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ಮೊದಲ್ನುಡಿ 

ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರೆೀ ಹಾಗಕ ಪ್ರೀತ್ಮಯ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ೀೆ........ 
                                           “A GOOD EDUCATION IS FOUNDATION FOR A BETTER FUTURE”  ಎಂಬ ವಿದ್ಾವಂಸರ 
ಮಾತ್ಮನಂತೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಾಕಾೂಗಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ತ್ಳಪ್ಾಯವಾಗಿದ್ೆ. ಸಾಧನೆಯ ಶ್ಖರ ಏರಲ್ನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡೆಯನವುದನ 
ಅವಶ್ಾಕ್ವಾಗಿದ್ೆ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಾದಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿರಬೆೀಕಾದರೆೀ ಕೆಲ್ವು ಮಜಲ್ನಗಳನನು ಸವಲ್ಪ ಕ್ಷ್ಟ ಪಟ್ಾಟಗಲೆೀ ದ್ಾಟಲ್ನ 
ಸಾಧಾವಾಗನತ್ತದ್ೆ. ಅಂತ್ಹ ಮಜಲ್ನಗಳಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಯನ ಕ್ಕಡಾ ಒಂದನ. ಬಹಳಷ್ನಟ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ಕ್ಷಣ 10ನೆೀ ತ್ರಗತ್ಮ 
ಅನನತ್ಮತೀಣಿವಾಗನವುದರೆಕಂದಿಗೆ ಮನಕಾತಯವಾಗನತ್ತದ್ೆ. ಕಾಲೆೀಜನ ಮೆಟ್ಟಟಲ್ನ ಹತ್ನತವ ಕ್ನಸನ ಕ್ಮರಿ ಹೆಕೀಗನತ್ತದ್ೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಟನಲ್ಲೆ ಎಸ್ 
ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೆ ಉತ್ಮತೀಣಿವಾಗನವುದನ ಅವಶ್ಾ ಮತ್ನತ ಅನಿವಾಯಿವಾಗಿದ್ೆ. 
                                  ಇಂದನ ಪ್ರರಢಶಾಲಾ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರನ ಮಕ್ೂಳಿಗೆ ಗನಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀಡನವುದರ ಜೆಕತೆಗೆ ಅವರನನು ಎಸ್ ಎಸ್ 
ಎಲ್ ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೆ ಉತ್ಮತೀಣಿ ಮಾಡನವ ಬಹನದ್ೆಕಡಡ ಜವಾಬಾಾರಿಯನನು ನಿಭಾಯಿಸಬೆೀಕಾಗಿದ್ೆ. ಕ್ಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲೆ ಹಂದನಳಿದ 
ಮಕ್ೂಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೆೀಷ್ ಕ್ರರಯಾ ಯೀಜನೆ ತ್ಯಾರಿಸಿ ವಷ್ಿಪೂತ್ಮಿ ಹಲ್ವಾರನ ಚಟನವಟ್ಟಕೆಗಳನನು ಮಾಡಿಸಿದರಕ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯ 
ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ ಬಂದ್ಾಗ ಬಹಳಷ್ನಟ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ ಯೀಜನೆ, ಯೀಚನೆ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಮಟಟವನನು ತ್ಲ್ನಪ್ರನವುದಿಲ್ೆ. ಅಂಥಹ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರಿಗಾಗಿ ಮತ್ನತ 
ಕ್ಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲೆ  ಹಂದನಳಿದ ಮಕ್ೂಳಿಗಾಗಿ ಏನಾದರಕ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದನ ಆಲೆಕೀಚಿಸಿದ್ಾಗ ಹೆಕಳೆದ ಹೆಕಸ ಯೀಚನೆಯೀ “ಪ್ಾಸಾಗನವ 
ಪರಯತ್ು”. 
                              “ಪ್ಾಸಾಗನವ ಪರಯತ್ು” ಇದನ ಕ್ಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲೆ ಹಂದನಳಿದ ಮಕ್ೂಳಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ವಿಶೆೀಷ್ ಕೆೈಪ್ಡಿ, ಕ್ನಾಿಟಕ್ 
ಪ್ರರಢಶ್ಕ್ಷಣ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯನ ಹೆಕಸ ವಿನಾಾಸದಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಯೆವರೆಗೆ 7 ಪರಶೆುಪತ್ಮರಕೆಗಳನನು ಹೆಕರಡಿಸಿದನಾ, ಅವುಗಳನನು ವಿಶೆೆೀಷ್ಣೆ 
ಮಾಡಿ ಗರಿಷ್ಠ  ಅಂಕ್ಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿರನವ, ಸರಳವಾಗಿರನವ ಮತ್ನತ ಕ್ಡಿಮೆ ಕ್ಂಟ್ೆಂಟ್ ಇದನಾ ಹೆಚಿಿನ ಅಂಕ್ದ ಪರಶೆುಗಳು ಬಂದಿರನವ 
ಅಧಾಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ಾರಶ್ಸಯ ನಿೀಡಿ ಇದನನು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. ಜೆಕತೆಗೆ ಹಲ್ವು ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಒಂದ್ೆೀ ಉತ್ತರ 
ಬರನವಂತ್ಹ 8 ಪರಶೆ್ ುೀತ್ತರಗಳನನು ಫ್ರೀ ಹಟ್ ಪರಶೆ್ ುೀತ್ತರಗಳು ಎಂದನ ಸೆೀಪಿಡೆ ಮಾಡಿದ್ೆಾೀನೆ. ಕೆಕನೆಯಲ್ಲೆ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೆ 
ಕೆೀಳಬಹನದ್ಾದ ಬಹನತೆೀಕ್ ನಕ್ಷಾ ಸಥಳಗಳನನು 2 ನಕ್ಷೆಗಳ ಮಕಲ್ಕ್ ಗನರನತ್ಮಸನವ ಪರಯತ್ು ಮಾಡಿದ್ೆಾೀನೆ. 
                       ಕ್ಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲೆ ಹಂದನಳಿದ ಮಕ್ೂಳಿಗೆ ಈ ಪ್ಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಾಾಕೆೀಜ್ ರಕಢಿಸಿದಲ್ಲೆ ಅವರನ ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಉತ್ಮತೀಣಿರಾಗನತಾತರೆ 
ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದ್ೆ. ಪರತ್ಮೀ ದಿನ ಒಂದ್ೆಕಂದ್ೆೀ ಪರಶೆುಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲ್ನ ಸಮಥಿರಾದರೆೀ ಸಾಕ್ನ ನಾವು ಗೆದಾ ಹಾಗೆಯೀ. ಹಾಗಕ 
ಕೆಕನೆಯಲ್ಲೆ ನಿೀಡಿರನವ ಎರಡನ ನಕ್ಷೆಗಳನನು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಾಾಸ ಮಾಡನವ ಜಾಗದಲ್ಲೆ ಅಂಟ್ಟಸಿ ಪರತ್ಮ ದಿನ ನೆಕೀಡನತ್ಮತದಾರೆೀ 
ನಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿಶೆೀಷ್ ಶ್ರಮವಹಸಬೆೀಕಾದ ಅಗತ್ಾವಿಲ್ೆ. ಈ ಮೊದಲ್ ಪುಟಟ ಕೆೈಪ್ಡಿಯನನು ರಚಿಸಲ್ನ ಸಹಕ್ರಿಸಿದ ನನು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ಬಳಗಕೊ 
ಹಾಗಕ ನನು ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕ್ೃತ್ಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಸೆದ್ೆೀ ಇರಲಾರೆ. 
                         ಈ ಕ್ರರನ ಹೆಕತ್ಮತಗೆಯಿಂದ ನನು ಪ್ರೀತ್ಮಯ ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಸಮಕಹಕೊ ಹಾಗಕ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರನನು ಶಾಲೆ ಬಿಟನಟ ಹೆಕೀದ ನಂತ್ರ 
ಪ್ರೀತ್ಮಸನವ ಹಾಗಕ ಗರರವಿಸನವ ನನು ಮನದನಾ ‘ಕ್ಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲ ೆಹಂದನಳಿದ ಮಕ್ೂಳಿ’ಗೆ ಅನನಕ್ಕಲ್ವಾದರೆೀ ನಾನನ ಧನಾ. ಏನಾದರಕ 
ಸಲ್ಹೆಗಳಿದಾರೆೀ ಮನದನಂಬಿ ಸಾವಗತ್ಮಸನವೆ.  
 

ನಿಮಮ “ಪ್ಾಸನಗನವ ಪರಯತ್ು” ಇಂದಿನಿಂದಲೆೀ ಶ್ನರನವಾಗಲ್ಲ, ಶ್ನಭವಾಗಲ್ಲ 
 
                                                                                                                                         ಇಂತ್ಮ ತ್ಮಮ 

                                                                              ಬಸವರಾಜ ಚಿಕ್ಕೂರ. ಧಾರವಾಡ 
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ಆಯೂ ಮಾಡಿಕೆಕಂಡ ಅಧಾಾಯಗಳು 
ಹಂದಿನ ಪರಶೆುಪತ್ಮರಕೆಗಳ ವಿಶೆೆೀಷ್ಣೆಯಂದಿಗೆ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಕ್ಗಳು 

ಕ್ರ 
ಸಂ 

ಅಧಾಾಯಗಳ ಹೆಸರನ 2020 
ಮಾ-1 

2020 
ಮಾ-2 

2020 
ಪೂ.ಸಿ 

2020 
ವಾ.ಪ 

2020 
ಪೂ.ಪ 

2021 
ಮಾ-1 

2021 
ಮಾ-2 

ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ 
ಅಂಕ್ಗಳು 

1 ಬಿರಟ್ಟಷ  ಆಳಿವಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು 3 3 3 3 3 1+3 3 3 
2 ಭಾರತ್ದ ಪರಥಮ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಸಂಗಾರಮ 3 3 3 4 4 3 3 3 
3 ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಹೆಕೀರಾಟ 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 ಭಾರತ್ದ ಸಮಸೆಾಗಳು ಹಾಗಕ 

ಪರಿಹಾರೆಕೀಪ್ಾಯಗಳು 
3 4 4 3 4 1+3 1+2 3 

5 ಅನಾ ರಾಷ್ರಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ದ 
ಸಂಬಂಧ 

2 2 3 4 3 2 2+3 3 

6 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರವಿನ್ಾಾಸ್ 2+3 2 3 2+1 3 3 3 3 
7 ಗ್ಾಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ

3 2 3 3 3 
1+1+2

+3 
1+1+2

+3 
5 

8 ಬಾಾಾಂಕಿನ ವಾವಹಾರಗಳು 3 2 3 3 2 2+3 2+3 5 
9 ನಕ್ಷಾಪ್ಾಶ್ನೆ 1+4 1+4 1+4 1+4 1+4 1+4 1+4 5 

10 ಫ್ಾೀ ಹಿಟ್ ಪ್ಾಶ್ನ್ ೆೀತ್ತರಗಳು 12 12 13 12 9 14 12 6 
11 ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್  ಒಟನಟ ಅಂಕ್ಗಳು        40 

 
 

 
ಕ್ಲ್ಲಕೆಯ ದೃಢಿೀಕ್ರಣಕಾೂಗಿ ಚೆಕ್ ಲ್ಲಸ್ಟ 

ಕ್ರ 
ಸಂ 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ 
ಹೆಸರನ 

ಬಿರಟ್ಟಷ 
ಆ ಳಿಿಕೆ 

ಪರಿಣಾಮ 

ಭಾರತ್ದ 
ಪರಥಮ  
ಸಂಗಾರಮ 

 

ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ 
ಹೆಕೀರಾಟ 

ಭಾರತ್ದ 
ಸಮಸೆಾ 
ಪರಿಹಾರ 

ಅನಾ ರಾ. 
ಭಾರತ್ದ 
ಸಂಬಂಧ 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ 
ಸತರ 

ವಿನಾಾಸ 

ಗಾರಮಿೀಣ 
ಅಭಿವೃದಿ ಿ

ಬಾಾಂಕ್ 
ವಾವಹಾರ 

ಭಾರತ್ದ
ನಕ್ಷೆ 

ಫ್ರೀ.ಹಟ್ 
ಪರಶೆು- 
ಉತ್ತರ 

1 ಆಯಿನ್        ✓ ✓  
2 ಆರಾಧಾಾ ✓  ✓      ✓  
3 ಆದರ್ಶಿ           
4 ಅದಿವಕಾ ✓        ✓  
5 ಆರನರ್ಷ ✓        ✓  
6 ಅಭಿನವ           
7 ಅನಿವಕಾ ✓        ✓  
8 ಆದಿತಾಾ ✓        ✓  
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 ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕನಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 
1.ಬ್ರಾಟಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ್ಧಾಂದ ಉಾಂಟಾದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು? 
• ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಗೆ ಪ್ರೀತ್ಾಾಹ 
• ವೃತ್ತ ಪತ್ರರಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
• ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಗಳ ಹುಟ್ುು 
• ಭಾರತ್ರೀಯ ವಿದ್ಾಾವಂತ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಾತ್ೆ 
• ಜಾಗತ್ರಕ ಸಾಾತ್ಂತ್ರಯ ಚಳುವಳಗಳ ಪರಭಾವ 
• ಭಾರತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ೃತ್ರಕ ಪರಂಪರೆಗಳ ಅರಿಕೆ 
• ಭಾರತ್ರೀಯರಲ್ಲ ಿರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದದ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
• ಭಾರತ್ರೀಯರಲ್ಲ ಿಆಧುನಿಕತ್ೆ, ಪರಜಾಪರಭುತ್ಾ, 

ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕತ್ೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
2.ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಟಿಷರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಾಂದ  
    ಬದಲಾವಣನಗಳನನೆ ವಿವರಿಸಿ. 
• ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಸಾರಕೆೆ ಉತ್ೆತೀಜನ್ 
• ಕಲ್ೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಮದರಸಾ ಸಾಥಪನೆ 
• ಮೆಕಾಲೆ ವರದಿ ಅನ್ುಸಾರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭ 
• ಚಾರ್ಲ್ಾಿ ವುಡ್ ಆಯೀಗದ ನೆೀಮಕ. 
• ಬಾಂಬೆ ಕಲ್ೆತ್ಾತ ಮದ್ಾರಸ್ುಗಳಲ್ಲ ಿವಿಶ್ಾವಿದ್ಾಾಲ್ಯಗಳ 

ಸಾಥಪನೆ 
• ಬನಾರಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಂಸ್ೃತ್ ಕಾಲೆೀಜು ಸಾಥಪನೆ 
• ಚಾರ್ಲ್ಾಿ ಗಾರಂಟ್ನಿಂದ ಇಂಗ್ಿೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಸ್ತರಣೆ 
3.ಬ್ರಾಟಿಷರನ ರೂಪಿಸಿದ ನ್ಾಾಯಾಾಂಗ ವಾವಸನೆಯನನೆ ವಿಶ್ನಿೀಷಿಸಿ 
• ಪರತ್ರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ನಾಾಯಾಲ್ಯಗಳ ಸಾಥಪನೆ 
• ದಿವಾನಿ ಅದ್ಾಲ್ತ್ ಮತ್ುತ ಫೌಜಧಾರಿ ಅದ್ಾಲ್ತ್ 

ನಾಾಯಾಲ್ಯಗಳು 
• ಹಂದೂ ಶಾಸ್ರಗರಂಥಗಳ ಪರಕಾರ ಹಂದೂಗಳಗೆ ನಾಾಯದ್ಾನ್ 
• ಶ್ರಿಯತ್ ಕಾನ್ೂನ್ು ಪರಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನಾಾಯದ್ಾನ್ 
• ನಾಗರಿಕ ನಾಾಯಾಲ್ಯಗಳಗೆ ಬ್ರರಟಿಷರ ಅಧಾಕ್ಷತ್ೆ 
• ಅಪರಾಧ ನಾಾಯಾಲ್ಯಗಳು ಖಾಜಿಗಳ ಅಧೀನ್ಕೆೆ 
• ಹೊಸ್ ನಾಾಯಾಂಗ ವಾವಸೆಥ ಜಾರಿ 
4.ಬಿರಟ್ಟಷ್ರನ ಪೀಲ್ಲಸ್  ವಾವಸೆಥಯಲ್ಲೆ ತ್ಂದ ಸನಧಾರಣೆಗಳು  
     ಯಾವುವು? 
• ಕಾನ್ಿವಾಲ್ಲೀಸ್ನಿಂದ ಪ್ಲ್ಲೀಸ್ ವಿಭಾಗ ಅಸ್ಲತತ್ಾಕೆೆ 
• ‘ಸ್ೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಲೀಸ್’ ಹೊಸ್ ಹುದ್ೆೆ ಸ್ೃಷ್ಟ್ು 
• 1861 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಲೀಸ್ ಕಾಯೆ್ದ ಜಾರಿಗೆ 
• 1902 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಲೀಸ್ ಕರ್ಮಷನ್ ಕಾಯೆ್ದ ಜಾರಿಗೆ 
• ಪರತ್ರ ಜಿಲೆಿಯನ್ುು ಠಾಣೆಗಳಾಗ್ ವಿಭಜನೆ 
• ಠಾಣೆಗಳ ಮುಖ್ಾಸ್ಥರಾಗ್ ಕೊತ್ಾಾಲ್ರ ನೆೀಮಕ 
• ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೌಕಿದ್ಾರರ ಮೆೀಲ್ಲಾಚಾರಣೆ 
5.ಬಿರಟ್ಟಷ್ರ ಕಾಲ್ದ ನಾಗರಿಕ್ ಸೆೀವಾ ವಾವಸೆಥಯನನು ವಿವರಿಸಿ. 
• ಕಾನ್ಿವಾಲ್ಲೀಸ್ನಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಸೆೀವಾ ವಾವಸೆಥ ಜಾರಿಗೆ 

• ತ್ರಬೆೀತ್ರಗಾಗ್ ಕಲ್ೆತ್ಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ೀಟ್ಿ ವಿಲ್ಲಯಂ ಕಾಲೆೀಜು 
ಸಾಥಪನೆ 

• ಸ್ಪಧಾಿತ್ಮಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲ್ಕ ನೆೀಮಕಾತ್ರ 
• ಭಾರತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕೆಳದಜೆಿಯ ಉದ್ೊಾೀಗಗಳು ಮಾತ್ರ 
• ಭರಷಾುಚಾರ ತ್ಡೆಗಟ್ುಲ್ು ರೆಗುಾಲೆೀಟಿಂಗ್ ಕಾಯೆ್ದ ಜಾರಿ 
• ಭಾರತ್ರೀಯರ ಸಾಮಥಾಿ ಅನ್ುಮಾನಿಸ್ಲದ ಬ್ರರಟಿಷರು 

ಭಾರತ್ದ ಪ್ಾಥಮ ಸಾಿತ್ಾಂತ್ಾಯ ಸ್ಾಂಗ್ಾಾಮ 
1.ಪ್ಾಥಮ ಸಾಿತ್ಾಂತ್ಾಯ ಸ್ಾಂಗ್ಾಾಮಕನೆ ಕಾರಣವಾದ ರಾಜಕಿೀಯ  
   ಅಾಂಶಗಳನನೆ ವಿವರಿಸಿ. 
• ದತ್ುತ ಮಕೆಳಗೆ ಹಕಿೆಲ್ಿ ಎಂಬ ನಿೀತ್ರ 
• ಸ್ತ್ಾರ, ಜೆೈಪುರ, ಝಾನಿಾ ಬ್ರರಟಿಷರ ವಶವಾಗ್ದು ೆ
• ತ್ಂಜಾವೂರು ಮತ್ುತ ಕನಾಿಟಿಕ್ ನವಾಬರಿಗ್ದೆ ರಾಜ ಪದವಿ 

ರದು ೆ
• ಮೊಘರ್ಲ್ ಚಕರವತ್ರಿ & ಔದ್ ನವಾಬನ್ ಪದಚುಾತ್ರ 
• ಲ್ಕ್ಷಾಂತ್ರ ಸೆೈನಿಕರ ನಿರುದ್ೊಾೀಗ 
• ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರುದಧ ರಾಜರ ಅಕೊರೀಶ್ 
2. ಪ್ಾಥಮ ಸಾಿತ್ಾಂತ್ಾ ಸ್ಾಂಗ್ಾಾಮಕನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಾಂಶಗಳು ಹನೀಗ್ನ  
    ಕಾರಣವಾದವು? 
• ಇಂಗೆಿಂಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಂತ್ರ 
• ದ್ೆೀಶಿಯ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ಲದವು 
• ಕರಕುಶ್ಲ್ಗಾರರು, ನೆೀಕಾರರು ನಿರುದ್ೊಾೀಗ್ಗಳಾದರು 
• ಭಾರತ್ದ ವಸ್ುತಗಳ ಮೆೀಲೆ ದುಬಾರಿ ಸ್ುಂಕ ವಿಧಸ್ಲದರು 
• ಗೃಹ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಷು ಅನ್ುಭವಿಸ್ಲದವು 
• ಬಟೆು ಮತ್ುತ ಉಣೆೆ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅವನ್ತ್ರ ಹೊಂದಿದವು 
• ಇನಾಂ ಆಯೀಗ ನೆೀರ್ಮಸ್ಲ ಇನಾಂ ಭೂರ್ಮಯನ್ುು ವಾಪಸ್ 

ಪಡೆಯಲಾಯಿತ್ು 
• ಜರ್ಮೀನಾೆರರಿಂದ ಕೃಷ್ಟ್ಕರು ಶೆ ೀಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರು 
3. ಭಾರತ್ದ ಪ್ಾಥಮ ಸಾಿತ್ಾಂತ್ಾಯ ಸ್ಾಂಗ್ಾಾಮಕನೆ ಕಾರಣವಾದ  
    ಆಡಳ್ವತಾತ್ಮಕ ಅಾಂಶಗಳಾವುವು? 
• ಬ್ರರಟಿಷರು ಜಾರಿಗೆ ತ್ಂದ ಹೊಸ್ ಕಾಯೆ್ದಗಳು 
• ಕಾನ್ೂನಿನ್ಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ್ 
• ಭಾರತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪರತ್ೆಾೀಕ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ಾಯ 
• ಆಂಗ ಿಭಾಷೆಯು ನಾಾಯಾಲ್ಯದ ಭಾಷೆಯಾಯಿತ್ು 
• ಇಂಗ್ಿಷರ ಪರವಾಗ್ ನಾಾಯದ್ಾನ್ 
• ಹೊಸ್ ಕಾನ್ೂನಿನ್ ಆಶ್ಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಲ್ಲಲ್ ಿ
4. ಭಾರತ್ದ ಪ್ಾಥಮ ಸಾಿತ್ಾಂತ್ಾಯ ಸ್ಾಂಗ್ಾಾಮಕನೆ ತ್ತ್ಕ್ಷಣದ    
ಕಾರಣವನೀನನ? 
• ಹೊಸ್ದ್ಾಗ್ ಪರಿಚಯಿಸ್ಲದ ರಾಯರ್ಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ ್ ಬಂದೂಕಿನ್ 

ತ್ುಪಾಕಿಗಳಗೆ ಹಂದಿ ಮತ್ುತ ಹಸ್ುವಿನ್ ಕೊಬಬನ್ುು ಸ್ವರಿದ್ಾೆರೆ 
ಎಂಬ ವದಂತ್ರ ಹಬ್ರಬತ್ು 
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• ಹಸ್ು ಹಂದುಗಳಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದರೆ, ಹಂದಿಯು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ 
ನಿಷ್ಟ್ದಧವಾಗ್ತ್ುತ 

• ಬಂದೂಕು ಬಳಕೆಯನ್ುು ನಿರಾಕರಿಸ್ಲ ಬಾಾರಕಪುರದಲ್ಲಿ 
ಸೆೈನಿಕರು ದಂಗೆಯ್ದದೆರು 

• ಮಂಗರ್ಲ್ ಪಾಂಡೆ ಎಂಬ ಸೆೈನಿಕ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಅಧಕಾರಿಯನ್ುು 
ಕೊಂದನ್ು 

• ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ುು ಗಲ್ಲಿಗೆೀರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ು 
• ಬಾಾರಕಪುರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ದಂಗೆ ದ್ೆೀಶ್ದೆಲೆಿಡೆ ಹರಡಿತ್ು 
5. 1857 ರ ದಾಂಗ್ನಯ ವಿಫಲತನಗ್ನ ಕಾರಣಗಳನೀನನ? 
• ಇಡಿೀ ಭಾರತ್ವನ್ುು ವಾಾಪಿಸ್ಲರಲ್ಲಲ್ಿ 
• ರಾಜರ ಸ್ಾಹತ್ಾಸ್ಕಿತಗಾಗ್ ನ್ಡೆದ ದಂಗೆ 
• ಯೀಜಿತ್ ದಂಗೆಯಾಗ್ರದ್ೆೀ ಅನಿರಿೀಕ್ಷತ್ವಾಗ್ತ್ುತ 
• ಭಾರತ್ರೀಯ ಸೆೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಗಗಟ್ುು ಇರಲ್ಲಲ್ ಿ
• ಸ್ೂಕತ ಮಾಗಿದಶ್ಿನ್ ಮತ್ುತ ಸ್ಂಘಟ್ನೆಯ ಕೊರತ್ೆಯಿತ್ುತ 
• ಸ್ೂಕತ ಸೆೀನಾ ನಾಯಕತ್ಾ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ 
• ಹೊೀರಾಟ್ಗಾರರಲ್ಲ ಿನಿಶಿಿತ್ ಗುರಿ ಇರಲ್ಲಲ್ ಿ
• ಕೆಲ್ವು ದ್ೆೀಶಿಯ ರಾಜರು ಬ್ರರಟಿಷರಿಗೆ ನಿಷೆೆ ತ್ೊೀರಿದರು 
• ಸೆೈನಿಕರು ಲ್ೂಟಿ ದರೊೀಡೆ ಮಾಡಿ ಜನ್ರ ವಿಶಾಾಸ್ 

ಕಳೆದುಕೊಂಡರು 
6. 1857 ರ ದಾಂಗ್ನ /ಭಾರತ್ದ ಪ್ಾಥಮ ಸಾಿತ್ಾಂತ್ಾಯ ಸ್ಾಂಗ್ಾಾಮದ  
    ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 
• ಈಸ್ು ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳತ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ು 
• ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿಬ್ರರಟ್ನ್ ರಾಣಿಯ ಆಡಳತ್ ಆರಂಭವಾಯಿತ್ು 
• ಭಾರತ್ದ ವಾವಹಾರವನ್ುು ಕಾಯಿದಶಿಿಗೆ ಒಪಿಪಸ್ಲಾಯಿತ್ು 
• ಭಾರತ್ರೀಯರ ಪಿರೀತ್ರ ಬೆಂಬಲ್ ವಿಶಾಾಸ್ವಿಲ್ಿದ್ೆ ಆಳಾಕೆ 

ಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಾವಿಲ್ಿ ಎಂಬುದನ್ುು ಅರಿತ್ರು 
• ಶಾಸ್ನ್ ರೂಪಿಸ್ುವ ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ರೀಯರನ್ುು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಯಿತ್ು 
• ಭಾರತ್ರೀಯರ ಸಾಾತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಾಟ್ಕೆೆ ಹೊಸ್ ದಿಕೂಾಚಿ 

ನಿೀಡಿತ್ು 
• ಹೊೀರಾಟ್ದ ಪಯಾಿಯ ಮಾಗಿವನ್ುು ಹುಡುಕಿಕೊಳುಿವ 

ಅನಿವಾಯಿತ್ೆ 
• ರಾಣಿಯು ಸ್ವಿರನ್ುು ಸ್ಮನಾಗ್ ಕಾಣುವ ಭರವಸೆಯನ್ುು 

ನಿೀಡಿದಳು 
7. 1857 ರ ಬ್ರಾಟನ್ ರಾಣಿಯ ಘೂೀಷಣನಯಲ್ಲಿದದ ಪ್ಾಮನಖ  
     ಅಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು? 
• ಕಂಪನಿಯು ದ್ೆೀಶಿಯ ರಾಜರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದುೆ 

ಒಪಪಂದಗಳನ್ುು ಅಂಗ್ೀಕರಿಸ್ುವುದು 
• ಪಾರದ್ೆೀಶಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅಪೆೀಕ್ಷೆಯನ್ುು ಕೆೈಬ್ರಡುವುದು 
• ಭಾರತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸ್ುಭದರ ಸ್ಕಾಿರವನ್ುು ನಿೀಡುವುದು 
• ಕಾನ್ೂನಿನ್ ಮುಂದ್ೆ ಸ್ಮಾನ್ತ್ೆ 

• ಭಾರತ್ರೀಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೆೀಪ 
ಮಾಡದಿರುವುದು 

ಸಾಿತ್ಾಂತ್ಾಯ ಹನೂೀರಾಟ 
1.ಭಾರತ್ದ ಸಾಿತ್ಾಂತ್ಾಯ ಹನೂೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಂದಗ್ಾಮಗಳ  
 ಪಾತ್ಾವನನೆ ವಿವರಿಸಿ 
• ಕಾಂಗೆರಸ್ಲಾನ್ ಆರಂಭಿಕ 20 ವಷಿಗಳು ಮಂದಗಾರ್ಮಗಳ 

ಯುಗ 
• ಇದನ್ುು ಉದ್ಾರ ರಾಷರವಾದದ ಕಾಲ್ ಎನ್ುುವರು  
• ಬ್ರರಟಿಷ್ ಆಳಾಕೆ ಮತ್ುತ ನಾಾಯಪರತ್ೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಂಬ್ರಕೆ 
• ಪಾರಥಿನೆ ಮತ್ುತ ಮನ್ವಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಬೆೀಡಿಕೆ ಮಂಡನೆ 
• ಜನ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಿೀಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲದರು 
• ಬ್ರರಟಿಷ್ ಆಳಾಕೆಯ ದುಷಪರಿಣಾಮಗಳ ಅವಲೊೀಕನ್ 
• ಪರಮುಖ್ ನಾಯಕರು ದ್ಾದ್ಾಬಾಯಿ ನ್ವರೊೀಜಿ, ರಾನ್ಡೆ, 

ಗೊೀಖ್ಲೆ. 
ಪರಮುಖ್ ಬೆೀಡಿಕೆಗಳು 

• ದ್ೆೀಶ್ದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ 
• ಸೆೈನಿಕ ವೆಚಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು 
• ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡುವುದು 
• ಬಡತ್ನ್ದ ಅಧಾಯನ್ ಮತ್ುತ ಪರಿಹಾರ 
2. ಭಾರತ್ದ ಸಾಿತ್ಾಂತ್ಾ ಹನೂೀರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವಾಗ್ಾಮಗಳ    
    ಪಾತ್ಾವನನೆ ವಿವರಿಸಿ. 
• ಮಂದಗಾರ್ಮಗಳನ್ುು ʼರಾಜಕಿೀಯ ಭಿಕ್ಷುಕರುʼ ಎಂದು ಕರೆದರು 
• ಬ್ರರಟಿಷರ ಬಗೆಗ ತ್ರೀವರವಾದ ನಿಲ್ುವು ಪರತ್ರಪಾದಿಸ್ಲದರು 
• ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ುು ವಿರೊೀಧಸ್ಲದರು 
• ಪೂಣಿ ಸ್ಾರಾಜಾದ ಗುರಿ 
• ಪರಮುಖ್ ನಾಯಕರು ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ 
• ತ್ರಲ್ಕರು “ಸ್ಾರಾಜಾವೆೀ ನ್ನ್ು ಜನ್ಮಸ್ಲದಧ ಹಕುೆ ಅದನ್ುು ಪಡೆದ್ೆೀ 

ತ್ರೀರುವೆ” ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲದರು 
• ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಹಂಪಡೆಯುವಂತ್ೆ ಮಾಡಿದರು 
• ಸ್ಾದ್ೆೀಶಿ ಆಂದ್ೊೀಲ್ನ್ ಸ್ಂಘಟಿಸ್ಲದರು 
• ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾರನ್ುು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೊೀರಾಟ್ಕೆೆ 

ಪೆರೀರೆೀಪಿಸ್ಲದರು 
3. ಸಾಿತ್ಾಂತ್ಾಯ ಚಳುವಳ್ವಯಲ್ಲಿ ತಲಕರ ಪಾತ್ಾವನನೆ ವಿವರಿಸಿ. 
• ಪರಮುಖ್ ತ್ರೀವರವಾದಿ ನಾಯಕರಾಗ್ದೆರು 
• “ಸ್ಾರಾಜಾ ನ್ನ್ು ಜನ್ಮಸ್ಲದಧ ಹಕುೆ ಅದನ್ುು ಪಡೆದ್ೆೀ ತ್ರೀರುವೆ” 

ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲದರು 
• ಗಣೆೀಶ್, ಶಿವಾಜಿ, ದುಗಾಿ ಉತ್ಾವಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಜನ್ರ 

ಸ್ಂಘಟ್ನೆ 
• ಕೆೀಸ್ರಿ ಮತ್ುತ ಮರಾಠ ಪತ್ರರಕೆಗಳ ಆರಂಭ 
• ಕಾರಂತ್ರಕಾರಕ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಜನ್ರ ಪೆರೀರೆೀಪಣೆ 
• ಜೆೈಲ್ಲನ್ಲ್ಲದಿುೆಕೊಂಡು “ಗ್ೀತ್ಾರಹಸ್ಾ” ಗರಂಥರಚನೆ 
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• ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾರನ್ುು ಹೊೀರಾಟ್ಕಾೆಗ್ ಸ್ಂಘಟಿಸ್ಲದರು 
• ಸ್ಾದ್ೆೀಶಿ ಚಳುವಳಗೆ ಪೆರೀರೆೀಪಿಸ್ಲದರು 
4. ಸಾಿತ್ಾಂತ್ಾಯ ಹನೂೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಾಾಂತಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ಾವನೀನನ? 
• ಹಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾಗಿದಲ್ಲ ಿನ್ಂಬ್ರಕೆ 
• ರಹಸ್ಾ ಸ್ಂಘಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ 
• ಇಂಗೆಿಂಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಲೊೀಟ್ಸ್ ಮತ್ುತ ಡಾಗರ್ ಸ್ಂಘಟ್ನೆ ಸಾಥಪನೆ 
• ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿಅನ್ುಶಿೀಲ್ನ್ ಸ್ರ್ಮತ್ರ ಮತ್ುತ ಅಭಿನ್ವ ಭಾರತ್ದ 

ಹುಟ್ುು 
• ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗಧರ್ ಕಾರಂತ್ರಕಾರಿ ಸ್ಂಘಟ್ನೆ ಸಾಥಪನೆ 
• ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗ್ ಬಾಂಬುಗಳ ಮತ್ುತ ಬಂದೂಕುಗಳ 

ಪರಯೀಗ 
• ಕೊಲೆಯ ಸ್ಂಚಿನ್ ಆರೊೀಪದ ಮೆೀಲೆ ಬಂಧಸ್ಲ 

ಗಲ್ಲಿಗೆೀರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ು 
• ಪ್ಾಮನಖ ಕಾಾಾಂತಕಾರಿಗಳು ಭಗತ್ ಸ್ಲಂಗ್ , ಚಂದರಶೆೀಖ್ರ್ 

ಆಜಾದ್, ವ ಡಿ ಸಾವಕಿರ್, ಅರವಿಂದ ಘೂೀಷ್, ರಾಜಗುರು, 
ಚಂಪುಕರ್, ರಾಸ್ ಬ್ರಹಾರಿ ಬೊೀಸ್, ಖ್ುದಿರಾಮ್ ಬೊೀಸ್, 
ಮೆೀಡಂ ಕಾಮಾ. 

5. ಸ್ಾಂಪ್ತತನ ಸನೂೀರನವಿಕನ ಸಿದಾಿಾಂತ್ವನನೆ ವಿವರಿಸಿ. 
• ದ್ಾದ್ಾಬಾಯಿ ನ್ವರೊೀಜಿ ಈ ಸ್ಲದ್ಾೆಂತ್ ಮಂಡಿಸ್ಲದರು 
• ಬ್ರರಟಿಷರ ಆಳಾಕೆಯ ದುಷಪರಿಣಾಮ ವಿವರಿಸ್ಲದರು 
• ಭಾರತ್ದ ಸ್ಂಪತ್ುತ ಇಂಗೆಿಂಡಿಗೆ ಸೊೀರಿಕೆಯಾಗುವ ಬಗೆಗ 

ತ್ರಳಸ್ಲದರು 
• ಭಾರತ್ದ ಸ್ಂಪತ್ತನ್ುು ಬರಿದು ಮಾಡಿದ ರಿೀತ್ರಯನ್ುು 

ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಸ್ಲದರು 
ಕಾರಣಗಳು 

• ಆಮದು ಹೆಚಿಿಸ್ಲ ರಫ್ತತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದು ೆ
• ಬ್ರರಟಿಷ್ ಅಧಕಾರಿಗಳಗೆ ನಿೀಡುತ್ರತದೆ ವೆೀತ್ನ್ 
• ಆಡಳತ್ಾತ್ಮಕ ವೆಚಿ 
• ನಿವೃತ್ರತ ವೆೀತ್ನ್ವನ್ುು ಭಾರತ್ವೆೀ ಭರಿಸ್ಬೆೀಕಾಗ್ದು ೆ
 
6. ಬಾಂಗ್ಾಳ ವಿಭಜನ್ನಯನನೆ ಹಿಾಂಪ್ಡನಯಲನ ಕಾರಣಗಳನೀನನ? 
• ಭೌಗೊೀಳಕ ವೆೈಶಾಲ್ಾತ್ೆ ನೆಪವೊಡಿಿ 1905ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ 

ವಿಭಜನೆ 
• ಭಾರತ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗೆರಸ್ ತ್ರೀವರವಾಗ್ ವಿರೊೀಧಸ್ಲತ್ು 
• ಹಂದೂ-ಮುಸ್ಲಂಿ ಭಾವೆೈಕಾತ್ೆಗಾಗ್ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಆಚರಣೆ 
• ಸ್ಾದ್ೆೀಶಿ ಚಳುವಳಯ ಆರಂಭ 
• ವಿದ್ೆೀಶಿ ವಸ್ುತಗಳ ಬಹಷಾೆರ 
• ಬಂಗಾಳ ಭಾಷೆ ಹಂದೂ ಮುಸ್ಲಮಿರನ್ುು ಒಗೂಗಡಿಸ್ಲತ್ು 
• ವಿಭಜನೆ ವಿರುದಧ ದ್ೆೀಶಾದಾಂತ್ ಪರತ್ರರೊೀಧಗಳು 

ವಾಕತವಾದವು 
• ತ್ರೀವರ ಪರತ್ರಭಟ್ನೆ ಹನೆುಲೆ 1911 ರಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಹಂಪಡೆದರು 

ಭಾರತ್ದ ಸ್ಮಸನಾಗಳು ಮತ್ನತ ಅವುಗಳ 
ಪ್ರಿಹಾರನೂೀಪಾಯಗಳು 

1.ಕನೂೀಮನವಾದ ದನೀಶದ ಐಕಾತನಗ್ನ ಮಾರಕ. ಹನೀಗ್ನ? 
• ಧಮಿದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಜದ ವಿಭಜನೆಯ್ದೀ 

ಕೊೀಮುವಾದ 
• ಪರಸ್ಪರ ಅಪನ್ಂಬ್ರಕೆ ಮತ್ುತ ಭಯದ ವಾತ್ಾವರಣ ಸ್ೃಷ್ಟ್ು 
• ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲ ಿಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ್ೆ 
• ಆರ್ಥಿಕ ವೆೈಷಮಾ ಮತ್ುತ ರಾಜಕಿೀಯ ಪೆೈಪ್ೀಟಿ ಪರಕಟ್ 
• ವಾಕಿತಗಳ ಜಿೀವ ಮತ್ುತ ಸ್ಾತ್ುತಗಳ ನಾಶ್ 
• ಗುಂಪುಗಳ ಮಧೆಾ ಪರಸ್ಪರ ದ್ೊೀಷಾರೊೀಪಣೆ, ದ್ೆೈಹಕ ಹಲೆ ಿ
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹತ್ಾಸ್ಕಿತಗ್ಂತ್ ಗುಂಪಿನ್ ಹತ್ಾಸ್ಕಿತಗೆ 

ಪಾರಮುಖ್ಾತ್ೆ 
• ಸ್ಮಾಜದ ನೆಮಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದ್ೆ 
2. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ನಿರನದನೂಾೀಗ ಹನಚಚಳವಾಗನತತರನವ ಕಾರಣಗಳನೀನನ? 
• ರ್ಮತ್ರರ್ಮೀರಿದ ಜನ್ಸ್ಂಖ್ೆಾ 
• ಹೆಚಾಿದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಬಳಕೆ 
• ನೆೈಸ್ಗ್ಿಕ ಸ್ಂಪನ್ೂಮಲ್ಗಳ ಕೊರತ್ೆ 
• ಕೃಷ್ಟ್ಯ ಮೆೀಲೆ ಅಧಕ ಅವಲ್ಂಬನೆ 
• ಗೃಹ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಾಶ್ 
• ಕೌಶ್ಲ್ಾ ಆಧಾರಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತ್ೆ 
3. ನಿರನದನೂಾೀಗ ನಿವಾರಣನಗ್ನ ಕನೈಗ್ನೂಾಂಡ ಕಾಮಗಳಾವುವು? 
• ಉದ್ೊಾೀಗ ಸ್ೃಷ್ಟ್ು ಕಾಯಿಕರಮಗಳ ಜಾರಿ 
• ಕೌಶ್ಲ್ಾ ಆಧಾರಿತ್ ಗುಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡಿಕೆ 
• ಸ್ಾಯಂ ಉದ್ೊಾೀಗಗಳಗೆ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭಾ 
• ಗುಣಮಟ್ುದ ತ್ಾಂತ್ರರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡಿಕೆ 
• ವೃತ್ರತ ಶಿಕ್ಷಣ 
• ಸ್ಕಾಿರದಿಂದ ಸ್ಹಾಯಧನ್ 
4. ಭಾಷ್ಾಾಚಾರಕನೆ ಕಾರಣಗಳನೀನನ? 
• ಲ್ಂಚ ಅಥವಾ ಇನಾುವುದ್ೆೀ ಕಾನ್ೂನ್ುಬಾಹರ ಕರಮಕೆೆ 

ಪರಚೊೀದನೆ ನಿೀಡಿಕೆ 
• ಲ್ಂಚಗುಳತ್ನ್ 
• ಸ್ಾಜನ್ಪಕ್ಷಪಾತ್ 
• ಜಾತ್ರೀಯತ್ೆ 
• ನಿಧಾನ್ ದ್ೊರೀಹ 
• ಕಟ್ುುನಿಟಿುನ್ ಮೆೀಲ್ಲಾಚಾರಣೆ ಕೊರತ್ೆ 
• ವೆೈಯಕಿತಕ ಲಾಭ 
• ದುಬಿಲ್ ಕಾನ್ೂನ್ು ವಾವಸೆಥ 
5. ಭಾಷ್ಾಾಚಾರದ್ಧಾಂದ ಉಾಂಟಾಗನವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು? 
• ತ್ೆರಿಗೆ ಕಳಿತ್ನ್ 
• ಅಕರಮ ದ್ಾಸಾತನ್ು 
• ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ 
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• ವಿದ್ೆೀಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕಾನ್ೂನ್ು ಉಲ್ಂಿಘನೆ 
• ಔದ್ೊಾೀಗ್ಕ ವಂಚನೆ 
• ಕಳಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 
• ವಾವಸ್ಲಥತ್ ಅಪರಾಧಗಳಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದ್ೆ 
• ಅಧಕಾರಶಾಹಯಲ್ಲ ಿಲೊೀಪದ್ೊೀಷ, ವಂಚನೆಗೆ ಅನ್ುವು 
 6. ಭಾಷ್ಾಾಚಾರವನನೆ ನಿಯಾಂತಾಸ್ನವ/ನಿಮೂಿಲನ್ನ ಮಾಡನವ  
      ಕಾಮಗಳನನೆ ವಿವರಿಸಿ. 
• ಪರಬಲ್ ರಾಜಕಿೀಯ ಇಚಾಾಶ್ಕಿತ 
• ಸಾವಿಜನಿಕ ಸ್ಹಕಾರ 
• ಉತ್ತಮ ಅಧಕಾರಿ ವಗಿ 
• ಲೊೀಕಪಾರ್ಲ್ ಮತ್ುತ ಲೊೀಕಾಯುಕತ ಸ್ಂಸೆಥಗಳ ಸಾಥಪನೆ 
• ಸ್ಲಸ್ಲ ಕಾಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ 
• ಕಾಯಿನಿವಿಹಣೆಯ ವೆೀಗ ಹೆಚಿಳ 
• ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಸ್ುವುದು 
• ಶಿೀಘರ ನಾಾಯ ನಿಣಿಯ 
7. ಕನೂೀಮನವಾದವನನೆ ನಿಯಾಂತಾಸ್ನವ ಕಾಮಗಳನನೆ ಚರ್ಚಿಸಿ 
• ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸ್ಂಹತ್ೆ 
• ಜಾತ್ಾತ್ರೀತ್ ಮನೊೀಭಾವ 
• ಮೆೀಲ್ುಸ್ತರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತ್ನೆ 
• ಸ್ಮಗರತ್ೆ, ಸ್ಮಾನ್ತ್ೆ, ಸೊೀದರತ್ೆಗೆ ಪಾರಶ್ಸ್ಯ 
• ಎಲ್ಿ ನಾಗರಿಕರನ್ುು ಸ್ಮನಾಗ್ ಕಾಣುವುದು 
• ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ತ್ಾರತ್ಮಾ ನಿವಾರಣೆ 
8. ಮಹಿಳನಯರ ಸಾೆನಮಾನ ಉತ್ತಮಪ್ಡಿಸ್ಲನ ಕನೈಗ್ನೂಾಂಡ  
    ಕಾಮಗಳಾವುವು? 
• ಮಹಳಾ ಮತ್ುತ ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಇಲಾಖ್ೆ ಪಾರರಂಭ 
• ಮಹಳೆಯರ ಆರೊೀಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸ್ಲ್ು ಕರಮ 
• ಬಾಲ್ಾವಿವಾಹ ವರದಕ್ಷಣೆ ನಿಷೆೀಧ ಕಾಯೆ್ದ 
• ಗಾರಮಾಂತ್ರ ಮಹಳೆಯರ ವಿಕಾಸ್ಕಾೆಗ್ ಕನಾಿಟ್ಕ 

ಸರ್ಾಾರದಿಂದ “ಸ್ಲರೀಶ್ಕಿತ” ಕಾಯಿಕರಮ 
• ಸ್ಾ ಉದ್ೊಾೀಗಕಾೆಗ್ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭಾ ಮತ್ುತ ಸ್ಬ್ರಾಡಿ 
• ರಾಜಾ ಮತ್ುತ ರಾಷರ ಮಟ್ುದಲ್ಲ ಿಮಹಳಾ ಆಯೀಗ ರಚನೆ 
• ಉದ್ೊಾೀಗ ಮತ್ುತ ರಾಜಕಿೀಯ ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರ 
9. ಪಾಾದನೀಶಿಕ ಅಸ್ಮತನೂೀಲನ ನಿವಾರಣನಗ್ನ ಕನೈಗ್ನೂಾಂಡ ಕಾಮಗಳು  
    ಯಾವುವು? 
• ಸ್ಂವಿಧಾನ್ದ 371ನೆೀ ವಿಧಗೆ A ಇಂದ Jವರೆಗೆ ಸೆೀಪಿಡೆ 
• ಹಂದುಳದ ಪರದ್ೆೀಶ್ಗಳಗೆ ವಿಶೆೀಷ ಸಾಥನ್ಮಾನ್ 
• ಕನಾಿಟ್ಕದಲ್ಲ ಿ2002ರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ನ್ಂಜುಂಡಪಪ ಸ್ರ್ಮತ್ರ 

ನೆೀಮಕ 
• 371(J) ಮೂಲ್ಕ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಕನಾಿಟ್ಕ ಪರದ್ೆೀಶ್ಕೆೆ 

ವಿಶೆೀಷ ಸಾಥನ್ಮಾನ್ 

ಅನಾರಾಷರಗಳನ ಾಂದ್ಧಗ್ನ ಭಾರತ್ದ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ 

1.ಭಾರತ್ ಮತ್ನತ ರಷ್ಾಾ ನಡನವಿನ ಬಾಾಂಧವಾವನನೆ ವಿವರಿಸಿ 
• ಭಾರತ್ ಮತ್ುತ ರಷಾಾ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವಾ ಹೊಂದಿವೆ 
• 1962ರ ಚೆೈನಾ ದ್ಾಳಯನ್ುು ರಷಾಾ ಖ್ಂಡಿಸ್ಲತ್ು 
• 1961ರ ಗೊೀವಾ ವಿಮೊೀಚನೆ ಸ್ಂದಭಿದಲ್ಲ ಿರಷಾಾ 

ಸ್ಹಕರಿಸ್ಲತ್ು 
• 1966ರ ತ್ಾಸೆೆಂಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತ್-ಪಾಕ್ ಒಪಪಂದಕೆೆ ರಷಾಾ 

ಮಧಾಸ್ಲಥಕೆ 
• 1971 ರಲ್ಲಿ 20 ವಷಿಗಳ ಶಾಂತ್ರ ಸ್ಹಕಾರ ಮತ್ುತ ಮೆೈತ್ರರ 

ಒಪಪಂದ 
• ಭಿಲಾಯಿ ಮತ್ುತ ಬೊಕಾರೊೀ ಉಕಿೆನ್ ಕಾಖ್ಾಿನೆಗಳಗೆ 

ರಷಾಾ ನೆರವು 
• ರಾಷರದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ುತ ವಾಣಿಜಾ ಪರಗತ್ರಗೆ ರಷಾಾದ ನೆರವು 
• ವಿಶ್ಾಸ್ಂಸೆಥಯಲ್ಲ ಿಭಾರತ್ಕೆೆ ಖ್ಾಯಂ ಸಾಥನ್ ನಿೀಡುವಂತ್ೆ 

ರಷಾಾದ ಪರತ್ರಪಾದನೆ 
2. ಭಾರತ್ ಮತ್ನತ ಅಮೆರಿಕ ನಡನವಿನ ಸ್ಾಂಬಾಂಧವನನೆ ವಿವರಿಸಿ. 
• ಭಾರತ್ ಮತ್ುತ ಅಮೆರಿಕ  ಬೃಹತ್  ಪರಜಾತ್ಂತ್ರ 

ರಾಷರಗಳಾಗ್ವೆ 
• ಭಾರತ್ದ ಪಂಚವಾಷ್ಟ್ಿಕ ಯೀಜನೆಗಳಗೆ ಸ್ಹಾಯ 
• 1962ರಲ್ಲ ಿಭಾರತ್ದ ಮೆೀಲೆ ಚಿೀನಾ ದ್ಾಳ ಸ್ಂದಭಿದಲ್ಲಿ 

ನೆರವು 
• ಭಯೀತ್ಾಪದನೆ ಹತ್ರತಕುೆವಲ್ಲ ಿಸ್ಮಾನ್ ಹತ್ಾಸ್ಕಿತ 
• ವಿಶ್ಾಸ್ಂಸೆಥ ಬಲ್ಪಡಿಸ್ುವಲ್ಲ ಿಸ್ಮಾನ್ ಧೊೀರಣೆ 
• ವಿದ್ೆೀಶಿ ವಾಾಪಾರ, ವಿಜ್ಞಾನ- ತ್ಾಂತ್ರರಕತ್ೆ, ಬಾಹಾಾಕಾಶ್, 

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವಾ 
• ಕೆಲ್ವು ಬಾರಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಿೀತ್ರ ಭಾರತ್ಕೆೆ ವಿರುದಧವಾಗ್ದ್ೆ 
• ಭಾರತ್ ಮತ್ುತ ಪಾಕಿಸಾತನ್ ಯುದಧ ಸ್ಂದಭಿದಲ್ಲ ಿ

ಪಾಕಿಸಾತನ್ಕೆೆ ಸ್ಹಾಯ ನಿೀಡಿತ್ು 
• ಭಾರತ್ ಅಮೆರಿಕದ ಧೊೀರಣೆಗನ್ುಗುಣವಾಗ್ ತ್ನ್ು 

ವಿದ್ೆೀಶಾಂಗ ನಿೀತ್ರಯನ್ುು ಸ್ಲದಧಪಡಿಸ್ುತ್ತದ್ೆ 
3. ಭಾರತ್ ಮತ್ನತ ಪಾಕಿಸಾತನ ಮಧ್ನಾ ಉದ್ಧಿಗೆತನಗ್ನ/ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ  
    ಹದಗ್ನಡಲನ ಕಾರಣವಾದ ಅಾಂಶಗಳಾವುವು? 
• ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರ ಸ್ಮಸೆಾ 
• ಭಯೀತ್ಾಪದನೆ 
• ನ್ದಿ ನಿೀರಿನ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದ 
• ಎರಡು ರಾಷರಗಳ ನ್ಡುವೆ ನ್ಡೆದ ಮೂರು ಯುದಧಗಳು 
• 2001ರ ಭಾರತ್ ಸ್ಂಸ್ತ್ರತನ್ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ದ್ಾಳ 
• 2008ರ ಮುಂಬೆೈ ದ್ಾಳ 
• 2016ರ ಪಠಾಣ ಕೊೀಟ್ ದ್ಾಳ 
4. ಭಾರತ್ ಮತ್ನತ ಪಾಕಿಸಾತನ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ ವೃದ್ಧಿಗ್ನ ಅಥವಾ  
    ಸ್ನಧ್ಾರಣನಗ್ನ ಕನೈಗ್ನೂಾಂಡ ಕಾಮಗಳಾವುವು? 
• ತ್ಾಸೆೆಂಟ್ ಒಪಪಂದ 
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• ಲಾಹೊೀರ್ ಬಸ್ ಯಾತ್ೆರ 
• ಆಗಾರ ಶ್ೃಂಗ ಸ್ಭೆ 
• ನಿರಂತ್ರವಾಗ್ರುವ ದಿಾಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತ್ುಕತ್ೆ 
• ಸ್ಂಸ್ೃತ್ರ ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ 
• ವಾಾಪಾರ-ವಾಣಿಜಾ ಸ್ಂಬಂಧಗಳ ನಿರಂತ್ರತ್ೆ 
• ಕಿರೀಡೆ ವಾವಹಾರ ನೆೈಸ್ಗ್ಿಕ ವಿಕೊೀಪ ಸ್ಂದಭಿದಲ್ಲಿ 

ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಹಕಾರ 
5. ಭಾರತ್ ಮತ್ನತ ರ್ಚೀನ್ಾ ನಡನವಿನ ಸ್ಾಂಬಾಂಧವನನೆ ವಿವರಿಸಿ 
• ಭಾರತ್ ಮತ್ುತ ಚಿೀನಾ ಸ್ಂಬಂಧ ಪಾರಚಿೀನ್ ಕಾಲ್ದಿಂದಿದ್ೆ 
• ಪಂಚಶಿೀಲ್ ತ್ತ್ಾ ಒಪಪಂದಕೆೆ ಸ್ಹ ಹಾಕಿವೆ 
• ಭಾರತ್ದ್ೊಂದಿಗೆ ದ್ೊಡಮಿಟ್ುದಲ್ಲಿ ವಾಾಪಾರ ಸ್ಂಬಂಧ 

ಹೊಂದಿದ್ೆ 
• ಭಾರತ್ದ ಬೌದಧ ಧಮಿ ಚಿೀನಾದಲ್ಲಿ ಪರಸಾರಗೊಂಡಿದ್ೆ 
• ಎರಡು ರಾಷರಗಳ ಪರಯತ್ುದಿಂದ ಬ್ರರಕ್ಾ ಪಾರರಂಭವಾಗ್ದ್ೆ 
• ವಿಶ್ಾದ ಅಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷರ 

ಗಳಾಗ್ವೆ 
• ಕೌಟಿಲ್ಾನ್ ಅಥಿಶಾಸ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿೀನಾದ ರೆೀಷೆಮ ಉಲೆಿೀಖ್ವಿದ್ೆ 
• ರಾಯಭಾರ ಸ್ಂಬಂಧಗಳ ನಿರಂತ್ರತ್ೆ 
6. ಭಾರತ್ ಮತ್ನತ ರ್ಚೀನ್ಾ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಕನೆ  ಅಡಿಿಯಾಗಿರನವ 
ಅಾಂಶಗಳಾವುವು? 
• ಟಿಬೆಟ್ ವಿವಾದ 
• 1962 ರ ಭಾರತ್ ಚಿೀನಾ ಯುದಧ 
• ಗಡಿ ಸ್ಮಸೆಾ 
• ಭಾರತ್ದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪರದ್ೆೀಶ್ ತ್ನ್ಗೆ ಸೆೀರಬೆೀಕೆಂಬ 

ಚಿೀನಾದ ವಾದ 
• ಪಾಕಿಸಾತನ್ದ ಪರವಾಗ್ರುವ ಚಿೀನಾ ನಿೀತ್ರ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರವಿನ್ಾಾಸ್ 
1.ಅಸ್ಪೃಶಾತನ ನಿವಾರಣನಗ್ನ ಕನೈಗ್ನೂಾಂಡ ಕಾಮಗಳಾವುವು? 
• 17ನೆೀ ವಿಧ- ಅಸ್ಪೃಶ್ಾತ್ೆ ಆಚರಣೆ ನಿಷೆೀಧಸ್ಲದ್ೆ 
• 1955 ಅಸ್ಪೃಶ್ಾತ್ಾ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾಯೆ್ದ 
• 1976 ನಾಗರಿಕ ಹಕುೆಗಳ ಸ್ಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯೆ್ದ 
• ಸಾವಿತ್ರರಕ ಮತ್ದ್ಾನ್ದ ಹಕುೆ 
• ಸ್ಮಾನ್ತ್ೆ ಮತ್ುತ ಸಾಾತ್ಂತ್ರಯದ ಹಕುೆ 
• ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರ ಸೌಲ್ಭಾ 
2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರವಿನ್ಾಾಸ್ದ ವಿವಿಧ ರೂಪ್ಗಳಾವುವು? 
• ಆದಿವಾಸ್ಲ ಸ್ಮಾಜ 
• ಗುಲಾಮಗ್ರಿ 
• ಎಸೆುೀಟ್ಾ ಪದಧತ್ರ 
• ವಣಿವಾವಸೆಥ 
• ಜಾತ್ರ ವಾವಸೆಥ 
3. ಅಸ್ಪೃಶಾತನಯನ ಒಾಂದನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡನಗನ ಚರ್ಚಿಸಿ. 

• ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾವಸೆಥಯಲ್ಲ ಿಅತ್ಾಂತ್ ಕೆಳಮಟ್ುದ ಸಾಥನ್ 
• ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶ್ಗಳಂದ ಹೊರಗ್ಡಲಾಗ್ತ್ುತ 
• ಆಸ್ಲತಯ ಒಡೆತ್ನ್ದ ಹಕಿೆನ್ ನಿರಾಕರಣೆ 
• ರಾಜಕಿೀಯ ಭಾಗವಹಸ್ುವಿಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ 
4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರವಿನ್ಾಾಸ್ದ ಲಕ್ಷಣಗಳನನೆ ವಿಶ್ನಿೀಷಿಸಿ. 
• ಸಾಮಾಜಿಕವಾದದು ೆ
• ಸ್ವಿ ವಾಾಪಕವಾದದು ೆ
• ಪುರಾತ್ನ್ವಾದದು ೆ
• ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿದ್ೆ 
5. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾನತನ ತ್ರಲನ ಭಾರತ್ ಹೆೀಗ್ನ ಪ್ಾಯತೆಸ್ನತತದನ? 
• 6 ರಿಂದ 14 ವಷಿದ ಮಕೆಳಗೆ ಉಚಿತ್ ಮತ್ುತ ಕಡಾಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ 
• 21ಎ- ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕೆಳ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಹಕಾೆಗ್ದ್ೆ 
• 45ನೆೀ ವಧಿ- 6 ವಷಿದ್ೊಳಗ್ನ್ ಮಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಕಾಶ್ 
• 30ನೆೀ ವಧಿ- ಅಲ್ಪಸ್ಂಖ್ಾಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಂಸೆಥಗಳಗೆ ವಿಶೆೀಷ 

ಅವಕಾಶ್ 
• ಪರಿಶಿಷು ಜಾತ್ರ, ಪರಿಶಿಷು ಪಂಗಡಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಸ್ಕಿತಗಳಗೆ 

ಬೆಂಬಲ್ 
• 19ನೆೀ ವಧಿ- ವಾಕ್ ಮತ್ುತ ಅಭಿವಾಕಿತ ಸಾಾತ್ಂತ್ರಯ 

ಗ್ಾಾಮೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ 
1.ಗ್ಾಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್  ಸಂಸನಗೆಳ  
   ಪಾತ್ಾವನೀನನ? 
• ಮೂಲ್ ಸೌಕಯಿಗಳನ್ುು ಒದಗ್ಸ್ುವುದು 
• ಆರೊೀಗಾ ಮತ್ುತ ನೆೈಮಿಲ್ಾ ಕಾಪಾಡುವುದು 
• ಬಡತ್ನ್ ನಿಮೂಿಲ್ನೆ ಯೀಜನೆ ಅನ್ುಷಾೆನ್ 
• ವಸ್ತ್ರಹೀನ್ರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸ್ಲ ಕೊಡುವುದು 
• ಪಡಿತ್ರ ವಾವಸೆಥ ಬಲ್ಪಡಿಸ್ುವುದು 
• ಗಾರರ್ಮೀಣ ಕಲೆಗಳನ್ುು ಬೆಳೆಸ್ುವುದು 
• ಕೃಷ್ಟ್ ನಿೀರಾವರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 
• ಮಹಳೆಯರ ದುಬಿಲ್ರ ಪರಗತ್ರ 
2. ಪ್ಾಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಾವಸನಯೆ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನನೆ ತಳ್ವಸಿ. 
• ಮೂರು ಹಂತ್ದ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾವಸೆಥ 
• ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ತ್ಾಲ್ೂಿಕು ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಗಾರಮ 

ಪಂಚಾಯಿತ್ರ 
• ನೆೀರ ಮತ್ುತ ನಿಯರ್ಮತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು 
• SC.ST.OBC, ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರ 
• ಹಣಕಾಸ್ಲನ್ ಜವಾಬಾೆರಿ ನಿೀಡಿಕೆ 
• ಕಾಯಿನಿವಾಿಹಕ ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ಸ್ಲಬಬಂದಿ ನಿೀಡಿಕೆ 
• ವಿಸ್ಜಿಿಸ್ಲದ ಆರು ತ್ರಂಗಳೊೆಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ 
3. ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರನ ವಸ್ತ ಯೀಜನ್ನಗಳನನೆ ಹನಸ್ರಿಸಿ 
• ಆಶ್ರಯ ಯೀಜನೆ 
• ಪರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಆವಾಸ್ ಯೀಜನೆ 
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• ಅಂಬೆೀಡೆರ್ ವಾಲ್ಲೀಕಿ ವಸ್ತ್ರ ಯೀಜನೆ 
4. ಗ್ಾಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹತ್ಿವನನೆ ವಿವರಿಸಿ 
• ಸ್ರಕು-ಸೆೀವೆಗಳ ಬೆೀಡಿಕೆ ಹೆಚಿಳ 
• ಉದ್ೊಾೀಗ ಸ್ೃಷ್ಟ್ು 
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಾಯ ಹೆಚಿಳ 
• ಬಡತ್ನ್ ಇಳಕೆ 
• ಜನ್ರ ಜಿೀವನ್ ಮಟ್ು ಸ್ುಧಾರಣೆ 
• ಕೃಷ್ಟ್ ಸ್ಣೆ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ 
5. ಗ್ಾಾಂಧೀಜಿಯವರ ಗ್ಾಾಮ ಸ್ಿರಾಜಾ ಕಲಪನ್ನಯನನೆ  
    ವಿಕನೀಾಂದ್ಧಾೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲನಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ. 
• ಗಾರಮದ ಅಧಿರ್ಾರ & ಅಭಿವೃದ್ಧಯಿ ಜವಾಬಾೆರಿಯನ್ುು 

ಗಾರಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಹಸ್ುವುದು 
• ಅಧಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಒಂದು ಪರಕಿರಯ್ದ 
• ಜನ್ರ ಪಾಲ್ುದ್ಾರಿಕೆ ಹೆಚಿಳ 
• ತ್ಳಮಟ್ುದಿಂದ ಯೀಜನೆ ನಿರೂಪಿಸ್ುವಿಕೆ 
• ಇದು ಎಲ್ ಿರಿೀತ್ರಯ ಶೆ ೀಷಣೆ ತ್ಡೆಯುತ್ತದ್ೆ 
• ಮಾನ್ವಿೀಯ ಮೌಲ್ಾಗಳ ವೃದಿಧ 
• ಮಾನ್ವನ್ ಸಾಾತ್ಂತ್ರಯ ಘನ್ತ್ೆ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ 
6. ಗ್ಾಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ಾಗಿ ಇರನವ ಅವಶಾಕ ಕಾಮಗಳು  
    ಯಾವುವು? 
• ಮಾನ್ವ ಸ್ಂಪನ್ೂಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ 
• ನೆೈಮಿಲ್ಾ ಮತ್ುತ ಆರೊೀಗಾ ಸ್ುಧಾರಣೆ 
• ಭೂಸ್ುಧಾರಣೆ 
• ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಾಪದಕ ಸ್ಂಪನ್ೂಮಲ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ 
• ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ 
• ಬಡತ್ನ್ ನಿಮೂಿಲ್ನೆ 
7. ಮಹಿಳಾ ಸ್ಬಲ್ಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಿಸ್ಹಾಯ ಸ್ಾಂಘಗಳ  
    ಪಾತ್ಾವನೀನನ? 
• ಗಾರರ್ಮೀಣ ಮಹಳೆಯರ ಸ್ಂಘಟ್ನೆ 
• ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಾವಲ್ಂಬನೆ 
• ಉಳತ್ಾಯ ಸ್ಂಗರಹ 
• ಸಾಲ್ ನಿೀಡಿಕೆ ಮತ್ುತ ವಸ್ೂಲಾತ್ರ 
• ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳ ವಿರುದಧ ಹೊೀರಾಟ್ 
• ಸ್ಾಉದ್ೊಾೀಗಕೆೆ ಪ್ರೀತ್ಾಾಹ 
8. ಗ್ಾಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಿಸಿೆತ ಹನೀಗಿದನ? 
• ಕೃಷ್ಟ್ ಮುಖ್ಾ ಉದ್ೊಾೀಗ 
• ಬಡತ್ನ್ ಹೆಚಾಿಗ್ದ್ೆ 
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ್ ಕೆೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುಗೆ. 
• 60 ರಷುು ಜನ್ರು ಪಾರಥರ್ಮಕ ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ 
• ಅತ್ರಯಾದ ನಿರುದ್ೊಾೀಗ 
• ನ್ಗರಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಲ್ಸೆ 

ಬಾಾಾಂಕನ ವಾವಹಾರಗಳು 
1.ಬಾಾಾಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು/ ಕಾಯಿಗಳು/ ಸನೀವನಗಳು/ ಬಾಾಾಂಕ್ ಖಾತನ  
    ತನಗ್ನಯನವುದರಿಾಂದ ಆಗನವ ಅನನಕೂಲಗಳನನೆ ತಳ್ವಸಿ 
• ಹಣಕಾಸ್ು ವಹವಾಟ್ು 
• ಠೆೀವಣಿಗಳ ಸ್ಂಗರಹ 
• ಸಾಲ್ಗಳನ್ುು ಕೊಡುವುದು 
• ಹಣದ ಭದರತ್ೆ ಕಾಪಾಡುವುದು 
• ಭದರತ್ಾ ಕಪಾಟ್ುಗಳನ್ುು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವುದು 
• ಸಾಲ್ ಪತ್ರ ಮತ್ುತ ಜವಾಬಾೆರಿ ಪತ್ರಗಳ ನಿೀಡಿಕೆ 
• ಡೆಬ್ರಟ್ ಮತ್ುತ ಕೆರಡಿಟ್ ಕಾಡುಿಗಳ ನಿೀಡಿಕೆ 
2. ಅಾಂಚನ ಕಚನೀರಿಗಳು ಕನೈಗ್ನೂಳುುವ ಹಣಕಾಸಿನ  
    ಕಾಯಿಗಳಾವುವು? 
• ಅಂಚೆ ಉಳತ್ಾಯಖ್ಾತ್ೆಗಳು 
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳತ್ಾಯ ಪತ್ರಗಳು 
• ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರಗಳು 
• ಮಾಹೆಯಾನ್ ತ್ರೀರು ಠೆೀವಣಿಗಳು 
• ಅಂಚೆ ವಿಮೆ 
• ನಿವೃತ್ರತ ವೆೀತ್ನ್ 
• ಹಣದ ವಗಾಿವಣೆ 
3. ಬಾಾಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತನರನಯಬಹನದಾದ ವಿವಿಧ ಖಾತನಗಳನನೆ ಹನಸ್ರಿಸಿ 
• ಉಳತ್ಾಯ ಖ್ಾತ್ೆ 
• ಚಾಲ್ಲತ ಖ್ಾತ್ೆ 
• ಆವತ್ಿ ಠೆೀವಣಿ ಖ್ಾತ್ೆ 
• ನಿಶಿಿತ್ ಠೆೀವಣಿ ಖ್ಾತ್ೆ 
4. ಬಾಾಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತನಯನನೆ ತನರನಯನವ ವಿಧ್ಾನವನನೆ ವಿವರಿಸಿ 
• ಬಾಾಂಕ್ ಖ್ಾತ್ೆ ವಿಧವನ್ುು ನಿಧಿರಿಸ್ುವುದು 
• ಬಾಾಂಕಿನ್ ಅಧಕಾರಿಯನ್ುು ಸ್ಂಪಕಿಿಸ್ುವುದು 
• ಪರಸಾತವನೆ ಅಜಿಿ ತ್ುಂಬುವುದು 
• ಪರಿಚಿತ್ರ ಉಲೆಿೀಖ್ ಪಡೆಯುವುದು 
• ಅಧಕಾರಿಯ ಒಪಿಪಗೆ 
• ಪಾರರಂಭಿಕ ಠೆೀವಣಿ 
5. ಬಾಾಾಂಕನಗಳ ವಿಧಗಳನನೆ ಹನಸ್ರಿಸಿ 
• ಕೆೀಂದರ ಬಾಾಂಕು ಅಥವಾ ಆಬ್ರಿಐ 
• ವಾಣಿಜಾ ಬಾಾಂಕುಗಳು 
• ವಾವಸಾಯ ಬಾಾಂಕುಗಳು 
• ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಬಾಾಂಕುಗಳು 
• ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಾಂಕುಗಳು 
• ಸ್ಹಕಾರಿ ಬಾಾಂಕುಗಳು 
6. ಉಳ್ವತಾಯ ಖಾತನ ಮತ್ನತ ಚಾಲ್ಲತ ಖಾತನ ನಡನವಿನ ವಾತಾಾಸ್  
    ತಳ್ವಸಿ. 
        ಉಳ್ವತಾಯ ಖಾತನ 
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• ನಿಯರ್ಮತ್ ಆದ್ಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಖ್ಾತ್ೆ 
• ದಿನ್ಕೆೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ವಾವಹಾರ 
• ಉಳತ್ಾಯ ಹಣಕೆೆ ಬಡಿಿ ನಿೀಡುತ್ತದ್ೆ 

   ಚಾಲ್ಲತ ಖ್ಾತ್ೆ 
• ವಾಾಪಾರಸ್ಥರು ಔದ್ೊಾೀಗ್ಕ ಸ್ಂಸೆಥಯವರ ಖ್ಾತ್ೆ 
• ದಿನ್ಕೆೆ ಎಷುು ಬಾರಿ ಬೆೀಕಾದರೂ ವಾವಹಾರ 
• ಬಾಾಂಕುಗಳು ಸೆೀವಾ ಶ್ುಲ್ೆ ವಸ್ೂಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತವೆ 
7. ಆವತ್ಿ ಠನೀವಣಿ ಖಾತನ ಮತ್ನತ ನಿಶಿಚತ್ ಠನೀವಣಿ ಖಾತನ ನಡನವಿನ  
     ವಾತಾಾಸ್ ತಳ್ವಸಿ. 
ಆವತ್ಿ ಠನೀವಣಿ ಖಾತನ 
• ಭವಿಷಾದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಂಪಡೆಯಲ್ು ತ್ೆಗೆದ ಖ್ಾತ್ೆ 
• ಒಂದು ಅವಧಗೆ ತ್ರಂಗಳು-ತ್ರಂಗಳು ಠೆೀವಣಿ ಜಮಾ 

ಮಾಡುವುದು 
• ಅವಧ ಮುಗ್ದ ನ್ಂತ್ರ ಬಡಿಿಯಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ 

ಪಡೆಯುವುದು 
• ಮಕೆಳ ವಿವಾಹ, ಚಿನ್ು, ಭೂರ್ಮ, ಕಾರು ಖ್ರಿೀದಿಗೆ ಅನ್ುಕೂಲ್ 

ನಿಶಿಿತ್ ಠೆೀವಣಿ ಖ್ಾತ್ೆ 
• ಠೆೀವಣಿಯನ್ುು ಒಂದು ನಿಶಿಿತ್ ಅವಧಗೆ ಇಡುವುದು 
• ನಿಶಿಿತ್ ಅವಧ ಮುಗ್ದ ನ್ಂತ್ರ ಹಣ ವಾಪಸ್ 
• ಠೆೀವಣಿ ಅವಧ ಮುಗ್ಯುವ ಮುಂಚೆ ಹಣ ಪಡೆಯಲ್ು 

ಸಾಧಾವಿಲ್ ಿ
• ಬಡಿಿದರ ಅವಧಗನ್ುಗುಣವಾಗ್ ಹೆಚಾಿಗ್ರುತ್ತದ್ೆ 
8. ಬಾಾಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ವತಾಯ ಖಾತನ ತನರನಯನವವರ ಸ್ಾಂಖನಾ  
    ಹನೀರಳವಾಗಿರನತ್ತದನ ಕಾರಣವನೀನನ? 
• ಸ್ುಲ್ಭವಾಗ್ ತ್ೆರೆಯಬಹುದ್ಾದ ಖ್ಾತ್ೆ 
• ಹಣ ಉಳತ್ಾಯ ಮಾಡಲ್ು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದ್ೆ 
• ಗರಿಷೆ ಮೊತ್ತಕೆೆ ಪರಿರ್ಮತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ ಿ
• ಬಾಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಸ್ರಳ 
• ಠೆೀವಣಿಗೆ ಬಡಿ ಿಪಡೆಯಬಹುದು 
• ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು, ಹರಿಯ, ನಾಗರಿಕರು, ನೌಕರರು, 

ಪಿಂಚಣಿದ್ಾರರಿಗೆ ಅನ್ುಕೂಲ್ವಾಗ್ದ್ೆ 
9. ಬಾಾಾಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಾಾಹಕರಿಗ್ನ ಇರನವ ಸ್ಾಂಬಾಂಧವನನೆ ತಳ್ವಸಿ 
           ಸಾಮಾನಾ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ 
• ಪಾರಥರ್ಮಕ ಸ್ಂಬಂಧ 
• ಸ್ಹಾಯಕ/ಉಪಕಾರಿ ಸ್ಂಬಂಧ 
• ಕಾರಬಾರಿ ಮತ್ುತ ಮುಖ್ಾಸ್ಥನ್ ಸ್ಂಬಂಧ 

ವಿಶ್ನೀಷ ಸ್ಾಂಬಾಂಧ 
• ಚೆಕುೆಗಳನ್ುು ಮನ್ುಣೆ ಮಾಡುವುದು 
• ಗಾರಹಕರ ಲೆಕೆಗಳ ಗೌಪಾತ್ೆ ಕಾಪಾಡುವುದು 

 

*FREE HIT QUESTIONS* 

1.ಕೃಷಿ/ ಕನೈಗ್ಾರಿಕನ/ಸಾರಿಗ್ನ/ಸ್ಾಂಪ್ಕಿದ ಪಾಾಮನಖಾತನಯನನೆ ತಳ್ವಸಿ. 
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಾಯದ ಹೆಚಿಳ 
• ತ್ಲಾವರಮಾನ್ ಹೆಚಿಳ 
• ಜನ್ರ ಜಿೀವನ್ಮಟ್ು ಸ್ುಧಾರಣೆ 
• ಉದ್ೊಾೀಗಾವಕಾಶ್ಗಳ ಹೆಚಿಳ 
• ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೆೀತ್ರದ ಪರಗತ್ರ 
• ವಿದ್ೆೀಶಿ ವಿನಿಮಯ ಗಳಕೆ 
• ಮಾರುಕಟೆು ಅಭಿವೃದಿಧ 
• ಜಿಡಿಪಿ ಹೆಚಿಳ 
2. ಬಾಹಮ/ ಆಯಿ/ ಪಾಾಥಿನ್ಾ/ ಸ್ತ್ಾಶ್ನ್ ೀಧಕ ಸ್ಮಾಜ /ರಾಮಕೃಷಣ 
ಮಷನ್/ ಅಲ್ಲಘರ್ ಚಳುವಳ್ವ/ರ್ಥಯೀಸಾಫ್ಕ್ಲ್  ಸೆಕಸೆೈಟ್ಟ/ಯನವ 
ಬಂಗಾಳಿ/ಆತ್ಮ ಗರರವ ಚಳುವಳಿಯ ಕನೂಡನಗ್ನಗಳು ಅಥವಾ 
ಉದನದೀಶಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನಧ್ಾರಣನಗಳನನೆ ತಳ್ವಸಿ. 
*ರಾಜಾರಾಮ ಮೊೀಹನ್  ರಾಯ್/ದಯಾನಂದ ಸರಸವತ್ಮ/ 
ಆತಾಮರಾಂ ಪ್ಾಂಡನರಂಗ/ರಾನಡೆ/ಜೆಕಾೀತ್ಮಬಾ ಫುಲೆ/ಸಾವಮಿ 
ವಿವೆೀಕಾನಂದ/ಸಯಾದ  ಅಹಮದಖಾನ್/ಅನಿಬೆೀಸೆಂಟ್/ 
ಪ್ೆರಿಯಾರ್/ನಾರಾಯಣ ಗನರನ ಅವರ ಸನಧಾರಣೆಗಳು ಅಥವಾ 
ಬೆಕೀಧನೆಗಳನನು ತ್ಮಳಿಸಿ. 
• ಬಾಲ್ಾ ವಿವಾಹಕೆೆ ವಿರೊೀಧ 
• ಸ್ಲರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಪ್ರೀತ್ಾಾಹ 
• ಜಾತ್ರಪದಧತ್ರಗೆ ವಿರೊೀಧ 
• ವಿಧವಾ ವಿವಾಹಕೆೆ ಪ್ರೀತ್ಾಾಹ 
• ಮೂತ್ರಿ ಪೂಜೆಗೆ ವಿರೊೀಧ 
• ಅಥಿಹೀನ್ ಆಚರಣೆಗಳ ಖ್ಂಡನೆ 
• ಸ್ಲರೀ ಶೆ ೀಷಣೆ ಗೆ ವಿರೊೀಧ 
• ಸ್ಮಾನ್ತ್ೆಗೆ ಪಾರಶ್ಸ್ಯ 
3. ಕಬ್ರಿಣ ಮತ್ನತ ಉಕಿೆನ/ ಕಾಗದ/ಅಲ್ಕಾಮಿನಿಯಂ/ಸ್ಕೆರನ /ಹತತ 
ಕನೈಗ್ಾರಿಕನಗಳ ಸಾೆನಿಕರಣದ ಮೆೀಲನ ಪ್ಾಭಾವ ಬ್ರೀರನವ 
ಅಾಂಶಗಳಾವುವು? 
• ಕಚಾಿವಸ್ುತಗಳ ಪೂರೆೈಕೆ 
• ಸಾರಿಗೆ ಸ್ಂಪಕಿ 
• ಮಾರುಕಟೆು ವಾವಸೆಥ 
• ಕಾರ್ಮಿಕರ ಲ್ಭಾತ್ೆ 
• ಸ್ೂಕತ ವಾಯುಗುಣ 
• ನಿೀರಿನ್ ಪೂರೆೈಕೆ 
• ಬಂಡವಾಳ 
• ವಿದುಾಚಾಕಿತ ಪೂರೆೈಕೆ 
• ಸ್ಕಾಿರದ ನಿೀತ್ರ 
4. ಪ್ಾವಾಹ /ಭೂಕಾಂಪ್ /ಭೂಕನಸಿತ್ /ಕಡಲ ಕನೂರನತ್ 
/ಚಾಂಡಮಾರನತ್ಗಳ್ವಗ್ನ ಕಾರಣಗಳನನೆ ತಳ್ವಸಿ. 
• ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 
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• ನ್ಗರಿೀಕರಣ 
• ಸಾರಿಗೆ ನಿಮಾಿಣ 
• ಅರಣಾನಾಶ್ 
• ನ್ದಿ ಕಣಿವೆ ಯೀಜನೆಗಳು 
• ನೆೈಸ್ಗ್ಿಕ ಅಸ್ಮತ್ೊೀಲ್ನ್ 
• ಮಾನ್ವನ್ ಕೃತ್ಾಗಳು 
 
5.ಪ್ಾವಾಹ /ಭೂಕಾಂಪ್ /ಭೂಕನಸಿತ್ /ಕಡಲ ಕನೂರನತ್ 
/ಚಾಂಡಮಾರನತ್ಗಳ್ವಾಂದ ಉಾಂಟಾಗನವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನನೆ ತಳ್ವಸಿ. 
• ಪಾರಣ ಹಾನಿ 
• ಆಸ್ಲತ ನಾಶ್ 
• ಸಾರಿಗೆ ಸ್ಂಪಕಿ ವಾತ್ಾಯ 
• ಮಣಿೆನ್ ಸ್ವೆತ್ 
• ವಿದುಾತ್ ಸ್ರಬರಾಜಿಗೆ ತ್ೊಂದರೆ 
• ಸಾಂಕಾರರ್ಮಕ ರೊೀಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ 
• ಮೂಲ್ ಸೌಲ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ವಾತ್ಾಯ 
6.ಪ್ಾವಾಹ /ಭೂಕಾಂಪ್ /ಭೂಕನಸಿತ್ /ಕಡಲ ಕನೂರನತ್ 
/ಚಾಂಡಮಾರನತ್ಗಳ ಸ್ಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಕನೈಗ್ನೂಳುಬನೀಕಾದ ಪ್ರಿಹಾರ 
ಕಾಮಗಳನನೆವಿವರಿಸಿ. 
• ಪರಿಸ್ರ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ 
• ಆಹಾರ ಪೂರೆೈಕೆ 
• ತ್ುತ್ುಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿ 
• ವೆೈದಾಕಿೀಯ ಸೌಲ್ಭಾ 

• ಪುನ್ವಿಸ್ತ್ರ ವಾವಸೆಥ 
• ಸಾಂಕರರ್ಮಕ ರೊೀಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ 
• ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಲ್ಭಾಗಳ ಪೂರೆೈಕೆ 
7.ಪ್ಾವಾಹ /ಭೂಕಾಂಪ್ /ಭೂಕನಸಿತ್ /ಕಡಲ ಕನೂರನತ್ 
/ಚಾಂಡಮಾರನತ್ಗಳನಿಯಾಂತ್ಾಣ ಕಾಮಗಳನನೆವಿವರಿಸಿ. 
• ಅರಣಾ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ 
• ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಷೆೀಧ 
• ಮಾಧಾಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಜಾಗೃತ್ರ 
• ನ್ಗರಿೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ 
• ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಪದಧತ್ರ 
• ನೆೈಸ್ಗ್ಿಕ ಸ್ಮತ್ೊೀಲ್ನ್ 
8.ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ/ಭಕಳಕೆ ವಿಧ/ಬೆಳೆಯ ಮಾದರಿ/ಅರಣಾ 
ಪರಕಾರಗಳು/ಜನಸಂಖೆಾ ಹಂಚಿಕೆ/ವಾಯನಗನಣ ನಿಧಿರಿಸನವ 
ಅಥವಾ ಪರಭಾವ ಬಿೀರನವ ಅಂಶ್ಗಳು ಯಾವುವು? 

• ಮೀಲೆೈ ಲಕ್ಷಣ 
• ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ 
• ಭೌಗೆ ೀಳಿಕ ಸಾಾನ 
• ವಾಯುಗುಣ 
• ಸಾಾಭಾವಕ ಸಸಯವಗಾ 
• ಆರ್ಥಾಕ ಅಂಶಗಳು 
• ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು 
• ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 
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