
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದಧತಲ ಪರೀಕ್ಷೆ,  2022-23 

 ವಿಷಯ: ಸಮಲಜ ವಿಜ್ಞಲನ       ಸಮಯ: 3ಗಂಟೆ  15ನಿಮಿಷ        ಅಂಕಗಳು: 80 

ಶ್ರೀ.ಎಚ್.ಬಿ.ಹೂನೂರ. 9480779141              ಸರಕಾರಿ ಪ್ರರಢ ಶಾಲೆ ಜಗಲಬೆೀಟ, ತಾ//ಜೊೀಯಿಡಾ, ಶೆೈ. ಜಿ//ಶ್ರಸಿ. 

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಲ ಅಪೂರ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಲಲ್ಕು ಆಯ್ಕುಗಳನಕೆ 
ನಿೀಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಅರ್ುಗಳಲ್ಲಾ ಸೂಕತವಲದ ಉತ್ತರರ್ನಕೆ ಆರಸಿ, ಅದರ 
ಕರಮಲಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರ.                                                                                                                                 

8×1=8 

1)  ಲಾಹೊೀರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ  
A) ಪ್ೆೀಶೆೆ ಹುದ್ೆೆ ರದ್ಾೆಯಿತು  
B) ಪ್ಂಜಾಬ್ ಬಿರಟಿಷ್ ಆಶ್ರತ ರಾಜಯವಾಯಿತು 
C) ಮರಾಠರು ಸಹಾಯಕ ಸೆೈನಯ ಪ್ದಧತಿಗೆ ಒಳಗಾದರು 
D)  ದಸತಕಗಳು ರದ್ಾೆದವು  

2)  ಹಿಟಲರ್ ನಡೆಸಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಗೊೊಲೆಗಳನುು ಹಿೀಗೆಂದು ಕರೆಯುತಾತರೆ. 
A) ಹೊೀಲೊಕಾಸ್ಟ್  
B) ಕಾನಸಂಟೆರೀಷನ್ ಕಾಯoಮ್ಸಸ   
C) ಗೊೀಬೆಲ್ಸಸ  
D) ನಾಜಿವಾದ  

3)  ‘ವಿಶ್ೆ ಬಾಯಂಕ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಪಡುವ ಸಂಸೆ ೆ
A) ಐ. ಎಮ್ಸ. ಎಫ್  

B) ಐ. ಬಿ. ಆರ್. ಡಿ  

C)  ವಿಶ್ೆ ವಾಯಪ್ಾರ ಸಂಘ  
D)  ಯುನಿಸೆಫ್  



4) ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ವಿಧಿಯು ಅಸಪೃಶ್ಯತಾ ಆಚರಣೆಯನುು ನಿಷೆೀಧಿಸಿದ್ೆ. 
A) 21ನೆೀ ವಿಧಿ  

B) 46ನೆೀ ವಿಧಿ  

C) 17ನೆೀ ವಿಧಿ  

D) 42ನೆೀ ವಿಧಿ  

 

5) ಸದ್ಾಾರ್ ಸರೊೀವರ ಯೀಜನೆಯನುು ವಿರೊೀಧಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಿಸರ 
ಚಳುವಳಿ. 

A) ಮರನ ಕಣಿವೆ ಆಂದ್ೊೀಲನ  
B) ಚಿಪ್ಕೀ ಚಳುವಳಿ  
C) ಕೆೈಗಾ ವಿರೊೀಧಿ ಚಳುವಳಿ  
D) ನಮಾದ ಆಂದ್ೊೀಲನ  

6) ಭಾರತದ ಈ ರಾಜಯವು ನೆೈರುತಯ ಮಾನೂಸನ್ ಮಾರುತಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ 
ಮಳೆಯನುು ಪ್ಡೆಯುವುದಿಲಲ. 

A) ತಮಿಳುನಾಡು  
B) ಕೆೀರಳ  
C) ಮಹಾರಾಷರ  
D) ಕನಾಾಟಕ  

7) ಹಸಿರು ಕಾರಂತಿಯಲ್ಲಲ ಸುಧಾರಿತ ತಂತರಜ್ಞಾನವನುು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಯಾವ 
ಬೆಳೆಯಲ್ಲಲ ಬಳಸಲಾಯಿತು? 

A) ಬಾಲ್ಲಾ  
B) ಭತತ  



C) ಗೊೀದಿ  
D) ಕಬುು  

8) ರಾಯಣ್ಣನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿದು ೆಮಾಸಿಕ ಪಂಚಣಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಆತನಿಗೆ 
ಸೂಕತವಾದ ಖಾತೆ ತಿಳಿಸಿ. 

A)ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ  

B)ಚಾಲ್ಲತ ಖಾತೆ  

C)ಆವತಾ ಠೆೀವಣಿ ಖಾತೆ  

D)ನಿಶ್ಿತ ಠೆೀವಣಿ ಖಾತೆ  

1) B 

2) A 

3) B 

4) C 

5) D 

6) A 

7) C 

8) A 

 

II.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದಕ ಪರಶ್ೆೆಗೂ ಒಂದೊಂದಕ ವಲಕಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ 
ಬರೆಯಿರ:                                                                  8×1=8 

9)  ಮರಾಠರ ಕೊನೆಯ ಪ್ೆೀಶ್ೆ ಯಾರು? 

# 2ನೆೀ ಬಾಜಿರಾಯ. 



10) ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಕೂರರ ಪ್ಡೆ ಹೆಸರೆೀನು? 

# ರಜಾಕರ. 

11) ‘ತೃತಿೀಯ ಜಗತುತ’ ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಯಾವ ಅಂಶ್ವನುು ಎತಿತ 
ತೊೀರಿಸುತತದ್ೆ? 

# ಎರಡನೆೀ ಮಹಾಯುದಧದಲ್ಲಲ ಸೆತಂತರ ಹೊಂದಿದ ಬಡ ರಾಷರಗಳ ಗುಂಪ್ು. 
 

12) ‘ಮಾನವ ಕುಲ ತಾನೊಂದ್ೆೀ ವಲಂ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದವರಾರು?  
# ಪ್ಂಪ್. 

13) ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾಗದ ಭೂಶ್ರದ ಹೆಸರೆೀನು? 

# ಇಂದಿರಾ ಪ್ಾಯಿಂಟ್ / ಕನಾಯಕುಮಾರಿ. 

14) ಇತಿತೀಚಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪ್ಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತಿತದ್ೆ. ಏಕೆ?  
# ವಾಯುಗುಣ್ದಲ್ಲಲನ ಬದಲಾವಣೆ. 

15) ಭಾರತದ ಹಣ್ಕಾಸು ವಷಾದ ಅವಧಿ ತಿಳಿಸಿ.  
# 1 ಏಪರಲ್ಸ ರಿಂದ ಮಾಚ್ಾ 31. 

16) ಇಪ್ಪತುತಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾಿಗಿರದ ಗಾರಹಕ ದೂರಗಳನುು ಎಲ್ಲಲ 
ಸಲ್ಲಲಸಬೆೀಕು? 

# ಜಿಲಾಲ ವೆೀದಿಕೆ. 
 

III.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದಕ ಪರಶ್ೆೆಗೂ ಎರಡರಂದ ನಲಲ್ಕು ವಲಕಯಗಳಲ್ಲಾ 
ಅಥವಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಸಿ:                                    8×2=16 

17) ‘ವಲಲಭ ಭಾಯ್ ಪ್ಟೆೀಲರ ನೆೀತೃತೆದಲ್ಲಲ ದ್ೆೀಶ್ೀಯ ಸಂಸಾೆನಗಳ 
ವಿಲ್ಲೀನಿೀಕರಣ್ವನುು ಯಶ್ಸಿೆಯಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲಾಯಿತು’ ಸಮರ್ಥಾಸಿ. 

# ಸೆತಂತರಯ ಭಾರತದಲ್ಲಲ 562 ಸಂಸಾೆನಗಳಿದೆವು. 



# ಭಾರತದ್ೊಂದಿಗೆ ವಿಲ್ಲೀನಗೊಂಡ ಸಂಸಾೆನಗಳಿಗೆ ರಾಜಧನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿತು & 

ಕೆಲವಂದು ಸವಲತುತ ಮತುತ ಸಾೆನಮಾನಗಳನುು ನಿೀಡಲಾಯಿತು. 
# 1969ರಲ್ಲಲ ಸಕಾಾರವು ಈ ಸವಲತುತಗಳನುು ರದುೆಪ್ಡಿಸಿತು. 
# ಜುನಾಗಡ್, ಹೆೈದರಾಬಾದ್ & ಜಮುು ಕಾಶ್ೀರ್ ಈ ಮೂರು ಸಂಸಾೆನಗಳನುು 
ವಿಶೆೀಷ ಕರಮವಹಿಸಿ ವಿಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸಿದರು. 
# ವಲಲಭಬಾಯಿ ಪ್ಟೆೀಲರ ನೆೀತೃತೆದಲ್ಲಲ ದ್ೆೀಶ್ೀಯ ಸಂಸಾೆನಗಳ ವಿಲ್ಲೀನಿಕರಣ್ವನುು 
ಯಶ್ಸಿೆಯಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲಾಯಿತು. 

 

 

 

18) ‘ಭಾರತಿೀಯ ಸೆೈನಿಕರು ಮತುತ ಸಂಪ್ನೂುಲಗಳು ಎರಡನೆೀ ಮಹಾಯುದಧದಲ್ಲಲ 
ಮಿತರರಾಷರಗಳು ಜಯಗಳಿಸಲು ಸಾಧಯವಾದವು’ ಹೆೀಗೆ? ವಿಶೆಲೀಷಿಸಿ. 

  # ಭಾರತದ ಸಂಪ್ನೂುಲಗಳು ಮತುತ ಸಿಪ್ಾಯಿಗಳು, ಮಿತರ ರಾಷರಗಳು ಜಯಗಳಿಸಲು 
ಸಹಾಯವಾದವು. 

# ಬಿರಟನ್ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ & ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ವಸುತಗಳನುು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 

# ಯುದಧ ಸಾಮಗಿರಗಳನುು ಉತಾಪದಿಸಲು ಅಡಿಾನೆನ್ಸ ಕಾಖಾಾನೆಗಳನುು ಮೀಲೆಜೆಾಗೆೀರಿಸಿತು. 

# ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ ಭಾರತದ ಸೆೀನೆಯು ಯುದಧ ಸಾಮಗಿರಗಳ ಉಪ್ಯೀಗ ಪ್ಡೆಯಿತು. 

  

 

19) ಶ್ಸಾಾಸಾಗಳ ನಿಷೆೀಧ ಮತುತ ನಿಯಂತರಣ್ಕಾಕಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುು 
ಪ್ಟಿ್ಮಾಡಿ. 

    ಶ್ಸಾಾಸಾಗಳ ನಿಷೆೀಧ ಮತುತ ನಿಯಂತರಣ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು: 
# 1963ರ ಅಮರಿಕ & ರಷಾಯ ದಿೀಪ್ಕ್ಷಿಯ ಒಪ್ಪಂದ. 

# ನಿಣ್ಾಯಾತುಕ ಶ್ಸಾ ನಿಯಂತರಣ್ ಒಪ್ಪಂದ. 



# ಪ್ಾಕ್ಷಿಕ ಪ್ರಯೀಗ ನಿಷೆೀಧ ಒಪ್ಪಂದ. 

# ಸಮಗರ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಣಾ ನಿಷೆೀಧ ಒಪ್ಪಂದ. 

# ಫಲ್ಲಕೆ ನಿಷೆೀಧ ಒಪ್ಪಂದ. 

 

ಅಥವಾ  
ವಿಶ್ೆಸಂಸೆೆಯ ಸಾೆಪ್ನೆಗೆ ಕಾರಣ್ವಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾರು? 

  

ವಿಶ್ೆಸಂಸೆೆಯ ಸಾಪೆ್ನೆಗೆ ಕಾರಣ್ವಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು: 

# ಇಂಗ್ಲಂಡಿನ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್. 

# ರಷ್ಯಾದ ಜ್ ೋಸ್ಫ್ ಸಯಟಲಿನ. 

# ಅಮೋರಿಕಯದ ಪಯರಂಕ್ಲಲನ ಡಿ ರ ಸ್ವ್ಲ್ಟ.à 

 

 

20) ನಿರುದ್ೊಯೀಗಕೆಕ ಕಾರಣ್ವಾದ ಅಂಶ್ಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

            ನಿರುದ್ೊಯೀಗಕೆಕ ಕಾರಣ್ಗಳು:  
# ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖೆಯ.  
# ಯಾಂತಿರೀಕರಣ್.  
# ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ.  
# ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ.  
# ಅನಕ್ಷರತೆ. 
# ಅತಿಯಾದ ಶ್ರಮವಿಭಜನೆ. 

 

  ಅಥವಾ  



 

ಮಹಿಳಾ ಸೆಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳ ಪ್ಾರಮುಖಯತೆಯನುು ವಿವರಿಸಿ. 

    ಮಹಿಳಾ ಸೆ-ಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳ ಪ್ಾರಮುಖಯತೆ: 
# ಸಿಾೀಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ಕ್ತತ ಹೆಚಿಳ. 

# ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಅವಕಾಶ್. 

# ಸಿಾೀಯರಲ್ಲಲ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಜಾಗೃತ. 

# ಸಾೆವಲಂಬಿ ಜಿೀವನಕೆಕ ಸಹಕಾರಿ. 

# ದ್ರಜಾನಯಗಳನುು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯಕ. 

# ಸಿಾೀಯರಿಗೆ ಎಲಲ ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಲ ಸೂಕತ ಅವಕಾಶ್ಗಳು. 
  

 

21) ಭಾರತದಂತಹ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಷರಕೆಕ ಮಣಿಣನ ಸವಕಳಿಯು ಒಂದು 
ಗಂಭಿೀರ ಸಮಸೆಯಯಾಗಿದ್ೆ ಹೆೀಗೆ? ವಿವರಿಸಿ. 

ಮಣಿಣನ ಸವೆತದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು: 
# ನದಿಗಳಲ್ಲಲ ಹೂಳು ತುಂಬುವುದು. 
# ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತತವೆ. 
# ನದಿ ಪ್ಾತರಗಳಲ್ಲಲ ಬದಲಾವಣೆ. 
# ಜಲಾಶ್ಯಗಳಲ್ಲಲ ನಿೀರಿನ ಸಂಗರ ಕಡಿಮಯಾಗುವುದು. 
# ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ ಇಂಗುವ ನಿೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ್ ಕಡಿಮಯಾಗುವುದು. 
# ಚಿಲುಮಗಳು ಬತಿತ ಹೊೀಗುತತವೆ. 
# ಭೂಮಿಯ ಫಲವತತತೆ ಕಡಿಮಯಾಗುವುದು. 
# ಕೃಷಿ ಉತಾಪದನೆ ಕಡಿಮಯಾಗುವುದು. 
# ಹಿೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಂತಹ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಷರಕೆಕ ಮಣಿಣನ ಸವಕಳಿಯು ಒಂದು ಗಂಭಿೀರ 
ಸಮಸೆಯಯಾಗಿದ್ೆ. 



 

22) ಕನಾಾಟಕದ ಎರಡು ರಾಷಿರೀಯ ಉದ್ಾಯನವನಗಳನುು ತಿಳಿಸಿರಿ. 
           ಕನಾಾಟಕದ ರಾಷಿರೀಯ ಉದ್ಾಯನವನಗಳು:  
# ಅಣ್ಶ್ ರಾಷಿರೀಯ ಉದ್ಾಯನವನ - ಉತತರ ಕನುಡ.  
# ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷಿರೀಯ ಉದ್ಾಯನವನ - ಚಿಕಕಮಗಳೂರು.  
# ನಾಗರಹೊಳ  ೆರಾಷಿರೀಯ ಉದ್ಾಯನವನ - ಕೊಡಗು.  
# ಬಂಡಿೀಪ್ುರ ರಾಷಿರೀಯ ಉದ್ಾಯನವನ - ಚಾಮರಾಜನಗರ.  
# ಬನೆುೀರುಘಟ್ ರಾಷಿರೀಯ ಉದ್ಾಯನವನ - ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ.  
 

23) ಹಸಿರು ಕಾರಂತಿಗೆ ಪ್ೆರೀರಣೆಯಾದ ಅಂಶ್ಗಳಾವುವು? 

       ಹಸಿರುಕಯರಂತಿಗ್ ಪ್ರೋರಣ್ಯಯದ ಅಂಶಗಳು: 
# ಹ್ಚುು ಇಳುವರಿ ಬೋಜಗಳ ಬಳಕ್. 
# ಡಯ. ನಯರ್ಿನ ಬ್ ೋರ್ಯಿಗ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ.  

# ಮಕ್ಲಿಕ್ ೋ ದ್ೋಶದಲಿಲ ನಡ್ಸಿದ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲ.  

# ಗ್ ೋಧಿಯಲಿಲ ಹ್ಚುು ಇಳುವರಿ ಬೋಜಗಳ ಸ್ಂಶ್ ೋಧನ್.  
# ಮಕ್ಲಿಕ್ ೋ & ತ್ೈವಯನ ದ್ೋಶಗಳಲಿಲ ಗ್ ೋಧಿಯ ಉತಯಾದನ್ಯಲಿಲ ಹ್ರ್ಚುನ 

ಪ್ರಗತಿ.  

# ಭಯರತ್ದಲಿಲ ಸ್ಂಭವಿಸಿದ ಭೋಕರ ಬರಗಯಲ. 

# ಆಹಯರ ಧಯನಾಗಳ ಕ್ ರತ್. 
# ಹ್ಚುು ಇಳುವರಿ ಬೋಜಗಳ ಬಳಕ್. 
# ರಯಸಯಯನಿಕ ಗ್ ಬಬರದ ಬಳಕ್. 
# ಕ್ಲರಮಿನಯಶಕಗಳ ಬಳಕ್. 
# ನಿೋರಯವರಿ ಸೌಲಭಾದ ವಿಸ್ತರಣ್. 



# ಭಯರತ್ದಲಿಲ ಡಯ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಯಾಮಿನಯಥನ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ.  
 

  

24) ಗಾರಹಕ ನಾಯಯಾಲಯಕೆಕ ಸಲ್ಲಲಸಬೆೀಕಾದ ದೂರಿನಲ್ಲಲರಬೆೀಕಾದ ಅಂಶ್ಗಳಾವುವು? 

 ಗಾರಹಕ ನಾಯಯಾಲಯಕೆಕ  ಸಲ್ಲಲಸುವ ದೂರಿನಲ್ಲಲ ಇರಬೆೀಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು : 
# ದೂರುಗಳು ಕೆೈಬರಹದ/ಬೆರಳಚಿಿನ  ಪ್ರತಿ. 

# ದೂರು ಕೊಡುವವನ ಪ್ೂಣ್ಾ ವಿಳಾಸ. 

# ಪ್ೂರೆೈಕೆದ್ಾರನ ಪ್ೂಣ್ಾ ಮಾಹಿತಿ. 

# ಯಾವ ವಸುತವಿನಿಂದ ನಷ್ವಾಗಿದ್ೆ ಮತುತ ಅದರ ಬೆಲೆ. 
# ವಸುತವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ ರಸಿೀದಿ. 

# ದೂರಿಗೆ ನೊೀಂದಣಿ ಶ್ುಲಕ ಇರುವುದಿಲಲ.  
# ಗಾರಹಕನೆೀ ನೆೀರವಾಗಿ ತನು ದೂರನುು ಅಧಯಕ್ಷರ ಮುಂದ್ೆ ವಾದಿಸಬಹುದು 
ವಕ್ತೀಲರು ಬೆೀಕಾಗಿಲಲ. 

 

  

 

IV.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದಕ ಪರಶ್ೆೆಗೂ ಆರಕ ವಲಕಯಗಳಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಾ 
ಉತ್ತರಸಿ:                                                   9×3=27 

25)  ರಾಜಾ ಮಾತಾಾಂಡ ವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಳನುು ವಿವರಿಸಿ. 

   ವೆೈನಾಡಿನ ರಾಜ ಮಾತಾಾಂಡ ವಮಾ (1729-1758): 
# ಇವನು ರಾಮವಮಾನ ನಂತರ ತನು 24ನೆೀ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಲ ಪ್ಟ್ಕೆಕ 
ಬಂದನು. 
# ಇವನು 50,000 ಸೆೈನಿಕರ ಸೆೈನಯವನುು ಕಟಿ್ದನು.  
# ಮಣ್ಸು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದ್ೆೀಶ್ಗಳನುು ತನು ಕೆೈವಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 



# ತನು ಸುತತಮುತತಲ್ಲನ ಪ್ಾಳೆಗಾರರು ಮತುತ ಸಂಸಾೆನಿಕರನುು ಡಚಿರ 
ವಿರುದಧ ನಿಲ್ಲಲಸಿದನು.  
# ಇವನು ಡಚ್ ರಿಂದ ನೆಡುಮಂಗಡ & ಕೊಟಾ್ರಕರಗಳನುು 
ವಶ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 
# ಇವನು “ನಾವೆಂದೂ ಮಣ್ಸಿನ ವಾಯಪ್ಾರದ ಹಕಕನುು ಪ್ರಕ್ತೀಯರಿಗೆ ಬಿಟು್ 
ಕೊಡೆವು” ಎಂದು ಡಚಿರಿಗೆ ಪ್ತರ ಬರೆದನು. 
# 1741ರಲ್ಲಲ ಡಚಿರು ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಮೀಲೆ ಯುದಧ ಸಾರಿದರು. 
# ಮಾತಾಾಂಡ ವಮಾ ಡಚ್ ರನುು ಸೊೀಲ್ಲಸಿದನು. 
# ಡಚಿರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಲದೆ ಬಂದರುಗಳನುು ಮರಳಿ ಪ್ಡೆದನು. 
# 1753 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಡೆದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಲ ಡಚ್ ಪ್ಡೆಗಳು ತಮು 
ಸಂಪ್ೂಣ್ಾ ಅಧಿಕಾರವನುು ತಿರುವಂಕೂರಿಗೆ ಒಪಪಸಿ ಶ್ರಣಾದವು. 
 

 

  

ಅಥವಾ  
1935ರ ಭಾರತ ಸಕಾಾರದ ಕಾಯೆ್ದಯ ಅಂಶ್ಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

1935ರ ಭಾರತ ಸಕಾಾರದ ಕಾಯೆ್ದಯ ಅಂಶ್ಗಳು: 

# ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಕೂಕಟ ರಚನೆ 

# ಕೆೀಂದರದಲ್ಲಲ ದಿೆ ಸಕಾಾರ ರಚನೆ. 

# R.B.I ಸಾೆಪ್ನೆ. 

# ಪ್ಾರಂತಗಳಲ್ಲಲ ದಿೆಸಕಾಾರ ರದುೆ. 



# ಪ್ಾರಂತಗಳಿಗೆ ಸಾೆಯತತತೆ ನಿೀಡಲಾಯಿತು. 

# ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಫೆಡರಲ್ಸ ಕೊೀಟ್ಾ ಸಾೆಪ್ನೆ. 

 

26) ಬರಹು ಸಮಾಜದ ಬೊೀಧನೆಗಳಾವುವು? 

    ಬರಹು ಸಮಾಜದ ಬೊೀಧನೆಗಳು: 
# ಹಿಂದೂ ಧಮಾದ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತಿುಸಿದರು.  
# ವಿಗರಹಾರಾಧನೆಯನುು ವಿರೊೀಧಿಸಿದರು.  
# ಬಹುದ್ೆೀವತಾರಾಧನೆಯನುು ವಿರೊೀಧಿಸಿದರು. 
# ಏಕದ್ೆೀವತಾ ಆರಾಧನೆಯನುು ಪ್ರೀತಾಸಹಿಸಿದರು.  
# ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನುು ಖಂಡಿಸಿದರು.  
# ಪ್ುರೊೀಹಿತಶಾಹಿಯನುು ವಿರೊೀಧಿಸಿದರು.  
# ಭಾರತಿೀಯರಲ್ಲಲ ರಾಷರಪ್ರಜ್ಞೆಯನುು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದರು. 
# ಸಿಾೀ ಶೆ ೀಷಣೆಯನುು ವಿರೊೀಧಿಸಿದರು. 
# ಸತಿ ಪ್ದಧತಿಯನುು ವಿರೊೀಧಿಸಿದರು.  
# ಬಾಲಯವಿವಾಹವನುು ವಿರೊೀಧಿಸಿದರು.  
# ಬಹುಪ್ತಿುತೆವನುು ವಿರೊೀಧಿಸಿದರು.  

 

 

 

27) 1857ರ ಹೊೀರಾಟವು ವಿಫಲಗೊಳಳಲು ಕಾರಣ್ವಾದ ಅಂಶ್ಗಳನುು 
ಬರೆಯಿರಿ. 

    1857ರ ಹೊೀರಾಟವು ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣ್ಗಳು : 



# ನಿಶ್ಿತ ಗುರಿ ಇರಲ್ಲಲಲ. 
# ಸೂಕತ ನಾಯಕತೆದ ಕೊರತೆ. 
# ಕೆಲವು ರಾಜರು ಬಿರಟಿಷರಿಗೆ ನಿಷೆೆ ತೊೀರಿದರು. 
# ಭಾರತಿೀಯರಲ್ಲಲ ಒಗೊಟಿ್ರಲ್ಲಲಲ. 
# ಯುದಧತಂತರದ ಕೊರತೆ. 
# ದ್ೆೀಶಾದಯಂತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಲ ಆರಂಭವಾಗಲ್ಲಲಲ. 

 

 

28) ಭಾರತ ಮತುತ ರಷಾಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನುು ವಿವರಿಸಿ. 

ಭಾರತ ಮತುತ ರಷಾಯ ಸಂಬಂಧ: 

# 1961ರಲ್ಲಲ ಗೊೀವಾ ವಿಮೀಚನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ, 
# 1962ರಲ್ಲಲ ಚಿೀನಾ ದ್ಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಭಾರತಕೆಕ ಬೆಂಬಲ. 
# 1966ರಲ್ಲಲ ತಾಸೆಕಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕ ಸಹಾಯ. 
# 1971ರಲ್ಲಲ 20 ವಷಾಗಳ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ.  
# ಬಿಲಾಯಿ ಮತುತ ಬೊಕಾರೊ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಾೆಪ್ನೆಗೆ ಸಹಕಾರ. 
# ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಬೆಂಬಲ. 
# ವಾಣಿಜಯ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಬೆಂಬಲ. 
# ಭದರತಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಲ ಭಾರತಕೆಕ ಖಾಯಂ ಸದಸಯತೆಕೆಕ ಬೆಂಬಲ.  

 

29) ಬಾಲ ಕಾಮಿಾಕ ಪ್ದಧತಿಯ ನಿಮೂಾಲನೆಗೆ ಸಕಾಾರ ಕೆೈಗೊಂಡಿರುವ 

ಕರಮಗಳಾವುವು? 

   ಬಾಲ ಕಾಮಿಾಕತೆಯ ನಿಮೂಾಲನಾ ಕರಮಗಳು: 



# ಬಾಲಕಾಮಿಾಕರ ಪ್ುನವಾಸತಿ ಕಲಾಯಣ್ ನಿಧಿ ಸಾೆಪ್ನೆ. 
# 1986ರಲ್ಲಲ ಬಾಲಕಾಮಿಾಕ ನಿಷೆೀಧ ಮತುತ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯೆ್ದ ಜಾರಿಗೆ. 
# ಇದನುು ಅನುಸರಿಸಿದವರಿಗೆ 20,000/- ರೂ ಗಳ ದಂಡ. 

# 24ನೆೀ ವಿಧಿ – ಮಕಕಳನುು ದುಡಿಮಗೆ ನೆೀಮಿಸುವುದು ಶ್ಕ್ಾಹಾ ಅಪ್ರಾಧ. 

# 1988ರಲ್ಲಲ ರಾಷಿರೀಯ ಬಾಲಕಾಮಿಾಕ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗೆ. 
# ಕೂಲ್ಲಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಯಾಕರಮ ಜಾರಿಗೆ. 
# 1987ರಲ್ಲಲ ರಾಷಿರೀಯ ನಿೀತಿ ಜಾರಿಗೆ. 
# 2006ರಲ್ಲಲ ಬಾಲಾಶ್ರಮ ನಿಮೂಾಲನ ಮತುತ ಪ್ುನವಾಸತಿೀಕರಣ್ ಕಾಯೆ್ದ 
ಜಾರಿಗೆ. 

 

 

30)  ಭಾರತದ ವಯವಸಾಯದ ಅವಧಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ. 

      ಭಾರತದ ವಯವಸಾಯದ ಅವಧಿಗಳು: 
A)  ಮುಂಗಾರು ಅಥವಾ  ಖಾರಿೀಫ್ ಬೆೀಸಾಯ: 

# ನೆೈಋತಯ ಮಾನೂಸನ್ ಮಾರುತಗಳ ಅವಧಿಯ ಬೆೀಸಾಯವನೆುೀ  ‘ಖಾರಿೀಫ್ 

ಬೆೀಸಾಯ’ (ಮುಂಗಾರು ಬೆೀಸಾಯ) ಎನುುವರು. 
# ಬೆಳೆಗಳು: ಭತತ, ರಾಗಿ, ಹತಿತ, ಜೊೀಳ, ಮಕೆಕಜೊೀಳ & ಎಣೆಣ ಕಾಳುಗಳು. 
 

B)  ಹಿಂಗಾರು ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಥವಾ ರಬಿ ಬೆೀಸಾಯ: 

# ಈಶಾನಯ ಮಾನೂಸನ್ ಮಾರುತಗಳ ಅವಧಿಯ ಬೆೀಸಾಯವನೆುೀ  ‘ರಬಿ 

ಬೆೀಸಾಯ’ ( ಹಿಂಗಾರು ಬೆೀಸಾಯ) ಎನುುವರು. 
# ಬೆಳೆಗಳು: ಗೊೀಧಿ. 

 



C)  ಬೆೀಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೆೀಡ್ ಬೆೀಸಾಯ: 

# ರಬಿ ಹಾಗೂ ಖಾರಿೀಫ್ ಬೆೀಸಾಯದ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲಯೂ ಭಾರತದ 
ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ ಬೆೀಸಾಯ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಬೆೀಸಿಗೆ ಈ ಬೆೀಸಾಯವನುು 
‘ಜೆೀಡ್ ಬೆೀಸಾಯ’ ಎನುುವರು. 

# ಬೆಳೆಗಳು: ಉದುೆ, ಹೆಸರು, ಎಣೆಣ ಕಾಳುಗಳು & ತರಕಾರಿಗಳು. 

 

 

ಅಥವಾ 

ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಾೆನಿೀಕರಣ್ದ ಮೀಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೀರುವ ಅಂಶ್ಗಳಾವುವು? 

 ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಾೆನಿೀಕರಣ್ದ ಮೀಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೀರುವ ಅಂಶ್ಗಳು: 

# ಕಚಾಿವಸುತಗಳು. 

# ಶ್ಕ್ತತ ಸಂಪ್ನೂುಲಗಳು. 

# ಮಾರುಕಟೆ್. 

# ಸಂಚಾರ ಸರಲಭಯ. 

# ಕಾಮಿಾಕರ ಪ್ೂರೆೈಕೆ. 

# ಬಂದರುಗಳ ಸರಲಭಯ. 

# ಭೂಮಿ ದ್ೊರೆಯುವಿಕೆ. 

# ತಾಂತಿರಕತೆ. 

# ಸಕಾಾರದ ನಿೀತಿ ನಿಯಮಗಳು. 



 

 

 

 

 

31) ದೂರ ಸಂವೆೀದಿ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಉಪ್ಯೀಗಗಳನುು ಬರೆಯಿರಿ. 

          ದೂರ ಸವೆೀದಿ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಉಪ್ಯೀಗಗಳು: 
# ನೆೈಜ ಮಾಹಿತಿ ದ್ೊರೆಯುವುದು. 
# ಕಡಿಮ ವೆಚಿದಲ್ಲಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರಹಣೆ. 
# ಮಾಹಿತಿಯನುು ಕಂಪ್ೂಯಟರಗಳಿಂದ ವಿಶೆಲೀಷಿಸಬಹುದು. 
# ಉಪ್ಗರಹಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. 
# ನೆೈಸಗಿಾಕ ವಿಕೊೀಪ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. 
# ಪ್ಾರಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ನೂುಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ. 

 

 

 

32) ಸಾವಾಜನಿಕ ಹಣ್ಕಾಸು ವೆೈಯಕ್ತತಕ ಹಣ್ಕಾಸಿಗಿಂತ ಹೆೀಗೆ ಭಿನುವಾಗಿದ್ೆ? 

 

 

 

 

           

 

ವೆೈಯಕ್ತತಕ ಹರ್ಕಲಸಕ: ಸಲರ್ವಜನಿಕ ಹರ್ಕಲಸಕ: 



# ಇದು ಒಬು ವಯಕ್ತತ ಅಥವಾ 
ಕುಟುಂಬದ ಆದ್ಾಯ-

ವೆಚಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ. 

# ವಯಕ್ತತಗಳು ಮದಲು ತಮು 
ಆದ್ಾಯವನುು 
ಅಂದ್ಾಜುಮಾಡಿ, ನಂತರ 
ವೆಚಿ ಮಾಡುತಾತರೆ. 
# ವಯವಹಾರಗಳನುು 
ಗರಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುತತದ್ೆ. 
# ವಯಕ್ತತಯು ಉಳಿತಾಯ 
ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ 
ಪ್ೂರಕವಾಗುತತದ್ೆ. 

 
 

# ಇದು ಸಕಾಾರದ ಆದ್ಾಯ-

ವೆಚಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ೆ. 
# ಸಕಾಾರವು ಮದಲು ತನು 
ವೆಚಿವನುು ಮಾಡಿ, ನಂತರ 
ಆದ್ಾಯವನುು 
ಹೊಂದಿಸುತತದ್ೆ. 
# ವಯವಹಾರಗಳನುು 
ಗರಪ್ಯವಾಗಿಡುವುದಿಲಲ. 

         # ಸಕಾಾರವು ಉಳಿತಾಯ 
ಮಾಡಿದರೆ ದ್ೆೀಶ್ದ ಪ್ರಗತಿ 
ಕುಂಠಿತವಾಗುತತದ್ೆ. 

 

 

 

 

 ಅಥವಾ  
ಗಾರಮಿೀಣ್ ಪ್ರದ್ೆೀಶ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ ಸಕಾಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 
ಯೀಜನೆಗಳಾವುವು? 

33) ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಮತುತ ಚಾಲ್ಲತ ಖಾತೆಗಿರುವ ವಯತಾಯಸಗಳೆೀನು? 

ಅಥವಾ  
ಉದಯಮಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಲ ಜಿಲಾಲ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕೆೀಂದರದ ಪ್ಾತರವನುು ತಿಳಿಸಿ. 

 ಉದಯಮಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಲ ಜಿಲಾಲ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕೆೀಂದರಗಳ ಪ್ಾತರ: 



# ಉದಿೆಮಯನುು ಸಾೆಪಸಲು ಮದಲು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬೆೀಕಾದ ಯೀಜನಾ 
ವರದಿ. 

# ಯಂತರಗಳು ಮತುತ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಗೆೊ ಮಾಹಿತಿ. 

# ಹೊಸದ್ಾಗಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದ್ೆೀಶ್ಗಳ ರಚನೆ. 
# ವಿಶೆೀಷ ರಿೀತಿಯ ಯೀಜನಾ ವರದಿಗಳನುು ಅಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು. 
# ಉದಿೆಮ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕಾಯಾಕರಮದ್ೆಡೆ ತರಬೆೀತಿ. 

# ಕಚಾಿಪ್ದ್ಾಥಾಗಳ ಹಂಚಿಕೆ. 
# ಸೆಯಂ ಉದ್ೊಯೀಗದಡಿಯಲ್ಲಲನ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಲ ಹಣ್ಕಾಸಿನ ನೆರವು. 
# ಕೆೀಂದರ ಸಕಾಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಲ ಮಾರುಕಟೆ್ ಸಹಾಯ. 

# ಮಾರುಕಟೆ್ ವಯವಸೆೆ ಮಾಡುವುದು. 
# ಉದಿೆಮಯನುು ಆಧುನಿಕರಿಸುವಲ್ಲಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. 
# ವಸುತಗಳನುು ರಫ್ತತ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. 

  

 

 

V.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದಕ ಪರಶ್ೆೆಗೂ ಎಂಟ್ಕ ವಲಕಯಗಳಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಾ 
ಉತ್ತರಸಿ:                                                4×4=16 

34)  ‘ನಾಲೆಡಿ ಕೃಷಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಆಡಳಿತದಿಂದ್ಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾನೆವು 
ಒಂದು ಮಾದರಿ ರಾಜಯವಾಯಿತು’ ಈ ಹೆೀಳಿಕೆಯನುು ಸಮರ್ಥಾಸಿ. 

   ನಾಲೆಡಿ ಕೃಷಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಸಾಧನೆಗಳು: 
# ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಶ್ುಲಕ ರದುೆಮಾಡಿದರು. 
# ಹೆಣ್ುಣಮಕಕಳ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಕ ನೆರವು ನಿೀಡಿದರು.  
# ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ೆವಿದ್ಾಯಲಯ ಸಾಪೆ್ನೆ. 



# ವಿದ್ೆೀಶ್ ವಿದ್ಾಯಭಾಯಸ ಹೊೀಗುವವರಿಗೆ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಾ ವೆೀತನ ನಿೀಡಿದರು. 
# 1905ರಲ್ಲಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆೆ ಸಾಪೆಸಿದರು. 
# ನಿೀರಾವರಿ ಸರಲಭಯ ಒದಗಿಸಿದರು. 
# ಬೆಳಗೊಳದ ಹತಿತರ ಕಾವೆೀರಿ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ನುು ನಿಮಿಾಸಿದರು. 
# ಹೊಸ ರೆೈಲು ಮಾಗಾವನುು ನಿಮಿಾಸಿದರು.  
# ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳನುು ಸಾೆಪಸಿದರು.  
# ಮಹಾತು ಗಾಂಧಿೀಜಿಯವರು ಇವರನುು 'ರಾಜಷಿಾ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ಾೆರೆ. 
# ನಾಲೆಡಿ ಕೃಷಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಆಡಳಿತದಿಂದ್ಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾೆನವು 
ಒಂದು ಮಾದರಿ ರಾಜಯವಾಯಿತು. 

  

 

35) ಈಶಾನಯ ಭಾರತದ ಬುಡಕಟು್ ಸಂಸೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಾಯಿಡನ್ ಲೂ 

ನಡೆಸಿದ ಹೊೀರಾಟದ ಕುರಿತು ಚಚಿಾಸಿ. 

# ಗಾಯಿಡನ್ ಲೂ ಎಂಬ ಯುವತಿಯು ಈಶಾನಯ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯನುು 
ಸೆೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಡೆ ಕಟಿ್ದಳು. 
# ಇವಳು ಜಾದ್ೊೀನಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಸೆೀರಿ ಬಿರಟಿಷರು ವಿರುದಧ ಹೊೀರಾಟ 
ಮಾಡಿದಳು. 
# ಇವಳು ಹರಕಾಕ ಎಂಬ ಸಂಸೆೆ ಕಟಿ್ದಳು. 
# ಬಿರಟಿಷರು ಜಾದ್ೊೀನಾಂಗ್ ನನುು ಬಂಧಿಸಿ ಸಿಲಿರ್ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲಲಟ್ರು. 
# ಬಿರಟಿಷರು ಜಾದ್ೊೀನಾಂಗ್ ನನುು 1931 ಅಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಗಲ್ಲಲಗೆೀರಿಸಿದರು. 
# ಗಾಯಿಡನ್ ಲೂ ಶ್ವಾಜಿಯ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ ಗೆರಿಲಲ ಬಗೆಯಲ್ಲಲ ಹೊೀರಾಡಿದಳು. 
# ಅವಳ ಹೊೀರಾಟದಿಂದ ಬಿರಟಿಷರು ಎಂಟೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಲ ತತತರಿಸಿದರು. 



# ಆಕೆ ಹೊೀರಾಟಕೆಕ ಹಳಿಳಗರು ಸಾಥ್ ನಿೀಡಿದರು. 
# ಸಾವಿರಾರು ಸಿಾೀ ಪ್ುರುಷರು ಆಕೆ ಸೆೈನಯವನುು ಸೆೀರಿಕೊಂಡರು. 
# ಡಾ. ಹರಾಲು ಅವಳನುು ಬಂಧಿಸಿದನು. 
# ಅವಳು 1932 ಅಕೊ್ೀಬರ್ 12ರಿಂದ ಸೆತಂತರ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಅವಳು ಜೆೈಲಲೆಲೀ 
ಇರಬೆೀಕಾಯಿತು. 
 

 

ಅಥವಾ  
ಸಾೆತಂತರಯ ಹೊೀರಾಟದಲ್ಲಲ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ ಪ್ಾತರವನುು ವಿವರಿಸಿ. 

 ಸಾೆತಂತರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಲ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ ಪ್ಾತರ: 
# ಇವರು ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯನುು ತಿೀವರವಾಗಿ ವಿರೊೀಧಿಸಿದರು. 
# ಇವರು ‘ಸೆರಾಜಯವು ನನು ಜನು ಸಿದಧ ಹಕುಕ; ಅದನುು ಪ್ಡೆದ್ೆೀ ತಿೀರುವೆ ‘ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು. 
# ಪ್ೂಣ್ಾ ಸೆರಾಜಯ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಇವರ ಗುರಿಯಾಗಿತುತ. 
# ಸೆತಂತರ ಹೊೀರಾಟಕೆಕ ಜನಸಾಮಾನಯರನುು ಸಂಘಟಿಸಿದರು. 
# ಗಣೆೀಶ್ ಮತುತ ಶ್ವಾಜಿ ಉತಸವಗಳನುು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದರು. 
# ಸೆತಂತರ ಹೊೀರಾಟಕೆಕ ಜನಸಾಮಾನಯರನುು ಸಂಘಟಿಸಿದರು. 
# ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ‘ಕೆೀಸರಿ’ ಮತುತ ಇಂಗಿಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ‘ಮರಾಠ’ 

ಪ್ತಿರಕೆಗಳನುು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದರು. 
# ಇವರು ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಇದ್ಾೆಗ ‘ಗಿೀತಾರಹಸಯ’ ಗರಂಥವನುು ರಚಿಸಿದರು. 

 

 

36) ಭರಷಾ್ಚಾರ ಮುಕತ ಭಾರತವನುು ನಿಮಿಾಸಲು ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೀಕಾದ 
ಕರಮಗಳನುು ಬರೆಯಿರಿ. 



  ಭರಷಾ್ಚಾರ ನಿಯಂತರಣ್ ಕರಮಗಳು: 
# ರಾಜಕ್ತೀಯ ಇಚಾಿಶ್ಕ್ತತ ಅವಶ್ಯಕ. 

# ಸಾವಾಜನಿಕ ಸಹಕಾರ ಅವಶ್ಯಕ. 

# ಒಳ ಳೆಯ ರಾಜಕ್ತೀಯ ನಾಯಕತೆ ಅವಶ್ಯಕ.  
# ಉತತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವಗಾ ಅವಶ್ಯಕ. 

# ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪ್ರಿಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ. 

# ಪ್ರರತೆದ ಪ್ರಿಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ. 

# ಲೊೀಕಪ್ಾಲ & ಲೊೀಕಾಯುಕತ ಸಂಸೆೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕ. 

# ಸರಕಾರಿ ಕಚೆೀರಿಗಳಲ್ಲಲ ಸಿಸಿ ಕಾಯಮರಾಗಳನುು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
# ಕಠಿಣ್ ಶ್ಕ್ೆ ವಿಧಿಸುವುದು. 
 

 

37) ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ್ವಾಗುವ ನೆೈಸಗಿಾಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವಿಕ 

ಅಂಶ್ಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

  ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ನೆೈಸಗಿಾಕ ಕಾರಣ್ಗಳು: 

# ಅಧಿಕ ಮಳ .ೆ 

# ನದಿಗಳಲ್ಲಲ ಹೂಳು ತುಂಬುವಿಕೆ. 

# ಹಿಮಕರಗುವಿಕೆ. 

# ಅಣೆಕಟು್ಗಳು ಒಡೆಯುವುದು. 

# ನದಿಗಳು ಪ್ಾತರ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ. 

# ಚಂಡಮಾರುತಗಳು. 



# ಸುನಾಮಿಗಳು. 

 

ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಮಾನವಿಕ ಕಾರಣ್ಗಳು 

# ಅರಣ್ಯನಾಶ್. 

# ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸೆೀತುವೆಗಳು. 

# ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಒಡುೆಗಳು . 

# ನದಿಗಳಲ್ಲಲ ಉಸುಕು ತೆಗೆಯುವುದು. 

# ಅಕರಮ ಭೂಬಳಕೆ. 

 

  

 

 

VI. 38. ಭಲರತ್ದ ನಕ್ಷೆಯನಕೆ ಬರೆದಕ ಅದರಲ್ಲಾ ಈ ಕೆಳಗಿನರ್ುಗಳನಕೆ ಗಕರಕತಿಸಿ:                                                                    

1+4=5 

a)  ಪ್ರಯಾಗ/ಅಲಹಾಬಾದ್ ರೆೀಖೆ  
b) ದ್ಾಮೀದರ ಕಣಿವೆ  
c) ಲಾಲ್ಸ ಬಹದೂೆರ್ ಶಾಸಿಾ ಜಲಾಶ್ಯ  
d) ಬಾಂಬೆ ಹೆೈ  

 



 


