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ಇತಿಹಾಸ 
1. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರಕ ೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ್ 

ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 
1. ಪಕ ೋರ್ುುಗೋಸರ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವಕೈಸರಾಯ್ ಆಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ 
ಬಂದವನ್ು.  

ಎ) ಆಲ್್ಫೋನ್್ ೊ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಬಿ) ರಾಬರ್ಟ್ ಕಲ್ೈವ್  
ಸಿ) ಡ್ಪ್್ಲ ಡಿ) ಫ್ಾಾನ್ಸೊಸ್್ೊ ಡಿ ಆಲ್ೆಡ್ 
2. ಭಾರತದಲ್ಲಿದದ ಫಕರಂರ್ರ ರಾಜಧಾನಿ  
ಎ) ಪ್ಾಾಂಡಿಚ್ೋರಿ ಬಿ)ಗ್್ೋವಾ ಸಿ)ಸ್ರತ್ ಡಿ)ಕಲ್ಲಲಕ್್ ೋಟ್ 
3. ‘ನಿೋಲ್ಲ ನಿೋರಿನ್ ನಿೋತಿ’ಯನ್ುನ ಜಾರಿಗಕ ತಂದವನ್ು. 
ಎ) ಆಲ್್ಫೋನ್್ ೊ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಬಿ) ರಾಬರ್ಟ್ ಕಲ್ೈವ್  
ಸಿ) ಡ್ಪ್್ಲ ಡಿ) ಫ್ಾಾನ್ಸೊಸ್್ೊ ಡಿ ಆಲ್ೆಡ್ 
4. ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ -- ಮತುು -- ಆಗಮನ್ದ ನ್ಂತರ 
ಪಕ ೋರ್ುುಗೋಸರು ರಾಜಕೋಯವಾಗ ಕಳಕಗುಂದಿದರು. 

ಎ) ಫ್್ಾಾಂಚರಬ & ಇಾಂಗ್ಲಲಷರ ಬಿ) ಡಚಚರಬ & ಇಾಂಗ್ಲಲಷರ  
ಸಿ) ಅರಬುರಬ & ಇಾಂಗ್ಲಲಷರ ಡಿ) ಡಚಚರಬ & ಫ್್ಾಾಂಚರ 
5. ಈಸ್ಟಟ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಕ ಬಂಗಾಳದ ‘ದಿವಾನಿ’ ಹಕೆನ್ುನ --

---- ನಿೋಡಿದನ್ು.  
ಎ) ಜಹಾಾಂಗ್ಲೋರ್ ಬಿ) ಫ್ಾರ್ರ್ಕ ಶಿಯಾರ್  
ಸಿ) 2ನ್ೋ ಷಾ ಆಲ್ಾಂ ಡಿ) ಮೋರ್ ಖಾಸಿಾಂ 
6. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲ ಿ‘ದಿಿ ಪರಭುತಿ’ವನ್ುನ ಜಾರಿಗಕ ತಂದವನ್ು  
ಎ) ಆಲ್್ಫೋನ್್ ೊ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಬಿ) ರಾಬರ್ಟ್ ಕಲ್ೈವ್ ಸಿ) ಡ್ಪ್್ಲ ಡಿ) 
ಫ್ಾಾನ್ಸೊಸ್್ೊ ಡಿ ಆಲ್ೆಡ್ 

 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. 1453ರಲ್ಲಿ ಆಟಕ ೋಮಾನ್ ಟ್ಕುರು ಯಾವ ನ್ಗರವನ್ುನ 
ವಶಪಡಿಸಿಕ್ಕ ಂಡರು?  

 1453ರಲ್ಲಲ ಟಕ್ರಬ ಕಾನ್ಸಾಟಾಂಟಿನ್್ೋಪಲ್ ನಗರವನಬು 
ವಶಪಡಿಸಿಕ್್ ಾಂಡರಬ. 

2. ವಕೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಾೆರಗಳು ಹಕ ಸ ಸಮುದರ ಮಾಗುಗಳ 
ಅನಕಿೋಷಣಕಗಕ ಸಹಕ್ಾರಿಯಾದವು. ಹಕೋಗಕ? 

 ಹ್್ಸ ವ್ೈಜ್ಞಾನ್ಸಕ ಆವಿಷಾೊರಗಳಾದ ದಿಕ್ೊಚಿ, ಆಸ್್ ರೋಲ್್ೋಬ್, 
ಸಿಡಿಮದಬು, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸಾಗರಯಾನ ಕೈ್ಗ್್ಳುುವ 
ನಾವಿಕರಿಗ ್ಸಹಕಾರಿಯಾದವು. 

3. ಭಾರತ ಹಾಗ  ಯುರಕ ೋಪ್ ನ್ಡುವಕ ಹಕ ಸ ಜಲ 
ಮಾಗುವನ್ುನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವನ್ು ಯಾರು? 

 ವಾಸ್್ೊೋಡಿಗಾಮ 
4. ಫಾರನಿಿಸಕ ೆ ಡಿ ಆಲ್ಕೆಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ನಿೋಲ್ಲ ನಿೋರಿನ್ ನಿೋತಿ’ಯನ್ುನ 
ಜಾರಿಗಕ ತರಲು ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು?  

 ಭ್ಮಯ ಮೋಲ್ಲನ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ ಬದಲ್ಬ ಸಮಬದಾದ ಮೋಲ್ಲನ 
ಏಕಸಾಾಮಯಕಾೊಗ್ಲ ನೌಕಾಶಕ್ತಿಯನಬು ಬಲ್ಪಡಿಸಬವುದಬ.  

5. ದಿವಾನಿ ಹಕುೆ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಭ್ ಕಾಂದಾಯ ವಸ್ಲ್ಲ ಮಾಡಬವ ಹಕೊನಬು ದಿವಾನ್ಸ 
ಹಕೊ್ನಬುವರಬ.  

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ‘ಕ್ಾನ್ಸಾಟಂಟಿನಕ ೋಪಲ್ ನ್ಗರವು ಯ ರಕ ೋಪಿನ್ ವಾಾಪಾರದ 
ಹಕಬ್ಾಾಗಲ್ಕಂದಕೋ ಪರಿಗಣಿಸಲಪಟಿಟತು’. ಈ ಹಕೋಳಿಕ್ಕಯನ್ುನ 
ಸಮರ್ಥುಸಿ. (ಮಧ್ಾಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತುು ಯುರಕ ೋಪ್ 
ನ್ಡುವಕ ವಾಾಪಾರ ಹಕೋಗಕ ನ್ಡಕಯುತಿುತುು?) 

 ಮಧ್ಯಕಾಲ್ದಲ್ಲಲಯ್ ಯಬರ್್ ೋಪ್, ಭಾರತ್ ಮತ್ಬಿ ಇತ್ರ 
ಏಷಾಯದ ದ್ೋಶಗಳ ನಡಬವ್ ವಾಯಪ್ಾರ ಮಬಾಂದಬವರಯ್ಿತ್ಬ.  

 ಏಷಾಯದ ಸರಕಬಗಳನಬು ಅರಬ್ ವತ್್ಕರಬ ಪ್ವ್ ರ್್ೋಮನ್ 
ಸಾಮಾಾಜಯದ ರಾಜಧಾನ್ಸಯಾದ ಕಾನ್ಸಾಟಾಂಟಿನ್್ೋಪಲ್ ನಗರಕ್ೊ 
ತ್ಲ್ಬಪಿಸಬತ್ತಿದುರಬ.  

 ಅಲ್ಲಲಾಂದ ಇಟಲ್ಲಯ ವತ್್ಕರಬ ಅವುಗಳನಬು ಕ್್ ಾಂಡಬ 
ಯಬರ್್ ೋಪಿನ ದ್ೋಶಗಳಲ್ಲಲ ಮಾರಬತ್ತಿದುರಬ. 

 ಹೋಗ್ ಕಾನ್ಸಾಟಾಂಟಿನ್್ೋಪಲ್ ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸರಕಬ 
ವಿನ್ಸಮಯ ಕೋ್ಾಂದಾವಾಗಬವ ಮ್ಲ್ಕ ಯ್ರ್್ೋಪಿನ 
ವಾಯಪ್ಾರದ ಹ್ಬ್ಾುಗ್ಲಲ್ಾಂದ್ೋ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟಿಟತ್ಬ. 

2. ಮೊದಲನಕೋ ಕ್ಾನಾುಟಿಕ್ ಯುದಧವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
 ಡ್ಪ್್ಲಯ ಕ್್ ೋರಿಕಯ್ ಮೋರ್ಗ ್ ಲಾಬ್್್ೋಡಿ್ನಾ ಎಾಂಬ 
ಫ್್ಾಾಂಚ್ ಸ್ೋನಾ ಮಬಖ್ಯಸಥನಬ ಮಾರಿಷಸ್ನ್ಸಾಂದ ಬಾಂದಬ 
ಮದಾಾಸನಬು ವಶಪಡಿಸಿಕ್್ ಾಂಡನಬ.  

 ಬಿಾಟಿಷರ ಸಹಾಯಕ್ೊ ಬಾಂದ ಕಾನಾ್ಟಿರ್ಕ ನವಾಬನಾದ 
ಅನಾರಬದಿುೋನನನಬು ಫ್್ಾಾಂಚರಬ ಸ್್ೋಲ್ಲಸಿದರಬ.  



 ಕ್್ ನ್ಗ ್ ಲಾಬ್್್ೋಡಿ್ನನಬ ಡ್ಪ್್ಲಗ ್ ತ್ತಳಿಸದ್ ಬಿಾಟಿಷರಿಾಂದ 
ಹಣಪಡ್ದಬ ಮಾರಿಷಸ್ಗ ್ಹ್್ರಟಬ ಹ್್ೋದನಬ.  

 ಅಾಂತ್ತಮವಾಗ್ಲ ಈ ಯಬದಧವು ಏರ್ಕೊ-ಲಾ- ಚಾಪ್್ಲ್ 
ಒಪಪಾಂದದ್್ ಾಂದಿಗ ್ಮಬಕಾಿಯವಾಯಿತ್ಬ. 

 ಕ್್ ನ್ಗ ್ ಎರಡನ್ಯ ಕಾನಾ್ಟಿರ್ಕ ಯಬದಧವು ‘ಪ್ಾಾಂಡಿಚ್ೋರಿ 
ಒಪಪಾಂದ’ದ್್ಾಂದಿಗ ್ಅಾಂತ್ಯವಾಯಿತ್ಬ. 

3. ಮ ರನಕೋ ಕ್ಾನಾುಟಿಕ್ ಯುದಧವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
 ಫ್್ಾಾಂಚರ ‘ಕೌಾಂರ್ಟ ಡಿ ಲಾಲ್ಲ’ಯಬ 1760ರಲ್ಲಲ ವಾಾಂಡಿವಾಷ್ 
ಕ್್ ೋಟ್ಗ ್ಮಬತ್ತಿಗ್ ಹಾಕಲ್ಬ ಪಾಯತ್ತುಸಿದನಬ.  

 ಈ ನ್ಸರ್ಾ್ಯಕ ವಾಾಂಡಿವಾಷ್ ಕದನದಲ್ಲಲ ಬಿಾಟಿಷ್ 
ಸ್ೋನಾಧಿಕಾರಿ ಐರ್ಕ್ಟನಬ ಫ್್ಾಾಂಚರನಬು ಸ್್ೋಲ್ಲಸಿದನಬ.  

 ಐರ್ಕ್ಟನಬ ಪ್ಾಾಂಡಿಚ್ರಿಗ್ ಮಬತ್ತಿಗ ್ ಹಾಕ್ತದಾಗ ಲಾಯಲ್ಲಯಬ 
1761ರಲ್ಲಲ ಬ್್ೋಷರತ್ಾಿಗ್ಲ ಶರರ್ಾದನಬ. 

4. ಪಾಿಸಿ ಕದನ್ಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣ ಮತುು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ುನ ತಿಳಿಸಿ.  
ಕಾರಣಗಳು 
 ದಸಿರ್ಕಗಳ ದಬರಬಪಯೋಗ  

 ಅನಬಮತ್ತ ಇಲ್ಲದ್ ಕ್್ ೋಟ್ಯ ದಬರಸಿಥ  

 ಕಪಬಪಕ್್ೋರ್್ ದಬರಾಂತ್  

ಪರಿರ್ಾಮಗಳು 
 ಭಾರತ್ತೋಯರಲ್ಲಲದು ಅನ್ೈಕಯತ್್, ಅಸಾಂಘಟನ್ ಮತ್ಬಿ 
ಲ್್ೋಭಿತ್ನವನಬು ಪಾದಶಿ್ಸಿತ್ಬ. 

 ಮೋರ್ ಜಾಫರ್ ಬಾಂಗಾಳದ ನವಾಬನಾದನಬ. 
 ಕಾಂಪನ್ಸಯಬ ಬಾಂಗಾಳ ಪ್ಾಾಾಂತ್ಯದಲ್ಲಲ ವಾಯಪ್ಾರದ ಅನ್ಸಬ್ಾಂಧಿತ್ 
ಹಕೊನಬು ಪಡ್ಯಿತ್ಬ. 

 ಮೋರ್ ಜಾಫರನಬ ಕಾಂಪನ್ಸಗ್ ಹದಿನ್ೋಳು ಕ್್ ೋಟಿ ಎಪಪತ್ಬಿ ಲ್ಕ್ಷ 
ರ್ಪ್ಾಯಿಗಳನಬು ನ್ಸೋಡಿದನಬ. 

5. ಬಕ್ಾಿರ್ ಕದನ್ದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು?  
 ಕಾಂಪನ್ಸಗ್ ಬಾಂಗಾಳದ ಮೋಲ್ಲನ ‘ದಿವಾನ್ಸ’ ಹಕೊನಬು ಎರಡನ್ೋ ಷಾ 
ಆಲ್ಾಂ ನ್ಸೋಡಿದನಬ. 

 ಷಾ ಆಲ್ಾಂ ವಾಷ್ಟ್್ಕ 26 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ಪ್ಾಯಿಗಳನಬು ಪಡ್ದಬ 
ಬಾಂಗಾಳದ ಮೋಲ್ಲನ ತ್ನು ಹಕೊನ್ುಲ್ಲ ಬಿಟಬಟಕ್್ಡಬ್ೋ್ಕಾಯಿತ್ಬ. 

 ಷಬಜ್-ಉದ್-ದೌಲ್ನಬ ಯಬದಧನಷಟ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ಲ 50ಲ್ಕ್ಷ 
ರ್ಪ್ಾಯಿಗಳನಬು ಕಾಂಪನ್ಸಗ್ ನ್ಸೋಡವುದಬ.  

 ಮೋರ್ ಜಾಫರ್ ಮರಣ ಹ್್ಾಂದಿದುರಿಾಂದ ಅವನ ಮಗನ್ಸಗ್ 
ವಿಶಾಾಾಂತ್ತ ವ್ೋತ್ನ ನ್ಸೋಡಿ ಬಾಂಗಾಳದ ಪ್ಣ್ ಆಡಳಿತ್ವನಬು 
ಕಾಂಪನ್ಸ ವಹಸಿಕ್್ಾಂಡಿತ್ಬ. 

6. ದಿಿ ಪರಭುತ ಿಪದಧತಿ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ರಾಬರ್ಟ್ ಕಲ್ೈವನಬ ಬಾಂಗಾಳದಲ್ಲಲ ದಿಾ ಪಾಭಬತ್ಾ ಪದಧತ್ತಯನಬು 
ಜಾರಿಗ್ ತ್ಾಂದನಬ.  

 ಈ ಪದಧತ್ತಯಾಂತ್್ ಬಿಾಟಿಷರಬ ಭ್ ಕಾಂದಾಯ ವಸ್ಲ್ಲ 
ಮಾಡಬವ ಹಕೊನಬು ಹ್್ಾಂದಿದರಬ.  

 ನವಾಬನಬ ಆಡಳಿತ್, ನಾಯಯ ಮೊದಲಾದ ಆಡಳಿತ್ಾತ್ೆಕ 
ಕಾಯ್ಗಳನಬು ನ್ಸವ್ಹಸಬತ್ತಿದುನಬ.  

 

2. ಬ್ರರಟಿಷ್ ಆಳಿಿಕ್ಕಯ ವಿಸುರಣಕ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 

1. ಮೊದಲನಕೋ ಆಂಗಕ ಿೋ ಮರಾಠ ಯುದಧದ ಅಂತಾದಲ್ಲಿ 
ಮರಾಠರು ಮತುು ಬ್ರರಟಿಷರ ಮಧ್ಾ ----- ಒಪಪಂದ 
ಆಯಿತು. 

ಎ)ಸಾಲಾುಯ್ ಬಿ)ಬ್್ಸಿೊನ್ ಸಿ)ಮದಾಾಸ್ ಡಿ)ಲಾಹ್್ೋರ್ 
2. ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನ್ಾ ಪದಧತಿಯನ್ುನ ಜಾರಿಗಕ ತಂದವನ್ು 
ಎ) ವಾರನ್ ಹ್ೋಸಿಟಾಂಗ್ ಬಿ) ಲಾಡ್್ ವ್ಲ್ಲಸಿಲ ಸಿ) ಲಾಡ್್ ಡಾಲ್ 
ಹೌಸಿ ಡಿ) ವಿಲ್ಲಯಾಂ ಬ್್ಾಂಟಿಾಂರ್ಕ 

3. ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನ್ಾ ಪದಧತಿಗಕ ಸಹಿ ಹಾಕದ ಮೊದಲ ರಾಜಾ 
ಎ) ಹ್ೈದರಾಬ್ಾದ್ ಬಿ) ಗಾಾಲ್ಲಯರ್ ಸಿ) ಮೈಸ್ರಬ ಡಿ) ಪಾಂಜಾಬ್ 
4. ಮರಾಠರ ಕ್ಕ ನಕಯ ಪಕೋಶ್ಕಿ 
ಎ) ರಘ್ೋಬ ಬಿ) ನಾನಾ ಫಡುವಿೋಸ್ ಸಿ) ಎರಡನ್ೋ ಮಾಧ್ವರಾವ 

ಡಿ) 2ನ್ೋ ಬ್ಾಜಿರಾಯ 
5. ದತುು ಮಕೆಳಿಗಕ ಹಕೆಲಿವಕಂಬ ನಿೋತಿಯನ್ುನ ಜಾರಿಗಕ ತಂದವನ್ು 
ಎ) ವಾರನ್ ಹ್ೋಸಿಟಾಂಗ್ ಬಿ) ಲಾಡ್್ ವ್ಲ್ಲಸಿಲ  
ಸಿ) ಲಾಡ್್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಡಿ) ವಿಲ್ಲಯಾಂ ಬ್್ಾಂಟಿಾಂರ್ಕ  
 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನ್ಾ ಪದಧತಿ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಸಹಾಯಕ ಸ್ೈನಯ ಪದಧತ್ತಯಬ ಬಿಾಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ ಇಾಂಡಿಯಾ ಕಾಂಪನ್ಸ 
ಮತ್ಬಿ ಭಾರತ್ತೋಯ ರಾಜಯಗಳ ನಡಬವಿನ ಒಾಂದಬ ಸ್ೈನ್ಸಕ 
ಒಪಪಾಂದವಾಗ್ಲದ್.  

2. ಎರಡನಕೋ ಆಂಗಕ ಿೋ ಮರಾಠ ಯುದಧಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು? 



 ಮರಾಠ ಮನತ್್ನಗಳ ನಾಯಕರ ನಡಬವಿನ ಸಾಂಘಷ್ವ್ೋ ಈ 
ಯಬದಧಕೊ್ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ಬ.  

3. ದತುು ಮಕೆಳಿಗಕ ಹಕೆಲ ಿನಿೋತಿಗಕ ಒಳಪಟ್ಟ ರಾಜಾಗಳಾವುವು?  
 ಸತ್ಾರ, ಜ್ೈಪಬರ್, ಸಾಂಬಲ್ಪಬರ್, ಉದಯಪಬರ್, ಝಾನ್ಸೊ, 
ನಾಗಪಬರ ಮೊದಲಾದಗಳು  

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. 1ನಕೋ ಆಂಗಕ ಿೋ ಮರಾಠ ಯುದಧಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳಕೋನ್ು? 
 ಮೊಘಲ್ ಚಕಾವತ್ತ್ಯಬ ಕ್್ ೋರ ಮತ್ಬಿ ಅಲ್ಹಾಬ್ಾದ್ಗಳನಬು 
ಮರಾಠರಿಗ ್ಕ್್ ಟಿಟದಬು 

 ಪ್್ೋಶ್ಾ ಹಬದ್ುಗಾಗ್ಲ ಮರಾಠರ ಅಾಂತ್ರಿಕ ಕಚಾಚಟ 
 ರಘ್ೋಬನಬ ಬಿಾಟಿಷರ ಸಹಾಯ ಕ್್ ೋರಿದಬು 
2. ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನ್ಾ ಪದಧತಿಯ ನಿಬಂಧ್ನಕಗಳಾವುವು? 
 ಬಿಾಟಿಷ್ ಸ್ೈನ್ಸಕ ತ್ಬಕಡಿಯನಬು ತ್ನು ರಾಜಯದಲ್ಲಲ ಇರಿಸಿಕ್್ಳುಬ್್ೋಕಬ.  
 ಸ್ೋನ್ಯ ವ್ಚಚವನಬು ರಾಜಯವ್ೋ ಭರಿಸಬ್್ೋಕಬ. ಇಲ್ಲವ್ ನ್ಸದಿ್ಷಟ 
ಕಾಂದಾಯ ಪಾದೋ್ಶವನಬು ಬಿಟಬಟಕ್್ಡಬ್ೋ್ಕಬ.  

 ರಾಜನ ಆಸಾಥನದಲ್ಲಲ ಬಿಾಟಿಷ್ ರ್ಸಿಡಾ್ಂಟನನಬು 
ನ್ೋಮಸಿಕ್್ಳುಬ್್ೋಕಬ. 

 ಬಿಾಟಿಷರ ಅನಬಮತ್ತ ಇಲ್ಲದ ್ ಆಸಾಥನದಲ್ಲಲ ಯಾವುದ್ೋ 
ಯಬರ್್ ೋಪಿಯನುರನಬು ನ್ೋಮಸಿಕ್್ಳುುವಾಂತ್ತಲ್ಲ. 

 ಯಬದಧ ಅಥವಾ ಸಾಂಧಾನ ಮಾಡಿಕ್್ ಳುಬ್್ೋಕಾದರ್ ಗವನ್ರ್ 
ಜನರಲ್ನ ಸಮೆತ್ತ ಬ್್ೋಕಬ. 

 ಕಾಂಪನ್ಸಯಬ ರಾಜಯಕೊ್ ಆಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ಬಿ ಬ್ಾಹಯ ರಕ್ಷರ್್ಯನಬು 
ಒದಗ್ಲಸಬವುದಬ. 

3. ಎರಡನಕೋ ಆಂಗಕ ಿೋ ಮರಾಠ ಯುದಧವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
 ಮರಾಠ ಮನತ್್ನಗಳ ನಾಯಕರ ನಡಬವಿನ ಸಾಂಘಷ್ವ್ೋ ಈ 
ಯಬದಧಕೊ್ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ಬ. 

 1802ರಲ್ಲಲ ಹ್್ೋಳೊರ್ ಸ್ೈನಯವು ಸಿಾಂಧಿಯಾ ಮತ್ಬಿ ಪ್್ೋಶ್ಾಯ 
ಸ್ೈನಯವನಬು ಸ್್ೋಲ್ಲಸಿತ್ಬ.  

 ಪ್್ೋಶ್ಾಯಬ ಬ್್ಸಿೊನ್ ಒಪಪಾಂದಕ್ೊ ಸಹ ಹಾಕಬವ ಮ್ಲ್ಕ 
ಸಹಾಯಕ ಸ್ೈನಯ ಪದಧತ್ತಯನಬು ಒಪಿಪದನಬ.  

 ಪರಿರ್ಾಮವಾಗ್ಲ ಪ್್ೋಶ್ಾಯ ವಿರಬದಧ ಮರಾಠ ಮನತ್್ನಗಳು 
ಒಗ್ೂಡಿದವು.  

 1803-1805ರವರ್ಗ ್ ಮರಾಠ ಮನತ್್ನಗಳ ಸ್ೋನ್ಯನಬು 
ವ್ಲ್ಲಸಿಲಯಬ ಅನ್ೋಕ ಯಬದಧಗಳಲ್ಲಲ ಮಣಿಸಿದನಬ. 

4. ಬ್ರರಟಿಷರು ಪಂಜಾಬನ್ುನ ಹಕೋಗಕ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ಕ ಂಡರು? / 
ಆಂಗಕ ಿೋ ಸಿಖ್ ಯುದಧದ ಬಗಕೆ ಟಿಪಪಣಿ ಬರಕಯಿರಿ. 

 ಬಿಾಟಿಷರಬ 1809ರ ‘ನ್ಸರಾಂತ್ರ ಮೈತ್ತಾ ಒಪಪಾಂದ’ವನಬು ಉಲ್ಲಾಂಘಿಸಿ 
ಪಾಂಜಾಬನಬು ಆಕಾಮಸಲ್ಬ ಮಬಾಂದಾದರಬ. 

 1845ರ ಡಿಸ್ಾಂಬರಿನಲ್ಲಲ ಬಿಾಟಿಷರಿಗ್ ಪಾಂಜಾಬ್ ಸ್ೈನಯಕ್ೊ 
ಯಬದಧ ಆರಾಂಭವಾಯಿತ್ಬ. 

 ಸ್್ೋತ್ ಸಿಖ್ಖರಬ ಅವಮಾನಕರ ಲಾಹ್್ೋರ್ ಒಪಪಾಂದಕ್ೊ 
1846ರಲ್ಲಲ ಸಹ ಹಾಕಬ್ೋ್ಕಾಯಿತ್ಬ. 

 1848ರಲ್ಲಲ ಪಾಂಜಾಬಿನ ಮೋಲ್ ನ್ೋರ ಬಿಾಟಿಷ್ ಆಳಿಾಕ್ಯನಬು 
ಹ್ೋರಲ್ಬ ಹ್್ರಟಾಗ ಪಾಂಜಾಬಿಗಳು ಪಾತ್ತಭಟಿಸಿದರಬ. 

 ಪಾಂಜಾಬಿಗಳನಬು ಸ್್ೋಲ್ಲಸಿ ಲಾಡ್್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿಯಬ 
ಪಾಂಜಾಬನಬು ಬಿಾಟಿಷ್ ಸಾಮಾಾಜಯದಲ್ಲಲ ಸ್ೋರಿಸಿದನಬ.  

5. ಬ್ರರಟಿಷರ ಅಧಿಕ್ಾರ ವಿಸುರಣಕಗಕ ದತುು ಮಕೆಳಿಗಕ ಹಕೆಲಿ ಎಂಬ 
ನಿೋತಿಯು ಹಕೋಗಕ ಸಹಕ್ಾರಿಯಾಯಿತು? 

 ಲಾಡ್್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿಯಬ ‘ದತ್ಬಿ ಮಕೊಳಿಗ್ ಹಕ್ತೊಲ್ಲ’ ಎಾಂಬ 
ನ್ಸೋತ್ತಯನಬು ಜಾರಿಗ್ ತ್ಾಂದನಬ.  

 ಈ ನ್ಸೋತ್ತಯ ಪಾಕಾರ ಭಾರತ್ತೋಯ ರಾಜನಬ ಮಕೊಳಿಲ್ಲದ್ 
ಮೃತ್ನಾದರ,್ ಅವನಬ ದತ್ಬ ಿ ತ್್ಗ್ದಬಕ್್ಾಂಡಿದು ಪಬತ್ಾನ್ಸಗ್ 
ಉತ್ಿರಾಧಿಕಾರತ್ಾದ ಹಕ್ತೊರಲ್ಲಲ್ಲ.  

 ಅಾಂತ್ಹ ರಾಜಯಗಳನಬು ಬಿಾಟಿಷ್ ಸಾಮಾಾಜಯದಲ್ಲಲ 
ವಿಲ್ಲೋನಗ್್ ಳಿಸಿಕ್್ಳುಲಾಗಬತ್ತಿತ್ಬಿ.  

 ಈ ನ್ಸೋತ್ತಗ್ ಒಳಪಟಟ ರಾಜಯಗಳಾ್ಂದರ್ ಸತ್ಾರ, ಜ್ೈಪಬರ್, 
ಸಾಂಬಲ್ಪಬರ್, ಉದಯಪಬರ್, ಝಾನ್ಸೊ, ನಾಗಪಬರ 
ಮೊದಲಾದಗಳು.  

 ಈ ರಾಜಯಗಳ ರಾಜರಿಗ್ ಮಕೊಳಿಲ್ಲದಿರಬವುದನಬು ಮೊದಲ್ೋ 
ಅರಿತ್ತದು ಡಾಲ್ ಹೌಸಿಯಬ ಈ ನ್ಸೋತ್ತಯನಬು ರಾಜಕ್ತೋಯ 
ಅಸರವಾಗ್ಲ ಜಾರಿಗ್್ಳಿಸಿದನಬ. 

 
 

 

3. ಬ್ರರಟಿಷ್ ಆಳಿಿಕ್ಕಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 

1. ನಾಗರಿೋಕ ಸಕೋವಾ ವಾವಸಕಯಯನ್ುನ ಜಾರಿಗಕ ತಂದನ್ು 
ಎ) ವಾರನ್ ಹ್ೋಸಿಟಾಂಗ್ ಬಿ) ಲಾಡ್್ ಕಾನ್್ವಾಲ್ಲೋಸ ಸಿ) ಲಾಡ್್ 
ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಡಿ) ವಿಲ್ಲಯಾಂ ಬ್್ಾಂಟಿಾಂರ್ಕ 



2. ದಿವಾನಿ ಅದಾಲತ್ ಎಂಬ ನಾಗರಿಕ ನಾಾಯಾಲಯವನ್ುನ 
ಸಾಯಪಿಸಿದವನ್ು 

ಎ) ವಾರನ್ ಹ್ೋಸಿಟಾಂಗ್ ಬಿ) ಲಾಡ್್ ಕಾನ್್ವಾಲ್ಲೋಸ ಸಿ) ಲಾಡ್್ 
ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಡಿ) ವಿಲ್ಲಯಾಂ ಬ್್ಾಂಟಿಾಂರ್ಕ 

3. ಸ ಪರಿಡಕಂಟಕಂಟ್ ಆಫ್ ಪಕ ೋಲ್ಲೋಸ್ಟ ಹುದಕದಯನ್ುನ 
ಸೃಷ್ಟಟಸಿದವನ್ು  

ಎ) ವಾರನ್ ಹ್ೋಸಿಟಾಂಗ್ ಬಿ) ಲಾಡ್್ ಕಾನ್್ವಾಲ್ಲೋಸ ಸಿ) ಲಾಡ್್ 
ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಡಿ) ವಿಲ್ಲಯಾಂ ಬ್್ಾಂಟಿಾಂರ್ಕ 

4. ಖಾಯಂ ಜಮೋನಾದರಿ ಪದಧತಿಯನ್ುನ ಜಾರಿಗಕ ತಂದವನ್ು 
ಎ) ವಾರನ್ ಹ್ೋಸಿಟಾಂಗ್ ಬಿ) ಲಾಡ್್ ಕಾನ್್ವಾಲ್ಲೋಸ ಸಿ) ಲಾಡ್್ 
ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಡಿ) ಥಾಮಸ್ ಮನ್್ ಾೋ 

5. ಮಹಲ್ ಎಂದರಕ 
ಎ) ಗಾಾಮ ಬಿ) ನಗರ ಸಿ) ತ್ಾಲ್್ಲಕಬ ಡಿ) ಜಿಲ್ಲ 
6. ರಕಗುಾಲ್ಕೋಟಿಂಗ್ ಕ್ಾಯ್ದದ ----ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗಕ ಬಂದಿತು.  
ಎ) 1773 ಬಿ) 1784 ಸಿ) 1858 ಡಿ) 1861 
7. ಭಾರತದಲ್ಲಿದದ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿೋನ್ದ ಪರದಕೋಶಗಳಿಗಕ ಇಂಗಕಿಂಡಿನ್ 
ಸಕ್ಾುರವಕೋ ಅಂತಿಮ ಸಾವುಭೌಮನಕಂದು ಘ ೋಷ್ಟಸಿದ ಕ್ಾಯ್ದದ 

ಎ) 1773ರ ರ್ಗಬಯಲ್ೋಟಿಾಂಗ್ ಕಾಯ್ದು ಬಿ) 1784ರ ಪಿರ್ಟೊ ಇಾಂಡಿಯಾ 
ಕಾಯ್ದು 

ಸಿ) 1858ರ ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರದ ಕಾಯ್ದು ಡಿ) 1861ರ ಭಾರತ್ತೋಯ 
ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದು 

8. ಬಂಗಾಳದ ಗವನ್ುರ್ ಜನ್ರಲ್ನ್ನ್ುನ ಭಾರತದ ಗವನ್ುರ್ 
ಜನ್ರಲ್ ಆಗ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಕ್ಾಯ್ದದ 

ಎ) 1773ರ ರ್ಗಬಯಲ್ೋಟಿಾಂಗ್ ಕಾಯ್ದು ಬಿ) 1784ರ ಪಿರ್ಟೊ ಇಾಂಡಿಯಾ 
ಕಾಯ್ದು 

ಸಿ) 1813ರ ಚಾಟ್ರ್ ಕಾಯ್ದು ಡಿ) 1833ರ ಚಾಟ್ರ್ ಕಾಯ್ದು 
9. ಧ್ಮು, ಬಣಣ ಮತುು ಹುಟಿಟನ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ಕ ಯಾವುದಕೋ 
ತಾರತಮಾ ಮಾಡುವಂತಿಲಿ ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ----ಯು 
ನಿದಕೋುಶಿಸಿತು. 

ಎ) 1773ರ ರ್ಗಬಯಲ್ೋಟಿಾಂಗ್ ಕಾಯ್ದು ಬಿ) 1784ರ ಪಿರ್ಟೊ ಇಾಂಡಿಯಾ 
ಕಾಯ್ದು 

ಸಿ) 1813ರ ಚಾಟ್ರ್ ಕಾಯ್ದು ಡಿ) 1833ರ ಚಾಟ್ರ್ ಕಾಯ್ದು 
10. ಬ್ರರಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಕೈಸ್ಟ ರಾಯ್ 
ಎ) ವಾರನ್ ಹ್ೋಸಿಟಾಂಗ್ ಬಿ) ಲಾಡ್್ ಕಾನ್್ವಾಲ್ಲೋಸ ಸಿ) ಲಾಡ್್ 
ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಡಿ) ಲಾಡ್್ ಕಾಯನ್ಸಾಂಗ್ 

11. ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ ಯಾವ ಕ್ಾಯ್ದದಯನ್ುನ ‘ಮಂಟಕ ೋ ಮಾಲ್ಕು 
ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ಾಯ್ದದ’ ಎಂತಲ  ಕರಕಯುವರು. 

ಎ) 1861ರ ಭಾರತ್ತೋಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದು ಬಿ) 1909 ಭಾರತ್ತೋಯ 
ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದು 

ಸಿ) 1919ರ ಭಾರತ್ತೋಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದು ಡಿ) 1935ರ ಭಾರತ್ 
ಸಕಾ್ರದ ಕಾಯ್ದು 

12. ಪರತಕಾೋಕ ರ್ುನಾವಣಾ ಮತಗಟಕಟ ವಾವಸಕಯಯನ್ುನ ಜಾರಿಗಕ ಳಿಸಿದ 
ಕ್ಾಯ್ದದ 

ಎ) 1861ರ ಭಾರತ್ತೋಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದು ಬಿ) 1909 ಭಾರತ್ತೋಯ 
ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದು 

ಸಿ) 1919ರ ಭಾರತ್ತೋಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದು ಡಿ) 1935ರ ಭಾರತ್ 
ಸಕಾ್ರದ ಕಾಯ್ದು 

 

1. ಮಹಲ್ಾಿರಿ ಪದಧತಿಯನ್ುನ ಜಾರಿಗಕ ತಂದವರು ಯಾರು? 
 ಮಹಲಾಾರಿ ಪದಧತ್ತಯನಬು ಆರ್.ಎಾಂ. ಬಡ್್ ಮತ್ಬಿ ಜ್ೋಮ್ಸೊ 
ಥಾಮೊನ್ ಪಾಯೋಗ್ಲಸಿದರಬ.  

2. 1792ರಲ್ಲಿ ಬನಾರಸಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಂಸೃತ ಕ್ಾಲ್ಕೋಜನ್ುನ 
ಪಾರರಂಭಿಸಿದವನ್ು ಯಾರು? 

 ಜ್್ನಾಥನ್ ಡಾಂಕನ್ ಎಾಂಬಬವನಬ 1792ರಲ್ಲಲ ಬನಾರಸಿೊನಲ್ಲಲ 
ಸಾಂಸೃತ್ ಕಾಲ್ೋಜನಬು ಪ್ಾಾರಾಂಭಿಸಿದನಬ.  

3. ಬ್ರರಟಿಷರು 1773ರಲ್ಲಿ ರಕಗುಾಲ್ಕೋಟಿಂಗ್ ಕ್ಾಯ್ದದಯನ್ುನ ಜಾರಿಗಕ 
ತಂದ ಪರಮುಖ ಉದಕದೋಶವಕೋನ್ು? 

 ಕಾಂಪನ್ಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಾಷಾಟಚಾರ ನ್ಸಯಾಂತ್ತಾಸಬವುದಬ.  
4. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಪಿರಂಕ್ಕ ೋಟ್ು ಸಾಯಪನಕಗಕ ಕ್ಾರಣವಾದ ಕ್ಾಯ್ದದ 
ಯಾವುವು? 

 1773ರ ರ್ಗಬಯಲ್ೋಟಿಾಂಗ್ ಕಾಯ್ದು 
5. ಚಾಟ್ುರ್ ಕ್ಾಯ್ದದಗಳ ಪರಮುಖ ಉದಕದೋಶವಕೋನ್ು? 
 ಚಾಟ್ರ್ ಕಾಯ್ದುಗಳ ಪಾಮಬಖ್ ಉದ್ುೋಶ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲದು ಈಸ್ಟ 
ಇಾಂಡಿಯಾ ಕಾಂಪನ್ಸಯ ಪರವಾನಗ್ಲಯನಬು ವಿಸಿರಿಸಬವುದಬ.  

6. 1909 ಭಾರತಿೋಯ ಪರಿಷತ್ ಕ್ಾಯ್ದದಯು ಭಾರತವನ್ುನ 
ಮತಿೋಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ಕ ವಿಭಜಿಸಿತು ಎಂದು ಹಕೋಗಕ 
ಹಕೋಳುವಿರಿ.  

 ಮಬಸಿಲಮರಿಗ್ ಪಾತ್್ಯೋಕ ರಾಜಕ್ತೋಯ ಪ್ಾಾತ್ತನ್ಸಧ್ಯ ನ್ಸೋಡಬವ “ಪಾತ್್ಯೋಕ 
ಚಬನಾವರ್ಾ ಮತ್ಗಟ್ಟ” ವಯವಸ್ಥಯನಬು ಜಾರಿಗ್ ತ್ರಲಾಯಿತ್ಬ.  

7. 1919ರ ಕ್ಾಯ್ದದಯಂತಕ ಕ್ಕೋಂದರ ಶ್ಾಸಕ್ಾಂಗದಲಿ್ಲ ರರ್ನಕಯಾದ 
ಎರಡು ಸದನ್ಗಳು ಯಾವುವು? 



 ಶಾಸಕಾಾಂಗ ಸಭ ್ (ಕಳ್ಮನ್) ಮತ್ಬಿ ರಾಜಯಗಳ ಪರಿಷತ್ಬಿ 
(ಮೋಲ್ೆನ್) 

8. 1935ರ ಭಾರತ ಸಕ್ಾುರ ಕ್ಾಯ್ದದಯನ್ುನ ಸಿತಂತರ ಭಾರತದ 
ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಬುನಾದಿಯ್ದಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗದಕ. ಏಕ್ಕ? 

 ಸಾಂವಿಧಾನದ ಬಹಬತ್್ೋಕ ಅಾಂಶಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದುಯನ್ುೋ ಆಧ್ರಿಸಿ 
ರಚಿಸಲಾಗ್ಲದ್.  

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಬ್ರರಟಿಷರ ಕ್ಾಲದಲ್ಲ ಿ ಪಕ ೋಲ್ಲೋಸ್ಟ ವಾವಸಕಯಯಲ್ಲಿ ತಂದಂತಹ 
ಸುಧಾರಣಕಗಳಾವುವು? 

 ಲಾಡ್್ ಕಾನ್್ವಾಲ್ಲೋಸನಬ ಪಾಥಮತ್ಃ ವಯವಸಿಥತ್ವಾದ 
ಪ್್್ೋಲ್ಲೋಸ್ ವಿಭಾಗವನಬು ಅಸಿಿತ್ಾಕ್ೊ ತ್ಾಂದನಬ.  

 ‘ಸ್ಪರಿಡ್ಾಂಟ್ಾಂರ್ಟ ಆಫ್ ಪ್್್ೋಲ್ಲೋಸ್’ (SP) ಎನಬುವ ಹ್್ಸ 
ಹಬದ್ುಯನಬು ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿದನಬ. 

 ಪಾತ್ತ ಜಿಲ್ಲಯನಬು ‘ಠಾರ್’್ಗಳನಾುಗ್ಲ ವಿಭಜಿಸಿ ಪಾತ್ತ ಠಾರ್್ಯನಬು 
‘ಕ್್ ತ್ಾಾಲ್’ರ ಅಧಿೋನಕೊ್ ತ್ರಲಾಯಿತ್ಬ.  

 ಹಳಿುಗಳು ‘ಚೌಕ್ತದಾರ’ರ ಅಧಿೋನಕೊ್ ಬಾಂದವು 
 ಮಬಾಂದ್ ಪ್್್ೋಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಯಜಿಸ್ರೋರ್ಟಗಳ 
ಅಧಿೋನಕ್್ ೊಳಪಟಟರಬ. 

 1861ರಲ್ಲಲ ‘ಪ್್್ೋಲ್ಲೋಸ್ ಕಾಯ್ದು’ ಜಾರಿಗ್ ಬಾಂದಿತ್ಬ. 
2. ರಕೈತವಾರಿ ಪದಧತಿಯ ಪರಮುಖಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು? 
 ಸರಕಾರ ಮತ್ಬಿ ರ್ೈತ್ನ ನಡಬವ ್ ನ್ೋರ ಸಾಂಪಕ್ವನಬು 
ಕಲ್ಲಪಸಲಾಯಿತ್ಬ.  

 ಭ್ಮ ಉಳುಮ ಮಾಡಬತ್ತಿದುವನನಬು ಅದರ ಮಾಲ್ಲೋಕನ್ಾಂದಬ 
ಸಕಾ್ರ ಮಾನಯಮಾಡಿತ್ಬ.  

 ರ್ೈತ್ನೋ್ ನ್ೋರವಾಗ್ಲ ಕೃಷ್ಟ್ ಉತ್ಪನುದ ಶ್ೋಕಡ 50ರಷಬಟ ಭಾಗವನಬು 
ಕಾಂದಾಯದ ರ್ಪದಲ್ಲಲ ಸಕಾ್ರಕ್ೊ ಸಲ್ಲಲಸಬ್ೋ್ಕಾಯಿತ್ಬ.  

 ಕಾಂದಾಯವನಬು 30 ವಷ್ಗಳ ಅವಧಿಗ್ ಎಾಂದಬ 
ನ್ಸಧ್್ರಿಸಲಾಯಿತ್ಬ. 

3. ಬ್ರರಟಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ. 
 ಆಧ್ಬನ್ಸಕತ್್, ಜಾತ್ಯತ್ತೋತ್ತ್,್ ಪಾಜಾಪಾಭಬತ್ಾ ಮೊದಲಾದ 
ಪರಿಕಲ್ಪನ್ಗಳ ಪರಿಚಯವಾಯಿತ್ಬ. 

 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯವಾದಿ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ್್ ೋನಗಳನಬು ಬ್್ಳಸ್ಿಕ್್ಳುಲ್ಬ 
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ಬ. 

 ವೃತ್ಿ ಪತ್ತಾಕ್ಗಳು ಹಬಟಿಟ ಬ್್ಳಯ್ತ್್್ಡಗ್ಲದವು. 

 ಹ್್ಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ಬಿ ಧಾಮ್ಕ ಸಬಧಾರರ್ಾ ಚಳವಳಿಗಳು 
ಹಬಟಿಟಕ್್ ಾಂಡವು. 

 ಭಾರತ್ತೋಯ ವಿದಾಯವಾಂತ್ರ ಆಲ್್ೋಚನಾ ಕಾಮದಲ್ಲಲ ನಾವಿನಯತ್್ 
ಉಾಂಟಾಯಿತ್ಬ. 

 ಜಗತ್ತಿನಾದಯಾಂತ್ ನಡ್ಯಬತ್ತಿದು ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ ಚಳವಳಿಗಳ ಪಾಭಾವ 
ಭಾರತ್ತೋಯರ ಮೋಲ್್ ಆಯಿತ್ಬ. 

 ಭಾರತ್ತೋಯರಬ ತ್ಮೆ ಸಮೃದಧ ಸಾಾಂಸೃತ್ತಕ ಪರಾಂಪರ್ಗಳನಬು 
ಅರಿತ್ಬಕ್್ಳುಲ್ಬ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ಬ. 

4. ರಕಗುಾಲ್ಕೋಟಿಂಗ್ ಕ್ಾಯ್ದದಯ ನಿಬಂಧ್ನಕಗಳಾವುವು? 
 ಬಾಂಗಾಳದ ಪ್್ಾಸಿಡ್ನ್ಸೊಯಬ ಬ್ಾಾಂಬ್ ್ಮತ್ಬಿ ಮದಾಾಸ್ ಪ್್ಾಸಿಡ್ನ್ಸೊಗಳ 
ಮೋಲ್ ಅಧಿಕಾರವನಬು ಪಡ್ಯಿತ್ಬ. 

 ಬಾಂಗಾಳದ ಗವನ್ರನಬ ಮ್ರಬ ಪ್್ಾಸಿಡ್ನ್ಸೊಗಳಿಗ ್ ಗವನ್ರ್ 
ಜನರಲ್ ಆದನಬ. 

 ಗವನ್ರ್ ಜನರಲ್ಲನ್ಸಗ್ ಬ್ಾಾಂಬ್ ್ ಮತ್ಬಿ ಮದರಾಸಬ 
ಪ್್ಾಸಿಡ್ನ್ಸೊಗಳನಬು ನ್ಸಯಾಂತ್ತಾಸಬವ ಅಧಿಕಾರ ನ್ಸೋಡಿತ್ಬ. 

 ಬ್ಾಾಂಬ್ ್ ಮತ್ಬಿ ಮದರಾಸಬ ಸಕಾ್ರಗಳು ಯಬದಧ ಅಥವಾ 
ಶಾಾಂತ್ತ ಸಾಂಧಾನವನಬು ಮಾಡಿಕ್್ ಳುಲ್ಬ ಬಾಂಗಾಳ ಪ್್ಾಸಿಡ್ನ್ಸೊಯ 
ಪ್ವಾ್ನಬಮತ್ತ ಅಗತ್ಯ. 

 ಕಲ್ೊತ್ಾಿದಲ್ಲಲ ಸಬಪಿಾೋಾಂಕ್್ ೋರ್ಟ್ ಸಾಥಪಿಸಲಾಯಿತ್ಬ. 
5. 1909ರ ಕ್ಾಯ್ದದಯ ಪರಮುಖಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು? 
 ಕೋ್ಾಂದಾ ಶಾಸನ ಸಭಯ್ ಸದಸಯರ ಹ್ಚಚಳ 
 ಪ್ಾಾಾಂತ್ಯಗಳ ಶಾಸನ ಸಭಗ್ಳ ಸದಸಯರ ಸಾಥನಗಳ ಹ್ಚಚಳ 
 ಮೊದಲ್ ಬ್ಾರಿಗ್ ಚಬನಾವರ್್ ಮ್ಲ್ಕ ಶಾಸನ ಸಭಗ್್ 
ಆಯ್ದೊಯಾಗಲ್ಬ ಅವಕಾಶ 

 ಮಬಸಿಲಾಂರ ರಾಜಕ್ತೋಯ ಪ್ಾಾತ್ತನ್ಸಧ್ಯಕಾೊಗ್ಲ ಪಾತ್್ಯೋಕ ಚಬನಾವರ್ಾ 
ಮತ್ಗಟ್ಟ ವಯವಸ್ಥ ಜಾರಿ 

6. 1919ರ ಕ್ಾಯ್ದದಯ ಪರಮುಖಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು? 
 ಕೋ್ಾಂದಾದಲ್ಲಲ ದಿಾಸದನ ಶಾಸಕಾಾಂಗ ರಚನ್ಗ್ ಅವಕಾಶ 
 ಪ್ಾಾಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಲ “ದಿಾಸರಕಾರ” ಪದುತ್ತಗ್ ಅವಕಾಶ 
 ಭಾರತ್ಕ್ೊ ಒಬು ಹ್ೈಕಮಷನರ್ ನ್ೋಮಕ  
 ಸಾಯಾಂ ಆಡಳಿತ್ವುಳು ಸಥಳಿೋಯ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ ಭರವಸ್ 
 ಕೋ್ಾಂದಾದ ಬಜ್ರ್ಟನ್ಸಾಂದ ಪ್ಾಾಾಂತ್ಯಗಳ ಬಜ್ರ್ಟ ಪಾತ್್ಯೋಕ 
 ಪಾತ್್ಯೋಕ ಚಬನಾವರ್ಾ ಮತ್ಗಟ್ಟ ವಯವಸ್ಥಯನಬು ಮಬಸಿಲಾಂ, ಸಿಖ್ 
ಮೊದಲಾದವರಿಗ್ ವಿಸಿರರ್ ್



7. 1935ರ ಭಾರತ ಸಕ್ಾುರದ ಕ್ಾಯ್ದದ ‘ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 
ಬುನಾದಿ’ ಸಮರ್ಥುಸಿ.  

 ಭಾರತ್ದ ಸಾಂವಿಧಾನ ರಚನ್ಗ್ ಈ ಕಾಯ್ದುಯಬ 
ಬಬನಾದಿಯಾಗ್ಲದ್.  

 ಈ ಕಾಯ್ದುಯಬ ರ್ಪಬಗ್್ ಳುಲ್ಬ ಮೊೋತ್ತಲಾಲ್ ನ್ಹರಬ ಅವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್್ಯಲ್ಲಲ ತ್ಯಾರಾದ 1928ರ ವರದಿಯಬ ಮಬಖ್ಯವಾಗ್ಲದ.್  

 ಸಾಂವಿಧಾನದ ಬಹಬತ್್ೋಕ ಅಾಂಶಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದುಯನ್ುೋ ಆಧ್ರಿಸಿ 
ರಚಿಸಲಾಗ್ಲದ್. 

 ಆದುರಿಾಂದ ಈ ಕಾಯ್ದುಯಬ ಭಾರತ್ ಸಾಂವಿಧಾನದ 
ಬಬನಾದಿಯಾಗ್ಲದ್. 

 

4. ಕನಾುಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಆಳಿಿಕ್ಕಗಕ 
ಪರತಿರಕ ೋಧ್ಗಳು 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 

1. ಮೊದಲನಕಯ ಆಂಗಕ ಿೋ ಮೈಸ ರು ಯುದಧವು ಈ 
ಒಪಪಂದದಕ ಂದಿಗಕ ಅಂತಾಗಕ ಂಡಿತು. 

ಎ) ಮಾಂಗಳೂರಬ ಒಪಪಾಂದ ಬಿ) ಶಿಾೋರಾಂಗಪಟಟಣ ಒಪಪಾಂದ ಸಿ) 
ಮದಾಾಸ್ ಒಪಪಾಂದ ಡಿ) ಸಾಲಾುಯ್ ಒಪಪಾಂದ  

2. ಎರಡನಕಯ ಆಂಗಕ ಿೋ ಮೈಸ ರು ಯುದಧವು ಒಪಪಂದದಕ ಂದಿಗಕ 
ಕ್ಕ ನಕಗಕ ಂಡಿತು. 

ಎ) ಮಾಂಗಳೂರಬ ಒಪಪಾಂದ ಬಿ) ಶಿಾೋರಾಂಗಪಟಟಣ ಒಪಪಾಂದ ಸಿ) 
ಮದಾಾಸ್ ಒಪಪಾಂದ ಡಿ) ಸಾಲಾುಯ್ ಒಪಪಾಂದ 

3. ಮ ರನಕೋ ಆಂಗಕ ಿೋ ಮೈಸ ರು ಯುದಧವು ಒಪಪಂದದಕ ಂದಿಗಕ 
ಕ್ಕ ನಕಗಕ ಂಡಿತು. 

ಎ) ಮಾಂಗಳೂರಬ ಒಪಪಾಂದ ಬಿ) ಶಿಾೋರಾಂಗಪಟಟಣ ಒಪಪಾಂದ ಸಿ) 
ಮದಾಾಸ್ ಒಪಪಾಂದ ಡಿ) ಸಾಲಾುಯ್ ಒಪಪಾಂದ 

4. ಅಮರ ಸುಳಾ ಬಂಡಾಯವು ಮ ಲತಃ -- ಬಂಡಾಯ 
ಎ) ಕಾಮ್ಕ ಬಾಂಡಾಯ ಬಿ) ರ್ೈತ್ ಬಾಂಡಾಯ ಸಿ) ಸ್ೈನ್ಸಕ 
ಬಾಂಡಾಯ ಡಿ) ರಾಜ ಬಾಂಡಾಯ 

5. ಸುರಪುರವು ಈಗನ್ ----- ಜಿಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿದಕ.  
ಎ) ಯಾದಗ್ಲರಿ ಬಿ) ರಾಯಚ್ರಬ ಸಿ) ಚಿತ್ಾದಬಗ್ ಡಿ) 
ವಿಜಯಪಬರ 

6. 1842ರಲ್ಲಿ ಬ್ರರಟಿಷರು -- ಎಂಬುವನ್ನ್ುನ ಸುರಪುರದ 
ಪಕ ಲ್ಲಟಿಕಲ್ ಏಜಕಂಟ್ನ್ನಾನಗ ನಕೋಮಸಿದರು 

ಎ) ಥಾಯಕರ್ ಬಿ) ಕನ್ಲ್ ಡಿೋರ್ಕ ಸಿ) ಮಡ್್ೋಸ್ ಟ್ೋಲ್ರ್ ಡಿ) 
ಕಾಯಾಂಪ್ಬ್್ಲ್ 

7. ಸುರಪುರದ ವಕಂಕಟ್ಪಪನಾಯಕ ---ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನ್ು. 
ಎ) 1834 ಬಿ) 1842 ಸಿ) 1853 ಡಿ) 1857 
 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. 1ನಕೋ ಆಂಗಕ ಿೋ ಮೈಸ ರು ಯುದಧಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು? 
 1767ರಲ್ಲಲ ಹ್ೈದರಾಲ್ಲ ಮತ್ಬಿ ನ್ಸಜಾಮ, ಬಿಾಟಿಷರ ಆಶಿಾತ್ 
ದ್ೋಶಿೋಯ ರಾಜಯವಾಗ್ಲದು ಆಕಾ್ಟಿಗ ್ಮಬತ್ತಿಗ್ ಹಾಕ್ತದರಬ. 

2. ಸಂಗಕ ಳಿಿ ರಾಯಣಣನ್ ಆದಾ ಕತುವಾ ಏನಾಗತುು? 
 ಕ್ತತ್್ಿರಿನ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯಕಾೊಗ್ಲ ಹ್್ೋರಾಡಬವುದಬ ತ್ನು ಆದಯ 
ಕತ್್ವಯವ್ಾಂದಬ ಭಾವಿಸಿದುನಬ.  

3. ಬ್ರರಟಿಷರು ಚಕನ್ನಮೆನ್ನ್ುನ ಬ್ಕೈಲಹಕ ಂಗಲದಿಂದ ಕುಸುಗಲ್ಲಿನ್ 
ಸಕರಕಮನಕಗಕ ಸಯಳಾಂತರಿಸಲು ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು? 

 ಬಿಾಟಿಷರಬ ರಾಯಣಣನಬ ರಾಣಿ ಚನ್ುಮೆನ ಕಬಮೆಕ್ತೊನ್ಸಾಂದ ಸ್ೈನ್ಸಕ 
ಕಾಯಾ್ಚರರ್್ಗಳನಬು ನಡ್ಸಬತ್ತಿದಾುನ್ ಎಾಂದಬ ಭಾವಿಸಿದುರಿಾಂದ 
ಚನ್ುಮೆನನಬು ಬ್್ೈಲ್ಹ್್ ಾಂಗಲ್ದಿಾಂದ ಕಬಸಬಗಲ್ಲಲನ ಸ್ರಮ್ನ್ಗ್ 
ಸಥಳಾಾಂತ್ರಿಸಿದರಬ.  

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. 1ನಕೋ ಆಂಗಕ ಿೋ ಮೈಸ ರು ಯುದಧವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
 1767ರಲ್ಲಲ ಹ್ೈದರಾಲ್ಲಯಬ ಆಕಾ್ಟಿಗ್ ಮಬತ್ತಿಗ್ 
ಹಾಕಬವುದರ್್ ಾಂದಿಗ್ ಯಬದಧ ಪ್ಾಾರಾಂಭವಾಯಿತ್ಬ. 

 ತ್ತರಬಚನಾಪಳಿು, ತ್ತರಬವರ್ಾಣಮಲೈ್, ಅಾಂಬ್ರಬ ಮೊದಲಾದ 
ಸಥಳಗಳಲ್ಲಲ ಕದನಗಳು ಸಾಂಭವಿಸಿದವು. 

 1769ರ ವ್ೋಳಗ್ ್ಹ್ೈದರಾಲ್ಲಯ ಸ್ೈನಯ ಮದರಾಸಿನ ಪ್ಾಾಾಂತ್ಯವನಬು 
ತ್ಲ್ಬಪಿತ್ಬ. 

 ಅನ್ಸವಾಯ್ವಾಗ್ಲ ಬಿಾಟಿಷರಬ ಹ್ೈದರಾಲ್ಲಯಾಂದಿಗ್ ‘ಮದಾಾಸ್ 
ಒಪಪಾಂದ’ ಮಾಡಿಕ್್ ಾಂಡರಬ. 

2. ಇಂಗಿಷರು ಮದಾರಸ್ಟ ಒಪಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು ಏಕ್ಕ 
ಅನಿವಾಯುವಾಯಿತು? 

 1769ರ ವ್ೋಳಗ್ ್ಹ್ೈದರಾಲ್ಲಯ ಸ್ೈನಯ ಮದರಾಸಿನ ಪ್ಾಾಾಂತ್ಯವನಬು 
ತ್ಲ್ಬಪಿದಬು ಬಿಾಟಿಷರಲ್ಲಲ ನಡಬಕವನಬು ಹಬಟಿಟಸಿತ್ಬ. 

 ಅನ್ಸವಾಯ್ವಾಗ್ಲ ಬಿಾಟಿಷರಬ ಹ್ೈದರಾಲ್ಲಯಾಂದಿಗ್ ‘ಮದಾಾಸ್ 
ಒಪಪಾಂದ’ ಮಾಡಿಕ್್ ಾಂಡರಬ. 

3. 2ನಕೋ ಆಂಗಕ ಿೋ ಮೈಸ ರು ಯುದಧವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 



 ಬಿಾಟಿಷರಬ ಮಾಹ್ಯನಬು ವಶಪಡಿಸಿಕ್್ ಾಂಡಿದಬು 2ನ್ೋ ಮೈಸ್ರಬ 
ಯಬದಧಕೊ್ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ಬ 

 1781ರಲ್ಲಲ ಪ್್್ೋಟ್್ೋ್ನ್್ೋವ ಎಾಂಬಲ್ಲಲ ನಡ್ದ ಕದನದಲ್ಲಲ 
ಹ್ೈದರ್ ಪರಾಭವಗ್್ ಾಂಡನಬ. 

 ಯಬದಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಲ ಹ್ೈದರಾಲ್ಲ 1782ರಲ್ಲಲ ಅನಾರ್್ೋಗಯದಿಾಂದ 
ಮೃತ್ನಾದನಬ. 

 ಟಿಪಬಪ ಮಾಂಗಳೂರಿನತ್ಿ ಮಬನುಡ್ದಬ ಬಿಾಟಿಷರ ಸ್ೈನಯವನಬು 
ಸ್್ೋಲ್ಲಸಿದನಬ. 

 1784ರ ‘ಮಾಂಗಳೂರಬ ಒಪಪಾಂದ’ದ ಮ್ಲ್ಕ 2ನ್ೋ ಆಾಂಗ್್ಲೋ-
ಮೈಸ್ರಬ ಯಬದಧ ಕ್್ ನ್ಗ್್ ಾಂಡಿತ್ಬ. 

 ಇವು ಬಿಾಟಿಷರಲ್ಲಲ ಟಿಪಬಪವಿನ ವಿರಬದಧ ಮತ್ಿಷಬಟ ದ್ಾೋಷ 
ಭಾವನ್ಗಳನಬು ಮ್ಡಿಸಿದವು. 

4. ಶಿರೋರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪಪಂದದ ಷರತುುಗಳು ಯಾವುವು? 
 ಟಿಪಬಪ ತ್ನು ಅಧ್್ ರಾಜಯವನಬು ಬಿಟಬಟಕ್್ಡಬವುದಬ. 
 ಮ್ರಬ ಕ್್ ೋಟಿ ರ್ಪ್ಾಯಿಗಳನಬು ಯಬದಧನಷಟ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ಲ 
ಕ್್ ಡಬವುದಬ. 

 ಯಬದಧನಷಟ ಕ್್ ಡಬವವರಗ್್ ತ್ನು ಇಬುರಬ ಗಾಂಡಬ ಮಕೊಳನಬು 
ಒತ್್ಿಯಾಗ್ಲ ನ್ಸೋಡಬವುದಬ. 

 ಯಬದಧ ಖೈ್ದಿಗಳನಬು ಬಿಡಬಗಡ್ಗ್್ಳಿಸಬವುದಬ. 
 ಶಿಾೋರಾಂಗಪಟಟಣದಿಾಂದ ಬಿಾಟಿಷರ ಸ್ೈನಯ ಹಾಂತ್್ಗಯ್ಿತ್ಬ. 
5. ದಕ ೋಂಡಿಯಾ ವಾಘ್ ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರುದಧದ ಹಕ ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಿ 
ಹಕ ೋರಾಡಿದ ಕರಮವನ್ುನ ವಿಶ್ಕಿೋಷ್ಟಸಿ. 

 ದ್್ೋಾಂಡಿಯಾ ಚನುಗ್ಲರಿಯ ಮರಾಠ ಕಬಟಬಾಂಬದಲ್ಲಲ ಜನ್ಸಸಿದನಬ. 
 4ನ್ೋ ಮೈಸ್ರಬ ಯಬದಧದ ತ್ರಬವಾಯ ಒಾಂದಬ ಸ್ೈನಯವನಬು 
ಸಾಂಘಟಿಸಿ ಸ್ೈನ್ಸಕ ಕಾಯಾ್ಚರರ್್ಗಳನಬು ಪ್ಾಾರಾಂಭಿಸಿದನಬ. 

 ಶಿವಮೊಗೂ ಮತ್ಬಿ ಬಿದನ್ರಿನ ಕ್್ ೋಟ್ಗಳನಬು 
ವಶಪಡಿಸಿಕ್್ ಾಂಡನಬ. 

 ಅನ್ೋಕ ಅತ್ೃಪಿ ಪ್ಾಳೋ್ಯಗಾರರಬ ಪ್್್ಾೋತ್ಾೊಹಸಿದರಬ. 
 ಲಾಡ್್ ವ್ಲ್ಲಸಿಲ ದ್್ೋಾಂಡಿಯ ವಾಘನನಬು ಹತ್ತಿಕ್ತೊದನಬ. 
 ಕ್್ ೋನ್ಗಲ್ ಎಾಂಬ ಸಥಳದಲ್ಲಲ ಆತ್ನನಬು ಹತ್್ಯಗ್ೈದರಬ. 
6. ಕತ ುರಿನ್ ರಾಣಿ ಚಕನ್ನಮೆಳಿಗಕ ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರುದಧ ಯುದಧ 
ಅನಿವಾಯುವಾಗತುು. ಏಕ್ಕ? 

 ಶಿವಲ್ಲಾಂಗರಬದಾ ಸಜ್ನ ಮರರ್ಾನಾಂತ್ರ ಶಿವಲ್ಲಾಂಗಪಪ ಎಾಂಬ 
ಹಬಡಬಗನನಬು ದತ್ಬಿ ಪಡ್ದಬ ಚನ್ುಮೆ ಆಡಳಿತ್ವನಬು 
ನ್ಸವ್ಹಸಲ್ಬ ಪ್ಾಾರಾಂಭಿಸಿದಳು. 

 ಥಾಯಕರ್ ದತ್ಬಿ ಮಕೊಳಿಗ ್ಹಕ್ತೊಲ್ಲವ್ಾಂದಬ ಕ್ತತ್್ಿರಿನ ಆಡಳಿತ್ವನಬು 
ವಶಪಡಿಸಿಕ್್ ಳುಲ್ಬ ಯತ್ತುಸಿದನಬ. 

 ಕ್ತತ್್ಿರಿನ ಖ್ಜಾನ,್ ಕ್್ ೋಟ್ ಕ್್ ತ್ಿಲ್ಗಳ ಸಬಪದಿ್ಯನಬು ತ್ನು 
ವಶಕ್ೊ ತ್್ಗದ್ಬಕ್್ಾಂಡನಬ. 

 ಪರಿರ್ಾಮವಾಗ್ಲ ಚನ್ುಮೆ ಬಿಾಟಿಷರ ವಿರಬದಧ ಯಬದಧ 
ಅನ್ಸವಾಯ್ವ್ಾಂಬ ನ್ಸಣ್ಯಕೊ್ ಬಾಂದಳು. 

 ಕ್ತತ್್ಿರಿನ ಸ್ೈನಯ ಬಿಾಟಿಷ್ ಸ್ೈನಯದ ಮೋಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ಬ. 
7. ಸಂಗಕ ಳಿಿ ರಾಯಣಣನ್ು ಸಾಿತಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ದಲ್ಲ ಿಹಕ ೋರಾಡಿದ 
ಕರಮವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

 ರಾಯಣಣ ಕ್ತತ್್ಿರಿನ ಯಬದಧದಲ್ಲಲ ಚನ್ುಮೆನ ಜ್್ತ್್ಯಲ್ಲಲ 
ಬಿಾಟಿಷರ ವಿರಬದಧ ಹ್್ೋರಾಡಿದುನಬ.  

 ಯಬದಧದಲ್ಲಲ ಸ್ರಯ್ಾಳಾಗ್ಲ ಬಾಂಧಿಸಲ್ಪಟಬಟ ತ್ರಬವಾಯ 
ಬಿಡಬಗಡ್ಗ್್ ಾಂಡನಬ. 

 ಸ್ೈನ್ಸಕರನಬು ಸಾಂಘಟಿಸಬತ್ಾಿ ಕ್ತತ್್ಿರಿನ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯಕಾೊಗ್ಲ 
ಪಾಯತ್ತುಸಿದನಬ. 

 ನಾಂದಗಡ ಮತ್ಬಿ ಖಾನಾಪಬರ ತ್ರಬವಾಯ ಸಾಂಪಗಾವಿ ಆತ್ನ 
ಕಾಯಾ್ಚರರ್್ಗಳ ಸಥಳಗಳಾದವು. 

 ಬಿಾಟಿಷರಬ ಅಮಲಾುರನಾಗ್ಲದು ಕೃಷಣರಾಯ ಎಾಂಬಬವವನ ಜ್್ತ್್ಗ್ 
ಸಾಂಚಬ ರ್ಪಿಸಿ ರಾಯಣಣನನಬು ಬಾಂಧಿಸಿದರಬ. 

 ರಾಯಣಣನನಬು 1831ರಲ್ಲಲ ನಾಂದಗಡದಲ್ಲಲ ಅವನನಬು 
ಗಲ್ಲಲಗ್ೋರಿಸಲಾಯಿತ್ಬ 

8. ಬ್ರರಟಿಷರು ಸುರಪುರ ಸಂಸಾಯನ್ದ ಮೋಲ್ಕ ಹಕೋಗಕ ಹತಕ ೋಟಿ 
ಸಾಧಿಸಿದರು? 

 ಕೃಷಣಪಪನಾಯಕನ ಮರಣದ ನಾಂತ್ರ ಆತ್ನ ಅಪ್ಾಾಪ ಿಮಗನಾದ 
ವ್ಾಂಕಟಪಪ ನಾಯಕ ಪಟಟಕೊ್ ಬಾಂದನಬ.  

 ಆದರ ್ ಕೃಷಣಪಪನಾಯಕನ ಸ್್ೋದರನಾಗ್ಲದು ಪ್್ದುನಾಯಕ 
ಎಾಂಬಬವವನಬ ತ್ಗಾದ ್ತ್್ಗ್ದನಬ. 

 ಪರಿರ್ಾಮವಾಗ್ಲ ಸಬರಪಬರದ ಆಾಂತ್ರಿಕ ರಾಜಕ್ತೋಯ 
ಚಟಬವಟಿಕಗ್ಳು ಕ್್ ೋಭ್ಗ್್ ಾಂಡವು.  

 1842ರಲ್ಲಲ ಬಿಾಟಿಷರಬ ಮಡ್್ೋಸ್ ಟ್ೋಲ್ರ್ ಎಾಂಬಬವನನಬು 
ಪ್್್ಲ್ಲಟಿಕಲ್ ಏಜಾ್ಂಟನನಾುಗ್ಲ ನ್ೋಮಸಿ ಸಾಂಸಾಥನದ ಮೋಲ್ 
ತ್ಮೆ ಪರ್್ೋಕ್ಷ ಹತ್್್ೋಟಿಯನಬು ಸಾಥಪಿಸಿದರಬ. 

9. ಸುರಪುರದ ದಂಗಕಯನ್ುನ ಸಂಕ್ಷಿಪುವಾಗ ವಿವರಿಸಿ. 
 1857ರಲ್ಲಲ ನಾನಾಸಾಹ್ೋಬನ ಪಾತ್ತನ್ಸಧಿಗಳು ಸಬರಪಬರದಲ್ಲಲದಾುರ್ 
ಎಾಂಬ ಪಬಕಾರಬ ಕಾಂಡಬಬಾಂದಿತ್ಬ.  



 ಇದರಿಾಂದಾಗ್ಲ ಬಿಾಟಿಷರಬ ವ್ಾಂಕಟಪಪನಾಯಕನನಬು ಸಾಂಶಯದಿಾಂದ 
ಕಾಣಬವಾಂತ್ಾಯಿತ್ಬ.  

 ಬಿಾಟಿಷ್ ಸಕಾ್ರ ನ್ೋಮಸಿದ ಕಾಯಾಂಪ್ಬ್್ಲ್ ಎಾಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ 
ರಾಜನಬ ದಬರಾಡಳಿತ್ ನಡ್ಸಬತ್ತಿದಾುನ್ಾಂದಬ ಹ್ೈದರಾಬ್ಾದ್ನ 
ರ್ಸಿಡಾ್ಂರ್ಟಗ ್ವರದಿ ಸಲ್ಲಲಸಿದನಬ. 

 1858ರಲ್ಲಲ ಬಿಾಟಿಷ್ ಸ್ೈನಯ ಸಬರಪಬರವನಬು ಆಕಾಮಸಿತ್ಬ. 
 ಬಿಾಟಿಷರಬ ವ್ಾಂಕಟಪಪನಾಯಕನನಬು ಸಿಕಾಂದರಾಬ್ಾದ್ನ 
ಸ್ರಮ್ನಯ್ಲ್ಲಲ ಬಾಂಧಿಸಿಟಟರಬ.  

10. ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರುದಧ ಹಲಗಲ್ಲಯ ಬ್ಕೋಡರು ನ್ಡಕಸಿದ ಸಶಸರ 
ಬಂಡಾಯವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ.  

 ಬ್ಾಗಲ್ಕ್್ ೋಟ ್ ಜಿಲ್ಲ ಮಬದ್್ೋಳ ತ್ಾಲ್್ಲಕ್ತನಲ್ಲಲ ಹಲ್ಗಲ್ಲ 
ಎಾಂಬಬದಬ ಒಾಂದಬ ಪಬಟಟಗಾಾಮ. 

 1857ರಲ್ಲಲ ಬಿಾಟಿಷರಬ ಶಸರಗಳ ಬಳಕಯ್ನಬು ನ್ಸಬ್ಾಂಧಿಸಿ 
ಕಾನ್ನ್್ಾಂದನಬು ಜಾರಿಗ್ ತ್ಾಂದರಬ. 

 ಹಲ್ಗಲ್ಲಯ ಬ್್ೋಡರಬ ತ್ಲ್ತ್ಲಾಾಂತ್ರಗಳಿಾಂದ ಬ್್ೋಟ್ಯಾಡಬವ 
ಉದ್ುೋಶಕೊ್ ಮಬಕಿವಾಗ್ಲ ಬಳಸಬತ್ತಿದು ಬಾಂದ್ಕಬಗಳನಬು ಬಿಾಟಿಷರಿಗ್ 
ಒಪಿಪಸಲ್ಬ ಸಿದುರಿರಲ್ಲಲ್ಲ.  

 ಬ್್ೋಡರಬ ತ್ಮೆ ಪರಾಂಪರಾನಬಗತ್ವಾದ ಹಕೊನಬು ಉಳಿಸಿಕ್್ಳುುವ 
ಉದ್ುೋಶದಿಾಂದ ಬಿಾಟಿಷರ ವಿರಬದು ಸಿಡಿದ್ದುರಬ. 

 ಬಾಂಡಾಯವದ್ು ಬ್್ೋಡರನಬು ನ್ಸಷಾೊರಬಣಯವಾಗ್ಲ, ಅತ್ಯಾಂತ್ 
ದಮನಕಾರಿಯಾಗ್ಲ ಇಾಂಗ್ಲಲೋಷರಬ ಹತ್ತಿಕ್ತೊದರಬ.  

 ಬಾಂಡಾಯಗಾರರನಬು ಗಲ್ಲಲಗ್ೋರಿಸಬವುದರ ಮ್ಲ್ಕ ಈ 
ಬಾಂಡಾಯವು ಕ್್ ನ್ಗ್್ ಾಂಡಿತ್ಬ. 

 
5. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುು ಧಾಮುಕ 

ಸುಧಾರಣಾ ರ್ಳವಳಿಗಳು 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 

1. ಯುವಬಂಗಾಳಿ ರ್ಳವಳಿಯನ್ುನ ಪಾರರಂಭಿಸಿದವರು  
ಎ) ಹ್ನ್ಸಾ ವಿವಿಯನ್ ಡಿರ್ೋಜಿಯೋ ಬಿ) ಅನ್ಸಬ್್ಸ್ಾಂರ್ಟ ಸಿ) ಕನ್ಲ್ 
ಎಚ್.ಎಸ್. ಅಲಾೊರ್ಟ ಡಿ) ಮೋಡಾಂ ಬಲವಾರ್ಟಸ್ೊ 

2. ಪಾರರ್ುನಾ ಸಮಾಜದ ಸಾಯಪಕರು  
ಎ) ದಯಾನಾಂದ ಸರಸಾತ್ತ ಬಿ) ಡಾ. ಆತ್ಾೆರಾಮ್ಸ ಪ್ಾಾಂಡಬರಾಂಗ  
ಸಿ) ರಾಜಾ ರಾಮಮೊೋಹನ್ ರಾಯ್ ಡಿ) ಮಹಾತ್ೆ ಜ್್ಯೋತ್ತಭಾ 
ಫಬಲ ್ 

3. ಮಹಾತೆ ಜಕ ಾೋತಿಭಾ ಫುಲ್ಕಯವರ ಪರಸಿದಧ ಗರಂರ್ 
ಎ) ಸಾಂವಾದ ಕೌಮಬದಿ ಬಿ) ನ್ಯ ಇಾಂಡಿಯಾ ಸಿ) ಗಬಲಾಮಗ್ಲರಿ 
ಡಿ) ಸತ್ಾಯಥ್ ಪಾಕಾಶ 

4. ಮಹಾತೆ ಜಕ ಾೋತಿಭಾ ಫುಲ್ಕಯವರ ಆಶಯಗಳಿಂದ ಪಕರೋರಣಕ 
ಪಡಕದವರಲ್ಲಿ ಅತಾಂತ ಪರಮುಖರಕಂದರಕ 

ಎ) ಲಾಲಾ ಲ್ಜಪತ್ರಾಯ್ ಬಿ) ಮಹದೋ್ವ ಗ್್ೋವಿಾಂದ ರಾನಡ್  
 ಸಿ) ಬ್ಾಬ್ಾಸಾಹೋ್ಬ ಅಾಂಬ್್ೋಡೊರ್ ಡಿ) ಮಹಾತ್ೆ ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ 
5. ಆಂಗಕ ಿೋ ಓರಿಯಂಟ್ಲ್ ಕ್ಾಲ್ಕೋಜನ್ುನ --- ಎಂಬಲ್ಲಿ 
ಸಾಯಪಿಸಲ್ಾಗದಕ.  

ಎ) ಆಲ್ಲಘರ್ ಬಿ) ಕಲ್ೊತ್ಿ ಸಿ) ಮಬಾಂಬಯಿ ಡಿ) ಬನಾರಸ್ 
6.  ‘ಆತೆಗೌರವ ರ್ಳವಳಿ’ಯು ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ ಯಾರ ನಕೋತೃತಿದಲ್ಲಿ 
ಪಾರರಂಭವಾಯಿತು. 

ಎ) ದಯಾನಾಂದ ಸರಸಾತ್ತ ಬಿ) ಶಿಾೋ ನಾರಾಯಣಗಬರಬ ಸಿ) ಸಾಾಮ 
ವಿವ್ೋಕಾನಾಂದಡಿ) ಇ.ವಿ. ರಾಮಸಾಾಮ ನಾಯಯರ್ 

 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಆತಿೀಯ ಸಭಾದ ಪರಮುಖ ಆಶಯವಕೋನ್ು? 
 ಆತ್ತೀಯ ಸಭಯ್ ಪಾಮಬಖ್ ಆಶಯಗಳಾ್ಂದರ್ ಧಾಮ್ಕ ಮತ್ಬಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡಬಗಬಗಳನಬು ಬಾಂಗಾಳದ ಸಮಾಜದಿಾಂದ 
ಕ್್ ನ್ಗ್್ ಳಿಸಬವುದಬ. 

2. ಬರಹೆ ಸಮಾಜದ ಸಾಯಪಕರು ಯಾರು? 
 ರಾಜಾ ರಾಮಮೊೋಹನ್ ರಾಯ್ 
3. ಸತಿಪದಧತಿಯನ್ುನ ನಿಷ್ಕೋಧಿಸಿದ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಗವನ್ುರ್ ಜನ್ರಲ್ 
ಯಾರು?  

 ಗವನ್ರ್ ಜನರಲ್ ವಿಲ್ಲಯಾಂ ಬ್್ಾಂಟಿಾಂರ್ಕ 1829ರಲ್ಲಲ 
ಸತ್ತಪದಧತ್ತಯ ಆಚರರ್್ಯನಬು ನ್ಸಷ್ೋಧಿಸಿದನಬ. 

4. ದಯಾನ್ಂದ ಸರಸಿತಿಯವರು ಶುದಿಧ ರ್ಳುವಳಿಯನ್ುನ 
ಪಾರರಂಭಿಸಲು ಕ್ಾರಣ(ಉದಕದೋಶ)ವಕೋನ್ು? / ಶುದಿಧ 
ರ್ಳುವಳಿಯನ್ುನ ಅರಕೈುಸಿರಿ.  

 ಹಾಂದ್ಧ್ಮ್ದಿಾಂದ ಇಸಾಲಾಂ ಮತ್ಬಿ ಕೈ್ಸಿಧ್ಮ್ಕ್ೊ 
ಮತ್ಾಾಂತ್ರಗ್್ ಾಂಡವರನಬು ಮತ್್ಿ ‘ಹಾಂದ್ ಧ್ಮ್ಕೊ್ 
ಸ್ೋರಿಸಿಕ್್ಳುುವುದಬ. 

5. ಮಹಾತೆ ಜಕ ಾೋತಿಭಾ ಫುಲ್ಕಯವರು ಸತಾಶ್ಕ ೋಧ್ಕ 
ಸಮಾಜವನ್ುನ ಸಾಯಪಿಸಲು ಕ್ಾರಣ(ಉದಕದೋಶ)ವಕೋನ್ು?  



 ಶ್ ೋಷ್ಟ್ತ್ ವಗ್ಗಳಿಗ್ ಮತ್ಬಿ ಸಿರೋಯರಿಗ್ ಸಮಾನತ್್ಯ 
ಹಕಬೊಗಳನಬು ದ್್ರಕ್ತಸಿಕ್್ಡಬವ ಸಲ್ಬವಾಗ್ಲ ಈ ಸಮಾಜವನಬು 
ಸಾಿಮ ವಿವಕೋಕ್ಾನ್ಂದರು ರಾಮಕೃಷಣ ಮಷನ್ ಏಕ್ಕ ಸಾಯಪಿಸಿದರು?  

 ರಾಮಕೃಷಣ ಪರಮಹಾಂಸರ ಚಿಾಂತ್ನ್ಗಳನಬು ಹಾಗ್ ತ್ಮೆ 
ಸಾಾಂಸೃತ್ತಕ ಮತ್ಬಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಶಯಗಳನಬು ಜನರಿಗ್ 
ತ್ಲ್ಬಪಿಸಲ್ಬ ಸಾಾಮ ವಿವ್ೋಕಾನಾಂದರಬ ರಾಮಕೃಷಣ ಮಷನನಬು 
ಸಾಥಪಿಸಿದರಬ.  

6. ರ್ಥಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸಕ ಸಕೈಟಿಯ ಸಾಯಪಕರು ಯಾರು? 
 ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸ್್ಸೈ್ಟಿಯನಬು ಮೋಡಾಂ ಬಲವಾರ್ಟಸ್ೊ ಮತ್ಬಿ 
ಅಮರಿಕನುರಾದ ಕನ್ಲ್ ಎಚ್. ಎಸ್. ಅಲಾೊರ್ಟ 
ಪ್ಾಾರಭಿಸಿದರಬ. 

7. ಅನಿಬ್ಕಸಕಂಟ್ರನ್ುನ ‘ಶ್ಕಿೋತ ಸರಸಿತಿ’ ಎಂದು ಕರಕಯಲು 
ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು?  

 ಅನ್ಸಬ್್ಸ್ಾಂಟರಬ ಭಗವದಿೂೋತ್್ಯನಬು ಇಾಂಗ್ಲಲೋಷ್ಟ್ಗ ್ ಅನಬವಾದ 
ಮಾಡಿದುರಿಾಂದ ಅವರನಬು ‘ಶ್ಾೋತ್ ಸರಸಾತ್ತ’ ಎಾಂದಬ 
ಕರ್ಯಲಾಗಬತ್ಿದ್. 

8. ಅನಿಬ್ಕಸಕಂಟ್ರು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ ಪತಿರಕ್ಕಗಳನ್ುನ ಹಕಸರಿಸಿ.  
 ಅನ್ಸಬ್್ಸ್ಾಂಟರಬ ‘ನ್ಯ ಇಾಂಡಿಯಾ’ ಮತ್ಬಿ ‘ಕಾಮನ್ ವಿಹೋಲ್’ 
ಎಾಂಬ ಪತ್ತಾಕ್ಗಳನಬು ಪ್ಾಾರಾಂಭಿಸಿದರಬ.  

9. ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣಗುರು ಧ್ಮು ಪರಿಪಾಲನಾ ಯೋಗಂ 
ಸಂಸಕಯಯ ಪರಮುಖ ಉದಕದೋಶವಕೋನ್ು? 

 ಹಾಂದಬಳಿದ & ಶ್ ಷರ್ಗ್್್ ಳಗಾದ ಸಮಬದಾಯಗಳ 
ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ. 

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಬರಹೆಸಮಾಜದ ಬ್ಕ ೋಧ್ನಕಗಳಾವುವು? 
 ಏಕದ್ೋವತ್ಾರಾಧ್ನ್ಯನಬು ಪಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಿದರಬ 
 ಅಥ್ಹೋನ ಆಚರರ್್ಗಳನಬು ವಿರ್್ೋಧಿಸಿದರಬ 
 ಪಾತ್ತಯಬು ವಯಕ್ತಿಯಬ ಘನತ್್ಯಿಾಂದ ಬ್ಾಳಬ್ೋ್ಕಬ  

 ಬ್ಾಲ್ಯವಿವಾಹ & ಬಹಬಪತ್ತುತ್ಾವನಬು ವಿರ್್ೋಧಿಸಿತ್ಬ 
 ವಿಧ್ವಯ್ರ ದಬಸಿಥತ್ತಯನಬು ದ್ರ ಮಾಡಬವುದಬ  

 ಒಳ್ುಯದಬ ಎಲ್ಲಲದುರ್ ಅದನಬು ಸಿಾೋಕರಿಸಬವುದಬ 
 ಇಾಂಗ್ಲಲಷ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೊ್ ಒತ್ಬಿ ನ್ಸೋಡಿದರಬ 
2. ಆಯು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣಕಗಳು ಯಾವುವು? 
 ಒಬುನೋ್ ದ್ೋವರಲ್ಲಲ ನಾಂಬಿಕಯ್ಿಡಬ್್ೋಕಬ 

 ಹಬಟಿಟನ್ಸಾಂದ ಜಾತ್ತ ಆಧಾರವನಬು ತ್ತರಸೊರಿಸಿದರಬ 
 ಅಾಂತ್ಜಾ್ತ್ತೋಯ ವಿವಾಹವನಬು ಪ್್್ಾೋತ್ಾೊಹಸಬವುದಬ 
 ಬಹಬಪತ್ತುತ್ಾ ಮತ್ಿ ಬ್ಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಪದಧತ್ತಯನಬು ತ್ತರಸೊರಿಸಬವುದಬ 
 ಸಿರೋ ಮತ್ಬಿ ಪಬರಬಷರಬ ಸಮಾನರಬ 
 ವ್ೋದಗಳು ಮಾತ್ಾ ಶ್ಾೋಷಠ 
3. ಪಾರರ್ುನಾ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣಕ(ಬ್ಕ ೋಧ್ನಕ)ಗಳು ಯಾವುವು? 
 ಸಿರೋಯರಿಗ ್ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗ್ಲಸಬವುದಬ 
 ನ್ಸಗ್ತ್ತಕರಿಗ್ ಬದಬಕಬವ ಆಸರ್ಯನಬು ಕಲ್ಲಪಸಬವುದಬ 
 ಬ್ಾಲ್ಯವಿವಾಹವನಬು ವಿರ್್ೋಧಿಸಬವುದಬ 
 ವಿಧ್ವಯ್ರನಬು ತ್ತರಸೃತ್ ಬದಬಕ್ತನ್ಸಾಂದ ಹ್್ರತ್ರಬವುದಬ 
 ವಿಧ್ವಾ ಪಬನವಿ್ವಾಹಗಳನಬು ಪ್್್ಾೋತ್ಾೊಹಸಬವುದಬ 
4. ಆಲ್ಲಘರ್ ರ್ಳವಳಿಯ ಉದಕದೋಶಗಳನ್ುನ ವಿಶ್ಕಿೋಷ್ಟಸಿ. / ಸರ್ 
ಸಯಾದ್ ಅಹಮೆದ್ ಖಾನ್ರ ಸುಧಾರಣಕ / ಬ್ಕ ೋಧ್ನಕಗಳನ್ುನ 
ಪಟಿಟಮಾಡಿರಿ. 

 ಅಜ್ಞಾನ, ಅವ್ೈಜ್ಞಾನ್ಸಕ ಮನ್್ ೋಧ್ಮ್ಕ್ೊ ವಿರ್್ೋಧ್ 

 ಪರದಾ ಪದಧತ್ತಗ್ ವಿರ್್ೋಧ್ 

 ಮಬಸಿಲಾಂ ಹ್ಣಬಣ ಮಕೊಳು ಶಿಕ್ಷಣಕೊ್ ಪ್್್ಾೋತ್ಾೊಹ 

 ಬಹಬಪತ್ತುತ್ಾ ಪದಧತ್ತಗ್ ವಿರ್್ೋಧ್ 

 ಧಾಮ್ಕ ಸಹಷಬಣತ್್ಗ್ ಒತ್ಬಿ 
 ಹಾಂದ್ ಮತ್ಬಿ ಮಬಸಿಲಾಂರ ಐಕಯತ್್ 
5. ಸಾಿಮ ವಿವಕೋಕ್ಾನ್ಂದರ ಚಂತನಕಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
 ಜನರನಬು ವಿದಾಯವಾಂತ್ರನಾುಗ್ಲ ಮಾಡಬ್್ೋಕಬ. 
 ಸಮಾಜ ಸಬಧಾರರ್ಾ ಕಾನ್ನಬಗಳ ಅನಬಷಾಟನ.  

 ಧ್ಮ್ದ ಕತ್್ವಯವ್ಾಂದರ್ ಕತ್ಿಲ್ಲ್ಲಲರಬವವರಿಗ್ ಬ್್ಳಕನಬು 
ನ್ಸೋಡಬ್ೋ್ಕಬ. 

 ಯಾರ ಆತ್ೆ ಬಡವರಿಗಾಗ್ಲ ಮಡಿಯಬವುದ್್ೋ ಅವನ್ೋ 
ಮಹಾತ್ೆ. 

 ಜಾತ್ತೋಯತ್್, ಅಸಪೃಶಯತ್್ಯನಬು ವಿರ್್ೋಧಿಸಿದರಬ. 
 ಧ್ಮ್ದ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಲ ನಡ್ಯಬತ್ತಿದು ಶ್ ೋಷರ್ಯ್ನಬು 
ವಿರ್್ೋಧಿಸಿರಬ. 

6. ಆನಿಬ್ಕಸಕಂಟ್ರ ಸುಧಾರಣಾ ಕರಮಗಳಾವುವು? 
 ಭಗವದಿೂೋತ್್ಯನಬು ಇಾಂಗ್ಲಲೋಷ್ಟ್ಗ ್ಅನಬವಾದಿಸಿದರಬ.  

 1898ರಲ್ಲಲ ಸ್ಾಂಟಾಲ್ ಹಾಂದ್ ಕಾಲ್ೋಜನಬು ಬನಾರಸ್ನಲ್ಲಲ 
ಪ್ಾಾರಾಂಭಿಸಿದರಬ. 



 ‘ನ್ಯ ಇಾಂಡಿಯಾ’ ಮತ್ಬಿ ‘ಕಾಮನ್ ವಿಹೋಲ್’ ಎಾಂಬ ಪತ್ತಾಕ್ಗಳನಬು 
ಪ್ಾಾರಾಂಭಿಸಿದರಬ. 

 ಹ್್ೋಮ್ಸ ರ್ಲ್ ಲ್ಲೋಗನಬು ಪ್ಾಾರಾಂಭಿಸಿದರಬ.  

 ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾಾಂಗ್ಾಸ್ ಅಧಿವ್ೋಶನದ ಮೊಟಟ ಮೊದಲ್ 
ಮಹಳಾ ಅಧ್ಯಕ ್ಕ್ಡ ಆಗ್ಲದುರಬ. 

7. ನಾರಾಯಣಗುರು ಧ್ಮುಪರಿಪಾಲನಾ ಯೋಗಂ ಸಂಘಟ್ನಕಯ 
ಕ್ಕ ಡುಗಕಗಳನ್ುನ ತಿಳಿಸಿ. 

 ಹಾಂದಬಳಿದ & ಶ್ ೋಷರ್ಗ್್್ ಳಗಾದ ಸಮಬದಾಯಗಳ 
ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ. 

 ಮನಬಷಯ ಘನತ್್ಯಿಾಂದ ಬದಬಕಬವ ಸಮಾಜದ ನ್ಸಮಾ್ಣ 
ಇದರ ಮಬಖ್ಯ ಉದ್ುೋಶ. 

 ಮಾನವ ಕಬಲ್ಕೊ್ ಒಾಂದ್ೋ ಜಾತ್ತ, ಒಾಂದ್ೋ ಧ್ಮ್ ಮತ್ಬಿ ಒಬುನ್ೋ 
ದ್ೋವರಬ ಎಾಂದಬ ಪಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಿತ್ಬ. 

 ಇದನಬು ಸಾಧಿಸಲ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣವ್ೋ ಮಾಗ್ವ್ಾಂದಬ ಸಾರಿದರಬ 
 ಕಳ್ಸಮಬದಾಯಗಳ ಪಾವೋ್ಶ ನ್ಸರಾಕರಿಸಬತ್ತಿದು ದ್ೋವಾಲ್ಯಗಳಿಗ್ 
ಪಯಾ್ಯ ದ್ೋವಾಲ್ಯಗಳನಬು ಕಟಿಟದರಬ. 

 1924ರಲ್ಲಲ ವ್ೈಕಾಂ ಸತ್ಾಯಗಾಹವ್ಾಂಬ ದ್ೋವಾಲ್ಯ ಪಾವೋ್ಶ 
ಚಳವಳಿಯನಬು ನಡ್ಸಿದರಬ. 

8. ಪಕರಿಯಾರ್ ರ್ಳವಳಿಯ ಮುಖಾಾಂಶಗಳನ್ುನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ.  
 ಬ್ಾಾಹೆರ್್ೋತ್ರ ಚಳವಳಿಯ್ದಾಂಬ ಹ್್ಸ ಬಗ್ಯ ಚಳವಳಿ ದಕ್ಷಿಣ 
ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ಆರಾಂಭವಾಯಿತ್ಬ. 

 ಬ್ಾಾಹೆರ್್ೋತ್ರರಬ ಸಕಾ್ರಿ ರಾಂಗದಲ್ಲಲ ತ್ಮಗ್ ಪ್ಾಾತ್ತನ್ಸದಯ 
ಸಿಗಬ್ೋ್ಕ್ಾಂದಬ ಹ್್ೋರಾಟ ಆರಾಂಭಿಸಿದರಬ. 

 ತ್ಮಳುನಾಡಿನಲ್ಲಲ 1916ರಲ್ಲಲ ಪ್ಾಾರಾಂಭವಾದ ‘ಜಸಿಟೋಸ್ 
ಪ್ಾಟಿ್’ಯಬ ಈ ಚಳವಳಿಯನಬು ಮಬನುಡ್ಸಿತ್ಬ. 

 ಇ.ವಿ. ರಾಮಸಾಾಮ ನಾಯಯರ್ ರವರ ನ್ೋತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಲ ‘ಆತ್ೆಗೌರವ 
ಚಳವಳಿ’ ಆರಾಂಭವಾಯಿತ್ಬ. 

 ಜಾತ್ತ ಮತ್ಬಿ ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ಾರತ್ಮಯಗಳನಬು ವಿರ್್ೋಧಿಸಿ 
ಸಮಾನತ್್ಯ ಆಶಯವನಬು ಎತ್ತಿಹಡಿದರಬ. 

 “ದಾಾವಿಡ ಕಳಗಾಂ” ಎಾಂಬ ಸಾಂಘಟನ್ಯನಬು ಮತ್ಬಿ ‘ಜಸಿಟೋಸ್’ 
ಪತ್ತಾಕ್ಯನಬು ಹಬಟಬಟಹಾಕ್ತದರಬ. 

 

6. ಭಾರತದ ಪರರ್ಮ ಸಾಿತಂತರಯ ಸಂಗಾರಮ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು:    

1. 1857ರ ದಂಗಕಯನ್ುನ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಕ್ಾರರು – ಎಂದು 
ಕರಕದಿದಾದರಕ. 

ಎ) ಸಾತ್ಾಂತ್ಾ ಸಾಂಗಾಾಮ ಬಿ) ರಾಜಕ್ತೋಯ ದಾಂಗ ್ ಸಿ) ಕ್ಾನ್ುಪರದಲ್ಲಿ 
ದಂಗಕಯ ನಾಯಕತಿ ವಹಿಸಿಕ್ಕ ಂಡವನ್ು  

ಎ) ತ್ಾತ್ಾಯಟ್್ ೋಪ್ ್ಬಿ) ನಾನಾ ಸಾಹ್ೋಬ ಸಿ) ಲ್ಕ್ಷಿಿಭಾಯಿ ಡಿ) 2ನ್ೋ 
ಬಹದ್ುರ್ ಷಾ 

2. ಕ್ಾನ್ುಪರ ಬ್ರರಟಿಷರ ವಶವಾದ ನ್ಂತರ ಝಾನಿಿರಾಣಿಯ 
ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದವನ್ು 

ಎ) ತ್ಾತ್ಾಯಟ್್ ೋಪ್ ್ಬಿ) ನಾನಾ ಸಾಹ್ೋಬ ಸಿ) ಲ್ಕ್ಷಿಿಭಾಯಿ ಡಿ) 2ನ್ೋ 
ಬಹದ್ುರ್ ಷಾ 

3. ಲಕ್ಷಿಿಭಾಯಿಯು ______ನ್ುನ ವಶ ಪಡಿಸಿಕ್ಕ ಂಡಳು.  
ಎ)ಮೋರತ್ ಬಿ)ಕಾನಬಪರ ಸಿ)ಗಾಾಲ್ಲಯರ್ ಡಿ)ಲ್ಕ್್ ುೋ 
 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಡಾಲ್ ಹೌಸಿಯು ಯಾರ ರಾಜ ಪದವಿಯನ್ುನ ರದುದ 
ಗಕ ಳಿಸಿದನ್ು?  

 ಡಾಲ್ ಹೌಸಿಯಬ ತ್ಾಂಜಾವುರಬ ಮತ್ಬಿ ಕನಾ್ಟಿರ್ಕ 
ನವಾಬರಿಗ್ಲದು ರಾಜ ಪದವಿಯನಬು ರದಬುಪಡಿಸಿದನಬ. 

2. ಬ್ರರಟಿಷರು ಪದರ್ುಾತಿಗಕ ಳಿಸಿದ ಪರಮುಖ ರಾಜರು ಯಾರು?  
 ಬಿಾಟಿಷರಬ ಮೊಘಲ್ ಚಕಾವತ್ತ್, ಔದ್ ನ ನವಾಬನಬು 
ಅಧಿಕಾರದಿಾಂದ ಪದಚಬಯತ್ತಗ್್ಳಿಸಿದರಬ. 

3. ಇಂಗಕಿಂಡಿನ್ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಕ್ಾರಂತಿಯು ಭಾರತದ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ 
ಮೋಲ್ಕ ಬ್ರೋರಿದ ಪರಿಣಾಮವಕೋನ್ು? 

 ಭಾರತ್ದ ಅನ್ೋಕ ಗೃಹ ಮತ್ಬಿ ಸಣಣ ಕೈ್ಗಾರಿಕ್ಗಳು ಅವನತ್ತ 
ಹ್್ಾಂದಿದವು. 

4. ತಾತಾಾಟಕ ೋಪಕ ಯಾರ ಸಹಾಯಕನಾಗದದನ್ು? 
 ನಾನಾ ಸಾಹೋ್ಬನ್ಸಗ್ ಸಹಾಯಕನಾಗ್ಲದುನಬ. 
 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. 1857ರ ದಂಗಕಗಕ ಆರ್ಥುಕ ಬದಲ್ಾವಣಕಗಳು ಹಕೋಗಕ 
ಕ್ಾರಣವಾದವು? ವಿವರಿಸಿ.  

 ಇಂಗಕಿಂಡಿನ್ಲ್ಾಿದ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಕ್ಾರಂತಿ 
 ಭಾರತಿೋಯ ವಸುುಗಳ ಮೋಲ್ಲನ್ ಅಧಿಕ ತಕರಿಗಕ  
 ಭಾರತಿೋಯ ಗೃಹ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ಅವನ್ತಿ 
 ಲಕ್ಾಂತರ ಕ್ಾಮುಕ ನಿರುದಕ ಾೋಗ 
 ಕಂದಾಯಕ್ಾೆಗ ರಕೈತರ ಶ್ಕ ೋಷಣಕ 



 ಇನಾಾಂ ಭ್ಮಯನಬು ವಾಪ್ಾಸ್ ಪಡ್ದಿದಬು 
2. 1857ರ ದಂಗಕಗಕ ಕ್ಾರಣವಾದ ಆಡಳಿತಾತೆಕ ಕ್ಾರಣಗಳನ್ುನ 
ತಿಳಿಸಿರಿ.  

 ಬ್ರರಟಿಷರು ತಂದ ಹಕ ಸ ಕ್ಾನ್ ನ್ುಗಳು 
 ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಕ ಡಿದದ ಕ್ಾನ್ ನ್ುಗಳು 
 ಇಂಗಿೋಷ್ ನಾಾಯಾಲಯದ ಭಾಷ್ಕಯಾದುದು 
 ಇಂಗಿೋಷರ ಪರವಾಗರುತಿುದದ ತಿೋಪುುಗಳು 
 ಕ್ಾನ್ ನಿನ್ ಆಶಯ ಜನ್ರಿಗಕ ಆರ್ುವಾಗಲ್ಲಲಿ 
3. 1857ರ ದಂಗಕಗಕ ಕ್ಾರಣವಾದ ಸಕೈನಿಕ ಕ್ಾರಣಗಳನ್ುನ ತಿಳಿಸಿರಿ. 
 ಸಾಗರ್್ೋತ್ಿರ ಸ್ೋವ್ಗ ್ಸ್ೈನ್ಸಕರ ಒತ್ಾಿಯ 
 ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ೈನ್ಸಕರ ಶ್ ೋಚನ್ಸೋಯ ಸಿಥತ್ತ 
 ವ್ೋತ್ನ, ಬಡಿಿಯಲ್ಲಲ ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ೈನ್ಸಕರಿಗ್ ತ್ಾರತ್ಮಯ 
 ಬಿಾಟಿಷ್ ವಶವಾದ ರಾಜಯಗಳ ಸ್ೈನ್ಸಕರ ನ್ಸರಬದ್್ಯೋಗ 
4. 1857ರ ದಂಗಕಯು ಬ್ರರಟಿಷರನ್ುನ ಭಾರತದಿಂದ ಹಕ ರ 
ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಏಕ್ಕ?  

 ದಂಗಕ ಭಾರತದಾದಾಂತ ವಾಾಪಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 
 ಸಿಹಿತಾಸಕು & ಹಕೆಗಾಗ ನಕಡಕದ ಹಕ ೋರಾಟ್. 
 ಅನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಕ್ಾರಣಗಳಿಂದ ಪಕರೋರಿತ ದಂಗಕ. 
 ಸ ಕು ಯೋಜನಕಯ ಕ್ಕ ರತಕ. 
 ಸ ಕು ನಾಯಕತಿದ ಕ್ಕ ರತಕ. 
 ಶಸಾರಸರಗಳ ಕ್ಕ ರತಕ. 
 ಸ್ಕಿ ಮಾಗ್ದಶ್ನ ಮತ್ಬಿ ಸಾಂಘಟನ್ಯ ಕ್್ ರತ್್. 
 ಲ್್ಟಿಗಳ ಮ್ಲ್ಕ ಸಿಪ್ಾಯಿಗಳು ಜನ ಬ್್ಾಂಬಲ್ 
ಕಳದ್ಬಕ್್ಾಂಡರಬ. 

 ಅನ್ೋಕ ದ್ೋಶಿೋಯ ರಾಜರಿಾಂದ ಬಿಾಟಿಷರಿಗ್ ಬ್್ಾಂಬಲ್. 
5. 1858ರ ಬ್ರರಟ್ನ್ ರಾಣಿ ಘ ೋಷಣಕಯಲ್ಲಿದದ ಅಂಶಗಳಕೋನ್ು? 
ಅರ್ವಾ 1858ರ ಮಹಾರಾಣಿ ಘ ೋಷಣಕಯ ಮ ಲಕ 
ಬ್ರರಟಿಷರು ಭಾರತಿೋಯರನ್ುನ ಸಂತಕೈಸಲು ಪರಯತಿನಸಿದರು ಹಕೋಗಕ?  

 1858ರಲ್ಲಲ ಬಿಾಟನ್ ರಾಣಿಯ ಘ್ೋಷರ್್ಯಾಂದನಬು 
ಹ್್ರಡಿಸಿದಳು. 

 ಕಾಂಪನ್ಸಯಬ ದ್ೋಶಿ ರಾಜರ್್ಾಂದಿಗ್ ಮಾಡಿಕ್್ ಾಂಡಿದು 
ಒಪಪಾಂದಗಳನಬು ಅಾಂಗ್ಲೋಕರಿಸಲಾಯಿತ್ಬ. 

 ಪ್ಾಾದ್ೋಶಿಕ ವಿಸಿರರ್್ಯ ನ್ಸೋತ್ತಯನಬು ಕ್ೈಬಿಡಲಾಯಿತ್ಬ. 
 ಭಾರತ್ತೋಯರಿಗ್ ಸಬಭದಾ ಸಕಾ್ರವನಬು ನ್ಸೋಡಬವ ಭರವಸ್ 
ನ್ಸೋಡಲಾಯಿತ್ಬ. 

 ಕಾನ್ನ್ಸನ ಮಬಾಂದ್ ಸಮಾನತ್್ಯನಬು ಘ್ೋಷ್ಟ್ಸಿದರಬ 
 ಭಾರತ್ತೋಯರ ಧಾಮ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಹಸಿಕೋ್ಪ ಮಾಡಬವುದಿಲ್ಲ 
ಎಾಂಬ ಭರವಸ್ ನ್ಸೋಡಿದರಬ. 

6. 1857ರ ದಂಗಕಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 
 ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಅಂತಾಗಕ ಂಡು ರಾಣಿಯ ನಕೋರ ಆಡಳಿತ 
ಆರಂಭವಾಯಿತು. 

 ಭಾರತದ ವಾವಹಾರಗಳ ಕ್ಾಯುದಶಿುಗಕ ಭಾರತದ 
ವಾವಹಾರಗಳ ಜವಬ್ಾದರಿ ನಿೋಡಲ್ಾಯಿತು. 

 ಉತುಮ ಆಡಳಿತದ ಭರವಸಕ ನಿೋಡಲ್ಾಯಿತು. 
 ಭಾರತಿೋಯರ ಬ್ಕಂಬಲವಿಲಿದಕ ಆಡಳಿತ ನಕಡಕಸುವುದು ಕಷಟವಕಂದು 
ಬ್ರರಟಿಷರಿಗಕ ತಿಳಿಯಿತು. 

 ಸಾಿತಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ಕ್ಕೆ ದಿಕ ಿಚಯಾಯಿತು. 
 ಸಾಿತಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ಕ್ಕೆ ಪಯಾುಯ ಮಾಗುದ ಅನಕಿೋಷಣಕಗಕ 
ನಾಂದಿಯಾಯಿತು. 

 

7. ಸಾಿತಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 

1. ಭಾರತಿೋಯ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಕ್ಾಂಗಕರಸನ್ುನ _____ ರಲ್ಲಿ 
ಸಾಯಪಿಸಲ್ಾಯಿತು.  

ಎ) 1875 ಬಿ) 1885 ಸಿ) 1895 ಡಿ) 1905 
2. ಭಾರತಿೋಯ ಕ್ಾಂಗಕರಸನ್ ಸಾಯಪಕರು 
ಎ) ಮಹಾತ್ೆ ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ ಬಿ) ಬ್ಾಲ್ಗಾಂಗಾಧ್ರ ತ್ತಲ್ರ್ಕ ಸಿ) 
ಎ.ಓ.ಹ್ಯಮ್ಸ ಡಿ) ಗ್್ೋಪ್ಾಲ್ಕೃಷಣ ಗ್್ೋಖ್ಲ್  

3. ಸಂಪತಿುನ್ ಸಕ ೋರುವಿಕ್ಕ ಸಿದಾಧಂತವನ್ುನ ತಿಳಿಸಿದವರು 
ಎ) ದಾದಾಬ್ಾಯಿ ನವರ್್ ೋಜಿ ಬಿ) ಎಾಂ.ಜಿ ರಾನಡ್ ಸಿ) 
ಗ್್ೋಪ್ಾಲ್ಕೃಷಣ ಗ್್ೋಖ್ಲ ್ಡಿ) ಸಬರ್ೋಾಂದಾನಾಥ ಬ್ಾಯನಜಿ್ 

4. ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಭಿನ್ವ ಭಾರತ ಎಂಬ ರಹಸಾ 
ಸಂಘಟ್ನಕಯನ್ುನ ಸಂಘಟಿಸಿದದರು.  

ಎ) ಮಾಂದಗಾಮಗಳು ಬಿ) ತ್ತೋವಾಗಾಮಗಳು ಸಿ) ಕಾಾಾಂತ್ತಕಾರಿಗಳು 
ಡಿ) ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ 

5. ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ ಯಾವ ತಿೋವರಗಾಮ ನಾಯಕ ಮುಂದಕ 
ಕ್ಾರಂತಿಕ್ಾರಿಯಾಗ ಸಾಿತಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ವನ್ುನ 
ಮುಂದುವರಕಸಿದರು. 

ಎ) ಅರಬಿಾಂದ್್ೋ ಘ್ೋಷ್ ಬಿ) ಬ್ಾಲ್ಗಾಂಗಾಧ್ರ ತ್ತಲ್ರ್ಕ ಸಿ) 
ಬಿಪಿನ್ಚಾಂದಾ ಪ್ಾಲ್ ಡಿ) ಲಾಲ್ ಲ್ಜಪತ್ ರಾಯ್ 



ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಭಾರತದ ಸಾಿತಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಮಂದಗಾಮಗಳ 
ಪಾತರವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

 ಭಾರತ್ತೋಯ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾಾಂಗ್ಾಸ್ನ ಪ್ಾಾರಾಂಭದ ಇಪಪತ್ಬಿ 
ವಷ್ಗಳನಬು ‘ಮಾಂದಗಾಮ ಯಬಗ’ ಎನಬುತ್ಾಿರ.್  

 ಮಾಂದಗಾಮಗಳಲ್ಲಲ ಡಬಬಲಯ. ಸಿ ಬ್ಾಯನಜಿ್, ಎಾಂ.ಜಿ. ರಾನಡ್, 
ಸಬರೋ್ಾಂದಾನಾಥ ಬ್ಾಯನಜಿ್, ದಾದಾಬ್ಾಯಿ ನವರ್್ ೋಜಿ, 
ಗ್್ೋಪ್ಾಲ್ಕೃಷಣ ಗ್್ೋಖ್ಲ ್ ಇವರಬಗಳನಬು ಪಾಮಬಖ್ವಾಗ್ಲ 
ಗಬರಬತ್ತಸಬಹಬದಬ.  

 ಮಾಂದಗಾಮಗಳು ಬಿಾಟಿಷ್ ಆಳಿಾಕ್ ಮತ್ಬಿ ನಾಯಯಪರತ್್ಯಲ್ಲಲ 
ನಾಂಬಿಕ್ ಇಟಿಟದುರಬ.  

 ಸಾಾಂವಿಧಾನ್ಸಕ ಚೌಕಟಿಟನ್್ಳಗ್ ಪ್ಾಾಥ್ನ್ ಮತ್ಬಿ ಮನವಿಗಳ 
ಮ್ಲ್ಕ ತ್ಮೆ ಬ್್ೋಡಿಕ್ಗಳನಬು ಸಕಾ್ರದ ಮಬಾಂದಿಡಬತ್ತಿದುರಬ.  

 ಮಾಂದಗಾಮಗಳು ಜನರಲ್ಲಲ ರಾಜಕ್ತೋಯ ಎಚಚರವನಬು ತ್ರಬವ 
ಪಾಯತ್ು ಮಾಡಿದರಬ.  

 ಇವರಬ ಭಾರತ್ತೋಯರಿಗ್ ಸಲ್ಲಬ್್ೋಕಾದ ನಾಯಯವನಬು ಕಬರಿತ್ಬ 
ಸಭಗ್ಳನಬು ನಡ್ಸಿ, ಚಚಿ್ಸಿ, ಸಕಾ್ರಕೊ್ ಮನವಿಗಳನಬು 
ಸಲ್ಲಲಸಿದರಬ. 

 ದಾದಾಬ್ಾಯಿ ನವರ್್ ೋಜಿಯವರಬ ಸಾಂಪತ್ತಿನ ಸ್್ೋರಬವಿಕ್ 
ಸಿದಾಧಾಂತ್ವನಬು ಪಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಿದರಬ. 

2. ಸಾಿತಂತರ ರ್ಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಾಲಗಂಗಾಧ್ರ ತಿಲಕರ ಪಾತರವನ್ುನ 
ವಿವರಿಸಿ. 

 ತ್ತೋವಾಗಾಮಗಳಲ್ಲಲ ಬ್ಾಲ್ ಗಾಂಗಾಧ್ರ ತ್ತಲ್ಕರಬ ಅತ್ಯಾಂತ್ 
ಪಾಮಬಖ್ರಬ.  

 ಇವರಬ ‘ಸಾರಾಜಯವು ನನು ಜನೆ ಸಿದಧ ಹಕಬೊ; ಅದನಬು ಪಡ್ದೋ್ 
ತ್ತೋರಬವ್’ ಎಾಂದಬ ಘ್ೋಷ್ಟ್ಸಬವುದರಬ. 

 ತ್ತಲ್ಕರಬ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ ಹ್್ೋರಾಟಕೊ್ ಜನಸಾಮಾನಯರನಬು 
ಸಾಂಘಟಿಸಬವ ಪಾಯತ್ು ಮಾಡಿದರಬ.  

 ಗರ್್ೋಶ ಉತ್ೊವ ಮತ್ಬಿ ಶಿವಾಜಿ ಉತ್ೊವಗಳ ಮ್ಲ್ಕ ಜನರನಬು 
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯತ್್ಗ ್ಪಾಚ್್ ೋದಿಸಿದರಬ.  

 ಕೋ್ಸರಿ ಮತ್ಬಿ ಮರಾಠ ಪತ್ತಾಕ್ಗಳನಬು ಆರಾಂಭಿಸಿದರಬ.  
 ಪತ್ತಾಕ್ಗಳ ಮ್ಲ್ಕ ಜನಸಾಮಾನಯರನಬು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹ್್ೋರಾಟಕೊ್ 
ಪ್್ಾೋರ್ೋಪಿಸಿದರಬ.  

 ಇವರ ಕಾಾಾಂತ್ತಕಾರಿ ಬರವಣಿಗ್ಗಳು ಜನರ ಉದ್ಾೋಕಕೊ್ 
ಕಾರಣವಾಯಿತ್ಬ.  

 ಪರಿರ್ಾಮವಾಗ್ಲ ಬಿಾಟಿಷ್ ಸಕಾ್ರವು ತ್ತಲ್ಕರನಬು ಬಾಂಧಿಸಿ 
ವಿಚಾರರ್್ಗ ್ಒಳಪಡಿಸಿತ್ಬ. 

3. ಭಾರತದ ಸಾಿತಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ಕ್ಕೆ ತಿೋವರಗಾಮಗಳ 
ಕ್ಕ ಡುಗಕಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

 ಮಂದಗಾಮಗಳ ಮೃದುದಕ ೋರಣಕಯನ್ುನ ಟಿೋಕಸಿ, ತಿೋವರವಾದ 
ನಿಲುವುಗಳನ್ುನ ಪರತಿಪಾದಿಸಿದವರಕೋ ತಿೋವರಗಾಮಗಳು. 

 ಇವರು ಮಂದಗಾಮಗಳನ್ುನ “ರಾಜಕೋಯ ಭಿಕ್ಷುಕರು” ಎಂದು 
ಕರಕದರು. 

 ಅರವಿಂದ ಘ ೋಷ್, ಬ್ರಪನ್ ರ್ಂದರ ಪಾಲ್, ಲ್ಾಲ ಲಜಪತ್ 
ರಾಯ್ ಮತುು ಬ್ಾಲಗಂಗಧ್ರ ತಿಲಕ್ ಈ ಬಣದ ಪರಮುಖ 
ನಾಯಕರಾಗದದರು. 

 1905ರ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನಕಯನ್ುನ ಇವರು ತಿೋವರವಾಗ 
ವಿರಕ ೋಧಿಸಿ, ಸಿದಕೋಶಿ ರ್ಳುವಳಿಯನ್ುನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 

 ಸಿದಕೋಶಿ ರ್ಳುವಳಿಯನ್ುನ ತಿೋವರವಾದಿಗಳು ದಕೋಶ್ಾದಾಂತ 
ಕ್ಕ ಂಡಕ ಯದರು. 

 ತಿೋವರ ಹಕ ೋರಾಟ್ದಿಂದಾಗ 1911ರಲ್ಲಿ ಬ್ರರಟಿಷರು ಬಂಗಾಳದ 
ವಿಭಜನಕಯನ್ುನ ಹಿಂಪಡಕದರು. 

 ತಿಲಕರು ‘ಸಿರಾಜಾವು ನ್ನ್ನ ಜನ್ೆ ಸಿದಧ ಹಕುೆ; ಅದನ್ುನ ಪಡಕದಕೋ 
ತಿೋರುವಕ’ ಎಂದು ಘ ೋಷ್ಟಸಿದರು. 

4. ಭಾರತ ಸಾಿತಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಿನ್ ಕ್ಾರಂತಿಕ್ಾರಿಗಳನ್ುನ ಹಕಸರಿಸಿ.  
 ವಿ.ಡಿ. ಸಾವಕ್ರ್, ಅರಬಿಾಂದ್್ೋ ಘ್ೋಷ್ 
 ಅಶಿಾನ್ಸಕಬಮಾರದತ್ಿ, ರಾಜನಾರಾಯಣ ಬ್್್ೋಸ್ 
 ರಾಜಗಬರಬ, ಚಾಕ್ತೊಕರ್ ಸಹ್್ೋದರರಬ, ವಿಷಬಣಶಾಸಿರ 
 ಚಾಂಪ್ಕರ್, ಶಾಯಮಾಜಿ ಕೃಷಣವಮ್ 
 ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಘ್ೋಷ್, ಮಾಯಡಮ್ಸ ಕಾಮಾ  
 ಖ್ಬದಿರಾಮ್ಸ ಬ್್್ೋಸ್, ರಾಮ್ಸಪಾಸಾದ ಬಿಸಿೆಲ್  
 ಅಶಾಖ್ಬಲಾಲಖಾನ್, ಭಗತ್ ಸಿಾಂಗ್, ಚಾಂದಾಶ್ೋಖ್ರ ಅಜಾದ್, 
ಜತ್ತನ್ ದಾಸ್ 

5. ಭಾರತದ ಸಾಿತಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಂತಿಕ್ಾರಿಗಳ 
ಕ್ಕ ಡುಗಕಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

 ಕಾಾಾಂತ್ತಕಾರಿಗಳು ಪ್ಣ್ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯದ ಕನಸನಬು ಕಾಂಡಿದುರಬ.  
 ಬಿಾಟಿಷರನಬು ಹಾಂಸಾತ್ೆಕ ಮಾಗ್ದಿಾಂದ ಮಾತ್ಾ ಭಾರತ್ದಿಾಂದ 
ಓಡಿಸಬಹಬದ್ಾಂದಬ ಅವರಬ ಬಲ್ವಾಗ್ಲ ನಾಂಬಿದುರಬ.  

 ಇವರಬಗಳು ರಹಸಯಸಾಂಘಗಳ ಮ್ಲ್ಕ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ಮತ್ಬಿ 
ವಿದ್ೋಶಗಳಲ್ಲಲ ತ್ಮೆ ಶಾಖಗ್ಳನಬು ಸಾಥಪಿಸಿ ಹಣಕಾಸಬ, 



ಶಸಾರಸರಗಳನಬು ಸಾಂಗಾಹಸಬವ ಕಾಯ್ದ್್ಾಂದಿಗ್ ಕಾಾಾಂತ್ತಕಾರಿಗಳಿಗ್ 
ತ್ರಬ್್ೋತ್ತ ನ್ಸೋಡಿದರಬ.  

 ಇಾಂಗ್ಲಾಂಡಿನ ‘ಲ್್ೋಟಸ್ ಮತ್ಬಿ ಡಾಗರ್’, ಅಮರಿಕದ ‘ಗದರ್’, 
ಭಾರತ್ದ ‘ಅನಬಶಿೋಲ್ನ ಸಮತ್ತ’ ಮತ್ಬಿ ‘ಅಭಿನವ ಭಾರತ್’ 
ಪಾಮಬಖ್ ರಹಸಯ ಕಾಾಾಂತ್ತಕಾರಿ ಸಾಂಘಟನ್ಗಳಾಗ್ಲವ್.  

 ಇವರಬ ತ್ಮೆ ಗಬರಿ ಸಾಧ್ನಗ್ಾಗ್ಲ ಬ್ಾಾಂಬಬಗಳು ಮತ್ಬಿ 
ಬಾಂದ್ಕಬಗಳ ಪಾಯೋಗ ಮಾಡಿದರಬ. 

 ಸಕಾ್ರ ಕಾಾಾಂತ್ತಕಾರಿಗಳನಬು ಕ್್ ಲ್ ಸಾಂಚಿನ ಆರ್್ೋಪದ ಮೋಲ್ 
ಬಾಂಧಿಸಿ, ಅವರಬಗಳನಬು ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರನಾುಗ್ಲ ಗಬರಬತ್ತಸಿ ಜಿೋವಾವಧಿ 
ಶಿಕಯ್ನಬು ವಿಧಿಸಿತ್ಬ. 

 ಕಾಾಾಂತ್ತಕಾರಿಗಳು ಬಿಾಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸ್ಥಗ ್ ಧ್ಕ್ೊ ತ್ರಬವ 
ಮ್ಲ್ಕ ತ್ಾರಿತ್ವಾಗ್ಲ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯವನಬು ತ್ಾಂದಬ ಕ್್ ಡಬವ ಅವರ 
ತ್ತೋವಾವಾದ ಕನಸಬ ನನಸಾಗಲ್ಲಲ್ಲ. 

 

8. ಗಾಂಧಿಯುಗ ಮತುು ರಾಷ್ಟರೋಯ 
ಹಕ ೋರಾಟ್ 

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಗಾಂಧಿೋಜಿಯವರ ಹಕ ೋರಾಟ್ದ ಅಂತಃಸತಿದ 
ಸಾಧ್ನ್ಗಳಾವುವು? 

 1)ಸತ್ಾಯಗಾಹ: ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯವರ ಹ್್ೋರಾಟದ ಬಹಬ 
ಮಬಖ್ಯವಾದ ವಿಧಾನವೋ್ ಸತ್ಾಯಗಾಹ.  

 ‘ಸತ್ಾಯಗಾಹ’ ಎನಬುವ ಪದದ ಅಥ್, ಸತ್ಯವನಬು ಆಗಾಹಸಬವುದಬ 
ಅಥವಾ ಒತ್ಾಯಿಿಸಬವುದ್ೋ ಆಗ್ಲದ್.  

 ಸತ್ಾಯಗಾಹವು ಅಹಾಂಸ್ಯನಬು ಆಧ್ರಿಸಿದಬು, ತ್ಪಬಪ, ಹಾಂಸ್ & 
ಅಸತ್ಯವನಬು ನ್ಸರಾಕರಿಸಬವ ಕಾಮವಾಗ್ಲದ್.  

 2)ಅಹಾಂಸ್: ಮಹಾತ್ೆ ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯ ಹ್್ೋರಾಟದ 
ಮ್ಲ್ಭ್ತ್ ಆಶಯ ಅಹಾಂಸ್ಯಾಗ್ಲದ್.  

 ಸಶಸರ ಬಲ್ಪಾಯೋಗದ ವಿರಬದಧ ಅಹಾಂಸ್ ಮತ್ಬಿ ಸತ್ಾಯಗಾಹದ 
ಮ್ಲ್ಕ ಹ್್ೋರಾಡಬ್್ೋಕ್ಾಂಬಬದಬ ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯವರ 
ನ್ಸಲ್ಬವಾಗ್ಲತ್ಬಿ.  

 3)ಹಾಂದ್-ಮಬಸಿಲಾಂ ಏಕತ್್: ಭಾರತ್ತೋಯ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ 
ಹ್್ೋರಾಟದ ಸಾಂದಭ್ದಲ್ಲಲ ಹಾಂದ್-ಮಬಸಿಲಾಂ ಏಕತ್್ಯನಬು 
ಅತ್ಯಾಂತ್ ಬಲ್ವಾಗ್ಲ ಪಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಿದರಬ. 

 ಹಾಂದ್-ಮಬಸಿಲಾಂರ ನಡಬವ್ ಏಕತ್್ಯಿಲ್ಲದಿದುರ ್ ಭಾರತ್ 
ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ ಸಾಧಿಸಬವುದಬ ಮತ್ಬಿ ಭವಿಷಯದಲ್ಲಲ ರಾಷರವಾಗ್ಲ 
ಬ್ಾಳುವುದಬ ಕಷಟವಾ್ಂದ್ೋ ಅವರ ನಾಂಬಿಕಯ್ಾಗ್ಲತ್ಬಿ.  

 ಹಾಂದ್ ಮತ್ಬಿ ಮಬಸಿಲಮರಬ ಭಾರತ್ಮಾತ್್ಯ ಎರಡಬ 
ಕಣಬಣಗಳಾ್ಂದ್ ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ ಹ್ೋಳಿದುರಬ. 

2. ಅಸಹಕ್ಾರ ರ್ಳುವಳಿಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ.  
 1920 ಸ್ಪ್ಟ್ಾಂಬರ್ 4ರಾಂದಬ ಭಾರತ್ತೋಯ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾಾಂಗ್ಾಸಬ 
ಕಲ್ೊತ್ಾಿದ ವಿಶ್ೋಷ ಅಧಿವ್ೋಶನದಲ್ಲಲ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ 
ಆರಾಂಭಿಸಲ್ಬ ಗ್್ತ್ಬಿವಳಿ ಅನಬಮೊೋದಿಸಿತ್ಬ. 

 ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯವರಬ ಕರ್ಕ್್ಟಟ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಗ್ ವಾಯಪ್ಾಕ 
ಬ್್ಾಂಬಲ್ ದ್್ರ್ಯಿತ್ಬ. 

 ದ್ೋಶಬಾಂಧ್ಬ ಚಿತ್ಿರಾಂಜನ್ದಾಸ್, ಮೊೋತ್ತಲಾಲ್ ನ್ಹರ್, 
ರಾಜ್ೋಾಂದಾ ಪಾಸಾದ್ ಮೊದಲಾದ ಹರಿಯ ವಕ್ತೋಲ್ರಬ ತ್ಮೆ 
ವಕ್ತೋಲ್ ವೃತ್ತಿಯನಬು ಬಿಟಟರಬ. 

 ವಿದಾಯಥಿ್ಗಳು ಶಾಲಾ-ಕಾಲ್ೋಜಬಗಳನಬು ತ್್್ರ್ದರಬ. 
 1919ರ ಕಾಯ್ದುಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ಾಾಾಂತ್ಯಗಳಿಗ ್ ನಡ್ದ 
ಚಬನಾವರ್್ಯನಬು ಬಹಷೊರಿಸಲಾಯಿತ್ಬ. 

 ದ್ೋಶದ ವಿವಿದಡ್್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿದಾಯಲ್ಯಗಳನಬು 
ಸಾಥಪಿಸಲಾಯಿತ್ಬ. 

 ವಿದ್ೋಶಿ ವಸಬಿಗಳನಬು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬವ ಅಾಂಗಡಿಗಳ ಮಬಾಂದ್ 
ಮಬಷೊರ ನಡ್ಸಲಾಯಿತ್ಬ ಮತ್ಬಿ ವಿದ್ೋಶಿ ಬಟಟ್ಗಳನಬು 
ಸಬಡಲಾಯಿತ್ಬ. 

 1921ರಲ್ಲಲ ‘ಪಿಾನ್ೊ ಆಫ್ ವ್ೋಲ್ೊ’ ರಾಜಕಬಮಾರ ಬರಬವ 
ಕಾಯ್ಕಾಮವನಬು ವಿರ್್ೋಧಿಸಲಾಯಿತ್ಬ. 

 ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನಯ್ಿಾಂದ ಮನನ್್ಾಂದಬ ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯವರಬ 
ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನಬು ಹಾಂಪಡ್ದರಬ. 

 ಬಿಾಟಿಷ್ ಸಕಾ್ರವು ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯವರನಬು ಬಾಂಧಿಸಿ 6 
ವಷ್ಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ ವಿಧಿಸಿತ್ಬ. 

3. ಗಾಂಧಿೋಜಿಯವರು ಕ್ಕೈಗಕ ಂಡ ಕ್ಾನ್ ನ್ು ಭಂಗ ರ್ಳುವಳಿಯನ್ುನ 
ವಿವರಿಸಿ. 

 1930 ಫ್್ಬಾವರಿಯಲ್ಲಲ ಕಾಾಂಗ್ಾಸ್ ಕಾಯ್ಕಾರಿ ಸಮತ್ತಯಬ 
ಸಬರಮತ್ತಯಲ್ಲಲ ಸಭ್ ಸ್ೋರಿ ಕಾನ್ನಬಭಾಂಗ ಚಳವಳಿಯನಬು 
ಹಮೆಕ್್ ಳುಲ್ಬ ನ್ಸಣ್ಯಿಸಿತ್ಬ.  

 ಗಾಾಂಧಿ ಮಾಚ್್ 2, 1930 ರಾಂದಬ ಹನ್್ುಾಂದಬ ಅಾಂಶಗಳುಳು 
ಬ್್ೋಡಿಕ್ಗಳ ಪತ್ಾವನಬು ವ್ೈಸ್ರಾಯ್ಗ ್ಬರ್ದರಬ.  



 ಒಾಂದಬ ವ್ೋಳ ್ ಸಕಾ್ರ ಈ ಬ್್ೋಡಿಕ್ಗಳನಬು ಒಪಪದಿದುಲ್ಲಲ ತ್್ರಿಗ್ 
ನ್ಸರಾಕರರ್್ಯ ಜತ್ ್ ನಾಗರಿಕ ಕಾನ್ನಬಭಾಂಗ ಚಳವಳಿಯನಬು 
ಆರಾಂಭಿಸಬವುದಾಗ್ಲ ಗಾಾಂಧಿ ಘ್ೋಷ್ಟ್ಸಿದರಬ.  

 ವ್ೈಸ್ರಾಯ್ ಈ ಪತ್ಾದ ಮನವಿಗಳನಬು ತ್ತರಸೊರಿಸಿದ 
ಕಾರಣದಿಾಂದ ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ ದಾಂಡಿಯಲ್ಲಲ ಉಪಪನಬು ತ್ಯಾರಿಸಬವ 
ಮ್ಲ್ಕ ಉಪಿಪನ ಕಾನ್ನನಬು ಮಬರಿದರಬ.  

 ಚರಕ ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಲ ಬಹಳ ಪಾಸಿದಧವಾಯಿತ್ಬ.  
 ಸಾವಿರಾರಬ ಜನರಬ ಗಾಾಂಧಿಜಿಯವರ ಕರ್ಗ್ ಸಪಾಂದಿಸಿ, 
ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಸಿದರಬ.  

 ಏಪಿಾಲ್ 6 ರಿಾಂದ 13ರ ವರಗ್ ್ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಚಳವಳಿ ಸಪ್ಾಿಹವನಬು 
ಆಚರಿಸಿದರಬ.  

 ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ, ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಿ ಪಾಂಡಿತ್, ಕಮಲಾ ನ್ಹರ್, 
ವಲ್ಲಭಬ್ಾಯಿ ಪಟ್ೋಲ್, ರಾಜಗ್್ೋಪ್ಾಲ್ಚಾರಿ, ಬ್ಾಬಬ 
ರಾಜ್ೋಾಂದಾಪಾಸಾದ್ ಮೊದಲ್ಬಗ್್ಾಂಡಬ ಸಾವಿರಾರಬ ಜನರನಬು 
ಬಿಾಟಿಷರಬ ಬಾಂಧಿಸಿದರಬ.  

 ಈ ಚಳವಳಿಯಬ ದ್ೋಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಲ ವಾಯಪಿಸಿತ್ಬ. 
4. ಕಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಳುವಳಿಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ 
 1942ರ ಕ್ತಾಪ್ೊ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಸಲ್ಹಗ್ಳನಬು ಕಾಾಂಗ್ಾಸ್ 
ಒಪಪದ್ೋ ಕ್ತಾರ್ಟ ಇಾಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಗ ್ಕರ್ ನ್ಸೋಡಿತ್ಬ.  

 ‘ಬಿಾಟಿಷರ್ೋ ಭಾರತ್ ಬಿಟಟ ತ್್್ಲ್ಗ್ಲ, ಎನಬುವುದಬ ಕ್ತಾರ್ಟ ಇಾಂಡಿಯಾ 
ಚಳುವಳಿಯ ಆಶಯವಾಗ್ಲತ್ಬಿ.  

 ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯವರಬ ದ್ೋಶದ ಜನತ್್ಗ್ ‘ಮಾಡಬ ಇಲ್ಲವ್ೋ ಮಡಿ’ 
ಎನಬುವ ಕರ ್ಕ್್ಟಟರಬ.  

 ಬಿಾಟಿಷರಬ ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ, ನ್ಹರಬ, ರಾಜ್ೋಾಂದಾ ಪಾಸಾದ್, ಅಬಬುಲ್ 
ಕಲಾಾಂ ಅಜಾದ್, ಸದಾ್ರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯಿ ಪಟ್ೋಲ್ 
ಮೊದಲಾದವರನಬು ಬಾಂಧಿಸಿದರಬ.  

 ಪರಿರ್ಾಮವಾಗ್ಲ ಚಳುವಳಿಯ ನ್ೋತ್ೃತ್ಾವನಬು ಜಯಪಾಕಾಶ 
ನಾರಾಯಣ್ ರವರಬ ವಹಸಿಕ್್ಾಂಡರಬ. 

 ನಾಯಕರ ಬಾಂಧ್ನದಿಾಂದಾಗ್ಲ ಈ ಚಳುವಳಿ ವಿಫಲ್ವಾಯಿತ್ಬ. 
 ಬಿಾಟಿಷ್ ಸ್ೋವ್ಯಲ್ಲಲದು ನೌಕರರಬ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಮೋನಾುರರಬ 
ಮತ್ಬಿ ಹಲ್ವು ಸಾಂಸಾಥನಗಳ ರಾಜರಬ ಬಿಾಟಿಷರ ಪರವಾಗ್ಲ ಕಲ್್ಸ 
ಮಾಡಿದರಬ. 

 ಮಬಸಿಲಾಂಲ್ಲೋಗ್ ಈ ಚಳುವಳಿಯಿಾಂದ ದ್ರವ್ೋ ಉಳಿಯಿತ್ಬ. 
 ಆಡಳಿತ್ ಸ್ತ್ಾ, ಪ್್್ೋಲ್ಲಸ್ ವಯವಸ್ಥ ಮತ್ಬಿ ಸ್ೈನ್ಸಕ ವಯವಸ್ಥಯ 
ಮ್ಲ್ಕ ಬಿಾಟಿಷರಬ ಈ ಚಳುವಳಿಯನಬು ಹತ್ತಿಕ್ತೊದರಬ. 

5. ಸಾಿತಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿೋಜಿಯವರ ಪಾತರವನ್ುನ 
ವಿವರಿಸಿರಿ. 

 1920 ರಿಾಂದ 1947 ರ ಅವಧಿಯನಬು ‘ಗಾಾಂಧಿ ಯಬಗ’ ಎಾಂದಬ 
ಕರ್ಯಬತ್ಾಿರ್. 

 ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯವರಬ ತ್ಮೆ ಹ್್ೋರಾಟದಲ್ಲಲ ಅಹಾಂಸ್ ಮತ್ಬಿ 
ಸತ್ಾಯಗಾಹವನಬು ಪಾಮಬಖ್ ಅಸರವಾಗ್ಲ ಬಳಸಿಕ್್ಾಂಡರಬ. 

 ಮಬಸಿಲಮರ ಸಹಭಾಗ್ಲತ್ಾಕಾೊಗ್ಲ ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳುವಳಿ 
ಬ್್ಾಂಬಲ್ಲಸಿದರಬ. 

 1920ರಲ್ಲಲ ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯವರಬ ಬಿಾಟಿೋಷರ ವಿರಬದಧ ಅಸಹಕಾರ 
ಚಳುವಳಿಗ ್ಕರ್ಯಿತ್ಿರಬ. 

 ಬಿಾಟಿಷರಬ ನ್ಸೋಡಿದು ಪಬರಸಾೊರಗಳನಬು ಹಾಂದಿರಬಗ್ಲಸಿದರಬ. 
 1930 ರಲ್ಲಲ ಬಿಾಟಿೋಷರ ವಿರಬದಧ ಕಾನ್ನಬ ಭಾಂಗ 
ಚಳುವಳಿಯನಬು ಆರಾಂಭಿಸಿದರಬ 

 ತ್ಮೆ ಆಶಾಮ ಸಬರಮತ್ತಯಿಾಂದ ತ್ತೋರದ ದಾಂಡಿಯವರಗ್್ ತ್ಮೆ 
ಅನಬಯಾಯಿಗಳೂ್ಾಂದಿಗ್ ಕಾಲ್ುಡಿಗಯ್ಲ್ಲಲ ನಡ್ದಬ ಹಡಿ ಉಪಬಪ 
ತ್ಯಾರಿಸಿ ಜನರಿಗ ್ವಿತ್ರಿಸಿದರಬ. 

 ಬಿಾಟಿೋಷರ್ೋ ‘ಭಾರತ್ ಬಿಟಬಟ ತ್್್ಲ್ಗ್ಲ’ ಚಳುವಳಿ ಮ್ಲ್ಕ 
ಭಾರತ್ತೋಯರಿಗ್ ‘ಮಾಡಬ ಇಲ್ಲವ್ೋ ಮಡಿ’ ಎನಬುವ ಕರ್ 
ನ್ಸೋಡಿದರಬ. 

 1947 ರಲ್ಲಲ ಭಾರತ್ಕ್ೊ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ ತ್ಾಂದಬ ಕ್್ ಡಬವುದರ ಮ್ಲ್ಕ 
‘ರಾಷರಪಿತ್’ ಎಾಂದಬ ಪಾಸಿದಧರಾದರಬ. 

6. ಸಾಿತಂತರಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ರ್ಂದರ ಬ್ಕ ೋಸರ 
ಸಾಧ್ನಕಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

 ಸಬಭಾಷ್ ಚಾಂದಾ ಬ್್್ೋಸ್ ರವರಬ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾಾಂಗ್ಾಸ್ ಸ್ೋರಿ 
ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯವರ್್ ಾಂದಿಗ್ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ ಚಳುವಳಿಗ ್ಧ್ಬಮಬಕ್ತದರಬ.  

 ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯಾಂದಿಗ್ ತ್ಾತ್ತಾಕ ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾಾಯವನಬು ಹ್್ಾಂದಿದ 
ನ್ೋತ್ಾಜಿ ಕಾಾಂಗ್ಾಸ್ ಪಕ್ಷವನಬು ತ್ಯಜಿಸಿದರಬ. 

 ಫ್ಾವ್ಡ್್ ಬ್ಾಲರ್ಕ ಎಾಂಬ ಪಕ್ಷವನಬು ಸಾಥಪಿಸಿ ತ್ಮೆ 
ಹ್್ೋರಾಟವನಬು ಮಬಾಂದಬವರ್ಸಿದರಬ. 

 ಸಬಭಾಷರಬ 2ನೋ್ ಮಹಾಯಬದಧದಲ್ಲಲ ಭಾರತ್ದ 
ಪ್ಾಲ್್ೂಳುುವಿಕ್ಯನಬು ವಿರ್್ೋಧಿಸಿ ಗೃಹ ಬಾಂಧ್ನಕೊ್ ಒಳಗಾದರಬ. 

 ಅಲ್ಲಲಾಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್್ ಾಂಡಬ ಜಮ್ನ್ಸಗ್ ತ್್ರಳಿ ಹಟಲರನ 
ಸಹಾಯವನಬು ಪಡ್ಯಲ್ತ್ತುಸಿದರಬ. 

 ಐ.ಎನ್.ಎ. ಸ್ೈನಯವನಬು ಸಾಂಘಟಿಸಿ ಜಪ್ಾನ್   ಸಹಾಯದಿಾಂದ 
ಬಿಾಟಿಷರ ವಿರಬದಧ ಯಬದಧಕ್ತೊಳಿದರಬ.  



 ದ್ಹಲ್ಲ ಚಲ್್ೋ ಎಾಂದಬ ನ್ೋತ್ಾಜಿ ಕರ್ ಕ್್ ಟಟರಬ.  
 ಐ.ಎನ್.ಎ. ಸ್ೈನಯವು ಅಾಂಡಮಾನ್&ನ್ಸಕ್್ ೋಬ್ಾರಗಳನಬು ಗ್ದಬು 
ಈಶಾನಯ ರಾಜಯಗಳ ಕಡಗ್್ ಮಬನುಡ್ಯಿತ್ಬ.  

 ಇದೋ್ ವ್ೋಳ ್ಸಬಭಾಷರಬ ಆಕಸಿೆಕವಾಗ್ಲ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ್ದಲ್ಲಲ 
ಮರಣ ಹ್್ಾಂದಿದರಬ.  

 ಮಬಾಂದ್ ಐ.ಎನ್.ಎ. ಸ್ೈನಯ ಬಿಾಟಿಷರಿಗ್ ಸ್್ೋತ್ತತ್ಬ.  
7. ನಕಹರುರವರು ಪರಧಾನ್ ಮಂತಿರಯಾಗ ರಾಷರಕ್ಕೆ ನಿೋಡಿದ ಪರಮುಖ 
ಕ್ಕ ಡುಗಕಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

 ಜವಹರ್ ಲಾಲ್ ನ್ಹರಬರವರಬ ಭಾರತ್ದ ಪಾಥಮ ಪಾಧಾನ 
ಮಾಂತ್ತಾಯಾಗ್ಲದಾುರ್. 

 ಉತ್ಿಮ ಆಡಳಿತ್ದ ಮ್ಲ್ಕ ನವ ಭಾರತ್ದ ಶಿಲ್ಲಪ ಎಾಂದಬ 
ಕರ್ಯಲ್ಪಟಿಟದಾುರ್.  

 ಪಟ್ೋಲ್ ರವರ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಸಮಾರಬ 562 ದ್ೋಶಿೋಯ 
ಸಾಂಸಾಥನಗಳನಬು ಒಗ್ೂಡಿಸಿದರಬ. 

 ಅಖ್ಾಂಡ ಭಾರತ್ವನಬು ಭಾಷಾವಾರಬ ಪ್ಾಾಾಂತ್ಯಗಳನಾುಗ್ಲ 
ವಿಾಂಗಡಿಸಿ, ರಾಜಯ ಮತ್ಬಿ ಕೋ್ಾಂದಾ ಸಕಾ್ರಗಳ ನಡಬವ್ 
ಅಧಿಕಾರವನಬು ಹಾಂಚಿದರಬ. 

 ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ಮಶಾ ಆಥಿ್ಕತ್ಗ್್ ಭದಾ ಬಬನಾದಿಯನಬು ಹಾಕ್ತದರಬ. 
 ಪಾಂಚವಾಷ್ಟ್್ಕ ಯೋಜನ್ಗಳನಬು ಜಾರಿಗ್ ತ್ಾಂದರಬ. 
 ವಿವಿದ್್ ೋದ್ಧೋಶ ನದಿ ಕಣಿವ ್ ಯೋಜನಗ್ಳನಬು ಜಾರಿಗ್ 
ತ್ಾಂದರಬ. 

 ಕೈ್ಗಾರಿಕ್ಗಳ ಸಾಥಪನ್ ಮತ್ಬಿ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ ಶಾಮಸಿದರಬ. 
 ಗಾಾಮೋರ್ಾಭಿವೃದಿಧಗಾಗ್ಲ ಅನ್ೋಕ ಯೋಜನಗ್ಳನಬು 
ಜಾರಿಗ್್ಳಿಸಿದರಬ. 

 ಭಾರತ್ದ ವಿದ್ೋಶಾಾಂಗ ನ್ಸೋತ್ತಯ ಶಿಲ್ಲಪಯಾದ ನ್ಹರಬರವರಬ 
ಪಾಂಚಶಿೋಲ್ ತ್ತ್ಾ ಮತ್ಬಿ ಅಲ್ಲಪ ಿನ್ಸೋತ್ತಯನಬು ಬ್್ಾಂಬಲ್ಲಸಿದರಬ. 

8. ಅಸಪೃಶಾತಕಯ ನಿವಾರಣಕಗಕ ಅಂಬ್ಕೋಡೆರ್ ನ್ಡಕಸಿದ ಹಕ ೋರಾಟ್ವನ್ುನ 
ವಿವರಿಸಿ. 

 ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಾಂಬ್ೋ್ಡೊರ್ ಭಾರತ್ದ ‘ಆಧ್ಬನ್ಸಕ ಮನಬ’ ಎಾಂದಬ 
ಪಾಸಿದಧರಾಗ್ಲದಾುರ.್ 

 ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲನ ಅಸಪೃಶಯತ್್ಯ ನ್ಸವಾರರ್್ಗಾಗ್ಲ ಮಾಡಿದ ಹ್್ೋರಾಟ 
ಸೆರಣಿೋಯವಾದಬದಬ.  

 ಮನಬಷಯನ್ಸಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ಬಿ ಆಥಿ್ಕ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ 
ದ್್ರ್ಯದಿದುರ್ ರಾಜಕ್ತೋಯ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯಕೊ್ ಅಥ್ವಿಲ್ಲವ್ಾಂದಬ 
ಪಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಿದರಬ.  

 ಅಸಪೃಶಯತ್್ಯ ನ್ಸವಾರರ್್ಗ್ ಮಹರ್ ಮತ್ಬಿ ಕಾಲಾರಾಾಂ 
ಚಳುವಳಿಯನಬು ರ್ಪಿಸಿದರಬ.  

 ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯವರ್್ ಾಂದಿಗ ್ ಪ್ನಾ ಒಪಪಾಂದವನಬು 
ಮಾಡಿಕ್್ ಾಂಡಬ ಚಬನಾವರ್ಾ ಕೋ್ತ್ಾಗಳಲ್ಲಲ ಮೋಸಲಾತ್ತಯನಬು 
ಪಡ್ದರಬ.  

 ‘ಬಹಷೃತ್ ಭಾರತ್’ ಎಾಂಬ ಸಾಂಘಟನ್ ಹಾಗ್ ‘ಸಾತ್ಾಂತ್ಾ 
ಕಾಮ್ಕ ಪಕ್ಷ’ವನಬು ಸಾಥಪಿಸಿದರಬ.  

 ‘ಪಾಭಬದಧ ಭಾರತ್’ ಮತ್ಬಿ ‘ಮ್ಕ ನಾಯಕ’ ಎಾಂಬ ಪತ್ತಾಕ್ಗಳನಬು 
ಆರಾಂಭಿಸಿದುರಬ.  

 ಸಾಂವಿಧಾನದ ಕರಡಬ ಸಮತ್ತಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ಲ ಶ್ ೋಷ್ಟ್ತ್ರಿಗ್ 
ಮೋಸಲಾತ್ತಯನಬು ಕಲ್ಲಪಸಿದರಬ.  

 ಮೊದಲ್ ಕಾನ್ನಬ ಮಾಂತ್ತಾಯಾಗ್ಲ ಅಸಪೃಶಯತ್್ಯ ನ್ಸವಾರರ್್ಗ ್
ಕಾನ್ನಬಗಳನಬು ಜಾರಿಗ್್ಳಿಸಿದರಬ.  

 ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರವು ಇವರಿಗ್ ಮರರ್್್ೋತ್ಿರವಾಗ್ಲ ‘ಭಾರತ್ ರತ್ು’ 
ಪಾಶಸಿಿಯನಬು ನ್ಸೋಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ.್ 

 

 

9. ಸಾಿತಂತಕ ರಯೋತುರ ಭಾರತ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 

1. ಬ್ರರಟಿಷ ಭಾರತದ ಕ್ಕ ನಕಯ ಗೌನ್ುರ್ ಜನ್ರಲ್  
ಎ) ಲಾಡ್್ ಮೌಾಂರ್ಟ ಬ್ಾಯಟನ್ ಬಿ) ಲಾಡ್್ ಕಜ್ನ್ ಸಿ) 
ಲಾಡ್್ ರಿಪಪನ್ ಡಿ) ಲಾಡ್್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ  

2. ಭಾರತದ ದಕೋಶಿೋಯ ಸಂಸಾಯನ್ಗಳ ವಿಲ್ಲೋನ್ಗಕ ಳಿಸುವ 
ಕ್ಾಯುವನ್ುನ ಯಶಸಿಿಯಾಗ ನಿವುಹಿಸಿದವರು 

ಎ) ಜವಹರ್ ಲಾಲ್ ನ್ಹರಬ ಬಿ) ಸದಾ್ರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯಿ 
ಪಟ್ೋಲ್ 

ಸಿ) ಮಹಾತ್ೆ ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ ಡಿ) ಬ್ಾಲ್ಗಾಂಗಾಧ್ರ ತ್ತಲ್ರ್ಕ 
3. ಗಕ ೋವಾ ವಿಮೊೋರ್ನಕಗಕ ಂಡ ವಷು  
ಎ) 1949 ಬಿ) 1954 ಸಿ) 1961 ಡಿ) 1965 
4. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರರ್ನಕಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾಷ್ಾವಾರು ರಾಜಾ  
ಎ) ಆಾಂಧ್ಾ ಪಾದೋ್ಶ ಬಿ) ತ್ಮಳುನಾಡಬ ಸಿ) ಕನಾ್ಟಕ ಡಿ) 
ಮಹಾರಾಷರ 

5. ರಾಜಾ ಪುನ್ವಿುಂಗಡಣಾ ಕ್ಾನ್ ನ್ು ಜಾರಿಗಕ ಬಂದ ವಷು 
ಎ) 1953 ಬಿ) 1954 ಸಿ) 1955 ಡಿ) 1956 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 



1. ಭಾರತದ ಪರರ್ಮ ರಾಷ್ಾರಧ್ಾಕ್ಷರು ಯಾರು?  
 ಬ್ಾಬಬ ರಾಜ್ೋಾಂದಾ ಪಾಸಾದ್ 
2. ಭಾರತದ ಪರರ್ಮ ಗೃಹಮಂತಿರ ಯಾರು? 
 ಸದಾ್ರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯಿ ಪಟ್ೋಲ್ 
3. ‘ಭಾರತದ ಉಕೆನ್ ಮನ್ುಷಾ’ ಎಂದು ಯಾರನ್ುನ ಕರಕಯುತಾುರಕ? 
 ಸದಾ್ರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯಿ ಪಟ್ೋಲ್   
4. ಹಕೈದರಾಬ್ಾದ್ ನಿಜಾಮನ್ ಕ ರರ ಸಕೈನಿಕ ಪಡಕಯನ್ುನ ಏನಕಂದು 
ಕರಕಯುತಾುರಕ? 

 ಹ್ೈದರಾಬ್ಾದ್ ನ್ಸಜಾಮನ ಕ್ಾರ ಸ್ೈನ್ಸಕ ಪಡ್ಯನಬು ರಜಾಕರಬ 
ಎಾಂದಬ ಕರಯ್ಬತ್ಾಿರ್. 

5. ಭಾರತದ ಪರದಕೋಶವಂದರ ಮೋಲ್ಕ ಸುದಿೋಘು ಅವಧಿಯವರಕಗಕ 
ಆಳಿಿಕ್ಕ ನ್ಡಕಸಿದ ಯುರಕ ೋಪಿಯನ್ ದಕೋಶ ಯಾವುದು?  

 ಪಕ ೋರ್ುುಗಲ್ 
6. ಆಂಧ್ರ ಪರದಕೋಶದ ರರ್ನಕಗಾಗ ಉಪವಾಸ ಸತಾಾಗರಹ ನ್ಡಕಸಿ 
ಮರಣ ಹಕ ಂದಿದವರು ಯಾರು? 

 ಪ್್್ಟಿಟ ಶಿಾೋರಾಮಬಲ್ಬ 
ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

1. ಭಾರತವು ಸಾಿತಂತರಯ ಗಳಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ 
ಸಮಸಕಾಗಳಾವುವು?  

 ಲ್ಕಾಾಂತ್ರ ನ್ಸರಾಶಿಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯ 
 ಕ್್ ೋಮಬ ಗಲ್ಭ್ಗಳು  
 ಸಕಾ್ರ ರಚನ್ 
 ದ್ೋಶಿೋಯ ಸಾಂಸಾಥನಗಳ ವಿಲ್ಲೋನ್ಸೋಕರಣ 
 ಹಾಂದಬಳಿದ ಆಥಿ್ಕತ್್ 
 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತ್್ 
2. ನಿರಾಶಿರತರ ಸಮಸಕಾಯನ್ುನ ದಕೋಶವು ಹಕೋಗಕ ಎದುರಿಸಿತು?  
 ದ್ೋಶ ವಿಭಜನ್ಯ ನಾಂತ್ರ ಪ್ಾಕ್ತಸಾಿನದಿಾಂದ ಲ್ಕಾಾಂತ್ರ ಜನ 
ನ್ಸರಾಶಿಾತ್ರಬ ಭಾರತ್ಕ್ೊ ಬಾಂದರಬ.  

 ಈ ರಿೋತ್ತ ಬಾಂದವರಿಗ್ ಉತ್ಿರ ಭಾರತ್ದ ವಿವಿಧ್ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಲ 
ಆಶಾಯ ಕಲ್ಲಪಸಲಾಯಿತ್ಬ. 

 1971ರ ಬ್ಾಾಂಗಾಲ ವಿಮೊೋಚನಾ ಯಬದಧದ ಪರಿರ್ಾಮವಾಗ್ಲ 
ಭಾರತ್ಕ್ೊ ಬಾಂದ ಸಬಮಾರಬ 10 ಲ್ಕ್ಷ ನ್ಸರಾಶಿಾತ್ರಿಗ್ ಭಾರತ್ 
ಸರಕಾರ ಮತ್ಬಿ ಪಶಿಚಮ ಬಾಂಗಾಳ, ಅಸಾೊಾಂ, ಮೋಘಾಲ್ಯ 
ಮತ್ಬಿ ತ್ತಾಪಬರ ರಾಜಯ ಸರಕಾರಗಳು ಆಶಾಯ ನ್ಸೋಡಿದವು. 

 ಭಾರತ್ಕ್ೊ ಬಾಂದ ಟಿಬ್್ಟಿಯನ್ ನ್ಸರಾಶಿಾತ್ರಿಗಾಗ್ಲ ಕನಾ್ಟಕದ 
ಬ್್ೈಲ್ಬಕಬಪ್ಪ್ಯಲ್ಲಲ ವಸತ್ತ ವಯವಸ್ಥ ಕಲ್ಲಪಸಲಾಯಿತ್ಬ. 

3. ಸದಾುರ್ ವಲಿಭಭಾಯಿ ಪಟಕೋಲರು ಭಾರತದ ದಕೋಶಿೋಯ 
ಸಂಸಾಯನ್ಗಳನ್ುನ ವಿಲ್ಲೋನ್ಗಕ ಳಿಸಿ ಯಶಸಿಿಯಾದದುದ, ಹಕೋಗಕ? / 
ಭಾರತ ಒಕ ೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾಯನ್ಗಳನ್ುನ ಹಕೋಗಕ 
ವಿಲ್ಲೋನ್ಗಕ ಳಿಸಲ್ಾಯಿತು? 

 1947ರ ವಿಲ್ಲೋನ ಕಾಯ್ದುಯ ಪಾಕಾರ ಎಲಾಲ ದ್ೋಶಿಯ 
ಸಾಂಸಾಥನಗಳನಬು ಭಾರತ್ದ ಒಕ್ೊಟ ಸ್ೋರಲ್ಬ ಆಹಾಾನ 
ನ್ಸೋಡಲಾಯಿತ್ಬ.  

 ಈ ರಿೋತ್ತ ವಿಲ್ಲೋನಗ್್ ಾಂಡವರಿಗ ್ರಾಜಧ್ನ ಜ್್ತ್್ಗ ್ಕಲ್್ವಾಂದಬ 
ಸವಲ್ತ್ಬಿ ಮತ್ಬಿ ಸಾಥನಮಾನಗಳನಬು ಸಹ ಇವರಿಗ್ 
ನ್ಸೋಡಲಾಯಿತ್ಬ.  

 ಪರಿರ್ಾಮವಾಗ್ಲ ಜಮಬೆ-ಕಾಶಿೀರ, ಹ್ೈದರಾಬ್ಾದ್ ಮತ್ಬಿ 
ಜಬನಾಗಢ ಸಾಂಸಾಥನಗಳನಬು ಹ್್ರತ್ಬ ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲಾಲ 
ಸಾಂಸಾಥನಗಳು ಭಾರತ್ದ ಒಕ್ೊಟವನಬು ಸ್ೋರಿದವು. 

4. ಹಕೈದರಾಬ್ಾದ್ ಸಂಸಾಯನ್ ಭಾರತ ಒಕ ೆಟ್ದಲ್ಲಿ 
ವಿಲ್ಲೋನ್ಗಕ ಂಡದುದ ಹಕೋಗಕ? 

 ಹ್ೈದರಾಬ್ಾದಿನ ನ್ಸಜಾಮನಬ ಭಾರತ್ದ ಒಕ್ೊಟವನಬು ಸ್ೋರದೋ್ 
ಸಾತ್ಾಂತ್ಾವಾಗ್ಲ ಉಳಿಯಲ್ಬ ನ್ಸಧ್್ರಿಸಿದನಬ.  

 ತ್್ಲ್ಾಂಗಾಣ ರ್ೈತ್ರಬ ನ್ಸಜಾಮ ಮತ್ಬಿ ಜಮೋನಾುರರ ವಿರಬದಧ 
ಸಶಸರ ಹ್್ೋರಾಟವನಬು ನಡ್ಸಬತ್ತಿದುರಬ.  

 ನ್ಸಜಾಮನ ಕ್ಾರ ಪಡ್ಯಾದ ರಜಾಕರರ ವಿರಬದಧ ಜನತ್್ಯಲ್ಲಲ 
ವಾಯಪಕವಾದ ಪಾತ್ತರ್್ೋಧ್ವಿತ್ಬಿ.  

 ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರ ಸ್ೈನಯವನಬು ಕಳುಹಸಿ ನ್ಸಜಾಮನನಬು ಸ್್ೋಲ್ಲಸಿ 
ಹ್ೈದರಾಬ್ಾದ್ ಸಾಂಸಾಥನವನಬು 1948ರಲ್ಲಲ ಭಾರತ್ದ ಒಕ್ೊಟಕೊ್ 
ಸ್ೋರಿಸಿಕ್್ಾಂಡರಬ. 

5. ಜಮುೆ-ಕ್ಾಶಿೀರವು ಭಾರತ ಒಕ ೆಟ್ವನ್ುನ ಸಕೋರಿದುದ ಹಕೋಗಕ 
ವಿವರಿಸಿ. 

 ಜಮಬೆ-ಕಾಶಿೀರದ ರಾಜ ಹರಿಸಿಾಂಗನಬ ಸಾತ್ಾಂತ್ಾವಾಗ್ಲ ಇರಲ್ಬ 
ನ್ಸಧ್್ರಿಸಿದುನಬ. 

 ಪ್ಾಕ್ತಸಾಿನವು ಕಾಶಿೀರ ಕಣಿವ್ಯ ಮಬಸಿಲಾಂ ಬಬಡಕಟಬಟ ಜನರನಬು 
ದಾಳಿ ಮಾಡಬವಾಂತ್್ ಪಾಚ್್ೋದಿಸಿತ್ಬ.  

 ಆಗ ಭಾರತ್ದ ಸಹಾಯ ಪಡ್ದ ಹರಿಸಿಾಂಗ್ ಹಲ್ವು 
ಷರತ್ಬಿಗಳೂ್ಾಂದಿಗ್ ಜಮಬೆ-ಕಾಶಿೀರವನಬು ಭಾರತ್ದ ಒಕ್ೊಟಕ್ೊ 
ಸ್ೋರಿಸಿದನಬ. 



6. ಸಾಿತಂತಾರಯನ್ಂತರ ಭಾಷ್ಾವಾರು ಪಾರಂತಾಗಳ ರರ್ನಕ 
ಅನಿವಾಯುವಾಗತುು, ಏಕ್ಕ?  

 ಬಿಾಟಿಷ್ ಮತ್ಬಿ ದ್ೋಶಿೋಯ ಸಾಂಸಾಥನಗಳರ್ಡರಲ್್ಲ ಜನರಾಡಬವ 
ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಲ ಆಡಳಿತ್ ನಡಸ್ಬತ್ತಿರಲ್ಲಲ್ಲ.  

 ಈ ಹನುಲ್ಯಲ್ಲಲ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ ನಾಂತ್ರ ದ್ೋಶಾದಯಾಂತ್ ಭಾಷಾವಾರಬ 
ರಾಜಯಗಳನಬು ರಚಿಸಬ್್ೋಕ್ಾಂಬ ಕ್ಗಬ ತ್ತೋವಾವಾಗ್ಲತ್ಬಿ. 

 ಪರಿರ್ಾಮವಾಗ್ಲ ಭಾಷಾವಾರಬ ಪ್ಾಾಾಂತ್ಯಗಳ ರಚನ್ 
ಅನ್ಸವಾಯ್ವಾಯಿತ್ಬ.  

7. ಭಾಷ್ಾವಾರು ಪಾರಂತಾಗಳ ವಿಂಗಡಣಾ ಕರಮವನ್ುನ ಕುರಿತು 
ಬರಕಯಿರಿ. ಅರ್ವಾ ಫಜಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಯೋಗದ ಬಗಕೆ ಬರಕಯಿರಿ. 

 ಕೋ್ಾಂದಾ ಸಕಾ್ರವು ಭಾಷಾವಾರಬ ರಾಜಯಗಳ ರಚನ್ಯ ಬಗ್ೂ 
ವರದಿ ನ್ಸೋಡಲ್ಬ 1953ರಲ್ಲಲ ಜಸಿಟೋಸ್ ಫಜಲ್ ಅಲ್ಲ 
ಆಯೋಗವನಬು ರಚಿಸಿತ್ಬ.  

 ಈ ಆಯೋಗದ ಶಿಫ್ಾರಸಿೊನಾಂತ್್ 1953ರಲ್ಲಲ ಆಾಂಧ್ಾಪಾದ್ೋಶ ರಾಜಯ 
ರಚನ್ಯಾಯಿತ್ಬ.  

 1956ರಲ್ಲಲ ರಾಜಯ ಪಬನವಿ್ಾಂಗಡರ್ಾ ಕಾನ್ನಬ ಜಾರಿಗ್ 
ಬಾಂದಿತ್ಬ.  

8. ಕನಾುಟ್ಕ ಏಕೋಕರಣದ ಬಗಕೆ ಬರಕಯಿರಿ.  
 ಕನುಡ ಮಾತ್ನಾಡಬವ ಪಾದೋ್ಶಗಳು ಹಲ್ವು ಸಾಂಸಾಥನಗಳಲ್ಲಲ 
ಹರಿದಬ ಹಾಂಚಿಹ್್ೋಗ್ಲದುವು.  

 ‘ಅಖಿಲ್ ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ನ್ಸಮಾ್ಣ ಪರಿಷತ್’ ನ್ೋತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಲ 
ಚಳುವಳಿ ನಡಯ್ಿತ್ಬ.  

 ಅಾಂತ್ತಮವಾಗ್ಲ 1956 ನವಾಂಬರ್ 1ರಾಂದಬ ‘ಮೈಸ್ರಬ ರಾಜಯ’ವು 
ಅಸಿತ್ಾಕ್ೊ ಬಾಂದಿತ್ಬ.  

 

10. 20ನಕೋ ಶತಮಾನ್ದ ರಾಜಕೋಯ 
ಆಯಾಮಗಳು 

ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 
1. 1ನಕೋ ಮಹಾಯುದಧವನ್ುನ ಅಂತಾಗಕ ಳಿಸಿದ ಒಪಪಂದ  
ಎ)ವಸ್ೈ್ಲ್ೊ ಒಪಪಾಂದ ಬಿ)ಪ್ಾಯರಿೋಸ್ ಒಪಪಾಂದ  
ಸಿ)ರ್್ೋಮ್ಸ ಒಪಪಾಂದ ಡಿ)ವಿಯನು ಒಪಪಾಂದ 
2. ರಷ್ಾಾದ ಕ್ಕ ನಕಯ ದಕ ರಕ  
ಎ)ಲ್ನ್ಸನ್ ಬಿ)ಸಾಟಲ್ಲನ್  
ಸಿ)2ನ್ೋ ನ್ಸಕ್್ ೋಲ್ಸ್ ಡಿ)ಗ್್ೋಬ್ಚವ್್ 

3. ರಷ್ಾಾ ಕ್ಾರಂತಿ ಜರುಗದುದ 
ಎ)1915 ಬಿ)1916 ಸಿ)1917 ಡಿ)1918 
4. ಕ್ಾಲ್ ುಮಾಕಿುರ ಸಮಾಜವಾದವನ್ುನ ಪಾರಯೋಗಕ ವಾಗ 
ಜಾರಿಗಕ ತಂದವನ್ು ಅರ್ವಾ ಕಮುಾನಿಸ್ಟಟ ಸಕ್ಾುರ ರಚಸಿದವನ್ು  

ಎ)ಲ್ನ್ಸನ್ ಬಿ)ಸಾಟಲ್ಲನ್  
ಸಿ)2ನ್ೋ ನ್ಸಕ್್ ೋಲ್ಸ್ ಡಿ)ಗ್್ೋಬ್ಚವ್್ 
5. ರಷ್ಾಾದಲ್ಲಿ ಪಂರ್ವಾಷ್ಟುಕ ಯೋಜನಕಗಳನ್ುನ ಜಾರಿಗಕ ತಂದವನ್ು  
ಎ)ಲ್ನ್ಸನ್ ಬಿ)ಸಾಟಲ್ಲನ್  
ಸಿ)2ನ್ೋ ನ್ಸಕ್್ ೋಲ್ಸ್ ಡಿ)ಗ್್ೋಬ್ಚವ್್  
6. ನಾಜಿ ಪಕ್ಷದ ಸಾಯಪಕ  
ಎ)ಹಟಲರ್ ಬಿ)ಮಬಸ್್ ಲ್ಲನ್ಸ  
ಸಿ)2ನ್ೋ ನ್ಸಕ್್ ೋಲ್ಸ್ ಡಿ)ಸಾಟಲ್ಲನ್  
7. ಫಾಾಸಿಸ್ಟಟ ಪಕ್ಷದ ಸಾಯಪಕ  
ಎ)ಹಟಲರ್ ಬಿ)ಮಬಸ್್ ಲ್ಲನ್ಸ  
ಸಿ)2ನ್ೋ ನ್ಸಕ್್ ೋಲ್ಸ್ ಡಿ)ಸಾಟಲ್ಲನ್ 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಮೊದಲನಕೋ ಮಹಾಯುದಧದ ವಕೋಳಕಯಿದದ ಎರಡು 
ಮೈತಿರಕ ಟ್ಗಳಾವುವು? 

 ಕದನ ಬ್ಾಾಂಧ್ವಯತ್ಾಯ ಮತ್ಬಿ ಕದನ ಸೌಹಾದ್ತ್ಾಯ. 
2. ಪರರ್ಮ ಮಹಾಯುದಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು? 
 ಆಸಿರಯಾದ ರಾಜಕಬಮಾರ ಆರ್ಕ ್ ಡ್ಯರ್ಕ ಫ್ಾಾನ್ಸೊಸ್ 
ಫಡಿ್ನ್ಾಂಡ್ ನ ಹತ್್ಯ. 

3. ರಷ್ಾಾವು ಮೊದಲನಕೋ ಮಹಾಯುದಧದಿಂದ ಹಿಂದಕ ಸರಿಯಲು 
ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು?  

 1917ರಲ್ಲಲ ರಷಾಯದಲ್ಲಲ ಸಮಾಜವಾದಿ ಕಾಾಾಂತ್ತ ಸಾಂಭವಿಸಿ ರಷಾಯ 
ಯಬದಧದಿಾಂದ ಹಾಂದ್ ಸರಿಯಿತ್ಬ. 

4. ರಾಷರಸಂಘವನ್ುನ ಏಕ್ಕ ಸಾಯಪಿಸಲ್ಾಯಿತು? 
 ಸಾಂಭವನ್ಸೋಯ ಯಬದಧಗಳನಬು ತ್ಡ್ಯಬವ ದೃಷ್ಟ್ಠಯಿಾಂದ 
ರಾಷರಸಾಂಘವನಬು ಸಾಥಪಿಸಲಾಯಿತ್ಬ. 

5. 19ನಕೋ ಶತಮಾನ್ದಲ್ಲಿ ರಷ್ಾಾವನ್ುನ ದಕ ರಕಗಳು ಯಾರು? 
 19ನ್ೋ ಶತ್ಮಾನದಲ್ಲಲ ರಷಾಯವನಬು ಝಾರ್ ದ್್ರ್ಗಳು 
ಆಳುತ್ತಿದುರಬ. 

6. 1905ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಾಾವನ್ುನ ಸಕ ೋಲ್ಲಸಿದ ಏಷ್ಾಾದ ಪುಟ್ಟ ರಾಷರ 
ಯಾವುದು?  



 1905ರಲ್ಲಲ ರಷಾಯವನಬು ಸ್್ೋಲ್ಲಸಿದ ಏಷಾಯದ ಪಬಟಟ ರಾಷರ 
ಜಪ್ಾನ್. 

7. ಲ್ಕನಿನ್ ರಷ್ಾಾದ ಜನ್ತಕಗಕ ನಿೋಡಿದ ಘ ೋಷಣಕಗಳಕೋನ್ು? 
 ಲ್ನ್ಸನ್ ರಷಾಯದ ಜನತ್್ಗ್ ‘ಶಾಾಂತ್ತ, ಆಹಾರ, ಭ್ಮ’ 
ಘ್ೋಷರ್್ಗಳನಬು ನ್ಸೋಡಿದನಬ. 

8. ಸಕ ೋವಿಯತ್ ರಷ್ಾಾ ವಿಘಟ್ನಕ ಕ್ಾರಣವಾದ ಎರಡು 
ಸುಧಾರಣಕಗಳು ಯಾವುವು? 

 ಗಾಲಸ್ ನ್್ೋಸ್ ಿಮತ್ಬಿ ಪ್್ರಸ್್್ರಯಿರ್ಕ. 
9. ಗಕ ೋಬ್ಕಲ್ಿ ಎಂದರಕ ಯಾರು? 
 ಹಟಲರ್ ಜನಾಾಂಗ್ಲೋಯ ದ್ಾೋಷವನಬು ಪಾಸಾರ ಮಾಡಲ್ಬ 

‘ಗ್್ೋಬ್್ಲ್ೊ’ ಎಾಂಬ ವಿಶ್ೋಷವಾದ ಮಾಂತ್ತಾಯನಬು ನ್ೋಮಕ 
ಮಾಡಿದುನಬ. 

10. ಹಕ ಲ್ಕ ಕ್ಾಸ್ಟಟ ಎಂದರಕೋನ್ು?  
 ಹಟಲರ್ ನಡ್ಸಿದ ಸಾಮ್ಹಕ ಕಗ್್ೂಲ್ಗಳನಬು ಹ್್ಲ್್ಕಾಸ್ಟ 
ಎಾಂದಬ ಕರಯ್ಲಾಗ್ಲದ್. 

11. ಎರಡನಕೋ ಮಹಾಯುದಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು? 
 2ನ್ೋ ಮಹಾಯಬದಧವು 1939 ಸ್ಪಟಾಂಬರ್ 1ರಾಂದಬ 
ಜಮ್ನ್ಸಯಬ ಪ್್್ೋಲ್ಾಂಡಿನ ಮೋಲ್ ದಾಳಿ 
ಮಾಡಬವುದರ್್ಾಂದಿಗ್ ಪ್ಾಾರಾಂಭವಾಯಿತ್ಬ. 

12. ಜಗತಿುನ್ ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ಕ್ಾಯುವಯಾಹದಲ್ಕಿೋ ಅತಾಂತ ವಿಶಿಷಠ 
ಪರಯೋಗ ಯಾವುದು? 

 ಚಿೋನಾ ಕಮಬಯನ್ಸಸಟರ ದಿೋಘ್ ಪಯಣ 
13. ಚೋನಾ ಕಮುಾನಿಸಟರ ನಾಯಕ ಯಾರು?  
 ಮಾವೋತ್್ೊ ತ್ಬಾಂಗ್  
14. ಶಿೋತಲ ಸಮರ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಎರಡಬ ಶಕ್ತಿ ಬಣಗಳ ನಡಬವಿನ ಅಘ್ೋಷ್ಟ್ತ್ ಸಮರ. 
15. ಜಪಾನ್ ದಾಳಿಗಕ ತುತಾುದ ಅಮೋರಿಕ್ಾದ ನೌಕ್ಾ ನಕಲ್ಕ 
ಯಾವುದು? 

 ಪಲ್ ್ಹಾಬ್ರ್ 
 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಪರರ್ಮ ಮಹಾಯುದಧಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳಕೋನ್ು?  
 ಅತ್ತಯಾದ ಮಲ್ಲಟರಿೋಕರಣ 
 ಅತ್ತಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯತ್್ 
 ಮೈತ್ತಾಕ್ಟಗಳ ರಚನ್ 

2. ಮೊದಲನಕೋ ಮಹಾಯುದಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳಕೋನ್ು? 
 ಅಪ್ಾರ ಪಾಮಾಣದ ಪ್ಾಾಣ ಮತ್ಬಿ ಆಸಿಿ ಹಾನ್ಸ. 
 ಆಸ್್ ರೋ-ಹಾಂಗ್ೋರಿ & ಟಕ್ತ್ ಸಾಮಾಾಜಯಗಳು ಪತ್ನ. 
 ಭವಿಷಯದ ಯಬದಧವನಬು ತ್ಡ್ಯಲ್ಬ ರಾಷರಸಾಂಘದ ಸಾಥಪನ್. 
3. ರಷ್ಾಾದಲ್ಲಿ ಝಾರ್   ಶ್ಾಹಿಯನ್ುನ ‘ರಾಷ್ಟರೋಯತಕಯ ಜಕೈಲು’ 
ಎಂದು ಕರಕಯಲ್ಾಗುತಿುತುು ಏಕ್ಕ? 

 ಝಾರ ೂಳು ರಷಾಯದ ಜನತ್ಯ್ನಬು ಶ್ ೋಷ್ಟ್ಸಬತ್ತಿದುರಬ. 
 ಇದರಿಾಂದ ರಷಾಯದ ಜನತ್್ ಬ್್ೋಸತ್ತಿದುರಬ.  
 ಆದುರಿಾಂದ ರಷಾಯದಲ್ಲಲ ಝಾರಾ ಾಹತ್ಾವನಬು ‘ರಾಷ್ಟ್ರೋಯತ್್ಯ 
ಜ್ೈಲ್ಬ’ ಎಾಂದಬ ಕರಯ್ಲಾಗಬತ್ತಿತ್ಬ.ಿ 

4. ರಷ್ಾಾದ ಕ್ಾರಂತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಕನಿನ್ ಪಾತರವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
 ಕಾಮ್ಕರ ಪಕ್ಷದವರಾದ ಬ್್್ಲ್ಾವಿರ್ಕ ರ ನ್ೋತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಲ 1917ರ 
ಅಕ್್ಟೋಬರ ುಲ್ಲಲ ಕಾಾಾಂತ್ತ ಸಾಂಭವಿಸಿತ್ಬ.  

 ಲ್ನ್ಸನ್ ರಷಾಯದ ಜನತ್್ಗ್ ‘ಶಾಾಂತ್ತ, ಆಹಾರ, ಭ್ಮ’ 
ಘ್ೋಷರ್್ಗಳನಬು ನ್ಸೋಡಿದನಬ 

 ಲ್ನ್ಸನ್ ಕಾಾಾಂತ್ತಯ ಪಡ್ಯನಬು ಸ್ೋರಿ ನವಾಂಬರ್ 7ರಾಂದಬ 
ರಷಾಯವನಬು ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜಯ ಎಾಂದಬ ಘ್ೋಷ್ಟ್ಸಿದರಬ.  

 ಇದನ್ುೋ ‘ಅಕ್್ಟೋಬರ್ ಕಾಾಾಂತ್ತ’ ಎನಬುತ್ಾಿರ್. ಲ್ನ್ಸನ್ ರಷಯನ್ 
ಸಕಾ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರಬ. 

5. ರಷ್ಾಾದಲ್ಲಿ ಸಾಟಲ್ಲನ್ ಕ್ಕೈಗಕ ಂಡ ಸುಧಾರಣಾ ಕರಮಗಳು 
ಯಾವುವು? 

 ಸಾಟಲ್ಲನ್ ರಷಾಯವನಬು ಅಮೋರಿಕಾಕೊ್ ಸವಾಲಾಗಬವಾಂತ್್ ನ್ಸಮಾ್ಣ 
ಮಾಡಿದನಬ. 

 ಪಾಂಚವಾಷ್ಟ್್ಕ ಯೋಜನ್ಗಳನಬು ಜಾರಿಗ್ ತ್ಾಂದನಬ. 
 ವಿಶಾದ ಮೊದಲ್ ಮಾನವಸಹತ್ ಉಪಗಾಹವನಬು ಉಡಾವರ್್ 
ಮಾಡಿದನಬ. 

6. 1930ರ ಮಹಾಆರ್ಥುಕ ಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳಕೋನ್ು? 
 ಯಬರ್್ ೋಪ್ ಮತ್ಬಿ ಅಮೋರಿಕಾದಲ್ಲಲ ಸಾಂಕಷಟದ ಪರಿಸಿಥತ್ತಗಳು 
ನ್ಸಮಾ್ಣವಾದವು. 

 ಜನರ ಜಿೋವನ ಮಟಟ ತ್ತೋವಾವಾಗ್ಲ ಕಬಸಿಯಿತ್ಬ. 
 ಕೈ್ಗಾರಿಕ್ ಮತ್ಬಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಬ್್ಳವಣಿಗ್ ಸಥಗ್ಲತ್ವಾಗ್ಲ ನ್ಸರಬದ್್ಯೋಗ 
ವಿೋಪರಿತ್ವಾಯಿತ್ಬ. 

7. “ನಾಜಿ ಸಿದಾಧಂತವು ಜಮುನಿಯನ್ುನ ಹಾಳು ಮಾಡಿತು” ಹಕೋಗಕ 
ವಿವರಿಸಿ. 

 ಜಮ್ನ್ ಆಯ್ ಜನಾಾಂಗವ್ೋ ಶ್ಾೋಷಠವಾದಬದಬ. 



 ಜಗತ್ಿನಬು ಆಳಲ್ಬ ಜಮ್ನುರಬ ಮಾತ್ಾ ಅಹ್ರಬ.  
 ಯಹ್ದಿಗಳು, ಕಾಯಥ್್ೋಲ್ಲರ್ಕ   & ಸ್್ೋಷ್ಟ್ಯಲ್ಲಸಟರನಬು 
ಕ್್ ಲ್ಲಲಾಯಿತ್ಬ.  

 ಉಗಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯತ್್ಯನಬು ಪಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಿತ್ಬ. 
8. ಫಾಾಸಿಸ್ಟಟ ವಾದದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
 ಉಗರ ರಾಷ್ಟರೋಯತಕ 
 ಪರಕೋಯ ಶಕುಗಳ ನಾಶ 
 ಜನಾಂಗೋಯ ಶ್ಕರೋಷಠತಕ 
 ಸಾಮಾರಜಾವಾದದ ವಿಸುರಣಕ 
9. ಎರಡನಕೋ ಮಹಾಯುದಧಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? 
 ರ್್ೋಮ್ಸ-ಬಲ್ಲ್ನ್-ಟ್್ೋಕ್ತಯೋ ಒಪಪಾಂದ 
 ಆಕಾಮಣಗಳನಬು ತ್ಡ್ಯಬವಲ್ಲಲ ರಾಷರಸಾಂಘದ ವಿಫಲ್ತ್ ್
 ಸವಾ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಸಿರರ್ಾ ನ್ಸೋತ್ತ ಬಗ್ೂ ಯಬರ್್ ೋಪಿನ 
ರಾಷರಗಳು ಉದಾಸಿೋನತ್ ್

10. 2ನಕೋ ಮಹಾಯುದಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 
 ಅಪ್ಾರ ಸಾವು-ನ್್ೋವು ಉಾಂಟಾಯಿತ್ಬ.  
 ವಿಶಾ ಶಾಾಂತ್ತ & ಭದಾತ್್ಗಾಗ್ಲ ವಿಶಾಸಾಂಸ್ಥಯ ಸಾಥಪನ್.  
 ಅಮೋರಿಕಾ ಮತ್ಬಿ ರಷಾಯ ನ್ೋತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಲ ಎರಡಬ ಶಕ್ತಿ ಬಣಗಳು 
ಉಗಮವಾದವು.  

 ಬಿಾಟನ್, ಫ್ಾಾನ್ೊ ಮೊದಲಾದ ರಾಷರಗಳು ತ್ಮೆ ವಸಹತ್ಬಗಳನಬು 
ಕಳದ್ಬಕ್್ಾಂಡರಬ.  

11. ಚೋನಾ ಕ್ಾರಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 
 ಚಿೋನಾದಲ್ಲಲ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಐಕಯತ್ ್ಉಾಂಟಾಯಿತ್ಬ. 
 ಪಾಬಲ್ ಕಮಬಯನ್ಸಸ್ಟ ದ್ೋಶವಾಗ್ಲ ಬ್ಳ್ಯ್ಿತ್ಬ. 
 ಕೈ್ಗಾರಿಕ್ ಮತ್ಬಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ೋತ್ಾದಲ್ಲಲ ಪಾಗತ್ತ ಸಾಧಿಸಿತ್ಬ. 
 ಸಾಮ್ಹಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಪದಧತ್ತ, ಉಚಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್್ೋಗಯ 
ಮಬಾಂತ್ಾದವುಗಳಿಾಂದ ಜನಜಿೋವನಮಟಟ ಸಬಧಾರಿಸಿತ್ಬ. 

12. ಮಹಾ ಆರ್ಥುಕ ಕುಸಿತದಿಂದ ಅಮೋರಿಕ್ಾದ ಮೋಲ್ಾದ 
ಪರಿಣಾಮಗಳಕೋನ್ು? 

 ಆಥಿ್ಕ ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್ಯಬ ಕಬಾಂಠಿತ್ಗ್್ಾಂಡಿತ್ಬ. 
 ಕೈ್ಗಾರಿಕ್ & ಕೃಷ್ಟ್ ಕೋ್ತ್ಾಗಳಲ್ಲಲ ಉತ್ಾಪದನ್ ಕಬಸಿಯಿತ್ಬ. 
 ಗಣಿಗಾರಿಕ,್ ಹಡಗಬ ಕಟಬಟವಿಕ್, ಆಟ್್ೋಮೊಬ್್ೈಲ್ ಉತ್ಾಪದನ್ಗ್ 
ಹನ್ುಡ್ ಉಾಂಟಾಯಿತ್ಬ. 

 ಅಮೋರಿಕಾದಲ್ಲಲ ರಾಜಕ್ತೋಯ ಬದಲಾವರ್್ಯಾಯಿತ್ಬ. 
 

ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್್ತ ರ  
 1. ಭಾರತದ ಸಮಸಕಾಗಳು ಹಾಗ  
ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ ೋಪಾಯಗಳ 

ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 
1. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 371ನಕೋ ವಿಧಿಯು ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ ಯಾವ 
ಸಮಸಕಾಯ ನಿವಾರಣಕಯಲ್ಲಿ ಮಹತುರ ಪಾತರವಹಿಸಿದಕ. 

ಎ) ಲ್ಲಂಗ ತಾರತಮಾ ಬ್ರ) ಜಾತಿ ತಾರತಮಾ ಸಿ) ಪಾರದಕೋಶಿಕ 
ಅಸಮಾನ್ತಕ ಡಿ) ಭಯೋತಾಪದನಕ 

2. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ್ ಭಯೋತಾಪದಕತಕಗಕ ಬ್ಕಂಬಲ ನಿೋಡುತಿುರುವ ನಕರಕಯ 
ರಾಷರಗಳಾವುವು? 

ಎ) ಪ್ಾಕ್ತಸಾಿನ ಮತ್ಬಿ ಚಿೋನಾ ಬ್ರ) ಪ್ಾಕ್ತಸಾಿನ ಮತ್ಬಿ ರಷಾಯ ಸಿ) 
ಪಾಕಸಾುನ್ ಮತುು ನಕೋಪಾಳ ಡಿ) ಅಮೋರಿಕ್ಾ ಮತುು ರಷ್ಾಾ 

 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ನಿರುದಕ ಾೋಗ ಎಂದರಕೋನ್ು?  
 ನ್ಸರಬದ್್ಯೋಗ ಎಾಂದರ ್ ಕಲ್್ಸ ಮಾಡಬವ ಸಾಮಥಯ್ ಇರಬವ 
ವಯಕ್ತಿಗ ್ಉದ್್ಯೋಗದ ಲ್ಭಯತ್ ್ಇಲ್ಲದಿರಬವ ಪರಿಸಿಥತ್ತಯಾಗ್ಲದ್.  

2. ಭರಷ್ಾಟಚಾರ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಭಾಷಾಟಚಾರ ಎಾಂದರ ್ ಲ್ಾಂಚ ಅಥವಾ ಇನಾುವುದ್ೋ ಕಾಮದಿಾಂದ 
ಕಾನ್ನಬ ಬ್ಾಹರಕಾಮಕೊ್ ಪಾಚ್್ೋದನ ್ ನ್ಸೋಡಬವಿಕ್ ಎಾಂದಥ್. 
(ಸಾಾಥ್ದ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಾಂದ ಸಾಾಂತ್ ಲಾಭಕಾೊಗ್ಲ ಅಧಿಕಾರ 
ದಬರಬಪಯೋಗವನ್ುೋ ಭಾಷಾಟಚಾರ ಎಾಂದಬ ಕರ್ಯಬಹಬದಬ). 

3. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಂಗ ತಾರತಮಾಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು? 
 ಪಬರಬಷ ಮತ್ಬಿ ಮಹಳಯ್ರ ನಡಬವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಥಿ್ಕ 
ಹಾಗ್ ರಾಜಕ್ತೋಯ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣದಲ್ಲಲರಬವ ಭಿನುತ್್ಗಳು. 

4. ಪಾರದಕೋಶಿಕ ಅಸಮತಕ ೋಲನ್ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಲ ರಾಷರದ ಕಲ್್ವು ಪಾದೋ್ಶಗಳು 
ಸಾಾಭಾವಿಕವಾಗ್ಲಯ್ದೋ ಮಬಾಂದಬವರದ್ಿದುರ್ ಕಲ್್ವು ಪಾದೋ್ಶಗಳು 
ಹಾಂದಬಳಿದಿವ್. ಇದನ್ುೋ ಪ್ಾಾದ್ೋಶಿಕ ಅಸಮತ್್್ೋಲ್ನ ಎನಬುತ್್ಿೋವ್. 

5. ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ ನ್ಂಜುಂಡಪಪ ಸಮತಿಯನ್ುನ ಏಕ್ಕ ರಚಸಲ್ಾಯಿತು? 
 ಪಾರದಕೋಶಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕಯನ್ುನ ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲಿ 
ನ್ಂಜುಂಡಪಪ ಸಮತಿಯನ್ುನ ರಚಸಲ್ಾಗತುು.  

6.  ‘ಸಿರೋಶಕು’ ಎಂಬ ಕ್ಾಯುಕರಮವನ್ುನ ರ ಪಿಸಿರುವುದರ 
ಉದಕದೋಶವಕೋನ್ು?  



 ಗಾಾಮೋಣ ಮಹಳಯ್ರ ವಿಕಾಸಕೊ್ಾಂದಬ ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರವು 
‘ಸಿರೋಶಕ್ತಿ’ ಎಾಂಬ ಕಾಯ್ಕಾಮವನಬು ರ್ಪಿಸಿದ್. 

7. ಕ್ಾಪಕ ೋುರಕೋಟ್ ತಂತರಗಾರಿಕ್ಕ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಒಾಂದಬ ನ್ಸದಿ್ಷಟ ಉದ್ುೋಶದ್್ ಾಂದಿಗ್ ಪ್ವ್ ನ್ಸಧಾ್ರಿತ್ 
ಗಬರಿಗಳನಬು ತ್ಲ್ಬಪಲ್ಬ ಕಾಂಪನ್ಸಯಬ ಕೈ್ಗ್್ಳುುವ ವಿವಿಧ್ 
ರಿೋತ್ತಯ ಆಡಳಿತ್ಾತ್ೆಕ ಪಾಯತ್ುಗಳನಬು ಕಾಪ್್್ೋ್ರ್ೋರ್ಟ 
ತ್ಾಂತ್ಾಗಾರಿಕ್ ಎಾಂದಬ ಕರ್ಯಲಾಗಬತ್ಿದ್.  

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದಕ ಾೋಗ ಸಮಸಕಾಯು ಹಕಚಾಾಗುತಿುರಲು 
ಕ್ಾರಣಗಳಕೋನ್ು? 

 ಮತ್ತಮೋರಿದ ಜನಸಾಂಖಯ್ 
 ಹ್ಚಾಚದ ತ್ಾಂತ್ಾಜ್ಞಾನದ ಬಳಕ್  
 ನ್ೈಸಗ್ಲ್ಕ ಸಾಂಪನ್ೆಲ್ಗಳ ಕ್್ ರತ್್ 
 ಕೃಷ್ಟ್ಯ ಮೋಲ್ಲನ ಅಧಿಕ ಅವಲ್ಾಂಬನ್ 
 ಗೃಹ ಕೈ್ಗಾರಿಕ್ಗಳ ನಾಶ 
 ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್್ ರತ್್  
2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದಕ ಾೋಗ ಸಮಸಕಾಯನ್ುನ ಹಕ ೋಗಲ್ಾಡಿಸಲು 
ಕ್ಕೈಗಕ ಳಿಬಹುದಾದ ಕರಮಗಳನ್ುನ ತಿಳಿಸಿ. / ನಿರುದಕ ಾೋಗ 
ನಿವಾರಣಕಗಕ ಕ್ಕೈಗಕ ಂಡ ಕರಮಗಳು ಯಾವುವು? 

 ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ್ ಗಬಣಮಟಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನ್ಸೋಡಬವುದಬ 
 ಸಾಯಾಂ ಉದ್್ಯೋಗ ಕೈ್ಗ್್ಳುಲ್ಬ ಸಾಲ್ ನ್ಸೋಡಬವುದಬ 
 ಸಹಾಯಧ್ನ ನ್ಸೋಡಬವುದಬ  

 ಗಬಣಮಟಟದ ತ್ಾಾಂತ್ತಾಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನ್ಸೋಡಬವುದಬ 
 ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕೊ್ ಒತ್ಬಿ ನ್ಸೋಡಬವುದಬ 
3. ಭರಷ್ಾಟಚಾರದ ದುಷಪರಿಣಾಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
 ಸಾವ್ಜನ್ಸಕ/ವ್ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗ್ಲ ನಕರಾತ್ೆಕ ಪರಿರ್ಾಮ 
 ರಾಜಕ್ತೋಯ ಮತ್ಬಿ ಆಥಿ್ಕ ದಬಷಪರಿರ್ಾಮ 
 ಸಮಾಜ & ಆಥಿ್ಕ ಸಬವಯವಸ್ಥಗ್ ವಿರ್್ೋಧಿ 
 ವಯವಸಿಥತ್ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗ್ ಅವಕಾಶ 
 ಅನ್ೈತ್ತಕ ಚಟಬವಟಿಕಗ್ಳಿಗ ್ಕಾರಣ 
4. ಭರಷ್ಾಟಚಾರಕ್ಕೆ ಪಕರೋರಕೋಪಿಸುವ/ಅನ್ುವು ಮಾಡಿಕ್ಕ ಡುವ 
ಅಂಶಗಳಾವುವು? 

 ಮಾನವ ಸಹಜವಾದ ಸಾಾಥ್ 

 ಆಪತ್ಬಿಗಳ ನ್ಸವಾರರ್್ಯ ಲ್ಕಾೊಚಾರ 

 ವ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ  

 ಕಟಬಟನ್ಸಟಾಟದ ಮೋಲ್ಲಾಚಾರರ್್ ಇಲ್ಲದಿರಬವುದಬ  

 ದಬಬ್ಲ್ ಕಾನ್ನಬ ವಯವಸ್ಥ 
5. ಭರಷ್ಾಟಚಾರದ ನಿಯಂತರಣಕ್ಕೆ ನಿಮೆ ಸಲಹಕಗಳಕೋನ್ು? 
 ಪಾಬಲ್ ರಾಜಕ್ತೋಯ ಇಚಾಚಶಕ್ತಿ  
 ಸಾವ್ಜನ್ಸಕರ ಸಹಕಾರ  
 ಜನ ಜಾಗೃತ್ತ  
 ಕಠಿಣ ಶಿಕ ್ವಿಧಿಸಬವುದಬ 
 ಲ್್ೋಕಪ್ಾಲ್ & ಲ್್ೋಕಾಯಬಕಿ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ಸಾಥಪನ್  
 ಸಕಾ್ರಿ ಕಛೋ್ರಿಗಳಲ್ಲಲ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕ್ 
6. ಕನಾುಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರದಕೋಶಿಕ ಅಸಮತಕ ೋಲನ್ ನಿವಾರಣಕಗಕ 
ಕ್ಕೈಗಕ ಂಡ ಕರಮಗಳು ಯಾವುವು? 

 2001ರಲ್ಲಲ ಡಿ.ಎಾಂ.ನಾಂಜಬಾಂಡಪಪ ಸಮತ್ತಯಬ ಕನಾ್ಟಕದಲ್ಲಲನ 
ಪ್ಾಾದ್ೋಶಿಕ ಅಸಮತ್್್ೋಲ್ನವನಬು ಕಬರಿತ್ಬ ವರದಿ ನ್ಸೋಡಿದ್.  

 ಸಾಂವಿಧಾನಕ್ೊ ವಿಧಿ 371 (ಜ)್ ಸ್ೋಪ್ಡ್ ಮಾಡಬವುದರ 
ಮ್ಲ್ಕ ಕನಾ್ಟಕದಲ್ಲಲನ ಹಾಂದಬಳಿದ ಪಾದೋ್ಶಗಳಿಗ್ ವಿಶ್ೋಷ 
ಸಾಥನಮಾನವನಬು ನ್ಸೋಡಲಾಗ್ಲದ್. 

7. ಕ್ಕ ೋಮುವಾದ ದಕೋಶದ ಐಕಾತಕಗಕ ಮಾರಕ. ಹಕೋಗಕ? 
 ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ ಅಪನಾಂಬಿಕ ್ಮತ್ಬಿ ಭಯದ ಸೃಷ್ಟ್ಟ 
 ಗಬಾಂಪಬಗಾರಿಕ ್& ರಾಜಕ್ತೋಯ ಪ್್ೈಪ್್್ೋಟಿ 
 ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಮೆದಿಯ ನಾಶ  
 ದ್ೋಶದ ಐಕಯತ್್ ಮತ್ಬಿ ಸಮಗಾತ್್ಗ ್ಧ್ಕೊ್ 
 ವಯಕ್ತಿಗಳ ಜಿೋವ ಹಾಗ್ ಸ್್ತ್ಬಿಗಳ ನಾಶ 
8. ಕ್ಕ ೋಮುವಾದವನ್ುನ ತಡಕಗಟ್ಟಲು ಪರಿಹಾರ ಕರಮಗಳನ್ುನ 
ಸ ಚಸಿರಿ. 

 ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಾಂಹತ್್ ಜಾರಿಗ್್ಳಿಸಬವುದಬ. 
 ನಾಗರಿಕರನಬು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಾಂದ ಕಾಣಬವುದಬ. 
 ಎಲ್ಲ ರಾಂಗಗಳಲ್ಲಲಯ್ ಜಾತ್ಯತ್ತೋತ್ ತ್ತ್ಾಗಳಿಗ ್ಒತ್ಬಿ. 
 ಉತ್ಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಚಿಾಂತ್ನಗ್ಳನಬು ಬ್್ಳಸ್ಬವುದಬ. 
9. ಮಹಿಳಕಯರ ಸಾಯನ್ಮಾನ್ ಉತುಮ ಪಡಿಸಲು 
ಕ್ಕೈಗಕ ಳಿಬಹುದಾದ ಕರಮಗಳಾವುವು? 

 ಮಹಳಾ ಮತ್ಬಿ ಮಕೊಳ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖಯ್ ರಚನ್. 
 ಬ್ಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನ್ಸಷ್ೋಧ್ ಕಾಯ್ದು ಮತ್ಬಿ ವರದಕ್ಷಿರ್್ ನ್ಸಷ್ೋಧ್ 
ಕಾಯ್ದುಯ ಜಾರಿಗ್್ಳಿಸಲಾಗ್ಲದ.್ 



 ಸಕಾ್ರಿ ಉದ್್ಯೋಗದಲ್ಲಲ ಶ್ೋಕಡ 33ರಷಬಟ ಮೋಸಲಾತ್ತಯನಬು 
ನ್ಸೋಡಲಾಗ್ಲದ್. 

 ಮಹಳಾ ಆಯೋಗಗಳನಬು ರಚಿಸಲಾಗ್ಲದ್. 
 ಕನಾ್ಟಕದಲ್ಲಲ ಗಾಾಮೋಣ ಮಹಳಯ್ರ ವಿಕಾಸಕೊ್ಾಂದಬ ‘ಸಿರೋ ಶಕ್ತಿ’ 
ಕಾಯ್ಕಾಮವನಬು ರ್ಪಿಸಲಾಗ್ಲದ್. 

10. ಭಯೋತಾಪದಕತಕಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು 
ಯಾವುವು? 

 ಭಯ & ಆತ್ಾಂಕದ ವಾತ್ಾವರಣವನಬು ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಬತ್ಿದ್. 
 ವಯಕ್ತಿಗಳಿಗ್/ಸ್್ತ್ಬಿಗಳಿಗ ್ಹಾನ್ಸ ಉಾಂಟಬ ಮಾಡಬತ್ಿದ್. 
 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸೃತ್ತಗ್ ಮತ್ಬಿ ಸಕಾ್ರಕೊ್ ನಕಾರಾತ್ೆಕ ಪಾಭಾವ 
ಬಿೋರಬತ್ಿದ್. 

 ಮಾನಸಿಕ ವ್ೋದನ್ಯನಬು ನ್ಸೋಡಬತ್ಿದ್. 
11. ಭಯೋತಾಪದಕತಕಯ ನಿಗರಹಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ಕ್ಕೈಗಕ ಂಡಿರುವ 
ಕರಮಗಳಾವುವು? 

 ವಿಶ್ೋಷ ಪರಿಣತ್ತ ಪಡ್ದ ಪಡ್ಯನಬು ರಚಿಸಲಾಗಬತ್ತಿದ್.  
 ಕಲ್್ವಮೆ ರಕ್ಷರ್ಾ ಪಡ್ಗಳನಬು ಈ ಉಗಾಗಾಮಗಳ ವಿರಬದಧ 
ಕಾಯಾ್ಚರರ್್ಗ ್ಬಳಸಲಾಗಬತ್ಿದ್.  

 ಶಾಾಂತ್ತಪಿಾಯ ಭಾರತ್ ಭಯೋತ್ಾಪದನ್ಯನಬು ಪಾಬಲ್ವಾಗ್ಲ 
ವಿರ್್ೋಧಿಸಬತ್ಿದ್. 

12. ಪರಸುುತ ಕ್ಾಪಕ ೋುರಕೋಟ್ ತಂತರಗಾರಿಕ್ಕ ಬ್ಕಳವಣಿಗಕಯ ಕುರಿತು 
ವಿವರಿಸಿ. 

 ಕಾಪ್್್ೋ್ರ್ೋರ್ಟ ತ್ಾಂತ್ಾಗಾರಿಕ್ ಜಾಗತ್ತೋಕರಣ ಮತ್ಬಿ 
ಆಧ್ಬನ್ಸೋಕರಣ ತ್ಾಂತ್ಾಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕಯ್ಾಂದಿಗ್ ಬ್್ಳಯ್ಬತ್ತಿದ್.  

 ತ್ಾಂತ್ಾಗಾರಿಕ್ಯ ಪಾಮಬಖ್ ಉದ್ುೋಶ ಲಾಭವನಬು 
ಪಡ್ಯಬವುದಾಗ್ಲರಬತ್ಿದ್.  

 ಇದರಿಾಂದ ನಕಾರಾತ್ೆಕವಾದ ಬ್್ಳವಣಿಗ್ಗಳು ವಯಕ್ತಿಯ ಜಿೋವನ 
ಸಮಾಜ & ರಾಷರಗಳ ಮೋಲ್ಬಾಂಟಾಗಬತ್ಿದ.್  

 ಪಾಭಬತ್ಾ ನ್ಸಧಾ್ರಗಳನಬು ತ್್ಗ್ದಬಕ್್ಳುುವುದರ ಮೋಲ್್ ತ್ನು 
ಪಾಭಾವಗಳನಬು ಬಿೋರಬತ್ಿದ್. 

 ಕಾಪ್್್ೋ್ರ್ೋರ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕಭದಾತ್ಾ ಯೋಜನಗ್ಳನಬು 
ಕೈ್ಗ್್ಳುುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗ್ಲದ್. 

 
 

2. ಭಾರತದ ವಿದಕೋಶ್ಾಂಗ ನಿೋತಿ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 

1. ಭಾರತದ ವಿದಕೋಶ್ಾಂಗ ನಿೋತಿಯ ಶಿಲ್ಲಪ  
ಎ) ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನಹ್ರಬ ಬಿ) ಅಾಂಬ್್ೋಡೊರ್ 
 ಸಿ) ಬ್ಾಬಬ ರಾಜ್ೋಾಂದಾ ಪಾಸಾದ್ ಡಿ) ಸದಾ್ರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯಿ 
ಪಟ್ೋಲ್ 

2. ಪಂರ್ಶಿೋಲ ತತಿಗಳಿಗಕ ಸಹಿ ಹಾಕದ ಎರಡು ದಕೋಶಗಳು 
ಎ) ಭಾರತ್-ಪ್ಾಕ್ತಸಾಿನ ಬಿ) ಭಾರತ್-ಶಿಾೋಲ್ಾಂಕಾ  
ಸಿ) ಭಾರತ್-ಚಿೋನಾ ಡಿ) ಭಾರತ್-ಅಮೋರಿಕಾ 
3. ಭಾರತವು ಅಲ್ಲಪು ವಿದಕೋಶ್ಾಂಗ ನಿೋತಿಯನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸಿತು. 
ಅದರ ಅರ್ುವಕಂದರಕ ಭಾರತವು 

ಎ) ಅಮೋರಿಕ್ಾ ಬಣವನ್ುನ ಸಕೋರಿತು ಬ್ರ) ರಷ್ಾಾ ಬಣವನ್ುನ ಸಕೋರಿತು 
ಸಿ) ಎರಡ  ಬಣಗಳಿಂದ ಸಮಾನ್ ಅಂತರ ಕ್ಾಪಾಡಿತು ಡಿ) 
ವಿಸುರಣಾವಾದಿ ನಿೋತಿಯನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸಿತು 

4. ‘ಆಫಿರಕ್ಾದ ಗಾಂಧಿ’ ಎಂದು ಕರಕಯಲಪಟ್ಟವರು 
ಎ) ಅಬಾಹಾಾಂ ಲ್ಲಾಂಕನ್ ಬಿ) ನ್ಲ್ೊನ್ ಮಾಂಡ್ೋಲಾ ಸಿ) ಜಾನ್ ಎಫ್ 
ಕನ್ಡಿ ಡಿ) ಮಾಟಿ್ನ್ ಲ್್ಥರ್ 

5. ಭಾರತವು ವಸಾಹತುಶ್ಾಹಿತಿವನ್ುನ ಪರಬಲವಾಗ ವಿರಕ ೋಧಿಸುತುದಕ. 
ಏಕ್ಕಂದರಕ ಭಾರತವು 

ಎ)ವಸಾಹತುಶ್ಾಹಿತಿವನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುದಕ. 
ಬ್ರ)ವಸಾಹತುಶ್ಾಹಿತಿವನ್ುನ ವಿರಕ ೋಧಿಸಿ ಸಾಿತಂತರಯ ಗಳಿಸಿದಕ. 

ಸಿ)ಅಲ್ಲಪು ನಿೋತಿಯನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುದಕ. ಡಿ)ಯಾವುದಕೋ ವಸಾಹತು 
ರಾಷರವನ್ುನ ಹಕ ಂದಿಲಿ. 

6. ಭಾರತವು ನಕಲಿನ್ ಮಂಡಕೋಲ್ಾರವರನ್ುನ ಬ್ಕಂಬಲ್ಲಸಿತು. 
ಏಕ್ಕಂದರಕ, 

ಎ)ಭಾರತವು ನಕಲಿನ್ ಮಂಡಕೋಲ್ಾರವರನ್ುನ ‘ಆಫಿರಕ್ಾದ ಗಾಂಧಿ’ 
ಎಂದು ಕರಕಯಿತು.  

ಬ್ರ)ಭಾರತದ ವಿದಕೋಶ್ಾಂಗ ನಿೋತಿಯು ವಣುಬ್ಕೋಧ್ ನಿೋತಿಯನ್ುನ 
ವಿರಕ ೋಧಿಸುತುದಕ.  

ಸಿ)ಭಾರತವು ವಿಶಿಸಂಸಕಯಯ ಪರಮುಖ ಸದಸಾ ರಾಷರವಾಗದಕ.  
ಡಿ)ಭಾರತವು ಅಲ್ಲಪು ನಿೋತಿಯನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುದಕ. 
 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ವಿದಕೋಶ್ಾಂಗ ನಿೋತಿ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ರಾಷರವಾಂದಬ ಅನಯ ರಾಷರಗಳೂ್ಡನ್ ವಯವಹರಿಸಬವಾಗ 
ಅನಬಸರಿಸಬವ ನ್ಸೋತ್ತಯ್ದೋ ವಿದ್ೋಶಾಾಂಗ ನ್ಸೋತ್ತ. 

2. ಸಾವುಭೌಮ ರಾಷರ ಎಂದರಕೋನ್ು? 



 ಯಾವುದ್ೋ ರಾಷರ ಆಾಂತ್ರಿಕವಾಗಲ್ಲೋ, ಬ್ಾಹಯವಾಗ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇತ್ರ ್
ರಾಷರಗಳಿಗ ್ ಅಧಿೋನವಾಗ್ಲರದ ್ ಸಾತ್ಾಂತ್ಾವಾಗ್ಲ ಇರಬವುದನಬು 
ಸಾವ್ಭೌಮ ಅಥವಾ ಪರಮಾಧಿಕಾರವುಳು ರಾಷರ ಎನಬುತ್ಾಿರ್. 

3. ಭಾರತದ ವಿದಕೋಶ್ಾಂಗ ನಿೋತಿಯನ್ುನ ನಕಹರು ವಿದಕೋಶ್ಾಂಗ ನಿೋತಿ 
ಎಂದು ಕರಕಯುತಾುರಕ. ಏಕ್ಕ? 

 ಭಾರತ್ದ ವಿದ್ೋಶಾಾಂಗ ನ್ಸೋತ್ತಯನಬು ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನ್ಹರಬ 
ರ್ಪಿಸಿರಬವುದರಿಾಂದ ನ್ಹರಬ ವಿದ್ೋಶಾಾಂಗ ನ್ಸೋತ್ತ ಎಾಂದಬ 
ಕರ್ಯಬತ್ಾಿರ್. 

4. ಅಲ್ಲಪು ನಿೋತಿ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಅಲ್ಲಪಿ ನ್ಸೋತ್ತ ಎಾಂದರ ್ ಯಾವುದ್ೋ ಶಕ್ತಿ ಬಣವನಬು ಸ್ೋರದ್ೋ 
ತ್ಟಸಥವಾಗ್ಲರಬವುದಬ.  

5. ವಸಾಹತು ಶ್ಾಹಿತಿ ಎಂದರಕೋನ್ು?  
 ವಸಾಹತ್ಬಶಾಹತ್ಾ ಎಾಂದರ್ ಒಾಂದಬ ರಾಷರ ಇನ್್ುಾಂದಬ ರಾಷರದ 
ಸಾವ್ಭೌಮತ್ಾವನಬು ಹತ್ತಿಕ್ತೊ ಸಾಾಥ್ಕಾೊಗ್ಲ 
ದಬರಬಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕ್್ ಳುುವುದಬ. 

6. ವಣುಭಕೋದ ನಿೋತಿ ಎಂದರಕೋನ್ು?  
 ಒಾಂದಬ ವಣ್ದ ಜನಸಮಬದಾಯ ಇನ್್ುಾಂದಬ ವಣ್ದ ಜನ 
ಸಮಬದಾಯವನಬು ತ್ಮಗ್ಲಾಂತ್ ಕ್ತೋಳು ಎಾಂದಬ ಭಾವಿಸಿ ಅವರನಬು 
ಕಡಗ್ಣಿಸಬವ ಅಥವಾ ವಿರ್್ೋಧಿಸಬವ ನ್ಸೋತ್ತಗ್ ವಣ್ಭೋ್ದ ನ್ಸೋತ್ತ 
ಎಾಂದಬ ಕರಯ್ಬಹಬದಬ. 

7. ಸಾಕ್ ುನ್ ವಿಸತೃತ ರ ಪವನ್ುನ ಬರಕಯಿರಿ. 
 ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಾಯ ಪ್ಾಾದ್ೋಶಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಾಂಸ್ಥ (South Asian 

Association of Regional Co-operation). 
 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಭಾರತ ವಿದಕೋಶ್ಾಂಗ ನಿೋತಿಯ ಉದಕದೋಶ(ಗುರಿ)ಗಳು ಯಾವುವು? 
 ರಾಷರದ ಭದಾತ್್  
 ರಾಷರದ ಆಥಿ್ಕ ಸಾಂವಧ್್ನ್  
 ನಮೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನಬು ಬ್್ೋರ ್ದ್ೋಶಗಳಲ್ಲಲ ಬಿತ್ಬಿವುದಬ  
 ಮತ್ಾರಾಷರಗಳನಬು ಹ್ಚಿಚಸಿಕ್್ ಾಂಡಬ ವಿರ್್ೋಧಿ ರಾಷರಗಳನಬು 
ಹತ್ತಿಕಬೊವುದಬ  

 ವಿಶಾಶಾಾಂತ್ತ & ಸಹಬ್ಾಳ್ಾ 
2. ಭಾರತದ ವಿದಕೋಶ್ಾಂಗ ನಿೋತಿಯ ನಿರ ಪಣಕಯಲ್ಲಿ 
ಅಡಕವಾಗರುವ ಸಂಗತಿಗಳಾವುವು? ಅರ್ವಾ ಭಾರತದ 

ವಿದಕೋಶ್ಾಂಗ ನಿೋತಿಯನ್ುನ ಪರಭಾವಿಸುವ /ನಿಧ್ುರಿಸುವ 
ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? 

 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹತ್ಾಸಕ್ತಿಗಳು 
 ಭೌಗ್್ೋಳಿಕ ಅಾಂಶಗಳು 
 ರಾಜಕ್ತೋಯ ಪರಿಸಿಥತ್ತ 
 ಆಥಿ್ಕ ವಯವಸ್ಥ 
 ರಕ್ಷರ್ಾ ಸಾಮಥಯ್ 
 ಜನಾಭಿಪ್ಾಾಯ 
 ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪರಿಸರ 
3. ಭಾರತದ ವಿದಕೋಶ್ಾಂಗ ನಿೋತಿಯ ಮ ಲಭ ತ 
ಅಂಶಗಳಾವುವು? ಅರ್ವಾ ಭಾರತದ ವಿದಕೋಶ್ಾಂಗ ನಿೋತಿಯ 
ಲಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? 

 ಪಾಂಚಶಿೋಲ್ ತ್ತ್ಾಗಳು 
 ಅಲ್ಲಪಿ ನ್ಸೋತ್ತ 
 ವಸಾಹತ್ಬಶಾಹತ್ಾಕ್ೊ ವಿರ್್ೋಧ್ 
 ವಣ್ಭೋ್ದ ನ್ಸೋತ್ತಗ್ ವಿರ್್ೋಧ್ 
 ನ್ಸಶಯಸಿರೋಕರಣ 

4. ಪಂರ್ಶಿೋಲ ತತಿಗಳಾವುವು? 
 ಪರಸಪರ ರಾಷರಗಳ ಪ್ಾಾದ್ೋಶಿಕ & ಸಾವ್ಭೌಮತ್್ಗ್ ಗೌರವ. 
 ಪರಸಪರ ಆಕಾಮಣ ಮಾಡದಿರಬವುದಬ. 
 ಪರಸಪರ ಆಾಂತ್ರಿಕ ವಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಲ ಹಸಿಕೋ್ಪ ಮಾಡದಿರಬವುದಬ. 
 ಪರಸಪರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ಬಿ ಸಮಾನತ್್. 
 ಪರಸಪರ ಶಾಾಂತ್ತಯಬತ್ ಸಹಬ್ಾಳ್ಾ.  
 

3. ಅನ್ಾರಾಷರಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ್ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 

1. ಪಂರ್ಶಿೋಲ ತತಿಗಳ ಮ ಲಕ ----- ರಾಷರದಕ ಂದಿಗಕ 
ಸಂಬಂಧ್ ವೃದಿಧಸಲ್ಾಯಿತು.  

ಎ) ಪ್ಾಕ್ತಸಾಿನ ಬಿ) ಚಿೋನಾ ಸಿ) ಅಮೋರಿಕಾ ಡಿ) ರಷಾಯ 
2. ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ ಯಾವ ರಾಷರಗಳ ಪರಯತನದ ಫಲವಾಗ ಬ್ರರಕ್ಿ 
ರಾಷರಗಳ ಒಕ ೆಟ್(ಗುಂಪು) ಪಾರರಂಭವಾಯಿತು.  

ಎ) ಭಾರತ್ ಮತ್ಬಿ ಪ್ಾಕ್ತಸಾಿನ ಬಿ) ಭಾರತ್ ಮತ್ಬಿ ರಷಾಯ ಸಿ) 
ಭಾರತ್ ಮತ್ಬಿ ಅಮೋರಿಕಾ ಡಿ) ಭಾರತ್ ಮತ್ಬಿ ಚಿೋನಾ 

3. ಭಾರತವು ಅಲ್ಲಪು ರ್ಳುವಳಿಯನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸಿದುದ  



ಎ) ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ ಚಳುವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಬಿ) ಎರಡನ್ೋ ವಿಶಾ 
ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ 

ಸಿ) ಎರಡಬ ಧ್ಬಾವಿೋಕರಣ ಜಗತ್ಬಿ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಡಿ) ಭಾರತ್ 
ಚಿೋನಾಯಬದಧ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  

4. ಭಾರತದ ಭಿಲ್ಾಯ್ ಹಾಗ  ಭಕ ೋಕ್ಾರಕ ೋ ಉಕೆನ್ 
ಕ್ಾಖಾುನಕಗಳ ಸಾಯಪನಕಗಕ ಸಹಕರಿಸಿದ ದಕೋಶ 

ಎ)ಅಮೋರಿಕಾ ಬಿ)ಶಿಾೋಲ್ಾಂಕಾ ಸಿ)ರಷಾಯ ಡಿ)ಬ್ಾಾಂಗಾಲದೋ್ಶ  
5. 1966ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಸಾುನ್ಗಳ ಮಧಕಾ ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ ಒಪಪಂದಕ್ಕೆ 
ರಷ್ಾಾ ಸಹಕರಿಸಿತು.  

ಎ) ತ್ಾಷ್ೊಾಂರ್ಟ ಬಿ) ಅಮೃತ್ಸರ ಸಿ) ಸಿಮಾಲ ಡಿ) ಲಾಹ್್ೋರ್  
  

 
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

1. ಭಾರತ-ಚೋನಾ ಸಂಬಂಧ್ದ ಮೋಲ್ಕ ದುಷಪರಿಣಾಮ ಬ್ರೋರುವ 
ಅಂಶ ಯಾವುದು?  

 ಚಿೋನಾ ದ್ೋಶವು ಅರಬರ್ಾಚಲ್ ಪಾದೋ್ಶವನಬು ತ್ನುದ್ಾಂದಬ 
ಪಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಬತ್ತಿರಬವುದಬ. 

2. 1971ರಲ್ಲಿ 20ವಷುಗಳ ಶ್ಾಂತಿ, ಮೈತಿರ & ಸಹಕ್ಾರ ಒಪಪಂದಕ್ಕೆ 
ಸಹಿ ಹಾಕದ ದಕೋಶಗಳಾವುವು?  

 ಭಾರತ ಮತುು ರಷ್ಾಾ 
3. ಭಾರತ ಮತುು ಅಮೋರಿಕ್ಾ ದಕೋಶಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಸಮಾನ್ ಹಿತಾಸಕುಯನ್ುನ ಹಕ ಂದಿವಕ? 

 ಭಯೋತ್ಾಪದನ್ಯನಬು ಹತ್ತಿಕಬೊವಲ್ಲಲ ಎರಡಬ ರಾಷರಗಳ ಮಧ್ಯ 
ಸಮಾನ ಹತ್ಾಸಕ್ತಿಯಿದ್.  

4.  ಭಾರತವು ಅಮೋರಿಕ್ಾ ರಾಷ್ಾರಧ್ಾಕ್ಷರ ಧಕ ೋರಣಕಗಳನ್ುನ 
ಸ ಕ್ಷಿವಾಗ ಗಮನಿಸುತುದಕ. ಏಕ್ಕ? 

 ಅಮೋರಿಕ್ಾ ರಾಷ್ಾರಧ್ಾಕ್ಷರ ಧಕ ೋರಣಕಗಳಿಗಕ ಅನ್ುಗುಣವಾಗ ಭಾರತ 
ತನ್ನ ವಿದಕೋಶ್ಾಂಗ ನಿೋತಿಯನ್ುನ ಸಿದಧಪಡಿಸುತುದಕ. 

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಅನ್ಾರಾಷರಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಉತುಮ ಭಾಂದವಾ ಅವಶಾಕ ಏಕ್ಕ?  
 ವಿಶಾ ಕಬಟಬಾಂಬದ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ಯ ಸಾಕಾರ 
 ಪರಸಪರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ಬಿ ಅನ್್ಯೋನಯತ್್  
 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹತ್ಾಸಕ್ತಿಗಳು 
 ಗಡಿ ಭದಾತ್ ್

 ವಿದ್ೋಶ ವಾಯಪ್ಾರ 
 ಆಥಿ್ಕ ಲಾಭ 
 ರಾಷರದ ಗೌರವ  
2. ಭಾರತ ಮತುು ಚೋನಾ ನ್ಡುವಿನ್ ಭಾಂದವಾಕ್ಕೆ ಅಡಿಿಯಾಗರುವ 
ಅಂಶಗಳಾವುವು? / ಇತಿುೋಚನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೋನಾದಕ ಂದಿಗಕ 
ನ್ಮೆ ಬ್ಾಂಧ್ವಾ ಹದಗಕಡಲು ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? 

 ಟಿಬ್ಕಟ್ ವಿವಾದ 
 1962ರ ಭಾರತ ಮತುು ಚೋನಾ ಯುದಧ 
 ಗಡಿ ವಿವಾದ 
 ಅರುಣಾರ್ಲ ಪರದಕೋಶ ತನ್ನದಕನ್ುನತಿುರುವ ಚೋನಾವಾದ 
3. ಭಾರತ ಮತುು ಚೋನಾ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂದವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
 ಭಾರತ ಮತುು ಚೋನಾ ದಕೋಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧ್ ಸಿಂಧ್  
ನಾಗರಿೋಕತಕಯ ಕ್ಾಲದಿಂದಲ  ಕ್ಾಣಬಹುದು. 

 ಪಂರ್ಶಿೋಲ ತತಿಗಳ ಮ ಲಕ ಸಂಬಂಧ್ ವೃದಿಧಗಕ 
ಪರಯತಿನಸಲ್ಾಗದಕ. 

 ಟಿಬ್ಕಟ್ ಆಕರಮಣ ಮತುು ಭಾರತದ ಮೋಲ್ಲನ್ ಯುದಧದಿಂದ 
ಸಂಬಂಧ್ ಹದಗಕಟಿಟದಕ. 

 ಗಡಿ ಸಮಸಕಾ ಮತುು ಚೋನಾ ಅರುಣಾರ್ಲ ಪರದಕೋಶ 
ತನ್ನದಕನ್ುನತಿುರುವುದು ಸಂಬಂಧ್ಕ್ಕೆ ಧ್ಕ್ಕೆಯಾಗದಕ. 

 ಈ ಸಮಸಕಾಗಳ ಹಕ ರತಾಗಯ  ಎರಡು ದಕೋಶಗಳು ರಾಯಭಾರಿ 
ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ುನ ಮುಂದುವರಕಸಿವಕ. 

 1980ರ ನ್ಂತರ ದಕ ಡಿಮಟ್ಟದ ವಾಾಪಾರ ಸಂಪಕು ಬ್ಕಳಕದಿದಕ. 
 ಭಾರತ ಮತುು ಚೋನಾ ದಕೋಶಗಳ ಪರಯತನದಿಂದ ಬ್ರರಕ್ಿ ದಕೋಶಗಳ 
ಒಕ ೆಟ್ ಅಸುತಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಕ. 

4. ಭಾರತ ಮತುು ಪಾಕಸಾುನ್ ದಕೋಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ುನ 
ವಿವರಿಸಿ. 

 ಪ್ಾಕ್ತಸಾಿನ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ ಪ್ವ್ದಲ್ಲಲ ಭಾರತ್ದ ಅವಿಭಾಜಯ 
ಅಾಂಗವಾಗ್ಲತ್ಬಿ. 

 1947ರ ಭಾರತ್ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ ಕಾಯಿದ್ಯನಾಯ ಎರಡಬ ಪಾತ್್ಯೋಕ 
ಸಾವ್ಭೌಮ ರಾಷರಗಳಾಗ್ಲ ರಚಿತ್ವಾದವು. 

 ಜಮಬೆ-ಕಾಶಿೀರ, ಭಯೋತ್ಾಪದನ್, ನ್ಸೋರಿನ ಹಾಂಚಿಕ್ ಮಬಾಂತ್ಾದ 
ಸಮಸಯ್ಗಳಿವ.್ 

 ಎರಡಬ ರಾಷರಗಳ ನಡಬವ್ ಮ್ರಬ ಬ್ಾರಿ ಯಬದಧಗಳು 
ನಡ್ದಿವ.್ 



 ತ್ಾಷ್ೊಾಂರ್ಟ ಒಪಪಾಂದ, ಸಿಮಾಲ ಒಪಪಾಂದ, ಲಾಹ್್ೋರ್ ಬಸ್ 
ಯಾತ್್ಾ, ಆಗಾಾ ಶೃಾಂಗಸಭಯ್ಾಂತ್ಹ ದಿಾಪಕ್ಷಿೋಯ 
ಮಾತ್ಬಕತ್್ಗಳನಬು ನಡ್ಸಲಾಗ್ಲದ್. 

 ಭಾರತ್ ಸಾಂಸತ್ತಿನ ಮೋಲ್ಲನ ದಾಳಿ, ದಾಳಿ, ಪಠಾಣ್ ಕ್್ ೋರ್ಟ 
ದಾಳಿಗಳು ಪರಸಪರ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಗಳ ವೃದಿಧಗ ್ ಹನುಡ್ಯನಬು 
ಉಾಂಟಬಮಾಡಿವ.್ 

 ಎರಡಬ ರಾಷರಗಳ ನಡಬವ್ ಸಾಂಸೃತ್ತ ಮತ್ಬಿ ಆಥಿ್ಕ 
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಲ ಪರಸಪರ ವಿನ್ಸಮಯ ಕಾಯ್ಗಳನಬು 
ಮಬಾಂದಬವರಸ್ಿವ.್ 

5. ರಷ್ಾಾದಕ ಂದಿಗಕ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ.  
 ಭಾರತ್ ಮತ್ಬಿ ರಷಾಯ ದ್ೋಶಗಳ ನಡಬವಿನ ಸಾಂಬಾಂಧ್ವು ಅತ್ಯಾಂತ್ 
ಸಬಮಧ್ಬರವಾಗ್ಲದ ್ 

 1966ರ ತ್ಾಷ್ೊಾಂರ್ಟ ನಲ್ಲಲ ಭಾರತ್-ಪ್ಾಕ್ತಸಾಿನಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಪಪಾಂದಕ್ೊ 
ರಷಾಯ ಸಹಕರಿಸಿತ್ಬ. 

 1971ರಲ್ಲಲ 20ವಷ್ಗಳ ಶಾಾಂತ್ತ, ಮೈತ್ತಾ ಹಾಗ್ ಸಹಕಾರ 
ಒಪಪಾಂದಕ್ೊ ಸಹ ಹಾಕ್ತದವು. 

 ಚಿೋನಾ ಆಕಾಮಣವನಬು ಖ್ಾಂಡಿಸಿತ್ಬ. 
 ಗ್್ೋವಾ ವಿಮೊೋಚನ್ಯ ವ್ೋಳ ್ಭಾರತ್ವನಬು ಬ್್ಾಂಬಲ್ಲಸಿತ್ಬ. 
 ಭಿಲಾಯ್ & ಭ್್ೋಕಾರ್್ ೋ ಉಕ್ತೊನ ಕಾಖಾ್ನ್ಗಳ ಸಾಥಪನ್ಗ್ 
ರಷಾಯ ನ್ರವು ನ್ಸೋಡಿತ್ಬ. 

 ನಮೆ ದ್ೋಶದ ಕೈ್ಗಾರಿಕ್ ಮತ್ಬಿ ವಾಣಿಜಯ ಬ್್ಳವಣಿಗ್ಗ್ ರಷಾಯ 
ಸಾಕಷಬಟ ನರ್ವು ನ್ಸೋಡಿದ್. 

 ವಿಶಾಸಾಂಸ್ಥಯ ಭದಾತ್ಾ ಮಾಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ ಭಾರತ್ಕ್ೊ ಖಾಯಾಂ 
ಸದಸಯತ್ಾ ದ್್ರ್ಯಬ್್ೋಕ್ಾಂದಬ ರಷಾಯ ಪಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಬತಿ್ತದ್. 

6. ಭಾರತ ಮತುು ಅಮೋರಿಕ್ಾ ದಕೋಶಗಳು ಸಂಬಂಧ್ ವಿವರಿಸಿ.  
 ಅಮೋರಿಕಾ ಮತ್ಬಿ ಭಾರತ್ ಪಾಪಾಂಚದ ಎರಡಬ ಬೃಹತ್ 
ಪಾಜಾತ್ಾಂತ್ಾ ರಾಷರಗಳಾಗ್ಲವ.್ 

 ಭಾರತ್ದ ಪಾಂಚವಾಷ್ಟ್್ಕ ಯೋಜನಗ್್ ಅಮೋರಿಕಾ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿದ್ 

 ಭಯೋತ್ಾಪದನ್ಯನಬು ಹತ್ತಿಕಬೊವಲ್ಲಲ ಸಮಾನ ಹತ್ಾಸಕ್ತಿ 
ಹ್್ಾಂದಿವ್. 

 ವಿದ್ೋಶಿ ವಾಯಪ್ಾರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ಬಿ ತ್ಾಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಕೋ್ತ್ಾದಲ್ಲಲ 
ಉತ್ಿಮ ಬ್ಾಾಂಧ್ವಯ ಹ್್ಾಂದಿವ್. 

 ಬ್ಾಹಾಯಕಾಶ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಬಾಂತ್ಾದ ಕೋ್ತ್ಾಗಳಲ್ಲಲ ಉತ್ಿಮ ಬ್ಾಾಂಧ್ವಯ 
ಹ್್ಾಂದಿವ.್ 

 ಜಾಗತ್ತಕ ಶಾಾಂತ್ತ ಸಾಥಪನ್ಯಲ್ಲಲ ಎರಡ್ ರಾಷರಗಳು ಸಮಾನ 
ಧ್್ೋರರ್್ ಹ್್ ಾಂದಿವ್. 

 

4. ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸಕಾಗಳು ಹಾಗ  ಭಾರತದ 
ಪಾತರ 

 ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 
1. ಮಾನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ದಿನ್ವನ್ುನ ______ ರಂದು ಆರ್ರಿಸುತಕುೋವಕ.  
ಎ) ಡಿಸ್ಾಂಬರ್ 8 ಬಿ) ಡಿಸ್ಾಂಬರ್ 10 ಸಿ) ಜ್ನ್ 5 ಡಿ) 
ನವಾಂಬರ್ 10 

2.  ‘ಶಸರಗಳನ್ುನ ಹಕ ಂದಿದ ಈ ಜಗತುು ಕ್ಕೋವಲ ಹಣವನ್ುನ 
ಮಾತರ ಪಕ ೋಲು ಮಾಡುವುದಲಿ; ಬದಲ್ಾಗ ಕ್ಾಮುಕರ 
ಬ್ಕವರನ್ುನ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬುದಿಧವಂತಿಕ್ಕಯನ್ುನ ಹಾಗ  ಮಕೆಳ 
ಆಸಕಗಳನ್ುನ ವಾಯಗಕ ಳಿಸುತುದಕ’. ಎಂದವರು 

ಎ) ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕ್ಕನ್ಡಿ ಬ್ರ) ಅಬರಹಾಂ ಲ್ಲಂಕನ್ ಸಿ) ನಕಲಿನ್ 
ಮಂಡಕೋಲ್ಾ ಡಿ) ಐಸನ್ ಹ್್ೋವರ್ 

3. ಆಧ್ುನಿಕ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲಿ “ಪರಸಪರ ನಿಶಿಾತ ನಾಶ” ದ ವಿರುದಧ 
ಭಾರತವು ಸಕೋರಿ ಎಲ್ಾಿ ರಾಷರಗಳ  ಪರಯತಿನಸುವ 
ಅವಶಾಕತಕಯಿದಕ. ಇಲ್ಲಿ “ಪರಸಪರ ನಿಶಿಾತ ನಾಶ” ಎಂದರಕ 

ಎ) ಆಥಿ್ಕ ಅಸಮಾನತ್್ ಬ್ರ) ಶಸಾರಸರಗಳ ಪ್್ೈಪ್್್ೋಟಿ ಸಿ) 
ವಸಾಹತುಶ್ಾಹಿತಿ ಡಿ) ಭಯೋತಾಪದಕತಕ 

4. ಭಾರತ ಒಂದು ಪರಗತಿಪರ ರಾಷರವಾಗ ವಿಶಿ ಕುಟ್ುಂಬದ ಎಲ್ಾಿ 
ರಾಷರಗಳ ಮಧಕಾ ------ ಹಾಗ  -----ಯನ್ುನ 
ಪರತಿಪಾದಿಸುತಿುದಕ.  

ಎ) ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ ಹಾಗ್ ಸಾಾವಲ್ಾಂಬನ್ಬ್ರ) ಧಾಮ್ಕ 
ನಾಯಯ ಹಾಗ್ ಜಾತ್ಯತ್ತೋತ್ ್

ಸಿ) ಆಥಿ್ಕ ನಾಯಯ ಹಾಗ್ ಸಮಾನತ್ ್ಡಿ) ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ 
ಹಾಗ್ ಅವಲ್ಾಂಬನ್ 

 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. 1948 ಡಿಸಕಂಬರ್ 10 ಮಾನ್ವನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಕೋಿ ಅತಾಂತ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ್ವಾಗದಕ. ಏಕ್ಕ?  

 ಮಾನವ ಹಕಬೊಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ಯನಬು 1948ರ ಡಿಸ್ಾಂಬರ್ 
10ರಾಂದಬ ವಿಶಾಸಾಂಸ್ಥ ಸಾಮಾನಯ ಸಭ ್ಅಾಂಗ್ಲೋಕರಿಸಿತ್ಬ.  

2. ನಿಶಾಸಿರೋಕರಣ ಎಂದರಕೋನ್ು? 



 ನ್ಸದಿ್ಷಟ/ಎಲಾಲ ಶಸಾರಸರಗಳನಬು ಕಡಿತ್ಗ್್ ಳಿಸಬವ ಅಥವಾ 
ಸಾಂಪ್ಣ್ವಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲವಾಗ್ಲಸಬವ ನ್ೋರ ಪಾಕ್ತಾಯ್ದಯ್ದೋ 
ನ್ಸಶಯಸಿರೋಕರಣ. 

3. ತೃತಿೋಯ ಜಗತುನ್ುನ ವಾಾಖಾಾನಿಸಿ. 
 ಶಿೋತ್ಲ್ ಸಮರದ ವ್ೋಳ ್ಅಮೋರಿಕಾ ಅಥವಾ ರಷಾಯ ಬಣವನಬು 
ಸ್ೋರದ್ೋ ತ್ಟಸಥವಾಗ್ಲದು ರಾಷರಗಳ ಗಬಾಂಪಿಗ್ ತ್ೃತ್ತೋಯ ಜಗತ್ಬಿ 
ಎಾಂದಬ ಕರಯ್ಬತ್ಾಿರ್. 

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಮಾನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ಹಕ ೋರಾಟ್ಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಠ ನಿೋಡಿದ 
ಘಟ್ನಕಗಳಾವುವು? 

 1776ರ ಅಮೋರಿಕಾದ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ ಸಾಂಗಾಾಮ 
 1789ರ ಫ್ಾಾನ್ಸೊನ ಮಹಾಕಾಾಾಂತ್ತ 
 1971ರ ರಷಾಯ ಕಾಾಾಂತ್ತ 
 ಭಾರತ್ ಮತ್ಬಿ ಇತ್ರ ್ದ್ೋಶಗಳ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ ಹ್್ೋರಾಟ 
2. ಮಾನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ಪರತಿಪಾದನಕಗಾಗ ಭಾರತವು ನ್ಡಕಸುತಿುರುವ 
ಹಕ ೋರಾಟ್ವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

 ಸಾವ್ತ್ತಾಕ ಮಾನವ ಹಕಬೊಗಳ ನ್ಸರಾಂತ್ರ ಪಾತ್ತಪ್ಾದನ್  
 ಸಾಂವಿಧಾನದಲ್ಲಲ ಮ್ಲ್ಭ್ತ್ ಹಕಬೊಗಳ ಅಾಂಗ್ಲೋಕಾರ 
 ವಿಶಾಸಾಂಸ್ಥಯ ಸಾಮಾನಯಸಭಯ್ಲ್ಲಲಯ್ ಮಾನವ ಹಕಬೊಗಳು 
ಸಮಥ್ನ್ 

 ಮಾನವ ಹಕಬೊಗಳ ಆಯೋಗ, ಪರಿಶಿಷಟ ಜಾತ್ತ ಮತ್ಬಿ 
ಪಾಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ರಚನ್ 

3. ಶಸಾರಸರಗಳ ಪಕೈಪಕ ೋಟಿಯು ಜಗತಿುನ್ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಈ 
ಹಿನಕನಲ್ಕಯಲ್ಲಿ ಶಸಾರಸರಗಳ ಪಕೈಪಕ ೋಟಿಯಿಂದಾಗುವ 
ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 

 ವಿಶಾದಾದಯಾಂತ್ ಭಯ, ಅಸಿಥರತ್್, ಚಡಪಡಿಕ್ ಹಾಗ್ ಯಬದಧದ 
ಸಾಂಭವ ತ್ಲ್ದ್್ ೋರಬತ್ಿದ್. 

 ಶಸಾರಸರಗಳ & ಮದಬುಗಬಾಂಡಬಗಳು ಆಥಿ್ಕವಾಗ್ಲಯ್ 
ನಷಟದಾಯಕವಾಗ್ಲವ್. 

4.  “ಪರಸಪರ ನಿಶಿಾತ ನಾಶ”ದ ವಿರುದಧ ಭಾರತವು ಹಕೋಗಕ 
ಹಕ ೋರಾಡುತಿುದಕ? 

 ಶಸಾರಸರ ಮತ್ಬ ಿಅಣಾಸರಗಳ ಪ್್ೈಪ್್್ ೋಟಿಯಬ ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ೊ 
ಕಾಂಟಕವಾಗಬತ್ತಿದ್.  

 ಭಾರತ್ವು ಸ್ೋರಿದಾಂತ್್ ಪಾತ್ತಯಾಂದಬ ರಾಷರವು ಈ ‘ಪರಸಪರ 
ನಾಶ’ದ ವಿರಬದಧ ಹ್್ೋರಾಡಬ್್ೋಕಾಗ್ಲದ್.  

 ಭಾರತ್ವು ಗಬರ್ಾತ್ೆಕ ನ್ಸಶಯಸಿರೋಕರಣವನಬು ಪಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಬತ್ಿದ್.  
 ಭಾರತ್ವು ಶಾಾಂತ್ತ ಉದು್ೋಶಕೊ್ ಮಾತ್ಾವ್ೋ ಅಣಾಸರದ ಬಳಕಯ್ನಬು 
ಪಾತ್ತಪ್ಾಧಿಸಬತ್ಿದ್.  

 ಹೋಗ್ ಭಾರತ್ವು ‘ಪರಸಪರ ನ್ಸಶಿಚತ್ ನಾಶದ’ ವಿರಬದಧ 
ಹ್್ೋರಾಡಬತ್ತಿದ್. 

5. ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗಕ ವಿದಕೋಶಿ ಆರ್ಥುಕ ಸಹಕ್ಾರ 
ಅತಾಗತಾ. ಏಕ್ಕ? 

 ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯನಾಂತ್ರ ಆಫಿಾಕಾ ಮತ್ಬಿ ಏಷಾಯದ ರಾಷರಗಳು ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಸಾಧಿಸಲ್ಬ ಪಾಯತ್ತುಸಿದವು. 

 ಆದರ ್ ಕೃಷ್ಟ್, ಕೈ್ಗಾರಿಕ್, ಸಾರಿಗ್ ಮತ್ಬಿ ಸಾಂಪಕ್, ವಿಜ್ಞಾನ, 
ಶಿಕ್ಷಣ ಮಬಾಂತ್ಾದ ಎಲಾಲ ಕೋ್ತ್ಾಗಳಲ್ಲಲ ಪಾಗತ್ತ ಸಾಧಿಸಲ್ಬ ಆಥಿ್ಕ 
ಸಮಸಯ್ ತ್ಲ್ದ್್ ೋರಿತ್ಬಿ. 

 ಹಾಗಾಗ್ಲ ವಿದ್ೋಶಿ ಆಥಿ್ಕ ಸಹಕಾರ ಈ ರಾಷರಗಳಿಗ ್ ತ್ತೋರಾ 
ಅವಶಯಕವಾಗ್ಲದ್. 

6. ಆರ್ಥುಕ ಅಸಮಾನ್ತಕಯ ನಿವಾರಣಕಗಾಗ ಭಾರತವು 
ಕ್ಕೈಗಕ ಂಡಿರುವ ಸುಧಾರಣಾ ಕರಮಗಳಾವುವು?  

 ಯಾವುದ್ೋ ಷರತ್ಬಿಗಳಿಲ್ಲದ ್ ಮಬಾಂದಬವರಿದ ದ್ೋಶಗಳು 
ಬಡರಾಷರಗಳಿಗ ್ ಆಥಿ್ಕ ನ್ರವು ನ್ಸೋಡಬ್ೋ್ಕ್ಾಂಬ ನ್ಸೋತ್ತಯನಬು 
ಭಾರತ್ ಪಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಿತ್ಬ.  

 ತ್ನ್ೆಲ್ಕ ಹಾಂದಬಳಿದ ರಾಷರಗಳ ಆತ್ೆಗೌರವವನಬು ಎತ್ತಿ 
ಹಡಿಯಲ್ಬ ಸಹಕರಿಸಿತ್ಬ.  

 ಅದರ್್ ಾಂದಿಗ ್ ಶಿಾೋಮಾಂತ್ ರಾಷರಗಳ ಬಾಂಡವಾಳವು ಕ್ಡ 
ಬಡರಾಷರಗಳಿಗ ್ಹರಿದಬ ಬರಬವಾಂತ್್ ಪಾಯತ್ತುಸಿತ್ಬ.  

 ಭಾರತ್ ಒಾಂದಬ ಪಾಗತ್ತಪರ ರಾಷರವಾಗ್ಲ ವಿಶಾ ಕಬಟಬಾಂಬದ ಎಲಾಲ 
ರಾಷರಗಳ ಮಧ್ಯ ಆಥಿ್ಕ ನಾಯಯ ಹಾಗ್ ಸಮಾನತ್್ಯನಬು 
ಪಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಬತ್ಿದ್. 

 

5. ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸಕಯಗಳು 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 

1. ವಿಶಿಸಂಸಕಯ ಪದವನ್ುನ ಚಾಲ್ಲುಗಕ ತಂದವರು 
ಎ) ಚಚಿ್ಲ್ ಬಿ) ಸಾಟಲ್ಲನ್ ಸಿ) ರ್ಸ್ ವ್ಲ್ಟ ಡಿ) ನ್ಹರಬ  
2. ವಿಶಿಸಂಸಕಯ ಸಾಯಪನಕಯಾದ ವಷು  



ಎ) 1942 ಜನವರಿ 1 ಬಿ) 1945 ಜ್ನ್ 26 ಸಿ) 1945 
ಅಕ್್ಟೋಬರ್ 24 ಡಿ) 1948 ಡಿಸ್ಾಂಬರ್ 10 

3. ವಿಶಿಸಂಸಕಯಯ ಸನ್ನದಿನ್ ಪರಸಾುವನಕಯು ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ ಯಾವ 
ವಾಕಾದಕ ಂದಿಗಕ ಪಾರರಂಭವಾಗುತುದಕ. 

ಎ) ವಿಶಾದ ಪಾಜಗ್ಳಾದ ನಾವು ಬ್ರ) ವಿಶಾದ ಜನಸಾಂಖಯ್ಯ್ದನ್ಸಸಿದ 
ನಾವು  

ಸಿ) ವಿಶಾದ ಜನಸಮಬದಾಯವ್ನ್ಸಸಿದ ನಾವು ಡಿ) ವಿಶಾಸಾಂಸ್ಥಯ 
ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳಾದ ನಾವು 

4. ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸತಿುನ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಾಯು ನಿವುಹಿಸುವ 
ವಿಶಿಸಂಸಕಯ ಅಂಗ ಸಂಸಕಯ  

ಎ) ಸಾಮಾನಯ ಸಭ ್ ಬಿ) ಭದಾತ್ಾ ಸಮತ್ತ ಸಿ) ದತ್ತ ಿ ಸಮತ್ತ ಡಿ) 
ಸಚಿವಾಲ್ಯ  

5. ವಿಶಿಸಂಸಕಯಯ ಸಚವ ಸಂಪುಟ್ದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಾಯುನಿವುಹಿಸುವ ಅಂಗಸಂಸಕಯ  

ಎ) ಸಾಮಾನಯ ಸಭ ್ ಬಿ) ಭದಾತ್ಾ ಸಮತ್ತ ಸಿ) ದತ್ತ ಿ ಸಮತ್ತ ಡಿ) 
ಸಚಿವಾಲ್ಯ 

6. ಅಂತರರಾಷ್ಟರೋಯ ನಾಾಯಾಲಯವು ಎಲ್ಲಿದಕ?  
ಎ) ಜಿನ್ೋವಾ ಬಿ) ವಿಯ್ದನಾು ಸಿ) ಹ್ೋಗ್ ಡಿ) ನ್ಯಯಾರ್ಕ್ 
7. ವಿಶಿಸಂಸಕಯಯ ಈಗನ್ ಮಹಾ ಕ್ಾಯುದಶಿು  
ಎ) ಆಾಂಟ್್ೋನ್ಸಯಸ್ ಗಬಟ್ರಸ್ ಬಿ) ಕ್್ ೋಫಿ ಅನಾುನ್ ಸಿ) ಯಬ 
ಥಾಾಂರ್ಟ ಡಿ) ಟಿಾಗಾ್ ಲ್ಲೋ 

8. ಆಹಾರ ಮತುು ಕೃಷ್ಟ ಸಂಸಕಯಯ ಪರಧಾನ್ ಕಛಕೋರಿ ಇರುವುದು 
ಎ)ರ್್ೋಮ್ಸ ಬಿ)ಜಿನ್ೋವಾ ಸಿ)ಪ್ಾಯರಿಸ್ ಡಿ)ನ್ಯಯಾರ್ಕ್ 
9. ವಿಶಿ ಆರಕ ಗಾ ಸಂಸಕಯ ಸಾಯಪನಕಯಾದ ವಷು 
ಎ) 1945 ಬಿ) 1946 ಸಿ) 1947 ಡಿ) 1948 
10. ಯ ನಿಸಕಫ್ ಸಂಸಕಯಯ ಶುಭಾಶಯ ಪತರಗಳ ಮಾರಾಟ್ದ 
ಮ ಲಕ ಗಳಿಸುವ ಹಣವನ್ುನ ಈ ಉದಕದೋಶಕ್ಾೆಗ ಬಳಸುತಿುದಕ. 

ಎ) ಮಕೊಳ ಯೋಗಕೋ್ಮಕಾೊಗ್ಲ ಬಿ) ಮಹಳಯ್ರ 
ಯೋಗಕೋ್ಮಕಾೊಗ್ಲ  

ಸಿ) ಕಾಮ್ಕರ ಕಲಾಯಣಕಾೊಗ್ಲ ಡಿ) ಆಥಿ್ಕವಾಗ್ಲ ಹಾಂದಬಳಿದ ಜನರ 
ಕಲಾಯಣಕಾೊಗ್ಲ 

11. ಸಾಕ್ ುನ್ ಕ್ಕೋಂದರ ಕಛಕೋರಿ ______ನ್ಲ್ಲಿದಕ 
ಎ) ದ್ಹಲ್ಲ ಬಿ) ಕಠೆಾಂಡಬ ಸಿ) ಢಾಕಾ ಡಿ) ಬ್್ಾಂಗಳೂರಬ 
 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

1. ವಿಶಿಸಂಸಕಯಯ ಸಾಯಪನಕಗಕ ಮುಂದಾದವರ ಹಕಸರುಗಳನ್ುನ ತಿಳಿಸಿರಿ.  
 ಇಾಂಗ್ಲಾಂಡಿನ ವಿನ್ ಸಟನ್ ಚಚಿ್ಲ್, ರಷಾಯದ ಜ್್ೋಸ್ಫ್ ಸಾಟಲ್ಲನ್ 
ಹಾಗ್ ಅಮೋರಿಕಾದ ಪ್ಾಾಾಂಕ್ತಲನ್ ಡಿ ರ್ಸ್ ವ್ಲ್ಟ. 

2. ವಿಶಿಸಂಸಕಯಯ ಪರಧಾನ್ ಕಛಕೋರಿ ಎಲ್ಲಿದಕ? 
 ವಿಶಾಸಾಂಸ್ಥಯ ಪಾಧಾನ ಕಛ್ೋರಿ ನ್ಯಯಾರ್ಕ ್ ನಲ್ಲಲದ್. 
3. ಯುನಿಸಕಫ್ ನ್ ಮ ಲ ಉದಕದೋಶವಕೋನ್ು?  
 ಮಹಳಯ್ರ ಮತ್ಬಿ ಮಕೊಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ ಪ್ರಕವಾದ 
ಪರಿಸರವನಬು ಒದಗ್ಲಸಬವುದ್ೋ ಈ ಸಾಂಸಥ್ಯ ಮ್ಲ್ 
ಉದ್ುೋಶವಾಗ್ಲದ್. 

4. ನಾವು ಯುನಿಸಕಫ್ ಶುಭಾಷಯ ಪತರಗಳನ್ುನ ಏಕ್ಕ ಕ್ಕ ಳಿಬ್ಕೋಕು? 
 ಈ ಸಾಂಸ್ಥ ಶಬಭಾಷಯ ಪತ್ಾಗಳ ಮ್ಲ್ಕ ಗಳಿಸಬವ ಹಣವನಬು 
ಮಕೊಳ ಯೋಗಕೋ್ಮಕೊ್ ಬಳಸಬತ್ಿದ್. 

5. ಸಾಕ್ ುನ್ುನ ವಿಸುರಿಸಿ. 
 ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಾಯ ಪ್ಾಾದ್ೋಶಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಾಂಸ್ಥ(South Asian 

Association of Regional Co-operation). 
 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ವಿಶಿಸಂಸಕಯಯ ಉದಕದೋಶಗಳನ್ುನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿರಿ. 
 ವಿಶಾ ಶಾಾಂತ್ತ ಮತ್ಬಿ ಸಬಭದಾತ್್ಯನಬು ಕಾಪ್ಾಡಬವುದಬ. 
 ರಾಷರಗಳ ಮಧ್ಯ ಪರಸಪರ ಮೈತ್ತಾಯನಬು ಬ್್ಳಸ್ಬವುದಬ. 
 ಮಾನವ ಹಕಬೊಗಳ ಬಗ್ೂ ನಾಂಬಿಕ್ಯನಬು ಹ್ಚಿಚಸಬವುದಬ. 
 ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಟಟದ ನಾಯಯ ಮತ್ಬಿ ಒಡಾಂಬಡಿಕ್ಗಳ 
ಷರತ್ಬಿಗಳಿಗ ್ಮನುರ್್ ಒದಗ್ಲಸಬವುದಬ. 

 ರಾಷರಗಳ ಮಧ್ಯ ಪರಸಪರ ಸೌಹಾದ್ತ್್ಯ ಕೋ್ಾಂದಾವಾಗ್ಲ 
ನ್ಸವ್ಹಸಬವುದಬ. 

2. ವಿಶಿಸಂಸಕಯಯ ಅಂಗ ಸಂಸಕಯಗಳಾವುವು? 
 ಸಾಮಾನಯ ಸಭ್  
 ಭದಾತ್ಾ ಮಾಂಡಳಿ  
 ಆಥಿ್ಕ ಮತ್ಬಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮತ್ತ  
 ದತ್ತಿ ಸಮತ್ತ  
 ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಾಯಯಾಲ್ಯ  
 ಸಚಿವಾಲ್ಯ 
3. ಭದರತಾ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿನ್ ಖಾಯಂ ಸದಸಾ ರಾಷರಗಳು 
ಯಾವುವು? 

 ಅಮೋರಿಕಾ 



 ರಷಾಯ 
 ಬಿಾಟನ್ 
 ಫ್ಾಾನ್ೊ  
 ಚಿೋನಾ 
4. ಭದರತಾ ಸಮತಿಯ ಕ್ಾಯುಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ.  
 ಜಾಗತ್ತಕ ಸಮಸಯ್ಗಳಿಗ ್ ಶಾಾಂತ್ತಯಬತ್ ಪರಿಹಾರಕಾೊಗ್ಲ 
ಪಾಯತ್ತುಸಬತ್ಿದ್.  

 ಶಾಾಂತ್ತಪ್ಾಲ್ನಾ ಪಡ್ಯನಬು ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಶಾಾಂತ್ತ ಹಾಗ್ 
ಸಬವಯವಸ್ಥಗ್ ನ್ಸಯೋಜಿಸಬತ್ಿದ್.  

 ಈ ಸಮತ್ತಯಬ ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಾಯಯಾಲ್ಯದ 
ನಾಯಯಾಧಿೋಶರನಬು ನ್ೋಮಸಬತ್ಿದ್. 

 ಮಹಾಕಾಯ್ದಶಿ್ ಉಮೋದಬವಾರಿಕ್ಗ ್ಹ್ಸರಬ ಸ್ಚಿಸಬತ್ಿದ್. 
5. ಆಹಾರ ಮತುು ಕೃಷ್ಟ ಸಂಸಕಯಯ ಉದಕದೋಶಗಳಾವುವು? 
 ಕೃಷ್ಟ ಕ್ಕೋತರದ ಅಭಿವೃದಿಧ 
 ಪೌಷ್ಟಠಕ ಆಹಾರ ಒದಗಸುವಿಕ್ಕ 
 ಹಸಿವಿನಿಂದ ಜನ್ರಿಗಕ ವಿಮುಕು 
 ಗಾರಮೋಣ ಜನ್ಜಿೋವನ್ ಸುಧಾರಣಕ 
6. ಯುನಕಸಕ ೆೋದ ಕ್ಾಯುಗಳಾವುವು?  
 ವಿಶಾದಾದಯಾಂತ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗ್ ಸಾಂಸೃತ್ತ 
ಮಬಾಂತ್ಾದವುಗಳನಬು ಪ್್್ಾೋತ್ಾೊಹವುದಬ.  

 ತ್ಾಾಂತ್ತಾಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಧ್ಯಮ ತ್ಾಂತ್ಾಗಾರಿಕ್, ರಚನಾತ್ೆಕ ಚಿಾಂತ್ನ್, 
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗಗ್್ ವಿಶ್ೋಷ ಕಾಳಜಿ.  

 ಪಾಪಾಂಚದಾದಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗ್ ಜ್ಞಾನ ಪಾಸಾರದ ನ್ಸಟಿಟನಲ್ಲಲ 
ಇದಬ ಸಹಾಯ ನ್ಸೋಡಬತ್ಿದ್. 

7. ಕ್ಾಮನ್ ವಕಲ್ು ರಾಷರ ಸಂಘದ ಉದಕದೋಶಗಳಕೋನ್ು? 
 ಪಾಜಾ ತ್ಾಂತ್ಾವನಬು ಎತ್ತ ಿಹಡಿಯಬವುದಬ 
 ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯದ ರಕ್ಷರ್್ 
 ಬಡತ್ನ ನ್ಸಮ್್ಲ್ನ ್
 ವಿಶಾಶಾಾಂತ್ತ ನ್ಲ್ಗ್್ ಳಿಸಬವಿಕ್ 
 ಕ್ತಾೋಡ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗ್ ಕಲಯ್ ಬ್್ಳವಣಿಗ್ 
8. ಯುರಕ ೋಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ ನ್ ಮುಖಾ ಸಾಧ್ನಕ ಏನ್ು? 
 ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳ ಮಧ್ಯ ಸಮಾನ ಏಕ ಮಾರಬಕಟಟ್ 
 ಒಾಂದ್ೋ ಚಲಾವರ್್ಯ ಕರನ್್ಸೊ 
 ಸಮಾನ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಾಗ್ ವಾಯಪ್ಾರ ಧ್್ೋರರ್್  

 

ಸಮಾಜಶ್ಾಸರ 
1.ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರವಿನಾಾಸ 

 

ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 
1. ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ ಯಾವ ಅಂಶವು ಸಮಾನ್ತಕ, ಸಮಾನ್ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕ, ಸಮಾನ್ ಅವಕ್ಾಶ ಮತುು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ನಾಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹತಿದ ಬದಲ್ಾವಣಕ ತರುವಲ್ಲಿ ಆಸರಕಯಾಗುವ 
ಶಕುಯನ್ುನ ಹಕ ಂದಿರುತುದಕ. 

ಎ) ಜಾತ್ತ ಬಿ) ಧ್ಮ್ ಸಿ) ಶಿಕ್ಷಣ ಡಿ) ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಯ 
2. ಸಂವಿಧಾನ್ ---- ತಿದುದಪಡಿಯ ಮ ಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮ ಲಭ ತ ಹಕ್ಕೆಂಬ ಅಂಶವನ್ುನ ಸಂವಿಧಾನ್ದಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗದಕ.  

ಎ) 45ನ್ೋ ಬಿ) 46ನ್ೋ ಸಿ) 73ನ್ೋ ಡಿ) 86ನ್ೋ 
3. 1993ರಲ್ಲಿ ಸುಪಿರೋಂ ಕ್ಕ ೋಟ್ು ಉನಿನಕೃಷಣನ್ v/s ಆಂಧ್ರಪರದಕೋಶ 
ಸಕ್ಾುರದ ಮೊಕದದಮಗಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಕ ನಿೋಡಿದ ತಿೋಪುು ಈ 
ಕ್ಕಳಗನ್ ಯಾವ ಅಂಶದ ಬಗಕೆ ಒತಕು ಹಕೋಳುತುದಕ. 

ಎ) ಅಸಪೃಶಯತ್ಾ ಆಚರರ್್ ಶಿಕಾಹ್ ಅಪರಾಧ್ ಬ್ರ) ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮ ಲಭ ತ ಹಕುೆ 

ಸಿ) ಲ್ಲಂಗ ತಾರತಮಾ ಶಿಕ್ಾಹು ಅಪರಾಧ್ ಡಿ) ಅಲ್ಪಸಾಂಖಾಯತ್ರ 
ಸಾಾಂಸೃತ್ತಕ ಹಕಬೊಗಳಿಗ್ ರಕ್ಷರ್್ 

4.  ‘ಅಸಪೃಶಾತಕ ಜಾತಿಯ ಅತಾಂತ ತಿರಸಾೆರಾಹುವಾದ ಅಭಿವಾಕು. 
ಇದು ಹಿಂದ  ಸಮಾಜದ ಶರಿೋರವನ್ುನ ಕುಷಠ ರಕ ೋಗದ 
ಹುಣಿಣನ್ಂತಕ ಪಿೋಡಿಸುತುದಕ’. ಈ ಹಕೋಳಿಕ್ಕಯನ್ುನ ನಿೋಡಿದವರು 

ಎ) ಅಾಂಬ್್ೋಡೊರ್ ಬಿ) ವಿವ್ೋಕಾನಾಂದರಬ ಸಿ) ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ ಡಿ) ಬಿ. 
ಕಬಪಬಪಸಾಾಮ 

5. ಅಸಪೃಶಾತಕಯ ಆರ್ರಣಕಯನ್ುನ ಸಂವಿಧಾನ್ದ --ವಿಧಿಯು 
ನಿಷ್ಕೋಧಿಸಿದಕ. 

ಎ) 14ನ್ೋ ವಿಧಿ ಬಿ) 16ನ್ೋ ವಿಧಿ ಸಿ) 17ನ್ೋ ವಿಧಿ ಡಿ) 29ನ್ೋ ವಿಧಿ  
6. ಅಸಪೃಶಾತಾ ಅಪರಾಧ್ಗಳ ಕ್ಾಯ್ದದಯು --ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗಕ ಬಂದಿತು.  
ಎ) 1955ರಲ್ಲಲ ಬಿ) 1976ರಲ್ಲಲ ಸಿ) 1989ರಲ್ಲಲ ಡಿ) 2001ರಲ್ಲಲ  
7. 1976ರಲ್ಲಿ ಅಸಪೃಶಾತಾ ಕ್ಾಯ್ದದಯನ್ುನ ಹಿೋಗಕ ತಿದುದಪಡಿ 
ಮಾಡಲ್ಾಗದಕ  

ಎ) ಪರಿಶಿಷಟ ಪಾಂಗಡದ ಕಾಯ್ದು ಬಿ) ನಾಗರಿೋಕ ಹಕಬೊಗಳ ಸಾಂರಕ್ಷರ್ಾ 
ಕಾಯ್ದು  



ಸಿ) ಅಸಪೃಶಯತ್ಾ ನ್ಸಮ್್ಲ್ನಾ ಕಾಯ್ದು ಡಿ) ನಾಗರಿೋಕರ ಸಮಾನ 
ಹಕಬೊ ಕಾಯ್ದು  

 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಯಾವ ವಿಧಿಯು ಉಚತ ಮತುು ಕಡಾಿಯ 
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುನ ಮ ಲಭ ತ ಹಕ್ಕೆಂದು ಸಾರಿದಕ? 

 ಸಾಂವಿಧಾನದ 21ಎ ವಿಧಿಯಲ್ಲಲ 6 ರಿಾಂದ 14 ವಷ್ 
ವಯೋಮತ್ತಯಳಗ್ಲನ ಎಲ್ಲ ಮಕೊಳಿಗ್ ಉಚಿತ್ ಮತ್ಬಿ ಕಡಾಾಯ 
ಶಿಕ್ಷಣ ನ್ಸೋಡಬವುದನಬು ಮ್ಲ್ಭ್ತ್ ಹಕಬೊ ಎಾಂದಬ 
ತ್ತಳಿಸಲಾಗ್ಲದ್. 

2. ಸಾಿತಂತರಯ ನ್ಂತರ ಭಾರತವು ಶ್ಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕಯನ್ುನ 
ಹಕ ೋಗಲ್ಾಡಿಸಲು ಹಕೋಗಕ ಪರಯತಿನಸುತಿುದಕ? 

 ಸಾಂವಿಧಾನಾತ್ೆಕ ಹಕಬೊ ಅವಕಾಶಗಳನಬು ಸ್ಕಿವಾಗ್ಲ ಬಳಸಬವ 
ಮ್ಲ್ಕ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಸಮಾನತ್್ಯನಬು ಹ್್ೋಗಲಾಡಿಸಬವ 
ಕಲ್್ಸವು ಸಾಾತ್ಾಂತ್್್ಾಯೋತ್ಿರ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ನ್ಸರಾಂತ್ರವಾಗ್ಲ 
ನಡ್ಯಬತ್ತಿದ್. 

3. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರ ವಿನಾಾಸ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ ಇರಬವ “ಜನರನಬು ವಿಭಿನು ಸಿರಗಳಾಗ್ಲ 
ವಗ್ಲೋ್ಕರಿಸಬವ ವಯವಸ್ಥಗ್ ಅಥವಾ ಅವರನಬು ಏಣಿ ಶ್ಾೋಣಿಗಳಿಾಂದ 
ವಿಭಿನು ಸಾಥನಗಳಲ್ಲಲ ವಿಭಾಗ್ಲಸಬವ ಕಾಮವ್ೋ “ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಸಿರವಿನಾಯಸ”.  

4. ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರವಿನಾಾಸ ಅತಾಂತ ಪುರಾತನ್ವಾದುದು’ ಈ 
ಹಕೋಳಿಕ್ಕಯನ್ುನ ಸಮರ್ಥುಸಿ. 

 ಮಾನವರಬ ಸಾಮ್ದಾಯಿಕ ಜಿೋವನ ಕಾಮವನಬು 
ಆರಾಂಭಿಸಿದಾಗ್ಲನ್ಸಾಂದಲ್್ ಸಾಮಾಜಿಕಸಿರವಿನಾಯಸವಿದ.್  

5. ಡಾ|| ಬ್ರ. ಆರ್. ಅಂಬ್ಕೋಡೆರ್ ಅವರು `ಸಂವಿಧಾನ್ ಶಿಲ್ಲಪ’ 
ಎಂದು ಖಾಾತರಾಗಲು ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು? 

 ಡಾ|| ಬಿ. ಆರ್. ಅಾಂಬ್್ೋಡೊರ್ ಅವರಬ ಸಾಂವಿಧಾನ ಕರಡಬ 
ರಚನ್ಯಲ್ಲಲ ನ್ಸರ್ಾ್ಯಕವಾದ ಹಾಗ್ ಮಹತ್ಾದ ಪ್ಾತ್ಾವನಬು 
ನ್ಸವ್ಹಸಿ ` ಸಾಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಲಪ’ ಎಾಂಬ ಕ್ತೋತ್ತ್ಗ್ 
ಬ್ಾಜನರಾಗ್ಲದುರ್. 

  
ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? 
 ಆದಾಯದ ಮ್ಲ್ಗಳು 
 ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ಬಿ ವೃತ್ತ ಿಅವಕಾಶಗಳು 

 ಆರ್್ೋಗಯ ಸೌಲ್ಭಯಗಳು 
 ರಾಜಕ್ತೋಯ ಪಾತ್ತನ್ಸಧಿತ್ಾ ಮತ್ಬಿ ಭಾಗವಹಸಬವಿಕ್ 
2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರ ವಿನಾಾಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? 
 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿರವಿನಾಯಸವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದದಬು 
 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿರವಿನಾಯಸ ಸವ್ವಾಯಪಕವಾದದಬು  

 ಸಿರವಯವಸ್ಥ ಪಬರಾತ್ನವಾದದಬು  

 ಸಿರವಿನಾಯಸವು ವಿವಿಧ್ ರ್ಪಗಳಲ್ಲಲದ ್ 

3. ಅಸಪೃಶಾತಕ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ರ್ಚುಸಿ? / 
ಅಸಪೃಶಾತಕಯು ಸೃಷ್ಟಠಸಿದದ ಸಮಸಕಾಗಳಾವುವು? / ‘ಅಸಪೃಶಾತಕಯು 
ಅತಾಂತ ಅಮಾನ್ವಿೋಯ ವಾವಸಕಯಯಾಗದಕ’ ಈ ಹಕೋಳಿಕ್ಕಯನ್ುನ 
ವಿಮಶಿುಸಿ. 

 ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾವಸಕಯಯಲ್ಲಿ ಅತಾಂತ ಕ್ಕಳಮಟ್ಟದ ಸಾಯನ್ 

 ಶ್ಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕ್ಾಶಗಳಿಂದ ಹಕ ರಗಡಲ್ಾಗತುು 
 ಆಸಿುಯ ಒಡಕತನ್ದ ಹಕೆನ್ ನಿರಾಕರಣಕ 
 ರಾಜಕೋಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕ ನಿರಾಕರಣಕ  

4. ಅಸಪೃಶಾತಕ ನಿವಾರಣಕಯ ಸಂವಿಧಾನಾತೆಕ &ಶ್ಾಸನಾತೆಕ 
ಕರಮಗಳಾವುವು?  

 ಸಾಂವಿಧಾನದ 17ನ್ೋವಿಧಿಯಬ ಅಸಪೃಶಯತ್್ಯನಬು ತ್್್ಡ್ದಬ 
ಹಾಕ್ತದ್. 

 1955ರಲ್ಲಲ ಅಸಪೃಶಯತ್ಾ ಅಪರಾಧ್ಗಳ ಕಾಯ್ದುಯನಬು ಜಾರಿಗ್ 
ತ್ರಲಾಗ್ಲದ್. 

 ಸಂವಿಧಾನಾತೆಕವಾಗ ಸಾವುತಿರಕ ಮತದಾನ್ದ ಹಾಗ  
ಸಮಾನ್ತಕಯ ಹಕೆನ್ುನ ದಕೋಶದ ಎಲ್ಾಿ ನಾಗರಿಕರಿಗ  
ನಿೋಡಲ್ಾಗದಕ. 

 ಹಾಂದಬಳಿದ ಜಾತ್ತಯವರಿಗ ್ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ಬಿ ಉದ್್ಯೋಗದಲ್ಲಲ 
ಮೋಸಲಾತ್ತ ನ್ಸೋಡಿದ್. 

 ವಿಶ್ಕೋಷ ಜವಾಬ್ಾದರಿಯನ್ುನ ರಾಜಾಗಳಿಗಕ ವಹಿಸಲ್ಾಗದಕ.  

 
2. ದುಡಿಮ 

ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 
1. “ಮಾನ್ವ ಸಮಾಜವು ಸಾಿಭಾವಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕಗಳಿಂದ 
ರ ಪಗಕ ಳುಿತುದಕ, ಈ ಸಾಿಭಾವಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕಯು ಶರಮ 
ವಿಭಜನಕಯಿಂದ ಕ ಡಿರುತುದಕ” ಎಂದವರು 



ಎ) ಪ್್ಲೋಟ್್ೋ ಬಿ) ಕಾಲ್್ಮಾರ್ಕೊ್ ಸಿ) ಅಾಂಬ್್ೋಡೊರ್ ಡಿ) 
ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ 

2. ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾವಸಕಯಯಳಗಕ ಒಬಾ ವಾಕು ಕ್ಕಳಗನಿಂದ 
ಮೋಲುೆಖವಾಗ ಅಧಿಕ್ಾರ ಅಂತಸುು ಪಡಕಯುವತು ರ್ಲ್ಲಸಿದರಕ, 
ಅವರ  

ಎ) ಆದಾಯ & ಅಧಿಕಾರ ಎರಡ್ ಕಡಿಮಯಾಗಬತ್ಿವ್ ಬಿ) 
ಆದಾಯ ಹ್ಚಬಚತ್ಿದ್ & ಅಧಿಕಾರ ಕಡಿಮಯಾಗಬತ್ಿದ್  

ಸಿ) ಆದಾಯ & ಅಧಿಕಾರ ಎರಡ್ ಹ್ಚಬಚತ್ಿವ್ ಡಿ) ಆದಾಯ 
ಕಡಿಮಯಾಗಬತ್ಿದ್ & ಅಧಿಕಾರ ಹ್ಚಬಚತ್ಿದ್  

3. ಚತರ ಕಲ್ಾಕ್ಾರನಕ ಬಾನ್ು ತನ್ನ ಆತೆ ಸಂತಕ ೋಷಕ್ಾೆಗ 
ಚತರವಂದನ್ುನ ಬ್ರಡಿಸುವ ಕ್ಾಯುದಲ್ಲಿ ತಕ ಡಗರುವುದು  

ಎ) ಸಾಂಭಾವನ ್ ಸಹತ್ ದಬಡಿಮ ಬಿ) ಶಾಮ ವಿಭಜನ್ ಸಿ) 
ಸಾಂಭಾವನ ್ರಹತ್ ದಬಡಿಮ ಡಿ) ವಿಶ್ೋಷ ಪರಿಣಿತ್ತ 

4. ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಭಾವನಕ ರಹಿತ 
ದುಡಿಮಯಾಗದಕ.  

ಎ) ದಾದಿಯರ ಕ್್ ೋಸ್್ ಬಿ) ಕೈ್ಗಾರಿಕ್ಗಳ ದಬಡಿಮ ಸಿ) ಬಿೋದಿ 
ಬದಿಯ ವಾಯಪ್ಾರ ಡಿ) ವಾಹನಗಳ ರಿಪ್್ೋರಿ 

 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಶರಮ ವಿಭಜನಕ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಒಾಂದಬ ಕಲ್್ಸವನಬು ಜನರಬ ತ್ಮೆ ಆಸಕಿ್ತ, ಅಭಿರಬಚಿ, 
ಸಾಮಥಯ್, ವಯಸಬೊ, ವಿಶ್ೋಷ ಪರಿಣಿತ್ತ, ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗ್ ಲ್ಲಾಂಗ 
ಭ್ೋದಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ ಹಾಂಚಿಕ್್ಾಂಡಬ ಮಾಡಬವುದನಬು 
ಶಾಮ ವಿಭಜನ್ ಎನಬುತ್ಾಿರ್.  

2. ದುಡಿಮ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ವಯಕ್ತಿಯೋವ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಯಯದಿಾಂದ ಅಥವಾ ಪರಿಶಾಮದಿಾಂದ 
ಆತ್ನ್ಸಗ ್ ಆಥಿ್ಕ ಅಥವಾ ವಸಬಿ ರ್ಪದ ಪಾತ್ತಫಲ್ 
ಸಿಗಬವುದಿದುರ್ ಅದನಬು ‘ದಬಡಿಮ’ ಎನುಬಹಬದಬ. 

3. ಸಂಭಾವನಕ ರಹಿತ ದುಡಿಮ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಯಾವುದ್ೋ ರಿೋತ್ತಯ ಸಾಂಭಾವನ್ ಅಥವಾ ವಸಬಿಗಳ ರ್ಪದ 
ಪಾತ್ತಫಲ್ ಇಲ್ಲದ ದಬಡಿಮಯ ಚಟಬವಟಿಕಗ್್ ಸಾಂಭಾವನ ್ರಹತ್ 
ದಬಡಿಮ ಎಾಂದಬ ಕರ್ಯಲಾಗಬತ್ಿದ್. 

4. ಸಂಭಾವನಕ ಸಹಿತ ದುಡಿಮ ಎಂದರಕೋನ್ು?  
ನ್ಸಗಧಿತ್ ವ್ೋತ್ನಕಾೊಗ್ಲ ಮಾಡಬವ ದಬಡಿಮಯ ಚಟಬವಟಿಕಗ್್ 
ಸಾಂಭಾವನ ್ಸಹತ್ ದಬಡಿಮ ಎಾಂದಬ ಕರ್ಯಲಾಗಬತ್ಿದ್. 

5. ಕ ಲ್ಲ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ದಬಡಿಮಯ ಅವಧಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಲ ಒಟಬಟಗ್ಡಿಸಿ, ನ್ಸೋಡಬವ 
ಸಾಂಭಾವನಯ್ನಬು ಕ್ಲ್ಲ ಎಾಂದಬ ಕರ್ಯಬಹಬದಬ. 

6. ದುಡಿಮಯ ವಲಯಗಳನ್ುನ ಸಂಘಟಿತ ಮತುು ಅಸಂಘಟಿತ 
ವಲಯವಕಂದು ಹಕೋಗಕ ವಗೋುಕರಿಸುತಾುರಕ? 

 ದಬಡಿಮಯ ಪರಿಸಿಥತ್ತಗಳು ಹಾಗ್ ದ್್ರ್ಯಬವ ಸೌಲ್ಭಯಗಳ 
ಆಧಾರದಲ್ಲಲ ಸಾಂಘಟಿತ್ ಮತ್ಬಿ ಅಸಾಂಘಟಿತ್ ದಬಡಿಮಯ 
ವಲ್ಯವ್ಾಂದಬ ವಗ್ಲೋ್ಕರಿಸಲಾಗ್ಲದ್. 

7. ಸಂಘಟಿತ ದುಡಿಮಯ ವಲಯ ಎಂದರಕೋನ್ು?  
 ದಬಡಿಮಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್್ ಕಾನ್ನ್ಸನ ಚೌಕಟಬಟ 
ಹ್್ಾಂದಿರಬವುದ್ೋ ಸಾಂಘಟಿತ್ ದಬಡಿಮಯ ವಲ್ಯ. 

8. ಅಸಂಘಟಿತ ದುಡಿಮಯ ವಲಯ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ದಬಡಿಮಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್್ ಯಾವುದ್ೋ ಕಾನ್ನ್ಸನ ಚೌಕಟಬಟ 
ಇಲ್ಲದಿರಬವುದ್ೋ ಅಸಾಂಘಟಿತ್ ದಬಡಿಮಯ ವಲ್ಯ. 

9. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರತಕ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಮಾನವನ್ಸಗ್ ಬದಬಕಲ್ಬ ಅಗತ್ಯವಾಗ್ಲ ಬ್್ೋಕಾದ ಮ್ಲ್ 
ಸೌಲ್ಭಯಗಳನಬು ಸಾವ್ಜನ್ಸಕ(ಸಾಮಬದಾಯಿಕ)ವಾಗ್ಲ 
ಒದಗ್ಲಸಿಕ್್ಡಬವುದ್ೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದಾತ್್.  

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ದುಡಿಮಯ ತಾರತಮಾತಕಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
 ಮಹಳ ್ ಮತ್ಬಿ ಪಬರಬಷರಿಬುರ್ ಒಾಂದಬ ದಬಡಿಮಯಲ್ಲಲ 
ತ್್್ಡಗ್ಲದರ್ ಅವರಿಗ್ ದ್್ರಕಬವ ಸಾಂಭಾವನ್ 
ಸಮಾನವಾಗ್ಲರಬವುದಿಲ್ಲ.  

 ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ಪಬರಬಷರಿಗ್ ಉತ್ಿಮ ಸಾರ್ಪದ ಉದ್್ಯೋಗಗಳನಬು 
ನ್ಸೋಡಲಾಗಬತ್ತಿದ.್  

 ಪಬರಬಷರಿಗ್ ಹ್ಚಿಚನ ಸಾಂಬಳವನ್ು, ಮಹಳಯ್ರಿಗ್ ಕಡಿಮ 
ಸಾಂಬಳವನಬು ನ್ಸೋಡಲಾಗಬತ್ತಿದ್. 

 ಸಕಾ್ರಿ ವಲ್ಯದ ಶ್ಾೋಣಿಕೃತ್ ದಬಡಿಮಯಲ್ಲಲ ಅಸಮಾನತ್್ 
ಕಾಣಬಹಬದಬ. 

 ಖಾಸಗ್ಲ ವಲ್ಯದಲ್ಲಲ ದಬಡಿಮಯ ಅಸಮಾನತ್್ಯನಬು ಹ್ಚಾಚಗ್ಲ 
ಕಾಣಬಹಬದಬ. 

 ಕೃಷ್ಟ್ ವಲ್ಯದ ದಬಡಿಮಯಬ ಲ್ಲಾಂಗ, ವಯಸಬೊ, ಸಾಮಥಯ್ಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ ಕಲ್್ಸ ಕಾಯ್ಗಳನಬು ಅಸಮಾನ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಲ 
ಹಾಂಚಿಕ್ ಮಾಡಬತ್ಿದ್. 



 ದಬಡಿಮಯಲ್ಲಲನ ಅಸಮಾನತ್್ಯಬ ವಗ್, ಆದಾಯ, 
ಸಾಂಭಾವನ,್ ಲ್ಲಾಂಗ, ಪಾದೋ್ಶ, ಜಾತ್ತ ಮತ್ಬಿ ಧ್ಮ್ 
ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಾಂದ ಪಾಭಾವಿತ್ಗ್್ಾಂಡಿರಬತ್ಿದ.್  

2. ಸಂಭಾವನಕ ರಹಿತ ದುಡಿಮ ಎಂದರಕೋನ್ು? ಉದಾಹರಣಕ ಸಹಿತ 
ವಿವರಿಸಿ. 

 ಯಾವುದ್ೋ ರಿೋತ್ತಯ ಸಾಂಭಾವನ್ ಅಥವಾ ವಸಬಿಗಳ ರ್ಪದ 
ಪಾತ್ತಫಲ್ ಇಲ್ಲದ ದಬಡಿಮಯ ಚಟಬವಟಿಕಗ್್ ಸಾಂಭಾವನ ್ರಹತ್ 
ದಬಡಿಮ ಎಾಂದಬ ಕರ್ಯಲಾಗಬತ್ಿದ್. 

 ಸಾಂಭಾವನ ್ರಹತ್ ದಬಡಿಮಯಲ್ಲಲ ದಬಡಿಮಗಾರರಬ ಯಾವುದ್ೋ 
ಸಾಂಭಾವನಯ್ನಬು ಪಡ್ಯಬವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನ್ಸೋಡಲಾಗಬವುದಿಲ್ಲ. 

 ಈ ರಿೋತ್ತಯ ದಬಡಿಮಯಬ ಕಬಟಬಾಂಬದ ಸದಸಯರ ಒಳಗ್, 
ಸಹಕಾರದ ಮ್ಲ್ಕ, ಕಲ್್ವು ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಒತ್ಾಿಯದ 
ಮ್ಲ್ಕ, ಕಲ್್ವಮೆ ಸಾಯಾಂ ಪ್್ಾೋರರ್್ಯಿಾಂದ, ಪಿಾೋತ್ತಯಿಾಂದ 
ಮಾಡಬವ ದಬಡಿಮಯಾಗ್ಲದ್. 

 ಉದಾಹರರ್್ಗ ್ ವಿದಾಯಥಿ್ಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲ್ೋಜಬಗಳಲ್ಲಲ ಸೌೊರ್ಟೊ 
ಆಾಂಡ್ ಗ್ೈಡ್ೊನಲ್ಲಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸ್ೋವಾ ಯೋಜನ್ ಇನ್ು 
ಮಬಾಂತ್ಾದ ಶಾಮ ಆಧಾರಿತ್ ಚಟಬವಟಿಕಗ್ಳಲ್ಲಲ ತ್್್ಡಗಬವುದಬ. 

 ಅದ್ೋ ರಿೋತ್ತ ಮಹಳಯ್ರ ಕೌಟಬಾಂಬಿಕ ದಬಡಿಮಯಬ ಸಾಂಭಾವನ್ 
ರಹತ್ ದಬಡಿಮಗ್ ಉದಾಹರರ್ಯ್ಾಗ್ಲದ್. 

3. ಸಂಭಾವನಕ ಸಹಿತ ದುಡಿಮ ಎಂದರಕೋನ್ು? ಉದಾಹರಣಕ ಸಹಿತ 
ವಿವರಿಸಿ. 

 ನ್ಸಗದಿತ್ ಸಾಂಭಾವನಗ್ಾಗ್ಲ ಮಾಡಬವ ದಬಡಿಮಯ ಚಟಬವಟಿಕಗ್್ 
ಸಾಂಭಾವನ ್ಸಹತ್ ದಬಡಿಮ ಎಾಂದಬ ಕರ್ಯಲಾಗಬತ್ಿದ್. 

 ವಯಕ್ತಿ ತ್ನು ಶಾಮಕ್ೊ ಪಾತ್ತಫಲ್ವಾಗ್ಲ ಸಾಂಭಾವನವ್ನಬು 
ಪಡ್ಯಬತ್ಾಿನ್. 

 ಸಾಂಭಾವನಯ್ನಬು ಘಾಂಟ್, ದಿನ, ವಾರ, ತ್ತಾಂಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಲ 
ನ್ಸೋಡಲಾಗಬತ್ಿದ.್ 

 ಉದಾಹರರ್್ಗ ್ ಹ್್ಲ್ ಗದ್ುಗಳಲ್ಲಲನ ದಬಡಿಮ, ಕೈ್ಗಾರಿಕ್ಗಳ 
ದಬಡಿಮ, ಶಾಲ್ಯಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಲ ದಬಡಿಮ, ಕಟಟಡ ಕಟಬಟವುದಬ 
ಇತ್ಾಯದಿ. 

 ಸಾಂಭಾವನ ್ ನ್ಸೋಡಿಕ್ಯಬ ಕಲ್್ಸ ನ್ಸೋಡಬವವರಬ ಮತ್ಬಿ 
ದಬಡಿಮದಾರರ ನಡಬವಿನ ಒಪಪಾಂದದಾಂತ್್ ನಡ್ಯಬತ್ಿದ್. 

4. ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ದುಡಿಮಗಾರರ ಲಕ್ಷಣಗಳಕೋನ್ು? 
 ಕಾನ್ನ್ಸನ ಚೌಕಟಬಟ 
 ನ್ಸಗದಿತ್ ಕಲ್್ಸ 

 ಉದ್್ಯೋಗ ಭರವಸ್ 
 ನ್ಸಗದಿತ್ ವ್ೋತ್ನ 
 ಉದ್್ಯೋಗ ಭದಾತ್್ 
 ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದಾತ್್ 
5. ಅಸಂಘಟಿತ ದುಡಿಮಗಾರ ಲಕ್ಷಣ(ಸಮಸಕಾ)ಗಳನ್ುನ ಪಟಿಟ 
ಮಾಡಿರಿ. 

 ಕಾನ್ನ್ಸನ ನ್ಸಯಾಂತ್ಾಣವಿಲ್ಲ. 
 ಉದ್್ಯೋಗದ ಭದಾತ್್ ಇರಬವುದಿಲ್ಲ. 
 ನ್ಸಗದಿತ್ ವ್ೋತ್ನ ಮತ್ಬಿ ವಿಶ್ೋಷ ಭತ್್ಯಗಳಿರಬವುದಿಲ್ಲ. 
 ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದಾತ್್ ಇರಬವುದಿಲ್ಲ. 
 ವಿಶಾಾಾಂತ್ತ ಮತ್ಬಿ ವ್ೈದಯಕ್ತೋಯ ಸೌಲ್ಭಯಗಳಿರಬವುದಿಲ್ಲ. 
 ಮಾಲ್ಲೋಕರಬ ನ್ಸರಾಂತ್ರ ದೌಜ್ನಯ. 
6. ಸಂಘಟಿತ ಮತುು ಅಸಂಘಟಿತ ಕ್ಕಲಸಗಾರರ ನ್ಡುವಿನ್ 
ವಾತಾಾಸಗಳಕೋನ್ು?  

ಸಾಂಘಟಿತ್ ಕಲ್್ಸಗಾರರಬ 
 ಕಾನ್ನ್ಸನ ನ್ಸಯಾಂತ್ಾಣಕೊ್ ಒಳಪಟಿಟರಬತ್ಾಿರ್. 
 ನ್ಸಗದಿತ್ ಕಲ್್ಸದಲ್ಲಲ ತ್್್ಡಗ್ಲರಬತ್ಾಿರ್. 
 ಉದ್್ಯೋಗದ ಭದಾತ್್ ಇರಬತ್ಿದ್. 
 ತ್್ರಿಗ ್ವಾಯಪಿಿಗ ್ಒಳಪಟಿಟರಬತ್ಾಿರ್. 

ಅಸಾಂಘಟಿತ್ ಕಲ್್ಸಗಾರರಬ 
 ಕಾನ್ನ್ಸನ ನ್ಸಯಾಂತ್ಾಣಕೊ್ ಒಳಪಡಬವುದಿಲ್ಲ. 
 ವಿವಿಧ್ ಕಲ್್ಸಗಳಲ್ಲಲ ತ್್್ಡಗ್ಲರಬತ್ಾಿರ.್ 
 ಯಾವುದ್ೋ ಉದ್್ಯೋಗದ ಭದಾತ್್ ಇರಬವುದಿಲ್ಲ. 
 ತ್್ರಿಗ ್ವಾಯಪಿಿಗ ್ಒಳಪಡಬವುದಿಲ್ಲ.  
 

 
3. ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಳುವಳಿಗಳು 

ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 
1. ಕನಾುಟ್ಕದ ---- ಜಿಲ್ಕಿಯ ಸಲ್ಾಾನಿ ಗಾರಮದ ರಕೈತರು 

1983ರಲ್ಲಿ ಅಪಿಪಕ್ಕ ೋ ರ್ಳವಳಿಯನ್ುನ ನ್ಡಕಸಿದರು.  
ಎ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ ಬಿ) ಉಡಬಪಿ ಸಿ) ಉತ್ಿರ ಕನುಡ ಡಿ) ಶಿವಮೊಗೂ 
2. ಮೋಧಾ ಪಾಟ್ೆರ್ ಅವರ ನಕೋತೃತಿದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ ಯಾವ 
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರ್ಳುವಳಿ ನ್ಡಕಯಿತು.  

ಎ) ನಮ್ದಾ ಬಚಾವೋ ಆಾಂದ್್ೋಲ್ನ ಬಿ) ಮೌನ ಕಣಿವ್ 
ಆಾಂದ್್ೋಲ್ನ  



ಸಿ) ಚಿಪ್್್ ೊೋ ಚಳವಳಿ ಡಿ) ಕೈ್ಗಾ ಅಣಬ ಸಾಥವರ ವಿರ್್ೋಧಿ ಚಳವಳಿ 
3. ಶಿವರಾಮ ಕ್ಾರಂತರ ನಾಯಕತಿದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ ಯಾವ 
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರ್ಳುವಳಿ ನ್ಡಕಯಿತು.  

ಎ) ನಮ್ದಾ ಬಚಾವೋ ಆಾಂದ್್ೋಲ್ನ ಬಿ) ಮೌನ ಕಣಿವ್ 
ಆಾಂದ್್ೋಲ್ನ  

ಸಿ) ಚಿಪ್್್ ೊೋ ಚಳವಳಿ ಡಿ) ಕೈ್ಗಾ ಅಣಬ ಸಾಥವರ ವಿರ್್ೋಧಿ ಚಳವಳಿ 
4. ಕುಸುಮಾ ಸಕ ರಬರವರು ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ ಯಾವ 
ರ್ಳುವಳಿಯಂದಿಗಕ ಗುರುತಿಸಿಕ್ಕ ಂಡಿದಾದರಕ.  

ಎ) ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿ ಬಿ) ಮಹಳಾ ಚಳವಳಿ ಸಿ) ಮದಯಪ್ಾನ 
ನ್ಸಷ್ೋಧ್ ಚಳವಳಿ ಡಿ) ಕಾಮ್ಕ ಚಳವಳಿ 

5. ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ ಯಾರ ನಾಯಕತಿದಲ್ಲಿ ಕನಾುಟ್ಕದಲ್ಲಿ ರಕೈತ 
ಸಂಘವನ್ುನ ಸಾಯಪಿಸಲ್ಾಯಿತು. 

ಎ) ಕಬಸಬಮಾ ಸ್್ರಬ ಬಿ) ಎಾಂ.ಡಿ. ನಾಂಜಬಾಂಡಸಾಾಮ ಸಿ) 
ಎನ್.ಡಿ. ಸಬಾಂದರೋ್ಶ್ ಡಿ) ಎಚ್.ಎಸ್. ರಬದಾಪಪ 

6. ಕ್ಾಮುಕ ಸಂಘ ಎನ್ುನವುದು ಸಾಮಾನ್ಾವಾಗ ----- 
ವಗುವನ್ುನ ಪರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಘಟ್ನಕ.  

ಎ) ಜನಸಾಮಾನಯ ಬಿ) ಮಾಲ್ಲೋಕ ಸಿ) ದಬಡಿಯಬವ ಡಿ) ರ್ೈತ್ಾಪಿ 
7. 1925ರಲ್ಲಿ ----ರವರು ಆತೆಗೌರವ ರ್ಳವಳಿಯನ್ುನ 
ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು 

ಎ) ಅಾಂಬ್್ೋಡೊರ್ ಬಿ) ಜ್್ಯೋತ್ತರಾವ್ ಫಬಲ ್ ಸಿ) ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ ಡಿ) 
ಪ್್ರಿಯಾರ್ ರಾಮಸಾಾಮ 

8. ದಲ್ಲತರ ಹಿತಾಸಕುಗಳ ಪರತಿಪಾದನಕಗಾಗ `ಮ ಕ ನಾಯಕ’ 
ಎಂಬ ಪತಿರಕ್ಕಯನ್ುನ ಆರಂಭಿಸಿದವರು. 

ಎ) ಅಾಂಬ್್ೋಡೊರ್ ಬಿ) ಜ್್ಯೋತ್ತರಾವ್ ಫಬಲ ್ ಸಿ) ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ ಡಿ) 
ಪ್್ರಿಯಾರ್ ರಾಮಸಾಾಮ 

 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಳವಳಿ ಎಂದರಕೋನ್ು?  
 ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಚಲ್ನ,್ ಬದಲಾವರ್್ ಮತ್ಬಿ 
ರ್ಪ್ಾಾಂತ್ರಗಳಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್್ ನಡ್ಯಬವ ಒಾಂದಬ 
ವಯವಸಿಥತ್ ಸಾಾಭಾವಿಕ ಪಾತ್ತರ್್ೋಧ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾತ್ತಕ್ತಾಯ್ದಯ್ದೋ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿ. 

2. ಸಮ ಹ ವತುನಕ ಎಂದರಕೋನ್ು?  

 ಜನರಬ ಆಕಸಿೆಕವಾದ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಹ್ಚಿಚನ ಸಾಂಖಯ್ಯಲ್ಲಲ ಸ್ೋರಿ 
ತ್ಾತ್ಾೊಲ್ಲಕವಾಗ್ಲ ನಡ್ಸಬವ ಆಲ್್ೋಚನ್, ಭಾವನ್ ಹಾಗ್ 
ವತ್್ನ್ಗಳನಬು ಸಮ್ಹ ವತ್್ನ್ ಎನುಬಹಬದಬ. 

3. ಸಮ ಹ ವತುನಕಯ ಮಾದರಿಗಳಾವುವು? 
 ಜನಮಾಂದ್, ದ್್ಾಂಬಿ(ಗಲ್ಭ)್, ಚಳುವಳಿ ಇತ್ಾಯದಿ 
4. ದಕ ಂಬ್ರ(ಗಲಭಕ) ಎಂದರಕೋನ್ು?  
 ಹಾಂಸಾತ್ೆಕ ಹಾಗ್ ವಿನಾಶಾತ್ೆಕ ಸಾರ್ಪದ ಜನಮಾಂದ್ಯ 
ವತ್್ನ್ಯನಬು ದ್್ಾಂಬಿ(ಗಲ್ಭ್) ಎನಬುತ್ಾಿರ್.  

5. ದಕ ಂಬ್ರ/ಗಲಭಕಯನ್ುನ ಹಕೋಗಕ ನಿಯಂತಿರಸಬಹುದು? 
 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಯಪಾಜ್ಞ,್ ಪ್್್ೋಲ್ಲೋಸ್, ರಕ್ಷರ್ಾ ಪಡ್ ಮತ್ಬಿ 
ಕಾನ್ನಬ ಮಬಾಂತ್ಾದ ಸಾಧ್ನಗಳ ಮ್ಲ್ಕ 
ದ್್ಾಂಬಿ/ಗಲ್ಭ್ಗಳನಬು ನ್ಸಯಾಂತ್ತಾಸಬಹಬದಬ.  

6. ಪರಿಸರ ರ್ಳುವಳಿ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಪರಿಸರದಲ್ಲಲರಬವ ಜಿೋವ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಂರಕ್ಷರ್್ಯನಬು 
ವ್ೈಜ್ಞಾನ್ಸಕವಾಗ್ಲ ಪಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಬವ ಚಳವಳಿಯ್ದೋ ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿ.  

7. ಚಪಕ ೆೋ ರ್ಳುವಳಿಯ ಪರಮುಖ ಉದಕದೋಶವಕೋನ್ು? 
 ಅರಣಯ ಮತ್ಬಿ ಪರಿಸರ ನಾಶವನಬು ತ್ಡ್ಗಟಬಟವುದಬ.  
8. ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಕ್ಾರಂತಿಯು ಐರಕ ೋಪಾ ರಾಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ 
ವಲಯದ ಕಡಕಗಕ ಕ್ಾಮುಕ ರ್ಲನಕಯನ್ುನ ಹಕಚಾಸಿತು. ಹಕೋಗಕ? 

 ಐರ್್ೋಪಯ ರಾಷರಗಳಲ್ಲಲ ಕೈ್ಗಾರಿಕಾ ಕಾಾಂತ್ತಾಯಿಾಂದ ಕೃಷ್ಟ್ 
ವಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಉದ್್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಬಸಿತ್ ಕಾಂಡಬ, 
ಕೈ್ಗಾರಿಕ ವಲ್ಯಗಳ ಕಡಗ್್ ಕಾಮ್ಕರ ಚಲ್ನ ್ಹ್ಚಾಚಯಿತ್ಬ. 

9. ಲಂಡನ್ನ್ಲ್ಲಿ 1864ರಲ್ಲಿ ಪಾರರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ಕ್ಾಮುಕರ 
ಸಂಘಟ್ನಕ ಯಾವುದು? 

 ದಿ ಇಾಂಟರ್ ನಾಯಷನಲ್ ವಕ್ತ್ಾಂಗ್ ಮನ್ೊ ಅಸ್್ ೋಸಿಯ್ದೋಶನ್. 
10. 1923ರ ಭಾರತಿೋಯ ಕ್ಾಮುಕ ಕ್ಾಯ್ದದಯು ಭಾರತಿೋಯ 
ಕ್ಾಮುಕರ ಹಿತಾಸಕು ಕ್ಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತಾಂತ 
ಪರಮುಖವಾದುದು. ಹಕೋಗಕ? 

 1923ರ ಭಾರತ್ತೋಯ ಕಾಮ್ಕ ಕಾಯ್ದುಯಬ ಕಾಮ್ಕ 
ಸಾಂಘಟನ್ಗಳಿಗ್ ಶಾಸನಾತ್ೆಕ ಮನುರ್್ ನ್ಸೋಡಿತ್ಬ. 

 
 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ಜನ್ಮಂದಕ ಎಂದರಕೋನ್ು? ಉದಾಹರಣಕ ಕ್ಕ ಡಿ.  



 ಯಾವುದ್ೋ ಪ್ವ್ ಯೋಜನ ್ ಇಲ್ಲದ ್ ಅನ್ಸಶಿಚತ್ವಾಗ್ಲ ಒಾಂದಬ 
ಆಸಕಿ್ತಯ ಸಬತ್ಿ ನ್ರದ್ಿರಬವ ಜನರಾಶಿಯ್ದೋ ಜನಮಾಂದ್.  

 ಉದಾ:- ರಸ್ಿ ಅಪಘಾತ್ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಬ ಸ್ೋರಿರಬವ ಜನ ಸಮ್ಹ. 
2. ಜನ್ಮಂದಕಯ ಪರಿಣಾಮ(ಪರಭಾವ)ವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ.  
 ಸಮಾಜದ ಲ್್ೋಪದ್್ೋಷಗಳನಬು ಸ್ಚಿಸಬತ್ಿವ್. 
 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ಕಾಯ್ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗ್ಲರಬವ ಜನರ 
ಅಸಾಂತ್ೃಪಿಿಯನಬು ಪಾಕಟಿಸಬತ್ಿದ್. 

 ಸಕಾ್ರದ ಯೋಜನ್, ಧ್್ೋರರ್ಗ್ಳ ಬಗ್ಗ್ಲನ ಜನರ 
ಅಸಮಾಧಾನವನಬು ಪಾಕಟಿಸಬತ್ಿದ್. 

3. ದಕ ಂಬ್ರಯ ಸಿರ ಪ(ಲಕ್ಷಣ)ವನ್ುನ ತಿಳಿಸಿ.  
 ಉದ್ುೋಶ ಅಥವಾ ಏಕತ್್ ಇರಬವುದಿಲ್ಲ. 
 ಗ್್ಾಂದಲ್ವನಬು ಸೃಷ್ಟ್ಟ ಮಾಡಬತ್ಿವ್. 
 ಅಪಪಾಚಾರಗಳನಬು ನಡ್ಸಿ ಗಲ್ಭಗ್ಳನಬು ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಬತ್ಿವ್. 
 ಸಾವ್ಜನ್ಸಕ ಆಸಿಿ ಪ್ಾಸಿಿಗಳನಬು ಹಾಳು ಮಾಡಬತ್ಿವ್. 
 ಕಲ್್ವಮೆ ಜಿೋವ ಹಾನ್ಸಯನಬುಾಂಟಬ ಮಾಡಬತ್ಿವ್. 
4. ಚಪಕ ೆೋ ರ್ಳುವಳಿಯ ಬಗಕೆ ಟಿಪಪಣಿ ಬರಕಯಿರಿ. 
 ಉತ್ಿರ ಪಾದೋ್ಶದ ತ್್ಹಾ-ಘವಾ್ಲ್ ಜಿಲ್ಲಯ ರ್ನ್ಸು ಗಾಾಮದಲ್ಲಲ 

2500 ಮರಗಳನಬು ಸಕಾ್ರವು ಕಡಿಯಲ್ಬ ಅನಬಮತ್ತ ನ್ಸೋಡಿತ್ಬಿ.  
 ಇದರಿಾಂದ ಅರಣಯ ನಾಶವಾಗಬತ್ಿದ ್ ಮತ್ಬಿ ಪರಿಸರ 
ಹಾಳಾಗಬತ್ಿದ ್ ಎಾಂದಬ ತ್ತಳಿದಬ ಅಲ್ಲಲನ ಮಹಳಯ್ರಬ 
ಮರಗಳನಬು ತ್ಬಿುಕ್್ ಾಂಡಬ ‘ಅಪಿಪಕ್್ ೋ’(ಚಿಪ್್್ ೊ) ಚಳವಳಿಯನಬು 
ಪ್ಾಾರಾಂಭಿಸಿದರಬ.  

 ಈ ಚಳವಳಿಯ ಪರಿರ್ಾಮವಾಗ್ಲ ಮರಗಳನಬು ಕಡಿಯಲ್ಬ 
ಸಕಾ್ರ ನ್ಸೋಡಿದ ಅನಬಮತ್ತ ರದಾುಯಿತ್ಬ.  

5. ಅಪಿಪಕ್ಕ ೋ ರ್ಳುವಳಿಯ ಉದಕದೋಶವಕೋನ್ು? 
 ಮರಗಳ ಕಳುಸಾಗಾಣಿಕ ್ತ್ಪಿಪಸಬವುದಬ  
 ಗ್ಲಡಮರಗಳನಬು ಬ್್ಳಸ್ಬವುದಬ  
 ಪರಿಸರದ ಬಗೂ್ ಜನರಿಗ್ ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸಬವುದಬ  
6. ನ್ಮುದಾ ಆಂದಕ ೋಲನ್ದ ಬಗಕೆ ಟಿಪಪಣಿ ಬರಕಯಿರಿ. 
 ಗಬಜರಾತ್ ರಾಜಯದ ನಮ್ದಾ ನದಿಗ ್ ಆರ್್ಕಟಬಟ ನ್ಸಮಾ್ಣ 
ಮಾಡಲ್ಬ ಮಬಾಂದಾಯಿತ್ಬ. 

 ಇದಬ ಅಲ್ಲಲನ ಸಥಳಿೋಯ ಜನರನಬು ಮತ್ಬಿ ಬಬಡಕಟಬಟ ಜನರನಬು 
ನ್ಸಗ್ತ್ತೋಕರಣಕೊ್ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ಬ.ಿ  

 ಅರಣಯ ನಾಶ, ಪರಿಸರ ನಾಶ, ಜಿೋವ ಸಾಂಕಬಲ್ಗಳಿಗ್ 
ತ್್್ಾಂದರಯ್ಾಗಬತ್ಿದ್ಾಂದಬ ಮೋಧಾ ಪ್ಾಟೊರ್ ಅವರ 
ನ್ೋತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಲ ಹ್್ೋರಾಟ ಪ್ಾಾರಾಂಭವಾಯಿತ್ಬ. 

 ಇದನ್ುೋ ‘ನಮ್ದಾ ಬಚಾವೋ ಆಾಂದ್್ೋಲ್ನ’ ಎಾಂದಬ 
ಕರ್ಯಲಾಗ್ಲದ್. 

7. ಕನಾುಟ್ಕ ಮಾಜಿ ಮುಖಾಮಂತಿರ ದಕೋವರಾಜ ಅರಸರು ಜಾರಿಗಕ 
ತಂದ ಕ್ಾರಂತಿಕ್ಾರಿ ಸುಧಾರಣಕ (ಕ್ಾಯುಕರಮ) ಗಳನ್ುನ ತಿಳಿಸಿ. 

 ಸಾಮಾಜಿಕ ದಬಬ್ಲ್ರ ವಿಮೊೋಚನ್ಗ ್ ಪ್ರಕವಾದ 
ಶಾಸನಗಳನಬು ಜಾರಿಗ್ ತ್ಾಂದರಬ. 

 ಗ್ೋಣಿದಾರರನಬು ಭ್ಮಾಲ್ಲಕರ ಹಡಿತ್ದಿಾಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರಬ 
 ಜಿೋತ್ಪದಧತ್ತಯನಬು ರದಬಧಗ್್ಳಿಸಿದರಬ. 
 ಬಡವರ ಋಣಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರಬ. 
 ಮಲ್ ಹ್್ರಬವ ಪದಧತ್ತಯನಬು ನ್ಸಷ್ೋಧಿಸಿದರಬ. 
8. ಕನಾುಟ್ಕದಲ್ಲಿ ರಕೈತ ಸಂಘ(ರಕೈತ ರ್ಳುವಳಿಯ)ದ ಪರಮುಖ 
ಬ್ಕೋಡಿಕ್ಕಗಳಾವುವು? 

 ಬ್್ಳಗ್ಳಿಗ ್ವ್ೈಜ್ಞಾನ್ಸಕ ಬ್್ಲ್ ನ್ಸಗದಿಪಡಿಸಬವುದಬ. 
 ಗಾಾಮಗಳ ಮ್ಲ್ಭ್ತ್ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನಬು ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಪಡಿಸಬವುದಬ. 

 ರ್ೈತ್ರ ಸಾಾಭಿಮಾನಕ್ೊ, ಸಾಾತ್ಾಂತ್ಾಕೊ್ ಧ್ಕ್ೊ ತ್ರಬವ ಜಪಿಿ 
ಕಾಯ್ಕಾಮಗಳು ನ್ಸಲ್ಲಬ್್ೋಕಬ. 

 ಸಥಳಿೋಯ ನ್ೈಸಗ್ಲ್ಕ ಸಾಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಲ ಸಥಳಿೋಯ ಗಾಾಮಗಳಿಗ್ ಪ್ಾಲ್ಬ 
ದ್್ರ್ಯಬ್್ೋಕಬ. 

 ಲ್ವಿ ಪದಧತ್ತ ನ್ಸಲ್ಲಬ್್ೋಕಬ. 
 

4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸಕಾಗಳು 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 

1. ಸಂವಿಧಾನ್ದ ------ ವಿಧಿ ಮಕೆಳನ್ುನ ದುಡಿಮಗಕ 
ತಕ ಡಗಸುವುದು ಕ್ಾನ್ ನ್ು ಬ್ಾಹಿರ ಎಂದು ಘ ೋಷ್ಟಸಿದಕ. 

ಎ) 14ನ್ೋ ಬಿ) 17ನ್ೋ ಸಿ) 24ನ್ೋ ಡಿ) 42ನ್ೋ  
2. ಸಹಾಯ ವಾಣಿ ಸಂಖಕಾ 1098ಕ್ಕೆ ಕರಕ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ 
ಪರಕರಣದ ಕುರಿತು ದ ರು ನಿೋಡಬಹುದಾಗದಕ. 

ಎ) ಅಗ್ಲು ಅವಘಡ ಬಿ) ಕ್್ ಲ್, ದರ್್ ೋಡ್ ಸಿ) ಭಾಷಾಟಚಾರ ಡಿ) 
ಮಕೊಳ ಮೋಲ್ಲನ ದೌಜ್ನಯ 

 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 



1. ಬ್ಾಲಕ್ಾಮುಕತನ್ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಅಪ್ಾಾಪ ಿವಯಸಿೊನ ಮಕೊಳ ದಬಡಿಮಯನಬು ಬ್ಾಲ್ ಕಾಮ್ಕತ್ನ 
ಎಾಂದಬ ಕರ್ಯಲಾಗಬತ್ತಿದ.್ 

2. ಬ್ಾಲಕ್ಾಮುಕರು ಎಂದರಕ ಯಾರು? 
 ಶಾಲ್ಯಿಾಂದ ಹ್್ರಗ್ಲರಬವ 14 ವಷ್ದ್್ಳಗ್ಲನ ಮಕೊಳನಬು 
ಬ್ಾಲ್ಕಾಮ್ಕರಬ ಎಾಂದಬ ಕರ್ಯಲಾಗ್ಲದ್.  

3. ಪಕ ೋಕ್ಕ ಿೋ ಕ್ಾಯ್ದದ-2012ನ್ುನ ಜಾರಿಗಕ ತಂದಿರುವ 
ಉದಕದೋಶವಕೋನ್ು? 

 ಮಕೊಳ ಮೋಲ್ಲನ ಲ್ೈಾಂಗ್ಲಕ ದೌಜ್ನಯವನಬು ತ್ಡ್ಯಬವ 
ಉದ್ುೋಶದಿಾಂದ ಪ್್್ೋಕ್್ ೊೋ ಕಾಯ್ದು-2012ನಬು ಜಾರಿಗ್ 
ತ್ರಲಾಗ್ಲದ್. 

4. ಹಕಣುಣಭ ರಣ ಹತಕಾ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ತ್ಾಯಿಯ ಗಭ್ದಲ್ಲಲ ಬ್್ಳದ್ ಹ್ಣಬಣ ಭ್ಾಣವನಬು ಬ್್ಳಯ್ದಾಂತ್್ 
ತ್ಡ್ಯಬವುದಬ ಅಥವಾ ಕಾನ್ನನಬು ಕಡಗ್ಣಿಸಿ ಹತ್್ಯ 
ಮಾಡಬವುದನಬು ಹ್ಣಬಣ ಭ್ಾಣ ಹತ್್ಯ ಎಾಂದಬ ಕರ್ಯಲಾಗಬತ್ಿದ್.  

5. ಲ್ಲಂಗತಾರತಮಾ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 ಲ್ಲಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ ಸಿರೋ-ಪಬರಬಷರ ನಡಬವ್ ತ್ಾರತ್ಮಯ 
ಮಾಡಬವುದನಬು ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ಾರತ್ಮಯ ಎಾಂದಬ ಕರ್ಯಬತ್ಾಿರ್. 

6. ಬ್ಾಲಾವಿವಾಹ ಎಂದರಕೋನ್ು? 
 18 ವಷ್ದ್್ಳಗ್ಲನ ಹಬಡಬಗ್ಲಗ್ ಅಥವಾ 21 ವಷ್ದ್್ಳಗ್ಲನ 
ಹಬಡಬಗನ್ಸಗ್ ಮದಬವ ್ ಮಾಡಿದರ್ ಅದನಬು ಬ್ಾಲ್ಯವಿವಾಹ 
ಎಾಂದಬ ಕರ್ಯಲಾಗಬತ್ಿದ.್ 

 
ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

1. ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸಕಾಗಳನ್ುನ ಹಕಸರಿಸಿ. 
 ಬ್ಾಲ್ ಕಾಮ್ಕ ಪದಧತ್ತ  
 ಮಕೊಳ ಮೋಲ್ಲನ ಲ್ೈಾಂಗ್ಲಕ ದೌಜ್ನಯ 
 ಹ್ಣಬಣ ಭ್ಾಣಹತ್್ಯ  
 ಹಸಿವು ಮತ್ಬಿ ಅಪ್ೌಷ್ಟ್ಟಕತ್ ್
 ಲ್ಲಾಂಗತ್ಾರತ್ಮಯ  
 ಬ್ಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ 
 ಮಕೊಳ ಸಾಗಾಣಿಕ ್ಮತ್ಬಿ ಮಾರಾಟ 
2. ಬ್ಾಲಕ್ಾಮುಕ ಸಮಸಕಾಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? ತಿಳಿಸಿ.  
 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದ ಕ್್ ರತ್ ್
 ವಲ್ಸ ್

 ಕೃಷ್ಟ್ ಸಮಾಜದ ಬಿಕೊಟಬಟಗಳು 
 ಪ್್್ೋಷಕರ ದಬಶಚಟಗಳು 
 ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕಬೊ ಕಾಯ್ದುಯ ಅಸಮಪ್ಕ ಅನಬಷಾಠನ 
 ಕಬಟಬಾಂಬದ ಆಥಿ್ಕ ಸಿಥತ್ತ 
 ಕನ್ಸಷಠ ಕ್ಲ್ಲ 
 ಭ್ಸಬಧಾರರ್ಾ ಕಾಯ್ದುಯ ಅಸಮಪ್ಕ ಅನಬಷಾಠನ  
3. ಬ್ಾಲಕ್ಾಮುಕ ಸಮಸಕಾಯ ನಿಮ ುಲನಾ ಕರಮಗಳಾವುವು? 
ವಿವರಿಸಿ. 

 ಪಾತ್ತಯಾಂದಬ ಮಗವು ಕಡಾಾಯವಾಗ್ಲ 18 ವಷ್ಗಳ ತ್ನಕ 
ನ್ಸರಾಂತ್ರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನಬು ಪ್ರ್ೈಸಬವುದಬ. 

 ಲ್ಲಾಂಗ ಸಮಾನತ್್ಯನಬು ಕಾಪ್ಾಡಬವುದಬ. 
 ವಲ್ಸ ್/ ಗಬಳ ್ಹ್್ೋಗಬವುದನಬು ತ್ಡ್ಗಟಬಟವುದಬ. 
 ಮಕೊಳ ಸಾಗಾಣಿಕ/್ಮಾರಾಟ ತ್ಡ್ ಕಬರಿತ್ಬ ಅರಿವನಬು 
ಹ್ಚಿಚಸಬವುದಬ. 

 ಬ್ಾಲ್ಯವಿವಾಹದ ಕಬರಿತ್ಬ ಅರಿವನಬು ಹ್ಚಿಚಸಬವುದಬ. 
 ಮಕೊಳ ಹಕಬೊಗಳನಬು ಪಾಂಚಾಯತ್ತಗಳು ಜವಾಬ್ಾುರಿಯಿಾಂದ 
ನ್ಸವ್ಹಸಬವುದಬ. 

4. ಹಕಣುಣ ಭ ರಣ ಹತಕಾಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳಕೋನ್ು? 
 ಪಬರಬಷ ಪಾಧಾನ ಸಮಾಜ 
 ಮದಬವ್ ಮತ್ಬಿ ಆಸಿಿಯ ಒಡ್ತ್ನ 
 ವರದಕ್ಷಿರ್್ 
 ಸಿಾತೋಯರ ಮೋಲ್ಲನ ದೌಜ್ನಯ ಪಾಕರಣಗಳು 
 ಪಬತ್ಾ ಸಾಂತ್ಾನದ ಬಯಕ್ 
5. ಹಕಣುಣ ಭ ರಣ ಹತಕಾಯ ದುಷಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 
 ಸಿರೋ-ಪಬರಬಷರ ಲ್ಲಾಂಗಾನಬಪ್ಾತ್ದಲ್ಲಲ ಅಸಮಾನತ್್  
 ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ಾರತ್ಮಯ 
 ಹ್ಣಿಣನ ಅಪಮೌಲ್ಲಯೋಕರಣ 
6. ಹಸಿವಿನ್ ಸ ಚಾಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮುಖ ಮ ರು 
ಅಂಶಗಳಾವುವು? / ಹಸಿವಿನ್ ಸ ಚಾಾಂಕವನ್ುನ ಹಕೋಗಕ 
ನಿಧ್ುರಿಸುತಾುರಕ? 

 ಕನ್ಸಷಠ ಕಾಯಲ್್ೋರಿ ದ್್ರಕದ ಆಹಾರ ಸ್ೋವಿಸಬವವರ 
ಶ್ೋಕಡವಾರಬ ಪಾಮಾಣ. 

 ಸರಾಸರಿ ತ್್ಕಕ್ತೊಾಂತ್ ಕಡಿಮ ತ್್ಕ ಇರಬವ 5 ವಷ್ದವರ್ಗ್ಲನ 
ಮಕೊಳ ಶ್ೋಕಡವಾರಬ ಪಾಮಾಣ 

 5 ವಷ್ದವರ್ಗ್ಲನ ಮಕೊಳ ಮರಣದ ಶ್ೋಕಡವಾರಬ ಪಾಮಾಣ 



 ಈ ಮೋಲ್ಲನ ಮ್ರಬ ಅಾಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿಯಿಾಂದ ಹಸಿವಿನ 
ಸ್ಚಾಯಾಂಕವನಬು ನ್ಸಧ್್ರಿಸಬತ್ಾಿರ.್ 

7. ಲ್ಲಂಗತಾರತಮಾದ ಪರಕ್ಾರಗಳು ಯಾವುವು? 
 ಜನನ ಪಾಮಾಣದಲ್ಲಲ ಅಸಮಾನತ್್ 
 ಮ್ಲ್ಸೌಕಯ್ದಲ್ಲಲ ಅಸಮಾನತ್್ 
 ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಲ ಅಸಮಾನತ್ ್

 ಒಡ್ತ್ನದ ಅಸಮಾನತ್್ 
 ಕೌಟಬಾಂಬಿಕ ಅಸಮಾನತ್್ 
8. ಬ್ಾಲಾವಿವಾಹ ನಿಯಂತರಣ ಕರಮಗಳನ್ುನ ತಿಳಿಸಿ. 
 18 ವಷ್ದ ತ್ನಕ ಕಡಾಾಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ನ್ಸೋಡಬವುದಬ 
 ಜನನ ನ್್ಾಂದಣಿ ಕಡಾಾಯವಾಗ್ಲ ಮಾಡಿಸಬವುದಬ 
 ಹ್ಣಬಣ ಮಕೊಳ ಶಿಕ್ಷಣಕೊ್ ಹ್ಚಬಚ ಒತ್ಬಿ ನ್ಸೋಡಬವುದಬ 
 ಬ್ಾಲ್ಕ್ತಯರ ಬಲ್ವಧ್್ನ್ ಮತ್ಬಿ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ 
 ಬ್ಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಡ್ದರಬ ತ್ಪಪದ್ೋ ದ್ರಬ ನ್ಸೋಡಬವುದಬ 
9. ಮಕೆಳ ಸಾಗಾಣಿಕ್ಕಯ ನಿಯಂತರಣ ಕರಮಗಳನ್ುನ ತಿಳಿಸಿ.  
 ಶಾಲ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕಡಾಾಯವಾಗ್ಲ ”ಮಕೊಳ ಹಕಬೊಗಳ ಕಲಬ್” 
ರಚಿಸಲಾಗ್ಲದ್. 

 ಶಾಲ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕಡಾಾಯವಾಗ್ಲ “ಮಕೊಳ ಸಬರಕ್ಷತ್ಾ ಸಮತ್ತ” 
ರಚಿಸಲಾಗ್ಲದ್. 

 ಗಾಾಮ ಪಾಂಚಾಯತ್ತಗಳು ಪಾತ್ತ ವಷ್ ಕಡಾಾಯವಾಗ್ಲ “ಮಕೊಳ 
ಗಾಾಮ ಸಭ್” ಗಳನಬು ನಡ್ಸಬವುದಬ. 

 ರಾಜಯದ ಎಲಾಲ ಗಾಾಮ ಪಾಂಚಾಯತ್ತ, ತ್ಾಲ್್ಲಕಬ ಮತ್ಬಿ ಜಿಲಾಲ 
ಮಟಟದಲ್ಲಲ “ಮಕೊಳ ಹಕಬೊಗಳ ರಕ್ಷರ್ಾ ಸಮತ್ತ” ರಚಿಸಿ ಎರಡಬ 
ತ್ತಾಂಗಳಿಗ್್ ಮೆ ಸಭ ್ನಡ್ಸಬವುದಬ. 

 ರಾಜಯದ ಎಲಾಲ ಗಾಾಮ ಪಾಂಚಾಯತ್ತ, ತ್ಾಲ್್ಲಕಬ ಮತ್ಬಿ ಜಿಲಾಲ 
ಮಟಟದಲ್ಲಲ “ಮಹಳಯ್ರ ಮತ್ಬಿ ಮಕೊಳ ಸಾಗಾಣಿಕ ್ ಮತ್ಬಿ 
ಮಾರಾಟ ತ್ಡ್” ಸಮತ್ತ ರಚಿಸಿ ಎರಡಬ ತ್ತಾಂಗಳಿಗ್್ ಮೆ ಸಭ್ 
ನಡ್ಸಬವುದಬ. 

 ಪಾತ್ತ ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕೋ್ಾಂದಾದಲ್ಲಲ ಒಾಂದಬ ‘ಬ್ಾಲ್ಲಕಾ ಸಾಂಘ’ 
ಪ್ಾಾರಾಂಭಿಸಲಾಗ್ಲದ್. 

 

 
 
 

¨sÀÆUÉÆÃ¼À «eÁÕ£À 
CzsÁåAiÀÄ-1 

s̈ÁgÀvÀzÀ ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ «¹ÛÃtð 
§ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ- 
1) s̈ÁgÀvÀzÀ zÉÆqÀØ gÁdå: gÁd¸ÁÛ£À : : aPÀÌ gÁdå : _____ 
C) C¸ÁìA  D) ¹QÌA   
E) UÉÆÃªÁ  F) CAqÀªÀiÁ£ï 
2) s̈ÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ®APÁ zÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß EzÀÄ ¥ÀævÉåÃQ¹zÉ. 
C) ¥ÁPï SÁj  D) ¥ÁPï d®¸ÀA¢ü  
E) ªÀÄ£Áßgï d®¸ÀA¢ü F) §AUÁ¼ÀPÉÆ°è 
3) s̈ÁgÀvÀ s̈ÀÆgÁ²AiÀÄ zÀQët vÀÄ¢. 
C) EA¢gÁ PÉÆÃ¯ï D) PÀ£ÁåPÀÄªÀiÁj  
E) EA¢gÁ ¥Á¬ÄAmï  F) PÉÆaÑ 
4) EzÀÄ s̈ÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ ªÉÃ¼É/ DzÀ±Àð PÁ®ªÀiÁ£À 
C) 82½ GvÀÛgÀ CPÁëA±À    
D) 82½ ¥ÀÆªÀð gÉÃSÁA±À 
E) 23½ GvÀÛgÀ CPÁëA±À    
F) 82½ ¥À²ÑªÀÄ gÉÃSÁA±À 
5) s̈ÁgÀvÀzÀ MlÄÖ gÁdå ªÀÄvÀvÀÄ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À 

¸ÀASÉå. 
C) 29, 7  D) 30, 7  
E) 29, 6  F) 30, 6 
 
F ¥ÁoÀzÀ°è PÉÃ¼À§ºÀÄzÁzÀ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ/£ÀPÉë ªÀÄvÀÄÛ 

¸ÀÜ¼À UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ- 
1) s̈ÁgÀvÀzÀ £ÀPÉë §gÉ¬Äj ªÀÄvÀÄÛ F PÉ¼ÀV£À s̈ÁUÀ/ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß 

UÀÄgÀÄw¹ 

C) PÀPÁðlPÀ ¸ÀAPÁæAw ªÀÈvÀÛ/ 23½ GvÀÛgÀ CPÁëA±À 
D) 82½ ¥ÀÆªÀð gÉÃSÁA±À/ C®ºÁ¨Ázï gÉÃSÉ 
E) EA¢gÁPÉÆÃ¯ï 
F) EA¢gÁ ¥Á¬ÄAmï/ ¦UÉäÃ°AiÀÄ£ï ¥Á¬ÄAmï 
G) s̈ÁgÀvÀzÀ s̈ËUÉÆÃ½PÀ PÉÃAzÀæ 
H) ¨sÁgÀvÀzÀ d®ªÉÄÃgÉUÀ¼ÀÄ-CgÀ©â ¸ÀªÀÄÄzÀæ, »AzÀÆ 

ªÀÄºÁ¸ÁUÀgÀ, §AUÁ¼À PÉÆ°è. 
IÄ) CAqÀªÀiÁ£ï ¤PÉÆÃ¨Ágï ¢éÃ¥À, 
J) ®PÀë¢éÃ¥À 
K) PÀ£ÁåPÀÄªÀiÁj 

L) ¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ zÀQët CPÁëA±À-6.45‘ 
M) ¥ÁPï d® À̧A¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£Áßgï SÁj 
N) zÉºÀ° 
O) ¨sÁgÀvÀzÀ gÉÃSÁ £ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹, CzÀgÀ°è gÁdå ªÀÄvÀÄÛ 

PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À gÁdzsÁ¤UÀ¼À£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw¹ ºÁUÀÆ ºÉ¸Àj¹. 

 
1 CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ:- 
1) s̈ÁgÀvÀzÀ gÁdåUÀ¼À°è «¹ÛÃtðzÀ°è zÉÆqÀØzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Cw aPÀÌ 

gÁdå AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåUÀ¼À°è gÁd¸ÁÛ£ÀªÀÅ «¹ÛÃtðzÀ°è zÉÆqÀØzÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃªÁ Cw aPÀÌzÀÄ. 



2) s̈ÁgÀvÀzÀ s̈ËUÉÆÃ½PÀ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹. 
¨sÁgÀvÀªÀÅ ¨sËUÉÆÃ½PÀªÁV GvÀÛgÀ UÉÆÃ¼ÁzsÀð ºÁUÀÆ 

¥ÀÆªÀðUÉÆÃ¼ÁzsÀðzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è £É¯É¹zÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À 
¨sÀÆ¨sÁUÀªÀÅ 8.4‘ ¢AzÀ 37.6‘ GvÀÛgÀ CPÁëA±À ºÁUÀÆ 
68.7‘ jAzÀ 97.3‘ ¥ÀÆªÀð gÉÃSÁA±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 
«¸ÀÛj¹zÉ. 

3) s̈ÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ zÀQët ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ vÀÄ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
‘EA¢gÁ ¥Á¬ÄAmï’ ¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ zÀQët vÀÄ¢, dªÀÄÄä 

ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀzÀ EA¢gÁPÉÆÃ¯ï ¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ GvÀÛgÀ 
vÀÄ¢AiÀiÁVzÉ. 

4) s̈ÁgÀvÀzÀ ªÀÄzsÀå s̈ÁUÀzÀ°è ºÁAiÀÄÄÝºÉÆÃzÀ gÉÃSÁA±À 
AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 

¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ºÁAiÀÄÄÝºÉÆÃzÀ gÉÃSÁA±À 82½ 
¥ÀÆªÀð gÉÃSÁA±À/ C®ºÁ¨Ázï gÉÃSÉ 

 
5) s̈ÁgÀvÀzÀ ªÀÄzsÀå s̈ÁUÀzÀ°è ºÁAiÀÄÄÝºÉÆÃzÀ CPÁëA±À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ºÁAiÀÄÄÝºÉÆÃzÀ CPÁëA±À PÀPÁðlPÀ 

¸ÀAPÁæAw ªÀÈvÀÛ/ 23½ GvÀÛgÀ CPÁëA±À 
 
6) s̈ÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ ªÉÃ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ gÉÃSÁA±ÀzÀ 

DzsÁgÀzÀ°è PÀAqÀÄ»rAiÀÄ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ? 
¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ºÁAiÀÄÄÝºÉÆÃzÀ 82½ ¥ÀÆªÀð 

gÉÃSÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è PÀAqÀÄ»rAiÀÄ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ 
 
7) s̈ÁgÀvÀªÀÅ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è JµÀÖ£ÉÃ zÉÆqÀØzÉÃ±ÀªÁVzÉ? 
¨sÁgÀvÀªÀÅ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è K¼À£ÉÃ zÉÆqÀØzÉÃ±ÀªÁVzÉ 
 
8) s̈ÁgÀvÀzÀ MlÄÖ «¹ÛÃtðªÉµÀÄÖ? 
¨sÁgÀvÀzÀ MlÄÖ «¹ÛÃtð 32, 87, 263 ZÀ.Q.«ÄÃ. EzÀÄ 

¥Àæ¥ÀAZÀzÀ «¹ÛÃtðzÀ°è ±ÉÃ. 2.42 ¨sÁUÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
 
9) s̈ÁgÀvÀzÀ ¥ÀÆªÀð-¥À²ÑªÀÄªÁV CUÀ® ºÁUÀÆ GvÀÛgÀ-

zÀQëtªÁV GzÀÝªÉµÀÄÖ w½¹. 
¥ÀÆªÀð-¥À²ÑªÀÄªÁV 2933 Q.«ÄÃ., CUÀ® ºÁUÀÆ GvÀÛgÀ-

zÀQëtªÁV 3214 Q.«ÄÃ., GzÀÝªÁVzÉ. 
 
10) s̈ÁgÀvÀzÀ s̈ÀÆªÉÄÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ d®ªÉÄÃgÉUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ GzÀÝ«zÉ 

w½¹. 
¨sÀÆ ªÉÄÃgÉAiÀÄ GzÀÝ 15,200 Q«ÄÃ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À ¨sÀÆ 

¨sÁUÀªÀÅ 6100 Q.«ÄÃ. ¢éÃ¥ÀUÀ¼À wÃgÀUÀ¼À£ÀÆß 
M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ zÉÃ±ÀzÀ MlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀzÀ GzÀÝ 7516.5 
Q.«ÄÃ.UÀ¼ÀÄ. 

 
11) s̈ÁgÀvÀzÀ £ÉgÉgÁµÀÖçUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
ªÁAiÀÄªÀåzÀ°è ¥ÁQ¸ÁÛ£À ªÀÄvÀÄÛ C¥ÁÏ¤¸ÁÛ£À, GvÀÛgÀzÀ°è 

£ÉÃ¥Á¼À, ¨sÀÆvÁ£À ªÀÄvÀÄÛ aÃ£À ºÁUÀÆ ¥ÀÆªÀð¨sÁUÀzÀ°è 
¨ÁAUÁèzÉÃ±À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀÄ£Áägï zÉÃ±ÀUÀ½ªÉ. 

12) s̈ÁgÀvÀzÀ°ègÀÄªÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À 
¸ÀASÉå JµÀÄÖ? 

¨sÁgÀvÀzÀ°è MlÄÖ 29 gÁdåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 7 PÉÃAzÁæqÀ½vÀ 
¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. 

 
CzsÁåAiÀÄ -2 

¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄÃ¯ÉäöÊ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 
§ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ- 
1) EzÀgÀ ¥ÀÆªÀð s̈ÁUÀªÀÅ CgÀtåUÀ½AzÁªÀj¹zÉ. 
C) ªÀÄºÁ »ªÀiÁ®AiÀÄ    
D) M¼À »ªÀiÁ®AiÀÄ 
E) ºÉÆgÀ »ªÀiÁ®AiÀÄ    
F) ¹ªÁ°Pï ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ 
2) EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁzÀ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
C) ªÀÄºÁ »ªÀiÁ®AiÀÄ    
D) M¼À »ªÀiÁ®AiÀÄ 
E) ºÉÆgÀ »ªÀiÁ®AiÀÄ    
F) ¹ªÁ°Pï É̈lÖUÀ¼ÀÄ 
3) EzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°èAiÉÄÃ CvÀåAvÀ JvÀÛgÀzÀ ¥ÀªÀðvÀ. 
C) ªÀiËAmï JªÀgÉ¸ïÖ 
D) PÁAZÀ£ÀdAUÀ 
E) UÁré£ï D¹Ö£ï    
F) zsÀªÀ¼ÀVj  
4) qÉºÁæqÀÆ£ï PÀtÂªÉ E°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. 
C) ªÀÄºÁ »ªÀiÁ®AiÀÄ    
D) M¼À »ªÀiÁ®AiÀÄ 
E) ºÉÆgÀ »ªÀiÁ®AiÀÄ    
F) ¹ªÁ°Pï É̈lÖUÀ¼ÀÄ 
5) EzÀÄ À̧mÉèÃeï, UÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ §æºÀä¥ÀÄvÀæ, F ªÀÄÆgÀÄ £À¢UÀ¼À 

¸ÀAZÀAiÀÄ PÁAiÀÄð¢AzÀ ¤ªÀiÁðtUÉÆArzÉ. 
C) GvÀÛgÀzÀ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ.   
D) GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ. 
E) ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÜ¨sÀÆ«Ä.   
F) PÀgÁªÀ½ ªÉÄÊzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ. 
6) GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀªÀÅ PÀÈ¶UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ. PÁgÀt. 
C) PÉÊUÁjQPÀgÀt   
D) £ÀUÀjÃPÀgÀt 
E) DzsÀÄ¤PÀ AiÀÄAvÉÆæ¥ÀPÀgÀt ºÉZÀÄÑ  
F) ¥sÀ®ªÀvÁÛVzÉ ªÀÄvÀÄÛ E°è ¸ÀªÀðPÁ°PÀ £À¢UÀ¼ÀÄ ºÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ. 
 
7) EzÀÄ s̈ÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ « s̈ÁUÀUÀ¼À°è CvÀåAvÀ 

«±Á®ªÁzÀÄzÀÄ UÉÆAqÁé£À s̈ÀÆ s̈ÁUÀPÉÌ Ȩ́ÃjzÀÄÝ, ¥ÀÄgÁvÀ£À 
²¯ÉUÀ½AzÀ gÀavÀªÁVzÉ.  

C) GvÀÛgÀzÀ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ.   
D) GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ. 
E) ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÜ s̈ÀÆ«Ä. 
E) PÀgÁªÀ½ ªÉÄÊzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ. 
8) EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ‘¸ÀºÁå¢æ À̧gÀtÂ’ JAvÀ®Æ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ? 
C) «AzsÁå ¥ÀªÀðvÀ ¸ÀgÀtÂ   
D) ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ 
E) ¥ÀÆªÀð WÀlÖUÀ¼ÀÄ    
F) ¤Ã®Vj ¥ÀªÀðvÀ 
9) CuÁÚªÀÄ É̄Ê É̈lÖUÀ¼À°ègÀÄªÀ EzÀÄ zÀQët s̈ÁgÀvÀzÀ Cw 

JvÀÛgÀªÁzÀ ²RgÀ. 
C) ‘CuÉÊªÀÄÄr’  D) ¥À¼À¤, 



E) PÁqÀðªÀÄªÀiï  F) CªÀÄðPÉÆAqÀ 
10) ¥ÀÆªÀð WÀlÖUÀ¼À¯ÉèÃ JvÀÛgÀªÁzÀ ²RgÀ. 
C) ‘CuÉÊªÀÄÄr’  D) ¥À¼À¤, 
E) PÁqÀðªÀÄªÀiï  F) CªÀÄðPÉÆAqÀ 
 
1 CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ:- 
1) ªÉÄÃ¯ÉäöÊ ®PÀëtªÀ£ÁßzsÀj¹ s̈ÁgÀvÀzÀ 4 ¥ÀæªÀÄÄR 

« s̈ÁUÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
1. GvÀÛgÀzÀ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ.  
2. GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ. 
3. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÜ¨sÀÆ«Ä.  
4. PÀgÁªÀ½ ªÉÄÊzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ. 
 
2) GvÀÛgÀzÀ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À «¹ÛÃtðªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj. 
¨sÁgÀvÀzÀ°è »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀÆªÀð ¥À²éªÀÄªÁV 2400 Q.«ÄÃ. 

GzÀÝªÁVªÉ. CªÀÅUÀ¼À CUÀ®ªÀÅ 240 jAzÀ 320 Q.«ÄÃ. 
UÀ¼ÀÄ. ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 5 ®PÀë ZÀ.Q.«ÄÃ. UÀ¼À°è ºÀgÀrªÉ. 

 
3) »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À ¸ÀgÀtÂUÀ¼À « s̈ÁUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
1) ªÀÄºÁ »ªÀiÁ®AiÀÄ. 2) M¼À »ªÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3) 

¹ªÁ°Pï ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ. 
 
4) ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°èAiÉÄÃ CvÀåAvÀ JvÀÛgÀzÀ ¥ÀªÀðvÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
ªÀiËAmï JªÀgȨ́ ïÖ 
 
5) ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°èAiÉÄÃ CvÀåAvÀ JvÀÛgÀzÀ ¥ÀªÀðvÀ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ 

AiÀiÁªÀ ¸ÀgÀtÂAiÀÄ°èzÉ? 
ªÀÄºÁ»ªÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀgÀtÂ 
 
6) ªÀÄºÁ»ªÀiÁ®AiÀÄªÀ£ÀÄß »ªÀiÁ¢æ J£Àß®Ä PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ? 
F ¸ÀgÀtÂAiÀÄÄ ªÀµÀðªÉ¯Áè »ªÀiÁªÀÈvÀªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ, 

EzÀ£ÀÄß ‘»ªÀiÁ¢æ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 
 
7) ªÀÄºÁ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ ¥ÀªÀðvÀ 

WÁnUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
§Äfð¯ï, eÉÆÃf¯Á, ²¦Ì¯Á 
 
8) ºÉÆgÀ »ªÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
»ªÀiÁ¢æ ¸ÀgÀtÂUÀ½AzÀ GvÀÛgÀPÉÌ PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À£ÀÄß 

ºÉÆgÀ-»ªÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 
 
9) s̈ÁgÀvÀzÀ°èAiÉÄÃ CvÀåAvÀ JvÀÛgÀzÀ ¥ÀªÀðvÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
¨sÁgÀvÀzÀ JvÀÛgÀªÁzÀ ²RgÀ k

2
 CxÀªÁ UÁré£ï D¹Ö£ï. 

 
10) vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ s̈ÁUÀzÀ wÃgÀªÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄªÀgÀÄ? 
PÉÆÃgÀªÀÄAqÀ® wÃgÀ 
 
11) ¥ÀÆªÀðPÀgÁªÀ½AiÀÄ ®UÀÆ£ïUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 
a®Ì, ¥ÀÄ°PÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ¯ÉèÃgÀÄ ¸ÀgÉÆÃªÀgÀUÀ¼ÀÄ. 
 
12) AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀªÀ¼ÀzÀ ¢éÃ¥À J£ÀÄßªÀgÀÄ? 
¨sÁgÀvÀzÀ ®PÀë¢éÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀªÀ¼ÀzÀ ¢éÃ¥À J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

 
2 CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ:- 
1) ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁæPÀÈwPÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
1. GvÀÛgÀzÀ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ.  
2. GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ. 
3. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÜ¨sÀÆ«Ä.  
4. PÀgÁªÀ½ ªÉÄÊzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ. 
 
2) »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À ««zsÀ ¸ÀgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj. 
1) ªÀÄºÁ »ªÀiÁ®AiÀÄ. 2) M¼À »ªÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3) 

¹ªÁ°Pï ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ. 
 
3) ¹ªÁ°Pï É̈lÖUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV «ªÀj¹. 
EªÀÅ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ºÉÆgÀV£À CxÀªÁ ¥ÁzÀ¨sÁUÀzÀ 

¸ÀgÀtÂUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¥ÀæzsÁ£À »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ zÀQët ¨sÁUÀzÀ°èªÉ. 
JvÀÛgÀ 600 jAzÀ 1500 «ÄÃ. ªÀÄvÀÄÛ CUÀ® 15 jAzÀ 150 
Q.«ÄÃ.UÀ¼ÀÄ. EªÀÅ dªÀÄÄä-PÁ²äÃgÀ¢AzÀ 
CgÀÄuÁZÀ®¥ÀæzÉÃ±ÀzÀªÀgÉUÉ ºÀ©âªÉ. 

 
4) ¥ÀÆªÀðWÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ½VgÀÄªÀ ºÉÆÃ°PÉ 

ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 
¥ÀÆªÀð WÀlÖUÀ¼ÀÄ 
 JvÀÛgÀªÁV®è. 
 ¤gÀAvÀgÀªÁV®è. 
 ¥ÀÆªÀð PÀgÁªÀ½UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ ºÀ©âzÉ. 
 ªÀÄºÁ£À¢ PÀtÂªÉ¬ÄAzÀ ¤Ã®Vj ¨ÉlÖUÀ¼ÀªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÉ. 
¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ 
 JvÀÛgÀªÁVzÉ. 
 ¤gÀAvÀgÀªÁVªÉ. 
 ¥À²ÑªÀÄ PÀgÁªÀ½UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ ºÀ©âzÉ. 
 vÁ¦£À¢ PÀtÂªÉ¬ÄAzÀ PÀ£ÁåPÀÄªÀiÁj ¨sÀÆ²gÀzÀªÀgÉUÉ 

«¸ÀÛj¹zÉ. 
 
5) GvÀÛgÀ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹. 

 ¥ÀgÀQÃAiÀÄgÀ zÁ½ ºÁUÀÆ ªÀÄzsÀå KµÁå¢AzÀ ©Ã¸ÀÄªÀ 
²ÃvÀUÁ½UÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛªÉ. 

 ªÀÄ¼É ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ C¢üPÀ ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀ®Ä 
£ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. 

 zÀlÖ PÁqÀÄUÀ½ªÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÉqÀÄvÉÆÃlzÀ É̈¼ÉUÀ½UÉ À̧ÆPÀÛ. 
 R¤dUÀ¼À GUÁætUÀ¼ÁVªÉ. 
 ºÀ®ªÀÅ £À¢UÀ¼À GUÀªÀÄ ¸ÁÜ£À, E°è£À d®¥ÁvÀUÀ¼ÀÄ 

d®«zÀÄåZÀÒQÛ GvÁàzÀ£ÉUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀ.Û 
 
6) GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVªÉ? 
GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀmÉèÃeï, UÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ §æºÀä¥ÀÄvÀæ, F 

ªÀÄÆgÀÄ £À¢UÀ¼À ¸ÀAZÀAiÀÄ PÁAiÀÄð¢AzÀ 
¤ªÀiÁðtUÉÆArzÉ. 

 
7) ªÀÄºÁ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ «±ÉÃµÀvÉ K£ÀÄ? 
ªÀÄºÁ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀgÁ¸Àj JvÀÛgÀ À̧ªÀÄÄzÀæ ªÀÄlÖ¢AzÀ 

6100 «ÄÃ. ªÀiËAmï JªÀgȨ́ ïÖ (8848 «ÄÃ.) ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ̄ ÉèÃ 



JvÀÛgÀªÁzÀÄzÀÄ. F ¸ÀgÀtÂAiÀÄÄ ªÀµÀðªÉ¯Áè 
»ªÀiÁªÀÈvÀªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ, EzÀ£ÀÄß ‘»ªÀiÁ¢æ’ 
JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. PÁgÁPÉÆgÀA ¸ÀgÀtÂAiÀÄ k2 
CxÀªÁ UÁré£ï D¹Ö£ï ¨sÁgÀvÀzÀ JvÀÛgÀªÁzÀ ²RgÀ. 

8) GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼À ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß w½¹. 
 «±Á®ªÁzÀ ªÉÄÊzÁ£À, ¥sÀ®ªÀvÁÛVzÉ ªÀÄvÀÄÛ E°è 

¸ÀªÀðPÁ°PÀ  

 £À¢UÀ¼ÀÄ ºÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ.  
 PÀÈ¶UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ.  
 E°è£À À̧ªÀÄvÀmÁÖzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ, gÉÊ®Ä ªÀiÁUÀðUÀ¼À 

¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁzsÀåªÀÄPÀÆÌ AiÉÆÃUÀå.  

 eÉÆvÉUÉ PÉÊUÁjQÃPÀgÀt, £ÀUÀjÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀPÀÆÌ 
£ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.  

 E°è C£ÉÃPÀ AiÀiÁvÁæ¸ÀÜ¼ÀUÀ½ªÉ. 
 
9) ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÜ s̈ÀÆ«ÄAiÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹. 

 ¸ÀªÀÄÈzÀÞ R¤dUÀ¼ÀÄ, zÀlÖ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ eÉÊ«PÀ 
 ªÉÊ«zsÀå¢AzÀ PÀÆrzÉ. 
 £ÉÊIÄvÀå ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. 
 PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÂÚ¤AzÀ PÀÆrzÀÄÝ PÀÈ¶UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁVzÉ. 

 C£ÉÃPÀ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ £À¢UÀ½UÉ GUÀªÀÄ ¸ÁÜ£À. CªÀÅ 
d®±ÀQÛ vÀAiÀiÁjPÉUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ. 

 E°è VjzsÁªÀÄUÀ¼ÀÆ EªÉ. 
 
10) ¥ÀÆªÀð PÀgÁªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ PÀgÁªÀ½UÀ½VgÀÄªÀ ºÉÆÃ°PÉ 

ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 
¥ÀÆªÀð PÀgÁªÀ½ 
 ¸ÀÄªÀtðgÉÃSÁ £À¢¬ÄAzÀ PÀ£ÁåPÀÄªÀiÁjªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÉ. 

 ¥ÀÆªÀð WÀlÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §AUÁ¼ÀPÉÆ°èUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 
£É¯É¹zÉ. 

 CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄvÀmÁÖVzÉ. 
 ¸ÀPÁðgï wÃgÀ & PÉÆÃgÀªÀÄAqÀ® wÃgÀ JAzÀÄ 

«AUÀr¸À̄ ÁVzÉ. 
¥À²ÑªÀÄ PÀgÁªÀ½ 
 PÀbï ¤AzÀ PÀ£ÁåPÀÄªÀiÁjªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÉ. 
 ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ©â ¸ÀªÀÄÄzÀæUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 

PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ 

 QjzÁVzÀÄÝ PÀrzÁzÀ E½eÁj¤AzÀ PÀÆrzÉ. 
 PÉÆAPÀtwÃgÀ, PÀ£ÁðlPÀ wÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®¨Ágï wÃgÀ 

JAzÀÄ «AUÀr¸À̄ ÁVzÉ. 
 
11) s̈ÁgÀvÀzÀ PÀgÁªÀ½AiÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹. 
£ÉÊ¸ÀVðPÀ §AzÀgÀÄUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀ 
 «zÉÃ±À ªÁå¥ÁgÁ©üªÀÈ¢Þ  
 «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ¶ C©üªÀÈ¢Þ  
 G¦à£À vÀAiÀiÁjPÉUÉ ¸ÀºÀPÁj 

 ºÀqÀUÀÄ ¤ªÀiÁðt PÉÊUÁjPÉ É̈¼ÀªÀtÂUÉ 
 £ËPÀAiÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÀºÀPÁj 
 ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄzÀ C©üªÀÈ¢Þ 
 
12) s̈ÁgÀvÀzÀ ¢éÃ¥ÀUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV §gÉ¬Äj. 
¨sÁgÀvÀzÀ°è 247 ¢Ãé¥ÀUÀ½ªÉ, 204 §AUÁ¼ÀPÉÆ°èAiÀÄ°èªÉ. 

GzÁ: CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆÃ¨Ágï. 43 CgÀ©â 
¸ÀªÀÄÄzÀæUÀ¼À°èªÉ. GzÁ: ®PÀë¢Ãé¥ÀUÀ¼ÀÄ. ®PÀë¢Ãé¥ÀUÀ¼ÀÄ 
ºÀªÀ¼À ¢Ãé¥ÀUÀ¼ÁVªÉ 

 
13) s̈ÁgÀvÀzÀ £ÀPÉë §gÉ¬Äj ªÀÄvÀÄÛ F PÉ¼ÀV£À s̈ÁUÀ/ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß 

UÀÄgÀÄw¹ 
1. GvÀÛgÀzÀ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ.   
2. GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ. 
3. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÜ¨sÀÆ«Ä.   
4. PÀgÁªÀ½ ªÉÄÊzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ. 
5. ªÀÄºÁ »ªÀiÁ®AiÀÄ.    
6. M¼À »ªÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  
7. ¹ªÁ°Pï ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ.    
8. ªÀiËAmï JªÀgȨ́ ïÖ. 
9. ªÀiËAmï UÁré£ï D¹Ö£ï,    
9. §Äfð¯ï, eÉÆÃf¯Á, ²¦Ì̄ Á 
10. ªÀÄÄ¸ÉÆìÃj, qÁdð°AUï   
11. ²ªÀiÁè, gÁtÂPÉÃmï, ªÀÄÄ¸ÉÆìÃj, £ÉÊ¤vÁ¯ï 
12. qÉºÁæqÀÆ£ï     
13. CgÁªÀ½, «AzÁå, ¸ÁvÀÄàgÀ, ¤Ã®Vj. 
14. bÉÆÃl£ÁUÀ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀtÂ, zÀR£ï ¥Àæ¸ÀÜ¨sÀÆ«Ä, ªÀiÁ¼ÀªÀ 

¥Àæ¸ÀÜ¨sÀÆ«Ä 
15. ªÀiËAmï C§Ä, UÀÄgÀÄ²RgÀ, ¨ÉÆÃUÁðmï, vÁ¯ÁÏmï 

ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¯ÁÏmï. 
16. CuÁÚªÀÄ¯ÉÊ, ¥À¼À¤, ªÀÄvÀÄÛ PÁqÀðªÀÄªÀiï, CªÀÄðPÉÆAqÀ. 
17. PÉÆAPÀtwÃgÀ, PÀ£ÁðlPÀ wÃgÀ, ªÀÄ®¨Ágï wÃgÀ, 

PÉÆgÀªÀÄAqÀ® wÃgÀ, GvÀÛgÀ À̧gÁÌgï. 
 
 

CzsÁåAiÀÄ-3 
¨sÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt 

§ºÀÄDAiÉÄÌAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ:- 
1) EzÀÄ s̈ÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄtªÁVzÉ 
C) GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£ï 
D) D¯ÉàöÊ£ï ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÁAiÀÄÄUÀÄt 
E) ¸ÀªÀÄ²ÃvÉÆÃµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£ï  
F) ²ÃvÀªÀ®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£ï 
2) s̈ÁgÀvÀzÀ GvÀÛgÀzÀ°è vÀA¥ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀQëtzÀ°è ¨ÉZÀÑ£ÉÃAiÀÄ 

¥Àj¹Üw EgÀÄªÀ PÁ® EzÁVzÉ. 
C) ZÀ½UÁ® (r Ȩ́A§gï-¥sÉ§æªÀj)  
D) ¨ÉÃ¹UÉ PÁ® (ªÀiÁZïð-ªÉÄÃ) 
E) ªÀÄ¼ÉUÁ® (dÆ£ï-¸É¥ÉÖA§gï)   
F) ¤UÀðªÀÄ£À ªÀiÁ£ï¸ÀÆ£ï PÁ®. 
3) s̈ÁgÀvÀzÀ°èAiÉÄÃ Cw PÀrªÉÄ GµÁÚA±À zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæzÉÃ±À. 
C) gÀÆ¬Äè  



D) ªÀiÁ¹£ï gÁªÀiï  
E) PÁVð¯ï ºÀwÛgÀ qÁæ¸ï   
F) UÀAUÁ£ÀUÀgÀ 
4) s̈ÁgÀvÀzÀ°è Cw ºÉZÀÄÑ GµÁÚA±À zÁR¯ÁVgÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±À 

EzÀÄ. 
C) gÀÆ¬Äè  
D) ªÀiÁ¹£ï gÁªÀiï  
E) PÁVð¯ï ºÀwÛgÀ qÁæ¸ï   
F) UÀAUÁ£ÀUÀgÀ 
5) EzÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÁ¦ü É̈¼ÉUÉ & PÉÃgÀ¼ÀzÀ ªÀiÁ«£À É̈¼ÉUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄPÀ. 
C) ZÀ½UÁ® (r¸ÉA§gï-¥sÉ§æªÀj)   
D) É̈Ã¹UÉ PÁ® (ªÀiÁZïð-ªÉÄÃ) 
E) ªÀÄ¼ÉUÁ® (dÆ£ï-¸É¥ÉÖA§gï)   
F) ¤UÀðªÀÄ£À ªÀiÁ£ï¸ÀÆ£ï PÁ®. 
6) s̈ÁgÀvÀzÀ°è Cw PÀrªÉÄ ªÀÄ¼É ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ PÁ® EzÀÄ. 
C) ZÀ½UÁ® (r Ȩ́A§gï-¥sÉ§æªÀj)   
D) ¨ÉÃ¹UÉ PÁ® (ªÀiÁZïð-ªÉÄÃ) 
E) ªÀÄ¼ÉUÁ® (dÆ£ï-¸É¥ÉÖA§gï)   
F) ¤UÀðªÀÄ£À ªÀiÁ£ï¸ÀÆ£ï PÁ®. 
7) s̈ÁgÀvÀzÀ°è Cw ºÉZÀÄÑ ªÀÄ¼É ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀæzsÉÃ±À. 
C) gÀÆ¬Äè   D) ªÀiÁ¹£ï gÁªÀiï

  
E) PÁVð¯ï ºÀwÛgÀ qÁæ¸ï  F) UÀAUÁ£ÀUÀgÀ 
 
8) s̈ÁgÀvÀzÀ°è F PÁ®zÀ ºÀªÁUÀÄtªÀÅ C¹ÜgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
C) ZÀ½UÁ® (r¸ÉA§gï-¥sÉ§æªÀj)   
D) ¨ÉÃ¹UÉ PÁ® (ªÀiÁZïð-ªÉÄÃ) 
E) ªÀÄ¼ÉUÁ® (dÆ£ï-¸É¥ÉÖA§gï)   
F) ¤UÀðªÀÄ£À ªÀiÁ£ï¸ÀÆ£ï PÁ®. 
9) ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À ¤UÀðªÀÄ£À PÁ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ 

¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ. 
C) ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À    
D) vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ¥ÀæzsÉÃ±À 
E) ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ     
F) gÁd¸ÁÜ£À 
10) EzÀÄ s̈ÁgÀvÀzÀ°è Cw ºÉZÀÄÑ ªÁå¦¹zÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÁVzÉ. 
C) PÀrªÉÄ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±À   
D) ¸ÁzsÁgÀt ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±À 
E) Cw PÀrªÉÄ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±À   
F) C¢üPÀ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±À. 
 
MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ:- 
1. s̈ÁgÀvÀzÀ°è PÀAqÀÄ §gÀÄªÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£ï. 
 
2. ZÀ½UÁ®zÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è GµÁÚA±À PÀrªÉÄ. KPÉ? 
F IÄvÀÄPÁ®zÀ°è ¸ÀÆAiÀÄð£À ®A§ QgÀtUÀ¼ÀÄ zÀQët 

UÉÆÃ¼ÁzsÀðzÀ°è ¥ÀæPÁ²¸ÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è NgÉ 
QgÀtUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÁV ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀrªÉÄ GµÁÚA±À. 

 

3. GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ¥Àj¸ÀgÀt ªÀÄ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄÄªÀgÀÄ? 

‘DA¢ü¸ï’ 
 
4. s̈ÁgÀvÀzÀ°è GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁzÀj 

ªÁAiÀÄÄUÀÄt«zÉ. KPÉ? 
KPÉAzÀgÉ zÉÃ±ÀzÀ ºÉZÀÄÑ s̈ÁUÀªÀÅ GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ°èzÉ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÁAiÀÄÄUÀÄtªÀÅ ºÉZÁÑV ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À 
¥Àæ s̈ÁªÀPÉÆÌ¼À¥ÀnÖzÉ. 

 
5. s̈ÁgÀvÀzÀ®ÉèÃ Cw PÀrªÉÄ GµÁÚA±ÀªÀÅ J°è zÁR®ÁUÀÄvÀÛzÉ? 
PÁVð¯ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°ègÀÄªÀ qÁæ¸ï JA§°è s̈ÁgÀvÀzÀ¯ÉèÃ Cw  

PÀrªÉÄ GµÁÚA±ÀªÀÅ (-4 ¸É) zÁR¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  
 
6. s̈ÁgÀvÀzÀ°è PÀrªÉÄ ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄªÀ IÄvÀÄªÀiÁ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
ZÀ½UÁ® 
 
7. É̈Ã¹UÉ PÁ®zÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è GµÁÚA±ÀªÀÅ ºÉZÀÄÑ. KPÉ? 
F CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀÆAiÀÄð£À ®A§ QgÀtUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀ 

UÉÆÃ¼ÁzsÀðzÀ°è ©Ã¼ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è GµÁÚA±ÀªÀÅ 
ºÉZÀÄÑ. ºÀªÁUÀÄtªÀÅ Cw±ÁR. 

 
8. CPÉÆÖÃ§gï wAUÀ¼À DgÀA¨sÀzÀ°è £ÉÊIÄvÀå ªÀiÁ£Æì£ï 

ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ »A¢gÀÄUÀÄvÀÛªÉ.KPÉ? 
CPÉÆÖÃ§gï wAUÀ¼À DgÀA¨sÀzÀ°è GµÁÚA±ÀªÀÅ 

PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¨sÀÆ ¨sÁUÀzÀ°è PÀrªÉÄ MvÀÛqÀ 
¥ÀæzÉÃ±ÀªÀÅ PÀæªÉÄÃt QëÃtUÉÆAqÀÄ C°è C¢üPÀ MvÀÛqÀ 
¥ÀæzÉÃ±ÀªÀÅ ¤ªÀiÁðtUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. §AUÁ¼ÀPÉÆ°èAiÀÄ°è 
PÀrªÉÄ MvÀÛqÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀÅ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 
¥ÀjuÁªÀÄªÁV £ÉÊIÄvÀå ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ 
»A¢gÀÄUÀÄvÀÛªÉ. 

 
9. ¥Àj¸ÀgÀt ªÀÄ¼É JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
¨ÉÃ¹UÉ PÁ®zÀ°è ªÀÄzÁåºÀßzÀ À̧ªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ 

¸À»vÀªÁV ªÀÄ¼ÉAiÀiÁzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¥Àj¸ÀgÀt ªÀÄ¼É 
J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

 
10. ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À ¤UÀðªÀÄ£À PÁ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ 

ªÀÄÄRå ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, DAzsÀæ¥ÀæzÉÃ±À ªÀÄvÀÄÛ Mr±Á gÁdåUÀ¼À PÀgÁªÀ½ 

¨sÁUÀUÀ½UÉ ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
11. GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ DªÀvÀðªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ( Ȩ́ÊPÉÆèÃ£ï) s̈ÁgÀvÀzÀ°è 

ºÉZÁÑV J°èè À̧A s̈À«¸ÀÄvÀÛªÉ. 
GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ DªÀvÀðªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ (¸ÉÊPÉÆèÃ£ï) 

§AUÁ¼ÀPÉÆ°èAiÀÄ°è ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛªÉ. 
 
JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ:-  
1. s̈ÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ s̈ÁªÀ ©ÃgÀÄªÀ 

CA±ÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 



¸ÁÜ£À, d®gÁ²UÀ¼ÀÄ, ªÉÄÃ¯ÉäöÊ ®PÀët ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀÆì£ï 
ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ 
©ÃgÀÄvÀÛªÉ. 

 
2. s̈ÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ IÄvÀÄPÁ®UÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
1. ZÀ½UÁ® (r¸ÉA§gï-¥sÉ§æªÀj) 
2. ¨ÉÃ¹UÉ PÁ® (ªÀiÁZïð-ªÉÄÃ) 
3. ªÀÄ¼ÉUÁ® (dÆ£ï-¸É¥ÉÖA§gï) 
4. ¤UÀðªÀÄ£À ªÀiÁ£ï¸ÀÆ£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À PÁ® (¸É¥ÉÖA§gï 

ªÀÄzsÀå-£ÀªÉA§gï) 
 
3. £ÉÊIÄvÀå ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 
¨ÉÃ¹UÉAiÀÄÄ CAvÁåªÀ¢ü¬ÄAzÀ GµÁÚA±ÀªÀÅ ºÉZÁÑUÀÄªÀÅzÀjAzÀÀ 

¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è PÀrªÉÄ MvÀÛqÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀÅ 
¤ªÀiÁðtªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV »AzÀÆ¸ÁUÀgÀzÀ°è 
C¢üPÀ MvÀÛqÀ«gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ vÉÃªÁA±À¨sÀjvÀ 
ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ £ÉÊIÄvÀå¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀzÉqÉUÉ ©Ã¸ÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅ 
zÉÃ±ÀzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ªÀÄ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀÄvÀÛªÉ.  

 
4. ZÀ½UÁ®zÀ ºÀªÁUÀÄtzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹. 
¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀrªÉÄ GµÁÚA±À, PÀrªÉÄ DzsÀæðvÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±ÀªÀÅ 

ªÉÆÃqÀ gÀ»vÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. zÉÃ±ÀzÀ GvÀÛgÀzÀ°è vÀA¥ÁzÀ 
ªÀÄvÀÄÛ zÀQëtzÀ°è ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ ¥Àj¹Üw¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. d£ÀªÀj Cw 
²ÃvÀªÁzÀ ªÀiÁºÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁ²äÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ »ªÀiÁZÀ® 
¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À°è Cw PÀrªÉÄ GµÁÚA±ÀªÀÅ 
zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

 
5. s̈ÁgÀvÀzÀ PÀrªÉÄ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 
PÀbï£À ¥À²ÑªÀÄ s̈ÁUÀ, gÁd¸ÁÛ£ÀzÀ xÁgï ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«Ä ºÁUÀÆ 

CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ ¥À²ÑªÀÄzÀ ¥ÀAeÁ§Ä, 
ºÀjAiÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ UÀÄdgÁvï, GvÀÛgÀ eÁ¸ÀÌgï ±ÉæÃtÂ, ªÀÄvÀÄÛ 
¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À ªÀÄ¼É £ÉgÀ½£À ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjªÉ. 
gÁd¸ÁÛ£ÀzÀ eÉÊ À̧¯Áägï£À°ègÀÄªÀ ‘gÀÆ¬Äè’ Cw PÀrªÉÄ ªÀÄ¼É 
¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ (8.3 ¸ÉA.«ÄÃ.) ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀ CvÀåAvÀ ±ÀÄµÀÌ 
¥ÀæzÉÃ±ÀªÁVzÉ. 

 
6. ªÉÄÃWÁ®AiÀÄzÀ ‘ªÀiÁ¹£ïgÁªÀiï’£À°è s̈ÁgÀvÀzÀ É̄èÃ Cw ºÉZÀÄÑ 

ªÀÄ¼É ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ? 
§AUÁ¼ÀPÉÆ°èAiÀÄ ±ÁSÉAiÀÄÄ ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁìA£À 

¨ÉlÖUÀ½AzÀ vÀqÉAiÀÄ®àqÀÄªÀÅzÀjAzÀ C¢üPÀ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄªÀÅzÀÄ. 
C®èzÉÃ CgÀ©â¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ±ÁSÉAiÀÄÆ PÀÆqÀ PÉ®ªÀÅ ªÀÄ¼É 
ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ vÀAzÀÄ E°è ºÉZÀÄÑ ªÉÄ¼É 
¸ÀÄj¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÃWÁ®AiÀÄzÀ ‘ªÀiÁ¹£ïgÁªÀiï’£À°è 
¨sÁgÀvÀzÀ̄ ÉèÃ Cw ºÉZÀÄÑ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. 

 
7. ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À ¤UÀðªÀÄ£ÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 
CPÉÆÖÃ§gï wAUÀ¼À DgÀA¨sÀzÀ°è GµÁÚA±ÀªÀÅ 

PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¨sÀÆ ¨sÁUÀzÀ°è PÀrªÉÄ MvÀÛqÀ 
¥ÀæzÉÃ±ÀªÀÅ PÀæªÉÄÃt QëÃtUÉÆAqÀÄ C°è C¢üPÀ MvÀÛqÀ 
¥ÀæzÉÃ±ÀªÀÅ ¤ªÀiÁðtUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. §AUÁ¼ÀPÉÆ°èAiÀÄ°è 
PÀrªÉÄ MvÀÛqÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀÅ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 
¥ÀjuÁªÀÄªÁV £ÉÊIÄvÀå ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ 

»A¢gÀÄUÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅ F±Á£Àå¢AzÀ £ÉÊIÄvÀåzÀ PÀqÉUÉ 
©Ã¸ÀÄªÀªÀÅ. 

 
8. s̈ÁgÀvÀzÀ°è C¢üPÀ ªÀÄ¼É ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ s̈ÁUÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
J) ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À QjzÁzÀ ªÀ®AiÀÄ.  
©) dªÀÄÄä«¤AzÀ DgÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉÃ±À, GvÀÛgÀ 

¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ GvÀÛgÀ s̈ÁUÀ, ©ºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ§AUÁ¼À.  
¹) F±Á£Àå ¨sÁgÀvÀ. s̈ÁgÀvÀzÀ¯ÉèÃ Cw ºÉZÀÄÑ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄªÀ 

ªÀiÁ¹£ïgÁªÀiï F ¨sÁUÀzÀ°èzÉ. ºÁUÀÆ  
r) ¥À²ÑªÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀ ¥ÀæzÉÃ±À. 
 
9. s̈ÁgÀvÀzÀ £ÀPÉë ©r¹. F ¥ÀæzsÉÃ±ÀUÀ¼À£Àß UÀÄgÀÄw¹. 
 PÁVð¯ï £À qÁæ¸ï  
 UÀAUÁ£ÀUÀgÀ 
 ªÀiÁ¹£ï gÁªÀiï 
 xÁgï ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«Ä 
 eÉÊ¸À¯ÉäÃgï/ gÀÆ¬Äè 
 
10. s̈ÁgÀvÀzÀ gÉÃSÁ £ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹, CzÀgÀ°è ªÀÄ¼ÉAiÀÄ 

ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 
 

 

CzsÁåAiÀÄ-4 
¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ 

§ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
1. EzÀÄ £À¢UÀ¼À ¸ÀAZÀAiÀÄ£À PÁgÀå¢AzÀ ¤ªÀiÁðtUÉÆAqÀ ªÀÄtÄÚ. 
C) ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÄÚ   
D) PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÄÚ.  
E) PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÄÚ.  
F) ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«Ä ªÀÄtÄÚ 
2. s̈ÁgÀvÀzÀ Cw ºÉZÀÄÑ s̈ÁUÀ «¸ÁÛgÀªÁzÀ ªÀÄtÄÚ. 
C) ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÄÚ   
D) PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÄÚ.  
E) PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÄÚ.  
F) ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«Ä ªÀÄtÄÚ 
3. EzÀÄ jÃUÀgï ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛ É̈¼ÉAiÀÄÄªÀ ªÀÄtÄÚ JAvÀ®Æ 

PÀgÉ¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 
C) ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÄÚ   
D) PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÄÚ.  
E) PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÄÚ.  
F) ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«Ä ªÀÄtÄÚ 
4. GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §gÀÄªÀ ªÀÄuÁÚVzÉ.  
C) ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÄÚ   
D) PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÄÚ.  
E) PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÄÚ.  
F) ªÀÄgÀÄ s̈ÀÆ«Ä ªÀÄtÄÚ 
5. gÁV, vÀÈtzsÁ£Àå É̈¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ªÀÄtÄÚ EzÀÄ. 
C) ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÄÚ   
D) PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÄÚ.  
E) PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÄÚ.  



F) ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«Ä ªÀÄtÄÚ 
6. EzÀÄ PÀÈ¶UÉ CµÉÆÖÃAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÀ®è. 
C) ¯ÁålgÉÊmï ªÀÄtÄÚ   
D) PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÄÚ.  
E) PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÄÚ.  
F) ¥ÀªÀðvÀ ªÀÄtÄÚ 
7. ºÉZÀÄÑ GµÁÚA±À ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄªÀ°è GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄªÀ 

ªÀÄtÄÚ. 
C) ¯ÁålgÉÊmï ªÀÄtÄÚ   
D) PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÄÚ.  
E) PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÄÚ.  
F) ¥ÀªÀðvÀ ªÀÄtÄÚ 
 
8. ªÀÄgÀÄ s̈ÀÆ«Ä ªÀÄtÄÚ E°è ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. 
C) ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖ     
D) ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀ  
E) »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀ    
F) s̈ÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄÄªÀå s̈ÁUÀ 
9. ¥ÀªÀðvÀ ªÀÄtÄÚ EzÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ À̧ÆPÀÛªÁVzÉ. 
C) RdÄðgÀ É̈¼ÉUÉ     
D) gÁV, vÀÈtzsÁ£Àå ¨É¼ÉUÉ  
E) ZÀºÀ, PÁ¦ü 
F) eÉÆÃ¼À, ºÀwÛ 
10. ̈ sÁgÀvÀzÀ Cw ºÉZÀÄÑ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄªÀ ªÉÄÃWÀ®AiÀÄ 

¥Àæ¸ÀÜ s̈ÀÆ«ÄAiÀÄ°è F ªÀÄtÄÚ PÀAqÀÄ§ÄvÀÛzÉ. 
C) ¯ÁålgÉÊmï ªÀÄtÄÚ   
D) PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÄÚ.  
E) PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÄÚ.  
F) ¥ÀªÀðvÀ ªÀÄtÄÚ 
 
MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
1. ªÀÄtÄÚ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
R¤d ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÁA±ÀUÀ¼À ̧ ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ¼Àî 

¨sÀÆªÉÄÃ¯ÁãUÀzÀ vÉ¼ÀÄ ¥ÀzÀgÀªÉÃ ªÀÄtÄÚ. 
 
2. s̈ÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÂÚ£À ªÉÊ«zÀåvÉUÉ ªÀÄÆ®ªÉÃ£ÀÄ? 
¨sÁgÀvÀzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀzÀ ªÀÄtÂÚ£À GvÀàwÛAiÀÄÄ ªÀÄÆ® ²¯ÉUÀ¼ÀÄ, 

ªÉÄÃ¯ÉäöÊ®PÀët, ªÁAiÀÄÄUÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé¨sÁ«PÀ 
¸À À̧åªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÉ. »ÃUÁV ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÂÚ£À°è 
ªÉÊ«zsÀå«zÉ. 

 
3. ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÂÚ£À GvÀàwÛUÉ PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ? 
£À¢UÀ¼ÀÄ ªÉÄPÀÌ®Ä PÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAZÀ¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ EAvÀºÀ 

ªÀÄtÄÚ GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.  
 
4. ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÂÚ£À°è ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ ªÀÄÄRå É̈¼ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
UÉÆÃ¢ü, ¨sÀvÀÛ, PÀ§Äâ, ºÀwÛ, Ȩ́t§Ä, D®ÆUÉqÉØ ªÀÄvÀÄÛ 

vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ. 
 
5. £À¢ §AiÀÄ®Ä ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ ªÀÄtÄÚAiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÄÚ 
 

6. §¸Á®Ö ²¯ÁPÀtUÀ½AzÁzÀ ªÀÄtÄÚ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
‘PÀ¥ÀÄà ºÀwÛ ªÀÄtÄÚ’ 
 
7. PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÄÚ PÀqÀÄ PÀ¥ÀÄà/ §ÆzÀÄ §tÚPÉÌ PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ? 
PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÄÚ §¸Á¯ïÖ ²¯ÁPÀtUÀ½AzÀ GvÀàwÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

EzÀÄ ªÀÄÆ®vÀB PÀ¥ÁàVgÀÄªÀ PÁgÀt EzÀjAzÀ 
GvÀàwÛAiÀiÁzÀ EzÀÄ PÀqÀÄ PÀ¥ÀÄà/ §ÆzÀÄ §tÚ ºÉÆA¢zÉ. 

 
8. PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÂÚ£À°è ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ ªÀÄÄRå É̈¼ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
ºÀwÛ, PÀ§Äâ, eÉÆÃ¼À, ªÉÄPÉÌeÉÆÃ¼À, ¢ézÀ¼ÀzsÁ£Àå, UÉÆÃ¢ü ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä É̈¼ÉUÀ¼ÀÄ. 
 
9. s̈ÁgÀvÀzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÜ s̈ÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ ªÀÄtÄÚ 

AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
‘PÀ¥ÀÄà ºÀwÛ ªÀÄtÄÚ’ 
 
10. PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÂÚ£À°è ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ ªÀÄÄRå É̈¼ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
PÉA¥ÀÄªÀÄtÄÚ gÁV, vÀÈtzsÁ£Àå, ±ÉÃAUÀ, vÀA¨ÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

D®ÆUÉqÉØUÀ¼À ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀÄzÀÄ. 
 
11. C¢üPÀ GµÁÚA±À ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÀ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄªÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ¼Àî 

GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ s̈ÁUÀUÀ¼À°è GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄªÀ ªÀÄtÄÚ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
¯ÁålgÉÊmï ªÀÄtÄÚ (dA©nÖUÉ). 
 
12. ¯ÁålgÉÊmï ªÀÄtÂÚ£À ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹. 
¯ÁålgÉÊmï ªÀÄtÄÚ ºÉZÁÑV ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÆªÀð 

WÀlÖUÀ¼ÀÄ, bÉÆÃl£ÁUÀ¥ÀÄgÀ ¥Àæ¸ÀÜ¨sÀÆ«Ä, ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ 
¥Àæ¸ÀÜ¨sÀÆ«Ä, gÁdªÀÄºÀ¯ï ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ, «AzsÁå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁvÀÄàgÀ 
¸ÀgÀtÂUÀ¼À°è ºÀAaPÉAiÀiÁVzÉ. 

 
13. ¯ÁålgÉÊmï ªÀÄtÂÚ£À°è ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ ªÀÄÄRå É̈¼ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
UÉÆÃqÀA©, gÀ§âgï, ZÀºÀ, PÁ¦ü ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀÛ 
 
14. s̈ÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄÄªÀå s̈ÁUÀzÀ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ ªÀÄtÂÚ£À «zsÀ 

AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«Ä ªÀÄtÄÚ. 
 
15. £ÉqÀÄvÉÆÃlzÀ É̈¼ÉUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄªÁzÀ ªÀÄtÄÚ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
¥ÀªÀðvÀ ªÀÄtÄÚ 
 
16. ªÀÄtÂÚ£À À̧ªÉvÀ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
£ÉÊ¸ÀVðPÀ PÀvÀÈðUÀ½AzÀ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀÛgÀzÀ ªÉÄÃ¯ÁãUÀªÀÅ 

PÉÆaÑºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÉvÀªÉ£ÀÄßªÀgÀÄ 
 
17. ªÀÄtÂÚ£À À̧ªÉvÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ PÁgÀt w½¹. 
J) CgÀtå£Á±À.  
©) CwAiÀiÁV ªÉÄÃ¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
¹) ªÀUÁðªÀuÉ É̈Ã¸ÁAiÀÄ ¥ÀzÀÝw.  
r) CªÉÊeÁÕ¤PÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ¥ÀzÀÞw. 
E) ªÉÄÃ®àzÀgÀzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß EnÖUÉ, ºÉAZÀÄ EvÁå¢ 

GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÉ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 
 



18. ªÀÄtÂÚ£À À̧AgÀPÀëuÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÉvÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß 

PÁ¥ÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ‘ªÀÄtÂÚ£À À̧AgÀPÀëuÉ’ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
 
s̈ÁgÀvÀzÀ £ÀPÉë ©r¹ F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß/ ªÀÄtÂÚ£À 
ºÀAaPÉAiÀÄ s̈ÁUÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ°è UÀÄgÀÄw¹. 

1. ¥ÀÆªÀðWÀlÖUÀ¼ÀÄ, 
2. ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ, 
3. C¸ÁìA, ªÀÄtÂ¥ÀÄgÀ, £ÁUÁ¯ÁåAqï. 
 

5. ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtå ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ 
§ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
1. JvÀÛgÀªÁzÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ¼Àî zÀlÖªÁzÀ PÁqÀÄUÀ¼À£Àß EzÀÄ ºÉÆA¢zÉ. 
C) GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ¤vÀåºÀjzÀétðzÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 
D) GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ J¯É GzÀÄj¸ÀÄªÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ. 
E) ¥ÀªÀðvÀ PÁqÀÄ  
F) ªÀiÁåAUÉÆæÃªï PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 
 
2. ²æÃUÀAzsÀ, vÉÃUÀ, ¸Á É̄, PÉAzÁ¼À, vÀ¥À¹, ªÀÄwÛ, zÉÆqÀØ¨ÁUÉ, 

ªÀiÁªÀÅ, É̈ÃªÀÅ, ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ 
PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 

C) GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ¤vÀåºÀjzÀétðzÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 
  

D) GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ J É̄ GzÀÄj¸ÀÄªÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ. 
E) ¥ÀªÀðvÀ PÁqÀÄ  
F) ªÀiÁåAUÉÆæÃªï PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 
3. EzÀPÉÌ ¥Àtð¥Áw/ªÀiÁ£ÀÆì£ï PÁqÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ 
C) GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ¤vÀåºÀjzÀétðzÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 

  
D) GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ J É̄ GzÀÄj¸ÀÄªÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ. 
E) ¥ÀªÀðvÀ PÁqÀÄ  
F) ªÀiÁåAUÉÆæÃªï PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 
4. À̧ÄAzÀj ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ/ ¸ÀÄAzÀgï §£ï ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ F 

PÁr£À°èªÉ. 
C) GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ¤vÀåºÀjzÀétðzÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 

  
D) GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ J¯É GzÀÄj¸ÀÄªÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ. 
E) ¥ÀªÀðvÀ PÁqÀÄ  
F) ªÀiÁåAUÉÆæÃªï PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 
5. GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ¤vÀå ºÀjzÀétðzÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ À̧zÁ ºÀ¹gÁV 

PÁt®Ä PÁgÀt. 
C) vÉÃUÀ, ©ÃmÉ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVªÉ. 
D) E°è 200 ¸ÉA.«ÄÃ VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ ªÁ¶ðPÀ 

ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 
E) ªÀÄgÀVqÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ MAzÉÃ CªÀ¢üAiÀÄ°è J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 

GzÀÄj À̧ÄªÀÅ¢®è. 
F) E°è ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ JvÀÛgÀªÁVzÀÄÝ, zÀlÖ PÁqÀÄ EzÉ. 
6. s̈ÁgÀvÀzÀ ¨ËUÉÆÃ½PÀ ¥ÀæzsÉÃ±ÀzÀ ______ gÀµÀÄÖ CgÀtå EzÉ. 
C) 33.3 %  D) 23.3 %   
E) 23.6 %  F) 29.5 % 

7. ºÉZÀÄÑ CgÀtå ºÉÆA¢gÀÄªÀ gÁdå : ªÀÄzÀå¥ÀæzÉÃ±À : : PÀrªÉÄ 
CgÀtå ºÉÆA¢gÀÄªÀ gÁdå : _________ 

C) UÉÆÃªÁ  D) gÁd¸ÁÛ£À   
E) ¥ÀAeÁ¨ï  F) C¸ÁìA 
8. PÁfgÀAUÀ : C¸ÁìA : : Vgï : _______ 
C) ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À D) UÀÄdgÁvï   
E) PÀ£ÁðlPÀ  F) PÉÃgÀ¼À 
 
MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
1. CgÀtåUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
£ÉÊ¸ÀVðPÀ CxÀªÁ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÉÆÃ¶vÀ ªÀÈPÀë ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 

¸À À̧å¸ÀAPÀÄ®UÀ½AzÀ DªÀj¹zÀ «±Á® ¨sÀÆ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß 
‘CgÀtå’ (PÁqÀÄ) JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 

 
2. ªÀÄgÀÄ s̈ÀÆ«Ä À̧¸ÀåªÀUÀð«gÀÄªÀ ¥ÀæzsÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
PÀUÀÎ°, UÉÆ§â½, PÀ½î, RdÆðgÀ, vÁ¼É ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 
 
3. CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
CgÀtå£Á±À, «Äw«ÄÃjzÀ CgÀtå À̧A¥ÀwÛ£À ¸ÀªÀÄUÀæÀ ¤AiÀÄAvÀæt 

ºÁUÀÆ CgÀtå ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ½UÉ ‘CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÉ’ 
J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

4. ªÀ£ÀåfÃ«zsÁªÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
ªÀ£ÀfÃ«UÀ½UÉ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀÄªÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀ£ÀåfÃ«zsÁªÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄªÀgÀÄ. 
 
5. PÀ£ÁðlPÀzÀ°ègÀÄªÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 
§Ar¥ÀÄgÀ, §£ÉßÃgÀÄWÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÀºÉÆ¼É 

PÀ£ÁðlPÀzÀ°ègÀÄªÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÁå£ÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
 
6. CgÀtåUÀ¼À «zsÀUÀ¼À ¤zsÁðgÀPÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
ªÁAiÀÄÄUÀÄt, ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯ÉäöÊ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ. 
 
7. PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀ£ÀåfÃ«zsÁªÀÄUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
zÁAqÉÃ°, s̈ÀzÀ,æ vÀ®PÁªÉÃj, ©½VjgÀAUÀ£À¨ÉlÖ. 
 
8. s̈ÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå ªÀ£ÀåfÃ«zsÁªÀÄUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
CuÁÚªÀÄ¯ÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÀÄ¯ÉÊ (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ), zÁAqÉÃ°, 

¨sÀzÀ,æ vÀ®PÁªÉÃj, ©½VjgÀAUÀ£À¨ÉlÖ (PÀ£ÁðlPÀ), 
¥ÉjAiÀiÁgï (PÉÃgÀ¼À), £ÁUÁdÄð£À ¸ÁUÀgÀ (vÉ®AUÁt), 
¨sÀgÀvï¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁxÀA¨ÉÆÃgÀ (gÁd¸ÁÛ£À), ªÀiÁ£À¸À 
(C¸ÁìA), d®Ý¥ÁgÀ (¥À.§AUÁ¼À) ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ. 

 
9. s̈ÀgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 
PÁfgÀAUÀ (C¸ÁìA), À̧ÄAzÀgÀ§£À (¥À.§AUÁ¼À), PÁ¨Éðmï 

(GvÀÛgÁAZÀ®), Vgï (UÀÄdgÁvï), PÀ£Áí (ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉÃ±À), 
§Ar¥ÀÄgÀ, §£ÉßÃgÀÄWÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÀºÉÆ¼É (PÀ£ÁðlPÀ), 
¸ÀjPÀë (gÁd¸ÁÛ£À) zsÀÄzÀªÀ (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±À) vÉÆqÉÆÃ§ 
(ªÀÄºÁgÁµÀÖç) EvÁå¢. 

 
JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
1. fÃªÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁªÀ®AiÀÄUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 



fÃ«UÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄgÀ£ÀÄß 
EzÀgÀ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ fÃ« ¸ÀAgÀPÀëuÁ 
ªÀ®AiÀÄUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ. 

 
2. CgÀtåUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ w½¹. CxÀªÁ PÁqÀÄ 

gÀPÀëuÉ¬ÄAzÁUÀÄªÀ ¯Á s̈ÀUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 

 ¥ÀævÀåPÀëªÁV ªÀÄgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄvÀÛªÉ.  
 CªÀÅ ¸ËzÉ ZË©Ã£É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ PÀZÁÑ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÁV 

§¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄªÀªÀÅ.  
 CgÀtåUÀ¼ÀÄ eÁ£ÀÄªÁgÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÉÄÃªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ 

d£ÀjUÉ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀÄvÀÛªÉ. 

 CgÀtåUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ªÉÄÃ¯ÉäöÊ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÀAgÀQë¸ÀÄvÀÛªÉ, ºÀjAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À gÀ̈ sÀ̧ ÀªÀ£ÀÄß «ÄvÀUÉÆ½¹, 
¥ÀæªÁºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÉvÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛªÉ.  

 ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ,  
 ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ ªÀÈ¢ÞUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. 

ªÁAiÀÄÄUÀÄtªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£À UÉÆ½¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÀjAiÀiÁªÀgÀt (JPÁ¯ÁfPÀ¯ï) ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÀ£ÀÄß 
PÁ¥ÁqÀ®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.  

 CªÀÅ ªÀ£Àå fÃ«UÀ½UÉ D±ÀæAiÀÄ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. 
3. s̈ÁgÀvÀzÀ CgÀtåzÀ ªÀÄÄRå «zsÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
1. GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ¤vÀåºÀjzÀétðzÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ.  
2. GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ J¯É GzÀÄj¸ÀÄªÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ. 
3. PÀÄgÀÄZÀ®Ä ¸À̧ Àå ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®Ä.  
4. ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«Ä ¸À̧ ÀåªÀUÀð. 
5. ¥ÀªÀðvÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ.  
6. ªÀiÁåAUÉÆæÃªï PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ. 
 
4. GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ¤vÀåºÀjzÀétðzÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«Ä 

PÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄÄRå ªÀåvÁå¸À w½¹. 
GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ¤vÀåºÀjzÀétðzÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ- 
250 Ȩ́A.«ÄÃ.UÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÁ¶ðPÀ ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄªÀ 

¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ.  
¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ F±Á£Àå gÁdå 
ªÀÄvÀÄÛ CAqÀªÀiÁ£ï-¤PÉÆÃ§gï ¢éÃ¥ÀUÀ¼À°è ºÀAaPÉAiÀiÁVªÉ. 
PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ zÀlÖªÁVªÉ ªÀÄvÀÄÛ E°è ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ JvÀÛgÀPÉÌ 

¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.  
CªÀÅ ¸ÀzÁ ºÀ¹gÁVgÀÄvÀÛªÉ.  
vÉÃUÀ, ©ÃmÉ, J¨ÉÆÃ¤, ªÀÄºÉÆUÀ¤, UÀÄeÁð£ï ªÀÄvÀÄÛ ZÀA¥À 

E°è ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ. 
ªÀÄgÀÄ s̈ÀÆ«Ä PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ- 
10-50 Ȩ́A.«ÄÃ. ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄªÀ s̈ÁUÀUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.  
gÁd¸ÁÛ£À, ¥ÀAeÁ¨ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀjAiÀiÁtUÀ¼À PÉ®¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

zÀR£ï ¥Àæ¸ÀÜ¨sÀÆ«ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ.  
PÀUÀÎ°, UÉÆ§â½, PÀ½î, RdÆðgÀ, vÁ¼É ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ E°è 

PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ. 
 
5. ªÀiÁ£ÀÆì£ï PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁåAUÉÆæÃªï PÁqÀÄUÀ¼À ªÀåvÁå¸À 

¥ÀnÖ ªÀiÁr. 
ªÀiÁ£ÀÆì£ï PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ- 

100-200 ¸ÉA.«ÄÃ. ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄªÀ s̈ÁUÀUÀ¼À°è PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ. 
¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À ¥ÀÆªÀð ¨sÁUÀ, ªÀÄºÁgÁµÀÖç, PÀ£ÁðlPÀ, 
PÉÃgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdåUÀ¼À°è ºÀAaPÉ. 

¨ÉÃ¹UÉAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°è vÀªÀÄä J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß GzÀÄj¸ÀÄvÀÛªÉ.  
vÉÃUÀ, ¸À¯É, ²æÃUÀAzsÀ, PÉAzÁ¼À, vÀ¥À¹ªÀÄgÀ, ªÀÄwÛ, zÉÆqÀØ¨ÁUÉ, 

ªÀiÁªÀÅ, ¨ÉÃªÀÅ, ºÀÄt¸É 
ªÀiÁåAUÉÆæÃªï PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ- 
C¢üPÀ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄªÀ dªÀÅUÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À, £À¢ªÀÄÄRd ¨sÀÆ«Ä 

ªÀÄvÀÄÛ G§âgÀ«½vÀUÀ¼ÀÄ¼Àî ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀUÀ¼À°è 
PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀÆªÀð PÀgÁªÀ½AiÀÄ 
£À¢ªÀÄÄRd ¨sÀÆ«ÄUÀ¼À°è 

ºÉZÀÄÑ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ. 
¸ÀÄAzÀj, ¨ÉvÀÛ, djVqÀ, vÁ¼É, PÀAzÁ¼É, PÉÃ¢UÉ ¨É¼É. 
 
6. »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ CgÀtåUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹./ ¥ÀªÀðvÀ PÁqÀÄUÀ¼À §UÉÎ 

§gÉ¬Äj. 
¥ÀªÀðvÀUÀ¼À E½eÁgÀÄUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ À̧¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß 

‘¥ÀªÀðvÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ’ J£ÀÄßªÀgÀÄ.  
CªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ°è »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ 

¤Ã®Vj ¨ÉlÖUÀ¼À°è PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ.  
E°è ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄgÀUÀ¼ÉAzÀgÉ; NPï, ZȨ́ ÀÖ£Àmï, D±ï, 

©ÃZï, ¥ÉÊ£ï, ¹qÁgï, À̧Æàç¸ï, ¥sÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¯ï£Àmï.  
  
7. ªÀÄgÀÄ s̈ÀÆ«Ä CgÀtåUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 

 10-50 Ȩ́A.«ÄÃ. ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄªÀ s̈ÁUÀUÀ¼À°è PÀAqÀÄ 
§gÀÄvÀÛzÉ.  

 gÁd¸ÁÛ£À, ¥ÀAeÁ¨ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀjAiÀiÁtUÀ¼À PÉ®¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ zÀR£ï ¥Àæ¸ÀÜ¨sÀÆ«ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ.  

 PÀUÀÎ°, UÉÆ§â½, PÀ½î, RdÆðgÀ, vÁ¼É ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ E°è 
PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ. 

 
8. CgÀtå £Á±ÀPÉÌ ªÀÄÄRå PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 
PÀÈ¶ PÉëÃvÀæzÀ «¸ÀÛgÀuÉ, gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊ®Ä ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 

¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt, PÉÊUÁjQÃPÀgÀt, 
£ÀUÀjÃPÀgÀt, CwAiÀiÁV ªÉÄÃ¬Ä¸ÀÄ«PÉ, PÁrÎZÀÄÑ 
ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ. 

 
9. s̈ÁgÀvÀzÀ fÃ« ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
¤Ã®Vj, £ÀAzÁzÉÃ«, £ÉÆÃPÉæPï, ªÀiÁ£À À̧, UÉæÃmï ¤PÉÆÃ§gï, 

ªÀÄ£ÁßgïSÁj, ¸ÀÄAzÀgÀ§£À, ¹«Ä°¥Á¯ï, PÁAZÀ£ÀdAUÀ, 
¥ÀZÀªÀiÁíj, CUÀ̧ ÀÜöåªÀÄ¯ÉÊ, ¢§Äæ, ¸ÉÊSÉÆÃªÀ, ¢¨ÁAUï 
EvÁå¢. 

 
10.  s̈ÁgÀvÀzÀ gÉÃSÁ £ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ CzÀgÀ°è UÀÄgÀÄw¹. 
C) fÃ« ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ 
D) ¸Áé¨sÁ«ÄPÀ À̧¸ÀåªÀUÀðUÀ¼ÀÄ. 
E) ªÀ£Àå fÃ«zsÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 
F) gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÁå£ÀUÀ¼ÀÄ 
G) ¥ÀæªÀÄÄR gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÁå£ÀUÀ¼ÀÄ. 
 

 



6. ¨sÁgÀvÀzÀ d®¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 
§ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
1. EzÀÄ s̈ÁgÀvÀzÀ Cw GzÀÝªÁzÀ £À¢. 
C) UÀAUÁ £À¢  D) ¹AzÀÆ£À¢   
E) §æºÀä¥ÀÄvÀæ   F) UÉÆÃzÁªÀj £À¢. 
 
2. EªÀÅUÀ¼À°è Cw GzÀÝªÁzÀ £À¢. 
C) UÀAUÁ £À¢  D) ¹AzsÀÆ£À¢   
E) §æºÀä¥ÀÄvÀæ   F) UÉÆÃzÁªÀj £À¢. 
 
3. zÀQët s̈ÁgÀvÀzÀ Cw GzÀÝªÁzÀ £À¢. 
C) UÀAUÁ £À¢  D) ¹AzÀÆ£À¢  
E) §æºÀä¥ÀÄvÀæ   F) UÉÆÃzÁªÀj £À¢. 
4. s̈ÁgÀvÀzÀ ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR / Cw zÉÆqÀØ ¤ÃgÁªÀj 

«zsÁ£À. 
C) ¨Á«  D) PÁ®ÄªÉ   
E) PÉgÉ  F) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj. 
 
5. EAzÀÄ s̈ÁgÀvÀzÀ°è Cw ºÉZÀÄÑ ¥ÀæZÀ°vÀUÉÆAqÀ ¤ÃgÁªÀj 

«zsÁ£À. 
C) vÉgÉzÀ ¨Á«  D) PÁ®ÄªÉ  

  
E) PÉÆ¼ÀªÉ¨Á«  F) PÉgÉ 
6. EzÀgÀ ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ dªÁ¨ÁÝj ¸ÀPÁðgÀ 

ªÀiÁqÀ É̈ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 
C) ¨Á«  D) PÁ®ÄªÉ   
E) PÉgÉ  F) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj. 
 
7. s̈ÁgÀvÀzÀ°è EwÛÃZÉUÉ PÉgÉ ¤ÃgÁªÀj PÀrªÉÄ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ 

¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÁgÀt. 
C) ºÀÆ¼ÀÄ vÀÄA§Ä«PÉ  
D) ªÉZÀÑzÁAiÀÄPÀ  
E) PÉgÉUÀ¼ÀÄ IÄvÀÄPÁ°PÀªÁVªÉ.  
F) D¸ÀQÛ PÀrªÉÄ. 
 
8. EzÉÆAzÀÄ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ AiÉÆÃd£É. 
C) zÁªÉÆÃzÀgï D) ¨ÁPÁæ-£ÀAUÀ¯ï   
E) »gÁPÀÄqï  F) PÉÆÃ¹ 
 
MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
1. ¤ÃgÁªÀj JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
PÀÈ¶ GzÉÝÃ±ÀPÉÌ PÀÈvÀPÀªÁV ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

‘¤ÃgÁªÀj’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 
2. ¹AzsÀÆ£À¢AiÀÄ GUÀªÀÄ¸ÁÜ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
PÉÊ¯Á¸À ¥ÀªÀðvÀ (n¨Émï) 
3. »gÁPÀÄqï CuÉPÀlÖ£ÀÄß AiÀiÁªÀ £À¢UÉ PÀlÖ¯ÁVzÉ? 
ªÀÄºÁ£À¢. 
4. ««zÉÆÃzÉÝÃ±À £À¢ PÀtÂªÉ AiÉÆÃd£É JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
««zsÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ À̧ÄªÀ £À¢ PÀtÂªÉ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß 

««zsÉÆÃzÉÝÃ±À £À¢ PÀtÂªÉ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 
5. GvÀÛgÀ s̈ÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR £À¢UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj. 

¹AzsÀÆ, UÀAUÁ, AiÀÄªÀÄÄ£Á ªÀÄvÀÄÛ §æºÀä¥ÀÄvÀæ. 
 
6. ¹AzsÀÆ£À¢AiÀÄ G¥À£À¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
jhÄÃ®A, aÃ£Á¨ï, ©AiÀiÁ¸ï. gÁ« ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀmÉèÃeï. 
7. UÀAUÁ £À¢ J°è GUÀªÀÄ ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ? 
UÀAUÉÆÃwæ JA§°è GUÀªÀÄ ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ. 
8. UÀAUÁ £À¢AiÀÄ GzÀÝªÁzÀ G¥À£À¢ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
AiÀÄªÀÄÄ£À. 
9. zÀQët s̈ÁgÀvÀzÀ £À¢UÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 
ªÀÄºÁ£À¢, UÉÆÃzÁªÀj, PÀÈµÀÚ, PÁªÉÃj, £ÀªÀÄðzÁ, vÁ¦ 

ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À G¥À£À¢UÀ¼ÀÄ. 
10. UÉÆÃzÁªÀj £À¢ J°è GUÀªÀÄ ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ? 
vÀæAiÀÄA§PÀ. 
11. PÀÈµÀÚ £À¢ J°è GUÀªÀÄ ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ? 
ªÀÄºÀ§¯ÉÃ±ÀégÀ. 
12. PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ G¥À£À¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
ºÉÃªÀiÁªÀw, ²A±Á, PÀ©¤, CPÁðªÀw, ®PÀëöätwÃxÀð, 

¸ÀÄªÀuÁðªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀªÁ¤UÀ¼ÀÄ 
13. EwÛÃZÉUÉ §A¢gÀÄªÀ ¤ÃgÁªÀj «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ªÀÄvÀÄÛ ¹A¥ÀqÀuÉ ¤ÃgÁªÀj 
14. ̈ sÁgÀvÀzÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ««zsÉÆÃzÉÝÃ±À £À¢PÀtÂªÉ AiÉÆÃd£É 

AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
zÁªÉÆÃzÀgÀ £À¢ PÀtÂªÉ AiÉÆÃd£É. 
15. ‘§AUÁ¼ÀzÀ zÀÄRBzÀ £À¢’ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
zÁªÉÆÃzÀgÀ £À¢. 
16. ̈ sÁgÀvÀzÀ É̄èÃ GzÀÝªÁzÀ CuÉPÀlÄÖ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
»gÁPÀÄqï CuÉPÀmÉÖAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ¯ÉèÃ GzÀÝªÁzÀÄzÀÄ. 
17. vÀÄAUÀ s̈ÀzÀæ AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¤ªÀiÁðtUÉÆAqÀ d¯Á±ÀAiÀÄ 

AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
“¥ÀA¥À¸ÁUÀgÀ” 
 
JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
1. zÁªÉÆÃzÀgÀ £À¢AiÀÄ£ÀÄß ‘§AUÁ¼ÀzÀ zÀÄRBPÁj £À¢’ JAzÀÄ 

PÀgÉAiÀÄ®ÁVvÀÄÛ.KPÉ? 
zÁªÉÆÃzÀgÀ £À¢ ªÀÄ¼ÉUÁ®zÀ°è ¥ÀæªÁºÀ¢AzÀ GQÌ ºÀjzÁUÀ 

¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£À ªÀ¸ÀwUÀ½UÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. 
 
2. ¤ÃgÁªÀj JAzÀgÉÃ£ÀÄ? s̈ÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¤ÃgÁªÀj 

«zsÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹.  
PÀÈ¶ GzÉÝÃ±ÀPÉÌ PÀÈvÀPÀªÁV ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

‘¤ÃgÁªÀj’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 
¨Á«, PÁ®ÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉgÉ ¤ÃgÁªÀj «zsÁ£ÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ 

EwÛÃZÉUÉ EvÀgÉ «zsÁ£ÀUÀ¼ÁzÀ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ªÀÄvÀÄÛ 
¹A¥ÀqÀuÉ ¤ÃgÁªÀjUÀ¼ÀÆ gÀÆrüUÉ §A¢ªÉÉ. 

3. s̈ÁgÀvÀzÀ°è ¤ÃgÁªÀj KPÉ CvÁåªÀ±ÀåPÀ? 

 ¨sÁgÀvÀªÀÅ PÀÈ¶ ¥ÀæzsÁ£À zÉÃ±À.  
 PÀÈ¶UÉ CªÀ±ÀåPÀªÁzÀµÀÄÖ ºÁUÀÆ ¤gÀAvÀgÀªÁzÀ ¤Ãj£À 

¸ÀgÀ§gÁdÄ CvÀåUÀvÀå.  

 ¨sÁgÀvÀzÀ PÀÈ¶AiÀÄÄ §ºÀÄªÁV ªÀiÁ£ÀÆì£ï 
ªÀÄ¼ÉAiÀÄ£ÁßzsÀj¹zÉ. DzÀgÉ ªÀÄ¼ÉAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄÄ 
IÄvÀÄPÁ°PÀ, CPÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉÀÉ¬ÄAzÀ PÀÆrzÉ.  



 PÉ®ªÀÅ ¨É¼ÉÀUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÁUÀÆ ¤gÀAvÀgÀªÁzÀ 
¤Ãj£À ¥ÀÆgÉÊPÉ CUÀvÀå.  

 s̈ÀvÀÛ. PÀ§Äâ, EvÁå¢UÀ¼À®Ä ¤ÃgÁªÀj¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå. 
»ÃUÁV ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå CvÀåUÀvÀå. 

 
4. ««zsÉÆÃzÉÝÃ±À £À¢ PÀtÂªÉ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
««zsÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ À̧ÄªÀ £À¢ PÀtÂªÉ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß 

««zsÉÆÃzÉÝÃ±À £À¢ PÀtÂªÉ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ.  
1) ¤ÃgÁªÀj ¥ÀÆgÉÊPÉ.   
2) ¥ÀæªÁºÀUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt. 
3) d® «zÀÄåvï vÀAiÀiÁjPÉ.   
4) ªÀÄtÂÚ£À À̧ªÉvÀ ¤AiÀÄAvÀæt. 
5) M¼À£Ár£À £ËPÁAiÀiÁ£À.  
6) M¼À£Ár£À «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ. 
 
5. ¨Á« ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀAaPÉ PÀÄjvÀÄ 

§gÉ¬Äj. 
 zÉÃ±ÀzÀ ±ÉÃ. 60.7 ¨sÁUÀªÀÅ ¨Á« ¤ÃgÁªÀj ºÉÆA¢zÉ.  
 ¨Á« ¤ÃgÁªÀj PÀrªÉÄ ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°èAiÀÄÆ 

¸ÁzsÀå.. 

 PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ°è ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¨Á« vÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.  
 ªÉZÀÑzÁAiÀÄPÀ vÀAvÀæeÁÕ£À É̈ÃPÁV®è.  

 ¸ÀtÚ ¨sÀÆ »qÀÄªÀ½ gÉÊvÀjUÀÆ EzÀÄ ®¨sÀåªÁUÀ§®èzÀÄ. 
6. §æºÀä¥ÀÄvÀæ £À¢ PÀÄjvÀÄ n¥ÀàtÂ §gÉ¬Äj. 
EzÀÄ ªÀiÁ£À À̧ À̧gÉÆÃªÀgÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À ZÉªÀÄAiÀÄAUïqÀAUï 

JA§°è (n¨Émï) GUÀªÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. DgÀA¨sÀzÀ°è 
¥ÀÆªÁð©üªÀÄÄRªÁV ºÀjzÀÄ CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è 
QjzÁzÀ PÀAzÀgÀªÉÇAzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß 
¥ÀæªÉÃ²¸ÀÄvÀÛzÉ. D£ÀAvÀgÀ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ ºÀjAiÀÄÄvÁÛ 
¨ÁAUÁèzÉÃ±ÀzÀ°è zÀQëtPÉÌ wgÀÄV UÀAUÁ£À¢AiÉÆA¢UÉ 
¸ÉÃgÀÄªÀÅzÀÄ. EzÀgÀ GzÀÝ 2589 Q.«ÄÃ.UÀ¼ÀÄ. 

 
7. D®ªÀÄnÖ AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹. 

 D®ªÀÄnÖAiÀÄÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉÃªÁr 
vÁ®ÆèQ£À MAzÀÄ UÁæªÀÄ. 

 E°è PÀÈµÀÚ £À¢UÉ CqÀØ¯ÁV ¤«Äð¸À¯ÁzÀ MAzÀÄ CuÉPÀlÄÖ 
ªÀÄvÀÄÛ 1 d®«zÀåvï vÀAiÀiÁjPÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀ EzÉ. 

 EzÀÄ GvÀÛgÀPÀ£ÁðlPÀzÀ CwzÉÆqÀØ ««zÉÆÃzÉÝÃ±À £À¢ 
PÀtÂªÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁVzÉ. 

 ¤ÃgÁªÀj ¥ÀÆgÉÊPÉ, PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ 
d®«zÀÄåZÀÒQÛ vÀAiÀiÁjPÉUÀ¼ÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå 
GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÁVªÉ.  

 
8. s̈ÁgÀvÀzÀ gÉÃSÁ £ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ CzÀgÀ°è F PÉ¼ÀV£À 

¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 
¥ÀæªÀÄÄR ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ 
¥ÀæªÀÄÄR £À¢UÀ¼ÀÄ 
 

 

7. ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 
1. K¦æ¯ï ªÉÄÃ wAUÀ¼À°è ¢ézÀ¼À zsÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß 

É̈¼É¸ÀÄªÀÅG F §UÉAiÀÄ É̈Ã¸ÁAiÀÄPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. 
C) ªÀÄÄAUÁgÀÄ  D) »AUÁgÀÄ   
E) eÁqï  F) fÃªÀ£ÁzsÁgÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ 
2. F gÁdåzÀ°è Cw ºÉZÀÄÑ s̈ÀvÀÛ ¨É¼ÉAiÀÄ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
C) ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À D) DAzÀæ ¥ÀæzÉÃ±À  
E) GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±À F) PÀ£ÁðlPÀ 
3. s̈ÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR £Áj£À É̈¼É. 
C) vÀA¨ÁPÀÄ-PÀ§Äâ D) ¨sÀvÀÛ-PÀ§Äâ   
E) ºÀwÛ-¸Ét§Ä  F) ZÀºÁ-PÁ¦ü 
4. ¤ªÀé¼À ¸ÁUÀÄªÀ½ ¨sÀÆ«Ä _______ gÁdåUÀ¼À°è Cw PÀrªÉÄ 

EzÉ. 
C) GvÀÛgÀ  D) zÀQët   
E) ªÁAiÀÄÄªÀå  F) F±Á£Àå 
5. EzÀÄ s̈ÁgÀvÀzÀ°è Cw s̈ÁUÀzÀ°è CªÀj¹zÉ. 
C) ¤ªÀé¼À ¸ÁUÀÄªÀ½ ¥ÀæzÉÃ±À.    
D) CgÀtå ¥ÀæzÉÃ±À.   
E) PÀÈ¶UÁV zÉÆgÉAiÀÄzÀ s̈ÀÆ«Ä.    
F) ¥Á¼ÀÄ¨sÀÆ«Ä, 
6. EzÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÁgÀzÀ PÉÆgÀvÉ¬ÄAzÁV PÀÈ¶UÉ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀzÉÃ 

©nÖgÀÄªÀ s̈ÀÆ«ÄAiÀiÁVzÉ. 
C) ¤ªÀé¼À ¸ÁUÀÄªÀ½ ¥ÀæzÉÃ±À.    
D) §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÀ PÀÈ¶ AiÉÆÃUÀå s̈ÀÆ«Ä.  
E) PÀÈ¶UÁV zÉÆgÉAiÀÄzÀ ¨sÀÆ«Ä.    
F) ¥Á¼ÀÄ¨sÀÆ«Ä, 
7. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ CªÀiÁ£ÀåUÉÆAqÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ¥ÀzÀÝw. 
C) ªÀUÁðªÀuÉ É̈Ã¸ÁAiÀÄ  
D) ¹ÜgÀ É̈Ã¸ÁAiÀÄ. 
E) Mt ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ     
F) DzÀæð ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ 
8. ¤ÃgÁªÀj £ÉgÀ«®èzÉÃ É̈¼ÉAiÀÄ§ºÀÄzÁzÀ É̈Ã¸ÁAiÀÄzÀ «zsÁ£À 
C) ªÀUÁðªÀuÉ É̈Ã¸ÁAiÀÄ     
D) ¹ÜgÀ É̈Ã¸ÁAiÀÄ. 
E) Mt ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ     
F) DzÀæð É̈Ã¸ÁAiÀÄ 
 
MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
1. s̈ÀÆ§¼ÀPÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
CgÀtå, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®Ä EvÁå¢UÀ¼ÀAvÀºÀ ««zsÀ 

GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
‘¨sÀÆ§¼ÀPÉ’ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

 
2. £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ É̈Ã¸ÁAiÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
«±Á®ªÁzÀ vÉÆÃlUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ §AqÀªÁ¼À ºÀÆr, ªÁtÂdå 

GzÉÝÃ±À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ ¸ÁUÀÄªÀ½UÉ 
‘£ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ É̈Ã¸ÁAiÀÄ’ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

 
3. ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AUÁgÀÄ É̈¼ÉIÄvÀÄUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
ªÀÄ¼ÉUÁ®zÀ°è CAzÀgÉ dÆ£ï- dÄ¯ÉÊ wAUÀ¼À°è ©vÀÛ£É ªÀiÁr, 

¸É¥ÉÀÖA§gï-CPÉÆÖÃ§gïUÀ¼À°è ¨É¼É PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 



 
4. ¥Á¤ÃAiÀÄ É̈¼ÉUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
DºÁèzÀPÀgÀ ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄªÀ 

¨É¼ÉUÀ½UÉ ¥Á¤ÃAiÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼ÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. 
 
5. s̈ÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå É̈¼É IÄvÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
1) ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨É¼É IÄvÀÄ.  
2) »AUÁgÀÄ É̈¼É IÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  
3) eÁÊqï ¨É¼É IÄvÀÄ. 
 
6. É̈¼É¬ÄqÀÄªÀ ªÀiÁzÀj JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ°è ««zsÀ ¨É¼ÉUÀ½AzÀ DªÀj¹gÀÄªÀ 

¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß ‘¨É¼É¬ÄqÀÄªÀ ªÀiÁzÀj’ J£ÀÄßªÀgÀÄ.  
  
7. «Ä±Àæ É̈Ã¸ÁAiÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
¨É¼ÉUÀ¼À ¸ÁUÀÄªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀÄ¥Á®£É eÉÆvÉeÉÆvÉAiÀiÁV 

¸ÁUÀÄªÀ PÀÈ¶«zsÁ£À. 
 
8. fÃªÀ£ÁzsÁgÀ É̈Ã¸ÁAiÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
gÉÊvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÀÄlÄA§zÀ §¼ÀPÉUÁV ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ PÀÈ¶  
¥ÀzÀÞwUÉ ‘fÃªÀ£ÁzsÁjvÀ É̈Ã¸ÁAiÀÄ’ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
 
9. vÀéjvÀ/ ¸ÁAzÀæ É̈Ã¸ÁAiÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
aPÀÌ ¨sÀÆ»qÀÄªÀ½AiÀÄ°è C¢üPÀ §AqÀªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß 

vÉÆqÀV¸ÀÄªÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ¥ÀzÀÞwUÉ ‘¸ÁAzÀæ É̈Ã¸ÁAiÀÄ’ 
J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

 
10. PÀ§Äâ AiÀiÁªÀ PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ ªÀÄÄRå PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛªÁVzÉ, 
PÀ§Äâ, ¸ÀPÀÌgÉ, ¨É®è ªÀÄvÀÄÛ RAqÀ¸ÁjUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉUÉ ªÀÄÄRå 

PÀZÁÑªÀ̧ ÀÄÛ. 
 
11. ªÁtÂdå É̈¼É JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
ªÁå¥ÁgÀzÀ GzÉÝÃ±ÀPÁÌV ºÀtUÀ½PÉAiÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß zÉÆqÀØ 

¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ PÀÈ¶«zsÁ£ÀPÉÌ ‘ªÁtÂdå ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ’ 
J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

 
12. £ÁgÀÄ É̈¼É JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
dªÀ½ GzÀåªÀÄUÀ½UÉ CUÀvÀåªÁzÀ PÀZÁÑ¥ÀzÁxÀð ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ 

¨É¼ÉUÀ½UÉ ‘£ÁgÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ’ J£ÀÄßªÀgÀÄ.  
 
13. ¥ÀÄµÀàPÀÈ¶ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
ªÀiÁgÁlPÁÌV ºÀÆªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀÄªÀ½ ªÀiÁqÀÄªÀ PÀ¯ÉUÉ ‘¥ÀÄµÀà 

PÀÈ¶’ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
 
JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
1. £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ É̈Ã¸ÁAiÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. 
ªÀiÁgÁlPÁÌV «±Á®ªÁzÀ vÉÆÃlUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 

MAzÀÄ É̈¼ÉAiÀÄ ¸ÁUÀÄªÀ½UÉ ‘£ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ’ 
J£ÀÄßªÀgÀÄ.  

ZÀºÀ, PÁ¦ü, gÀ§âgï ªÀÄvÀÄÛ vÉAUÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ 
¨É¼ÉUÀ¼ÁVªÉ. 

 

2. RjÃ¥sï ªÀÄvÀÄÛ gÀ© É̈¼É IÄvÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸À w½¹. 
ªÀÄÄAUÁgÀÄ (RjÃ¥sï) É̈¼É IÄvÀÄ :  
ªÀÄ¼ÉUÁ®zÀ°è ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨É¼É IÄvÀÄ 

J£ÀÄßªÀgÀÄ.  
dÆ£ï- dÄ¯ÉÊ wAUÀ¼À°è ©vÀÛ£É ªÀiÁr. ¸É¥ÉÀÖA§gï-

CPÉÆÖÃ§gïUÀ¼À°è ¨É¼É PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  
¨sÀvÀÛ, gÁV, eÉÆÃ¼À, ºÀwÛÛ, £É®PÀqÀ¯É, vÀA¨ÁPÀÄ EvÁå¢. 
»AUÁgÀÄ (gÁ©) É̈¼É IÄvÀÄ : 
ZÀ½UÁ®zÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ É̈¼É. 
CPÉÆÖÃ§gï-£ÀªÉA§gïUÀ¼À°è ©vÀÛ£É ªÀiÁr, ¥sÉ§ÄæªÀj-ªÀiÁZïð 

wAUÀ¼À°è ¨É¼É PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 
UÉÆÃ¢ü, ¨Á°ð, PÀqÀ¯É, £ÁgÀUÀ̧ É, EvÁå¢. 
 
3. PÀ§Äâ É̈Ã¸ÁAiÀÄPÉÌ É̈ÃPÁUÀÄªÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 

C¢üPÀ GµÁÚA±À 21 jAzÀ 26 ¸É ªÀÄvÀÄÛ  
C¢üPÀ ªÀÄ¼É 100 jAzÀ 150 Ȩ́A«ÄÃ CªÀ±ÀåPÀ.  
PÀ§Äâ ¨É¼ÉUÉ ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄvÀÄÛ eÉÃr «Ä²ævÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ 
ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀªÀÅ. 
¤ÃgÁªÀj CªÀ±Àå. 
 
4. s̈ÁgÀvÀzÀ°è vÉÆÃlUÁjPÉAiÀÄ ªÀÄºÀvÀé PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹. 

 ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ s̈ÀÆ§¼ÀPÉ,  
 £ÉÊ¸ÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À DzÀ±ÀðzÁAiÀÄPÀ §¼ÀPÉ  

 UÁæ«ÄÃt ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¥ÀjtÂvÀ GzÉÆåÃUÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ. 
 ¨sÁgÀvÀzÀ PÀÈ¶AiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀUÉÆ½¸À®Ä 

GvÉÛÃd£ÀÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.  
 EzÀÄ gÀ¥sÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ  
 DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
5. s̈ÁgÀvÀzÀ s̈ÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ s̈ÁªÀ ©ÃgÀÄªÀ 

CA±ÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
¨sÀÆ ªÉÄÃ¯ÉäöÊ ®PÀët, ªÁAiÀÄÄUÀÄt, ªÀÄtÄÚ, d£À¸ÁAzÀævÉ, 

¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. 
 
6. s̈ÁgÀvÀzÀ s̈ÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ «zsÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
1. ¤ªÀé¼À ¸ÁUÀÄªÀ½ ¥ÀæzÉÃ±À.  
2. CgÀtå ¥ÀæzÉÃ±À.  
3. PÀÈ¶UÁV zÉÆgÉAiÀÄzÀ ¨sÀÆ«Ä.  
4. ¥Á¼ÀÄ¨sÀÆ«Ä,  
5. §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÀ PÀÈ¶ AiÉÆÃUÀå¨sÀÆ«Ä.  
6. SÁAiÀÄA ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÉÆÃªÀiÁ¼À.  
7. EvÀgÉ 
 
7. “PÀÈ¶ s̈ÁgÀvÀzÀ DyðPÀvÉAiÀÄ É̈£Éß®Ä§Ä” «±ÉèÃ¶¹. 
 ¨sÁgÀvÀªÀÅ PÀÈ¶ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ zÉÃ±À.  
 zÉÃ±ÀzÀ ±ÉÃ. 65 ¨sÁUÀªÀÅ PÀÈ¶ DzsÀj¹zÉ.  
 zÉÃ±ÀzÀ DyðPÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÆ PÀÈ¶AiÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÁßzsÀj¹zÉ. 



 ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀÈ¶AiÀÄÄ fÃªÀ£ÁzsÁjvÀ ¥ÀæªÀÄÄR 
ªÀÄÆ®ªÁVzÉ. d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁ£ÀÄªÁgÀÄUÀ½UÉ CUÀvÀåªÁzÀ 
DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ ªÀÈwÛ.  

 gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÆ® DPÀgÀªÁVzÉ.  
 zÉÃ±ÀzÀ vÀÈwÃAiÀÄ ªÀÈwÛUÀ¼ÁzÀ ¸ÁjUÉ, ªÁå¥ÁgÀ, ¨ÁåAQAUï, 

«ªÉÄ, gÀ¥sÀÄÛ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.  
 EzÀÄ ºÀ®ªÀÅ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¥ÀæUÀwUÀÆ £ÉgÀªÁUÀÄªÀÅzÀÄ. GzÁ: 

ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸Ét§Ä dªÀ½, ¸ÀPÀÌgÉ PÉÊUÁjPÉ EvÁå¢.  

 eÉÆvÉUÉ zÉÃ±ÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ 
ªÉÄÃ®Æ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. 

 
8. PÀÈ¶AiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
1. fÃªÀ£ÁzsÁjvÀ É̈Ã¸ÁAiÀÄ 
C) ªÀUÁðªÀuÉ É̈Ã¸ÁAiÀÄ 
D) ¹ÜgÀ fÃªÀ£ÁzsÁjvÀ É̈Ã¸ÁAiÀÄ 
2. ¸ÁAzÀæ É̈Ã¸ÁAiÀÄ 
3. ªÁtÂdå ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ 
4. «Ä±Àæt ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ 
5. £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ É̈Ã¸ÁAiÀÄ 
6. Mt ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ 
7. DzÀæð¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ 
8. ¤ÃgÁªÀj ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ. 
 
9. s̈ÁgÀvÀ ªÀÄÄRå É̈¼É IÄvÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 

MAzÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 
1) ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨É¼É IÄvÀÄ.  
2) »AUÁgÀÄ É̈¼É IÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  
3) eÁÊqï ¨É¼É IÄvÀÄ. 
1) ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨É¼É IÄvÀÄ- 
ªÀÄ¼ÉUÁ®zÀ°è ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨É¼É IÄvÀÄ 

J£ÀÄßªÀgÀÄ.  
dÆ£ï- dÄ¯ÉÊ wAUÀ¼À°è ©vÀÛ£É ªÀiÁr. ¸É¥ÉÀÖA§gï-

CPÉÆÖÃ§gïUÀ¼À°è ¨É¼É PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  
¨sÀvÀÛ, gÁV, eÉÆÃ¼À, ºÀwÛÛ, £É®PÀqÀ¯É, vÀA¨ÁPÀÄ EvÁå¢. 
 
10. ̈ É¼É¬ÄqÀÄªÀ ªÀiÁzÀj JAzÀgÉÃ£ÀÄ? CzÀgÀ PÁgÀtUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 
MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ°è ««zsÀ ¨É¼ÉUÀ½AzÀ DªÀj¹gÀÄªÀ 

¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß ‘¨É¼É¬ÄqÀÄªÀ ªÀiÁzÀj’ J£ÀÄßªÀgÀÄ.  
¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtUÀ¼ÉAzÀgÉ- ªÉÄÃ¯ÉäöÊ ®PÀët, ªÀÄtÄÚ, 

ªÁAiÀÄÄUÀÄt, ¨sÀÆ»qÀÄªÀ½AiÀÄ UÁvÀæ, ¤Ãj£À ¥ÀÆgÉÊPÉ, 
gÉÊvÀgÀ DyðPÀ ¥Àj¹Üw, vÀAvÀæeÁÕ£À EvÁå¢. 

 
11. ¥ÀÄµÀà É̈Ã¸ÁAiÀÄzÀ ªÀÄºÀvÀé w½¹. 
EzÀÄ gÉÊvÀgÀ DzÁAiÀÄ UÀ½PÉ, GzÉÆåÃUÀ CzÀgÀ®Æè 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÀÈwÛ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ zÉÃ±ÀzÀ 
gÀ¥sÀÄÛ  

ªÁå¥ÁgÀzÀ ªÀÈ¢ÞUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
12. ªÁAiÀÄÄªÀå s̈ÁgÀvÀzÀ°è UÉÆÃ¢ü Cw ªÀÄÄRå »AUÁgÀÄ 

É̈¼ÉAiÀiÁVzÉ. KPÉ? 

 UÉÆÃ¢ü ¸ÀªÀÄ²ÃvÉÆÃµÀÚ ªÀ®AiÀÄzÀ É̈¼É.  
 EzÀgÀ É̈Ã¸ÁAiÀÄPÉÌ ¸ÁzsÁgÀt GµÁÚA±À 10 jAzÀ 15 Ȩ́. 

ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¶ðPÀ ªÀÄ¼ÉAiÀÄ ºÀAaPÉ 50 jAzÀ 70 ¸ÉA.«ÄÃ. 
¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 ªÀÄgÀ¼ÀÄ «Ä²ævÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÄÚ F ¨É¼ÉUÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀªÀÅ.  
 F J¯Áè À̧¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀ s̈ÁgÀvÀzÀ°èzÀÄÝzÀjAzÀ E°è 

UÉÆÃ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉZÁÑV ¨É¼ÉzÀÄ ºÉZÁÑV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. 
 
13. ©Ã¼ÀÄ s̈ÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄPÉÌ ºÉÃUÉ §¼À¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ? 
 ©Ã¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è DzsÀÄ¤PÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 

G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ, 

 ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ, 

 GvÀÛªÀÄ ©Ãd, UÉÆ§âgÀ, gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß 
G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ 

 GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ AiÀÄAvÀæzÀ, vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 
ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄPÉÌ §¼À¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. 

 
14. «Ä±Àæ É̈Ã¸ÁAiÀÄzÀ ®PÀëtUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
¨É¼ÉUÀ¼À ¸ÁUÀÄªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀÄ¥Á®£É eÉÆvÉeÉÆvÉAiÀiÁV 

£ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 
ªÁtÂdå GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÆß PÀÆqÁ gÉÊvÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. 
15. ̈ sÁgÀvÀzÀ°è gÉÊvÀgÀÄ ºÉZÁÑV dÆ£ï-dÄ¯ÉÊ£À°è ©vÀÛ£É ªÀiÁr, 

CPÉÆÖÃ§gï £À°è E¼ÀÄªÀj ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. KPÉ? 
¨sÁgÀvÀzÀ ±ÉÃ 75 ¨sÁUÀ EzÉÃ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ¼É 

¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ gÉÊvÀgÀÄ ºÉZÁÒV dÆ£ï-
dÄ¯ÉÊ£À°è ©vÀÛ£É ªÀiÁr, CPÉÆÖÃ§gï £À°è E¼ÀÄªÀj 
¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 

 
s̈ÁgÀvÀzÀ gÉÃSÁ £ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ CzÀgÀ°è F ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 
UÀÄgÀÄw¹. 

ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ ZÀºÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 
PÀ§Äâ ªÀÄvÀÄÛ vÀA¨ÁPÀÄ 
§vÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃ¢. 
 
 

8. ಭಾರತದ ಖನಿಜ ಮತುು ಶಕು ಸಂಪನ್ ೆಲಗಳು 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 

1. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಾಧಿಕ ಕಬ್ರಾಣದ ಅದಿರು ಉತಾಪದಿಸುವ ರಾಜಾ  
ಎ)ಕನಾ್ಟಕ  ಬ್ರ)ಒಡಿಶ್ಾ  
ಸಿ)ಆಾಂಧ್ಾಪಾದ್ೋಶ  ಡಿ)ಮಹಾರಾಷರ 
2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಾಧಿಕ ಮಾಾಂಗನಿೋಸ್ಟ ಅದಿರು ಉತಾಪದಿಸುವ 
ರಾಜಾ 

ಎ)ಕನಾ್ಟಕ  ಬ್ರ)ಒಡಿಶ್ಾ  
ಸಿ)ಆಾಂಧ್ಾಪಾದ್ೋಶ  ಡಿ)ಮಹಾರಾಷರ 
3. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಾಧಿಕ ಬ್ಾಕ್ಕಿೈಟ್ ಅದಿರು ಉತಾಪದಿಸುವ ರಾಜಾ 



ಎ)ಕನಾ್ಟಕ  ಬ್ರ)ಒಡಿಶ್ಾ  
ಸಿ)ಆಾಂಧ್ಾಪಾದ್ೋಶ  ಡಿ)ಮಹಾರಾಷರ 
4. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಾಧಿಕ ಅಭರಕವನ್ುನ ಉತಾಪದಿಸುವ ರಾಜಾ 
ಎ)ಕನಾ್ಟಕ  ಬಿ)ಒಡಿಶಾ  
ಸಿ)ಆಂಧ್ರಪರದಕೋಶ  ಡಿ)ಮಹಾರಾಷರ  
5. ಪರಪಂರ್ದಲ್ಕಿೋ ಅತಿ ಹಕರ್ುಾ ಅಬರಕ ಉತಾಪದಿಸುವ ಮತುು ರಫುು 
ಮಾಡುವ ರಾಷರ. 

ಎ) ಭಾರತ್   ಬ್ರ) ಚೋನಾ  
ಸಿ) ರಷ್ಾಾ   ಡಿ) ಜಪಾನ್ 
6. ಇತಿುೋಚಕಗಕ ಅಭರಕದ ರಫುು ಕಡಿಮಯಾಗದಕ. ಏಕ್ಕಂದರಕ 
ಎ)ಅಭಾಕದ ಉತ್ಾಪದನ್ ಹಚ್ಾಚಗ್ಲದ ್ 
ಬಿ)ಅಭಾಕದ ನ್ಸಕ್ೋಪಗಳು ಬರಿದಾಗ್ಲವ್  
ಸಿ)ಗಬಣಮಟಟದ ಅಭಾಕ ಸಿಗಬತ್ತಿಲ್ಲ  
ಡಿ)ಹಲವು ರಾಷರಗಳು ಕೃತಕ ಅಭರಕವನ್ುನ ಉತಾಪದಿಸುತಿುವಕ 
7. ಭಾರತದ ಪರರ್ಮ ಪರಮಾಣು ಶಕು ಕ್ಕೋಂದರ 
ಎ) ಕೈ್ಗ    ಬ್ರ) ನರ್್ೋರ  
ಸಿ) ತ್ಾರಾಪಬರ   ಡಿ) ಕಲಾಪಕಾಂ 
8. ಕನಾುಟ್ಕದ ಪರಮುಖ ಪರಮಾಣು ಶಕು ಕ್ಕೋಂದರ  
ಎ) ಕೈ್ಗ    ಬ್ರ) ನರ್್ೋರ  
ಸಿ) ತ್ಾರಾಪಬರ   ಡಿ) ಕಲಾಪಕಾಂ 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. R¤d JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

 R¤dªÀÅ MAzÀÄ £ÉÊ À̧VðPÀ CeÉÊ«PÀ ªÀÄÆ®zsÁvÀÄªÁVzÀÄÝ 

CzÀÄ ¤UÀ¢vÀ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ s̈ËwPÀ 

UÀÄt zsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 

2. UÀtÂUÁjPÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  

 ¨sÀÆ«Ä¬ÄAzÀ R¤dUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉAiÀÄÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß 

‘UÀtÂUÁjPÉ’ J£ÀÄßªÀgÀÄ 

3. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÀ©âtzÀ ¤PÉÃë¥ÀªÀÅ J É̄è°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ? 

 PÉªÀÄätÄÚUÀÄAr, ºÉÆ À̧¥ÉÃmÉ, ¸ÉÆAqÀÆgÀÄ, 

PÀÄzÀÄgÉªÀÄÄRUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. 

4. ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

 «zÀÄåZÀÒQÛ GvÁàzÀ£ÉUÉ CUÀvÀåªÁVgÀÄªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß 

‘±ÀQÛ À̧A¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 

5. PÀ°èzÀÝ®Ä ºÉÃUÉ ¤ªÀiÁðtUÉÆArzÉ? 

 ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨sÀÆUÀ¨sÀðzÀ°è ºÀÄzÀÄV 

ºÉÆÃVzÀÝ ¸À¸ÁåªÀ±ÉÃµÀªÀÅ C¢üPÀ GµÁÚA±À ªÀÄvÀÄÛ 

MvÀÛqÀUÀ½AzÀ PÀ°èzÀÝ¯ÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆArzÉ. 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ªÀiÁåAUÀ¤Ã¸ï C¢j£À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ?  

 GPÀÄÌ vÀAiÀiÁjPÉUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ 

 ¨Áålj vÀAiÀiÁjPÉUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ  

 §tÚ vÀAiÀiÁjPÉUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ  

 UÁdÄ vÀAiÀiÁjPÉUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ  

 ¦AUÁtÂ ªÀ¸ÀÄÛ vÀAiÀiÁjPÉUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ 

 PÁå°PÉÆ ¦æAnAUÉÎ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ 

2. C¨sÀæPÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹.  

 «zÀÄåzÀÄ¥ÀPÀgÀt vÀAiÀiÁjPÉ  

 mÉ°¥sÉÆÃ£ï vÀAiÀiÁjPÉ  

 «ªÀiÁ£À vÀAiÀiÁjPÉ 

 ¸ÀéZÁ®£Á ªÁºÀ£À vÀAiÀiÁjPÉ  

 ¤¸ÀÛAvÀÄ À̧A¥ÀPÀð ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è §¼ÀPÉ  

3. ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 

 DyðPÁ©üªÀÈ¢Þ 

 d£ÀgÀ fÃªÀ£À ªÀÄlÖzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ 

 PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ¶ ¥ÀæUÀw 

 ªÁtÂeÉÆÃåzÀåªÀÄzÀ ¥ÀæUÀw 

 ¸ÁjUÉ- À̧A¥ÀPÀðzÀ ¥ÀæUÀw 

4. PÀ°èzÀÝ°¤AzÀ zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ G¥ÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 

 CªÉÆÃ¤AiÀÄ 

 PÉÆÃ¯ÁÖgï 

 PÉÆÃ¯ÁÎå¸ï 

 ¨ÉAeÁ¯ï 

 £Áå¥ÀÛ 

 ¸À®ágï EvÁå¢ 

5. ¥ÉmÉÆÃæ°AiÀÄA£À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 

 ¸ÁjUÉAiÀÄ°è §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ 

 PÀÈvÀPÀ gÀ§âgï 

 PÀÈvÀPÀ gÉÃµÉä 

 OµÀ¢ü 

 gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÉÆ§âgÀ 

 §tÚ vÀAiÀiÁjPÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ 

PÀZÁÑ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

6. s̈ÁgÀvÀzÀ°è ¥ÉmÉÆÃæ°AiÀÄA ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹. 

 s̈ÁgÀvÀzÀ°è ¥ÉmÉÆÃæ°AiÀÄA ¤PÉÃë¥ÀªÀÅ ºÉZÁÑV ¨ÁA É̈ ºÉÊ 

ºÁUÀÆ UÀÄdgÁvï, C¸ÁìA, DAzsÀæ ¥ÀæzÉÃ±À ªÀÄvÀÄÛ 

vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdåUÀ¼À°è ºÀAaPÉAiÀiÁVzÉ.  

 ¨ÁA¨É ºÉÊ ¨sÁgÀvÀzÀ É̄Ãè ºÉZÀÄÑ PÀZÁÑ vÉÊ® GvÁà¢¸ÀÄªÀ 

¥ÀæzÉÃ±À.  

 UÀÄdgÁw£À vÉÊ® ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ CAPÀ É̄Ã±ÀégÀ, PÁåA É̈, 

PÀ É̄ÆÃ¯ï, £ËUÁA ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄºÉÃì£À.  



 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÉmÉÆÃæ°AiÀÄA ¤PÉÃë¥ÀªÀ£ÀÄß ªÉÆlÖªÉÆzÀ°UÉ 

C¸ÁìA£À ‘ªÀiÁPÀÄA’ JA§°è PÀAqÀÄ»rAiÀÄ¯Á¬ÄvÀÄ. 

 C¸ÁìA£À ªÀÄÄRå vÉÊ® ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ ¢UÁâ¬Ä, 

£ÀºÀPÁðwAiÀÄ, ªÉÆgÁ£ï, ºÀÄVæd£ï, ¹¨ÁìUÀgï ªÀÄvÀÄÛ 

gÀÄzÀæ¸ÁUÀgÀ. 

7 .¨sÁgÀvÀzÀ°è d®«zÀÄåZÀÒQÛ GvÁàzÀ£Á C©üªÀÈ¢Þ 

CvÁåªÀ±ÀåPÀ KPÉ? 

 £À«ÃPÀj¸À§®èzÁÝVzÉ 

 C¢üPÀ ±ÁR ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¤ÃqÀÄªÀAvÀºÀzÀÄ.  

 AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ À̧éZÀÒªÁVgÀÄvÀÛªÉ  

 EzÀgÀ ¥Àæ¸ÀgÀtªÀÇ ¸ÀÄ® s̈À.  

 ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥À¼ÉAiÀÄÄ½PÉ EAzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ® s̈Àå«®è.  

 d®«zÀÄåZÀÒQÛ C©üªÀÈ¢ÞUÉ CUÀvÀåªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ 

¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. 

8. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ «zÀÄåvï vÀAiÀiÁjPÁ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß 

ºÉ¸Àj¹. 

 vÁgÁ¥ÀÄgÀ(ªÀÄºÁgÁµÀÖæ)  

 gÁt¥ÀævÁ¥À¸ÁUÀgÀ(gÁd¸ÁÛ£À)  

 PÀ¯ÁàPÀA(vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ)  

 £ÀgÉÆÃgÀ(GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±À)  

 PÁPÀæ¥ÁgÀ(UÀÄdgÁvï)  

 PÉÊUÀ(PÀ£ÁðlPÀ)  

 PÀÄAzÀ£ï PÀÄ®A(vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) 

 
9. ಭಾರತದ ಸಾರಿಗಕ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 

1. ಸುವಣು ರ್ತುಷ್ಕ ೆೋನ್ & ಸ ಪರ್ ಹಕದಾದರಿಗಳನ್ುನ ನಿಮಾುಣ 
ಮತುು ನಿವುಹಣಕಯ ಜವಾಬ್ಾದರಿ ಹಕ ಂದಿರುವುದು  

ಎ) ಕೋ್ಾಂದಾ ಲ್್ೋಕ್್ೋಪಯೋಗ್ಲ ಇಲಾಖ್  
ಬಿ) ರಾಜಯದ ಲ್್ೋಕ್್ೋಪಯೋಗ್ಲ ಇಲಾಖ ್ 
ಸಿ) ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಹಕದಾದರಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರ  
ಡಿ) ಜಿಲಾಲ ಪಾಂಚಾಯತ್  
2. ರಾಷ್ಟರೋಯ ಹಕದಾದರಿಗಳ ನಿಮಾುಣ ಮತುು ನಿವುಣಕಯ 
ಜವಾಬ್ಾದರಿ ಹಕ ಂದಿರುವುದು  

ಎ) ಕ್ಕೋಂದರ ಲ್ಕ ೋಕ್ಕ ೋಪಯೋಗ ಇಲ್ಾಖಕ  
ಬಿ) ರಾಜಯದ ಲ್್ೋಕ್್ೋಪಯೋಗ್ಲ ಇಲಾಖ ್ 
ಸಿ) ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹ್ದಾುರಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ  
ಡಿ) ಜಿಲಾಲ ಪಾಂಚಾಯತ್ 

3. ರಾಜಾ ಹಕದಾದರಿಗಳ ನಿಮಾುಣ ಮತುು ನಿವುಣಕಯ ಜವಾಬ್ಾದರಿ 
ಹಕ ಂದಿರುವುದು  

ಎ) ಕೋ್ಾಂದಾ ಲ್್ೋಕ್್ೋಪಯೋಗ್ಲ ಇಲಾಖ ್ 
ಬ್ರ) ರಾಜಾದ ಲ್ಕ ೋಕ್ಕ ೋಪಯೋಗ ಇಲ್ಾಖಕ  
ಸಿ) ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹ್ದಾುರಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ  
ಡಿ) ಜಿಲಾಲ ಪಾಂಚಾಯತ್ 
4. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ರಸಕುಗಳ ನಿಮಾುಣ ಮತುು ನಿವುಹಣಕಯು -

-------ಕ್ಕೆ ಸಕೋರಿರುತುದಕ.  
ಎ) ಕೋ್ಾಂದಾ ಲ್್ೋಕ್್ೋಪಯೋಗ್ಲ ಇಲಾಖ ್ 
ಬಿ) ರಾಜಯದ ಲ್್ೋಕ್್ೋಪಯೋಗ್ಲ ಇಲಾಖ ್ 
ಸಿ) ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹ್ದಾುರಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ  
ಡಿ) ಗಡಿ ರಸಕು ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕ್ಾರ 
5. ಭಾರತದ ಪರರ್ಮ ರಕೈಲು ಮಾಗುವು 1853ರಲ್ಲಿ --ಮತುು --

-ಗಳ ನ್ಡುವಕ ನಿಮಾುಣಗಕ ಂಡಿತು.  
ಎ) ಕ್್ ಲ್ೊತ್ ಮತ್ಬಿ ರಾಣಿಗಾಂಜ್  
ಬ್ರ) ಬ್ಾಂಬ್ಕ ಮತುು ರಾಣಕ  
ಸಿ) ಮದಾಾಸ್ ಮತ್ಬಿ ಅಕ್್್ನಾಮ್ಸ  
ಡಿ) ಬ್್ಾಂಗಳೂರಬ ಮತ್ಬಿ ಮೈಸ್ರಬ 
6. ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ ಯಾವ ಬಂದರನ್ುನ “ಭಾರತದ ಹಕಬ್ಾಾಗಲು” ಎಂದು 
ಕರಕಯಲ್ಾಗದಕ. 

ಎ) ಮುಂಬಯಿ  ಬಿ) ಕಲ್ೊತ್ಿ  
ಸಿ) ನವಶ್ೋವಾ  ಡಿ) ವಿಶಾಖ್ಪಟಟಣ 
7. ‘ಅರಬ್ರಾ ಸಮುದರದ ರಾಣಿ’ ಎಂದು ಕರಕಯಲಪಡುವ ಬಂದರು 
ಎ) ಕ್ಕ ಚಾ   ಬಿ) ಕಾಾಂಡಲ  
ಸಿ) ಚನ್್ುೈ   ಡಿ) ಎನ್್ ುೋರ್ 
 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ¸ÁjUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁåSÁå¤¹.  

 ¸ÀgÀPÀÄ, ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß MAzÉqÉ¬ÄAzÀ 

ªÀÄvÉÆÛAzÉqÉUÉ ¸ÁV À̧ÄªÀÅzÀ£ÀÄß ‘¸ÁjUÉ’ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

2. ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ UÁæªÀÄ ¸ÀqÀPï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå 

GzÉÃÝ±ÀªÉÃ£ÀÄ? 

 PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj À̧ÄªÀÅzÀÄ. 

3. UÀr gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

 zÉÃ±ÀzÀ UÀr¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è gÀPÀëuÁ¥ÀqÉAiÀÄ §¼ÀPÉUÁVAiÉÄÃ 

¤«Äð¹zÀ gÀ¸ÉÛUÀ½UÉ UÀr gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 



4. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµÀgÀÄ gÉÊ®Ä ªÀiÁUÀð ¤«Äð¹zÀÝgÀ 

GzÉÃÝ±ÀªÉÃ£ÀÄ? 

 PÁëªÀÄ ¦ÃrvÀ ¨sÁUÀUÀ½UÉ DºÁgÀ zsÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ Ȩ́Ê£ÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÜ¼À¢AzÀ À̧Ü¼ÀPÉÌ 

MAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ gÉÊ®Ä ªÀiÁUÀðUÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ 

GzÉÃÝ±ÀªÁVvÀÄÛ. 

5. ¨sÁgÀvÀzÀ°è EAzÀÄ M¼À£ÁqÀ d®¸ÁjUÉAiÀÄ ªÀÄºÀvÀé 

PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. KPÉ? 

 EAzÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊ®Ä¸ÁjUÉUÀ¼À ¥ÀæUÀw¬ÄAzÁV 

M¼À£ÁqÀ d®¸ÁjUÉAiÀÄ ªÀÄºÀvÀéªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ.  

6. ¸ÁUÀgÀ d®¸ÁjUÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

 ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ K¥ÀðqÀÄªÀ 

£ËPÁAiÀiÁ£ÀªÉÃ ¸ÁUÀgÀ d®¸ÁjUÉ. 

7. §AzÀgÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

 ¸ÀgÀPÀÄ vÀÄA§®Ä ªÀÄvÀÄÛ E½¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV ºÀqÀUÀÄ vÀAUÀÄªÀ 

¸ÀÜ¼ÀªÉÃ §AzÀgÀÄ. 

8. ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁzsÀåªÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  

 M§âjAzÀ ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ CxÀªÁ ¸ÀÜ¼À¢AzÀ À̧Ü¼ÀPÉÌ 

¸ÀªÀiÁZÁgÀªÀ£ÀÄß «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀPÀð 

ªÀiÁzsÀåªÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

9. ¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ FUÀ®Æ C¹ÛvÀé 

PÁAiÀÄÄÝPÉÆArgÀÄªÀ ªÀÈvÀÛ¥ÀwæPÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 

 ¨ÁA¨É ¸ÀªÀiÁZÁgÀ 

 
ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

1. ¸ÁjUÉAiÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. 

 ¥ÀæxÀªÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÈwÃAiÀÄ PÉÃëvÀæzÀC©üªÀÈ¢Þ 

 ¸ÀÄ® s̈À zÀgÀzÀ ¸ÁjUÉ ¸Ë® s̈Àå 

 PÀÈ¶AiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ 

 PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæUÀwUÉ GvÉÃÛd£À 

 ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉ 

 zÉÃ²ÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÉÃ²Ã ªÁå¥ÁgÀzÀ ªÀÈ¢Þ 

 GzÉÆÃåUÀ À̧È¶Ö 

 d£ÀgÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fÃªÀ£À ªÀÄlÖzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ 

 ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ ¥ÉÆÃævÁìºÀ  

 gÀPÀëuÁ ¥ÀqÉUÀÆ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

2. ¸ÁjUÉAiÀÄ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 

¨sÀÆ ¸ÁjUÉ 

 gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ 

 gÉÊ®Ä ¸ÁjUÉ 

 PÉÆ¼ÀªÉ ªÀiÁUÀð 

d®¸ÁjUÉ 

 M¼À£Ár£À d®¸ÁjUÉ 

 ¸ÁUÀgÀ d®¸ÁjUÉ 

ªÁAiÀÄÄ ¸ÁjUÉ  

 gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÁAiÀÄÄ¸ÁjUÉ 

 CAvÀgÀgÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÁAiÀÄÄ¸ÁjUÉ 

3. gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? «ªÀj¹. 

 §ºÀÄ¥ÁæaÃ£À & ¸ÁªÀðwæPÀªÁzÀ ¸ÁjUÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄ.  

 PÀÈ¶ & UÁæ«ÄÃt PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¥ÀæUÀwUÁV CUÀvÀå.  

 ¥ÀlÖt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¸ÀÄvÀÛªÉ.  

 ªÀÄ£ÉªÀÄ£ÉUÉ Ȩ́ÃªÉ PÀ°à¸ÀÄvÀÛªÉ.  

 gÉÊ®Ä ¸ÀAZÁgÀ, §AzÀgÀÄ & «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtUÀ½UÉ 

¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¸ÀÄvÀÛªÉ.  

 ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVªÉ. 

 ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂeÁå©üªÀÈ¢ÞUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.  

 GzÉÆÃåUÁªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀÄvÀÛªÉ.  

 UÀr¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ. 

4. gÀ Ȩ́ÛUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ gÀ¸ÉÛUÀ¼À 

««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 

 ¸ÀÄªÀtð ZÀvÀÄµÉÆÃÌ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆ¥Àgï ºÉzÁÝjUÀ¼ÀÄ  

 gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼ÀÄ  

 gÁdå ºÉzÁÝjUÀ¼ÀÄ 

 f¯Áè gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ 

 UÁæ«ÄÃt gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ 

6. À̧ÄªÀtð ZÀvÀÄµÉÆÃÌ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆ¥Àgï ºÉzÁÝjUÀ¼À£ÀÄß 

PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹. 

 ¸ÀÄªÀtð ZÀvÀÄµÉÆÃÌ£À £Á®ÌjAzÀ DgÀÄ ¥ÀxÀUÀ¼À GvÀÛªÀÄ 

gÀ¸ÉÛUÀ¼À gÀZÀ£Á AiÉÆÃd£É. 

 F AiÉÆÃd£É 1999gÀ°è DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ.  

 zÉÃ±ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR £ÀUÀgÀ, ¸ÁA À̧ÈÌwPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ 

PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß À̧A¥ÀQð¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 À̧Æ¥Àgï ºÉzÁÝjAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛgÀ zÀQët PÁjqÁgï ªÀÄvÀÄÛ 

¥ÀÆªÀð ¥À²ÑªÀÄ PÁjqÁgï JAzÀÄ JgÀqÀÄ s̈ÁUÀUÀ¼ÁV 

«AUÀr À̧¯ÁVzÉ.  

 EªÀÅ C£ÉÃPÀ ¥ÀæªÀÄÄR £ÀUÀgÀ, PÉÊUÁjPÁ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

§AzÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð À̧ÄvÀÛªÉ.  

 FºÉzÁÝjUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÁ PÁAiÀÄðªÀÅ 

¨sÁgÀvÀzÀ gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ºÉzÁÝj ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjgÀÄvÀÛzÉ. 

7. PÉÆ¼ÀªÉ ªÀiÁUÀðUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV §gÉ¬Äj. 

 EzÀÄ ºÉÆ À̧ ¨sÀÆ¸ÁjUÉ «zsÁ£À.  

 PÉÆ¼ÀªÉ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß £É®zÉÆ¼ÀUÉ ºÁ¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

 PÀZÁÑ vÉÊ®, £ÉÊ¸ÀVðPÀ C¤® & PÉ¸ÀgÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è 

R¤dUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸À®Ä §¼À¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  

 ¨sÁgÀvÀzÀ°è MlÄÖ 35,676 Q.«ÄÃ. GzÀÝzÀ PÉÆ¼ÀªÉ 

ªÀiÁUÀðUÀ½ªÉ. 

8. ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀÄªÀ ¥ÀæªÀÄÄR §AzÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 



 ¥À²ÑªÀÄ wÃgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR §AzÀgÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ PÁAqÁè, 

ªÀÄÄA§¬Ä, £ÀªÀ±ÉÃªÀ, ªÀÄªÀÄðUÉÆÃªÀ, £ÀªÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ PÉÆaÑ.  

 ¥ÀÆªÀð wÃgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR §AzÀgÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ PÀ®ÌvÀÛ, 

ºÁ°ÝAiÀiÁ, ¥ÁgÁ¢Ã¥À, «±ÁR¥ÀlÖt, ZÉ£ÉÊß, J£ÉÆÃßgï, 

vÀÄvÀÄPÀÄr ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃmïð ¨ÉÃègï. 

9. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR CAvÀgÀgÁ¶ÃÖæAiÀÄ «ªÀiÁ£À 

¤¯ÁÝtUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 

 EA¢gÁUÁA¢ü CAvÁgÁ¶ÃÖæAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt, zÉºÀ°. 

 bÀvÀæ¥Àw ²ªÁf CAvÁgÁ¶ÃÖæAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt, 

ªÀÄÄA§¬Ä. 

 £ÉÃvÁf À̧Ä¨sÁµÀÑAzÀæ É̈ÆÃ¸ï CAvÁgÁ¶ÃÖæAiÀÄ «ªÀiÁ£À 

¤¯ÁÝt, PÉÆ®ÌvÀ. 

 CuÁÚ CAvÁgÁ¶ÃÖæAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt, ZÉ£ÉÊß. 

 PÉA¥ÉÃUËqÀ CAvÁgÁ¶ÃÖæAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

 gÁfÃªÁÎA¢ü CAvÁgÁ¶ÃÖæAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt, 

ºÉÊzÀgÁ¨Ázï. 

10. ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. 

 ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤Ãw ¤AiÀÄªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À 

CjªÀÅ ªÀÄÆr À̧ÄªÀÅzÀÄ. 

 £ÉÊ¸ÀVðPÀ «¥ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ «£Á±ÀUÀ¼ÀÄ, ºÀªÁUÀÄt 

ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄªÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  

 ªÁå¥ÁgÀ ªÁtÂdå, PÉÊUÁjPÉ, PÀÈ¶ EvÁå¢UÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ 

£ÉgÀªÁUÀÄªÀÅzÀÄ.  

 ªÀÄ£ÀgÀAd£É, ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¢£À¤vÀåzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀÆgÉÊ À̧ÄvÀÛzÉ.  

 zÉÃ±ÀzÀ KPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀævÉ ¤ªÀðºÀuÉUÀÆ 

£ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.  

 
10. ಭಾರತದ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು 

ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 
1. ಯಾವ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ುನ ಮ ಲ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಎಂದು ಕರಕಯುತಾುರಕ. 
ಎ) ಕಬ್ರಾಣ ಮತುು ಉಕುೆ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ  
ಬಿ) ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್  
ಸಿ) ಸಕೊರ ್ಕ್ೈಗಾರಿಕ್  
ಡಿ) ಅಲ್ಬಯಮನ್ಸಯಾಂ ಕೈ್ಗಾರಿಕ್ 
2. ಬ್ಾಕ್ಕಿೈಟ್ ಅದಿರು ----- ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯ ಪರಮುಖ ಕಚಾಾ ವಸುು. 
ಎ) ಕಬಿುಣ ಮತ್ಬಿ ಉಕಬೊ ಕ್ೈಗಾರಿಕ ್ 
ಬಿ) ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್  
ಸಿ) ಸಕೊರ ಕೈ್ಗಾರಿಕ ್ 

ಡಿ) ಅಲುಾಮನಿಯಂ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 
3. ಅಲ ಾಮನಿಯಂ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಮೊದಲ್ಲಗಕ ಪಶಿಾಮ ಬಂಗಾಳದ---

----------ನ್ಗರದಲ್ಲಿ 1942ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗಕ ಂಡಿತು 
ಎ) ಜ್ೋಮ್ಸ ಶ್ಡ್ಪಬರ  
ಬಿ) ಕಬಲ್ಲಟ  
ಸಿ) ಬನ್ಪಬರ  
ಡಿ) ಜಯಕ್ಾಯ್ 
4. ಭಾರತದ ಮಾಾಂಚಕಸಟರ್ ಎಂದು ______ನ್ಗರವನ್ುನ 
ಕರಕಯುತಾುರಕ.  

ಎ)ಬ್್ಾಂಗಳೂರಬ   ಬಿ)ಕಲ್ೊತ್ಿ  
ಸಿ)ಮುಂಬಯಿ   ಡಿ)ಸ್ರತ್ 
5. ಭಾರತದ ಅರಣಾ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ------ ಆಗದಕ. 
ಎ) ಕಬಿುಣ ಮತ್ಬಿ ಉಕಬೊ ಕ್ೈಗಾರಿಕ ್ 
ಬಿ) ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟ ಕ್ೈಗಾರಿಕ ್ 
ಸಿ) ಕ್ಾಗದ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ  
ಡಿ) ಅಲ್ಬಯಮನ್ಸಯಾಂ ಕೈ್ಗಾರಿಕ್ 
6. ಭಾರತದ ಪರರ್ಮ ಆಧ್ುನಿಕ ಕ್ಾಗದ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯು 1832ರಲ್ಲಿ -

--- ಎಂಬಲ್ಲ ಿಸಾಯಪನಕಗಕ ಂಡಿತು. 
ಎ) ಜ್ೋಮ್ಸ ಶ್ಡ್ಪಬರ  
ಬ್ರ) ಸಕರಾಂಪುರ  
ಸಿ) ಬನ್ಪಬರ  
ಡಿ) ಜಯಕಾಯ್ 
7. ಮೊದಮೊದಲು ಭಾರತದ ಕ್ಾಗದ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯು ಪಶಿಾಮ 
ಬಂಗಾಳದ ------- ನ್ದಿ ಬಯಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಗಕ ಂಡಿತುು. 

ಎ) ಗಾಂಗಾ   ಬಿ) ಯಮಬನಾ  
ಸಿ) ಹ ಗಿ   ಡಿ) ಚಾಂಬಲ್ 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. PÉÊUÁjPÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  

PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁV 

¥ÀjªÀwð¸ÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÁjPÉ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

2. PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

MAzÉÃ §UÉAiÀÄ CxÀªÁ ««zsÀ §UÉAiÀÄ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ C¢üPÀ 

¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÉÃA¢ÃæPÀÈvÀUÉÆAqÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÁjPÁ 

¥ÀæzÉÃ±À J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

3. PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ PÉÊUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆ® PÉÊUÁjPÉ 

JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. KPÉ?  



JAd¤ÃAiÀÄjAUï, gÉÊ¯Éé JAf£ï, AiÀÄAvÉÆÃæ¥ÀPÀgÀt, À̧éZÁ°vÀ 

ªÁºÀ£À, PÀÈ¶ G¥ÀPÀgÀt ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ PÀ©ât 

ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ PÉÊUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹gÀÄvÀÛªÉ. 

4. ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GQÌ£À PÉÊUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß 

¥ÁægÀA©ü¹zÀ QÃwð AiÀiÁjUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ? 

PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ PÉÊUÁjPÉ DgÀA©ü¹zÀ QÃwð eÉ.J£ï. 

mÁmÁgÀªÀjUÉ À̧®ÄèvÀÛzÉ. 

5. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ºÀwÛ§mÉÖ PÉÊUÁjPÉAiÀÄÄ J°è 

¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ? 

¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ºÀwÛ§mÉÖ PÉÊUÁjPÉAiÀÄÄ 1854gÀ°è 

ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. 

6. ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁåAZÉ À̧Ögï JAzÀÄ 

PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. KPÉ?  

ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è ºÀwÛ §mÉÖ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ 

§gÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁåAZÉ À̧Ögï 

JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 

7. ¨sÁgÀvÀzÀ PÁl£ÉÆ¥ÉÆ°Ã¸ï JAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞªÁVgÀÄªÀ 

£ÀUÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 

ªÀÄÄA§¬Ä s̈ÁgÀvÀzÀ PÁl£ÉÆ¥ÉÆ°Ã¸ï JAzÀÄ ¥Àæ¹¢Þ 

¥ÀqÉ¢zÉ.  

 
ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

1. ¨sÁgÀvÀzÀ DyðPÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß 

«ªÀj¹. 

 ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À PÀrªÉÄ CªÀ®A§£É  

 PÀrªÉÄ DªÀÄzÀÄ  

 gÁµÁÖæzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÁzÁAiÀÄ ºÉZÀÑ¼À 

 «zÉÃ²Ã «¤ªÀÄAiÀÄ UÀ½PÉAiÀÄ°è ªÀÈ¢Þ 

 GzÉÆÃåUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À ºÉZÀÑ¼À 

 fr¦ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ fÃªÀ£À ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉ 

2. PÉÊUÁjPÁ ¸ÁÜ¤ÃPÀgÀtzÀ ªÉÄÃ É̄ ¥Àæ s̈ÁªÀ ©ÃgÀÄªÀ 

CA±ÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 

 PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÀgÀ§gÁdÄ 

 ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ 

 ¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ 

 ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸Ë® s̈Àå 

 §AqÀªÁ¼À 

 PÁ«ÄðPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄ«PÉ 

 ¸ÀÆPÀÛ ªÁAiÀÄÄUÀÄt 

 ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤Ãw ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 

3. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁrj. 

 ºÀÆVè-PÉÆ®ÌvÀ ¥ÀæzÉÃ±À 

 ªÀÄÄA§¬Ä-¥ÀÄuÉ ¥ÀæzÉÃ±À 

 CºÀäzÁ¨Ázï-ªÀqÉÆÃzÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±À 

 ªÀÄzsÀÄgÉÊ-PÉÆAiÀÄªÀÄvÀÆÛgÀÄ-¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

 bÉÆÃmÁ£ÁUÀ¥ÀÄgÀ ¥Àæ À̧Ü¨sÀÆ«Ä ¥ÀæzÉÃ±À 

 zÉºÀ°-«ÄÃgÀvï ¥ÀæzÉÃ±À 

 «±ÁR¥ÀlÖt-UÀÄAlÆgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

 PÉÆ®èA-wgÀÄªÀ£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀæzÉÃ±À 

4. ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GQÌ£À PÉÊUÁjPÉAiÀÄ 

¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. 

 ªÉÆlÖªÉÆzÀ°UÉ DzsÀÄ¤PÀ PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GQÌ£À 

PÉÊUÁjPÉAiÀÄÄ 1874gÀ°è ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ PÀÄ°Ö JA§°è 

¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆArvÀÄ. 

 PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ PÉÊUÁjPÉ DgÀA¨sÀzÀ QÃwð eÉ.J£ï. 

mÁmÁgÀªÀjUÉ À̧®ÄèvÀÛzÉ. 

 EªÀgÀÄ 1907gÀ°è eÁRAðqï gÁdåzÀ ¸ÁQÑ 

(eÉAµÉqÀÄâgÀ)AiÀÄ §½ mÁmÁ PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ 

PÀA¥À¤AiÀÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹zÀgÀÄ. 

 F PÉÊUÁjPÉAiÀÄ ¥ÀæUÀwUÁV ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è 

¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼Àî¯Á¬ÄvÀÄ. 

 EAzÀÄ s̈ÁgÀvÀzÀ°è 14 ¸ÀªÀÄUÀæ PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ 

¸ÁÜªÀgÀUÀ½ªÉ. 

 CªÀÅUÀ¼À°è 4 SÁ À̧V ªÀ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ 10 À̧gÀPÁj 

ªÀ®AiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjªÉ. 

5. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀPÁðj ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀÄªÀ PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GQÌ£À 

PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 

 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ PÀA¥À¤. §£ÀÄàðgÀ, ¥À²ÑªÀÄ 

§AUÁ¼À 

 «±ÉÃé±ÀégÀAiÀÄå PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ PÀA¥À¤. s̈ÀzÁæªÀw, 

PÀ£ÁðlPÀ 

 »AzÀÆ¸ÁÛ£ï GPÀÄÌ°«ÄmÉqï, ©¯Á¬Ä, bÀwÃÛ¸ÀÎgï 

 »AzÀÆ¸ÁÛ£ï GPÀÄÌ °«ÄmÉqï, gÀÆPÉð®, Mr±Á 

 »AzÀÆ¸ÁÛ£ï GPÀÄÌ °«ÄmÉqï, zÀÄUÁð¥ÀÄgÀ, ¥À²ÑªÀÄ 

§AUÁ¼À. 

 ¨ÉÆPÁgÉÆ GPÀÄÌ ¸ÁÜªÀgÀ, É̈ÆPÁgÉÆ, eÁRAðqï. 

 ¸ÉÃ®A GPÀÄÌ ¸ÁÜªÀgÀ, ¸ÉÃ®A, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ. 

 «±ÁR¥ÀlÖtA GPÀÄÌ ¸ÁÜªÀgÀ,«±ÁR¥ÀlÖt, DAzsÀæ. 

 zÁ¬ÄvÀj GPÀÄÌ ¸ÁÜªÀgÀ, ¥ÁgÁ¢Ã¥À, Mr±Á. 

 mÁmÁ GPÀÄÌ ¸ÁÜªÀgÀ, PÀ½AUÀ £ÀUÀgÀ, Mr±Á.  

6. C®Æå«Ä¤AiÀÄA É̄ÆÃºÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 

 «ªÀiÁ£À vÀAiÀiÁjPÉ 

 ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ ªÁºÀ£À  

 gÉÊ®Ä¸ÁjUÉ 

 ºÀqÀUÀÄ vÀAiÀiÁjPÉ 

 §tÚ vÀAiÀiÁjPÉ 

 UÀÈºÀ§¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ 

 «zÀÄåvï PÉÃ§¯ï vÀAiÀiÁjPÉ  

 ¥ÁåQAUï ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ 



11. ಭಾರತದ ನಕೈಸಗುಕ ವಿಪತುುಗಳು 
ಬಹು ಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 

1. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಷಣವಲಯದ ಆವತುಮಾರುತಗಳು ಬಹುವಾಗ 
----------- ಸಂಭವಿಸುತುವಕ. 

ಎ) ಬಂಗಾಳಕ್ಕ ಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ  
ಬಿ) ಅರಬಿು ಸಮಬದಾದಲ್ಲಲ  
ಸಿ) ಹಾಂಧ್್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಲ  
ಡಿ) ಗಾಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಲ 
2. ಈ ಕ್ಕಳಗನ್ವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದರ ಸವಕತಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣವಾಗುವ ಮಾನ್ವ 
ಕೃತಾ ಯಾವುದು?  

ಎ) ನ್ೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ೊನ್ ಮಾರಬತ್ಗಳು  
ಬಿ) ಉಷಣವಲ್ಯದ ಆವತ್್ಮಾರಬತ್ಗಳು  
ಸಿ) ಸಬನಾಮ  
ಡಿ) ಮತಿಮೋರಿದ ಮರಳು ಮತುು ಕಲುಿ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ  
3. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈವರಕಗಕ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಭ ಕಂಪನ್ಗಳಲಿ್ಲ 
ಬಹಳಷುಟ ----- ಕ್ಾರಣದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 

ಎ) ಜಲಾಶಯಗಳ ನ್ಸೋರಿನ ಭಾರ  
ಬಿ) ಅಾಂತ್ಗಬ್ಹ್ ಮೋಲಾಾವಣಿಯ ಕಬಸಿತ್  
ಸಿ) ಭ ಫಲಕಗಳ ರ್ಲನಕ  
ಡಿ) ಶಿಲಾಸಿರಗಳ ಭಾಂಗ ಮತ್ಬಿ ಮಡಿಕ್ 
4. ಇತಿುೋಚಗಕ ಈ ವಲಯವನ್ುನ ` ಕನಿಷಠ ಭ ಕಂಪ ತಿೋವರತಕಯ 
ವಲಯ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗದಕ. 

ಎ) ಹಮಾಲ್ಯ ವಲ್ಯ  
ಬಿ) ಸಿಾಂಧ್್-ಗಾಂಗ ವಲ್ಯ  
ಸಿ) ಪಯಾುಯ ದಿಿೋಪವಲಯ  
ಡಿ) ಈಶಾನಯ ರಾಜಯಗಳ ವಲ್ಯ 
 
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. £ÉÊ¸ÀVðPÀ «¥ÀvÀÄÛUÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ?  

 £ÉÊ¸ÀVðPÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ½AzÁUÀÄªÀ ªÁå¥ÀPÀ «£Á±ÀzÀ 

¥sÀ®ªÉÃ £ÉÊ À̧VðPÀ «¥ÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ.  

2. DªÀvÀð ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

 PÀrªÉÄ MvÀÛqÀªÀÅ¼Àî PÉÃAzÀæzÀ PÀqÉUÉ ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ 

ZÀPÁæPÁgÀzÀ°è ZÀ°¸ÀÄªÀÅzÉÃ DªÀvÀðªÀiÁgÀÄvÀ.  

3. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV DªÀvÀð ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À zÁ½UÉ 

M¼ÀUÁUÀÄªÀ gÁdåUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ?  

 vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, DAzsÀæ¥ÀæzÉÃ±À, Mr±Á ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ 

§AUÁ¼À.  

4. ¥ÀæªÁºÀUÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ?  

 PÉ®ªÉÇªÉÄä £À¢UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä zÀAqÉUÀ¼ÁZÉUÀÆ GQÌ ºÀjzÁUÀ 

¥ÀPÀÌzÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ d¯ÁªÀÈvÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß £À¢ 

¥ÀæªÁºÀ J£ÀÄßªÀgÀÄ.  

5. ¨sÀÆPÀÄ¹vÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹j. 

 ¨ÉlÖ CxÀªÁ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À PÀrzÁzÀ E½eÁj£À°è PÉ¼ÀUÉ 

ZÀ°¸ÀÄªÀ ¨sÀÆgÁ²UÀ½UÉ ¨sÀÆPÀÄ¹vÀ J£ÀÄßªÀgÀÄ.  

6. À̧ªÀÄÄzÀæzÀ PÉÆgÉvÀ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

 ¸ÀªÀÄÄzÀæ C¯ÉUÀ¼À C«gÀvÀ À̧AWÀµÀðuÁ ¥ÀæQæAiÉÄ¬ÄAzÀ 

wÃgÀªÀÅ ¸ÀªÉAiÀÄÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À MAiÀÄÄå«PÉUÉ 

¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ PÉÆgÉvÀ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

7. ¨sÀÆPÀA¥À£À JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

 ¨sÀÆa¦à£À¯ÁèUÀÄªÀ gÀ¨sÀ À̧ªÁzÀ PÀA¥À£ÀªÀ£ÀÄß 

¨sÀÆPÀA¥ÀªÉ£ÀÄßªÀgÀÄ.  

8. GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ DªÀvÀðªÀiÁgÀÄvÀUÀ½AzÀ À̧ªÀÄÄzÀæ ¸ÀªÉvÀPÉÌ 

M¼ÀUÁUÀÄªÀ gÁdåUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ?  

 vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, DAzsÀæ¥ÀæzÉÃ±À ªÀÄvÀÄÛ Mr±Á wÃgÀUÀ¼ÀÄ 

¸ÀªÉvÀPÉÆÌ¼ÀUÁUÀÄªÀªÀÅ. 

9. EwÃÛaUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¢Ãé¥À ªÀ®AiÀÄªÀ£ÀÄß `PÀ¤µÀ× ¨sÀÆPÀA¥À 

wÃªÀævÉAiÀÄ ªÀ®AiÀÄ’ JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ À̧¯ÁVzÉ. KPÉ?  

 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¢Ãé¥ÀªÀÅ CZÀ®ªÁzÀ 

¨sÀÆ¨sÁUÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ À̧¯ÁVzÀÄÝ, F ªÀ®AiÀÄzÀ°è 

¨sÀÆPÀA¥ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ« À̧ÄªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ. »ÃUÁV EwÃÛaUÉ 

F ªÀ®AiÀÄªÀ£ÀÄß `PÀ¤µÀ× ¨sÀÆPÀA¥À wÃªÀævÉAiÀÄ ªÀ®AiÀÄ’ 

JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁVzÉ.  

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ DªÀvÀðªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À GUÀªÀÄPÉÌ PÁgÀt 

ªÁUÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 

 C¢üPÀ GµÁÚA±À 

 ¥Àæ±ÁAvÀ ªÁAiÀÄÄ  

 ºÉZÀÄÑ vÉÃªÁA±À s̈ÀjvÀ ªÁAiÀÄÄ 

2. DªÀvÀð ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj À̧®Ä ¤ÃªÀÅ ¸ÀÆa À̧ÄªÀ 

ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÁ PÀæªÀÄUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 

 ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁzÀåªÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁ»w ©üvÀÛj¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  

 DªÀvÀðªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è d£ÀjUÉ 

vÁvÁÌ°PÀ D±ÀæAiÀÄ PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 DªÀvÀðªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À ºÉÆqÉvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀ®PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß 

¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ªÀiÁAUÉÆÃæªï PÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀzÀ°è 

¨É¼É¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

3. ¥ÀæªÁºÀUÀ¼ÀÄAmÁUÀÄªÀÅzÀPÉÌ £ÉÊ¸ÀVðPÀ PÁgÀt w½¹.  



 CvÀå¢üPÀ ªÀÄ¼É 

 »ªÀÄPÀgÀUÀÄ«PÉ 

 DªÀvÀðªÀiÁgÀÄvÀ 

 ªÉÄÃWÀ¸ÉÆÃál 

 £À¢¸ÀgÁUÀªÁV ºÀjAiÀÄ¯ÁgÀzÀµÀÄÖ CqÀZÀuÉ 

 £À¢ ¥ÁvÀæzÀ°è ºÀÆ¼ÀÄvÀÄA§Ä«PÉ  

4. ªÀiÁ£ÀªÀ£À PÀÈvÀåUÀ¼ÀÆ À̧ºÀ ¥ÀæªÁºÀPÉÌ ºÉÃUÉ 

PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛªÉ? / ¥ÀæªÁºÀUÀ½UÉ PÁgÀtªÁUÀÄªÀ 

ªÀiÁ£ÀªÀ PÀÈvÀåUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 

 CgÀtå£Á±À 

 CªÉÊeÁÕ¤PÀ ¤ÃgÁªÀj ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ¶ ¥ÀzÀÞw 

 MqÀÄØ ªÀÄvÀÄÛ CuÉPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ 

 ²ÃWÀæUÀwAiÀÄ £ÀUÀjÃPÀgÀt 

5. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀæªÁºÀ ¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 

 UÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ §æºÀä¥ÀÄvÀæ £À¢ §AiÀÄ®ÄUÀ¼ÀÄ 

 ¸ÀmÉÃèeï, ©AiÀiÁ¸ï, gÁ« ªÀÄvÀÄÛ aÃ£Á¨ï §AiÀÄ®ÄUÀ¼ÀÄ 

 ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÜ s̈ÀÆ«Ä, £À¢ªÀÄÄRd s̈ÀÆ«ÄUÀ¼ÀÄ 

 £ÀªÀÄðzÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¥Àw £À¢UÀ¼À vÀUÀÄÎ s̈ÁUÀUÀ¼ÀÄ 

6. ¥ÀæªÁºÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 

 d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è CgÀtå É̈¼É¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

 ªÉÃUÀªÁzÀ ¤Ãj£À ºÀjªÀÅ ¤AiÀÄAvÀæt 

 CuÉPÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð À̧ÄªÀÅzÀÄ  

 MqÀÄØUÀ¼À ¤ªÀiÁðt 

 ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁ°PÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ 

7. ¨sÀÆPÀÄ¹vÀUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄªÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. 

 ¨ÉlÖ CxÀªÁ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À PÀrzÁzÀ E½eÁj£À°è PÉ¼ÀUÉ 

ZÀ°¸ÀÄªÀ ¨sÀÆgÁ²UÀ½UÉ “¨sÀÆPÀÄ¹vÀ” J£ÀÄßªÀgÀÄ.  

 EzÀÄ ¨sÀÆ UÀÄgÀÄvÁé±ÀQÛ¬ÄAzÀ ªÀÄtÄÚ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ 

¨sÀUÁß«±ÉÃµÀUÀ¼ÀÄ PÉ¼ÀUÉ ©Ã¼ÀÄªÀ CxÀªÁ dgÀÄUÀÄªÀ 

QæAiÉÄAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÉ. 

8. ¨sÀÆPÀÄ¹vÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁrj. 

£ÉÊ¸ÀVðPÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ 

 ¸ÀªÀÄÄzÀæ C¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉvÀ PÁAiÀÄð 

 CvÀå¢üPÀ ªÀÄ¼É  

 ¨sÀÆPÀA¥ÀUÀ¼ÀÄ 

ªÀiÁ£ÀªÀ PÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ  

 CgÀtå£Á±À 

 gÉÊ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛUÀ¼À ¤ªÀiÁðt 

 CuÉPÀlÄÖ & d®«zÀÄåvï AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt 

 wÃªÀæUÀwAiÀÄ UÀtÂUÁjPÉ 

 PÀ®ÄèUÀtÂUÁjPÉ  

9. ¨sÁgÀvÀzÀ°è À̧ªÀÄÄzÀæzÀ wÃgÀ ¸ÀªÉvÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 

 £ÉÊIÄvÀå ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ 

 GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ DªÀvÀðªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ 

 ¸ÀÄ£Á«Ä 

10. ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀ ¸ÀªÉvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 

 PÀlÖqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ PÉÆaÑºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ.  

 gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊ®Ä ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ zsÀPÉÌ.  

 d£ÀjUÉ ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw PÀ°à¸ÀÄªÀ ¸ÀªÀÄ¸Éå. 

11. ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀ À̧ªÉvÀªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä PÉÊUÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁzÀ 

PÀæªÀÄUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 

 ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÉÆÃqÉ, vÀqÉUÀlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ C É̄vÀqÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt 

 wÃgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂUÁjPÉUÀ¼À ¤µÉÃzÀ 

 ªÀiÁåAUÉÆÃæªï PÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß É̈¼É¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

  
12. ಭಾರತದ ಜನ್ಸಂಖಕಾ 

ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು: 
1. 2011 ರ ಜನ್ಗಣತಿಯ ಪರಕ್ಾರ ಭಾರತದ ಒಟ್ುಟ ಜನ್ಸಂಖಕಾ 
ಎ)84ಕ್್ ೋಟಿ   ಬಿ)101ಕ್್ ೋಟಿ  
ಸಿ)110ಕ್್ ೋಟಿ   ಡಿ)121ಕ್ಕ ೋಟಿ 
2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಕರ್ುಾ ಜನ್ಸಂಖಕಾ ಹಕ ಂದಿರುವ ರಾಜಾ  
ಎ)ಉತುರ ಪರದಕೋಶ ಬಿ)ಮಧ್ಯಪಾದೋ್ಶ  
ಸಿ)ಸಿಕ್ತೊಾಂ  ಡಿ)ಆಾಂಧ್ಾಪಾದ್ೋಶ  
3. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಜನ್ಸಂಖಕಾ ಹಕ ಂದಿರುವ ರಾಜಾ  
ಎ)ಉತಿ್ರ ಪಾದೋ್ಶ  ಬಿ)ಮಧ್ಯಪಾದೋ್ಶ  
ಸಿ)ಸಿಕೆಂ  ಡಿ)ಆಾಂಧ್ಾಪಾದ್ೋಶ 
4. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಾಧಿಕ ಜನ್ಸಂಖಕಾಯುಳಿ ಕ್ಕೋಂದಾರಡಳಿ ಪರದಕೋಶ 
ಎ)ದಕಹಲ್ಲ   ಬಿ)ಚಾಂಢೋಗರ್  
ಸಿ)ಲ್ಕ್ಷದಿಾೋಪ   ಡಿ)ಅಾಂಡಮಾನ್ ನ್ಸಕ್್ೋಬ್ಾರ್ 
5. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಜನ್ಸಂಖಕಾಯುಳಿ ಕ್ಕೋಂದಾರಡಳಿ ಪರದಕೋಶ  
ಎ)ದ್ಹಲ್ಲ   ಬಿ)ಚಾಂಢೋಗರ್  
ಸಿ)ಲಕ್ಷದಿಿೋಪ   ಡಿ)ಅಾಂಡಮಾನ್ ನ್ಸಕ್್ ೋಬ್ಾರ್  
6. 2011ರ ಜನ್ಗಣತಿಯ ಪರಕ್ಾರ ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿ ಜನ್ಸಾಂದರತಕ  
ಎ)77   ಬಿ)267  
ಸಿ)324   ಡಿ)382  

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. d£À¸ÀASÉå JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

 ¤UÀ¢vÀzÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÉÇAzÀgÀ°è ªÁ¹ À̧ÄªÀ d£ÀgÀ MlÄÖ 

¸ÀASÉåUÉ d£À¸ÀASÉå J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

2. 1901 jAzÀ 1921gÀªÀgÉUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ d£À¸ÀASÁå 

¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ¤zsÁ£ÀzÀ UÀwAiÀÄ°èvÀÄÛ. KPÉ? 

 ªÀiÁgÀuÁAwPÀ PÁ¬Ä É̄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Ë® s̈ÀåUÀ¼À 

PÉÆgÀvÉ¬ÄAzÁV ªÀÄgÀtzÀgÀ ºÉZÁÑVvÀÄÛ. 



3. 1921-1951gÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁzsÁgÀt d£À¸ÀASÉå É̈¼ÀªÀtÂUÉ 

PÁ®ªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ À̧¯ÁVzÉ. KPÉ? 

 ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ ¦qÀÄUÀÄUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Ë® s̈ÀåzÀ°è 

¸ÀÄzsÁgÀuÉ ºÁUÀÆ £ÉÊªÀÄð°ÃåPÀgÀt ¤ªÀðºÀuÉUÀ½AzÁV 

ªÀÄgÀt zÀgÀ°è E½PÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. 

4. 1951-1991gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è d£À¸ÀASÁå É̈¼ÉªÀtÂUÉ zÀgÀªÀÅ 

vÀéjvÀªÁVvÀÄÛ. KPÉ? 

 ªÀÄgÀt zÀgÀzÀ E½vÀ, ¥ÀæwAiÀiÁV d£À£À zÀgÀzÀ ºÉZÀÑ¼À 

5. d£À¸ÁAzÀævÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  

 ¥Àæw ZÀzÀgÀQ É̄ÆÃ«ÄÃl£Àð°è ªÁ¹ À̧ÄªÀ d£ÀgÀ ¸ÀASÉåUÉ 

d£À¸ÁAzÀævÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ¨sÁgÀvÀzÀ°è d£À¸ÀASÁå ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß 

w½¹. 

 C¢üPÀ d£À£À zÀgÀ 

 PÀrªÉÄ ªÀÄgÀt zÀgÀ  

2. ¨sÁgÀvÀzÀ°è C¢üPÀ d£À zÀgÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 

 ¨Á®å«ªÁºÀ 

 zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ 

 §ºÀÄ¥ÀwßvÀé 

 §qÀvÀ£À 

 C£ÀPÀëgÀvÉ 

 GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt 

3. ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀrªÉÄ ªÀÄgÀt zÀgÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 

 ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Ë® s̈ÀåzÀ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉ 

 ¥ÁæuÁAwPÀ ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ ¦qÀÄUÀÄUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt 

 ²±ÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è PÀÄ¹vÀ 

 ²PÀëtzÀ ¥ÀæUÀw 

4. ¨sÁgÀvÀzÀ°è d£À¸ÀASÉå É̈¼ÀªÀtÂUÉ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

«ªÀj¹./d£À¸ÀASÁå Ȩ́ÆÃálªÀÅ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À 

GUÀªÀÄPÉÌ ºÉÃUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ? 

 ¤gÀÄzÉÆÃåUÀ 

 §qÀvÀ£À 

 DºÁgÀzÀ PÉÆgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥Ë¶×PÀvÉ 

 ªÀÄÆ® ¸Ë® s̈ÀåUÀ¼À PÉÆgÀvÉ 

 PÀrªÉÄ vÀ¯ÁzÁAiÀÄ 

 ¤zsÁ£À UÀwAiÀÄ DyðPÁ©üªÀÈ¢Þ 

 fÃªÀ£À ªÀÄlÖzÀ°è PÀÄ¹vÀ 

 ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£Àå 

 gÁdQÃAiÀÄ DgÁdPÀvÉ 

5. d£À¸ÀASÁå É̈¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä PÉÊUÉÆArgÀÄªÀ 

PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «±ÉÃè¶¹. 

 PÀÄlÄA§ AiÉÆÃd£É 

 ªÀÄ»¼Á PÀ¯Áåt AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ 

 ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁ»gÁvÀÄ 

 d£ÀgÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr À̧ÄªÀÅzÀÄ 

6. s̈ÁgÀvÀzÀ°è d£À¸ÁAzÀævÉAiÀÄ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 

 C¢üPÀ d£À¸ÁAzÀævÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ: EªÀÅ ¥Àæw ZÀ.Q.«ÄÃUÉ 

501PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀÄ ªÁ¹ À̧ÄªÀ 

¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArªÉ. GzÁ:-©ºÁgÀ, ¥À²ÑªÀÄ 

§AUÁ¼À, PÉÃgÀ¼À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ. 

 ¸ÁzsÁgÀt d£À¸ÁAzÀævÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ: EªÀÅ ¥Àæw 

ZÀ.Q.«ÄÃ.UÉ 251-500 d£ÀgÀÄ ªÁ¹ À̧ÄªÀ 

¨sÁUÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArªÉ. GzÁ:- eÁRAðqï, C¸ÁìA, 

UÉÆÃªÁ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ 

 PÀrªÉÄ d£À ¸ÁAzÀævÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ: ¥Àæw ZÀ.Q.«ÄÃ.UÉ 250 

PÀÆÌ PÀrªÉÄ d£ÀgÀÄ ªÁ¹ À̧ÄªÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ F ªÀ®AiÀÄPÉÌ 

¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. GzÁ:- ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉÃ±À, gÁd¸ÁÛ£À, GvÀÛgÁRAqÀ 

ªÉÆzÀ¯ÁzÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ 

7. ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ C¢üPÀ d£À¸ÁAzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß 

ºÉÆA¢gÀ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 

 ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ªÀÄtÄÚ 

 ¤ÃgÁªÀj 

 ¸ÁjUÉ- À̧A¥ÀPÀðUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ 

8. ¨sÁgÀvÀzÀ PÉ®ªÀÅ s̈ÁUÀUÀ¼À PÀrªÉÄ d£À ¸ÁAzÀævÉUÉ 

PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹. 

 ¥ÀªÀðvÀ 

 ¨ÉlÖ UÀÄqÀØUÀ¼À s̈ÁUÀUÀ¼ÀÄ 

 CgÀtå ¥ÀæzÉÃ±À 

 PÀ¤µÀ× GµÁÚA±ÀªÀÅ¼Àî ªÁAiÀÄÄUÀÄt 

 CgÉªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«Ä ªÁAiÀÄÄUÀÄt 

  

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 
1. C©üªÀÈ¢Þ 

PÉÆnÖgÀÄªÀ ºÉÃ½PÉUÉ ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß Dj¹ §gÉ¬Äj: 
1. “MAzÀÄ gÁµÀÖæzÀ £ÉÊd gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀÅ ¢ÃWÁðªÀ¢üAiÀÄªÀgÉUÉ 

ºÉZÀÑ¼ÀªÁUÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÉÄÃ DyðPÀ C©üªÀÈ¢Þ” JAzÀÄ ºÉÃ½zÀªÀgÀÄ 
a) ¥ÉÆæ. PÉÆÃ°£ï PÁèPïð 
b) CªÀÄvÀåð Ȩ́Ã£ï 
c) ¥ÉÆæ. ªÉÄAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®Ø«£ï 
d) ªÀÄºÀ§Æ¨ï G¯ï ºÀPï 
2. DyðPÀ C©üªÀÈ¢Þ MAzÀÄ 
a) ¥ÀæwQæAiÉÄ 
b) PË±À® 
c) ¸ÀÆZÀåAPÀ 
d) ¥ÀæQæAiÉÄ 
3. GvÁàzÀ£ÁAUÀUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄÄ F PÁgÀt¢AzÁV 

§zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ 
a) d£À À̧ASÁå ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀvÉ 



b) d£À¸ÀASÁå ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ®PÀëtUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ 
c) ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ºÀAaPÉAiÀÄ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉ 
d) d£ÀgÀ C©ügÀÄaUÀ¼À°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉ 
4. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉÃ±ÀzÀ°è GvÁà¢¹zÀ J®è ¸ÀgÀPÀÄ-

¸ÉÃªÉUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å 
a) vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£À 
b) gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£À 
c) £ÉÊd gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£À 
d) £ÉÊd vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£À 
5. £ÉÊd gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ‘£ÉÊd’ JA§ ¥ÀzÀ ©A©¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
a) ¸ÀgÀPÀÄ- Ȩ́ÃªÉUÀ¼À ªÀiË®åªÀ£ÀÄß 
b) d£ÀgÀ PÉÆ¼ÀÄîªÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß 
c) ¸ÀgÀPÀÄ- Ȩ́ÃªÉUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄ£ÀÄß 
d) d£ÀgÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß 
6. DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÄ d£ÀgÀ DyðPÀ PÀ¯ÁåtzÀ ºÉZÀÑ¼ÀªÉAzÀÄ 

ºÉÃ½zÀªÀgÀÄ 
a) ¥ÉÆæ. ªÉÄAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®Ø«£ï 
b) CªÀÄvÀåð Ȩ́Ã£ï 
c) ¥ÉÆæ. PÉÆÃ°£ï PÁèPïð 
d) ªÀÄºÀ§Æ¨ï G¯ï ºÀPï 
7. “MAzÀÄ gÁµÀÖæzÀ £ÉÊd gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀÅ ¢ÃWÁðªÀ¢üAiÀÄªÀgÉUÉ 

ºÉZÀÑ¼ÀªÁUÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÉÄÃ DyðPÀ C©üªÀÈ¢Þ”. E°è 
¢ÃWÁðªÀ¢üAiÉÄAzÀgÉ 

a) 1A ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ 
b) 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ 
c) 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ 
d) 1A ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ 
8. C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ GzÉÃÝ±ÀUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ 
a) C À̧ªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ºÉZÀÑ¼À 
b) ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÉZÀÑ¼À 
c) §qÀvÀ£ÀzÀ ºÉZÀÑ¼À 
d) ¤gÀÄzÉÆÃåUÀzÀ ºÉZÀÑ¼À 
9. 195AQÌAvÀ ªÉÆzÀ É̄Ã C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢zÀ gÁµÀÖæUÀ¼ÉAzÀÄ 

UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀ gÁµÀÖæUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÀÄ 
a) CªÉÄÃjPÀ, PÉ£ÀqÁ, ¹AUÀ¥ÀÄgÀ, ¨sÁgÀvÀ 
b) CªÉÄjPÀ, D¸ÉÃÖæ°AiÀiÁ, ªÀÄ É̄ÃµÁå, aÃ£Á 
c) CªÉÄÃjPÀ, PÉ£ÀqÁ, d¥Á£ï, dªÀÄð¤ 
d) CªÉÄÃjPÀ, EAUÉèAqï, d¥Á£ï, ºÁAUï PÁAUï 
1A. 195AgÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢zÀ gÁµÀÖæUÀ¼ÉAzÀÄ 

UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀ gÁµÀÖæUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÀÄ 
a) ¹AUÀ¥ÀÄgÀ, ªÀÄ É̄ÃµÁå, aÃ£Á, s̈ÁgÀvÀ 
b) D Ȩ́ÃÖæ°AiÀiÁ, ªÀÄ¯ÉÃµÁå, aÃ£Á, ¨sÁgÀvÀ 
c) ¹AUÀ¥ÀÄgÀ, ºÁAUï PÁAUï, ªÀÄ¯ÉÃµÁå, aÃ£Á 
d) ºÁAUï PÁAUï, s̈ÁgÀvÀ, dªÀÄð¤, aÃ£Á 
11. ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ gÁµÀÖæzÀ ¥ÀæPÁgÀ F gÁµÀÖæUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ £ÉÊd vÀ¯Á 

ªÀgÀªÀiÁ£À ºÉÆA¢gÀÄªÀ gÁµÀÖæUÀ¼ÉÃ C£Á©üªÀÈ¢Þ gÁµÀÖæUÀ¼ÀÄ 
a) CªÉÄÃjPÀ, PÉ£ÀqÁ, D¸ÉÃÖæ°AiÀiÁ 
b) CªÉÄÃjPÀ, PÉ£ÀqÁ, ¹AUÀ¥ÀÄgÀ 
c) ¹AUÀ¥ÀÄgÀ, ºÁAUï PÁAUï, ªÀÄ¯ÉÃµÁå 
d) ¨sÁgÀvÀ, aÃ£Á, EAUÉèAqï 

12. C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄwÛgÀÄªÀ gÁµÀÖæUÀ½UÉ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ 
a) ¨sÁgÀvÀ 
b) CªÉÄÃjPÀ 
c) D Ȩ́ÃÖæ°AiÀiÁ 
d) PÉ£ÀqÁ 
13. C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢zÀ gÁµÀÖæUÀ¼À MAzÀÄ ®PÀëtªÉAzÀgÉ 
a) PÀrªÉÄ GvÁàzÀ£É 
b) PÀrªÉÄ ¤gÀÄzÉÆÃåUÀ 
c) PÀrªÉÄ vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£À 
d) ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À PÉÆgÀvÉ 
14. C£Á©üªÀÈ¢Þ gÁµÀÖæUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ...... PÀrªÉÄ EgÀÄªÀÅzÀÄ. 
a) ¤gÀÄzÉÆÃåUÀ 
b) §qÀvÀ£À 
c) vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£À 
d) C£ÀPÀëgÀvÉ 
15. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ gÁµÀÖæUÀ¼À£ÀÄß C¢üPÀ, ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ ªÀgÀªÀiÁ£À 

ºÉÆA¢zÀ gÁµÀÖæUÀ¼ÉAzÀÄ ªÀVÃðPÀj¹zÀ ¸ÀA Ȩ́Ü 
a) «±Àé ¨ÁåAPÀÄ 
b) jdªïð ¨ÁåAPÀÄ 
c) «±Àé ¸ÀA¸ÉÜ 
d) L.JA.J¥sï. 
16. EªÀÅUÀ¼À°è C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄwÛgÀÄªÀ gÁµÀÖæUÀ¼ÉAzÀgÉ 
a) C¢üPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁµÀÖæUÀ¼ÀÄ 
b) ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁµÀÖæUÀ¼ÀÄ 
c) ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÀ ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁµÀÖæUÀ¼ÀÄ 
d) C¢üPÀ, ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁµÀÖæUÀ¼ÀÄ 
17.ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÄ EªÀÅUÀ¼À «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ 
a) ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÀÄ 
b) ªÀiÁ£ÀªÀ£À ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ 
c) ªÀiÁ£ÀªÀ£À D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 
d) ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 
18. eÁUÀwPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆuÉ ºÉÆwÛgÀÄªÀ ¸ÀA Ȩ́Ü 
a) «±Àé ¨ÁåAPÀÄ 
b) jdªïð ¨ÁåAPÀÄ 
c) «±Àé À̧A¸ÉÜ 
d) L.JA.J¥sï. 
19. gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß MlÄÖ d£À¸ÀASÉå¬ÄAzÀ s̈ÁV¹zÁUÀ 

zÉÆgÀPÀÄªÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ EzÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
a) zÉÃ±ÀzÀ MlÄÖ d£À À̧ASÉå 
b) £ÉÊd gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£À 
c) vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£À 
d) °AUÁ£ÀÄ¥ÁvÀ 
20. DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛªÁV C¼ÉAiÀÄ§ºÀÄzÁzÀAxÀ 

ªÀiÁ¥À£ÀªÉAzÀgÉ 
a) vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£À 
b) gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£À 
c) eÁUÀwPÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀgÀ¢ 
d) ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀÆZÀåAPÀ 



21. EªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÉÄÃ 
ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁVzÉ  

a) ¥ÉÆæ. PÉÆÃ°£ï PÁèPïð 
b) ¥ÉÆæ. ªÉÄAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®Ø«£ï 
c) ªÀÄºÀ§Æ¨ï G¯ï ºÀPï 
d) CªÀÄvÀåð ¸ÉÃ£ï 
22. DyðPÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ ªÀÄÄRå GzÉÃÝ±À 
a) vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉaŅ̃ ÀÄªÀÅzÀÄ 
b) gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉaŅ̃ ÀÄªÀÅzÀÄ 
c) d£ÀgÀ PÀ¯ÁåtªÀ£ÀÄß ºÉaŅ̃ ÀÄªÀÅzÀÄ 
d) GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaŅ̃ ÀÄªÀÅzÀÄ 
23. gÁµÀÖæUÀ¼À DyðPÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ®Ä ‘ªÀiÁ£ÀªÀ 

C©üªÀÈ¢Þ À̧ÆZÀåAPÀ’ªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀg ÀÄ 
a) «±Àé̈ ÁåAQ£À eÁUÀwPÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀgÀ¢ 
b) «±Àé À̧A¸ÉÜAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ « s̈ÁUÀ 
c) ¥ÉÆæ. ªÉÄAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®Ø«£ï 
d) CªÀÄvÀåð Ȩ́Ã£ï 
24. gÁµÀÖæzÀ ²PÀëtzÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß .... ªÀµÀðzÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 

¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÁzÀ ²PÀëtzÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ªÀiÁ¥À£À 
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

a) 5 
b) 1A 
c) 15 
d) 25 
25. 2A14gÀ°èzÀÝAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ À̧ÆZÀåAPÀ 
a) A.568 
b) A.586 
c) A.856 
d) A.865 
26. 2A14gÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀÆZÀåAPÀzÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁÜ£À 
a) 153 
b) 187 
c) 135 
d) 178 
27. 2A11gÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¨ÁgÀvÀzÀ°è£À °AUÁ£ÀÄ¥ÁvÀ 
a) 954 
b) 945 
c) 594 
d) 1000 
28. 2A11gÀ d£ÀUÀtw ¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄ»¼Á ¸ÁPÀëgÀvÁ ¥ÀæªÀiÁt 
a) 56.46% 
b) 64.56% 
c) 65.46% 
d) 46.65% 
29. 2A11gÀ d£ÀUÀtw ¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀÄgÀÄµÀgÀ ¸ÁPÀëgÀvÁ ¥ÀæªÀiÁt 
a) 84.21% 
b) 81.24% 
c) 41.82% 
d) 82.14% 

3A. F ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀÆaUÀ¼À ¸ÀgÁ À̧jAiÉÄÃ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ 
¸ÀÆZÀåAPÀªÁVzÉ. 

a) gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£À, vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£À, ¤jÃQëvÀ fÃ«vÁªÀ¢ü 
b) vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£À, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÀzÀævÉ, ²PÀëtzÀ ªÀÄlÖ 
c) ²PÀëtzÀ ªÀÄlÖ, ¤jÃQëvÀ fÃ«vÁªÀ¢ü, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÀzÀævÉ 
d) ¤jÃQëvÀ fÃ«vÁªÀ¢ü, ²PÀëtzÀ ªÀÄlÖ, vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£À 
 
©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀUÀ½AzÀ vÀÄA©j.  
1. DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÄ MAzÀÄ __________. (¥ÀæQæAiÉÄ)  
2. MAzÀÄ ªÀ²ÀðzÀ¯è GvÁà¢¹zÀ ¸ÀgÀPÀÄ- Ȩ́ÃªÉUÀ¼À ªÀiË®åªÀ£ÀÄß 

__________ J£ÀÄßªÀgÀÄ. (gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£À)  
3. C£Á©üªÀÈ¢Þ gÁ²ÀÖçzÀ¯è ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ________ PÀrªÉÄ 

EgÀÄªÀÅzÀÄ. (vÀ®ÁªÀgÀªÀiÁ£À)  
4. ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÄ _________ UÀ¼À «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 

¸ÀÆa À̧ÄvÀÛzÉ. (PÀ¤²À× CªÀ°ÀåPÀvÉ)  
5. eÁUÀwPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀgÀ¢UÀ¼À ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ºÉÆuÉ 

ºÉÆwÛgÀÄªÀ ¸ÀA Ȩ́Ü _________. («±Àé ¸ÀA Ȩ́ÜAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ)  

6. 2A14gÀ°è ¨sÁgÀvÀªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ À̧ÆZÀåAPÀzÀ°è ______ 
£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À ºÉÆA¢vÀÄÛ. (135)  

7. 2A11£ÉÃ ¸Á°£À°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è °AUÀ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ _______ 
EvÀÄÛ.(945)  

III. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.  
1. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£À JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀÅ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉÃ±ÀzÀ°è 

GvÁà¢¹zÀ J®è ¸ÀgÀPÀÄ-¸ÉÃªÉUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®åªÁVzÉ. 
 
2. C£Á©üªÀÈ¢Þ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
zÉÃ±ÀzÀ MlÄÖ GvÁàzÀ£É PÀrªÉÄ EzÀÄÝ, d£À À̧ASÉå ºÉZÁÑV, vÀ¯Á 

ªÀgÀªÀiÁ£À PÀrªÉÄ EgÀÄªÀ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀzÉÃ EgÀÄªÀ ¤±ÀÑ® 
¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß C£Á©üªÀÈ¢Þ J£Àß§ºÀÄzÀÄ. 

 
3. vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀAqÀÄ »rAiÀÄ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ?  
gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß MlÄÖ d£À¸ÀASÉå¬ÄAzÀ ¨sÁV¹zÁUÀ vÀ¯Á 

ªÀgÀªÀiÁ£À ®¨sÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
4. C©üªÀÈ¢Þ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
MAzÀÄ À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj À̧ÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß 

« À̧Ûj¸ÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÃÛªÉ. 
 
5. DyðPÀ C©üªÀÈ¢Þ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
MAzÀÄ gÁµÀÖæzÀ d£ÀgÀ DyðPÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ 

¸ÁªÀÄxÀåð ºÉaŅ̃ ÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ DyðPÀ À̧ªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß 
¤AiÀÄAwæ À̧ÄªÀÅzÀ£ÀÄß DyðPÀ C©üªÀÈ¢Þ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 

 
6. ¥ÉÆæ. ªÉÄAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®Ø«£ï CªÀgÀÄ DyðPÀ 

C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÁåSÁå¤¹zÁÝgÉ?  
 “MAzÀÄ gÁµÀÖæzÀ £ÉÊd gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀÅ 

¢ÃWÁðªÀ¢üAiÀÄªÀgÉUÉ ºÉZÀÑ¼ÀªÁUÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÉÄÃ DyðPÀ 
C©üªÀÈ¢Þ”AiÀiÁVzÉ.  

 
7. ¥ÀæQæAiÉÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ CxÉÊð À̧ÄªÀ°è GvÁàzÀ£ÁAUÀUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÀÄ  
¸ÉÃªÉUÀ¼À ¨ÉÃrPÉAiÀÄ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa À̧ÄªÀÅzÉÃ ¥ÀæQæAiÉÄ. 
 



8. C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄwÛgÀÄªÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
wÃªÀævÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß 

ªÀÄvÀÄÛ D zÉ¸ÉAiÀÄ°è CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
‘C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄwÛgÀÄªÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁUÀÄwÛÛzÉ. 

 
9. ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ gÁµÀÖç À̧AWÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ C£Á©üªÀÈ¢Þ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ 

JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ gÁµÀÖçzÀ ¥ÀæPÁgÀ “CªÉÄÃjPÀ, PÉ£ÀqÁ, D Ȩ́ÖçÃ°AiÀÄ  
ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï£À gÁµÀÖçUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ £ÉÊd vÀ¯Á 

ªÀgÀªÀiÁ£À ºÉÆA¢gÀÄªÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÉÃ C£Á©üªÀÈ¢Þ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ”. 
 
10. ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ À̧ÆaUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ À̧ÆZÀåAPÀªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ£À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ¥À£À 

ªÀiÁqÀÄªÀ ºÉÆ¸À ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÁVzÉ. 
 
11. °AUÀ C£ÀÄ¥ÁvÀ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
¥Àæw ¸Á«gÀ ¥ÀÄgÀÄµÀjUÉ EgÀÄªÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß °AUÀ 

C£ÀÄ¥ÁvÀ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
 
12. 2A11gÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ C£ÀÄ¸ÁgÀ, F °AUÀ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ J¶ÖvÀÄÛ? 
 945 
 
13. 2A11gÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀÄgÀÄµÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ 

¸ÁPÀëgÀvÁ zÀgÀªÀÅ J¶ÖvÀÄÛ?  
2011gÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÁPÀëgÀvÁ zÀgÀªÀÅ ±ÉÃ. 

65.46 EzÀÝgÉ, ¥ÀÄgÀÄµÀgÀ ¸ÁPÀëgÀvÁ zÀgÀªÀÅ ±ÉÃ. 82.14 E¢ÝvÀÄ. 
 
14. ¨sÁgÀvÀzÀ°è °AUÁ£ÀÄ¥ÁvÀ PÀÄ¹AiÀÄÄwÛzÉ. KPÉ?  
d£ÀgÀ CeÁÕ£À, C£ÀPÀëgÀvÉ, §qÀvÀ£À, vÁAiÀÄA¢gÀ ªÀÄgÀt, ²±ÀÄUÀ¼À 

ªÀÄgÀt C¢üPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÁ¬ÄAiÀÄ UÀ¨sÀðzÀ°ègÀÄªÁUÀ¯ÉÃ ºÉtÄÚ 
¨sÀÆætUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ, ºÀvÉåªÀiÁqÀÄªÀ PÉlÖ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. 
EzÀjAzÀ °AUÁ£ÀÄ¥ÁvÀ PÀÄ¹AiÀÄÄwÛzÉ. 

 
15. ¸Àȩ́ ÀºÁAiÀÄ ¸ÀªÀÄÆºÀUÀ¼À£ÀÄß KPÉ ¸ÁÜ¦ À̧¯ÁVzÉ?  
DyðPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ¹ 

CªÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ¸Àȩ́ ÀºÁAiÀÄ ¸ÀªÀÄÆºÀUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÁÜ¦ À̧¯ÁVzÉ. 

 
16. EAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ WÀ£ÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉ ºÉaÑzÉ ºÉÃUÉ 

ºÉÃ¼ÀÄ«j?  
¸Àȩ́ ÀºÁAiÀÄ ¸ÀªÀÄÆºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÀgÀªÀiÁ£À ºÁUÀÆ 

G½vÁAiÀÄUÀ¼À ªÀÈ¢ÞUÉ PÁgÀtªÁVªÉAiÀÄ®èzÉÃ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä 
EZÁÒ£ÀÄ¸ÁgÀ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ C£ÀÄªÀÅ ªÀiÁrPÉÆnÖªÉ. 
EzÀjAzÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ WÀ£ÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉ ºÉaÑzÉ. 

 
17. ªÀÄ»¼Á À̧§°ÃPÀgÀt JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
¸À§°ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß F »AzÉ CªÀjUÉ ¤gÁPÀj À̧¯ÁzÀ fÃªÀ£ÀzÀ 

ªÀÄºÀvÀézÀ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß « À̧Ûj¸ÀÄªÀ 
¥ÀæQæAiÉÄ JAzÀÄ ªÁåSÁå¤ À̧§ºÀÄzÀÄ. 

 
18. vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£À JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀÅ MAzÀÄ zÉÃ±ÀzÀ d£ÀgÀ ¸ÀgÁ À̧j ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÁVzÀÄÝ, 

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß MlÄÖ d£À¸ÀASÉå¬ÄAzÀ ¨sÁV¹zÁUÀ 
zÉÆgÀPÀÄªÀ CAQAiÀiÁVzÉ. 

 
IV. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹.  

1. C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ªÁåSÁå¤¹ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ «ªÀgÀuÉ 
¤Ãr.  

¥ÉÆæ. ªÉÄAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®Ø«£ï CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ “MAzÀÄ gÁµÀÖçzÀ 
£ÉÊd gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀÅ ¢ÃWÁðªÀ¢üAiÀÄªÀgÉUÉ 
ºÉZÀÑ¼ÀªÁUÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÉÄÃ DyðPÀ C©üªÀÈ¢Þ”AiÀiÁVzÉ. 

 EzÀgÀ°è §gÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ JAzÀgÉÃ GvÁàzÀ£ÁAUÀUÀ¼À 
¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄ°è£À ºÉÆ¸ÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ¨ÉÃrPÉAiÀÄ°è£À 
§zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 
2. C£Á©üªÀÈ¢Þ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? CzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉÃ£ÀÄ?  
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀ gÁµÀÖæUÀ½UÉ ºÉÆÃ°¹zÀAvÉ vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀrªÉÄ 

EgÀÄªÀÅzÉÃ C£Á©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁVzÉ. 
C£Á©üªÀÈ¢ÞUÉ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtUÀ¼ÉAzÀgÉ 
PÀrªÉÄ GvÁàzÀ£É  
C¥ÁgÀ d£À¸ÀASÉå  
PÀrªÉÄ vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£À. 
 
3. ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ À̧ÆZÀåAPÀ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¯ÉPÀÌ 

ºÁPÀÄwÛÃj?  
ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ À̧ÆZÀåAPÀªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ£À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ¥À£À 

ªÀiÁqÀÄªÀ ºÉÆ¸À ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÁVzÉ. 
 ¤jQÃëvÀ fÃ«vÁªÀ¢ü, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£À F 

ªÀÄÆgÀÄ CA±ÀUÀ¼À ¸ÀgÁ À̧j DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ 
¸ÀÆZÀåAPÀªÀ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 
4. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ À̧ÆZÀåAPÀ PÀrªÉÄ EgÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

PÁgÀt ¤Ãrj.  
§qÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀÄzÉÆÃåUÀ 
PÀrªÉÄ vÀ¯Á ªÀgÀªÀiÁ£À 
ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À PÉÆgÀvÉ 
DyðPÀ C À̧ªÀiÁ£ÀvÉ 
PÀÈ¶ »AzÀÄ½¢gÀÄ«PÉ 
5. °AUÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¸Á¢ü À̧§ºÀÄzÁVzÉ?  
PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁjUÉÆ½ À̧ÄªÀÅzÀÄ 
¸ÀªÀiÁ£À ªÉÃvÀ£À eÁjUÉ vÀgÀªÀÅzÀÄ 
²PÀët ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ 
««zsÀ PÉÃvÀæUÀ¼À°è «ÄÃ À̧¯Áw ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ 
¸À§°ÃPÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ 
 

2. UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢Þ 
PÉÆnÖgÀÄªÀ ºÉÃ½PÉUÉ ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß Dj¹ §gÉ¬Äj: 
1. ¨sÁgÀvÀ MAzÀÄ 
a) ¥ÀlÖtUÀ¼À zÉÃ±À 
b) £ÀUÀgÀUÀ¼À zÉÃ±À 
c) ºÀnÖUÀ¼À zÉÃ±À 
d) ºÀ½îUÀ¼À zÉÃ±À 
2. ¨sÁgÀvÀzÀ°è 2A11gÀ d£ÀUÀtw ¥ÀæPÁgÀ ºÀ½îUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀÄªÀ d£ÀgÀ 

¥ÀæªÀiÁt 
a) 68.84% 
b) 86.84% 
c) 84.68% 
d) 88.64% 
3. “ s̈ÁgÀvÀzÀ £ÉÊd C©üªÀÈ¢ÞAiÉÄAzÀgÉ, UÁæªÀÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ” JAzÀÄ 

ºÉÃ½zÀªÀgÀÄ 



a) CªÀÄvÀåð Ȩ́Ã£ï 
b) ªÀÄºÁvÁä UÁA¢üfÃ 
c) dªÀºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ 
d) ¸Àgï. JA. «±ÉÃé±ÀégÀAiÀÄå 
4. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ .......... gÀµÀÄÖ UÁæ«ÄÃt d£ÀgÀÄ PÀqÀÄ 

§qÀvÀ£À¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÁÝgÉ. 
a) ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀgÀµÀÄÖ 
b) JgÀqÀ£ÉAiÀÄ MAzÀgÀµÀÄÖ 
c) ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ JgÀqÀgÀµÀÄÖ 
d) £Á®Ì£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀgÀµÀÄÖ 
5. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è zÀÄrAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ d£ÀgÀ ¥ÀæªÀiÁt 
a) ±ÉÃ. 48 
b) ±ÉÃ. 6A 
c) ±ÉÃ. 68 
d) ±ÉÃ.64 
6. UÁæ«ÄÃt »AzÀÄ½AiÀÄÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃt §qÀvÀ£ÀPÉÌ ¥ÀæªÀÄÄR 

PÁgÀtªÉAzÀgÉ 
a) zÀÄ±ÀÑlUÀ¼À ªÁåªÉÆÃºÀ 
b) ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ ºÉZÀÑ¼À 
c) PÀÈ¶AiÀÄ ¸ÀÜVvÀvÉ 
d) PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ 
7. UÁæªÀÄzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ 

dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß UÁæªÀÄ¸ÀÜjUÉÃ ªÀ»¹PÉÆqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß »ÃUÉAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ 

a) UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 
b) PÉÃA¢ÃæPÀgÀt 
c) «PÉÃA¢ÃæPÀgÀt 
d) £ÀUÀjÃPÀgÀt 
8. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ............ PÁAiÉÄÝAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ zÉÃ±ÀzÁzÀåAvÀ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ 

¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁdå ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀªÀÅ. 
a) 73£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr 
b) 74 £ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr 
c) 78 £ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr 
d) 86 £ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr 
9. ¸ÀA«zsÁ£ÀPÉÌ 73£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ ªÀµÀð 
a) 199A 
b) 1991 
c) 1992 
d) 1993 
1A. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 73£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ...... ºÀAvÀzÀ 

¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀåªÀ¸ÉÜ C¹ÛvÀéPÉÌ §A¢zÉ 
a) JgÀqÀÄ 
b) ªÀÄÆgÀÄ 
c) £Á®ÄÌ 
d) LzÀÄ 
11. 73£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr ¥ÀæPÁgÀ C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀzÀ 

¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ 
a) £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ 
b) ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄw 
c) f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄw 

d) ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ 
12. EzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀiÁVzÉ 
a) vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw 
b) f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄw 
c) ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ 
d) UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ 
13. C¤ªÁAiÀÄð PÁgÀtUÀ½AzÀ «¸Àdð£ÉUÉÆAqÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ 

ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ......... wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À M¼ÀUÉÃ PÀqÁØAiÀÄªÁV 
£ÀqÉ À̧¨ÉÃPÀÄ 

a) ªÀÄÆgÀÄ 
b) DgÀÄ 
c) MA§vÀÄÛ 
d) ºÀ£ÉßgÀqÀÄ 
14. PÀ£ÁðlPÀzÀ°ègÀÄªÀ MlÄÖ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀASÉå 
a) 28 
b) 29 
c) 3A 
d) 32 
15. PÀ£ÁðlPÀzÀ°ègÀÄªÀ MlÄÖ vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀASÉå 
a) 172 
b) 174 
c) 175 
d) 176 
16. PÀ£ÁðlPÀzÀ°ègÀÄªÀ MlÄÖ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀASÉå 
a) 622A 
b) 62A2 
c) 6A22 
d) 6A32 
17. ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁdå ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ°éZÁgÀtgÀ ªÀÄvÀÄÛ 

C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj ºÉÆA¢ªÉ 
a) ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ²PÀët 
b) PÁ É̄ÃdÄ ²PÀët 
c) ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ ²PÀët 
d) vÁAwæPÀ ²PÀët 
18. UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è£À CvÀåAvÀ ªÀÄºÀvÀézÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÉÄAzÀgÉ 
a) ªÀÄPÀÌ¼À À̧¨sÉ 
b) vÁAiÀÄA¢gÀ ¸À¨sÉ 
c) ¥ÉÆÃµÀPÀgÀ ¸À¨sÉ 
d) UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ 
19. EªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀÄvÁÛgÉ 
a) ¸À s̈ÉUÉ §A¢gÀÄªÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ 
b) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ À̧ågÀÄ ªÀiÁvÀæ 
c) UÁæªÀÄzÀ J®è ªÀÄvÀzÁgÀgÀÄ 
d) UÁæªÀÄzÀ J®è d£ÀgÀÄ 
2A. UÁæ«ÄÃt §qÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀÄzÉÆÃåUÀªÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár À̧®Ä 

¸ÀPÁðgÀ eÁjUÉ vÀA¢gÀÄªÀ AiÉÆÃd£É 
a) ªÀÄºÁvÁäUÁA¢ü gÁ¶ÃÖæAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆÃåUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É 
b) ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ DªÁ¸ï AiÉÆÃd£É 
c) CA É̈ÃqÀÌgï – ªÁ°ÃäQ ªÀ À̧w AiÉÆÃd£É 
d) D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£É 



21. UÁæ«ÄÃt §qÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn À̧®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß 
DyðPÀ ¸ÁéªÀ®A©UÀ¼À£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ......... C¹ÜvÀéPÉÌ vÀgÀ¯ÁVzÉ. 

a) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw 
b) UÀÈºÀ PÉÊUÁjPÉ 
c) ªÀÄ»¼Á DAzÉÆÃ®£À 
d) ªÀÄ»¼Á ¸Àé À̧ºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀ 
22. CºÀð §qÀd£ÀjUÉ CUÀvÀå DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV 

«vÀj À̧®Ä eÁjUÉ vÀAzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ 
a) ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ Ȩ́Ü 
b) ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀåªÀ¸ÉÜ 
c) ¥ÀrvÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ 
d) ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁdå ªÀåªÀ Ȩ́Ü 
23. “UÁæªÀÄ ¸ÀégÁdå”zÀ PÀ®à£É EªÀgÀ PÀÆ¸ÀÄ 
a) ¸Àgï. JA. «±ÉÃé±ÀégÀAiÀÄå 
b) CªÀÄvÀåð Ȩ́Ã£ï 
c) ªÀÄºÁvÁä UÁA¢üfÃ 
d) dªÀºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ 
24. «PÉÃA¢ÃæPÀgÀt¢AzÀ EªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛªÉ 
a) ±ÉÆÃµÀuÉUÀ¼ÀÄ  
b) ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ  
c) zÀÄ±ÀÑlUÀ¼ÀÄ  
d) ¸ÁªÀiÁfPÀ ¦qÀÄUÀÄUÀ¼ÀÄ  
25. ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁdå ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è UÁæ«ÄÃt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÆ C¢üPÁgÀzÀ 

ZÀÄPÁÌtÂ »rAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÁVgÀÄªÀ ¥ÀæªÀÄÄSÁA±À 
a) ªÀÄ»¼Á «ÄÃ À̧¯Áw 
b) ªÀÄ»¼Á ²PÀët 
c) ªÀÄ»¼Á À̧ȩ́ ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀ 
d) ªÀÄ»¼Á PÁ£ÀÆ£ÀÄ 
26. ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁdå ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼À MAzÀÄ ªÀÄºÀvÀézÀ PÁAiÀÄðªÉAzÀgÉ 
a) ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
b) ¥ËgÀ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼À ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ 
c) ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
d) ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÃ À̧¯Áw PÀ°à̧ ÀÄªÀÅzÀÄ 
27. UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ°è ‘ªÀÄ»¼Á ¸Àé À̧ºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀ’UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀ 

GzÉÃÝ±À 
a) ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß DyðPÀªÁV ¸ÁéªÀ®A©üUÀ¼À£ÁßV À̧ÄªÀÅzÀÄ 
b) ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄªÁV ¸ÁéªÀ®A©üUÀ¼À£ÁßV À̧ÄªÀÅzÀÄ 
c) ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ 
d) ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ GzÉÆÃåUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV À̧ÄªÀÅzÀÄ 
28. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢gÀÄªÀ 

GzÉÃÝ±À 
a) ¸ÀA«zsÁ£ÀPÉÌ 73£ÉÃ wzÀÄÝ¥Àr vÀgÀÄªÀÅzÀÄ 
b) «PÉÃA¢ÃæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÉÆÃævÁì» À̧ÄªÀÅzÀÄ 
c) °AUÁ£ÀÄ¥ÁvÀ ºÉaŅ̃ ÀÄªÀÅzÀÄ 
d) ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄªÁV ¸ÁéªÀ®A©üUÀ¼À£ÁßV À̧ÄªÀÅzÀÄ 
29. ¨sÁgÀvÀzÀ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è 73£ÉÃ À̧A«zsÁ£ÁvÀäPÀ wzÀÄÝ¥Àr 

MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÉÄÊ®ÄUÀ¯ÁèVzÉ. PÁgÀt 
a) £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÁ ¥ÀzÀÞw eÁjUÉ §A¢vÀÄ 
b) «ÄÃ À̧¯Áw ¥ÀzÀÞw eÁjUÉ §A¢vÀÄ 
c) ¸ÀA À̧wÛ£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è À̧ÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ 

d) KPÀgÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼ÀÄ C¹ÜvÀéPÉÌ §AzÀªÀÅ 
3A. EzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁdå ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ®è 
a) CuÉPÀlÄÖUÀ¼À ¤ªÀiÁðt 
b) ¸ÀtÚ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ 
c) PÉgÉ PÀmÉÖUÀ¼À ¤ªÀiÁðt 
d) QgÀÄ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ 
 
I. F PÉ¼ÀV£À ªÁPÀåUÀ¼À°è SÁ° ©nÖgÀÄªÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ 

GvÀÛgÀUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁrj.  
1. ‘¨sÁgÀvÀzÀ £ÉÊd C©üªÀÈ¢ÞAiÉÄAzÀgÉ, CzÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼ÀÀ C©üªÀÈ¢Þ’ 

JAzÀÄ ºÉÃ½zÀªÀgÀÄ_________ (ªÀÄºÁvÀä UÁA¢üÃf)  
2. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 73 £ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è 

________ ºÀAvÀzÀ ¥ÀAZÁ¬ÄÛUÀ¼ÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ §A¢ªÉ. (ªÀÄÆgÀÄ)  
3. ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼ÀÄ ______ vÀvÀéUÀ¼À CrAiÀÄ°è 

PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄvÀÛªÉ. («PÉÃA¢æÃPÀgÀt)  
4. UÁæ«ÄÃt §qÀªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß À̧AWÀn¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß 

DyðPÀ ¸ÁéªÀ®A©UÀ¼À£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ______ UÀ¼À£ÀÄß C¹ÛvÀéPÉÌ 
vÀgÀ¯ÁVzÉ. (ªÀÄ»¼Á À̧ȩ́ ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀ). 

 
F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.  
1. UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ CxÀð w½¹.  
UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÄ UÁæªÀÄUÀ¼À DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ G£Àßw 

¸Á¢ü À̧ÄªÀ MAzÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ JAzÀÄ CxÉÊð À̧§ºÀÄzÀÄ. 
 
2. «PÉÃA¢æÃPÀgÀt JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ 

dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß UÁæªÀÄ À̧ÜjUÉÃ ªÀ»¹PÉÆqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
«PÉÃA¢ÃæPÀgÀt J£ÀÄßvÉÃÛªÉ. 

 
3. ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.  
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ, vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬ÄÛ 
 
4. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹.  
EA¢gÁ DªÁ¸ï AiÉÆÃd£É, CA¨ÉÃqÀÌgï-ªÁ°äÃQ AiÉÆÃd£É, 

D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£É. 
5. ‘¨sÁgÀvÀzÀ £ÉÊd C©üªÀÈ¢ÞAiÉÄAzÀgÉ, UÁæªÀÄzÀ C©üªÀÈ¢Þ’ JAzÀªÀgÀÄ 

AiÀiÁgÀÄ?  
ªÀÄºÁvÀä UÁA¢üÃf. 
 
6. 2A11gÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ JµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ºÀ½îUÀ¼À°è 

ªÁ¹ À̧ÄwÛzÁÝgÉ?  
±ÉÃ.68.84gÀµÀÄÖ 
 
7. UÁæ«ÄÃt »AzÀÄ½AiÀÄÄ«PÉUÉ CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ?  
PÀÈ¶AiÀÄ À̧ÜVvÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤zsÁ£ÀUÀwAiÀÄ É̈¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ UÁæ«ÄÃt 

»AzÀÄ½AiÀÄÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃt §qÀvÀ£ÀPÉÌ CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄR 
PÁgÀtªÁVzÉ. 

 
8. UÁA¢üÃfAiÀÄªÀgÀÄ ‘UÁæªÀÄ ¸ÀégÁdå’ JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß 

PÀgÉzÀgÀÄ? 
C¢üPÁgÀzÀ «PÉÃA¢üæÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAiÀÄA UÁæªÀÄ À̧Ü½ÃAiÀÄ 

¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ vÀ¼ÀªÀÄlÖ¢AzÀ AiÉÆÃd£É ¤gÀÆ¦¸ÀÄ«PÉ 
ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢üÞ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß UÁA¢üÃf UÁæªÀÄ 
¸ÀégÁdå JAzÀgÀÄ. 

 



9. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß KPÉ 
¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓÃªÀ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ?  

«PÉÃA¢æÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì» À̧ÄªÀÅzÀPÁÌV s̈ÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvï 
gÁeï ªÀåªÀ Ȩ́ÜAiÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓÃªÀ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 

 
10. KPÀgÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ C¹ÜvÀéPÉÌ 

§AzÀªÀÅ?  
1993 
 
11. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ AiÀiÁªÀ wzÀÄÝ¥Àr PÁAiÉÄÝAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 

zÉÃ±ÀzÁzÀåAvÀ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼À£ÀÄß 
C¹ÛvÀéPÉÌ vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ?  

73£É wzÀÄÝ¥Àr. 
 
12. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è JµÀÄÖ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ, vÁ®ÆèPÀÄ 

¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½ªÉ?  
PÀ£ÁðlPÀzÀ°è 30 f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ, 176 vÁ®ÆèPÀÄ 

¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6,022 UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½ªÉ. 
 
III. PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹.  
1. ¨sÁgÀvÀzÀ°è UÁæ«ÄÃt DyðPÀ ¥Àj¹Üw ºÉÃVzÉ?  
PÀÈ¶ & ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉUÉ ¥Áæ±À À̧Ûå  
£À² À̧ÄwÛgÀÄªÀ UÀÈºÀ & ¸ÀtÚ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ  
§qÀvÀ£À 
¤gÀÄzÉÆÃåUÀ 
£ÉÊªÀÄð®åzÀ PÉÆgÀvÉ 
C£ÀPÀëgÀvÉ & ªÀiËqsÀåvÉ 
ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À PÉÆgÀvÉ. 
 
2. UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß À̧AQë¥ÀÛªÁV «ªÀj¹.  
 PÀÈ¶ ºÁUÀÆ PÀÈ¶AiÉÄÃvÀgÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ 
C¢üPÀ PÀÈ¶ ªÀgÀªÀiÁ£À 
OzÀå«ÄPÀ ¸ÀgÀPÀÄ- Ȩ́ÃªÉUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ ºÉZÀÑ¼À  
C¢üPÀ GzÉÆÃåUÀ ¸ÀÈ¶Ö 
²PÀët ªÀÄvÀÄÛ PË±À®UÀ½AzÁV ºÉaÑ£À GvÁàzÀPÀvÉ 
gÁ¶ÃÖæAiÀÄ GvÀà£Àß ºÉZÀÑ¼À 
PÀÈ¶ À̧A À̧ÌgÀuÉ, ¸ÀtÚ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ  
§qÀvÀ£ÀzÀ E½PÉ. 
 
3. UÁA¢üÃfAiÀÄªÀgÀ UÁæªÀÄ À̧égÁdå PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß «PÉÃA¢æÃPÀgÀtzÀ 

»£Éß¯ÉAiÀÄ°è w½¹.  
UÁæªÀÄzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁgÀ ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß 

UÁæªÀÄ À̧ÜjUÉÃ ªÀ»¹PÉÆqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß «PÉÃA¢ÃæPÀgÀt J£ÀÄßvÉÃÛªÉ.  
EzÀjAzÀ ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀ°è d£ÀgÀ ¥Á®ÄzÁjPÉAiÀÄÆ 

ºÉZÀÑ¼ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.  
EzÀÄ vÀ¼ÀªÀÄlÖ¢AzÀ AiÉÆÃd£É ¤gÀÆ¦ À̧Ä«PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢üÞ 

¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVzÉ.  
EzÀ£ÉÃß UÁA¢üÃfAiÀÄªÀgÀÄ ‘UÁæªÀÄ ¸ÀégÁdå’ JAzÀÄ PÀgÉ¢zÀÝgÀÄ.  
«PÉÃA¢ÃæPÀgÀtªÀÅ J®è jÃwAiÀÄ ±ÉÆÃµÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 
ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÁévÀAvÀæå & WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß À̧AgÀQȩ̈ ÀÄvÀÛzÉ.  
¸ÀºÁ£ÀÄ¨sÀÆw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀzÀAvÀºÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀÈ¢Þ¸ÀÄvÀÛzÉ. 
 
4. UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï À̧A¸ÉÜUÀ¼À 

¥ÁvÀæªÉÃ£ÀÄ?  
ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð PÀ°à̧ ÀÄªÀÅzÀÄ 
GzÉÆÃåUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV À̧ÄªÀÅzÀÄ  

PÀÈ¶UÉ ¤ÃgÁªÀj « À̧ÛgÀuÉ 
UÀÈºÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆÃævÁì» À̧ÄªÀÅzÀÄ 
§qÀvÀ£À, ¤gÀÄzÉÆÃåUÀzÀ ¤ªÁgÀuÉ 
UÁæ«ÄÃt ¸ÀA À̧ÈÌwAiÀÄ£ÀÄß ²ÃæªÀÄAvÀUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
CºÀðjUÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸Ë® s̈Àå MzÀV À̧ÄªÀÅzÀÄ 
 
5. UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢ÞUÁV EgÀÄªÀ CªÀ±ÀåPÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ?  
ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Þ 
ªÀÄ»¼Á ¸ÁPÀëgÀvÉ, ²PÀët ºÁUÀÆ PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ 
£ÉÊªÀÄð®å & ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ 
¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ 
¸ÀÜ½ÃAiÀÄ GvÁàzÀPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ 
ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À C©üªÀÈ¢üÞ 
§qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£ÉAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ 
 
6. ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ªÀåªÀ Ȩ́ÜAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ?  
 ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀåªÀ Ȩ́Ü  
£ÉÃgÀ ºÁUÀÆ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ 
««zsÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ «ÄÃ À̧¯Áw 
ºÀtPÁ À̧Ä, DqÀ½vÁvÀäPÀ, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ 
PÁAiÀÄð ¤ªÁðºÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¹§âA¢ ¤ÃrPÉ 
¥ÀAZÁAiÀÄvï « À̧dð£ÉUÉ PÀlÄÖ ¤nÖ£À PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ  
« À̧dð£ÉUÉÆAqÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À M¼ÀUÉÃ PÀqÁØAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 
 
7. UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è ªÀÄ»¼Á ¸Àȩ́ ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀUÀ¼À 

¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß «ªÀj¹.  
UÁæ«ÄÃt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt  
UÁæ«ÄÃt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ DyðPÀ ¸ÁéªÀ®A§£É 
UÁæ«ÄÃt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ°è G½vÁAiÀÄPÉÌ ¥ÉÆÃævÁìºÀ 
GvÁàzÀPÀ ZÀlÄªÀnUÉ ¸Á® ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ  
PÀÄrvÀ, dÆdÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zÀÄ±ÀÑlUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt  
¨Á®å«ªÁºÀ, eÁw ¥ÀzÀÞw ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ 
 
 

3. ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® 
PÉÆnÖgÀÄªÀ ºÉÃ½PÉUÉ ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß Dj¹ §gÉ¬Äj: 
1. PÉærmï PÁqïð ªÀÄvÀÄÛ qÉ©mï PÁqïð UÀ¼ÀÄ ---- ¥ÀæPÁgÀzÀ 

ºÀtPÉÌ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÁVªÉ. 

J) ªÀ¸ÀÄÛgÀÆ¥ÀzÀ ºÀt ©) PÁUÀzÀzÀ ºÀt  

¹) ¨ÁåAPï ºÀt  r) ¥Áè¹ÖPï ºÀt 

2. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ 14 ªÁtÂdå ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À£ÀÄß --gÀ°è 

gÁ¶ÃÖæPÀj¹vÀÄ. 

J) 1935 ©) 1949 ¹) 1969 r) 1980  

3. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ 6 ªÁtÂdå ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À£ÀÄß --gÀ°è 

gÁ¶ÃÖæPÀj¹vÀÄ. 

J) 1935 ©) 1949 ¹) 1969 r) 1980 

4. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ jdªÀð ¨ÁåAPÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ ªÀµÀð 

J) 1935 ©) 1949 ¹) 1969 r) 1980 

 
SÁ° ©nÖgÀÄªÀ ¸ÜÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁrj:  
1. ¸Án «¤ªÀÄAiÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §zÀ°UÉ ________ 

«¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.(ªÀ À̧ÄÛ)  
2. ZÉPïUÀ¼ÀÄ ................ ºÀtzÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁVªÉ.(¨ÁåAPï)  



3. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ jdªÀð ¨ÁåAPÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ ªÀµÀð 
_________.(1935)  

4. d¥Á£ï zÉÃ±ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ______ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ. 
(AiÉÄ£ï)  

5. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ 14 ªÁtÂdå ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ................ gÀ°è 
gÁ¶ÖçÃPÀj¹vÀÄ. (1969)  

6. QjzÁzÀ ºÀtzÀ ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄ£ÀÄß _____ ªÀÄvÀÄÛ _____ ªÀÄÆ®PÀ 
C¼ÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ.  

7. ºÀtzÀÄ§âgÀªÀÅ ºÀtzÀ ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÀÄ- Ȩ́ÃªÉUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉVAvÀ 
____ EzÁÝUÀ ¸ÀA s̈À«¸ÀÄvÀÛzÉ. (eÁ¹Û). 

 
F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹  
1. ºÀt JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
“¸ÀgÀPÀÄUÀ½UÁV À̧AzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ°è CxÀªÁ EvÀgÉ ªÁtÂfåPÀ 

¸Á®UÀ¼À£ÀÄß wÃj À̧ÄªÀ°è ªÁå¥ÀPÀªÁV ¹ÃéPÀj¸À®àlÖ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
ªÀ À̧ÄÛ ºÀtªÁVzÉ”. 

 
2. ¸Án «¤ªÀÄAiÀÄ ¥ÀzÀÞw JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
ºÀtªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀzÉ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ 

ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÉÃ ¸Án «Ä¤ªÀÄAiÀÄ ¥ÀzÀÞw. 
 
3. ªÀ À̧ÄÛ gÀÆ¥ÀzÀ ºÀtPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr.  
VæÃ¸ï£À°è eÁ£ÀÄªÁgÀÄUÀ¼ÀÄ; gÉÆÃªÀiï£À°è PÀÄjUÀ¼ÀÄ, aÃ£ÁzÀ°è 

ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ, 
 
4. PÁUÀzÀzÀ ºÀtPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. 
¨sÁgÀvÀzÀ°è gÀÆ¥Á¬Ä, CªÉÄÃjPÀzÀ°è qÁ®gï, EAUÉèAr£À°è 
¥ËAqï, d¥Á£ï£À°è AiÉÄ£ï, aÃ£ÁzÀ°è AiÀÄÄªÁ£ï. 
 
5. ¨ÁåAPï ºÀtPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr.  
ZÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, qÁæ¥sïÖUÀ¼ÀÄ, oÉÃªÀtÂ gÀ¹Ã¢ 
 
6. ¥Áè¹ÖPï ºÀtPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. 
PÉærmï CxÀªÁ qÉ©mï PÁqÀð. 
 
7. ‘¨ÁåAQAUï’ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
‘¨ÁåAQAUï’ JAzÀgÉ “¸Á® ¤ÃqÀÄªÀ CxÀªÁ §AqÀªÁ¼À ºÀÆqÀÄªÀ 

GzÉÝÃ±ÀPÁÌV ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß oÉÃªÀtÂAiÀiÁV ¹éÃPÀj¹, 
¨ÉÃrPÉ CxÀªÁ EvÀgÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É̄ ºÀt 
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸ÀÄªÀÅzÀ®èzÉÃ, ZÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, qÁæ¥sÀÄÖUÀ¼ÀÄ, DzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÀt »A¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÉÄÃ 
¨ÁåAQAUï DVgÀÄvÀÛzÉ”. 

 
8. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ jdªÀð ¨ÁåAPÀ£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ ¸ÁÜ¦ À̧¯Á¬ÄvÀÄ?  
1935gÀ J¦æ¯ï 1. 
 
9. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ jdªÀð ¨ÁåAPÀ£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ gÁ¶ÖçÃPÀgÀt 

ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ?  
d£ÀªÀj 1, 1949. 
 
10. ¨sÁgÀvÀzÀ°è MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ £ÉÆÃl£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ªÀÄÄ¢æ¹ 

ZÀ¯Á¬Ä À̧ÄvÁÛgÉ?  
MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ £ÉÆÃl£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV Dgï©L 

ªÀÄÄ¢æ¹ ZÀ¯Á¬Ä À̧ÄvÀÛzÉ. 
 
11. ‘ºÀtPÁ À̧Ä ¤Ãw’ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  

ºÀtzÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®zÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ §rØ zÀgÀzÀ 
¤AiÀÄAvÀætPÁÌV EgÀÄªÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ ÀÄß MmÁÖV ‘ºÀtPÁ À̧Ä ¤Ãw’ 
JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÃÛªÉ. 

 
12. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀt ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄ°è §¼À À̧ÄªÀ £Á®ÄÌ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ 

AiÀiÁªÀÅªÀÅ?  
¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀt ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄ M1, M2, M3 ªÀÄvÀÄÛ M4 JA§ 

£Á®ÄÌ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
- M1 = PÀgÉ¤ì £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁtåUÀ¼ÀÄ + ªÁtÂdå 

¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°ègÀÄªÀ G½vÁAiÀÄ oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ 
- M2 = M1 + CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À°ègÀÄªÀ G½vÁAiÀÄ oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ 
- M3 = M1 + ªÁtÂdå ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°ègÀÄªÀ ªÀÄÄzÀÝvÀÄÛ oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ 
- M4 = M3 + CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À°ègÀÄªÀ MlÄÖ oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ. 
 
13. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀt ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄ°è §¼À À̧ÄªÀ M1 JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
PÀgÉ¤ì £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁtåUÀ¼ÀÄ + ªÁtÂdå ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°ègÀÄªÀ 

G½vÁAiÀÄ oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ 
 
14. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀt ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄ°è §¼À À̧ÄªÀ M2 JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
M1 (PÀgÉ¤ì £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁtåUÀ¼ÀÄ + ªÁtÂdå 

¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°ègÀÄªÀ G½vÁAiÀÄ oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ) + CAZÉ 
PÀbÉÃjUÀ¼À°ègÀÄªÀ G½vÁAiÀÄ oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ. 

 
15. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀt ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄ°è §¼À À̧ÄªÀ M3 JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
M1 (PÀgÉ¤ì £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁtåUÀ¼ÀÄ + ªÁtÂdå 

¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°ègÀÄªÀ G½vÁAiÀÄ oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ) + ªÁtÂdå 
¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°ègÀÄªÀ ªÀÄÄzÀÝvÀÄÛ oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ; 

 
16. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀt ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄ°è §¼À À̧ÄªÀ M4 JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
M3 + CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À°ègÀÄªÀ MlÄÖ oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ. 
 
17. ¨ÉÃrPÉ CxÀªÁ rªÀiÁAqï oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
G½vÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ°Û SÁvÉUÀ¼À°ègÀÄªÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAPÀÄUÀ½AzÀ 

C¯ÁàªÀ¢ü ¸ÀÆZÀ£É ¤Ãr CxÀªÁ ¨ÉÃrPÉAiÀiÁzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 
ºÉÆgÀ vÉUÉAiÀÄ§ºÀÄzÁzÀÝjAzÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß É̈ÃrPÉ CxÀªÁ 
rªÀiÁAqï oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 

 
III. PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛj¹  
1. ºÀtzÀ CxÀð ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.  
ªÁtÂfåPÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ªÁå¥ÀPÀªÁV ¹ÃéPÀj¸À®àlÖ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀ¸ÀÄÛ 

ºÀtªÁVzÉ. 
 ¥ÁæxÀ«ÄPÀ/ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ 
«¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÁAiÀÄ ¸ÁzsÀ£À 
ªÀiË®å ¤tðAiÀÄ 
 ¥ÀÆgÀPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ 
«¼ÀA©vÀ ¸ÀAzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæªÀiÁt 
ªÀiË®å CxÀªÁ RjÃ¢ ±ÀQÛAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ 
ªÀiË®å CxÀªÁ RjÃ¢ ±ÀQÛAiÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ 
 
2. ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß «ªÀj¹.  
§AqÀªÁ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÀAiÀÄ£À 
ºÀt À̧AzÁAiÀÄzÀ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ  
¤¢ðµÀÖ CªÀ¢ü oÉÃªÀtÂUÀ½UÉ C¢üPÀ §rØ zÀgÀ ¤ÃrPÉ  
««zsÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸Á® ¤ÃrPÉ 
ºÀÄArUÀ¼À£ÀÄß ªÀmÁÖ¬Ä À̧ÄªÀÅzÀÄ 



qÁæ¥sÀÄÖUÀ¼ÀÄ, PÉærmï ªÀÄvÀÄÛ qÉ©mï PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrªÀÅzÀÄ. 
 
3. Dgï©L£À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ?  
£ÉÆÃlÄ ZÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ KPÀ¸ÁéªÀÄå 
¸ÀPÁðgÀzÀ ¨ÁåAPÀÄ DV PÁAiÀÄð ¤ªÀðºÀuÉ 
¨ÁåAPÀÄUÀ¼À ¨ÁåAPÀÄ DV PÁAiÀÄð ¤ªÀðºÀuÉ 
gÁ¶ÃÖæAiÀÄ À̧AzÁAiÀÄ PÉÃAzÀæªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉ 
¸Á® ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤AiÀÄAvÀæPÀ 
«zÉÃ² «¤ªÀÄAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀzÀ ªÉÄÃ°éZÁgÀPÀ 
¨ÁåAQAUï ºÀªÁå À̧zÀ C©üªÀÈ¢Þ 
 
4. Dgï©L §¼À À̧ÄªÀ ¸Á® ¤AiÀÄAvÀæt PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.  
¥ÀjªÀiÁuÁvÀäPÀ ¸Á® ¤AiÀÄAvÀæt PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ 
- ¨ÁåAPï zÀgÀ 
- ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ 
- «ÄÃ À̧®Ä C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß Kj½vÀUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
UÀÄuÁvÀäPÀ ¸Á® ¤AiÀÄAvÀæt PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ 
- ªÀiÁfð£ï ¥ÀæªÀiÁtzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ 
- ¸Á®zÀ UÀjµÀ× «Äw ¤UÀ¢ / ¸Á®zÀ ¥ÀrvÀgÀ 
- £ÉÊwPÀ MvÀÛqÀ 
- £ÉÃgÀ PÀæªÀÄ 
 
 

4. ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ À̧Ä ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄ-ªÀåAiÀÄ 
§ºÀÄDAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: 
1. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ À̧£ÀÄß ---- ¤ÃwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 

¤ªÀð» À̧ÄvÀÛzÉ.  
J) AiÉÆÃd£Á ¤Ãw ©) DAiÀÄªÀåAiÀÄ ¤Ãw  
¹) PÉÆÃ²ÃAiÀÄ ¤Ãw r) ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ ¤Ãw 
2. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è --- 

ªÀÄAr À̧ÄvÁÛgÉ.  
J) ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ ©) ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀÄAwæ  
¹) gÀPÀëuÁ ªÀÄAwæ r) gÁµÀÖæ¥Àw 
3. DAiÀÄ-ªÀåAiÀÄzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀÅ CzÀgÀ ªÉZÀÑQÌAvÀ 

ºÉZÁÑVzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß ----- JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
J) G½vÁAiÀÄ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 
©) À̧ªÀÄvÉÆÃ®£À DAiÀÄªÀåAiÀÄ  
¹) PÉÆgÀvÉAiÀÄ DAiÀÄªÀåAiÀÄ  
r) DAiÀÄªÀåAiÀÄ PÉÆgÀvÉ 
4. ¨sÁgÀvÀzÀAvÀºÀ C©üªÀÈ¢Þ ²Ã® gÁµÀÖæUÀ¼À ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ zÉÃ±ÀzÀ 

C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ zÀÈ¶×¬ÄAzÀ --------- DAiÀÄªÀåAiÀÄªÀ£ÀÄß 
ªÀÄAr À̧ÄvÀÛªÉ. 

J) G½vÁAiÀÄ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 
©) À̧ªÀÄvÉÆÃ®£À DAiÀÄªÀåAiÀÄ  
¹) PÉÆgÀvÉAiÀÄ DAiÀÄªÀåAiÀÄ  
r) DAiÀÄªÀåAiÀÄ PÉÆgÀvÉ 
5. fJ¹Ö ---- ¢£ÁAPÀ¢AzÀ eÁjUÉ §A¢zÉ. 
J) dÆ£ï 1, 2016 ©) dÄ É̄Ê 1, 2016  
¹) dÄ¯ÉÊ 1, 2017 r) dÆ£ï 1, 2017 
 
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.  
1. ‘ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ’ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
ªÀåQÛ CxÀªÁ PÀÄlÄA§zÀ ªÀgÀªÀiÁ£À, ªÉZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®zÀ 

¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ §UÉÎ w½¹PÉÆqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ‘ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ºÀtPÁ À̧Ä’ 
J£ÀÄßvÉÛÃªÉ. 

 

2. ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¹£À CxÀð w½¹.  
¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀgÀªÀiÁ£À, ªÉZÀÑ ºÁUÀÆ ¸Á®UÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 

PÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄªÀÅzÉÃ ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ. 
 
3. PÉÆÃ²ÃAiÀÄ ¤Ãw CxÀªÁ «wÛÃAiÀÄ ¤Ãw JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
 ¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÀ£Àß ªÀgÀªÀiÁ£À, ªÉZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®PÉÌ À̧A§A¢ü¹zÀAvÉ 

PÁ® PÁ®PÉÌ C£ÀÄ¸Àj À̧ÄªÀ ¤ÃwUÉ PÉÆÃ²ÃAiÀÄ ¤Ãw CxÀªÁ 
«wÃÛAiÀÄ ¤Ãw J£ÀÄßvÁÛgÉ. 

 
4. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀtPÁ À̧Ä ªÀµÀðªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ DgÀA s̈ÀªÁV 

AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ?  
¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀtPÁ À̧Ä ªÀµÀðªÀÅ K¦æ¯ï 1gÀAzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV CzÀgÀ 

ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðzÀ ªÀiÁZïð 31PÉÌ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
 
5. DAiÀÄªÀåAiÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
¸ÀPÁðgÀzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÀªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 

vÀAiÀiÁj¹zÀ CAzÁdÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DAiÀÄ-ªÀåAiÀÄ ¥ÀvÀæ/ªÀÄÄAUÀqÀ 
¥ÀvÀæ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 

 
6. ¨sÁgÀvÀzÀ°è DAiÀÄ-ªÀåAiÀÄªÀ£ÀÄß ªÀÄAr À̧ÄªÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?  
PÉÃAzÀæ ºÀtPÁ À̧Ä ¸ÀaªÀgÀÄ. 
 
7. DAiÀÄ-ªÀåAiÀÄ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆgÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ?  
 G½vÁAiÀÄ DAiÀÄªÀåAiÀÄ- 
 PÉÆgÀvÉAiÀÄ DAiÀÄªÀåAiÀÄ- 
 ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£À DAiÀÄªÀåAiÀÄ. 
 
8. ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉZÀÑ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÀ£Àß ¥ÀæeÉUÀ¼À »vÀzÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÉZÀÑªÉÃ 

¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉZÀÑ. 
 
9. PÀAzÁAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£À JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
¸ÀPÁðgÀªÀÅ ««zsÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉjUÉAiÉÄÃvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ 

¸ÀAUÀæ» À̧ÄªÀ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀAzÁAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£À JAzÀÄ 
PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 

 
10. vÉjUÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥Àæw¥sÀ¯Á¥ÉÃPÉë E®èzÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÉÆqÀ É̈ÃPÁzÀ 

PÀqÁØAiÀÄ ªÀAwUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉjUÉ J£ÀÄßvÉÃÛªÉ. 
 
11. ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ vÉjUÉ ¤Ãw JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
²æÃªÀÄAvÀgÀÄ §¼À À̧ÄªÀ ¸ÀgÀPÀÄ- Ȩ́ÃªÉUÀ¼À ªÉÄÃ É̄ ºÉaÑ£À vÉjUÉAiÀÄ£ÀÆß 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀÄ §¼À¸ÀÄªÀ ¸ÀgÀPÀÄ- Ȩ́ÃªÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀrªÉÄ 
vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀÄªÀ°è ¸ÀPÁðgÀ C£ÀÄ¸Àj À̧ÄªÀ F ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 

¥ÀæUÀw¥ÀgÀ vÉjUÉ ¤Ãw J£ÀÄßvÁÛgÉ. 
 
12. ¥ÀævÀåPÀë vÉjUÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
¸ÀPÁðgÀªÀÅ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ É̄ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü À̧ÄvÀÛzÉAiÉÆÃ CªÀgÉÃ D 

vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀgÉ, CAvÀºÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÀåPÀë vÉjUÉ 
J£ÀÄßvÁÛgÉ. 

 
13. ¥ÀgÉÆÃPÀë vÉjUÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
 ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¸ÀÄªÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß EvÀgÀgÀ ªÉÄÃ É̄ ªÀUÁð¬Ä À̧®Ä 

¸ÁzsÀå«zÀÝgÉ, CAvÀºÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÉÆÃPÀë vÉjUÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ. 
 
14. MAzÉÃ ¸ÀgÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃªÁ vÉjUÉ (GST) AiÀiÁªÁUÀ eÁjUÉ 

§A¢vÀÄ?  



dÄ É̄Ê 1, 2017. 
 
15. ºÀÆrPÉ »AvÉUÉvÀ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄUÀ¼À°è ºÀÆrgÀÄªÀ vÀ£Àß 

§AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÉÃß ºÀÆrPÉ »AvÉUÉvÀ 
J£ÀÄßvÁÛgÉ. 

 
III. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹.  
1. ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉZÀÑzÀ KjPÉUÉ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹  
DyðPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß wÃªÀæUÉÆ½ À̧ÄªÀÅzÀÄ 
-GzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆÃævÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
-PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆÃævÁì» À̧ÄªÀÅzÀÄ 
-¥ÁæzÉÃ²PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆÃævÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
- À̧A¥ÀÆtð GzÉÆÃåUÀ ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
-¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¯ÁåtªÀ£ÀÄß C¢üPÀUÉÆ½ À̧ÄªÀÅzÀÄ 
-¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð À̧ÄªÀÅzÀÄ. 
 
2. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ vÉjUÉAiÉÄÃvÀgÀ ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß 

w½¹. ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉZÀÑzÀ ¥ÀæªÀÄÄR GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ?  
¨sÁgÀwÃAiÀÄ jdªïð ¨ÁåAPÀÄ UÀ½¸ÀÄªÀ ¯Á s̈À 
-¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÉÊ¯Éé UÀ½ À̧ÄªÀ ¯Á s̈À  
-CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÉÃªÉUÀ½AzÀ §gÀÄªÀ ªÀgÀªÀiÁ£À 
-¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀ½ À̧ÄªÀ ªÀgÀªÀiÁ£À 
-£Átå ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ lAPÀ¸Á É̄¬ÄAzÀ §gÀÄªÀ ªÀgÀªÀiÁ£À 
-««zsÀ jÃwAiÀÄ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ, zÀAqÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢. 
 
3. ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¹£À ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß «ªÀj¹  
zÉÃ±ÀzÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀjµÀ× ªÀÄlÖPÉÌ ºÉaŅ̃ ÀÄvÀÛzÉ. 
-DzÁAiÀÄªÀÅ J¯Áè ¥ÀæeÉUÀ¼À°è À̧ªÀiÁ£ÀªÁV ºÀAaPÉAiÀiÁUÀÄªÀAvÉ 

£ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 
-DzÀåvÁ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉAiÀÄÄ ºÉZÀÄÑªÀAvÉ 

ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
-DyðPÀ Kj½vÀ &ºÀtzÀÄ§âgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ À̧ÄvÀÛzÉ. 
-§qÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀÄzÉÆÃåUÀzÀAvÀºÀ ¸ÀªÀÄ Ȩ́åUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár À̧®Ä 

¥ÀæAiÀÄwß À̧ÄvÀÛzÉ. 
-CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ J¯Áè PÉÃëvÀæUÀ¼ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä 

¥ÀæAiÀÄwß À̧ÄvÀÛzÉ. 
 
4. DAiÀÄ-ªÀåAiÀÄ ¥ÀvÀæzÀ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 
G½vÁAiÀÄ DAiÀÄªÀåAiÀÄ- ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀÅ CzÀgÀ ªÉZÀÑQÌAvÀ 

ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. 
- PÉÆgÀvÉAiÀÄ DAiÀÄªÀåAiÀÄ- ªÀgÀªÀiÁ£ÀQÌAvÀ ªÉZÀÑªÀÅ ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. 
- À̧ªÀÄvÉÆÃ®£À DAiÀÄªÀåAiÀÄ- ªÀgÀªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑUÀ¼ÉgÀqÀÆ 

¸ÀªÀÄ£ÁVgÀÄvÀÛªÉ. 
   

 
 
 

ವ್ಯವ್ಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ 
1. ಬ್ಯಾಂಕು ವ್ಯವ್ಹ್ರ 

ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 
1. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಾಂಬ ಪ್ದವ್ು ಫನರಾಂಚಿನ ____ ಶಬದದಾಂದ ಬಾಂದದನ. 
ಎ) ಬ್ಯಾಂಕ್  ಬಿ) ಬ್ಯಾಂಕನೊ  ಸಿ) ಬನಾಂಚು ಡಿ) ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್  
2. ಬ್ಯಾಂಕನೊ ಎಾಂಬ ಪ್ದವ್ು _______ ಭ್ಷನಯ ಪ್ದವ್ಗಿದನ.  
ಎ) ಫನರಾಂಚ್  ಬಿ) ಲ್್ಯಟೀನ್  ಸಿ) ಗಿರೀಕ್ ಡಿ) ಇಟ್ಲಿಯನ್ 
3. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಾಂದು ಕರನಯಲ್ಪಡುವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್  
ಎ) ಸನಟೀಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೊರ್   
ಬಿ) ಸನಟೀಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್ 
ಸಿ) ಭ್ರತೀಯ ರಿಜರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್  
ಡಿ) ಸಹಕ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್  
4. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದಯಮದಲಿನಿ ಇತತೀಚಿನ ಬನಳವ್ಣಿಗನ ಎಾಂದರನ  
ಎ) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಖ್ಸಗಿೀಕರಣ  
ಬಿ) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರ್ಷ್ಟ್ರೀಕರಣ  
ಸಿ) ಎಲ್್ಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೀಲ್ನ ಆರ್.ಬಿ.ಐ ನಿಯಾಂತ್ರಣ  
ಡಿ) ಅಾಂಚನ ಕಛನೀರಿಗಳನುೆ ಸನೀರಿಸಿರುವಿಕನ 
5. ಕಸ್ನ್ ವಿಕ್ಸ ಪ್ತ್ರಗಳನುೆ ನಿೀಡುವ್ ಸಾಂಸನ ೆ
ಎ) ಭೊ ಅಭಿವ್ೃದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ) ಸಹಕ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್  
ಸಿ) ರಿಜರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್  ಡಿ) ಅಾಂಚನ ಕಛನೀರಿ  
6. ದನವಾಂದಕನ ೆಎಷ್ುಟ ಬ್ರಿಯ್ದರು ವ್ಯವ್ಹರಿಸ ಬಹುದ್ದ ಖ್ತನ  
ಎ) ಉಳಿತ್ಯ ಖ್ತನ  ಬಿ) ಆವ್ತ್್ ಠನೀವ್ಣಿ ಖ್ತನ  
ಸಿ) ಚ್ಲಿತ ಖ್ತನ   ಡಿ) ನಿಶ್ಚಿತ್ ಠನೀವ್ಣಿ ಖ್ತನ 
7. ಮದುವನ, ಗೃಹ ನಿಮ್ಣ್, ಆಸಿತ ಖರಿೀದ ಮೊದಲ್್ದ ಭವಿಷ್ಯದ 

ಅವ್ಶಯಕತನಗ್ಗಿ ಈ ಖ್ತನಯನುೆ ತನರನಯಬಹುದು 
ಎ) ಉಳಿತ್ಯ ಖ್ತನ  ಬಿ) ಆವ್ತ್್ ಠನೀವ್ಣಿ ಖ್ತನ  
ಸಿ) ಚ್ಲಿತ ಖ್ತನ   ಡಿ) ನಿಶ್ಚಿತ್ ಠನೀವ್ಣಿ ಖ್ತನ  
 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಒಾಂದನೊಾಂದು ವ್ಕಯದಲಿಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ‘¨ÁåAPÀÄ oÉÃªÀtÂzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®UÁgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ 

PÀ°à À̧ÄªÀ PÉÆArAiÀiÁVzÉ’. F ºÉÃ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹  
- ¨ÁåAPÀÄ UÁæºÀPÀgÀ G½PÉ ºÀtªÀ£ÀÄß oÉÃªÀtÂUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 

¸ÀAUÀæ»¹ EzÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ CªÀ±ÀåPÀ«zÉAiÉÆÃ CªÀjUÉ ¸Á® 
gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. 

 
2. ¨ÁåAPÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
- AiÀiÁªÀÅzÉÃ MAzÀÄ ¨ÁåAQ£À ºÀtPÁ¹£À ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 

¯ÉPÀÌUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåAPÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ. 
 
3. ¨ÁåAPï ¸Á® JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 



- ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ UÁæºÀPÀjAzÀ ¹ÃéPÀj¹zÀ oÉÃªÀtÂUÀ½AzÀ ¸ÀAUÀæºÀªÁzÀ 
ºÀtªÀ£ÀÄß VgÁQUÀ½UÉ ¸Á®ªÁV PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. F ¸Á®UÀ¼À£ÀÄß 
¨ÁåAPï ¸Á® J£ÀÄßvÉÃÛªÉ.  

 
4. ¨sÁgÀvÀzÀ j¸Àªïð ¨ÁåAPÀ£ÀÄß ‘¨ÁåAPÀÄUÀ¼À vÁ¬Ä’/ ‘¨ÁåAPÀÄUÀ¼À 

¨ÁåAPÀÄ’ JAzÀÄ KPÉ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ?  
- ¨sÁgÀvÀzÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À J¯Áè ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ.  
 
5. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨ÁåAPÀÄ GzÀåªÀÄzÀ°è£À EwÃÛa£À ¥ÀæªÀÄÄR É̈¼ÀªÀtÂUÉ 

K£ÀÄ?  
- CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåAPÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À CAQvÀzÉÆ¼ÀPÉÌ 

vÀA¢gÀÄªÀÅzÀÄ.  
 
6. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AZÀtÂzÁgÀjUÉ 

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV G½vÁAiÀÄ SÁvÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀÄzÀÄ. KPÉ?  
- EªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¤AiÀÄ«ÄvÀ DzÁAiÀÄ / ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ 

d£ÀgÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ EªÀjUÉ G½vÁAiÀÄ SÁvÉAiÀÄÄ 
¸ÀÆPÀÛªÁVzÉ.  

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. ¨ÁåAQ£À UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr.  
- ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÀtzÀ ªÀ»ªÁl£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 
- M§â ªÀåQÛ/MAzÀÄ À̧A Ȩ́Ü/PÀA¥À¤ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. 
- ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ oÉÃªÀtÂUÀ¼À£ÀÄß CAVÃPÀj À̧ÄvÀÛªÉ. 
- ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. 
- UÁæºÀPÀjUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß MzÀV À̧ÄvÀÛzÉ. 
- oÉÃªÀtÂzÁgÀ & ¸Á®UÁgÀgÀ ªÀÄzsÉå PÉÆArAiÀiÁVzÉ. 
- ºÉ À̧j£ÉÆA¢UÉ ¨ÁåAPï JA§ ¥ÀzÀ«gÀÄvÀÛzÉ. 
- ZÉPïÌ/ºÀÄArUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw À̧ÄvÀÛªÉ. 
2. ¨ÁåAPï ¤ªÀð» À̧ÄªÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ?  
- oÉÃªÀtÂUÀ¼À£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
- ¸Á® PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ. 
- ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä À̧ÄªÀÅzÀÄ. 
- ZÉPÀÄÌ & ºÀÄArUÀ¼À ªÉÄÃ É̄ ºÀt ªÀ À̧Æ°. 
- ºÀÄArUÀ¼À£ÀÄß Ȩ́ÆÃr ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 
- ¨sÀzÀævÁ PÀ¥ÁlÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ. 
- «zÉÃ² «¤ªÀÄAiÀÄzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ. 
3. ¨ÁåAPï ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 
- ¨ÁåAPï & UÁæºÀPÀjUÀÆ EgÀÄªÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ 

jÃwUÀ¼À°è «AUÀr¸À§ºÀÄzÁVzÉ. 
- ¸ÁªÀiÁ£Àå À̧A§AzsÀ:-EzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæPÁgÀUÀ½ªÉ 
1.¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA§AzsÀ 
2.¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÀA§AzsÀ 
3.PÁgÀÄ¨Áj CxÀªÁ ¤AiÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå À̧Ü£À ¸ÀA§AzsÀ 
- «±ÉÃµÀ ¸ÀA§AzsÀ:- EzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÀæPÁgÀUÀ½ªÉ. 
1.ZÉPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀßuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 
2.UÁæºÀPÀgÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼À UË¥ÀåvÉ PÁ¥ÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 
4. CAZÉPÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ ºÀtPÁ¹£À ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£Àß ¸ÀºÀ 

PÉÊUÉÆ¼ÀÄîwÛªÉ. ¸ÀªÀÄyð¹. 
- gÁ¶ÃÖæAiÀÄ G½vÁAiÀÄ ¥ÀvÀæ 
- CAZÉ G½vÁAiÀÄ SÁvÉUÀ¼ÀÄ 
- Q¸Á£ï «PÁ À̧ ¥ÀvÀæ 
- DªÀvÀð oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ 
- CAZÉ «ªÉÄ 
- ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À 
- ºÀtzÀ ªÀUÁðªÀuÉ 
5. ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄÄªÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 

- ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj À̧ÄªÀÅzÀÄ 
- ¨ÁåAPï C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀðQ¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
- ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ 
- ¥ÀjavÀgÀ G¯ÉÃèR£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ 
- CfðAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÁjUÉ M¦à À̧ÄªÀÅzÀÄ 
- C¢üPÁjAiÀÄ M¦àUÉ 
- DgÀA©üPÀ oÉÃªÀtÂ 
6. ¨ÁåAPï SÁvÉ vÉgÉAiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ DUÀÄªÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÁªÀÅªÀÅ?  
- ºÀtzÀ ¨sÀzÀævÉ PÁ¥ÁqÀÄvÀÛzÉ. 
- ºÀtzÀ ¥ÁªÀwUÀ¼À£ÀÄßªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVzÉ. 
- ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ À̧Æ° ªÀiÁqÀ®Ä À̧ºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
- ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
- ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄªÁV £ÀqÉ À̧®Ä ¸ÁzsÀå. 
- ¨sÀzÀævÁ PÀ¥ÁlÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 
7. G½vÁAiÀÄ SÁvÉ ºÁUÀÆ ZÁ°Û SÁvÉUÀ½VgÀÄ ªÀåvÁå À̧UÀ¼ÉÃ£ÀÄ?  
G½vÁAiÀÄ SÁvÉ 
- ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀªÀgÀÄ/¤AiÀÄ«ÄvÀ DzÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄªÀ d£ÀgÀÄ 

F SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
- ZÉPÀÄÌ ¥ÀÄ À̧ÛPÀ/ºÀt »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ aÃnAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 

ºÀtªÀ£ÀÄß »A¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. 
- F oÉÃªÀtÂUÀ½UÉ §rØAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ 
ZÁ°Û SÁvÉ 
- ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ, ªÁtÂdå & OzÉÆÃåVPÀ ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼ÀÄ F SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß 

vÉgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
- ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw, É̈ÃrPÉ oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À À̧UÀð 

ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÀtªÀ£ÀÄß »A¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. 
- F oÉÃªÀtÂUÀ½UÉ §rØAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅ¢®è. 
8. ¨ÁåAPï MzÀV À̧ÄªÀ ««zsÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr.  
- dªÀiÁ PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ. 
- ªÀÄ£ÉPÀlÖ®Ä, ªÁºÀ£À RjÃ¢UÉ ¸Á® ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 
- ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¤¢üUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð» À̧ÄªÀÅzÀÄ. 
- ¨sÀzÀævÁ/gÀPÀëuÁ PÀ¥ÁlÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ. 
- ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ Ȩ́ÃªÉUÀ¼ÀÄ 
- ¸À»UÀ½UÉ dªÁ¨ÁÝj ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ. 
9. ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ À̧j¹. 
- PÉÃAzÀæ ¨ÁåAPÀÄ CxÀªÁ jdªïð ¨ÁåAPÀÄ 
- ªÁtÂdå ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ 
- PÉÊUÁjPÁ C©üªÀÈ¢Þ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ 
- ¨sÀÆ C©üªÀÈ¢Þ CxÀªÁ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ 
- ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ 
- ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ 
 

2. ಉದಯಮಗ್ರಿಕನ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 

1. ಅಪನೊೀಲ್ನೊೀ ವನೈದಯ ಶ್್ಲ್ನಗಳನುೆ ಸ್ಪೆಿಸಿದವ್ರು  
ಎ) ಡ್. ಪ್ರತ್ಪ್ರನಡಿಿ  ಬಿ) ನರನೀಶ್ ಗನೊೀಯಲ್  
ಸಿ) ನ್ರ್ಯಣ ಮೊತ್  ಡಿ) ವ್ಗಿ್ಸ್ ಕುರಿಯನ್ 
2. ಜನಟ್ ಏರ್   ವನೀಸ್ ನ ಸ್ಪೆ್ಕರು  
ಎ) ಡ್. ಪ್ರತ್ಪ್ರನಡಿ ಿ ಬಿ) ನರನೀಶ್ ಗನೊೀಯಲ್  
ಸಿ) ನ್ರ್ಯಣ ಮೊತ್  ಡಿ) ವ್ಗಿ್ಸ್ ಕುರಿಯನ್ 
3. ವಿಶವವಿಖ್ಯತ್ ಇನನೊಫೀಸಿಸ್ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞ್ನ ನಿಗಮದ ಸ್ಪೆ್ಕರು  



ಎ) ಡ್. ಪ್ರತ್ಪ್ರನಡಿಿ  ಬಿ) ನರನೀಶ್ ಗನೊೀಯಲ್  
ಸಿ) ನ್ರ್ಯಣ ಮೊತ್  ಡಿ) ವ್ಗಿ್ಸ್ ಕುರಿಯನ್ 
4. ಭ್ರತ್ದ ‘ಬಿಳಿಕ್ರಾಂತಯ ಪಿತ್ಮಹ್’ ಎಾಂದು ಕರನಯಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು  
ಎ) ಡ್. ಪ್ರತ್ಪ್ರನಡಿಿ  ಬಿ) ನರನೀಶ್ ಗನೊೀಯಲ್  
ಸಿ) ನ್ರ್ಯಣ ಮೊತ್  ಡಿ) ವ್ಗಿ್ಸ್ ಕುರಿಯನ್ 
5. ಪ್ರಖ್ಯತ್ ರಿಲ್ಯನ್ ್ಕಾಂಪ್ನಿಯ ಸ್ಪೆ್ಕರು 
ಎ) ಧೀರುಭ್ಯಿ ಅಾಂಬ್ನಿ  ಬಿ) ವ್ಗಿ್ಸ್ ಕುರಿಯನ್  
ಸಿ) ಕರಣ್ ಮುಜಮ್ ದ್ರ್   ಷ್  ಡಿ) ಏಕ್ತ ಕಪ್ೊರ್  
6. ವಿಪನೊರೀ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞ್ನ ಸಾಂಸನಯೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಎ) ಅಜೀಮ್ ಪನರೀಮ್ ಜ  ಬಿ) ವ್ಗಿ್ಸ್ ಕುರಿಯನ್  
ಸಿ) ಕರಣ್ ಮುಜಮ್ ದ್ರ್   ಷ್  ಡಿ) ಏಕ್ತ ಕಪ್ೊರ್  
7. ಭ್ರತ್ದ ದೊರದಶ್ನ ಕ್ನೀತ್ರದಲಿ ಿ “ಅಧಪ್ತ್ಯ ಸ್ಧಸಿದ ರ್ಣಿ” ಎಾಂದನೀ 

ಹನಸರ್ದವ್ರು 
ಎ) ಅಜೀಮ್ ಪನರೀಮ್ ಜ  ಬಿ) ವ್ಗಿ್ಸ್ ಕುರಿಯನ್ 
ಸಿ) ಕರಣ್ ಮುಜಮ್ ದ್ರ್   ಷ್  ಡಿ) ಏಕ್ತ ಕಪ್ೊರ್  
8. ಇವ್ರು ಬಯೀಕ್ನ್ ನಿಗಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
ಎ) ಅಜೀಮ್ ಪನರೀಮ್ ಜ  ಬಿ) ವ್ಗಿ್ಸ್ ಕುರಿಯನ್  
ಸಿ) ಕರಣ್ ಮುಜಮ್ ದ್ರ್   ಷ್  ಡಿ) ಏಕ್ತ ಕಪ್ೊರ್  
9. ಧೀರುಭ್ಯಿ ಅಾಂಬ್ನಿ ಸ್ಪೆಿಸಿದ ಸಾಂಸನ ೆ
ಎ) ಬಯೀಕ್ನ್  ಬಿ) ರಿಲ್ಯನ್ ್ 
ಸಿ) ಇನನೊಫೀಸಿಸ್   ಡಿ) ಜನಟ್ ಏರ್   ವನೀಸ್  
10. 2001 ರಲಿ ಿವ್ಷ್್ದ ಶ್ನರೀಷ್ಠ ಉದಯಮಿ ಪ್ರಶಸಿತಯನುೆ ಪ್ಡನದ ಯುವ್ ಉದಯಮಿ 
ಎ) ಅಜೀಮ್ ಪನರೀಮ್ ಜ  ಬಿ) ವ್ಗಿ್ಸ್ ಕುರಿಯನ್  
ಸಿ) ಕರಣ್ ಮುಜಮ್ ದ್ರ್   ಷ್  ಡಿ) ಏಕ್ತ ಕಪ್ೊರ್ 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಒಾಂದನೊಾಂದು ವ್ಕಯದಲಿಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. d£ÀgÀ fÃªÀ£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß À̧ÄzsÁj¸ÀÄªÀ°è GzÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ 

ªÀÄºÀvÀézÁÝVzÉ. KPÉ? 
- GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄzÀgÀzÀ°è d£ÀjUÉ 

MzÀV¹ CªÀgÀ fÃªÀ£ÀªÀÄlÖ GvÀÛªÀÄUÉÆ¼Àî®Ä ±Àæ«Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. 
2. GzÀå«Ä JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? 
- ºÉÆ¸À PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è gÀÆrüUÉ vÀgÀÄªÀªÀ£ÉÃ GzÀå«Ä. 
3. GzÀåªÀÄUÁjPÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
- M§â GzÀå«ÄAiÀÄÄ vÀ£Àß G¢ÝªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ¦ À̧®Ä PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀ 

QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß GzÀåªÀÄUÁjPÉ J£ÀßvÉÃÛªÉ. 
4. GzÀå«ÄAiÀÄÄ zÉÃ±ÀªÉÇAzÀgÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ºÉÃUÉ?  
- GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ DyðPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ ZÉÃvÀ£À PÉÆqÀÄªÀ 

¸ÁzsÀPÀgÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀÄ zÉÃ±ÀzÀ ¸ÀA¥ÀvÁÛVzÁÝgÉ. 
5. GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¸ÀAUÀæ» À̧ÄvÁÛgÉ? 
- GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ G½vÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß §AqÀªÁ¼À 

gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀAUÀæ» À̧ÄvÁÛgÉ. 
6. GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ zÉÃ±ÀªÉÇAzÀgÀ GzÉÆÃåUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉaŅ̃ ÀÄvÁÛgÉ. 

ºÉÃUÉ? 
- ¸ÀéAiÀÄA GzÉÆÃåUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü À̧ÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ 

GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ±À®PÀ«ÄðUÀ½UÉ, vÁAwæPÀ AiÉÆÃUÀåvÉ G¼ÀîªÀjUÉ 

ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸À§ÄzÁgÀjUÉ C¢üPÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ GzÉÆÃåUÀUÀ¼À£ÀÄß 
MzÀV¸ÀÄvÁÛgÉ.  

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. GzÀåªÀÄUÁjPÉAiÀÄÄ ¸ÁºÀ À̧ PÁAiÀÄðªÁVzÉ ºÉÃUÉ? 

\GzÀåªÀÄUÁjPÉAiÀÄÄ À̧Èd£ÁvÀäPÀ ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁVzÉ. KPÉ? 
- GzÀåªÀÄUÁjPÉAiÀÄÄ MAzÀÄ À̧Èd£ÁvÀäPÀ ZÀlÄªÀnPÉ DVzÉ.  
- EzÀÄ ±ÀÆ£Àå¢AzÀ K£ÁzÀgÉÆAzÀ£ÀÄß À̧È¶Ö À̧ÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÁVzÉ.  
- ¨ÉÃgÉAiÀÄªÀjAzÀ PÀµÀÖ¸ÁzsÀåªÁzÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CzÀ£ÀÄß 

PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀÄªÀÅzÉÃ DVzÉ.  
2. GzÀåªÀÄUÁjPÉAiÀÄ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹ 
- ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ 
- QæAiÀiÁvÀäPÀ 
- ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀ  
- £ÀµÀÖ¨sÀjvÀPÉÌ ¹zÀÞ 
- ªÀZÀ£À§zÀÞvÉ 
- £ÁAiÀÄPÀvÀé 
- UÀÄj ªÀÄÄlÄÖ«PÉ 
- UÀÄA¥ÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ 
3. GzÀå«ÄAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
- ªÁå¥ÁgÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
- GvÁàzÀ£ÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß À̧AAiÉÆÃf¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
- ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ 
- ºÉÆ¸À ºÉÆ¸À «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀÆrüUÉ vÀgÀÄªÀÅzÀÄ 
- ºÀtPÁ¹£À DAiÀÄªÀåAiÀÄ ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
- PÀµÀÖ-£ÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß & C¤²ÑvÉUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj À̧ÄªÀÅzÀÄ 
- ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ 
4. DyðPÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è GzÀå«ÄAiÀÄ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. / ‘DyðPÀ 

¥ÀæUÀwAiÀÄ°è GzÀå«ÄAiÀÄ ¥ÁvÀæ ªÀÄºÀvÀézÁÝVzÉ’ F ºÉÃ½PÉAiÀÄ£ÀÄß 
«ªÀÄ²ð¹. / DyðPÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è GzÀå«ÄAiÀÄ 
¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. 

- §AqÀªÁ¼À ¤ªÀiÁðt 
- C¢üPÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ GzÉÆÃåUÁªÀPÁ±À 
- fr¦ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÁzÁAiÀÄzÀ ºÉZÀÑ¼À 
- ¥ÁæAwÃAiÀÄ vÁgÀvÀªÀÄå ¤ªÁgÀuÉ 
- gÀ¥sÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀ ºÉZÀÑ¼À 
- ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ C©üªÀÈ¢Þ 
- fÃªÀ£ÀªÀÄlÖ À̧ÄzsÁgÀuÉ 
- DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀwÛ£À «PÉÃA¢ÃæPÀgÀt 
5. GzÀåªÀÄ ¥ÀæªÀvÀðPÀ ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ GzÉÃÝ±À¢AzÀ 

¸ÁÜ¦ À̧¯ÁVzÉ?  
- F ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼ÀÄ G¢ÝªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁPÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ¦ À̧®Ä 

¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.  
- GzÀå«ÄUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtPÁ À̧Ä, vÀgÀ É̈Ãw, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ 

ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. 
6. AiÀiÁgÉÃ M§â ªÀÄ£ÀÄµÀå£ÁUÀ° ¸Àé GzÉÆÃåUÀ G¢ÝªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 

¸ÁÜ¦ À̧®Ä EµÀÖ¥ÀlÖ°è ¸À®ºÉ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ½UÉ Dj¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁzÀ 
¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ?  

- eÁ»gÁvÀÄ ¸ÉÃªÁ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼ÀÄ 
- ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸À®ºÁ À̧A Ȩ́ÜUÀ¼ÀÄ 
- PÉÊUÁjPÁ À̧®ºÁ PÉÃAzÀæ 
- bÁAiÀiÁ¥Àæw vÉUÉAiÀÄÄªÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ 
- zÀÆgÀzÀ±Àð£À eÁ® §AzsÀzÀ ¸ÉÃªÁPÉÃëvÀæUÀ¼ÀÄ 

- PÉæZï ªÀÄvÀÄÛ §Æån¥Á®ðರ್್UÀ¼ÀÄ 
- CAvÀeÁð® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÀºÀ£À CAUÀrUÀ¼ÀÄ 
7. ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀÄªÀ GzÀå«ÄUÀ¼À ¥ÀæªÀvÀðPÀ ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼À£ÀÄß ºÉ À̧j¹. 



- f¯Áè PÉÊUÁjPÁ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ 
- ¸ÀtÚ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ À̧A¸ÉÜ 
- ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÉÊUÁjPÁ À̧A Ȩ́Ü 
- ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÉÊUÁjPÁ Ȩ́ÃªÁ ¸ÀA Ȩ́Ü 
- PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 
- SÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÉÆÃzÉÆÃåUÀ ªÀÄAqÀ° 
- vÁAwæPÀ ¸À®ºÁ À̧A Ȩ́ÜUÀ¼ÀÄ 
8. ¨sÁgÀvÀzÀ°è GzÀå«ÄUÀ¼À ¸ÀéAiÀÄA GzÉÆÃåUÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ 

ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁrj. 
- ¨sÁgÀvÀzÀ PÉÊUÁjPÁ C©üªÀÈ¢Þ ¨ÁåAPÀÄ 
- PÀÈ¶ & UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ gÁ¶ÃÖæAiÀÄ ¨ÁåAPÀÄ 
- DªÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¥sÀÄÛ ¨ÁåAPÀÄ 
- ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÉÊUÁjPÁ ºÀtPÁ À̧Ä ¤UÀªÀÄ 
- ¨sÁgÀwÃAiÀÄ À̧tÚ PÉÊUÁjPÁ C©üªÀÈ¢Þ ¨ÁåAPÀÄ 
- gÁdå ºÀtPÁ À̧Ä ¤UÀªÀÄ 
- ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fÃªÀ «ªÀiÁ ¤UÀªÀÄ 

9. ªÀVð¸ï PÀÄjAiÀÄನ್್gÀªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. 

- ªÀVð¸ï PÀÄjAiÀÄನ್್gÀªÀgÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ‘±ÉÃévÀ PÁæAw’AiÀÄ 
¦vÁªÀÄºÁ£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ.  

- CªÀÄÄ¯ï ºÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÁ°£À GvÀà£ÀßUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ EªÀgÀ 
¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁVzÉ.  

- UÀÄdgÁw£À PÉÊgÁ f É̄èAiÀÄ D£ÀAzï ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀtÚ 
¥ÀæªÀiÁtzÀ°è DgÀA©ü¹ §ÈºÀvÁÛV ¨sÁgÀvÀzÀ É̄Ãè zÉÆqÀØ 
ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉAiÀiÁV C©üªÀÈ¢Þ ¸Á¢ü¹zÀgÀÄ. 

10. CfÃªÀiï ¥ÉÃæಮ್್f §UÉÎ n¥ÀàtÂ §gÉ¬Äj. 

- CfÃªÀiï ¥ÉÃæಮ್್f «¥ÉÆÃæ ¸ÀA Ȩ́ÜAiÀÄ FV£À CzsÀåPÀëgÁVzÁÝgÉ.  
- EzÉÆAzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæw¶×vÀ ¸Á¥sÀÖªÉÃgï PÀA¥À¤AiÀiÁVzÉ.  
- «±ÀézÀ C£ÉÃPÀ gÁµÀÖæUÀ¼À°è vÀ£Àß ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ¸ÀÄwÛzÉ. 

11. Eನ್್¥sÉÆÃ¹¸ï À̧A¸ÉÜAiÀÄ n¥ÀàtÂ §gÉ¬Äj. 

- £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwðAiÀÄªÀgÀÄ 1999gÀ°è Eನ್್¥sÉÆÃ¹¸ï 
¸ÀA Ȩ́ÜAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ.  

- Eನ್್¥sÉÆÃ¹¸ï £Áಸ್್qÁಕ್್£À°è £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ 

vÀAvÀæಜ್ಞಾ£À ¸ÀA Ȩ́ÜAiÀiÁVzÉ.  

12. QgÀuï ªÀÄÄdಮ್್zÁgï µÁ §UÉÎ n¥ÀàtÂ §gÉ¬Äj. 

- QgÀuï ªÀÄÄdಮ್್zÁgï µÁgÀªÀgÀÄ §AiÉÆÃPÁ£ï ¤UÀªÀÄzÀ 
CzsÀåPÀëgÀÄ & DqÀ½vÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVzÁÝgÉ.  

- F ¤UÀªÀÄªÀÅ s̈ÁgÀvÀzÀ Cw zÉÆqÀØ fÃªÀ«ಜ್ಞಾ£À vÀAvÀæಜ್ಞಾ£ÀzÀ 
¸ÀA Ȩ́ÜAiÀiÁVzÉ.  

- 1978gÀ°è F ¸ÀA Ȩ́ÜAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹ ºÀ®ªÁgÀÄ À̧ªÀÄ Ȩ́åUÀ¼À£ÀÄß 
JzÀÄj À̧¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. F PÉÃëvÀæ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ºÉÆ¸ÀzÁVvÀÄÛ.  

 
3. ವ್ಯವ್ಹ್ರ ಜ್ಗತೀಕರಣ 

ಬಹು ಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 
1. ಜ್ಗತೀಕರಣವ್ು ತೀವ್ರ ಪ್ರಗತ ಸ್ಧಸಿದುದ 
ಎ) 1870 ರಲಿಿ   ಬಿ) 1913ರಲಿಿ   
ಸಿ) 1950 ರಲಿಿ   ಡಿ) 1980 ರಲಿ ಿ
2. ಭ್ರತ್ದ ಮ್ರುಕಟನಟಯಲಿ ಿಬನೀರನ ಬನೀರನ ದನೀಶಗಳ ವ್ಸುತಗಳು ದನೊರನಯುತ್ತವನ. 

ಇದಕನ ೆಕ್ರಣ 

ಎ) ಜ್ಗತೀಕರಣ   ಬಿ) ಔದನೊಯೀಗಿಕರಣ  
ಸಿ) ಖ್ಸಗಿೀಕರಣ  ಡಿ) ನಗರಿೀಕರಣ 
3. ವಿಶವ ವ್ಯಪ್ರ ಸಾಂಘಟ್ನನಯು ಸ್ಪೆ್ನನಯ್ದುದು  
ಎ) 1995 ಜನವ್ರಿ 1  ಬಿ) 1995 ಜನವ್ರಿ 10  
ಸಿ) 1985 ಜೊನ್ 1  ಡಿ) 1980 ಜನವ್ರಿ 01 
4. ವಿಶವ ವ್ಯಪ್ರ ಸಾಂಘಟ್ನನಯ ಕನೀಾಂದರ ಕಛನೀರಿ ಇರುವ್ುದು  
ಎ)ರನೊೀಮ್   ಬಿ)ಜನನೀವ್  
ಸಿ)ಪ್ಯರಿಸ್   ಡಿ)ನೊಯಯ್ಕ್್  

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಒಾಂದನೊಾಂದು ವ್ಕಯದಲಿಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. eÁUÀwÃPÀgÀt JAzÀgÉÃ£ÀÄ?  
- ¨sÁgÀvÀzÀ CxÀðªÀåªÀ Ȩ́ÜAiÀÄ£ÀÄß «±ÀézÀ CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉUÉ 

MUÀÆÎr¸ÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀwÃPÀgÀt J£ÀÄßvÉÃÛªÉ. 
2. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ºÉÃUÉ «±ÀéªÁå¦AiÀiÁVzÉ? 
- eÁUÀwÃPÀgÀt¢AzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ zÉÃ±ÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¤PÀl À̧A§AzsÀ 

ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ À̧àgÀ C£ÉÆÃå£ÀåvÉ GAmÁV ªÀåªÀºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄÄ «±ÀéªÁå¦AiÀiÁVzÉ. 

3. eÁUÀwÃPÀgÀtªÀÅ ªÀÄÄPÀÛ ªÁå¥ÁgÀ ªÀ®AiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö̧ ÀÄvÀÛzÉ. ºÉÃUÉ? 
- DªÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¥sÀÄÛ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄÆð®£É ªÀiÁr ªÀÄÄPÀÛ 

ªÀ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö À̧ÄvÀÛzÉ. 
4. ¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÉÃªÉ¬ÄAzÀ ¸ÁjUÉ ªÉZÀÑªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ 

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ? 
- ¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£ÀzÀ°è PÀAmÉÊ£Àgï ¸ÉÃªÉ¬ÄAzÀ ¸ÁjUÉ ªÉZÀÑªÀ£ÀÄß 

PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 
5. eÁUÀwÃPÀgÀtªÀÅ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ É̈ÃgÉ 

zÉÃ±ÀUÀ½UÀÆ ºÀ§â®Ä ºÉÃUÉ ¸ÀºÀPÀj À̧ÄvÀÛzÉ? 
- eÁUÀwÃPÀgÀt zÉÃ±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀ® Ȩ́ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÉaŅ̃ ÀÄvÀÛzÉ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÈÌwPÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À ºÀgÀqÀÄ«PÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
¸ÀÜ½ÃAiÀÄ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ zÉÃ±ÀUÀ½UÀÆ ºÀ§â®Ä 
¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

6. eÁUÀwÃPÀgÀt¢AzÁV d£ÀjUÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ°è «±Á®vÉ 
GAmÁVzÉ JAzÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÃ¼ÀÄ«j? 

- eÁUÀwÃPÀgÀt¢AzÁV É̈ÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÉÃ±ÀUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è zÉÆgÀPÀÄªÀÅzÀjAzÀ d£ÀjUÉ ªÀ À̧ÄÛUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ°è 
«±Á®vÉ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. 

7. eÁUÀwÃPÀgÀt¢AzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¨É¯É PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ºÉÃUÉ? 
- ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¥ÉÊ¥ÉÆÃn GAmÁV 

¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ¨É¯ÉUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. 
8. ‘eÁUÀwÃPÀgÀt¢AzÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÀ À̧ÄÛUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀÄÄ 

¸ÁzsÀåªÁVzÉ’. F ºÉÃ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹. 
- eÁUÀwÃPÀgÀtªÀÅ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ¥Áæ«ÃtåvÉAiÀÄ£ÀÄß 

¸ÀÈ¶×¹ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉUÉ 
PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 
- CAvÀgÀgÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÉZÀÑ¼À 
- §AqÀªÁ¼ÀzÀ ºÀjªÀÅ & ºÀÆrPÉAiÀÄ ºÉZÀÑ¼À 
- CAvÀgÀgÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ PÀgÁgÀÄUÀ¼À ¸ÀÈ¶× 
- L.JA.J¥sï ªÀÄvÀÄÛ qÀ§Äèå.n.N.UÀ¼À ¥ÁvÀæ ºÉZÀÑ¼À 
- CAvÀgÀgÁ¶ÃÖæAiÀÄ ¸ÁA À̧ÈÌwPÀ «¤ªÀÄAiÀÄ 
2. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁrj. 



- vÀAvÀæಜ್ಞಾ£À & §AqÀªÁ¼ÀzÀ M¼ÀºÀj«UÉ CªÀPÁ±À  
- GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è zÀPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ºÉZÀÑ¼À 
- zÉÃ²ÃAiÀÄ gÁ¶ÃÖæAiÀÄ GvÀà£ÀßzÀ ºÉZÀÑ¼À 
- zÉÃ±ÀzÀ d£ÀgÀ DzÁAiÀÄzÀ°è ºÉZÀÑ¼À 
- d£ÀjUÉ ªÀ À̧ÄÛUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ°è «±Á®vÉ 
3. eÁUÀwÃPÀgÀt¢AzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ zÉÃ±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¤PÀl À̧A§AzsÀ 

GAmÁVzÉ. ºÉÃUÉ?  
- vÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀeÁð® 

¸ÀAªÀºÀ£ÀUÀ½AzÁV zÉÆqÀØ ªÀåªÀºÁgÀ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ eÁUÀwPÀ 
WÀlPÀUÀ¼ÁVªÉ.  

- EªÀÅUÀ¼À ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£Á À̧Ü¼ÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ 
¹Ã«ÄvÀªÁVgÀzÉ «±ÀézÁzÀåAvÀ «¸ÀÛj¹ªÉ.  

- EzÀjAzÁV ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ zÉÃ±ÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¤PÀl ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÀgÀ¸ÀàgÀ C£ÉÆÃå£ÀåvÉ GAmÁVzÉ 

4. ‘eÁUÀwÃPÀgÀt¢AzÀ «±ÀézÁzÀåAvÀ DyðPÀ ZÀ¼ÀÄªÀ½ DVzÉ.’ F 
ºÉÃ½PÉAiÀÄ£ÀÄß À̧ªÀÄyð¹.  

- eÁUÀwÃPÀgÀtªÀÅ DzsÀÄ¤PÀ vÀAvÀæಜ್ಞಾ£À ªÀÄvÀÄÛ «zÉÃ² M¼ÀºÀj«UÉ 
CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ.  

- ºÁUÁV C©üªÀÈ¢Þ ²Ã® gÁµÀÖæUÀ½UÉ CUÀvÀåªÁVzÉ.  
- DyðPÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è ¹ÜgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀ 

gÁµÀÖæUÀ½UÀÆ CvÀåUÀvÀåªÁVzÉ.  
- DzÀÝjAzÀ eÁUÀwÃPÀgÀt¢AzÀ «±ÀézÁzÀåAvÀ DyðPÀ 

ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÀiÁVzÉ. 
5. ‘eÁUÀwÃPÀgÀt zÉÃ±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ 

¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß ºÉaŅ̃ ÀÄvÀÛzÉ.’ F ºÉÃ½PÉAiÀÄ£ÀÄß À̧ªÀÄyð¹ 
- eÁUÀwÃPÀgÀt¢AzÀ «±Àé PÀÄlÄA§zÀ ¥ÀjPÀ®à£É GAmÁVzÉ. 
- eÁUÀwÃPÀgÀtªÀÅ gÁµÀÖæUÀ¼À ªÀÄzsÉå DyðPÀ CªÀ®A§£ÉAiÀÄ£ÀÄß 

GAlÄ ªÀiÁrzÉ. 
- ¥ÀjuÁªÀÄªÁV gÁµÀÖæUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ 

¸ÁªÀÄgÀ¸Àå GAmÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. 
6. eÁUÀwÃPÀgÀtªÀÅ zÉÆÃµÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁrj. 
- ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ À̧tÚ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À CªÀ£Àw 
- ²ÃæªÀÄAvÀgÀÄ&§qÀªÀgÀ £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀ ºÉZÀÑ¼À 
- ¥Àj À̧gÀzÀ CªÀ£Àw 
- PÁ«ÄðPÀgÀ C¨sÀzÀævÉ 
- ªÀiÁgÀuÁAwPÀ SÁ¬Ä É̄UÀ¼À ºÀgÀqÀÄ«PÉ 
- ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÉÆgÀvÉ 
7. eÁUÀwÃPÀgÀt ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ DºÁgÀ ¸ÉÃªÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ É̄ ºÉÃUÉ 

¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. «ªÀj¹ 
- eÁUÀwÃPÀgÀt¢AzÀ ²ÃWÀæ DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½UÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV 

ºÀgÀqÀÄvÀÛªÉ. GzÁ:- KFC Mcdonald 
- EzÀjAzÀ ¥ÀæAiÉÆÃdPÁjAiÀÄ®èzÀ DºÁgÀ ¸ÉÃªÀ£É eÁ¹ÛAiÀiÁV 

d£ÀgÀ DgÉÆÃUÀå CªÀ£ÀwAiÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
- C®èzÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ DºÁgÀ ¸ÉÃªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀæªÉÄÃt ¤ªÀÄÆð® 

ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ. 
8. ‘eÁUÀwÃPÀgÀt¢AzÀ C©üªÀÈ¢Þ ²Ã® gÁµÀÖæUÀ¼À GvÁàzÀ£Á 

¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÉÃß £Á±ÀªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.’ F ºÉÃ½PÉAiÀÄ£ÀÄß 
«ªÀÄ²ð¹ 

- eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ¥ÉÊ¥ÉÆÃnAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV C©üªÀÈ¢Þ ²Ã® 
gÁµÀÖæUÀ¼À ºÉÆ¸À PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 

- C®èzÉ F gÁµÀÖæUÀ½UÉ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀ gÁµÀÖæUÀ½AzÀ C¢üPÀ 
¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. 

- EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV À̧Ü½ÃAiÀÄ ªÀ À̧ÄÛUÀ¼À ¨ÉÃrPÉ PÀrªÉÄAiÀiÁV 
PÀæªÉÄÃt C©üªÀÈ¢Þ ²Ã® gÁµÀÖæUÀ¼À GvÁàzÀ£Á ¸ÁªÀÄxÀåðªÉÃ 
£Á±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

9. eÁUÀwÃPÀgÀtªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀgÀzÀ CªÀ£ÀwUÉ PÁgÀtªÁVzÉ ºÉÃUÉ?  

- £ÀUÀjÃPÀgÀt 
- PÉÊUÁjPÁ vÁådåUÀ¼À ±ÉÃRgÀuÉ 
- PÀ À̧zÀ vÉÆnÖUÀ¼ÁV ±ÉÃRgÀuÉ 
- PÉÊUÁjQÃPÀgÀt¢AzÀ ªÁAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ±À§Þ ªÀiÁ°£Àå 
- ¥Àj À̧gÀzÀ CªÀ£Àw 
10. «±Àé ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ £Á®ÄÌ 

PÁAiÀÄð/UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß w½¹j. 
- ¸ÀzÀ¸Àå gÁµÀÖæUÀ¼À d£ÀgÀ fÃªÀ£À ªÀÄlÖ ºÉaŅ̃ ÀÄªÀÅzÀÄ. 
- ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀA§A¢ü ªÁådåUÀ¼À£ÀÄß §UÉºÀj À̧ÄªÀÅzÀÄ. 
- ¸ÀzÀ¸Àå gÁµÀÖæUÀ¼À DyðPÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaŅ̃ ÀÄªÀÅzÀÄ. 
- ºÉZÀÄÑ GzÉÆÃåUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à À̧ÄªÀÅzÀÄ. 
- CAvÀgÀgÁ¶ÃÖæAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è vÉjUÉ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

 

4. ಗ್ರಹಕರ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಮತ್ುತ ರಕ್ಷಣನ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 

1. ಗ್ರಹಕನಿಗಿರುವ್ ಮತನೊತಾಂದು ಹನಸರು  
ಎ) ಪ್ೊರನೈಕನದ್ರ  ಬಿ) ಬಳಕನದ್ರ  
ಸಿ) ಉತ್ಪದಕ   ಡಿ) ವಿತ್ರಕ 
2. ಹಣ ಪ್ಡನದು ವ್ಸುತ ಅಥವ್ ಸನೀವನಯನುೆ ನಿೀಡುವ್ತ್  
ಎ) ಪ್ೊರನೈಕನದ್ರ   ಬಿ) ಬಳಕನದ್ರ  
ಸಿ) ಉತ್ಪದಕ   ಡಿ) ಗ್ರಹಕ  
3. ಗ್ರಹಕ ಸಾಂರಕ್ಷಣನಯ ಆಾಂದನೊೀಲ್ನ ಮೊದಲಿಗನ ----ದನೀಶದಲಿ ಿ

ಪ್ರರಾಂಭವ್ಯಿತ್ು. 
ಎ) ಅಮೀರಿಕ್   ಬಿ) ರಷ್ಯ   
ಸಿ) ಭ್ರತ್   ಡಿ) ಚಿೀನ್ 
4. ಮ್ರುಕಟನಟಯ ರ್ಜ ಎಾಂದು ಯ್ರನುೆ ಕರನಯಲ್್ಗಿದನ. 
ಎ) ಪ್ೊರನೈಕನದ್ರ  ಬಿ) ಮಧ್ಯವ್ತ್   
ಸಿ) ಉತ್ಪದಕ   ಡಿ) ಗ್ರಹಕ 
5. ಪ್ರತವ್ಷ್್ ವಿಶವ ಗ್ರಹಕರ ದನವ್ನುೆ ---- ರಾಂದು ಆಚರಿಸುತನತೀವನ.  
ಎ) ಜನವ್ರಿ 15   ಬಿ) ಫನಬರವ್ರಿ 15  
ಸಿ) ಮ್ಚ್್ 15   ಡಿ) ಎಪಿರಲ್ 15 
6. ಗ್ರಹಕ ಸಾಂರಕ್ಷಣ್ ಕ್ಯಿದನಯು ----- ರ್ಜಯವ್ನುೆ ಹನೊರತ್ು ಪ್ಡಿಸಿ 

ಭ್ರತ್ದ ಎಲ್ ಿಪ್ರದನೀಶಗಳಿಗೊ ಅನವಯವ್ಗುತ್ತದನ. 
ಎ) ಕನ್್ಟ್ಕ   ಬಿ) ಆಾಂಧ್ರಪ್ರದನೀಶ  
ಸಿ) ಜಮುು ಮತ್ುತ ಕ್ಶ್ಚೀರ  ಡಿ) ದನಹಲಿ 
7. ಪ್ರಿಹ್ರ ಮೊತ್ತವ್ು 20 ಲ್ಕ್ಷ ರೊಪ್ಯಿಗಳನುೆ ಮಿೀರಿದದರನ ದೊರನುೆ ---- 

ಆಯೀಗಕನ ೆಸಲಿಸಿಬನೀಕು. 
ಎ) ತ್ಲ್ೊಿಕು ವನೀದಕನ  ಬಿ) ಜಲ್್ ಿವನೀದಕನ  
ಸಿ) ರ್ಜಯ ಆಯೀಗ  ಡಿ) ರ್ಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೀಗ 
 
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಒಾಂದನೊಾಂದು ವ್ಕಯದಲಿಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 
1. UÁæºÀPÀ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? 



- UÁæºÀPÀgÉAzÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¼ÀÄîªÀªÀgÀÄ CxÀªÁ ¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß 
¨É¯ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀt CxÀªÁ ªÉÃvÀ£À ¥Àæw¥sÀ® PÉÆlÄÖ PÉ® À̧ 
ªÀiÁr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀªÀgÁVzÁÝgÉ CxÀªÁ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß 
§¼À¹PÉÆ¼ÀÄîªÀªÀgÁVzÁÝgÉ. 

2. ¥ÀÆgÉÊPÉzÁgÀ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? 
- ºÀt¥ÀqÉzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ CxÀªÁ Ȩ́ÃªÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀªÀ£ÉÃ 

¥ÀÆgÉÊPÉzÁgÀ. 
3. UÁæºÀPÀ DAzÉÆÃ®£ÀzÀ ªÀÄÆ® D±ÀAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
- ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ CxÀªÀ ¥ÀÆgÉÊPÉzÁgÀgÀ ±ÉÆÃµÀuÉ¬ÄAzÀ UÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß 

¸ÀAgÀQë À̧ÄªÀÅzÀÄ. 
4. mÉ°±Á¦AUï JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

- ªÀiÁ»w vÀAvÀæಜ್ಞಾ£ÀzÀ ¨É¼ÀªÀuÉUÉ¬ÄAzÀ EAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ¯ÉÃè 
PÀÄ½vÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß mÉ°±Á¦AUï 
J£ÀÄßvÁÛgÉ. 

5. ¥ÀæwAiÉÆ§â UÁæºÀPÀ¤VgÀÄªÀ ºÀPÀÄÌ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
- UÁæºÀPÀ£ÀÄ ¤ÃqÀÄªÀ ºÀtPÉÌ ¥Àæw¥sÀ®ªÁV AiÉÆÃUÀåªÀÄlÖzÀ ªÀ À̧ÄÛ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆ§â UÁæºÀPÀ£À ºÀPÁÌVzÉ. 
6. UÁæºÀPÀ gÀPÀëuÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
- UÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß GvÁàzÀPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁjUÀ¼À ±ÉÆÃµÀuÉ¬ÄAzÀ 

gÀQë À̧®Ä PÉÊUÉÆArgÀÄªÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß UÁæºÀPÀ gÀPÀëuÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ. 
7. UÁæºÀPÀgÀ gÀPÀëuÉ CUÀvÀåªÁVzÉ. KPÉ? 
- UÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß ±ÉÆÃµÀuÉ¬ÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁV À̧®Ä UÁæºÀPÀgÀ gÀPÀëuÉ 

CUÀvÀåªÁVzÉ. 
8. UÁæºÀPÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À CxÀð w½¹. 
- UÁæºÀPÀgÀ »vÁ À̧QÛUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À®Ä PÉÆqÀ¯ÁVgÀÄªÀ C£ÉÃPÀ 

ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀªÀ Ȩ́UÀ¼À£ÀÄß UÁæºÀPÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßvÉÃÛªÉ. 

 
ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

1. gÁ¶ÃÖæAiÀÄ UÁæºÀPÀgÀ DAiÉÆÃUÀzÀ PÀÄjvÀÄ n¥ÀàtÂ §gÉ¬Äj. 
- PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ £ÉÃ«Ä¸À®àlÖ ¸ÀªÉÇÃðZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ 

M§â £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀ CzsÀAiÀÄPÀëvÉ¬ÄAzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ.  
- E°è EvÀgÉ £Á®ÄÌ À̧zÀ¸ÀåjzÀÄÝ, EªÀgÀ°è M§âgÀÄ ªÀÄ»¼Á 

¸ÀzÀ¸ÀåjgÀÄvÁÛgÉ.  
- MAzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀiË®å¢AzÀ PÀÆrzÀÝgÉ 

CAvÀºÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß EvÀåxÀð ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
 
2. §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ±ÉÆÃµÀuÉUÉ PÁgÀtUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 
- ªÀiÁgÁl «zsÁ£ÀzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉ. 
- UÁæºÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆgÉÊPÉzÁgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ £ÉÃgÀ ªÀåªÀºÁgÀ 

E®è¢gÀÄªÀÅzÀÄ. 
- ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼À ºÁªÀ½. 
- ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼ÉÃ ¤zsÀðj À̧ÄªÀÅzÀÄ. 
 
3. ¥Àæw ªÀµÀðªÀÅ ªÀiÁZïð 15 gÀAzÀÄ «±Àé UÁæºÀPÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¢£À 

DZÀj À̧¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉ? 
- 1962gÀ ªÀiÁZïð 15gÀAzÀÄ CA¢£À CªÉÄjPÀzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ 

eÁ£ï J¥sï. PÉ£Àr CªÀgÀÄ C°è£À £ÁUÀjPÀjUÉ ¸ÀAgÀPÀëvÉ, 
ªÀiÁ»w, ¤ªÉÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjºÁgÀ JA§ £Á®ÄÌ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß 
¤ÃqÀÄªÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÀgÀÄ.  

- ¥ÀjuÁªÀÄªÁV ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ ªÀiÁZïð 15 gÀAzÀÄ «±ÀéUÁæºÀPÀgÀ 
ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¢£À DZÀj À̧¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 
4. UÁæºÀPÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁAiÉÄÝAiÀÄ £Á®ÄÌ ªÀÄÄRå GzÉÃÝ±ÀUÀ¼À£ÀÄß 

w½¹j. 
- ¸ÀÄgÀPÀëvÉ ºÁUÀÆ UÀÄtªÀÄlÖPÉÌ ªÉÆzÀ® ¥Áæ±À¸ÀÛå  

- C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ & ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß vÀ¦à À̧ÄªÀÅzÀÄ 
- C£ÀÄavÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀÅzÀÄ 
- UÀÄtªÀÄlÖ, C¼ÀvÉ, vÀÆPÀ, ¨É É̄ EvÁå¢UÀ¼À ªÉÄÃ É̄ 

¤UÁªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
- §¼ÀPÉzÁgÀgÀÄ vÉÆAzÀgÉUÉ M¼ÀUÁzÀ°è CªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀ 

PÉÆr À̧ÄªÀÅzÀÄ. 
 
5. UÁæºÀPÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁAiÉÄÝAiÀÄÄ UÁæºÀPÀjUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ 

ºÀPÀÄÌUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? / UÁæºÀPÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁAiÉÄÝAiÀÄÄ UÁæºÀPÀgÀ 
»vÁ À̧QÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÁ¥ÁqÀÄvÀÛzÉ? 

- ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ ºÀPÀÄÌ  
- ªÀ À̧ÄÛUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ ºÀPÀÄÌ  
- ªÀ À̧ÄÛUÀ¼À §UÉÎ D°¸ÀÄªÀ ºÀPÀÄÌ  
- ±ÉÆÃµÀuÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀjºÁgÀ PÉÃ¼ÀÄªÀ ºÀPÀÄÌ  
- UÁæºÀPÀ ²PÀëtzÀ ºÀPÀÄÌ  
- ªÀAZÀ£É CxÀªÁ ªÉÆÃ À̧zÀ «gÀÄzÀÞzÀ ºÀPÀÄÌ. 
 
6. ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀzÀ UÁæºÀPÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹j. 
- f¯Áè ªÉÃ¢PÉ  
- gÁdå DAiÉÆÃUÀ  
- gÁ¶ÃÖæAiÀÄ DAiÉÆÃUÀ.. 
 
7. f¯Áè UÁæºÀPÀgÀ ªÉÃ¢PÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ w½¹. 
- ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ f É̄èAiÀÄ®Æè MAzÀÄ ªÉÃ¢PÉ EgÀÄvÀÛzÉ.  
- gÁdå À̧PÁðgÀ¢AzÀ £ÁªÀiÁAQvÀUÉÆAqÀ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀ 

CºÀðvÉAiÀÄÄ¼Àî ªÀåQÛAiÀÄÄ CzsÀåPÀëgÁVgÀÄvÁÛgÉ.  
- EzÀgÀ°è E§âgÀÄ ¸ÀzÀ À̧åjzÀÄÝ CªÀgÀ°è M§âgÀÄ 

ªÀÄ»¼ÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. 
- F ªÉÃ¢PÉAiÀÄÄ E¥ÀàvÀÄÛ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑVgÀzÀ 

UÁæºÀPÀgÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ.  
 
8. gÁdå UÁæºÀPÀgÀ DAiÉÆÃUÀzÀ PÀÄjvÀÄ n¥ÀàtÂ §gÉ¬Äj. 
- gÁdåzÀ GZÀÒ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤ªÀÈvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÁUÀ°Ã / 

ºÁ° £ÁåAiÀÄ¢Ã±ÀgÁUÀ° CzsÀåPÀëgÁVgÀÄvÁÛgÉ.  
- EzÀgÀ°è E§âgÀÄ ¸ÀzÀ À̧åjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§âgÀÄ ªÀÄ»¼Á 

¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀÄvÁÛgÉ.  
- F DAiÉÆÃUÀªÀÅ E¥ÀàvÀÄÛ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑVzÀÄÝ 

MAzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄªÀgÉV£À ªÀiË®åzÀ UÁæºÀPÀ 
zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



£ÀPÁë ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


