
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ಜಿಲ್ನಾಡಳಿತ ದನವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ದನವಣಗೆರೆ

ಉಪನಿದೆದಾಶಕರ ಕಚೆದರಿ,
ಸನವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖೆ

ದನವಣಗರೆೆ ಜಿಲ್ೆಾ

“ಆಶಯ -೨೦೨೧-೨೨”
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಗ

ಕನ್ನಡ ಮನಧ್ಯಮ



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ಜಿಲ್ನಾಡಳಿತ ದನವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ದನವಣಗೆರೆ

ಉಪನಿದೆದಾಶಕರ ಕಚೆದರಿ,
ಸನವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖೆ

ದನವಣಗರೆೆ ಜಿಲ್ೆಾ

“ಆಶಯ -೨೦೨೧-೨೨”
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಸಮನಜವಿಜ್ಞನನ್ ಕಲಿರ್ನ ಮನರ್ಾದಶಿಾ

ಮನರ್ಾದಶಾನ್
ಡನ|| ವಿಶನಲ್ ಆರ್. 

ಮನನ್ಯ ಆಯುಕತರು
ಸನವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖೆ

ಬೆಂರ್ರ ರು

ರೆ್.ಇ.ಎಸ್.

ಡನ|| ವಿಜಯ ಮಹಂತೆದಶ್ ಧನನ್ಮಮನ್ವರ್ ಶಿರದ ಮಹನಂತೆದಶ್ ಬಿರಗಿ
ಮುಖ್ಯ ರ್ನಯಾನಿರ್ನಾಹಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು
ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ದನವಣಗೆರೆ

ಜಿಲ್ನಾಧಿರ್ನರಿರ್ರು
ದನವಣಗೆರೆ

ಶಿರದ ಕೃಷ್ನಾಜಿ ಎಸ್. ಕರಿಚಣಾನ್ವರ್ ಶಿರದ ಪರಸನ್ನ ಕುಮನರ್ ಎಂ.ಎಸ್.

ನಿದೆದಾಶಕರು (ಪ್ರರಢಶಿಕ್ಷಣ)

ಆಯುಕತರ ಕಚೆದರಿ ಬೆಂರ್ರ ರು
ನಿದೆದಾಶಕರು (ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)

ಆಯುಕತರ ಕಚೆದರಿ ಬೆಂರ್ರ ರು

ರ್.ೆಇ.ಎಸ್.

ಭನ.ಆ.ಸೆದ.

ಭನ.ಆ.ಸೆದ. ಭನ.ಆ.ಸೆದ.

ಕನ್ನಡ ಮನಧ್ಯಮ



ಉಪನಿದೆದಾಶಕರ ಕಚೆದರಿ ಸನವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖೆ ದನವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ್ಾ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಶಿರದ ಮಂಜುರ್ನಥ್ ಹೆಚ್. ರ್ೆ.ಇ.ಎಸ್.

ಶಿರದ ಲಿಂರ್ರನಜು ಹೆಚ್. ರೆ್.

ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹ ನಿರ್ದಗಶಕರು ಮತ್ುತ ಪಾರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸಿಟಿಇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಶಿರದ ಜಿ.ಆರ್. ತಿಪೆ್ಪದಶಪಪರ್.ೆಇ.ಎಸ್. ರ್.ೆಇ.ಎಸ್.

ಪಾರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ುತ ಪದನಿಮಿತ್ತ
ಉಪನಿರ್ದಗಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ಡಯಟ್ ರಾವಣಗ್ರ್

ಉಪನಿರ್ದಗಶಕರು (ಆಡಳಿತ್)
ಸಾವಗಜನಿಕ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್

ರಾವಣಗ್ರ್

ಶಿರದ ರ್ನರ್ರನಜ್ ಸಿ. ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು, ಉಪನಿದೆದಾಶಕರ ಕಚೆದರಿ ದನವಣಗೆರೆ
ಶಿರದ ರವಿ ಎಲ್. ಉಪಯದಜನ್ ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿರ್ರು ಎಸ್.ಎಸ್.ರ್ೆ. ದನವಣಗೆರೆ
ಶಿರದ ಮಂಜುರ್ನಥಸನವಮಿ ಎಂ. ಉಪಯದಜನ್ ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿರ್ರು ಎಸ್.ಎಸ್.ರ್.ೆ ದನವಣಗೆರೆ
ಶಿರದ ಮಂಜುರ್ನಥ ರ್.ೆ ಕ್ೆದತರ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು, ಚನ್ನಗಿರಿ ತನಲ್ಲಾಕು
ಶಿರದ ಅಂಬಣಾ ಟಿ. ಕ್ೆದತರ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು., ದನವಣಗೆರೆ ಉತತರ ವಲ್ಯ
ಶಿರದ ನಿರಂಜನ್ ಮಲತಿಾ ಎಂ. ಕ್ೆದತರ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು., ದನವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲ್ಯ
ಶಿರದ ಸಿದಧಪಪ ಬಿ.ಸಿ. ಕ್ೆದತರ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು., ಹರಿಹರ ತನಲ್ಲಾಕು
ಶಿರದ ರನಜಿದವ್ ಜಿ.ಇ. ಕ್ೆದತರ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು., ಹಲೆರ್ನನಳಿ ತನಲ್ಲಾಕು
ಶಿರದಮತಿ ಉಮನದೆದವಿ ಬಿ. ಕ್ೆದತರ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು ಜರ್ರ ರು ತನಲ್ಲಾಕು

ಸಲ್ಹೆ

ಸಹಕಾರ
ಜಿಲ್ನಾ ಪ್ರರಢಶನಲ್ನ ಮುಖೆಲಯದಪ್ನಧನಯಯರ ಸಂಘ, ದನವಣಗೆರೆ

ಜಿಲ್ನಾ ಪ್ರರಢಶನಲ್ನ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ದನವಣಗೆರೆ

ಸಮನ್ವಯ
ಶಿರದಮತಿ ಶಶಿಕಲ್ನ ಎಂ.  ವಿಷಯ ಪರಿವಿದಕ್ಷಕರು, ಉಪನಿದೆದಾಶಕರ ಕಚೆದರಿ, ದನವಣಗೆರೆ



ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ
ಕ್ರ.
ಸಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು ಶಾಲಯೆ ಹೆಸರು

೧ ಶಿರೀ ರಾಮಚಂದರ ಕ.ೆಎಸ್.
ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಟಿ.ಗೆಮೀಪಗೆಮಂಡನ್ಹಳ್ಳಿ
ನ್ಾಾಮತಿ ತಾ. 

೨ ಶಿರೀ ಪರಸನ್ನ ಎಸ್.ಇ. ಸಕಾಾರಿ ಪದವಿ ಪಮರ್ಾ ಕಾಲೆೀಜು
(ಪ್ರರಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಹೆಮನ್ಾನಳ್ಳ

೩ ಶಿರೀ ರಮೀಶ್ ಎಂ. ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಗುಡಡದ ಕ್ುಮಾರನ್ಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ.

೪ ಶಿರೀ ಬಸರ್ಲಂಗಪಪ ಹುಗಿಿ ಶಿರೀ ಮಹಾರುದರಸ್ಾಾಮಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ
ನ್ಲುುದುರೆ-ಗಮೆೀಮಾಳ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ.

೫ ಶಿರೀ ಸುರೀೆಶ್ ನ್ಾಯಕ್ ಟಿ.ಎಂ. ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಮಳ್ೆಿಕ್ಟ್ೆೆ
ದಾರ್ಣಗರೆೆ ಉತತರ ತಾ.

೬. ಶಿರೀ ಮಲಿಕಾಜುಾನ್ ಬಿ.ಸಿ. ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಆರ್ರಗೆಮಳಿ
ದಾರ್ಣಗೆರೆ ಉತತರ

೭ ಶಿರೀ ಶೆೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಕ್ನ್ಾಾಟಕ್ ಪಬಿಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕ್ುಕ್ುುಾಾಡ
ದಾರ್ಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ

೮ ಶಿರೀ ನ್ಾಗರಾಜ್ ವಿ.ಎಸ್.
ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಗುತಮತರು
ಹರಿಹರ ತಾ.

೯ ಶಿರೀ ಗೆಮೀವಿಂದನ್ಾಯು ಆರ್.
ಶಿರೀ ಮೈಲಾರ ಲಂಗೆೀಶ್ಾರ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ
ದೆೀರ್ರಬಳೆಕೆರೆ ಹರಿಹರ ತಾ.

೧೦ ಶಿರೀ ಪರದೀಪ್ ಎಸ್.ಎನ್.
ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಗರರಿೀಪುರ
ಜಗಳೂರು ತಾ.

೧೧ ಶಿರೀ ವಿಶ್ಾನ್ಾಥ್ ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ದದಿಗಿ
ಜಗಳೂರು ತಾ.

12 ಶಿರೀ ಶಿರೀಕಾಂತ್ ಕ .ೆ ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಹೆಚ್. ಬಸಾಾಪುರ
ದಾರ್ಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ರ್ಲಯ

೧3 ಶಿರೀಮತಿ ಶ್ುಭ ಎಂ.ಪ್ಾಟಿೀಲ್ ಸಕಾಾರಿ ಪದವಿ ಪಮರ್ಾ ಕಾಲೆೀಜು
(ಪ್ರರಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಕೆಮಂಡ್ಜಿ ಹರಿಹರ ತಾ.

ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ್ ಎಸ್.ಟಿ.ಎಫ್.ತಂಡ ದಾರ್ಣಗೆರೆ



1 ಮಧ್ಾಕಾಲದಲ ಿಭಾರತ ಮತುತ ಯುರಮೆೀಪ್ ನ್ಡುಾ ೆಾಾಾಪ್ಾರ
ಹೆೀಗೆ ನ್ಡಯೆುತಿತತುತ?
* ಏಷ್ಾಾದ ಸರಕ್ುಗಳನ್ುನ ಅರಬ್ ರ್ತಾಕ್ರು ಕಾನ್ ಸ್ಾೆಂಟಿನ್ೆಮೀಪಲ್ 
ನ್ಗರಕೆು  ತಲುಪಿಸುತಿತದಿರು
* ಕಾನ್ ಸ್ಾೆಂಟಿನ್ೆಮೀಪಲ್ ನ್ಗರದಂದ ಇಟಲ ರ್ತಾಕ್ರು ಅರ್ುಗಳನ್ುನ
ಕೆಮಂಡು ಯುರೆಮೀಪಿನ್ ದೆೀಶ್ಗಳಲಿ ಮಾರುತಿತದಿರು
2. ಯಾರ್ ಹೆಮಸ ಾೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಆವಿಷ್ಾುರಗಳು ಹೆಮಸ ಜಲಮಾಗಾ 
ಕ್ಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ನ್ಾವಿಕ್ರ ನ್ೆರವಿಗ ೆಬಂದರ್ು?
* ದಕ್ಮೂಚಿ * ಆಸೆ್ಮರೀಲೆಮೀಬ್ *  ಸಿಡಿಮದುಿ
3. ಭಾರತಕೆು ಹೆಮಸ ಜಲಮಾಗಾ ಕ್ಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣಾಾದ 
ಅಂಶ್ಗಳು ಯಾರ್ುರ್ು?
* ಆಟೆ್ಮೀಮಾನ್ ಟಕ್ಾರು ಕಾನ್ ಸ್ಾೆಂಟಿನ್ೆಮೀಪಲ್ ನ್ಗರರ್ನ್ುನ 

ರ್ಶ್ಪಡಿಸಿಕೆಮಂಡದುಿ
* ಟಕ್ಾರು ಾಾಾಪ್ಾರದ ಮೀಲೆ ಹೆಚಿಿನ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ುನ ವಿಧಿಸಿದುಿ
* ಸೆ್ಪೀನ್ ಮತುತ ಪೆ್ಮೀಚುಾಗಲ್ ದೆೀಶ್ಗಳು ಇಟಲ ರ್ತಾಕ್ರ 

ಏಕ್ಸ್ಾಾಮಾ ಮುರಿಯಲು ಸ್ಾಹಸಿ ನ್ಾವಿಕ್ರನ್ುನ ಪೆ್ಮರೀತಾೂಹಿಸಿದುಿ
* ದಕ್ಮೂಚಿ,ಆಸೆ್ಮರೀಲೆಮೀಬ್,ಸಿಡಿಮದುಿ ಮುಂತಾದ ಹೆಮಸ ಾೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ 
ಉಪಕ್ರಣಗಳ ಆವಿಷ್ಾುರ
4. ಭಾರತಕೆು ಾಾಾಪ್ಾರಕಾುಗಿ ಬಂದ ಯುರಮೆೀಪಿಯನ್ನರನ್ುನ ಹೆಸರಿಸಿ.
* ಪೆ್ಮೀಚುಾಗಿೀಸರು * ಡಚಿರು * ಇಂಗಿಿಷರು * ಫೆರೀಂಚರು

5. ಬಕಾೂರ್ ಕ್ದನ್ಕೆು ಕಾರಣಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ಳಸಿ.
* ಬಂಗಾಳದ ನ್ಾಾನ್ ಮಿೀರ್ ಖಾಸಿಂ ತನ್ನನ್ುನ ಸಾತಂತರ ರಾಜ ಎಂದು
ಭಾವಿಸಿದನ್ು
* ಬಂಗಾಳದ ಎಲಾಿ ಾಾಾಪ್ಾರರ್ನ್ುನ ಸುಂಕ್ಮುಕ್ತ ಎಂದು 
ಘಮೀಷಿಸಿದನ್ು
* ಭಾರತಿೀಯ ಮತುತ ಬಿರಟಿಷ್ ಾಾಾಪ್ಾರಿಗಳ ನ್ಡುಾೆ ಾಾಾಪ್ಾರದಲಿ 
ಪೆ್ೈಪೆ್ಮೀಟಿ
* ಬಿರಟಿಷರ ಾಾಾಪ್ಾರರ್ು ನ್ಷೆದಲಿ ನ್ಡೆಿತತು
6. ಬಕಾೂರ್ ಕ್ದನ್ದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ಳಸಿರಿ
* ಮೊಘಲ್ ದೆಮರೆ ಎರಡನ್ೆೀ ಷ್ಾ ಆಲಂ ಈಸ್ೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 

ದಾಾನಿ ಹಕ್ುನ್ುನ ನಿೀಡಿದನ್ು
* ಬಿರಟಿಷರು ಬಂಗಾಳ,ಬಿಹಾರ ಮತುತ ಒರಿಸ್ಾೂದ ನಿಜಾಾದ ಒಡೆಯರು 

ಆದರು
* ಔದ್ ನ್ಾಾಬ ಷಮಜ-ಉದ್-ದರಲ್ ಬಿರಟಿಷ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಯುದಿ

ನ್ಷೆ ಪರಿಹಾರ ಕೆಮಡಬೆೀಕಾಿತತು
* ಬಂಗಾಳದ ಪಮಣಾ ಆಡಳ್ಳತರ್ನ್ುನ ಕ್ಂಪನಿ ರ್ಹಿಸಿಕೆಮಂಡಿತು
7. ದಾ-ಪರಭುತಾ ಪದಿತಿಯನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ?
* ಈ ಪದಿತಿಯನ್ುನ ಸ್ಾ.ಶ್.1765ರಲಿ ರಾಬರ್ಟಾ ಕಿೆೈವ್ ಬಂಗಾಳ 

ಪ್ಾರಂತಾದಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದನ್ು
* ಬಿರಟಿಷರು ಭಮಕ್ಂದಾಯ ರ್ಸಮಲ ಮಾಡುರ್ ಹಕ್ುನ್ುನ ಪಡೆದರು
* ಬಂಗಾಳದ ನ್ಾಾಬನಿಗೆ ರಾಜಾದ ಆಡಳ್ಳತ, ನ್ಾಾಯ ತಿೀಮಾಾನ್ 

ಮುಂತಾದ ಆಡಳ್ಳತಾತೂಕ್ ಕಾಯಾಗಳನ್ುನ ರ್ಹಿಸಿಕೆಮಡಲಾಿತತು.

1. ಭಾರತಕೆು ಯುರಮೆೀಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ್ 2. ಕ್ನ್ಾಾಟಕ್ದಲಿ ಬಿರಟಿಷ್ ಆಳ್ಳಾಕಗೆೆ ಪರತಿರಮೆೀಧ್ಗಳು
1. ಶಿರೀರಂಗಪಟಣೆ ಒಪಪಂದ ಟಿಪುಪವಿಗೆ ಅನಿಾಾಯಾಾಾಗಿತುತ. ಏಕೆ?
* ಬಿಟಿಷರು ನಿಜಾಮ ಮತುತ ಮರಾಠರೆಮಂದಗೆ ಮಾಡಿಕೆಮಂಡ ಒಪಪಂದ.
* ಬಿಟಿಷರು ಟಿಪುಪವಿನ್ ಒಂದೆಮಂದೆೀ ಕೆಮೀಟೆ್ಗಳನ್ುನ ರ್ಶ್ಪಡಿಸಿಕೆಮಂಡರು.
* 1792 ರಲಿ ಬಿರಟಿಷರು ಶಿರೀರಂಗಪಟೆಣ ಕೆಮೀಟೆ್ ಮೀಲೆ ಮುತಿತಗೆ
ಹಾಕಿದರು.
* ಟಿಪುಪವಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣರ್ನ್ುನ ಎದುರಿಸಲಾಗಲಲಿ.
* ತಕ್ಷಣದ ಆಕ್ರಮಣರ್ನ್ುನ ತಡೆಯಲು ಬಿರಟಿಷರೆಮಂದಗೆ ಒಪಪಂದ
ಅನಿಾಾಯಾಾಾಗಿತುತ.
* 1792 ರಲಿ ಟಿಪುಪ ಬಿರಟಿಷರೆಮಂದಗೆ ಅರ್ಮಾನ್ಕ್ರ ಶಿರೀರಂಗಪಟೆಣ
ಒಪಪಂದ ಮಾಡಿಕೆಮಂಡನ್ು.
2. ಶಿರೀರಂಗಪಟಣೆ ಒಪಪಂದದ ಕ್ರಾರುಗಳ್ಾರ್ರ್ು?
* 1792 ರಲಿ ಬಿರಟಿಷರು ಮತುತ ಟಿಪುಪವಿನ್ ನ್ಡುಾೆ ಶಿರೀರಂಗಪಟಣೆ
ಒಪಪಂದ ನ್ಡೆಿತತು.
* ಈ ಒಪಪಂದ ಟಿಪುಪವಿಗೆ ಅತಾಂತ ಅರ್ಮಾನ್ ಕ್ರಾಾಗಿತುತ.
* ಟಿಪುಪ ತನ್ನ ಅಧ್ಾರಾಜಾರ್ನ್ುನ ಶ್ತುರಗಳ್ಳಗೆ ಬಿಟುೆಕೆಮಡುರ್ುದು.
* ಯುದಧ ನ್ಷೆ ಪರಿಹಾರಾಾಗಿ ಮಮರು ಕೆಮೀಟಿ ರಮಪ್ಾಿತಗಳನ್ುನ
ಕೆಮಡುರ್ುದು.
* ಯುದಧ ನ್ಷೆ ಕೆಮಡುರ್ರ್ರೆಗಮ ತನ್ನ ಇಬಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ುಳನ್ುನ
ಒತೆತಯಾಳ್ಾಗಿ ಇಡುರ್ುದು.
* ಯುದಧ ಕೆೈದಗಳನ್ುನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆಮಳ್ಳಸುರ್ುದು.
3. ಸ್ಾಾತಂತರ ಹೆಮೀರಾಟದಲಿ ಕಿತಮತರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮೂನ್ ಪ್ಾತರರ್ನ್ುನ ಕ್ುರಿತು
ವಿರ್ರಿಸಿ. 
* ಸಾತಂತರ ಹೆಮೀರಾಟದಲಿ ಕಿತಮತರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮೂ ಹೆಮೀರಾಟ ಸೂರಣಿೀಯ ಾಾಗಿತುತ.
* ದತುತ ಪುತರರಿಗೆ ಹಕಿುಲಿ ಎಂಬ ನಿೀತಿಯನ್ುನ ವಿರೆಮೀಧಿಸಿ ಚೆನ್ನಮೂಳು
ಹಿಡಿದದಿಳು.
* ಬಿರಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಥ್ಾಾಕ್ರೆ ಕಿತಮತರನ್ುನ ರ್ಶ್ಪಡಿಸಿಕೆಮಳಿಲು
ಮುಂದಾದನ್ು.
* ಕಿತಮತರಿನ್ ಖಜಾನ್ೆ, ಕೆಮೀಟೆ್ಗಳನ್ುನ ತನ್ನ ರ್ಶ್ಕೆು ಪಡೆದುಕೆಮಂಡನ್ು.
* ಆಗ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮೂಳು ಮತುತ ಕಿತಮತರಿನ್ ಸೆ್ೈನಿಕ್ರು ಬಿರಟಿಷರೆಮಂದಗೆ
ವಿೀರಾಾೆೀಶ್ದಂದ ಮಾಡಿದರು
* ಕಿತಮತರಿನ್ ಸೆ್ೈನಿಕ್ರು ಥ್ಾಾಕ್ರೆಯನ್ುನ ಯುದಧದಲಿ ಕೆಮಂದುಹಾಕಿದರು.
* ಮುಂದೆ ನ್ಡೆದ ಘಮೀರಯುದಧದಲಿ ಕಿತಮತರಿಗೆ ಸೆ್ಮೀಲಾಿತತು. ರಾಣಿ
ಚೆನ್ನಮೂಳನ್ುನ ಬಂಧ್ನ್ದಲಿ ಇರಿಸಲಾಿತತು, ಹಿೀಗೆ ಸಾತಂತರ ಹೆಮೀರಾಟದಲಿ
ಕಿತಮತರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮೂ ಆದಶ್ಾಪ್ಾರಯಳ್ಾಗಿದಾಿಳ್.ೆ
4. ಕಿತಮತರಿನ್ ಸ್ಾಾತಂತರ ಹೆಮೀರಾಟದಲಿ ಸಂಗಮೆಳ್ಳಿ ರಾಯಣಣನ್ ಪ್ಾತರಾೀೆನ್ು?
* ಕಿತಮತರಿನ್ ಹುಲ ಎಂದೆೀ ಸಂಗೆಮಳ್ಳಿ ರಾಯಣಣ ಪರಸಿದಧನ್ಾಗಿದಾಿನ್ೆ
* ಸೆ್ೈನಿಕ್ರನ್ುನ ಸಂಘಟಿಸುತತ ಕಿತಮತರಿನ್ ಸಾತಂತರಕಾುಗಿ ಹೆಮೀರಾಡಿದನ್ು.
* ಗುಪತ ಸಭೆಗಳನ್ುನ ನ್ಡೆಸುರ್ ಮಮಲಕ್ ಹೆಮೀರಾಟದ ಯೀಜನ್ೆ
ರಮಪಿಸಿದನ್ು.
* ಬಿರಟಿಷರ ಆಡಳ್ಳತ ಕ್ಚೆೀರಿ ಮತುತ ಖಜಾನ್ೆಗಳನ್ುನ ಲಮಟಿ ಮಾಡಿದನ್ು.
* ಬಿರಟಿಷರ ವಿರುದಧ ಹೆಮೀರಾಡಲು ಅನ್ೆೀಕ್ ಪ್ಾಳ್ೆಗಾರರ ಸಹಾಯ
ಪಡೆದನ್ು.* ಬಿರಟಿಷರಿಗೆ ಸಿಂಹಸಾಪನಾಾದ ರಾಯಣಣ ಬಿರಟಿಷರ ಸಂಚಿಗೆ
ಬಲಯಾಗಿ ಗಲಿಗೆೀರಿಸಲಪಟೆ. * ಸಂಗೆಮಳ್ಳಿ ರಾಯಣಣನ್ ದೆೀಶ್ಪ್ೆರೀಮ
ಇಂದಗಮ ಅವಿಸೂರಣಿೀಯಾಾಗಿದೆ.
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1. ಬರಹೂ ಸಮಾಜರ್ು ಸಮಾಜಕೆು ನಿೀಡಿದ ಕೆಮಡುಗಗೆಳು ಯಾರ್ರ್ು?  
ಏಕ್ದೆೀರ್ತಾ ಆರಾಧ್ನ್ಯೆನ್ುನ ಪರತಿಪ್ಾದಸಿದರು.
* ಅರ್ಾಹಿೀನ್ ಆಚರಣೆಗಳನ್ುನ ವಿರೆಮೀಧಿಸಿದರು.
* ಪತಿರಕಾ ಸ್ಾಾತಂತರಯರ್ನ್ುನ ಪರತಿಪ್ಾದಸಿದರು.
* ಸಮಾಜದಲಿದಿ ಮಮಢನ್ಂಬಿಕೆಗಳನ್ುನ ವಿರೆಮೀಧಿಸಿದರು.
* ಸಿರೀ ಸಮಾನ್ತೆ ಮತುತ ಇಂಗಿಿೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆು ಒತುತ ನಿೀಡಿದರು.
* ಒಳ್ೆಿಯದು ಎಲಿದಿರಮ ಅದನ್ುನ ಸಿಾೀಕ್ರಿಸಬೆೀಕ್ು ಎಂದು ತಿಳ್ಳಸಿದರು.
* ಭಾರತಿೀಯ ಸಮಾಜದ ನ್ವಿೀಕ್ರಣಕೆು ಬರಹೂ ಸಮಾಜ ವಿಶಿಷೆಾಾದ
ಕೆಮಡುಗೆಯನ್ುನ ನಿೀಡಿದೆ. 
2. ಆಯಾ ಸಮಾಜದ ಪರಮುಖ ಬೆಮೀಧ್ನ್ಗೆಳ್ಾರ್ರ್ು ?
* ಒಬಬನ್ೆೀ ದೆೀರ್ರಲಿ ನ್ಂಬಿಕೆ ಇಡಬೆೀಕ್ು.
* ಹುಟಿೆನಿಂದ ಯಾರಮ ಶ್ೂದರರಲಾಿ ಮತುತ ಯಾರಮ ಬಾರಹೂಣರಲಿ.
* ಜಾತಿಯತೆಯನ್ುನ ತಿೀರ್ರಾಾಗಿ ವಿರೆಮೀಧಿಸಿತು.
* ಅಂತಜಾಾತಿ ವಿಾಾಹಗಳ್ಳಗೆ ಪೆ್ಮರೀತಾೂಹಿಸಿದರು.
* ಬಹುಪತಿನತಾ, ಬಾಲಾ ವಿಾಾಹ ಮತುತ ಸತಿ ಪದಧತಿಗಳನ್ುನ

ವಿರೆಮೀಧಿಸಿದರು.
* ಸಿರೀ ಪುರುಷ ಸಮಾನ್ತೆಯನ್ುನ ಸ್ಾರಿದರು.
* ಾೆೀದಗಳು ಮಾತರ ಶೆರೀಷಠ ಪ್ಾರಚಿೀನ್ ಗರಂರ್ಗಳನ್ುನ ಅಧ್ಾಯನ್

ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಬೆಮೀಧಿಸಿದರು.                              
3.  ಸ್ಾಾಮಿ ವಿಾೆೀಕಾನ್ಂದರು ಯುರ್ಶ್ಕಿತ ಪ್ೆರೀರಕ್ರಾಗಿದರಿು. ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ಸ್ಾಾಮಿ ವಿಾೆೀಕಾನ್ಂದರು ಭಾರತದಲಿ ರಾಮಕ್ಷಷಣ ಮಿಷಿೀನ್
ಸ್ಾಾಪಿಸಿದರು.
* ಯುರ್ಕ್ರಿಗೆ ಜೀರ್ನ್ ಮತುತ ಪಿರೀತಿಯಲಿರುರ್ ಮಹತಾ ತಿಳ್ಳಸಿದರು.
* ಯುರ್ಜನ್ತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಕಾುಗಿ ವಿಶೆೀಷ ಕಾಳಜ ರ್ಹಿಸಿದರು.
* ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸೃತಿ ಮತುತ ಧ್ಮಾರ್ನ್ುನ ಪರಪಂಚಕೆು ಪರಿಚಿತಸಿದರು.
* ಬಡರ್ರ, ದೀನ್ ದಲತರ ಸೆ್ೀಾೆಯೀ ದೆೀರ್ರ ಸೆ್ೀಾೆ ಎಂದು ಸ್ಾರಿದರು.
* ಭಾರತದ ಹಿರಿಮಯನ್ುನ ಜಗತಿತಗೆ ಸ್ಾರಿದರು.
* ಹಿೀಗೆ ಇರ್ರು ಭಾರತಿೀಯ ಯುರ್ಕ್ರಲಿ ಒಂದು ಪೆ್ರೀರಣಾ
ಶ್ಕಿತಯಾಗಿದಿರು.

1. ಭಾರತದ ಪರರ್ಮ ಸ್ಾಾತಂತರ ಸಂಗಾರಮಕೆು ಕಾರಣಾಾದಂತಹ
ಅಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಪಟಿೆ ಮಾಡಿ.
* ರಾಜಕಿೀಯ ಕಾರಣಗಳು. * ಆರ್ಥಾಕ್ ಕಾರಣಗಳು. 
* ಆಡಳ್ಳತಾತೂಕ್ ಕಾರಣಗಳು.* ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಕಾರಣಗಳು.    
* ಸೆ್ೈನಿಕ್ ಕಾರಣಗಳು.    * ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ.

2. ಪರರ್ಮ ಸ್ಾಾತಂತರ ಸಂಗಾರಮಕೆು ಆಡಳ್ಳತಾತೂಕ್ ಮತುತ ಸ್ೆೈನಿಕ್ ಕಾರಣಗಳು
ಹೆೀಗೆ ಕಾರಣಾಾದರ್ು?
ಆಡಳ್ಳತಾತೂಕ್ ಕಾರಣಗಳು:- .* ಇಂಗಿಿಷರ ಹೆಮಸ ನ್ಾಗರಿಕ್ ಮತುತ
ಅಪರಾಧ್ ಕಾಯಿಗಳು ಭಾರತಿೀಯರಿಗೆ ಅರ್ಾಾಾಗಲಲಿ.
* ಕಾನ್ಮನಿನ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪ್ಾತ ಮತುತ ಭಾರತಿೀಯರಿಗೆ ಪರತೆಾೀಕ್ ನಿಯಮಗಳು
ಅನ್ಾಯಾಾಗುತಿತದಧರ್ು.

* ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ೆಯು ನ್ಾಾಯಾಲಯದ ಭಾಷ್ೆಯಾಿತತು.
* ಹೆಮಸ ಕಾನ್ಮನಿನ್ ಆಶ್ಯಗಳು ಜನ್ರಿಗೆ ಅರ್ಾಾಾಗಲಲಿ.

3. ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಮತುತ ಧಾಮಿಾಕ್ ಸುಧಾರಣಗೆಳು ಸ್ೆೈನಿಕ್ ಕಾರಣಗಳು:-
* ಬಿರಟಿಷ್ ಸೆ್ೈನ್ಾದಲಿದಿ ಭಾರತಿೀಯ ಸಿಪ್ಾಿತಗಳ ಸಿಾತಿ ಚಿಂತಾಜನ್ಕ್ಾಾಗಿತುತ.
* ಬಿರಟಿಷ್ ಸೆ್ೈನಿಕ್ರಿಗೆ ಇದಿ, ಾೆೀತನ್, ಬಡಿತ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳು ಭಾರತಿೀಯ
ಸಿಪ್ಾಿತಗಳ್ಳಗೆ ಇರಲಲಿ. 
* ಭಾರತಿೀಯ ಸೆ್ೈನಿಕ್ರನ್ುನ ಸ್ಾಗರೆಮೀತತರ ಸೆ್ೀಾೆಗೆ ಒತಾತಿತಸಿದುಿ.
3. ಪರರ್ಮ ಸ್ಾಾತಂತರ ಸಂಗಾರಮಕೆು ರಾಜಕಿೀಯ ಮತುತ ಆರ್ಥಾಕ್ ಕಾರಣಗಳು
ಹೆೀಗೆ ಕಾರಣಾಾದರ್ು?
ರಾಜಕಿೀಯ ಕಾರಣಗಳು :- * ದತುತ ಮಕ್ುಳ್ಳಗೆ ಹಕಿುಲಿ ಎಂಬ ನಿೀತಿಿತಂದಾಗಿ
ಅನ್ೆೀಕ್ ದೆೀಶಿಯ ರಾಜರು ತಮೂ ರಾಜಾರ್ನ್ುನ ಕ್ಳ್ೆದುಕೆಮಂಡರು.
* ತಂಜಾರ್ೂರು ಮತುತ ಕ್ನ್ಾಾಟಿಕ್ ನ್ಾಾಬರಿಗಿದಧ ರಾಜ ಪದವಿಯನ್ುನ
ರದುಿಗೆಮಳ್ಳಸಿದುಿ.
* ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರರ್ತಿಾ, ಔದ್ ನ್ ನ್ಾಾಬನ್ನ್ುನ ಅಧಿಕಾರದಂದ
ಪದಚುಾತಗೆಮಳ್ಳಸಿದರು. * ಲಕ್ಾಂತರ ಸೆ್ೈನಿಕ್ರು ನಿರುದೆಮಾೀಗಿಗಳ್ಾದರು.
ಆರ್ಥಾಕ್ ಕಾರಣಗಳು:-
* ಇಂಗೆಿಂಡಿನ್ಲಿ ಆದ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮಾಾಗಿ ದೆೀಶಿಯ
ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನ್ಾಶ್ಾಾದರ್ು.
* ಭಾರತದಲಿ ಲಕ್ಾಂತರ ಜನ್ ನಿರುದೆಮಾೀಗಿಗಳ್ಾದರು.
* ಜಮಿೀನ್ಾಿರಿ ಪದಧತಿಿತಂದ ಕ್ಷಷಿಕ್ರು ಶೊೀಷಣೆಗೆಮಳಗಾದರು.
* ಇನ್ಾಂ ಆಯೀಗ ಇನ್ಾಂ ಭಮಮಿಯನ್ುನ ಾಾಪಸ್ ಪಡೆಿತತು.
4. 1857 ರ ದಂಗಯೆ ವಿಫಲತಗೆೆ ಕಾರಣಗಳ್ಾರ್ುರ್ು?
* ಈ ದಂಗೆಯು ಇಡಿೀ ಭಾರತರ್ನ್ುನ ಾಾಾಪಿಸಿರಲಲಿ.
* ಇದು ಯೀಜತ ದಂಗೆ ಯಾಗಿರಲಲಿ.
* ಭಾರತಿೀಯ ಸಿಪ್ಾಿತಗಳಲಿ ಒಗಿಟಿೆರಲಲಿ.
* ಸಮಕ್ತ ನ್ಾಯಕ್ರ ಮತುತ ಸಂಘಟನ್ೆಯ ಕೆಮರತೆ.
* ಭಾರತಿೀಯ ಹೆಮೀರಾಟಗಾರರಲಿ ನಿಶಿಿತ ಗುರಿ ಇರಲಲಿ.
* ಅನ್ೆೀಕ್ ಭಾರತಿೀಯ ರಾಜರು ಬಿರಟಿಷರಿಗೆ ತೆಮೀರಿದ ನಿಷ್ೆಠ.
* ಭಾರತಿೀಯ ಸಿಪ್ಾಿತಗಳು ಲಮಟಿ, ದರೆಮೀಡೆ ಮಾಡಿ ಜನ್ರ
ವಿಶಾಾಸರ್ನ್ುನ ಕ್ಳ್ೆದುಕೆಮಂಡರು.

5. 1857 ರ ದಂಗಯೆ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ಾರ್ರ್ು? ಅರ್ಾಾ 1858 ರ ಬಿರಟನ್
ರಾಣಿಯ ಘಮೀಷಣಯೆಲಿ ಇದಿಂತಹ ಅಂಶ್ಗಳ್ಾರ್ುರ್ು?
* ಕ್ಂಪನಿಯು ದೆೀಶಿಯ ರಾಜರೆಮಂದಗೆ ಮಾಡಿಕೆಮಂಡಿದಿ ಒಪಪಂದಗಳನ್ುನ
ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸಲಾಿತತು.
* ಪ್ಾರದೆೀಶಿಕ್ ವಿಸತರಣಯೆ ಅಪೆ್ೀಕೆ್ಯನ್ುನ ಕೆೈಬಿಡುರ್ುದು.
* ಭಾರತಿೀಯರಿಗೆ ಸುಭದರ ಸಕಾಾರರ್ನ್ುನ ನಿೀಡುರ್ುದು.
*ಕಾನ್ಮನಿನ್ ಮುಂದೆ ಸಮಾನ್ತೆ.
* ಭಾರತಿೀಯರ ಧಾಮಿಾಕ್ ವಿಷಯಗಳಲಿ ಹಸತಕೆ್ೀಪ ಮಾಡುರ್ಂತಿಲ.ಿ
* ಶಾಸನ್ ರಮಪಿಸುರ್ ಪರಕಿರಯಯಲಿ ಭಾರತಿೀಯರನ್ುನ
ಒಳಗೆಮಳ್ಳಿಸುರ್ುದು.
* ಈ ದಂಗೆಯು ಭಾರತಿೀಯ ಸಾತಂತರ ಹೆಮೀರಾಟಕೆು ಹೆಮಸ
ದಕ್ಮೂಚಿಯಾಿತತು.
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4. ಭಾರತದ ಪರರ್ಮ ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಸಂಗಾರಮ



1. ಬಿರಟಿಷ್ ಸಕಾಾರದ ಮುಂದಟೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಬೆೀಡಿಕಗೆಳ್ಾರ್ುರ್ು?
* ದೆೀಶ್ದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿರ್ಷದಧ.
* ಸೆ್ೈನಿಕ್ ಾೆಚಿ ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುರ್ುದು.
* ಉತತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆಮಡುರ್ುದು.
* ಬಡತನ್ದ ಬಗೆಿ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮತುತ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು.
2. ತಿೀರ್ರಗಾಮಿಗಳ ಹೆಮೀರಾಟ ವಿಧಾನ್ರ್ನ್ುನ ತಿಳ್ಳಸಿ ಅರ್ಾಾ ಸಾತಂತರಯ
ಚಳುರ್ಳ್ಳಯಲಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧ್ರ ತಿಲಕ್ರ ಪ್ಾತರರ್ನ್ುನ ತಳ್ಳಸಿ.
* ತಿೀರ್ರಗಾಮಿಗಳು ಕಾಂಗೆರಸಿಗರಲಿೆ ಅಸಂತಷಷೆರಾಗಿದಿ ಇನ್ೆಮನಂದು
ಗುಂಪ್ಾಗಿದಿರು.
* ಲಾಲ್, ಪ್ಾಲ್, ಬಾಲ್ ಇರ್ರು ತಿೀರ್ರಗಾಮಿಗಳಲಿ
ಪರಮುಖರಾದರ್ರು.
* ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನ್ೆಯನ್ುನ ವಿರೆಮೀಧಿಸಿದರು.
* ಸಾದೆೀಶಿ ಚಳುರ್ಳ್ಳಯನ್ುನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
* “ತಿಲಕ್ರು ಸಾರಜಾಾೆೀ ನ್ನ್ನ ಜನ್ೂ ಸಿದಧ ಹಕ್ುು ಅದನ್ುನ ನ್ಾನ್ು ಪಡೆದೆ
ತಿೀರುಾೆ’ ’ ಎಂದು ಘಮೀಷಿಸಿದರು.
* ಧಾಮಿಾಕ್ ಆಚರಣಯೆ ಮಮಲಕ್ ಜನ್ರನ್ುನ ಸಂಘಟಿಸಿದರು.
* ಕೆೀಸರಿ ಮತುತ ಮರಾಠ ಪತಿರಕೆಗಳ ಮಮಲಕ್ ಜನ್ರಲಿ
ರಾಷಿರೀಯತೆಯನ್ುನ ಮಂಡಿಸಿದರು.
* ತಿಲಕ್ರು ಗಿೀತಾರಹಸಾ ಗರಂರ್ದ ಮಮಲಕ್ ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಹೆಮೀರಾಟದ
ತಿೀರ್ರತೆ ತಂದು ಕೆಮಟೆರು.
3. ಭಾರತದ ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಚಳುರ್ಳ್ಳಯಲಿ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ಾತರ
ಪರಮುಖಾಾದುಿ ಹೆೀಗ?ೆ
* ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳು ಬರಟಿóಷರನ್ುನ ಹಿಂಸ್ಾತೂಕ್ ಮಾಗಾದಂದ
ಓಡಿಸಬಹುದೆಂದು ಬಲಾಾದ ನ್ಂಬಿಕೆ ಹೆಮಂದದಿರು.
* ಭಾರತದಲಿ ಅನ್ುಶಿೀಲನ್ಾ ಸಮಿತಿ ಮತುತ ಅಭಿನ್ರ್ ಭಾರತ ರಹಸಾ
ಸಂಘಟನ್ೆಗಳನ್ುನ ಕ್ಟಿೆದರು.
* ತಮೂ ಗುರಿ ಸ್ಾಧ್ನ್ೆಗಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಮತುತ ಬಂದಮಕ್ುಗಳ ಪರಯೀಗ
ಮಾಡಿದರು.
* ಸಕಾಾರರ್ು ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ುನ ಹತಿತಕ್ುುರ್ ಸರ್ಾ ಪರಯತನ ಮಾಡಿತು.
* ಅರವಿಂದ ಘಮೀಷ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಚಂದರಶೆೀಖರ ಆಜಾದ್, ವಿ.ಡಿ. 
ಸ್ಾರ್ಕ್ಾರ್, ರಾಜ್ ಗುರು, ಸುಖ ದೆೀವ್ ಪರಮುಖ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳು.
* ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಮೀರಾಟ ದೆೀಶ್ಕೆು ಸ್ಾಾತಂತರಯ ತಂದು ಕೆಮಡುರ್ಲಿ
ವಿಫಲಾಾದರಮ ಅರ್ರು ರಾಷಿರೀಯ ಆಂದೆಮೀಲನ್ಕೆು ಸಮಪತಿಾಯ
ಚಿಲಮಮಯಾಗಿದಿರು.

1. ನ್ೆಹರಮರರ್ರು ಪರಧಾನ್ ಮಂತಿರಯಾದ ನ್ಂತರ ದೆೀಶ್ಕೆು ನಿೀಡಿದ
ಕೆಮಡುಗಗೆಳ್ೀೆನ್ು?
* ದೆೀಶಿ ಸಂಸ್ಾಾನ್ಗಳ ವಿಲೀನ್ಕೆು ಕಾರಣರಾದರ್ರು.
* ಭಾಷ್ಾಾಾರು ಪ್ಾರಂತಾಗಳ ರಚನ್ೆ.    * ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಾಕ್ ನಿೀತಿ.   
* ಬಷಹತ್ ಕೆೈಗಾರಿೀಕಿಕ್ರಣ.     * ಪಂಚಾಾಷಿಾಕ್ ಯೀಜನ್ೆ .
* ಆಲಪತ ನಿೀತಿ ಪರತಿಪ್ಾದನ್ೆ.   * ಪಂಚಶಿೀಲ ತತಾ.
* ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ೆಾ ಸಮತರ.

5 ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಹೆಮೀರಾಟ 2. ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಹೆಮೀರಾಟದಲಿ ಗಾಂಧಿಜಯರ್ರ ಪ್ಾತರರ್ನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ತಮೂ ಹೆಮೀರಾಟದಲಿ ಅಹಿಂಸ್ಾ ತಂತರ ಬಳಸಿದರು.
* ಸತಾಾಗರಹ ಇರ್ರ ಪರಮುಖ ಅಸರ.
* 1919ರ ರರಲತ್ ಕಾಿತದೆ ವಿರೆಮೀಧಿಸಿದರು.
* 1920 ರಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುರ್ಳ್ಳಗೆ ಕ್ರೆ ನಿೀಡಿದರು.
* ಚರರಿ ಚರರಾ ಘಟನ್ೆಿತಂದ ಬೆೀಸತುತ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುರ್ಳ್ಳಯನ್ುನ
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆಮಂಡರು.
* 1930 ರಲಿ ದಂಡಿ ಸತಾಾಗರಹದಲಿ ನ್ಡೆಸಿದರು.
* 1942 ರಲಿ ಕಿಾರ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುರ್ಳ್ಳಯ ನ್ಾಯಕ್ತಾ ರ್ಹಿಸಿಕೆಮಂಡರು.
* ಜನ್ತೆಗೆ ಮಾಡು ಇಲಿಾೆೀ ಮಡಿ ಎಂಬ ಕ್ರೆ ನಿೀಡಿದರು.
3. ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಹೆಮೀರಾಟದಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಬೆಮೀಸ್ ರರ್ರ ಪ್ಾತರರ್ನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ವಿದೆೀಶ್ದಲಿರುರ್ ಭಾರತಿೀಯರನ್ುನ ಸಂಘಟಿಸಿ ಬಿರಟಿೀಷರ ವಿರುದಧ
ಹೆಮೀರಾಡಿದರು.
* ನ್ೆಹರಮರರ್ರ ಜತೆಗಮಡಿ ಸಮಾಜಾಾದ ಪಕ್ಷ ಸ್ಾಾಪಿಸಿದರು.
* ಫಾರ್ಾರ್ಡಾ ಬಾಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಕ್ಟಿೆದರು.
* ಬರಟಿೀಷರು ಸುಭಾಷರನ್ುನ ಗಷಹಾ ಬಂಧ್ನ್ದಲಿ ಇಟ್ಾಗೆ ಅಲಿಂದ
ತಪಿಪಸಿಕೆಮಂಡು ಜಮಾನಿಗೆ ತೆರಳ್ಳದರು.
* ಭಾರತದ ಸ್ಾಾತಂತರಯಕಾುಗಿ ಹಿಟಿರ್ ಮತುತ ಮುಸಲೆಮೀನಿಯಾ ಸಹಾಯ ಕೆೀಳ್ಳದರು.
* ಅಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ರೆೀಡಿಯೀ ಮಮಲಕ್ ತಮೂ ಭಾಷಣರ್ನ್ುನ
ಭಾರತಿೀಯರಿಗೆ ಪರಸರಣ ಮಾಡಿದರು.
* ಭಾರತಿೀಯ ರಾಷಿರೀಯ ಸೆ್ೀನ್ೆ ಸ್ಾಾಪಿಸಿದರು.
* ದೆಹಲ ಚಲೆಮೀಗೆ ಕ್ರೆ ನಿೀಡಿದರು.
4. ಸಮಾಜಕ್ ಸಮಾನ್ತೆ ಕಾಪ್ಾಡುರ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೀೆಡುರ ರರ್ರ
ಕೆಮಡುಗೆ ಏನ್ು?
* ಸಮಾಜಕ್ ಸ್ಾಾತಂತರಯವಿಲಿದೆ ರಾಜಕಿೀಯ ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಅರ್ಾಹಿೀನ್ ಎಂದರು.
* ಜಾತಿ ರ್ಾರ್ಸೆ್ಾಯ ಬಗೆಿ ಅಧ್ಾಯನ್ ನ್ಡೆಸಿದರು.
* ಮಹದ್ ಮತುತ ಕಾಲರಂ ದೆೀಾಾಲಯ ಚಳುರ್ಳ್ಳ ರಮಪಿಸಿದರು.
* ಅಸಪೃಶ್ಾರಿಗಾಗಿ ಪರತೆಾೀಕ್ ಮತ ಕೆ್ೀತರ ಬಯಸಿದರು.
* ಬಹಿೀಷೃತ ಹಿತಕಾರಿಣಿ ಸಭಾ ಸಂಘಟಿಸಿದರು.
* ಸಾತಂತರಯ ಕಾಮಿಾಕ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಾಾಪಿಸಿದರು.
* ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಕ್ರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿದಿರು.
* ಸಾತಂತರಯ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾನ್ಮನ್ು ಮಂತಿರಯಾದರು.
5. ಭಾರತಿೀಯ ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಚಳುರ್ಳ್ಳಯ ಸಂದಭಾದಲಿ ಅಸಹಕಾರ
ಚಳುರ್ಳ್ಳಯ ಕಾಯಾಕ್ರಮರ್ನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ಚಿತರರಂಜನ್ ದಾಸ್, ನ್ೆಹರು, ರಾಜೆೀಂದರ ಪರಸ್ಾದ್ ರರ್ರು ರ್ಕಿೀಲ
ರ್ಷತಿತಯನ್ುನ ತೆಾಜಸಿದರು.
* ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳ್ಳಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೆೀಜು ಬಹಿಷ್ಾುರ.
* 1919 ರ ಕಾಯಿ ಅಡಿಯಲಿ ಪ್ಾರಂತಾಗಳ್ಳಗೆ ನ್ಡೆದ ಚುನ್ಾರ್ಣಯೆು
ಕಾಂಗೆರೀಸ್ ನಿಂದ ಬಹಿಷ್ಾುರ.
* ರಾಷಿರೀಯ ವಿದಾಾಲಯಗಳ ಸ್ಾಾಪನ್.ೆ
* ರವಿೀಂದರನ್ಾರ್ ಠಾಗೆಮೀರ್ ಬಿರಟಿಷರು ನಿೀಡಿದ ನ್ೆೈರ್ಟ ಹುರ್ಡ ಪದವಿಯನ್ುನ
ಸಕಾಾರಕೆು ಹಿಂದರುಗಿಸಿದರು.
* ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾರು ಕಾಂಗೆರೀಸ್ ಹೆಮೀರಾಟಕೆು ದೆೀಣಿಗೆ ನಿೀಡಿದರು.
* ವಿದೆೀಶಿ ರ್ಸುತಗಳ ಬಹಿಷ್ಾುರ ಕ್ರೆ.
* 1921ರಲಿ ಪಿರನ್ೂ ಆಫ್ ಾೆೀಲ್ೂ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಬರುರ್ ಕಾಯಾಕ್ರಮಕೆು
ವಿರೆಮೀಧ್ ಎನ್ುನರ್ ಕ್ರೆ ನಿೀಡಿದರು.
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6. ಗಾಂಧಿಯುಗ ಮತುತ ರಾಷಿರೀಯ ಹೆಮೀರಾಟ



6. ಸವಿನ್ಯ ಕಾನ್ಮನ್ು ಭಂಗ ಅರ್ಾಾ ಉಪಿಪನ್ ಸತಾಾಗರಹರ್ನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ಗಾಂಧಿೀಜಯರ್ರು 1930ರಂದು 11 ಅಂಶ್ಗಳ ಬೆೀಡಿಕೆಯನ್ುನ
ಾೆೈಸರಾಯ್ ಮುಂದೆ ಇಟೆರು.
* ಸಕಾಾರ ಇದಕೆು ತಪಿಪದಲಿ ಕಾನ್ಮನ್ು ಭಂಗ ಚಳುರ್ಳ್ಳ
ಆರಂಭಿಸುರ್ುದಾಗಿ ಘಮೀಷಿಸಿದರು.
* ಾೆೈಸರಾಯ್ ಈ ಪತರರ್ನ್ುನ ತಿರಸುರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಗಾಂಧಿೀಜಯರ್ರು
ಸಬರಮಂತಿ ಆಶ್ರಮದಂದ ದಂಡಿಯರ್ರೆಗೆ 375 ಕಿ.ಮಿೀ. ದಮರ
ಕ್ರಮಿಸಿದರು.
* ಏಪಿರಲ್ 6ರಂದು ದಂಡಿ ತಲುಪಿ ಉಪಪನ್ುನ ತಯಾರಿಸುರ್ ಮಮಲಕ್
ಉಪಿಪನ್ ಕಾನ್ಮನ್ನ್ುನ ಮುರಿದರು.
* ಚರಕ್ ಈ ಚಳುರ್ಳ್ಳಯಲಿ ಬಹಳ ಪರಸಿದಧಾಾಿತತು.
* ಗಾಂಧಿೀಜಯ ಕ್ರೆಗೆ ಸ್ಾವಿರಾರು ಜನ್ ಸಪಂದಸಿದರು.
* ಉಪಿಪನ್ ಸತಾಾಗರಹದ ನ್ಂತರ ಏಪರಲ್ 6 ರಿಂದ 13ರರ್ರೆಗೆ ರಾಷಿರೀಯ
ಚಳುರ್ಳ್ಳ ಸಪ್ಾತಹ ಆಚರಿಸಿದರು.
* ಈ ಚಳುರ್ಳ್ಳಯಲಿ ಗಾಂಧಿೀಜಯಂದಗೆ ಭಾಗರ್ಹಿಸಿದ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಿ
ಪಂಡಿತ್, ಕ್ಮಲಾ ನ್ೆಹರು, ಪ್ಾಟೆ್ೀಲ್ ಮುಂತಾದರ್ನ್ುನ ಬಿರಟಿೀಷರು
ಬಂಧಿಸಿದರು.
7. ಕಿಾರ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುರ್ಳ್ಳ ನ್ಡೆದೆ ರಿೀತಿಯನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ಬಿರಟಿೀಷರೆೀ ಭಾರತ ಬಿಟುೆ ತೆಮಲಗೆ ಈ ಚಳುರ್ಳ್ಳಯ ಆಶ್ಯಾಾಗಿತುತ.
* ಗಾಂಧಿೀಜಯರ್ರು ಜನ್ರಿಗೆ ಮಾಡು ಇಲಿಾೆೀ ಮಡಿ.
* ಈ ಕ್ರೆಯನ್ುನ ನಿೀಡಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲಿ ಪರಮುಖ ರಾಷಿರೀಯ
ನ್ಾಯಕ್ರನ್ುನ ಬಂಧಿಸಲಾಿತತು.
* ಕಾಂಗೆರೀಸ್ ನ್ಾಯಕ್ರು ಬಂಧ್ನ್ದಲಿ ಇದಿಕಾರಣ ಕಾಂಗೆರೀಸೆ್ೂೀತರ
ಸಂಘಟನ್ೆಯ ಮುಖಾ ಭಮಮಿಕೆಯಲಿದಿರು.
* ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ ಚಳುರ್ಳ್ಳಯ ನ್ೆೀತಷತಾರ್ನ್ುನ ಜಯಪರಕಾಶ್
ನ್ಾರಾಯಣರು ರ್ಹಿಸಿಕೆಮಂಡರು.
* ಇರ್ರು ತಮೂ ಬೆಂಬಲಗರೆಮಂದಗೆ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಡೆಗಳಲಿ ಕಾರಂತಿಕಾರಕ್
ಚಟುರ್ಟಿಕೆಯಲಿ ತೆಮಡಗಿಕೆಮಂಡರು.
* ಫ್ರೀಡಂ ಸರಗಲ್ ಪ್ಾರಂರ್ಟ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯ ಮಮಲಕ್ ತಮೂ
ಕಾಯಾತಂತರರ್ನ್ುನ ಅನ್ುಷ್ಾೆನ್ಕೆು ತಂದರು.
* ಹೆಮೀರಾಟದಲಿ ಭಾಗರ್ಹಿಸಲು ಕ್ರೆ ನಿೀಡಿದರು.
8. ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಹೆಮೀರಾಟದಲಿ ರೆೈತರು ಕಾಮಿಾಕ್ರು ಮತುತ ಬುಡಕ್ಟುೆ
ಬಂಡಾಯಗಳನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ತೆಲಂಗಾಣದಲಿ ಜಮಿೀನ್ಾರಿರು ಮತುತ ರಜಾಕ್ರರ ವಿರುದಧ ರೆೈತರ
ಹೆಮೀರಾಟ.
* ಬಂಗಾಳದಲಿ ಜಮಿೀನ್ಾಿರರ ವಿರುದಧ ರೆೈತರ ಹೆಮೀರಾಟ.
* ಮಹಾರಾಷರದಲಿ ರೆೈತರ ಕ್ಡಿಮ ಕ್ಮಲಯ ವಿರುದಧ ಹೆಮೀರಾಟ.
* ಹೆಚಿಿನ್ ಕ್ಮಲಗಾಗಿ ಬಿರಟಿೀಷರ ವಿರುದಧ ರೆೈಲೆಾ ಕ್ಮಲಗರ ಹೆಮೀರಾಟ.
* ಕ್ಲುತತದಲಿ ಪರಂಟಸ್ಾ ಯಮನಿಯನ್ ಚಳುರ್ಳ್ಳ.
* ಬಾಂಬೆ ಬಟೆೆ್ ಗಿರಣಿ ಕಾಮಿಾಕ್ರ ಹೆಮೀರಾಟ.
* ಹಲಗಲ ಬೆೀಡರ ಬಂಡಾಯ.

* ಸಂತಾಲ ಬುಡಕ್ಟುೆ ಜನ್ಾಂಗ.
* ಮುಂಡ ಚಳುರ್ಳ್ಳ.

೧ ಭಾರತರ್ು ಪರಭಾರ್ಶಾಲೆ ರಾಷರಾಾಗಿ ವಿಶ್ಾಮಾನ್ಾ ಪಡಯೆಲು
ಕಾರಣಗಳ್ೀೆನ್ು?
* ವಿಪುಲ ಜನ್ಸಂಖೆಾ * ಅಪ್ಾರ ಪ್ಾರಕ್ಷತಿಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
* ಪರಿಣಿತ ಬರದಧಕ್ ಸಂಪತುತ * ಔದೆಮಾೀಗಿಕ್ ಸ್ಾಮಾರ್ಾಾ
* ಬಲಾಡಾ ಸೆ್ೈನಿಕ್ ಬಲ * ಉತತಮ ವಿದೆೀಶಾಂಗ ನಿೀತಿ
೨. ವಿದೆೀಶಾಂಗ ನಿೀತಿಯನ್ುನ ಪರಭಾವಿಸುರ್ ಅಂಶ್ಗಳ್ಾರ್ುರ್ು?
* ರಾಷಿರೀಯ ಹಿತಾಸಕಿತ *ಭರಗಮೆೀಳ್ಳಕ್ ಅಂಶ್ಗಳು
* ರಾಜಕಿೀಯ ಪರಿಸಿಾತಿ * ಆರ್ಥಾಕ್ ಸ್ಾಮರ್ಾಾ
* ರಕ್ಾಣಾ ಸ್ಾಮರ್ಾಾ * ಜನ್ಾಭಿಪ್ಾರಯ *ಅಂತರಾಷಿರೀಯ ಪರಿಸರ
೩. ಭಾರತದ ವಿದೆೀಶಾಂಗ ನಿೀತಿಯ ಮಮಲಭಮತ ಅಂಶ್ಗಳು ಯಾರ್ುರ್ು?
* ಪಂಚಶಿೀಲ ತತಾಗಳು * ಅಲಪತ ನಿೀತಿಗಳು
* ರ್ಸಹತುಶಾಹಿತಾಕೆು ವಿರೆಮೀಧ್ * ನಿಶ್ಾಸಿರೀಕ್ರಣ
* ರ್ಣಾಭೆೀದ ನಿೀತಿಗೆ ವಿರೆಮೀಧ್
೪. ಪಂಚಶಿೀಲ ತತಾಗಳ್ಾರ್ುರ್ು?
* ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೀನ್ಾ ನ್ಡುಾೆ ಜಾರಿ
* ಪರಸಪರ ರಾಷರಗಳ ಪ್ಾರದೆೀಶಿಕ್ ಮತುತ ಸ್ಾರ್ಾಭರಮತೆಗೆ ಗರರರ್
* ಪರಸಪರ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡದೆ ಇರುರ್ುದು.
* ಪರಸಪರ ಆಂತರಿಕ್ ರ್ಾರ್ಹಾರಗಳಲಿ ಹಸತಕೆ್ೀಪ ಮಾಡದರುರ್ುದು
* ಪರಸಪರ ಸಹಕಾರ ಮತುತ ಸಮಾನ್ತೆ
* ಪರಸಪರ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ೆಾ
೫. ನಿಶ್ಾಸಿರೀಕ್ರಣ ಅಗತಾ ಎಂದು ಭಾರತ ಏಕೆ ಪರತಿಪ್ಾದಸುತಿತದ?ೆ
* ಶ್ಸ್ಾರಸರಗಳ ಉತಾಪದನ್ೆ ಮತುತ ಮಾರಾಟದಲಿದಲಿ ಭಾರಿೀ ಪೆ್ೈಪೆ್ಮೀಟಿ
ಉಂಟ್ಾಗಿದೆ.
* ವಿಶ್ಾದಾದಾಂತ ಭಯ, ಅಸಿತರತೆ ಸನಿನಾೆೀಶ್ ತಲೆದೆಮೀರಿದೆ.
* ಶ್ಸ್ಾರಸರಗಳ ಮತುತ ಮದುಿಗುಂಡುಗಳು ಆರ್ಥಾಕ್ಾಾಗಿಯಮ
ನ್ಷೆದಾಯಕ್ಾಾಗಿದೆ.
* ಜಗತಿತನ್ ಮಮರನ್ೆ ಮಹಾಯುದಧ ಮತುತ ಅಣಾಸರ ಬಳಕೆಯ ಭಿೀತಿ
ಉಂಟ್ಾಗಿದೆ.
* ಮುಂದನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸುರಕೆ್ಯ ದಷಷಿೆಿತಂದ ಯುದಧಗಳ ನಿಾಾರಣೆ
ತುಂಬಾ ಅರ್ಶ್ಾಕ್ಾಾಗಿದೆ.
* ಈ ಎಲಾಿ ಅನಿಷೆಗಳನ್ುನ ದಮರವಿರಿಸಲು ನಿಶ್ಾಸಿರೀಕ್ರಣ ಪರಚಲತ
ಜಗತಿತಗೆ ಅರ್ಶ್ಾಕ್ಾಾಗಿದೆ.

೧. ಅನ್ಾರಾಷರಗಳ್ೂೆಂದಗೆ ಉತತಮ ಭಾಂದರ್ಾ ಅರ್ಶ್ಾಕ್ ಏಕೆ?
* ವಿಶ್ಾ ಕ್ುಟುಂಬದ ಪರಿಕ್ಲಪನ್ೆಯ ಸ್ಾಕಾರ
* ಪರಸಪರ ಸಹಕಾರ ಮತುತ ಅನ್ೆಮಾೀನ್ಾತೆ
* ರಾಷಿರೀಯ ಹಿತಾಸಕಿತಗಳು * ಗಡಿ ಭದರತೆ
* ವಿದೆೀಶ್ ಾಾಾಪ್ಾರ * ಆರ್ಥಾಕ್ ಲಾಭ * ರಾಷರದ ಗರರರ್
೨. ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೀನ್ಾ ನ್ಡುವಿನ್ ಭಾಂದರ್ಾಕೆು ಅಡಿಡಯಾಗಿರುರ್
ಅಂಶ್ಗಳ್ಾರ್ುರ್ು? 
* ಟಿಬೆರ್ಟ ವಿಾಾದ *  1962ರ ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೀನ್ಾ ಯುದಧ
* ಗಡಿ ವಿಾಾದ *ಅರುಣಾಚಲ ಪರದೆೀಶ್ ತನ್ನದನೆ್ುನತಿತರುರ್ ಚಿೀನ್ಾಾಾದ
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ರಾಜಾಶಾಸರ
೧. ಭಾರತದ ವಿದೆೀಶಾಂಗ ನಿೀತಿ

೨. ಅನ್ಾರಾಷರಗಳ್ೂೆಂದಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ್



3. ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೀನ್ಾ ದೆೀಶ್ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧ್ರ್ು ಪ್ಾರಚಿೀನ್
ಕಾಲದಂದಲಮ ಇತುತ ಎಂಬುದನ್ುನ ಸಮರ್ಥಾಸಿ.
* ಸಿಂಧ್ಮ ನ್ದ ಬಯಲನ್ ನ್ಾಗರಿೀಕ್ತೆಯ ಕಾಲದಂದ ಚಿೀನ್ಾದೆಮಂದಗಿನ್
ಸಂಬಂಧ್ರ್ನ್ುನ ಕಾಣಬಹುದು.
* ಭಾರತದಲಿ ಉದಿತಸಿದ ಬರದಧ ಧ್ಮಾರ್ು ಪರಸುತತ ಚಿೀನ್ಾದಲಿ
ಪರಸ್ಾರಗೆಮಂಡಿರುರ್ುದು.
* ಭಾರತದಲಿನ್ ರಾಜರುಗಳು ಚಿೀನ್ಾದ ಹಲರ್ು ರಾಜ ರ್ಂಶ್ಗಳ್ೊಂದಗೆ
ಉತತಮ ಾಾಾಪ್ಾರ ಸಂಪಕ್ಾಗಳನ್ುನ ಹೆಮಂದದಿರು.
* ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೀನ್ಾಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಾಾಾಪ್ಾರ ಸಂಬಂಧ್ರ್ನ್ುನ
ಕರಟಿಲಾನ್ ಅರ್ಾಶಾಸರದಲಿ ಉಲಿೆೀಖಿಸಲಸಲಾಗಿದೆ.
* ಈ ಅಂಶ್ಗಳು ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೀನ್ಾಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಪ್ಾರಚಿೀನ್ ಕಾಲದ
ಸಂಬಂಧ್ರ್ನ್ುನ ಪರತಿಬಿಂಬಿಸುತತಾೆ.
4. ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೀನ್ಾ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂದರ್ನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೀನ್ಾ ದೆೀಶ್ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧ್ ಸಿಂಧ್ಮ
ನ್ಾಗರಿೀಕ್ತೆಯ ಕಾಲದಂದಲಮ ಕಾಣಬಹುದು.
* ಪಂಚಶಿೀಲ ತತಾಗಳ ಮಮಲಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ರ್ಷದಧಗೆ ಪರಯತಿನಸಲಾಗಿದೆ.
* ಟಿಬೆರ್ಟ ಆಕ್ರಮಣ ಮತುತ ಭಾರತದ ಮೀಲನ್ ಯುದಧದಂದ ಸಂಬಂಧ್
ಹದಗೆಟಿೆದೆ.
* ಗಡಿ ಸಮಸೆ್ಾ ಮತುತ ಚಿೀನ್ಾ ಅರುಣಾಚಲ ಪರದೆೀಶ್ ತನ್ನದೆನ್ುನತಿತರುರ್ುದು
ಸಂಬಂಧ್ಕೆು ಧ್ಕೆುಯಾಗಿದೆ.
* ಈ ಸಮಸೆ್ಾಗಳ ಹೆಮರತಾಗಿಯಮ ಎರಡು ದೆೀಶ್ಗಳು ರಾಯಭಾರಿ
ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ುನ ಮುಂದುರ್ರೆಸಿಾೆ.
* 1980ರ ನ್ಂತರ ದೆಮಡಡಮಟೆದ ಾಾಾಪ್ಾರ ಸಂಪಕ್ಾ ಬೆಳ್ೆದದೆ.
* ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೀನ್ಾ ದೆೀಶ್ಗಳ ಪರಯತನದಂದ ಬಿರಕ್ೂ ದೆೀಶ್ಗಳ
ಒಕ್ಮುಟ ಅಸತತಾಕೆು ಬಂದದೆ.
5. ಭಾರತ ಮತುತ ಪ್ಾಕಿಸ್ಾತನ್ದ ಮಧೆಾ ಉದಾಗನತಗೆೆ ಕಾರಣಾಾದ
ವಿಷಯಗಳು ಯಾರ್ುರ್ು?
* ಜಮುೂ-ಕಾಶಿೀರ ಸಮಸೆ್ಾ * ಭಯೀತಾಪದನ್ೆ
* ನಿೀರಿನ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಾಾದಗಳು * ಇಂಡೆಮೀ ಪ್ಾಕ್ ಯುದಧಗಳು
6. ಮತುತ ಪ್ಾಕಿಸ್ಾತನ್ ದೆೀಶ್ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧ್ರ್ನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ಪ್ಾಕಿಸ್ಾತನ್ ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಪಮರ್ಾದಲಿ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜಾ
ಅಂಗಾಾಗಿತುತ.
* 1947ರ ಭಾರತ ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಕಾಿತದೆಯನ್ಾಯ ಎರಡು ಪರತೆಾೀಕ್
ಸ್ಾರ್ಾಭರಮ ರಾಷರಗಳ್ಾಗಿ ರಚಿತಾಾದರ್ು.
* ಜಮುೂ-ಕಾಶಿೀರ, ಭಯೀತಾಪದನ್,ೆ ನಿೀರಿನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮುಂತಾದ
ಸಮಸೆ್ಾಗಳ್ಳಾೆ.
* ಎರಡು ರಾಷರಗಳ ನ್ಡುಾೆ ಮಮರು ಬಾರಿ ಯುದಧಗಳು ನ್ಡೆದಾೆ.
* ತಾಷ್ೆುಂರ್ಟ ಒಪಪಂದ, ಸಿಮಾಿ ಒಪಪಂದ, ಲಾಹೆಮೀರ್ ಬಸ್ ಯಾತೆರ,  
ಆಗಾರ ಶ್ಷಂಗಸಭೆಯಂತಹ ದಾಪಕ್ಷಿೀಯ ಮಾತುಕ್ತೆಗಳನ್ುನ ನ್ಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

* ಭಾರತ ಸಂಸತಿತನ್ ಮೀಲನ್ ದಾಳ್ಳ, ಪಠಾಣ್ ಕೆಮೀರ್ಟ ದಾಳ್ಳಗಳು
ಪರಸಪರ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ರ್ಷದಧಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ುನ ಉಂಟುಮಾಡಿಾೆ.

* ಎರಡು ರಾಷರಗಳ ನ್ಡುಾೆ ಸಂಸೃತಿ ಮತುತ ಆರ್ಥಾಕ್ ವಿಷಯಗಳಲಿ
ಪರಸಪರ ವಿನಿಮಯ ಕಾಯಾಗಳನ್ುನ ಮುಂದುರ್ರೆಸಿಾೆ.

7. ರಷ್ಾಾದಮೆಂದಗ ೆಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ್ರ್ನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ. 
* ಭಾರತ ಮತುತ ರಷ್ಾಾ ದೆೀಶ್ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧ್ರ್ು ಅತಾಂತ 
ಸುಮಧ್ುರಾಾಗಿದೆ
* 1966ರ ತಾಷ್ೆುಂರ್ಟ ನ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪ್ಾಕಿಸ್ಾತನ್ಗಳ ಮಧೆಾ ಒಪಪಂದಕೆು
ರಷ್ಾಾ ಸಹಕ್ರಿಸಿತು.
* 1971ರಲಿ 20ರ್ಷಾಗಳ ಶಾಂತಿ, ಮೈತಿರ ಹಾಗಮ ಸಹಕಾರ ಒಪಪಂದಕೆು
ಸಹಿ ಹಾಕಿದರ್ು.
* ಚಿೀನ್ಾ ಆಕ್ರಮಣರ್ನ್ುನ ಖಂಡಿಸಿತು.
* ಗೆಮೀಾಾ ವಿಮೊೀಚನ್ೆಯ ಾೆೀಳ್ೆ ಭಾರತರ್ನ್ುನ ಬೆಂಬಲಸಿತು.
* ಭಿಲಾಯ್ & ಭೆಮೀಕಾರೆಮೀ ಉಕಿುನ್ ಕಾಖಾಾನ್ೆಗಳ ಸ್ಾಾಪನ್ೆಗೆ ರಷ್ಾಾ 
ನ್ೆರರ್ು ನಿೀಡಿತು.
* ನ್ಮೂ ದೆೀಶ್ದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತುತ ಾಾಣಿಜಾ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಗೆ ರಷ್ಾಾ ಸ್ಾಕ್ಷುೆ 
ನ್ೆರರ್ು ನಿೀಡಿದೆ.
* ವಿಶ್ಾಸಂಸೆ್ಾಯ ಭದರತಾ ಮಂಡಳ್ಳಯಲಿ ಭಾರತಕೆು ಖಾಯಂ ಸದಸಾತಾ

ದೆಮರೆಯಬೆೀಕೆಂದು ರಷ್ಾಾ ಪರತಿಪ್ಾದಸುತಿತದೆ.

8. ಭಾರತ ಮತುತ ಅಮೀರಿಕಾ ದೆೀಶ್ಗಳು ಸಂಬಂಧ್ ವಿರ್ರಿಸಿ. 
* ಅಮೀರಿಕಾ ಮತುತ ಭಾರತ ಪರಪಂಚದ ಎರಡು ಬಷಹತ್ ಪರಜಾತಂತರ

ರಾಷರಗಳ್ಾಗಿಾ.ೆ
* ಭಾರತದ ಪಂಚಾಾಷಿಾಕ್ ಯೀಜನ್ೆಗೆ ಅಮೀರಿಕಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ
* ಭಯೀತಾಪದನ್ೆಯನ್ುನ ಹತಿತಕ್ುುರ್ಲಿ ಸಮಾನ್ ಹಿತಾಸಕಿತ ಹೆಮಂದಾ.ೆ
* ವಿದೆೀಶಿ ಾಾಾಪ್ಾರ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಕೆೀತರದಲಿ ಉತತಮ

ಬಾಂಧ್ರ್ಾ ಹೆಮಂದಾೆ.
* ಬಾಹಾಾಕಾಶ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂತಾದ ಕೆ್ೀತರಗಳಲಿ ಉತತಮ ಬಾಂಧ್ರ್ಾ

ಹೆಮಂದಾ.ೆ
* ಜಾಗತಿಕ್ ಶಾಂತಿ ಸ್ಾಾಪನ್ೆಯಲಿ ಎರಡಮ ರಾಷರಗಳು ಸಮಾನ್ ಧೆಮೀರಣ ೆ

ಹೆಮಂದಾೆ.

1. ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ ಸಮಾನ್ತೆ ಅರ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಮೆಡುರ್ ನ್ಮೂ ಸಂವಿಧಾನ್
ವಿಧಿಗಳನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ೨೧ಎ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಮಲಭಮತ ಹಕ್ುು
* ೨೯ನ್ೆೀ ವಿಧಿ- ಅಲಪಸಂಖಾಾತರ ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ್ ಹಕ್ುುಗಳ್ಳಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
* ೩೦ನ್ೆೀ ವಿಧಿ-ಅಲಪಸಂಖಾಾತರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಂಸೆ್ಾಗಳನ್ುನ ಸ್ಾಾಪಿಸಲು ಅರ್ಕಾಶ್
* ೪೫ನ್ೆೀ ವಿಧಿ- ೬ ರಿಂದ ೧೪ರ್ಷಾದೆಮಳಗಿನ್ ಮಕ್ುಳ್ಳಗೆ ಉಚಿತ ಮತುತ
ಕ್ಡಾಡಯ ಶಿಕ್ಷಣ, 

* ೪೬ನ್ೆೀ ವಿಧಿ- ಪರಿಶಿಷೆ ಜಾತಿ ಮತುತ ಪಂಗಡಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆಸಕಿತಗಳ್ಳಗೆ
ಬೆಂಬಲ.  
* ೮೬ನ್ೆೀ ತಿದುಿಪಡಿ- ಶಿಕ್ಷಣ ಮಮಲಭಮತ ಹಕಾುಗಿ ಸೆ್ೀಪಾಡೆ.
2. ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಸಾರ ವಿನ್ಾಾಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಾರ್ುರ್ು?
* ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಸಾರ ವಿನ್ಾಾಸ ಸಮಾಜಕ್ಾಾದದುಿ, 
* ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಸಾರ ವಿನ್ಾಾಸ ಸರ್ಾಾಾಾಪಕ್ಾಾದದುಿ
* ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಸಾರ ವಿನ್ಾಾಸ ಪುರಾತನ್ಾಾದದುಿ
* ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಸಾರ ವಿನ್ಾಾಸ ವಿವಿಧ್ ರಮಪಗಳಲಿದೆ.             * 

ಜನ್ರನ್ುನ ಸತರಗಳ್ಾಗಿ ರ್ಗಿೀಾಕ್ರಿಸುರ್ುದು
* ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಅಂಶ್ಗಳ್ಳಂದ ರಮಪುಗೆಮಳುಿರ್ುದು. 
3. ಅಸಪೃಷಾತೆ ಒಂದು ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಪಿಡು ಚಚಿಾಸಿ.
* ಅಸಪೃಶ್ಾರಿಗೆ ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ರ್ಾರ್ಸೆ್ಾಯಲಿ ಅತಾಂತ ಕೆಳಮಟೆದ ಸ್ಾಾನ್ರ್ನ್ುನ
ನಿೀಡಲಾಗಿತುತ.
* ಅರ್ರನ್ುನ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಅರ್ಕಾಶ್ಗಳ್ಳಂದ ದಮರವಿಡಲಾಗಿತುತ.
* ಅರ್ರಿಗೆ ಆಸಿತಯ ಒಡೆತನ್ದ ಹಕ್ುನ್ುನ ನಿರಾಕ್ರಿಸಲಾಗಿತುತ.
* ಅರ್ರಿಗೆ ರಾಜಕಿೀಯ ಭಾಗರ್ಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ುನ ನಿರಾಕ್ರಿಸಲಾಗಿತುತ.
* ಅರ್ರಿಗೆ ಮಾನ್ರ್ ಹಕ್ುುಗಳನ್ುನ ನಿರಾಕ್ರಿಸಲಾಗಿತುತ.
* ಅರ್ರ ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಚಲನ್ೆಯನ್ುನ ನಿಯಂತಿರಸಲಾಗಿತುತ.
4. ಅಸಪೃಷಾತೆ ನಿಾಾರಣಯೆ ಸಂವಿಧಾನ್ಾತೂಕ್ ಮತುತ ಶಾಸನ್ಾತೂಕ್
ಕ್ರಮಗಳ್ಾರ್ುರ್ು?
*  ಸಂವಿಧಾನ್ದ ೧೭ನ್ೆೀ ವಿಧಿ ಅಸಪೃಷಾತೆಯನ್ುನ ನಿಷ್ೆೀಧಿಸಿದೆ.
* ೧೯೫೫ರಲಿ ಅಸಪೃಷಾತೆ ಅಪರಾಧ್ಗಳ ಕಾಯಿಯನ್ುನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
* ೧೯೭೬ರಲಿ ನ್ಾಗರಿಕ್ ಹಕ್ುುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿಯನ್ುನ ಜಾರಿಗೆ
ತರಲಾಗಿದೆ.
* ಸ್ಾರ್ಾತಿರಕ್ ಮತದಾನ್ದ ಹಕ್ುುನ್ುನ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
* ಸಮಾನ್ತೆಯ ಹಕ್ುನ್ುನ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
* ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಮಿೀಸಲಾತಿಯನಿನ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
* ಉದೆಮಾೀಗದಲಿ ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ುನ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
* ರಾಜಾಗಳ್ಳಗೆ ವಿಶೆೀಷ ಜಾಾಬಾಿರಿಯನ್ುನ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
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ಸಮಾಜಶಾಸರ
೧. ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಸತರ ವಿನ್ಾಾಸ



5. ಕಾಲ್ ಾಮಾಕ್ೂಾರ ದಷಷಿಠಕಮೆೀನ್ದ ಹಿನ್ನಲಯೆಲಿ ಶ್ರಮ ವಿಭಜನ್ಯೆನ್ುನ
ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ಕಾಲ್ ಾಮಾಕ್ೂಾರು ಶ್ರಮ ವಿಭಜನ್ೆಯು ಕ್ಡಿಮ ಕರಶ್ಲಾವಿರುರ್

ಕೆಲಸಗಾರರನ್ುನ ನಿಮಿಾಸುತತದೆ’ ಎಂದು ಹೆೀಳುತಾತರೆ. 
* ಅರ್ರು ಶ್ರಮ ವಿಭಜನ್ೆಯನ್ುನ ಆರ್ಥಾಕ್ ಶ್ರಮ ವಿಭಜನ್ೆ ಮತುತ

ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಶ್ರಮ ವಿಭಜನ್ೆ ಎಂದು ಪರತೆಾೀಕಿಸುತಾತರೆ. 
* ಆರ್ಥಾಕ್ ಶ್ರಮ ವಿಭಜನ್ೆಯು ತಾಂತಿರಕ್ ಅಂಶ್ಗಳ ಜೆಮತೆಗೆ, ಕಾಮಿಾಕ್ರ

ಸಹಕಾರದಂದ ಹೆಚಾಿಗಿ ನ್ಡೆಯುತತದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳುತಾತರೆ. 
* ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಶ್ರಮ ವಿಭಜನ್ೆಯು ರ್ಗಾ, ಸ್ಾಾನ್ ಮತುತ ಏಣಿ-ಶೆರೀಣಿಯ

ಮಮಲಕ್ ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ನಿಯಂತರಣರ್ನ್ುನ ಸ್ಾಧಿಸುತಿತರುತತದೆ ಎಂದದಾರಿೆ.
6. ದುಡಿಮಯ ತಾರತಮಾತಯೆನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ಮಹಿಳ್ೆ ಮತುತ ಪುರುಷರಿಬಬರಮ ಒಂದು ದುಡಿಮಯಲಿ
ತೆಮಡಗಿದರಮ ಅರ್ರಿಗೆ ದೆಮರಕ್ುರ್ ಸಂಭಾರ್ನ್ೆ ಸಮಾನ್ಾಾಗಿರುರ್ುದಲಿ. 

* ಭಾರತದಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಉತತಮ ಸಾರಮಪದ ಉದೆಮಾೀಗಗಳನ್ುನ
ನಿೀಡಲಾಗುತಿತದೆ. 

* ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ್ ಸಂಬಳರ್ನ್ಮನ, ಮಹಿಳ್ೆಯರಿಗೆ ಕ್ಡಿಮ
ಸಂಬಳರ್ನ್ುನ ನಿೀಡಲಾಗುತಿತದೆ.

* ಸಕಾಾರಿ ರ್ಲಯದ ಶೆರೀಣಿಕ್ಷತ ದುಡಿಮಯಲಿ ಅಸಮಾನ್ತೆ
ಕಾಣಬಹುದು.

* ಖಾಸಗಿ ರ್ಲಯದಲಿ ದುಡಿಮಯ ಅಸಮಾನ್ತೆಯನ್ುನ ಹೆಚಾಗಿಿ
ಕಾಣಬಹುದು.

* ಕ್ಷಷಿ ರ್ಲಯದ ದುಡಿಮಯು ಲಂಗ, ರ್ಯಸುೂ, ಸ್ಾಮರ್ಾಾಗಳ
ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯಾಗಳನ್ುನ ಅಸಮಾನ್ ರಿೀತಿಯಲಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತತದೆ.

* ದುಡಿಮಯಲಿನ್ ಅಸಮಾನ್ತೆಯು ರ್ಗಾ, ಆದಾಯ, ಸಂಭಾರ್ನ್ೆ, 
ಲಂಗ, ಪರದೆೀಶ್, ಜಾತಿ ಮತುತ ಧ್ಮಾ ಮೊದಲಾದರ್ುಗಳ್ಳಂದ
ಪರಭಾವಿತಗೆಮಂಡಿರುತತದೆ.

7. ಸಂಭಾರ್ನ್ೆ ರಹಿತ ದುಡಿಮ ಎಂದರೀೆನ್ು? ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ಯಾರ್ುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಸಂಭಾರ್ನ್ೆ ಅರ್ಾಾ ರ್ಸುತಗಳ ರಮಪದ ಪರತಿಫಲ
ಇಲಿದ ದುಡಿಮಯ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗೆ ಸಂಭಾರ್ನ್ೆ ರಹಿತ ದುಡಿಮ ಎಂದು
ಕ್ರೆಯಲಾಗುತತದೆ.
* ಸಂಭಾರ್ನ್ೆ ರಹಿತ ದುಡಿಮಯಲಿ ದುಡಿಮಗಾರರು ಯಾರ್ುದೆೀ
ಸಂಭಾರ್ನ್ೆಯನ್ುನ ಪಡೆಯುರ್ುದಲಿ ಅರ್ಾಾ ನಿೀಡಲಾಗುರ್ುದಲಿ.
* ಈ ರಿೀತಿಯ ದುಡಿಮಯು ಕ್ುಟುಂಬದ ಸದಸಾರ ಒಳಗೆ, ಸಹಕಾರದ
ಮಮಲಕ್, ಕೆಲರ್ು ಸಮಯದಲಿ ಒತಾತಯದ ಮಮಲಕ್, ಕೆಲವೊಮೂ
ಸಾಯಂ ಪೆ್ರೀರಣಿೆತಂದ, ಪಿರೀತಿಿತಂದ ಮಾಡುರ್ ದುಡಿಮಯಾಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣಗೆೆ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೆೀಜುಗಳಲಿ ಸ್ರುರ್ಟೂ ಆಂರ್ಡ
ಗೆೈರ್ಡಸ್ ನ್ಲಿ, ರಾಷಿರೀಯ ಸೆ್ೀಾಾ ಯೀಜನ್ೆ ಇನ್ಮನ ಮುಂತಾದ ಶ್ರಮ
ಆಧಾರಿತ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳಲಿ ತೆಮಡಗುರ್ುದು.
* ಅದೆೀ ರಿೀತಿ ಮಹಿಳ್ೆಯರ ಕರಟುಂಬಿಕ್ ದುಡಿಮಯು ಸಂಭಾರ್ನ್ೆ
ರಹಿತ ದುಡಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣಯೆಾಗಿದೆ.
8. ಸಂಭಾರ್ನ್ೆ ಸಹಿತ ದುಡಿಮ ಎಂದರೀೆನ್ು? ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ನಿಗದತ ಸಂಭಾರ್ನ್ೆಗಾಗಿ ಮಾಡುರ್ ದುಡಿಮಯ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗೆ
ಸಂಭಾರ್ನ್ೆ ಸಹಿತ ದುಡಿಮ ಎಂದು ಕ್ರೆಯಲಾಗುತತದೆ.
* ರ್ಾಕಿತ ತನ್ನ ಶ್ರಮಕೆು ಪರತಿಫಲಾಾಗಿ ಸಂಭಾರ್ನ್ೆರ್ನ್ುನ ಪಡೆಯುತಾತನ್ೆ.
* ಸಂಭಾರ್ನ್ೆಯನ್ುನ ಘಂಟೆ್, ದನ್, ಾಾರ, ತಿಂಗಳ ಆಧಾರದಲಿ

ನಿೀಡಲಾಗುತತದೆ.
* ಉದಾಹರಣಗೆೆ ಹೆಮಲ ಗದಿೆಗಳಲಿನ್ ದುಡಿಮ, ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ದುಡಿಮ, 
ಶಾಲೆಯಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಾಗಿ ದುಡಿಮ, ಕ್ಟಡೆ ಕ್ಟುೆರ್ುದು ಇತಾಾದ.
* ಸಂಭಾರ್ನ್ೆ ನಿೀಡಿಕೆಯು ಕೆಲಸ ನಿೀಡುರ್ರ್ರು ಮತುತ ದುಡಿಮದಾರರ
ನ್ಡುವಿನ್ ಒಪಪಂದದಂತೆ ನ್ಡೆಯುತತದೆ.
9. ಸಂಘಟಿತ ರ್ಲಯ ದುಡಿಮಗಾರರ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ೀೆನ್ು?
* ಕಾನ್ಮನಿನ್ ಚರಕ್ಟುೆ * ನಿಗದತ ಕೆಲಸ * ಉದೆಮಾೀಗ ಭರರ್ಸೆ್
ನಿಗದತ ಾೆೀತನ್ * ಉದೆಮಾೀಗ ಭದರತೆ * ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಭದರತೆ
10. ಸಂಘಟಿತ ರ್ಲಯದಲಿ ದುಡಿಮ(ಉದಮಿ) ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲು
ಅನ್ುಸರಿಸಬೀೆಕಾದ ನಿಯಮಗಳ್ೀೆನ್ು?
* ಕಾನ್ಮನಿನ್ಂತೆ ಸಕಾಾರದ ಅನ್ುಮತಿ ಪಡೆಯುರ್ುದು.
* ಕ್ಡಾಡಯಾಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ುನ ಪ್ಾರ್ತಿಸುರ್ುದು. 
* ಕಾಮಿಾಕ್ ರ್ಗಾಕೆು ಉದೆಮಾೀಗ ಭದರತೆ ನಿೀಡುರ್ುದು.
*ಕಾಮಿಾಕ್ರಿಗೆ ಸಂಚಿತ ಸ್ರಲಭಾಗಳನ್ುನ ನಿೀಡುರ್ುದು.
* ಾೆೀತನ್ದ ಜೆಮತೆಗೆ ಾಾಷಿಾಕ್ ಭತೆಾ ನಿೀಡುರ್ುದು. 
* ಹೆಚಿಿನ್ ಅರ್ಧಿಯ ದುಡಿಮಗೆ ಹೆಚುಿರ್ರಿ ಾೆೀತನ್ರ್ನ್ುನ

ನಿೀಡುರ್ುದು.

11. ಅಸಂಘಟಿತ ದುಡಿಮಗಾರ ಲಕ್ಷಣ(ಸಮಸ್ಾೆ)ಗಳನ್ುನ ಪಟಿೆ ಮಾಡಿರಿ.
* ಕಾನ್ಮನಿನ್ ನಿಯಂತರಣವಿಲಿ.
* ಉದೆಮಾೀಗದ ಭದರತೆ ಇರುರ್ುದಲಿ.
* ನಿಗದತ ಾೆೀತನ್ ಮತುತ ವಿಶೆೀಷ ಭತೆಾಗಳ್ಳರುರ್ುದಲಿ.
* ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಭದರತೆ ಇರುರ್ುದಲಿ.
* ವಿಶಾರಂತಿ ಮತುತ ಾೆೈದಾಕಿೀಯ ಸ್ರಲಭಾಗಳ್ಳರುರ್ುದಲಿ.
* ಮಾಲೀಕ್ರು ನಿರಂತರ ದರಜಾನ್ಾ.
12. ಅಸಂಘಟಿತ ದುಡಿಮಗಾರರು ಎದುರಿಸುತಿತರುರ್ ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಭದರತಯೆ
ಸಾಾಲುಗಳನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ರ್ಲಸೆ್ * ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಭದರತೆ * ಕಾನ್ಮನ್ು ಚರಕ್ಟುೆ
* ಬಾಲ ಕಾಮಿಾಕ್ರು * ದೆೈಹಿಕ್ ಮತುತ ಮಾನ್ಸಿಕ್ ದರಜಾನ್ಾ
13. ಸಂಘಟಿತ ಮತುತ ಅಸಂಘಟಿತ ಕೆಲಸಗಾರರ ನ್ಡುವಿನ್ ರ್ಾತಾಾಸಗಳ್ೀೆನ್ು?

1. ಭಾರತದಲಿ ರಮಢಿಯಲರಿುರ್ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷಷಿ ವಿಧಾನ್ ಗಳನ್ುನ ಪಟಿೆ
ಮಾಡಿರಿ.
*  ಭಾರತದಲಿ ರಮಢಿಯಲಿರುರ್ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷಷಿ ಪದಧತಿಗಳು
1. ಜೀರ್ನ್ಾಧಾರಿತ ಬೆೀಸ್ಾಯ
ಎ) ರ್ಗಾಾರ್ಣೆ ಬೆೀಸ್ಾಯ.   ಬಿ) ಸಿಾರ ಅರ್ಾಾ ಸ್ಾಾಿತ ಬೆೀಸ್ಾಯ. 

2. ಸ್ಾಂದರ ಬೆೀಸ್ಾಯ 3. ಾಾಣಿಜಾ ಬೆೀಸ್ಾಯ 4. ಮಿಶ್ರಣ ಬೆೀಸ್ಾಯ
5. ನ್ೆಡುತೆಮೀಪು ಬೆೀಸ್ಾಯ 6. ಒಣಬೆೀಸ್ಾಯ 7. ಆದರ ಬೆೀಸ್ಾಯ
8. ನಿೀರಾರ್ರಿ ಬೆೀಸ್ಾಯ
2. ಭಾರತದಲಯಿ ಭಮಬಳಕಯೆ ( 7 ಮಾದರಿಯ ) ವಿಂಗಡಣೆ ಗಳನ್ುನ
ತಿಳ್ಳಸಿರಿ.
1. ನಿರ್ಾಳ ಸ್ಾಗುರ್ಳ್ಳ ಭಮಮಿ. 2. ಅರಣಾ ಪರದೆೀಶ್ . 3. ಕ್ಷಷಿಗಾಗಿ
ದೆಮರೆಯದ ಪರದೆೀಶ್. 4. ಪ್ಾಳು ಭಮಮಿ. 5. ಬಳಕೆಯಾಗದ ಕ್ಷಷಿ ಯೀಗಾ
ಭಮಮಿ. 6. ಖಾಯಂ ಹುಲುಿಗಾರ್ಲು ಮತುತ ಗೆಮೀಮಾಳ . 7. ಇತರೆ
3. ಭಾರತದಲಿ ಕ್ಷಷಿಯ ಪ್ಾರಮುಖಾತಯೆನ್ುನ ತಿಳ್ಳಸಿ
* ರ್ಾರ್ಸ್ಾಯರ್ು ಮಾನ್ರ್ನ್ ಅತಾಂತ ಪರಮುಖ ಹಾಗಮ ಪ್ಾರಚಿೀನ್ ರ್ಷತಿತ
ಗಳಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 
* ಭಾರತರ್ು ಒಂದು ಕ್ಷಷಿಪರಧಾನ್ ದೆೀಶ್ಾಾಗಿದೆ. ದೆೀಶ್ದ ಒಟುೆ
ಜನ್ಸಂಖೆಾಯಲಿ ಶೆೀಕ್ಡಾ 65 ಭಾಗರ್ು ಕ್ಷಷಿಯನ್ುನ ಆದರಿಸಿದೆ. 
* ದೆೀಶ್ದ ಆರ್ಥಾಕಾಭಿರ್ಷದಧಯು ಕ್ಷಷಿಯ ಪರಗತಿಯನ್ಾನಧ್ರಿಸಿದೆ. 
* ಭಾರತದಲಿ ಕ್ಷಷಿಯ ಜೀರ್ನ್ಾಧಾರದ ಮಮಲಾಾಗಿದೆ. 
* ಜನ್ರು ಮತುತ ಜಾನ್ುಾಾರುಗಳ್ಳಗೆ ಅಗತಾಾಾದ ಆಹಾರರ್ನ್ುನ ಪಮರೆೈಸುರ್ ರ್ಷತಿತ. 
* ರಾಷಿರೀಯ ಆದಾಯದ ಮಮಲ ಆಕ್ರಾಾಗಿದೆ. 
* ದೆೀಶ್ದ ತಷತಿಯ ರ್ಷತಿತಗಳ್ಾದ ಸ್ಾರಿಗೆ, ಾಾಾಪ್ಾರ, ಬಾಾಂಕಿಂಗ್, ವಿಮ, 

ರಫುತ ಮುಂತಾದರ್ುಗಳ್ಳಗೆ ನ್ೆರಾಾಗಿದೆ. 
* ಕ್ಷಷಿಯು ಹಲಾಾರು ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪರಗತಿಗಮ ನ್ೆರಾಾಗಿದೆ. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ಹತಿತ ಮತುತ ಸೆ್ಣಬು - ಜರ್ಳ್ಳ.  ಕ್ಬುಬ - ಸಕ್ುರೆ
ಕಾಖಾಾನ್ೆ. 

* ದೆೀಶ್ದ ರಾಜಕಿೀಯ ಹಾಗಮ ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಪರಗತಿಯ ಮೀಲೆ
ಪರಭಾರ್ ಬಿೀರುತತದೆ. 
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ಸಂಘಟಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಸಂಘಟಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು
* ಕಾನ್ಮನಿನ್ ನಿಯಂತರಣಕೆು 

ಒಳಪಟಿೆರುತಾತರೆ.
* ನಿಗದತ ಕೆಲಸದಲಿ ತೆಮಡಗಿರುತಾತರೆ.
* ಉದೆಮಾೀಗದ ಭದರತೆ ಇರುತತದೆ.
* ತೆರಿಗೆ ಾಾಾಪಿತಗೆ ಒಳಪಟಿೆರುತಾತರೆ

* ಕಾನ್ಮನಿನ್ ನಿಯಂತರಣಕೆು 
ಒಳಪಡುರ್ುದಲಿ.

* ವಿವಿಧ್ ಕೆಲಸಗಳಲಿ ತೆಮಡಗಿರುತಾತರೆ.
* ಯಾರ್ುದೆೀ ಉದೆಮಾೀಗದ ಭದರತೆ

ಇರುರ್ುದಲಿ.
* ತೆರಿಗೆ ಾಾಾಪಿತಗೆ ಒಳಪಡುರ್ುದಲಿ.

ಭಮಗಮೆೀಳ
1. ಭಾರತದ ಭಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು



೪. ಬೆಳ್ೆಿತಡುರ್ ಮಾದರಿ ಎಂದರೀೆನ್ು ? ಅದಕೆು ಪರಮುಖ ಕಾರಣ
ಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ಳಸಿರಿ. 
* ಒಂದು ನಿದಾಷೆ ಅರ್ಧಿಯಲಿ ವಿವಿಧ್ ಬೆಳ್ೆಗಳ್ಳಂದ ಆರ್ರಿಸಿರುರ್
ಪರದೆೀಶ್ದ ಅನ್ುಪ್ಾತರ್ನ್ುನ ಬೆಳ್ೆಿತಡುರ್ ಮಾದರಿ ಎನ್ುನರ್ರು. 
* ಅದಕೆು ಪರಮುಖ ಕಾರಣ ಗಳ್ೆಂದರೆ - ಮೀಲೆೈ ಲಕ್ಷಣ ,  ಮಣುಣ, 
ಾಾಯುಗುಣ , ಭಮ ಹಿಡುರ್ಳ್ಳಯ ಗಾತರ , ನಿೀರಿನ್ ಪಮರೆೈಕೆ , ರೆೈತರ
ಆರ್ಥಾಕ್ ಪರಿಸಿಾತಿ , ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಇತಾಾದ....
೫. ಭಾರತದಲಿ ಕ್ಬುಬ ಬೆಳ್ೆಯಲು ಬೆೀಕಾದ ಭರಗಮೆೀಳ್ಳಕ್ ಹಾಗಮ
ಾಾಯುಗುಣದ ಅಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಪಟಿೆಮಾಡಿ. 
* ಕ್ಬುಬ ಭಾರತದ ಪರಮುಖ ಾಾಣಿಜಾ ಬಳೆ್ೆ. 
* ಕ್ಬುಬ ಪರಮುಖ ಾಾಷಿಾಕ್ ಬೆಲೆಯಮ ಸಹ. 

* ಬೆೀಸ್ಾಯಕೆು ನಿೀರಾರ್ರಿ ಅತಾರ್ಶ್ಾಕ್. 
* ಇದಕೆು ಅತಾಧಿಕ್ ಉಷ್ಾಣಂಶ್ 21° ಿತಂದ 26° ಸೆ್. ಅಗತಾ . 
* ಾಾಷಿಾಕ್ ಸರಾಸರಿ ಮಳ್ೆ 100 ರಿಂದ 150 ಸೆ್ .ಮಿೀ .ಅರ್ಶ್ಾಕ್. 
* ಮಕ್ುಲು ಮತುತ ಜೆೀಡಿ ಮಿಶಿರತ ಮರಳು ಮಣುಣ ಸಮಕ್ತಾಾದುದು. 
೬. ಭಾರತದಲಿ ಭತತ ಬೆಳ್ಯೆಲು ಬೆೀಕಾದ ಭರಗಮೆೀಳ್ಳಕ್ ಹಾಗಮ
ಾಾಯುಗುಣದ ಅಂಶ್ಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ಳಸಿರಿ.
* ಭತತರ್ು ಭಾರತದ ಅತಾಂತ ಪರಮುಖಾಾದ ಆಹಾರದ ಬೆಳ್ೆ. 
* ಭತತರ್ು ಪರಮುಖ ಉಷಣರ್ಲಯದ ಬೆಳ್ೆಯಾಗಿದೆ. 
* ಭತತರ್ು ಪರಮುಖ ಖಾರಿೀಫ್ ಬೆಳ್ೆಯಾಗಿದೆ. 
* ಈ ಬೆಳ್ೆಗೆ 18° ರಿಂದ 25° ಸೆ್ ಅಧಿಕ್ ಉಷ್ಾಣಂಶ್ ಅರ್ಶ್ಾಕ್.                 
* ಾಾಷಿಾಕ್ 100 ರಿಂದ 200 ಸೆ್ಂ. ಮಿೀ.  ಮಳ್ೆ ಅಗತಾ. 
* ಮಕ್ುಲು, ಜೆೀಡಿ ಮತುತ ಜೆೀಡಿ ಮಿಶಿರತ ಮರಳು ಮಣುಣ ಈ ಬೆಳ್ೆಗೆ
ಬಹು ಸಮಕ್ತ . 
* ಭತತದ ಗಿಡದ ತಳದಲಿ ನಿೀರು ನಿಂತಿರಬೆೀಕ್ು. ಹಿೀಗಾಗಿ ಭಮಮಿ
ಸಮತಟ್ಾೆಗಿರಬೆೀಕ್ು. 
* ಕ್ಡಿಮ ಮಳ್ೆ ಬಿೀಳುರ್ ಕ್ಡೆ ನಿೀರಾರ್ರಿ ಅರ್ಶ್ಾಕ್. 
೭.  ಭಾರತದಲಿ ಗೆಮೀಧಿ ಬೆಳ್ಯೆಲು ಬೆೀಕಾದ ಭರಗಮೆೀಳ್ಳಕ್
ಾಾಯುಗುಣದ ಅಂಶ್ಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ಳಸಿರಿ. 
* ಗೆಮೀಧಿಯು ಭಾರತದ ಪರಮುಖಾಾದ ಎರಡನ್ೆೀ ಆಹಾರದ ಬೆಳ್ೆ. 
* ಇದು ಪರಮುಖಾಾದ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳ್ೆ ( ರಬಿ ಬೆಳ್ೆ ). 
* ಗೆಮೀಧಿ ಸಮಶಿೀತೆಮೀಷಣರ್ಲಯದ ಬೆಳ್ೆ. 
* ಇದರ ಬೆೀಸ್ಾಯಕೆು 10° ಿತಂದ 15° ಸೆ್ ಉಷ್ಾಣಂಶ್ ಬೆೀಕ್ು. 
* ಾಾಷಿಾಕ್ ಮಳ್ೆ 50 ರಿಂದ 70 ಸೆ್ಂ. ಮಿೀ. ಬೆೀಕ್ು. 
* ಮರಳು ಮಿಶಿರತ ಮತುತ ಕ್ಪುಪ ಮಣುಣ ಈ ಬೆಳ್ೆಗೆ ಸಮಕ್ತ ಾಾದರ್ು. * 
ಗೆಮೀಧಿಯ ಗಿಡದ ತಳದಲಿ ನಿೀರು ನಿಲುಿರ್ ಅರ್ಶ್ಾಕ್ತೆ ಇಲಿ.

೧. ಸ್ಾರಿಗಯೆ ಮಹತಾನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ಸ್ಾರಿಗೆ ಸ್ರಲಭಾ ದರದಲಿ ದೆಮರೆಯುತತದೆ.
* ಕ್ಷಷಿಯ ಅಭಿರ್ಷದಧಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
* ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರಗತಿಗೆ ಉತೆತೀಜನ್ ನಿೀಡುತತದೆ
* ಮಾರುಕ್ಟೆೆ್ ವಿಸತರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
* ದೆೀಶಿೀಯ ಮತುತ ವಿದೆೀಶಿಯ ಾಾಾಪ್ಾರ ರ್ಷದಧ
* ಉದೆಮಾೀಗ ಸಷಷಿೆ * ಆದಾಯ ಹೆಚಿಳ
ಜೀರ್ನ್ ಮಟೆ ಸುಧಾರಣೆ * ಪರಾಾಸೆ್ಮೀಧ್ಾಮ ಅಭಿರ್ಷದಧ

* ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ

೨. ರಸ್ೆತ ಸ್ಾರಿಗಯೆ ಪರಯೀಜನ್ಗಳ್ಾರ್ುರ್ು?
* ಪ್ಾರಚಿೀನ್ ಹಾಗಮ ಸ್ಾರ್ಾತಿರಕ್ ಸ್ಾರಿಗೆ ಮಾಧ್ಾಮ
* ಪಟೆಣ ಮತುತ ನ್ಗರಗಳ್ೊಂದಗೆ ಸಂಪಕ್ಾ ಕ್ಲಪಸುತತದೆ.
* ಮನ್ೆ ಮನ್ೆಗೆ ಸೆ್ೀಾೆ ಕ್ಲಪಸುತತದೆ.
* ರೆೈಲು, ಬಂದರು ಮತುತ ವಿಮಾನ್ ನಿಲಾಿಣಗಳ್ಳಗೆ ಸಂಪಕ್ಾ ಕ್ಲಪಸುತತಾ.ೆ
* ಪರಾಾಸೆ್ಮೀಧ್ಾಮಕೆು ಸಹಕಾರಿ.
* ಾಾಾಪ್ಾರ ಮತುತ ಾಾಣಿಜಾಭಿರ್ಷದಧಗೆ ನ್ೆರಾಾಗುತತದೆ.
* ಉದೆಮಾೀಗಾರ್ಕಾಶ್ ಕ್ಲಪಸುತತದೆ.
* ಗಡಿಪರದೆೀಶ್ಗಳಲಿ ಹೆಚುಿ ಉಪಯುಕ್ತ.
೩. ಆರ್ಥಾಕಾಭಿರ್ಷದಧಯಲಿ ಸುರ್ಣಾ ಚತುಷ್ಮೆುೀನ್ ಮತುತ ಸಮಪರ್ ಹದೆಾರಿಿಗಳ
ಪ್ಾತರ ತಿಳ್ಳಸಿ.

ಸುರ್ಣಾ ಚತುಷ್ಮೆುೀನ್ ಹೆದಾಿರಿಗಳು
* ನ್ಾಲುರಿಂದ ಆರು ಪರ್ಗಳ ಉತತಮ ರಸೆ್ತಗಳ ರಚನ್ಾ ಯೀಜನ್ೆ
* ೧೯೯೯ರಲಿ ಆರಂಭಾಾಿತತು.
* ದೆೀಶ್ದ ಪರಮುಖ ನ್ಗರ, ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ್ ಮತುತ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕೆೀಂದರಗಳನ್ುನ
ಸಂಪಕಿಾಸುತತದೆ.

ಸಮಪರ್ ಹೆದಾಿರಿಗಳು
* ಸಮಪರ್ ಹೆದಾಿರಿಯನ್ುನ ಉತತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತುತ ಪಮರ್ಾ

ಪಶಿಿಮ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ್ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ.
* ಇರ್ು ಅನ್ೆೀಕ್ ಪರಮುಖ ನ್ಗರ, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕೆೀಂದರಗಳು ಮತುತ

ಬಂದರುಗಳನ್ುನ ಸಂಪಕಿಾಸುತತಾೆ.
* ಇರ್ುಗಳ ನಿಮಾಾಣ ಮತುತ ನಿರ್ಾಹಣಾ ಕಾಯಾರ್ು ಕೆೀಂದರ

ಲೆಮೀಕೆಮೀಪಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕೆು ಸೆ್ೀರಿರುತತದೆ.
೪. ಸಂಪಕ್ಾ ಮಾಧ್ಾಮದ ಪ್ಾರಮುಖಾತಯೆನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ಸಕಾಾರದ ನಿತ ನಿಯಮ ಮತುತ ಅಭಿರ್ಷದಧ ಕಾಯಾಕ್ರಮಗಳ ಅರಿರ್ು
ಮಮಡಿಸುರ್ುದು.
* ನ್ೆೈಸಗಿಾಕ್ ವಿಪತುತ ಮತುತ ವಿನ್ಾಶ್ಗಳು, ಹಾಾಗುಣ ಮುನ್ಮೂಚನ್ೆ
ತಿಳ್ಳಯಲು ಸಹಕಾರಿ.
* ಾಾಾಪ್ಾರ ಾಾಣಿಜಾ, ಕೆೈಗಾರಿಕೆ, ಕ್ಷಷಿ ಇತಾಾದಗಳ ಅಭಿರ್ಷದಧಗೆ
ನ್ೆರಾಾಗುರ್ುದು.
* ಮನ್ರಂಜನ್ೆ ಹಾಗಮ ಪರಪಂಚದ ದನ್ನಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ುನ
ಪಮರೆೈಸುರ್ುದು.
* ದೆೀಶ್ದ ಏಕ್ನ್ೆ ಮತುತ ಸಮಗರತೆ ನಿರ್ಾಹಣೆಗೆ ನ್ೆರಾಾಗುರ್ುದು.

1. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಾಕಾಭಿರ್ಷದಧಯಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪ್ಾತರ ತಿಳ್ಳಸಿ.
* ಪ್ಾರರ್ಮಿಕ್ ಸರಕ್ುಗಳ ಮೀಲನ್ ಅರ್ಲಂಬನ್ೆಯನ್ುನ ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುರ್ುದು.
* ದೆೀಶ್ದ ಆಮದು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುರ್ುದು.    * ಉದೆಮಾೀಗ ಸಷಷಿೆ.
* ರಾಷಿರೀಯ ಆದಾಯ ಮತುತ ತಲಾದಾಯ ಹೆಚಿಳ
* ವಿದೆೀಶಿ ವಿನಿಮಯ ಗಳ್ಳಕೆ * ರಾಷಿರೀಯ ಉತಪನ್ನ ಹೆಚಿಳ.      *
ಜೀರ್ನ್ ಮಟೆ ಸುಧಾರಣೆ.        * ಕ್ಷಷಿಯ ಅಭಿರ್ಷದಧಗೆ ಸಹಕಾರ.
2. ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಾಾನಿೀಕ್ರಣದ ಮೀಲೆ ಪರಭಾರ್ ಬಿೀರುರ್ ಅಂಶ್ಗಳ್ಾರ್ುರ್ು?
* ಕ್ಚಾಿ ರ್ಸುತಗಳ ಲಭಾತೆ * ಶ್ಕಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪಮರೆೈಕೆ
* ಸ್ಾರಿಗೆ ಮತುತ ಸಂಪಕ್ಾದ ರ್ಾರ್ಸೆ್ಾ * ಮಾರುಕ್ಟೆೆ್ ಸ್ರಲಭಾ
* ಬಂಡಾಾಳ ಪಮರೆೈಕೆ * ಕಾಮಿಾಕ್ರ ಲಭಾತೆ
* ಮಮಲಭಮತ ಸ್ರಕ್ಯಾ * ಸಮಕ್ತ ಾಾಯುಗುಣ
* ಸಕಾಾರದ ನಿೀತಿ ನಿಯಮಗಳು
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೨. ಭಾರತದ ಸ್ಾರಿಗೆ ಮತುತ ಸಂಪಕ್ಾ
3. ಭಾರತದ ಕೆೈಗಾರಿಕಗೆಳು



3. ಭಾರತದ ಪರಮುಖ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪರದೆೀಶ್ಗಳನ್ುನ ಪಟಿೆ ಮಾಡಿರಿ.
* ಹಮಗಿಿ-ಕೆಮಲುತತ ಪರದೆೀಶ್ * ಮುಂಬಿತ-ಪುಣೆ ಪರದೆೀಶ್
* ಅಹೂದಾಬಾದ್-ರ್ಡೆಮೀದರ ಪರದೆೀಶ್ * ದೆಹಲ- ಮಿೀರತ್ ಪರದೆೀಶ್
* ಮಧ್ುರೆೈ-ಕೆಮಯಮತಮತರು- ಬೆಂಗಳೂರು ಪರದೆೀಶ್
* ಛೆಮೀಟ್ಾನ್ಾಗಪುರ ಪರಸಾಭಮಮಿ ಪರದೆೀಶ್
* ವಿಶಾಖಪಟಣೆ- ಗುಂಟಮರು ಪರದೆೀಶ್
* ಕೆಮಲಿಂ- ತಿರುರ್ನ್ಂತಪುರ ಪರದೆೀಶ್
4. ಅಲಮಾಮಿನಿಯಂ ಲೆಮೀಹದ ಉಪಯೀಗಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ಳಸಿ.
* ವಿಮಾನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲಿ ಬಳಕೆ
* ಸಾಯಂಚಾಲತ ಾಾಹನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲಿ ಬಳಕೆ
* ಹಡಗು ತಯಾರಿಕೆಯಲಿ ಬಳಕೆ * ಬಣಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲಿ ಬಳಕೆ
* ಗಷಹಬಳಕೆ ರ್ಸುತಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲಿ ಬಳಕೆ.
* ವಿದುಾತ್ ಕೆೀಬಲ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲಿ ಬಳಕೆ.
* ಪ್ಾಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆ * ರೆೈಲು ಸ್ಾರಿಗೆಯಲಿ ಬಳಕೆ.
5. ಜ್ಞಾನ್ಾಧ್ರಿತ ಕೆೈಗಾರಿಕಗೆಳ ಪ್ಾರಮುಖಾತೆ ತಿಳ್ಳಸಿ.
* ಉದೆಮಾೀಗ ಸಷಷಿೆ * ಆಡಳ್ಳತ ಸುಧಾರಣಗೆೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.       
* ವಿದೆೀಶಿ ವಿನಿಮಯ ಗಳ್ಳಕೆ * ಆರ್ಥಾಕಾಭಿರ್ಷದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
* ತಾರಿತ ತಾಂತಿರಕ್ ಮತುತ ಾೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
• ಮಮಲಭಮತ ಸ್ರಕ್ಯಾಗಳ ರ್ಷದಧಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

1. ನ್ೆೈಸಗಿಾಕ್ ವಿಪತುತಗಳನ್ುನ ಪಟಿೆ ಮಾಡಿರಿ.
* ಭಮಕ್ಂಪ * ಜಾಾಲಾಮುಖಿಸಲ * ಸುನ್ಾಮಿ * ಭಮಕ್ುಸಿತ
* ಹಿಮಪ್ಾತಗಳು * ಆರ್ತಾ ಮಾರುತಗಳು * ಬರಗಾಲ * ಪರಾಾಹ
* ಸಂಕಾರಮಿಕ್ ಪಿಡುಗುಗಳು
2. ಆರ್ತಾ ಮಾರುತಗಳ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ ಕೆೈಗಮೆಳಬಿಹುದಾದ
ಮುನ್ನೆೀಚರಿಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ್ೀೆನ್ು?
* ಸಂಪಕ್ಾ ಮಾಧ್ಾಮಗಳ ಮಮಲಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಭಿತತರಿಸುರ್ುದು.
* ಆರ್ತಾ ಮಾರುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ ಜನ್ರಿಗೆ
* ತಾತಾುಲಕ್ ಆಶ್ರಯ ಕ್ಲಪಸುರ್ುದು.
* ಆರ್ತಾ ಮಾರುತಗಳ ಹೆಮಡೆತ ಮತುತ ಕ್ಡಲಕೆಮರತಗಳನ್ುನ
ನಿಯಂತಿರಸುರ್ುದು.
* ಮಾಂಗೆಮರೀವ್ ಕಾಡುಗಳನ್ುನ ಸಮುದರ ತಿೀರದಲಿ ಬೆಳ್ೆಸುರ್ುದು.
3. ಪರಾಾಹಗಳುಂಟ್ಾಗುರ್ುದಕೆು ಕಾರಣಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ಳಸಿ.
ನ್ೆೈಸಗಿಾಕ್ ಕಾರಣಗಳು: ಆತಾಧಿಕ್ ಮಳ್ೆ * ಹಿಮಕ್ರಗುವಿಕೆ
* ಆರ್ತಾ ಮಾರುತಗಳು * ಮೀಘಸೆ್ಮಪೀಟ
* ನ್ದ ಸರಾಗಾಾಗಿ ಹರಿಯಲಾರದಷುೆ ಅಡಚಣರೆ್
* ನ್ದ ಪ್ಾತರದಲಿ ಹಮಳು ತುಂಬುವಿಕೆ.
ಮಾನ್ರ್ ನಿಮಿಾತ ಕಾರಣಗಳು: * ಅರಣಾ ನ್ಾಶ್
* ಅಾೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ನಿೀರಾರ್ರಿ ಮತುತ ಕ್ಷಷಿ ಪದಧತಿ, ಒಡುಡ ಮತುತ

ಅಣಕೆ್ಟುೆಗಳು ಒಡೆದು ಹೆಮೀಗುರ್ುದು
* ಶಿೀಘರಗತಿಯ ನ್ಗರಿೀಕ್ರಣ.

4. ಭಮಕ್ುಸಿತಕೆು ಕಾರಣಗಳನ್ುನ ಪಟಿೆ ಮಾಡಿರಿ.
ನ್ೆೈಸಗಿಾಕ್ ಕಾರಣ: * ಸಮುದರ ಅಲೆಗಳ ಸಾೆತ ಕಾಯಾ
* ಅತಾಧಿಕ್ ಮಳ್ೆ * ಭಮಕ್ಂಪಗಳು
ಮಾನ್ರ್ ನಿಮಿಾಕ್ ಕಾಯಾ: * ಅರಣಾ ನ್ಾಶ್, 
* ರೆೈಲು ಮತುತ ರಸೆ್ತಗಳ ನಿಮಾಾಣ, 

* ಅಣೆಕ್ಟುೆ ಮತುತ ಜಲವಿದುಾತ್ ಯೀಜನ್ೆಗಳ ನಿಮಾಾಣ, 

* ತಿೀರ್ರಗತಿಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, * ಕ್ಲುಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ.
5. ಭಮಕ್ಂಪಕೆು ಕಾರಣಾಾಗುರ್ ಅಂಶ್ಗಳ್ಾರ್ುರ್ು?
* ಭಮಫಲಕ್ಗಳ ಚಲನ್ೆ * ಜಾಾಲಾಮುಖಿಸಲ ಸೆ್ಮಪೀಟ
* ಶಿಲಾಸತರಗಳ ಭಂಗ ಮತುತ ಮಡಿಕೆ * ಭಮಕ್ುಸಿತ
* ಅಂತಗುಾಹೆ ಮೀಲಾಾರ್ಣಿಯ ಕ್ುಸಿತ * ಜಲಾಶ್ಯಗಳ ನಿೀರಿನ್ ಭಾರ.
6. ನ್ೆೈಸಗಿಾಕ್ ವಿಪತುತಗಳ್ಳಂದ (ಭಮಕ್ಂಪ/ಪರಾಾಹ/ಸ್ೈೆಕಮೆೀಿನ್/ಭಮಕ್ುಸಿತ) 
ಆಗುರ್ ದುಶ್ಪರಿಣಾಮಗಳ್ಾರ್ುರ್ು?
* ಜೀರ್ ಮತುತ ಆಸಿತಗಳ್ಳಗೆ ಹಾನಿ * ಕ್ಟಡೆಗಳ್ಳಗೆ ಹಾನಿ
* ಸ್ಾರಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಾ ಅಸತರ್ಾಸತ * ವಿದುಾತ್ ಸರಬರಾಜಗೆ ಅಡಚಣೆ
* ಬೆಳ್ೆಗಳು ನ್ಾಶ್ * ಸ್ಾಾಭಾವಿಕ್ ಸಸಾರ್ಗಾ ಹಾಗಮ ಪ್ಾರಣಿ ಸಂಕ್ುಲಕೆು ಹಾನಿ
* ಮಮಲ ಸ್ರಲಭಾಾಗಳಲಿ ರ್ಾತಾಯ.

7. ಭಮಕ್ಂಪದ ಮುನ್ನೆೀಚರಿಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ುನ ಪಟಿೆ ಮಾಡಿ
* ಭಮಕ್ಂಪ ರ್ಲಯಗಳಲಿ ಜನ್ರ್ಸತಿಗಳ ನಿಮಾಾಣರ್ನ್ುನ ನಿಷೆ್ೀಧಿಸುರ್ುದು.
* ಭಮಕ್ಂಪ ನಿರೆಮೀಧ್ಕ್ ಕ್ಟೆಡಗಳ ನಿಮಾಾಣ
* ಭಮಕ್ಂಪರ್ಲಯದಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕ್ಟೆಡ ನಿಮಾಾಣ ನಿಷ್ೆೀಧ್.
* ಬಾವಿಗಳ ಆಳ ಕೆಮರೆತರ್ನ್ುನ ನಿಷ್ೆೀಧಿಸುರ್ುದು.
* ಅಣಕೆ್ಟುೆ ಮತುತ ಜಲಾಶ್ಯಗಳ ನಿಮಾಾಣರ್ನ್ುನ ಕೆೈ ಬಿಡುರ್ುದು.
* ಅರಣಾ ನ್ಾಶ್ ಮತುತ ತಿೀರ್ರ ಸಾರಮಪದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಡೆಗಟುೆರ್ುದು.

1. ಗಾರಮಿೀಣ ಅಭಿರ್ಷದಧಯ ಮಹತಾರ್ನ್ುನ ಸಂಕ್ಷಿಪತಾಾಗಿ ವಿರ್ರಿಸಿ?
* ಕ್ಷಷಿ ಹಾಗಮ ಕ್ಷಷಿಯೀತರ ರ್ಲಯಗಳ ಅಭಿರ್ಷದಧ
* ಅಧಿಕ್ ಕ್ಷಷಿ ರ್ರಮಾನ್ * ರಾಷಿರೀಯ ಉತಪನ್ನ ಹೆಚಿಳ
* ಔದೆಮಾೀಗಿಕ್ ಸರಕ್ು ಸೆ್ೀಾೆಗಳ್ಳಗೆ ಬೆೀಡಿಕೆ ಹೆಚಿಳ
* ಅಧಿಕ್ ಉದೆಮಾೀಗ ಸಷಷಿೆ * ಬಡತನ್ ಪರಮಾಣ ಇಳ್ಳಕೆ
* ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಕರಶ್ಲಾ ಗಳ್ಳಂದಾಗಿ ಹೆಚಿಿನ್ ಉತಾಪದಕ್ತೆ
* ಕ್ಷಷಿ ಸಂಸುರಣೆ ಮತುತ ಸಣಣ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿರ್ಷದಧ
2. ಭಾರತದಲಿ ಗಾರಮಿೀಣ ಆರ್ಥಾಕ್ ಪರಿಸಿಾತಿ ಹೆೀಗಿದ?ೆ
* ಕ್ಷಷಿ ಮತುತ ಹೆೈನ್ುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪರಶ್ಸಿತ
* ನ್ಶಿಸುತಿತರುರ್ ಗಷಹ ಮತುತ ಸಣಣ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು
* ಬಡತನ್ ಮತುತ ನಿರುದೆಮಾೀಗ * ನ್ೆೈಮಾಲಾದ ಕೆಮರತೆ
* ಅನ್ಕ್ಷರತೆ ಮತುತ ಮಮಢನ್ಂಬಿಕೆಗಳು
* ಮಮಲಭಮತ ಸ್ರಕ್ಯಾಗಳ ಕೆಮರತೆ
3. ಗಾರಮಿೀಣ ಅಭಿರ್ಷದಧಗಾಗಿ ಇರುರ್ ಅರ್ಶ್ಾಕ್ ಕ್ರಮಗಳ್ಾರ್ುರ್ು?
* ಮಾನ್ರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿರ್ಷದಧ * ಭಮಸುಧಾರಣೆ
* ಮಹಿಳ್ಾ ಸ್ಾಕ್ಷರತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗಮ ಕರಶ್ಲಾಾಭಿರ್ಷದಧ
* ನ್ೆೈಮಾಲಾ ಮತುತ ಸ್ಾರ್ಾಜನಿಕ್ ಆರೆಮೀಗಾದ ಸುಧಾರಣೆ
* ಸಾಳ್ಳೀಯ ಉತಾಪದಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಿರ್ಷದಧ
* ಮಮಲಭಮತ ಸ್ರಕ್ಯಾಗಳ ಅಭಿರ್ಷದಧ
* ಬಡತನ್ ನಿಮಮಾಲನ್ೆ ಯೀಜನ್ೆಗಳು
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4. ಭಾರತದ ನ್ೆೈಸಗಿಾಕ್ ವಿಪತುತಗಳು

ಅರ್ಾಶಾಸರ
1. ಗಾರಮಿೀಣ ಅಭಿರ್ಷದಧ



4. ಗಾಂಧಿೀಜಯರ್ರ ಗಾರಮ ಸಾರಾಜಾ ಕ್ಲಪನ್ಯೆನ್ುನ ವಿಕೆೀಂದರೀಕ್ರಣದ
ಹಿನ್ೆನಲಯೆಲಿ ತಿಳ್ಳಸಿ?

* ಗಾರಮದ ಆಡಳ್ಳತ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗಮ ಅಭಿರ್ಷದಧಯ ಜಾಾಬಾಿರಿಯನ್ುನ
ಗಾರಮಸಾರಿಗೆ ರ್ಹಿಸಿ ಕೆಮಡುರ್ುದು.
* ನಿಧಾಾರ ಕೆೈಗೆಮಳುಿರ್ಲಿ ಜನ್ರ ಪ್ಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ುನ ಹೆಚಿಿಸುರ್ುದು
* ತಳಮಟೆದಂದ ಯೀಜನ್ೆ ನಿರಮಪಿಸುವಿಕೆ ಮತುತ ಅಭಿರ್ಷದಧ
ಸ್ಾಧ್ನ್ೆಯ ಪರಕಿರಯಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ುನ ಗಾಂಧಿೀಜಯರ್ರು ಗಾರಮಸಾರಾಜ್
ಎಂದು ಕ್ರೆದರು
* ವಿಕೆೀಂದರೀಕ್ರಣರ್ು ಶೊೀಷಣೆ ತಡೆಗಟಿೆ ಮಾನ್ರ್ನ್ ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಮತುತ
ಘನ್ತೆಯನ್ುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತತದೆ
* ಸಹಾನ್ುಭಮತಿ ಮತುತ ಸಹಕಾರ ದಂತ ಮಾನ್ವಿೀಯ ಮರಲಾಗಳನ್ುನ
ರ್ಷದಧಸುತತದೆ
5. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರ್ಾರ್ಸ್ೆಾ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುನ ಪಟಿೆಮಾಡಿ?
* ಮಮರು ಹಂತದ ಪಂಚಾಿತತಿ ರ್ಾರ್ಸೆ್ಾ
* ನ್ೆೀರ ಹಾಗಮ ನಿಯಮಿತ ಚುನ್ಾರ್ಣೆಗಳು
* ವಿವಿಧ್ ರ್ಗಾಗಳ್ಳಗೆ ಮಿೀಸಲಾತಿ
* ಹಣಕಾಸು ಆಡಳ್ಳತಾತೂಕ್ ಮುಂಗಡಪತರ ಮತುತ ಲೆಕ್ುಪರಿಶೊೀಧ್ನ್ೆ
ಜಾಾಬಾಿರಿ
* ಕಾಯಾನಿಾಾಾಹಕ್ ಮತುತ ಇತರ ಸಿಬಬಂದ ನಿೀಡಿಕೆ
* ಪಂಚಾಿತತಿಗಳು ವಿಸಜಾನ್ೆ ಗೆಮಂಡ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕ್ಡಾಡಯ
ಚುನ್ಾರ್ಣೆ.
6. ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿರ್ಷದಧಯಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ೆಾಗಳ ಪ್ಾತರ
ಾೆೀನ್ು?
* ಮಮಲಭಮತ ಸ್ರಕ್ಯಾಗಳನ್ುನ ಕ್ಲಪಸುರ್ುದು
* ಉದೆಮಾೀಗರ್ಕಾಶ್ಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುರ್ುದು
* ಕ್ಷಷಿಗೆ ನಿೀರಾರ್ರಿ ವಿಸತರಣೆ
* ಗಷಹ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಗಳನ್ುನ ಪ್ೆಮರೀತಾೂಹಿಸುರ್ುದು
* ಬಡತನ್ ಮತುತ ನಿರುದೆಮಾೀಗ ನಿಾಾರಣೆ
* ಗಾರಮಿೀಣ ಸಂಸೃತಿಯನ್ುನ ಶಿರೀಮಂತಗೆಮಳ್ಳಸುರ್ುದು
* ಅಹಾರಿಗೆ ಸಕಾಾರದ ಸ್ರಲಭಾ ಒದಗಿಸುರ್ುದು
7. ಮಹಿಳ್ಯೆರ ಸಂಘಟನ್ೆ ಮತುತ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸ್ಾಾರ್ಲಂಬನ್ೆ ಸ್ಾಧಿಸುರ್ಲಿ
ಮಹಿಳ್ಾ ಸಾಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಪ್ಾತರಾೀೆನ್ು?
* ಗಾರಮಿೀಣ ಮಹಿಳ್ೆಯರ ಸಬಲೀಕ್ರಣ
* ಗಾರಮಿೀಣ ಮಹಿಳ್ೆಯರ ಆರ್ಥಾಕ್ ಸ್ಾಾರ್ಲಂಬನ್ೆ
* ಉಳ್ಳತಾಯಕೆು ಪೆ್ಮರೀತಾೂಹ ನಿೀಡುರ್ುದು
* ಉತಾಪದಕ್ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳ್ಳಗೆ ಸ್ಾಲ ನಿೀಡುರ್ುದು
* ಕ್ುಡಿತ. ಜಮಜು ಮುಂತಾದ ದುಶಿ್ಟಗಳ ವಿರುದಧ ಹೆಮೀರಾಟ
* ಬಾಲಾ ವಿಾಾಹ. ಜಾತಿಪದಧತಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಪಿಡುಗುಗಳ
ನಿಮಮಾಲನ್ೆಗೆ ಹೆಮೀರಾಟ

1. ಬಾಾಂಕಿನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುನ ಪಟಿೆ ಮಾಡಿ. 
* ಸ್ಾರ್ಾಜನಿಕ್ರ ಹಣದ ರ್ಹಿಾಾಟನ್ುನ ಮಾಡುತತಾ.ೆ
* ಒಬಬ ರ್ಾಕಿತ/ಒಂದು ಸಂಸೆ್ಾ/ಕ್ಂಪನಿ ಆಗಿರಬಹುದು.

* ಸ್ಾರ್ಾಜನಿಕ್ರಿಂದ ಠೆೀರ್ಣಿಗಳನ್ುನ ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸುತತಾೆ.
* ಬಾಾಂಕ್ುಗಳು ಸ್ಾಲರ್ನ್ುನ ನಿೀಡುತತಾೆ.

* ಗಾರಹಕ್ರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೆ್ೀಾೆಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುತತದೆ.

* ಠೆೀರ್ಣಿದಾರ & ಸ್ಾಲಗಾರರ ಮಧೆಾ ಕೆಮಂಡಿಯಾಗಿದೆ.
* ಹೆಸರಿನ್ೆಮಂದಗೆ ಬಾಾಂಕ್ ಎಂಬ ಪದವಿರುತತದೆ.
* ಚೆಕ್ು/ಹುಂಡಿಗಳ ಮಮಲಕ್ ಹಣರ್ನ್ುನ ಪ್ಾರ್ತಿಸುತತಾೆ.
2. ಬಾಾಂಕ್ ನಿರ್ಾಹಿಸುರ್ ಕಾಯಾಗಳ್ಾರ್ುರ್ು? 
* ಠೆೀರ್ಣಿಗಳನ್ುನ ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸುರ್ುದು. * ಸ್ಾಲ ಕೆಮಡುರ್ುದು.
* ಹಣರ್ನ್ುನ ರ್ಗಾಾಿತಸುರ್ುದು. * ಹುಂಡಿಗಳನ್ುನ ಸೆ್ಮೀಡಿ ಮಾಡುರ್ುದು.
* ಚಕೆ್ುು & ಹುಂಡಿಗಳ ಮೀಲೆ ಹಣ ರ್ಸಮಲ.
* ಭದರತಾ ಕ್ಪ್ಾಟುಗಳನ್ುನ ಬಾಡಿಗಗೆೆ ಕೆಮಡುರ್ುದು.
* ವಿದೆೀಶಿ ವಿನಿಮಯದ ರ್ಾರ್ಹಾರಗಳ ನಿರ್ಾಹಣೆ.
3. ಬಾಾಂಕ್ ಮತುತ ಗಾರಹಕ್ರ ಸಂಬಂಧ್ರ್ನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
ಬಾಾಂಕ್ & ಗಾರಹಕ್ರಿಗಮ ಇರುರ್ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ುನ ಎರಡು ರಿೀತಿಗಳಲಿ
ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಸಂಬಂಧ್:-ಇದರಲಿ ಮಮರು ಪರಕಾರಗಳ್ಳಾೆ
1.ಪ್ಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ 2.ಸಹಾಯಕ್ ಸಂಬಂಧ್
3.ಕಾರುಬಾರಿ ಅರ್ಾಾ ನಿಯೀಗಿ ಮತುತ ಮುಖಾಸಾನ್ ಸಂಬಂಧ್

ವಿಶೆೀಷ ಸಂಬಂಧ್:- ಇದರಲಿ ಎರಡು ಪರಕಾರಗಳ್ಳಾೆ.
1.ಚೆಕ್ುುಗಳನ್ುನ ಮನ್ನಣ ೆಮಾಡುರ್ುದು. 2.ಗಾರಹಕ್ರ ಲೆಕ್ುಗಳ ಗರಪಾತೆ 
ಕಾಪ್ಾಡುರ್ುದು.
4. ಅಂಚೆಕ್ಛೀೆರಿಗಳು ಅನ್ೆೀಕ್ ಹಣಕಾಸಿನ್ ರ್ಾರ್ಹಾರಗಳನ್ನ ಸಹ ಕೆೈಗಮೆಳುತಿಿತಾ.ೆ 
ಸಮರ್ಥಾಸಿ.
* ರಾಷಿರೀಯ ಉಳ್ಳತಾಯ ಪತರ * ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳತಾಯ ಖಾತೆಗಳು
* ಕಿಸ್ಾನ್ ವಿಕಾಸ ಪತರ * ಆರ್ತಾ ಠೆೀರ್ಣಿಗಳು
* ಅಂಚೆ ವಿಮ * ನಿರ್ಷತಿತ ಾೆೀತನ್
* ಹಣದ ರ್ಗಾಾರ್ಣೆ
5. ಬಾಾಂಕ್ ಖಾತಯೆನ್ುನ ತೆರೆಯುರ್ ವಿಧಾನ್ರ್ನ್ುನ ವಿರ್ರಿಸಿ.
* ಬಾಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ುನ ನಿಧ್ಾರಿಸುರ್ುದು
* ಬಾಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ುನ ಸಂಪಾಕಿಸುರ್ುದು
* ಪರಸ್ಾತರ್ನ್ೆ ಅಜಾಯನ್ುನ ತುಂಬುರ್ುದು
* ಪರಿಚಿತರ ಉಲಿೆೀಖನ್ರ್ನ್ುನ ಕೆಮಡುರ್ುದು
* ಅಜಾಯನ್ುನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಪಿಪಸುರ್ುದು
* ಅಧಿಕಾರಿಯ ಒಪಿಪಗೆ
* ಆರಂಭಿಕ್ ಠೆೀರ್ಣಿ
6. ಬಾಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುರ್ುದರಿಂದ ಆಗುರ್ ಅನ್ುಕ್ಮಲಗಳ್ಾರ್ುರ್ು? 
* ಹಣದ ಭದರತೆ ಕಾಪ್ಾಡುತತದೆ.
* ಹಣದ ಪ್ಾರ್ತಿಗಳನ್ುನಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕ್ಾಾಗಿದೆ.
* ಹಣರ್ನ್ುನ ರ್ಸಮಲ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದೆ.
* ಸ್ಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಾಧ್ಾಾಾಗುತತದೆ.
* ರ್ಾರ್ಹಾರಗಳನ್ುನ ಸುಗಮಾಾಗಿ ನ್ಡೆಸಲು ಸ್ಾಧ್ಾ.
* ಭದರತಾ ಕ್ಪ್ಾಟುಗಳನ್ುನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
7. ಉಳ್ಳತಾಯ ಖಾತೆ ಹಾಗಮ ಚಾಲತ ಖಾತೆಗಳ್ಳಗಿರು ರ್ಾತಾಾಸಗಳ್ೀೆನ್ು? 

ಉಳ್ಳತಾಯ ಖಾತೆ
* ಾೆೀತನ್ ಪಡೆಯುರ್ರ್ರು/ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಹೆಮಂದರುರ್ ಜನ್ರು ಈ 
ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯುತಾತರೆ.
* ಚೆಕ್ುು ಪುಸತಕ್/ಹಣ ಹಿಂದಕೆು ಪಡೆಯುರ್ ಚಿೀಟಿಯ ಮಮಲಕ್ ಹಣರ್ನ್ುನ 
ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸ್ಾಧ್ಾವಿದೆ.
* ಈ ಠೆೀರ್ಣಿಗಳ್ಳಗೆ ಬಡಿಡಯನ್ುನ ನಿೀಡಲಾಗುತತದೆ

ಚಾಲತ ಖಾತೆ
* ಾಾಾಪ್ಾರಸಾರು, ಾಾಣಿಜಾ & ಔದೆಮಾೀಗಿಕ್ ಸಂಸೆ್ಾಗಳು ಈ ಖಾತೆಯನ್ುನ
ತೆರೆಯುತಾತರೆ.
* ಮರು ಪ್ಾರ್ತಿ, ಬೆೀಡಿಕೆ ಠೆೀರ್ಣಿಗಳು ಮತುತ ಉಪಸಗಾ ರ್ಾರ್ಹಾರಗಳ 
ಮಮಲಕ್ ಹಣರ್ನ್ುನ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸ್ಾಧ್ಾವಿದೆ.
* ಈ ಠೆೀರ್ಣಿಗಳ್ಳಗೆ ಬಡಿಡಯನ್ುನ ನಿೀಡುರ್ುದಲಿ.
8. ಬಾಾಂಕ್ ಒದಗಿಸುರ್ ವಿವಿಧ್ ಸ್ೆೀಾಗೆಳನ್ುನ ಪಟಿೆ ಮಾಡಿ. 
* ಜಮಾ ಕಾಡುಾಗಳನ್ುನ ಕೆಮಡುರ್ುದು.
* ಮನ್ೆಕ್ಟೆಲು, ಾಾಹನ್ ಖರಿೀದಗೆ ಸ್ಾಲ ನಿೀಡುರ್ುದು.
* ಪರಸಪರ ನಿಧಿಗಳನ್ುನ ನಿರ್ಾಹಿಸುರ್ುದು.
* ಭದರತಾ/ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಪ್ಾಟುಗಳನ್ುನ ಕೆಮಡುರ್ುದು. * ಭರರ್ಸೆ್ಯ ಸೆ್ೀಾೆಗಳು
* ಸಹಿಗಳ್ಳಗೆ ಜಾಾಬಾರಿಿ ಹಾಕ್ುರ್ುದು.
9. ಬಾಾಂಕ್ುಗಳ ವಿವಿಧ್ ಪರಕಾರಗಳನ್ುನ ಹೆಸರಿಸಿ.
* ಕೆೀಂದರ ಬಾಾಂಕ್ು ಅರ್ಾಾ ರಿಜವ್ಾ ಬಾಾಂಕ್ು * ಾಾಣಿಜಾ ಬಾಾಂಕ್ುಗಳು
* ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿರ್ಷದಧ ಬಾಾಂಕ್ುಗಳು * ಸಾಳ್ಳೀಯ ಬಾಾಂಕ್ುಗಳು
* ಭಮ ಅಭಿರ್ಷದಧ ಅರ್ಾಾ ರ್ಾರ್ಸ್ಾಯ ಬಾಾಂಕ್ುಗಳು
* ಸಹಕಾರಿ ಬಾಾಂಕ್ುಗಳು8

ರ್ಾರ್ಹಾರ ಅಧ್ಾಯನ್
೧. ಬಾಾಂಕ್ು ರ್ಾರ್ಹಾರಗಳು
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ಭಾರತದ ನ್ಕಾಶೆ



 

 

ĜỳѕΠ�јłģ’ĻјΎłĄ’-1���2021-22  

ΤẂў:�ẃĜỳъ�ΤǼỳї������������������������������������������������������10ė’†�ѓџхΎ�

ẃќў:�3�хгĎ’хಳù����������������������������������������������������егухಳù:�80�

I. и� Ą’ಳ ¯ ї� јłģ ’Ļх ΣĆ ’� еєĢ ỳ �е ј ―ђ ă� Ħ’† ΣĄ ’х ΣĆ’� ėỳ ґ — Ĩ� јĝ ỳ ă ў� йѓķџ хಳ ї— Ļ� Ą’ ―я Ġ ỳ¯ ĕ’.�

е Ẁ ÷х ಳ Ρń� Ħ’ш — ĭ� ẃ ―уķĢ ỳ ѕ�й ѓķџ Ẁ ї— Ļ� жΠ Χ ,�й ѓķџ �њ Ğ’ў ґ — �Ą’ ―·Ĳџ — Ẁ �ċ ỳхѕ ΡńΞ † �

у łĜỳ ƒ џх ġ ’üг ΐ Ć’� ј ―ђ ă� й ѓķџ Ẁ ї— Ļ�њ Ğ’Ν Π .��������������������������������������������
8x1=8�

1.Θł·ẂΠĆ’�њгĆỳಳѕΡń�ќ—уķ�ĢỳŁĘỳџẀї—Ļ�Ĝỳяґ—�ѕẃķу(јџĢỳї¯)хಳї—Ļ�Β†Ήѕ�Ѕцψ�ĕ’―Ğ’�

��н)�ъĦỳг¯†φ������Θ)�ęỳџ―ά�Υĝỳφ���Χ)�2ė’†�Ĥỳ�жґг���Ή)�Κ†φ�ąỳΧг�

2.�ěỳџѓѕΡń�џшė’ĝỳѕ�Ѕѕґ�ěỳĤỳĢỳџ—�ĞỳъŁ��

  ಎ) ಆಂಧ� ಪ�	ೇಶ     ) ತ�ಳ��ಾಡು     �) ಕ�ಾಟಕ        �) ಮ�ಾ�ಾಷ� 

3.�зΎķ†˜Ć’�ẃĄỳăΠ�уĊ’†ΠхಳΡń�ΧΧ�ĄỳŁΛџхಳї—Ļ�еಳẀΉẃ—Ύķџ—Ẁ÷ѕĄ’Ĩ�Ąỳџђ�
��н)�ћłĤỳĲĉỳџ���� Θ)�Βџ—ĕ’―Ł†х��� Χ)�њяѓї������ Ή)�Ą’―†ќ—Ģỳѕ�
4.�ĥỳĜỳTу�еẃĜỳїē’�нї—ĻẀ÷ѕ—�иĆỳхĠ’†�ẃĜỳъѕΡńџ—Ẁ�зѕџ�јłΎљґĢỳ¯ĕ’.�

��н)еẃĜỳї�ĥỳĜỳTу�еẀĄỳẁ�Θ)ĥỳĜỳTу�ẃķџΤėỳŁẃ�Χ)ẃĜỳї�ĥỳĜỳTу�еẀĄỳẁ�Ή)Ρгхѓņ�еẃĜỳїē’�

5.��˜ѓł�уĠỳĄỳџė’―њľї—�ѓїĻ�жѓŀ�ẃгē’―†ẂĄỳĨ¯�˜ѓłІгѕї—Ļ�ΘΉẃ—Ẁ�ĄỳўăѕΡń�ē’―я¯џ—Ẁ÷ѕ—��

  ಎ) ಸಂ!ಾವ�ೆ ಸ#ತ ದು�%  ) ಶ�ಮ &ಭಜ�ೆ �) ಸಂ!ಾವ�ೆ ರ#ತ ದು�% �) &*ೇಷ ಪ+,- 

6. ĥỳĜỳїŁĢỳ¯�ěỳџѓѕΡń�јΠẃџђ�ќġ’ў—�и�еẀΑўΡń�Θ†ಳùѓķĕ’.�

��н)�шΣĆỳґ��� Θ)�Ě’†ΧĆ’�Ąỳґ��� Χ)�ќġ’Ćỳґ��Ή)�Βхăќї�Ĝỳο�ẃ―ο�Ĝỳџ—ѓхಳ�Ąỳґ�

7.�жΏăу�еΙẀ‗ΐĺĢ’гѕĞ’�ъїџ�жΏăу�уĠỳŁђѕ�Ħ’шĭಳĢ’гѕ—�Ħ’†ΣѕẀџ—�

��н)�Ę’―ł.Ą’―†Ρο�Ąỳńуă��Θ)�Ę’―ł.Λўφ�ќѓ—ķ�ĚỳґĴΤο��Χ)�еќѓŁă�ĥ’ο��Ή)ќẄњ―ς�йψ�Ẅά�

8.�ˆĥỳο�ΤĄỳẃ�јѓłхಳї—Ļ�Β†я—Ẁ�ẃгĥ’ĸ�

  ಎ) ಭೂ ಅ2ವೃ45 6ಾ7ಂ8 ��Θ) ಸಹ:ಾ+ 6ಾ7ಂ8   Χ) Πъϊă�ĚỳŁгά�� Ή) ಅಂ;ೆ ಕ<ೇ+                

II. и� Ą’ಳ ¯ ї� јłΎ Џ гѕ — �јłģ ’Ļх ―� р гĕ ’―г ѕ —� Ģỳ у ŁѕΡ ń� йѓ ķџ �њ Ğ’Ν Π :���� � 8x1=8������������
9.�Ć’―†Ģỳ�Ę’―†ш—ă¯†ẃџ�жяΣѓ�Ą’†гѕłĢỳѕ—ѕ—�Ħ’†Ć’?�
10.�ẃĦỳўу�ĥ’‡їŁ�јѕĺΎ�нгѕĞ’†ї—?�
11.�ěỳџѓẀ÷�ĝỳẀ�Π†Ύў�ΒẁŁΧż†уџђẀї—Ļ�јłΎĘỳΐΧĕ’?�
12.�ẃгěỳẀė’�џΨѓ�ѕ—ΉΛ�нгѕĞ’†ї—?�
13.�иģỳїŁ�ĞỳъŁхಳù�еΑу�ќġ’ўї—Ļ�јĐ’ў—ѓķĢ’.�Ħ’†Ć’?�
14.�уј—ļ�ќђ—Ķ�ΐ†цă�Ąỳґ�ē’†Ģỳгẁ�ΨΉΐэ—ĲĄ’―ಳùŅẀ�ĥỳќєŁă�Ħ’―гΐĕ’.�оĄ’?�
15.�ΒΠ†Ωѓ�T†ΤēỳẀΑўї—Ļ�еĔ’‡ăΧΠ.�
16.�Ď’ΡģỳΓгή�нгѕĞ’†ї—?�
�



 

 

III. и� Ą’ಳ ¯ ї� јłΎ Џ гѕ — �јłģ ’Ļх ―� н џя Πг ѕ� ėỳ ґ— Ĩ� Ģỳ у Ł хಳ Ρń� й ѓķΠ Χ :�� � ����8x2=16������������
17.�њĄỳŉφ�уѕїѕ�јΠĒỳќхġỳẀ÷Ẁ÷?��
18.�1ė’†�жгĆ’―ń†�ќĞỳю�ў—ѕĺĄ’Ĩ�Ąỳџђхġ’†ї—?�
19.�ěỳџѓ�Τĕ’†ģỳгх�Β†Ύў�йĕ’Ĺ†ẁхಳù�ĝỳẀ÷Ẁ÷?����������еєĢỳ�

�зΎķ†˜ї�ΐїхಳΡń�˜†ėỳĕ’―гΐĆ’�їќŀ�ĚỳгіẀŁ�ẄѕĆ’яґ—�ĄỳџђхġỳẀ÷Ẁ÷?�
20.�ĥỳĜỳTу�ẃķџΤėỳŁẃ�ẃẀăĢỳŁјуĢỳѕ—ĕ’гѕ—�Ħ’†Ć’�Ħ’†ಳùΤΠ.����еєĢỳ�

ѕ—ΉΛў�ēỳџѓќŁē’ўї—Ļ�ΤẀΠΧ.�
21.�я―ο�нгѕĞ’†ї—?�йĕỳẄџĒ’�Ą’―Ή.�
22.�еџђŁ�ẃгџƒĒ’Ć’�Β†Ẁ÷�ẃ―˜ẃ—Ẁ�уłќхġ’†ї—?�
23.�ěỳџѓѕΡń�ĆỳłΚ†ђ�жΏăу�јΠΧĸΎ�Ħ’†¯ĕ’?�
24.�ěỳџѓѕΡńџ—Ẁ�йѕŁΚхಳ�јłẀѓăу�ẃгĥ’ĸхಳї—Ļ�Ħ’ẃΠΧ.�
�

IV. и� Ą’ಳ ¯ ї� јłΎ Џ гѕ — �јłģ ’Ļх ―� ж џ —� Ģỳ у Łх ಳΡ ń� йѓ ķΠ Χ :�� �� � �� �� � �� �� � ��� � ��9x3=27� �� � �� �� ������
25.�Θł·ό�Υƒђΐгѕ�йгĎỳѕ�јΠĒỳќхಳ�ј·Ĳ�ĜỳΉ.������������еєĢỳ�

ˆѓ―ķΠї�ĞỳΌ�ĉ’їĻќŀΣĆ’�Θł·Ẃџ�Τџ—ѕĺ�ў—ѕĺ�еΒĢỳўăĢỳ¯ѓ—ķ.�оĄ’?�
26.�њłẄŀẃĜỳъѕ�Ě’―†іė’хಳї—Ļ�ΤẀΠΧ.�
27.���1857џ�ѕгĆ’ў—�Θł·Ẃџї—Ļ�ěỳџѓΐгѕ�Ħ’―џ�Ħỳу—ẀΡń�ΤљґĢỳΝѓ—�оĄ’?���
28.�џĤỳŁĕ’―гΐĆ’�ěỳџѓѕ�ẃгњгіẀї—Ļ�ΤẀΠΧ.��
29.�ẃгц·ѓ�ќѓ—ķ�еẃгц·ѓ�Ą’ґẃĆỳџџ�їя—Τї�ẀŁēỳŁẃхġ’†ї—?��
30.�ћ―у—ΧѓĄ’Ĩ�Ąỳџђхಳї—Ļ�ј·Ĳ�ĜỳΉΠ.�
31.�ĥỳΠĆ’ў�Ęỳłќ—фŁē’ўї—Ļ�ΤẀΠΧ.������������еєĢỳ�

�Ą’‡ĆỳΠĄỳ�ĥỳĸΒ†уџђѕ�Λ†Ġ’�јłěỳẀ�Θ†џ—Ẁ�егẁхġỳẀ÷Ẁ÷?�
32.�Ρгх�ẃĜỳїē’ўї—Ļ�Ħ’†Ć’�ĥỳΑẃ—Ẁ÷ѕ—?����������еєĢỳ�
���ĆỳłΚ†ђ�еΙẀ‗ΐĺў�ќẄѓņẀї—Ļ�у—Πѓ—�Τģ’ń†ΦΧ.�
33.�ĚỳŁгά�ąỳē’ўї—Ļ�ē’Ğ’ў—Ẁ�ΤĖỳїẀї—Ļ�ΤẀΠΧ.�����еєĢỳ�

ĝỳĞ’†� рњľ� ќї—ẂŁėỳхΡ� ẃņ� йĕ’―Ł†х� йΐĹΛўї—Ļ� ĥỳĸΓẃґ—� зẂĲјэĲΡń� ẃґĦ’� ĥ„уўăхΣĆ’�
жΠΧĄ’―ಳŅĚ’†Ąỳѕ�ẃгĥ’ĸхಳù�ĝỳẀ÷Ẁ÷?��

V. и� Ą’ಳ ¯ ї� јłΎ Џ гѕ — �јłģ ’Ļх ―� н гэ Πг ѕ� Ẅѓ —ķ� Ģ ỳу Ł хಳ Ρń� й ѓķΠ Χ :�����������4x4=16�������������
34.�ĥỳņѓгѓł�шಳùẀΣўΡń�ĚỳґхгĆỳіџ�Ύґуџ�ĘỳѓłẀї—Ļ�ΤẀΠΧ.������еєĢỳ�

��еẃẄĄỳџ�шಳùẀΣўї—Ļ�ΤẀΠΧ.��
35.�ĥỳņѓгѓłť�Ħ’―†ĞỳэѕΡń�ĆỳгΑ†TўẀџ�ĘỳѓłẀї—Ļ�ΤẀΠΧΠ.�
36.�ěỳџѓѕΡńї�Βџ—ĕ’―Ł†хѕ�њĆ’Ī�њĞ’ΝΠ.�
37.�ќ—гĆỳџ—�Ě’ġ’�ќѓ—ķ�ΨгĆỳџ�лѓ—хಳ�їя—Ẁђ�ẀŁēỳŁẃ�ΎΣΧ.��
VI. 38.� ě ỳ џѓ ѕ � їǻ ’ў ї— Ļ� њĞ ’ѕ — �зẀ ÷ хಳ ї— Ļ� х —џ — ΎΧ :��� � � ����1+4=5�������������

н)�82�
�
  �?� ಪೂವ �ೇ@ಾಂಶ�

����Θ)�їќăĕỳ�їΐ�
Χ)�ќ—гĚ’‡�Ħ’‡�
Ή)�#�ಾಕುA Bೕಜ�ೆ 



ĜỳѕΠ�јłģ’ĻјΎłĄ’-2.�2021-22 

ΤẂў:�ẃĜỳъ�ΤǼỳї������������������������������������������������������10ė’†�ѓџхΎ�

ẃќў:�3�хгĎ’хಳù����������������������������������������������������егухಳù:�80�

I. и� Ą’ಳ ¯ ї� јłģ ’Ļх ΣĆ ’� еєĢ ỳ �е ј ―ђ ă� Ħ’† ΣĄ ’х ΣĆ’� ėỳ ґ — Ĩ� јĝ ỳ ă ў� йѓķџ хಳ ї— Ļ� Ą’ ―я Ġ ỳ¯ ĕ’.� � еẀ ÷ хಳ Ρń�

Ħ ’ш —ĭ� ẃ ―у ķĢ ỳѕ �й ѓķџ Ẁ ї—Ļ� ж ΠΧ ,� йѓ ķџ �њ Ğ’ў ґ —�Ą ’―· Ĳџ —Ẁ � ċỳ хѕ ΡńΞ † � уłĜỳ ƒ џх ġ ’üг ΐ Ć’� ј ―ђ ă �

й ѓķџ Ẁ ї— Ļ� њĞ’Ν Π .��������������������������8x1=8�

1.�ėỳхΠ†у�ĥ’†Ģỳ�ẀŁẀĥ’ĸўї—Ļ�ċỳΠĆ’�ѓгѕї—�

 ಎ) �ಾರ� �ೇ��ಂ�    �) �ಾ� �ಾ� �ಾ�ೕಸ   �) �ಾ� �ಾ� �ೌ�  �) ��ಯಂ �ೆಂ�ಂ� 

2.�ěỳџѓ�ẃĄỳăџẀ÷�ĥ’‡Βу�ĄỳĝỳăшџĒ’ў�ќ―ґу�Ẁẁ�јΉΧĄ’―гя�ẃгĥỳĸї�

  ಎ) ಜಮು"-�ಾ$%ರ     �) ಜು&ಾಗಢ      �) �ೈದ+ಾ�ಾ,        �) -ೖಸೂರು 

3.�и�Ą’ಳ¯ї�ĝỳẀ�ẃќĥ’Łў—�ěỳџѓѕΡń�ĥỳẀăΎłуĢỳ¯�Ħỳх―�ẃĜỳъѕ�нĠỳń�ẃķџхಳΡńў―�ĢỳŁјуĢỳ¯�ẄΘľĕ’.� 

   ಎ) ಭ01ಾ�2ಾರ   �) 3ರು4ೂೆ5ೕಗ   �) ಬಡತನ     �) ಭ:ೕ;ಾ<ದ&ೆ� 

4.�ẃгΤĖỳї�----�Ύѕ—ĹјΉў�ќ―ґу�Υƒђ�ќ―ґћ―ѓ�ẄĄ’Ĩгњ�егẁẀї—Ļ�ẃгΤĖỳїѕΡń�еಳẀΉẃĠỳ¯ĕ’.��

   ಎ) 45&ೇ   �) 46&ೇ   �) 73&ೇ   �) 86&ೇ�

5.�и�Ą’ಳ¯їẀ÷хಳΡń�ĝỳẀ÷ѕ—�ẃгěỳẀė’�џΨѓ�ѕ—ΉΛĝỳ¯ĕ’.��

   ಎ) 4ಾCಯರ �ೋD     �) �ೈEಾF�ೆಗಳ ದು�-  �) �ೕC ಬCಯ �ಾ5Hಾರ   �) �ಾಹನಗಳ FHೇF� 

6. оΓłψ�ќѓ—ķ�Λ†�ΎгхಳΡń�Θ†ಳùẀ�ќġ’ўї—Ļ�њгĆỳಳѕΡń�Ψ†Ć’ї—ĻēỳķĞ’ 

   ಎ) �ಾಲ�ೖೆLಾM          �) Nಾ�ನ ಹೂಯುO   �) �ಾPಯ ಹೂಮQ ೆ    �) ಆಂSD 

7.�ċỳхΎу�ĜỳїẀ�еΙẀ‗ΐĺ�Ẁџΐхಳ�јłуэĒ’ў�Ħ’―Ē’�Ħ’―Ύķџ—Ẁ�ẃгĥ’ĸ����

  ಎ) ಯು&ೆLೂೆTೕ     �) ಯು3LೆU  �) �ಶW�ಾ5ಂ�     �) ಯು.ಎ�.�.X������ 

8.�ĚỳŁгу—хಳ�ĚỳŁгά�нгѕ—�уĞ’ўґļя—Ẁ�ĚỳŁгά��

  ಎ) L�ೇY �ಾ5ಂ� ಆU -ೖಸೂZ    �) L�ೇY �ಾ5ಂ� ಆU ಇಂ�\ಾ   

  �) ]ಾರ^ೕಯ Fಜ_ �ಾ5ಂ�        �) ಸಹ�ಾF �ಾ5ಂ�        
         

II. и� Ą’ಳ ¯ ї� јłΎ Џ гѕ — �јłģ ’Ļх ―� р гĕ ’―г ѕ —� Ģỳ у ŁѕΡ ń� йѓ ķџ �њ Ğ’Ν Π :����� � 8x1=8����������������
9.�ěỳџѓѕ�јłєќ�ĞỳĤỳŸіŁƒџ—�ĝỳџ—?��
10.�нџяė’†�жгĆ’―ń†�ќĞỳю�ў—ѕĺĄ’Ĩ�ĄỳџђĢ’†ї—?�
11.�ѓ‗Ύ†ў�ъхѓķї—Ļ�ĢỳŁąỳŁΒΧ.�
12.�ѕ—ΉΛ�нгѕĞ’†ї—?�
13.�ĜỳΤї�Ẅ―ў—ń�нгѕĞ’†ї—?�
14.�ΛуĨґ—�ќђ—Ķ�Ħ’†Ć’�йѓļΎķĝỳх—ѓķĕ’?�
15.�ѓĠỳĕỳўẀї—Ļ�Ħ’†Ć’�јĐ’ўњẄ—ѕ—?��
16.�ěỳџѓѕΡń�ĆỳłẄу�ẃгџƒĒỳ�ĄỳΞĹ�ĝỳĢỳх�ċỳΠĆ’�њгѓ—?�
�



III. и� Ą’ಳ ¯ ї� јłΎ Џ гѕ — �јłģ ’Ļх ―� н џя Πг ѕ� ėỳ ґ— Ĩ� Ģỳ у Ł хಳ Ρń� й ѓķΠ Χ :���� � � 8x2=16����������
17.�ěỳџѓĄ’Ĩ�Ħ’―ẃ�ъґĜỳхă�угя—�ΨΉўґ—�ĄỳџђĢỳѕ�егẁхಳї—Ļ�ш˜ăΧΠ.�
18.�ẃĦỳўу�ĥ’‡їŁ�јѕĺΎў�Βњгіė’хġỳẀ÷Ẁ÷?�
19.�јгшΥ†ґ�ѓѓņхġỳẀ÷Ẁ÷?�
�����������������еєĢỳ�

�ěỳџѓ�ќѓ—ķ�Ęỳˆĥỳķїѕ�ќĖ’Ł�йΐņхĻē’Ć’�ĄỳџђĢỳѕ�ΤẂўхಳù�ĝỳẀ÷Ẁ÷?�
20.�ĥỳĜỳtу�еẃĜỳїē’Ć’�ĄỳџђхġỳẀ÷Ẁ÷?�
���������������еєĢỳ�

ĕ’―гΘў�ẃņџ―јẀї—Ļ�ΎΣΧ. �
21.�ј―ẀăцэĲ�ќѓ—ķ�јΥĭќ�цэĲхΣ¯џ—Ẁ��ẀŁēỳŁẃхಳї—Ļ�ΎΣΧ.�
22.�ĜỳŁгĆ’―ł†ϊ�Ąỳя—хಳ�ґƒђхġ’†ї—?�
23.�ќΨġỳ�ẃгцэė’�ќѓ—ķ�жΏăу�ĥỳņẀґгњė’�ĥỳіė’ўΡń�ќΨġỳ�ẃņẃĦỳў�ẃгцхಳ�ĘỳѓłĢ’†ї—?�
24.�йѕŁќĆỳΠĄ’ў—�ẃ‗ъėỳѓŀу�шэ—Ẁ·Ą’ĝỳ¯ĕ’.�оĄ’?�
�

IV. и� Ą’ಳ ¯ ї� јłΎ Џ гѕ — �јłģ ’Ļх ―� ж џ —� Ģỳ у Łх ಳΡ ń� йѓ ķΠ Χ :�� �� � �� �� � �����������������9x3=27�
25.�Θł·Ẃџ�ĄỳґѕΡń�Ę’―†Ρ†ύ�ẀŁẀĥ’ĸўΡń�ѓгѕгѓẄ�ẃ—ĖỳџĒ’хġỳẀ÷Ẁ÷?�
���������������еєĢỳ�

ẃгĆ’―ΣŅ�ĞỳўђĶї—�ĥỳņѓгѓłť�Ħ’―†ĞỳэѕΡń�Ħ’―†ĞỳΉѕ�уłќẀї—Ļ�ΤẀΠΧ.�
26.�ĥỳņΚ�ΤĢ’†Ąỳїгѕџ�˜гѓė’хಳї—Ļ�ΤẀΠΧ.�
27.��1857џ�ѕгĆ’Ć’�жΏăу�њѕĠỳẀĒ’хಳù�Ħ’†Ć’�ĄỳџђĢỳѕẀ÷?�ΤẀΠΧ.���
28.�ěỳџѓ�ќѓ—ķ�˜†ėỳ�їя—Τї�ẃгњгѕẀї—Ļ�ΤẀΠΧ.�
29.��еẃгц·ѓ�ѕ—ΉΛĆỳџ�ẃќĥ’Łхಳї—Ļ�ј·Ĳ�ĜỳΉΠ.�
30.�ěỳџѓѕΡńџ—Ẁ�јłќ—ф�њгѕџ—хಳї—Ļ�ј·Ĳ�ĜỳΉ.�
31.�ěỳџѓѕ�жΏăĄỳΙẀ‗ΐĺўΡń�Ą’‡ĆỳΠĄ’хಳ�ќẄѓņẀї—Ļ�ΤẀΠΧ.��
����������������еєĢỳ�
��ћ―угјѕ�јΠĒỳќхಳї—Ļ�ΚѓĆ’―Σẃґ—�Ą’‡Ć’―ಳŅĚ’†Ąỳѕ�ќ—ė’ĻшĭΠĄ’�уłќхಳї—Ļ�ΎΣΧ.�
32.�еėỳΙẀ‗ΐĺ�нгѕĞ’†ї—?�еѕĄ’Ĩ�Ąỳџђхġ’†ї—?�
���������������еєĢỳ�
���ĆỳгΑ†tўẀџ�ĆỳłќẃņĞỳъŁ�уґļė’ўї—Ļ�ΤĄ’†гΐł†уџђѕ�Ψė’ĻĠ’ўΡń�ΎΣΧ.�
33.�ĚỳŁгά�ΒẀăΨẃ—Ẁ�ĄỳўăхġỳẀ÷Ẁ÷?��
���������������еєĢỳ�
йѕŁќĆỳΠĄ’ў�х—ђґƒђхಳї—Ļ�ΤẀΠΧ�

V. и� Ą’ಳ ¯ ї� јłΎ Џ гѕ — �јłģ ’Ļх ―� н гэ Πг ѕ� Ẅѓ —ķ� Ģ ỳу Ł хಳ Ρń� й ѓķΠ Χ :������������������4x4=16�
34.�ěỳџѓѕ�ĥỳņѓгѓłť�Ħ’―†ĞỳэѕΡń�ќгѕĆỳΚхಳ�ĘỳѓłẀї—Ļ�ΤẀΠΧ.�
���������������еєĢỳ�

ĥỳņѓгѓłť�Ħ’―†ĞỳэѕΡń�ẃ—ěỳό�шгѕł�Ě’―†ẃџ�ĥỳіė’ўї—Ļ�ΤẀΠΧ.�
35.�ěỳџѓѕ�ĥỳņѓгѓłť�Ħ’―†ĞỳэѕΡń�Ğ’‡ѓ�ќѓ—ķ�ĄỳΚăуџ�јłΎћэė’ўї—Ļ�ΤẀΠΧ.�
36.�ќΨġ’ўџ�ĥỳĸїĜỳї�йѓķќ�јΉẃґ—�Ą’‡Ć’―ಳŅњẄ—ĕỳѕ�уłќхġỳẀ÷Ẁ÷?��
37.�ẀŁẀĥỳўѕ�Ęỳłќ—фŁē’ўї—Ļ�ΤẀΠΧ.�
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ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪ್ತ್ರರಕನ-3   2021-22  
     ವಿಷಯ: ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ                                                      10ನನೇ ತರಗತ್ರ 

ಸಮಯ: 3 ಗಂಟನಗಳು                                                    ಅಂಕಗಳು : 80 

I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರ್ಾಣಯ ಉತ್ತರಗಳನಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಕು 
ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನಕೆ ಆರಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರಕವ ಜಾಗದಲಿ್ಲಯೇ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ಪ್ೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನಕೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.             8x1=8 

1. “ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಕಲ್ಲ” ನೀತಿಯನ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತ್ಂದ ಗವನ್ನರ್ ಜನ್ರಲ್.       

ಎ. ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲೆೆಸೆ್ಲ  ಬಿ. ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರನ್ ವಾಲಿಸ್   ಸ್ಲ. ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸ್ಲ ಡಿ. ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಂಕ್ 
2. 1938 ರ ಹರಿಪತರ ಕಾಂಗೆೆಸ್ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದವರತ. 

ಎ. ಸರ್ಾ್ರ್ ವಲ್ೆಭಬಾಯಿ ಪಟೆೇಲ್  ಬಿ. ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೆೇಡಗಕರ್ 

ಸ್ಲ. ಬಾಲ್ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲ್ಕ   ಡಿ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಬೆ ೇಸ್ 

3. ಪಂಚಶೀಲ್ ತ್ತ್ವಗಳಿಗ ಚೀನಾದ ಪೆಧಾನ ಚೌ ಎನ್ ಲಾಯ್ ಜೆೊತೆ ಒಪಪಂದಕೆಕ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಕದ ಭಾರತ್ದ ಪೆಧಾನ್. 
ಎ.ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು   ಬಿ. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ ೂರ್ ಶಾಸ್ಲಿ 
ಸ್ಲ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ    ಡಿ. ಆಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೆೇಯಿ 

4. ಅಸಪೃಶಯತೆಯ ಆಚರಣೆಯತ ಕೆ್ಮೀಣವಾಗಿ ಕ್ಡಿಮಯಾಗತತಿುದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, 
ಎ. ಹೆಚುುತಿಿರುವ ಉಉರೆ್ ಯೇಗವಕಾಶಗಳು  ಬಿ. ಹೆಚುುತಿಿರುವ ಸಾಕ್ಷರತೆ 
ಸ್ಲ. ಉತಿ್ಮ ಆರೆ ೇಗಯ ಸೌಲ್ಭಯಗಳು  ಡಿ. ಉತಿ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ವಯವಸೆೆ 

5. ನ್ಮನದಾ ಬಚಾವೀ ಆಂದೆೊೀಲ್ನ್ದ ನೆೀತ್ೃತ್ವ ವಹಿಸಿದದವರತ. 
ಎ. ಮೇಧಾ ಪಾಟಕರ್  ಬಿ. ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ್ ಸ್ಲ. ಕುಸುಮಾ ಸೆ ರಬ ಡಿ. ಸುಂದ್ರ್ ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ 

6. ಭಾರತ್ದ ಅತ್ಯಂತ್ ಶೀತ್ವಾದ ತಿಂಗಳು. 
ಎ. ನವೆಂಬರ್  ಬಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್  ಸ್ಲ. ಜನವರಿ  ಡಿ. ಫೆಬರವರಿ 

7. ಗಾೆಮ ಸವರಾಜಯ ಪರಿಕ್ಲ್ಪನೆ ನೀಡಿದವರತ. 
ಎ. ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು   ಬಿ. ಬಾಲ್ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲ್ಕ  

ಸ್ಲ. ಸರ್ಾ್ರ್ ವಲ್ೆಭಭಾಯಿ ಪಟೆೇಲ್  ಡಿ. ಮಹಾತಾಾ ಗಾಂಧಿೇಜಿ 
8. ‘ಬಿಳಿಕಾೆಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ‘ಎಂದು ಪೆಖ್ಾಯತ್ರಾದ ಉದಯಮಿ. 

 ಎ. ಡಾ. ಪರತಾಪ್ ರೆಡಿ ಬಿ. ನರೆೇಶ್ ಗೆ ೇಯಲ್ ಸ್ಲ. ವರ್ೇ್ಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಡಿ. ಕಿರಣ್ ಮುಜಮ್ ರ್ಾರ್ ಷಾ 
II.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಒೊಂದೊೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.                               8×1=8 

9. ಬಂಗಾಳದ್ಲಿೆ ದಿಿ ಪರಭುತಿ್ವನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ಂದ್ವರು ಯಾರು? 
10. ಶುದಿಿ ಚಳುವಳಿಯನುು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ು? 
11. ಮಾನವ ಹಕುಕಗಳ ದಿನವನುು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದ್ು? 
12. ನಿತ್ಯಹರಿದಿ್ಣ್ ಕಾಡುಗಳು ಸರ್ಾ ಹಸ್ಲರಾರ್ರಲ್ು ಕಾರಣವೆೇನು? 
13. ಮಿಶರಬೆೇಸಾಯ ಎಂದ್ರೆೇನು? 
14. ಒಂದ್ು ರೆ್ೇಶದ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯನುು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಆರ್ಾಯದಿಂದ್ ಅಳೆಯುವುದ್ು ಸಮಂಜಸವಲ್ೆ. ಏಕೆ? 
15. ವಿಶಿ ಗಾರಹಕ ಆಂರೆ್ ೇಲ್ನದ್ ಚರಿತೆರಯಲಿೆ ಮಾರ್ಚ್ 15 1962 ಏಕೆ ಒಂದ್ು ಮಹತಿ್ದ್ ದಿನವಾರ್ರೆ್? 
16. ಕೆೈಗಾ ಅಣುಸಾೆವರ ವಿರೆ ೇಧಿ ಚಳುವಳಿಯನುು ಏಕೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ು?. 



 

III. ಈ ಕೆಳರ್ನ ಪರತಿಯಂದ್ು ಪರಶೆುಗ  ಎರಡರಿಂದ್ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕಯಗಳಲಿೆ ಉತಿ್ರಿಸ್ಲ :                                8×2=16 
17. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಕೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡನ ಹಿಡಿಯಲನ ಯನರಕೊೋಪಿಯನ್ುರನ್ನು ಪಕರೋರಕೋಪಿಸಿದ ಅಂಶರ್ಳಾವುವು? 
18. ಭಾರತದ ಸ್ಾಾತಂತರಯ ನ್ಂತರ ದಕೋಶವು ಎದನರಿಸಿದ ಸಮಸಯರ್ಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. 

19. ಭಾರತದ ವಿದಕೋಶಾಂರ್ ನೋತಿಯ ಉದಕದೋಶರ್ಳಕೋನ್ನ?    
20. “ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸತರವಿನ್ಾಯಸವು ವಿವಿಧ ರೊಪರ್ಳಲಿ್ಲದಕ”. ಹಕೋಗಕ?   ಅಥವಾ     

ಜನ್ಮಂದಕ ಎಂದರಕೋನ್ನ? ಉದಾ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ. 
21. ಕ್ಕೊಟ್ಟರಿನವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನ್ಕ್ಷಕಯಲಿ್ಲ ರ್ನರನತಿಸಿರನವ ಸ್ಾಾಭಾವಿಕ ವಿಭಾರ್ವನ್ನು ಹಕಸರಿಸಿ ಮತನತ 

ಅದರ ಯಾವುದಾದರೊ ಎರಡನ ಆರ್ಥಗಕ ಪಾರಮನಖ್ಯತಕಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.  
 

22. ಮಣ್ಣಿನ್ ಸವಕತಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣರ್ಳಕೋನ್ನ?        ಅಥವಾ 
ಅರಣಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲನ ಕ್ಕೈಗಕೊಂಡ ಕರಮರ್ಳು ಯಾವುವು? 

23. ಮಹಿಳಾ ಸಾ ಸಹಾಯ ಸಂಘರ್ಳು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣಕ್ಕೆ ಪೊರಕವಾಗಿವಕ . ಸಮರ್ಥಗಸಿ. 
24. ಬಾಯಂಕನರ್ಳಲಿ್ಲ ತಕರಕಯಬಹನದಾದ ವಿವಿಧ ಖಾತಕರ್ಳನ್ನು ಹಕಸರಿಸಿ. 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಆರು ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ:           9×3=27 

25. ಸಹಾಯಕ ಸ್ಕೈನ್ಯ ಪದಧತಿಯನ ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಸ್ಾಾನ್ರ್ಳನ್ನು ಹಕೋಗಕ ನಯಂತಿರಸಿತನತ? 
26. ಬ್ರರಟ್ಟಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮರ್ಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ. 
27. ಹಲರ್ಲ್ಲಯ ಬಕೋಡರ ದಂಗಕಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.           ಅಥವಾ 

ಆಯಗ ಸಮಾಜದ ಉದಕದೋಶರ್ಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 
28. ಭಾರತ ಮತನತ ರಷ್ಾಯ ದಕೋಶರ್ಳು ಉತತಮ ಬಾಂಧವಯ ಹಕೊಂದವಕ? ವಿವರಿಸಿ. 
29. ಸಂಘಟ್ಟತ ಮತನತ ಅಸಂಘಟ್ಟತ ವಲಯದ ದನಡಿಮೆಗಾರರನ್ನು ವಯತಯಯಿಸಿ. 
30. ಭಾರತದ ಪಶಿಿಮ ಮತನತ ಪೊವಗ ತಿೋರದ ಬಂದರನರ್ಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ.      ಅಥವಾ 

ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕರ್ಳ ಸ್ಾಾನೋಕರಣವನ್ನು ನಧಗರಿಸನವ ಅಂಶರ್ಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.          
31. ನ್ಕೈಸಗಿಗಕ ಮತನತ ಮಾನ್ವ ಶಕ್ತತರ್ಳಕರಡೊ ಭೊಕನಸಿತಕ್ಕೆ ಹಕೋಗಕ ಕ್ಾರಣವಾರ್ನತತವಕ , ವಿವರಿಸಿ. 
32. ಗಾರಮೋಣಾಭಿವೃದಧಯ ಮಹತಾವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.   ಅಥವಾ 

ಮಾನ್ವ ಅಭಿವೃದಧ ಸೊಚಿಯನ್ನು ಹಕೋಗಕ ಲಕಕೆಹಾಕಲಾರ್ನತತದಕ? 
33. ಬಾಯಂಕ್ತನ್ಲಿ್ಲ ಖಾತಕ ತಕರಕಯನವುದರಿಂದಾರ್ನವ ಉಪಯೋರ್ರ್ಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.  ಅಥವಾ 

ಉದಯಮಗಾರಿಕ್ಕಯ ರ್ನಣಲಕ್ಷಣರ್ಳಾವುವು? 
V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಎೊಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ :        4×4=16 

34. 1857 ರ ಪರಥಮ ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಸಂಗಾರಮವು ವಿಫಲವಾರ್ಲನ ಕ್ಾರಣರ್ಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಅಥವಾ 
ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಚಳುವಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಾಲರ್ಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರ ಪಾತರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 

35. ಅಸಹಕ್ಾರ ಚಳುವಳಿಯ ಪರಮನಖ್ ಕ್ಾಯಗಕರಮರ್ಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 
36. ಕೃಷಿಯ ಪಾರಮನಖ್ಯತಕಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 
37. ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಕಯಯಾಗಿರನವ ಕ್ಕೊೋಮನವಾದದ ನವಾರಣಕಯ ಕರಮರ್ಳಾವುವು? ವಿವರಿಸಿ. 

VI. 38. ಭಾರತ್ದ ನಕ್ಷೆಯನುೆ ಬರೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುೆ ಗುರುತಿಸಿ :                                1+4=5 
ಎ) 23 ½ ಉತತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ  ಬ್ರ ) ಮಲಬಾರ್ ತಿೋರ 
ಸಿ) ಭಾಕರನ್ಂರ್ಲ್ ಯೋಜನ್ಕ  ಡಿ) ವಿಶಾಖ್ಪಟಿ್ಣ 

 


