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ಕ
ಸಂ

2021
1

ಪಮುಖ ಕ#$ಾ
%ಾಮಥ'ಗಳು
ಾಠ – 1.
ಜಯನಗರದ
ಅರಸು ಮ ತನಗಳು
1.

ಜಯನUÀರ
ಅರಸರ

ಾಧ ಗಳನು
2.
ಅಥಾ
ೂಳುವದು.

ಷಯ: ಸಾಜ ಾನ

ಕ#$ಾ ಚಟುವ+,ಗಳು

ೌಲ'ಾಪನ

ತಮ7 '!8ರುವ ಕ9ಾಟಕವನು ಆ!ದ ;ಾಜರುಗಳ <ಸರುಗಳನು ಪ=
ಾ..
2.ಜಯನಗರದ 9ಾಲು> ಮ ತನಗ?ಾದ ಸಂಗಮ, ಾಳುವ, ತುಳುವ ಅರೕಡು
ವಂಶಗಳ ಬ7B ಾ)' ಸಂಗC)%.
3 ‘ಜಯನಗರದ ಅರಸು ಮ ತನಗಳು’ ಈ ಾಠದDE ಬರುವ ಅರಸರುಗಳ
<ಸರುಗಳನು ಪ= ಾ..
4.ಜಯನಗರದ ಪCಮುಖ ಅರಸರುಗ?ಾದ ಎರಡ ೕ ( ೌCಢ) Jೕವ;ಾಯ,
ಕೃಷMJೕವ;ಾಯ, ;ಾಮ;ಾಯರ ಬ7B ವ.%.
<NOನ ಾ)'PಾQ ಈ ಳQನ RS DಂT ಸಂಪU%.

ಅ[ಾ*ಸ jಾm1 ನು
kವ)ಸುವದು.

1.

ಅ[ಾ*ಸ jಾm -4
ಮತು2 5 ನು
kವ)ಸುವದು.

https://www.youtube.com/watch?v=BX7rvsrKe7M

ಜಯನಗರ ಾಾCಜ*ದ ಸಂಗಮ ವಂಶದ ಪC%ದV JೂW ಎರಡ ಯ
(ೌCಢ)
Jೕವ;ಾಯನ ಾಧ ಗಳನು ಸX.ಸು-ಾ2 ಪYಯ Jೕಶದ
;ಾಯ[ಾ. ಅಬು\] ರ^ಾT ನು ಎರಡ ಯ (ೌCಢ) Jೕವ;ಾಯನ ಬ7B
<ೕ!ರುವ ವಣ ಯನು ಚN%.
6. ತುಳುವ ವಂಶದ ಕೃಷMJೕವ;ಾಯನು ಜಯನಗರ ಅರಸರ DEaೕ ಅತ*ಂತ
ಪC%ದV ಎಂಬುದನು ಯು-ಾ2 ಕೃಷMJೕವ;ಾಯನ ಾಲದ ಜಯನಗರ
ಾಾCಜ*ದ ನbಯನು ೕcd ಾ..
ಜಯನಗರ ಅರಸರDEaೕ ಅತ*ಂತ ಪC%ದV ಅರಸ ಕೃಷMJೕವ;ಾಯನ
ೕeೕ.
5.

https://www.youtube.com/watch?v=BX7rvsrKe7M&t

ಪCಸು2ತ ನಮX Jೕಶದ ಆಡ!ತ ೕಂ8Cಕರಣದ ಧ ಹಂತಗಳನು ಪ=
ಾ.
2. ಜಯನಗರ ಾಲದDE ಕಂಡು ಬಂದ ಆಡ!ತ ವ*ವg&ಯ ಕು.ತು ಾ)'
ಸಂಗC)%.
3. ನಮX 9ಾನ ಜನರು ಆಚ.ಸುವ ಧ ಹಬhಗಳನು ಪ= ಾ..
4. ನಮX, 9ಾಡಹಬh ದಸ;ಾ ಹಬhದ ಆಚರdಯ ಧ NತCಗಳನು
ಸಂಗC)% ದಸ;ಾ ಹಬhದ ಐ'jಾ%ಕ ) /ಗಳನು ಚN%.
5. ಜಯ ನಗರ ಾಲದ ಾಾ#ಕ ಮತು2 ಆ(ಕ %&'ಗ'ಗಳನು ಚN%.
6. ಜಯನಗರ ಾಲದDE ಬಳಯDEದ\ 9ಾಣ*ಗಳ NತCಗಳನು ಸಂಗC)%
ಚN%.
1.

ಜಯನಗರ
ಾಲದ ಆಡ!ತ,
ಾಾ#ಕ
%&',ಆ(ಕ %&',
ಾ)ತ*
ಮುಂ-ಾದವಗಳನು
ಅ.ಯುವದು.
2.

ಆಗ2021

ಜಯನಗರ
ಾಲದ ಕ/,
0ಾಸು23ಲ4 ಗಳ
ಸ5ರೂಪವನು
ಅ.ತುೂಳುವದು
3.

ಕ/ ಮತು2 0ಾಸು2 3ಲ4> ಜಯನಗರದ ಅರಸರು kೕದ ೂಡು7ಗಳ
NತCಗಳನು ಸಂಗC)%. ಅವಗಳ ಐ'jಾ%ಕ ) /ಯನು ವ.%.

1.

ಜಯನಗರ ಾಲದ ಆಡ!ತ ಾಾ#ಕ %&' ಆ(ಕ %&' ಕ/ ಮತು2
0ಾಸು23ಲ4ದ ಈ ೕeೕ ೕl%.
https://www.youtube.com/watch?v=OB4Eg004phI

ಅ[ಾ*ಸ jಾm-6ನು
kವ)ಸುವದು.
ಅ[ಾ*ಸ jಾm2 ನು
kವ)ಸುವದು.
ಅ[ಾ*ಸ jಾm3 ನು
kವ)ಸುವದು.

ಅ[ಾ*ಸ jಾm- 1
ನು
kವ)ಸುವದು..

ಭೂಪಟದDE
ಜಯನಗರ
ಾಾCಜ*ದ
ಎ/Eಗಳನು
ಗುರು'ಸುವದು.
4.

1.

ದlಣ [ಾರತದ ನbಯDE ಜಯ ನಗರ ಾಾCಜ*ದ
ಾ2ರವನು ಗುರು'% .

ಅ[ಾ*ಸ jಾm-6ನು
kವ)ಸುವದು..

ಅ[ಾ*ಸ jಾm – 1
ಈ ಳQನ NತCಗಳನು ಗುರು'%. ಅವಗಳ oೕಷpಗಳ ಬ7B ಬWq..

ಅಾಸ ಾ - 2

ಅ

ಅಾಸ ಾ -3

ಅಾಸ ಾ- 4

ಅಾಸ ಾ - 5

1.ಹಂಯ ೖಭವವನು ಕ ಾ ೂೕಡಲು ಈ ಳನ ಂ ಆಥಾ ಕೂ.ಆ.ೂೕ ಸಂಪ#$%
https://youtu.be/uA55LEGHGdE

2.ಚಂದನ ಾ()ಯ ಸಂೕದ *ಾಯಕ+ಮದ- .ಜಯನಗರದ ಅರಸರು 3ಾಠವನು .ೕ5ಸಲು ಈ ಳನ ಂ
ಆಥಾ ಕೂ.ಆ.ೂೕ ಸಂಪ#$%
https://youtu.be/qIESVrudALg

ಅಾಸ ಾ – 6

ನ ಸಂಪನೂ ಲಗ
ಲಗ

ಈ

 ೖ ನು ಸಂಪಸಬಹುದು.

https://socialscienceclm.blogspot.com/search/label/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%
B2%AF%E0%B3%8B%E0%B2
B2%AF%E0%B3%8B%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81

ಕC ಸಂ
2

'ಂಗಳು/
0ಾರ
ಆಗ 2021

ಪCಮುಖ ಕDಾ
ಾಮಥ*ಗಳು

ಕDಾ ಚಟುವ=ಗಳು

ೌಲ*ಾಪನ

rWೂೕs tಾನ ಕು.ತು ಾ)' ಸಂಗC)%.

1.

/ಾಠ -2
ಬಹಮ3 ಆ45 6ಾ7ಗಳು.
1.

rWೂೕs tಾ ಮತು2
ಮಹಮXu ಗ0ಾv ಇವರ
ೂಡು7ಗಳನು
'!ಯುವದು.

ಮಹಮu ಗ0ಾvನ ೂಡು7ಗಳನು ಪ=
ಾ.
2.

3.

ಪCಮುಖ ಬಹಮk ಸುwಾ2ನರ ಗಳನು <ಸ.%.

ಪCಮುಖ tಾq ಮ ತನಗಳ <ಸರುಗಳನು
ಪ=ಾ.
4.

ಎರಡ ೕ ಇzಾC)ಂ ಆ8] tಾ ಧಮ
ಸ)ಷುM ಸುwಾ2ನ 9ಾQದ\ನು ಎಂಬುದನು
ಚN%.
5.

ಬಹುಮk ಸುwಾ2ನರು ಾ)ತ*, ಕ/ ಮತು2
0ಾಸು23ಲ4> kೕರುವ ಪCಮುಖ
ೂಡು7ಗಳನು ಪ= ಾ..
6.

ಬಹಮk ಸುwಾ2ನರು
ಾ)ತ*, ಕ/ ಮತು2
0ಾಸು23ಲ4> kೕರುವ
ಪCಮುಖ ೂಡು7ಗಳನು
ಗುರು'ಸುವದು.

2.

ಅ[ಾ*ಸ jಾm-3. ನು
ಇDE kವ)ಸುವದು.

7ೂೕಲಗುಮXಟ ಏ ಪC%ದV0ಾQJ?
ಎಂಬುದ> ಪ|ರಕ ಾ)'ಯನು ಸಂಗC)%.
ಬಹಮv ಾq ಮತು2 ಆ8] }ಾ)ಗಳ
0ಾಸು23ಲ4ಗಳ [ಾವNತCಗಳನು
ವರdeಂ87 ಸಂಗC)% ಆಲh~ ತಾ.%.
8.

ದlಣ [ಾರತದ ನbಯDE ಬಹಮk ;ಾಜ*>
ಸಂಬಂx%ದ ಪCಮುಖ ಐ'jಾ%ಕ ಸ&ಳಗಳನು
ಗುರು'%.
ಭೂಪಟದDE ಬಹಮk
;ಾಜ*> ಸಂಬಂx%ದ ಮುಖ*
ಐ'jಾ%ಕ ಸ&ಳಗಳನು
ಗುರು'ಸುವದು.

ಅ[ಾ*ಸ jಾm-2. ನು
ಇDE kವ)ಸುವದು.

7.

9.

3.

ಅ[ಾ*ಸ jಾm-1 ನು
ಇDE kವ)ಸುವದು.

ಅ[ಾ*ಸ jಾm-4 ನು
ಇDE kವ)ಸುವದು.

ಅ[ಾ*ಸ jಾm-5 ನು
ಇDE kವ)ಸುವದು.

ಅ[ಾ*ಸ jಾm – 1.

1.

ಬಹುಮk ಾಾCಜ* ಾ&ಪ ಾದ ವಷ -----

ಬಹುಮk ಾಾCಜ*---------------

2.

3.

ಮೂರ ೕ ಮಹಮXu tಾನ ಪC%ದV ಮುಖ*ಮಂ'C ---

4.

ಜಗ'2ನ ಎರಡ ೕ ಅ' Jೂಡ ಗುಮXಟ-----------------------------

5.

ಕ9ಾಟಕದ ಪCಥಮ ಮು%Eಂ ಸಂತ' ----------------------------------

6.

ಬಹುಮk ಾಾCಜ*ದ ಪC%ದV ಅರಸರು------

,ೂ+ರುವ ಘಟಗಳನು: $ಾ;ಾನುಕಮದ#= ಬ>?@
1. 7ೂೕಲಗುಮXಟ ರಚ
2. ೕದ ನDE ಮದರಸ ಾ&ಪ
3. ಇzಾC)ಂ Wೂೕ^ಾ ರಚ
4. ಬಹುಮk ಾಾCಜ* ಾ&ಪ
ಉತ2ರಗಳು:1. --------------------------------

ಅ[ಾ*ಸ jಾm – 2.

I.

2. ------------------------------3. ------------------------------4.--------------------------------

II. ‘ಅ
‘ಅ’

ಪ+A ‘ಬ’ ಪ+ಯ ಸ@ಾದ ಪದಗBೂಂ4A Cೂಂ4D ಬ>?@.
‘ಅ’

‘ಬ’

ಉತFರಗಳು

ಎರಡ ೕ ಇzಾC)ಂ ಆ8]
C
-ಾ.ಾ- ಇ- .ಾ2 ………………………………………………………………
2.
pೂರRಯ ನರಹ.
D
U-ಾS- ಇ- ನವರಸ …………………………………………………………………
3.
.ಾ2
E
ಅD9ಾಮ ………………………,............................................................
4.
ಅಬು\]
F
pೂರR ;ಾಾಯಣ ……………………………………………………………….
5.
ಮುwಾEನಸC'.
G
ಇzಾC)ಂ9ಾಮ ……………………………………………………………………
III. ಇDE ಜಯಪರದ (^ಾಪರ ದ ) ಆ8] tಾ)ಗಳ <ಸರುಗಳನು kೕಡwಾQJ.ಇವರುಗಳ ಾಲವನು ಬWq..
1.

J

ಕ ಸಂ
1
2
3
4
5
6
7
8

ಆ45 6ಾ7ಗಳ Cಸರು
ಯೂಸೂ ಆ8] tಾ)
ಇಾXq] ಆ8] tಾ)
ಒಂದ ೕ ಇzಾC)ಂ ಆ8] tಾ)
ಒಂದ ೕ ಅD ಆ8] tಾ
ಎರಡ ೕ ಇzಾC)ಂ ಆ8] tಾ)
ಮಹಮu ಆ8] tಾ)
ಎರಡ ೕ ಅD ಆ8] tಾ
%ಕಂದ ಆ8] tಾ

$ಾಲ

1.

ಕ ಸಂ
1
2
3
4

ಅ[ಾ*ಸ jಾm – 3.
ಬಹುಮk ;ಾಜ*ದ ಾಲದDEದ\ ಕಗಳ <ಸರುಗಳನು ಈ ಳ7 kೕಡwಾQJ. ಇವರುಗಳು ರN%ದ ಕೃ'ಗಳನು <ಸ.%.

ಕಗಳು

ಕೃಗಳು

.ಾ2
ಅಬು\]
ಮುwಾE ನಸC'
pೂರRಯ ನರಹ.

7ೂೕಲಗುಮXಟ> ಸಂಬಂx%ದ <ೕ!ಗಳನು ಇDE kೕಡwಾQJ. ಅವಗಳು ಸ. ಅಥ0ಾ ತಪ4 ಎಂಬುದನು ಗುರು'% ಬWq..
ಕ ಸಂ
AೂೕಲಗುಮHಟ,I ಸಂಬಂJDದ CೕK,ಗಳು
ಸ@
ತಪLM
Wೂೕಜಕೂ> ೕ.ದ ಕಟಡವನು ರNಸೕಂದು ಮಹಮu ನು ಜಯಪರದDE
1
7ೂೕಲಗುಮXಟ ಎಂಬ ಸಾx ಮಂ8ರವನು ಾ.ಶ.1656ರDE k%ದನು.
2
ಇದರ ೕಂದCದDE }ಾಲ0ಾದ ಗುಮXಟJ.
3
ಗುಮXಟದ ಒಳ[ಾಗದDE ‘ಸುಗುಟುವ’ ಗಾ/ ಇJ.
4
ಇದು ಅಂ8ನ -ಾಂ'Cಕ ೌಶಲ*> )ದ ೖಗನಾQJ.
5
7ೂೕಲಗುಮXಟವ ಜಗ'2ನ ಮೂರ ೕ Jೂಡ ಗುಮXಟ0ಾQJ.
6
7ೂೕಲಗುಮXಟವ [ಾರತದ ಎರಡ ೕ Jೂಡ ಗುಮXಟ0ಾQJ.
2.

ಅ[ಾ*ಸ jಾm – 4.

ಅ6ಾಸ 7ಾ8 – 4.(ಮುಂದುವ9:)

ೂೕಲಗುಮಟದ ತ ವನು ಸಂಗ  ಇ ಅಂ.

,ಳA ,ೂ+ರುವ ಭೂಪಟದ#= 3ೕಡ;ಾದ ಸSಳಗಳನು: ಗುರುD.
1.ಜಯನಗರ .
2.ಕಲಬುರQ.
3.ಅಹಮu ನಗರ.
4.-ಾ!ೂೕ.

ಅOಾ'ಸ PಾB – 5.

I .

ಬಹುಮ3 ಆ45 6ಾ7ಗಳ ಬAT CUVನ ಾ7 ಪWಯಲು ಚಂದನ ಾ73ಯ ಸಂXೕದ $ಾಯಕಮದ
$ಾಯಕಮದ ಈ ,ಳYನ #ಂZ ನು: ಸಂಪ[D
ಸಂಪ[D.
https://youtu.be/81ctz_bmJc8

ಕ
ಸಂ
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ಂಗಳು/ ಾರ
ಆಗ -2021

ಪಮುಖ ಕ#$ಾ %ಾಮಥ
%ಾಮಥ'ಗಳು
/ೌರ3ೕ
/ಾಠ-9
ನಮH ಸಂ]ಾನ
1. ಸಂಾನದ ಅಥ ಮತು2
ಮಹತ5 ವನು '!ಯುವದು.

ಸಂಾನದ ಪCಾ2ವ
ಮಹತ5ವನು ಅೖ%ೂಳುವದು
2.

[ಾರತದ ಸಂಾನದ ಮುಖ*
ಲcಣಗಳನು ಅ.ಯುವದು ಮತು2
ಚುOವದು.
3.

ಕ#$ಾ ಚಟುವ+,ಗಳು

ೌಲ'ಾಪನ

;ಾYೕಯ ಹಬhಗಳ <ಸರುಗಳನು ಪ= ಾ.

1.

2.

ಸಂಾನದ ಅಥ ಮತು2 ಮಹತ5 ವನು ಚN%.

3.

[ಾರತದ ಸಂಾನದ ಪCಾ2ವ ಯನು ಸಂಗC)%.

ಅ[ಾ*ಸ jಾm-1 ನು
ಇDE kವ)ಸುವದು.
ಅ[ಾ*ಸ jಾm-2 ನು
ಇDE kವ)ಸುವದು.

ಪCಾ2ವ ಯDE ಉ/Eೕ%ರುವ ತತ5ಗಳು ಮತು2
ಆದಶಗಳ ಬ7B ಚN%.
4.

ಅ[ಾ*ಸ jಾm- 4 ನು
ಇDE kವ)ಸುವದು.

ಸಂಾನದ ರಚ9ಾ ಾಯದDE
ಾ/ೂBಂಡ ಗಣ*ವ*U2ಗಳ ವರ
5. [ಾರತ ಸಂಾನದ ಮುಖ* ಲcಣಗಳನು ಪ=
'!ಯುವದು.
ಾ.
4.

4

ಆಗ- 2021

ಗಣ;ಾಜ*ದ'ಕಲ4 ಯನು
'!ಯುವದು.
5. '

ಸವಧಮ ಸಮ[ಾವ' ಎಂಬ
ತತ5ದ ಆಶಯವನು ಅ.ತು
kತ*#ೕವನದDE ಈ ೌಲ*ವನು
ರೂ%ೂಳಲು ಶಕ20ಾಗುವದು.
6. '

ಅ[ಾ*ಸ jಾm-3 ನು
ಇDE kವ)ಸುವದು.
ಸಂಾನ ರಚ9ಾ ಸಯDEನ ಸದಸ*ರ
[ಾವNತCಗಳನು ಸಂಗC)%.
6.

ಸಂಾನವನು Pೌರಸುವ
ಪCವೃ'2 m%ೂಳುವದು.
7.

/ಾಠ- 10
ಮೂಲಭೂತ

ಹಕು>ಗಳು ಮತು2

ಕತವ*ಗಳು
[ಾರತದ ಪCಗಳ ಸಂಾನ
kೕರುವ ಮೂಲಭೂತ

1. ಮೂಲಭೂತ

1.

2.ಮೂಲಭೂತ

ಹಕು>ಗಳ ಅಥವನು ಚN%.

ಹಕು>ಗಳನು <ಸ.%.

ಹಕು>ಗಳನು
ಅೖ%ೂಳುವದು.
ಸಂಾನದDE ಅಳವ%ರುವ
ಇನೂಂದು ಮೂಲಭೂತ
ಕತವ*ಗಳನು ಅ.ತು ತಮX
#ೕವನದDE ಅವಗಳನು
ಾDಸಲು ಸಮಥ ಆಗುವದು.

ಹಕು>ಗಳು ಮತು2 ಕತವ*ಗಳ
ಮಹತ5ವನು ಚN%.
3.ಮೂಲಭೂತ

ಅ[ಾ*ಸ jಾm-5. ನು
ಇDE kವ)ಸುವದು.

2.

ತಮQರುವ ಹಕು>ಗಳನು
ಅನುಭಸಲು ಅಡಚd ಾಾಗ
ಅವಗಳನು ಮರ! ಪಯುವ
ಾನಗಳನು
ಕಂಡುೂಳುವದು.

ಪC'eಬh [ಾರ'ೕಯನು ಾಡ/ೕ ೕಾದ
ಮೂಲಭೂತ ಕತವ*ಗಳನು ಪ= ಾ.
4.

ಅ[ಾ*ಸ jಾm-3 ನು
ಇDE kವ)ಸುವದು.

3.

ಪCಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಕತವ*ಗಳನು ಾಡ8ರುವ
ಪCಸಂಗಗಳನು ಪ= ಾ..
5.

ಅOಾ'ಸ PಾB – 1
ಈ ,ಳYನ ಪ:ಗKA ಉತF@D.
1.
ಸಂಾನ ಎಂದWೕನು?
ಉತ2ರ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ಾರತದ ಪCಥಮ ಾನೂನು ಮಂ'C ಾರು?
ಉತ2ರ:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
[ಾರತದ ಸಂಸತು2 <ೂಂ8ರುವ ಎರಡು ಸದನಗಳನು <ಸ.%
ಉತ2ರ:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
ನಮX ;ಾYೕಯ ಹಬhಗಳನು <ಸ.%.
ಉತ2ರ:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
ವಯಸ> 9ಾಗ.ೕಕರು ಎಂದW ಾರು?
ಉತ2ರ:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
ಜಗ'2ನ ಅ'Jೂಡ ಪC^ಾಪCಭುತ5 ;ಾಷ ಎಂಬ <ಗB!7 ಾತC0ಾದ Jೕಶವನು <ಸ.%.
ಉತ2ರ:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. [ಾರತದ ಸಂಾನವ ಾ0ಾಗ ^ಾ.7 ಬಂ8ತು?
ಉತ2ರ:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Cೂಂ4D ಬ>?@.
‘ಅ’
‘ಬ
ಉತFರಗಳು
‘ಬ’
1. ಾ|| zಾಬು ;ಾೕಂದC ಪCಾu.
ಸಂಾನದ ಕರಡು ಸ' ಅಧ*cರು
2. ಾ|| .ಆ . ಅಂೕಡ> .
ಸಂಾನ ರಚ9ಾ ಸಯ ಅಧ*cರು
3. ಜ0ಾಹರwಾ]
ಹರು.
18 ವಷ
4. ವಯಸ> ಮತಾನ.
ಪCಥಮ ಪCಾk
21 ವಷ
2.

1.

ಕCಮ
ಸಂ*

ಅOಾ'ಸ PಾB – 2.
ಸಂಾನ ರಚ9ಾ ಸಯ ಸದಸ*ರ [ಾವNತCಗಳನು ಗುರು'% <ಸರುಗಳನು ಬWq..

[ಾವNತCಗಳು

Cಸರು

01

02

03

ಹಕುIಗಳು ಮತುF ಕತವ'ಗಳ
ಕತವ'ಗಳ ಬAT CUVನ ಾ7 Kಯಲು ಚಂದನ ಾ73ಯ
ಸಂXೕದ $ಾಯ
$ಾಯಕಮದ
ಯಕಮದ ಈ ,ಳYನ #ಂZ ನು: ಸಂಪ[D
[D. https://youtu.be/vcS-bG7fwBo
ಮೂಲಭೂತ

ಅಾಸ ಾ – 3.
ಈ

ಳ!ನ ಪ #ಗ$ ಉತ&'.

1. 6ಾರತದ ಸಂ.<ಾನದ ಮಹತ=ೕನು?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 6ಾರತದ ಸಂ.<ಾನದ ಮುಖ ಲ?ಣಗಳನು ಪAB CಾD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
3. )ೕವE :ೕಶ*ಾG )ವ$(ಸHೕ*ಾದ ಕತ$ವಗಳನು ಪAB CಾDI.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ಅಾಸ ಾ – 4.

1.6ಾರತದ ಸಂ.<ಾನದ ಪ+JಾKವಯನು ಸಂಗ+(% ಇ- ಅಂA%.

ನಮ ಸಂ()ಾನದ ಬ+ , -ನ .ಾ/ /$ಯಲು ಚಂದನ 2ಾ3ಯ ಸಂ4ೕದ 5ಾಯ6
5ಾಯ6ಕ
ಯ6ಕ ಮದ ಈ ಳ!ನ ಂ8 ನು ಸಂಪ96
ಸಂಪ96.
https://youtu.be/atCZbOgea8c

ಅOಾ'ಸ PಾB – 5.
I ,ಳYನ CೕK,ಗಳು ಾವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುIಗKA ಸಂಬಂJDX ಎಂಬುದನು: ,ೂ+ರುವ _ಾZ` ನ#= ಬ>?@
ಬ>?@:
1.aಾಂಯುತ ಾY ಸb cೕರುವ %ಾdತಂತ'.
]ಾe
]ಾeಕ ಮತುF Oಾ6ಾ ಅಲMಸಂfಾ'ತರ 7gಾಸ[F ರUಸುವLದು.

2.

3.ಬಡವರು
3.ಬಡವರು,
ಬಡವರು,

ಮ7Bಯರು, ಮಕIಳು ಮತುF ದುಬಲರನು:
ಬಲರನು: ೂೕಷh ಾಡ_ಾರದು.

$ಾನೂ3ನ ಮುಂi ಎಲ=ರೂ ಸಾನರು.

4.

5.ಮೂಲಭೂತ
5.ಮೂಲಭೂತ

II

ಹಕುIಗಳು ಉಲ=ಂಘಾjಾಗ kಾಗ@ೕಕನು kಾ'ಾಲಯ,I ದೂರು ಸ#=ಸಬಹುದು.

,ಳA ,ೂ+ರುವ ವೃತFದ#= ಮೂಲಭೂತ ಹಕುIಗಳನು: ತುಂl@.

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಗಳು
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