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ಈ ಕೄಳಗಿನ ರ ತಿಯಂದು ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ / ಅಪೂಣೇ ಹೇಳಿಕೄಗಳಿಗೆ ನಾಲೆ್ಕ  ಆಯೆ್ಕ ಗಳನೆ್ನ  ನಿೋಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಾ  ಸರಿಯಾದ 

ಉತು ರರ್ನೆ್ನ  ಆರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನಿೋಡಿರುರ್ ಉತು ರ ತಿರ ಕೄ ಒ.ಎಂ.ಆರ್ ನಲ್ಲಾ  ಸರಿಯಾದ ಆಯೆ್ಕಯನೆ್ನ  ಕಪ್ಪು  / ನಿೋಲ್ಲ ಬಾಲ್  ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನೆ್ನ  

ನಿಂದ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರಿ.   

1.ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ  ಬ್ರರ ಟಿಶರು ದಿ್ವ ರ ಭುತಿ  ಜಾರಿಗೄ ತಂದ ಉದ್ು ೇವ 

A. ವಾಣಿಜಯ  ಹಿತಾಷಕಿ್ತ  ಕಾಪಾಡಲು B. ಅಧಿಕಾರ ವಿಷಿರಣೆಗೄ C. ರಾಜಕ್ತೇಯ ವೆಮನಸ್ಸು  ಸೃಷಿ್ಟ ಷಲು  D.ಭಾರತೇಯರನ್ನೃ  ಶೇಷ್ಟಷಲು 

2. ಮದಲನೇ ಆಂಗಿ್ೇ ಮರಾಠ ಯುದೂ  ವೂ ಈ ೄ ಂದದಂದ್ವಗೄ ಅಂತಯ ಗ್ಂಡಿತು 

A. ಬೇಸ್ಸು ನ್ ೄ ಂದ  B. ಸಾಲೆ್ಬಯಿ ೄ ಂದ  C. ಎಕ್ಸು  -ಲ್ಬ-ಚಾಪೆಲ್ ೄ ಂದ  D.ಪಾಂಡಿಚರಿ ೄ ಂದ 

3.  ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಸೆನಯ  ಯ ಸೄೀ ಯಲಿ್ಲ  ' ಲಭಿಸ್ಸತಿದು  ಅತುಯ ನೃ ತ ಹುದ್ು  ಎಂದರೆ 

A. ಚೌಕ್ತದಾರ  B. ಸ್ಸಬೇದಾರ್    C. ಕೊತಿಾಲ    D. ಶಿರಸಿೄದಾರ 

4. ಅಮರಸ್ಸಳಯ  ಬಂಡಾಯವು ಮೂಲತ: - - - - ಬಂಡಾಯ 

A. ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಡಾಯ B. ಸಂತಾಲರ ದಂಗೄ  C. ಬೇಡರ ದಂಗೄ   D. ರೈತರ ಬಂಡಾಯ 

5. ಪಾರ ಥಿನಾ ಷಮಾಜದ ಸಾೀ ಕ  

A. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೇಸನರಾಯ್  B. ದಯಾನಂದ ಷರಷಿ ತ C. ಆತಮ ರಾಮ ಪಾಂಡುರಂಗ  D. ಸಿಾರ್ಮ ವಿವಕಾನಂದ 

 6. 1857 ರ  ದಂಗೄಯ ಷಮಯದಲಿ್ಲ  ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೃ  ಕೊಂದರು 

A. ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ  B. ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್    C. ತಾತಾಯ ಟೇಪಿ   D. ಲ್ಬಲ್ಬ ಲಜತ ರಾಯ್ 

7. ಭಾರತೇಯ ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಕಾಂಗೄರ ಸ್ ನ ಸಾೀ ಕರು 

A. ಸ್ಸರಂದರ ನಾಥ ಬ್ಯಯ ನರ್ಜಿ  B. ಎ. ಒ . ಹ್ಯಯ ಮ್   C. ಅನಿಬೆಸೄಂಟ್    D. ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ 

 8. ಈ ಕಾಯ್ದು ಯ ವಿರುದೂ  ಜಲ್ಲಯನ್ ವಾಲ್ಬಬ್ಯಗ್ ಸತಾಯ ಕಾಂಡ ನಡೆಯಿತು 

A. ರೆಗ್ಯಯ ಲೇಟಿಂಗ್   B.  ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ   C.   ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದು   D.  ಚಾರ್ಿರ್ ಆಕಿ್ಸ  

9. ಭಾರತದ ರ ಥಮ ಗೃಸಮಂತರ  

A.  ಜವಾಸರ್ ಲ್ಬಲ್ ನೆಸರು B.   ರಾಜಂದರ  ರ ಸಾದ್  C.   ಡಾ.ಬ್ರ.ಆರ್.  ಅಂಬೇಡಕ ರ್  D.   ಷದಾಿರ್ ಲಿಭಬ್ಯಯಿ ಟೇಲ್ 

10. ಧಮಿದ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ ಷಿ ಹಿತಾಷಕಿ್ತ  ಬೆಳೆಸ್ಸಕೊಂಡು ನೆಲೆಯಲಿೆೇ ಷಮಾಜದ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೃ  ಹಿೇಗೄನ್ನೃ ರು 

A. ಕೊೇಮುವಾದ  B.   ಪಾರ ದೇಶಿಕವಾದ C.   ಷಮಾಜವಾದ    D.   ಷಮತಾವಾದ 

 11. ವಿವಿದ ಯಾವುದೇ ಬಣಕ್ಕಕ  ಸರದ್ ಇರು ನಿೇತ 

A. ವಿದೇಶಂಗ ನಿೇತ  B.   ಅಲ್ಲಿ  ನಿೇತ  C.   ಪಂಚಶಿೇಲ ತತಿ   D.   ಣಿಭೇದ ನಿೇತ 

 12. ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಶಂತ ಮತಿು  ಸೌಹಾದಿತೆಯ ಕುರಿತು ನಮಮ  ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ವಿಧಿಯಲಿ್ಲ  ತಳಿಷಲ್ಬಗಿದ್ 

A. 32 ನೇ   B.   42 ನೇ  C.   51 ನೇ   D.    72 ನೇ 

13. ಈ ದ್ವನನ್ನೃ  ನಾವು ಮಾನ ಸಕುಕ ಗಳ ದ್ವನ ಎಂದು ಆಚರಿಸ್ಸತಿೆೇವೄ 

A. ಡಿಸೄಂಬರ್ 10   B.   ಡಿಸೄಂಬರ್ 15  C.   ಡಿಸೄಂಬರ್ 5   D.   ಡಿಸೄಂಬರ್ 31 

14. ವಿವಿಸಂಸೄೀ ಯ ಈಗಿನ ರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶಿಿ 

A. ಯು ಥಂಟ್   B.   ಕೊೇಫಿ ಅನಾೃ ನ್   C.   ಬ್ಯನ್ ಕ್ತ ಮೂನ್   D.   ಗಟೆರಸ್ ಅಂಟೇನಿಯೇ 

 15. ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಾಿಜನಿಕ ಷಿ ತಿಾಗಬೇಕು ಎಂದು ರ ತಪಾದ್ವಸ್ಸದರು 

A. ಡಾ. ಬ್ರ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ ರ B.   ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ C.   ಜೇತಬ್ಯಪುಲೆ  D.   ಸಾವಿತರ ಬ್ಯಯಿ ಫುಲೆ 

16. ವೆದಯ ಕ್ತೇಯ ಸಂಸೄೀ ಯನ್ನೃ  ಈ ಲಯಕ್ಕಕ  ಉದಾಸರಿಷಬಹುದು 

A. ಅಸಂಘಟಿತ ಲಯ B.   ಸಂಘಟಿತ ಲಯ C.   ಕಾರ್ಮಿಕ ಲಯ  D.   ಸಂಭಾನೆಯ ರಹಿತ ಲಯ 

17. ಮಹಿಳಾ ಚಳುಳಿಯ ಉದ್ು ೇವ 

A. ಣಿ ತಾರತಮಯ ದ ವಿರುದೂ     B.   ಕೊೇಮುಗಲಭೆಯ ವಿರುದೂ  

C.   ಪುರುಶ ಪಾರ ಧಾನಯ ದ ಅಷಮಾನತೆಯ ವಿರುದೂ   D.   ರಿಷರ ನಾವದ ವಿರುದೂ  

18. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ರ ಕಾರ ಬ್ಯಲಕಾರ್ಮಿಕ ಎಂದರೆ 

        A.   18 ಶಿ ಯೇರ್ಮತಯಳಗಿನ ದುಡಿಮೆಗೄ ಳರಿ್ ರು B.   15 ಶಿ ಯೇರ್ಮತಯಳಗಿನ ದುಡಿಮೆಗೄ ಳರಿ್ ರು 

 C.   16 ಶಿ ಯೇರ್ಮತಯಳಗಿನ ದುಡಿಮೆಗೄ ಳರಿ್ ರು D.   14.  ಶಿ ಯೇರ್ಮತಯಳಗಿನ ದುಡಿಮೆಗೄ ಳರಿ್ ರು 

19 . ಪೂಿ ಘರಿ್  ಮತಿು  ಶಿಿ ಮ ಘರಿ್  ಸಂಧಿಸ್ಸ ಷೀ ಳ 

ನಿೇಲಗಿರಿ   B.   ಅಣ್ಣಾ ಮಲೈ  C.   ಗ್ಯರುಶಿಖರ   D.     ಆನೈಮುಡಿ 

20. ಬೇಸ್ಸಗೄಯಲಿ್ಲ  ಆಗ್ಯ ರಿಷರಣ ಮಳೆಯನ್ನೃ  ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ  ಹಿೇಗೄನ್ನೃ ರು 

A. ಆಂಥೇಸ್   B.   ಕಾಫಿ ಹ್ಯ ಮಳೆ C.   ಕಾಲಬೈಸಾಕ್ತ    D.   ಮಾವಿನ ಹಯಿು  
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 21. ಕ್ಕಂಪು ಮಣ್ಣಾ  ಉತೄ ತಿಗೄ ಕಾರಣವಾಗ್ಯ ರ ಕ್ತರ ಯ್ದ 

A. ನದ್ವಗಳ ಮೆಕಕ ಲು ಕಣಗಳ ಸಂಚಯನ   B.   ಬಸಾಲಿ್  ಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥಲ್ಲೇಕರಣ 

        C.   ಜೈವಿಕ ಸಿ್ಸಗಳ ಕೊಳೆಯುವಿಕ್ಕಯಿಂದ   D.   ಗಾರ ನೈಟ್, ನಿೇಸ್, ಮತಿು  ಇತರೆ ಷ ಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥಲ್ಲೇಕರಣ 

22. ಶಿದ ಎಲಿ್ಬ  ಅಧಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಷದಾ ಸಸ್ಸರಾಗಿರು ಕಾಡುಗಳು 

A. ಉಶಾ ಲಯದ ಎಲೆ ಉದುರಿಸ್ಸ ಕಾಡುಗಳು  B.   ಉಶಾ ಲಯದ ನಿತಯ ಸರಿದಿ ಣಿ ಕಾಡುಗಳು 

        C.   ಿತ ಕಾಡುಗಳು     D.    ಮಾಯ ಂಗ್ರ ೇ ಕಾಡುಗಳು 

 23. ಭಾರತದ ಮರಿ್  ಮದಲ ವಿವಿದೇದ್ು ೇವ ನದ್ವ ಕಣಿವೄ ಯೇಜನೆ 

A. ದಾಮೇದರ ನದ್ವ ಕಣಿವೄ ಯೇಜನೆ   B.   ಬ್ಯಕಾರ ನಂಗಲ್ ನದ್ವ ಕಣಿವೄ ಯೇಜನೆ 

       C.   ಹಿರಾಕುಡ್ ನದ್ವ ಕಣಿವೄ ಯೇಜನೆ   D.    ನಾಗಾರ್ಜಿನ ಸಾಗರ ಯೇಜನೆ 

 24. ಮುಂಗಾರು ಮತಿು  ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಋತುಗಳ  ನಡುಣ ಋತುನ್ನೃ  ಹಿೇಗೄನ್ನೃ ರು. 

A. ಜಡ್ ಬೇಸಾಯ  B.    ಣ ಬೇಸಾಯ  C.    ಆದರ ಿ ಬೇಸಾಯ  D.   ಸಾಂದರ  ಬೇಸಾಯ 

25 . ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಹೆದಾು ರಿಗಳನ್ನೃ  ನಿರ್ಮಿಸ್ಸ ಹಾಗೂ ನಿಿಹಿಸ್ಸ ಜವಾಬ್ಯು ರಿ ಹಂದ್ವರುವುದು 

A. ಭಾರತದ ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಹೆದಾು ರಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ   B.   ರಾಜಯ  ಲೇಕೊೇಯೇಗಿ ಇಲ್ಬಖೆ 

C.   ರ್ಜಲಿ್ಬ  ಪಂಚಾಯತ್     D.   ಕಂದರ  ಲೇಕೊೇಯೇಗಿ ಇಲ್ಬಖೆ 

26. ಭಾರತದ ಹೆಬೆ್ಯ ಗಿಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಬಗ್ಯ ಬಂದರು 

A. ಕಾಂಡಿಾ    B.    ನಮಂಗಳೂರು  C.   ಕೊೇಲಕ ತಿಾ    D.   ಮುಂಬಯಿ 

 27. ಬ್ಯಕ್ಕು ೈಟ್ ಅದ್ವರನ್ನೃ  ರ ಮುಖ ಕಚಾಾ  ಸಿ್ಸನಾೃ ಗಿ ಉಯೇಗಿಸ್ಸ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

A) ಅಲ್ಯಯ ರ್ಮನಿಯಂ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ     B.    ಕಬೆ್ರ ಣ ಮತಿು  ಉಕ್ತಕ ನ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ    C.    ಎಲೆಕಿ್ತ ರಕಲ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ      D.    ಕಾಗದ ಮತಿು  ಬಟಿೆ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

 28.ಭಾರತದ ಅರಣ್ಣಯ ಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

A. ಕಾಗದದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ  B.   ಬಟಿೆ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ  C.   ಕಬೆ್ರ ಣ ಮತಿು  ಉಕ್ತಕ ನ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ  D.   ಷಕಕ ರೆ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

 29. ಷಕಕ ರೆ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಯು ಂದು 

A. ಖನಿಜ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ B.   ಕೃಷ್ಟ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ  C.  ಜಾಾ ನಾಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ  D.   ಅರಣ್ಣಯ ಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

 30. ಭೂ ಚಿಪಿೄ ನಲಿ್ಲ  ಆಗ್ಯ ರಭಷವಾದ ಕಂನ 

A. ಭೂಕುಸ್ಸತ  B.   ರ ವಾಸ  C.   ಭೂಕಂನ   D.   ಸ್ಸನಾರ್ಮ 

 31. ಂದು ಶಿದಲಿ್ಲ  ಉತಾೄ ದ್ವಸ್ಸದ ಷರಕು-ಸವೄಗಳ ಟಿ್ಟ  ಮೌಲಯ  

A. ತಲ್ಬರಮಾನ  B.   ಖರಿೇದ್ವ ಸಾಮಥಯ ಿ C.   ಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ವೂ  ಸೂಚಿ D.   ನೈಜ ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ರಮಾನ 

 32. ಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ವೂ  ಸೂಚಯ ಂಕದ ಮಾನದಂಡಗಳು 

A. ಐಷಾರಾರ್ಮ ರ್ಜೇನ, ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಭದರ ತೆ, ಷಿ ಚಾ  ರಿಷರ   B.   ಉತಿಮ ಆಹಾರ, ಬಟಿೆ , ಶುದೂ  ಕುಡಿಯು ನಿೇರು 

C.   ಆರೇಗಯ ,  ಶಿಕ್ಷಣ, ರಮಾನ      D.   ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಭದರ ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತಿಮ ಆಹಾರ 

 33. ಭಾರತದ ನೈಜ ಅಭಿವೃದ್ವೂ  ಎಂದರೆ ಅದು 'ಗಾರ ಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ವೂ ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು 

A. ಅಂಬೇಡಕ ರ್  B.   ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ  C.   ಜವಾಸಲ್ಬಿಲ್ ನೆಸರು  D.   ಸ್ಸಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೇಸ್ 

34. ಬ್ಯಯ ಂಕ್ತನಲಿ್ಲ  ದ್ವನಕ್ಕಕ  ಎಷಿ್ಟ  ಬ್ಯರಿಯಾದರೂ ಯ ಸರಿಷಬಹುದಾದ  ಖಾತೆ 

A. ಚಾಲಿ್ಲ  ಖಾತೆ B.   ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ  C.   ಆತಿ ಠೇಣಿ ಖಾತೆ  D.   ನಿಶಿಿ ತ ಠೇಣಿ ಖಾತೆ 

35. 'ಬ್ಯಯ ಂಕುಗಳ ಬ್ಯಯ ಂಕು ' ಎಂದು ಕರೆಸ್ಸಕೊಂಡಿರುವುದು 

A. ನಬ್ಯಡ್ಿ  B.   ಭಾರತೇಯ ಸಿೄ ೇಟ್ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ C.   ಅಪೆಕ್ಸು  ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ   D.   ಭಾರತೇಯ ರಿಷರ್ವಿ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ 

 36. 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಾ ಗಿದುು  ಂದು ಕೊೇಟಿ ರೂಪಾಯಿರೆಗಿನ ಮೌಲಯ ದ ಗಾರ ಸಕ ದೂರುಗಳನ್ನೃ  ಈ ಆಯೇಗಕ್ಕಕ  ಷಲಿ್ಲಷಬಹುದು 

A. ರ್ಜಲಿ್ಬ  ವದ್ವಕ್ಕ B.   ರಾಜಯ  ಆಯೇಗ  C.   ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಆಯೇಗ  D.    ರ್ಜಲಿ್ಬ  ಸ್ಸವಿಲ್ ನಾಯ ಯಾಲಯ  

 37. ಇಂಡಿಗ್ೇ ಬೆಳೆಗಾರರ ರವಾಗಿ ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿೇರ್ಜಯರು ನಡೆಸ್ಸದ ಷತಾಯ ಗರ ಸ 

A. ಖೇಡ ಷತಾಯ ಗರ ಸ  B.   ಬ್ಯದೇಿಲ್ಲ ಷತಾಯ ಗರ ಸ  C.   ಚಂಪಾರಣಯ  ಷತಾಯ ಗರ ಸ  D.   ಉಪಿೄ ನ ಷತಾಯ ಗರ ಸ 

 38. ಕನಾಿರ್ಕದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಅಷಮತೇಲನನ್ನೃ  ಹೇಗಲ್ಬಡಿಸ್ಸ ಉದ್ು ೇವದ್ವಂದ 2002ರಲಿ್ಲ  ರಚಿತವಾದ ಷರ್ಮತ  

A. ಡಿ ಎಂ ನಂರ್ಜಂಡೄ  ಷರ್ಮತ      B.   ದೇರಾಜ ಅರಸ್ಸ ಷರ್ಮತ     C.   ಕ್ಕಂಗಲ್ ಸನ್ನಮಂತಯಯ  ಷರ್ಮತ     D.   ಕ್ಕ. ಸ್ಸ. ರೆಡಿಿ  ಷರ್ಮತ 

39. 'ಫಾಿಡ್ಿ ಬಿ್ಯಕ್ಸ' ಕ್ಷದ ಸಾೀ ಕರು 

A. ಜವಾಸಲ್ಬಿಲ್ ನೆಸರು B.   ಮಹಾತಮ ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ       C.   ಮೇತಲ್ಬಲ್ ನೆಸರು   D.   ಸ್ಸಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೇಸ್ 

 40. ಗ್ೇವಾ ಷಿ ತಂತರ  ರಾಜಯ ವಾಗಿ ಅಸಿ್ಸತಿ ಕ್ಕಕ  ಬಂದ ಶಿ 

A. 1984   B.   1981  C.   1985               D.    
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B. ಸರಿ ಉತು ರಗಳು  

1. A. ವಾಣಿಜಯ  ಹಿತಾಷಕಿ್ತ  ಕಾಪಾಡಲು 

2. B. ಸಾಲೆ್ಬಯಿ ೄ ಂದ 

3. B. ಸ್ಸಬೇದಾರ್ 

4. D. ರೈತ ಬಂಡಾಯ 

5 .B. ದಯಾನಂದ ಷರಷಿ ತ 

6. A. ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ 

7. B. ಎ ಒಂ ಹ್ಯಯ ಮ್  

8. C. ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದು   

9. D. ಷದಾಿರ್ ಲಿಭಭಾಯಿ ಟೇಲ್  

10. A. ಕೊೇಮುವಾದ  

11.B.  ಅಲ್ಲಿ  ನಿೇತ  

12.C. 51ನೇ ವಿಧಿ  

13. A. ಡಿಸೄಂಬರ್ 10  

14. D. ಗಟೆರಸ್ ಆಂಟೇನಿಯ  

15. A. ಡಾ. ಬ್ರ ಆರ್ ಅಂಬೇಡಕ ರ್  

16. A. ಸಂಘಟಿತ ಲಯ  

17. C. ಪುರುಶ ಪಾರ ಧಾನಯ ದ ಅಷಮಾನತೆಯ ವಿರುದೂ   

18. D. 14 ಶಿ ಯೇರ್ಮತಯಳಗಿನ ದುಡಿಮೆಗೄ ಳರಿ್ ರು  

19. A. ನಿೇಲಗಿರಿ  

20. C. ಕಾಲಬೈಸಾಕ್ತ  

21.D. ಗಾರ ನೈಟ್ ನಿೇಸ್ ಮತಿು  ಇತರ ಷ ಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥಲ್ಲೇಕರಣ  

22.B. ಉಶಾ ಲಯದ ನಿತಯ ಸರಿದಿ ಣಿ ಕಾಡುಗಳು  

23.A. ದಾಮೇದರ ನದ್ವ ಕಣಿವೄ ಯೇಜನೆ 

24.A. ಜಡ್ ಬೇಸಾಯ  

25.A. ಭಾರತದ ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಹೆದಾು ರಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ  

26.D. ಮುಂಬಯಿ  

27.A.ಅಲುಯ ರ್ಮನಿಯಮ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ  

28.A.ಕಾಗದದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ  

29.B. ಕೃಷ್ಟ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ  

30.C. ಭೂಕಂನ  

31.D. ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ರಮಾನ  

32.C. ಆರೇಗಯ , ಶಿಕ್ಷಣ, ರಮಾನ  

33. B. ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ  

34.A. ಚಾಲಿ್ಲ   ಖಾತೆ  

35.D. ಭಾರತೇಯ ರಿಷರ್ವಿ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ  

36.A. ರ್ಜಲಿ್ಬ  ವದ್ವಕ್ಕ 

37.C.ಚಂಪಾರಣಯ  ಷತಾಯ ಗರ ಸ 

38.A.ಡಿ ಎಂ ನಂರ್ಜಂಡೄ  ಷರ್ಮತ  

39.D. ಸ್ಸಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೇಸ್  

40.D.1987  
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ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

ಉನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ. 

ವಿಷಯ-ಸಮಾಜ  ವಿಜ್ಞಾ ನ   ಬಹು ಆಯೆ್ಕ  ಆಧಾರಿತ  ಮಾದರಿ ರ ಶೆ್ನ  ತಿರ ಕೄ-2     ವಿಷಯ ಸಂಕತ-85 

ಸಮಯ 60 ನಿಮಿಷಗಳು       2020-21         ಗರಿಷಠ  ಅಂಕಗಳು-40 

 

ಈ ಕೄಳಗಿನ ರ ತಿಯಂದು ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ / ಅಪೂಣೇ ಹೇಳಿಕೄಗಳಿಗೆ ನಾಲೆ್ಕ  ಆಯೆ್ಕ ಗಳನೆ್ನ  ನಿೋಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಾ  ಸರಿಯಾದ 

ಉತು ರರ್ನೆ್ನ  ಆರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನಿೋಡಿರುರ್ ಉತು ರ ತಿರ ಕೄ ಒ.ಎಂ.ಆರ್ ನಲ್ಲಾ  ಸರಿಯಾದ ಆಯೆ್ಕಯನೆ್ನ  ಕಪ್ಪು  / ನಿೋಲ್ಲ ಬಾಲ್  ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನೆ್ನ  

ನಿಂದ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರಿ 

1. ಯುರೇಪಿನ  ವಾಯ ಪಾರದ ಹೆಬೆ್ಯ ಗಿಲು 

    A. ಇರ್ಲ್ಲ   B. ಕಾನ್ು  ಟಂಟಿನೇಲ್ ನಗರ   C. ಸೄೄ ೇನ್  D. ಪೇರ್ಚಿಗಲ್ 

2. ಬೆಸ್ಸು ನ್ ೄ ಂದಕ್ಕಕ  ಷಹಿ ಹಾಕ್ತದ ಮರಾಠರ ಪೇಶಿ್ವ  

   A. ಎರಡನೇ ಬ್ಯರ್ಜರಾರ್ವ   B. ನಾರಾಯಣರಾರ್ವ  C. ರಘುನಾಥರಾರ್ವ   D. ಮಾಧರಾರ್ವ 

3. ನಾಗರಿಕ ಸವಾ ಯ ಸೄೀ ಯನ್ನೃ  ಜಾರಿಗೄ ತಂದನ್ನ 

   A. ಮೆಕಾಲೆ   B. ವಿಲ್ಲಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ಸ  C. ವಾರನ್ ಹೇಸಿ್ಸ ಂಗ್ು  D. ಲ್ಬಡ್ಿ ಕಾನ್ಿ ವಾಲ್ಲೇಸ್ 

4. ಎರಡನೇ ಆಂಗಿ್ೇ-ಮೈಸೂರು ಯುದೂ ವು ಈ ೄ ಂದದಂದ್ವಗೄ ಕೊನೆಗ್ಂಡಿತು 

   A. ಮದಾರ ಸ್ ೄ ಂದ   B. ಮಂಗಳೂರು ೄ ಂದ       C. ಶಿರ ೇರಂಗರಿ್ ಣ ೄ ಂದ D. ಲ್ಬಹೇರ್ ೄ ಂದ 

5. ಷತಾಯ ಥಿ ರ ಕಾವ ಗರ ಂಥನ್ನೃ  ರಚಿಸ್ಸದರು 

   A. ದಯಾನಂದ ಷರಷಿ ತ      B. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೇಸನ್ ರಾಯ್ 

   C. ಜಯ ೇತ ಬ್ಯಪುಲೆ      D. ಸಿಾರ್ಮ ವಿವಕಾನಂದರು 

6. 1857ರ ದಂಗೄಯ ಷಮಯದಲಿ್ಲ  ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೃ  ಕೊಂದನ್ನ 

   A. ತಾತಾಯ  ಟೇಪೆ  B. ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್              C. ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ   D. ಝಾನಿು  ರಾಣಿ ಲಕ್್ತ ಮ ೇಬ್ಯಯಿ 

7. ಷಿ ರಾಜಯ  ನನೃ  ಜನಮ ಸ್ಸದೂ  ಸಕುಕ  ಎಂದು ಘೇಷ್ಟಸ್ಸದರು 

   A. ಭಗತ್ ಸ್ಸಂಗ್       B. ಬ್ಯಲಗಂಗಾಧರ ತಲಕರು 

   C. ಚಂದರ ಶೇಖರ ಆಜಾದ್      D. ವಿ.ಡಿ. ಸಾಕಿರ್ 

8. ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನೃ  ರೂಪಿಸ್ಸದ ವೆಷರಾಯ್ 

   A. ಲ್ಬಡ್ಿ ಕಾನಿವಾಲ್ಲಸ್      B. ಡಾಲ್ ಹೌಸ್ಸ 

   C. ಲ್ಬಡ್ಿ ಕಜಿನ್     D. ರಾಬಟ್ಿ ಕಿ್ಕ ೈರ್ವ 

9. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಷರ್ಮತಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು 

   A. ಡಾll ರಾಜಂದರ  ರ ಸಾದ್     B. ಸ್ಸಚೇತಾ ಕೃಲ್ಬನಿ 

   C. ಷದಾಿರ್ ಲಿಭಬ್ಯಯಿ ಟೇಲ್     D. ಡಾll ಬ್ರ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ ರ್ 

10. ಭಾರತದ ಉಕ್ತಕ ನ ಮನ್ನಶಯ  ಎಂದು ಖಾಯ ತರಾಗಿದು ರು 

   A. ಷದಾಿರ್ ಲಿಭಬ್ಯಯಿ ಟೇಲ್     B. ಭಗತ್ ಸ್ಸಂಗ್ 

   C. ಅಬುಲ್ ಕಲ್ಬಂ ಆಜಾದ್     D. ಸ್ಸಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೇಸ್ 

11. ಭಾರತೇಯ ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಸನೆಯಲಿ್ಲ (INA) ಝಾನಿು  ರೆರ್ಜಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತಿ  ಹಿಸ್ಸದು ರು 

   A. ಸ್ಸಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೇಸ್     B. ರಾಸ್ ಬ್ರಹಾರಿ ಬೇಸ್ 

   C. ಕಾಯ ಿ ನ್ ಲಕ್್ತ ಮ ೇ ಸೄಸಗಲ್     D. ಝಾನಿು  ರಾಣಿ ಲಕ್್ತ ಮ ೇಬ್ಯಯಿ 

12. ಬ್ರರ ಟಿಶರು ಭಾರತ ಬ್ರಟಿ್ಟ  ಹೇಗ್ಯವಾಗ ದೇವದಲಿ್ಲದು  ಸಂಸಾೀ ನಗಳ ಸಂಖೆಯ  

   A. 552   B. 562   C. 572    D. 582 

13. ಸಂಗ್ಳಿಿ  ರಾಯಣಾ ನನ್ನೃ  ಗಲಿ್ಲಗರಿಸ್ಸದ ಷೀ ಳ 

   A. ನಂದಗಢ  B. ಕ್ತತಿ್ತರು  C. ಬೈಲಹಂಗಲ   D. ಸಂಗಾವಿ 

14. ಕನಾಿರ್ಕದಲಿ್ಲ  ಭರ ಷಿಾಚಾರ ನಿಯಂತರ ಷಲು ಸಾೀ ಪಿಷಲ್ಬದ ಸಂಸೄೀ  

   A. ಕನಾಿರ್ಕ ಲೇಕಸವಾ ಆಯೇಗ    B. ಕಂದರ  ಲೇಕಸವಾ ಆಯೇಗ 

   C. ಲೇಕಪಾಲ       D. ಲೇಕಾಯುಕಿ  

15. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಂಗ ನಿೇತಯನ್ನೃ  ವಿಶೇಶವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಸದರು 

   A. ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ       B. ಲ್ಬಲ್ ಬಸದೂು ರ್ ಶಸಿ್ಸ ರ 

   C. ಜಸರಲ್ಬಲ್ ನೆಸರು      D. ಷದಾಿರ್ ಲಿಭಭಾಯಿ ಟೇಲ್ 

16. 1962 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕರ ಮಣ ಮಾಡಿದ ದೇವ 

   A. ಪಾಕ್ತಸಿಾನ  B. ಚಿೇನಾ  C. ಅಮೆರಿಕಾ  D. ರಷಾಯ  

17. ಮಾನ ಸಕುಕ ಗಳ ದ್ವನನ್ನೃ  _______ ರಂದು ಆಚರಿಸ್ಸತಿೆೇವೄ 

   A. ಅಕಿೊ ೇಬರ್ 10     B. ನವೄಂಬರ್ 10 

   C. ಡಿಸೄಂಬರ್ 10       D.  ಅಕಿೊ ೇಬರ್ 24 

18. ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಕಂದರ  ಕಛೇರಿ ಇರು ಷೀ ಳ 

   A. ನೆದಲೆಿಂಡ್ ನ ಹೇಗ್   B. ನ್ಯಯ ಯಾಕಿ      C. ಪಾಯ ರಿಸ್   D. ರೇಮ್ 

19. ಅಷೄ ೃವಯ ತಾ ಅರಾಧ ಕಾಯ್ದು  ಜಾರಿಗೄ ಬಂದ ಶಿ 

   A. 1955  B. 1956   C. 1975   D. 1989 

20. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಘಟಿತ ಲಯಕ್ಕಕ  ಸರಿಲಿದ ಗ್ಯಂಪು 
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   A. ಶಿಕ್ಷಕರು     B. ವೆದಯ ರು   C. ಕರಿ್ ಡ ಕಟಿ್ಟ  ಕಾರ್ಮಿಕರು  D. ಕ್ತೇಲರು 

21. ನಮಿದಾ ಬಚಾವೇೇ ಆಂದೇಲನದ ನೇತೃತಿ  ಹಿಸ್ಸದು ರು 

   A. ಮೇಧಾ ಪಾರ್ಕ ರ್      B. ಡಾll ಶಿರಾಮ ಕಾರಂತರು 

   C. ಕುಸ್ಸಮಾ ಸೇರಬ      D. ಸ್ಸಂದರಲ್ಬಲ್ ಬಹುಗ್ಯಣ 

22. ಮಕಕ ಳ ದುಡಿಮೆಯನ್ನೃ  ನಿಷೇಧಿಸ್ಸದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 

   A. 21ನೇ ವಿಧಿ   B. 24 ನೇ ವಿಧಿ   C. 29 ನೇ ವಿಧಿ   D. 30 ನೇ ವಿಧಿ 

23. ಪೂಿ ಘರಿ್ ಗಳು ಶಿಿ ಮ ಘರಿ್ ಗಳನ್ನೃ  ಸಂಧಿಸ್ಸ ಷೀ ಳ 

   A. ಗ್ಯರುಶಿಖರ       B. ಆಮಿಕೊಂಡ 

   C. ನಿೇಲಗಿರಿ ಬೆರಿ್ ಗಳು      D. ಳನಿ ಬೆರಿ್ ಗಳು 

24. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಅತ ಹೆರಿ್ಚ  ಉಷಾಾ ಂವ ದಾಖಲ್ಬದ ಷೀ ಳ 

   A. ಗಂಗಾನಗರ   B. ರೂಯಿಿ    C. ಮಾಸ್ಸನ್ ರಾಮ್   D. ಆಗ್ಯಂಬೆ 

25. ಸತಿ  ಬೆಳೆಗೄ ಸೂಕಿವಾದ ಮಣ್ಣಾ  

   A. ಕ್ಕಂಪು ಮಣ್ಣಾ    B. ಕಪುೄ  ಮಣ್ಣಾ   C. ಜಂಬ್ರಟಿಿ ಗೄ ಮಣ್ಣಾ    D. ಿತದ ಮಣ್ಣಾ  

26. ನದ್ವಮುಖಜ ಭೂರ್ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರು ಅರಣಯ  

   A. ನಿತಯ ಸರಿದಿ ಣಿ ಕಾಡುಗಳು      B. ಿತ ಕಾಡುಗಳು 

   C. ಮರುಭೂರ್ಮ ಷಷಯ ಗಿ      D. ಮಾಯ ಂಗ್ರ ೇರ್ವ ಕಾಡುಗಳು 

27. ಭಾರತದ ಮರಿ್  ಮದಲ ವಿವಿದೇದ್ು ೇವ ನದ್ವ ಕಣಿವೄ ಯೇಜನೆ 

   A. ದಾಮೇದರ ನದ್ವ ಕಣಿವೄ ಯೇಜನೆ     B. ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೇಜನೆ 

   C. ತುಂಗಭದಾರ  ಯೇಜನೆ      D. ಕೃಷಾಾ  ಮೇಲು ಂಡೆ ಯೇಜನೆ 

28. ಬೆಳೆ ಮತಿು  ಶುಪಾಲನೆಗಳೆರಡನ್ಯೃ  ಳಗ್ಂಡ ಯ ಸಾಯದ ವಿಧ 

   A. ಸಾಂದರ  ಬೇಸಾಯ  B. ಣಬೇಸಾಯ  C. ರ್ಮವರ  ಬೇಸಾಯ   D. ಆದರ ಿ ಬೇಸಾಯ 

29. ಕನಾಿರ್ಕದ ಹೆಬೆ್ಯ ಗಿಲು 

   A. ಕಾರವಾರ   B. ಬೆಂಗಳೂರು             C. ಮೈಸೂರು   D. ನಮಂಗಳೂರು 

30. ಭಾರತದ ಅರಣಯ  ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

   A. ಕಬೆ್ರ ಣ ಮತಿು  ಉಕ್ತಕ ನ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ     B. ಕಾಗದದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

   C. ಅಲ್ಯಯ ರ್ಮನಿಯಂ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ    D. ಸ್ಸಮೆಂಟ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

31. ಷಮುದರ ತೇರದುದು ಕ್ಕಕ  ಈ ಅರಣಯ  ಬೆಳೆಸ್ಸವುದರಿಂದ ಕಡಲಕೊರೆತನ್ನೃ  ತಡೆಗರಿ್ ಬಹುದು 

   A. ಎಲೆ ಉದುರು ಕಾಡುಗಳು     B. ಮರುಭೂರ್ಮ ಷಷಯ ಗಿ 

   C. ಿತ ಕಾಡುಗಳು      D. ಮಾಯ ಂಗ್ರ ೇರ್ವ ಅರಣಯ ಗಳು 

32. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಮರಿ್  ಮದಲ್ಲಗೄ ರೈಲು ಮಾಗಿನ್ನೃ  ಈ ನಗರಗಳ ನಡುವೄ ನಿರ್ಮಿಷಲ್ಬಯಿತು 

   A. ಬ್ಯಂಬೆ ಮತಿು  ಥಣೆ      B. ಕೊಲಕ ತಿಾ  ಮತಿು  ರಾಣಿಗಂಜ್ 

   C. ಮದಾರ ಸ್ ಮತಿು  ಅಕೊಿನಾಮ್     D. ಚೆನೆೃ ೈ ಮತಿು  ಬೆಂಗಳೂರು 

33. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಬು ಣಕ್ಕಕ  ನಿೇಡಲ್ಬಗಿರು ಹೆಷರು 

   A. ಲ್ಬಲ್ ಬಸದೂು ರ್ ಶಸಿ್ಸ ರ ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಬು ಣ 

   B. ಇಂದ್ವರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಬು ಣ 

   C. ಛತರ ತ ಶಿವಾರ್ಜ ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಬು ಣ 

   D. ಕ್ಕಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಬು ಣ 

34. ಂದು ಶಿದಲಿ್ಲ  ಉತಾೄ ದ್ವಸ್ಸದ ಷರಕು ಸವೄಗಳ ಮೌಲಯ ವ ______ 

   A. ರ್ಜೇನ ಮರಿ್    B. ರ್ಜೇವಿತಾಧಿ              C. ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ರಮಾನ   D. ತಲ್ಬ ರಮಾನ 

35. ಭಾರತದ ನೈಜ ಅಭಿವೃದ್ವೂ  ಎಂದರೆ ಗಾರ ಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ವೂ  ಎಂದು ಹೇಳಿದರು 

   A. ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ      B. ಡಾll ಬ್ರ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ ರ್ 

   C. ಇಂದ್ವರಾಗಾಂಧಿ       D. ಅಮತಯ ಿ ಸನ್ 

36. ಸಂವಿಧಾನದ 73ನೇ ತದುು ಡಿ ಯಂತೆ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ______ ಹಂತದ ಪಂಚಾಯಿತಗಳು ಅಸಿ್ಸತಿ ಕ್ಕಕ  ಬಂದ್ವವೄ 

   A. 4 ಹಂತ   B. 2 ಹಂತ              C. 5 ಹಂತ   D. 3 ಹಂತ 

37. ವಿದಾಯ ಥಿಗಳು ತೆರೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ ಖಾತೆಯ ವಿಧ 

   A. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ   B. ಚಾಲಿ್ಲ  ಖಾತೆ        C. ಆತಿ ಠೇಣಿ ಖಾತೆ   D. ನಿಶಿಿ ತ ಠೇಣಿ ಖಾತೆ 

38. ಬ್ಯಯ ಂಕುಗಳ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ 

   A. ಸಿೄ ೇಟ್ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ   B. ಭಾರತೇಯ ರಿಜರ್ವಿ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ 

   C. ಷಸಕಾರಿ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ    D. ವಾಣಿಜಯ  ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ 

39. ಗಾರ ಸಕ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಣ ಕಾಯ್ದು ಯನ್ನೃ  ಜಾರಿಗೄ ತಂದ ಶಿ 

   A. 1976   B. 1962   C. 1965   D. 1986 

40. ಇರು ಮಾರುಕಟಿೆಯ ರಾಜ 

   A. ಉತಾೄ ದಕರು   B. ಗಾರ ಸಕರು  C. ವಿತರಕರು  D. ಮಾರಾರ್ಗಾರ 

  

 
 

 

  



 

 

ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ 

ಮಾದರಿ ಉತು ರಗಳು 

1. B. ಕಾನ್ು  ಟಂಟಿನೇಲ್ ನಗರ 

2. A. ಎರಡನೇ ಬ್ಯರ್ಜರಾರ್ವ  

3. D. ಲ್ಬಡ್ಿ ಕಾರನ್ ವಾಲ್ಲೇಸ್ 

4. B. ಮಂಗಳೂರು ೄ ಂದ  

5. A. ದಯಾನಂದ ಷರಷಿ ತ  

6. C. ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ  

7. B. ಬ್ಯಲಗಂಗಾಧರ ತಲಕರು 

8. C. ಲ್ಬಡ್ಿ ಕಜಿನ್ 

9. D. ಡಾll ಬ್ರ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ ರ್ 

10. A. ಷದಾಿರ್ ಲಿಭಬ್ಯಯಿ ಟೇಲ್ 

11. C. ಕಾಯ ಿ ನ್ ಲಕ್್ತ ಮ  ಸೄಸಗಲ್ 

12. B. 562 

13. A. ನಂದಗಢ 

14. D. ಲೇಕಾಯುಕಿ  

15. C. ಜವಾಸರಲ್ಬಲ್ ನೆಸರು 

16. B. ಚಿೇನಾ 

17. C. ಡಿಸೄಂಬರ್ 10 

18. A. ನೆದಲೆಿಂಡ್ ನ ಹೇಗ್ 

19. A. 1955 

20. C. ಕರಿ್ ಡ ಕಟಿ್ಟ  ಕಾರ್ಮಿಕರು 

21. A. ಮೇಧಾ ಪಾರ್ಕ ರ್ 

22. B. 24 ನೇ ವಿಧಿ 

23. C. ನಿೇಲಗಿರಿ ಬೆರಿ್ ಗಳು 

24. A. ಗಂಗಾನಗರ 

25. B. ಕಪುೄ  ಮಣ್ಣಾ  

26. D. ಮಾಯ ಂಗ್ರ ೇರ್ವ ಕಾಡುಗಳು 

27. A. ದಾಮೇದರ ನದ್ವ ಕಣಿವೄ ಯೇಜನೆ 

28. C. ರ್ಮವರ  ಬೇಸಾಯ 

29. D. ನ ಮಂಗಳೂರು 

30. B. ಕಾಗದದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

31. D. ಮಾಯ ಂಗ್ರ ೇರ್ವ ಅರಣಯ ಗಳು 

32. A. ಬ್ಯಂಬೆ ಮತಿು  ಥಣೆ 

33. D. ಕ್ಕಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ವಿಮಾನ    ನಿಲ್ಬು ಣ 

34. C. ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ರಮಾನ 

35. A. ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ 

36. D. 3 ಹಂತ 

37. A. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ 

38. B. ಭಾರತೇಯ ರಿಜರ್ವಿ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ 

39. D. 1986 

40. B. ಗಾರ ಸಕರು 

 

 

 

 



 

 

ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ 

ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

ಉನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ. 

ವಿಷಯ-ಸಮಾಜ  ವಿಜ್ಞಾ ನ   ಬಹು ಆಯೆ್ಕ  ಆಧಾರಿತ  ಮಾದರಿ ರ ಶೆ್ನ  ತಿರ ಕೄ-3     ವಿಷಯ ಸಂಕತ-85 

ಸಮಯ 60 ನಿಮಿಷಗಳು       2020-21         ಗರಿಷಠ  ಅಂಕಗಳು-40 

 

ಈ ಕೄಳಗಿನ ರ ತಿಯಂದು ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ / ಅಪೂಣೇ ಹೇಳಿಕೄಗಳಿಗೆ ನಾಲೆ್ಕ  ಆಯೆ್ಕ ಗಳನೆ್ನ  ನಿೋಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಾ  ಸರಿಯಾದ 

ಉತು ರರ್ನೆ್ನ  ಆರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನಿೋಡಿರುರ್ ಉತು ರ ತಿರ ಕೄ ಒ.ಎಂ.ಆರ್ ನಲ್ಲಾ  ಸರಿಯಾದ ಆಯೆ್ಕಯನೆ್ನ  ಕಪ್ಪು  / ನಿೋಲ್ಲ ಬಾಲ್  ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನೆ್ನ  

ನಿಂದ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರಿ 

1.ಅಟೋಮನ್ನ ಟಕೇರು ಕಾನ್ಾ ಟ ಂಟಿನೋಲ್ ನಗರರ್ನೆ್ನ  ರ್ಶಡಿಸಿಕೇಂಡ ರ್ಷೇ 

   A.1453.   B.1543.    C.1343.   D1435 

2. ಲ್ಲಡ್ೇ ವೆಲ್ಲಾ ಸಿಾ  ತನೆ  ಹುದೆೆ ಗೆ ರಾಜಿೋನಾಮೆ ನಿೋಡಿ ಸವ ರ್ದಶಕೆೄ  ಮರಳಲ್ಕ ಕಾರಣ 

    A. ಪಂಜಾಬ್ರನ ಮೇಲೆ ಬ್ರರ ಟಿಶರು ನೇರ ಆಳಿಿಕ್ಕಯನ್ನೃ  ಹೇರಲು ಹರಟಿದುು .  

    B. ಲ್ಬಡ್ಿ ವೄಲಿೆ ಸಿ್ಸಯ ಯುದೂ  ಪಿರ ಯ ನಿೇತಯಿಂದಾಗಿ ಕಂನಿಗೄ ಸಾಲದ ಹರೆ ಹೆಚಿಿ ದು ರಿಂದ.   

    C. ದತಿು  ಮಕಕ ಳಿಗೄ ಉತಿರಾಧಿಕಾರದ ಸಕ್ತಕ ಲಿ  ನಿೇತಯಿಂದಾಗಿ. 

    D. ಎರಡನೇ ಬ್ಯರ್ಜರಾಯ ಷಹಾಯಕ ಸೆನಯ  ದೂ ತ ಯನ್ನೃ  ಪಿೄ ಕೊಂಡಿದು ರಿಂದ 

3. ಭಾರತದಲ್ಲಾ  ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ರ್ಯ ರ್ಸೆ್ಥಯನೆ್ನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದರ್ರು 

    A. ಲ್ಬಡ್ಿ ಕಾನಿವಾಲ್ಲಸ್.   B. ಲ್ಬಡಿ ವೄಲಿೆ ಸಿ್ಸ    C. ಲ್ಬಡ್ಿ ಡಾಲ್ ಹೌಸ್ಸ   D. ಲ್ಬಡ್ಿ ಕಜಿನ್ 

4. ಸುರಪ್ಪರದಲ್ಲಾ  ಬ್ರರ ಟಿಷರು ವಿರುದಧ  ದಂಗೆ ಎದೆ ರ್ರು 

    A.ಚಿಕಕ ವಿೇರ ರಾಜಂದರ .    B. ಸಂಗ್ಳಿಿ  ರಾಯಣಾ   C. ಭಾಷಕ ರರಾರ್ವ    D. ವೄಂಕರ್ೄ  ನಾಯಕ 

5. ಆಯೇ ಸಮಾಜ : ದಯಾನಂದ ಸರಸವ ತಿ :: ಸತಯ ಶೋಧಕ ಸಮಾಜ :--------- 

     A. ಅನಿಬೆಸೄಂಟ್.    B. ಶಿರ ೇ ನಾರಾಯಣ ಗ್ಯರು  C. ಆತಮ ರಾಮ ಪಾಂಡುರಂಗ    D. ಜಯ ೇತ ಬ್ಯ ಫುಲೆ 

6. ಆತಿಮ ೋಯ ಸಭಾ ರ್ನೆ್ನ  ಸೆಾಪಿಸಿದರ್ರು ಯಾರು 

      A.ಎಂ ರ್ಜ ರಾನಡೆ.   B. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೇಸನ್ ರಾಯ್     C. ದಯಾನಂದ ಷರಷಿ ತ   D. ಇ ವಿ ರಾಮಸಿಾರ್ಮ ನಾಯರ್ 

7 ರಾಯಲ್ ಎನಿಫ ೋಲ್ಡ  ಬಂದೂಕಿನ ತ್ತಪಾಕಿ ಬಳಸುವುದನೆ್ನ  ವಿರೋಧಿಸಿ ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನೆ್ನ  ಕೇಂದರ್ರು 

     A.ನಾನಾಸಾಹೇಬ  B. ತಾತಾಯ ಟೇಪಿ   C. ಮಂಗಳಪಾಂಡೆ   D. ಜಾನಿು  ರಾಣಿ ಲಕ್್ತ ಮ ೇಬ್ಯಯಿ 

8. ಈ ಕೄಳಗಿನ ಯಾವುದು 1858 ರ ವಿಕೇಟ ೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ಘೋಷಣೆಯ  ಮುಖ್ಯ  ಅಂಶವಾಗಿ ಇಲ್ಾ  

  A. ಕಂನಿಯು ದೇಶಿಯ ರಾಜರಂದ್ವಗೄ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದು  ೄ ಂದಗಳನ್ನೃ  ಅಂಗಿೇಕರಿಷಲ್ಬಯಿತು.   

  B.  ಪಾರ ದೇಶಿಕ ವಿಷಿರಣೆಯ ನಿೇತಯನ್ನೃ  ಕೈಬ್ರಡಲ್ಬಯಿತು 

  C.  ಕಾನ್ಯನಿನ ಮುಂದ್ ಷಮಾನತೆಯನ್ನೃ  ಘೇಷ್ಟಷಲ್ಬಯಿತು 

  D.  ಭಾರತದ ಯ ಹಾರಗಳ ಕಾಯಿದಶಿಿಗೄ ಭಾರತದ ಯ ಹಾರಗಳ ಜವಾಬ್ಯು ರಿಯನ್ನೃ  ನಿೇಡಲ್ಬಯಿತು 

9. ಸಂತಿು ನ ಸೋರಿಕೄ ಸಿದ್ಧ ಂತರ್ನೆ್ನ  ರ ತಿಪಾದಿಸಿದರ್ರು ಯಾರು 

A. ಗ್ೇಪಾಲಕೃಶಾ  ಗ್ೇಖಲೆ.   B.  ಫಿರೇಜ್ ಷಾ ಮೆಹಿಾ           C. ಡಬಿ್ಲ್ ಯ ಸ್ಸ ಬ್ಯಯ ನರ್ಜಿ          D. ದಾದಾಬ್ಯಯಿ ನರೇರ್ಜ 

10. ಗಿೋತಾ ರಹಸಯ  ಎಂಬ ಗರ ಂಥರ್ನೆ್ನ  ರಚಿಸಿದರ್ರು 

A. ಲ್ಬಲ್ಬ ಲಜತ್ ರಾಯ್.    B.ಬ್ರಪಿನ್ ಮಣ್ಣಾ ಚಂದರ ಪಾಲ್       C.  ಬ್ಯಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ತಲಕ್ಸ   D. ಅರವಿಂದ ಘೇಷ್ 

11. 1929 ರಲ್ಲಾ  ಲ್ಲಹೋರ್ ನಲ್ಲಾ  ನಡೆದ ಭಾರತಿೋಯ ರಾಷ್ಟಟ ರ ೋಯ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ನ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದೆ ರ್ರು 

A. ಜವಾಸಲ್ಬಿಲ್ ನೆಸರು.    B.  ಮೇತಲ್ಬಲ್ ನೆಸರು   C. ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ    D.  ರಾಸ್ ಬ್ರಹಾರಿ ಘೇಸ್ 

12. ಫಾರ್ೇಡ್ೇ ಬಾಾ ಕ್ ಎಂಬ ಕ್ಷರ್ನೆ್ನ  ಸೆಾಪಿಸಿದರ್ರು 

A. ಡಾ. ಬ್ರಆರ್ ಅಂಬೇಡಕ ರ್.   B. ಸ್ಸಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೇಸ್   C.  ಮಸಮಮ ದ್ ಆಲ್ಲ ರ್ಜನಾೃ   D.  .ಡಾ. ರಾಜಂದರ  ರ ಸಾದ್ 

13. ಈ ಕೄಳಗಿನ ಯಾರ್ ತಿದೆು ಡಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಸಂವಿಧಾನಕೆೄ  ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು  ಜ್ಞತಾಯ ತಿೋತ ಎಂಬ ದಗಳನೆ್ನ  ಸೇರಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ 

A.42 ನೇ ತದುು ಡಿ   B.44ನೇ ತದುು ಡಿ   .86ನೇ ತದುು ಡಿ   D.32 ನೇ ತದುು ಡಿ 

14. ಲೋಕಪಾಲ್ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸೆಾನೆ ಮಾಡಿದ ಉದೆೆ ೋಶ 

A. ನಿರುದಯ ೇಗ ನಿವಾರಣೆ B. ಭರ ಷಿಾಚಾರ ನಿಯಂತರ ಣ     C. ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಅಷಮತೇಲನ ನಿವಾರಣೆ D. ಲ್ಲಂಗ ತಾರತಮಯ  ನಿವಾರಣೆ 

15. ನೆಲ್್ ನ್ನ ಮಂಡೇಲ್ಲರರ್ರನೆ್ನ  ಆಫ್ರರ ಕಾದ ಗಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಕ ಕಾರಣ 

A.ಸಾಸತುಶಹಿತಿ  ನ್ನೃ  ವಿರೇಧಿಸ್ಸದು ರಿಂದ   B.ಆಫಿರ ಕಾದ ಸಿಾತಂತರ ಯ ಕಾಕ ಗಿ ಹೇರಾಡಿದರಿಂದ 

C.ಣಿಬೇಧ ನಿೇತಯನ್ನೃ  ಖಂಡಿಸ್ಸದ ರಿಂದ   D.ಆಫಿರ ಕನ್ ನಾಯ ಶನಲ್ ಕಾಂಗೄರ ಸ್ಸು ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದು ರಿಂದ 

16.1971ರಲ್ಲಾ  20ರ್ಷೇಗಳ ಶಂತಿ ಮೈತಿರ  ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರ ು ಂದಕೆೄ  ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ರ್ದಶಗಳು 

A. ಭಾರತ ಮತಿು  ಪಾಕ್ತಸಿಾನ  B. ಭಾರತ ಮತಿು  ಚಿೇನಾ  C. ಭಾರತ ಮತಿು  ಅಮೆರಿಕ     D. ಭಾರತ ಮತಿು  ರಷಾಯ  

17. ವಿಶವ ಸಂಸೆ್ಥ  ಮಾನರ್ ಹಕೆ್ಕ ಗಳನೆ್ನ  ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ರ್ಷೇ 

A.1946   B.1945   C.1944   D.1948 

18. ವಿಶವ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸಚಿರ್ ಸಂಪ್ಪಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ  ಕಾಯೇನಿರ್ೇಹಿಸುತಿು ರುರ್ ಅಂಗಸಂಸೆ್ಥ  



 

 

ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ 

A. ಸಾಮಾನಯ  ಷಭೆ  B. ಭದರ ತಾ ಷರ್ಮತ  C. ದತಿ  ಷರ್ಮತ  D. ಆಥಿಕ ಮತಿು  ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಷರ್ಮತ 

19. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕೆಳ ಮೂಲ್ಭೂತ ಹಕೆ್ಕ  ಎಂದು ಸಾರಲ್ಲದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 

A.21 ಎ  ನೇ ವಿಧಿ  B.45 ನೇ ವಿಧಿ  C.17 ನೇ ವಿಧಿ  D.29 ನೇ ವಿಧಿ 

20. ಶರ ಮವಿಭಜನೆ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು 

A. ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಬದಲ್ಬಣೆ         B. ಆಥಿಕ ಬದಲ್ಬಣೆ           C. ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಷಮಾನತೆ   D. ವಿಶೇಶ ರಿಣಿತ 

21. ನಮೇದ್ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲ್ನದ ನೇತೃತವ ರ್ನೆ್ನ  ರ್ಹಿಸಿದರ್ರು 

A. ಕುಸ್ಸಮ ಸೇರಬ B. ಸ್ಸಂದರ್ ಲ್ಬಲ್ ಬಹುಗ್ಯಣ  C. ಶಿರಾಮ ಕಾರಂತರು  D. ಮೇಧಾ ಪಾರ್ಕ ರ್ 

22. ಕಾಣದ ಹಸಿವು ಎಂದರೆ 

A. ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆ  B. ಪೌಷಿ್ಟ ಕತೆ   C. ಶಿರ ೇಮಂತರಲಿ್ಲ  ಸಸ್ಸವು                   D. ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವುದೂ ಅಲಿ  

23. ದಕೆಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಾ ನ ಅತ್ತಯ ನೆ ತ ಶಿಖ್ರ 

A. ಗ್ಯರುಶಿಖರ  B. ಆಮಿಕೊಂಡ   C. ಅಣೈ ಮುಡಿ    D. ನಂದಾದೇವಿ 

24. ಏಪಿರ ಲ್ ಮತ್ತು  ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾ  ಬ್ರೋಳುರ್ ರಿಸರಣ ಮಳೆಗೆ ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಳದಲ್ಲಾ  ಹಿೋಗೆನೆ್ನ ತಾು ರೆ 

A. ಆಂಧಿೇಸ್  B. ಕಾಫಿಯ ಹ್ಯ ಮಳೆ  C. ಮಾವಿನ ಹಯಿು    D. ಕಾಲಬೈಸಾಕ್ತ 

25. ರ್ೇತ ಮಣ್ಣು  ಉತು ತಿು ಯಾಗುವುದು 

A. ಬಸಾಲಿ್  ಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥೇಲ್ಲೇಕರಣದ್ವಂದ  B. ಷ ಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥೇಲ್ಲೇಕರಣದ್ವಂದ 

C. ನದ್ವಗಳ ಸಂಚನ ಕಾಯಿದ್ವಂದ   D. ಜೈವಿಕ ಸಿ್ಸಗಳ ಕೊಳೆಯುವಿಕ್ಕಯಿಂದ 

26. ಭಾರತದ ಪೂರ್ೇ ಕರಾರ್ಳಿಯ ನದಿಮುಖ್ಜ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಾ  ಕಂಡುಬರುರ್ ಕಾಡುಗಳು 

A. ಉಶಾ ಲಯದ ನಿತಯ ಸರಿದಿ ಣಿದ ಕಾಡುಗಳು  B. ಉಶಾ ಲಯದ ಎಲೆ ಉದುರಿಸ್ಸ ಕಾಡುಗಳು 

C. ಮಾಯ ಂಗ್ರ ೇರ್ವ ಕಾಡುಗಳು    D. ಿತ ಕಾಡುಗಳು 

27. ಆಲ್ಮಟಿಟ  ಮತ್ತು  ನಾರಾಯಣಪ್ಪರ ಅಣೆಕಟ್ಟಟ ಗಳನೆ್ನ  ಈ ನದಿಗೆ ನಿಮಿೇಸಲ್ಲಗಿದೆ 

A. ಗ್ೇದಾರಿ  B. ಮಹಾನದ್ವ  C. ನಮಿದ   D. ಕೃಶಾ  

28. ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಮಳೆ ಬ್ರೋಳುರ್ ರ ರ್ದಶಗಳಲ್ಲಾ  ನಿರಾರ್ರಿಯ ನೆರವಿಲ್ಾ ದೆ ಬೆಳೆಗಳನೆ್ನ  ಬೆಳೆಯುವುದಕೆೄ  

A. ಣಬೇಸಾಯ  B. ಆದರ ಿ ಬೇಸಾಯ C. ಸಾಂದರ  ಬೇಸಾಯ  D. ರ್ಮವರ  ಬೇಸಾಯ 

29. ಭಾರತದಲ್ಲಾ  ಮಟಟ  ಮದಲ್ಲಗೆ ರೈಲ್ಕ ಮಾಗೇರ್ನೆ್ನ  ಈ ಸೆ ಳಗಳ ನಡುವೆ ನಿಮಿೇಸಲ್ಲಯಿತ್ತ 

A. ಕೊಲಕ ತಿಾ  –ರಾಣಿಗಂಜ್ B. ಮದಾರ ಸ್ –ಅಕೊಿನಾಮ್  C. ಮುಂಬೈ  -ಥಣ D. ಚೆನೆೃ ೈ- ಬೆಂಗಳೂರು 

30. ಅರಬಿ್ರ  ಸಮುದರ ದ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ು ಡುರ್ ಬಂದರು ಯಾವುದು 

A. ಕೊಚಿಿ  B. ನಮಂಗಳೂರು  C. ಮುಂಬೈ   D. ನಶೇವಾ 

31.ಈ ಕೆಗರಿಕೄಯು ಅರಣಯ  ಆಧಾರಿತ ಕೆಗರಿಕೄಗೆ ಉದ್ಹರಣೆಯಾಗಿದೆ 

A.ಸತಿ  ಬಟಿೆ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ B. ಕಾಗದದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ C. ಷಕಕ ರೆ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ  D. ಅಲ್ಯರ್ಮನಿಯಂ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

32. ಭಾರತದ ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ನ ವಾಯ ಲ್ಲ 

   A. ಕೊಲಕ ತಿಾ     B. ಮದಾರ ಸ್   C. ಮುಂಬೈ     D.  ಬೆಂಗಳೂರು 

33. ಭಾರತದಲ್ಲಾ  ಉಷು ರ್ಲ್ಯದ ಆರ್ತೇ ಮಾರುತಗಳು ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು 

   A. ಬಂಗಾಳಕೊಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ         B. ಅರಬೆ್ರ  ಷಮುದರ ದಲಿ್ಲ    C. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲಿ್ಲ   D.  ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವುದೂ ಅಲಿ  

34.2011ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ  ಭಾರತದ ಲ್ಲಂಗ ಅನ್ನಪಾತವು 

A.935  B.945  C. 955    D.965 

35. ಭಾರತದಲ್ಲಾ  ಮೂರು ಹಂತದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ತಿದೆು ಡಿಯ ರ ಕಾರ ಅಸಿು ತವ ಕೆೄ  ಬಂದಿವೆ 

A.71ನೇ ತದುು ಡಿ  B.73ನೇ ತದುು ಡಿ  C.86ನೇ ತದುು ಡಿ  D.44ನೇ ತದುು ಡಿ 

36. ಭಾರತದ ನೈಜ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಎಂದರೆ ಅದು ಗರ ಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಎಂದು ಹೇಳಿದರ್ರು 

A. ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ B. ಅಮತಯ ಿಸನ್   C. ದಾದಾಬ್ಯಯಿ ನರೇರ್ಜ D. ಷದಾಿರ್ ಲಿಭಭಾಯಿ ಟೇಲ್ 

37. ಬಾಯ ಂಕಿನಲ್ಲಾ  ದಿನಕೆೄ  ಎಷ್ಟಟ  ಬಾರಿಯಾದರೂ ರ್ಯ ರ್ಹರಿಸಬಹುದ್ದ ಖಾತೆ 

A. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ B. ಚಾಲಿ್ಲ  ಖಾತೆ  C. ನಿಗದ್ವತ ಠೇಣಿ ಖಾತೆ  D. ಆತಿ ಠೇಣಿ ಖಾತೆ 

38. ಬಾಯ ಂಕ್ಕಗಳ ಬಾಯ ಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ು ಡುರ್ ಬಾಯ ಂಕ್ 

A. ವಾಣಿಜಯ  ಬ್ಯಯ ಂಕು B. ಷಸಕಾರಿ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ  C. ರಿಷರ್ವಿ ಬ್ಯಯ ಂಕು  D. ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ವೂ  ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ 

39. ರ ತಿರ್ಷೇ ವಿಶವ  ಗರ ಹಕರ ದಿನರ್ನೆ್ನ  ಎಂದು ಆಚರಿಸುತೆು ೋವೆ 

A. ಜನರಿ 23  B. ಮಾರ್ಚಿ 15   C.ಜೂನ್ 5    D. ಸೄಪಿೆ ಂಬರ್ 5 

40. ರಿಹಾರದ ಮತು  ಂದು ಕೇೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಮತು ದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ರೆ ಅಂತಹರ್ರನೆ್ನ  ಯಾರ್ ಆಯೋಗಕೆೄ  

ಸಲ್ಲಾ ಸಬೇಕ್ಕ 

A. ರ್ಜಲಿ್ಬ  ವದ್ವಕ್ಕ  B. ರಾಜಯ  ಆಯೇಗ       C. ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಆಯೇಗ  D.ಅಂತರರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಆಯೇಗ 

 

  



 

 

ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ 

ಮಾದರಿ ಉತು ರಗಳು 

 

1. A.1453 

2. B.ಲ್ಲಡ್ೇ ವೆಲ್ಲಾ ಸಿಾ ಯ ಯುದಧ  ಪಿರ ಯಾ ನಿೋತಿಯಿಂದ್ಗಿ ಕಂನಿಗೆ ಸಾಲ್ದ ಹರೆ ಹೆಚಿಿ ದೆ ರಿಂದ 

3. A.ಲ್ಲಡ್ೇ ಕಾನೇವಾಲ್ಲಸ್ 

4. D.ವೆಂಕಟು ನಾಯಕ 

5. D.ಜ್ಯ ೋತಿ ಬಾಪ್ಪಲ್ಲ 

6. B.ರಾಜ್ಞರಾಮ್ ಮೋಹನ್ನ ರಾಯ್ 

7. C.ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ 

8. D.ಭಾರತದ ರ್ಯ ರ್ಹಾರಗಳ ಕಾಯೇದಶಿೇ ಗೆ ಭಾರತದ ರ್ಯ ರ್ಹಾರಗಳ ಜವಾಬೆಾರಿಯನೆ್ನ  ನಿೋಡಲ್ಲಯಿತ್ತ 

9. D.ದ್ದ್ಬಾಯಿ ನರ್ರೋಜಿ 

10. C.ಬಾಲ್ಗಂಗಧರನಾಥ ತಿಲ್ಕ್ 

11. A ಜವಾಹಲ್ಲೇಲ್ ನೆಹರು 

12. B.ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೋಸ್ 

13. A 42 ನೇ ತಿದೆು ಡಿ 

14. B.ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ನಿಯಂತರ ಣ 

15. C.ರ್ಣೇಬೇಧ ನಿೋತಿಯನೆ್ನ  ಖಂಡಿಸಿದರಿಂದ 

16. D.ಭಾರತ ಮತ್ತು  ರಷ್ಟಯ  

17. D.1948 

18. B.ಭದರ ತಾ ಸಮಿತಿ 

19. A.21ನೇ ಎ ವಿಧಿ 

20. D.ವಿಶೇಷ ರಿಣಿತಿ 

21. D.ಮೇಧಾ ಪಾಟೆರ್ 

22. A ಅಪೌಷ್ಟಟ ಕತೆ 

23. C.ಅಣೈಮುಡಿ 

24. D.ಕಾಲ್ಬೈಸಾಕಿ 

25. D.ಜೈವಿಕ ರ್ಸುು ಗಳ ಕೇಳೆಯುವಿಕೄಯಿಂದ 

26. C.ಮಾಯ ಂಗ್ರ ೋವ್ ಕಾಡುಗಳು 

27. D.ಕೃಷ್ಟು  ನದಿ 

28. B.ಆದರ ೇ ಬೇಸಾಯ 

29. C.ಮುಂಬೈ- ಥಾಣ 

30. A.ಕೇಚಿಿ  

31. B.ಕಾಗದದ ಕೆಗರಿಕೄ 

32. D.ಬೆಂಗಳೂರು 

33. A.ಬಂಗಳಕೇಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಾ  

34. B.945 

35. B.73ನೇ ತಿದೆು ಡಿ 

36. A.ಮಹಾತಮ  ಗಂಧಿೋಜಿ 

37. B.ಚಾಲ್ಲು  ಖಾತೆ 

38. C.ರಿಸವ್ೇ ಬಾಯ ಂಕ್ 

39. B.ಮಾರ್ಚೇ 15 

40. C.ರಾಷ್ಟಟ ರ ೋಯ ಆಯೋಗ 

 

 



 

 

ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ 

ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

ಉನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ. 

ವಿಷಯ-ಸಮಾಜ  ವಿಜ್ಞಾ ನ   ಬಹು ಆಯೆ್ಕ  ಆಧಾರಿತ  ಮಾದರಿ ರ ಶೆ್ನ  ತಿರ ಕೄ-4     ವಿಷಯ ಸಂಕತ-85 

ಸಮಯ 60 ನಿಮಿಷಗಳು       2020-21         ಗರಿಷಠ  ಅಂಕಗಳು-40 

 

ಈ ಕೄಳಗಿನ ರ ತಿಯಂದು ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ / ಅಪೂಣೇ ಹೇಳಿಕೄಗಳಿಗೆ ನಾಲೆ್ಕ  ಆಯೆ್ಕ ಗಳನೆ್ನ  ನಿೋಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಾ  ಸರಿಯಾದ 

ಉತು ರರ್ನೆ್ನ  ಆರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನಿೋಡಿರುರ್ ಉತು ರ ತಿರ ಕೄ ಒ.ಎಂ.ಆರ್ ನಲ್ಲಾ  ಸರಿಯಾದ ಆಯೆ್ಕಯನೆ್ನ  ಕಪ್ಪು  / ನಿೋಲ್ಲ ಬಾಲ್  ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನೆ್ನ  

ನಿಂದ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರಿ 

1. ಯುರೇಪ್ ತಿಕರಿಗೄ 1453ರ ನಂತರ ವಾಯ ಪಾರ ಹೆರಿ್ಚ  ಲ್ಬಭದಾಯಕವಾಗದ್ವರಲು ಮುಖಯ  ಕಾರಣ. 

B) ಕಾನಾು ಿ ಂಟಿನೇಲ್ ನಗರ ರ್ಕಿರ ವ                       B)  ರ್ಕಿರು ತೇರ  ತೆರಿಗೄ ವಿಧಿಸ್ಸದರು. 

C) ಅರಬೆ ರು ಯುರೇಪಿಯನೃ ರಿಗೄ ಷೄ ರ್ಧಿ ಡಿಿ ದರು             D) ಭಾರತದರು ಷರಕುಗಳ ದರ ಹೆಚಿಿ ಸ್ಸದರು. 

 2. ಮದಲನೇ ಆಂಗಿ್ೇ ಮರಾಠ ಯುದೂ  ಮುಕಿಾಯಗ್ಳಿಸ್ಸದ ೄ ಂದ 

     A)  ಸಾಲೆ್ಬಯಿ ೄ ಂದ    B)  ಬೆಸ್ಸು ನ್ ೄ ಂದ     C) ಲ್ಬಹೇರ್ ೄ ಂದ  D) ನಿರಂತರ ಮೈತರ  ೄ ಂದ 

 3. ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರ ಸಾರಕ್ಕಕ  ಉತಿೆೇಜನ ನಿೇಡಿದ ಮದಲ ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ. 

A) ಲ್ಬಡ್ಿ ಡಾಲ್ ಹೌಸ್ಸ B) ಲ್ಬಡ್ಿ ವೄಲಿೆ ಸಿ್ಸ         C) ಲ್ಬಡ್ಿ ಕಾನಿವಾಲ್ಲಸ್       D) ಲ್ಬಡ್ಿ ವಾರನ್ ಹೇಸಿ್ಸ ಂಗ್ು  

4. ಬ್ರರ ಟಿಶರ ವಿರುದೂ  ದಂಗೄಯ್ದದು  ಈಗಿನ ಬ್ಯಗಲಕೊೇಟೆ ರ್ಜಲಿೆಯ ಬೇಡರು 

      A) ಸಲಗಲ್ಲ ಬೇಡರು  B) ಸ್ಸರಪುರದ ಬೇಡರು         C) ಅಮರ ಸ್ಸಳಯ ದ ರೈತರು         D) ಬ್ರದನ್ಯರಿನ ಬೇಡರು 

5. ಭಾರತದ ಇತಹಾಷದಲಿ್ಲ  18ನೇ ವತಮಾನನ್ನೃ  ಈ ರಿೇತ ಕರೆಯಲ್ಬಗಿದ್. 

A) ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಸಣಿ ಯುಗ   B) ಆಧುನಿಕ ಯುಗ     C) ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಷಮಸೄಯ ಗಳ ಯುಗ    D) ರಾಜಕ್ತೇಯ ಷಮಸೄಯ ಗಳ ವತಮಾನ 

6. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೇಸನ್ ರಾಯರು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಸದ  ತರ ಕ್ಕ 

A) ಮಂಗಳೂರು ಷಮಾಚಾರ         B) ಬ್ಯಂಬೆ ಷಮಾಚಾರ     C) ಸಂವಾದ ಕೌಮುದ್ವ     D) ನ್ಯಯ  ಇಂಡಿಯಾ 

7. ಷತಾರ, ಜೈಪುರ, ಝಾನಿು  ಗಳನ್ನೃ  ಬ್ರರ ಟಿಶರು ಈ ನಿೇತಯ ಮೂಲಕ ವಕ್ಕಕ  ಡೆದರು. 

A) ಡೆದು ಆಳು ನಿೇತ B) ದತಿು  ಮಕಕ ಳಿಗೄ ಸಕ್ತಕ ಲಿ  C) ರಾಜಕ್ತೇಯ ಚಾಣ್ಣಕ್ಷತೆ     D) ಷಹಾಯಕ ಸೆನಯ  ದೂ ತ 

8. ಲ್ಬಡ್ಿ ಕಜಿನ್ ಬಂಗಾಳನ್ನೃ  ವಿಭರ್ಜಸ್ಸದ ಶಿ 

A) 1903     B) 1905  C) 1907     D) 1911 

9. ಣ್ಣಿಕುಯ ಲಸ್ ಪೆರ ಸ್ ಕಾಯ್ದು  ಯ ಮುಖಯ  ಉದ್ು ೇವ 

A) ವಸಿಾರಷಿ ರ ಬಹಿಷಾಕ ರ              B) ಕಾಂಗೄರ ಸ್ ಸಂಸೄೀ  ಬಹಿಷಾಕ ರ   

C)  ಸಿಾತಂತರ ಯ  ಚಳುಳಿ ಮರ್ಕುಗ್ಳಿಸ್ಸವುದು          D) ತರ ಕಾ ಸಿಾತಂತರ ಯ  ಮರ್ಕು 

10. ಸ್ಸಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೇಸ್ ಅರು ಸಾೀ ಪಿಸ್ಸದ ಕ್ಷ 

A) ಷಿ ರಾಜಯ  ಕ್ಷ B) ಭಾರತೇಯ ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಕಾಂಗೄರ ಸ್ ಕ್ಷ C) ಫಾಿಡ್ಿ ಬಿ್ಯಕ್ಸ      D) ಕಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷ 

11. ಇದು ಕಿ್ತಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುಳಿಯ ಮೂಲ ಆವಯವಾಗಿತಿು  

A) ಭಾರತೇಯರನ್ನೃ  ರ ಧಾನಿಯನಾೃ ಗಿ ಮಾಡಿರಿ            B) ಬ್ರರ ಟಿಶರ ಭಾರತ ಬ್ರಟಿ್ಟ  ತಲಗಿ 

C)  ಭಾರತಕ್ಕಕ  ಡೊರ್ಮನಿಕನ್ ಸಾೀ ನಮಾನ ನಿೇಡಿ               D)  ಭಾರತೇಯರಿಗೄ ನಾಯ ಯ ದಗಿಸ್ಸ 

12. ಜಲ್ಲಯನ್  ವಾಲ್ಬಬ್ಯಗ್  ದುರಂತ  ನಡೆದ  ಶಿ 

A) 1917  B) 1918  C) 1919  D) 1920 

13. ಭಾರತದ ಕ್ಕಕ ರ್ಕ್ಕಕ  ಸರಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ಸದ ಸಂಸಾೀ ನಗಳು 

A) ಜಮುಮ  ಕಾಶಿಮ ೇರ, ಮೈಸೂರು, ಹೈದರಾಬ್ಯದ್  B) ರ್ಜನಾಗಡ, ಜಮುಮ  ಕಾಶಿಮ ೇರ, ಮೈಸೂರು 

C)   ಹೈದರಾಬ್ಯದ್, ರ್ಜನಾಗಡ, ಮೈಸೂರು   D) ಜಮುಮ  ಕಾಶಿಮ ೇರ, ಹೈದರಾಬ್ಯದ್, ರ್ಜನಾಗಡ 

14. ಕನಾಿರ್ಕದಲಿ್ಲ  ಭರ ಷಿಾಚಾರನ್ನೃ  ನಿಮೂಿಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾೀ ಪಿಸ್ಸರು ಸಂಸೄೀ . 

A) ಲೇಕಪಾಲ  B) ಲೇಕಾಯುಕಿ    C) C.B.I.  D) C.I.D. 

15. ಭಾರತ ವಿದೇಶಂಗ ನಿೇತಯ ಶಿಲ್ಲೄ  ಎಂದು ಇರನ್ನೃ  ಕರೆಯುತಿಾರೆ 

A) ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿ    B) ಜವಾಸರ್ ಲ್ಬಲ್ ನೆಸರು   C) ಷದಾಿರ್ ಲಿಭಭಾಯಿ ಟೇಲ್    D) ಡಾ. ಬ್ರ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ ರ್ 

16. ತಾಸೄಕ ಂಟ್ ೄ ಂದಕಕ  ಷಹಿ ಹಾಕ್ತದ ರಾಶಿ ರಗಳು 

A) ಭಾರತ ಮತಿು  ಚಿೇನಾ B) ಭಾರತ ಮತಿು  ಅಮೆರಿಕ  C) ಭಾರತ ಮತಿು  ರಷಾಯ   D) ಭಾರತ ಮತಿು  ಪಾಕ್ತಸಿಾನ 

17. ಮಾನ ಸಕುಕ ಗಳ ಹೇರಾರ್ಕ್ಕಕ  ಪುಷಿ್ಟ  ನಿೇಡಿದ ಘರ್ನೆಗಳು 

A) 1776ರ ಅಮೆರಿಕ ಸಿಾತಂತರ ಯ  ಸಂಗಾರ ಮ         B) ರಷಾಯ  ಕಾರ ಂತ 

C) ಭಾರತ ಮತಿು  ಇತರೆ ದೇವಗಳ ಸಿಾತಂತರ ಯ  ಹೇರಾರ್    D) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ 

18. ರ ಸಿ್ಸತ ವಿವಿಸಂಸೄೀ ಯ ಮಹಾಕಾಯಿದಶಿಿ ಯಾರು 

A) ಬ್ಯನ್ ಕ್ತೇ ಮೂನ್   B) ಅಂತೇನಿಯೇ ಗ್ಯಟೆರಸ್     C) ಕೊಫಿ ಅನಾೃ ನ್  D) ಜೇ ಬೈಡನ್ 

19. ಅಷೄ ೃವಯ ತೆ ಆಚರಣೆ ನಿಷೇಧಿಸ್ಸದ ವಿಧಿ 



 

 

ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ 

A) 17  B) 21  C) 45  D) 46 

20. ನಿದ್ವಿಶಿ  ಕ್್ಕೇತರ ವೇಂದರಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಆಳವಾದ ರಿಣಿತ, ತರಬೇತ ಅಥವಾ ಕೌವಲಯ  ಡೆಯುವುದು 

A) ವಿಶೇಶ ದುಡಿಮೆ  B) ವರ ಮ ವಿಭಜನೆ  C) ಸಂಭಾನೆ ರಹಿತ ದುಡಿಮೆ D) ವಿಶೇಶ ರಿಣಿತ 

21. ನಮಿದಾ ಆಂದೇಲನದ ನೇತೃತಿ ನ್ನೃ  ಹಿಸ್ಸದರು 

     A)  ಮೇಧಾ ಪಾರ್ಕ ರ್         B) ಕುಸ್ಸಮಾ ಸೇರಬ  C) ಶಿರಾಮ ಕಾರಂತ D) ಎಂ. ಡಿ. ನಂರ್ಜಂಡಸಿಾರ್ಮ 

22. ಸಿಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಗಭಿದಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆದ ಹೆಣ್ಣಾ  ಭೂರ ಣನ್ನೃ  ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು 

A) ಹೆಣ್ಣಾ  ಶಿಶು ಸತೆಯ   B) ಹೆಣ್ಣಾ  ಭೂರ ಣ ಸತೆಯ  C) ಗಭಿಪಾತ  D) ಮಕಕ ಳ ಸತೆಯ  

23. ಪೂಿ ಮತಿು  ಶಿಿ ಮ ಘರಿ್ ಗಳು ಸಂಧಿಸ್ಸ ಷೀ ಳ 

A) ಮುಳಿಯಯ ನಗಿರಿ  B) ಆಮಿಕೊಂಡ  C) ನಿೇಲಗಿರಿ ಬೆರಿ್ ಗಳು  D) ಮಸದೇ ಬೆರಿ್ ಗಳು 

24. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಅತ ಹೆರಿ್ಚ  ಮಳೆ ಡೆಯು ರ ದೇವ 

A) ರಾಜಸಾೀ ನದ ರಯಿಿ       B) ಮೇಘಾಲಯದ ಮಾಸ್ಸನ್ ರಾಮ್  C) ಕಾಶಿಮ ೇರದ ಡಾರ ಸ್  D) ರಾಜಸಿಾನದ ಗಂಗಾ ನಗರ 

25. ಹೆರಿ್ಚ  ಉಷಾಾ ಂವ ಮತಿು  ಹೆರಿ್ಚ  ಮಳೆ ಬ್ರೇಳು ಉತೄ ತಿಯಾಗ್ಯ ಮಣ್ಣಾ  

A) ಕಪುೄ  ಮಣ್ಣಾ   B)  ಿತ ಮಣ್ಣಾ   C) ಕ್ಕಂಪು ಮಣ್ಣಾ   D) ಲ್ಬಯ ರ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣಾ  

26. ಜೌಗ್ಯರ ದೇವ, ನದ್ವ ಮುಖಜ ಭೂರ್ಮ, ಉಬೆ ರವಿಳಿತ ಸಾಗರ ರ ದೇವದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರು ಷಷಯ ಗಿ 

A) ಉಶಾ ಲಯದ ಎಲೆ ಉದುರು ಷಷಯ ಗಿ  B) ಿತ ಷಷಯ ಗಿ 

C)  ಮರುಭೂರ್ಮ ಷಷಯ ಗಿ    D) ಮಾಯ ಂಗ್ರ ೇರ್ವ ಷಷಯ ಗಿ 

27. ಹಿರಾಕುಡ್ ಆಣೆಕರಿ್ ನ್ನೃ  ಈ ನದ್ವಗೄ ನಿರ್ಮಿಷಲ್ಬಗಿದ್. 

A) ಕಾವರಿ ನದ್ವ  B) ಗ್ೇದಾರಿ ನದ್ವ  C) ಮಹಾನದ್ವ  D) ಗಂಗಾ ನದ್ವ 

28. ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಮಳೆ ಬ್ರೇಳು ರ ದೇವಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೇರಾರಿಯ ನೆರವಿಲಿದ್ ಬೆಳೆಯು ಬೇಸಾಯ 

A) ರ್ಜೇನಾಧಾರ ಬೇಸಾಯ B) ಗಾಿಣೆ ಬೇಸಾಯ   C) ಣ ಬೇಸಾಯ   D) ಆದರ ಿ ಬೇಸಾಯ 

29.  ಭಾರತದ ಹೆಬೆ್ಯ ಗಿಲು ಯಾವುದು 

A) ದ್ಸಲ್ಲ  B) ಮುಂಬೈ  C) ಕೊಲಕ ತಿ   D) ಮಂಗಳೂರು 

30. ಭಾರತದ ರ ರ ಥಮ ರೈಲು ಮಾಗಿವು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಷೀ ಳಗಳ ನಡುವೄ ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತು 

A) ಕೊಲಕ ತಿಾ  ಮತಿು  ರಾಣಿಗಂಜ್    B) ಬ್ಯಂಬೆ ಮತಿು  ಥನ 

C)  ಮದಾರ ಸ್ ಮತಿು  ಅರಕೊೇಣಂ     D) ಬೆಂಗಳೂರು ಮತಿು  ಮೈಸೂರು 

31. ರ್ಜಂದಾಲ್ ವಿಜಯನಗರ ಉಕುಕ  ಕಾಖಾಿನೆ ಹಂದ್ವರು ರಾಜಯ  

A) ಆಂಧರ ರ ದೇವ  B) ತೆಲಂಗಾಣ  C) ಕನಾಿರ್ಕ  D) ತರ್ಮಳುನಾಡು 

32. ಬ್ಯಕ್ಕು ೈಟ್ ಅದ್ವರು ಈ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯ ರ ಮುಖ ಕಚಿಾ ಸಿ್ಸ  

A) ಕಬೆ್ರ ಣ ಮತಿು  ಉಕ್ತಕ ನ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ   B) ಸತಿ  ಬಟಿೆ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

C)  ಷಕಕ ರೆ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ     D) ಅಲುರ್ಮನಿಯಂ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

33. ಕಡಲ ಕೊರೆತನ್ನೃ  ನಿಯಂತರ ಷಲು ಈ ಕಾಡುಗಳನ್ನೃ  ಬೆಳೆಸ್ಸರು 

A) ನಿತಯ ಸರಿದಿ ಣಿ ಷಷಯ ಗಿ     B) ಮಾಯ ಂಗ್ರ ೇರ್ವ ಷಷಯ ಗಿ 

C)  ಿತ ಷಷಯ ಗಿ     D) ಕುರುಚಲು ಷಷಯ ಗಿ  

34. ಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ವೂ  ಸೂಚಯ ಂಕ ಇದನ್ನೃ  ಳಗ್ಂಡಿಲಿ  

A) ನಿರಿೇಕ್್ತತ ರ್ಜೇವಿತಾಧಿ `B) ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ರಮಾನ   C) ತಲ್ಬ ರಮಾನ D) ಸಾಕ್ಷರತಾ ರ ಮಾಣ 

35. ಇದು ಗಾರ ರ್ಮೇಣ ರ ದೇವದಲಿ್ಲ  ಉದಯ ೇಗ ನಿೇಡಲು ಮಾಡಿದ ಯೇಜನೆ 

A)  ಮಹಾತಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಗಾರ ರ್ಮೇಣ ಉದಯ ೇಗ ಖಾತರಿ ಯೇಜನೆ B) ರ ಧಾನಮಂತರ  ಅವಾಸ್ ಯೇಜನೆ 

C)  ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ವಾಲ್ಲಮ ೇಕ್ತ ಷತ ಯೇಜನೆ    D) ಆವರ ಯ ಯೇಜನೆ 

36. ಗಾರ ರ್ಮೇಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಹಿಳಾ ಷಿ ಷಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಷಹಾಯದ್ವಂದ ಉತಾೄ ದಕ ಕಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಷಕ್ತರ ಯವಾಗಿ  

     ದುಡಿಯುತಿದಾು ರೆ. ಏಕ್ಕಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೄ, 

      A)  ಸ್ಸಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ನಿೇಡುತಿದ್    B) ಉದಯ ಮಗಳನ್ನೃ  ಸಾೀ ಪಿಸ್ಸ ಕೊಡುತಿದ್ 

C)  ಉದಯ ೇಗಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಮೇಷಲ್ಬತ ಕೊಡಿಸ್ಸದ್  D) ಷಕಾಿರಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸ್ಸತದ್ 

37. ದ್ವನವೇಂದಕ್ಕಕ  ಎಷಿ್ಟ  ಬ್ಯರಿಯಾದರೂ ಯ ಸರಿಷಬಹುದಾದ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ ಖಾತೆ 

A) ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ  B) ಚಾಲಿ್ಲ  ಖಾತೆ  C) ಆತಿ ಠೇಣಿ ಖಾತೆ  D)ನಿಶಿಿ ತ ಠೇಣಿ ಖಾತೆ 

38. ಭಾರತದ ಬ್ಯಯ ಂಕುಗಳ ಎಲಿ್ಬ  ಚಟ್ಟಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನೃ  ನಿಯಂತರ ಸ್ಸತಿದ್ 

A) ಆಮದು ಮತಿು  ರಫಿು  ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ B) ಅಪೆಕ್ಸು  ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ      C)  ಭಾರತೇಯ ರಿಷರ್ವಿ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ  D) ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ವೂ  ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ 

39. ಗಾರ ಸಕರ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಣ ಆಂದೇಲನ ಮದಲು ಪಾರ ರಂಭವಾದದುು  

A) ಅಮೆರಿಕ  B) ಭಾರತ  C) ಆಸಿೄ ರೇಲ್ಲಯಾ  D) ಇಂಗಿೄ ಂಡ್ 

40. ಬೆ  ಯ ಕಿ್ತಯು 15 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಕಾರನ್ನೃ  ಕೊಂಡು, ಅದು ದೇಶಪೂರಿತವಾಗಿದುು  ಕಂನಿಯರು ಅದಕ್ಕಕ  ಷೄ ಂದ್ವಷದ್ವದು ರೆ ಈ  

     ಆಯೇಗಕ್ಕಕ  ದೂರನ್ನೃ  ನಿೇಡಬೇಕು 

A) ನಗರ ಗಾರ ಸಕ ವದ್ವಕ್ಕ              B) ರ್ಜಲಿ್ಬ  ಗಾರ ಸಕ ವದ್ವಕ್ಕ          C)  ರಾಜಯ  ಗಾರ ಸಕ ಆಯೇಗ               D) ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಗಾರ ಸಕ ಆಯೇಗ 



 

 

ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ 

 

 ಸರಿ ಉತು ರಗಳು 
ರ ಶೆ್ನ  

ಸಂಖೆಯ  
ಕರ ಮಾಕ್ಷರ ಸಹಿತ ಉತು ರಗಳು 

ರ ಶೆ್ನ  

ಸಂಖೆಯ  
ಕರ ಮಾಕ್ಷರ ಸಹಿತ ಉತು ರಗಳು 

1. B)  ರ್ಕಿರು ತೇರ  ತೆರಿಗೄ ವಿಧಿಸ್ಸದರು. 21. A)  ಮೇಧಾ ಪಾರ್ಕ ರ್ 

2. A)  ಸಾಲೆ್ಬಯಿ ೄ ಂದ 22. B) ಹೆಣ್ಣಾ  ಭೂರ ಣ ಸತೆಯ  

3. D) ಲ್ಬಡ್ಿ ವಾರನ್ ಹೇಸಿ್ಸ ಂಗ್ು  23. C) ನಿೇಲಗಿರಿ ಬೆರಿ್ ಗಳು 

4. A) ಸಲಗಲ್ಲ ಬೇಡರು 24. B) ಮೇಘಾಲಯದ ಮಾಸ್ಸನ್ ರಾಮ್ 

5. D) ರಾಜಕ್ತೇಯ ಷಮಸೄಯ ಗಳ ವತಮಾನ 25. D) ಲ್ಬಯ ರ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣಾ  

6. C) ಸಂವಾದ ಕೌಮುದ್ವ   26. D) ಮಾಯ ಂಗ್ರ ೇರ್ವ ಷಷಯ ಗಿ 

7. B) ದತಿು  ಮಕಕ ಳಿಗೄ ಸಕ್ತಕ ಲಿ  27. C) ಮಹಾನದ್ವ 

8. B) 1905 28. D) ಆದರ ಿ ಬೇಸಾಯ 

9. D) ತರ ಕಾ ಸಿಾತಂತರ ಯ  ಮರ್ಕು 29. B) ಮುಂಬೈ 

10. C) ಫಾಿಡ್ಿ ಬಿ್ಯಕ್ಸ 30. B) ಬ್ಯಂಬೆ ಮತಿು  ಥನ 

11. B) ಬ್ರರ ಟಿಶರ ಭಾರತ ಬ್ರಟಿ್ಟ  ತಲಗಿ 31. C) ಕನಾಿರ್ಕ 

12. C) 1919 32. D) ಅಲುರ್ಮನಿಯಂ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

13. 
D) ಜಮುಮ  ಕಾಶಿಮ ೇರ, ಹೈದರಾಬ್ಯದ್, 

ರ್ಜನಾಗಡ 
33. B) ಮಾಯ ಂಗ್ರ ೇರ್ವ ಷಷಯ ಗಿ 

14. B) ಲೇಕಾಯುಕಿ   34. B) ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ರಮಾನ 

15. B) ಜವಾಸರ್ ಲ್ಬಲ್ ನೆಸರು 35. 
A)  ಮಹಾತಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ 

ಗಾರ ರ್ಮೇಣ ಉದಯ ೇಗ ಖಾತರಿ ಯೇಜನೆ 

16. D) ಭಾರತ ಮತಿು  ಪಾಕ್ತಸಿಾನ 36. A)  ಸ್ಸಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ನಿೇಡುತಿದ್ 

17. D) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ 37. B) ಚಾಲಿ್ಲ  ಖಾತೆ 

18. B) ಅಂತೇನಿಯೇ ಗ್ಯಟೆರಸ್ 38. C)  ಭಾರತೇಯ ರಿಷರ್ವಿ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ 

19. A) 17 39. A) ಅಮೆರಿಕ  

20. D) ವಿಶೇಶ ರಿಣಿತ 40. B) ರ್ಜಲಿ್ಬ  ಗಾರ ಸಕ ವದ್ವಕ್ಕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ 

ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

ಉನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ. 

ವಿಷಯ-ಸಮಾಜ  ವಿಜ್ಞಾ ನ   ಬಹು ಆಯೆ್ಕ  ಆಧಾರಿತ  ಮಾದರಿ ರ ಶೆ್ನ  ತಿರ ಕೄ-5     ವಿಷಯ ಸಂಕತ-85 

ಸಮಯ 60 ನಿಮಿಷಗಳು       2020-21         ಗರಿಷಠ  ಅಂಕಗಳು-40 

 

ಈ ಕೄಳಗಿನ ರ ತಿಯಂದು ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ / ಅಪೂಣೇ ಹೇಳಿಕೄಗಳಿಗೆ ನಾಲೆ್ಕ  ಆಯೆ್ಕ ಗಳನೆ್ನ  ನಿೋಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಾ  ಸರಿಯಾದ 

ಉತು ರರ್ನೆ್ನ  ಆರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನಿೋಡಿರುರ್ ಉತು ರ ತಿರ ಕೄ ಒ.ಎಂ.ಆರ್ ನಲ್ಲಾ  ಸರಿಯಾದ ಆಯೆ್ಕಯನೆ್ನ  ಕಪ್ಪು  / ನಿೋಲ್ಲ ಬಾಲ್  ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನೆ್ನ  

ನಿಂದ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರಿ 

1. ಬಂಗಳದಲ್ಲಾ  ದಿವ  ರ ಭುತವ  ದೆ ತಿಯನೆ್ನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದರ್ರು  

 ಎ) ವಾರನ್ ಹೆಸಿ್ಸ ಂಗ್ು  ಬ್ರ)  ರಾಬಟ್ಿ ಕಿ್ಕ ೈರ್ವ                         ಸ್ಸ) ಲ್ಬಡಿ ವೄಲಿೆ ಸಿ್ಸ            ಡಿ) ಲ್ಬಡಿ ಕಾನಿವಾಲ್ಲಸ್  

2. 2ನೇ ಬಾಜಿರಾಯನ್ನ ಈ ು ಂದಕೆೄ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ಕವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಸೈನಯ  ದೆ ತಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದನ್ನ. 

 ಎ) ಬೆಸ್ಸು ನ್ ೄ ಂದ ಬ್ರ) ಸಾಲೆ್ಬಯ್ ೄ ಂದ  ಸ್ಸ) ಮದಾರ ಸ್ ೄ ಂದ             ಡಿ) ಲ್ಬಹೇರ ೄ ಂದ 

3. ದಿವಾನಿ ಅದ್ಲ್ತ್ ಮತ್ತು  ಫೌಜದ್ರಿ ಅದ್ಲ್ತ್ ಎಂಬ ನಾಗರಿೋಕ ಮತ್ತು  ಅರಾಧ ನಾಯಯಾಲ್ಯಗಳನೆ್ನ    ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದರ್ರು. 

 ಎ) ಡಾಲ್ ಹೌಸ್ಸ  ಬ್ರ) ಲ್ಬಡಿ ವಿಲ್ಲಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ಸ  ಸ್ಸ) ಚಾಲು ಿ ಮೆರ್ಕಾಫ್  ಡಿ) ವಾರೆನ್ ಹೆಸಿ್ಸ ಂಗ್ು  

4. ಇರ್ರ ಮರಣವು ಬ್ರರ ಟಿಷರಿಗೆ ಇಡಿೋ ಭಾರತವೇ ಕೆರ್ಶವಾದ ಸಂತೋಷ ತಂದಿತ್ತ. 

 ಎ) ಹೈದರಾಲ್ಲ  ಬ್ರ) ದೇಂಡಿಯಾ ವಾಘ್                  ಸ್ಸ) ಟಿಪುೄ  ಸ್ಸಲಿ್ಬನ                ಡಿ) ರಾಣಿ ಚೆನೃ ಮಮ  

5. 1875 ರಲ್ಲಾ  ಮಹಮದನ್ನ ಆಂಗ್ಾ ೋ ಒರಿಯಂಟಲ್ ಕಾಳೇಜು ಸೆಾನೆಯಾದ ಸೆ ಳ 

 ಎ) ಕಲಕ ತಿಾ   ಬ್ರ) ದ್ಸಲ್ಲ   ಸ್ಸ) ಆಲ್ಲಘರ್   ಡಿ) ಮುಂಬೈ 

 6. 1857 ರ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾ  ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನೆ್ನ  ಕೇಂದರ್ನ್ನ  

 ಎ) ತಾಂತಾಯ  ಟೇಪಿ ಬ್ರ) ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ             ಸ್ಸ) ಝಾನಿು ರಾಣಿ ಲಕ್್ತ ಮ ೇಭಾಯಿ                ಡಿ) 2 ನೇ ಬಸದೂು ರ ಷಾ 

7 . ಭಾರತ ರಾಷ್ಟಟ ರ ೋಯ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಸೆಾನೆಯಾದ ರ್ಷೇ 

 ಎ) 1875    ಬ್ರ) 1985   ಸ್ಸ) 1885    ಡಿ) 1785 

8. “ಮರಾಠ” ತಿರ ಕೄಯನೆ್ನ  ರ ಕಟಿಸಿದರ್ರು  

 ಎ) ಬ್ಯಲಗಂಗಾಧರ ತಲಕ್ಸ  ಬ್ರ) ಸ್ಸಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೇಸ್             ಸ್ಸ) ಭಗತ್ ಸ್ಸಂಗ್   ಡಿ) ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ 

9. ಭಾರತ ರಾಷ್ಟಟ ರ ೋಯ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ನ್ನ ಹರಿಪ್ಪರ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದೆ ರ್ರು 

 ಎ) ಷದಾಿರ್ ಲಿಬ್ಯಯ್ ಟೆಲ್ ಬ್ರ) ಡಾ.ಬ್ರ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ ರ್  

 ಸ್ಸ) ಲ್ಬಲ್ ಲಜತರಾಯ್  ಡಿ) ಸ್ಸಭಾಷ್ ಚಂದರ ಬೇಸ್ 

10. “ಮನ್ನಷಯ ನಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥೇಕ ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ದರೆಯದಿದೆ ರೆ, ರಾಜಕಿೋಯ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ಕೆೄ  ಅಥೇವಿಲ್ಾ ”   

       ಎಂದು ಹೇಳಿದರು  

 ಎ) ಡಾ.ಬ್ರ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ ರ್  ಬ್ರ) ಜಸರ್ಲ್ಬಲ ನೆಸರು       ಸ್ಸ) ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ  ಡಿ) ಸ್ಸಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೇಸ್ 

11. ಜಲ್ಲಯನ್ನ ವಾಲ್ಲಬಾಗ್ ಹತಾಯ ಕಾಂಡ ಯಾರ್ ಕಾಯೆ್ಕ ಗೆ ವಿರುದಧ  ನೆಡೆದ ಹೋರಾಟದ ರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. 

 ಎ) 1909 ರ ಭಾರತೇಯ ರಿಶತ್ ಕಾಯ್ದು      ಬ್ರ) 1919 ರ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದು  

 ಸ್ಸ) 1919 ರ ಭಾರತೇಯ ರಿಶತ್ ಕಾಯ್ದು       ಡಿ) 1935 ಭಾರತ ಷಕಾಿರದ ಕಾಯ್ದು   

12. ರ್ದಶಿಯ ಸಂಸೆಾನಗಳ ವಿಲ್ಲೋನ ರ ಕಿರ ಐೆಯಲ್ಲಾ  ತಿೋವೃ ರ ತಿರೋಧ ತೋರಿದ ಸಂಸೆಾನಗಳೆಂದರೆ… 

 ಎ) ಗ್ೇವಾ-ಪಾಂಡಿಚೇರಿ-ಮೈಸೂರು  ಬ್ರ) ಮೈಸೂರು – ರ್ಜನಾಗಡ್ – ಹೈದರಾಬ್ಯದ್ 

 ಸ್ಸ) ಹೈದಾರ ಬ್ಯದ್-ರ್ಜನಾಗಡ್-ಜಮುಮ  ಕಾಶಿಮ ೇರ ಡಿ) ಕಾಶಿಮ ೇರ – ಹೈದಾರ ಬ್ಯದ್ - ಪಾಂಡಿಚೇರಿ 

13. ಬಾಗಲ್ಕೇೋಟ್ಟಯಲ್ಲಾ  ಬ್ರರ ಟಿಷರ ವಿರುದಧ  ದಂಗೆಯ್ಕದೆರ್ರು 

 ಎ) ಕೊೄ ಳದ ವಿೇರೄ  ಬ್ರ) ಕ್ತತಿ್ತರು ರಾಣಿ ಚೆನೃ ಮಮ       ಸ್ಸ) ಸಂಗ್ೇಳಿಿ  ರಾಯಣಾ   ಡಿ) ಸಲಗಲ್ಲಯ ಬೇಡರು 

14. ಕನಾೇಟಕ ಸಕಾೇರವು “ಸಿು ರ ೋ ಶಕಿು ” ಎಂಬ ಕಾಯೇಕರ ಮರ್ನೆ್ನ  ರೂಪಿಸಿರುವುದರ ಉದೆೆ ೋಶ 

 ಎ) ಗಾರ ರ್ಮೇಣ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಕಾಷ ಬ್ರ) ಮಹಿಳೆಯರ ರಾಜಕ್ತೇಯ ಸಕುಕ ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ 

 ಸ್ಸ) ಮಹಿಳಾ ರ್ಮೇಷಲ್ಬತಯ ವಿಷಿರಣೆ ಡಿ) ಲ್ಲಂಗ ತಾರತಮಯ  ನಿವಾರಣೆ 

15. ನೇಲ್್ ನ್ನ ಮಂಡೆಲ್ಲ ರಾನೆ್ನ  “ಆಫ್ರರ ಕಾದ ಗಂಧಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಕ ಕಾರಣ  

 ಎ) ಆಫಿರ ಕಾದ ಸಿಾತಂತರ ಯ ಕಾಕ ಗಿ ಹೇರಾಡಿದರು  ಬ್ರ) ಣಿಬೇಧ ನಿೇತಯನ್ನೃ  ಖಂಡಿಸ್ಸದರು 

 ಸ್ಸ) ಸಾಸತುಶಹಿತಿ ನ್ನೃ  ವಿರೇಧಿಸ್ಸದರು  ಡಿ) ಆಫಿರ ಕನ್ ನಾಯ ಶನಲ್ ಕಾಂಗೄರ ೇಸ್ ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದು ರು 

16. ಬ್ರಲ್ಲಯ್ ಮತ್ತು  ಬೋಕಾರೋ ಉಕೆಿನ ಕೆಗರಿಕೄಗಳ ಸೆಾನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ರ್ದಶ 

 ಎ) ಅಮೇರಿಕಾ   ಬ್ರ) ಚಿೇನಾ   ಸ್ಸ) ರಷಾಯ        ಡಿ) ಜಪಾನ್ 

17. ಮಾನರ್ ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ರ ತಿಪಾದನೆಗಗಿ ನೆಡೆದ ಹೋರಾಟವೆಂದರೆ  

 ಎ) 1776 ರ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಿಾತಂತರ ಯ  ಸಂಗಾರ ಮ   ಬ್ರ) 1789 ರ ಫಾರ ನಿು ನ ಮಾಹಾಕಾರ ಂತ 

 ಸ್ಸ) 1717 ರ ರಷಾಯ  ಕಾರ ಂತ     ಡಿ)  ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ 

18. ವಿಶವ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ಕಂದರ  ಕಛೇರಿ ಇರುರ್ ಸೆ ಳ 

ಎ) ನ್ಯಯ ಯಾಕ್ಸಿ   ಬ್ರ) ಪಾಯ ರಿಸ್   ಸ್ಸ) ಲಂಡನ್   ಡಿ) ರ್ಜನೇವಾ 

19. 1976 ರಲ್ಲಾ  ಅಸು ೃಶಯ ತಾ ಕಾಯೆ್ಕಯನೆ್ನ  ಹಿೋಗೆ ತಿದೆು ಡಿ ಮಾಡಲ್ಲಯಿತ್ತ 

 ಎ) ನಾಗರಿಕ ಷಮಾನ ಸಕುಕ  ಕಾಯ್ದು    ಬ್ರ) ನಾಗರಿಕ ಸಕುಕ ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಣ ಕಾಯ್ದು  

 ಸ್ಸ) ಅಷೄ ೃವಯ ತಾ ನಿಮೂಿಲನಾ ಕಾಯ್ದು   ಡಿ) ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ ಕಾಯ್ದು  

20. ಶರ ಮ ವಿಭಜನೆಯು ಇದಕೆೄ  ಕಾರಣವಾಗುವುದು 

 ಎ) ಗಿ ಯ ಸೄೀ   ಬ್ರ) ಲ್ಬಭ ಗಳಿಕ್ಕ   ಸ್ಸ) ವಿಶೇಶ ರಿಣಿತ   ಡಿ) ನಿರುದಯ ೇಗ 



 

 

ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ 

21. ನಮೇದ್ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲ್ನದ ನೇತೃತವ  ರ್ಹಿಸಿದರ್ರು 

 ಎ) ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ  ಬ್ರ) ಸ್ಸಂದರಲ್ಬಲ್ ಬಹುಗ್ಯಣ 

 ಸ್ಸ) ಡಾ: ಶಿರಾಮ ಕಾರಂತ  ಡಿ) ಮೇಧಾ ಪಾರ್ಕ ರ್ 

22. ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾರ್ ವಿಧಿಯು ಮಕೆಳನೆ್ನ  ದುಡಿಮೆಗೆ ತಡಗಿಸಿಕೇಳುು ವುದು ಕಾನೂನ್ನ ಬಾಹಿರ ಎಂದು    ಘೋಷ್ಟಸಿದೆ ? 

 ಎ) 24 ನೇ ವಿಧಿ   ಬ್ರ)  42ನೇ ವಿಧಿ  ಸ್ಸ) 17ನೇ ವಿಧಿ  ಡಿ) 14ನೇ ವಿಧಿ 

23.  ಕೄ2 ಅಥವಾ ಗಡಿವ ನ್ನ ಆಸಿಟ ನ್ನ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಾ ದೆ 

 ಎ) ಡಾಜಿಲ್ಲಂಗ್ ಷರಣಿ   ಬ್ರ) ಕಾರಕೊೇರಂ ಷರಣಿ 

 ಸ್ಸ) ಅಣ್ಣಾ ಮಲೈ ಷರಣಿ   ಡಿ) ಆರಾಳಿ ಷರಣಿ 

24. ಭಾರತದಲ್ಲಾ  ಚಳಿಗಲ್ದಲ್ಲಾ  ಅತಿೋ ಶಿೋತವಾದ ಮಾಹೆ 

 ಎ) ನವೄಂಬರ್       ಬ್ರ) ಫೇಬುರ ರಿ     ಸ್ಸ) ಜನೇರಿ               ಡಿ) ಡಿಸೄಂಬರ್  

25. ಕೄಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಾ  ಯಾವುದು ಮಣಿು ನ ಸವೆತದ ರಿಣಾಮರ್ಲ್ಾ  

 ಎ) ಅಂತಜಿಲ ಮರಿ್ ದಲಿ್ಲ  ಕುಸ್ಸತ 

 ಬ್ರ) ನದ್ವಯ ಪಾತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹ್ಯಳು ತುಂಬ್ರಕೊಳಿುವುದು 

 ಸ್ಸ) ಜಲ್ಬವಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೇರು ಸಂಗರ ಸಣ್ಣ ಸಾಮಥಯ ಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ಯವುದು 

 ಡಿ) ಗಾಿಣೆ ಬೇಸಾಯ ದು ತ 

26. ಮಾನ್ೂನ್ನ ಕಾಡುಗಳನೆ್ನ  ಹಿೋಗೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ 

 ಎ) ಣಿಪಾತ ಅರಣಯ ಗಳು  ಬ್ರ) ಮಾಯ ಂಗ್ರ ೇರ್ವ ಅರಣಯ  

 ಸ್ಸ) ಸರಿದಿ ಣಿ ಕಾಡುಗಳು  ಡಿ) ಿತ ಕಾಡುಗಳು 

27. ಉತು ರ ಕನಾೇಟಕದ ಅತಿೋ ದಡಡ  ವಿವಿದೆೋದೆೆ ೋಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ  

 ಎ) ತುಂಗಭದರ  ಯೇಜನೆ ಬ್ರ) ಕೃಶಾ ಮೇಲು ಂಡೆ ಯೇಜನೆ 

 ಸ್ಸ) ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೇಜನೇ ಡಿ) ನಾಗಾರ್ಜಿನ ಸಾಗರ 

28. ಹಿಂಗರು ಮತ್ತು  ಮುಂಗರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುರ್ ಅರ್ಧಿಗಳ ನಡುರ್ಣ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಾ  ಬೆಳೆಯುರ್ ಋತ್ತ 

 ಎ) ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಋತು   ಬ್ರ) ಮಧಯ ದ ಬೆಳೆ ಋತು 

 ಸ್ಸ) ಜಡ್ ಮಳೆ ಋತು   ಡಿ) ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಋತು 

29. ಕನಾೇಟಕದ ಹೆಬಿಾ ಗಿಲ್ಕ 

 ಎ) ಕಾಂಡಿಾ  ಬ್ರ) ಕೊಚಿಿನ್        ಸ್ಸ) ವಿಶಖರಿ್ ಣಮ್          ಡಿ) ನ ಮಂಗಳೂರು 

30. ಭಾರತದಲ್ಲಾ  ಸೆಾನೆಯಾದ ರ ಥಮ ಆಧುನಿಕ ಕಬಿ್ರ ಣ ಮತ್ತು  ಉಕೆಿನ ಕೆಗರಿಕೄ 

 ಎ) ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದ - ಕುಲಿ್ಲ   ಬ್ರ) ಜಾಖಿಂಡ್ ನ - ಜಮ್ಷೇಡ್ಪುರ  

 ಸ್ಸ) ಕನಾಿರ್ಕದ – ರ್ಜಂದಾಲ್   ಡಿ) ಮಹಾರಾಶಿ ರದ – ಇಸಾಮ ತ್ 

31. ಆರ್ತೇ ಮಾರುತಗಳಿಂದ ಹೆಚಿ್ಚ  ಹಾನಿಗ್ಳಗಗುರ್ ರಾಜಯ ಗಳು 

 ಎ) ತರ್ಮಳುನಾಡು-ಕರಳ-ಕನಾಿರ್ಕ  ಬ್ರ) ತರ್ಮಳುನಾಡು-ಆಂಧರ ರ ದೇವ-ಒಡಿಸಾು  

 ಸ್ಸ) ಕರಳ – ಗ್ಯಜರಾತ – ಒಡಿಸಾು   ಡಿ) ಆಂಧರ  ರ ದೇವ-ಮಹಾರಾಶಿ ರ-ಕರಳ 

32. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟಟ ರ ೋಯ ವಿಮಾನ ನಿಲೆ್ಲಣದ ಈಗಿನ ಹೆಸರು 

 ಎ) ಇಂದ್ವರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಬು ಣ 

 ಬ್ರ) ಲ್ಬಲಬಸದೂು ರ ಶಸಿ್ಸ ರ  ಅಂತರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಬು ಣ 

 ಸ್ಸ) ಕ್ಕಂಪೆಗೌಡ  ಅಂತರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಬು ಣ 

 ಡಿ) ಛತರ ತ ಶಿವಾರ್ಜ  ಅಂತರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಬು ಣ 

33. ಹೂಗಿಾ  ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಲರುರ್ ಬಂದರು 

 ಎ) ಎನೃ ೇರ್             ಬ್ರ) ವಿಶಖರಿ್ ಣ    ಸ್ಸ)  ಚನೆೃ ೈ               ಡಿ) ಕೊೇಲಕ ತಿಾ  

34. ಭಾರತದ ಲ್ಲಂಗನ್ನಪಾತ 

 ಎ) 945   ಬ್ರ) 935    ಸ್ಸ)  955         ಡಿ) 965 

35. ʼ” ಬಾರತದ ನೈಜ ಅಭಿವೃದೆಿ  ಎಂದರೆ ಅದು ಗರ ಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ” ಎಂದು ಹೆಳಿದರ್ರು 

 ಎ) ಡಾ: ಬ್ರ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ ರ್  ಬ್ರ) ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ 

 ಸ್ಸ) ಜವಾಸರಲ್ಬಲ ನೆಸರು   ಡಿ) ಷರ್.ಎಂ. ವಿಶಿ್ವ ೇವಿ ರಯಯ  

36. ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ  ಉದೆೆ ೋಶ  

 ಎ) ಬಡತನ ನಿಮೂಿಲನೆ       ಬ್ರ) ಕಾಕ  ರಸಿೄಗಳ ನಿಮಾಿಣ  

 ಸ್ಸ) ಷತ ಹಿೇನರಿಗೄ ಮನೆಗಳ ನಿಮಾಿಣ     ಡಿ) ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳ ಪೂರೈಕ್ಕ  

37.  ಕಿಸಾನ್ನ ವಿಕಾಸ್ ತರ ಗಳನೆ್ನ  ನಿೋಡುರ್ ಸಂಸೆ್ಥ  

 ಎ) ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ವೂ  ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ  ಬ್ರ) ಷಸಕಾರಿ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ        ಸ್ಸ) ರಿಜಿ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಸ  ಡಿ) ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು 

38. ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಉದಯ ಮಿಗಳು ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪಾರಸೆರು ಈ ಖಾತೆಯನೆ್ನ  ತೆರೆಯುತಾು ರೆ. 

 ಎ) ಚಾಲಿ್ಲ  ಖಾತೆ  ಬ್ರ) ಆತಿ ಠೇಣಿ        ಸ್ಸ) ನಿಶಿಿ ತ ಠೇಣಿ ಖಾತೆ  ಡಿ) ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ 

39. ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಯ ರಾಜ ಎಂದೆನಿಸುರ್ರ್ರು 

 ಎ) ಮಧಯ ತಿ    ಬ್ರ) ಗಾರ ಸಕ            ಸ್ಸ) ವಿತರಕ   ಡಿ) ಉತಾೄ ದಕ 

40. ಬಿ  ರ್ಯ ಕಿು ಯ ರೂ.15 ಲ್ಕ್ಷ ಬೆಲ್ಲಯ ಕಾರನೆ್ನ  ಕೇಂಡಿರುತಾು ನೆ.   ಆ ಕಾರಿನಲ್ಲಾ  ಕೄಲ್ವು ತಂದರೆಗಳಿದೆರೂ ಕಂನಿಯರ್ರು   

      ಸರಿಯಾಗಿ ಸು ಂದಿಸುತಿು ಲ್ಾ .  ಆಗ ಆ ರ್ಯ ಕಿು ಯು ಯಾರ್ ಆಯೋಗಕೆೄ  ದೂರು ಸಲ್ಲಾ ಸಬೇಕ್ಕ ? 

 ಎ) ರಾಜಯ  ಗಾರ ಸಕ ವದ್ವಕ್ಕ  ಬ್ರ) ರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ಗಾರ ಸಕರ ಆಯೇಗ 

 ಸ್ಸ) ರ್ಜಲಿ್ಬ  ಗಾರ ಸಕರ ವದ್ವಕ್ಕ  ಡಿ) ಅಂತರ್ರಾಜಯ  ಗಾರ ಸಕರ ಆಯೇಗ 

 



 

 

ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ 

 

      ಸರಿಯಾದ ಉತು ರಗಳು 

                                                                                      

 

 

 

1 ಬ್ರ)  ರಾಬಟ್ಿ ಕಿ್ಕ ೈರ್ವ 

 

11 ಬ್ರ) 1919 ರ ರೌಲತ್ 

ಕಾಯ್ದು  

 

21 ಡಿ) ಮೇಧಾ ಪಾರ್ಕ ರ್ 

 

31 ಬ್ರ) ತರ್ಮಳುನಾಡು-

ಆಂಧರ ರ ದೇವ-ಒಡಿಸಾು  

2 ಎ) ಬೆಸ್ಸು ನ್ ೄ ಂದ 12 ಸ್ಸ) ಹೈದಾರ ಬ್ಯದ್-

ರ್ಜನಾಗಡ್-ಜಮುಮ  

ಕಾಶಿಮ ೇರ 

22 ಡಿ) 14ನೇ ವಿಧಿ 

 

32 ಸ್ಸ) ಕ್ಕಂಪೆಗೌಡ  

ಅಂತರಾಷಿ್ಟ ರೇಯ ವಿಮಾನ 

ನಿಲ್ಬು ಣ 

 

3 ಡಿ) ವಾರೆನ್ ಹೆಸಿ್ಸ ಂಗ್ು  

 

13 ಡಿ) ಸಲಗಲ್ಲಯ ಬೇಡರು 23 ಬ್ರ) ಕಾರಕೊೇರಂ ಷರಣಿ 

 

33 ಡಿ) ಕೊೇಲಕ ತಿಾ  

 

4 ಸ್ಸ) ಟಿಪುೄ  ಸ್ಸಲಿ್ಬನ  14 ಎ) ಗಾರ ರ್ಮೇಣ 

ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಕಾಷ 

24    ಸ್ಸ) ಜನೇರಿ      34 ಎ) 945  

5 ಸ್ಸ) ಆಲ್ಲಘರ್ 15 ಬ್ರ) ಣಿಬೇಧ 

ನಿೇತಯನ್ನೃ  ಖಂಡಿಸ್ಸದರು 

25 ಡಿ) ಗಾಿಣೆ ಬೇಸಾಯ 

ದು ತ 

 

35 ಬ್ರ) ಮಹಾತಮ  ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ 

 

6 ಬ್ರ) ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ 

 

16 ಸ್ಸ) ರಷಾಯ  26 ಎ) ಣಿಪಾತ 

ಅರಣಯ ಗಳು 

36 ಸ್ಸ) ಷತ ಹಿೇನರಿಗೄ ಮನೆಗಳ 

ನಿಮಾಿಣ 

7 ಸ್ಸ) 1885  17 ಡಿ)  ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ 

 

 

27 ಬ್ರ) ಕೃಶಾ ಮೇಲು ಂಡೆ 

ಯೇಜನೆ 

37 ಡಿ) ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು 

 

8 ಎ) ಬ್ಯಲಗಂಗಾಧರ 

ತಲಕ್ಸ 

18 ಎ) ನ್ಯಯ ಯಾಕ್ಸಿ 28 ಸ್ಸ) ಜಡ್ ಮಳೆ ಋತು 38 ಎ) ಚಾಲಿ್ಲ  ಖಾತೆ 

9 ಡಿ) ಸ್ಸಭಾಷ್ 

ಚಂದರ ಬೇಸ್ 

 

19 ಬ್ರ) ನಾಗರಿಕ ಸಕುಕ ಗಳ 

ಸಂರಕ್ಷಣ್ಣ ಕಾಯ್ದು  

29 ಡಿ) ನ ಮಂಗಳೂರು 39 ಬ್ರ) ಗಾರ ಸಕ 

10 ಎ) ಡಾ.ಬ್ರ.ಆರ್. 

ಅಂಬೇಡಕ ರ್ 

20 ಸ್ಸ) ವಿಶೇಶ ರಿಣಿತ  30 ಎ) ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದ - 

ಕುಲಿ್ಲ  

40 ಸ್ಸ) ರ್ಜಲಿ್ಬ  ಗಾರ ಸಕರ ವದ್ವಕ್ಕ 

 

 

 

 

 


