
  
 

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ 
10ನನೇ ತರಗತಿ  

                                                                                                 
ರಚನ:ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ. ಸಹಶಿಕಕ ಕರಕು 

ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ ಜಾಲ 
ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ -04 

                                                                                                                    

ರರಾಜಜ್ಯಶರಾಸಸಸ

ಸಮರಾಜಶರಾಸಸಸ

ಭಭೂಗಗಭೂಗೋಳಶರಾಸಸಸ

ಅರರ್ಥಶರಾಸಸಸ

ವಜ್ಯವಹರಾರ ಅಧಜ್ಯಯನ

ಸಮರಾಜವಿಜರಾಜ್ಞಾನ 

ಇತಿಹರಾಸ 



.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ . 
1.1453 ರಲ್ಲಿ ಆಟಳೂನೇಮನ ಟಕರ್ಕಾರಕು ಯಾವ ನಗರವನಕುಶ್ನೆ ವಶಪಡಿಸಿ 
ಕಳೂಬೆಂಡರಕು?      - ರನ ಸಸಬೆಂಟಿನಳೂನೇಪಲ್ ನಗರ 
2.ಭರತ ಹಾಗಳೂ ಯಕುರಳೂನೇಪ್ ನಡಕುವೆ ಹಳೂಸ ಜಲಮಾಗರ್ಕಾವನಕುಶ್ನೆಯಾರಕು
   ಕಬೆಂಡಕುಹಿಡಿದವರಕು ?  -ವಾಸಳೂಕನೇಡಗಾಮ 
3.ಭರತದಲ್ಲಿದದ  ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಕು? -ಪಬೆಂಡಿಚನೇರಿ / 
ಪುದಕುಚನೇರಿ 
4.ರಾಬರ ರ್ಕಾಕ್ಲೈವನಕು 1757 ರಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜಕುದದಲನ ಮನೇಲೆ ಸರಿದ ಕದನ  
  ಯಾವುದಕು?  - ಪಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ 
5.ಈಸಸ  ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಕಬೆಂಪನಿಗೆ ಬಬೆಂಗಾಳದ 'ದಿವಾನಿ'ಹಕಕ ನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಿದವರಕು 
ಯಾರಕು?  - ಎರಡನನೇ ಷಾ ಆಲಬೆಂ
6.ಬಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 'ದಿದ್ವಿ ಪಪ್ರೌಭಕುತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದವರಕು ಯಾರಕು? 
  - ರಾಬರ ರ್ಕಾಕ್ಲೈವನಕು
7.ಪೂವರ್ಕಾ ರಳೂನೇಮನ ಸಮಾಪ್ರೌಜಭ್ಯಾ ದ(ಬಕೈಜಾಬೆಂಟಿಯಬೆಂ) ರಾಜಧಾನಿ 
ಯಾವುದಕು?  - ರನ ಸಸಬೆಂಟಿನಳೂನೇಪಲ್
8.ಭರತದ ಯಾವ ಉತತ ನಶ್ನೆ ಗಳಿಗೆ ಯಕುರಳೂನೇಪಿನಲ್ಲಿ ಅಪರ ಬನೇಡಿಕ ಇತಕುತ?
  -ಭರತದ ಸಬೆಂಬಾರ ಪದಾರರ್ಕಾಗಳಾದ ಮಣಸಕು,ಜನೇರಿಗೆ,ದಾಲಲ್ಚಿನಿಶ್ನೆ,ಏಲಕಕ  
ಮತಕುತ ಶಕುಬೆಂಠಿ ಮಕುಬೆಂತಾದ ಉತತ ನಶ್ನೆ ಗಳಿಗೆ ಯಕುರಳೂನೇಪಿನಲ್ಲಿ ಅಪರ ಬನೇಡಿಕ 
ಇತಕುತ.
10.ಯಕುರಳೂನೇಪಿನ ವಾಭ್ಯಾಪರದ ಹಬಾಬ್ಬಾಗಿಲೆಬೆಂದಕು ಪರಿಗಣಿಸಲತ ಟಸ  ನಗರ 
ಯಾವುದಕು? - ರನ ಸಸಬೆಂಟಿನಳೂನೇಪಲ್ ನಗರ
11.ಏಷಾಭ್ಯಾ ದನೇಶಗಳ ವಾಭ್ಯಾಪರದ ಮನೇಲೆ ಯಾರಕು ಏಕಸದ್ವಿಮಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ 
ಸಧಿಸಿದದ ರಕು?   - ಅರಬಬ್ಬಾ ರಕು
12.ಯಕುರಳೂನೇಪಿನ ದನೇಶಗಳ ವಾಭ್ಯಾಪರದ ಮನೇಲೆ ಏಕಸದ್ವಿಮಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ 
ಸಧಿಸಿದದ ವರಕು ಯಾರಕು? - ಇಟಲಯ ವತರ್ಕಾಕರಕು 
13.ಹಳೂಸ ಸಮಕುದಪ್ರೌ ಮಾಗರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಕುಡಕುಕಲಕು ಸಹಸಿ ನಾವಿಕರಿಗೆ 
ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹಿಸಿದ  ದನೇಶಗಳಕು ಯಾವುವು? - ಸತನೇನ ಮತಕುತ ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಲ್ 
14.ವಾಸಳೂಕನೇಡಾಗಾಮ ಯಾವ ದನೇಶದ ನಾವಿಕ? - ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಲ್ ದನೇಶ 
15. ವಾಸಳೂಕನೇಡಾಗಾಮನಕು ಯಾವ ನಗರಕಕ ಬಬೆಂದಕು ತಲಕುಪಿದನಕು?
- ವಾಸಳೂಕನೇಡಾಗಾಮನಕು ಭರತದ ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ತಿನೇರದ ಕಲ್ಲಿಕಳೂನೇಟ 
ಸಮನೇಪದ ರಪತ ಡ್ ಎಬೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಬೆಂದಕು ತಲಕುಪಿದನಕು.
16.ವಾಸಳೂಕನೇಡಾಗಾಮನಕು ಭರತಕಕ ಜಲಮಾಗರ್ಕಾವನಕುಶ್ನೆ ಕಬೆಂಡಕುಹಿಡಿದಿದಕುದ 

ಯಾವಾಗ? - 1498 ರಲ್ಲಿ 
17.ಜಲಮಾಗರ್ಕಾದ ಮಳೂಲಕ ವಾಭ್ಯಾಪರರಕಗಿ ಭರತಕಕ ಬಬೆಂದ ಮೊದಲ 
ಯಕುರಳೂನೇಪಿಯನಶ್ನೆ ರಕು ಯಾರಕು ?- ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಿನೇಸರಕು 
18.ಭರತವನಕುಶ್ನೆ ತಳೂರದ ಕಳೂನಯ ಯಕುರಳೂನೇಪಿಯನಶ್ನೆ ರಕು ಯಾರಕು? 
   -ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಿನೇಸರಕು 
19.ಭರತಕಕ ಬಬೆಂದ ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಿನೇಸರ ಮೊಟಸ  ಮೊದಲ ವೆಕೈಸ ರಾಯ್ 
ಯಾರಕು?  -ಫಪ್ರೌನಿತ್ಸಾಸಳೂಕನೇ ಡಿ ಆಲೆಲ್ಮೆಡ 
20.ನಿನೇಲ ನಿನೇರಿನ ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದವರಕು ಯಾರಕು?
  -ಫಪ್ರೌನಿತ್ಸಾಸಳೂಕನೇ ಡಿ ಆಲೆಲ್ಮೆಡ 
21.ಫಪ್ರೌನಿತ್ಸಾಸಳೂಕನೇ ಡಿ ಆಲೆಲ್ಮೆಡ 'ನಿನೇಲ ನಿನೇರಿನ ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಏಕ ಜಾರಿಗೆ 
ತಬೆಂದನಕು?
- ಭಳೂಮಯ ಮನೇಲನ ಅಧಿಪತಭ್ಯಾ ಕಕ ಬದಲಕು ಸಮಕುದಪ್ರೌದ ಮನೇಲನ 
ಏಕಸದ್ವಿಮಭ್ಯಾ ರಕಗಿ ನೌರಶಕತಯನಕುಶ್ನೆ ಬಲಪಡಿಸಲಕು ನಿನೇಲ ನಿನೇರಿನ ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ 
ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದನಕು.
22.ಭರತದಲ್ಲಿ ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಿನೇಸ ಸಮಾಪ್ರೌಜಭ್ಯಾ ದ ನಿಜವಾದ ಸಸ್ಥಾಪಕ ಎಬೆಂದಕು  
     ಪಪ್ರೌಸಿದದ ವಾದ ವೆಕೈಸ ರಾಯ್ ಯಾರಕು ? - ಆಲೆಳೂಲನೇನಳೂತ್ಸಾ ಆಲಕುಬ್ಬಾಕರರ್ಕಾ 
23.1510 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಸಕುಲತ ನನಿಬೆಂದ ಗೆಳೂನೇವಾವನಕುಶ್ನೆ 
ಗೆದಕುದಕಳೂಬೆಂಡವರಕು ಯಾರಕು? - ಆಲೆಳೂಲನೇನಳೂತ್ಸಾ ಆಲಕುಬ್ಬಾಕರರ್ಕಾ
24.ಭರತದಲ್ಲಿ ಡಚಲ್ಚಿ ರ ವಾಭ್ಯಾಪರ ಕಳೂನೇಠಿಗಳಕು ಯಾವುವು? 
  - ಸಳೂರತ,ಬಳೂಪ್ರೌನೇಚ,ರಭ್ಯಾಬೆಂಬ,ಕಳೂಚಿಲ್ಚಿನ ನಾಗಪಟಸ ಣ,ಮಚಲನೇಪಟಸ ಣ 
ಚಿನಳೂತ್ಸಾರಕು
 25.ಡಚಲ್ಚಿ ರಕು ಸಬೆಂಬಾರಕು ದಿದ್ವಿನೇಪಗಳಿಗೆ ಮಾತ ತ ಸಿನೇಮತಗೆಳೂಳಳ ಲಕು 
ರರಣವೆನೇನಕು?
-ಭರತಕಕ ಬಬೆಂದ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಮತಕುತ ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರ ಪಕೈಪನೇಟಿಯನಕುಶ್ನೆ 
ಹದರಿಸಲರದ ಡಚಲ್ಚಿ ರಕು ಸಬೆಂಬಾರಕು ದಿದ್ವಿನೇಪಗಳಿಗೆ ಮಾತ ತ ಸಿನೇಮತಗೆಳೂಬೆಂಡರಕು.
26.ಸಬೆಂಬಾರಕು ಪಪ್ರೌಸಿದದ  ದಿದ್ವಿನೇಪಗಳಕು ಯಾವುವು? 
- ಇಬೆಂಡಳೂನೇನನೇಷಿಯಾ ,ಜಾವ ಮತಕುತ ಸಕುಮಾತ ತ
27.ಜಹಾಬೆಂಗಿನೇರನ ಆಸಸ್ಥಾನಕಕ ಬಬೆಂದ ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡಿನ ರಾಜ ಒಬೆಂದನನೇ ಜನೇಮತ್ಸಾ ನ 
ರಾಯಭರಿ ಯಾರಕು?   - ಸರ.ಥಾಮಸ ರಳೂನೇ 
28.ಡಳೂಪಪ್ಲಾಯ ಕಳೂನೇರಿಕಯ ಮನೇರಗೆ ಮಾರಿಷಸ ನಿಬೆಂದ ಬಬೆಂದ ಫಪ್ರೌಬೆಂಚ 
ಸನೇನಾ ಮಕುಖಭ್ಯಾ ಸಸ್ಥಾ  ಯಾರಕು? - ಲಬಳೂನೇಡಿರ್ಕಾನಾ 
29.ಯಕುರಳೂನೇಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕನಾರ್ಕಾಟಿರ ಯಕುದದ ದ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ 
ಫಪ್ರೌನತ್ಸಾ  ಮತಕುತ ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡಿನ ನಡಕುವೆ ಆದ ಒಪತ ಬೆಂದ ಯಾವುದಕು? 
- ಏರತ್ಸಾ -ಲ-ಚಾಪಲ್ 
30.ಮಳೂರನನೇ ಕನಾರ್ಕಾಟಿರ ಯಕುದದ ದಲ್ಲಿ ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರನಕುಶ್ನೆ ವಾಬೆಂಡಿವಾಷ್ 
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ಇತಿಹರಾಸ 

ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-1
ಭರತಕಕ ಯಕುರಳೂನೇಪಿಯನಶ್ನೆ ರ ಆಗಮನ 



ಕದನದಲ್ಲಿ ಸಳೂನೇಲಸಿದ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸನೇನಾಧಿರರಿ ಯಾರಕು? -ಸರ.ಐರ ಕಳೂರ
31.ಬರತ್ಸಾರ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸನೇನಯ ನನೇತತೃತದ್ವಿ  ವಹಿಸಿದದ ವರಕು ಯಾರಕು? 
- ಹಕಸ ರ ಮನಳೂಪ್ರೌನೇ
32.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಈಸಸ ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಕಬೆಂಪನಿಗೆ ಬಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಕುಕತ ವಾಭ್ಯಾಪರ 
ವನಕುಶ್ನೆ ನಡಸಲಕು ದಸತರ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಿದವರಕು ಯಾರಕು? 
- ಮೊಗಲ್ ದಳೂರ  ಫರಳೂರ ಶಿಯಾರ
33.ದಸತರ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? 
- ಮಕುಕತ ವಾಭ್ಯಾಪರ ನಡಸಲಕು ಕಬೆಂಪನಿಗೆ ನಿನೇಡಿದದ  ಪರವಾನಗಿ ಪತ ತ
34.ಪಪ್ಲಾಸಿಕದನ ನಡದ ವಷರ್ಕಾ- 1757
35.ಬರತ್ಸಾರ ಕದನ ನಡದ ವಷರ್ಕಾ -1764
36.ಯನಕೈಟಡ್ ಈಸಸ ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಕಬೆಂಪನಿ ಸಸ್ಥಾಪನ(ಡಚಲ್ಚಿ) -1602
37.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಈಸಸ ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಕಬೆಂಪನಿ ಸಸ್ಥಾಪನ (ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡಿನಲ್ಲಿ) -1600
38.ಫಪ್ರೌಬೆಂಚ ಈಸಸ ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಕಬೆಂಪನಿ ಸಸ್ಥಾಪನ(ಫಪ್ರೌನತ್ಸಾ ನಲ್ಲಿ) -1664

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಮಧಭ್ಯಾ ರಲದಲ್ಲಿ ಭರತ ಮತಕುತ ಯಕುರಳೂನೇಪ್  ನಡಕುವೆ ವಾಭ್ಯಾಪರ ಹನೇಗೆ 
ನಡಯಕುತಿತತಕುತ?      

•  ಪಪ್ರೌಚಿನೇನ ರಲದಿಬೆಂದಲಳೂ ಭರತದ ಸಬೆಂಭರ ಪದಾರರ್ಕಾಗಳಾದ 
ಮಣಸಕು,ಜನೇರಿಗೆ ದಾಲಲ್ಚಿನಿಶ್ನೆ,ಏಲಕಕ ,ಶಕುಬೆಂಠಿ ಮಕುಬೆಂತಾದ ಉತತ ನಶ್ನೆ ಗಳಿಗೆ 
ಯಕುರಳೂನೇಪಿನಲ್ಲಿ ಅಪರ ಬನೇಡಿಕ ಇತಕುತ.  

• ಮಧಭ್ಯಾ ರಲದಲ್ಲಿಯಳೂ ಯಕುರಳೂನೇಪ್,ಭರತ ಮತಕುತ ಇತರ ಏಷಾಭ್ಯಾದ
ದನೇಶಗಳ ನಡಕುವೆ ವಾಭ್ಯಾಪರ ಮಕುಬೆಂದಕುವರಯಿತಕು.

• ಏಷಾಭ್ಯಾದ ಸರಕಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅರಬ  ವತರ್ಕಾಕರಕು ಪೂವರ್ಕಾ ರಳೂನೇಮನ 
ಸಮಾಪ್ರೌಜಭ್ಯಾ ದ ರಾಜಧಾನಿ ರನ ಸಸಬೆಂಟಿನಳೂನೇಪಲ್ ನಗರಕಕ 
ತಲಕುಪಿಸಕುತಿತದದ ರಕು. 

• ರನ ಸಸಬೆಂಟಿನಳೂನೇಪಲ್ ನಿಬೆಂದ ಇಟಲ ವತರ್ಕಾಕರಕು ಅವುಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಯಕುರಳೂನೇಪಿನ ದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕುತಿತದದ ರಕು.

2.ಭರತಕಕ ಹಳೂಸ ಜಲಮಾಗರ್ಕಾ ಕಬೆಂಡಕು ಹಿಡಿಯಲಕು ರರಣವಾದ 
ಅಬೆಂಶಗಳನಕುಶ್ನೆ  ಚಚಿರ್ಕಾಸಿರಿ. 

• 1453 ರಲ್ಲಿ ಆಟಳೂನೇಮನ ಟಕರ್ಕಾರಕು ರನ ಸಸಬೆಂಟಿನಳೂನೇಪಲ್ 
ನಗರವನಕುಶ್ನೆ ವಶಪಡಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

• ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ ಆ ನಗರವನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಧಿಸಕುವ ಎಲಪ್ಲಾ  ವಾಭ್ಯಾಪರ ಮಾಗರ್ಕಾ 
ಗಳಕು ಟಕರ್ಕಾರ ನಿಯಬೆಂತ ತಣಕಕ ಹಳೂನೇದವು .

• ಹಳೂಸದಾಗಿ ಸಿಕಕ  ಅವರಶದಿಬೆಂದ ಟಕರ್ಕಾರಕು ಈ ಮಾಗರ್ಕಾದ 
ವಾಭ್ಯಾಪರದ ಮನೇಲೆ ತಿನೇವತತರದ ತರಿಗೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿಧಿಸತಳೂಡಗಿದರಕು. 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವತರ್ಕಾಕರಿಗೆ ಈ ಮಾಗರ್ಕಾದ ವಾಭ್ಯಾಪರವು 

ಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಸಲಲಪ್ಲಾ .
• ಇಟಲಯ ವತರ್ಕಾಕರ ಏಕಸದ್ವಿಮಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಮಕುರಿಯಲಕು ಸತನೇನ, 

ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಲ್ ಮೊದಲದ ಯಕುರಳೂನೇಪಿನ ದನೇಶಗಳ ರಾಜರಕು 
ಹಳೂಸ ಸಮಕುದಪ್ರೌ ಮಾಗರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಕುಡಕುಕಲಕು ಸಹಸಿ ನಾವಿಕರನಕುಶ್ನೆ 
ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹಿಸ- ಲರಬೆಂಭಿಸಿದರಕು.

• ಹಳೂಸ ವೆಕೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷಾಕರಗಳಾದ ದಿಕಳೂತ್ಸಾಚಿ,ಆಸಳೂಸಪ್ರೌನೇಲೆಳೂನೇಬ, 
ಸಿಡಿಮದಕುದ ಮೊದಲದವುಗಳಕು .

3.ಭರತಕಕ ವಾಭ್ಯಾಪರರಕಗಿ ಬಬೆಂದ ಯಕುರಳೂನೇಪಿಯನಶ್ನೆ ರಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ.
   1. ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಿನೇಸರಕು 2.ಡಚಲ್ಚಿ ರಕು 3.ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷರಕು 4. ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರಕು
4.ಎರಡನನೇ ರನಾರ್ಕಾಟಿರ ಯಕುದದ ವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರಕು ಅಸಫ ಜಾನ ಮಗನಾದ ಸಲಬತ ಜಬೆಂಗನನಕುಶ್ನೆ 
ಹಕೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮನನಾಶ್ನೆಗಿ ಮಾಡಿದರಕು. ಅವನ ರಕಕ ಣೆಗೆ 
ತಮಲ್ಮೆ  ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಸಹಿತ ಬಕುಸಿತ್ಸಾ ಎಬೆಂಬ ಅಧಿರರಿಯನಕುಶ್ನೆ ನನೇಮಸಿದದ ರಕು.

• ಮತಳೂತಬೆಂದಕು ಕಡ ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರ ಬಬೆಂಬಲದಿಬೆಂದ ಚಬೆಂದಾಸಹನೇಬನಕು 
ರನಾರ್ಕಾಟಿರ ನ ನವಾಬನಾಗಿದದ ನಕು.

• ಆದರ ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷ್ ಈಸಸ ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಕಬೆಂಪನಿಯ ಅಧಿರರಿ 
ರಾಬರ ರ್ಕಾಕ್ಲೈವ  ರನಾರ್ಕಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಆರರ್ಕಾಟಿನ ಮನೇಲೆ 
ಆಕ ತಮಣ ಮಾಡಿ ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರಕು ಮತಕುತ ಚಬೆಂದಾಸಹನೇಬನನಕುಶ್ನೆ 
ಸಳೂನೇಲಸಿದನಕು.ಅಬೆಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಯದದ ದಲ್ಲಿ ಚಬೆಂದಾಸಹನೇಬನನಕುಶ್ನೆ
ಬಬೆಂಧಿಸಿ ಹತಭ್ಯಾ ಮಾಡಲಹಿತಕು.

• ಅವನ ಸಸ್ಥಾನಕಕ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಅನದ್ವಿ ರಕುದ್ದೀನನ ಮಗನಾದ ಮಹಮಲ್ಮೆ ದ್ 
ಅಲಯನಕುಶ್ನೆ ನವಾಬನಾಗಿ ನನೇಮಕ ಮಾಡಿದರಕು. 

• ಕಳೂನಗೆ ಎರಡನನೇ ರನಾರ್ಕಾಟಿರ  ಯಕುದದ ವು 'ಪಬೆಂಡಿಚನೇರಿ ಒಪತ ಬೆಂದ' 
ದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಮಕುರತಯವಾಯಿತಕು.

5.ಪಪ್ಲಾಸಿ ಕದನಕಕ ರರಣ ಮತಕುತ ಪರಿಣಾಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
 ಪಪ್ಲಾಸಿ ಕದನಕಕ ರರಣಗಳಕು :

• ಕಬೆಂಪನಿಯ ವಾಭ್ಯಾಪರರಕಗಿ ನಿನೇಡಿದದ  ದಸತರ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ನೌಕರರಕು
ದಕುರಕುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡದಕುದ

• ಅನಕುಮತಿಯಿಲಪ್ಲಾ ದ ಕಳೂನೇಟಯ ದಕುರಸಿಸ್ಥಾ 
• ಕಪುತಕಳೂನೇಣೆ ದಕುರಬೆಂತ 

  ಪಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದ ಪರಿಣಾಮಗಳಕು : 
• ಈ ಯಕುದದ ವು ಭರತಿನೇಯರಲ್ಲಿದದ  ಅನಕೈಕಭ್ಯಾ ತ,ಅಸಬೆಂಘಟನ ಮತಕುತ ಈ

ರಲದ ವಾಭ್ಯಾಪರಿ ವಗರ್ಕಾದಲ್ಲಿದದ  ಲೆಳೂನೇಭಿತನವನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌದಶಿರ್ಕಾಸಿತಕು.
• ಮನೇರ ಜಾಫರ ಬಬೆಂಗಾಳದ ನವಾಬನಾದನಕು.
• ಕಬೆಂಪನಿಯಕು ಬಬೆಂಗಾಳದ ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ವಾಭ್ಯಾಪರ ನಡಸಲಕು 
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ಅನಿಬರ್ಕಾಬೆಂಧಿತ ಹಕಕ ನಕುಶ್ನೆ ಪಡಯಿತಕು.
• ಸಿರಾಜನಕು ಕಲಕ ತಾತದ ಮನೇಲೆ ನಡಸಿದ ಆಕ ತಮಣಕಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 

ಮನೇರ ಜಾಫರ ನಕು ಕಬೆಂಪನಿಗೆ ಹದಿನನೇಳಕು ಕಳೂನೇಟಿ ಎಪತ ತಕುತ ಲಕಕ  
ರಳೂಪಯಿ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಿದನಕು.

6.ಬರತ್ಸಾರ ಕದನದ(1764) ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು?
• ಈಸಸ ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಕಬೆಂಪನಿಗೆ ಬಬೆಂಗಾಳದ ಮನೇಲನ 'ದಿವಾನಿ'ಹಕಕ ನಕುಶ್ನೆ 

ಎರಡನನೇ ಷಾ ಆಲಬೆಂ ನಿನೇಡಿದನಕು.
• ಷಾ ಆಲಬೆಂ ವಾಷಿರ್ಕಾಕ 26 ಲಕಕ  ರಳೂಪಯಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಡದಕು 

ಬಬೆಂಗಾಳದ ಮನೇಲನ ತನಶ್ನೆ  ಹಕಕ ನಶ್ನೆಲಪ್ಲಾ  ಬಿಟಕುಸಕಳೂಡಬನೇರಯಿತಕು.
• ಔದ್ ನ ನವಾಬನಾದ ಷಕುಜಾ-ಉದ್-ದಲನಕು ಕಬೆಂಪನಿಗೆ 

ಯಕುದದ ನಷಸ  ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 50 ಲಕಕ  ರಳೂಪಯಿಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಕಳೂಡಬನೇರಯಿತಕು.

• ಮನೇರ ಜಾಫರ ಮರಣ ಹಳೂಬೆಂದಿದದ ರಿಬೆಂದ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ವಿಶಾಪ್ರೌಬೆಂತಿ
ವೆನೇತನ ನಿನೇಡಿ ಬಬೆಂಗಾಳದ ಪೂಣರ್ಕಾ ಆಡಳಿತವನಕುಶ್ನೆ ಕಬೆಂಪನಿಯಕು 
ನಿವರ್ಕಾಹಿಸ ತಳೂಡಗಿತಕು.

7.'ದಿದ್ವಿ ಪಪ್ರೌಭಕುತದ್ವಿ 'ವನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ಬರಯಿರಿ./ದಿದ್ವಿ ಪಪ್ರೌಭಕುತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• 1765 ರಲ್ಲಿ ರಾಬರರ್ಕಾ ಕ್ಲೈವ ನಕು ಬಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 'ದಿದ್ವಿ ಪಪ್ರೌಭಕುತದ್ವಿ 'ವನಕುಶ್ನೆ 

ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದನಕು.
• ಈ ಪದದ ತಿಯಬೆಂತ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಭಳೂ ಕಬೆಂದಾಯ ವಸಳೂಲ ಮಾಡಕುವ 

ಹಕಕ ನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದರಕು.
• ಆದರ ನವಾಬನಕು ಆಡಳಿತ,ನಾಭ್ಯಾಯ ಮೊದಲದ ಆಡಳಿತಾತಲ್ಮೆ ಕ 

ರಯರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುತಿತದದ ನಕು.
8.ಕಪುತಕಳೂನೇಣೆ ದಕುರಬೆಂತವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಅನಕುಮತಿ ಪಡಯದ ಕಳೂಲಕ ತಾತ ಕಳೂನೇಟಯನಕುಶ್ನೆ ದಕುರಸಿಸ್ಥಾ
ಮಾಡಿಸಿದರಕು ಇದರಿಬೆಂದ ಆಕಳೂಪ್ರೌನೇಶಗೆಳೂಬೆಂಡ ಸಿರಾಜಕುದದಲನಕು 
ಪನೇರರ್ಕಾ ವಿಲಯಬೆಂ ಕಳೂನೇಟಯನಕುಶ್ನೆ ಸಕುಲಭವಾಗಿ ಗೆದಕುದ 
ಕಲವರನಕುಶ್ನೆ ಸರಹಿಡಿದನಕು.

• ಸಿರಾಜನಕು ಆಕ ತಮಣದಲ್ಲಿ ಸರಸಿಕಕ ದ 146 ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರನಕುಶ್ನೆ ಚಿಕಕ  
ಕಳೂಠಡಿಯಬೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಬೆಂಧಿಸಿಟಸ ನಕು. ಅವರಲ್ಲಿ 123 ಮಬೆಂದಿ 
ಅಸಕುನಿನೇಗಿದರಕು ಇದನಕುಶ್ನೆ ಕಪುತ ಕಳೂನೇಣೆಯ ದಕುರಬೆಂತ ಎನಶ್ನೆ ಲಗಿದ.

9.ಮೊದಲ ರನಾರ್ಕಾಟಿರ ಯದದ ವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಡಳೂಪಪ್ಲಾಯ ಕಳೂನೇರಿಕಯ ಮನೇರಗೆ ಲಬಳೂನೇಡಿರ್ಕಾನಾ ಎಬೆಂಬ ಫಪ್ರೌಬೆಂಚ 

ಸನೇನಾ ಮಕುಖಭ್ಯಾ ಸಸ್ಥಾ ನಕು ಮಾರಿಷಸ ನಿಬೆಂದ ಬಬೆಂದಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಿಬೆಂದ 
ಮದಾಪ್ರೌಸನಕುಶ್ನೆ ವಶಪಡಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡನಕು.

• ಅಸಹಾಯಕರಾದ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ರನಾರ್ಕಾಟಿರ ನವಾಬನಾದ 

ಅನದ್ವಿ ರಕುದ್ದೀನನಲ್ಲಿ ಮೊರ ಇಟಸ ರಕು.
• ಮದಾಪ್ರೌಸ ನಿಬೆಂದ ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂರಗಟಸ ಲಕು ಅನದ್ವಿ ರಕುದ್ದೀನ 

ಕಳಕುಹಿಸಿಕಳೂಟಸ  ಸನೇನಯಕು ಸಳೂನೇತಿತಕು.
• ಕಳೂನಗೆ ಲಬಳೂನೇಡಿರ್ಕಾನನಕು ಡಳೂಪಪ್ಲಾಗೆ ತಿಳಿಸದ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಿಬೆಂದ 

ಹಣಪಡದಕು ಮದಾಪ್ರೌಸನಕುಶ್ನೆ ಬಿಟಕುಸಕಳೂಟಕುಸ ಮಾರಿಷಸ ಗೆ 
ಹಳೂರಟಕುಹಳೂನೇದನಕು.

• ಇದರಿಬೆಂದ ಕಳೂನೇಪಗೆಳೂಬೆಂಡ ಡಳೂಪಪ್ಲಾಯಕು ಮದಾಪ್ರೌಸನಕುಶ್ನೆ ಮತತ 
ಪಡಯಲಕು ವಿಫಲ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ  ನಡಸಿದನಕು.

• ಅಬೆಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಯಕುದದ ವು ಯಕುರಳೂನೇಪಿನಲ್ಲಿ ಫಪ್ರೌನತ್ಸಾ ಮತಕುತ 
ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡ್ ನಡಕುವೆ ಆದ ಏರತ್ಸಾ -ಲ-ಚಾಪಲ್ ಒಪತ ಬೆಂದದಳೂಬೆಂದಿಗೆ 
ಮಕುರತಯವಾಯಿತಕು.

10.ಬರತ್ಸಾರ ಕದನಕಕ ರರಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ಮನೇರ ಖಾಸಿಬೆಂ ಒಬಬ್ಬಾ  ಸಮರರ್ಕಾ ಆಡಳಿತಗಾರ.ಈತನಕು ಆರಬೆಂಭದಲ್ಲಿ 

ಕಬೆಂಪನಿಗೆ ನಿಷಷ್ಠೆಯಿಬೆಂದಿದದ ನಕು.ಆದರ ಶಿನೇಘಪ್ರೌವೆನೇ ಮನೇರ ಖಾಸಿಬೆಂ 
ತನಶ್ನೆ ನಕುಶ್ನೆ ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತ ರಾಜನಬೆಂದಕು ಭವಿಸಿದನಕು.

• ದಸತರ ನ ದಕುಬರ್ಕಾಳಕಯನಕುಶ್ನೆ ಪರಿಶಿನೇಲಸಿ ಬಬೆಂಗಾಳದ ಎಲಪ್ಲಾ  
ವಾಭ್ಯಾಪರವನಕುಶ್ನೆ ಸಕುಬೆಂಕಮಕುಕತ ಎಬೆಂದಕು ಘಳೂನೇಷಿಸಿದನಕು.ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ 
ಭರತಿನೇಯರಕು ಸಕುಬೆಂಕವಿಲಪ್ಲಾ ದ ವಾಭ್ಯಾಪರ ನಡಸಕುವ ಮಳೂಲಕ 
ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಳೂಡನ ನನೇರ ಸತ ರರ್ಕಾಗಿಳಿದರಕು.

• ಇದರಿಬೆಂದ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಾಭ್ಯಾಪರಕಕ ಭರಿ ಒಡತ ಬಿದಿದತಕು.ಇದರಿಬೆಂದ 
ಮನೇರ ಖಾಸಿಬೆಂನನಕುಶ್ನೆ ಇಳಿಸಿ ಮತತ ಮನೇರ ಜಾಫರ ನನಕುಶ್ನೆ 
ನವಾಬನಾಗಿ ಮಾಡಿದರಕು.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಕಕುಟಿಲತಯನಕುಶ್ನೆ ಅರಿತಿದದ  ಮನೇರ ಖಾಸಿಬೆಂ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ 
ವಿರಕುದದ  ಸಬೆಂಘಟನಾತಲ್ಮೆ ಕ ಹಳೂನೇರಾಟಕಕ ಮಕುಬೆಂದಾದನಕು.

• ಮೊಗಲ್ ದಳೂರ 2 ನನೇ ಷಾಆಲಬೆಂ ಮತಕುತ ಔದ್ ನ ನವಾಬ 
ಷಕುಜಾಉದದಲ ರಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಒಪತ ಬೆಂದ ಮಾಡಿಕಳೂಬೆಂಡನಕು.

 

.I ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಪಪ್ಲಾಸಿ ಮತಕುತ ಬರತ್ಸಾರ ಕದನಗಳ ಮಳೂಲಕ ಯಾವ ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ದ 
ಮನೇಲೆ ಸಬೆಂಪೂಣರ್ಕಾ ರಾಜಕನೇಯ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ ಸಧಿಸಿದರಕು ? 
- ಬಬೆಂಗಾಳ ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ
2.ಮೊದಲ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ-ಮರಾಠ ಯಕುದದ  ಯಾವ ಒಪತ ಬೆಂದದಳೂಬೆಂದಿಗೆ  
   ಕಳೂನಗೆಳೂಬೆಂಡಿತಕು? - ಸಲ್ ಬಾಯ್ ಒಪತ ಬೆಂದ 

                                                                                                                                                                                                                               
10 ನನೇ ತರಗತಿ ,ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ                                               ರಚನ : ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ ಸಹ ಶಿಕಕ ಕರಕು ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಕಕ ಜಾಲ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ 04.  3      

ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-2
ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಆಳದ್ವಿ ಕಯ ವಿಸತರಣೆ  



3.ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದವರಕು ಯಾರಕು? 
 - ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದವರಕು ಲಡ್ರ್ಕಾ ವೆಲಪ್ಲಾ ಸಿಪ್ಲಾ
4.ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ವೆಲ್ಲೆಸಿಪ್ಲಾಯಕು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದನಕು 
 - 1798 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದನಕು.
5.ಲಡ್ರ್ಕಾ ವೆಲ್ಲೆಸಿಪ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಏಕ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದನಕು?
- ಭರತಿನೇಯ ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿಯಬೆಂತ ತಣಕಕ ಒಳಪಡಿಸಿಕಳೂಳಕುಳವ ಸಲಕುವಾಗಿ 
ವೆಲಪ್ಲಾ ಸಿಪ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದನಕು.
6.ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಪದದ ತಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? 
- ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಪದದ ತಿಯಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಈಸಸ ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಕಬೆಂಪನಿ ಮತಕುತ
   ಭರತಿನೇಯ ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳ ನಡಕುವಿನ ಒಬೆಂದಕು ಸಕೈನಿಕ ಒಪತ ಬೆಂದವಾಗಿದ.
7.ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಪದದ ತಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕದ ಮೊದಲ ರಾಜಭ್ಯಾ  ಯಾವುದಕು? 
- ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಪದದ ತಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕದ ಮೊದಲ ರಾಜಭ್ಯಾ  ಹಕೈದರಾಬಾದ್ 
ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನ.
8.ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಪದದ ತಿಗೆ ಒಳಪಟಸ  ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳಕು ಯಾವುವು? 
- ಹಕೈದರಾಬಾದ್ ಸಬೆಂಸತನ,ಮಕೈಸಳೂರಕು,ಔದ್, ತಬೆಂಜಾವೂರಕು, ಮರಾಠ. 
ಪೂನಾ, ಆರರ್ಕಾರ,ಬಿರಾರ,ಮತಕುತ ಗಾದ್ವಿಲಯರ
9.ಬಸಿತ್ಸಾನ ಒಪತ ಬೆಂದ ಯಾರ ನಡಕುವೆ ನಡಯಿತಕು?
- ಲಡ್ರ್ಕಾ ವೆಲ್ಲೆಸಿಪ್ಲಾ ಮತಕುತ ಮರಾಠ ಪನೇಶದ್ವಿ ಎರಡನನೇ ಬಾಜರಾವ ನಡಕುವೆ.
10.ಲಹಳೂನೇರ ಮತಕುತ ಮಕುಲತ ನ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ  ಪಪ್ರೌತಿಭಟನ 
ಗಳಲ್ಲಿ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ವಹಿಸಿದದ ವರಕು ಯಾರಕು? 
 -ಲಹಳೂನೇರ ಮತಕುತ ಮಕುಲತ ನ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ  ಪಪ್ರೌತಿಭಟನಗಳಲ್ಲಿ 
ನನೇತತೃತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ವಹಿಸಿದದ ವರಕು ಚಟಸರ ಸಿಬೆಂಗ್ ಅಟಸರಿವಾಲ ಮತಕುತ 
ಮಳೂಲರಾಜ.
11.ಮರಾಠರ ಪನೇಶದ್ವಿ ಪದವಿಯನಕುಶ್ನೆ ರದಕುದ ಗೆಳೂಳಿಸಿದವರಕು ಯಾರಕು? 
- ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು.
12. ಪಬೆಂಜಾಬನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸಮಾಪ್ರೌಜಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ವಿಲನೇನಗೆಳೂಳಿಸಿದವರಕುಯಾರಕು?
-ಪಬೆಂಜಾಬನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸಮಾಪ್ರೌಜಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ವಿಲನೇನಗೆಳೂಳಿಸಿದವರಕು ಲಡ್ ರ್ಕಾ 
ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ 
13.ದತಕುತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹಕಕ ಲಪ್ಲಾ ವೆಬೆಂಬ ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದವರಕು ಯಾರಕು?
- ಲಡ್ರ್ಕಾ ಡಾಲ್  ಹೌಸಿ
14.ದತಕುತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹಕಕ ಲಪ್ಲಾ ವೆಬೆಂಬ ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ 
ತರಲಯಿತಕು?  - ದತಕುತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹಕಕ ಲಪ್ಲಾ ವೆಬೆಂಬ ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ 1848 ರಲ್ಲಿ 
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಯಿತಕು.
15.ದತಕುತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹಕಕ ಲಪ್ಲಾ  ನಿನೇತಿಗೆ ಒಳಪಟಸ  ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳಕು ಯಾವುವು?
- ಸತಾರ,ಜಕೈಪುರ,ಸಬೆಂಬಲ್ ಪುರ,ಉದಯಪುರ ,ಝಾನಿತ್ಸಾ ನಾಗಪುರ .

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಮೊದಲನನೇ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ-ಮರಾಠ ಯಕುದದ ಕಕ ರರಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಬರತ್ಸಾರ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸಳೂನೇತಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಆಶ ಪ್ರೌಯದಲ್ಲಿದದ  ಮೊಗಲ್ 
ಚಕ ತವತಿರ್ಕಾ ಎರಡನನೇ ಷಾ ಆಲಬೆಂನನಕುಶ್ನೆ ಮರಾಠರಕು ಕರತಬೆಂದಕು ಮತತ 
ದಹಲಯ ಸಿಬೆಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಳೂರಿಸಿದರಕು.

• ಚಕ ತವತಿರ್ಕಾಯಕು ಮೊದಲಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಿಗೆ ನಿನೇಡಿದದ  ಕಳೂನೇರ ಮತಕುತ 
ಅಲಹಾಬಾದ್ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮರಾಠರಿಗೆ ಕಳೂಟಸ ನಕು.

• ಇದರಿಬೆಂದ ಮರಾಠರಕು ಮತಕುತ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ನಡಕುವೆ ವೆಕೈರತದ್ವಿ ವು 
ಬಳಡಯಿತಕು.

• ಪನೇಶದ್ವಿ ಮಾದವರಾವ ಮರಣ ನಬೆಂತರ ಪನೇಶದ್ವಿಯ ಸಸ್ಥಾನಕಕ ಅವನ 
ತಮಲ್ಮೆ  ನಾರಾಯಣರಾಯನಕು ಬಬೆಂದನಾದರಳೂ ಅವನ ಚಿಕಕ ಪತ  
ರಘಳೂನೇಬನಕು ಕಳೂಲೆಮಾಡಿದನಕು.ಇದರಿಬೆಂದ ಪನೇಶದ್ವಿಯ ಸಸ್ಥಾನಕಕ 
ಕಲಹ ಏಪರ್ಕಾಟಿಸತಕು.

• ನಾನಾ ಫಡಶ್ನೆ ವಿನೇಸ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ದಲ್ಲಿ ಪನೇಶದ್ವಿ ಸಸ್ಥಾನಾರಬೆಂಕ್ಷಿಯಾದ 
ರಘಳೂನೇಬನ ಬದಲಕು ನಾರಾಯಣರಾಯನ ಮಗ ಎರಡನನೇ 
ಮಾಧವರಾವ ಗೆ ಮರಾಠ ಒಕಳೂಕಟವು ಪಟಸ ಕಟಿಸತಕು.

• ಮರಾಠ ಮನತನಗಳಿಬೆಂದ ನಿರಿನೇಕ್ಷಿತ ಬಬೆಂಬಲ ಸಿಗದ ರಘಳೂನೇಬನಕು 
ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಬಬೆಂಬಲ ಕಳೂನೇರಿದನಕು.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಈ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾವನಕುಶ್ನೆ ತಮಲ್ಮೆ  ಲಭಕಕ ಬಳಸಿಕಳೂಳಳ ಲಕು 
ಯೋಚಿಸಿದರಕು. 

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಮತಕುತ ಮರಾಠ ಒಕಳೂಕಟಗಳ ನಡಕುವೆ ಯಕುದದ  
ಸಬೆಂಭವಿಸಿತಕು.

2.ಲಡ್ರ್ಕಾ ವೆಲ್ಲೆಸಿಪ್ಲಾಯಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸಮಾಪ್ರೌಜಭ್ಯಾ  ವಿಸತರಣೆಯನಕುಶ್ನೆ ಸಧಿಸಲಕು 
ಅನಕುಸರಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ಪದದ ತಿ 
• ಹಳೂಸ ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳ ಮನೇಲೆ ಯಕುದದ ಗಳಕು 
• ಈಗಾಗಲೆನೇ ಕಬೆಂಪನಿಯ ಅಧಿನೇನಕಕ ಒಳಪಟಿಸರಕುವ ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ನನೇರ

ನಿಯಬೆಂತ ತಣಕಕ ಒಳಪಡಿಸಿಕಳೂಳಕುಳವುದಕು.
3.ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ಪದದ ತಿಯ ನಿಬಬೆಂಧನಗಳಾವುವು?ವಿವರಿಸಿ. ಅರವಾ 
ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಪದದ ತಿಯಕು ಭರತಿನೇಯ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹನೇಗೆ 
ನಿಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸಿತಕು?

• ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಪದದ ತಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಭರತಿನೇಯ ರಾಜನಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ 
ಸಕೈನಿಕ ತಕುಕಡಿಯನಕುಶ್ನೆ ತನಶ್ನೆ  ರಾಜಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕಳೂಳಳ ಬನೇಕಕು.

• ಸನೇನಯ ವೆನೇತನ ಮತಕುತ ನಿವರ್ಕಾಹಣೆಯ ವೆಚಲ್ಚಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಪಟಸ  
ರಾಜಭ್ಯಾ ವೆನೇ ಭರಿಸಬನೇಕಕು.ಇಲಪ್ಲಾ ವೆ ನಿದಿರ್ಕಾಷಸ  ಕಬೆಂದಾಯ ಪಪ್ರೌದನೇಶವನಕುಶ್ನೆ 
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ಬಿಟಕುಸಕಳೂಡಬನೇಕಕು.
• ರಾಜನ ಆಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ರಸಿಡಬೆಂಟನನಕುಶ್ನೆ ನನೇಮಸಿಕಳೂಳಳ ಬನೇಕಕು.
• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಅನಕುಮತಿ ಇಲಪ್ಲಾ ದ ಆಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನೇ 

ಯಕುರಳೂನೇಪಿಯನಶ್ನೆ ರನಕುಶ್ನೆ ನನೇಮಸಿಕಳೂಳಕುಳವಬೆಂತಿಲಪ್ಲಾ .
• ಭರತದ ಯಾವುದನೇ ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಯಕುದದ  ಅರವಾ ಸಬೆಂಧಾನ 

ಮಾಡಿಕಳೂಳಳ ಬನೇರದರ ಗವನರ್ಕಾರ ಜನರಲ್ ನ ಸಮಲ್ಮೆ ತಿ ಬನೇಕಕು.
• ಇದಕಕ ಪಪ್ರೌತಿಯಾಗಿ ಕಬೆಂಪನಿಯಕು ಆ ರಾಜಭ್ಯಾ ಕಕ ಆಬೆಂತರಿಕ ಮತಕುತ ಬಾಹಭ್ಯಾ  

ರಕಕ ಣೆಯನಕುಶ್ನೆ ಒದಗಿಸಕುವುದಕು.
4.ಎರಡನನೇ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ-ಮರಾಠ ಯಕುದದ ವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

•  ಮರಾಠ ಮನತನಗಳ ನಾಯಕರ ನಡಕುವಿನ ಸಬೆಂಘಷರ್ಕಾವೆನೇ ಈ 
ಯಕುದದ ಕಕ ರರಣವಾಯಿತಕು.

• ಹಳೂನೇಳಕ ರ ಮನತನದ ಯಶವಬೆಂತರಾವ ಒಬೆಂದಕು ಕಡಯಾದರ 
ಸಿಬೆಂಧಿಯಾ ಮನತನದ ದಲತ ರಾವ ಹಾಗಳೂ ಪನೇಶದ್ವಿ ಎರಡನನೇ 
ಬಾಜರಾವ ಇನಳೂಶ್ನೆಬೆಂದಕು ಕಡಗಿದದ ರಕು.

• ಹಳೂನೇಳಕ ರ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವು ಸಿಬೆಂಧಿಯಾ ಮತಕುತ ಪನೇಶದ್ವಿಯ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ 
ಸಳೂನೇಲಸಿದನಕು

• ಪನೇಶದ್ವಿಯಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಸಹಾಯ ಯಾಚಿಸಿದರಕು.ವೆಲ್ಲೆಸಿಪ್ಲಾಗೆ ಮರಾಠರ 
ಆಬೆಂತರಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌವೆನೇಶಿಸಲಕು ಅವರಶ ಸಿಕಕ ತಕು.

• ಪನೇಶದ್ವಿಯಕು ಬಸಿತ್ಸಾನ ಒಪತ ಬೆಂದಕಕ ಸಹಿ ಹಾಕಕುವ ಮಳೂಲಕ ಸಹಾಯಕ 
ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಒಪಿತದನಕು.

• ಪನೇಶದ್ವಿ ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಒಪಿತ ದದ ನಕುಶ್ನೆ  ವಿರಳೂನೇಧಿಸಿ 
ಹಳೂನೇಳಕ ರ, ಭಳೂನೇಬೆಂಸಪ್ಲಾ,ಸಿಬೆಂಧಿಯಾ ಮೊದಲದ ಮರಾಠ 
ಮನತನಗಳಕು ಒಗಳೂಗ್ಗೂಡಿದವು.

• ವೆಲ್ಲೆಸಿಪ್ಲಾಯಕು ಈ ಮನತನಗಳ ಸನೇನಯನಕುಶ್ನೆ ಅನನೇಕ ಯಕುದದ ಗಳಲ್ಲಿ 
• ಮಣಿಸಿದನಕು.                                                           

5.ಮಳೂರನನೇ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ-ಮರಾಠ ಯಕುದದ ವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಮರಾಠ ಮನತನಗಳಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಘನತ ಮತಕುತ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ 

ಉಳಿಸಿಕಳೂಳಳ ಲಕು ಇನಿಶ್ನೆಲಪ್ಲಾ ದ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ  ನಡಸಿದವು.
• ಪನೇಶದ್ವಿ ಕಳೂಡ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ನಿಯಬೆಂತ ತಣದಿಬೆಂದ ಮಕುಕತಗೆಳೂಳಳ ಲಕು 

ಹವಣಿಸಕುತಿತದದ ನಕು.
• 1817 ರಲ್ಲಿ ಪನೇಶದ್ವಿಯಕು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ರಸಿಡನಿತ್ಸಾಯ ಮನೇಲೆ 

ದಾಳಿ ನಡಸಿ ಸಕುಟಸ ನಕು.
• ನಾಗಪುರದ ಅಪತಸಹನೇಬ ಮತಕುತ ಮಲಲ ರರಾವ ಹಳೂನೇಳಕ ರ 

ಕಳೂಡ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ  ದಬೆಂಗೆ ಎದಕುದ ಸಳೂನೇತರಕು 
• ಅಬೆಂತಿಮವಾಗಿ ಪನೇಶದ್ವಿ ಎರಡನನೇ ಬಾಜರಾಯನಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ  

1818 ರಲ್ಲಿ ಕಳೂನೇರನೇಗಾವ ಮತಕುತ ಅಷಿಸ ಯಕುದದ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಳೂನೇತಕು 
ಶರಣಾದನಕು.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಪನೇಶದ್ವಿ ಪದವಿಯನಕುಶ್ನೆ ರದಕುದಗೆಳೂಳಿಸಿ ಬಾಜರಾಯನಿಗೆ 
ವಿಶಾಪ್ರೌಬೆಂತಿ ವೆನೇತನ ನಿನೇಡಿದರಕು.

6.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಅಧಿರರ ವಿಸತರಣೆಗೆ ದತಕುತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹಕಕ ಲಪ್ಲಾ  ಎಬೆಂಬ ನಿನೇತಿಯಕು 
ಹನೇಗೆ ಸಹರರಿಯಾಯಿತಕು?
  1.ಡಾಲ್ ಹೌಸಿಯಕು ತನಶ್ನೆ  ವಿಸತರಣಾ ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ದತಕುತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹಕಕ ಲ್ಲಿ 
ಎಬೆಂಬ ನಿನೇತಿಯ ಮಳೂಲಕ ಸಧಿಸಿದನಕು. 2. ಈ ನಿನೇತಿಯ ಪಪ್ರೌರರ 
ಯಾವನನೇ ಒಬಬ್ಬಾ  ಭರತಿನೇಯ ರಾಜನಕು ಮಕಕ ಳಿಲಪ್ಲಾ ದ ಮತೃತನಾದರ,ಅವನಕು 
ದತಕುತ ತಗೆದಕು ಕಳೂಬೆಂಡಿದದ  ಪುತ ತನಿಗೆ ಉತತರಾಧಿರರತದ್ವಿ ದ ಹಕಕ ರಲಲಪ್ಲಾ . 3.ಅಬೆಂತಹ 
ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸಮಾಪ್ರೌಜಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ವಿಲನೇನಗೆಳೂಳಿಸಿ ಕಳೂಳಳ ಲಗಕುತಿತತಕುತ.  
4.ಸತಾರ,ಝಾನಿತ್ಸಾ, ಜಕೈಪುರ,ಸಬೆಂಬಲ್ ಪುರ,ಉದಯಪುರ,ನಾಗಪುರ 
ಮೊದಲದವು ಈ   ನಿನೇತಿಯಿಬೆಂದ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಶವಾದವು.

.I ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ.
1.ದಿವಾನಿ ಅದಾಲತ ಎಬೆಂಬ ನಾಗರಿಕ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯವನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಕು 
ಯಾರಕು? - ವಾರನ ಹನೇಸಿಸಬೆಂಗ್ತ್ಸಾ 
2.ಸಳೂಪರಿಡಬೆಂಟಬೆಂರ ಆಫ ಪಲನೇಸ ಹಕುದ್ದೆಯನಕುಶ್ನೆ ಸತೃಷಿಸಸಿದವರಕು 
ಯಾರಕು?- ಲಡ್ರ್ಕಾ ರನ ರ್ಕಾವಾಲನೇಸ
3.ಖಾಯಬೆಂ ಜಮನೇನಾದರಿ ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಬಬೆಂಗಾಳ ಮತಕುತ ಬಿಹಾರ 
ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಬೆಂದಿತಕು? - 1793 ರಲ್ಲಿ.
4.ಅಲೆರತ್ಸಾಬೆಂಡರ ರಿನೇಡ್ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದ ಕಬೆಂದಾಯ ಪದದ ತಿ ಯಾವುದಕು?
- ರಕೈತವಾರಿ ಪದದ ತಿ
5.ಆಧಕುನಿಕ ಶಿಕಕ ಣದ ಪಪ್ರೌಸರಕಕ ಉತತನೇಜನ ನಿನೇಡಿದ ಮೊದಲ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ 
ಅಧಿರರಿ ಯಾರಕು? - ವಾರನ ಹನೇಸಿಸಬೆಂಗ್ತ್ಸಾ 
6.ರಗಕುಭ್ಯಾಲೆನೇಟಿಬೆಂಗ್ ರಯದ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಬೆಂದಿತಕು? - 1773 ರಲ್ಲಿ 
7.ನಾಗರಿಕ ಸನೇವಾ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದವರಕು ಯಾರಕು? 
- ಲಡ್ರ್ಕಾ ರನ ರ್ಕಾವಾಲನೇಸ
8.ದಿವಾನಿ ಅದಾಲತ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? - ನಾಗರಿಕ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯ 
9.ಫೌಜದಾರಿ ಅದಾಲತ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? - ಅಪರಾಧ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯ 
10.ಮೊದಲಕು/ಪಪ್ರೌರಮತತಃ ವಭ್ಯಾ ವಸಿಸ್ಥಾತವಾದ ಪಲನೇಸ ವಿಭಗವನಕುಶ್ನೆ ಅಸಿತತದ್ವಿ ಕಕ 
ತಬೆಂದವರಕು ಯಾರಕು? - ಲಡ್ರ್ಕಾ ರನ ರ್ಕಾವಾಲನೇಸ 
11.ಮಹಲದ್ವಿ ರಿ ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದವರಕು ಯಾರಕು?
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-3
ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಆಳದ್ವಿ ಕಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಕು 



- ಆರ.ಎಬೆಂ.ಬಡ್ರ್ಕಾ ಮತಕುತ ಜನೇಮತ್ಸಾ ಥಾಮತ್ಸಾ ನ
12.ಮಹಲ್ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? - ತಾಲಳೂಪ್ಲಾಕಕು ಎಬೆಂದಕು ಅರರ್ಕಾ.
13.ಕಲಕ ತಾತದಲ್ಲಿ ಸಕುಪಿಪ್ರೌನೇಬೆಂಕಳೂರರ್ಕಾ ಸಸ್ಥಾಪನಗೆ ಅವರಶ ಕಲತಸಿದ ಶಾಸನ 
ಯಾವುದಕು? - 1773 ರ ರಗಕುಭ್ಯಾಲೆನೇಟಿಬೆಂಗ್ ಶಾಸನ 
14.ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಬೆಂರಿಗೆ ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕ ರಾಜಕನೇಯ ಪಪ್ರೌತಿನಿಧಭ್ಯಾ  ನಿನೇಡಕುವ ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕ 
ಚಕುನಾವಣಾ ಮತಗಟಸ  ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಗೆ ಅವರಶ ಕಳೂಟಸ  ಶಾಸನ ಯಾವುದಕು? 
- 1909 ರ ಭರತ ಪರಿಷತ ರಯದ/ಮಬೆಂಟಳೂನೇ ಮಾಲೆರ್ಕಾ ಸಕುಧಾರಣಾ 
ರಯದ
15.ಭರತದಲ್ಲಿ ಫಡರಲ್  ಕಳೂನೇರರ್ಕಾ ಸಸ್ಥಾಪನಗೆ ಅವರಶ ನಿನೇಡಿದ ಶಾಸನ 
ಯಾವುದಕು? - 1935 ರ ಭರತ ಸರರ್ಕಾರದ ರಯದ 
16.ಭರತದ ವೆಕೈಸರಾಯ್ ಆಗಿ ನನೇಮಕಗೆಳೂಬೆಂಡ ಮೊದಲಗರಕು ಯಾರಕು?
- ಲಡ್ರ್ಕಾ ರಭ್ಯಾನಿಬೆಂಗ್
17.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಭಳೂ ಕಬೆಂದಾಯ ನಿನೇತಿಗಳಿಬೆಂದ ಭರತದ ರಕೈತರಕು ಸಲದಲ್ಲೇ 
ಹಕುಟಿಸ,ಸಲದಲ್ಲೇ ಬದಕುಕ,ಸಲದಲ್ಲೇ ಸತತರಕು ಎಬೆಂದಕು ಹನೇಳಿದವರಕು 
ಯಾರಕು? - ಚಾಲ್ತ್ಸಾರ್ಕಾ ಮಟರಫ
18.ಭರತಿನೇಯ ರಿಸವರ್ಕಾ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಸಸ್ಥಾಪನಗೆ ಅವರಶ ಕಲತಸಿದ ಶಾಸನ 
ಯಾವುದಕು? - 1935 ರ ಭರತ ಸರರ್ಕಾರದ ರಯದ

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಈಸಸ ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಕಬೆಂಪನಿ ಮಳೂಲಕ ದನೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ರಳೂಪಿಸಿದ 
ನಾಭ್ಯಾಯಾಬೆಂಗ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯನಕುಶ್ನೆ ವಿಶಪ್ಲಾನೇಷಿಸಿ.

• ವಾರನ ಹನೇಸಿಸಬೆಂಗ್ತ್ಸಾ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದ ಹಳೂಸ ಯೋಜನಯ ಪಪ್ರೌರರ 
ಪಪ್ರೌತಿ ಜಲ್ಲೆಯಕು ಎರಡಕು ಬಗೆಯ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಹಳೂಬೆಂದಿರಬನೇಕತಕುತ. 

• ಅವುಗಳಬೆಂದರ, ದಿವಾನಿ ಅದಾಲತ ಎಬೆಂಬ ನಾಗರಿನೇಕ 
ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಕು ಮತಕುತ ಫೌಜದಾರಿ ಅದಾಲತ ಎಬೆಂಬ 
ಅಪರಾಧ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಕು.

• ನಾಗರಿನೇಕ ನಾಭ್ಯಾಯದಾನದ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಹಿಬೆಂದಳೂಗಳಿಗೆ ಹಿಬೆಂದಳೂ 
ಶಾಸತಪ್ರೌ ಗ ಪ್ರೌಬೆಂರಗಳ ಪಪ್ರೌರರ ಮತಕುತ ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಮರಿಗೆ ಷರಿಯತ 
ರನಳೂನಕುಗಳ ಪಪ್ರೌರರ ನಾಭ್ಯಾಯದಾನ ನಿನೇಡಲಗಕುತಿತತಕುತ.

• ಅಪರಾಧ ಪಪ್ರೌಕರಣಗಳಿಗೆ ಬಬೆಂದಾಗ ಎಲಪ್ಲಾ ರಿಗಳೂ ಇಸಪ್ಲಾಬೆಂ 
ರನಳೂನಕುಗಳ ಅನಕುಸರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಸಲಗಕುತಿತತಕುತ.

• ಕ ತಮನೇಣ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ರನಳೂನಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆಳೂಳಿಸಕುವ ಮಳೂಲಕ 
ಅಪರಾಧ ರನಳೂನಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲವಣೆ ತರಲಯಿತಕು.

• ನಾಗರಿನೇಕ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಕು ಯಕುರಳೂನೇಪಿನ ಜಲಪ್ಲಾ ಧಿರರಿಗಳ 
ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ತಯಲ್ಲಿ ರಯರ್ಕಾನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುತಿತದದ ವು. 

ಅಪರಾಧನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಕು ರಜಗಳ ಅಧಿನೇನದಲ್ಲಿದದ ರಳೂ 
ಯಕುರಳೂನೇಪಿಯನಶ್ನೆ ರ ಮನೇಲದ್ವಿಚಾರಣೆ ಯಲ್ಲಿಯನೇ 
ರಯರ್ಕಾನಿವರ್ಕಾಹಿಸಬನೇಕತಕುತ.

2.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ರ ರಲದಲ್ಲಿ ಪಲನೇಸ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯಲ್ಲಿ ತಬೆಂದಬೆಂತಹ ಸಕುಧಾರಣೆ 
ಗಳಾವುವು?

• ಲಡ್ರ್ಕಾ ರನ ರ್ಕಾವಾಲನೇಸನಕು ಮೊದಲಕು ವಭ್ಯಾ ವಸಿಸ್ಥಾತವಾದ ಪಲನೇಸ 
ವಿಭಗವನಕುಶ್ನೆ ಅಸಿತತದ್ವಿ ಕಕ ತಬೆಂದನಕು. ಇವನಕು 'ಸಳೂಪರಿಡಬೆಂಟಬೆಂರ ಆಫ 
ಪಲನೇಸ' ಎನಕುಶ್ನೆವ ಹಕುದ್ದೆಯನಕುಶ್ನೆ ಸತೃಷಿಸಸಿದನಕು.

• ಪಪ್ರೌತಿ ಜಲ್ಲೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಠಾಣೆಗಳನಾಶ್ನೆಗಿ ವಿಭಜಸಿ ಪಪ್ರೌತಿ ಠಾಣೆಯನಕುಶ್ನೆ 
'ಕಳೂತಾದ್ವಿಲ'ರ ಅಧಿನೇನದಲಳೂಪ್ಲಾ, ಹಳಿಳಗಳಕು ಚೌಕದಾರರ ಅಧಿನೇನದಲಳೂಪ್ಲಾ
ಇರಕುವಬೆಂತ ಮಾಡಿದನಕು.

• ಕಳೂತಾದ್ವಿಲರಕು ಹಳಿಳಗಳ ಮಟಸ ದಲ್ಲಿ 
ಕಳಳ ತನ,ಅಪರಾಧಗಳಕು,ದರಳೂನೇಡಗಳ ನಿಯಬೆಂತ ತಣದ 
ಜವಾಬಾದರಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂತಿತದದ ರಕು.

• 1781 ರಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಮಾಭ್ಯಾಜಸಸಪ್ರೌನೇರ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ನನೇಮಕ ಮಾಡಕುವ 
ಪದದ ತಿ ಜಾರಿಗೆಳೂಬೆಂಡಿತಕು.ಪಲನೇಸ ಅಧಿರರಿಗಳಕು ಮಾಭ್ಯಾಜಸಸಪ್ರೌನೇರ ಗಳ 
ಅಧಿನೇನಕಕ ಒಳಪಟಸ ರಕು.

• 1902 ರ ಪಲನೇಸ ಕಮಷನ ರಯದಯಕು ವಿದಾಭ್ಯಾಹರ್ಕಾತಯನಕುಶ್ನೆ 
ಪಡದವರನಕುಶ್ನೆ ಅಧಿರರಿ ಹಕುದ್ದೆಗೆ ನನೇಮಸಕುವ ಅವರಶವನಕುಶ್ನೆ 
ಕಲತಸಿತಕು.

3.ಖಾಯಬೆಂ ಜಮನೇನಾದರಿ ಪದದ ತಿಯಕು ರಕೈತರನಕುಶ್ನೆ 'ಸಲದಲ್ಲೇ ಹಕುಟಿಸ, 
ಸಲದಲ್ಲೇ ಬದಕುಕ, ಸಲದಲ್ಲೇ ಸಯಕುವಬೆಂತ' ಮಾಡಿತಕು.ಹನೇಗೆ? 
ವಿಮಶಿರ್ಕಾಸಿ.

• ಖಾಯಬೆಂ ಜಮನೇನಾದರಿ ಪದದ ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮನೇನಾದರನಕು 
ಭಳೂಮಾಲನೇಕನಾದನಕು.ಈ ಪದದ ತಿಯಬೆಂತ ಜಮನೇನಾದರನಕು ಪಪ್ರೌತಿ 
ವಷರ್ಕಾವೂ ನಿದಿರ್ಕಾಷಸ  ದಿನಕಕ ಮೊದಲೆನೇ ಅವನಕು ಒಪಿತಕಳೂಬೆಂಡಿದದ  
ಕಬೆಂದಾಯದ ಮೊತತವನಕುಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬನೇಕತಕುತ.

• ಭಳೂಮಾಲನೇಕನಿಗೆ ಈ ಪದದ ತಿಯಿಬೆಂದ ಹಚಿಲ್ಚಿನ ಲಭವಾಯಿತಕು. 
ಏಕಬೆಂದರ ಸರರರಕಕ ಸಲ್ಲಿಸಬನೇರದ ಹಣದ ಮೊತತಕಕ ಬೆಂತ ಹಚಿಲ್ಚಿಗೆ 
ವಸಳೂಲಕು ಮಾಡಿದ ಹಣವನಕುಶ್ನೆ ಅವನನೇ ಇಟಕುಸಕಳೂಳಳ ಬಹಕುದಾಗಿತಕುತ.

• ಬರಗಾಲ ಅರವಾ ವಿಪರಿನೇತ ಮಳ ಅತಿವತೃಷಿಸಯ ರರಣದಿಬೆಂದ 
ಕಬೆಂದಾಯವನಕುಶ್ನೆ ವಸಳೂಲ ಮಾಡಲಕು ಸಧಭ್ಯಾ ವಾಗದ ಸರರ್ಕಾರಕಕ 
ಸಲ್ಲಿಸಬನೇರದ ಹಣದ ಮೊತತವನಕುಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಗದಿದದ ರ, ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ 
ಸರರರವು ಭಳೂಮಯ ಒಡತನವನಕುಶ್ನೆ ಅವನಿಬೆಂದ 
ಕಸಿದಕುಕಳೂಳಕುಳತಿತತಕುತ.
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• ಈ ಪದದ ತಿಯಿಬೆಂದ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಿಗೆ ಮತಕುತ ಜಮನೇನಾದರರಿಗೆ 
ಲಭವಾಯಿತನೇ ವಿನತಃ ರಕೈತರಿಗಾಗಲಲಪ್ಲಾ . 

• ರಕೈತರಕು,ರಕೈತ ಕಳೂಲರಮರ್ಕಾಕರಕು ಜಮನೇನಾದರರ ಭಳೂಮಯಲ್ಲಿ 
ಕಲಸ ಮಾಡಲಕು ನಿರಬೆಂತರ ಅವರಶಗಳಳೂ ಸಿಗದ ಬಹಕುಮಕುಖಿ 
ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರಕು.ಅತಬೆಂತ ತ ಸಿಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲೇ ಬದಕುಕನಕುಶ್ನೆ 
ಕಳಯತಳೂಡಗಿದರಕು.

4.ರಕೈತವಾರಿ ಪದದ ತಿಯಕು ಒಳಗೆಳೂಬೆಂಡಿದದ  ಪಪ್ರೌಮಕುಖಾಬೆಂಶಗಳಕು ಯಾವುವು?
• ರಕೈತವಾರಿ ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಮೊದಲಗೆ ಒಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌಯೋಗವಾಗಿ 

ಬಾರಮಹಲ್ ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ 1792 ರಲ್ಲಿ ಅಲೆರತ್ಸಾಬೆಂಡರ ರಿನೇಡ್ 
ಜಾರಿಗೆಳೂಳಿಸಿದನಕು. ನಬೆಂತರ ಥಾಮಸ ಮನಳೂಪ್ರೌನೇ ಮದರಾಸಕು ಮತಕುತ
ಮಕೈಸಳೂರಕು ಪಪ್ರೌಬೆಂತಗಳಲ್ಲಿ 1801 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆಳೂಳಿಸಿದನಕು.

• ಈ ಪದದ ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರರರ ಮತಕುತ ರಕೈತರ ನಡಕುವೆ ನನೇರ 
ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾವನಕುಶ್ನೆ ಕಲತಸಲಯಿತಕು.

• ಭಳೂಮ ಉಳಿಮ ಮಾಡಕುತಿತದದ ವನನಕುಶ್ನೆ ಅದರ ಮಾಲನೇಕನಬೆಂದಕು 
ಸರರ್ಕಾರ ಮಾನಭ್ಯಾ ಮಾಡಿತಕು.

• ರಕೈತನನೇ ನನೇರವಾಗಿ ತಾನಕು ಕತೃಷಿ ಭಳೂಮಯಲ್ಲಿ ಪಡದ ಉತತ ನಶ್ನೆ ದ 
ಶನೇಕಡ 50 ರಷಕುಸ ಭಗವನಕುಶ್ನೆ ಕಬೆಂದಾಯದ ರಳೂಪದಲ್ಲಿ ಸರರ್ಕಾರಕಕ 
ಸಲ್ಲಿಸಬನೇರಯಿತಕು.

• ಕಬೆಂದಾಯವನಕುಶ್ನೆ 30 ವಷರ್ಕಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಬೆಂದಕು 
ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಲಯಿತಕು. ನಬೆಂತರ ಅದನಕುಶ್ನೆ ಪರಾಮಶರ್ಕಾಗಳೂ 
ಒಳಪಡಿಸಬಹಕುದಿತಕುತ.

5.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಕಬೆಂದಾಯ ನಿನೇತಿಗಳಿಬೆಂದ ಉಬೆಂಟದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು?
• ನಿಜವಾದ ರಕೈತರನಕುಶ್ನೆ ಶಳೂನೇಷಿಸಕುವ ಹಳೂಸ ಸಮಾಜಕ ವಗರ್ಕಾವಾದ 

ಜಮನೇನಾದರಿ ಸಮಕುದಾಯ ಸತೃಷಿಸಯಾಯಿತಕು.
• ಜಮನೇನಾದರರ ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ರಕೈತರಕು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ 

ಸಬೆಂಕಷಸ ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರಕು.ಕ ತಮನೇಣ ನಿಗರ್ಕಾತಿಕರಾದರಕು.
• ಭಳೂಮ ಮಾರಾಟದ ವಸಕುತವಾಯಿತಕು.ಇದನಕುಶ್ನೆ ಪರಭರ ಮಾಡಿ 

ಹಣವನಕುಶ್ನೆ ಸಲವಾಗಿ ಪಡಯಬಹಕುದಾಗಿತಕುತ.
• ಅನನೇಕ ಜಮನೇನಾದರರಳೂ ಕಳೂಡ ಕಬೆಂದಾಯವನಕುಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಕುವ 

ಸಲಕುವಾಗಿ ತಮಲ್ಮೆ  ಜಮನೇನನಕುಶ್ನೆ ಪರಭರ ಮಾಡಿದರಕು.
• ಕತೃಷಿ ಕ್ಷೇತ ತವು ವಾಣಿಜಭ್ಯಾನೇಕರಣಗೆಳೂಬೆಂಡಕು, ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡಿನಲಪ್ಲಾ ದ 

ಕಕೈಗಾರಿಕನೇಕರಣದಿಬೆಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಿಗೆ ಬನೇಡಿದ 
ಕಚಾಲ್ಚಿವಸಕುತಗಳನಶ್ನೆನೇ ಬಳಯಬನೇರಯಿತಕು.

• ಹಣದ ಲೆನೇವಾದನೇವಿಗಾರರಕು ಬಲಷಷ್ಠೆ ರಾಗತಳೂಡಗಿದರಕು.

6.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಶಿಕಕ ಣದಿಬೆಂದ ಉಬೆಂಟದ ಪರಿಣಾಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸ ಮಾಡಿ. ಅರವಾ 
 ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ಶಿಕಕ ಣ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯಕು ಅಭಿವತೃದಿದಶಿನೇಲ ಆಲೆಳೂನೇಚನಗಳನಳೂಶ್ನೆಳಗೆಳೂಬೆಂಡ 
ಒಬೆಂದಕು ಹಳೂಸ ತಲೆಮಾರನಕುಶ್ನೆ ಸತೃಷಿಸಸಿತಕು.ಸಮರರ್ಕಾಸಿ.

• ಭರತಿನೇಯರಕು ಆಧಕುನಿಕತ,ಜಾತಭ್ಯಾ ತಿನೇತತ,ಪಪ್ರೌಜಾಪಪ್ರೌಭಕುತದ್ವಿ , ವೆಕೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ಆಲೆಳೂನೇಚನಾ ಕ ತಮದ ಜಳೂತಗೆ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯವಾದಿ 
ದತೃಷಿಸಕಳೂನೇನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಿಕಳೂಳಳ ಲಕು ಸಧಭ್ಯಾ ವಾಯಿತಕು.

• ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ಭಷಗಳಕು ಮತಕುತ ಸಹಿತಭ್ಯಾ  ರಚನಗಳಿಗೆ ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹ 
ದಳೂರಯಿತಕು.ಇದರಿಬೆಂದ ವಿದಾಭ್ಯಾವಬೆಂತ ವಗರ್ಕಾದ ಆಲೆಳೂನೇಚನಾ 
ಕ ತಮದಲಳೂಪ್ಲಾ ಏಕತಯ ಸದ್ವಿ ರಳೂಪವನಕುಶ್ನೆ ರಣಕುತತನೇವೆ.

• ವತೃತತ ಪತಿಪ್ರೌಕಗಳಕು ಹಕುಟಿಸ ಬಳಯ ತಳೂಡಗಿದವು.
• ವತೃತತ ಪತಿಪ್ರೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರರ್ಕಾರದ ನಿನೇತಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿಮಶಿರ್ಕಾಸಕುವ ಮಳೂಲಕ 

ಭರತಿನೇಯರಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಆಡಳಿತದ ಬಗೆಗ್ಗೂ ವಿಮಶಾರ್ಕಾತಲ್ಮೆ ಕವಾಗಿ 
ಅಭಿಪಪ್ರೌಯ ಬಳಯಲಕು ಸಧಭ್ಯಾ ವಾಯಿತಕು.

• ಹಳೂಸ ಸಮಾಜಕ ಮತಕುತ ಧಾಮರ್ಕಾಕ ಸಕುಧಾರಣಾ ಚಳಕುವಳಿಗಳಕು 
ಹಕುಟಿಸಕಳೂಬೆಂಡವು.

• ಜ.ಎಸ.ಮಲ್,ರಳೂಸಳೂನೇ,ಮಾಬೆಂಟಸಳೂಕಭ್ಯಾನೇ ಮಕುಬೆಂತಾದವರ 
ಚಿಬೆಂತನಗಳಕು ಭರತಿನೇಯ ವಿದಾಭ್ಯಾವಬೆಂತರ ಆಲೆಳೂನೇಚನಾ ಕ ತಮದಲ್ಲಿ 
ನಾವಿನಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ತಬೆಂದವು.

• ಜಗತಿತನಾದಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ನಡಯಕುತಿತದದ  ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಚಳವಳಿಗಳ ಪಪ್ರೌಭವ 
ಭರತಿನೇಯರ ಮನೇಲಳೂ ಆಯಿತಕು.

• ಭರತಿನೇಯರಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಸಮತೃದದ  ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿಕ ಪರಬೆಂಪರಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಅರಿತಕುಕಳೂಳಳ ಲಕು  ಸಧಭ್ಯಾ ವಾಯಿತಕು.

7.ರಗಕುಭ್ಯಾಲೆನೇಟಿಬೆಂಗ್ ರಯದ ಹಳೂಬೆಂದಿದದ  ನಿಬಬೆಂಧನಗಳಾವುವು?
• ಬಬೆಂಗಾಳದ ಪಪ್ರೌಸಿಡನಿತ್ಸಾಯಕು ಉಳಿದ ಎರಡಕು 

(ಮಕುಬೆಂಬಯಿ,ಮದರಾಸಕು) ಪಪ್ರೌಸಿಡನಿತ್ಸಾಗಳ ಮನೇಲೆ ಅಧಿರರವನಕುಶ್ನೆ 
ಪಡಯಿತಕು.

• ಬಬೆಂಗಾಳದ ಗವನರ್ಕಾರನಕು ಮಳೂರಕು ಪಪ್ರೌಸಿಡನಿತ್ಸಾಗಳಿಗೆ ಗವನರ್ಕಾರ 
ಜನರಲ್ ಆದನಕು.

• ಗವನರ್ಕಾರ ಜನರಲಪ್ಲಾ ನಿಗೆ ಬಾಬೆಂಬ ಮತಕುತ ಮದರಾಸಕು ಪಪ್ರೌಸಿಡನಿತ್ಸಾಗಳಿಗೆ 
ನಿದನೇರ್ಕಾಶಿಸಕುವ,ನಿಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸಕುವ ಮತಕುತ ಮನೇಲದ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕುವ 
ಅಧಿರರ ವನಕುಶ್ನೆ ಈ ರನಳೂನಕು ನಿನೇಡಿತಕು.

• ಬಬೆಂಗಾಳ ಸರರ್ಕಾರದ ಮತಕುತ ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡಿನ ನಿದನೇರ್ಕಾಶಕ ಮಬೆಂಡಳಿಯ 
ಪೂವಾರ್ಕಾನಕುಮತಿಯಿಲಪ್ಲಾ ದ ಬಾಬೆಂಬ ಮತಕುತ ಮದರಾಸಕು 
ಸರರ್ಕಾರಗಳಕು ಯಾರ ಮನೇಲಳೂ ಯಕುದದ  ಘಳೂನೇಷಿಸಕುವಬೆಂತಿಲಪ್ಲಾ  
ಅರವಾ ಶಾಬೆಂತಿ ಸಬೆಂಧಾನ ನಡಸಕುವಬೆಂತಿಲಪ್ಲಾ .
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• ಕಲಕ ತಾತದಲ್ಲಿ ಸಕುಪಿಪ್ರೌನೇಬೆಂಕಳೂರರ್ಕಾ ಅನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಲಯಿತಕು.
8. 1858 ರ ಭರತ ಸರರ್ಕಾರದ ರಯದಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಅಬೆಂಶಗಳಾವುವು?

• ಈಸಸ ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಕಬೆಂಪನಿಯ ಮಾನಭ್ಯಾ ತ ರದಕುದಗೆಳೂಳಿಸಿ, ಭರತವನಕುಶ್ನೆ
ರಾಣಿಯವರ ಆಡಳಿತಕಕ ವಗಾರ್ಕಾಯಿಸಲಯಿತಕು.

• ಗವನರ್ಕಾರ ಜನರಲ್ ಹಕುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮವನಕುಶ್ನೆ ಬದಲಯಿಸಿ 
ವೆಕೈಸರಾಯ್ ಎಬೆಂಬ ಪದನಾಮವನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಿದರಕು.

• ಸಕಪ್ರೌಟರಿ ಆಫ ಸಸನೇರ ಫರ ಇಬೆಂಡಿಯಾ (ಭರತದ ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಗಳ 
ರಯರ್ಕಾದಶಿರ್ಕಾ) ಸಸ್ಥಾನವನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸರರ್ಕಾರ ಸತೃಷಿಸಸಿತಕು.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ 
ಮಬೆಂತಿಪ್ರೌ ಮಬೆಂಡಲದ ಸದಸಭ್ಯಾ ರಾಗಿದದ  ಇವರಕು ಭರತದ ಆಡಳಿತವನಕುಶ್ನೆ 
ನಳೂನೇಡಿಕಳೂಳಕುಳವ ಜವಾಬಾದರಿ ಹಳೂಬೆಂದಿದರಕು.

• ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಕು 15 ಸದಸಭ್ಯಾ ರನಳೂಶ್ನೆಳಗೆಳೂಬೆಂಡ ಭರತ 
ಮಬೆಂಡಲ ಅಸಿತತದ್ವಿ ಕಕ ಬಬೆಂದಿತಕು.

9.1935 ರ ಭರತ ಸರರ್ಕಾರದ ರಯದ 'ಭರತ ಸಬೆಂವಿಧಾನದ ಬಕುನಾದಿ' 
ಸಮರರ್ಕಾಸಿ

• ಭರತದ ಸಬೆಂವಿಧಾನದ ರಚನಗೆ 1935 ರ ರಯದಯಕು 
ಬಕುನಾದಿಯಾಗಿದ.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ಗಳ,ದನೇಶಿನೇಯ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನಗಳಕು ಹಾಗಳೂ ಆಶಿಪ್ರೌತ 
ರಾಜರನಳೂಶ್ನೆಳಗೆಳೂಬೆಂಡ ಅಖಿಲ ಭರತ ಒಕಳೂಕಟವನಕುಶ್ನೆ ರಚಿಸಲಕು 
ಅವರಶ ನಿನೇಡಿತಕು.

• ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌದಲ್ಲಿ 'ದಿದ್ವಿ ಸರರರ'ವನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಲಯಿತಕು.
• ಭರತಿನೇಯ ರಿಸವರ್ಕಾ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಸಸ್ಥಾಪನಗೆ ಅವರಶ ನಿನೇಡಿತಕು.
• ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ದಿದ್ವಿ ಸರರರ ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ರದಕುದಗೆಳೂಳಿಸಿ, ಪಪ್ರೌಬೆಂತಗಳಿಗೆ

ಸದ್ವಿಯತತತ ನಿನೇಡಲಯಿತಕು.
• ಭರತದಲ್ಲಿ 'ಫಡರಲ್ ಕಳೂನೇರರ್ಕಾ' ಸಸ್ಥಾಪನಗೆ ಅವರಶ 

ನಿನೇಡಲಯಿತಕು.
10.1919 ರ ರಯದಯ /ಮಾಬೆಂಟಗೆಳೂನೇ-ಚನೇಮತ್ಸಾ ಫಡ್ರ್ಕಾ ಸಕುಧಾರಣೆಗಳ 
ಪಪ್ರೌಮಕುಖಾಬೆಂಶಗಳಕು ಯಾವುವು?

• ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌದಲ್ಲಿ ದಿದ್ವಿಸದನ ಶಾಸರಬೆಂಗ ರಚನಗೆ ಅವರಶ 
ನಿನೇಡಲಯಿತಕು. ಅವುಗಳಬೆಂದರ,ಶಾಸರಬೆಂಗ ಸಭ(ಕಳಮನ)ಮತಕುತ 
ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳ ಪರಿಷತಕುತ (ಮನೇಲಲ್ಮೆ ನ)ರಚಿಸಲಯಿತಕು.

• ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ದಿದ್ವಿಸರರರ ಪದದ ತಿಗೆ ಅವರಶ ನಿನೇಡಲಯಿತಕು.
• ಭರತಕಕ ಒಬಬ್ಬಾ  ಹಕೈಕಮಷನರ ರನಕುಶ್ನೆ ನನೇಮಕ ಮಾಡಲಯಿತಕು.
• ಸದ್ವಿ ಯಬೆಂ ಆಡಳಿತವುಳಳ  ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳ ಅಭಿವತೃದಿದಗೆ ಭರವಸ 

ನಿನೇಡಲಯಿತಕು.
• ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌದ ಬಜರ ನಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ಗಳ ಬಜಟನಕುಶ್ನೆ 

ಬನೇಪರ್ಕಾಡಿಸಲಯಿತಕು.
• ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕ ಚಕುನಾವಣಾ ಮತಗಟಸ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾ ಯನಕುಶ್ನೆ 

ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಬೆಂ,ಸಿಖ,ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ ಭರತಿನೇಯರಕು ಮತಕುತ 
ಯಕುರಳೂನೇಪಿಯನಶ್ನೆ ರಿಗೆ ವಿಸತರಿಸಲಯಿತಕು.

11.1909 ರ ಭರತಿನೇಯರ ಪರಿಷತ ರಯದಯ /ಮಬೆಂಟಳೂನೇ-ಮಾಲೆರ್ಕಾ
ಸಕುಧಾರಣೆಯ ಮಕುಖಾಭ್ಯಾಬೆಂಶಗಳನೇನಕು?

• ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಶಾಸನ ಸಭಯ ಸದಸಭ್ಯಾ ರ ಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯನಕುಶ್ನೆ 16 ರಿಬೆಂದ 60 ಕಕ 
ಹಚಿಲ್ಚಿಸಲಯಿತಕು.

• ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ಗಳಲಳೂಪ್ಲಾ ಶಾಸನ ಸಭಗಳ ಸದಸಭ್ಯಾ ರ ಸಸ್ಥಾನಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಹಚಿಲ್ಚಿಸಲಯಿತಕು.

• ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಕುನಾವಣೆ ಮಳೂಲಕ ಶಾಸನ ಸಭಗೆ 
ಆಯಕಯಾಗಲಕು ಅವರಶ ನಿನೇಡಲಯಿತಕು.

• ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಬೆಂರಿಗೆ ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕ ರಾಜಕನೇಯ ಪಪ್ರೌತಿನಿಧಭ್ಯಾ  ನಿನೇಡಕುವ ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕ 
ಚಕುನಾವಣಾ ಮತಗಟಸ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾ ಯನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಯಿತಕು.

12.ಮಹಲದ್ವಿ ರಿ ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಉತತರ ಪಪ್ರೌದನೇಶ,ಮಧಭ್ಯಾ ಪಪ್ರೌದನೇಶದ ಅನನೇಕ ಭಗಗಳಕು ಪಬೆಂಜಾಬ 

ಮತಕುತ ದಹಲ ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಲಕುಪ್ಲಾಗಳನೇ ಸಮಳೂಹಿಕ 
ಒಪತ ಬೆಂದಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕಳೂಬೆಂಡಕು, ಸರರರಕಕ ತರಿಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಕುವ 
ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಯಿತಕು.

• ಈ ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಆರ.ಎಬೆಂ.ಬಡ್ರ್ಕಾ ಮತಕುತ ಜನೇಮತ್ಸಾ ಥಾಮತ್ಸಾ ನ 
ಪಪ್ರೌಯೋಗಿಸಿದರಕು.

• ಮಹಲ್ ಎಬೆಂದರ ತಾಲಳೂಪ್ಲಾಕಕು ಎಬೆಂದರರ್ಕಾ.
• ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ದಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ಕಕ ಈ ಪದದ ತಿಯ ಅನಕುಷಾಷ್ಠೆನದಲ್ಲಿ 

ವಭ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಸಗಳಿದದ ವು.
• ದಳೂಡಡ  ಮತಕುತ ಸಣಣ  ಪಪ್ರೌಮಾಣದ ಜಮನೇನಾದರರಕು ಈ ಪದದ ತಿಯ 

ಭಗವಾಗಿದದ ರಕು.
• ಕಬೆಂಪನಿ ಸರರ್ಕಾರದ ಅಧಿರರಿಗಳಕು ಜಮನೇನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಕುವ 

ಉತಾತದನಗಿಬೆಂತಲಳೂ ಹಚಿಲ್ಚಿನ ಮೊತತದ ವಾಷಿರ್ಕಾಕ ಪವತಿಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಿದದ ರಿಬೆಂದ ಅನನೇಕ ಜಮನೇನಾದರರಕು ತಮಲ್ಮೆ  
ಭಳೂಮಾಲಕತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಕಳದಕುಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

• ಅವರನಶ್ನೆ ನಚಿಲ್ಚಿ ಬದಕುಕಕುತಿತದದ  ಸಣಣ  ಕತೃಷಿಕರಕು,ಕತೃಷಿ ಕಳೂಲರರರಕು 
ನಿಗರ್ಕಾತಿಕರಾದರಕು.

13.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಶಿಕಕ ಣ ಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ  ತಬೆಂದ ಸಕುಧಾರಣೆಗಳಕು ಯಾವುವು? 
• ಆಧಕುನಿಕ ಶಿಕಕ ಣದ ಪಪ್ರೌಸರಕಕ ಉತತನೇಜನ ಕಳೂಟಸ  ಮೊದಲ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ 

ಅಧಿರರಿ ವಾರನ ಹನೇಸಿಸಬೆಂಗ್ತ್ಸಾ . 1781 ರಲ್ಲಿ ಅವನಕು ಕಲಕ ತಾತದಲ್ಲಿ 
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ಮದರಸವನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದನಕು.
• ಜಳೂನಾರನ ಡಬೆಂಕನ ಎಬೆಂಬ ಮತಳೂತಬಬ್ಬಾ  ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ವಭ್ಯಾ ಕತಯಕು 

1792 ರಲ್ಲಿ ಬನಾರಸಿತ್ಸಾನಲ್ಲಿ ಸಬೆಂಸಕ ತೃತ ರಲೆನೇಜನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದನಕು.
• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಶಿಕಕ ಣದ ವಾಭ್ಯಾಪಕ ವಿಸತರಣೆಗೆ ಮೊದಲಕು ಒತಾತಯಿಸಿದವನಕು 

ಚಾಲ್ತ್ಸಾರ್ಕಾ ಗಾಪ್ರೌಬೆಂರ.
• ವಿಲಯಬೆಂ ಬಬೆಂಟಿಬೆಂಕನಕು ಗವನರ್ಕಾರ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನನೇಮಕಗೆಳೂಬೆಂಡ

ನಬೆಂತರ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಶಿಕಕ ಣದ ವಿಸತರಣೆಗೆ ಮತತಷಕುಸ ವಿಶನೇಷ ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹ 
ದಳೂರಯಿತಕು.

• 1835 ರಲ್ಲಿ ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷ್ ಶಿಕಕ ಣ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದಬೆಂತ ಮರಲೆ ಕಳೂಟಸ  
ವರದಿಯ ಆಧಕುನಿಕ ಭರತದ ಶಿಕಕ ಣ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಗೆ ತಳಹದಿಯಾಯಿತಕು.

• ಲಡ್ರ್ಕಾ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿಯಕು ಕಲಕ ತಾತ,ಬಾಬೆಂಬ ಮತಕುತ 
ಮದರಾಸಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಳೂತನ ವಿಶದ್ವಿ ವಿದಾಭ್ಯಾಲಯಗಳನಕುಶ್ನೆ 1857 ರಲ್ಲಿ 
ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದನಕು.

.I ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಮೊದಲನಯ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ ಮಕೈಸಳೂರಕು ಯಕುದದ  ಯಾರ ನಡಕುವೆ 
ನಡಯಿತಕು?  - ಹಕೈದರಾಲ ಮತಕುತ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು
2.ಎರಡನಯ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ ಮಕೈಸಳೂರಕು ಯಕುದದ ವು ಯಾವ ಒಪತ ಬೆಂದದಳೂಬೆಂದಿಗೆ 
ಕಳೂನಗೆಳೂಬೆಂಡಿತಕು? -1784 ರ ಮಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಒಪತ ಬೆಂದ 
3.ಕತಳೂತರಕು ಚನಶ್ನೆ ಮಲ್ಮೆ  ಯಾರನಕುಶ್ನೆ ದತಕುತ ಪಡದಿದದ ಳಕು?- ಶಿವಲಬೆಂಗಪತ  
4.ಸಕುರಪುರ ಈಗಿನ ಯಾವ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ? - ಯಾದಗಿರಿ ಜಲ್ಲೆ.
5.ಮೊದಲನನೇ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ ಮಕೈಸಳೂರಕು ಯದದ ವು ಯಾವ ಒಪತ ಬೆಂದದಳೂಬೆಂದಿಗೆ 
ಕಳೂನಗೆಳೂಬೆಂಡಿತಕು? - 1769 ರ ಮದಾಪ್ರೌಸ ಒಪತ ಬೆಂದ 
6.ಮಳೂರನ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ ಮಕೈಸಳೂರಕು ಯಕುದದ ವು ಯಾವ ಒಪತ ಬೆಂದದಳೂಬೆಂದಿಗೆ 
ಕಳೂನಗೆಳೂಬೆಂಡಿತಕು? - 1792 ರ ಶಿಪ್ರೌನೇರಬೆಂಗ ಪಟಸ ಣ ಒಪತ ಬೆಂದ 
7.ಸಬೆಂಗೆಳೂಳಿಳ ರಾಯಣಣ ನನಕುಶ್ನೆ ಗಲ್ಲಿಗೆನೇರಿಸಿದ ಸಸ್ಥಾ ಳ ಯಾವುದಕು? - ನಬೆಂದಗಡ 
8.ಹಲಗಲಯ ಬನೇಡರಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ  ಏಕ ಸಿಡಿದದದ ರಕು(ದಬೆಂಗೆಎದದ ರಕು) 
- ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಶಸತಪ್ರೌಗಳ ಬಳಕಯನಕುಶ್ನೆ ನಿಬರ್ಕಾಬೆಂಧಿಸಿ ರನಳೂನನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ 
ತಬೆಂದರಕು. ಇದನಕುಶ್ನೆ ಹಲಗಲಯ ಬನೇಡರಿಗಳೂ ಸಹ ಅನದ್ವಿ ಯಿಸಿದರಕು. 
ಹಲಗಲಯ ಬನೇಡರಕು ತಲೆತಲಬೆಂತರಗಳಿಬೆಂದ ಬನೇಟಯಾಡಕುವ ಉದ್ದೇಶಕಕ 
ಮಕುಕತವಾಗಿ ಬಳಸಕುತಿತದದ  ಬಬೆಂದಳೂಕಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಿಗೆ ಒಪಿತಸಲಕು 
ಸಿದದ ರಿರಲಲಪ್ಲಾ .ಬನೇಡರಕು ಪರಬೆಂಪರಾನಕುಗತವಾದ ಹಕಕ ನಕುಶ್ನೆ ಉಳಿಸಿಕಳೂಳಳ ವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಬೆಂದ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ  ಸಿಡಿದದದ ರಕು.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಹಕೈದರಾಲಯಕು ಹನೇಗೆ ಅಧಿರರಕಕ ಬಬೆಂದನಕು?

• ಹಕೈದಲಲಯಕು ಒಬಬ್ಬಾ  ಸಮಾನಭ್ಯಾ  ಸಕೈನಿಕನಾಗಿ ಮಕೈಸಳೂರಕು ರಾಜಭ್ಯಾ ದ 
ಸನೇವೆಗೆ ಸನೇರಿ ತನಶ್ನೆ  ಚಾಣಾಕಕ  ರಾಜಕನೇಯ ನಡಗೆ ಹಸರಾಗಿದದ ನಕು.

• ಮಕೈಸಳೂರಿನ ರಾಜಕನೇಯ ಬಳವಣಿಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂಕಕ ಲ್ಮೆವಾಗಿ 
ಗಮನಿಸಕುತಿತದದ  ಇವನಕು ದನೇವನಹಳಿಳ ಮಕುತಿತಗೆ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಮತಕುತ 
ಆರರ್ಕಾಟಿನ ನಿಜಾಮನ ವಿಷಯಕಕ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದ ಸಕೈನಿಕ 
ರಯರ್ಕಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌವಧರ್ಕಾಮಾನಕಕ ಬಬೆಂದನಕು.

• ಸಕೈನಿಕರನಕುಶ್ನೆ ತನಶ್ನೆ  ವಿಶಾದ್ವಿಸಕಕ ಪಡದಕುಕಳೂಳಕುಳವಲ್ಲಿ ಸಫಲನಾದನಕು.
• ಬಹಕುಬನೇಗನ ನವಾಬ ಹಕೈದರಾಲಖಾನ ಎಬೆಂದಳೂ ಹಸರಾದನಕು.
• ಶಸತಪ್ರೌಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮತಕುತ ಪಪ್ರೌಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಭ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿದನಕು.
• ಚಕುರಕುಕನ ಸಕೈನಿಕ ರಯಾರ್ಕಾಚರಣೆಗಳ ಮಳೂಲಕ ದಳವಾಯಿಗಳ 

ಬಲ ಕಕುಬೆಂದಿಸಿದನಕು.
• ಅರಸರಾಗಿದದ  ಕತೃಷಣ ರಾಜ ಒಡಯರನಕುಶ್ನೆ ಮಳೂಲೆಗಕುಬೆಂಪಗಿಸಿ 

ಅಧಿರರದ ಮನೇಲೆ ತನಶ್ನೆ  ಸದ್ವಿಮಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದನಕು.
2.ಎರಡನನೇ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ-ಮಕೈಸಳೂರಕು ಯಕುದದ ದಿಬೆಂದ ಉಬೆಂಟದ 
ಪರಿಣಾಮಗಳಕು ಯಾವುವು?

• ಟಿಪುತ ಮಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಮತಕುತ ಕರಾವಳಿ ತಿನೇರ ಪಪ್ರೌದನೇಶದ ಮನೇಲೆ 
ಹತಳೂನೇಟಿ ಸಧಿಸಕುವುದಕು ಸಳೂಕತವೆಬೆಂದಕು ಯೋಚಿಸಿ ಮಬೆಂಗಳಳೂರಿನತತ
ಮಕುನಶ್ನೆ ಡದಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂನೇಲಸಿದನಕು.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು 1784 ರಲ್ಲಿ ಟಿಪುತವಿನಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಮಬೆಂಗಳಳೂರಕು 
ಒಪತ ಬೆಂದವನಕುಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

3.ಶಿಪ್ರೌನೇರಬೆಂಗಪಟಸ ಣ ಒಪತ ಬೆಂದದ ಷರತಕುತಗಳಾವುವು?
• ಟಿಪುತ ತನಶ್ನೆ  ಅಧರ್ಕಾರಾಜಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಬಿಟಸ ಕಳೂಡಕುವುದಕು.
• ಮಳೂರಕು ಕಳೂನೇಟಿ ರಳೂಪಯಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಯಕುದದ ನಷಸ  ಭತಿರ್ಕಾಯಾಗಿ 

ಕಳೂಡಕುವುದಕು.
• ಯಕುದದ ನಷಸ  ಭತಿರ್ಕಾಗೆ ಗಾಭ್ಯಾರಬೆಂಟಿಯಾಗಿ ತನಶ್ನೆ  ಇಬಬ್ಬಾ ರಕು ಗಬೆಂಡಕು 

ಮಕಕ ಳನಕುಶ್ನೆ ಒತತಯಾಗಿ ನಿನೇಡಕುವುದಕು.
• ಯಕುದದ ದ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸರ ಹಿಡಿಯಲಗಿದದ  ಸಕೈನಿಕರನಕುಶ್ನೆ 

ಬಿಡಕುಗಡ ಗೆಳೂಳಿಸಕುವುದಕು.
4.ನಾಲಕ ನಯ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ-ಮಕೈಸಳೂರಕು ಯಕುದದ ವು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರನಕುಶ್ನೆ ಮಕೈಸಳೂರಕು  
    ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಭದಪ್ರೌಗೆಳೂಳಿಸಿತಕು.ವಿಮಶಿರ್ಕಾಸಿ.  ಅರವಾ 
    ( 4 ನನೇ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ-ಮಕೈಸಳೂರಕು ಯಕುದದ ದ ಪರಿಣಾಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.)

• ಟಿಪುತ ತನಶ್ನೆ  ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಹಕುರಿದಕುಬೆಂಬಿಸಕುತಾತ ಹಳೂನೇರಾಡಿ 1799 ರಲ್ಲಿ 
ಯದದ ದಲ್ಲಿ ಹತನಾದನಕು.
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-4
ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಆಳಿದ್ವಿಕಗೆ ಪಪ್ರೌತಿರಳೂನೇಧಗಳಕು 



• ಟಿಪುತವಿನ ಮರಣವು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಿಗೆ ಇಡಿನೇ ಭರತವೆನೇ ತಮಲ್ಮೆ  
ಕಕೈವಶವಾದ ಸಬೆಂತಳೂನೇಷವನಕುಶ್ನೆ ತಬೆಂದಿತಕು.

• ನಬೆಂತರ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಟಿಪುತವಿನ ಹತಳೂನೇಟಿಯಲ್ಲಿದದ  ಭೌಗೆಳೂನೇಳಿಕ 
ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮರಾಠರಕು ಮತಕುತ ನಿಜಾಮನಳೂಬೆಂದಿಗೆ 
ಹಬೆಂಚಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

• ಒಬೆಂದಕು ಸಣಣ  ಭೌಗೆಳೂನೇಳಿಕ ಪಪ್ರೌದನೇಶವನಕುಶ್ನೆ ಮಕೈಸಳೂರಕು ಒಡಯರ 
ರಾಜವಬೆಂಶದ ಪಪ್ರೌತಿನಿಧಿಗೆ ವಗಾರ್ಕಾಯಿಸಲತ ಟಿಸತಕು. ಈ ಪಪ್ರೌದನೇಶವೆನೇ 
ಮಕೈಸಳೂರಕು ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನವೆಬೆಂದಕು ಹಸರಾಯಿತಕು.

5.ದಳೂನೇಬೆಂಡಿಯಾ ವಾಘ್ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ ದ ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿ 
ಹಳೂನೇರಾಡಿದ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿಶಪ್ಲಾನೇಷಿಸಿ.

• ದಳೂನೇಬೆಂಡಿಯಾ ವಾಘ್ ಒಬೆಂದಕು ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಘಟಿಸಿ ಸಕೈನಿಕ 
ರಯಾರ್ಕಾಚರಣೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದನಕು.

• ಅವನಕು ಟಿಪುತವಿನ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿದದ  ಅತತೃಪತ ಸಕೈನಿಕರಕು,ಅಧಿರರದಿಬೆಂದ 
ಮಕುಕತಗೆಳೂಳಿಸಲತ ಟಸ  ಪಳನೇಯಗಾರರಕು ಮೊದಲದವರನಕುಶ್ನೆ 
ಸಬೆಂಘಟಿಸಿ ಒಬೆಂದಕು ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಸಕುಸಜಜ್ಜಿತಗೆಳೂಳಿಸಿ ಬಬೆಂಡಾಯದ 
ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದನಕು.

• ಶಿವಮೊಗಗ್ಗೂ  ಮತಕುತ ಬಿದನಳೂರಿನ ಕಳೂನೇಟಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ವಶಪಡಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡನಕು.

• ಚಿತ ತದಕುಗರ್ಕಾದ ಕಳೂನೇಟಯನಕುಶ್ನೆ ವಶಪಡಿಸಿಕಳೂಳಳ ಲಕು ವಿಫಲ 
ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಡಸಿದನಕು. ಗವನರ್ಕಾರ ಜನರಲ್ ಲಡ್ರ್ಕಾ 
ವೆಲ್ಲೆಸಿಪ್ಲಾಯಕು ಬಬೆಂಡಾಯವನಕುಶ್ನೆ ಹತಿತಕಕ ಲಕು ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದನಕು.

• ದಳೂನೇಬೆಂಡಿಯಾ ವಾಘನ ನಿಯಬೆಂತ ತಣದಲ್ಲಿದದ  ಶಿವಮೊಗಗ್ಗೂ,ಹಳೂನಾಶ್ನೆಳಿ, 
ಹರಿಹರ ಮೊದಲದವುಗಳ ಮನೇಲೆ  ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸರರ್ಕಾರಆಕ ತಮಣ 
ನಡಸಿತಕು ದಳೂನೇಬೆಂಡಿಯಾ ತನಶ್ನೆ  ನಲೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಳದಕುಕಳೂಬೆಂಡನಕು.

• ಶಿರರಿಪುರವನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ವಶಪಡಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡ ನಬೆಂತರ 
ದಳೂನೇಬೆಂಡಿಯಾ ನಿಜಾಮನ ಹತಳೂನೇಟಿಯಲ್ಲಿದದ  ಗಕುತಿತಯ ಕಡಗೆ 
ಪಲಯನಗೆಕೈದನಕು.

• ನಿಜಾಮನಕು ಗಕುತಿತಯನಕುಶ್ನೆ ಮಕುತಿತದಾಗ ಮರಾಠರ ಪಪ್ರೌದನೇಶಕಕ 
ತರಳಿದನಕು. ಮರಾಠ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಅವನನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂನೇಲಸಿದರಳೂ ತನಶ್ನೆ  
ಹಳೂನೇರಾಟವನಕುಶ್ನೆ ಮಕುಬೆಂದಕುವರಿಸಿದನಕು.

• ಅತತೃಪತ  ಪಳನೇಗಾರರಕು,ಮಲಬಾರಿನ ಮಾಹಯಲ್ಲಿದದ  ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರಕು 
ದಳೂನೇಬೆಂಡಿಯಾಗೆ ಸಹಾಯ ನಿನೇಡಿದರಕು.

• ಶಿರರಿಪುರಕಳೂನೇಟಯನಕುಶ್ನೆ ಪುನತಃ ಗೆದಕುದಕಳೂಬೆಂಡ ದಳೂನೇಬೆಂಡಿಯಾನ 
ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಚದಕುರಿಸಿತಕು.

• ತಕುಬೆಂಗಭದಾಪ್ರೌ ಮತಕುತ ಮಲಪಪ್ರೌಭ ನದಿಗಳ ನಡಕುವಿನ ಪಪ್ರೌದನೇಶದ 

ವಿಶಾಲ ಪಪ್ರೌದನೇಶದಲ್ಲಿ ಸಬೆಂಚರಿಸಕುತಿತದದ  ದಳೂನೇಬೆಂಡಿಯಾನ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ 
ಸಳೂನೇಲಸಲಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಪಪ್ರೌಯತಿಶ್ನೆಸಿದರಕು.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಯಾಪಲಪರವಿ ಎಬೆಂಬ ಸಸ್ಥಾ ಳದಲ್ಲಿ ರಯಾರ್ಕಾಚರಣೆ ನಡಸಿ 
ಕಳೂನೇನ ಗಲ್ ಎಬೆಂಬ ಸಸ್ಥಾ ಳದಲ್ಲಿ ದಳೂನೇಬೆಂಡಿಯಾನನಕುಶ್ನೆ ಹತಕೈಗೆಕೈದರಕು.

6.ಸಬೆಂಗೆಳೂಳಿಳ ರಾಯಣಣ ನಕು ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಳೂನೇರಾಡಿದ 
ಕ ತಮವನಕುಶ್ನೆ  ವಿವರಿಸಿ.

• ರಾಯಣಣ  ವಿನೇರಯೋಧ ಕತಳೂತರಿನ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ರಕಗಿ 
ಹಳೂನೇರಾಡಕುವುದಕು ತನಶ್ನೆ  ತನಶ್ನೆ  ಆದಭ್ಯಾ  ಕತರ್ಕಾವಭ್ಯಾ ವೆಬೆಂದಕು ಭವಿಸಿದದ ನಕು.

• ಸಬೆಂಗೆಳೂಳಿಳ ರಾಯಣಣ ನಕು ಕತಳೂತರಿನ ಯಕುದದ ದಲ್ಲಿ ಚನಶ್ನೆ ಮಲ್ಮೆ ನ 
ಜಳೂತಯಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ  ಹಳೂನೇರಾಡಿದನಕು.ಯಕುದದ ದಲ್ಲಿ 
ಸರಯಾಳಾಗಿ ಬಬೆಂಧಿಸಲತ ಟಕುಸ ತರಕುವಾಯ ಬಿಡಕುಗಡಗೆಳೂಬೆಂಡನಕು.

• ರಾಯಣಣ ನಕು ಸಕೈನಿಕರನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಘಟಿಸಕುತಾತ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ದ ಬಗೆಗ್ಗೂ 
ಅಭಿಮಾನವನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಿಕಳೂಬೆಂಡನಕು.

• ಭೌಗೆಳೂನೇಳಿಕವಾಗಿ ಆಯಕಟಿಸನ ಸಸ್ಥಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಕುಪತ ಸಭಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ನಡಸಕುವ ಮಳೂಲಕ ತನಶ್ನೆ  ಮಕುಬೆಂದಿನ ಯೋಜನಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ರಳೂಪಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡನಕು.

• ರಾಯಣಣ ನ ತಕಕ ಣದ ಉದದನೇಶಗಳಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಆಡಳಿತಯಬೆಂತ ತದ 
ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಅಬೆಂಗವಾಗಿದದ  ತಾಲಳೂಪ್ಲಾಕಕು ಕಛನೇರಿಗಳಕು ಮತಕುತ 
ಖಜಾನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಲಳೂಟಿ ಮಾಡಕುವುದಕು.

• ಮೊದಲಕು ನಬೆಂದಗಡ ಮತಕುತ ಖಾನಾಪುರ ನಬೆಂತರ ಸಬೆಂಪಗಾವಿ ಆತನ 
ರಯಾರ್ಕಾಚರಣೆಗಳ ಸಸ್ಥಾ ಳಗಳಾದವು.

• ರಾಯಣಣ ನನಕುಶ್ನೆ ಸರಹಿಡಿಯಲಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಒಬೆಂದಕು ಸಬೆಂಚನಕುಶ್ನೆ 
ರಳೂಪಿಸಿದರಕು.ಕತಳೂತರಿನ ರಾಣಿಯನಕುಶ್ನೆ ವಿರಳೂನೇಧಿಸಕುತಿತದದ  
ದನೇಸಯಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌಚಳೂನೇದಿಸಿದರಕು.

• ಅಮಲದ ರನಾಗಿದದ  ಕತೃಷಣ ರಾಯ ಈ ಸಬೆಂಚಿಗೆ ಕಕೈಜಳೂನೇಡಿಸಿದನಕು. 
ಸಬೆಂಚಿಗೆ ಬಲಯಾದ ರಾಯಣಣ ನನಕುಶ್ನೆ ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷರ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಬಬೆಂಧಿಸಿ 
ಧಾರವಾಡಕಕ ತಬೆಂದಿತಕು.ರಾಯಣಣ ನನಕುಶ್ನೆ ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ಅಪರಾಧಿ ಎಬೆಂದಕು 
ಘಳೂನೇಷಿಸಿ 1831 ರಲ್ಲಿ ನಬೆಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆನೇರಿಸಲಯಿತಕು.

7.ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಳೂಡಗಿನ ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ದಿಬೆಂದ ಪುಟಸ ಬಸಪತ ನ 
ಪತ ತವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಪುಟಸ  ಬಸಪತ  ಕಳೂಡಗಿನ ಬಬೆಂಡಾಯದ ನಾಯಕತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ 
ವಹಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡಕು, ಬಬೆಂಡಕುಕಳೂನೇರರನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಘಟಿಸಿ ಜನರನಕುಶ್ನೆ 
ಸಬೆಂತಕೈಸಿದನಕು.

• ಬಬೆಂಡಕುಕಳೂನೇರರ ಸರರರ ಸಸ್ಥಾಪನಯ ನಬೆಂತರ ತಬೆಂಬಾಕಕು ಮತಕುತ 
ಉಪಿತನ ಮನೇಲನ ಸಕುಬೆಂಕವನಕುಶ್ನೆ ರದಕುದ ಮಾಡಲಗಕುವುದಕು ಎಬೆಂದಳೂ 
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ಘಳೂನೇಷಿಸಿದನಕು
• ಶಿಪ್ರೌನೇಮಬೆಂತ ರಕೈತರಕು,ಪರಕುಪತತಗಾರರಕು,ಭಳೂಹಿಡಕುವಳಿದಾರರಿಗೆ 

ಆಶಾದ್ವಿಸನಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಲಯಿತಕು.
• ಸರರ್ಕಾರಿ ಕಛನೇರಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಶಪಡಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡಕು ಸರರ್ಕಾರಿ 

ಅಧಿರರಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಬೆಂಧಿಸಿದಕುದ ಬಬೆಂಡಾಯದ ಪಪ್ರೌರಮ 
ಹಜಜ್ಜಿಯಾಯಿತಕು.

• ಸಕುಳಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ಆಸಕುಪಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನಭ್ಯಾ  ಜನರಿಗೆ ಕರಕುಕಕುಳ 
ನಿನೇಡಕುತಿತದದ  ಅಮಲದ ರನ ಹತಭ್ಯಾ ಪುಟಸ ಬಸಪತ ನ ಜನಪಿಪ್ರೌಯತಯನಕುಶ್ನೆ 
ಹಚಿಲ್ಚಿಸಿತಕು. ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ ಬಬೆಂಡಾಯ ವಾಭ್ಯಾಪಕ ಪಪ್ರೌಚಾರ ಮತಕುತ 
ಬಬೆಂಬಲವನಕುಶ್ನೆ ಪಡದಕುಕಳೂಬೆಂಡಿತಕು.

8.ಸಕುರಪುರದ ದಬೆಂಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ.
• ವೆಬೆಂಕಟಪತ ನಾಯಕನ ರಲದಲ್ಲಿ ಸಕುರಪುರ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ವಿರಳೂನೇಧಿ 

ಬಬೆಂಡಾಯದ ಕಚಲ್ಚಿ ನಕುಶ್ನೆ ಗಳಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡಿತಕು.
• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸರರ್ಕಾರವು ಸಕುರಪುರದ ಬಳವಣಿಗೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂಕಕ ಲ್ಮೆವಾಗಿ 

ಅವಲೆಳೂನೇಕಸಕುತಿತತಕುತ.
• 1857 ರಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭದ ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿನ ನಾನಾಸಹನೇಬನ 

ಪಪ್ರೌತಿನಿಧಿಗಳಕು ಸಕುರಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಎಬೆಂಬ ಪುರರಕು ಕಬೆಂಡಕುಬಬೆಂದಿತಕು.
• ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ರಾಜನನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಶಯದಿಬೆಂದ 

ರಣಕುವಬೆಂತಾಯಿತಕು.
• ರಾಜನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದ ಬಗೆಗ್ಗೂ ವರದಿ ನಿನೇಡಲಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ 

ಸರರ್ಕಾರ ರಭ್ಯಾಬೆಂಪ್ ಬಲ್ ಎಬೆಂಬ ಅಧಿರರಿಯನಕುಶ್ನೆ ನನೇಮಸಿತಕು. ಇವನಕು
ರಾಜನಕು ಆಡಳಿತ ದಕುವಭ್ಯಾ ರ್ಕಾವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾನ ಎಬೆಂಬ 
ಅಬೆಂಶವನಕುಶ್ನೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರಣಿಸಿ ಹಕೈದರಾಬಾದಿನ ರಸಿಡಬೆಂರ ನಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದನಕು.

• 1858 ರಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಸಕುರಪುರವನಕುಶ್ನೆ ಆಕ ತಮಸಿತಕು.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು 
ಸಕುರಪುರ ಕಳೂನೇಟಯನಕುಶ್ನೆ ವಶಪಡಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

9.ಮೊದಲನನೇ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ-ಮಕೈಸಳೂರಕು ಯದದ ಕಕ ರರಣಗಳನೇನಕು?
• ದಕ್ಷಿಣ ಭರತದಲ್ಲಿ ಹಕೈದರಾಲ ಗಳಿಸಕುತಿತದದ  ರಾಜಕನೇಯ ಪಪ್ರೌಬಲಭ್ಯಾ  

ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು,ಹಕೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮ ಮತಕುತ ಮರಾಠರಲ್ಲಿ ಅಸಹನ 
ಮಳೂಡಿಸಿತಕು.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಸಮಾಪ್ರೌಜಭ್ಯಾ ಷಾಯಿ ರಳೂನೇರಣೆಗೆ ಮಕುಳಾಳಗಿ 
ಪರಿಣಮಸಿದದ  ಹಕೈದರಾಲಯನಕುಶ್ನೆ ರಾಜಕನೇಯವಾಗಿ ಹಣಿಯಲಕು 
ತಬೆಂತ ತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮಾಡಲರಬೆಂಭಿಸಿದರಕು.

• ಹಕೈದರಾಲಯ ವಿರಕುದದ  ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು, ಮರಾಠರಕು ಮತಕುತ 
ನಿಜಾಮನಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಒಪತ ಬೆಂದ ಮಾಡಿಕಳೂಬೆಂಡಕು ತಿಪ್ರೌಪಕಕ  ಒಕಳೂಕಟ 

ರಚಿಸಿದರಕು.
• ಆದರ ಹಕೈದರಾಲ ತನಶ್ನೆ  ಚಾಣಾಕಕ ಭ್ಯಾ ರಾಜಕನೇಯ ತಬೆಂತ ತಗಳನಕುಶ್ನೆ 

ಪಪ್ರೌಯೋಗಿಸಕುವ ಮಳೂಲಕ ತನಶ್ನೆ  ವಿರಕುದದ  ರಚನಯಾಗಿದದ  
ಮತ ತಕಳೂಟವನಕುಶ್ನೆ ಒಡದಕು ಮರಾಠರಕು ಮತಕುತ ನಿಜಾಮನನಕುಶ್ನೆ 
ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ  ಎತಿತಕಟಕುಸವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿದ್ವಿಯಾದನಕು.

10.ಎರಡನನೇ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ-ಮಕೈಸಳೂರಕು ಯಕುದದ ಕಕ ರರಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ತಿರಕುವಾಬೆಂಕಳೂರಕು ಮತಕುತ ತಬೆಂಜಾವೂರಕು ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಜಕನೇಯ

ಸನಿಶ್ನೆವೆನೇಶಗಳಕು ಈ ಯಕುದದ ಕಕ ರರಣಗಳಾದವು.
• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಮದಾಪ್ರೌಸ ಒಪತ ಬೆಂದದ ಷರತಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಉಲಪ್ಲಾ ಬೆಂಘಿಸಲಕು 

ಯತಿಶ್ನೆಸಿದರಕು.
• ಮರಾಠರಕು ಮಾಧವರಾಯನ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ದಲ್ಲಿ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಮಕುನಶ್ನೆಡಸಿ 

ಶಿಪ್ರೌನೇರಬೆಂಗಪಟಸ ಣದ ಕಡ ನಕುಗಿಗ್ಗೂದಾಗ ಹಕೈದರ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಸಹಾಯವನಕುಶ್ನೆ
ಅಪನೇಕ್ಷಿಸಿದನಕು.ಆದರ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಇದನಕುಶ್ನೆ ತಿರಸಕ ರಿಸಿ ಮದರಾಸಕು 
ಒಪತ ಬೆಂದಕಕ ವಿರಕುದದ ವಾಗಿ ನಡದಕು ಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

• ಮಾಹಯಕು ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರ ವಸಹತಕುವಾಗಿದಕುದ,ಹಕೈದರಾಲಯ 
ನಿಯಬೆಂತ ತಣಕಕ ಒಳಪಟಿಸತಕುತ.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಮಾಹಯನಕುಶ್ನೆ 
ವಶಪಡಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡಿದಕುದ ಎರಡನನೇ ಮಕೈಸಳೂರಕು ಯಕುದದ ಕಕ 
ರರಣವಾಯಿತಕು.

11.ಮಳೂರನನೇ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ-ಮಕೈಸಳೂರಕು ಯಕುದದ ಕಕ ರರಣಗಳನೇನಕು?
• ಈ ಯಕುದದ ಕಕ ನನೇರ ರರಣ ತಿರಕುವಾಬೆಂಕಳೂರಕು ರಾಜರರಣಕಕ 

ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆ.
• ತಿರಕುವಾಬೆಂಕಳೂರಿನ ರಾಜ ನರಯ ಕಳೂಚಿಲ್ಚಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ 

ಬಬೆಂಬಲದಿಬೆಂದ ಕಳೂನೇಟಯನಕುಶ್ನೆ ನಿಮರ್ಕಾಸಿದನಕು.ಹಾಗಳೂ ಡಚಲ್ಚಿ ರಿಬೆಂದ 
ಆಯಕಳೂನೇಟ ಮತಕುತ ರಬೆಂಗನಳೂರಕು ಕಳೂನೇಟಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಡದಕು 
ಕಳೂಬೆಂಡಿದದ ನಕು. ಇದಕು ಮಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಷರತಕುತಗಳ 
ಉಲಪ್ಲಾ ಬೆಂಘನಯಾಗಿತಕುತ.

12.ನಾಲಕ ನನೇ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ-ಮಕೈಸಳೂರಕು ಯಕುದದ ಕಕ ರರಣಗಳನೇನಕು?
• ಟಿಪುತ ಮಳೂರನನೇ ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ-ಮಕೈಸಳೂರಕುಯಕುದದ ದನ ಸಳೂನೇಲನಕುಶ್ನೆ 

ವೆಕೈಯಕತಕವಾಗಿ ಸಿದ್ವಿನೇಕರಿಸಿ ಅದನಕುಶ್ನೆ ಸವಾಲೆಬೆಂದಕು ಪರಿಗಣಿಸಿದದ ನಕು.
• ಟಿಪುತ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಅಧಿನೇನದಲ್ಲಿದದ  ಮಲೆಯಾಳಬೆಂ ಮಾತನಾಡಕುವ 

ಭಳೂಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಕು ನಾಭ್ಯಾಯಯಕುತವಾಗಿ ತನಗೆನೇ ಸನೇರಬನೇಕಬೆಂದಕು 
ವಾದಿಸಿದನಕು.ಆದರ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಅದನಕುಶ್ನೆ ಪುಷಿಸನೇಕರಿಸಲಲಪ್ಲಾ .

• ಟಿಪುತ ಭರತಿನೇಯ ರಾಜರ ಒಕಳೂಕಟವನಕುಶ್ನೆ ತನಶ್ನೆಡಗೆ ಸಳಯಲಕು 
ಮಾಡಕುತಿತದದ  ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ಗಳಕು ಹಾಗಳೂ ತಮಲ್ಮೆ  ಬದದ  ವೆಕೈರಿಗಳಾದ 
ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಟಿಪುತ ಹಳೂಬೆಂದಿದದ  ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಗಳಕು ವೆಲ್ಲೆಸಿಪ್ಲಾಯಲ್ಲಿ ದದ್ವಿನೇಷ
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ಭವನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಿದವು.
• ಟಿಪುತ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ ವಾಗಿದದ  ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರ ಸಹರರ ಪಡಯಲಕು 

ಪಪ್ರೌಯತಿಶ್ನೆಸಿ ರಾಯಭರಿಯನಕುಶ್ನೆ ಕಳಕುಹಿಸಿದದ ನಕು. ಇದಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ 
ಅಸಮಾಧಾನಕಕ ರರಣವಾಯಿತಕು.

• ಹಳೂಸ ಷರತಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಒಳಗೆಳೂಬೆಂಡಿರಕುವ ಒಬೆಂದಕು ಒಪತ ಬೆಂದವನಕುಶ್ನೆ 
ಟಿಪುತವಿನ ಮನೇಲೆ ಹನೇರಲಯಿತಕು.ಆದರ ಟಿಪುತ ಅಮಾನವಿನೇಯ 
ಮತಕುತ ಅಸಮಾನ ಷರತಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಒಳಗೆಳೂಬೆಂಡಿದದ  ಇದನಕುಶ್ನೆ 
ನಿರಾಕರಿಸಿದನಕು.ಇದಕು ಯಕುದದ ಕಕ ರರಣವಾಯಿತಕು.

13.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ ದ ಹಲಗಲಯ ಬನೇಡರ ದಬೆಂಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಹಲಗಲ ಎಬೆಂಬಕುದಕು ಬಾಗಲಕಳೂನೇಟ ಜಲ್ಲೆಯ ಮಕುದಳೂನೇಳ 

ತಾಲಳೂಪ್ಲಾಕನ ಒಬೆಂದಕು ಪುಟಸ ಗಾಪ್ರೌಮ.
• ಇದಕು ಮಕುದಳೂನೇಳ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನದ ಆಳಿದ್ವಿಕಗೆ ಒಳಪಟಿಸತಕುತ. 
• 1857 ರ ಬಬೆಂಡಾಯದ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಆಳಿದ್ವಿಕಯ

ಪಪ್ರೌದನೇಶದಲ್ಲಿ ಶಸತಪ್ರೌಗಳ ಬಳಕಯನಕುಶ್ನೆ ನಿಬರ್ಕಾಬೆಂಧಿಸಿ ರನಳೂನಳೂಬೆಂದನಕುಶ್ನೆ 
ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದರಕು.

• ಹಲಗಲಯ ಬನೇಡರಕು ತಲೆತಲಬೆಂತರಗಳಿಬೆಂದ ಬನೇಟಯಾಡಕುವ 
ಉದ್ದೇಶಕಕ ಮಕುಕತವಾಗಿ ಬಳಸಕುತಿತದದ  ಬಬೆಂದಳೂಕಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಿಗೆ 
ಒಪಿತಸಲಕು ಸಿದದ ರಿರಲಲಪ್ಲಾ .

• ಬನೇಡರಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಪರಬೆಂಪರಾನಕುಗತವಾದ ಹಕಕ ನಕುಶ್ನೆ ಉಳಿಸಿಕಳೂಳಳ ವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಬೆಂದ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ  ಸಿಡಿದದದ ರಕು.

• ಈ ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಲಗಲಯ ಸಕುತತಮಕುತತಲನ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಾದ 
ಮಬೆಂಟಳೂರಕು,ಬಳೂನೇದಾನಿ,ಆಲಗಕುಬೆಂಡಿಯ ಬನೇಡರಕು ಹಲಗಲಯ 
ಬನೇಡರಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಸನೇರಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

• ಈ ದಬೆಂಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ನಿಷಾಕರಕುಣಭ್ಯಾ ವಾಗಿ ಹತಿತಕಕ ದರಕು.
14.ಭರತದ ಚರಿತಪ್ರೌಯಲ್ಲಿ 18 ನನೇ ಶತಮಾನವನಕುಶ್ನೆ 'ರಾಜಕನೇಯ 
ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳ ಶತಮಾನ'ವೆಬೆಂದಕು ಕರಯಲಗಿದ ಸಮರರ್ಕಾಸಿ.

• ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರಕು ಮತಕುತ ಇಗಿಪ್ಲಾಷರಕು ಭರತದ ರಾಜಕನೇಯ ಕ್ಷೇತ ತಕಕ  ಪಪ್ರೌವೆನೇಶ
• ಮೊಘಲ್  ಚಕ ತವತಿರ್ಕಾ ಔರಬೆಂಗಜನೇಬನ ಮರಣ 
• ಔರಬೆಂಗಜನೇಬನ ಮರಣದಿಬೆಂದ ಮೊಘಲರ ರಾಜಕನೇಯ 

ಸವರ್ಕಾಭೌಮತದ್ವಿ  ಕಕುಗಿಗ್ಗೂತಕು.
• ದಕ್ಷಿಣ ಭರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ರಾಜಕನೇಯ ಹತಳೂನೇಟಿ ತಪಿತತಕು.
• ಕನಾರ್ಕಾಟಿರ  ಪಪ್ರೌದನೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿರರರಕಗಿ ಕತಾತಟಗಳಕು 

ಆರಬೆಂಭವಾದವು.
• 1704 ರಲ್ಲಿ  ಸಬೆಂಭವಿಸಿದ ಚಿಕಕ ದನೇವರಾಜ ಒಡಯರ ಮರಣ 

ಮಕೈಸಳೂರಕು ರಾಜಭ್ಯಾ ದ ರಾಜಕನೇಯ ಬಳವಣಿಗೆಯ ಮನೇಲೆ 

ದಕುಷತ ರಿಣಾಮ ಬಿನೇರಿತಕು.
• ಮಕೈಸಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತತರಾಧಿರರತದ್ವಿ ದ ಸಮಸಭ್ಯಾ ಉಬೆಂಟಯಿತಕು.
• ಮರಾಠರಕು,ಹಕೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮ ಮತಕುತ ಆರರ್ಕಾಟಿನ 

ನವಾಬರ ನಡಕುವೆ ಹಳೂನೇರಾಟಗಳಕು 
• ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ-ಮಕೈಸಳೂರಕು ಯಕುದದ ಗಳಕು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಬೆಂಭವಿಸಿದವು.

.I ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ.
1.19 ನನೇ ಶತಮಾನವನಕುಶ್ನೆ ಏನಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು? 
- ನವೋದಯದ ರಲ 
2.ರಾಜಾರಾಮ ಮೊನೇಹನರಾಯರಕು ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದ ಪತಿಪ್ರೌಕ 
- ಸಬೆಂವಾದ ಕೌಮಕುದಿ.(ಬಬೆಂಗಾಳಿ ಭಷಯ ಪತಿಪ್ರೌಕ)
3.ಪಪ್ರೌರರ್ಕಾನಾ ಸಮಾಜದ ಸಸ್ಥಾಪಕರಕು- ಡಾ.ಆತಲ್ಮೆ ರಾಮ ಪಬೆಂಡಕುರಬೆಂಗ 
4.ಯಕುವ ಬಬೆಂಗಾಳಿ ಚಳಕುವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ಆರಬೆಂಭಿಸಿದವರಕು
   -ಹನಿಪ್ರೌ ವಿವಿಯನ ಡಿರನೇಜಯೋ 
5.ಸದ್ವಿಮ ವಿವೆನೇರನಬೆಂದರ ಗಕುರಕುಗಳಾಗಿದದ ವರಕು- ರಾಮಕತೃಷಣ  ಪರಮ
ಹಬೆಂಸರಕು 
6.ಆಬೆಂಗೆಳೂಪ್ಲಾನೇ ಓರಿಯಬೆಂಟಲ್ ರಲೆನೇಜನಕುಶ್ನೆ 1875 ರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಸ್ಥಾ ಳ 
ಯಾವುದಕು? - ಆಲಘರ
7.ರಾಜಾ ರಾಮಮೊನೇಹನ ರಾಯರನಕುಶ್ನೆ ಆಧಕುನಿಕ ಭರತದ ಹರಿರರ, 
ಭರತದ ಪುನರಕುಜಜ್ಜಿನೇವನದ ಜನಕ ಮತಕುತ ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯತಯ 
ಪಪ್ರೌವಾದಿ ಎಬೆಂದಕು ಹನೇಳಿದವರಕು ಯಾರಕು?
- ರವಿನೇಬೆಂದಪ್ರೌನಾರ ಠಾಗಳೂರ ರವರಕು.
8.ವೆನೇದಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಎಬೆಂದಕು ಕರನಿನೇಡಿದವರಕು ಯಾರಕು? 
- ದಯಾನಬೆಂದ ಸರಸದ್ವಿ ತಿ
9.ದಯಾನಬೆಂದ ಸರಸದ್ವಿ ತಿಯವರಕು ಗ ಪ್ರೌಬೆಂರ ಯಾವುದಕು? - ಸತಾಭ್ಯಾರರ್ಕಾ ಪಪ್ರೌರಶ 
10.ಸತಭ್ಯಾ ಶಳೂನೇಧಕ ಸಮಾಜದ ಸಸ್ಥಾಪಕರಕು ಯಾರಕು? - ಜಳೂಭ್ಯಾನೇತಿಭ ಫುಲೆ 
11.ಜಳೂಭ್ಯಾನೇತಿಭ ಫುಲೆ ಯವರ ಗ ಪ್ರೌಬೆಂರ ಯಾವುದಕು? 
- ಗಕುಲಮಗಿರಿ (ಶನೇಟಕಯರ್ಕಾಚಾ ಅಸಳೂದ್)
12.ಆಲಘರ ಸಕುಧಾರಣಾ ಚಳಕುವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ಆರಬೆಂಭಿಸಿದವರಕು ಯಾರಕು?
- ಸರ ಸಯಭ್ಯಾ ದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ
13.ರಾಮಕತೃಷಣ  ಮಷನ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಕು ಯಾರಕು?
 - ಸದ್ವಿಮ ವಿವೆನೇರನಬೆಂದರಕು 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-5
ಸಮಾಜಕ ಮತಕುತ ಧಾಮರ್ಕಾಕ ಸಕುಧಾರಣಾ ಚಳಕುವಳಿಗಳಕು 



14.1897 ರಲ್ಲಿ ವಿವೆನೇರನಬೆಂದರಕು ರಾಮಕತೃಷಣ  ಆಶ ಪ್ರೌಮವನಕುಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ 
ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದರಕು?
- ಕಲಕ ತಾತದ ಬಳಿಯ ಬನೇಲಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಕತೃಷಣ  ಆಶ ಪ್ರೌಮವನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದರಕು.
15.ರಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸಳೂಸಕೈಟಿಯನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಕು ಯಾರಕು?
-ಮನೇಡಬೆಂ ಬಪ್ಲಾ ವಾರ ಸಕ ಮತಕುತ ಅಮರಿಕನಶ್ನೆ ರಾದ ಕನರ್ಕಾಲ್ ಹಚ.ಎಸ.  
  ಅಲಕ ರ
16.ಭರತದಲ್ಲಿ ರಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸಳೂಸಕೈಟಿಯ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಕಛನೇರಿ ಎಲ್ಲಿದ?
- ಮದರಾಸಿನ ಹತಿತರದ ಅಡಾಭ್ಯಾರ ನಲ್ಲಿದ.
17.ಅನಿಬಸಬೆಂಟರಕು ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದ ಪತಿಪ್ರೌಕಗಳಕು ಯಾವುವು?
- ನಳೂಭ್ಯಾ ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಮತಕುತ ರಮನ ವಿಲನೇಲ್
18.ಸತಿ ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ 1829 ರಲ್ಲಿ ನಿಷನೇಧಿಸಿದವರಕು ಯಾರಕು?
- ವಿಲಯಬೆಂ ಬಬೆಂಟಿಬೆಂಗ್
19.ಶದ್ವಿನೇತ ಸರಸದ್ವಿ ತಿ ಎಬೆಂದಕು ಯಾರನಕುಶ್ನೆ ಕರಯಕುವರಕು?-ಅನಿಬನೇಸಬೆಂರ 
20.ಅನಿಬನೇಸಬೆಂಟವರನಕುಶ್ನೆ ಶದ್ವಿನೇತ ಸರಸದ್ವಿ ತಿ ಎಬೆಂದಕು ಏಕ ಕರಯಕುವರಕು?
-ಇವರಕು ಭಗವದಿಗ್ಗೂನೇತಯನಕುಶ್ನೆ ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷ್ ಗೆ ಅನಕುವಾದ ಮಾಡಿದರಕು ಆದದ ರಿಬೆಂದ 
21.ಶಿಪ್ರೌನೇ ನಾರಾಯಣಗಕುರಕು ಧಮರ್ಕಾ ಪರಿಪಲನಾ ಯೋಗಬೆಂ 
ಸಬೆಂಘಟನಯನಕುಶ್ನೆ ಆರಬೆಂಭಿಸಿದವರಕು ಯಾರಕು? -.ಶಿಪ್ರೌನೇ ನಾರಾಯಣಗಕುರಕು
22.ಶಿಪ್ರೌನೇ ನಾರಾಯಣಗಕುರಕು ಧಮರ್ಕಾ ಪರಿಪಲನಾ ಯೋಗಬೆಂ ಸಬೆಂಘಟನಯ
ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಉದ್ದೇಶವೆನೇನಕು?
-ಹಿಬೆಂದಕುಳಿದ ಮತಕುತ ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆಳೂಳಗಾದ ಸಮಕುದಾಯಗಳ ಸಬಲನೇಕರಣ.
23.1924 ರಲ್ಲಿ ವೆಕೈಕಬೆಂ ಸತಾಭ್ಯಾಗ ಪ್ರೌಹವೆಬೆಂಬ ದನೇವಾಲಯ ಪಪ್ರೌವೆನೇಶ 
ಚಳಕುವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ನಡಸಿದವರಕು ಯಾರಕು?
- ಶಿಪ್ರೌನೇ ನಾರಾಯಣಗಕುರಕು ಮತಕುತ ಅವರ ಅನಕುಯಾಯಿಗಳಕು
24. “ಮಾನವ ಕಕುಲಕಕ ಒಬೆಂದನೇ ಜಾತಿ,ಒಬೆಂದನೇ ಧಮರ್ಕಾ ಮತಕುತ ಒಬಬ್ಬಾ ನನೇ 
ದನೇವರಕು" ಎಬೆಂಬಕುದಕು ಯಾರ ಆಶಯವಾಗಿತಕುತ?
- ಶಿಪ್ರೌನೇ ನಾರಾಯಣಗಕುರಕು
25.ದಾಪ್ರೌವಿಡ ಕಳಗಬೆಂ ಎಬೆಂಬ ಸಬೆಂಘಟನಯನಕುಶ್ನೆ ಹಕುಟಕುಸರಕದವರಕುಯಾರಕು?
- ಇ.ವಿ.ರಾಮಸದ್ವಿಮ ನಾಯಭ್ಯಾ ರ (ಪರಿಯಾರ)
26.ಪರಿಯಾರ ಆರಬೆಂಭಿಸಿದ ಪತಿಪ್ರೌಕ ಯಾವುದಕು? ಜಸಿಸನೇಸ ಪತಿಪ್ರೌಕ 
27.ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌನೇಸ ಅಧಿವೆನೇಶನದ ಮೊಟಸ  ಮೊದಲ 
ಮಹಿಳಾ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಕು ಯಾರಕು? - ಅನಿಬಸಬೆಂರ ರವರಕು 
28.ದಯಾನಬೆಂದ ಸರಸದ್ವಿ ತಿಯವರ ತಬೆಂದ ತಾಯಿ ಯಾರಕು?
- ದಯಾನಬೆಂದ ಸರಸದ್ವಿ ತಿಯವರ ತಬೆಂದ ಅಬೆಂಬಾಶಬೆಂಕರ ತಿವಾರಿ ಮತಕುತ 
ತಾಯಿ ಅಮತೃತಾಬಾಯಿ.
29.ಶಕುದಿದನೇ ಚಳಕುವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ಏಕ ಆರಬೆಂಭಿಸಲಯಿತಕು?

- ಹಿಬೆಂದಳೂ ಧಮರ್ಕಾದಿಬೆಂದ ಇಸಪ್ಲಾಬೆಂ ಮತಕುತ ಕಪ್ರೌಕೈಸತ ಧಮರ್ಕಾಕಕ ಮತಾಬೆಂತರ 
ಗೆಳೂಬೆಂಡವರನಕುಶ್ನೆ ಮತತ ಹಿಬೆಂದಳೂಧಮರ್ಕಾಕಕ ಸನೇರಿಸಿಕಳೂಳಳ ಲಕು ಈ ಚಳಕುವಳಿ 
ಯನಕುಶ್ನೆ ಆರಬೆಂಭಿಸಲಯಿತಕು

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಬಪ್ರೌಹಲ್ಮೆ  ಸಮಾಜದ ಬಳೂನೇಧನಗಳಾವುವು? / ಬಪ್ರೌಹಲ್ಮೆ  ಸಮಾಜ ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಿದ 
ತತದ್ವಿ ಗಳನೇನಕು? 

• ಏಕದನೇವತಾರಾಧನಯ ಪಪ್ರೌತಿಪದನ 
• ಅರರ್ಕಾಹಿನೇನ ಆಚರಣೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿರಳೂನೇಧಿಸಕುವುದಕು.
• ಪಪ್ರೌತಿಯಬಬ್ಬಾ  ವಭ್ಯಾ ಕತಯಕು ಘನತಯಿಬೆಂದ ಬಾಳಬನೇಕಕು ಮತಕುತ ಯಾವ 

ನಿಯಮ ಮತಕುತ ಆಚರಣೆಗಳಕು ಇದಕಕ ಕನೇಡಕುಬೆಂಟಕು ಮಾಡಬಾರದಕು 
ಎನಕುಶ್ನೆವುದಕು ಅವರ ನಿಲಕುವಾಗಿತಕುತ.

• ಬಹಕು ಪತಿಶ್ನೆತದ್ವಿ  ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ವಿರಳೂನೇಧಿಸಕುವ ಮಳೂಲಕ ಸಿತಪ್ರೌನೇಯರಿಗೆ 
ಸಮಾನತ ದಳೂರಕಬನೇಕಬೆಂದಕು ಬಪ್ರೌಹಲ್ಮೆ  ಸಮಾಜ ಆಶಿಸಿತಕು.

• ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಆಸಿತಯ ಪಲಕು ಇರಬನೇಕಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಿತಕು.
• ಒಳಳಯದಕು ಎಲ್ಲಿದದ ರಳೂ ಅದನಕುಶ್ನೆ ಸಿದ್ವಿನೇಕರಿಸಬಹಕುದಕು ಎಬೆಂದಕು ಬಪ್ರೌಹಲ್ಮೆ  

ಸಮಾಜ ಸರಿತಕು.
• ವೆನೇದಾಬೆಂತ ಮತಕುತ ಉಪನಿಷತಕುತಗಳಕು ಈ ಆಶಯವನಕುಶ್ನೆ 

ಬಳೂನೇಧಿಸಕುತತವೆಬೆಂದಕು ಸರಿದರಕು.
• ಪಶಿಲ್ಚಿಮದ ನಾಗರಿಕತಯಲ್ಲಿ ಒಳಳಯದಿದದ ರ ಅದಳೂ ಕಳೂಡ 

ಸಿದ್ವಿನೇರರಾಹರ್ಕಾ ಎಬೆಂದಕು ಹನೇಳಿದರಕು. ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷ್ ಶಿಕಕ ಣಕಕ ಒತಕುತ 
ನಿನೇಡಿದರಕು.

2.ದಯಾನಬೆಂದ ಸರಸದ್ವಿ ತಿಯವರ 'ವೆನೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಬೆಂದಿರಕುಗಿ' ಎನಕುಶ್ನೆವ 
ಘಳೂನೇಷಣೆ ಯನಕುಶ್ನೆ  ವಿಶಪ್ಲಾನೇಷಿಸಿ.

• ದಯಾನಬೆಂದ ಸರಸದ್ವಿ ತಿಯವರಕು ವೆನೇದಗಳ ಅಧಭ್ಯಾ ಯನದಿಬೆಂದ 
ಕಬೆಂಡಕುಕಳೂಬೆಂಡ ಅಬೆಂಶವೆಬೆಂದರ ಆಧಕುನಿಕ ಭರತದ ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳಿಗೆ 
ಪರಿಹಾರಗಳಕು ವೆನೇದಗಳಲ್ಲಿವೆ ಎಬೆಂಬಕುದಾಗಿತಕುತ. 

• ಈ ಹಿನಶ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಕು ಘಳೂನೇಷಿಸಿದ ವಾಕಭ್ಯಾ  'ವೆನೇದಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ' 
(ಹಿಬೆಂತಿರಕುಗಿ)'ಎಬೆಂಬಕುದಾಗಿತಕುತ.

• ಆದದ ರಿಬೆಂದ ಇವರಕು ಸಕುಧಾರಣಾವಾದಿಯಬೆಂಬಕುದಕಕ ಬೆಂತ ಪುನರಕುತಾಸ್ಥಾನ 
ವಾದಿ ಎಬೆಂದನಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

• ವೆನೇದಗಳಕು ಮಾತ ತ ಪಪ್ರೌಮಾಣಿನೇಕತೃತ ಎಬೆಂದಕು ಸರಿದರಕು.  
3.ಸತಭ್ಯಾ ಶಳೂನೇಧಕ ಸಮಾಜವು ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಿದ ಸಕುಧಾರಣೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಸತಭ್ಯಾ ಶಳೂನೇಧಕ ಸಮಾಜವನಕುಶ್ನೆ ಜಳೂಭ್ಯಾನೇತಿಭ ಫುಲೆಯವರಕು 
ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದರಕು.

• ಸತಭ್ಯಾ ಶಳೂನೇಧಕ ಸಮಾಜವು ಬಾಪ್ರೌಹಲ್ಮೆ ಣೆನೇತರ ವಗರ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಮತಕುತ 
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ಸಿತಪ್ರೌನೇಯರಿಗೆ ಸಮಾನತಯ ಹಕಕುಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ದಳೂರಕಸಿಕಳೂಡಕುವ 
ಚಳಕುವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿತಕು.

• ಶಾಲೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿ ಶಳೂದಪ್ರೌರಿಗೆ ಮತಕುತ ಹಣಕುಣ ಮಕಕ ಳಿಗೆ 
ವಿದಭ್ಯಾಯನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಿದರಕು.

• ಮಾಲ ಸಮಕುದಾಯಕಕ ಸನೇರಿದ ಫುಲೆಯವರಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ರಕು ಮತಕುತ ಎಲಪ್ಲಾ  ಜಾತಿಯವರಿಗಳೂ ನಿನೇರಕು ಸನೇದಿಕಳೂಳಳ ಲಕು 
ಅವರಶ ಕಳೂಟಸ ರಕು. 

• ಫುಲೆಯವರ ಈ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿಶ್ನೆ ಸವಿತಿಪ್ರೌಬಾಯಿ 
ಫುಲೆಯವರಕು ಒತಾತಸಯಾಗಿದದ ರಕು.

• ಇವರ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ದಿಬೆಂದ ಹಣಕುಣ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯವನಕುಶ್ನೆ 
ಸಸ್ಥಾಪಿಸಲಯಿತಕು.

• ಸಮಾನತಯ ಆಶಯದ ತಳಹದಿಯ ಮನೇಲೆ ಹಳೂಸ ಸಮಾಜವನಕುಶ್ನೆ
ನಿಮರ್ಕಾಸಕುವ ಆಧಕುನಿಕ ರಲಘಟಸ ದ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಕು 
ಶ ಪ್ರೌಮಸಿದರಕು.

4.ಆಲಘರ ಚಳಕುವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿಶಪ್ಲಾನೇಷಿಸಿ.
• 19 ನನೇ ಶತಮಾನದ ಕಳೂನಯಲ್ಲಿ ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಬೆಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಳೂಸ 

ಧಾಮರ್ಕಾಕ ಮತಕುತ ಸಮಾಜಕ ಸಕುಧಾರಣಾ ಅಲೆಯಕು 
ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭವಾಯಿತಕು.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ವಿರಳೂನೇಧಿ ಮನಳೂನೇಧಮರ್ಕಾದಿಬೆಂದ ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಬೆಂ ಸಮಕುದಾಯ 
ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾನೇಷ್ ಶಿಕಕ ಣದಿಬೆಂದ ದಳೂರವಾಗಿ ಶಿಕಕ ಣದ ಅಹರ್ಕಾತಯಿಬೆಂದ 
ದಳೂರಯ ಬಹಕುದಾದ ಅವರಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಳದಕುಕಳೂಬೆಂಡರಕು. ಇಬೆಂತಹ
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸರ ಸಯಭ್ಯಾ ದ್ ಅಹಮಲ್ಮೆ ದ್ ಖಾನ ಹಳೂಸ ಚಳಕುವಳಿ 
ರಳೂಪಿಸಿದರಕು.

• ಮಹಮದನ ಲಬಟಿರ್ಕಾ ಸಳೂಸಕೈಟಿಯಕು ಧಾಮರ್ಕಾಕ,ಸಮಾಜಕ 
ಮತಕುತ ರಾಜಕನೇಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದ ಚಚರ್ಕಾ 
ಮಾಡತಳೂಡಗಿತಕು.

• ಸಬೆಂಪಪ್ರೌದಾಯ ,ಮೌಢಭ್ಯಾ ತ,ಅಜ್ಞಾನ ಮತಕುತ ಅವೆಕೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ಮನಳೂನೇಧಮರ್ಕಾದ ವಿರಕುದದ  ಹಳೂನೇರಾಡಕುವುದಕು.

• ಪಶಿಲ್ಚಿಮಾತಭ್ಯಾ  ವಿಜ್ಞಾನ ಮತಕುತ ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿ ಕಕುರಿತಕು ಚಿಬೆಂತನಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಹರಡಕುವ ಮಳೂಲಕ ವೆಕೈಜ್ಞಾನಿಕತ ಬಳಸಕುವುದಕು.

5.ರಾಮಕತೃಷಣ  ಮಷನ ನ ದತೃಷಿಸಕಳೂನೇನವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಸದ್ವಿಮ ವಿವೆನೇರನಬೆಂದರಕು ರಾಮಕತೃಷಣ  ಮಷನ  ಅನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 

ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ಗಕುರಕುಗಳಾದ ರಾಮಕತೃಷಣ  ಪರಮಹಬೆಂಸರ ಚಿಬೆಂತನ 
ಮತಕುತ ಆಶಯಗಳನಕುಶ್ನೆ ಜನರಿಗೆ ತಲಕುಪಿಸಕುವುದಕು.

• ರಾಮಕತೃಷಣ  ಪರಮಹಬೆಂಸರಕು ರಳಿರ ಮಾತಯ ಆರಾಧಕರಕು ಮತಕುತ

ಕಲಕ ತಾತದ ರಳಿಮಬೆಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಚರ್ಕಾಕರಾಗಿದದ ರಕು.
• ಸನಾಭ್ಯಾಸ,ಧಾಭ್ಯಾನ ಮತಕುತ ಭಕತಯ ಮಳೂಲಕ ಆಧಾಭ್ಯಾತಿಲ್ಮೆಕ ಮಕುಕತಯನಕುಶ್ನೆ 

ಪಡಯಬನೇಕಬೆಂದಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಬದಕುಕನ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮಳೂಲಕ 
ತಳೂನೇರಿಸಿಕಳೂಟಸ ರಕು.

• ಎಲಪ್ಲಾ  ಧಮರ್ಕಾಗಳ ಆಶಯವು ಇದನೇ ಎಬೆಂದ ಭವಿಸಿದದ ರಕು.ದನೇವರನಕುಶ್ನೆ
ಮತಕುತ ಮಕುಕತಯನಕುಶ್ನೆ ತಲಕುಪಲಕು ಅನನೇಕ ಮಾಗರ್ಕಾಗಳಿವೆ ಎಬೆಂದಕು 
ನಬೆಂಬಿದದ ರಕು. ಜತಗೆ ಮಳೂತಿರ್ಕಾಪೂಜ ಅವಶಭ್ಯಾ ಕವೆಬೆಂದರಕು.  

6.ಸದ್ವಿಮ ವಿವೆನೇರನಬೆಂದರಕು ಯಕುವಶಕತಯ ಪಪ್ರೌನೇರಕರಾಗಿದದ ರಕು.ಹನೇಗೆ 
ಎಬೆಂಬಕುದನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಸದ್ವಿಮ ವಿವೆನೇರನಬೆಂದರಕು ಭರತ ಮತಕುತ ಪಶಿಲ್ಚಿಮಾತಭ್ಯಾ  
ಚಿಬೆಂತನಧಾರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅಭಭ್ಯಾ ಸಿಸಿದರಕು.

• ಭರತದ ದಾಶರ್ಕಾನಿಕತಯ ವಿವಿಧ ದತೃಷಿಸಕಳೂನೇನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಆಳವಾಗಿ 
ಅಧಭ್ಯಾ ಯನ ಮಾಡಿದ ನಬೆಂತರ ಅವುಗಳ ಮಹಳೂನೇನಶ್ನೆ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ 
ಭರತಿನೇಯರಿಗೆ ಮತಕುತ ಪಶಿಲ್ಚಿಮಾತಭ್ಯಾ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಕುವ ರಯರ್ಕಾ 
ಮಾಡಿದರಕು.

• ಜಾತಿವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾ ಮತಕುತ ಅದರ ಶಳೂನೇಷಣೆಯ ಮಕುಖಗಳಕು,ಬಡತನ, 
ಅಜ್ಞಾನ, ಅನಕಕ ರತ ಮಕುಬೆಂತಾದ ಒಡಕಕುಗಳಿಬೆಂದ ತಕುಬೆಂಬಿದ ಭರತದ 
ಸಮಾಜಕಕ ಹಳೂಸ ಶಳೂನೇಷಣೆ ಮಕುಕತ ರಳೂಪವನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂಡಬನೇಕಬೆಂದಕು 
ಅವಿರತ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ  ಮಾಡಿದರಕು.

• ಸಮಾಜದ ಸಕುಧಾರಣೆಗೆ, ಮೊದಲಕು ಜನರನಕುಶ್ನೆ  ವಿದಾಭ್ಯಾವಬೆಂತರನಾಶ್ನೆಗಿ 
ಮಾಡಬನೇಕಕು ಮತಕುತ ಆ ಮಳೂಲಕ ಅವರನೇ ಸಕುಧಾರಣೆಯನಕುಶ್ನೆ 
ಬಯಸಕುತಾತರಬೆಂಬಕುದಕು ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿತಕುತ.

• ಪಶಿಲ್ಚಿಮಾತಭ್ಯಾ ರ ಅಬೆಂಧಾನಕುಕರಣೆಯನಕುಶ್ನೆ ಬಿಡಬನೇಕಬೆಂದರಕು.
• ಧಮರ್ಕಾದ ಕತರ್ಕಾವಭ್ಯಾ ವೆಬೆಂದರ ಕತತಲಲ್ಲಿರಕುವವರಿಗೆ ಬಳಕಕು ನಿನೇಡಬನೇಕಕು. 

ಇಲಪ್ಲಾ ದಿದದ ರ ಅದಕು ಧಮರ್ಕಾವೆನೇ ಅಲಪ್ಲಾ  ಎಬೆಂದರಕು.
• ಇವರಕು 1893 ರಲ್ಲಿ ಅಮರಿರದ ಚಿರಗೆಳೂ ವಿಶದ್ವಿ ಧಾಮರ್ಕಾಕ 

ಸಮಲ್ಮೆನೇಳನದಲ್ಲಿ ಭರತಿನೇಯ ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿಕ ಹಿರಿಮಯನಕುಶ್ನೆ 
ಪರಿಚಯಿಸಿದರಕು. 

• ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟಕಕ ಇವರ ಆಲೆಳೂನೇಚನಗಳಕು ಶಕತಯನಕುಶ್ನೆ ತಕುಬೆಂಬಿ,
ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ವೆಬೆಂದರ ಅದಕು ಸಮಾಜಕ ಸಮಾನತಯಳೂ ಹೌದಕು 
ಎನಕುಶ್ನೆವುದನಕುಶ್ನೆ ಸರಿದವು.  - ಹಿನೇಗೆ ಸದ್ವಿಮ ವಿವೆನೇರನಬೆಂದರಕು 
ಯಕುವಶಕತಯ ಪಪ್ರೌನೇರಕರಾಗಿದದ ರಕು.

7.ಅನಿಬಸಬೆಂಟರ ಸಕುಧಾರಣಾ ಕ ತಮಗಳಾವುವು?
• ಅನಿಬಸಬೆಂಟರಕು ರಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸಳೂಸಕೈಟಿಯ ಅನಕುಯಾಯಿ 

ಯಾಗಿ ಭರತಕಕ ಬಬೆಂದರಕು.

                                                                                                                                                                                                                               
10 ನನೇ ತರಗತಿ ,ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ                                               ರಚನ : ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ ಸಹ ಶಿಕಕ ಕರಕು ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಕಕ ಜಾಲ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ 04.  14    



• ಇವರಕು ವೆನೇದಾಬೆಂತಶಾಸತಪ್ರೌದ ಬಗೆಗೆ ವಿಶನೇಷ ಜ್ಞಾನವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದದ ರಕು.
• ಐಹಿಕ ಸಬೆಂಪತಿತನ ಮನೇಲೆ ನಿಬೆಂತಿರಕುವ ಪಶಿಲ್ಚಿಮದ ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿಗಿಬೆಂತ ಆಧಾಭ್ಯಾತಿಲ್ಮೆಕ

ಶಕತಯ ಮನೇಲೆ ನಿಬೆಂತಿರಕುವ ಭರತದ ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿ ಶಪ್ರೌನೇಷಷ್ಠೆ ವಾದದ್ದೆಬೆಂದಕು 
ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಿದರಕು.

• ಇವರಕು ಹಿಬೆಂದಳೂ ಮತಕುತ ಬೌದದ  ಧಮರ್ಕಾಗಳ ತಕುಲನಾತಲ್ಮೆ ಕ ಅಧಭ್ಯಾ ಯನ 
ಮಾಡಿದದ ರಕು. ಇವರಕು ಭಗವದಿಗ್ಗೂನೇತಯನಕುಶ್ನೆ ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷಿಗೆ ಅನಕುವಾದ 
ಮಾಡಿ ಶದ್ವಿನೇತ ಸರಸದ್ವಿ ತಿ ಎನಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

• ಎಲಪ್ಲಾ  ವಗರ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಶಿಕಕ ಣ ಸಿಗಬನೇಕಬೆಂಬಕುದಕು ಇವರ ಆಶಯವಾಗಿತಕುತ.
1898 ರಲ್ಲಿ ಸಬೆಂಟಪ್ರೌಲ್ ಹಿಬೆಂದಳೂ ರಲೆನೇಜನಕುಶ್ನೆ ಬನಾರಸ ನಲ್ಲಿ 
ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದರಕು.

• ಇವರಕು ನಳೂಭ್ಯಾ ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಮತಕುತ ರಮನ ವಿಲನೇಲ್ ಎಬೆಂಬ 
ಪತಿಪ್ರೌಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದರಕು.

• ಇವರಕು ಹಳೂನೇಮ ರಳೂಲ್ ಲನೇಗ್ ಆರಬೆಂಭಿಸಿ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಚಳಕುವಳಿಗೆ 
ಚಾಲನ ನಿನೇಡಿದರಕು.

8.ನಾರಾಯಣಗಕುರಕು ಧಮರ್ಕಾಪರಿಪಲನಾ ಯೋಗಬೆಂ ಸಬೆಂಘಟನಯ 
ಕಳೂಡಕುಗೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಶಿಪ್ರೌನೇ ನಾರಾಯಣಗಕುರಕು ಅವರಕು ಈ ಸಕುಧಾರಣಾ ಸಬೆಂಘಟನಯನಕುಶ್ನೆ
ಆರಬೆಂಭಿಸಿದರಕು.ಈ ಸಬೆಂಘಟನಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಬೆಂದಕುಳಿದ ಮತಕುತ 
ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆಳೂಳಗಾದ ಸಮಕುದಾಯಗಳ ಸಬಲನೇಕರಣ.

• ಮನಕುಷಭ್ಯಾ  ಘನತಯಿಬೆಂದ ಬದಕುಕಕುವ ಸಮಾಜದ ನಿಮಾರ್ಕಾಣವೆನೇ ಈ 
ಸಬೆಂಘಟನಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತಕುತ. ಇದನಕುಶ್ನೆ ಸಧಿಸಲಕು ಶಿಕಕ ಣವೆನೇ 
ಮಾಗರ್ಕಾವೆಬೆಂದಕು ಸರಿದರಕು.

• ಕಳ ಸಮಕುದಾಯಗಳ ಪಪ್ರೌವೆನೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಕುತಿತದದ  ದನೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ 
ಪಯಾರ್ಕಾಯ ದನೇವಾಲಯಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಟಿಸದರಕು.

9.ಪರಿಯಾರ ಚಳಕುವಳಿಯ ಮಕುಖಾಭ್ಯಾಬೆಂಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ.
• ಬಾಪ್ರೌಹಲ್ಮೆ ಣೆನೇತರರಿಗೆ ದಳೂರಯ ಬನೇರದ ಅವರಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಡದ 

ಚಳಕುವಳಿಯನೇ ಪರಿಯಾರ ಚಳಕುವಳಿಯಾಗಿದ.ಇದಕು 
ಇ.ವಿ.ರಾಮಸದ್ವಿಮ ನಾಯಭ್ಯಾ ರ ಅವರ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ದಲ್ಲಿ ಆರಬೆಂಭಗೆಳೂಬೆಂಡ 
'ಆತಲ್ಮೆ  ಗೌರವ ಚಳಕುವಳಿ'

• ಇವರನಕುಶ್ನೆ ಜನರಕು ಪಿಪ್ರೌನೇತಿಯಿಬೆಂದ ಪರಿಯಾರ (ಹಿರಿಯರಕು) ಎಬೆಂದಕು
ಕರದರಕು.

• ಇವರಕು ವಣಾರ್ಕಾಶ ಪ್ರೌಮ ಧಮರ್ಕಾದ ಪರವಾಗಿ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ ಇದ ಎಬೆಂದಕು 
ಅದಕಕ ಪಯಾರ್ಕಾಯವಾದ ದಾಪ್ರೌವಿಡ ಚಳಕುವಳಿಯಬೆಂಬ 
ಜನಾಬೆಂಗಿನೇಯ ಪರಿಕಲತ ನ ಕನೇಬೆಂದಿಪ್ರೌತ ಚಳಕುವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ರಳೂಪಿಸ 
ತಳೂಡಗಿದರಕು.

• ಆಯರ್ಕಾ, ಬಾಪ್ರೌಹಲ್ಮೆ ಣ ಎನಕುಶ್ನೆವ ಜನಾಬೆಂಗಿನೇಯ ಶಪ್ರೌನೇಷಷ್ಠೆ ತಯನಕುಶ್ನೆ ಸರಕುವ
ಆಲೆಳೂನೇಚನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ತಿರಸಕ ರಿಸಿದರಕು.

• ತಮಳಕು ಭಷಯನಕುಶ್ನೆ ದಾಪ್ರೌವಿಡ ಭಷಯಬೆಂದರಕು.ಸಬೆಂಸಕ ತೃತ ಭಷ 
ಮತಕುತ ಸಹಿತಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ವಿರಳೂನೇಧಿಸಿದರಕು.

• ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾರವಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಬರಕುವ ರಾವಣನನಕುಶ್ನೆ ದಾಪ್ರೌವಿಡರ 
ನಾಯಕನಬೆಂದಕು ಬಿಬೆಂಬಿಸಿ,ರಾಮನಕುಶ್ನೆ ವೆಕೈದಿಕ ಧಮರ್ಕಾದ ದನೇವರಬೆಂದಕು 
ತಿರಸಕ ರಿಸಿದರಕು.

• ಬನಾರಸಿತ್ಸಾನಲ್ಲಿ ಆದ ಕಹಿ ಅನಕುಭವಗಳಿಬೆಂದ ಮತತಷಕುಸ ವಭ್ಯಾ ಗ ಪ್ರೌರಾದ 
ಪರಿಯಾರ ಸಬೆಂಸಕ ತೃತ ಭಷ ಮತಕುತ ರಾಮಾಯಣದ ರಾಮ ಮತಕುತ 
ರಾವಣರನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿಕ ಸಬೆಂಕನೇತಗಳನಾಶ್ನೆಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಕಾಸಿ,ರಾವಣ 
ಪರಬೆಂಪರಯನಕುಶ್ನೆ ವೆಕೈಭವಿನೇಕರಿಸಿದರಕು.

• ಜಾತಿ ಮತಕುತ ಲಬೆಂಗ ತಾರತಮಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿರಳೂನೇಧಿಸಿ ಸಮಾನತಯ 
ಆಶಯಗಳನಕುಶ್ನೆ ಎತಿತಹಿಡಿದರಕು. 

10.ಆಯರ್ಕಾ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶಗಳನೇನಕು?
• ಎಲಪ್ಲಾ  ಹಿಬೆಂದಕುಗಳಕು ರಳೂಪವಿಲಪ್ಲಾ ದ ಒಬಬ್ಬಾ ನನೇ ದನೇವರಲ್ಲಿ 

ನಬೆಂಬಿಕಯಿಡಬನೇಕಕು.
• ಹಕುಟಿಸನಿಬೆಂದ ಯಾರಳೂ ಶಳೂದಪ್ರೌರಳೂ ಅಲಪ್ಲಾ  ಅರವಾ ಬಾಪ್ರೌಹಲ್ಮೆ ಣರಳೂ 

ಅಲಪ್ಲಾ ವೆಬೆಂದಕು ಜಾತಿ ಆಧಾರವನಕುಶ್ನೆ ತಿರಸಕ ರಿಸಿತಕು.
• ಅಬೆಂತಜಾರ್ಕಾತಿನೇಯ ವಿವಾಹಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹಿಸಕುವುದಕು.
• ಬಹಕು ಪತಿಶ್ನೆತದ್ವಿ  ಮತಕುತ ಬಾಲಭ್ಯಾ ವಿವಾಹ ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ತಿರಸಕ ರಿಸಕುವುದಕು.
• ಸಿತಪ್ರೌನೇ ಮತಕುತ ಪುರಕುಷರಕು ಸಮಾನರಕು 
• ವೆನೇದಗಳಕು ಮಾತ ತ ಶಪ್ರೌನೇಷಷ್ಠೆ ,ಪಪ್ರೌಚಿನೇನ ಪವಿತ ತ ಗ ಪ್ರೌಬೆಂರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅಧಭ್ಯಾ ಯನ 

ಮಾಡಬನೇಕಕು ಮತಕುತ ಬಳೂನೇಧಿಸಬನೇಕಕು.
11.ಯಕುವ ಬಬೆಂಗಾಳಿ ಚಳಕುವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ವಿವರಿಸಿ.

• ಯಕುವಬಬೆಂಗಾಳಿ ಚಳಕುವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದವರಕು ಹನಿಪ್ರೌ 
ವಿವಿಯನ ಡಿರನೇಜಯೋ.

• ಯಕುವಬಬೆಂಗಾಳಿ ಚಳಕುವಳಿಯಕು ಪಪ್ರೌಕತೃತಿ,ಮಾನವಿನೇಯತ,ದನೇವರಕು 
ಮಕುಬೆಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ಚಚರ್ಕಾ ಮತಕುತ ಸಬೆಂವಾದಗಳನಕುಶ್ನೆ
ನಡಸಿತಕು.

• ಮಳೂಢನಬೆಂಬಿಕಗಳಿಬೆಂದ ತಕುಬೆಂಬಿದದ  ಸಮಾಜಕ ಮೌಢಭ್ಯಾ ಚಾರಗಳಲ್ಲೇ 
ಮಕುಳಕುಗಿದದ  ಸಮಾಜಕಕ ಪರಿಹಾರವಿರಕುವುದಕು ಎಲಪ್ಲಾ ರಳೂ ವೆಕೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ದತೃಷಿಸಕಳೂನೇನ ಬಳಸಿಕಳೂಬೆಂಡಾಗ ಮಾತ ತವೆಬೆಂದಕು ಡಿರನೇಜಯೋ 
ಪಪ್ರೌಚಕುರ ಪಡಿಸಿದರಕು.

• ಮಹಿಳಾ ಹಕಕುಕಗಳ ಪಪ್ರೌತಿಪದನ ಮಾಡಿದರಕು   ಮತಕುತ ಜಾತಿ ಪಪ್ರೌನೇರಿತ 
ಶಳೂನೇಷಣೆಯನಕುಶ್ನೆ ವಿರಳೂನೇಧಿಸಿದರಕು.
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12. ರಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸಳೂಸಕೈಟಿಯ ಗಕುರಿ/ಉದ್ದೇಶಗಳನೇನಕು?
• ವಿವಿಧ ಧಮರ್ಕಾಗಳಕು, ದಶರ್ಕಾನಗಳ ಮತಕುತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ತಕುಲನಾತಲ್ಮೆ ಕ 

ಅಧಭ್ಯಾ ಯನ ಮಾಡಕುವುದಕು.
• ಮನಕುಷಭ್ಯಾ ನ ಆಬೆಂತಯರ್ಕಾದಲ್ಲಿರಕುವ ಅದಮಭ್ಯಾ  ಶಕತಯನಕುಶ್ನೆ ಕಬೆಂಡಕು 

ಕಳೂಳಳ ಲಕು ಪಪ್ರೌಯತಿಶ್ನೆಸಕುವುದಕು.
• ಮನಕುಷಭ್ಯಾ ನಿಗೆ 'ವಿಶದ್ವಿ ಭಪ್ರೌತತೃತದ್ವಿ ' ಪಪ್ರೌಜ್ಞೆಯನಕುಶ್ನೆ ಘಳೂನೇಷಿಸಕುವುದಕು.

.I ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಮೊಘಲ್  ಚಕ ತವತಿರ್ಕಾ ಮತಕುತ ಔದ್ ನ ನವಾಬನನಕುಶ್ನೆ 
ಅಧಿರರದಿಬೆಂದ ಪದಚಕುಭ್ಯಾತಗೆಳೂಳಿಸಿದದ ರ ಪರಿಣಾಮವೆನೇನಕು? 
- ಇವರನಕುಶ್ನೆ ಅವಲಬೆಂಬಿಸಿದದ  ಲಕಬೆಂತರ ಸಕೈನಿಕರಕು ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಿಗಳಾದರಕು.
2.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಇನಾಬೆಂ ಆಯೋಗವನಕುಶ್ನೆ ನನೇಮಸಿ,ಇನಾಬೆಂ ಭಳೂಮಯನಕುಶ್ನೆ 
ಹಿಬೆಂಪಡದ ಪರಿಣಾಮವೆನೇನಕು?  -ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ ಕತೃಷಿಕರಕು ತಿನೇವತವಾಗಿ 
ಅವಮಾನ ಮತಕುತ ಆರರ್ಕಾಕ ಸಬೆಂಕಷಸ  ಅನಕುಭವಿಸಿದರಕು.
3.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿದದ  ಭರತಿನೇಯ ಸಿಪಯಿಗಳ ಸಿಸ್ಥಾತಿ ಗಬೆಂಭಿನೇರವಾಗಿತಕುತ. 
ಹನೇಗೆ?
-ಆಬೆಂಗಪ್ಲಾ  ಸಕೈನಿಕರಿಗಿದದ  ಸಸ್ಥಾನಮಾನ,ವೆನೇತನ,ಬಡಿತ ಅವರಶಗಳಕು ಭರತಿನೇಯ 
ಸಿಪಯಿಗಳಿಗೆ ಇರಲಲಪ್ಲಾ .
4.1857 ರ ದಬೆಂಗೆ ಮೊದಲಕು ಆರಬೆಂಭವಾಗಿದಕುದ ಎಲ್ಲಿ?  -ಬಾಭ್ಯಾರರ ಪುರದಲ್ಲಿ 
5.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ದ ಅಧಿರರಿಯನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂಬೆಂದ ಭರತಿನೇಯ ಸಿಪಯಿ 
ಯಾರಕು? -ಮಬೆಂಗಲಪಬೆಂಡ.
6.ಭರತಿನೇಯ ಸಕೈನಿಕರಕು ರಾಯಲ್  ಎನ ಫಿನೇಲ್ಡ ಬಬೆಂದಳೂಕಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಬಳಸಲಕು ನಿರಾಕರಿಸಿದರಕು.ಏಕ?
- ಈ ಬಬೆಂದಳೂಕಕುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಕುತಿತದದ  ತಕುಪಕಗಳಿಗೆ ಹಬೆಂದಿ ಮತಕುತ 
ಹಸಕುವಿನ ಕಳೂಬಬ್ಬಾ ನಕುಶ್ನೆ ಸವರಿದದ ರಿಬೆಂದ 
7.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ನಾಭ್ಯಾಯದಾನವು ಪಕಕ ಪತದಿಬೆಂದ ಕಳೂಡಿತತಬೆಂದಕು ಹನೇಗೆಹನೇಳಕುವಿರಿ?
-ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷ್  ನಾಭ್ಯಾಯಧಿನೇಶರಕು ಬಹಕುತನೇಕವಾಗಿ ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷರ ಪರವಾಗಿ 
ನಾಭ್ಯಾಯದಾನ ನಿನೇಡಕುತಿತದದ ರಕು.
8.ಧಾಮರ್ಕಾಕವಾಗಿ ಭರತಿನೇಯ ಸಕೈನಿಕರನಕುಶ್ನೆ  ಪಪ್ರೌಚಳೂನೇದಿಸಿದ ಅಬೆಂಶ 
ಯಾವುದಕು?
-ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಭರತಿನೇಯ ಸಕೈನಿಕರನಕುಶ್ನೆ ಸಗರಳೂನೇತತರ ಸನೇವೆಗೆ ಒತಾತಯಿಸಿದಕುದ
, ಧಾಮರ್ಕಾಕವಾಗಿ ಸಕೈನಿಕರನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌಚಳೂನೇದಿಸಿತಕು.
9.ಝಾನಿತ್ಸಾ ರಾಣಿಯಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ ದ ಯಕುದದ ದಲ್ಲಿ ವಶಕಕ ಪಡದ ಸಸ್ಥಾ ಳ 

ಯಾವುದಕು? - ಗಾದ್ವಿಲಯರ 
10.1857 ರ ದಬೆಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಯಿಗಳಕು ಜನರ ವಿಶಾದ್ವಿಸ ಕಳದಕುಕಳೂಬೆಂಡರಕು 
ಏಕ?
-ಸಿಪಯಿಗಳಕು ಮಾಡಿದಬೆಂತಹ ಲಳೂಟಿ, ದರಳೂನೇಡ ಮೊದಲದ ಗಬೆಂಭಿನೇರ 
ತಪುತಗಳಿಬೆಂದಾಗಿ ಜನರ ವಿಶಾದ್ವಿಸವನಕುಶ್ನೆ ಕಳದಕುಕಳೂಬೆಂಡರಕು.
11.ಝಾನಿತ್ಸಾ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷಿಲ್ಮೆನೇಬಾಯಿ ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷರ ವಿರಕುದದ  ಯಕುದದ  ಸರಲಕು 
ರರಣವೆನೇನಕು? - ದತಕುತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹಕಕ ಲಪ್ಲಾ  ಎಬೆಂಬ ನಿನೇತಿ
12.ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದ ನಿನೇತಿ -ದತಕುತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹಕಕ ಲಪ್ಲಾ  ಎಬೆಂಬ ನಿನೇತಿ

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಭರತದ ಪಪ್ರೌರಮ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಗಾಪ್ರೌಮಕಕ ರಾಜಕನೇಯ ಅಬೆಂಶಗಳಕು ಹನೇಗೆ 
ಪಪ್ರೌನೇರಕವಾದವು? ಅರವಾ 1857 ರ ದಬೆಂಗೆಗೆ ರಾಜಕನೇಯ ರರಣಗಳನೇನಕು?
ಅರವಾ  ದತಕುತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹಕಕ ಲಪ್ಲಾ  ನಿನೇತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಕು ಯಾವುವು ?

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದಿದದ  ದತಕುತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹಕಕ ಲಪ್ಲಾ  ಎಬೆಂಬ 
ನಿನೇತಿಯಿಬೆಂದ ಹಲವು ದನೇಶಿನೇಯ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನಗಳಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಅಸಿತತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ 
ಕಳದಕುಕಳೂಬೆಂಡವು. 

• ಈ ನಿನೇತಿಯಿಬೆಂದಾಗಿ ಸತಾರ,ಜಕೈಪುರ,ಝಾನಿತ್ಸಾ,ಉದಯಪುರ 
ಮೊದಲದ   ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನಗಳಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಶವಾದವು. 

• ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಯಕು ತಬೆಂಜಾವೂರಕು ಮತಕುತ ಕನಾರ್ಕಾಟಿರ 
ನವಾಬರಿಗಿದದ  ರಾಜ ಪದವಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ರದಕುದ ಪಡಿಸಿದನಕು.         

• ಮೊಘಲ್ ಚಕ ತವತಿರ್ಕಾ, ಔದ್ ನ ನವಾಬ ಮೊದಲದ 
ರಾಜರಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಪದಚಕುಭ್ಯಾತಗೆಳೂಳಿಸಿದರಕು ಇದರಿಬೆಂದ 
ಲಕಬೆಂತರ ಸಕೈನಿಕರಕು ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಿಗಳಾದರಕು.                

2.1857 ರ ದಬೆಂಗೆ/ ಪಪ್ರೌರಮ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಗಾಪ್ರೌಮದ ವಿಫಲತಗೆ 
ರರಣಗಳನೇನಕು?ಅರವಾ 1857 ರ ದಬೆಂಗೆಯಕು ಯಶಸಿದ್ವಿಯಾಗಲಲಪ್ಲಾ . 
ಸಮರರ್ಕಾಸಿ.            

• 1857 ರ ದಬೆಂಗೆಯಕು ಇಡಿನೇ ಭರತವನಕುಶ್ನೆ ವಾಭ್ಯಾಪಿಸಿದ ದಬೆಂಗೆ 
ಯಾಗಿರಲಲಪ್ಲಾ .

• ಇದಕು ದನೇಶದ ಬಿಡಕುಗಡಗಾಗಿ ನಡದದದ ಕಕ ಬೆಂತ ಅವರವರ ಸದ್ವಿ ಹಿತಾಸಕತ, 
ಹಕಕುಕಗಳಿಗಾಗಿ ನಡದಿತಕುತ. ಇದಕು ಯೋಜತ ದಬೆಂಗೆಯಾಗಿರದ 
ಅನಿರಿನೇಕ್ಷಿತ ರರಣಗಳಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌನೇರನೇಪಿತವಾಗಿತಕುತ.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸಕೈನಿಕರಲ್ಲಿದದ  ಒಗಗ್ಗೂ ಟಕುಸ ಭರತಿನೇಯ ಸಕೈನಿಕರಲ್ಲಿರಲಲಪ್ಲಾ .
• ದಬೆಂಗೆಗೆ ಸಳೂಕತ ಮಾಗರ್ಕಾದಶರ್ಕಾನ ಮತಕುತ ವಭ್ಯಾ ವಸಿಸ್ಥಾತ ಸಬೆಂಘಟನಯ 

ಕಳೂರತ ಇತಕುತ.
• ಯಕುದದ  ತಬೆಂತ ತ,ಸಕೈನಿಕ ಪರಿಣತಿ,ಸಳೂಕತ ಸನೇನಾ ನಾಯಕತದ್ವಿ  ಮತಕುತ 

ಶಿಸಿತನ ಕಳೂರತ 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-6
ಭರತದ ಪಪ್ರೌರಮ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಗಾಪ್ರೌಮ 1857



• ಹಳೂನೇರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನಿಶಿಲ್ಚಿತ ಗಕುರಿಯಿರಲಲಪ್ಲಾ .
• ಹಲವಾರಕು ದನೇಶಿನೇಯ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನಗಳ ರಾಜರಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಿಗೆ 

ನಿಷಷ್ಠೆ ರಾಗಿದದ ರಕು 
• ಸಿಪಯಿಗಳಕು ಮಾಡಿದ ಲಳೂಟಿ,ದರಳೂನೇಡಗಳಿಬೆಂದ ಜನರ ವಿಶಾದ್ವಿಸ 

ಕಳದಕುಕಳೂಬೆಂಡರಕು.
3.ಆರರ್ಕಾಕ ಬದಲವಣೆಗಳಕು 1857 ರ ದಬೆಂಗೆಗೆ  ಹನೇಗೆ ರರಣವಾದವು? 
ಅರವಾ 1857 ರ ದಬೆಂಗೆಗೆ ಆರರ್ಕಾಕ ರರಣಗಳನೇನಕು?

• ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡಿನಲಪ್ಲಾ ದ ಕಕೈಗಾರಿರ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಕರಕಕುಶಲತ ಮತಕುತ ದನೇಶಿನೇಯ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಕು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದವು. 

• ಭರತದಲ್ಲಿದದ ಬೆಂತಹ ಕರಕಕುಶಲಗಾರರಕು ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಿಗಳಾದರಕು.
• ವಿಶನೇಷವಾಗಿ ಬಟಸ ಮತಕುತ ಉಣೆಣ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಕು ಅವನತಿ ಹಳೂಬೆಂದಿ 

ನನೇರರಿಕ ವತೃತಿತಯವರಳೂ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಕಳದಕುಕಳೂಬೆಂಡರಕು.            
• ಗತೃಹ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಕು ತಿನೇವತ ಆರರ್ಕಾಕನಷಸ  ಅನಕುಭವಿಸಿ 

ಶಿರಲಗೆಳೂಬೆಂಡವು.
• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಭರತದ ವಸಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡಿಲ್ಲಿ ಮಾರಲಕು ದಕುಬಾರಿ 

ಸಕುಬೆಂಕವನಕುಶ್ನೆ ಹನೇರಿದರಕು.
• ಜಮನೇನಾದರಿ ಪದದ ತಿಯಿಬೆಂದಾಗಿ ಸರರ್ಕಾರ ಮತಕುತ ರಕೈತರ ಮದಭ್ಯಾ ಇದದ  

ಮಧಭ್ಯಾ ವತಿರ್ಕಾ ಜಮನೇನಾದರರಕು ಕತೃಷಿಕರನಕುಶ್ನೆ ಶಳೂನೇಷಿಸಕುತಿತದದ ರಕು.
• ಕಬೆಂದಾಯ ವಸಳೂಲ ಮಾಡಲಕು ತಾಲಳೂಪ್ಲಾಕಕುದಾರರಿಗಿದದ  ಹಕಕುಕಗಳನಕುಶ್ನೆ 

ಹಿಬೆಂಪಡಯಲಯಿತಕು.                   
• ಇನಾಬೆಂ ಆಯೋಗ ನನೇಮಸಿ ಇನಾಬೆಂ ಭಳೂಮಯನಕುಶ್ನೆ ವಾಪಸ 

ಪಡಯಲಯಿತಕು. ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ ಕತೃಷಿಕರಕು ತಿನೇವತವಾಗಿ ಅವಮಾನ
ಮತಕುತ ಆರರ್ಕಾಕ ಸಬೆಂಕಷಸ  ಅನಕುಭವಿಸಿದರಕು.

4.1857 ರ ದಬೆಂಗೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತಲ್ಮೆ ಕ ಅಬೆಂಶಗಳಕು ಹನೇಗೆ ರರಣವಾದವು?
ಅರವಾ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ತಬೆಂದ ಆಢಳಿತಾತಲ್ಮೆ ಕ ಸಕುಧಾರಣೆಗಳಕು 1857 ರ ದಬೆಂಗೆಗೆ 
ರರಣವಾದವು ವಿಶಪ್ಲಾನೇಷಿಸಿ.                

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಹಳೂಸ ನಾಗರಿಕ ಮತಕುತ ಅಪರಾಧ ರಯದಗಳನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ
ತಬೆಂದರಕು. 

• ರನಳೂನಿನಲ್ಲಿ ಪಕಕ ಪತ ಮತಕುತ ಭರತಿನೇಯರಿಗೆ ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕ 
ನಿಯಮಗಳಕು ಅನದ್ವಿ ಯವಾಗಕುತಿತದದ ವು.

• ಆಬೆಂಗಪ್ಲಾ  ಭಷಯಕು ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯದ ಭಷಯಾಗಿತಕುತ.
• ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷ್ ನಾಭ್ಯಾಯಾಧಿನೇಶರಕು ಬಹಕುತನೇಕವಾಗಿ ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷರ ಪರವಾಗಿ 

ನಾಭ್ಯಾಯ ನಿನೇಡಕುತಿತದದ ರಕು.
• ಹಳೂಸ ರನಳೂನಿನ ಆಶಯಗಳಕು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಲಲಪ್ಲಾ .   

5.1858 ರ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಘಳೂನೇಷಣೆಯ ಮಳೂಲಕ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು 
ಭರತಿನೇಯರನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂತಕೈಸಲಕು ಹನೇಗೆ ಪಪ್ರೌಯತಿಶ್ನೆಸಿದರಕು?ಅರವಾ   
1857 ರ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನೇನಕು?    

• ಈಸಸ ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಕಬೆಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಕಳೂನಗೆಳೂಬೆಂಡಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ 
ಸರರ್ಕಾರ ನನೇರವಾಗಿ ಆಡಳಿತವನಕುಶ್ನೆ ತನಶ್ನೆ  ಕಕೈಗೆ ತಗೆದಕುಕಳೂಬೆಂಡಿತಕು.

• ಭರತದ ವಭ್ಯಾ ವಹಾರವನಕುಶ್ನೆ  ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಪಲರ್ಕಾಮಬೆಂಟಿನ ಭರತದ 
ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಗಳ ರಯರ್ಕಾದಶಿರ್ಕಾಗೆ ಒಪಿತಸಲಯಿತಕು. 

• 1858 ರಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟನ ರಾಣಿಯಕು ಘಳೂನೇಷಣೆಯನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂರಡಿಸಕುವ 
ಮಳೂಲಕ ಭರತಿನೇಯರಿಗೆ ಸಕುಭದಪ್ರೌ ಸರರ್ಕಾರ ನಿನೇಡಕುವ ಆಶಾದ್ವಿಸನ 
ನಿನೇಡಿದಳಕು.  

• ಕಬೆಂಪನಿಯಕು ದನೇಶಿನೇ ರಾಜರಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕಳೂಬೆಂಡಿದದ  
ಒಪತ ಬೆಂದಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅಬೆಂಗಿನೇಕರಿಸಲಯಿತಕು.

• ಪಪ್ರೌದನೇಶಿಕ ವಿಸತರಣೆಯ ಅಪನೇಕ್ಷೆಯನಕುಶ್ನೆ ಕಕೈಬಿಡಕುವುದಕು. 
• ರನಳೂನಿನ ಮಕುಬೆಂದ ಸಮಾನತ. ಧಾಮರ್ಕಾಕ ಸಹಿಷಕುಣತಯಬೆಂದಿಗೆ, 

ಭರತಿನೇಯರ ಧಾಮರ್ಕಾಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ  
ವೆಬೆಂದಕು ರಾಣಿ ಭರವಸ ನಿನೇಡಿದಳಕು. 

• ಭರತಿನೇಯರ ಪಿಪ್ರೌನೇತಿ,ಬಬೆಂಬಲ,ವಿಶಾದ್ವಿಸವಿಲಪ್ಲಾ ದಿದದ ರ ಶಾಬೆಂತಿಯಿಬೆಂದ 
ಆಳಿದ್ವಿಕ ಮಾಡಲಕು ಸಧಭ್ಯಾ ವಿಲಪ್ಲಾ ವೆಬೆಂಬಕುದನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕುಅರಿತರಕು.

• ಇದಕುಭರತಿನೇಯರ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟಕಕ ಹಳೂಸ ದಿಕಳೂತ್ಸಾಚಿಯನಕುಶ್ನೆ
ನಿನೇಡಿತಕು.     

6.1857 ರ ದಬೆಂಗೆಗೆ  ಸಕೈನಿಕ ರರಣಗಳನೇನಕು?        
• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿದದ  ಭರತಿನೇಯ ಸಿಪಯಿಗಳ ಸಿಸ್ಥಾತಿಯಕು ಗಬೆಂಭಿನೇರ 

ವಾಗಿತಕುತ
• ಆಬೆಂಗಪ್ಲಾ  ಸಕೈನಿಕರಿಗಿದದ  ಸಸ್ಥಾನಮಾನ,ವೆನೇತನ,ಬಡಿತ ಅವರಶಗಳಕು 

ಭರತಿನೇಯ ಸಿಪಯಿಗಳಿಗೆ ಇರಲಲಪ್ಲಾ .
• ಭರತಿನೇಯ ಸಕೈನಿಕರನಕುಶ್ನೆ ಸಗರಳೂನೇತತರ ಸನೇವೆಗೆ ಒತಾತಯಿಸಿದಕುದ , 

ಧಾಮರ್ಕಾಕವಾಗಿ  ಸಕೈನಿಕರನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌಚಳೂನೇದಿಸಿತಕು.                         
7.1857 ರ ದಬೆಂಗೆಯ ಆರಬೆಂಭಕಕ ಬಾಭ್ಯಾರರ ಪುರ ಹನೇಗೆ ರರಣವಾಯಿತಕು?

• ಬಾಭ್ಯಾರರ ಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಕೈನಿಕ ಪಡಯಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ರಾಯಲ್ 
ಎನ ಫಿನೇಲ್ಡ ಎಬೆಂಬ ನವಿನೇನ ಬಬೆಂದಳೂಕಕುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಕುತಿತದದ  
ತಕುಪಕಗಳಿಗೆ ಹಬೆಂದಿ ಮತಕುತ ಹಸಕುವಿನ ಕಳೂಬಬ್ಬಾ ನಕುಶ್ನೆ ಸವರಿದ್ದಾರ ಎಬೆಂಬ 
ವದಬೆಂತಿಯಕು ತಿನೇವತ ಅಸಮಧಾನಕಕ ರರಣವಾಯಿತಕು.

• ಸಕೈನಿಕರಿಗೆ ತಕುಪಕಯನಕುಶ್ನೆ ಹಲ್ಲಿನಿಬೆಂದ ಕಚಿಲ್ಚಿ ತಗೆಯಕುವಬೆಂತ 
ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷರಕು ಆದನೇಶಿಸಿದಾಗ  ಇದನಕುಶ್ನೆ ತಿರಸಕ ರಿಸಿ ಮನೇಲಧಿರರಿಗಳ 
ವಿರಕುದದ  ಬಾಭ್ಯಾರರ ಪುರದ ಸಕೈನಿಕರಕು ಬಬೆಂಡಾಯವೆದದ ರಕು.
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• ಈ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಮಬೆಂಗಲಪಬೆಂಡ ಎಬೆಂಬ ಸಕೈನಿಕನಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ಸಕೈನಭ್ಯಾ ದ 
ಅಧಿರರಿಯಬಬ್ಬಾ ನನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂಬೆಂದನಕು. ಇದರಿಬೆಂದ ಮಬೆಂಗಲಪಬೆಂಡ 
ಯನಕುಶ್ನೆ  ಬಬೆಂಧಿಸಿ ಗಲ್ಲಿಗೆನೇರಿಸಲಯಿತಕು.

8.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿದದ  ಭರತಿನೇಯ ಸಿಪಯಿಗಳ ಸಿಸ್ಥಾತಿಯಕು ಗಬೆಂಭಿನೇರ 
ವಾಗಿತಕುತ.ಎಬೆಂದಕು ಹನೇಗೆ ಹನೇಳಕುವಿರಿ.

• ಆಬೆಂಗಪ್ಲಾ  ಸಕೈನಿಕರಿಗಿದದ  ಸಸ್ಥಾನಮಾನ,ವೆನೇತನ,ಬಡಿತ ಅವರಶಗಳಕು 
ಭರತಿನೇಯ ಸಿಪಯಿಗಳಿಗೆ ಇರಲಲಪ್ಲಾ .

• ಭರತಿನೇಯ ಸಕೈನಿಕರನಕುಶ್ನೆ ಸಗರಳೂನೇತತರ ಸನೇವೆಗೆ ಒತಾತಯಿಸಿದಕುದ , 
ಧಾಮರ್ಕಾಕವಾಗಿ  ಸಕೈನಿಕರನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌಚಳೂನೇದಿಸಿತಕು.

 

.I ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ ಸಸ್ಥಾಪನಯಾದ ವಷರ್ಕಾ -1885 
2.ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ ನ ಮೊದಲ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಕು - 

. .W C ಬಾಭ್ಯಾನಜರ್ಕಾ 
3.ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ ಸಸ್ಥಾಪಕರಕು ಯಾರಕು?
- ನಿವತೃತತ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ನಾಗರಿನೇಕ ಸನೇವಾಧಿರರಿ ಎ.ಓ.ಹಳೂಭ್ಯಾಮ
4.ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರಳೂನೇಜಯವರಕು ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಿದ ಸಿದಾದಬೆಂತ 
ಯಾವುದಕು?- ಸಬೆಂಪತಿತನ ಸಳೂನೇರಕುವಿಕ ಸಿದಾದಬೆಂತ
5.ಮಬೆಂದಗಾಮಗಳಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಬನೇಡಿಕಗಳ ಈಡನೇರಿಕಗಾಗಿ ಅನಕುಸರಿಸಕುತಿತದದ  
ಮಾಗರ್ಕಾಗಳಕು - ಪಪ್ರೌರರ್ಕಾನ ಮತಕುತ ಮನವಿಗಳಕು 
6.ವಣಾರ್ಕಾಕಳೂಭ್ಯಾಲರ ಪಪ್ರೌಸ ರಯಿದಯನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಷರಕು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಕು ರರಣ 
   ವೆನೇನಕು? 
- ಪತಿಪ್ರೌಕಗಳಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸರರ್ಕಾರದ ರಳೂನೇರಣೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿರಳೂನೇಧಿಸತಳೂಡಗಿದವು
ಪತಿಪ್ರೌರ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಮೊಟಕುಕಕುಗೆಳೂಳಿಸಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಬೆಂದ 
ವಣಾರ್ಕಾಕಳೂಭ್ಯಾಲರ ಪಪ್ರೌಸ ರಯಿದಯನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಷರಕು ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದರಕು.
7.ವಣಾರ್ಕಾಕಳೂಭ್ಯಾಲರ ಪಪ್ರೌಸ ರಯಿದಯನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ 
ವೆಕೈಸರಾಯ್ ಯಾರಕು ? -ಲಡ್ರ್ಕಾ ಲಟಸ ನ
8.ಉದಾರ ರಾಷಸ ಪ್ರೌವಾದದ ರಲವೆಬೆಂದಕು ಯಾರ ರಲವನಕುಶ್ನೆ ಕರಯಲಗಿದ?
-ಮಬೆಂದಗಾಮಗಳ ರಲ 
9.ತಿನೇವತಗಾಮಗಳಕು ಮಬೆಂದಗಾಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ರಾಜಕನೇಯ ಭಿಕಕುಕಕರಕು ಎಬೆಂದಕು 
ಕರಯಲಕು ರರಣವೆನೇನಕು?
-ಮಬೆಂದಗಾಮಗಳ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಬಗೆಗಿನ ಮತೃದಕುರಳೂನೇರಣೆಯಿಬೆಂದಾಗಿ 
ರಾಜಕನೇಯ ಭಿಕಕುಕಕರಕು ಎಬೆಂದಕು ಕರದರಕು.

10.1905 ರಲ್ಲಿ ಬಬೆಂಗಾಳವನಕುಶ್ನೆ ವಿಭಜಸಿದ ವೆಕೈಸ ರಾಯ್ ಯಾರಕು?
-ಲಡ್ರ್ಕಾ ಕಜರ್ಕಾನ 
11.ಲಡ್ರ್ಕಾ ಕಜರ್ಕಾನ  ಬಬೆಂಗಾಳದ ವಿಭಜನಯ ಯೋಜನಯನಕುಶ್ನೆ 
ರಳೂಪಿಸಲಕು ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ರರಣವೆನೇನಕು?
-ಬಬೆಂಗಾಳವು ತಿನೇವತ ಸದ್ವಿ ರಳೂಪದ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ವಿರಳೂನೇಧಿ ಭವನ ಮತಕುತ 
ಚಟಕುವಟಿಕಗಳ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌವಾಗಿತಕುತ.
12.ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಬೆಂ ಲನೇಗ್  ಸಸ್ಥಾಪನಯಾದ ವಷರ್ಕಾ  – 1906
13.ಸದ್ವಿ ರಾಜಭ್ಯಾ ವು ನನಶ್ನೆ  ಜನಲ್ಮೆ  ಸಿದದ  ಹಕಕುಕ; ಅದನಕುಶ್ನೆ ಪಡದನೇ ತಿನೇರಕುವೆ ಎಬೆಂದಕು 
ಹನೇಳಿದವರಕು? -ಬಾಲಗಬೆಂಗಾಧರ ತಿಲಕರಕು 
14.ತಿಲಕರಕು ಪಪ್ರೌಕಟಿಸಿದ ಪತಿಪ್ರೌಕಗಳಕು ಯಾವುವು? 
-ಮರಾಠಿ ಭಷಯ ಕನೇಸರಿ ಪತಿಪ್ರೌಕ ಮತಕುತ ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷ್ ಭಷಯ ಮರಾಠ 
ಪತಿಪ್ರೌಕ.
15.ಬಾಲಗಬೆಂಗಾಧರ ತಿಲಕರಕು ರಚಿಸಿದ ಗ ಪ್ರೌಬೆಂರ-ಗಿನೇತಾರಹಸಭ್ಯಾ  
16.ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಕುಟಿಸದ ಗಕುಪತ ಸಬೆಂಘಟನ ಯಾವುದಕು? 
-ಲೆಳೂನೇಟಸ  ಮತಕುತ ಡಾಗರ 
17.ತಿಲಕರಕು ಗಣೆನೇಶ,ಶಿವಾಜ,ದಕುಗಾರ್ಕಾ ಮಕುಬೆಂತಾದ ಉತತ್ಸಾ ವಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಆರಬೆಂಭಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶವೆನೇನಕು?  -ಜನರನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂನೇರಾಟಕಕ ಪಪ್ರೌನೇರನೇಪಿಸಲಕು
18.ರಪ್ರೌಬೆಂತಿರರಿಗಳಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಗಕುರಿ ಸಧನಗೆ ಬಳಸಿದ ತಬೆಂತ ತವೆನೇನಕು ?
- ಬಾಬೆಂಬಕುಗಳಕು ಮತಕುತ ಬಬೆಂದಳೂಕಕುಗಳ ಪಪ್ರೌಯೋಗ ಮಾಡಿದರಕು 
19.ಮಬೆಂದಗಾಮಯಕುಗ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಸಬೆಂಪಪ್ರೌದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ ನ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭದ 
ಇಪತ ತಕುತ ವಷರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮಬೆಂದಗಾಮ ಯಕುಗ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.
20.ಸಬೆಂಪತಿತನ ಸಳೂನೇರಕುವಿಕಯ ಸಿದಾದಬೆಂತ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಭರತದ ಸಬೆಂಪತಕುತ ಯಾವ ರಿನೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡಿಗೆ ಸಳೂನೇರಿ ಹಳೂನೇಗಕುತಿತದ 
ಎಬೆಂಬಕುದನಕುಶ್ನೆ ಅಬೆಂಕ ಅಬೆಂಶಗಳಳೂಬೆಂದಿಗೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರಳೂನೇಜಯವರಕು 
ವಿವರಿಸಿದರಕು ಇದನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಪತಿತನ ಸಳೂನೇರಕುವಿಕಯ ಸಿದಾದಬೆಂತ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ ಸಸ್ಥಾಪನಗೆ ಮಕುಬೆಂಚಿತವಾಗಿ ಇದದ  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ/
ಸಬೆಂಘಟನಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• 1.ದ ಹಿಬೆಂದಳೂ ಮನೇಳ  2.ದ ಈಸಸ ಇಬೆಂಡಿಯನಅಸಳೂನೇಸಿಯನೇಷನ 
3.ಪೂನಾ ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಸಭ  
4.ದ ಇಬೆಂಡಿಯನ  ಅಸಳೂನೇಸಿಯನೇಷನ  

2.ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ಸರರ್ಕಾರದ ಮಕುಬೆಂದಿಟಸ  ಮಬೆಂದಗಾಮಗಳ ಬನೇಡಿಕಗಳಾವುವು?
• ದನೇಶದ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳ ಅಭಿವತೃದಿದ 
• ಸಕೈನಿಕ ವೆಚಲ್ಚಿ  ಕಡಿಮ ಮಾಡಕುವುದಕು.

                                                                                                                                                                                                                               
10 ನನೇ ತರಗತಿ ,ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ                                               ರಚನ : ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ ಸಹ ಶಿಕಕ ಕರಕು ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಕಕ ಜಾಲ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ 04.  18    

ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-7
ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟ 



• ಉತತಮ ಶಿಕಕ ಣವನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂಡಕುವುದಕು 
• ಬಡತನದ ಬಗೆಗ್ಗೂ ಅಧಭ್ಯಾ ಯನ ಮತಕುತ ಪರಿಹಾರ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  

ಸರರ್ಕಾರ ಕಕೈಗೆಳೂಳಳ ಬನೇಕಬೆಂದಕು ಒತಾತಯಿಸಕುವುದಕು.
3.ಸಬೆಂಪತಿತನ ಸಳೂನೇರಿಕಯ ಸಿದಾದಬೆಂತವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಭರತದ ಸಬೆಂಪತಕುತ ಯಾವ ರಿನೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡಿಗೆ ಸಳೂನೇರಿ 
ಹಳೂನೇಗಕುತಿತದ ಎಬೆಂಬಕುದನಕುಶ್ನೆ ಅಬೆಂಕ ಆಬೆಂಶಗಳಳೂಬೆಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದದ ನಕುಶ್ನೆ 
ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರಳೂನೇಜಯವರಕು ಸಬೆಂಪತಿತನ ಸಳೂನೇರಿಕಯ 
ಸಿದಾದಬೆಂತ ಎಬೆಂದಕು ಕರದರಕು.

• ಆಮದನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಿ ರಫತನಕುಶ್ನೆ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದದ ರಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌತಿಕಳೂಲ 
ಸಬೆಂದಾಯ ಉಬೆಂಟಗಿ ದನೇಶದ ಸಬೆಂಪತಕುತ ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡಿಗೆ ಹರಿಯಲಕು 
ರರಣವಾಯಿತಕು.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ಅಧಿರರಿಗಳಿಗೆ ನಿನೇಡಕುತಿತದದ  ವೆನೇತನ, ನಿವತೃತಿತ ವೆನೇತನ ಮತಕುತ 
ಆಡಳಿತಾತಲ್ಮೆ ಕ ವೆಚಲ್ಚಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಭರತವೆನೇ ಭರಿಸಬನೇರದ ಹಿನಶ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಪರವಾದ ಸಬೆಂಪತಕುತ ಬಿಪ್ರೌಟನಿಶ್ನೆಗೆ ಪರಳೂನೇಕಕ ವಾಗಿ ಹರಿದಕು 
ಹಳೂನೇಗಕುತಿತತಕುತ ಎಬೆಂಬಕುದನಕುಶ್ನೆ ನವರಳೂನೇಜಯವರಕು ವಿವರವಾಗಿ 
ವಿಶಪ್ಲಾನೇಷಿಸಿ ಜನರ ಮಕುಬೆಂದಿಟಸ ರಕು.

4.ಭರತದ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿನ ರಪ್ರೌತಿರರಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಸರಿಸಿ.
-ವಿ.ಡಿ.ಸವಕರ್ಕಾರ,ಅರಬಿಬೆಂದಳೂನೇ ಘಳೂನೇಷ್ ,ಅಶಿದ್ವಿನಿಕಕುಮಾರದತತ, 
ರಾಜಗಕುರಕು, ರಾಜನಾರಾಯಣ ಬಳೂನೇಸ , ಚಾಕತ್ಸಾ ಕರ  ಸಹಳೂನೇದರರಕು, 
ವಿಷಕುಣಶಾಸಿತಪ್ರೌ, ಚಬೆಂಪೂಕರ, ಶಾಭ್ಯಾಮಾಜ ಕತೃಷಣ ವಮರ್ಕಾ,ರಾಸ  ಬಿಹಾರಿ 
ಬಳೂನೇಸ ,ಮನೇಡಮ  ರಮಾ,ಜತಿನ ದಾಸ, ಖಕುದಿರಾಮ ಬಳೂನೇಸ , 
ರಾಮ ಪಪ್ರೌಸದ್ ಬಿಸಿಲ್ಮೆಲ್,ಅಶದ್ವಿ ಖಕುಲಪ್ಲಾ ಖಾನ ,ಭಗತ ಸಿಬೆಂಗ್, ಚಬೆಂದಪ್ರೌಶನೇಖರ  
ಅಜಾದ್ ,ಮಕುಬೆಂತಾದವರಕು.
5.ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಬೆಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ ಪತ ತವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
( ಅರವಾ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿನೇವತಗಾಮಗಳ ಪತ ತವೆನೇನಕು ?ವಿವರಿಸಿ)

• ಬಾಲಗಬೆಂಗಾಧರ ತಿಲಕರಕು 'ಸದ್ವಿ ರಾಜಭ್ಯಾ ವು ನನಶ್ನೆ  ಜನಲ್ಮೆ  ಸಿದದ  ಹಕಕುಕ;ಅದನಕುಶ್ನೆ 
ಪಡದನೇ ತಿನೇರಕುವೆ' ಎಬೆಂದಕು ಘಳೂನೇಷಿಸಕುವ ಮಳೂಲಕ ಬಹಕುಸಬೆಂಖಾಭ್ಯಾತ 
ಭರತಿನೇಯರ ಮನದಾಳದ ಭವನಯನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂರಹಾಕದರಕು.

• ಪೂಣರ್ಕಾ ಸದ್ವಿ ರಾಜಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಪಡಯಕುವುದಕು ಇವರ ಗಕುರಿಯಾಗಿತಕುತ.
• ಇವರಕು ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟಕಕ ಜನಸಮಾನಭ್ಯಾ ರನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಘಟಿಸಕುವ 

ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ  ಮಾಡಿದರಕು.
• ಧಾಮರ್ಕಾಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಮಳೂಲಕ ಜನರನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಘಟಿಸಲಕು ಗಣೆನೇಶ,

ಶಿವಾಜ,ದಕುಗಾರ್ಕಾ ಮಕುಬೆಂತಾದ ಉತತ್ಸಾ ವಗಳ ಮಳೂಲಕ ಹಳೂನೇರಾಟಕಕ 
ಪಪ್ರೌನೇರನೇಪಿಸಿದರಕು.

• ತಿಲಕರಕು ಮರಾಠಿ ಭಷಯಲ್ಲಿ ಕನೇಸರಿ ಮತಕುತ ಇಬೆಂಗಿಪ್ಲಾಷ್  

ಭಷಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಪತಿಪ್ರೌಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ ದ 
ಹಳೂನೇರಾಟಕಕ ಬಳಸಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು

• ಈ ಪತಿಪ್ರೌಕಗಳ ಮಳೂಲಕ ಜನಸಮಾನಭ್ಯಾ ರನಕುಶ್ನೆ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ 
ಹಳೂನೇರಾಟಕಕ ಪಪ್ರೌನೇರನೇಪಿಸಿದರಕು.ಇವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳಕು ಜನರನಕುಶ್ನೆ 
ಕರಳಿಸಿತಕು.

• ಈ ಹಿನಶ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ಸರರ್ಕಾರವು ತಿಲಕರನಕುಶ್ನೆ ಬಬೆಂಧಿಸಿತಕು.
• ಜಕೈಲನಲ್ಲಿಯ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ತಿಲಕರಕು 'ಗಿನೇತಾರಹಸಭ್ಯಾ ' ಎಬೆಂಬ 

ಗ ಪ್ರೌಬೆಂರವನಕುಶ್ನೆ ರಚಿಸಕುವ ಮಳೂಲಕ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟಕಕ ಮತತಷಕುಸ 
ತಿನೇವತತಯನಕುಶ್ನೆ ತಬೆಂದಕು ಕಳೂಟಸ ರಕು.

6.ಬಬೆಂಗಾಳದ ವಿಭಜನಯನಕುಶ್ನೆ ಹಿಬೆಂಪಡಯಲಕು ರರಣಗಳನೇನಕು?
• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಒಡದಕು ಆಳಕುವ ನಿನೇತಿಯ ಪಪ್ರೌತಿನೇಕವಾಗಿದದ  1905 ರ 

ಬಬೆಂಗಾಳದ ವಿಭಜನಯನಕುಶ್ನೆ ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರಬೆಂಗ ಪ್ರೌಸ  
ವಿರಳೂನೇಧಿಸಿತಕು.

• ಆದರ ಬಬೆಂಗಾಳಿ ಭಷಯಕು ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಬೆಂ ಮತಕುತ ಹಿಬೆಂದಳೂ 
ಸಮಕುದಾಯಗಳ ಒಗಳೂಗ್ಗೂಡಿಸಕುವ ಶಕತಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಸಿತಕು.

• ಹಿಬೆಂದಳೂ ಮತಕುತ ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಬೆಂ ಸಮಕುದಾಯಗಳ ನಡಕುವೆ 
ಭವೆಕೈಕಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ಸಧಿಸಲಕು ರಕಬಬೆಂಧನ ರಯರ್ಕಾಕ ತಮವನಕುಶ್ನೆ 
ಹಮಲ್ಮೆಕಳೂಳಳ ಲಗಿತಕುತ.

• ಬಬೆಂಗಾಳದ ವಿಭಜನಯ ವಿರಕುದದ  ದನೇಶದಾದಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಪಪ್ರೌತಿರಳೂನೇಧಗಳಕು 
ವಭ್ಯಾ ಕತವಾದವು.

• ಸದ್ವಿ ದನೇಶಿ ಚಳಕುವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಲಯಿತಕು.
• ವಿದನೇಶಿ ವಸಕುತಗಳಕು ಮತಕುತ ಅದನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹಿಸಕುವ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳನಕುಶ್ನೆ 

ಬಹಿಷಕ ರಿಸಲಕು ಸದ್ವಿ ದನೇಶಿ ಆಬೆಂದಳೂನೇಲನಕಕ ಕರ ನಿನೇಡಿದರಕು.
• ಭರತಿನೇಯರ ತಿನೇವತ ಪಪ್ರೌತಿಭಟನಯ ಹಿನಶ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಬೆಂಗಾಳದ 

ವಿಭಜನಯನಕುಶ್ನೆ 1911 ರಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ಸರರ್ಕಾರವು ಹಿಬೆಂಪಡಯಿತಕು.
7.ಮಬೆಂದಗಾಮಗಳ ಹಳೂನೇರಾಟದ ವಿಧಾನವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ .

• ಮಬೆಂದಗಾಮಗಳಲ್ಲಿ . .W C ಬಾಭ್ಯಾನಜರ್ಕಾ,ಎಬೆಂ.ಜ.ರಾನಡ, 
ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರಳೂನೇಜ, ಗೆಳೂನೇಪಲಕತೃಷಣ  ಗೆಳೂನೇಖಲೆ 
ಪಪ್ರೌಮಕುಖರಕು.

• ಮಬೆಂದಗಾಮಗಳಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ಆಳಿದ್ವಿಕ ಮತಕುತ ನಾಭ್ಯಾಯಪರತಯಲ್ಲಿ 
ನಬೆಂಬಿಕ ಇಟಿಸ ದದ ರಕು.

• ಸಬೆಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟಿಸನಳೂಳಗೆ ಪಪ್ರೌರರ್ಕಾನ ಮತಕುತ ಮನವಿಗಳ 
ಮಳೂಲಕ ತಮಲ್ಮೆ  ಬನೇಡಿಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸರರ್ಕಾರದ ಮಕುಬೆಂದಿಡಕುತಿತದದ ರಕು.

• ಇವರಕು ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಜಕನೇಯ ಎಚಲ್ಚಿ ರವನಕುಶ್ನೆ ತರಕುವ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ವನಕುಶ್ನೆ 
ಮಾಡಿದರಕು.
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• ಇವರಕು ಭರತಿನೇಯರಿಗೆ ಸಲಪ್ಲಾ ಬನೇರದ ನಾಭ್ಯಾಯವನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು 
ಸಭಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಡಸಿ,ಚಚಿರ್ಕಾಸಿ,ಸರರ್ಕಾರಕಕ ಮನವಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರಕು.

• ದನೇಶದ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳ ಅಭಿವತೃದಿದ,ಸಕೈನಿಕ ವೆಚಲ್ಚಿ  
ಕಡಿಮಮಾಡಕುವುದಕು,ಉತತಮ ಶಿಕಕ ಣ ಕಳೂಡಕುವುದಕು, ಬಡತನದ 
ಬಗೆಗ್ಗೂ ಅಧಭ್ಯಾ ಯನ ಮತಕುತ ಪರಿಹಾರ ರಯರ್ಕಾಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ 
ಸರರ್ಕಾರ ಕಕೈಗೆಳೂನೇಳಳ ಬನೇಕಬೆಂದಕು ಒತಾತಯಿಸಿದರಕು. 

8.ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿರರಿಗಳ ಹಳೂನೇರಾಟದ ವಿಧಾನವನಕುಶ್ನೆ 
ವಿವರಿಸಿ.

• ರಪ್ರೌಬೆಂತಿರರಿಗಳಕು ಪೂಣರ್ಕಾ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ದ ಕನಸನಕುಶ್ನೆ ಕಬೆಂಡಿದದ ರಕು.
• ಭರತಿನೇಯರ ಮನೇಲೆ ದಬಾಬ್ಬಾಳಿಕ ನಡಸಕುತಿತದದ  ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರನಕುಶ್ನೆ 

ಹಿಬೆಂಸತಲ್ಮೆ ಕ ಮಾಗರ್ಕಾದಿಬೆಂದ ಮಾತ ತ ಭರತದಿಬೆಂದ ಓಡಿಸಬಹಕುದಬೆಂದಕು 
ಅವರಕು ಬಲವಾಗಿ ನಬೆಂಬಿದದ ರಕು 

• ಇವರಕು ರಹಸಭ್ಯಾ ಸಬೆಂಘಗಳ ಮಳೂಲಕ ಭರತದಲ್ಲಿ ಮತಕುತ ವಿದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ತಮಲ್ಮೆ  ಶಾಖಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಣರಸಕು,ಶಸತಪ್ರೌಸತಪ್ರೌಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಿಸಕುವ 
ರಯರ್ಕಾದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿರರಿಗಳಿಗೆ ತರಬನೇತಿ ನಿನೇಡಿದರಕು.

• ಇವರಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಗಕುರಿ ಸಧನಗಾಗಿ ಬಾಬೆಂಬಕುಗಳಕು ಮತಕುತ 
ಬಬೆಂದಳೂಕಕುಗಳ ಪಪ್ರೌಯೋಗ ಮಾಡಿದರಕು.

9. ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟದ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಹಕುಟಿಸ ಕಳೂಬೆಂಡ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ 
ರಪ್ರೌಬೆಂತಿರರಿ ಗಕುಪತ/ ರಹಸಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಘಟನಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಲೆಳೂನೇಟಸ  ಮತಕುತ ಡಾಗರ  ಗಕುಪತ ಸಬೆಂಘಟನಹಕುಟಿಸತಕು.
• ಅಮರಿರದಲ್ಲಿ 'ಗದ' ರಪ್ರೌಬೆಂತಿರರಿ ಸಬೆಂಘಟನ ಆರಬೆಂಭ 
• ಭರತದಲ್ಲಿ ಅನಕುಶಿನೇಲನ ಸಮತಿ ಮತಕುತ ಅಭಿನವ ಭರತ ರಹಸಭ್ಯಾ  

ಸಬೆಂಘಟನಗಳಕು ಮಕುಖಭ್ಯಾ ವಾದವುಗಳಕು.

.I ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರಕು ಜನಿಸಿದ ಸಸ್ಥಾ ಳ -ಗಕುಜರಾತ ನ ರಥನೇವಾಡ ಜಲ್ಲೆಯ  
   ಪನೇರ ಬಬೆಂದರ  (1869 ಅಕಳೂಸನೇಬರ 2)
2.ಜಲಯನ ವಾಲಭಗ್  ಹತಾಭ್ಯಾರಬೆಂಡವು ಯಾವ ರಯದಗೆ ವಿರಕುದದ  
ನಡದ ಹಳೂನೇರಾಟದ ಪರಿಣಾಮ?- ರೌಲತ  ರಯದ 
3.ಅಲ ಸಹಳೂನೇದರರಕು ನಡಸಿದ ಚಳವಳಿ - ಖಿಲಪತ  ಚಳವಳಿ 
4.ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಮರಿಗಾಗಿ ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕ ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ ಬನೇಡಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ಮಬೆಂಡಿಸಿದವರಕು 
ಯಾರಕು?  - ಮಹಮದ್  ಅಲ ಜನಾಶ್ನೆ
5.1929 ರಲ್ಲಿ ಲಹಳೂನೇರ ನಲ್ಲಿ ನಡದ ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ 
ರಬೆಂಗ ಪ್ರೌಸ ನ ಅಧವೆನೇಶನದ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಾಗಿದದ ವರಕು - ಜವಾಹರಲಲ್  ನಹರಕು 

6.ಮಹದ್ ಮತಕುತ ರಲರಬೆಂ ದನೇವಾಲಯ ಚಳವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ರಳೂಪಿಸಿದವರಕು
- ಡಾ. ಬಿ.ಆರ. ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ 
7. ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಸನೇನಯ ಝಾನಿತ್ಸಾ ರಜಮಬೆಂಟಿನ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ
    ವಹಿಸಿದದ ವರಕು ಯಾರಕು? - ಲಕ್ಷಿಲ್ಮೆ ಸಹಗಲ್ 
8.ಉಪಿತನ ಸತಾಭ್ಯಾಗ ಪ್ರೌಹವನಕುಶ್ನೆ ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರಕು ನಡಸಿದ ಸಸ್ಥಾ ಳ- ದಬೆಂಡಿ
9.ಕದ್ವಿ ರ  ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ನಡದ ವಷರ್ಕಾ -1942
10.ಮೊನೇದಲನನೇ ದಕುಬೆಂಡಕು ಮನೇಜನ ಪರಿಷತ  ಸಮಾವೆನೇಶ ನಡದ ವಷರ್ಕಾ 
-1930
11.ಸದ್ವಿ ರಾಜ  ಪಕಕ  ಸಸ್ಥಾಪನಯಾದ ವಷರ್ಕಾ-1923 ಸಪಸಬೆಂಬರ  
12.ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ ನ ಹರಿಪುರ ಅಧಿವೆನೇಶನದ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಕು 
    - ಸಕುಭಷ್ ಚಬೆಂದಪ್ರೌಬಳೂನೇಸ 
13.ಭರತದ ಉಕಕ ನ ಮನಕುಷಭ್ಯಾ  ಎಬೆಂದಕು ಖಾಭ್ಯಾತರಾಗಿದದ ವರಕು ?ಯಾ
    - ಸದಾರ್ಕಾರ  ವಲಪ್ಲಾ ಭ ಭಯಿ ಪಟನೇಲ್ 
14.ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಬೆಂ ಲನೇಗ್  ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಮರಿಗಾಗಿ ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕ ರಾಷಸ ಪ್ರೌರಕಗಿ ನನೇರ 
ರಯಾರ್ಕಾಚರಣೆ ದಿನಕಕ ಕರ ನಿನೇಡಿದಕುದ ಯಾವಾಗ? - 1946 ಆಗಸಸ  16 
ರಬೆಂದಕು ನನೇರ ರಯಾರ್ಕಾಚರಣೆ ದಿನಕಕ ಕರ ನಿನೇಡಿತಕು.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರ ಹಳೂನೇರಾಟದ ಅಬೆಂತತಃಸತದ್ವಿ ದ ಸಧನಗಳಾವುವು?

• ಸತಾಭ್ಯಾಗ ಪ್ರೌಹ 
• ಅಹಿಬೆಂಸ 
• ಹಿಬೆಂದಳೂ-ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಬೆಂ ಏಕತ 

2.ಅಸಹರರ ಚಳಕುವಳಿಯ ರಯರ್ಕಾಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ. /ತಿಳಿಸಿ.
• ಶಾಲ ರಲೆನೇಜಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮತಕುತ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನಕುಶ್ನೆ 

ಬಹಿಷಕ ರಿಸಕುವುದಕು
• 1919 ರ ರಯಿದಯನದ್ವಿ ಯ ಪಪ್ರೌಬೆಂತಿನೇಯ ಶಾಸನ ಸಭಗಳಿಗೆ 

ನಡಯಕುವ ಚಕುನಾವಣೆಯನಕುಶ್ನೆ ಬಹಿಷಕ ರಿಸಕುವುದಕು.
• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ನಿನೇಡಿರಕುವ ಗೌರವ ಪದವಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮತಕುತ ಸಸ್ಥಾನಗಳನಕುಶ್ನೆ 

ವಾಪಸಕುತ್ಸಾ ಮಾಡಕುವುದಕು.
• ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ಸಭಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿದನೇರ್ಕಾಶನಗೆಳೂಬೆಂಡ ಸದಸಭ್ಯಾ ರಕು 

ರಾಜನೇನಾಮ ನಿನೇಡಕುವುದಕು.
• ಸರರ್ಕಾರಿ ರಯರ್ಕಾಕ ತಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಹಿಸದ ಬಹಿಷಕ ರಿಸಕುವುದಕು.
• ವಿದನೇಶಿ ವಸಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಹಿಷಕ ರಿಸಕುವುದಕು.
• ಕಕೈಮಗಗ್ಗೂ ದ ನನೇರರಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ಉತತನೇಜಸಕುವುದಕು ಮತಕುತ ಖಾದಿಯನಕುಶ್ನೆ

ತಯಾರಿಸಕುವುದಕು.
• ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಶಾಲೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ತರಯಕುವುದಕು.
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-8
ಗಾಬೆಂಧಿಯಕುಗ ಮತಕುತ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಹಳೂನೇರಾಟ 



• ಹಿಬೆಂದಳೂ-ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಮರ ನಡಕುವೆ ಐಕಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ಸಧಿಸಕುವುದಕು.
• ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂನೇಗಲಡಿಸಕುವುದಕು ಮತಕುತ ಮಹಿಳಯರನಕುಶ್ನೆ 

ಶಳೂನೇಚನಿನೇಯ ಸಿಸ್ಥಾತಿಯಿಬೆಂದ ಪರಕುಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ 
ಸಬಲನೇಕರಣವನಕುಶ್ನೆ ತರಕುವುದಕು.

3.ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನಯನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಫಬಪ್ರೌವರಿ 5,1922 ರಬೆಂದಕು ಉತತರ ಪಪ್ರೌದನೇಶದ ಗೆಳೂನೇರರ ಪುರ 

ಜಲ್ಲೆಯ ಚೌರಿ ಚೌರ ಎಬೆಂಬಲ್ಲಿ ಸಕುಮಾರಕು 3000 ರಕೈತರ 
ನಳೂಶ್ನೆಳಗೆಳೂಬೆಂಡ ದಳೂಡಡ  ಗಕುಬೆಂಪು ಪಲನೇಸ  ಸಸನೇಷನಿಶ್ನೆನ ಮಕುಬೆಂದ 
ಸನೇರಿತಕು.

• ಅವರ ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ಉದ್ದೇಶ ಮದಭ್ಯಾ ದ ಅಬೆಂಗಡಿಯ ಮಕುಬೆಂದ ಮಕುಷಕ ರ 
ನಡಸಕುತಿತದದ  ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ ಹಳೂನೇರಾಟಗಾರರನಕುಶ್ನೆ ತಳಿಸಿದ ಪಲನೇಸ  
ಅಧಿರರಿ ಯ ವಿರಕುದದ  ಪಪ್ರೌತಿರಳೂನೇಧವನಕುಶ್ನೆ ವಭ್ಯಾ ಕತಪಡಿಸಕುವುದಕು.

• ಇದನಕುಶ್ನೆ ಸಹಿಸದ ಪಲನೇಸರಕು ಅಲ್ಲಿ ನರದಿದದ ವರ ಮನೇಲೆ ಗಕುಬೆಂಡಕು 
ಹಾರಿಸಲಕು ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದರಕು.

• ಇದಕು ಜನರನಕುಶ್ನೆ ಕರಳಿಸಿತಕು.ಅವರಕು ಪಲನೇಸ  ಸಸನೇಷನಿಶ್ನೆಗೆ ಬಬೆಂಕ 
ಇಟಸ ರಕು.

•  ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ ಒಳಗಡ ಇದದ  22 ಪಲನೇಸರಕು ಸಜನೇವವಾಗಿ 
ಸಕುಟಕುಸಹಳೂನೇದರಕು. ಬನೇರ ಕಡಗಳಲ್ಲಿಯಳೂ ಈ ಬಗೆಯ ಹಿಬೆಂಸತಲ್ಮೆ ಕ 
ಘಟನಗಳಕು ನಡದವು.ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರಕು 
ಅಸಹರರ ಹಳೂನೇರಾಟವನಕುಶ್ನೆ ಹಿಬೆಂತಗೆದಕುಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

4.ಉಪಿತನ ಸತಾಭ್ಯಾಗ ಪ್ರೌಹವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ ಅರವಾ ಸವಿನಯ ರನಳೂನಕುಭಬೆಂಗ 
ಚಳವಳಿ  ಯನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರಕು ಮಾಚ ರ್ಕಾ 2, 1930 ರಬೆಂದಕು 11 ಅಬೆಂಶಗಳ 
ಬನೇಡಿಕಗಳ ಪತ ತವನಕುಶ್ನೆ ವೆಕೈಸರಾಯ್ ಗೆ ಬರದರಕು.

• ಆದರ ವೆಕೈಸರಾಯ್  ಈ ಪತ ತದ ಮನವಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ 
ರರಣದಿಬೆಂದ 1930 ಮಾಚ ರ್ಕಾ 12 ರಬೆಂದಕು ಅನಕುಯಾಯಿ 
-ಗಳಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಸಬರಮತಿ ಆಶ ಪ್ರೌಮದಿಬೆಂದ ಗಕುಜರಾತ ನ ಕಡಲತಿನೇರ 
ದಬೆಂಡಿಯ ವರಗೆ ಸಕುಮಾರಕು 375 ಕ.ಮನೇ.ದಳೂರವನಕುಶ್ನೆ 
ಕ ತಮಸಿದರಕು.

• ಏಪಿಪ್ರೌಲ್  6 ರಬೆಂದಕು ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜ ದಬೆಂಡಿಯನಕುಶ್ನೆ ತಲಕುಪಿ ಉಪತ ನಕುಶ್ನೆ 
ತಯಾರಿಸಕುವ ಮಳೂಲಕ ಉಪಿತನ ರನಳೂನನಕುಶ್ನೆ ಮಕುರಿದರಕು.

• ಚರಕ ಈ ಚಳಕುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಪ್ರೌಸಿದದ ವಾಯಿತಕು.
• ಸವಿರಾರಕು ಜನರಕು ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರ ಕರಗೆ ಸತ ಬೆಂದಿಸಿ, 

ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಹಿಸಿದರಕು.
• ಉಪಿತನ ಸತಾಭ್ಯಾಗ ಪ್ರೌಹ/ರನಳೂನಕುಭಬೆಂಗ ಚಳಕುವಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವ ರಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಭಗವಹಿಸಿದ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಲ್ಮೆ ಪಬೆಂಡಿತ, 
ಕಮಲ ನಹರಕು, ವಲಪ್ಲಾ ಭಬಾಯಿ ಪಟನೇಲ್ ,ರಾಜಗೆಳೂನೇಪಲಚಾರಿ,
ಬಾಬಕು ರಾಜನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಪಪ್ರೌಸದ್ ಮೊದಲಕುಗೆಳೂಬೆಂಡಕು ಸವಿರಾರಕು 
ಜನರನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಬಬೆಂಧಿಸಿದರಕು.

5.ಕದ್ವಿ ರ  ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಚಳಕುವಳಿಯಕು ವಿಫಲವಾಗಲಕು ರರಣಗಳನೇನಕು?
• ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರಕು ದನೇಶಬಾಬೆಂಧವರಿಗೆ 'ಮಾಡಕು ಇಲಪ್ಲಾ ವೆ ಮಡಿ' 

ಎನಕುಶ್ನೆವ ಕರಯನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಿದರಕು.
• ಈ ಕರ ನಿನೇಡಿದ ಹಿನಶ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜ,ನಹರಕು,ರಾಜನೇಬೆಂದಪ್ರೌ 

ಪಪ್ರೌಸದ್ , ಅಬಕುಲ್  ಕಲಬೆಂ ಅಜಾದ್ ,ಸದಾರ್ಕಾರ  ವಲಪ್ಲಾ ಭಭಯಿ 
ಪಟನೇಲ್  ಆಚಾಯರ್ಕಾ ಕತೃಪಲನಿ,ಕಸಳೂತರಬಾ ಗಾಬೆಂಧಿ ಮೊದಲದ 
ನಾಯಕರನಕುಶ್ನೆ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ಸರರ್ಕಾರ ಬಬೆಂಧಿಸಿ ಜಕೈಲನಲ್ಲಿಟಿಸತಕು.

• ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ ನ ಬಹಕುತನೇಕ ನಾಯಕರಕು 
ಬಬೆಂಧನದಲ್ಲಿದದ  ರರಣ ಭರತಿನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸತ್ಸಾನೇತರ ಸಬೆಂಘಟನಗಳಕು 
ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ಭಳೂಮಕಯಲ್ಲಿದದ ವು.

• ಸಳೂಕತವಾದ ನಾಯಕತದ್ವಿ ದ ಕಳೂರತ ಹಾಗಳೂ ಚಳವಳಿಯ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ದ 
ನಾಯಕರ ಬಬೆಂಧನವು ಈ ಚಳವಳಿಯ ವಿಫಲತಗೆ ರರಣ 
ವಾಯಿತಕು.

6.  ಎರಡನನೇ ದಕುಬೆಂಡಕು ಮನೇಜನ ಪರಿಷತಿತನ ಸಮಾವೆನೇಶದ 
ಫಲತಾಬೆಂಶವೆನೇನಕು?

• ಎರಡನನೇ ದಕುಬೆಂಡಕು ಮನೇಜನ ಸಮಾವೆನೇಶದಲ್ಲಿ ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ ರವರಕು 
ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ರಿಗೆ ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕ ಮತಕ್ಷೇತ ತಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಕುವ ಪಪ್ರೌಸತಪಮಕುಬೆಂದಿಟಸ ರಕು.

• ಈ ಪಪ್ರೌಸತಪವನಕುಶ್ನೆ ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜ ಒಪತ ಲಲಪ್ಲಾ .
• ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜ ಮತಕುತ ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ ರ ನಡಕುವೆ ತಾತಿದ್ವಿಕ 

ಭಿನಾಶ್ನೆಭಿಪಪ್ರೌಯ ಉಬೆಂಟಯಿತಕು.
• ಹಿನೇಗಾಗಿ ಎರಡನನೇ ದಕುಬೆಂಡಕು ಮನೇಜನ ಪರಿಷತಿತನ ಸಮಾವೆನೇಶ 

ಯಾವುದನೇ ತಿನೇಮಾರ್ಕಾನವಿಲಪ್ಲಾ ದ ಮಕುರತಯಗೆಳೂಬೆಂಡಿತಕು.
• ಆದರ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸರರ್ಕಾರವು ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ರನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕ ಮತಕ್ಷೇತ ತವಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸಕುವುದಾಗಿ ಘಳೂನೇಷಿಸಿತಕು.
7.ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕುಭಷ್  ಚಬೆಂದಪ್ರೌ ಬಳೂನೇಸ ರವರ ಸಧನ/  
    ಪತ ತವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಸಕುಭಷ್ ಚಬೆಂದಪ್ರೌಬಳೂನೇಸ  ರವರಕು ನನೇತಾಜ ಎಬೆಂದಕು ಜನಪಿಪ್ರೌಯ 
ರಾದರಕು.

• ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವ ಸೌಮಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟಕಕ ಪಯಾರ್ಕಾಯವಾಗಿ 30 ರ 
ದಶಕದ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದನೇಶದಲ್ಲಿ ನಲೆಗೆಳೂಬೆಂಡ ಭರತಿನೇಯರನಕುಶ್ನೆ 
ಸಬೆಂಘಟಿಸಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ  ಹಳೂನೇರಾಡಕುವ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ದಲ್ಲಿದದ ರಕು.
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• ಇವರಕು ವಿವಿಧ ದನೇಶಗಳ ನಗರಗಳಾದ ವಿಯನಾಶ್ನೆ,ಬಲರ್ಕಾನ , 
ರಳೂನೇಮ, ಇಸತಬೆಂಬಕುಲ್  ಮಕುಬೆಂತಾದ ಕಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌವಾಸ ಬಳಸಿ 
ತಾಯಾಶ್ನೆಡಿಗೆ ಬಬೆಂಬಲ ನಿನೇಡಲಕು ಪಪ್ರೌನೇರನೇಪಿಸಿದರಕು.

• ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ ನ ಹರಿಪುರ ಅಧಿವೆನೇಶನದಲ್ಲಿ 
ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜ ಬಬೆಂಬಲದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಇವರಕು ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಾದರಕು.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಯಕುದದ ನಿನೇತಿ ತಯಾರಿಗೆ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದಬೆಂತ ಮತೃದಕು 
ರಳೂನೇರಣೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದದ  ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜ ಮತಕುತ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ  ಕಠಿಣ 
ರಳೂನೇರಣೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದದ  ಸಕುಭಷರ ಬಾಬೆಂಧವಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಬಿರಕುಕಕು 
ಮಳೂಡಿತಕು.

• ಸಕುಭಷರ ರಯರ್ಕಾ ಚಟಕುವಟಿಕಗಳಿಗೆ ಹಿನಶ್ನೆಡಯಾಯಿತಕು, 
ಇವರಕು ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ ನಿಬೆಂದ ಹಳೂರಬಬೆಂದಕು ಫವರ್ಕಾಡ್ ರ್ಕಾ ಬಾಪ್ಲಾರ  ಎಬೆಂಬ 
ಹಳೂಸ ಪಕಕ ವನಕುಶ್ನೆ ಕಟಿಸದರಕು.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ಯಕುದದ  ತಯಾರಿಯನಕುಶ್ನೆ ಹಾಗಳೂ ಜಾಗತಿಕ ಯಕುದದ ದಲ್ಲಿ 
ಭರತದ ಪಲೆಳೂಗ್ಗೂಳಕುಳವಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ವಿರಳೂನೇಧಿಸಿದದ ರಿಬೆಂದ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  
ಸರರ್ಕಾರ ಸಕುಭಷರನಕುಶ್ನೆ ಬಬೆಂಧಿಸಿತಕು.

• ನಬೆಂತರ ಅವರಕು ಗತೃಹಬಬೆಂಧನದಿಬೆಂದ ತಪಿತಸಿಕಳೂಬೆಂಡಕು ಜಮರ್ಕಾನಿಗೆ 
ತರಳಿದರಕು

• ಜಮರ್ಕಾನಿಯ ಸವಾರ್ಕಾಧಿರರಿ ಹಿಟಪ್ಲಾ ರ ನ ಸಹಾಯ ಕಳೂನೇರಿದರಕು 
ಮತಕುತ ಜಮರ್ಕಾನಿಯಲ್ಲಿ ಭರತಿನೇಯ ಯಕುದದ  ಕಕೈದಿಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಸಬೆಂಘಟಿಸಿದರಕು.

• ಅಜಾದ್ ಹಿಬೆಂದ್ ರನೇಡಿಯೋ ಮಳೂಲಕ ತಮಲ್ಮೆ  ಭಷಣಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಭರತಿನೇಯರಿಗೆ ಪಪ್ರೌಸರಣ ಮಾಡಿದರಕು.

• ನಬೆಂತರ ರಾಸ  ಬಿಹಾರಿ ಬಳೂನೇಸರ ಜಳೂತಗೆ ಸಕುಭಷರಕು ಕಕೈಜಳೂನೇಡಿಸಿ
ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಸನೇನಯ ( )INA ಮಕುಖಬೆಂಡತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ 
ವಹಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

• ದಹಲ ಚಲೆಳೂನೇಗೆ ಕರನಿನೇಡಿದರಕು.
• 'ನನಗೆ ರಕತಕಳೂಡಿ,ನಾನಕು ನಿಮಗೆ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ನಿನೇಡಲಕು 

ಪಪ್ರೌಮಾಣಿಸಕುತತನೇನ'' ಎಬೆಂದಕು ಕರಯನಿಶ್ನೆತತರಕು.
• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಮತಕುತ ಐ.ಎನ.ಎ. ನಡಕುವೆ ತಿನೇವತವಾದಬೆಂತಹ ಯಕುದದ  

ನಡದಿದದ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸಭಷರಕು ಆಕಸಿಲ್ಮೆಕ ವಿಮಾನ 
ಅಪಘಾತಕಳೂಕಳಗಾದರಕು.

8.ಭರತದ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಕುಡಕಟಕುಸ ವಗರ್ಕಾಗಳ ಬಬೆಂಡಾಯ 
ಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ಈಸಸ  ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಕಬೆಂಪನಿಯ ಆಳಿದ್ವಿಕಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದ 
ಕಬೆಂದಾಯ ಮತಕುತ ಅರಣಭ್ಯಾ  ನಿನೇತಿಗಳಕು ಬಕುಡಕಟಕುಸ ಬಕುಡಕಟಕುಸಗಳ 

ದಬೆಂಗೆಗೆ ನನೇರವಾಗಿ ಪಪ್ರೌನೇರಣೆಯಾದವು.
• ಬಕುಡಕಟಕುಸ ಬಬೆಂಡಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಬೆಂತಾಲರ ದಬೆಂಗೆ,ಕಳೂನೇಲರ ದಬೆಂಗೆ 

ಮತಕುತ ಮಕುಬೆಂಡ ಚಳವಳಿ ಪಪ್ರೌಮಕುಖವಾಗಿವೆ.ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ಹಲಗಲಯ ಬನೇಡರ ಬಬೆಂಡಾಯವು ಸಹ 
ಗಮನಾಹರ್ಕಾವಾದಕುದಾಗಿದ.

• ಸಬೆಂತಾಲ ಬಕುಡಕಟಕುಸ ದಬೆಂಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ಭರತದ ಆದಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟ 
ಎಬೆಂದಕು ಗಕುರಕುತಿಸಲಗಿದ.ಈ ಬಕುಡಕಟಕುಸ ಜನರನಕುಶ್ನೆ ಬಬೆಂಗಾಳಿ ಮತಕುತ
ಒರಿಸತ್ಸಾದ ಗಕುಡಡ ಗಾಡಕು ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಕುರಕುತಿಸಬಹಕುದಕು.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದ ಖಾಯಬೆಂ ಜಮನೇನಾದರಿ ಪದದ ತಿಯಿಬೆಂದ ಈ 
ಬಕುಡಕಟಕುಸ ಜನರಕು ನಿಗರ್ಕಾತಿಕರಾದರಕು.

• ತಾವು ಶ ಪ್ರೌಮಪಟಕುಸ ಕತೃಷಿಯೋಗಭ್ಯಾ ವನಾಶ್ನೆಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಕಾಸಿದ ಭಳೂಮ 
ಬಕುಡಕಟಕುಸ ಜನರಿಬೆಂದ ಜಮನೇನಾದರರ ಕಕೈಸನೇರಿತಕು.

• ಬಬೆಂಗಾಳಿ ಜಮನೇನಾದರರಕು,ಲೆನೇವಾದನೇವಿಗಾರರಕು ಮತಕುತ ಕಬೆಂಪನಿ 
ಸರರ್ಕಾರ ಸಬೆಂತಾಲರ ನನೇರ ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆ ರರಣರಾದರಕು.

• ಸಬೆಂತಾಲರ ಶಾಬೆಂತಿಪಿಪ್ರೌಯತ ಮತಕುತ ಸಭಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ಕಬೆಂಪನಿ ಸರರ್ಕಾರವು 
ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡಿತಕು.

• ಇದರಿಬೆಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೆಳೂಬೆಂಡ ಸಬೆಂತಾಲರಕು ರಹಸಭ್ಯಾ  ಸಭಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ನಡಸಿ ಜಮನೇನಾದರರಕು ಮತಕುತ ಲೆನೇವಾದನೇವಿಗಾರರನಕುಶ್ನೆ 
ಲಳೂಟಿಮಾಡಲಕು ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಿದರಕು.

•  ದಬೆಂಗೆಯಕು ಬಾರಹತ ,ಬಾಗತ ಪುರ  ಮತಕುತ ರಾಜಮಹಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
ತಿನೇವತವಾಯಿತಕು.ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಕುಡಕಟಕುಸ ಜನರಕು ಅವರ 
ಶತಕುಪ್ರೌಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹತಭ್ಯಾ ಮಾಡಿದರಕು.

• ಇದರಿಬೆಂದ ಜಮನೇನಾದರರಕು ಮತಕುತ ಲೆನೇವಾದನೇವಿಗಾರರಕು ಪಲಯನ
ಮಾಡಿದರಕು.ಸಬೆಂತಾಲರ ದಬೆಂಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ಹತಿತಕಕ ಲಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು 
ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

• ಸಬೆಂತಾಲರ ದಬೆಂಗೆಯಿಬೆಂದ ಸಳೂಲತಿರ್ಕಾ ಪಡದ ಕಳೂನೇಲರಕು ಮತಕುತ 
ಮಕುಬೆಂಡರಕು ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಮತಕುತ ಜಮನೇನಾದರರ ವಿರಕುದದ  
ಹಳೂನೇರಾಟಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರಕು.

9.ನಹರಕುರವರಕು ಪಪ್ರೌಧಾನಮಬೆಂತಿಪ್ರೌಯಾದ ನಬೆಂತರ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಕಕ ನಿನೇಡಿದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ 
ಕಳೂಡಕುಗೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಕಕೈಗಾರಿಕನೇಕರಣ ಮತಕುತ ನವಭರತದ ಶಿಲತಯಾಗಿ ಭರತದ 
ಮೊದಲ ಪಪ್ರೌಧಾನ ಮಬೆಂತಿಪ್ರೌಯಾಗಿದದ  ನಹರಕುರವರನಕುಶ್ನೆ ನಾವು 
ರಣಕುತತನೇವೆ.

•  'ಉಕಕ ನ ಮನಕುಷಭ್ಯಾ ' ಎಬೆಂದಕು ಖಾಭ್ಯಾತಿಯಾಗಿದದ  ಭರತದ ಮೊದಲ ಗತೃಹ
ಮಬೆಂತಿಪ್ರೌಗಳಾಗಿದದ  ಸದಾರ್ಕಾರ  ವಲಪ್ಲಾ ಭಬಾಯಿ ಪಟನೇಲ್ ರವರ 

                                                                                                                                                                                                                               
10 ನನೇ ತರಗತಿ ,ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ                                               ರಚನ : ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ ಸಹ ಶಿಕಕ ಕರಕು ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಕಕ ಜಾಲ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ 04.  22    



ನನೇತತೃತದ್ವಿ ದಲ್ಲಿ ಭರತದ ಅನನೇಕ ದನೇಶಿನೇ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲನೇನಿಕರಣಕಕ 
ನಹರಕು ರರಣರಾದರಕು.

• ಭಷಾವಾರಕು ಪಪ್ರೌಬೆಂತಗಳ ರಚನಯ ಮಳೂಲಕ ಭರತಕಕ 
ವಿವಿಧತಯನಕುಶ್ನೆ ಒಪುತವ ತಾತಿದ್ವಿಕ ತಳಹದಿಯನಕುಶ್ನೆ ಹಾಕದರಕು.

• ಬಬೆಂಡವಾಳ ಮತಕುತ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತದ್ವಿ ಗಳನಳೂಶ್ನೆಳಗೆಳೂಬೆಂಡ ಮಶ ಪ್ರೌ 
ಆರರ್ಕಾಕ ನಿನೇತಿಯಕು ನಹರಕುರವರ ಆಧಕುನಿಕ ಭರತದ ಅಭಿವತೃದಿದಯ
ಮಕೈಲಕುಗಲಪ್ಲಾ ಯಿತಕು.

• ಬತೃಹತ  ಕಕೈಗಾರಿಕನೇಕರಣದಿಬೆಂದ ದನೇಶದ ಅಭಿವತೃದಿದ ಸಧಭ್ಯಾ ವೆಬೆಂದಕು 
ಅವರಕು ನಬೆಂಬಿದದ ರಕು.

• ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ನಬೆಂತರ ಪಬೆಂಚವಾಷಿರ್ಕಾಕ ಯೋಜನಗಳ ಮಳೂಲಕ 
ಮಳೂಲಭಳೂತ ಮತಕುತ ಬತೃಹತ  ಕಕೈಗಾರಿಕನೇಕರಣಕಕ ಚಾಲನಯನಕುಶ್ನೆ 
ನಿನೇಡಿದರಕು.

• ಭರತವು ಅಣಕುಶಕತಯನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಬನೇಕನಕುಶ್ನೆವ ಆಶಯದಿಬೆಂದ 
ಎಚ.ಜ. ಬಾಬಾ ಅವರ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ದಲ್ಲಿ ಭದಪ್ರೌ ತಳಹದಿಯನಕುಶ್ನೆ 
ರಳೂಪಿಸಿದರಕು.

• ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಪತನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಿದರಕು.
• ಪಬೆಂಚಶಿನೇಲ ತತದ್ವಿ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮನೇಲೆ ಶಕತ ರಾಜರರಣದಿಬೆಂದ 

ದಳೂರವೆನೇ ಉಳಿದಕು ಶಾಬೆಂತಿ ಸಹಬಾಳದ್ವಿಯ ಸಳೂತ ತಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಅನಕುಷಾಷ್ಠೆನಕಕ ತರಲಕು ರರಣರಾದರಕು.

10.ಡಾ.ಬಿ.ಆರ.ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ ರವರ ಸಧನಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ. ಅರವಾ 
ಸಮಾಜಕ ಸಮಾನತಯನಕುಶ್ನೆ ಸಧಿಸಕುವಲ್ಲಿ ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ ರವರ ಪತ ತವೆನೇನಕು?

• ಸಮಾಜಕ ಸಮಾನತಯಿಲಪ್ಲಾ ದ ರಾಜಕನೇಯ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ವು 
ಅರರ್ಕಾಹಿನೇನ ಎಬೆಂದಕು ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ ರವರಕು ಬಲವಾಗಿ ನಬೆಂಬಿದದ ರಕು.

• ಭರತದ ಶಪ್ರೌನೇಣಿನೇಕತೃತ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯಲ್ಲಿರಕುವ ಕಟಸ ಕಡಯ ಮನಕುಷಭ್ಯಾ ನಿಗೆ 
ಸಮಾಜಕ ಮತಕುತ ಆರರ್ಕಾಕ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ದಳೂರಯದಿದದ ರ 
ರಾಜಕನೇಯ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ಕಕ ಅರರ್ಕಾವಿಲಪ್ಲಾ ,ಅದಕು ಕನೇವಲ 
ಮರಿಚಿನೇಕಯಾಗಿ ಉಳಿಯಕುತತದ ಎಬೆಂದಕು ಅವರಕು ತಿಳಿದಿದದ ರಕು.

• ಅವರಕು ಭರತವನಕುಶ್ನೆ ಕನೇವಲ ಒಬೆಂದಕು ರಾಜಕನೇಯ 
ಪರಿಕಲತ ನಯಾಗಿ ರಣದ ಅದರ ಒಟಸರ ಮಕುಖವನಕುಶ್ನೆ 
ಪರಿಚಯಿಸಿದರಕು.

• ಇವರಕು ಜಾತಿವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯ ಬಗೆಗ್ಗೂ ಅಧಭ್ಯಾ ಯನ ನಡಸಿ ಅದರ ವಿನಾಶಕಕ 
ಹಳೂನೇರಾಟಗಳನಕುಶ್ನೆ ರಳೂಪಿಸಿದರಕು.

• ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ರಕು ಕನಿಷಸ  ಮಟಸ ದ ಅವರಶಗಳಿಬೆಂದಲಳೂ 
ವಬೆಂಚಿತರಾಗಿರಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ನಿರಳೂಪಿಸಲಕು ಮಹದ್  ಕರ ಮತಕುತ 
ರಲರಾಬೆಂ ದನೇವಾಲಯ ಚಳವಳಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ರಳೂಪಿಸಿದರಕು.

• ಮಳೂರಳೂ ದಕುಬೆಂಡಕು ಮನೇಜನ ಪರಿಷತಿತನ ಸಮಾವೆನೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಗವಹಿಸಿ ನಿಮಶ್ನೆ  ವಗರ್ಕಾಗಳಕು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಬೆಂಕಳೂನೇಲೆಗಳಿಬೆಂದ 
ಬಿಡಕುಗಡ ಪಡಯಲಕು ಬನೇರದ ಅಮಳೂಲಭ್ಯಾ  ಲಹ ಸಳೂಚನಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ನಿನೇಡಿದರಕು.

• ಹರಿಜನಳೂನೇದಾದರ ಮತಕುತ ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ರ ಮಕುಖಬೆಂಡತದ್ವಿ ಕಕ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದಬೆಂತ 
ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜ ಮತಕುತ ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ ರಲ್ಲಿ ಭಿನಾಶ್ನೆಭಿಪಪ್ರೌಯಗಳಕು 
ಮಳೂಡಿದವು.

• ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ ರವರಕು ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ  ಪಕಕ ವನಕುಶ್ನೆ ಸನೇರದ ಬಹಿಷಕ ತೃತ 
ಹಿತರರಣಿ ಸಭ ಎಬೆಂಬ ಸಬೆಂಘಟನಯನಕುಶ್ನೆ ಹಾಗಳೂ ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತ 
ರಮರ್ಕಾಕ ಪಕಕ ವನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದರಕು.

• ಪಪ್ರೌಬಕುದದ  ಭರತ, ಜನತಾ,ಮಳೂಕನಾಯಕ, ಬಹಿಷಕ ತೃತ ಭರತ 
ಎಬೆಂಬ ಪತಿಪ್ರೌಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂರಡಿಸಿದರಕು.

• ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಭರತದ ಸಬೆಂವಿಧಾನ ರಚನಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಪತ ತ 
ವಹಿಸಿದರಕು.

11.ಭರತದ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿ ರಕೈತರ ಹಳೂನೇರಾಟವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ. 
ಅರವಾ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಗಾಪ್ರೌಮದಲ್ಲಿ ರಕೈತರಕು ಸಬೆಂಘಟಿಸಿದ 
ಪಪ್ರೌತಿಭಟನಗಳಕು ಪಪ್ರೌಮಕುಖವಾಗಿದದ ವೆಬೆಂಬಕುದನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಗಾಪ್ರೌಮದಲ್ಲಿ ರಕೈತ ರಮರ್ಕಾಕರ ಪಪ್ರೌತಿಭಟನಗಳಕು 
ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ  ಮತಕುತ ಮಾರತ್ಸಾ  ರ್ಕಾವಾದದಿಬೆಂದ 
ಪಪ್ರೌಭವಿತವಾಗಿದದ ವು.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಮನೇನಾದರರಕು ಮತಕುತ 
ಯಕುರಳೂನೇಪಿಯನ  ಪಪ್ಲಾಬೆಂಟರ ಗಳ ವಿರಕುದದ  ರಕೈತರಕು ಹಲವಾರಕು ಕಡ
ದಬೆಂಗೆ ನಡಸಿದರಕು.

• ಚಬೆಂಪರಣಭ್ಯಾ  ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನೇಲ ಬಳಯಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ವಿರಳೂನೇಧಿಸಿದರಕು.
• ಭಳೂ ಕಬೆಂದಾಯದ ವಿರಕುದದ  ಹರತಾಳ ನಡಸಿದರಕು.
• ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಹಳೂನೇರಾಟದ ಭಗವಾಗಿ ರಕೈತರನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಘಟಿಸಕುವ 

ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ವನಕುಶ್ನೆ  ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ  ಮಾಡಿತಕು.
• ಚಬೆಂಪರಣಭ್ಯಾ ,ಖನೇಡಾ ಮೊದಲದ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳ ರಕೈತರ 

ರಯರ್ಕಾಚಟಕುವಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರ ಪಪ್ರೌಭವವಿತಕುತ.
• ತನೇಭಗ,ಮಲಬಾರ  ಮೊದಲದಡ ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆಳೂಳಗಾಗಿದದ  

ರಕೈತರಕು ತಿನೇವತವಾಗಿ ಜಮನೇನಾದರರಕು ಹಾಗಳೂ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ ವಿರಕುದದ  
ಬಬೆಂಡದದ ರಕು.

• ಅಸಹರರ ಆಬೆಂದಳೂನೇಲನ,ಕರನಿರಾಕರಣೆ,ಕದ್ವಿ ರ  ಇಬೆಂಡಿಯಾ 
ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕೈತರ ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳಕು ಬರತವು.

• ಹಲವಾರಕು ಹಳೂನೇರಾಟಗಳಕು ಎಡಪಬೆಂರನೇಯ ವಿಚಾರಧಾರಗಳಿಬೆಂದ 
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ರಚನಗೆಳೂಬೆಂಡ ಕಸನ  ಸಭದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಬೆಂಘಟಿತವಾದವು.
• ತಲಬೆಂಗಾಣದ ರಕೈತರ ಹಳೂನೇರಾಟವು ಜಮನೇನಾದರರಕು ಹಾಗಳೂ 

ನಿಜಾಮನ ರಜಾಕರ ವಿರಕುದದ  ಪಪ್ರೌತಿಭಟಿಸಿತಕು.
• ಬಬೆಂಗಾಳದ ರಕೈತರಕು ಜಮನೇನಾದರರ ಶಳೂನೇಷಣೆ ವಿರಕುದದ  ದಬೆಂಗೆಎದದ ರಕು.
• ಮಹಾರಾಷಸ ಪ್ರೌದಲ್ಲಿ ರಕೈತರಕು ಕಡಿಮ ಕಳೂಲ ವಿರಕುದದ  ಚಳವಳಿ 

ನಡಸಿದರಕು.
12.ಭರತದ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿ ರಮರ್ಕಾಕರ ಬಬೆಂಡಾಯಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ವಿವರಿಸಿ.

• ರಮರ್ಕಾಕರ ಹಳೂನೇರಾಟವು 1827 ರಲ್ಲಿ ಕಲಕ ತತದಲ್ಲಿ ಆರಬೆಂಭ 
ವಾಯಿತಕು.

• ಸಣಬಕು,ಬಟಸಗಿರಣಿ ರಮರ್ಕಾಕರಕು,ರಕೈಲೆದ್ವಿ ಕಳೂಲಗಳಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಬನೇಡಿಕ 
ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬೆಂಘಟಿತರಾಗತಳೂಡಗಿದರಕು.

• ರಕೈಲೆದ್ವಿ ಕಳೂಲಗಳಕು ನಿಲದ ಣದಲ್ಲಿ ಮಕುಷಕ ರ ನಡಸಿ ಹಚಿಲ್ಚಿನ ಕಳೂಲಗಾಗಿ 
ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ಅಧಿರರಿಗಳ ವಿರಕುದದ  ಘಳೂನೇಷಣೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂಗಿದರಕು.

• ಕಲಕ ತಾತದಲ್ಲಿ ಪಿಪ್ರೌಬೆಂಟಸರ್ಕಾ ಯಳೂನಿಯನ ನವರಕು ಮತಕುತ ಬಾಬೆಂಬ ಬಟಸ
ಗಿರಣಿಯ ರಮರ್ಕಾಕರಕು ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಜಾಗತೃತಿ ಉಬೆಂಟಕುಮಾಡಿದರಕು.

• ಮದಾಪ್ರೌಸ ನಲ್ಲಿ ಲೆನೇಬರ  ಯಳೂನಿಯನ ಸಸ್ಥಾಪನಗೆಳೂಬೆಂಡಿತಕು.
• ನಬೆಂತರದಲ್ಲಿ ರಮರ್ಕಾಕ ಸಬೆಂಘಟನಗಳಕು ಸಸ್ಥಾಪನಗೆಳೂಬೆಂಡವು.
• ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ , ರಮರ್ಕಾಕ ಸಬೆಂಘಟನಗಳ ಇಬೆಂತಹ ಚಳವಳಿಗೆ ಬಬೆಂಬಲ 

ನಿನೇಡಿತಕು.
• ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ರಮರ್ಕಾಕರ ಪತ ತವು ಅನನಭ್ಯಾ ವಾದದಕುದ.

13.ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾತಲ್ಮೆ  ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರ ಪತ ತವನಕುಶ್ನೆ 
ವಿವರಿಸಿ.

• ಮಹಾತಲ್ಮೆ  ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರ ಪಪ್ರೌವೆನೇಶದಿಬೆಂದಾಗಿ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಚಳಕುವಳಿ 
ಯಕು ಹಳೂಸ ಆಯಾಮವನಕುಶ್ನೆ ಪಡಯಿತಕು.

• ಇವರಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಪರಳೂನೇಕಕ  ಪಪ್ರೌತಿರಳೂನೇಧ, ಅಹಿಬೆಂಸ 
ಮತಕುತ ಸತಾಭ್ಯಾಗ ಪ್ರೌಹವನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ತಬೆಂತ ತವನಾಶ್ನೆಗಿ ಬಳಸಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

• 1917 ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಚಬೆಂಪರಣ ನಲ್ಲಿ ನಿನೇಲ ಬಳಯಿಬೆಂದ 
ಸಬೆಂತ ತಸತರಾದ ರಕೈತರ ಪರವಾಗಿ ಚಬೆಂಪರಣ ಚಳವಳಿ ಆರಬೆಂಭಿಸಿ, 
ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ಸರರ್ಕಾರ ಮಣಿಯಕುವಬೆಂತ ಮಾಡಿದರಕು.

• 1919 ರ ರೌಲತ ರಯಿದಯನಕುಶ್ನೆ ವಿರಳೂನೇಧಿಸಿದರಕು.
• ಖಿಲಪತ ಚಳವಳಿಗೆ ಬಬೆಂಬಲವನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಿದರಕು.
• 1920 ರಲ್ಲಿ ಜಲಯನ  ವಾಲಭಗ್  ಹತಾಭ್ಯಾರಬೆಂಡವನಕುಶ್ನೆ ಖಬೆಂಡಿಸಿ 

ಅಸಹರರ ಚಳವಳಿಗೆ ಕರನಿನೇಡಿದರಕು.
• ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನಯಿಬೆಂದ ಮನನಳೂಬೆಂದ ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರಕು 

1922 ರಲ್ಲಿ ಅಸಹರರ ಚಳವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ಹಿಬೆಂಪಡದರಕು.
• 1930 ರಲ್ಲಿ ದಬೆಂಡಿ ಉಪಿತನ ಸತಾಭ್ಯಾಗ ಪ್ರೌಹವನಕುಶ್ನೆ ನಡಸಿದರಕು.
• 1942 ರಲ್ಲಿ ಕದ್ವಿ ರ ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ 

ವಹಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು.
• ದನೇಶಬಾಬೆಂಧವರಿಗೆ ಮಾಡಕು ಇಲಪ್ಲಾ ವೆನೇ ಮಡಿ ಎನಕುಶ್ನೆವ ಕರಯನಕುಶ್ನೆ 

ನಿನೇಡಿದರಕು.
• ಇವರ ಶ ಪ್ರೌಮದ ಫಲವಾಗಿ 1947 ರಬೆಂದಕು ಭರತಕಕ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  

ಲಭಿಸಿತಕು.
14.ಕದ್ವಿ ರ  ಇಬೆಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರನೇ ಭರತ ಬಿಟಕುಸ ತಳೂಲಗಿ ಈ ಚಳವಳಿಯ 
ಆಶಯವಾಗಿತಕುತ.

• ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರಕು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಕು ಇಲಪ್ಲಾ ವೆನೇ ಮಡಿ ಎನಕುಶ್ನೆವ ಕರ 
ನಿನೇಡಿದರಕು.

• ಈ ಕರಯ ಹಿನಶ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್  ಸರರ್ಕಾರವು ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜ, ನಹರಕು,
ರಾಜನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಪಪ್ರೌಸದ್ , ಅಬಕುಲ್  ಕಲಬೆಂ ಅಜಾದ್ ,ಸದಾರ್ಕಾರ  
ವಲಪ್ಲಾ ಭಭಯಿ ಪಟನೇಲ್  ಆಚಾಯರ್ಕಾ ಕತೃಪಲನಿ,ಕಸಳೂತರಬಾ ಗಾಬೆಂಧಿ
ಮೊದಲದ ನಾಯಕರನಕುಶ್ನೆ ಬಬೆಂಧಿಸಿ ಜಕೈಲನಲ್ಲಿಟಿಸತಕು.

• ಭರತಿನೇಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ ನ ಬಹಕುತನೇಕ ನಾಯಕರಕು 
ಬಬೆಂಧನದಲ್ಲಿದದ  ರರಣ ಭರತಿನೇಯ ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸತ್ಸಾನೇತರ ಸಬೆಂಘಟನಗಳಕು 
ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ಭಳೂಮಕಯಲ್ಲಿದದ ವು.

• ಈ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಯ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಜಯಪಪ್ರೌರಶ 
ನಾರಾಯಣ ವಹಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು.

• ಇವರಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಬಬೆಂಬಲಗರಳೂಡನ ವಿವಿಧ ಕಡಯಲ್ಲಿ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿರರಕ 
ಚಟಕುವಟಿಕಯಲ್ಲಿ ತಳೂಡಗಿದರಕು.

• ದಿ ಫಿಪ್ರೌನೇಡಬೆಂ ಸಸ ಪ್ರೌಗಲ್ ಫಪ್ರೌಬೆಂರ  ಎಬೆಂಬ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೂಲಕ ತಮಲ್ಮೆ  
ರಯರ್ಕಾತಬೆಂತ ತವನಕುಶ್ನೆ ಅನಕುಷಾಸನಕಕ ತಬೆಂದರಕು.

• ಜನತ ಹಳೂನೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಗವಹಿಸಲಕು ಕರನಿನೇಡಿದರಕು.
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.I ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಭರತದ ಉಕಕ ನ ಮನಕುಷಭ್ಯಾ  ಎಬೆಂದಕು ಖಾಭ್ಯಾತಿಯಾಗಿದದ  ಭರತದ ಪಪ್ರೌರಮ 
ಗತೃಹಮಬೆಂತಿಪ್ರೌ- -ಸದಾರ್ಕಾರ ವಲಪ್ಲಾ ಭಭಯಿ ಪಟನೇಲ್ 
2.ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತ ಭರತದ ಮೊದಲ ಪಪ್ರೌಧಾನ ಮಬೆಂತಿಪ್ರೌ -ನಹರಕು 
3.ಭರತದ ಪಪ್ರೌರಮ ರಾಷಾಸಪ್ರೌಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಕು ಯಾರಕು? 
-ಡಾ.ಬಾಬಕು ರಾಜನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಪಪ್ರೌಸದ್ 
4.ಭರತಕಕ ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತ ದಳೂರತಾಗ /ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರಕು ಭರತ ಬಿಟಕುಸ ಹಳೂನೇಗಕುವಾಗ 
ಇದದ  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನಗಳಷಕುಸ?  -562 ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನಗಳಕು
5.ನಮಲ್ಮೆ  ಸಬೆಂವಿಧಾನಕಕ ಜಾತಾಭ್ಯಾತಿನೇತ ಮತಕುತ ಸಮಾಜವಾದಿ ಎಬೆಂಬ ಎರಡಕು 
ಅಬೆಂಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸನೇರಿಸಿದಕುದ  -42 ನನೇ ತಿದಕುದಪಡಿ 
6.ಭರತ ಮತಕುತ ಪಕಸತನ ಎಬೆಂಬ ಎರಡಕು ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಅಸಿತತದ್ವಿ ಕಕ 
ರರಣವಾದ ಘಳೂನೇಷಣೆ ಯಾವುದಕು?
-ಮೌಬೆಂರ ಬಾಭ್ಯಾಟನ ವರದಿಯನಾಶ್ನೆಧರಿಸಿ 1947 ರ ಜಳೂನ 3 ರಬೆಂದಕು 
ಬಿಪ್ರೌಟಿಷ್ ಸರರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಘಳೂನೇಷಣೆ.
7.ಸದಾರ್ಕಾರ ವಲಪ್ಲಾ ಭಭಯಿ ಪಟನೇಲ್ ಭರತದ ಉಕಕ ನ ಮನಕುಷಭ್ಯಾ  ಎಬೆಂದಕು 
ಕರಯಕುತಾತರ.ಏಕ?  -ಭರತದ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಒಟಕುಸಗಳೂಡಿಸಿದದ ರಿಬೆಂದ 
8.ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಿನೇಡಕುತಿತದದ  ರಾಜಧನ ಮತಕುತ ಇತರ ಸಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಸರರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ರದಕುದ ಮಾಡಿತಕು?  -1969 ರಲ್ಲಿ 
9.ತನಶ್ನೆ  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನವನಕುಶ್ನೆ ಪಕಸತನಕಕ ಸನೇರಿಸಲಕು ಇಚಿಲ್ಚಿಸಿದದ  ನವಾಬ ಯಾರಕು?
 -ಜಕುನಾಗಢ್ ನವಾಬ 
10.ಹಕೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮ ಭರತದ ಒಕಳೂಕಟದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಸನೇರಲಕು 
ಒಪತ ಲಲಪ್ಲಾ .ಏಕ?
- ಹಕೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮನಕು ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತವಾಗಕುಳಿಯಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಬೆಂದಾಗಿ 
ಭರತದ ಒಕಳೂಕಟದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಸನೇರಲಕುಒಪತ ಲಲಪ್ಲಾ .
11.ಭರತದ ಒಕಳೂಕಟಕಕ ಸನೇರದ ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಕು ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಿದದ  
ಜಮಕುಲ್ಮೆ ರಶಿಲ್ಮೆನೇರದ ರಾಜ -ಹರಿಸಿಬೆಂಗ್ 
12.ಪಕಸತನ ಆಕ ತಮಸಿರಕುವ ರಶಿಲ್ಮೆನೇರದ ವಾಯಕುವಭ್ಯಾ  ಪಪ್ರೌದನೇಶವನಕುಶ್ನೆ ಈ ರಿನೇತಿ
ಕರಯಕುವರಕು - ಪರ ಆಕ ತಮತ ಪಪ್ರೌದನೇಶ'
13.ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ದ ನಬೆಂತರ ಭರತದಲ್ಲಿಯ ಫಪ್ರೌಬೆಂಚ ವಸಹತಕುಗಳಕು 
-ಪಬೆಂಡಿಚನೇರಿ,ರರಕೈಕಲ್,ಮಾಹ ಮತಕುತ ಚಬೆಂದಪ್ರೌನಗರ
14.ಪಬೆಂಡಿಚನೇರಿಯಕು ಭರತದ ಕನೇಬೆಂದಾಪ್ರೌಡಳಿತ ಪಪ್ರೌದನೇಶವಾಗಿ ಸನೇರಿದಕುದ 
ಯಾವಾಗ?  - 1963 
15.ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಿನೇಸರ ವಸಹತಕುವಾಗಿದದ  ಗೆಳೂನೇವಾವಿಮೊನೇಚನಗೆಳೂಬೆಂಡ 

ವಷರ್ಕಾ -1961
16.ಭಷಾವಾರಕು ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳ ವಿಬೆಂಗಡಣೆಗೆ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಿದಕುದ ಯಾವಾಗ?
-1953 
17.ಫಜಲ್ ಅಲ ಆಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶವೆನೇನಕು?
-ಭಷಾವಾರಕು ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳ ಪುನವಿರ್ಕಾಬೆಂಗಡಣೆಗೆ ಮಾಡಕುವುದಕು.
18.1953 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜಭ್ಯಾ  ಪುನವಿರ್ಕಾಬೆಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಕು 
ಮತಕುತ ಸದಸಭ್ಯಾ ರಕು ಯಾರಕು?
- ರಾಜಭ್ಯಾ  ಪುನವಿರ್ಕಾಬೆಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಕು ಫಜಲ್ ಅಲ.ಸದಸಭ್ಯಾ ರಕು 
ಕ.ಎಬೆಂ.ಫಣಿಕಕ ರ ಮತಕುತಹಚ.ಎನ.ಕಕುಬೆಂಜಕುಪ್ರೌ.
19.ಮೊದಲಕು ಭಷಾವಾರಕುರಾಜಭ್ಯಾ ವಾಗಿ ನಿಮಾರ್ಕಾಣವಾದ ರಾಜಭ್ಯಾ  ಯಾವುದಕು
- ಆಬೆಂಧಪ್ರೌಪಪ್ರೌದನೇಶ
20.ರಾಜಭ್ಯಾ  ಪುನವಿರ್ಕಾಬೆಂಗಡಣಾ ರನಳೂನಕು ಜಾರಿಗೆ ಬಬೆಂದದಕುದ ಯಾವಾಗ?
 -1956 ರಲ್ಲಿ. 
21.ಮಕೈಸಳೂರಕು ರಾಜಭ್ಯಾ ವು'ಅಸಿತತದ್ವಿ ಕಕ ಬಬೆಂದದಕುದ ಯಾವಾಗ ? 
-1956 ನವೆಬೆಂಬರ 1 ರಬೆಂದಕು.
22.ವಿಶಾಲ ಮಕೈಸಳೂರಕು ರಾಜಭ್ಯಾ ಕಕ 'ಕನಾರ್ಕಾಟಕ'ಎಬೆಂದಕು ಮರಕುನಾಮಕರಣ 
ಮಾಡಿದಕುದ  -ನವೆಬೆಂಬರ-1-1973 ರಲ್ಲಿ.
23.ವಿಶಾಲ ಆಬೆಂಧಪ್ರೌಪಪ್ರೌದನೇಶ ರಚನಗಾಗಿ 1952 ರಲ್ಲಿ 58 ದಿನಗಳ ರಲ 
ಉಪವಾಸ ಸತಾಭ್ಯಾಗ ಪ್ರೌಹ ನಡಸಿ ಅಸಕುನಿನೇಗಿದವರಕು ಯಾರಕು ?  
-ಪಟಿಸ ಶಿಪ್ರೌನೇರಾಮಕುಲಕು ರವರಕು .
24.ಭರತದ ಪಪ್ರೌದನೇಶವಬೆಂದರ ಮನೇಲೆ ಸಕುದಿನೇಘರ್ಕಾ ಅವಧಿಯವರಗೆ ಆಳಿದ್ವಿಕ 
ಮಾಡಿದ ಯಕುರಳೂನೇಪಿನ ದನೇಶ ಯಾವುದಕು?(ಯಕುರಳೂನೇಪಿಯನಶ್ನೆ ರಕು 
ಯಾರಕು?)  -ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಲ್ (ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಿನೇಸರಕು)
25.ಸರರ್ಕಾರವು ಟಿಬಟಿಯನ ನಿರಾಶಿಪ್ರೌತರ ಸಮಸಭ್ಯಾಯನಕುಶ್ನೆ ಹನೇಗೆ 
ಪರಿಹರಿಸಿತಕು?
-ಸರರ್ಕಾರವು ಮಕೈಸಳೂರಕು ಜಲ್ಲೆಯ ಬಕೈಲಕಕುಪತ ಎಬೆಂಬಲ ಟಿಬಟಿಯನ 
ನಿರಾಶಿಪ್ರೌತರಿಗಾಗಿ  ಸಕುಮಾರಕು 3000 ಎಕರಗಳ ಜಮನೇನನಕುಶ್ನೆ ಮಬೆಂಜಳೂರಕು 
ಮಾಡಿತಕು.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1. ಭರತವು ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ಗಳಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದಕುರಿಸಿದಸಮಸಭ್ಯಾಗಳಾವುವು ?

• ಮತಿನೇಯ ಗಲಭಗಳಕು 
• ನಿರಾಶಿಪ್ರೌತರ ಸಮಸಭ್ಯಾ 
• ದನೇಶಿನೇಯ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲನೇನಿನೇಕರಣ
• ಸರರ್ಕಾರ ರಚನಯ ಸಮಸಭ್ಯಾ 
• ಭಷಾವಾರಕು ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳ ರಚನ 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-9
ಸದ್ವಿತಬೆಂತಳೂಪ್ರೌಭ್ಯಾನೇತತರ ಭರತ  



• ದನೇಶದ ರಕಕ ಣಾ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯನಕುಶ್ನೆ ಬಲಪಡಿಸಕುವುದಕು.
2.ನಿರಾಶಿಪ್ರೌತರ ಸಮಸಭ್ಯಾಯನಕುಶ್ನೆ ದನೇಶವು ಹನೇಗೆ ಎದಕುರಿಸಿತಕು?

• ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಪಕಸತಸದಿಬೆಂದ ಬಬೆಂದ ನಿರಾಶಿಪ್ರೌತರ ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಹಕುತನೇಕ
1951 ರ ವೆನೇಳಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲಯಿತಕು.

• ಪೂವರ್ಕಾ ಪಕಸತನ/ಬಾಬೆಂಗಾಪ್ಲಾದನೇಶದಿಬೆಂದ ಬಬೆಂದ ನಿರಾಶಿಪ್ರೌತರಿಗೆ 
ಭರತ ಸರರ್ಕಾರ ಮತಕುತ ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಬಬೆಂಗಾಳ,ಅಸತ್ಸಾಬೆಂ, ಮನೇಘಾಲಯ 
ಮತಕುತ ತಿಪ್ರೌಪುರ ರಾಜಭ್ಯಾ  ಸರರ್ಕಾರಗಳಕು ಆಶ ಪ್ರೌಯ ನಿನೇಡಿದವು.

• ಟಿಬರ ನಿಬೆಂದ ಬಬೆಂದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ ಪ್ರೌಯ 
ಕಲತಸಲಯಿತಕು. 

• ಮಕೈಸಳೂರಕು ಜಲ್ಲೆಯ ಬಕೈಲಕಕುಪತ ಎಬೆಂಬಲ್ಲಿ ಟಿಬಟಿಯನ 
ನಿರಾಶಿಪ್ರೌತರಿಗಾಗಿ ಸಕುಮಾರಕು 3000 ಎಕರಗಳ ಜಮನೇನನಕುಶ್ನೆ 
ನಿನೇಡಲಯಿತಕು.

3.ಪಬೆಂಡಿಚನೇರಿಯನಕುಶ್ನೆ ಫಪ್ರೌಬೆಂಚರಿಬೆಂದ ವಿಮಕುಕತಗೆಳೂಳಿಸಿದ ರಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ 
ವಿವರಿಸಿ.

• ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ದ ನಬೆಂತರದಲ್ಲಿ ಫಪ್ರೌಬೆಂಚ ರಕು ತಮಲ್ಮೆ  ವಸಹತಕುಗಳಾದ 
ಪಬೆಂಡಿಚನೇರಿ , ರರಕೈಕಲ್,ಮಾಹ ಮತಕುತ ಚಬೆಂದಪ್ರೌನಗರ ಗಳ ಮನೇಲನ
ಹಿಡಿತವನಕುಶ್ನೆ ಮಕುಬೆಂದಕುವರಿಸಿದರಕು.

• ಇವು ಭರತಕಕ ಸನೇರಬನೇಕಬೆಂದಕು ರಬೆಂಗೆಪ್ರೌಸ , ಕಮಕುಭ್ಯಾನಿಸಸ  ಮತಕುತ ಇತರ 
ಸಬೆಂಘಟನಗಳ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ದಲ್ಲಿ ನಡದ ಹಳೂನೇರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ 1954 
ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಕು ಭರತಕಕ ಸನೇರಿಕಳೂಬೆಂಡವು.

• 1963 ರಲ್ಲಿ ಪಬೆಂಡಿಚನೇರಿಯಕು ಭರತದ ಕನೇಬೆಂದಾಪ್ರೌಡಳಿತ ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
ವಾಯಿತಕು.

4. ಗೆಳೂನೇವಾವನಕುಶ್ನೆ ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಿನೇಸರಿಬೆಂದ ಹನೇಗೆ ಮಕುಕತಗೆಳೂಳಿಸಲಯಿತಕು? 
ಅರವಾ  ಗೆಳೂನೇವಾವನಕುಶ್ನೆ ಹನೇಗೆ ಭರತದಲ್ಲಿ ವಿಲನೇನಗೆಳೂಳಿಸಲಯಿತಕು?

• ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಿನೇಸರ ವಸಹತಕುವಾಗಿ ಮಕುಬೆಂದಕುವರಿದ ಗೆಳೂನೇವಾವನಕುಶ್ನೆ 
ಭರತಕಕ ಸನೇರಿಸಬನೇಕಬೆಂದಕು ನಿರಬೆಂತರವಾದ ಚಳವಳಿ ನಡಯಿತಕು. 

• ಗೆಳೂನೇವಾವನಕುಶ್ನೆ ತರವುಗೆಳೂಳಿಸಬನೇಕಬೆಂದಕು ಆದನೇಶ ನಿನೇಡಿದರಳೂ ಬಗಗ್ಗೂ ದ
ಪನೇಚಕುರ್ಕಾಗಿನೇಸರಕು, ಆಫಿಪ್ರೌರ ಮತಕುತ ಯಕುರಳೂನೇಪಿನಿಬೆಂದ ಹಚಿಲ್ಚಿನ 
ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ತರಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡಕು ಚಳವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ದಮನ ಮಾಡಿ ಅಧಿರರ
ವನಕುಶ್ನೆ ಬಲಪಡಿಸಿಕಳೂಳಳ ಲಕು ಪಪ್ರೌಯತಿಶ್ನೆಸಿದರಕು.

• 1955 ರಲ್ಲಿ ಭರತದ ವಿವಿಧ ಭಗಗಳಿಬೆಂದ ಸತಾಭ್ಯಾಗ ಪ್ರೌಹಿಗಳಕು ಬಬೆಂದಕು 
ಗೆಳೂನೇವಾದಿಬೆಂದ ವಸಹತಕುಶಾಹಿಗಳಕು ತಳೂಲಗಬನೇಕಬೆಂದಕು 
ವಿಮೊನೇಚನಾ ಹಳೂನೇರಾಟವನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದರಕು.

• 1961 ರಲ್ಲಿ ಭರತದ ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಮರಭ್ಯಾ ಪಪ್ರೌವೆನೇಶಿಸಿ ಗೆಳೂನೇವಾವನಕುಶ್ನೆ 
ವಶಪಡಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡಿತಕು.

5.ಭಷಾವಾರಕು ಪಪ್ರೌಬೆಂತಭ್ಯಾ ಗಳ ವಿಬೆಂಗಡಣಾ ಕ ತಮವನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ಬರಯಿರಿ.
• ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ನಬೆಂತರ ದನೇಶಾದಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಭಷಾವಾರಕು ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ 

ರಚಿಸಬನೇಕಬೆಂಬ ಕಳೂಗಕು ತಿನೇವತವಾಯಿತಕು.
• ವಿಶಾಲಬೆಂಧಪ್ರೌ ರಾಜಭ್ಯಾ  ರಚಿಸಬನೇಕಬೆಂದಕು ಆಬೆಂಧಪ್ರೌಮಹಾಸಭದ 

ನನೇತತೃತದ್ವಿ ದಲ್ಲಿ 1952 ರಲ್ಲಿ ಪಟಿಸ ಶಿಪ್ರೌನೇರಾಮಕುಲಕು 58 ದಿನಗಳ 
ಉಪವಾಸ ಸತಾಭ್ಯಾಗ ಪ್ರೌಹ ನಡಸಿ ಅಸಕುನಿನೇಗಿದರಕು.

• ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಭಷಾವಾರಕು ರಾಜಭ್ಯಾ ವಾಗಿ 1953
ರಲ್ಲಿ ಆಬೆಂಧಪ್ರೌಪಪ್ರೌದನೇಶ ರಚನಯಾಯಿತಕು.

• 1953 ರಲ್ಲಿ ಸರರ್ಕಾರವು ರಾಜಭ್ಯಾ  ಪುನವಿರ್ಕಾಬೆಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗವನಕುಶ್ನೆ 
ರಚಿಸಿತಕು.

• ಇದರಲ್ಲಿ ಫಜಲ್  ಅಲ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಾಗಿ ಕ.ಎಬೆಂ.ಫಣಿಕಕ ರ  ಮತಕುತ 
ಹಚ.ಎನ. ಕಕುಬೆಂಜಕುಪ್ರೌ ಸದಸಭ್ಯಾ ರಾಗಿದದ ರಕು.

• ಈ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಬೆಂತ 1956 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಭ್ಯಾ  
ಪುನವಿರ್ಕಾಬೆಂಗಡಣಾ ರನಳೂನಕು ಜಾರಿಗೆ ಬಬೆಂದಿತಕು. ಈ ರನಳೂನಿನ 
ಪಪ್ರೌರರ ದನೇಶದಲ್ಲಿ 14 ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳಕು ಮತಕುತ 6 ಕನೇಬೆಂದಾಪ್ರೌಡಳಿತ 
ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಕು ರಚನಯಾದವು.

6.ಭರತದಒಕಳೂಕಟಕಕ ಹಕೈದರಾಬಾದ್ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನ ಹನೇಗೆ ಸನೇಪರ್ಕಾಡಯಾಯಿತಕು?
ಅರವಾ ಭರತದ ಒಕಳೂಕಟಕಕ ಹಕೈದರಾಬಾದನಕುಶ್ನೆ ಸದಾರ್ಕಾರ  ವಲಪ್ಲಾ ಭಬಾಯಿ 
ಪಟನೇಲರಕು ಹನೇಗೆ ಸನೇಪರ್ಕಾಡಗೆಳೂಳಿಸಿದರಕು?

• ಹಕೈದರಾಬಾದ್  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನವು ನಿಜಾಮನ ಅಧಿನೇನದಲ್ಲಿತಕುತ.
• ಈತನಕು ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತವಾಗಕುಳಿಯಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಬೆಂದ ಭರತಕಕ ಸನೇರಲಕು 

ನಿರಾಕರಿಸಿದನಕು.
• ಇದನೇ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಕಮಕುಭ್ಯಾನಿಸಸ ರ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ದಲ್ಲಿ ತಲಬೆಂಗಾಣ ರಕೈತರ 

ಸಶಸತಪ್ರೌ ಹಳೂನೇರಾಟವು ನಿಜಾಮ ಮತಕುತ ಜಮನೇನಾದರರ ವಿರಕುದದ  
ನಡಯಕುತಿತತಕುತ 

• ನಿಜಾಮನ ಕಳೂಪ್ರೌರ ಪಡಯಾದ ರಜಾಕರ ಬಗೆಗೆ ಜನತಯಲ್ಲಿ 
ವಾಭ್ಯಾಪಕ ಪಪ್ರೌತಿರಳೂನೇಧವಿತಕುತ. 

• ಈ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಭರತ ಸರರ್ಕಾರ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಕಳಕುಹಿಸಿ ನಿಜಾಮ 
ನನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂನೇಲಸಿ ಹಕೈದರಾಬಾದ್  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನವನಕುಶ್ನೆ 1948 ರಲ್ಲಿ 
ಭರತದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ವಲನೇನಗೆಳೂಳಿಸಲಯಿತಕು.

7.ಜಕುನಾಘಡ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನವು ಭರತದ ಒಕಳೂಕಟಕಕ ಹನೇಗೆ 
ಸನೇಪರ್ಕಾಡಯಾಯಿತಕು?

• ಜಕುನಾಘಡದ ನವಾಬನಕು ತನಶ್ನೆ  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನವನಕುಶ್ನೆ ಪಕಸತನಕಕ 
ಸನೇರಿಸಲಕು ಇಚಿಲ್ಚಿಸಿದದ ನಕು.

• ಪಪ್ರೌಜಗಳಕು ನವಾಬನ ವಿರಕುದದ  ಬಿನೇದಿಗಿಳಿದರಕು,ಇದನಕುಶ್ನೆ 
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ಎದಕುರಿಸಲಗದ ನವಾಬನಕು ರಾಜಭ್ಯಾ  ಬಿಟಕುಸ ಪಲಯನ 
ಮಾಡಿದನಕು.

• ಅಲ್ಲಿನ ದಿವಾನ ಭರತ ಸರರ್ಕಾರಕಕ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯನಕುಶ್ನೆ 
ಆಧರಿಸಿ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಕಳಕುಹಿಸಿ ಶಾಬೆಂತಿ ಸಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಲಯಿತಕು.

• 1949 ರಲ್ಲಿ ಜಕುನಾಘಡ್  ಭರತ ಒಕಳೂಕಟಕಕಸನೇಪರ್ಕಾಡಯಾಯಿತಕು.
8.ಜಮಕು ಮತಕುತ ರಶಿಲ್ಮೆನೇರ ಭರತದ ಒಕಳೂಕಟಕಕ ಸನೇರಿದಕುದ ಹನೇಗೆ? ಅರವಾ 
ಬನೇರಲಪ್ಲಾ  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲನೇನಕಕ ಬೆಂತ ಜಮಕುಲ್ಮೆ-ರಶಿಲ್ಮೆನೇರದ ವಿಲನೇನವು ವಿಶಿಷಸ  
ವಾಗಿದ. ಹನೇಗೆ?

• ಜಮಕುಲ್ಮೆ-ರಶಿಲ್ಮೆನೇರಿನ ರಾಜನಾಗಿದದ  ಹರಿಸಿಬೆಂಗ್ ನಕು ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತವಾಗಕುಳಿ- 
ಯಲಕು ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಿದದ ನಕು.

• ಜಮಕುಲ್ಮೆ-ರಶಿಲ್ಮೆನೇರವು ಭರತಕಕ ಸನೇರಿಬಿಡಬಹಕುದಬೆಂಬ ಆತಬೆಂಕದಿಬೆಂದ 
ಪಕಸತನವು ರಶಿಲ್ಮೆನೇರ ಕಣಿವೆಯ ಮಕುಸಿಪ್ಲಾಬೆಂ ಬಕುಡಕಟಕುಸ ಜನರನಕುಶ್ನೆ 
ದಾಳಿ ಮಾಡಕುವಬೆಂತ ಪಪ್ರೌಚಳೂನೇದಿಸಿತಕು.

• ಪಕಸತನ ಸನೇನಯ ಬಬೆಂಬಲತ  ಪಠಾಣ ಬಕುಡಕಟಕುಸ ಜನಾಬೆಂಗವು 
ಭರತ ಪಪ್ರೌದನೇಶಕಕ ನಕುಗಗ್ಗೂ ಲಕು ಪಪ್ರೌಯತಿಶ್ನೆಸಿ ಸಕಷಕುಸ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಆಕ ತಮಸಿತಕು.

• ರಾಜ ಹರಿಸಿಬೆಂಗ್ ನಕು ಅಕಳೂಸನೇಬರ 1947 ರಲ್ಲಿ ಭರತದಲ್ಲಿ 
ರಶಿಲ್ಮೆನೇರವನಕುಶ್ನೆ ವಿಲನೇನಗೆಳೂಳಿಸಲಕು ಸಹಿ ಹಾಕದನಕು.

• ನಬೆಂತರ ಭರತದ ಸನೇನಯಕು ಪಕಸತನ ಬಬೆಂಬಲತ ಪಡಯನಕುಶ್ನೆ 
ಹಿಮಲ್ಮೆಟಿಸಸಿತಕು.

• ಈ ವಿಷಯವನಕುಶ್ನೆ ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗೆ ಕಳೂಬೆಂಡಳೂಯಭ್ಯಾ ಲಯಿತಕು.ಆದರ 
ರಶಿಲ್ಮೆನೇರದ ಒಬೆಂದಕು ಭಗ ಪಕಸತನದ ವಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತಕು.ಇದರ 
ವಿರಕುದದ  ಭರತವು ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗೆ ದಳೂರಕು ಸಲ್ಲಿಸಿತಕು.

• ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯಕು ಕದನ ವಿರಾಮ ಆದನೇಶವನಕುಶ್ನೆ ಜನವರಿ 1,1949 
ರಬೆಂದಕು ನಿನೇಡಿತಕು.

• ಪಕಸತನ ಆಕ ತಮಸಿರಕುವ ರಸಿಲ್ಮೆನೇರದ ವಾಯಕುವಭ್ಯಾ  ಪಪ್ರೌದನೇಶವನಕುಶ್ನೆ 
'ಪರ  ಆಕ ತಮತ ಪಪ್ರೌದನೇಶ''ವೆಬೆಂದಕು ಈಗಲಳೂ ಕರಯಲಗಕುತತದ.

.I ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಕದನ ಬಾಬೆಂಧವಭ್ಯಾ ತ ತಯ  ಮಕೈತಿಪ್ರೌಕಳೂಟದಲ್ಲಿದದ  ದನೇಶಗಳಕು ಯಾವುವು?
-ಬಿಪ್ರೌಟನ,ಫಪ್ರೌನತ್ಸಾ ಮತಕುತ ರಷಾಭ್ಯಾ 
2.ಕದನ ಸೌಹಾದರ್ಕಾತ ತಯ ಮಕೈತಿಪ್ರೌಕಳೂಟದ ಸದಸಭ್ಯಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಕು ಯಾವುವು?
-ಜಮರ್ಕಾನಿ.ಆಸಿಸಪ್ರೌಯಾ-ಹಬೆಂಗೆನೇರಿ,ಇಟಲ 
3.ಮೊದಲ ಮಹಾಯಕುದದ ಕಕ ತತ ಕಕ ಣದ ರರಣವೆನೇನಕು?

-ಜಕುಲೆಕೈ 28 ರಬೆಂದಕು ಆಸಿಸಪ್ರೌಯಾದ ರಾಜಕಕುಮಾರ ಆರರ್ಕಾ ಡಳೂಭ್ಯಾರ ಫಪ್ರೌನಿತ್ಸಾಸ 
ಫಡಿರ್ಕಾನಬೆಂಡ್ ನ ಹತಭ್ಯಾಯಾಯಿತಕು.ಈ ಘಟನಯಕು ಆಸಿಸಪ್ರೌಯಾ ಮತಕುತ 
ಸಬಿರ್ಕಾಯಾ ದನೇಶಗಳ ನಡಕುವೆ ಬಿಕಕ ಟಿಸಗೆ ರರಣವಾಯಿತಕು.ಇದಕು ಮೊದಲ 
ಮಹಾಯಕುದದ ಕಕ ತತ ಕಕ ಣದ ರರಣವಾಯಿತಕು.
4.ಮೊದಲ ಮಹಾಯಕುದದ  ಕಳೂನಗೆಳೂಬೆಂಡಿದಕುದ ಯಾವ ಒಪತ ಬೆಂದದಿಬೆಂದ ?
-1919 ರ ವಸಕೈರ್ಕಾಲ್ತ್ಸಾ ಒಪತ ಬೆಂದದಿಬೆಂದ 
5.1905 ರಲ್ಲಿ ರಷಾಭ್ಯಾವನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂನೇಲಸಿದ ಏಷಾಭ್ಯಾದ ಪುಟಸ  ದನೇಶ ಯಾವುದಕು? 
- ಜಪನ 
6.ರಷಾಭ್ಯಾದ ಕಳೂನಯ ಝಾರ ದಳೂರ ಯಾರಕು?-ಎರಡನ ನಿಕಳೂನೇಲಸ 
7.ರಷಾಭ್ಯಾದ 1917 ರ 'ಫಬಪ್ರೌವರಿ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿ'ಯ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ವಹಿಸಿದ ಪಕಕ  
ಯಾವುದಕು?  - ಮನಕ ವಿರ ಪಕಕ
8.ರಷಾಭ್ಯಾದ 1917 ರ 'ಅಕಳೂಸನೇಬರ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿ'ಯ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ವಹಿಸಿದ ಪಕಕ  
 -ಬಳೂಲಕ ವಿರ ಪಕಕ  
9.ರಷಾಭ್ಯಾದ ಜನರಿಗೆ 'ಶಾಬೆಂತಿ,ಆಹಾರ,ಭಳೂಮ' ಎಬೆಂಬ ಜನಪರ 
ಘಳೂನೇಷಣೆಯನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಿದವರಕು ಯಾರಕು? -ಲೆನಿನ 
10.ರಷಾಭ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮಕುಭ್ಯಾನಿಸಸ ಸರರ್ಕಾರವನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಕು ಯಾರಕು ? 
-ಲೆನಿನ 
11.ಜಮರ್ಕಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಜ ಪಕಕ ದ ನಾಯಕರಾಗಿದದ ವರಕು -ಹಿಟಪ್ಲಾ ರ.
12.ಹಳೂಲೆಳೂರಸಸ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? 
-ಹಿಟಪ್ಲಾ ರ 6 ಮಲಯನ ಯಹಳೂದಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ,ಕಳೂನೇಟಿಗಳೂ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಇತರ 
ಜನರನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂಲ್ಲಿಸಿದನಕು. ಇವನಕು ನಡಸಿದ ಸಮಳೂಹಿಕ ಕಗೆಳೂಗ್ಗೂಲೆಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಹಳೂಲೆಳೂರಸಸ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.
13.ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಫಭ್ಯಾಸಿಸಸ' ಪಕಕ ವನಕುಶ್ನೆ ಇಟಲಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಕು ಯಾರಕು?
- ಮಕುಸಳೂನೇಲನಿ.
14.ರಲ್ರ್ಕಾ ಮಾರತ್ಸಾ ರ್ಕಾ ನ ವೆಕೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಜವಾದದ ಚಿಬೆಂತನಯನಕುಶ್ನೆ 
ಪಪ್ರೌಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದವರಕು. -ಲೆನಿನ
15.ಎರಡನಯ ಮಹಾಯಕುದದ ದಲ್ಲಿ ಶತಕುಪ್ರೌಬಣದ( ) Axis ದನೇಶಗಳಕು 
ಯಾವುವು?   - ಜಮರ್ಕಾನಿ,ಇಟಲ,ಜಪನ 
16.ಎರಡನ ಮಹಾಯಕುದದ  ಆರಬೆಂಭವಾಗಿದಕುದ ಯಾವಾಗ?  
-1939 ಸಪಸ ಬೆಂಬರ 1 ರಬೆಂದಕು ನಾಜ ಜಮರ್ಕಾನಿಯಕು ಪನೇಲೆಬೆಂಡಿನ ಮನೇಲೆ 
ದಾಳಿ ಮಾಡಕುವುದರಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಆರಬೆಂಭ ವಾಯಿತಕು.
17.ಎರಡನಯ ಮಹಾಯಕುದದ ದಲ್ಲಿ ಮತ ತಬಣದ( ) Allies ದನೇಶಗಳಕು 
  -ಬಿಪ್ರೌಟನ,ಫಪ್ರೌನತ್ಸಾ ,ರಷಾಭ್ಯಾ .
18.ಅಮರಿರವು ಎರಡನಯ ಮಹಾಯಕುದದ  ಪಪ್ರೌವೆನೇಶ ಪಡಯಲಕು ರರಣ 
ವಾದ ಅಬೆಂಶವೆನೇನಕು?

                                                                                                                                                                                                                               
10 ನನೇ ತರಗತಿ ,ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ                                               ರಚನ : ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ ಸಹ ಶಿಕಕ ಕರಕು ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಕಕ ಜಾಲ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ 04.  27    

ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-10
20ನನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕನೇಯ ಆಯಾಮಗಳಕು 



-ಜಪನ ಅಮರಿರದ ನೌರನಲೆ ಪಲ್ರ್ಕಾ ಹಾಬರ್ಕಾರ ಮನೇಲೆ ದಾಳಿ 
ಮಾಡಿದದ ರಿಬೆಂದ ಅಮರಿರವು 2 ನಯ ಮಹಾಯಕುದದ ದಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌವೆನೇಶಿಸಿತಕು.
19.ಜಗತಿತನ ಮೊಟಸ  ಮೊದಲ ಅಣಕುಬಾಬೆಂಬಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಜಪನಿನ 
ನಗರಗಳಕು  - ಹಿರಳೂನೇಷಿಮಾ ಮತಕುತ ನಾಗಸಕ.
20.ಚಿನೇನಾದಲ್ಲಿ ಕಮಕುಭ್ಯಾನಿಸಸ ರ ದಿನೇಘರ್ಕಾ ಪಯಣದ ನನೇತತೃತದ್ವಿ  ವಹಿಸಿದವರಕು 
ಯಾರಕು? - ಮಾವೋತತ್ಸಾತಕುಬೆಂಗ್
21.ಶಿನೇತಲ ಸಮರ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಅಮರಿರ ಸಬೆಂಯಕುಕತ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನದ ಬಬೆಂಡವಾಳಶಾಹಿ ದನೇಶಗಳ ಬಣ ಮತಕುತ 
ಸಳೂನೇವಿಯತ ರಷಾಭ್ಯಾದ ಸಮಾಜವಾದಿ ದನೇಶಗಳ ಬಣಗಳ ನಡಕುವಿನ 
ಅಘಳೂನೇಷಿತ ಸಮರವೆನೇ ಶಿನೇತಲ ಸಮರ.
22.ರಷಾಭ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪಬೆಂಚವಾಷಿರ್ಕಾಕ ಯೋಜನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಆರಬೆಂಭಿಸಿದವರಕು 
ಯಾರಕು?  - ಸಸಲನ
23.ಚಿನೇನಾದಲ್ಲಿ ನಡದ ಈ ಘಟನಯನಕುಶ್ನೆ ಜಗತಿತನ ಮಲಟರಿ 
ರಯರ್ಕಾವೂಭ್ಯಾಹದಲ್ಲಿಯನೇ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ವಿಶಿಷಸ  ಪಪ್ರೌಯೋಗವೆಬೆಂದಕು ಪರಿಗಣಿಸಿದ.
-ಕಮಕುಭ್ಯಾನಿಸಸ ರ ದಿನೇಘರ್ಕಾ ಪಯಣ 
24.ಅಮರಿರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನಯ ಮಹಾಯಕುದದ ದ ನಬೆಂತರ ಕತೃಷಿಉತಾತದನ
ಕಕುಸಿಯಿತಕು.ಏಕ?
- ಆರರ್ಕಾಕ ಮಹಾಕಕುಸಿತದಿಬೆಂದಾಗಿ ಅಮರಿರದ ಆರರ್ಕಾಕ ಬಳವಣಿಗೆಯಕು  
    ಕಕುಬೆಂಠಿತ ಗೆಳೂಬೆಂಡಿದಕುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ.
25.ಹಿಟಪ್ಲಾ ರ  ಗೆಳೂನೇಬಲ್ತ್ಸಾ ಎಬೆಂಬ ವಿಶನೇಷವಾದ ಮಬೆಂತಿಪ್ರೌಯನಕುಶ್ನೆ ಏಕ ನನೇಮಕ 
ಮಾಡಿದನಕು? - ಜನಾಬೆಂಗಿನೇಯ ದದ್ವಿನೇಷವನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌಸರ ಮಾಡಲಕು 
26.ಹಿಟಪ್ಲಾ ರ  ಬಳೂದಕು ಅಬೆಂಗಿದಳ ಎಬೆಂಬ ಕೌಪ್ರೌಯರ್ಕಾಪಡಯನಕುಶ್ನೆ ರಚಿಸಿದ 
ಉದ್ದೇಶವೆನೇನಕು? -ಗಲಭಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಹಕುಟಿಸಸಲಕು 

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ರಷಾಭ್ಯಾ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆನಿನ ನ ಪತ ತವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಲೆನಿನ ರಕೈತರಕು ಮತಕುತ ರಮರ್ಕಾಕರಿಗೆ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿರರಿ ಮಾಗರ್ಕಾದಶರ್ಕಾನ 
ವನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಿದರಕು.

• ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ ದಕುಡಿಯಕುವ ಜನ ಹಳೂನೇರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಲ್ಚಿಚಕುಲ್ಚಿ 
ತಳೂಡಗಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು.ಇದನೇ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಲೆನಿನ  ದನೇಶ ಭಪ್ರೌಷಸ  
ನಾಗಿದದ ನಕು. 

• 1917 ರ ಫಬಪ್ರೌವರಿ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿಯ ನಬೆಂತರ ಲೆನಿನ ರಷಾಭ್ಯಾಗೆ ಬಬೆಂದಕು 
ಜನರಿಗೆ 'ಶಾಬೆಂತಿ,ಆಹಾರ,ಭಳೂಮ' ಎಬೆಂಬ ಜನಪರ ಘಳೂನೇಷಣೆಗಳ 
ನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಿದನಕು.

• ಇದಕಕ ರಮರ್ಕಾಕರಕು ಮತಕುತ ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಬಡವರಕು ವಾಭ್ಯಾಪಕವಾಗಿ 
ಸತ ಬೆಂದಿಸಿದರಕು.

• ದಕುಡಿಮಗಾರರ ಪಕಕ ದವರಾದ 'ಬಳೂಲಕ ವಿರ'ರ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ದಲ್ಲಿ 1917 
ರ ಅಕಳೂಸನೇಬರ ನಲ್ಲಿ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿ ಸಬೆಂಭವಿಸಿತಕು.ಲೆನಿನ  ರಪ್ರೌಬೆಂತಿ ಪಡಯನಕುಶ್ನೆ
ಸನೇರಿ ಅಕಳೂಸನೇಬರ7 ರಬೆಂದಕು ರಷಾಭ್ಯಾವನಕುಶ್ನೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜಭ್ಯಾ  
ಎಬೆಂದಕು ಘಳೂನೇಷಣೆ ಮಾಡಿದನಕು.ಇದನಕುಶ್ನೆ ಅಕಳೂಸನೇಬರ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿ 
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು. ನಬೆಂತರ ಲೆನಿನ ರಷಭ್ಯಾ ನ ಸರರ್ಕಾರ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಾದರಕು.

2. 'ನಾಜ ಸಿದಾದಬೆಂತವು ಜಮರ್ಕಾನಿಯನಕುಶ್ನೆ ಹಾಳಕು ಮಾಡಿತಕು'ಹನೇಗೆ?ವಿವರಿಸಿ.
• ಹಿಟಪ್ಲಾ ರ ನಕು ಜಮರ್ಕಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಜ ಸಿದಾದಬೆಂತವನಕುಶ್ನೆ ಹರಡಿದನಕು.
• ಜಗತಿತನಲ್ಲಿ ಶಪ್ರೌನೇಷಸ ವಾದ ಜನಾಬೆಂಗವೆಬೆಂದರ ಆಯರ್ಕಾ ಜಮರ್ಕಾನ  

ಜನಾಬೆಂಗ.
• ಜಗತತನಕುಶ್ನೆ ಆಳಿದ್ವಿಕ ಮಾಡಲಕು ಕನೇವಲ ಜಮರ್ಕಾನಶ್ನೆ ರಕು ಮಾತ ತಯೋಗಭ್ಯಾ ರಕು

ಉಳಿದ ಜನಾಬೆಂಗಗಳಕು ಕನೇವಲ ಆಳಿಸಿಕಳೂಳಳ ಲಕು ಮಾತ ತ ಯೋಗಭ್ಯಾ ರಕು.
• ಜಮರ್ಕಾನಶ್ನೆ ರ ಎಲಪ್ಲಾ  ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳಿಗೆ ಯಹಳೂದಿಗಳನೇ ರರಣ.ಇವರ 

ಜಳೂತಗೆ ಕಮಕುಭ್ಯಾನಿಸಸ ರಕು,ರಭ್ಯಾಥಳೂನೇಲಕರಕು,ಸಳೂನೇಷಿಯಲಸಸ ರಕು ಕಳೂಡಾ
ರರಣ.ಇವರಕು ಬದಕುಕಲಕು ಯೋಗಭ್ಯಾ ರಲಪ್ಲಾ .ಈ ರಿನೇತಿಯಾಗಿ 
ರಳೂಪುಗೆಳೂಬೆಂಡ ಉಗ ಪ್ರೌ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯವಾದವು ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಅಮಾನಕುಷ 
ವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಬೆಂದಿತಕು.

• ಈ ನಿಟಿಸನಲ್ಲಿ ಹಿಟಪ್ಲಾ ರ  ನಡಸಿದ ಸಮಳೂಹಿಕ ಕಳೂಲೆಗಳಕು ಮತಕುತ 
ನರಮನೇಧಗಳಕು ಚರಿತಪ್ರೌಯಲ್ಲಿ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಕಕುಖಾಭ್ಯಾತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಪಡದವು.

• ಹಿಟಪ್ಲಾ ರ ನ ನಾಜ ಸಿದಾದಬೆಂತವೆನೇ ಎರಡನನೇ ಮಹಾಯಕುದದ ಕಕ 
ರರಣವಾಗಿ, ಈ ಯಕುದದ ದಲ್ಲಿ ಜಮರ್ಕಾನಿ ಸಳೂನೇಲಕುವ ಮಳೂಲಕ 
ಇದಕು ಜಮರ್ಕಾನಿಯ ಅದಳೂನೇಗತಿಗೆ ರರಣವಾಯಿತಕು.

3.ಎರಡನನೇ ಮಹಾಯಕುದದ ಕಕ ರರಣಗಳನೇನಕು?
• ಶಿಪ್ರೌನೇಮಬೆಂತ ದನೇಶಗಳಕು ಮೊದಲನನೇ ಮಹಾಯಕುದದ ದಲ್ಲಿ ಹಣ ವಭ್ಯಾ ಯ 

ಮಾಡಿದದ ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹಾನ  ಆರರ್ಕಾಕ ಕಕುಸಿತ 
ಉಬೆಂಟಯಿತಕು.

• ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ ಯಕುರಳೂನೇಪ್  ಮತಕುತ ಅಮರಿರದಲ್ಲಿ ಸಬೆಂಕಷಸ  ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿ 
ಉಬೆಂಟಯಿತಕು.

• ಜನರ ಜನೇವನ ಮಟಸ  ಕಕುಸಿಯಿತಕು,ಕಕೈಗಾರಿಕ ಮತಕುತ ಕತೃಷಿ ಬಳವಣಿಗೆ
ಸಸ್ಥಾ ಗಿತವಾಯಿತಕು.ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ವಿಪರಿನೇತವಾಯಿತಕು.

• ಮೊದಲ ಮಹಾಯಕುದದ ದ ಸಳೂನೇಲಕು, ಅವಮಾನಕರ ಒಪತ ಬೆಂದಗಳಕು,
ಅಪರವಾದ ನಷಸ ಗಳ ಹಿನಶ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮರ್ಕಾನಿ ಮತಕುತ ಯಕುರಳೂನೇಪಿ
ನ ಹಲವು ದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯವಾದದ ಉಗ ಪ್ರೌತ ತಿನೇವತಗೆಳೂಬೆಂಡಿತಕು.

• ಜಮರ್ಕಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟಪ್ಲಾ ರ  ಮತಕುತ ಇಟಲಯಲ್ಲಿ ಮಕುಸಳೂನೇಲನಿ 
ಯಬೆಂತಹ ಸವಾರ್ಕಾಧಿರರಿಗಳಕು ಬಳದರಕು. - ಇವು 2 ನನೇ 
ಮಹಾಯಕುದದ ಕಕ ರರಣವಾದವು.
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4.ಚಿನೇನಾರಪ್ರೌಬೆಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? ಅರವಾ ಚಿನೇನಾ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿಯ 
ನಬೆಂತರ ಹನೇಗೆ ಅಭಿವತೃದಿದ ಸಧಿಸಿತಕು?

• ರಪ್ರೌಬೆಂತಿಯ ನಬೆಂತರ ಚಿನೇನಾದಲ್ಲಿ ಸಮಳೂಹಿಕ ಕತೃಷಿ ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ 
ಜಾರಿಗೆಳೂಳಿಸಿದರಕು.

• ಎಲಪ್ಲಾ ರಿಗಳೂ ಉಚಿತ ಶಿಕಕ ಣ,ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ ,ಮೊದಲದ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ನಿನೇಡಿದರಕು.

• ಕಕೈಗಾರಿರ ಬಳವಣಿಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ಸಧಿಸಲಕು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತಕುತ 
ತಬೆಂತ ತಜ್ಞಾನಕಕ ತಕುಬೆಂಬಾ ಮಹತದ್ವಿ  ನಿನೇಡಿದರಕು.

• ಮಕುನಶ್ನೆ ಡಯ ಮಹಾಜಗಿತ ಯೋಜನಯನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆಳೂಳಿಸ 
ಲಯಿತಕು. 

• ಖಾಸಗಿ ಆಸಿತಯನಕುಶ್ನೆ ಸಮಾಜದ ಆಸಿತಯಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಕಾಸಿದರಕು.
5.ಅಮರಿರವು ಆರರ್ಕಾಕ ಮಹಾಕಕುಸಿತದಿಬೆಂದ ಹನೇಗೆ ಹಳೂರ ಬಬೆಂದಿತಕು?
ವಿವರಿಸಿ.

• ರಳೂಸ ವೆಲ್ಸ ರಕು ಜನತಯನಕುಶ್ನೆ ಸಕೈನಭ್ಯಾ ವಾಗಿ ಸನಶ್ನೆ ದದ ಗೆಳೂಳಿಸಿದರಕು.
• ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ದಕುಡಿಯಲಕು 

ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹಿಸಿದನಕು.
• ಅಮರಿರ ದಿದ್ವಿತಿನೇಯ ಮಹಾಯಕುದದ ದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತಕು.
• ದಿದ್ವಿತಿನೇಯ ಮಹಾಯಕುದದ  ನಡಯಕುತಿತರಕುವಾಗಲೆನೇ ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ 

ಸಸ್ಥಾಪನಗೆ ಸಹಕರಿಸಿತಕು.
• ನಬೆಂತರ ಅಮರಿರ ಜಗತಿತನ ಬಲಷಷ್ಠೆ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌವಾಗಿ ಹಳೂರಹಳೂಮಲ್ಮೆದ.

6.ಮೊದಲನನೇ ಮಹಾಯಕುದದ ಕಕ ರರಣಗಳನೇನಕು?
• ವಸಹತಕುಗಳ ಸಸ್ಥಾಪನಗಾಗಿ ತಿನೇವತ ಪಕೈಪನೇಟಿ
• ಅತಕುಭ್ಯಾಗ ಪ್ರೌ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯತಯ ಬಳವಣಿಗೆ 
• ಮಲಟರಿ ಮಕೈತಿಪ್ರೌಕಳೂಟಗಳ ರಚನ 
• ಸಮಾಪ್ರೌಜಭ್ಯಾ ವಾದದ ನಿನೇತಿಯ ಬಲವಧರ್ಕಾನ 

7.ರಷಾಭ್ಯಾ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿಗೆ ರರಣಗಳನೇನಕು? ಅರವಾ ರಷಾಭ್ಯಾದ ಜನರಕು ಝಾರ  
ದಳೂರಗಳ ವಿರಕುದದ  ದಬೆಂಗೆಯನೇಳಲಕು ರರಣಗಳನೇನಕು?

• 19 ನನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಷಾಭ್ಯಾವನಕುಶ್ನೆ ಝಾರ  ದಳೂರಗಳಕು 
ಆಳಕುತಿತದದ ರಕು.

• ಈ ದಳೂರಗಳಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಕಳಗಿನ ಕಕುಲನೇನರಕು,ಜಮನೇನಾದರರಕು 
ರಕೈತರನಕುಶ್ನೆ ಮತಕುತ ಬಡವರನಕುಶ್ನೆ ತಿನೇವತವಾಗಿ ಶಳೂನೇಷಿಸಕುತಿತದದ ರಕು.

• ಝಾರ ಚಕ ತವತಿರ್ಕಾಗಳ ಆಳಿದ್ವಿಕಯಿಬೆಂದ ಜನರಕು ತಕುಬೆಂಬಾ ಬನೇಸತಿತದದ ರಕು.
• ಝಾರ ಶಾಹಿಯನಕುಶ್ನೆ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯತಯ ಜಕೈಲಕು ಎಬೆಂದಕು 

ಕರಯಲಗಕುತಿತತಕುತ.
• 1905 ರಲ್ಲಿ ಜಪನ ನಬೆಂತಹ ಪುಟಸ  ದನೇಶ ರಷಾಭ್ಯಾವನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂನೇಲಸಿತಕು. 

• ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ ದನೇಶದಳೂಳಗೆ ಝಾರ  ದಳೂರಗಳ ವಿರಕುದದ  ವಾಭ್ಯಾಪಕ 
ಪಪ್ರೌತಿರಳೂನೇಧ ವಭ್ಯಾ ಕತವಾಗಿಯಿತಕು.ಇದಕು ದಬೆಂಗೆಗೆ ರರಣವಾಯಿತಕು.

8.ರಷಾಭ್ಯಾದ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಾಗಿ ಲೆನಿನ ರವರ ಸಧನಗಳನೇನಕು?
• ಲೆನಿನ  ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಾದ ಕಳೂಡಲೆನೇ ಎಲಪ್ಲಾ  ಭಳೂಮ ರಕೈತರಿಗೆ ಸನೇರಿದಕುದ 

ಎಬೆಂದಕು ಘಳೂನೇಷಿಸಿದರಕು.
• ಎಲಪ್ಲಾ  ರಷಭ್ಯಾ ನಶ್ನೆ ರಿಗಳೂ ಉಚಿತ ಶಿಕಕ ಣ,ಕ ಪ್ರೌನೇಡ,ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ ,ವಸತಿ 

ಒದಗಿಸಿದರಕು.
• ಹಳೂಸ ಆರರ್ಕಾಕ ಮತಕುತ ರಾಜಕನೇಯ ನಿನೇತಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರಕು
• ವೆಕೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಜವಾದದ ಚಿಬೆಂತನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌಯೋಗಿಕವಾಗಿ 

ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದರಕು.
9.ರಷಾಭ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಸಲನ ಕಕೈಗೆಳೂಬೆಂಡ ಸಕುಧಾರಣಾ ಕ ತಮಗಳಾವುವು?

• ಸಸಲನ ರಷಾಭ್ಯಾವನಕುಶ್ನೆ ಅಮರಿರಕಕ ಸವಾಲಗಕುವಬೆಂತ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ 
ಮಾಡಕುವಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಪತ ತ ವಹಿಸಿದರಕು.

• ಸಸಲನ  ಜಾರಿಗೆಳೂಳಿಸಿದ ಪಬೆಂಚವಾಷಿರ್ಕಾಕ ಯೋಜನಗಳಕು ರಷಾಭ್ಯಾದ 
ಅಭಿವತೃದಿದಯ ಪರವನಶ್ನೆನೇ ಬದಲಯಿಸಿತಕು.

• ರಷಾಭ್ಯಾ ಬಾಹಾಭ್ಯಾರಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶದ್ವಿ ದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಸಹಿತ 
ಉಪಗ ಪ್ರೌಹವನಕುಶ್ನೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತಕು.

• ಎರಡನನೇ ಮಹಾಯಕುದದ ದ ನಬೆಂತರ ಸಮಾಜವಾದಿ ದನೇಶಗಳ ಬಣದ
ನಾಯಕತದ್ವಿ  ವಹಿಸಿತಕು.

10.ಫಭ್ಯಾಸಿಸಸ  ವಾದದ ಲಕಕ ಣಗಳನೇನಕು?
• ಉಗಪ್ರೌ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯವಾದ 
• ಪರಕನೇಯ ಶಕತಗಳ ನಾಶ 
• ಹಿಬೆಂಸಯ ವೆಕೈಭವಿನೇಕರಣ 
• ಜನಾಬೆಂಗಿನೇಯ ಶಪ್ರೌನೇಷಷ್ಠೆ ತ 
• ಸಮಾಪ್ರೌಜಭ್ಯಾ ವಾದದ ವಿಸತರಣೆ 
• ನರಮನೇಧಗಳಿಗೆ ಬಬೆಂಬಲ 

11.ವಸಕೈರ್ಕಾಲ್ತ್ಸಾ  ಒಪತ ಬೆಂದದ ಪರಿಣಾಮಗಳನೇನಕು? 
(ಅರವಾ ಮೊದಲನನೇ ಮಹಾಯಕುದದ ದ ಪರಿಣಾಮಗಳನೇನಕು?)

• ಆಸಳೂಸಪ್ರೌನೇ-ಹಬೆಂಗೆನೇರಿ ಮತಕುತ ಆಟಳೂನೇಮನ ಸಮಾಪ್ರೌಜಭ್ಯಾ ಗಳಕು ತಮಲ್ಮೆ  
ಅಸಿತತದ್ವಿ  ಕಳದಕು ಕಳೂಬೆಂಡವು.

• ಜಮರ್ಕಾನಿ ತನಶ್ನೆ  ಹಚಿಲ್ಚಿನ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಳದಕುಕಳೂಬೆಂಡಿತಕು.
• ಯಕುರಳೂನೇಪಿನ ಭಳೂಪಟವೆನೇ ಬದಲಗಿ ಹಳೂನೇಯಿತಕು.
• ಹಲವಾರಕು ಸಣಣ  ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಕು ಅಸಿತತದ್ವಿ ಕಕ ಬಬೆಂದವು.
• ಯಕುದದ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಡಯಲಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಸಬೆಂಘವು 1919 ರಲ್ಲಿ ಅಸಿತತದ್ವಿ ಕಕ 

ಬಬೆಂದಿತಕು.
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12.ಎರಡನನೇ ಮಹಾಯಕುದದ ದ ಪರಿಣಾಮಗಳನೇನಕು?
• ಎರಡನನೇ ಮಹಾಯಕುದದ ವು ಜಗತಿತನ ರಾಜಕನೇಯ ಮತಕುತ 

ಸಮಾಜಕ ಸಬೆಂರಚನಯನಕುಶ್ನೆ ಬದಲವಣೆ ಮಾಡಿತಕು.
• ರಾಷಸ ಪ್ರೌಸಬೆಂಘದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಬೆಂತಿ ನಲೆಸಕುವಬೆಂತ ಮಾಡಲಕು ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ 

ರಚನಯಾಯಿತಕು.
• ಸಳೂನೇವಿಯತ  ರಷಾಭ್ಯಾ ಮತಕುತ ಅಮರಿರ ಪರಸತ ರ ವಿರಳೂನೇಧಿಯಾದ 

ಶಕತಶಾಲ ದನೇಶಗಳಾಗಿ ಶಿನೇತಲ ಸಮರಕಕ ನಾಬೆಂದಿಯಾಯಿತಕು.
• ಈ ಯಕುದದ ದಿಬೆಂದಾಗಿ ಅಪರ ಸವುನಳೂನೇವುಗಳಕು ಸಬೆಂಭವಿಸಿದವು.

13.ಶಿನೇತಲ ಸಮರವು ಸತೃಷಿಸಸಿದ ಆತಬೆಂಕದ ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿಗಳಕು ಯಾವುವು? 
(  OR ಶಿನೇತಲ ಸಮರವು ಹಲವು ಆತಬೆಂಕದ ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸತೃಷಿಷ್ಠೆಸಿತಕು.ಹನೇಗೆ?)

• ಕಳೂನೇರಿಯನ  ಯಕುದದ  
• ವಿಯಟಶ್ನೆಬೆಂ ಯಕುದದ  
• 1956 ರ ಸಳೂಯಜ  ರಲಕುವೆ ಬಿಕಕ ಟಕುಸ 
• 1961 ರ ಬಲರ್ಕಾನ  ಬಿಕಕ ಟಕುಸ 
• 1962 ರ ಕಳೂಭ್ಯಾಬನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಿಕಕ ಟಕುಸ 

14.ರಷಾಭ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾ ಕಕುಸಿದಕು ಸಳೂನೇವಿಯತ  ಒಕಳೂಕಟ 
ವಿಘಟನಯಾಗಲಕು ರರಣವೆನೇನಕು?

• ಸಳೂನೇವಿಯತ  ಒಕಳೂಕಟದ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಾದ ಗೆಳೂನೇಬರ್ಕಾಚವ  ಜಾರಿಗೆ 
ತಬೆಂದ ಗಾಪ್ಲಾಸ ನಳೂನೇಸತ  (ಮಕುಕತತ) ಮತಕುತ ಪರಸಳೂತಪ್ರೌನೇಯಿಕ (ಪುಮರ  
ಸಬೆಂಘಟನ) ಎಬೆಂಬ ಸಕುಧಾರಣೆಗಳಕು ರಷಾಭ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾ 
ಕಕುಸಿದಕು ಸಳೂನೇವಿಯತ  ಒಕಳೂಕಟ ವಿಘಟನಯಾಗಲಕು 
ರರಣವಾದವು.

*****

.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ . 
1.ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? 
-ಕಲಸ ಮಾಡಕುವ ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ ಇರಕುವ ವಭ್ಯಾ ಕತಗೆ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗದ ಲಭಭ್ಯಾ ತ 
ಇಲಪ್ಲಾ ದಿರಕುವ ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿಯನಕುಶ್ನೆ ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.
2.2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪಪ್ರೌರರ ಭರತದ ಬಡತನದ ದರ ಎಷಕುಸ?
-2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪಪ್ರೌರರ ಭರತದ ಬಡತನದ ದರ ಶನೇಕಡಾ21.9
3.ಭಪ್ರೌಷಾಸಚಾರ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? 
- ಲಬೆಂಚ ಅರವಾ ಇನಾಶ್ನೆವುದನೇ ಕ ತಮದಿಬೆಂದ ರನಳೂನಕು ಬಾಹಿರ ಕ ತಮಕಕ
   ಪಪ್ರೌಚಳೂನೇದನ ನಿನೇಡಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಭಪ್ರೌಷಾಸಚಾರ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು. 
   ಅರವಾ ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಜನೇವನದ ಅಧಿರರ ಹಾಗಳೂ ವಚರ್ಕಾಸತ್ಸಾ ನಕುಶ್ನೆ ಸದ್ವಿರರ್ಕಾ 
ಹಾಗಳೂ ತಪುತ ವಿಧಾನದ  ದಕುಬರ್ಕಾಳಕ ಮಾಡಿಕಳೂಳಕುಳವುದನಕುಶ್ನೆ ಭಪ್ರೌಷಾಸಚಾರ 
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
4.ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಪ್ರೌಷಾಸಚಾರ ನಿಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸಲಕು ಯಾವ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ ಅಸಿತತದ್ವಿ ದಲ್ಲಿದ?
- ಲೆಳೂನೇರಯಕುಕತ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ.
5.ಪಪ್ರೌದನೇಶಿಕ ಅಸಮತಳೂನೇಲನವನಕುಶ್ನೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಬೆಂದ 
ಭರತದ ಸಬೆಂವಿಧಾನದ 371 ನನೇ ವಿಧಿಗೆ ಯಾವ ತಿದಕುದಪಡಿಗಳ ಮಳೂಲಕ 
ಸನೇಪರ್ಕಾಡ ಮಾಡಲಗಿದ? -  A ಯಿಬೆಂದ Jವರಗೆ ತಿದಕುದಪಡಿಗಳ ಮಳೂಲಕ
6.ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಹಿಬೆಂದಕುಳಿದ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಶನೇಷ ಸಸ್ಥಾನಮಾನವನಕುಶ್ನೆ 
ನಿನೇಡಿದ ಸಬೆಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಯಾವುದಕು? - 371 (ಜ)ವಿಧಿ 
7.2001 ರಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಬೆಂ.ನಬೆಂಜಕುಬೆಂಡಪತ  ಸಮತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಏಕನನೇಮಸಲಯಿತಕು?
-ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌದನೇಶಿಕ ಅಸಮತಳೂನೇಲನವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂನೇಗಲಡಿಸಕುವ  
  ಉದ್ದೇಶದಿಬೆಂದ 2001 ರಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಬೆಂ.ನಬೆಂಜಕುಬೆಂಡಪತ  ಸಮತಿಯನಕುಶ್ನೆ  
  ನನೇಮಸಲಯಿತಕು.
8.ಪಪ್ರೌದನೇಶಿಕವಾದ/ಪಪ್ರೌಬೆಂತಿನೇಯತ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ತಾವು ವಾಸಿಸಕುವ ಪಪ್ರೌದನೇಶದ ಬಗೆಗ್ಗೂ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಗಾಢವಾದ ಅಭಿಮಾನ  
  ಬಳಸಿಕಳೂಬೆಂಡಿರಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌಬೆಂತಿನೇಯತ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.
9.ಕಳೂನೇಮಕುವಾದ ಅರವಾ ಮತಿನೇಯವಾದ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಧಮರ್ಕಾದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವಿಭಜನ ಹಾಗಳೂ ಆ ನಲೆಯಲ್ಲೇ
   ಗಕುರಕುತಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡಕು ಪರಸತ ರ ವಿರಕುದದ  ಹಿತಾಸಕತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಿಕಳೂಳಕುಳವುದನಕುಶ್ನೆ 
   ಕಳೂನೇಮಕುವಾದ ಅರವಾ ಮತಿನೇಯವಾದ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
10.ಕನಾರ್ಕಾಟಕ ಸರರ್ಕಾರವು 'ಸಿತಪ್ರೌನೇ ಶಕತ' ಎಬೆಂಬ ರಯರ್ಕಾಕ ತಮವನಕುಶ್ನೆ ಏಕ 
ರಳೂಪಿಸಿದ ? 

                                                                                                                                                                                                                               
10 ನನೇ ತರಗತಿ ,ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ                                               ರಚನ : ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ ಸಹ ಶಿಕಕ ಕರಕು ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಕಕ ಜಾಲ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ 04.  30    

ರರಾಜಜ್ಯಶರಾಸಸಸ

ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-1
ಭರತದ ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳಕು ಹಾಗಳೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಳೂನೇಪಯಗಳಕು 



-ಗಾಪ್ರೌಮಾಬೆಂತರ ಮಹಿಳಯರ ವಿರಸಕಕ ಕನಾರ್ಕಾಟಕ ಸರರ್ಕಾರವು 'ಸಿತಪ್ರೌನೇ ಶಕತ' 
ಎಬೆಂಬ ರಯರ್ಕಾಕ ತಮವನಕುಶ್ನೆ ರಳೂಪಿಸಿದ .
11.ಸಿತಪ್ರೌನೇ ಶಕತ' ಎಬೆಂಬ ರಯರ್ಕಾಕ ತಮದ ಉದ್ದೇಶವೆನೇನಕು?
- ಗಾಪ್ರೌಮಾಬೆಂತರ ಮಹಿಳಯರ ವಿರಸ
12.ಭಯೋತಾತದಕತ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಉಗ ಪ್ರೌಗಾಮ ಸಬೆಂಘಟನಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಈಡನೇರಿಕಗಾಗಿ ಹಾಗಳೂ ಭಯದ 
  ವಾತಾವರಣ ಸತೃಷಿಸಸಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಹಳೂಬೆಂದಿದ ರಾಜಕನೇಯ ತಬೆಂತ ತಗಾರಿಕ 
ಯನಕುಶ್ನೆ ಭಯೋತಾತದಕತ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು. 
13.ರಪನೇರ್ಕಾರನೇರ ತಬೆಂತ ತಗಾರಿಕ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಒಬೆಂದಕು ನಿದಿರ್ಕಾಷಸ  ಉದ್ದೇಶದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಪೂವರ್ಕಾ ನಿಧಾರ್ಕಾರಿತ ಗಕುರಿಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ತಲಕುಪಲಕು  ಕಬೆಂಪನಿಯಕು (ಸಬೆಂಘಟನಯಕು)ಕಕೈಗೆಳೂಳಕುಳವ ವಿವಿಧ ರಿನೇತಿಯ 
ಆಡಳಿತಾತಲ್ಮೆ ಕ  ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ರಪನೇರ್ಕಾರನೇರ ತಬೆಂತ ತಗಾರಿಕ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
14. ರಪನೇರ್ಕಾರನೇರ ತಬೆಂತ ತಗಾರಿಕಯ ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ಉದ್ದೇಶವೆನೇನಕು?
- ರಪನೇರ್ಕಾರನೇರ ತಬೆಂತ ತಗಾರಿಕಯ ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ಉದ್ದೇಶ ಲಭವನಕುಶ್ನೆ 
ಪಡಯಕುವುದಕು 
15.ಭರತದ ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಜನೇವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕು ಒಬೆಂದಕು ಮಕುಖಭ್ಯಾ  
ಪಿಡಕುಗಕು? - ಭಪ್ರೌಷಾಸಚಾರ.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಸಮಸಭ್ಯಾಗೆ ರರಣಗಳನೇನಕು? 

• ಮತಿ ಮನೇರಿದ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾ  
• ಹಚಾಲ್ಚಿದ ತಬೆಂತ ತಜ್ಞಾನದ ಬಳಕ 
• ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳ ಕಳೂರತ 
• ಕತೃಷಿಯ ಮನೇಲನ ಅಧಿಕ ಅವಲಬೆಂಬನ 
• ಗತೃಹ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳ ನಾಶ 
• ಕೌಶಲಭ್ಯಾ  ಆಧಾರಿತ ಶಿಕಕ ಣದ ಕಳೂರತ.

2.ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಕೈಗೆಳೂಬೆಂಡ ಕ ತಮಗಳಕು ಯಾವುವು?
• ಜನತಗೆ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಮಾಡಲಕು ಅಗತಭ್ಯಾ ವಿರಕುವ ಕೌಶಲಭ್ಯಾ  ಆಧಾರಿತ 

ಗಕುಣಮಟಸ ದ ಶಿಕಕ ಣ ನಿನೇಡಿಕ 
• ಸದ್ವಿ ಯಬೆಂ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಕಕೈಗೆಳೂಳಳ ಲಕು ಅಗತಭ್ಯಾ ವಿರಕುವ ಮಳೂಲ 

ಬಬೆಂಡವಾಳವನಕುಶ್ನೆ ಸಲದ ರಳೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನೇಡಕುವುದಕು.
• ಸಧಭ್ಯಾ ವಾದಷಕುಸ ಸಹಾಯಧನ ನಿನೇಡಕುವ ಮಳೂಲಕ ಸದ್ವಿ ಯಬೆಂ 

ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹಿಸಕುವ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ವನಕುಶ್ನೆ ಕಕೈಗೆಳೂಳಳ ಲಗಿದ.
• ಆಧಕುನಿಕ ಮಾರಕುಕಟಸಯಲ್ಲಿ ಸತ ಧಿರ್ಕಾಸಿ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಪಡಯಕುವಬೆಂತಹ 

ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾವನಕುಶ್ನೆ ವತೃದಿದಸಲಕು ಪೂರಕವಾದ ಗಕುಣಮಟಸ ದ ತಾಬೆಂತಿಪ್ರೌಕ 
ಶಿಕಕ ಣ ನಿನೇಡಕುವುದಕು.

• ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ ಪಪ್ರೌತಿಯಬಬ್ಬಾ  ವಭ್ಯಾ ಕತಯಳೂ ಒಬೆಂದಲಪ್ಲಾ  ಒಬೆಂದಕು ವತೃತಿತಯಲ್ಲಿ 
ತಳೂಡಗಕುವಬೆಂತ ಪಪ್ರೌನೇರನೇಪಿಸಕುವ ಸಮಾಜಕ ಬದಲವಣೆಯನಕುಶ್ನೆ 
ಮಾಡಕುವ ವತೃತಿತ ಶಿಕಕ ಣವನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಕುವ ಮಳೂಲಕ ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ 
ಸಮಸಭ್ಯಾಯನಕುಶ್ನೆ ಪರಿಹರಿಸ ಬಹಕುದಾಗಿದ.

3.ಭಪ್ರೌಷಾಸಚಾರದ ಪರಿಧಿಯಳಗೆ ಬರಕುವ ಸಬೆಂಗತಿಗಳಕು ಯಾವುವು?
   - ಲಬೆಂಚಗಕುಳಿತನ      -ಸದ್ವಿ ಜನ ಪಕಕ ಪತ
    -ಜಾತಿನೇಯತ        -ನಿಧಾನದಳೂಪ್ರೌನೇಹ  
4.ಭಪ್ರೌಷಾಸಚಾರವನಕುಶ್ನೆ ನಿವಾರಿಸಲಕು ಎಲಪ್ಲಾ  ಸತರಗಳಲ್ಲಿಯಳೂ 
ಕಕೈಗೆಳೂಳಳ ಬಹಕುದಾದ ಅತಭ್ಯಾ ಗತಭ್ಯಾ  ಕ ತಮಗಳನೇನಕು?  ಅರವಾ 
ಭಪ್ರೌಷಾಸಚಾರವನಕುಶ್ನೆ ನಿಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸಲಕು ಕಕೈಗೆಳೂಳಳ ಬಹಕುದಾದ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಭಪ್ರೌಷಾಸಚಾರ ನಿಗ ಪ್ರೌಹಕಕ ರಾಜಕನೇಯ ಇಚಾಚ್ಛಾಶಕತ ಹಾಗಳೂ ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ 
ಸಹರರ ತಿನೇರಾ ಅತಭ್ಯಾ ಗತಭ್ಯಾ . 

• ಒಳಳಯ ರಾಜಕನೇಯ ನಾಯಕತದ್ವಿ ,ಉತತಮ ಅಧಿರರಿ ವಗರ್ಕಾ 
ಹಾಗಳೂ ರಾಜಕನೇಯ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗಳೂ ಪರತದ್ವಿ ದ ಅರಿವು 
ಹಳೂಬೆಂದಿದ ಜನತ 

• ಲೆಳೂನೇಕಪಲ ಮತಕುತ ಲೆಳೂನೇರಯಕುಕತರಬೆಂತಹ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಕು 
• ಸರರ್ಕಾರಿ ಕಛನೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಭ್ಯಾಮರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅಳವಡಿಸಕುವುದಕು ಮತಕುತ

ಕಛನೇರಿಯ ರಯರ್ಕಾನಿವರ್ಕಾಹಣೆಯ ವೆನೇಗ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಕುವುದಕು.
• ಭಪ್ರೌಷಾಸಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಗಿಯಾದವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಕುವುದಕು.
• ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಭ್ಯಾಯಾಧಿನೇಶರ ಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಕುವುದರ

ಮಳೂಲಕ ಸಧಭ್ಯಾ ವಾದಷಕುಸ ಬನೇಗನ ನಾಭ್ಯಾಯ ನಿಣರ್ಕಾಯ ನಿನೇಡಕುವುದಕು.
5.ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌದನೇಶಿಕ ಅಸಮತಳೂನೇಲನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಕೈಗೆಳೂಬೆಂಡ 
ಕ ತಮಗಳಕು ಯಾವುವು? 

• ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌದನೇಶಿಕ ಅಸಮತಳೂನೇಲನವನಕುಶ್ನೆ 
ಹಳೂನೇಗಲಡಿಸಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಬೆಂದ 2001 ರಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಬೆಂ.ನಬೆಂಜಕುಬೆಂಡಪತ
ಸಮತಿಯಕು ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಪಪ್ರೌದನೇಶಿಕ ಅಸಮತಳೂನೇಲನವನಕುಶ್ನೆ 
ಕಕುರಿತಕು ವರದಿ ನಿನೇಡಿದ.

• ಇದಕಕ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಬೆಂವಿಧಾನಕಕ ವಿಧಿ 371(ಜ) ಸನೇಪರ್ಕಾಡ 
ಮಾಡಕುವುದರ ಮಳೂಲಕ ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಹಿಬೆಂದಕುಳಿದ 
ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಶನೇಷ ಸಸ್ಥಾನಮಾನವನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಲಗಿದ.

6.ಕಳೂನೇಮಕುವಾದವು ದನೇಶದ ಐಕಭ್ಯಾ ತಗೆ ಮಾರಕ.ಹನೇಗೆ?
 ಕಳೂನೇಮಕುವಾದವು ಸಮಾಜಕ ಭಿನಶ್ನೆ ತ,ಪರಸತ ರ ಅಪನಬೆಂಬಿಕ ಹಾಗಳೂ

ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನಕುಶ್ನೆ ಸತೃಷಿಷ್ಠೆಸಕುತತದ.
 ಇದಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಕುಬೆಂಪುಗಾರಿಕ, ಆರರ್ಕಾಕ ವೆಕೈಷಮಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ 

ರಾಜಕನೇಯ ಪಕೈಪನೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌಕಟವಾಗಕುತತದ.
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 ಭರತದ ಮಟಿಸಗೆ ಈ ಕಳೂನೇಮಕುವಾದ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಏಕತ ಹಾಗಳೂ 
ಸಮಗ ಪ್ರೌತಯನಕುಶ್ನೆ ಭಬೆಂಗಪಡಿಸಕುವ,ಅಪಯ ತಬೆಂದಳೂಡಕುಡವ 
ಶಕತಯಾಗಿದ. 

 ಅದಕು ಸಮಾಜದ ನಮಲ್ಮೆ ದಿಯನಕುಶ್ನೆ ಕಡಿಸಕುವುದಲಪ್ಲಾ ದ ವಭ್ಯಾ ಕತಗಳ ಜನೇವ 
ಹಾಗಳೂ ಸಳೂತಕುತಗಳ ನಾಶಕಳೂಕ ರರಣವಾಗಕುತತದ.

 ಈ ಮತಿನೇಯವಾದವು ಗಕುಬೆಂಪುಗಳ ಮರಭ್ಯಾ ಪರಸತ ರ 
ದಳೂನೇಷಾರಳೂನೇಪಣೆ, ದಕೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಕುಬೆಂತಾದ ಅನಗತಭ್ಯಾ  
ತಳೂಬೆಂದರಗಳಿಗಳೂ ರರಣವಾಗಕುತತದ.

7. ಕಳೂನೇಮಕುವಾದವನಕುಶ್ನೆ ನಿಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸಕುವ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ. /
  ಕಳೂನೇಮಕುವಾದವನಕುಶ್ನೆ ತಡಗಟಸ ಲಕು ಕಕೈಗೆಳೂಳಳ ಬಹಕುದಾದ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಏಕರಳೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಸಬೆಂಹಿತ 
• ಎಲಪ್ಲಾ  ನಾಗರಿಕರನಕುಶ್ನೆ ಸಮಾನ ದತೃಷಿಸಕಳೂನೇನದಿಬೆಂದ ರಣಕುವಿಕ
• ಜಾತಭ್ಯಾ ತಿನೇತ ಮನಳೂನೇಭವಕಕ ಸಮಾಜಕ ಜನೇವನದ ಎಲಪ್ಲಾ  

ರಬೆಂಗಗಳಲಳೂಪ್ಲಾ ಪಪ್ರೌಶಸತಭ್ಯಾ.
• ಸಬೆಂಕಕುಚಿತ ವಿಭಗಿನೇಯ ಚಿಬೆಂತನಗಳಿಬೆಂದ ಮನೇಲಕುಸತರದ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ 

ಚಿಬೆಂತನಗೆ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಒತಕುತ ನಿನೇಡಕುವುದಕು.
8. ಮಹಿಳಯರ ಸಸ್ಥಾನಮಾನವನಕುಶ್ನೆ ಉತತಮ ಪಡಿಸಲಕು ಸರರ್ಕಾರ 
ಕಕೈಗೆಳೂಬೆಂಡಿರಕುವ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಮಹಿಳಯರ ಶಿಕಕ ಣ ಮತಕುತ ಅಭಿವತೃದಿದಯನಕುಶ್ನೆ ಉತತಮ ಪಡಿಸಲಕು 
ಸರರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳಾ ಮತಕುತ ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವತೃದಿದ ಇಲಖಯನಕುಶ್ನೆ 
ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದ .

• ಮಹಿಳಯರ ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ ,ಶಿಕಕ ಣ ಮತಕುತ ಸಮಾಜಕ ಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿನ 
ಸಸ್ಥಾನಮಾನವನಕುಶ್ನೆ ಉತತಮ ಪಡಿಸಲಗಕುತಿತದ.

• ಮಹಿಳಾ ಸಬಲನೇಕರಣರಕಗಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕಕ ಣ,ಬಾಲಭ್ಯಾ ವಿವಾಹ ನಿಷನೇಧ
ರಯದ,ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷನೇಧ ರಯದ,ಮಕುಬೆಂತಾದ 
ರಯರ್ಕಾಕ ತಮಗಳಕು 

• ಕನಾರ್ಕಾಟಕ ಸರರ್ಕಾರವು 'ಸಿತಪ್ರೌನೇ ಶಕತ' ಎಬೆಂಬ ರಯರ್ಕಾಕ ತಮವನಕುಶ್ನೆ 
ರಳೂಪಿಸಿ, ಗಾಪ್ರೌಮಾಬೆಂತರ ಮಹಿಳಯರ ವಿರಸಕಕ ಪಪ್ರೌಯತಿಶ್ನೆಸಿದ.

• ಮಹಿಳಯರ ಸದ್ವಿ -ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗರಕಗಿ ಸಲ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ಸಬಿತ್ಸಾಡಿ 
ನಿನೇಡಕುವಬೆಂತಹ ರಯರ್ಕಾಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಮಲ್ಮೆಕಳೂಬೆಂಡಿದ.

• ಮಹಿಳಾ ಮಬೆಂಡಲಗಳಕು,ಸಿತಪ್ರೌನೇ ಶಕತ ಸಬೆಂಘಗಳಕು,ಸದ್ವಿ ಸಹಾಯ ಸಬೆಂಘಗಳಕು
ಮಹಿಳಾ ಸಹರರಿ ಸಬೆಂಘಗಳಕು ಸಿತಪ್ರೌನೇಯರ ಸವರ್ಕಾತಳೂನೇಮಕುಖ 
ಅಭಿವತೃದಿದಗೆ ಪೂರಕ ರಯರ್ಕಾ ಮಾಡಕುತಿತವೆ.

• ರಾಜಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ರಾಷಸ ಪ್ರೌ ಮಟಸ ದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ರಚಿಸಿದಕುದ ಮಹಿಳಯರ ದಳೂರಕು-ದಕುಮಾಲ್ಮೆನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಇದಕು 

ಪರಿಶಿನೇಲಸಿ ನಾಭ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕಳೂಡಕುತತದ.
• ಶಾಸರಬೆಂಗ ಮತಕುತ ಸಬೆಂಸತಿತನಲ್ಲಿ ರಾಜಕನೇಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ 

ಮನೇಸಲತಿ ನಿನೇಡಕುವಬೆಂತಹ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ  ನಡಯಕುತಿತದ.
• ಸರರ್ಕಾರಿ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೂಡಾ ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ನಿಗದಿತ 

ಪಪ್ರೌಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮನೇಸಲತಿಯನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಲಗಕುತತದ.
9.ಭಯೋತಾತದಕತಯಿಬೆಂದ ಉಬೆಂಟಗಕುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು?

• ಭಯೋತಾತದಕತಯಕು ವಭ್ಯಾ ಕತಗಳಿಗೆ ಮತಕುತ ಸದ್ವಿ ತಕುತಗಳಿಗೆ ಅಪರ ಹಾನಿ 
ಉಬೆಂಟಕುಮಾಡಕುತತದ.

• ಉಗಪ್ರೌಗಾಮತದ್ವಿ  ಮಾನಸಿಕ ವೆನೇದನಯನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಕುತತದ..
• ಸಮಾಜಕ ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿಗೆ, ಅದನೇ ರಿನೇತಿ ಸರರ್ಕಾರಕಕ ನರರಾತಲ್ಮೆ ಕ ಪಪ್ರೌಭವ 

ಬಿನೇರಕುತತದ.
• ಈ ಉಗ ಪ್ರೌಗಾಮತದ್ವಿ ವು ಒಬೆಂದಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ ನಾಗರಿಕರ ಮನೇಲೆ,ಮಲಟರಿ

ಪಡಗಳ ಮನೇಲೆ,ಅಬೆಂತಯನೇ ನಿದಿರ್ಕಾಷಸ  ಭಷಾವಾರಕು,ಧಾಮರ್ಕಾಕ, 
ಜನಾಬೆಂಗಿನೇಯ ಅರವಾ ವಗರ್ಕಾದವರ ಮನೇಲೆ ಎರಗಿ ಸವು ನಳೂನೇವು 
ಉಬೆಂಟಕುಮಾಡಕುತತದ. 

10.ಭಯೋತಾತದಕರ ಹಳೂಡತಕಕ ಸಿಗಕುವ ಸಮಾನಭ್ಯಾ  ತಾಣಗಳಾವುವು?
• ರಸತ ಸರಿಗೆ,ರಕೈಲೆದ್ವಿನೇ,ವಿಮಾನ,ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಸರರ್ಕಾರಿ ಕಛನೇರಿಗಳಕು, 

ಕಕಕ ರಿದ ಜನ ಜಬೆಂಗಕುಳಿ,ಮಾರಕುಕಟಸ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಕು ಭಯೋತಾತದಕರ 
ಹಳೂಡತಕಕ ಸಿಗಕುವ ಸಮಾನಭ್ಯಾ  ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.

11. ಭಯೋತಾತದಕರಕು/ಉಗ ಪ್ರೌಗಾಮಗಳಕು ಮಾಡಕುವ ಹಿನೇನ ಕತೃತಭ್ಯಾ ಗಳಕು 
ಯಾವುವು?
- ಆತಾಲ್ಮೆಹಕುತಿ ದಾಳಿ -ವಿಮಾನ ಕಳಳ ತನ -ಗಕುಬೆಂಡಿನರಳಗ -ಬಾಬೆಂಬಕುದಾಳಿ 
- ನಿದಿರ್ಕಾಷಸ  ಅರವಾ ಮಕುಗದ  ಜನರನಕುಶ್ನೆ ಒತತ ಇರಿಸಕುವಿಕ ಇವು 
ಉಗ ಪ್ರೌಗಾಮಗಳಕು ಮಾಡಕುವ ಹಿನೇನ ಕತೃತಭ್ಯಾ ಗಳಕು
12.ರಪನೇರ್ಕಾರನೇರ ತಬೆಂತ ತಗಾರಿಕ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? ಮತಕುತ ಅದರ ಪಪ್ರೌಸಕುತತದ  
    ಬಳವಣಿಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ವಿವರಿಸಿ.

• ಒಬೆಂದಕು ನಿದಿರ್ಕಾಷಸ  ಉದ್ದೇಶದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಪೂವರ್ಕಾ ನಿಧಾರ್ಕಾರಿತ 
ಗಕುರಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಲಕುಪಲಕು ಕಬೆಂಪನಿಯಕು (ಸಬೆಂಘಟನಯಕು)ಕಕೈಗೆಳೂಳಕುಳವ
ವಿವಿಧ ರಿನೇತಿಯ ಆಡಳಿತಾತಲ್ಮೆ ಕ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ರಪನೇರ್ಕಾರನೇರ 
ತಬೆಂತ ತಗಾರಿಕ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು. 

• ಇಬೆಂದಿನ ರಪನೇರ್ಕಾರನೇರ ತಬೆಂತ ತಗಾರಿಕ ಜಾಗತಿನೇಕರಣ ಮತಕುತ 
ಆಧಕುನಿನೇಕರಣ ತಬೆಂತ ತಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕಯಬೆಂದಿಗೆ ಬಳಯಕುತಿತದ.

• ತಬೆಂತ ತಗಾರಿಕಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಉದ್ದೇಶ ಲಭ 
ಪಡಯಕುವುದಾಗಿರಕುತತದ.

• ಇದರಿಬೆಂದ ನರರಾತಲ್ಮೆ ಕವಾದ ಬಳವಣಿಗೆಗಳಕು ವಭ್ಯಾ ಕತಯ ಜನೇವನ 
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ಸಮಾಜ ಮತಕುತ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಮನೇಲಕುಬೆಂಟಗಕುತತದ.
• ಪಪ್ರೌಭಕುತದ್ವಿ  ನಿಧಾರ್ಕಾರಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಗೆದಕುಕಳೂಳಕುಳವುದರ ಮನೇಲಳೂ 

ರಪನೇರ್ಕಾರನೇರ ತಬೆಂತ ತಗಾರಿಕ ತನಶ್ನೆ  ಪಪ್ರೌಭವಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಿನೇರಿದ.
• ಇದಕು ಸಮಾಜಕ ಭದಪ್ರೌತಾ ಯೋಜನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ 

ನಿಮಳೂರ್ಕಾಲನ ಉತತಮ ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ ,ಶಿಕಕ ಣ,ವಸತಿ,ಆಹಾರ ಇತಾಭ್ಯಾದಿ 
ಮಳೂಲ ಸನೇವೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬದಲಸಲಕು ಪೂರಕವಾದ ಅಭಿವತೃದಿದ 
ರಯರ್ಕಾಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಕೈಗೆಳೂಳಕುಳವ ಅವರಶ ಕಲತಸಲಗಿದ.

.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ . 
1.ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
 -ಒಬೆಂದಕು  ರಾಷಸ ಪ್ರೌವು ಅನಭ್ಯಾ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಳೂಡನ ವಭ್ಯಾ ವಹರಿಸಕುವಾಗ ಅನಕುಸರಿಸಕುವ
   ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.
2.ಸವರ್ಕಾಭೌಮ ಅರವಾ ಪರಮಾಧಿರರವುಳಳ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಒಬೆಂದಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌ ಯಾವುದನೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಬೆಂತರಿಕವಾಗಲನೇ, ಬಾಹಭ್ಯಾ ವಾಗಿ  
ಯಾಗಲ ಇತರ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಿಗೆ ಅಧಿನೇನವಾಗಿರದ ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತವಾಗಿರಕುವುದನಕುಶ್ನೆ  
ಸವರ್ಕಾಭೌಮ ಅರವಾ ಪರಮಾಧಿರರವುಳಳ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
3.ಭರತದ ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ವಿಶನೇಷವಾಗಿ ನಿರಳೂಪಿಸಿದವರಕು 
ಯಾರಕು?- ಜವಾಹರಲಲ್ ನಹರಕು.
4.ವಿಶದ್ವಿ ದ ಯಾವುದನೇ ಬಣಕಳೂಕ ಸನೇರದ ಇರಕುವ ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಏನಬೆಂದಕು 
ಕರಯಕುವರಕು? - ಅಲಪತ ನಿನೇತಿ 
5.ಭರತವು ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಪೂದರ್ಕಾಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಸಹತಕು ಶಾಹಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿತಕುತ ?
- ಬಿಪ್ರೌಟಿಷರ
6.1954 ರಲ್ಲಿ ಪಬೆಂಚಶಿನೇಲ ತತದ್ವಿ ಗಳ ಒಪತ ಬೆಂದಕಕ ಸಹಿ ಹಾಕದವರಕು ಯಾರಕು?
- ಅಬೆಂದಿನ ಚಿನೇನಾದ ಪಪ್ರೌಧಾನಿ ಚೌ.ಎನ.ಲಯ್ ಮತಕುತ ಭರತದ ಪಪ್ರೌಧಾನಿ
   ಜವಾಹರಲಲ್ ನಹರಕು 
7.ವಸಹತಕುಶಾಹಿತದ್ವಿ  ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಒಬೆಂದಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌ ಇನಳೂಶ್ನೆಬೆಂದಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌವನಕುಶ್ನೆ ತನಶ್ನೆ  ಸದ್ವಿಧಿನೇನಕಕ ತಗೆದಕುಕಳೂಬೆಂಡಕು ಆ
ದನೇಶದ ಸವರ್ಕಾಭೌಮತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಹತಿತಕಕ  ಸದ್ವಿರರ್ಕಾರಕಗಿ ದಕುರಕುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿ 
ಕಳೂಳಕುಳವುದಕಕ ವಸಹತಕು ಶಾಹಿತದ್ವಿ  ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.
8.ವಣರ್ಕಾಭನೇದ ನಿನೇತಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಒಬೆಂದಕು ಜನಾಬೆಂಗದ ಅರವಾ ವಣರ್ಕಾದ ಜನಸಮಕುದಾಯ ಇನಳೂಶ್ನೆಬೆಂದಕು 
ಜನಾಬೆಂಗ ಅರವಾ ವಣರ್ಕಾದ ಜನಸಮಕುದಾಯವನಕುಶ್ನೆ ತಮಗಿಬೆಂತ ಕನೇಳಕು 
ಎಬೆಂದಕು ಭವಿಸಿ ಅವರನಕುಶ್ನೆ ಕಡಗಣಿಸಕುವ ಅರವಾ ವಿರಳೂನೇಧಿಸಕುವ ನಿನೇತಿಗೆ 

ವಣರ್ಕಾಭನೇದ ನಿನೇತಿ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
9.ಆಫಿಪ್ರೌರದ ಗಾಬೆಂಧಿ ಎಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌಸಿದದ ರಾದವರಕು ಯಾರಕು? 
 -ನಲತ್ಸಾ ನ ಮಬೆಂಡನೇಲ 
10.ನಿಶಭ್ಯಾ ಸಿತಪ್ರೌನೇಕರಣ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಕಲವು ನಿದಿರ್ಕಾಷಸ  ಬಗೆಯ ಶಸತಪ್ರೌಸತಪ್ರೌಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಬೆಂತಹಬೆಂತವಾಗಿ ಇಲಪ್ಲಾ ವಾಗಿ 
ಸಕುವುದನೇ ನಿಶಭ್ಯಾ ಸಿತಪ್ರೌನೇಕರಣ.
11.ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿಗೆ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದಬೆಂತ ಭರತ ಸಬೆಂವಿಧಾನದ 51 ನನೇ 
ವಿಧಿಯ ಮಹತದ್ವಿ ವೆನೇನಕು?
-ಭರತ ಸಬೆಂವಿಧಾನವು ತನಶ್ನೆ  51 ನನೇ ವಿಧಿಯ ಮಳೂಲಕ ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ
ಸಹಬಾಳದ್ವಿ ಹಾಗಳೂ ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ರನಳೂನಿಗೆ ಗೌರವ ತಬೆಂದಕು 
ಕಳೂಡಕುವಬೆಂತಹ ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂಚಿಸಕುತತದ.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಗಳ ವತೃದಿದಗಾಗಿ ಭರತ ಅಳವಡಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡ 
ಪಬೆಂಚಶಿನೇಲ ತತತದ್ವಿಗಳಾವುವು? ಅರವಾ ಭರತದ ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿಗೆ ಪೂರಕ
ವಾಗಿರಕುವ ಪಬೆಂಚಶಿನೇಲ ತತತದ್ವಿಗಳಾವುವು?       

• ಪರಸತ ರ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಪಪ್ರೌದನೇಶಿಕ ಹಾಗಳೂ ಸವರ್ಕಾಭೌಮತಗೆ ಗೌರವ 
• ಪರಸತ ರ ಆಕ ತಮಣ ಮಾಡದಿರಕುವುದಕು. 
• ಆಬೆಂತರಿಕ ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸತ ರ ಹಸತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರಕುವುದಕು.
• ಪರಸತ ರ ಸಹರರ ಮತಕುತ ಸಮಾನತ. 
• ಶಾಬೆಂತಿಯಕುತ ಸಹಬಾಳದ್ವಿ. 

2.ಭರತದ ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗನಿನೇತಿಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಕು/ಗಕುರಿಗಳನೇನಕು?
• ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ ಭದಪ್ರೌತ  
• ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ ಆರರ್ಕಾಕ ಸಬೆಂವಧರ್ಕಾನ.
• ನಮಲ್ಮೆ  ದನೇಶದ ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿಕ ಮೌಲಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬನೇರ ದನೇಶದಲ್ಲಿ 

ಬಿತತರಿಸಕುವುದಕು.
• ಮತ ತ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡಕು ವಿರಳೂನೇಧಿ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳನಕುಶ್ನೆ 

ನಿಬರ್ಕಾಬೆಂಧಿಸಕುವುದಕು ಅರವಾ ಹತಿತಕಕುಕವುದಕು.
• ವಿಶದ್ವಿ ಶಾಬೆಂತಿ ಹಾಗಳೂ ಸಹಬಾಳದ್ವಿಯನಕುಶ್ನೆ ಸಧಿಸಕುವುದಕು. 

3.ಭರತದ ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿಯ ಮಳೂಲಭಳೂತ ಅಬೆಂಶಗಳಕು ಯಾವುವು? 
1.ಪಬೆಂಚಶಿನೇಲ ತತದ್ವಿ ಗಳಕು.2.ಅಲಪತ ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿ.3.ವಸಹತಕುಶಾಹಿತದ್ವಿ ಕಕ 
ವಿರಳೂನೇಧ .4.ವಣರ್ಕಾಭನೇದ ನಿನೇತಿಗೆ ವಿರಳೂನೇಧ. 5.ನಿಶಭ್ಯಾ ಸಿತಪ್ರೌನೇಕರಣ 
4.ಭರತದ ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿಯಕು ರಳೂಪುಗೆಳೂಳಳ ಲಕು ಪಪ್ರೌಭವ ಬಿನೇರಿದ 
ಅಬೆಂಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.                                                        
1. ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಹಿತಾಸಕತಗಳಕು 2.ಭೌಗೆಳೂನೇಳಿಕ ಅಬೆಂಶಗಳಕು 3.ರಾಜಕನೇಯ 
ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿ 4.ಆರರ್ಕಾಕ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾ  5.ರಕಕ ಣಾ ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ  6.ಜನಾಭಿಪಪ್ರೌಯಗಳಕು  

                                                                                                                                                                                                                               
10 ನನೇ ತರಗತಿ ,ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ                                               ರಚನ : ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ ಸಹ ಶಿಕಕ ಕರಕು ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಕಕ ಜಾಲ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ 04.  33    

ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-2
    ಭರತದ ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿ  



7.ಅಬೆಂತರ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಪರಿಸರ ಮಕುಬೆಂತಾದ ಅಬೆಂಶಗಳಕು ಭರತದ 
ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿಯಕು ರಳೂಪುಗೆಳೂಳಳ ಲಕು ಸಹರರಿಯಾದವು.
5.ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿಯಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ ಅಭಿವತೃದಿದಗೆ ಸಹರರಿ ಹನೇಗೆ? 

• ಒಬೆಂದಕು ಉತತಮ ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿ ಎಲಪ್ಲಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಿಗಳೂ ತಿನೇರಾ 
ಅವಶಭ್ಯಾ ಕ.

• ಅದರ ಮಳೂಲಕ ವಿಶದ್ವಿ  ಕಕುಟಕುಬೆಂಬದ ಎಲಪ್ಲಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಳೂ ಪರಸತ ರ 
ನಬೆಂಬಿಕ ಹಾಗಳೂ ಸಹರರವನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಲಕು ಸಧಭ್ಯಾ  ಎನಿಸಕುತತದ.

• ಪಪ್ರೌತಿಯಬೆಂದಕು ದನೇಶವೂ ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ ಕರ ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಕುವ 
ಮಳೂಲಕ ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಶಾಬೆಂತಿ ಹಾಗಳೂ ಸಹಬಾಳದ್ವಿಯನಕುಶ್ನೆ 
ಸಧಿಸಬಹಕುದಕು.

• ಇದಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ ಅಭಿವತೃದಿದಗೆ ಸಹರರಿಯಾಗಕುತತದ.
6.ವಸಹತಕುಶಾಹಿತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಭರತವು ವಿರಳೂನೇಧಿಸಲಕು ರರಣಗಳನೇನಕು?

• ಭರತದ ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿಯಕು ವಸಹತಕುಶಾಹಿತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ 
ವಿರಳೂನೇಧಿಸಕುತತದ.

• ಒಬೆಂದಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌ ಇನಳೂಶ್ನೆಬೆಂದಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌವನಕುಶ್ನೆ ತನಶ್ನೆ  ಸದ್ವಿಧಿನೇನಕಕ 
ತಗೆದಕುಕಳೂಬೆಂಡಕು ಆ ದನೇಶದ ಸವರ್ಕಾಭೌಮತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಹತಿತಕಕ  
ಸದ್ವಿರರ್ಕಾರಕಗಿ ದಕುರಕುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿ ಕಳೂಳಕುಳವುದಕಕ ವಸಹತಕು 
ಶಾಹಿತದ್ವಿ  ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.

• ವಸಹತಕುಶಾಹಿತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ವಿರಳೂನೇಧಿಸಿ ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತಗಳಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡ ಭರತವು 
ಸದ್ವಿಭವಿಕವಾಗಿ ಅದನಕುಶ್ನೆ ವಿರಳೂನೇಧಿಸಿ, ಪಪ್ರೌಪಬೆಂಚದ ಯಾವುದನೇ 
ಮಳೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸಹತಕುಶಾಹಿತದ್ವಿ  ಇರಕಳೂಡದಕು ಎಬೆಂದಕು ತನಶ್ನೆ  
ನಿಲಕುವನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಿದ.

7.ಪಪ್ರೌಚಲತ ಜಗತಿತಗೆ ನಿಶಭ್ಯಾ ಸಿತಪ್ರೌನೇಕರಣ ಅತಿನೇ ಅಗತಭ್ಯಾ  ಎಬೆಂದಕು ಭರತ ಏಕ  
   ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಕುತಿತದ? ವಿವರಿಸಿ.

• ಜಗತಿತನಲ್ಲಿ ಶಸತಪ್ರೌಸತಪ್ರೌಗಳ ಉತಾತದನ,ಮಾರಾಟ,ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಭರಿ ಪಕೈಪನೇಟಿ ನಡದಿದ.

• ಈ ರಿನೇತಿಯ ಶಸತಪ್ರೌಸತಪ್ರೌಗಳ ಪಕೈಪನೇಟಿಯಿಬೆಂದ ಮಳೂರನನೇ 
ಮಹಾಯಕುದದ  ನಡಯ ಬಹಕುದಬೆಂಬ ಆತಬೆಂಕ ಹಲವು ದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಬೆಂಟಗಿದ.

• ಶಸತಪ್ರೌಸತಪ್ರೌಗಳ ಪಕೈಪನೇಟಿಗೆ ಒಳಗಾದ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಕು 
ಅಚಾತಕುಯರ್ಕಾದಿಬೆಂದಲೆಳೂನೇ, ತಪುತಗ ಪ್ರೌಹಿಕಯಿಬೆಂದಲೆಳೂನೇ ಬನೇಕಬೆಂತಲೆನೇ 
ಒಬೆಂದರ ಮನೇಲೆಳೂಬೆಂದಕು ಯಕುದದ  ಶಸತಪ್ರೌಸತಪ್ರೌಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅದರಲಳೂಪ್ಲಾ 
ಅಣದ್ವಿ ಸತಪ್ರೌಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಯಾರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕುವ ಸಬೆಂಭವವಿರಕುತತದ.

• ಆದಕುದರಿಬೆಂದ ಭರತ ಶಾಬೆಂತಿಪಿಪ್ರೌಯ ರಾಷಸ ಪ್ರೌವಾಗಿದಕುದ ಗಕುಣಾತಲ್ಮೆ ಕ 
ಹಾಗಳೂ ಗಾತ ತದ ಪರಿಮತಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಶಭ್ಯಾ ಸಿತಪ್ರೌನೇಕರಣವನಕುಶ್ನೆ  

ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಿದ .
8.ಭರತವು ಪಪ್ರೌಭವಶಾಲ ರಾಷಸ ಪ್ರೌವಾಗಿ ವಿಶದ್ವಿ ಮಾನಭ್ಯಾ  ಪಡದಿದ.ಹನೇಗೆ?

• ಭರತವು ತನಶ್ನೆ ದನೇ ಆದ ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತ ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ 
ಹಳೂಬೆಂದಿದ.

• ಭರತವು ವಿಫುಲವಾದ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾ 
• ಅಪರ ಪಪ್ರೌಕತೃತಿಕ ಸಬೆಂಪತಕುತ 
• ಪರಿಣಿತ ಬೌದಿದಕ ಮತಕುತ ಔದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಿಕ ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ 
• ಬಲಢಭ್ಯಾ  ಸಕೈನಿಕಬಲ - ಮಕುಬೆಂತಾದವುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದಕುದ 

ಪಪ್ರೌಭವಶಾಲ ರಾಷಸ ಪ್ರೌವಾಗಿ ವಿಶದ್ವಿ ಮಾನಭ್ಯಾ  ಪಡದಿದ.

1.ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಶಾಬೆಂತಿ ಮತಕುತ ಸೌಹಾಧರ್ಕಾತಯ ಕಕುರಿತಕು ನಮಲ್ಮೆ  
ಸಬೆಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಗಿದ?
- ಸಬೆಂವಿಧಾನದ 51 ನನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ.
2.ಪಬೆಂಶಿನೇಲ ತತದ್ವಿ ಗಳ ಮಳೂಲಕ ಯಾವ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನಕುಶ್ನೆ ವತೃದಿದಸಕುವ 
ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ  ಮಾಡಲಯಿತಕು.?- ಭರತ ಮತಕುತ ಚಿನೇನಾ ದನೇಶಗಳಕು 
3.1962 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದನೇಶವು ಭರತದ ಮನೇಲೆ ಆಕ ತಮಣ ಮಾಡಿತಕು? 
- ಚಿನೇನಾ ದನೇಶ
4.ಭರತದ ಭಳೂ ಪಪ್ರೌದನೇಶಕಕ ಹಳೂಬೆಂದಿಕಳೂಬೆಂಡಿರಕುವ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ದಳೂಡಡ  ನರಯ 
ದನೇಶ ಯಾವುದಕು?  - ಚಿನೇನಾ 
5.ಯಾವ ದನೇಶಗಳ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ಗಳ ಫಲವಾಗಿ 2015 ರ ನಬೆಂತರದಲ್ಲಿ BRICS
ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಗಕುಬೆಂಪು ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಗೆಳೂಬೆಂಡಿತಕು? - ಭರತ ಮತಕುತ ಚಿನೇನಾ 
6.1971 ರಲ್ಲಿ 20 ವಷರ್ಕಾಗಳ ಶಾಬೆಂತಿ,ಮಕೈತಿಪ್ರೌ ಹಾಗಳೂ ಸಹರರದ ಒಪತ ಬೆಂದಕಕ 
ಸಹಿ ಹಾಕದ ದನೇಶಗಳಕು ಯಾವುವು? - ಭರತ ಮತಕುತ ರಷಾಭ್ಯಾ ದನೇಶಗಳಕು 
7.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಭದಪ್ರೌತಾ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಭರತಕಕ ಖಾಯಬೆಂ ಸದಸಭ್ಯಾ ತದ್ವಿ  
ದಳೂರಯಬನೇಕಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಕುತಿತರಕುವ ದನೇಶ ಯಾವುದಕು?
 - ರಷಾಭ್ಯಾ ದನೇಶ.
8.ಭರತದ ಭಿಲಯಿ ಹಾಗಳೂ ಭಳೂನೇರರಳೂನೇ ಉಕಕ ನ ರಖಾರ್ಕಾನಗಳಿಗೆ 
ಸಹಕರಿಸಿದ  ದನೇಶ ಯಾವುದಕು? - ರಷಾಭ್ಯಾ ದನೇಶ.
9.1966 ರ ತಾಷಕಬೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಭರತ-ಪಕಸತನಗಳ ಮಧಭ್ಯಾ  ಒಪತ ಬೆಂದಕಕ 
ಸಹರಿಸಿದ ದನೇಶ ಯಾವುದಕು? - ರಷಾಭ್ಯಾ ದನೇಶ.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಅನಭ್ಯಾ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಉತತಮ ಬಾಬೆಂಧವಭ್ಯಾ  ಅವಶಭ್ಯಾ ಕ ಏಕ?

• ಒಬೆಂದಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌವು ಬನೇರ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಜಳೂತಗೆ ವಭ್ಯಾ ವಹರಿಸದ, ಉತತಮ 

                                                                                                                                                                                                                               
10 ನನೇ ತರಗತಿ ,ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ                                               ರಚನ : ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ ಸಹ ಶಿಕಕ ಕರಕು ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಕಕ ಜಾಲ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ 04.  34    

ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-3
ಅನಭ್ಯಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಭರತದ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧ 



ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದದ ಅಭಿವತೃದಿದಯಾಗಲಕು ಸಧಭ್ಯಾ ವಾಗಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ .
• ಪಪ್ರೌಸಕುತತದ ಜಾಗತಿನೇಕರಣ ಮತಕುತ ಆಧಕುನಿನೇಕರಣದ ಯಕುಗದಲ್ಲಿ 

ಒಬೆಂದಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌವು ಮತಳೂತಬೆಂದಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ ಜಳೂತಗೆ ಉತತಮವಾದ 
ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಕುವುದಕು ಅನಿವಾಯರ್ಕಾವೂ,ಅಗತಭ್ಯಾ ವೂ 
ಆಗಿದ.

• ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ ಭದಪ್ರೌತಗೆ ಹಾಗಳೂ ಆರರ್ಕಾಕ ಸಬೆಂವಧರ್ಕಾನಗೆ
• ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಶಾಬೆಂತಿ ಮತಕುತ ಸೌಹಾದರ್ಕಾತಯನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಲಕು 

ಅನಭ್ಯಾ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಉತತಮ ಬಾಬೆಂಧವಭ್ಯಾ  ಅವಶಭ್ಯಾ ಕ.
2.ಭರತ ಮತಕುತ ಪಕಸತನದ ಮರಭ್ಯಾ ಉದಿದ್ವಿಗಶ್ನೆ ತಗೆ ರರಣವಾದ ವಿಷಯಗಳಕು
ಯಾವುವು?

• ಜಮಕುಲ್ಮೆ-ರಶಿಲ್ಮೆನೇರ ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳ
• ನಿನೇರಿನ ಹಬೆಂಚಿಕಯ ಸಮಸಭ್ಯಾ 
• ಭಯೋತಾತದನ 
• 2001 ರಲ್ಲಿ ಭರತದ ಸಬೆಂಸತಿತನ ಮನೇಲೆ ದಾಳಿ ,2008 ರ ಮಕುಬೆಂಬಕೈ

ದಾಳಿ 2016 ರ ಪಠಾಣ ಕಳೂನೇರ ದಾಳಿಗಳಕು.
3.ಇತಿತನೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನೇನಾದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ನಮಲ್ಮೆ  ಬಾಬೆಂಧವಭ್ಯಾ  ಹದಗೆಡಲಕು 
ರರಣಗಳಾವುವು?

• 1962 ರಲ್ಲಿ ಟಿಬರ  ವಿವಾಧ ಉಲಬ್ಬಾ ಣಗೆಳೂಬೆಂಡಕು ಎರಡಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ 
ನಡಕುವೆ ಯಕುದದ  ನಡದ ನಬೆಂತರದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಸಮಸಭ್ಯಾಯಕು 
ಉಲಬ್ಬಾ ಣಗೆಳೂಬೆಂಡಿತಕು. ಈ ಗಡಿನೇ ಸಮಸಭ್ಯಾ ಇಬೆಂದಿಗಳೂ ಕಳೂಡ 
ಮಕುದಕುವರದಿದ.

• ಚಿನೇನವು ಭರತದ ಭಗವಾಗಿರಕುವ ಅರಕುಣಾಚಲ ಪಪ್ರೌದನೇಶ ತನಗೆ 
ಸನೇರಬನೇಕಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಕುತಿತರಕುವುದಕು ಎರಡಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ 
ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮತತಷಕುಸ ಕಗಗ್ಗೂ ಬೆಂಟಗಿಸಿದ.

4.ಭರತ ಮತಕುತ ಅಮರಿರ ದನೇಶಗಳಕು ಪಪ್ರೌಜಾತಬೆಂತ ತ ದನೇಶಗಳಾಗಿದಕುದ, 
ಇವುಗಳ ಪರಸತ ರ ಸೌಹಾದರ್ಕಾತಯಕು ಹನೇಗಿದ ಎಬೆಂಬಕುದನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ. 
    ಅರವಾ ಭರತ ಮತಕುತ ಅಮರಿರ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ವಿವರಿಸಿ.

• 1947 ರ ನಬೆಂತರ ಭರತ ಮತಕುತ ಅಮರಿರ ದನೇಶಗಳ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧ 
ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಹಿತಾಸಕತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಲವಾರಕು ಸಿಸ್ಥಾತಭ್ಯಾ ಬೆಂತರಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಕಬೆಂಡಿದ.

• ಜಗತಕುತ ರಾಜಕನೇಯ ದಕುಪ್ರೌವಿನೇಕರಣವನಕುಶ್ನೆ ಕಬೆಂಡಾಗ,ಭರತ ಅಲಪತ 
ನಿನೇತಿ ಅನಕುಸರಿಸಿತಕು. ಹಾಗಳೂ ಅಮರಿರ ಮತಕುತ ರಷಾಭ್ಯಾ ಬಣದಿಬೆಂದ 
ಸಮಾನ ದಳೂರದಲ್ಲಿರಕುವ ನಿನೇತಿ ಅನಕುಸರಿಸಿತಕು.

• ಭರತದ ಪಬೆಂಚವಾಷಿರ್ಕಾಕ ಯೋಜನಗೆ ಅಮರಿರ ತಕುಬೆಂಬಾ 
ಸಹಾಯ ನಿನೇಡಿತಕು.

• 1962 ರ ಚಿನೇನಾ ಆಕ ತಮಣ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿಯಳೂ ಅಮರಿರದ 
ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ತಕುಬೆಂಬಾ ಶಕತ ನಿನೇಡಿತಕು.

• ಆದರ ಆ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕನೇಯ ಮಕುಖಬೆಂಡರಕು ಭರತ-
ಪಕಸತನ ಯದದ ಗಳ ವೆನೇಳ ಪಕಸತನಕಕ ಸಹಾಯ ನಿನೇಡಿದರಕು.

• ಅನನೇಕ ಬಾರಿ ಅಮರಿರದ ವಿದನೇಶಾಬೆಂಗ ನಿನೇತಿ ಭರತದ 
ವಿರಕುದದ ವಿದಕುದ ಪಕಸತನದ ಪರವಾಗಿತಕುತ.

• ಭಯೋತಾತದನಯನಕುಶ್ನೆ ಹತಿತಕಕುಕವಲ್ಲಿ ನಮಲ್ಮೆರಡಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಮರಭ್ಯಾ 
ಸಮಾನ ಹಿತಾಸಕತಯಿದ.

• ಭರತ ವಿದನೇಶಿ ವಾಭ್ಯಾಪರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತಕುತ ತಾಬೆಂತಿಪ್ರೌಕತ ಬಾಹಾಭ್ಯಾರಶ 
ಶಿಕಕ ಣ ಮಕುಬೆಂತಾದ ಕ್ಷೇತ ತಗಳಲ್ಲಿ ಅಮರಿರದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಉತತಮ 
ಬಾಬೆಂಧವಭ್ಯಾ  ಹಳೂಬೆಂದಿದ. 

• ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯನಕುಶ್ನೆ ಬಲಪಡಿಸಕುವ ಹಾಗಳೂ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಬೆಂತಿಯನಕುಶ್ನೆ 
ಉಳಿಸಕುವ ನಿಟಿಸನಲ್ಲಿ ಎರಡಳೂ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಕು ಸಮಾನ 
ರಳೂನೇರಣೆಯನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿವೆ.

5.ಭರತ ಮತಕುತ ಪಕಸತನ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ 
ಹಳೂಬೆಂದಿವೆ? 
1. ಎರಡಕು ದನೇಶಗಳ ನಡಕುವೆ ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿ ಮತಕುತ ಆರರ್ಕಾಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಸತ ರ 
ವಿನಿಮಯ . 2.ಕ ಪ್ರೌನೇಡ, ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿಕ, ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ವಿಕಳೂನೇಪ 
ಗಳಕು ಸಬೆಂಭವಿಸಕುದಾಗ ಎರಡಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಕು ಸೌಹಾದರ್ಕಾಯಕುತವಾಗಿ ಸಹರರ 
ಹಳೂಬೆಂದಿವೆ. 
6.ಭರತ ಮತಕುತ ಚಿನೇನಾ ದನೇಶಗಳ ನಡಕುವಿನ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಚಿನೇನಾ ಭರತ ಭಳೂ ಪಪ್ರೌದನೇಶಕಕ ಹಳೂಬೆಂದಿಕಳೂಬೆಂಡಿರಕುವ ದಳೂಡಡ  ನರಯ 
ರಾಷಸ ಪ್ರೌವಾಗಿದ.
•ಭರತ ಮತಕುತ ಚಿನೇನಾಗಳ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನಕುಶ್ನೆ ಸಿಬೆಂಧಳೂ ನದಿ ಬಯಲನ 
ನಾಗರಿನೇಕತ ಮತಕುತ ಮಸಪಟಳೂನೇಮಯಾ ನಾಗರಿನೇಕತಯಬೆಂದಿಗೆ 
ಗಕುರಕುತಿಸಲಗಕುತತದ.

• ಭರತದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ಬೌದದ  ಧಮರ್ಕಾವು ಚಿನೇನಾದಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌಸರ 
ಗೆಳೂಬೆಂಡಿರಕುವುದಕು ಭರತ ಮತಕುತ ಚಿನೇನಗಳ ನಡಕುವಿನ ಪಪ್ರೌಚಿನೇನ ರಲದ 
ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌತಿಬಿಬೆಂಬಿಸಕುತತದ.
• ಈ ರಿನೇತಿಯಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದದ  ಭರತ ಮತಕುತ 
ಚಿನೇನಾ ಸವರ್ಕಾಭೌಮ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಾಗಿ ಉದಯಿಸಿದ ನಬೆಂತರದಲ್ಲಿ ಪಬೆಂಚಶಿನೇಲ
ತತದ್ವಿ ಗಳ ಮಳೂಲಕ ಎರಡಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಗಳನಕುಶ್ನೆ ವತೃದಿದಸಕುವ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ  
ಮಾಡಲಯಿತಕು.

• 1962 ರಲ್ಲಿ ಟಿಬರ  ವಿವಾಧ ಉಲಬ್ಬಾ ಣಗೆಳೂಬೆಂಡಕು ಎರಡಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ 
ನಡಕುವೆ ಯಕುದದ  ನಡದ ನಬೆಂತರದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಸಮಸಭ್ಯಾಯಕು 
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ಉಲಬ್ಬಾ ಣಗೆಳೂಬೆಂಡಿತಕು. ಈ ಗಡಿನೇ ಸಮಸಭ್ಯಾ ಇಬೆಂದಿಗಳೂ ಕಳೂಡ 
ಮಕುದಕುವರದಿದ.

• ಚಿನೇನವು ಭರತದ ಭಗವಾಗಿರಕುವ ಅರಕುಣಾಚಲ ಪಪ್ರೌದನೇಶ ತನಗೆ 
ಸನೇರಬನೇಕಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಕುತಿತರಕುವುದಕು ಎರಡಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ 
ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮತತಷಕುಸ ಕಗಗ್ಗೂ ಬೆಂಟಗಿಸಿದ.

• ಭರತ ಮತಕುತ ಚಿನೇನಾ ನಡಕುವೆ ಗಡಿನೇ ವಿವಾಧ ಇದದ ರಳೂ ಕಳೂಡ 
ಎರಡಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ನಡಕುವೆ ದಿದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಾಯಭರ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಗಳಕು
ಮಕುಬೆಂದಕುವರದಿವೆ.

• 1980 ರ ದಶಕದ ನಬೆಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿನೇನಾ ಭರತದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ದಳೂಡಡ  
ಮಟಸ ದಲ್ಲಿ ವಾಭ್ಯಾಪರ ಮತಕುತ ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿರಕುವ 
ರಾಷಸ ಪ್ರೌವಾಗಿ ಬಳದಿರಕುವುದಕು ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಗಳನಕುಶ್ನೆ ಗಟಿಸಗೆಳೂಳಿಸಿದ.

• 2015 ರ ನಬೆಂತರದಲ್ಲಿ ಭರತ ಮತಕುತ ಚಿನೇನಾಗಳ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ದ 
ಫಲವಾಗಿ  BRICS ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಗಕುಬೆಂಪು ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಗೆಳೂಬೆಂಡಿರಕುವುದಕು 
ಈ ಎರಡಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ನಡಕುವಿನ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮತತಷಕುಸ 
ಉತತಮಗೆಳೂಳಿಸಿದ.                                               

7.ಭರತ ಮತಕುತ ಪಕಸತನಗಳ ನಡಕುವಿನ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಭರತ ಮತಕುತ ಪಕಸತನಗಳರಡಕು ನರಯ 

ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಾಗಿವೆ.ಪಕಸತನ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಪೂವರ್ಕಾದಲ್ಲಿ  ಭರತದ 
ಅವಿಭಜಭ್ಯಾ  ಅಬೆಂಗವಾಗಿತಕುತ.

• 1947 ರ ಭರತ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ರಯಿದಯನದ್ವಿ ಯ ಎರಡಕು ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕ 
ಸವರ್ಕಾಭೌಮ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಾಗಿ ರಚಿತವಾದವು.

• ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ಗೆಳೂಬೆಂಡ ನಬೆಂತರ ಎರಡಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ನಡಕುವೆ ಜಮಕುಲ್ಮೆ-
ರಶಿಲ್ಮೆನೇರ ಸಮಸಭ್ಯಾ ,ಭಯೋತಾತದನ,ನಿನೇರಿನ ಹಬೆಂಚಿಕ ಮಕುಬೆಂತಾದ 
ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳಿವೆ.

• ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡಳೂ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ನಡಕುವೆ ಮಳೂರಕು ಬಾರಿ ಯದದ ಗಳಕು 
ನಡದಿವೆ.

• ಎರಡಳೂ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಮರಭ್ಯಾ ಉತತಮ ಬಾಬೆಂಧವಭ್ಯಾ  ಹಳೂಬೆಂದಲಕು 
ತಾಷಕಬೆಂರ ಒಪತ ಬೆಂದ,ಲಹಳೂನೇರ ಬಸ ಯಾತಪ್ರೌ,ಆಗಾಪ್ರೌ 
ಶತೃಬೆಂಗಸಭಯಬೆಂತಹ ದಿದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತಕುಕತಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಡಸಲಗಿದ.

• ಆದರ ಈ ಒಪತ ಬೆಂದಗಳಕು ನಿರಿನೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸಕುತ್ಸಾ ಸಧಿಸಲಕು 
ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.

• 2001 ರಲ್ಲಿ ಭರತದ ಸಬೆಂಸತಿತನ ಮನೇಲೆ ದಾಳಿ ,2008 ರ ಮಕುಬೆಂಬಕೈ
ದಾಳಿ 2016 ರ ಪಠಾಣ ಕಳೂನೇರ ದಾಳಿಗಳಕು ಎರಡಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ 
ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಗಳ ವತೃದಿದಗೆ ಹಿನಶ್ನೆಡಯನಕುಶ್ನೆ ಉಬೆಂಟಕುಮಾಡಿವೆ.

8.ರಷಾಭ್ಯಾದಳೂಬೆಂದಿಗಿನ ಭರತದ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ. ಅರವಾ 

ರಷಾಭ್ಯಾದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಭರತವು ಉತತಮ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದ ಎಬೆಂಬಕುದನಕುಶ್ನೆ 
ಸಮರರ್ಕಾಸಿ.   

• ಭರತ ರಷಾಭ್ಯಾದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಉತತಮ ಬಾಬೆಂಧವಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದ.
• ಭರತ-ಸಳೂನೇವಿಯತ ಒಪತ ಬೆಂದವು ರಾಜಕನೇಯ,ಆರರ್ಕಾಕ ಹಾಗಳೂ 

ಇತರ ಕ್ಷೇತ ತಗಳಲ್ಲಿ ಉತತಮ ಪಪ್ರೌಗತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಕಬೆಂಡಿತಕು. 
• 1962 ರಲ್ಲಿನ ಚಕೈನಾ ದಾಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ರಷಾಭ್ಯಾ ಖಬೆಂಡಿಸಿತಕು.
• 1961 ರಲ್ಲಿ ಗೆಳೂನೇವಾ ವಿಮೊನೇಚನಯ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಭರತಕಕ 

ಸಹಕರಿಸಿತಕು.
• 1966 ರಲ್ಲಿ ಭರತ-ಪಕಸತನಗಳ ಮರಭ್ಯಾ ತಾಷಕಬೆಂರ ಒಪತ ಬೆಂದಕಕ 

ಸಹಕರಿಸಿತಕು. 
• 1971 ರಲ್ಲಿ ರಷಾಭ್ಯಾ-ಭರತ 20 ವಷರ್ಕಾಗಳ ಶಾಬೆಂತಿ,ಮಕೈತಿಪ್ರೌ ಹಾಗಳೂ 

ಸಹರರದ ಒಪತ ಬೆಂದಕಕ ಸಹಿ ಹಾಕದವು. 
• ಭರತದ ಭಿಲಯಿ, ಭಳೂನೇರರಳೂನೇ ಉಕಕ ನ ರಖಾರ್ಕಾನಗಳಿಗೆ 

ರಷಾಭ್ಯಾ ಸಹಕರಿಸಿತಕು. 
• ನಮಲ್ಮೆ  ದನೇಶದ ಕಕೈಗಾರಿಕ ಹಾಗಳೂ ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ ದ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ 

ಸಹಕರಿಸಿದ. 
• ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಭದಪ್ರೌತಾ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಭರತಕಕ ಖಾಯಬೆಂ ಸದಸಭ್ಯಾ ತದ್ವಿ  

ದಳೂರಯ ಬನೇಕಬೆಂದಕು ರಷಾಭ್ಯಾ ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಕುತಿತದ.
9.ಭರತ ಮತಕುತ ಚಿನೇನಾಗಳ ನಡಕುವೆ ಗಡಿನೇ ವಿವಾದವಿದದ ರಳೂ ಕಳೂಡ ಅವುಗಳ
ನಡಕುವಿನ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನಕುಶ್ನೆ ಹನೇಗೆ ಉತತಮಪಡಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡಿವೆ?

• 1980 ರ ದಶಕದ ನಬೆಂತರ ಭರತ ಚಿನೇನಾದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ದಳೂಡಡ  
ಮಟಸ ದಲ್ಲಿ  
     ವಾಭ್ಯಾಪರ ಮತಕುತ ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ ಸಧಿಸಿದ 
• ಪಬೆಂಚಶಿನೇಲ ತತದ್ವಿ ಗಳಕು 
• 2015 ರ ನಬೆಂತರದಲ್ಲಿ ಭರತ ಮತಕುತ ಚಿನೇನಾಗಳ ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ ದ 

ಫಲವಾಗಿ  BRICS ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಗಕುಬೆಂಪು ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಗೆಳೂಬೆಂಡಿರಕುವುದಕು 
ಈ ಎರಡಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ನಡಕುವಿನ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮತತಷಕುಸ 
ಉತತಮಗೆಳೂಳಿಸಿದ. 
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.I ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ.
1.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1948 ಡಿಸಬೆಂಬರ 10 ಮಹತದ್ವಿ ದ ದಿನ ಏಕ?
-ಮಾನವ ಹಕಕುಕಗಳ ಘಳೂನೇಷಣೆಯಾದ ದಿನವಾದದ ರಿಬೆಂದ 
2.ನಿಶಭ್ಯಾ ಸಿತಪ್ರೌನೇಕರಣ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?

-ನಿದಿರ್ಕಾಷಸ  ಅರವಾ ಎಲಪ್ಲಾ  ಬಗೆಯ ಶಸತಪ್ರೌಸತಪ್ರೌಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಡಿತಗೆಳೂಳಿಸಕುವ ಅರವಾ
ಬಳಕಯಿಬೆಂದ ಸಬೆಂಪೂಣರ್ಕಾವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಕುವ ನನೇರ ಪಪ್ರೌಕ ಪ್ರೌಯಯನೇ ನಿಶಭ್ಯಾ ಸಿತಪ್ರೌನೇಕರಣ.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ದಿದ್ವಿತಿನೇಯ ಮಹಾಯಕುದದ ದ ಬಳಿಕ ಎದಕುರಾದ ಮಕುಖಭ್ಯಾ ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳನೇನಕು?

• ಮಾನವ ಹಕಕುಕಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ 
• ಶಸತಪ್ರೌಸತಪ್ರೌಗಳ ಪಕೈಪನೇಟಿ 
• ಆರರ್ಕಾಕ ಅಸಮಾನತ 
• ವಣರ್ಕಾಭನೇದನಿನೇತಿ
• ಭಯೋತಾತದನ 

  2.ಮಾನವ ಹಕಕುಕಗಳ ಹಳೂನೇರಾಟಕಕ ಪುಷಿಸ ತಬೆಂದಕುಕಳೂಟಸ  ಅಬೆಂಶಗಳಕು/       
     ಘಟನಗಳಕು ಯಾವುವು?

• 1776 ರ ಅಮರಿರದ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಯಕುದದ
• 1789 ರ ಫಪ್ರೌನಿತ್ಸಾನ ಮಹಾರಪ್ರೌಬೆಂತಿ 
• 1917 ರ ರಷಾಭ್ಯಾರಪ್ರೌಬೆಂತಿ 
• 20 ನನೇ ಶತಮಾನದ ಪಪ್ರೌರಮಾಧರ್ಕಾದ ಭರತ ಹಾಗಳೂ ಇನಿಶ್ನೆತರ
     ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಹಳೂನೇರಾಟಗಳಕು.

3.ಮಾನವ ಹಕಕುಕಗಳ ಪಪ್ರೌತಿಪದನಗಾಗಿ ಭರತವು ನಡಸಕುತಿತರಕುವ   
   ಹಳೂನೇರಾಟವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ/ತಿಳಿಸಿ.
• ಸವರ್ಕಾತಿಪ್ರೌಕ ಮಾನವ ಹಕಕುಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ಭರತ ನಿರಬೆಂತರವಾಗಿ 

ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಕುತಾತ ಬಬೆಂದಿದ.
• ಭರತ ಸಬೆಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೂಲಭಳೂತ ಹಕಕುಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಮಳೂದಿಸಿದ.
• ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಸಮಾನಭ್ಯಾ ಸಭಯಲ್ಲಿಯಳೂ ವಿಶದ್ವಿ ದಾದಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಮಾನವ 

ಹಕಕುಕಗಳಕು ಸಕುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬನೇಕಬೆಂದಕು ಸಮರರ್ಕಾಸಕುತಾತ ಬಬೆಂದಿದ.
• ಮಾನವ ಹಕಕುಕಗಳ ರಕಕ ಣೆಗೆ ಭರತದಲ್ಲಿ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಮಾನವ 

ಹಕಕುಕಗಳ ಆಯೋಗವನಕುಶ್ನೆ ರಚಿಸಲಗಿದ.
4.ಮಾನವ ಹಕಕುಕಗಳ ರಕಕ ಣೆಗೆ ಬದದ ವಾಗಿರಲಕು ಭರತ ರಚಿಸಿರಕುವ 
ಆಯೋಗಗಳಾವುವು? 

• ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಮಾನವ ಹಕಕುಕಗಳ ಆಯೋಗ
• ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ 

• ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಪರಿಶಿಷಸ  ಜಾತಿ ಆಯೋಗ 
• ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಪರಿಶಿಷಸ  ಪಬೆಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗ 
• ಹಿಬೆಂದಕುಳಿದ ವಗರ್ಕಾ ಮತಕುತ ಅಲತ ಸಬೆಂಖಾಭ್ಯಾತ ವಗರ್ಕಾದ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ 

ಆಯೋಗ
5.ನಿಶಭ್ಯಾ ಸಿತಪ್ರೌನೇಕರಣಕಕ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದಬೆಂತ ಅಮರಿರ ಮತಕುತ ರಷಾಭ್ಯಾ ಮಾಡಿಕಳೂಬೆಂಡ 
ವಿಶದ್ವಿ ಮಟಸ ದ ಒಪತ ಬೆಂದ/ಸಬೆಂಧಿಗಳಕು ಯಾವುವು?ಅರವಾ ನಿಶಭ್ಯಾ ಸಿತಪ್ರೌನೇಕರಣಕಕ 
ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದಬೆಂತ ಆಗಿರಕುವ ಜಾಗತಿಕ ಒಪತ ಬೆಂದಗಳಾವುವು? 

• ನಿಣಾರ್ಕಾಯಾತಲ್ಮೆ ಕ ಶಸತಪ್ರೌ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ ಒಪತ ಬೆಂದ (ಸಲ್ಸ)
• ಪಕ್ಷಿಕ ಪಪ್ರೌಯೋಗ ನಿಷನೇಧ ಒಪತ ಬೆಂದ 
• ಸಮಗ ಪ್ರೌ ಪರಿನೇಕಕ ಣಾ ನಿಷನೇಧ ಒಪತ ಬೆಂದ ( )CTBT

• ಫಲಕ ನಿಷನೇಧ ಒಪತ ಬೆಂದ 
6.ಶಸತಪ್ರೌಸತಪ್ರೌಗಳ ಪಕೈಪನೇಟಿಯಕು ಜಗತಿತನ ನಾಶಕಕ ನಾಬೆಂದಿ ಈ ಹಿನಶ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಶಸತಪ್ರೌಸತಪ್ರೌಗಳ ಪಕೈಪನೇಟಿಯಿಬೆಂದಾಗಕುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು?

• ಶಸತಪ್ರೌಸತಪ್ರೌಗಳ ಪಕೈಪನೇಟಿಯಕು ಒಬೆಂದಕು ಭಯಾನಕ ವಿದಭ್ಯಾ ಮಾನ 
• ಶಸತಪ್ರೌಸತಪ್ರೌಗಳ ಪಕೈಪನೇಟಿಯಿಬೆಂದ ವಿಶದ್ವಿ ದಾದಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಭಯ,ಅಸಿಸ್ಥಾರತ, 

ಚಡಪಡಿಕ ಹಾಗಳೂ ಯಕುದದ ದ ಸಬೆಂಭವ ತಲೆದಳೂನೇರಕುತತದ.
• ಶಸತಪ್ರೌಸತಪ್ರೌಗಳಕು ಹಾಗಳೂ ಮದಕುದಗಕುಬೆಂಡಕುಗಳಕು ಆರರ್ಕಾಕವಾಗಿ ಅನಗತಭ್ಯಾ  

ನಷಸ ವಾಗಿವೆ.
• ಐಸನ ಹಳೂನೇವರ ರವರಕು ಹನೇಳಕುವಬೆಂತ, ಶಸತಪ್ರೌಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದ ಈ 

ಜಗತಕುತ ಕನೇವಲ ಹಣವನಕುಶ್ನೆ ಮಾತ ತ ಪನೇಲಕು ಮಾಡಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ , 
ಬದಲಗಿ ರಮರ್ಕಾಕರ ಬವರನಕುಶ್ನೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಕುದಿದವಬೆಂತಿಕಯನಕುಶ್ನೆ
ಹಾಗಳೂ ಮಕಕ ಳ ಆಸಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಭ್ಯಾ ಯಗೆಳೂಳಿಸಕುತತದ.

7.ಆರರ್ಕಾಕ ಅಸಮಾನತಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಭರತವು ಕಕೈಗೆಳೂಬೆಂಡಿರಕುವ 
ಸಕುಧಾರಣಾ ಕ ತಮಗಳಾವುವು?

• ಯಾವುದನೇ ಷರತಕುತಗಳಿಲಪ್ಲಾ ದ ಮಕುಬೆಂದಕುವರಿದ ದನೇಶಗಳಕು 
ಬಡರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಿಗೆ ಆರರ್ಕಾಕ ನರವು ನಿನೇಡಬನೇಕಬೆಂಬ ನಿನೇತಿ.

• ಹಿಬೆಂದಕುಳಿದ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಆತಲ್ಮೆ ಗೌರವವನಕುಶ್ನೆ ಭರತ ಎತಿತ ಹಿಡಿಯಲಕು 
ಸಹಕರಿಸಿತಕು.

• ಶಿಪ್ರೌನೇಮಬೆಂತ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಬಬೆಂಡವಾಳವು ಬಡರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಿಗೆ ಹರಿದಕು 
ಬರಕುವಬೆಂತ ಯತಿಶ್ನೆಸಿತಕು.

• ಭರತವು ಎಲಪ್ಲಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಮರಭ್ಯಾ ಆರರ್ಕಾಕ ನಾಭ್ಯಾಯ ಹಾಗಳೂ 
ಸಮಾನತಯನಕುಶ್ನೆ  ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಕುತಿತದ.

8.ತತೃತಿನೇಯ ಜಗತಿತನ ಅರವಾ ಬಡರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಮನೇಲೆ ಯಾವ ವಿದಭ್ಯಾ ಮಾನಗಳಕು
ಹಲವು ಬಾರಿ ದಕುಷತ ರಿಣಾಮ ಬಿನೇರಿವೆ?

• ಅನಭ್ಯಾ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಗತಭ್ಯಾ  ವೆಚಲ್ಚಿ
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-4
ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳಕು ಹಾಗಳೂ ಭರತದ ಪತ ತ 



• ಮಕುಕತ ವಾಭ್ಯಾಪರ 
• ಅಸಮಪರ್ಕಾಕ ಪಕೈಪನೇಟಿ 
• ಜಾಗತಿನೇಕರಣ

9.ವಣರ್ಕಾಭನೇದ ನಿನೇತಿಯಕು ಮಾನವತದ್ವಿ ವಾದಕಕ ವಿರಳೂನೇಧವಾದಕುದಕು.ಇದನಕುಶ್ನೆ 
ನಿಮಲ್ಮೆ  ದತೃಷಿಸಕಳೂನೇನದಲ್ಲಿ ಸಮರರ್ಕಾಸಿ.

• ವಣರ್ಕಾಭನೇದನಿನೇತಿಯಕು ಮಾನವತದ್ವಿ ಕಕ ವಿರಕುದದ ವಾದಕುದಕು.
• ಇದಕು ಸಮಾನತಯ ತತದ್ವಿ ಕಕ ವಿರಕುದದ ವಾದಕುದಕು.
• ಇದಕು ಹಿಬೆಂಸಯನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌಚಳೂನೇದಿಸಕುತತದ 
• ಇದಕು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಬೆಂತಿ ಮತಕುತ ಸಹರರಕಕ ಸವಾಲಗಿದ.

.I ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ.
1.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯಕು ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭವಾದ ವಷರ್ಕಾ -1945
2.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ಕಚನೇರಿ ಇರಕುವುದಕು- ನಳೂಭ್ಯಾಯಾರರ್ಕಾ ನಲ್ಲಿ 
3.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಸಚಿವ ಸಬೆಂಪುಟ ಎನಕುಶ್ನೆವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರಕುವ ಅಬೆಂಗಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ 
- ಭದಪ್ರೌತಾ ಸಮತಿ.
4.ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಾಭ್ಯಾಯಾಧಿನೇಶರ ಅಧಿರರದ ಅವಧಿ
- 9 ವಷರ್ಕಾಗಳಕು
5.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಈಗಿನ ಮಹಾರಯರ್ಕಾದಶಿರ್ಕಾಯ ಹಸರನೇನಕು?
-ಅಬೆಂಟಳೂನೇನಿಯ ಗಟರಸ 
6.ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದ?
-ನದರ ಲಭ್ಯಾ ಬೆಂಡಿನ ಹನೇಗ್ ಎಬೆಂಬಲ್ಲಿದ.
7.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಭದಪ್ರೌತಾ ಸಮತಿಯಕು ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ 
ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಪತ ತ ವಹಿಸಕುತತದ. ಏಕ?
-ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಾಭ್ಯಾಯಾಧಿನೇಶರನಕುಶ್ನೆ ಇದಕು ನನೇಮಕ 
ಮಾಡಕುತತದ.
8.ನಾವು ಯಳೂನಿಸಫ ಶಕುಭಷಯ ಪತ ತಗಳನಕುಶ್ನೆ  ಏಕ ಕಳೂಳಳ ಬನೇಕಕು?
-ಯಳೂನಿಸಫ ಶಕುಭಷಯ ಪತ ತಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮಳೂಲಕ ಗಳಿಸಕುವ 
ಹಣವನಕುಶ್ನೆ ಮಕಕ ಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮರಕಗಿ ಬಳಸಕುವುದರಿಬೆಂದ 
9.ವಿಶದ್ವಿ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಲತ ಡಕುವ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ  -ಐ.ಬಿ.ಆರ.ಡಿ.
10.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ದಕೈನಬೆಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಯೋಜನ ಮತಕುತ ಸಬೆಂಯೋಜನ 
ರಯರ್ಕಾಗಳಕು ಇದರ ವಾಭ್ಯಾಪಿತಗೆ ಬರಕುತತವೆ.--ಸಚಿವಾಲಯ .
11.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಸಬೆಂಸತಕುತ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಲತ ಡಕುವುದಕು 
-ಸಮಾನಭ್ಯಾ ಸಭ.

12.ಐ.ಎಬೆಂ.ಎಫ. ವಿಶದ್ವಿ  ಮನಶ್ನೆ ಣೆ ಪಡಯಲಕು ಯಾವ ಅಬೆಂಶ ಸಹಾಯಕ 
ವಾಯಿತಕು?
- . . .I M F ನ ರಯರ್ಕಾನಿವರ್ಕಾಹಣೆಯ ಗಕುಣಮಟಸ  ಹಾಗಳೂ ಪರದಶರ್ಕಾಕತ 
ವಿಶದ್ವಿ  ಮನಶ್ನೆ ಣೆ ಪಡಯಲಕು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತಕು.
13.ವಿಶದ್ವಿ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಸಸ್ಥಾಪನಯ ಉದ್ದೇಶವೆನೇನಾಗಿತಕುತ?
-ದಿದ್ವಿತಿನೇಯ ಮಹಾಯಕುದದ ದ ಬಳಿಕ ಆರರ್ಕಾಕ ಪುನಶಲ್ಚಿನೇತನರಕಗಿ ವಿಶದ್ವಿ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ 
ಸಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಲಯಿತಕು.
14.ಸರರ್ಕಾ ಸದಸಭ್ಯಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಕು ಯಾವುವು?
-ಭರತ,ಬಾಬೆಂಗಾಪ್ಲಾದನೇಶ,ನನೇಪಳ,ಶಿಪ್ರೌನೇಲಬೆಂರ,ಪಕಸತನ,ಮಾಲಡನೇವತ್ಸಾ 
ಭಳೂತಾನ, ಆಪಘಾನಿಸತನ .
15.ಸರರ್ಕಾ ಸಸ್ಥಾಪನಯಾದ ವಷರ್ಕಾ-1985.
16.ಸರರ್ಕಾ ನ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಕಛನೇರಿ ಇರಕುವ ಸಸ್ಥಾ ಳ -ನನೇಪಳದ ಕಠಲ್ಮೆ ಬೆಂಡಕುವಿನಲ್ಲಿ.
17.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಸಸ್ಥಾಪನಗೆ ರರಣಕತರ್ಕಾರಕು 
- ಇಬೆಂಗೆಪ್ಲಾಬೆಂಡಿನ ವಿನ ಸಸ ನ ಚಚಿರ್ಕಾಲ್,ರಷಾಭ್ಯಾದ ಜಳೂನೇಸಫ ಸಸಲನ, 
ಅಮರಿರದ ಪಪ್ರೌಬೆಂಕಪ್ಲಾ ನ ಡಿ ರಳೂಸ ವೆಲ್ಸ .
18.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಭದಪ್ರೌತಾ ಸಮತಿಯ ಖಾಯಬೆಂ ಸದಸಭ್ಯಾ  ದನೇಶಗಳಕು - 
-ಅಮರಿರ ಸಬೆಂಯಕುಕತ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನ,ರಷಾಭ್ಯಾ,ಬಿಪ್ರೌಟನ,ಫಪ್ರೌನತ್ಸಾ ,ಚಕೈನಾ
19.ಜಗತಿತನಾದಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಬಡತನ,ಹಸಿವು ಹಾಗಳೂ ಅಪಷಿಷ್ಠೆಕತಯ ವಿರಕುದದ  
ಹಳೂನೇರಾಡಲಕು ಸಸ್ಥಾಪಿಸಲತ ಟಸ  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ. -ಆಹಾರ ಮತಕುತ ಕತೃಷಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ .
20.ವಿಶದ್ವಿ  ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಸಧನ ಏನಕು?
-ಸಿಡಕುಬಕು ರಳೂನೇಗದ ನಿವಾರಣೆ,ರಲರಾ,ಪಪ್ಲಾನೇಗ್,ಮಲೆನೇರಿಯಾ ರಳೂನೇಗಗಳ 
ನಿವಾರಣೆ.
21.ತನಶ್ನೆ   ಸನೇವೆಗೆ 1965 ರಲ್ಲಿ ಶಾಬೆಂತಿ ನಳೂನೇಬಲ್ ಪಡದ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ 
- ಯಕುನಸಫ 
22.ಸರರ್ಕಾ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಪಪ್ರೌಗತಿಗೆ ತಳೂಡರಗಿರಕುವ ಅಬೆಂಶ ಯಾವುವು ?
-ಎಲಪ್ಲಾ  ನಿಣರ್ಕಾಯಗಳಕು ಸದಸಭ್ಯಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಅವಿರಳೂನೇಧದ ನಲೆಯಲ್ಲೇ 
ಇರಬನೇಕಕು ಎಬೆಂಬ ಸಳೂತ ತ.
- ಸರರ್ಕಾ ಸದಸಭ್ಯಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಪರಸತ ರ ಅಪನಬೆಂಬಿಕ,ವಿವಾದಗಳಕು ಈ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ 
ಪಪ್ರೌಗತಿಗೆ ತಳೂಡರಗಿವೆ.
23.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ ಎಬೆಂಬ ಪದವನಕುಶ್ನೆ ಮೊದಲಕು ಚಾಲತಗೆ ತಬೆಂದವರಕು ಯಾರಕು?
-ಅಮನೇರಿರದ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ  ಫಪ್ರೌಬೆಂಕಪ್ಲಾ ನ ಡಿ ರಳೂಸ ವೆಲ್ಸ
24.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಪಪ್ರೌಸತವನಯಕು ಈ ಹನೇಳಿಕಯಬೆಂದಿಗೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭವಾಗಕುತತದ
-ವಿಶದ್ವಿ ದ ಜನಸಮಕುದಾಯವೆನಿಸಿದ ನಾವು 
25.ವಿಟಳೂನೇ ಅಧಿರರ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಭದಪ್ರೌತಾ ಸಮತಿಯ ಖಾಯಬೆಂ ಸದಸಭ್ಯಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಕು ಹಳೂಬೆಂದಿರಕುವ 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-5
ಜಾಗತಿಕ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಕು:



ನಿಷನೇಧಾತಲ್ಮೆ ಕ ಮತ ಚಲವಣೆಯ ಅಧಿರರವನಕುಶ್ನೆ ವಿಟಳೂನೇ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.
26.ಯಕುರಳೂನೇಪಿಯನ ಯಳೂನಿಯನ ಒಬೆಂದಕು ಸಬೆಂಯಕುಕತ ರಾಜಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ 
ಹಳೂನೇಲಕುವಬೆಂತಿದ.ಏಕ?
-ಇದರ ಸದಸಭ್ಯಾ ರ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಕು ಸದ್ವಿ ಯಬೆಂ ಇಚಚ್ಛಾಯಿಬೆಂದ ತಮಲ್ಮೆ  ಸವರ್ಕಾಭೌಮ 
ಅಧಿರರದ ಗಮನಾಹರ್ಕಾ ಅಬೆಂಶವನಕುಶ್ನೆ ಈ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗೆ ನಿನೇಡಿದ್ದಾರ.
27.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಭದಪ್ರೌತಾ ಸಮತಿಯ ಖಾಯಬೆಂ ಸದಸಭ್ಯಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಕು
-ಅಮರಿರ ಸಬೆಂಯಕುಕತ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನ, ರಷಾಭ್ಯಾ, ಬಿಪ್ರೌಟನ,ಫಪ್ರೌನತ್ಸಾ, ಚಿನೇನಾ 
28.ವಿಶದ್ವಿ ಕಕುಟಕುಬೆಂಬದ ಆರರ್ಕಾಕ ಪಪ್ರೌಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 
ರಯರ್ಕಾನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುತಿತರಕುವ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ  -ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ವಾಭ್ಯಾಪರ ಮತಕುತ ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  
ಪಪ್ರೌಗತಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ 

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಶಾಬೆಂತಿ ಮತಕುತ ಸಕುಭದಪ್ರೌತಯನಕುಶ್ನೆ 
ರಪಡಕುವುದಕು.

• ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಮರಭ್ಯಾ ಪರಸತ ರ ಮಕೈತಿಪ್ರೌಯನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಕುವುದಕು.
• ಮಾನವನ ಮಳೂಲಭಳೂತಹಕಕುಕಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಬೆಂಬಕುಗೆಯನಕುಶ್ನೆ 

ಹಚಿಲ್ಚಿಸಕುವುದಕು
• ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಮಟಸ ದ ಆರರ್ಕಾಕ, ಸಮಾಜಕ,ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿಕ 

ಅರವಾ ಮಾನವಿನೇಯ ನಲೆಯ ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳಿಗೆ ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ 
ಸಹರರದಿಬೆಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಬೆಂಡಕುಕಳೂಳಕುಳವುದಕು.

• ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಮಟಸ ದ ನಾಭ್ಯಾಯ ಹಾಗಳೂ ಒಡಬೆಂಬಡಿಕಗಳ 
ಷರತಕುತಗಳಿಗೆ ಮನಶ್ನೆ ಣೆ ಒದಗಿಸಕುವುದಕು.

• ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಮರಭ್ಯಾ ಪರಸತ ರ ಸೌಹಾದರ್ಕಾತಯ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌವಾಗಿ ಕಲಸ 
ನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುವುದಕು.

2.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಅಬೆಂಗ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಕು ಯಾವುವು?
1)ಸಮಾನಭ್ಯಾ ಸಭ 2)ಭದಪ್ರೌತಾ ಸಮತಿ 3)ಆರರ್ಕಾಕ ಹಾಗಳೂ ಸಮಾಜಕ ಸಮತಿ
4)ದತಿತ ಸಮತಿ 5)ಅಬೆಂತರ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯ 6)ಸಚಿವಾಲಯ 
3.ಸಮಾನಭ್ಯಾ  ಸಭಯ ರಚನ ಮತಕುತ ರಯರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಸಮಾನಭ್ಯಾ  ಸಭಯಕು ಎಲಪ್ಲಾ  ಸದಸಭ್ಯಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಪಪ್ರೌತಿನಿಧಿಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಒಳಗೆಳೂಬೆಂಡ ಅಬೆಂಗಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯಾಗಿದ.

• ಪಪ್ರೌತಿ ಸದಸಭ್ಯಾ  ರಾಷಸ ವೂ 5 ಸದಸಭ್ಯಾ ರನಕುಶ್ನೆ ಇದಕಕ ಕಳಕುಹಿಸಿಕಳೂಡಕುತತದ. 
ಆದರ ಮತದಾನದ ಹಕಕುಕ ಒಬೆಂದಕು ಮಾತ ತ.

• ಇದಕು ಪಪ್ರೌರಮ ಅಧಿವೆನೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಬೆಂದಕು ವಷರ್ಕಾದ ಅವಧಿಗೆ ಓವರ್ಕಾ 
ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರನಕುಶ್ನೆ ಆರಿಸಕುತತದ. 17 ಉಪಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರನಕುಶ್ನೆ ಹಾಗಳೂ 7 ಸಸ್ಥಾಯಿ 
ಸಮತಿಗಳಿಗೆ 7 ಮಬೆಂದಿ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರನಕುಶ್ನೆ ಆರಿಸಲಗಕುತತದ.

• ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಆಯವಭ್ಯಾ ಯ ಪಟಿಸಗೆ ಅನಕುಮೊನೇದನ ನಿನೇಡಕುತತದ.
• ಯಾವುದಾದದರಕು ತಕುತಕುರ್ಕಾ ವಿಷಯಗಳಕು ಚಚರ್ಕಾ 

ನಡಯಬನೇಕದದ ರ ವಿಶನೇಷ ಅಧಿವೆನೇಶನ ಕರಯಕುತತದ.
• ಜಾಗತಿಕ ಸಬೆಂಸತಿತನ ರಿನೇತಿಯಲ್ಲಿ ರಯರ್ಕಾನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುತತದ.

4.ಭದಪ್ರೌತಾ ಸಮತಿಯ ರಚನ ಮತಕುತ ರಯರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಭದಪ್ರೌತಾ ಸಮತಿಯಕು ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಸಚಿವ ಸಬೆಂಪುಟ 

ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದಕುದ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಪಪ್ರೌಭವಿ ಅಬೆಂಗಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯಾಗಿದ.
• ಇದಕು 15 ಸದಸಭ್ಯಾ ರನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದಕುದ,5 ಖಾಯಬೆಂ ಸದಸಭ್ಯಾ ರಕು,10 

ಹಬೆಂಗಾಮ ಸದಸಭ್ಯಾ ರಕು .ಅಮರಿರ,ರಷಾಭ್ಯಾ,ಬಿಪ್ರೌಟನ,ಫಪ್ರೌನತ್ಸಾ,ಚಿನೇನಾ 
ಖಾಯಬೆಂ ಸದಸಭ್ಯಾ ರಕು.

• ಖಾಯಬೆಂ ಸದಸಭ್ಯಾ  ದನೇಶಗಳಕು ನಿಷನೇಧಾತಲ್ಮೆ ಕ ಮತ ಚಲಯಿಸಕುವ 
ವಿಟಳೂನೇ ಅಧಿರರವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿವೆ.

• ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳ ಶಾಬೆಂತಿಯಕುತ ಪರಿಹಾರಕಕ ಭದಪ್ರೌತಾ ಸಮತಿ 
ಯತಿಶ್ನೆಸಕುತತದ.

• ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಶಾಬೆಂತಿ ಮತಕುತ ಭದಪ್ರೌತ ರಪಡಕುವುದಕು.
• ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಾಭ್ಯಾಯಾಧಿನೇಶರನಕುಶ್ನೆ ಇದಕು 

ನನೇಮಸಕುವುದಕು.
• ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಮಹಾರಯರ್ಕಾದಶಿರ್ಕಾ ಉಮನೇದಕುವಾರಿಕಗೆ ಹಸರಕು 

ಸಳೂಚಿಸಕುತತದ.
5. 'ಜಾಗತಿಕ ಹಬೆಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಬೆಂತಿ ಸಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಕುವಲ್ಲಿ ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಪತ ತ 
ಮಹತತರವಾದಕುದಕು'.ಈ ಹನೇಳಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ಸಮರರ್ಕಾಸಿ .ಅರವಾ
ಜಾಗತಿಕ ಶಾಬೆಂತಿ ಸಸ್ಥಾಪನಯಲ್ಲಿ ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಪತ ತವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ. 

• ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯಕು ಹಲವಾರಕು ರಾಜಕನೇಯ ಸಬೆಂಘಷರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ನಿವಾರಿಸಿದ.

• ಸಕುಯನೇಜ ರಲಕುವೆ ಬಿಕಕ ಟಕುಸ, ಇರಾನ ಸಬೆಂಘಷರ್ಕಾ, 
ಇಬೆಂಡಳೂನೇನನೇಷಾಭ್ಯಾ, ರಶಿಲ್ಮೆನೇರ,ಪಭ್ಯಾಲಸಸಕೈನ ,ಕಳೂನೇರಿಯಾ, ಹಬೆಂಗೆನೇರಿ, 
ರಬೆಂಗೆಳೂನೇ,ಸಕೈಪಪ್ರೌಸ, ಅರಬ-ಇಸಪ್ರೌನೇಲ್,ನಮನೇಬಿಯಾ,ಆಫಫ್ಘಾನಿಸತನ 
ಮಕುಬೆಂತಾದ ವಿವಾದಗಳ ಪರಿಹಾರಕಕ ಶ ಪ್ರೌಮಸಿದ.

• ಅಣದ್ವಿ ಸತಪ್ರೌ ಹಾಗಳೂ ಸಬೆಂಪಪ್ರೌದಾಯಿಕ ನಿಶಭ್ಯಾ ಸಿತಪ್ರೌನೇಕರಣಕಕ ನಿರಬೆಂತರವಾಗಿ 
ಪಪ್ರೌಯತಶ್ನೆ  ಮಾಡಕುತಿತದ.

• ವಿಶದ್ವಿ ಶಾಬೆಂತಿಯ ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ರಯರ್ಕಾ ನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುತಿತದ.
6.ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಆರರ್ಕಾಕ ಮತಕುತ ಸಮಾಜಕ ಸಧನಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ ತನಶ್ನೆ  ಸನಶ್ನೆ ದಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ ಪಪ್ರೌಗತಿ ಹಾಗಳೂ ಉತತಮ 
ಜನೇವನ ಮಟಸ ಕಕ ಯತಿಶ್ನೆಸಬನೇಕಕು ಎಬೆಂದಕು ಘಳೂನೇಷಿಸಿದ.

• ಆರರ್ಕಾಕ ಮತಕುತ ಹಣರಸಿನ ಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ಸಕುಬೆಂಕ ಮತಕುತ ವಾಭ್ಯಾಪರದ 
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ಸಮಾನಭ್ಯಾ  ಒಪತ ಬೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಬೆಂದಿದ.
• ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಪಪ್ರೌಗತಿ ಯೋಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ ತದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ  

ಸಧನಯಾಗಿದ.
• ವಿಶದ್ವಿ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಮತಕುತ ಐ.ಎಬೆಂ.ಎಫ.ನಬೆಂತಹ ವಿತಿತನೇಯ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಕು 

ಇದರ ಸಹಯೋಗದಿಬೆಂದ ಉತತಮ ಸಧನ ಮಾಡಿವೆ.
• ವಿಶದ್ವಿ  ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ,ಯಕುನಸಳೂಕನೇ,ಯಕುನಿಸಫ,ವಿಶದ್ವಿ  ನಿರಾಶಿಪ್ರೌತರ 

ಆಯೋಗ ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಸಮಾಜಕ ಕಳಕಳಿಯ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಾಗಿವೆ.
• 1948 ರ ಸವರ್ಕಾತಿಪ್ರೌಕ ಮಾನವ ಹಕಕುಕಗಳ ಉದಳೂಫ್ಘಾನೇಷಣೆ ಇದರ 

ಮಹತದ್ವಿ ದ ಸಧನಯಾಗಿದ.
• ವಣರ್ಕಾಭನೇದ ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಕುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ರೌಜಭ್ಯಾ ಶಾಹಿತದ್ವಿ , 

ವಸಹತಕುಶಾಹಿತದ್ವಿ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಇಲಪ್ಲಾ ವಾಗಿಸಕುವಲ್ಲಿ ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಪತ ತ 
ಪಪ್ರೌಮಕುಖವಾಗಿದ.

7.ರಮನ ವೆಲ್ತ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಸಬೆಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ.
• ಪಪ್ರೌಜಾಪಪ್ರೌಭಕುತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಎತಿತಹಿಡಿಯಕುವುದಕು. 
• ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ದ ಸಬೆಂರಕಕ ಣೆ  
• ಬಡತನ ನಿಮಳೂರ್ಕಾಲನ
• ವಿಶದ್ವಿ ಶಾಬೆಂತಿ ನಲೆಗೆಳೂಳಿಸಕುವಿಕ 
• ಕ ಪ್ರೌನೇಡ,ವಿಜ್ಞಾನ ಮತಕುತ ಕಲೆಗಳ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹ
• ಪರಸತ ರ ಸದಸಭ್ಯಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಮಕೈತಿಪ್ರೌಯನಕುಶ್ನೆ ಬಲಪಡಿಸಕುವುದಕು.

8.ಯಕುರಳೂನೇಪಿನ ಯಳೂನಿಯನ  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಯಕುರಳೂನೇಪಿಯನ  ಯಳೂನಿಯನ  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ 27 ಯಕುರಳೂನೇಪಿನ 

ಸದಸಭ್ಯಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳನಕುಶ್ನೆ ಒಳಗೆಳೂಬೆಂಡ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯಾಗಿದ.
• ಮಾಭ್ಯಾ ಸಿಸಪ್ರೌಚ ಎಬೆಂಬಲ್ಲಿ ಯಕುರಳೂನೇಪಿಯನ ಯಳೂನಿಯನ  

ಒಪತ ಬೆಂದದ ಅನಕುಗಕುಣವಾಗಿ ಇದಕು 1992 ಉದಯವಾಯಿತಕು.
• ಇದಕು ಸದಸಭ್ಯಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಮರಭ್ಯಾ ಸಮಾನ ಮಾರಕುಕಟಸ,ಒಬೆಂದನೇ 

ಚಲವಣೆಯ ಕರನಿತ್ಸಾ,ಸಮಾನ ಕತೃಷಿ ಹಾಗಳೂ ವಾಭ್ಯಾಪರ ರಳೂನೇರಣೆ 
ಇತಾಭ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರಶ ಮಾಡಿಕಳೂಡಕುತತದ.

• ಇದರ ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ಅಬೆಂಗಗಳಕು ಸಮತಿ,ಆಯೋಗ,ಯಕುರಳೂನೇಪಿನ 
ಸಬೆಂಸತಕುತ ಮತಕುತ ಯಕುರಳೂನೇಪಿನ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯ 

• ಈ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯಕು ಒಬೆಂದಕು ಸಬೆಂಯಕುಕತ ರಾಜಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂನೇಲಕುವಬೆಂತಿದ.
• ಈ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯಕು ಶಾಬೆಂತಿ ಮತಕುತ ಪಪ್ರೌಜಾತಬೆಂತ ತರಕಗಿ ರಯರ್ಕಾ 

ನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುತತದ.
• ಇದರ ಸದಸಭ್ಯಾ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಕು ಸದ್ವಿ ಯಬೆಂ ಇಚಚ್ಛಾಯಿಬೆಂದ ತಮಲ್ಮೆ  ಸವರ್ಕಾಭೌಮ 

ಅಧಿರರದ ಗಮನಾಹರ್ಕಾ ಅಬೆಂಶವನಕುಶ್ನೆ ಈ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗೆ ನಿನೇಡಿದ್ದಾರ. 
*****

.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ . 
1.ಸಬೆಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯಕು ಅಲತ ಸಬೆಂಖಾಭ್ಯಾತರಕು ಶಿಕಕ ಣ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಸಸ್ಥಾಪಿಸಲಕು ಅವರಶ ನಿನೇಡಿದ? - ಸಬೆಂವಿಧಾನದ 30 ನನೇ ವಿಧಿ.
2.14 ವಷರ್ಕಾದ ಒಳಗಿನ ಎಲಪ್ಲಾ  ಮಕಕ ಳಿಗಳೂ ಉಚಿತ ಮತಕುತ ಕಡಾಡಯ ಶಿಕಕ ಣ 
ನಿನೇಡಬನೇಕಬೆಂದಕು ಸಬೆಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯಕು ಹನೇಳಕುತತದ?
 - ಸಬೆಂವಿಧಾನದ 45 ನನೇ ವಿಧಿ.
3.ಸಬೆಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 21 ಎ ಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತ ಏನಕು?
 - ಸಬೆಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 21 ಎ ಯಕು 6 ರಿಬೆಂದ 14 ವಷರ್ಕಾದಳೂಳಗಿನ ಎಲಪ್ಲಾ  
ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತಕುತ ಕಡಾಡಯ ಶಿಕಕ ಣ ಮಕಕ ಳ ಮಳೂಲಭಳೂತ ಹಕಕುಕ 
ಎಬೆಂದಕು ತಿಳಿಸಿದ.
4.ಅಲತ ಸಬೆಂಖಾಭ್ಯಾತರ ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿಕ ಹಕಕುಕಗಳಿಗೆ ರಕಕ ಣೆ ನಿನೇಡಕುವ ಸಬೆಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 
ಯಾವುದಕು? - 29 ನನೇ ವಿಧಿ.
5.'ಶಿಕಕ ಣ ಸವರ್ಕಾಜನಿಕರ ಸದ್ವಿ ತಾತಗಬನೇಕಕು' ಎಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಿದವರಕು 
ಯಾರಕು?  - ಡಾ।। ಬಿ.ಆರ.ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ
6.ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಯ ಆಚರಣೆಯನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯಕು 
ನಿಷನೇಧಿಸಿದ?   - 17 ನನೇ ವಿಧಿ
7.ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಾ ಅಪರಾಧಗಳ ರಯದಯಕು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಬೆಂದಿತಕು?
 - 1955 ರಲ್ಲಿ
8.ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಾ ಅಪರಾಧಗಳ ರಯದಯನಕುಶ್ನೆ ಏನಬೆಂದಕು ಮಾಪರ್ಕಾಡಿಸ 
ಲಯಿತಕು?    -'ನಾಗರಿಕ ಹಕಕುಕಗಳ ಹಕಕುಕಗಳ ಸಬೆಂರಕಕ ಣಾ ರಯದ'.
9.ಸಮಾಜಕ ಸತರವಿನಾಭ್ಯಾಸ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಜನರನಕುಶ್ನೆ ವಿಭಿನಶ್ನೆ  ಸತರಗಳಾಗಿ ವಗಿನೇರ್ಕಾಕರಿಸಕುವ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಗೆ ಅರವಾ ಅವರನಕುಶ್ನೆ 
ಏಣಿಶಪ್ರೌನೇಣಿಗಳಿಬೆಂದ ವಿಭಿನಶ್ನೆ  ಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಗಿಸಕುವ ಕ ತಮವನಕುಶ್ನೆ ಸಮಾಜಕ 
ಸತರ ವಿನಾಭ್ಯಾಸ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.
10.ಸಮಾಜಕ ಅಸಮಾನತ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ವಭ್ಯಾ ಕತಗಳಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲಕಕ ಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲಬೆಂಗ,ಜಾತಿ,ವತೃತಿತ, 
ವಗರ್ಕಾ ಮತಕುತ ಜನಾಬೆಂಗ ಹಿನೇಗೆ ಶಪ್ರೌನೇಣಿನೇಕತೃತಗೆಳೂಬೆಂಡಿರಕುತಾತರ ಎಬೆಂಬಕುದನಕುಶ್ನೆ 
ಸಮಾಜಕ ಅಸಮಾನತ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಸಮಾಜಕ ಅಸಮಾನತಗೆ ರರಣಗಳಾವುವು?

• ವಭ್ಯಾ ಕತಗಳಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲಕಕ ಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 
ಶಪ್ರೌನೇಣಿನೇಕತೃತಗೆಳೂಬೆಂಡಿರಕುತಾತರ ಎನಕುಶ್ನೆವುದಕು ಸಮಾಜಕ ಅಸಮಾನತ 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-1
ಸಮಾಜಕ ಸತರವಿನಾಭ್ಯಾಸ 

ಸಮರಾಜಶರಾಸಸಸ



ಯನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂಚಿಸಕುತತದ. ಉದಾ: ಲಬೆಂಗ,ಜಾತಿ,ವತೃತಿತ,ವಗರ್ಕಾ ಮತಕುತ 
ಜನಾಬೆಂಗ 

• ಆದಾಯದ ಮಳೂಲಗಳಕು 
• ಶಿಕಕ ಣ ಮತಕುತ ವತೃತಿತ ಅವರಶಗಳಕು  
•  ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ  ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳಕು
•  ರಾಜಕನೇಯ ಪಪ್ರೌತಿನಿಧಿತದ್ವಿ  ಮತಕುತ ಭಗವಹಿಸಕುವಿಕ 

2.ಲಬೆಂಗತದ್ವಿ  ಅಸಮಾನತ ಹನೇಗೆ ಉಬೆಂಟಗಿದ?
• ವಾಸತವದಲ್ಲಿ ನಮಲ್ಮೆ  ಮನಳೂನೇಭವನಗಳಕು ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿ ಒಬೆಂದಕು 

ಮತಳೂತಬೆಂದನಕುಶ್ನೆ ಅವಲಬೆಂಬಿಸಿರಕುತತವೆ. 
• ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿಕಕ ಣದ ಮೌಲಭ್ಯಾ  ಕಕುರಿತಕು ಒಬಬ್ಬಾ  ವಭ್ಯಾ ಕತಗೆ ಇರಕುವ 

ಚಿಬೆಂತನ ಅರವಾ ಮನಳೂನೇಭವನಯಕು ಮತಳೂತಬಬ್ಬಾ ರಿಬೆಂದ 
ಪಪ್ರೌಭವಿತವಾದಕುದದಾಗಿರಬಹಕುದಕು.

• ಈ ರಿನೇತಿಯ ಪಪ್ರೌಭವಗಳಕು ಒಬೆಂದನೇ ಕಕುಟಕುಬೆಂಬದಲ್ಲಿ ಅವನ/ಅವಳ 
ಮನೇಲೆ ಬಿನೇರಬಹಕುದಾದ ಪಪ್ರೌಭವಗಳಕು ಸಮಕುದಾಯದಿಬೆಂದಲೆನೇ 
ಉಬೆಂಟಗಿರಬಹಕುದಕು.ಅರವಾ ನರ-ಹಳೂರಯವರ ಪಪ್ರೌಭವಕಕ 
ಒಳಗಾಗಿರ ಬಹಕುದಕು.

• ಈ ದತೃಷಿಸಯಿಬೆಂದ ಹಣಕುಣ ಮತಕುತ ಗಬೆಂಡಕು ಮಕಕ ಳ ಶಿಕಕ ಣಕಕ ಇರಕುವ 
ಪಪ್ರೌನೇರಣಾ ಶಕತಯಕು ಪಪ್ರೌಮಕುಖವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ ಆಯಾಮ 
ಹಳೂಬೆಂದಿದ.

• ಈ ರರಣಗಳಿಬೆಂದ ಶಾಲ ಭಗವಹಿಸಕುವಿಕಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಮತಕುತ 
ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ  ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಡಯಕುವಲ್ಲಿ ಲಬೆಂಗ ಅಸಮಾನತಯನಕುಶ್ನೆ 
ನಾವು ರಣಬಹಕುದಕು.

3.ಸಮಾಜಕ ಸತರವಿನಾಭ್ಯಾಸದ ಲಕಕ ಣಗಳಕು ಯಾವುವು?
 ಸಮಾಜಕ ಸತರವಿನಾಭ್ಯಾಸವು ಸಮಾಜಕವಾದದಕುದ 
 ಸಮಾಜಕ ಸತರವಿನಾಭ್ಯಾಸವು ಸವರ್ಕಾವಾಭ್ಯಾಪಕವಾದದಕುದ 
 ಸಮಾಜಕ ಸತರವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾ ಪುರಾತನವಾದದಕುದ 
 ಸತರವಿನಾಭ್ಯಾಸವು ವಿವಿಧ ರಳೂಪಗಳಲ್ಲಿದ.

4.ಸಮಾಜಕ ಸತರವಿನಾಭ್ಯಾ ಸ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯಲ್ಲಿರಕುವ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ರಳೂಪಗಳಾವುವು?
   1. ಆದಿವಾಸಿ ಸಮಾಜ  2.ಗಕುಲಮಗಿರಿ  3.ಎಸಸನೇರ ಪದದ ತಿ
    4.ವಣರ್ಕಾವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾ     5.ಜಾತಿ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾ 
5.ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತ ಒಬೆಂದಕು ಸಮಾಜಕ ಪಿಡಕುಗಕು ಚಚಿರ್ಕಾಸಿ.

• ಶಳೂದಪ್ರೌರಿಗಿಬೆಂತ ಕಳಗಿನವರಾದ ಐದನ ವಗರ್ಕಾವಾದ ಅಬೆಂತಭ್ಯಾ ಜರ 
(ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ರ)ಸಿಸ್ಥಾತಿ ಮನಕುಷಭ್ಯಾ ರನೇ ಅಲಪ್ಲಾ ವೆನೇನಳೂ ಎನಿಸಕುವಬೆಂತಿತಕುತ.

• ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಯ ಆಚರಣೆಯಕು ವಣರ್ಕಾವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯ ಹಕುಟಿಸನಳೂಬೆಂದಿಗೆ 
ಅಸಿತತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಪಡದಕುಕಳೂಬೆಂಡಿದ.

• ಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ  ಭವನ ಮಕುಖಭ್ಯಾ ವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ,ಆರರ್ಕಾಕ, 
ಅಸಮಾನತಯ ಮಳೂಲದಿಬೆಂದ ರಳೂಪಿತಗೆಳೂಬೆಂಡದ್ದಾಗಿದ,

• ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ  ಎಬೆಂಬಕುದಕು ಮಕುಟಸ ಬಾರದ,ಮಕುಟಸ ಲಗದ ಎಬೆಂಬ ಅರರ್ಕಾದಲ್ಲಿ 
ಬಳಕಯಾಗಿದ.
 - ಈ ಎಲಪ್ಲಾ  ಅಬೆಂಶಗಳಿಬೆಂದ ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಯಕು ಒಬೆಂದಕು ಸಮಾಜಕ 
ಪಿಡಕುಗಾಗಿದ.

6.ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಯ ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳಾವುವು?
1.ಸಮಾಜಕ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯಲ್ಲಿ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಕಳ ಮಟಸ ದ ಸಸ್ಥಾನ  2.ಶಕೈಕಕ ಣಿಕ 
ಅವರಶಗಳಿಬೆಂದ ಹಳೂರಗಿಡಲಗಿತಕುತ   3. ಆಸಿತಯ ಒಡತನದ ಹಕಕ ನ 
ನಿರಾಕರಣೆ  4 ರಾಜಕನೇಯ ಭಗವಹಿಸಕುವಿಕಯ ನಿರಾಕರಣೆ  
7.ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತ ನಿವಾರಣೆಯ ರನಳೂನಕು ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅರವಾ 
ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ತಡಯಲಕು ಇರಕುವ ರನಳೂನಕು ಕ ತಮಗಳಾವುವು ?

• ಸಬೆಂವಿಧಾನದ 17 ನಯ ವಿಧಿಯಕು ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಾ ಆಚರಣೆಯನಕುಶ್ನೆ 
ನಿಷನೇಧಿಸಿದ. 

• ಭರತ ಸರರ್ಕಾರ 'ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಾ ಅಪರಾಧಗಳ ರಯದ'ಯನಕುಶ್ನೆ 
1955 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆಳೂಳಿಸಿದ. 

• ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬೆಂಡಕುಬಬೆಂದ ಕಲವು ಲೆಳೂನೇಪದಳೂನೇಷಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ತಿದಕುದಪಡಿಮಾಡಿ 'ನಾಗರಿಕ ಹಕಕುಕಗಳ ಸಬೆಂರಕಕ ಣಾ ರಯದ' ಎಬೆಂದಕು 
1976 ರಲ್ಲಿ ಮಾಪರ್ಕಾಡಕು ಗೆಳೂಳಿಸಲಯಿತಕು.

• ಈ ರಯದಯ ಪಪ್ರೌರರ ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಯ ಆಚರಣೆಯಕು ಶಿಕಹರ್ಕಾ 
ಅಪರಾಧವಾಗಿರಕುತತದ.

• ಸಬೆಂವಿಧಾನಾತಲ್ಮೆ ಕವಾಗಿ ಸವರ್ಕಾತಿಪ್ರೌಕ ಮತದಾನದ ಹಾಗಳೂ 
ಸಮಾನತಯ ಹಕಕ ನಕುಶ್ನೆ ದನೇಶದ ಎಲಪ್ಲಾ  ನಾಗರಿಕರಿಗಳೂ ನಿನೇಡಲಗಿದ.

• ವಿಶನೇಷವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷಸ ರನಳೂಶ್ನೆಳಗೆಳೂಬೆಂಡಬೆಂತ ಹಿಬೆಂದಕುಳಿದ 
ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಶಕೈಕಕ ಣಿಕ ಮತಕುತ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಾವರಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಮನೇಸಲತಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಲತಸಲಗಿದ.

• 1989 ರ ಶಾಸನವು ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಯ ನಿಮಳೂರ್ಕಾಲನ ಕಕುರಿತಾದ ವಿಶನೇಷ 
ಜವಾಬಾದರಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ರಾಜಭ್ಯಾ  ಸರರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿದ.

• ಭರತವು ಎಲಪ್ಲಾ  ನಾಗರಿಕರಿಗಳೂ ಸಮಾನ ಅವರಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಲತಸಲಕು
ಶ ಪ್ರೌಮಸಕುತಾತ ಬಬೆಂದಿದ.

8.ಕಮರ್ಕಾ ಸಿದಾದಬೆಂತದ ಆಶಯ ಯಾವುದಕು?
 ಬಾಪ್ರೌಹಲ್ಮೆ ಣ-ಅಧಭ್ಯಾ ಯನ,ಅಧಾಭ್ಯಾಪನ,ಯಜಜ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯಳೂ 
 ಕಕ ತಿಪ್ರೌಯನಕು-ರಾಜಭ್ಯಾ  ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿಯಳೂ 
 ವೆಕೈಶಭ್ಯಾ ರಕು-ವಾಭ್ಯಾಪರ,ವಭ್ಯಾ ವಹಾರದಲಪ್ಲಾ ಯಳೂ 
 ಶಳೂದಪ್ರೌರಕು-ಕತೃಷಿ,ಕಳೂಲರರರಾಗಿಯಳೂ ರಯರ್ಕಾ ನಿವರ್ಕಾಹಿಸಬನೇಕಕು.
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.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ . 
1.ಶ ಪ್ರೌಮ ವಿಭಜನಯಕು ರರಣವಾಗಕುವುದಕು- ವಿಶನೇಷ ಪರಿಣಿತಿಗೆ 
2.ಭಳೂ ರಹಿತ ಕತೃಷಿ ರಮರ್ಕಾಕರನಕುಶ್ನೆ ಈ ಕಲಸಗಾರರಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು
- ಅಸಬೆಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಲಸಗಾರರಕು
3.ವೆಕೈದಭ್ಯಾ ಕನೇಯ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳ ರಮರ್ಕಾಕರನಕುಶ್ನೆ ಹಿನೇಗೆ ಕರಯಕುವರಕು
- ಸಬೆಂಘಟಿತ ಕಲಸಗಾರರಕು
4.ದಿ ರಿಪಬಿಪ್ಲಾರ  ಗ ಪ್ರೌಬೆಂರವನಕುಶ್ನೆ ಬರದವರಕು ಯಾರಕು? - ಪಪ್ಲಾನೇಟಳೂನೇ 
5.ವಿಶನೇಷ ಪರಿಣತಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಯಾವುದಾದರಳೂ ನಿದಿರ್ಕಾಷಸ  ಕ್ಷೇತ ತವಬೆಂದರಲ್ಲಿ ಸಕಷಕುಸ ಆಳವಾದ ಪರಿಣತಿ
   ತರಬನೇತಿ ಅರವಾ ಕೌಶಲಭ್ಯಾ  ಪಡಯಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ವಿಶನೇಷ ಪರಿಣತಿ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
6.ಶ ಪ್ರೌಮ ವಿಭಜನ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಒಬೆಂದಕು ಸಮಾಜಕಕ ಅಗತಭ್ಯಾ ವಾದ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮತಕುತ ವಸಕುತ ಪದಾರರ್ಕಾ 
   ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬನೇರ ಬನೇರ ವಗರ್ಕಾಗಳ ದಕುಡಿಯಕುವ ಜನರಕು ಪೂರಕೈಸಕುವುದನಕುಶ್ನೆ 
   ಶ ಪ್ರೌಮವಿಭಜನ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
7.ದಕುಡಿಮ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಒಬಬ್ಬಾ  ವಭ್ಯಾ ಕತ ದಕೈಹಿಕ ಪರಿಶ ಪ್ರೌಮದಿಬೆಂದ ಅರವಾ ಬೌದಿದಕ ಪರಿಶ ಪ್ರೌಮದಿಬೆಂದ
   ಆದಾಯ ಅರವಾ ವಸಕುತ ರಳೂಪದ ಪಪ್ರೌತಿಫಲವನಕುಶ್ನೆ ಪಡಯಕುವುದನಕುಶ್ನೆ  
    ದಕುಡಿಮ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
8.ದಕುಡಿಮಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಸಮಾನ ಕಲಸಕಕ ಸಮಾನ ವೆನೇತನದ ನಿಯಮಕಕ ವಿರಕುದದ ವಾಗಿ ನಡಯಕುವ
   ದಕುಡಿಮಯನಕುಶ್ನೆ ದಕುಡಿಮಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
9.ಸಬೆಂಭವನ ರಹಿತ ದಕುಡಿಮ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಒಬಬ್ಬಾ ರ ದಕುಡಿಮಗೆ ಪಪ್ರೌತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದನೇ ರಿನೇತಿಯ ಸಬೆಂಭವನ ಅರವಾ
   ವಸಕುತರಳೂಪದಲ್ಲಿ,ಯಾವುದನೇ ಪಪ್ರೌತಿಫಲ ಇಲಪ್ಲಾ ದನೇ ದಕುಡಿಮಯ ಚಟಕುವಟಿಕ 
   ಯನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಭವನ ರಹಿತ ದಕುಡಿಮ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
10.ಸಬೆಂಭವನ ಸಹಿತ ದಕುಡಿಮ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ನಿಗದಿತ ವೆನೇತನವನಕುಶ್ನೆ ಘಬೆಂಟಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ,ದಿನಗಳೂಲಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ವಾರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅರವಾ ತಿಬೆಂಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದಕೈಹಿಕ ಶ ಪ್ರೌಮಕಕ,ವಭ್ಯಾ ಕತಯ 
ಅರಕಕುಶಲ ಕಲಸಕಕ ಅರವಾ ಕಕುಶಲ ಕಲಸಕಕ ನಿನೇಡಕುವ ವೆನೇತನವನಕುಶ್ನೆ 
ಸಬೆಂಭವನ ಸಹಿತ ದಕುಡಿಮ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.
11.ಸಬೆಂಘಟಿತ ದಕುಡಿಮಯ ವಲಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಯಾವ ವಲಯವು ಸರರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಳೂನೇಬೆಂದಣಿಯಾಗಿ ರನಳೂನಿನ 
ಚೌಕಟಿಸನಳೂಳಗೆ,ದಕುಡಿಯಕುವ ರಮರ್ಕಾಕರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಕಲಸ, ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗದ 

ಭರವಸ,ನಿಗದಿತ ವೆನೇತನವನಕುಶ್ನೆ ರನಳೂನಿನ ಚೌಕಟಿಸನಲ್ಲಿಯನೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿ 
ರಕುತತದಯೋ ಅದನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಘಟಿತ ದಕುಡಿಮಯ ವಲಯ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
12.ಅಸಬೆಂಘಟಿತ ದಕುಡಿಮಯ ವಲಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ದಕುಡಿಮಗೆ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದಬೆಂತ ಯಾವುದನೇ ರನಳೂನಿನ ಚೌಕಟಕುಸ 
ಇಲಪ್ಲಾ ದಿರಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಅಸಬೆಂಘಟಿತ ದಕುಡಿಮಯ ವಲಯ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ದಕುಡಿಮಯಲ್ಲಿನ ತಾರತಮಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಸಮಾನ ಕಲಸಕಕ ಸಮಾನವೆನೇತನದ ನಿಯಮಕಕ ವಿರಕುದದ ವಾಗಿ 
ನಡಯಕುವ ದಕುಡಿಮಯನಕುಶ್ನೆ ದಕುಡಿಮಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತ 
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.

• ಇಬಬ್ಬಾ ರಕು ವಭ್ಯಾ ಕತಗಳಕು ಒಬೆಂದನೇ ಕಲಸವನಕುಶ್ನೆ  ಒಬೆಂದನೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬಬ್ಬಾ ರಿಗೆ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ವೆನೇತನವನಕುಶ್ನೆ ಒಬಬ್ಬಾ ರಿಗೆ ಕಡಿಮ 
ವೆನೇತನವನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ದಕುಡಿಮಯಲ್ಲಿನ ತಾರತಮಭ್ಯಾ  
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.

• ಮಹಿಳ ಮತಕುತ ಪುರಕುಷರಿಬಬ್ಬಾ ರಳೂ ಒಬೆಂದಕು ದಕುಡಿಮಯಲ್ಲಿ 
ತಳೂಡಗಿದದ ರಳೂ ಅವರಿಗೆ ಸಬೆಂಭವನ ಸಮಾನವಾಗಿರಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ .

• ಪುರಕುಷರಿಗೆ ಉತತಮ ಸದ್ವಿ ರಳೂಪದ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಮತಕುತ ಹಚಕುಲ್ಚಿ 
ಸಬೆಂಬಳವನಕುಶ್ನೆ ಮತಕುತ ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ಕಡಿಮ ಸಬೆಂಬಳ ನಿನೇಡಕುವುದಕು.

• ಕತೃಷಿ ವಲಯದ ದಕುಡಿಮಯಕು ಲಬೆಂಗ,ವಯಸಕುತ್ಸಾ,ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾಗಳ 
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತಯಿಬೆಂದ ಕಳೂಡಿರಕುತತದ.

• ಬಿನೇದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮಾಡಕುವವರಕು ಮತಕುತ ಕಮರ್ಕಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷಷ್ಠೆ  
ವೆನೇತನಕಕ ಬೆಂತ ಕಡಿಮ ಸಬೆಂಭವನ .

• ಸರರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿಯಳೂ ಶಪ್ರೌನೇಣಿನೇಕತೃತವಾಗಿ ದಕುಡಿಮಯಲ್ಲಿ 
ಅಸಮಾನತಯನಕುಶ್ನೆ ರಣಬಹಕುದಕು.

2.ಸಬೆಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಲಸಗಾರರಿಗೆ ದಳೂರಯಕುವ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ 
1)ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗದ ಭದಪ್ರೌತ ಮತಕುತ ಭರವಸ 
2)ನಿಗದಿತ ವೆನೇತನ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ  
3)ಕನಿಷಷ್ಠೆ  ವೆನೇತನ,ವಿಶನೇಷ ಭತಭ್ಯಾಗಳಕು,ಫಪ್ರೌವಿಡಬೆಂರ ಫಬೆಂಡ್ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳಕು 
4)ಅನನೇಕ ಸಬೆಂಚಿತ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳಕು 
5)ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆನೇತನ ಮತಕುತ ವಾಷಿರ್ಕಾಕ ಭತಭ್ಯಾ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳಕು 
6)ಹಚಿಲ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ದಕುಡಿಮಗೆ ಹಚಕುಲ್ಚಿವರಿ ವೆನೇತನ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ  
7)ವೆಕೈಧಭ್ಯಾ ಕನೇಯ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳಕು ಇತಾಭ್ಯಾದಿ.
3.ಅಸಬೆಂಘಟಿತ ದಕುಡಿಮಗಾರರ ಸವಾಲಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ./ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳನೇನಕು?
1) ವಲಸ 2) ಸಮಾಜಕ ಭದಪ್ರೌತ 3)ರನಳೂನಿನ ಚೌಕಟಿಸನ ಸವಾಲಕು
 4)ಬಾಲರಮರ್ಕಾಕ ಸಮಸಭ್ಯಾ 5)ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಪತಿಗಳಿಬೆಂದ ಶಳೂನೇಷಣೆ 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-2
ದಕುಡಿಮ 



6)ದಕೈಹಿಕ ಮತಕುತ ಮಾನಸಿಕ ದಜರ್ಕಾನಭ್ಯಾ ದ ಸವಾಲಕುಗಳಕು 
4.ಸಬೆಂಘಟಿತ ಮತಕುತ ಅಸಬೆಂಘಟಿತ ಕಲಸಗಾರರ ನಡಕುವಿನ ವಾಭ್ಯಾತಾಭ್ಯಾಸಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ತಿಳಿಸಿ.

ಸಬೆಂಘಟಿತ ಕಲಸಗಾರರಕು ಅಸಬೆಂಘಟಿತ ಕಲಸಗಾರರಕು 

1.ಸರರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಳೂನೇಬೆಂದಣಿಯಾಗಿ 
ರನಳೂನಿನ ಚೌಕಟಿಸಗೆ 
ಒಳಪಟಿಸರಕುತಾತರ 

1.ಇವರಕು ಯಾವುದನೇ ರನಳೂನಕು 
ಚೌಟಟಿಸಗೆ ಒಳಪಟಿಸರಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ .

2.ಇವರಿಗೆ ನಿಗದಿತ 
ಕಲಸ,ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗದ ಭರವಸ, 
ನಿಗದಿತ ವೆನೇತನ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ವಿದ.

2.ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದನೇ ನಿಗದಿತ 
ಕಲಸ, ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗದ ಭದಪ್ರೌತ, ನಿಗದಿತ
ವೆನೇತನವಿರಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ .

3.ಶಾಲೆಗಳಕು, ಆಸತ ತಪ್ರೌಗಳಕು, 
ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಕು ಸರರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ 
ಸನೇವೆಗಳಕು, ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳಕು, 
ಜನೇವವಿಮಾ ಕಬೆಂಪನಿಗಳಕು ಮತಕುತ 
ಸಕೈನಭ್ಯಾ  ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರಕುತತವೆ.

3.ಮೊನೇಟರಕು ವಾಹನ ರಿಪನೇರಿ, 
ತರರರಿ ಮಾರಕುವವರಕು,ಸಕೈಕಲ್ 
ರಿಪನೇರಿ ಕಟಸ ಡ ರಮರ್ಕಾಕರಕು,ಕತೃಷಿ 
ರಮರ್ಕಾಕರಕು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಕಬೆಂಡಕು ಬರಕುತಾತರ. 

4.ಇವರಿಗೆ ವಿಶನೇಷ ಭತಭ್ಯಾಗಳಕು ಮತಕುತ 
ವೆಕೈಧಭ್ಯಾ ಕನೇಯ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳಿರಕುತತವೆ.

4.ಇವರಿಗೆ ಈ ರಿನೇತಿಯ ಯಾವುದನೇ
ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳಿರಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ .

5.ಅಸಬೆಂಘಟಿತ ಕಲಸ/ದಕುಡಿಮಗಾರರಕು ಎದಕುರಿಸಕುತಿತರಕುವ ಸಮಾಜಕ 
ಭದಪ್ರೌತಯ ಸವಾಲಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
1)ವಸತಿ ಸಮಸಭ್ಯಾ 2)ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ  ಸಮಸಭ್ಯಾ  3)ಆಹಾರ ಸಮಸಭ್ಯಾ 4)ಕಕುಡಿಯಕುವ 
ನಿನೇರಿನ ಸಮಸಭ್ಯಾ 5)ದಕುಡಿಯಕುವ ಸಮಾನವರಶದ ಸಮಸಭ್ಯಾ  6)ಸಮಾನತಯ
ಸಮಸಭ್ಯಾ.

.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ .
1.ಸಮಾಜಕ ಚಳವಳಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಸಮಾಜಕ ಚಳವಳಿ ಎಬೆಂದರ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಚಲನ ಬದಲವಣೆ 
ಮತಕುತ ರಳೂಪಬೆಂತರಗಳಿಗೆ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿ ನಡಯಕುವ ಒಬೆಂದಕು ವಭ್ಯಾ ವಸಿಸ್ಥಾತ 
ಸದ್ವಿಭವಿಕ ಪಪ್ರೌತಿರಳೂನೇಧದ ಸಮಾಜಕ ಪಪ್ರೌಕ ಪ್ರೌಯ..
2.ಸಮಳೂಹ ವತರ್ಕಾನ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಜನರಕು ಆಕಸಿಲ್ಮೆಕವಾದ ರರಣದಿಬೆಂದ ಹಚಿಲ್ಚಿನ ಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಸನೇರಿ ತಾತಾಕಲಕ 
ವಾಗಿ ನಡಸಕುವ ಆಲೆಳೂನೇಚನ,ಭವನ ಹಾಗಳೂ ವತರ್ಕಾನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಮಳೂಹ 
ವತರ್ಕಾನ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.

3.ಜನಮಬೆಂದ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಯಾವುದನೇ ಪೂವರ್ಕಾ ಯೋಜನ ಇಲಪ್ಲಾ ದ ಅನಿಶಿಲ್ಚಿತವಾಗಿ ಒಬೆಂದಕು ಆಸಕತಯ 
ಸಕುತತ ನರದಿರಕುವ ಜನರಾಶಿಯನೇ ಜನಮಬೆಂದ.
4.ಜನಮಬೆಂದಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಳೂಡಿ.
-ಚಲನಚಿತ ತ ಮಬೆಂದಿರದ ಹತಿತರ ಟಿಕರ ಪಡಯಲಕು ಮಕುತಿತಗೆ ಹಾಕದಬೆಂತ 
ಸನೇರಿರಕುವ ಜನಸಳೂತನೇಮ.- ರಸತ ಅಪಘಾತ ವಿನೇಕ್ಷಿಸಲಕು ಸನೇರಿರಕುವ ಜನರ 
ಗಕುಬೆಂಪು.
5.ದಳೂಬೆಂಬಿ/ಗಲಭ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಹಿಬೆಂಸತಲ್ಮೆ ಕ ಹಾಗಳೂ ವಿನಾಶಾತಲ್ಮೆ ಕ ಸದ್ವಿ ರಳೂಪದ ಜನಮಬೆಂದಯವತರ್ಕಾನಯನಕುಶ್ನೆ
ದಳೂಬೆಂಬಿ/ಗಲಭ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
6.ದಳೂಬೆಂಬಿ/ಗಲಭಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಳೂಡಿ.
-ಕಳೂನೇಮಕುಗಲಭ,ಜನಾಬೆಂಗಿನೇಯ ಕಲಹ,ಜಾತಿಗಲಭ, ರಾಜಕನೇಯ 
ಗಕುಬೆಂಪುಗಳ ನಡಕುವಿನ ಘಷರ್ಕಾಣೆ.
7.ಪರಿಸರ ಚಳಕುವಳಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರಕುವ ಜನೇವಜಗತಿತನ ಸಬೆಂರಕಕ ಣೆಯನಕುಶ್ನೆ ವೆಕೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 
ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಕುವ ಚಳವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
8.ಚಿಪಕನೇ ಚಳಕುವಳಿ ನಡದದಕುದ ಎಲ್ಲಿ?
-ಉತತರ ಪಪ್ರೌದನೇಶದ ತಹಿಪ್ರೌ-ಘವಾರ್ಕಾಲ್ ಜಲ್ಲೆಯ ರನಿಶ್ನೆ ಎಬೆಂಬಲ್ಲಿ.(1974 ರಲ್ಲಿ)
9.ಕನಾರ್ಕಾಟಕದ ಅಪಿತಕಳೂನೇ ಚಳಕುವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶವೆನೇನಕು?
-ಮರಗಳ ಕಳಳ ಸಗಾಣಿಕ ತಪಿತಸಕುವುದಕು,ಗಿಡಮರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಕುವುದಕು, 
ಪರಿಸರ ಮಹತದ್ವಿ ದ ಬಗೆಗ್ಗೂ ಸಮಾನಭ್ಯಾ  ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮಳೂಡಿಸಕುವುದಕು.
10.ನಮರ್ಕಾದಾ ಬಚಾವೋ ಆಬೆಂದಳೂನೇಲನದ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ವಹಿಸಿದವರಕು 
ಯಾರಕು? -ಮನೇಧಾ ಪಟಕ ರ 
11.ಮೌನಕಣಿವೆ ಆಬೆಂದಳೂನೇಲನವನಕುಶ್ನೆ ಯಾರಕು ನಡಸಿದರಕು?
-ಕನೇರಳ ಶಾಸತಪ್ರೌ ಸಹಿತಭ್ಯಾ  ಪರಿಷತಕುತ ಮತಕುತ ವನಭ್ಯಾ ಮತೃಗ ಆಸಕತರಕು ಅಣೆಕಟಿಸನ 
ನಿಮಾರ್ಕಾಣದ ವಿರಕುದದ  ಚಳವಳಿ ನಡಸಿದರಕು.
12.ಕಕೈಗಾ ಅಣಕು ಸಸ್ಥಾವರ ಸಸ್ಥಾಪನಗೆ ವಿರಳೂನೇಧ ವಭ್ಯಾ ಕತವಾಗಲಕು ರರಣವೆನೇನಕು?
-ಕಕೈಗಾ ಅಣಕುಶಕತ ಸಸ್ಥಾವರ ಸಸ್ಥಾಪನಯಿಬೆಂದ ಅರಣಭ್ಯಾ ನಾಶ, ಅಣಕುವಿಕರಣ ದಿಬೆಂದ
ಪರಿಸರ ಮಾಲನಭ್ಯಾ  ಮಕುಬೆಂತಾದ ದಕುಷತ ರಿಣಾಮಗಳಿಬೆಂದ ಜನೇವ ಪಪ್ರೌಭನೇದಗಳ 
ಮನೇಲೆ ಹಾನಿಯಾಗಕುತತದ. ಎಬೆಂದಕು ಕಕೈಗಾ ಅಣಕು ಸಸ್ಥಾವರ ಸಸ್ಥಾಪನಗೆ ವಿರಳೂನೇಧ 
ವಭ್ಯಾ ಕತವಾಯಿತಕು.
13.ಕಕೈಗಾದಲ್ಲಿ ಅಣಕು ವಿದಕುಭ್ಯಾತ ಉತಾತದನಾ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌವನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಕುವುದರ 
ವಿರಳೂನೇಧಿ ಚಳಕುವಳಿಯ ನಾಯಕತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ವಹಿಸಿದದ ವರಕು ಯಾರಕು?
-ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ರರಬೆಂತರಕು 
14.ಕಕುಸಕುಮಾ ಸಳೂರಬ ರವರಕು ಈ ಚಳಕುವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮಲ್ಮೆ  ಜನೇವವನಕುಶ್ನೆ 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-3
ಸಮಾಜಕ ಚಳವಳಿಗಳಕು 



ಕಳದಕು ಕಳೂಬೆಂಡರಕು - ಮದಭ್ಯಾ ಪನ ನಿಷನೇಧ ಚಳವಳಿ 
15.ಕನಾರ್ಕಾಟಕ ರಾಜಭ್ಯಾ  ರಕೈತ ಸಬೆಂಘ ಸಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಿದವರಕು ಯಾರಕು?
- ಪಪ್ರೌ.ಎಬೆಂ.ಡಿ.ನಬೆಂಜಕುಬೆಂಡ ಸದ್ವಿಮ
16.ಮಹಿಳಾ ಚಳಕುವಳಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಮಹಿಳಯರ ಮನೇಲೆ ಪುರಕುಷ ಪಪ್ರೌಧಾನಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿ ನಡಸಿದ ದಪರ್ಕಾ, 
ಶಳೂನೇಷಣೆ ದಜರ್ಕಾನಭ್ಯಾ ಗಳ ವಿರಕುದದ  ಮಹಿಳಯರಕು ನಡಸಿದ ಪಪ್ರೌತಿಭಟನಯನೇ 
ಮಹಿಳಾ ಚಳಕುವಳಿ.
17.ರಕೈತ ಚಳಕುವಳಿ ನಡಯಲಕು ರರಣವೆನೇನಕು?
-ಕತೃಷಿಕರನಕುಶ್ನೆ ಆವರಿಸಿರಕುವ ಆರರ್ಕಾಕ ಬಿಕಕ ಟಕುಸಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿರಳೂನೇಧಿಸಿ ನಡದ 
ಚಳಕುವಳಿ 
18.ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತ ಜಾತಿಯ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ತಿರಸಕರಾಹರ್ಕಾವಾದ ಅಭಿವಭ್ಯಾ ಕತ. ಇದಕು ಹಿಬೆಂದಳೂ
ಸಮಾಜದ ಶರಿನೇರವನಕುಶ್ನೆ ಕಕುಷಷ್ಠೆ  ರಳೂನೇಗದ ಹಕುಣಿಣನಬೆಂತ ಪಿನೇಡಿಸಕುತತದ.ಎಬೆಂದವರಕು
- ಮಹಾತಲ್ಮೆ  ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜ.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಪರಿಸರ ಸಬೆಂರಕಕ ಣೆಗಾಗಿ ನಡದ ಚಳವಳಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅರವಾ ಪರಿಸರ 
ಸಬೆಂರಕಕ ಣೆಗಾಗಿ ನಡದ ಸಮಳೂಹಿಕ ಪಪ್ರೌತಿಭಟನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ.

• ಚಿಪಕನೇ ಚಳವಳಿ 
• ಅಪಿತಕಳೂನೇ ಚಳವಳಿ 
• ನಮರ್ಕಾದಾ ಬಚಾವೋ ಆಬೆಂದಳೂನೇಲನ 
• ಮೌನ ಕಣಿವೆ ಆಬೆಂದಳೂನೇಲನ 
• ಕನಾರ್ಕಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ತಿನೇರದ ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿ 
• ಕಕೈಗಾ ಅಣಕುಸಸ್ಥಾವರ ವಿರಳೂನೇಧಿ ಚಳವಳಿ 

2.ಜನಮಬೆಂದಯ ಸದ್ವಿ ರಳೂಪವನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ಜನಮಬೆಂದಯಕು ಯಾವುದನೇ ಪೂವರ್ಕಾ ಯೋಜನ ಇಲಪ್ಲಾ ದ ಅನಿಶಿಲ್ಚಿತ 

ವಾಗಿ ಒಬೆಂದಕು ಆಸಕತಯ ಸಕುತತ ನರದಿರಕುವ ಜನರಾಶಿಯಾಗಿದ.
• ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಲನಚಿತ ತ ಮಬೆಂದಿರದ ಹತಿತರ ಟಿಕರ  ಪಡಯಲಕು 

ಮಕುತಿತಗೆ ಹಾಕದಬೆಂತ ಸನೇರಿರಕುವ ಜನಸಳೂತನೇಮ, ರಸತ ಅಪಘಾತ 
ವಿನೇಕ್ಷಿಸಲಕು ಸನೇರಿರಕುವ ಜನರ ಗಕುಬೆಂಪು.

• ಜನಮಬೆಂದಯಲ್ಲಿರಕುವ ಜನರ ಅನಿಯಬೆಂತಿಪ್ರೌತ ನಡವಳಿಕಯಕು 
ಎಷಳೂಸನೇ ಬಾರಿ ಸಮಾಜದ ಲೆಳೂನೇಪದಳೂನೇಷಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂಚಿಸಿವುದಕು.

• ಇದಕು ಕಲವಮಲ್ಮೆ ಸಮಾಜಕ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳ ರಯರ್ಕಾವಿಧಾನದ 
ಬಗೆಗಿರಕುವ ಜನರ ಅತತೃಪಿತಯನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌಕಟಿಸಕುತತದ.

• ಸರರ್ಕಾರದ ಯೋಜನಗಳಕು, ರಳೂನೇರಣೆಗಳಕು ಮತಕುತ ನಿದಿರ್ಕಾಷಸ  
ರಯರ್ಕಾಕ ತಮಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಜನರ ಅಸಮಾಧಾನವನಕುಶ್ನೆ 
ಹಳೂರಹಾಕಕುತತದ.

3.ದಳೂಬೆಂಬಿಯಕು ಒಬೆಂದಕು ಸಮಾಜ ಘಾತಕುಕ ಚಟಕುವಟಿಕ.ಏಕ? ಅರವಾ 
ದಳೂಬೆಂಬಿಯಕು ರನಳೂನಕು ಮತಕುತ ಸಕುವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಗೆ ಗಬೆಂಭಿನೇರ ಸವಾಲಕು ಹನೇಗೆ?

• ದಳೂಬೆಂಬಿಯಕು ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಆಸಿತಪಸಿತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಾಳಕು ಮಾಡಕುತತದ.
• ಇದಕು ಗೆಳೂಬೆಂದಲವನಕುಶ್ನೆ ಸತೃಷಿಸಸಕುತತದ.
• ಇದಕು ಅಪಪಪ್ರೌಚಾರಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಡಸಕುತತದ.
• ಅಪರವಾದ ಜನೇವಹಾನಿಯಕುಬೆಂಟಕು ಮಾಡಕುತತದ.
• ರನಳೂನಕು ಸಕುವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯನಕುಶ್ನೆ ಹಾಳಕು ಮಾಡಕುತತದ.
• ಇದಕು ಕಳೂನೇಮಕುಗಲಭ, ಜಾತಿಗಲಭ,ಜನಾಬೆಂಗಿನೇಯ ಕಲಹಗಳಿಗೆ 

ದಾರಿಮಾಡಿಕಳೂಡಕುತತದ.
4.ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿಯ ಅರರ್ಕಾ ಮತಕುತ ಸದ್ವಿ ರಳೂಪವನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿ ಎಬೆಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರಕುವ ಜನೇವ ಜಗತಿತನ ಸಬೆಂರಕಕ ಣೆ
ಯನಕುಶ್ನೆ ವೆಕೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪಪ್ರೌತಿಪದಿಸಕುವ ಚಳವಳಿ.

• ಅಬೆಂದರ ನಮಲ್ಮೆ  ಸಕುತತಮಕುತತಲನ ಭಳೂಮ,ಗಾಳಿ,ನಿನೇರಕು ಸನೇರಿದಬೆಂತ 
ಇಡಿನೇ ಜನೇವಮಬೆಂಡಲವನಕುಶ್ನೆ ನಾಶ ಮಾಡಕುತಿತರಕುವುದಕು ಮತಕುತ 
ಕಲಕುಶಿತ ಮಾಡಕುತಿತರಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ವೆಕೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪಪ್ರೌತಿಭಟಿಸಕುವ 
ಚಳವಳಿ 

• ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿಯಕು ದಿಢನೇರನ ರಣಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡ ಚಳವಳಿಯಲಪ್ಲಾ .
• ಇದಕು ಹಲವಾರಕು ವಷರ್ಕಾಗಳಕು ಪರಿಸರ ಮತಕುತ ಪರಿಸರ ವಾಸಿಗಳ 

ಮನೇಲೆ ನಡಸಿದ ದಜರ್ಕಾನಭ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ ಹಕುಟಿಸಕಳೂಬೆಂಡ ಪಪ್ರೌತಿರಳೂನೇಧವಾಗಿದ.
5.ಚಿಪಕನೇ ಚಳವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ಬರಯಿರಿ.

• ಉತತರ ಪಪ್ರೌದನೇಶದ ತಹಿಪ್ರೌ-ಘವಾರ್ಕಾಲ್  ಜಲ್ಲೆಯ ರನಿಶ್ನೆ ಗಾಪ್ರೌಮದಲ್ಲಿ 
2500 ಮರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸರರ್ಕಾರವು ಕಡಿಯಲಕು ಅನಕುಮತಿಯನಕುಶ್ನೆ 
ನಿನೇಡಿತಕುತ.

• ಇದರಿಬೆಂದ ಅರಣಭ್ಯಾ  ನಾಶವಾಗಕುತತದ ಮತಕುತ ಪರಿಸರ ಹಾಳಗಕುತತದ 
ಎಬೆಂದಕು ತಿಳಿದಕು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಯರನೇ ಮಕುಬೆಂದಾಗಿ ಯಾವ ಆಮಷ
ಬದರಿಕಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯದ ಮರಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಬಿಬ್ಬಾಕಳೂಬೆಂಡಕು ಚಿಪಕನೇ 
ಚಳವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದರಕು.

• 1974 ರಲ್ಲಿ ನಡದ ಈ ಚಳವಳಿಯಕು ಒಬಬ್ಬಾ  ಮಹಿಳಯ ಸಮಯ 
ಸಳೂಲತಿರ್ಕಾಯಾದರಳೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ದಳೂರಗಾಮಯಾದದಕುದ, 
ಈ ಚಳವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಡಿಯಲಕು ಸರರ್ಕಾರ
ನಿನೇಡಿದ ಅನಕುಮತಿ ರದ್ದಾಯಿತಕು.

6.ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡದ ಅಪಿತಕಳೂನೇ ಚಳವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಕನಾರ್ಕಾಟಕದ ಉತತರ ಕನಶ್ನೆ ಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಸಲಭ್ಯಾ ನಿ ಗಾಪ್ರೌಮದ ರಕೈತರಕು 

1983 ರಲ್ಲಿ ಅಪಿತಕಳೂನೇ ಚಳವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ನಡಸಿದರಕು.
• ಕಲಸ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವ ಅರಣಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಗಕುತಿತಗೆದಾರರಕು ಮರ 
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ಕಡಿಯಲಕು ಬಬೆಂದಾಗ ಅದನಕುಶ್ನೆ ತಡಯಲಕು ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ಜನರಕು 
ಮರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅಪಿತಕಳೂಳಕುಳವುದರ ಮಳೂಲಕ ಪಪ್ರೌತಿಭಟಿಸಿದರಕು.

• ಮರಗಳ ಕಳಳ  ಸಗಾಣಿಕ ತಪಿತಸಕುವುದಕು,ಗಿಡಮರಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಬಳಸಕುವುದಕು ಹಾಗಳೂ ಪರಿಸರ ಮಹತದ್ವಿ ದ ಬಗೆಗ್ಗೂ ಸಮಾನಭ್ಯಾ  ಜನರಿಗೆ 
ಅರಿವು ಮಳೂಡಿಸಕುವುದಕು ಅಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ರಕೈತರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತಕುತ.

7.ನಮರ್ಕಾದಾ ಬಚಾವೋ ಆಬೆಂದಳೂನೇಲನವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಗಕುಜರಾತ  ರಾಜಭ್ಯಾ ದ ಸದಾರ್ಕಾರ  ಸರಳೂನೇವರ ಯೋಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ 

ನಮರ್ಕಾದಾ ನದಿಗೆ ಕಟಸ ಲದ ಅಣೆಕಟಕುಸ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ ಅಲ್ಲಿನ 
ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ಜನರನಕುಶ್ನೆ ಮತಕುತ ಬಕುಡಕಟಕುಸ ಜನರನಕುಶ್ನೆ ನಿಗರ್ಕಾತಿಕರನಾಶ್ನೆಗಿ 
ಮಾಡಿತಕುತ.

• ಅರಣಭ್ಯಾ  ನಾಶ,ಪರಿಸರ ನಾಶ,ಜನೇವ ಸಬೆಂಕಕುಲಗಳಿಗೆ ತಳೂಬೆಂದರ 
ಯಾಗಕುತತದ ಎನಕುಶ್ನೆವುದನಕುಶ್ನೆ ವೆಕೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಕು ಅವುಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಸಬೆಂರಕಕ ಣೆ ಮಾಡಬನೇಕಕು ಎನಕುಶ್ನೆವ ಆಶಯದಿಬೆಂದ ಪರಿಸರ ಪಪ್ರೌನೇಮ 
ಮನೇಧಾ ಪಟಕ ರ  ಅವರ ನನೇತತೃತದ್ವಿ ದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟಕುಸ ನಿಮಾರ್ಕಾಣದ 
ವಿರಕುದದ  ಬಹಕು ದಿನೇಘರ್ಕಾರಲ ಚಳವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ನಡಸಲಯಿತಕು. 
ಇದನಕುಶ್ನೆ ನಮರ್ಕಾದಾ ಬಚಾವೋ ಆಬೆಂದಳೂನೇಲನ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.

8.ಕನೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡದ ಮೌನ ಕಣಿವೆ ಆಬೆಂದಳೂನೇಲನದ ಬಗೆಗ್ಗೂ ತಿಳಿಸಿ.
• ಕನೇರಳದ ಪಲ್ ಘಾರ  ತಾಲಳೂಕನ ಮೌನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಲಕು

ಉದ್ದೇಶಿಸಲದ ಅಣೆಕಟಿಸನ ನಿಮಾರ್ಕಾಣದಿಬೆಂದ ಪರಿಸರ ನಾಶದ 
ಜಳೂತಗೆ ಅನನೇಕ ಜನೇವ ಪಪ್ರೌಭನೇದಗಳಕು ಜನೇವಿಸಲಕು ತಳೂಬೆಂದರ 
ಯಾಗಕುತತದ. 

• ಆದದ ರಿಬೆಂದ ಕನೇರಳ ಶಾಸತಪ್ರೌ ಸಹಿತಭ್ಯಾ  ಪರಿಷತಕುತ ಮತಕುತ ವನಭ್ಯಾ ಮತೃಗ 
ಆಸಕತರಕು ಅಣೆಕಟಸಯ ನಿಮಾರ್ಕಾಣದ ವಿರಕುದದ  ಚಳವಳಿ ನಡಸಕುದರಕು.

• ಈ ಚಳವಳಿಯಕು ಅನನೇಕ ಜನೇವಸಬೆಂಕಕುಲಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂರಕ್ಷಿಸಕುವಲ್ಲಿ 
ಯಶಸಿದ್ವಿಯಾಯಿತಕು.

9.ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಾ ಆಚರಣೆ ವಿರಳೂನೇಧಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಹನೇಬ  
ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ  ರವರಕು ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಪತ ತವಹಿಸಿದರಕು  ದತೃಢನೇಕರಿಸಿ.

• ಡಾ.ಬಿ.ಆರ.ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ  ರವರ ಚಿಬೆಂತನ ಮತಕುತ ಹಳೂನೇರಾಟ 
ದಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತ ಆಚರಣೆ ವಿರಳೂನೇಧಿ ಚಳವಳಿಯಕು ತಿನೇವತ 
ಸದ್ವಿ ರಳೂಪವನಕುಶ್ನೆ ಪಡಯಕುತತದ.

• 1930 ರ ದಕುಬೆಂಡಕು ಮನೇಜನ ಪರಿಷತ ನಲ್ಲಿ ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ ರವರಕು 
ನಾವು ಆಳಕುವ ವಗರ್ಕಾವಾಗಬನೇಕಬೆಂದಕು ಕರ ಕಳೂಟಸ ರಕು.

• ಇವರಕು ನಿರಬೆಂತರವಾಗಿ ದಲತರ ಎಲಪ್ಲಾ  ರಿನೇತಿಯ ಹಕಕುಕಗಳಿಗಾಗಿ 
ಹಳೂನೇರಾಡಕುತತಲೆನೇ ಬಬೆಂದರಕು. 

• ಮಳೂಕನಾಯಕ ಎಬೆಂಬ ಪತಿಪ್ರೌಕಯನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿ ಅಸತ ತೃಶಭ್ಯಾ ತಯ 

ಆಚರಣೆಯ ವಿರಕುದದ  ಬಹಕುದಳೂಡಡ  ಚಳವಳಿಯನಕುಶ್ನೆ ರಳೂಪಿಸಲಕು 
ರರಣಿನೇಭಳೂತರಾದರಕು.

 

.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ .
1.ಬಾಲರಮರ್ಕಾಕರಕು ಎಬೆಂದರ ಯಾರಕು?
-14 ವಷರ್ಕಾಕಕ ಬೆಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿತ್ಸಾನ ಮಕಕ ಳಕು ಆರರ್ಕಾಕ ಸಬೆಂಪದನಯ 
ಉದ್ದೇಶದಿಬೆಂದ ದಕುಡಿಮ ಮಾಡಕುತಿತದದ ರ ಅಬೆಂತಹವರನಕುಶ್ನೆ ಬಾಲ ರಮರ್ಕಾಕ ರಕು
ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.
2.ಹಣಕುಣ ಭಳೂಪ್ರೌಣಹತಭ್ಯಾ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಸದ್ವಿಭವಿಕವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಬಳದ ಹಣಕುಣ ಭಳೂಪ್ರೌಣವನಕುಶ್ನೆ 
ಬಳಯದಬೆಂತ ತಡಯಕುವುದಕು ಅರವಾ ರನಳೂನನಕುಶ್ನೆ ಕಡಗಣಿಸಿ ಹತಭ್ಯಾ 
ಮಾಡಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಹಣಕುಣ ಭಳೂಪ್ರೌಣಹತಭ್ಯಾ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
3.ಹಣಕುಣಭಳೂಪ್ರೌಣಹತಭ್ಯಾ ನಿಷನೇಧ ರಯದ ಜಾರಿಗೆ ಬಬೆಂದ ವಷರ್ಕಾ- 1994
4.ಬಾಲಭ್ಯಾ ವಿವಾಹ ನಿಷನೇಧ ರಯಿದ ಜಾರಿಗೆ ಬಬೆಂದದಕುದ  - 2006
5.ಲೆಕೈಬೆಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಬೆಂದ ಮಕಕ ಳ ರಕಕ ಣಾ ರಯಿದ ಜಾರಿಗೆ ಬಬೆಂದಿದಕುದ
- ಜಳೂನ 19 2012
6.ಮಕಕ ಳ ಸಗಾಣಿಕ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-18 ವಷರ್ಕಾದಳೂಳಗಿನ ಯಾವುದನೇ ವಭ್ಯಾ ಕತಯ ನನೇಮರತಿ,ಸಗಾಣಿಕ, 
ವಗಾರ್ಕಾವಣೆ, ಆಶ ಪ್ರೌಯ,ರವಾನಿಸಕುವುದಕು,ಸದ್ವಿಧಿನೇನ ಪಡಿಸಕುವುದಕು ಅರವಾ 
ಶಳೂನೇಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶರಕಗಿ ನಡಯಕುವ ಕತೃತಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಮಕಕ ಳ ಸಗಾಣಿಕ 
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
7.ಬಾಲಭ್ಯಾ ವಿವಾಹ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-18 ವಷರ್ಕಾದಳೂಳಗಿನ ಬಾಲಕಗೆ ಅರವಾ 21 ವಷರ್ಕಾದಳೂಳಗಿನ ಬಾಲಕ/ 
ಹಕುಡಕುಗನಿಗೆ ಮದಕುವೆ ಮಾಡಿದರ ಅದನಕುಶ್ನೆ ಬಾಲಭ್ಯಾ  ವಿವಾಹ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
8.ಪನೇಕಳೂತ್ಸಾನೇ ರಯಿದ-2012 ನಕುಶ್ನೆ (ಲೆಕೈಬೆಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಬೆಂದ ಮಕಕ ಳ 
ರಕಕ ಣೆ ರಯಿದ)ಜಾರಿಗೆ ತಬೆಂದ ಉದ್ದೇಶವೆನೇನಕು?
-ಮಕಕ ಳ ಮನೇಲನ ಲೆಕೈಬೆಂಗಿಕ ದಜರ್ಕಾನಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ತಡಯಕುವುದಕು.
9.ಸಬೆಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯಕು ಮಕಕ ಳನಕುಶ್ನೆ ದಕುಡಿಮಗೆ ತಳೂಡಗಿಸಕುವುದಕು 
ರನಳೂನಕು ಬಾಹಿರ ಎಬೆಂದಕು ಘಳೂನೇಷಿಸಿದ- 24 ನನೇ ವಿಧಿ.
10.ಒಬಬ್ಬಾ  ವಭ್ಯಾ ಕತಯಕು 14 ವಷರ್ಕಾದಳೂಳಗಿನ ಮಗಕುವನಕುಶ್ನೆ ಕಲಸಕಕ ಟಕುಸ 
ಕಳೂಬೆಂಡಿದ್ದಾನ ಹಾಗಾದರ ಅವನಿಗೆ ನಿನೇಡಕುವ ದಬೆಂಡವೆನೇನಕು?
-2 ವಷರ್ಕಾದ ತನಕ ಜಕೈಲಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತಕುತ 50,000/- ತನಕ ದಬೆಂಡ 
ವಿಧಿಸಲಗಕುತತದ.

                                                                                                                                                                                                                               
10 ನನೇ ತರಗತಿ ,ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ                                               ರಚನ : ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ ಸಹ ಶಿಕಕ ಕರಕು ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಕಕ ಜಾಲ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ 04.  45    

ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-4
ಸಮಾಜಕ ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳಕು 



11.ಒಬಬ್ಬಾ  ಹಕುಡಕುಗನಕು ಶಾಲೆಗೆ ರಜ ಹಾಕ ಮನಯಲ್ಲಿ ತನಶ್ನೆ  ತಬೆಂದಗೆ 
ತಳೂನೇಟಗಾರಿಕಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕುತಿತದದ ನಕು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೆನೇನಕು?
- ಆ ಹಕುಡಕುಗನ ತಬೆಂದಗೆ ರಳೂ.10,000 ಜಕುಲಮಾನ (ದಬೆಂಡ)ವಿಧಿಸಿ 
ಶಿಕ್ಷಿಸಲಗಕುವುದಕು.
12.ರಣದ ಹಸಿವು ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಪನೇಷರಬೆಂಶಗಳ ಅಭವವನಕುಶ್ನೆ(ಕಳೂರತಯನಕುಶ್ನೆ) ರಣದ ಹಸಿವು 
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
13.ಲಬೆಂಗ ತಾರತಮಭ್ಯಾ  ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಮಹಿಳ ಮತಕುತ ಪುರಕುಷರ ನಡಕುವಿನ ತಾರತಮಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಲಬೆಂಗ ತಾರತಮಭ್ಯಾ  
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
14.ದನೇವದಾಸಿ ಪದದ ತಿಯಕು ಒಬೆಂದಕು ಅಮಾನವಿನೇಯ ಅಭಭ್ಯಾಸ.ಏಕ?
- ದನೇವದಾಸಿ ಪದದ ತಿಯಕು ಮಹಿಳಯರ ಶಳೂನೇಷಣೆ,ಲಬೆಂಗ ತಾರತಮಭ್ಯಾ , ಬಾಲಭ್ಯಾ
ವಿವಾಹ ಮತಕುತ ಲೆಕೈಬೆಂಗಿಕ ಜನೇತಕಕ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕಳೂಡಕುತತದ.ಆದಕುದರಿಬೆಂದ  
ದನೇವದಾಸಿ ಪದದ ತಿಯಕು ಒಬೆಂದಕು ಅಮಾನವಿನೇಯ ಅಭಭ್ಯಾಸ.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಬಾಲರಮರ್ಕಾಕ ಸಮಸಭ್ಯಾಗೆ ಅರವಾ ಮಕಕ ಳ ದಕುಡಿಮಗೆ ರರಣಗಳಾವುವು?
- ಮಕಕ ಳ ಹಕಕುಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ಗೌರವಿಸಲಕು ಮತಕುತ ಅವುಗಳ ರಕಕ ಣೆ ಮಾಡಲಕು 
ಬನೇರದ ಸಮಾಜಕ ವಾತಾವರಣ ಇಲಪ್ಲಾ ದಿರಕುವುದಕು. -ಬಾಲಭ್ಯಾ  ವಿವಾಹ , 
ಮಕಕ ಳ ಸಗಾಣಿಕ ಮತಕುತ ಮಾರಾಟ   -ಕಡಿಮ ಕಳೂಲಗೆ, ಹಚಕುಲ್ಚಿ ದಕುಡಿಮ 
ಯನಕುಶ್ನೆ ಬಯಸಕುವ ಮಾಲನೇಕ ವಗರ್ಕಾದ ಸದ್ವಿರರ್ಕಾತ -ಅಸಬೆಂಘಟಿತ 
ದಕುಡಿಮಯ  ವಲಯ -ಬರದಿಬೆಂದ ಉಬೆಂಟದ ಕತೃಷಿ ಸಮಾಜದ 
ಬಿಕಕ ಟಕುಸಗಳಕು -ವಲಸ ಮತಕುತ ಪನೇಷಕರ ದಕುಶಲ್ಚಿ ಟಗಳಕು -ಉಚಿತ ಮತಕುತ 
ಕಡಾಡಯ ಶಿಕಕ ಣದಹಕಕುಕಗಳಕು ಪರಿಣಾಮರರಿಯಾಗಿ 
ಅನಕುಷಾಷ್ಠೆನವಾಗದಿರಕುವುದಕು.-ಕಕುಟಕುಬೆಂಬದ ಆರರ್ಕಾಕ ಸಿಸ್ಥಾತಿ - ಕನಿಷಷ್ಠೆ  ಕಳೂಲ 
-ಭಳೂ ಸಕುಧಾರಣಾ ರಯದಯ ಅನಕುಷಾಷ್ಠೆನದ ಕಳೂರತ 

( ಯಾವುದಾದರಕು 4 ಅರವಾ 6 ಅಬೆಂಶಗಳಕು)
2.ಮಕಕ ಳ ದಕುಡಿಮಯಿಬೆಂದ ಮಕಕ ಳ ವಿರಸವು ಕಕುಬೆಂಠಿತವಾಗಕುತತದ. ಈ 
ಹನೇಳಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ಸಮರರ್ಕಾಸಿ. ಅರವಾ ಮಕಕ ಳ ದಕುಡಿಮಯಿಬೆಂದಾಗಕುವ 
ದಕುಷತ ರಿಣಾಮಗಳನೇನಕು?

• ಮಕಕ ಳ ದಕುಡಿಮಯಿಬೆಂದ ಮಕಕ ಳ ದಕೈಹಿಕ,ಮಾನಸಿಕ,ಸಮಾಜಕ 
ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ  ಕಕುಬೆಂಠಿತವಾಗಕುತತದ.

• ಮಕಕ ಳಕು ಶಿಕಕ ಣದಿಬೆಂದ ವಬೆಂಚಿತರಾಗಿ ಅನಕಕ ರಸಸ್ಥಾ ರಾಗಕುತಾತರ.ಇದಕು 
ಅವರ ಹಕಕುಕಗಳನಕುಶ್ನೆ, ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಕಸಿದಕುಕಳೂಳಕುಳತತದ.

• ಮಕಕ ಳ ದಕುಡಿಮಯಕು ಕಕುಟಕುಬೆಂಬಗಳ ಸಮಾಜಕ ಮತಕುತ ಆರರ್ಕಾಕ 
ಚಲನಯನಕುಶ್ನೆ ಕಕುಸಿಯಕುವಬೆಂತ ಮಾಡಕುತತದ. 

• ಇದರಿಬೆಂದ ಮಕಕ ಳಕು ದಜರ್ಕಾನಭ್ಯಾ ಕಕ,ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಕುತಾತರ.
• ಬಾಲರಮರ್ಕಾಕರಾಗಿ ದಕುಡಿಯಕುವ ಮಕಕ ಳಕು ಅನನೇಕ ರಯಿಲೆಗಳಿಗೆ

ತಕುತಾತಗಿ ಅಬೆಂಗವಿಕಲರಾಗಕುವ ಸಧಭ್ಯಾ ತಗಳಕು ಹಚಕುಲ್ಚಿತತವೆ.
3.ಬಾಲರಮರ್ಕಾಕ ಸಮಸಭ್ಯಾಯ ನಿಮಳೂರ್ಕಾಲನಾ ಕ ತಮಗಳಾವುವು ? 

• 18 ವಷರ್ಕಾದಳೂಳಗಿನ ಎಲಪ್ಲಾ  ಮಕಕ ಳಕು ಶನೇ.100 ರಷಕುಸ ಶಾಲ 
ದಾಖಲತಿಯಾಗಿ 18 ವಷರ್ಕಾದ ತನಕ ನಿರಬೆಂತರ ಶಾಲ 
ಶಿಕಕ ಣವನಕುಶ್ನೆ ಪೂರಕೈಸಕುವುದಕು.

• ಎಲಪ್ಲಾ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಬೆಂಗ ಸಮಾನತಯನಕುಶ್ನೆ ರಪಡಕುವುದಕು.
• ಅಸಹಾಯಕ ಕಕುಟಕುಬೆಂಬಗಳಕು ಬದಕುಕಗೆ ವಲಸ ಹಳೂನೇಗಕುವುದನಕುಶ್ನೆ 

ತಡಗಟಕುಸವುದಕು.
• ಬಾಲಭ್ಯಾ ವಿವಾಹ, ಮಕಕ ಳ ಸಗಾಣಿಕ/ಮಾರಾಟ ತಡ ಕಕುರಿತಕು 

ಅರಿವನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಕುವುದಕು.
• ಮಕಕ ಳ ರಕಕ ಣಾತಲ್ಮೆ ಕ ಹಕಕುಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಬೆಂಚಾಯತಿಗಳಕು ಜವಾಬಾದರಿ 

ಯಿಬೆಂದ ನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುವುದಕು.
4.ಹಸಿವಿನ ಸಳೂಚಕವನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಯಲಕು ಸಹಾಯಕವಾಗಕುವ ಅಬೆಂಶಗಳಾವುವು?

• ಕನಿಷಷ್ಠೆ  ರಭ್ಯಾಲೆಳೂನೇರಿ ದಳೂರಕದ ಆಹಾರ ಸನೇವಿಸಕುವವರ ಶನೇಕಡವಾರಕು 
ಪಪ್ರೌಮಾಣ 

• ಸರಾಸರಿ ತಳೂಕಕಕ ಬೆಂತ ಕಡಿಮ ತಳೂಕ ಇರಕುವ 5 ವಷರ್ಕಾದವರಗಿನ 
ಮಕಕ ಳ ಶನೇಕಡವಾರಕು ಪಪ್ರೌಮಾಣ 

• 5 ವಷರ್ಕಾದವರಗಿನ ಮಕಕ ಳ ಮರಣದ ಶನೇಕಡವಾರಕು ಪಪ್ರೌಮಾಣ 
5.ಹಣಕುಣ ಭಳೂಪ್ರೌಣಹತಭ್ಯಾ ಹಚಾಲ್ಚಿಗಲಕು ರರಣಗಳನೇನಕು?
 - ಮಗಳ ಮದಕುವೆ ಖಚಕುರ್ಕಾ  - ವರದಕ್ಷಿಣೆ  -ಮಗಳ ಗಬೆಂಡನ 
ಮನಯವರ ನಿರಬೆಂತರ ಶಳೂನೇಷಣೆ  -ಲೆಕೈಬೆಂಗಿಕ ಶಳೂನೇಷಣೆ ಮತಕುತ 
ದಜರ್ಕಾನಭ್ಯಾ ಗಳಕು 
6.ಲಬೆಂಗತಾರತಮಭ್ಯಾ ದ ಪಪ್ರೌರರಗಳಕು ಯಾವುವು?
- ಜನನ ಪಪ್ರೌಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತ  -ಮಳೂಲ ಸೌಕಯರ್ಕಾದಲ್ಲಿ 
ಅಸಮಾನತ  - ಅವರಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತ  -ಒಡತನದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತ 
- ಕೌಟಕುಬೆಂಬಿಕ ಅಸಮಾನತ  
7.ಬಾಲಭ್ಯಾ  ವಿವಾಹಕಕ ರರಣಗಳನೇನಕು?
- ಲಬೆಂಗ ತಾರತಮಭ್ಯಾ   -ಹಣಕುಣ ಮತಕುತ ಗಬೆಂಡಕು ಮಕಕ ಳ ನಡಕುವಿನ ಬನೇಧಭವ 
- - ಶಿಕಕ ಣ ಇಲಪ್ಲಾ ದಿರಕುವಿಕ  -ರನಳೂನಿನ ಕನಿಷಷ್ಠೆ  ಅನಕುಷಾಷ್ಠೆನ ಮತಕುತ 
ಬಳಕಯ ಕಳೂರತ  -ಬಾಲ ರಮರ್ಕಾಕತ  
-ಮಕಕ ಳ ಸಗಾಣಿಕ ಮತಕುತ ಮಾರಾಟ 
8.ಬಾಲಭ್ಯಾ ವಿವಾಹದ ದಕುಷತ ರಿಣಾಮಗಳನೇನಕು?

• ಮಕಕ ಳ ಸವರ್ಕಾತಳೂನೇಮಕುಖ ಬಳವಣಿಗೆ ಕಕುಬೆಂಠಿತವಾಗಕುತತದ.
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• ಮಕಕ ಳಕು ಪಪ್ರೌಶಿಶ್ನೆಸಕುವ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ಕಳದಕುಕಳೂಳಳ ತಾತರ. ಇದರಿಬೆಂದ 
ಮಕಕ ಳ ಮನೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ದಜರ್ಕಾನಭ್ಯಾ ,ನಿಲರ್ಕಾಕಕ ಭ್ಯಾ, ಹಿಬೆಂಸ ಮತಕುತ 
ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಕುತಾತರ.

• ಮಕಕ ಳ ಎಲಪ್ಲಾ  ಹಕಕುಕಗಳ ಉಲಪ್ಲಾ ಬೆಂಘನಯಾಗಕುತತದ.
• ಬಾಲಭ್ಯಾ ತನ,ಶಿಕಕ ಣ,ಮನಳೂನೇರಬೆಂಜನಗೆ ಧಕಕಯಾಗಕುತತದ.
• ಅಪಷಿಷ್ಠೆಕತ,ರಕತಹಿನೇನತ,ಅನಾರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ ,ಗಭರ್ಕಾಪತ,ಶಿಶಕು ಮರಣ, 

ತಾಯಿಮರಣಕಕ ರರಣವಾಗಕುತತದ.
9.ಬಾಲಭ್ಯಾ ವಿವಾಹಕಕ ಪರಿಹಾರಗಳನೇನಕು? ಅರವಾ ಬಾಲಭ್ಯಾ ವಿವಾಹದ ನಿಷನೇಧಕಕ 
ಕಕೈಗೆಳೂಳಳ ಬಹಕುದಾದ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• 18 ವಷರ್ಕಾದ ವರಗೆ ಯಾವ ಮಕಕ ಳಕು ಶಾಲೆ ಬಿಡದಬೆಂತ ಶಕೈಕಕ ಣಿಕ 
ಅಭಿವತೃದಿದ ರಯರ್ಕಾಕ ತಮಗಳ ಅನಕುಷಾಷ್ಠೆನ.

• ಶನೇ.100 ರಷಕುಸ ದಾಖಲತಿ ಮತಕುತ ಹಾಜರಾತಿ ಸಧಿಸಕುವುದಕು.
• ಹಣಕುಣ ಮಕಕ ಳ ಶಿಕಕ ಣಕಕ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಒತಕುತ 
• ಬಾಲಕನೇಯರ ಬಲವಧರ್ಕಾನ ಮತಕುತ ಸಬಲನೇಕರಣಕಕ ಆದಭ್ಯಾ ತ 
• ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲಭ್ಯಾ ವಿವಾಹ ನಡದರಳೂ ತಪತ ದನೇ ದಳೂರಕು ನಿನೇಡಕುವುದಕು, 

ಖಬೆಂಡಿಸಕುವುದಕು.
10.ಮಕಕ ಳ ಸಗಾಣಿಕಗೆ ರರಣಗಳನೇನಕು?
 - ಬಾಲರಮರ್ಕಾಕತ -ಬಾಲಭ್ಯಾ ವಿವಾಹ -ಶಾಲೆಬಿಡಕುವುದಕು -ಬಡತನ 
-ಜನೇತಪದದ ತಿ -ಅನಿಯಮತ ವಲಸ ಮತಕುತ ಸಸ್ಥಾ ಳಾಬೆಂತರ -ಲಬೆಂಗ ಅಸಮಾನತ 
-ಹಚಾಲ್ಚಿಗಕುತಿತರಕುವ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ ತಬೆಂತ ತಜ್ಞಾನ ಹಾಗಳೂ ಇಬೆಂಟರ ನರ ಬಳಕ 
-ಕೌಶಲಭ್ಯಾ ಗಳ ಕಳೂರತ -ಹಚಾಲ್ಚಿಗಕುತಿತರಕುವ ಸಲದ ಹಳೂರ.
11.ಮಕಕ ಳ ಸಗಾಣಿಕಯಿಬೆಂದಾಗಕುವ ದಕುಷತ ರಿಣಾಮಗಳನೇನಕು?
- ಮಕಕ ಳ ಸವರ್ಕಾತಳೂನೇಮಕುಖ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರಕ -ದಕೈಹಿಕ ಹಾಗಳೂ 
ಲೆಕೈಬೆಂಗಿಕ ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆ ಬಲ -ಮಕಕ ಳ ಸವು ಮತಕುತ ಗಬೆಂಭಿನೇರ ರಳೂನೇಗದ 
ಅಪಯ -ಅನಗತಭ್ಯಾ  ಗಭರ್ಕಾಧಾರಣೆ -ಕಳೂಲೆ -ಮಾದಕ ವಭ್ಯಾ ಸನಗಳಿಗೆ ಬಲ 
12.ಮಕಕ ಳ ಸಗಾಣಿಕಯ ಪರಿಹಾರ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
- ಎಲಪ್ಲಾ  ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳ ಹಕಕುಕಗಳ ಕಪ್ಲಾ ಬ  ರಚಿಸಿ ಅನಕುಷಾಷ್ಠೆನ ತರಕುವುದಕು.
- ಎಲಪ್ಲಾ  ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಾಡಯವಾಗಿ ಮಕಕ ಳ ಸಕುರಕ ಸಮತಿ ರಚಿಸಕುವುದಕು.
- ರಾಜಭ್ಯಾ ದ ಎಲಪ್ಲಾ  ಗಾಪ್ರೌಮ ಪಬೆಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌತಿ ವಷರ್ಕಾ ಕಡಾಡಯವಾಗಿ 
ಮಕಕ ಳ ಗಾಪ್ರೌಮ ಸಭಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಡಸಿ 18 ವಷರ್ಕಾದಳೂಳಗಿನ ಎಲಪ್ಲಾ  ಮಕಕ ಳ 
ಸಮಸಭ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರಕಕ ಕ ತಮ ಕಕೈಗೆಳೂಳಕುಳವುದಕು.
-ರಾಜಭ್ಯಾ ದ ಎಲಪ್ಲಾ  ಗಾಪ್ರೌಮ,ತಾಲಳೂಪ್ಲಾಕಕು ಮತಕುತ ಜಲಪ್ಲಾ  ಮಟಸ ದಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳ 
ಹಕಕುಕಗಳ ರಕಕ ಣಾ ಸಮತಿ ರಚಿಸಿ ಎಲಪ್ಲಾ  ಮಕಕ ಳ ಸಮಸಭ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರಕಕ ಕ ತಮ 
ಕಕೈಗೆಳೂಳಕುಳವುದಕು. 

*****

.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ . 
1.ಭರತದ ಒಟಕುಸ ವಿಸಿತನೇಣರ್ಕಾ ಎಷಕುಸ?   - 32,87,263 ಚ.ಕ.ಮನೇ.
2.ಭರತದ ಆಗೆಶ್ನೆನೇಯ ಭಗದಲ್ಲಿರಕುವ ದನೇಶ ಯಾವುದಕು? - ಶಿಪ್ರೌನೇಲಬೆಂರ 
3.ಭರತದ ಮರಭ್ಯಾ ಭಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕಬೆಂಶವು ಹಾಯಕುದ ಹಳೂನೇಗಿದ ?
- ಕರರ್ಕಾಟಕ ಸಬೆಂರಪ್ರೌಬೆಂತಿ ವತೃತತ / 23 1/20 ಉತತರ ಅಕಬೆಂಶ
4.ಭರತದ ಹಳೂಸ ರಾಜಭ್ಯಾ  ಯಾವುದಕು? - ತಲಬೆಂಗಾಣ 
5.ಭರತದ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ದಕ್ಷಿಣದ ತಕುದಿ ಯಾವುದಕು?
- ನಿಕಳೂನೇಬರ ದಿದ್ವಿನೇಪದಲ್ಲಿರಕುವ ಇಬೆಂದಿರಾ ಪಯಿಬೆಂರ ಭರತದ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ 
ದಕ್ಷಿಣದ ತಕುದಿಯಾಗಿದ.
6.ಭರತದ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಉತತರದ ತಕುದಿ ಯಾವುದಕು?
- ಜಮಕುಲ್ಮೆ ಮತಕುತ ರಶಿಲ್ಮೆನೇರದ ಇಬೆಂದಿರಾಕಳೂನೇಲ್ ಭರತದ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಉತತರದ 
ತಕುದಿ.
7.ಭರತಿನೇಯ ಆದಶರ್ಕಾರಲಮಾನವು ಯಾವ ರನೇಖಾಬೆಂಶವನಾಶ್ನೆಧರಿಸಿದ?
- 82 1/20 ಪೂವರ್ಕಾ ರನೇಖಾಬೆಂಶವು ಭರತಿನೇಯ ಆದಶರ್ಕಾರಲಮಾನ
   ರನೇಖಾಬೆಂಶವಾಗಿದ.
8.ಪಪ್ರೌಪಬೆಂಚದ 7 ದಳೂಡಡ  ದನೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಸರಿಸಿ.
- ರಷಾಭ್ಯಾ,ಕನಡ,ಚಿನೇನಾ,ಅಮರಿರ ಸಬೆಂಯಕುಕತ 
ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನ,ಬಪ್ರೌಜಲ್,ಆಸಸಪ್ರೌನೇಲಯಾ ಮತಕುತ ಭರತ.
9.ಶಿಪ್ರೌನೇಲಬೆಂರ ಭರತದಿಬೆಂದ ಹನೇಗೆ ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕ ಗೆಳೂಬೆಂಡಿದ?
- ಶಿಪ್ರೌನೇಲಬೆಂರ ಪರ ಜಲಸಬೆಂಧಿ ಮತಕುತ ಮನಾಶ್ನೆರ ಖಾರಿಗಳಿಬೆಂದ ಭರತದಿಬೆಂದ 
ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕ ಗೆಳೂಬೆಂಡಿದ.
10.ಭರತದಲ್ಲಿ ವಿಸಿತನೇಣರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ದಳೂಡಡ  ರಾಜಭ್ಯಾ  ಯಾವುದಕು? 
- ರಾಜಸತನ
11.ಭರತದಲ್ಲಿ ವಿಸಿತನೇಣರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಚಿಕಕ  ರಾಜಭ್ಯಾ  ಯಾವುದಕು? -ಗೆಳೂನೇವಾ
12.ಭರತದ ವಾಯಕುವಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿರಕುವ ನರಯ ದನೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಸರಿಸಿ.
- ಪಕಸತನ ಮತಕುತ ಅಪಫ್ಘಾನಿಸತನ
13.ಭರತದಲ್ಲಿ ಎಷಕುಸ ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳಕು ಮತಕುತ ಕನೇಬೆಂದಾಪ್ರೌಡಳಿತ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಿವೆ?
- 29 ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳಕು ಮತಕುತ 7 ಕನೇಬೆಂದಾಪ್ರೌಡಳಿತ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಿವೆ.
14.ದನೇಶದ ಮಧಭ್ಯಾ  ಭಗದಲ್ಲಿ ಹಾಯಕುದ ಹಳೂನೇಗಕುವ ರನೇಖಾಬೆಂಶಯಾವುದಕು?
- 82 1/20 ಪೂವರ್ಕಾ ರನೇಖಾಬೆಂಶವು ಭರತದ  ಮಧಭ್ಯಾ  ಭಗದಲ್ಲಿ ಹಾಯಕುದ
   ಹಳೂನೇಗಕುವ ರನೇಖಾಬೆಂಶವಾಗಿದ.
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ಭಭೂಗಗಭೂಗೋಳಶರಾಸಸಸ

ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-1
ಭರತದ ಸಸ್ಥಾನ ಮತಕುತ ವಿಸಿತನೇಣರ್ಕಾ 



.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.:
1.ಭರತದ ಅಕಬೆಂಶ ಮತಕುತ ರನೇಖಾಬೆಂಶಿನೇಯ ವಿಸತರಣೆಯನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಭರತದ ಪಪ್ರೌಧಾನ ಭಳೂ ಭಗವು 80 4' ದಿಬೆಂದ 370 6' ಉತತರ 
ಅಕಬೆಂಶ ಹಾಗಳೂ 680 7' ರಿಬೆಂದ 970 3'ಪೂವರ್ಕಾ ರನೇಖಾಬೆಂಶಗಳ 
ನಡಕುವೆ ವಿಸತರಿಸಿದ. 

 2.ಭರತದ ಮನೇರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ಟಿಪತ ಣಿ ಬರಯಿರಿ.
• ಭರತವು ಭಳೂ ಮತಕುತ ಜಲಮನೇರಗಳರಡನಳೂಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದ.
• ಭಳೂ ಮನೇರಯ ಉದದ  15200 ಕ.ಮನೇ. ಕಲವೆಡ ಹಳೂರತಕು ಪಡಿಸಿ

ದನೇಶದ ಎಲಪ್ಲಾ  ಭಗಗಳಲಳೂಪ್ಲಾ ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ಗಡಿಗಳಿವೆ.
• ಉತತರದಲ್ಲಿರಕುವ ಹಿಮಾಲಯ ಪವರ್ಕಾತಗಳಕು ಭರತ ಮತಕುತ 

ಚಿನೇನಾಗಳ ನಡಕುವಣ ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ಗಡಿಯಾಗಿವೆ.
• ಭರತದ ಪಪ್ರೌಧಾನ ಭಳೂ ಭಗವು 6100 ಕ.ಮನೇ.ಉದದ ವಾದ 

ಸಮಕುದಪ್ರೌ ತಿನೇರವನಕುಶ್ನೆ ದಳೂಬೆಂದಿದ. ಆದರ ಅಬೆಂಡಮಾನ -ನಕಳೂನೇಬರ
ಹಾಗಳೂ ಲಕಕ ದಿದ್ವಿನೇಪಗಳ ತಿನೇರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಒಳಗೆಳೂಬೆಂಡಬೆಂತ 
7516.5 ಕ.ಮನೇ.ಗಳಾಗಿದ.

• ದನೇಶದ ಪಶಿದ್ವಿಮದಲ್ಲಿ ಅರಬಿಬ್ಬಾ ಸಮಕುದಪ್ರೌ, ಪೂವರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಬಬೆಂಗಾಳಕಳೂಲ್ಲಿ 
ಹಾಗಳೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಿಬೆಂದಳೂ ಮಹಾಸಗರಗಳಿವೆ. ಅವು ದನೇಶದ 
ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ಗಡಿಗಳಾಗಿವೆ.

3.ಭರತದ ನರಯ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಕು ಯಾವುವು?
• ಭರತವು 7 ನರಯ ದನೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದ.
• ವಾಯಕುವಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಪಕಸತನ ಮತಕುತ ಅಪಫ್ಘಾನಿಸತನ
• ಉತತರದಲ್ಲಿ ನನೇಪಳ,ಭಳೂತಾನ ಮತಕುತ ಚಿನೇನಾದನೇಶ 
• ಪೂವರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಬಾಬೆಂಗಾಪ್ಲಾದನೇಶ ಮತಕುತ ಮಕೈಯನಾಲ್ಮೆರ
• ಆಗೆಶ್ನೆನೇಯಕಕ ಶಿಪ್ರೌನೇಲಬೆಂರ.

.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ . 
1.ಉತತರದ ಮಕೈದಾನವನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಚಯನ ಮಕೈದಾನವೆಬೆಂದಕು ಕರಯಕುತಾತರ. 
ಏಕ?
-ಈ ಮಕೈದಾನವು ನದಿಗಳಕು ಹಳೂತಕುತ ತಬೆಂದಕು ಹಾಕದ ಮಕಕ ಲಕು ಮಣಿಣನಿಬೆಂದ 
ನಿಮರ್ಕಾತವಾಗಿರಕುವುದರಿಬೆಂದ 
2.ದಕ್ಷಿಣ ಭರತದ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಎತತರವಾದ ಶಿಖರ ಯಾವುದಕು?
-ಅಣಾಣಮಲೆಕೈ ಸರಣಿಯ ಅನಕೈಮಕುಡಿ ಶಿಖರ (2665 ಮನೇ.)
3.ಹಿಮಾಲಯದ ಪದಬಟಸ ಗಳಕು ಅರವಾ ಹಿಮಾಲಯದ ಹಳೂರಗಿನ 
ಸರಣಿಗಳಬೆಂದಕು ಇವುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕರಯಕುವರಕು?--ಶಿವಾಲರ ಶಪ್ರೌನೇಣಿ(ಬಟಸ ಗಳಕು)

4.ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯವನಕುಶ್ನೆ ಹಿನೇಗೆ ಕರಯಕುವರಕು -ಹಿಮಾದಿಪ್ರೌ
5.ಪಪ್ರೌಪಬೆಂಚದಲ್ಲಿಯನೇ ಅತಕುಭ್ಯಾನಶ್ನೆ ತ ಶಿಖರ ಯಾವುದಕು? -ಮೌಬೆಂರ ಎವರಸಸ
6.ಭರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತತರವಾದ ಶಿಖರ ಯಾವುದಕು? 
 -ಗಾಡಿದ್ವಿನ ಆಸಿಸನ ಅರವಾ ಕ2 (K2 )
7.ಭರತದ ಭಳೂ ಸದ್ವಿ ರಳೂಪದ ವಿಭಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದಳೂಡಡ ದಕು ಮತಕುತ 
ಪುರಾತನವಾದದಕುದ ಯಾವುದಕು? -ಪಯಾರ್ಕಾಯ ಪಪ್ರೌಸಸ್ಥಾ ಭಳೂಮ
8.ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಘಟಸ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕನಾರ್ಕಾಟಕ ಮತಕುತ ಮಹಾರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಲ್ಲಿ ಏನಬೆಂದಕು 
ಕರಯಕುವರಕು?-ಸಹಾಭ್ಯಾದಿಪ್ರೌ ಸರಣಿ
9.ಪೂವರ್ಕಾ ಘಟಸ ಗಳಕು ಮತಕುತ ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಘಟಸ ಗಳಕು ಎಲ್ಲಿ ಸಬೆಂಧಿಸಕುತತವೆ?
- ನಿನೇಲಗಿರಿ ಬಟಸ ಗಳಕು 
10.ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯವನಕುಶ್ನೆ ಹಿಮಾದಿಪ್ರೌ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.ಏಕ?
-ಈ ಸರಣಿಯಕು ವಷರ್ಕಾವೆಲಪ್ಲಾ  ಹಿಮಾವತೃತವಾಗಿರಕುವುದರಿಬೆಂದ ಹಿಮಾದಿಪ್ರೌ 
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.:
1.ಭರತದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಪಪ್ರೌಕತೃತಿಕ ವಿಭಗಗಳಾವುವು?
1.ಉತತರದ ಪವರ್ಕಾತಗಳಕು       2.ಉತತರದ ಮಕೈದಾನಗಳಕು 
 3.ಪಯಾರ್ಕಾಯ ಪಪ್ರೌಸಸ್ಥಾ ಭಳೂಮ 4.ಕರಾವಳಿ ಮಕೈದಾನ ಮತಕುತ ದಿದ್ವಿನೇಪಗಳಕು
2.ಉತತರದ ಪವರ್ಕಾತಗಳ ಲಕಕ ಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ಉತತರದ ಪವರ್ಕಾತಗಳಕು ಇತಿತನೇಚಿನ ಮಡಿಕ ಪವರ್ಕಾತಗಳ ಗಕುಬೆಂಪಿಗೆ ಸನೇರಿದ 

ಹಿಮಾಲಯ ಶಪ್ರೌನೇಣಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಒಳಗೆಳೂಬೆಂಡಿವೆ.
• ಅವು ಭರತದ ಉತತರದ ಗಡಿಗೆ ಹಳೂಬೆಂದಿಕಳೂಬೆಂಡಬೆಂತ ಹಬಿಬ್ಬಾವೆ. 
• ಪಪ್ರೌಪಬೆಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಎತತರವಾಗಿದಕುದ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಎತತರವಾದ 

ಶಿಖರ,ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆ ಮತಕುತ ಕಬೆಂದರ,ಹಿಮನದಿ, ಪವರ್ಕಾತ 
ಘಾಟಿಗಳನಳೂಶ್ನೆಳಗೆಳೂಬೆಂಡಿವೆ. 

• ಭರತದಲ್ಲಿ ಅವು ಪಶಿಲ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬೆಂಧಳೂ ನದಿ ಕಬೆಂದರದಿಬೆಂದ ಪೂವರ್ಕಾದಲ್ಲಿ
ಬಪ್ರೌಹಲ್ಮೆ ಪುತ ತ ನದಿ ಕಬೆಂದರದವರಗಳೂ 2400 ಕ.ಮನೇ.ಉದದ ವಾಗಿವೆ.ಹಾಗಳೂ
240 ರಿಬೆಂದ 320 ಕ.ಮನೇ.ಅಗಲವಾಗಿವೆ. 

• ಇವು ಪಶಿಲ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿದಕುದ,ಪೂವರ್ಕಾದ ಕಡಗೆ ಹಳೂನೇದಬೆಂತ 
ಕರಿದಾಗಕುತತವೆ. 

• ಉತತರದ ಪವರ್ಕಾತಗಳಕು 5 ಲಕಕ  ಚ.ಕ.ಮನೇ.ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿವೆ. 
• ಇವು ಭರತದ ಕಡಗೆ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಕು ಮತಕುತ ಟಿಬರ ಕಡಗೆ 

ಬಳಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿನಿಬೆಂದ ಕಳೂಡಿವೆ.
3.ಸಿವಾಲರ ಬಟಸ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ಬರಯಿರಿ ಅರವಾ ಸಿವಾಲರ ಸರಣಿಯ 
ಲಕಕ ಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ಇವು ಹಿಮಾಲಯದ ಪದಭಗದ ಸರಣಿಗಳಾಗಿದಕುದ, ಪಪ್ರೌಧಾನ 

                                                                                                                                                                                                                               
10 ನನೇ ತರಗತಿ ,ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ                                               ರಚನ : ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ ಸಹ ಶಿಕಕ ಕರಕು ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಕಕ ಜಾಲ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ 04.  48    

ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-2

ಭರತದ ಮನೇಲೆಲ್ಮೆಕೈ ಲಕಕ ಣಗಳಕು 



ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಗದಲ್ಲಿವೆ. 
• ಇವು ಕಡಿಮ ಎತತರವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದ ಹಿಮಾಲಯದ ಭಗಗಳಕು.
• ಇವುಗಳ ಎತತರ 600 ರಿಬೆಂದ 1500 ಮನೇ. ಮತಕುತ ಅಗಲ 15 ರಿಬೆಂದ 

150 ಕ.ಮನೇ.
• ಇವು ಜಮಕುಲ್ಮೆ-ರಶಿಲ್ಮೆನೇರದಿಬೆಂದ ಅರಕುಣಾಚಲಪಪ್ರೌದನೇಶದವರಗೆ ಹಬಿಬ್ಬಾವೆ. 
• ಅವು ಸಮತಟಸದ ತಳವುಳಳ  ಕಣಿವೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದಕುದ,ಅವುಗಳನಕುಶ್ನೆ 

ಡಳೂನ  ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.ಉದಾ: ಡಹಾಪ್ರೌಡಳೂನ. 
4.ಉತತರದ ಪವರ್ಕಾತಗಳ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತ ಅರವಾ ಉಪಯೋಗಗಳನೇನಕು?
• ಹಿಮಾಲಯ ಪವರ್ಕಾತಗಳಕು ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ಗಡಿಗಳಾಗಿದಕುದ,ಪರಕನೇಯರ 

ದಾಳಿ ಮತಕುತ ಮಧಭ್ಯಾ  ಏಷಾಭ್ಯಾದಿಬೆಂದ ಬಿನೇಸಕುವ ಶಿನೇತಗಾಳಿಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ನಿಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸಕುತತದ.

• ಮಳಯ ಮಾರಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಡದಕು ಅಧಿಕ ಮಳಯಾಗಲಕು 
ಸಹರರಿಯಾಗಿದ. 

• ಇದಕು ಹಲವು ಖನಿಜಗಳ ಉಗಾಪ್ರೌಣವಾಗಿದ. 
• ಹಿಮಾಲಯದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ದಟಸ ರಡಕುಗಳಿವೆ ಮತಕುತ ಇವು 

ನಡಕುತಳೂನೇಟದ ಬಳಗಳಿಗೆ ಸಳೂಕತವಾಗಿವೆ. ಉದಾ: ಅಸತ್ಸಾಬೆಂನ 
ಚಹಾತಳೂನೇಟಗಳಕು. 

• ಇದಕು ಹಲವು ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದಕುದ, ಇಲ್ಲಿನ ಜಲಪತಗಳಕು 
ಜಲವಿದಕುಭ್ಯಾಚಚ್ಛಾ ಕತ ಉತಾತದನಗೆ ಉಪಯಕುಕತ.

5. ಉತತರದ ಮಕೈದಾನದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ಉತತರದ ಮಕೈದಾನವು ವಿಶಾಲವಾದ ಮಕೈದಾನ
• ಇದಕು ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಫಲವತಾತಗಿದ ಮತಕುತ ಇಲ್ಲಿ ಸವರ್ಕಾರಲಕ ನದಿಗಳಕು 

ಹರಿಯಕುತತವೆ.ಆದದ ರಿಬೆಂದ ಕತೃಷಿಗೆ ಉಪಯಕುಕತ. 
• ಇಲ್ಲಿನ ಸಮತಟಸದ ಭಳೂಮಯಕು ರಸತ,ರಕೈಲಕು ಮಾಗರ್ಕಾಗಳ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ 

ಮತಕುತ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ ಮಾಧಭ್ಯಾ ಮಕಳೂಕ ಯೋಗಭ್ಯಾ ವಾಗಿದ. 
• ಕಕೈಗಾರಿಕನೇಕರಣ,ನಗರಿನೇಕರಣ ಮತಕುತ ವಾಭ್ಯಾಪರಕಳೂಕ ನರವಾಗಕುತತದ.
• ಇಲ್ಲಿ ಅನನೇಕ ಯಾತಾಪ್ರೌ ಸಸ್ಥಾ ಳಗಳಿವೆ.

6.ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಘಟಸ  ಮತಕುತ ಪೂವರ್ಕಾ ಘಟಸ ಗಳ ವಭ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಸಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಘಟಸ ಗಳಕು ಪೂವರ್ಕಾ ಘಟಸ ಗಳಕು 

1.ಇವು ತಾಪಿನದಿ ಕಣಿವೆಯಿಬೆಂದ 
ಕನಾಭ್ಯಾಕಕುಮಾರಿ ಭಳೂಶಿರದವರಗೆ 
ಪಶಿದ್ವಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸಮಾಬೆಂತರವಾಗಿ 
ಹಬಿಬ್ಬಾವೆ.
2.ಇವು ಎತತರವಾಗಿವೆ ಮತಕುತ 

1.ಇವು ಉತತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾನದಿ 
ಕಣಿವೆಯಿಬೆಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಿನೇಲಗಿರಿ 
ಬಟಸ ಗಳವರಗೆ, ಪೂವರ್ಕಾಕರಾವಳಿಗೆ 
ಹಳೂಬೆಂದಿಕಳೂಬೆಂಡಬೆಂತ ಹಬಿಬ್ಬಾವೆ.
2.ಇವು ಎತತರವಾಗಿಲಪ್ಲಾ  ಮತಕುತ 

ನಿರಬೆಂತರ ಸರಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ನಿರಬೆಂತರ ಸರಣಿಗಳಳೂ ಆಗಿಲಪ್ಲಾ . 
ಅಲಪ್ಲಾ ಲ್ಲಿ ಪೂವರ್ಕಾಕಕ ಹರಿಯಕುವ ನದಿ 
ಕಣಿವೆಗಳಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾನೇಕಗೆಳೂಬೆಂಡಿವೆ.

7.ಪಯಾರ್ಕಾಯ ಪಪ್ರೌಸಸ್ಥಾ ಭಳೂಮಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ಪಯಾರ್ಕಾಯ  ಪಪ್ರೌಸಸ್ಥಾ ಭಳೂಮಯಕು  ಸಮತೃದದ  ಖನಿಜಗಳಕು,ದಟಸ

ರಡಕುಗಳಕು ಹಾಗಳೂ ಜಕೈವಿಕ ವೆಕೈವಿಧಭ್ಯಾ ದಿಬೆಂದ ಕಳೂಡಿದ. 
• ನಕೈಋತಭ್ಯಾ  ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ಮಾರಕುತಗಳ ಮನೇಲೆ ಪಪ್ರೌಭವ ಬಿನೇರಿತತದ. 
• ಕಪುತ ಮಣಿಣನಿಬೆಂದ ಕಳೂಡಿದಕುದ ಕತೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ. 
• ಇದಕು  ಅನನೇಕ  ದಕ್ಷಿಣ ಭರತದ ನದಿಗಳಿಗೆ  ಉಗಮ ಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದ.

ಅವು
ಜಲಶಕತಗೆ ಉಪಯಕುಕತ. 

• ಇಲ್ಲಿ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಳೂ ಇವೆ.
8.ಕರಾವಳಿ ಮಕೈದಾನಗಳ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತ / ಉಪಯೋಗಗಳನೇನಕು?
-ಇವು ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ಬಬೆಂದರಕುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.
-ಇದರಿಬೆಂದ ಭರತದ ವಿದನೇಶ ವಾಭ್ಯಾಪರಾಭಿವತೃದಿದ ಸಧಭ್ಯಾ  ವಾಗಕುತತದ. 
- ಕರಾವಳಿಯಕು ಮನೇನಕುಗಾರಿಕ, ಹಡಗಕು ನಿಮಾರ್ಕಾಣ ಕಕೈಗಾರಿಕ,ಕತೃಷಿ ಮತಕುತ
ಉಪುತ ಉತಾತದನಗಳೂ ನರವಾಗಿದ. 
- ನೌರಯಾನ ಮತಕುತ ಆಕಷರ್ಕಾಕ ಬಿನೇಚ ಗಳಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌವಾಸಳೂನೇದಭ್ಯಾ ಮದ 
ಅಭಿವತೃದಿದಗೆ ನರವಾಗಿದ.
9.ಭರತದ ದಿದ್ವಿನೇಪಗಳ ಬಗೆಗ್ಗೂ ಟಿಪತ ಣಿ ಬರಯಿರಿ.

• ಭರತದಲ್ಲಿ 247 ದಿದ್ವಿನೇಪಗಳಿವೆ.
• ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 204 ಬಬೆಂಗಾಳಕಳೂಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತಕುತ 43 ಅರಬಿಬ್ಬಾ 

ಸಮಕುದಪ್ರೌಗಳಲ್ಲಿವೆ.
• ಅಬೆಂಡಮಾನ ಮತಕುತ ನಿಕಳೂನೇಬರ ದಿದ್ವಿನೇಪಗಳಕು 

ಬಬೆಂಗಾಲಕಳೂಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿವೆ.
• ಲಕಕ ದಿದ್ವಿನೇಪಗಳಕು ಅರಬಿಬ್ಬಾ ಸಮಕುದಪ್ರೌದಲ್ಲಿವೆ, ಅವು ಹವಳದ 

ದಿದ್ವಿನೇಪಗಳಾಗಿವೆ.
10.ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಮತಕುತ ಪೂವರ್ಕಾ ಕರಾವಳಿಗಳ ವಾಭ್ಯಾತಾಭ್ಯಾಸಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಪೂವರ್ಕಾ ಕರಾವಳಿ

-ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಕು ಪಶಿಲ್ಚಿಮ 
ಘಟಸ  ಮತಕುತ ಅರಬಿಬ್ಬಾ ಸಮಕುದಪ್ರೌಗಳ 
ನಡಕುವೆ ಕಬೆಂಡಕು ಬರಕುತತದ. 
- ಇದಕು ಕಛ ನಿಬೆಂದ ಕನಾಭ್ಯಾಕಕುಮಾರಿ 

-ಪೂವರ್ಕಾ ಕರಾವಳಿಯಕು ಪೂವರ್ಕಾ
ಘಟಸ ಗಳಕು ಮತಕುತ ಬಬೆಂಗಾಳಕಳೂಲ್ಲಿ 
ನಡಕುವೆ ನಲೆಸಿವೆ.
-ಇದಕು ಸಕುವಣರ್ಕಾರನೇಖಾ ನದಿಯ 
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ವರಗೆ ವಿಸತರಿಸಿದ.
-ಇದಕು ಕರಿದಾಗಿದಕುದ ಕಡಿದಾದ 
ಇಳಿಜಾರಕು 
ಮತಕುತಶಿಲಮಯವಾಗಿದ. 
-ಇದನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂಬೆಂಕಣತಿನೇರ, 
ಕನಾರ್ಕಾಟಕ ತಿನೇರ ಮತಕುತ 
ಮಲಬಾರ ತಿನೇರ ಎಬೆಂದಕು ಮಳೂರಕು
ಭಗಗಳಾಗಿ ವಿಬೆಂಗಡಿಸಲಗಿದ.

ಉತತರ ಭಗದಿಬೆಂದ ಕನಾಭ್ಯಾಕಕುಮಾರಿ 
ವರಗೆ ವಿಸತರಿಸಿದ.
-ಇದಕು ಅಗಲವಾಗಿದ,ಪೂವರ್ಕಾಕಕ 
ಹರಿಯಕುವ ಅನನೇಕ ದಕ್ಷಿಣ 
ಭರತದ ನದಿಗಳಕು ಈ ಮಳೂಲಕ 
ಹರಿಯಕುತತವೆ 
(ಮಹಾನದಿ,ಗೆಳೂನೇದಾವರಿ,ಕತೃಷಣ , 
ರವೆನೇರಿ). -ಇದನಕುಶ್ನೆ ಉತತರ 
ಸರ ರರ ಮತಕುತ ಕಳೂನೇರಮಬೆಂಡಲ
ತಿನೇರಗಳಬೆಂದಕು ಎರಡಕು ಭಗಗಳಾಗಿ
ವಿಬೆಂಗಡಿಸಲಗಿದ.

.I  ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ 
1.ಭರತವು ಯಾವ ಮಾದರಿಯ ವಾಯಕುಗಕುಣವವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದ.?
-ಉಷಣ ವಲಯದ ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ವಾಯಕುಗಕುಣ
2.ಭರತದಲ್ಲಿ ಮಾಚಿರ್ಕಾನಿಬೆಂದ ಮನೇ ತಿಬೆಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ(ಬನೇಸಿಗೆ ರಲ) 
ಉಷಾಣಬೆಂಶವು ಅಧಿಕವಾಗಿರಕುತತದ.ರರಣಕಳೂಡಿ.
-ಸಳೂಯರ್ಕಾನ ಲಬೆಂಬ ಕರಣಗಳಕು ಉತತರಾಧರ್ಕಾಗೆಳೂನೇಳದ ಮನೇಲೆಬಿನೇಳಕುತತವೆ.
3.ಭರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಉಷಾಣಬೆಂಶವು ದಾಖಲಗಿರಕುವ ಸಸ್ಥಾ ಳ 
ಯಾವುದಕು?
-ರಗಿರ್ಕಾಲ್ ಸಮನೇಪದಲ್ಲಿರಕುವ ಡಾಪ್ರೌಸ (-40 ಸ)
4.ಭರತದಲ್ಲಿ ಉಷಣ ವಲಯದ ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ಮಾದರಿ ವಾಯಕುಗಕುಣವಿದ. 
ಏಕ?
- ದನೇಶದ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಭಗವು ಉಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿದ ಮತಕುತ ವಾಯಕುಗಕುಣವು 
ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿ ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ಮಾರಕುತಗಳ ಪಪ್ರೌಭವಕಳೂಕಳಪಟಿಸದ ಆದಕುದರಿಬೆಂದ 
ಭರತದಲ್ಲಿ ಉಷಣ ವಲಯದ ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ಮಾದರಿ ವಾಯಕುಗಕುಣವಿದ.
5.ಭರತದಲ್ಲಿಯನೇ ಅತಿನೇ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಉಷಾಣಬೆಂಶವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದ ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
ಯಾವುದಕು?    -ರಾಜಸಸ್ಥಾನದ ಗಬೆಂಗಾನಗರ 520 ಸ. ಉಷಾಣಬೆಂಶ.
6.ಬನೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯಳೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭರತದಲ್ಲಿ ಉಷಾಣಬೆಂಶದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ ಕಬೆಂಡಕು 
ಬರಕುತತದ ಏಕ?
-ದಕ್ಷಿಣ ಭರತವು ಮಳೂರಕು ಕಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಗರಗಳಿಬೆಂದ ಆವತೃತತವಾಗಿರಕುವುದ 
ರಿಬೆಂದ ಉಷಾಣಬೆಂಶದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ ಕಬೆಂಡಕು ಬರಕುತತದ.
7.ಭರತದಲ್ಲಿ ಏಪಿಪ್ರೌಲ್ ಮತಕುತ ಮನೇ ತಿಬೆಂಗಳಲಪ್ಲಾ ಗಕುವ ಮಳಯನಕುಶ್ನೆ ಏನಬೆಂದಕು 
ಕರಯಕುವರಕು ? 

-ಭರತದಲ್ಲಿ ಏಪಿಪ್ರೌಲ್ ಮತಕುತ ಮನೇ ತಿಬೆಂಗಳಲಪ್ಲಾ ಗಕುವ ಮಳಯನಕುಶ್ನೆ ಉತತರ 
ಪಪ್ರೌದನೇಶದಲ್ಲಿ ಆಬೆಂಧಿಸ,ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಬಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಲ ಬಕೈಸಕ , ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ರಫಿ ತಕುಬೆಂತಕುರಕು ಮಳ ಹಾಗಳೂ ಕನೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಳೂಯಕುಪ್ಲಾ ಎಬೆಂದಕು 
ಕರಯಕುವರಕು.
8.ನಕೈಋತಭ್ಯಾ  ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ಮಾರಕುತಗಳಕು ಭರತವನಕುಶ್ನೆ ಹನೇಗೆ ಪಪ್ರೌವೆನೇಶಿಸಕುತತವೆ?
-ನಕೈಋತಭ್ಯಾ  ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ಮಾರಕುತಗಳಕು ಎರಡಕು ಕವಲಕುಗಳಾಗಿ ಭರತವನಕುಶ್ನೆ 
ಪಪ್ರೌವೆನೇಶಿಸಕುತತವೆ.  1) ಅರಬಿಬ್ಬಾಸಮಕುದಪ್ರೌ ಶಾಖ 2) ಬಬೆಂಗಾಳಕಳೂಲ್ಲಿ ಶಾಖ.
9.ನಕೈರಕುತಭ್ಯಾ  ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ಮಾರಕುತಗಳಕು ಅಕಳೂಸನೇಬರ ತಿಬೆಂಗಳಿನಿಬೆಂದ 
ಹಿಬೆಂದಿರಕುಗಲಕು ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಕುತತವೆ ಏಕ?
-ಈ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಉತತರಾಧರ್ಕಾಗೆಳೂನೇಳದಲ್ಲಿ ಉಷಾಣಬೆಂಶ ಕಡಿಮಯಾಗಿ 
ಒತತಡ ಪಪ್ರೌದನೇಶವಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಕಾತವಾಗಿರಕುತತದ.ಆದದ ರಿಬೆಂದ ನಕೈರಕುತಭ್ಯಾ  ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ 
ಮಾರಕುತಗಳಕು ಅಕಳೂಸನೇಬರ ತಿಬೆಂಗಳಿನಿಬೆಂದ ಹಿಬೆಂದಿರಕುಗಕುತತವೆ 
10.ಭರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಮಳ ಬಿನೇಳಕುವ ಋತಕುಮಾನ 
  - ನಕೈರಕುತಭ್ಯಾ  ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ಮಾರಕುತಗಳ ರಲ ಶನೇ.75%.
11. ಭರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಮಳಯಾಗಕುವ ಋತಕುಮಾನ
- ಚಳಿಗಾಲ ಶನೇ. 2%
12.ಭರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಮಳ ಬಿನೇಳಕುವ ಪಪ್ರೌದನೇಶ ಯಾವುದಕು? 
- ರಾಜಸಸ್ಥಾನದ ಜಕೈಸಲೆಲ್ಮೆನೇರ ಜಲ್ಲೆಯ ರಳೂಯಿಪ್ಲಾ  8.3 ಸ.ಮನೇ.
13.ಭರತದಲ್ಲಿಯನೇ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಮಳ ಪಡಯಕುವ ಪಪ್ರೌದನೇಶ  
-ಮನೇಘಾಲಯದ ಮಾಸಿನ ರಾಮ
14.ಭರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿಬೆಂಗಳಕು ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಶಿನೇತವಾದಕುದಕು?
- ಜನವರಿ ತಿಬೆಂಗಳಕು 

.II  ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ  .:
1.ಭರತದ ವಾಯಕುಗಕುಣದ ಮನೇಲೆ ಪಪ್ರೌಭವ ಬಿನೇರಕುವ ಅಬೆಂಶಗಳಾವುವು?
ಅರವಾ ಭರತದ ವಾಯಕುಗಕುಣವು ಪಪ್ರೌದನೇಶದಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌದನೇಶಕಕ 
ಬದಲಗಕುತತದ.ಏಕ? 
-ಭರತದ ಸಸ್ಥಾನ  -ಜಲರಾಶಿಗಳಕು, -ಮನೇಲೆಲ್ಮೆಕೈ ಲಕಕ ಣಗಳಕು - ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ 
ಮಾರಕುತಗಳಕು. - ಸಗರ ಪಪ್ರೌವಾಹಗಳಕು -ಅಕಬೆಂಶಗಳಕು -ಸಮಕುದಪ್ರೌದಿಬೆಂದ 
ದಳೂರ 
2.ಭರತದ ವಾಯಕುಗಕುಣದ 4 ಋತಕುಗಳಾವುವು?  
1 ಚಳಿಗಾಲ (ಡಿಸಬೆಂಬರ-ಫಬಪ್ರೌವರಿ) 2. ಬನೇಸಿಗೆ ರಲ (ಮಾಚರ್ಕಾ-ಮನೇ) 
3.ಮಳಗಾಲ (ಜಳೂನ-ಸಪಸಬೆಂಬರ) 4.ನಿಗರ್ಕಾಮನ ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ 
ಮಾರಕುತಗಳ ರಲ (ಸಪಸಬೆಂಬರ ಮಧಭ್ಯಾ -ನವೆಬೆಂಬರ) 
3.ಭರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಲಕಕ ಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ

• ಈ ಋತಕುರಲದಲ್ಲಿ ಸಳೂಯರ್ಕಾನ ಲಬೆಂಬ ಕರಣಗಳಕು ದಕ್ಷಿಣ 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-3

ಭರತದ ವಾಯಕುಗಕುಣ 



ಗೆಳೂನೇಳಾಧರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌರಶಿನೇಸಕುತತವೆ,
• ಭರತದಲ್ಲಿ ಓರ ಕರಣಗಳಿರಕುತತವೆ ಹಿನೇಗಾಗಿ ಭರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ 

ಉಷಾಣಬೆಂಶ,ಕಡಿಮ ಆಧಪ್ರೌರ್ಕಾತ ಮತಕುತ ಆರಶವು ಮೊನೇಡ 
ರಹಿತವಾಗಿರಕುತತದ. 

•  ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದನೇಶದ ಉತತರದಲ್ಲಿ ತಬೆಂಪದ ಮತಕುತ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 
ಬಚಲ್ಚಿ ನಯ ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿ ಇರಕುತತದ. 

• ಜನವರಿ ಅತಿ ಶಿನೇತ ಮಾಹಯಾಗಿರಕುತತದ. 
• ರಶಿಲ್ಮೆನೇರ ಮತಕುತ ಹಿಮಾಚಲ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳ ಪವರ್ಕಾತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮ 

ಉಷಾಣಬೆಂಶವು ದಾಖಲಗಿರಕುತತದ. 
• ಪವರ್ಕಾತ ಭಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಹಿಮವತೃಷಿಸಯಾಗಕುತತದ. 
• ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭರತವು ವಾಷಿರ್ಕಾಕ ಮಳಯಲ್ಲಿ ಶನೇ.2% ಮಾತ ತ

ಪಡಯಕುತತದ.
4.ಭರತದಲ್ಲಿ ಬನೇಸಿಗೆ ರಲದ ಲಕಕ ಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಳೂಯರ್ಕಾನ ಲಬೆಂಬ ಕರಣಗಳಕು ಉತತರಾಧರ್ಕಾ 
ಗೆಳೂನೇಳದಲ್ಲಿ ಬಿನೇಳಕುತತವೆ. ಹಿನೇಗಾಗಿ ಭರತದಲ್ಲಿ ಉಷಾಣಬೆಂಶವು 
ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿರಕುತತದ. 

• ಹವಾಗಕುಣವು ಅತಿಶಾಖ,ಶಕುಷಕ  ಮತಕುತ ಸಖಯಿಬೆಂದ ಕಳೂಡಿರಕುತತದ. 
• ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದನೇಶದ ಕಲವು ಭಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಣ ಮಳ 

ಬಿನೇಳಕುತತದ. ಅದನಕುಶ್ನೆ ಬನೇರ ಬನೇರ ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ಹಸರಕುಗಳಿಬೆಂದ 
ಕರಯಲಗಿದ.(ಉತತರ ಪಪ್ರೌದನೇಶ ಆಬೆಂಧಿಸ ,ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಬಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 
ರಲಬಕೈಸಕ ,ಕನೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಳೂಯಕುಪ್ಲಾ , ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ರಫಿಯ ಹಳೂ ಮಳ .) 

•  ಈ ಅವಧಿಯ ಭರತದ ವಾಷಿರ್ಕಾಕ ಮಳಯ ಹಬೆಂಚಿಕ ಶನೇ.10%.
5.ಭರತದ ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ಮಾರಕುತಗಳ ಎರಡಕು ಶಾಖಗಳ ನಡಕುವಿನ ವಭ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಸ 
ಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಅರಬಿಬ್ಬಾ ಸಮಕುದಪ್ರೌ ಶಾಖ ಬಬೆಂಗಾಳಕಳೂಲ್ಲಿ ಶಾಖ 

-ಅರಬಿಬ್ಬಾ ಸಮಕುದಪ್ರೌ ಶಾಖಯಕು 
ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಘಟಸ ಗಳಿಗೆ ಎದಕುರಾಗಿ 
ಬಿನೇಸಕುತತವೆ.
- ಅವು ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಘಟಸ ಗಳ ಪಶಿಲ್ಚಿಮ 
ಭಗಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಮಳಯನಕುಶ್ನೆ 
ಸಕುರಿಸಕುತತವೆ.
-ಮಳಯ ಪಪ್ರೌಮಾಣವು ಪಶಿಲ್ಚಿಮ 
ಘಟಸ ಗಳ ಪೂವರ್ಕಾಭಗಗಳಿಗೆ 

- ಬಬೆಂಗಾಳಕಳೂಲ್ಲಿ ಶಾಖಯಕು 
ಮನೇಘಾಲಯ ಮತಕುತ ಅಸತ್ಸಾಬೆಂ 
ಬಟಸ ಗಳಿಬೆಂದ 
ತಡಯಲತ ಡಕುವುದರಿಬೆಂದ ಆ 
ಭಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳ 
ಬಿನೇಳಕುವುದಕು.
-ಪಶಿಲ್ಚಿಮದ ಕಡಗೆ ಹಳೂನೇದಬೆಂತ 
ಮಳಯ ಪಪ್ರೌಮಾಣ  

ಹಳೂನೇದಬೆಂತ ಕಡಿಮಯಾಗಕುತತದ. 
ಇದರಿಬೆಂದ ಆ ಭಗವು ಮಳ ನರಳಿನ 
ಪಪ್ರೌದನೇಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಸಕುತತದ.

ಕಡಿಮಯಾಗಕುತತದ.

6.ಭರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಮಳ ಬಿನೇಳಕುವ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
-ಕಛ ನ ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಭಗ,-ರಾಜಸಸ್ಥಾನದ ಥಾರ ಮರಕುಭಳೂಮ ಮತಕುತ 
ಸಕುತತಮಕುತತಲ ಭಗಗಳಾದ ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಪಬೆಂಜಾಬ,ಹರಿಯಾಣ ಮತಕುತ 
ಗಕುಜರಾತ, -ಉತತರ ಜಾಸಕ ರ ಶಪ್ರೌನೇಣಿ ಮತಕುತ ಪಶಿದ್ವಿಮ ಘಟಸ ಗಳ ಮಳನರಳಿನ 
ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಕು. 
7.ಭರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳಯಾಗಕುವ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳ ಹಬೆಂಚಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಘಟಸ ಗಳ ಕರಿದಾದ ವಲಯ 
• ಜಮಕುಲ್ಮೆವಿನಿಬೆಂದ  ಆರಬೆಂಭಗೆಳೂಬೆಂಡಕು  ಹಿಮಾಚಲ  ಪಪ್ರೌದನೇಶ,ಉತತರ

ಪಪ್ರೌದನೇಶದ ಉತತರ ಭಗ ,ಬಿಹಾರ ಮತಕುತ ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಬಬೆಂಗಾಳ
• ಈಶಾನಭ್ಯಾ  ಭರತ 
• ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಸಮಕುದಪ್ರೌತಿನೇರ ಪಪ್ರೌದನೇಶ.

8.ಅಕಳೂಸನೇಬರ ತಿಬೆಂಗಳ  ಆರಬೆಂಭದಲ್ಲಿ ನಕೈಋತಭ್ಯಾ  ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ  ಮಾರಕುತಗಳಕು
ಹಿಬೆಂದಿರಕುಗಕುತತವೆ.ರರಣವೆನೇನಕು?

• ಅಕಳೂಸನೇಬರ ತಿಬೆಂಗಳ ಆರಬೆಂಭದಲ್ಲಿ ಉಷಾಣಬೆಂಶವು ಕಡಿಮಯಾಗಕುವುದ 
ರಿಬೆಂದ ಭಳೂ ಭಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಒತತಡ ಪಪ್ರೌದನೇಶವು ಕ ತಮನೇಣ 
ಕ್ಷೀಣಗೆಳೂಬೆಂಡಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತತಡ ಪಪ್ರೌದನೇಶವು ನಿಮಾರ್ಕಾಣಗೆಳೂಳಕುಳತತದ.

• ಬಬೆಂಗಾಲಕಳೂಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಒತತಡ ಪಪ್ರೌದನೇಶವು ನಿಮಾರ್ಕಾಣ 
ವಾಗಕುವುದಕು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಕೈಋತಭ್ಯಾ  ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ 
ಮಾರಕುತಗಳಕು ಹಿಬೆಂದಿರಕುಗಕುತತವೆ. ಅವು ಈಶಾನಭ್ಯಾ ದಿಬೆಂದ ನಕೈಋತಭ್ಯಾ ದ ಕಡಗೆ 
ಬಿನೇಸಕುವವು.ಹಿನೇಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯನಕುಶ್ನೆ 'ಈಶಾನಭ್ಯಾ  ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ 
ಮಾರಕುತಗಳ ರಲ'ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು

.I  ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ 
1.ಮಕಕ ಲಕು ಮಣಕುಣ ಹನೇಗೆ ನಿಮರ್ಕಾತವಾಗಕುತತದ?
-ನದಿಗಳಕು ಮಕಕ ಲಕು ಕಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಚಯಿಸಕುವುದರಿಬೆಂದ 
2.ಕಪುತಮಣಕುಣ ಹನೇಗೆ ಉತತ ತಿತಯಾಗಕುತತದ? -ಬಸಲ್ಸ ಶಿನೇಲಕಣಗಳಿಬೆಂದ
3.ದಖನ ಪಪ್ರೌಸಸ್ಥಾ ಭಳೂಮಯ ಬಸಲ್ಸ ಶಿಲವಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಭ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಬೆಂಡಕು
ಬರಕುವ ಮಣಕುಣ  ಯಾವುದಕು? -ಕಪುತ ಮಣಕುಣ 
4.ಇತಿತನೇಚಗೆ ನಮಲ್ಮೆ  ಜಲಶಯಗಳ ನಿನೇರಕು ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಣಾ ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ ಕಡಿಮ 
ಯಾಗಕುತಿತದ.ಏಕ? -ಜಲಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೂಳಕು ತಕುಬೆಂಬಕುವುದರಿಬೆಂದ
5.ನದಿಗಳಕು ಪವರ್ಕಾತ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಿಬೆಂದ ಹಳೂತಕುತ ತಬೆಂದಕು ಸಬೆಂಚಯಿಸಿರಕುವ 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-4

ಭರತದ ಮಣಕುಣಗಳಕು 



ಮಣಕುಣ -ಮಕಕ ಲಕು ಮಣಕುಣ 
6.ಹತಿತ ಬಳಗೆ ಸಳೂಕತವಾದ ಮಣಕುಣ ಯಾವುದಕು? -ಕಪುತ ಮಣಕುಣ 
7.ಕಳೂಳತ ಜಕೈವಿರಬೆಂಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅಧಿಕ ಪಪ್ರೌಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಳೂಬೆಂದಿರಕುವ ಮಣಕುಣ 
ಯಾವುದಕು? -ಪವರ್ಕಾತ ಮಣಕುಣ 
8.ಮಣಿಣನ ಸವೆತ ಅರವಾ ಭಳೂ ಸವೆತ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಭಳೂ ಮನೇಲೆಲ್ಮೆಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಬೆಂಡಕುಬರಕುವ ಸಡಿಲವಾದ ಪದರವು ವಿವಿಧ ಪಪ್ರೌಕತೃತಿಕ 
ಶಕತಗಳಿಬೆಂದ ಸಸ್ಥಾ ಳಾಬೆಂತರ ಹಳೂಬೆಂದಕುವ ಕ ಪ್ರೌಯಯನೇ ಭಳೂ ಸವೆತ
9.ಮಣಿಣನ ಸಬೆಂರಕಕ ಣೆ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?-ಮಣಿಣನ ಸವೆತವನಕುಶ್ನೆ ತಡಗಟಕುಸವುದಕು 
ಹಾಗಳೂ ಅದರ ಫಲವತತತಯನಕುಶ್ನೆ ರಪಡಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಮಣಿಣನ ಸಬೆಂರಕಕ ಣೆ 
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
10.ಉತತರದ ಮಕೈದಾನ ಪಪ್ರೌದನೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬೆಂಡಕು ಬರಕುವ ಮಣಕುಣ 
-ಮಕಕ ಲಕು ಮಣಕುಣ 
11.ಅತಭ್ಯಾ ಧಿಕ ಉಷಾಣಬೆಂಶ ಮತಕುತ ಮಳಯ ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿಯಕುಳಳ  ಉಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಉತತ ತಿತಯಾಗಕುವ ಮಣಕುಣ -ಲಭ್ಯಾ ಟರಕೈರ ಮಣಕುಣ /ಜಬೆಂಬಿಟಿಸಗೆ ಮಣಕುಣ 
12.ಕಪುತ ಮಣಕುಣ ಒಣ ಬನೇಸಯಕಕ ಸಳೂಕತವಾಗಿರಲಕು ರರಣವೆನೇನಕು?
- ಕಪುತ ಮಣಕುಣ ದಿನೇಘರ್ಕಾರಲ ತನೇವಾಬೆಂಶ ಹಿಡಿದಿಟಕುಸಕಳೂಳಕುಳವ ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾವನಕುಶ್ನೆ
ಹಳೂಬೆಂದಿದ ಆದಕುದರಿಬೆಂದ ಕಪುತ ಮಣಕುಣ ಒಣ ಬನೇಸಯಕಕ ಸಳೂಕತವಾಗಿದ.
13.ಕಬೆಂಪು ಮಣಕುಣ ಹನೇಗೆ ಉತತ ತಿತಯಾಗಿದ? 
- ಕಬೆಂಪು ಮಣಕುಣ ಗಾಪ್ರೌನಕೈರ,ನಿನೇಸ  ಮತಕುತ ಸಲ ಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳ ಶಿನೇರಲನೇಕರಣದ 
ವಸಕುತಗಳಿಬೆಂದ ಉತತ ತಿತಯಾಗಿದ.
14.ಪವರ್ಕಾತ ಮಣಕುಣ ಯಾವ ಬಳಗಳ ಬನೇಸಯಕಕ ಸಳೂಕತವಾದಕುದಕು?
-ನಡಕುತಳೂನೇಟದ ಬಳಗಳ ಸಗಕುವಳಿಗೆ ಸಳೂಕತವಾದಕುದಕು.
15.ಕಬೆಂಪು ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ತನೇವಾಬೆಂಶ ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹದ ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ ಕಡಿಮ.ಏಕ?
- ಕಬೆಂಪು ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ಮರಳಿನಾಬೆಂಶ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಮತಕುತ ಜನೇಡಿಯ ಪಪ್ರೌಮಾಣ 
ಕಡಿಮ ಇರಕುತತದ ಆದಕುದರಿಬೆಂದ ಕಬೆಂಪು ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ತನೇವಾಬೆಂಶ ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹದ 
ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ ಕಡಿಮ.

.II  ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ  .:
1.ಮಣಕುಣ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? ಭರತದ ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ವೆಕೈವಿಧಭ್ಯಾ ತ. ಇದ ಏಕ?

• ಖನಿಜ ಮತಕುತ ಜಕೈವಿರಬೆಂಶಗಳ ಸಬೆಂಯೋಜನಯಕುಳಳ  
ಭಳೂಮನೇಲಲ ಗದ ತಳಕು ಪದರವೆನೇ ಮಣಕುಣ.

• ಭರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಪ್ರೌರರದ ಮಣಿಣನ ಉತತ ತಿತಯಕು ಮಳೂಲ 
ಶಿಲೆಗಳಕು, ಮನೇಲೆಲ್ಮೆಕೈ ಲಕಕ ಣಗಳಕು,ವಾಯಕುಗಕುಣ ಮತಕುತ ಸದ್ವಿಭವಿಕ 
ಸಸಭ್ಯಾ ವಗರ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದ.ಆದದ ರಿಬೆಂದ ವೆಕೈವಿಧಭ್ಯಾ ತ ಇದ.

2.ಭರತದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಮಣಿಣನ ಪಪ್ರೌರರಗಳಕು/ವಿಧಗಳಕು ಯಾವುವು?
1.ಮಕಕ ಲಕು ಮಣಕುಣ 2. ಕಪುತ ಮಣಕುಣ 3.ಕಬೆಂಪುಮಣಕುಣ 4.ಲಭ್ಯಾ ಟರಕೈರ ಮಣಕುಣ 

5.ಮರಕುಭಳೂಮಮಣಕುಣ  6.ಪವರ್ಕಾತಮಣಕುಣ .
3.ಭರತದಲ್ಲಿ ಕಪುತ ಮಣಿಣನ ಹಬೆಂಚಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ವಿವರಿಸಿ.

• ಭರತದ ದಖನ ಪಪ್ರೌಸಸ್ಥಾ ಭಳೂಮಯ ಬಸಲ್ಸ ಶಿಲವಲಯದಲ್ಲಿ 
ವಾಭ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಪುತ ಮಣಕುಣ ಹಬೆಂಚಿಕಯಾಗದ.

•  ಮಹಾರಾಷಸ ಪ್ರೌ,ಮಧಭ್ಯಾ ಪಪ್ರೌದನೇಶ, ತಲಬೆಂಗಾಣದ ಕಲಭಗಗಳಕು,ಉತತರ 
ಕನಾರ್ಕಾಟಕ, ಗಕುಜರಾತ ಮತಕುತ ತಮಳಕುನಾಡಿನ ಕಲವು ಭಗಗಳಲ್ಲಿ
ಹಬೆಂಚಿಕಯಾಗಿದ. 

• ಇದಕು ಸಮಾರಕು 5.46 ಲಕಕ  ಚ.ಕ.ಮನೇ. ವಿಸಿತನೇಣರ್ಕಾದಲ್ಲಿ 
ಹಬೆಂಚಿಕಯಾಗಿದ.

4.ಕಬೆಂಪು ಮಣಿಣನ ಗಕುಣ ಲಕಕ ಣಗಳಾವುವು?
• ಕಬೆಂಪು ಮಣಕುಣ ಗಾಪ್ರೌನಕೈರ,ನಿನೇಸ ಮತಕುತ ಇತರ ಸಲ ಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳ 

ಶಿರಲನೇಕರಣದವಸಕುತಗಳಿಬೆಂದ ಉತತ ತಿತಯಾದಕುದಕು.
• ಸಮಾನಭ್ಯಾ ವಾಗಿ ಈ ಮಣಕುಣ ಕಬೆಂಪು ಮತಕುತ ಕಬೆಂಪುಕಬೆಂದಕು 

ಬಣಣ ವುಳಳ ದಕುದ. 
• ಕಬೆಂಪುಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ಮರಳಿನಾಬೆಂಶ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಮತಕುತ ಜನೇಡಿಯ ಪಪ್ರೌಮಾಣ 

ಕಡಿಮ ಆದದ ರಿಬೆಂದ ತನೇವಾಬೆಂಶ ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹ ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ ಕಡಿಮ.
• ಕಬೆಂಪು ಮಣಕುಣ ರಾಗಿ,ತತೃಣಧಾನಭ್ಯಾ ,ಶನೇಬೆಂಗ,ತಬೆಂಬಾಕಕು ಮತಕುತ 

ಆಲಳೂಗಡಡಗಳ ಬನೇಸಯಕಕ ಸಳೂಕತವಾದಕುದಕು.
5.ಮಣಿಣನ ಸವೆತಕಕ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ರರಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಅರಣಭ್ಯಾ ನಾಶ 
• ಅತಿಯಾಗಿ ಮನೇಯಿಸಕುವುದಕು
• ವಗಾರ್ಕಾವಣೆ ಬನೇಸಯ ಪದದ ತಿ
• ಅವೆಕೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬನೇಸಯ ಪದದ ತಿ
• ಮನೇಲತ ದರದ ಮಣಣ ನಕುಶ್ನೆ ಇಟಿಸಗೆ,ಹಬೆಂಚಕು ಇತಾಭ್ಯಾದಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಬಳಕ ಮಾಡಕುವುದಕು.
6.ಮಣಿಣನ ಸವೆತದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? ಅರವಾ ಮಣಿಣನ 
ಸವೆತವು ಹಲವು ದಕುಷತ ರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ರರಣವಾಗಿದ.ಹನೇಗೆ?

• ಮಣಿಣನ ಸರವು ಕಡಿಮಯಾಗಿ,ಕತೃಷಿಯ ಉತಾತದನಾ ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ 
ಕಡಿಮಯಾಗಕುತತದ.

• ನದಿಪತ ತಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೂಳಕು ತಕುಬೆಂಬಿಕಳೂಳಕುಳವುದಕು,ಪಪ್ರೌವಾಹ 
ಉಬೆಂಟಗಕುವುದಕು, ಜಲಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನೇರಕು ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಣಾ 
ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ ಕಡಿಮಯಾಗಕುತತದ.

• ಅಬೆಂತಜರ್ಕಾಲದ ಮಟಸ  ಕಕುಸಿತ ಮತಕುತ ಮಣಿಣನ ತನೇವಾಬೆಂಶವು 
ಕಡಿಮಯಾಗಕುವುದಕು.

• ಸಸಭ್ಯಾ ವಗರ್ಕಾವು ಒಣಗಕುತತದ ಮತಕುತ ಬರ ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿ ಹಚಕುಲ್ಚಿತತದ.
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7.ಮಣಿಣನ ಸವೆತದ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ ಮತಕುತ ಫಲವತತತಯನಕುಶ್ನೆ ರಪಡಲಕು 
ಕಕೈಗೆಳೂಳಳ ಬಹಕುದಾದದ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ. 
ಅರವಾ ಮಣಿಣನ ಸಬೆಂರಕಕ ಣೆಗಾಗಿ ಕಕೈಗೆಳೂಳಳ ಬಹಕುದಾದ ವಿಧಾನಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಸಿ.

• -ಅರಣಭ್ಯಾ ಪನೇಷಣೆ - ಅತಿಯಾಗಿ ಮನೇಯಿಸಕುವುದರ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ 
-ಸಮೊನೇನಶ್ನೆ ತಿ ಬನೇಸಯ -ಚರ  ಡಾಭ್ಯಾಮ ಗಳ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ 
-ಬದಕುಗಳ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ -ಕಳೂರಕಲಕು ನಿಯಬೆಂತ ತಣ ಮತಕುತ ಮಟಸ ಲಕು
ಪಬೆಂಕತ ಬನೇಸಯ.

8.ಲಭ್ಯಾ ಟರಕೈರ  ಮಣಿಣನ(ಜಬೆಂಬಿಟಿಸಗೆ ಮಣಕುಣ)ಹಬೆಂಚಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಲಭ್ಯಾ ಟರಕೈರ  ಮಣಕುಣ ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಘಟಸ ಗಳಕು,ಪೂವರ್ಕಾ 
ಘಟಸ ಗಳಕು,ಛಳೂನೇಟನಾಗಪುರ ಪಪ್ರೌಸಸ್ಥಾ ಭಳೂಮ, ಮನೇಘಾಲಯ 
ಪಪ್ರೌಸಸ್ಥಾ ಭಳೂಮ,ರಾಜಮಹಲ್ ಬಟಸ ಗಳಕು,ವಿಬೆಂಧಾಭ್ಯಾ ಮತಕುತ ಸತಕುತರ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಬೆಂಚಿಕಯಾಗಿದ.ಇದಕು 2.48 ಲಕಕ  ಚ.ಕ.ಮನೇ. ಪಪ್ರೌದನೇಶ ವನಾಶ್ನೆವರಿಸಿದ.
9.ಕಪುತ ಮಣಕುಣ ಮತಕುತ ಕಬೆಂಪು ಮಣಕುಣಗಳ ನಡಕುವಿನ ವಭ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಸಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಕಪುತ ಮಣಕುಣ ಕಬೆಂಪು ಮಣಕುಣ

1. ಬಸಲ್ಸ  ಶಿಲಕಣಗಳಿಬೆಂದ 
ಉತತ ತಿತಯಾಗಿದ.
2.ಕಪುತಮಣಕುಣ ಕಡಕು ಬಳೂದಕು ಮತಕುತ 
ಕಪುತ ಬಣಣ ವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದ
3.ಇದರಲ್ಲಿ ಜನೇಡಿ ಮಶ ಪ್ರೌಣ ಹಚಕುಲ್ಚಿ,. 
ಒತಳೂತತಾತದ ಕಣಗಳಿಬೆಂದ 
ರಚನಯಾಗಿದಕುದ ದಿನೇಘರ್ಕಾರಲ 
ತನೇವಾಬೆಂಶ ಹಿಡಿದಿಟಕುಸಕಳೂಳಕುಳವ 
ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ ಹಳೂಬೆಂದಿದ.
4.ಭರತದ ದಖನ 
ಪಪ್ರೌಸಸ್ಥಾ ಭಳೂಮಯ ಬಸಲ್ಸ 
ಶಿಲವಲಯದಲ್ಲಿ  ವಾಭ್ಯಾಪಕವಾಗಿ 
ಹಬೆಂಚಿಕಯಾಗಿದ.

1.ಗಾಪ್ರೌನಕೈರ,ನಿನೇಸ ಮತಕುತ ಇತರ 
ಸಲ ಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳ ಶಿರಲನೇಕರಣದ 
ವಸಕುತಗಳಿಬೆಂದ ಉತತ ತಿತಯಾಗಿದ .
2.ಸಮಾನಭ್ಯಾ ವಾಗಿ ಈ ಮಣಕುಣ ಕಬೆಂಪು 
ಮತಕುತ ಕಬೆಂಪುಕಬೆಂದಕು ಬಣಣ ವುಳಳ ದಕುದ.
3.ಕಬೆಂಪುಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ಮರಳಿನಾಬೆಂಶ 
ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಮತಕುತ ಜನೇಡಿಯ ಪಪ್ರೌಮಾಣ 
ಕಡಿಮ ಆದದ ರಿಬೆಂದ ತನೇವಾಬೆಂಶ 
ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹ ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ ಕಡಿಮ.
4.ತಮಳಕುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಬೆಂಪುಮಣಕುಣ 
ವಿಶಾಲವಾದ ಪಪ್ರೌದನೇಶದಲ್ಲಿ 
ಹಬೆಂಚಿಕಯಾಗಿದ.

10.ಮರಕುಭಳೂಮ ಮಣಕುಣ ವಿವಿಧ ಬಳಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಯಲಕು 
ಉಪಯಕುಕತವಲಪ್ಲಾ .ಏಕ? ಅರವಾ ಮರಕುಭಳೂಮ ಮಣಿಣನ ಲಕಕ ಣಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ತಿಳಿಸಿ.

• ಈ ಮಣಕುಣ ಸಕುಲಭವಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗಕುವ ಗಕುಣವುಳಳ ದಕುದ ಮತಕುತ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಿತನಬೆಂಶ ಹಚಕುಲ್ಚಿ.

•  ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಪಪ್ರೌಮಾಣ ಹಚಕುಲ್ಚಿ, 
• ತನೇವಾಬೆಂಶ ಮತಕುತ ಸಸಭ್ಯಾಬೆಂಶಗಳಕು ಕಡಿಮ.

• ವಿವಿಧ ಬಳ ಬಳಯಲಕು ಉಪಯಕುಕತವಲಪ್ಲಾ . 
• ನಿನೇರಾವರಿ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ವಿರಕುವಲ್ಲಿ ಕಲವು ಬಳಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಯಬಹಕುದಕು.

.I  ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ 
1.ಅರಣಭ್ಯಾ /ರಡಕು ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ವತೃಕಕ  ಮತಕುತ ಇತರ ಸಸಭ್ಯಾ ಸಬೆಂಕಕುಲಗಳಿಬೆಂದ ಆವರಿಸಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ಭಳೂ 
ಭಗವನಕುಶ್ನೆ ಅರಣಭ್ಯಾ  ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.
2.ವಷರ್ಕಾದ ಯಾವುದನೇ ರಲದಲಳೂಪ್ಲಾ ಎಲೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಉದಕುರಿಸದ 
ಯಾವಾಗಲಳೂ -ಸದಾಹಸಿರಾಗಿರಕುವ ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳಕು ಯಾವುವು?
- ಉಷಣ ವಲಯದ ನಿತಭ್ಯಾ ಹರಿದದ್ವಿ ಣರ್ಕಾದ ಅರಣಭ್ಯಾ /ರಡಕುಗಳಕು  
3.ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಈ ರಿನೇತಿಯಳೂ ಕರಯಕುವರಕು 
- ಪಣರ್ಕಾಪತಿ ಅರಣಭ್ಯಾ  /ಉಷಣ ವಲಯದ ಎಲೆ ಉದಕುರಿಸಕುವ ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳಕು 
4.ಹಿಮಾಲಯ ಪವರ್ಕಾತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧದ ರಡಕುಗಳಿವೆ?
-ಪವರ್ಕಾತ ರಡಕು/ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳಕು 
5.ಭರತದ ಪೂವರ್ಕಾ ಕರಾವಳಿಯ ನದಿಮಕುಖಜ ಭಳೂಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಬೆಂಡಕು 
ಬರಕುವ ರಡಕುಗಳಾವುವು? - ಮಾಭ್ಯಾಬೆಂಗೆಳೂಪ್ರೌನೇವ  ರಡಕುಗಳಕು 
6.ಭರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಭ್ಯಾ ವು ಅತಿನೇ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಅರಣಭ್ಯಾ  ಪಪ್ರೌದನೇಶವನಕುಶ್ನೆ 
ಹಳೂಬೆಂದಿದ?  - ಮಧಭ್ಯಾ ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
7.ಭರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಭ್ಯಾ ವು ಅತಿನೇ ಕಡಿಮ ಅರಣಭ್ಯಾ  ಪಪ್ರೌದನೇಶವನಕುಶ್ನೆ 
ಹಳೂಬೆಂದಿದ? - ಗೆಳೂನೇವಾ 
8.ನಾಗಾಜಕುರ್ಕಾನ ಸಗರ ವನಭ್ಯಾ ಜನೇವಿಧಾಮವು ಯಾವ ರಾಜಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿದ?
- ತಲಬೆಂಗಾಣ 
9.ವನಭ್ಯಾ  ಜನೇವಿಧಾಮಗಳಬೆಂದರನೇನಕು?
- ವನಜನೇವಿಗಳಿಗೆ ರಕಕ ಣೆ ನಿನೇಡಕುವ ಸಸ್ಥಾ ಳಗಳನಕುಶ್ನೆ ವನಭ್ಯಾ  ಜನೇವಿಧಾಮಗಳಕು 
ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.
10.ಜನೇವಿ ಸಬೆಂರಕಕ ಣಾವಲಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಸಬೆಂರಕ್ಷಿಸಲತ ಟಸ  ಭಳೂಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳ ವಿಶನೇಷವಾದ ಒಬೆಂದಕು ಭಗ ಅರವಾ 
ಕರಾವಳಿಯ ಪರಿಸರವನಕುಶ್ನೆ ಜನೇವಿಸಬೆಂರಕಕ ಣಾವಲಯ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.

.II  ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ  .:
1.ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತ / ಉಪಯೋಗಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳಕು ಭರತದ ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಬೆಂದಾಗಿವೆ.
• ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳಕು ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಿಗೆ ಕಚಾಲ್ಚಿ ವಸಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ  ಒದಗಿಸಕುತತವೆ. 
• ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳಕು ಜಾನಕುವಾರಕುಗಳಿಗೆ ಬನೇರದ ಮನೇವು ಮತಕುತ ಜನರಿಗೆ 

ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಾವರಶವನಕುಶ್ನೆ ಕಲತಸಕುತತವೆ. 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-5

ಭರತದ ಅರಣಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಪತಕುತ 



• ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳಕು ಪರಳೂನೇಕಕ ವಾಗಿ ಮನೇಲೆಲ್ಮೆಕೈ ಲಕಕ ಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂರಕ್ಷಿಸಕುತತವೆ.
• ಹರಿಯಕುವ ನಿನೇರಿನ ರಭಸವನಕುಶ್ನೆ ಮತಗೆಳೂಳಿಸಿ,ಪಪ್ರೌವಾಹ ಮತಕುತ ಮಣಿಣನ 

ಸವೆತವನಕುಶ್ನೆ ನಿಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸಕುತತವೆ. 
• ಮರಕುಭಳೂಮನೇಕರಣವನಕುಶ್ನೆ ತಡಯಕುತತವೆ. 
• ಮಣಿಣನ ಫಲವತತತಯನಕುಶ್ನೆ ವತೃದಿದಸಲಕು ನರವಾಗಕುತತವೆ.
• ವಾಯಕುಗಕುಣವನಕುಶ್ನೆ ಸಮತಳೂನೇಲನ ಗೆಳೂಳಿಸಲಕು ಸಹಾಯಕ 
• ಇವು ವನಭ್ಯಾ ಜನೇವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ ಪ್ರೌಯ ನಿನೇಡಕುತತವೆ..( ಯಾವುದಾದರಕು 4)

2.ಭರತದ ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳ ವಿಧಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ .
  ಭರತದಲ್ಲಿ 6 ವಿಧದ ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ರಣಕುತತನೇವೆ. 
1.ಉಷಣ ವಲಯದ ನಿತಭ್ಯಾ ಹರಿದದ್ವಿ ಣರ್ಕಾದ ರಡಕುಗಳಕು  2.ಉಷಣ ವಲಯದ ಎಲೆ 
ಉದಕುರಿಸಕುವ ರಡಕುಗಳಕು 3.ಕಕುರಕುಚಲಕು ಸಸಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ಹಕುಲಕುಪ್ಲಾಗಾವಲಕು 
4.ಮರಕುಭಳೂಮ ಸಸಭ್ಯಾ ವಗರ್ಕಾ 5.ಪವರ್ಕಾತ ರಡಕುಗಳಕು 6.ಮಾಬೆಂಗೆಳೂಪ್ರೌನೇವ  
ರಡಕುಗಳಕು.
3.ಉಷಣ ವಲಯದ ನಿತಭ್ಯಾ ಹರಿದದ್ವಿ ಣರ್ಕಾದ ರಡಕುಗಳ ಲಕಕ ಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಸಿ. 

• ಈ ವಿಧದ ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳಕು 250  ಸಬೆಂ.ಮನೇ. ಗಳಿಗಿಬೆಂತ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ವಾಷಿರ್ಕಾಕ 
ಮಳಯಾಗಕುವ ಭಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಬೆಂಡಕುಬರಕುತತವೆ. 

• ಈ ರಡಕುಗಳಕು ದಟಸ ವಾಗಿವೆ ಮತಕುತ ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಳಕು ಎತತರಕಕ 
ಬಳಯಕುತತವೆ.

• ಮರಗಿಡಗಳಕು ಯಾವುದನೇ ಒಬೆಂದನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಉದಕುರಿಸಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ . ಹಿನೇಗಾಗಿ ಅವು ಸದಾಹಸಿರಾಗಿರಕುತತವೆ. 

• ಇಲ್ಲಿ ಬಳಯಕುವ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಮರಗಳಕು :ತನೇಗ, ಬಿನೇಟ, ಎಬಳೂನೇನಿ, 
ಮಹಳೂಗನಿ,ಗಕುಜಾರ್ಕಾನ ಮತಕುತ ಚಬೆಂಪ.

4.ಉಷಣ ವಲಯದ ಎಲೆ ಉದಕುರಿಸಕುವ ರಡಕುಗಳ ಲಕಕ ಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ಇವುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಣರ್ಕಾಪತಿ ಅರಣಭ್ಯಾ  ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.
• ಇವು ವಷರ್ಕಾದಲ್ಲಿ  -100-200 ಸಬೆಂ.ಮನೇ. ಮಳ ಬಿನೇಳಕುವ 

ಭಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಬೆಂಡಕು ಬರಕುತತವೆ. 
• ಈ ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳ ಮರಗಳಕು ವಸಬೆಂತ ಋತಕು ಮತಕುತ ಬನೇಸಿಗೆಯ 

ಆರಬೆಂಭದಲ್ಲಿ ತಮಲ್ಮೆ  ಎಲೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಉದಕುರಿಸಕುತತವೆ. ಹಿನೇಗಾಗಿ 
ಇವುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ರಡಕುಗಳಕು ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.

• ನಮಲ್ಮೆ  ದನೇಶದಲ್ಲಿ  ಇವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ  ಹಬೆಂಚಿಕಯಾಗಿವೆ.
• ಇಲ್ಲಿನ ಮರಗಳಕು: ತನೇಗ,ಸಲ್,ಶಿಪ್ರೌನೇಗಬೆಂಧ, ಕಬೆಂದಾಳ, ತಪಸಿಮರ, 

ಮತಿತ, ದಳೂಡಡ ಬಾಗೆ, ಮಾವು.ಬನೇವು ಇತಾಭ್ಯಾದಿ. 
5.ಮಾಬೆಂಗೆಳೂಪ್ರೌನೇವ  ರಡಕುಗಳ ಲಕಕ ಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ಈ ರಡಕುಗಳಕು ಅಧಿಕ ಮಳ ಬಿನೇಳಕುವ ಜವುಗಕು ಪಪ್ರೌದನೇಶ,ನದಿ ಮಕುಖಜ 

ಭಳೂಮ ಮತಕುತ ಉಬಬ್ಬಾ ರವಿಳಿತಗಳಕುಳಳ  ಸಮಕುದಪ್ರೌ ತಿನೇರಗಳಲ್ಲಿ ಕಬೆಂಡಕು 

ಬರಕುತತವೆ. 
• ಈ ರಡಕುಗಳಕು ಸಮಕುದಪ್ರೌದ ಕಡಗೆ ಬಾಗಿರಕುವ ಕಳೂಬೆಂಬಗಳಿಬೆಂದ 

ಬಳದಿರಕುವ ಬಿಳಿಲಕುಗಳಕು ಮರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರಕುತತವೆ.
• ಬಿಳಿಲಕುಗಳಕು ಸಮಕುದಪ್ರೌದ ನಿನೇರಿನಲ್ಲಿ ಮಕುಳಕುಗಿರಕುತತವೆ. 
• ಭರತದಲ್ಲಿ ಪೂವರ್ಕಾ ಕರಾವಳಿಯ ನದಿಮಕುಖಜ ಭಳೂಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಕುಲ್ಚಿ 

ಕಬೆಂಡಕುಬರಕುತತವೆ. ಹಾಗಳೂ ಅಲಪ್ಲಾ ಲ್ಲಿ ಚದಕುರಿದಬೆಂತ ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ
ಕಬೆಂಡಕು ಬರಕುವವು. 

• ಇಲ್ಲಿನ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಮರಗಳಕು ಸಕುಬೆಂದರಿ,ಬತತ ,ಜರಿಗಿಡ,ತಾಳ,ಕಬೆಂದಾಳ, 
ಕನೇದಿಗೆ.

6.ಅರಣಭ್ಯಾ  ನಾಶಕಕ ರರಣಗಳನೇನಕು? ಅರವಾ ಇತಿತನೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳ 
ಕ್ಷೇತ ತವು ಕಡಿಮಯಾಗಕುತಿತದ.ಇದಕಕ ರರಣಗಳನೇನಕು?
• ಕತೃಷಿ ಕ್ಷೇತ ತದ ವಿಸತರಣೆ 
• ರಸತ ಮತಕುತ ರಕೈಲಕು ಮಾಗರ್ಕಾಗಳ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ 
• ನಿನೇರಾವರಿ ಯೋಜನಗಳ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ 
• ಕಕೈಗಾರಿಕನೇಕರಣ,ನಗರಿನೇಕರಣ 
• ಅತಿಯಾಗಿ ಮನೇಯಿಸಕುವಿಕ 
• ರಡಿಗ್ಗೂಚಕುಲ್ಚಿ .
7.ಅರಣಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂರಕಕ ಣಾ ವಿಧಾನಗಳಕು / ಅರಣಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂರಕಕ ಣೆ ತಗೆದಕುಕಳೂಳಕುಳವ 
ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
•  ಅರಣಭ್ಯಾ ನಾಶದ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ 
• ಮತಿಮನೇರಿ ಮನೇಯಿಸಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ತಡಗಟಕುಸವುದಕು. 
• ರಡಿಗ್ಗೂಚಕುಲ್ಚಿ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ 
• ಅರಣಭ್ಯಾ  ಅತಿಕ ತಮಣದ ತಡ 
• ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಕನೇಟ ಮತಕುತ ರಳೂನೇಗಗಳ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ 
• ಮರಗಳ ಕಳಳ ಸಗಾಣಿ ತಡ 
• ಅರಣಭ್ಯಾ ನಾಶ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ ರಯಿದಯನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಕುವುದಕು. 
• ಅರಣಭ್ಯಾ  ಬಳಸಲಕು ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹ 
• ಅರಣಭ್ಯಾ  ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತಯ ಬಗೆಗ್ಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವನಕುಶ್ನೆಬೆಂಟಕುಮಾಡಕುವುದಕು.
8.ಜನೇವಿ ಸಬೆಂರಕಕ ಣಾ ವಲಯಗಳ  ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳನೇನಕು?
- ಜನೇವಿಸಬೆಂರಕಕ ಣೆ  -ಸಬೆಂಶಳೂನೇಧನ  -ಶಿಕಕ ಣ  -ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯರನಕುಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಭಗಿಯಾಗಕುವಬೆಂತ ಮಾಡಕುವುದಕು.

                                                                                                                                                                                                                               
10 ನನೇ ತರಗತಿ ,ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ                                               ರಚನ : ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ ಸಹ ಶಿಕಕ ಕರಕು ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಕಕ ಜಾಲ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ 04.  54    



.I  ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ 
1.ನಿನೇರಾವರಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ವಭ್ಯಾ ವಸಯದ ಭಳೂಮಗೆ ಕತೃತಕವಾಗಿ ರಲಕುವೆ,ಬಾವಿ ಮತಕುತ ಕರಗಳಿಬೆಂದ 
ನಿನೇರಕು ಸರಬರಾಜಕು ಮಾಡಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇರಾವರಿ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು. ಅರವಾ 
ಕತೃಷಿಯ ಉದ್ದೇಶಕಕ ಕತೃತಕವಾಗಿ ನಿನೇರಕು ಪೂರಕೈಕ ಮಾಡಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇರಾವರಿ
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
2.ಭಳೂಮಯ ಮನೇಲನ ನಿನೇರಿನ ಮಳೂಲಗಳಕು ಯಾವುವು?
- ನದಿಗಳಕು ಮತಕುತ ಸರಳೂನೇವರಗಳಕು .
3.ಅಬೆಂತಜರ್ಕಾಲದ ನಿನೇರಿನ ಮಳೂಲಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಳೂಡಿ.
-ಬಾವಿ ಮತಕುತ ಚಿಲಕುಮಗಳಕು
4.ರಲಕುವೆ ನಿನೇರಾವರಿಯ ಎರಡಕು ವಿಧಗಳಕು ಯಾವುವು?
-1) ಪಪ್ರೌವಾಹ ರಲಕುವೆಗಳಕು 2) ಸವರ್ಕಾರಲಕ ರಲಕುವೆಗಳಕು.
5.ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತ ಭರತದ ಮೊದಲ ವಿವಿದಳೂನೇದ್ದೇಶ ಯೋಜನ ಯಾವುದಕು? 
ಅರವಾ ಅಮರಿರ ಸಬೆಂಯಕುಕತ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾನದ ಟನಿಸಿತ್ಸಾ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನ 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮರ್ಕಾಸಿದ ಯೋಜನ ಯಾವುದಕು? 
 -ದಾಮೊನೇದರ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನ.
6.ಹಿರಾಕಕುಡ್ ಯೋಜನ ಯಾವ ನದಿಗೆ ನಿಮರ್ಕಾಸಲಗಿದ.?- ಮಹಾನದಿ 
7.ಭರತದಲ್ಲಿಯನೇ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಎತತರವಾದ ಮತಕುತ ಪಪ್ರೌಮಕುಖವಾದ 
ವಿವಿದಳೂನೇದ್ದೇಶ ಯೋಜನ - ಭರಪ್ರೌನಬೆಂಗಲ್ ಯೋಜನ.(ಸಟಪ್ಲಾನೇಜ ನದಿಗೆ 
ನಿಮರ್ಕಾಸಲಗಿದ.) 
8.ಭರಪ್ರೌನಬೆಂಗಲ್ ಯೋಜನಯ ಮತಳೂತಬೆಂದಕು ಹಸರಕು 
- ಗೆಳೂನೇವಿಬೆಂದ ಸಗರ
9.ಕಳೂನೇಸಿ ಯೋಜನಯ ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ಉದ್ದೇಶವೆನೇನಕು? 
- ಪಪ್ರೌವಾಹ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ .
10.ಭರತ ಮತಕುತ ನನೇಪಳಗಳ ಜಬೆಂಟಿ ಯೋಜನ -ಕಳೂನೇಸಿಯೋಜನ .
11.ತಕುಬೆಂಗಭದಾಪ್ರೌ ಯೋಜನಯ ಮತಳೂತಬೆಂದಕು ಹಸರಕು - ಪಬೆಂಪಸಗರ
12.ಕನಾರ್ಕಾಟಕದ ದಳೂಡಡ  ವಿವಿದಳೂನೇದ್ದೇಶ ಯೋಜನ ಯಾವುದಕು?
- ಕತೃಷಾಣ ಮನೇಲದ ಬೆಂಡ ಯೋಜನ
13.ರಿಹಾಬೆಂದ್ ಯೋಜನ ಜಲಶಯದ ಹಸರಕು
-ಗೆಳೂನೇವಿಬೆಂದವಲಪ್ಲಾ ಭಪಬೆಂತ ಸಗರ 
14.ದಕ್ಷಿಣ ಭರತದಲ್ಲೇ ಉದದ ವಾದ ನದಿ ಯಾವುದಕು? -ಗೆಳೂನೇದಾವರಿ 
15.ಗಬೆಂಗಾ ನದಿಯ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಉದದ ವಾದ ಉಪನದಿ ಯಾವುದಕು?
- ಯಮಕುನ 

.II  ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ  .:
1.ನಿನೇರಕು/ಜಲಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ನಿನೇರಕು ಅತಭ್ಯಾ ಮಳೂಲಭ್ಯಾ  ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲ
• ನಿನೇರಿಲಪ್ಲಾ ದ ಸಕುಸಿಸ್ಥಾರ ಜನೇವನ ಸಧಭ್ಯಾ ವಿಲಪ್ಲಾ .
• ಮಾನವನಿಗೆ ಕಕುಡಿಯಲಕು,ಅಡಿಗೆಗೆ,ಸದ್ವಿ ಚಚ್ಛಾ ತಗೆ ನಿನೇರಕು ಅವಶಭ್ಯಾ ಕ
• ವಭ್ಯಾ ವಸಯ,ವಿದಕುಭ್ಯಾಚಚ್ಛಾ ಕತ ತಯಾರಿಕ ಕಕೈಗಾರಿಕ , ನೌರಯಾನ, 

ಮನೇನಕುಗಾರಿಕಗೆ ನಿನೇರಕು ಅವಶಭ್ಯಾ ಕ.
2.ಬಪ್ರೌಹಲ್ಮೆ ಪುತ ತ ನದಿಯನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ಬರಯಿರಿ.
• ಇದಕು ಮಾನಸ ಸರಳೂನೇವರದ ಸಮನೇಪ ಚಮಯಕುಬೆಂಗ್ ಡಕುಬೆಂಗ್  ಎಬೆಂಬಲ್ಲಿ

(ಟಿಬರ) ಉಗಮ ಹಳೂಬೆಂದಕುತತದ. 
• ಆರಬೆಂಭದಲ್ಲಿ ಪೂವಾರ್ಕಾಭಿಮಕುಖವಾಗಿ ಹರಿದಕು ಅರಕುಣಾಚಲ 

ಪಪ್ರೌದನೇಶದಲ್ಲಿ ಕರಿದಾದ ಕಬೆಂದರವಬೆಂದರ ಮಳೂಲಕ ಭರತವನಕುಶ್ನೆ 
ಪಪ್ರೌವೆನೇಶಿಸಕುತತದ.

• ಇದರ ಉದದ  2589 ಕಮನೇ. ಬಾಬೆಂಗಪ್ಲಾ ದಲ್ಲಿ ಗಬೆಂಗಾನದಿಯನಕುಶ್ನೆ 
ಸನೇರಕುತತದ. 

3.ಭರತಕಕ ನಿನೇರಾವರಿಯಕು ಅತಭ್ಯಾ ಗತಭ್ಯಾ  ಏಕ?
• ಭರತವು ಕತೃಷಿ ಪಪ್ರೌಧಾನ ದನೇಶ ಆದದ ರಿಬೆಂದ ಕತೃಷಿಗೆ ಅವಶಭ್ಯಾ ಕವಾದ ನಿನೇರಕು 

ಸರಬರಾಜಕು ಅತಭ್ಯಾ ಗತಭ್ಯಾ . 
• ಭರತದ ಕತೃಷಿಯಕು ಬಹಕುಭಗ ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ಮಳಯನಾಶ್ನೆಧರಿಸಿದ. 

ಆದರ ಮಳಯ ಹಬೆಂಚಿಕಯಕು ಋತಕುರಲಕ,ಅರಲಕ ಮತಕುತ 
ಅಸಮಾನತಯಿಬೆಂದ ಕಳೂಡಿದ. 

• ಕಲವು ಬಳಗಳಿಗೆ ಹಚಿಲ್ಚಿನ ಪಪ್ರೌಮಾಣದ ಹಾಗಳೂ ನಿರಬೆಂತರವಾದ ನಿನೇರಿನ 
ಪೂರಕೈಕ ಅಗತಭ್ಯಾ  ಉದಾ:ಭತತ,ಕಬಕುಬ್ಬಾ. 

• ಅಧಿಕ ಇಳಕುವರಿ ಮತಕುತ ಉತಾತದನಗಾಗಿಯಳೂ ನಿರಬೆಂತರ ನಿನೇರಿನ 
ಪೂರಕೈಕ ಅಗತಭ್ಯಾ .

4.ಭರತದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ನಿನೇರಾವರಿಯಕು ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಸಸ್ಥಾನ ಪಡದಿದ.ಎಬೆಂದಕು 
ಹನೇಗೆ ಹನೇಳಕುವಿರಿ.

• ಇದಕು ಭರತದ ಅತಿ ಪಪ್ರೌಮಕುಖವಾದ ನಿನೇರಾವರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದ.
• ನಮಲ್ಮೆ  ದನೇಶದ ಒಟಕುಸ ನಿನೇರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ಶನೇ.60.7 ಭಗವು 

ಬಾವಿ ನಿನೇರಾವರಿ ಸೌಕಯರ್ಕಾ ಹಳೂಬೆಂದಿದ. 
• ಬಾವಿ ನಿನೇರಾವರಿ ಕಡಿಮ ಮಳಯಾಗಕುವ ಪಪ್ರೌದನೇಶದಲ್ಲಿಯಳೂ 

ಸಧಭ್ಯಾ , ಕಡಿಮ ವೆಚಲ್ಚಿ ದಲ್ಲಿ ಸಕುಲಭವಾಗಿ ಬಾವಿ ತಳೂನೇಡಬಹಕುದಕು,
• ವೆಚಲ್ಚಿ ದಾಯಕ ತಬೆಂತ ತಜ್ಞಾನ ಬನೇರಗಿಲಪ್ಲಾ . ಸಣಣ  ಭಳೂ ಹಿಡಕುವಳಿ 

ರಕೈತರಿಗಳೂ ಇದಕು ಲಭಭ್ಯಾ ವಾಗಬಲಪ್ಲಾ ದಕು.
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-6

ಭರತದ ಜಲಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳಕು



5.ಪಪ್ರೌವಾಹ ರಲಕುವೆ ಮತಕುತ ಸವರ್ಕಾರಲಕ ರಲಕುವೆಗಳ ನಡಕುವಿನ ವಭ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಸ 
ತಿಳಿಸಿ.

ಪಪ್ರೌವಾಹ ರಲಕುವೆ ಸವರ್ಕಾರಲಕ ರಲಕುವೆ

ಯಾವುದನೇ ಅಣೆಕಟಸಯನಕುಶ್ನೆ 
ನಿಮರ್ಕಾಸದನೇ ನನೇರವಾಗಿ ನದಿಯಿಬೆಂದ
ರಲಕುವೆ ತಳೂನೇಡಿ ಕತೃಷಿ ಭಳೂಮಗೆ 
ನಿನೇರಕು ಪೂರಕೈಸಕುವುದಕು ಪಪ್ರೌವಾಹ 
ರಲಕುವೆ.

ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಣೆಕಟಕುಸಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಟಿಸಸಿ 
ಜಲಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನೇರಕು ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಿಸಿ 
ಅದನಕುಶ್ನೆ ರಲಕುವೆ ಮಳೂಲಕ ನಿನೇರಕು 
ಪೂರಕೈಸಕುವುದನೇ 
ಸವರ್ಕಾರಲಕರಲಕುವೆ.

6.ವಿವಿರಳೂನೇದ್ದೇಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಅರವಾ 
ಉಪಯೋಗ/ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
- ನಿನೇರಾವರಿಪೂರಕೈಕ -ಪಪ್ರೌವಾಹಗಳ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ - ಜಲ ವಿದಕುಭ್ಯಾತ 
ತಯಾರಿಕ. -ಮಣಿಣನ ಸವೆತದ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ, -ಒಳನಾಡಿನ ನೌರಯಾನ 
-ಒಳನಾಡಿನ ಮನೇನಕುಗಾರಿಕ. -ಮನರಬೆಂಜನಾ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ , -ಗತೃಹಬಳಕ 
-ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಿಗೆ ನಿನೇರಕು ಪೂರಕೈಕ - ಅರಣಭ್ಯಾ  ಪನೇಷಣೆ -ನಿರಕುಪಯಕುಕತ 
ಭಳೂಮಯನಕುಶ್ನೆ ಕತೃಷಿಗಾಗಿ ಪರಿವತರ್ಕಾನ ಮಾಡಕುವುದಕು.
7.ದಾಮೊನೇದರ ನದಿ ಕಣಿವೆ/ಭಕ ತ-ನಬೆಂಗಲ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ/ಹಿರಾಕಕುಡ್ 
ಯೋಜನ/ಕಳೂನೇಸಿ ಯೋಜನ/ ರಿಹಾಬೆಂದ್ ಯೋಜನಗಳ 
ಉದ್ದೇಶಗಳನೇನಕು?ಪಪ್ರೌವಾಹ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ  - ನಿನೇರಾವರಿ ಪೂರಕೈಕ - 
ಜಲವಿದಕುಭ್ಯಾತ  ತಯಾರಿಕ  - ಮನೇನಕುಗಾರಿಕ -ಮಣಿಣನ ಸವೆತದ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ 
-ಅರಣಭ್ಯಾ  ಪನೇಷಣೆ -ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಸರಿಗೆ 
8.ಹಿಮಾಲಯದ ನದಿಗಳಕು ಮತಕುತ ಪಯಾರ್ಕಾಯ ಪಪ್ರೌಸಸ್ಥಾ ಭಳೂಮಯ 
ನದಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅರವಾ ಉತತರ ಭರತದ ಮತಕುತ ದಕ್ಷಿಣ ಭರತದ ನದಿಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಪಟಿಸ ಮಾಡಿ.

ಹಿಮಾಲಯದ ನದಿಗಳಕು ಪಯಾರ್ಕಾಯ ಪಪ್ರೌಸಸ್ಥಾ ಭಳೂಮಯ 
ನದಿಗಳಕು 

ಸಿಬೆಂಧಳೂ,ಗಬೆಂಗ ಮತಕುತ ಬಪ್ರೌಹಲ್ಮೆ ಪುತ ತ 
ನದಿಗಳಕು,ಝನೇಲಬೆಂ,ಚಿನೇನಾಬ, 
ಬಿಯಾಸ, 
ರಾವಿ,ಸಟಪ್ಲಾನೇಜ,ಯಮಕುನ, 
ಘಾಗ ಪ್ರೌ,ಗಬೆಂಡರ, ರಾಮಗಬೆಂಗಾ, 
ಗೆಳೂನೇಮತಿ, ಶಾರದ, ಸಳೂನೇನ 
ಮತಕುತ ಕಳೂನೇಸಿ.

ಮಹಾನದಿ,ಗೆಳೂನೇದಾವರಿ, ಕತೃಷಾಣ, 
ರವೆನೇರಿ, ನಮರ್ಕಾದಾ ಮತಕುತ ತಾಪಿ 
ನದಿಗಳಕು ,ಭಿನೇಮ, ತಕುಬೆಂಗಭದಾಪ್ರೌ, 
ಕಳೂನೇಯಾಶ್ನೆ,ಮಲಪಪ್ರೌಭ,ಘಟಪಪ್ರೌಭ, 
ಹನೇಮಾವತಿ,ಶಿನೇಬೆಂಷಾ,ಕಬಿನಿ, 
ಸಬರಮತಿ ಮಾಬೆಂಡಳೂನೇವಿ, ಜಕುವಾರಿ,
ಶರಾವತಿ, ರಳಿ, ನನೇತಾಪ್ರೌವತಿ ಮತಕುತ 
ಪರಿಯಾರ 

1.ಭಳೂ ಬಳಕ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಭಳೂಮಯನಕುಶ್ನೆ ವಭ್ಯಾ ವಸಯ,ಅರಣಭ್ಯಾ ,ಹಕುಲಕುಪ್ಲಾಗಾವಲಕು,ವಭ್ಯಾ ವಸಯನೇತರ 
ಬಳಕ ಮಕುಬೆಂತಾದ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಕುವುದನಶ್ನೆನೇ ಭಳೂ ಬಳಕ 
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
2.ಸಗಕುವಳಿಗೆ ಬಳಕ ಮಾಡದ ಭಳೂಮಯನಕುಶ್ನೆ ಏನಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು?
-ಪಳಕು ಭಳೂಮ
3.ಬಳಕಯಾಗದ ಕತೃಷಿಯೋಗಭ್ಯಾ  ಭಳೂಮ ಹನೇಗೆ ನಿಮರ್ಕಾತವಾಗಕುತತದ?
-ಇದಕು ನಿಗದಿತ ಮಣಿಣನ ಸರದ ಕಳೂರತಯಿಬೆಂದಾಗಿ ಕತೃಷಿಗೆ ಬಳಕ ಮಾಡದ 
ಹಾಗೆನೇ ಬಿಡಕುವುದರಿಬೆಂದ ನಿಮರ್ಕಾತವಾಗಕುತತದ.
4.ವಭ್ಯಾ ವಸಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಮನಕುಷಭ್ಯಾ  ತನಗೆ ಅಗತಭ್ಯಾ ವಾದ ಆಹಾರ ಧಾನಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ಕಚಾಚ್ಛಾ ಪದಾರರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಪೂರಕೈಸಕುವ ಬಳಗಳ ಪನೇಷಣೆಗಾಗಿ ಭಳೂಮಯನಕುಶ್ನೆ ಉಳಕುಮ 
ಮಾಡಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ವಭ್ಯಾ ವಸಯ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.
5.ಭರತದ ರಕೈತರಕು ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿ ಜಳೂನ-ಜಕುಲೆಕೈನಲ್ಲಿ ಬಿತತನ ಮಾಡಿ, 
ಅಕಳೂಸನೇಬರ ನಲ್ಲಿ ಇಳಕುವರಿ ಪಡಯಕುತಾತರ.ಏಕ?
-ಈ ಅವಧಿಯಕು ನಕೈಋತಭ್ಯಾ  ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ ಮಾರಕುತಗಳ ಅವಧಿಯಾಗಿದಕುದ, 
ರಕೈತರಕು ವಭ್ಯಾ ವಸಯಕಕ ಮಾನಳೂತ್ಸಾನನಕುಶ್ನೆ ಅವಲಬೆಂಬಿಸಿದ್ದಾರ. 
6.ಏಪಿಪ್ರೌಲ್-ಮನೇ ತಿಬೆಂಗಳಕುಗಳಲ್ಲಿ ದಿದ್ವಿ ದಳ ಧಾನಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ತರರರಿಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಬಳಯಕುವುದಕು ಈ ಬಗೆಯ ಬನೇಸಯಕಕ ಉದಾಹರಣೆ-ಜನೇಡ್ ಬನೇಸಯ
7.ತದ್ವಿ ರಿತ ಅರವಾ ಸಬೆಂದಪ್ರೌ ಬನೇಸಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಚಿಕಕ  ಭಳೂ ಹಿಡಕುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬಬೆಂಡವಾಳ ಮತಕುತ ರಮರ್ಕಾಕರನಕುಶ್ನೆ 
ತಳೂಡಗಿಸಕುವ ಬನೇಸಯ ಪದದ ತಿಗೆ ಸಬೆಂದಪ್ರೌ ಬನೇಸಯ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು 
8.ಜನೇವನಾಧಾರ ಬನೇಸಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? 
- ರಕೈತ ಮತಕುತ ಆತನ ಕಕುಟಕುಬೆಂಬದ ಬಳಕಗಾಗಿ ಬಳ ಬಳಯಕುವ ಕತೃಷಿ 
ಪದದ ತಿಗೆ ಜನೇವನಾಧಾರ ಬನೇಸಯ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
9.ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  ಬನೇಸಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ವಾಭ್ಯಾಪರದ ಉದ್ದೇಶರಕಗಿ ಬಳಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಯಕುವ ಕತೃಷಿ ವಿಧಾನಕಕ 
ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  ಬನೇಸಯ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.
10.ಮಶ ಪ್ರೌ ಬನೇಸಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಬಳಗಳ ಸಗಕುವಳಿ ಮತಕುತ ಪಶಕುಪಲನ ಜಳೂತಜಳೂತಯಾಗಿ ಸಗಕುವ 
ಕತೃಷಿವಿಧಾನವನಕುಶ್ನೆ ಮಶ ಪ್ರೌ ಬನೇಸಯ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
11.ನಡಕುತಳೂನೇಟ ಬನೇಸಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಮಾರಾಟರಕಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ತಳೂನೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರಳೂ ಒಬೆಂದಕು 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-7

ಭರತದ ಭಳೂ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳಕು



ಬಳಯ ಸಗಕುವಳಿಗೆ ನಡಕುತಳೂನೇಟದ ಬನೇಸಯ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು 
12.ಒಣ ಬನೇಸಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? 
-ಅತಿ ಕಡಿಮ ಮಳ ಬಿನೇಳಕುವ ಹಾಗಳೂ ನಿನೇರಾವರಿ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ವಿಲಪ್ಲಾ ದ, ಇದದ ರಳೂ 
ಅದಕು ಮತವಾಗಿರಕುವ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಳೂಢಯಲ್ಲಿರಕುವ ಬನೇಸಯ ಪದದ ತಿ 
ಯನಕುಶ್ನೆ ಒಣ ಬನೇಸಯ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.
13.ಆದಪ್ರೌರ್ಕಾ ಬನೇಸಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
 -ಸಕಷಕುಸ ಮಳ ಬಿನೇಳಕುವ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿನೇರಾವರಿಯ ನರವಿಲಪ್ಲಾ ದ 
ಬಳಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಯಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಆದಪ್ರೌರ್ಕಾ ಬನೇಸಯ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.
14.ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಉದದ ಕಳೂಕ ಹಾಗಳೂ ಇತರ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಮಳಯಾಗಕುವ 
ಭಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಬೆಂಡಕು ಬರಕುವ ಬನೇಸಯ - ಆದಪ್ರೌರ್ಕಾ ಬನೇಸಯ 
15.ವಗಾರ್ಕಾವಣೆ ಬನೇಸಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ರಡಿನ ಸದ್ವಿ ಲತ  ಭಗವನಕುಶ್ನೆ ಕತತರಿಸಿ,ಸಕುಟಕುಸ ವಿಸತರಿಸಿ ಕಲವು ವಷರ್ಕಾಗಳ ರಲ 
ಬನೇಸಯ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಣಿಣನ ಸರವು ಕಡಿಮಯಾದ ಮನೇಲೆ ಅದನಕುಶ್ನೆ
ಬಿಟಕುಸ ಮತಳೂತಬೆಂದಡಗೆ ವಲಸ ಹಳೂನೇಗಿ ಅದನೇ ರಿನೇತಿಯ ಬನೇಸಯ ಕ ತಮ 
ಮಕುಬೆಂದಕುವರಿಸಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ವಗಾರ್ಕಾವಣೆ ಬನೇಸಯ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು. 
16.ಸಿಸ್ಥಾರ ಅರವಾ ಸಸ್ಥಾಯಿ ಬನೇಸಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಶಾಶದ್ವಿ ತವಾಗಿ ಒಬೆಂದನೇ ಕಡ ನಲಸಿ ಸಗಕುವಳಿ ಮಾಡಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಸಿಸ್ಥಾರ ಅರವಾ 
ಸಸ್ಥಾಯಿ ಬನೇಸಯ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
17.ನಿನೇರಾವರಿ ಬನೇಸಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ನಿನೇರಾವರಿ ಸಹಾಯದಿಬೆಂದ ಬಳ ಬಳಯಕುವ ಕತೃಷಿ ವಿಧಾನವನಕುಶ್ನೆ 
ನಿನೇರಾವರಿ ಬನೇಸಯ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು
18.ಭರತಕಕ ನಿನೇರಾವರಿ ಬನೇಸಯ ಅತಾಭ್ಯಾವಶಭ್ಯಾ ಕವಾದಕುದಕು.ಏಕ?
-ಭರತದಲ್ಲಿ ಮಳಯ ಹಬೆಂಚಿಕಯಕು ಋತಕುರಲಕ,ಅರಲಕ ಮತಕುತ 
ಅಸಮಾನವಾದಕುದಕು ಆದಕುದರಿಬೆಂದ ನಿನೇರಾವರಿ ಬನೇಸಯ ಅತಭ್ಯಾ ಗತಭ್ಯಾ .
19.ಬಳ ಋತಕು ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಕತೃಷಿ ಪಪ್ರೌದನೇಶವಬೆಂದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಳಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಗಕುವಳಿ ಮಾಡಕುವ 
ನಿದಿರ್ಕಾಷಸ  ಅವಧಿಗೆ ಬಳ ಋತಕು ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
20.ಮಕುಬೆಂಗಾರಕು ಬಳ ಋತಕು ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಮಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳ ಬಳಯಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಮಕುಬೆಂಗಾರಕು ಬಳ ಋತಕು 
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
21.ಹಿಬೆಂಗಾರಕು ಬಳ ಋತಕು ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಹಿಬೆಂಗಾರಕು ಮಳಗಾಲವೆಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವ ಈಶಾನಭ್ಯಾ  ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ 
ಆರಬೆಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಬೆಂದರ ಅಕಳೂಸನೇಬರ-ನವೆಬೆಂಬರ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತತನ ಮಾಡಿ, 
ಫಬಪ್ರೌವರಿ-ಮಾಚ ರ್ಕಾ ತಿಬೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ ಕಟವು ಮಾಡಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಹಿಬೆಂಗಾರಕು 
ಬಳ ಋತಕು ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.

22.ಜನೇಡ್ ಬಳ ಋತಕು ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಮಕುಬೆಂಗಾರಕು ಮತಕುತ ಹಿಬೆಂಗಾರಕು ಬಳ ಋತಕುಗಳ ನಡಕುವಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಳಯಕುವ ಬಳಗಳಕು 
23.ಬಳಯಿಡಕುವ ಮಾದರಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಒಬೆಂದಕು ನಿದಿರ್ಕಾಷಸ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಳಗಳಿಬೆಂದ ಆವರಿಸಿರಕುವ ಪಪ್ರೌದನೇಶದ
ಅನಕುಪತವನಕುಶ್ನೆ ಬಳಯಿಡಕುವ ಮಾದರಿ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
24.ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  ಬಳಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ -ಕಬಕುಬ್ಬಾ ,ಹತಿತ, 
ತಬೆಂಬಾಕಕು,ಎಣೆಣರಳಕುಗಳಕು 
25.ಅತಿ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಭತತವನಕುಶ್ನೆ ಬಳಯಕುವ ರಾಜಭ್ಯಾ  ಯಾವುದಕು? 
- ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಬಬೆಂಗಾಳ.
26.ಗೆಳೂನೇಧಿಯ ಕಣಜ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವ ರಾಜಭ್ಯಾ  ಯಾವುದಕು?-ಪಬೆಂಜಾಬ
27.ಭರತದಲ್ಲಿ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಕಬಕುಬ್ಬಾ ಉತಾತದಿಸಕುವ ರಾಜಭ್ಯಾ   ಉತತರಪಪ್ರೌದನೇಶ– . 
28.ಸಕುವಣರ್ಕಾ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? 
- ತಳೂನೇಟಗಾರಿರ ಬಳಗಳ(ಹಣಕುಣ,ತರರರಿ,ಹಳೂಗಳಕು,ಬಾಳ) 
ಉತಾತದನಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌಗತಿ ಸಧಿಸಕುವುದಕಕ ಸಕುವಣರ್ಕಾ ರಪ್ರೌಬೆಂತಿ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
29.ಫ ಪ್ಲಾನೇರಿಕಲಲ್ಚಿ ರ/ಪುಷತ ಕತೃಷಿ  ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಮಾರಾಟರಕಗಿ ಹಳೂವುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಗಕುವಳಿ ಮಾಡಕುವ ಕಲೆಗೆ  ಫ ಪ್ಲಾನೇರಿಕಲಲ್ಚಿ ರ
/ಪುಷತ ಕತೃಷಿ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು
30.ಭರತದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಥಾ ಳಾಬೆಂತರ ಬನೇಸಯ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ.ಏಕ?
-ಸಿಸ್ಥಾರ ಬನೇಸಯ ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿರಕುವುದಕು, ಹಾಗಳೂ ಸರರ್ಕಾರವು ಸಸ್ಥಾ ಳಾಬೆಂತರ 
ಬನೇಸಯವನಕುಶ್ನೆ ನಿಷನೇಧಿಸಿದ.
31.ತಳೂನೇಟಗಾರಿರ ಬನೇಸಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಹಣಕುಣ,ತರರರಿ,ಹಳೂವು,ಔಷಧಿನೇಯ ಮತಕುತ ಅಲಬೆಂರರಿಕ ಬಳಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ತಳೂನೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ ತಮಬದದ ವಾಗಿ ಬಳಯಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ತಳೂನೇಟಗಾರಿರ 
ಬನೇಸಯ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.
32.ಭರತವು ವಿವಿಧ ತಳೂನೇಟಗಾರಿಕ ಬಳಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಯಲಕು ಉತತಮ 
ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ ಹಳೂಬೆಂದಿದ.ಏಕ?(ರರಣ ಕಳೂಡಿ)
-ಭರತವು ತನಶ್ನೆ  ವೆಕೈವಿಧಭ್ಯಾ  ವಾಯಕುಗಕುಣ ಮತಕುತ ಮಣಿಣನ ಪಪ್ರೌರರಗಳಿಬೆಂದ 
ವಿವಿಧ ತಳೂನೇಟಗಾರಿಕ ಬಳಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಯಲಕು ಉತತಮ ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ 
ಹಳೂಬೆಂದಿದ.

.II  ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ  .:
1.ಭಳೂ ಬಳಕಯ ಮನೇಲೆ ಪಪ್ರೌಭವ ಬಿನೇರಕುವ ಅಬೆಂಶಗಳಾವುವು? ಅರವಾ 
ಭಳೂ ಬಳಕಯಕು ವಿವಿಧ ಅಬೆಂಶಗಳಿಬೆಂದ ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಲತ ಡಕುತತದ.ಹನೇಗೆ?

• ಭಳೂ ಮನೇಲೆಲ್ಮೆಕೈ ಲಕಕ ಣಗಳಕು 
• ವಾಯಕುಗಕುಣ 
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• ಮಣಕುಣಗಳಕು 
• ಜನಸಬೆಂದಪ್ರೌತ 
• ಸಮಾಜಕ,ಆರರ್ಕಾಕ ಮತಕುತ ತಾಬೆಂತಿಪ್ರೌಕ ಅಬೆಂಶಗಳಕು 

2.ಭರತದ ಭಳೂ ಬಳಕಯ ಮಾದರಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ
- ನಿವದ್ವಿ ಳ ಸಗಕುವಳಿ ಭಳೂಮ   -ಅರಣಭ್ಯಾ  ಪಪ್ರೌದನೇಶ -ಕತೃಷಿಗಾಗಿ ದಳೂರಯದ 
ಭಳೂಮ -ಪಳಕು ಭಳೂಮ  - ಬಳಕಯಾಗದ ಕತೃಷಿಯೋಗಭ್ಯಾ  ಭಳೂಮ 
-ಖಾಯಬೆಂ ಹಕುಲಪ್ಲಾ ಗಾವಲಕು ಮತಕುತ ಇತರ ಗೆಳೂನೇಮಾಳ -ಇತರ ಭಳೂಮ 
3.ಕತೃಷಿ/ ವಭ್ಯಾ ವಸಯದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ದನೇಶದ ಆರರ್ಕಾರಭಿವತೃದಿದಯಕು ಕತೃಷಿಯ ಪಪ್ರೌಗತಿಯನಾಶ್ನೆಧಾರಿಸಿದ.
• ಭರತದಲ್ಲಿ ಕತೃಷಿಯಕು ಜನೇವನಾಧಾರಿತ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಮಳೂಲವಾಗಿದ.
• ಜನರಕು ಮತಕುತ ಜಾನಕುವಾರಕುಗಳಿಗೆ ಅಗತಭ್ಯಾ ವಾದ ಆಹಾರವನಕುಶ್ನೆ 

ಪೂರಕೈಸಕುತತದ.
• ದನೇಶದ ತತೃತಿನೇಯ ವತೃತಿತಗಳಾದ ಸರಿಗೆ,ವಾಭ್ಯಾಪರ,ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಬೆಂಗ್,ವಿಮ, 

ರಫುತ ಮಕುಬೆಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ನರವಾಗಕುತತದ.
• ಇದಕು ಹಲವು ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳ ಪಪ್ರೌಗತಿಗಳೂ ನರವಾಗಕುವುದಕು. ಉದಾ: 

ಹತಿತ ಮತಕುತ ಸಣಬಕು ಜವಳಿ, ಸಕಕ ರ ಕಕೈಗಾರಿಕ ಇತಾಭ್ಯಾದಿ.
4.ಕತೃಷಿಯಕು ದಿದ್ವಿತಿನೇಯ ಮತಕುತ ತತೃತಿನೇಯ ವಲಯಗಳ ಅಭಿವತೃದಿದಗೆ ಹನೇಗೆ 
ಸಹಾಯಕ ವಾಗಿದ?

• ಕತೃಷಿಯಕು ದನೇಶದ ತತೃತಿನೇಯ ವತೃತಿತಗಳಾದ 
ಸರಿಗೆ,ವಾಭ್ಯಾಪರ,ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಬೆಂಗ್, ವಿಮ, ರಫುತ ಮಕುಬೆಂತಾದವುಗಳಿಗೆ 
ನರವಾಗಕುತತದ.

• ಇದಕು ಹಲವು ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳ ಪಪ್ರೌಗತಿಗಳೂ ನರವಾಗಕುವುದಕು. ಉದಾ: 
ಹತಿತ ಮತಕುತ ಸಣಬಕು ಜವಳಿ, ಸಕಕ ರ ಕಕೈಗಾರಿಕ ಇತಾಭ್ಯಾದಿ.

• ಕತೃಷಿಯಕು ರಾಸಯನಿಕ ಮತಕುತ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಿಗೆ 
ಮಾರಕುಕಟಸ ಒದಗಿಸಕುತತದ.

5.ಮಕುಬೆಂಗಾರಕು ಮತಕುತ ಹಿಬೆಂಗಾರಕು ಬಳ ಋತಕುಗಳ ನಡಕುವಿನ ವಭ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ.

ಮಕುಬೆಂಗಾರಕು ಬಳ ಋತಕು ಹಿಬೆಂಗಾರಕು ಬಳ ಋತಕು 

1.ಮಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳ 
ಬಳಯಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಮಕುಬೆಂಗಾರಕು ಬಳ 
ಋತಕು ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
2.ಈ ಋತಕುವಿನಲ್ಲಿ ನಕೈರಕುತಭ್ಯಾ  
ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ  ಆರಬೆಂಭದಲ್ಲಿ ಅಬೆಂದರ 
ಜಳೂನ-ಜಕುಲೆಕೈ ತಿಬೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತತನ 
ಮಾಡಿ ಸಪಸಬೆಂಬರ-ಅಕಳೂಸನೇಬರ ಗಳಲ್ಲಿ 

1.ಹಿಬೆಂಗಾರಕು ಮಳ ರಲದಲ್ಲಿ ಬಳ
ಬಳಯಕುವುದಕು.
2.ಈಶಾನಭ್ಯಾ  ಮಾನಳೂತ್ಸಾನ  
ಆರಬೆಂಭದಲ್ಲಿ ಅಬೆಂದರ 
ಅಕಳೂಸನೇಬರ-ನವೆಬೆಂಬರ  ಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಿತತನ ಮಾಡಿ ಫಬಪ್ರೌವರಿ-ಮಾಚ ರ್ಕಾ
ತಿಬೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ ಕಟವು 

ಬಳ ಕಟವು ಮಾಡಲಗಕುತತದ.
3.ಈ ಅವಧಿಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಬಳ:ಭತತ, 
ರಾಗಿ,ಜಳೂನೇಳ, ಹತಿತ,ನಲಗಡಲೆ, 
ತಬೆಂಬಾಕಕು 

ಮಾಡಲಗಕುವುದಕು.
3.ಈ ಅವಧಿಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಬಳ: 
ಗೆಳೂನೇಧಿ,ಬಾಲರ್ಕಾ,ಕಡಲೆ,ನಾರಗಸ.

6.ಭರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನೇ ಪಪ್ರೌದನೇಶದ ಬಳಯಿಡಕುವ ಮಾದರಿಯಕು 
ರಲದಿಬೆಂದ ರಲಕಕ ಬದಲಗಕುತತದ. ಇದಕಕ ರರಣಗಳನೇನಕು?
- ಮನೇಲೆಲ್ಮೆಕೈ ಲಕಕ ಣಗಳಕು - ಮಣಕುಣ  -ವಾಯಕುಗಕುಣ -ಭಳೂಹಿಡಕುವಳಿಯ 
ಗಾತ ತ - ನಿನೇರಿನ ಪೂರಕೈಕ -ರಕೈತರ ಆರರ್ಕಾಕ ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿ -ತಬೆಂತ ತಜ್ಞಾನ .
7.ಭತತ ಬಳಗೆ ಬನೇರಗಕುವ ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿಗಳಕು ಅರವಾ ಭೌಗೆಳೂನೇಳಿಕ 
ಅಬೆಂಶಗಳಾವುವು?

• ಭತತವು ಉಷಣ ವಲಯದ ಬಳಯಾಗಿದಕುದ ಇದರ ಬಳಗೆ 180 ರಿಬೆಂದ 
250 ಅಧಿಕ ಉಷಾಣಬೆಂಶ ಮತಕುತ 100-200 ಸಬೆಂ.ಮನೇ. ಅಧಿಕ ಮಳ 
ಅಗತಭ್ಯಾ .

• ಮಕಕ ಲಕು ಮಣಕುಣ,ಜನೇಡಿ ಮತಕುತ ಜನೇಡಿ ಮಶಿಪ್ರೌತ ಮರಳಕು ಮಣಕುಣ ಈ 
ಬಳಗೆ ಸಳೂಕತ.

• ಭತತ ಗಿಡದ ತಳದಲ್ಲಿ ನಿನೇರಕು ನಿಬೆಂತಿರಬನೇಕಕು.ಆದಕುದರಿಬೆಂದ ಭಳೂಮ 
ಸಮತಟಸಗಿರಬನೇಕಕು.

• ಕಡಿಮ ಮಳ ಪಪ್ರೌದನೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನೇರಾವರಿ ಅತಾಭ್ಯಾವಶಭ್ಯಾ ಕ.
8.ಗೆಳೂನೇಧಿ ಬಳಗೆ ಬನೇರಗಕುವ ಭೌಗೆಳೂನೇಳಿಕ ಅಬೆಂಶ/ಲಕಕ ಣಗಳನೇನಕು?

• ಗೆಳೂನೇಧಿಯಕು ಸಮಶಿನೇತಳೂನೇಷಣ  ವಲಯದ ಬಳಯಾಗಿದ.
• ಇದರ ಬಳಗೆ ಸಧಾರಣ ಉಷಾಣಬೆಂಶ 100 ರಿಬೆಂದ 150 ಸ.ಉಷಾಣಬೆಂಶ

ಬನೇಕಕು.
•  50 ರಿಬೆಂದ 70 ಸಬೆಂ.ಮನೇ. ಮಳ ಅಗತಭ್ಯಾ .
• ಮರಳಕು ಮಶಿಪ್ರೌತ ಮತಕುತ ಕಪುತ ಮಣಕುಣ ಈ ಬಳಗೆ ಸಳೂಕತವಾದಕುದಕು.

9.ಕಬಕುಬ್ಬಾ ಬನೇಸಯಕಕ ಬನೇರಗಕುವ ಭೌಗೆಳೂನೇಳಿಕ 
ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿ/ಲಕಕ ಣ/ಅಬೆಂಶಗಳಾವುವು?

• ಕಬಕುಬ್ಬಾ ವಾಷಿರ್ಕಾಕ ಬಳ.ಹಿನೇಗಾಗಿ ಇದರ ಬನೇಸಯಕಕ ನಿನೇರಾವರಿ 
ಅಗತಭ್ಯಾ .

• ಇದಕಕ ಅಧಿಕ ಉಷಾಣಬೆಂಶ ಅಬೆಂದರ 210 ರಿಬೆಂದ 260  ಸ. ಬನೇಕಕು 
• ಅಧಿಕ ಮಳ 100 ರಿಬೆಂದ 150 ಸಬೆಂ.ಮನೇ.ಅವಶಭ್ಯಾ ಕ.
• ಕಬಕುಬ್ಬಾ ಬಳಗೆ ಮಕಕ ಲಕು ಮತಕುತ ಜನೇಡಿ ಮಶಿಪ್ರೌತ ಮರಳಕು ಮಣಕುಣ 

ಸಳೂಕತವಾದಕುದಕು.
10.ತಬೆಂಬಾಕಕು ಬಳಗೆ ಬನೇರಗಕುವ ಭೌಗೆಳೂನೇಳಿಕ ಅಬೆಂಶಗಳನೇನಕು?

• ತಬೆಂಬಾಕಕು ಉಷಣ ವಲಯದ ಬಳ. 
• ಇದರ ಬನೇಸಯಕಕ  ಅಧಿಕ ಉಷಾಣಬೆಂಶ ಅಬೆಂದರ 210 ರಿಬೆಂದ 230  
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ಸ. ಬನೇಕಕು ಮತಕುತ ಸಧಾರಣ ಮಳ 50 ರಿಬೆಂದ 
100 ಸಬೆಂ.ಮನೇ.ಅವಶಭ್ಯಾ ಕ.

• ತಬೆಂಬಾಕಕು ಬಳಗೆ ಮರಳಕು ಮಶಿಪ್ರೌತ ಜನೇಡಿ ಮಣಕುಣ ಸಳೂಕತವಾದಕುದಕು.
• ಈ ಬಳಗೆ ಸಕಷಕುಸ ರಾಸಯನಿಕ ಗೆಳೂಬಬ್ಬಾ ರ ಕಳೂಡಬನೇಕಕು.

11.ಹತಿತ ಬಳಗೆ ಬನೇರಗಕುವ ಭೌಗೆಳೂನೇಳಿಕ ಅಬೆಂಶ/ಸನಿಶ್ನೆವೆನೇಶಗಳನೇನಕು?
• ಹತಿತ ಉಷಣ ವಲಯ ಮತಕುತ ಉಪ ಉಷಣ ವಲಯದ ಬಳ. 
• ಇದರ ಬನೇಸಯಕಕ   210 ರಿಬೆಂದ 240  ಸ. ಉಷಾಣಬೆಂಶ ಬನೇಕಕು 
• 50 ರಿಬೆಂದ 100 ಸಬೆಂ.ಮನೇ.ವಾಷಿರ್ಕಾಕ ಮಳ ಬನೇಕಕು.
• ಈ ಬಳಗೆ  ಕಪುತ ಮಣಕುಣ ಸಳೂಕತವಾದಕುದಕು.

12.ಚಹಾ ಬಳಗೆ ಬನೇರಗಕುವ ಭೌಗೆಳೂನೇಳಿಕ ಅಬೆಂಶ/ಸನಿಶ್ನೆವೆನೇಶಗಳನೇನಕು?
• ಚಹಾ ಉಷಣ ವಲಯ ಮತಕುತ ಉಪ ಉಷಣ ವಲಯದ ಬಳ. 
• ಇದರ ಬನೇಸಯಕಕ   210 ರಿಬೆಂದ 300  ಸ. ಉಷಾಣಬೆಂಶ ಬನೇಕಕು 
• 150 ರಿಬೆಂದ 250 ಸಬೆಂ.ಮನೇ.ವಾಷಿರ್ಕಾಕ ಮಳ ಬನೇಕಕು.
• ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಸಸಭ್ಯಾಬೆಂಶವುಳಳ  ಆಳವಾದ ಫಲವತಾತದ ಮಣಕುಣ ಈ ಬಳಗೆ ಸಳೂಕತ.
• ಸಮಕುದಪ್ರೌ ಮಟಸ ಕಕ 1200 ರಿಬೆಂದ 2400 ಮನೇ.ಎತತರವುಳಳ  ಬಟಸ ಗಳ 

ಇಳಿಜಾರಕು ಅವಶಭ್ಯಾ ಕ.
13.ಭರತದಲ್ಲಿ ತಳೂನೇಟಗಾರಿಕಯ ಮಹತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ವಿವರಿಸಿ.

• ಸಮಪರ್ಕಾಕ ಭಳೂ ಬಳಕ ಮತಕುತ ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳ 
ಆದಶರ್ಕಾದಾಯಕ ಬಳಕ ಮತಕುತ ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಸಮಕುದಾಯಕಕ ಪರಿಣಿತ
ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಪೂರಕೈಕ ಮಾಡಕುವುದರಳೂಬೆಂದಿಗೆ ತಳೂನೇಟಗಾರಿಕಯಕು 
ಭರತದ ಕತೃಷಿಯನಕುಶ್ನೆ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಲಭದಾಯಕಗೆಳೂಳಿಸಲಕು ಉತತನೇಜನ
ನಿನೇಡಕುತತದ.

• ಇದಕು ರಫುತ ವಾಭ್ಯಾಪರವನಕುಶ್ನೆ ವತೃದಿದಸಕುತತದ.
• ಆಹಾರ ಭದಪ್ರೌತಗೆ ನರವಾಗಕುತತದ.

14.ಇಬೆಂದಕು ಭರತವು ಒಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌಖಾಭ್ಯಾತ ತಳೂನೇಟಗಾರಿರ ಬಳ ಬಳಯಕುವ 
ದನೇಶವಾಗಿ ಹಳೂರಹಳೂಮಲ್ಮೆದ.ಸಮರರ್ಕಾಸಿ./ಹನೇಗೆ?

• ಭರತದಲ್ಲಿ ವೆಕೈವಿಧಭ್ಯಾ  ವಾಯಕುಗಕುಣ ಮತಕುತ ಮಣಿಣನ 
ಪಪ್ರೌರರಗಳಿಬೆಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ತಳೂನೇಟಗಾರಿಕ ಬಳಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಯಲಕು 
ಉತತಮ ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದ. ಆದಕುದರಿಬೆಂದ ಒಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌಖಾಭ್ಯಾತ
ತಳೂನೇಟಗಾರಿರ ಬಳ ಬಳಯಕುವ ದನೇಶವಾಗಿ ಹಳೂರಹಳೂಮಲ್ಮೆದ.

.I  ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ 
1.ಗಣಿಗಾರಿಕ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಭಳೂಮಯಿಬೆಂದ ಖನಿಜಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂರತಗೆಯಕುವ ರಯರ್ಕಾವನಕುಶ್ನೆ 
ಗಣಿಗಾರಿಕ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.
2.ಖನಿಜ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಖನಿಜವು ಒಬೆಂದಕು ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ಅಜಕೈವಿಕ ಮಳೂಲಧಾತಕುವಾಗಿದಕುದ ಅದಕು 
ನಿಗದಿತ ರಾಸಯನಿಕ ಸಬೆಂಯೋಜನ ಮತಕುತ ಭೌತಿಕ ಗಕುಣಧಮರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಹಳೂಬೆಂದಿರಕುತತದ. ಉದಾಹರಣೆ:ಕಬಿಬ್ಬಾಣದ ಅದಿರಕು,ಮಾಭ್ಯಾಬೆಂಗನಿನೇಸ ,ಬಾಕತ್ಸಾಕೈರ  
ಇತಾಭ್ಯಾದಿ.
3.ಭರತದ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಪಪ್ರೌಮಕುಖವಾದ ಮಶ ಪ್ರೌಲೆಳೂನೇಹ  ಮಾಭ್ಯಾಬೆಂಗನಿನೇಸ –
4.ಅಲಳೂಭ್ಯಾಮನಿಯಬೆಂ ಲೆಳೂನೇಹ ತಯಾರಿಕಗೆ ಅಗತಭ್ಯಾ ವಾದ ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ಕಚಾಲ್ಚಿವಸಕುತ 
ಯಾವುದಕು? - ಬಾಕತ್ಸಾಕೈರ 
5.ಭರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಕಬಿಬ್ಬಾಣದ ಅದಿರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿರಕುವ 
ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳಕು - ಒಡಿಶಾ,ಛತಿತನೇಸ ಗರ,ಜಾಖರ್ಕಾಬೆಂಡ್  ಮತಕುತ ಕನಾರ್ಕಾಟಕ 
6.ಭರತಕಕ ಅಸಬೆಂಪಪ್ರೌದಾಯಕ ಶಕತ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳಕು ಅತಿ ಮಕುಖಭ್ಯಾ .ಏಕ?
- ನಮಲ್ಮೆ  ದನೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದಕುಭ್ಯಾತಿತನ ಅಪರವಾದ ಕಳೂರತಯಿರಕು ವುದರಿಬೆಂದ 
ಅಸಬೆಂಪಪ್ರೌದಾಯಕ ಶಕತ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳಕು (ಸೌರಶಕತ, ಗಾಳಿಶಕತ) ಅತಿ 
ಮಕುಖಭ್ಯಾ ವಾಗಿವೆ.
7.ಭರತದಲ್ಲಿ ಅತಭ್ಯಾ ಧಿಕ ಬಾಕತ್ಸಾಕೈರ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮತಕುತ ಉತಾತದನಗಳರಡರಲಳೂಪ್ಲಾ 
ಪಪ್ರೌರಮ ಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಕುವ ರಾಜಭ್ಯಾ  ಯಾವುದಕು?-ಒಡಿಶಾ 
8.ಅಭಪ್ರೌಕವನಕುಶ್ನೆ ಟಲಫನೇನ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿ ಬಳಸಕುತಾತರ.ಏಕ?
-ಅಭಪ್ರೌಕವು ಶಾಖ ಮತಕುತ ವಿದಕುಭ್ಯಾತಿತನ ಮಬೆಂದವಾಹಕವಾಗಿರಕುವುದರಿಬೆಂದ 
ಇದನಕುಶ್ನೆ ಶಾಖ ನಿರಳೂನೇಧಕ ಹಾಗಳೂ ವಿದಕುಭ್ಯಾತ ನಿರಳೂನೇಧಕ ವಸಕುತವಾಗಿ 
ಟಲಫನೇನ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿ ಬಳಸಕುತಾತರ.
9.ಇತಿತನೇಚಗೆ ಭರತದ ಅಬಪ್ರೌರದ ರಫುತ ಪಪ್ರೌಮಾಣವು ಕಡಿಮಯಾಗಿದ.ಏಕ?
-ಹಲವು ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಲ್ಲಿ ಕತೃತಕ ಅಭಪ್ರೌಕವನಕುಶ್ನೆ ಉತಾತದಿಸಿಕಳೂಳಕುಳತಿತರಕುವುದರಿಬೆಂದ
10.ಕಲ್ಲಿದದ ಲನಕುಶ್ನೆ ಬಹಕು ಉಪಯೋಗಿ ಖನಿಜ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.ಏಕ? 
-ಕಲ್ಲಿದದ ಲನಕುಶ್ನೆ ಕನೇಟ ನಿರಳೂನೇಧಕಗಳಕು,ಸಳೂಲನೇಟಕ ವಸಕುತಗಳಕು,ಕತೃತಕನಾರಕು ಕತೃತಕ
ರಬಬ್ಬಾ ರ,ಪಪ್ಲಾಸಿಸರ,ರಾಸಯನಿಕ ಗೆಳೂಬಬ್ಬಾ ರ ಮಕುಬೆಂತಾದವುಗಳ ತಯಾರಿಕಯಲ್ಲಿ
ಬಳಸಕುವುದರಿಬೆಂದ ಇದನಕುಶ್ನೆ ಬಹಕು ಉಪಯೋಗಿ ಖನಿಜ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.
11.ಸಸಭ್ಯಾವಶನೇಷವುಳಳ  ಇಬೆಂಧನ ಖನಿಜ ಯಾವುದಕು?  – ಕಲ್ಲಿದದ ಲಕು. 
12.ಭರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಕು ಪಟಳೂಪ್ರೌನೇಲಯಬೆಂ ಪತತಯಾದ ಸಸ್ಥಾ ಳ ಯಾವುದಕು?
- ಅಸತ್ಸಾಬೆಂನ ಮಾಕಕುಬೆಂ ಎಬೆಂಬಲ್ಲಿ  
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-8

ಭರತದ ಖನಿಜ ಮತಕುತ ಶಕತ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳಕು



13.ಭರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಕೈಲ ಬಾವಿಯನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂರಸಲದ ಸಸ್ಥಾ ಳ 
-ಅಬೆಂಕಲೆನೇಶದ್ವಿ ರ
14.ಭರತದ ಅತಿ ದಳೂಡಡ  ತಕೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ -ಬಾಬೆಂಬ ಹಕೈ.(1976 ರಿಬೆಂದ 
ತಕೈಲೆಳೂನೇತಾತದನ ಆರಬೆಂಭಿಸಲಯಿತಕು)
15.ಭರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟಸ  ಮೊದಲಗೆ ಜಲವಿದಕುಭ್ಯಾಚಚ್ಛಾ ಕತ ತಯಾರಿರ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌವನಕುಶ್ನೆ 
ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದದ  ಸಸ್ಥಾ ಳ ಯಾವುದಕು? -ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಬಬೆಂಗಾಳದ ಡಾಜರ್ಕಾಲಬೆಂಗ್ 
16.ಪರಮಾಣಕುಶಕತ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ 
-ಯಕುರನೇನಿಯಬೆಂ ಮತಕುತ ಥಳೂನೇರಿಯಬೆಂ 
17.ಅಸಬೆಂಪಪ್ರೌದಾಯಕ ಶಕತ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳಕು ಯಾವುವು?
- ಸೌರಶಕತ,ಪವನಶಕತ (ಗಾಳಿ),ಜಕೈವಿಕ ಅನಿಲ ಶಕತ,ಭಳೂ ಶಾಖಶಕತ.
18.ಭರತಕಕ ಜಲವಿದಕುಭ್ಯಾಚಚ್ಛಾ ಕತ ಉತಾತದನಾ ಅಭಿವತೃದಿದ ಅತಾಭ್ಯಾವಶಭ್ಯಾ ಕ ಏಕ ?
- ಭರತವು ಸಕಷಕುಸ ಕಲ್ಲಿದದ ಲಕು,ಪಟಳೂಪ್ರೌನೇಲಯಬೆಂ ಮತಕುತ ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾರನಿಲ 
ಗಳಬೆಂತಹ ಪಳಯಕುಳಿಕ ಇಬೆಂಧನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿಲಪ್ಲಾ  ಆದಕುದರಿಬೆಂದ  ಭರತಕಕ 
ಜಲವಿದಕುಭ್ಯಾಚಚ್ಛಾ ಕತ ಉತಾತದನಾ ಅಭಿವತೃದಿದ ಅತಾಭ್ಯಾವಶಭ್ಯಾ ಕವಾಗಿದ.
19.ಶಕತ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳಕು ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ವಿದಕುಭ್ಯಾಚಚ್ಛಾ ಕತ ಉತಾತದನಗೆ ಅಗತಭ್ಯಾ ವಾಗಿರಕುವ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳನಕುಶ್ನೆ ಶಕತ 
ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳಕು ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
20.ಭರತದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖವಾದ ಅಲೆಳೂನೇಹ ಖನಿಜ- ಅಭಪ್ರೌರ 
21.ಶಿವನಸಮಕುದಪ್ರೌ ಜಲವಿದಕುಭ್ಯಾತ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಇರಕುವ ರಾಜಭ್ಯಾ   ಕನಾರ್ಕಾಟಕ– .

.II  ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ  .:
1.ಖನಿಜ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಖನಿಜಗಳಕು ಪಪ್ರೌಕತೃತಿಯ ಕಳೂಡಕುಗೆ ಹಾಗಳೂ ದನೇಶವಬೆಂದರ 
ಸಮತೃದಿದಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಪತ ತವಹಿಸಕುತತವೆ. 

• ಅವು ಕಕೈಗಾರಿಕ,ನಿಮಾರ್ಕಾಣರಯರ್ಕಾಕಕ ಉಪಯಕುಕತ.
• ಸರಿಗೆ ಮತಕುತ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾಗಳ ಪಪ್ರೌಗತಿಗೆ ಸಹರರಿ.
• ವಾಭ್ಯಾಪರ ಮತಕುತ ವಾಣಿಜಳೂಭ್ಯಾನೇದಭ್ಯಾ ಮಗಳ ಪಪ್ರೌಗತಿಗೆ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಉಪಯಕುಕತ.
• ಕಲವು ಖನಿಜಗಳಕು ಆರರ್ಕಾಕ ಮೌಲಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆಳಳ ವು. ಉದಾ: ಚಿನಶ್ನೆ ,ವಜಪ್ರೌ.

2.ಮಾಭ್ಯಾಬೆಂಗನಿನೇಸ  ಅದಿರಿನ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಉಪಯೋಗಗಳನೇನಕು?
• ಮಾಭ್ಯಾಬೆಂಗನಿನೇಸ  ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಪಪ್ರೌಮಕುಖವಾದ ಮಶ ಪ್ರೌಲೆಳೂನೇಹವಾಗಿದಕುದ 

ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿ ಉಕಕುಕ ತಯಾರಿಸಲಕು ಉಪಯೋಗಿಸಲಗಕುವುದಕು.
• ಬಾಭ್ಯಾಟರಿ,ಬಣಣ ,ಗಾಜಕು,ಪಿಬೆಂಗಾಣಿ ವಸಕುತ ಮತಕುತ ರಭ್ಯಾಲಕಳೂನೇಪಿಪ್ರೌಬೆಂಟಿಬೆಂಗ್  

ಗಾಗಿಯಳೂ ಬಳಸಲಗಕುವುದಕು.
3.ಭರತದಲ್ಲಿ ಬಾಕತ್ಸಾಕೈರ ಉತಾತದಿಸಕುವ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಸರಿಸಿ.
- ಒಡಿಶಾ -ಗಕುಜರಾತ  -ಜಾಖರ್ಕಾಬೆಂಡ್  -ಮಹಾರಾಷಸ ಪ್ರೌ -ಛತಿತನೇಸ ಗಡ್  
-ತಮಳಕುನಾಡಕು -ಮಧಭ್ಯಾ ಪಪ್ರೌದನೇಶ.

4.ಭರತದಲ್ಲಿ ಶಕತ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ನಮಲ್ಮೆ  ದನೇಶದ ಆರರ್ಕಾರಭಿವತೃದಿದ ಮತಕುತ ಜನರ ಜನೇವನಮಟಸ ದ 

ಸಕುಧಾರಣೆಗೆ ಶಕತ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳಕು ಅತಭ್ಯಾ ಗತಭ್ಯಾ .
• ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಕು,ಕತೃಷಿ,ವಾಣಿಜಳೂಭ್ಯಾನೇದಭ್ಯಾ ಮ,ಸರಿಗೆ ಮತಕುತ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾಗಳ 

ಪಪ್ರೌಗತಿಗೆ ಶಕತ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳ ಪತ ತ ಮಕುಖಭ್ಯಾ ವಾದಕುದಕು.
5.ಪಟಳೂಪ್ರೌನೇಲಯಬೆಂನ ಉಪಯೋಗ/ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಪಟಳೂಪ್ರೌನೇಲಯಬೆಂ ಪಪ್ರೌಮಕುಖವಾಗಿ ಹಕೈಡಳೂಪ್ರೌನೇರಬರ್ಕಾನ ವುಳಳ  
ಖನಿಜತಕೈಲ.

• ಇದಕು ಅತಿ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಇಬೆಂಧನ ಹಾಗಳೂ ಹಲವು ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಿಗೆ 
ಕಚಾಚ್ಛಾವಸಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪೂರಕೈಸಕುವ ಮಳೂಲವಾಗಿದ.

• ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  ದತೃಷಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ಶಕತಯ ಮಳೂಲ ಮತಕುತ ಇದನಕುಶ್ನೆ 
ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿ ಸರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಗಕುವುದಕು.

• ಕತೃತಕ ರಬಬ್ಬಾ ರ ,ಕತೃತಕ ರನೇಷಲ್ಮೆ,ಔಷಧಿ,ರಾಸಯನಿಕ ಗೆಳೂಬಬ್ಬಾ ರ,ಬಣಣ  
ತಯಾರಿಕ ಮೊದಲದ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಿಗೆ ಬನೇರದ 
ಕಚಾಚ್ಛಾಪದಾರರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪೂರಕೈಸಕುವುದಕು.

6.ಭರತದಲ್ಲಿ ಪಟಳೂಪ್ರೌನೇಲಯಬೆಂ ಹಬೆಂಚಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ವಿವರಿಸಿ.
• ಭರತದಲ್ಲಿ ಪಟಳೂಪ್ರೌನೇಲಯಬೆಂ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿ ಬಾಬೆಂಬ ಹಕೈ 

ಹಾಗಳೂ ಗಕುಜರಾತ ,ಅಸತ್ಸಾಬೆಂ,ಆಬೆಂಧಪ್ರೌಪಪ್ರೌದನೇಶ ಮತಕುತ ತಮಳಕುನಾಡಕು 
ರಾಜಭ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಬೆಂಚಿಕಯಾಗಿದ.

• ಬಾಬೆಂಬ ಹಕೈ ಭರತದಲ್ಲಿ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಕಚಾಲ್ಚಿ ತಕೈಲ ಉತಾತದಿಸಕುವ 
ಪಪ್ರೌದನೇಶವಾಗಿದ.

• ಎರಡನನೇ ತಕೈಲ ಉತಾತದಿಸಕುವ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಕು ಗಕುಜರಾತಿನ 
ಅಬೆಂಕಲೆನೇಶದ್ವಿ ರ, ರಭ್ಯಾಬೆಂಬ,ಕಲೆಳೂನೇಲ್ ,ನೌಗಾಬೆಂ,ಮಹತ್ಸಾನೇನ.

• ಮಳೂರನನೇ ಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಕುವ ತಕೈಲ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಕು ಅಸತ್ಸಾಬೆಂನ ಮಾಕಕುಬೆಂ, 
ದಿಗಾಬ್ಬಾಯಿ,ನಹರರ್ಕಾತಿಯ,ಮೊರಾನ,ಹಕುಕ ಪ್ರೌಜನ,ಸಿಬಾತ್ಸಾಗರ  ಮತಕುತ 
ರಕುದಪ್ರೌಸಗರ 

• ದನೇಶದ ಇತರ ತಕೈಲ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಕು ಗೆಳೂನೇದಾವರಿ,ಕತೃಷಣ  ಮತಕುತ ರವೆನೇರಿ
ನದಿ ಕಣಿವೆ ಮತಕುತ ಮಕುಖಜ ಭಳೂಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಬೆಂಡಕುಬರಕುತತವೆ.

7.ಭರತದ ಪರಮಾಣಕು ವಿದಕುಭ್ಯಾತ ತಯಾರಿರ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಸರಿಸಿ.
• ತಾರಾಪುರ ಮಕುಬೆಂಬಯಿ ಸಮನೇಪ -ಮಹಾರಾಷಸ ಪ್ರೌ 
• ರಾಣಪಪ್ರೌತಾಪಸಗರ ಕಳೂನೇಟದ ಬಳಿ -ರಾಜಸತನ 
• ಕಲತ ಕಬೆಂ ಚನಶ್ನೆಕೈ ಬಳಿ-ತಮಳಕುನಾಡಕು 
• ನರಳೂನೇರ - ಉತತರ ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
• ರಕ ತಪರ -ಗಕುಜರಾತ 
• ಕಕೈಗಾ ರರವಾರದ ಬಳಿ - ಕನಾರ್ಕಾಟಕ 
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• ಕಕುಬೆಂದನ  ಉಲಬೆಂ -ತಮಳಕುನಾಡಕು.
8.ತಮಳಕುನಾಡಿನ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಜಲವಿದಕುಭ್ಯಾತ  ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
- ಮಟಳೂಸರಕು -ಪಕೈರರ -ಪಪನಾಸಬೆಂ -ಪರಿಯಾರ  -ಮೊಯಾರ  
-ಕಕುಬೆಂದಾಲ -ಶಳೂನೇಲಯಾರ  -ಕಳೂಡಯಾರ  
9.ಇತಿತನೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಕುಭ್ಯಾತ  ಅಭವ ಭರತದ ಒಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಸಮಸಭ್ಯಾ
ಯಾಗಿದ.ಏಕ? ಅರವಾ ಭರತದಲ್ಲಿ ವಿದಕುಭ್ಯಾತ  ಅಭವಕಕ ರರಣಗಳನೇನಕು?

• ಭರತದಲ್ಲಿ ಬನೇಡಿಕಗೆ ತಕಕ ಷಕುಸ ವಿದಕುಭ್ಯಾತ  ಉತಾತದನಯಾಗಕುತಿತಲಪ್ಲಾ .
• ದನೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಪಟಳೂಪ್ರೌನೇಲಯಬೆಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮತಕುತ ತಕೈಲದ ಕಳೂರತ 
• ಕಡಿಮ ದಜರ್ಕಾಯ ಕಲ್ಲಿದದ ಲಕು 
• ಅರಲಕ ಮಳ ಮತಕುತ ಜಲ ವಿದಕುಭ್ಯಾಚಚ್ಛಾ ಕತ ಉತಾತದನಗೆ ನಿನೇರಿನ ಕಳೂರತ
• ಪಪ್ರೌಸರಣ ಪಪ್ರೌಕ ಪ್ರೌಯಯಲಪ್ಲಾ ಗಕುವ ವಿದಕುಭ್ಯಾತ ನ ನಷಸ  
• ಅಸಬೆಂಪಪ್ರೌದಾಯಕ ಶಕತ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳ ಕಡಿಮ ಬಳಕ .

10.ಭರತವು ಎದಕುರಿಸಕುತಿತರಕುವ ವಿದಕುಭ್ಯಾಚಚ್ಛಾ ಕತ ಅಭವಕಕ ಪರಿಹಾರಗಳನೇನಕು?
• ದನೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದದ ಲಕು ಮತಕುತ ಪಟಳೂಪ್ರೌನೇಲಯಬೆಂಗಳ ಉತಾತದನಯನಕುಶ್ನೆ

ಹಚಿಲ್ಚಿಸಕುವುದಕು.
• ಕಲ್ಲಿದದ ಲಕು ಮತಕುತ ಪಟಳೂಪ್ರೌನೇಲಯಬೆಂಗಳಿಗೆ ಬದಲಗಿ ಇತರ 

ಪಯಾರ್ಕಾಯ ಶಕತ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಲಕು 
ಕ ತಮಕಕೈಗೆಳೂಳಕುಳವುದಕು.

• ಹಚಲ್ಚಿಚಕುಲ್ಚಿ ಜಲ ವಿದಕುಭ್ಯಾಚಚ್ಛಾ ಕತ ಉತಾತದನಗೆ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತ ನಿನೇಡಕುವುದಕು.
• ಅಸಬೆಂಪಪ್ರೌದಾಯಿಕ ಶಕತ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿ ಬಳಕ 

ಮಾಡಕುವುದಕು.

.I  ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ 
1.ಸರಿಗೆ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಸರಕಕು,ಸನೇವೆ ಮತಕುತ ಪಪ್ರೌಯಾಣಿಕರನಕುಶ್ನೆ ಒಬೆಂದಡಯಿಬೆಂದ ಮತಳೂತಬೆಂದಡಗೆ 
ಸಗಿಸಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಸರಿಗೆ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
2.ಪಪ್ರೌಧಾನಮಬೆಂತಿಪ್ರೌಗಳ ಗಾಪ್ರೌಮಸಡರ  ಯೋಜನಯನಕುಶ್ನೆ ಏಕ ಜಾರಿಗೆ 
ತರಲಗಿದ?
- ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಲ್ಲಿರಕುವ ಕಚಾಲ್ಚಿ ರಸತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಕುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಕು
3.ಗಡಿ ರಸತಗಳಕು ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ದನೇಶದ ಗಡಿಪಪ್ರೌದನೇಶದಲ್ಲಿ ರಕಕ ಣಾ ಪಡಯ ಬಳಕಗಾಗಿಯನೇ ನಿಮರ್ಕಾಸಿದ 
ರಸತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಗಡಿ ರಸತಗಳಕು ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
4.ಭರತಿನೇಯ ರಕೈಲೆದ್ವಿಯನಕುಶ್ನೆ ಎಷಕುಸ ವಲಯಗಳನಾಶ್ನೆಗಿ ವಿಬೆಂಗಡಿಸಲಗಿದ?
- 16 ವಲಯ

5.ಭರತದ ಪಪ್ರೌರಮ/ಮೊಟಸ  ಮೊದಲ ರಕೈಲಕು ಮಾಗರ್ಕಾ ಯಾವ ನಗರಗಳ 
ನಡಕುವೆ ನಿಮಾರ್ಕಾಣವಾಯಿತಕು?
-ಭರತದ ಪಪ್ರೌರಮ/ಮೊಟಸ  ಮೊದಲ ರಕೈಲಕು ಮಾಗರ್ಕಾ 1853 ರಲ್ಲಿ 
ಮಕುಬೆಂಬಯಿ ಮತಕುತ ಥಾಣೆಗಳ ನಡಕುವೆ ನಿಮಾರ್ಕಾಣವಾಯಿತಕು.
6.ಭರತದ ಹಬಾಬ್ಬಾಗಿಲಕು ಎಬೆಂದಕು ಯಾವ ಬಬೆಂದರನಕುಶ್ನೆ ಕರಯಕುವರಕು?
-ಮಕುಬೆಂಬಯಿ ಬಬೆಂದರಕು 
7.ಭರತದ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಹಳಯ ಮತಕುತ ಈಗಲಳೂ ಅಸಿತತದ್ವಿ ದಲ್ಲಿರಕುವ ವತೃತತಪತಿಪ್ರೌಕ 
ಯಾವುದಕು? - ಬಾಬೆಂಬ ಸಮಾಚಾರ 
8. ಬಾಬೆಂಬ ಸಮಾಚಾರ ವತೃತತ ಪತಿಪ್ರೌಕಯಕು ಆರಬೆಂಭವಾದ ವಷರ್ಕಾ-1822
9.ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ ಮಾಧಭ್ಯಾ ಮ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಒಬಬ್ಬಾ ರಿಬೆಂದ ಮತಳೂತಬಬ್ಬಾ ರಿಗೆ ಅರವಾ ಸಸ್ಥಾ ಳದಿಬೆಂದ ಸಸ್ಥಾ ಳಕಕ ಸಮಾಚಾರವನಕುಶ್ನೆ 
ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕಳೂಳಕುಳವುದನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ ಮಾಧಭ್ಯಾ ಮ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
10.ಭೌಗೆಳೂನೇಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾ ( )GIS ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಭೌಗೆಳೂನೇಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯಕು ಭಳೂಮಯ ಮನೇಲಲ ಗದ ವಿವರಣಾ 
ಸಸ್ಥಾ ಳಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಿಸಕುವ ಮತಕುತ ತಿಳಿಸಕುವ ಒಬೆಂದಕು ಕಬೆಂಪೂಭ್ಯಾಟರ 
ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯಾಗಿದ.
11.ಜಾಗತಿಕ ಸಸ್ಥಾನ ನಿಧಾರ್ಕಾರ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾ ( )GPS ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಜಾಗತಿಕ ಸಸ್ಥಾನ ನಿಧಾರ್ಕಾರ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯಕು ಸಬೆಂಖನೇತ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದಕುದ 
ಪತೃರದ್ವಿಯ ಮನೇಲನ ಚರ,ಸಿಸ್ಥಾರ ವಸಕುತ ಅರವಾ ವಭ್ಯಾ ಕತಯ ಸಸ್ಥಾನ ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಕುವ 
ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯಾಗಿದ.
12.ದಳೂರ ಸಬೆಂವೆನೇದಿ ತಬೆಂತ ತಜ್ಞಾನ ( )RS ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಒಬೆಂದಕು ವಸಕುತ,ಸಸ್ಥಾ ಳ ಅರವಾ ಲಕಕ ಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ನನೇರ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ ಹಳೂಬೆಂದದ 
ಪತೃರದ್ವಿಯ ಮನೇಲನ ಮಾಹಿತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂವೆನೇದನಯ ಮಳೂಲಕ ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಿಸಕುವ 
ಮಾಧಭ್ಯಾ ಮವೆನೇ ದಳೂರ ಸಬೆಂವೆನೇದಿ ತಬೆಂತ ತಜ್ಞಾನ.

.II  ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ  .:
1.ಸರಿಗೆಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಸರಿಗೆಯಕು ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳಕು ಮತಕುತ ಕತೃಷಿಯ ಅಭಿವತೃದಿದಗೆ ಸಹರರಿ.
• ಕಕೈಗಾರಿರ ಪಪ್ರೌಗತಿಗೆ ಉತತನೇಜನ 
• ಮಾರಕುಕಟಸಯ ವಿಸತರಣೆಗೆ ಸಹರರಿ 
• ದನೇಶಿನೇಯ ಮತಕುತ ವಿದನೇಶಿ ವಾಭ್ಯಾಪರದ ವತೃದಿದಗೆ ಸಹಾಯಕ.
• ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಸತೃಷಿಸ.
• ಜನರ ಆದಾಯ ಮತಕುತ ಜನೇವನ ಮಟಸ ದ ಸಕುಧಾರಣೆ 
• ಪಪ್ರೌವಾಸಳೂನೇದಭ್ಯಾ ಮಕಕ ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹ
• ರಕಕ ಣಾ ಪಡಗಳೂ ನರವಾಗಕುತತದ.
2.ರಸತ ಸರಿಗೆಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತ ಅರವಾ ಉಪಯೋಗಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ. 

                                                                                                                                                                                                                               
10 ನನೇ ತರಗತಿ ,ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ                                               ರಚನ : ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ ಸಹ ಶಿಕಕ ಕರಕು ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಕಕ ಜಾಲ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ 04.  61    
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ಭರತದ ಸರಿಗೆ ಮತಕುತ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ



ಅರವಾ ರಸತ ಸರಿಗೆಯಕು ರಕೈಲಕು ಸರಿಗೆಗಿಬೆಂತ ಉತತಮವಾಗಿದ.ಸತ ಷಿಸನೇಕರಿಸಿ.
• ದನೇಶದ ಕತೃಷಿ ಮತಕುತ ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳ ಪಪ್ರೌಗತಿಗೆ ಸಹರರಿ 
• ರಸತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅರಣಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ಗಕುಡಡ ಗಾಡಕುಗಳಲ್ಲಿಯಳೂ ನಿಮರ್ಕಾಸಬಹಕುದಕು.
• ಮನ ಮನಗೆ ಸನೇವೆ ಕಲತಸಲಕು ಸಹರರಿ 
• ರಕೈಲಕು ಸಬೆಂಚಾರ, ಬಬೆಂದರಕು ಮತಕುತ ವಿಮಾನ ನಿಲದ ಣಗಳಿಗೆ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ 

ಕಲತಸಕುತತವೆ.
• ರಸತಗಳಕು ಪಪ್ರೌವಾಸಳೂನೇದಭ್ಯಾ ಮ,ವಾಭ್ಯಾಪರ ಮತಕುತ ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  ಪಪ್ರೌಗತಿಗೆ ಹಾಗಳೂ 

ಕಕೈಗಾರಿರಭಿವತೃದಿದಗೆ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ನರವಾಗಕುತತವೆ.
• ರಕಕ ಣಾ ಇಲಖಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲಳೂಪ್ಲಾ ಗಡಿಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸತಗಳಕು ಹಚಕುಲ್ಚಿ 

ಉಪಯಕುಕತ.
3.ಕಳೂಳವೆ ಮಾಗರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ./ ಕಳೂಳವೆ ಮಾಗರ್ಕಾಗಳ ಮಹತದ್ವಿ ವೆನೇನಕು?
• ಇದಕು ಹಳೂಸ ಭಳೂ ಸರಿಗೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದ.
• ಕಳೂಳವೆ ಮಾಗರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಲದಳೂಳಗೆ ಹಾಸಲಗಿರಕುತತದ.
• ವಿಶನೇಷವಾಗಿ ಕಚಾಲ್ಚಿ ತಕೈಲವನಕುಶ್ನೆ ತಕೈಲ ಶಕುದಿದನೇಕರಣ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌಗಳಿಗೆ 

ಸಗಿಸಲಕು 
• ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾರನಿಲ ಹಾಗಳೂ ಕಸರಕು ರಳೂಪದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಗಿಸಲಕು 

ಕಳೂಳವೆ ಮಾಗರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಲಗಕುವುದಕು.
• ಭರತದಲ್ಲಿ 35,676 ಕ.ಮನೇ. ಉದದ ದ ಕಳೂಳವೆ ಮಾಗರ್ಕಾಗಳಿವೆ.
4.ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಸರರ್ಕಾರದ ನಿನೇತಿ ನಿಯಮ ಮತಕುತ ಅಭಿವತೃದಿದ ರಯರ್ಕಾಕ ತಮಗಳ ಬಗೆಗ್ಗೂ 

ಸವರ್ಕಾಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮಳೂಡಿಸಲಕು ಸಹರರಿ.
• ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ವಿಪತಕುತ ಮತಕುತ ವಿನಾಶಗಳಕು, ಹವಾಗಕುಣದ ಮಕುನಳೂತ್ಸಾಚನ 

ಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಯಲಕು ಸಹಾಯಕ.
• ವಾಭ್ಯಾಪರ ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ , ಕತೃಷಿ,ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳ ಅಭಿವತೃದಿದಗೆ 
• ಮನರಬೆಂಜನಗೆ ಸಹರರಿ
• ಪಪ್ರೌಪಬೆಂಚದ ದಿನನಿತಭ್ಯಾ ದ ಮಾಹಿತಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪೂರಕೈಸಕುತತದ.
• ದನೇಶದ ಏಕತ ಮತಕುತ ಸಮಗ ಪ್ರೌತ ನಿವರ್ಕಾಹಣೆಗೆ ಸಹರರಿ.
5.ಭರತದ ವಿವಿಧ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ ಮಾಧಭ್ಯಾ ಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ವೆಕೈಯಕತಕ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ ಮಾಧಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು - 

ಅಬೆಂಚ,ಟಲಗಾಪ್ರೌಫ,ಟಲಫನೇನ, ಫಭ್ಯಾ ರತ್ಸಾ ,ಇ-ಮನೇಲ್,ಅಬೆಂತಜಾರ್ಕಾಲ 
ಮತಕುತ ಸಮನಾರ 

• ಸಮಕುದಾಯ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ ಮಾಧಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು - ವತೃತತ ಪತಿಪ್ರೌಕ ಮತಕುತ 
ನಿಯತರಲಕಗಳಕು, ಆರಶವಾಣಿ, ದಳೂರದಶರ್ಕಾನ,ಪುಸತಕಗಳಕು. 

6.ವಾಯಕುಸರಿಗೆಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ವಾಯಕು ಸರಿಗೆಯಕು ವೆನೇಗಯಕುತ ಸರಿಗೆ ಮಾಧಭ್ಯಾ ಮ 

• ಪಪ್ರೌಯಾಣಿಕರಕು ಮತಕುತ ಟಪಲಕು ಸಗಿಸಲಕು ಬಹಳ ಸಮಪರ್ಕಾಕವಾದ 
ಸರಿಗೆ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ  .

• ಸಮರ,ಪಪ್ರೌವಾಹ,ಭಳೂಕಬೆಂಪಗಳಬೆಂತಹ ತಕುತಕುರ್ಕಾಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿ ಪರಿಹಾರ ಕ ತಮಕಕ 
ಬಹಕು ಉಪಯಕುಕತ.

7.ಸಕುವಣರ್ಕಾ ಚತಕುಷಳೂಕನೇನ ಮತಕುತ ಸಳೂಪರ  ಹದ್ದಾರಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು ವಿವರಿಸಿ.
• ಸಕುವಣರ್ಕಾ ಚತಕುಷಳೂಕನೇನ ಯೋಜನಯಕು ನಾಲಕ ರಿಬೆಂದ ಆರಕು ಪರಗಳ

ಉತತಮ ರಸತಗಳ ರಚನಾ ಯೋಜನಯಾಗಿದ. ಈ ಹದ್ದಾರಿ 
ಜಾಲವು ದನೇಶದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ನಗರ,ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿಕ ಮತಕುತ ಕಕೈಗಾರಿರ 
ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾಸಕುತತದ.ಇದಕು ದಹಲ-ಜಕೈಪುರ-
ಅಹಲ್ಮೆ ದಾಬಾದ್-ಸಳೂರತ- ಮಕುಬೆಂಬಯಿ-ಪುಣೆ-ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು-
ಚನಶ್ನೆಕೈ-ವಿಶಾಖಪಟಸ ಣ- ಭಕುವನನೇಶದ್ವಿ ರ -ಕಳೂಲಕ ತಾ-ಅಲಹಾಬಾದ್-
ರನಕುತರ-ದಹಲಗಳಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ ಕಲತಸಕುತತದ.

• ಸಳೂಪರ  ಹದ್ದಾರಿಯನಕುಶ್ನೆ ಎರಡಕು ಭಗಗಳನಾಶ್ನೆಗಿ ವಿಬೆಂಗಡಿಸಲಗಿದ. 
(1)ಉತತರ-ದಕ್ಷಿಣ ರರಿಡಾರ -ಇದಕು ಶಿಪ್ರೌನೇನಗರದಿಬೆಂದ 
ಕನಾಭ್ಯಾಕಕುಮಾರಿ ವರಗೆ ವಿಸತರಿಸಿದ. (2)ಪೂವರ್ಕಾ-ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ರರಿಡಾರ 
-ಇದಕು ಅಸತ್ಸಾಬೆಂನ ಸಿಲಲ್ಚಿ ರ ನಿಬೆಂದ ಗಕುಜರಾತಿನ 
ಪನೇರ ಬಬೆಂದರಿನವರಗೆ ಹಬಿಬ್ಬಾದ.

8.ಭರತದ ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಮತಕುತ ಪೂವರ್ಕಾದ ಬಬೆಂದರಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ.

ಪಶಿಲ್ಚಿಮದ ಬಬೆಂದರಕುಗಳಕು ಪೂವರ್ಕಾದ ಬಬೆಂದರಕುಗಳಕು 

ರಬೆಂಡಾಪ್ಲಾ, ಮಕುಬೆಂಬಯಿ,ನವಶನೇವಾ, 
ಮಮರ್ಕಾಗೆಳೂನೇವಾ, ಮಬೆಂಗಳಳೂರಕು, 
ಕಳೂಚಿಲ್ಚಿನ  

ತಕುತಕಕುಡಿ,ಚನಶ್ನೆಕೈ,ಎನಳೂಶ್ನೆನೇರ , 
ವಿಶಾಖಪಟಸ ಣ,ಪರಾದಿನೇಪ್ , 
ಹಾಲದಯಾ,ಕಳೂಲಕ ತ ಬಬೆಂದರಕು. 

.I  ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ 
1.ಕಕೈಗಾರಿಕ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?- ಕಚಾಲ್ಚಿ ವಸಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಉಪಯಕುಕತ 
ವಸಕುತಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಕಾಸಕುವ ಪಪ್ರೌಕ ಪ್ರೌಯಯನಕುಶ್ನೆ ಕಕೈಗಾರಿಕ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
2.ಮಳೂಲ ಕಕೈಗಾರಿಕ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವ ಕಕೈಗಾರಿಕ ಯಾವುದಕು? 
- ಕಬಿಬ್ಬಾಣ ಮತಕುತ ಉಕಕ ನ ಕಕೈಗಾರಿಕ 
3.ಭರತದ ಮೊದಲ ಉಕಕ ನ ಕಕೈಗಾರಿಕ  - 1870 ರಲ್ಲಿ ಬಬೆಂಗಾಳದ 
ಕಕುಲಸಯಲ್ಲಿ ಆರಬೆಂಭವಾಯಿತಕು.(ಬಬೆಂಗಾಲ್ ಐರನ ಲಮಟಡ್ )
4.ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ನಾರಕುಗಳಿಬೆಂದ ಬಟಸ ತಯಾರಿಸಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಏನಬೆಂದಕು 
ಕರಯಕುವರಕು? - ಜವಳಿ ಕಕೈಗಾರಿಕ
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ಭರತದ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಕು 



5.ಮಕುಬೆಂಬಕೈಯನಕುಶ್ನೆ ಭರತದ ಮಾಭ್ಯಾಬೆಂಚಸಸ ರ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.ಏಕ? 
- ಮಕುಬೆಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಹತಿತ ಗಿರಣಿಗಳಿರಕುವುದರಿಬೆಂದ ಭರತದ 
ಮಾಭ್ಯಾಬೆಂಚಸಸ ರ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.
6.ಕನಾರ್ಕಾಟಕದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖವಾದ ಹತಿತ ಬಟಸ ಕಕೈಗಾರಿರ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌಗಳಕು 
- ದಾವಣಗೆರ ಮತಕುತ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು.
7.ಭರತದ ಮೊದಲ ಆಧಕುನಿಕ  ರಗದದ ಕಕೈಗಾರಿಕ ಎಲ್ಲಿ ಸಸ್ಥಾಪನ 
ಯಾಯಿತಕು?  - ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಬಬೆಂಗಾಳದ ಸರಾಬೆಂಪುರದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಥಾಪನಗೆಳೂಬೆಂಡಿತಕು.
8.ರಗದ ಕಕೈಗಾರಿಕಯ ಕಚಾಲ್ಚಿವಸಕುತ - ಬಿದಿರಕು,ಮರದ ತಿರಕುಳಕು,ಹಕುಲಕುಪ್ಲಾ 
9.ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕಕೈಗಾರಿಕ ಎಬೆಂದರ - ಮಾಹಿತಿ ತಬೆಂತ ತಜ್ಞಾನ ಕಕೈಗಾರಿಕ.
10.ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕಕೈಗಾರಿಕಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಅಬೆಂಗಗಳಕು 
-ಸಫಸ ವೆನೇರ ಮತಕುತ ಹಾಡ್ ರ್ಕಾವೆನೇರ ಗಳಕು 
11.ಸಿಲರನ ವಾಭ್ಯಾಲ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವ ನಗರ-ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು.
12.ಕಕೈಗಾರಿರ ವಲಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಒಬೆಂದನೇ ಬಗೆಯ ಅರವಾ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಕು ಅಧಿಕ 
ಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಕನೇಬೆಂದಿಪ್ರೌನೇಕತೃತಗೆಳೂಬೆಂಡ ಪಪ್ರೌದನೇಶವನಕುಶ್ನೆ  ಕಕೈಗಾರಿರ ವಲಯ 
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
13.ಬಬೆಂಗಳಳೂರನಕುಶ್ನೆ ಸಿಲರನ ಸಿಟಿ (ವಾಭ್ಯಾಲ)ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಲಕು ರರಣ
-ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಮಾಹಿತಿ ತಬೆಂತ ತಜ್ಞಾನದ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌವಾಗಿರಕುವುದಕು. (ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು
ಸಫಸ ವೆನೇರ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಮಹತದ್ವಿ ವುಳಳ ದಕುದ)
14.ಅಲಳೂಭ್ಯಾಮನಿಯಬೆಂಗೆ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ ಕಬೆಂಪನಿಗಳಿಬೆಂದ ಹಚಿಲ್ಚಿನ ಬನೇಡಿಕ ಇದ.  
    ಏಕ?  -ಅಲಳೂಭ್ಯಾಮನಿಯಬೆಂ ಅನಕುಶ್ನೆ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ ಕಬೆಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಕಕುಕ 
ಮತಕುತ ತಾಮಮಗಳ ಬದಲ ವಸಕುತವಾಗಿ ಬಳಕ ಮಾಡಲಗಕುತಿತದ.ಆದಕುದರಿಬೆಂದ 
ಅಲಳೂಭ್ಯಾಮನಿಯಬೆಂಗೆ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ ಕಬೆಂಪನಿಗಳಿಬೆಂದ ಹಚಿಲ್ಚಿನ ಬನೇಡಿಕ ಇದ.
15.ಭರತದ ಅರಣಾಭ್ಯಾಧಾರಿತ ಕಕೈಗಾರಿಕ ಯಾವುದಕು?-ರಗದ ಕಕೈಗಾರಿಕ.

.II  ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ  .:
1.ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತ ಅರವಾ ಉಪಯೋಗಗಳನೇನಕು?
ಅರವಾ ಒಬೆಂದಕು ದನೇಶದ ಆರರ್ಕಾಕ ಅಭಿವತೃದಿದಯಲ್ಲಿ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಕು ಹನೇಗೆ 
ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.ವಿವರಿಸಿ.
• ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಕು ಆರರ್ಕಾಕ ಪಪ್ರೌಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಪತ ತವಹಿಸಕುತತದ.
• ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳ ಅಭಿವತೃದಿದಯಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌರಮಕ ಸರಕಕುಗಳ ಅವಲಬೆಂಬನ 

ಮತಕುತ ಆಮದಕು ಕಡಿಮಯಾಗಕುತತದ.
• ರಾಷಾಸಪ್ರೌದಾಯ ಮತಕುತ ತಲದಾಯ ಹಚಾಲ್ಚಿಗಕುತತದ.
• ವಿದನೇಶಿನೇ ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಕಯಲ್ಲಿ ವತೃದಿದ 
• ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಾವರಶವನಕುಶ್ನೆ ಒದಗಿಸಕುವುದಕು.   
• ಜಡಿಪಿ ಮತಕುತ ಜನರ ಜನೇವನ ಮಟಸ ದಲ್ಲಿ ಸಕುಧಾರಣೆ.

2.ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳ ಸಸ್ಥಾನಿನೇಕರಣದ ಮನೇಲೆ ಪಪ್ರೌಭವ ಬಿನೇರಕುವ ಅಬೆಂಶಗಳಕು ಅರವಾ
ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳ ಸಸ್ಥಾನಿನೇಕರಣವನಕುಶ್ನೆ ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಕುವ ಅಬೆಂಶಗಳಾವುವು?
• ಕಚಾಲ್ಚಿ ವಸಕುತಗಳ ಸರಬರಾಜಕು 
• ಶಕತ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳ ಪೂರಕೈಕ 
• ಸರಿಗೆ ಮತಕುತ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾದ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾ 
• ಮಾರಕುಕಟಸ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳಕು 
• ಬಬೆಂಡವಾಳ 
• ರಮರ್ಕಾಕರಕು ಮತಕುತ ನಿನೇರಕು ದಳೂರಯಕುವಿಕ 
• ಸಳೂಕತ ವಾಯಕುಗಕುಣ 
• ಸರರ್ಕಾರದ ನಿನೇತಿಗಳಕು 
3.ಭರತದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಕಕೈಗಾರಿರ ವಲಯ/ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸ ಮಾಡಿ.
• ಹಳೂಗಿಪ್ಲಾ-ಕಳೂಲಕ ತಾತ ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
• ಮಕುಬೆಂಬಯಿ-ಪುಣೆ ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
• ಅಹಲ್ಮೆ ದಾಬಾದ್-ವಡಳೂನೇದರ ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
• ಮಧಕುರಕೈ-ಕಳೂಯಮತಳೂತರಕು-ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
• ಛಳೂನೇಟನಾಗಪುರ ಪಪ್ರೌಸಸ್ಥಾ ಭಳೂಮ ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
• ದಹಲ-ಮನೇರತ ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
• ವಿಶಾಖಪಟಸ ಣ-ಗಕುಬೆಂಟಳೂರಕು ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
• ಕಳೂಲಪ್ಲಾ ಬೆಂ-ತಿರಕುವನಬೆಂತಪುರ ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
4.ಭರತದಲ್ಲಿ ಕಬಿಬ್ಬಾಣ ಮತಕುತ ಉಕಕ ನ ಕಕೈಗಾರಿಕಯ ಸಸ್ಥಾಪನಗೆ ಉತತಮ 
ಅವರಶಗಳಿವೆ.ಈ ಹನೇಳಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ಸಮರರ್ಕಾಸಿ.ಅರವಾ
 ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಬಬೆಂಗಾಳ ಮತಕುತ ಒಡಿಸಗಳಲ್ಲೇ ಕಬಿಬ್ಬಾಣ ಮತಕುತ ಉಕಕ ನ 
ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಕು  ಕನೇಬೆಂದಿಪ್ರೌನೇಕತೃತವಾಗಿದ.ಏಕ?
• ಮಳೂಲ ಕಚಾಲ್ಚಿವಸಕುತವಾದ ಕಬಿಬ್ಬಾಣದ ಅದಿರಕು ಪೂರಕೈಕ 
• ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ಶಕತ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲವಾದ ಕಳೂನೇಕಬೆಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದದ ಲಕು ಹಾಗಳೂ 

ಜಲವಿದಕುಭ್ಯಾತ ಪೂರಕೈಕ 
• ರಕೈಲಕು ಸರಿಗೆ ಮತಕುತ ಬಬೆಂದರಕು ಸೌಲಭಭ್ಯಾ  
• ನಿನೇರಕು ಪೂರಕೈಕ 
• ಕಡಿಮ ಕಳೂಲಗೆ ದಕುಡಿಯಕುವ ನಕುರಿತ ರಮರ್ಕಾಕರಕು 
• ಬಬೆಂಡವಾಳ ಮತಕುತ ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ಮಾರಕುಕಟಸ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ .
5. ಭರತದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಕಬಿಬ್ಬಾಣ ಮತಕುತ ಉಕಕ ನ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ. 
ಅರವಾ ಭರತದ ಸರರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಕಬಿಬ್ಬಾಣ ಮತಕುತ ಉಕಕ ನ 
ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ.
• ಭರತಿನೇಯ ಕಬಿಬ್ಬಾಣ ಮತಕುತ ಉಕಕುಕ ಕಬೆಂಪನಿ ಬನಾರ್ಕಾಪುರ 

ಪಶಿಲ್ಚಿಮಬಬೆಂಗಾಳ 
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• ವಿಶದ್ವಿನೇಶದ್ವಿ ರಯಭ್ಯಾ  ಕಬಿಬ್ಬಾಣ ಮತಕುತ ಉಕಕುಕ ಕಬೆಂಪನಿ ಭದಾಪ್ರೌವತಿ, ಕನಾರ್ಕಾಟಕ 
• ಹಿಬೆಂದಳೂಸತನ  ಉಕಕುಕ ಲಮಟಡ್ ಬಿಲಯಿ ಛತಿತನೇಸ ಘರ 
• ಹಿಬೆಂದಳೂಸತನ ಉಕಕುಕ ಲಮಟಡ್ ರಳೂಕರ್ಕಾಲ,ಸಕುಬೆಂದರ ಗಡಜಲ್ಲೆ 

ಒಡಿಶಾ
•  ಹಿಬೆಂದಳೂಸತನ ಉಕಕುಕ ಲಮಟಡ್ ದಕುಗಾರ್ಕಾಪುರ ಪಶಿಲ್ಚಿಮ ಬಬೆಂಗಾಳ 
• ಬಳೂರರಳೂ ಉಕಕುಕ ಸಸ್ಥಾವರ ಬಳೂರರಳೂ ಜಾಖರ್ಕಾಬೆಂಡ್ 
• ಸನೇಲಬೆಂ ಉಕಕುಕ ಸಸ್ಥಾವರ ಸನೇಲಬೆಂ ತಮಳಕುನಾಡಕು 
• ವಿಶಾಖಪಟಸ ಣಬೆಂ ಉಕಕುಕ ಸಸ್ಥಾವರ ವಿಶಾಖಪಟಸ ಣ ಆಬೆಂಧಪ್ರೌಪಪ್ರೌದನೇಶ 
• ದಾಯಿತರಿ ಉಕಕುಕ ಸಸ್ಥಾವರ ಪರಾದಿನೇಪದ ಸಮನೇಪ ಒಡಿಶಾ 
• ಟಟ ಉಕಕುಕ ಸಸ್ಥಾವರ ಕಳಿಬೆಂಗ ನಗರ ಒಡಿಶಾ.
6.ಅಲಳೂಭ್ಯಾಮನಿಯಬೆಂ ಕಕೈಗಾರಿಕಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತ / ಉಪಯೋಗಗಳನೇನಕು?
• ಅಲಳೂಭ್ಯಾಮನಿಯಬೆಂ ಒಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಕಬಿಬ್ಬಾಣೆನೇತರ ಲೆಳೂನೇಹ.
• ಇದಕು ಬಹಕು ಉಪಯೋಗಿ ಲೆಳೂನೇಹವಾಗಿದ.
• ವಿಮಾನ,ರಕೈಲಕುಸರಿಗೆ ಸದ್ವಿ ಯಬೆಂಚಾಲತ ವಾಹನ,ರಕೈಲಕುಸರಿಗೆ, ಹಡಗಕು 

ತಯಾರಿಕಯಲ್ಲಿ ಬಳಕ 
• ಬಣಣ  ತಯಾರಿಕ ಮತಕುತ ಗತೃಹಬಳಕ ವಸಕುತಗಳ ತಯಾರಿಕಗೆ ಸಹರರಿ 
• ವಿವಿಧ ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕ 
• ವಿದಕುಭ್ಯಾತ ಕನೇಬಲ್ ತಯಾರಿಕ ಹಾಗಳೂ ಇದರ ರನೇಕಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಭ್ಯಾಕಬೆಂಗ್ 

ಮಾಡಲಕು ಸಹಾಯಕ.
• ಇದನಕುಶ್ನೆ ಉಕಕುಕ ಮತಕುತ ತಾಮಮಗಳ ಬದಲ ವಸಕುತವಾಗಿ ಬಳಕ 

ಮಾಡಲಗಕುತತದ. 
7.ಮಕುಬೆಂಬಕೈ ನಗರವು ಇಬೆಂದಿಗಳೂ ಪಪ್ರೌಸಿದದ  ಹತಿತ ಜವಳಿ 
ಉತಾತದನಾಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌವಾಗಿದ. ಏಕ? ಅರವಾ ಹತಿತ ಬಟಸ  ಕಕೈಗಾರಿಕಯ 
ಸಸ್ಥಾನಿನೇಕರಣವನಕುಶ್ನೆ ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಕುವ ಅಬೆಂಶಗಳಾವುವು?
• ಮಳೂಲ ಕಚಾಲ್ಚಿವಸಕುತವಾದ ಕಚಾಲ್ಚಿಹತಿತಯ ಸರಬರಾಜಕು 
• ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರಕುಕಟಸ 
• ವಿದಕುಭ್ಯಾತ ಪೂರಕೈಕ 
• ಬಬೆಂಡವಾಳ 
• ನಕುರಿತ ರಮರ್ಕಾಕರ ಪೂರಕೈಕ 
• ತನೇವಾಬೆಂಶಭರಿತ ವಾಯಕುಗಕುಣ.
8.ಸಕಕ ರ ಕಕೈಗಾರಿಕಯ ಸಸ್ಥಾನಿನೇಕರಣವನಕುಶ್ನೆ ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಕುವ ಅಬೆಂಶಗಳಾವುವು?
• ಮಳೂಲ ಕಚಾಲ್ಚಿವಸಕುತವಾದ ಕಬಕುಬ್ಬಾ ಸರಬರಾಜಕು 
• ಸಕುಲಭ ದರದ ಮತಕುತ ಸಮಪರ್ಕಾಕ ಸರಿಗೆ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ  
• ಸರರ್ಕಾರದ ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹ 
• ವಿದಕುಭ್ಯಾತ ಪೂರಕೈಕ 

• ಬಬೆಂಡವಾಳ 
• ಮಾರಕುಕಟಸ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳಕು .

.I  ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ 
1.ಭರತದಲ್ಲಿ ಉಷಣ ವಲಯದ ಆವತರ್ಕಾಮಾರಕುತಗಳಕು ಎಲ್ಲಿ ಸಬೆಂಭವಿಸಕುತತವೆ?
-ಬಬೆಂಗಾಳಕಳೂಲ್ಲಿ 
2.ಆವತರ್ಕಾ ಮಾರಕುತ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಕಡಿಮ ಒತತಡವುಳಳ  ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌದ ಕಡಗೆ ಮಾರಕುತಗಳಕು ಚರಪ್ರೌರರದಲ್ಲಿ 
ಚಲಸಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಆವತರ್ಕಾ ಮಾರಕುತ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
3.ನದಿ ಪಪ್ರೌವಾಹ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಕಲವಮಲ್ಮೆ ನದಿಗಳಕು ತಮಲ್ಮೆ  ದಬೆಂಡಗಳಾಚಗಳೂ ಉಕಕ  ಹರಿದಾಗ ಪಕಕ ದ 
ಭಗಗಳಕು ಜಲವತೃತಗೆಳೂಳಕುಳತತವೆ ಇದನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌವಾಹ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
4.ಭಳೂಕಕುಸಿತ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಬಟಸ  ಅರವಾ ಪವರ್ಕಾತಗಳ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಳಗೆ ಚಲಸಕುವ 
ಭಳೂರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಳೂಕಕುಸಿತ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
5.ಭಳೂಕಬೆಂಪ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಭಳೂಚಿಪಿತನಲಪ್ಲಾ ಗಕುವ ರಭಸವಾದ ಕಬೆಂಪನವನಕುಶ್ನೆ ಭಳೂಕಬೆಂಪ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
6.ಭರತದ ಪೂವರ್ಕಾಕರಾವಳಿಯ ತಿನೇವತ ಸವೆತಕಕ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ರರಣವೆನೇನಕು?
-ಉಷಣ ವಲಯದ ಆವತರ್ಕಾಮಾರಕುತಗಳಕು.(ತಮಳಕುನಾಡಕು,ಆಬೆಂಧಪ್ರೌ ಮತಕುತ 
ಒಡಿಶಾ)
7.ಸಕುನಾಮ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಸಮಕುದಪ್ರೌ ತಳದಲ್ಲಿ ಸಬೆಂಭವಿಸಕುವ ಭಳೂಕಬೆಂಪನದಿಬೆಂದಾಗಕುವ ದಕೈತಾಭ್ಯಾರರದ 
ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಸಕುನಾಮ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
8.ಭರತದಲ್ಲಿ ಈವರಗೆ ಸಬೆಂಭವಿಸಿರಕುವ ಭಳೂಕಬೆಂಪಗಳಿಗೆ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ರರಣ 
- ಭಳೂ ಫಲಕಗಳ ಚಲನ
9.ಭರತದ ಪಯಾರ್ಕಾಯ ದಿದ್ವಿನೇಪ ವಲಯವನಕುಶ್ನೆ 'ಕನಿಷಷ್ಠೆ  ಭಳೂಕಬೆಂಪ 
ತಿನೇವತತಯ ವಲಯ' ಎಬೆಂದಕು ಪರಿಗಣಿಸಲಗಿದ.ಏಕ?
-ಭರತದ ಪಯಾರ್ಕಾಯ ದಿದ್ವಿನೇಪವು ಅಚಲವಾದ ಭಳೂಭಗವೆಬೆಂದಕು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಗಿದಕುದ, ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಳೂಕಬೆಂಪಗಳಕು ಸಬೆಂಭವಿಸಕುವುದಕು 
ಕಡಿಮ. ಆದಕುದರಿಬೆಂದ ಭರತದ ಪಯಾರ್ಕಾಯ ದಿದ್ವಿನೇಪ ವಲಯವನಕುಶ್ನೆ 'ಕನಿಷಷ್ಠೆ  
ಭಳೂಕಬೆಂಪ ತಿನೇವತತಯ ವಲಯ' ಎಬೆಂದಕು ಪರಿಗಣಿಸಲಗಿದ.

.II  ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ  .:
1.ಆವತರ್ಕಾ ಮಾರಕುತಗಳಿಗೆ ರರಣ ಮತಕುತ ಪರಿಣಾಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
ರರಣಗಳಕು: 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-11

ಭರತದ ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ವಿಪತಕುತಗಳಕು 



-ಅಧಿಕ ಉಷಾಣಬೆಂಶ  -ಪಪ್ರೌಶಾಬೆಂತ ವಾಯಕು  -ಹಚಕುಲ್ಚಿ ತನೇವಾಬೆಂಶ ಭರಿತ 
ವಾಯಕು 
ಪರಿಣಾಮಗಳಕು: -ಇವು ಬಹಳ ವಿನಾಶರರಿಯಾದವುಗಳಕು 
-ಅಪರ ಸವುನಳೂನೇವು ಮತಕುತ ಆಸಿತಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನಕುಶ್ನೆಬೆಂಟಕುಮಾಡಕುತತವೆ. 
-ಕಟಸ ಡಗಳಕು,ಸರಿಗೆ ಮತಕುತ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ ಮಾಧಭ್ಯಾ ಮಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಅಸತವಭ್ಯಾ ಸತಗೆಳೂಳಿಸಕುತತವೆ. -ವಿದಕುಭ್ಯಾತ  ಸರಬರಾಜಗೆ ಅಡಚಣೆ 
-ಬಳಗಳಕು,ಸದ್ವಿಭವಿಕ ಸಸಭ್ಯಾ ವಗರ್ಕಾ,ಪಪ್ರೌಣಿ ಸಬೆಂಕಕುಲಗಳಿಗೆ 
ಹಾನಿಯಕುಬೆಂಟಗಕುತತದ.
2.ಪಪ್ರೌವಾಹಗಳಕು ಸಬೆಂಭವಿಸಲಕು ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿಗಳಕು ಮತಕುತ ಮಾನವ 
ಕತೃತಭ್ಯಾ ಗಳಳೂ ರರಣವಾಗಿವೆ.ಹನೇಗೆ?
ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿಗಳಕು: -ಅತಭ್ಯಾ ಧಿಕ ಮಳ -ಹಿಮಕರಗಕುವಿಕ -ಆವತರ್ಕಾ 
ಮಾರಕುತಗಳಕು -ಮನೇಘಸಳೂಲನೇಟ -ನದಿಗಳಕು ಸರಾಗವಾಗಿ 
ಹರಿಯಲರದಷಕುಸ ಅಡಚಣೆ -ನದಿಪತ ತದಲ್ಲಿ ಹಳೂಳಕುತಕುಬೆಂಬಕುವಿಕ.
ಮಾನವ ಕತೃತಭ್ಯಾ ಗಳಕು: -ಅರಣಭ್ಯಾ ನಾಶ -ಅವೆಕೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿನೇರಾವರಿ ಮತಕುತ ಕತೃಷಿ 
ಪದದ ತಿ -ಒಡಕುಡ ಮತಕುತ ಅಣೆಕಟಕುಸಗಳಕು ಒಡದಕು ಹಳೂನೇಗಕುವುದಕು.-
ಶಿನೇಘಪ್ರೌಗತಿಯ ನಗರಿನೇಕರಣ 
3.ಪಪ್ರೌಪಬೆಂಚದಲ್ಲಿ ಸಬೆಂಭವಿಸಕುತಿತರಕುವ ಭಳೂಕಕುಸಿತಗಳಿಗೆ ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ಮತಕುತ 
ಮಾನವ ಕತೃತಭ್ಯಾ ಗಳಕು ರರಣವಾಗಿವೆ.ಹನೇಗೆ?
ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ ರರಣಗಳಕು: -ಕಡಲ ಕಡಿದಾದ ಬಬೆಂಡಯ ತಳವನಕುಶ್ನೆ ಸಮಕುದಪ್ರೌದ
ಅಲೆಗಳಕು ಸವೆಸಕುವಬೆಂತಹ ಇಳಿಜಾರಿನ ಅಡಿಭಗದ ಸವೆತ -ಅತಭ್ಯಾ ಧಿಕ ಮಳ 
-ಭಳೂಕಬೆಂಪಗಳಕು 
ಮಾನವನ ಕತೃತಭ್ಯಾ ಗಳಕು: -ಅರಣಭ್ಯಾ ನಾಶ -ರಕೈಲಕು ಮತಕುತ ರಸತ ಮಾಗರ್ಕಾಗಳ 
ನಿಮಾರ್ಕಾಣ -ಅಣೆಕಟಕುಸಗಳ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ -ಜಲಶಯ ಮತಕುತ ಜಲವಿದಕುಭ್ಯಾತ  
ಯೋಜನಗಳ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ -ತಿನೇವತಗತಿಯ ಗಣಿಗಾರಿಕ 
-ಕಲಕುಪ್ಲಾಗಣಿಗಾರಿಕಗಳಕು 
4.ಚಬೆಂಡಮಾರಕುತ/ಪಪ್ರೌವಾಹ/ಭಳೂಕಕುಸಿತ/ಭಳೂಕಬೆಂಪ/ಕಡಲಕಳೂರತ(ಸಮಕು
ದಪ್ರೌತಿನೇರದ ಸವೆತ)ಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನೇನಕು?
1)ಅಪರ ಸವುನಳೂನೇವು ಸಬೆಂಭವಿಸಕುತತವೆ    2)ಬಳಗಳಕು ನಾಶವಾಗಕುತತವೆ. 
3)ಜನಜನೇವನ ಅಸತವಭ್ಯಾ ಸತವಾಗಕುತತದ            4)ವಿದಕುಭ್ಯಾತ 
ಕಳೂರತಯಕುಬೆಂಟಗಕುತತದ. 5)ಸರಿಗೆ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ ಅಸತವಭ್ಯಾ ಸತವಾಗಕುತತದ.       
6)ಪಪ್ರೌಣಿ ಸಬೆಂಕಕುಲಗಳ ನಾಶ 
5.ಭಳೂಕಬೆಂಪಕಕ ರರಣ ಮತಕುತ ಪರಿಣಾಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
ರರಣಗಳಕು:
1)ಭಳೂಫಲಕಗಳ ಚಲನ 2)ಜಾದ್ವಿ ಲಮಕುಖಿ 3)ಶಿಲಸತರಭಬೆಂಗ ಮತಕುತ ಮಡಿಕ
4)ಭಳೂಕಕುಸಿತ 5)ಅಬೆಂತಗಕುರ್ಕಾಹ ಮಾಲಲ್ಚಿ ವಣಿ ಕಕುಸಿತ 6)ಮಾನವ ನಿಮರ್ಕಾತ 

ಜಲಶಯಗಳ ನಿನೇರಿನ ಭರ 
ಪರಿಣಾಮಗಳಕು: 
1)ನಲದ ಮನೇಲನ ಬಿರಕುಕಕು 2)ಕಟಸ ಡ,ರಕೈಲಕು ಮಾಗರ್ಕಾ,ರಸತಗಳ ನಾಶ 
3)ವಿದಕುಭ್ಯಾತ ಸಬೆಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವಭ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಯ 4)ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ ಮಾಧಭ್ಯಾ ಮಗಳ ನಾಶ 
5)ಸನೇತಕುವೆ ಮತಕುತ ಅಣೆಕಟಕುಸಗಳ ನಾಶ 6) ಮಾನವ ಮತಕುತ 
ಜಾನಕುವಾರಕುಗಳ ಸವು ಮತಕುತ ಆಸಿತಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ 7)ಭಳೂ ಕಕುಸಿತ 
8)ಅಬೆಂತಜರ್ಕಾಲ ಮಟಸ ದಲ್ಲಿ ವಭ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಸ ಮತಕುತ ನದಿ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಗೆ ಅಡಚಣೆ.
6.ಭಳೂಕಬೆಂಪಗಳಿಬೆಂದಾಗಕುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮತಗೆಳೂಳಿಸಲಕು 
ಕಕೈಗೆಳೂಳಳ ಬನೇರದ ಮಕುನಶ್ನೆಚಲ್ಚಿ ರಿಕ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.   
- ಭಳೂಕಬೆಂಪನಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ ನಿಷನೇಧಿಸಕುವುದಕು.
-ಭಳೂಕಬೆಂಪನಾ ನಿರಳೂನೇಧಕ ಕಟಸ ಡಗಳ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ - ಬಹಕುಮಹಡಿ 
ಕಟಸ ಡಗಳ ನಿಮಾರ್ಕಾಣದ ನಿಷನೇಧ - ಉತತಮ ದಜರ್ಕಾ ಕಟಸ ಡಗಳ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ -
ಆಳವಾದ ಬಾವಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂರಯಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ನಿಷನೇಧಿಸಕುವುದಕು. 
-ಬಹಕುದಳೂಡಡ  ಅಣೆಕಟಸ ಮತಕುತ ಜಲಶಯಗಳ ನಿಮಾರ್ಕಾಣಕಕ ನಿಷನೇಧ 
-ಅರಣಭ್ಯಾ ನಾಶ ಮತಕುತ ಗಣಿಗಾರಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ತಡಯಕುವುದಕು
7.ಸಮಕುದಪ್ರೌ ತಿನೇರದ ಸವೆತದ (ಕಡಲಕಳೂರತದ) ಪರಿಣಾಮಗಳಕು ಮತಕುತ 
ಇವುಗಳ ನಿಯಬೆಂತ ತಣಾ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಪರಿಣಾಮಗಳಕು : 1)ಕರಾವಳಿ ಪಪ್ರೌದನೇಶದ ಕಟಸ ಡ ಮತಕುತ ಮರಗಳಕು ಕಳೂಚಿಲ್ಚಿ 
ಹಳೂನೇಗಕುವುದಕು. 2)ಕರಾವಳಿಯ ರಸತ ಮತಕುತ ರಕೈಲಕು ಮಾಗರ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಧಕಕ 
3)ಹಚಕುಲ್ಚಿ ರಲಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನೇರಕು ತಕುಬೆಂಬಿಕಳೂಳಕುಳವುದರಿಬೆಂದ ಅಲ್ಲಿನ 
ಜನರಿಗೆ ಪುನವರ್ಕಾಸತಿ ಕಲತಸಕುವ ಸಮಸಭ್ಯಾ 
ನಿಯಬೆಂತ ತಣ ಕ ತಮಗಳಕು: 1)ಸಮಕುದಪ್ರೌದ ಅಲೆಗಳ ಹಳೂಡತವನಕುಶ್ನೆ 
ನಿಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸಲಕು ಸಮಕುದಪ್ರೌ ಗೆಳೂನೇಡ,ತಡಗಟಕುಸವಿಕ ಮತಕುತ ಅಲೆ ತಡಗಳ 
ನಿಮಾರ್ಕಾಣ 
2)ತಿನೇರಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಕು ಮತಕುತ ಗಣಿಗಾರಿಕ ನಿಷನೇಧ  3)ಸಮಕುದಪ್ರೌ ದಡ ಮತಕುತ
ಮರಳಕು ರಾಶಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಉಳಿಸಕುವ ಮತಕುತ ಸಕುಸಿಸ್ಥಾರತಗಾಗಿ ಮರಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಬಳಸಕುವುದಕು.
8.ಭರತದ ಪಪ್ರೌವಾಹ ಪಿನೇಡಿತ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮತಕುತ ಪಪ್ರೌವಾಹದ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ 
ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಪಪ್ರೌವಾಹ ಪಿನೇಡಿತ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಕು :1)ಗಬೆಂಗಾ ಮತಕುತ ಬಪ್ರೌಹಲ್ಮೆ  ಪುತ ತ ನದಿ 
ಬಯಲಕುಗಳಕು 
2)ಸಟಪ್ಲಾನೇಜ,ಬಿಯಾಸ,ರಾವಿ ಮತಕುತ ಚಿನೇನಾಬ ಬಯಲಕು 3)ಪಯಾರ್ಕಾಯ
ಪಪ್ರೌಸಸ್ಥಾ ಭಳೂಮ ಮತಕುತ ನದಿಮಕುಖಜ ಭಳೂಮಗಳಕು 4)ನಮರ್ಕಾದಾ ಮತಕುತ ತಾಪಿ 
ನದಿಗಳ ತಗಕುಗ್ಗೂ ಭಗಗಳಕು.
ಪಪ್ರೌವಾಹ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ ಕ ತಮಗಳಕು::
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1) ಜಲನಯನ ಪಪ್ರೌದನೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣಭ್ಯಾ  ಬಳಸಕುವುದಕು
2)ವೆನೇಗವಾದ ನಿನೇರಿನ ಹರಿವು ನಿಯಬೆಂತ ತಣ  3)ಅಣೆಕಟಕುಸಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿಮರ್ಕಾಸಿ 
ಜಲಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನೇರಕು ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಿಸಿ ನದಿ ನಿನೇರಿನ ಪಪ್ರೌಮಾಣವನಕುಶ್ನೆ ಕಡಿಮ 
ಮಾಡಕುವುದಕು. 4)ಜನವಸತಿ ಪಪ್ರೌದನೇಶ ಮತಕುತ ಕತೃಷಿ ಭಳೂಮಯನಕುಶ್ನೆ 
ರಪಡಲಕು ಒಡಕುಡಗಳ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ 5)ಪಪ್ರೌವಾಹದ ಬಗೆಗ್ಗೂ ಸರಲಕವಾಗಿ 
ಮಕುನಶ್ನೆಚಲ್ಚಿ ರಿಕ ನಿನೇಡಕುವುದಕು.

.I  ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ 
1.ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ನಿಗದಿತ ಪಪ್ರೌದನೇಶವಬೆಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಕುವ ಜನರ ಒಟಕುಸ ಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಗೆ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾ 
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
2.1901 ರಿಬೆಂದ 1921 ರವರಗೆ ಭರತದ ಜನಸಬೆಂಖಾಭ್ಯಾ ಬಳವಣಿಗೆಯಕು 
ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿತಕುತ.ಏಕ?
-ಅಧಿಕ ಮರಣ ದರ,ಮಾರಣಾಬೆಂತಿಕ ರಯಿಲೆ ಮತಕುತ ವೆಕೈದಭ್ಯಾ ಕನೇಯ 
ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳ ಕಳೂರತಯಿಬೆಂದಾಗಿ 
3.ಅಧಿಕ ಜನನ ದರಕಕ ರರಣ -ಬಾಲಭ್ಯಾ ವಿವಾಹ,ಧಾಮರ್ಕಾಕ ಮತಕುತ 
ಸಮಾಜಕ ಮಳೂಢನಬೆಂಬಿಕಗಳಕು, ಬಹಕುಪತಿಶ್ನೆತದ್ವಿ ,ಬಡತನ,ಅನಕಕ ರತ.
4.ಭರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯ ಹಬೆಂಚಿಕ ಎಲ್ಲೆಡಯಳೂ ಸಮನಾಗಿಲಪ್ಲಾ . 
ರರಣವೆನೇನಕು?
-ವಿವಿಧ ಭೌಗೆಳೂನೇಳಿಕ ಮತಕುತ ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿಕ ಅಬೆಂಶಗಳಕು 
5.ಭರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯಕುಳಳ  ರಾಜಭ್ಯಾ  ಯಾವುದಕು?
-ಉತತರ ಪಪ್ರೌದನೇಶ
6.ಭರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯಕುಳಳ  ರಾಜಭ್ಯಾ  -ಸಿಕಕ ಬೆಂ 
7.ಭರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿರಕುವ ಕನೇಬೆಂದಾಪ್ರೌಡಳಿತ 
ಪಪ್ರೌದನೇಶ  -ದಹಲ 
8.ಅತಿ ಕಡಿಮ  ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿರಕುವ ಕನೇಬೆಂದಾಪ್ರೌಡಳಿತ ಪಪ್ರೌದನೇಶ
-ಲಕಕ  ದಿದ್ವಿನೇಪ
9.2011 ರ ಜನಗಣತಿಯಬೆಂತ ಭರತದ ಸರಾಸರಿ ಜನಸಬೆಂದಪ್ರೌತ -382
10.ಜನಸಬೆಂದಪ್ರೌತ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಪಪ್ರೌತಿ ಚದರ ಕ.ಮನೇ.ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಕುವ ಜನರ ಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಗೆ ಜನಸಬೆಂದಪ್ರೌತ 
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
11.ಅತಿ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಜನ ಸಬೆಂದಪ್ರೌತಯನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದ ರಾಜಭ್ಯಾ  -ಬಿಹಾರ 
12.ಅತಿ ಕಡಿಮ ಜನ ಸಬೆಂದಪ್ರೌತಯನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿದ ರಾಜಭ್ಯಾ  
-ಅರಕುಣಾಚಲ ಪಪ್ರೌದನೇಶ

13.ಕನೇಬೆಂದಾಪ್ರೌಡಳಿತ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಜನ ಸಬೆಂದಪ್ರೌತಯನಕುಶ್ನೆ 
ಹಳೂಬೆಂದಿದ ರಾಜಭ್ಯಾ -ದಹಲ.
14.ಕನೇಬೆಂದಾಪ್ರೌಡಳಿತ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಜನಸಬೆಂದಪ್ರೌತಯಕುಳಳ  ಪಪ್ರೌದನೇಶ
-ಅಬೆಂಡಮಾನ ಮತಕುತ ನಿಕಳೂನೇಬರ 
15.ಮನೇಲೆಲ್ಮೆಕೈ ಲಕಕ ಣಗಳಕು ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯ ಹಬೆಂಚಿಕಯ ಮನೇಲೆ ಹನೇಗೆ  ಪಪ್ರೌಭವ 
ಬಿನೇರಕುತತವೆ?
-ಪವರ್ಕಾತ ಬಟಸ  ಗಕುಡಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಬೆಂಖಯ ವಿರಳವಾಗಿರಕುತತದ ಆದರ 
ಉತತರದ ಮಕೈದಾನಗಳಕು ನದಿ ಮಕುಖಜ ಭಳೂಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಬೆಂದಪ್ರೌತ 
ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿರಕುತತದ.
16.ಕಡಿಮ ಜನಸಬೆಂದಪ್ರೌತಗೆ ರರಣಗಳನೇನಕು?
-ಪವರ್ಕಾತ,ಬಟಸ ಗಳಕು,ಅರಣಭ್ಯಾ  ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಕು,ಕನಿಷಷ್ಠೆ  ಉಷಾಣಬೆಂಶವುಳಳ  ಅರವಾ 
ಅರ ಮರಕುಭಳೂಮ ವಾಯಕುಗಕುಣಗಳಕು ಕಡಿಮ ಜನಸಬೆಂದಪ್ರೌತಗೆ ರರಣ.

.II  ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ  .:
1.ಭರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಬೆಂಖಾಭ್ಯಾ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ರರಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಅಧಿಕ ಜನನ ದರ: -ಬಾಲಭ್ಯಾ  ವಿವಾಹ - ಧಾಮರ್ಕಾಕ ಮತಕುತ 
ಸಮಾಜಕ ಮಳೂಢನಬೆಂಬಿಕಗಳಕು -ಬಹಕುಪತಿಶ್ನೆತದ್ವಿ  -ಅನಕಕ ರತ 
-ಉಷಣ ವಲಯದ ವಾಯಕುಗಕುಣ -ಇವು ಅಧಿಕ ಜನನದರಕಕ 
ರರಣ.

• ಕಡಿಮ ಮರಣ ದರ: -ವೆಕೈಧಭ್ಯಾ ಕನೇಯ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳ ಸಕುಧಾರಣೆ 
-ಪಪ್ರೌಣಾಬೆಂತಿಕ ಸಬೆಂರಪ್ರೌಮಕ ಪಿಡಕುಗಕುಗಳ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ 
-ಶಿಶಕುಮರಣದಲ್ಲಿ ಕಕುಸಿತ -ಶಿನೇಕಕ ಣದ ಪಪ್ರೌಗತಿ -ಇವು ಕಡಿಮ 
ಮರಣದರಕಕ ರರಣವಾಗಿವೆ.

 2.ಭರತದ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯ ಬಳವಣಿಗೆಯಿಬೆಂದಾಗಕುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನೇನಕು?
ಅರವಾ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯ ಶಿನೇಘಪ್ರೌಗತಿಯ ಬಳವಣಿಗೆಯಿಬೆಂದಾಗಿ ಹಲವು 
ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳಕು  ಉಬೆಂಟಗಕುತತವೆ.ಹನೇಗೆ?

• ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಸಮಸಭ್ಯಾ 
• ಆಹಾರದ ಕಳೂರತ ಮತಕುತ ಅಪಷಿಸಕತ 
• ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಸಮಾಜಕ ಹಳೂಣೆ ಮತಕುತ ಮಳೂಲ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳ ಕಳೂರತ 
• ಕಡಿಮ ತಲದಾಯ 
• ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರರ್ಕಾರಭಿವತೃದಿದ.
• ಬಡತನ, ಜನೇವನ ಮಟಸ ದಲ್ಲಿ ಕಕುಸಿತ, 
• ಪರಿಸರ ಮಾಲನಭ್ಯಾ
• ರಾಜಕನೇಯ ಆರಾಜಕತ 

3.ಜನಸಬೆಂಖಾಭ್ಯಾ ಬಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ಕಕುಟಕುಬೆಂಬ ಯೋಜನ 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-12

ಭರತದ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾ 



• ಮಹಿಳಾ ಕಲಭ್ಯಾ ಣ ಯೋಜನ 
• ಪಪ್ರೌಚಾರ ಮತಕುತ ಜಾಹಿರಾತಕು 
• ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಪಪ್ರೌದನೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಸಬೆಂಖಾಭ್ಯಾ ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳ ಬಗೆಗ್ಗೂ ಅರಿವು 

ಮಳೂಡಿಸಕುವುದಕು.
4.ಭರತದ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯ ಹಬೆಂಚಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ನಿಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸಕುವ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ 
ಅಬೆಂಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಮನೇಲೆಲ್ಮೆಕೈ ಲಕಕ ಣಗಳಕು 
• ವಾಯಕುಗಕುಣ 
• ಮಣಕುಣ 
• ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳಕು 
• ಕಕೈಗಾರಿಕ ಮತಕುತ ವಾಣಿಜಳೂಭ್ಯಾನೇದಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು 

5.ಭರತದ ಕಲವು ಭಗಗಳ ಕಡಿಮ ಜನಸಬೆಂದಪ್ರೌತಗೆ ರರಣಗಳನೇನಕು?
• ಪವರ್ಕಾತ,ಬಟಸ  ಗಕುಡಡ ಗಳ ಭಗಗಳಕು 
• ಅರಣಭ್ಯಾ  ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
• ಕನಿಷಷ್ಠೆ  ಉಷಾಣಬೆಂಶವುಳಳ  ಅರವಾ ಅರಮರಕುಭಳೂಮ 

ವಾಯಕುಗಕುಣಗಳಕು.
6.ಭರತದ ವಿರಳ (ಕಡಿಮ)ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯಕುಳಳ  ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ.

• ಹಿಮಾಲಯ ಪವರ್ಕಾತ ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
• ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌದ ಎತತರ ಪಪ್ರೌದನೇಶ 
• ಥಾರ  ಮರಕುಭಳೂಮ 
• ದಿದ್ವಿನೇಪಗಳಕು 

7.ಭರತದ ಜನಭರಿತ (ಅಧಿಕ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾ)ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಾವುವು?
• ಗಬೆಂಗಾನದಿ ಬಯಲಕು 
• ಕರಾವಳಿ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಕು 
• ಕಕೈಗಾರಿರ ನಗರ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಕು 

8.1921 ರಿಬೆಂದ 1951 ರ ಅವಧಿಯನಕುಶ್ನೆ ಸಧಾರಣಾ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾ 
ಬಳವಣಿಗೆಯ ರಲವೆಬೆಂದಕು ಪರಿಗಣಿಸಲಗಿದ.ಇದಕಕ ರರಣಗಳನೇನಕು?

• ಭಯಬೆಂಕರ ಪಿಡಕುಗಕುಗಳ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ 
• ವೆಕೈಧಭ್ಯಾ ಕನೇಯ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕುಧಾರಣೆ 
• ನಕೈಮರ್ಕಾಲಭ್ಯಾನೇಕರಣ ನಿವರ್ಕಾಹಣೆಯಿಬೆಂದಾಗಿ ಮರಣ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ.

*****

.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ . 
1.ಅಭಿವತೃದಿದ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಒಬೆಂದಕು ದನೇಶದ ಎಲಪ್ಲಾ ರ ಆಶಳೂನೇತತರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಈಡನೇರಿಸಕುವ ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾವನಕುಶ್ನೆ 
ವಿಸತರಿಸಕುವ ಪಪ್ರೌಕ ಪ್ರೌಯಯನಕುಶ್ನೆ  ಪಪ್ರೌಕ ಪ್ರೌಯಯನಕುಶ್ನೆ ಅಭಿವತೃದಿದ  ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು..
2.ಆರರ್ಕಾಕ ಅಭಿವತೃದಿದ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಒಬೆಂದಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ ಜನರ ಆರರ್ಕಾಕ ಆಶಳೂನೇತತರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪೂರಕೈಸಕುವ 
ಸಮರಭ್ಯಾ ರ್ಕಾ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಿ,ಬಡತನ,ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ,ಅಸಮಾನತ,ಹಣದಕುಬಬ್ಬಾ ರಗಳಬೆಂರ 
ಆರರ್ಕಾಕ ಸಮಸಭ್ಯಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಆರರ್ಕಾಕ ಅಭಿವತೃದಿದ ಎಬೆಂದಕು 
ಕರಯಕುವರಕು.
ಅರವಾ ಒಬೆಂದಕು ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ ನಕೈಜ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವರಮಾನವು ದಿನೇಘಾರ್ಕಾವಧಿ 
ಯವರಗೆ ಹಚಲ್ಚಿ ಳವಾಗಕುವ ಪಪ್ರೌಕ ಪ್ರೌಯಯನೇ ಆರರ್ಕಾಕ ಅಭಿವತೃದಿದಯಾಗಿದ.
3.ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವರಮಾನ (ಆದಾಯ)ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಒಬೆಂದಕು ವಷರ್ಕಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದನೇಶದಲ್ಲಿ ಉತಾತದಿಸಿದ ಎಲಪ್ಲಾ  ಸರಕಕು 
ಸನೇವೆಗಳ ಒಟಕುಸ ಮೌಲಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವರಮಾನ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
4.ತಲ ವರಮಾನ (ತಲದಾಯ)ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವರಮಾನವನಕುಶ್ನೆ ಒಟಕುಸ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯಿಬೆಂದ ಭಗಿಸಿದಾಗ 
ದಳೂರಕಕುವ ಸರಾಸರಿ ಮೊತತವನಕುಶ್ನೆ ತಲ ವರಮಾನ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.
5.ಆರರ್ಕಾಕ ಪಪ್ರೌಗತಿಯ ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ಉದ್ದೇಶವೆನೇನಕು?
- ಜನರ ಕಲಭ್ಯಾ ಣವನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಕುವುದಕು.
6.ಮಾನವ ಅಭಿವತೃದಿದ ಸಳೂಚಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ವಭ್ಯಾ ಕತಗಳ ಜನೇವಿತಾವಧಿ, ಸಕಕ ರತಯ ಪಪ್ರೌಮಾಣ ಮತಕುತ  ತಲ ವರಮಾನ 
ಇವುಗಳ ಸರಾಸರಿಯನಕುಶ್ನೆ ಮಾನವ ಅಭಿವತೃದಿದ ಸಳೂಚಿ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
7.ನಿರಿನೇಕ್ಷಿತ ಜನೇವಿತಾವಧಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಒಬೆಂದಕು ದನೇಶದಲ್ಲಿರಕುವ ಜನರಕು ಜನೇವಿಸಕುವ ಸರಾಸರಿ ಆಯಸತ್ಸಾ ನಕುಶ್ನೆ ನಿರಿನೇಕ್ಷಿತ 
  ಜನೇವಿತಾವಧಿ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು. 
8.ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ ಶಿಕಕ ಣದ ಸಧನಯನಕುಶ್ನೆ ಹನೇಗೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಗಕುತತದ?
- 25 ವಷರ್ಕಾಕಕ ಬೆಂತ ಹಚಿಲ್ಚಿನ ವಯೋಮಾನದವರಕು ಪೂಣರ್ಕಾಗೆಳೂಳಿಸಿದ 
ಶಿಕಕ ಣದ ಅವಧಿ ಹಾಗಳೂ 5 ವಷರ್ಕಾದ ಮಕಕ ಳಕು ಪಡಯಬಹಕುದಾದ ಶಿಕಕ ಣದ 
ಅವಧಿಯನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಿ ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ ಶಿಕಕ ಣದ ಸಧನಯನಕುಶ್ನೆ ಮಾಪನ 
ಮಾಡಲಗಕುತತದ.
9. ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ಅಭಿವತೃದಿದ ವರದಿಗಳ ಪಪ್ರೌಕಟಣೆಯ ಹಳೂಣೆ ಹಳೂತಿತರಕುವ
ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ ಯಾವುದಕು?  - ವಿಶದ್ವಿ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಅಭಿವತೃದಿದ ರಯರ್ಕಾಕ ತಮ
10.2014 ರಲ್ಲಿ ಭರತವು ಮಾನವ ಅಭಿವತೃದಿದ ಸಳೂಚಾಭ್ಯಾಬೆಂಕದಲ್ಲಿ ಎಷಸ ನಯ 
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ಅರರ್ಥಶರಾಸಸಸ

ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-1 ಅಭಿವತೃದಿದ



ಸಸ್ಥಾನ ಹಳೂಬೆಂದಿತಕುತ ? - 135 ನನೇ ಸಸ್ಥಾನ 
11. 2011 ನನೇ ಸಲನಲ್ಲಿ ಭರತದ ಲಬೆಂಗಾನಕುಪತ ಎಷಕುಸ? - 945
12.ಲಬೆಂಗಾನಕುಪತ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಪಪ್ರೌತಿ 1000 ಪುರಕುಷರಿಗೆ ಇರಕುವ ಮಹಿಳಯರ ಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯನಕುಶ್ನೆ 
ಲಬೆಂಗಾನಕುಪತ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.
13.ಭರತದಲ್ಲಿ ಲಬೆಂಗಾನಕುಪತ ಕಕುಸಿಯಕುತಿತದ.ರರಣವೆನೇನಕು?
- ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿರಕುವಾಗಲೆನೇ ಹಣಕುಣ ಭಳೂಪ್ರೌಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪತತಹಚಿಲ್ಚಿ, ಹತಭ್ಯಾ 
ಮಾಡಕುವ ಕಟಸ  ಪರಬೆಂಪರ ಬಳಯಕುತಿತದ. ಆದದ ರಿಬೆಂದ ಲಬೆಂಗಾನಕುಪತ 
ಕಕುಸಿಯಕುತಿತದ.
14.ಸದ್ವಿ ಸಹಾಯ ಸಮಳೂಹಗಳನಕುಶ್ನೆ ಏಕ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಲಗಿದ?
- ಆರರ್ಕಾಕ ಚಟಕುವಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯರ ಭಗವಹಿಸಕುವಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಿ 
ಅವರ ಸಬಲನೇಕರಣವನಕುಶ್ನೆ ಸಧಿಸಲಕು ಸದ್ವಿ ಸಹಾಯ ಸಮಳೂಹಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಸಸ್ಥಾಪಿಸಲಗಿದ.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಅಭಿವತೃದಿದಯನಕುಶ್ನೆ ವಾಭ್ಯಾಖಾಭ್ಯಾನಿಸಿ ಮತಕುತ ಅಭಿವತೃದಿದ ಪಪ್ರೌಕ ಪ್ರೌಯಯ ವಿವರಣೆ 
ನಿನೇಡಿ.

•  ಯಾವುದನೇ ಒಬೆಂದಕು ಕ್ಷೇತ ತ ಇಲಪ್ಲಾ ವೆನೇ ವಭ್ಯಾ ಕತಗಳ ಪಪ್ರೌಗತಿಯನಕುಶ್ನೆ 
ಸಳೂಚಿಸಲಕು ಅಭಿವತೃದಿದ ಪದವನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಕುತತನೇವೆ.

• ಇಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌಕ ಪ್ರೌಯ ಎಬೆಂಬ ಪದವು ಉತಾತದನಾಬೆಂಗಗಳ ಪೂರಕೈಕ ಮತಕುತ 
ಸರಕಕು ಸನೇವೆಗಳ ಬನೇಡಿಕಯಲ್ಲಿನ ಬದಲವಣೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂಚಿಸಕುತತದ.

• ಉತಾತದನಾಬೆಂಗಗಳ ಪೂರಕೈಕಯಕು ಹಳೂಸ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳ 
ಶಳೂನೇಧ,ಶಿಕಕ ಣ ಮತಕುತ ಕೌಶಲಭ್ಯಾ ಭಿವತೃದಿದ,ಬಬೆಂಡವಾಳ ಸಬೆಂಚಯನ, 
ಜನಸಬೆಂಖಾಭ್ಯಾ ಬಳವಣಿಗೆ, ಉತತಮ ತಾಬೆಂತಿಪ್ರೌಕತಯ ರರಣಗಳಿಬೆಂದ 
ಬದಲವಣೆಯಾಗಕುತತವೆ.

• ಅದನೇ ರಿನೇತಿ ಜನಸಬೆಂಖಾಭ್ಯಾ ಬಳವಣಿಗೆ ಮತಕುತ ಅದರ ಲಕಕ ಣಗಳ 
ಬದಲವಣೆ, ವರಮಾನದ ಮಟಸ  ಹಾಗಳೂ ಅದರ ಹಬೆಂಚಿಕಯಲ್ಲಿನ 
ಬದಲವಣೆ, ಜನರ ಅಭಿರಕುಚಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲವಣೆ 
ಮಕುಬೆಂತಾದವುಗಳಿಬೆಂದಾಗಿ ಸರಕಕುಗಳ ಬನೇಡಿಕಯಲ್ಲಿ ಬದಲವಣೆ 
ಉಬೆಂಟಗಕುತತದ.

• ಈ ಬದಲವಣೆಗಳಕು ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವರಮಾನದ ಹಚಲ್ಚಿ ಳಕಕ 
ಪೂರಕವಾಗಕುತತವೆ.

2.ಅನಾಭಿವತೃದಿದ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? ಅದಕಕ ರರಣಗಳನೇನಕು?
• ಅನಾಭಿವತೃದಿದ ಎಬೆಂಬ ಶಬದ ವು ಹಿಬೆಂದಕುಳಿದ,ಅಭಿವತೃದಿದ ಹಳೂಬೆಂದದನೇ 

ಇರಕುವ ನಿಶಲ್ಚಿ ಲ ಸಿಸ್ಥಾತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂಚಿಸಕುತತದ.
ಅನಾಭಿವತೃದಿದಗೆ ರರಣಗಳಕು-

• ದನೇಶದಲ್ಲಿ ಉತಾತದನ ಕಡಿಮ ಇರಕುವುದಕು.
• ಅಪರ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾ 
• ಕಡಿಮ ತಲ ವರಮಾನ 
• ಬಡತನ
• ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ
• ಅಸಮಾನತ 
• ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳ ಸದಬ್ಬಾ ಳಕಯ ಕಳೂರತ 
• ಉತತಮ ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ ದ ಕಳೂರತ 

3.ಮಾನವ ಅಭಿವತೃದಿದ ಸಳೂಚಾಭ್ಯಾಬೆಂಕ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? ಅದನಕುಶ್ನೆ ಹನೇಗೆ ಲೆಕಕ  
ಹಾಕಕುತಿತನೇರಿ?

• ವಭ್ಯಾ ಕತಗಳ ಜನೇವಿತಾವಧಿ, ಸಕಕ ರತಯ ಪಪ್ರೌಮಾಣ ಮತಕುತ  ತಲ 
ವರಮಾನ ಇವುಗಳ ಸರಾಸರಿಯನಕುಶ್ನೆ ಮಾನವ ಅಭಿವತೃದಿದ ಸಳೂಚಾಭ್ಯಾಬೆಂಕ
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.

• ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ವಭ್ಯಾ ಕತಗಳ ಜನೇವಿತಾವಧಿ,ಶಿಕಕ ಣವನಕುಶ್ನೆ ಸಕಕ ರತಯ 
ಪಪ್ರೌಮಾಣ ಮತಕುತ ಖರಿನೇದಿ ಶಕತಯನಕುಶ್ನೆ ತಲ ವರಮಾನ ಬಳಸಿ 
ಅಳಯತತನೇವೆ.

4.ಭರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವತೃದಿದ ಸಳೂಚಾಭ್ಯಾಬೆಂಕ ಕಡಿಮ ಇರಕುವುದಕಕ ರರಣ 
ನಿನೇಡಿರಿ.

• ಅಪರ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾ 
• ತಲವರಮಾನ ಕಡಿಮ ಇರಕುವುದಕು
• ಕಡಿಮ ಪಪ್ರೌಮಾಣದ ನಿರಿನೇಕ್ಷಿತ ಜನೇವಿತಾವಧಿ 
• ದನೇಶದ ಒಟಕುಸ ಉತಾತದನ ಕಡಿಮ ಇರಕುವುದಕು.
• ಕಡಿಮ ಸಕಕ ರತಾ ಪಪ್ರೌಮಾಣ 

5.ಲಬೆಂಗ ಸಮಾನತಯನಕುಶ್ನೆ ಹನೇಗೆ ಸಧಿಸಕುವುದಕು?
• ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ಸಮಾಜಕ,ಆರರ್ಕಾಕ,ಶಕೈಕಕ ಣಿಕ ಹಾಗಳೂ ರಾಜಕನೇಯ

ಸಮಾನತಯನಕುಶ್ನೆ ಒದಗಿಸಿ ಕಳೂಡಕುವುದಕು.
• ಮಹಿಳಾ ಸಬಲನೇಕರಣ 
• ಮಹಿಳಯರ ವಿರಕುದದ ದ ಹಿಬೆಂಸಯನಕುಶ್ನೆ ತಡಯಕುವುದಕು.
• ಚಕುನಾಹಿತ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನೇಸಲತಿ 
• ಸಮಾನ ವೆನೇತನವನಕುಶ್ನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಕುವುದಕು.

6.ಮಹಿಳಾ ಸದ್ವಿ ಸಹಾಯ ಸಬೆಂಘಗಳಕು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲನೇಕರಣಕಕ 
ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಸಮರರ್ಕಾಸಿ.

• ಆರರ್ಕಾಕ ಚಟಕುವಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯರ ಭಗವಹಿಸಕುವಿಕಯನಕುಶ್ನೆ 
ಹಚಿಲ್ಚಿಸಿ ಅವರ ಸಬಲನೇಕರಣವನಕುಶ್ನೆ ಸಧಿಸಲಕು ಸದ್ವಿ ಸಹಾಯ 
ಸಮಳೂಹಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಲಗಿದ.
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• ಒಬೆಂದಕು ಸದ್ವಿ ಸಹಾಯ ಸಮಳೂಹವು 20 ಸಮಾನ ಮನಸಕ  
ಮಹಿಳಯರ ಒಬೆಂದಕು ಸಬೆಂಘವಾಗಿದಕುದ , ಸದಸಭ್ಯಾ ರಕು ತಮಲ್ಮೆ ಲ್ಲಿರಕುವ ಅಲತ  
ಪಪ್ರೌಮಾಣದ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂಪ್ರೌನೇಢನೇಕರಿಸಿ,ಬಾಹಭ್ಯಾ  
ಸಹಾಯವನಕುಶ್ನೆ ಪಡದಕು, ವಭ್ಯಾ ವಹಾರ ಆರಬೆಂಭಿಸಿ,ವರಮಾನ 
ಹಚಿಲ್ಚಿಸಿಕಳೂಳಳ ಲಕು ಪಪ್ರೌಯತಿಶ್ನೆಸಕುತಾತರ.

•  ಲೆಕಕ  ನಿವರ್ಕಾಹಣೆ,ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕನ ಜಳೂತ ವಭ್ಯಾ ವಹರಿಸಕುವುದಲಪ್ಲಾ ದನೇ ವರಮಾನ
ಸತೃಷಿಸಸಕುವಬೆಂರ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಗಳ ಕಕುರಿತಕು ಅವರಿಗೆ ತರಬನೇತಿಯನಳೂಶ್ನೆ 
ನಿನೇಡಲಗಕುತತದ.

• ಸದ್ವಿ ಸಹಾಯ ಸಮಳೂಹಗಳಕು ಮಹಿಳಯರ ವರಮಾನ ಹಾಗಳೂ 
ಉಳಿತಾಯಗಳ ವತೃದಿದಗೆ ರರಣವಾಗಿವೆಯಲಪ್ಲಾ ದನೇ, ಅವರಕು ತಮಲ್ಮೆ  
ಇಚಾಚ್ಛಾನಕುಸರ ಖಚಕುರ್ಕಾ ಮಾಡಕುವುದಕಳೂಕ ಅನಕುವು ಮಾಡಿಕಳೂಟಿಸವೆ.

• ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ ಮಹಿಳಯರ ಘನತ ಹಾಗಳೂ ಸದ್ವಿಯತತತ ಹಚಿಲ್ಚಿದ.
7.ನಿರಿನೇಕ್ಷಿತ ಜನೇವಿತಾವಧಿಯನಕುಶ್ನೆ ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಕುವ ಅಬೆಂಶಗಳಾವುವು? ಅರವಾ 
ನಿರಿನೇಕ್ಷಿತ ಜನೇವಿತಾವಧಿಯನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಲಕು ಸಹಾಯಕವಾಗಕುವ 
ಅಬೆಂಶಗಳಾವುವು?

• ಪಷಿಷ್ಠೆಕ ಆಹಾರ 
• ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ನಕೈಮರ್ಕಾಲಭ್ಯಾ  
• ಸದ್ವಿ ಚಚ್ಛಾ  ಪರಿಸರ 
• ಶದದ  ಕಕುಡಿಯಕುವ ನಿನೇರಕು 

8.ತಲ ವರಮಾನವನಕುಶ್ನೆ ಹನೇಗೆ ಕಬೆಂಡಕುಹಿಡಿಯಲಗಕುತತದ?
• ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವರಮಾನವನಕುಶ್ನೆ ಒಟಕುಸ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯಿಬೆಂದ ಭಗಿಸಕುವ 

ಮಳೂಲಕ ತಲ ವರಮಾನವನಕುಶ್ನೆ ಕಬೆಂಡಕುಹಿಡಿಯಲಗಕುತತದ.
9.ವಿಭಿನಶ್ನೆ  ವರಮಾನ ಮತಕುತ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಗಳಕುಳಳ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ ಅಭಿವತೃದಿದಯ 
ಹಳೂನೇಲಕ ಮಾಡಕುವುದಕಕ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವರಮಾನವು 
ಸಳೂಕತವಾಗಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ .ಏಕ?

• ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವರಮಾನದ ಜಳೂತ ಜಳೂತಗೆ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಯ ಹಚಲ್ಚಿ ಳವೂ
ಕಬೆಂಡಕು ಬಬೆಂದರ ಅದಕು ಆರರ್ಕಾಕ ಪಪ್ರೌಗತಿಯ ವಾಸತವ ಚಿತ ತಣ 
ನಿನೇಡಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ . 

• ಆದದ ರಿಬೆಂದ ವಿಭಿನಶ್ನೆ  ವರಮಾನ ಮತಕುತ ಜನಸಬೆಂಖಭ್ಯಾಗಳಕುಳಳ  ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳ 
ಅಭಿವತೃದಿದಯ ಹಳೂನೇಲಕ ಮಾಡಕುವುದಕಕ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವರಮಾನವು 
ಸಳೂಕತವಾಗಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ .

10.ಆರರ್ಕಾರಭಿವತೃದಿದಯನಕುಶ್ನೆ ಅಳಯಲಕು ತಲ ವರಮಾನವು ಸಳೂಕತ/  
     ನಕೈಜವಾದಕುದಲಪ್ಲಾ .ಏಕ? 

• ತಲ ವರಮಾನವು ಒಬೆಂದಕು ಬಹಕು ಜನಪಿಪ್ರೌಯ 
ಮಾನದಬೆಂಡವಾಗಿದದ ರಳೂ ಅದಕು ಜನರ ನಡಕುವಿನ ವರಮಾನ 

ಹಬೆಂಚಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ಅದಕು ತಳೂನೇರಿಸಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ , ಅಲಪ್ಲಾ ದನೇ ಅದಕು 
ಆಹಾರ,ವಸತಿ,ಶಿಕಕ ಣ,ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ಇತರ ಸಮಾಜಕ ಅಬೆಂಶಗಳ
ಲಭಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ಪರಿಗಣಿಸಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ .

.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ 
1.ದನೇಶದಾದಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಏಕರಳೂಪದ ಪಬೆಂಚಾಯತ  ರಾಜ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯನಕುಶ್ನೆ ಅಸಿತತದ್ವಿ ಕಕ 
ತಬೆಂದ ಸಬೆಂವಿಧಾನದ ತಿದಕುದಪಡಿ  - 73 ನನೇ ತಿದಕುದಪಡಿ 
2.ಭರತದ ಆಡಳಿತ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯಲ್ಲಿ 73 ನನೇ ಸಬೆಂವಿಧಾನಾತಲ್ಮೆ ಕ ತಿದಕುದಪಡಿ 
ಒಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಮಕೈಲಕುಗಲಪ್ಲಾ ಗಿದ.ಏಕ?
-ಏಕ ರಳೂಪದ ಪಬೆಂಚಾಯತ ರಾಜ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಕು ಅಸಿತತದ್ವಿ ಕಕ ಬಬೆಂದವು.
3.ವಿಕನೇಬೆಂದಿಪ್ರೌನೇಕರಣ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಪಪ್ರೌತಿಯಬೆಂದಕು ಗಾಪ್ರೌಮದ ಆಡಳಿತಾಧಿರರ ಹಾಗಳೂ ಅದರ ಅಭಿವತೃದಿದಯ 
ಜವಾಬಾದರಿಯನಕುಶ್ನೆ ಗಾಪ್ರೌಮಸಸ್ಥಾ ರಿಗೆನೇ ವಹಿಸಿಕಳೂಡಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ವಿಕನೇಬೆಂದಿಪ್ರೌನೇಕರಣ 
ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
4.ಭರತದ ನಕೈಜ ಅಭಿವತೃದಿದಯಬೆಂದರ,ಗಾಪ್ರೌಮಗಳ ಅಭಿವತೃದಿದ ಎಬೆಂದಕು 
ಹನೇಳಿದವರಕು -ಮಹಾತಲ್ಮೆ  ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜ 
5.ವಸತಿಯೋಜನಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
- ಪಪ್ರೌಧಾನಮಬೆಂತಿಪ್ರೌ ಆವಾಸ ಯೋಜನ, ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ-ವಾಲಲ್ಮೆನೇಕ ವಸತಿ 
ಯೋಜನ, ಆಶ ಪ್ರೌಯ ಯೋಜನ
6.ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳ ಹಿಬೆಂದಕುಳಿದಿರಕುವಿಕಗೆ ಮಕುಖಭ್ಯಾ  ರರಣವೆನೇನಕು?
-ಕತೃಷಿಯ ಸಸ್ಥಾ ಗಿತತ ಮತಕುತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬಳವಣಿಗೆ 
7.ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣಾಭಿವತೃದಿದ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಜನರ ಜನೇವನದ ಗಕುಣಮಟಸ ವನಕುಶ್ನೆ ಉತತಮಪಡಿಸಕುವ ಗಾಪ್ರೌಮ 
ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳ ಏಳಗ್ಗೂಯನಕುಶ್ನೆ ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣಾಭಿವತೃದಿದ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
8.ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸದ್ವಿ ಸಹಾಯ ಸಬೆಂಘಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅಸಿತತದ್ವಿ ಕಕ 
ತರಲಗಿದ.ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೆನೇನಕು?
-ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಬಡ ಮಹಿಳಯರನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಘಟಿಸಕುವುದಕು ಮತಕುತ ಅವರನಕುಶ್ನೆ 
ಸದ್ವಿವಲಬೆಂಬಿಗಳನಾಶ್ನೆಗಿ ಮಾಡಕುವುದಕು.
9.ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣಾಭಿವತೃದಿದಯಲ್ಲಿ ಪಬೆಂಚಾಯತ ರಾಜ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳ ಪತ ತ 
ಹಿರಿದಾದಕುದಕು. ಏಕಬೆಂದರ  -ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣಾಭಿವತೃದಿದಯಲ್ಲಿ ಗಾಪ್ರೌಮಗಳ ಜನರಕು 
ಪಲೆಳೂಗ್ಗೂಳಕುಳವಬೆಂತ ಮಾಡಕುತತದ.
10.ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣಾಭಿವತೃದಿದಯಲ್ಲಿ ಗಾಪ್ರೌಮಸಭಗಳಕು ಮಹತದ್ವಿ ದ ಪತ ತವಹಿಸಕುತತವೆ. ಏಕ?
ಗಾಪ್ರೌಮ ಸಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಪ್ರೌಮದ ಅಭಿವತೃದಿದಗೆ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದ ರಯರ್ಕಾಯೋಜನ 
ಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿಣರ್ಕಾಯಿಸಲಗಕುತತದ.
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-2 ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಅಭಿವತೃದಿದ 



11.ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿರಕುವ ಜಲಪ್ಲಾ ಪಬೆಂಚಾಯತಿಗಳಷಕುಸ?
-ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ 30 ಜಲಪ್ಲಾ ಪಬೆಂಚಾಯತಿಗಳಿವೆ.
12.ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿರಕುವ ಒಟಕುಸ  ತಾಲಳೂಪ್ಲಾಕಕು ಪಬೆಂಚಾಯತಿಗಳಷಕುಸ?
-ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿರಕುವ ಒಟಕುಸ  ತಾಲಳೂಪ್ಲಾಕಕು ಪಬೆಂಚಾಯತಿಗಳಕು 176
13.ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿರಕುವ ಒಟಕುಸ  ಗಾಪ್ರೌಮ ಪಬೆಂಚಾಯತಿಗಳಷಕುಸ ?
-ಕನಾರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿರಕುವ ಒಟಕುಸ  ಗಾಪ್ರೌಮ ಪಬೆಂಚಾಯತಿಗಳಕು 6022
14.1993 ರಲ್ಲಿ ಸಬೆಂವಿಧಾನದ 73 ನಯ ತಿದಕುದಪಡಿ ರಯದಯನಕುಶ್ನೆ ಏಕ 
ಜಾರಿಗೆಳೂಳಿಸಲಯಿತಕು?
-ಏಕ ರಳೂಪದ ಪಬೆಂಚಾಯತ  ರಾಜಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅಸಿತತದ್ವಿ ಕಕ ತರಲಕು 
15.ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಹಿಬೆಂದಕುಳಿಯಕುವಿಕ ಮತಕುತ ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಬಡತನಕಕ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ 
ರರಣವೆನೇನಕು?
-ಕತೃಷಿಯ ಸಸ್ಥಾ ಗಿತತ ಮತಕುತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬಳವಣಿಗೆಯಕು ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ 
ಹಿಬೆಂದಕುಳಿಯಕುವಿಕ ಮತಕುತ ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಬಡತನಕಕ  ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ರರಣವಾಗಿದ

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಮಳೂರಕು ಹಬೆಂತದ ಪಬೆಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಸರಿಸಿ.

• ಗಾಪ್ರೌಮಪಬೆಂಚಾಯತ
• ತಾಲಳೂಪ್ಲಾಕಕು ಪಬೆಂಚಾಯತ 
• ಜಲಪ್ಲಾ ಪಬೆಂಚಾಯತ 

2.ಭರತದಲ್ಲಿ ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಆರರ್ಕಾಕ ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿ ಹನೇಗಿದ?
• ಬಹಕುತನೇಕ ಕತೃಷಿಯಬೆಂದನಶ್ನೆನೇ ಅವಲಬೆಂಬಿಸಿರಕುವ ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಜನರಲ್ಲಿ 

ಬಡತನ ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿದ.
• ಶನೇ.60 ರಷಕುಸ ಜನರಕು ಪಪ್ರೌರಮಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದಕುಡಿಯಕುತಿತದಕುದ, 

ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವರಮಾನಕಕ ಈ ವಲಯದ ಕಳೂಡಕುಗೆ ಬಹಳ 
ಕಡಿಮಯಿದಕುದ, ಅದಕು ನಿರಬೆಂತರವಾಗಿ ಇಳಿಕಯಾಗಕುತಿತದ. 

• ಇದರಿಬೆಂದ ನಗರ ಮತಕುತ ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳ ನಡಕುವಿನ ಅಬೆಂತರ 
ದಿನನೇ ದಿನನೇ ಹಚಕುಲ್ಚಿತಿತದ.

3.ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣಾಭಿವತೃದಿದಯ ಮಹತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ.
• ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಅಭಿವತೃದಿದಯಕು ಕತೃಷಿ ಹಾಗಳೂ ಕತೃಷಿಯನೇತರ ವಲಯಗಳ

ಅಭಿವತೃದಿದಯನಕುಶ್ನೆ ಒಳಗೆಳೂಬೆಂಡಿರಕುವುದರಿಬೆಂದ ಒಟಸರ ರಾಷಸ ಪ್ರೌದ 
ಅಭಿವತೃದಿದಯಾಗಕುತತದ.

• ಅಧಿಕ ಕತೃಷಿ ವರಮಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಔದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಿಕ ಸರಕಕು- 
ಸನೇವೆಗಳಿಗೆ ಬನೇಡಿಕ ಹಚಾಲ್ಚಿಗಕುತತದ. ತನಳೂಲ್ಮೆಲಕ ಅಧಿಕ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ 
ಸತೃಷಿಸಯಾಗಿ ಆ ಚಟಕುವಟಿಕಗಳಕು ಸಹ ವಿಸತರ ಹಳೂಬೆಂದಕುತತವೆ.

• ಅಧಿಕ ಶಿಕಕ ಣ ಮತಕುತ ಕೌಶಲಭ್ಯಾ ಗಳಿಬೆಂದಾಗಿ ಹಚಿಲ್ಚಿನ ಉತಾತದನಯನಕುಶ್ನೆ 
ಸಧಿಸಬಹಕುದಕು.

• ಉತತಮ ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ ದಿಬೆಂದ ಜನರ ಕಲಸದ ಸಹಭಗಿತದ್ವಿ ದ ಪಪ್ರೌಮಾಣ 
ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿ,ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಉತತ ನಶ್ನೆ  ಹಚಾಲ್ಚಿಗಕುತತದ.

• ಕತೃಷಿ ಸಬೆಂಸಕ ರಣೆ, ಸಣಣ  ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಕು ಅಭಿವತೃದಿದ ಹಳೂಬೆಂದಿ ಒಟಸರ 
ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಪರಿವತರ್ಕಾನಗೆ ನಾಧಿಯಾಗಕುತತದ.

4.ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರ ಗಾಪ್ರೌಮ ಸದ್ವಿ ರಾಜಭ್ಯಾ ದ ಕಲತ ನಯನಕುಶ್ನೆ ವಿಕನೇಬೆಂದಿಪ್ರೌನೇಕರಣದ 
ಹಿನಶ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.

• ಪಪ್ರೌತಿಯಬೆಂದಕು ಗಾಪ್ರೌಮದ ಆಡಳಿತಾಧಿರರ ಹಾಗಳೂ ಅದರ 
ಅಭಿವತೃದಿದಯ ಜವಾಬಾದರಿಯನಕುಶ್ನೆ ಗಾಪ್ರೌಮಸಸ್ಥಾ ರಿಗೆನೇ ವಹಿಸಿ 
ಕಳೂಡಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ವಿಕನೇಬೆಂದಿಪ್ರೌನೇಕರಣ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.

• ಇದಕು ಅಧಿರರ ಹಬೆಂಚಿಕಯ ಒಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌಕ ಪ್ರೌಯಯಾಗಿದಕುದ ನಿಧಾರ್ಕಾರ 
ಕಕೈಗೆಳೂಳಕುಳವಲ್ಲಿ ಜನರ ಪಲಕುದಾರಿಕ ಹಚಲ್ಚಿ ಳವಾಗಕುತತದ 

• ತಳಮಟಸ ದಿಬೆಂದ ಯೋಜನ ನಿರಳೂಪಿಸಕುವಿಕ ಮತಕುತ ಅಭಿವತೃದಿದ 
ಸಧನಯ ಪಪ್ರೌಕ ಪ್ರೌಯಯಳೂ ಇದಾಗಿದ. ಗಾಬೆಂಧಿನೇಜಯವರಕು ಇದನಶ್ನೆನೇ
ಗಾಪ್ರೌಮ ಸದ್ವಿ ರಾಜಭ್ಯಾ  ಎಬೆಂದಕು ಕರದರಕು.

• ವಿಕನೇಬೆಂದಿಪ್ರೌನೇಕರಣವು ಎಲಪ್ಲಾ  ರಿನೇತಿಯ ಶಳೂನೇಷಣೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಡಯಕುತತದ
• ಮಾನವ ಸದ್ವಿತಬೆಂತ ತಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ಘನತಯನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂರಕ್ಷಿಸಕುತತದಯಲಪ್ಲಾ ದನೇ 

ಸಹಾನಕುಭಳೂತಿ ಮತಕುತ ಸಹರರದಬೆಂತಹ ಮಾನವಿನೇಯ ಮೌಲಭ್ಯಾ ಗಳನಶ್ನೆ
ವತೃದಿದಸಕುತತದ.

5.ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣಾಭಿವತೃದಿದಯಲ್ಲಿ ಪಬೆಂಚಾಯತ ರಾಜ  ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳ ಪತ ತವೆನೇನಕು?
• ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಜನರಕು ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣಾಭಿವತೃದಿದಯಲ್ಲಿ ತಳೂಡಗಕುವಬೆಂತ 

ಮಾಡಕುವುದಕು.
• ಬಡತನ ನಿಮಳೂರ್ಕಾಲನ,ಭದಪ್ರೌತ ಹಾಗಳೂ ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಸೌಕಯರ್ಕಾ 

ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಒದಗಿಸಕುವುದಕು.
• ಗಾಪ್ರೌಮಗಳ ರಸತ,ಚರಬೆಂಡಿ,ಕಕುಡಿಯಕುವ ನಿನೇರಕು,ಬಿನೇದಿದಿನೇಪ, 
ಶೌಚಾಲಯ,ಶಾಲೆ, ಆಸತ ತಪ್ರೌ,ಮಾರಕುಕಟಸ ಮಕುಬೆಂತಾದ ಮಳೂಲ 
ಸೌಕಯರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಒದಗಿಸಕುವುದಕು. 

•  ಗಾಪ್ರೌಮಸಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಪ್ರೌಮದ ಜನರಕು ಪಲೆಳೂಗ್ಗೂಳಕುಳವಬೆಂತಮಾಡಕುವುದಕು.
• ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ನಿಮಾರ್ಕಾಣ -ಬಡತನ ನಿಮಳೂರ್ಕಾಲನ  ವಸತಿಹಿನೇನರಿಗೆ 

ವಸತಿ ಒದಗಿಸಕುವುದಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ:ಪಪ್ರೌಧಾನಮಬೆಂತಿಪ್ರೌ ಆವಾಸ  
ಯೋಜನ , ಅಬೆಂಬನೇಡಕ ರ-ವಾಲಲ್ಮೆನೇಕ ವಸತಿಯೋಜನ,ಆಶ ಪ್ರೌಯ 
ಯೋಜನ ಇತಾಭ್ಯಾದಿ. 

•  ಪಡಿತರ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ  ಒದಗಿಸಕುವುದಕು.
• ಗಾಪ್ರೌಮದ ವಯೋವತೃದದ ರಕು, ಅಬೆಂಗವಿಕಲರಿಗೆ, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ, 

ಮಾನಸಿಕ ಅಸದ್ವಿ ಸಸ್ಥಾ ರಿಗೆ ಸರರ್ಕಾರದಿಬೆಂದ ಸಿಗಕುವ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಒದಗಿಸಕುವುದಕು.
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• ಮಹಿಳಾ ಸಬೆಂಘಟನಗಳಿಗೆ ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹ - ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಉತಾತದಕ 
ಚಟಕುವಟಿಕಗಳಾದ ಕತೃಷಿ,ಪಶಕುಪಲನ, ಕಳೂನೇಳಿಸರಣೆ, 
ಮನೇನಕುಗಾರಿಕ, ಸಮಾಜಕ ಅರಣಭ್ಯಾ ಗಳ ಅಭಿವತೃದಿದ ಕಲಸಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಕಕೈಗೆಳೂಳಕುಳವುದಕು.

6.ಪಬೆಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಲಕಕ ಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ಗಾಪ್ರೌಮಪಬೆಂಚಾಯತ,ತಾಲಳೂಪ್ಲಾಕಕು ಪಬೆಂಚಾಯತ ಮತಕುತ 

ಜಲಪ್ಲಾ ಪಬೆಂಚಾಯತ ಗಳಕುಳಳ  3 ಹಬೆಂತದ ಪಬೆಂಚಾಯತ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾ. 
• ನನೇರ ಹಾಗಳೂ ನಿಯಮತ ಚಕುನಾವಣೆಗಳಕು 
•  ಪರಿಶಿಷಸ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷಸ  ಪಬೆಂಗಡ, ಹಿಬೆಂದಕುಳಿದ ವಗರ್ಕಾಗಳಕು ಮತಕುತ 

ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ಸಸ್ಥಾನ ಮನೇಸಲತಿ. 
• ಹಣರಸಕು,ಆಡಳಿತ,ಮಕುಬೆಂಗಡ ಪತ ತ ಮಬೆಂಡಿಸಕುವ  ಮತಕುತ ಲೆಕಕ  

ಪರಿಶಳೂನೇಧಿಸಕುವ ಜವಾಬಾದರಿ 
• ರಯರ್ಕಾನಿವಾರ್ಕಾಹಕ ಮತಕುತ ಇತರ ಸಿಬಬ್ಬಾ ಬೆಂದಿ ನಿನೇಡಿಕ, 
• ನಿಯಮತ ಚಕುನಾವಣೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಡಸಕುವುದಕು.

7.ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣಾಭಿವತೃದಿದಗೆ ಇರಕುವ ಅವಶಭ್ಯಾ ಕ ಕ ತಮಗಳಕುಯಾವುವು ?
• ಮಾನವ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲ ಅಭಿವತೃದಿದ 
• ಸಕಕ ರತ, ಮಹಿಳಾ ಸಕಕ ರತ, 
• ನಕೈಮರ್ಕಾಲಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ ದ ಸಕುಧಾರಣೆ  
• ಭಳೂಸಕುಧಾರಣೆ 
• ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ಉತಾತದಕ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳ ಅಭಿವತೃದಿದ. 
• ವಿದಕುಭ್ಯಾತ -ನಿನೇರಾವರಿ-ಹಣರಸಕು-ಮಾರಕುಕಟಸ -ಸರಿಗೆ ಅಭಿವತೃದಿದ 

ಮತಕುತ ಕತೃಷಿ ಸಬೆಂಶಳೂನೇಧನ ಮತಕುತ ವಿಸತರಣೆ 
• ಬಡತನ ನಿಮಳೂರ್ಕಾಲನಯ ನಿದಿರ್ಕಾಷಸ  ಯೋಜನಗಳಕು.

.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಸಟಿ ಪದದ ತಿಯಲ್ಲಿ ವಸಕುತಗಳ ಬದಲಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಗಕುತಿತದದ ದಕುದ 
- ವಸಕುತ 
2.ಚರ ಗಳಕು ಈ ಹಣದ ಸಧನವಾಗಿವೆ - ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಹಣ 
3.ಭರತಿನೇಯ ರಿಸವರ್ಕಾ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಸಸ್ಥಾಪನಯಾಗಿದಕುದ ಯಾವಾಗ?
-1935 ಏಪಿಪ್ರೌಲ್ 1
4.ಭರತಿನೇಯ ರಿಸವರ್ಕಾ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಕರಣಗೆಳೂಬೆಂಡದಕುದ ಯಾವಾಗ?
-1949 ಜನವರಿ 1
5.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಹಣಕಕ ಉದಾಹರಣೆ  -ಚಕಕುಕಗಳಕು,ಡಾಪ್ರೌಫಸ,ಠನೇವಣಿ ರಸಿನೇದಿ 
6.ಜಪನಿನ ಕರನಿತ್ಸಾ (ಹಣದ)ಯ ಹಸರನೇನಕು?- ಯನ

7.ಪಪ್ಲಾಸಿಸರ ಹಣವನಕುಶ್ನೆ ಇ-ಹಣ ಎಬೆಂತಲಳೂ ಕರಯಕುವರಕು ಏಕ?
-ಇದರಿಬೆಂದ ವಿದಕುಭ್ಯಾನಾಲ್ಮೆನ ಸಧನಗಳ ಮಳೂಲಕ ವಭ್ಯಾ ವಹಾರ ನಡಸಕುವುದರಿಬೆಂದ 
ಇ-ಹಣವೆಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.
8.ಹಣ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಸರಕಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬೆಂದಾಯ ಮಾಡಕುವಲ್ಲಿ ಅರವಾ ಇತರ ವಾಣಿಜಭ್ಯಾಕ 
ಸಲಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿನೇರಿಸಕುವಲ್ಲಿ ವಾಭ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಿದ್ವಿನೇಕರಿಸಲತ ಟಸ  ಯಾವುದನೇ ವಸಕುತ 
ಹಣವಾಗಿದ.
9.ಸಟಿ ವಿನಿಮಯ ಪದದ ತಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? 
-ಸರಕಕುಗಳಿಗೆ ಬದಲಗಿ ಸರಕಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕಳೂಳಕುಳವುದನಕುಶ್ನೆ 
ಸಟಿ ವಿನಿಮಯ ಪದದ ತಿ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
10.ಹಣದಕುಬಬ್ಬಾ ರವು ಯಾವಾಗ ಸಬೆಂಭವಿಸಕುತತದ?
-ಹಣದ ಪೂರಕೈಕಯಕು ಸರಕಕು-ಸನೇವೆಗಳ ಪೂರಕೈಕಗಿಬೆಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ 
ಹಣದಕುಬಬ್ಬಾ ರ ಸಬೆಂಭವಿಸಕುತತದ.
11.ಭರತ ಸರರ್ಕಾರವು 14 ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಕರಣ 
ಮಾಡಿದಕುದ ಯಾವಾಗ? -1969 ರಲ್ಲಿ.
12.ಹಣರಸಕು ನಿನೇತಿ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಹಣದ ಪೂರಕೈಕ ಮತಕುತ ಸಲದ ಪಪ್ರೌಮಾಣ ಮತಕುತ ಬಡಿಡ ದರದ 
ನಿಯಬೆಂತ ತಣರಕಗಿ ಇರಕುವ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ಒಟಸಗಿ ಹಣರಸಕುನಿನೇತಿ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
 .II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಹಣದ ವಿರಸದ ವಿವಿಧ ಹಬೆಂತಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ಸಟಿ/ವಸಕುತ ವಿನಿಮಯ ಪದದ ತಿ
• ವಸಕುತ ರಳೂಪದ ಹಣ
• ಲೆಳೂನೇಹದ ಹಣ 
• ರಗದದ ಹಣ 
• ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ  ಹಣ 
• ಪಪ್ಲಾಸಿಸರ  ಹಣ 
2.ಹಣದ ರಯರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
  1.ಪಪ್ರೌರಮಕ ರಯರ್ಕಾಗಳಕು : 
-ವಿನಿಮಯ ಮಾಧಭ್ಯಾ ಮ ಅರವಾ ಸಬೆಂದಾಯ ಸಧನವಾಗಿ ಬಳಕ 
- ಮೌಲಭ್ಯಾ  ನಿಣರ್ಕಾಯ
 2.ಪೂರಕ ರಯರ್ಕಾಗಳಕು:
 -ವಿಳಬೆಂಬಿತ ಸಬೆಂದಾಯದ ಪಪ್ರೌಮಾಣವಾಗಿ ಬಳಕ 
-ಮೌಲಭ್ಯಾ  ಅರವಾ ಖರಿನೇದಿ ಶಕತಯ ಸಬೆಂಗಾಪ್ರೌಹ 
- ಮೌಲಭ್ಯಾ  ವಗಾರ್ಕಾವಣೆ ಅರವಾ ಖರಿನೇದಿ ಶಕತಯ ವಗಾರ್ಕಾವಣೆ.
3.ಭರತಿನೇಯ ರಿಸವ ರ್ಕಾಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕನ ರಯರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-3.ಹಣ ಮತಕುತ ಸಲ  



• ನಳೂನೇಟಕು ಚಲವಣೆಯ ಏಕಸದ್ವಿಮಭ್ಯಾ  
• ಸರರ್ಕಾರದ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರಗಿ ಖಾಯರ್ಕಾನಿವರ್ಕಾಹಣೆ 
• ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರಗಿ ರಯರ್ಕಾ ನಿವರ್ಕಾಹಣೆ 
•  ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಸಬೆಂದಾಯದ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌವಾಗಿ ರಯರ್ಕಾನಿವರ್ಕಾಹಣೆ
• ಸಲ ಪಪ್ರೌಮಾಣದ ನಿಯಬೆಂತ ತಕ
•  ವಿದನೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹದ ಮನೇಲದ್ವಿಚಾರಕ
•  ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಬೆಂಗ್ ಹವಾಭ್ಯಾಸದ ಅಭಿವತೃದಿದ

4.  RBI ಬಳಸಕುವ ಸಲ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ ಕ ತಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
• 1.ಪರಿಮಾಣಾತಲ್ಮೆ ಕ ಸಲ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ ಕ ತಮಗಳಕು  

- ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ದರ - ಮಕುಕತ ಮಾರಕುಕಟಸ ರಯಾರ್ಕಾಚರಣೆ - 
ಮನೇಸಲಕು ಅನಕುಪತದ ಅವಶಭ್ಯಾ ಕತಯನಕುಶ್ನೆಏರಿಳಿತಗೆಳೂಳಿಸಕುವುದಕು.

• ಗಕುಣಾತಲ್ಮೆ ಕ ಸಲ ನಿಯಬೆಂತ ತಣ ಕ ತಮಗಳಕು 
         - ಮಾಜರ್ಕಾನ  ಪಪ್ರೌಮಾಣದ ಬದಲವಣೆ
         -ಸಲದ ಗರಿಷಸ  ಮತಿ ನಿಗದಿ ಅರವಾ ಸಲದ ಪಡಿತರ 
         - ನಕೈತಿಕ ಒತತಡ
         - ನನೇರ ಕ ತಮ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದಬೆಂತ ಸಿದದ ತಗಳನಕುಶ್ನೆ             
            ಮಾಡಿಕಳೂಳಳ ಬನೇಕಕು.
5.ಭರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಗಕುತಿತರಕುವ ಹಣದ ಪೂರಕೈಕಯ ವಿವಿಧ ಪರಿಕಲತ ನ 
ಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ದನೇಶದ ಹಣರಸಕು ಪಪ್ರೌಧಿರರ ನಿನೇಡಿದ ಕರನಿತ್ಸಾ ನಳೂನೇಟಕುಗಳಕು ಮತಕುತ
ನಾಣಭ್ಯಾ ಗಳಕು ಆ ದನೇಶದ ಹಣದ ಪೂರಕೈಕಯಾಗಿವೆ. 

• ಭರತದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪೂರಕೈಕಯ 4 ಪರಿಕಲತ ನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಲಗಕುತತದ.
1, 2, 3, 4M M M M

• 1=M ಕರನಿತ್ಸಾ ನಳೂನೇಟಕುಗಳಕು ಮತಕುತ ನಾಣಭ್ಯಾ ಗಳಕು + ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  
ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳಲ್ಲಿರಕುವ ಬನೇಡಿಕ ಠನೇವಣಿಗಳಕು 

• 2= 1 + M M ಅಬೆಂಚ ಕಛನೇರಿಗಳಲ್ಲಿರಕುವ ಉಳಿತಾಯ 
ಠನೇವಣೆಗಳಕು

• 3=  1 + M M ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳಲ್ಲಿರಕುವ ಮಕುದದ ತಕುತ 
ಠನೇವಣಿಗಳಕು 

• 4=  3 + M M ಅಬೆಂಚ ಕಛನೇರಿಗಳಲ್ಲಿರಕುವ ಒಟಕುಸ ಠನೇವಣಿಗಳಕು 
• ಹಣರಸಕು ನಿವರ್ಕಾಹಣೆಯ ದತೃಷಿಸಯಿಬೆಂದ   1 M ಮತಕುತ 2 M

ಕರಿದಾದ ಹಣವೆಬೆಂದಕು, 3 M ಮತಕುತ 4M ಗಳನಕುಶ್ನೆ   ವಿಶಾಲ 
ಹಣವೆಬೆಂದಕು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಕುತತವೆ. 

.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಸರರ್ಕಾರವು ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಹಣರಸನಕುಶ್ನೆ ಹನೇಗೆ ನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುತತದ?
-ಕಳೂನೇಶಿನೇಯ ನಿನೇತಿಯ ಮಳೂಲಕ 
2.ಸರರ್ಕಾರವು ತನಶ್ನೆ  ಎಲಪ್ಲಾ  ಖಚಕುರ್ಕಾ ವೆಚಲ್ಚಿ ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಕು ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಿಸಕುವ 
ಆದಾಯದ ಮಳೂಲ - - ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಕಬೆಂದಾಯ .
3.ವಿತಿತನೇಯ ಕಳೂರತಯನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂತ ತ ರಳೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಯಿರಿ. 
-ವಿತಿತನೇಯ ಕಳೂರತ =(ಕಬೆಂದಾಯ ವರಮಾನ + ಸಲೆನೇತರ ಬಬೆಂಡವಾಳ 
ವರಮಾನ )-ಒಟಕುಸ ವೆಚಲ್ಚಿ  
4.ಕಳೂರತಯ ಆಯವಭ್ಯಾ ಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? 
-ಆಯವಭ್ಯಾ ಯ ಪತ ತದಲ್ಲಿ ಸರರ್ಕಾರದ ಆದಾಯಕಕ ಬೆಂತ ವೆಚಲ್ಚಿ ವು ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿದದ ರ 
ಅದನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂರತಯ ಆಯವಭ್ಯಾ ಯ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು
5.ಉಳಿತಾಯ ಆಯವಭ್ಯಾ ಯ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? 
-ಆಯವಭ್ಯಾ ಯ ಪತ ತದಲ್ಲಿ ಸರರ್ಕಾರದ ಆದಾಯವು  ವೆಚಲ್ಚಿ ಕಕ ಬೆಂತ ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿದದ ರ 
ಅದನಕುಶ್ನೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಯವಭ್ಯಾ ಯ ಎನಶ್ನೆ ವರಕು 
6.ಸರರ್ಕಾರದ ಒಬೆಂದಕು ವಷರ್ಕಾದ ಆದಾಯ ಮತಕುತ ವೆಚಲ್ಚಿ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು 
ತಯಾರಿಸಿದ ಅಬೆಂದಾಜಕು ಪಟಿಸ   - ಆಯವಭ್ಯಾ ಯ.
7.ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾ ಕಕ  ತರಿಗೆ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಸರರ್ಕಾರವು ಯಾರ ಮನೇಲೆ ತರಿಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ವಿಧಿಸಕುತತದಯೋ ಅವರನೇ ಆ 
ಹಳೂರಯನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂರಕುವಬೆಂತಿರಕುವುದಕು ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾ ಕಕ  ತರಿಗೆ.
8.ಭರತದ ಹಣರಸಕು ವಷರ್ಕಾದ ಅವಧಿಯನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
-ಏಪಿಪ್ರೌಲ್ 1 ರಿಬೆಂದ ಮಾಚರ್ಕಾ 31 ರವರಗೆ 
9.ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಸರರ್ಕಾರದ ಆಯವಭ್ಯಾ ಯವನಕುಶ್ನೆ ಲೆಳೂನೇಕಸಭಯಲ್ಲಿ 
ಮಬೆಂಡಿಸಕುವವರಕು  - ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಹಣರಸಕು ಮಬೆಂತಿಪ್ರೌಗಳಕು 
10.ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾ ಕಕ  ತರಿಗೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಳೂಡಿ.
-ವರಮಾನ ತರಿಗೆ,ಕಬೆಂಪನಿ,ಸಬೆಂಪತಿತನ ತರಿಗೆ,ಸಸಬೆಂಪು ತರಿಗೆ
11.ಪರಳೂನೇಕಕ  ತರಿಗೆ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? 
-ಸರರ್ಕಾರವು ವಿಧಿಸಕುವ ತರಿಗೆಯ ಹಳೂರಯನಕುಶ್ನೆ ಇತರರ ಮನೇಲೆ 
ವಗಾರ್ಕಾಯಿಸಲಕು ಸಧಭ್ಯಾ ವಿದದ ರ ಅಬೆಂತಹ ತರಿಗೆ ಪರಳೂನೇಕಕ  ತರಿಗೆ.
12.ಸರರ್ಕಾರವು ಒಬೆಂದನೇ ಸರಕಕು ಮತಕುತ ಸನೇವಾ ತರಿಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ( )GST ಜಾರಿಗೆ
ತಬೆಂದಕುದಕುದ ಯಾವಾಗ?   - ಜಕುಲೆಕೈ 1 2017
13.ಪರಳೂನೇಕಕ  ತರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಳೂಡಿ.
- ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಅಬರರಿ ತರಿಗೆ , ಮೌಲಭ್ಯಾ ವಧಿರ್ಕಾತ ತರಿಗೆ,ಆಮದಕು ರಫುತ ತರಿಗೆಗಳಕು
ಸನೇವಾ ತರಿಗೆ 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-4.ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಹಣರಸಕು ಮತಕುತ ಆಯವಭ್ಯಾ ಯ   



14.ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಹಣರಸಕು ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಸರರ್ಕಾರದ ವರಮಾನ,ವೆಚಲ್ಚಿ  ಹಾಗಳೂ ಸಲಗಳ ನಿವರ್ಕಾಹಣೆಯನಕುಶ್ನೆ ಕಕುರಿತಕು 
ಅಧಭ್ಯಾ ಯನ ಮಾಡಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಹಣರಸಕು ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
15.ತರಿಗೆ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
- ಪಪ್ರೌಜಗಳಕು ಯಾವುದನೇ ಪಪ್ರೌತಿಫಲಪನೇಕ್ಷೆ ಇಲಪ್ಲಾ ದ ಸರರ್ಕಾರಕಕ ಕಳೂಡಬನೇರದ 
ಕಡಾಡಯ ವಬೆಂತಿಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ತರಿಗೆ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
 .II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ವೆಚಲ್ಚಿ ದ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಆರರ್ಕಾಕ ಬಳವಣಿಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ಸಧಿಸಕುವುದಕು  
• ಉದಭ್ಯಾ ಮ, ವಭ್ಯಾ ವಹಾರ ಮತಕುತ ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹಿಸಕುವುದಕು
• ಕತೃಷಿ ಹಾಗಳೂ ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣ ಅಭಿವತೃದಿದಯನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹಿಸಕುವುದಕು.
• ಸಮತಕುಲತ ಪಪ್ರೌದನೇಶಿಕ ಬಳವಣಿಗೆಯನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌನೇತಾತ್ಸಾಹಿಸಕುವುದಕು. -
• ಸಮಾಜಕ,ಆರರ್ಕಾಕ ಮಳೂಲಭಳೂತ ಸೌಕಯರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ 

ನಿಮರ್ಕಾಸಕುವುದಕು.
• ಸಬೆಂಪೂಣರ್ಕಾ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಸಧಿಸಕುವುದಕು.
• ಸಮಾಜಕ ಕಲಭ್ಯಾ ಣವನಕುಶ್ನೆ ಅಧಿಕಗೆಳೂಳಿಸಕುವುದಕು.

2.ಸರರ್ಕಾರದ ತರಿಗೆಯನೇತರ ವರಮಾನದ(ಆದಾಯ)ಮಳೂಲಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
•  ಭರತಿನೇಯ ರಿಸವರ್ಕಾ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ಗಳಿಸಕುವ ನಿವದ್ವಿ ಳ ಲಭ
• ಭರತಿನೇಯ ರಕೈಲೆದ್ವಿ ಗಳಿಸಕುವ ನಿವದ್ವಿ ಳ ಲಭ  
• ಅಬೆಂಚ ಮತಕುತ ದಳೂರವಾಣಿ ಸನೇವೆಗಳಿಬೆಂದ ಬರಕುವ ಆದಾಯ
• ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು ಗಳಿಸಕುವ ಆದಾಯ 
• ನಾಣಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ಟಬೆಂಕಸಲೆಯಿಬೆಂದ ಬರಕುವ ಆದಾಯ 
• ವಿವಿಧ ರಿನೇತಿಯ ಶಕುಲಕ ಗಳಕು ಮತಕುತ ದಬೆಂಡಗಳಕು

3.ಸವರ್ಕಾಜನಿಕ ಹಣರಸಿನ ಮಹತದ್ವಿ ವನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
•  ಆರರ್ಕಾಕ ಅಭಿವತೃದಿದ ಮತಕುತ ಆರರ್ಕಾಕ ಸಿಸ್ಥಾರತಯನಕುಶ್ನೆ ಸಧಿಸಕುವ 

ಉದ್ದೇಶದಿಬೆಂದ ಸರರ್ಕಾರವು ತನಶ್ನೆ  ವರಮಾನ, ವೆಚಲ್ಚಿ  ಮತಕುತ ಸಲಕಕ 
ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದಬೆಂತ ರಲ ರಲಕಕ ಅನಕುಸರಿಸಕುವ ನಿನೇತಿಗೆ ಕಳೂನೇಶಿನೇಯ 
ನಿನೇತಿ/ ವಿತಿತನೇಯ ನಿನೇತಿ ಎನಕುಶ್ನೆತಾತರ. 

• ಆರರ್ಕಾಕ ಬಳವಣಿಗೆ ಮತಕುತ ಸಿಸ್ಥಾರತ ಸಧಿಸಿ ವರಮಾನದ ಸಮಾನ 
ಹಬೆಂಚಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ಸಧಿಸಕುವುದಕು ವಿತಿತನೇಯ ನಿನೇತಿಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖ 
ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ. 

• ಸರರ್ಕಾರವು ಸಮಾನಭ್ಯಾ ವಾಗಿ ತಾನಕು ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಿಸಿದ ವರಮಾನವನಕುಶ್ನೆ 
ಅರವಾ ಸಲದ ಮೊತತವನಕುಶ್ನೆ ಅಭಿವತೃದಿದ ರಯರ್ಕಾಗಳ ಮನೇಲೆ 
ವಭ್ಯಾ ಯಿಸಕುತತದ. ಇದಕು ಬಳವಣಿಗೆ ದರವನಕುಶ್ನೆ ವತೃದಿದಸಿ ಎಲಪ್ಲಾ ರಿಗಳೂ 
ಪಪ್ರೌಯೋಜನ ದಳೂರಕಕುತತದ.

• ಅದನೇರಿನೇತಿ ಆರರ್ಕಾಕ ಹಿಬೆಂಜರಿತದ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ವೆಚಲ್ಚಿ ವನಕುಶ್ನೆ 
ಹಿಗಿಗ್ಗೂಸಿ,ಆರರ್ಕಾಕ ಹಿಗಕುಗ್ಗೂವಿಕಯ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ವೆಚಲ್ಚಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಕಕುಗಿಗ್ಗೂಸಿ, 
ಸರರ್ಕಾರವು ಆರರ್ಕಾಕ ಸಿಸ್ಥಾರತಯನಕುಶ್ನೆ ಸಧಿಸಕುತತದ.

4.ಸರರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಧದದ ತರಿಗೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿಧಿಸಕುತತದ ?
• ಪಪ್ರೌತಭ್ಯಾ ಕಕ  ತರಿಗೆಗಳಕು : 1)ವರಮಾನ ತರಿಗೆ 2)ಕಬೆಂಪನಿ ತರಿಗೆ 

3)ಸಬೆಂಪತಿತನ ತರಿಗೆ 4)ಸಸಬೆಂಪ್ ಶಕುಲಕ  
• ಪರಳೂನೇಕಕ  ತರಿಗೆಗಳಕು: 1)ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಅಬರರಿ ತರಿಗೆ 2)ಮೌಲಭ್ಯಾ ವಧಿರ್ಕಾತ

ತರಿಗೆ 3)ಆಮದಕು ರಫುತ ಸಕುಬೆಂಕ 4) ಸನೇವಾ ತರಿಗೆ 5) ಒಬೆಂದನೇ ಸರಕಕು
ಮತಕುತ ಸನೇವಾ ತರಿಗೆ ( )GST

5.ಕಳೂರತಯ ಹಣರಸಕು ಎಬೆಂದರನೇನಕು? ಅದರ ವಿಧಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.
• ಸರರ್ಕಾರವು ತನಶ್ನೆ  ವರಮಾನಕಕ ಬೆಂತ ವೆಚಲ್ಚಿ  ಅಧಿಕ ಮಾಡಕುವುದಕು 

ಕಳೂರತಯ ಹಣರಸಕು. 
• ಭರತದಲ್ಲಿ 4 ವಿಧದ ಕಳೂರತಯ ಪರಿಕಲತ ನಯನಕುಶ್ನೆ 

ಬಳಸಲಗಕುತತದ.
• 1.ವಿತಿತನೇಯ ಕಳೂರತ: ಆಯ-ವಭ್ಯಾ ಯದಲ್ಲಿ ಸರರ್ಕಾರದ ಕಬೆಂದಾಯ 

ವರಮಾನ ಮತಕುತ ಸಲೆನೇತರ ಬಬೆಂಡವಾಳ ವರಮಾನಗಳಿಗಿಬೆಂತ 
ಸರರ್ಕಾರದ ಒಟಕುಸ ವೆಚಲ್ಚಿ  ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿದದ ರ ಅದನಕುಶ್ನೆ ವಿತಿತನೇಯ ಕಳೂರತ 
ಎನಶ್ನೆ ವರಕು.  ಅದವನಕುಶ್ನೆ ಹಿನೇಗೆ ಕಬೆಂಡಕು ಹಿಡಿಯಕುವರಕು. ವಿತಿತನೇಯ 
ಕಳೂರತ=(ಕಬೆಂದಾಯ ವರಮಾನ+ಸಲೆನೇತರ ಬಬೆಂಡವಾಳ 
ವರಮಾನ)- ಒಟಕುಸ ವೆಚಲ್ಚಿ .

• 2.ರವಿನಳೂಭ್ಯಾ ಕಳೂರತ: ರವಿನಳೂಭ್ಯಾ ಖಾತಯ ವೆಚಲ್ಚಿ ವು ರವಿನಳೂಭ್ಯಾ 
ಖಾತಯ ವರಮಾನಕಕ ಬೆಂತ ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿದ್ದಾಗ ರವಿನಳೂಭ್ಯಾ ಕಳೂರತ 
ಉಬೆಂಟಗಕುತತದ.ಇದರ ಸಳೂತ ತ ರವಿನಳೂಭ್ಯಾ ಕಳೂರತ=ರವಿನಳೂಭ್ಯಾ 
ಖಾತಯ ವರಮಾನ-ರವಿನಳೂಭ್ಯಾ ಖಾತಯ ವೆಚಲ್ಚಿ

• 3.ಪಪ್ರೌರಮಕ ಕಳೂರತ:ಚಾಲತ ವಷರ್ಕಾದ ವಿತಿತನೇಯಕಳೂರತಯಿಬೆಂದ 
ಕಳದ ವಷರ್ಕಾದ ಬಡಿಡ ಪವತಿಯನಕುಶ್ನೆ ವಜಾಗೆಳೂಳಿಸಿದಾಗ ಪಪ್ರೌರಮಕ
ಕಳೂರತ ಉಬೆಂಟಗಕುತತದ. ಪಪ್ರೌರಮಕ ಕಳೂರತ=ವಿತಿತನೇಯಕಳೂರತ-
ಬಡಿಡ ಪವತಿ

• 4.ಮಕುಬೆಂಗಡ/ಆಯ-ವಭ್ಯಾ ಯ ಕಳೂರತ: ಇದಕು ಒಟಸರ ವರಮಾನ 
ಹಾಗಳೂ ವೆಚಲ್ಚಿ ಗಳ ನಡಕುವಿನ ಅಬೆಂತರ.      ಮಕುಬೆಂಗಡಪತ ತ ಅರವಾ 
ಆಯ-ವಭ್ಯಾ ಯ ಕಳೂರತ=ಒಟಕುಸ ವರಮಾನ-ಒಟಕುಸ ವೆಚಲ್ಚಿ  

*****
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.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ . 
1.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಎಬೆಂಬ ಪದವು ಫಪ್ರೌಬೆಂಚಿನ ಯಾವ ಶಬದ ದಿಬೆಂದ ಬಬೆಂದಿದ?-“ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ"
2.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ - ರಿಸವರ್ಕಾ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ 
3.ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಕತೃತ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಗೆ ಉದಾಹರಣೆ - ಸಸನೇರ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಆಫ ಇಬೆಂಡಿಯಾ 
4.ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ ತಗಳನಕುಶ್ನೆ  ಯಾವ ಇಲಖಯಕು ನಿನೇಡಕುತತದ 
- ಅಬೆಂಚ ಇಲಖ
5.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕನಲ್ಲಿ ದಿನಕಕ ಎಷಕುಸ ಬಾರಿ ಬನೇರದರಳೂ ವಭ್ಯಾ ವಹರಿಸಬಹಕುದಾದ ಖಾತ 
-  ಚಾಲತ ಖಾತ.
6.ಠನೇವಣಿಯನಕುಶ್ನೆ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತಯಲ್ಲಿಇಡಬಹಕುದಾಗಿದ?
- ನಿಶಿಲ್ಚಿತ ಠನೇವಣೆ ಖಾತ.
7.ಭವಿಷಭ್ಯಾ ದ ಅವಶಭ್ಯಾ ಕತಗಳಾದ ಮಕಕ ಳ ಮದಕುವೆ,ಬಲೆ ಬಾಳಕುವ ವಸಕುತಗಳ , 
ಭಳೂಮ ,ವಾಹನಗಳ ಖರಿನೇದಿ ಮಕುಬೆಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಉತತಮವಾದ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು 
ಖಾತ. - ಆವತರ್ಕಾ ಠನೇವಣೆ ಖಾತ.
8.ವಾಭ್ಯಾಪರಿಗಳಕು,ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  ಮತಕುತ ಔದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಿಕ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಳೂಕತವಾದ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕ
ಖಾತ -ಚಾಲತ ಖಾತ.
9.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ಹಣರಸಿನ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯಾಗಿದಕುದ ಠನೇವಣೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಿದ್ವಿನೇಕರಿಸಿ, ಆ 
ಠನೇವಣೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಲಗಳ ರಳೂಪದಲ್ಲಿ ಬನೇರ ಬನೇರ ಸನೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳೂಡಕುತತದ.
10.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಗಳಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಯಾವುದನೇ ಒಬೆಂದಕು ಹಣರಸಿನ ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಕಕ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದ ಲೆಕಕ ಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಗಳಕು ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
11.ರಿಸವ ರ್ಕಾಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕನಕುಶ್ನೆ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಅರವಾ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳ ತಾಯಿ 
ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.ಏಕ?
- ಭರತದಲ್ಲಿ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳ ಎಲಪ್ಲಾ  ಚಟಕುವಟಿಕಗಳಕು ರಿಸವರ್ಕಾ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕನ 
ಹತಳೂನೇಟಿಯಲ್ಲಿರಕುವುದರಿಬೆಂದ ರಿಸವ ರ್ಕಾಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕನಕುಶ್ನೆ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ 
ಅರವಾ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳ ತಾಯಿ ಎಬೆಂದಕು ಕರಯಕುವರಕು.
12.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಸಲ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳಕು ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ಹಣವನಕುಶ್ನೆ ಠನೇವಣಿಗಳಾಗಿ ಇಟಕುಸಕಳೂಳಕುಳತತವೆ ಮತಕುತ 
ಈ ಠನೇವಣಿಗಳಿಬೆಂದ ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹವಾದ ಹಣವನಕುಶ್ನೆ ಗಿರಾಕಗಳಿಗೆ ಸಲವಾಗಿ 
ಕಳೂಡಕುತತವೆ. ಈ ಸಲವನಕುಶ್ನೆ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಸಲ ಎನಕುಶ್ನೆತತನೇವೆ.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕನ ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಕಕ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸಿದಬೆಂತ ಗಮನಿಸಬಹಕುದಾದ ಗಕುಣಲಕಕ ಣ 
ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ.

• ಹಣದ ವಹಿವಾಟಕು 
• ವಭ್ಯಾ ಕತ/ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ/ಕಬೆಂಪನಿ
• ಠನೇವಣಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅಬೆಂಗಿನೇಕರಿಸಕುತತವೆ.
• ಸಲಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂಡಕುವುದಕು.
• ಪವತಿ ಮತಕುತ ಹಿಬೆಂದಕಕ ಪಡಯಕುವುದಕು.
• ಏಜಬೆಂರ ಅರವಾ ಏಜಬೆಂರ ನಿಯೋಜನ ಮತಕುತ ಉಪಯಕುಕತ 

ಸನೇವೆಗಳಕು 
• ಲಭ ಮತಕುತ ಸನೇವಾ ಭವನ 
• ನಿರಬೆಂತರ ವಿಸತರಿಸಕುತಾತ ಹಳೂನೇಗಕುವ ರಯರ್ಕಾಗಳಕು 
• ಸಬೆಂಬಬೆಂಧ ಕಲತಸಕುವ ಕಳೂಬೆಂಡಿ 
• ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಬೆಂಗ್ ವಭ್ಯಾ ವಹಾರ     ಹಸರಿನ ಗಕುರಕುತಕು.

2.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುವ ರಯರ್ಕಾಗಳಕು 
ಯಾವುವು?/ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕನರಯರ್ಕಾಗಳನೇನಕು?

• ಸವರ್ಕಾಜನಿಕರಿಬೆಂದ ಠನೇವಣಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅಬೆಂಗಿನೇಕರಿಸಕುವುದಕು. 
• ಸವರ್ಕಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮತಕುತ ಸಬೆಂಘ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಲಗಳನಕುಶ್ನೆ 

ಕಳೂಡಕುವುದಕು
• ಹಣವನಕುಶ್ನೆ ಒಬೆಂದಕು ಸಸ್ಥಾ ಳದಿಬೆಂದ ಮತಳೂತಬೆಂದಕು ಸಸ್ಥಾ ಳಕಕ ವಗಾರ್ಕಾಹಿಸಕುವುದಕು.
• ಚಕಕುಕ ಮತಕುತ ಹಕುಬೆಂಡಿಗಳ ಮನೇಲೆ ಹಣವನಕುಶ್ನೆ ವಸಳೂಲ ಮಾಡಕುವುದಕು.
• ಹಕುಬೆಂಡಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಳೂನೇಡಿ ಮಾಡಕುವುದಕು.  
• ಭದಪ್ರೌತಾ ಕಪಟಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕಳೂಡಕುವುದಕು.      
• ವಿದನೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುವುದಕು.    
• ಬಲೆ ಬಾಳಕುವ ವಸಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಮಲ್ಮೆ  ಸಕುಪಧಿರ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಭದಪ್ರೌವಾಗಿ 

ಇಟಕುಸಕಳೂಳಕುಳವುದಕು. 
• ಸಲಪತ ತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮತಕುತ ಜವಾಬಾದರಿ ಪತ ತಗಳನಕುಶ್ನೆ  ಕಳೂಡಕುವುದಕು
• ಸರರ್ಕಾರದ ಹಣರಸಿನ ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುವುದಕು. 

3.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಮತಕುತ ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಸಮಾನಭ್ಯಾ  ಸಬೆಂಬಬೆಂಧ 

• ಪಪ್ರೌರಮಕ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧ (ಸಲಗ ಮತಕುತ ಸಲಗಾರರ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧ)
• ಸಹಾಯಕ ಅರವಾ ಉಪರರ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧ 
• ರರಬಾರಿ ಅರವಾ ನಿಯೋಗಿ ಮತಕುತ ಮಕುಖಭ್ಯಾ ಸಸ್ಥಾ ನ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧ 

ವಿಶನೇಷ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧ 
• ಚಕಕುಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮನಶ್ನೆ ಣೆ ಮಾಡಕುವುದಕು.
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ವಜ್ಯವಹರಾರ ಅಧಜ್ಯಯನ

ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-1    ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಗಳಕು



• ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ಲೆಕಕ ಗಳ ಗೆಳೂನೇಪಭ್ಯಾ ತ ರಪಡಕುವುದಕು.
4.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಖಾತಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತ ತರಯಕುವವರ ಸಬೆಂಖಭ್ಯಾ 
ಹನೇರಳವಾಗಿರಕುತತದ.ರರಣ ಕಳೂಡಿ.

• ಸಮಾನಭ್ಯಾ ವಾಗಿ ವೆನೇತನ ಪಡಯಕುವವರಕು ಅರವಾ ಒಬೆಂದಕು 
ನಿಯಮತ ಆದಾಯ ಹಳೂಬೆಂದಿರಕುವ ಜನರಿಬೆಂದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತ
ತರಯಲತ ಡಕುತತದ.

• ಈ ಸೌಲಭಭ್ಯಾ ವನಕುಶ್ನೆ ವಿದಾಭ್ಯಾರರ್ಕಾಗಳಕು,ಹಿರಿಯ 
ನಾಗರಿಕರಕು,ಪಿಬೆಂಚಣಿದಾರರಕು ತರಯಲಕು ಅವರಶವಿದ.

• ಈ ಖಾತಯಕು ಜನರಕು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಕು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಕುತತದ.

• ಉಳಿತಾಯ ಖಾತಯ ಖಾತಯ ಗರಿಷಷ್ಠೆ  ಮೊತತಕಕ ಪರಿಮತಿ 
ಇರಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ .

• ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕನಿಬೆಂದ ಹಣ ಹಿಬೆಂದಕಕ ಪಡಯಲಕು ಚಕಕುಕ ಪುಸತಕ ಅರವಾ ಹಣ 
ಹಿಬೆಂದಕಕ  ಪಡಯಕುವ ಚಿನೇಟಿಯ ಮಳೂಲಕ ಸಧಭ್ಯಾ ವಿದ.

5.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಖಾತಯನಕುಶ್ನೆ ತರಯಕುವುದರಿಬೆಂದಾಗಕುವ ಅನಕುಕಳೂಲಗಳಾವುವು?
• ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ಖಾತಯಕು ಹಣದ ಭದಪ್ರೌತಯನಕುಶ್ನೆ ರಪಡಕುತತದ. 
• ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ಖಾತಯಕು ಹಣದ ಪವತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಮಾಡಲಕು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಕುತತದ. 
• ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ಖಾತಯಕು ಹಣವನಕುಶ್ನೆ ವಸಳೂಲ ಮಾಡಲಕು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಕುತತದ. 
• ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ಖಾತಯನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿರಕುವವರಕು ಸಲ ಪಡಯಲಕು 

ಸಧಭ್ಯಾ ವಾಗಕುತತದ. 
• ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ಖಾತಯಕು ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಕುಗಮವಾಗಿ ನಡಸಲಕು 

ಸಧಭ್ಯಾ ವಾಗಕುತತದ. 
• ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ಖಾತದಾರರಕು ಭದಪ್ರೌತಾ ಕಪಟಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಡಯ 

ಬಹಕುದಕು.
6.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ಖಾತಯನಕುಶ್ನೆ ತರಯಕುವ ವಿಧಾನಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.                 
1)ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಖಾತಯನಕುಶ್ನೆ ತಗೆಯಬನೇಕಬೆಂಬಕುದನಕುಶ್ನೆ 
ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಕುವುದಕು. 
2)ನಮಗೆ ಅನಕುಕಳೂಲವಾದ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕನ ಅಧಿರರಿಯನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾಸಕುವುದಕು. 
3)ಪಪ್ರೌಸತವನ ಅಜರ್ಕಾಯನಕುಶ್ನೆ ತಕುಬೆಂಬಕುವುದಕು. 
4)ಪರಿಚಿತರ ಉಲ್ಲೇಖವನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂಡಕುವುದಕು. 
5)ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ಖಾತಯನಕುಶ್ನೆ ತಗೆಯಕುವ ನಮಳೂನಯನಕುಶ್ನೆ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಗೆ 
ಒಪಿತಸಕುವುದಕು.           6) ಅಧಿರರಿಯ ಒಪಿತಗೆ 
7)ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಕ ಠನೇವಣಿಯನಕುಶ್ನೆ ತಕುಬೆಂಬಕುವುದಕು.   

7.ಅಬೆಂಚ ಇಲಖಯಕು ನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುವ ರಯರ್ಕಾಗಳನೇನಕು? ಅರವಾ 
ಭರತಿನೇಯ ಅಬೆಂಚ ಇಲಖಯಕು ಹಲವು ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಬೆಂಗ್ ರಯರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುತಿತದ. ಸಮರರ್ಕಾಸಿ.  

• ಭರತಿನೇಯ ಅಬೆಂಚ ಇಲಖಯಕು ಭರತಿನೇಯ ಅಬೆಂಚ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ 
ಜಾಲವನಕುಶ್ನೆ ಅಬೆಂಚ ಕಚನೇರಿಯಡನ ದನೇಶದಾದಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭ 
ಮಾಡಲಕು ಯೋಜನಯನಕುಶ್ನೆ ರಳೂಪಿಸಿದ. 

• ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ ತಗಳಕು 
• ಅಬೆಂಚ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತಗಳಕು 
• ಕಸನ ವಿರಸ ಪತ ತಗಳಕು 
• ಮಾಹಯಾನ ತಿನೇರಕು ಠನೇವಣೆಗಳಕು 
• ಅಬೆಂಚ ವಿಮ 
• ನಿವತೃತಿತ ವೆನೇತನ 
• ಹಣವನಕುಶ್ನೆ ವಗಾರ್ಕಾಯಿಸಕುವುದಕು. ಮಕುಬೆಂತಾದ ಅನನೇಕ ಹಣರಸಿನ 

ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅಬೆಂಚ ಇಲಖಯಕು ಕಕೈಗೆಳೂಬೆಂಡಿದ. 
8.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳಕು ಸಲ್ಲಿಸಕುವ ಸನೇವೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.                   
(1) ಖಚಕುರ್ಕಾ ರಡಕುರ್ಕಾ ಮತಕುತ ಜಮಾರಡಕುರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂಡಕುವುದಕು. 
(2)ಖಾಸಗಿ ಮತಕುತ ವಾಭ್ಯಾಪರಕಕ ಸಲಗಳಕು
(3)ಮನ ಕಟಸ ಲಕು ಮತಕುತ ವಾಹನ ಖರಿನೇದಿಸಲಕು ಸಲ ಕಳೂಡಕುವುದಕು. 
(4)ಪರಸತ ರ ನಿಧಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿವರ್ಕಾಹಿಸಕುವುದಕು. 
(5)' 'Eಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಬೆಂಗ್ ಸನೇವೆಗಳಕು 
(6)ಭದಪ್ರೌತಾ ಕಪಟಕುಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಳೂಡಕುವುದಕು 
(7)ಭರವಸಯ ಸನೇವೆಗಳಕು 
(8) ಸಹಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬಾದರಿ ಹಾಕಕುವುದಕು. 
9.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳ ವಿಧಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ ಅರವಾ ಭರತಿನೇಯ ರಿಸವರ್ಕಾ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂರ 
• ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳಕು 
• ಕಕೈಗಾರಿರ ಅಭಿವತೃದಿದ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳಕು 
• ಭಳೂ ಅಭಿವತೃದಿದ ಅರವಾ ವಭ್ಯಾ ವಸಯ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳಕು 
• ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳಕು 
• ಸಹರರಿ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳಕು 

10.ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕುಗಳಲ್ಲಿ ತರಯಬಹಕುದಾದ ವಿವಿಧ ಖಾತಗಳಕು ಯಾವುವು?
• ಉಳಿತಾಯ ಖಾತ 
• ಚಾಲತಖಾತ
• ಆವತರ್ಕಾ ಠನೇವಣೆ ಖಾತ
• ನಿಶಿಲ್ಚಿತ ಠನೇವಣೆ ಖಾತ 
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11.ಉಳಿತಾಯ ಖಾತ ಮತಕುತ ಚಾಲತ ಖಾತಗಳ ನಡಕುವಿನ ವಭ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಸಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ತಿಳಿಸಿ.

ಉಳಿತಾಯ ಖಾತ ಚಾಲತ ಖಾತ 

1.ಸಮಾನಭ್ಯಾ ವಾಗಿ ವೆನೇತನ 
ಪಡಯಕುವವರಕು/ನಿಯಮತ 
ಆದಾಯವನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂಬೆಂದಿರಕುವ 
ಜನರಕು ಈ ಖಾತಯನಕುಶ್ನೆ 
ತರಯಕುತಾತರ.

1.ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು ವಹಿವಾಟಕು 
ನಡಸಕುವ ವಾಭ್ಯಾಪರಸಸ್ಥಾ ರಕು, ವಾಣಿಜಭ್ಯಾ  
ಮತಕುತ ಔದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಿಕ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯವರಕು 
ಈ ಖಾತ ತರಯಕುತಾತರ.

2.ಈ ಖಾತಯಕು ಜನರಕು ಹಣ 
ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಕು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಕುತತದ.

ಈ ಖಾತಯಲ್ಲಿ ಮರಕು ಪವತಿ, 
ಬನೇಡಿಕ ಠನೇವಣಿಗಳಕು ಉಪಸಗರ್ಕಾ 
ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಗಳ ಮಳೂಲಕ ಹಣವನಕುಶ್ನೆ 
ಹಿಬೆಂಪಡಯಲಕು ಸಧಭ್ಯಾ ವಿದ.

3.ಚರ ಪುಸತಕ ಹಣವನಕುಶ್ನೆ ಹಿಬೆಂದಕಕ 
ಪಡಯಕುವ ಚಿನೇಟಿಯ ಮಳೂಲಕ 
ಹಣವನಕುಶ್ನೆ ಹಿಬೆಂಪಡಯಲಕು 
ಸಧಭ್ಯಾ ವಿದ.

3.ಈ ಖಾತಯಲ್ಲಿ ದಿನಕಕ ಎಷಕುಸ 
ಬಾರಿಯಾದರಳೂ ವಭ್ಯಾ ವಹರಿಸ 
ಬಹಕುದಕು.

4.ಈ ಖಾತಯ ಠನೇವಣಿಗಳಿಗೆ 
ಬಡಿಡಯನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಲಗಕುತತದ

4.ಈ ಖಾತ ಠನೇವಣಿಗಳಿಗೆ 
ಬಡಿಡಯನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ .

.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ . 
1.ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಾರಿಕ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
-ಒಬಬ್ಬಾ  ಉದಭ್ಯಾ ಮಯಕು ತನಶ್ನೆ  ಉದಿದಮಯನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಲಕು ಕಕೈಗೆಳೂಳಕುಳವ 
ಕ ಪ್ರೌಯಯನಕುಶ್ನೆ ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಾರಿಕ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
2.ಉದಭ್ಯಾ ಮ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?
 - ಯಾವುದಾದರಳೂ ಒಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌತಿಫಲ ಕಳೂಡಕುವ ಉದಿದಮಯನಕುಶ್ನೆ 
ಸಸ್ಥಾಪಿಸಕುವ ಅವರಶಕಕ ಕಕೈ ಹಾಕಕುವವನ ಉದಭ್ಯಾ ಮ. 
3.ಫಪ್ರೌಬೆಂಚ ನ ಎಬೆಂಟಪ್ರೌಪಪ್ರೌಬೆಂಡ ಎಬೆಂಬ ಪದ ಅರರ್ಕಾವೆನೇನಕು?
- ಒಬೆಂದಕು ಚಟಕುವಟಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ಕಕೈಗೆತಿತಕಳೂಳಕುಳವವ.
4.ಉದಭ್ಯಾ ಮ ಎಬೆಂಬ ಪದವು ಫಪ್ರೌಬೆಂಚ ನ ಯಾವ ಪದದಿಬೆಂದ ಬಬೆಂದಿದ?
-ಎಬೆಂಟಪ್ರೌಪಪ್ರೌಬೆಂಡ ಎಬೆಂಬ ಪದದಿಬೆಂದ ಬಬೆಂದಿದ.
5.ಅಪನೇಲೆಳೂನೇ ವೆಕೈದಭ್ಯಾ ಶಾಲೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಕು - ಡಾ. ಪಪ್ರೌತಾಪರಡಿಡ 
6.ಜರ ವಿಮಾನ ಮಾಗರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಕುಟಕುಸ ಹಾಕದವರಕು 
- ನರನೇಶ್ ಗೆಳೂನೇಯಲ್ 

7.1999 ರಲ್ಲಿ ಇನಳೂಲನೇಸಿಸ ತಬೆಂತ ತಜ್ಞಾನ ನಿಗಮವನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಿದವರಕು 
- ನಾರಾಯಣ ಮಳೂತಿರ್ಕಾ 
8.ಬಿಳಿರಪ್ರೌಬೆಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಬೆಂದಕು ಪಪ್ರೌಸಿದದ ರಾದವರಕು 
- ವಗಿರ್ಕಾಸ ಕಕುರಿಯಾನ 
9.ರಿಲಯನತ್ಸಾ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಸಸ್ಥಾಪಕರಕು - ಧಿನೇರಕುಭಯಿ ಅಬೆಂಬಾನಿ 
10.ವಿಫಪ್ರೌನೇ ತಬೆಂತ ತಜ್ಞಾನ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಯ ಸಸ್ಥಾಪಕರಕು-ಅಜನೇಮ ಪಪ್ರೌನೇಮ ಜ 
11.ಭರತದ ದಳೂರದಶರ್ಕಾನ ಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಭ್ಯಾ  ಸಧಿಸಿದ ರಾಣಿ ಎಬೆಂದಕು 
ಖಾಭ್ಯಾತರಾದವರಕು - ಏರತಕಪೂರ 
12.ಬಯೋರನ ನಿಗಮದ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಕು ಹಾಗಳೂ ನಿದನೇರ್ಕಾಶಕರಕು 
- ಕರಣ ಮಕುಜಮ ದಾರ .

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಾರಿಕಯ ಗಕುಣಲಕಕ ಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.
- ಸತೃಜನಾತಲ್ಮೆ ಕತ  -ಕ ಪ್ರೌಯಾತಲ್ಮೆ ಕ  -ತಬೆಂಡವನಕುಶ್ನೆ ಕಟಕುಸವುದಕು. -ಸಮಸಭ್ಯಾಯ
   ಪರಿಹಾರ  - ನಷಸ ಭರಿತಕಕ ಸಿದದ  - ವಚನ ಬದದ ತ -ನಾಯಕತದ್ವಿ  
-ಹಳೂಸ ಪದದ ತಿಯನಕುಶ್ನೆ ರಳೂಢಗೆ ತರಕುವುದಕು. -ಪಪ್ರೌಚಳೂನೇದನಯ ಸಧನ 
- ಗಕುರಿಮಕುಟಕುಸವಿಕ -ನಿಧಾರ್ಕಾರಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಕೈಗೆಳೂಳಕುಳವುದಕು. -ಆತಲ್ಮೆ ವಿಶಾದ್ವಿಸ.
2.ಉದಭ್ಯಾ ಮಯ ರಯರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ/ತಿಳಿಸಿ/ವಿವರಿಸಿ.

•  ಉದಭ್ಯಾ ಮಯಕು ವಾಭ್ಯಾಪರ ಚಟಕುವಟಿಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅನನೇಕ 
ಯೋಜನಗಳ ಮಳೂಲಕ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಕುತಾತನ.

• ಉತಾತದನಾಬೆಂಗಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಬೆಂಯೋಜಸಕುತಾತನ.
• ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಾರನಕು ಉತಾತದಿಸಕುವ ವಸಕುತಗಳ ಬಗೆಗ್ಗೂ,ತಾಬೆಂತಿಪ್ರೌಕತ ಬಗೆಗ್ಗೂ, 

ಮಾರಕುಕಟಸ ಮತಕುತ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಮಕುಬೆಂತಾದವುಗಳ ಬಗೆಗ್ಗೂ ನಿಧಾರ್ಕಾರ 
ಕಕೈಗೆಳೂಳಕುಳತಾತನ.

• ಉದಭ್ಯಾ ಮಯಕು ಎಲಪ್ಲಾ  ಅಬೆಂಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಸಮಬೆಂಜಸವಾಗಿ 
ಸಬೆಂಯೋಜಸಕುತಾತನ.

• ಉದಭ್ಯಾ ಮಯಕು ಹಳೂಸ ಹಳೂಸ ವಿಧಾನಗಳನಕುಶ್ನೆ ರಳೂಢಗೆ ತರಕುತಾತನ.
• ತನಶ್ನೆ  ಉದಭ್ಯಾ ಮದ ಹಣರಸಿನ ಆಯವಭ್ಯಾ ಯವನಕುಶ್ನೆ ನಿಭಯಿಸಕುತಾತನ.
• ಉದಭ್ಯಾ ಮಯಕು ಕಷಸ ನಷಸ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮತಕುತ ಅನಿಶಿಲ್ಚಿತಗಳನಕುಶ್ನೆ 

ಎದಕುರಿಸಕುತಾತನ.
• ಉದಭ್ಯಾ ಮಯಕು ವಾಭ್ಯಾಪರದ ಮಾಗರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ 

ಮಾಗರ್ಕಾದಶರ್ಕಾನ ನಿನೇಡಕುತಾತನ.
3.ಉದಭ್ಯಾ ಮಯ ಪಪ್ರೌಮಕುಖಭ್ಯಾ ತಯನಕುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ.

• ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು ಮಾರಕುಕಟಸಯ ಆರರ್ಕಾಕ ವಭ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಾಯಲ್ಲಿ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಸಸ್ಥಾನ 
ವನಕುಶ್ನೆ ಅಲಬೆಂರರಿಸಿದ್ದಾರ.

• ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು ಆರರ್ಕಾಕತಯ ಚಟಕುವಟಿಕಗಳಿಗೆ ಚನೇತನ ಕಳೂಡಕುವ 
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-2. ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಾರಿಕ 



ಸಧಕರಾಗಿದ್ದಾರ.
• ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು ಮತಕುತ ಅವರ ಚಟಕುವಟಿಕಗಳಕು ದನೇಶದ ಯಶಸಕುತ್ಸಾ , 

ಅಭಿವತೃದಿದಯಲ್ಲಿ ಸಹರರಿಯಾಗಿವೆ.
• ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು ಜನರ ಪಪ್ರೌಯೋಜನರರಿಯಲ್ಲಿರದ ಉಳಿತಾಯ 

ಗಳಿಬೆಂದ ಬಬೆಂಡವಾಳವನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಕುತಾತರ.
• ಅವರಕು ತಮಲ್ಮೆ ದನೇ ಆದ ಮತಕುತ ಎರವಲಕು ಪಡದ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳ 

ಮಳೂಲಕ ಉದಭ್ಯಾ ಮವನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಕುತಾತರ.
• ಈ ರಿನೇತಿಯ ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು ಒಬೆಂದಕು ದನೇಶದ ಮೌಲಭ್ಯಾ ಧಾರಿತ 

ಸಬೆಂಪತತನಕುಶ್ನೆ ಸತೃಜಸಕುತತವೆ.
• ಆರರ್ಕಾಕ ಮತಕುತ ಕಕೈಗಾರಿರಭಿವತೃದಿದಗೆ ಬನೇರದ ಹಳೂಸ ವಸಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ 

ಮತಕುತ ಸನೇವೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಉತಾತದಿಸಿ ಮಾರಾಟಕಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕುತಾತರ
 4.ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು ಆರರ್ಕಾಕ ಕ್ಷೇತ ತದ ಅಭಿವತೃದಿದಗೆ ಹನೇಗೆ ಶ ಪ್ರೌಮಸಕುತಾತರ ? 
ಅರವಾ ಆರರ್ಕಾಕ ಕ್ಷೇತ ತದ ಅಭಿವತೃದಿದಯಲ್ಲಿ ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳ ಪತ ತವೆನೇನಕು ?

• ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು ಜನರ ಅನಕುಪಯಕುಕತ ಉಳಿತಾಯಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ಬಬೆಂಡವಾಳ ರಳೂಪದಲ್ಲಿ ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಿಸಕುತಾತರ.

• ಸದ್ವಿ ಯಬೆಂ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಪ್ರೌರಬೆಂಭಿಸಕುವುದರ ಮಳೂಲಕ ಕಕುಶಲ 
ಕಮರ್ಕಾಗಳಿಗೆ, ತಾಬೆಂತಿಪ್ರೌಕ ಯೋಗಭ್ಯಾ ತ ಉಳಳ ವರಿಗೆ ಮತಕುತ 
ಕಸಕುಬಕುದಾರರಿಗೆ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗಗಳನಕುಶ್ನೆ ಒದಗಿಸಕುತಾತರ.

• ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು ಒಬೆಂದಕು ದನೇಶದ ನಿವದ್ವಿ ಳ ದನೇಶಿನೇಯ ಉತತ ನಶ್ನೆ  ಮತಕುತ 
ಜನರ ತಲವರಮಾನ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಕುತಾತರ.

• ಇವರಕು ಹಳೂಸ ವಸಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಮತಕುತ ಸನೇವೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ರಳೂಢಗೆ ತಬೆಂದಕು 
ಮಾರಕುಕಟಸಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅಭಿವತೃದಿದ ಪಡಿಸಕುತಾತರ.

• ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು ಉತತಮ ವಸಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಡಿಮದರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ 
ಒದಗಿಸಿ ಅವರ ಜನೇವನಮಟಸ  ಉತತಮಗೆಳೂಳಳ ಲಕು ಶ ಪ್ರೌಮಸಕುತಾತರ.

• ಇವರಕು ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ಅಭಿವತೃದಿದ ಪಡಿಸಕುತಾತರ.
• ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು ದನೇಶದ ರಫುತ ವಾಭ್ಯಾಪರವನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಕುತಾತರ.
• ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳಕು ಹಳೂಸ ಬದಲವಣೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ರಳೂಢಗೆ ತಬೆಂದಕು 

ತಾಬೆಂತಿಪ್ರೌಕತಯನಕುಶ್ನೆ ಬದಲಯಿಸಿ ಹಚಕುಲ್ಚಿ ಲಭದಾಯಕವಾಗಲಕು 
ಶ ಪ್ರೌಮಸಕುತಾತರ.

5.ಯಾರನೇ ಒಬಬ್ಬಾ  ಮನಕುಷಭ್ಯಾ  ಸದ್ವಿ ಬೆಂತ ಉದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಉದಿದಮಯನಕುಶ್ನೆ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಲಕು 
ಇಷಸ ಪಟಸ ಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಭ್ಯಾ ವಹಾರ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಆರಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡಕು ಸಸ್ಥಾಪಿಸಲಕು 
ಅನಕುಕಳೂಲಗಳಿವೆ?

• ಜಾಹಿರಾತಕು ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಕು 
• ಮಾರಕುಕಟಸ ಸಲಹಾ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಕು 
• ಕಕೈಗಾರಿರ ಸಲಹ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಕು 

• ವಸಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತಕುತ ಗಕುತಿತಗೆ ನಿನೇಡಕುವ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಕು 
• ಛಾಯಾಪಪ್ರೌತಿ ತಗೆಯಕುವ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌಗಳಕು 
• ಕಕೈಗಾರಿರ ಸಬೆಂಶಳೂನೇಧನ ಮತಕುತ ಅಭಿವತೃದಿದ ಪಪ್ರೌಯೋಗಾಲಯಗಳಕು 
• ಕಕೈಗಾರಿರ ವಸಕುತಗಳ ಗಕುಣಮಟಸ  ಪಪ್ರೌಯೋಗಾಲಯಗಳಕು 
• ಅಬೆಂತಜಾರ್ಕಾಲ ಮತಕುತ ಸಬೆಂವಹನ ಅಬೆಂಗಡಿಗಳಕು 
• ದಳೂರದಶರ್ಕಾನ ಜಾಲಬಬೆಂದದ ಸನೇವಾಕ್ಷೇತ ತಗಳಕು 
• ಕಪ್ರೌಚ  ಮತಕುತ ಬಳೂಭ್ಯಾಟಿಪಲರ್ಕಾರ ಗಳಕು 

6.ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಾರಿಕಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕುವ ಹಣರಸಿನ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಾವುವು?
• ಭರತದ ಕಕೈಗಾರಿರ ಅಭಿವತೃದಿದ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು
• ಕತೃಷಿ ಮತಕುತ ಗಾಪ್ರೌಮನೇಣಾಭಿವತೃದಿದಯ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು 
• ಆಮದಕು ಮತಕುತ ರಫುತ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು 
• ಭರತಿನೇಯ ಸಣಣ  ಕಕೈಗಾರಿರ ಅಭಿವತೃದಿದ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು 
• ಭರತಿನೇಯ ಕಕೈಗಾರಿರ ಹಣರಸಕು ನಿಗಮ 
• ಭರತಿನೇಯ ಕಕೈಗಾರಿಕಗೆ ಹಣರಸಿನ ಹಳೂಡಿಕ ಮತಕುತ ಸಲದ 

ನಿಗಮ ( )ICICI

• ಭರತಿನೇಯ ಕಕೈಗಾರಿರ ಮರಕು ನಿಮಾರ್ಕಾಣ ಬಾಭ್ಯಾಬೆಂಕಕು 
• ರಾಜಭ್ಯಾ  ಹಣರಸಕು ನಿಗಮಗಳಕು 
• ಭರತಿನೇಯ ಜನೇವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ 
• ಯಳೂನಿರ  ಟಪ್ರೌಸಸ ಆಫ ಇಬೆಂಡಿಯಾ 

7.ಉದಭ್ಯಾ ಮಗಳ ಪಪ್ರೌವತರ್ಕಾಕ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ.
• ಜಲಪ್ಲಾ  ಕಕೈಗಾರಿರ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌಗಳಕು 
• ಸಣಣ  ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳ ಅಭಿವತೃದಿದ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ 
• ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಸಣಣ  ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ 
• ಸಣಣ  ಪಪ್ರೌಮಾಣದ ಕಕೈಗಾರಿರ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ 
• ಸಣಣ  ಪಪ್ರೌಮಾಣದ ಕಕೈಗಾರಿರ ಸನೇವಾ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ
• ಕಕೈಗಾರಿರ ಪಪ್ರೌದನೇಶಗಳಕು 
• ಖಾದಿ ಮತಕುತ ಗಾಪ್ರೌಮೊನೇದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಮಬೆಂಡಳಿ 
• ತಾಬೆಂತಿಪ್ರೌಕ ಸಲಹಾ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳಕು 
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.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ 
1.ಭರತದ ಮಾರಕುಕಟಸಯಲ್ಲಿ ಬನೇರ ದನೇಶಗಳ ವಸಕುತಗಳಕು ಲಭಭ್ಯಾ ವಿರಲಕು 
ರರಣವೆನೇನಕು? - ಜಾಗತಿನೇಕರಣ
2.ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದ ಸರಕಕುಗಳ ಬಲೆ ಕಡಿಮಯಾಗಕುತತದ.ಹನೇಗೆ?
-ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ವಾಭ್ಯಾಪರ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳ ನಡಕುವೆ ಪಕೈಪನೇಟಿ ಉಬೆಂಟಗಕುವುದರಿಬೆಂದ
3.ಜಾಗತಿನೇಕರಣವು ಮಕುಕತ ವಾಭ್ಯಾಪರ ವಲಯ ಸತೃಷಿಸಸಕುವುದಕು.ಹನೇಗೆ?
-ಆಮದಕು ಮತಕುತ ರಫುತಗಳ ಸಕುಬೆಂಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿಮಳೂರ್ಕಾಲನ ಮಾಡಕುವ 
ಮಳೂಲಕ
4.ಜಾಗತಿನೇಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಪ್ರೌಪಬೆಂಚದ ದನೇಶಗಳ ಮಧಭ್ಯಾ  ನಿಕಟ 
ಸಬೆಂಬಬೆಂಧ ಪರಸತ ರ ಅನಳೂಭ್ಯಾನೇನಭ್ಯಾ ತ ಉಬೆಂಟಗಿ ರಳೂಪುಗೆಳೂಬೆಂಡಿರಕುವುದಕು
-ದಿದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಾಭ್ಯಾಪರ ಒಪತ ಬೆಂದಗಳಕು  
5.ವಿಶದ್ವಿ  ವಾಭ್ಯಾಪರ ಸಬೆಂಘಟನಯ ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಕಚನೇರಿ ಎಲಪ್ಲಾ ದ? 
-ಸಿದ್ವಿಟಜ್ಜಿ ರ ಲಭ್ಯಾ ಬೆಂಡಿನ ಜನನೇವಾದಲ್ಲಿ 
6.ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದ ಜನರಿಗೆ ವಸಕುತಗಳ ಆಯಕಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲತ ಕಬೆಂಡಕು 
ಬರಕುತತದ.ಏಕ?
-ಬನೇರ ಬನೇರ ದನೇಶಗಳ ವಸಕುತಗಳಕು ಮಾರಕುಕಟಸಯಲ್ಲಿ ದಳೂರಕಕುವುದರಿಬೆಂದ
7.ಜಾಗತಿನೇಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಾವ ಅಬೆಂಶವು ಸರಿಗೆ ವೆಚಲ್ಚಿ ವನಕುಶ್ನೆ 
ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದ?
-ಸರಿಗೆ ವೆಚಲ್ಚಿ ವನಕುಶ್ನೆ ಸಮಕುದಪ್ರೌಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಬೆಂಟಕೈನರ ಸನೇವೆಯ ಅಳವಡಿಕ 
ಯಿಬೆಂದ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದ.
8.ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದ ಯಾವ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳ ಪತ ತ ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿದ? 
-ವಿಶದ್ವಿ  ವಾಭ್ಯಾಪರ ಸಬೆಂಘಟನ ( )WTO ಮತಕುತ ಅಬೆಂತರ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಹಣರಸಕು 
ನಿಧಿ( )IMF

9.ಜಾಗತಿನೇಕರಣ ಎಬೆಂದರನೇನಕು?    
-ಇಡಿನೇ ವಿಶದ್ವಿ ವನಶ್ನೆನೇ ಒಬೆಂದಕು ಮಾರಕುಕಟಸಯಾಗಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡಕು ಕಚಾಲ್ಚಿವಸಕುತಗಳಕು 
ಮತಕುತ ಇತರ ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿಶದ್ವಿ ದ ಅಗಗ್ಗೂ ವಾದ ಮಾರಕುಕಟಸಯಿಬೆಂದ 
ಪಡಯಕುವುದನೇ ಜಾಗತಿನೇಕರಣ 
10.ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದ ಅಭಿವತೃದಿದ ಹಳೂಬೆಂದಕುತಿತರಕುವ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಲ್ಲಿ ಗಕುಲಮ 
ತನ ಹಾಗಳೂ ಬಾಲರಮರ್ಕಾಕ ಪದದ ತಿಗಳಕು ಉಬೆಂಟಗಕುವ ಸಧಭ್ಯಾ ತ ಇದ.ಏಕ?
- ವೆಚಲ್ಚಿ ಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಡಿಮಮಾಡಕುವ ದಿಸಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವತೃದಿದ ಹಳೂಬೆಂದಿರಕುವ 
ದನೇಶಗಳಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಉತಾತದನಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಳೂರ ಮಳೂಲಗಳಿಬೆಂದ ರಳೂಢಗೆ ತಬೆಂದಕು 
ನೌಕರಶಾಹಿ ಕಲಸಗಳನಕುಶ್ನೆ ಉತತನೇಜಸಕುತತದ.ಆದಕುದರಿಬೆಂದ
11.ಜಾಗತಿನೇಕರಣವು ಅಭಿವತೃದಿದ ಹಳೂಬೆಂದಕುತಿತರಕುವ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾಗ 

ಸಮಸಭ್ಯಾಗೆ ರರಣವಾಗಕುತತದ.ಹನೇಗೆ?
-ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದ ಅಗಗ್ಗೂ ದ ವಸಕುತಗಳ ಆಮದಿನಿಬೆಂದಾಗಿ ಅಭಿವತೃದಿದ ಹಳೂಬೆಂದಕು
ತಿತರಕುವ ರಾಷಸ ಪ್ರೌಗಳಲ್ಲಿ ಉತಾತದನ ಕಡಿಮಯಾಗಿ ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಸಮಸಭ್ಯಾ 
ಹನೇಚಾಲ್ಚಿಗಕುತತದ.
12.ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದ ಸರಕಕುಗಳ ಬಲೆಕಡಿಮಯಾಗಕುತತದ ರರಣವೆನೇನಕು?
-ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ವಾಭ್ಯಾಪರ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾಗಳ ಮರಭ್ಯಾ ಪಕೈಪನೇಟಿ ಉಬೆಂಟಗಕುವುದರಿಬೆಂದ 
13.ಜಾಗತಿನೇಕರಣ ದನೇಶಗಳ ನಡಕುವೆ ಸಮಾಜಕ ಮತಕುತ ರಾಜಕನೇಯ 
ಸಮರಸಭ್ಯಾ  ಉಬೆಂಟಗಲಕು ರರಣವಾಗಕುತತದ.ಸಮರರ್ಕಾಸಿ
-ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌಪಬೆಂಚದ ದನೇಶಗಳ ನಡಕುವೆ ಆರರ್ಕಾಕ ಅವಲಬೆಂಬನ 
ಉಬೆಂಟಗಿ ದನೇಶಗಳ ನಡಕುವೆ ಸಮಾಜಕ ಮತಕುತ ರಾಜಕನೇಯ ಸಮರಸಭ್ಯಾ  
ಉಬೆಂಟಗಲಕು ರರಣವಾಗಕುತತದ 
14.ವಿಶದ್ವಿ  ವಾಭ್ಯಾಪರ ಸಬೆಂಘಟನ ಅಸಿತತದ್ವಿ ಕಕ ಬಬೆಂದದಕುದ ಯಾವಾಗ? 
-1995 ಜನವರಿ 1.

.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಜಾಗತಿನೇಕರಣದ ಲಕಕ ಣಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ                               

• ಜಾಗತಿನೇಕರಣವು ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವಾಭ್ಯಾಪರವನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಕುತತದ,
• ಇದಕು ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಬಬೆಂಡವಾಳವನಕುಶ್ನೆ ವತೃದಿದಸಕುತತದ. 
• ವಿಶದ್ವಿ  ಹಣರಸಕು ನಿನೇತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಅಭಿವತೃದಿದ ಪಡಿಸಕುತತದ. 
• ಅಬೆಂತರ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಸಬೆಂಸಕ ತೃತಿಕ ವಿನಿಮಯಗಳನಕುಶ್ನೆ ಹಚಕುಲ್ಚಿ 

ಮಾಡಕುತತದ. 
• ಇದಕು ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಸಬೆಂಚಾರ ಮತಕುತ ಪಯರ್ಕಾಟನಗೆ 

ಅವರಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ಒದಗಿಸಕುತತದ. 
• ಇದರಿಬೆಂದ ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ಆಹಾರ ಪದಾರರ್ಕಾಗಳಕು ಬನೇರ ದನೇಶಗಳಿಗೆ 

ಹಬಬ್ಬಾ ಲಕು ಸಧಭ್ಯಾ ವಾಗಕುತತದ.
• ದನೇಶಗಳ ನಡಕುವೆ ವಲಸ ಹಳೂನೇಗಕುವುದನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಕುತತದ.
• ವಿಶದ್ವಿ ವಾಭ್ಯಾಪಿ ಸಬೆಂವಹನ ಸಬೆಂದನೇಶ, ಅಬೆಂತಜಾರ್ಕಾಲ ಮತಕುತ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ 

ಸಧನಗಳಕು ತಮಲ್ಮೆ  ಮಳೂಲಭಳೂತ ಸಧನಗಳಳೂಬೆಂದಿಗೆ ಗಡಿಗಳನಕುಶ್ನೆ 
ದಾಟಿ ಹಳೂನೇಗಲಕು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕುತತದ.

2.ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದಾಗಕುವ ಅನಕುಕಳೂಲಗಳಕು/ಸರರಾತಲ್ಮೆ ಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಕು
• ಜಾಗತಿನೇಕರಣವು ಆರರ್ಕಾಕ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹರರಿ  
• ಇದಕು ಜನರ ಜನೇವನ ಮಟಸ ವನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಲಕು ಸಹರರಿ  
• ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌಪಬೆಂಚದಾದಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಒಬೆಂದನೇ ರಿನೇತಿಯ ವಸಕುತಗಳಕು 

ದಳೂರಕಲಕು ಸಹರರಿ 
• ಇದಕು ದನೇಶದ ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಉತತ ನಶ್ನೆ ವನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಕುತತದ. 
• ಇದಕು ಒಬೆಂದಕು ದನೇಶದ ಜನರ ವರಮಾನವನಕುಶ್ನೆ ಹಚಿಲ್ಚಿಸಕುತತದ. 

                                                                                                                                                                                                                               
10 ನನೇ ತರಗತಿ ,ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ಅಭಭ್ಯಾಸ ಕಕೈಪಿಡಿ                                               ರಚನ : ಧನಭ್ಯಾ ಕಕುಮಾರ ಎನ ಸಹ ಶಿಕಕ ಕರಕು ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಕಕ ಜಾಲ ಬಬೆಂಗಳಳೂರಕು ಉತತರ ವಲಯ 04.  78    

ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-3. ವಭ್ಯಾ ವಹಾರದ ಜಾಗತಿನೇಕರಣ 



• ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದ ಸಸ್ಥಾ ಳಿನೇಯ ವಾಭ್ಯಾಪರದ ಮರಭ್ಯಾ ಪಕೈಪನೇಟಿ 
ಉಬೆಂಟಗಿ ಸರಕಕುಗಳ ಬಲೆ ಕಡಿಮಯಾಗಕುತತದ. 

3.ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂಗಾಗಕುವ ಅನಾನಕುಕಳೂಲ/ನರರಾತಲ್ಮೆ ಕ/
 ದಕುಷತ ರಿಣಾಮಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.              

• ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದಾಗಿ ಅಭಿವತೃದಿದ ಹಳೂಬೆಂದಕುತಿತರಕುವ ದನೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಗಕುಲಮತನ ಮತಕುತ ಬಾಲರಮರ್ಕಾಕ ಪದದ ತಿಗಳಕು ಉಬೆಂಟಗಕುವ 
ಸಧಭ್ಯಾ ತ ಇದ. 

• ಇದಕು ಭಯೋತಾತದನ ಮತಕುತ ಪತಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕುತತದ. 
• ಇದರಿಬೆಂದ ನಗರಗಳಕು ಕಸದ ತಳೂಟಿಸಗಳಾಗಕುತತವೆ. 
• ಇದಕು ಅನನೇಕ ರಳೂನೇಗಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕಳೂಡಕುತತದ. 
• ಜಾಗತಿನೇಕರಣವು ಪರಿಸರದ ಅವನತಿಗೆ ರರಣವಾಗಕುತತದ. 
• ಇದಕು ನಿರಕುದಳೂಭ್ಯಾನೇಗ ಸಮಸಭ್ಯಾಗೆ ರರಣವಾಗಕುತತದ.

4.ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದ ಸಬೆಂಪಪ್ರೌದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಸನೇವನಗಳಕು ಕ ತಮನೇಣ 
ನಿಮಳೂರ್ಕಾಲ ಹಳೂಬೆಂದಕುತತವೆ. ಹನೇಗೆ? ಅರವಾ ಜಾಗತಿನೇಕರಣವು ಮಾನವನ 
ಆಹಾರ ಪದದ ತಿ ಮತಕುತ ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ ದ ಮನೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿನೇರಕುತತದ.ಹನೇಗೆ?

• ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದಾಗಿ ಶಿನೇಘಪ್ರೌ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳಕು ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿ 
ಹರಡಕುತತವೆ. ಉದಾ: . . .  K F C McDonald ಮಕುಬೆಂತಾದವು . 

• ಇದರಿಬೆಂದಾಗಿ ಪಪ್ರೌಯೋಜನರರಿಯಲಪ್ಲಾ ದ ಆಹಾರ ಸನೇವನ 
ಜಾಸಿತಯಾಗಕುತತದ. 

• ಸಬೆಂಪಪ್ರೌದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಸನೇವನಗಳಕು ಕ ತಮನೇಣ ನಿಮಳೂರ್ಕಾಲ 
ಹಳೂಬೆಂದಕುತತವೆ.

• ಇದಕು ಜನರ ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ ದ ಅವನತಿಗೆ ರರಣವಾಗಕುತತದ. 
• ಅಲಪ್ಲಾ ದ ಅನನೇಕ ರಳೂನೇಗ ರಕುಜನಗಳಿಗೆ ಎಡಮಾಡಿಕಳೂಡಕುತತದ.

5.ಜಾಗತಿನೇಕರಣವು ಪರಿಸರದ ಅವನತಿಗೆ ರರಣವಾಗಕುತತದ.ಹನೇಗೆ?
• ಜಾಗತಿನೇಕರಣದಿಬೆಂದ ಪಟಸ ಣಗಳಕು ಅಭಿವತೃದಿದ ಹಳೂಬೆಂದಿ ಕಸದ 

ತಳೂಟಿಸಗಳಾಗಿ ಮಾಪರ್ಕಾಡಾಗಕುವ ಸಧಭ್ಯಾ ತ  
• ಕಕೈಗಾರಿರ ತಾಭ್ಯಾಜಭ್ಯಾ ಗಳಕು ಶನೇಖರಣೆ ಹಳೂಬೆಂದಿ ಮಾಲನಭ್ಯಾ  

ಉಬೆಂಟಗಕುವುದಕು.
• ಅನನೇಕ ಮಾರಣಾಬೆಂತಿಕ ವೆಕೈರಾಣಕುಗಳಿಬೆಂದ ಹಬಕುಬ್ಬಾವ ರಳೂನೇಗಗಳಕು 

ವಿಶದ್ವಿ ದಾದಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಹಬಕುಬ್ಬಾತತವೆ.
• ಕಕೈಗಾರಿಕಗಳಿಗೆ ಬನೇರಗಕುವ ಕಚಾಲ್ಚಿಪದಾರರ್ಕಾಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಕೈಸಗಿರ್ಕಾಕ 

ಸಬೆಂಪನಳೂಲ್ಮೆಲಗಳಿಬೆಂದ  ಪಡಯಕುವುದರಿಬೆಂದ ಭಳೂಖಬೆಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಲನಭ್ಯಾ
ಹಚಾಲ್ಚಿಗಕುವುದಕು.

6.ವಿಶದ್ವಿ ವಾಭ್ಯಾಪರ ಸಬೆಂಘಟನಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಕು ಯಾವುವು?
• ಬಹಕು ಪಕ್ಷೀಯ ವಾಭ್ಯಾಪರ ಒಪತ ಬೆಂದಗಳನಕುಶ್ನೆ ವಿಶದ್ವಿ ದಾದಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಜಾರಿಗೆ 

ತರಕುವುದಕು.
• ಬಹಕುಪಕ್ಷೀಯ ವಾಭ್ಯಾಪರ ವಭ್ಯಾ ವಹಾರಗಳ ನಡಕುವೆ ಮಧಭ್ಯಾ ವತಿರ್ಕಾಯಾಗಿ 

ಕಲಸ ಮಾಡಕುವುದಕು.
• ವಿಶದ್ವಿ ದಾದಭ್ಯಾ ಬೆಂತ ಮಕುಕತ ಹಾಗಳೂ ಸದ್ವಿ ತಬೆಂತ ತ ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವಾಭ್ಯಾಪರಕಕ

ಒತಕುತ ನಿನೇಡಕುವುದಕು.
• ವಿವಿಧ ದನೇಶಗಳ ನಡಕುವಿನ ವಾಭ್ಯಾಪರ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿ 

ಭಿನಾಶ್ನೆಭಿಪಪ್ರೌಯಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಗೆಹರಿಸಕುವುದಕು.
• ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವಾಭ್ಯಾಪರದಲ್ಲಿ ತರಿಗೆಗಳನಕುಶ್ನೆ ಕಡಿಮ 

ಮಾಡಕುವುದಕು.
• ಅಬೆಂತರರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ವಾಭ್ಯಾಪರವನಕುಶ್ನೆ ರನಳೂನಿನ ಚೌಕಟಿಸಗೆ 

ಒಳಪಡಿಸಕುವುದಕು.

.I ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಬೆಂದಳೂಬೆಂದಕು ವಾಕಭ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ 
1.ಭರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ರಕಕ ಣೆಗೆ 1965 ರಲ್ಲಿ 
ಮಕುಬೆಂಬಕೈನಲ್ಲಿ ಆರಬೆಂಭವಾದ ಸಬೆಂಸಸ್ಥಾ    -ಅವೆನೇರ ( )AWARE

2.ಬಳಕದಾರ/ಗಾಪ್ರೌಹಕ ಎಬೆಂದರ ಯಾರಕು?
- ಸನೇವೆ ಮತಕುತ ವಸಕುತಗಳನಕುಶ್ನೆ ಬಳಸಕುವವನಕು.
3.ಪೂರಕೈಕದಾರನಬೆಂದರ ಯಾರಕು?
-ಬಳಕದಾರರಿಬೆಂದ ಹಣ ಪಡದಕು ವಸಕುತ/ಸನೇವೆ ನಿನೇಡಕುವವನಕು 
4.ಭರತದಲ್ಲಿ ಗಾಪ್ರೌಹಕ ಸಬೆಂರಕಕ ಣಾ ರಯಿದ ಜಾರಿಗೆ ಬಬೆಂದದಕುದ-1986 ರಲ್ಲಿ
5.ಪಪ್ರೌತಿ ವಷರ್ಕಾ ವಿಶದ್ವಿ  ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ದಿನವನಕುಶ್ನೆ ಆಚರಿಸಕುವುದಕು-ಮಾಚರ್ಕಾ 15
6.ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ರಕಕ ಣೆ ಎಬೆಂದರನೇನಕು? 
-ಗಾಪ್ರೌಹಕರನಕುಶ್ನೆ ಉತಾತದಕರಕು ಮತಕುತ ವಾಭ್ಯಾಪರಿಗಳ ಶಳೂನೇಷಣೆಯಿಬೆಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲಕು ಕಕೈಗೆಳೂಬೆಂಡಿರಕುವ ರಯರ್ಕಾವೆನೇ ಗಾಪ್ರೌಹಕ ರಕಕ ಣೆ.
7.ರಾಷಿಸಪ್ರೌನೇಯ ಗಾಪ್ರೌಹಕ ಸಬೆಂರಕಕ ಣಾ ವೆನೇದಿಕಯ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಕು ಯಾರಕು?
-ಕನೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಸರರ್ಕಾರದ ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ಕಲಭ್ಯಾ ಣ ಇಲಖಯ ಮಬೆಂತಿಪ್ರೌಗಳಕು 
8.ಮಾರಕುಕಟಸಯ ರಾಜ ಎಬೆಂದಕು ಯಾರನಕುಶ್ನೆ ಕರಯಕುತಾತರ?
-ಗಾಪ್ರೌಹಕ ಅರವಾ ಬಳಕದಾರರನಕುಶ್ನೆ ಮಾರಕುಕಟಸಯ ರಾಜ ಎನಕುಶ್ನೆವರಕು.
9.ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ಆಬೆಂದಳೂನೇಲನದ ಮಳೂಲ ಆಶಯ ಯಾವುದಕು?
- ಗಾಪ್ರೌಹಕರನಕುಶ್ನೆ ನಿರಬೆಂತರ ಶಳೂನೇಷಣೆಯಿಬೆಂದ ರಕಕ ಣೆ ಮಾಡಕುವುದಕು.
10.ಪಪ್ರೌತಿಯಬಬ್ಬಾ  ಗಾಪ್ರೌಹಕನಿಗಿರಕುವ ಹಕಕುಕ ಯಾವುದಕು?
-ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ಜನೇವನ ಮತಕುತ ಆಸಕತಗೆ ಅಪಯರರಿಯನಿಸಕುವ ಸರಕಕುಗಳ 
ವಿಕ ತಯದ ವಿರಕುದದ  ರಕ್ಷಿಸಲತ ಡಕುವ ಹಕಕುಕ .
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ಅಧಾಭ್ಯಾಯ-4.ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ಶಿಕಕ ಣ ಮತಕುತ ರಕಕ ಣೆ  



.II ಕಳಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.
1.ಗಾಪ್ರೌಹಕನಕು ಮಾರಕುಕಟಸಯ ರಾಜ ಎನಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡರಳೂ, ಎಲ್ಲೆಡ ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆ
ಒಳಗಾಗಕುತಾತನ.ಈ ಹನೇಳಿಕಯನಕುಶ್ನೆ ಸಮರರ್ಕಾಸಿ.

• ಗಾಪ್ರೌಹಕನಕು ಮಾರಕುಕಟಸಯ ರಾಜ ಎನಿಸಿಕಳೂಬೆಂಡರಕು ಸಹ ಅನನೇಕ 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಕು ಗಾಪ್ರೌಹಕರನಕುಶ್ನೆ ನಿಲರ್ಕಾಕಕ ಭ್ಯಾ 
ಮಾಡಕುತಾತರ.

• ಮಾರಾಟಗಾರರಿಬೆಂದ ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಕುತಾತನ 
• ಮಾರಾಟಗಾರರಿಬೆಂದ ಮೊನೇಸಕಕ ಒಳಗಾಗಕುತಾತನ 
• ಮಧಭ್ಯಾ ವತಿರ್ಕಾಗಳಿಬೆಂದ ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಕುತಾತನ ಮತಕುತ ಬಲೆ 

ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಕುವ ಅವರಶವಿರಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ .
2.ಮಾಚರ್ಕಾ 15 ರಬೆಂದಕು ವಿಶದ್ವಿ ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನಕುಶ್ನೆ ಏಕ 
ಮಾಡಲಗಕುತತದ?

• ಮಾಚರ್ಕಾ 15,1962 ರಬೆಂದಕು ಅಬೆಂದಿನ ಅಮರಿರದ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರಾಗಿದದ  
ಜಾನ.ಎಫ.ಕನಡಿಯವರಕು ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 
ಸಬೆಂರಕಕ ಣೆ,ಮಾಹಿತಿ ನಿವೆನೇದನ ಮತಕುತ ಪರಿಹಾರ ಎಬೆಂಬ ನಾಲಕುಕ 
ಹಕಕುಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ನಿನೇಡಕುವ ವಿರನೇಯಕವನಕುಶ್ನೆ ಅಬೆಂಗಿನೇಕರಿಸಿದರಕು.

• ಈ ರರಣದಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌತಿ ವಷರ್ಕಾವು ಮಾಚರ್ಕಾ 15 ರಬೆಂದಕು ವಿಶದ್ವಿ ಗಾಪ್ರೌಹಕರ
ಹಕಕುಕಗಳ ದಿನವನಕುಶ್ನೆ ಆಚರಿಸಲಗಕುತತದ.

3.ಗಾಪ್ರೌಹಕರಕು ಅನಕುಭವಿಸಕುತಿತರಕುವ ಸಬೆಂಕಷಸ ಗಳನೇನಕು?
• ಪದಾರರ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬಲೆ ವಿಧಿಸಕುವುದಕು.
• ತಳೂಕ ಮತಕುತ ಅಳತಯಲ್ಲಿ ಮೊನೇಸ 
• ಕಲಬರಕ ವಸಕುತಗಳ ಮಾರಾಟ 
• ಅಕ ತಮ ದಾಸತನಕು ಮಾಡಿ ಕತೃತಕ ಅಭವ ಪರಿಸಿಸ್ಥಾತಿಯನಕುಶ್ನೆ 

ಉಬೆಂಟಕುಮಾಡಿ ಅಧಿಕ ಲಭಗಳಿಸಕುವುದಕು.
4.ಬಳಕದಾರರ ಶಳೂನೇಷಣೆಗೆ ರರಣಗಳನೇನಕು?

• ಗಾಪ್ರೌಹಕ ಮತಕುತ ಪೂರಕೈಕದಾರರ ನಡಕುವಿನ ಅಬೆಂತರ ಹಚಾಲ್ಚಿಗಿರಕುವುದಕು.
• ಉತಾತದಕರಕು ಹಾಗಳೂ ಗಾಪ್ರೌಹಕರಕು ಕಳೂಡಿ ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಬನೇರದ 

ಬಲೆಯನಕುಶ್ನೆ ಮಧಭ್ಯಾ ವತಿರ್ಕಾಗಳನೇ ನಿಧರ್ಕಾರಿಸಕುತಿತರಕುವುದಕು.
5.ಗಾಪ್ರೌಹಕ ಸಬೆಂರಕಕ ಣಾ ರಯದಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಿಳಿಸಿ.

• ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ಸಬೆಂರಕಕ ಣಾ ರಯದಯಕು ಸಕುರಕಕ ತ ಹಾಗಳೂ ಗಕುಣಮಟಸ ಕಕ 
ಮೊದಲ ಪಪ್ರೌಶಸತಭ್ಯಾ ನಿನೇಡಕುವುದಕು.

• ಅಪಯರರಿ ವಸಕುತಗಳ ತಯಾರಿಕ ಮತಕುತ ಮಾರಾಟವನಕುಶ್ನೆ 
ತಪಿತಸಕುವುದಕು.

• ಮಾರಕುಕಟಸಯಲ್ಲಿ ನಡಯಬಹಕುದಾದ ಅನಕುಚಿತ ವಭ್ಯಾ ವಹಾರ ಪದದ ತಿ 
ಗಳನಕುಶ್ನೆ ತಡಗಟಕುಸವುದಕು.

• ಗಕುಣಮಟಸ ,ಅಳತ,ತಳೂಕ,ಬಲೆ ಇತಾಭ್ಯಾದಿಗಳ ಮನೇಲೆ 
ನಿಗಾವಹಿಸಕುವುದಕು.

• ಒಳಕದಾರರಕು ತಾವು ಖರಿನೇದಿಸಕುವ ವಸಕುತ ಅರವಾ ಸನೇವೆಗಳಿಬೆಂದ 
ತಳೂಬೆಂದರಗೆ ಒಳಗಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಳೂಕತ ಪರಿಹಾರ ಕಳೂಡಿಸಕುವುದಕು.

• ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ಶಿಕಕ ಣ ನಿನೇಡಕುವ ಮಳೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗತೃತಿ 
ಮಳೂಡಿಸಕುವುದಕು.

5.ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ಹಕಕುಕಗಳನಕುಶ್ನೆ ಪಟಿಸಮಾಡಿ.
• ಗಾಪ್ರೌಹಕರ ಜನೇವನ ಮತಕುತ ಆಸಕತಗೆ ಅಪಯರರಿಯನಿಸಕುವ 

ಸರಕಕುಗಳ ವಿಕ ತಯದ ವಿರಕುದದ  ರಕ್ಷಿಸಲತ ಡಕುವ ಹಕಕುಕ .
• ಮಾಹಿತಿಯನಕುಶ್ನೆ ಪಡಯಕುವ ಹಕಕುಕ 
• ವಸಕುತಗಳ ಆಯಕಯ ಹಕಕುಕ
• ವಸಕುತಗಳ ಬಗೆಗ್ಗೂ ಆಲಸಕುವ ಹಕಕುಕ 
• ಶಳೂನೇಷಣೆಯ ವಿರಕುದದ  ಪರಿಹಾರ ಕನೇಳಕುವ ಹಕಕುಕ 
• ಗಾಪ್ರೌಹಕ ಶಿಕಕ ಣದ ಹಕಕುಕ 
• ವಬೆಂಚನ ಅರವಾ ಮೊನೇಸದ ವಿರಕುದದ ದ ಹಕಕುಕ 
• ಗಾಪ್ರೌಹಕರಿಗೆ ಉತತಮ ಆರಳೂನೇಗಭ್ಯಾ ಕರ ಮತಕುತ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರಗಳನಕುಶ್ನೆ 

ಉಬೆಂಟಕುಮಾಡಿ ಅವರ ಜನೇವನರಿನೇತಿಗಳನಕುಶ್ನೆ ಉತತಮ ಪಡಿಸಿಕಳೂಳಕುಳವ
ಹಕಕುಕ.

6.ಗಾಪ್ರೌಹಕ ನಾಭ್ಯಾಯಾಲಯಕಕ ಸಲ್ಲಿಸಕುವ ದಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬನೇರದ ಮಾಹಿತಿಗಳಕು
ಯಾವುವು?

• ದಳೂರಕುಗಳಕು ಕಕೈಬರಹದ ಅರವಾ ಬರಳಚಿಲ್ಚಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರಬನೇಕಕು.
• ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಳೂರಕು ಕಳೂಡಕುವವನ ಹಸರಕು, ವಿಳಾಸ ಮತಕುತ 

ದಳೂರವಾಣಿಯ ಸಬೆಂಖಭ್ಯಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಳೂದಿಸಿರಬನೇಕಕು.
• ಯಾವ ವಾಭ್ಯಾಪರಿ ಅರವಾ ಪೂರಕೈಕದಾರನ ವಿರಕುದದ  ದಳೂರಕು 

ಕಳೂಡಬನೇಕಬೆಂಬಕುದನಕುಶ್ನೆ ಪೂಣರ್ಕಾವಾಗಿ ನಮಳೂದಿಸಿರಬನೇಕಕು.
• ಯಾವ ವಸಕುತವಿನಿಬೆಂದ ನಷಸ ವಾಗಿದ ಅರವಾ ಮೊನೇಸವಾಗಿದ 

ಎಬೆಂಬಕುದಕು ಮತಕುತ ನಷಸ  ಹಳೂಬೆಂದಿರಕುವ ಮೊಬಲಗೆಷಸಬೆಂಬಕುದನಕುಶ್ನೆ 
ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಳೂದಿಸಿರಬನೇಕಕು.

• ನಷಸ ದ ಸಳೂಕತ ಪರಿಹಾರದ ಮೊಬಲಗಕು ಹಾಗಳೂ ಇದಕಕ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಪಟಸ
ರಸಿನೇತಿ ಅರವಾ ಬಿಲಪ್ಲಾ ನಕುಶ್ನೆ ಲಗತಿತಸಬನೇಕಕು.

• ದಳೂರಿಗೆ ಯಾವುದನೇ ಶಕುಲಕ  ಅರವಾ ನಳೂನೇಬೆಂದಣಿ ಶಕುಲಕ  ಇರಕುವುದಿಲಪ್ಲಾ
• ಗಾಪ್ರೌಹಕನನೇ ನನೇರವಾಗಿ ತನಶ್ನೆ  ದಳೂರನಕುಶ್ನೆ ಅಧಭ್ಯಾ ಕಕ ರ ಮಕುಬೆಂದ 

ವಾದಿಸಬಹಕುದಕು ವಕನೇಲರಕು ಬನೇರಗಿಲಪ್ಲಾ .
*****
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