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               ಔಪಚಾರಿರ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಯಲ್ಲ ಿಪ್ರೌಢಶ್ಕ್ಷಣದ ಅಂತಿಮ ಘಟಟ ಎಂದೆ ಂ ತವಾದ ಹತತನೆೋ ತರಗತಿ ಪೌತಿ ವಿದಾಯರ್ಥಾಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿರ್ ಬದರಕಿನ ಅತಯಂತ 

ಮಹತವದ ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ಮತರತ ಉನನತ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಆರಂಭದ ಘಟಟ ಎಂದೆೋ ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ.ಭವಿಷ್ಯದ ನವ್ ಬದರಕಿನ ಬದಲಾವ್ಣೆಗೆ  ಒಂದರ ಟನಿಾಂಗ್ ಪ್ೆೈಂಟ್ 

ರ್ೂಡಾ ಹರದರ. 
ಈ ದಿಸ್ೆಯಲ್ಲ ಿವಿದಾಯರ್ಥಾ ತನನ  ಗರರಿಸ್ಾದಿಸಲರ ವ್ಷ್ಾಪೂತಿಾ ಶ್ೌಮವ್ಹಿಸಬೆೋರ್ರ. ಈ ಪರಿಶ್ೌಮವ್ು ವಿವೆೋಚನಾಯರರ್ತ ರ್ರಶ್ಲಯಪೂಣಾವಾಗಿದದಲ್ಲ ಿರ್ಲ್ಲಿತ ಗರರಿ ಸರಲಭವಾಗಿ 

ಮರಟಟಬಹರದರ. ರ್ಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಹೆಚರು ಅರ್ಾಗೌಹಿರ್ೆ ಮಾಡಿರ್ೊಳ್ಳಲರ ,ವಿಚಾರಗಳ್ ತರಲನೆ ಮಾಡಲರ ಪಠ್ಯಪುಸತರ್ದ ಪ್ಾಠ್ಗಳ್  ಮರಖಾಯಂಶ್ಗಳ್ ಸಮಗೌ ಚಿತೌಣ 

ಅರ್ಾ ಗೌಹಿರ್ೆಗೆ,ಓದಿದರದ ಸರಲಭವಾಗಿ ಪುನಃಸಮರಣೆ ಮಾಡಿರ್ೊೋಳ್ಳಲರ , ಸರಳ್ವಾಗಿ ಸದಾ ಉತತರ  ಜ್ಞಾಪರ್ದಲ್ಲ ಿಇಟರಟರ್ೊಳ್ಳಲರ,ಸರಲಭ ಸ್ಾಧನ ಮತರತ ತಂತೌಗಳ್ು 
ರ್ಲ್ಲರ್ಾರ್ಥಾ  ಬಳ್ಸಿರ್ೊಳ್ಳಬೆೋರ್ರ.ತತ್  ಪರಿಣಾಮ ನಿರಿಕ್ಷಿತ ಯಶ್ಸರು ಸ್ಾಧಿಸಲರ ಸ್ಾದಯವಾಗರವ್ದರ .ವಿಜಯದ ವೆೈಜಯಂತಿ  ಮಾಲೆ ರ್ೊರಳಿಗೆ ಳ್ುವ್ದರ . 
ವಿದಾಯರ್ಥಾ ಮಾಡರವ್ ಸಂರ್ಲಿರ್ೆಾ ಸಹರ್ಾರಿಯಾಗಿ,ಪರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ಸರು ಗಳಿಸಲರ ಸರಲಭ ಮಾಗಾ ಮತರತ  ಸರಳ್ ಸೂತೌ ಅನರಸರಿಸಲೆೋ ಬೆೋರ್ರ. ಇದರವೆೋ ಯಶ್ಸಿುನ 

ಗರಟರಟ ರ್ೂಡಾ ಹರದರ.  ಸ್ಾಮಾನಯ ರ್ಲ್ಲರ್ಾರ್ಥಾ ಯಂದ ಅಸಮಾನಯ ಸ್ಾಧರ್ನವ್ರೆಗೂ ಉಪಯರರ್ತವಾಗ ದೃಷ್ಟಟರ್ೊೋನ ಇಟರಟರ್ೊಂಡರ  ಹತತನೆೋ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ 

ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸತರ್ದ ಸಮಗೌ ಪ್ಾಠ್ಗಳ್ ಮರಖ್ಯ ಅಂಶ್ಗಳ್ನರನ ಚಾಟ್ಾ ಗಳ್ ರೂಪದಲ್ಲ ಿಹಿಡಿದಿಡಲರ ಈ ಪುಸತರ್ದಲ್ಲ  ಪೌಯತಿನಸಲಾಗಿದೆ . ರ್ಲ್ಲರ್ಾರ್ಥಾಯರ ರ್ಲ್ಲರ್ೆಯ 

ಪುಃನರಾವ್ಲೊೋರ್ನ ಮಾಡಿರ್ೊಳ್ಳಲರ ಮತರತ ಸರಲಭವಾಗಿ ಉತತರ ನೆನಪಿನಲ್ಲ ಿಇಟರಟರ್ೊಳ್ಳಲರ ರ್ೆೈ ದಿೋವಿಗೆ ಎಂಬ ಈ ಚಾಟ್ಾ ಪುಸತರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಗಾದಶ್ಾನ  ಮತರತ 
ದಿರ್ೂುಚಿ  ಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದರ ಹಾರೆೈಸರವೆನರ .. 
                                                                                    ಶ್ರಭ ಆಶ್ಯ  ಮತರತ ಹಾರೆೈರ್ೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ... 
                        ಇಂತಿ ...ನಿಮಮವ್ನಾದ ..... 

ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುಲಗೂರರ್ೊೋಟೆ  
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ಇ-  ವಿಳಾಸ:-  pallukavipattar@gmail.com 
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ಅರಣಯಗಳ್ು 
೧ ನಿತಯ ಹರಿದವಣಾದ 

ಅರಣಯಗಳ್ು 
೨.ಎಲೆಯರದರರಿಸರವ್ 

ಮಾನೂುನ್ ಅರಣಯ  
೩.ಉಷ್ಣವ್ಲಯದ 

ಹರಲರಿಗಾವ್ಲರ  
೪.ಮಾಯಂಗೊೌೋ ಅರಣಯ 5.ಮರಭೂಮಿ ಅರಣಯ 6.ಹಿಮಾಲಯ ಅಲೆಿೈನ್ 

ಅರಣಯ  
ಅರಣಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ  

೧. 250 cm ಗಿಂತ ಹೆಚರು 
ಮಳ  ೆಪಡೆಯರವ್ ಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ 
ರ್ಾಣರವ್ದರ  
೨.200 ಮಿೋ ಗಳಿಗಿಂತ 

ರ್ಡಿಮೆ ಎತತರವ್ನರನ 
ಹೊಂದದ ಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ 
ರ್ಾಣರವ್ದರ  
೩. ಪಶ್ುಮ ಭಾಗ ಈಶಾನಯ 
ಭಾಗ ಅಂಡಮಾನ್ 

ನಿರ್ೊಬಾರ್ ಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ಾಣರವ್ದರ  
 

  

 

 

೧.ಅತಿಹೆಚರು 
ವಿಸ್ಾಯರಹೊಂದಿದೆ  
೨.75 ರಿಂದ 250 cm 

ಮಳ  ೆಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ 
ರ್ಾಣರವ್ದರ 
೩ಒಂದರ ನಿದಿಾಷ್ಟ 
ಋತರವಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆ 
ಉದರರಿಸರವ್ದರ  

೧ .60 ರಿಂದ 75 cm 

ಮಳ  ೆಯಾಗರವ್ 

ಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿದೆ  
೨ .ಎತತರದ ಹರಲರಿ 
ರ್ರರರಚಲರ ಸಸಯ 
ರ್ಾಣರವ್ದರ  
೩. ಥಾರ ಮರಭೂಮಿ 

ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಿರ್ಾಣರವ್ದರ  
೪ .ಬಬೂಲ್ ಶ್ಷ್ಮ್ 

ಸಬಾಯ್ ಹಲರಿ 
ರ್ಾಣರವ್ದರ  

೧. ತಿೋರ ತಗರು ಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ 
ಹರಡಿದೆ  
೨ .ಗಂಗಾ ಗೊೋದಾವ್ರಿ, 

ರ್ೃಷ್ಾಣ ನದಿ ಮರಖ್ಜ ಭೂಮಿ 

ಇದೆ  
೩.ಸರಂದರಬನ್ಎನರನವ್ರರ 

೧.50cm ರ್ಡಿಮೆ ಮಳ  ೆ

ಳ್ುವ್ ಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ 
ರ್ಾಣರವ್ದರ  
೨.ರಾಜಸ್ಾತನ ಥಾರ್ 

ಮರಭೂಮಿ 

ಹರಿಯಾಣ ಗರಜರಾತ  

ರ್ೆಲವ್ು ಭಾಗಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ಾಣರವ್ದರ  
೩. ರ್ರರರಚಲರ 
ಜಾತಿಸಸಯ ರ್ಾಣರವ್ದರ 

೧. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲ ಿ

ರ್ಾಣರವ್ದರ  
೨.ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಯರಗರಣರ್ೆಾ 
ಅನರಗರಣ ವಿವಿದ ಸಸಯ 
ರ್ಾಣರವ್ದರ  
೩.ಸ್ಾಲ್ ಬೆೈರಾ ಟೂನ್ 

ಸಿಲವರ್ ಲಾರೆಲ್ ಮರ 

ರ್ಾಣರವ್ದರ  

೧ ಒಣಗಿದ ಮರ ತಗೆಯರವ್ದರ 
೨.ಮರಗಳಿಗೆ ಬರರವ್ ರೊೋಗ 

ನಿಯಂತೌಣ 

೩.ಸಸಿ ನೆಡರವ್ದರ 
೪.ಅಳ್ಳಸ್ಾಗಾಣಿರ್ೆ 
ನಿಯಂತಿೌಸರವ್ದರ  
೫.ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣಯ 
ರಕ್ಷಿಸರವ್ದರ  
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ಬಾಯಂಕ್ 

ಅರ್ಾ :    ಹಣರ್ಾಸಿನ ವ್ಯವ್ಹಾರ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮಾಡರವ್ ಸಂಸ್ೆೆ 
ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು  ರ್ಾಯಾಗಳ್ು  ಬಾಯಂಕ್ ಸ್ೆೋವೆಗಳ್ು  ಖಾತೆ ವಿಧಗಳ್ು  ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆ ತಗೆಯರವ್ ವಿಧಾನಗಳ್ು 
೧ಹಣದ ವ್ಹಿವಾಟರ ಮಾಡರವ್ದರ  
೨ವ್ಯಕಿತ / ಸಂಸ್ೆೆ/ ರ್ಂಪನಿ ಯಾಗಿ ಸ್ೆೋವೆ 
೩ಠೆೋವ್ಣಿಗಳ್ನರನ ಅಂಗಿರ್ರಿಸರವ್ದರ  
೪ಸ್ಾಲವ್ನರನ ರ್ೊಡರವ್ದರ  
೫ಪ್ಾವ್ತಿ ಮತರತ ಹಿಂದರ್ೆಾ 
ಪಡೆಯರವ್ದರ  
೬ ಏಜೆಂಟಾನಗಿ ರ್ೆಲಸ  

೭ಲಾಭ ಮತರತ  ಭಾವ್ನೆ  
೮ನಿರಂತರ ವಿಸತರಿಸರವ್  ರ್ೆಲಸ 

ರ್ಾಯಾಗಳ್ು  
೯ ಸಂಬಂಧ ರ್ಲ್ಲಿಸರವ್ ರ್ೊಂಡಿ  

೧೦ ಬಾಯಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವ್ಹಾರ 

ಮಾಡರವ್ದರ  
೧೧ ಒಂದರ ಹೆಸರಿನ ಗರರರತರ 
ಇರರವ್ದರ 

೧ಠೆೋವ್ಣಿ ಅಂಗಿರ್ರಿಸರವ್ದರ  
೨ ಸ್ಾಲ ನಿೋಡರವ್ದರ  
೩ ಹಣ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ  
೪ ಚಕ್/  DD ಮೆೋಲೆ ಹಣ ವ್ಸರಲ್ಲ 

ಮಾಡರವ್ದರ  
೫ಹರಂಡಿ ಸ್ೊೋಡಿ ಮಾಡರವ್ದರ  
೬ ಲಾರ್ರ್ ಸ್ರಲಭಯ ನಿೋಡರವ್ದರ 
೭ ವಿೋದೆೋಶ್ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವ್ಹಾರ ನಿವ್ಾಹಣೆ 
೮ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ುವ್ ವ್ಸರತಗಳಿಗೆ ಭದೌತೆ  
೯ ಸ್ಾಲ/  ಜವಾಬಾದರಿ ಪತೌ ನಿೋಡರವ್ದರ  
೧೦  ಸರ್ಾಾರದ ಹಣರ್ಾಸಿನ ವ್ಯವ್ಹಾರ 

ನಿವ್ಾಹಣೆ 

೧ ರ್ೌಡಿಟ್ ರ್ಾರ್ಡಾ ರ್ೊಡರವ್ದರ 
೨ಸ್ಾಲ ನಿೋಡರವ್ದರ  
೩ ಪರಸಿರ ನಿಧಿ ನಿವ್ಾಹಣೆ  
೪  ಭದೌತಾ ಲಾರ್ರ್ ನಿೋಡರವ್ದರ  
೫ ಭರವ್ಸ್ೆ ಸ್ೆೋವೆಗಳ್ು 
೬ ಸಹಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬಾದರಿ ನಿೋಡರವ್ದರ  
 

೧ ಉಳಿತಾಯ / ಸ್ೆೋವಿಂಗ್ 

೨ಚಾಲ್ಲತ  / ರ್ರೆಂಟ್  

೩ R D  / PPF ಖಾತೆ  
೪ FD ಖಾತೆ  
 

೧ಬಾಯಂಕ್ ವಿಧ ಆಯ್ಕಾ 
೨ ಖಾತೆ ವಿಧದ ಆಯ್ಕಾ  
೩ ಬಾಯಂಕ್ ಅಧಿರ್ಾರಿ ಸಂಪಕಿಾಸರವ್ದರ 
೪ಪ್ಾರಮ್ ಭತಿಾ  

೫ ಪರಿಚಿತರ ಉಲೆಿೋಖ್ ನಿೋಡರವ್ದರ  
೬ ಅಧಿರ್ರಾರಿಗೆ ಪೂರರ್ ದಾಖ್ಲೆಗಳ್ ಜೊತೆ 
ಅಜಿಾ ಹಿಂದರರರಗಿಸರವ್ದರ  
೭ ಆರಂಭಿರ್ ಠೆೋವ್ಣಿ ಇಡರವ್ದರ  
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ಭಾರತದ ವಿದೆೋಶಾಂಗ ನಿೋತಿ 

 

 

 

 

ಅಸಂಪೌದಾಯರ್ ಶ್ಕಿತ ಮೂಲಗಳ್ು 
೧ ಸ್ರರಶ್ಕಿತ ೨.ಪವ್ನ ಶ್ಕಿತ  ಶ್ಕಿತ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ್ ರ್ೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳ್ು  
*ಸೂಯಾನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹೊರ ಸೂಸಲಿಡರವ್ ಶಾಖ್ದ 

ಬಳ್ರ್ೆ  
*ರಾಜಸ್ಾತನದ ಬಾಮಾರ್ ನಲ್ಲ ಿಸ್ಾೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ  
*ಚಿರ್ಾಬಳಾಳಪುರ ಜಿಲೆಿ ಸ್ರರ ವಿದರಯತ್ ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ . 

*ಪೌಪಂಚದಲ್ಲ ಿಗಾಳಿ ವಿದಯತ್ ಉತಾಿದನೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೆ ದೊಡಡ 
ದೆೋಶ್ 

*ರ್ನಾಾಟರ್ ರಾಜಸ್ಾತನ ಗರಜರಾತ್ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ  

೧ ಅಸಂಪೌದಾಯ ಶ್ಕಿತ ಸಂಪನೂಮಲ ಬಳ್ಸರವ್ದರ  
೨ಜಲವಿದರಯತ್ ಉತಾಿದನೆಗೆ ಪ್ೌೋತುಹ  

೩ಬದಲ್ಲ ಸೆಳಿೋಯ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ್ ಬಳ್ರ್ೆ 
೪ಅಸಂಪೌದಾಯರ್ ಶ್ಕಿತ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ್ ಬಳ್ರ್ೆ 
೫ಶ್ಕಿತ ಸಂಪನೂಮಲ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳ್ರ್ೆ  
೬ನಿರರಪಯರರ್ತ ವ್ಸರತ ಬಳ್ಸಿ ವಿದರಯತ್ ತಯಾರಿ 

 

 

 

ಉದೆದೋಶ್ಗಳ್ು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶ್ಗಳ್ು ಪಂಚಶ್ೋಲ ತತವಗಳ್ು 
ಅರ್ಾ :-  ಒಂದರ ದೆೋಶ್ ಅನಯ ರಾಷ್ರಗಳ ೆಂದಿಗೆ ವ್ಯವ್ರಿಸರವಾಗ 

ಅನರಸರಿ ನಿೋತಿ 

ಉದೆದೋಶ್ಗಳ್ು 
೧. ರಾಷ್ರದ ಬದೌತೆ 
೨.ಆರ್ಥಾರ್ ಭಲವ್ದಾನೆ 
೩.ಸ್ಾಂಸೃತಿರ್ ಮರಲಯ ಪಸರಿಸರವ್ದರ 
೪.ಮಿತೌ ರಾಷ್ರ ಸ್ೆನೋಹ ಸಂಬಂದ& ಶ್ತೌ  ಹತಿತರ್ರಾವ್ದರ 
೫ವಿ.ಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ ವೆ 
 

೧.ಪಂಚಶ್ೋಲ ತತವಗಳ್ು 
೨.ಅಲೊಪತ ನಿೋತಿ 

೩.ವ್ಸ್ಾಹತರಶಾಹಿತವರ್ೆಾ ವಿರೊೋಧ 

೪.ವ್ಣಾಬೆೋಧ ನಿೋತಿ ವಿರೊೋಧ 

೫.ನಿಶ್ಯಸಿ ೋರ್ರಣ 

 

೧ .ರಾಷ್ರಗಳ್ ಪ್ಾೌದೆೋಶ್ರ್ & ಸ್ಾವ್ಾಬರಮತೆಗೆ ಗರರವ್ 

೨.ಪರಸಿರ ಅರ್ೌಮಣ ಮಾಡದಿರರವ್ದರ 
೩.ಆಂತರಿರ್ ವ್ಯವ್ಹಾರ ಪರಸಿರ ಹಸತಕ್ಷೆೋಪ ಮಾಡದಿರರವ್ದರ 
೪.ಪರಸಿರ ಸಹರ್ಾರ ಸಮಾನತೆ 
೫.ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ ವೆ 
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ಬೆಳೆಗಳ್ು 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಭತತ ಗೊೋಧಿ ೧.ರ್ಬರು  ಹೊಗೆಸ್ೊಪುಿ  ಹತಿತ  ಚಹಾ  

*ಪೌಪಂಚದ ಉತಾಿದನೆಯಲ್ಲಿ 
2ನೆೋ ಸ್ಾೆನ 

* ಖಾರಿೋಪ್ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ  
*25 ಸ್ೆಲ್ಲುಯಸ್ ಉಷ್ಾಟಂಶ್ 

ಬೆೋರ್ರ  
*100 ರಿಂದ 200 ಸ್ೆ ಮಿೋ  
ವಾಷ್ಟಾರ್ ಮಳೆಯಾಗಬೆೋರ್ರ  
*ಮೆರ್ಾಲರ ಜೆೋಡಿ ಮಣರಣ 
ಸೂರ್ತವಾದದರದ  
*ಪಶ್ುಮ ಬಂಗಾಳ್ ಅಧಿರ್ 

ಉತಾಿದನೆ ಮಾಡರವ್ದರ  
*ಆದೌಪೌದೆೋಶ್ ತಮಿಳ್ುನಾಡರ 
ಓರಿಸ್ಾು ರ್ನಾಾಟರ್ 

ಉತತರಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ 
ಬೆಳೆಯಲಾಗರವ್ದರ  
 

*ರಾ ು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ  
*10 ದಿಂದ 15 ಸ್ೆಲ್ಲುಯಸ್ 

ಉಷ್ಾಣಂಶ್ ಇರಬೆೋರ್ರ  
*50ರಿಂದ 70 ಸ್ೆೋ ಮಿೋ 
ವಾಷ್ಟಾರ್ ಮಳೆಯಾಗಬೆೋರ್ರ  
*ಮರಳ್ು ಮಿಶ್ೌತ ಜೆಡಿ ,ರ್ಪುಿ 
ಮಣರಣ ಸೂರ್ತ  
*ಉತತರ ಪೌದೆೋಶ್ ದಲ್ಲ ಿ 

ಅಧಿರ್ವಾಗಿ ಗೊೋಧಿ 

ಬೆಳೆಯಲಾಗರವ್ದರ  
 

*ಭಾರತ ಉತಾಿದನೆಯಲ್ಲಿ 
ಎರಡನೆ ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿದೆ  
*21 ರಿಂದ 26 ಸ್ೆಲ್ಲುಯಸ್ 

ಉಷ್ಾಣಂಶ್ ಇರಬೆೋರ್ರ  
*100 ರಿಂದ 150 ಸ್ೆೋ ಮಿೋ 
ವಾಷ್ಟಾರ್ 

ಮಳೆಯಾಗಬೆೋರ್ರ  
*ಮೆರ್ಾಲರ ರ್ಪುಿ ಮಣರಣ 
ಸೂರ್ತ  
*ಉತತರ ಪೌದೆೋಶ್ 

,ಮಹಾರಾಷ್ರ 
ತಮಿಳ್ುನಾಡರ ರ್ನಾಾಟರ್ 

ಆಂದೌಪೌದೆೋಶ್ 

ಬೆಳೆಯಲಾಗರವ್ದರ  
 

*ಜಗತಿತನ ಉತಾಿದನೆಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ 3 ನೆೋ ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿದೆ  
* ೋಡಿ ಸಿಗರೆೋಟರ ಹರರ್ಾಾ ನಸಯ 
ತಯಾರಿರ್ೆಗೆ ಬಳ್ರ್ೆಯಾಗರವ್ದರ  
*21 ರಿಂದ 27 ಸ್ೆಲ್ಲುಯಸ್ 

ಉಷ್ಾಣಂಶ್ ಅಗತಯ  
*ಸರಾಸರಿ 50 ಸ್ೆೋ ಮಿೋ 
ವಾಷ್ಟಾರ್ ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ  
*ಮರಳ್ು ಮಿಶ್ೌತ ಮಣರಣ ಅಗತಯ  
*ಗರಜರಾತ್ ಉತತರಪೌದೆೋಶ್ 

ರ್ನಾಾಟರ್ ಹಾರ 

ತಮಿಳ್ುನಾಡರಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಉತಾಿದನೆ  
*ನಿಪ್ಾಿಣಿ ತಂಬಾರ್ರ 
ಪೌಸಿದದವಾಗಿದೆ . 
 

*ಹತಿತ ಬೆಳೆಯರವ್ಪೌದೆೋಶ್ದರಲ್ಲಿ 
ಪೌಪಂಚದಲೆಿ ಮೊದಲರ  
*ಉತಾಿದನೆಯಲ್ಲಿ 2ನೆೋ ಸ್ಾೆನ 

ಪಡೆದಿದೆ  
* 20 ರಿಂದ 25 ಸ್ೆಲ್ಲಿಯಸ್ 

ಉಷ್ಾಣಂಶ್ ಅಗತಯ  
*75 ರಿಂದ 150 ಸ್ೆೋ ಮಿೋ ವಾಷ್ಟಾರ್ 

ಮಳ  ೆಅಗತಯ  
*ರ್ಪುಿ ಮೆರ್ಾಲರ ಮಣರಣ ಅಗತಯ  
*ಮರಂಗಾರರ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ  
*ಗರಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಷ್ರ 
ಆಂದೌಪೌದೆೋಶ್ ಹರಿಯಾಣ 

ರ್ನಾಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯರತಾತತೆ  
*ನಾರಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ  
 

*ಪ್ಾನಿೋಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ  
* ಪೌಪಂಚದಲೆಿೋ ಉತಾಿದನೆಯಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲ ಸ್ಾೆನ  

*ನಿತಯಹರಿದವಣಾ ಪೌದೆೋಶ್ದ ಬಹರವಾಷ್ಟಾರ್ 

ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ  
*21 ಸ್ೆಲ್ಲುಯಸ್ ಉಷ್ಾಣಂಶ್ ಅಗತಯ  
*150 ರಿಂದ 200 ಸ್ೆ ಮಿೋ ಮಳೆಅಗತಯ  
*ಮರಳ್ು ಮಿಶ್ೌತ ಜೆೋಡಿ ಮಣರಣ ಅಗತಯ  
*1200 ರಿಂದ 2400 ಮಿೋ ಎತತರ ದ 

ಇಳಿಜಾರರ ಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆವ್ದರ  
*ಆಸ್ಾುಮ್ ಪ.ಬಂಗಾಳ್, ತಮಿಳ್ುನಾಡರ 
,ರ್ೆೋರಳ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗರವ್ದರ  
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ೌೋಟಿಷ್ರ ರ್ಾಲದ ಭೂ ರ್ಂದಾಯ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಜಮಿೋನಾದರಿ ಪದದತಿ ರೆೈತವಾರಿ ಪದದತಿ ಮಹಲಾವರಿ ಪದದತಿ 

ಅರ್ಾ:-  ರೆೈತರರ ಹೊಂದಿದ ಜಮಿೋನಿನ ಪೌಮಾಣ 

ಆದರಿಸಿ ಜಮಿನಗದಾರ ರ್ಂದಾಯ ಸಂಗೌ ಮಾಡರವ್ದರ 
 ಜಾರಿಗೆ:- ರ್ಾನ್ಾ ವಾಲ್ಲೋಸ್ 

ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು 
೧ ಹಾರ ಬಂಗಾಳ್ ಓರಿಸ್ಾುದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ 

೨ ಜಮಿೋನಾದರ ರ್ಂದಾಯ ಸಂಗೌಹಿಸಿದನರ 
೩ಜಮಿೋನಾದರರರ ಹೆಚರು ರ್ಂದಾಯ ಸಂಗೌಹಿಸಿ ರೆೈತರನರನ 
ಶೆ ೋಷ್ಟಸಿದರರ 

ಅರ್ಾ:-  ಭೂ ಒಡೆತನದ ಹರ್ರಾ ರೆೈತರರ ಹೊಂದಿ ಭೂ ಅಳ್ತೆ 
ಆದರಿಸಿ ರ್ಂದಾಯ ಪ್ಾವ್ತಿಮಾಡರವ್ದರ 
ಜಾರಿಗೆ :- ಅಲೆರ್ಾುಂಡರ್ ರಿೋರ್ಡ 

ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು 
೧ ರೆೈತ ರ್ಂದಾಯ ರ್ಟಟಲರ ವಿಫಲನಾದರೆ ಭೂಮಿ ಒಡೆತನ 

ಹೊಗರತಿತತರತ 
೨ ಭೂಮಿ ಅಳ್ತೆ ಆದರಿಸಿ ರ್ಂದಾಯ ನಿಗದಿ 

೩ ರೆೈತರಿಂದ ಪಡೆದ ಭೂಮಿ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗರತಿತತರತ 
೪ಜಮಿೋನಿನ ವಾಯಜಯಗಳ್ು ನಾಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ತಿಮಾಾನಿಸಲಾಗರತಿತತರತ  
೫ಮರಂಬೆೈ ಸಿಂದ್ ಹಾರ ಅಸ್ಾುಂ ಮದಾೌಸ್ ರಾರ್ ನಲ್ಲ ಿ

ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯತರ 

ಅರ್ಾ :- ಮಹಲಾದರರರ ನಿಗದಿತ ರ್ಂದಾಯವ್ನರನ ಭೂ ಅಳ್ತೆಯ 

ಆದರಿಸಿ ರೆೈತರಿಂದ ಸಂಗೌಹ  

ಜಾರಿಗೆ:- ಆರ್. ಎಂ. ಬಡಾ ಮತರತ ಜೆೋಮ್ು ಥಾಮುನ್ 

ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು 
೧ಗಂಗಾ ರ್ಣಿವೆ ವಾಯರವ್ಯ ರ್ೆೋಂದೌ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ 
೨ರೆೈತರಿಂದ ಹೆಚಿುನ ರ್ಂದಾಯ ಸಂಗೌಹ ಮಾಡಿ ಶೆ ಷ್ಣೆ 
ಮಾಡಲಾಯತರ 
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ಗಾೌಮಿೋಣ ಅಭಿವ್ೃದಿದ 
 

 

ಅರ್ಾ ಮಹತವ  ಗಾೌಮಿೋಣ ಅಭಿವ್ೃದಿದಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಸಂಸ್ೆೆಗಳ್ ಪ್ಾತೌ  
*ಅಭಿವ್ೃದಿದಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ಾತೌ  

ಸೆಳಿಯ ಸಂಪನೂಮಲ 

ಸಮರ್ಾವಾಗಿ ಬಳ್ಸಿರ್ೊಂಡರ 
ಗಾೌಮಿೋಣ ಜನರ ಎಲ ಿಕ್ಷೆೋತೌಗಳ್ 

ಸಿೆತಿಗತಿ ಉನನತಿರ್ರಿಸರವ್ದರ  
 

೧,ಮೂಲಭೂತ ಸ್ರಲಭಯ ಗಳ್ 

ಅಭಿವ್ೃದಿದಮಾಡರವ್ದರ  
೨. ಶ್ಕ್ಷಣ ಬಲಪಡಿಸರವ್ದರ  
೩ ಉದೊಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಟಸರವ್ದರ  
೪ ರ್ೃಷ್ಟ ಅಭಿವ್ೃದಿದ ಪಡಿಸರವ್ದರ  
೫ ಅರ್ಾವ್ಯವ್ಸ್ೆೆ ಬಲಪಡಿಸರವ್ದರ  
೬ ಮೂಲ ಸಮಸ್ೆಯಗಳ್ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡರವ್ದರ  
 

೧ಅಧಿರ್ಾರ ವಿರ್ೆೋಂದಿೌರ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ  
೨ಮೂರರಹಂತದ ಆಡಳಿತ ರೂಪಿಸಿದೆ  
೩ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜಯ ರ್ಾಯ್ಕದ ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ  
೪ವ್ಯಸಾರ ಶ್ಕ್ಷಣರ್ೆಾ ಪ್ೌೋತಾುಹ 

೫ ಯರವ್ರ್ರಿಗೆ ವ್ೃತಿತ ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡರವ್ದರ  
೬ ರ್ೃಷ್ಟ ಮತರತ ಪೂರರ್ ವ್ೃತಿತಗಳ್ ಅಭಿವ್ೃದಿದ  
೭ ಗರಡಿ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆಗಳ್ ಅಭಿವ್ೃದಿದ 
೮ ಗಾೌಮಿೋಣ ಯರವ್ರ್ರಿಗೆ ವ್ೃತಿತ ತರಬೆೋತಿ 

೯ ನರೆಗಾ ಯೋಜನೆ  
೧೦ ಸವಣಾಜಯಂತಿ ಗಾೌಮ ಯೋಜನೆ  
೧೧ ಇಂದಿರಾ ಅಂಬೆಡಾರ್ ಆಶ್ೌಮ ವ್ಸತಿ ಯೋಜನೆ 
೧೨  ವಿರ್ಲಚೆೋತನರಿಗೆ ವ್ೃದದರಿಗೆ ಮಾಶಾಸನ 

೧೩ ಗಾೌಮಿಣ ಸಂಸೃತಿ ಪ್ೌೋತಾುಹ  

೧೪ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಉತೆತಜನ  

 

೧ಶ್ಕ್ಷಣರ್ೆಾ ಪ್ೌೋತುಹ 

೨ಮಿಸಲಾತಿ ರ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ  
೩ವಾಯಪ್ಾರ ವ್ಯವ್ಹಾರರ್ೆಾ ಸ್ಾಲ ಸಹಾಯ 

೪ ಮಹಿಳಾ ಸವಸ್ಾಯ ಸಂಘ ಉತೆತೋಜನ 

೫ ಆರ್ಥಾರ್ ಸ್ಾವವ್ಲಂ ತನರ್ೆಾ ಉತೆತೋಜನ 

೬ಬಾಲಯವಿವಾಹ ಬೂೌಣಹತಯ ವ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಶೆೋದಿಸಲಾಗಿದೆ  
೭ರ್ಾನೂನಿನ ಮೂಲರ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿೋಡರವ್ದರ  
೮ಸಮಾನ ರ್ೆಲಸರ್ೆಾ ಸಮಾನ ವೆೋತನ ನಿೋಡರವ್ದರ  
೯ ರ್ೆಲಸದ ಬದೌತೆ ನಿೋಡರವ್ದರ  
೧೦ ಉದೊಯೋಗ ಮಿೋಸಲಾತಿ  
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ಜಾಗತಿರ್ ಸಮಸ್ೆಯಗಳ್ು 
ಮಾನವ್ ಹರ್ರಾಗಳ್ ನಿರಾರ್ರಣೆ ಶ್ಸ್ಾಸಗಳ್ ಪ್ೆೈಪ್ೋಟಿ ಆರ್ಥಾರ್ ಅಸಮಾನತೆ ವ್ಣಾ ಭೆೋದ ನಿೋತಿ ಭಯೋತಾಿದನೆ 
ಅರ್ಾ :- ಪೌತಿ ಮನರಷ್ಯನಿಗೂ 

ಹರಟಿಟನಿಂದಲೆೋ ಬರಬಹರದಾದ ಹರ್ರಾಗಳ್ು 
೧ ಅಮೆೋರಿರ್ಾ ಸ್ಾವತಂತೌಯ ,ಪ್ಾೌನ್ು ರ್ಾೌಂತಿ 

,ರಷ್ಾಯ ರ್ಾೌಂತಿ ಎಲಿವ್ೂ ಮಾನವ್ ಹಕಿಾಗೆ 
ಪುಷ್ಟಟ ನಿೋಡಿದವ್ು 
೨ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲ ಿಮೂಲಭೂತ 

ಹರ್ರಾ ನಿೋಡಿದೆ 
೩ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ೆೆ ಮಾನವ್ ಹರ್ರಾ ಘೂೋಷ್ಟಸಿದೆ  
೪ಮರ್ಾಳ್ ಮಾರಾಟ ದರಡಿಮೆ ಶೆ ೋಷ್ಣೆ  
ನಿಷ್ೆೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ 
೫ಜನಾಂಗ ಹತಯ ದಬಾುಳಿರ್ೆ 
ನಿರಾರ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ 
 

ಅರ್ಾ :-  ಅಣವಸ  ಇಲಿವೆೋ 
ವಿನಾಶ್ರ್ಾರಿ ಅಸಗಳ್ ಸಂಗೌಹ 

ಮತರತ ಉತಾಿದನೆ ಬಳ್ರ್ೆಯಲ್ಲಿ  
ಪೌತಿಸಿದಿಾತನ ತೊೋರರವ್ದರ 
೧ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಯಸಿ ೋರ್ರಣ ಜಾರಿಗೆ 
ತರರವ್ದರ 
೨ಶ್ಸ್ಾಸಗಳ್ ಸಿದೆಾ ರ್ಡಿಮೆ 

ಮಾಡರವ್ದರ 
೩ ಶ್ಸ್ಾಸ  ತಗಿುಸರವ್ 

ಉಪಯೋಗ ನಿಷ್ೆೋಧರ್ಾಾಗಿ 

ಹಲವಾರರ ಜಾಗತಿರ್ 

ಒಪಿಂದಗಳಾಗಿವೆ  

ಅರ್ಾ :-  ರ್ೆಲವೆೋ ರ್ೆಲವ್ು 
ರಾಷ್ರಗಳ್ು ಆರ್ಥಾರ್ ಸಬಲತೆ 
ಸ್ಾದಿಸಿದರದ,ಇತಿತಚಗೆ 
ಸವತಂತೌಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟಗಳ್ು 
ಆರ್ಥಾರ್ ಬಲಹಿನತೆ ಇರರವ್ದರ 
ಸಿರಿವ್ಂತ ರಾಷ್ರಗಳಿಂದ ಈ 

ರಾಷ್ರಗಳ್ು ಶೆ ೋಷ್ಣೆಗೆ 
ಒಳ್ಪಟಿಟವೆ  
 ೧ಆಪಿೌೋರ್ಾ ಏಷ್ಾಯ ಲಾಯಟಿೋನ್ 

ಅಮೆೋರಿರ್ಾದ ರಾಷ್ರಗಳ್ು 
ಬಡತನಹೊಂದಿವೆ 
೨ ಬಡರಾಷ್ರಗಳ್ು ತಿವ್ಾವಾದ 

ಶೆ ೋಷ್ಣೆಗೆ ಒಳ್ಗಾಗಿವೆ 
೩ ಸಿರಿವ್ಂತರಾಷ್ರಗಳ್ು 
ಬಡರಾಷ್ರಗಳ್ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ 

ಶ್ೌಮಿಸರತಿತವೆ 
೪ಯಾವ್ುದೆೋ ಶ್ರತರತ ಗಳಿಲಿದೆೋ 
ಆರ್ಥಾರ್ ನೆರವ್ು ನಿೋಡಬೆೋರ್ರ ಎಂದರ 
ಭಾರತ ಪೌತಿಪ್ಾದಿಸಿತರ 
೫ತೃತಿೋಯ ಜಗತರತ  
ಹರಟಿಟರ್ೊಂಡಿತರ 
೬ ಭಾರತ ಆರ್ಥಾರ್ ನಾಯಯ 

ಸಮಾನತೆ ಪೌತಿ ಪರ್ಾದ ಇತತ ಇದೆ 

ಅರ್ಾ :-  ಮಾನವ್ನ ದೆೋಹದ ಬಣಣ 
ಆದರಿಸಿ ಶೆ ೋಷ್ಣೆ ಅವ್ಹೆೋಳ್ನ 

ಮಾಡರವ್ದರ 
ಕಿೋಳಾಗಿ ರ್ಾಣರವ್ದರ 
೧ ಳಿಯ ಜನರರ ಮಾತೌ ಜಗತಿತನಲ್ಲಿ 
ಶೆೌೋಷ್ಟರೆಂಭ ಮನೊೋದೊೋರಣೆ ರ್ಡಿಮೆ 

ಮಾಡರವ್ದರ 
೨ವ್ಣಾ ಬೆೋಧ ಅಮಾನವಿೋಯ 

ಅನೆೈತಿರ್ವಾದ ಹೆೋಯ ಭಾವ್ನೆ  
೩ಅಬಾೌಹಿಂ ಲ್ಲಂರ್ನ್ ಜಾನ್ ಎಪ್ 

ರ್ೆನಡಿ ಮಾಟಿಾನ್ ಲೂರ್ರ್ ನೆಲುನ್ 

ಮಂಡೆಲಾ ಹೊೋರಾಡಿದರರ 
೪ದಕ್ಷಿಣ ಆಪಿೌೋರ್ಾದಲ್ಲ ಿವ್ಣಾಬೆೋದ 

ನಿೋತಿ ವಿರರದದ ಹೊೋರಾಡಲಾಯತರ 
೫ ಮಾನವ್ ಹರ್ರಾಗಳ್ಲ್ಲಿ ವ್ಣಾಬೆೋದ 

ನಿಶೆೋದಿಸಲಾಗಿದೆ 
೬ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲೆಿೋ ಈ ರ್ರರಿತರ 
ಪೌಸ್ಾತಪಿಸಿದೆ 

ಅರ್ಾ  ಒಂದರ ಸ್ೆೈದಾದಂತಿರ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಲಪೌಯೋಗದ ಒತತಡದ ಪೌಯೋಗಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ 
ಭಯಹರಟಿಟಸಿ ತಮಮ ಗರರಿ ಸ್ಾದಿಸಿರ್ೊಳ್ುಳವ್ 

ಧೊೋರಣೆ 
೧ಒಂದರ ದೆೋಶ್ ಪೌದೆೋಶ್ರ್ೆಾ  ಮತೌ 
ಸಿೋಮಿತವಾಗಿಲಿ 
೨ಗರರಿ ಸ್ಾಧನೆಗೆ ಹಿಂಸ್ೆ ಆಸಿತ ಹಾನಿ 

,ಪ್ಾೌಣಹರಣದ ರ್ೂೌರತನ ಪೌದಶ್ಾನವಾಗರವ್ದರ 
೩ಮರ್ಾಳ್ು ಮಹಿಳ  ೆವ್ಯೋವ್ೃದದರೆನನದೆೋ 
ರ್ೃರತವದಿಂದ ರ್ಾಣರವ್ದರ 
೪ಉದೆದೋಶ್ ಪೂರರ್ ಭಯದವಾತಾವ್ಣಾ 

ಸೃಷ್ಟಟಮಾಡರವ್ರರ 
೫ ಇವ್ು ಸಮಾಜವಿರೊೋಧಿ ರ್ಾನರನಬಾಹಿರ 

ರ್ೃತಗಯಗಳಾಗಿವೆ 
೬ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ 

ಸ್ೊಿೋಟ,ಒತ ತೆಯಾಗಿಸಿರ್ೊೋಳ್ುಳವ್ದರ,ಆಸಿತ ಹಾನಿ 

ಮಾಡರವ್ರರ 
೭ಒಂದರ ರಾಷ್ರ ಮತೊತಂದರ ರಾಷ್ರ ಹಣಿಯಲರ 
ಭಯೋತಾಿದನೆ ಪ್ೌೋತಾುಹ ಇ ಸರತತ ಇದೆ. 
೮ಭಾರತ ಅನೆೋರ್ ಬಾರಿ ಭಯೋತಾಿದನೆ 
ರ್ೃತಯದಿಂದ ನಲರಗಿದೆ  
೯ರ್ಾಶ್ೀರದಲ್ಲ ಿಹಿಂಸ್ಾರ್ೃತಯನಡೆಯರತಿತವೆ. 
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ಖ್ನಿಜ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ್ು 
1 ರ್ ುಣದ ಅದಿರರ 2.ಮಾಯಂಗನಿೋಜ್ ಅದಿರರ 3.ಬಾರ್ೆುೈಟ್ ಅದಿರರ 4.ಅಭೌರ್ 5.ಚಿನನದ ಅದಿರರ 
* ನಿಕ್ಷೆೋಪಹೊಂದಿರರವ್ 

ರಾಷ್ರಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತ ೬ ನೆೋ 
ಸ್ಾೆನ ಪಡೆದಿದೆ 
*ಜಾಖ್ಾಂಡ, ಒಡಿಶಾ 

,ರ್ನಾಾಟರ್ ಅತಿಹೆಚರು 
ನಿಕ್ಷೆೋಪಗಳಿವೆ 
*ರ್ೆಯೋಂಜಾಾ ,ಮಯೂರ್ 

ಭಂಜ್, ಸಿಂಗಭೂಮ್ ,ದರಗಾ 

ರಾಯಪುರ ಹೊಸಪ್ೆೋಟೆ 
ಸಂಡೂರರ ಪೌಮರಖ್ 

ನಿಕ್ಷೆೋಪಗಳ್ು 
*ಜಪ್ಾನ್ 

,ಚೆೈನಾ,ಇಟಲ್ಲ,ಇರಾನ್ ಗಳಿಗೆ 
ರಪುತ  
 

*ಉಕಿಾನ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ರ್ೆ  
*ರಾಸ್ಾಯನಿರ್ ವಿದಯತ್ ಉಪರ್ರಣ 

ತಯಾರಿರ್ೆಗೆ  
*ಬಣಣದ ಗಾಜರ ತಯಾರಿರ್ೆ 
*ಪ್ೆೈರೊೋಲೊೋಸ್ೆೈಟ್,ಸ್ೆೈಲೊಮೆಲೆನ್
,ಮಾಯಗೆನಟೆೈಟ್ ,ಬಾೌನೆೈಟ್ 

,ಹೊೋಲಾಯಂಡೆೈಟ್ ಅದಿರಿನ ವಿಧಗಳ್ು 
*ಓರಿಸ್ಾು,ರ್ನಾಾಟರ್,ಮದಯಪೌದೆೋಶ್ 

,ಮಹಾರಾಷ್ರಗಳ್ಲ್ಲಿ ದೊರರ್ರವ್ದರ 
 

*ಅಲೂಯಮಿನಿಯಂನ ಲೊೋಹದ ಮರಖ್ಯ ಅದಿರರ 
*ರ್ ುಣದ ಆರ್ೆುೈರ್ಡ, ಮರಳಿನಲ್ಲಿ 
ದೊರೆಯರವ್ದರ 
*ಜಿಗರಟರ ಗರಣಹೊಂದಿದೆ  
*ಅದರುತ ಲೊೋಹ ಎನರನವ್ರರ  
*ನಿಕ್ಷೆೋಪ ಇರರವ್ ದೆೋಶ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತರ್ೆಾ 5ನೆೋ 
ಸ್ಾೆನವಿದೆ 
*ರ್ೊೋರಾಪಟ್,ರ್ಾಳ್ಹಂದಿ,ಬೊೋಲಾಂಗಿೋರ್ 

ಜಾಮನಗರ,ಭಾವ್ನಗರ,ಜರನಾಗಡ ,ರಾಂಚಿ 

,ಶ್ಹಬಾದ್ ,ಅಂಬೊೋಲ್ಲಘಾಟ್ 

ಬಸತರ, ಲಾಸೂಿರ ಬೆಳ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೆೋಪ 

ಗಳಿವೆ  
*ಸ್ರದಿಅರೆ ಯಾ, ಯರ ಎ ಇ , ೌಟನ್ 

,ಜಮಾನಿ ರಫ್ತತಮಾಡರವ್ರರ 
 

*ಭಾರತ ಉತಾಿದನೆಯಲ್ಲಿ 
ಪೌಪಂಚದಲೆಿೋ ಅಗೌಸ್ಾೆನ  

*ಪ್ಾರದಶ್ಾರ್ತೆ,ಸಿೆತಿ ಸ್ಾೆಪರ್ತ್ವ್ 

,ಶಾಖ್ನಿರೊೋಧರ್,ಹೊಳ್ಪುಳ್ಳ 
ಸಿಲ್ಲರ್ೆೋಟ್ ಖ್ನಿಜವಾಗಿದೆ  
*ಟೆಲ್ಲ ೋನ್ ಟೆಲ್ಲಗಾೌಪ್ ನಿಸತಂತರ 
ಸ್ೆೋವೆಯಲ್ಲಿ  ಗಾಜರ 
ತಯಾರಿರ್ೆ,ಬಣಣತಯಾರಿ,ರ್ೃತರ್ 

ರಬುರ್ ,ಡೆೈನೊಮೊಗಳ್ು 
,ರಾಸ್ಾಯನಿರ್ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ರ್ೆ 
*ರ್ಾಗೆ ಬಂಗಾರ ಎನರನವ್ರರ 
*ಮಸ್ೊಾವೆೈಟ್ 

,ಬಯೋಟೆೈಟ್,ಪೂಿಗೊವೆೈಟ್ 

ವಿಧಗಳಿವೆ 
*ನೆಲೂಿರರ,ವಾರಂಗಲ್,ಧನಬಾದ್,ಗ
ಿ ರದಿ,ಗಯಾ 

ಉದಯಪುರ,ತಿರರವ್ನಂತಪುರ,ಸ್ೆೋಲ
ಿಂ,ಬಸತರ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರವ್ದರ 
 

*ಅಂತರಾಷ್ಟರೋಯ ಹಣರ್ಾಸರ,ಮರಲಯ 
ನಿಧಾರಿಸರವ್ಲ್ಲಿ ಬಹರಮರಖ್ಯ 
*ರ್ೊೋಲಾರ,ಹಟಿಟ ,ಅನಂತಪುರ, 

ರ್ಪತಗರಡಡ,ದಲ್ಲ ಿದೊರರ್ರವ್ದರ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

ಶ್ಕಿತ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ್ು 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ರ್ಲ್ಲಿದದಲರ ಪ್ೆಟೊೌೋಲ್ಲಯಂ ಅಣರ ಖ್ನಿಜಗಳ್ು 
*ಪೌಪಂಚದ ಉತಾಿದನೆಯಲ್ಲಿ  ಮೂರನೆ ಸ್ಾೆನವಿದೆ 
*ರ್ಪುಿ ಬಂಗಾರ ಎನರನವ್ರರ 
*ಕಿೋಟ ನಿರೊೋಧರ್,ಸ್ೊಿಟರ್,ರ್ೃತರ್ ನಾರರ,ಪ್ಾಿಸಿಟಕ್ 

,ರಾಸ್ಾಯನಿರ್ ಗೊಬುರದಲ್ಲಿ ಬಳ್ರ್ೆ 
*ದಾಮೊದರ ನದಿ ರ್ಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿರ್ 

*ಝರಿಯಾ,ಬೊರ್ಾರೊ,ಗಿರಿಧಿ,ರ್ರಣಪುರ,ಅಧಿರ್ ಉತಾಿದನೆ 
*ಜಾಖ್ಾಂಡ ಛತಿತಸಘಡ,ಒರಿಸ್ಾು ಆಂದೌಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ 
ದೊರರ್ರವ್ದರ  
 

* ಜಿೋವಿಗಳ್ ಅವ್ಶೆೋಷ್ದಿಂದ ಉತಿತಿತ 
*ರ್ಚಾು ತೆೈಲ ಎನರನವ್ರರ 
*ಪ್ೆಟೊೌೋಲ್,ಡಿಸಲ್,ಸಿಮೆ ಎಣೆಣ,ಉತಾಿದನೆ ಮಾಡರವ್ರರ 
*ದೌವ್ರೂಪದ ಚಿನನ ಎನರನವ್ರರ 
*ದಿಗಾುಯ್ ನಲ್ಲ ಿಮೊದಲರ ಪತ ತೆ 
*ಲಕಿಮ್ ಪುರ,ಹರಗಿೌಜನ್,ಮೊರಾನ್,ನಹರ್ಾಟಿಯಾ 

ಉತಾಿದನೆ 
*ಅಂರ್ಲೆೋಶ್ವರ ದಲ್ಲ ಿಮೊದಲ ತೆೈಲಬಾವಿ ರ್ೊರೆಯಲಾಯತರ 
*ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡಡ ತೆೈಲ ನಿಕ್ಷೆೋಪ ಬಾಂಬೆ ಹೆೈ 
*ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್,ಸ್ರದಿಅರ ಯಾ,ರ್ಚಾು ತೆೈಲ ಆಮದರ 
 

೧ಯರರೆೋನಿಯಂ  

*ಸಿಂಗಬೂಮ್,ಗಯಾ,ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ,ಶ್ರ್ ಪುರ ರ್ೆೋರಳ್ದಲ್ಲ 

ದೊರರ್ರವ್ದರ 
……….. 
೨ಥೊೋರಿಯಂ 

*ರ್ೆೋರಳ್, ಹಾರ,ತಮಿಳ್ುನಾಡರ,ರಾಜಸ್ಾತನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿರ್ೆ 
.... 

೩ಬೆರಿಲ್ಲಯಂ 

* ಅಣರ ವಿದರಯತ್  ಮಾಡರೆೋಟರ್ ರ್ಾಯಾರ್ೆಾ ಬಳ್ರ್ೆ  
.... 

೪ಲ್ಲರ್ಥಯಂ 

*ಲೆಪಿಡೊಲೆಟ್ ಫೂಡೊಮಿನ್ ಅದಿರಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗರವ್ದರ  
*ಜಾಖ್ಾಂರ್ಡ ಮದಯಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ ದೊರರ್ರವ್ದರ  
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ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆಗಳ್ು 
 

ಪೌಭಾವ್ ೋರರವ್ 

ಅಂಶ್ಗಳ್ು 
೧ ರ್ ುಣ ಮತರತ ಉರ್ರಾ 
ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆ 

ಹತಿತ ಬಟೆಟ  ೩.ಸರ್ಾರೆ ರ್ೆೈಗಾರಿಗೆ  ೪ ಅಲೂಯಮಿನಿಯಂ ೪ರ್ಾಗದ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆ  

*ರ್ಚಾುವ್ಸರತ 
*ಶ್ಕಿತ ಸಂಪನೂಮಲ 

*ಮಾರರರ್ಟೆಟ 
*ಸ್ಾರಿಗೆ 
*ರ್ಮಿಾರ್ರರ 
*ಬಂದರರಗಳ್ು 
*ತಂತೌಜ್ಞಾನ 

*ಸರ್ಾಾರದ ನಿೋತಿ  

 

*ಮೂಲ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆ ಎನರನವ್ರರ 
*ಒಂಭತರತ ಬೃಹತ್ 

ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆಗಳಿವೆ  
* ಪಶ್ುಮ ಬಂಗಾಳ್ದ ರ್ರಲ್ಲಟ 
ಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ಾೌರಂಭ 

*ಜಮ್ ಶೆರ್ಡ 

ಪುರ,ಬನಾಪುರ,ಭದಾೌವ್ತಿ,

ಲಾಯ,ರೂರ್ೆಾಲ್  

,ದರಗಾಾಪುರ,ಬೊರ್ಾರೊ,ಸ್ೆೋ
ಲಂ,ವಿಶಾಖ್ಪಟಟಣ  

 

*ಜವ್ಳಿ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆ ಎನರನವ್ರರ  
*ಮರಂಬೆೈ ಹಾಗೂ ಬರೂಚ್ ಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲರ ಪ್ಾೌರಂಭ  

* ಮರಂಬೆೈ ಭಾರತದ ಮಾಯಂಚೆಸಟರ್ 

/ ರ್ಾಟನೊೋಪ್ಲ್ಲಸ್  ಎನರನವ್ರರ  
*ನಾಗಪುರ,ಸ್ೊಲಾಿಪುರ ,ಬಂಗಾಳ್ 

ಇಂದೊರ್,ಸೂರತ್,ಸ್ೆೋಲಂ 

,ಬೆಂಗಳ್ುರರ,ದಾವ್ಣಗೆರೆ ಪೌಮರಖ್ 

ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ಾ ಕ್ಷೆೋತೌಗಳ್ು  
 

*ಪೌಪಂಚದಲ್ಲ ಿಉತಾಿದನೆಯಲ್ಲಿ 
ಎರಡನೆ ಸ್ಾೆನ  

*ಗಂಗಾನದಿ ಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ 
ರ್ೃಡಿರ್ೃತ  

*ಮಹಾರಾಷ್ರ 
ಉತತರಪೌದೆೋಶ್,ತಮಿಳ್ುನಾಡರ,
ರ್ನಾಾಟರ್,ಆಂದೌದಲ್ಲ ಿಅಧಿರ್ 

*ಯರಎಸ್ಎ, ೌಟನ್,ಇರಾನ್ 

,ರ್ೆನಡಾ,ರಫ್ತತಮಾಡಲಾಗರವ್ದರ  
 

*ವಿದರಯತ್ 

ಲಭಯತೆ,ಬಾರ್ೆುೈಟ್,ಬಂಡವಾಳ್ 

ಆದರಿಸಿ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆ ಸ್ಾೆಪನೆ  
*ಓರಿಸ್ಾು,ಜಾಖ್ಾಂರ್ಡ,ಛತಿತೋಸಗರ್ಡ 

ಮದಯಪೌದೆೋಶ್ ಗರಜರಾತ ರ್ನಾಾಟರ್ 

ಸ್ಾೆಪಿತ  

 

*ಸ್ೆರಾಂಪುರದ ಹೂಗಿಿನದಿದಡದಲ್ಲ ಿ

ಮೊದಲರ ಪ್ಾೌರಂಭ 

* 

ದಿರರ,ಮರದತಿರರಳ್ು,ಬಟೆಟ,ರ್ಚಾುವ್ಸರತವ್
ಿಾಗಿ ಬಳ್ರ್ೆ 
*ಪಶ್ುಮ ಬಂಗಾಳ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿರ್ ರ್ೆೋಂದಿೌೋರ್ೃತ 

* 

ಮರಂಬೆೈ,ಪೂನಾ,ಅಮರಾವ್ತಿ,ನಾಸಿಕ್,ತ
ಿ ರರಪತಿ,ಲರ್ೊನದಲ್ಲಿ ಇವೆ 
*ನೂಯಸ್ ಪಿೌಂಟ್ ರ್ಾಗದ ನಾವೆಾ 

ಸಿವೋಡನ್,ರ್ೆನಡಾ,ಯರಎಸ್ಎ ಇಂದ 

ಅಮದರ  
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  lPG (ಉದಾರಿರ್ರಣ ,ಖಾಸಗಿರ್ರಣ , ಜಾಗತಿರ್ರಣ) 

 

ಮಳ  ೆಹಂಚಿರ್ೆ 

lPG ಅರ್ಾ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು 
ಉದಾರಿರ್ರಣ ಸರ್ಾಾರವ್ು ಜನರ ಆರ್ಥಾರ್ ಚಟರವ್ಟಿರ್ೆಗಳ್ ಮೆೋಲ್ಲನ ತನನ 

ಎಲ ಿಅನಗತಯ ನಿಯಂತೌಣ ನಿಬಾಂಧಗಳ್ನರನ ಸಡಿಲ್ಲಸಿ ಮರರ್ತ 
ಅರ್ಾವ್ಯವ್ಸ್ೆೆ ಮಾಡಿರ್ೊಡರವ್ದರ  
 

೧.ಜನರ ಆರ್ಥಾರ್ ಚಟರವ್ಟಿರ್ೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸರ್ಾಾರ ಮದಯಪೌವೆೋಶ್ ರ್ಡಿತಮಾಡರವ್ದರ  
೨ ಸರರ್ರ ಸ್ೆೋವೆ ಉತಾಿದನೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿದೆಾ ಹೆಚಿುಸರವ್ದರ  
೩ ಸಂಪನೂಮಲ ಸಮಪಾರ್ ಬಳ್ರ್ೆಯಾಗರವ್ದರ  
೪ ಉತಾಿದನೆ ಹೆಚಾುಗಿ ಸರರ್ರ ಸ್ೆೋವೆ ಬೆಲೆ ರ್ಡಿಮೆಯಾಗರವ್ದರ  

ಖಾಸಗಿೋರ್ರಣ  

 

 

ಸರರ್ರ ಸ್ೆೋವೆ ಉತಾಿದನಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯವ್ರಿಗೆ 
ಮರರ್ಾತವ್ರ್ಾಶ್ ನಿೋಡರವ್ದರ  
 

೧ ಸರರ್ಾರ ಪ್ಾಯಪ್ಾರ ವ್ಯವ್ಹಾರರ್ೆಾ ಖಾಸಗಿ ರಂಗರ್ೆಾ ಮರರ್ತ ಅವ್ರ್ಾಶ್ ನಿೋಡರವ್ದರ  
೨ ಉದಯಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸಿಧಾಾತಮರ್ ಮನೊೋಭಾವ್ ಮೂಡಿಸರವ್ದರ  
೩ ವಿದೆೋಶ್ ಬಂಡವಾಳ್ ಹರಡಿರ್ೆಗೆ ಅವ್ರ್ಾಶ್  ನಿೋಡರವ್ದರ  
೪ ವಿದೆೋಶ್ ತಂತೌಜ್ಞಾನ ಬಳ್ರ್ೆ ಮಾಡರವ್ದರ  
೫ಉದಯಮಗಳ್ ಒಗೂುಡಿಸರವ್ದರ  

ಜಾಗತಿರ್ರಣ  

 

 

ದೆೋಶ್ದ ಅರ್ಾವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಯನರನ ವಿಶ್ವದ ಜೊತೆ ಒಗರುಡಿಸರವ್ದರ  
 

೧ವಿದೆೋಶ್ ವಾಯಪ್ಾರ ವ್ಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಮರರ್ತ ವಾತಾವ್ಣಾ ರ್ಲ್ಲಿಸರವ್ದರ  
೨ ಆಮದರ ರಪುತ ನಿಭಾಂದ ಸಡಿಲ್ಲರ್ೆ  
೩ ಸರರ್ರ ಸ್ೆೋವೆ ಉತಾಿದನೆ ವಿನಿಮಯ 

೪ ತಂತೌಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ  

೫ ಬಹರರಾಷ್ಟರೋಯ ರ್ಂಪನಿ ಸ್ಾೆಪನೆಗೆ ಅವ್ರ್ಾಶ್ ರ್ಲ್ಲಿಸರವ್ದರ  

೧ರ್ಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ಪೌದೆೋಶ್  

 

೨ಸ್ಾಧಾರಣ ಮಳ  ೆಪಡೆಯರವ್ ಪೌದೆೋಶ್  

 

3 ಅಧಿರ್ ಮಳೆಯ ಪೌದೆೋಶ್  

 

* 50 ಸ್ೆ .ಮಿೋ ರ್ಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ  
* ರಾಜಸ್ಾೆನದ ಮರಭೂಮಿ ,ಹರಿಯಾಣ ,ಗರಜರಾತ್ ಖ್ಚ್ 

ಭಾಗ,ಮಹಾರಾಷ್ರದ ಪೂವ್ಾ ಭಾಗ,ರ್ಾಶ್ಮರ ಸ್ೆೋರರತತವೆ* 
ರಾಜಸ್ಾತನದ ರೂಯಿ ವ್ಷ್ಾದಲೆಿೋ ಸರಾಸರಿ 8.3 ಸ್ೆ ಮಿ 

ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ  

* 50 ರಿಂದ 250 ಸ್ೆ .ಮಿೋ ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ 
* ಎಲಾಿ ರಾಜಯಗಳ್ು ಸ್ೆೋರರತತವೆ  
*ಸಮರದೌ ತಿೋರದ ಒಳ್ಬಾಗ ಸ್ೆೋರರವ್ದರ  

*250 ಸ್ೆ .ಮಿೋ ಅಧಿರ್ ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ  
*ಪಶ್ುಮಘಟಟಗಳ್ ಪಶ್ುಮ ಭಾಗ ,ಈಶಾನಯ ವ್ಲಯ ಅಧಿರ್ 

ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ  
*ಮಾಸಿನ್ ರಾಮ್ ನಲ್ಲ ಿಭಾರತದಲೆಿೋ ಅಧಿರ್  ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ  
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ಭಾರತದ ಮಣರಣಗಳ್ು 
 

 

 

 

 

 

 

 

೧.ಮೆರ್ಾಲರ ಮಣರಣ  ರ್ಪುಿಮಣರಣ  ರ್ೆಂಪು ಮಣರಣ  ಜಂ ಟಿಟಗೆ ಮಣರಣ /ಲಾಯಟ್ 

ರೆೈಟ್  

ಮರಭೂಮಿ ಮಣರಣ ಪವ್ಾತ ಮಣರಣ 

*ನದಿಗಳ್ು ಪವ್ಾತ 

ಪೌದೆೋಶ್ಗಳಿಂದ ಹೊತರತ 
ತಂದರ ಸಂಚಯಸಿರರವ್ 

ಮಣರಣ 
*7.7 ದ ಶ್ಲಕ್ಷ ಚ ಕಿ ಮಿೋ 
ಪೌದೆೋಶ್ ವಿಸತರಿಸಿದೆ  
* ಉತತರ ಪೌದೆೋಶ್ 

, ಹಾರ,ಪಶ್ುಮ 

ಬಂಗಾಳ್,ಒಡಿಸ್ಾು 
ಪಂಜಾಬ,ಅಸ್ಾುಂ ಹರಡಿದೆ 
*ಭತತ ರ್ಬರು ಹತಿತ ,ಸ್ೆಣಬರ 
ಗೊೋದಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗರವ್ದರ  
 

* ರೆೋಗೂರ್ ಮಣರಣ ಎನರನವ್ರರ 
*ಡೆರ್ಾನ್ ಟಾೌಪ್ ಎನರನವ್ರರ 
*ಅಗಿನ ಶ್ಲೆಗಳ್ ಶ್ರ್ಥಲ್ಲೋರ್ರಣದಿಂದ 

ಉತಿತಿತಯಾಗಿದೆ 
*ಜೆೋಡಿ ಮಣಿಣನ ರ್ಣಗಳಿಂದ 

ರ್ೂಡಿದೆ 
* ಮಹಾರಾಷ್ರ ಗರಜರಾತ್ 

ಮದಯಪೌದೆೋಶ್ ಆಂದೌ ಪೌದೆೋಶ್ 

ರ್ಂಡರಬರರವ್ದರ 
* ರ್ ುಣ ಮೆಗೆನೋಶ್ಯಂ 

ರ್ಾಬೊೋಾನೆಟ್ ಅಧಿರ್ವಾಗಿದೆ  
*ಹತಿತ ಜೊೋಳ್ ಗೊೋಧಿ ಈರರಳಿಳ 
ಮೆಣಸಿನರ್ಾಯ ಹೊಗೆಸ್ೊಪುಿ 
ಬಳ್ಸರವ್ರರ 
5.46 ಲಕ್ಷ ಚ ಕಿ ಮಿೋ 
ವಿಸ್ಾತರವಾಗಿದೆ 
 

*ಪಯಾಾಯ ಪೌಸತಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಿ

ವಿಸ್ಾತರವಾಗಿದೆ 
*ದಕ್ಷಿಣ ರ್ನಾಯರ್ರಮಾರಿ  ಇಂದ 

ಮದಯಪೌದೆೋಶ್ದ ಝಾನಿು 
ವ್ರೆಗೆ ಹ ುದೆ 
* ಗರಜರಾತ್ ರಾಜಮಹಲ್ 

ಬೆಟಟ ಸರತತ ಹರಡಿದೆ 
*ರಾಗಿ ಹೊಗೆಸ್ೊಪುಿ 
ಎಣೆಣರ್ಾಳ್ು  ಭತತ ರ್ಬರು 
ಬೆಳೆಯರವ್ರರ 
5.18 ಲಕ್ಷ ಚ ಕಿ ಮಿೋ 
ವಿಸ್ಾತರವಾಗಿದೆ  
 

*೨೦೦ ಸ್ೆೋ.ಮಿ ಗಿಂತ ಹೆಚರು 
ಮಳೆ ಳ್ುವ್ ಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ  
ರ್ಾಣರವ್ದರ 
*ರ್ ುಣ ಆರ್ೆುೈರ್ಡ 

,ಅಲೂಯಮಿನಿಯಂ ಇರರವ್ದರ 
*೨.೪೮ ಲಕ್ಷ ಚ ಕಿ ಮಿೋ ಪೌದೆೋಶ್ 

ಹರಡಿದೆ 
*ವಿಂದಯ ಸ್ಾತರಿರ್ ರಾಜಮಹಲ್ 

ಪೂವಾಾಚಲ ರ್ನಾಾಟರ್ದ 

ಪಶ್ುಮ ಹರಡಿದೆ 
ರ್ಾಫಿ ಟಿ ತೊೋಟದ ಬೆಳ  ೆ

ಬೆಳೆಯರವ್ರರ 
 

*ಅತಿ ರ್ಡಿಮೆ ಮಳ  ೆಅಧಿರ್ 

ಉಷ್ಾಣಂಶ್ ಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ 
ರ್ಾಣರವ್ದರ  
*ರ್ೆಂಪು ಮತರತ ರ್ಂದರ ಬಣಣ 
ಹೊಂದಿದೆ 
*೧.೪ ಲಕ್ಷ ಚ ಕಿ ಮಿೋ  
ಪೌದೆೋಶ್ ವಿಸ್ಾತರವಾಗಿದೆ 
*ಸಜೆೆ ಖ್ಜೂಾರ 

ಬೆಳೆಯರವ್ದರ 
*ಗಿಜರಾತ್ ನ ರ್ಛ್ 

ಭಾಗ,ರಾಜಸ್ಾತನ,ಹರಿಯಾಣ 

ರ್ಾಣರವ್ದರ  
 

೧ರ್ೊಳೆತ ಜೆೈವಿರ್ಾಂಶ್ಗಳ್ನರನ ಅಧಿರ್ವಾಗಿದೆ 
೨ಇಳಿಜಾರರ ಮೆೈದಾನರ್ೆಾ ಇಳಿದರ ಬರರವ್ದರ  
೩ಸ್ಾರಜನರ್ ಸ್ಾವ್ಯರವ್ ಹೆಚಾುಗಿ ಇರರವ್ದರ 
೪ರ್ಾಫಿ ಟಿ ಸ್ಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಾ 

ಬೆಳೆಯರವ್ದರ 
೫ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ಾದ ಬೆಟಟಗಳ್ ಜಮರಮ 
ರ್ಾಶ್ೀರ ಉತತರಖ್ಂಡ ಹಾರ 

ಪಶ್ುಮಬಂಗಾಳ್ ರ್ಾಣರವ್ದರ  
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ಮಣರಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

 

 

 

 

ನಿರಾವ್ರಿ 

 

 

 

ಮಣಿಣನ ಸವೆತರ್ೆಾ ರ್ಾರಣಗಳ್ು 
 

ಮಣಿಣನ ಸವೆತದ  ಪರಿಣಾಮಗಳ್ು  
 

ಮಣಿಣನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ  
 

೧ ಅರಣಯ ನಾಷ್ 

೨ಸ್ಾರ್ರ ಪ್ಾೌಣಿ ಮೆಯಸರವ್ದರ  
೩ಅವೆೈಜ್ಞಾನಿರ್ ಬೆೋಸ್ಾಯ 

೪ಅಧಿರ್ ನಿರಾವ್ರಿ 

 

 

೧ಹೂಳಿನಿಂದ ಪೌವಾಹ ಉಂಟಾಗರವ್ದರ 
೨ನದಿಗಳ್ ಪ್ಾತೌ ಬದಲ್ಲಸರವ್ದರ 
೩ಆಣೆರ್ಟರಟ ಹೂಳ್ು ತರಂ  ನಿೋರಿನ ಸ್ಾಮತಾ 

ರ್ಡಿಮೆಯಾಗರವ್ದರ  
೪ಭೂ ಸವೆತದಿಂದ ನಿೋರರ ಇಂಗರವ್ದರ ರ್ಡಿಮೆ ಯಾಗರವ್ದರ  
೫ ವ್ಯವ್ಸ್ಾಯ ಉತಾಿದನೆ ರ್ರಂಟಿತವಾಗರವ್ದರ  
೬ ಸ್ಾವಭಾವಿರ್ ಚಿಲರಮೆ ರ್ಡಿಮೆಯಾಗರವ್ದರ  
 

೧ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡಡ ಉಳ್ುಮೆ 

೨ಅಡಡ ಬದರಗಳ್ ನಿಮಾಾಣ 

೩ಹಂತ ಹಂತ ವ್ಯವ್ಸ್ಾಯ ಕ್ಷೆೋತೌ ನಿಮಾಾಣ 

೪ಅರಣಯ ಬೆಳ್ವ್ಣಿಗೆ  
೫ಪ್ಾೌಣಿ ಮೆೋಯಸರವಿರ್ೆ ನಿಯಂತೌಣ 

೬ನಿೋರಿನ ಯೋಜಿತ ಬಳ್ರ್ೆ 
೭ಚಕ್ ಡಾಯಮ್ ನಿಮಾಾಣ  

 

೧ಬಾವಿ ರ್ಾಲರವೆ  ರ್ೆರೆ 

*ಅತಿಹೆಚರು ರ್ೃಷ್ಟಕ್ಷೆೋತೌರ್ೆಾ ನಿೋರರ ನಿೋಡರವ್ದರ 
*ಅಂತರ್ ಜಲ ನಿೋರರ ರ್ೃಷ್ಟಗೆ ಬಳ್ಸರವ್ದಾಗಿದೆ  
* ನಿಮಾಾಣ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಸರಲಭ  

*ತೆರೆದ&  ರ್ೊೋಳ್ವೆ ಎರಡರ ವಿಧಗಳಿವೆ 
*59.7 ಶೆೋ ದಷ್ರಟ ನಿೋರಾವ್ರಿ ವ್ದಗಿಸರವ್ದರ  

*ವಿಸ್ಾತರ ಸ್ಾಗರವ್ಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ನಿೋರರ ಡರವ್ದರ  
*16.5 ದ ಲ ಹೆರ್ಟರ್ ಪೌದೆೋಶ್ರ್ೆಾ ನಿೋರರ ವ್ದಗಿಸರವ್ದರ  
*ಪೌವಾಹ ,ಸವ್ಾರ್ಾಲ್ಲರ್ ಎಂಬ ಎರಡರ ವಿಧಗಳಿವೆ  

* ಬೆಟಟ ಗರಡಡದಿಂದ ಹರಿದರ  ಬರರವ್ ಝರಿ ತೊರೆ ನಿೋರರ 
ಸಂಗೌಹಿಸರವ್ದರ  
*ರ್ೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೌಹವಾದ ನಿೋರರ ರ್ಾಲರವೆ ತೂಬ ಮೂಲರ್ 

ಬಳ್ಸರವ್ದರ  
* ತಮಿಳ್ುನಾಡರ ಆಂದೌಪೌದೆೋಶ್ ರ್ನಾಾಟರ್ ರ್ಂಡರಬರರವ್ದರ  
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ನೆೈಸಗಿಾರ್ ವಿನಾಷ್ಗಳ್ು 
 

 ನೆೈಸಗಿಾರ್ ವಿನಾಷ್ಗಳ್ು *ರ್ಾರಣ ಪರಿಣಾಮ ಮರನೆನಚುರಿರ್ೆಯ ರ್ೌಮಗಳ್ು  
೧ ಚಂಡಮಾರರತಗಳ್ು  
ಭೂಮಿಯ ಮೆೋಲೆ ಆವ್ತಾ 

ಗಾಳಿಯಂದ ಸಂಬವಿಸರವ್ 

ಮಳೆಯ ವಿನಾಷ್  

 

೧ಬಂಗಾಳ್ರ್ೊಲ್ಲಿಯಂದ ಆಂದೌ ಒಡಿಶಾ 

ತಮಿಳ್ುನಾಡಿಗೆ ವಿಪರಿತ ಹಾನಿ 

ಉಂಟರಮಾಡರವ್ದರ . 
೨ಅರ್ೊಟೋಬರ್- ನವ್ಂಬರ್ ,ಹಾಗೂ ಮೆೋ- ಜೂನ್  

ಎರಡರ ಬಾರಿ ಸಂಬವಿಸರವ್ದರ  

೧ ಜನಜಿೋವ್ನ ಅಸೆವ್ಯಸೆವಾಗರವ್ದರ  
೨ಅಪ್ಾರ ಸ್ಾವ್ು ನೊೋವ್ು ಉಂಟಾಗರವ್ದರ  
೩ಸ್ಾಗರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಒಳ್ಜಲರಾಶ್ ಲವ್ಣವಾಗರವ್ದರ  
೪ಬೆಳೆಹಾನಿಯಾಗರವ್ದರ  
೫ಮೂಲಭೂತ ಸ್ರರ್ಯಾ ನಾಷ್ವಾಗರವ್ದರ  
೬ಸ್ಾಂರ್ಾೌಮಿರ್ ರೊೋಗ ಉಂಟಾಗರವ್ದರ 

೧ಅಪ್ಾಯರ್ಾರಿ ತಗರು ಸೆಳ್ದ ಜನರ ಸೆಳಾಂತರಮಾಡರವ್ದರ  
೨ದೊಣಿ ಹೆಲ್ಲರ್ಾಪಟರ್ ಯಂತೌ ಸದಾ ಸಜರೆಗೊಳಿಸರವ್ದರ  
೩ ರೆೈಲರ ಬಸರು ಮಾಗಾ ಬದಲಾಯಸರವ್ದರ  
೪ಸಮರಹ ಮಾದಯಮ ಮೂಲರ್ ಸದಾ ಮಾಹಿತಿ ನಿಡರವ್ದರ  
೫ಅಗತಯ ಸ್ೆೋವಾ ತರರ್ರಡಿ ಸಿದದಮಾಡರವ್ದರ  
೬ಸ್ಾರ್ಷ್ರಟ ಸಿಹಿನಿೋರರ ಉಡರಪು ಸಂಗೌಹ  

೭ವೆೈದಯಕಿೋಯ ಔಷ್ದ ಸದಾ ಸಿದದವಾಗಿಡರವ್ದರ  
೨ ಪೌವಾಹಗಳ್ು   
 ಅಧಿರ್ ಮಳ ,ೆಹಿಮರ್ರಗಿ ನದಿ 

ನಿೋರಿನ ಪೌಮಾಣ ಹೆಚಾುಗಿ ಪ್ಾತೌ 
ಸ್ಾಮರ್ಾ ಹೆಚಾುಗಿ ನದಿ ಉಕಿಾ 
ಹರಿಯವ್ದರ  

೧ಮಳ  ೆಅನಿಶ್ುತ ಅರ್ಾಲ್ಲರ್ ಅಧಿರ್ವಾಗಿ ೋಳ್ುವ್ದರ  
೨ನದಿಪ್ಾತೌ ಹರಳ್ುತರಂ  ದಿರ್ರಾ ಬದಲ್ಲಸರವ್ದರ  
೩ಅಣೆರ್ಟರಟ ಒಡೆದರ ಅರ್ವಾ ಒಮೆಮಲೆೋ ಅಧಿರ್ ನಿರರ 
ನದಿಗೆ ಹರಿಸರವ್ದರಿಂದ  

೪ಚಂಡಮಾರರತ   

೫ಸಮರದೌ ಮದಯ ಭೂರ್ಂಪನ  

೬ನದಿ ಪೌವಾಹ 

*ಅರಣಯ ನಾಶ್ 

*ಫಲವ್ತಾತದ ಮಣರಣ ರ್ೊಚಿುಹೊೋಗರವ್ದರ  
*ಆಸಿತಪ್ಾಸಿತ ಹಾನಿ  

*ಜಿೋವ್ಹಾನಿ 

೧ನದಿ ಇರ್ೆಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡಡಗೊೋಡೆ ನಿಮಾಾಣ  

೨ಜಲಾಶ್ಯಗಳ್ಲ್ಲಿ  ನಿೋರರ ಸಂಗೌಹ 

೩ ಮರನೆನಚುರಿರ್ೆ ರ್ೌಮ ,ರ್ೆೋಂದೌ ಸ್ಾೆಪನೆ  
೪ಜಲಾನಯನಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ ಆಣೆರ್ಟರಟ ನಿಮಾಾಣ  

೫ಮಣಿಣನ ಸವೆತ ನಿಯಂತೌಣ  

೬ಜಲಾನಯನ ಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ ಹರಳ್ು ತರಂಬರವ್ದರ ತಡೆಗಟರಟವ್ದರ  

೩.ಭೂ ರ್ರಸಿತ ಅರ್ವಾ 

ಭೂಪ್ಾತ  

 ರ್ಡಿದಾದ ಬೆಟಟ ಪವ್ಾತ ರ್ೆಳ್ಗೆ 
ಳ್ುವ್ದರ  

 

೧ಭೂ ರ್ೊರೆತ  

೨ರ್ಡಿದಾದ ಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾರಿಗೆ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆ 
ನಿಮಾಾಣ 

೩ಜೆೋಡಿಮಣಿಣನ ಪದರದ ಮೆೋಲೆ ಸಡಿಲ ಮಣರಣ  
೪ಗಣಿಗಾರಿರ್ೆ  
೫ಅರಣಯ ನಾಷ್  

೬ಇಳಿಜಾರರ ಆಳ್ವಾದ ಉಳಿಮೆ  

೧ ಸಣಣ ನಿೋರಿನ ತೊರೆ ಮೂಲಗಳ್ು ನಾಷ್ 

೨ಸ್ಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರರ್ೆಾ ಅಡತಡೆ 
೩ಸಸಯವ್ಗಾ ನಾಷ್  

೪ ಜಿೋವ್ ಆಸಿತ ಹಾನಿ  
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೪ರ್ಡಲರ್ೊರೆತ  

ಅರ್ಾ :- ಅಲೆಗಳಿಂದ  ತಿೋರ 

ವ್ಲಯವ್ು ಸವೆಸಲಿಡರವ್ದನರನ 
ತಿೋರ ಪೌದೆೋಶ್ ರ್ೊರೆತ  

೧ಅಪ್ಾರ ಭೂ ಪೌದೆೋಶ್ ಸಮರದೌ ಪ್ಾಲಾಗರವ್ದರ  
೨ಆಸಿ ೆಜಿೋವ್ಹಾನಿ ಯಾಗರವ್ದರ  
 

 ೧ತಿೋರದ ಮರಳ್ು ತೆಗೆಯರವ್ ನಿಯಂತೌಣ  

೨ಅಲೆ ಪೌಭಾವ್ವಿರರವ್ರ್ಡೆ ತಡೆಗೊಡೆ  
೩ತಿೋರದರದದರ್ೂಾ ರ್ಲರಿ ಬಂಡೆಹಾರ್ರವ್ದರ  
೪ಮಾಯಂಗೊೌೋವ್ ಅರಣಯ ಬೆಳೆಸರವ್ದರ  

5.ಭೂರ್ಂಪನಗಳ್ು  
ಭೂ ಅಂತರಾಳ್ದ ಶ್ಕಿತ 
ಕಿೌೋಯ್ಕಯಂದ ಮೆೋಲಿದರರ 
ರ್ಂಪಿಸರವ್ದರ  

೧ನಗರಿರ್ರಣ  

೨ಅರಣಯನಾಷ್  

೩ಆಣೆರ್ಟರಟ ನಿಮಾಾಣ  

೫ಗಣಿಗಾರರರ್ೆ  
೬ಭೂ ಮೆಲಿದರರ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸರವ್ದರ  

ಪರಿಣಾಮಗಳ್ು  
*ಜಿೋವ್ ಆಸಿತ ಹಾನಿ  

*ರೊೋಗ ಹರಡರವ್ದರ  
*ಜನಜಿೋವ್ನ ಅಸತವ್ತಸತ  
*ಪೌವಾಹ ಉಂಟಾಗರವ್ದರ  
*ನದಿ ಪ್ಾತೌ ಬದಲಾಗರವ್ದರ  

ಮರನೆನಚುರಿರ್ೆ  
*ಭೂರ್ಂಪನ ವ್ಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ್ ವ್ಸತಿ ನಿಷ್ೆೋಧ 

*ರ್ಟಟಡ ಹಗರರವಾಗಿ ನಿಮಿಾಸರವ್ದರ  
*ಸಿೆತಿ ಸ್ಾೆಪರ್ತಿ ಗರಣ ಇರರವ್ಂತೆ ನಿಮಿಾಸರವ್ದರ  
*ಸಂತೌಸತರಿಗೆ ಅಗತಯ ಸ್ರಲಭಯ ನಿೋಡರವ್ದರ  
*ವಿದರಯತ್ ಸಂಪರ್ಾ ಸೆಗಿತಗೊಳಿಸರವ್ದರ  
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ಸ್ಾರಿಗೆ 
ರಸ್ ತೆ ಪ್ಾೌಮರಖ್ಯತೆ ರಸ್ ತೆ ಸ್ಾರಿಗೆ ತೊಡರ್ರಗಳ್ು  ಬಂದರರಗಳ್ು  ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣಗಳ್ು  
*ಹಳಿಳ ರ್ೃಷ್ಟ ಅಭಿವ್ೃದಿದಗೆ ಪೂರರ್ 

*ಜನರಿಗೆ ಬೆೋರ್ಾದ ಅಗತಯ ವ್ಸರತ ಪೂರೆೈಸಲರ 
*ಸರರ್ರ ಸ್ಾಗಾಣಿರ್ೆಗೆ ಪೂರರ್  

 

೧ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ  ಅನರಪಯರರ್ತವಾಗಿವೆ  
೨ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನಯ ವಾಹನ ದಟಟಣೆ 
ಅಪಘಾತಗಳ್ು ಸಂಬವಿಸರವ್ವ್ು  
೩ವ್ಷ್ಾವ್ೂ ರಸ್ ತೆ ಹಾಳಾಗರವ್ವ್ು ನಿವ್ಾಹಣೆ 
ವೆಚು ಅಧಿರ್ 

೪ ನಿಮಾಾಣ ಅಸಮಪಾರ್ವಾಗಿವೆ  
೫ರಸ್ ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತಯ ರ್ೊರತೆ 
ಎದರದರ್ಾಣರವ್ದರ  
 

ರ್ಾಂಡಾಿ :- ರ್ಚ್ ಖಾರಿಯ ಶ್ರೊೋಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ  
ಮರಂಬೆೈ :- ಮಹಾರಾಷ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಹೆಬಾುಗಿಲರ  
ನವ್ಶೆೋವಾ :- ಮಹಾರಾಷ್ರದಲ್ಲಿದೆ  
ಮಮಾಗೊೋವಾ :- ಝವಾರಿ ರ್ೊಲ್ಲಯಿಲ್ಲಿದೆ  
ನವ್ ಮಂಗಳ್ ರರ :- ರ್ನಾಾಟರ್ದಲ್ಲಿದೆ  
ರ್ೊಚಿು :- ರ್ೆೋರಳ್ದಲ್ಲಿದೆ  
ತರತರರ್ರಡಿ :- ತಮಿಳ್ುನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ  
ಚನೆನೈ :- ಹಳೆಯದಾದ ರ್ೃತರ್ ಬಂದರರ  
ವಿಶಾಖ್ ಪಟಟಣ :- ಆದೌಪೌದೆೋಶ್ ರಾಜಯದಲ್ಲಿದೆ  
ಪ್ಾರಾ ದಿೋಪ್ :- ಓಡಿಸ್ಾು ರಾಜಯದಲ್ಲಿದೆ  
ರ್ೊಲಾತಾತ :- ಪಶ್ುಮ ಬಂಗಾಳ್ ದಲ್ಲಿದೆ ಚಹಾ ಬಂದರರ  
ಹಾಲ್ಲದಯಾ :- ಪಶ್ುಮ ಬಂಗಾಳ್ದಲ್ಲಿದೆ  
 

ಮರಂಬೆೈ  :- ಸಹರಾ ಸ್ಾಂತಾೌರ್ೂೌಜ 

ದೆಹಲ್ಲ :- ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ  

ರ್ೊಲಾತಾತ :- ಸರಭಾಷ್ ಚಂದೌ ಬೊೋಸ್ 

ಚನೆನೈ :- ಅಣಾಣ ಮಿೋನಂಬಾರ್ಂ  

ಬೆಂಗಳ್ ರರ :- ನಾಡಪೌಭರ ರ್ೆಂಪ್ೆೋಗರಡ  

ಹೆೈದರಾಬಾದ್  ಆಂದೌ ಪೌದೆೋಶ್ 

ಅಹಮದಾಬಾದ್   

ಪಣಜಿ  ಗೊೋವಾ 

ಅಮೃತಸರ್ ಪಂಜಾಬ್ 

ಗರವಾಹಟಿ   

ತಿರರವ್ನಂತಪುರಂ  ರ್ೆೋರಳ್ 
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ಭಾರತದ ಪ್ಾೌರ್ೃತಿರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು 
ಉತತರದ ಪವ್ಾತಗಳ್ು ಉತತರ ಮಹಾ ಮೆೈದಾನ  ಪಯಾಾಯ ಪೌಸೆಭೂಮಿ ರ್ರಾವ್ಳಿ ಮೆೈದಾನ ದಿವೋಪಗಳ್ು 
ಎತತರದ ಶ್ಖ್ರ ರ್ಣಿವೆ ಹಿಮನದಿ ಗಳಿಂದ ರ್ೂಡಿವೆ   
*ಶ್ವಾಲ್ಲಕ್ ಶೆೌೋಣಿ 

೧ಇದರ ಅತಯಂತ ದಕ್ಷಿಣದ ಸರಣಿ ,ರ್ಡಿಮೆ ಎತ್ತರ 

ಹೊಂದಿದೆ 
೨ಪ್ಾದ ಬೆಟಟಗಳಾಗಿವೆ 
೩ ಸಮತಟಾಟದ ಕಿರಿದಾದ ಮೆೈದಾನಗಳಿವೆ  
೪ ರ್ೊೋಟಾಿ ಪ್ಾಟಿಿ ಚರರ್ಾಂಬ ಡೂನ್ ಗಳಿವೆ 
*ಹಿಮಾಚಲ  

೧ ಅನೆೋರ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಪವ್ಾತ ಶೆೌೋಣಿಗಳಿವೆ 
ಉದಾ ಪಿೋರ್ ಪಂಜಾಲ್ ಮಹಾಭಾರತ 

ನಾಗತಿಬು  
೨ಗಿರಿಧಾಮಗಳಿವೆ ಉದಾ ಶ್ಮಾಿ ಮಸೂುರಿ 

ನೆೈನಿತಾಲ್  

*ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ  

೧ಎತತರದ ಮೊದಲ ನಿಮಿಾತ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ 
೨ಹಿಮದಿಂದ ಆವ್ೃತತವಾಗಿವೆ 
೩ಹಿಮಾದಿೌ ಎನರನವ್ರರ 
೪ಪೌಪಂಚದ ಎತತರದ ಶ್ಖ್ರಗಳಿವೆ  
ಉದಾ  ಮರಂಟ್ ಎವ್ರೆಸ್ಟ ಧವ್ಳ್ಗಿರಿ 

ಗರರಿಶ್ಂರ್ರ 

೫ಉತತರಕಿಾರರವ್ ಪವ್ಾತ ರ್ಾರಾರ್ೊೋರಂ 

ಪವ್ಾತಶೆೌೋಣಿ ,ರ್ೆೈಲಾಸ ಪವ್ಾತಗಳಿವೆ  
 

೧ ಸಟೆಿೋಜ್ ಗಂಗಾ ಮೆೈದಾನ 

ವೆನರನವ್ರರ  
೨ ಪಶ್ುಮದ ಸಿಂಧೂ ನದಿ 

ಮೆೈದಾನ ಬೌಹಮಪುತೌ 
ರ್ಣಿವೆಯವ್ರೆಗೂ ಇದೆ 
೩ ಮೆರ್ಾಲರ ಮಣಿಣನ ಸಂಚಯನ 

ಮೆೈದಾನವಾಗಿದೆ  
 

೧ಭಾರತದ ಭೂಸವರೂಪ 

ವಿಭಾಗಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡಡದರ 
೨ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಗೊಂಡಾವನ  

ಭೂ ಭಾಗವಾಗಿದೆ  
೩ಸಟಿಜ್ ಗಂಗಾ ಮೆೈದಾನವಾಗಿದೆ 
೪ ಉತತರದ ಅರಾವ್ಳಿ  

ಪವ್ಾತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ 

ರ್ನಾಯರ್ರಮಾರಿವ್ರೆಗೂ ಇದೆ 
೫ಪಶ್ುಮದಲ್ಲಿ ಪಶ್ುಮ ಘಟಟಗಳಿಂದ 

ಪೂವ್ಾದ ಜಾಖ್ಾಂರ್ಡ 

ರಾಜಮಹಲ್ ಬೆಟಟಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದೆ 
೬ ಸ್ಾತರಿರ ಅರಾವ್ಳಿ ಮಾಳಾವ 
ಛೊೋಟಾನಾಗಪುರ 

ಪೌಸೆಭೂಮಿಗಳಿವೆ  
೭  ಅಣಾಣಮಲೆೈ ಶೆೌೋಣಿಯ 

ಅನೆೈಮರಡಿ ಶ್ಖ್ರ ಎತತರದ 

ಶ್ಖ್ರವಾಗಿದೆ  
 

೧ಗರಜರಾತ್ ರ್ಛ್ ದಿಂದ ಗಂಗಾನದಿಯ 

ಪೂವ್ಾದಲ್ಲಿ ವಿಸತರಿಸಿದೆ 
೨ಪಶ್ುಮ ಪೂವ್ಾ ರ್ರಾವ್ಳಿ ವಿಭಾಗವಿದೆ  
೩ಮಲಬಾರ್ ,ರ್ೊಂರ್ಣ ,ರ್ೊೋರಮಂಡಲ, 

ಉತಾಲ  ತಿೋರ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ 
೪ ಮಹಾನದಿ ಗೊೋದಾವ್ರಿ ರ್ೃಷ್ಣ ರ್ಾವೆೋರಿ ನದಿ 

ಮರಖ್ಜ ಭೂಮಿಗಳಿವೆ 
೫ ಚಿಲಾ ಪುಲ್ಲರ್ಾಟ್ ಸರೊೋವ್ರಗಳಿವೆ 
ಹಿಮಾಲಯದ ಮಹತವ 
೧ದೆೋಶ್ರ್ೆಾ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಡಿದೆ 
೨ಮದಯ ಏಷ್ಾಯದ ಶ್ೋತಗಾಳಿಯಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ 
೩ನದಿ ಉಗಮ ಪೌದೆೋಶ್ವಾಗಿದೆ 
೪ಜಲವಿದರಯತ್ ಚಛಕಿತ ಉತಾಿದನೆಯಾಗರವ್ದರ 
೫ವಿಶಾಲವಾದ ಮೆೈದಾನಗಳಿವೆ 
೬ವೆೈವಿದಯಮಯ ಸಸಯ ಪ್ಾೌಣಿ ಆಶ್ೌಯ ತಾಣ 

೭ಅಪ್ಾರ ಖ್ನಿಜ ಸಂಪತರತ ಹೊಂದಿದೆ 
೮ಪೌವಾಸ್ೊೋದದಮ ಧಾಮಿಾರ್ ರ್ೆೋಂದೌಹೊಂದಿದೆ  
 

 

ದಿವೋಪಗಳ್ು 
*೨೪೭ ದಿವೋಪಗಳಿವೆ 
* ಮನಾನರ್ ಖ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹವ್ಳ್ದ 

ದಿವೋಪಗಳಿವೆ 
*ಅಂಡಮಾನ್ ನಿರ್ೊೋಬಾರ್ 

ದಿವೋಪಗಳ್ು ಜಾವಲಾಮರಖಿ 

ಶ್ಲೆಗಳಿಂದಾಗಿವೆ 
* ನಿರ್ೊೋಬಾರ್ ನಲ್ಲ ಿಇಂದಿರಾ 

ಪ್ಾಯಂಟ್ ತರದಿ ಇದೆ. 
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ಸಂಪರ್ಾ 

 

ಪ್ಾೌಮರಖ್ಯತೆ 
 

ಭರಗೊೋಳಿರ್ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆ (GIS) 

 

ಗೊಿೋಬಲ್ ಪೂಜಿಶ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸಟಮ್ (GPS)  

 

ದೂರ ಸಂವೆೋದಿ ತಂತೌಜ್ಞಾನ ( RST) 

 

*ದೆೋಶ್ದ ಆಗರಹೊೋಗರ ತಿಳಿಯಲರ ಸಹರ್ಾರಿ  

*ಸರ್ಾಾರದ ನಿೋತಿ ನಿಧಾಾರ ತಿಳಿಯಲರ 
*ನಿತಯ ಅಗತಯ ವ್ಸರತ ಪಡೆಯಲರ  
*ಅಭಿವ್ೃದಿದಗೆ ಸಹರ್ಾರಿ 

*ವಾಯಪ್ಾರ ವ್ಯವ್ಹಾರ ಅಭಿವ್ೃದಿದ 
*ದೆೋಶ್ದ ಏರ್ತೆ ಸಿೆರತೆಗೆ ಸಹರ್ಾರಿ 

... 

..... 

...... 

  

 

 

ಆರ್ಾ :- ರ್ಂಪೂಯಟರ್ ಆದಾರಿತ ಭೂ ಮೆಲೆೈನ 

ವೆೈವಿಧಯತೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ್ ಸಂಸಾರಿಸಿ ವಿಶೆಿೋಸಿಸರವ್ 

ಒಂದರ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆ  
ಉಪಯೋಗ 

* ನಕ್ಷೆ ಆರ್ಶ್ಾರ್ ಮತರತ ಸಿಷ್ಟತೆ ಇರರವ್ದರ  
* ಭರಗೊೋಳಿರ್ ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಆರ್ಥಾರ್ ಭೂಮೆೋಲೆೈ 

ಮಾಹಿತಿ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆ  
*ಪ್ಾೌರ್ೃತಿರ್ ಸಂಪನೂಮಲ ನಿವ್ಾಹಣೆ  
*ನಕ್ಷೆ ಅಗತಯರ್ೆಾ ತರ್ಾಂತೆ  ಮಾಪಾಡಿಸಲರ ಸ್ಾದಯ  
 

ಅರ್ಾ :- ಭೂ ಮೆಲೆೈನ ಸಿೆರ ಚಲ್ಲಸರವ್ ವ್ಯಕಿತ 
ವ್ಸರತವ್ನರನ ಅಕ್ಷಾಂಶ್ ರೆೋಖಾಂಶ್ ಮೂಲರ್ 

ವ್ಸರತವಿನ ಸ್ಾೆನ ಎತತರ ಸೂಚಿಸರವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆ . 
ಉಪಯೋಗ 

* ಪ್ಾೌರ್ೃತಿರ್ ವಿರ್ೊೋಪಗರರರತಿಸಲರ ಸಹರ್ಾರಿ 

*ಅರಣಯ ಪವ್ಾತ ಚಾರಣರ್ೆಾ ಮಾಗಾಸೂಚಿ  

*ಸ್ೆೈನಿರ್ರರ ವೆೈಮಾನಿರ್ ಮಿೋನರಗಾರರಿಗೆ 
ಮಾಗಾದಶ್ಾ  

*ಸ್ಾರಿಗೆ ಸಿಬುಂದಿ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಮಾಗಾದಶ್ಾ  

 

ಅರ್ಾ :- ವ್ಸರತಗಳ್ನರನ ಭರತಿರ್ವಾಗಿ ಸಿಶ್ಾಸದೆ 
ದೂರದಿಂದಲೆೋ ಅವ್ುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗೌಹ  

ಉಪಯೋಗಗಳ್ು 
*ಒಂದರ ರ್ಾಲದ ನೆೈಜ ನಂಬಲಹಾ ಸಿಷ್ಟಮಾಹಿತಿ ಸಿಗರವ್ದರ 
*ಭೂ ಸವೆಾಗೆ ಸಹರ್ಾರಿ  

*ರ್ಂಪೂಯಟನಾಲ್ಲಿ ಸರಲಭವಾಗಿ ಶ್ಘೌವಾಗಿ ರ್ಡಿಮೆ ವೆಚುದಲ್ಲಿ 
ಬಳ್ರ್ೆ 
*ಹವಾಮಾನ ವೆೈಪರಿತಯ ಅಡಚಣೆ ಗರರರತಿಸರವ್ದರ  
*ಪೌರ್ೃತಿ ವಿರ್ೊೋಪ ತಿವ್ಾತೆ ಅಳ್ತೆ  
*ಪ್ಾೌರ್ೃತಿರ್ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ್ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆ 
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ಭಾರತದ ಸವಾಲರ ಮತರತ ಸಮಸ್ೆಯಗಳ್ು 
ರ್ೌ ಸಂ 

 

ಸಮಸ್ೆಯಯ ಹೆಸರರ ಅರ್ಾ ರ್ಾರಣ/ಪರಿಣಾಮಗಳ್ು ನಿಯಂತೌಣ/ಪರಿಹಾರ 

01 ೧. ರ್ೊೋಮರವಾದ 

 

 ಧಮಾದ ಆದಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವಿಭಜನೆ 
ಹಾಗೂ ಆ ನೆಲೆಯಲೆಿ ಗರರರತಿಸಿರ್ೊಂಡರ 
ಪರಸಿರ ವಿರರದದ ಹಿತಾಸಕಿತ ಬೆಳೆಸಿರ್ೊಳ್ುಳವ್ದರ. 
 

೧.ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭೆೋಧಭಾವ್ ,ಪರಸಿರ 

ಅಪನಂ ರ್ೆ,ಭಯದ ವಾತಾವ್ಣಾ ನಿಮಿಾಸರವ್ದರ 
೨.ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗರಂಪುಗಾರಿರ್ೆ,ಆರ್ಥಾರ್ ವೆೈಷ್ಮಯ, 
ರಾಜಕಿೋಯ ಪ್ೆೈಪ್ೋಟಿ ಹರಟೊಟಸರವ್ದರ 
೩.ರಾಷ್ಟರೋಯ ಏರ್ತೆ ,ಸಮಗೌತೆಗೆ ಇದರ್ೆಾ ತರರವ್ದರ 
೪.ವ್ಯಕಿಗಳ್ ಜಿೋವ್ ,ಆಸಿತ ಹಾನಿ ಉಂಟರಮಾಡರವ್ದರ 

೧.ಪೌಜೆಗಳೆಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ರ್ಾಣರವ್ದರ 
೨.ಜಾತಾಯತಿೋತ ಭಾವ್ನೆ ಬೆಳೆಸರವ್ದರ 
೩.ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಜಿೋವ್ನದ ಎಲ ಿ ರಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ಾೌಶ್ಸ  

೪.ಮತಬಾಯಂಕ್ ಧೊೋರಣೆ ರ್ೆೈ ಡರವ್ದರ 
೫.ಆರೊೋಗಯರ್ರ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಚಿಂತನೆ ಮನೊೋಭಾವ್ ಬೆಳೆಸರವ್ದರ 
೬.ಆರೊೋಗಯಪೂಣಾ ಸರದಿದ ಮಾದಯಮಗಳ್ ಬೆಳ್ವ್ಣಿಗೆ ಮಾಡರವ್ದರ 
 

02 ಪ್ಾೌದೆೋಶ್ರ್ವಾದ ಒಂದರ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಜನಸಮರದಾಯವ್ು ತಾನರ 
ವಾಸಿಸರವ್ ಪೌದೆೋಶ್ವ್ನೆನೋ ಅತಯಂತಗಾಡವಾಗಿ 

ಪಿೌೋತಿಸಿ ಅತಿ ಅಭಿಮಾನವ್ನರನ 
ಬೆಳ್ಸಿರ್ೊಂಡಿರರವ್ದರ  
 

೧. ರಾಷ್ಟಟೋಯವಾದದ ವಿರರದದ ಸಂರ್ರಚಿತ 

ಮನೊೋಭಾವ್ ಬೆಳೆಸರವ್ದರ 
೨.ದೆೋಶ್ದ ಏರ್ತೆಗೆ ಧರ್ೆಾ ಉಂಉಂಟಾಗರತತದೆ 
೩.ದೆೋಶ್ದ ಅಭಿವ್ೃದಿದಗೆ ಮಾರರ್ವಾಗಿವ್ದರ 
೪ ಗಲಭೆ ವಿವಾದ ಭಾಷ್ೆ ನಿೋರಿನ  ಸಮಸ್ೆಯ 
ಹರಟರಟವ್ದರ 
 

೧.ಏರ್ಪ್ರರತವ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ 
೨.ಸಂಯರರ್ತ ರಾಜಯಪದದತಿ ಅಳ್ವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
೩. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲ ಿದೆೋಶ್ದ ಸಮಗೌತೆ ಬಗ ುೆ ಎತಿತ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ 
೪.ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಾವಯತಯ ನಿೋಡಿದರರ ರ್ೆೋಂದೌಸರರ್ಾರ ಮೆಲ್ಲವಚಾರಣೆ 
ಮಾಡರವ್ದರ 
೫.ಪ್ಾೌಂತಿಯ ಅಸಮತೊೋಲನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗರತಿತದೆ 

03 ಅನಕ್ಷರತೆ ಜನರಿಗೆ ಓದರ ಬರಹ ಬಾರದ ಸಿೆತಿ 

 

೧.ಅತಿಯಾದ ಬಡತನ 

೨.ಆಗಾಗ ವ್ಲಸ್ೆ ಹೊೋಗರವ್ದರ 
೩.ಮರ್ಾಳ್ನರನ ದರಡಿಮೆಗೆ ಬಳ್ಸರವ್ದರ 
೪.ಬಾಲಯವಿವಾಹ ಮಾಡರವ್ದರ 
೫. ಚಿರ್ಾಮರ್ಾಳ್ ಪ್ಾಲನೆಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಳ್ುಹಿಸದಿರರವ್ದರ 
೬.ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿನಿರಾಸಕಿತ 
೭.ಅಜ್ಞಾನ ಮರಡಯತೆ 
 

೧ .೧೪ ವ್ಷ್ಾದ ಮರ್ಾಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತರತ ರ್ಡಾಡಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೋಡಲಾಗರತಿತದೆ 
೨.ಸವ್ಾಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ 
೩.ರಾಷ್ಟರೋಯ ಮಾದಯಮಿರ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ 
೪.ಶ್ಕ್ಷಣ ಹರ್ರಾ ರ್ಾಯ್ಕದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ 
೬.ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೂಲಭೂತ ಹರ್ಾಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
೭.ಮೂಲಭೂತ ಸ್ರಸ್ರಲಭಯರ್ೆಾ ಒತರತ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ 
೮.ವ್ಯಸಾರ ಶ್ಕ್ಷಣರ್ೆಾ ಒತರತ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ 
೯ರಾಷ್ಟರೋಯ ಸ್ಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷ್ನ್ ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 



 

 

22 

04 ಭೌಸ್ಾಟಚಾರ ಎಲಾಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ್ನರನ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ 

ಸ್ಾವರ್ಾದ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಸವಂತ ಲಾಭರ್ಾಾಗಿ 

ಅಧಿರ್ಾರ ದರರರಪಯೋಗ ಮಾಡರವ್ದರ 
 

೧. ದೆೋಶ್ದ ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಆರ್ಥಾರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಿೋಯ 

ದರಪಟರಿಣಾಮ ೋರರವ್ದರ 
೨.ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆೈತಿರ್ ಮಾನಮಿಯ ಮರಲಯಗಳ್ು 
ಮಾಯವಾಗರವ್ವ್ು 
೩.ಆರ್ಥಾರ್ ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಚರುವ್ದರ 
೪. ಸವಜನ ಪಕ್ಷಪ್ಾತ ಹೆಚರುವ್ದರ 
೫.ಅಧಿರ್ಾರಿ ವ್ಗಾ ಅಧಿರ್ಾರ ದರರರಪಯೋಗ 

ಮಾಡರವ್ದರ 
೬. ಮೊಸ ವ್ಂಚನೆ ರ್ಳ್ಳಸ್ಾಗಾಣಿರ್ೆ ..ದೊೌೋಹ 

ಹೆಚರುವ್ದರ 

೧.ಜನರಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕಿತರ್ ,ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಭದೌ ನೆೈತಿರ್ ತಳ್ಹದಿ ಅಗತಯ 
೨.ರ್ಟರಟ ನಿಟಿಟನ ಮೆಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡರವ್ದರ 
೩.ರ್ಾನೂನರ ಸಬಲಗೊಳಿಸರವ್ದರ 
೪.ರಾಜಕಿೋಯ ಇಚಾುಶ್ಕಿತ ಅಗತಯ 
೫. ಲೊೋರ್ಪ್ಾಲ, ACB ,ಲೊೋರ್ಾಯರರ್ತ ಸಂಸ್ೆೆ ಸ್ಾೆಪನೆ 
6ತಪಿಿತಸೆರಿಗೆ ರ್ಠಿಣ ಶ್ಕ್ಷೆಗೆ ಗರರಿ ಪಡಿಸರವ್ದರ 
 

 

06 
ಆರ್ಥಾರ್ ಅಸಮಾನತೆ 
 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರರವ್ ಶ್ೌೋಮಂತ ಹಾಗೂ 

ಬಡವ್ರ ಮದೆಯ ಇರರವ್ ಅಂತರ 

 

೧.ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೆೋತೌದಲ್ಲ ಿಹೆಚಿುನ ವೆೋತನ 

೨.ಭಹರರಾಷ್ಟರೋಯ ರ್ಂಪನಿಗಳ್ ರ್ಾಯಾಕ್ಷೆೋತೌ 
೩.ಮೆೋಲರ ಸತರದ ನರರ್ರಿಗಳ್ು 
೪.ಲಾಭ ಬರಡರರ್ತನ 

೫.ಭೌಸ್ಾಟಚಾರ 

 

೧.ಆರ್ಥಾರ್ ಸರಧಾರಣೆಗಳ್ು 
೨.ಯೋಜನಾ ಬದದ ಹಣರ್ಾಸಿನ ನಿವ್ಾಹಣೆ 
೩.ಒಳ ಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನ 

೪.ಗರಡಿ/ ಸಣಣ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆಗಳಿಗೆ ಉತೆತಜನ 

೫.ರಾಷ್ಟರೋಯ ಆದಾಯ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿರ್ೆ 
೬.ಭೂ ಸರಧಾರಣಾ ರ್ೌಮಗಳ್ರ್ೌಮಗಳ್ು  
೭.ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಭದೌತೆ ನಿೋಡರವ್ದರ 
೮.ರ್ಾಮಿಾರ್ ರ್ರಲ್ಲರ್ಾರರ ಪರವಾದ ಧೊೋರಣೆಗಳ್ು 

07 ಜನಸಂಖಾಯ ಹೆಚುಳ್ ಒಂದೂ ಭೂ ಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ ಅತಯಧಿರ್ ಜನಸಂಖೆಯ 
ವಾಸಿಸರವ್ದರ 

೧ಮರಣ ಪೌಮಾಣ ಇಳಿರ್ೆ 
೨ಜಿೋವಿತ ರ್ಾಲ ಏರಿರ್ೆ 
೩.ಶ್ಸರಮರಣ ರ್ಡಿಮೆ 

೪.ಮೂಢನಂ ರ್ೆ 
೫.ಅನಕ್ಷರತೆ 
೬.ಅಜ್ಞಾನ ಮರಡಯತೆ 
೭. ಧಾಮಿಾರ್ ಮನೊೋಭಾವ್ 

೮.ಗಂಡರ ಮರ್ಾಳ್ ಬಯರ್ೆ 

೧.ಮಾನವ್ ಸಂಪನೂಮಲ ವಾಗಿ ಮಾಡರವ್ದರ 
೨.ಉದೊಯೋಗ ಅವ್ರ್ಾಶ್ ರ್ಲ್ಲಿಸರವ್ದರ 
೩.ವ್ೃತಿತ ರ್ರಶ್ಲ ಹೆಚುಳ್ 

         ಸಮಸ್ೆಯ 
೧.ನಿರರದೊಯೋಗ ಹೆಚುಳ್           ೨.ಅನಕ್ಷರತೆ ಹೆಚುಳ್ 

೩.ಬಡತನ                         ೪.ವ್ಸತಿ ಸ್ರಲಭಯ ಸಮಸ್ೆಯ 
೫.ಆರೊೋಗಯ ಸಮಸ್ೆಯ         ೬.ಮೂಲಭೂತ ಸ್ರಲಭಯ ಸಮಸ್ೆಯ 
೭.ರ್ೊಳ್ಗೆರಿ ಸಮಸ್ೆಯ 
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08 ಬಡತನ 

 

ಜನರರ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಬಟೆಟ ವ್ಸತಿ  

ಮೂಲಭೂತ ಸ್ರಲಭಯ ದೊರರ್ದ ಸಿೆತಿ 

 

 ೧.  ಪಿ ಎಲ್ ರ್ಾರ್ಡಾ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ 
೨.ಪಂವ್ವಾಷ್ಟಾರ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ 
೩.ಜವ್ಹಾರ್ ರೊೋಜಗಾರ್ ಯೋಜನೆ  
೪.ಗಾೌಮಿೋಣ ಉದೊಯೋಗ ಖ್ತಿೌ ಯೋಜನೆ 
೫.ಪೌಧಾನ ಮಂತಿೌ ಗಾೌಮೊೋದಯ ಯೋಜನೆ 

10 ರ್ಳ್ಳಸ್ಾಗಾಣಿರ್ೆ 
 

ಯಾವ್ುದೆೋ ಆಮದರ ಸರಂರ್ವ್ನರನ ಸರ್ಾಾರರ್ೆಾ 
ನಿೋಡದೆ ಗರಪತವಾಗಿ ವಿದೆೋಶ್ಗಳಿಂದ 

ವ್ಸರತಗಳ್ನರನ ತರಿಸರವ್ದರ 
 

೧.ದೆೋಶ್ದ ಆರ್ಥಾರ್ ಸಿತರತೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗರವ್ದರ 
೨.ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ಾ ವ್ಲಯ ಹಾನಿಯಾಗರವ್ದರ 
೩.ಮಾರರರ್ಟೆಟ ಅಸಮತೊಲನ ವಾಗರವ್ದರ 
 

೧.ಪಯಾಾಯ ವ್ಸರತ ಪೂರೆೈಸರವ್ದರ 
೨.ಮಾರರರ್ಟೆಟ ನಿಯಂತೌಣ 

೩.ಉತತಮ ಆಮದರ ರಪುತ ಧೊರಣೆ 
೪.ರ್ಟರಟ ನಿಟಿಟನ ರ್ರಾವ್ಳಿ ಗಸರತಪಡೆ  ನಿಮಿಾಸರವ್ದರ 
೫.ಅಪರಾಧರ್ೆಾ ರ್ಠಿಣ ಶ್ಕ್ಷೆ ನಿೋಡರವ್ದರ 
೬. ಅಂತರಾಷ್ಟರೋಯ ವಾಯಪ್ಾರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸರವ್ದರ 

11 ಅಸಿೃಶ್ಯತೆ 
 

ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆೋಲರ ಕಿೋಳ್ು ಎಂಬ 

ಭಾವ್ನೆಯಂದ ರ್ೆಳ್ಜಾತಿಯ ಜನರನರನ  
ಕಿೋಳಾಗಿ ರ್ಾಣರವ್ದರ 
 

 ೧.ಸಂವಿಧಾನದ 17 ನೆೋ ವಿಧಿ ಪೌರ್ಾರ ಅಸಿೃಶ್ಯತೆ ನಿಶೆಧಿಸಲಾಗಿದೆ 
೨.ನಾಗರಿರ್ ಹರ್ರಾಗಳ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರ್ಾಯ್ಕದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ 
೩.ಸಮಾನತೆಯ ಹರ್ರಾ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ 
೪.ಮಿೋಸಲಾತಿ ರ್ಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
೫.ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರರ್ೆಾ ವಿಶೆೋಷ್ ಜವಾಬಾದರಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ 
೬.ಶ್ಕ್ಷಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗರತಿತದೆ. 

12 ನಿರರದೊಯೋಗ 

 

ದರಡಿಯರವ್ ವ್ಯಸರು ಸ್ಾಮರ್ಯಾ ಆಸಕಿತ 
ಅಹಾತೆ ಇದದರೂ ಉದೊಯೋಗ ಸಿಗದ ಸಿೆತಿ 

 

೧.ಬಡತನ ಹೆಚರುವ್ದರ 
೨.ಅನಾರೊೋಗಯ ಹೆಚರುವ್ದರ 
೩.ರ್ರಟರಂ ರ್ ವಿಘಟನೆಯಾಗರವ್ದರ 
೪.ಮೊಸ ವ್ಂಚನೆ ಹೆಚರುವ್ದರ 
೫.ರ್ಳ್ಳತನ ಹೆಚರುವ್ದರ 
೬.ವ್ಯಭಿಚಾರ ಹೆಚರುವ್ದರ 
 

ರ್ಾರಣಗಳ್ು 
೧ಜನಸಂಖೆಯ   ೨.ಯಾಂತಿೌರ್ರಣ 

೩.ಅತಿಯಾದ ಶ್ೌಮವಿಭಜನೆ    ೪.ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಅಸಮಾನತೆ 
೫.ಬಂಡವಾಳ್ದ ರ್ೊರತ      ೭.ಅನಕ್ಷರತೆ 
ಪರಿಹಾರೊೋಪ್ಾಯ 

೧.ಜನಸಂಖಾಯ ನಿಯಂತೌಣ ರ್ೌಮಗಳ್ು   ೨.ಗರಡಿ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆಗಳಿಗೆ 
ಪ್ೌೋತುಹ   ೩.ರ್ೃಷ್ಟ ಕ್ಷೆೋತೌದ ಅಭಿವ್ೃದಿದ   ೪.ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ಾ ಕ್ಷೆೋತೌದ 

ಅಭಿವ್ೃದಿದ      ೫.ಶೆೈಕ್ಷಣಿರ್ ಸರಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ್ು 
೬.ಪಂಚವಾಷ್ಟಾರ್ ಯೋಜನೆಗಳ್ು   ೭.ವ್ೃತಿತಪರ ಶ್ಕ್ಷಣರ್ೆಾ ಪ್ೌೋತುಹ 
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13 ಬಾಲರ್ಾಮಿಾರ್ ಸಮಸ್ೆಯ 
 

೧೪ವ್ಷ್ಾದ ಒಳ್ಗಿನ ಮರ್ಾಳ್ು ಆರ್ಥಾರ್ 

ಸಂಪ್ಾದನೆ ಉದೆದೋಶ್ದಿಂದ ದರಡಿಮೆ 

ಮಾಡರವ್ದರ 
 

ರ್ಾರಣ 

೧.ಬಡತನ       ೨.ರ್ರಟರಂ ರ್ ರ್ಲಹ 

೩.ವಿವಾಹ ವಿಚೆುದನ 

೪.ರ್ರಟರಂ  ಹಿಂಸ್ೆ 
೫.ಪ್ೋಷ್ರ್ರ ಅತಿಯಾದ ನಿಯಂತೌಣ 

೬.ಉದಯಮಿಗಳ್ ಲಾಭರ್ೊರತನ 

೭.ಅನಕ್ಷರತೆ 
೮.ಮರ್ಾಳ್ ಅಪಹರಣ 

೯.ಜಿೋತಪದದತಿ 

೧.ಬಾಲರ್ಾಮಿಾರ್ರ ಪುನವ್ಾಸತಿ ರ್ಲಾಯಣ ನಿಧಿ ಸ್ಾೆಪನೆ 
೨.ಬಾಲರ್ಾಮಿಾರ್ ನಿಷ್ೆೋಧ ಮತರತ ನಿಯಂತೌಣ 

೩.ಸಂವಿಧಾನದ ೨೪ನೆೋ ವಿಧಿ ಪೌರ್ಾರ  ಬಾಲರ್ಾಮಿಾರ್ ನಿಶೆೋಧ 

೪.ರಾಷ್ಟಟೋಯ ಬಾಲರ್ಾಮಿಾರ್ ಯೋಜನೆ  
೫ಸವ್ಾಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ 

೬.ಶ್ಕ್ಷಣ ಹರ್ೂಾ ರ್ಾಯ್ಕದ 
೭.ರ್ೂಲ್ಲಯಂದ ಶಾಲೆಗೆ 
೮ ಪೌರ್ಲ್ಲಿತ ಯೋಜನೆ  
೯ ಬಾಲಶ್ೌಮ ನಿಮೂಾಲನ & ಪುನವ್ಾಸತಿರ್ರಣ ರ್ಾಯ್ಕದ 

14 ವ್ರದಕ್ಷಿಣೆ 
 

ಮದರವೆಯ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಧರ ವ್ರನಿಗೆ ನಿೋಡರವ್ 

ಉಡರಗರೆ 
 

೧.ಸಿೋಯರ ಸ್ಾವಭಿಮಾನ ಗರರವ್ ರ್ರಗಿುಸರತತದೆ 
೨.ರ್ರಟರಂ ರ್ ರ್ಲಹ ಉಂಟರಮಾಡರತತದೆ 
೩.ಸಂಬಂಧ ಹಾಳ್ು ಮಾಡಿವ್ದರ 
೪.ರ್ರೌಯಾ ಮಾನಹಾನಿ ದರಜಾನಯ ಹೆಚರುವ್ದರ 
೫.ಮೊಸದ ವಿವಾಹ ನಡೆಯರತತವೆ 
೬.ವ್ದರವಿನ ತವ್ರರ ಆರ್ಥಾರ್ ಸಂರ್ಷ್ಟ 
ಎದರರಿಸರತಾತರೆ 
೭.ಹೆಣರಣ ಬೂೌಣ ಹತಯ ಶ್ಸರಹತಯ ಹೆಚರುತತವೆ 
೮.ಬಾಲಯ ವಿವಾಹ ಹೆಚಾುಗರವ್ವ್ು 
೯.ಮಹಿಳ  ೆಕಿರರರ್ರಳ್ ದಿಂದ ಆತಮಹತ್ ಹೆಚರುವ್ದರ 

೧.ವ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷ್ೆೋಧ ರ್ಾಯ್ಕದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ 
೨.ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲ್ಲರ್ರಣರ್ೆಾ ಉತೆತೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ 
೩.ಶ್ಕ್ಷಣರ್ೆಾ ಹೆಚರು ಪ್ೌೋತಾುಹ ನಿೋಡಲಾಗರತಿತದೆ 
೪.ಜಾಗೃತಿ ರ್ಾಯಾರ್ೌಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ 
 

15 ಹೆಣರಣ ಭೂೌಣ ಹತೆಯ 
 

ತಾಯ ಗಭಾದಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಇರರವ್ ಶ್ಸರ ಹೆಣರಣ 
ಎಂದರ ಖ್ಚಿತಗೊಂಡಾಗ ಅದನರನ ಹರಟರಟವ್ 

ಮೊದಲೆೋ ಹತೆಯ ಮಾಡರವ್ದರ 
 

೧.ಬಡತನ 

೨.ವ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಭಿತಿ 

೩.ಅನಕ್ಷರತೆ 
೪.ಅಜ್ಞಾನ 

೫.ಸಿೋ ವಿರೊೋದಿ ನಿಲವ್ು 
೬.ಗಂಡರ ಮಗರವಿನ ಬಯರ್ೆ 

೧ಲ್ಲಂಗಾನರಪ್ಾತದಲ್ಲಿ ಏರರ ಪ್ೆೋರರ 
೨.ಲ್ಲಂಗ ತಾರತಮಯ 
೩.ಹೆಣಿಣನ ಅಪಮರಲ್ಲಯೋರ್ರಣ 
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16 ಜನಮಂದೆ 
 

ಯಾವ್ುದೆೋ ಪೂವ್ಾ ಯೋಜನೆ ಇಲಿದೆ 
ಅನಿಶ್ುತವಾಗಿ ಒಂದರ ಆಸಕಿತಯ ಸರತತ 
ನೆರೆದಿರರವ್ ಜನರಾಶ್ 

 

ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು 
೧.ತಾತಾಾಲ್ಲರ್ ಸವರೂಪದ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ 
೨.ಒಂದರ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಸೆಳ್ದಲ್ಲಿ ಬರತಿರ್ವಾಗಿ ಒಟಾಟಗಿ 

ಸ್ೆೋರಿರರವ್ರರ 
೩. ಅಭಿಪ್ಾೌಯ ಭಾವ್ನೆಗಳ್ು ಮತರತ ಕಿೌಯ್ಕಗಳ್ 

ಪೌಭಾವ್ರ್ೆಾ ಬಹರಬೆೋಗ ಒಳ್ಗಾಗಿತಾತರೆ. 
೪.ಮೂಲ ವ್ಯಕಿತಯ ಅಂತರಾಳ್ದಲ್ಲಿ ಹರದರಗಿರರವ್ 

ಭಾವ್ನೆಗಳ್ು ಪೌರ್ಟವಾಗರವ್ವ್ು 

ಪೌಭಾವ್ 

೧.ಅನಿಯಂತಿೌತ ನಡರವ್ಳಿರ್ೆ ಸಮಾಜದ ಲೊೋಪ ದೊೋಷ್ 

ಸೂಚಿಸರವ್ದರ 
೨.ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ್ ಮೆೋಲೆ ಪೌಭಾವ್ ರರವ್ದರ 
೩.ಸರ್ಾಾರದ ಧೊರಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಸಮಧಾನ ಗೊಳ್ುಳವ್ರರ 
೪.ಅತಿರೆರ್ರ್ೆಾ ಹೊೋದಾಗ ನಿಯಂನಿಯಂತೌಣರ್ಾಾಗಿ ರ್ಾನರನೂ 

ಬಳ್ರ್ೆಯಾಗರವ್ದರ 
 

17 ದೊಂ  

 

ಹಿಂಸ್ಾತಮರ್ ಹಾಗೂ ವಿನಾಶಾತಮರ್ ಸವರೂಪದ 

ಜನಮಂದೆಯ ವ್ತಾನೆ 
 

ಸವರೂಪ 

೧ರ್ನಿಷ್ಟ ಉದೆದೋಶ್ ಗರರಿ ಏರ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರರವ್ದಿಲಿ 
೨ಸರ್ಾ ಸರ್ಾವ್ಸರತ ಹಾಳಾಗರವ್ವ್ು 
೩ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಟಮಾಡರವ್ದರ 
೪ಅಪ್ಾರಹಾನಿಯಾಗರವ್ದರ 
೫ರ್ಾನರನೂ ಸರವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಗೆ ಗಂಭಿರ ಸವಾಲಾಗಿದೆ 
೬.ನಗರ ಪೌದೆೋಶ್ದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಾಯಪರ್ 

೭ಅರ್ಾಲ್ಲರ್ವಾಗಿರರವ್ದರ 

 

18 ವ್ಲಸ್ೆ  ಮಾನವ್ನರ ಒಂದರ ಪೌದೆೋಶ್ದಿಂದ ಮತೊತಂದರ 
ಪೌದೆೋಶ್ರ್ೆಾ ರ್ಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಹೊಗರವ್ದರ  
 

ರ್ಾರಣಗಳ್ು  
*ಮದರವೆ     *ನರರ್ರಿ ವಾಯಪ್ಾರ  

*ಉತತಮ ಜಿೋವ್ನ ಹರಡರರ್ಾಟ 

*ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಭದೌತೆ  
*ಉತತಮ ಆರೊೋಗಯರ್ಾಾಗಿ  

*ಸ್ಾಮಾಜಿರ್, ಆರ್ಥಾರ್ ರ್ಾರಣ  

 

ಸಮಸ್ೆಯಗಳ್ು  
*ನಗರ ಜನ ನಿ ಡತೆ ಹೆಚುಳ್  *ರ್ೊಳ್ಗೆೋರಿ ನಿಮಾಾಣ  

*ಅನೆೈತಿರ್ ಚಟರವ್ಟಿರ್ೆ    *ಮೂಲಸ್ರಲಭಯ ರ್ೊರತೆ  
*ಜನಸ್ಾಂದೌತೆ ಹೆಚುಳ್      *ನಿರರದೊಯೋಗ  

*ಮೊಸ ವ್ಂಚನೆ ಹೆಚುಳ್  

ನಿಯಂತೌಣ    *ಗಾೌಮಿೋಣ ಅಭಿವ್ೃದಿದ       
*ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆ ವ್ಲಯ ಸ್ಾೆಪನೆ     *ಉಪನಗರ ನಿಮಾಾಣ 

*ಗಾೌಮಿೋಣ ರ್ಸಬರಗಳಿಗೆ ಪ್ೌೋತಾುಹ *ಪುರಯೋಜನೆ 
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                                                                                      ಸ್ಾವ್ಾಜನಿರ್ ಆದಾಯ 

ಅರ್ಾ :- ಸರ್ಾಾರ ತನನ ವೆಚು ಬರಿಸಲರ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಂಗೌಹಿಸರವ್ದರ  
ವಿಧಗಳ್ು :- A ರ್ಂದಾಯ    B ಬಂಡವಾಳ್ 

Aರ್ಂದಾಯ ಆದಾಯ ಅರ್ಾ :-  ಸರ್ಾಾರ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆ ಮತರತ ತೆರಿಗೆಯ್ಕೋತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಸಂಗೌಹ  

 

 ರ್ಂದಾಯ ವಿಧ :- ೧ ತೆರಿಗೆ      ೨ ತೆರಿಗೆಯ್ಕೋತರ  

 ೧ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ :- ಪೌಜೆಗಳ್ ಯಾವ್ುದೆ ಪೌತಿಫಲಾಪ್ೆೋಕ್ಷೆ ಇಲಿದೆೋ ನಿೋಡರವ್ ವ್ಂತಿರ್ೆ  
೨ ತೆರಿಗೆಯ್ಕೋತರ ಆದಾಯ:-  ಸರ್ಾಾರವ್ು ತೆರಿಗೆ ಹೊರತರಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಸಂಗೌಹ  

ಉದಾ  RBI ನ ನಿವ್ವಳ್ ಲಾಭ ,ರೆಲೆವ ,ದೂರವಾಣಿ ಸ್ಾವ್ಾಜನಿರ್ ಉದಯಮ,ನಾಣಯ ಮರದೌಣ, ಶ್ರಲಾಗಳ್ು 
೨ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ವಿಧ :- ೧ ಪತಯಕ್ಷ  ೨ ಪರೊೋಕ್ಷ  

 

 
1 ಪೌತಯಕ್ಷ  ತೆರಿಗೆ :- ಸರ್ಾಾರ ಯಾರ ಮೆೋಲೆ ತೆರಿಗೆಯನರನ ವಿಧಿಸರತತದೆಯೋ ಅವ್ರೆೋ ಆ ಹೊರೆಯನರನ ಹೊರರವ್ದರ 
ಉದಾ :- ಆದಾಯ ,ರ್ಂಪನಿ , ಸಂಪತರತ , ಇತರೆ  ತೆರಿಗೆಗಳ್ು 
2 ಪರೊೋಕ್ಷ. :-ಸರ್ಾಾರ ವಿಧಿಸರವ್ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನರನ ಇತರರ ಮೆೋಲೆ ವ್ಗಾಾಯಸಲರ ಸ್ಾದಯವಿದದರೆ ಅಂತ ತೆರಿಗೆ  
ಉದಾ :-  ರ್ೆಂದೌ ಅಬರ್ಾರಿ ,ಆಮದರ ರಫ್ತತ, ಸ್ೆೋವಾ ,ಇತರೆ  

  

B ಬಂಡವಾಳ್ ಆದಾಯ 

 

ಅರ್ಾ :- ಸರ್ಾಾರವ್ು ಅರ್ಾವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೆೋತೌಗಳ್ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆಸಿತಗಳ್ನರನ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡರವ್ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ್ ಹೂಡರವ್ 

ಸಲರವಾಗಿ ಸಂಗೌಹಿಸರವ್ ಆದಾಯ  

ಬಂಡವಾಳ್ ಆದಾಯ ವಿಧ  ೧ ಆಂತರಿರ್                         ೨ ವಿದೆೋಶ್                             3 ಸ್ಾಲೆತರ ಬಂಡವಾಳ್ 

 ೧ ಆಂತರಿರ್:- ದೆೋಶ್ದ ಒಳ್ಗಿನ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಂದ ಸಂಗೌಹ  

ಉದಾ :- ಬಾಯಂಕ್ ,ಪೌಜೆ, ಹಣರ್ಾಸರ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ್ು  
೨ ವಿದೆೋಶ್ :- ವಿದೆೋಶ್ ಸರ್ಾಾರ,ಹಣರ್ಾಸರ ಸಂಸ್ೆೆ ,ಅಂತರಾಷ್ಟರೋಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಂದ ಸಂಗೌಹ 

3 ಸ್ಾಲೆತರ ಬಂಡವಾಳ್ :- ಬಾಯಂಕ್ ಬಡಿಡ 
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ರ್ೊರತೆಯ ಹಣರ್ಾಸರ 
ರ್ೊರತೆಯ ಹಣರ್ಾಸರ  ಅರ್ಾ : ಸರ್ಾಾರವ್ು ತನನ ಆದಾಯಕಿಾಂತಲೂ ವೆಚಛವ್ನರನ ಹೆಚರು ಮಾಡರವ್ದರ 
ವಿಧ :- 1ವಿತಿತೋಯ ರ್ೊರತೆ   ,2 ಆಯವ್ಯಯ ರ್ೊರತೆ    3 ರ್ಂದಾಯ ರ್ೊರತೆ     4 ಪ್ಾೌರ್ಮಿರ್ ರ್ೊರತೆ  
1 ವಿತಿತೋಯ ರ್ೊರತೆ    ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಾಾರದ ರ್ಂದಾಯ ಆದಾಯ ಮತರತ ಸ್ಾಲೆೋತರ ಬಂಡವಾಳ್ ಆದಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಸರ್ಾಾರದ ಒಟರಟ ವೆಚಛ ಹೆಚಾುಗಿರರವ್ದರ 
2 ಆಯವ್ಯಯ ರ್ೊರತೆ     ಒಟರಟ ಆದಾಯ - ಒಟರಟ ವೆಚಛ 
3 ರ್ಂದಾಯ ರ್ೊರತೆ      ರ್ಂದಾಯ ಆದಾಯ - ರ್ಂದಾಯ ವೆಚಛ 
4 ಪ್ಾೌರ್ಮಿರ್ ರ್ೊರತೆ ವಿತಿತೋಯ ರ್ೊರತೆ - ಬಡಿಡಪ್ಾವ್ತಿ 

 

 

ಸ್ಾವ್ಾಜನಿರ್ ವೆಚುಗಳ್ು 
ಸ್ಾವ್ಾಜನಿರ್ ವೆಚುಗ ಅರ್ಾ ;- ಸರ್ಾಾರರಾಷ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಡಳಿತ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಆರ್ಥಾರ್ ಅಭಿವ್ೃದಿದ ಹಾಗೂ ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೆೋಮದ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ವಿವಿಧ ಚಟರವ್ಟಿರ್ೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವೆಚಛ 

ಮಾಡರವ್ದರ 
ವಿಧಗಳ್ು  A.ರ್ಂದಾಯ ವೆಚಛ   B ಬಂಡವಾಳ್ ವೆಚು  
A.ರ್ಂದಾಯ ವೆಚಛ ಅರ್ಾ ರ್ೆೋಂದೌ ಸರ್ಾಾರವ್ು ತನನ ರ್ಂದಾಯ ಆದಾಯದಿಂದ ಮಾಡರವ್ ವೆಚಛ 

ರ್ಂದಾಯ ವೆಚಛ ವಿಧ ೧.ಯೋಜನಾ ವೆಚು :  ೨. ಯೋಜನೆತರ ವೆಚು 

1.ಯೋಜನಾ ವೆಚಛ ಅರ್ಾ  ಸರ್ಾಾರವ್ು ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಾರ್ ಮತರತ ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಸ್ೆೋವೆಗಳ್ು ರಾಷ್ರ ನಿಮಾಾಣದಂತ ಅಭಿವ್ೃದಿದ ರ್ಾಯಾಗಳಿಗೆ ವೆಚಛಮಾಡರವ್ದರ  
ಯೋಜನಾ ವೆಚಛ ವಿಧಗಳ್ು ೧ ರ್ೆೋಂದೌ ಯೋಜನಾ ವೆಚು 

೨ ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯ  

೩ ರ್ೆೋಂದಾೌಡಳಿತ  ಪೌದೆೋಶ್ಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯ 

1.ರ್ೆಂದೌ ಯೋಜನಾ ವೆಚು ವಿವಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡರವ್ ವೆಚಛ 
ರ್ೆಂದೌ ಯೋಜನಾ ವೆಚು ವಿಧಗಳ್ು 
 

1 ಆರ್ಥಾರ್. :- ರ್ೃಷ್ಟ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆ ,ಸ್ಾರಿಗೆ  ಸಂಪರ್ಾ         2ಸ್ಾಮಾಜಿರ್. :- ಶ್ಕ್ಷಣ ,ಆರೊೋಗಯ ನೆೈಮಾಲಯ  
3ಸ್ಾಮಾನಯ  :- ದೆೋಶ್ದ ಶಾಂತಿ ಸರವ್ಯವ್ಸ್ೆೆ  

B. ಬಂಡವಾಳ್ ವೆಚು  ರ್ೃಷ್ಟ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆ ವಿದರಯತ್ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಅಭಿವ್ೃದಿದ ಹೊಸ ಆಸಿತಗಳ್ ನಿಮಾಾಣ ಸರ್ಾಾರ ಹರಡರವ್ ಬಂಡವಾಳ್  

ಬಂಡವಾಳ್ ವೆಚು ವಿಧ 

 

೧ ಯೋಜನಾ ವೆಚಛ  :-  ಶಾಶ್ವತ ಅಭಿವ್ೃದಿದ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ       ಉದಾ    ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆ      ರ್ೃಷ್ಟ 

೨ ಯೋಜನೆತರ ವೆಚಛ :- ಸಂತೌಸತ ಜನರಿಗೆ  ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ರ್ಲ್ಲಿಸಲರ  
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ೌಟಿಷ್ರರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಶಾಸನಗಳ್ು 

 

 

 

 

 

 

 

ಶಾಸನಗಳ್ು ಮರಖಾಂಶ್ಗಳ್ು 
1773 ರ ರೆಗೂಯಲೆೋಟಿಂಕ್ ಶಾಸನ ೧ರಾಬಟಾ ರ್ೆಿೈವ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದನರ       ೨ಬಂಗಾಳ್ದ ಗರನಾರ್ ಹರದೆದ ಭಾರತದ ಗರನಾರ್ ಜನರಲ್ ಎಂದರ ನಾಮರ್ರಣ 

೩ಆಡಳಿತ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ನೆೋಮರ್          ೪ರ್ಂಪನಿ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳಿಗೆ ವ್ಯವ್ಹಾರ ರ್ಾಯಾದಶ್ಾ ನೆೋಮರ್ 

೫ ರ್ತಾತಾತದಲ್ಲಿ ಸರ್ೋಾಚಛ ನಾಯಯಾಲಯ ಸ್ಾೆಪನೆ 

1784 ರ ಪಿಟು ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಸನ 

 

೧ನಿಯಂತೌಣ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಾೆಪನೆ 
೨ಸಲಹಾಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ೆೈವಿ ರ್ರನಿುಲ್ ಸ್ಾೆಪನೆಗೆ ಅವ್ರ್ಾಶ್ 

೩ರ್ಂಪನಿ ೌಟಿಷ್ ಸರ್ಾಾರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಪಟಿಟತರ 
1861 ಇಂಡಿಯನ್ ರ್ರನಿುಲ್ ರ್ಾಯ್ಕದ 
 

೧ರ್ಾಯಾ ರ್ಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೋಯರ ನೆೋಮರ್ 

೨ಭಾರತಿೋಯರರ ಶಾಸನಿೋಯ ರ್ಾಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರರ 

1909 ಮಿಂಟೊೋ ಮಾಲೆಾ ಸರಧಾರಣೆ ೧  ರ್ೆೋಂದೌ ಶಾಸರ್ಾಂಗದ ವಿಸತರಣೆ     ೨    ಪ್ಾೌಂತಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಭೆ ವಿಸತರಣ 

೩ಪ್ಾೌಂತಿಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರನಾಯತರಿಗೆ ಅವ್ರ್ಾಶ್ ೪ಧಮಾ ಆದರಿಸಿ ಪೌತೆಯೋರ್  ಚರನಾವ್ಣಾ ಕ್ಷೆೋತೌ ನಿಗದಿ 

1919 ಭಾರತದ ಸರ್ಾಾರದ 

ಶಾಸನ(ಮಾಯಂಟೆಗೂಯ ಚೆಮುಫರ್ಡ 

ಸರಧಾರಣೆ) 
 

೧ಹೆೈರ್ಮಿೋಷ್ನರ್ ನೆೋಮರ್ 

೨ರ್ೆೋಂದೌದಲ್ಲ ಿ ಎರಡರ ಸದನ ಮೆಲಮನೆ ರ್ೆಳ್ಮನೆ ರಚನೆ 
೩ಪ್ಾೌಂತಗಳ್ಲ್ಲಿ ದಿವ ಸರ್ಾಾರ ರದರದ 
೪ಇಲಾಖೆಗಳ್ನರನ ರ್ೆೋಂದೌ ರಾಜಯಪಟಿಟಯಾಗಿ ವಿಭಾಗ 

೫ಜವಾಬಾದರಿ ಸರ್ಾಾರದ ಬರವ್ಸ್ೆ 
1935 ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರ ರ್ಾಯ್ಕದ 
 

೧ಅಖಿಲ ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಯರರ್ತ ರಾಜಯರ್ೆಾ ಅವ್ರ್ಾಶ್ ಮಾಡೊತರ 
೨ಪ್ಾೌಂತಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಾವಯತಯ ನಿೋಡಲಾಯತರ. 
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ಧಾಮಿಾರ್ ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಸರಧಾರರ್ರರ 
ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೊೋಹನ್ 

ರಾಯ್ 

ದಯಾನಂದ ಸರಸವತಿ ಆತಾಮರಾಂ ಪ್ಾಂಡರರಂಗ  ಜೊಯೋತಿಭಾ ಪುಲೆ ಸರ್ ಸಯಯದ್ ಅಹಮದ್ 

ಖಾನ್ 

ಸ್ಾವಮಿ ವಿವೆೋರ್ಾನಂದ ಆನಿಬೆಸ್ೆಂಟ್ 

೧.ರಾಜಾ ರಾಮ್ 

ಮೊೋಹನ್ ರಾಯ್ 

೧ಬೌಹಮ ಸಮಾಜ 

ಸ್ಾೆಪರ್ರರ 
೨ಮೂತಿಾ ಪೂಜೆ 
ಖ್ಂಡಿಸಿದರರ 
೩ಭಾರತ ನವಿೋರ್ರಣರ್ೆಾ 
ಆಧರನಿರ್ ವಿಜ್ಞಾನ 

,ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಗತಯವೆಂದರರ 
೪ಸಿೋ ಶೆ ೋಷ್ಣೆ 
ವಿರೊೋಧಿಸಿದರರ 
೫ ಬಾಲಯವಿವಾಹ 

,ಸತಿಪದದತಿ 

ವಿರೊೋಧಿಸಿದರರ 
೬ ಜಾತಿ ಪದದತಿ 

ಖ್ಂಡಿಸಿದರರ 
೭ಸಂವಾದ ರ್ರಮರದಿ 

ಪತಿೌರ್ೆ ಪ್ಾೌರಂಭಿಸಿದರರ 
 

*ಆಯಾ ಸಮಾಜ 

ಸ್ಾೆಪರ್ರರ 
೧ ವೆೋದ ಸತಯ ಅವ್ು 
ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಎಂದರರ 
೨ವೆೋದಗಳಿಗೆ ಹಿಂದರರರಗಿ 

ರ್ರೆ ನಿೋಡಿದರರ 
೩ವಿಗೌಹ ಆರಾಧನೆ ಜಾತಿ 

ಪದದತಿ ಖ್ಂಡಿಸಿದರರ 
೪ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ 

ಪ್ೌೋತಾುಹ ನಿೋಡಿದರರ 
೫ ಶ್ರದಿದರ್ರಣ ಚಳ್ುವ್ಳಿ 

ಪೌರಂ ಸಿದರರ 
೬ಸವದೆೋಶ್ ವ್ಸರತ ಬಳ್ರ್ೆಗೆ 
ರ್ರೆಯತತರರ 
೭ಸತಾಯರ್ಾ ಪೌರ್ಾಶ್ನ 

ಪುಸತರ್ ರಚನೆಮಾಡಿದರರ 
 

೧ಪ್ಾೌರ್ಾನಾ ಸಮಾಜ 

ಸ್ಾೆಪರ್ರರ 
೨ಮಾನವ್ ಸ್ೆೋವೆಯ್ಕ 

ಪರಮಾತಮ ಸ್ೆೋವೆ ಎಂದರರ 
೩ಡೆರ್ಾನ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆ 
ಸ್ಾೆಪರ್ರರ 
೪ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಸಿೋ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಂತಜಾಾತಿ ವಿವಾಹ 

ಪ್ೌೋತಾುಹ 

೫ಬಾಲಯವಿವಾಹ ಜಾತಿ 

ವಿಗೌಹ ಪಧಾಾಪದದತಿ 

ವಿರೊೋಧಿಸಿದರರ 
೬ಸವ್ಾಧಮಾ ಸತಯದ 

ಪೌತಿೋರ್ ಎಂದರರ 
೭ಅನಾಥಾಲಯ 

ವಿಧವಾಶ್ೌಮ ಸ್ಾೆಪಿಸಿದರರ 
 

೧ಸತಯಶೆ ೋಧರ್ 

ಸಮಾಜ ಸ್ಾೆಪರ್ರರ 
೨ ಮಾನವ್ ಸವತಂತಯ 
ಅಗತಯವೆಂದರರ 
೩ಪ್ಾನನಿಶೆೋಧರ್ೆಾ 
ಒತಾತಯಸಿದರರ 
೪ಜಾತಿ ಅಸೂಿಶ್ಯತೆ 
ವಿರೊೋಧಿಸಿದರರ 
೫ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ನಾಯಯ 

ಪೌತಿಪ್ಾಧಿಸಿದರರ 
೬ರೆೈತಪರ ಹೊೋರಾಟ 

ನಡೆಸಿದರರ 
೭ ಉಚಿತ ರ್ಡಾಡಯ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಪೌತಿಪ್ಾದಿಸಿದರರ 
೮ಗರಲಾಮಗಿರಿ ಪುಸತರ್ 

ರಚಿಸಿದರರ 
 

೧ಆಲ್ಲಘರ್ ಚಳ್ುವ್ಳಿ 

ಆರಂಭಿಸಿದರರ 
೨ಮರಸಿಿಮರರ ರಾಜಕಿೋಯ 

ಶೆೈಕ್ಷಣಿರ್ ಧಾಮಿಾರ್ 

ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ನಂ ರ್ೆಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ಾಶಾುತಯ ವಿಚಾರ 

ಬೆರೆಸರವ್ದರ 
೩ಆಂಗೊಿೋ ಒರಿಯಂಟಲ್ 

ರ್ಾಲೆೋಜರ ಸ್ಾೆಪಿಸಿದರರ 
೪ ಬಹರಪತಿನತವ 
ಖ್ಂಡಿಸಿದರರ 
 

೧ರಾಮರ್ೃಷ್ಣ ಮಿೋಷ್ನ್ 

ಸ್ಾೆಪರ್ರರ 
೨ ಎಲ ಿಧಮಾಗಳ್ು ಸಮಾನ 

ಎಂದರರ 
೩ಆದಾಯತಮ ಸ್ಾಕ್ಷಾತಾಾರ 

ಮರಖ್ಯವೆಂದರರ 
೪ ಪ್ಾಶಾುತಯ ಆಧರನಿರ್ 

ತತವಜ್ಞಾನ ಸಮಿಮಳಿಸಿದರರ 
೫ಮೊಕ್ಷರ್ಾಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸ್ೆೋವೆ 
ಅಗತಯ ಎಂದರರ 
೬ವಿಶ್ವ  ಧಾಮಿಾರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  
ಭಾಗಿಯಾದರರ 
೭ಸಮಾಜ ಸ್ೆೋವೆಯಂದ 

ಸಂಸೃತಿ ಅಭಿವ್ೃದಿದ ಎಂದರರ 
 

೧ರ್ಥಯಾಸ್ಾಫಿರ್ಲ್ ಸ್ೊೋಸ್ೆೈಟಿಯ 

ವಿಭಾಗ  ಸ್ಾೆಪಿಸಿದರರ 
೨ ಉಪನಾಯಸ ಮೂಲರ್ 

ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಸೃತಿ ಸ್ಾರಿದರರ 
೩ಸಮಾನತೆ ಸಹೊೋದರತೆ 
ಎತಿತಹಿಡಿದರರ 
೪ಸ್ಾವತಂತೌಯ ಚಳ್ುವ್ಳಿ 

ಪ್ೌೋತಾುಹಿಸಿದರರ 
೫ನೂಯ ಇಂಡಿಯಾ ಪತಿೌರ್ೆ 
ಪ್ಾೌರಂಭಿಸಿದರರ 
೬ಹೊೋಂರೂಲ್ ಚಳ್ುವ್ಳಿ 

ಆರಂ ಸಿದರರ 
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ಸ್ಾವತಂತೌಯ ಹೊೋರಾಟಗಾರರರ 
 

ಮಂದಗಾಮಿಗಳ್ು ತಿೋವ್ೌವಾದಿಗಳ್ು ರ್ಾೌಂತಿರ್ಾರಿಗಳ್ು ಗಾಂದಿಯರಗ (1920-1947)  

ಅರ್ಾ:- ೌಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಮತರತ 
ನಾಯಯಪರತೆಯಲ್ಲಿ ನಂ ರ್ೆ ಇಟರಟ 
ಸಂವಿಧಾನಿರ್ ಚರರ್ಟಿಟನೊಳ್ಗೆ ಪ್ಾೌರ್ಾನೆ 
ಮತರತ ಮನವಿಗಳ್ ಮೂಲರ್ ತಮಮ ಬೆೋಡಿರ್ೆ 
ಇಡೆರಿಸಿರ್ೊಳ್ಳಲರ ಹೊೋರಾಡಿದ ರ್ಾಂಗೆೌೋಸನ 
ಒಂದರ ಗರಂಪು 
ನಾಯರ್ರರ :- ಎಂ.ಜಿ 

ರಾನಡೆ,ಸರರೆೋಂದೌನಾರ್ 

ಬಾಯನಜಿಾ,ದಾದಾಬಾಯ 

ನವ್ರೊೋಜಿ,ಗೊೋಪ್ಾಲರ್ೃಷ್ಟ ಗೊೋಖ್ಲೆ 
ಬೆಡಿರ್ೆಗಳ್ು:- ೧ರಾಜಕಿೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಜನರಿಗೆ 
ನಿೋಡಲರ ಪೌಯತಿನಸಿದರರ 
೨ ಸರ್ಾಾರರ್ೆಾ ತಮಮ ಬೆೋಡಿರ್ೆಗಳ್ು  
ಮನವಿಮಾಡಿರ್ೊಂಡರರ  
೩ಸ್ೆೈನಿರ್ ವ್ಯಚು ಮಾಡರವ್ದರ 
೪ಬಡತನ ಅದಯಯನ ಮಾಡಲರ 
ಒತಾತಯಸಿದರರ 
 

ಅರ್ಾ :-   ೌಟಿಷ್ರ ವಿರರದದ ತಿೋವ್ಾವಾದ 

ನಿೋಲರವ್ು ತಾಳಿ  ಸರ್ಾಾರ ಟಿಕಿಸರವ್ ರ್ಾಂಗೆೌಸ್ 

ನ ಒಂದರ ಗರಂಪು 
ನಾಯರ್ರರ :-೧ಅರ ಂದೊೋ ಘೂೋಷ್, ಪಿನ್ 

ಚಂದೌ ಪ್ಾಲ್,ಲಾಲಾ ಲಜಪತರಾಯ 

,ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್  

ಬೆಡಿರ್ೆಗಳ್ು:- 
೧ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ್ ಗರಂಪು ರಾಜಕಿೋಯ 

ಭಿಕ್ಷರರ್ರರ ಎಂದರರ 
೨ ೌಟಿಷ್ರ ಧೊೋರಣೆ ಟಿಕಿಸಿದರರ 
೩ ರ್ಾನರನಾತಮರ್ ಬೆೋಡಿರ್ೆ ಸರ್ಾಾರದ 

ಮರಂದಿಟಟರರ 
೪ಸವದೆೋಶ್ ಚಳ್ುವ್ಳಿ ರ್ೆೈಗೊಂಡರರ 
೫ಸವತಂತೌ ಹೊೋರಾಟರ್ೆಾ ಜನಸಂಘಟಿಸಿದರರ 
೬ಪತಿೌರ್ೆಗಳ್ ಮೂಲರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರರ 
 

ಅರ್ಾ :- ಭಾರತಿೋಯರ ಮೆೋಲೆ ದಬಾುಳಿರ್ೆ ನಡೆಸರತಿತದದ 
ೌಟಿಷ್ರನರನ ಎದರರಿಸಲರ ಹಿಂಸ್ಾತಮರ್ ಮಾಗಾದಿಂದ 

ಎದರರಿಸಲರ ಪೌಯತಿನಸಿದ ಗರಂಪು 
ನಾಯರ್ರರ 
ವಿ.ಡಿ ಸ್ಾವ್ರ್ಾರ್,ಅರ ಂದೊೋ ಘೂೋಷ್,ಶಾಯಮಾಜಿ 

ರ್ೃಷ್ಣವ್ಮಾ,ರಾಸ ಹಾರಿ ಘೂೋಷ್,ಮೆಯೋಡಂ 

ರ್ಾಮಾ,ಖ್ರದಿರಾಮ್ ಭೊೋಸ್ ,ರಾಮಪೌಸ್ಾದ್ ಸಿಮಲ್ 

ಭಗತಿುಂಗ್ ,ಚಂದೌಶೆೋಖ್ರ್ ಆಜಾದ್, 

ಬೆೋಡಿರ್ೆಗಳ್ು 
೧ಶ್ಸ್ಾಸಗಳ್ ಸಂಗೌಹ &,ತರಬೆೋತಿ ಪಡೆದರರ 
೨ರಹಸಯ ಗರಪತ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಾೆಪಿಸಿದರರ 
೩ ಸರ್ಾಾರಿ ರ್ಛೆೋರಿಗಳ್ ಮೆೋಲೆ ಬಾಂಬ್ ಎಸ್ೆದರರ 
..... 

 

೧ದಕ್ಷಿಣ ಆಪಿೌೋರ್ಾದಿಂದ ಭಾರತರ್ೆಾ ಬಂದರರ 
೨ಅಹಿಂಸ್ೆ, ಪರೊೋಕ್ಷ ಪೌತಿರೊೋಧ, ಸತಾಯಗೌಹ ತಂತೌ 
ಬಳ್ಸಿದರರ 
೩ರರಲತ್ ರ್ಾಯ್ಕದ ವಿರೊೋಧಿಸಿದರರ 
೪ಜಲ್ಲಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತಯ ಖ್ಂಡಿಸಿದರರ 
೫ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳ್ುವ್ಳಿ ಪೂೌತಾುಹಿಸಿದರರ 
೬ಅಸಹರ್ಾರ ಚಳ್ುವ್ಳಿ ಮಾಡಿದರರ 
೭ರ್ಾನರನೂ ಭಂಗ ಚಳ್ುವ್ಳಿ ಮಾಡಿದರರ 
೮ಕಿವಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳ್ುವ್ಳಿ ಮಾಡಿದರರ 
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ವಿಶ್ವಸಂಸ್ೆೆಯ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ್ು 
 

ರ್ೌಸಂ ಸಂಸ್ೆೆ ಹೆಸರರ ಸ್ಾೆಪನೆ ಗರರಿ ರ್ೆೋಂದೌ ರ್ಚೆೋರಿ ಉದೆದೋಶ್ 

01 

 
೧ ಆಹಾರ ಮತರತ ರ್ೃಷ್ಟ ಸಂಸ್ೆೆ 
(FAO) 

 

 1945 

 

ಜಗತಿತನಾದಯಂತ ಬಡತನ ಹಸಿವ್ು 
ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಷ್ಟಟರ್ತೆಯ 

ವಿರರದದ ಹೊೋರಾಡಲರ 

ರೊೋಮ್  

 

೧ ರ್ೃಷ್ಟ ಅಭಿವ್ೃದಿದ                ೨ಪ್ರಷ್ಟಟರ್ ಆಹಾರ ಒದರಗಿಸರವಿರ್ೆ 
೩ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಮರದಾಯ ಮರಕಿತ        ೪ಗಾೌಮಿೋಣ ಜನರ ಜಿೋವ್ನ ಮಟಟ ಸರದಾರಣೆ 

02 ವಿಶ್ವ ಆರೊೋಗಯ ಸಂಸ್ೆೆ (WHO) 

 

1948 ಪೌಪಂಚದ ಮಾನವ್ ಆರೊೋಗಯ 
ಸರಧಾರಿಸರವ್ದರ  

ಸಿವೋಟೆರ್ 

ಲಾಯಂರ್ಡ 

 

೧ ವಿಶ್ವದ ಭಿರ್ರ ರೊೋಗಗಳ್ ತಡೆಯರವ್ದರ 
೨ಜನಸಂಖೆಯ ಸ್ೊಿೋಟ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಸಿವ್ು ಪ್ರಷ್ಟಟರ್ತೆಯ ರ್ೊರತೆ  ನಿಗಿಸರವ್ದರ  

03 ಯರನೆಸ್ೊಾೋ (UNESCO) 

 

 

1946 

 

ವಿಶ್ವದಾದಯಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸೃತಿ ಪ್ೌೋತಾುಹಿಸರವ್ದರ 
ಪ್ಾಯರಿೋಸ್ 

 

೧ತಾಂತಿೌರ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮದಯಮ ತಂತೌಗಾರಿರ್ೆ ರಚನಾತಮರ್ ಚಿಂತನೆ ಸ್ಾಂಸೃತಿರ್ ವಿಚಾರ 

ಪರಿಸರ ರ್ಾಳ್ಜಿ ವ್ಹಿಸರವ್ದರ   
೨ ಸರ್ಾಾರ& ಸರ್ಾಾರೆತರ ಸವಯಂ ಸ್ೆೋವಾ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡರವ್ದರ 

04 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ೆೆಯ ವಾಯಪ್ಾರ ಮತರತ 
ವಾಣಿಜಯ ಪೌಗತಿ ಸಮಿತಿ. 

   ಜಾಗತಿರ್ ಮಟಟದ ವಾಯಪ್ಾರ ಮತರತ ವಾಣಿಜಯ ಸಂಗತಿಗಳ್ ಪೌಗತಿ ಮಾಡರವ್ದರ 
೨ವಾಯಪ್ಾರದ ಬೆಳ್ವ್ಣಿಗೆಗೆ ಬೆೋರ್ಾದ ತಾಂತಿೌರ್ ಸಹರ್ಾರ ನಿೋಡರವ್ದರ 

05 ಯರನಿಸ್ೆಫ್ (UNIEF) 

 

 1945 

 

  ಮಹಿಳೆಯರ  ಮರ್ಾಳ್  ಅಭಿವ್ೃದಿದಗೆ ಪೂರರ್ವಾದ ಪರಿಸರ ನಿೋಡರವ್ದರ 
೧ಶ್ರಭಾಷ್ಯ ಪತೌ ಮಾರಾಟ ಮೂಲರ್ ಬಂದ ಹಣ ಮರ್ಾಳ್ ಯೋಗ ಕ್ಷೆೋಮ ಬಳ್ಸರವ್ರರ 

06 ಅಂತರಾಷ್ಟರೋಯ ಹಣರ್ಾಸರ ನಿಧಿ 

IMF 

 

೧೯೪೫ 

 

 ವಾಷ್ಟಂಗಟನ್ 

 

ಅಂತರಾಷ್ಟರೋಯ ಆರ್ಥಾರ್ ಸಮಸ್ೆಯ ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡರವ್ದರ 
೨ವಿಶ್ವ ವಾಣಿಜಯ ಬೆಳ್ವ್ಣಿಗೆ ಆರ್ಥಾರ್ ಸಿೆರತೆ ರ್ಾಪ್ಾಡರವ್ದರ 
೩ವಿಶ್ವದ ರ್ೆೋಂದೌ ಬಾಯಂಕ್ ಎನರನವ್ರರ 
೪ಹಿಂದರಳಿದ ಅಭಿವ್ೃದಿದ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ರಗಳ್ ಸಂಬದದ ಬೆಸ್ೆಯರವ್ದರ 

07 IBRD  

 

1947 

 

 ವಾಷ್ಟಂಗಟನ್ 

 

ಉದೆದೋಶ್ :- ದಿವೋತಿಯ ಮಹಾಯರದದದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾರ್ ಪುನಶೆುೋತನರ್ಾಾಗಿ ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾಯತರ 
೧ ರ್ೃಷ್ಟ ರ್ೃಗಾರಿರ್ೆ ಸ್ಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಾ ಅಭಿವ್ೃದಿದಗೆ ಸ್ಾಲ ನಿೋಡರವ್ದರ 
೨ವಿಶ್ವ ವಾಯಪ್ಾರ ,ವಿದೆೋಶ್ೋ ವಿನಿಮಯ ಪ್ಾವ್ತಿ ಸಮತೊೋಲನ ಮಾಡರವ್ದರ 
 ೩ ಅಂತರರಾಷ್ಟರೋಯ ಪೌಗತಿ ರ್ೂಟ ಸ್ಾೆಪಿಸಿದೆ 
೪ಅಂತರರಾಷ್ಟರೋಯ ಹಣರ್ಾಸರ ನಿಗಮ ಸ್ಾೆಪಿಸಿರ್ೊಂಡಿದೆ 
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08 ಅಂತರರಾಷ್ಟರೋಯ ರ್ಾಮಿಾರ್ 

ಸಂಘ (I'll) 

1948 

 

 ಸಿವೋಟೆರ್ 

ಲಾಯಾಂಡ 

 

ಉದೆದೋಶ್. ವಿಶ್ವದ ರ್ಾಮಿಾರ್ರ ಕ್ಷೆೋಮಾಭಿವ್ೃದಿದ ಸ್ಾಧಿಸರವ್ದರ 
೧ ಎರಡರ ಸದಸಯರರನರನ  ಪೌತಿ ರಾಷ್ರ ರ್ಳ್ುಹಿಸರವ್ದರ 
೨ ಜಾಗತಿರ್ ರ್ಾಮಿಾರ್ರ ಸಮಸ್ೆಯ ಬಗೆಹರಿಸಲರ ಪೌಯಂತಿನಸರವ್ದರ 

09 ವಿಶ್ವ ವಾಯಪ್ಾರ ಸಂಘ ( WTO) 

 

೧೯೯೫  

 

  ಸ್ಾಮಾನಯ ವಾಯಪ್ಾರ ಹಾಗೂ ಸರಂರ್ ಒಪಿಂದ ( ಬಾಯಟ್) 

೧ಅಂತರರಾಷ್ಟರೋಯ ಮಟಟದ ವಾಣಿಜಯ ಹಾಗೂ ವಾಯಪ್ಾರ ತೊಡರ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಶ್ೌಮಿಸರತಿತದೆ 
೨ತೃತಿೋಯ ಆರ್ಥಾರ್ ಆಧಾರ ಸತಂಭ ಎನರನವ್ರರ  

 

 

ವಾಯರಗರಣದ ಋತರಮಾನಗಳ್ು 
 

ಬೆೋಸಿಗೆ ರ್ಾಲ ನೆೈಋತಯ ಮಾನೂುನ್ / ಮಳೆಗಾಲ ಮಾನೂುನ್ ಮಾರರತಗಳ್ ನಿಗಾಮನರ್ಾಲ/ ಹಿಂಗಾರರ ಚಳಿಗಾಲ 

೧.ಮಾಚ್ಾ ದಿಂದ ಮೆೋ ವ್ರೆಗೆ  
೨.ಸೂಯಾನ ಕಿರಣಗಳ್ು ಉತತರಾದಾ 

ಗೊೋಳ್ದ ಮೆೋಲೆ ಲಂಬವಾಗರವ್ದರಿಂದ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಾಣಂಶ್ ಹೆಚರುವ್ದರ 
೩. ಗಂಗಾನಗರ 52 ಡಿಗಿೌ ಸ್ೆ ಉಷ್ಾಣಂಶ್ 

ಇರರವ್ದರ 
೪.ಸೆಳಿೋಯ ಉಷ್ಾಣಂಶ್ದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ  
೫. ಈ ಮಳೆಯನರನ ಬೆೈಸ್ಾಕಿ 

ಮಾವಿನಹೊಯರಿ ಎನರನವ್ರರ  
೬ ಭಾರತದಾದಯಂತ ಅಧಿರ್ ಉಷ್ಾಣಂಶ್ 

ಇರರವ್ದರ  
೭.ಶೆೋ ೧೦ ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ  
 

೧ ಜೂನ್ ದಿಂದ ಸಪಟಂಬರ್ ವ್ರೆಗೆ ಇರರವ್ದರ 
೨ ಶೆೋ 75 ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ  
೩ ಮಾರರತಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅರ ು ಮತರತ ಬಂಗಾಳ್ರ್ೊಲ್ಲಿ 
ಶಾಖೆಗಳಿವೆ 
೪ ಪಶ್ುಮ ಘಟಟಗಳ್ ಪಶ್ುಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿರ್ 

ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ  
೫ ಭಾರತದ ಈಶಾನಯಭಾಗದಲ್ಲಿ  ಅಧಿರ್ 

ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ  
 

 

೧ ಅರ್ೊಟೋಬರ್ ದಿಂದ ನವ್ಾಂಬರ್ ವ್ರೆಗೆ  
೨ ಉತತರ ಗೊೋಳ್ದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಾಣಂಶ್ ರ್ಡಿಮೆಯಾಗಿ ಒತತಡ 

ಹೆಚರುವ್ದರ  
೩ ಅರ್ೊಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ್ ಅಂತಯದಲ್ಲಿ  ಹಿಮೆಮಟಿಟಸಲರ 
ಪ್ಾೌರಂಭವಾಗರವ್ವ್ು  
೪ ಬಂಗಾಳ್ರ್ೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಂದ ಗಾಳಿ ಸರವ್ದರ  
೫ಓರಿಸ್ಾ ತಮಿಳ್ುನಾಡರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ  
೬ಆವ್ತಾ ಗಾಳಿಯಂದ  ಸ್ೆೈರ್ೊಿೋನ್ ಸಿ ನಿರಂತರ 

ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ  
೭ ಶೆೋ ೧೩ % ಮಳೆಯಾಗರವ್ದರ 
 

೧ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಫೆೋಬರೌವ್ರಿ ವ್ರೆಗೆ ಇರರವ್ದರ  
೨ ಉತತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರ್ಡಿಮೆ ಉಷ್ಾಣಂಶ್ ಇರರವ್ದರ  
೩ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹವ್ಮಾನ ಹಿತರ್ರವಾಗಿರರವ್ದರ  
೩ ಶೆೋ 2 ಮಳ  ೆಈ ರ್ಾಲದಲ್ಲ ಿಪಡೆಯರವ್ದರ  
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ವಿಮೆ 

ಅರ್ಾ ಪ್ಾೌಮರಖ್ಯತೆ ವಿಮೆ ತತವಗಳ್ು ವಿಮೆ ಅನರರ್ೂಲಗಳ್ು  ವಿಮಾ ಪ್ಾಲಸಿ ಪಡೆಯರವಾಗ ಅನರಸರಿಸರವ್ 

ವಿಧಾನ  

ಒಂದರ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಹಣ 

ಮರಲಯದ ರ್ಂತರ ಪ್ಾವ್ತಿಸಿ 

ಜಿೋವ್ ಅರ್ವಾ ವ್ಸರತವಿಗೆ 
ಆಗರವ್ ಅಪ್ಾಯ 

,ಹಾನಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 
ವಿಮಾ ಸಂಸ್ೆೆಯಂದಿಗೆ 
ಮಾಡಿರ್ೊಳ್ುಳವ್ ಒಪಿಂದ  

 

೧ ಅಪ್ಾಯ ಹಾನಿ ನಷ್ಟ ಮರಣ 

ಸಂಭವ್ನಿೋಯತೆ ರಕ್ಷಣೆ  
೨ರ್ಡಾಡಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ೌೋತಾುಹ 

ನಿೋಡರವ್ದರ  
೩ವಿಮಾದಾರನ ಅಭಿಷ್ೆಟ ಇಡೆರಿರ್ೆಗೆ 
ಸಹರ್ಾರಿ 

೪ವಿಮಾದಾರನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವ್ಸ್ೆ 
ಭದೌತೆ ನಿೋಡರವ್ದರ 
೫ ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸಹರ್ಾರಿ 

೬ಹಣದ ಠೆೋವ್ಣಿಗೆ ಪ್ೌೋತಾುಹ 

೭ ಋಣ ಸಂದಾಯರ್ೆಾ ಸಹರ್ಾರಿ 

೮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ /ಅಗತಯ ರ್ೆಾ ಹಣ 

ವ್ದಗಿಸರವ್ದರ,ಭರವ್ಸ್ೆ ನಿೋಡರವ್ದರ 
 

೧ ಅತಯಧಿರ್ ವಿಶಾವಸ್ಾಹಾತೆ 
೨ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ 

೩ಸಮಾನ ಅನರಭೊಗ 

೪ನಿರ್ಟ ರ್ಾರಣ  

೫ವಿಮಾಹಾ ಹಿತಾಸಕಿತ 
೬ರ್ೊಡರಗೆ  
೭ರ್ನಿಷ್ಟ ನಷ್ಟಶ್ಮನ  

 

೧ಯರರ್ತ ಲಾಭ ಗಳಿರ್ೆಗೆ 
೨ರಕ್ಷಣಾ ಮನೊೋಭಾವ್ 

೩ಉದೊಯೋಗ ಅವ್ರ್ಾಶ್ 

೪ಆಸಿತ ,ಜಿೋವ್ ಸರರಕ್ಷತೆ  
೫ ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಸಮಸ್ೆಯ ಪರಿಹಾರ 

೬ ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ತಾರತಮಯ ಉಂಟಾಗರವ್ದರ  
೭ ಸಂಶೆ ೋಧನಾರ್ಾಯಾರ್ೆಾ ಭಾವ್ 

೮ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ  

೯ಆರ್ಥಾರ್ ಬೆಳ್ವ್ಣಿಗೆಗೆ ಉತೆತಜನ 

೧೦ ರಕ್ಷಣೆ ಭರವ್ಸ್ೆ 
೧೧ ವಾಯಪ್ಾರ ಸಿದೆಾ ಮೂಡಿಸರವ್ದರ 
೧೨ ಅಂತರಾಷ್ಟಟೋಯ ವಾಯಪ್ಾರ ಪ್ೌೋತಾುಹ  

 

೧ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ೆೆ ಆಯ್ಕಾ 
೨ ವಿಮೆ ವಿಧ ಆಯ್ಕಾ  
೩ ನಿಗದಿತ ವೆಚು ರ್ಂತರ ವ್ಯಸಿುಗೆ ಅನರಗರಣ 

ನಿಗದಿ 

೪ ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲರ್ ಅಜಿಾ ಭತಿಾ 

೫ ಅಗತಯ ಲಗತರತಗಳ್ು  
೬ ರ್ಛೆೋರಿಗೆ ಅಜಿಾ ರ್ಳ್ುಹಿಸರವ್ದರ 
೮ ವಿಮೆ ಅಂಗಿರ್ಾರ 

೯ ಬಾಂರ್ಡ ಪಡೆಯರವ್ದರ  
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ವಿಶ್ವಸಂಸ್ೆೆ 

 

 

 

 

 

ಉದೆದೋಶ್ಗಳ್ು ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಭೆ ಭದೌತಾ ಸಮಿತಿ ೩ಆರ್ಥಾರ್ ಹಾಗೂ 

ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಸಮಿತಿ 

೫ದತಿತ ಸಮಿತಿ (ಟೌಸಿಟಶ್ಪ್ 

ರ್ರನಿುಲ್) 

ಅಂತರರಾಷ್ಟರೋಯ 

ನಾಯಯಾಲಯ 

ಸಚಿವಾಲಯ 

1 ಅಂತರಾಷ್ಟರೋಯ ಶಾಂತಿ 

ಸರಭದೌತೆ ರ್ಾಪ್ಾಡರವ್ದರ 
೨ರಾಷ್ರಗಳ್ ಮದಯ ಪರಸಿರ 

ಮೆೈತಿೌಬೆಳೆಸರವ್ದರ 
೩ ಮಾನವ್ ಹರ್ರಾಗಳ್ ಬಗ ುೆ 
ನಂಬರಗೆ ಹೆಚಿುಸರವ್ದರ 
೪ಅಂತರಾಷ್ಟರೋಯ ಮಟಟದ ಆರ್ಥಾರ್ 

ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಸ್ಾಂಸೃತಿರ್ 

ಮಾನವಿೋಯ ನೆಲೆಗಳ್ ಸಮಸ್ೆಯಗೆ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟರೋಯ 

ಸಹರ್ಾರದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 

೫ನಾಯಯ ಹಾಗೂ ಒಡಂಬಡಿರ್ೆಗಳ್ 

ಷ್ರತರತಗಳಿಗೆ ಮನನಣೆ 
ಒದಗಿಸರವ್ದರ 
೬  ರಾಷ್ರಗಳ್ ಮದೆಯ ಪರಸಿರ 

ಸ್ರಹಾದಾತೆಯ ರ್ೆೋಂದೌವಾಗಿ 

ರ್ಾಯಾ ನಿವ್ಾಹಣೆ 
 

೧ಎಲಾಿ ಸದಸಯರರ 
ಇರರವ್ರರ 
೨ಪೌತಿರಾಷ್ರ  ಐದರಜನ 

ಸದಸಯರನರನ 
ರ್ಳ್ುಹಿಸರತತದೆ ಒಂದರ 
ಮತಹಾರ್ಲರ ಅವ್ರ್ಾಶ್ 

೩ ವ್ಷ್ಾದಲ್ಲಿ ಒಂದರ 
ಬಾರಿ ಅಧಿವೆೋಶ್ನ 

ರ್ರೆಯಲಾಗರತತದೆ 
೪ವಾಷ್ಟಾರ್ ಆಯವ್ಯಯ 

ಪಟಿಟ ಅನರಮೊೋದನೆ 
ನಿೋಡರವ್ದರ 
 

೧ಸಚಿವ್ ಸಂಪುಟ ದಂತೆ 
ರ್ಾಯಾ ನಿವ್ಾಹಣೆ  
೨.೧೫ ಜನ ಸದಸಯರರ 
ಇದರದ ೫ಜನ ಖಾಯಂ 

ಸದಸಯರರ ಇರರವ್ರರ 
೩ ಪೌತಿ ಸದಸಯರಿಗೂ 

ಒಂದರ ಮತ 

ಚಲಾವ್ಣೆಗೆ 
ಅವ್ರ್ಾಶ್ವಿರರವ್ದರ 
೪ಖಾಲಂರಾಷ್ರರ್ೆಾ 
ವಿಟೊೋ ಪವ್ರ್ ಇದೆ. 
 

೧.೫೪ ಜನ ಸದಸಯರರ  
೨.ಅಂತರಾಷ್ಟರೋಯ 

ಆರ್ಥಾರ್ ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ 

ಸ್ಾಂಸೃತಿರ್ 

ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಅದಯಯನ 

&ವ್ರದಿ  

೩ ನಿರಾಶ್ೌೋತರ ಬಗ ುೆ 
ಮಹಿಳ  ೆಸ್ಾೆನ ವ್ಸತಿ 

ಸಮಸ್ೆಯ   ಪರಿಹಾರ 

ನಿೋಡರವ್ದರ 
೪ಮಾನವ್ ಹರ್ರಾಗಳ್ 

ಬಗ ುೆ ಸಿಫಾರಸರು 
ಮಾಡರವ್ದರ 
೫ILO ,FAO ,WHO 

ಸ್ೆೋವಾಸಂಸ್ೆೆಗಳ್ 

ರ್ಾಯಾ ಸಮನವಯ 

ಗೊಳಿಸರವ್ದರ 
 

೧ಈ ಸಂಸ್ೆೆ 
ವಾಸ್ಾತವಿರ್ವಾಗಿ 

ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಭೆಯ 

ಉಪಸಂಸ್ೆೆ / ಸಹಾಯರ್ 

ಸಂಸ್ೆೆಯಾಗಿ 

ರ್ಾಯಾಮಾಡರವ್ದರ 
೨ಇದರ ಆಶ್ೌಯ 

ಪೌದೆೋಶ್ಗಳ್ು ಸವತಂತೌ 
ರಾಷ್ರಗಳಾಗಿರರವ್ದರಿಂದ 

ಅಸಿೆತವ ಗರಣವಾಗಿದೆ. 
 

೧ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ೆೆ ಸದಸ್ೆಯ 
ರಾಷ್ರಗಳ್ು ಇದರ ಸನನದರ 
ಒಪಿಿವೆ 
೨,ಒಟರಟ ೧೫ ಜನ 

ಸದಯರಿರರತಾತರೆ 
೩ ನೆದರ್ ಲಾಯಂರ್ಡ ನ ಹೆೋಗ್ 

ನಗರದಲ್ಲಿ ರ್ಛೆೋರಿ ಇದೆ 
೪ ರ್ಾನರನರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 
ಸಲಹೆ ನಿೋಡರವ್ದರ 
೫ಇದರ ತಿಪುಾಗಳ್ು 
ರ್ಡಾಡಯವಾಗಿ ಎಲ ಿರಾಷ್ರ 
ಪ್ಾಲ್ಲಸಲೆೋ ಬೆೋಕಿಲಿ 
೬ಶಾಂತಿ ಸರಭದೌತೆಗಾಗಿ 

ರ್ಾಯಾ ಮಾಡರವ್ದರ 
 

೧ ಮಹಾರ್ಾಯಾದಶ್ಾ &ಸಿಬ್ಬ 

ವ್ಗಾ ಒಳ್ಗೊಂಡಿದೆ 
೨ಪೌಧಾನ ರ್ಾಯಾಾಲಯ 

ನೂಯಯಾಕ್ಾ ನಲ್ಲಿದೆ 
೩ನಿತಯ ರ್ಾಯಾಚಟರವ್ಟಿರ್ೆ 
ಇದರ ನಿಯಂತಿೌಸರವ್ದರ 
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ವಿವಿದೊದೆದೋಶ್ ನದಿ ರ್ಣಿವೆಯೋಜನೆಗಳ್ು 
 

ದಾಮೊೋದರ್  

 

ಬಾರ್ಾೌ ನಂಗಲ್  

 

ರ್ೊೋಸಿ ಯೋಜನೆ  
 

ಹಿರಾರ್ರರ್ಡ .ತರಂಗಭದಾೌ ನಾಗಾಜರಾನ ಸ್ಾಗರ ರ್ೃಷ್ಾಣ ಮೆೋಲದಂಡೆ 
ಯೋಜನೆ  

ನಮಾದಾ ರ್ಣಿವೆ 
ಯೋಜನೆ  

*ಸವತಂತೌಭಾರತದ 

ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ  
* ಹಾರ 

ಪಶ್ುಮಬಂಗಾಳ್ ರಾಜಯ 
ನಿಮಿಾಸಿವೆ  
*ದಾಮೊೋದರ್ ನದಿ 

ಬಂಗಾಳ್ದ ರ್ಣಿಣರ ನದಿ  

*೨೪೯೫ ಕಿ . ಮಿ 

ಉದದದ ರ್ಾಲರವೆ ಜಾಲ 

ಹೊಂದಿದೆ  
*ತಿಲೆೈಮಾ ,ಮೆೈಥಾನ್ 

,ರ್ೊೋನಾರ್ ,ಪಂಚೆಟ್ 

ಸೆಳ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆಣೆರ್ಟರಟ 
ನಿಮಿಾಸಲಾಗಿದೆ  
*ದರಗಾಾಪುರದಲ್ಲಿ 
ಶಾಖೊೋತಿನನ 
ಘಟರ್ವಿದೆ  
*ಜಾಖ್ಾಂರ್ಡ ಪಶ್ುಮ 

ಬಂಗಾಳ್ ಇದರ 

ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದಿವೆ 

* ಸಟೆಿಜ್ ನದಿಗೆ 
ನಿಮಾಾಣ 

*ಭಾರತದ ಎತತರದ 

ಆಣೆರ್ಟರಟ 
* ಪಂಜಾಬ್ 

,ಹರಿಯಾಣ,ರಾಜಸ್ಾತ
ನ ಗಳ್ ಸಂಯರರ್ತ 
ಯೋಜನೆ  
*ಹಿಮಾಚಲದ ಬಾರ್ಾೌ 
ಮತರತ ನಂಗಲ್ 

ಸತಳ್ದಲ್ಲಿ ಆಣೆರ್ಟರಟ 
ನಿಮಾಾಣ 

*೧೪.೬ ಲಕ್ಷ ಹೆರ್ೆಟೋರ್ 

ಭೂಮಿಗೆ ನಿೋರರ 
ಡರವ್ದರ  

*ದೆಹಲ್ಲ ಹಿಮಾಚಲ 

ಪೌದೆೋಶ್ 

ಸ್ರಲಭಯಪಡೆಯರವ್ವ್ು  
*ಹಿನಿನರಿಗೆ ಗೊೋವಿಂದ 

ಸ್ಾಗರ ಎನರನವ್ರರ  

*ರ್ೊೋಸಿ ನದಿಗೆ 
ನಿಮಾಾಣ  

* ಹಾರದ ರ್ಣಿಣರ ನದಿ 

ಎನರನವ್ರರ  
*ಭಾರತ & ನೆೋಪ್ಾಳ್ಗಳ್ 

ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆ  
*ಹನರಮಾನ್ ನಗರಬಳಿ 

ಆಣೆರ್ಟರಟ ಇದೆ  
*೮.೭೫ ಲಕ್ಷ ಹೆರ್ೆಟೋರ್ 

ಭೂಮಿಗೆ  ನಿೋರಾವ್ರಿ 

ವ್ದಗಿಸಿದೆ  

ಯೋಜನೆ  
* ಮಹಾನದಿಗೆ ನಿಮಾಾಣ  

*ಓರಿಸ್ಅದ ರ್ಣಿಣರ ನದಿ 

*ಭಾರತದ ಉದದ ಆಣೆರ್ಟರಟ  
*೨.೫೪ ಲಕ್ಷ ಹೆರ್ಟರ್ ಗೆ 
ನಿೋರರ ನಿೋಡರವ್ದರ  
*ಓರಿಸ್ಾು ಹಾರ, ಹಾರ 

ಛತಿತಸಗಡ ಉಪಯೋಗ 

ಪಡೆದಿವೆ . 

ಯೋಜನೆ  
*ರ್ನಾಾಟರ್ 

,ಆದೌಪೌದೆೋಶ್ದ 

ಸಂಯರರ್ತ ಯೋಜನೆ  
*ಹೊಸಪ್ೆೋಟೆ ಬಳಿ 

ಮಲಾಿಪುರ ಡಾಯಮ್ ಇದೆ  
*ಪಂಪಸ್ಾಗರ ಎನರನವ್ರರ  
*5.5 ಲಕ್ಷ ಹೆರ್ೆಟೋರ್ 

ಭೂಮಿಗೆ 
ನಿೋರರವ್ದಗಿಸರವ್ದರ 
 

ಯೋಜನೆ 
*ಆಂದೌದ ನಂದಿರ್ೊಂಡ 

ಬಳಿ ಡಾಯಮ್ ನಿಮಾಾಣ  

*8.30 ಲಕ್ಷ ಹೆರ್ೆಟೋರ್ 

ಭೂಮಿಗೆ ನಿೋರರ 
ವ್ದಗಿಸರವ್ದರ  
 

*ರ್ನಾಾಟರ್ದ ದೊಡಡ 
ಯೋಜನೆ 
*ವಿಜಾಪುರ ಬಳಿಯ 

ಆಲಮಟಿಟ ಬಳಿ ಡಾಯಮ್ 

ನಿಮಿಾಸಲಾಗಿದೆ  
*ಲಾಲ್ ಬಹದೂದರ್ 

ಶಾಸಿ  ಜಲಾಶ್ಯ 

ಎನರನವ್ರರ  
* ಬಸವ್ಸ್ಾಗರ ಎಂಬ 

ಮತೊತಂದರ ಡಾಯಮ್ 

ನಿಮಾಾಣ  

*6.47 ಲಕ್ಷ ಹೆರ್ೆಟೋರ್ 

ಭೂಮಿಗೆ ನಿೋರರ 
ವ್ದಗಿಸರವ್ದರ  

*ಮದಯಪೌದೆೋಶ್ 

ಗರಜರಾತ್ ರಾಜಯಗಳ್ 

ಜಂಟಿಯೋಜನೆ  
*23ಆಣೆರ್ಟರಟ 
ನಿಮಿಾಸಲಾಗಿದೆ  
*ಸರದಾರ 

ಸರೊೋವ್ರ,ನಮಾಾದ
ಿಾ 

ಸ್ಾಗರ,ಪೌಮರಖ್ವ್ು  
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ಯರದದಗಳ್ು 
 

ರ್ೌ ಸಂ ಯರದದ ಹೆೋಸರರ ರ್ಾರಣಗಳ್ು ಘಟನೆಗಳ್ು ಪರಿಣಾಮಗಳ್ು 
01 ೧ನೆೋ ರ್ನಾಾಟಿಕ್ ಯರದದ 

/ಆಂಗೊಿೋ ಪ್ೆೌಂಚ್ ಯರದದ 
 

೧ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ಾಗರ ದಲ್ಲ ಿ ೌಟಿಷ್ರ 

ಹಡಗರಗಳ್ನರನ ಪೌಂಚರರ ಸ್ೆೋರೆಹಿಡಿದರರ 
 

೧ಪೌಂಚರರ ೌಟಿಷ್ರ ವ್ಸ್ಾಹತರವಾದ ಮದಾೌಸ್ 

ವ್ಶ್ ಪಡಿಸಿರ್ೊಂಡರರ 
೨ ರ್ನಾಾಟಿಕ್ ನವಾಬ ಅನವರರದಿದನ್ ನನರನ 
ಪೌಂಚರ ವಿರರದದ ಎತಿತರ್ಟಿಟದರರ 

೧ಮದಾೌಸ್ ಒಪಿಂದವಾಯತರ 
೨ಮದಾೌಸ್ ಮರಳಿ ೌಟಿಷ್ರರ ಪಡೆದರರ 
 

02 ೨ನೆೋ ರ್ನಾಾಟಿಕ್ ಯರದದ 
 

೧ಹೆೈದಾೌಬಾದ್ ನಿಜಾಮಪದವಿಗೆ ಮತರತ ಅರ್ಾಾಟ್ 

ನವಾಬ ಪದವಿಗಾಗಿ ಆಂತರಿರ್ ಜಗಳ್ನಡೆದಿತರತ 
೨ಪೌಂಚರರ ಮತರತ ೌಟಿಷ್ರರ ತಮಮ ಸ್ೆನಹಿತರಿಗೆ 
ಬೆಂಬಲ್ಲಸಿದರರ 
 

೧ಅರ್ಾಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ೌಟಿಷ್ರರ ಅನವರರದಿದೋನನಿಗೆ 
ಪೌಂಚರರ ಚಂದಾಸ್ಾಹೆೋಬನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ 

ನಿೋಡಿದರರ 
೨ ೌಟಿಷ್ ಅಧಿರ್ಾರಿ ರಾಬಟ್ಾ ರ್ೆಿೈವ್ 

ತಿರರಚನಾಪಳಿಳ ಗೆದದನರ 
೩ಹೆೈದಾೌಬಾದ್ ನಲ್ಲ ಿ ೌಟಿಷ್ರ ಬೆಂಬಲ ಅಬಯರ್ಥಾ  

ನಾಸಿಜಾಂಗನನರನ ಪೌಂಚರರ ಸ್ೊೋಲ್ಲಸಿ ತಮ್ಮ 

ಹಿಡಿದರ್ೆಾ ಪಡೆದರರ 

೧ಹೆೈದಾೌಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಪರೊೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪೌಂಚರರ ,ಅರ್ಾಾಟನಲ್ಲ ಿ

ೌಟಿಷ್ರರ ಪೌಬಲಯ ಸ್ಾಧಿಸಿದರರ 
 

03 ೩ನೆೋ ರ್ನಾಾಟಿಕ್ ಯರದದ 
 

೧ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿರ್ಾರ ಸ್ಾೆಪನೆಗಾಗಿ ೌಟಿಷ್ರರ & 

ಪೌಂಚರ ನಡರವೆ ಸಿಧೆಾ ಆರಂಭವಾಯತರ 
 

೧ ೌಟಿಷ್ರ ಸ್ೆೋಂಟ್ ಜಾಜ್ಾ ರ್ೊೋಟೆ 
ವ್ಶ್ಪಡಿಸಿರ್ೊಳ್ಳಲರ ಮದಾೌಸ್ ಮೆೋಲೆ ಪೌಂಚರರ 
ದಾಳಿಮಾಡಿದರರ 
೨ ವಾಂಡಿವಾಷ್ ಎಂಬ ಸೆಳ್ದಲ್ಲಿ ೌಟಿಷ್ 

ಅಧಿರ್ಾರಿ ಸರ್ ಐರ್ ರ್ೂಟ್  ಪೌಂಚರ ಸ್ೆೈನಯ 
ಸ್ೊೋಲ್ಲಸಿದನರ 
 

೧ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ೆೌೋಂಚರರ ಪೌಭಲಯ ರ್ಳೆದರರ್ೊಂಡರರ 
೨ ಪ್ೆಂಚರರ ರ್ೊೋಟೆ ರ್ಟಿಟಸರವ್ಂತಲಿ ಶ್ರತರತ ಹಾರ್ಲಾಯತರ 
 

04 ಪ್ಾಿಸಿರ್ದನ೨೩ ಜೂನ್ 

೧೭೫೭ 

೧ ಬಂಗಾಳ್ ನವಾಬ ಸಿರಾಜರದರದಲ್ ನನರನ 
ಪದಚರತಯಗೊಳಿಸಲರ ೌಟಿಷ್ರರ ಸಂಚರ ರರಪಿಸಿದರರ 
 

೧ನವಾಬನ ವೆೈರಿಗಳ್ ಜೊತೆ ೌಟಿಷ್ ಅಧಿರ್ಾರಿ 

ರಾಬಟಾ ರ್ೆಿೈವ್ ಸ್ೆನೋಹ ಸಂಬಂದ ಬೆೋಳೆಸಿದನರ 
೧ಸಿರಾಜರದರಲ್ ಪರಾಜಯ ಹೊಂದಿದನರ 
೨ಮಿೋರ್ ಜಾಪರ್ ಬಂಗಾಳ್ದ ನವಾಬನಾದನರ 
೩ ೨೪ ಪರಗಣ ಪೌದೆೋಶ್ದ ಜಮಿೋನಾದರಿ ಹರ್ರಾ ೌಟಿಷ್ರರ 
ಪಡೆದರರ 
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೨ಪ್ಾಿಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜರದರಲ್ ಮತರತ 
ರಾಬಟ್ಾ ರ್ೆಿೈವ್ ಗೆ ಪ್ಾಿಸಿ ಎಂಬಲ್ಲ ಿನಿಣಾಾಯರ್ 

ಯರದದ ವಾಯತರ 
 

೪.ಬದಾವಾನ್,ಮಿಡಾನಪುರ,ಚಿತತಗಾನ್  ಪೌದೆೋಶ್ ೌಟಿಷ್ರ 

ಪ್ಾಲಾದವ್ು 

05 ಬರ್ಾುರ್ ರ್ದನ 1764 

 

೧ಬಂಗಾಳ್ದ ನವಾಬ ಮಿೋರ್ ರ್ಾಸಿಮ್ ನನರನ  
ನವಾಬ ಪದವಿಯಂದ ಪದಚರತಯಗೊಳಿಸಿ ಪುನ ಮಿೋರ್ 

ಜಾಪರ್ ನನರನ ನವಾಬನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯತರ 
 

೧ ಮೊಘಲ್ ಚರ್ೌವ್ತಿಾ ಷ್ಾ ಅಲಂ ,ಔದ್ ನವಾಬ 

ಷ್ೂಜ ಉದರದಲ್  ಮತರತ ಮಿೋರ್ ಖಾಸಿೋಮ್ 

ಸ್ೆೋರಿ ತಿೌಮೆೈತಿೌ ರ್ೂಟ ರಚಿಸಿ ೌಟಿಷ್ರ ವಿರರದದ 
ಬರ್ಾುರ್  ಎಂಬ ಸೆಳ್ದಲ್ಲಿ ಹೊೋರಾಡಿದರರ 

೧ತಿೌೋಮೆೈತಿೌ ರ್ೂಟವ್ನರನ ೌಟಿಷ್ರರ ಸ್ೊೋಲ್ಲಸಿದರರ 
೨ ಹಾರ ಬಂಗಾಳ್ ಒರಿಸ್ಾು ೌಟಿಷ್ರ ವ್ಷ್ವಾದವ್ು 
೩ ೌಟಿಷ್ರರ ಮೊಗಲ್ ಅರಸನಿಂದ ದಿವಾನಿ ಹರ್ರಾ ಪಡೆದರರ 
೪ಬಂಗಾಳ್ದಲ್ಲಿ ದಿವೋಮರಖ್ ಸರ್ಾಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತರ 

06 ೧ನೆೋ ಆಂಗೊಿೋ ಮೆೈಸೂರರ 
ಯರದದ 
 

೧ಮೆೈಸರರರ ರಾಜಯ ರ್ಬಳಿಸಲರ ೌಟಿಷ್ರರ 
ಸಂಚರರರಪಿಸಿದರರ 
೨ಮರಾಠ್ರರ ನಿಜಾಮನೊಂದಿಗೆ ೌಟಿಷ್ರರ ಒಳ್ 

ಒಪಿಂದ ಮಾಡಿರ್ೊಂಡರರ 
 

೧ಮೆೈಸೂರನ ರಾಜ ಹೆೈದರಾಲ್ಲ 

ಚಾಣಕ್ಷತೆಯಂದ ಮರಾಠ್ರರ ಮತರತ 
ನಿಜಾಮನನರನ ತನನತತ ಸ್ೆೋಳೆದರ ೌಟಿಷ್ರನರನ 
ಏರ್ಾಂಗಿಗೊಳಿಸಿದನರ 
೨ಮದಾೌಸ್ ಬಳಿ ಹೆೈದರಲ್ಲ ಮತರತ ೌಟಿಷ್ರಿಗೂ 

ಯರದ್ದ ನಡೆಯತರ 

೧ ಮದಾೌಸ್ ಶಾಂತಿ ಒಪಿಂದ ವಾಯತರ 
೨ಶ್ತರೌ ದಾಳಿ ವೆೋಳ  ೆಪರಸಿರ ಸಹಾಯ ನಿೋಡಬೆೋರ್ರ 
ತಿಮಾಾನಿಸಿದರರ 
 

07 ೨ನೆೋ ಆಂಗೊಿೋ ಮೆೈಸೂರರ 
ಯರದದ 
 

೧ಮರಾಠ್ರರ ಮೆೈಸರರಿನ ಮೆೋಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ 

ಮದಾೌಸ್ ಒಪಿಂದದಂತೆ ೌಟಿಷ್ರರ ಸಹಾಯರ್ೆಾ 
ಬರಲ್ಲಲಿ 
೨ ೌಟಿಷ್ರರ ಮಾಹೆಯನರನ ವ್ಶ್ಪಡಿಸಿರ್ೊಂಡರರ 

೧ಮರಾಠ್ರರ ೌಟಿಷ್ರರ ನಿಜಾಮ ಒಗೂುಡಿದರರ 
೨. ೌಟಿಷ್ರರ ಐರ್ ರ್ೂಟ್ ನ ನೆತೃತವದಲ್ಲಿ 
ಹೆೈದರಾಲ್ಲಯನರನ ಸ್ೊೋಲ್ಲಸಿದರರ 
 

೧ ಟಿಪುಿ ಮಂಗಳ್ ರರ ಶಾಂತಿ ಒಪಿಂದವಾಯತರ 
೨ ಹೆೈದರಲ್ಲ ಅನಾರೊೋಗಯದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನರ 
 

08 ೩.ನೆೋ ಆಂಗೊಿೋ ಮೆೈಸೂರರ 
ಯರದದ 
 

೧. ೌಟಿಷ್ರ ಸ್ೆನೋಹಿ ಅರಸನಾದ ತಿರರವಾಂರ್ರರಿನ 

ಅರಸನ ಮೆೋಲೆ ಟಿಪುಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರದ  ೌಟಿಷ್ರರ 
ಸಹಿಸಲ್ಲಲ ಿ

೨ಟಿಪುಿ ತನನ ಸ್ೆೈನಯರ್ೆಾ ಪ್ೆೌಂಚರಿಂದ ತರಬೆೋತಿ 

ನಿೋಡಿದನರ  
 

೧ ಎರಡರ ವ್ಷ್ಾ ಗನಘೂೋರ ಯರದದ ನಡೆಯತರ 
೨ಟಿಪುಿ ತಿವ್ಾ ಮರಖ್ಭಂಗರ್ೆಾ ಓಳ್ಗಾದನರ  
 

೧ ಶ್ೌೋರಂಗಪಟಟಣ ಒಪಿಂದವಾಯತರ 
೨ಟಿಪುಿ ಅದಾ ರಾಜಯ ೌಟಿಷ್ರಿಗೆ ಟರಟರ್ೊಟಟನರ 
೩ಯರದದ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ೩೩೦ ಲಕ್ಷ ಹಣ ೌಟಿಷ್ರಿಗೆ 
ನಿೋಡಿದನರ 
೪ ಹಣ ವಿಲಿದ ರ್ಾರಣ ಮರ್ಾಳ್ನದನರ ಒತ ತೆಯಾಳ್ುಗಳಾಗಿ 

ರ್ಳ್ುಹಿಸಿದನರ 
೫ ಮೆೈಸರರರ ರಾಜಯವ್ನರನ ಮರಾಠ್ರರ ನಿಜಾಮರರ ೌಟಿಷ್ರರ 
ಹಂಚಿರ್ೊಂಡರರ 
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09 ೪ನೆೋ ಆಂಗೊಿೋ ಮೆೈಸರರರ 
ಯರದದ 
 

೧ ಟಿಪುಿ ಸಹಾಯರ್ ಸ್ೆೈನಯಪದದತಿ ಒಪಿಿ ರ್ೊಳ್ಳಲ್ಲಲಿ 
೨ಪ್ೆೌೋಂಚರಿಂದ ಸ್ೆೈನಯರ್ೆಾ ಟಿಪುಿ ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಿದನರ 
೩ಪ್ಾೌನು ಟಕಿಾ ಜೊತೆ ಟಿಪುಿ ಸಂಪರ್ಾ ಹೊಂದಿದನರ 
 

೧ಲಾರ್ಡಾ ವೆಲೆಿಸಿಿ ಟಿಪುಿವಿನ ರಾಜಧಾನಿ 

ಶ್ೌೋರಂಗಪಟಟಣದ ಮರತಿತಗೆ ಹಾಕಿದನರ 
 

೧ಟಿಪುಿ  ಹೊೋರಾಟಮಾಡರತತ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನರ 
೨ ಮರಮಮಡಿ ರ್ೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರರ  ಶ್ೌೋರಂಗಪಟಟಣ ಒಪಿಂದ 

ಮಾಡಿರ್ೊಂಡರರ 
೩  ರ್ೊಡಗಿನ ಭಾಗ ರ್ೊಡಗಿನ ಅರಸರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಯತರ 

10 ಒಂದನೆೋ ಆಂಗೊಿೋ ಮರಾಠ್ 

ಯರದದ 
 

೧ ಪ್ೆಶೆವ ಪಟಟರ್ಾಾಗಿ ಮರಾಠ್ ಮರಖ್ಂಡರಲ್ಲಿ 
ಒಳ್ಜಗಳ್ಗಳ್ ನಡೆದವ್ು 
೨ ೌಟಿಷ್ರರ ಇದನರನ ಬಳ್ಸಿರ್ೊಂಡರರ 
 

೧ಮರಾಠ್ ಮರಖ್ಂಡ ನಾನಾಪಡನವಿೋಸನರ 
ಮಾಧವ್ರಾಯನನರನ ಪ್ೆಶೆವಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ 

ಆರ್ಾಂಕ್ಷಿ ರಘುನಾರ್ರಾಯ  ೌಟಿಷ್ರ ಪರ 

ಸಹಾಯ ರ್ೊೋರಿದನರ 
೨ ೌಟಿಷ್ರರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ 

ವ್ಶ್ಪಡಿಸಿರ್ೊಂಡರರ 

೧ಸ್ಾಲ್ ಬಾಯ ಒಪಿಂದ ವಾಯತರ 
೨ಅದಿರ್ೃತವಾಗಿ ಮಾಧವ್ರಾಯ ಪ್ೆಶೆವ ಆದನರ 
 

11 ಎರಡನೆ ಆಂಗೊಿೋ ಮರಾಠ್ 

ಯರದದ 
 

೧ ಮರಾಠ್ ನಾಯರ್ರ ಆಂತರಿರ್ ಒಳ್ ಜಗಳ್ಗಳ್ು 
೨ ರ್ೆಲವ್ು ಮರಾಠ್ ಮರಖ್ಂಡರರ ೌೋಟಿಷ್ರ ಸಹಾಯ 

ರ್ೊೋರಿದರರ 
 

೧ ಪ್ೆೋಶೆವ ಬಾಜಿರಾವ್ ಮತರತ ಸಿಂದಿಯಾ 

ಇವ್ಾರರ ಸ್ೆೋರಿ ಹೊಳ್ಾರ್ ವಿರರದದ ಯರದದ ಮಾಡಿ 

ಸ್ೊೋತರರ   ೨ಪ್ೆಶೆವೋಯರ ೌಟಿಷ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ 

ಹಸತ ಚಾಚಿದನರ    ೩ ಮರಾಠ್ರ ಮರಖ್ಂಡರಿಗೂ 

ೌಟಿಷ್ರಿಗೂ ಯರದದ ನಡೆಯತರ 

೧ಪ್ೆಶೆವೋ ಬಾಜಿರಾವ್ ಬಸಿುನ್ ಒಪಿಂದರ್ೆಾ ಸಹಿಹಾಕಿದನರ 
೨ಪ್ೆಶೆವ ಸಹಾಯರ್ ಸ್ೆೈನಯ ಪದದತಿ ಒಪಿಿರ್ೊಂಡನರ 
 

12 ಮೂರನೆ ಆಂಗೊಿ ಮರಾಠ್ 

ಯರದದ  
 

೧ ಮಾದವ್ರಾವ್ ಹೊಳ್ಾರ್ ೌಟಿಷ್ರ ವಿರರದದ ರ್ತಿತ 
ಮಸ್ೆದನರ 
೨ ೌಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆನಿು ಮೆೋಲೆ   ಮರಾಠ್ ಮರಖ್ಂಡರರ 
ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರರ 

೧  ಮರಾಠ್ ಮರಖ್ಂಡರರ ಮತರತ ಪ್ೆಶೆವೋ 
ಜೊತೆಗೂಡಿ ೌಟಿಷ್ರ ಜೊತೆ ಯರದದ ಮಾಡಿ 

ಸ್ೊೋತರರ 
 

೧ಹೊೋಳ್ಾರ್ ಬೊಂಸ್ೆಿ  ಸಹಾಯರ್ ಸ್ೆೈನಯ ಪದದತಿಗೆ 
ಒಳ್ಪಟಟರರ 
೨ ಪ್ೆಶೆವ ಹರದ ದೆ ರದರದಮಾಡಿ ನಿವ್ೃತಿತ ವೆೋತನ ನಿೋಡಲಾಯತರ 

13  ಒಂದನೆೋ ಆಂಗೊಿೋ ಸಿಕ್ 

ಯರದದ 
೧ಸಿಖ್ರ ಮರಖ್ಂಡ ರಣಜಿತ್ ಬೌಟಿಷ್ರ ವಿರರದದ ದಂಗೆ 
ಎದದ ನರ 

೧ ಸಣಣ ಪುಟಟ ಯರದದಗಳ್ು  ನಡೆದವ್ು 
 

೧ ೌಟಿಷ್ರ ಜೊೋತೆ ಅಮೃತಸರ್ ಶಾಂತಿ ವ್ಪಿಂದ 

ಮಾಡಿರ್ೊಂಡನರ 
 

14 ಎರಡನೆ ಆಂಗೊಿೋ ಸಿಕ್ ಯರದದ ೧ ದರಲ್ಲಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತರತ ಪೌದಾನಿ ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ 

ೌಟಿಷ್ರ ವಿರರದದ ತಿರರಗಿ ದದರರ 
 

೧ಸಿಖ್ಖರ ಖಾಲಾು ಸ್ೆೈನಯದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 
ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ೌಟಿಷ್ರ ಜೊತೆ ಯರದದಕಿಾಳಿದನರ 
 

೧ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ಸ್ೊೋಲಾಯತರ 
೨ ದರಲ್ಲಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯರ್ ಸ್ೆೈನಯಪದದತಿ ಒಪಿರ್ೊಂಡನರ 
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15 ಪೌರ್ಮ ಸ್ಾವತಂತಯ ಸಂಗಾೌಮ 

೧೮೫೭ ರ ಸಿಪ್ಾಯ ದಂಗೆ 
 

*ರಾಜಕಿೋಯ 

೧ದತರತಮರ್ಾಳಿಗೆ ಹಕಿಾಲಿ ನಿೋತಿ 

೨ಸ್ೆೈನಯ ಸಹಾಯರ್ ಪದದತಿ 

೩ ರರದರ ರಾಜಪದವಿ ರದರದ 
೪ಅವ್ದ್ ಮತರತ ಮೊಘಲ್ ಅರಸರ ಪದಚರತಿ 

*ಆರ್ಥಾರ್ ರ್ಾರಣ 

೧ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆ ರ್ಾೌಂತಿಯಂದ ಗರಡಿ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆ ನಾಷ್ 

೨ ಭಾರತಿೋಯರರ ನಿರರದೊಯೋಗಿಗಳಾದರರ 
೩ಜಮಿೋನಾದರಿ ಪದದತಿಯಂದ ರೆೈತರ ಶೆ ೋಷ್ಣೆ 
೪ ದರಬಾರಿ ರಪುತ ತೆೋರಿಗೆ 
*ಆಡಳಿತ 

೧ ೌೋಟಿಷ್ರಿಗೆ ಪೌತೆಯೋರ್ ರ್ಾಯ್ಕದ ನಾಯಯ 

೨ ೌಟಿಷ್ರ ಪರವಾದ ನಾಯಯ ನಿಣಾಯ 

೩ಆಡಳಿತ ಭಾಷ್ೆ ಇಂಗಿಿೋಷ್ 

*ಸ್ೆೈನಿರ್ ರ್ಾರಣ 

೧ ಸಂಬಳ್ದಲ್ಲಿ ತಾರತಮಯ 
೨ಭಾರತಿೋಯರಿಗೆ ಬಡಿತ ಇರಲ್ಲಲಿ 
೩ಸ್ಾಗರದಾಚೆ ಸ್ೆೋವೆಗೆ ಒತಾತಯ 

೪ ಎನ್ ಪಿೋಲ್ಡ ಬಂದರರ್ರ ತರಬೆೋತಿ 

 

೧ಬಾಯರಕ್ ಪುರ ದಂಗೆ - ಮಂಗಲ್ ಪ್ಾಂಡಯ 
೨ಮಿೋರತ್  ದಂಗೆ - ದೆಹಲ್ಲ ಮರತಿತಗೆ ಹಾಕಿತರ 
೩  ರ್ಾನರಿರದಲ್ಲಿ  ನಾನಾಸ್ಾಹೆೋಬ & 

ತಾತಾಯಟೊಪ್ೆ ದಂಗೆ ಮಾಡಿದರರ 
೪ಝಾನಿುಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಿಮೋಬಾಯ ದಂಗೆ ಮಾಡಿದಳ್ು 
೫ಲರ್ೊನೋದಲ್ಲಿ ಬೆೋಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ದಂಗೆ 
ಮಾಡಿದಳ್ು 
ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವಿವಿದ ರಾಜಯಗಳ್ು ಸ್ೆೋನಾ 

ಸಿಭಿರಗಳ್ಲ್ಲಿ ದಂಗಗಳಾದವ್ು 
ವಿಫಲತೆಗೆ ರ್ಾರಣಗಳ್ು 
೧ ಇಡಿ ಭಾರತ ವಾಯಪಿಸಿರಲ್ಲಲಿ 
೨ ರಾಜರರ ತಮಮ ಸವಹಿತಾಸಕಿತ ಗಾಗಿ ಮತೌ 
ದಂಗೆ ಎದದರರ 
೩ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಗರರಿ ಯೋಜನೆ ಇರಲ್ಲಲಿ 
೪ ಒಗುಟರಟ ಇರಲ್ಲಲಿ 
೫ಸಂಘಟನೆ ರ್ೊರತೆ  
೬ ಆಧರನಿರ್ ಶ್ಸ್ಾಸ  ರ್ೊರತೆ 
೭ಸಿಪ್ಾಯಗಳ್ ಲೂಟಿ ದರೊಡೆ  
೮ನಾಯರ್ತವ ರ್ೊರತೆ 
೯ದೆೋಶ್ಯ ಅರಸರರ ೌಟಿಷ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಿದರರ 
 

ಪರಿಣಾಮ  

೧ ಜಸ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ರ್ೊನೆಯಾಯತರ 
೨ ಟಿಷ್ ಪ್ಾಲ್ಲಾಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲ ಿಭಾರತ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ್ 

ರ್ಾಯಾದಶ್ಾ ನೆೋಮರ್  

೩ರಾಣಿ ಸನದರ ಹೊರಡಿಸಿದಳ್ು 
 ೧ ರ್ಂಪನಿ ಅರಸರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಪಿಂದ ಅಂಗಿರ್ಾರ 

೨ರಾಜಯ ವಿಸತರಣೆ ಮಾಡರವ್ುದಿಲಿ 
೩ ಸರಭದೌ ಸರ್ಾಾರ ನಿೋಡರವ್ದರ 
೪ ಎಲಿರೂ ರ್ಾನರನಿನ ಮರಂದೆ ಸಮಾನರರ 
೫ ಧಾಮಿಾರ್ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿಹಸತಕ್ಷೆೋಪ ಮಾಡಲಾರೆವ್ು 
 

16 ಮೊದಲನೆೋ ಮಹಾಯರದದ 
 

೧ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಭಾವ್ನೆ   ೨ವಿಸತರಣಾ ನಿೋತಿ 

೩ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ಾ ರ್ಾೌಂತಿ     ೪ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಾಾರಗಳ್ು 
೫ಹೊಸ ಭೂ ಪೌದೆೋಶ್ಗಳ್ ಸಂಪನೂಮಲ ರ್ಬಳಿರ್ೆ 
೬ಮಿಲ್ಲಟರಿೋರ್ರಣ 

೭ಆಸಿರೋಯಾದ ರಾಜರ್ರಮಾರನನರನ ಸ ಾಯಾದ ದಲಿ್ಲ 

ರ್ೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯತರ 

೧  ಜಮಾನಿ ಆಷ್ಟರೋಯಾ ಇತರೆ ದೆೋಶ್ಗಳ್ ಗರಂಪು 
ರಚನೆ   ೨ ರಷ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಂತರ 

ತಟಸತವಾಯತರ 
೩ಅಮೆೋರಿರ್ಾ ೌೋಟನ್ ಪ್ಾೌನ್ು ಒಗೂುಡಿದವ್ು 
೪ಜಮಾನಿ ಮತರತ ಮಿತೌ ರಾಷ್ಟಗಳ್ ಶ್ಕಿತ ರ್ರಂದಿತರ 

೧ವ್ಸ್ೆೈಾಲು ಒಪಿಂದವಾಯತರ   ೨ಜಮಾನಿ ಹಣರ್ೆಾ ಸ್ೊೋಲಾಯತರ  
೩ಆಸ್ೊರೋ - ಹಂಗೆೋರಿ ಮತರತ ಆಟೊೋಮನ್ 

ಸ್ಾಮಾೌಜಯನಾಶ್ವಾದವ್ು    ೪ಯರರೊೋಪಿನ ಚಿತೌಣ ಬದಲಾಯತರ      
೫ಹಲವ್ು ರಾಷ್ಟ ಹರಟಿಟದವ್ು 
೬ರಾಷ್ರಸಂಘ ರಚನೆಯಾಯತರ. 
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17 ಎರಡನೆೋ ಮಹಾ ಯರದದ 
 

೧ಸವಾಾಧಿರ್ಾರಿಗಳ್ ಏಳಿಗೆ 
೨ ರಾಜಯ ವಿಸತರಣಾ ನಿೋತಿ 

೩ ಶ್ತರೌಬಣ ಮಿತೌಬಣ ರೂಪಗೊಂಡವ್ು 
೪ವ್ಸ್ೆೈಾಲು ಒಪಿಂದ  

೫ಜಮಾನಿಯ ಯರದದ ದಾಹ 

೬ಆರ್ಥಾರ್ ಮಹಾ ರ್ರಸಿತ 

೭ಪ್ೋಲೆಂಡಿನ ಮೆೋಲೆ ಜಮಾನಿಯ ದಾಳಿ 

 

೧ ಶ್ತರೌ ಮಿತೌ ಬಣಗಳ್ಲ್ಲಿ ತಿವ್ಾ ಪ್ೆೈಪೂಟಿ 

ಪೌತಿಸಿದೆೋಾ ನಡೆಯತರ 
೨ಜಮಾನಿ ಪ್ೋಲೆಂರ್ಡ ಮೆೋಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಿದಾಗ 

ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ೌೋಟನ್ ಬಂದಿತರ 
೩ಜಮಾನಿ ಮತರತ ರಷ್ಾಯ ಯರದದ ಒಪಿಂದ 

ಮಾಡಿರ್ೊಂಡವ್ು 
೪ ಜಮಾನಿ ಮತರತ ಇಟಲ್ಲ ಒಪಿಂದಗಳಾದವ್ು 
೫ಜಮಾನಿಯ ಹಿಡಿತರ್ೆಾ ಪಶ್ುಮ ಯರರೊೋಪ್ 

ಬಂದಿತರ 
೬ಜಪ್ಾನ್ ಜಮಾನಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿತರ 
೭ ಜಮಾನಿ ಸೂಯ್ಕಜ್ ರ್ಾಲರವೆ ವ್ಶ್ರ್ೆಾ 
ಪೌಯತಿನಸಿತರ 
೮ರಷ್ಾಯದ ಜೊತೆ ಯರದದದಲ್ಲಿ ಜಮಾನಿ 

ಸ್ೊೋತಿತರ 
೯ ಜಪ್ಾನ್ ಅಮೆೋರಿರ್ಾದ ಪಲ್ಾ ಹಾಬಾರ್ 

ಮೆೋಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಿದಾಗ ಪೌತಿಯಾಗಿ 

ಅಮೆೋರಿರ್ಾ ಜಪ್ಾನ್ ನ ಹಿರೊೋಷ್ಟಮಾ 

ನಾಗಾಸ್ಾಕಿ ಮೆೋಲೆ ಅಣರಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿತರ 
 

೧ಅಪ್ಾರ ಆಸಿ ೆಸ್ಾವ್ು ನೊೋವ್ುಗಳಾದವ್ು 
೨ಅಣರಬಾಂಬ್ ಪೌಯೋಗ ಮಾಡಲಾಯತರ 
೩ಹಿಟಿರ್ ಆತಮಹತೆಯ ಮಾಡಿರ್ೊಂಡ 

೪ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ೆೆ ರಚನೆಯಾಯತರ 
೫ಅನೆೋರ್ ರಾಷ್ಟಗಳ್ ಸವತಂತೌ ಪಡೆದವ್ು 
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ಪೌಮರಖ್ ಇಸಿವಗಳ್ು                                                             ಸಂಗೌಹ  :  ವಾಸರ ಶಾಗೊೋಟಿ 

      ಇತಿಹಾಸ 

1453 – ಅಟೊೋಮನ್ ಟರ್ಾರಿಂದ ರ್ಾನಸ್ಾಟಂಟಿನೊೋಪಲವಶ್ 

1498 – ವಾಸ್ೊಾೋಡಿಗಾಮ ಭಾರತದ ರ್ಲ್ಲಿರ್ೊೋಟೆಗೆ ಆಗಮನ 

1757 – ಪ್ಾಿಸಿ ರ್ದನ (ಬಂಗಾಳ್ದ ನವಾಬ ಸಿರಾಜರದರದಲ್ ಹಾಗೂ ೌಟಿೋಷ್ರ ನಡರವೆ) 
1764 – ಬರ್ಾುರ್ ರ್ದನ  

( ಷ್ಾ ಅಲಂ, ಷ್ೂಜ ಉದರದಲ್, ಮಿೋರ್ ರ್ಾಸಿಮರ ತಿೌಮೆೈತಿೌರ್ೂಟ ಹಾಗೂ ೌಟಿೋಷ್ರ ನಡರವೆ) 
1765 – ರಾಬಟ್ಾ ರ್ೆಿೈವ್ ನಿಂದ ದಿವಮರಖ್ ಸರ್ಾಾರ ಜಾರಿಗೆ. 
1773 – ರೆಗರಯಲೆಟಿಂಗ್ ಶಾಸನ ( ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ೋಾಚಛ ನಾಯಯಾಲಯ ಸ್ಾೆಪನೆ ) 
1780 – ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪತಿೌರ್ೆ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್  ಆರಂಭ 

1784 – ಪಿಟ್ು ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಸನ 

1784 – ಮಂಗಳ್ ರರ ಶಾಂತಿ ಒಪಿಂದ ( ಟಿಪುಿ ಮತತ ೌಟಿೋಷ್ರ ನಡರವೆ) 
1792 – ಶ್ೌೋರಂಗಪಟಟಣ ಒಪಿಂದ ( ಟಿಪುಿ ಮತತ ೌಟಿೋಷ್ರ ನಡರವೆ) 
1799 – 4ನೆೋ ಆಂಗೊಿೋ ಮೆೈಸೂರರ ಯರದಿ,( ಟಿಪುಿ ಮರಣ ) 

1853 – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೌರ್ಮ ರೆೈಲರ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ ( ಮರಂಬೆೈ-ಠಾಣಾ ನಡರವೆ ) 
1855 – ಭಾರತಿೋಯ ರಾಷ್ಟರೋಯ ರ್ಾಂಗೆೌಸ್ ಸ್ಾೆಪನೆ ( ಎ ಓ ಹೂಯಮ್ ರಿಂದ ) 

1857 – ಭಾರತದ ಪೌರ್ಮ ಸ್ಾವತಂತೌಯ ಸಂಗಾೌಮ 

1858 – ೌಟನ್ ರಾಣಿಯ ಘೂೋಷ್ಣೆ 
1861 – ಭಾರತದ ರ್ರನಿುಲ್ ರ್ಾಯ್ಕದ 
 ( ರ್ಾಯಾರ್ಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೋಯರ ನಾಮರ್ರಣರ್ೆಾ ಅವ್ರ್ಾಶ್ ) 

1878 – ದೆೋಶ್ೋಯ ಪತಿೌರ್ೆಗಳ್ ನಿಯಂತೌಣ ರ್ಾಯ್ಕದ ಜಾರಿಗೆ 
1905 – ಬಂಗಾಳ್ ವಿಭಜನೆ 
1906 – ಮರಸಿಿಂ ಲ್ಲೋಗ್ ಸ್ಾೆಪನೆ 
1909 – ಮಿಂಟೊೋ-ಮಾಲೆಾ ಸರಧಾರಣೆಗಳ್ು  
(ಮತಿೋಯ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ ಪೌತೆಯೋರ್ ಚರನಾವ್ಣಾ ಕ್ಷೆೋತೌಗಳ್ ಆರಂಭ ) 

1914-18 – ಮೊದಲ ಮಹಾಯರದಿ 
1916 – ಹೊೋಂರೂಲ್ ಚಳ್ುವ್ಳಿ ಆರಂಭ ( ಆನಿ ಬೆಸ್ೆಂಟರಿಂದ ) 

1917 – ರಷ್ಾಯ ರ್ಾೌಂತಿ 

1919 – ಮಾಂಟೆಗೂಯ-ಚೆಮುಫರ್ಡಾ ಸರಧಾರಣೆ  (ರ್ೆೋಂದೌದಲ್ಲ ಿ2 ಸದನಗಳ್ ಶಾಸನಸಭೆ ರಚನೆ  
1920  - ಅಸಹರ್ಾರ ಚಳ್ುವ್ಳಿ 

1920-1947 – ಗಾಂಧಿೋಯರಗ 

1924 – ಬೆಳ್ಗಾವಿ ರ್ಾಂಗೆೌಸ್ ಅಧಿವೆೋಶ್ನ ( ಗಾಂಧಿೋಜಿ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿದದ ಏರ್ೆೈರ್ ರ್ಾಂಗೆೌಸ್ 

ಅಧಿವೆೋಶ್ನ ) 

1929 – ಲಾಹೊೋರ್ ರ್ಾಂಗೆೌಸ್ ಅಧಿವೆೋಶ್ನ (ಸಂಪೂಣಾ ಸವರಾಜಯ ನಮಮ ಗರರಿ ಘೂೋಷ್ಣೆ ) 
1930 – ರ್ಾನೂನರ ಭಂಗ ಚಳ್ುವ್ಳಿ ( ದಂಡಿ ಸತಾಯಗೌಹ ) 

1930 ಮೊದಲ ದರಂಡರ ಮೆೋಜಿನ ಅಧಿವೆೋಶ್ನ 

1931 – ಎರಡನೆಯ ದರಂಡರ ಮೆೋಜಿನ ಅಧಿವೆೋಶ್ನ 

1932 – ಮೂರನೆಯ ದರಂಡರ ಮೆೋಜಿನ ಅಧಿವೆೋಶ್ನ 

1935 – ಅಖಿಲ ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಯರರ್ತ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಗೆ ಅವ್ರ್ರ್ಾಶ್ 

1939-45 – ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯರದಿ 
1942 ಕಿವಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳ್ುವ್ಳಿ 

1947 – ಭಾರತ ಸ್ಾವತಂತೌ ರ್ಾಯ್ಕದ ( ಭಾರತರ್ೆಾ ಸ್ಾವತಂತೌ ) 
1948  - ಗಾಂಧಿೋಜಿ ಹತೆಯ ( ಜನವ್ರಿ 30 – ನಾಥೊೋರಾಮ್  ಗೂಡೆುಯಂದ ) 

1950 – ಜನವ್ರಿ 26- ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ 
1953 – ರಾಜಯ ಪುನವಿಾಂಗಡನಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಾೆಪನೆ ( ಅಧಯಕ್ಷ : ಫಜಲ್ ಅಲ್ಲ ) 

1956 ನವೆಂಬರ್ 1 – ಮೆೈಸೂರರ ರಾಜಯ ಅಸಿತತವ 
1973 ನವೆಂಬರ್ 1 - ಮೆೈಸೂರರ ರಾಜಯರ್ೆಾ ರ್ನಾಾಟರ್ ಎಂದರ ಮರರನಾಮರ್ರಣ
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ರಾಜಯಶಾಸ  

1956 – ಭಾಷ್ಾವಾರರ ಪ್ಾೌಂತಯಗಳ್ (ರಾಜಯ) ರಚನೆ 
2001 – ಸವ್ಾ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ  

( 6 ರಿಂದ 14 ವ್ಷ್ಾದ ಮರ್ಾಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಲರ ) 
1988 – ರಾಷ್ಟರೋಯ ಸ್ಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷ್ನ್ ಸ್ಾೆಪನೆ 
2009 – ಶ್ಕ್ಷಣ ಹರ್ರಾ ರ್ಾಯ್ಕದ ಜಾರಿಗೆ 
1986 – ಲೊೋರ್ಾಯರರ್ತ ಅದಿನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ 
1954 – ಪಂಚಶ್ೋಲ ತತವಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ( ನೆಹರರ ಮತರತ ಚರ ಎನ್ ಲಾಯ್ ) 

1948.ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 10 – ವಿಶ್ವಸಂಸ್ೆೆಯ ಮಾನವ್ ಹರ್ರಾಗಳ್ ಘೂೋಷ್ಣೆ 
1945.ಅರ್ೊಟೋಬರ್ 24 – ವಿಶ್ವಸಂಸ್ೆೆ ಸ್ಾೆಪನೆ 
1945 – ಆಹಾರ ಮತರತ ರ್ೃಷ್ಟ ಸಂಸ್ೆೆ ಸ್ಾೆಪನೆ 
1948 – ವಿಶ್ವ ಆರೊೋಗಯ ಸಂಸ್ೆೆ ಸ್ಾೆಪನೆ 
1946 – ಯರನೆಸ್ೊಾೋ ಸ್ಾೆಪನೆ 
1946 – ಯರನಿಸ್ೆಫ್ ಸ್ಾೆಪನೆ 
1947 – ಅಂತರರಾಷ್ಟರೋಯ ಹಣರ್ಾಸರ ಸಂಸ್ೆೆ ಸ್ಾೆಪನೆ 
1992 – ಯೂರೊೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಾೆಪನೆ 
1967 ಆಸಿಯನ್ ಸ್ಾೆಪನೆ 
1963 ಆಫಿೌರ್ನ್ ಒರ್ೂಾಟ ಸ್ಾೆಪನೆ. 
 

      ಸಮಾಜಶಾಸ  

1955 – ಅಸಿೃಶ್ಯತಾ ಅಪರಾಧಗಳ್ ರ್ಾಯ್ಕದ ಜಾರಿಗೆ 
1976 ನಾಗರಿರ್ ಹರ್ರಾಗಳ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರ್ಾಯ್ಕದ ಜಾರಿಗೆ 
1989 (ರ್ಾಯ್ಕದ) - ಅಸಿೃಶ್ಯತೆಯ ನಿಮೂಾಲನೆ ಜವಾಬಾದರಿಯನರನ ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರಗಳಿಗೆ ವ್ಹಿಸಿದೆ 
1986 – ಬಾಲರ್ಾಮಿಾರ್ ನಿಷ್ೆೋಧ ಮತರತ ನಿಯಣತೌಣ ರ್ಾಯ್ಕದ ಜಾರಿಗೆ ( 20000 ರೂ ದಂಡ ) 

1988 – ರಾಷ್ಟಟಟೋಯ ಬಾಲರ್ಾಮಿಾರ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ 
2006 – ಬಾಲಶ್ೌಮ ನಿಮೂಾಲನ ಮತರತ ಪುನವ್ಾಸತಿೋರ್ರಣ ರ್ಾಯ್ಕದ ಜಾರಿಗೆ 
1961 – ವ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷ್ೆೋದ ರ್ಾಯ್ಕದ  ( 1986 ರಲ್ಲಿ ತಿದರದಪಡಿ ) 

1994 – ಪೌಸವ್ ಪೂವ್ಾ ಲ್ಲಂಗ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಪೌಯಬಂಧರ್ ರ್ಾಯ್ಕದ ಜಾರಿಗೆ. 
 

        ಅರ್ಾಶಾಸ  

1950 – ಭಾರತದ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಾೆಪನೆ  
( ಈಗ ನಿೋತಿ ಆಯೋಗ ಎಂದರ ರ್ರೆಯಲಾಗರತತದೆ ) 
1952 – ರಾಷ್ಟರೋಯ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಾೆಪನೆ 
 (ಪಂಚವಾಷ್ಟಾರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನರಮೊೋದನೆ ನಿೋಡರತತದೆ ) 
1951.ಏಪಿೌಲ್ 1 – ಮೊದಲ ಪಂಚವಾಷ್ಟಾರ್ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭ 

1995.ಜನವ್ರಿ 1 – ವಿಶ್ವ ವಾಯಪ್ಾರ ಸಂಘಟನೆ ಅಸಿತತವರ್ೆಾ ಬಂದಿತರ. 
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ಪ್ಾೌದೆೋಶ್ರ್ ಸಹರ್ಾರ ಸಂಘಗಳ್ು 
 

ಸಂಘಗಳ್ು ಸ್ಾೆಪನೆ ರ್ಛೆೋರಿ ಉದೆದೋಶ್   

ರ್ಾಮನ್ ವೆಲ್ತ ರಾಷ್ರ ಸಂಘ 

(CWN) 

 

1926   ಲಂಡನ್  ಉದೆದೋಶ್  :- ೌಟನ್ ದೆೋಶ್ದ ವ್ಸಹಾತರ ದೆೋಶ್ಗಳ್ು ಸವಂತತೌ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಭಿಬೃದಿದಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ 
೧ಪೌಜಾತಂತೌ ಎತಿತಹಿಡಿಯರವ್ದರ      ೨ಸ್ಾವತಂತೌಯ ದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ  
೩ಬಡತನ ನಿಮೂಾಲನೆ         ೪ ವಿಶ್ವ ಶ್ಂತಿ 

೫ಕಿೌೋಡಾರ್ೂಟ ಆಯೋಜನೆ          ೬ರ್ಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿವ್ೃದಿದ ಮಾಡರವ್ದರ 

ಸ್ಾರ್ಾ ( SAARC) 

 

ಸ್ಾೆಪನೆ 1985 

 

ರ್ಠ್ಮಂಡರ 
 

ಸದಸಯರರ  ಭಾರತ ಬಾಂಗಾಿದೆೋಶ್ ನೆೋಪ್ಾಳ್ ಶ್ೌೋಲಂರ್ಾ ಪ್ಾಕಿಸ್ಾತನ ,ಮಾಲ್ಲಡವ್ು,ಭತಾಬ್ ,ಅಪಘಾನಿಸ್ಾತನ 

ಉದೆದೋಶ್. ಸದಸಯ ರಾಷ್ರಗಳ್ ಆರ್ಥಾರ್ ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಸ್ಾಂಸೃತಿರ್ ಬೆಳ್ವ್ಣಿಗೆಗೆ ಪರಸಿರ ಸಹರ್ಾರ  

೧ಅನೆೋರ್ ಸ್ಾೆಯ ಸಮಿತಿ ಒಳ್ಗೊಂಡಿವೆ 
೨ನಿಣಾಯ ಎಲ ಿಸದಸಯ ರಾಷ್ರಗಳ್ ಸಹಮತ ಇರರವ್ದರ  
೩ಪೌಗತಿಗೆ ಪೂರರ್ವಾದ ತರಬೆೋತಿ ರ್ಮಮಟಗಳ್ು ಆಯೋಜಿಸರವ್ದರ 

ಯರರೊೋಪಿಯನ್ 

ಯರನಿಯನ್ 

*27,ಸದಸಯ ರಾಷ್ರಗಳಿವೆ 

* ಸ್ಾೆಪನೆ 1992  

 

  

 

ಮಾಯಸಿರೋಚ್ ಉದೆದೋಶ್. ಸದಸಯ ರಾಷ್ರಗಳ್ ಮದೆಯ ಸಮಾನ ಏರ್ ಮಾರರರ್ಟೆಟ ಒಂದೆೋ ರ್ರೆನಿು ವಾಯಪ್ಾರ ವ್ಯವ್ಹಾರ ದೊೋರಣೆ 
ಅಂಗ ಸಂಸ್ೆೆ ಗಳ್ು 
೧ಸಮಿತಿ ೨ ಆಯೋಗ ೩ ಸಂಸತರತ ೪ನಾಯಯಾಲಯ  

 * ಶಾಂತಿ ಪೌಜಾಪೌಭರತವರ್ೆಾ ರ್ಾಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸರತತದ 

ದಿ ಆಗಾನೆೈಸ್ೆಶ್ನ್ ಆಪ್ 

ಆಪಿೌರ್ನ್ ಯರನಿಟಿ 

 

1963 

 

 ಉದೆದೋಶ್  

ಎಲ ಿಆಪಿೌೋರ್ನ್ ರಾಷ್ಟಗಳ್ ಸವಯಂ ನಿಧಾಾರ ಹರ್ರಾ ಪೌತಿಪ್ಾದಿಸರವ್ದರ 
೧ಸ್ಾವತಂತೌಯ ಸಮಾನತೆ ನಾಯಯ ಒಗುಟಿಟಗೆ ಶ್ೌಮಿಸರವ್ದರ 
೨ನೂತನ ವ್ಸ್ಾಹತರ ಶಾಹಿತವ  ವಿರೊೋಧಿಸರವ್ದರ 

ಆಸಿಯನ್ (ASEAN) 

ಸ್ಾೆಪರ್ ರಾಷ್ಟಗಳ್ು  
ಸಿಂಗಪುರ್ 

ಮಲೆಷ್ಾಯ,ಇಂಡೊೋನೆೋಷ್ಾಯ, 
ಪಿಲ್ಲಪ್ೆಿೈನು  ಥೆೈಲಾಯಂರ್ಡ 

1967 

 

 ಉದೆದೋಶ್  

ಆರ್ಥಾರ್ ಅಭಿವ್ೃದಿದಗೆ ಸ್ಾಮಾಜಿರ್ ಬೆಳ್ವ್ಣಿಗೆ,ಸ್ಾಂಸೃತಿರ್ ಪೌಗತಿ ತಾಂತಿೌರ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಿರ್ ಆಡಳಿತಾತಮರ್ ಕ್ಷೆೋತೌದಲ್ಲ ಿ

ನೆರವ್ು ಮತರತ ಸಹಬಾಗಿತತ 
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ಸ್ಾವತಂತೌಯ ಹೊೋರಾಟಗಾರರರ 
ಮಂದಗಾಮಿಗಳ್ು ತಿೋವ್ೌವಾದಿಗಳ್ು ರ್ಾೌಂತಿರ್ಾರಿಗಳ್ು ಗಾಂದಿಯರಗ (1920-1947)  

ಅರ್ಾ:- ೌಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಮತರತ 
ನಾಯಯಪರತೆಯಲ್ಲ ಿನಂ ರ್ೆ ಇಟರಟ 
ಸಂವಿಧಾನಿರ್ ಚರರ್ಟಿಟನೊಳ್ಗೆ ಪ್ಾೌರ್ಾನೆ 
ಮತರತ ಮನವಿಗಳ್ ಮೂಲರ್ ತಮಮ 
ಬೆೋಡಿರ್ೆ ಇಡೆರಿಸಿರ್ೊಳ್ಳಲರ ಹೊೋರಾಡಿದ 

ರ್ಾಂಗೆೌೋಸನ ಒಂದರ ಗರಂಪು 
ನಾಯರ್ರರ :-  
ಎಂ.ಜಿ ರಾನಡೆ,ಸರರೆೋಂದೌನಾರ್ 

ಬಾಯನಜಿಾ,ದಾದಾಬಾಯ 

ನವ್ರೊೋಜಿ,ಗೊೋಪ್ಾಲರ್ೃಷ್ಟ ಗೊೋಖ್ಲೆ 
ಬೆಡಿರ್ೆಗಳ್ು:-  
೧ರಾಜಕಿೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಜನರಿಗೆ ನಿೋಡಲರ 
ಪೌಯತಿನಸಿದರರ 
೨ ಸರ್ಾಾರರ್ೆಾ ತಮಮ ಬೆೋಡಿರ್ೆಗಳ್ು  
ಮನವಿಮಾಡಿರ್ೊಂಡರರ  
೩ಸ್ೆೈನಿರ್ ವ್ಯಚು ಮಾಡರವ್ದರ 
೪ಬಡತನ ಅದಯಯನ ಮಾಡಲರ 
ಒತಾತಯಸಿದರರ 

ಅರ್ಾ :-   ೌಟಿಷ್ರ ವಿರರದದ ತಿೋವ್ಾವಾದ 

ನಿೋಲರವ್ು ತಾಳಿ  ಸರ್ಾಾರ ಟಿಕಿಸರವ್ 

ರ್ಾಂಗೆೌಸ್ ನ ಒಂದರ ಗರಂಪು 
ನಾಯರ್ರರ :- 
೧ಅರ ಂದೊೋ ಘೂೋಷ್, ಪಿನ್ ಚಂದೌ 
ಪ್ಾಲ್,ಲಾಲಾ ಲಜಪತರಾಯ 

,ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್  

ಬೆಡಿರ್ೆಗಳ್ು:- 
೧ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ್ ಗರಂಪು ರಾಜಕಿೋಯ 

ಭಿಕ್ಷರರ್ರರ ಎಂದರರ 
೨ ೌಟಿಷ್ರ ಧೊೋರಣೆ ಟಿಕಿಸಿದರರ 
೩ ರ್ಾನರನಾತಮರ್ ಬೆೋಡಿರ್ೆ ಸರ್ಾಾರದ 

ಮರಂದಿಟಟರರ 
೪ಸವದೆೋಶ್ ಚಳ್ುವ್ಳಿ ರ್ೆೈಗೊಂಡರರ 
೫ಸವತಂತೌ ಹೊೋರಾಟರ್ೆಾ 
ಜನಸಂಘಟಿಸಿದರರ 
೬ಪತಿೌರ್ೆಗಳ್ ಮೂಲರ್ ಜಾಗೃತಿ 

ಮೂಡಿಸಿದರರ 
 

ಅರ್ಾ :-  

 ಭಾರತಿೋಯರ ಮೆೋಲೆ ದಬಾುಳಿರ್ೆ 
ನಡೆಸರತಿತದದ ೌಟಿಷ್ರನರನ ಎದರರಿಸಲರ 
ಹಿಂಸ್ಾತಮರ್ ಮಾಗಾದಿಂದ ಎದರರಿಸಲರ 
ಪೌಯತಿನಸಿದ ಗರಂಪು 
ನಾಯರ್ರರ 
ವಿ.ಡಿ ಸ್ಾವ್ರ್ಾರ್,ಅರ ಂದೊೋ 
ಘೂೋಷ್,ಶಾಯಮಾಜಿ ರ್ೃಷ್ಣವ್ರ್ಮ,ರಾಸ 

ಹಾರಿ ಘೂೋಷ್,ಮೆಯೋಡಂ 

ರ್ಾಮಾ,ಖ್ರದಿರಾಮ್ ಭೊೋಸ್ 

,ರಾಮಪೌಸ್ಾದ್ ಸಿಮಲ್ ಭಗತಿುಂಗ್ 

,ಚಂದೌಶೆೋಖ್ರ್ ಆಜಾದ್, 

ಬೆೋಡಿರ್ೆಗಳ್ು 
೧ಶ್ಸ್ಾಸಗಳ್ ಸಂಗೌಹ &,ತರಬೆೋತಿ 

ಪಡೆದರರ 
೨ರಹಸಯ ಗರಪತ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಾೆಪಿಸಿದರರ 
೩ ಸರ್ಾಾರಿ ರ್ಛೆೋರಿಗಳ್ ಮೆೋಲೆ ಬಾಂಬ್ 

ಎಸ್ೆದರರ 
 

೧ದಕ್ಷಿಣ ಆಪಿೌೋರ್ಾದಿಂದ ಭಾರತರ್ೆಾ ಬಂದರರ 
೨ಅಹಿಂಸ್ೆ, ಪರೊೋಕ್ಷ ಪೌತಿರೊೋಧ, ಸತಾಯಗೌಹ ತಂತೌ 
ಬಳ್ಸಿದರರ 
೩ರರಲತ್ ರ್ಾಯ್ಕದ ವಿರೊೋಧಿಸಿದರರ 
೪ಜಲ್ಲಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತಯ ಖ್ಂಡಿಸಿದರರ 
೫ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳ್ುವ್ಳಿ ಪೂೌತಾುಹಿಸಿದರರ 
೬ಅಸಹರ್ಾರ ಚಳ್ುವ್ಳಿ ಮಾಡಿದರರ 
೭ರ್ಾನರನೂ ಭಂಗ ಚಳ್ುವ್ಳಿ ಮಾಡಿದರರ 
೮ಕಿವಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳ್ುವ್ಳಿ ಮಾಡಿದರರ 
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ವ್ಯತಾಯಸಗಳ್ು 
 

ಪಶ್ುಮಘಟಟಗಳ್ು ಮತರತ ಪೂವ್ಾಘಟಟಗಳ್ು 
*ಪಶ್ುಮಘಟಟಗಳ್ು *ಪೂವ್ಾಘಟಟಗಳ್ು 

೧ಹೆಚರು ಎತತರ ,ನಿರಂತರವಾಗಿವೆ 
೨ ದಟಟವಾದ ನಿತಯಹರಿದವಣಾ ರ್ಾಡರ ಇದೆ 
೩ನದಿ ಉಗಮಸೆಳ್ಗಳಿವೆ 
 

೧ಹೆಚರು ಎತತರ ,ನಿರಂತರವಾಗಿಲ ಿ

೨ ರ್ರರರಚಲರ ಎಲೆಉದರರರವ್ ರ್ಾಡರ ಇದೆ 
೩ನದಿ ಮರಖ್ಜ ಭೂಮಿ ರ್ಾಣರವ್ವ್ು 
 

 

 

ಪೂವ್ಾ ಮತರತ ಪಶ್ುಮ ರ್ರಾವ್ಳಿ 

*ಪೂವ್ಾರ್ರಾವ್ಳಿ *ಪಶ್ುಮ ರ್ರಾವ್ಳಿ 

೧ಗಂಗಾನದಿ ಮರಖ್ಜಭೂಮಿಯಂದ  ರ್ನಾಯರ್ರಮಾರಿವ್ರೆಗೆ ಇದೆ 
೨ಹೆಚರು ಅಗಲ ಸಮತಟಾಟಗಿದೆ 
೩ಉತಾಲ ರ್ೊೋರಮಂಡಲ ತಿೋರ ಎಂದರ ವಿಭಜನೆ 
 

೧ಗರಜರಾತ್ ರ್ಛ್ ದಿಂದ ರ್ನಾಯರ್ರಮಾರಿವ್ರೆಗೆ ಇದೆ 
೨ಸಮರದೌ ನಿೋರರ ಅಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಚಾಚಿದೆ ನೆೋರವಾಗಿದೆ 
೩ ಮಲಬಾರ್ ರ್ೆನರಾ ರ್ೊಂರ್ಣ ಗರಜರಾತ್ ಎಂದರ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
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ಸಂಘಟಿತ  ಮತರತ ಅಸಂಘಟಿತ ರ್ೆಲಸಗಾರರರ 
ಸಂಘಟಿತ ರ್ೆಲಸಗಾರರರ ಅಸಂಘಟಿತ ರ್ೆಲಸಗಾರರರ 

೧ ರ್ಾನೂನರಗಳಿಗೆ ಬದದವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ರ್ಾಯಾ ಮಾಡರವ್ರರ 
೨ಅಧಿರ್ಾರಿ ಏಣಿ ಶೆೌೋಣಿ ಇರರವ್ದರ 
೩ ವಿಶೆೋಷ್ ಪರಣಿತಿ ತರಬೆೋತಿ ಅನಭವ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿರ್ ಅಹಾತೆ 
ಅವ್ರ್ಾಶ್ ಇರರವ್ದರ 
೪ ವ್ಯವ್ಹಾರ ಬರಹದ ರೂಪದಲ್ಲ ಿಇರರವ್ದರ 
೫ ನಿಗದಿತ ವೆೋತನ ಭತಯ ಸ್ರಲಭಯ ನಿವ್ೃತಿತ ಇರರವ್ದರ 
೬ ನಿಗದಿತ ಸಮಯರ್ೆಾ ಸರಿಯಾಗಿ ರ್ಾಯಾ 

 

 

೧ ರ್ಾನೂನರಗಳಿಗೆ ಬದದವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ರ್ಾಯಾ ಮಾಡರವ್ದಿಲಿ 
೨ಅಧಿರ್ಾರಿ ಏಣಿ ಶೆೌೋಣಿ ಇರರವ್ದಿಲಿ 
೩ ವಿಶೆೋಷ್ ಪರಣಿತಿ ತರಬೆೋತಿ ಅನಭವ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿರ್ ಅಹಾತೆ 
ಅವ್ರ್ಾಶ್ ಇರರವ್ದಿಲ ಿ

೪ ವ್ಯವ್ಹಾರ ಬರಹದ ರೂಪದಲ್ಲ ಿಇರರವ್ದಿಲ ಿ

೫ ನಿಗದಿತ ವೆೋತನ ಭತಯ ಸ್ರಲಭಯ ನಿವ್ೃತಿತ ಇರರವ್ದಿಲ ಿ

೬ ನಿಗದಿತ ಸಮಯರ್ೆಾ ಸರಿಯಾಗಿ ರ್ಾಯಾ  ಇರರವ್ದಿಲ ಿ

 

 

ವೆೈಯಕಿತರ್ ಸ್ಾವ್ಾಜನಿರ್  ಹಣರ್ಾಸಿನ ವ್ಯತಾಯಸ 

ವೆೈಯಕಿತರ್ ಹಣರ್ಾಸರ ಸ್ಾವ್ಾಜನಿರ್  ಹಣರ್ಾಸರ 
೧ವ್ಯಕಿತ ಅರ್ವಾ ರ್ರಟರಂಬ ಆದಾಯ ನಿವ್ಾಹಣೆ 
 

೨ ವ್ಯಕಿತ ರ್ರಟರಂಬದ ಆದಾಯ ವೆಚಛಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದೆ 
೩ಮೊದಲರ ಆದಾಯ ಅಂದಾಜರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದರ್ೆಾ 
ಅನರಗರಣ ವೆಚಛಮಾಡರವ್ರರ 
೪ ಗರಪಯವಾಗಿ ಇರರವ್ದರ 
೫ ವ್ಯಕಿತಯ ಪೌಗತಿಗೆ ಪೂರರ್ 

 

೧ಸರ್ಾಾರದ ಆದಾಯ ವೆಚು ಹಾಗೂ ಸ್ಾಲ ನಿವ್ಾಹಣೆಯ 

ಅದಯಯನ ಮಾಡರವ್ದರ 
೨ಸರ್ಾಾರದ ಆದಾಯ ವೆಚಛಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದೆ 
೩ಸರ್ಾಾರ ಮೊದಲರ ವೆಚು ಅಂದಾಜರ ಮಾಡಿ ಅದರ್ೆಾ ತರ್ಾಂತೆ 
ಆದಾಯ ಹೊಂದಾಣಿರ್ೆ ಮಾಡರವ್ರರ 
೪ ಶಾಸನಸಭೆ ಚಚೆಾ  ಮಾದಯಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ಪೌಸ್ಾರ 

೫ ಅಭಿವ್ೃದಿದ ಹೊಂದರತಿತರರವ್ ದೆೋಶ್ ಅಭಿವ್ೃದಿದರ್ಾಯಾಗಳಿಗೆ 
ಬಳ್ಸರವ್ದರ 
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ಜಿೋವ್ವಿಮೆ ಮತರತ ಸ್ಾಮಾನಯ ವಿಮೆ 

ಜಿೋವ್ವಿಮೆ ಸ್ಾಮಾನಯವಿಮೆ 

೧ಮನರಷ್ಯನ ಜಿೋವ್ ನಷ್ಟ ತರಂ ರ್ೊಡರವ್ದರ 
೨ನಾಮನಿದೆೋಾಶ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೋಡರವ್ದರ 
೩ ಆಜಿೋವ್ ,ಎಂಡೊೋಮೆಂಟ್ ,ಅವ್ಧಿ ಪ್ಾಲಸಿ ಎಂಬ 

ವಿಧಗಳಿವೆ 
೪ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ುತವಾಗಿದೆ 
೫ ದಿಘಾರ್ಾಲದಿಂದ ರ್ೂಡಿರರವ್ದರ 
೬ ರ್ರಾರಿನಲ್ಲ ಿವಿಮಾಹಾ ಆಸಕಿತ ಪ್ಾಲಸಿ ತೆಗೆದರರ್ೊಂಡಾಗ 

ಸ್ೆೋರಿರಲೆೋಬೆೋರ್ರ 
೭ ಮಾಸಿರ್ ತೆೈಮಾಸಿರ್ ಅದಾವಾಷ್ಟಾರ್ ವಾಷ್ಟಾರ್ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲ ಿ

ಪ್ಾವ್ತಿಮಾಡಬಹರದರ 
೮ ನಷ್ಟಪರಿಹಾರ ತತವ ಇರರವ್ದಿಲಿ 

 

೧ ಜಿೋವ್ವಿಲಿದ ವ್ಸರತಗಳಿಗೆ ಮಾಡರವ್ದರ 
೨ ವ್ಸರತ ನಾಷ್ ನಷ್ಟ  ಹೊಂದಿದಲ್ಲ ಿನಷ್ಟಪರಿಹಾರ ಸಿಗರವ್ದರ 
೩ವಾಹನ ,ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ 

ನಿೋಡಲಾಗರವ್ದರ 
೪ ವಿಮೆಯ ಹಣ ಅನಿಶ್ುತ ಘಟನೆಯಾದಾಗ ಮಾತೌ 
ಸ್ಾಧಯ 
೫ ಅಲಿರ್ಾಲ್ಲರ್ವಾದದರದ 
೬ವಿಮಾಹಾ ಆಸಕಿತ ವಿಮೆತೆಗೆದರರ್ೊಂಡಾಗ ಮತರತ ನಷ್ಟ 
ಆದಾಗ ಇರರವ್ದರ 
೭ ರ್ಂತರ ಒಮೆಮ ಪ್ಾವ್ತಿಮಾಡಬೆೋರ್ರ 
೮ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ತತವ ಇರರವ್ದರ 
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