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EwºÁ¸ 

1. ಭಾರತಕೆ್ಕ  ಯುರೋಪಿಯನ್ನ ರ ಆಗಮನ್ 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. 14- 15ನೇ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ  ಏಷ್ಯಾ ದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ವ್ಯಾ ಪಾರದ ಏಕಸ್ವಾ ಮ್ಾ  ಗಳಿಸಿದದ ವರು. 

a) ಯುರೋಪಿಯನನ ರು 

b) ಅರಬ್ಬ ರು 

c) ಭಾರತೋಯರು 

d) ಈಜಿಪಿಿಯನನ ರು 

2. ಯುರೋಪ್ ವತತಕರಿಗೆ 1453ರ ನಂತರ ವ್ಯಾ ಪಾರ ಹೆಚ್ಚು  ಲಾಭದಾಯಕವ್ಯಗದಿರಲು 

ಮುಖ್ಾ  ಕಾರಣ. 

a) 1453ರ ಕಾನ್ಸ್ವಟ ಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಟಕತರ ವಶ 

b) ಟರ್ಕರು ತೋವ್ರ  ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದರು. 

c) ಅರಬ್ಬ ರು ಯುರೋಪ್ನವರಿಗೆ ಸ್ಪ ರ್ಧತ ಒಡಿ್ಡ ದರು. 

d) ಭಾರತದವರು ಸ್ರಕುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಸಿದರು. 

3. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಅಭಿಪಾಾ ಯಕೆ್ಕ  ಬ್ದಲಾಗಿ ಸ್ಮುದಾ ದ ಮೇಲ್ಲನ ಏಕಸ್ವಾ ಮ್ಾ  

(ನೋಲ್ಲನೋರಿನ ನೋತ) ಪಡೆಯಲು ಪಾ ಯತನ ಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ. 

a) ವ್ಯಸೆ್ಕಡಗಾಮ್ 

b) ಪ್ರರ ನಿ್ಸ ಸೆ್ಕ  ಡಿ ಅಲೆ್ಮಡಾ 

c) ಆಲಾಾ ನಸ ೋ ಅಲುಬ ಕಕತ 

d) ಸ್ರ್ ಥಾಮ್ಸ್ ರೋ 

4. ಯುರೋಪಿನ ಹೆಬ್ಬಬ ಗಿಲು ಎಾಂದು ಹೆಸ್ರುವ್ಯಸಿಯಾದ ಪಾ ದೇಶ. 



 

 

  SSLC Social Science Kannada Version MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 4 

 

a) ಪಾಾ ರಿಸ್ 

b) ಇಟಲ್ಲ 

c) ಕಾನ್ಸ್ಟ ಾಂಟಿನೋಪಲ್ 

d) ಲಂಡನ್ 

5. ಟಕತರಿಾಂದ ಕಾನ್ಸ್ವಟ ಾಂಟಿನೋಪಲ್ ವಶ 

a) 1543 

b) 1453 

c) 1553 

d) 1443 

6. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಬ್ರಾ ಟಿಷರ ರಾಜಧಾನಯಾಗಿದದ  ಸ್ಥ ಳ 

a) ದೆಹಲ್ಲ 

b) ಮ್ದಾಾ ಸ್ 

c) ರ್ಲೆ್ತತ  

d) ಮುಾಂಬೈ 

7. ಬ್ರಾ ಟಿಷರು 1639 ರಲಿ್ಲ  ಕಟಿಟ ಸಿದ ಮೊದಲ ಬೃಹತ್ ಕೋಟೆ (ಸಾಂಟ್ ಫೋಟ್ತ ಜಾಜತ) 

ಇರುವ ಸ್ಥ ಳ 

a) ಕಲೆ ತತ  

b) ಮುಾಂಬೈ 

c) ಪಾಾಂಡ್ಡಚೇರಿ 

d) ಮದ್ರರ ಸ್ 

8. ವ್ಯಸೆ್ಕೋಡಗಾಮ್ ಭಾರತಕೆ್ಕ  ಮೊದಲು ಬಂದು ತಲುಪಿದ ಸ್ಥ ಳ 

a) ಕಾಪಪ ಡ್ 

b) ಕಚ್ಚು  

c) ಮುಾಂಬೈ 
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d) ಕಾರವ್ಯರ 

9. ಪಾಾ ನಸ ಸೆ್ಕ  ಡ್ಡ ಅಲೆ್ಮ ಡ ತನನ  ನೋಲ್ಲನೋರಿನ ನೋತ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಉದೆದ ೋಶ 

a) ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಮಾಾ ಜಾ  ಸ್ವಥ ಪನೆ 

b) ವಸ್ವಹತು ಸ್ವಥ ಪನೆ 

c) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಅಧಿಪತಾ ಕೆಾ ಗಿ 

d) ಸಮುದರ ದ ಮೇಲಿನ್ ಅಧಿಪತಯ ಕೆಾ ಗಿ 

10. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಪೋಚ್ಚತಗಿೋಸ್ರ ನಜವ್ಯದ ಸ್ವಮಾಾ ಜಾ  ಸ್ವಥ ಪಕ ಎಾಂದು ಗುರುತಸ್ಲಪ ಟಟ  

ಅಧಿಕಾರಿ. 

a) ವ್ಯಸೆ್ಕಡಗಾಮ್ 

b) ಪಾಾ ನಸ ಸೆ್ಕ  ಡ್ಡ ಅಲೆ್ಮಡಾ 

c) ಆಲ್ಫಾ ನಿ ೋ ಅಲ್ಬಬ ರ್ರ್ಕ 

d) ಡೂಪಿ್ಲ  

11. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಪೋಚ್ಚತಗಿೋಸ್ರ ಏಕಸ್ವಾ ಮ್ಾ ವನ್ನನ  ಮುರಿದವರು. 

a) ಇಾಂಗಿಿ ೋಷರು 

b) ಡಚ್ಚ ರು 

c) ಪ್ಲಾ ಾಂಚರು 

d) ಅರಬ್ಬ ರು 

12. 1617ರಲಿ್ಲ  ಇಾಂಗಿೆ ೋಾಂಡ್ ರಾಜನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಜಹಾಂಗಿೋರನ ಆಸ್ವತ ನಕೆ್ಕ  ಬಂದವನ್ನ 

a) ವ್ಯಸೆ್ಕಡಗಾಮ್ 

b) ಪಾಾ ನಸ ಸೆ್ಕ  ಡ್ಡ ಅಲೆ್ಮಡಾ 

c) ಸ್ರ್ ಐರ್ ಕೂಟ್ 

d) ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ 

13. ಇಾಂಗಿಿ ೋಷರಿಗೆ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ದಾಸ್ವತ ನ್ನ ಮ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಥ ಪಿಸ್ಲು ಪರವ್ಯನಗೆ ನೋಡ್ಡದ ರಾಜ. 
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a) ಜಹಾಂಗಿೋರ್ 

b) ಪರೂಕ್ ಷಿಯಾರ್ 

c) ಷಹಜಹನ್ 

d) 2ನೇ ಬ್ಹದ್ದದ ರ್ ಷ್ಯ 

14. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಪ್ಲಾ ಾಂಚರ ರಾಜಧಾನಯಾಗಿದದ  ಸ್ಥ ಳ. 

a) ಮ್ದಾಾ ಸ್ 

b) ಪ್ರಾಂಡಿಚೇರಿ/ ಪುದುಚೇರಿ 

c) ಕಲೆ ತತ  

d) ಮುಾಂಬೈ 

15. ಪಿಾಸಿ ಕದನ: 1757 : : ಬ್ಕಾಸ ರ್ ಕದನ: ______ 

a) 1756 

b) 1857 

c) 1764 

d) 1575 

16. ಆಗಿನ ‘ದಿವ್ಯನ ಹಕೆು ’ ಎಾಂದರೆ 

a) ನ್ಯಾ ಯ ಧಾನ ಮಾಡುವ ಹಕೆು  

b) ರಾಜಾಾ ಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಹಕೆು  

c) ಭೂಕಂದ್ರಯ ವ್ಸೂಲಿ ಮಾಡುವ್ ಹಕೆ್ಕ  

d) ದೇಶದ ಎಲಿಾ  ಅಧಿಕಾರ 

17. 1764 ರ ಬ್ಕಾಸ ರ್ ಕದನದಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಸಂಯುಕತ  ಸೇನೆಯನ್ನನ  ಸ್ಕೋಲ್ಲಸಿದ ಬ್ರಾ ಟಿೋಷ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

a) ಲಾಡ್ತ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ 

b) ರಾಬ್ಟ್ತ ಕಿ್ಕ ೈವ್ 

c) ಸ್ರ್ ಐರ್ಕೂಟ್ 
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d) ಹೆರ್ಟ ರ್ ಮನರ ೋ 

18. ಭಾರತಕೆ್ಕ  ಬಂದ ಐರೋಪಾ ರ ಕಾಲಾನ್ನಕಾ ಮ್ಣಿಕ್ಕ 

a) ಪೋರ್ಚಕಗಿೋಸರು, ಡಚ್ಚ ರು, ಇಾಂಗಿಲ ೋಷರು, ಪ್ರ ಾಂಚ್ರು 

b) ಪೋಚ್ಚತಗಿೋಸ್ರು, ಪ್ಲಾ ಾಂಚರು, ಡಚು ರು, ಇಾಂಗಿಿ ೋಷರು, 

c) ಪೋಚ್ಚತಗಿೋಸ್ರು, ಇಾಂಗಿಿ ೋಷರು, ಡಚು ರು, ಪ್ಲಾ ಾಂಚರು 

d) ಪ್ಲಾ ಾಂಚರು, ಪೋಚ್ಚತಗಿೋಸ್ರು, ಡಚು ರು, ಇಾಂಗಿಿ ೋಷರು, 

19. ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ  ‘ದಿಾ  ಪಾ ಭುತಾ ’ವನ್ನನ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನ್ನ 

a) ಆಲ್ಾ ೋನಸ  ಆಲುಬ ಕಕ್ತ 

b) ರಾಬ್ರ್ಟಕ ಕ್ಕಲ ೈವ್ 

c) ಡೂಪಿ್ಲ  

d) ಫ್ರಾ ನಸ ಸೆ್ಕ  ಡ್ಡ ಆಲೆ್ಮ ಡ್ 

20. ಬ್ಕಾಸ ರ್ ಕದನವು ಬ್ರಾ ಟಿಷರು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವ ಪಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ನಜವ್ಯದ 

ಒಡೆಯರೆಾಂದು ದೃಢೋಕರಿಸಿತು. 

a) ಗುಜರಾತ್, ಬ್ರಹರ ಮ್ತುತ  ಮ್ದಾಾ ಸ್ 

b) ಬಂಗಾಳ, ಪಂಜಾಬ್ ಮ್ತುತ  ಒರಿಸ್ವಸ  

c) ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹರ ಮತ್ತತ  ಒರಿಸಿ್  

d) ಮೈಸೂರು, ಬ್ರಹರ ಮ್ತುತ  ಮ್ಹರಾಷಟ ರ 
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2. ಬಿರ ಟಿಷ್ ಆಳಿ್ವಕ್ಕಯ ವಿಸತ ರಣೆ 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಮ್ರಾಠರು ಮ್ತುತ  ಬ್ರಾ ಟಿಷರ ನಡುವೆ ವೈರತಾ ಕೆ್ಕ  ಮೂಲಕಾರಣ ಏನ್ನ? 

a) ಮ್ರಾಠರು ಮ್ತುತ  ಮೊಗಲರ ಸನ ೋಹ 

b) ಮ್ರಾಠರ ಬ್ರಾ ಟಿಷರ ಮೇಲ್ಲನ ದಾಳಿ 

c) ಮೊಗಲ್ರು ಕೋರ ಮತ್ತತ  ಅಲ್ಹಬಾದ್ಗಳನ್ನನ  ಮರಾಠರಿಗೆ ಕಟಟ ನ್ನ. 

d) ಮ್ರಾಠ ಮ್ತುತ  ಪ್ಲಾ ಾಂಚರ ಸನ ೋಹ 

2. ಪಾ ಥಮ್ ಮ್ರಾಠ ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ಆದ ಒಪಪ ಾಂದ 

a) ಸ್ಲ್ಬಾಯ್ 

b) ಅಲಹಬ್ಬದ್ ಒಪಪ ಾಂದ 

c) ಬೆಸಿಸ ನ್ 

d) ನರಂತರ ಮೈತಾ  ಒಪಪ ಾಂದ 

3. ಬ್ರಾ ಟಿಷರು ಮ್ತುತ  ಸಿಖ್ಖ ರ ರಣಜಿೋತ್ ಸಿಾಂಗನ ನಡುವಿನ ಒಪಪ ಾಂದ 

a) ಸ್ವಲ್ಬ್ಬಯ್ 

b) ಲಾಹೋರ್ 

c) ಬೆಸಿಸ ನ್ 

d) ನ್ಸರಂತರ ಮೈತರ  ಒಪಪ ಾಂದ 

4. 1846ರಲಿ್ಲ  ಬ್ರಾ ಟಿಷ್ ಮ್ತುತ  ಸಿಖ್ಖ ರ ನಡುವೆ ಆದ ಒಪಪ ಾಂದ 

a) ಸ್ವಲ್ಬ್ಬಯ್ 

b) ಲ್ಫಹೋರ್ 

c) ಬೆಸಿಸ ನ್ 
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d) ನರಂತರ ಮೈತಾ  ಒಪಪ ಾಂದ 

5. ಪೇಶ್ಾ ೋ 2ನೇ ಬ್ಬಜಿರಾಯನ್ನ ಸ್ಹಯಕ ಸೈನಾ  ಪದಧ ತಗೆ ಒಳಪಟಟ  ಒಪಪ ಾಂದ 

a) ಸ್ವಲ್ಬ್ಬಯ್ 

b) ಲಾಹೋರ್ 

c) ಬೆಸಿಿ ನ್ 

d) ನರಂತರ ಮೈತಾ  ಒಪಪ ಾಂದ 

6. ಮ್ರಾಠರ ಕನೆಯ ಪೇಶ್ಾ  

a) ರಘುನ್ಯಥ ರಾಯ್ 

b) ಎರಡನೇ ಮಾಧವರಾವ್ 

c) ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ 

d) ಬ್ಬಲಾಜಿ ಬ್ಬಜಿೋರಾವ್ 

7. ಮೊದಲನೇ ಆಾಂಗಿ್ೋ ಮ್ರಾಠ ಯುದಧ  ನಡೆದದುದ  

a) 1775-1782 

b) 1798-1805 

c) 1803-1805 

d) 1817-1818 

8. ಲಾಡ್ತ ವೆಲಿ್ಮ ಸಿಿ ಗೆ ಮ್ರಾಠರ ಆಾಂತರಿಕ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಪಾ ವೇಶಿಸ್ಲು ಅವಕಾಶ ನೋಡ್ಡದ 

ಸಂಗತ. 

a) ಬ್ರಾ ಟಿೋಷ್ ರೆಸಿಡ್ಡನಸ ಯ ಮೇಲ್ಮ ಪೇಶ್ಾ ಯ ದಾಳಿ 

b) ರಘೋಬ್ನ್ನ ಬ್ರಾ ಟಿಷರ ಬೆಾಂಬ್ಲ ಕೋರಿದುದ  

c) ಬ್ರಾ ಟಿಷರಾಂದಿಗಿನ ಸ್ವಲಾಬ ಯ್ ಒಪಪ ಾಂದ 

d) ಪೇಶಿ್ವ  ಬಿರ ಟಿಷರ ಸಹಯ ಯಾಚಿಸಿದುು  

9. ಬ್ರಾ ಟಿಷರು ಶಿವ್ಯಜಿಯ ವಂಶಸ್ಥ  ಪಾ ತಾಪಸಿಾಂಹನ್ನನ  ಸ್ಣಣ  ರಾಜಾ  ಸ್ತಾರಾದಲಿ್ಲ  

ಪಾ ತಷ್ಯಾ ಪಿಸಿ, ಮ್ರಾಠರ ಸ್ವಾಂಪಾ ದಾಯಕ ಮುಖಂಡನ್ಯಗಿಸುವ ಮೂಲಕ. 
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a) ಮ್ರಾಠ ನ್ಯಯಕರ ವಿಶ್ವಾ ಸ್ವನ್ನನ  ಗಳಿಸಿದರು. 

b) ಎಲಿಾ  ಮ್ರಾಥ ಮ್ನೆತನಗಳನ್ನನ  ಒಗ್ಗೂ ಡ್ಡಸಿದರು. 

c) ಮೊಗಲರ ವಿರುದಧ  ಮ್ರಾಠರನ್ನನ  ಸಂಘಟಿಸಿದರು 

d) ಮರಾಠರ ತೋವ್ರ  ಪರ ತರೋಥವ್ನ್ನನ  ನ್ಸಗರ ಹಿಸಿದರು. 

10. ಇಾಂಗಿಿ ೋಷರಿಗೆ ಬಂಗಾಳ ಪಾಾ ಾಂತಾ ದ ಮೇಲ್ಮ ಸಂಪೂಣತ ರಾಜಕೋಯ ನಯಂತಾ ಣ 

ಸ್ವಧಿಸ್ಲು ಸ್ಹಯ ಮಾಡ್ಡದ ಯುದಧ ಗಳು. 

a) ಕನ್ಯತಟಿಕ್ ಯುದಧ ಗಳು 

b) ಪ್ರಲ ಸಿ ಮತ್ತತ  ಬ್ಕಿಾರ್ ರ್ದನ್ಗಳು 

c) ಆಾಂಗಿ್ೋ ಮ್ರಾಠ ಯುದಧ ಗಳು 

d) ಆಾಂಗಿ್ೋ ಸಿಖ್ ಯುದಧ ಗಳು 

11. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಯುರೋಪಿನ ದೇಶಗಳ ಶಕತ  ಕಡ್ಡಮೆ ಮಾಡಲು ಇಾಂಗಿಿ ೋಷರಿಗೆ 

ಸ್ಹಯ ಮಾಡ್ಡದ ಯುದಧ ಗಳು. 

a) ರ್ರ್ನಕಟಿಕ್ ಯುದಧ ಗಳು 

b) ಪಿಾಸಿ ಮ್ತುತ  ಬ್ಕಾಸ ರ್ ಕದನಗಳು 

c) ಆಾಂಗಿ್ೋ ಮ್ರಾಠ ಯುದಧ ಗಳು 

d) ಆಾಂಗಿ್ೋ ಸಿಖ್ ಯುದಧ ಗಳು 

12. ವ್ಯಯುವಾ  ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಇಾಂಗಿಿ ೋಷರಿಗೆ ತೋವಾ  ಪಾ ತರೋಧ ತೋರಿದವರು. 

a) ಹೈದರಾಲ್ಲ ಮ್ತುತ  ಟಿಪ್ಪಪ  

b) ಮ್ರಾಠರು 

c) ಸಿಖ್ಖ ರು 

d) ಮೊಘಲರು 

13. 19ನೇಯ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ  ಸಿಖ್ಖ ರನ್ನನ  ಸಂಘಟಿಸಿದವನ್ನ 

a) ರಣಜಿೋತ್ ಸಿಾಂಗ್ 
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b) ದುಲ್ಲೋಪ್ ಸಿಾಂಗ್ 

c) ಗುಲಾಬ್ ಸಿಾಂಗ್ 

d) ಪಾ ತಾಪಸಿಾಂಹ 

14. ಪಂಜಾಬ್ನ್ನನ  ಬ್ರಾ ಟಿಷ್ ಸ್ವಮಾಾ ಜಾ ದಲಿ್ಲ  ವಿಲ್ಲೋನ ಮಾಡಕಾಂಡವರು. 

a) ಲಾಡ್ತ ವೆಲಿ್ಮ ಸಿಿ  

b) ಲಾಡ್ತ ಕಾನ್ತ ವ್ಯಲ್ಲಸ್ 

c) ಲ್ಫಡ್ಕ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ 

d) ಲಾಡ್ತ ಲ್ಲಟಟ ನ್ 

15. ಪೇಶ್ಾ  2ನೇ ಬ್ಬಜಿರಾವ್ ಸ್ಹಯಕ ಸೈನಾ  ಪದಧ ತಗೆ ಸ್ಹಿ ಹಕದ ಒಪಪ ಾಂದ. 

a) ಸ್ವಲ್ಬ್ಬಯ್ 

b) ಬೆಸಿಿ ನ್ 

c) ಲಾಹೋರ್ 

d) ನರಂತರಮೈತಾ  

16. ಮ್ರಾಠ ಮ್ನೆತನಗಳು ಪೇಶ್ಾ  ಮಾಡ್ಡಕಾಂಡ ಬೆಸಿಸ ನ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನನ  ತೋವಾ ವ್ಯಗಿ 

ವಿರೋಧಿಸಿದವು. ಏಕ್ಕಾಂದರೇ, ಪೇಶ್ಾ ಯು ಬೆಸಿಸ ನ್ ಒಪಪ ಾಂದಕೆ್ಕ  ಸ್ಹಿ ಹಕುವ ಮೂಲಕ. 

a) ಅಧತ ರಾಜಾ  ಬ್ರಾ ಟಿಷರಿಗೆ ನೋಡ್ಡದನ್ನ. 

b) ಸಹಯರ್ ಸೈನ್ಯ  ಪದಧ ತ ಒಪಿಪ ದನ್ನ. 

c) ಪೇಶ್ಾ  ಹುದೆದ ಯಾಂದ ನವೃತತ  ಪಡೆದನ್ನ. 

d) ಮ್ರಾಠ ಮ್ನೆತನಗಳನ್ನನ  ರದುದ ಗ್ಳಿಸಿದನ್ನ. 

17. 2ನೇ ಬ್ಬಜಿರಾಯನ್ನ ಸ್ಹಯಕ ಸೈನಾ  ಪದಧ ತಗೆ ಒಳಪಡಲು ಕಾರಣ. 

a) ಹೋಳೆರನ್ ಸೈನ್ಯ  ಪೇಶಿ್ವಯನ್ನನ  ಸ್ಕೋಲಿಸಿತ್ತ. 

b) ಮ್ರಾಠ ಮ್ನೆತನಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಘಷತವಿತುತ . 

c) ಪೇಶ್ಾ  ಸೈನಾ ವನ್ನನ  ಲಾಡ್ತ ವೆಲಿ್ಮ ಸಿಿ  ಸ್ಕೋಲ್ಲಸಿದನ್ನ. 
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d) ಮೊಗಲರು ಪೇಶ್ಾ ಯನ್ನನ  ಸ್ಕೋಲ್ಲಸಿದನ್ನ. 

18. ಮ್ರಾಠ ಮ್ನೆತನಗಳು ತಮೆ್  ಘನತೆಯನ್ನನ  ಉಳಿಸಿಕಳಳ ಲು ಮಾಡ್ಡದ ಕಾಯತ. 

a) ಪೇಶ್ಾ  ಸ್ಹಯಕ ಸೈನಾ  ಪದಧ ತ ಒಪಿಪ ದನ್ನ. 

b) ಮ್ರಾಠ ಮ್ನೆತನಗಳು ಒಗ್ಗೂ ಡ್ಡದವು. 

c) ಮೂರನೇ ಆಾಂಗ್ಲ ೋ ಮರಾಠ ಯುದಧ  ನ್ಡೆಯಿತ್ತ. 

d) ಪಾ ತಾಪಸಿಾಂಹನ್ನ ಮ್ರಾಠರ ರಾಜನ್ಯದನ್ನ. 

19. ಇದು ಲಾಹೋರ್ ಒಪಪ ಾಂದದ ಪರಿಣಾಮ್. 

a) ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ ವ್ಯಯತು. 

b) ರೆಸಿಡೆಾಂರ್ಟ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ ನೈಜ ಆಡಳ್ವತಗಾರ 

c) ರಣಜಿೋತ್ ಸಿಾಂಗ್ ಸ್ವವು 

d) ಬ್ರಾ ಟಿಷರಿಗೆ ಕಾಶೆಿ ೋರವು ದೊರಕತು. 

20. ಹಿಾಂದ್ದ, ಮುಸ್ಲೆಾ ನ ಮ್ತುತ  ಸಿಖ್ಖ ರೆಲಿರೂ ಸೇರಿ ಬ್ರಾ ಟಿಷರ ವಿರುದಧ  ಒಗೂಟ್ಟಟ ಗಿ 

ಹೋರಡ್ಡದ ಯುದಧ . 

a) ಕನ್ಯತಟಿಕ್ ಯುದಧ ಗಳು 

b) ಪಿಾಸಿ ಮ್ತುತ  ಬ್ಕಾಸ ರ್ ಕದನಗಳು 

c) ಆಾಂಗಿ್ೋ ಮ್ರಾಠ ಯುದಧ ಗಳು 

d) ಆಾಂಗ್ಲ ೋ ಸಿಖ್ ಯುದಧ ಗಳು 
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3. ಬಿರ ಟಿಷ್ ಆಳಿ್ವಕ್ಕಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ನ್ಯಗರಿೋಕ ಸೇವ್ಯ ವಾ ವಸಥ ; ಕಲೆತಾತ ದಲಿ್ಲ  ಫೋಟ್ತ ವಿಲ್ಲಯಂ ಕಾಲೇಜು; ವಾ ವಸಿಥ ತ 

ಪೋಲ್ಲಸ್ (ಎಸ್.ಪಿ ಹುದೆದ )- ಇದೆಲಿವನ್ನನ  ಜಾರಿ ತಂದವನ್ನ. 

a) ಲ್ಫಡ್ಕ ಕಾನ್ಕ ವಾಲಿಸ್ 

b) ವ್ಯರನ್ ಹೇಸಿಟ ಾಂಗ್ಸ  

c) ಲಾಡ್ತ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ 

d) ವಿಲ್ಲಯಂ ಬೆಾಂಟಿಾಂಕ್ 

2. ಜಿಲಿ್ಮ ಗೆ 2 ಬ್ಗೆಯ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯ ಜಾರಿ; ಆಧುನಕ ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ  ಉತೆತ ೋಜನ ನೋಡ್ಡದವರು. 

a) ಲಾಡ್ತ ಕಾನ್ತ ವ್ಯಲ್ಲಸ್ 

b) ವಾರನ್ ಹೇಸಿಟ ಾಂಗಿ್  

c) ಲಾಡ್ತ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ 

d) ವಿಲ್ಲಯಂ ಬೆಾಂಟಿಾಂಕ್ 

3. ಕಲೆತಾತ , ಬ್ಬಾಂಬೆ ಮ್ತುತ  ಮ್ದಾಾ ಸ್ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ  ವಿದಾಾ ಲಯ ಸ್ವಥ ಪಿಸಿದವರು; ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಚಾಲ್ಸ ತ ವುಡ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ; ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ವವತತಾ ಕರಣ ಮಾಡ್ಡದವರು. 

a) ಲಾಡ್ತ ಕಾನ್ತ ವ್ಯಲ್ಲಸ್ 

b) ವ್ಯರನ್ ಹೇಸಿಟ ಾಂಗ್ಸ  

c)   

d) ವಿಲ್ಲಯಂ ಬೆಾಂಟಿಾಂಕ್ 

4. ಭಾರತೋಯ ಪೋಲ್ಲಸ್ ಕಾಯ್ದದ / ಐಪಿಸಿ ಜಾರಿಯಾದ ವಷತ. 

a) 1833 
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b) 1861 

c) 1961 

d) 1793 

5. ಸೈನಕ ವಾ ವಸಥ ಯ ಮ್ರು ವಿನ್ಯಾ ಸ್ಗ್ಳಿಸಿದ ಶಿಫ್ರರಸುಸ  ಸ್ಮಿತಯ ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಯಾರು. 

a) ಪಿೋಲ್ 

b) ಚಾಲ್ಸ ತ ಮೆಟಕಾಫ್ 

c) ಲಾಡ್ತ ಮೆಕಾಲ್ಮ 

d) ಚಾಲ್ಸ ತ ವುಡ್ 

6. ಇದು ಭಾರತದ ಆಧುನಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ತಳಹದಿ. 

a) ಮೆಕಾಲ್ಮ ವ್ರದಿ 

b) ಚಾಲ್ಸ ತ ವುಡ್ ವರದಿ 

c) ವೇಲ್ ವರದಿ 

d) ಚಾಲ್ಸ ತ ಮೆಟ್ಕಾಫ್ ವರದಿ 

7. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  1853 ರವರಿಗೆ ನ್ಯಗರಿಕ ಸೇವೆಯ ಎಲಿ  ನೇಮ್ಕಾತಗಳನ್ನನ . 

a) ಭಾರತೋಯ ರಾಜರು ಮಾಡುತತ ದದ ರು. 

b) ಇಾಂಗಿೆ ಾಂಡ್ಡನ ರಾಣಿ ಮಾಡುತತ ದದ ಳು 

c) ಭಾರತದ ಗವನತರ್ ಜನರಲ್ ಮಾಡುತತ ದದ ನ್ನ 

d) ಕಂಪನ್ಸಯ ನ್ಸರ್ದಕಶರ್ರು ಮಾಡುತತ ದು ರು. 

8. “ದೇಹದಿಾಂದ ಮಾನವರಾಗಿ, ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಬುದಿಧ ಯಲಿ್ಲ  ಇಾಂಗಿಿ ೋಷ್ರಾಗುವ ವಗತ” 

ಸೃಷಿಟ ಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡಬೇಕು. ಎಾಂದವರು. 

a) ಮೆಕಾಲ್ಮ 

b) ಚಾಲ್ಸ ತ ವುಡ್ 

c) ವಿಲ್ಲಯಂ ಬೆಾಂಟಿಾಂಕ್ 

d) ಚಾಲ್ಸ ತ ಮೆಟ್ಕಾಫ್ 
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9. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಬ್ರಾ ಟಿಷರು ವಾ ವಸಿಥ ತ ಪಲ್ಲೋಸ್ ವಾ ವಸಥ ಯನ್ನನ  ರೂಪಿಸಿದದ ರು. ಏಕ್ಕಾಂದರೆ. 

a) ಸೈನಕ ಪೂರಕವ್ಯಗಿ ಕಾಯತವನ್ನನ  ನವತಹಿಸ್ಲು. 

b) ಆಾಂತರಿರ್ ಶಾಂತ ಸುವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯನ್ನನ  ಕಾಪ್ರಡಲ್ಬ. 

c) ದೇಶಿಯ ರಾಜರನ್ನನ  ನಯಂತಾ ಸ್ಲು 

d) ಕಂಪನಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ನಯಂತಾ ಸ್ಲು. 

10. ಬ್ರಾ ಟಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ್ವ್ಯಗಿ ಜೆ.ಎಸ್.ಮಿಲ್, ರೂಸ್ಕೋ, ಮಾಾಂಟೆಸೆ್ಕ ೋ 

ಮುಾಂತಾದವರ ಚ್ಚಾಂತನೆಗಳು ಭಾರತೋಯ ವಿದಾಾ ವಂತರಲಿ್ಲ . 

a) ಆಲೋಚ್ರ್ನ ರ್ರ ಮದಲಿಲ  ರ್ನವಿನ್ಯ ತೆ ತಂದವು 

b) ಕಾಾ ಾಂತಕಾರಿ ಚ್ಚಾಂತನೆಗಳನ್ನನ  ತಂದವು 

c) ಆಲ್ೋಚನ್ಯಕಾ ಮ್ವನ್ನನ  ದಾರಿ ತಪಿಪ ಸಿದವು 

d) ರಾಷಿಟ ರೋಯತೆಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸಿದವು. 

11. ಭಾರತೋಯರಲಿ್ಲ  ರಾಷಿಟ ರೋಯತೆಯನ್ನನ  ಮೂಡ್ಡಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ. 

a) ಸೈನಕ ಸುಧಾರಣೆ 

b) ಶೈಕ್ಷಣಿರ್ ಸುಧಾರಣೆ 

c) ನ್ಯಾ ಯಾಾಂಗ ಸುಧಾರಣೆ 

d) ಪಲ್ಲೋಸ್ ವಾ ವಸಥ ಯ ಸುಧಾರಣೆ 

12. ವಿಲ್ಲಯಂ ಬೆಾಂಟಿಾಂಕನಾಂದ ‘ಗೌನತರ್ ಜನರಲ್ ಕಾಯಾತಾಂಗ ಸ್ಭೆ’ಗೆ ನೇಮ್ಕವ್ಯದ 

ಕಾನೂನ್ನ ಸ್ದಸ್ಾ . 

a) ಚಾಲ್ಸ ತ ವುಡ್ 

b) ಚಾಲ್ಸ ತ ಗಾಾ ಾಂಡ್ 

c) ಲ್ಫಡ್ಕ ಮೆಕಾಲ್ಮ 

d) ಪಿೋಲ್ 

13. ಲಾಡ್ತ ಮೆಕಾಲ್ಮ ಅವರು ನೋಡ್ಡದ ಮೆಕಾಲ್ಮ ವರದಿಯಾಂದಾದ ಸುಧಾರಣೆ. 
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a) ಆಧುನ್ಸರ್ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ 

b) ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ನ್ಯಾ ಯಾಾಂಗ ಸುಧಾರಣೆ 

c) ನೂತನ ಪಲ್ಲೋಸ್ ವಾ ವಸಥ  

d) ಸೈನಕ ವಾ ವಸಥ ಯಲಿ್ಲ  ಬೃಹತ್ ಬ್ದಲಾವಣೆ. 

14. ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಇಾಂಗಿಿ ೋಷ್ ಭಾಷೆ ಒಾಂದು ಮಾಧಾ ಮ್ವ್ಯಗಿ ಬ್ಳಕ್ಕಯಾಗಲು 

ಪಾಾ ರಂಭವ್ಯದದುದ . 

a) 1830 

b) 1930 

c) 1730 

d) 1857 

15. ಲಾಡ್ತ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿಯು ಕಲೆತಾತ , ಬ್ಬಾಂಬೆ ಮ್ತುತ  ಮ್ದಾಾ ಸ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ 

ಸ್ವಥ ಪಿಸ್ಲು ಮುಖ್ಾ  ಕಾರಣ. 

a) ಚಾಲಿ್ಕ ವುಡ್ ವ್ರದಿ. 

b) ಲಾಡ್ತ ಮೆಕಾಲ್ಮ ವರದಿ 

c) ಪಿೋಲ್ ರವರ ವರದಿ 

d) ಚಾಲ್ಸ ತ ಗಾಾ ಾಂಡ್ ವರದಿ. 

16. ಬ್ರಾ ಟಿಷರು "ಹಿಾಂದುಸ್ವತ ನ ದಲಿ್ಲರುವ ಪಾ ತಯೊಬ್ಬ  ಮೂಲನವ್ಯಸಿ ಭಾ ಷಟ " ಎನನ ಲು 

ಮುಖ್ಾ  ಕಾರಣ. 

a) ಭಾರತೋಯರಿಗೆ ಉನ್ನ ತ ದರ್ಜಕಯ ಹುದ್ದು ಗಳನ್ನನ  ಕಡುವುದನ್ನನ  

ತಪಿಪ ಸುವುದು. 

b) ಭಾರತೋಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾ ಷಟ  ರಾಗಿದದ ರು. 

c) ಇಾಂಗಿಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾ ಷಟ  ರಾಗಿದದ ರು. 

d) ನ್ಯಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು. 

17. “ಹಿಾಂದುಸ್ವತ ನದಲಿ್ಲರುವ ಪಾ ತಯೊಬ್ಬ  ಮೂಲನವ್ಯಸಿ ಭಾ ಷಟ ” ಎಾಂದವನ್ನ. 
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a) ಲ್ಫಡ್ಕ ಕಾನ್ಕ ವಾಲಿಸ್ 

b) ವ್ಯರನ್ ಹೇಸಿಟ ಾಂಗ್ಸ  

c) ಲಾಡ್ತ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ 

d) ವಿಲ್ಲಯಂ ಬೆಾಂಟಿಾಂಕ್ 

18. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಏಕತೆಯನ್ನನ  ಮೂಡ್ಡಸ್ಲು ಪಾ ಯತನ  ಮಾಡ್ಡದ ವಿಷಯ. 

a) ಸೈನಕ ಸುಧಾರಣೆ 

b) ಶೈಕ್ಷಣಿರ್ ಸುಧಾರಣೆ 

c) ನ್ಯಾ ಯಾಾಂಗ ಸುಧಾರಣೆ 

d) ಪಲ್ಲೋಸ್ ವಾ ವಸಥ ಯ ಸುಧಾರಣೆ 

19. 1773ರ ಬ್ರಾ ಟಿಷ್ (ರೆಗುಾ ಲೇಟಿಾಂಗ್)ಕಾಯ್ದದ ಯ ಮುಖ್ಾ  ಉದೆದ ೋಶ. 

a) ಭಾರತೋಯರ ನಯಂತಾ ಣ 

b) ಭಾರತದ ಸುಧಾರಣೆ 

c) ಕಾನೂನ್ನ ಸುವಾ ವಸಥ  ಕಾಪಾಡುವುದು 

d) ಬಿರ ಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಸಯಂತರ ಣ 

20. ಬ್ರಾ ಟಿೋಷ್ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ನ್ಯಾ ಯಂಗ ವಾ ವಸಥ ಯ ಅಾಂತಮ್ ಮುಖ್ಾ ಸ್ಥ ರು. 

a) ಭಾರತೋಯ ಶ್ವಸ್ತ ರಗಳು 

b) ಮುಸಿಿಾಂ ಷರಿಯತ್ 

c) ಕಾಜಿಗಳು ಮ್ತುತ  ರಾಜರು 

d) ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
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4. ರ್ರ್ನಕಟರ್ದಲಿಲ  ಬಿರ ಟಿಷ್ ಆಳಿ್ವಕ್ಕಗೆ ಪರ ತರೋಧಗಳು 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಬ್ರಾ ಟಿಷ್ರ ಕುತಂತಾ  ಮೊದಲು ಅರಿತು ಸ್ಾ ತಂತಾ  ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಸಿದ ಮೊದಲ ವಾ ಕತ . 

a) ದೊಾಂಡ್ಡಯಾವ್ಯಘ್ 

b) ಟಿಪ್ಪಪ  ಸುಲಾತ ನ್ 

c) ಹೈದರಾಲಿ 

d) ಔರಂಗಜೇಬ್ 

2. ಈ ಒಪಪ ಾಂದದ ಮೂಲಕ 3ನೇ ಆಾಂಗಿ್ೋ ಮೈಸೂರು ಯುದಧ  ಮುಕಾತ ಯವ್ಯಯತು. 

a) ಮ್ದಾಾ ಸ್ ಒಪಪ ಾಂದ 

b) ಮಂಗಳೂರು ಒಪಪ ಾಂದ 

c) ಸ್ವಲ್ ಬ್ಬಯ್ 

d) ಶಿರ ೋರಂಗ ಪಟಟ ಣ ಒಪಪ ಾಂದ 

3. ಈ ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ಮೈಸೂರು ಸೈನಾ  ಪೂಣತ ಪಾ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಿತು. 

a) 1ನೇ ಆಾಂಗಿ್ೋ ಮೈಸೂರು ಯುದಧ  

b) 2ನೇ ಆಾಂಗ್ಲ ೋ ಮೈಸೂರು ಯುದಧ  

c) 3ನೇ ಆಾಂಗಿ್ೋ ಮೈಸೂರು ಯುದಧ  

d) 4ನೇ ಆಾಂಗಿ್ೋ ಮೈಸೂರು ಯುದಧ  

4. ‘ಹುಲ್ಲ' ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಪ ಟಟ  ನ್ಯಯಕ. 

a) ದಾಂಡಿಯಾ ವಾಘ್ 

b) ವಿೋರಪಪ  

c) ಹೈದರಾಲ್ಲ 
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d) ಕತ್ತತ ರು ಚೆನನ ಮೆ್  

5. ದೊಾಂಡ್ಡಯಾವ್ಯಘ್ ಹತೆಾ ಯಾದ ಸ್ಥ ಳ 

a) ಯಾಪಲಪ್ಲರವಿ 

b) ಚನನ ಗಿರಿ 

c) ಹಲಗಲ್ಲ 

d) ಕೋನ್ಗಲ್ 

6. ರಾಣಿ ಚೆನನ ಮೆ್  ಬ್ರಾ ಟಿಷರ ವಿರುದಧ  ಹೋರಾಡಲು ಮುಖ್ಾ  ಕಾರಣ. 

a) ದತ್ತತ  ಪುತರ  ಹಕೆ್ಕ  ರದಧ ತ 

b) ಬ್ರಾ ಟಿಷರಿಾಂದ ಸ್ವಾ ತಂತಾ  

c) ಮ್ಗನನ್ನನ  ರಕಿ ಸ್ಲು 

d) ಕಪಪ  ಕಡಲು ಹಿಾಂದೆಟು 

7. ಇವರ ವಾ ಕತ ತಾ  ತಳಿಯಲು ಮೌಖಿಕ ಆಧಾರ /ಲಾವಣಿಯೇ ಮೂಲಾಧಾರ. 

a) ದೊಾಂಡ್ಡಯಾ ವ್ಯಗ್ 

b) ಸಂಗ್ಳಿ್ವರಾಯಣಣ  

c) ವೆಾಂಕಟಪಪ ನ್ಯಯಕ 

d) ಕಪಪ ಳದ ವಿೋರಪಪ  

8. ಬ್ರಾ ಟಿಷರ ವಿರುದಧ  ದಂಗೆ ಎದದ  ವಿೋರಪಪ ನ ಸ್ಥ ಳ. 

a) ಕಡಗು 

b) ಸುರಪ್ಪರ 

c) ಅಮ್ರಸುಳಾ  

d) ಕಪಪ ಳ 

9. ಹಲಗಲ್ಲ ಬೇಡರ ದಂಗೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ. 

a) ಬ್ರಾ ಟಿಷರ ಹೆಚ್ಚು  ತೆರಿಗೆ 
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b) ದತುತ  ಮ್ಕೆಳ ಹಕೆಲಿ  ನೋತ 

c) ಸ್ವಾ ತಂತಾ ದ ಆಸ 

d) ಶಸತ ರ  ಬ್ಳಕ್ಕಯ ನ್ಸಬ್ಕಾಂದ ಕಾಯ್ದು  

10. ಭಾರತದ ಇತಹಸ್ದಲಿ್ಲ  18ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನನ  ಈ ರಿೋತ ಹೆಸ್ರಾಗಿದೆ. 

a) ಧಾಮಿತಕ ಸುವಣತಯುಗ 

b) ಆಧುನಕ ಯುಗ 

c) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸ್ಮ್ಸಾ ಗಳ ಯುಗ 

d) ರಾಜಕೋಯ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಶತಮಾನ್ 

11. ಕತ್ತತ ರನ್ನನ  ರಾಣಿಚೆನನ ಮೆ್ ಳಿಾಂದ ಗೆದುದ ಕಾಂಡ ಬ್ರಾ ಟಿೋಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ. 

a) ಮೆಢೋಸ್ ಟೇಲರ್ 

b) ಥಾಾ ಕರೆ 

c) ರ್ನ್ಕಲ್ ಡಿೋಕ್ 

d) ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ 

12. ಪಾ ಸಿದಧ ವ್ಯದ ಹಲಗಲ್ಲ ಬೇಡರ ಸ್ಥ ಳವಿರುವ ಜಿಲಿ್ಮ . 

a) ದಾವಣಗೆರೆ 

b) ಬ್ಳ್ಳಳ ರಿ 

c) ಬಾಗಲ್ಕೋಟೆ 

d) ಬ್ರಜಾಪ್ಪರ. 

13. ಇತಹಸ್ ಪಾ ಸಿದಧ  'ಸುರಪ್ಪರ' ಇರುವ ಜಿಲಿ್ಮ . 

a) ದಾವಣಗೆರೆ 

b) ಬ್ಳ್ಳಳ ರಿ 

c) ಬ್ಬಗಲಕೋಟೆ 

d) ಯಾದಗಿರಿ. 
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14. ಕತ್ತತ ರಿನ ಬಂಡಾಯದ ನ್ಯಯಕರು. 

a) ಚೆನ್ನ ಮೆ  

b) ವೆಾಂಕಟಪಪ  ನ್ಯಯಕ 

c) ವಿೋರಪಪ  

d) ಹೈದರಲ್ಲ 

15. ಹೈದರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ  ಬಂದಾಗ ಇದದ  ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು. 

a) ಇಮೆ ಡಿ ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್. 

b) ಮುಮೆ್ಡ್ಡ ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 

c) ಜಯಚಾಮ್ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 

d) ಚ್ಚಕೆದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್. 

16. ಒಾಂದನೇ ಆಾಂಗಿ್ೋ ಮೈಸೂರು ಯುದಧ ವನ್ನನ  ಅಾಂತಾ ಗ್ಳಿಸಿದ ಒಪಪ ಾಂದ. 

a) ಮದ್ರರ ಸ್ ಒಪಪ ಾಂದ 

b) ಮಂಗಳೂರು ಒಪಪ ಾಂದ 

c) ಸ್ವಲ್ ಬ್ಬಯ್ 

d) ಶಿಾ ೋರಂಗ ಪಟಟ ಣ ಒಪಪ ಾಂದ 

17. ಭಾರತದ ಇತಹಸ್ದಲಿ್ಲ  18ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನನ  ಸ್ಮ್ಸಾ ಗಳ ಶತಮಾನ ಎನನ ಲು 

ಕಾರಣ. 

a) ಮೊಘಲ್ ಚ್ರ್ರ ವ್ತಕ ಔರಂಗ್ ಜೇಬ್ ಮರಣ 

b) ಪಿಾಸಿ ಕದನದಲಿ್ಲ  ಭಾರತೋಯರ ಸ್ಕೋಲು 

c) ಬ್ಕಾಸ ರ್ ಕದನದಲಿ್ಲ  ಸಂಯುಕತ  ಸೈನಾ ದ ಸ್ಕೋಲು 

d) ಪಾ ಥಮ್ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಸಂಗಾಾ ಮ್ದ ವಿಫಲತೆ. 

18. 18ನೇಯ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ  ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜಕೋಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲ್ಮ 

ದುಷಪ ರಿಣಾಮ್ವನ್ನನ  ಬ್ರೋರಿದ ಘಟನೆ. 
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a) ಹೈದರಾಲ್ಲ ಮ್ತುತ  ಟಿಪ್ಪಪ ವಿನ ಏಳಿಗೆ 

b) ಸ್ಹಯಕ ಸೈನಾ  ಪದಧ ತ ಯನ್ನನ  ಒಪಿಪ ಕಾಂಡ್ಡದುದ  

c) ಚಿರೆ್ರ್ದವ್ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಮರಣ 

d) ಆಾಂಗಿ್ೋ ಮ್ರಾಠ ಯುದಧ ಗಳು. 

19. ಅಮ್ರಸುಳಾ  ಬಂಡಾಯ ಮೂಲತಃ. 

a) ಕಾಮಿತಕ ಬಂಡಾಯ 

b) ರೈತ ಬಂಡಾಯ 

c) ಸೈನಕ ಬಂಡಾಯ 

d) ರಾಜಾ  ಬಂಡಾಯ 

20. ಕಡಗಿನಲಿ್ಲ  ಸ್ಶಸ್ತ ರ ಬಂಡಾಯವನ್ನನ  ಸಂಘಟಿಸಿದವರು. 

a) ಸಿ್ ಮಿ ಅಪರಂಪರ, ರ್ಲ್ಫಯ ಣಸಿ್ ಮಿ, ಪುಟಟ ಬ್ಸಪಪ  

b) ವೆಾಂಕಟಪಪ  ನ್ಯಯಕ, ರಾಯಣಣ , ವಿೋರಪಪ  

c) ಕತ್ತತ ರ ಚನನ ಮೆ್ , ವಿೋರಪಪ , ಪ್ಪಟಟ ಬ್ಸ್ಪಪ  

d) ಸ್ವಾ ಮಿ ಅಪರಂಪಾರ, ಟಿಪ್ಪಪ ಸುಲಾತ ನ್, ಹೈದರಾಲ್ಲ 
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5. ಸ್ಮಾಜಿರ್ ಮತ್ತತ  ಧಾಮಿಕರ್ ಸುಧಾರಣಾ ಚ್ಳುವ್ಳ್ವಗಳು 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಬ್ರಳಿಯರ ಮೇಲ್ಲನ ಹರೆ ಸಿದಾಧ ಾಂತದ ನೈಜ ಅಥತ. 

a) ಬಿಳ್ವಯರು ಶ್ವರ ೋಷಠ  

b) ಭಾರತೋಯರನ್ನನ  ನ್ಯಗರಿಕರನ್ಯನ ಗಿಸುವ ಹರೆ ಬ್ರಾ ಟಿಷರದು 

c) ಬ್ರಾ ಟಿಷರು ದೇಶ ಆಳುವುದು ಕಷಟ  

d) ಭಾರತೋಯರನ್ನನ  ಆಳುವುದು ಬ್ರಾ ಟಿಷರಿಗೆ ಹರೆ 

2. ಸ್ತಪದಧ ತಯನ್ನನ  ರಾಮ್ಮೊೋಹನ್ರಾಯರು 1829ರಲಿ್ಲ  ಇವರ ಬೆಾಂಬ್ಲದಿಾಂದ 

ಕಾನೂನ್ನ ಮಾಡ್ಡಸಿ ನಷೇದಿಸಿದರು. 

a) ವಿಲಿಯಂ ಬೆಾಂಟಿಾಂಕ್ 

b) ಕಾನತವ್ಯಲ್ಲೋಸ್ 

c) ಲಾಡ್ತ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ 

d) ಲಾಡ್ತ ವೆಲಿ್ಮ ಸಿಿ  

3. ಇವರು ಮೂತತ ಪೂಜೆಯನ್ನನ  ತರಸೆ್ ರಿಸ್ಲ್ಲಲಿ . 

a) ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ 

b) ರಾಮಕೃಷಣ  ಪರಮಹಂಸ 

c) ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೊೋಹನ್ರಾವ್ 

d) ಸ್ವಾ ಮಿ ದಯಾನಂದ ಸ್ರಸ್ಾ ತ 

4. ‘ವೇದಗಳಿಗೆ ಮ್ರಳಿ’ ಘೋಷಣೆ/ ಶುದಿಧ  ಚಳುವಳಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತತ. 

a) ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ 

b) ರಾಮ್ಕೃಷಣ  ಪರಮ್ಹಂಸ್ 
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c) ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೊೋಹನ್ರಾವ್ 

d) ಸಿ್ ಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸಿ ತ 

5. ಇವರು ಭಾರತದ ಪ್ಪನರುತಾಥ ನ(ರಿನೈಸ್ವನಸ )ವ್ಯದಿ ಎನಸಿದವರು. 

a) ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ 

b) ರಾಮ್ಕೃಷಣ  ಪರಮ್ಹಂಸ್ 

c) ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೊೋಹನ್ರಾವ್ 

d) ಸಿ್ ಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸಿ ತ 

6. ಇವರು ಆಯತಸ್ಮಾಜ / ದಯಾನಂದ ಸ್ರಸ್ಾ ತಯವರಿಾಂದ ಪಾ ಭವಿತರಾಗಿದದ ರು. 

a) ಮ್ಹತೆ ಗಾಾಂಧಿ 

b) ಲ್ಫಲ್ಫಲ್ಜಪತ್ ರಾಯ್ 

c) ರವಿೋಾಂದಾ ನ್ಯಥ ಠಗ್ಗರ್ 

d) ಡಾ|| ಬ್ರ.ಆರ್ ಅಾಂಬೆಡೆ ರ್ 

7. ಜ್ಾ ೋತ ಭಾಪ್ಪಲ್ಮ ಬ್ರೆದ ಪ್ಪಸ್ತ ಕ. 

a) ಗುಲ್ಫಮಗಿರಿ 

b) ಕೌಮುದಿ ಮ್ಹೋತಸ ವ 

c) ನೂಾ  ಇಾಂಡ್ಡಯಾ 

d) ಜಾಾ ನಯೊೋಗ 

8. ಸ್ತಾ  ಶೋಧಕ ಸ್ಮಾಜ/ಜ್ಾ ೋತ ಬ್ಬಪ್ಪಲ್ಮಯವರಿಾಂದ ಪ್ಲಾ ೋರಣೆ ಪಡೆದವರು. 

a) ಮ್ಹತೆ ಗಾಾಂಧಿ 

b) ಲಾಲಾಲಜಪತ್ ರಾಯ್ 

c) ರವಿೋಾಂದಾ ನ್ಯಥ ಠಗ್ಗರ್ 

d) ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಾಂಬೆಡೆರ್ 

9. ಭಾರತೋಯರಿಗೆ ವೈಜಾಾ ನಕ ದೃಷಿಟ ಕೋನ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಪಠಾ ರಚನೆಗೆ ಪಾ ಯತನ ಸಿದವರು. 
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a) ಮ್ಹತೆ ಗಾಾಂಧಿ 

b) ಲಾಲಾಲಜಪತ್ ರಾಯ್ 

c) ರಾಮ್ಕೃಷಣ  ಪರಮ್ಹಂಸ್ 

d) ಹೆಸಿರ  ವಿವಿಯನ್ ಡಿರೋಜಿಯೋ 

10. ಭಾರತ ಪ್ಪನರುಜಿಜ ೋವನದ ಜನಕ/ ಆಧುನಕ ಭಾರತದ ಹರಿಕಾರ/ ಭಾರತೋಯ 

ರಾಷಿಟ ರೋಯತೆಯ ಪಾ ಭಾವಿ/ ಇಾಂಗಿಿ ೋಷ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ  ಒತುತ  ನೋಡ್ಡದವರು. 

a) ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ 

b) ರಾಮ್ಕೃಷಣ  ಪರಮ್ಹಂಸ್ 

c) ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೊೋಹನ್ರಾವ್ 

d) ಸ್ವಾ ಮಿ ದಯಾನಂದ ಸ್ರಸ್ಾ ತ 

11. ಭಾರತದ ಸ್ವಾಂಸೆ್ ೃತಕ ಹಿರಿಮೆ ವಿಶಾ ದಾದಾ ಾಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿ, ಯುವಕರ ಪ್ಲಾ ೋರಕಶಕತ  ಎಾಂದೆ 

ಪಾ ಸಿದಧ ರಾದವರು. 

a) ಆನಬೆಸಾಂಟ್ 

b) ದಯಾನಂದ ಸ್ರಸ್ಾ ತ 

c) ರಾಮ್ಕೃಷಣ  ಪರಮ್ಹಂಸ್ 

d) ಸಿ್ ಮಿವಿವೇಕಾನಂದ 

12. ಥಿಯೊೋಸ್ವಫಿಕಲ್ ಸ್ಕಸೈಟಿಯ ಭಾರತದ ಕಾಂದಾ  ಕಛೇರಿ. 

a) ಬ್ಬಾಂಬೆ 

b) ಅಡಾಯ ರ್ 

c) ಕಲೆತಾತ  

d) ದೆಹಲ್ಲ 

13. ಅನಬೆಸಾಂಟರಿಗೆ ‘ಶ್ಾ ೋತ ಸ್ರಸ್ಾ ತ’ ಎಾಂದು ಹೆಸ್ರು ಬ್ರಲು ಕಾರಣ 

a) ನೂಾ  ಇಾಂಡ್ಡಯಾ ಪತಾ ಕ್ಕ ಪಾಾ ರಂಭ 
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b) ಭಗವ್ದಿಗ ೋತೆ ಇಾಂಗಿಲ ೋಷಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ 

c) ಅವರ ಬ್ಣಣ  ಬ್ರಳಿ 

d) ಹಾಂ ರೂಲ್ ಪಾಾ ರಂಭ 

14. ಶಿಾ ೋ ನ್ಯರಾಯಣಗುರುರವರ ಆಶಯ 

a) ಮಾನ್ವ್ರಿಗೆ ಒಾಂರ್ದ ಜಾತ, ಧಮಕ, ಒಾಂರ್ದ ರ್ದವ್ರು 

b) ಭಾರತದ ಸ್ವಾ ತಂತಾ  

c) ಬ್ರಾ ಟಿಷರಿಾಂದ ಮುಕತ  

d) ದೇವ್ಯಸ್ವಥ ನಗಳ ಪಾ ವೇಶ 

15. ಜಸಿಟ ಸ್ ಪಾಟಿತ/ ಜಸಿಟ ಸ್ ಪತಾ ಕ್ಕ /ದಾಾ ವಿಡ ಕಳಗಂ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ವಥ ಪಕರು / ಆತೆ ಗೌರವ 

ಚಳುವಳಿ/ ರಾವಣ ಪರಂಪರೆ ವೈಭವಿೋಕರಿಸಿದವರು. 

a) ಟಿ.ಎಾಂ. ನ್ಯಯರ್ 

b) ಶಿಾ ೋ ನ್ಯರಾಯಣ ಗುರು 

c) ರಾಮ್ಕೃಷಣ  ಪರಮ್ಹಂ 

d) ಇ.ವಿ ರಾಮಸಿ್ಮಿ ರ್ನಯರ್ (ಪ್ರಿಯಾರ್) 

16. ಭಾರತ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಕಾಾಂಗೆಾ ಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊಟಟ  ಮೊದಲ ಮ್ಹಿಳ್ಳ ಅಧಾ ಕಿ್ಕ . 

a) ಅನ್ಸಬೆಸ್ಥಾಂರ್ಟ 

b) ಮೇಡಂ ಬಿ್ವಟಿಸ ೆ  

c) ಸ್ರೋಜಿನ ನ್ಯಯಿು  

d) ಇಾಂದಿರಾಗಾಾಂಧಿ 

17. ಹೆನಾ  ವಿವಿಯನ್ ಡ್ಡರಜಿಯೊ ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಆಶಯಗಳಿಾಂದ 

ಪಾ ಭಾವಿತಗ್ಾಂಡ್ಡದದ ರು. 

a) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಧಾಮಿತಕ ಚಳುವಳಿ 

b) ಯುರೋಪಿನ್ ಪುನ್ರುಜಿಜ ೋವ್ನ್ ಚ್ಳುವ್ಳ್ವ 
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c) ಭಾರತದ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಚಳುವಳಿ 

d) ಭಾರತದ ಪ್ಪನರುಜಿಜ ೋವನ ಚಳುವಳಿ. 

18. ಬ್ಾ ಹೆ ಸ್ಮಾಜದ ತಾತಾ ಕ ಪಾ ಭಾವದಿಾಂದ ರೂಪಿತಗ್ಾಂಡ ಸ್ಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಸಥ . 

a) ಸ್ತಾ ಶೋಧಕ ಸ್ಮಾಜ 

b) ಪ್ರರ ಥಕರ್ನ ಸಮಾಜ 

c) ಆಯತಸ್ಮಾಜ 

d) ರಾಮ್ಕೃಷಣ  ಮಿಷನ್. 

19. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ವಥ ನದ ಮ್ಹರಾಜರಾದ ಹತತ ನೆಯ ಚಾಮ್ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು 

ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸ್ಲಹೆಯಂತೆ. 

a) ಅಸ್ಪ ೃಶಾ ತೆಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನನ  ನಷೇಧಿಸಿದದ ರು 

b) ಪಾ ಜೆಗಳಿಗೆ ಧಾಮಿತಕ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ನೋಡ್ಡದರು 

c) ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಹೋರಾಟದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದರು 

d) ಅಸಪ ೃಶಯ  ಮರೆ್ಳ್ವಗೆ ಶಲ್ಮಗಳನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದರು. 

20. ಪ್ಲರಿಯಾರ್ ಚಳವಳಿಯು ಪಾ ಮುಖ್ವ್ಯಗಿ ಈ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿದೆ. 

a) ಬಾರ ಹೆ ಣೇತರ ಚ್ಳುವ್ಳ್ವ 

b) ಅಸ್ಪ ೃಶಾ ರ ಚಳುವಳಿ 

c) ದಲ್ಲತೇತರ ಚಳುವಳಿ 

d) ಧಮೇತತರ ಚಳುವಳಿ 
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6. ಭಾರತದ ಪರ ಥಮ ಸಿ್ತಂತರ ಯ  ಸಂಗಾರ ಮ (1857) 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. 1857ರ ದಂಗೆಯನ್ನನ  ಪಾ ಥಮ್ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಸಂಗಾಾ ಮ್ ಎನನ ಲು ಕಾರಣ. 

a) ಸಿಪಾಯಗಳ ದಂಗೆ ಎದದ ರು 

b) ರಾಜರೆಲಿಾ  ಒಗ್ಗೂ ಡ್ಡದರು 

c) ರ್ದಶದ ಹೆರ್ಚಚ  ಭಾಗ ದಡಡ ಮಟಟ ದಲಿಲ  ಮೊದಲ್ಬಾರಿ ದಂಗೆ. 

d) ಎಲಿರೂ ಶ್ವಾಂತಯುತವ್ಯಗಿ ದೊಡಿದಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ಡದರು. 

2. ಸ್ತಾರ, ಜೈಪ್ಪರ, ಝಾನಸ ಗಳನ್ನನ  ಬ್ರಾ ಟಿಷರು ಈ ನೋತಯ ಮೂಲಕ ವಶಕೆ್ಕ  ಪಡೆದರು. 

a) ಕುತಂತಾ  /ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೋತ 

b) ದತ್ತತ  ಮರೆ್ಳ್ವಗೆ ಹಕೆಲ್ಲ  

c) ರಾಜಕೋಯ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ 

d) ಸ್ಹಯಕ ಸೈನಾ  ಪದಧ ತ 

3. ಬ್ರಾ ಟಿಷರು ಮೊಘಲ್ ಚಕಾ ವತತಯ ಸ್ವಮಾಾ ಜಾ ವನ್ನನ  ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ವಶಕೆ್ಕ  

ಪಡೆದರು. 

a) ಪದರ್ಚಯ ತ 

b) ರಾಜಪದವಿ ನ್ಯಶ 

c) ಗಡ್ಡಪಾರು 

d) ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ಕೋಲ್ಲಸಿ 

4. ಭಾರತೋಯ ನೇಕಾರರ ನರುದೊಾ ೋಗಕೆ್ಕ  /ಕರಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ನ್ಯಶದ ಕಾರಣ. 

a) ಕಿಾಮ್ ಮ್ತುತ  ಬ್ರಗಾಲ 

b) ಬ್ಟೆಟ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ನಷಟ  
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c) ಆಥಿತಕ ಹಿನನ ಡೆ 

d) ಇಾಂಗೆಲ ೋಾಂಡಿನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ ಾಂತ 

5. ಇದು ಪಾ ಥಮ್ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಸಂಗಾಾ ಮ್ದ ಬ್ರೋಜಾಾಂಕುರಕೆ್ಕ  ಮುಖ್ಾ  ಕಾರಣ. 

a) ಸಿಪಾಯಗಳ ದೆಹಲ್ಲ ಗೆಲುವು 

b) ಮಂಗಲ ಪಾಾಂಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹತೆಾ  ಮಾಡ್ಡದುದ  

c) ಮಿೋರತ್ ಸ್ಥರೆಮನೆ ಸೈನ್ಸರ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ 

d) ಮೊಘಲ್ ರಾಜನನ್ನನ  ಭಾರತ ಚಕಾ ವತತ ಎಾಂದು ಘೋಷಿಸಿದುದ . 

6. 1857ರ ದಂಗೆಯಲಿ್ಲ  ಸೈನಕರು ಇವರನ್ನನ  ಭಾರತದ ಚಕಾ ವತತ ಎಾಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. 

a) ಝಾನಸ  ರಾಣಿ ಲಕಿ ೆ ೋಬ್ಬಯ. 

b) ತಾತಾ  ಟೋಪಿ 

c) ಎರಡನೇ ಬ್ಹದ್ದು ರ್ ಷ 

d) ಮಂಗಲಪಾಾಂಡೆ 

7. 1857ರ ದಂಗೆ ಪಾಾ ರಂಬ್ವ್ಯದ ಸ್ಥ ಳ 

a) ಬಾಯ ರಕ್ ಪುರ 

b) ಮಿೋರತ್ 

c) ದೆಹಲ್ಲ 

d) ಗಾಾ ಲ್ಲಯರ್ 

8. 1857 ದಂಗೆಯಲಿ್ಲ  ಕಾನ್ನಪ ರದ ದಂಗೆಯ ನ್ಯಯಕ 

a) ಝಾನಸ  ರಾಣಿ ಲಕಿ ೆ ೋಬ್ಬಯ. 

b) ತಾತಾ  ಟೋಪಿ 

c) ಎರಡನೇ ಬ್ಹದ್ದದ ರ್ ಷ್ಯ 

d) ರ್ನರ್ನ ಸ್ಹೇಬ್ 

9. ಕಾನ್ನಪ ರದ ದಂಗೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಯನ್ಯ ಸ್ವಹೇಬ್ನಗೆ ಸ್ಹಯಕನ್ಯಗಿದದ ವರು. 
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a) ರಾಣಿ ಲಕಿ ೆ ೋಬ್ಬಯ. 

b) ತಾತಯ  ಟೋಪಿ 

c) ಎರಡನೇ ಬ್ಹದ್ದದ ರ್ ಷ್ಯ 

d) ಮಂಗಲಪಾಾಂಡೆ 

10. ಜಾನಸ  ರಾಣಿಯ ಬ್ರಾ ಟಿಷರ ವಿರುದಧ  ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ವಶಪಡ್ಡಸಿಕಾಂಡ ಸ್ಥ ಳ. 

a) ಗಿಾ ಲಿಯರ್ 

b) ಕಾನ್ನಪ ರ 

c) ದೆಹಲ್ಲ 

d) ಮಿೋರತ್ 

11. 1857 ರ ದಂಗೆಯನ್ನನ  ಬ್ರಾ ಟಿಷ್ ಇತಹಸ್ಕಾರರು ಹಿೋಗೆ ಕರೆದಿದಾದ ರೆ. 

a) ಸ್ಾ ತಂತಾ  ಸಂಗಾಾ ಮ್ 

b) ರಾಜಕೋಯ ದಂಗೆ 

c) ಸಿಪ್ರಯಿ ದಂಗೆ 

d) ರಾಜಕೋಯ ಕಾಾ ಾಂತ. 

12. ತಂಜಾವೂರು ಮ್ತುತ  ಕನ್ಯತಟಿಕ್ ನವ್ಯಬ್ರು ಬ್ರಾ ಟಿಷರ ವಿರುದಧ  ಅಸ್ಮಾಧಾನಗ್ಳಳ ಲು 

ಕಾರಣ. 

a) ಸ್ಹಯಕ ಸೈನಾ  ಪದಧ ತ 

b) ದತುತ  ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಹಕೆಲಿ  ನೋತ 

c) ಅಧಿಕಾರದಿಾಂದ ಪದಚ್ಚಾ ತ 

d) ರಾಜ ಪದಧ ತಯ ರದಧ ತ. 

13. ಇಾಂಗಿೆ ಾಂಡ್ಡನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾಾ ಾಂತಯಾಂದ ವಿಶೇಷವ್ಯಗಿ ಭಾರತದ ಈ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು ಅವನತ 

ಹಾಂದಿದವು. 

a) ಕಬ್ರಬ ಣ ಮ್ತುತ  ಉಕೆು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು 
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b) ಗೃಹ ಮ್ತುತ  ಸ್ಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು 

c) ಬ್ಟೆಟ  ಮತ್ತತ  ಉಣೆಣ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು 

d) ಸ್ಕೆ ರೆ ಮ್ತುತ  ಕಾಗದದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು. 

14. 1857ರ ಸ್ಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ಮೊಘಲ್ ಚಕಾ ವತತ ಅವರು ಬ್ರಾ ಟಿಷರ ವಿರುದಧ  ಪಾ ತಭಟಿಸ್ಲು 

ಕಾರಣ. 

a) ಸ್ಹಯಕ ಸೈನಾ  ಪದಧ ತ 

b) ದತುತ  ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಹಕೆಲಿ  ನೋತ 

c) ಅಧಿಕಾರದಿಾಂದ ಪದರ್ಚಯ ತ 

d) ರಾಜ ಪದಧ ತಯ ರದಧ ತ. 

15. ಪಾ ಥಮ್ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಸಂಗಾಾ ಮ್ದ ವೇಳೆ ಸಿಪಾಯಗಳು ಜನಸ್ಮಾನಾ ರ ವಿಶ್ವಾ ಸ್ 

ಕಳೆದುಕಳಳ ಲು ಕಾರಣ. 

a) ದೇಶಿಯ ರಾಜರ ಬೆಾಂಬ್ಲದ ಕರತೆ 

b) ಸೂಕತ  ಮಾಗತದಶತನದ ಕರತೆ 

c) ಸ್ಾ ಹಿತಾಸ್ಕತ  ಮ್ತುತ  ಹಕೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟ 

d) ಸೈನ್ಸರ್ರ ಲೂಟಿ ಮತ್ತತ  ದರೋಡೆಗಳು 

16. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು 1857 ರ ದಂಗೆಗೆ ರಾಜಕೋಯ ಕಾರಣ ಅಲಿ . 

a) ದತುತ  ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಹಕೆಲಿ  ನೋತ 

b) ತಂಜಾವೂರು ಮ್ತುತ  ಆಕಾತಟ್ ನವ್ಯಬ್ನ ರಾಜ ಪದಧ ತಯ ರದಧ ತ 

c) ಅಪಾರ ಸೈನಕರ ನರುದೊಾ ೋಗ 

d) ಲ್ಕಾಷ ಾಂತರ ನೇಕಾರರ ನ್ಸರುದಯ ೋಗ. 

17. ಇದು ಸಿಪಾಯದಂಗೆಯ ಸೈನಕ ಕಾರಣವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಸ್ಗರೋತತ ರ ಸೇವೆಗೆ ಸೈನ್ಸರ್ರ ಒತಾತ ಯ. 

b) ಬ್ರಾ ಟಿಷರು ತಂದ ಹಸ್ ಕಾನೂನ್ನಗಳು. 
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c) ಇಾಂಗಿಿಷ್ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದ ಭಾಷೆಯಾಯತು 

d) ಇಾಂಗಿಿಷರ ಪರವ್ಯಗಿದದ  ತೋಪ್ಪತಗಳು. 

18. ಬ್ರಾ ಟಿಷ್ ಸೈನಾ ದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ  ಕಾಂದ ಮಂಗಲ್ ಪಾಾಂಡೆ ಈ ಪಾಾ ಾಂತಾ ದ 

ಸೈನಕನ್ಯಗಿದದ ನ್ನ. 

a) ಬಾಯ ರಕ್ ಪುರ 

b) ಮಿೋರತ್ 

c) ದೆಹಲ್ಲ 

d) ಕಾನೂಪ ರ 

19. "Policy of assotiation/ ಒಳಗ್ಳುಳ ವ ಶ್ವಸ್ನ" ಎಾಂದರೇ? 

a) ಶಸನ್ ರೂಪಿಸುವ್ ಪರ ಕರ ಯ್ದಯಲಿಲ  ಭಾರತೋಯರನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿಕಳಿು ವುದು. 

b) ಭಾರತೋಯರು ಮ್ತುತ  ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಗೂಟ್ಟಟ ಗಿರುವುದು. 

c) ಬ್ರಾ ಟಿಷ್ ರು ಮಾತಾ  ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದು 

d) ಭಾರತೋಯರು ಮಾತಾ  ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದು. 

20. ಬ್ರಾ ಟನ್ ರಾಣಿಯ ಘೋಷಣೆ ಹರಡ್ಡಸಿದ ವಷತ 

a) 1857 

b) 1858 

c) 1859 

d) 1947 
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7. ಸಿ್ತಂತರ ಯ  ಹೋರಾಟ 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಭಾರತೋಯ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಕಾಾಂಗೆಾ ಸ್ನ ಸ್ವಥ ಪಕರು. 

a) ಮ್ಹತೆ  ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ 

b) ಎ.ಓ. ಹ್ಯಯ ಮ್ 

c) ಬ್ಬಲಗಂಗಾಧರ ತಲಕ್ 

d) ಗ್ೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಗ್ೋಖ್ಲ್ಮ 

2. ಮ್ರಾಠ’ ಪತಾ ಕ್ಕಯನ್ನನ  ಪಾ ಕಟಿಸಿದವರು 

a) ಜವ್ಯಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು 

b) ರಾಸ್ ಬ್ರಹರಿ ಬೋಸ್ 

c) ಬಾಲ್ಗಂಗಾಧರ ತಲ್ಕ್ 

d) ವಿ. ಡ್ಡ. ಸ್ವವಕತರ್ 

3. ಮುಸಿಿಾಂ ಲ್ಲೋಗ್ ಹುಟುಟ . 

a) 1924 

b) 1922 

c) 1929 

d) 1906 

4. ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನನ  ರೂಪಿಸಿದ ವೈಸ್ರಾಯ್. 

a) ಲಾಡ್ತ ಕಾನ್ತ ವ್ಯಲ್ಲೋಸ್ 

b) ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ 

c) ಲ್ಫಡ್ಕ ರ್ಜಕನ್ 
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d) ರಾಬ್ಟ್ತ ಕಿ್ಕ ೈವ್ 

5. ವಣಾತಕೂಾ ಲಸ್ ಪ್ಲಾ ಸ್ ಕಾಯ್ದದ ’ ಇವರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 

a) ಲಾಡ್ತ ಕಜತನ್ 

b) ಲ್ಫಡ್ಕ ಲಿಟಟ ನ್ 

c) ಲಾಡ್ತ ರಿಪಪ ನ್ 

d) ಲಾಡ್ತ ವೆಲಿ್ಮ ಸಿಿ  

6. ವಣಾತಕೂಾ ಲಸ್ ಪ್ಲಾ ಸ್ ಕಾಯ್ದದ ’ ಮುಖ್ಾ  ಉದೆದ ೋಶ. 

a) ಶಸ್ವತ ರಸ್ತ ರ ಬ್ಹಿಷೆ್ಯ ರ 

b) ಕಾಾಂಗೆಾ ಸ್ ಸಂಸಥ  ಬ್ಹಿಷೆ್ಯ ರ 

c) ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಚಳುವಳಿ ಮೊಟಕುಗ್ಳಿಸುವುದು 

d) ಭಾರತೋಯ ಪತರ ಕ್ಕಗಳ ಮೊಟಕ್ಕ 

7. ಭಾರತ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಕಾಾಂಗೆಾ ಸ್ ಸ್ವಥ ಪನೆಗೆ ಅನವ್ಯಯತವ್ಯದ ಘಟನೆ. 

a) ವ್ಣಾಕಕ್ಯಯ ಲ್ಸ್ ಪ್ರ ಸ್ ಕಾಯ್ದು  

b) ಪಾ ಥಮ್ ಸ್ವಾ ತಂತಾ  ಸಂಗಾಾ ಮ್ 

c) ದ ಹಿಾಂದ್ದ ಮೇಳ ಸ್ವಥ ಪನೆ 

d) ಎ.ಓ. ಹ್ಯಾ ಮ್ ರಾಜಕೋಯ ನ್ಯಯಕರ ಬೇಟಿ. 

8. ಭಾರತ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಕಾಾಂಗೆಾ ಸ್’ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ವಥ ಪನೆಗೆ ವಷತಸ್ಥ ಳ. 

a) 1885 ಬಾಾಂಬೆ 

b) 1885- ಪೂನ್ಯ 

c) 1895- ಬ್ಬಾಂಬೆ 

d) 1895- ಪೂನ್ಯ 

9. ಬ್ಬಾಂಬೆಯಲಿ್ಲ  1885ರಲಿ್ಲ  ನಡೆದ’ ಭಾರತ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಕಾಾಂಗೆಾ ಸ್ನ ಅಧಾ ಕ್ಷರು. 

a) ಡಬ್ಲಲ .ಸಿ. ಬಾಯ ನ್ಜಿಕ 
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b) ಎ.ಓ. ಹ್ಯಾ ಮ್ 

c) ಎಮ್.ಜಿ ರಾನಡೆ 

d) ದಾದಾಬ್ಬಯ ನವರೋಜಿ 

10. 1885ರಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಭಾರತೋಯ ಕಾಾಂಗೆಾ ಸ್ನ ಮುಖ್ಾ  ಉದೆದ ೋಶ. 

a) ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ಐರ್ಯ ತೆ ಸ್ದಿಸುವುದು 

b) ಬ್ರಾ ಟಿಷರನ್ನನ  ಓಡ್ಡಸುವುದು 

c) ಸ್ಾ ರಾಜಾ  ಪಡೆಯುವುದು 

d) ಎಲಿರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು. 

11. ಭಾರತ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಕಾಾಂಗೆಾ ಸ್ನ ಪಾಾ ರಂಭದ ಇಪಪ ತುತ  ವಷತ ಹಿೋಗೆ ಕರೆಯಬ್ಹುದು. 

a) ತೋವಾ ಗಾಮಿ ಯುಗ 

b) ಗಾಾಂಧಿ ಯುಗ 

c) ಕಾಾ ಾಂತಕಾರಿಗಳ ಯುಗ 

d) ಮಂದಗಾಮಿಯುಗ 

12. ಸಂಪತತ ನ ಸ್ಕೋರುವಿಕ್ಕ ಸಿದಾಧ ಾಂತ ಮಂಡ್ಡಸಿದವರು. 

a) ಆರ್.ಸಿ ದತತ  

b) ದ್ರದ್ರಬಾಯಿ ನ್ವ್ರೋಜಿ 

c) ಬ್ಬಲಗಂಗಾಧರ ತಲಕ 

d) ಡಬಿ್ಲ .ಸಿ ಬ್ಬಾ ನಜಿತ 

13. ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಇಾಂಗಿಿ ೋಷರು ಈ ನೆಪ ಹ್ಯಡ್ಡದರು. 

a) ಭೌಗ್ೋಳ್ವರ್ ವೈಶಲ್ಯ ತೆ 

b) ಹಿಾಂದ್ದ ಮುಸಿಿಾಂ ಬ್ಬಹುಳಾ  

c) ಹೋರಾಟದ ತೋವಾ ತೆ 

d) ಸ್ಾ ದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ 
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14. ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯ ಸ್ಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ಹಿಾಂದ್ದ ಮುಸಿಿಾಂ ಏಕತಗೆ ಇದು ಕಾರಣವ್ಯಗಿತುತ . 

a) ಇಾಂಗಿಿ ೋಷ್ ಭಾಷೆ 

b) ಬಂಗಾಳ ಭಾಷೆ 

c) ಗಣೇಶ ಚತುಥಿತ 

d) ದುಗಾತ ಪೂಜಾ 

15. ಇದು ಬ್ಬಲಗಂಗಾಧರ ತಲಕರ ಲೇಖ್ನಯಾಂದ ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ . 

a) ಗಿೋತಾರಹಸ್ಾ  

b) ಕಸ್ರಿ 

c) ಸಿ ರಾಜ್ 

d) ಮ್ರಾಠ 

16. 1911ರಲಿ್ಲ  ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಹಿಾಂಪಡೆಯಲು ಪಯತನ ಸಿ ಯಶಸಿಾ  ಯಾದವರು. 

a) ತೋವ್ರ ಗಾಮಿಗಳು 

b) ಸೌಮ್ಾ ವ್ಯದಿಗಳು 

c) ಕಾಾ ಾಂತಕಾರಿಗಳು 

d) ಮಂದಗಾಮಿಗಳು 

17. ಇದು ಇಾಂಗಿೆ ಡ್ಡನಲಿ್ಲದದ  ಕಾಾ ಾಂತಕಾರಿಗಳ ಗುಪತ  ಸಂಘಟನೆ. 

a) ಲೋಟಸ್ & ಡಾಗರ್ 

b) ಗದರ್ 

c) ಅನ್ನಶಿೋಲನ ಸ್ಮಿತ 

d) ಅಭಿನವ ಭಾರತ 

18. ಕಾಾ ಾಂತಕಾರಿ ನ್ಯಯಕರಾಗಿ ಬ್ದಲಾದ ತೋವಾ ವ್ಯದಿ ನ್ಯಯಕ. 

a) ಲಾಲ ಲಜಪತ್ರಾಯ್ 

b) ಬ್ರಪಿನ್ ಚಂದಾ  ಪಾಲ್ 
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c) ಬ್ಬಲ ಗಂಗಾಧರ ತಲಕ 

d) ಅರಬಿಾಂದೋ ಘೋಷ್ 

19. ಇದು ಬ್ಬಲಗಂಗಾಧರ ತಲಕರು ಜೈಲ್ಲನಲಿ್ಲದುದ ಕಾಂಡೆ ರಚ್ಚಸಿದ ಕೃತಯಾಗಿದೆ. 

a) ಗಿೋತಾರಹಸಯ  

b) ಕಸ್ರಿ 

c) ಸ್ಾ ರಾಜ್ 

d) ಮ್ರಾಠ 

20. ಲಾಲ್ ಬ್ಬಲ್ ಪಾಲ್ ಎಾಂಬುದು ಇದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾದ ಗಿದೆ. 

a) ತೋವ್ರ ಗಾಮಿಗಳು 

b) ಸೌಮ್ಾ ವ್ಯದಿಗಳು 

c) ಕಾಾ ಾಂತಕಾರಿಗಳು 

d) ಮಂದಗಾಮಿಗಳು 
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8. ಗಾಾಂಧಿೋಯುಗ ಮತ್ತತ  ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ಹೋರಾಟ 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಮೊದಲನೇ ದುಾಂಡುಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಮಾವೇಶ ನಡೆದ ವಷತ. 

a) 1930 

b) 1931 

c) 1932 

d) 1940 

2. ಸ್ಾ ರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಥ ಪಿಸಿದ ವಷತ. 

a) 1922 

b) 1923 

c) 1929 

d) 1906 

3. ಭಾರತೋಯ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಕಾಾಂಗೆಾ ಸ್ನ ಹರಿಪ್ಪರ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ವರು. 

a) ಸ್ದಾತರ್ ವಲಿಭ ಬ್ಬಯ ಪಟೇಲ್ 

b) ಡಾ. ಬ್ರ.ಆರ್. ಅಾಂಬೇಡೆ ರ್ 

c) ಲಾಲ ಲಜಪತ ರಾಯ್ 

d) ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೋಸ್ 

4. ಭಾರತದ ಉಕೆನ ಮ್ನ್ನಷಾ  ಎಾಂದು ಖ್ಯಾ ತರಾಗಿದದ ವರು. 

a) ಭಗತ್ ಸಿಾಂಗ್ 

b) ಚಂದಾ ಶೇಖ್ರ್ ಅಜಾದ್ 

c) ಅಬುಲ್ ಕಲಾಾಂ ಅಜಾದ್ 

d) ಸದ್ರಕರ್ ವ್ಲ್ಲ ಭ ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ 
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5. ಜಲ್ಲಯನ್ ವ್ಯಲಾಭಾಗ್ ಹತಾಾ ಕಾಾಂಡವು ಈ ಕಾಯ್ದದ ಗೆ ವಿರುದಧ  ನಡೆದ ಹೋರಾಟದ 

ಪರಿಣಾಮ್. 

a) 1909 ಭಾರತೋಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದದ  

b) 1919ರ ರೌಲ್ತ್ ಕಾಯ್ದು  

c) 1919ರ ಭಾರತೋಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದದ  

d) 1935ರ ಭಾರತ ಸ್ಕಾತರದ ಕಾಯ್ದದ  

6. ಅಲ್ಲ ಸ್ಹೋದರರು ನಡೆಸಿದ ಚಳುವಳಿ 

a) ಖಿಲ್ಫಫತ್ ಚ್ಳುವ್ಳ್ವ 

b) ಅಸ್ಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ 

c) ಕಾನೂನ್ನ ಭಂಗ ಚಳುವಳಿ 

d) ಕಾ ಟ್ ಇಾಂಡ್ಡಯಾ 

7. ಮುಸಿಿಮ್ರಿಗಾಗಿ ಪಾ ತೆಾ ೋಕ ರಾಷಟ ರದ ಬೇಡ್ಡಕ್ಕಯನ್ನನ  ಇವರು ಮಂಡ್ಡಸಿದರು. 

a) ಮಹಮೆ ದ್ ಅಲಿ ಜಿರ್ನನ  

b) ಮೌಲಾನ ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ 

c) ಸ್ಖ್ಯನ್ ಅಬುದ ಲ್ ಗಫ್ರರ್ ಖ್ಯನ್ 

d) ಅಲ್ಲ ಸ್ಹೋದರರು 

8. 1929ರಲಿ್ಲ  ಲಾಹೋರ್ನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಭಾರತೋಯ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಕಾಾಂಗೆಾ ಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ 

ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ವರು. 

a) ಜವಾಹರ್ ಲ್ಫಲ್ ನೆಹರು 

b) ಮೊೋತಲಾಲ್ ನೆಹರು 

c) ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ 

d) ಬ್ಬಲಗಂಗಾಧರ ತಲಕ್ 

9. ಮ್ಹದ್ & ಕಾಲರಾಾಂ ದೇವ್ಯಲಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನನ  ರೂಪಿಸಿದವರು. 
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a) ಮ್ಹತೆ  ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ 

b) ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡೆರ್ 

c) ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಾ  ಬೋಸ್ 

d) ಜವ್ಯಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು 

10. ಭಾರತೋಯ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಸೇನೆಯ ಝಾನಸ  ರೆಜಿಮೆಾಂಟಿನ ನೇರ್ತತಾ ವನ್ನನ  ವಹಿಸಿದರು. 

a) ವಿಜಯಲಕಿ ೆ  ಪಂಡ್ಡತ್ 

b) ಅನಬೆಸಾಂಟ್ 

c) ಕಮ್ಲಾ ನೆಹರು 

d) ಲ್ಕಷ ೆ  ಸ್ಥಹಗಲ್ 

11. ಉಪಿಪ ನ ಸ್ತಾಾ ಗಾ ಹವನ್ನನ  ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ ಇಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಿದರು. 

a) ಸ್ಬ್ರಮ್ತ 

b) ಅಾಂಕೋಲ 

c) ದಂಡಿ 

d) ಮಂಗಳೂರು 

12. ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯವರ ರಾಜಕೋಯ ಗುರುಗಳು. 

a) ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ 

b) ದಯಾನಂದ ಸ್ರಸ್ಾ ತ 

c) ಗ್ೋಪ್ರಲ್ಕೃಷಣ  ಗ್ೋಖ್ಲ್ಮ 

d) ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ 

13. ಸ್ಾ ರಾಜ್ ಪಕ್ಷವನ್ನನ  ಸ್ವಥ ಪಿಸಿದವರು. 

a) ಸಿ.ಆರ್ ದ್ರಸ್ ಮತ್ತತ  ಮೊೋತಲ್ಫಲ್ ನೆಹರು 

b) ಮ್ಹತೆ  ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ 

c) ಜವ್ಯಹಲಾತಲ್ ನೆಹರು 
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d) ಏ.ಒ. ಹ್ಯಾ ಮ್ 

14. ಕಾ ಟ್ ಇಾಂಡ್ಡಯಾ ಚಳುವಳಿಯು ನಡೆದ ವಷತ 

a) 1920 

b) 1932 

c) 1942 

d) 1945 

15. ಉಪಿಪ ನ ಸ್ತಾಾ ಗಾ ಹ ಇದರ ಭಾಗವ್ಯಗಿತುತ . 

a) ಅಸ್ಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ 

b) ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳುವಳಿ 

c) ಕಾನೂನ್ನ ಭಂಗ ಚ್ಳುವ್ಳ್ವ 

d) ಕಾ ಟ್ ಇಾಂಡ್ಡಯಾ ಚಳುವಳಿ 

16. ಇದು ಕಾ ಟ್ ಇಾಂಡ್ಡಯಾ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲ ಆಶಯವ್ಯಗಿತುತ . 

a) ಬಿರ ಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟಟ  ತೊಲ್ಗಿ 

b) ಡೊಮಿನಯನ್ ಸಟ ೋಟಸ್ ನೋಡ್ಡರಿ 

c) ಭಾರತೋಯರನ್ನನ  ಪಾ ಧಾನಯನ್ಯನ ಗಿ ಮಾಡ್ಡರಿ 

d) ಭಾರತೋಯರಿಗೆ ನ್ಯಾ ಯ ಒದಗಿಸಿ. 

17. ಮ್ಹತೆ  ಗಾಾಂಧಿೋಜಿಯವರು ದೇಶ ಬ್ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾಡು ಇಲಿವೇ ಮ್ಡ್ಡ ಎಾಂದು ಕರೆ 

ನೋಡ್ಡದ ಸ್ತಾಾ ಗಾ ಹ. 

a) ಅಸ್ಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ 

b) ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳುವಳಿ 

c) ಕಾನೂನ್ನ ಭಂಗ ಚಳುವಳಿ 

d) ಕಿ ರ್ಟ ಇಾಂಡಿಯಾ ಚ್ಳುವ್ಳ್ವ 

18. ಕಾ ಟ್ ಇಾಂಡ್ಡಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲ ನ್ಯಯಕರೆಲಿರೂ ಬಂಧನವ್ಯದಾಗ ದಿಕೆ್ಕಟಟ  

ಹೋರಾಟಕೆ್ಕ  ದಿಕೆು  ತೋರಿದವರು ಇವರು. 
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a) ಜಯಪರ ಕಾಶ್ ರ್ನರಾಯಣ್ 

b) ಆಚಾಯತ ಕೃಪಲಾನ 

c) ಸ್ದಾತರ್ ವಲಿಬ್ಬಯ ಪಟೇಲ್ 

d) ರಾಜೇಾಂದಾ  ಪಾ ಸ್ವದ್ 

19. 'ನನಗೆ ರಕತ  ಕಡ್ಡ ನ್ಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ನೋಡಲು ಪಾ ಮಾಣಿಸುತೆತ ವೆ' ಎಾಂದವರು. 

a) ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೋಸ್ 

b) ಜವಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು 

c) ಜಯಪಾ ಕಾಶ್ ನ್ಯರಾಯಣ್ 

d) ಭಗತ್ ಸಿಾಂಗ್ 

20. ಚರಕ ಮ್ತುತ  ಹರಿಜನ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಷೆಟ ೋನ್ನ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಲಿ  ಎಾಂದವರು. 

a) ಡಾ. ಬ್ರ.ಆರ್. ಅಾಂಬೇಡೆ ರ್ 

b) ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಾ  ಬೋಸ್ 

c) ಜವ್ಹರ್ ಲ್ಫಲ್ ನೆಹರು 

d) ಸ್ದಾತರ್ ವಲಿಬ್ಬಯ ಪಟೇಲ್ 
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9. ಸಿ್ತಂತೊರ ೋತತ ರ ಭಾರತ 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಸ್ಮ್ಸಾ  ಇಲಿದೇ ಭಾರತ ಒಕೊಟ ಸೇರಿದ ಸಂಸ್ವಥ ನ. 

a) ಜುನ್ಯಗಡ್ 

b) ಜಮೆುಕಾಶೆಿ ೋರ 

c) ಮೈಸೂರು 

d) ಹೈದರಾಬ್ಬದ್ 

2. ಇದು ಭಾರತೋಯ ಐಕಾ ತೆಗೆ ದೊಡಿ  ಸ್ವ್ಯಲಾಗಿತುತ . 

a) ನರಾಶಿಾ ೋತರ ಸ್ಮ್ಸಾ  

b) ರ್ದಶಿ ಸಂಸೆ್ನ್ಗಳ ವಿಲಿೋನ್ಸೋರ್ರಣ 

c) ಹಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ 

d) ವಿದೇಶ್ವಾಂಗ ನೋತ 

3. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಮ್ತೋಯವ್ಯದಕೆ್ಕ  ಮೂಲಕಾರಣ. 

a) ಬಿರ ಟಿಷರ ಒಡೆದು ಆಳುವ್ ನ್ಸೋತ 

b) ಆಥಿತಕ ಅಸಿಥ ರತೆ 

c) ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಹೋರಾಟಗಾರರ ನೋತ 

d) ಜಾತಾಾ ತೋತತೆ 

4. ಇವರು ಸ್ಾ ತಂತಾ  ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗೃಹ ಮಂತಾ  ಮ್ತುತ  ಉಪ 

ಪಾ ಧಾನಮಂತಾ ಯಾಗಿದದ ರು. 

a) ಸದ್ರಕರ್ ವ್ಲ್ಲ ಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ 

b) ಜವ್ಯಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು 
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c) ಮ್ಹತೆ  ಗಾಾಂಧಿಜಿ 

d) ಡಾ. ಬ್ರ.ಆರ್. ಅಾಂಬೇಡೆ ರ್ 

5. ಸ್ಾ ತಂತಾ  ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪಾ ಧಾನಮಂತಾ . 

a) ಸ್ದಾತರ್ ವಲಿಭಬ್ಬಯ ಪಟೇಲ 

b) ಜವಾಹರ್ ಲ್ಫಲ್ ನೆಹರು 

c) ಮ್ಹತೆ  ಗಾಾಂಧಿಜಿ 

d) ಡಾ. ಬ್ರ.ಆರ್. ಅಾಂಬೇಡೆ ರ್ 

6. ಇವರು ದಿಾ ರಾಷಟ ರ ಸಿದಾದ ಾಂತ/ ಪಾಕಸ್ವತ ನ ಪಾ ತಪಾಧಕರು. 

a) ಖ್ಯನ್ ಅಬುಧ ಲ್ ಗಫ್ರರ್ ಖ್ಯನ್ 

b) ಜವ್ಯಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು 

c) ಮೌಲಾನ್ಯ ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ 

d) ಮಹಮದ್ ಅಲಿ ಜಿರ್ನನ  

7. ಬ್ಬಾಂಗಿಾದೇಶದಿಾಂದ ಬಂದ ನರಾಶಿಾ ತರು ಬ್ಹುತೇಕ ಇಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲ್ಮಸಿದರು. 

a) ಬ್ರಹರ 

b) ಉತತ ರಪಾ ದೇಶ 

c) ಕನ್ಯತಟಕ 

d) ಪಶಿಚ ಮಬಂಗಾಳ 

8. ಟಿಬೆಟ್ ನರಾಶಿಾ ತರು ಹೆಚಾು ಗಿ ಇಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಮಸಿದಾದ ರೆ. 

a) ಉತತ ರಪಾ ದೇಶದ ಕಾಶಿ 

b) ದೆಹಲ್ಲ 

c) ಮೈಸೂರಿನ್ ಬೈಲ್ಬಕ್ಕಪ್ಪ  

d) ಪಶಿು ಮ್ಬಂಗಾಳದ ಕಲೆತಾತ  

9. ಸ್ಕಾತರವು ಸಂಸ್ವಥ ನಗಳ ರಾಜರಿಗೆ ರಾಜಧನ ರದುದ  ಮಾಡ್ಡದ ವಷತ. 
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a) 1970 

b) 1971 

c) 1972 

d) 1956 

10. ಸ್ದಾತರ್ ವಲಿಬ್ಬಯ ಪಟೇಲರಿಗೆ “ಭಾರತದ ಉಕೆನ ಮ್ನ್ನಷಾ  ಎಾಂದು ಹೆಸ್ರು ಬ್ರಲು 

ಮುಖ್ಾ  ಕಾರಣ. 

a) ಭಾಷ್ಯವ್ಯರು ಪಾಾ ಾಂತಾ ಗಳ ರಚನೆ 

b) ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಹೋರಾಟ 

c) ಹಸ್ ಸ್ಕಾತರದ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಡದುದ  

d) ರ್ದಶಿೋಯ ಸಂಸೆ್ನ್ಗಳ ವಿಲಿೋನ್ಸೋರ್ರಣ ಕಾಯಕ 

11. ಜಮೆು  ಕಾಶೆಿ ೋರದಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ ಸಂಸಥ  ಕದನ ವಿರಾಮ್ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಡದುದ . 

a) ಜನ್ವ್ರಿ 1. 1949 

b) ಆಗಸ್ಟ  15, 1947 

c) ಜನವರಿ 1, 1947 

d) ಜನವರಿ 26, 1950 

12. ಸ್ವಾ ತಂತಾ ದ ನಂತರ ಪ್ಲಾ ಾಂಚರಿಾಂದ ಗೆದುದ , ಭಾರತಕೆ್ಕ  ಸೇರಿಸಿದ ಪಾ ದೇಶ. 

a) ಹೈದಾಾ ಬ್ಬದ್ 

b) ಪ್ರಾಂಡಿಚೇರಿ 

c) ಗ್ೋವ್ಯ 

d) ಜುನ್ಯಗಡ್ 

13. ಸ್ವಾ ತಂತಾ ದ ನಂತರ ಪೋಚ್ಚತಗಿೋಸ್ರಿಾಂದ ಸ್ಾ ತಂತಾ ಗ್ಾಂಡ ರಾಜಾ . 

a) ಹೈದಾಾ ಬ್ಬದ್ 

b) ಪಾಾಂಡ್ಡಚೇರಿ 

c) ಗ್ೋವಾ 
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d) ಜುನ್ಯಗಡ್ 

14. ಭಾರತದ ಸೈನಕ ಕಾಯಾತಚರಣೆ ಇಲಿದೇ ವಿಲ್ಲೋನಗ್ಾಂಡ ಪಾ ದೇಶ. 

a) ಹೈದಾಾ ಬ್ಬದ್ 

b) ಪ್ರಾಂಡಿಚೇರಿ 

c) ಗ್ೋವ್ಯ 

d) ಜುನ್ಯಗಡ್ 

15. ಗ್ೋವ್ಯ ವಿಮೊೋಚನೆ: 1961: : ಪಾಾಂಡ್ಡಚೇರಿ: ________ 

a) 1947 

b) 1954 

c) 1963 

d) 1955 

16. ಫಜಲ್ ಅಲ್ಲ ರಾಜಾ  ಪ್ಪನರ್ ವಿಗಂಡನ್ಯ ಆಯೊೋಗ ರಚನೆಯಾದ ವಷತ. 

a) 1947 

b) 1954 

c) 1953 

d) 1955 

17. ವಿಶ್ವಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜಾ  ಸ್ವಥ ಪಿಸಿದ ವಷತ. 

a) ನೆವೆಾಂಬ್ರ್ 1, 1956. 

b) ನೆವೆಾಂಬ್ರ್ 1, 1953. 

c) ನೆವೆಾಂಬ್ರ್ 26, 1956. 

d) ನೆವೆಾಂಬ್ರ್ 1, 1973. 

18. ಕನ್ಯತಟಕ ಎಾಂಬ್ ಹೆಸ್ರು ಬಂದ ವಷತ. 

a) 1947 

b) 1953 

c) 1956 
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d) 1973 

19. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಬಂದಾಗ ಭಾರತ ಎದುರಿಸಿದ ಸ್ಮ್ಸಾ  ಅಲಿ  

a) ನರಾಶಿಾ ತ ಸ್ಮ್ಸಾ  

b) ಮ್ತೋಯ ಗಲಭೆ 

c) ಸಂಸ್ವಥ ನಗಳ ವಿಲ್ಲೋನೋಕರಣ 

d) ಭಯೋತಾಪ ದರ್ತೆ 

20. ಬ್ರಾ ಟಿಷ ಭಾರತದ ಕನೆಯ ಗೌನತರ್ ಜನರಲ್ 

a) ಲ್ಫಡ್ಕ ಮಾಂರ್ಟ ಬಾಯ ಟನ್ 

b) ಲಾಡ್ತ ಕಜತನ್ 

c) ಲಾಡ್ತ ರಿಪಪ ನ್ 

d) ಲಾಡ್ತ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ 

21. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವ ತದುದ ಪಡ್ಡಯ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನಕೆ್ಕ  ‘ಸ್ಮಾಜವ್ಯದಿ’ ಮ್ತುತ  

‘ಜಾತಾ ತೋತ’ ಎಾಂಬ್ ಪದಗಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

a) 32ನೇ ತದುದ ಪಡ್ಡ 

b) 42ನೇ ತದುು ಪಡಿ 

c) 45ನೇ ತದುದ ಪಡ್ಡ 

d) 46ನೇ ತದುದ ಪಡ್ಡ 

22. ಭಾರತಕೆ್ಕ  ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಬಂದಾಗ ದೇಶದಲಿ್ಲದದ  ಒಟುಟ  ದೇಶಿೋಯ ಸಂಸ್ವಥ ನಗಳು 

a) 552 

b) 562 

c) 572 

d) 582 

23. ದೇಶಿೋಯ ಸಂಸ್ವಥ ನಗಳ ವಿಲ್ಲೋನ ಪಾ ಕಾ ಯ್ದಯಲಿ್ಲ  ತೋವಾ  ಪಾ ತರೋಧ ತೋರಿದ 

ಸಂಸ್ವಥ ನಗಳೆಾಂದರೆ. 



 

 

  SSLC Social Science Kannada Version MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 48 

 

a) ಮೈಸೂರು, ಜುನ್ಯಗಢ, ಹೈದರಾಬ್ಬದ್ 

b) ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜುರ್ನಗಢ, ಜಮೆು -ಕಾಶೆಿ ೋರ 

c) ಜಮೆು , ಕಾಶೆಿ ೋರ, ಹೈದರಾಬ್ಬದ್ 

d) ಜುನ್ಯಗಢ, ಮೈಸೂರು, ಜಮೆು -ಕಾಶೆಿ ೋರ 

24. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸ್ವಥ ನದ ವಿಲ್ಲೋನವು ಬೇರೆಲಿಾ  ಸಂಸ್ವಥ ನಗಳ ವಿಲ್ಲೋನಕೆಾಂತ 

ವಿಶಿಷಾ ವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಜಮೆು -ಕಾಶೆಿ ೋರ 

b) ಜುನ್ಯಗಢ 

c) ಹೈದರಾಬ್ಬದ್ 

d) ಮೈಸೂರು 

25. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ರಚನೆಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾಷ್ಯವ್ಯರು ರಾಜಾ . 

a) ಆಾಂಧರ  ಪರ ರ್ದಶ 

b) ತಮಿಳುನ್ಯಡು 

c) ಕನ್ಯತಟಕ 

d) ಮ್ಹರಾಷಟ ರ 
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gÁdå±Á À̧Ûç 

1. ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು ಮತ್ತತ  ಅವುಗಳ 

ಪರಿಹರೋಪ್ರಯಗಳು 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  2011ರ ಜನಗಣತ ಪಾ ಕಾರ ಬ್ಡತನದ ದರ. 

a) 21.9 

b) 20.9 

c) 29.1 

d) 12.9 

2. ಇದು ರಾಜಕೋಯವ್ಯಗಿ ಮ್ತುತ  ನೈತಕವ್ಯಗಿ ತಪ್ಪಪ  ಎನಸುವಂತಹ ಸ್ಮ್ಸಾ ಯಾಗಿದೆ. 

a) ನರುದೊಾ ೋಗ 

b) ಬ್ರ ಷಟ ಚಾರ 

c) ವಿದೇಶಿವ್ಯದ 

d) ಕಾಪೋತರೇಟ್ ತಂತಾ ಗಾರಿಕ್ಕ 

3. ಇದು ಬ್ಾ ಷ್ಯಟ ಚಾರದ ಒಾಂದು ಅಾಂಶವಲಿ . 

a) ಕೋಮುವಾದ 

b) ಲಂಚ 

c) ಸ್ಾ ಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ 

d) ಜಾತೋಯತೆ 

4. ಸಂವಿಧಾನ ವಿಧಿ 371(ಜೆ) ಇದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

a) ಕನ್ಯತಟಕದ ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಿಳ್ಳ ಮಿೋಸ್ಲಾತ 
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b) ರ್ರ್ನಕಟರ್ ಹಿಾಂದುಳ್ವದ ಪರ ರ್ದಶಗಳ ವಿಶೇಷ ಸೆ್ನ್ಮಾನ್ 

c) ಕನ್ಯತಟಕದಲಿ್ಲ  ಸಿತ ರೋ ಶಕತ  ಕಾಯತಕಾ ಮ್ 

d) ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವುದು ಅಲಿ  

5. ದೇಶದಲಿ್ಲ  ‘ಏಕರೂಪ ನ್ಯಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ’ ತರುವ ಪಾ ಯತನ  ಇದನ್ನನ  ಬ್ರಾಂಬ್ರಸುತತ ದೆ. 

a) ಲ್ಲಾಂಗ ಅಸ್ಮಾನತೆ ಕಡೆ 

b) ಜಾತ ಅಸ್ಮಾನತೆ ತಡೆ 

c) ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಅಸ್ಮಾನತೆ ತಡೆ 

d) ಕೋಮುವಾದ ತಡೆ 

6. ಭಯೊೋತಾಪ ದಕತೆಗೆ ಕುಮೆ್ ಕೆು  ನೋಡುವ ನೆರೆರಾಷಟ ರಗಳು. 

a) ಶಿಾ ೋಲಂಕಾ, ಚ್ಚೋನ್ಯ 

b) ಪಾಕಸ್ವತ ನ, ಭೂತಾನ್ 

c) ಚ್ಚೋನ್ಯ, ಮ್ಯನೆ್ಯರ್ 

d) ಪ್ರಕಸ್ತ ನ್, ಚಿೋರ್ನ 

7. ಧಮಾತಾಂಧತೆಯ ಉನೆ್ಯ ದದ ಸಿಥ ತ. 

a) ಭಾ ಷಟ ಚಾರ 

b) ಜಾತಾಾ ತೋತತೆ 

c) ಕೋಮುವಾದ 

d) ಪಾಾ ದೇಶಿಕವ್ಯದ 

8. ಡಾ. ಡ್ಡ.ಎಾಂ ನಂಜುಾಂಡಪಪ  ಸ್ಮಿತಯನನ  ಸ್ಕಾತರವು ಈ ಸ್ಮ್ಸಾ ಯ ನವ್ಯರಣೆಗಾಗಿ 

ರಚ್ಚಸಿತು. 

a) ಭಾ ಷಟ ಚಾರ 

b) ಜಾತಾಾ ತೋತತೆ 

c) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಮಾನತೆ 
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d) ಪ್ರರ ರ್ದಶಿರ್ವಾದ 

9. ಬ್ಾ ಷ್ಯಟ ಚಾರ ನಯಂತಾ ಣ ಮಾಡುವ ಸಂಸಥ . 

a) ಪೋಲ್ಲಸ್ 

b) ಲೋಕಾಯುರ್ತ  

c) ಸಿ.ಬ್ರ.ಐ 

d) ಮಾಹಿತ ಹಕೆು  ಆಯೊೋಗ 

10. ನರುದೊಾ ೋಗ ಸ್ಮ್ಸಾ  ನವ್ಯರಣೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇದು ಅಗತಾ ವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

b) ತಾಾಂತರ ರ್ ಶಿಕ್ಷಣ 

c) ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ 

d) ಧಾಮಿತಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

11. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಮ್ಸಾ ಯು ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಸ್ವವತತಾ ಕವ್ಯಗಿ ಹಗ್ಗ ಸ್ಮಾಜದ 

ಎಲಿಾ  ಸ್ತ ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವ್ಯಾ ಪಕವ್ಯಗಿ ಹಬ್ರಬ ದೆ. 

a) ಭರ ಷಟ ಚಾರ 

b) ನರುದೊಾ ೋಗ 

c) ಬ್ಡತನ 

d) ಭಯೊೋತಾಪ ದನೆ 

12. ಇತತ ೋಚ್ಚಗೆ ಸ್ಕಾತರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿಸಿ ಕಾಾ ಮೆರಗಳನ್ನನ  ಅಳವಡ್ಡಸುತತ ರುವುದು ಈ 

ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಮ್ಸಾ ಯನ್ನನ  ನವ್ಯರಿಸುವ ಕಾ ಮ್ವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಭರ ಷಟ ಚಾರ 

b) ನರುದೊಾ ೋಗ 

c) ಬ್ಡತನ 

d) ಭಯೊೋತಾಪ ದನೆ 
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13. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ನರುದೊಾ ೋಗದ ಹೆಚು ಳಕೆ್ಕ  ಅತ ಮುಖ್ಾ  ಕಾರಣವೆಾಂದರೆ. 

a) ಅತಯಾದ ಬ್ಡತನ ಮ್ತುತ  ಅನಕ್ಷರತೆ 

b) ಹೆಚಾು ದ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬ್ನೆ ಮ್ತುತ  ಶಿಕ್ಷಣದ ಕರತೆ 

c) ಮಿತಮಿೋರಿದ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಹಗೂ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ದ ಬ್ಳಕ್ಕ 

d) ಖುಷಿ ಮ್ತುತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ಸಂಪೂಣತ ಅವನತ 

14. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ನರುದೊಾ ೋಗ ಕಾರಣವ್ಯಗಿರುವ ಪಾ ಮುಖ್ ಪಾ ಕಾ ಯ್ದ ಎಾಂದರೆ. 

a) ಜಾಗತೋರ್ರಣ 

b) ಖ್ಯಸ್ಗಿೋಕರಣ 

c) ಉದಾರಿೋಕರಣ 

d) ರಾಷಿಟ ರೋಕರಣ 

15. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ನರುದೊಾ ೋಗ ಸ್ಮ್ಸಾ  ನವ್ಯರಣೆಗೆ ಇರುವ ಕಾ ಮ್ ಎಾಂದರೆ. 

a) ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ವವತತಾ ೋಕರಣ 

b) ದೇಶದ ಎಲಿ  ಸಂಪತತ ನ ರಾಷಿಟ ರೋಕರಣ 

c) ನರುದೊಾ ೋಗ ಭತೆಾ  ನೋಡುವಿಕ್ಕ 

d) ತಾಾಂತರ ರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನ್ಸೋಡುವಿಕ್ಕ. 

16. ಸಂವಿಧಾನದ 371ನೇ ವಿಧಿ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಮ್ಸಾ  ನವ್ಯರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮ್ಹತಾ ದ 

ಪಾತಾ ವಹಿಸಿದೆ. 

a) ಕೋಮುವ್ಯದ 

b) ಬ್ಾ ಷಟ ಚಾರ 

c) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅಸ್ವಮಾನತೆ 

d) ಪ್ರರ ರ್ದಶಿರ್ವಾದ 

17. ಕನ್ಯತಟಕ ಸ್ಕಾತರವು ಸಿತ ರೋಶಕತ  ಎಾಂಬ್ ಕಾಯತಕಾ ಮ್ವನ್ನನ  ರೂಪಿಸಿರುವುದರ ಉದೆದ ೋಶ. 

a) ಲ್ಲಾಂಗ ತಾರತಮ್ಾ  ನವ್ಯರಣೆ 
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b) ಮ್ಹಿಳೆಯರ ರಾಜಕೋಯ ಹಕೆು ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ 

c) ಮ್ಹಿಳ್ಳ ಮಿೋಸ್ಲಾತಯ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 

d) ಗಾರ ಮಿೋಣ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಕಾಸ. 

18. ಮ್ಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದೊಾ ೋಗಗಳಲಿ್ಲ  ಮಿೋಸ್ಲಾತ ನೋಡ್ಡರುವ ಉದೆದ ೋಶ. 

a) ಲಿಾಂಗ ತಾರತಮಯ  ನ್ಸವಾರಣೆ 

b) ಜಾತ ಅಸ್ಮಾನತೆ ನವ್ಯರಣೆ 

c) ಕೋಮುವ್ಯದ ನವ್ಯರಣೆ 

d) ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಅಸ್ಮ್ತೋಲನ ನವ್ಯರಣೆ. 

19. ಎಲಿಾ  ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನನ  ಬ್ದಿಗೆ ಸ್ರಿಸಿ ಸ್ವಾ ಥತದ ದೃಷಿಟ ಯಾಂದ ಸ್ಾ ಾಂತ ಲಾಭಕೆಾ ಗಿ 

ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೊೋಗಕೆ್ಕ  ಹಿೋಗೆನ್ನನ ವರು. 

a) ಕೋಮುವ್ಯದ 

b) ಬ್ರ ಷಟ ಚಾರ 

c) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅಸ್ವಮಾನತೆ 

d) ಪಾಾ ದೇಶಿಕವ್ಯದ 

20. ಇದು ಜಾತಾ ತೋತ ತತಾ ಕೆ್ಕ  ವಿರುದಧ ವ್ಯದ ಮ್ನೋಧಮ್ತ. 

a) ಕೋಮುವಾದ 

b) ಬ್ಾ ಷಟ ಚಾರ 

c) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅಸ್ವಮಾನತೆ 

d) ಪಾಾ ದೇಶಿಕವ್ಯದ 
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2. ಭಾರತದ ವಿರ್ದಶಾಂಗ ನ್ಸೋತ 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಭಾರತದ ವಿದೇಶ್ವಾಂಗ ನೋತಯ ನರೂಪಕ /ರೂವ್ಯರಿ. 

a) ಮ್ಹತೆ ಗಾಾಂಧಿ 

b) ಬ್ರ.ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡೆ ರ್ 

c) ಜವಾಹರ್ ಲ್ಫಲ್ ನೆಹರು 

d) ವಲಿಬ್ಬಯ ಪಟೇಲ್ 

2. ಶಿೋತಲ ಸ್ಮ್ರದ ರುವ್ಯರಿ ರಾಷಟ ರಗಳು. 

a) ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ಚ್ಚೋನ್ಯ 

b) ಚ್ಚೋನ್ಯ ಮ್ತುತ  ಅಮೆರಿಕಾ 

c) ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತತ  ರಷಯ  

d) ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ಪಾಕಸ್ವತ ನ 

3. ಅಲ್ಲಪತ  ನೋತ ಎಾಂದರೇ. 

a) ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನನ  ಬೆಾಂಬ್ಲ್ಲಸುವುದು 

b) ಯಾವುದಕೆ್ಯ  ಬೆಾಂಬ್ಲಿಸರ್ದ ತಟಟ ಸೆವಾಗಿರುವುದು 

c) ಭಾರತವು ರಷಾ ವನ್ನನ  ಬೆಾಂಬ್ಲ್ಲಸುವುದು 

d) ಎರಡೂ ರಾಷಟ ರಗಳನ್ನನ  ಒಲೈಸುವುದು 

4. ಲಾಲ್ ಬ್ಹದ್ದದ ರ್ ಶ್ವಸಿತ ರೋ ಮ್ತುತ  ಇಾಂದಿರಾಗಾಾಂಧಿ ಅನ್ನಸ್ರಿಸಿದ ವಿದೇಶ್ವಾಂಗ ನೋತ. 

a) ಅಲ್ಲಪತ ನೋತ 

b) ಸವಾಲಿಗೆ ಸವಾಲ್ಬ ನ್ಸೋತ 

c) ಶ್ವಾಂತ ನೋತ 
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d) ಮಂದಗಾಮಿ ನೋತ 

5. ಅಾಂತರರಾಷಿಟ ರೋಯ ಸ್ಹಬ್ಬಳೆಾ  ಮ್ತುತ  ಅಾಂತರರಾಷಿಟ ರೋಯ ಕಾನೂನಗೆ ಗೌರವ ನೋಡಲು 

ಸೂಚ್ಚಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ. 

a) 51 

b) 45 

c) 15 

d) 24 

6. ಪಾಕಸ್ವತ ನದ ಜ್ತೆ ಮೈತಾ  ಬ್ಬಾಂದವಾ ಕೆ್ಕ  ಪಾ ಯತನ ಸಿದ ಪಾ ಧಾನ. 

a) ಅಟಲ್ ಬಿಹರಿ ವಾಜಪೇಯಿ 

b) ನರೇಾಂದಾ  ಮೊೋದಿ 

c) ಲಾಲ್ ಬ್ಹದ್ದದ ರ್ ಶ್ವಸಿತ ರೋ 

d) ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿ 

7. ದೆಹಲ್ಲ, ಬ್ಬಾಂಡುಾಂಗ್ನಲಿ್ಲ  ಏಷ್ಯಾ  ರಾಷಟ ರಗಳ ಸ್ಮೆೆ ೋಳನದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಇದಕೆ್ಕ  

ಒತಾತ ಯಸಿತು. 

a) ನಶಾ ಸಿತ ಕರಣ 

b) ಅಲ್ಲಪತ ನೋತ 

c) ವಣತಬೇಧ ನೋತಗೆ ವಿರೋಧ 

d) ವ್ಸ್ಹತ್ತ ಶಹಿತಿ ಕೆ್ಕ  ವಿರೋಧ 

8. ಆಫಿಾ ಕಾ ಗಾಾಂಧಿ ಎಾಂದು ಹೆಸ್ರಾದವರು. 

a) ಮ್ಹತೆ  ಗಾಾಂಧಿ 

b) ಜವಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು 

c) ನೆಲಿ್ ನ್ ಮಂಡೇಲ್ಫ 

d) ಮಾಟಿತನ್ ಲೂಥರ್ ಕಾಂಗ್ 

9. ಪಂಚಶಿೋಲ ತತಾ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಹಿ ಹಕದ ಎರಡು ದೇಶಗಳು. 
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a) ಭಾರತ ಮತ್ತತ  ಚಿೋರ್ನ 

b) ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ಅಮೆರಿಕಾ 

c) ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ರಷಾ  

d) ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ಪಾಕಸ್ವತ ನ 

10. ಅಲ್ಲಪತ  ವಿದೇಶ್ವಾಂಗ ನೋತಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸ್ರಿಸಿದ ಖ್ಯಾ ತ ಪಡೆದ ದೇಶ . 

a) ಅಮೇರಿಕಾ 

b) ಚ್ಚೋನ್ಯ 

c) ಭಾರತ 

d) ರಷ್ಯಾ  

11. ಭಾರತವು ವಸ್ವಹತುಶ್ವಹಿತಾ ವನ್ನನ  ಪಾ ಬ್ಲವ್ಯಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತತ ದೆ. ಏಕ್ಕಾಂದರೆ 

ಭಾರತವು...... 

a) ವ್ಸ್ಹತ್ತಶಹಿತಿ ವ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸುತತ ದ್ದ. 

b) ವಸ್ವಹತುಶ್ವಹಿತಾ ವನ್ನನ  ವಿರೋಧಿಸಿ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಗಳಿಸಿದೆ. 

c) ಅಲ್ಲಪತ  ನೋತಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸ್ರಿಸುತತ ದೆ. 

d) ಯಾವುದೇ ವಸ್ವಹತು ರಾಷಟ ರವನ್ನನ  ಹಾಂದಿಲಿ . 

12. ಭಾರತವು ನೆಲಸ ನ್ ಮಂಡೇಲಾರವರನ್ನನ  ಬೆಾಂಬ್ಲ್ಲಸಿತು. ಏಕ್ಕಾಂದರೆ, 

a) ಭಾರತವು ನೆಲಸ ನ್ ಮಂಡೇಲಾರವರನ್ನನ  ‘ಆಫಿಾ ಕಾದ ಗಾಾಂಧಿ’ ಎಾಂದು ಕರೆಯತು. 

b) ಭಾರತದ ವಿರ್ದಶಾಂಗ ನ್ಸೋತಯು ವ್ಣಕಬೇಧ ನ್ಸೋತಯನ್ನನ  

ವಿರೋಧಿಸುತತ ದ್ದ. 

c) ಭಾರತವು ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ಯ ಪಾ ಮುಖ್ ಸ್ದಸ್ಾ  ರಾಷಟ ರವ್ಯಗಿದೆ. 

d) ಭಾರತವು ಅಲ್ಲಪತ  ನೋತಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸ್ರಿಸುತತ ದೆ. 

13. ಭಾರತದ ವಿದೇಶ್ವಾಂಗ ನೋತಯ ಆಶಯವನ್ನನ  ಸೂಚ್ಚಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ. 

a) 51 

b) 45 
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c) 15 

d) 24 

14. ಪಂಚಶಿೋಲ ತತಾ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಹಿ ಹಕದ ವಷತ. 

a) 1954 

b) 1950 

c) 1955 

d) 1964 

15. ಭಾರತವು ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಪೂವತದಲಿ್ಲ  ಯಾರ ವಸ್ವಹತುಶ್ವಹಿತಾ  ಒಳಪಟಿಟ ತುತ . 

a) ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ 

b) ಚ್ಚೋನ್ಯ 

c) ಅಮೇರಿಕಾ 

d) ರಷ್ಯಾ  

16. ನಮೆ್  ದೇಶದ ವಿದೇಶ್ವಾಂಗ ನೋತ ನರೂಪಣೆಯಲಿ್ಲ  ಪಾ ಮುಖ್ ಪಾತಾ ವಹಿಸುವ ಕಾಂದಾ  

ಸ್ಕಾತರದ ಇಲಾಖೆ. 

a) ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ. 

b) ವಿರ್ದಶಾಂಗ ಇಲ್ಫಖ್ಯ. 

c) ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ 

d) ಆರೋಗಾ  ಇಲಾಖೆ. 

17. ಒಾಂದು ಜನಸ್ಮುದಾಯ ಇನನ ಾಂದು ಜನಸ್ಮುದಾಯವನ್ನನ  ತಮ್ಗಿಾಂತ ಕೋಳು ಎಾಂದು 

ಭಾವಿಸಿ ಅವರನ್ನನ  ವಿರೋಧಿಸುವ ನೋತ. 

a) ಅಲ್ಲಪತ ನೋತ 

b) ವಿದೇಶ್ವಾಂಗ ನೋತ 

c) ವ್ಣಕಭೇದ ನ್ಸೋತ 

d) ಜಾತಾಾ ತೋತತೆ. 
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18. ಒಾಂದು ರಾಷಟ ರವು ಇನನ ಾಂದು ರಾಷಟ ರಗಳೊಡನೆ ವಾ ವಹರಿಸುವ್ಯಗ ಅನ್ನಸ್ರಿಸುವ ನೋತ. 

a) ಅಲ್ಲಪತ ನೋತ 

b) ವಿರ್ದಶಾಂಗ ನ್ಸೋತ 

c) ವಣತಭೇದ ನೋತ 

d) ಜಾತಾಾ ತೋತತೆ. 

19. ಇದು ಪಂಚಶಿೋಲ ತತಾ ಗಳು ಅಾಂಶವಲಿ . 

a) ಪರಸ್ಪ ರ ರಾಷಟ ರಗಳ ಸ್ವವತಭೌಮ್ತೆಯ ಗೌರವ. 

b) ಪರಸ್ಪ ರ ಆಕಾ ಮ್ಣ ಮಾಡದಿರುವುದು. 

c) ಪರಸ್ಪ ರ ಸ್ಹಕಾರ ಮ್ತುತ  ಸ್ಮಾನತೆ. 

d) ನ್ಸಶಸಿತ ರ ರ್ರಣ 

20. ಇದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶ್ವಾಂಗ ನೋತಯ ಅಾಂಶವಲಿ . 

a) ಪಂಚಶಿೋಲ ತತಾ  

b) ಅಲ್ಲಪತ  ನೋತ 

c) ನಶಾ ಸಿತ ರೋಕರಣ 

d) ವ್ಣಕಬೇಧನ್ಸೋತ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  SSLC Social Science Kannada Version MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 60 

 

3.ಅನ್ಯ  ರಾಷಟ ರ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಭಾರತ ಈ ರಾಷಟ ರದೊಾಂದಿಗೆ ಪಂಚಶಿೋಲ ಒಪಪ ಾಂದ ಹಾಂದಿದೆ. 

a) ಪಾಕಸ್ವತ ನ 

b) ಚಿೋರ್ನ 

c) ಅಮೇರಿಕಾ 

d) ರಷ್ಯಾ  

2. 2015ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ಚ್ಚೋನ್ಯ ದೇಶಗಳ ಯತನ ದ ಫಲ ಇದು. 

a) ಸ್ವಕ್ತ/ SAARC 

b) ವಿಶಾ ಸಂಸಥ / UNO 

c) ಬಿರ ಕಿ್ / BRICS 

d) ಆಸಿಯನ್/ ASIAN 

3. ಈ ರಾಷಟ ರ ಭಾರತವು ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ಯ ಭದಾ ತಾ ಸ್ಮಿತಯ ಖ್ಯಯಂ ಸ್ದಸ್ಾ ತೆ ಹಾಂದಲು 

ಬೆಾಂಬ್ಲ್ಲಸಿದೆ. 

a) ಪಾಕಸ್ವತ ನ 

b) ಚ್ಚೋನ್ಯ 

c) ಅಮೇರಿಕಾ 

d) ರಷಯ  

4. 1962ರ ಚ್ಚೋನ್ಯ ಆಕಾ ಮ್ಣದ ಸ್ಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ನಮ್ಗೆ ತುಾಂಬ್ಬ ಸ್ಹಯ ಮಾಡ್ಡದ ರಾಷಟ ರ. 

a) ಬ್ಬಾಂಗಿಾದೇಶ 

b) ಚ್ಚೋನ್ಯ 
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c) ಅಮೇರಿಕಾ 

d) ರಷ್ಯಾ  

5. ಭಾರತ ಪಾಕಸ್ವತ ನ ಉತತ ಮ್ ಸಂಬಂಧ ಹಾಂದದಿರಲು ಮುಖ್ಾ  ಕಾರಣ. 

a) ಭೌಗ್ೋಳಿಕವ್ಯಗಿ ಹತತ ರ ಇವೆ. 

b) ಸ್ಮಾನ ಸ್ವಾಂಸೆ್ ೃತಕವ್ಯಗಿ ಹಿನನ ಲ್ಮ ಹಾಂದಿಲಿ . 

c) ಪ್ರಕ್ನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಳಿ್ವಕ್ಕ ಮತ್ತತ  ರಾಜಕೋಯ ಅಸೆಿ ರತೆ 

d) ಪಾಕಸ್ವತ ನದ ಭಯೊೋತಾಪ ದನೆ ಕುಮೆ್ ಕೆು . 

6. 1962ರಲಿ್ಲ  ಟಿಬೆಟ್ ವಿವ್ಯದ ಈ ರಾಷಟ ರಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಮ್ಸಾ  ಉದಭ ವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ಡತು. 

a) ಭಾರತ ಮತ್ತತ  ಚಿೋರ್ನ 

b) ಚ್ಚೋನ್ಯ ಮ್ತುತ  ನೇಪಾಳ 

c) ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ನೇಪಾಳ 

d) ಭಾರತ ಪಾಕಸ್ವತ ನ 

7. ಭಾರತದ ಪಂಚವ್ಯಷಿತಕ ಯೊೋಜನೆಗೆ ಸ್ಹಯ ಮಾಡ್ಡದ ದೇಶ. 

a) ಪಾಕಸ್ವತ ನ 

b) ಚ್ಚೋನ್ಯ 

c) ಅಮೇರಿಕಾ 

d) ರಷ್ಯಾ  

8. ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ಪಾಕಸ್ವತ ನ ಯುದಧ ಗಳ ವೇಳೆ ಈ ದೇಶ ಪಾಕಸ್ವತ ನಕೆ್ಕ  ಸ್ಹಯ ಮಾಡ್ಡತು. 

a) ಪಾಕಸ್ವತ ನ 

b) ಚ್ಚೋನ್ಯ 

c) ಅಮೇರಿಕಾ 

d) ರಷ್ಯಾ  

9. ಭಾರತ ಈ ದೇಶದ ಪಂಚವ್ಯಷಿತಕ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಸ್ರಿಸಿದೆ. 
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a) ಪಾಕಸ್ವತ ನ 

b) ಚ್ಚೋನ್ಯ 

c) ಅಮೇರಿಕಾ 

d) ರಷಯ  

10. ತಾಷೆೆ ಾಂಟ್ ಒಪಪ ಾಂದ ಮಾಡ್ಡಕಳಳ ಲು ಸ್ಹಯ ಮಾಡ್ಡದ ದೇಶ. 

a) ಪಾಕಸ್ವತ ನ 

b) ಚ್ಚೋನ್ಯ 

c) ಅಮೇರಿಕಾ 

d) ರಷಯ  

11. ತಾಷೆೆ ಾಂಟ್ ಒಪಪ ಾಂದ ಮಾಡ್ಡಕಾಂಡ ದೇಶಗಳು. 

a) ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ಚ್ಚೋನ್ಯ 

b) ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ಅಮೆರಿೋಕಾ 

c) ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ರಷ್ಯಾ  

d) ಭಾರತ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಕಸ್ತ ನ್ 

12. 2001ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಸಂಸ್ತತ ನ ಮೇಲ್ಲನ ದಾಳಿ, 2008ರ ಮುಾಂಬೈನ ದಾಳಿ, 2016ರ ಪಠಾಣ್ 

ಕೋಟ್ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವ್ಯದ ರಾಷಟ ರ. 

a) ಪ್ರಕಸ್ತ ನ್ 

b) ಚ್ಚೋನ್ಯ 

c) ಅಮೇರಿಕಾ 

d) ರಷ್ಯಾ  

13. ಶಿೋತಲ ಸ್ಮ್ರದಲಿ್ಲ  ಕಮುಾ ನಸ್ಟ  ಬ್ಣದ ನೇರ್ತತಾ  ವಹಿಸಿದವರು. 

a) ಪಾಕಸ್ವತ ನ 

b) ಚ್ಚೋನ್ಯ 
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c) ಅಮೇರಿಕಾ 

d) ರಷಯ  

14. ಇದು ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ರಷ್ಯಾ ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಾಂತರಿಕ ಸಂಬಂಧವಲಿ . 

a) ಭಿಲಾಾ , ಭೋಕಾರೋ ಉಕೆನ ಕಾಖ್ಯತನೆ ಸ್ವಥ ಪನೆಗೆ ಸ್ಹಯ. 

b) 1966ರಲಿ್ಲ  ತಾಷೆೆ ಾಂಟ್ ಒಪಪ ಾಂದಕೆ್ಕ  ಸ್ಹಯ. 

c) ಪ್ರಕಸ್ತ ನ್ದ ಪರ ನ್ಸೋತ. 

d) ವಿಶಾ ಸಂಸಥ  ಭದಾಾ ತಾ ಸ್ಮಿತ ಖ್ಯಯಂ ಸ್ವಥ ನಕೆ್ಕ  ಬೆಾಂಬ್ಲ. 

15. ಇದು ಭಾರತ ಪಾಕಸ್ವತ ನಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪಪ ಾಂದ ಅಲಿ . 

a) ಪಂಚ್ಶಿೋಲ್ 

b) ತಾಷೆೆ ಾಂಟ್ 

c) ಸಿಮಿಾ  ಒಪಪ ಾಂದ 

d) ಆಗಾಾ  ಶಾಂಗ ಸ್ಭೆ 

16. ಚ್ಚೋನ್ಯ ಮ್ತುತ  ಭಾರತ ನಡುವೆ ವ್ಯಾ ಜಾ ವಿರುವ ರಾಜಾ . 

a) ಹಿಮಾಚಲ ಪಾ ದೇಶ 

b) ಅರುಣಾಚ್ಲ್ ಪರ ರ್ದಶ 

c) ಟಿಬೆಟ್ 

d) ಜಮೆುಕಾಶೆಿ ೋರ 

17. 1971 ರಲಿ್ಲ  20 ವಷತಗಳ ಶ್ವಾಂತ, ಮೈತಾ  & ಸ್ಹಕಾರ ಒಪಪ ಾಂದಕೆ್ಕ  ಸ್ಹಿ ಹಕದ ದೇಶಗಳು. 

a) ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ಚ್ಚೋನ್ಯ 

b) ಭಾರತ ಮತ್ತತ  ರಷಯ  

c) ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ಅಮೇರಿಕಾ 

d) ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ಪಾಕಸ್ವತ ನ 

18. ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ಅಮೇರಿಕಾ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅತಮುಖ್ಾ  ಸ್ವಮ್ಾ ತೆ. 
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a) ಉತತ ಮ್ ಆಥಿತಕ ಪಾ ಗತ 

b) ದಡಡ  ಪರ ಜಾತಂತರ  ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  

c) ಅಪಾರ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಶಕತ  

d) ಬೃಹತ್ ಜನಸಂಖೆಾ  

19. ಭಾರತವು ಅಲ್ಲಪತ  ಚಳುವಳಿಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸ್ರಿಸಿದುದ ..... 

a) ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಚಳುವಳಿ ಸ್ಮ್ಯದಲಿ್ಲ  

b) ಎರಡನೇ ವಿಶಾ  ಸ್ಮ್ರದ ಸ್ಮ್ಯದಲಿ್ಲ  

c) ಜಗತ್ತತ  ಎರಡು ಧುರ ವಿೋರ್ರಣವಾದ ಸಮಯದಲಿಲ  

d) ಭಾರತ ಚ್ಚೋನ್ಯಯುದಧ  ಸ್ಮ್ಯದಲಿ್ಲ  

20. ಭಾರತಕೆ್ಕ  1962ರ ಚ್ಚೋನ್ಯ ಆಕಾ ಮ್ಣ ಸಂದಭತದಲಿ್ಲ  ಅಮೇರಿಕಾ ನೋಡ್ಡದ 

ಸ್ಹಯದಿಾಂದ..... 

a) ತ್ತಾಂಬಾ ಶಕತ  ಬಂದಂತಾಯಿತ್ತ 

b) ಚ್ಚೋನ್ಯದ ಸ್ಕೋಲ್ಲಗೆ ಕಾರಣವ್ಯಯತು 

c) ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತ ನೋಡಲಾಯತು 

d) ಆಥಿತಕ ಬೆಾಂಬ್ಲ ಸಿಕೆತು 
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4. ಜಾಗತರ್ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು ಹಗೂ ಭಾರತದ ಪ್ರತರ  
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಮಾನವ ಇತಹಸ್ದಲಿ್ಲ  1948 ಮ್ಹತಾ ದ ವಷತವ್ಯಗಲು ಕಾರಣ. 

a) ವಿಶಾ ಸಂಸಥ  ಸ್ವಥ ಪನೆ 

b) ಭಾರತ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ವ್ಯಯತು 

c) ಮಾನ್ವ್ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ಘೋಷಣೆ 

d) ಪೂಣತ ನಶಾ ಸಿತ ಕರಣ ಘೋಷಣೆ 

2. ರಾಷಿಟ ರೋಯತೆ /ಬ್ಣಣ ದ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ವಾ ಕತ ಗಳನ್ನನ  ಹಿಯಾಳಿಸುವುದು, ಇದಕೆ್ಕ  

ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

a) ಭಯೊೋತಾಾ ದನೆ 

b) ಆಥಿತಕ ಅಸ್ಮಾನತೆ 

c) ಮಾನ್ವ್ಹಕೆ್ಕ  ನ್ಸರಾರ್ರಣೆ 

d) ಶಸ್ವತ ಸ್ತ ರ ಪೈಪೋಟಿ 

3. ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ದಿನ. 

a) ಡ್ಡಸಾಂಬ್ರ್ 8 

b) ಡಿಸ್ಥಾಂಬ್ರ್ 10 

c) ಜೂನ್ 5 

d) ನವಂಬ್ರ್ 10 

4. ಭಾರತವು ನರಂತರವ್ಯಗಿ ಪಾ ತಪಾದಿಸುತತ ರುವುದು. 

a) ಸ್ವ್ಕತರ ರ್ ಮಾನ್ವ್ ಹಕೆ್ಕ ಗಳನ್ನನ  

b) ನಬ್ತಾಂಧಿತ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳನ್ನನ  
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c) ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳನ್ನನ  

d) ನೈಸ್ಗಿತಕ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳನ್ನನ  

5. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಮೂಲಭೂತ ಹಕೆು ಗಳನ್ನನ  ನಮೂದಿಸಿದೆ. 

a) ಮೂರನೆಯ 

b) ಮೊದಲನೇ 

c) ಎರಡನೇ 

d) ಹದಿಮೂರನೇ 

6. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ವಿಧಿಗಳ ಅಡ್ಡಯಲಿ್ಲ  ಮೂಲಭೂತ ಹಕೆು ಗಳನ್ನನ  ನಮೂದಿಸಿದೆ. 

a) 12 ರಿಾಂದ 35 

b) 14 ರಿಾಂದ 36 

c) 14 ರಿಾಂದ 35 

d) 12 ರಿಾಂದ 30 

7. 1789 ರ ಪಾಾ ನಸ ನ ಮ್ಹಕಾಾ ಾಂತಯ ಪಾ ಮುಖ್ ಉದೆದ ೋಶ. 

a) ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ಯ ಸ್ವಥ ಪನೆ 

b) ಮಾನ್ವ್ ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

c) ವಿದೇಶಿಯರ ಆಕಾ ಮ್ಣ ತಡೆಯುವುದು 

d) ರಾಷಟ ರ ಸಂಘದ ಸ್ವಥ ಪನೆ 

8. ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಹೋರಾಟಕೆ್ಕ  ಪ್ಪಷಿಾ  ನೋಡ್ಡದ ಘಟನೆಗಳು. 

a) 1776ರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಸಂಗಾಾ ಮ್ 

b) 1971ರ ರಷ್ಯಾ  ಕಾಾ ಾಂತ 

c) ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಹೋರಾಟ 

d) ಮೇಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ವೂ 

9. ಇದು ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಚ್ಚಸಿದದ ಲಿ . 
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a) ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ಕರ ೋಡಾ ಆಯೋಗ 

b) ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಮ್ಹಿಳ್ಳ ಆಯೊೋಗ 

c) ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಪರಿಶಿಷಟ  ಜಾತ ಆಯೊೋಗ 

d) ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಆಯೊೋಗ 

10. ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ಯ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಹಕೆು ಗಳನ್ನನ  ಹಾಂದಿದೆ. 

a) ಪಾ ತಯೊಬ್ಬ  ಹುಟಿಟ ನಾಂದಲೇ ಸ್ವಾ ತಂತಾ , ಸ್ಮಾನತೆ ಹಗ್ಗ ಘನತೆ 

ಹಾಂದಿರುವನ್ನ. 

b) ಜಿೋವಿಸುವ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಮ್ತುತ  ವೈಯಕತ ಕ ಭದಾ ತೆ ಹಾಂದಿರುವನ್ನ. 

c) ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ನಷೇಧ, ಮ್ಹಿಳ್ಳ ಶೋಷಣೆ ಮುಕತ ಗ್ಳಿಸುವುದು. 

d) ಈ ಮೇಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ವೂ ಸರಿ. 

11. ಬ್ಹುತೇಕ ವಸ್ವಹತುಶ್ವಹಿತಾ  ಮ್ತುತ  ಸ್ವಮಾಾ ಜಾ ಶ್ವಹಿತಾ  ಪತನಗ್ಾಂಡ್ಡದುದ . 

a) ದಿಿ ತೋಯ ಜಾಗತರ್ ಯುದಧ ದ ಬ್ಳ್ವರ್ 

b) ಸಂಯುಕತ  ರಾಷಟ ರ ಸಂಘದ ಆರಂಭದೊಾಂದಿಗೆ 

c) 1947 ರ ನಂತರ 

d) 2000 ಇಸಿಾ ಯ ನಂತರ 

12. ಪಾ ತ ವಾ ಕತ ಯ ಹುಟಿಟ ನಾಂದಲೇ ಬ್ರತಕೆಾಂತಹ ಹಕೆು ಗಳ ಬ್ಗೊ  ಪಾ ತಪಾದಿಸಿದವರು. 

a) ಮಾನ್ವ್ತಾವಾದಿಗಳು 

b) ಭಯೊೋತಾಪ ದಕರು 

c) ತೋವಾ ವ್ಯದಿಗಳು 

d) ಮಂದಗಾಮಿಗಳು 

13. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳನ್ನನ  ಕಾರಣವ್ಯಗಿರಿಸಿ, ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ನರಾಕರಣೆ ಹಗ್ಗ 

ಶೋಷಣೆಯನ್ನನ  ನ್ಯವು ನೋಡಬ್ಹುದು. 

a) ಧಮ್ತ, ಜನ್ಯಾಂಗ 
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b) ಲ್ಲಾಂಗ, ಪಂಥ, ವಣತ 

c) ಜಾತ, ಧಮ್ತ, ರಾಷಿಟ ರೋಯತೆ 

d) ಆಸಕತ , ಅಭಿರುಚಿ 

14. ಇದು ಜಾಗತಕ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ಇತಹಸ್ದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಪಾ ಮುಖ್ 

ಐತಹಸಿಕ ಮೈಲುಗಲಿು  ಆಗಿದೆ. 

a) 1776 ರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಸಂಗಾಾ ಮ್ 

b) 1789 ರ ಫ್ರಾ ನ್ಸ  ಮ್ಹಕಾಾ ಾಂತ 

c) 1947 ಭಾರತದ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ಹೋರಾಟ. 

d) 1948ರಲಿಲ  ವಿಶಿಸಂಸೆ್ಥ  ಮಾನ್ವ್ ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ಅಾಂಗಿೋರ್ರಣ. 

15. ಈ ದಿನದಂದು ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ಯ ಸ್ವಮಾನಾ  ಸ್ಭೆಯು ಮಾನವಹಕೆು ಗಳನ್ನನ  

ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸಿತು. 

a) 1948 ರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬ್ರ್ 10 

b) 1948 ರ ಡ್ಡಸಾಂಬ್ರ್ 11 

c) 1948 ರ ಡ್ಡಸಾಂಬ್ರ್ 20 

d) 1948 ರ ನವೆಾಂಬ್ರ್ 10 

16. ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ಯ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಘೋಷಣೆ ಯಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಮಾಗತಸೂಚ್ಚಗಳಲಿ್ಲನ 

ಕಲಮುಗಳ ಸಂಖೆಾ . 

a) 30 

b) 20 

c) 33 

d) 40 

17. ಈ ವಷತದಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ ಸಂಸಥಯು ತನನ  ಸ್ದಸ್ಾ  ರಾಷಟ ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ 

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬ್ದಧ ರಾಗಿರಲು ಸೂಚ್ಚಸಿತು. 

a) 1960 
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b) 1965 

c) 1966 

d) 1976 

18. ಅಾಂತರಾಷಿಟ ರೋಯ ಮ್ಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಆಯೊೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲು ಮುಖ್ಾ  

ಕಾರಣ. 

a) 1966 ರ ವಿಶಿಸಂಸೆ್ಥಯ ಸದಸಯ  ರಾಷಟ ರ ಗಳ ಸಭೆ 

b) ಭಾರತದ ಒತಾತ ಯ 

c) 1976 ರ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಸ್ಭೆ 

d) ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ಯ ಖ್ಯಯಂ ಸ್ದಸ್ಾ  ರಾಷಟ ರಗಳ ಒತಾತ ಯ. 

19. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ರಾಜಾ ಮ್ಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮಾತಣವ್ಯದ ಆಯೊೋಗ? 

a) ರಾಜಾ  ಕಾ ೋಡಾ ಆಯೊೋಗ 

b) ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಪರಿಶಿಷಟ  ಜಾತ ಆಯೊೋಗ 

c) ರಾಜಯ  ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ 

d) ಡ್ಡ ಎಾಂ ನಂಜುಾಂಡಪಪ  ಆಯೊೋಗ 

20. ಇದು ಭಾರತ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳನ್ನನ  ನರಂತರ ಪಾ ತಪಾದಿಸುತತ ದೆ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  

ತಳಿಸುತತ ದೆ. 

a) ಸಂವಿಧಾನದಲಿ್ಲನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕೆು ಗಳು 

b) ಭಾರತವು ವಿಶಾ  ಸಂಸಥ ಯಲಿ್ಲ  ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಸ್ಮ್ಥಿತಸಿದೆ 

c) ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಆಯೊೋಗ ರಚನೆ 

d) ಈ ಮೇಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ವೂ 
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5. ಜಾಗತರ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಮೊದಲ ಮ್ಹಯುದಧ ದ ನಂತರ ಶ್ವಾಂತ ಸ್ವಥ ಪನೆಗೆ ಸ್ವಥ ಪನೆಯಾದ ಸಂಸಥ . 

a) ಸ್ವಕ್ತ 

b) ವಿಶಾ ಸಂಸಥ  

c) ರಾಷಟ ರ ಸಂಘ 

d) ಕಾಮ್ನ್ವೆಲ್ತ  

2. ‘ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ’ (ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಶನ್ಸ ) ಈ ಶಬ್ಧ  ಚಾಲ್ಲತ ಗೆ ತಂದವರು. 

a) ರಷ್ಯಾ ದ ಜ್ೋಸಫ್ ಸ್ವಟ ಲ್ಲನ್ 

b) ಇಾಂಗಿೆ ೋಾಂಡ್ಡನ ವಿನ್ಸ್ಟ ನ್ ಚಚ್ಚತಲ್ 

c) ಅಮೇರಿಕಾದ ಪ್ರರ ಕಲ ಾಂನ್- ಡಿ- ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ  

d) ಟ್ರಾ ಮ್ನ್ 

3. ವಿಶಾ ಸಂಸಥ  ಉದಯವ್ಯದದುದ . 

a) 1945 ಅಕಟ ೋಬ್ರ್ 24 

b) 1945 ಜುನ್ 26 

c) 1942 ಜನವರಿ 1 

d) 1945 ಸಪಟ ಾಂಬ್ರ್ 24 

4. ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ಯ ಸ್ನನ ದಿನಲಿ್ಲ  ಪಾಾ ರಂಭದಲಿ್ಲ  ____ ಅಧಾಾ ಯ, _____ ವಿಧಿಗಳಿದದ ವು. 

a) 19, 111 

b) 111, 19 

c) 29, 111 
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d) 19, 120 

5. ಇದನ್ನನ  ಜಾಗತಕ ಸಂಸ್ತುತ  ಎನ್ನನ ವರು. 

a) ಭದಾ ತಾ ಸ್ಮಿತ 

b) ಸ್ಮಾನ್ಯ  ಸಭೆ 

c) ದತತ  ಸ್ಮಿತ 

d) ಸ್ಚ್ಚವ್ಯಲಯ 

6. ಇದು ಭದಾ ತಾ ಸ್ಮಿತಯು ಖ್ಯಯಂ ಸ್ದಸ್ಾ ರಾಷಟ ರವ್ಯಗಿಲಿ . 

a) ಅಮೇರಿಕಾ 

b) ರಷ್ಯಾ  

c) ಭಾರತ 

d) ಪಾಾ ನ್ಸ  

7. ಅತಾ ಾಂತ ಪಾ ಭಾವಿ ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ಯ ಅಾಂಗಸಂಸಥ . 

a) ಭದರ ತಾ ಸಮಿತ 

b) ಸ್ವಮಾನಾ  ಸ್ಭೆ 

c) ದತತ  ಸ್ಮಿತ 

d) ಸ್ಚ್ಚವ್ಯಲಯ 

8. ಭದಾ ತಾ ಸ್ಮಿತಯಲಿ್ಲನ ಖ್ಯಯಂ ಸ್ದಸ್ಾ  ರಾಷಟ ರಗಳ ಸಂಖೆಾ . 

a) 5 

b) 6 

c) 10 

d) 15 

9. ಇದನ್ನನ  ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ಯ ಸ್ಚ್ಚವ ಸಂಪ್ಪಟ ಎನನ ಬ್ಹುದು. 

a) ಭದರ ತಾ ಸಮಿತ 

b) ಸ್ವಮಾನಾ  ಸ್ಭೆ 
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c) ದತತ  ಸ್ಮಿತ 

d) ಸ್ಚ್ಚವ್ಯಲಯ 

10. ಭದಾ ತಾ ಸ್ಮಿತಯಲಿ್ಲ  ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದು. 

a) 10 ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ದಸ್ಾ ರಿಗೆ 

b) 5 ಖಾಯಂ ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

c) ಎಲಿಾ  15 ದೇಶಗಳಿಗೆ 

d) ವಿಸ್ಾ ಸಂಸಥ ಯ ಎಲಿಾ  195 ಸ್ದಸ್ಾ  ರಾಷಟ ರಗಳಿಗೆ 

11. ಅಾಂತರರಾಷಿಟ ರೋಯ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯ ಇರುವ ಸ್ಥ ಳ. 

a) ನೆದಲ್ಫಯ ಕಾಂಡ್ ಹೇಗ್ 

b) ನೂಾ ಯಾಕ್ತ 

c) ಜಿನೆವ್ಯ 

d) ವಿಯನ್ಯನ  

12. ಅಾಂತರರಾಷಿಟ ರೋಯ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದ 15ಮಂದಿ ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೋಶರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ. 

a) 5 ವಷತ 

b) 6 ವಷತ 

c) 8 ವಷತ 

d) 9 ವ್ಷಕ 

13. ಪಾ ಸುತ ತ ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ಯ ಮ್ಹಕಾಯತದಶಿತ ಯಾರು? 

a) ಬ್ಬನ್- ಕ- ಮೂನ್ 

b) ಅಾಂಟೋನ್ಸಯ ಗುಟೇರೆಸ್ 

c) ಕೂಫಿ ಅನ್ಯನ ನ್ 

d) ಜ್ೋ ಬೇಡೇನ್ 

14. ವಿಶಾ ಸಂಸಥ  ತನನ  ಸೈನಕ ಕಾಯತಚರಣೆಯನ್ನನ  ಇದರ ಮೂಲಕ ನವತಹಿಸುತತ ದೆ. 
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a) ಅಮೇರಿಕಾ ಸೇನೆ 

b) ಶಾಂತಪ್ರಲ್ರ್ನ ಪಡೆ 

c) ರಷ್ಯಾ  ಸೇನೆ 

d) ವಿಟೋ ಸೈನಾ  

15. ಇದು ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ಯ ಒಾಂದು ದೊಡಿ  ಆಥಿತಕ ಸ್ವಧನೆಗಾಗಿದೆ. 

a) ಸುಯಜ್ ಕಾಲುವೆ ಬ್ರಕೆಟುಟ  ಶಮ್ನ 

b) ಸುಾಂರ್ ಮತ್ತತ  ವಾಯ ಪ್ರರದ ಸ್ಮಾನ್ಯ  ಒಪಪ ಾಂದ (GATT) 

c) ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಘೋಷಣೆ 

d) ಪಿ್ಲ ೋಗ್, ಸಿಡುಬು ಕಾಲರಾರೋಗ ನವ್ಯರಣೆ 

16. ಆಹರ ಮ್ತುತ  ಕೃಷಿ ಸಂಸಥ ಯ ಕಾಂದಾ  ಕಛೇರಿ. 

a) ನೂಾ ಯಾಕ್ತ 

b) ರೋಮ್ 

c) ಜಿನೆವ್ಯ 

d) ಹೇಗ್ 

17. ಮ್ಹಿಳೆಯರ ಮ್ತುತ  ಮ್ಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯ ಮೂಲ ಉದೆದ ೋಶ ಹಾಂದಿದ ಸಂಸಥ . 

a) ಯುನೆಸೆ್ಕೋ 

b) ಯುನ್ಸಸೇಪ್ 

c) IMF 

d) ILO 

18. ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ತುತ  ಜಾಾ ನ ಪಾ ಸ್ವರಕೆ್ಕ  ಸ್ಕಾತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಹಯ ಮಾಡುವ ಸಂಸಥ . 

a) ಯುನೆಸೆ್ಕೋ 

b) ಯುನಸೇಪ್ 

c) IMF 

d) ILO 



 

 

  SSLC Social Science Kannada Version MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 74 

 

19. ಕಾಂದಾ  ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳ ಕಾಂದಾ  ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಎಾಂದು ಪಾ ಸಿದಧ ವ್ಯದ ಸಂಸಥ . 

a) WTO 

b) IBRD 

c) SAARC 

d) IMF 

20. ಕಾಮಿತಕ ವಗತದ ಜಾಗತಕ ಸಂಸ್ತುತ  ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸಂಸಥ . 

a) ಆಹರ ಮ್ತುತ  ಕೃಷಿ ಸಂಸಥ  - FAO 

b) ವಿಶಾ  ಆರೋಗಾ  ಸಂಸಥ  - WHO 

c) ವಿಶಾ  ವ್ಯಾ ಪಾರ ಸಂಘ ((World Trade Organisation) 

d) ಅಾಂತರರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ಕಾಮಿಕರ್ ಸಂಘ- ILO 

21. ಅಾಂತರ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ವ್ಯಾ ಪಾರಕೆ್ಕ  ಪಾ ೋತಾಸ ಹಿಸುವ ಸಂಸಥ . 

a) ಆಹರ ಮ್ತುತ  ಕೃಷಿ ಸಂಸಥ  - FAO 

b) ವಿಶಾ  ಆರೋಗಾ  ಸಂಸಥ  - WHO 

c) ವಿಶಿ  ವಾಯ ಪ್ರರ ಸಂಘ ((World Trade Organisation) 

d) ಅಾಂತರರಾಷಿಟ ರೋಯ ಕಾಮಿತಕ ಸಂಘ- ILO 

22. ಇದು ಸ್ವಮಾನಾ  ಸ್ಭೆಯ ಉಪ ಸಂಸಥ  ಅಥವ್ಯ ಸ್ಹಯಕ ಸಂಸಥ . 

a) ಭದಾ ತಾ ಸ್ಮಿತ 

b) ಸ್ವಮಾನಾ  ಸ್ಭೆ 

c) ದತತ  ಸಮಿತ 

d) ಸ್ಚ್ಚವ್ಯಲಯ 

23. ಇದನ್ನನ  ರ್ತತೋಯ ಆಧಾರ ಸ್ತ ಾಂಭ ಎನ್ನನ ವರು. 

a) ವಿಶಿ  ವಾಯ ಪ್ರರ ಸಂಘ WTO 

b) ವಿಶಾ  ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ IBRD 

c) ಸ್ವಕ್ತ SAARC 
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d) ಅಾಂತರರಾಷಿಟ ರೋಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಥ  IMF 

24. ತನನ  ಸೇವ್ಯ ಕಾಯತಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಬೆಲ್ ಪಾ ಶಸಿತ  ಪಡೆದ ವಿಶಾ ಸಂಸತ ಯ ಸಂಸಥ . 

a) ಯುನೆಸೆ್ಕೋ 

b) ಯುನ್ಸಸೇಪ್ 

c) ಅಾಂತರರಾಷಿಟ ರೋಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಥ  IMF 

d) ವಿಶಾ  ವ್ಯಾ ಪಾರ ಸಂಘ WTO 

25. ವಿಶಾ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಎಾಂದು ಪಾ ಸಿದಧ ವ್ಯದ ವಿಶಾ ಸಂಸಥ ಯ ಸಂಘಟನೆ. 

a) WTO 

b) IBRD 

c) SAARC 

d) IMF 
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¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç  
1. ಸ್ಮಾಜಿರ್ ಸತ ರ ವಿರ್ನಯ ಸ 

 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಸುಪಿಾ ಾಂಕೋಟ್ತ ಅಾಂಗನವ್ಯಡ್ಡಯಾಂದ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗಿನ ಎಲಿವನ್ನನ  ______ 

ದೃಷಿಾ ಯಾಂದ ನೋಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

a) ಸಂಯುಕತ  

b) ಸಮಗರ  ಸಂಯುರ್ತ  

c) ಸ್ಮ್ಗಾ  

d) ಸ್ಮ್ನಾ ಯ 

2. ಶಿಕ್ಷಣವು ಇಾಂದು ಈ ಹಕೆನ ಭಾಗವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಸ್ವಾ ತಂತಾ ದ 

b) ಧಾಮಿತಕ ಮ್ತುತ  ಸ್ವಾಂಸೆ್ ೃತಕ 

c) ಜಿೋವಿಸುವ್ 

d) ಸ್ಮಾನತೆಯ 

3. ನಮೆ್  ಮ್ನೋಭಾವನೆಗಳು ಒಾಂದು ಮ್ತತ ಾಂದನ್ನನ  (ಇಾಂಟರ್ ಡ್ಡಪ್ಲಾಂಡೆಾಂಟ್) 

ಅವಲಂಬ್ರಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಸ್ಮಾನತೆಗೆ ಕಾರಣವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಲಿಾಂಗ 

b) ಆಥಿತಕ 

c) ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

d) ಪಾಾ ದೇಶಿಕ 

4. ಭಾರತದಲಿ್ಲನ ಸ್ತ ರವಿನ್ಯಾ ಸ್ದ ಮೂಲ. 
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a) ರ್ಮಕಸಿದ್ರಧ ಾಂತ 

b) ಅಜಾಾ ನ 

c) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಮಾನತೆ 

d) ಅನಕ್ಷರತೆ 

5. ಬ್ಬಾ ಹೆ ಣ, ಕ್ಷತಾ ಯ, ವೈಶಾ , ಶೂದಾ  ಎಾಂಬ್ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ವಿಾಂಗಡನೆಗಳು ಇದರ ಭಾಗವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ 

b) ಜಾತವಾ ವಸಥ  

c) ವ್ಣಕವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  

d) ಎಸಟ ೋಟ್ ಪದಧ ತ 

6. “ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ವವತಜನಕ ಸ್ಾ ತಾತ ಗಬೇಕು” ಎಾಂದು ಪಾ ತಪಾದಿಸಿದವರು. ಅಥವ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ 

ಶಿಲ್ಲಪ  ಎಾಂದು ಪಾ ಸಿದಧ ರಾದವರು. 

a) ಡಾ|| ಬ್ಬಬು ರಾಜೇಾಂದಾ  ಪಾ ಸ್ವದ್ 

b) ಮ್ಹತೆ ಗಾಾಂಧಿ 

c) ಡಾ|| ಸ್ವತಪಲಿ್ಲ  ರಾಧಾಕೃಷಣ ನ್ 

d) ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡೆರ್ 

7. ಅಸ್ಪ ಶಾ ರಿಗೆ ಆಸಿತ ಯ ಹಕೆು  ನರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಡದುದ  ______ ನರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಡದಂತೆ 

ಆಗಿದೆ. 

a) ಮಾನ್ವ್ ಹಕೆ್ಕ  

b) ವಿಶ್ವಾ ಾಂತಯ ಹಕೆು  

c) ಜಿೋವಿಸುವ ಹಕೆು  

d) ಧಾಮಿತಕ ಮ್ತುತ  ಸ್ವಾಂಸೆ್ ೃತಕ ಹಕೆು  

8. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾನವನ ಒಾಂದು ಜಿೋವಿಸುವ ಹಕೆು  ಎಾಂದು ತಳಿಸಿದ ವಿಧಿ. 

a) 45 
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b) 21(ಎ) 

c) 21 

d) 29 

9. ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸಥ  ಸ್ವಥ ಪಿಸ್ಲು ಅವಕಾಶ ನೋಡ್ಡದ ವಿಧಿ. 

a) 30 

b) 45 

c) 21 

d) 46 

10. “ಅಸ್ಪ ೃಶಾ ತೆ ಹಿಾಂದ್ದ ಸ್ಮಾಜದ ಶರಿೋರವನ್ನನ  ಬ್ಬಧಿಸುವ ಒಾಂದು ಹುಣ್ಣಣ ” 

ಎಾಂದವರು. 

a) ಡಾ.ಬ್ರ.ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡೆ ರ್ 

b) ಬ್ಬಬು ರಾಜೇಾಂದಾ  ಪಾ ಸ್ವದ್ 

c) ಮಹತೆಾ ಗಾಾಂಧಿ 

d) ಜವಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು 

11. ಅಸ್ಪ ೃಶಾ ತೆ ಆಚರಣೆ ನಷೇಧಿಸಿದ ವಿಧಿ. 

a) 17 

b) 21 

c) 45 

d) 46 

12. ಅಸ್ಪ ೃಶಾ ತಾ ಅಪರಾಧಿ ಕಾಯ್ದದ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವಷತ. 

a) 1989 

b) 1956 

c) 1976 

d) 1955 

13. ವಾ ಕತ ಗಳು ಸ್ಮಾಜದಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ಶ್ಾ ೋಣಿೋಕರಣಗ್ಾಂಡ್ಡರುತಾತ ರೆ 

ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ------ ಸೂಚ್ಚಸುತತ ದೆ. 
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a) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸ್ಮಾನತೆ 

b) ಸ್ಮಾಜಿರ್ ಅಸಮಾನ್ತೆ 

c) ಸ್ವಮಾಜಿೋಕರಣ ಪಾ ಕಾ ಯ್ದ 

d) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸ್ತ ರವಿನ್ಯಾ ಸ್ 

14. ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಮಾನತೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮಾಜದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ 

ಅಾಂಶಗಳ ಪಾ ತಫಲವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಅಸಮಾನ್ ಸ್ಮಾಜಿರ್ ಅವ್ಕಾಶ 

b) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸ್ತ ರವಿನ್ಯಾ ಸ್ 

c) ಸ್ಮಾನ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅವಕಾಶ 

d) ಲ್ಲಾಂಗತಾ  ಅಸ್ಮಾನತೆ 

15. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವ ಅಾಂಶವು ಸ್ಮಾನತೆ, ಸ್ಮಾನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕ, ಸ್ಮಾನ ಅವಕಾಶ 

ಮ್ತುತ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾ ಯದಲಿ್ಲ  ಮ್ಹತಾ ದ ಬ್ದಲಾವಣೆ ತರುವಲಿ್ಲ  ಆಸ್ರೆಯಾಗುವ 

ಶಕತ ಯನ್ನನ  ಹಾಂದಿರುತತ ದೆ. 

a) ಜಾತ 

b) ಧಮ್ತ 

c) ಶಿಕ್ಷಣ 

d) ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  

16. ಶಿಕ್ಷಣಕೆರುವ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾ ಯದ ಉದೆದ ೋಶಗಳನ್ನನ  ನಮೆ್  ಸಂವಿಧಾನದ ------ ಹಗ್ಗ 

-----ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬ್ಹುದು. 

a) ಪಾ ಸ್ವತ ವನೆ ಹಗ್ಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕೆು  

b) ಪಾ ಸ್ವತ ವನೆ ಹಗ್ಗ ಮೂಲಭೂತ ಕತತವಾ  

c) ಮೂಲಭೂತ ಕತತವಾ  ಹಗ್ಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕೆು  

d) ಪರ ಸ್ತ ವ್ನೆ ಹಗೂ ರಾಜಯ ನ್ಸೋತ ನ್ಸರ್ದಕಶರ್ ತತಿ  
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17. ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ವಿಧಿಯು ಸ್ಕಾತರಗಳು ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾ ಯ ಮ್ತುತ  ಜನರ ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತು ತಳಿಸುತತ ದೆ. 

a) 29 

b) 39 

c) 45 

d) 46 

18. ಸ್ತ ರವಿನ್ಯಾ ಸ್ವನ್ನನ  ವಾ ಕತ ಗಳ ದೈಹಿಕ ಗುಣಗಳನ್ಯನ ಧರಿಸಿ ನಧತರಿಸ್ದೆ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ----- 

ಮ್ತುತ  ------- ಆಧಾರದಿಾಂದ ನಧತರಿಸ್ಲಾಗುತತ ದೆ. 

a) ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ತುತ  ಪ್ಪರಸೆ್ವ ರ 

b) ಮಾನ್ಯ ತೆ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಮುಖ್ಯ ತೆಗಳ 

c) ಸನ ೋಹ ಮ್ತುತ  ಭಾಾಂದವಾ ಗಳ 

d) ವಿರೋಧ ಮ್ತುತ  ಅಸ್ಮಾನತೆ 

19. 1993ರಲಿ್ಲ  ಸುಪಿಾ ೋಾಂ ಕೋಟ್ತ ಉನನ ಕೃಷಣ ನ್ v/s ಆಾಂಧಾ ಪಾ ದೇಶ ಸ್ಕಾತರದ 

ಮೊಕದದ ಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋಡ್ಡದ ತೋಪ್ಪತ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವ ಅಾಂಶದ ಬ್ಗೊ  ಒತೆತ  

ಹೇಳುತತ ದೆ. 

a) ಅಸ್ಪ ೃಶಾ ತಾ ಆಚರಣೆ ಶಿಕಿಾಹತ ಅಪರಾಧ 

b) ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲ್ಭೂತ ಹಕೆ್ಕ  

c) ಲ್ಲಾಂಗ ತಾರತಮ್ಾ  ಶಿಕಿಾಹತ ಅಪರಾಧ 

d) ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ ಸ್ವಾಂಸೆ್ ೃತಕ ಹಕೆು ಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ 

20. 1976ರಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಪ ೃಶಾ ತಾ ಕಾಯ್ದದ ಯನ್ನನ  ಹಿೋಗೆ ತದುದ ಪಡ್ಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

a) ಪರಿಶಿಷಟ  ಪಂಗಡದ ಕಾಯ್ದದ  

b) ರ್ನಗರಿೋರ್ ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದು  

c) ಅಸ್ಪ ೃಶಾ ತಾ ನಮೂತಲನ್ಯ ಕಾಯ್ದದ  

d) ನ್ಯಗರಿೋಕರ ಸ್ಮಾನ ಹಕೆು  ಕಾಯ್ದದ  
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2. ದುಡಿಮೆ 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. 'ಶಾ ಮ್ವಿಭಜನೆ ಕಡ್ಡಮೆ ಕೌಶಲಾ ವಿರುವ ಕ್ಕಲಸ್ಗಾರರನ್ನನ  ನಮಿತಸುತತ ದೆ’  ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದವರು. 

a) ಅರಿಸ್ವಟ ಟಲ್ 

b) ಸ್ವಕಾ ಟಿೋಸ್ 

c) ಪಿ್ಲ ೋಟೋ 

d) ಕಾಲ್ಕಮಾಕಿ್ಕ 

2. “ಮಾನವ ಸ್ಮಾಜವು ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕ ಅಸ್ಮಾನತೆಯ ಶಾ ಮ್ ವಿಭಜನೆಯಾಂದ ಕೂಡ್ಡರುತತ ದೆ

” ಎಾಂದು ಹೇಳಿದವರು. 

a) ಅರಿಸ್ವಟ ಟಲ್ 

b) ಸ್ವಕಾ ಟಿೋಸ್ 

c) ಪ್ಲ ೋಟೋ 

d) ಕಾಲತಮಾಕ್ಸ ತ 

3. ಶಾ ಮ್ ವಿಭಜನೆಯಲಿ್ಲ  _______ ಇರಬ್ಬರದು. 

a) ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತ 

b) ಶೋಷಣೆ 

c) ಸಂಭಾವನೆ 

d) ಸ್ಮಾನತೆ 

4. ಇದು ದುಡ್ಡಮೆಯಲಿ್ಲನ ಅಸ್ಮಾನತೆ ಅಲಿ . 

a) ಸಿತ ರೋ ಪ್ಪರುಷರಲಿ್ಲನ ಅಸ್ಮಾನ ವೇತನ 
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b) ಸುಶಿಕಿತ ಮ್ತುತ  ಅನಕ್ಷರರ ನಡುವಿನ ವೇತನ ತಾರತಮ್ಾ  

c) ಸ್ಕಾತರಿ ಮ್ತುತ  ಕಾಪೋತರೇಟ್ ಕಂಪನಗಳ ವೇತನ. 

d) ತಾಯಿ ಮತ್ತತ  ಮಗುವಿನ್ ಅಸಮಾನ್ ಶರ ಮ. 

5. ದುಡ್ಡಮೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಟಿ ವಿನಮ್ಯ ಪದಧ ತಯ್ದಾಂದರೆ. 

a) ಶಾ ಮ್ಕೆ್ಕ  ಹಣ ನೋಡುವುದು. 

b) ಶರ ಮಕೆ್ಕ  ಹಣದ ಬ್ದಲ್ಫಗಿ ವ್ಸುತ  ನ್ಸೋಡುವುದು 

c) ವಸುತ ವಿಗೆ ವಸುತ  ವಿನಮ್ಯ 

d) ವಸುತ ವಿಗೆ ಹಣ ವಿನಮ್ಯ 

6. ಪೇಮೆಾಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಾ ಚ್ಚಾ ಟಿ ಆಾ ಕ್ಟ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವಷತ. 

a) 1981 

b) 1970 

c) 1972 

d) 1971 

7. ಶಾ ಮ್ ವಿಭಜನೆಯಾಂದ ಜನರು ವಿವಿಧ ಕಿ್ಕ ೋತಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಶಾ ಮಿಸಿ _______ ಪಡೆಯಲು 

ಸ್ಹಯಕವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಆರ್ಥಕರ್ ಲ್ಫಭ 

b) ಶಿಕ್ಷಣ 

c) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾ ಯ 

d) ರಾಜಕೋಯ ಹಕೆು  

8. ಭಾರತದ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ವಾ ವಸಥಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ  ವಾ ಕತ  ಕ್ಕಳಗಿನಾಂದ ಮೇಲೆು ಖ್ವ್ಯಗಿ ಅಧಿಕಾರ 

ಅಾಂತಸುತ  ಪಡೆಯುವತತ  ಚಲ್ಲಸಿದರೆ, ಅವರ...... 

a) ಆದಾಯ & ಅಧಿಕಾರ ಎರಡೂ ಕಡ್ಡಮೆಯಾಗುತತ ವೆ 

b) ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ತತ ದೆ & ಅಧಿಕಾರ ಕಡ್ಡಮೆಯಾಗುತತ ದೆ 

c) ಆದ್ರಯ & ಅಧಿಕಾರ ಎರಡೂ ಹೆರ್ಚಚ ತತ ವೆ 
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d) ಆದಾಯ ಕಡ್ಡಮೆಯಾಗುತತ ದೆ & ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ತತ ದೆ 

9. ಇವರು "ದಿ ರಿಪಬಿ್ರಕ್" ಎನ್ನನ ವ ಪ್ಪಸ್ತ ಕ ಬ್ರೆದಿದಾದ ರೆ. 

a) ಪ್ಲ ೋಟೋ 

b) ಅರಿಸ್ವಟ ಟಲ್ 

c) ಸ್ವಕಾ ಟಿೋಸ್ 

d) ಕಾಲ್ತ ಮಾಕ್ಸ ತ 

10. ಶಾ ಮ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ನನ  ಆಥಿತಕ ಶಾ ಮ್ವಿಭಜನೆ ಮ್ತುತ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಶಾ ಮ್ವಿಭಜನೆ ಎಾಂದು 

ಪಾ ತೆಾ ೋಕಸಿದವರು? 

a) ಪಿ್ಲ ೋಟೋ 

b) ಅರಿಸ್ವಟ ಟಲ್ 

c) ಸ್ವಕಾ ಟಿೋಸ್ 

d) ಕಾಲ್ಕ ಮಾಕಿ್ಕ 

11. ಆಥಿತಕ ಶಾ ಮ್ ವಿಭಜನೆ ಒಳಗ್ಾಂಡ ಅಾಂಶಗಳು. 

a) ತಾಾಂತರ ರ್ ಅಾಂಶ ಮತ್ತತ  ಕಾಮಿಕರ್ರ ಸಹಕಾರ 

b) ಬಂಡವ್ಯಳ ಮ್ತುತ  ತಾಾಂತಾ ಕತೆ 

c) ಬಂಡವ್ಯಳ ಮ್ತುತ  ಶಾ ಮ್ ವಿಭಜನೆ 

d) ಬಂಡವ್ಯಳ ಮ್ತುತ  ಕಾಮಿತಕರ ಸ್ಹಕಾರ 

12. ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಶಾ ಮ್ವಿಭಜನೆಯ ವಗತ, ಸ್ವಥ ನ ಮ್ತುತ  ಏಣಿ ಶ್ಾ ೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಯಂತಾ ಣ 

ಸ್ವಧಿಸುತತ ದೆ ಎಾಂದವರು? 

a) ಪಿ್ಲ ೋಟೋ 

b) ಅರಿಸ್ವಟ ಟಲ್ 

c) ಸ್ವಕಾ ಟಿೋಸ್ 

d) ಕಾಲ್ಕ ಮಾಕಿ್ಕ 
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13. ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಗೆ ಇದು ಉತತ ಮ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

a) ದಂತವೈದಯ ರು 

b) ವಕೋಲರು 

c) ಶಿಕ್ಷಕರು 

d) ವೈದಾ ರು 

14. ಸ್ಮಾನ ಕ್ಕಲಸ್ಕೆ್ಕ  ಸ್ಮಾನ ವೇತನ ನಯಮ್ಕೆ್ಕ  ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ ನಡೆಯುವ ದುಡ್ಡಮೆ. 

a) ದುಡಿಮೆಯ ಅಸಮಾನ್ತೆ 

b) ದುಡ್ಡಮೆಯ ಸ್ಮಾನತೆ 

c) ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತ 

d) ಶಾ ಮ್ ವಿಭಜನೆ 

15. ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದಿದ ಮೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಕಾಯ್ದದ ? 

a) ಕನಷಾ  ವೇತನ ಕಾಯ್ದದ  

b) ಕಾಖ್ಯತನೆಗಳ ಕಾಯ್ದದ  

c) ಪಾಾ ವಿಡೆಾಂಟ್ ಫಂಡ್ ಕಾಯ್ದದ  

d) ಬ್ಡತನ್ ನ್ಸಮೂಕಲ್ನ್ ಕಾಯ್ದು  

16. ಇದು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯತವಲಿ . 

a) ಟಯರ್ ಪಂಚರ್ ಹಕುವುದು 

b) ತಳುಳ ವ ಗಾಡ್ಡ ಮೂಲಕ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ 

c) ಕಟಟ ಡ ಕಾಮಿತಕರು 

d) ರ್ಛೇರಿಯಲಿಲ ನ್ ಗುಮಾಸತ ರು 

17. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಇಾಂದಿಗ್ಗ ಶೇಕಡ 90ರಷ್ಟಟ  ಕಾಮಿತಕರು ಈ ವಲಯದಲಿ್ಲ  

ದುಡ್ಡಯುತತ ದಾದ ರೆ. 

a) ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ 
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b) ಅಸಂಘಟಿತ ವ್ಲ್ಯ 

c) ಸಂಭಾವನೆ ಸ್ಹಿತ ದುಡ್ಡಮೆ ವಲಯ 

d) ಸ್ಕಾತರಿ ಕಾಯಾತಲಯ 

18. ನಮೆ್  ತಂದೆ ಒಾಂದು ಖ್ಯಸ್ಗಿ ಬ್ಬಾ ಾಂಕನಲಿ್ಲ  ಕಾಯತನವತಹಿಸುತತ ದದ ರೇ, ಅವರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಲಯ? 

a) ಸಂಘಟಿತ ವ್ಲ್ಯ 

b) ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ 

c) ಸಂಭಾವನೆ ರಹಿತ ದುಡ್ಡಮೆ ವಲಯ 

d) ಸ್ಕಾತರಿ ಕಾಯಾತಲಯ 

19. ಒಾಂದು ಕಲಸ್ವನ್ನನ  ತಮೆ್  ಆಸ್ಕತ , ಅಭಿರುಚ್ಚ ಮ್ತುತ  ಸ್ವಮ್ಥಾ ತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಮ 

ಹಂಚ್ಚಕಾಂಡು ಮಾಡುವುದು. 

a) ವಿಶೇಷ ದುಡ್ಡಮೆ 

b) ಶರ ಮ ವಿಭಜನೆ 

c) ಸಂಭಾವನೆ ರಹಿತ ದುಡ್ಡಮೆ 

d) ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತ 

20. ನದಿತಷಟ  ಕಿ್ಕ ೋತಾ ವಾಂದರಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಆಳವ್ಯದ ಪ;ರಿಣತ, ತರಬೇತ ಅಥವ್ಯ ಕೌಶಲಾ  

ಪಡೆಯುವುದು. 

a) ವಿಶೇಷ ದುಡ್ಡಮೆ 

b) ಶಾ ಮ್ ವಿಭಜನೆ 

c) ಸಂಭಾವನೆ ರಹಿತ ದುಡ್ಡಮೆ 

d) ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತ 

21. ವಾ ಕತ ಯೊೋವತನ ಶಕತ ಯ ವಾ ಯದಿಾಂದ ಆತನಗೆ ಆಥಿತಕ ಪಾ ತಫಲ ಸಿಗುವುದು. 

a) ದುಡಿಮೆ 
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b) ಶಾ ಮ್ ವಿಭಜನೆ 

c) ಸಂಭಾವನೆ ರಹಿತ ದುಡ್ಡಮೆ 

d) ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತ 

22. ಸ್ಮಾನ ವೇತನಕೆ್ಕ  ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ ನಡೆಯುವ ವಾ ವಸಥ . 

a) ಸ್ಮಾನ ದುಡ್ಡಮೆ 

b) ಅಸ್ಮಾನ ದುಡ್ಡಮೆ 

c) ದುಡಿಮೆಯಲಿಲ  ಅಸಮಾನ್ತೆ 

d) ದುಡ್ಡಮೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಮಾನತೆ 

23. ದುಡ್ಡಮೆಯ ಅವಧಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಮ ನೋಡುವ ಸಂಭಾವನೆ. 

a) ವೇತನ 

b) ಕ್ಯಲಿ 

c) ಸಂಬ್ಳ 

d) ನವಾ ಳ ಆದಾಯ 

24. ಇಾಂದಿನ ಮಾಹಿತ ಸ್ಮಾಜ ಅಥವ್ಯ ಡ್ಡಜಿಟೆಲ್ ಸ್ಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಶಾ ಮ್ವಿಭಜನೆಯ 

ಪಾ ಕಾರಗಳು ರೂಪಾಾಂತರಗ್ಾಂಡ್ಡರುವುದು. 

a) ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ 

b) ಸ್ಮಾಜಿಕ ಸ್ತ ರವಿನ್ಯಾ ಸ್ದ ಮೂಲಕ 

c) ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಯ ಮೂಲಕ 

d) ಗಣರ್ಯಂತರ ಗಳ ಮೂಲ್ರ್ 

25. ಇದು ಅಸಂಘಟಿತ ದುಡ್ಡಮೆಗಾರರ ಎದುರಿಸುವ ಸ್ವ್ಯಲು ಅಲಿ . 

a) ವಲಸ 

b) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅಭದಾ ತೆ 

c) ಉತತ ಮ ಕಾನೂನ್ಸನ್ ಚೌರ್ಟ್ಟಟ  
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d) ದೈಹಿಕ ಮ್ತುತ  ಮಾನಸಿಕ ದೌಜತನಾ  
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3. ಸ್ಮಾಜಿರ್ ಚ್ಳುವ್ಳ್ವಗಳು 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಝಾಖ್ತಡ್ ಮುಕತ  ಮೊೋಚಾತ ಇದಕೆ್ಕ  ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

a) ಮ್ಹಿಳ್ಳ ಚಳುವಳಿ 

b) ಪರಿಸರ ಚ್ಳುವ್ಳ್ವ 

c) ರೈತ ಚಳುವಳಿ 

d) ಅಸ್ಪ ೃಶಾ ತಾ ಆಚರಣೆ ವಿರೋದಿ ಚಳುವಳಿ 

2. ಕನ್ಯತಟಕದ ______ ಜಿಲಿ್ಮಯ ಸ್ಲಾಾ ನ ಗಾಾ ಮ್ದ ರೈತರು ಅಪಿಪ ಕೋ ಚಳುವಳಿ 

ಆರಂಭಿಸಿದರು. 

a) ಉತತ ರ ರ್ನ್ನ ಡ 

b) ದಕಿಣ ಕನನ ಡ 

c) ಹವೇರಿ 

d) ಬೆಳಗಾವಿ 

3. ಈ ಚಳುವಳಿ ಮೇದಾಪಟೆರ್ ನೇರ್ತತಾ ದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯತು. 

a) ಮೌನ ಕಣಿವೆ ಆಾಂದೊೋಲನ 

b) ಚ್ಚಪೆ ೋ ಚಳುವಳಿ 

c) ಕೈಗಾ ಅಣ್ಣಸ್ವಥ ವರ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿ 

d) ನ್ಮಕದ್ರ ಬ್ಜಾವ್ ಆಾಂದೋಲ್ನ್ 

4. ವರದಕಿ ಣೆಯು ಈ ಹಕೆ ಗೆ ವಿರೋಧವ್ಯದುದು. 

a) ಸ್ವಾ ತಂತಾ  

b) ಸಮಾನ್ತೆ 
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c) ಧಾಮಿತಕ ಸ್ವಾ ತಂತಾ  

d) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಮ್ತುತ  ಸ್ವಾಂಸೆ್ ೃತಕ ಹಕೆು  

5. ಇದು ಮ್ಹಿಳೆಯರು ರೂಪಿಸಿದ ಚಳುವಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದಾಗಿದೆ. 

a) ರೈತರ ಚಳುವಳಿ 

b) ಮಧಯ ಪ್ರನ್ ನ್ಸಷೇಧ ಚ್ಳುವ್ಳ್ವ 

c) ಕಾಮಿತಕ ಚಳುವಳಿ 

d) ಪರಿಸ್ರ ಚಳುವಳಿ 

6. ಶಿವರಾಮ್ಕಾರಂತರ ನೇರ್ತತಾ  ವಹಿಸ್ಲಪ ಟಟ  ಚಳುವಳಿ. 

a) ಅಪಿಪ ಕೋ ಚಳುವಳಿ 

b) ಚ್ಚಪೆ ೋ ಚಳುವಳಿ 

c) ಕೈಗಾ ಅಣುಸೆ್ವ್ರ ವಿರೋಧಿ ಚ್ಳುವ್ಳ್ವ 

d) (MRPL) ವಿರುದಧ  ಚಳವಳಿ 

7. ಕುಸುಮಾ ಸ್ಕರಬ್ ಇದರಾಂದಿಗೆ ಗುರುತಕಾಂಡ್ಡದಾದ ರೆ. 

a) ರೈತರ ಚಳುವಳಿ 

b) ಮಧಯ ಪ್ರನ್ ನ್ಸಷೇಧ ಚ್ಳುವ್ಳ್ವ 

c) ಕಾಮಿತಕ ಚಳುವಳಿ 

d) ಪರಿಸ್ರ ಚಳುವಳಿ 

8. ಇವರ ನ್ಯಯಕತಾ ದಲಿ್ಲ  ಕನ್ಯತಟಕ ರಾಜಾ  ರೈತ ಸಂಘ ಸ್ವಥ ಪನೆಯಾಯತು. 

a) ಕುಸುಮಾ ಸ್ಕರಬ್ 

b) ಎಾಂ.ಡಿ ನಂಜುಾಂಡಸಿ್ಮಿ 

c) ಹೆಚ್.ಎಸ್ ರುದಾ ಪಪ  

d) ಎನ್.ಡ್ಡ ಸುರೇಶ್ 

9. ಇತತ ೋಚ್ಚನ ‘ಮ್ಹದಾಯ’ ಕೋಟತ ತೋಪ್ಪತ ಇದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 



 

 

  SSLC Social Science Kannada Version MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 91 

 

a) ರೈತರ ಚ್ಳುವ್ಳ್ವ 

b) ಮ್ಧಾ ಪಾನ ನಷೇಧ ಚಳುವಳಿ 

c) ಕಾಮಿತಕ ಚಳುವಳಿ 

d) ಪರಿಸ್ರ ಚಳುವಳಿ 

10. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವ್ಯಳಶ್ವಹಿ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದಧ ವ್ಯಗಿ ಬೆಳೆದ ಚಳುವಳಿ. 

a) ರೈತರ ಚಳುವಳಿ 

b) ಮ್ಧಾ ಪಾನ ನಷೇಧ ಚಳುವಳಿ 

c) ಕಾಮಿಕರ್ ಚ್ಳುವ್ಳ್ವ 

d) ಪರಿಸ್ರ ಚಳುವಳಿ 

11. ಪಾ ಪಂಚದ ಮೊದಲ ಕಾಮಿತಕ ಸಂಘಟನೆ 1864ರಲಿ್ಲ  ಸ್ವಥ ಪನೆಯಾದ ಸ್ಥ ಳ. 

a) ಗಿಾ ೋನ್ವಿಚ್ 

b) ನೂಾ ಯಾಕತ 

c) ಮುಾಂಬೈ 

d) ಲಂಡನ್ 

12. ಕಾಮಿತಕ ಕಾನೂನ್ನ ಆಾ ಕ್ಟ  ಪಾ ಕಾರ ಒಾಂದು ದಿನಕೆ್ಕ  ಗರಿಷಟ  ದುಡ್ಡಮೆಯ ಸ್ಮ್ಯ. 

a) 8 ಘಂಟೆ 

b) 9 ಘಂಟೆ 

c) 10 ಘಂಟೆ 

d) 12 ಘಂಟೆ 

13. ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಗಳು ಜನ ಸ್ಮುದಾಯದಕೆ್ಕ  ಅಗತಾ  -------ಗಳನ್ನನ  ಅಭಿವಾ ಕತ  

ಪಡ್ಡಸ್ಲು ಇರುವ ಒಾಂದು ಸ್ವಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕ್ಕ. 

a) ಚ್ಚಾಂತನೆ 

b) ದುುಃಖ್ ದುಮೆಾನ 
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c) ವಿರೋಧ 

d) ಆಶೋತತ ರ 

14. ಕಾಮಿತಕ ಸಂಘ ಎನ್ನನ ವುದು ಸ್ವಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ----- ವಗತವನ್ನನ  ಪಾ ತನಧಿಸುವ 

ಸಂಘಟನೆ. 

a) ಜನಸ್ವಮಾನಾ  

b) ಮಾಲ್ಲೋಕ 

c) ದುಡಿಯುವ್ 

d) ರೈತಾಪಿ 

15. 1925ರಲಿ್ಲ  ----ರವರು ಆತೆ ಗೌರವ ಚಳವಳಿಯನ್ನನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದರು 

a) ಡಾ. ಬ್ರ.ಆರ್.ಅಾಂಬೇಡೆ ರ್ 

b) ಜ್ಾ ೋತರಾವ್ ಫುಲ್ಮ 

c) ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ 

d) ಪ್ರಿಯಾರ್ ರಾಮಸಿ್ಮಿ 

16. ದಲ್ಲತರ ಹಿತಾಸ್ಕತ ಗಳ ಪಾ ತಪಾದನೆಗಾಗಿ `ಮೂಕ ನ್ಯಯಕ’  ಎಾಂಬ್ ಪತಾ ಕ್ಕಯನ್ನನ  

ಆರಂಭಿಸಿದವರು. 

a) ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಾಂಬೇಡೆರ್ 

b) ಜ್ಾ ೋತರಾವ್ ಫುಲ್ಮ 

c) ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ 

d) ಪ್ಲರಿಯಾರ್ ರಾಮ್ಸ್ವಾ ಮಿ 

17. ಪಾ ಪಂಚದ ಮೊದಲ ಕಾಮಿತಕ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ವಥ ಪನೆಯಾದ ವಷತ. 

a) 1864 

b) 1846 

c) 1964 

d) 1860 
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18. ಚ್ಚಪೆ  ಚಳುವಳಿ: ಉತತ ರ ಪಾ ದೇಶ: : ನಮ್ತದಾ ಬ್ಚಾವೋ ಆಾಂದೊೋಲನ: ________ 

a) ಗುಜರಾತ್ 

b) ಕರಳ 

c) ಕನ್ಯತಟಕ 

d) ತಮಿಳುನ್ಯಡು 

19. ಚ್ಚಪೆ ೋ ಚಳುವಳಿ: 1974: : ಅಪಿಪ ಕೋ ಚಳುವಳಿ: _________ 

a) 1983 

b) 1980 

c) 1984 

d) 1990 

20. ಹಿಾಂಸ್ವತೆ ಕ ಹಗ್ಗ ವಿನ್ಯಶ್ವತೆ ಕ ಸ್ಾ ರೂಪದ ವತತನೆ. 

a) ದಾಂಬಿ 

b) ಚಳುವಳಿ 

c) ಜನಮಂದೆ 

d) ಸ್ಮೂಹ ವತತನೆ 
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4. ಸ್ಮಾಜಿರ್ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾ ಕಾರ _____ ವಷತಕೆಾಂತ ಕಡ್ಡಮೆ ವಯಸಿಸ ನ ದುಡ್ಡಯುವ 

ಮ್ಕೆಳು ಬ್ಬಲಕಾಮಿತಕರಾಗುತಾತ ರೆ. 

a) 14 ವ್ಷಕ 

b) 16 ವಷತ 

c) 18 ವಷತ 

d) 21 ವಷತ 

2. 15ರಿಾಂದ 18ವಷತ ಯಾವುದೆ ಮ್ಕೆಳನ್ನನ  ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಿ್ಕ ೋತಾ ದಲಿ್ಲ  ದುಡ್ಡಸುವಂತಲಿ  

ಎಾಂದು _____ ಹೇಳಿದೆ. 

a) ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾ ಸ್ವತ ವನೆ. 

b) ಮ್ಕೆಳ ಲೈಾಂಗಿಕ ದೌಜತನಾ  ತಡೆ 2012 ಕಾಯದೆ. 

c) ಹೆಣ್ಣಣ  ಭೂಾ ಣ ಗುರುತಸುವ ಕಾಯದೆ (PCPNDT) 1994. 

d) ಬಾಲ್ಕಾಮಿಕರ್, ಹದಿಹರೆಯದ ದುಡಿಮೆ ಪದಧ ತ ನ್ಸಷೇಧ ಮತ್ತತ  ನ್ಸಯಂತರ ಣ 

ಕಾಯ್ದು - 1986. 

3. ಹೆಣ್ಣಣ  ಭೂಾ ಣ ಹತೆಾ  ತಡೆಯುವ ಕಾನೂನ್ನ. 

a) ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾ ಸ್ವತ ವನೆ. 

b) ಮ್ಕೆಳ ಲೈಾಂಗಿಕ ದೌಜತನಾ  ತಡೆ 2012 ಕಾಯದೆ. 

c) ಹೆಣುಣ  ಭೂರ ಣ ಗುರುತಸುವ್ ಕಾಯಿದ್ದ (PCPNDT) 1994. 

d) ಬ್ಬಲಕಾಮಿತಕ, ಹದಿಹರೆಯದ ದುಡ್ಡಮೆ ಪದಧ ತ ನಷೇಧ ಮ್ತುತ  ನಯಂತಾ ಣ 

ಕಾಯ್ದದ - 1986. 
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4. ಯಾವುದೇ ಮ್ಕೆಳ ಲೈಾಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಮ್ತುತ  ದೌಜತನಾ  ತಡೆಯಲು ರೂಪಿಸಿದ 

ಕಾನೂನ್ನ. 

a) ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾ ಸ್ವತ ವನೆ. 

b) ಮರೆ್ಳ ಲಾಂಗಿರ್ ದೌಜಕನ್ಯ  ತಡೆ 2012 ಕಾಯಿದ್ದ. 

c) ಹೆಣ್ಣಣ  ಭೂಾ ಣ ಗುರುತಸುವ ಕಾಯದೆ (PCPNDT) 1994. 

d) ಬ್ಬಲಕಾಮಿತಕ, ಹದಿಹರೆಯದ ದುಡ್ಡಮೆ ಪದಧ ತ ನಷೇಧ ಮ್ತುತ  ನಯಂತಾ ಣ 

ಕಾಯ್ದದ - 1986. 

5. ಬ್ಬಲಕಾಮಿತಕ ಪದಧ ತಗೆ ಮೊದಲ ಪರಿಹರವೆಾಂದರೆ. 

a) ಬ್ಬಲಾ ವಿವ್ಯಹ ತಡೆ 

b) ಸ್ಮಾಜದ ಸ್ಹಬ್ಬಗಿತಾ  

c) ಬ್ಡತನ ನಮೂತಲನೆ 

d) ಮರೆ್ಳ 100% ಶಲ್ಫ ದ್ರಖ್ಲ್ಫತ 

6. 2012ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ಪಾ ತ 1000 ಪ್ಪರುಷರ ಲ್ಲಾಂಗಾನ್ನಪಾತ. 

a) 933 

b) 940 

c) 914 

d) 1000 

7. ಹೆಣ್ಣಣ  ಭೂಾ ಣ ಹತೆಾ  ಹೆಚಾು ಗಿ ______ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸಂಧಭತದಲಿ್ಲ  ಕಡ್ಡಮೆ 

ಕಂಡುಬ್ರುತತ ದೆ. 

a) ಕ್ಕಳವ್ಗಕ 

b) ಮ್ಧಾ ಮ್ ವಗತ 

c) ಸುಶಿಕಿತ ವಗತ 

d) ಮೇಲಾ ಗತ 

8. 'PCPNDT 1994' ಕಾಯದೆಯ ಉದೆದ ೋಶ. 
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a) ಹೆಣ್ಣಣ  ಶಿಶು ಹತೆಾ  ತಡೆ 

b) ಮ್ಕೆಳ ಕಳಳ  ಸ್ವಗಾಣಿಕ್ಕ ತಡೆ 

c) ಬ್ಬಲಾ ವಿವ್ಯಹ ತಡೆ 

d) ಹೆಣುಣ  ಭೂರ ಣ ಹತೆಯ  ತಡೆ 

9. ಲೈಾಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಾಂದ ಮ್ಕೆಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದುದ . 

a) ಜುಲೈ 19- 2012 

b) ಜೂನ್ 19- 2012 

c) ಜನವರಿ 19- 2012 

d) ಜೂನ್ 12- 2009 

10. ಎಫ್.ಎ.ಓ. ಪಾ ಕಾರ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಸ್ರಾಸ್ರಿ ದಿನಕೆ್ಕ  ____ ಕಾಾ ಲ್ೋರಿ ಆಹರಬೇಕು. 

a) 1820 

b) 1630 

c) 1830 

d) 1720 

11. 2015ರ ಜಾಗತಕ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚಾ ಾಂಕದ ಪಾ ಕಾರ ಭಾರತದ ಸ್ವಥ ನ. 

a) 10 ನೇ ರ್ ಯಾಾಂಕ್ 

b) 100 ನೇ ರ್ ಯಾಾಂಕ್ 

c) 150 ನೇ ರ್ ಯಾಾಂಕ್ 

d) 20 ನೇ ರ್ ಯಾಾಂಕ್ 

12. ಮ್ದುವೆಯಾಗಲು ಕನಷಟ  18ವಷತ ಸಿತ ರೋಯರಿಗೆ ಮಾಡ್ಡರುವ ಉದೆದ ೋಶ. 

a) ಮ್ತ ನೋಡಲು ಕನಷಟ  ವಯಸುಸ  18 

b) ಸಿತ ರೋಯರ ಪಕಾ ತೆ ವಯಸುಸ  18 

c) ಕನಷಟ  ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು 18ವಷತಬೇಕು 



 

 

  SSLC Social Science Kannada Version MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 97 

 

d) ಹೆಣಿಣ ನ್ ಶರಿೋರಿರ್ ಮತ್ತತ  ಬೌಧಿಧ ರ್ ಸ್ಮಥಯ ಕ ವೃದಿಧಯಾಗಲ್ಬ 

18ವ್ಷಕಬೇಕ್ಕ. 

13. ಭಾರತ ಮ್ಕೆಳ ಹಕೆು ಗಳ ಒಡಂಬ್ಡ್ಡಕ್ಕಗೆ _______ ರಲಿ್ಲ  ಸ್ಹಿ ಮಾಡ್ಡತು. 

a) 1990 ಡ್ಡಸಾಂಬ್ರ್ 11 

b) 1991 ಡ್ಡಸಾಂಬ್ರ್ 11 

c) 1992 ಡಿಸ್ಥಾಂಬ್ರ್ 11 

d) 1993 ಡ್ಡಸಾಂಬ್ರ್ 11 

14. ಮ್ಕೆಳ ಸ್ಹಯವ್ಯಣಿ ದ್ದರವ್ಯಣಿ ಸಂಖೆಾ . 

a) 100 

b) 1092 

c) 101 

d) 1098 

15. ಇದು ಬ್ಲವಂತದ ಮ್ಕೆಳ ದುಡ್ಡಮೆ ಎನಸಿಕಳುಳ ತತ ದೆ. 

a) ಶ್ವಲ್ಮಯ ಗೃಹಪಾಠ 

b) ತಮೆ್  ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲಯ ಕ್ಕಲಸ್ 

c) ಲೈಾಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ 

d) ಮರೆ್ಳ ಬಿಕಾಷ ಟನೆ. 

16. ಸಂವಿಧಾನದ ------ ವಿಧಿ ಮ್ಕೆಳನ್ನನ  ದುಡ್ಡಮೆಗೆ ತಡಗಿಸುವುದು ಕಾನೂನ್ನ ಬ್ಬಹಿರ 

ಎಾಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 

a) 14 ನೇ 

b) 17 ನೇ 

c) 24 ನೇ 

d) 42ನೇ 

17. ಬ್ಬಲಕಾಮಿತಕ ಪದಧ ತ ನಷೇಧ ಮ್ತುತ  ನಯಂತಾ ಣ ಕಾಯ್ದದಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವಷತ 
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a) 1986 

b) 1994 

c) 2006 

d) 2012 

18. ಬ್ಬಲಕಾಮಿತಕ, ಹದಿಹರೆಯದವರ ದುಡ್ಡಮೆ ಪದಧ ತ ನಷೇಧ ಮ್ತುತ  ನಯಂತಾ ಣ 

ಕಾಯ್ದದಯು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವ ವಯೊೋಮಾನದವರನ್ನನ  ಹದಿಹರೆಯದವರು ಎಾಂದು 

ಗುರುತಸಿದೆ. 

a) 13 ರಿಾಂದ 15 

b) 14 ರಿಾಂದ 17 

c) 15 ರಿಾಂದ 18 

d) 17 ರಿಾಂದ 20 

19. ‘ಕಾಣದ ಹಸಿವು’ ಎಾಂದರೆ.... 

a) ಹಸಿವ್ಯಗದೇ ಇರುವುದು 

b) ಹಸಿವ್ಯಗಿರುವುದು 

c) ಪೌಷಿಾ ಕ ಆಹರ ಸೇವನೆ 

d) ಪೋಷಕಾಾಂಶಗಳ ಅಭಾವ್ 

20. ಸ್ಹಯವ್ಯಣಿ ಸಂಖೆಾ  1098ಕೆ್ಕ  ಕರೆ ಮಾಡ್ಡ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಪಾ ಕರಣದ ಕುರಿತು ದ್ದರು 

ನೋಡಬ್ಹುದಾಗಿದೆ. 

a) ಅಗಿನ  ಅವಘಡ 

b) ಕಲ್ಮ, ದರೋಡೆ 

c) ಭಾ ಷ್ಯಟ ಚಾರ 

d) ಮರೆ್ಳ ಮೇಲಿನ್ ದೌಜಕನ್ಯ  
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¨sÀÆUÉÆÃ¼ 
1. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ್ಮ ೈ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು 

 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಭಾರತದ ಅತಾ ಾಂತ ಎತತ ರವ್ಯದ ಶಿಖ್ರ ಯಾವುದು? 

a) ಮಾಂರ್ಟ ಗಾಡಿಿ ನ್ ಆಸಿಟ ನ್ 

b) ಕಾಾಂಚನಜುಾಂಗಾ 

c) ದವಳಗಿರಿ 

d) ನಂದಾದೇವಿ 

2.  ದಕಿಣ ಭಾರತದ ಅತಾ ಾಂತ ಎತತ ರವ್ಯದ ಶಿಖ್ರ? 

a) ಪಳನ 

b) ಅನೈಮುಡಿ 

c) ಅಣಾಣ ಮ್ಲೈ 

d) ಆ) ಕಾಡತಮ್ಮ್ 

3. ಹಿಮಾಲಯ ಪವತತದ ಎತತ ರವ್ಯದ ಸ್ರಣಿ ಯಾವುದು? 

a) ಶಿವ್ಯಲ್ಲಕ್ ಬೇಟಟ ಗಳು 

b) ಮಹಹಿಮಾಲ್ಯ 

c) ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ 

d) ಕಣಣ ನ್ ದೇವನ್ ಬೆಟಟ ಗಳು 

4. ಪಾ ಪಂಚದಲಿ್ಲಯೇ ಅತಾ ಾಂತ ಎತತ ರವ್ಯದ ಶಿಖ್ರ ಯಾವುದು? 

a) ಅನೈಮುಡ್ಡ 
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b) ಕ್ಕಳಹಂತದ ಬೆಟಟ ಗಳು 

c) ಪಿೋರ್ ಪಂಜಾಲ್ 

d) ಮಾಂರ್ಟ ಎವ್ರೆಸ್ಟ  

5. ಡೂನ್ಸ  ಗಳೆಾಂದರೇನ್ನ? : 

a) ಶಿವಾಲಿರ್ ಬೆಟಟ ಗಳಲಿಲ ರುವ್ ಸಮತಟ್ಟಟ ದ ತಳವುಳಿ  ರ್ಣಿವೆಗಳು 

b) ಇಳಿಜಾರಾದ ಕಣಿವೆಗಳು 

c) ಎತತ ರವ್ಯದ ಬೆಟಟ ಗಳು 

d) ಸ್ಮ್ತಟ್ಟಟ ದ ಮ್ತುತ  ತಗಾೂ ದ ತಳವುಳಳ  ಕಣಿವೆಗಳು 

6. ಅರಾವಳಿ ಸ್ರಣಿಯಲಿ್ಲ  ಎತತ ರವ್ಯದ ಶಿಖ್ರ ಯಾವುದು? 

a) ಗುರುಶಿಖ್ರ 

b) ಅಮ್ತಕಾಂಡ 

c) ಮ್ಹದೇವ್ 

d) ನ್ಯಗತಬ್ 

7. ಪಾ ಪಂಚದ ಅತೋ ವಿಶ್ವಲವ್ಯದ ಮೆಕೆಲು ಮೈದಾನ ಯಾವುದು? 

a) ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ 

b) ಪಯಾತಯ ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ 

c) ಉತತ ರದ ಮೈದ್ರನ್ 

d) D)ದಖ್ನ್ ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ 

8. ಪಶಿು ಮ್ ತೋರದ ಉತತ ರ ಭಾಗವನ್ನನ  ಏನೆಾಂದು ಕರೆಯುತಾತ ರೆ? 

a) ಉತೆಲ ತೋರ 

b) ಮ್ಲಬ್ಬರ್ ತೋರ 

c) ಕಾಂರ್ಣ ತೋರ 

d) ಉತತ ರ ಸ್ಕಾತರ್ ತೋರ 
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9. ಪೂವತ ತೋರದ ಉತತ ರ ಭಾಗವನ್ನನ  ಏನೆಾಂದು ಕರೆಯುತಾತ ರೆ ? 

a) ಮ್ಲಬ್ಬರ್ ತೋರ 

b) ಉತತ ರ ಸಕಾಕರ್ ತೋರ 

c) ಕಾಂಕಣ ತೋರ 

d) ಉತೆಲ ತೋರ 

10. ಪಶಿು ಮ್ ಘಟಟ ಗಳು ಪೂವತಘಟಟ ಗಳನ್ನನ  ಎಲಿ್ಲ  ಸಂಧಿಸುತತ ವೆ? 

a) ನ್ಸೋಲ್ಗಿರಿ ಬೆಟಟ ಗಳು 

b) ಮೈಕಲ್ ಬೆಟಟ ಗಳು 

c) ಮ್ಹದೇವ ಬೆಟಟ ಗಳು 

d) ಚೋಟ್ಟ ನ್ಯಗಪೂರ ಪಾ ಸ್ಥ  ಭೂಮಿ 

11. ಪೂವತಘಟಟ ಗಳಲಿ್ಮ ೋ ಎತತ ರವ್ಯದ ಶಿಖ್ರ ಯಾವುದು? 

a. ಆಮಕಕೋಾಂಡ 

b. ಕಣಣ ನ್ ದೇವನ್ ಬೆಟಟ ಗಳು 

c. ಕಾಡತಮ್ಮ್ 

d. ಪಳನಬ್ರಳಿ 

12. ಮ್ಹ ಹಿಮಾಲಯ ಸ್ರಣಿಯನ್ನನ  ಹಿಮಾದಿಾ  ಎಾಂದು ಕರೆಯುತಾತ ರೆ. ಏಕ್ಕ? 

a. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಮದಿಾಂದ ಆವ್ರಿಸಿರುವುದರಿಾಂದ. 

b. ತೇವ್ಯಾಂಶ ಕಡ್ಡಮೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ 

c. ಬ್ಣಣ ದಿಾಂದ ಕೂಡ್ಡರುವುಇದರಿಾಂದ 

d. ಉಷ್ಯಣ ಾಂಶ ಕಡ್ಡಮೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ 

13. ಹಿಮ್ನದಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕಡ್ಡ. 

a. ಕೃಷ್ಯಣ  ಮ್ತುತ  ಕಾವೇರಿ 
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b. ಗ್ೋದಾವರಿ ಮ್ತುತ  ಮ್ಹನದಿ 

c. ಗಂಗ್ೋತಾ  ಮ್ತುತ  ಯಮ್ನೋತಾ  

d. ಗಂಗಾ ಮತ್ತತ  ಯಮುರ್ನ 

14. ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಸ್ರಣಿಯ ಇನನ ಾಂದು ಹೆಸ್ರನ್ನನ  ತಳಿಸಿ. 

a. ಗಂಗ್ೋತಾ  

b. ಹಿಮಾಚ್ಲ್ 

c. ನಂಗಾ ಪವತತ 

d. ಹಿಮಾದಿಾ  

15. ಉತತ ರದ ಮೈದಾನದ ನಮಾತಣಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವ್ಯದ ನದಿಗಳ್ಳವುವು? 

a. ರಾವಿ ಬ್ರಯಾಸ್ ಕಾವೇರಿ, 

b. ಸಟಲ ಜ್, ಗಂಗಾ, ಬ್ರ ಹೆ ಪುತರ  

c. ಬ್ರಯಾಸ್ ಗಂಗಾ ಯಮುನ್ಯ, 

d. ಗ್ೋದಾವರಿ ನಮ್ತದಾ ಸಿಾಂಧೂ, 

16. ಉತತ ರದ ಪವತತಗಳ ಪಾದ ಭಾಗದ ಸ್ರಣಿಗಳ ಇನನ ಾಂದು ಹೆಸ್ರೇನ್ನ? 

a. ಶಿವಾಲಿರ್ ಬೆಟಟ ಗಳು 

b. ಎತತ ರ ಬೆಟಟ ಗಳು 

c. ಬೃಹತ್ ಬೆಟಟ ಗಳು 

d. ಸ್ಣಣ ಬೆಟಟ ಗಳು 

17. ಭಾರತದ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಾ ಾಂತ ವಿಶ್ವಲವ್ಯದುದು ಯಾವುದು? 

a. ಪಯಾಕಯ ಪರ ಸೆಭೂಮಿ 

b. ಉತತ ರದ ಪವತತಗಳು. 

c. ಪಯಾತಯ ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ. 

d. ಉತತ ರದ ಮೈದಾನಗಳು. 
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18. ಲಗ್ಗನ್ ಸ್ರೋವರಗಳು ಕಂಡುಬ್ರುವದು ಇಲಿ್ಲ  

a. ಪಶಿು ಮ್ ಕರಾವಳಿ 

b. ಸಿವ್ಯಲ್ಲಕ್ ಶ್ಾ ೋಣಿ 

c. ಉತತ ರ ಮೈದಾನ 

d. ಪೂವ್ಕ ರ್ರಾವ್ಳ್ವ 

19. ಉತತ ರದ ಮ್ಹಮೈದಾನ ಹೇಗೆ ನಮಾತಣಗ್ಾಂಡ್ಡದೆ? 

a. ಪಶಿು ಮ್ಕೆ್ಕ  ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ತಂದು ಸಂಚಯಸಿರುವ ಮೆಕೆಲು ಮ್ಣಿಣ ನಾಂದ. 

b. ಉತತ ರ ಭಾರತದ ನ್ದಿಗಳು ಹಿಮಾಲ್ಯದಿಾಂದ ತಂದು ಸಂಚ್ಯಿಸಿರುವ್ 

ಮೆರೆ್ಲ್ಬ ಮಣಿಣ ನ್ಸಾಂದ. 

c. ಪೂವತಕೆ್ಕ  ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ತಂದು ಸಂಚಯಸಿರುವ ಮೆಕೆಲು ಮ್ಣಿಣ ನಾಂದ. 

d. ನದಿಗಳು ತಂದು ಸಂಚಯಸಿರುವ ಮೆಕೆಲು ಮ್ಣಿಣ ನಾಂದ. 

20. ಪಾ ಪಂಚದ ಅತೋ ಹೆಚ್ಚು  ವಿಶ್ವಲವ್ಯದ ಮೆಕೆಲು ಮ್ಣ್ಣಣ  ಹಾಂದಿದ ಭಾರತದ 

ಭೌಗ್ೋಳಿಕ ವಿಭಾಗ ಯಾವುದು? 

a. ಪಯಾತಯ ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ. 

b. ಉತತ ರದ ಮಹಮೈದ್ರನ್ 

c. ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ 

d. ಉತತ ರದ ಪವತತಗಳು 

21. ಪಶಿು ಮ್ ಘಟಟ ಗಳಿಗಿರುವ ಇನನ ಾಂದು ಹೆಸ್ರೇನ್ನ? 

a. ಹಿಮಾದಿಾ  

b. ಸಹಯ ದಿರ  ಬೆಟಟ ಗಳು 

c. ನತಾ  ಹರಿದಾ ಣತ 

d. ಹುಲಿುಗಾವಲು 

22. ಪಯಾತಯ ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಜಲಶಕತ ಗೆ ಪೂರಕ ಕಾರಣ ತಳಿಸಿ. 
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a. ನದಿಗಳು ವೇಗವ್ಯಗಿ ಹರಿಯುವದರಿಾಂದ 

b. ನದಿಗಳು ವಿಶ್ವಲವ್ಯಗಿ ಹರಿಯುವದರಿಾಂದ 

c. ನ್ದಿಗಳು ಜಲ್ಪ್ರತವ್ನ್ನನ  ಸೃಷಿಟ ಸುವುದರಿಾಂದ 

d. ನದಿಗಳು ಬ್ಹಳಷ್ಟಟ  ಹರಿಯುವುದರಿಾಂದ 

23. ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾ ಪಾರದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಸ್ಹಯಕ, ಹೇಗೆ? 

a. ವಿಶಲ್ ರ್ರಾವ್ಳ್ವ ಇರುವುದರಿಾಂದ 

b. ಬಂದರುಗಳನ್ನನ  ಒಳಗ್ಾಂಡ್ಡರುವುದರಿಾಂದ. 

c. ವಿಶ್ವಲ ಹಿನ್ಯನ ಡು ಇರುವುದರಿಾಂದ 

d. ಆಥಿತಕತೆ ಮುಾಂದುವರೆದಿರುವುದರಿಾಂದ 

24. ಭಾರತದ ದಿಾ ೋಪಗಳಲಿ್ಲ  ಅತೋ ಹೆಚ್ಚು  ದಿಾ ೋಪಗಳು ಎಲಿ್ಲವೆ? 

a. ಅಾಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತತ  ನ್ಸಕೋಬಾರ್ 

b. ಲಕ್ಷದಿಾ ೋಪ 

c. ಕಾಂದಾಾ ಡಳಿತ ಪಾ ದೇಶ 

d. ಕರಾವಳಿ ಪಾ ದೇಶ 

25. ಹವಳ ದಿಾ ೋಪಗಳೆಾಂದು ಗುರುತಸ್ಲಾಗುವ ದಿಾ ೋಪಗಳು 

a. ಅಾಂಡಮಾನ್ ಮ್ತುತ  ನಕೋಬ್ಬರ್ ದಿಾ ೋಪಗಳು 

b. ಲ್ಕ್ಷದಿಿ ೋಪ ದಿಿ ೋಪಗಳು 

c. ಅಾಂಡಮಾನ್ ದಿಾ ೋಪಗಳು 

d. ನಕೋಬ್ಬರ್ ದಿಾ ೋಪಗಳು 
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26. ಈ ಭಾರತದ ನಕಿ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿದ ಪಾ ದೇಶ? 

a) ಪೂವತಘಟಟ ಗಳು 

b) ಪಶಿಚ ಮ ಘಟಟ ಗಳು 

c) ಕ್ಕನರಾ ತೋರ 

d) ಕೋರಮಂಡಲ ತೋರ 

27. ಈ ಭಾರತದ ನಕಿ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿದ ಪಾ ದೇಶ? 

a) ಸ್ವತುಪ ರ ಪವತತ ಶ್ಾ ೋಣಿ 

b) ನ್ಯಗಾ ಬೆಟಟ ಗಳ ಸ್ವಲು 

c) ವಿಾಂದ್ರಯ  ಪವ್ಕತ ಸ್ಲ್ಬ 

d) ಅರಾವಳಿ ಪವತತ ಸ್ವಲು 
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28. ಈ ಭಾರತದ ನಕಿ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿದ ಪಾ ದೇಶ? 

a) ಸ್ತ್ತಪ ರ ಪವ್ಕತ ಶ್ವರ ೋಣಿ 

b) ನ್ಯಗಾ ಬೆಟಟ ಗಳ ಸ್ವಲು 

c) ವಿಾಂದಾಾ  ಪವತತ ಸ್ವಲು 

d) ಅರಾವಳಿ ಪವತತ ಸ್ವಲು 

 

29. ಈ ಭಾರತದ ನಕಿ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿದ ಪಾ ದೇಶ? 

a) ಆನೈಮುಡಿ 

b) ಮುಳಳ ಯಾ ನಗಿರಿ ಬೆಟಟ  

c) ನ್ಯಗಾ ಬೆಟಟ  

d) ಮಿಜ್ ಬೆಟಟ  
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30. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ನ್ಯಗಾ ಬೆಟಟ ಗಳ ಸ್ವಲು 

b) ಸ್ವತುಪ ರ ಬೆಟಟ ಗಳ ಸ್ವಲು 

c) ಅರಾವ್ಳ್ವ ಬೆಟಟ ಗಳ ಸ್ಲ್ಬ 

d) ಮೈಕ್ಕಲಾ ಶ್ಾ ೋಣಿ 

 

31. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ದಖ್ನ್ ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ 

b) ಮಾಳಾ  ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ 

c) ಛೋಟರ್ನಗಪುರ ಪರ ಸೆಭೂಮಿ 

d) ಉತೆಲ ತೋರ ಪಾ ದೇಶ 
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32. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ದಖ್ನ್ ಪರ ಸೆಭೂಮಿ 

b) ಮಾಳಾ  ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ 

c) ಛೋಟನ್ಯಗಪ್ಪರ ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ 

d) ಉತೆಲ ತೋರ ಪಾ ದೇಶ 

 

33. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಪಶಿು ಮ್ ಘಟಟ ಗಳ ಸ್ವಲು 

b) ಪೂವ್ಕ ಘಟಟ ಗಳ ಸ್ಲ್ಬ 

c) ನ್ಯಗಾ ಬೆಟಟ ಗಳ ಸ್ವಲು 

d) ಮೈಕ್ಕಲಾ ಶ್ಾ ೋಣಿ 
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34. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಆನೈಮುಡ್ಡ 

b) ಪಿೋರ್ ಪಂಜಾಲ್ 

c) ಗುರುಶಿಖ್ರ 

d) ನೋಲಗಿರಿ ಬೆಟಟ  

 

35. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಗುರುಶಿಖ್ರ 

b) ಕ್ಕ2 

c) ಕಾಾಂಚನಗಂಗಾ 

d) ಮೌಾಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ  
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36. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಮ್ನ್ಯನ ರ್ ಖ್ಯರಿ 

b) ಖಂಬ್ತ ಖಾರಿ 

c) ಕಛ್ ಖ್ಯರಿ 

d) ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ 

 

37. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಕಾಂರ್ಣ ತೋರ 

b) ಕ್ಕನರಾ ತೋರ 

c) ಮ್ಲಬ್ಬರ್ ತೋರ 

d) ಸ್ಕಾತರ್ ತೋರ 
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38. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಕಾಂಕಣ ತೋರ 

b) ಕ್ಕನರಾ ತೋರ 

c) ಮ್ಲಬ್ಬರ್ ತೋರ 

d) ಕೋರಮಂಡಲ್ ತೋರ 

 

39. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಕಾಂಕಣ ತೋರ 

b) ಕ್ಕನರಾ ತೋರ 

c) ಮಲ್ಬಾರ್ ತೋರ 

d) ಸ್ಕಾತರ್ ತೋರ 
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40. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ದಖ್ನ್ ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ 

b) ಮಾಳಿ  ಪರ ಸೆಭೂಮಿ 

c) ಛೋಟನ್ಯಗಪ್ಪರ ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ 

d) ಥಾರ್ ಮ್ರುಭೂಮಿ 

 

41. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಕಛ್ ಖ್ಯರಿ 

b) ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ 

c) ಮರ್ನನ ರ್ ಖಾರಿ 

d) ಕಚ್ಚು  
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42. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಗುರುಶಿೋಖ್ರ 

b) ಮುಳಿಯಯ ನ್ ಗಿರಿ ಬೆಟಟ  

c) ಆನೈಮುಡ್ಡ 

d) ನ್ಯಗಾ ಬೆಟಟ  

 

43. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಗುರುಶಿೋಖ್ರ 

b) ಮುಳಳ ಯಾ ನ ಗಿರಿ ಬೆಟಟ  

c) ನ್ಸೋಲ್ಗಿರಿ 

d) ನ್ಯಗಾ ಬೆಟಟ  
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44. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಕಛ್ ಖ್ಯರಿ 

b) ಪ್ರಕ್ ಜಲ್ಸಂಧಿ 

c) ಮ್ನ್ಯನ ರ್ ಖ್ಯರಿ 

d) ಕನ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ 

 

45. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ಪಾಾ ಕೃತಕ ವಿಭಾಗವನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಕಾಂಕಣ ತೋರ 

b) ಉತತ ರ ಸಕಾಕರ್ ತೋರ. 

c) ಮ್ಲಬ್ಬರ್ ತೋರ 

d) ಕೋರಮಂಡಲ ತೋರ 
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2. ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಇದು ಭಾರತದ ವ್ಯಯುಗುಣವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಆಲ್ಮಪ ೈನ್ಮಾದರಿ ವ್ಯಯುಗುಣ 

b) ಸ್ಮ್ಶಿೋತೋಷಣ  ವಲಯದ ಮಾನೂಸ ನ್ 

c) ಉಷಣ ವ್ಲ್ಯದ ಮಾನಿೂನ್ 

d) ಶಿೋತವಲಯದ ಮಾನೂಸ ನ್ 

2. ಭಾರತದ ಉತತ ರದಲಿ್ಲ  ತಂಪಾದ ಮ್ತುತ  ದಕಿಣದಲಿ್ಲ  ಬೆಚು ನೆಯ ಪರಿಸಿಥ ತ ಇರುವ ಕಾಲ 

ಇದಾಗಿದೆ. 

a) ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ 

b) ಹಿಾಂಗಾರು 

c) ಮುಾಂಗಾರು 

d) ಚ್ಳ್ವಗಾಲ್ 

3. ಭಾರತದಲಿ್ಲಯ್ದ ಅತ ಕಡ್ಡಮೆ ಉಷ್ಯಣ ಾಂಶ ದಾಖ್ಲಾದ ಪಾ ದೇಶ. 

a) ರೂಯಿ  

b) ಮಾಸಿನ ರಾಮ್ 

c) ಕಾಗಿಕಲ್ ಹತತ ರ ಡಾರ ಸ್ 

d) ಗಂಗಾನಗರ 

4. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಉಷ್ಯಣ ಾಂಶ ದಾಖ್ಲಾಗಿರುವ ಪಾ ದೇಶ. 

a) ರೂಯಿ  

b) ಮಾಸಿನ ರಾಮ್ 
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c) ಕಾಗಿತಲ್ ಹತತ ರ ಡಾಾ ಸ್ 

d) ಗಂಗಾನ್ಗರ 

5. ಇದು ಕನ್ಯತಟಕದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಮ್ತುತ  ಕರಳದ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಸ್ಹಯ ಮಾಡುತತ ದೆ. 

a) ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ್ 

b) ಹಿಾಂಗಾರು 

c) ಮುಾಂಗಾರು 

d) ಚಳಿಗಾಲ 

6. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಅತ ಕಡ್ಡಮೆ ಮ್ಳೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. 

a) ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ 

b) ಹಿಾಂಗಾರು 

c) ಮುಾಂಗಾರು 

d) ಚ್ಳ್ವಗಾಲ್ 

7. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಮ್ಳೆ ಪಡೆಯುವ ಪಾ ದೇಶ. 

a) ರೂಯಿ  

b) ಮಾಸಿನ್ ರಾಮ್ 

c) ಕಾಗಿತಲ್ ಹತತ ರ ಡಾಾ ಸ್ 

d) ಗಂಗಾನಗರ 

8. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಈ ಕಾಲದ ಹವ್ಯಗುಣವು ಅಸಿಥ ರವ್ಯಗಿರುತತ ದೆ. 

a) ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ 

b) ನ್ಸಗಕಮನ್ ಮಾನಿೂನ್ 

c) ಮುಾಂಗಾರು 

d) ಚಳಿಗಾಲ 

9. ಮಾನೂಸ ನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಗತಮ್ನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಮ್ಳೆ ಪಡೆಯುವ ಪಾ ದೇಶಗಳು. 
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a) ಪಶಿು ಮ್ ಘಟಟ ಗಳ ಪಾ ದೇಶ 

b) ತಮಿಳುರ್ನಡು ಪರ ರ್ದಶ 

c) ಮೇಘಾಲಯ 

d) ರಾಜಸ್ವಥ ನದ ಥಾರ್ ಮ್ರುಭೂಮಿ 

10. ಇದು ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು  ವ್ಯಾ ಪಿಸಿದ ವಲಯವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಕಡ್ಡಮೆ ಮ್ಳೆ ಬ್ರೋಳುವ ಪಾ ದೇಶ 

b) ಸ್ಧಾರಣ ಮಳೆ ಬಿೋಳುವ್ ಪರ ರ್ದಶ 

c) ಅತ ಕಡ್ಡಮೆ ಬ್ರೋಳುವ ಪಾ ದೇಶ 

d) ಅಧಿೋಕ ಮ್ಳೆ ಬ್ರೋಳುವ ಪಾ ದೇಶ 

11. ಚಳಿಗಾಲದಲಿ್ಲ  ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಉಷ್ಯಣ ಾಂಶ ಕಡ್ಡಮೆಯಾಗುತತ ದೆ. ಏಕ್ಕಾಂದರೆ 

a) ಸೂಯಕನ್ ಲಂಬ್ ಕರಣಗಳು ದಕಷ ಣಾಧಕಗ್ೋಳದಲಿಲ  ಪರ ಕಾಶಿಸುತತ ವೆ 

b) ಸೂಯತನ ಲಂಬ್ ಕರಣಗಳು ಉತತ ರಾಧತ ಗ್ೋಳದಲಿ್ಲ  ಪಾ ಕಾಶಿಸುತತ ವೆ 

c) ಸೂಯತನ ಲಂಬ್ ಕರಣಗಳು ಸ್ಮ್ಭಾಜಕ ವೃತತ  ರೇಖೆ ಮೇಲ್ಮ ಪಾ ಕಾಶಿಸುತತ ವೆ 

d) ಸೂಯತನ ಲಂಬ್ ಕರಣಗಳು ಮ್ಕರ ಸಂಕಾಾ ಾಂತ ವೃತತ  ರೇಖೆ ಮೇಲ್ಮ ಪಾ ಕಾಶಿಸುತತ ವೆ 

12. ಚಳಿಗಾಲ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತದಲಿ್ಲ  

a) ರ್ಡಿಮೆ ಉಷಣ ಾಂಶ, ರ್ಡಿಮೆ ಆಧರ ತೆ ಮತ್ತತ  ಮೊೋಡ ರಹಿತ ಆಕಾಶವಿರುತತ ದ್ದ. 

b) ಕಡ್ಡಮೆ ಉಷ್ಯಣ ಾಂಶ, ಅಧಿಕ ಆಧಾ ತೆ ಮ್ತುತ  ಮೊೋಡ ಸ್ಹಿತ ಆಕಾಶವಿರುತತ ದೆ. 

c) ಅಧಿಕ ಉಷ್ಯಣ ಾಂಶ, ಕಡ್ಡಮೆ ಆಧಾ ತೆ ಮ್ತುತ  ಮೊೋಡ ರಹಿತ ಆಕಾಶವಿರುತತ ದೆ. 

d) ಅಧಿಕ ಉಷ್ಯಣ ಾಂಶ, ಅಧಿಕ ಆಧಾ ತೆ ಮ್ತುತ  ಮೊೋಡ ಸ್ಹಿತ ಆಕಾಶವಿರುತತ ದೆ. 

13. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಈ ತಾಂಗಳು ಅತಾ ಾಂತ ಶಿೋತವ್ಯದುದು. 

a) ಡ್ಡಸಾಂಬ್ರ್ 

b) ಜನ್ವ್ರಿ 

c) ಫೆಬ್ಾ ವರಿ 
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d) ಮಾಚ್ತ 

14. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಇಬ್ಬ ನ ಮ್ತುತ  ಕಾವಳಗಳು ಸ್ವೆತಸ್ವಮಾನಾ  

a) ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ 

b) ನಗತಮ್ನ ಮಾನೂಸ ನ್ 

c) ಮುಾಂಗಾರು 

d) ಚ್ಳ್ವಗಾಲ್ 

15. ಸ್ವಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಪರಿಸ್ರಣ ಮ್ಳೆಯು ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಬ್ರೋಳುತತ ದೆ. 

a) ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ್ 

b) ನಗತಮ್ನ ಮಾನೂಸ ನ್ 

c) ಮುಾಂಗಾರು 

d) ಚಳಿಗಾಲ 

16. ನೈರುತಾ  ಮಾನೂಸ ನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅಕಟ ೋಬ್ರ್ನಾಂದ ಭಾರತದಿಾಂದ ಹಿಮೆಟಟ ಲು 

ಪಾಾ ರಂಭಿಸುತತ ವೆ. ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಆಗ ಉತತ ರಗ್ೋಳ್ಳಧತದಲಿ್ಲ . 

a) ರ್ಡಿಮೆ ಉಷಣ ಾಂಶ ಮತ್ತತ  ಅಧಿರ್ ಒತತ ಡವಿರುತತ ದ್ದ 

b) ಅಧಿಕ ಉಷ್ಯಣ ಾಂಶ ಮ್ತುತ  ಅಧಿಕ ಒತತ ಡವಿರುತತ ದೆ 

c) ಕಡ್ಡಮೆ ಉಷ್ಯಣ ಾಂಶ ಮ್ತುತ  ಕಡ್ಡಮೆ ಒತತ ಡವಿರುತತ ದೆ 

d) ಅಧಿಕ ಉಷ್ಯಣ ಾಂಶ ಮ್ತುತ  ಕಡ್ಡಮೆ ಒತತ ಡವಿರುತತ ದೆ 

17. ಈ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಆವತತ ಮಾರುತಗಳು ಬಂಗಾಳ ಕಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡು ಬ್ರುವುದು. 

a) ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ 

b) ಚಳಿಗಾಲ 

c) ನೈರುತಾ  ಮಾನೂಸ ನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ 

d) ನೈರುತಯ  ಮಾನಿೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನ್ಸಗಕಮನ್ ಕಾಲ್ 

18. ಏಪಿಾ ಲ್ ಮ್ತುತ  ಮೇ ತಾಂಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ರೋಳುವ ಮ್ಳೆಯನ್ನನ  ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ  ಹಿೋಗೆನ್ನನ ತಾತ ರೆ 
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a) ಕಾಲ್ಬೈಸ್ಕ 

b) ಮಾವಿನ ಹ್ಯಯಿು  

c) ಕಾಫಿಯ ಹ್ಯಮ್ಳೆ 

d) ಆಾಂಧಿಸ್ 

19. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ಹವ್ಯಗುಣವು. 

a) ಅತಶಖ್, ಶುಷೆ  ಮತ್ತತ  ಸ್ಥಖ್ಯಯಿಾಂದ ಕ್ಯಡಿರುತತ ದ್ದ. 

b) ಕಡ್ಡಮೆ ಶ್ವಖ್, ಶುಷೆ  ಮ್ತುತ  ಶಿೋತದಿಾಂದ ಕೂಡ್ಡರುತತ ದೆ. 

c) ಅತಶ್ವಖ್, ತೇವ್ಯಾಂಶ ಮ್ತುತ  ಸಖೆಯಾಂದ ಕೂಡ್ಡರುತತ ದೆ 

d) ಕಡ್ಡಮೆ ಶ್ವಖ್, ಶುಷೆ  ಮ್ತುತ  ಸಖೆಯಾಂದ ಕೂಡ್ಡರುತತ ದೆ. 

20. ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಅತ ಕಡ್ಡಮೆ ಮ್ಳೆ ಪಡೆಯುವ ಪಾ ದೇಶ. 

a) ರೂಯಿಲ  

b) ಮಾಸಿನ ರಾಮ್ 

c) ಕಾಗಿತಲ್ ಹತತ ರ ಡಾಾ ಸ್ 

d) ಗಂಗಾನಗರ 
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3. ಭಾರತದ ಮಣುಣ ಗಳು 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ನದಿಗಳ ಸಂಚಯನಕಾಯತದಿಾಂದ ನಮಾತಣಗ್ಾಂಡ ಮ್ಣ್ಣಣ . 

a) ಕಪ್ಪಪ ಮ್ಣ್ಣಣ  

b) ಮ್ರುಭೂಮಿ ಮ್ಣ್ಣಣ  

c) ಕ್ಕಾಂಪ್ಪಮ್ಣ್ಣಣ  

d) ಮೆರೆ್ಲ್ಬ ಮಣುಣ  

2. ಭಾರತದ ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಭಾಗ ವಿಸ್ವತ ರವ್ಯದ ಮ್ಣ್ಣಣ  

a) ಕಪ್ಪಪ ಮ್ಣ್ಣಣ  

b) ಮ್ರುಭೂಮಿ ಮ್ಣ್ಣಣ  

c) ಕ್ಕಾಂಪ್ಪಮ್ಣ್ಣಣ  

d) ಮೆರೆ್ಲ್ಬ ಮಣುಣ  

3. ಹತತ  ಬೆಳೆಯಲು ಉಪಯುಕತ ವ್ಯದ ಮ್ಣ್ಣಣ  ಎಾಂತಲೂ ಕರೆಸಿಕಳುಳ ವ ಮ್ಣ್ಣಣ . 

a) ರ್ಪುಪ ಮಣುಣ  

b) ಮ್ರುಭೂಮಿ ಮ್ಣ್ಣಣ  

c) ಕ್ಕಾಂಪ್ಪಮ್ಣ್ಣಣ  

d) ಮೆಕೆಲು ಮ್ಣ್ಣಣ  

4. ಉತತ ರ ಕನ್ಯತಟಕದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಾು ಗಿ ಕಂಡು ಬ್ರುವ ಮ್ಣ್ಣಣ . 

a) ರ್ಪುಪ ಮಣುಣ  

b) ಮ್ರುಭೂಮಿ ಮ್ಣ್ಣಣ  

c) ಕ್ಕಾಂಪ್ಪಮ್ಣ್ಣಣ  



 

 

  SSLC Social Science Kannada Version MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 122 

 

d) ಮೆಕೆಲು ಮ್ಣ್ಣಣ  

5. ರಾಗಿ, ರ್ತಣಧಾನಾ  ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕತ ವ್ಯದ ಮ್ಣಾಣ ಗಿದೆ. 

a) ಕಪ್ಪಪ ಮ್ಣ್ಣಣ  

b) ಮ್ರುಭೂಮಿ ಮ್ಣ್ಣಣ  

c) ಕ್ಕಾಂಪುಮಣುಣ  

d) ಮೆಕೆಲು ಮ್ಣ್ಣಣ  

6. ಇದು ಕೃಷಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಾಂದು ಸೂಕತ ವಲಿ . 

a) ಕಪ್ಪಪ ಮ್ಣ್ಣಣ  

b) ಪವತತ ಮ್ಣ್ಣಣ  

c) ಕ್ಕಾಂಪ್ಪಮ್ಣ್ಣಣ  

d) ಲ್ಫಯ ಟರೇರ್ಟ ಮಣುಣ  

7. ಹೆಚ್ಚು  ಉಷ್ಯಣ ಾಂಶ ಮ್ತುತ  ಹೆಚ್ಚು  ಮ್ಳೆ ಬ್ರೋಳುವಲಿ್ಲ  ಉತಪ ತತ ಯಾಗುವ ಮ್ಣ್ಣಣ . 

a) ಕಪ್ಪಪ ಮ್ಣ್ಣಣ  

b) ಪವತತ ಮ್ಣ್ಣಣ  

c) ಕ್ಕಾಂಪ್ಪಮ್ಣ್ಣಣ  

d) ಲ್ಫಯ ಟರೇರ್ಟ ಮಣುಣ  

8. ಮ್ರುಭೂಮಿ ಮ್ಣ್ಣಣ  ಇಲಿ್ಲ  ಹೆಚಾು ಗಿ ಕಂಡು ಬ್ರುತತ ದೆ. 

a) ಪಶಿು ಮ್ ಘಟಟ  

b) ಭಾರತದ ಮ್ಧಾ ಭಾಗ 

c) ಹಿಮಾಲಯ ಪವತತ 

d) ಭಾರತದ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗ 

9. ಭಾರತದ ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಮ್ಳೆ ಬ್ರೋಳುವ ಮೇಘಾಲಯ ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಮ್ಣ್ಣಣ  

ಕಂಡು ಬ್ರುತತ ದೆ. 
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a) ಕಪ್ಪಪ ಮ್ಣ್ಣಣ  

b) ಪವತತ ಮ್ಣ್ಣಣ  

c) ಕ್ಕಾಂಪ್ಪಮ್ಣ್ಣಣ  

d) ಲ್ಫಯ ಟರೇರ್ಟ ಮಣುಣ  

10. ಪವತತ ಮ್ಣ್ಣಣ  ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು  ಸೂಕತ ವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಖ್ಜುತರ 

b) ರಾಗಿ, ರ್ತಣಧಾನಾ  

c) ಚ್ಹ, ಕಾಫಿ 

d) ಜ್ೋಳ, ಹತತ  

11. ಇದು ಮ್ಣಿಣ ನ ಸ್ವೆತದ ಮುಖ್ಾ  ಕರ್ತತ ಅಲಿ . 

a) ನದಿಗಳು 

b) ಹಿಮ್ನದಿ, ಗಾಳಿ 

c) ತ್ತಾಂತ್ತರು ಮಳೆ 

d) ಸ್ಮುದಾ ದ ಅಲ್ಮ 

12. ಕಪ್ಪಪ  ಮ್ಣಣ ನ್ನನ  ಹಿೋಗ್ಗ ಕರೆಯುತಾತ ರೆ. 

a) ಲಾಾ ಟರೈಟ್ ಮ್ಣ್ಣಣ  

b) ರಿೋಗರ್ ಮಣುಣ  

c) ಜಂಬ್ರಟಿಟ ಗೆ ಮ್ಣ್ಣಣ  

d) ಪವತತ ಮ್ಣ್ಣಣ  

13. ಬ್ಸ್ವಲ್ಟ  ಶಿಲಾಕಣಗಳಿಾಂದ ಉತಪ ತತ ಯಾಗುವ ಮ್ಣ್ಣಣ  

a) ಲಾಾ ಟರೈಟ್ ಮ್ಣ್ಣಣ  

b) ಮೆಕೆಲು ಮ್ಣ್ಣಣ  

c) ರ್ಪುಪ  ಮಣುಣ  
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d) ಕ್ಕಾಂಪ್ಪ ಮ್ಣ್ಣಣ  

14. ಗಾಾ ನೈಟ್, ನೋಸ್ ಮ್ತುತ  ಇತರೆ ಸ್ಾ ಟಿಕ ಶಿಲ್ಮಗಳ ಶಿಥಿಲ್ಲೋಕರಣದ ವಸುತ ಗಳಿಾಂದ 

ಉತಪ ತತ ಯಾಗುವ ಮ್ಣ್ಣಣ . 

a) ಲಾಾ ಟರೈಟ್ ಮ್ಣ್ಣಣ  

b) ಮೆಕೆಲು ಮ್ಣ್ಣಣ  

c) ಕಪ್ಪಪ  ಮ್ಣ್ಣಣ  

d) ಕ್ಕಾಂಪು ಮಣುಣ  

15. ಕಾಫಿ, ಟಿೋ ಮುಾಂತಾದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮ್ಣ್ಣಣ  ಸೂಕತ ವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಲ್ಫಯ ಟರೈರ್ಟ ಮಣುಣ  

b) ಮೆಕೆಲು ಮ್ಣ್ಣಣ  

c) ಕಪ್ಪಪ  ಮ್ಣ್ಣಣ  

d) ಕ್ಕಾಂಪ್ಪ ಮ್ಣ್ಣಣ  

16. ಜೈವಿಕ ವಸುತ ಗಳು ಕಳೆಯುವುದರಿಾಂದ ಈ ಮ್ಣ್ಣಣ  ನಮಾತಣವ್ಯಗುವುದು. 

a) ಪವ್ಕತ ಮಣುಣ  

b) ಮೆಕೆಲು ಮ್ಣ್ಣಣ  

c) ಕಪ್ಪಪ  ಮ್ಣ್ಣಣ  

d) ಮೆಕೆಲು ಮ್ಣ್ಣಣ  

17. ಸ್ವಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಸ್ಮುದಾ  ತೋರ ಪಾ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಮೆಕೆಲು ಮ್ಣ್ಣಣ  ನಮಾತಣವ್ಯಗುವುದು. 

a) ಜೈವಿಕ ವಸುತ ಗಳ ಕಳೆಯುವಿಕ್ಕಯಾಂದ 

b) ಸಮುದರ ದ ಅಲ್ಮಗಳ ಸಂಚ್ಯನ್ದಿಾಂದ 

c) ಬ್ಸ್ವಲ್ಟ  ಶಿಲ್ಮಗಳ ಶಿಥಲ್ಲೋಕರಣದಿಾಂದ 

d) ನದಿಗಳ ಸಂಚಯನ ಕಾಯತದಿಾಂದ 

18. ಸ್ವಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಕ್ಕಾಂಪ್ಪ ಮ್ಣಿಣ ನಲಿ್ಲ .. 
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a) ಜೇಡ್ಡ ಮಿಶಾ ಣ ಹೆಚಾು ಗಿರುತತ ದೆ. 

b) ಸ್ಸ್ವಾ ಾಂಶ ಅಧಿಕವ್ಯಗಿರುತತ ದೆ 

c) ಉಪಿಪ ನ್ಯಾಂಶ ಅಧಿಕವ್ಯಗಿರುತತ ದೆ 

d) ಮರಳ್ವರ್ನಾಂಶ ಅಧಿರ್ವಾಗಿರುತತ ದ್ದ 

19. ಸ್ವಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಮ್ರುಭೂಮಿ ಮ್ಣಿಣ ನಲಿ್ಲ ... 

a) ಜೇಡ್ಡ ಮಿಶಾ ಣ ಹೆಚಾು ಗಿರುತತ ದೆ. 

b) ಸ್ಸ್ವಾ ಾಂಶ ಅಧಿಕವ್ಯಗಿರುತತ ದೆ 

c) ಉಪಿಪ ರ್ನಾಂಶ ಅಧಿರ್ವಾಗಿರುತತ ದ್ದ 

d) ಮ್ರಳಿನ್ಯಾಂಶ ಕಡ್ಡಮೆ ಇರುತತ ದೆ. 

20. ಪವತತ ಮ್ಣ್ಣಣ  ಫಲವತಾತ ಗಿರಲು ಕಾರಣ ಮ್ಣಿಣ ನಲಿ್ಲ ... 

a) ಜೇಡ್ಡ ಮಿಶಾ ಣ ಹೆಚಾು ಗಿರುತತ ದೆ. 

b) ಸಸ್ಯ ಾಂಶ ಅಧಿರ್ವಾಗಿರುತತ ದ್ದ 

c) ಉಪಿಪ ನ್ಯಾಂಶ ಅಧಿಕವ್ಯಗಿರುತತ ದೆ 

d) ಮ್ರಳಿನ್ಯಾಂಶ ಅಧಿಕವ್ಯಗಿರುತತ ದೆ 
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4. ಭಾರತದ ಅರಣಯ  ಸಂಪತ್ತತ  
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಎತತ ರವ್ಯದ ಮ್ರಗಳುಳಳ  ದಟಟ ವ್ಯದ ಕಾಡುಗಳನ್ನನ  ಇದು ಹಾಂದಿದೆ. 

a) ಉಷಣ ವಲಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಪವತತ ಕಾಡು 

c) ಉಷಣ ವ್ಲ್ಯದ ನ್ಸತಯ ಹರಿದಿ ಣಕದ ಕಾಡುಗಳು 

d) ಮಾಾ ಾಂಗ್ಾ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 

2. ಶಿಾ ೋಗಂಧ, ತೇಗ, ಸ್ವಲ್ಮ, ಕಂದಾಳೆ, ತಪಸಿ, ಮ್ತತ  ದೊಡಿ  ಬ್ಬಗೆ, ಮಾವು, ಬೇವು, ಮ್ತುತ  

ಹುಣಸ ಮ್ರಗಳನ್ನನ  ಹಾಂದಿದ ಕಾಡುಗಳು 

a) ಉಷಣ ವ್ಲ್ಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ್ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಪವತತ ಕಾಡು 

c) ಉಷಣ ವಲಯದ ನತಾ ಹರಿದಾ ಣತದ ಕಾಡುಗಳು 

d) ಮಾಾ ಾಂಗ್ಾ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 

3. ಇದಕೆ್ಕ  ಪಣತಪಾತ/ಮಾನೂಸ ನ್ ಕಾಡು ಎನ್ನನ ವರು 

a) ಉಷಣ ವ್ಲ್ಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ್ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಪವತತ ಕಾಡು 

c) ಉಷಣ ವಲಯದ ನತಾ ಹರಿದಾ ಣತದ ಕಾಡುಗಳು 

d) ಮಾಾ ಾಂಗ್ಾ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 

4. ಸುಾಂದರಿ ಮ್ರಗಳು/ಸುಾಂದರ್ಬ್ನ್ ಪಾ ದೇಶಗಳು ಇರುವುದು ಈ ಕಾಡ್ಡನಲಿ್ಲ  

a) ಉಷಣ ವಲಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಪವತತ ಕಾಡು 
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c) ಉಷಣ ವಲಯದ ನತಾ ಹರಿದಾ ಣತದ ಕಾಡುಗಳು 

d) ಮಾಯ ಾಂಗ್ರ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 

5. ಉಷಣ ವಲಯದ ನತಾ ಹರಿದಾ ಣತದ ಕಾಡುಗಳು ಸ್ದಾ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣ 

a) ತೇಗ, ಬ್ರೋಟೆ ಮ್ರಗಳು ಹೆಚಾು ಗಿದೆ 

b) ಇಲಿ್ಲ  200ಸಾಂ.ಮಿೋ ಗಿಾಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು  ವ್ಯಷಿತಕ ಮ್ಳೆಯಾಗುತತ ದೆ 

c) ಮರಗಿಡಗಳು ಯಾವುರ್ದ ಒಾಂರ್ದ ಅವ್ಧಿಯಲಿಲ  ಎಲ್ಮಗಳನ್ನನ  

ಉದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ  

d) ಇಲಿ್ಲ  ಎತತ ರವ್ಯಗಿದುದ  ದಟಟ ಕಾಡು ಇದೆ 

6. ಇದು ಕನ್ಯತಟಕದ ಕ್ಕಲ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕಂಡು ಬ್ರುವ ಕಾಡು. 

a) ಉಷಣ ವ್ಲ್ಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ್ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಪವತತ ಕಾಡು 

c) ಕುರುಚಲು ಸ್ಸ್ಾ  

d) ಮಾಾ ಾಂಗ್ಾ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 

7. ರಾಜಸ್ವಥ ನದ ಥಾರ್ಮ್ರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಇಾಂತಹ ಸ್ಸ್ಾ ವಗತ ಇದೆ. 

a) ಉಷಣ ವಲಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಪವತತ ಕಾಡು 

c) ಮರುಭೂಮಿ ಸಸಯ ವ್ಗಕ. 

d) ಮಾಾ ಾಂಗ್ಾ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 

8. ಖ್ಜೂತರ, ತಾಳೆ ಮ್ರಗಳು ಈ ಕಾಡುಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡು ಬ್ರುತತ ವೆ. 

a) ಉಷಣ ವಲಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಪವತತ ಕಾಡು 

c) ಮರುಭೂಮಿ ಸಸಯ ವ್ಗಕ. 

d) ಮಾಾ ಾಂಗ್ಾ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 
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9. ಜವುಗು ಪಾ ದೇಶ, ನದಿ ಮುಖ್ಜ ಭೂಮಿ, ಉಬ್ಬ ರವಿಳಿತ ಸ್ವಗರಪಾ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡು 

ಬ್ರುವ ಸ್ಸ್ಾ ವಗತ. 

a) ಉಷಣ ವಲಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಪವತತ ಕಾಡು 

c) ಮ್ರುಭೂಮಿ ಸ್ಸ್ಾ ವಗತ. 

d) ಮಾಯ ಾಂಗ್ರ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 

10. ಭಾರತದ ಭೌಗ್ೋಳಿಕ ಪಾ ದೇಶದ _____ ರಷ್ಟಟ  ಅರಣಾ  ಇದೆ. 

a) 33.3% 

b) 23.3% 

c) 23.6% 

d) 29.5% 

11. ಹೆಚ್ಚು  ಅರಣಾ : ಮ್ಧಾ ಪಾ ದೇಶ : : ಕಡ್ಡಮೆ ಅರಣಾ : ____________ 

a) ಗ್ೋವಾ 

b) ರಾಜಸ್ವಥ ನ 

c) ಪಂಜಾಬ್ 

d) ಅಸ್ವಸ ಾಂ 

12. ಹಿಮಾಲಯ ಪವತತ ಪಾ ದೇಶ/ ನೋಲಗಿರಿ ಬೆಟಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡು ಬ್ರುವ ಸ್ಸ್ಾ ವಗತ. 

a) ಉಷಣ ವಲಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಪವ್ಕತ ಕಾಡು 

c) ಮ್ರುಭೂಮಿ ಸ್ಸ್ಾ ವಗತ. 

d) ಮಾಾ ಾಂಗ್ಾ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 

13. ಕಾಜಿರಂಗ: ಅಸ್ವಸ ಾಂ : : ಗಿರ್: _______ 

a) ಗುಜರಾತ್ 
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b) ಪಶಿು ಮ್ ಬಂಗಾಳ 

c) ಕನ್ಯತಟಕ 

d) ಕರಳ 

14. ಕಾಡೆ ತಮ್ ಬೆಟಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡು ಬ್ರುವ ಸ್ಸ್ಾ ವಗತ. 

a) ಉಷಣ ವಲಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಪವತತ ಕಾಡು 

c) ಕ್ಕರುಚ್ಲ್ಬ ಕಾಡುಗಳು 

d) ಮಾಾ ಾಂಗ್ಾ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 

15. ಮಾನೂಸ ನ್ ಕಾಡುಗಳೆಾಂತಲೂ ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಕಾಡು. 

a) ಉಷಣ ವ್ಲ್ಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ್ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಪವತತ ಕಾಡು 

c) ಉಷಣ ವಲಯದ ನತಾ ಹರಿದಾ ಣತದ ಕಾಡುಗಳು 

d) ಮಾಾ ಾಂಗ್ಾ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 

16. ಬ್ರಳಿಲುಗಳು ಈ ಅರಣಾ ಗಳ ಪಾ ಮುಖ್ ಲಕ್ಷಣ. 

a) ಉಷಣ ವಲಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಪವತತ ಕಾಡು 

c) ಉಷಣ ವಲಯದ ನತಾ ಹರಿದಾ ರ್ಣದ ಕಾಡುಗಳು 

d) ಮಾಯ ಾಂಗ್ರ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 

17. ವಷತದ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲಿೂ  ___ ಅರಣಾ ಗಳು ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವುದಿಲಿ . 

a) ಉಷಣ ವಲಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಪವತತ ಕಾಡು 

c) ಉಷಣ ವ್ಲ್ಯದ ನ್ಸತಯ ಹರಿದಿ ಣಕದ ಕಾಡುಗಳು 

d) ಮಾಾ ಾಂಗ್ಾ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 
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18. ನ್ಯಗಾಜುತನ ಸ್ವಗರ ವನಾ ಜಿೋವಿಧಾಮ್ವು ------ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲದೆ. 

a) ತೆಲಂಗಾಣ 

b) ಪಶಿು ಮ್ ಬಂಗಾಳ 

c) ರಾಜಸ್ವತ ನ 

d) ಉತತ ರ ಪಾ ದೇಶ 

19. ಬ್ನೆನ ೋರುಘಟಟ  ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಉದಾಾ ನವು _____ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲದೆ. 

a) ರ್ರ್ನಕಟರ್ 

b) ಮ್ಧಾ ಪಾ ದೇಶ 

c) ಹರಿಯಾಣ 

d) ಉತತ ರ ಪಾ ದೇಶ 

20. ಓಕ್ ಚೆಸ್ಟ  ನಟ್, ಆಶ್, ಬ್ರೋಚ್, ಫೈನ್, ಸಿಡಾರ್, ಸೂಟ ರಸ್ ಮ್ರಗಳು ಕಂಡುಬ್ರುವ 

ಅರಣಾ . 

a) ಉಷಣ ವಲಯದ ನತಾ ಹರಿದಾ ಣತದ ಕಾಡುಗಳು 

b) ಉಷಣ ವಲಯದ ಎಲ್ಮ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು 

c) ಮಾಾ ಾಂಗ್ಾ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 

d) ಪವ್ಕತ ಕಾಡುಗಳು 
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5. ಭಾರತದ ಜಲ್ ಸಂಪನೊ ಲ್ಗಳು 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಟಿಬೆಟಿಟ ನ ಕೈಲಾಸ್ ಪವತತದಲಿ್ಲ  ಉಗಮ್ವ್ಯಗುವ ನದಿ ಯಾವುದು? 

a) ಸಿಾಂಧೂ ನ್ದಿ 

b) ಗಂಗಾ ನದಿ 

c) ಬ್ಾ ಹೆ ಪ್ಪತಾ  ನದಿ 

d) ಗ್ೋದಾವರಿ ನದಿ 

2. ಸಿಾಂಧೂ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿಯು ತಪಾಪ ಗಿದೆ 

a) ಚ್ಚೋನ್ಯಬ್ 

b) ಗ್ೋಮತ 

c) ರಾವಿ 

d) ಸ್ಟಿೆಜ್ 

3. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಲಿ್ಲ  ನದಿಯು ತಪಾಪ ಗಿದೆ 

a) ಘಾಗಾ  

b) ಗಂಡಕ್ 

c) ಝೋಲಂ 

d) ರಾಮ್ ಗಂಗಾ 

4. ಭಾರತದ ಉದದ ವ್ಯದ ನದಿ ಯಾವುದು? 

a) ಸಿಾಂಧೂ ನದಿ 

b) ಗಂಗಾ ನ್ದಿ 

c) ಬ್ಾ ಹೆ ಪ್ಪತಾ  ನದಿ 
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d) ಗ್ೋದಾವರಿ ನದಿ 

5. ದಕಿಣ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಅತಾ ಾಂತ ಉದದ ವ್ಯದ ನದಿ ಯಾವುದು ? 

a) ಮ್ಹನದಿ 

b) ತಪತ 

c) ನಮ್ತದಾ 

d) ಗ್ೋದ್ರವ್ರಿ 

6. ಕೃಷ್ಯಣ  ನದಿಯನ್ನನ  ಕೂಡ್ಡಕಳುಳ ವ ಉಪನದಿಗಳ ಸ್ರಿಯಾದ ಕಾ ಮ್ ಇದಾಗಿದೆ 

a) ತುಾಂಗಭದಾ , ಕಯಾನ , ಹೇಮಾವತ, ಕಬ್ರನ 

b) ಭಿೋಮ್ ತುಾಂಗಭದಾಾ  ಕಯಾನ , ಸುವಣಾತವತ 

c) ತ್ತಾಂಗಭದ್ರರ  , ಕಯಾನ , ಘಟಪರ ಭಾ, ಮಲ್ಪರ ಭಾ 

d) ಘಟಪಾ ಭಾ, ಮ್ಲಪಾ ಭಾ, ಕಯಾನ , ಅಕಾತವತ 

7. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನದು ತಪಾಪ ಗಿದೆ 

a) ಹೇಮಾವತ 

b) ಭಿೋಮ 

c) ಸುವಣಾತವತ 

d) ಕಬ್ರನ 

8. ಅಮ್ರಕಂಟಕ ಬೆಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಉಗಮಿಸಿ ಕರಿದಾದ ಅಮೃತ ಶಿೋಲಾ ಕಂದರದ ಮೂಲಕ 

ಪಶಿು ಮ್ಕೆ್ಕ  ಹರಿದು ಅರಬ್ರಬ  ಸ್ಮುದಾ ವನ್ನನ  ಸೇರುವ ನದಿ ಯಾವುದು? 

a) ನ್ಮಕದ್ರ 

b) ತಪತ 

c) ಬೇಡ್ಡತ  

d) ಕಾಳಿ 
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9. ತಾ ಯಂಬ್ಕ ದಲಿ್ಲ  ಹುಟಿಟ  ಪೂವತಕೆ್ಕ  ಹರಿದು ಬಂಗಾಳಕಲಿ್ಲಯನ್ನನ  ಸೇರುವ ನದಿ 

ಯಾವುದು? 

a) ಮ್ಹನದಿ 

b) ಕೃಷಣ  

c) ನಮ್ತದಾ 

d) ಗ್ೋದ್ರವ್ರಿ 

10. ಇವು ಪಶಿು ಮ್ಕೆ್ಕ  ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಸ್ರಿಯಾದ ಕಾ ಮ್ವ್ಯಗಿದೆ 

a) ಮಾಾಂಡವಿ, ಜುವ್ಯರಿ, ಸುವಣತವತ 

b) ಶಬ್ರಮತ, ಶರಾವ್ತ, ಪ್ರಿಯಾರ್ 

c) ಬೇಡ್ಡತ , ಕಾಳಿ, ಅಕಾತವತ 

d) ಶರಾವತ, ಕಾಳಿ, ಭವ್ಯನ 

11. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಾ ದ ನ್ಯಗಾಜುತನಕಾಂಡದ ಬ್ಳಿ ಯಾವ ನದಿಗೆ ನ್ಯಗಾಜುತನಸ್ವಗರ 

ಯೊೋಜನೆಯ ನಮಿತಸ್ಲಾಗಿದೆ? 

a) ಕೋಸಿ ಯೊೋಜನೆ 

b) ರಿಹಾಂದ ಯೊೋಜನೆ 

c) ರ್ನಗಾಜುಕನ್ ಸ್ಗರ ಯೋಜನೆ 

d) ಕೃಷ್ಯಣ  ಮೇಲದ ಾಂಡೆ ಯೊೋಜನೆ 

12. ಕೋಸಿ ನದಿಗೆ ನೇಪಾಳದ ಎಲಿ್ಲ  ಅಣೆಕಟಟ ನ್ನನ  ನಮಿತಸ್ಲಾಗಿದೆ? 

a) ನ್ಯರಾಯಣಪ್ಪರ 

b) ಹನ್ನಮನ್ಗರ 

c) ಮ್ಲಿಾಪ್ಪರ 

d) ಚಂದಾ ಪ್ಪರ 

13. ಸ್ಕೋನೇ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯ ಹೆಸ್ರೇನ್ನ? 
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a) ರಾವಿ 

b) ಚಂಬ್ಲ್ 

c) ಬ್ರಯಾಸ್ 

d) ರಿಹಾಂದ್ 

14. ಮುದೆದ ೋಬ್ರಹಳ ತಾಲೂಕನ ಸಿದಾದ ಪ್ಪರ ಗಾಾ ಮ್ದ ಸ್ಮಿೋಪದಲಿ್ಲ  ಯಾವ 

ಅಣೆಕಟೆಟ ಯನ್ನನ  ಕಟಟ ಲಾಗಿದೆ? 

a) ಪಂಪಸ್ವಗರ 

b) ರ್ನರಾಯಣಪುರ 

c) ಗ್ೋವಿಾಂದ ವಲಿಭ ಪಂತ ಸ್ವಗರ 

d) ಮ್ಲಿಾಪ್ಪರ 

15. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊಟಟ  ಮೊದಲ ವಿವಿದೊೋದೆದ ೋಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆ ಯಾಗಿದೆ 

a) ದ್ರಮೊೋದರ ನ್ದಿ ರ್ಣಿವೆ ಯೋಜನೆ 

b) ಭಾಕಾಾ ನಂಗಲ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆ 

c) ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೊೋಜನೆ 

d) ತುಾಂಗಭದಾಾ  ಯೊೋಜನೆ 

16. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ನೇರವ್ಯದ ಗುರುತಾ  ಉಳಳ ಅಣೆಕಟುಟ  ಯಾವುದು? 

a) ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೊೋಜನೆ 

b) ಭಾರ್ರ ನಂಗಲ್ ಯೋಜನೆ 

c) ತುಾಂಗಭದಾಾ  ಯೊೋಜನೆ 

d) ದಾಮೊೋದರ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆ 

17. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಾ ಾಂತ ಉದದ ವ್ಯದ ಅಣೆಕಟುಟ  ಆಗಿದೆ 

a) ಭಾಕಾಾ ನಂಗಲ್ ಆಣೆಕಟುಟ  

b) ಆಲಮ್ಟಿಟ  ಅಣೆಕಟುಟ  
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c) ನ್ಯಗಾಜುತನ ಸ್ವಗರ ಅಣೆಕಟುಟ  

d) ಹಿರಾಕ್ಕಡ್ ಅಣೆರ್ಟ್ಟಟ  

18. ಕೃಷಣ  ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾದ ತುಾಂಗಭದಾಾ  ನದಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ  ಅಣೆಕಟಟ ನ್ನನ  

ನಮಿತಸ್ಲಾಗಿದೆ? 

a) ತಕಾ ಪರ 

b) ನ್ಯರಾಜ್ 

c) ಮಲ್ಫಲ ಪುರಂ 

d) ಮುದೆದ ೋಬ್ರಹಳ 

19. ಯಾವ ಅಣೆಕಟೆಟ ಯಾಂದ ನಮಿತತಗ್ಾಂಡ ಜಲಾಶಯಕೆ್ಕ  ಗ್ೋವಿಾಂದಸ್ವಗರ ಎಾಂದು 

ಹೆಸ್ರಿಡಲಾಗಿದೆ? 

a) ಹಿರಾಕುಡ್ ಅಣೆಕಟುಟ  

b) ಭಾಕಾರ  ಅಣೆರ್ಟ್ಟಟ  

c) ಆಲಮ್ಟಿಟ  ಅಣೆಕಟುಟ  

d) ನ್ಯಗಾಜುತನ ಸ್ವಗರ ಅಣೆಕಟುಟ  

20. ಭಾರತ ಮ್ತುತ  ನೇಪಾಳ ರಾಷಟ ರಗಳ ಸಂಯುಕತ  ಯೊೋಜನೆಯ ಯಾವುದು? 

a) ರಿಹಾಂದ್ ಯೊೋಜನೆ 

b) ನ್ಯಗಾಜುತನ ಸ್ವಗರ ಯೊೋಜನೆ 

c) ದಾಮೊೋದರ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆ 

d) ಕೋಸಿ ಯೋಜನೆ 
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21. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಗಂಡಕ ಯೊೋಜನೆ 

b) ಕೋಸಿ ಯೊೋಜನೆ 

c) ರಿಹಾಂಡ್ ಯೊೋಜನೆ 

d) ಭಾರ್ರ  ನಂಗಲ್ ಯೋಜನೆ 

22. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ನಮ್ತದಾ ಯೊೋಜನೆ 

b) ಗಂಡಕ ಯೊಜನೆ 

c) ಬಿಯಾಸ್ ಯೋಜನೆ 

d) ಚಂಬ್ಲ್ ಯೊೋಜನೆ 

23. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ನಮ್ತದಾ ಯೊೋಜನೆ 

b) ನ್ಯಗಾಜುತನ್ಯ ಸ್ವಗರ 

c) ಬ್ರಯಾಸ್ ಯೊೋಜನೆ 

d) ಚಂಬ್ಲ್ ಯೋಜನೆ 
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24. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ 

a) ದ್ರಮೊೋದರ್ ಯೋಜನೆ 

b) ನ್ಯಗಾಜುತನ್ಯ ಸ್ವಗರ 

c) ಕೋಸಿ ಯೊೋಜನೆ 

d) ಗಂಡಕ ಯೊೋಜನೆ 

25. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ರಿಹಾಂಡ್ ಯೊೋಜನೆ 

b) ನ್ಯಗಾಜುತನ್ಯ ಸ್ವಗರ 

c) ಹಿರಾಕ್ಕಡ್ ಯೋಜನೆ 

d) ಗಂಡಕ ಯೊೋಜನೆ 

26. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ 

ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ದಾಮೊೋದರ ಯೊೋಜನೆ 

b) ಕೋಸಿ ಯೋಜನೆ 

c) ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೊೋಜನೆ 

d) ಗಂಡಕ ಯೊೋಜನೆ 
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27. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಕೃಷಣ  ಮೇಲ್ು ಡೆ ಯೋಜನೆ 

b) ನ್ಯಗಾಜುತನ ಸ್ವಗರ 

c) ಪಂಪಸ್ವಗರ 

d) ಕೃಷಣ ರಾಜ ಸ್ವಗರ 

28. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಕೃಷಣ  ಮೇಲದ ಡೆ ಯೊೋಜನೆ 

b) ರ್ನಗಾಜುಕನ್ ಸ್ಗರ 

c) ಪಂಪಸ್ವಗರ 

d) ಕೃಷಣ ರಾಜ ಸ್ವಗರ 

29. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ನ್ಮಕದ್ರ ಯೋಜನೆ 

b) ರಿಹಾಂಡ್ ಯೊೋಜನೆ 

c) ಚಂಬ್ಲ್ ಯೊೋಜನೆ 

d) ಕೃಷಣ  ಮೇಲದ ಡೆ ಯೊೋಜನೆ 
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30. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ದಾಮೊೋದರ್ ಯೊೋಜನೆ 

b) ರಿಹಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ 

c) ಚಂಬ್ಲ್ ಯೊೋಜನೆ 

d) ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೊೋಜನೆ 

31. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ತ್ತಾಂಗಭದರ  ಯೋಜನೆ 

b) ನ್ಯಗಾಜುತನ ಸ್ವಗರ 

c) ನಮ್ತದಾ ಯೊೋಜನೆ 

d) ಕೃಷಣ ರಾಜ ಸ್ವಗರ 

32. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ 

ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಗಂಡಕ ಯೋಜನೆ 

b) ಕೋಸಿ ಯೊೋಜನೆ 

c) ರಿಹಾಂಡ್ ಯೊೋಜನೆ 

d) ಬ್ರಯಾಸ್ ಯೊೋಜನೆ 
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33. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ನದಿ ಹೆಸ್ರಿಸಿ 

a) ಗಂಗಾ 

b) ಬ್ರ ಹೆ ಪುತರ  

c) ಸಿಾಂಧೂ 

d) ಯಮುನ 

34. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ನದಿ ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಗಂಗಾ ನದಿ 

b) ದ್ರಮೊೋದರ ನ್ದಿ 

c) ಗ್ೋದಾವರಿ ನದಿ 

d) ಕೃಷ್ಯಣ  ನದಿ 

35. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ನದಿ ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಗ್ೋದ್ರವ್ರಿ ನ್ದಿ 

b) ತುಾಂಗಭದಾ  

c) ದಾಮೊೋದರ ನದಿ 

d) ಕೃಷ್ಯಣ  ನದಿ 
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36. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ನದಿ ಹೆಸ್ರಿಸಿ 

a) ಪಾಲಾರ್ ನದಿ 

b) ಕಾವೇರಿ ನ್ದಿ 

c) ಭದಾ  ನದಿ 

d) ಶರಾವತ ನದಿ 

37. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ನದಿ ಹೆಸ್ರಿಸಿ.  

a) ತುಾಂಗಭದಾ  ನದಿ 

b) ಕಾವೇರಿ ನದಿ 

c) ಕೃಷಣ ನ್ದಿ 

d) ಶರಾವತ ನದಿ 

38. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ನದಿ ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ದಾಮೊೋದರ ನದಿ 

b) ಮಹನ್ದಿ 

c) ಗ್ೋದಾವರಿ ನದಿ 

d) ಕೃಷಣ  ನದಿ 
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39. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ನದಿ ಹೆಸ್ರಿಸಿ 

a) ಸಿಾಂಧೂ ನದಿ 

b) ಯಮುನ್ಯ ನದಿ 

c) ಚಂಬ್ಲ್ ನದಿ 

d) ಸಟೆಲ ೋಜ್ ನ್ದಿ 

40. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ನದಿ ಹೆಸ್ರಿಸಿ 

a) ಯಮುನ್ಯ ನದಿ 

b) ತಪತ ನ್ದಿ 

c) ಚಂಬ್ಲ್ ನದಿ 

d) ಕಾಳಿ ನದಿ 

41. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ನದಿ ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

a) ಶರಾವತ ನದಿ 

b) ಕಾಳಿ ನದಿ 

c) ತ್ತಾಂಗಭದರ  ನ್ದಿ 

d) ಕಾವೇರಿ ನದಿ 
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42. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ನದಿ ಹೆಸ್ರಿಸಿ 

a) ಗಂಗಾ 

b) ಬ್ಾ ಹೆ ಪ್ಪತಾ  

c) ಸಿಾಂಧೂ 

d) ಯಮುನ 

43. ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಸಿರುವ ನದಿ ಹೆಸ್ರಿಸಿ 

a) ನ್ಮಕದ್ರ ನ್ದಿ 

b) ಯಮುನ್ಯ ನದಿ 

c) ಕಾಳಿ ನದಿ 

d) ಸ್ಟಿೆೋಜ್ ನದಿ 

44. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ 

ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ 

a) ನ್ಯಗಾಜುತನ ಸ್ವಗರ 

b) ಪಂಪಸ್ಗರ 

c) ನಮ್ತದಾ ಯೊೋಜನೆ 

d) ಕೃಷಣ  ಸ್ವಗರ ಯೊೋಜನೆ 
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45. ಭಾರತದ ನಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  ಹೆಸ್ರಿಸಿ 

a) ನ್ಯಗಾಜುತನ ಸ್ವಗರ 

b) ಪಂಪಸ್ವಗರ 

c) ಗ್ೋವಿಾಂದ ಸ್ಗರ 

d) ಕೃಷಣ  ಸ್ವಗರ ಯೊೋಜನೆ 
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6. ಭಾರತದ ಭೂ ಸಂಪನೊ ಲ್ಗಳು 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಏಪಿಾ ಲ್- ಮೇ ತಾಂಗಳಲಿ್ಲ  ದಿಾ ದಳಧಾನಾ  ಮ್ತುತ  ತರಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ಬ್ಗೆಯ 

ಬೇಸ್ವಯಕೆ್ಕ  ಉದಾಹರಣೆ. 

a) ಮುಾಂಗಾರು 

b) ಹಿಾಂಗಾರು 

c) ಜಾಯ ಡ್ 

d) ಜಿೋವನ್ಯಧಾರ 

2. ಈ ರಾಜಾ ವು ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಭತತ ವನ್ನನ  ಬೆಳೆಯುತತ ದೆ. 

a) ಪಶಿಚ ಮ ಬಂಗಾಳ 

b) ಆಾಂಧಾ  ಪಾ ದೇಶ 

c) ಉತತ ರ ಪಾ ದೇಶ 

d) ಕನ್ಯತಟಕ 

3. ಭಾರತದ ಪಾ ಮುಖ್ ನ್ಯರಿನ ಬೆಳೆಗಳು. 

a) ತಂಬ್ಬಕು- ಕಬುಬ  

b) ಭತತ - ಗ್ೋಧಿ 

c) ಹತತ - ಸ್ಥಣಬು 

d) ಚಹ- ಕಾಫಿ 

4. ನವಾ ಳ ಸ್ವಗುವಳಿ ಭೂಮಿ _________ ರಾಜಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅತ ಕಡ್ಡಮೆ ಇವೆ. 

a) ಭಾರತದ ಉತತ ರ ಭಾಗದ 

b) ಭಾರತದ ದಕಿಣ ಭಾಗದ 
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c) ಭಾರತದ ವ್ಯಯುವಾ  ಭಾಗದ 

d) ಭಾರತದ ಈಶನ್ಯ  ಭಾಗದ 

5. ಇದು ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಆದರಿಸಿದೆ. 

a) ನ್ಸವಿ್ ಳ ಸ್ಗುವ್ಳ್ವ ಭೂಮಿ 

b) ಅರಣಾ  

c) ಪಾಳು ಭೂಮಿ 

d) ಹುಲಿುಗಾವಲು 

6. ದೇಶದ ಜನಸಂಖೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 65% ಈ ವೃತತ  ಅವಲಂಬ್ರಸಿದಾದ ರೆ. 

a) ಕೃಷಿ 

b) ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

c) ಸೇವ್ಯವಲಯ 

d) ರ್ತತೋಯ ವಲಯ 

7. ಇದು ಮ್ಣಿಣ ನ ಸ್ವರದ ಕರತೆಯಾಂದಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಬ್ಳಕ್ಕ ಮಾಡದೇ ಬ್ರಟಿಟ ರುತಾತ ರೆ. 

a) ಬ್ಳಕ್ಕಯಾಗದ ಕೃಷಿ ಯೋಗಯ  ಭೂಮಿ 

b) ಅರಣಾ  

c) ಕೃಷಿಗಾಗಿ ದೊರೆಯದ ಭೂಮಿ 

d) ಹುಲಿುಗಾವಲು 

8. ಇದು ಮ್ನೆ, ರಸತ , ಕಾಲುವೆ, ಪವತತಗಳುಳಳ  ಭೂಮಿ. 

a) ಬ್ಳಕ್ಕಯಾಗದ ಕೃಷಿ ಯೊೋಗಾ  ಭೂಮಿ 

b) ಪಾಳು ಭೂಮಿ 

c) ಕೃಷಿಗಾಗಿ ದರೆಯದ ಭೂಮಿ 

d) ಹುಲಿುಗಾವಲು 
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9. ಭಾರತದ ಈಶ್ವನಾ  ರಾಜಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ‘ಕೃಷಿಗಾಗಿ ದೊರೆಯದ ಭೂಮಿ’ಪಾ ಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು . 

ಕಾರಣ- 

a) ಹೆಚ್ಚು  ಪಾಳು ಭೂಮಿ ಇದೆ 

b) ಗ್ೋಮಾಳ ಹೆಚ್ಚು  

c) ಅರಣಯ  ಪರ ರ್ದಶ ಹೆರ್ಚಚ  

d) ಮ್ರಳುಭೂಮಿ ಪಾ ದೇಶ ಇದೆ 

10. ಕಾಡುಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲ ಬುಡಕಟುಟ  ಜನರು ಅನ್ನಸ್ರಿಸುತತ ದದ  ಪದಧ ತ. 

a) ಸಿಥ ರ ಜಿೋವನ್ಯಧಾರ ಬೇಸ್ವಯ 

b) ವ್ಗಾಕವ್ಣೆ ಬೇಸ್ಯ 

c) ಒಣ ಬೇಸ್ವಯ 

d) ಆದಾ ತ ಬೇಸ್ವಯ 

11. ಕಾನೂನನ ಪಾ ಕಾರ ಅಮಾನಾ ಗ್ಾಂಡ ಬೇಸ್ವಯ ಪದಧ ತ. 

a) ಸಿಥ ರ ಜಿೋವನ್ಯಧಾರ ಬೇಸ್ವಯ 

b) ವ್ಗಾಕವ್ಣೆ ಬೇಸ್ಯ 

c) ಒಣ ಬೇಸ್ವಯ 

d) ಆದಾ ತ ಬೇಸ್ವಯ 

12. ಹೆಚಾು ಗಿ ಮ್ಳೆ ಆಶಾ ಯದಿಾಂದ ಸ್ವಗುವ ವಿಧಾನ. 

a) ಸಿಥ ರ ಜಿೋವನ್ಯಧಾರ ಬೇಸ್ವಯ 

b) ವಗಾತವಣೆ ಬೇಸ್ವಯ 

c) ಒಣ ಬೇಸ್ಯ 

d) ಆದಾ ತ ಬೇಸ್ವಯ 

13. ದೇಶದ ಉತತ ರ ಮ್ತುತ  ವ್ಯಯುವಾ  ಪಾ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಅತ ಮುಖ್ಾ  ಆಹರ ಧಾನಾ . 

a) ಭತತ  
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b) ಗ್ೋಧಿ 

c) ಜ್ೋಳ 

d) ಕಬುಬ  

14. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಗ್ೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜಾ . 

a) ಪಶಿು ಮ್ ಬಂಗಾಳ 

b) ಉತತ ರ ಪರ ರ್ದಶ 

c) ಕನ್ಯತಟಕ 

d) ಪಂಜಾಬ್ 

15. ನಶಾ  ಮ್ತುತ  ಕೋಟನ್ಯಶಕೆ್ಕ  ಬ್ಳಸುವ ಬೆಳೆ. 

a) ಕಬುಬ  

b) ತಂಬಾಕ್ಕ 

c) ಚಹ 

d) ಹತತ  

16. ಸ್ಮ್ತಟ್ಟಟ ದ ಮೈದಾನ: ಭತತ  : : ಇಳಿಜಾರು ಪಾ ದೇಶ: ________ 

a) ಪ್ಪಷಪ  

b) ಹತತ  

c) ತಂಬ್ಬಕು 

d) ಚ್ಹ 

17. ರೈತ ಮ್ತುತ  ಆತನ ಕುಟುಾಂಬ್ದ ಬ್ಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕೃಷಿ ಪದಧ ತಗೆ ------ 

ಎನ್ನನ ವರು. 

a) ಜಿೋವ್ರ್ನಧಾರ ಬೇಸ್ಯ 

b) ವಗಾತವಣೆ ಬೇಸ್ವಯ 

c) ಒಣ ಬೇಸ್ವಯ 
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d) ಆದಾ ತ ಬೇಸ್ವಯ 

18. ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮ್ಳೆ ಬ್ರೋಳುವ ಪಾ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ನೋರಾವರಿಯ ನೆರವಿಲಿದೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬೇಸ್ವಯ. 

a) ಜಿೋವನ್ಯಧಾರ ಬೇಸ್ವಯ 

b) ವಗಾತವಣೆ ಬೇಸ್ವಯ 

c) ಒಣ ಬೇಸ್ವಯ 

d) ಆದರ ಕ ಬೇಸ್ಯ 

19. ಬೆಳೆ ಮ್ತುತ  ಪಶುಪಾಲನೆಗಳೆರಡನೂನ  ಒಳಗ್ಾಂಡ ಕೃಷಿ ಪದಧ ತ. 

a) ಜಿೋವನ್ಯಧಾರ ಬೇಸ್ವಯ 

b) ಮಿಶರ ಣ ಬೇಸ್ಯ 

c) ಒಣ ಬೇಸ್ವಯ 

d) ಆದಾ ತ ಬೇಸ್ವಯ 

20. ಇವು ವ್ಯಣಿಜಾ  ಬೆಳೆಗಳ್ಳಗಿವೆ. 

a) ಭತತ , ಗ್ೋಧಿ, ಜ್ೋಳ, ದಿಾ ದಳಧಾನಾ  

b) ರ್ಬುಬ , ಹತತ , ತಂಬಾಕ್ಕ, ಎಣೆಣ ಕಾಳು 

c) ಹತತ  ಮ್ತುತ  ಸಣಬು 

d) ಕಾಫಿ ಮ್ತುತ  ಚಹ 

21. ಹಿಾಂಗಾರು ಬೆಳೆ: ಗ್ೋಧಿ : : ಮುಾಂಗಾರು ಬೆಳೆ: _______ 

a) ಭತತ  

b) ಹತತ  

c) ಹಗೆಸ್ಕಪ್ಪಪ  

d) ರಾಗಿ 

22. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಗ್ೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜಾ  

a) ಪಶಿು ಮ್ ಬಂಗಾಳ 
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b) ಪಂಜಾಬ್ 

c) ಉತತ ರ ಪರ ರ್ದಶ 

d) ಕನ್ಯತಟಕ 

23. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಕವಲ ವಾ ವಸ್ವಯಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ಗುಾಂಪ್ಪ. 

a) ಕಬ್ರಬ ಣ, ಅಲುಾ ಮಿನಯಂ, ತಾಮ್ಾ ದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು. 

b) ಹತತ ಬ್ಟೆಟ , ಸ್ಥಣಬು, ಸರೆ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು 

c) ಜಿೋವಿಕ, ಮಾಹಿತ ತಂತಾ ಜಾಾ ನ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು 

d) ವಿದುಾ ತ್ ಉಪಕರಣ, ಪಿಾಸಿಟ ಕ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು 

24. ವಗಾತವಣೆ ಬೇಸ್ವಯದಲಿ್ಲ  ಪದೇ ಪದೇ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಬ್ದಲಾಯಸ್ಲು ಕಾರಣ. 

a) ಜನರು ವಲಸ 

b) ಮಣಿಣ ನ್ ರ್ಡಿಮೆ ಸ್ರಾಾಂಶ 

c) ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು 

d) ಕಡ್ಡಮೆ ಮ್ಳೆ 

25. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಒಣಬೇಸ್ವಯವು ಹೆಚಾು ಗಿ ಪಯಾತಯ ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ, ರಾಜಸ್ವತ ನದಲಿ್ಲರಲು 

ಕಾರಣ. 

a) ಅಧಿಕ ಮ್ಳೆ 

b) ಮ್ಣಿಣ ನ ಕಡ್ಡಮೆ ಸ್ವರಾಾಂಶ 

c) ನೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಾ  

d) ರ್ಡಿಮೆ ಮಳೆ 

 

 

 

 



 

 

  SSLC Social Science Kannada Version MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 151 

 

7. ಭಾರತದ ಸ್ರಿಗೆ ಮತ್ತತ  ಸಂಪರ್ಕ 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನನ  ಸ್ವರಿಗೆ ಮ್ತುತ  ಸಂಪಕತ ಮಾಧಾ ಮ್ಗಳ ಜಾಲಕೆ್ಕ  

ಹೋಲ್ಲಸಿದಾದ ರೆ. 

a) ದೇಹ 

b) ರರ್ತ ರ್ನಳ 

c) ಅಸಿಥ  ಪಂಜರ 

d) ಯಾವುದ್ದ ಅಲಿ  

2. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಭೂಸ್ವರಿಗೆಯ ವಿಧವ್ಯಗಿಲಿ . 

a) ರಸತ  ಸ್ವರಿಗೆ 

b) ರೈಲು ಸ್ವರಿಗೆ 

c) ಕಳವೆ ಮಾಗತ 

d) ಮೆಟರ ೋ 

3. ಈ ಹೆದಾದ ರಿಗಳ ನಮಾತಣ ಮ್ತುತ  ನವತಹಣಾ ಕಾಯತವು “ಭಾರತದ ರಾಷಿಟ ರೋಯ 

ಹೆದಾದ ರಿ ಪಾಾ ಧಿಕಾರ”ಕೆ್ಕ  (NHAI) ಸೇರಿರುತತ ದೆ. 

a) ಗಾಾ ಮಿೋಣ ರಸತ ಗಳು 

b) ಜಿಲಿಾ  ರಸತ ಗಳು 

c) ಸುವ್ಣಕ ಚ್ತ್ತಷೆ್ೋನ್ ಮತ್ತತ  ಸೂಪರ್ ಹೆದ್ರು ರಿಗಳು 

d) ರಾಜಾ  ಹೆದಾದ ರಿಗಳು 

4. ಸುವಣತ ಚತುಷೆ್ ೋನ ರಸತ ಯನ್ನನ  ಹಾಂದಿರದ ನಗರ. 

a) ಮೈಸೂರು 
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b) ಬೆಾಂಗಳೂರು 

c) ಮುಾಂಬ್ಯ 

d) ಕೋಲೆತಾತ  

5. ದೇಶದ ವಿದೇಶಿೋ ವ್ಯಾ ಪಾರದಲಿ್ಲ  ಶೇ. 85 ಭಾಗವು __________ದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಗುತತ ದೆ. 

a) ರಸತ  ಸ್ವರಿಗೆ 

b) ರೈಲು ಸ್ವರಿಗೆ 

c) ಜಲ್ಸ್ರಿಗೆ 

d) ವ್ಯಯು ಸ್ವರಿಗೆ 

6. ‘ಅರಬ್ರಬ  ಸ್ಮುದಾ ದ ರಾಣಿ’ ಎಾಂದು ಇದನ್ನನ  ಕರೆಯುತಾತ ರೆ. 

a) ನವಮಂಗಳೂರು 

b) ಕಚಿಚ  

c) ಮುಾಂಬ್ಯ 

d) ಚೆನೈ 

7. ಇದು ಅಾಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಯಲಿ . 

a) ಪಾಸ್ತಲ್ 

b) ಫ್ಯಯ ಕಿ್  

c) ಮ್ನಆಡತರ್ 

d) ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತಾ ಗಳು 

8. ಭಾರತದ ಅತಾ ಾಂತ ಹಳೆಯದ್ದ ಮ್ತುತ  ಈಗಲೂ ಅಸಿತ ತಾ  ಕಾಯುದ ಕಾಂಡ್ಡರುವ 

ವೃತತ ಪತಾ ಕ್ಕ. 

a) ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾಚಾರ 

b) ಟೈಮ್ಸ  ಆಫ್ ಇಾಂಡ್ಡಯಾ 

c) ಪಾ ಜಾವ್ಯಣಿ 
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d) ಬಾಾಂಬೆ ಸಮಾಚಾರ 

9. ಗಾಾ ಮಿೋಣ ರಸತ ಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೊೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. 

a) ‘ಗಾರ ಮಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ’ 

b) ಸುವಣತ ಚತುಷೆ್ ೋನ 

c) ಜಿಲಿಾ  ರಸತ ಗಳು 

d) ರಾಜಾ  ಹೆದಾದ ರಿಗಳು 

10. ಭಾರತದ ಪಾ ಥಮ್ ರೈಲು ಮಾಗತವು 1853ರಲಿ್ಲ  _______ ಮ್ತುತ  _______ಗಳ ನಡುವೆ 

ನಮಾತಣಗ್ಾಂಡ್ಡತು. 

a) ಕಲೆತ ಮ್ತುತ  ರಾಣಿಗಂಜ್ 

b) ಬಾಾಂಬೆ ಮತ್ತತ  ಥಾಣೆ 

c) ಮ್ದಾಾ ಸ್ ಮ್ತುತ  ಅಕತನ್ಯಮ್ 

d) ಬೆಾಂಗಳೂರು ಮ್ತುತ  ಮೈಸೂರು 

11. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವ ಬಂದರು ಭಾರತದ ಅತದೊಡಿ  ಬಂದರಾಗಿದುದ , ಇದನ್ನನ  “ಭಾರತದ 

ಹೆಬ್ಬಬ ಗಿಲು” ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

a) ಮುಾಂಬ್ಯಿ 

b) ಕಲೆ ತತ  

c) ನವಶೇವ್ಯ 

d) ವಿಶ್ವಖ್ಪಟಟ ಣ 

12. ಭಾರತದ ಅತ ಹಳೆಯ ಹಗ್ಗ ಕೃತಕ ಬಂದರು. 

a) ಕಚ್ಚು  

b) ಕಾಾಂಡಿ  

c) ಚೆನೆನ ೈ 

d) ಎನನ ೋರ್ 
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13. ಗಾಾ ಮ್ಸ್ಡಕ್ ಯೊೋಜನೆಯ ಎಾಂದರೆ? 

a) ಅರಣಾ  ಮ್ತುತ  ಗುಡಿ ಗಾಡುಗಳಲಿ್ಲ  ರಸತ ಗಳು ನಮಿತಸುವುದು 

b) ಮ್ನೆಮ್ನೆಗೆ ರಸತ  ಸಂಪಕತವನ್ನನ  ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು 

c) ಎಲಿ್ೋ ಇರುವ ಸ್ಥ ಳಗಳನ್ನನ  ಪಟಟ ಣ ಮ್ತುತ  ನಗರಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಸಂಪಕತಸುವುದು 

d) ಹಲ್ವಾರು ರ್ಚಾಚ  ರಸ್ಥತ ಗಳನ್ನನ  ಪಕೆಾ  ರಸ್ಥತ ಗಳರ್ನನ ಗಿ ಮಾಡುವುದು 

14. ಈ ಹೆದಾದ ರಿಯ ಜಾಲವು ದೇಶದ ಪಾ ಮುಖ್ ನಗರ ಸ್ವಾಂಸೆ್ ೃತಕ ಮ್ತುತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

ಕಾಂದಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಪಕತಸುತತ ದೆ 

a) ಸುವ್ಣಕ ಚ್ತ್ತಷೆ್ೋನ್ ಹೆದ್ರು ರಿ 

b) ಸೂಪರ್ ಹೆದಾದ ರಿ 

c) ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಹೆದಾದ ರಿ 

d) ರಾಜಾ  ಹೆದಾದ ರಿ 

15. ಈ ಹೆದಾದ ರಿಯು ದೇಶದ ಅನೇಕ ಪಾ ಮುಖ್ ನಗರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾಂದಾ ಗಳು ಮ್ತುತ  

ಬಂದರುಗಳನ್ನನ  ಸಂಪಕತಸುತತ ವೆ 

a) ಸುವಣತ ಚತುಷೆ್ ೋನ ಹೆದಾದ ರಿ 

b) ಸೂಪರ್ ಹೆದ್ರು ರಿ 

c) ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಹೆದಾದ ರಿ 

d) ರಾಜಾ  ಹೆದಾದ ರಿ 

16. ಭಾರತದ ಪಾ ಪಾ ಥಮ್ ರೈಲು ಮಾಗತವು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ನಮಾತಣಗ್ಾಂಡ್ಡತು 

a) ಕೋಲೆತಾತ ದಿಾಂದ ರಾಣಿಗಂಜ್ 

b) ಮ್ದಾಾ ಸ್ ದಿಾಂದ ಅರಕೋಣಂ 

c) ಮುಾಂಬೈಯಿಾಂದ ಠಾಣೆ 

d) ಮ್ದಾಾ ಸ್ ನಾಂದ ಮುಾಂಬೈ 



 

 

  SSLC Social Science Kannada Version MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 155 

 

17. ಈ ಸ್ವರಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷವ್ಯಗಿ ಕಚಾು  ತೈಲವನ್ನನ  ಶುದಿಧ ೋಕರಣ ಕಾಂದಾ ಗಳಿಗೆ ನೈಸ್ಗಿತಕ 

ಅನಲ ಹಗ್ಗ ಕ್ಕಸ್ರು ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಕಣಜ ಸ್ವಗಿಸ್ಲು ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತತ ದೆ 

a) ರಸತ  ಸ್ವರಿಗೆ 

b) ರೈಲು ಸ್ವರಿಗೆ 

c) ಜಲಸ್ವರಿಗೆ 

d) ಕಳವೆ ಸ್ರಿಗೆ 

18. ಭಾರತದ ದೊಡಿ  ಪಾ ಮಾಣದ ವಿಶ್ವಲ ಸ್ಥ ಳ್ಳವಕಾಶ ಉಳಳ  ಹಗ್ಗ ಹಡಗು ತಂಗುವ 

ಉತತ ಮ್ ಸ್ಥ ಳದ ಬಂದರು ಯಾವುದು 

a) ಮುಾಂಬೈ 

b) ಕೋಲೆತಾತ  

c) ಚೆನೆನ ೈ 

d) ಮ್ಮ್ತಗ್ೋವ್ಯ 

19. ನವಶೇವ ಬಂದರನ್ನನ  ಈಗ ಯಾವ ಹೆಸ್ರಿನಾಂದ ಕರೆಯುತಾತ ರೆ? 

a) ಎನನ ೋರ್ ಬಂದರು 

b) ಜವಾಹಲ್ಫಕಲ್ ನೆಹರು ಬಂದರು 

c) ಪಾರಾದಿೋಪ್ ಬಂದರು 

d) ಜುವ್ಯರಿ ಬಂದರು 

20. ಇದೊಾಂದು ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗದಿಾಂದ ಸುತುತ ವರಿದ ಆಳವ್ಯದ ಮ್ತುತ  ಸುರಕಿತ 

ಬಂದರು. ಆಗಿದೆ 

a) ಎನನ ೋರ್ ಬಂದರು 

b) ತ್ತತುಕುಡ್ಡ ಬಂದರು 

c) ಹಲಿ್ಲಯಾ ಬಂದರು 

d) ವಿಶಖ್ಪಟಟ ಣ ಬಂದರು 
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21. ಯಾವ ಬಂದರಿನ ಒತತ ಡವನ್ನನ  ಕಡ್ಡಮೆ ಮಾಡುವ ಉದೆದ ೋಶದಿಾಂದ ಎನನ ೋರ್ 

ಬಂದರನ್ನನ  ನಮಿತಸ್ಲಾಗಿದೆ? 

a) ತ್ತತುಕುಡ್ಡ 

b) ವಿಶ್ವಖ್ಪಟಟ ಣ 

c) ಚೆನೆನ ೈ 

d) ಕಲೆತಾತ  

22. ಸ್ಮುದಾ ಯಾನದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾ ಪಾರ ನವತಹಿಸುವ ಆಗೆನ ೋಯ ಏಷ್ಯಾ ದ ದೊಡಿ  

ಬಂದರು ಯಾವುದು? 

a) ಮುಾಂಬೈ 

b) ಚೆನೆನ ೈ 

c) ವಿಶ್ವಖ್ಪಟಟ ಣ 

d) ಕಲೆ್ತಾತ  

23. ಕಲೆತಾತ  ಬಂದರಿಗೆ ಪಾ ವೇಶಿಸ್ಲಾಗದ ದೊಡಿ  ಪಾ ಮಾಣದ ಹಡಗುಗಳು ಈ ಬಂದರಿಗೆ 

ಪಾ ವೇಶಿಸುವುವು. 

a) ಹಲಿಡಯಾ ಬಂದರಿಗೆ 

b) ಪರದಿೋಪ್ ಬಂದರಿಗೆ 

c) ತ್ತತುಕುಡ್ಡ ಬಂದರಿಗೆ 

d) ಎನನ ೋರ್ ಬಂದರಿಗೆ 

24. ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಾ  ಬೋಸ್ ಅಾಂತರಾಷಿಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ ಎಲಿ್ಲದೆ? 

a) ದೆಹಲ್ಲ 

b) ಮುಾಂಬೈ 

c) ಚೆನೆನ ೈ 

d) ಕಲೆ್ತಾತ  
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25. "ಹೈದರಾಬ್ಬದ್ ನಲಿ್ಲರುವ "ಅಾಂತರಾಷಿಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣವನ್ನನ  ಹಿೋಗೆಾಂದು 

ಕರೆಯುವರು 

a) ಛತಾ ಪತ ಶಿವ್ಯಜಿ ಅಾಂತಾರಾಷಿಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ 

b) ಅಣಣ  ಅಾಂತರಾಷಿಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ 

c) ರಾಜಿೋವ್ ಗಾಾಂಧಿ ಅಾಂತಾರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ವಿಮಾನ್ ನ್ಸಲ್ಫು ಣ 

d) ಇಾಂದಿರಾಗಾಾಂಧಿ ಅಾಂತರಾಷಿಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ 

26. ಜಾರುಕ ಅಾಂತಾರಾಷಿಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ ಎಲಿ್ಲದೆ? 

a) ವ್ಯರಣಸಿ 

b) ಅಮೃತಸ ರ್ 

c) ಶಿಲ್ಫಲ ಾಂಗ್ 

d) ನ್ಯಗಪ್ಪರ 

27. ಪೃಥಿಾ ಯ ಮೇಲ್ಲನ ಚರ ಸಿಥ ರ ವಸುತ  ಅಥವ್ಯ ವಾ ಕತ ಯ ಸ್ವಥ ನ ನಧತರಿಸುವ ವಾ ವಸಥ ಯ 

ಹೆಸ್ರೇನ್ನ? 

a) ಭೌಗ್ೋಳಿಕ ಮಾಹಿತ ವಾ ವಸಥ . GIS 

b) ಜಾಗತರ್ ಸೆ್ನ್ ನ್ಸಧಾಕರ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ .GPS 

c) ದ್ದರಸಂವೇದಿ ವಾ ವಸಥ  RST 

d) ಈಮೇಲ್ ವಾ ವಸಥ .EMAIL 

28. ಭಾರತದ ಅತಾ ಾಂತ ಹಳೆಯದು ಹಗ್ಗ ಈಗಲೂ ಅಸಿತ ತಾ  ಕಾಯುದ ಕಾಂಡ್ಡರುವ ಬ್ಬಾಂಬೆ 

ಸ್ಮಾಚಾರ ಪತಾ ಕ್ಕ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲದೆ? 

a) ಹಿಾಂದಿ ಭಾಷೆ 

b) ಇಾಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆ 

c) ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆ 

d) ಗುಜರಾತ ಭಾಷೆ 
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29. ಸ್ದಾತರ್ ವಲಿಭಾಯ ಪಟೇಲ್ ಅಾಂತರಾಷಿಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ ಎಲಿ್ಲದೆ? 

a) ವ್ಯರಣಸಿ 

b) ಅಹಮದ್ರಬಾದ್ 

c) ಗುವ್ಯಹಟಿ 

d) ಅಮೃತಸ ರ್ 

30. ಆಲ್ ಇಾಂಡ್ಡಯಾ ರೇಡ್ಡಯೊೋ ಯಾವ್ಯಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು? 

a) 1931ನೇ ವಷತ 

b) 1933ನೇ ವಷತ 

c) 1936ನೇ ವ್ಷಕ 

d) 1939ನೇ ವಷತ 

31. ಭಾರತದ ಯಾವ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಫೆಾಂಟ್ಟ ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಿೋಪದಲಿ್ಲ  ಇದೆ? 

a) ಮುಾಂಬೈ ಬಂದರು 

b) ಕಾಾಂಡಿಾ  ಬಂದರು 

c) ಜವಾಹಲ್ಫಕಲ್ ನೆಹರು ಬಂದರು 

d) ಮ್ಮ್ತಗ್ೋವ್ಯ ಬಂದರು 
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8. ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಇದು ಬ್ಹುಪಯೊೋಗಿ ಲ್ೋಹ. 

a) ಕಬ್ರಬ ಣ ಮ್ತುತ  ಉಕೆು  

b) ಅಲೂಯ ಮಿನ್ಸಯಂ 

c) ಅಬ್ಾ ಕ 

d) ಬಂಗಾರ 

2. ಇದು ಸ್ಕಾತರಿ ವಲಯದ ಕಬ್ರಬ ಣ ಮ್ತುತ  ಉಕೆು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. 

a) ಟ್ಟಟ್ಟ ಕಬ್ರಬ ಣ ಮ್ತುತ  ಉಕೆು  ಕಂಪನ 

b) ಜಿಾಂದಾಲ್ ವಿಜಯನಗರ ಉಕೆು  ಲ್ಲ. 

c) ಇಸ್ವಪ ತ್ ಕಬ್ರಬ ಣ ಮ್ತುತ  ಉಕೆು  ಲ್ಲ. 

d) ವಿಶಿ್ವ ೋಶಿ ರಯಯ  ರ್ಬಿಬ ಣ ಮತ್ತತ  ಉಕೆ್ಕ  ಕಂಪನ್ಸ. 

3. ಈ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನನ  ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಎನ್ನನ ವರು. 

a) ಸ್ಕೆ ರೆ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

b) ಹತತ  ಬ್ಟೆಟ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

c) ರ್ಬಿಬ ಣ ಮತ್ತತ  ಉಕೆ್ಕ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

d) ಅಲುಾ ಮಿನಯಂ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

4. ಜಿಾಂದಾಲ್ ವಿಜಯನಗರ ಉಕೆು  ಕಾಖ್ಯತನೆ ಹಾಂದಿರುವ ರಾಜಾ . 

a) ಒಡ್ಡಶ್ವ 

b) ರ್ರ್ನಕಟರ್ 

c) ಪಶಿು ಮ್ ಬಂಗಾಳ 
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d) ಜಾಖ್ತಾಂಡ್ 

5. ಭಾರತದ ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ವ್ಯಾ ಲ್ಲ. 

a) ಬೆಾಂಗಳೂರು 

b) ಕಲೆ ತತ  

c) ದೆಹಲ್ಲ 

d) ಚೈನೈ 

6. ಭಾರತದ ಪಾ ಥಮ್ ಆಧುನಕ ಕಾಗದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯು ಸ್ವಥ ಪನೆಗ್ಾಂಡ ಸ್ಥ ಳ. 

a) ಸ್ಥರಾಾಂಪುರ 

b) ಕುಲ್ಲಟ  

c) ಬ್ನತಪ್ಪರ 

d) ಜೇಮ್ ಶ್ಡೆಪ್ಪರ 

7. ಇದು ಕನ್ಯತಟಕದಲಿ್ಲರುವ ಪಾ ಮುಖ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾ ದೇಶವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಹ್ಯಗಿಿ  ಕಲೆತತ  ಪಾ ದೇಶ 

b) ಮುಾಂಬೈ ಪ್ಪಣೆ ಪಾ ದೇಶ 

c) ಮದುರೈ ಕಯಮತ್ತತ ರು ಬೆಾಂಗಳೂರು ಪರ ರ್ದಶ 

d) ಛೋಟ್ಟ ನ್ಯಗಪ್ಪರ್ ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಪಾ ದೇಶ 

8. ಒಾಂದು ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ತುತ  ಸ್ವಕ್ಷರತೆಯ ಮ್ಟಟ ವನ್ನನ  ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಬ್ಳಸುವ ______ 

ದ ಪಾ ಮಾಣದಿಾಂದ ತಳಿಯಬ್ಹುದು. 

a) ಸ್ಕೆ ರೆ 

b) ಹತತ  ಬ್ಟೆಟ  

c) ಕಬ್ರಬ ಣ ಮ್ತುತ  ಉಕೆು  

d) ಕಾಗದ 

9. ಇದು ಪೂಣತ ಅರಣಾಾ ಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ. 
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a) ಸ್ಕೆ ರೆ 

b) ಹತತ  ಬ್ಟೆಟ  

c) ಕಬ್ರಬ ಣ ಮ್ತುತ  ಉಕೆು  

d) ಕಾಗದ 

10. ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಕಾಗದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯು _______ ನದಿ ಬ್ಯಲ್ಲನಲಿ್ಲ  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗ್ಾಂಡ್ಡತುತ . 

a) ಗಂಗಾ 

b) ಬ್ಾ ಹೆ ಪ್ಪತಾ  

c) ಹ್ಯಗಿಲ  

d) ಕಾವೇರಿ 

11. ದೇಶದ ಪಾ ಥಮ್ ಕಬ್ರಬ ಣ ಮ್ತುತ  ಉಕೆು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯು ಪಾಾ ರಂಭವ್ಯದ ವಷತ. 

a) 1874 

b) 1974 

c) 1774 

d) 1875 

12. ದೇಶದ ಪಾ ಥಮ್ ಕಬ್ರಬ ಣ ಮ್ತುತ  ಉಕೆು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯು ಇಲಿ್ಲ  ಪಾಾ ರಂಭವ್ಯಯತು. 

a) ಜೇಮ್ ಶ್ಡೆಪ್ಪರ 

b) ಕ್ಕಲಿಟ  

c) ಬ್ನತಪ್ಪರ 

d) ಭದಾಾ ವತ 

13. ಬ್ಬಕ್ಕಸ ೈಟ್ ಅದಿರು ಈ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯ ಪಾ ಮುಖ್ ಕಚಾು  ವಸುತ . 

a) ಕಬ್ರಬ ಣ ಮ್ತುತ  ಉಕೆು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

b) ಹತತ  ಬ್ಟೆಟ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

c) ಸ್ಕೆ ರ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 
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d) ಅಲ್ಬಯ ಮಿನ್ಸಯಂ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

14. ಅಲೂಾ ಮಿನಯಂ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಪಾ ಥಮ್ತಃ ಪಾಾ ರಂಭವ್ಯದ ವಷತ 

a) 1940 

b) 1942 

c) 1947 

d) 1950 

15. ಅಲೂಾ ಮಿನಯಂ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಪಶಿು ಮ್ ಬಂಗಾಳದ -------------ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಆರಂಭಗ್ಾಂಡ್ಡತು. 

a) ಜೇಮ್ ಶ್ಡೆಪ್ಪರ 

b) ಕುಲ್ಲಟ  

c) ಬ್ನತಪ್ಪರ 

d) ಜಯಕಾಯ್ 

16. ಭಾರತದ ಮಾಾ ಾಂಚೆಸ್ಟ ರ್ ಎಾಂದು ______ನಗರವನ್ನನ  ಕರೆಯುತಾತ ರೆ. 

a) ಬೆಾಂಗಳೂರು 

b) ಕಲೆ ತತ  

c) ಮುಾಂಬ್ಯಿ 

d) ಸೂರತ್ 

17. ಭಾರತದ ಮುಾಂಬೈ ನಗರವನ್ನನ  ಈ ರಿೋತಯು ಕರೆಯುತಾತ ರೆ. 

a) ಭಾರತದ ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ವ್ಯಾ ಲ್ಲ 

b) ಭಾರತದ ಕಾಟನೋಪಲಿಸ್ 

c) ಅತ ಎತತ ರದ ಪಾ ದೇಶ 

d) ಭಾರತದ ನಯಾಗರ. 

18. ಇದರ ಉತಾಪ ದನೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಪಾ ಪಂಚದಲಿ್ಲಯೇ 2ನೇ ಸ್ವಥ ನದಲಿ್ಲದೆ. 
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a) ಸರೆ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

b) ಕಾಗದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

c) ಕಬ್ರಬ ಣ ಮ್ತುತ  ಉಕೆು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

d) ಸಿಮೆಾಂಟ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

19. ಜೆಎಾಂ ಟ್ಟಟ್ಟರವರು ಈ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನನ  ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೋತತ ಸ್ಲಿುತತ ದೆ. 

a) ರ್ಬಿಬ ಣ ಮತ್ತತ  ಉಕೆ್ಕ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

b) ಕಾಗದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

c) ಮಾಹಿತ ತಂತಾ ಜಾಾ ನ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

d) ಅಲೂಾ ಮಿನಯಂ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

20. ಕಬ್ರಬ ಣ ಮ್ತುತ  ಉಕೆನ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಕೋಕಾಂಗ್ ಕಲಿ್ಲದದ ಲನ್ನನ  ಬ್ಳಸುವ ಕುರಿತು 

ಸ್ರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕ್ಕ. 

a) ಮೂಲ ಕಚಾು ವಸುತ ವ್ಯಗಿ ಬ್ಳಸುತಾತ ರೆ 

b) ಮುಖ್ಯ  ಶಕತ  ಸಂಪನೊ ಲ್ವಾಗಿ ಬ್ಳಸುತಾತ ರೆ 

c) ಉಕೆನ ಗುಣಮ್ಟಟ  ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಲು ಬ್ಳಸುತಾತ ರೆ 

d) ಜಲ ವಿದುಾ ತ್ ಪೂರೈಕ್ಕಗಾಗಿ ಬ್ಳಸುತಾತ ರೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  SSLC Social Science Kannada Version MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 164 

 

9. ಭಾರತದ ನೈಸಗಿಕರ್ ವಿಪತ್ತತ ಗಳು 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಈ ನೈಸ್ಗಿತಕ ವಿಪತುತ  ವ್ಯಯುಗ್ೋಳಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

a) ಬ್ರಗಾಲ 

b) ಪಾ ವ್ಯಹ 

c) ಆವ್ತಕಮಾರುತ 

d) ಭೂಕುಸಿತ 

2. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಉಷಣ ವಲಯದ ಆವತತಮಾರುತಗಳು ಬ್ಹುವ್ಯಗಿ ಇಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸುತತ ವೆ. 

a) ಬಂಗಾಳಕಲಿಲ  

b) ಹಿಾಂದು ಮ್ಹ ಸ್ವಗರ 

c) ಅರಬ್ರಬ  ಸ್ಮುದಾ  

d) ಯಾವುದ್ದ ಅಲಿ  

3. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಾ ವು ಪೂವತ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಿ . 

a) ರ್ರ್ನಕಟರ್ 

b) ಆಾಂದಾ  ಪಾ ದೇಶ 

c) ತಮಿಳು ನ್ಯಡು 

d) ಒಡ್ಡಶ್ವ 

4. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಉಷಣ ವಲಯದ ಆವತತಮಾರುತಗಳು ಹೆಚಾು ಗಿ _________ ಮಾನೂಸ ನ್ 

ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸುವವು. 

a) ವ್ಯಯುವಾ  

b) ನೈಋತಾ  
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c) ಆಗೆನ ೋಯ 

d) ಈಶನ್ಯ  

5. ಇದು ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಆಗಿಾಂದಾಗೊ  ಸಂಭವಿಸುವ ನೈಸ್ಗಿತಕ ವಿಪತುತ . 

a) ಬ್ರಗಾಲ 

b) ಪರ ವಾಹ 

c) ಭೂಕಂಪಗಳು 

d) ಭೂಕುಸಿತ 

6. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಭೂಕುಸಿತಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವಲಿ . 

a) ಅತಾ ಧಿಕ ಮ್ಳೆ 

b) ಅರಣಾ  ನ್ಯಶ 

c) ಭೂಕಂಪಗಳು 

d) ಬ್ರಗಾಲ್ 

7. ಸ್ಮುದಾ ದ ಅಲ್ಮಗಳಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ಟಗುವ ನೈಸ್ಗಿತಕ ವಿಪತುತ . 

a) ಬ್ರಗಾಲ 

b) ಆವತತಮಾರುತ 

c) ಭೂಕಂಪಗಳು 

d) ಸಮುದರ  ತೋರದ ಸವೆತ 

8. ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಯಾಂದಾಗುವ ನೈಸ್ಗಿತಕ ವಿಪತುತ . 

a) ಬ್ರಗಾಲ 

b) ಆವತತಮಾರುತ 

c) ಪಾ ವ್ಯಹ 

d) ಭೂಕ್ಕಸಿತ 

9. ಭೂಫಲಕಗಳ ಚಲನೆಯಾಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ನೈಸ್ಗಿತಕ ವಿಪತುತ . 
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a) ಬ್ರಗಾಲ 

b) ಆವತತಮಾರುತ 

c) ಭೂಕಂಪಗಳು 

d) ಸ್ಮುದಾ  ತೋರದ ಸ್ವೆತ 

10. ಕಡಲಕರೆತವನ್ನನ  ನಯಂತಾ ಸ್ಲು ಈ ಕಾಡುಗಳನ್ನನ  ನಮಿತಸುವರು. 

a) ನತಾ  ಹರಿದಾ ಣತ 

b) ಮಾಯ ಾಂಗ್ರ ೋವ್ 

c) ಪವತತ 

d) ಕುರುಚಲು ಸ್ಸ್ಾ  

11. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಇದು ಹೆಚ್ಚು  ತೋವಾ ತೆಯುಳಳ  ಭೂಕಂಪದ ವಲಯವಿರುವ ರಾಜಾ . 

a) ಹಿಮಾಚ್ಲ್ ಪರ ರ್ದಶ 

b) ಕನ್ಯತಟಕ 

c) ಕನ್ಯತಟಕ 

d) ಪಶಿು ಮ್ ಬಂಗಾಳ 

12. ಗುಜರಾತ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಪಾ ವ್ಯಹ ಉಾಂಟುಮಾಡುವ ನದಿಗಳು. 

a) ಗಂಗಾ-ಯಮುನ 

b) ನ್ಮಕದ್ರ-ತಪತ 

c) ಕೃಷ್ಯಣ - ಕಾವೇರಿ 

d) ಕೋಸಿ- ಗಂಡಕ್ 

13. ಸ್ಮುದಾ  ತಳದಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸುವ ಭೂಕಂಪನದಿಾಂದಾಗುವ ದೈತಾಾ ಕಾರದ ಅಲ್ಮಗಳಿಗೆ 

ಹಿೋಗೆನ್ನನ ವರು. 

a) ಭೂಕುಸಿತ 

b) ಪಾ ವ್ಯಹ 
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c) ಆವತತಮಾರುತ 

d) ಸುರ್ನಮಿ 

14. ಭಾರತದ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಾ  ಕಾರಣ. 

a) ಭೂಫಲ್ರ್ಗಳ ಚ್ಲ್ನೆ 

b) ಜಾಾ ಲಾಮುಖಿ 

c) ಶಿಲಾಸ್ತ ರಗಳ ಭಂಗ 

d) ಭೂಕುಸಿತ 

15. ಆವತತಮಾರುತಗಳ ಪಾ ಭಾವಕೆ್ಕ  ಹೆಚಾು ಗಿ ಒಳಪಡುವ ರಾಜಾ  

a) ಕನ್ಯತಟಕ 

b) ಪಂಜಾಬ್ 

c) ತಮಿಳು ರ್ನಡು 

d) ರಾಜಸ್ವತ ನ 

16. ಅಕಟ ೋಬ್ರ್ ಮ್ತುತ  ನವೆಾಂಬ್ರ್ ತಾಂಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸುವ ಮಾರುತಗಳಿಗೆ ________ 

ಮಾರುತಗಳೆನ್ನನ ವರು. 

a) ವ್ಯಯುವಾ  

b) ನೈಋತಾ  

c) ಆಗೆನ ೋಯ 

d) ಈಶನ್ಯ  

17. ಭಾರತದ ಪೂವತಕರಾವಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು  _________ ಪಿೋಡ್ಡತ ಪಾ ದೇಶವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಭೂಕಂಪ 

b) ಜಾಾ ಲಾಮುಖಿ 

c) ಆವ್ತಕ ಮಾರುತ 

d) ಭೂಕುಸಿತ 
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18. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಉಷಣ ವಲಯದ ಆವತತಮಾರುತಗಳ ತೋವಾ ತೆ ಸ್ವಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಈ 

ತಾಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಾು ಗಿರುತತ ದೆ. 

a) ಜನವರಿ ಮ್ತುತ  ಫೆಬ್ಾ ವರಿ 

b) ಅಕಟ ೋಬ್ರ್ ಮತ್ತತ  ನ್ವೆಾಂಬ್ರ್ 

c) ಡ್ಡಸಾಂಬ್ರ್ ಮ್ತುತ  ಜನವರಿ 

d) ಫೆಬ್ಾ ವರಿ ಮ್ತುತ  ಮಾಚ್ತ 

19. ಭಾರತದ ಪಯಾತಯ ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  _________ ಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು 

ಅಪರೂಪ. 

a) ಭೂಕಂಪ 

b) ಸ್ಮುದಾ  ತೋರ ಸ್ವೆತ 

c) ಆವತತ ಮಾರುತ 

d) ಪಾ ವ್ಯಹಗಳು 

20. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಆಗಾಗೊ  ___________ ಗಳು ಬೆಟಟ -ಗುಡಿ ಗಳುಳಳ  ರಾಜಾ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಂಭವಿಸುವವು. 

a) ಭೂಕಂಪ 

b) ಜಾಾ ಲಾಮುಖಿ 

c) ಆವತತ ಮಾರುತ 

d) ಭೂಕ್ಕಸಿತ 

21. ಗುಜರಾತ್, ಮ್ಹರಾಷಟ ರ, ಗ್ೋವ, ಕನ್ಯತಟಕ, ಕರಳ ಒಳಗ್ಾಂಡ ಭಾರತದ ಪಶಿು ಮ್ 

ಕರಾವಳಿಯ ತೋವಾ ಗತಯ ಸ್ವೆತಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವ್ಯಗುವುದು. 

a) ನೈಋತಯ  ಮಾನಿೂನ್ ಮಾರುತಗಳು 

b) ಉಷಣ ವಲಯದ ಆವತತಮಾರುತಗಳು 

c) ಸುನ್ಯಮಿ 

d) ಮಿತಮಿೋರಿದ ಮ್ರಳು ಮ್ತುತ  ಕಲಿು  ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ 
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22. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ಮುದಾ  ತೋರ ಸ್ವೆತಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವ್ಯಗುವ ಮಾನವ ಕೃತಾ . 

a) ನೈಋತಾ  ಮಾನೂಸ ನ್ ಮಾರುತಗಳು 

b) ಉಷಣ ವಲಯದ ಆವತತಮಾರುತಗಳು 

c) ಸುನ್ಯಮಿ 

d) ಮಿತಮಿೋರಿದ ಮರಳು ಮತ್ತತ  ರ್ಲ್ಬಲ  ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ 

23. ಇತತ ೋಚ್ಚಗೆ ಈ ವಲಯವನ್ನನ  `ಕನಷಾ  ಭೂಕಂಪ ತೋವಾ ತೆಯ ವಲಯ ’  ಎಾಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

a) ಹಿಮಾಲಯ ವಲಯ 

b) ಸಿಾಂಧೂ-ಗಂಗ ವಲಯ 

c) ಪಯಾಕಯ ದಿಿ ೋಪವ್ಲ್ಯ 

d) ಈಶ್ವನಾ  ರಾಜಾ ಗಳ ವಲಯ 

24. ಅಾಂಡಮಾನ್ ನಕೋಬ್ಬರ್ ದಿಾ ೋಪಗಳ ಕರಾವಳಿಗಳ ಕರೆತದಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು  

ಕಾರಣವ್ಯಗಿರುವುದು. 

a) ನೈಋತಾ  ಮಾನೂಸ ನ್ ಮಾರುತಗಳು 

b) ಉಷಣ ವಲಯದ ಆವತತಮಾರುತಗಳು 

c) ಸುರ್ನಮಿ 

d) ಮಿತಮಿೋರಿದ ಮ್ರಳು ಮ್ತುತ  ಕಲಿು  ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ 

25. ಭೂಕಂಪನಕೆ್ಕ  ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಕಾರಣವ್ಯಗುವ ಮಾನವನ ಕೃತಾ . 

a) ಮಿತಮಿೋರಿದ ಮ್ರಳು ಮ್ತುತ  ಕಲಿು  ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ. 

b) ಅಾಂತಗುತಹೆ ಮೇಲಾಾ ವಣಿಯ ಕುಸಿತ 

c) ಅಣೆರ್ಟ್ಟಟ ಗಳ ನ್ಸಮಾಕಣ 

d) ರಸತ ಗಳ ನಮಾತಣ 
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CxÀð±Á¸ÀÛç  
1. ಅಭಿವೃದಿಧ  

 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಯು ಇದನ್ನನ  ಸೂಚ್ಚಸುತತ ದೆ. 

a) ಮಾನವ ಸ್ವಮ್ಥಾ ತಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  

b) ಆಥಿತಕ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 

c) ಆಥಿತಕ ಸ್ಮ್ಸಾ ಯ ನಯಂತಾ ಣ 

d) ಎಲ್ಲ ವೂ ಸರಿ 

2. ಇದು ಆಥಿತಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯ ಅಾಂಶ ಅಲಿ . 

a) ನೈಜ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ವರಮಾನ ಹೆಚು ಳ 

b) ದಿೋಘಾತವದಿ ಹೆಚು ಳ 

c) ಆರ್ಥಕರ್ ನ್ಸಧಾಕರಗಳು 

d) ಒಾಂದು ಪಾ ಕಾ ಯ್ದ 

3. ನೈಜ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ವರಮಾನದಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನನ  ಕಾಯುದ  ಕಳಳ ಬೇಕು. 

a) ರಾಷಿಟ ರೋಯ ವರಮಾನ ಹೆಚು ಳ 

b) ಬೆಲ್ಮಗಳ ಸೆಿ ರತೆ 

c) ಪಾ ಕಾ ಯ್ದ 

d) ದಿೋಘಾತವಧಿ ಹೆಚು ಳ 

4. ಅಭಿವೃದಿಧ ಯ ಉದೆದ ೋಶದಲಿ್ಲ  ‘ಒಳಗ್ಳುಳ ವ ಅಭಿವೃದಿಧ ’ ಎಾಂದರೆ..... 

a) ಸವ್ಕರ ರ್ಲ್ಫಯ ಣ 
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b) ಆಥಿತಕ ಅಭಿವೃದಿಧ  

c) ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿಧ  

d) ಆಥಿತಕ ಸ್ಮ್ಸಾ  ನಯಂತಾ ಣ 

5. ಭಾರತದ ವರಮಾನದ ಹೆಚು ಳವು ________ ನಂತರ ಗಣನೋಯವ್ಯಗಿದೆ. 

a) 1990 

b) 1980 

c) 1991 

d) 1989 

6. ಇವರು ಮಾನವಭಿವೃದಿಧ ಯನ್ನನ  ವಿವರಿಸಿದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಮೊದಲ 

ಅಥತಶ್ವಸ್ತ ರಜ್ಞರು. 

a) ಮ್ಹಬ್ಲಬ್ ಉಲ್ಹಕ್ 

b) ಮ್ನಮೊೋಹನ ಸಿಾಂಗ್ 

c) ಅಮತಯ ಕಸೇನ್ 

d) ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ 

7. ಇದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಅಳೆಯುವ ನೈಜ ಸ್ಮ್ಗಾ  ಮಾಪನ ಸೂಚ್ಚ. 

a) ನೈಜ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಅಭಿವೃದಿಧ  

b) ನೈಜ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ವರಮಾನ 

c) ತಲಾವರಮಾನ 

d) ಮಾನ್ವ್ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸೂಚ್ಯ ಾಂರ್ 

8. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸೂಚಾ ಾಂಕ ಇದನ್ನನ  ಒಳಗ್ಾಂಡ್ಡಲಿ . 

a) ಮಾನವ ಜಿೋವಿತಾವಧಿ 

b) ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ವ್ರಮಾನ್ 

c) ಸ್ವಕ್ಷರತ ಪಾ ಮಾಣ 

d) ತಲಾವರಮಾನ 
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9. UNDP ಪಾ ಕಾರ ಭಾರತವು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯಲಿ್ಲ  ಈ ಸ್ಮೂಹದಲಿ್ಲದೆ. 

a) ಅಧಿಕ ಮ್ಟಟ ದ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿಧ  ರಾಷಟ ರ 

b) ಮಧಯ ಮ ಮಟಟ ದ ಮಾನ್ವ್ ಅಭಿವೃದಿಧ  ರಾಷಟ ರ  

c) ಕಡ್ಡಮೆ ಮ್ಟಟ ದ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿಧ  ರಾಷಟ ರ 

d) ಹಿಾಂದುಳಿದ ರಾಷಟ ರ. 

10. 2011ರ ಪಾ ಕಾರ ಮ್ಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಕ್ಷರತಾ ಪಾ ಮಾಣ. 

a) 82.14% 

b) 75.14% 

c) 65.46% 

d) 72.46% 

11. ಆಥಿತಕ ಅಭಿವೃದಿಧಯು ಒಾಂದು.... 

a) ಚ್ಚಾಂತನೆ 

b) ಪರ ಕರ ಯ್ದ 

c) ಕಾ ಯ್ದ 

d) ಸ್ವಧನೆ 

12. ಒಾಂದು ವಷತದಲಿ್ಲ  ಉತಾಪ ದಿಸಿದ ಸ್ರಕು-ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲಾ ವನ್ನನ  ಹಿೋಗೆ ಎನನ ಬ್ಹುದು. 

a) ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ಆದ್ರಯ 

b) ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸೂಚ್ಚ 

c) ತಲಾದಾಯ 

d) ರಚನ್ಯತೆ ಕ ಬ್ದಲಾವಣೆ 

13. ಆಥಿತಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ವೆಾಂದರೆ ಜನರ ಆಥಿತಕ ಕಲಾಾ ಣದ ಹೆಚು ಳವೆಾಂದು ಹೇಳಿದವರು. 

a) ಪರ . ಕೋಲಿನ್ ಕಾಲ ರ್ಕ 

b) ಪಾ . ಮೆಯರ್ ಮ್ತುತ  ಬ್ಬಲಿವಿನ್ 

c) ಅಮ್ತಾ ತ ಸನ್ 
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d) ಮ್ಹಬ್ಲಬ್ ಉಲ್ ಹಕ್ 

14. “ಒಾಂದು ರಾಷಟ ರದ ನೈಜ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ವರಮಾನವು ದಿೋಘಾತವಧಿಯವರೆಗೆ 

ಹೆಚು ಳವ್ಯಗುವ ಪಾ ಕಾ ಯ್ದಯೇ ಆಥಿತಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ”ಯಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದವರು. 

a) ಪಾ . ಕೋಲ್ಲನ್ ಕಿಾಕತ 

b) ಪರ . ಮೆಯರ್ ಮತ್ತತ  ಬಾಲ್ಡ ವಿನ್ 

c) ಅಮ್ತಾ ತ ಸನ್ 

d) ಮ್ಹಬ್ಲಬ್ ಉಲ್ ಹಕ್ 

15. ಅನ್ಯಭಿವೃದಿಧ  ರಾಷಟ ರದಲಿ್ಲ  ಪಾ ಮುಖ್ವ್ಯಗಿ________ ಕಡ್ಡಮೆ ಇರುವುದು. 

a) ತಲ್ಫ ವ್ರಮಾನ್ 

b) ಜನಸಂಖೆಾ  

c) ಬ್ಡತನ 

d) ನರುದೊಾ ೋಗ 

16. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿಧಯು ಇದರ ವಿಸ್ತ ರಣೆಯನ್ನನ  ಸೂಚ್ಚಸುತತ ದೆ. 

a) ಮಾನವನ ಉದೊಾ ೋಗ 

b) ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 

c) ಮಾನ್ವ್ನ್ ಸ್ಮಥಯ ಕ 

d) ಮಾನವನ ಚ್ಚಾಂತನೆ 

17. ಜಾಗತಕ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿಧ  ವರದಿಗಳ ಪಾ ಕಟಣೆಯ ಹಣೆ ಹತತ ರುವ ಸಂಸಥ . 

a) ಯುನೆಸೆ್ಕೋ 

b) ಯುನಸಫ್ 

c) ವಿಶಾ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ 

d) ಯು.ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ 

18. 2014ರ ವರದಿಯಂಗೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸೂಚಾ ಾಂಕದಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ಸ್ವಥ ನ. 
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a) 135 

b) 153 

c) 178 

d) 187 

19. 2011ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಭಾರತದಲಿ್ಲದದ  ಲ್ಲಾಂಗಾನ್ನಪಾತ. 

a) 1000: 845 

b) 1000: 854 

c) 1000: 945 

d) 1000: 954 

20. ಮ್ಹಿಳ್ಳ ಸ್ಾ ಸ್ಹಯ ಸಂಘಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಇಾಂದು ಮ್ಹಿಳೆಯರ..... 

a) ಘನ್ತೆ ಮತ್ತತ  ಸಿ್ಯತತ ತೆ ಹೆಚಿಚ ದ್ದ 

b) ರಾಜಕೋಯ ಹಕೆು ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೆ 

c) ಲ್ಲಾಂಗಾನ್ನಪಾತ ಹೆಚ್ಚು ದೆ 

d) ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸ್ವಥ ನಮಾನ ಕುಸಿದಿವೆ 
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2. ಗಾರ ಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ  
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಇಾಂದು ಸ್ವಮಾನಾ  ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಮ್ಹಿಳೆಯೂ ಅಧಿಕಾರದ ಚ್ಚಕೆಾಣಿ ಹಿಡ್ಡದಿರಲು ಮುಖ್ಾ  

ಕಾರಣ. 

a) ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ವವತತಾ ಕರಣ 

b) ಪ್ಪರುಷ ಪಾ ಧಾನ ಸ್ಮಾಜ 

c) ಆಧುನಕತೆ 

d) ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ನ್ಲಿಲ  ಮಹಿಳಾ ಮಿೋಸಲ್ಫತ ನ್ಸೋತ 

2. ಇದು ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಪಾ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಉದೊಾ ೋಗ ನೋಡಲು ಮಾಡ್ಡದ ಯೊೋಜನೆ. 

a) ‘ಮಹತೆ ಗಾಾಂಧಿ ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಉದಯ ೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ’ 

b) ‘ಪಾ ಧಾನ ಮಂತಾ  ಆವ್ಯಸ್ ಯೊೋಜನೆ’ 

c) ‘ಅಾಂಬೇಡೆರ್-ವ್ಯಲೆ್ಲ ೋಕ ವಸ್ತ ಯೊೋಜನೆ’ 

d) ‘ಆಶಾ ಯ ಯೊೋಜನೆ’ 

3. ಪಂಚಾಯತ ವಿಸ್ಜತನೆಗ್ಾಂಡ _______ ಒಳಗೇ ಕಡಿಾಯ ಚ್ಚನ್ಯವಣೆ ನಡೆಸುವುದು. 

a) ಒಾಂದು ತಾಂಗಳು 

b) ಆರು ತಾಂಗಳು 

c) ಮೂರು ತಾಂಗಳು 

d) ಒಾಂದು ವಷತ 

4. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಾ ವಸಥ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವಷತ. 

a) 1947 

b) 1950 
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c) 1993 

d) 2003 

5. ಭಾರತ ಸ್ಕಾತರ ಏಕರೂಪದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸಥ ಗಳನ್ನನ  _____ ತದುದ ಪಡ್ಡ 

ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. 

a) 70 

b) 72 

c) 73 

d) 74 

6. ಗಾಾ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ವ್ಯಸ್ವಿರುವ ಜನರ ಸಂಖೆಾ . 

a) ಶೇ.68.84 

b) ಶೇ.64.84 

c) ಶೇ.66.84 

d) ಶೇ.60.00 

7. ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಜನರ ಉದೊಾ ೋಗದ ವಲಯ. 

a) ಪ್ರರ ಥಮಿರ್ ವ್ಲ್ಯ 

b) ದಿಾ ತೋಯ ವಲಯ 

c) ಸೇವ್ಯ ವಲಯ 

d) ಮಿಶಾ  ವಲಯ 

8. ‘ಭಾರತದ ನೈಜ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯ್ದಾಂದರೆ, ಅದು ಗಾಾ ಮ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ’ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದವರು 

a) ಮಹತೆ  ಗಾಾಂಧಿೋಜಿ 

b) ಸ್ರ್.ಎಾಂ. ವಿಶ್ಾ ೋಶಾ ರಯಾ  

c) ಜವ್ಯಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು 

d) ಡಾ. ಬ್ರ.ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡೆ ರ್ 

9. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಇಷ್ಟಟ  ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಾ ವಸಥ  ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದೆ. 
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a) 02 

b) 03 

c) 04 

d) 05 

10. ಗಾಾ ಮ್ ಸ್ಭೆಗಳು ಕನಷಾ  __________ ತಾಂಗಳಿಗ್ಮೆೆಯಾದರೂ ಸ್ಭೆ ಸೇರಬೇಕು. 

a) ಒಾಂದು ತಾಂಗಳು 

b) ಆರು ತಾಂಗಳು 

c) ಮೂರು ತಾಂಗಳು 

d) ಒಾಂದು ವಷತ 

11. ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಬ್ಡಮ್ಹಿಳೆಯರನ್ನನ  ಸಂಘಟಿಸ್ಲು ಮ್ತುತ  ಅವರನ್ನನ  ಆಥಿತಕ 

ಸ್ವಾ ವಲಂಬ್ರಗಳನ್ಯನ ಗಿ ಮಾಡಲು ಅಸಿತ ತಾ ಕೆ್ಕ  ಬಂದದುದ . 

a) ಗಾಾ ಮ್ ಪಂಚಾಯತ 

b) ಮಹಿಳಾ ಸಿ ಸಹಯ ಸಂಘ 

c) ಅಾಂಚೆ ಕಛೇರಿ 

d) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

12. ಕನ್ಯತಟಕದಲಿ್ಲರುವ ಒಟುಟ  ತಾಲೂಕು ಹಗ್ಗ ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತಗಳು ಕಾ ಮ್ವ್ಯಗಿ... 

a) 176, 30 

b) 130, 76 

c) 200, 30 

d) 175, 25 

13. ವಿಕಾಂದಿಾ ೋಕರಣ ಎಾಂದರೆ... 

a) ಗಾಾ ಮ್ಗಳ ಆಥಿತಕ ಉನನ ತ 

b) ಗಾಾ ಮ್ಗಳ ಸ್ಮಾಜಿಕ ಉನನ ತ 

c) ಗಾರ ಮಗಳ ಸಿಯಂ ಆಡಳ್ವತ 

d) ಗಾಾ ಮ್ಗಳ ಸ್ವ್ಯತಾಂಗಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ  
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14. ಗಾಾ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ ಯ ನಜವ್ಯದ ಅಥತ. 

a) ಗಾಾ ಮ್ಗಳ ಆಥಿತಕ ಉನನ ತ 

b) ಗಾಾ ಮ್ಗಳ ಸ್ಮಾಜಿಕ ಉನನ ತ 

c) ಗಾಾ ಮ್ಗಳ ಸ್ಾ ಯಂ ಆಡಳಿತ 

d) ಗಾರ ಮಗಳ ಸವಾಕಾಂಗಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ  

15. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಾ ವಸಥ ಯ ತಳಹದಿ. 

a) ಗಾರ ಮಸಭೆ 

b) ಗಾಾ ಮ್ ಪಂಚಾಯತ 

c) ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ 

d) ಮ್ಹಿಳ್ಳ ಸ್ಾ ಸ್ಹಯ ಸಂಘ 

16. ಇದು ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಬ್ಡ ಜನತೆಗೆ ಸೂರು ಒದಗಿಸುವ ಯೊೋಜನೆ ಅಲಿ . 

a) ‘ಮಹತೆ ಗಾಾಂಧಿ ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಉದಯ ೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ’ 

b) ‘ಪಾ ಧಾನ ಮಂತಾ  ಆವ್ಯಸ್ ಯೊೋಜನೆ’ 

c) ‘ಅಾಂಬೇಡೆರ್-ವ್ಯಲೆ್ಲ ೋಕ ವಸ್ತ ಯೊೋಜನೆ’ 

d) ‘ಆಶಾ ಯ ಯೊೋಜನೆ’ 

17. ನರೇಗಾ ಯೊೋಜನೆ ಎಾಂದರೇ.... 

a) ‘ಮಹತೆ ಗಾಾಂಧಿ ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ಗಾರ ಮಿೋಣ ಉದಯ ೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ’ 

b) ‘ಪಾ ಧಾನ ಮಂತಾ  ಆವ್ಯಸ್ ಯೊೋಜನೆ’ 

c) ‘ಅಾಂಬೇಡೆರ್-ವ್ಯಲೆ್ಲ ೋಕ ವಸ್ತ ಯೊೋಜನೆ’ 

d) ‘ಆಶಾ ಯ ಯೊೋಜನೆ’ 

18. ಬ್ಹಳಷ್ಟಟ  ವಿದಾಾ ಾಂಸ್ರು ವ್ಯದಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಾ  ನಂತರ ಸ್ಕಾತರ ಅನ್ನಸ್ರಿಸಿದ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ತಂತಾ ಗಳು. 

a) ಗಾಾ ಮ್ ಕಾಂದಿಾ ತ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೋಡ್ಡದವು 
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b) ಕೃಷಿ ಕಾಂದಿಾ ತ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಅವಕಾಶ ನೋಡ್ಡದವು 

c) ನ್ಗರಕಾಂದಿರ ತ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಅವ್ಕಾಶ ನ್ಸೋಡಿದವು 

d) ಸೇವ್ಯಕಾಂದಾ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೋಡ್ಡದವು 

19. ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಪಾ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಅತಾ ವಶಾ ಕವ್ಯಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. 

a) ವಿಜಾಾ ನ ಮ್ತುತ  ತಂತಾ ಜಾಾ ನದ ಪಾ ಗತ 

b) ಹಣಕಾಸು ಮ್ತುತ  ಮಾರುಕಟೆಟ  ವಿಸ್ತ ರಣೆ 

c) ಗೃಹ ಮ್ತುತ  ಸ್ಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  

d) ನ್ಸೋರಾವ್ರಿ ಮತ್ತತ  ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 

20. ಗಾಾ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ ಯಲಿ್ಲ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸಥ ಗಳ ಪಾತಾ  ಅತಾ ಾಂತ ಮ್ಹತಾ ದುದ  

ಏಕ್ಕಾಂದರೆ.. 

a) ನಗರಗಳ ಸೌಲಭಾ ವನ್ನನ  ಹಳಿಳ ಗಳಿಗೆ ನೋಡುತತ ವೆ 

b) ಎಲಿಾ  ಸ್ಮ್ಸಾ ಗಳನ್ನನ  ಬ್ಗೆಹರಿಸುತತ ದೆ 

c) ಶಿಾ ೋಮಂತರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತತ ವೆ 

d) ಗಾರ ಮಗಳ ಜನ್ರು ಪ್ರಲಗಳಿುವಂತೆ ಮಾಡುತತ ವೆ. 

21. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸಥ ಗಳ ಒಾಂದು ಮ್ಹತಾ ದ ಕಾಯತವೆಾಂದರೆ. 

a) ಸೆ ಳ್ವೋಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವುದು 

b) ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸಥ ಗಳಿಗೆ ಚ್ಚನ್ಯವಣೆ ನಡೆಸುವುದು 

c) ಪೌರ ಸಂಸಥ ಗಳ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 

d) ಮ್ಹಿಳ್ಳ ಮಿೋಸ್ಲಾತ ನೋಡುವುದು 

22. ಸ್ವಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಗಾಾ ಮ್ಸ್ಭೆಗಳ ಸ್ದಸ್ಾ ರೆಾಂದರೆ.... 

a) ಗಾರ ಮದ ಎಲ್ಫಲ  ಮತದ್ರರರು 

b) ಗಾಾ ಮ್ದ ಸ್ಮ್ಸ್ತ  ಪಾ ಜೆಗಳು 

c) ಗಾಾ ಮ್ ಪಂಚಾಯತಯ ಎಲಿಾ  ಸ್ದಸ್ಾ ರು 
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d) ಗಾಾ ಮ್ದ ಎಲಿಾ  ಸ್ಕಾತರಿ ನೌಕರರು 

23. ಪಾ ಧಾನಮಂತಾ  ಆವ್ಯಸ್ ಯೊೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಾ  ಉದೆದ ೋಶ. 

a) ಬ್ಡತನ ನಮೂತಲನೆ 

b) ಪಕೆಾ  ರಸತ ಗಳ ನಮಾತಣ 

c) ವ್ಸತಹಿೋನ್ರಿಗೆ ಮನೆಗಳ ನ್ಸಮಾಕಣ 

d) ಆಹರಧಾನಾ ಗಳ ಪೂರೈಕ್ಕ 

24. ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಮ್ಹಿಳೆಯರು ಮ್ಹಿಳ್ಳ ಸ್ಾ  ಸ್ಹಯ ಸಂಘಗಳ ಸ್ಹಯದಿಾಂದ ಉತಾಪ ದಕ 

ಕಾಯತಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ಕಾ ಯವ್ಯಗಿ ದುಡ್ಡಯುತತ ದಾದ ರೆ. ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಮ್ಹಿಳೆಯರಿಗೆ..... 

a) ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಸ್ಲ್ ನ್ಸೋಡುತತ ವೆ 

b) ಉದಾ ಮ್ಗಳನ್ನನ  ಸ್ವಥ ಪಿಸಿ ಕಡುತತ ವೆ 

c) ಉದೊಾ ೋಗದಲಿ್ಲ  ಮಿೋಸ್ಲಾತ ಕಡ್ಡಸುವೆ 

d) ಸ್ಕಾತರಿ ನೌಕರಿ ಕಡ್ಡಸುತತ ವೆ 

25. ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ವಾ ವಸಥ ಯಲಿ್ಲ  73ನೇ ಸಂವಿಧಾನ್ಯತೆ ಕ ತದುದ ಪಡ್ಡ ಒಾಂದು 

ಮೈಲ್ಲಗಲಿು . ಏಕ್ಕಾಂದರೆ.... 

a) ನ್ಯಗರಿೋಕ ಸೇವ್ಯ ಪದಧ ತ ಜಾರಿಗೆ 

b) ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಜಾರಿ 

c) ಮಿೋಸ್ಲಾತ ವಾ ವಸಥ  ಜಾರಿ 

d) ಸಂಸ್ತತ ನ ವಾ ವಸಥ ಯಲಿ್ಲ  ಸುಧಾರಣೆ 
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ªÀåªÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£ 

1. ಬಾಯ ಾಂಕನ್ ವ್ಯ ವ್ಹರಗಳು 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. ಭಾರತದ ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳ ಎಲಿ  ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನನ  ಇದು ನಯಂತಾ ಸುತತ ದೆ. 

a) ಎಕಸ ಮ್ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ 

b) ಅಪ್ಲಕ್ಸ  ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ 

c) ಭಾರತೋಯ ರಿಸವ್ಕ ಬಾಯ ಾಂಕ್ 

d) ನಬ್ಬಡ್ತ 

2. ವ್ಯಣಿಜಾ  ಮ್ತುತ  ಔದೊಾ ೋಗಿಕ ಸಂಸಥ ಯವರು ಖ್ಯತೆ ತೆರೆಯುತಾತ ರೆ. 

a) ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

b) ನಶಿು ತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

c) ಆವತತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

d) ಚಾಲಿತ  ಖಾತೆ 

3. ಈ ಖ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ  ಬ್ಡಿ್ಡ ದರ ಅವಧಿಗನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಹೆಚಾು ಗಿರುತತ ದೆ. 

a) ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

b) ನ್ಸಶಿಚ ತ ಠೇವ್ಣಿ ಖಾತೆ 

c) ಆವತತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

d) ಚಾಲ್ಲತ  ಖ್ಯತೆ 

4. ಸಟ ೋಟ್ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡ್ಡಯ/SBI ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್, ಈ ವಿಧದ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ಗೆ ಉತತ ಮ್ 

ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

a) ಕಾಂದಾ  ಬ್ಬಾ ಾಂಕು 
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b) ವಾಣಿಜಯ  ಬಾಯ ಾಂಕ್ಕಗಳು 

c) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳು 

d) ಸ್ಹಕಾರಿ ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳು 

5. ಜಿಲಿಾ  ಕಾಂದಾ  ಸ್ಹಕಾರಿ /DCC ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳು ಈ ವಿಧದ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ಗೆ ಉತತ ಮ್ 

ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

a) ಕಾಂದಾ  ಬ್ಬಾ ಾಂಕು 

b) ವ್ಯಣಿಜಾ  ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳು 

c) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳು 

d) ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯ ಾಂಕ್ಕಗಳು 

6. ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಎಾಂಬ್ ಪದವು ಈ ಭಾಷೆಯ ಪದವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಫ್ರ ಾಂಚ್ 

b) ಲಾಾ ಟಿೋನ್ 

c) ಗಿಾ ೋಕ್ 

d) ಇಟ್ಟಲ್ಲಯನ್ 

7. ಭಾರತೋಯ ರಿಸ್ವ್ತ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಈ ಗುಾಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. 

a) ಕಾಂದರ  ಬಾಯ ಾಂಕ್ಕ 

b) ವ್ಯಣಿಜಾ  ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳು 

c) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳು 

d) ಸ್ಹಕಾರಿ ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳು 

8. ಇದು ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಉದಾ ಮ್ದಲಿ್ಲನ ಇತತ ೋಚ್ಚನ ಬೆಳವಣಿಗೆ. 

a) ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳ ರಾಷಿಟ ರೋಕರಣ 

b) ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳ ಖ್ಯಸ್ಗಿೋಕರಣ 

c) ಅಾಂಚೆ ಬಾಯ ಾಂಕ್ 



 

 

  SSLC Social Science Kannada Version MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 185 

 

d) ವ್ಯಣಿಜಿಾ ೋಕರಣ 

9. ವಿದಾಾ ಥಿತಗಳು, ನೌಕರರು, ಹಿರಿಯ ನ್ಯಗರಿಕರು ಸ್ವಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಮಾಡ್ಡಸುವ ಖ್ಯತೆ. 

a) ಉಳ್ವತಾಯ ಠೇವ್ಣಿ ಖಾತೆ 

b) ನಶಿು ತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

c) ಆವತತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

d) ಚಾಲ್ಲತ  ಖ್ಯತೆ 

10. ಈ ಖ್ಯತೆಯ ಠೇವಣಿಗೆ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಬ್ಡಿ್ಡ  ನೋಡುವುದಿಲಿ . 

a) ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

b) ನಶಿು ತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

c) ಆವತತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

d) ಚಾಲಿತ  ಖಾತೆ 

11. ಓವರ್ ಡಾಾ ಫ್ಟ (ಹೆಚ್ಚು  ಸಳೆಯುವ) ಸೌಲಭಾ ವನ್ನನ  ಹಾಂದಿರುವ ಖ್ಯತೆ. 

a) ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

b) ನಶಿು ತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

c) ಆವತತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

d) ಚಾಲಿತ  ಖಾತೆ 

12. ಭವಿಷಾ ದ ಅವಶಾ ಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಾ ವಸಿಥ ತವ್ಯಗಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನನ  ಜಮಾ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ  

ಸೂಕತ ವ್ಯದ ಖ್ಯತೆ. 

a) ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

b) ನಶಿು ತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

c) ಆವ್ತಕ ಠೇವ್ಣಿ ಖಾತೆ 

d) ಚಾಲ್ಲತ  ಖ್ಯತೆ 

13. ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಎಾಂಬ್ ಪದವು ಫೆಾ ಾಂಚ್ಚನ ____ ಶಬ್ದ ದಿಾಂದ ಬಂದಿದೆ. 
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a) ಬಾಯ ಾಂಕ್ 

b) ಬ್ಬಾ ಾಂಕ 

c) ಬೆಾಂಚ್ಚ 

d) ಬ್ಬಾ ಾಂಕಾಂಗ್ 

14. ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ . 

a) ಸಟ ೋಟ್ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ 

b) ಸಟ ೋಟ್ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡ್ಡಯಾ 

c) ಭಾರತೋಯ ರಿಜವ್ಕ ಬಾಯ ಾಂಕ್ 

d) ಸ್ಹಕಾರಿ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ 

15. ಬ್ಬಾ ಾಂಕ ಎಾಂಬ್ ಪದವು ಈ ಭಾಷೆಯ ಪದವ್ಯಗಿದೆ. 

a) ಫೆಾ ಾಂಚ್ 

b) ಲಾಾ ಟಿೋನ್ 

c) ಗಿಾ ೋಕ್ 

d) ಇಟ್ಟಲಿಯನ್ 

16. ಕಸ್ವನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತಾ ಗಳನ್ನನ  ನೋಡುವ ಸಂಸಥ . 

a) ಭೂ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ 

b) ಸ್ಹಕಾರಿ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ 

c) ಭಾರತೋಯ ರಿಜವ್ತ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ 

d) ಅಾಂಚೆ ರ್ಛೇರಿ 

17. ದಿನವಾಂದಕೆ್ಕ  ಎಷ್ಟಟ  ಬ್ಬರಿಯಾದರು ವಾ ವಹರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ ಖ್ಯತೆ . 

a) ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

b) ನಶಿು ತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

c) ಆವತತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 
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d) ಚಾಲಿತ  ಖಾತೆ 

18. ಬ್ಬಾ ಾಂಕುಗಳು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವ ಖ್ಯತೆಯ ಮೇಲ್ಮ ಸೇವ್ಯ ಶುಲೆವನ್ನನ  ವಸೂಲ್ಲ 

ಮಾಡುತತ ವೆ. 

a) ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

b) ನಶಿು ತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

c) ಆವತತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

d) ಚಾಲಿತ  ಖಾತೆ 

19. ಯಾವ ಖ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ನದಿತಷಟ  ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪಾ ತ ತಾಂಗಳು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನನ  

ಜಮಾ ಮಾಡುತಾತ  ಹೋಗುತಾತ ನೆ. 

a) ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

b) ನಶಿು ತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

c) ಆವ್ತಕ ಠೇವ್ಣಿ ಖಾತೆ 

d) ಚಾಲ್ಲತ  ಖ್ಯತೆ 

20. ಮ್ದುವೆ, ಗೃಹ ನಮಾಣತ, ಆಸಿತ  ಖ್ರಿೋದಿ ಮೊದಲಾದ ಭವಿಷಾ ದ ಅವಶಾ ಕತೆಗಾಗಿ ಈ 

ಖ್ಯತೆಯನ್ನನ  ತೆರೆಯಬ್ಹುದು. 

a) ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

b) ನಶಿು ತ ಠೇವಣಿ ಖ್ಯತೆ 

c) ಆವ್ತಕ ಠೇವ್ಣಿ ಖಾತೆ 

d) ಚಾಲ್ಲತ  ಖ್ಯತೆ 
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2. ಗಾರ ಹರ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತತ  ರಕ್ಷಣೆ. 
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ / C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄªÀ GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉ N.JA.Dgï. (OMR) £À°è 

¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß PÀ¥ÀÄà / ¤Ã° ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ±ÉÃqï ªÀiÁrj. 

1. 1956 ರಲಿ್ಲ  ಮುಾಂಬೈ ಪಟಟ ಣದ ಕ್ಕಲವು ಮ್ಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಹುಟುಟ  ಹಕದ ಸಂಸಥ . 

a) ಅವೇರ್/ AWARE 

b) ಬ್ರೋ ವೇರ್/ BE WARE 

c) ಅಲಟ್ತ / ALERT 

d) ಜಾಗ್ೋ ಗಾಾ ಹಕ್ ಜಾಗ್ೋ 

2. ವಿಶಾ  ಗಾಾ ಹಕರ ದಿನ. 

a) ಫೆಬ್ಾ ವರಿ 15 

b) ಮಾಚ್ಕ 15 

c) ಜನವರಿ 15 

d) ಜನವರಿ 16 

3. ನ್ಯಗರಿೋಕರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷತೆ, ಮಾಹಿತ ನವೇದನೆ ಮ್ತುತ  ಪರಿಹರ ಎಾಂಬ್ ನ್ಯಲೆು  ಹಕೆು ಗಳನ್ನನ  

ನೋಡುವ ವಿದೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸಿದರು? 

a) ಅಬ್ಾ ಹಂ ಲ್ಲಾಂಕನ್ 

b) ಎಪ್,ಡ್ಡ. ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ  

c) ಜಫರ್ ಸ್ನ್ 

d) ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕ್ಕನ್ಡಿ 

4. ಗಾಾ ಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದದ  ಈ ರಾಜಾ ಕೆ್ಕ  ಅನಾ ಯಸುವುದಿಲಿ . 

a) ಕನ್ಯತಟಕ 

b) ಒರಿಸ್ವಸ  



 

 

  SSLC Social Science Kannada Version MCQ’s 2021  

 

 Prepared by PRASANTH KUMAR ROYAL’S, M.A, B.Ed, D.Ed. 189 

 

c) ತಮಿಳುನ್ಯಡು 

d) ಜಮೆು  ಕಾಶೆಿ ೋರ 

5. ಇವರು ಗಾಾ ಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಆಯೊೋಗದ ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಆಗಿರುತಾತ ರೆ. 

a) ರಾಷಟ ರಪತ 

b) ರಾಜಾ  ಉಚಾ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದ ನ್ಯಾ ಯಮೂತತ 

c) ಸರ್ೋಕಚ್ಛ  ರ್ನಯಯಾಲ್ಯದ ಒಬ್ಬ  ರ್ನಯಯಾಧಿೋಶ 

d) ರಾಜಾ ಪಾಲರು 

6. ಗಾಾ ಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಆಾಂದೊೋಲನ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಇಲಿ್ಲ  ಪಾಾ ರಂಭವ್ಯಯತು. 

a) ಅಮೆರಿರ್ದ ಸಂಯುರ್ತ  ಸಂಸೆ್ನ್ 

b) ಭಾರತ 

c) ಆಸಟ ರೋಲ್ಲಯಾ 

d) ಇಾಂಗಿೆ ಾಂಡ್ 

7. ಇವನ್ನ `ಮಾರುಕಟೆಟ ಯ ರಾಜ’. 

a) ಗಾರ ಹರ್ 

b) ಉತಾಪ ದಕ 

c) ಪೂರೈಕ್ಕದಾರ 

d) ರಾಜ 

8. ಈ ವೇದಿಕ್ಕಯು ಇಪಪ ತುತ  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಾು ಗಿರದ ಗಾಾ ಹಕರ ದ್ದರುಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತತ ದೆ. 

a) ನಗರ ಗಾಾ ಹಕ ವೇದಿಕ್ಕ 

b) ಜಿಲ್ಫಲ  ಗಾರ ಹರ್ ವೇದಿಕ್ಕ 

c) ರಾಜಾ  ಗಾಾ ಹಕ ಆಯೊೋಗ 

d) ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಗಾಾ ಹಕ ಆಯೊೋಗ 
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9. ಗಾಾ ಹಕ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯಕೆ್ಕ  ದ್ದರು ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ಲು ಇದರ ಅವಶಾ ಕತೆ ಇಲಿ . 

a) ಕೈಬ್ರಹದ ದ್ದರುಗಳು 

b) ವ್ಯಾ ಪಾರಿ ಪೂಣತ ವಿಳ್ಳಸ್ 

c) ವ್ಕೋಲ್ರು 

d) ರಸಿೋತ ಅಥವ ಬ್ರಲಿು  

10. ಗಾಾ ಹಕ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯಕೆ್ಕ  ದ್ದರು ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ಲು ಇದು ಅವಶಾ ಕ. 

a) ದ್ದರು ನೋಡಲು ಶುಲೆ  

b) ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಹಿ 

c) ಸ್ವಕಿದಾರರ ಸ್ಹಿ 

d) ರಸಿೋತ ಅಥವ್ ಬಿಲ್ಬಲ  

11. ಗಾಾ ಹಕನಗಿರುವ ಮ್ತತ ಾಂದು ಹೆಸ್ರು. 

a) ಬ್ಳಕ್ಕದ್ರರ 

b) ಉತಾಪ ದಕ 

c) ಪೂರೈಕ್ಕದಾರ 

d) ವಿತರಕ 

12. ಹಣ ಪಡೆದು ವಸುತ  ಅಥವ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನನ  ನೋಡುವ್ಯತ... 

a) ಬ್ಳಕ್ಕದಾರ 

b) ಉತಾಪ ದಕ 

c) ಪೂರೈಕ್ಕದ್ರರ 

d) ವಿತರಕ 

13. ಗಾಾ ಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದದ ಯ ಮೊದಲ ಪಾಾ ಶಸ್ತ ಾ . 

a) ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತತ  ಗುಣಮಟಟ  

b) ತಯಾರಿಕ್ಕ ಮ್ತುತ  ಮಾರಾಟ 
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c) ಉತಾಪ ದನೆ ಮ್ತುತ  ಮಾರಾಟ 

d) ಸಂಗಾ ಹಣೆ ಮ್ತುತ  ವಿತರಣೆ 

14. ಗಾಾ ಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾ ಮುಖ್ ಕಾಯತಗಳೆಾಂದರೆ... 

a) ಸ್ರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  ಕಡ್ಡಮೆ ಬೆಲ್ಮಗೆ ಉತಾಪ ದಿಸುವುದು 

b) ಸ್ರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  ಬ್ಬಗಿಲ್ಲನ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸುವುದು 

c) ಗುಣಮಟಟ ದ ಸರಕ್ಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು 

d) ಪಡ್ಡತರ ವಾ ವಸಥ ಯಲಿ್ಲ  ಸ್ರಕುಗಳನ್ನನ  ವಿತರಿಸುವುದು 

15. ಪರಿಹರದ ಮೊತತ ವು ಇಪಪ ತುತ  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಾು ಗಿದದ ರೆ ದ್ದರನ್ನನ  

ಇಲಿ್ಲಗೆ ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ಬೇಕು. 

a) ನಗರ ಗಾಾ ಹಕ ವೇದಿಕ್ಕ 

b) ಜಿಲಿಾ  ಗಾಾ ಹಕ ವೇದಿಕ್ಕ 

c) ರಾಜಯ  ಗಾರ ಹರ್ ಆಯೋಗ 

d) ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಗಾಾ ಹಕ ಆಯೊೋಗ 

16. ಪರಿಹರದ ಮೊತತ ವು 100 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಾು ಗಿದದ ರೆ ದ್ದರನ್ನನ  ಇಲಿ್ಲಗೆ 

ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ಬೇಕು. 

a) ನಗರ ಗಾಾ ಹಕ ವೇದಿಕ್ಕ 

b) ಜಿಲಿಾ  ಗಾಾ ಹಕ ವೇದಿಕ್ಕ 

c) ರಾಜಾ  ಗಾಾ ಹಕ ಆಯೊೋಗ 

d) ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ಗಾರ ಹರ್ ಆಯೋಗ 

17. ಇದು ಸ್ರಿಯಾದ ಸಂಸಥ  ಅಲಿ . 

a) ನ್ಗರ ಗಾರ ಹರ್ ವೇದಿಕ್ಕ 

b) ಜಿಲಿಾ  ಗಾಾ ಹಕ ವೇದಿಕ್ಕ 

c) ರಾಜಾ  ಗಾಾ ಹಕ ಆಯೊೋಗ 
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d) ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಗಾಾ ಹಕ ಆಯೊೋಗ 

18. ಗಾಾ ಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯಕೆ್ಕ  ಮ್ನವಿ ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ಲು ಕಟಟ ಬೇಕಾದ ಶುಲೆ . 

a) ಸ್ರಕು ಅಥವ್ಯ ಸೇವೆಯ ಒಟುಟ  ಶೇ 12 ಭಾಗ 

b) ಸ್ರಕು ಅಥವ್ಯ ಸೇವೆಯ ಒಟುಟ  ಶ್ 10 ಭಾಗ 

c) ಯಾವುರ್ದ ಹಣ ಪ್ರವ್ತಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲ  

d) ಕನಷಟ  100 ರೂಪಾಯ ಶುಲೆ  

19. ಒಬ್ಬ  ವಾ ಕತ ಯ 15ಲಕ್ಷ ಬೆಲ್ಮಯ ಕಾರನ್ನನ  ಕಾಂಡು ದೊೋಷಗಳನ್ನನ  ಕಂಪನಯವರು 

ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ ಾಂದಿಸ್ದಿದದ ರೆ, ಈ ಆಯೊೋಗಕೆ್ಕ  ದ್ದರು ನೋಡಬೇಕು. 

a) ನಗರ ಗಾಾ ಹಕ ವೇದಿಕ್ಕ 

b) ಜಿಲ್ಫಲ  ಗಾರ ಹರ್ ವೇದಿಕ್ಕ 

c) ರಾಜಾ  ಗಾಾ ಹಕ ಆಯೊೋಗ 

d) ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಗಾಾ ಹಕ ಆಯೊೋಗ 

20. ಸುರೇಶನ್ನ ಖ್ರಿೋದಿಸಿದ 2 ಕೋಟಿ ಮೊತತ ದ ಸೈಟ್ ವ್ಯಾ ಜಾ ವನ್ನನ  ಈ ಆಯೊೋಗಕೆ್ಕ  ದ್ದರು 

ನೋಡಬೇಕು. 

a) ನಗರ ಗಾಾ ಹಕ ವೇದಿಕ್ಕ 

b) ಜಿಲಿಾ  ಗಾಾ ಹಕ ವೇದಿಕ್ಕ 

c) ರಾಜಾ  ಗಾಾ ಹಕ ಆಯೊೋಗ 

d) ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ಗಾರ ಹರ್ ಆಯೋಗ 

 

 


