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�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ
ಉಪ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� �ಾಮ�ಾಜನಗರ.

�ಷಯ-ಸ�ಾಜ  ��ಾನ ಬಹು ಆ�� ಆ�ಾ�ತ  �ಾದ� ಪ��ೆ� ಪ���ೆ-1 �ಷಯ ಸಂ�ೇತ-85
ಸಮಯ 60 ��ಷಗಳ� 2020-21 ಗ�ಷ� ಅಂಕಗಳ�-40

ಈ �ೆಳ�ನ ಪ���ಂದು ಪ��ೆ�ಗ��ೆ / ಅಪ�ಣ� �ೇ��ೆಗ��ೆ �ಾಲು� ಆ��ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಅವ�ಗಳ�� ಸ��ಾದ ಉತ�ರವನು� ಆ�� �ಮ�ೆ �ೕ�ರುವ ಉತ�ರ ಪ���ೆ
ಓ.ಎಂ.ಆ�  ನ�� ಸ��ಾದ ಆ��ಯನು� ಕಪ�� / �ೕ� �ಾ� �ಾ�ಂ� �ೆ��  �ಂದ �ೇ�  �ಾ��.
1.ಬಂ�ಾಳದ�� ���ಷರು ��ಪ�ಭುತ� �ಾ��ೆ ತಂದ ಉ�ೆ�ೕಶ

A. �ಾ�ಜ� ��ಾಸ�� �ಾ�ಾಡಲು B. ಅ��ಾರ �ಸ�ರ�ೆ�ೆ
C. �ಾಜ�ೕಯ �ೈಮನಸು� ಸೃ��ಸಲು D.�ಾರ�ೕಯರನು� �ೆ�ೕ�ಸಲು

2. �ದಲ�ೇ ಆಂ�ೊ�ೕ ಮ�ಾಠ ಯುದ� ವ� ಈ ಒಪ�ಂದ�ೊಂ��ೆ ಅಂತ��ೊಂ�ತು
A. �ೇ��� ಒಪ�ಂದ B. �ಾ�ಾ�� ಒಪ�ಂದ C. ಎ�� -�ಾ-�ಾ�ೆ� ಒಪ�ಂದ D.�ಾಂ�ಚ� ಒಪ�ಂದ

3.  ���� ಆಡ�ತ �ೈನ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ' ಲ�ಸು��ದ� ಅತು�ನ�ತ ಹು�ೆ� ಎಂದ�ೆ
A. �ೌ��ಾರ B. ಸು�ೇ�ಾ� C. �ೊ�ಾ�ಲ D. �ರ�ೆ��ಾರ

4. ಅಮರಸುಳ� ಬಂ�ಾಯವ� ಮೂಲತ: - - - - ಬಂ�ಾಯ
A. �ಾ��ಕ ಬಂ�ಾಯ B. ಸಂ�ಾಲರ ದಂ�ೆ C. �ೇಡರ ದಂ�ೆ D. �ೈತರ ಬಂ�ಾಯ

5. �ಾ�ಥ��ಾ ಸ�ಾಜದ �ಾ�ಪಕ
A. �ಾ�ಾ�ಾ� �ೕಹನ�ಾ� B. ದ�ಾನಂದ ಸರಸ�� C. ಆತ��ಾಮ �ಾಂಡುರಂಗ D. �ಾ�� ��ೇ�ಾನಂದ

6. 1857 ರ  ದಂ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ���� ಅ��ಾ�ಯನು� �ೊಂದವರು
A. ಮಂಗ� �ಾಂ�ೆ B. �ಾ�ಾ �ಾ�ೇ� C. �ಾ�ಾ��ೋ� D. �ಾ�ಾ ಲಜಪತ �ಾ�

7. �ಾರ�ೕಯ �ಾ��ೕಯ �ಾಂ�ೆ�� ನ �ಾ�ಪಕರು
A. ಸು�ೇಂದ��ಾಥ �ಾ�ನ�� B. ಎ. ಓ . ಹೂ�� C. ಅ��ೆ�ೆಂ� D. ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ�

8. ಈ �ಾ��ಯ �ರುದ� ಜ�ಯ� �ಾ�ಾ�ಾ� ಹ�ಾ��ಾಂಡ ನ�ೆ�ತು
A. �ೆಗು��ೇ�ಂ� B.  �� ಇಂ��ಾ C.   �ೌಲ� �ಾ�� D.  �ಾಟ�� ಆ��

9. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಗೃಹಮಂ��
A. ಜ�ಾಹ� �ಾ� �ೆಹರು B.   �ಾ�ೇಂದ� ಪ��ಾ� C.   �ಾ.�.ಆ�. ಅಂ�ೇಡ�� D.   ಸ�ಾ�� ವಲ�ಭ�ಾ� ಪ�ೇ�

10. ಧಮ�ದ ಆ�ಾರದ��ಸ���ಾಸ�� �ೆ�ೆ��ೊಂಡು �ೆ�ೆಯ�ೆ�ೕ ಸ�ಾಜದ �ಭಜ�ೆ �ಾಡುವ�ದನು� �ೕ�ೆನು�ವರು
A. �ೋಮು�ಾದ B.   �ಾ��ೇ�ಕ�ಾದ C.   ಸ�ಾಜ�ಾದ D.   ಸಮ�ಾ�ಾದ

11. �ಶ�ದ �ಾವ��ೇ ಬಣಕೂ� �ೇರ�ೆ ಇರುವ �ೕ�
A. ��ೇ�ಾಂಗ �ೕ� B.   ಅ�ಪ� �ೕ� C.   ಪಂಚ�ೕಲ ತತ� D.   ವಣ��ೇದ �ೕ�

12. ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ �ಾಂ� ಮತು� �ೌ�ಾದ��ೆಯ ಕು�ತು ನಮ� ಸಂ��ಾನದ ಈ ��ಯ�� ��ಸ�ಾ��ೆ
A. 32 �ೇ B.   42 �ೇ C.   51 �ೇ D.    72 �ೇ

13. ಈ �ನವನು� �ಾವ� �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ �ನ ಎಂದು ಆಚ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ
A. ��ೆಂಬ� 10 B.   ��ೆಂಬ� 15 C.   ��ೆಂಬ� 5 D.   ��ೆಂಬ� 31

14. �ಶ�ಸಂ�ೆ�ಯ ಈ�ನ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��
A. ಯು �ಾಂ� B.   �ೋ� ಅ�ಾ�� C.   �ಾ� � ಮೂ� D.   ಗ�ೆರ� ಅಂ�ೋ��ೕ

15. ��ಣವ� �ಾವ�ಜ�ಕ ಸ��ಾ�ಗ�ೇಕು ಎಂದು ಪ���ಾ��ದವರು
A. �ಾ. �.ಆ�. ಅಂ�ೇಡ�ರ B.   ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ� C.   �ೋ��ಾಪ��ೆ D.   �ಾ����ಾ� ��ೆ

16. �ೈದ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಯನು� ಈ ವಲಯ�ೆ� ಉ�ಾಹ�ಸಬಹುದು
A. ಅಸಂಘ�ತ ವಲಯ B.   ಸಂಘ�ತ ವಲಯC.   �ಾ��ಕ ವಲಯ D. ಸಂ�ಾವ�ೆಯ ರ�ತ ವಲಯ

17. ಮ��ಾ ಚಳ�ವ�ಯ ಉ�ೆ�ೕಶ
A. ವಣ� �ಾರತಮ�ದ �ರುದ� B.   �ೋಮುಗಲ�ೆಯ �ರುದ�
C.   ಪ�ರುಷ �ಾ��ಾನ�ದ ಅಸ�ಾನ�ೆಯ �ರುದ� D.   ಪ�ಸರ �ಾಶದ �ರುದ�

18. �ಾರತ ಸಂ��ಾನದ ಪ��ಾರ �ಾಲ�ಾ��ಕ ಎಂದ�ೆ
A.   18 ವಷ� ವ�ೕ���ಳ�ನ ದು���ೆ ಒಳಪಟ�ವರು B.   15 ವಷ� ವ�ೕ���ಳ�ನ ದು���ೆ ಒಳಪಟ�ವರು

C.   16 ವಷ� ವ�ೕ���ಳ�ನ ದು���ೆ ಒಳಪಟ�ವರು D. 14.  ವಷ� ವ�ೕ���ಳ�ನ ದು���ೆ ಒಳಪಟ�ವರು
19 . ಪ�ವ� ಘಟ� ಮತು� ಪ��ಮ ಘಟ� ಸಂ�ಸುವ ಸ�ಳ

A. �ೕಲ�� B.   ಅ�ಾ�ಮ�ೈ C.   ಗುರು�ಖರ D.     ಆ�ೈಮು�
20. �ೇ��ೆಯ�� ಆಗುವ ಪ�ಸರಣ ಮ�ೆಯನು� ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳದ�� �ೕ�ೆನು�ವರು

A. ಆಂ�ೕ� B.   �ಾ� ಹೂ ಮ�ೆ C.   �ಾಲ�ೈ�ಾ� D.   �ಾ�ನ �ೊಯು�
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21. �ೆಂಪ� ಮಣು� ಉತ����ೆ �ಾರಣ�ಾಗುವ ಪ����
A. ನ�ಗಳ �ಕ�ಲು ಕಣಗಳ ಸಂಚಯನ B.   ಬ�ಾ�� ��ೆಗಳ ���ೕಕರಣ
C.   �ೈ�ಕ ವಸು�ಗಳ �ೊ�ೆಯು��ೆ�ಂದ D.   �ಾ��ೈ�, �ೕ�, ಮತು� ಇತ�ೆ ಸ��ಕ ��ೆಗಳ ���ೕಕರಣ

22. ವಷ�ದ ಎ�ಾ� ಅವ�ಯ��ಯೂ ಸ�ಾ ಹ��ಾ�ರುವ �ಾಡುಗಳ�
A. ಉಷ�ವಲಯದ ಎ�ೆ ಉದು�ಸುವ �ಾಡುಗಳ� B.   ಉಷ�ವಲಯದ �ತ�ಹ�ದ�ಣ� �ಾಡುಗಳ�
C.   ಪವ�ತ �ಾಡುಗಳ� D.    �ಾ�ಂ�ೊ�ೕ �ಾಡುಗಳ�

23. �ಾರತದ �ಟ� �ದಲ ���ೋ�ೆ�ೕಶ ನ� ಕ��ೆ �ೕಜ�ೆ
A. �ಾ�ೕದರ ನ� ಕ��ೆ �ೕಜ�ೆ B.   �ಾ�ಾ�ನಂಗ� ನ� ಕ��ೆ �ೕಜ�ೆ
C.   ��ಾಕು� ನ� ಕ��ೆ �ೕಜ�ೆ D.    �ಾ�ಾಜು�ನ �ಾಗರ �ೕಜ�ೆ

24. ಮುಂ�ಾರು ಮತು� �ಂ�ಾರು �ೆ�  ೆಋತುಗಳ  ನಡುವಣ ಋತುವನು� �ೕ�ೆನು�ವರು.
A. �ೇ� �ೇ�ಾಯ B.    ಒಣ �ೇ�ಾಯ C.    ಆದ�� �ೇ�ಾಯ D. �ಾಂದ� �ೇ�ಾಯ

25 . �ಾ��ೕಯ �ೆ�ಾ��ಗಳನು� ���ಸುವ �ಾಗೂ �ವ��ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ�ರುವ�ದು
A. �ಾರತದ �ಾ��ೕಯ �ೆ�ಾ�� �ಾ���ಾರ B.   �ಾಜ� �ೋ�ೋಪ�ೕ� ಇ�ಾ�ೆ
C.   ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� D.   �ೇಂದ� �ೋ�ೋಪ�ೕ� ಇ�ಾ�ೆ

26. �ಾರತದ �ೆ�ಾ��ಲು ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುವ ಬಂದರು
A. �ಾಂ�ಾ� B.    ನವಮಂಗಳ�ರು C.   �ೋಲ��ಾ� D.   ಮುಂಬ�

27. �ಾ�ೆ�ೖ� ಅ�ರನು� ಪ�ಮುಖ ಕ�ಾ� ವಸು�ವ�ಾ�� ಉಪ�ೕ�ಸುವ �ೈ�ಾ��ೆ
A) ಅಲೂ���ಯಂ �ೈ�ಾ��ೆ     B.    ಕ��ಣ ಮತು� ಉ��ನ �ೈ�ಾ��ೆ    C.    ಎ�ೆ��ಕ� �ೈ�ಾ��ೆ      D. �ಾಗದ ಮತು� ಬ�ೆ� �ೈ�ಾ��ೆ

28.�ಾರತದ ಅರ�ಾ��ಾ�ತ �ೈ�ಾ��ೆ
A. �ಾಗದದ �ೈ�ಾ��ೆ B.   ಬ�ೆ� �ೈ�ಾ��ೆ C.   ಕ��ಣ ಮತು� ಉ��ನ �ೈ�ಾ��ೆ D.   ಸಕ��ೆ �ೈ�ಾ��ೆ

29. ಸಕ��ೆ �ೈ�ಾ��ೆ ಯು ಒಂದು
A. ಖ�ಜ ಆ�ಾ�ತ �ೈ�ಾ��ೆ B.   ಕೃ� ಆ�ಾ�ತ �ೈ�ಾ��ೆ C. �ಾ�ಾ�ಾ�ತ �ೈ�ಾ��ೆ D.   ಅರ�ಾ��ಾ�ತ �ೈ�ಾ��ೆ

30. ಭೂ ���ನ�� ಆಗುವ ರಭಸ�ಾದ ಕಂಪನ
A. ಭೂಕು�ತ B.   ಪ��ಾಹ C.   ಭೂಕಂಪನ D.   ಸು�ಾ�

31. ಒಂದು ವಷ�ದ�� ಉ�ಾ���ದ ಸರಕು-�ೇ�ೆಗಳ ಒಟು� �ೌಲ�
A. ತ�ಾವರ�ಾನ B.   ಖ�ೕ� �ಾಮಥ�� C.   �ಾನವ ಅ�ವೃ�� ಸೂ� D.   �ೈಜ �ಾ��ೕಯ ವರ�ಾನ

32. �ಾನವ ಅ�ವೃ�� ಸೂಚ�ಂಕದ �ಾನದಂಡಗಳ�
A. ಐ�ಾ�ಾ� �ೕವನ, �ಾ�ಾ�ಕ ಭದ��ೆ, ಸ�ಚ� ಪ�ಸರ B. ಉತ�ಮ ಆ�ಾರ, ಬ�ೆ�, ಶುದ� ಕು�ಯುವ �ೕರು
C.   ಆ�ೋಗ�,  ��ಣ, ವರ�ಾನ D.   �ಾ�ಾ�ಕ ಭದ��ೆ, ��ಣ, ಉತ�ಮ ಆ�ಾರ

33. �ಾರತದ �ೈಜ ಅ�ವೃ�� ಎಂದ�ೆ ಅದು '�ಾ�ಮಗಳ ಅ�ವೃ��' ಎಂದು �ೇ�ದವರು
A. ಅಂ�ೇಡ�� B.   ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ� C.   ಜ�ಾಹ�ಾ�� �ೆಹರು D.   ಸು�ಾ� ಚಂದ� �ೋ�

34. �ಾ�ಂ�ನ�� �ನ�ೆ� ಎಷು� �ಾ��ಾದರೂ ವ�ವಹ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾ�ೆ
A. �ಾ�� �ಾ�ೆ B.   ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ C.   ಆವತ� �ೇವ� �ಾ�ೆ D.   ���ತ �ೇವ� �ಾ�ೆ

35. '�ಾ�ಂಕುಗಳ �ಾ�ಂಕು ' ಎಂದು ಕ�ೆ��ೊಂ�ರುವ�ದು
A. ನ�ಾ�� B.   �ಾರ�ೕಯ �ೆ�ೕ� �ಾ�ಂ� C.   ಅ�ೆ�� �ಾ�ಂ� D.   �ಾರ�ೕಯ �ಸ�� �ಾ�ಂ�

36. 20 ಲ� ರೂ�ಾ�ಗ��ಂತ �ೆ�ಾ��ದು� ಒಂದು �ೋ� ರೂ�ಾ�ವ�ೆ�ನ �ೌಲ�ದ �ಾ�ಹಕ ದೂರುಗಳನು� ಈ ಆ�ೕಗ�ೆ� ಸ��ಸಬಹುದು
A. ��ಾ� �ೇ��ೆ B.   �ಾಜ� ಆ�ೕಗ C.   �ಾ��ೕಯ ಆ�ೕಗ D.    ��ಾ� ��� �ಾ��ಾಲಯ

37. ಇಂ��ೋ �ೆ�ೆ�ಾರರ ಪರ�ಾ� ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ�ಯವರು ನ�ೆ�ದ ಸ�ಾ�ಗ�ಹ
A. �ೇಡ ಸ�ಾ�ಗ�ಹ B.   �ಾ�ೋ�� ಸ�ಾ�ಗ�ಹ C.   ಚಂ�ಾರಣ� ಸ�ಾ�ಗ�ಹ D.   ಉ��ನ ಸ�ಾ�ಗ�ಹ

38. ಕ�ಾ�ಟಕದ�� �ಾ��ೇ�ಕ ಅಸಮ�ೋಲನವನು� �ೋಗ�ಾ�ಸುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ 2002ರ�� ರ�ತ�ಾದ ಸ��
A. � ಎಂ ನಂಜುಂಡಪ� ಸ�� B.   �ೇವ�ಾಜ ಅರಸು ಸ��
B. C.   �ೆಂಗ� ಹನುಮಂತಯ� ಸ�� D.   �ೆ. �. �ೆ�� ಸ��

39. '�ಾವ��� �ಾ��' ಪ�ದ �ಾ�ಪಕರು
A. ಜ�ಾಹ�ಾ�� �ೆಹರು B.   ಮ�ಾತ��ಾಂ�ೕ�
C.   �ೕ��ಾ� �ೆಹರು D.   ಸು�ಾ� ಚಂದ� �ೋ�

40. �ೋ�ಾ ಸ�ತಂತ� �ಾಜ��ಾ� ಅ��ತ��ೆ� ಬಂದ ವಷ�
A. 1984 B.   1981

C.   1985 D.   1987
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ಸ� ಉತ�ರಗಳ�
1. A. �ಾ�ಜ� ��ಾಸ�� �ಾ�ಾಡಲು
2. B. �ಾ�ಾ�� ಒಪ�ಂದ
3. B. ಸು�ೇ�ಾ�
4. D. �ೈತ ಬಂ�ಾಯ
5 .B. ದ�ಾನಂದ ಸರಸ��
6. A. ಮಂಗಲ �ಾಂ�ೆ
7. B. ಎ ಓಂ ಹೂ��
8. C. �ೌಲ� �ಾ��
9. D. ಸ�ಾ�� ವಲ�ಭ�ಾ� ಪ�ೇ�
10. A. �ೋಮು�ಾದ
11.B.  ಅ�ಪ� �ೕ�
12.C. 51�ೇ ��
13. A. ��ೆಂಬ� 10
14. D. ಗ�ೆರ� ಆಂ�ೋ��
15. A. �ಾ. � ಆ� ಅಂ�ೇಡ��
16. A. ಸಂಘ�ತ ವಲಯ
17. C. ಪ�ರುಷ �ಾ��ಾನ�ದ ಅಸ�ಾನ�ೆಯ �ರುದ�
18. D. 14 ವಷ� ವ�ೕ���ಳ�ನ ದು���ೆ ಒಳಪಟ�ವರು
19. A. �ೕಲ��
20. C. �ಾಲ�ೈ�ಾ�
21.D. �ಾ��ೈ� �ೕ� ಮತು� ಇತರ ಸ��ಕ ��ೆಗಳ ���ೕಕರಣ
22.B. ಉಷ�ವಲಯದ �ತ�ಹ�ದ�ಣ� �ಾಡುಗಳ�
23.A. �ಾ�ೕದರ ನ� ಕ��ೆ �ೕಜ�ೆ
24.A. �ೇ� �ೇ�ಾಯ
25.A. �ಾರತದ �ಾ��ೕಯ �ೆ�ಾ�� �ಾ���ಾರ
26.D. ಮುಂಬ�
27.A.ಅಲು���ಯ� �ೈ�ಾ��ೆ
28.A.�ಾಗದದ �ೈ�ಾ��ೆ
29.B. ಕೃ� ಆ�ಾ�ತ �ೈ�ಾ��ೆ
30.C. ಭೂಕಂಪನ
31.D. �ಾ��ೕಯ ವರ�ಾನ
32.C. ಆ�ೋಗ�, ��ಣ, ವರ�ಾನ
33. B. ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ�
34.A. �ಾ��  �ಾ�ೆ
35.D. �ಾರ�ೕಯ �ಸ�� �ಾ�ಂ�
36.A. ��ಾ� �ೇ��ೆ
37.C.ಚಂ�ಾರಣ� ಸ�ಾ�ಗ�ಹ
38.A.� ಎಂ ನಂಜುಂಡಪ� ಸ��
39.D. ಸು�ಾ� ಚಂದ� �ೋ�
40.D.1987
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�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ
ಉಪ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� �ಾಮ�ಾಜನಗರ.

�ಷಯ-ಸ�ಾಜ  ��ಾನ ಬಹು ಆ�� ಆ�ಾ�ತ  �ಾದ� ಪ��ೆ� ಪ���ೆ-2 �ಷಯ ಸಂ�ೇತ-85
ಸಮಯ 60 ��ಷಗಳ� 2020-21 ಗ�ಷ� ಅಂಕಗಳ�-40

ಈ �ೆಳ�ನ ಪ���ಂದು ಪ��ೆ�ಗ��ೆ / ಅಪ�ಣ� �ೇ��ೆಗ��ೆ �ಾಲು� ಆ��ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಅವ�ಗಳ�� ಸ��ಾದ ಉತ�ರವನು� ಆ�� �ಮ�ೆ �ೕ�ರುವ ಉತ�ರ ಪ���ೆ
ಓ.ಎಂ.ಆ�  ನ�� ಸ��ಾದ ಆ��ಯನು� ಕಪ�� / �ೕ� �ಾ� �ಾ�ಂ� �ೆ��  �ಂದ �ೇ�  �ಾ��

1. ಯು�ೋ�ನ  �ಾ��ಾರದ �ೆ�ಾ��ಲು
A. ಇಟ� B. �ಾ�� �ಾಂ��ೋಪ� ನಗರ C. �ೆ�ೕ� D. �ೕಚು�ಗ�

2. �ೆ��� ಒಪ�ಂದ�ೆ� ಸ� �ಾ�ದ ಮ�ಾಠರ �ೇ�ೆ�
A. ಎರಡ�ೇ �ಾ��ಾ� B. �ಾ�ಾಯಣ�ಾ� C. ರಘ��ಾಥ�ಾ� D. �ಾಧವ�ಾ�

3. �ಾಗ�ಕ �ೇ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಾ��ೆ ತಂದವನು
A. ��ಾ�ೆ B. ��ಯಂ �ೆಂ�ಂ� C. �ಾರ� �ೇ��ಂ�� D. �ಾ�� �ಾ�� �ಾ�ೕ�

4. ಎರಡ�ೇ ಆಂ�ೊ�ೕ-�ೖಸೂರು ಯುದ�ವ� ಈ ಒಪ�ಂದ�ೊಂ��ೆ �ೊ�ೆ�ೊಂ�ತು
A. ಮ�ಾ�� ಒಪ�ಂದ B. ಮಂಗಳ�ರು ಒಪ�ಂದ
C. ��ೕರಂಗಪಟ�ಣ ಒಪ�ಂದ D. �ಾ�ೋ� ಒಪ�ಂದ

5. ಸ�ಾ�ಥ� ಪ��ಾಶ ಗ�ಂಥವನು� ರ��ದವರು
A. ದ�ಾನಂದ ಸರಸ�� B. �ಾ�ಾ�ಾ� �ೕಹ� �ಾ�
C. �ೊ�ೕ� �ಾಪ��ೆ D. �ಾ�� ��ೇ�ಾನಂದರು

6. 1857ರ ದಂ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ���� ಅ��ಾ�ಯನು� �ೊಂದವನು
A. �ಾ�ಾ� �ೋ�ೆ B. �ಾ�ಾ �ಾ�ೇ�
C. ಮಂಗಲ �ಾಂ�ೆ D. �ಾ�� �ಾ� ಲ��ೕ�ಾ�

7. ಸ��ಾಜ� ನನ� ಜನ��ದ� ಹಕು� ಎಂದು �ೂೕ��ದವರು
A. ಭಗ� �ಂ� B. �ಾಲಗಂ�ಾಧರ �ಲಕರು
C. ಚಂದ��ೇಖರ ಆ�ಾ� D. �.�. �ಾವಕ��

8. ಬಂ�ಾಳದ �ಭಜ�ೆಯನು� ರೂ��ದ �ೈಸ�ಾ�
A. �ಾ�� �ಾನ��ಾ�� B. �ಾ� �ೌ�
C. �ಾ�� ಕಜ�� D. �ಾಬ�� �ೆ�ೖ�

9. �ಾರತ ಸಂ��ಾನದ ಕರಡು ಸ��ಯ ಅಧ��ರು
A. �ಾll �ಾ�ೇಂದ� ಪ��ಾ� B. ಸು�ೇ�ಾ ಕೃಪ�ಾ�
C. ಸ�ಾ�� ವಲ�ಭ�ಾ� ಪ�ೇ� D. �ಾll �.ಆ�. ಅಂ�ೇಡ��

10. �ಾರತದ ಉ��ನ ಮನುಷ� ಎಂದು �ಾ�ತ�ಾ�ದ�ವರು
A. ಸ�ಾ�� ವಲ�ಭ�ಾ� ಪ�ೇ� B. ಭಗ� �ಂ�
C. ಅಬು� ಕ�ಾಂ ಆ�ಾ� D. ಸು�ಾ� ಚಂದ� �ೋ�

11. �ಾರ�ೕಯ �ಾ��ೕಯ �ೇ�ೆಯ��(INA) �ಾ�� �ೆ��ಂ� ��ಾಗದ �ೇತೃತ� ವ��ದ�ವರು
A. ಸು�ಾ� ಚಂದ� �ೋ� B. �ಾ� ��ಾ� �ೋ�
C. �ಾ�ಪ�� ಲ��ೕ �ೆಹಗ� D. �ಾ�� �ಾ� ಲ��ೕ�ಾ�

12. ���ಷರು �ಾರತ �ಟು� �ೋಗು�ಾಗ �ೇಶದ��ದ� ಸಂ�ಾ�ನಗಳ ಸಂ�ೆ�
A. 552 B. 562 C. 572 D. 582

13. ಸಂ�ೊ�� �ಾಯಣ�ನನು� ಗ���ೇ��ದ ಸ�ಳ
A. ನಂದಗಢ B. �ತೂ�ರು C. �ೈಲ�ೊಂಗಲ D. ಸಂಪ�ಾ�

14. ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಭ��ಾ��ಾರ �ಯಂ��ಸಲು �ಾ��ಸ�ಾದ ಸಂ�ೆ�
A. ಕ�ಾ�ಟಕ �ೋಕ�ೇ�ಾ ಆ�ೕಗ B. �ೇಂದ� �ೋಕ�ೇ�ಾ ಆ�ೕಗ
C. �ೋಕ�ಾಲ D. �ೋ�ಾಯುಕ�

15. �ಾರತದ ��ೇ�ಾಂಗ �ೕ�ಯನು� ��ೇಷ�ಾ� ರೂ��ದವರು
A. �ಾಂ�ೕ� B. �ಾ� ಬಹದೂ�� �ಾ��
C. ಜವಹರ�ಾ� �ೆಹರು D. ಸ�ಾ�� ವಲ�ಭ�ಾ� ಪ�ೇ�
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16. 1962 ರ�� �ಾರತದ �ೕ�ೆ ಆಕ�ಮಣ �ಾ�ದ �ೇಶ
A. �ಾ��ಾ�ನ B. �ೕ�ಾ C. ಅ���ಾ D. ರ�ಾ�

17. �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ �ನವನು� _______ ರಂದು ಆಚ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ
A. ಅ�ೊ�ೕಬ� 10 B. ನ�ೆಂಬ� 10
C. ��ೆಂಬ� 10 D.  ಅ�ೊ�ೕಬ� 24

18. ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ �ಾ��ಾಲಯದ �ೇಂದ� ಕ�ೇ� ಇರುವ ಸ�ಳ
A. �ೆದ�ೆ�ಂ� ನ �ೇ� B. ನೂ��ಾ��
C. �ಾ��� D. �ೋ�

19. ಅಸ��ಶ��ಾ ಅಪ�ಾಧ �ಾ�� �ಾ��ೆ ಬಂದ ವಷ�
A. 1955 B. 1956 C. 1975 D. 1989

20. ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳ�� ಸಂಘ�ತ ವಲಯ�ೆ� �ೇ�ಲ�ದ ಗುಂಪ�
A. ��ಕರು B. �ೈದ�ರು C. ಕಟ�ಡ ಕಟು�ವ �ಾ��ಕರು D. ವ�ೕಲರು

21. ನಮ��ಾ ಬ�ಾ�ೕ ಆಂ�ೋಲನದ �ೇತೃತ� ವ��ದ�ವರು
A. �ೕ�ಾ �ಾಟ�� B. �ಾll �ವ�ಾಮ �ಾರಂತರು
C. ಕುಸು�ಾ �ೊರಬ D. ಸುಂದರ�ಾ� ಬಹುಗುಣ

22. ಮಕ�ಳ ದು��ಯನು� ��ೇ��ದ ಸಂ��ಾನದ ��
A. 21�ೇ �� B. 24 �ೇ �� C. 29 �ೇ �� D. 30 �ೇ ��

23. ಪ�ವ� ಘಟ�ಗಳ� ಪ��ಮ ಘಟ�ಗಳನು� ಸಂ�ಸುವ ಸ�ಳ
A. ಗುರು�ಖರ B. ಆಮ��ೊಂಡ
C. �ೕಲ�� �ೆಟ�ಗಳ� D. ಪಳ� �ೆಟ�ಗಳ�

24. �ಾರತದ�� ಅ� �ೆಚು� ಉ�ಾ�ಂಶ �ಾಖ�ಾದ ಸ�ಳ
A. ಗಂ�ಾನಗರ B. ರೂ�� C. �ಾ�� �ಾ� D. ಆಗುಂ�ೆ

25. ಹ�� �ೆ�ೆ�ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಮಣು�
A. �ೆಂಪ� ಮಣು� B. ಕಪ�� ಮಣು� C. ಜಂ����ೆ ಮಣು� D. ಪವ�ತದ ಮಣು�

26. ನ�ಮುಖಜ ಭೂ�ಗಳ�� ಕಂಡುಬರುವ ಅರಣ�
A. �ತ�ಹ�ದ�ಣ� �ಾಡುಗಳ� B. ಪವ�ತ �ಾಡುಗಳ�
C. ಮರುಭೂ� ಸಸ�ವಗ� D. �ಾ�ಂ�ೊ�ೕ� �ಾಡುಗಳ�

27. �ಾರತದ �ಟ� �ದಲ ���ೋ�ೆ�ೕಶ ನ� ಕ��ೆ �ೕಜ�ೆ
A. �ಾ�ೕದರ ನ� ಕ��ೆ �ೕಜ�ೆ B. ��ಾಕು� �ೕಜ�ೆ
C. ತುಂಗಭ�ಾ� �ೕಜ�ೆ D. ಕೃ�ಾ� �ೕಲ�ಂ�ೆ �ೕಜ�ೆ

28. �ೆ�  ೆಮತು� ಪಶು�ಾಲ�ೆಗ�ೆರಡನೂ� ಒಳ�ೊಂಡ ವ�ವ�ಾಯದ �ಧ
A. �ಾಂದ� �ೇ�ಾಯ B. ಒಣ�ೇ�ಾಯ
C. �ಶ� �ೇ�ಾಯ D. ಆದ�� �ೇ�ಾಯ

29. ಕ�ಾ�ಟಕದ �ೆ�ಾ��ಲು
A. �ಾರ�ಾರ B. �ೆಂಗಳ�ರು
C. �ೖಸೂರು D. ನವಮಂಗಳ�ರು

30. �ಾರತದ ಅರಣ� ಆ�ಾ�ತ �ೈ�ಾ��ೆ
A. ಕ��ಣ ಮತು� ಉ��ನ �ೈ�ಾ��ೆ B. �ಾಗದದ �ೈ�ಾ��ೆ
C. ಅಲೂ���ಯಂ �ೈ�ಾ��ೆ D. ��ಂ� �ೈ�ಾ��ೆ

31. ಸಮುದ��ೕರದುದ�ಕೂ� ಈ ಅರಣ� �ೆ�ೆಸುವ�ದ�ಂದ ಕಡಲ�ೊ�ೆತವನು� ತ�ೆಗಟ�ಬಹುದು
A. ಎ�ೆ ಉದುರುವ �ಾಡುಗಳ� B. ಮರುಭೂ� ಸಸ�ವಗ�
C. ಪವ�ತ �ಾಡುಗಳ� D. �ಾ�ಂ�ೊ�ೕ� ಅರಣ�ಗಳ�

32. �ಾರತದ�� �ಟ� �ದ��ೆ �ೈಲು �ಾಗ�ವನು� ಈ ನಗರಗಳ ನಡು�ೆ ���ಸ�ಾ�ತು
A. �ಾಂ�ೆ ಮತು� �ಾ�ೆ B. �ೊಲ��ಾ� ಮತು� �ಾ�ಗಂ�
C. ಮ�ಾ�� ಮತು� ಅ�ೊ��ಾ� D. �ೆ�ೆ�ೖ ಮತು� �ೆಂಗಳ�ರು

33. �ೆಂಗಳ�ರು ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ��ಾನ ��ಾ�ಣ�ೆ� �ೕಡ�ಾ�ರುವ �ೆಸರು
A. �ಾ� ಬಹದೂ�� �ಾ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ��ಾನ ��ಾ�ಣ
B. ಇಂ��ಾ�ಾಂ� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ��ಾನ ��ಾ�ಣ
C. ಛತ�ಪ� ��ಾ� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ��ಾನ ��ಾ�ಣ
D. �ೆಂ�ೇ�ೌಡ ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ��ಾನ ��ಾ�ಣ

34. ಒಂದು ವಷ�ದ�� ಉ�ಾ���ದ ಸರಕು �ೇ�ೆಗಳ �ೌಲ��ೇ ______
A. �ೕವನ ಮಟ� B. �ೕ��ಾವ�
C. �ಾ��ೕಯ ವರ�ಾನ D. ತ�ಾ ವರ�ಾನ

35. �ಾರತದ �ೈಜ ಅ�ವೃ�� ಎಂದ�ೆ �ಾ�ಮಗಳ ಅ�ವೃ�� ಎಂದು �ೇ�ದವರು
A. ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ� B. �ಾll �.ಆ�. ಅಂ�ೇಡ��
C. ಇಂ��ಾ�ಾಂ� D. ಅಮತ�� �ೇ�

36. ಸಂ��ಾನದ 73�ೇ �ದು�ಪ� ಯಂ�ೆ �ಾರತದ�� ______ ಹಂತದ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಅ��ತ��ೆ� ಬಂ��ೆ
A. 4 ಹಂತ B. 2 ಹಂತ
C. 5 ಹಂತ D. 3 ಹಂತ

37. ��ಾ���ಗಳ� �ೆ�ೆಯಬಹು�ಾದ �ಾ�ಂ� �ಾ�ೆಯ �ಧ
A. ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ B. �ಾ�� �ಾ�ೆ
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C. ಆವತ� �ೇವ� �ಾ�ೆ D. ���ತ �ೇವ� �ಾ�ೆ
38. �ಾ�ಂಕುಗಳ �ಾ�ಂ�

A. �ೆ�ೕ� �ಾ�ಂ� ಆ� ಇಂ��ಾ B. �ಾರ�ೕಯ �ಜ�� �ಾ�ಂ�
C. ಸಹ�ಾ� �ಾ�ಂ� D. �ಾ�ಜ� �ಾ�ಂ�

39. �ಾ�ಹಕ ಸಂರ��ಾ �ಾ��ಯನು� �ಾ��ೆ ತಂದ ವಷ�
A. 1976 B. 1962 C. 1965 D. 1986

40. ಇವರು �ಾರುಕ�ೆ�ಯ �ಾಜ
A. ಉ�ಾ�ದಕರು B. �ಾ�ಹಕರು C. �ತರಕರು D. �ಾ�ಾಟ�ಾರ

�ಾದ� ಉತ�ರಗಳ�

1. B. �ಾ�� �ಾಂ��ೋಪ� ನಗರ
2. A. ಎರಡ�ೇ �ಾ��ಾ�
3. D. �ಾ�� �ಾರ� �ಾ�ೕ�
4. B. ಮಂಗಳ�ರು ಒಪ�ಂದ
5. A. ದ�ಾನಂದ ಸರಸ��
6. C. ಮಂಗಲ �ಾಂ�ೆ
7. B. �ಾಲಗಂ�ಾಧರ �ಲಕರು
8. C. �ಾ�� ಕಜ��
9. D. �ಾll �.ಆ�. ಅಂ�ೇಡ��
10. A. ಸ�ಾ�� ವಲ�ಭ�ಾ� ಪ�ೇ�
11. C. �ಾ�ಪ�� ಲ�� �ೆಹಗ�
12. B. 562
13. A. ನಂದಗಢ
14. D. �ೋ�ಾಯುಕ�
15. C. ಜ�ಾಹರ�ಾ� �ೆಹರು
16. B. �ೕ�ಾ
17. C. ��ೆಂಬ� 10
18. A. �ೆದ�ೆ�ಂ� ನ �ೇ�
19. A. 1955
20. C. ಕಟ�ಡ ಕಟು�ವ �ಾ��ಕರು
21. A. �ೕ�ಾ �ಾಟ��
22. B. 24 �ೇ ��
23. C. �ೕಲ�� �ೆಟ�ಗಳ�
24. A. ಗಂ�ಾನಗರ
25. B. ಕಪ�� ಮಣು�
26. D. �ಾ�ಂ�ೊ�ೕ� �ಾಡುಗಳ�
27. A. �ಾ�ೕದರ ನ� ಕ��ೆ �ೕಜ�ೆ
28. C. �ಶ� �ೇ�ಾಯ
29. D. ನವ ಮಂಗಳ�ರು
30. B. �ಾಗದದ �ೈ�ಾ��ೆ
31. D. �ಾ�ಂ�ೊ�ೕ� ಅರಣ�ಗಳ�
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32. A. �ಾಂ�ೆ ಮತು� �ಾ�ೆ
33. D. �ೆಂ�ೇ�ೌಡ ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ��ಾನ    ��ಾ�ಣ
34. C. �ಾ��ೕಯ ವರ�ಾನ
35. A. ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ�
36. D. 3 ಹಂತ
37. A. ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ
38. B. �ಾರ�ೕಯ �ಜ�� �ಾ�ಂ�
39. D. 1986
40. B. �ಾ�ಹಕರು

�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ
ಉಪ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� �ಾಮ�ಾಜನಗರ.

�ಷಯ-ಸ�ಾಜ  ��ಾನ ಬಹು ಆ�� ಆ�ಾ�ತ  �ಾದ� ಪ��ೆ� ಪ���ೆ-3 �ಷಯ ಸಂ�ೇತ-85
ಸಮಯ 60 ��ಷಗಳ� 2020-21 ಗ�ಷ� ಅಂಕಗಳ�-40

ಈ �ೆಳ�ನ ಪ���ಂದು ಪ��ೆ�ಗ��ೆ / ಅಪ�ಣ� �ೇ��ೆಗ��ೆ �ಾಲು� ಆ��ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಅವ�ಗಳ�� ಸ��ಾದ ಉತ�ರವನು� ಆ�� �ಮ�ೆ �ೕ�ರುವ ಉತ�ರ ಪ���ೆ
ಓ.ಎಂ.ಆ�  ನ�� ಸ��ಾದ ಆ��ಯನು� ಕಪ�� / �ೕ� �ಾ� �ಾ�ಂ� �ೆ��  �ಂದ �ೇ�  �ಾ��
1.ಅ�ೋಮ� ಟಕ�ರು �ಾ�ಾ��ಂ��ೋಪ� ನಗರವನು� ವಶಪ���ೊಂಡ ವಷ�

A.1453. B.1543. C.1343. D1435
2. �ಾ�� �ೆ�ೆ��� ತನ� ಹು�ೆ��ೆ �ಾ�ೕ�ಾ� �ೕ� ಸ��ೇಶ�ೆ� ಮರಳಲು �ಾರಣ

A. ಪಂ�ಾ�ನ �ೕ�ೆ ���ಷರು �ೇರ ಆ���ೆಯನು� �ೇರಲು �ೊರ�ದು�.
B. �ಾ�� �ೆ�ೆ���ಯ ಯುದ� ��ಯ �ೕ��ಂ�ಾ� ಕಂಪ��ೆ �ಾಲದ �ೊ�ೆ �ೆ��ದ��ಂದ.
C. ದತು� ಮಕ���ೆ ಉತ��ಾ��ಾರದ ಹ��ಲ� �ೕ��ಂ�ಾ�.
D. ಎರಡ�ೇ �ಾ��ಾಯ ಸ�ಾಯಕ �ೈನ� ಪದ�� ಯನು� ಒ���ೊಂ�ದ��ಂದ

3. �ಾರತದ�� �ಾಗ�ಕ �ೇ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಾ��ೆ ತಂದವರು
A. �ಾ�� �ಾನ��ಾ��. B. �ಾಡ� �ೆ�ೆ��� C. �ಾ�� �ಾ� �ೌ� D. �ಾ�� ಕಜ��

4. ಸುರಪ�ರದ�� ���ಷರು �ರುದ� ದಂ�ೆ ಎದ�ವರು
A.�ಕ��ೕರ �ಾ�ೇಂದ�. B. ಸಂ�ೊ�� �ಾಯಣ� C. �ಾಸ�ರ�ಾ� D. �ೆಂಕಟಪ� �ಾಯಕ

5. ಆಯ� ಸ�ಾಜ : ದ�ಾನಂದ ಸರಸ�� :: ಸತ��ೆ�ೕಧಕ ಸ�ಾಜ :---------
A. ಅ��ೆ�ೆಂ�. B. ��ೕ �ಾ�ಾಯಣ ಗುರು C. ಆತ��ಾಮ �ಾಂಡುರಂಗ D. �ೊ�ೕ� �ಾ ��ೆ

6. ಆ��ಯ ಸ�ಾ ವನು� �ಾ���ದವರು �ಾರು
A.ಎಂ � �ಾನ�ೆ. B. �ಾ�ಾ�ಾ� �ೕಹ� �ಾ�
C. ದ�ಾನಂದ ಸರಸ�� D. ಇ � �ಾಮ�ಾ�� �ಾಯ�

7 �ಾಯ� ಎ��ೕ�� ಬಂದೂ�ನ ತು�ಾ� ಬಳಸುವ�ದನು� ��ೋ�� ���� ಅ��ಾ�ಯನು� �ೊಂದವರು
A.�ಾ�ಾ�ಾ�ೇಬ B. �ಾ�ಾ��ೋ� C. ಮಂಗಳ�ಾಂ�ೆ D. �ಾ�� �ಾ� ಲ��ೕ�ಾ�

8. ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ�ದು 1858 ರ ��ೊ�ೕ��ಾ �ಾ�ಯ �ೂೕಷ�ೆಯ ಮುಖ� ಅಂಶ�ಾ� ಇಲ�
A. ಕಂಪ�ಯು �ೇ�ಯ �ಾಜ�ೊಂ��ೆ �ಾ��ೊಂ�ದ� ಒಪ�ಂದಗಳನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾ�ತು.
B.  �ಾ��ೇ�ಕ �ಸ�ರ�ೆಯ �ೕ�ಯನು� �ೈ�ಡ�ಾ�ತು
C.  �ಾನೂ�ನ ಮುಂ�ೆ ಸ�ಾನ�ೆಯನು� �ೂೕ�ಸ�ಾ�ತು
D.  �ಾರತದ ವ�ವ�ಾರಗಳ �ಾಯ�ದ���ೆ �ಾರತದ ವ�ವ�ಾರಗಳ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೕಡ�ಾ�ತು

9. ಸಂಪ��ನ �ೋ��ೆ ��ಾ�ಂತವನು� ಪ���ಾ��ದವರು �ಾರು
A. �ೋ�ಾಲಕೃಷ� �ೋಖ�ೆ. B.  ��ೋ� �ಾ ��ಾ�
C. ಡಬೂ��� �ಾ�ನ�� D. �ಾ�ಾ�ಾ� ನವ�ೋ�
10. �ೕ�ಾ ರಹಸ� ಎಂಬ ಗ�ಂಥವನು� ರ��ದವರು
A. �ಾ�ಾ ಲಜಪ� �ಾ�. B.��� ಮಣು�ಚಂದ��ಾ�
C.  �ಾಲಗಂ�ಾಧರ�ಾಥ �ಲ� D. ಅರ�ಂದ �ೂೕ�
11. 1929 ರ�� �ಾ�ೋ� ನ�� ನ�ೆದ �ಾರ�ೕಯ �ಾ��ೕಯ �ಾಂ�ೆ�� ನ ಅ��ೇಶನದ ಅಧ���ಾ�ದ�ವರು
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A. ಜ�ಾಹ�ಾ�� �ೆಹರು. B.  �ೕ��ಾ� �ೆಹರು C. ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ� D.  �ಾ� ��ಾ� �ೂೕ�
12. �ಾವ��� �ಾ�� ಎಂಬ ಪ�ವನು� �ಾ���ದವರು
A. �ಾ. �ಆ� ಅಂ�ೇಡ��. B. ಸು�ಾ� ಚಂದ� �ೋ� C. ಮಹಮ�� ಆ� ��ಾ� D.  .�ಾ. �ಾ�ೇಂದ� ಪ��ಾ�
13. ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ �ದು�ಪ�ಯ ಮೂಲಕ ಸಂ��ಾನ�ೆ� ಸ�ಾಜ�ಾ� ಮತು� �ಾ�ಾ��ೕತ ಎಂಬ ಪದಗಳನು� �ೇ�ಸ�ಾ�ತು
A.42 �ೇ �ದು�ಪ� B.44�ೇ �ದು�ಪ� .86�ೇ �ದು�ಪ� D.32 �ೇ �ದು�ಪ�
14. �ೋಕ�ಾಲ ಸಂ�ೆ�ಯ �ಾ�ಪ�ೆ �ಾ�ದ ಉ�ೆ�ೕಶ
A. �ರು�ೊ�ೕಗ ��ಾರ�ೆ B. ಭ��ಾ��ಾರ �ಯಂತ�ಣ
C. �ಾ��ೇ�ಕ ಅಸಮ�ೋಲನ ��ಾರ�ೆ D. �ಂಗ �ಾರತಮ� ��ಾರ�ೆ
15. �ೆಲ�� ಮಂ�ೇ�ಾರವರನು� ಆ���ಾದ �ಾಂ� ಎಂದು ಕ�ೆಯಲು �ಾರಣ
A.ವ�ಾಹತು�ಾ�ತ� ವನು� ��ೋ��ದ��ಂದ B.ಆ���ಾದ �ಾ�ತಂತ���ಾ�� �ೋ�ಾ�ದ�ಂದ
C.ವಣ��ೇಧ �ೕ�ಯನು� ಖಂ��ದ �ಂದ D.ಆ��ಕ� �ಾ�ಷನ� �ಾಂ�ೆ���ನ ಅಧ���ಾ�ದ��ಂದ
16.1971ರ�� 20ವಷ�ಗಳ �ಾಂ� �ೖ�� ಮತು� ಸಹ�ಾರ ಒಪ�ಂದ�ೆ� ಸ� �ಾ�ದ �ೇಶಗಳ�
A. �ಾರತ ಮತು� �ಾ��ಾ�ನ B. �ಾರತ ಮತು� �ೕ�ಾ C. �ಾರತ ಮತು� ಅ��ಕD. �ಾರತ ಮತು� ರ�ಾ�
17. �ಶ�ಸಂ�ೆ� �ಾನವ ಹಕು�ಗಳನು� �ೂೕಷ�ೆ �ಾ�ದ ವಷ�
A.1946 B.1945 C.1944 D.1948
18. �ಶ�ಸಂ�ೆ�ಯ ಸ�ವ ಸಂಪ�ಟ �ಾದ�ಯ�� �ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ ಅಂಗಸಂ�ೆ�
A. �ಾ�ಾನ� ಸ�ೆ B. ಭದ��ಾ ಸ�� C. ದ�� ಸ�� D. ಆ��ಕ ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಸ��
19. ��ಣ ಮಕ�ಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು� ಎಂದು �ಾರ�ಾದ ಸಂ��ಾನದ ��
A.21 ಎ  �ೇ �� B.45 �ೇ �� C.17 �ೇ �� D.29 �ೇ ��
20. ಶ�ಮ�ಭಜ�ೆ �ೆ �ಾರಣ�ಾಗುವ�ದು
A. �ಾ�ಾ�ಕ ಬದ�ಾವ�ೆ B. ಆ��ಕ ಬದ�ಾವ�ೆ
C. �ಾ�ಾ�ಕ ಸ�ಾನ�ೆ D. ��ೇಷ ಪ���
21. ನಮ��ಾ ಬ�ಾ�ೕ ಆಂ�ೋಲನದ �ೇತೃತ�ವನು� ವ��ದವರು
A. ಕುಸುಮ �ೊರಬ B. ಸುಂದ� �ಾ� ಬಹುಗುಣ C. �ವ�ಾಮ �ಾರಂತರು D. �ೕ�ಾ �ಾಟ��
22. �ಾಣದ ಹ�ವ� ಎಂದ�ೆ
A. ಅ�ೌ��ಕ�ೆ B. �ೌ��ಕ�ೆ C. ��ೕಮಂತರ�� ಹ�ವ� D. �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�
23. ದ�ಣ �ಾರತದ��ನ ಅತು�ನ�ತ �ಖರ
A. ಗುರು�ಖರ B. ಆಮ��ೊಂಡ C. ಅ�ೈ ಮು� D. ನಂ�ಾ�ೇ�
24. ಏ��� ಮತು� �ೕ �ಂಗಳ�� �ೕಳ�ವ ಪ�ಸರಣ ಮ�ೆ�ೆ ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳದ�� �ೕ�ೆನು��ಾ��ೆ
A. ಆಂ�ೕ� B. �ಾ�ಯ ಹೂ ಮ�ೆ C. �ಾ�ನ �ೊಯು� D. �ಾಲ�ೈ�ಾ�
25. ಪವ�ತ ಮಣು� ಉತ����ಾಗುವ�ದು
A. ಬ�ಾ�� ��ೆಗಳ ��ೕ�ೕಕರಣ�ಂದ B. ಸ��ಕ ��ೆಗಳ ��ೕ�ೕಕರಣ�ಂದ
C. ನ�ಗಳ ಸಂಚನ �ಾಯ��ಂದ D. �ೈ�ಕ ವಸು�ಗಳ �ೊ�ೆಯು��ೆ�ಂದ
26. �ಾರತದ ಪ�ವ� ಕ�ಾವ�ಯ ನ�ಮುಖಜ ಭೂ�ಗಳ�� ಕಂಡುಬರುವ �ಾಡುಗಳ�
A. ಉಷ�ವಲಯದ �ತ�ಹ�ದ�ಣ�ದ �ಾಡುಗಳ� B. ಉಷ�ವಲಯದ ಎ�ೆ ಉದು�ಸುವ �ಾಡುಗಳ�
C. �ಾ�ಂ�ೊ�ೕ� �ಾಡುಗಳ� D. ಪವ�ತ �ಾಡುಗಳ�
27. ಆಲಮ�� ಮತು� �ಾ�ಾಯಣಪ�ರ ಅ�ೆಕ�ೆ�ಗಳನು� ಈ ನ��ೆ ���ಸ�ಾ��ೆ
A. �ೋ�ಾವ� B. ಮ�ಾನ� C. ನಮ�ದ D. ಕೃಷ�
28. �ಾಕಷು� ಮ�  ೆ�ೕಳ�ವ ಪ��ೇಶಗಳ�� ��ಾವ�ಯ �ೆರ�ಲ��ೆ �ೆ�ೆಗಳನು� �ೆ�ೆಯುವ�ದ�ೆ�
A. ಒಣ�ೇ�ಾಯ B. ಆದ�� �ೇ�ಾಯ C. �ಾಂದ� �ೇ�ಾಯ D. �ಶ� �ೇ�ಾಯ
29. �ಾರತದ�� �ಟ� �ದ��ೆ �ೈಲು �ಾಗ�ವನು� ಈ ಸ�ಳಗಳ ನಡು�ೆ ���ಸ�ಾ�ತು
A. �ೊಲ��ಾ� –�ಾ�ಗಂ� B. ಮ�ಾ�� –ಅ�ೊ��ಾ� C. ಮುಂ�ೈ -�ಾಣ D. �ೆ�ೆ�ೖ- �ೆಂಗಳ�ರು
30. ಅರ�� ಸಮುದ�ದ �ಾ� ಎಂದು ಕ�ೆಯಲ�ಡುವ ಬಂದರು �ಾವ�ದು
A. �ೊ�� B. ನವಮಂಗಳ�ರು C. ಮುಂ�ೈ D. ನವ�ೇ�ಾ
31.ಈ �ೈ�ಾ��ೆಯು ಅರಣ� ಆ�ಾ�ತ �ೈ�ಾ��ೆ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ�ಾ��ೆ
A.ಹ�� ಬ�ೆ� �ೈ�ಾ��ೆ B. �ಾಗದದ �ೈ�ಾ��ೆ C. ಸಕ��ೆ �ೈ�ಾ��ೆ D. ಅಲೂ��ಯಂ �ೈ�ಾ��ೆ
32. �ಾರತದ ���ಾ� �ಾ��

A. �ೊಲ��ಾ� B. ಮ�ಾ�� C. ಮುಂ�ೈ D.  �ೆಂಗಳ�ರು
33. �ಾರತದ�� ಉಷ�ವಲಯದ ಆವತ� �ಾರುತಗಳ� �ೆ�ಾ�� ಸಂಭ�ಸುವ�ದು

A. ಬಂ�ಾಳ�ೊ��ಯ�� B. ಅರ�� ಸಮುದ�ದ�� C. �ಂದೂ ಮ�ಾ�ಾಗರದ�� D.  �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�
34.2011�ೇ �ಾ�ನ�� �ಾರತದ �ಂಗ ಅನು�ಾತವ�
A.935 B.945 C. 955 D.965
35. �ಾರತದ�� ಮೂರು ಹಂತದ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಸಂ��ಾನದ ಈ �ದು�ಪ�ಯ ಪ��ಾರ ಅ��ತ��ೆ� ಬಂ��ೆ
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A.71�ೇ �ದು�ಪ� B.73�ೇ �ದು�ಪ� C.86�ೇ �ದು�ಪ� D.44�ೇ �ದು�ಪ�
36. �ಾರತದ �ೈಜ ಅ�ವೃ�� ಎಂದ�ೆ ಅದು �ಾ�ಮಗಳ ಅ�ವೃ�� ಎಂದು �ೇ�ದವರು
A. ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ� B. ಅಮತ���ೇ� C. �ಾ�ಾ�ಾ� ನವ�ೋ� D. ಸ�ಾ�� ವಲ�ಭ�ಾ� ಪ�ೇ�
37. �ಾ�ಂ�ನ�� �ನ�ೆ� ಎಷು� �ಾ��ಾದರೂ ವ�ವಹ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾ�ೆ
A. ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ B. �ಾ�� �ಾ�ೆ C. �ಗ�ತ �ೇವ� �ಾ�ೆ D. ಆವತ� �ೇವ� �ಾ�ೆ
38. �ಾ�ಂಕುಗಳ �ಾ�ಂ� ಎಂದು ಕ�ೆಯಲ�ಡುವ �ಾ�ಂ�
A. �ಾ�ಜ� �ಾ�ಂಕು B. ಸಹ�ಾ� �ಾ�ಂ� C. �ಸ�� �ಾ�ಂಕು D. ಭೂ ಅ�ವೃ�� �ಾ�ಂ�
39. ಪ��ವಷ� �ಶ� �ಾ�ಹಕರ �ನವನು� ಎಂದು ಆಚ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ
A. ಜನವ� 23 B. �ಾ�� 15 C.ಜೂ� 5 D. �ೆ�ೆ�ಂಬ� 5
40. ಪ��ಾರದ �ತ� ಒಂದು �ೋ� ರೂ�ಾ��ಂತ �ೆಚು� �ತ��ಂದ ಕೂ�ದ��ೆ ಅಂತಹವರನು� �ಾವ ಆ�ೕಗ�ೆ� ಸ��ಸ�ೇಕು
A. ��ಾ� �ೇ��ೆ B. �ಾಜ� ಆ�ೕಗ C. �ಾ��ೕಯ ಆ�ೕಗ D.ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಆ�ೕಗ

�ಾದ� ಉತ�ರಗಳ�

1. A.1453
2. B.�ಾ�� �ೆ� �ೆ��ಯ ಯುದ� ���ಾ �ೕ��ಂ�ಾ� ಕಂಪ��ೆ �ಾಲದ �ೊ�ೆ �ೆ��ದ��ಂದ
3. A.�ಾ�� �ಾನ��ಾ��
4. D.�ೆಂಕಟಪ��ಾಯಕ
5. D.�ೊ�ೕ� �ಾಪ��ೆ
6. B.�ಾ�ಾ�ಾ� �ೕಹ� �ಾ�
7. C.ಮಂಗಲ �ಾಂ�ೆ
8. D.�ಾರತದ ವ�ವ�ಾರಗಳ �ಾಯ�ದ�� �ೆ �ಾರತದ ವ�ವ�ಾರಗಳ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೕಡ�ಾ�ತು
9. D.�ಾ�ಾ�ಾ� ನವ�ೋ�
10. C.�ಾಲಗಂ�ಾಧರ�ಾಥ �ಲ�
11. A ಜ�ಾಹ�ಾ�� �ೆಹರು
12. B.ಸು�ಾ� ಚಂದ� �ೋ�
13. A 42 �ೇ �ದು�ಪ�
14. B.ಭ��ಾ��ಾರ �ಯಂತ�ಣ
15. C.ವಣ��ೇಧ �ೕ�ಯನು� ಖಂ��ದ�ಂದ
16. D.�ಾರತ ಮತು� ರ�ಾ�
17. D.1948
18. B.ಭದ��ಾ ಸ��
19. A.21�ೇ ಎ ��
20. D.��ೇಷ ಪ���
21. D.�ೕ�ಾ �ಾಟ��
22. A ಅ�ೌ��ಕ�ೆ
23. C.ಅ�ೈಮು�
24. D.�ಾಲ�ೈ�ಾ�
25. D.�ೈ�ಕ ವಸು�ಗಳ �ೊ�ೆಯು��ೆ�ಂದ
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26. C.�ಾ�ಂ�ೊ�ೕ� �ಾಡುಗಳ�
27. D.ಕೃ�ಾ� ನ�
28. B.ಆದ�� �ೇ�ಾಯ
29. C.ಮುಂ�ೈ- �ಾಣ
30. A.�ೊ��
31. B.�ಾಗದದ �ೈ�ಾ��ೆ
32. D.�ೆಂಗಳ�ರು
33. A.ಬಂ�ಾಳ�ೊ��ಯ��
34. B.945
35. B.73�ೇ �ದು�ಪ�
36. A.ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ�
37. B.�ಾ�� �ಾ�ೆ
38. C.�ಸ�� �ಾ�ಂ�
39. B.�ಾ�� 15
40. C.�ಾ��ೕಯ ಆ�ೕಗ

�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ
ಉಪ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� �ಾಮ�ಾಜನಗರ.

�ಷಯ-ಸ�ಾಜ  ��ಾನ ಬಹು ಆ�� ಆ�ಾ�ತ  �ಾದ� ಪ��ೆ� ಪ���ೆ-4 �ಷಯ ಸಂ�ೇತ-85
ಸಮಯ 60 ��ಷಗಳ� 2020-21 ಗ�ಷ� ಅಂಕಗಳ�-40

ಈ �ೆಳ�ನ ಪ���ಂದು ಪ��ೆ�ಗ��ೆ / ಅಪ�ಣ� �ೇ��ೆಗ��ೆ �ಾಲು� ಆ��ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಅವ�ಗಳ�� ಸ��ಾದ ಉತ�ರವನು� ಆ�� �ಮ�ೆ �ೕ�ರುವ ಉತ�ರ ಪ���ೆ
ಓ.ಎಂ.ಆ�  ನ�� ಸ��ಾದ ಆ��ಯನು� ಕಪ�� / �ೕ� �ಾ� �ಾ�ಂ� �ೆ��  �ಂದ �ೇ�  �ಾ��
1. ಯು�ೋ� ವತ�ಕ��ೆ 1453ರ ನಂತರ �ಾ��ಾರ �ೆಚು� �ಾಭ�ಾಯಕ�ಾಗ�ರಲು ಮುಖ� �ಾರಣ.

B) �ಾ�ಾ��ಂ��ೋಪ� ನಗರ ಟಕ�ರ ವಶ B)  ಟಕ�ರು �ೕವ� �ೆ��ೆ ���ದರು.
C) ಅರಬ�ರು ಯು�ೋ�ಯನ���ೆ ಸ��ೆ� ಒ��ದರು D) �ಾರತದವರು ಸರಕುಗಳ ದರ �ೆ���ದರು.

2. �ದಲ�ೇ ಆಂ�ೊ�ೕ ಮ�ಾಠ ಯುದ� ಮು�ಾ�ಯ�ೊ��ದ ಒಪ�ಂದ
A)  �ಾ�ಾ�� ಒಪ�ಂದ B)  �ೆ��� ಒಪ�ಂದ C) �ಾ�ೋ� ಒಪ�ಂದ D) �ರಂತರ �ೖ�� ಒಪ�ಂದ

3. ಆಧು�ಕ ��ಣ ಪ��ಾರ�ೆ� ಉ�ೆ�ೕಜನ �ೕ�ದ �ದಲ ���� ಅ��ಾ�.
A) �ಾ�� �ಾ� �ೌ� B) �ಾ�� �ೆ�ೆ��� C) �ಾ�� �ಾನ��ಾ��       D) �ಾ�� �ಾರ� �ೇ��ಂ��

4. ���ಷರ �ರುದ� ದಂ�ೆ�ದ� ಈ�ನ �ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ�ಯ �ೇಡರು
A) ಹಲಗ� �ೇಡರು B) ಸುರಪ�ರದ �ೇಡರು         C) ಅಮರ ಸುಳ�ದ �ೈತರು         D) �ದನೂ�ನ �ೇಡರು

5. �ಾರತದ ಇ��ಾಸದ�� 18�ೇ ಶತ�ಾನವನು� ಈ �ೕ� ಕ�ೆಯ�ಾ��ೆ.
A) �ಾ��ಕ ಸುವಣ� ಯುಗ   B) ಆಧು�ಕ ಯುಗ     C) �ಾ�ಾ�ಕ ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಯುಗ    D) �ಾಜ�ೕಯ ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಶತ�ಾನ

6. �ಾ�ಾ�ಾ� �ೕಹ� �ಾಯರು  �ಾ�ರಂ��ದ  ಪ���ೆ
A) ಮಂಗಳ�ರು ಸ�ಾ�ಾರ         B) �ಾಂ�ೆ ಸ�ಾ�ಾರ C) ಸಂ�ಾದ �ೌಮು� D) ನೂ� ಇಂ��ಾ

7. ಸ�ಾರ, �ೈಪ�ರ, �ಾ�� ಗಳನು� ���ಷರು ಈ �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ ವಶ�ೆ� ಪ�ೆದರು.
A) ಒ�ೆದು ಆಳ�ವ �ೕ� B) ದತು� ಮಕ���ೆ ಹ��ಲ� C) �ಾಜ�ೕಯ �ಾ�ಾ��ೆ     D) ಸ�ಾಯಕ �ೈನ� ಪದ��

8. �ಾ�� ಕಜ�� ಬಂ�ಾಳವನು� �ಭ��ದ ವಷ�
A) 1903 B) 1905 C) 1907 D) 1911

9. ವ�ಾ�ಕು�ಲ� �ೆ�� �ಾ�� ಯ ಮುಖ� ಉ�ೆ�ೕಶ
A) ಶ�ಾ�ಸ� ಬ��ಾ�ರ B) �ಾಂ�ೆ�� ಸಂ�ೆ� ಬ��ಾ�ರ
C)  �ಾ�ತಂತ�� ಚಳ�ವ� �ಟಕು�ೊ�ಸುವ�ದು D) ಪ���ಾ �ಾ�ತಂತ�� �ಟಕು

10. ಸು�ಾ� ಚಂದ� �ೋ� ಅವರು �ಾ���ದ ಪ�
A) ಸ��ಾಜ� ಪ� B) �ಾರ�ೕಯ �ಾ��ೕಯ �ಾಂ�ೆ�� ಪ� C) �ಾವ��� �ಾ�� D) �ಾ��ಕ ಪ�

11. ಇದು ��� ಇಂ��ಾ ಚಳ�ವ�ಯ ಮೂಲ ಆಶಯ�ಾ�ತು�
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A) �ಾರ�ೕಯರನು� ಪ��ಾ�ಯ�ಾ�� �ಾ��            B) ���ಷ�ೇ �ಾರತ �ಟು� �ೊಲ�
C)  �ಾರತ�ೆ� �ೊ��ಕ� �ಾ�ನ�ಾನ �ೕ� D)  �ಾರ�ೕಯ��ೆ �ಾ�ಯ ಒದ��

12. ಜ�ಯ�  �ಾ�ಾ�ಾ�  ದುರಂತ  ನ�ೆದ  ವಷ�
A) 1917 B) 1918 C) 1919 D) 1920

13. �ಾರತದ ಒಕೂ�ಟ�ೆ� �ೇರಲು ��ಾಕ��ದ ಸಂ�ಾ�ನಗಳ�
A) ಜಮು� �ಾ��ರ, �ೖಸೂರು, �ೈದ�ಾ�ಾ� B) ಜು�ಾಗಡ, ಜಮು� �ಾ��ರ, �ೖಸೂರು
C)   �ೈದ�ಾ�ಾ�, ಜು�ಾಗಡ, �ೖಸೂರು D) ಜಮು� �ಾ��ರ, �ೈದ�ಾ�ಾ�, ಜು�ಾಗಡ

14. ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಭ��ಾ��ಾರವನು� �ಮೂ�ಲ�ೆ �ಾಡಲು �ಾ���ರುವ ಸಂ�ೆ�.
A) �ೋಕ�ಾಲ B) �ೋ�ಾಯುಕ� C) C.B.I. D) C.I.D.

15. �ಾರತ ��ೇ�ಾಂಗ �ೕ�ಯ ��� ಎಂದು ಇವರನು� ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ
A) ಮ�ಾತ� �ಾಂ� B) ಜ�ಾಹ� �ಾ� �ೆಹರು   C) ಸ�ಾ�� ವಲ�ಭ�ಾ� ಪ�ೇ�    D) �ಾ. �.ಆ�. ಅಂ�ೇಡ��

16. �ಾ�ೆ�ಂ� ಒಪ�ಂದಕ� ಸ� �ಾ�ದ �ಾಷ�ಗಳ�
A) �ಾರತ ಮತು� �ೕ�ಾ B) �ಾರತ ಮತು� ಅ��ಕ C) �ಾರತ ಮತು� ರ�ಾ� D) �ಾರತ ಮತು� �ಾ��ಾ�ನ

17. �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ �ೋ�ಾಟ�ೆ� ಪ��� �ೕ�ದ ಘಟ�ೆಗಳ�
A) 1776ರ ಅ��ಕ �ಾ�ತಂತ�� ಸಂ�ಾ�ಮ B) ರ�ಾ� �ಾ�ಂ�
C) �ಾರತ ಮತು� ಇತ�ೆ �ೇಶಗಳ �ಾ�ತಂತ�� �ೋ�ಾಟ D) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ�

18. ಪ�ಸು�ತ �ಶ�ಸಂ�ೆ�ಯ ಮ�ಾ�ಾಯ�ದ�� �ಾರು
A) �ಾ� �ೕ ಮೂ� B) ಅಂ�ೋ��ೕ ಗು�ೆರ� C) �ೊ� ಅ�ಾ�� D) �ೋ �ೈಡ�

19. ಅಸ��ಶ��ೆ ಆಚರ�ೆ ��ೇ��ದ ��
A) 17 B) 21 C) 45 D) 46
20. ���ಷ� �ೇತ��ಂದರ�� �ಾಕಷು� ಆಳ�ಾದ ಪ���, ತರ�ೇ� ಅಥ�ಾ �ೌಶಲ� ಪ�ೆಯುವ�ದು

A) ��ೇಷ ದು�� B) ಶ�ಮ �ಭಜ�ೆ C) ಸಂ�ಾವ�ೆ ರ�ತ ದು�� D) ��ೇಷ ಪ���
21. ನಮ��ಾ ಆಂ�ೋಲನದ �ೇತೃತ�ವನು� ವ��ದವರು

A)  �ೕ�ಾ �ಾಟ��         B) ಕುಸು�ಾ �ೊರಬ C) �ವ�ಾಮ �ಾರಂತD) ಎಂ. �. ನಂಜುಂಡ�ಾ��
22. �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಯ ಗಭ�ದ�� �ೆ�ೆದ �ೆಣು� ಭೂ�ಣವನು� �ೆ�ೆಯದಂ�ೆ ತ�ೆಯುವ�ದು

A) �ೆಣು� �ಶು ಹ�ೆ� B) �ೆಣು� ಭೂ�ಣ ಹ�ೆ� C) ಗಭ��ಾತ D) ಮಕ�ಳ ಹ�ೆ�
23. ಪ�ವ� ಮತು� ಪ��ಮ ಘಟ�ಗಳ� ಸಂ�ಸುವ ಸ�ಳ

A) ಮುಳ�ಯ�ನ�� B) ಆಮ��ೊಂಡ C) �ೕಲ�� �ೆಟ�ಗಳ� D) ಮಹ�ೇವ �ೆಟ�ಗಳ�
24. �ಾರತದ�� ಅ� �ೆಚು� ಮ�  ೆಪ�ೆಯುವ ಪ��ೇಶ

A) �ಾಜ�ಾ�ನದ �ೊ��      B) �ೕ�ಲಯದ �ಾ�� �ಾ� C) �ಾ��ರದ �ಾ�� D) �ಾಜ�ಾ�ನದ ಗಂ�ಾ ನಗರ
25. �ೆಚು� ಉ�ಾ�ಂಶ ಮತು� �ೆಚು� ಮ�  ೆ�ೕಳ�ವ ಉತ����ಾಗುವ ಮಣು�

A) ಕಪ�� ಮಣು� B)  ಪವ�ತ ಮಣು� C) �ೆಂಪ� ಮಣು� D) �ಾ�ಟ�ೈ� ಮಣು�
26. �ೌಗುಪ��ೇಶ, ನ� ಮುಖಜ ಭೂ�, ಉಬ�ರ��ತ �ಾಗರ ಪ��ೇಶದ�� ಕಂಡುಬರುವ ಸಸ�ವಗ�

A) ಉಷ�ವಲಯದ ಎ�ೆ ಉದುರುವ ಸಸ�ವಗ� B) ಪವ�ತ ಸಸ�ವಗ�
C)  ಮರುಭೂ� ಸಸ�ವಗ� D) �ಾ�ಂ�ೊ�ೕ� ಸಸ�ವಗ�

27. ��ಾಕು� ಆ�ೆಕಟ�ನು� ಈ ನ��ೆ ���ಸ�ಾ��ೆ.
A) �ಾ�ೇ� ನ� B) �ೋ�ಾವ� ನ� C) ಮ�ಾನ� D) ಗಂ�ಾ ನ�

28. �ಾಕಷು� ಮ�  ೆ�ೕಳ�ವ ಪ��ೇಶಗಳ�� �ೕ�ಾವ�ಯ �ೆರ�ಲ��ೆ �ೆ�ೆಯುವ �ೇ�ಾಯ
A) �ೕವ�ಾ�ಾರ �ೇ�ಾಯ B) ವ�ಾ�ವ�ೆ �ೇ�ಾಯ C) ಒಣ �ೇ�ಾಯ D) ಆದ�� �ೇ�ಾಯ

29.  �ಾರತದ �ೆ�ಾ��ಲು �ಾವ�ದು
A) �ೆಹ� B) ಮುಂ�ೈ C) �ೊಲ�ತ� D) ಮಂಗಳ�ರು

30. �ಾರತದ ಪ�ಪ�ಥಮ �ೈಲು �ಾಗ�ವ� ಈ �ೆಳಕಂಡ ಸ�ಳಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ತು
A) �ೊಲ��ಾ� ಮತು� �ಾ�ಗಂ� B) �ಾಂ�ೆ ಮತು� �ಾನ
C)  ಮ�ಾ�� ಮತು� ಅರ�ೋಣಂ D) �ೆಂಗಳ�ರು ಮತು� �ೖಸೂರು

31. �ಂ�ಾ� �ಜಯನಗರ ಉಕು� �ಾ�ಾ��ೆ �ೊಂ�ರುವ �ಾಜ�
A) ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ B) �ೆಲಂ�ಾಣ C) ಕ�ಾ�ಟಕ D) ತ�ಳ��ಾಡು

32. �ಾ�ೆ�ೖ� ಅ�ರು ಈ �ೈ�ಾ��ೆಯ ಪ�ಮುಖ ಕ�ಾ�ವಸು�
A) ಕ��ಣ ಮತು� ಉ��ನ �ೈ�ಾ��ೆ B) ಹ�� ಬ�ೆ� �ೈ�ಾ��ೆ
C)  ಸಕ��ೆ �ೈ�ಾ��ೆ D) ಅಲು��ಯಂ �ೈ�ಾ��ೆ

33. ಕಡಲ �ೊ�ೆತವನು� �ಯಂ��ಸಲು ಈ �ಾಡುಗಳನು� �ೆ�ೆಸುವರು
A) �ತ�ಹ�ದ�ಣ� ಸಸ�ವಗ� B) �ಾ�ಂ�ೊ�ೕ� ಸಸ�ವಗ�
C)  ಪವ�ತ ಸಸ�ವಗ� D) ಕುರುಚಲು ಸಸ�ವಗ�

34. �ಾನವ ಅ�ವೃ�� ಸೂಚ�ಂಕ ಇದನು� ಒಳ�ೊಂ�ಲ�
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A) ��ೕ�ತ �ೕ��ಾವ� `B) �ಾ��ೕಯ ವರ�ಾನ C) ತ�ಾ ವರ�ಾನ D) �ಾ�ರ�ಾ ಪ��ಾಣ
35. ಇದು �ಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶದ�� ಉ�ೊ�ೕಗ �ೕಡಲು �ಾ�ದ �ೕಜ�ೆ

A)  ಮ�ಾತ��ಾಂ� �ಾ��ೕಯ �ಾ��ೕಣ ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾತ� �ೕಜ�ೆ B) ಪ��ಾನಮಂ�� ಅ�ಾ� �ೕಜ�ೆ
C)  ಅಂ�ೇಡ�� �ಾ��� ವಸ� �ೕಜ�ೆ D) ಆಶ�ಯ �ೕಜ�ೆ

36. �ಾ��ೕಣ ಮ��ೆಯರು ಮ��ಾ ಸ�ಸ�ಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸ�ಾಯ�ಂದ ಉ�ಾ�ದಕ �ಾಯ�ಗಳ�� ಸ��ಯ�ಾ�
ದು�ಯು���ಾ��ೆ. ಏ�ೆಂದ�ೆ ಮ��ೆಯ��ೆ,
A)  ಸುಲಭ�ಾ� �ಾಲ �ೕಡು���ೆ B) ಉದ�ಮಗಳನು� �ಾ��� �ೊಡು���ೆ
C)  ಉ�ೊ�ೕಗಗಳ�� �ೕಸ�ಾ� �ೊ���ೆ D) ಸ�ಾ�� �ೌಕ� �ೊ�ಸು��ೆ

37. �ನ�ಂದ�ೆ� ಎಷು� �ಾ��ಾದರೂ ವ�ವಹ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾ�ಂ� �ಾ�ೆ
A) ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ B) �ಾ�� �ಾ�ೆ C) ಆವತ� �ೇವ� �ಾ�ೆ D)���ತ �ೇವ� �ಾ�ೆ

38. �ಾರತದ �ಾ�ಂಕುಗಳ ಎ�ಾ� ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ಯಂ��ಸುತ��ೆ
A) ಆಮದು ಮತು� ರ�� �ಾ�ಂ� B) ಅ�ೆ�� �ಾ�ಂ�
C)  �ಾರ�ೕಯ �ಸ�� �ಾ�ಂ� D) ಭೂ ಅ�ವೃ�� �ಾ�ಂ�

39. �ಾ�ಹಕರ ಸಂರ��ಾ ಆಂ�ೋಲನ �ದಲು �ಾ�ರಂಭ�ಾದದು�
A) ಅ��ಕ B) �ಾರತ C) ಆ�ೆ�ೕ��ಾ D) ಇಂ�ೆ�ಂ�

40. ಒಬ� ವ���ಯು 15 ಲ� �ೆ�ೆಯ �ಾರನು� �ೊಂಡು, ಅದು �ೋಷಪ��ತ�ಾ�ದು� ಕಂಪ�ಯವರು ಅದ�ೆ� ಸ�ಂ�ಸ�ದ��ೆ ಈ
ಆ�ೕಗ�ೆ� ದೂರನು� �ೕಡ�ೇಕು

A) ನಗರ �ಾ�ಹಕ �ೇ��ೆ              B) ��ಾ� �ಾ�ಹಕ �ೇ��ೆ C)  �ಾಜ� �ಾ�ಹಕ ಆ�ೕಗ               D) �ಾ��ೕಯ �ಾ�ಹಕ ಆ�ೕಗ

ಸ� ಉತ�ರಗಳ�
ಪ��ೆ�
ಸಂ�ೆ�

ಕ��ಾ�ರ ಸ�ತ ಉತ�ರಗಳ�
ಪ��ೆ�
ಸಂ�ೆ�

ಕ��ಾ�ರ ಸ�ತ ಉತ�ರಗಳ�

1. B) ಟಕ�ರು �ೕವ� �ೆ��ೆ ���ದರು. 21. A) �ೕ�ಾ �ಾಟ��

2. A) �ಾ�ಾ�� ಒಪ�ಂದ 22. B) �ೆಣು� ಭೂ�ಣ ಹ�ೆ�

3. D) �ಾ�� �ಾರ� �ೇ��ಂ�� 23. C) �ೕಲ�� �ೆಟ�ಗಳ�

4. A) ಹಲಗ� �ೇಡರು 24. B) �ೕ�ಲಯದ �ಾ�� �ಾ�

5. D) �ಾಜ�ೕಯ ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಶತ�ಾನ 25. D) �ಾ�ಟ�ೈ� ಮಣು�

6. C) ಸಂ�ಾದ �ೌಮು� 26. D) �ಾ�ಂ�ೊ�ೕ� ಸಸ�ವಗ�

7. B) ದತು� ಮಕ���ೆ ಹ��ಲ� 27. C) ಮ�ಾನ�

8. B) 1905 28. D) ಆದ�� �ೇ�ಾಯ

9. D) ಪ���ಾ �ಾ�ತಂತ�� �ಟಕು 29. B) ಮುಂ�ೈ

10. C) �ಾವ��� �ಾ�� 30. B) �ಾಂ�ೆ ಮತು� �ಾನ

11. B) ���ಷ�ೇ �ಾರತ �ಟು� �ೊಲ� 31. C) ಕ�ಾ�ಟಕ

12. C) 1919 32. D) ಅಲು��ಯಂ �ೈ�ಾ��ೆ

13. D) ಜಮು� �ಾ��ರ, �ೈದ�ಾ�ಾ�, ಜು�ಾಗಡ 33. B) �ಾ�ಂ�ೊ�ೕ� ಸಸ�ವಗ�

14. B) �ೋ�ಾಯುಕ� 34. B) �ಾ��ೕಯ ವರ�ಾನ

15. B) ಜ�ಾಹ� �ಾ� �ೆಹರು 35.
A) ಮ�ಾತ��ಾಂ� �ಾ��ೕಯ �ಾ��ೕಣ ಉ�ೊ�ೕಗ
�ಾತ� �ೕಜ�ೆ
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16. D) �ಾರತ ಮತು� �ಾ��ಾ�ನ 36. A) ಸುಲಭ�ಾ� �ಾಲ �ೕಡು���ೆ

17. D) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� 37. B) �ಾ�� �ಾ�ೆ

18. B) ಅಂ�ೋ��ೕ ಗು�ೆರ� 38. C) �ಾರ�ೕಯ �ಸ�� �ಾ�ಂ�

19. A) 17 39. A) ಅ��ಕ

20. D) ��ೇಷ ಪ��� 40. B) ��ಾ� �ಾ�ಹಕ �ೇ��ೆ

�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ
ಉಪ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� �ಾಮ�ಾಜನಗರ.

�ಷಯ-ಸ�ಾಜ  ��ಾನ ಬಹು ಆ�� ಆ�ಾ�ತ  �ಾದ� ಪ��ೆ� ಪ���ೆ-5 �ಷಯ ಸಂ�ೇತ-85
ಸಮಯ 60 ��ಷಗಳ� 2020-21 ಗ�ಷ� ಅಂಕಗಳ�-40

ಈ �ೆಳ�ನ ಪ���ಂದು ಪ��ೆ�ಗ��ೆ / ಅಪ�ಣ� �ೇ��ೆಗ��ೆ �ಾಲು� ಆ��ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಅವ�ಗಳ�� ಸ��ಾದ ಉತ�ರವನು� ಆ�� �ಮ�ೆ �ೕ�ರುವ ಉತ�ರ ಪ���ೆ
ಓ.ಎಂ.ಆ�  ನ�� ಸ��ಾದ ಆ��ಯನು� ಕಪ�� / �ೕ� �ಾ� �ಾ�ಂ� �ೆ��  �ಂದ �ೇ�  �ಾ��
1. ಬಂ�ಾಳದ�� �� ಪ�ಭುತ� ಪದ��ಯನು� �ಾ��ೆ ತಂದವರು

ಎ) �ಾರ�  �ೆ��ಂ�� �)  �ಾಬ� � �ೆ�ೖ� �) �ಾಡ� �ೆ�ೆ��� �) �ಾಡ� �ಾನ��ಾ�� 
2. 2�ೇ �ಾ��ಾಯನು ಈ ಒಪ�ಂದ�ೆ� ಸ� �ಾಕುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಸ�ಾಯಕ �ೈನ� ಪದ���ೆ ಸ� �ಾ�ದನು.

ಎ) �ೆ���  ಒಪ�ಂದ �) �ಾ�ಾ��  ಒಪ�ಂದ �) ಮ�ಾ�� ಒಪ�ಂದ �) �ಾ�ೋರ ಒಪ�ಂದ
3. ��ಾ� ಅ�ಾಲ�  ಮತು� �ೌಜ�ಾ� ಅ�ಾಲ�  ಎಂಬ �ಾಗ�ೕಕ ಮತು� ಅಪ�ಾಧ �ಾ��ಾಲಯಗಳನು�   �ಾ��ೆ ತಂದವರು.

ಎ) �ಾ�  �ೌ� �) �ಾಡ� ��ಯಂ �ೆಂ�� �) �ಾಲ�� �ಟ�ಾ� �) �ಾ�ೆ�  �ೆ��ಂ��
4.  ಇವರ ಮರಣವ� ���ಷ��ೆ ಇ�ೕ �ಾರತ�ೇ �ೈವಶ�ಾದ ಸಂ�ೋಷ ತಂ�ತು.

ಎ) �ೈದ�ಾ� �) �ೋಂ��ಾ �ಾ�                  �) �ಪ�� ಸು�ಾ�ನ �) �ಾ� �ೆನ�ಮ�
5. 1875 ರ�� ಮಹಮದ�  ಆಂ�ೊ�ೕ ಓ�ಯಂಟ�  �ಾ� ೕೆಜು �ಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ಸ�ಳ

ಎ) ಕಲ��ಾ� �) �ೆಹ� �) ಆ�ಘ� �) ಮುಂ�ೈ
6. 1857 ರ ದಂ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ����  ಅ��ಾ�ಯನು� �ೊಂದವನು

ಎ) �ಾಂ�ಾ� �ೋ� �) ಮಂಗಲ �ಾಂ�ೆ             �) �ಾ���ಾ� ಲ��ೕ�ಾ� �) 2 �ೇ ಬಹದೂ�ರ �ಾ
7 .  �ಾರತ �ಾ��ೕಯ �ಾಂ�ೆ��  �ಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ವಷ�

ಎ) 1875 �) 1985 �) 1885 �) 1785
8. “ಮ�ಾಠ” ಪ���ೆಯನು� ಪ�ಕ��ದವರು

ಎ) �ಾಲಗಂ�ಾಧರ �ಲ� �) ಸು�ಾ�  ಚಂದ� �ೋ�
 �) ಭಗ�  �ಂ� �) ಚಂದ��ೇಖ�  ಆ�ಾ�
9. �ಾರತ �ಾ��ೕಯ �ಾಂ�ೆ��  �  ಹ�ಪ�ರ ಅ��ೇಶನದ ಅಧ���ಾ�ದ�ವರು
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ಎ) ಸ�ಾ��  ವಲ��ಾ�  ಪ�ೆ� �) �ಾ.�.ಆ�.  ಅಂ�ೇಡ�� 
�) �ಾ�  ಲಜಪತ�ಾ� �) ಸು�ಾ�  ಚಂದ��ೋ�

10.  “ಮನುಷ���ೆ �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� ಆ��ಕ �ಾ�ತಂತ�� �ೊ�ೆಯ�ದ��ೆ, �ಾಜ�ೕಯ �ಾ�ತಂತ���ೆ� ಅಥ��ಲ�”
ಎಂದು �ೇ�ದವರು

ಎ) �ಾ.�.ಆ�.  ಅಂ�ೇಡ�� �) ಜವಹ� �ಾಲ �ೆಹರು
�) ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ� �) ಸು�ಾ�  ಚಂದ�  �ೋ�

11. ಜ�ಯ�  �ಾ�ಾ�ಾ�  ಹ�ಾ��ಾಂಡ �ಾವ �ಾ���ೆ �ರುದ� �ೆ�ೆದ �ೋ�ಾಟದ ಪ��ಾಮ�ಾ��ೆ.
ಎ) 1909 ರ �ಾರ�ೕಯ ಪ�ಷ�  �ಾ��     �) 1919 ರ �ೌಲ� �ಾ��
�) 1919 ರ �ಾರ�ೕಯ ಪ�ಷ�  �ಾ��      �) 1935 �ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ �ಾ��

12. �ೇ�ಯ ಸಂ�ಾ�ನಗಳ ��ೕನ ಪ���ಐೆಯ�� �ೕವೃ ಪ���ೋಧ �ೋ�ದ ಸಂ�ಾ�ನಗ�ೆಂದ�ೆ…
ಎ) �ೋ�ಾ-�ಾಂ��ೇ�-�ೖಸೂರು �) �ೖಸೂರು –  ಜು�ಾಗ� – �ೈದ�ಾ�ಾ�

 �) �ೈ�ಾ��ಾ�-ಜು�ಾಗ�-ಜಮು� �ಾ��ರ �) �ಾ��ರ – �ೈ�ಾ��ಾ�  - �ಾಂ��ೇ�
13. �ಾಗಲ�ೋ�ೆಯ�� ���ಷರ �ರುದ� ದಂ�ೆ�ದ�ವರು

ಎ) �ೊಪ�ಳದ �ೕರಪ� �) �ತೂ�ರು �ಾ� �ೆನ�ಮ�
�) ಸಂ�ೋ�� �ಾಯಣ� �) ಹಲಗ�ಯ �ೇಡರು

14. ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರವ� “��ೕ ಶ��” ಎಂಬ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ರೂ��ರುವ�ದರ ಉ�ೆ�ೕಶ
ಎ) �ಾ��ೕಣ ಮ��ೆಯರ ��ಾಸ �) ಮ��ೆಯರ �ಾಜ�ೕಯ ಹಕು�ಗಳ ರ��ೆ
�) ಮ��ಾ �ೕಸ�ಾ�ಯ �ಸ�ರ�ೆ �) �ಂಗ �ಾರತಮ� ��ಾರ�ೆ

15. �ೇಲ��  ಮಂ�ೆ�ಾ �ಾನು� “ಆ���ಾದ �ಾಂ�” ಎಂದು ಕ�ೆಯಲು �ಾರಣ
ಎ) ಆ���ಾದ �ಾ�ತಂತ���ಾ�� �ೋ�ಾ�ದರು �) ವಣ��ೇಧ �ೕ�ಯನು� ಖಂ��ದರು
�) ವ�ಾಹತು�ಾ�ತ�ನು� ��ೋ��ದರು �) ಆ��ಕ� �ಾ�ಷನ�  �ಾಂ�ೆ�ೕ�  ನ ಅಧ���ಾ�ದ�ರು

16. ��ಾ�  ಮತು� �ೋ�ಾ�ೋ ಉ��ನ �ೈ�ಾ��ೆಗಳ �ಾ�ಪ�ೆ�ೆ ಸಹಕ��ದ �ೇಶ
ಎ) ಅ�ೕ��ಾ �) �ೕ�ಾ �) ರ�ಾ� �) ಜ�ಾ�

17.  �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ ಪ���ಾದ�ೆ�ಾ� �ೆ�ೆದ �ೋ�ಾಟ�ೆಂದ�ೆ
ಎ) 1776 ರ ಅ�ೕ��ಾ �ಾ�ತಂತ�� ಸಂ�ಾ�ಮ �) 1789 ರ �ಾ���ನ �ಾ�ಾ�ಾ�ಂ�
�) 1717 ರ ರ�ಾ� �ಾ�ಂ� �)  �ೕ�ನ ಎಲ�ವ�

18. �ಶ� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೇಂದ� ಕ�ೇ� ಇರುವ ಸ�ಳ
ಎ) ನೂ��ಾ� � �) �ಾ��� �) ಲಂಡ� �) ��ೇ�ಾ
19. 1976 ರ�� ಅಸ��ಶ��ಾ �ಾ��ಯನು� �ೕ�ೆ �ದು�ಪ� �ಾಡ�ಾ�ತು

ಎ) �ಾಗ�ಕ ಸ�ಾನ ಹಕು� �ಾ�� �) �ಾಗ�ಕ ಹಕು�ಗಳ ಸಂರ��ಾ �ಾ��
�) ಅಸ��ಶ��ಾ �ಮೂ�ಲ�ಾ �ಾ�� �) ಪ��ಷ� ಪಂಗಡ �ಾ��

20. ಶ�ಮ �ಭಜ�ೆಯು ಇದ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗುವ�ದು
ಎ) ವಗ� ವ�ವ�ೆ� �) �ಾಭ ಗ��ೆ �) ��ೇಷ ಪ��� �) �ರು�ೊ�ೕಗ

21. ನಮ��ಾ ಬ�ಾ�ೕ ಆಂ�ೋಲನದ �ೇತೃತ� ವ��ದವರು
ಎ) ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ� �) ಸುಂದರ�ಾ�  ಬಹುಗುಣ
�) �ಾ: �ವ�ಾಮ �ಾರಂತ �) �ೕ�ಾ �ಾಟ��

22.  ಸಂ��ಾನದ �ಾವ ��ಯು ಮಕ�ಳನು� ದು���ೆ �ೊಡ���ೊಳ��ವ�ದು �ಾನೂನು �ಾ�ರ ಎಂದು    �ೂೕ���ೆ ?
ಎ) 24 �ೇ �� �)  42�ೇ �� �) 17�ೇ �� �) 14�ೇ ��

23.  �ೆ2 ಅಥ�ಾ �ಾ���  ಆ���  ಈ ಸರ�ಯ���ೆ
ಎ) �ಾಜ��ಂ�  ಸರ� �) �ಾರ�ೋರಂ ಸರ�
�) ಅ�ಾ�ಮ�ೈ ಸರ� �) ಆ�ಾವ� ಸರ�

24. �ಾರತದ�� ಚ��ಾಲದ�� ಅ�ೕ �ೕತ�ಾದ �ಾ�ೆ
ಎ) ನ�ೆಂಬ� �) �ೇಬು�ವ� �) ಜ�ೇವ�            �) ��ೆಂಬ�

25. �ೆಳ�ನವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು ಮ��ನ ಸ�ೆತದ ಪ��ಾಮವಲ�
ಎ) ಅಂತಜ�ಲ ಮಟ�ದ�� ಕು�ತ
�) ನ�ಯ �ಾತ�ಗಳ�� ಹೂಳ� ತುಂ��ೊಳ��ವ�ದು
�) ಜ�ಾಶಯಗಳ�� �ೕರು ಸಂಗ�ಹ�ಾ �ಾಮಥ�� ಕ���ಾಗುವ�ದು
�) ವ�ಾ�ವ�ೆ �ೇ�ಾಯ ಪದ��

26. �ಾನೂ��  �ಾಡುಗಳನು� �ೕಗೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ
ಎ) ಪಣ��ಾ� ಅರಣ�ಗಳ� �) �ಾ�ಂ�ೊ�ೕ�  ಅರಣ�
�) ಹ�ದ�ಣ� �ಾಡುಗಳ� �) ಪವ�ತ �ಾಡುಗಳ�

27. ಉತ�ರ ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅ�ೕ �ೊಡ� ���ೊ�ೕ�ೆ�ೕಶ ನ� ಕ��ೆ �ೕಜ�ೆ
ಎ) ತುಂಗಭದ� �ೕಜ�ೆ �) ಕೃಷ��ೕಲ�ಂ�ೆ �ೕಜ�ೆ
�) ��ಾಕು�  �ೕಜ�ೇ �) �ಾ�ಾಜು�ನ �ಾಗರ

28. �ಂ�ಾರು ಮತು� ಮುಂ�ಾರು �ೆ�  ೆ�ೆ�ೆಯುವ ಅವ�ಗಳ ನಡುವಣ ಅವ�ಯ�� �ೆ�ೆಯುವ ಋತು
ಎ) ಮುಂ�ಾರು �ೆ�  ೆಋತು �) ಮಧ�ದ �ೆ�  ೆಋತು
�) �ೇ�  ಮ�  ೆಋತು �) �ಂ�ಾರು ಮ�  ೆಋತು

29. ಕ�ಾ�ಟಕದ �ೆ�ಾ��ಲು
ಎ) �ಾಂ�ಾ� �) �ೊ���         �) ��ಾಖಪಟ�ಣ� �) ನವ ಮಂಗಳ�ರು

30. �ಾರತದ�� �ಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ಪ�ಥಮ ಆಧು�ಕ ಕ��ಣ ಮತು� ಉ��ನ �ೈ�ಾ��ೆ
ಎ) ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳದ - ಕು�� �) �ಾಖ�ಂ�  ನ - �ೇ� �ೇ� ಪ�ರ
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�) ಕ�ಾ�ಟಕದ – �ಂ�ಾ� �) ಮ�ಾ�ಾಷ�ದ – ಇ�ಾ��
31.  ಆವತ� �ಾರುತಗ�ಂದ �ೆಚು� �ಾ��ೊಳ�ಾಗುವ �ಾಜ�ಗಳ�

ಎ) ತ�ಳ��ಾಡು-�ೇರಳ-ಕ�ಾ�ಟಕ �) ತ�ಳ��ಾಡು-ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ-ಓ��ಾ�
�) �ೇರಳ – ಗುಜ�ಾತ – ಓ��ಾ� �) ಆಂಧ� ಪ��ೇಶ-ಮ�ಾ�ಾಷ�-�ೇರಳ

32. �ೆಂಗಳ�ರು ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ��ಾನ ��ಾ�ಣದ ಈ�ನ �ೆಸರು
ಎ) ಇಂ��ಾ �ಾಂ� ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ��ಾನ ��ಾ�ಣ
�) �ಾಲಬಹದೂ�ರ �ಾ��  ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ��ಾನ ��ಾ�ಣ
�) �ೆಂ�ೆ�ೌಡ  ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ��ಾನ ��ಾ�ಣ
�) ಛತ�ಪ� ��ಾ�  ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ��ಾನ ��ಾ�ಣ

33. ಹೂ�� ನ� ದಂ�ೆಯ �ೕ�ರುವ ಬಂದರು
ಎ) ಎ�ೊ�ೕ�              �) ��ಾಖಪಟ�ಣ �)  ಚ�ೆ�ೖ �) �ೋಲ��ಾ�

34. �ಾರತದ �ಂ�ಾನು�ಾತ
ಎ) 945 �) 935 �)  955 �) 965

35. ʼ” �ಾರತದ �ೈಜ ಅ�ವೃ�� ಎಂದ�ೆ ಅದು �ಾ�ಮಗಳ ಅ�ವೃ��” ಎಂದು �ೆ�ದವರು
ಎ) �ಾ: �.ಆ�.  ಅಂ�ೇಡ�� �) ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ�
�) ಜ�ಾಹರ�ಾಲ �ೆಹರು �) ಸ�.ಎಂ. ��ೆ�ೕಶ�ರಯ�

36. ಪ��ಾನಮಂ�� ಆ�ಾ�  �ೕಜ�ೆಯ ಮುಖ� ಉ�ೆ�ೕಶ
ಎ) ಬಡತನ �ಮೂ�ಲ�ೆ �) ಪ�ಾ� ರ�ೆ�ಗಳ ��ಾ�ಣ
�) ವಸ� �ೕನ��ೆ ಮ�ೆಗಳ ��ಾ�ಣ �) ಆ�ಾರ �ಾನ�ಗಳ ಪ��ೈ�ೆ

37.  ��ಾ�  ��ಾ�  ಪತ�ಗಳನು� �ೕಡುವ ಸಂ�ೆ�
ಎ) ಭೂ ಅ�ವೃ�� �ಾ�ಂ� �) ಸಹ�ಾ� �ಾ�ಂ� �) �ಜವ� �ಾ�ಂ� �) ಅಂ�ೆ ಕ�ೇ�ಗಳ�

38. �ಾ�ಾನ��ಾ� ಉದ��ಗಳ� ಮತು� �ಾ��ಾರಸ�ರು ಈ �ಾ�ೆಯನು� �ೆ�ೆಯು�ಾ��ೆ.
ಎ) �ಾ�� �ಾ�ೆ �) ಆವತ� �ೇವ� �) ���ತ �ೇವ� �ಾ�ೆ �) ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ

39. �ಾರುಕ�ೆ�ಯ �ಾಜ ಎಂ�ೆ�ಸುವವರು
ಎ) ಮಧ�ವ�� �) �ಾ�ಹಕ �) �ತರಕ �) ಉ�ಾ�ದಕ

40. ಒಬ� ವ���ಯ ರೂ.15 ಲ� �ೆ�ೆಯ �ಾರನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಆ �ಾ�ನ�� �ೆಲವ� �ೊಂದ�ೆಗ�ದ�ರೂ ಕಂಪ�ಯವರು
ಸ��ಾ� ಸ�ಂ�ಸು��ಲ�.  ಆಗ ಆ ವ���ಯು �ಾವ ಆ�ೕಗ�ೆ� ದೂರು ಸ��ಸ�ೇಕು ?

ಎ) �ಾಜ� �ಾ�ಹಕ �ೇ��ೆ �) �ಾ��ೕಯ �ಾ�ಹಕರ ಆ�ೕಗ
�) ��ಾ� �ಾ�ಹಕರ �ೇ��ೆ �) ಅಂತ� �ಾಜ� �ಾ�ಹಕರ ಆ�ೕಗ

ಸ��ಾದ ಉತ�ರಗಳ�

1 �)  �ಾಬ� � �ೆ�ೖ� 11 �) 1919 ರ �ೌಲ�  �ಾ�� 21 �) �ೕ�ಾ �ಾಟ�� 31 �)
ತ�ಳ��ಾಡು-ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ-ಓ�
�ಾ�

2 ಎ) �ೆ���  ಒಪ�ಂದ 12 �)
�ೈ�ಾ��ಾ�-ಜು�ಾಗ�-ಜ
ಮು� �ಾ��ರ

22 �) 14�ೇ �� 32 �) �ೆಂ�ೆ�ೌಡ  ಅಂತ�ಾ��ೕಯ
��ಾನ ��ಾ�ಣ

3 �) �ಾ�ೆ�  �ೆ��ಂ�� 13 �) ಹಲಗ�ಯ �ೇಡರು 23 �) �ಾರ�ೋರಂ ಸರ� 33 �) �ೋಲ��ಾ�

4 �) �ಪ�� ಸು�ಾ�ನ 14 ಎ) �ಾ��ೕಣ ಮ��ೆಯರ
��ಾಸ

24 �) ಜ�ೇವ� 34 ಎ) 945
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5 �) ಆ�ಘ� 15 �) ವಣ��ೇಧ �ೕ�ಯನು�
ಖಂ��ದರು

25 �) ವ�ಾ�ವ�ೆ �ೇ�ಾಯ ಪದ�� 35 �) ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ�

6 �) ಮಂಗಲ �ಾಂ�ೆ 16 �) ರ�ಾ� 26 ಎ) ಪಣ��ಾ� ಅರಣ�ಗಳ� 36 �) ವಸ� �ೕನ��ೆ ಮ�ೆಗಳ
��ಾ�ಣ

7 �) 1885 17 �)  �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� 27 �) ಕೃಷ��ೕಲ�ಂ�ೆ �ೕಜ�ೆ 37 �) ಅಂ�ೆ ಕ�ೇ�ಗಳ�

8 ಎ) �ಾಲಗಂ�ಾಧರ �ಲ� 18 ಎ) ನೂ��ಾ� � 28 �) �ೇ�  ಮ�  ೆಋತು 38 ಎ) �ಾ�� �ಾ�ೆ

9 �) ಸು�ಾ�  ಚಂದ��ೋ� 19 �) �ಾಗ�ಕ ಹಕು�ಗಳ
ಸಂರ��ಾ �ಾ��

29 �) ನವ ಮಂಗಳ�ರು 39 �) �ಾ�ಹಕ

10 ಎ) �ಾ.�.ಆ�.  ಅಂ�ೇಡ�� 20 �) ��ೇಷ ಪ��� 30 ಎ) ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳದ - ಕು�� 40 �) ��ಾ� �ಾ�ಹಕರ �ೇ��ೆ
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