


‘£À» eÁÕ£ÉÃ£À ¸ÀzÀÈ±ÀA’ 

PÀ£ÁðlPÀ  ¸ÀPÁðgÀ 
f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw, G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ[DqÀ½vÀ]gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f É̄è,  

 

¦æÃwAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÉÃ, J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹AiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤ªÀÄVzÀÄ 

¥Àæ±ÁßPÉÆÃp PÉÊ¦r 

                           ¸À®ºÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À 

²æÃ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ©.« 
G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ [DqÀ½vÀ] 
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, 

aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 

 

²æÃªÀÄw ¥ÀÄ¥Àà®vÁ ºÉZï. PÉ 
¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ºÁUÀÆ 

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(C©üªÀÈ¢Ý) 
qÀAiÀÄmï aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 

²æÃ dAiÀÄtÚ PÉ.J£ï 
²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj 
¸Á.².E aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 

²æÃ ¹zÀÝgÁd¥Àà ºÉZï.J¸ï 
G¥ÀAiÉÆÃd£Á ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 

¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ 
aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 

 

²æÃ É̄ÆÃPÉÃ±ï ¦ 
G¥ÀAiÉÆÃd£Á 

¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ       
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ      

aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 
²æÃ CgÀÄtPÀÄªÀiÁj J£ï.J£ï 
«µÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ(PÀ£ÀßqÀ) 
G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj 
¸Á.².E aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 

 

 

¸ÀwÃ±À J¸ï.Dgï 
«µÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ(¸À.«eÁÕ£À) 

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj 
¸Á.².E aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 

 

¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀgÀ «ªÀgÀ(¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À) 
 ²æÃ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÀÄAzÀgÀV À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ À̧PÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É DªÀw aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ 9481216233 

 ²æÃ PÁAvÉÃ±ï À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ ±ÉlÄæ ¹zÀÝ¥Àà À̧PÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É CdÓA¥ÀÄgÀ 9449205929 

 ²æÃ ²ªÀPÀÄªÀiÁgï À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ À̧PÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É ¥ÀAZÀ£ÀºÀ½î PÀqÀÆgÀÄ vÁ 9481581433 

 ²æÃªÀÄw PÀ«vÁ À̧.¨Á.¥À.¥ÀÆ.PÁ É̄ÃdÄ PÀqÀÆgÀÄ vÁ 9880422565 

 ²æÃ ªÀÄ®è¥Àà WÀnÖ À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ À̧PÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É ±ÁAwUÁæªÀÄ PÉÆ¥Àà vÁ 9741364158 

 ²æÃªÀÄw ²Ã¯Á ©.« À̧ºÀ²PÀëQ J.JA.Dgï ¥ËæqsÀ±Á¯É ©ÃgÀÆgÀÄ ªÀ®AiÀÄ 9743227655 

 ²æÃ ¥Àæ±ÁAvï n.PÉ À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ À̧.¥ËæqsÀ±Á¯É °AUÀzÀºÀ½î ©ÃgÀÆgÀÄ ªÀ®AiÀÄ 9481215750 

 ²æÃ ¨sÁ£ÀÄ¥ÀæPÁ±ï À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ ªÀiÁqÀ̄ ï À̧ÆÌ¯ï G¥Àà½î 9844072631 

 ²æÃ gÀvÁßPÀgï À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ À̧PÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É ¨Á¼ÀUÀr PÉÆ¥Àà vÁ 8762908969 

 ²æÃ À̧Ä§âAiÀÄå Dgï À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ À̧PÁðj ¨Á°PÁ ¥À.¥ÀÆ.PÁ É̄ÃdÄ ªÀÄÆrUÉgÉ 8217046215 

 ²æÃ ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgï ºÉZï.JA À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ  À̧PÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É  CAUÀr ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ 9448744255 

 ²æÃ ¨sÀzÉæÃUËqÀ ©.Dgï À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ À̧PÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É UÀrÃUÉÃ±ÀégÀ £À.gÁ.¥ÀÄgÀ vÁ 9448341120 

 ²æÃªÀÄw D¸Áá CPÀÛgï À̧ºÀ²PÀëQ À̧PÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É ¨Á¼ÉºÉÆ£ÀÆßgÀÄ £À.gÁ.¥ÀÄgÀ vÁ 9164073389 

 ²æÃ ®PÀët £ÁAiÀÄÌ À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ À̧PÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É ¨ÉÃUÁgÀÄ ±ÀÈAUÉÃj vÁ 7975211293 

 ²æÃ § À̧ªÀgÁd £ÁAiÀÄÌ À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ À̧PÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É §UÀÎªÀ½î vÀjÃPÉgÉ vÁ 9902205684 

 ²æÃ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ À̧.¥À.¥ÀÆ.PÁ É̄ÃdÄ ±ÀÈAUÉÃj 9880224975 



 
 
 

ªÀÄÄ£ÀÄßr 
¦æÃwAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÉÃ, ²PÀëPÀ ªÀÈAzÀzÀªÀgÉÃ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃµÀPÀ §AzsÀÄUÀ¼ÉÃ, 
 aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ±ÉÃ.100PÉÌ ±ÉÃ 100gÀµÀÄÖ 
¥sÀ°vÁA±À vÀgÀÄªÀ GzÉÝÃ±À¢AzÀ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¹zÀÝ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ£ÀÄß C¨sÁå¸ÀPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÀjÃPÁë vÀAiÀiÁjUÁV ¤ªÀÄUÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, GvÀÛªÀÄ CAPÀ UÀ½¸À®Ä F PÉÊ¦rAiÀÄÄ 
zÁj¢Ã¥ÀªÁUÀ°zÉ.  
 PÉÆÃ«qï-19gÀ »£Éß É̄AiÀÄ°è vÀgÀUÀwAiÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀ PÁgÀt 
J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉÆ½¹zÀÄÝ, 
EzÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV «µÀAiÀÄ ªÀ̧ ÀÄÛ DzsÀj¹, ¤Ã®£ÀPÁ±É vÀAiÀiÁj¹, ¥Àæw «µÀAiÀÄzÀ°è 8 ªÀiÁzÀj 
¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß f É̄èAiÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ½AzÀ 
¹zÀÝ¥Àr¸À̄ ÁVzÉ.  F PÉÊ¦r  MAzÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁVzÀÄÝ, EzÀ£ÉßÃ  CAwªÀÄªÉAzÀÄ 
¨sÁ«¸ÀzÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀ C¨sÁå¸ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ f É̄èAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr¸À̈ ÉÃPÉAzÀÄ 
PÉÆÃjzÉ.  
 F PÉÊ¦rAiÀÄ ªÀÄÄzÀæt ¥ÁæAiÉÆÃdPÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÀ f¯Áè ¥ËæqsÀ±Á¯Á ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ 
¸ÀAWÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ËæqsÀ±Á¯Á ¸ÀºÀ²PÀëPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. 

 
             ²æÃªÀÄw J¸ï.¥ÀÆ«vÁ s̈Á.D. Ȩ́Ã 
                                           ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 
                                             f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 
 

¸ÀAzÉÃ±À 
2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðªÀÇ ¸ÀºÀ  PÉÆÃ«qï-19gÀ »£Éß¯ÉAiÀÄ°è 

J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ «zÁåyðUÀ½UÉ CvÀåAvÀ ¸ÀªÁ°£À ªÀµÀðªÁVzÉ. F »£Éß É̄AiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ 
²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄÄ 10£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ ±ÉÃ 30gÀµÀÄÖ ¥ÀoÁåA±ÀªÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉÆ½¹ ¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉAiÀÄ 
QèµÀ×vÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄUÉÆ½¸À̄ ÁVzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ªÀÄPÀÌ¼À ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÉÜöÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß 
ºÉaÑ¹ AiÀiÁªÀÅzÉÃ DvÀAPÀ, ¨sÀAiÀÄPÉÌ M¼ÀUÁUÀzÉÃ DvÀä«±Áé¸À¢AzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ GvÀÛªÀÄªÁV vÀAiÀiÁj 
£ÀqȨ́ ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(DqÀ½vÀ) PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ, 
¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ EAVèÃµï, vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ »A¢, UÀtÂvÀ, «eÁÕ£À, ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À  
«µÀAiÀÄUÀ¼À°è MlÄÖ 8 ¸Émï ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ, PÉÊ¦rAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è 
ºÉÆgÀvÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ CvÀåAvÀ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄªÁzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÁVzÉ. 

 
«zÁåUÀªÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, ZÀAzÀ£ÀªÁ»¤AiÀÄ°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀAªÉÃzÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ, 

gÉÃrAiÉÆÃ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ,  AiÀÄÆ lÆå¨ïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ ®¨sÀåªÁVgÀÄªÀ vÀgÀUÀw ¨ÉÆÃzsÀ£Á 
CªÀ¢üUÀ¼À°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ°è ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä PÀæªÀÄ ªÀ»¸À̄ ÁVzÉ. F 
PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ 10£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À 
AiÀÄ±À̧ Àì£ÀÄß UÀ½¸À̈ ÉÃPÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ J¯Áè 
ªÀÄPÀÌ½UÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. 

 
                                        ²æÃ JA.Dgï ªÀiÁgÀÄw 
                                          ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ 
                                        r.J¸ï.E.Dgï.n 
                                          ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 



                         
À̧AzÉÃ±À 

PÉÆÃ«qï 19gÀ ¥Àæ s̈ÁªÀ¢AzÀ WÀ£À̧ ÀPÁðgÀªÀÅ «zÁåyðUÀ¼À°è ¤gÀAvÀgÀ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü̧ ÀÄªÀ 
¸À®ÄªÁV ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è ºÀ®ªÀÅ §zÀ̄ ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢vÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄÄ 
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, vÀgÀUÀw PÉÆÃtÂAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ CAvÀgÀzÀ PÀ°PÉAiÀÄAvÀºÀ «£ÀÆvÀ£ÀªÁzÀ 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°èj¸À®Ä 
¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. 

GvÀÛªÀÄ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀvÀÛ ¸ÀªÀðgÀ avÀÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀëtzÉÆA¢UÉ 
¸ÀªÀð «zsÀ AiÀÄ±À̧ Àì£ÀÄß UÀ½¸À®Ä vÀÄrªÀ, «ÄrªÀ, zÀÄrªÀ ªÀÄ£À £ÀªÀÄä ¤ªÉÄä®ègÀzÀÄ. ±ÉÃ 30gÀµÀÄÖ ¥ÀoÀå 
PÀrvÀUÉÆArgÀÄªÀ  2020-21£ÉAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ J¸ï.J¸ï.J¸ï.J¯ï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸À°gÀÄªÀ 
«zÁåyð ªÀÈAzÀPÉÌ J°èAiÀÄÆ UÉÆAzÀ®ªÁUÀzÀ ºÁUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°è ¸ÀªÀÄxÀð, ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÀªÀÄAd¸À ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄÃ s̈ÀAiÀÄ, DvÀAPÀ ¥ÀqÀzÉÃ DvÀä «±Áé¸À¢AzÀ 
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄªÀAvÉ ¸ÀdÄÓUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄªÁzÀÄzÀÄ. F ªÀÄºÀvÀézÀ »£Éß¯ÉAiÀÄ°è F 
PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß  ªÀiÁ£Àå ²æÃ ªÀiÁgÀÄw JA.Dgï ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ r.J¸ï.E.Dgï.n É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè 
G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃqÀ̄ ï C¢üPÁjAiÀÄªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ ²PÀëPÀ §AzsÀÄUÀ¼À £ÉgÀ«¤AzÀ 
¹zÀÝUÉÆ½¸À̄ ÁVzÉ. ²PÀëPÀgÀ  ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À¢AzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ F QgÀÄ ºÉÆwÛUÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ C s̈Áå¸À ªÀiÁr  ±ÉÃ 100 ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ½¸ÀÄªÀAvÉ ¥ÉæÃgÉÃ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀPÀ®gÀ DzÀå 
PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.  

ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÁßPÉÆÃpAiÀÄ£ÀÄß yÃªÀiï É̈Ã¸ïØ (ªÀ̧ ÀÄÛ «µÀAiÀÄ DzsÀj¹) vÀAiÀiÁj¹ PÉÆqÀ̄ ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, 
²PÀëPÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëUÉ GvÀÛªÀÄªÁV ¹zÀÝUÉÆ½¸ÀÄªÀ 
¤jÃPÉëAiÉÆA¢UÉ ±ÀÄ s̈À ºÁgÉÊ¸À̄ ÁVzÉ. F PÉÊ¦rUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ËæqsÀ±Á¯Á ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ ¸ÀAWÀ ªÀÄvÀÄÛ 
f¯Áè ¥ËæqsÀ±Á¯Á ¸ÀºÀ²PÀëPÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÀÄÄ¢æ¹PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
¸À°ȩ̀ ÀÄwÛzÉÝÃ£É. F PÉÊ¦rUÀ¼À ªÀÄÄR¥ÀÄlªÀ£ÀÄß «£Áå¸ÀUÉÆ½¹zÀ f¯ÉèAiÀÄ avÀæPÀ̄ Á ²PÀëPÀjUÉ 
C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°ȩ̀ ÀÄvÉÛÃ£É. 
              ²æÃ ©.« ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà                            
                                                          G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ [DqÀ½vÀ]                         

                                                   ¸Á.².E, aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ    
 

¸ÀAzÉÃ±À 
PÉÆÃ«qï-19 «±ÀéªÀiÁjAiÀÄÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ̄ ÁUÀzÀAvÀºÀ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß 

GAlÄªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀzÀ°è, «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀÄ°èªÉ.  J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.AiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR WÀlÖzÀ°ègÀÄªÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÁ¶ðPÀ 
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß «±Áé¸À¢AzÀ JzÀÄj¹, AiÀÄ±À̧ Àì£ÀÄß UÀ½¸ÀÄªÀAvÁUÀ®Ä f¯ÉèAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ð 
ªÀåªÀ̧ ÉÜUÀ¼ÀÄ «²µÀÖªÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀPÉÌ vÀgÀÄwÛzÉ.  EªÀÅUÀ¼À°è MAzÀÄ, «µÀAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® 
ªÀåQÛUÀ½AzÀ ¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉ gÀZÀ£É.  EzÀgÀ ¥sÀ®±ÀÈwAiÀiÁV ¥Àæw «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀ̄ Á 8 
¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉUÀ½gÀÄªÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀAvÀ̧ ÀzÀ «ZÁgÀªÁVzÉ.  EzÀgÀ°ègÀÄªÀ 
¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä ºÉaÑ£À DvÀä«±Áé¸À ªÀÄÆr¹, 
UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀAvÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.  EzÀÆ PÀÆqÁ ºÀvÀÛgÀ̄ ÉÆèAzÁUÀzÉÃ, 
²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ° JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ F 
PÉÊ¦rAiÀÄ ‘¸ÀªÀÄxÀð §¼ÀPÉ¬ÄAzÀ̄ ÉÃ ¤jÃQëvÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå”.  EzÀPÉÌ PÁgÀtPÀvÀðgÁzÀ 
f¯Áè ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀåªÀ̧ ÉÜAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¸ÀÛjUÀÆ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.  EzÀ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV §¼À¹, GvÀÛªÀÄ 
ºÁUÀÆ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ̈ ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjzÉ. 

 
 

                                           ²æÃªÀÄw ¥ÀÄ¥Àà®vÁ ºÉZï. PÉ 
                                            ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ºÁUÀÆ 

                                            G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(C©üªÀÈ¢Ý) 
                                           qÀAiÀÄmï aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 



 
D±ÀAiÀÄ £ÀÄr 

2020-21£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è ±Á¯ÉUÀ¼À°è s̈ËwPÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß £ÀqȨ́ ÀÄªÀÅzÀÄ ²PÀëPÀjUÉ/ªÀÄPÀÌ½UÉ 
¸ÀªÁ°£À ºÁUÀÆ QëµÀ×ªÁzÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀzÀ°è vÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ̧ ÀzÀ «µÀAiÀÄªÁVzÉ. 
PÉÆÃ«qï-19gÀ PÉÆgÉÆÃ£Á ¸ÀAzÀ̈ sÀðzÀ°è 10£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼À°è DvÀä¸ÉÜöÊAiÀiðªÀ£ÀÄß vÀÄA© 
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß zsÉÊAiÀÄðªÁV JzÀÄj¸ÀÄªÀ dªÁ¨ÁÝj £ÀªÉÄä®ègÀzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀzÀ°è f¯Áè 
ºÀAvÀzÀ°è «µÀAiÀÄªÁgÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀgÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ  PÀ.¥Ëæ.².¥À.ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ 
¤ÃqÀ̄ ÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ «µÀAiÀÄªÁgÀÄ 06 
¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹, MlÄÖ «µÀAiÀÄªÁgÀÄ 08 ¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ¼Àî ¥ÀÄ¸ÀÛPÀªÀ£ÀÄß J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ªÀÄPÀÌ¼À 
±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ »vÀzÀÈ¶×¬ÄAzÀ ªÀÄÄ¢æ¹ ±Á¯ÉUÀ½UÉ «vÀj¸ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ̧ ÀzÀ «µÀAiÀÄªÁVzÉ. 
¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ gÀZÀ£Á PÁAiÀÄðzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè «µÀAiÀÄªÁgÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀ 
vÀAqÀzÀªÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀ ¸ÀAWÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ 
¸ÀAWÀzÀªÀgÀÄ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄºÀ̧ ÀÛ ¤Ãr ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä £ÉgÀªÀÅ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀÝPÁÌV ±ÀÄ¨sÀ 
PÉÆÃgÀÄvÉÛÃ£É. 

 
           ²æÃ PÉ.J£ï. dAiÀÄtÚ 
        ²PÀëuÁ¢üPÁj 
                                            G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj 
                                            ¸Á.².E aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 
 

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr 
PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄ 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ 10£ÉÃ vÀgÀUÀw 

ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß dÆ£ï ªÀiÁºÉAiÀÄ°è £ÀqȨ́ À®Ä wÃªÀiÁð¤¹gÀÄªÀ PÁgÀt J¯Áè s̈ÁµÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À 
ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgï «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀ̄ ÉAzÀÄ 
ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼À PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¹ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀPÁðj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄzÁ¤vÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄzÁ£À 
gÀ»vÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½UÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ C©ü£ÀAzÀ£ÁºÀðªÁVzÉ. 

f¯ÉèAiÀÄ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ C£ÀÄPÀÆ® ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è 
±Á¯Á ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀºÀ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ±ÀÄ s̈À PÉÆÃgÀÄvÉÛÃ£É.  

          
                                          ²æÃ ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄPï n.f  
                                                CzsÀåPÀëgÀÄ 
                                f¯Áè ¥ËæqsÀ±Á¯Á ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸ÀAWÀ 
                                             aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 
 

                                       D±ÀAiÀÄ £ÀÄr 
¥Àæ±ÉßPÉÆÃpUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ PÉÊ¦rAiÀÄÄ PÉÃªÀ® CAPÀUÀ½PÉUÀµÉÖ C®è, UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀëtzÉÆA¢UÉ 

f¯ÉèAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉUÉÊAiÀÄ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¸ÀªÀðgÀ ºÀA§®. E¯ÁSÉAiÀÄÄ PÉÊUÉÆAqÀ F 
£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÉÊRjUÉ J®ègÀ ¸ÀºÀPÁgÀ CUÀvÀå.  2021 £ÉÃ ¸Á°£À°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ 10£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ 
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä ¹zÀÝUÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄªÀ «zÁåyð ªÀÈAzÀ s̈ÀAiÀÄ, DvÀAPÀUÀ½UÉ CªÀPÁ±À 
ªÀiÁrPÉÆqÀzÉÃ, DvÀä «±Áé¸À¢AzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä ¸À£ÀßzÀÝgÁUÀ É̈ÃPÁVzÉ. F ¤nÖ£À°è 
¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉUÀ¼À PÉÊ¦r GvÀÛªÀÄ CAPÀUÀ¼À UÀ½PÉUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¸ÀAzÉÃºÀ«®è. ²PÀëPÀ-§AzsÀÄUÀ¼ÀÄ 
¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉUÀ¼À PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅgÉÆA¢UÉ «zÁåyðUÀ¼À°è «±ÉÃµÀ 
D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©¹ DvÀä «±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑ¹ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄºÀvÁéPÁAPÉë AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ¸À¥sÀ®ªÁUÀ®Ä 
¸ÀªÀðgÀÆ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É.  
              
                                                          ²æÃ ¥Àæ¨sÁPÀgï PÉ .Dgï 
                                                              CzsÀåPÀëgÀÄ 

                                       f¯Áè ¥ËæqsÀ±Á¯Á ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÀ ¸ÀAWÀ 
                                                    aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ                           



ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ), ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು 
ತರಗತಿ : 10                        ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ತಿರಕನ – 01                     ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು: 80 
ವಿಷ್ಯ: ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ                     2020-21                                 ಅವಧಿ: 3 ಗಂಟನ 
===================================================================== 

I. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರ್ಾಾಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ಕು, ಸರಿರ್ಾದ್ ಉತ್ತರವನ್ಕೆ ಆರಿಸಿ ಬರನಯಿರಿ: 8x1=8 
1. ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದವರು 
A) ಕ.ೆಎಿಂ.ಫಣಿಕ್ಕರ್       B) ಫಜ್ಲ್ ಅಲಿ  C) ಹೆಚ್.ಎನ್.ಕ್ುಿಂಜ್ುು   D) ಡಾ,,ಡಿ.ಎಿಂ.ನಿಂಜ್ುಿಂಡಪಪ 
2. ಬ್ರುಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ವಯವಸೆ್ೆಯಲಿಿದದ ಫೌಜ್ದಾರಿ ಅದಾಲತ್ ಗಳೆಿಂದರೆ 
A) ಕ್ಿಂದಾಯ ಕ್ಛೆೋರಿ B)ಅಪರಾಧ್ ನ್ಾಯಯಾಲಯ  C) ನ್ಾಗರಿೋಕ್ ನ್ಾಯಯಾಲಯ   D) ಪೆ ೋಲಿಸ್ ಠಾಣ ೆ 

3. ರ್ಶ್ವಸಿಂಸೆ್ೆಯು ಮಾನವ ಹಕ್ುಕಗಳ ಘ ೋಷಣೆ ಅಿಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿದ ದಿನ 
A) 1948 ಡಿಸೆ್ಿಂಬರ್ 10 B) 1948 ಡಿಸೆ್ಿಂಬರ್ 8  C) 1948 ಮಾರ್ಚವ 15   D) 1948 ಅಕ ೆಟೋಬರ್ 24 

4. ಕ್ನ್ಾವಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ರೆೈತ ಸಿಂಘಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ೆಹೆಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಯಕ್ತಿ 
A) ಕ್ುಸುಮಾ ಸೆ್ ರಬ      B) ಪೆ ು|| ನಿಂಜ್ುಿಂಡ ಸ್ಾವಮಿ C) ಮೋಧಾ ಪಾಟಕರ್  D) ಬಸವಲಿಿಂಗಪಪ 
5. ಬಾಲಯ ರ್ವಾಹ ನಿಷೆೋಧ್ ಕಾಯ್ದದಯನುು ಉಲಿಿಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ರ್ಧಿಸಬಹುದಾದ ಶಿಕ್ಷ ೆ
A) 2 ವಷವ ಜೈೆಲು ಹಾಗ  1 ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿ ದಿಂಡ B) 2 ವಷವ ಜೈೆಲು ಹಾಗ  2 ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿ ದಿಂಡ 
C) 1 ವಷವ ಜೈೆಲು ಹಾಗ  1 ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿ ದಿಂಡ D) 6 ತಿಂಗಳು ಜೈೆಲು ಹಾಗ  1 ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿ ದಿಂಡ  
6. ಪುಪಿಂಚದಲೆಿೋ ಅತಯಿಂತ ಎತಿರವಾದ ಶಿಖರ 
A) ಗಾಡಿವೋನ್ ಅಸಿಟೋನ್  B) ಅಣೆೈಮುಡಿ  C) ಮೌಿಂಟ್ ಅಬು   D) ಮೌಿಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ  
7. ಒಿಂದು ವಷವದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ದೆೋಶ್ದಲಿ ಿಉತಾಪದಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಸರಕ್ು-ಸೆ್ೋವಗೆಳ ಒಟುಟ ಮೌಲಯವೆೋ 
A) ರಾಷ್ಟೋಯ ಆದಾಯ  B) ತಲಾ ವರಮಾನ. C) ನ್ೆೈಜ್ ರಾಷ್ಟೋಯ ವರಮಾನ. D) ಆಥಿವಕ್ ಅಭಿವೃಧಿಿ 
8. ಗಾುಹಕ್ ಸಿಂರಕ್ಷಣ ಆಿಂದ ೆೋಲನವು ಮೊದಲು ಆರಿಂಭವಾದ ದೆೋಶ್. 
A) ಅಮೋರಿಕ್   B) ರಷಾಯ   C) ಜ್ಮವನಿ   D) ಬ್ರುಟನ್್ 

II. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                  8x1=8 
9. ಭಾರತದೆ ಿಂದಿಗ ೆಮರುವಾಯಪಾರ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು ಸ್ಾೆಪಿಸಿದ ಯ ರ ೆೋಪಿಯನುರಲಿಿ ಮೊದಲಿಗರು ಯಾರು? 
10. ಅನಿಬೆಸೆ್ಿಂಟ್ ರವರು ಶೆವೋತಸರಸವತ ಎನಿಸಿಕ ೆಳಳಲು ಕಾರಣವೆೋನು? 
11. ಅಲಿಪಿ ನಿೋತ ಎಿಂದರೆೋನು? 
12. ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಾವವಜ್ನಿಕ್ರ ಸವತಾಿಗಬೆೋಕ್ು ಎಿಂದು ಪುತಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು? 
13. ಭಾರತದಲಿಿ ಉಷಣವಲಯದ ಮಾನ ೂನ್ ವಾಯುಗುಣರ್ದೆ. ಏಕ?ೆ 
14. ಕ್ಬ್ರಿಣ ಮತು ಿಉಕ್ತಕನ ಕೈೆಗಾರಿಕೆಯನುು ಮ ಲಕೆೈಗಾರಿಕ ೆಎಿಂದು ಕ್ರಯೆಲು ಕಾರಣವೆೋನು? 
15. ತಲಾವರಮಾನವನುು ಹೆೋಗ ೆಕ್ಿಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತದಿೆ? 
16. ನಿಮಮ ತಾತ/ಅಜ್ಜಿಯವರಿಗೆ 60 ವಷವ ವಯಸ್ಾೂಗಿದುದ ಪಿಿಂಚಣಿ ಪಡಯೆಲು ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿಂಕ್ತನಲಿ ಿಯಾವ   
ಖಾತಯೆನುು ತೆರಯೆಲು ಸ ರ್ಚಸುರ್ರಿ? 
 

 



III. и�Ą’ಳ¯ї�јłΎЏгѕ—�јłģ’Ļх―�нџяΠгѕ�ėỳґ—Ĩ�ĢỳуŁхಳΡń�йѓķΠΧΠ:���������������������8x2=16 

17. eಾ� gೕ�ಾವ=ಯ Dಾ+ಮುಖ�^ೆಯನುj s4P. 

18. eಾ�ಂಕುಗಳ'9 ^ೆ�ೆಯಬಹು<ಾದ ��ಧ �ಾ^ೆಗಳನುj (ೆಸ=P? 

19. ಪ+fಾಹಗಳtಂ�ಾಗುವ�ದ�$ೆ Bೖೆಸ�ಕ �ಾರಣಗಳನುj s4P. 

20. Bಾಲ$Bೇ ಆಂmೊ9ೕ cೖಸೂರು ಯುದ��$ೆ �ಾರಣಗ@ೕೆನು? 

21. �ಾರತ�$ೆ (ೂೆಸ ಜಲLಾಗ ಕಂಡು �.ಯಲು �ಾರಣfಾದ ಅಂಶಗಳt Cಾವ�ದು? 

22. 'ಂಗ ಸಂಬಂ]ತ ಅ�ವೃQ�ಯ'9 ಮ�@ಯೆರ 6ಾ7ನLಾನ ಕುPಯಲು �ಾರಣಗಳನುj ಪ2Y Lಾ.. 

23. 6ಾLಾ�ಕ ಅಸLಾನ^ೆmೆ �ಾರಣಗ@ಾವ�ವ�?�еєĢỳ ಸಮೂಹ ವತBೆಯ Lಾದ=ಗ@ಾವ�ವ�? 

24. gರು<ೂೆ�ೕಗ�$ೆ �ಾರಣಗಳನುj s4P. еєĢỳ �ಾರತವ� ಅcೕ=�ಾ<ೂೆಂQmೆ ತನj �<ೇ�ಾಂಗ gೕsಯನುj  

    ಆmಾಗ (ೂೆಂQP�ೂೆಳ�eೇ�ಾಗುತ̀<.ೆ ಏ�ೆ? 

IV. и�Ą’ಳ¯ї�јłΎЏгѕ—�јłģ’Ļх―�жџ—�ĢỳуŁхಳΡń�йѓķΠΧΠ:����������������������������������9x3=27�

25. ಆಯಸLಾಜವ� eಾರsೕಯ ಸLಾಜ ಸುdಾರ�ೆಯ'9 ವ�Pದ Dಾತ+fೇನು? 

26. �ದಲB ೆಆಂmೊ9ೕ ಮ�ಾಠ ಯುದ��$ೆ �ಾರಣ ಮತು` ಪ=�ಾಮಗಳನುj �ವ=P.   

27. 1857ರ ದಂmೆಯು �ಫಲfಾಗಲು �ಾರಣಗ@ೕೆನು?�еєĢỳ  _ತೂ`=ನ (ೂೇ�ಾಟದ'9 ಸಂmೊ4� �ಾಯಣ�ನ  

    Dಾತ+fೇನು? 

28. ಭhಾY�ಾರ gಮೂಲBೆmೆ �ೖೆmೊಳ�ಬಹು<ಾದ ಕ+ಮಗ@ೕೆನು? 

29. 6ಾLಾ�ಕ ಸ`ರ �Bಾ�ಸದ ಲ�ಣಗ@ಾವ�ವ�? 

30. ಅರಣ�ಗಳ Dಾ+ಮುಖ�^ಯೆನುj s4P. 

31. �ಾರತದ ಪn�ಮ sೕರದ ಪ+ಮುಖ ಬಂದರುಗಳನುj s4P. еєĢỳ ಮ"�ನ ಸfೆತ�$ೆ �ಾರಣಗಳನುj s4P. 

32. Lಾನವ ಅ�ವೃQ� ಸೂಚ�ಂಕ ಎಂದ�ೇನು? ಅದನುj (ೇmೆ vೆಕ$ (ಾಕುs`ೕ=?  еєĢỳ mಾ+bೕಣ ಅ�ವೃQ�ಯ   

    ಮಹತJವನುj ಸಂ�ಪ`fಾ� �ವ=P. 

33. eಾ�ಂ� gವ�ಸುವ �ಾಯಗ@ಾವ�ವ�? еєĢỳ mಾ+ಹಕ ಸಂರ��ಾ �ಾi�ಯು mಾ+ಹಕ=mೆ gೕ.ರುವ  

    ಹಕು$ಗ@ಾವ�ವ�? 

V. и�Ą’ಳ¯ї�јłģ’ĻĆ’�нгэΠгѕ�Ẅѓ—ķ�ĢỳуŁхಳΡń�йѓķΠΧΠ:�� � � � ��������4x4=16�

34. ಅಸಹ�ಾರ ಚಳtವ4 �ಾಯಕ+ಮಗ@ೕೆನು?�еєĢỳ ಮಂದmಾbಗಳ (ೂೇ�ಾಟದ ಸJರೂಪವನುj ಕು=ತು   

    ಬ�ೆq=     

35. 6ಾLಾ�ಕ 6ಾJತಂತ+��ಾ$� ,ಾ. 1 ಆ% ಅಂeೇಡ$% ಅವರ (ೂೇ�ಾಟವನುj �ವ=P 

36. �ಶJಸಂ6ೆ7ಯು ತನj ಗು=ಗಳನುj 6ಾ]ಸುವ'9 ಸಫಲfಾ�<ೆiೕ ? ಅದರ 6ಾಧBೆಗ@�ೆಂQmೆ �ವ=P 

37. ನಮ� <ೇಶದ ಆ~ಕ ಅ�ವೃQ�ಯ'9 ಕೃ}ಯ Dಾತ+fೇನು ? 

VI. 38.�ěỳџѓѕ�їǻ’ўї—Ļ�њĞ’ѕ—�зẀ÷хಳї—Ļ�х—џ—ΎΧ:������������������������������������1+4=5�

a) gೕಲ�= eೆಟYಗಳt     b) ಉತ`ರ ಸರ�ಾ% sೕರ 

c) �ಾರತದ'9 Bೇರfಾದ ಗುರುತJವ�ಳ�  ಅ�ೆಕಟುY  d) <ೆಹ' 

 
********** 
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===================================================================== 

I. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರ್ಾಾಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ಕು, ಸರಿರ್ಾದ್ ಉತ್ತರವನ್ಕೆ ಆರಿಸಿ ಬರನಯಿರಿ: 8x1=8 
1. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ ೇಕವನಂ ದರ ವರ ು ‘ರವಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷ್ನ್‘ನುು ಸ್ವಾಪಿಸಿದ ಸ್ಾಳ 

A) ಜ ೈಪುರ    B) ಚಿಕವಗ  ೇ   C) ಬ ಂ ಗಳ ೂರ ು     D) ಕ  ಲ  ೊತ್ವಾ 
2. ಮೇದಲನ ೇ ಆಂಗ  ಲ ೇ-ಮರವಠ ಯ ುದದದಲ್ಲಲ ಮರವಠ ಒಕ ೊಟವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ರ  ಂದಿಗ  ಮವಡಿಕ  ಂ ಡ ಒಪಪಂದ 

A) ಸ್ವಲ್ಬವಯ್ ಒಪಪಂ ದ                  B) ಬ ಸಿಿ ನ್ ಒಪಪಂದ  

C) ಲವಹ  ೇರ್ ಒಪಪಂ ದ                  D) ಶ್ಿೇರಂ ಗಪಟಟಣ ಒಪಪಂದ 

3. ವಿೇಟ  ೇ ಅಧಿಕವರ ಇದ  ಂ ದು 
A) ಸ್ಕವರವತ್ಮಕ ಅಧಿಕವರ B) ನಿಷ ೇಧವತ್ಮಕ ಅಧಿಕವರ C) ವಿಶ ೇಷ್ ಸ್ಮಿತಿ   D) ಇದ  ಂ ದು ಸ್ಂ ಸ್ ಾ 
4. ಬವಲಯ ವಿವವಹ ತ್ಡ ಗಟಟಲು ನಿೇಡಿರ ುವ ಸ್ಹವಯ ವವಣಿ 

A) 1919            B) 1098             C) 1800           D) 1909 

5. ಸ್ಂ ವಿಧವನದ 45 ನ ೇ ವಿಧಿ ನಿದಿಿಷ್ಟವವಗಿ ಹ ೇಳ ುವುದ ೇನ ಂ ದರ , 
A) ಸ್ವಮವಜಿಕ ನವಯಯ ಮತ್ುಾ ಜನರ ಅಭಿವೃದಿಿ  B) 14 ವಷ್ಿದ  ಳ ಗಿನ ಎಲಲರಿಗ  ಉಚಿತ್ ಮತ್ುಾ ಕಡವಾಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 

C) ವವಕ್ ಮತ್ುಾ ಅಭಿವಯಕ್ತಾ ಸ್ವಾತ್ಂ ತ್ಿಯ   D) ಅಲಪ ಸ್ಂ ಖ್ವಯತ್ರ ಸ್ವಂ ಸ್ೊøತಿಕ ಹಕುೊಗಳ ರಕ್ಷಣ  
6. ಭವರತ್ದಲ್ಲಲ ಚಳಿಗವಲದ ಅವಧಿಲ್ಲಲಯ ಹವವಗುಣ ಸಿಾತಿ 

A) ಕಡಿಮೆ ಉಷವಣಂಶ, ಹ ಚುು ಆರಿ್ಧಿತ್  & ಮೇಡ ರಹಿತ್ B) ಹ ಚುು ಉಷವಣಂ ಶ, ಕಡಿಮೆ ಆರಿ್ಧಿತ್  & ಮೇಡ ರ ಹಿತ್ 

C) ಕಡಿಮೆ ಉಷವಣಂ ಶ, ಕಡಿಮೆ ಆರಿ್ಧಿತ್  & ಮೇಡ ಸ್ಹಿತ್ D) ಕಡಿಮೆ ಉಷವಣಂಶ, ಕಡಿಮೆ ಆರಿ್ಧಿತ್  & ಮೇಡ ರ ಹಿತ್ 

7. 2011 ರ ಜನಗಣತಿ ಪಿಕವರ ಗವಿಮಗಳ ಲ್ಲಲ ವವಸಿಸ್ುವ ಜನರ ಪಿಮವಣ 

A). 70.83%    B) 52.01%   C) 68.84%  D) 80.42% 

8. ಔದ  ಯೇಗಿಕ ಸ್ಂ ಸ್ ಾಯ ವರ ು, ವವಯಪವರಸ್ಾರ ು ತ್ ರ ಯಬಹುದವದ ಬವಯಂಕ್ ಖ್ವತ್  
A) ಉಳಿತ್ ವಯ ಖ್ವತ್    B) ಚವಲ್ಲಾ ಖ್ವತ್   C) ಆವತ್ ಿ ಠ ೇವಣಿ ಖ್ವತ್   D) ನಿಶ್ುತ್  ಖ್ವತ್   

I. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                  8x1=8 
9. ಎರ ಡನ ೇ ಆಂಗ  ಲ ೇ-ಮೆೈಸ್ ರ ು ಯ ುದಿಕ ೊ ಕವರಣವ ೇನು? 
10. ರ ಣಜಿತ್ ಸಿಂ ಗ್ ನ ಮರ ಣ ಪಂಜವಬ್ ಮೆೇಲ  ಯವವ ಪರಿಣವಮವನುುಂ ಟು ಮವಡಿತ್ು? 
11.  ಭವರತ್ದ ವಿದ ೇಶವಂಗ ನಿೇತಿ ವಸ್ವಹತ್ುಶವಹಿತ್ಾವನುು ವಿರ  ೇಧಿಸ್ುತ್ಾ ದ  ಏಕ ? 
12.  ಹ ಣುಣ ಭ್ ಣಿ ಹತ್ ಯ ಎಂ ದರ ೇನು? 
13.  ಕಪುಪ ಮಣುಣ ಒಣ ಬ ೇಸ್ವಯಕ ೊ ಸ್ ಕಾ. ಏಕ ? 
14.  ಭವರತ್ದ ಮವಯಂ ಚ ಸ್ಟರ್ ಯವವುದು? 
15.  ಗವಿಮಿೇಣವಭಿವೃದಿಿ ಎಂ ದರ ೇನು? 
16.  ಟ ಲ್ಲಶವಪಿಂಗ್ ಎಂ ದರ ೇನು?  
 



II. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗ  ಎರಡರಿಂದ್ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                     8x2=16 
17. ಪವರಿ್ಿನವ ಸ್ಮವಜದ ನವಯಕರ ನುು ಹ ಸ್ರಿಸಿ?  

18. ಜಿೇವಿ ಸ್ಂರ ಕ್ಷಣವ ವಲಯ ಗಳ ಪಿಮುಖ ಉದ ದೇಶಗಳ ೇನು? 
19. ದ ೇವರವಜ ಅರಸ್ುರ ವರ ು ಕನವಿಟಕದಲ್ಲಲ ಜವರಿಗ  ಳಿ ಸಿದ ಸ್ುಧವರಣ ಗಳು ಯವವುವು? ಅಥವಾ ಜನಮಂದ ಯ  

   ಸ್ಾರ  ಪವನುು ತಿಳಿ ಸಿ. 

20. ಜಿಲವಲ ಗವಿಹಕ ವ ೇದಿಕ ಯ ರ ಚನ ಯ ನುು ತಿಳಿ ಸಿ.                      

21. ವಿಕ ೇಂ ದಿಿಕರಣ ಎಂ ದರ ೇನು? ಇದರಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಜವರಿಗ ತ್ಂದ 3 ಹಂ ತ್ದ ಪಂ ಚವಯತ್ ವಯವಸ್ ಾ ತಿಳಿ ಸಿ. 

22. ಜುನವಗಢ ಭವರ ತ್ ಸ್ಂಸ್ವಾನ ಭವರ ತ್ ಒಕ ೊಟ ಕ ೊ ಹ ೇಗ  ಸ್ ೇಪಿಡ ಯವಯಿತ್ು?  
23. ಪ ವಿ ಮತ್ುಾ ಪಶ್ುಮ ಘಟಟಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತ್ವಯಸ್ ತಿಳಿ ಸಿ. 

24. ಭವರ ತ್ ಮತ್ುಾ ಪವಕ್ತಸ್ವಾನ ನಡುವಿನ ಉದಿಾಗುತ್ ಗ  ಕವರ ಣಗಳ ೇನು? ಅಥವಾ ಭ್ದಿತ್ವ ಸ್ಮಿತಿಯ ಕವಯ ಿಗಳು   
    ಯವವುವು? 

III. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗ  ಆರಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                  9x3=27 
25. ಬಿಹಮಸ್ಮವಜದ ಬ  ೇರ್ಧನ ಗಳವವುವು?  ಅಥವಾ  1857ರ ದಂ ಗ ಯ ರವಜಕ್ತೇಯ ಕವರ ಣಗಳ ು ಯವವುವು? 
26. ಭವರತ್ ಸ್ವಾತ್ಂ ತ್ಯಿ ಹ  ೇರವಟದಲ್ಲಲ ತಿೇವಿಗವಮಿಗಳು ವಹಿಸಿದ ಪವತ್ವಿ ೇನು? 
27. ಬಕವಿರ್ ಕದನವು ಭವರತ್ದಲ್ಲಲ ಬ್ರಿಟಿೇಷ್ ಸ್ವಮವಜಿಯಕ ೊ ಭ್ದಿಬುನವದಿ ಒದಗಿಸಿತ್ು ಹ ೇಗ ? 
28. ಭವರ ತ್ದ ವಿದ ೇಶವಂಗ ನಿೇತಿಯ ಉದ ದೇಶಗಳವವುವು? 
29. ಸ್ಂ ಘಟಿತ್ ಮತ್ುಾ ಅಸ್ಂ ಘಟಿತ್ ಕ ಲಸ್ಗವರರ ನಡುವಿನ ವಯತ್ವಯಸ್ಗಳ ೇನು? 
30. ಸ್ವರಿಗ ಯ ಪವಮಿುಖಯತ್ ಯ ನುು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಅರ್ವವ ಅರಣಯ ನವಶಕ ೊ ಕವರಣಗಳ ೇನು? 
31. ಭವರ ತ್ದಲ್ಲಲ ಭ್ ಬಳಕ ಯ ಪಕಿವರಗಳ ನುು ತಿಳಿಸಿರಿ. 

32. ಗವಂಧಿೇಜಿಯ ವರ ಗವಿಮಸ್ಾರವಜಯ ಕಲಪನ ಯನುು ವಿಕ ೇಂದಿಿೇಕರಣದ ಹಿನ ುಲ ಯಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸಿ. ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ನುು     
    ವವಯಖ್ವಯನಿಸಿ ಮತ್ುಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಿಕಿ್ತಯೆಯ ವಿವರಣ  ನಿೇಡಿ. 

33. ಗವಿಹಕ ಸ್ಂರ ಕ್ಷಣವ ಕವಯೆ ದಯ ಉದ ದೇಶಗಳವವುವು? ಅಥವಾ ಅಂ ಚ  ಕಛ  ೇರಿಯ ು ಕ ೈಗ  ಳ ುುವ ಹಣಕವಸಿನ   

   ಕವಯಿಗಳವವುವು? 
IV. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗನ ಎಂಟರಿಂದ್ ಹತ್ಕತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:             4x4=16 

34. ಭವರ ತ್ದ ಸ್ವಾತ್ಂತ್ಿಯ ಹ  ೇರವಟದಲ್ಲಲ ಬುಡಕಟುಟ ವಗಿಗಳ ಬಂ ಡವಯಗಳ ನುು ವಿವರಿಸಿ. ಅಥವಾ 
   ಸ್ವಾತ್ಂ ತ್ಿಯ ಹ  ೇರವಟದಲ್ಲಲ ಸ್ುಭವಷ್ ಚಂದಿಬ  ೇಸ್ ರ ಸ್ವರ್ಧನ ಗಳ ನುು ವಿವರಿಸಿ 

35. ಬ್ರಿಟಿಷ್ರ ಕವಲದಲ್ಲಲ ಪ  ೇಲ್ಲಸ್ ವಯವಸ್ ಾಯಲ್ಲಲ ತ್ಂ ದಂ ತ್ಹ ಸ್ುಧವರ ಣ ಗಳವವುವು? 
36. ನಿರ ುದ  ಯೇಗ ನಿವವರಣ ಗ  ಕ ೈಗ  ಳುಬಹುದವದ ಕಿಮಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ? 

36. ಭ್ ಕುಸಿತ್ಕ ೊ ಕವರ ಣಗಳನುು ಪಟಿಟ ಮವಡಿ.  

V. 38. ಭಾರತ್ದ್ ನ್ಕ್ಷನಯನ್ಕೆ ಬರನದ್ಕ ಇವುಗಳನ್ಕೆ ಗಕರಕತಿಸಿ:                                    1+4=5 
a) ಅರಬ್ರಿ ಸ್ಮುದ ಿರವಣಿ  b) ಗವಡಿಾನ್ ಆಸಿಟನ್ 

c) ಬ ಂ ಗಳೂರ ು   d) ಭವರ ತ್ದಲ್ಲಲ ಅತ್ಯಂತ್ ಉದದವವದ ನದಿ 

******* 
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I. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರ್ಾಾಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ಕು, ಸರಿರ್ಾದ್ ಉತ್ತರವನ್ಕೆ ಆರಿಸಿ ಬರನಯಿರಿ: 8x1=8 
1. ಭಾರತದ ಸಂಪತತನ್ನು ಬಿ್ರಟಿಷರನ ಬರಿದನ ಮಾಡಿದರನ ಎಂದನ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಮ್ೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದವರನ   
 A) ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್         B) ಆರ್ ಸಿ ದತ್   C) ಎಸ್ ಎನ್ ಬಾಾನ್ರ್ಜಿ  D) ವಿ.ಡಿ.ಸಾವಕಿರ್ 

2. ಆಧನನಿಕ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸಥೆಗಥ ತಳಹದಿಯಾದ ವರದಿ : 
A) ಚಾರ್ಲ್ಸಿ ವುಡ್ ವರದಿ         B) ಮೆಕಾಲಥ ವರದಿ  C) ಕಾನ್ಿವಾಲೀಸ್ ವರದಿ   D) ಪೀರ್ಲ್ ವರದಿ 
3. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 371 ನಥೀ ವಿಧಿಗಥ ಎ ಯಂದ ಜಥ ವರಥಗಥ ತಿದನುಪಡಿಯ ಉದಥುೀಶ 
A) ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಾ ನಿವಾರಣಥ    B) ಲಂಗ ತಾರತಮ್ಾ ನಿವಾರಣಥ 
C) ಕಥೂೀಮ್ನವಾದ ನಿವಾರಣಥ          D) ಪ್ಾದಿಥೀಶಿಕ ಅಸಮ್ತಥೂೀಲನ್ ನಿವಾರಣಥ 
4. ಕಾಣದ ಹಸಿವು ಎಂದರಥ 
A) ಪ್ೌಷ್ಟಿಕತಥ    B) ಶಿಿೀಮ್ಂತರಲಿ ಹಸಿವು     C) ಅಪ್ೌಷ್ಟಿಕತಥ    D) ಸಮ್ತಥೂೀಲನ್ ಆಹಾರ 
5. ಶಿಮ್ ವಿಭಜನಥಯನ ----------- ಗಥ ಕಾರಣವಾಗನವುದನ. 
A) ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಲಾಭ     B) ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ   C) ವಿಶಥೀಷ ಪರಿಣತಿ   D) ಅರಥಕಾಲಕ ದನಡಿಮೆ 

6. ಜಂಬ್ರಟಿಿಗಥ ಕೃಷ್ಟಗಥ ಉಪಯನಕತವಲಿ ಏಕಥಂದರಥ 
A) ಅಧಿಕ ಉಷಾಣಂಶ ಅಧಿಕ ಮ್ಳಥ ಮ್ಳಥ ಪಡಥಯನವುದರಿಂದ B) ಮ್ರಳಿನಾಂಶ ಹಥಚಿ್ಚರನವುದರಿಂದ  
C) ಜಲವಿಲೀನಿೀಕರಣಕಥೂೊಳಪಡನವುದರಿಂದ   D) ಈ ಮೆೀಲನ್ ಎಲಿವೂ ಸರಿ  
7. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃಧಧಯಲಿ ನಥೈಜ ಎಂಬ ಪದವು ಇದನ್ನು ಬ್ರಂಬ್ರಸನತತದಥ. 
A) ಜನ್ರ ಆರಥೂೀಗಾ  B) ಶಥೈಕ್ಷಣಿಕ ಮ್ಟ್ಿ  C) ಜನ್ರ ಕಥೂಳಳುವ ಶಕ್ತತ D) ಬಥಲಥಗಳ ಹಥಚಿ್ಳ 
8. ಭಾರತ ಸಕಾಿರವು ಗಾಿಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದು ಜಾರಿಗಥ ತಂದದನು. 
A) 1950        B) 1986        C) 1990      D) 1971 

II. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                  8x1=8 
9. ಪಂಜಾಬನ್ನು ಬ್ರಿಟಿೀಷ್ ಸಾಮಾಜಿಾದಲಿ ವಿಲೀನ್ಗಥೂಳಿಸಿದ ಗವನ್ಿರ್ ಜನ್ರರ್ಲ್ ಯಾರನ? 
10. ಎರಡನಥೀ ಆಂಗಥೂಿೀ ಮೆೈಸೂರನ ಯನದಧ ಯಾವ ಒಪಪಂದದಿಂದ ಅಂತಾವಾಯತನ ? 
11. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಯಾವ ವಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲಿ ಮ್ೂಲಭೂತ ಹಕನೊಗಳನ್ನು ನ್ಮ್ೂದಿಸಿದಥ ? 
12. ”ನ್ಮ್ಿದಾ ಬಚಾವೀ ಆಂದಥೂೀಲನ್ದ” ನಥೀತೃತವ ವಹಿಸಿದುವರನ ಯಾರನ? 
13. ಮಾವಿನ್ ಹಥೂಯನಿ ಎಂದರಥೀನ್ನ? 
14. 250 ಸಥಂ,ಮೀ ಗಳಿಗಂತ ಹಥಚ್ನಿ ವಾಷ್ಟಿಕ ಮ್ಳಥಯಾಗನವ ಭಾಗಗಳಲಿ ಯಾವ ಕಾಡನಗಳಳ ಕಂಡನಬರನತತವಥ? 
15. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಎಷಿನಥೀ ತಿದನುಪಡಿ ಕಾಯ್ದುಯನ ದಥೀಶಾದಾದಾಂತ ಏಕರೂಪದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್   

   ಸಂಸಥೆಗಳನ್ನು ಅಸಿೆತವಕಥೊ ತಂದಿತನ? 
16. ಒಂದನ ಕಥೂೀಟಿ ರೂ.ಗಂತ ಹಥಚ್ನಿ ಮೌಲಾದಿಂದ ಕೂಡಿದುರಥ ಅಂತಹ ದೂರನಗಳನ್ನು ಸಲಿಸನವ ವಥೀದಿಕಥ ಯಾವುದನ? 
 



III. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗ  ಎರಡರಿಂದ್ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                     8x2=16 
17. 2ನಥೀ ಆಂಗಥೂಿೀ-ಮ್ರಾಠಯನದಧಕಥೊ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 
18. ಅಸಪೃಶಾರಿಗಥ ಆಸಿತ ಮ್ತನತ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಹಕನೊಗಳನ್ನು ಏಕಥ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯತನ? ಅಥವಾ  
    ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಥಗಾಗ ನ್ಡಥದಿರನವ ಹಥೂೀರಾಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 
19. ಉತತರ ಮೆೈದಾನ್ದ ಪ್ಾಮಿ್ನಖ್ಾತಥಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 
20. ಕಥೂೀಮ್ನವಾದ ರಾಷ್ಟರೀಯ ಏಕತಥ ಮ್ತನತ ಸಮ್ಗಿತಥಗಥ ಅಡಿಯಿಾಗದಥ ಹಥೀಗಥ ? ಅಥವಾ  
    ಭಾರತ ಮ್ತನತ ಚ್ಚೀನಾ ನ್ಡನವಿನ್ ಪಿಮ್ನಖ್ ವಿವಾದಗಳಾವುವು? 
21. ಭಾರತವು ಸಾವತಂತಯಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಮ್ಯದಲಿ ಎದನರಿಸಿ ಸಮ್ಸಥಾಗಳಾವುವು? 
22. ಉಷಣವಲಯದ ನಿತಾಹರಿದವಣಿದ ಕಾಡನಗಳಳ ಮ್ತನತ ಉಷಣವಲಯದ ಎಲಥ ಉದನರಿಸನವ ಕಾಡನಗಳ ನ್ಡನವಿನ್  
    ವಾತಾಾಸಗಳಥೀನ್ನ?. 
23. ಮ್ಹಿಳಥಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕಥೊ ಸಕಾಿರದ ಕಥಲವು ಕಾಯಿಕಿಮ್ಗಳಳ ಪೂರಕವಾಗವಥ” ಸಮ್ರ್ಥಿಸಿ. 
24. ಬಾಾಂಕನಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 

IV. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗ  ಆರಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                  9x3=27 
25. ಭಾರತಕಥೊ ಹಥೂಸ ಜಲಮಾಗಿ ಕಂಡನಹಿಡಿಯಲನ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳಥೀನ್ನ? ಅಥವಾ   
    ಬ್ರಿಟಿಷರನ ಭಾರತದಲಿ ನಾಗರಿೀಕ ಆಡಳಿತದಲ ಿತಂದ ಬದಲಾವಣಥಗಳಳ ಯಾವುವು? 
26. 1857ರ ದಂಗಥಗಥ ಅರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಳ ಹಥೀಗಥ ಕಾರಣವಾದವು? 
27. ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರನದಧ ಹಲಗಲಯ ಬಥೀಡರ ದಂಗಥಯನ್ನು ಕನರಿತನ ಬರಥಯರಿ 
28. ಭಾರತದ ವಿದಥೀಶಾಂಗ ನಿೀತಿಯ ಗನರಿಗಳಾವುವು? 
29. ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾಮಿಕರನ ಎದನರಿಸನತಿತರನವ ಸಮ್ಸಥಾಗಳಥೀನ್ನ ? 
30. ಭೂ ಬಳಕಥಯ ಮೆೀಲಥ ಪಿಭಾವ ಬ್ರೀರನವ ಅಂಶಗಳಾವುವು? 

31. ಕಥೈಗಾರಿಕಾ ಸಾೆನಿೀಕರಣದ ಮೆೀಲಥ ಪಿಭಾವ ಬ್ರೀರನವ ಅಂಶಗಳಾವುವು? ಅಥವಾ  
    ಪಿವಾಹಗಳಳ ಉಂಟಾಗಲನ ನಥೈಸಗಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಟಿಿ ಮಾಡಿ. 
32. ಮ್ಹಿಳಾ ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮ್ಹಿಳಾ ರಚ್ನಥ ಮ್ತನತ ಅಗತಾತಥ ಕನರಿತನ ಬರಥಯರಿ. ಅಥವಾ  
    ಗಾಿಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿುಯಲಿ ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್  ಸಂಸಥೆಗಳ ಪ್ಾತಿವಥೀನ್ನ? 
33. ಚಾಲತ ಖಾತಥ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತಥಗಂತ ಹಥೀಗಥ ಭಿನ್ುವಾಗದಥ? ಅಥವಾ  
    ಗಾಿಹಕರನ ಅನ್ನಭವಿಸನತಿತರನವ ಸಂಕಷಿಗಳಥೀನ್ನ? 

V. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗನ ಎಂಟರಿಂದ್ ಹತ್ಕತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:             4x4=16 

34. ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನಥಗಥ ಕಾರಣ ಮ್ತನತ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಥವಾ  
    ನಥಹರನ ಅವರನ ಪಿಧಾನ್ ಮ್ಂತಿಯಿಾದ ನ್ಂತರ ರಾಷರಕಥೊ ನಿೀಡಿದ ಕಥೂಡನಗಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 
35. ವಿಶವಸಂಸಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಸಮತಿಯ ರಚ್ನಥ ಮ್ತನತ ಕಾಯಿಗಳಳ ಯಾವುವು? 
36. ವಿವಿಧಥೂೀದಥುೀಶ ನ್ದಿ ಕಣಿವಥ ಯೀಜನಥಗಳ ಉದಥುೀಶಗಳಾವುವು? 
37. ಭಾರತಿೀಯ ಸಮಾಜ ಸನಧಾರಣಥಯಲಿ ಸತಾಶಥ ೀಧಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ಾತ ಿಅವಿಸಮರಣಿೀಯವಾದನದನ. ಸಮ್ರ್ಥಿಸಿ. 

VI. 38. ಭಾರತ್ದ್ ನ್ಕ್ಷನಯನ್ಕೆ ಬರನದ್ಕ ಇವುಗಳನ್ಕೆ ಗಕರಕತಿಸಿ:                                    1+4=5 
a) ಮ್ಲಬಾರ್ ತಿೀರ್  b) ಛತಪಿತಿ ಶಿವಾರ್ಜ ಅಂತರಾಷ್ಟರೀಯ ವಿಮಾನ್ ನಿಲಾುಣ 

c) ಭಾರತದ ಹಥಬಾಾಗಲನ d) ಬಂಗಾಳದ ದನುಃಖ್ಕಾರಿ ನ್ದಿ 
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I. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರ್ಾಾಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ಕು, ಸರಿರ್ಾದ್ ಉತ್ತರವನ್ಕೆ ಆರಿಸಿ ಬರನಯಿರಿ: 8x1=8 
1. ಪೆರಿಯಾರ್ರು ಸ್ಾಾಪಿಸಿದ ಸಂಘಟನಯೆ ಹೆಸರ್ 
A) ಆತ್ಮಗೌರ್ವ ಚಳುವಳಿ B) ದ್ಾುವಿಡ ಕಳಗಂ C) ವೆೈಕಂ ಚಳುವಳಿ  D) ಹೆ  ಂ ರ್ ಲ್ ಚಳುವಳಿ 
2. 1784 ರ್ ಮಂಗಳೂರ್ ಒಪ್ಪಂದವು ………. ಮತ್ು ………. ರ್ ನಡವ ೆನಡೆೆಯಿತ್. 
A) ಹೆೈದರಾಲಿ-ಟಿಪ್ಪ                 B) ಹೈೆದರಾಲಿ-ಬ್ರುಟಿ ಷರ್  

C) ಟಿಪ್ಪ-ಬ್ರುಟಿ ಷರ್                D) ಹೆೈದರಾಲಿ-ಸರ್ ಐರ್ ರೂಟ್ 

3. ಅಮ ರಿಕಾ ಸಂಯಕು ಸಂಸ್ಾಾನ ನೆ ತ್ೃತ್ವದ ಪ್ುಜಾಪ್ಭತ್ವ ರಾಷರಗಳು ಮತ್ು ಸೆ್  ವಿಯತ್ ರ್ಷ್ಾಾ ನೆ ತ್ೃತ್ವದ ಕಮಾನಿಸಟ    
  ರಾಷರಗಳ ಬಣಗಳಿಗ ೆಸೆ್ ರ್ದ್ೆಯಿರ್ವ ನಿ ತಿ 
A) ವಣಣಭ ೆಧ ನಿ ತಿ            B) ವಸ್ಾಹತ್ಶಾಹಿತ್ವಕೂೆ ವಿರ ೆ ಧ  

C) ಅಲಿಪ್ು ನಿ ತಿ            D) ತಾರ್ತ್ಮಾ ನಿ ತಿ 
4. ಈ ಕೆಳಕಂಡವರ್ಲಿಿ ಅಸಂಘಟಿತ್ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಣಕರಂೆದರೆ 
A) ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ಮಣಕರ್          B) ಪ ೆ ಲಿಸರ್    
C) ಬ್ರ ಡಿ ಕಾರ್ಮಣಕರ್                  D) ಜ ವವಿಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ನೌಕರ್ರ್  
5. ಭಾರ್ತ್ದಲಿಿ ಚಾತ್ವಣಣಣ ವಾವಸೆ್ಾಯ ಈ ತ್ತ್ವದಡಿ ರ್ ಪಿತ್ವಾಗಿದೆ್. 

A) ಕಮಣ ಸಿದ್ಾದಂತ್   B) ನಿಸಗಣ ಸಿದ್ಾದಂತ್    C) ವಾಸುವ ಸಿದ್ಾದಂತ್    D) ಪಾುರ್ಬದ ಸಿದ್ಾದಂತ್ 
6. ನಾಗಾರ್ಣನ ಸ್ಾಗರ್ ವನಾಜ ವಿಧಾಮ ಕಂಡಬರ್ವ ರಾರ್ಾ 
A) ತಲೆಂಗಾಣ  B) ಕ ೆರ್ಳ   C) ತ್ರ್ಮಳುನಾಡ     D) ಕನಾಣಟಕ 
7. ದ್ ೆಶದ್ಾದಾಂತ್ ಏಕರ್ ಪ್ದ ಪ್ಂಚಾಯತ್ರ ಸಂಸೆ್ಾಯನು ಅಸಿಾತ್ವಕೂೆ ತ್ಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದದಪ್ಡಿ. 

A) 62ನ ೆ           B) 73 ನೆ         C) 42ನೆ           D) 51ನ ೆ 
8. ಹಣವನು ದಿನದಲಿಿ ಎಷಟ ಬಾರಿಯಾದರ್  ತ್ಂಬವ  ಹಾಗ  ಹಿಂಪ್ಡಯೆಬಹದ್ಾದ ಖಾತ.ೆ 
A) ಉಳಿತಾಯ ಖಾತ ೆ B) ಚಾಲಿು ಖಾತ ೆ    C)  ಆವತ್ಣ ಠ ೆವಣಿ ಖಾತ ೆ D) ನಿಶ್ಚಿತ್  ಖಾತ ೆ 

II. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                  8x1=8 
9. ಭಾರ್ತ್ದಲಿಿ ಪೆ  ಚಣಗಿ ಸರ್ ವಾಾಪಾರಿ ಏಕಸ್ಾವಮಾವನು ಮರಿದ ಯ ರೆ  ಪಿಯನುರ್ ಯಾರ್? 
10. ಹತೆ ುಂಬತ್ುನೆ  ಶತ್ಮಾನದಲಿಿ ಸಿಖ್ಖರ್ನು ಒಂದಗ ಡಿಸಿದ  ಅರ್ಸ ಯಾರ್? 
11. ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಮಾನವ ಹಕೂಗಳ ಆಯ ಗವನು ಸ್ಾಾಪಿಸಿರ್ವ ಉದ್ದೆ ಶವೆ ನ ? 
12. ರ್ನಮಂದ್ೆ ಎಂದರೆ ನ? 
13. ನಿ ರಾವರಿಯ ಅರ್ಣ ತಿಳಿಸಿ. 
14. ಕಚಾಿರ್ಸೆ್ುಗಳನು ಸಧಾರ್ಣ ೆಮಾಡಲ ಹರ್ಮಮಕೆ ಂಡರ್ವ ಯ ರ್ನ ೆಯಾವುದ? 
15. ನಿರ್ಂತ್ರ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಎಂದರೆ ನ? 
16. ಜಲ್ಾಿ ಗಾುಹಕ ಸಂರ್ಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರ್ ಯಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾುರ?ೆ 



III. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗ  ಎರಡರಿಂದ್ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                     8x2=16 
17. ದಿವಮಖ್ ಸಕಾಣರ್ ಎಂದರೆ ನ? ವಿವರಿಸಿ. 
18. ಭಾರ್ತ್ವು ವಸಹಾತ್ಷ್ಾಹಿತ್ವವನು ವಿರ ೆ ಧಿಸತ್ುದ್ ೆಏಕ ೆ? ಅಥವಾ  
    ಭಾರ್ತ್ ಮತ್ು ಪಾಕಿಸ್ಾುನಗಳ ನಡವ ೆಇರ್ವ ಸ್ಾಮಾತಯೆ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?  
19. ಸ್ಾಮಾಜಕ ಸುರ್ವಿನಾಾಸದ ರ್ ಪ್ಗಳಾವುವು? ಅಥವಾ  
   ಅಸಂಘಟಿತ್ ವಲಯವು ಬಾಲಕಾರ್ಮಣಕತಯೆನು  ಪೆ  ಷ್ಟ್ಸತ್ುದ್ ೆಹೆ ಗ ೆ? 
20. ನಿರಾಶ್ಚುತ್ರ್ ಸಮಸೆ್ಾಯನು ಸಕಾಣರ್ ಹೆ ಗ ೆಎದರಿಸಿತ್? 
21. ಭಾರ್ತ್ದ ಮ ಲೆ್ೈ ಲಕ್ಷಣಗಳನು ಹೆಸರಿಸಿ. 
22. ವಾಣಿರ್ಾ ಬ ೆಸ್ಾಯವನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ುವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. 
23. ಗಾುರ್ಮ ಣಾಭಿವೃದಿಿಗಾಗಿ ಕೆೈಗ ೆಳುುವ ಅವಶಾಕ ಕುಮಗಳಾವುವು? 
24. ಮ ರ್ ಹಂತ್ದಗಾುಹಕ ನಾಾಯಾಲಯಗಳನು ಹಸೆರಿಸಿ. 

IV. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗ  ಆರಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                  9x3=27 
25. ಕಿತ್ ುರಿನ ಹೆ  ರಾಟದಲಿಿ ರಾಣಿ ಚನೆುಮಮಳ ಹ ೆ ರಾಟವನು ಕರಿತ್ ಬರಯೆಿರಿ. 
26. ಆಯಣ ಸಮಾರ್ದ ಉದ್ದೆ ಶಗಳು ಯಾವುವು? 
27. 1857ರ್ ದಂಗಯೆ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳೆ ನ?  ಅಥವಾ  
    ಬ್ರುಟಿ ಷರ್ ನಾಾಯಾಂಗ ವಾವಸೆ್ಾಯಲಿಿ ತ್ಂದ ಸಧಾರ್ಣೆಗಳು ಯಾವುವು?  
28. ವಿಶವಸಂಸೆ್ಾಯ ಸ್ಾಮಾನಾ ಸಭಯೆ ರ್ಚನ ೆಮತ್ು ಕಾಯಣಗಳನು ತಿಳಿಸಿ. 
29. ಬಾಲಕಾರ್ಮಣಕ ಸಮಸೆ್ಾಗ ೆಕಾರ್ಣಗಳಾವುವು? 
30. ಪ್ಯಾಣಯ ಪ್ುಸಾಭ ರ್ಮಯ ಪಾುಮಖ್ಾತಗೆಳೆ ನ ವಿವರಿಸಿ. ಅಥವಾ  
    ಚಳಿಗಾಲದ ಹವಾಗಣದ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯನು ವಿವರಿಸಿ. 
31. ಮಣಿಿನ ಸಂರ್ಕ್ಷಣಾ ಕುಮಗಳಾವುವು? 
32. ಅನಾಭಿವೃದಿದ ದ್ೆ ಶದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವುವು?  ಅರ್ವಾ ಗಾುರ್ಮ ಣಾಭಿವೃದಿದಯಲಿಿ ಮಹಿಳಾ ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ  
    ಪಾತ್ುವನು ವಿವರಿಸಿ. 
33. ಬಾಂಕರ ಖಾತಯೆನು ತೆಗಯೆವ ವಿಧಾನಗಳನು ತಿಳಿಸಿರಿ.  ಅಥವಾ  
   ಗಾುಹಕ ನಾಾಯಾಲಯಕೂ ಸಲಿಿಸವ ದ ರಿನಲಿಿ ಇರ್ಬ ೆಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳಾವುವು? 

V. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗನ ಎಂಟರಿಂದ್ ಹತ್ಕತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:             4x4=16 

34. ಭಾರ್ತ್ ಸ್ಾವತ್ಂತ್ುಯ ಹೆ  ರಾಟದಲಿಿ ಸಭಾಸ್ ಚಂದು ಬ ೆ ಸ್ ರ್ವರ್ ಹ ೆ ರಾಟವನು ಕರಿತ್ ಬರಯೆಿರಿ ಅಥವಾ  
    ರ್ಲಿಯನ್ ವಾಲ್ಾಭಾಗ್ ಹತಾಾಕಾಂಡವನು ನಿರ್ ಪಿಸಿ. 
35. ಕ ೆ ಮವಾದಕೂೆ ಕಾರ್ಣ ಹಾಗ  ನಿವಾರ್ಣಾ ಕುಮಗಳನು ವಿವರಿಸಿ? 
36. ಕಾುತಿಕಾರಿಗಳ ಹೆ  ರಾಟದ ಸವರ್ ಪ್ವನು ವಿವರಿಸಿ. 
37. ಆವತ್ಣ ಮಾರ್ತ್ಗಳೆದರ ೆನ? ಅವುಗಳ ಪ್ುಮಖ್ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 

VI. 38. ಭಾರತ್ದ್ ನ್ಕ್ಷನಯನ್ಕೆ ಬರನದ್ಕ ಇವುಗಳನ್ಕೆ ಗಕರಕತಿಸಿ:                                    1+4=5 
a) ಪ್ಶ್ಚಮಿ ಘಟಟಗಳು         b) ಲ್ಾಲ್ ಬಹದ ದರ್ ಶಾಸಿು ಿಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾದಣ 

c) ಭದ್ಾುವತಿ          d) ಹಿರಾಕಡ್ ಅಣಕೆಟಟ 
******* 



ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ), ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು 
ತರಗತಿ : 10                        ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ತಿರಕನ – 05                     ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು: 80 
ವಿಷ್ಯ: ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ                   2020-21                                ಅವಧಿ: 3 ಗಂಟನ 

===================================================================== 

I. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರ್ಾಾಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ಕು, ಸರಿರ್ಾದ್ ಉತ್ತರವನ್ಕೆ ಆರಿಸಿ ಬರನಯಿರಿ: 8x1=8 
1. ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಲದ ಹೊೆರೆಯು ಹೆಚ್ಾಾಗಲು ಇವನ ಯುದಧಪ್ರಯಿ ನಿೀತಿಯೀ ಕಾರಣ 

   A) ಕಾರನ್ ವಾಲೀಸ್ಟ                  B) ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಂ್ಗ್ಸ್  

   C) ಡಾಲ್ ಹೌಸ್                     D) ರಾಬರ್ಟ್ ವೆಲೆೆ್ಸ್ೆ 
2. ಬಿಹ್ಮ ಸಮಾಜದಂದ ತಾತಿಿಕ ಪಿಭಾವಕೆೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಾಪನಯೆಾದ ಸಂಸೆಾ ಎಂದರೆ 
   A) ಆಯ್ ಸಮಾಜ           B) ಪ್ಾರಿ್್ನಾ ಸಮಾಜ     
   C) ಸತ್ಯಶೆ ೀಧಕ ಸಮಾಜ       D) ಪ್ೆರಿಯಾರ್ ಸಂಸೆಾ 
3. ಭಾರತ್ದ ಉಕ್ಕೆನ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನರೆವು ನಿೀಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದರೆ  
   A) ರಷ್ಾಯ     B) ಅಮೀರಿಕಾ  C) ಚೀನಾ   D) ಇಂಗೆೆಂಡ್  

4. ಉಚತ್ ಮತ್ುು ಕಡಾಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊಲಭೊತ್ ಹ್ಕುೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿರುವ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 

   A) 46ಎ  B) 21ಎ             C) 19 ಎಫ್   D) 29 ಸ್ 
5. ಜಾರ್್ಂಡ್ ಮುಕ್ಕು ಮೀಚ್ಾ್ವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಳುವಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸ್ದೆ. 
   A) ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿ   B)ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿ   C) ರೆೈತ್ ಚಳುವಳಿ    D)ಕಾರ್ಮ್ಕ ಚಳುವಳಿ 
6.  ಇತಿುೀಚ್ಗೆಿನ ನಿೀರಾವರಿಯ ವಿಧಾನಗಳೆಂದರೆ 
  A) ಹ್ನಿ ನಿೀರಾವರಿ                        B) ಸ್ಂಪಡಣ ೆನಿೀರಾವರಿ   
  C) ಎ ಮತ್ುು ಬಿ ಎರಡು ಸರಿ                    D) ಎ ಮತ್ುು ಬಿ ಎರಡು ತ್ಪುು 
7.  2012 ರಲೆ ಭಾರತ್ದ ಮಾನವ ಅಭಿವೃಧ ಸೊಚಯಂಕ 
    A) 0.554    B) 0.334      C) 0.456     D) 0.678 

8. 20 ಲಕ್ಷದಂದ 1 ಕೊೆೀಟಿಯವರೆಗಿನ ಮೌಲಯದ ಗಾಿಹ್ಕ ದೊರುಗಳನುು ತೆಗದೆು ಕೊೆಳುುವ ವೆೀದಕ.ೆ 
    A) ಜಿಲ್ಾೆ  ವೀೆದಕೆ                  B) ರಾಜಯ ವೆೀದಕ ೆ   
  C) ರಾಷ್್ೀಯ ಆಯೀಗ              D) ಮಹಿಳಾ ಆಯೀಗ 

II. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                  8x1=8 
9. ಬಿಿಟಿಷ್ ಭಾರತ್ದಲೆ ನಾಗರಿೀಕ ಸೆೀವಾ ವಯವಸೆಾಯನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ಂದವರು ಯಾರು? 
10. “ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳುವಳಿ’ ಯನುು ಆರಂಬಿಸ್ದವರು ಯಾರು? 
11. ‘ಪಂಚಶಿೀಲ ತ್ತ್ಿ’ ಗಳಿಗ ೆಸಹಿ ಹಾಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುವು ? 
12. ಲಂಗ ತಾರತ್ಮಯ ಎಂದರೆೀನು? 
13. ಲ್ಾಯಟರೆೈರ್ಟ ಮಣುು ಕೃಷ್ಗ ೆಅಷ್ೆೊಂ್ದು ಉಪಯುಕುವಲೆ. ಏಕ?ೆ 
14. ಅಕೊೆ್ೀಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲೆ ನೆೈರುತ್ಯ ಮಾನೊ್ನ್ ಮಾರುತ್ಗಳು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ುವೆ. ಏಕ?ೆ 
15. ”ಭಾರತ್ದ ನೆೈಜ ಅಭಿವೃದಧ ಎಂದರೆ ಗಾಿಮಗಳ ಅಭಿವೃದಧ” ಎಂದವರು ಯಾರು? 
16. ಯಾರನುು ಮಾರುಕಟ್ೆಯ್ ರಾಜ ಎಂದು ಕರಯೆಲ್ಾಗುತ್ುದೆ? 



III. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗ  ಎರಡರಿಂದ್ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                     8x2=16 
17. ಭಾರತ್ದಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಭೊಕಂಪನವಲಯಗಳನುು ತಿಳಿಸ್. 
18. ಅಸಂಘಟಿತ್ ವಲಯದ ದುಡಿಮಗಾರರಂೆದರೆ ಯಾರು? ಉದಾಹ್ರಣೆ ಕೆೊಡಿ ಅಥವಾ  
   ಅಪ್ರುಕೊೆೀ ಚಳುವಳಿ ಕುರಿತ್ು ಬರಯೆಿರಿ 
19. ಮಾನವ ಹ್ಕುೆಗಳ ಹೆೊೀರಾಟಕೆೆ ಪಷ್ ್ನಿೀಡಿದ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಅಥವಾ  
  ಆಹಾರ ಮತ್ುು ಕೃಷ್ ಸಂಸೆಾಯ ಉದೆದೀಶಗಳಾವುವು? 
20. ಪೊವ್ ಮತ್ುು ಪಶಿಾಮ ಕರಾವಳಿ ತಿೀರ ಪಿದೀೆಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸ ತಿಳಿಸ್. 
21. ರಾಜಾರಾಮ ಮೀಹ್ನರಾಯರನುು ಭಾರತ್ದ ಪುನರುಜಿಿವನದ ಜನಕ ಎಂದು ಕರಯೆಲು ಕಾರಣ ತಿಳಿಸ್. 
22. ಲಂಗ ಸಮಾನತಯೆನುು ಹೆೀಗ ೆಸಾಧಿಸುವುದು? 
23. ಬಳಕೆದಾರರ ಶೆ ೀಷ್ಟ್ಣಗೆಳಾವುವು? 
24. ಭಾರತ್ ಒಕೊೆಟಕೆೆ ಜುನಾಘಡ್ ಹೆೀಗ ೆಸೆೀಪ್ಡಯೆಾಯಿತ್ು? 

IV. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗ  ಆರಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                  9x3=27 
25. ಕ್ಕಿರ್ಟ  ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯನುು ವಿವರಿಸ್. 
26. ಸಂಪತಿುನ ಪವಿಾಹ್ ಸ್ದಾದಂತ್ವನುು ಕುರಿತ್ು ಬರಯೆಿರಿ 
27. 1857 ರ ದಂಗಯೆು ವಿಫಲವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೆೀನು? ಅಥವಾ   
   ಬಿಿಟಿೀಷ್ ಭಾರತ್ದಲ ೆಶಿಕ್ಷಣದಲೆ ಆದ ಬಳೆವಣಿಗಗೆಳೆೀನು ?   
28. ಪಂಚಶಿೀಲ ತ್ತ್ಿಗಳನುು ಕುರಿತ್ು ಬರಯೆಿರಿ? 
29. ಅಸುೃಶಯತ ೆನಿವಾರಣಯೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮತ್ುು ಶಾಸನಾತ್ಮ ಕಿಮಗಳಾವುವು? 
30. ಭಾರತ್ದಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ವಿವಿಧ ಪಿಕಾರದ ಅರಣಯಗಳನುು ಹೆಸರಿಸ್. 
31. ಭಾರತ್ದ ವಿವಿಧ ಕೃಷ್ ವಿಧಾನಗಳನುು ಪಟಿ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ   
   ದೆೀಶದ ಆರ್ಥ್ಕಾಭಿವೃದಧಯಲೆ ಜಲಸಂಪನೊಮಲಗಳ ಪ್ಾತ್ಿವೆೀನು?  
32. ಅಭಿವೃದದಯ ಉದದೆೀಶಗಳನುು (ಗುರಿ) ಪಟಿ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಥವಾ   
   ಭಾರತ್ದಲೆ ಗಾಿರ್ಮೀಣ ಆರ್ಥ್ಕ ಪರಿಸ್ಾತಿ ಹೆೀಗಿದ?ೆ 
33. ಬಾಯಂಕ  ವಿಧಗಳನುು ಪಟಿ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ 
   ಗಾಿಹ್ಕ ರಾಷ್ರೀಯ ಆಯೀಗವು ಗಾಿಹ್ಕ ರಾಜಯ ಆಯೀಗಕ್ಕೆಂತ್ ಹೆೀಗ ೆಭಿನುವಾಗಿದ?ೆ 

V. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗನ ಎಂಟರಿಂದ್ ಹತ್ಕತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:             4x4=16 

34. ಮಡೆೊೀಸ್ಟ ಟ್ೆೀಲರ್ ಸುರಪುರ ಸಂಸಾಾನದಲ ೆ ಕೆೈಗೊೆಂಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾವುವು? ಅಥವಾ 
   ಬಕಾ್ರ್ ಕದನಕೆೆ ಕಾರಣ ಮತ್ುು ಪರಿಣಾಮಗಳೆೀನು? 
35. ಭಾರತ್ದಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದಧಗೆ ಕೆೈಗೊೆಂಡಿರುವ ಕಿಮಗಳು ಯಾವುವು? 
36. ಬಿಿಟಿಷ್ಟ್ರ ವಿರುದಧ ರೈೆತ್ರು ಮತ್ುು ಕಾರ್ಮ್ಕರ ಪಿತಿಭಟನ ೆಕುರಿತ್ು ಬರಯೆಿರಿ. 
37. ಕೆೈಗಾರಿಕಗೆಳ ಪ್ಾಮಿುರ್ಯತೆಯನುು ವಿವರಿಸ್. 

VI. 38. ಭಾರತ್ದ್ ನ್ಕ್ಷನಯನ್ಕೆ ಬರನದ್ಕ ಇವುಗಳನ್ಕೆ ಗಕರಕತಿಸಿ:                                    1+4=5 
a) ವಿಂದಯ ಪವ್ತ್ಗಳು  b) ಇಂದರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತ್ರಾಷ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾದಣ 

c) ಪಂಪಸಾಗರ   d) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ ಎತ್ುರವಾದ ಶಿರ್ರ 
******* 
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===================================================================== 

I. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರ್ಾಾಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ಕು, ಸರಿರ್ಾದ್ ಉತ್ತರವನ್ಕೆ ಆರಿಸಿ ಬರನಯಿರಿ: 8x1=8 
1. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ ರು ರ್ ೂಪಿಸಿದ ದ ೇವಾಲಯ ಪ್ುವ ೇಶ ಚಳ ುವಳಿಯ ಹ ಸರ್  
A) ಕಾಲರಾಂ  B) ಮಹದ್  C) ವ ೈಕಂ ಚಳುವಳಿ   D) ಶದ್ದಿ ಚಳ ುವಳಿ 

2. ಬಂ ಗಾಳ ದಲ್ಲಿ ದ್ದಿ ಪ್ುಭತ್ವಿನ್ು ಜಾರಿಗ  ತ್ಂ ದವನ್________ 
A) ರಾಬರ್ಟ ಕ ಿೈವ್ B) ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ C) ವಾರ್ ನ್ ಹ ೇಸಿಟಂಗ್್ಸ D) ಲಾಡ್ಟ ವ ಲ ಿಸಿ ಿ

3. ಶಭಾಶಯ ಪ್ತ್ುಗಳ ಮಾರಾರ್ದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸವ ಹಣವನ್ು ಮಕಕಳ ಯ ೇಗಕ್ ೇಮಕ ಕ ವಿನಿಯೇಗಿಸವ ಸಂ ಸ್ ೆ 
A) ಯ ನ ಸ್ ೂಕೇ  B) ಐ.ಬಿ.ಆರ್.ಡಿ C) ಯ ನಿಸ್ ಫ್ D) ಐ.ಎಂ.ಎಫ್ 

4.ರ ”ಅಸಪೃಶಯತ  ಹಂ ದೂ ಸಮಾಜದ ಶರಿೇರ್ ವನ್ು ಕಷ್ಠರ ೂೇಗದ ಹಣ್ಣಿನ್ಂ ತ  ಪಿೇಡಿಸತ್ತದ ”ರ ಎಂ ದ ಹ ೇಳಿದವರ್  
A) ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ B) ಗಾಂ ಧೇಜಿ C) ನ ಹರ್ೂ D) ಪ ೇಿಟ  ೂೇ 
5. ಮಕಕಳ ನ್ು ದಡಿಮೆಗ  ತ ೂಡ್ಗಿಸವುದ ಕಾನ್ೂನ್ ಬಾಹರ್ ಎಂ ದ ಘೂೇಷಿಸಿದ ಸಂ ವಿಧಾನ್ದ ವಿಧ 

A) 17ನ ೇ    B) 24ನ ೇ     C) 14ನ ೇ    D)42 ನ ೇ 
6. ಈ ಬ ೇಸ್ಾಯದಲಿ್ಲ ಕಾರ್ಮಟಕರ್ ಬಳ ಕ  ಕಡಿಮೆ, ಯ ಂತ್ುಗಳ ಬಳ ಕ  ಹ ಚು 
A) ಸ್ಾಂ ದು ಬ ೇಸ್ಾಯ        B) ರ್ಮಶು ಬ ೇಸ್ಾಯ  

C) ವಾಣ್ಣಜಯ ಬ ೇಸ್ಾಯ  D) ನಿೇರಾವರಿ ಬ ೇಸ್ಾಯ.  

7. ಪ್ುಧಾನ್ಮಂ ತ್ರು ಆವಾಸ್ ಯ ೇಜನ ಯ ಮಖ್ಯ ಉದ ಿ ೇಶ 

A) ಬಡ್ತ್ನ್ ನಿವಾರ್ ಣ                 B) ರ್ ಸ್ ತಗಳ ನಿಮಾಟಣ  

C) ವಸತ್ರಹೇನ್ರಿಗ  ಮನ ಗಳ ನಿಮಾ ಟಣ   D) ಆಹಾರ್ ದಾನ್ಯಗಳ ಪ್ೂರ ೈಕ . 
8. ರಾಜ ಎಂ ಬವವರ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನ ಕರ್ಟವ ಉದ ಿ ೇಶದ್ದಂ ದ ಹಣವನ್ು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಲ ಬಯ ಸತಾತರ .  
   ಅವರ್  ಬಾಯಂಕರ ನ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಾತ  ತ ರ ಯ ವುದ ಸೂಕತ. 
  A) ಉಳಿತ ಾಯ ಖಾತ    B) ಚಾಲ್ಲತ ಖಾತ      
  C) ಆವತ್ ಟ ಠ ೇವಣ್ಣ ಖಾತ    D) ನಿಶ್ಚುತ್  ಖಾತ . 

II. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಒಂದನ ಂದ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                  8x1=8 
9. ಪ ೇಶ್ ಿಯ  ಯಾವ ಒಪ್ಪಂ ದದ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಕ ಸ್ ೈನ್ಯ ಪ್ದಧತ್ರಗ  ಸಹ ಹಾಕಿದನ್? 
10. ಕ ೂಡ್ಗಿನ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಕಿೇಯ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಸೃಷಿಟಯಾಗಲ ಕಾರ್ಣವ ೇನ್? 
11. ನಿರ್ ದ ೂಯೇಗ ಎಂ ದರ ೇನ್? 
12. ರ “ದ್ದ ರಿಪ್ಬಿಿ ಕ”ರ ಪ್ಸತ ಕ ಬರ ದವರ್  ಯಾರ್ ? 
13. ಭಾರ್ ತ್ದಲಿ್ಲ ಉಷ್ಿವಲಯ ದ ಆವತ್ಟಮಾರ್ ತ್ಗಳು (ಸ್ ೈಕ ೂಿೇನ್) ಬಹವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸತ್ತವ ? 
14. ಬ ಂ ಗಳೂರ್ ನ್ು “ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ವಾಯಲ್ಲ “ಎಂ ದ ಕರ ಯಲ ಕಾರ್ಣವ ೇನ್? 
15. ವಿಕ ೇಂದ್ದುೇಕರ್ಣ ಎಂ ದರ ೇನ್? 
16. ಭಾರ್ ತ್ದಲಿ್ಲ “ಬಾಯಂಕಗಳ ಬಾಯಂಕ ”ರ ಎಂ ದ ಯಾವುದನ್ು ಕರ ಯ ತಾತ ರ ? 



III. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗ  ಎರಡರಿಂದ್ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                     8x2=16 
17. ಗ ೂೇ ವಾವನ್ು ಪ ೂೇಚಟಗಿೇಸರಿಂ ದ ಹ ೇಗ  ಮಕತ ಗ ೂಳಿ ಸಲಾಯಿತ್? 
18. ಭಾರ್ತ್ದ ಪ್ುಮಖ್ ವಾಯಗಣದ ಋತ್ಕಾಲ ಗಳನ್ು ಹ ಸರಿಸಿ. 

19. ದ ೂಂ ಬಿಯ ಸಿರ್ ೂಪ್ಗಳ ನ್ು ತ್ರಳಿಸಿ. ಅಥವಾ  
    ಅಸಂ ಘಟಿತ್ ಕ ಲಸಗಾರ್ ರ್  ಎದರಿಸತ್ರತರ್ ವ ಸವಾಲಗಳಾವುವು? 
20. ಕಾನ್್.ಟಾಂ ಟಿನ ೂೇಪ್ಲ್ ನ್ು ಯ ೂರ ೂೇಪಿನ್ ಹ ಬಾಾಗಿಲ ಎಂ ದ ಪ್ರಿಗಣ್ಣಸಲಾಗಿತ್ತ ಏಕ ? 
21. ವಿಶಿಸಂ ಸ್ ೆಯ ಶ್ಾಂತ್ರ ಸ್ಾೆಪ್ನಾ ಕಾಯಟಗಳಾವುವು? ಅಥವಾ  
    ಭಾರ್ ತ್ದ ವಿದ ೇಶ್ಾಂಗ ನಿೇತ್ರಯ ಮೂಲಭೂತ್ ಅಂ ಶಗಳಾವುವು?  
22. ತ್ಲಾ ವರ್ ಮಾನ್ವು ಅಭಿವೃದ್ದಧಯ ನ ೈಜ ಮಾಪ್ಕವಾಗಲಾರ್ದ. ಏಕ ? 
23. ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ನ್ದ್ದಗಳ ಲ್ಲಿ ಪ್ೂವಟಕ ಕ ಹರಿಯವ ನ್ದ್ದಗಳು ಮತ್ತ ಪ್ಶ್ಚುಮಕ ಕ ಹರಿಯ ವ ನ್ದ್ದಗಳಾವುವು?    
     ಮಹಾನ್ದ್ದ, ನ್ಮಟದ, ಶರಾವತ್ರ, ಗ ೂದಾವರಿ 

24. ಬಾಯಂಕರ್ ನಿಗೂ ಗಾುಹಕನಿಗಿರ್ವ ಸಂ ಬಂ ಧ ತ್ರಳಿಸಿ. 

IV. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗ  ಆರಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                  9x3=27 
25. ಬಿುಟಿಷ ರ ಶ್ಚಕ್ಷಣದ್ದಂ ದ ಉಂಟ ಾದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಿ. 

26. ಮೂರ್ ನ ೇ ಆಂಗ ೂಿ ೇ ಮೆೈಸೂರ್  ಯ ದಧಕ ಕ ಕಾರ್ ಣ ಮತ್ತ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ೇನ್? ಅಥವಾ  
    ಪ ರಿಯಾರ್ರ ಚಳ ುವಳಿಯ ಮಖಾಯಂ ಶಗಳ ನ್ು ತ್ರಳಿಸಿ. 

27. 1857ರ್ ದಂ ಗ ಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ೇನ್? 
28. ಕ ೂೇಮವಾದ ದ ೇಶದ ಐಕಯತ ಗ  ಮಾರ್ ಕ. ಹ ೇಗ ? 
29. ಸಂ ಘಟಿತ್ ದಡಿಮೆಯ ಪ್ುಕಾರ್ ಗಳಾವುವು?  
30. ಮಣ್ಣಿನ್ ಸವ ತ್ದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ೇನ್?    ಅಥವಾ     ಸಂ ಪ್ಕಟ ಮಾಧಯಮದ ಪಾುಮಖ್ಯತ  ತ್ರಳಿ ಸಿರಿ. 

31. ಭಾರ್ ತ್ದ ಪ್ುಮಖ್ ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ುದ ೇಶಗಳ ನ್ು ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಿ. 

32. ಭಾರ್ ತ್ದಲಿ್ಲ ಮಾನ್ವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸೂಚಾಯಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ ವುದಕ ಕ ಕಾರ್ ಣಗಳ ೇನ್? ಅಥವಾ  
    ಪ್ಂ ಚಾಯ ತರ ರಾಜರ ವಯವಸ್ ೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? 
33. ಬಾಯಂಕರ ಗಣಲಕ್ಷಣ ಗಳಾವುವು? ಅಥವಾ  
   ಗಾುಹಕರ್ ಜಿಲಾಿ ವ ೇದ್ದಕ  ಮತ್ತ ರಾಷಿರೇಯ ಗಾುಹಕ ಆಯೇಗದ ನ್ಡ್ವಿನ್ ವಯತಾಯಸಗಳ ೇನ್? 

V. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗನ ಎಂಟರಿಂದ್ ಹತ್ಕತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:             4x4=16 

34. ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂ ಬ ೇಡ್ಕರ್ ುವರ್ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನ್ತ ಯ ಕಾಳಜಿಯ ನ್ು ಉದಾಹರ್ಣ  ಯಂ ದ್ದಗ  ಸಪಷಿಟೇಕರಿಸಿ. 

    ಅಥವಾ    ತ್ರೇವುವಾದ್ದಗಳು ಭಾರ್ ತ್ರೇಯ ಸ್ಾಿತ್ಂತ್ುಯ ಹ ೂೇರಾರ್ಕ ಕ ಮತ್ತಷ್ ಟ ತ್ರೇವುತ ಯನ್ು ತ್ಂ ದ ಕ ೂರ್ಟರ್    
35. ಭಾರ್ ತ್ ಮತ್ತ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂ ಬಂ ಧ ನ್ಡ್ವಣ ಸಂ ಬಂ ಧಗಳ ನ್ು ಕರಿತ್ ಚರ್ಚಟಸಿರಿ. 

36. ಅರ್ ಣಯ ಸಂ ರ್ ಕ್ಷಣಾ ಕುಮಗಳಾವುವು? 
37. ಭಾರ್ ತ್ದ ಪ್ುಥಮ ಸ್ಾಿತ್ಂ ತ್ುಯ ಸಂ ಗಾುಮಕ ಕ ಆಡ್ಳಿತಾತ್ಮಕ  ಹಾಗೂ ಸ್ ೈನಿಕ ಕಾರ್ಣಗಳ ು ಹ ೇಗ  ಪ್ುಭಾವನ್ು ಬಿೇರಿದವು.   
    ಚರ್ಚಟಸಿರಿ. 

VI. 38. ಭಾರತ್ದ್ ನ್ಕ್ಷನಯನ್ಕೆ ಬರನದ್ಕ ಇವುಗಳನ್ಕೆ ಗಕರಕತಿಸಿ:                                    1+4=5 
a) ವಿಶ್ಾಖ್ಪ್ರ್ಟಣ   b) ಜವಹರ್ ಲಾಲ್ ನ ಹರ್  ಬಂ ದರ್ 
c) ನ್ಮಟದಾ ನ್ದ್ದ   d) ಭಾರ್ ತ್ದ ಎತ್ತರ್ ವಾದ ಶ್ಚಖ್ರ್ 
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I. ಈ ಪೌತಿಯಂದೂ ಪೌಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಅಥವನ ಅಪೂಣಾ ಹನೀಳಿಕನಗಳಿಗನ ರ್ನಲ್ಕು ಆಯ್ಕುಗಳನ್ಕೆ ನೀಡಲನಗಿದನ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೂಕತವನದ ಉತತರವನ್ಕೆ ಆರಸಿ ಕೌಮನಕ್ಷರದನೂಂದಿಗನ ಬರನಯಿರ.                   8 x 1 = 8  

1. 1800ರಲಿ್ಲ ಆಂಗರಿ ವಿರುದಧ ಬಿದನೂರು ಮತ್ುು ಶಿಖಾರಿಪ್ುರದಲ್ಲಿ ದಂಗನ ಎದದವರು  
A) ಹನೈದರ್ ಅಲ್ಲ     B) ದನೂ ಂಡಿಯಾ ವಾಘ್     C) ಚನನೆಮಮ     D) ಸಂಗನೂಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ  

2. ಡಿರನಜಿಯ  ತ್ನೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ರುಗನ ರಾಜಿ ನಾಮೆ ನ ಡಲು ಕಾರಣ್ 

A) ಅವರ ಸಹನೂ ದನೂಯ ಗಿಗಳ ಮತ್ುು ಬನಂಬಲ್ಲಗರ ಒತ್ುಡ  B) ಅವರ ಅನಾರನೂ ಗಯ  
C) ವನ ದಗಳ ಅಭ್ಾಯಸದ ಮೆ ಲನ ಅವರಿಗಿದದ ಆಸಕ್ತು    D) ಇಂಗನಿಂಡಿಗನ ಹಂದಿರುಗುವಂತನ ಸಕಾಾರದಿಂದ ಒತ್ುಡ  

3. ಪ್ಂಚಶಿ ಲ ತ್ತ್ವಗಳ್ಳಗನ ಸಹ ಹಾಕ್ತದವರು 
A) ಜವಾಹರ್್ಲಾಲ್ ನನಹರು ಮತ್ುು ಮೆ ಜಿ   B) ಮ ತ್ರಲಾಲ್ ನನಹರು ಮತ್ುು ಚೌ.ಎನ್.ಲಾಯ್  

C) ಜವಾಹರ್್ಲಾಲ್ ನನಹರು ಮತ್ುು ಚೌ.ಎನ್.ಲಾಯ್  D) ಮ ತ್ರಲಾಲ್ ನನಹರು ಮತ್ುು ಚಾಚಾ ನನಹರು  
4. ವಲಸನಯು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ್ವಾಗಿದನ 
A) ಸಂಘಟಿತ್ ವಲಯ ಕಾರ್ಮಾಕರು    B) ಅಸಂಘಟಿತ್ ವಲಯ ಕಾರ್ಮಾಕರು.  
C) ಬಾಲಕಾರ್ಮಾಕರು      D) ಮಹಳಾ ಕಾರ್ಮಾಕರು.  

5. ನಮಾದಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದನೂ ಲನವನುೆ ಕನೈಗನೂಂಡವರು 
A) ಮೆ ಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್    B) ಅಜುಾನ ಆರಾಧ್ಯ   C) ತನಹರಿ ಘರಾ್ವಲ್ಲ  D) ಸಲಾಯನಯ ಗಾರಮಸಥರು 

6. ನಾಗಾಜುಾನ ಸಾಗರ ಅಣನಕಟನೆಯನುೆ ಈ ನದಿಗನ ಅಡಡಲಾಗಿ ನರ್ಮಾಸಲಾಗಿದನ 
A) ರಿಹಾಂದ್ ನದಿ      B) ಕಾವನ ರಿ ನದಿ      C) ಸಟನಿಜ್ ನದಿ      D) ಕೃಷ್ಾಣ ನದಿ  

7. ಆಶ್ರಯ ಯ ಜನನ ಜಾರಿಗನ ತ್ಂದ ಉದನದ ಶ್ 
A) ಉದನೂಯ ಗ ಒದಗಿಸಲು                  B) ವಸತ್ರ ಒದಗಿಸಲು   
C) ವಯವಸಾಯ ಭೂರ್ಮಯನುೆ ಒದಗಿಸಲು         D) ಶಿಕ್ಷಣ್ ಒದಗಿಸಲು  

8. ಗಾರಹಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದದ ಜಾರಿಗನ ತ್ಂದ ವರ್ಾ  
A) 1976       B) 1986         C) 1963       D) 1960  

II. ಈ ಪೌಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಒಂದಕ ವನಕಯದಲ್ಲಿ ಪೌತಿಯಂದಕೂು ಉತತರಸಿ.                    8 x 1 = 8  

9. ಕಲಕತಾುದಲ್ಲಿ ಪನೂ ರ್ಟಾ ವಿಲ್ಲಯಂ ಕಾಲನ ಜನುೆ ತನರನದದುದ ಏಕನ?  
10. ಭ್ಾರತ್ದ ಉಕ್ತಕನ ಮನುರ್ಯ ಎಂದು ಯಾರನುೆ ಕರನಯಲಾಗಿದನ?  
11. ನರುದನೂಯ ಗ ಎಂದರನ ನು?  
12. ಹನಣ್ುಣ ಭೂರಣ್ ಹತನಯ ಎಂದರನ ನು?  
13. ತ್ರ ರದುದದಕೂಕ ನಾವು ಏಕನ ಮರಗಳನುೆ ಬನಳನಸಬನ ಕು?  
14. ಭ್ಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಶಿ ತ್ದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ತ್ರಂಗಳು ಯಾವುದು?  
15. 15ನನ  ಮಾರ್ಚ್್ಾನುೆ ಗಾರಹಕರ ದಿನವನಂದು ನಾವು ಏಕನ ಕರನಯುತನು ವನ?  
16. ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಆದಾಯ ಎಂದರನ ನು? 



 

 

III. ಈ ಪೌತಿಯಂದಕ ಪೌಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಎರಡರಂದ ರ್ನಲ್ಕು ವನಕಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತತರಸಿ.           8 x 2 = 16  

17. ರಾಬರ್ಟಾ ಕನಿೈವ್ ಜಾರಿಗನ ತ್ಂದ ದಿವಮುಖ ಸಕಾಾರವನುೆ ವಿವರಿಸಿ.  
18. ಸತ್ಯಶ್ನ  ಧ್ಕ ಸಮಾಜವು ಪ್ರತ್ರಪಾದಿಸಿದ ಸುಧಾರಣನಗಳು ಯಾವುವು?  
19. ಭ್ಾರತ್ ಮತ್ುು ಪಾಕ್ತಸಾುನದ ನಡುವಿನ ಉದಿವಗೆತನಗನ ಕಾರಣ್ಗಳನ ನು?  ಅಥವಾ  

ವಿಶ್ವಸಂಸನಥಯ ಸಾಮಾನಯ ಸಭ್ನಯು ಮಾನವ ಹಕುಕಗಳ ನವಾಹಣನಗನ ನ ಡಿರುವ ನದನ ಾಶ್ನಗಳನ ನು?  
20. ನಮಾದಾ ಬಚಾವೊ  ಆಂದನೂ ಲನದ ಬಗನೆ ಬರನಯಿರಿ.  ಅಥವಾ 

ಶ್ರಮ ವಿಭಜನನಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳನ ನು?  
21. ಭ್ಾರತ್ ವಾಯುಗುಣ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಋತ್ುಗಳನುೆ ತ್ರಳ್ಳಸಿ.  
22. ಇತ್ರು ಚನಗನ ಭ್ಾರತ್ದಲಿ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ್ಗಳನ ನು?  
23. ಅನಾಭಿವೃದಿಧಗನ ಕಾರಣ್ಗಳನ ನು?  
24. ಜಾನ ಎಫ್ ಕನನಡಿ ನ ಡಿದ ಗಾರಹಕ ಹಕುಕಗಳು ಯಾವುವು?  

IV. ಈ ಪೌಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಪೌತಿಯಂದಕೂು 3 ರಂದ 6 ವನಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.               9 x 3 = 27  

25. ಬರಟಿ ಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ವು ಭ್ಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಬಿ ರಿದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ ನು?   ಅಥವಾ  
ಭ್ಾರತ್ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಹನೂ ರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಕನೂಡಗಿನ ಪ್ುಟ್ೆ ಬಸಪ್ಪನ ಕನೂಡುಗನಗಳನ ನು?  

26. ಆಯಾ ಸಮಾಜದ ಉದನದ ಶ್ಗಳನ ನು?  
27. ಭ್ಾರತ್ದ ಪ್ರಥಮ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಸಂಗಾರಮಕನಕ ಕಾರಣ್ವಾದ ಆರ್ಥಾಕ ಅಂಶ್ಗಳನುೆ ವಿವರಿಸಿ.  
28. ಭ್ಾರತ್ದಲ್ಲಿ ನರುದನೂಯ ಗವನುೆ ಹನೂ ಗಲಾಡಿಸಲು ಕನೈಗನೂಂಡಿರುವ ಕರಮಗಳಾವುವು?  
29. ಭ್ಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಅಸಪೃಶ್ಯತನ ನವಾರಣನಗನ ಕನೈಗನೂಂಡಿರುವ ಕರಮಗಳನುೆ ಪ್ಟಿೆಮಾಡಿ.  

30. ಭ್ಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗನಯ ಪಾರಮುಖಯತನಯನುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
31. ಕನೈಗಾರಿಕನಗಳ ಕನ ಂದಿರ ಕರಣ್ಕನಕ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಅಂಶ್ಗಳು ಯಾವುವು?   ಅಥವಾ 

ಆವತ್ಾ ಮಾರುತ್ಗಳನುೆ ಎದುರಿಸಲು ಕನೈಗನೂಳಿಬಹುದಾದ ಕರಮಗಳು ಯಾವುವು?  
32. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸೂಚಕಗಳನುೆ ವಿವರಿಸಿ.    ಅಥವಾ 

ಗಾರರ್ಮ ಣಾಭಿವೃದಿಧಯ ಪಾರಮುಖಯತನಯನುೆ ವಿವರಿಸಿ.  
33. ಗಾರಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದದಯ ಮುಖಯ ಉದನದ ಶ್ಗಳನುೆ ತ್ರಳ್ಳಸಿ. ಅಥವಾ ಬಾಯಂಕುಗಳ ಗುಣ್ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನುೆ ತ್ರಳ್ಳಸಿ. 

V. ಈ ಪೌಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಪೌತಿಯಂದಕೂು ಎಂಟರಂದ ಹತಕತ ವನಕಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತತರಸಿ.         4 x 4 = 16  

34. ಭ್ಾರತ್ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಚಳುವಳ್ಳಯಲಿ್ಲ ಮಂದಗಾರ್ಮಗಳ ಪಾತ್ರವನುೆ ವಿವರಿಸಿ.  
35. ಭ್ಾರತ್ದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರಯಾಗಿ ಜವಹರ್್ಲಾಲ್ ನನಹರೂರವರ ಸಾಧ್ನನಗಳನುೆ ವಿವರಿಸಿ.     ಅಥವಾ  

ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳ್ಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಬನಳವಣಿಗನಗಳನುೆ ವಿವರಿಸಿ.  
36. ವಿಶ್ವ ಸಂಸನಥಯ ಸಾಮಾನಯ ಸಭ್ನಯ ರಚನನ ಮತ್ುು ಕಾಯಾಗಳನುೆ ವಿವರಿಸಿ.  
37. ಭ್ಾರತ್ದ ಭೂ ಬಳಕನಯ ವಿಧ್ಗಳನುೆ ಪ್ಟಿೆಮಾಡಿ. 

VI. 38. ಭನರತದ ನ್ಕ್ಷನ ಬರನದಕ ಇವುಗಳನ್ಕೆ ಗಕರಕತಿಸಿ.                          1 + 4 = 5   

ಎ) ಗನೂ ವಿಂದ ವಲಿಭ ಪ್ಂಥ್ ಸಾಗರ್                 ಬಿ) ಭ್ಾರತ್ದ ಚಹಾ ಬಂದರು  
ಸಿ) ಛತ್ರಪ್ತ್ರ ಶಿವಾಜಿ ಅಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದಣ್     ಡಿ) ನ ಲಗಿರಿ 
 

********** 
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I. ಈ ಪೌತಿಯಂದೂ ಪೌಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಅಥವನ ಅಪೂಣಾ ಹನೀಳಿಕನಗಳಿಗನ ರ್ನಲ್ಕು ಆಯ್ಕುಗಳನ್ಕೆ ನೀಡಲನಗಿದನ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೂಕತವನದ ಉತತರವನ್ಕೆ ಆರಸಿ ಕೌಮನಕ್ಷರದನೂಂದಿಗನ ಬರನಯಿರ.                   8 x 1 = 8  

1. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷ್ನ್ ನ ಸ್ಾಾಪಕರ ು 
A) ಸ್ಾಾಮಿ ವಿವ ೇಕಾನಂದ   B) ಅನಿಬ ಸ್ ಂಟ್   C) ಜ ್ ಯೇತಿಭಾ ಫುಲ   D) ರಾಜಾ ರಾಮಮೇಹನ್ ರಾಯ್ 

2. ಭಾರ ತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ 
A) ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನ ಹರ ು            B) ಮಹಾತಮ ಗಾಂ ಧೇಜಿ  

C) ಸರ ದಾರ್ ವಲ್ಲ ಭಬಾಯ್ ಪಟ ೇಲ್       D) ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಬ ್ ೇಸ್ 

3. ಲ ್ೇಕಪಾಲ್ ಸಂ ಸ್ ಾಯ ಸ್ಾಾಪನ ಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ ದೇಶ 

A) ಪಾರದ ೇಶಿಕ ಅಸಮತ ್ೇಲ್ನವನುು ತ ಗ ದುಹಾಕುವುದು.    B ಬಿ) ಭರಷ್ಾಾಚಾರದ ವಿರುದಧ ಹ ್ೇರಾಡುವುದು. 
C) ಕ ್ೇಮುವಾದವನುು ನಿಮ್ೂಲ್ನ  ಮಾಡುವುದು.       D) ಲಂ ಗ ಸಮಾನತ ಯ ನುು ತರ ುವುದು.  

4. ಕ ೈಗಾ ಅಣು ಸ್ಾಾವರ ವಿರ ್ ೇಧ ಚಳವಳಿಯ  ನ ೇತೃತ ಾ ವಹಿಸಿದದವರ ು 
A) ಎಂ. ಡಿ. ನಂ ಜುಂ ಡಸ್ಾಾಮಿ  B) ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಿರ್  C) ಸುಂದರ ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ  D) ಶಿವರಾಮ ಕಾರ ಂತ 

5. ಬಾಲ್ ಕಾಮಿೂಕ ಪದಧತಿ ನಿಷ್ ೇಧ ಮತುು  ನಿಯಂ ತರಣ ಕಾಯ್ದದ ಜಾರಿಗ  ಬಂ ದ ವಷ್ೂ 

A) 1966        B) 1976       C) 1986       D ಡಿ) 1996 
6. ಭಾರ ತದಲಲ ಅತಿ ಹ ಚುು ಮಳ  ಪಡ ಯ ುವ ಸಾಳ  

A) ಚಿರಾಪುಂ ಜಿ    B) ಆಗುಂ ಬ     C) ಗಂ ಗಾನಗರ    D) ಮಾಸಿನ್ ರಾಮ್  

7. 1993ರ  ಸಂ ವಿಧಾನದ 73ನ ೇ ತಿದುದಪಡಿ ಕಾಯ್ದದಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ ದೇಶ 

A) ಏಕರ್ಪದ ಪಂ ಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ ಾಗಳ ನುು ಜಾರಿಗ ್ಳಿಸುವುದು. 
B) ಜಾಯತಾಯತಿೇತತ  ಪದವನುು ಸ್ ೇರಿಸುವುದು.  
C) ಮತದಾರ ರ ವಯಸಸ ನುು 21 ರಿಂ ದ 18ಕ ಿ ಇಳಿಸುವುದು.  
D) ಅಸಪೃಶಯತ ಯನುು ನಿಮ್ೂಲ್ನ  ಮಾಡುವುದು.  

8. ಪರತಿ ವಷ್ೂವು ವಿಶಾ ಗಾರಹಕರ  ದಿನವನುು ಆಚರಿಸುವುದು 
A) ಆಗಸ್ಾ 10    B) ಮಾರ್ಚೂ 15     C) ನವ ಂ ಬರ್ 01     D) ಜನವರಿ 26  

II. ಈ ಪೌಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಒಂದಕ ವನಕಯದಲ್ಲಿ ಪೌತಿಯಂದಕೂು ಉತತರಸಿ.                    8 x 1 = 8  

9. ಜುನಾಘಡದ ಪರಜ ಗಳ ು ತಮಮ ನವಾಬನ ವಿರ ುದಧ ದಂಗ  ಎದದರು.  ಏಕ ?  
10. ‘ವ ೇದಗಳಿಗ  ಮರ ಳಿ’ ಎಂ ಬುದಾಗಿ ಕರ  ಕ ್ ಟ್ಾವರು ಯಾರ ು?  
11. ವಿಶಾಸಂ ಸ್ ಾಯು ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳನುು ಯಾವಾಗ ಅಳ ವಡಿಸಿಕ ್ಂಡಿತು?  
12. ಹ ಣುಣ ಭ್ರಣ ಹತ ಯ ಎಂ ದರ ೇನು? 
13. ಕಾಫಿಯ ಹ್ಮಳ  ಎಂ ದರ ೇನು? 
14. ಇಂ ದು ಒಳ ನಾಡಿನ ಜಲ್ಸ್ಾರಿಗ ಯ ಪಾತರ ಕಡಿಮಯಾಗುತಿು ದ . ಏಕ ?  
15. ವಸತಿಹಿೇನರಿಗ  ವಸತಿಯ ನುು ಒದಗಿಸಲ್ು ಜಾರಿಗ ್ಳಿಸಿರುವ ಯಾವುದಾದರ ್ 2 ವಸತಿ ಯೇಜನ ಗಳನುು ಹ ಸರಿಸಿ.  
16. 1986ರ ಗಾರಹಕ ಸಂರ ಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದದಯ ನುು ಏಕ  ಜಾರಿಗ ್ ಳಿ ಸಲಾಗಿದ ? 



 

 

III. ಈ ಪೌತಿಯಂದಕ ಪೌಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಎರಡರಂದ ರ್ನಲ್ಕು ವನಕಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತತರಸಿ.           8 x 2 = 16  

17. ಬಕಾಸರ್ ಕದನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ವಿವರಿಸಿ.  
18. ಮ್ರ ನ ೇ ಆಂ ಗ ್ ಲೇ-ಮರಾಠ  ಯ ುದಧದ ಫಲತಾಂಶಗಳಾವುವು?  
19. ಕ ್ೇಮುವಾದ ದ ೇಶದ ಐಕಯತ ಗ  ಮಾರ ಕ ಹ ೇಗ ?    ಅಥವಾ  

ಪಂಚಶಿೇಲ್ ತತಾಗಳ ು ಭಾರ ತ ಮತುು ಚಿೇನಾಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ವೃದಿಧಗ  ಹ ೇಗ  ಸಹಾಯಕವಾಗಿವ ?  
20. ಶರಮ ವಿಭಜನ ಯಂ ದಾಗುವ ಅನುಕ್ಲ್ಗಳ ೇನು?  ಅಥವಾ 

ದ ್ಂಬಿ/ಗಲ್ಭ ಯಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ೇನು?  
21. ಮಣಣನುು ಹ ೇಗ  ಸಂರ ಕ್ಷಿಸಬಹದು?  
22. ಪವೂತ ಕಾಡುಗಳ ು ಮತುು ಮಾಯಂ ಗ ್ ರವ್ ಕಾಡುಗಳ ನುು ವಯತಯಸಿ.  
23. ಅಧಕಾರ  ವಿಕ ೇಂದಿರೇಕರ ಣವು ಪರಜಾಪರಭುತಾ ವಯವಸ್ ಾಯಲಲ ಅತಯಗತಯವಾಗಿದ . ಏಕ ?  
24. ಭಾರ ತಿೇಯ  ಅಂ ಚ  ಕಛ  ೇರಿಗಳ ು ಒದಗಿಸುವ ಸ್ ೇವ ಗಳಾವುವು?  

IV. ಈ ಪೌಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಪೌತಿಯಂದಕೂು 3 ರಂದ 6 ವನಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.                   9 x 3 = 27  

25. ಬಿರಟಿಷ್ರ  ಶಿಕ್ಷಣದಿಂ ದ ಭಾರತದ ಮೇಲಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ನುು ವಿವರಿಸಿ.  
26. ಮ್ರ ನ ೇಯ ಆಂಗ ್ ಲ ೇ-ಮೈಸ್ರ ು ಯ ುದಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ೇನು?  ಅಥವಾ  

ಭಾರ ತಕ ಿ ಅನಿಬ ಸ್ ಂಟ್ರ ಕ ್ಡುಗ ಗಳ ೇನು?  
27. 1857ರ  ಕಾರಂ ತಿಗ  ಕಾರಣವಾದ ಆರ್ಥೂಕ ಅಂಶಗಳ ನುು ಪಟಿಾ ಮಾಡಿ.  
28. ಭಾರ ತ ಮತುು ರ ಷ್ಯಗಳ  ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನುು ವಿವರಿಸಿ.  
29. ಅಸಪೃಶಯತ  ನಿವಾರಣ ಗ  ಕ ೈಗ ್ ಂ ಡಿರ ುವ ಕಾನ್ನು ಕರಮಗಳ ನುು ವಿವರಿಸಿ. 
30. ದ ೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಯಲಲ  ಸಂಪಕೂದ ಪಾರಮುಖ್ಯತ ಯ ನುು ವಿವರಿಸಿ.  ಅಥವಾ  

ಕ ೈಗಾರಿಕ ಗಳು ಕ ಲ್ವ ೇ ಪರದ ೇಶಗಳಲಲ ಸ್ಾಾನಿೇಕರ ಣಗ ್ ಂ ಡಿವ . ಏಕ ?  
31. ಭ್ಕಂ ಪಗಳಿಂ ದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ನುು ಹ ೇಗ  ಮಿತಗ ್ ಳಿ ಸಬಹುದು?  
32. ಸಾಸಹಾಯ ಸಂ ಘಗಳ ಕಾಯ ೂಗಳ ನುು ತಿಳಿಸಿ.   ಅಥವಾ  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಯವಸ್ ಾಯ  ಪರಮುಖ್ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ನುು ತಿಳಿ ಸಿ.  
33. ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತ  ತ  ರ ಯ ುವುದರಿಂ ದಾಗುವ ಅನುಕ್ಲ್ಗಳಾವುವು? ಅಥವಾ  

ಬಳ ಕ ದಾರರ  ಶ  ೇಷ್ಣ ಗ  ಕಾರಣ ಗಳಾವುವು? 
VII. ಈ ಪೌಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಪೌತಿಯಂದಕೂು ಎಂಟರಂದ ಹತಕತ ವನಕಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತತರಸಿ.            4 x 4 = 16  

34. ಸ್ಾಾತಂ ತರಯ ಹ ್ ೇರಾಟ್ದಲಲ  ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರಬ ್ ೇಸರ ಸ್ಾಧನ ಗಳ ನುು ವಿವರಿಸಿ.  
35. ತಿೇವರವಾದಿಗಳು ಬಿರಟಿಷ್ರ ವಿರ ುದಧ ಹ ೇಗ  ಹ ್ ೇರಾಟ್ ನಡ ಸಿದರು? ಅಥವಾ  

ಅಸಹಕಾರ ಚಳ ುವಳಿಯ ನುು ಹ ೇಗ  ಸಂ ಘಟಿಸಲಾಗಿತುು?  
36. ವಿಶಾ ಸಂ ಸ್ ಾಯ ಸ್ಾಧನ ಗಳ ನುು ವಿವರಿಸಿ.  
37. ಭಾರ ತದಲಲ ಅನುಸರಿಸುತಿುರ ುವ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನುು ಹ ಸರಿಸಿ.  

V. 38. ಭನರತದ ನ್ಕ್ಷನ ಬರನದಕ ಇವುಗಳನ್ಕೆ ಗಕರಕತಿಸಿ.                                 1 + 4 = 5   
ಎ) ಮಲ್ಬಾರ್ ತಿೇರ                 ಬಿ) ನಮೂದಾ ನದಿ     

ಸಿ) ತುಂಗಭದರ ಯ ೇಜನ               ಡಿ) ದ ಹಲ 

********** 


