿವವಾಹಕ ಅಧರ್ವರಿ ನಿೋಡಲವಗಿದೆ. 
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 ಪೆಂಚವಯ್ಲತ್ತ ವಿಸಜಾನೆ ಮತ್ುಿ ಚ್ುನವವಣೆ ಸೆಂಬೆಂರ್ ನಿಯಮಗಳನುು ಹೆ ೆಂರ್ದದೆ. 
      ಅಥವಾ 
 ಆರ್ಥಾಕ ಪೌಗತ್ತಯ ಮುಖಯ ಉದೆಾೋಶವು ಜನರ ಕಲವಯಣವನುು ಹೆಚ್ಚಸಿುವುದು. 
 ಅಭಿವೃರ್ದಿಯು ಜನರಿಗೆ ರ್ನತೆಯುತ್ ಜಿೋವನ ನಡಸೆಲು ಸಹವಯಮವಡಬೆೋಕು.  
 ಅದು ಕನಿಷಠ ಅವಶಯಕತಗೆಳವದ ಆಹವರ, ವಸತ್ತ, ಬಟೆಟ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆ ೋಗಯ, ಸ್ವಮವಜಿಕ ಭದತೌೆ,ಶುದಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು, ಶುದಿ ಗವಳಿ ಮತ್ುಿ ಸಾಚ್ಛ 
ಪರಿಸರ ಒದಗಿಸುವಿರ್ೆಯನುು ಸ ಚ್ಚಸುತ್ದಿೆ. 

33. 
 ಠೆೋವಣಿಗಳನುು ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸುವುದು. 
 ಸ್ವಲಗಳನುು ರ್ೆ ಡುವುದು. 
 ಹಣವನುು ಒೆಂದು ಸಥಳರ್ದೆಂದ ಮತ ಿೆೆಂದು ಸಥಳರ್ೆಕವಗವಾಯ್ಲಸುವುದು. 
 ಸ್ವಲಪತ್ೌ & ಜವಬವಾರಿ ಪತ್ೌಗಳನುು ರ್ೆ ಡುವುದು. 
 ಭದೌತವ ಕಪ್ವಟುಗಳನುು ಬವಡಿಗೆಗೆ ರ್ೆ ಡುವುದು. 
 ವಿದೆೋಶಿ ವಿನಿಮಯ ವಯವಹವರಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

      ಅಥವಾ 
 ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ವಸುಗಿಳು ಮತ್ುಿ ಸ್ೆೋವೆಗಳನುು ಉತವಪರ್ದಸುತವರಿ.ೆ 
 ಹೆ ಸ ತವೆಂತ್ತಕೌತೆ ಬಳಸುತವರಿೆ. 
 ಅವರ್ವಶಗಳನುು ಅನುಕ ಲವವಗುವೆಂತೆ ಬದಲವಯ್ಲಸಿರ್ೆ ಳುತೆವರಿೆ. 
 ಏನವದರೆ ೆಂದು ಹೆ ಸದನುು ಸೃಷಿಠಸುತವರಿೆ. 

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗ   ಸಕಮಾರಕ ಎೊಂಟಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 
34.  
 ಇವರು ನೆೋತವಜಿ ಎೆಂದು ಜನಪ್ಪೌಯರವದರು 
 ಬಿೌಟಿಷರ ವಿರುದಿ ಕಠಿಣ ಧೆ ೋರಣೆ ಹೆ ೆಂರ್ದದಾರು. 
 ಗವೆಂಧೋಜಿಯವರೆ ೆಂರ್ದಗಿನ ಭಿನವುಭಿಪ್ವೌಯರ್ದೆಂದವಗಿ ರ್ವೆಂಗೆಸೌ್ನಿೆಂದ ಹೆ ರ ಬೆಂದು ಫಾರ್ಾರ್ಡಾ ಬ್ಾಕಿ್ ಎೆಂಬ ಹೆ ಸ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಥಪ್ಪಸಿದರು. 
 ಬಿೌಟಿಷ್ ವಿರೆ ೋಧ ಚ್ಟುವಟಿರ್ಗೆಳ ರ್ವರಣರ್ದೆಂದ ಬಿೌಟಿಷರು ಇವರನುು ಬೆಂಧಸಿದರು. 
 ಗೃಹ ಬೆಂರ್ನರ್ದೆಂದ ತ್ಪ್ಪಪಸಿರ್ೆ ೆಂಡು ಜಮಾನಿ ತ್ಲುಪ್ಪ ಹಿಟರೆ್ ಬೆೆಂಬಲ ಪಡೆದರು. 
 ಅಜವದ್ ಹಿೆಂದ್ ರೆೋಡಿಯೋ ಮ ಲಕ ಭವರತ್ತೋಯರಿಗೆ ಹೆ ೋರವಟರ್ೆಕ ಕರ ೆನಿೋಡಿದರು. 
 ಜಪ್ವನಿನಲ್ಲೆ ರವಸ್ ಬಿಹವರಿ ಬೆ ೋಸರೆ ೆಂರ್ದಗೆ ಸ್ೆೋರಿ INA (ಭವರತ್ತೋಯ ರವಷಿರೋಯ ಸ್ೆೋನ)ೆ ಸ್ೆೋನೆ ನವಯಕರವದರು. 
 ದೆಹಲ್ಲ ಚ್ಲೆ ೋಗೆ ಕರೆ ನಿೋಡಿದರು. 
 ʻ ನನಗ ೆರಕ್ತ ಕೆ ಡಿ ನಾನಕ ನಮಗೆ ಸ್ಾಾತ್ೊಂತ್ರಯ ನೀಡಲ್ಕ ಪ್ರಮಾಣಿಸಕತೆತೀನೆ̓  ಎೆಂದು ಕರ ೆನಿೋಡಿದರು. 
35.  
 ಪೌಮುಖ ಮೆಂದಗವಮಿಗಳು:- ಡಬ ೆಯ ಸಿ ಬವಯನಜಿಾ, ಎೆಂ ಜಿ ರವನಡೆ, ದವದವ ಬವಯ್ಲ ನವರೆ ೋಜಿ, ಜಿ ರ್ ೆಗೆ ೋಖಲೆ. 
 ಬಿೌಟಿಷ್ ಆಳಿಾರ್ೆ ಮತ್ುಿ ನವಯಯಪರತಯೆಲ್ಲೆ ನೆಂಬಿರ್ೆ. 
 ಪ್ವೌಥಾನೆ ಮತ್ುಿ  ಮನವಿಗಳ ಮ ಲಕ ಬೆೋಡಿರ್ೆ. 
 ದವದವ ಬವಯ್ಲ ನವರೆ ೋಜಿ ಸೆಂಪತ್ತನಿ ಸ್ೆ ೋರಿರ್ೆ ಸಿದವಾೆಂತ್ ಮೆಂಡಿಸಿದರು. 
 ಜನರಲ್ಲೆ ರವಜಕಿೋಯ ಎಚ್ಿರ ತ್ರುವ ಪೌಯತ್ು. 
 ರವಷಿರೋಯ ಉದವರವವದದ ರ್ವಲ. 
 ರ್ೆೈಗವರಿರ್ವಭಿವೃರ್ದಿ ಮತ್ುಿ ಸ್ೈೆನಿಕ ವಚೆ್ಿ ಕಡಿಮ ಮವಡಲು ಆಗೌಹ. 
     ಅಥವಾ 
ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು :- 
 ದತ್ುಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ಹಕಿಕಲೆ ಎೆಂಬ ನಿೋತ್ತ.ಸತವರ, ಜೆೈಪುರ, ಝವನಿೂ ಮುೆಂತ್ದುವುಗಳ ವಶ. 
 ತ್ೆಂಜವವೂರು, ಕನವಾಟಿಕ್ ನವವಬರ ರವಜ ಪದವಿ ರದುಾ ಪಡಿಸಿದುದು. 
 ಮೊರ್ಲ್ ಚ್ಕೌವತ್ತಾ, ಔದ್ ನ ನವವಬರನುು ಅಧರ್ವರರ್ದೆಂದ ತೆಗೆದುದು,ಲಕ್ವೆಂತ್ರ ಸ್ೆೈನಿಕರು ನಿರುದೆ ಯೋಗಿಗಳವದರು. 

     ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಕಾರಣಗಳು :- 
 ಹೆ ಸ ನವಗರಿಕ ಮತ್ುಿ ಅಪರವರ್  ರ್ವಯ್ದಾ ಜವರಿಗೆ ತ್ೆಂರ್ದದುಾ,ರ್ವನ ನಿ ವಿಚವರದಲ್ಲೆ ಇೆಂಗಿೋೆಷರು ಮತ್ುಿ ಭವರತ್ತೋಯರ ನಡುವೆ ತವರತ್ಮಯವಿತ್ುಿ. 
 ನವಯಯಧೋಶರು ಇೆಂಗಿೋೆಷರ ಪರವವಗಿ ತ್ತೋಪುಾ ನಿೋಡುತ್ತದಿಾರು,ಆೆಂಗೆ ಭವಷ್ೆ ನವಯಯವಲಯದ ಭವಷ್ಯೆವದುದು. 
ಆರ್ಥಾಕ್ ಕಾರಣಗಳು :- 

 ಇೆಂಗೆೆೆಂಡಿನ ರ್ೆೈಗವರಿರ್ವ ರ್ವೌೆಂತ್ತಯ್ಲೆಂದವಗಿ ದೆೋಶಿೋಯ ರ್ೆೈಗವರಿರ್ೆಗಳು ನವಶವವದವು. 
 ಭವರತ್ದ ಕರಕುಶಲಗವರು ನಿರುದೆ ಯೋಗಿಗಳವದರು,ನೆೋರ್ವರರು ತ್ಮಮ ವೃತ್ತ ಿಕಳದೆುರ್ೆ ೆಂಡರು. 
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 ಭವರತ್ದ ವಸುಗಿಳ ಮೋಲೆ ದುಬವರಿ ಸುೆಂಕ ವಿಧಸಲವಯ್ಲತ್ು. 
 ಜಮಿೋನವಾರರು ರೆೈತ್ರನುು ಶೆ ೋಷಿಸಿದರು,ಇನವೆಂ ಭ ಮಿಯನುು ವವಪಸ್ ಪಡೆದರು. 
ಸ್ೆೈನಕ್ ಕಾರಣಗಳು :- 
 ಭವರತ್ತೋಯ ಸಿಪ್ವಯ್ಲಗಳ ಸಿಥತ್ತ ಶೆ ೋಚ್ನಿೋಯವವಗಿತ್ುಿ,ಸ್ೆೈನಯದ ಉನುತ್ ಹುದೆಾಗಳು ಬಿೌಟಿಷರಿಗೆ ಮಿೋಸಲವಗಿತ್ುಿ. 
 ಆೆಂಗೆ ಸ್ೆೈನಿಕರಿಗಿದಾ ವೆೋತ್ನ, ಸ್ವಥನಮವನ, ಬಡಿಿ ಭವರತ್ತೋಯರಿಗಿರಲ್ಲಲೆ,ಭವರತ್ತೋಯ ಸ್ೆೈನಿಕರನುು ಸ್ವಗರದವಚ ೆಯುದಿ ಮವಡಲು ಒತವಯಿ್ಲಸಿದುದು. 
36.  
 ಮಹಿಳಯೆರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣರ್ೆಕ ಕೌಮ ರ್ೆೈಗೆ ಳೆಲವಗಿದೆ. 
  ಮಹಿಳವ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬವಲಯವಿವವಹ ನಿಷ್ೆೋರ್, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷ್ೆೋರ್ ಜವರಿಗೆ ತ್ರಲವಗಿದೆ. 
 ಗವಮೌವೆಂತ್ರ ಮಹಿಳಯೆರ ವಿರ್ವಸರ್ವಕಗಿ ‘ಸಿಾೋ ಶಕಿಿ’ ರ್ವಯಾಕೌಮ ಜವರಿಗ ೆತ್ೆಂರ್ದದೆ. 
 ಸರ್ವಾರಿ ಉದೆ ಯೋಗಗಳಲ್ಲೆ ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ಮಿೋಸಲವತ್ತ ನಿೋಡಲವಗಿದೆ. 
 ಮಹಿಳವ ಮೆಂಡಲಗಳು, ಸಿಾೋಶಕಿಿ ಸೆಂರ್ಗಳು, ಸಾಸಹವಯ ಸೆಂರ್ಗಳು, ಮಹಿಳವ ಸಹರ್ವರ ಸೆಂರ್ಗಳ ಸ್ವಥಪನೆ. 
 ರವಜಕಿೋಯವವಗಿ ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸ್ೆಥಗಳಲ್ಲೆ ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ಮಿಸಲವತ್ತ. 
37.  
 ಜಿೋವನವಧವರಿತ್ ಬೆೋಸ್ವಯ - ರೈೆತ್ ಮತ್ುಿ ಆತ್ನ ಕುಟುೆಂಬದ ಬಳರ್ೆಗವಗಿ ಬಳೆ ೆಬಳೆಯೆುವ ಕೃಷಿ ಪದಿತ್ತ. 
ಎ) ವಗವಾವಣೆ ಬೆೋಸ್ವಯ - ಕೃಷಿ ಭ ಮಿಯ ಮಣಿನಿ ಸ್ವರವು ಕಡಿಮಯವದ ಮೋಲೆ ಅದನುು ಬಿಟುಟ ಮತೆ ಿೆಂದಡೆೆಗೆ ಹೆ ೋಗಿ ಬೆೋಸ್ವಯ 
ಮವಡುವುದು.  

ಬಿ) ಸಿಥರ ಜಿೋವನವಧವರಿತ್ ಬೆೋಸ್ವಯ - ಶವಶಾತ್ವವಗಿ ಒೆಂದೆೋ ಕಡೆ ನಲೆೆಸಿ ಸ್ವಗುವಳಿ ಮವಡುವುದು.  
 ಸನಂದೌ  ಬ ೇ ಸನಯ  -  ಚ್ಚಕಕ ಭ ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲೆ ಅಧಕ ಬೆಂಡವವಳ & ರ್ವಮಿಾಕರನುು ತೆ ಡಗಿಸುವ ಕೃಷಿ ವಿಧವನ.  
 ವನಣಿಜಯ ಬ ೇ ಸನಯ  -  ವವಯಪ್ವರದ ಉದೆಾೋಶರ್ವಕಗಿ ಬಳೆಗೆಳನುು ಬಳೆಯೆುವ ಕೃಷಿ ವಿಧವನ. 
 ಮಿಶೌಣ ಬೆೋಸ್ವಯ  - ಬೆಳಗೆಳ ಸ್ವಗುವಳಿ ಮತ್ುಿ ಪಶುಪ್ವಲನೆ ಜೆ ತಯೆವಗಿ ಸ್ವಗುವ ಕೃಷಿ ವಿಧವನ.  
 ಒಣ ಬೆೋಸ್ವಯ - ಅತ್ತ ಕಡಿಮ ಮಳ ೆಬಿೋಳುವ & ಮಿತ್ ನಿೋರವವರಿ ಸ್ರಲಭಯವಿರುವ ಪದೌೆೋಶಗಳಲ್ಲೆ ರ ಢಿಯಲ್ಲೆರುವ ಕೃಷಿ ಪದಿತ್ತ. 
 ಆದೌಾ ಬೆೋಸ್ವಯ - ಸ್ವಕಷುಟ ಮಳ ೆಬಿೋಳುವ ಪದೌೆೋಶಗಳಲ್ಲೆ ನಿೋರವವರಿಯ ನೆರವಿಲದೆೆ ಬಳೆಗೆಳನುು ಬಳೆಯೆುವುದು. 
 ನೆಡುತೆ ೋಪು ಬೆೋಸ್ವಯ - ಮವರವಟರ್ವಕಗಿ ವಿಶವಲವವದ ತೆ ೋಟಗಳಲ್ಲೆ ಯವವುದವದರ  ಒೆಂದು ಬೆಳಯೆನುು ಬೆಳಯೆುವ ಕೃಷಿ ವಿಧವನ.  

VI. 38. 
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