
ಠ್ಯಔರಭಖಳು 

ಎಂ. ಎ. ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಧಯಮನ: ಮೊದಲನೆ ಚತುಭಹಾಷ 

ತ್ರರಕೆ – 1 ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಜೇನ ಭತುು ಯಹಜಕೇಮ ತತವಜ್ಞಹನ 

1) ಡಹ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಭತುು ಧೆಯೇಮ 

2) ಬಿರಟಿಷ್ ಆಳ್ವವಕೆಮಲ್ಲ ಿಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಹತರ ಭತುು ಅಯ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನ 

3) ಬಿರಟಿಷ್ ಯಹಜಕೇಮ ಷುಧಹಯಣಖಳ ಫಗೆಗೆ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ರತ್ರಕರಯೆಖಳು 

4) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಖರಹಿಕೆಮ ಯಹಶರ ಭತುು ಯಹಷ್ಠರೇಮವಹದ, ಯಹಷ್ಠರೇಮ ಚಳಳ್ವ ಅಯ ಹತರ 

ತ್ರರಕೆ – 2 ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಭ ಲ ಆರ್ಥಾಔ ಚಂತನೆಖಳು 

1) ಪೇಠಿಕೆ 

2) ಔಲ್ಹಯಣ ಯಹಜಯ, ಯಹಜಯ ಷಭಹಜವಹದ ಭತುು ಆರ್ಥಾಔ ುನರ್ ವಿತಯಣೆ 

3) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನದ ಸಹಾಜನಿಔ ಸಣಕಹಷು 

4) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನದ ಸಣಕಹಷು ಯಸೆ ೆ

ತ್ರರಕೆ – 3 ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಚಂತನೆ ಭತುು ಬಹಯತ್ರೇಮ ಷಭಹಜ 

1) ಸಹಭಹಜಔ ಯಸೆ ೆ

2) ಹೆಷಯಹಂತ ತಜ್ಞಯ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನದಲ್ಲಿ ಸಹಭಹಜಔ ಯಸೆ ೆ



3) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನದ ಬಿಡ್ುಖಡೆಮ ಔರಭಖಳು 

4) ಔಡಹಾಮ ಠ್ಯಔರಭಖಳ ಒದು 

ತ್ರರಕೆ – 4 ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಭತುು ಬಹಯತ್ರೇಮ ದಲ್ಲತ ಸಹಹಿತಯ 

1) ದಲ್ಲತ ಸಹಹಿತಯ ಭತುು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ 

2) ದಕ್ಷಿಣ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತ ಸಹಹಿತಯ: ಷವಯ , ಲಕ್ಷಣಖಳು ಭತುು ಆಮಹಭಖಳು 

3) ಉತುಯ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತ ಸಹಹಿತಯ 

4) ಬಹಯತ್ರೇಮ ದಲ್ಲತ ಸಹಹಿತಯ ಠ್ಯಖಳ ಅಧಯಮನ 

ತ್ರರಕೆ – 1 ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಭತುು ಬಹಯತ್ರೇಮ ಷಂವಿಧಹನ 

1) ಬಹಯತದ ಷಂವಿಧಹನಹತಮಔ ಫೆಳಣಿಗೆಮ ಇತ್ರಹಹಷ 

2) ಷಂವಿಧಹನ ಯಚನಹ ಷಬೆಮಲ್ಲ ಿಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಹತರ 

3) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್: ಭ ಲಬ ತ ಸಔುಕಖಳು ಭತುು ಯಹಜನಿೇತ್ರ ತತವಖಳು 

4) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್: ಕೆೇಂದರ – ಯಹಜಯ ಷಂಫಂಧಖಳು ಭತುು ನಹಯಯಿಔ ಯಸೆೆ 

  

ಎಯಡ್ನೆ ಚತುಭಹಾಷ 

ತ್ರರಕೆ – 1 ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಯಹಜಕೇಮ ಚಂತನೆಖಳು 



1) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಖರಹಿಕೆಮ ಯಹಜಯ, ಷಭಹಜ, ರಜಹರಬುತವ ಭತುು ನಹಯಮ 

2) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ರಜ್ಞೆ ತ್ರರಯತನಖಳು 

3) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಯಹಜಕೇಮ ಕ್ಷಖಳು ಭತುು ಅುಖಳ ರಣಹಳ್ವಕೆ 

4) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಫಬ ಷಂಷದೇಮ ಟು 

ತ್ರರಕೆ – 2 ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಷುಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಾಔ ಅಭಿೃದಿಮ ನಿೇತ್ರಖಳು 

1) ಷುಸ್ಥೆಯ ಅಭಿೃಮ ರಿಔಲಪನೆ 

2) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನದ ಷುಸ್ಥಯೆ ಆರ್ಥಾಔ ಅಭಿೃದ ಿ

3) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಕೆೈಗಹರಿಕಹಔಯಣದ ನಿೇತ್ರಖಳು 

4) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಭ ಲಬ ತ ಸೌಔಮಾಖಳ ಅಭಿೃದ ಿನಿೇತ್ರಖಳು 

ತ್ರರಕೆ – 3 ಬಹಯತ್ರೇಮ ಷಭಹಜೆ ೇ-ಧಹರ್ಮಾಔ ಷುಧಹಯಣೆಖಳು 

1) ಫುದ ಿ

2) ಭಹಹವಿೇಯ 

3) ಫಷಣಣ 

4) ಖುಯುನಹನಕ್ 

ತ್ರರಕೆ – 4 ದಲ್ಲತಯ ಭೌಖಿಔ ಷಂರದಹಮ ಭತುು ಇತ್ರಹಹಷ 



1) ಭೌಖಿಔ ಯಂಯೆ ಭತುು ದಲ್ಲತ ಭೌಖಿಔ ಯಂಯೆ 

2) ಉತುಯ ಬಹಯತದ ಭೌಖಿಔ ಯಂಯೆಮಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತ ಷಂಷೃತ್ರ ಭತುು ಇತ್ರಹಹಷ – ಔಬಿೇರ್ ಭತುು ಯವಿದಹಸ್ 

3) ದಕ್ಷಿಣ ಬಹಯತದ ಭೌಖಿಔ ಯಂಯೆಮಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತ ಷಂಷೃತ್ರ ಭತುು ಇತ್ರಹಹಷ – ಭಂಟೆೇಸಹವರ್ಮ ಭತುು ಭಲ್ೆೈಭಹದಪ 

4) ಭೌಖಿಔ ಯಂಯೆ ಭತುು ದಲ್ಲತಯ ಷಂಷೃತ್ರ 

ತ್ರರಕೆ – 5 ಬಹಯತದ ದಲ್ಲತ ಚಳಳ್ವ ಭತುು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ 

1) ಬಹಯತದ ದಲ್ಲತ ಚಳಳ್ವಮ ಸುಟುು ಭತುು ಫೆಳಣಿಗೆ 

2) ಬಹಯತದ ದಲ್ಲತ ಚಳಳ್ವಮ ಷವಯ  ಭತುು ವಹಯಪು 

3) ದಲ್ಲತ ಚಳಳ್ವಮ ುನಚೆಛೇತನ  

4) ರಷುುತ ದಲ್ಲತ ಚಳಳ್ವ 

  

ತ್ರರಕೆ – 6 ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಭತುು ಅಯ ಷಭಕಹಲ್ಲೇನಯು (ಗಹಂಧಿ, ೆರಿಮಹರ್ ಭತುು ಲ್ೆ ೇಹಿಮಹ) – ಆಯೆಕ ಆಧಹರಿತ ವಿಶಮ 

1) ಜಹತ್ರ ದಿತ್ರ ಭತುು ಅಷಪೃವಯತೆ 

2) ಭಹಿಳ  ೆ

3) ಧಭಾ 

4) ರಜಹರಬುತವ 



ತ್ರರಕೆ – 7 ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಭತುು ಬಹಯತದ ಷಂವಿಧಹನ – ಆಯೆಕ ಆಧಹರಿತ ವಿಶಮ 

1) ಬಹಯತದ ಷಂವಿಧಹನಹತಮಔ ಫೆಳಣಿಗೆ ಇತ್ರಹಹಷ 

2) ಷಂವಿಧಹನ ಯಚನಹ ಷಬೆಗೆ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ರವೆೇವ ಭತುು ಅಯ ಭಿನನತುಳ  ೆ

3) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್: ಭ ಲಬ ತ ಸಔುಕಖಳು ಭತುು ಯಹಜನಿೇತ್ರ ನಿದೆೇಾವಔ ತತವಖಳು 

4) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್: ಕೆೇಂದರ – ಯಹಜಯ ಷಂಫಂಧಖಳು 

 

ಭ ಯನೆೇ ಚತುಭಹಾಷ 

ತ್ರರಕೆ – 1 ಬಹಯತ ಯಹಜಕಹಯಣ 

1) ಗಹಂಧಿ ಭತುು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ವಿಧಹನದ ಬಹಯತ ಯಹಜಕಹಯಣ: ಭುಖಹಭುಖಿ 

2) ಏಔಕ್ಷದಂದ ಷರ್ಮವರಕ್ಷಖಳ ಮುಖ 

3) ಫಸುಜನ ರಿಔಲಪನೆಮ ಉಖಭ 

4) ಷಭಕಹಲ್ಲೇನ ವಿದಯಭಹನಖಳು 

ತ್ರರಕೆ – 2 ಷಭಕಹಲ್ಲೇನ ಆರ್ಥಾಔ ವಿಶಮಖಳು 

1) ಪೇಠಿಕೆ 

2) ನ ಉದಹಯವಹದ ಭತುು ಜಹಖತ್ರೇಔಯಣ 



3) ದಲ್ಲತಯು ಭತುು ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಭಿೃದಿಮ ಅನುಬಖಳು 

4) ಆಧುನಿಔತೆ, ಅಸಾತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಭತುು ಉತಹಪದಔತೆ, ಸಣಕಹಷು ಆಡ್ಳ್ವತ ಭತುು ವಿತ್ರುೇಮ ಯಸಹೆನೆ 

ತ್ರರಕೆ – 3 ಸಹಭಹಜಔ ವಿಜ್ಞಹನದ ಷಂಶೆೃೇಧನಹ ವಿಧಹನ 

1) ಷಂಶೆೃೇಧನೆ, ಪೇಠಿಕೆ, ಸಹಭಹಜಔ ವಿಜ್ಞಹನ ಷಂಶೆೃೇಧನೆಮ ವೆೈಜ್ಞಹನಿಔ ವಿಧಹನಖಳು 

2) ಷಂಶೆೃೇಧನಹ ಷಭಸೆಯಮ ಆಯೆಕ ಭತುು ಯಚನೆ 

3) ದತಹುಂವ ಭತುು ದತಹುಂವ ಷಂಖರಸಣೆ, ಆಯೆಕಮ ಭಹದರಿ ವಿಧಹನಖಳು ಭತುು ತಂತರಖಳು 

4) ಹರಕ್ ಔಲಪನೆಖಳು, ಹರಕ್ ಔಲಪನೆಖಳ ರಿೇಕ್ಷೆ, ಷಂಔಲನ, ರಕರಯೆ, ದತಹುಂವಖಳ ಅಥಾವಿಯಣೆ ಭತುು ವಿಶೆಿೇಶಣೆಖಳು, ಷಂಶೆೃೇಧನಹ ವಿನಹಯಷ ಭತುು ಯದ 

ತಮಹರಿಕೆ 

ತ್ರರಕೆ – 4 ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಭತುು ಔನಹಾಟಔದ ದಲ್ಲತ ಚಳಳ್ವ 

1) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ರಧಹನ ಹೆ ೇಯಹಟಖಳು 

2) ಔನಹಾಟಔದ ದಲ್ಲತ ಚಳಳ್ವ: ಐತ್ರಹಹಸ್ಥಔ ಹಿನೆನಲ್ೆ 

3) ಔನಹಾಟಔದ ದಲ್ಲತ ಚಳಳ್ವಮ ಮೇಲ್ೆ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ರಬಹ 

4) ಔನಹಾಟಔದ ದಲ್ಲತ ಚಳಳ್ವ (ಸಹವತಂತರಯ ನಂತಯದ ದನಖಳು) 

ತ್ರರಕೆ – 5 ಸಹಭಹಜಔ ನಹಯಮ ಭತುು ವಿವವ ಚಂತಔಯು 

1) ಸಹಭಹಜಔ ನಹಯಮ, ರಿಔಲಪನೆಖಳು ಭತುು ಷವಹಲುಖಳು 



2) ಸಹಭಹಜಔ ನಹಯಮದ ಚಂತಔಯು 

3) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಖರಹಿಕೆಮ ಸಹಭಹಜಔ ನಹಯಮ 

4) ಸಹಭಹಜಔ ನಹಯಮದ ಬದರತೆಮ ಷವಯ , ಜಹಖತ್ರಔ ವೃಂಖಷಬೆಮ ರಮತನಖಳು 

ತ್ರರಕೆ – 6 ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಭತುು ಬಹಯತ ಯಹಜಕಹಯಣ – ಆಯೆಕ ಆಧಹರಿತ ವಿಶಮ 

1) ರಜಹರಬುತವದ ರಿಔಲಪನೆಖಳು 

2) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಖರಹಿಕೆಮ ರಜಹರಬುತವ 

3) ರಜಹರಬುತವದ ಮವಸ್ಥಿಗೆ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯು ಷ ಚಸ್ಥಯು ಅಖತಯ ಅಂವಖಳು ಭತುು ರಷುುತ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಅುಖಳ ಸಹೆನ 

4) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಯಹಜಕೇಮ ಕ್ಷಖಳು ಭತುು ಅುಖಳ ರಣಹಳ್ವಕೆ 

ತ್ರರಕೆ – 7 ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್: ಫಸುಭುಖಿತವ ಚಂತನೆಮ ಳಗೆ ಳುು ಬಹಯತ – ಆಯೆಕ ಆಧಹರಿತ ವಿಶಮ 

1) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಫಬ ಯಹಜಕೇಮ ಭುತಿದ ಿ

2) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಫಬ ಆರ್ಥಾಔ ತಜ್ಞ 

3) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಫಬ ಷಭಹಜೆ ೇ-ಧಹರ್ಮಾಔ ವಿಮೊೇಚಔ 

4) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಫಬ ಯಹಶರ ನಿಭಹಾತೃ 

ನಹಲಕನೆೇ ಚತುಭಹಾಷ 

ತ್ರರಕೆ – 1 ಔನಹಾಟಔ ಷಕಹಾಯ ಭತುು ಯಹಜಕೇಮ 



1) ಯಹಜರಬುತವ ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ ರಜಹರಬುತ್ರವೇಮ ಯಸೆ ೆ

2) ಸಹಭಹಜಔ ಚಳಳ್ವ 

3) ಹಿಂದುಳ್ವದ ಖಾಖಳು ಭತುು ದಲ್ಲತಯ ಖುಯುತ್ರಷುವಿಕೆಮ ಯಹಜಕಹಯಣ ಉಖಭ 

4) ವಿಶಮಖಳು ಭತುು ಷವಹಲುಖಳು 

ತ್ರರಕೆ – 2 ಭಹನ ಅಭಿೃದಿ ಭತುು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ 

1) ಭಹನ ಅಭಿೃದಿಮ ರಿಬಹನೆ 

2) ಶಿಕ್ಷಣ ಮೇಲ್ೆ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ದೃಷ್ಠ ಿ

3) ಆಯೆ ೇಖಯ ಭತುು ೌಷ್ಠಿಔತೆ 

4) ಭಹನ ಅಭಿೃದಿ ಭತುು ಜೇನ ಭಟು 

ತ್ರರಕೆ – 3 ಕಯು ಷಂಶೆೃೇಧನೆ / ಹರಜೆಕ್ು ಕ್ಾ 

ತ್ರರಕೆ – 4 ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಫಬ ವಿಮೊೇಚಔ 

1) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತತವ 

2) ದಲ್ಲತಯು ಭತುು ಭುಕವಹಣಿಮ ಭಹಧಯಭ 

3) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯು ರಔಟಿಸ್ಥದ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಕೆಖಳು 

4) ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ವಹದದ ಫೆಳಣಿಗೆ 



ತ್ರರಕೆ – 5 ಔನನಡ್ ದಲ್ಲತ ಸಹಹಿತಯ ಭತುು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ರಜ್ಞೆ 

1) ಔನನಡ್ದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತ ಸಹಹಿತಯ  

2) ಔನನಡ್ ದಲ್ಲತ ಸಹಹಿತಯದ ಷವಯ , ಅನುಬ ಭತುು ಅನನಯತೆ 

3) ದಲ್ಲತ ಸಹಹಿತಯದ ವಿಮೊೇಚನೆಮ ಷವಯ  

4) ಔನನಡ್ ದಲ್ಲತ ಸಹಹಿತಯದ ಆಯೆಕ ಠ್ಯಖಳ ಅಧಯಮನ 

 

ಠ್ಯಔರಭ - ಪ.ಜ.ಡಿೆÇ್ ಲಭ ಇನ್ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಷುಡಿೇಸ್ – ಮೊದಲನೆ ಸೆರ್ಮಷುರ್ 

ತ್ರರಕೆ – 1 - ಡಹ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಜೇನ ಭತುು ಯಹಜಕೇಮ ತತವಜ್ಞಹನ 

ಅಧಹಯಮ – 1 – ಡಹ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಜೇನ ಭತುು ಫಯಸಖಳು – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಯಕುತವ ಸಹಧನೆಗೆ ರಬಹ ಬಿೇರಿದ ಯಕುಖಳು ಭತುು ಅಂವಖಳು - 

ಫುದಿಜೇವಿಖಳು –  

  ಷಸತ್ರಾಖಳು ಭತುು ಅಯ ಔಹಿ ಅನುಬಖಳು 

ಅಧಹಯಮ – 2 - ಬಿರಟಿಷ್ ಷರ್ಮತ್ರಖಳು, ಆಯೇಖಖಳು ಭತುು ಷಮೇಳನಖಳಲ್ಲ ಿಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಹತರ 

ಅಧಹಯಮ – 3 - ಬಿರಟಿಷ್ ಯಹಜಕೇಮ ಷುಧಹಯಣೆಖಳು – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ರತ್ರಕರಯೆಖಳು – ರ್ಮಂಟೆ ೇ ಭಹಲ್ೆಾ ಷುಧಹಯಣೆಖಳು – ಭಹಂಟೆಗೆ  ಚೆಲ್ಮ್ಸಸ್ ಪೆÇ್ೇರ್ಡಾ 

ಷುಧಹಯಣೆಖಳು ಭತುು  

1935ಯ  ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯದ ಕಹಯಿೆ 

ಅಧಹಯಮ – 4 – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ರಿಔಲಪನೆಮ ಸಹವತಂತರಯ ಭತುು ಸಹವತಂತರಯ ಚಳುಳ್ವಮಲ್ಲಿ ಅಯ ಹತರ 



ಅಧಹಯಮ – 5 – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಖರಹಿಕೆಮ ನಬಹಯತ 

ತ್ರರಕೆ – 2 - ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಆರ್ಥಾಔ ಚಂತನೆ – I 

ಅಧಹಯಮ – 1 – ಅಥಾಶಹಷರ: ಪೇಠಿಕೆ ಭತುು ವಿತಯಣಹ ನಹಯಮ 

  ಅಥಾಶಹಷರ - ಷವಯ  ಭತುು ವಹಯಪು – ಅಥಾಶಹಷರ: ಯಚನೆ ಭತುು ಷಂಗಟನೆ – ಆರ್ಥಾಔ ಸ್ಥದಹಿಂತ ಭತುು ನಿೇತ್ರ – ಆರ್ಥಾಔ ನಿೇತ್ರ ಭತುು ವಿತಯಣಹ ನಹಯಮ 

ಅಧಹಯಮ – 2 – ಆರ್ಥಾಔ ಚಂತನೆ ಭತುು ಆರ್ಥಾಔ ವಿಶೆಿೇಶಣೆ 

  ಪೇಠಿಕೆ – ಆರ್ಥಾಔ ಚಂತನೆ ಭತುು ವಿಶೆಿೇಶಣೆಖಳ ನಡ್ುವಿನ ಯತಹಯಷ - ಬಹಯತದ ಆರ್ಥಾಔ ಚಂತಔಯು, ಆರ್.ಡಿ.ದತು, ದಹದಹಫಹಯಿ ನಯೆ ೇಜ, 

ಎಂ.ಕೆ.ಗಹಂಧಿ, ಆರ್ಥಾಔ  

ಚಂತಔಯಹಗಿ ಭತುು ವಿಶೆಿೇಶಔಯಹಗಿ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್, ಬಹಯತದ ಆರ್ಥಾಔ ಚಂತನೆಮಲ್ಲಿ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಸಹೆನಭಹನ. 

ಅಧಹಯಮ – 3 – ಔೃಷ್ಠ ಅಥಾಶಹಷರಕೆಕ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಕೆ ಡ್ುಗೆ 

  ಪೇಠಿಕೆ – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಬ ಹಿಡ್ುಳ್ವ ಭತುು ಹಿಡ್ುಳ್ವ ಕೆ ರೇಢೇಔಯಣ – ಅಥಾವಿಯಣೆ - ಷಭುದಹಮ ಫೆೇಸಹಮ - ಬ  ಡೆತನದ ಷಭಸೆಯಖಳು – 

ಗಿರಿಜನಯಲ್ಲಿ  

ಬ  ಹಿೇನತೆ – ಅಧಿಔ ವರಭ ಉಯೇಖ ಭತುು ಫಂಡ್ವಹಳ ಷಂಚಮನ – ಔೃಷ್ಠ ಔುರಿತು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಟಹುಯೆ ಅಲ್ೆ ೇಔನ 

ಅಧಹಯಮ – 4 - ಸಣಕಹಸ್ಥನ ಅಥಾಶಹಷರಕೆಕ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಕೆ ಡ್ುಗೆ 

  ಸಣ ಭತುು ಸಣಕಹಸ್ಥನ ಅಥಾಶಹಷರ ಔುರಿತ ಪೇಠಿಕೆ - ಬಿರಟಿಷ್ ಬಹಯತದ ಸಣಕಹಷು ಯಸೆ ೆ– ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಸಣಕಹಷು ಷುಧಹಯಣಹ ಯೇಜನೆ - 

ಬಹಯತದ  

ಸಣಕಹಷು ಯಸೆೆಮಲ್ಲ ಿಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಸಹೆನಭಹನ 



ಅಧಹಯಮ – 5 – ಯಹಜಷವ ಅಥಾಶಹಷರಕೆಕ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಕೆ ಡ್ುಗೆ 

  ಯಹಜಷವ ಅಥಾಶಹಷರ: ಪೇಠಿಕೆ - ಮಹಾಮ ಆದಹಮ ಭ ಲಖಳು - ಹರಂತ್ರೇಮ ಸಣಕಹಷು ಔುರಿತು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಧಯಮನ – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ 

ವೆಚಚಷ ತರಖಳು –  

ರಷುುತ ಯಹಜಷವ ಷಭಸೆಯಖಳ್ವಗೆ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಚಂತನೆಖಳ ರಷುುತತೆ 

ತ್ರರಕೆ – 3 - ಬಹಯತ್ರೇಮ ಷಭಹಜ ಭತುು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ 

 

ಅಧಹಯಮ – 1:  ವಿಮೊೇಚನಹ ಸ್ಥದಹಿಂತ: ಫ ಔರ್. ಟಿ. ವಹಷ್ಠಂಖುನ್, ಭಹಟಿಾನ್ ಲ ಥರ್ ಕಂ್, ನೆಲಿನ್ ಭಂಡೆೇಲ್ಹ ಅಯ ರಿಔಲಪನೆಮ ಷಭಹಜ ಹಹಖ  ರಬುತವ 

ಅಧಹಯಮ – 2: ಬಹಯತದ ಸಹಭಹಜಔ ಷಭಸೆಯಖಳು ಹಹಖ  ಅುಖಳ ರಿಹಹಯಖಳ ಫಗೆಗೆ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ವಿಶೆಿೇಶಣೆಖಳು: ಜಹತ್ರದಿತ್ರ, ಅಷಪೃವಯತೆ, ಆದವಹಸ್ಥಖಳು 

ಹಹಖ  ಅಲಪಷಂಖಹಯತಯು 

ಅಧಹಯಮ – 3: ಜಹತ್ರದಿತ್ರ ಔುರಿತು ತೌಲನಿಔ ಅಧಯಮನ: ಬಹಯತದ ಜಹತ್ರದಿತ್ರ ಔುರಿತು 12ನೆೇ ವತಭಹನದ ವಯಣ ಚಳಳ್ವ - ಫಷಣಣ, ಭಹದಹಯ ಚೆನನಮಯ, ಕಹಳವೆವ, 

ಅಂಬಿಖಯ ಚೌಡ್ಮಯ,  

ಷ ಳ  ೆಷಂಔವೆವ – ಗಹಂಧಿ, ಲ್ೆ ೇಹಿಮಹ ಹಹಖ  ೆರಿಮಹರ್ ಅಯುಖಳ ಭ ಲ ಠ್ಯಖಳನುನ ಅನುಲಕ್ಷಿಸ್ಥ. 

ಅಧಹಯಮ – 4: ಹಿಂದ ಧಭಾ ಹಹಖ  ಫೌದಿಧಭಾ ಔುರಿತು ಅಂಫೆೇಡ್ಕಯಯ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನ. ಭತಹಂತಯ ಮಹಕೆ? 

ಅಧಹಯಮ – 5: ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಫಯಸ “ವೃದರಯು ಮಹಯು?” ಠ್ಯನುನ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ್ವಂದ ಒದಷುುದು ಹಹಖ  ಅರಿಂದಲ್ೆ ವಿಶೆಿೇಶಣೆಗೆ ಳಡಿಷುುದು. 

 

ತ್ರರಕೆ – 4 - ಬಹಯತ್ರೇಮ ಷಂವಿಧಹನಕೆಕ ಡಹ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಕೆ ಡ್ುಗೆ 

ಅಧಹಯಮ – 1 - ಷಂವಿಧಹನ ಶಹಷನ ಷಬೆಮಲ್ಲ ಿಅಧಯಕ್ಷಯಹಗಿ ಡಹ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಹತರ 



ಅಧಹಯಮ – 2 – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನದಲ್ಲಿ ಸಹಭಹಜಔ ನಹಯಮ, ಷಂವಿಧಹನದ ರಸಹುನೆ, ಭ ಲಬ ತ ಸಔುಕಖಳು (ಬಹಖ – 3) ವಿಧಿ: 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 – 

ಯಹಜಯನಿೇತ್ರ  

ನಿದೆೇಾವಔ ತತವಖಳು, ಸಹಭಹಜಔ ನಹಯಮದ ಯಕ್ಷಣೆ. 

ಅಧಹಯಮ – 3 – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಚಂತನೆಮಲ್ಲ ಿಷಂವಿಧಹನಹತಮಔ ರಿಹಹಯಖಳು 

ಅಧಹಯಮ – 4 – ತಳ ಷಭುದಹಮಖಳ್ವಗೆ ಸಹಭಹಜಔ ನಹಯಮ ದಗಿಷುಲ್ಲ ಿನಹಯಮಹಂಖದ ಹತರ 

ಅಧಹಯಮ – 5 – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಮಲ್ಲಿ ಬಹಯತದ ಷಂಮುಔು ಷವಯ  - ವಿಶೆೇಶವಹಗಿ ವಿಧಿ 256 ಭತುು 365 

 

ತ್ರರಕೆ 5 - ಖಣಔಮಂತರ ದ ಭ ಲ ವಿಶಮಖಳು ಭತುು ಖಣಔಮಂತರದ ಭ ಲಔ ಔಛೆೇರಿ ಮಹಂತ್ರರೇಔಯಣ 

ಅಧಹಯಮ 1. ಖಣಔಮಂತರ ಷಂಷಕಯಣೆ ಯಸೆೆಮ ಅಂವಖಳು 

ಖಣಔಮಂತರ ಯಸೆೆಮ ರಿಚಮ. ಖಣಔಮಂತರದ ಫೆಳಣಿಗೆ (ಪೇಳ್ವಗೆಖಳು). ಖಣಔಮಂತರದ ಮಂತಹರಂವದ  ಬಹಖಖಳು (ಖಣಔಮಂತರ ಬಹಖಖಳ ಟುು ಯೆೇಖಹಚತರ 

ನಕ್ಷೆ, ಇನುಪಟ್ (ಊಡಿಕೆ) ಸಹಧನಖಳು, ಓಟುಪಟ್ (ಪಲ್ಲತಹಂವ  ಡೆಮು )ಸಹಧನಖಳು, ಕೆೇಂದರೇಮ ಷಂಷಕಯಣ ಗಟಔ (ಸ್ಥ.ಪಮು), ಷಮಯಣ ಗಟಔ, ಷಮಯಣ ಗಟಔದ 

ಬಹಖಖಳು, ಕಂ, ಕಓ, ರಿಜಸಹರಯ ಗಳು, ದತಹುಂವ/ಭಹಹಿತ್ರ ಷಂಖರಸ  ಸಹಧನಖಳು, ¥sóÁ್ ಲಪ ಡಿಸ್ಕ, ಆಮಸಹಕಂತ್ರಮ ಧೃಡ್ಭುದರಕೆ, ಸಹಂದರ ತಟೆು (ಸ್ಥ,ಡಿ.) 

ಅಧಹಯಮ 2. ಷಂಖಹಯ ದಿತ್ರ 

ಖಣಔಮಂತರಖಳಲ್ಲಿ ದತಹುಂವ/ಭಹಹಿತ್ರ ಖಳ ಖುಯುತ್ರಷುುದು. ಷಂಖಹಯ ದಿತ್ರಮ ರಿಚಮ ( ದಭಹನ ಷಂಖಹಯ ದಿತ್ರ, ಅಶಾಭಹನ ಷಂಖಹಯ ದಿತ್ರ, ಷೆ ೇಡ್-ದವಭಹನ 

ದಿತ್ರ). ಅಲ್ಹಗರಿದಸ, ¥sóÉ್ ಲ  ಚಹಟ್ಾ (ಖತ್ರನಕ್ಷೆ), ಖಣಔಮಂತರ ಮಂತಹರಂವ ಔರಭಹಳ್ವ ಷ ಚ ಬಹಷೆಖಳು, ಮಂತಹರಂವ, ಷ ಔು ಉದಹಸಯಣೆಖಳೄೆಂದಗೆ ಮಂತಹರರಂವದ 

ಫಗೆಖಳು 

ಅಧಹಯಮ 3. ಖಣಔಮಂತರ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ ಯಸೆ ೆ



ಖಣಔಮಂತರ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ ಯಸೆೆಮ ರಿಚಮ. ಖಣಔಮಂತರ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ ಯಸೆೆಮ ಕಹಮಾಖಳು. ಡಿಒಎಷ (ಆಓS)ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ ಯಸೆೆಮ - ಏಔಯಕು 

ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ ಯಸೆೆಮ ಅಧಯಮನ.  ತ್ರiಟಿಜoತ್ರs ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ ಯಸೆೆರಿಚಮ ಭತುು ಅಬಹಯಷ. (ರಸಹು, ಉಯೇಖಖಳು, ಭ ಲ  ಷ ಚಕೆ ಭತುು ಔಡ್ತಖಳ 

ನಿಭಹಾಣ, ನಔಲು, ಅಳ್ವಷುವಿಕೆ) ತ್ರiಟಿಜoತ್ರs ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ ಯಸೆೆಮಲ್ಲಿ  ಉಯೇಗಿಷು ಮಂತಹರಂವಖಳು, ಮಂತಹರಂವಖಳ ತುಂಬಿಷುವಿಕೆ 

ಅಧಹಯಮ 4. ಖಣಔಮಂತರ ಉಯೇಖಖಳು ಭತುು ಔಛೆೇರಿ ಮಹಂತ್ರರೇಔಯಣ 

ಖಣಔಮಂತರದ ವೆೈಜ್ಞಹನಿಔ, ವಹವಹಹರಿಔ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಇತಹಯದ ಉಯೇಖಖಳು. ಎಸ ಎಸ್ -ರ್ಡಾ    ( ತರ ಯಚನೆ, ಅಕ್ಷಯಖಳ ಔುವಲ ನಿಾಸಣೆ, ರಿಡಿಖಳ ಉಯೇಖ) 

ಎಸ ಎಸ್ - ಎಕೆಿಲ್ಮ್ (ಎಸ ಎಸ್ - ಎಕೆಿಲ್ಮ್ ಫಳಷು ಕಹಮಾಹಹಳೆಖಳನುನ ಉಯಗಿಷು ಭ ಲ ಆಂವ/ವಿಶಮಖಳು, ಕಹಮಾಹಹಳೆಖಳ ಭ ಲ ಕಹಮಾಖಳು, ನಕ್ಷೆಖಳ 

ಯಚನೆ ಭತುು ಉಯೇಖ). ರ್ ಹಯಿಂಟ್ -   (ರ್ ಹಯಿಂಟ್ ಭ ಲಔ ವಿಶಮ ರಷುುತ ಡೆಷುುದಯ ಭ ಲ ಆಂವಖಳು, ರ್ ಹಯಿಂಟ್ ನ ಪಲಔಖಳ ಯಚನೆ 

ಭತುು ಉಯೇಖ, ರ್ ಹಯಿಂಟ್ ಭ ಲಔ ಷಯಳ ವಿóಶಮದ ರಷುುತ ಡಿಷು                                                                                                      

 

ಅಧಹಯಮ 4. ಅಂತಜಹಾಲ 

ಅಂತಜಹಾಲದ ರಿಚಮ, ಅಂತಜಹಾಲ ಷಂಔಾಕೆಕ ಫೆೇಕಹಖು ಭ ಲಬುತ ಅವಯಕೆತೆಖಳು,  ಲ್ಮ್ರ್ ವೆೈರ್ಡ ವೆಬ್ - ಅಂತಜಹಾಲದಲ್ಲಿನ ವಹಯಔ ಭಹಹಿತ್ರ ಯಸೆ.ೆ 

ಜಹಲತಹಣ,  ಅಂತಜಹಾಲದ ಫಳಕೆ, ವಿದುಯನಹಮನ ಅಂಚೆ / ಇ-ಅಂಚೆ ಭತುು ಅದಯ ಹರಭುಕಯತೆ, ಅಂತಜಹಾಲದಲ್ಲಿ ಭಹಹಿತ್ರ ಶೆೃೇಧನೆ, ಇ-ವಹಣಿಜಯ, ಇ-ಆಡ್ಳ್ವತ, ಇ-

ಫಹಯಂಕಂ್. 

(ಷ ಚನೆ: ಈ ಅಧಹಯಮ ಬೆ ೇಧನೆಗೆ, ಅಂತಜಹಾಳದ ಷಂಔಾದ ಅವಯಕೆತೆ ಇಯುತುದೆ)   

 

  

ಎಯಡ್ನೆೇ ಸೆರ್ಮಷುರ್ 

ತ್ರರಕೆ – 6 - ಡಹ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಯಹಜಕೇಮ ತತುವಜ್ಞಹನ 



ಅಧಹಯಮ – 1 – ಯಹಜಯ ಭತುು ಷಭಹಜ ಔುರಿತು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನ 

ಅಧಹಯಮ – 2 – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ರಿಔಲಪನೆಮ ತ್ರರಯತನ - ಸಹವತಂತರಯ, ಷಭಹನತೆ ಭತುು ಸೆ ೇದಯತವ 

ಅಧಹಯಮ – 3 – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಖರಹಿಕೆಮ ರಜಹರಬುತವ - ರಜಹರಬುತವು ಮವಸ್ಥವಗೆ ಳುಲು ಅಯು ಷ ಚಸ್ಥದ ಅಖತಯ ಅಂವಖಳು 

ಅಧಹಯಮ – 4 – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಭತುು ಭಹಕ್ರ್ಸ್ ವಹದ 

ಅಧಹಯಮ – 5 - ಸಔುಕಖಳನುನ ಔುರಿತು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನ – ವಿಶೆೇಶವಹಗಿ ಅಯ ಯಹಜಯಖಳು ಭತುು ಅಲಪಷಂಖಹಯತಯು 

 

ತ್ರರಕೆ – 7 - ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಆರ್ಥಾಔ ಚಂತನೆ – II 

ಅಧಹಯಮ – 1 – ಆರ್ಥಾಕಹಭಿೃದ ಿಭತುು ಭಹನವಹಭಿೃದ ಿ

  ಆರ್ಥಾಕಹಭಿೃದಿಮ ರಿಬಹನೆ – ಆರ್ಥಾಔ ಫೆಳಣಿಗೆ – ಭಹನ ಷಂನ ಮಲ ಅಭಿೃದಿ ಭತುು ಭಹನವಹಭಿೃದಿ ನಡ್ುವಿನ ಯತಹಯಷ - ಸಹಭಹಜಔ 

ಫಂಡ್ವಹಳ –  

ಅಭಿೃದಿಮ ಸಹಭಹಜಔ-ಸಹಂಷೃತ್ರಔ ಆಮಹಭಖಳು. 

ಅಧಹಯಮ – 2 - ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಭತುು ವರಭ (ಕಹರ್ಮಾಔ) ಅಥಾಶಹಷರ 

  ವರಭ (ಕಹರ್ಮಾಔ) ಔುರಿತು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನ - ವರಭ ಶೆೃೇಶಣೆಮ ಸಹಭಹಜಔ ಸ್ಥದಹಿಂತ - ವರಭ ಶೆೃೇಶಣೆಮ ಸಹಭಹಜಔ, ಸಹಂಷೃತ್ರಔ, ಧಹರ್ಮಾಔ 

ಆಮಹಭಖಳು  

– ದಲ್ಲತ ಕಹರ್ಮಾಔಯ ಆರ್ಥಾಔ ಂಚತತೆ - ನಿಯುದೆ ಯೇಖಕೆಕ ರಿಹಹಯಖಳು. 

ಅಧಹಯಮ – 3 – ಯಹಷ್ಠರೇಮ ಆರ್ಥಾಔತೆ ಭತುು ಷಭಹಜ ಔುರಿತ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನ 



  ಪೇಠಿಔ – ಆರ್ಥಾಔತೆ ಭತುು ಷಭಹಜ – ಆರ್ಥಾಔ ಯಸೆೆಖಳು – ಯಹಷ್ಠರೇಮ ಭತುು ಅಧಿೇನ ಯಹಷ್ಠರೇಮ ಅಥಾಶಹಷರ – ಆರ್ಥಾಔ ಚಟುಟಿಕೆಖಳಲ್ಲಿ ಯಹಶರದ 

ಹತರ: ಸಂಚಕೆ,  

ವಿತಯಣೆ ಭತುು ಸ್ಥೆಯತೆ ಕಹಮಾಖಳು – ಆರ್ಥಾಔತೆಮ ಉದೆಿೇವಖಳು: ಫೆಳಣಿಗೆ ಔುರಿತ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನ. 

  

ಅಧಹಯಮ – 4 – ಅಭಿೃದಿ ಭತುು ಯೇಜನೆ ಔುರಿತ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನ 

  ಔೃಷ್ಠ ಆರ್ಥಾಔತೆಮ ಔುರಿತು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನ – ಕೆೈಗಹರಿೇಔಯಣ - ಫಡ್ತನ – ನಿಯುದೆ ಯೇಖ – ಕೆೇಂದರೇಔೃತ ಯೇಜನಹ ಯಸೆೆಮ ರ್ಮತ್ರಖಳು 

– ಅನಹನುಔ ಲ  

ಹೆ ಂದಯು ಖಾದ ಜನರಿಗಹಗಿ ಅಭಿೃದಿಗಹಗಿ ಷಭಂಜಷ ಯೇಜನಹ ಮಂತರದ ಅವಯಔತೆ. 

ಅಧಹಯಮ – 5 - ಷವತಂತರ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತಯ ಆರ್ಥಾಔ ಸ್ಥೆತ್ರ-ಖತ್ರಖಳು 

ಅಥಾಶಹಷರ ಭತುು ಜಹತ್ರಖಳ ಔುರಿತಂತೆ ಪೇಠಿಕೆ – ತಹಯತಭಯ ಭತುು ಂಚನೆ - ಬಹಯತದ ಆರ್ಥಾಔತೆ ಭತುು ಉದೆ ಯೇಖ ಯಚನೆ – ಕ್ಷೆೇತರವಹಯು ಭತುು ಕರಮಹವಹಯು ಹಲು – 

ಆಸ್ಥು ಭತುು ಆದಹಮದ ವಿತಯಣೆ – ದಲ್ಲತಯಲ್ಲಿ ಫಡ್ತನ ಭತುು ನಿಯುದೆ ಯೇಖ – ಇತ್ರುೇಚನ ಆರ್ಥಾಔ ನಿೇತ್ರಖಳು: ಉದಹರಿೇಔಯಣ, ಖಹಷಗಿೇಔಯಣ ಭತುು ಜಹಖತ್ರೇಔಯಣ ಭತುು 

ದಲ್ಲತಯ ಮೇಲ್ಲನ ಇುಖಳ ರಿಣಹಭ – ಔಲ್ಹಯಣ ಕಹಮಾಔರಭಖಳ ಟಹುಯೆ ತುಲನೆ – ದಲ್ಲತಯ ಭುಂದನ ಷವಹಲುಖಳು ಭತುು ಅಕಹವಖಳು – ಭುಂದನ 

ತಂತೆ ರೇಹಮಖಳು. 

 

ತ್ರರಕೆ – 8 - ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಸಹಭಹಜಔ ತತವಜ್ಞಹನ: ವಿದಯಭಹನ ಹಹಖ  ರಷುುತತೆ 

ಅಧಹಯಮ – 1: ಬಹಯತದಲ್ಲ ಿಹಿಂದುಳ್ವದ ಖಾಖಳ ಚಳಳ್ವಖಳು, ಷವಯ , ಸಹಧನೆಖಳು ಹಹಖ  ರ್ಮತ್ರಖಳು, ಹಿಂದುಳ್ವದ ಖಾಖಳ ಫಗೆಗೆ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನ 



ಅಧಹಯಮ – 2: ಬಹಯತದ ದಲ್ಲತ ಚಳಳ್ವ ವಿಶೆೇಶವಹಗಿ ಔನಹಾಟಔನುನ ಅನುಲಕ್ಷಿಸ್ಥ - ಸಹಧನೆಖಳು ಹಹಖ  ರ್ಮತ್ರಖಳು - ಸಹಭಹಜಔ-ಯಹಜಕೇಮ ರಿತಾನೆಮಲ್ಲ ಿ

ಹಿಂದುಳ್ವದ ಖಾಖಳ  

ಚಳಳ್ವ ಹಹಖ  ದಲ್ಲತ ಚಳಳ್ವಮ ಹರಭುಕಯತೆ. 

ಅಧಹಯಮ – 3: ಭಹಿಳಹ ವಿಮೊೇಚನೆಗೆ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಕೆ ಡ್ುಗೆಖಳು - ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಭಹಿಳಹ ಚಳಳ್ವ ಹಹಖ  ದಲ್ಲತ ಭಹಿಳಹವಹದ. 

ಅಧಹಯಮ – 4: ರಬುತವದ ವಿವಿಧ ಷಭಹಜ ಔಲ್ಹಯಣ ಭಹನಖಳು ಹಹಖ  ಅುಖಳ ಅನುಷಹಿನ 

ಅಧಹಯಮ – 5: ತಹಯತಭಯದ ನ ಷವಯ ಖಳು: ಖಾ, ಜಹತ್ರ, ಲ್ಲಂಖ, ಕೆ ೇಭುವಹದ ಹಹಖ  ಆರ್ಥಾಔ ವಕುಖಳ ಹೆ ಷ ವಿಧಹನಖಳು 

 

ತ್ರರಕೆ – 9 - ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಖರಹಿಕೆಮಲ್ಲ ಿಕಹನ ನು ಭತುು ಸಹಭಹಜಔ ಫದಲ್ಹಣೆ 

ಅಧಹಯಮ – 1 – ಕಹನ ನಿನ ವಹಯಖಹಯನ, ಸಹಭಹಜಔ ಫದಲ್ಹಣೆಮ ವಹಯಖಹಯನ, ಕಹನ ನು ಭತುು ಸಹಭಹಜಔ ಫದಲ್ಹಣೆಮ ಷಂಫಂಧ, ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಮಲ್ಲಿ ಸಹಭಹಜಔ  

ಫದಲ್ಹಣೆಮ ಅಂವಖಳು 

ಅಧಹಯಮ – 2 - ಫಹಂಫೆ ಶಹಷನ ಷಬೆಮ ಷದಷಯಯಹಗಿ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಹತರ - ಸಹಭಹಜಔ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡ್ುಲ್ಲಿ ಶಹಷನಖಳ ಫದಲ್ಹಣೆ – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಮಲ್ಲ ಿ

ಷುಧಹರಿತ  

ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳ ಷಂಫಂಧ – ಕಹರ್ಮಾಔ ಔಲ್ಹಯಣ ಭಹನ. 

ಅಧಹಯಮ – 3 - ಬಹಯತ ಷಂವಿಧಹನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಣಹತಮಔ ತಹಯತಭಯ ಔುರಿತು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ಖರಹಿಕೆ – ವಿಧಿ15(3), 15(4), ಭತುು 16(4). 

ಅಧಹಯಮ – 4 – ಕಹನ ನು ಭತುು ಯಹಜಕೇಮ ರ್ಮೇಷಲ್ಹತ್ರ – ಯಹಜಯ ಭತುು ಷಂಷತ್ರುನ ಶಹಷನಖಳು, ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಅಯ ದೃಷ್ಠಿಮಲ್ಲ ಿಭತದಹನದ ಸಔುಕ ಹಹಖು ೂನಹ 

ಪಂದದ ರಷುುತತೆ. 



ಅಧಹಯಮ – 5 – ಯಹಷ್ಠರೇಮ ರಿಶಿಶು ಜಹತ್ರ, ರಿಶಿಶು ಂಖಡ್ದ ಆಯೇಖದ ಯದಖಳ ಚಚೆಾ. 

ತ್ರರಕೆ – 10 - ಷಂಶೆೃೇಧನಹ ವಿಧಹನ ಹಹಖ  ಷಭಹಜ ವಿಜ್ಞಹನದ ಷಭಕಹಲ್ಲೇನ ವಿದಯಭಹನಖಳು 

ಅಧಹಯಮ – 1: ಷಂಶೆೃೇಧನಹ ವಿಧಹನದ ಅಥಾ, ಉದೆಿೇವಖಳು, ಸಹಧನ ಭತುು ಷಲಔಯಣೆಖಳು – ದತಹುಂವ ಷಂಷಕಯಣೆ, ಯದಮ ಫಯಣಿಗೆ. 

ಅಧಹಯಮ – 2: ದಲ್ಲತ ಸಹಹಿತಯ – ಅಥಾ, ವಹಯಖಹಯನಖಳು ಭತುು ಹರಭುಕಯತೆ. ಷವಹಲುಖಳು ಹಹಖ  ರ್ಮತ್ರಖಳು 

ಅಧಹಯಮ – 3: ದಲ್ಲತ ಸಹಹಿತಯದ ಹರತ್ರನಿಧಿಔ ಫಯಸಖಳು 

  ಕೆ. ಬಿ. ಸ್ಥದಿಮಯ: ದಸನದ ಔಥೆ (ಔವಿತೆ) 

  ಭ ಡಹನಔ ಡ್ು ಚನನಸಹವರ್ಮ: ಜಹತ್ರದಿತ್ರ ಹಹಖ  ಭಹನಸಔುಕ ಉಲಂಿಗನೆ (ರಫಂಧ) 

  ಬಿ.ಟಿ.ಜಹಸನವಿ: ಔಳುುಫಳ್ವು (ಷಣಣಔಥೆ) 

  ಫಂಜಗೆಯೆ ಜಮರಕಹಶ್: ದೆೇಶಿ ಷಂಷೃತ್ರ ಭತುು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ (ರಫಂಧ) 

ಅಧಹಯಮ – 4: ಸಹಂಷೃತ್ರಔ ಅಧಯಮನ - ಸಹಂಷೃತ್ರಔ ಅಧಯಮನದ ವಿಸಹುಯ ಹಹಖ  ಹರಭುಕಯತೆ – ಸಹಂಷೃತ್ರಔ ಅಧಯಮನದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತ ಷಂಷೃತ್ರಮ ಸಹೆನ. 

 

ಅಧಹಯಮ – 5: ದಲ್ಲತ ವಿಶಮಖಳ್ವಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳ್ವಂದ ಕಹಮಾಯೇಜನೆ (ಫಯಣಿಗೆ) 

 

ಠ್ಯಔರಭ – ಷಟಿಾಫಿಕೆೇಟ್ ಕೆ ೇಸ್ಾ – ಮೊದಲನೆ ಸೆರ್ಮಷುರ್ 

 

ತ್ರರಕೆ – 1 - ಡಹ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಭತುು ಭಹನ ಸಔುಕಖಳು 



ಅಧಹಯಮ – 1 – ಭಹನ ಸಔುಕಖಳು: ಉಖಭ, ರಿಔಲಪನೆ, ಫೆಳಣಿಗೆ, ಅಂತಯಯಹಷ್ಠರೇಮ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನಖಳು 

ಅಧಹಯಮ – 2 – ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಹಹಖ  ಭಹನ ಸಔುಕಖಳು: ಚಂತನೆ, ಖರಹಿಕೆ, ಕೆ ಡ್ುಗೆಖಳು 

ಅಧಹಯಮ – 3 – ಭಹನ ಸಔುಕಖಳ ರಷುುತತೆ: ಭಹನ ಸಔುಕಖಳು ಭತುು ಸಹಾಜನಿಔ ನಿೇತ್ರ, ಔರಭ, ಅಂಚನಲ್ಲಯಿು ಖಾಖಳ ಜೇನಹಧಹರಿತ ಔರಭ, ಜಹಖತ್ರೇಔಯಣ ೆರೇರಿತ 

ಸಹಭಹಜಔ  

ಹೆ ಯಖುಳ್ವಮುವಿಕೆ 

ಅಧಹಯಮ – 4 – ಭಹನ ಸಔುಕಖಳ ಜಹತ್ರ:  ಯಹಷ್ಠರೇಮ ಭಹನ ಸಔುಕಖಳ ಆಯೇಖದ ಹತರ - ಷಂವಿಧಹನಹತಮಔ ರಿಹಹಯಖಳು – ಷಕಹಾಯೆೇತುಯ ಷಂಸೆಖೆಳ ಹತರ – 

ಭಹಧಯಭದ ಹತರ,  

ಷಂಫಂಧಿತ ವಿಚಹಯಖಳು 

 

  

ಎಯಡ್ನೆೇ ಸೆರ್ಮಷುರ್ 

 

ತ್ರರಕೆ – 2 - ಡಹ. ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ಭತುು ದಭನಿತ ಖಾಖಳ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು 

ಅಧಹಯಮ – 1 : ರಿಶಿಶು ಜಹತ್ರ / ಂಖಡ್ಖಳ ಸಔುಕಖಳ ಔುರಿತು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನ: ಷಂವಿಧಹನಹತಮಔ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು, ರಿಶಿಶು ಜಹತ್ರ ಯಹಷ್ಠರೇಮ ಆಯೇಖ ಭತುು ರಿಶಿಶು 

ಂಖಡ್ಖಳ  

ಯಹಷ್ಠರೇಮ ಆಯೇಖ, ರಿಶಿಶು ಜಹತ್ರ / ಂಖಡ್ದಯ ಸಔುಕಖಳ ಉಲಂಿಗನೆ, ದೌಜಾನಯ ತಡೆ ಕಹಯಿದೆ. 



ಅಧಹಯಮ – 2 : ಭಹಿಳಹ ಸಔುಕಖಳು ಫಗೆ ಔುರಿತು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನ: ಷಂವಿಧಹನಹತಮಔ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು, ಭಹಿಳಹ ಯಹಷ್ಠರೇಮ ಆಯೇಖ, ರಿಶಿಶು ಜಹತ್ರ / ಂಖಡ್ದ 

ಭಹಿಳೆಮಯ ಸಔುಕಖಳು,  

ಭಹಿಳಹ ಸಔುಕಖಳ ಉಲಂಿಗನೆ, ಹಿಂದ  ಕೆ ೇರ್ಡ ಭಷ ದೆ. 

ಅಧಹಯಮ – 3 : ಹಿಂದುಳ್ವದ ಖಾಖಳು ಭತುು ಅಲಪಷಂಖಹಯತಯ ಸಔುಕಖಳು ಔುರಿತು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೇನ: ಷಂವಿಧಹನಹತಮಔ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು, ಹಿಂದುಳ್ವದ ಭತುು ಅಲಪಷಂಖಹಯತಯ 

ಯಹಷ್ಠರೇಮ  

ಆಯೇಖ, ಹಿಂದುಳ್ವದ ಖಾ ಭತುು ಅಲಪಷಂಖಹಯತಯುಖಳ ಸಔುಕಖಳು, ಭಂಡ್ಲ್ಮ್ ಆಯೇಖ, ಯಂಖನಹಥ್ ರ್ಮಶಹರ ಆಯೇಖ. 

ಅಧಹಯಮ – 4 : ಕಹರ್ಮಾಔ ಸಔುಕಖಳು ಔುರಿತು ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಠಕಿೆ ೇನ: ಫಹಂಫೆ ವಿಧಹನ ರಿಶತ್ರುನಲ್ಲಿ ಅಂಫೆೇಡ್ಕರ್, ಖನಾರ್ ಕಹಮಾಕಹರಿ ರಿಶತ್ತು, ಷಂವಿಧಹನತಮಔ 

ಯಕ್ಷಣೆಖಳು, ಸಹವತಂತರಯ  

ಬಹಯತದಲ್ಲ ಿಕಹರ್ಮಾಔ ಕಹಯಿದೆಖಳು. 

 


