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Scholarship Test - 2020
Which among the following statements is/are correct about Early Vedic period?
1.

The practice of sati was widely prevalent.

2.

The Varna system was thoroughly established during this period.

3.

The highest political unit was called Jana.

Select the correct answer from the code given below:
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 3 only
(d) 1, 2 and 3

ಅಯಂಭಿಕ ವ ೈದಿಕ ಄ವಧಿಮ ಫಗ್ ೆ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿದ ?
1.

ಸತಿ ದದತಿ ವಾಕವಗಿ ರಚಲ್ಲತದಲ್ಲಿತುು

2.

ಇ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ ವರ್ಣವಾವಸ ೆಮು ಚಲ್ಲುಮಲ್ಲಿತುು

3.

಄ತುಾನನತ ಯಜಕೇಮ ಘಟಕವನುನ ಜನ ಎಂದು ಕಯ ಮುತಿುದದಯು.

ಕ ಳಗಿನ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿಕ ಂಡು ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(b) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(c)

3 ಭತರ

(d) 1, 2 ಭತುು 3

Correct Answer: (C)
Consider the following statements with reference to Sangam Literature
1. Sangam literature dealt both with personal lives such as love and relationships as
well as ethics, heroism, values and social customs
2.

Both men and women Poets composed Sangam
literature.

Which of the above statement/s is/are correct.
(a) 1 Only
(b) 2 Only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither1 nor 2

ಸಂಗಮ್ ಸಹಿತಾಕ ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಸಂಗಂ ಸಹಿತಾವು ವ ೈಮಕುಕ ಜೇವನ ವಿಚಯಗಳದ ಪ್ರೇತಿ ಭತುು ಸಂಫಂಧಗಳ ಜ ತ ಗಿನ ನ ೈತಿಕತ , ಶೌಮಣ,
ಭೌಲ್ಾಗಳು ಭತುು ಸಭಜಕ ದದತಿಗಳನುನ ನಿವಣಹಿಸುತುದ .
2. ುಯುಷಯು ಭತುು ಭಹಿಳ ಕವಿಗಳು ಸಂಗಮ್ ಸಹಿತಾವನುನ ಯಚಿಸಿದದಯ .
ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು/ವು ಸರಿಮಗಿದ
(a)

1 ಭತರ

(b) 2 ಭತರ
(c)

1 ಭತುು 2

(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (C)
Which of the following characterizes/ characterize the people of Indus Civilization?
1.

They possessed great palaces and temples.

2.

They worshipped both male and female deities.

3.

They employed horse-drawn chariots in warfare.

Select the correct answer using the code given below
(a) 1 and 2 Only
(b) 2 Only
(c) 1, 2 and 3
(d) None of the above
ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸಿಂಧ ನಗರಿೇಕತ ಮ ಜನಯ ಫಗ್ ೆ ತಿಳಿಸಿಕ ಡುತುದ /ನಿಯ ಪ್ಸುತುದ ?
1. ಆವಯು ದ ಡಡ ಄ಯಭನ ಗಳು ಭತುು ದ ೇವಲ್ಮಗಳನುನ ಹ ಂದಿದದಯು.
2.

ಆವಯು ಗಂಡು ಭತುು ಹ ರ್ುು ದ ೇವತ ಗಳನುನ ೂಜಸುತಿುದದಯು.

3.

ಆವಯು ಮುದಧದಲ್ಲಿ ಕುದುಯ ಎಳ ಮುವ ಯಥಗಳನುನ ಫಳಸುತಿುದದಯು.

ಕ ಳಗಿನ ಸಂಕ ೇತಗಳಿಂದ ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1, 2 ಭತುು 3
(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (B)
Which of the following statements are correct about Krishna Devaraya?
1.

He had to launch several expeditions against Portuguese.

2.

He wrote Jambavati Kalyanam, a drama in Telugu.

3.

He built the Vijaya Mahal

Select the correct answer using the code given below.
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 3 only
(d) 1, 2 and 3

ಕೃಷುದ ೇವಯಮಯ ಫಗ್ ೆ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಮವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳು ಸರಿಮಗಿದ ?
1.

ಆವಯು ಪೇಚುಣಗಿೇಸಯ ವಿಯುದದ ಹಲ್ವಯು ದಂಡಮತ ರಗಳನುನ ನಡ ಸಫ ೇಕಯಿತುು.

2.

ಆವಯು ತ ಲ್ುಗಿನಲ್ಲಿ ಜಂಫವತಿ ಕಲ್ಾರ್ ಎಂಫ ನಟಕವನುನ ಫಯ ದಿದದಯ .

3.

ಆವಯು ವಿಜಮಭಹಲ್ನುನ ನಿರ್ಮಣಸಿದಯು

ಕ ಳಗಿನ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿಕ ಂಡು ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a)

1 ಭತುು 2 ಭತರ

(b) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(c)

3 ಭತರ

(d) 1, 2 ಭತುು 3

Correct Answer: (C)
Consider the following statements regarding Hindustan Republican Association:
1.

Hindustan Republican Association /Army was found by Chandra Shekhar Azad.

2.

The initial aim was an aim to establish a Federal Republic of United States of India
whose basic principle would be adult franchise.

Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 Only
(b) 2 Only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

ಹಿಂದ ಸುನ್ ಸ ೇಷಿಮಲ್ಲಸ್ಟ್ ರಿಬ್ಲಿಕನ್ ಄ಸ ೇಸಿಯ್ಕಷನ್ಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1.

ಹಿಂದ ಸುನ್ ಸ ೇಷಿಮಲ್ಲಸ್ಟ್ ರಿಬ್ಲಿಕನ್ ಄ಸ ೇಸಿಯ್ಕೇಷನ್/ ಸ ೈನಾವನುನ ಚಂದರಶ ೇಖರ್ ಄ಜದ್ಯವಯು
ಸೆಪ್ಸಿದಯು.

2.

ಅಯಂಭಿಕ ಗುರಿ ಪ ಡಯಲ್ ರಿಬ್ಲಿಕ್ ಅಫ್ ಮುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ್ೇಟ್ಸ್ ಅಫ್ ಆಂಡಿಮವನುನ ಸೆಪ್ಸುವುದು, ಆದಯ ಭ ಲ್
ತತವ ವಮಸೆ ಭತದನ ಹಕೆಗಿತುು

ಮೇಲ್ಲನ ನಿೇಡಿಯುವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು/ವು ಸರಿಮಗಿದ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (A)
Consider the following statements regarding the withdrawal of non cooperation movement:
1.

Gandhiji immediately announced the withdrawal of the movement after the violence in
Chauri Chaura Incident.

2.

The Congress Working Committee met at Bardoli in February 1922 and resolved to stop
all activity under non cooperation movement.

3.

In March 1922 Gandhi was arrested and sentenced to ten years in jail.

Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 Only
(b) 2 and 3 Only
(c) 1 and 3 Only
(d) 1, 2 and 3

಄ಸಹಕಯ ಚಳುವಳಿಮನುನ ಹಿಂತ ಗ್ ದುಕ ಳುುವಿಕ ಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಚೌರಿಚೌಯ ಘಟನ ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಚಯದ ನಂತಯ ಗ್ಂಧಿೇಜಮವಯು ಚಳುವಳಿಮನುನ ಹಿಂತ ಗ್ ದುಕ ಳುುವುದಗಿ
ಘ ೇಷಿಸಿದಯು
2. 1922ಯ ಪ ರಫವರಿಮಲ್ಲಿ ಫಡ ೇಣಲ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಕಂಗ್ ರಸ್ಟ ಕಮಣಕರಿ ಸರ್ಮತಿ ಸಬ ಸ ೇರಿ ಄ಸಹಕಯ
ಚಳುವಳಿಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುನ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ು ನಿಧಣರಿಸಿತು
3. ಭರ್ಚಣ 1922ಯಲ್ಲಿ ಗ್ಂಧಿಮನುನ ಫಂಧಿಸಿ ಹತುು ವಷಣಗಳ ಜ ೈಲ್ುಶಿಕ್ಷ ವಿಧಿಸಲ್ಯಿತು.
ಮೇಲ್ ನಿೇಡಿಯುವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು/ವು ಸರಿಮಗಿವ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(d) 1, 2 ಭತುು 3

Correct Answer: (A)
Which of the following statements is/are correct?
1. Large number of women participated in Civil Disobedience Movement.
2. The participation of workers increased in Civil Disobedience Movement in comparison to
Non Cooperation Movement.
3. Hindu-Muslim unity was better in Civil Disobedience Movement in comparison to Non
Cooperation Movement.
Select the correct answer using the codes given below:
(a) 1 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) All of the above

ಇ ಕ ಳಗಿನ ಮವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳು ಸರಿಮಗಿವ ?
1.

ಕನ ನು ಬಂಗ ಚಳುವಳಿಮಲ್ಲಿ ಹ ಚಿಿನ ಸಂಖ್ ಾಮಲ್ಲಿ ಭಹಿಳ ಮಯು ಬಗವಹಿಸಿದದಯು.

2.

಄ಸಹಕಯ ಚಳುವಳಿಗ್ ಹ ೇಲ್ಲಸಿದಯ ಕನ ನು ಬಂಗ ಚಳುವಳಿಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣಕಯ ಬಗವಹಿಸುವಿಕ ಗ್ ಹ ಚಿಗಿತುು.

3.

಄ಸಹಕಯ ಚಳುವಳಿಗ್ ಹ ೇಲ್ಲಸಿದಯ ಕನ ನು ಬಂಗ ಚಳುವಳಿಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ಭುಸಿಿಂ ಐಕಾತ ಈತುಭವಗಿತುು.

ಕ ಳಗ್ ನಿೇಡಿಯುವ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿಕ ಂಡು ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a)

1 ಭತರ

(b) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(c)

2 ಭತುು 3 ಭತರ

(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (A)

Which of the following statements are correct regarding Ryotwari settlement?
1. The Zamindar was responsible to pay land revenue to the state.
2. A Patta was maintained to keep the records of land revenue.
3. Land revenue was based on the quality of the soil and nature of crop grown
Select the correct answer using the codes given below:
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 only
(d) All of the above

ಯ ೈತವರಿ ದದತಿಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಮವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳು ಸರಿಮಗಿವ ?
1. ಜರ್ಮೇನದಯನು ಯಜಾಕ ೆ ಬ ಅದಮವನುನ ವತಿಸುವ ಜವಫದರಿಮನುನ ಹ ಂದಿದದನು.
2. ಬ ಅದಮದ ದಖಲ್ ಗಳನುನ ಆಡಲ್ು ಟ್ವನುನ ನಿವಣಹಿಸಲ್ಯಿತು
3. ಬ ರ್ಮಮ ಅದಮವು ಭಣಿುನ ಗುರ್ಭಟ್ ಭತುು ಫ ಳ ದ ಫ ಳ ಮನುನ ಅಧರಿಸಿತುು
ಕ ಳಗ್ ನಿೇಡಿಯುವ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿಕ ಂಡು ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(b) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 1 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (B)

Consider the following statements:
1.

Mahatma Gandhi called Rabindranath Tagore as „Gurudev‟.

2.

Rabindranath Tagore called Gandhiji as „Father of the Nation‟.

3.

Subhash Chandra Bose called Gandhiji as „Mahatma‟

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 1 and 2 only
(d) 1 and 3 only

ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1.

ಭಹತಮಗ್ಂಧಿ ಯವಿೇಂದರನಥ ಟಾಗ್ ೇರ್ಯವಯನುನ “ಗುಯುದ ೇವ್” ಎಂದು ಕಯ ದಯು

2.

ಯವಿೇಂದರನಥ ಟಾಗ್ ೇರ್ ಗ್ಂಧಿೇಜಮನುನ ಯಷರಪ್ತಭಹ ಎಂದು ಕಯ ದಯು

3.

ಸುಬಷ್ಚಂದರ ಫ ೇಸ್ಟ ಗ್ಂಧಿೇಜಮನುನ ಭಹತಮ ಎಂದು ಕಯ ದಯು

ಮೇಲ್ ನಿೇಡಲ್ದ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುವು/ದು ಸರಿಮಗಿದ .
(a)

1 ಭತರ

(b) 2 ಭತರ
(c)

1 ಭತುು 2 ಭತರ

(d) 1 ಭತುು 3 ಭತರ

Correct Answer: (A)
Consider the following statements about Prarthana samaj.
1.

Rising the age of marriage for both boys and girls proposed by them.

2.

Emphasis was on polytheism

Which of the statements given above are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

ರಥಣನ ಸಭಜದ ಫಗ್ ೆ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1.

ಹುಡುಗ ಭತುು ಹುಡುಗಿಮಯ ಭದುವ ಮ ವಮಸ್ನುನ ಹ ಚಿಿಸುವ ರಸು ಭಡಿದಯು.

2.

ಫಹು ದ ೇವೇಸನ ಗ್ ತುು ನಿೇಡಲ್ಗಿದ

ಮೇಲ್ ನಿೇಡಿದ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿದ / ಸರಿಮಗಿವ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (A)
Young Bengal movement one of the social reform Movement of 19 th century which of the
following statements about is/are correct?
1. They failed to have long term impact
2. People from almost all social groups supported
3. Drawn inspiration from French revolution
Select the correct answer using the code given below.
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

19ನ ೇ ಶತಭನದ ಸಭಜಕ ಸುಧಯಣ ಚಳುವಳಿಮಲ್ಲಿ "ಮುವ ಫಂಗ್ಳ ಚಳುವಳಿ"ಮ ಫಗ್ ೆ ಕುರಿತು ಕ ಳಗಿನ ಮವ
ಹ ೇಳಿಕ ಮು ಸರಿಮಗಿದ ?
1.

ಆದು ದಿೇರ್ಘಣವಧಿಮ ರಬವವನುನ ಹ ಂದಲ್ು ವಿಪಲ್ವಯಿತು.

2.

ಎಲ್ಿ ಸಭಜಕ ಗುಂುಗಳಿಂದ ಫಂದ ಜನಯು ಫ ಂಫಲ್ ನಿೇಡಿದಯು

3.

ಪ ರಂರ್ಚ ಕರಂತಿಯಿಂದ ಸ ತಿಣ ಡ ಮಲ್ಗಿದ

ಕ ಳಗಿನ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿಕ ಂಡು ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(b) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(d) 1, 2 ಭತುು 3

Correct Answer: (C)

Annie Besant was:
1. Responsible for starting the Home Rule Movement
2. The founder of the Theosophical Society
3. Once the president of the Indian National Congress

Select the correct statement/s using the codes given below:
(a) 1 Only
(b) 2 and 3 Only
(c) 1 and 3 Only
(d) 1 2 and 3
಄ನಿಫ ಸ ಂಟ್ಸಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ,
1.

ಹ ೇಮ್ಯ ಲ್ ಚಳುವಳಿ ರಯಂಭಿಸುವುದಕ ೆ ಕಯರ್ಯದವಯು

2.

ಥಿಯೇಸ ೇಫಿಕಲ್ ಸ ಸ ೈಟಿಮ ಸಂಸೆಕಯು

3.

ಮಮ ಬಯತಿೇಮ ಯಷಿರೇಮ ಕಂಗ್ ರಸ್ಟನ ಄ಧಾಕ್ಷಯಗಿದದಯು

ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು/ವು ಸರಿಮಗಿದ
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(d) 1 2 ಭತುು 3

Correct Answer: (C)
Which among the following village of Karnataka is known as “Jalianwala Bagh” of the
(a) Esuru
(b) Vidhuraswatha
(c) Shivapura
(d) Ramanagar
ಕನಣಟಕದ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿರ್ದ “ಜಲ್ಲಮನ್ ವಲ್ಫಗ್” ಎಂದು ಕಯ ಮಲ್ಡುವ ಸೆಳ ಮವುದು?
(a)

ಇಸ ಯು

(b) ವಿದುಯಶವತೆ
(c)

ಶಿವುಯ

(d) ಯಭನಗಯ

Correct Answer: (C)

South?

The President of India has power to declare emergency under Article 352 on which of the
following grounds?
1.

War

2.

Internal disturbance

3.

External Aggression

4.

Armed Rebellion

Select the correct answer from the options given below.
(a) 1, 2 and 3 Only
(b) 1, 2 and 4 Only
(c) 1, 3 and 4 Only
(d) 2, 3 and 4 Only

ಇ ಕ ಳಗಿನ ಮವ ಅಧಯದ ಮೇಲ್ 352ನ ೇ ವಿಧಿನವಮ ತುತುಣರಿಸಿೆತಿಮನುನ ಘ ೇಷಿಸುವ ಄ಧಿಕಯ ಯಷರತಿ
ಹ ಂದಿದದಯ ?
1. ಮುದಧ
2. ಅಂತರಿಕ ಗಲ್ಬ
3.

ಫಹಾ ಅಕರಭರ್

4.

ಸಶಸರ ದಂಗ್

ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲ್ದ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿಕ ಂಡು, ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a)

1, 2 ಭತುು 3 ಭತರ

(b) 1, 2 ಭತುು 4 ಭತರ
(c)

1, 3 ಭತುು 4 ಭತರ

(d)

2, 3 ಭತುು 4 ಭತರ

Correct Answer: (C)

Which of the following has been wrongly listed among the special powers of the Rajya Sabha?
(a) Resolution for the removal of the vice president of India can be initiated only in Rajya
Sabha
(b) Resolution for creation of new All India Services can be initiated in the Rajya Sabha only
(c) Laws on any subject of state can originate only in the Rajya Sabha, if it is satisfied that it
is necessary to do so in national interest
(d) None of the above

ಯಜಾಸಬ ಮ ವಿಶ ೇಷ ಄ಧಿಕಯಗಳ  ೈಕ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಮವುದು ತಪ್ಾಗಿದೆ?
(a) ಬಯತದ ಈಯಷರತಿಗಳ ವಜಗ್ ನಿಧಣಯ ಯಜಾಸಬ ಭತರ ಭಂಡಿಸಫಹುದು
(b) ಄ಖಿಲ್ ಬಯತ ಸ ೇವ ಗಳನುನ ಸೃಷಿಿಸುವ ನಿಧಣಯವನುನ ಯಜಾಸಬ ಭತರ ಭಂಡಿಸಫಹುದು
(c)

ಯಷಿರೇಮ ಹಿತಸಕುಗ್ ಸಂಫಂಧಟ್ಂತ ಯಜಾ ಟಿ್ಮಲ್ಲಿಯುವ ವಿಷಮದ ಮೇಲ್ ಕನ ನು ಯ ಪ್ಸುವುದು

(d) ಇ ಮೇಲ್ಲನ ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (D)
What is meant by saying that the Directive Principles of State Policy are non – justiciable?
1.

In case they are violated, the matter cannot be taken to the court

2.

Courts are debarred from enforcement of Directive principles

3.

The law of the land does not recognise their existence

4.

They are sacrosanct

Codes:
(a) 1 and 2 Only
(b) 1 Only
(c) 1, 2 and 3 Only
(d) 1, 2, 3 and 4 Only

ಯಜಾ ನಿೇತಿ ನಿದ ೇಣಶಕ ತತವಗಳು ನಾಮಲ್ಮ ಸಭಥಣನಿೇಮವಲ್ಿವ ಂದು ಹ ೇಳುವ ಭ ಲ್ಕ ಏನು ಄ಥಣ ನಿೇಡುತುದ ?
1.

಄ವುಗಳನುನ ಈಲ್ಿಂಘಿಸಿದಯ , ನಾಮಲ್ಮದ ಭ ಲ್ಕ ಄ವುಗಳನುನ ಜರಿಗ್ ಳಿಸಲ್ಗುವುದಿಲ್ಿ

2.

ನಾಮಲ್ಮದ ಜರಿ ಄ಧಿಕಯ ವಾಪ್ುಯಿಂದ ಄ವುಗಳನುನ ಹ ಯಗಿಡಲ್ಗಿದ

3.

ಇ ನ ಲ್ದ ಕನ ನು ಆಲ್ಿ, ಄ವುಗಳಿಗ್ ಭನಾತ ಆಲ್ಿ

4.

಄ವುಗಳು ವಿತರವದ ಕನ ನು

ಸಂಕ ೇತಗಳು:
(a) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(b) 1 ಭತರ
(c) 1, 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (A)
Which of the following are true about the Attorney – General of India.
1.

He has the right to vote in the parliament

2.

He has the right to speak in the houses of the parliament

3.

He is not a member of the cabinet

4.

He must have the same qualifications as are required to be a judge of the supreme
court

Select the correct answer using the codes given below.
(a) 1, 2 and 3 Only
(b) 1, 3 and 4 Only
(c) 2, 3 and 4 Only
(d) 1, 2 and 4 Only

ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಯತದ ಄ಟನಿಣ ಜನಯಲ್ ಫಗ್ ೆ ಸರಿಮದ ಹ ೇಳಿಕ ಮನುನ ಗುಯುತಿಸಿ.
1.

಄ವಯು ಸಂಸತಿುನಲ್ಲಿ ಭತ ಚಲ್ಯಿಸುವ ಹಕೆನುನ ಹ ಂದಿದದಯ .

2.

಄ವಯು ಸಂಸತಿುನಲ್ಲಿ ಭತನಡುವ ಹಕೆನುನ ಹ ಂದಿದದಯ

3.

಄ವಯು ಕಾಬ್ಲನ ಟ್ಸ ಸದಸಾಯಗಿಯುವುದಿಲ್ಿ

4.

ಸುಪ್ರೇಂಕ ೇಟ್ಸಣನ ನಾಮಧಿೇಶರಿಗ್ ಆಯುವ ಄ಹಣತ ಗಳನುನ ಹ ಂದಿಯಫ ೇಕು

ಇ ಕ ಳಗಿನ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿ ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a) 1, 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(b) 1, 3 ಭತುು 4 ಭತರ
(c)

2, 3 ಭತುು 4 ಭತರ

(d) 1, 2 ಭತುು 4 ಭತರ

Correct Answer: (C)

Which of the following are the requisite qualifications for a candidate to be eligible for the
election as the president of India?
1.

Not less than 35 years age

2.

Must Not hold office of profit

3.

Must be eligible to become a member of the Loksabha

4.

Must be a member of either house of the parliament

Select the correct answer using the codes given below
(a) 1, 2 and 4 Only
(b) 1 and 2 Only
(c) 1, 3 and 4 Only
(d) 1, 2 and 3 Only
ಬಯತದ ಯಷರತಿ಄ಧಾಕ್ಷಯಗಿ ಚುನವಣ ಗ್ ಸಧಿಣಸಫ ೇಕದಯ ಕ ಳಗಿನ ಮವ ಄ಹಣತ ಗಳನುನ ಹ ಂದಿಯಫ ೇಕು?
1.

35 ವಷಣ ವಮಸ್ಗಿಯಫ ೇಕು

2.

ಲ್ಬದಮಕ ಹುದ ದಮಲ್ಲಿಯಫಯದು

3.

ಲ್ ೇಕಸಬ ಮ ಸದಸಾಯಗಲ್ು ಄ಹಣಯಗಿಯಫ ೇಕು

4.

ಸಂಸತಿುನ ಎಯಡ ಸದನದ ಸದಸಾಯಗಿಯಫ ೇಕು

ಇ ಕ ಳಗಿನ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿಕ ಂಡು ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a)

1, 2 ಭತುು 4 ಭತರ

(b)

1 ಭತುು 2 ಭತರ

(c)

1, 3 ಭತುು 4 ಭತರ

(d)

1, 2 ಭತುು 3 ಭತರ

Correct Answer: (D)

Consider the following statements about private members.
1.

MPs who are not ministers are called private members

2.

Private members can introduce a constitutional amendment bill

Which of the statements given above is/are correct
(a) 1 Only
(b) 2 Only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
ಖ್ಸಗಿ ಸದಸಾಯ ಫಗ್ ೆ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಭಂತಿರಗಳಲ್ಿದ ಸಂಸದಯನುನ ಖ್ಸಗಿ ಸದಸಾಯ ಂದು ಕಯ ಮುತುಯ
2. ಖ್ಸಗಿ ಸದಸಾಯು ಸಂವಿಧನಿಕ ತಿದುದಡಿ ಭಸ ದ ಮನುನ ರಿಚಯಿಸಫಹುದು
ಮೇಲ್ ನಿೇಡಿದ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿವ /ದ
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮವುದು ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (C)
With reference to the Indian parliament, consider the following statements.
1. A member of the Lok sabha cannot be arrested by the police under any case when the
parliament is in session
2. Member of the Indian parliament have the privilege of exemption from attendance as
witness in the courts of law.
Which of there statements is/are correct?
(a) 1 Only
(b) 2 Only
(c) Both 1 and 1
(d) Neither 1 nor 2

ಬಯತದ ಲ್ಲಣಮಂಟ್ಸಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಲ್ ೇಕಸಬ ಸದಸಾಯನುನ ಲ್ಲಣಮಂಟ್ಸ ಄ಧಿವ ೇಶನ ನಡ ಮುವಗ ಮವ ರಕಯರ್ದಡಿಮಲ್ಲಿಮ ಪಲ್ಲೇಸಯು
ಫಂಧಿಸುವಂತಿಲ್ಿ
2. ಲ್ ೇಕಸಬ ಸದಸಾರಿಗ್ ನಾಮಲ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಿಮಗಿ ಫಯಲ್ು ವಿನಯಿುಮ ಄ವಕಶವುಂಟು
ಇ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿದ /ವ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮವುದು ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (B)
Which of the following statements is/are correct regarding ordinance making power of the President
1. Ordinance making power comes under the discretionary powers of the President
2. There is no need for President to consult the council of ministers in such situation
Which of the following is/are correct?
(a) 1 Only
(b) 2 Only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

ಯಷರತಿಗಳ ಸುಗಿರೇವಜ್ಞ /ಅದ ೇಶ ಹ ಯಡಿಸುವ ಄ಧಿಕಯಕ ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಕಂಡ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ಗಭನಿಸಿ.
1. ಸುಗಿರೇವಜ್ಞ ಹ ಯಡಿಸುವ ಄ಧಿಕಯವು ಯಷರತಿಗಳ ವಿವ ೇಚನ ಄ಧಿಕಯಡಿಮಲ್ಲಿ ಫಯುತುದ .
2. ಸುಗಿರೇವಜ್ಞ ಹ ಯಡಿಸುವ ಸಂದಬಣದಲ್ಲಿ ಯಷರತಿಗಳು ಭಂತಿರಭಂಡಲ್ದ/ವನುನ ಸಲ್ಹ ಡ ಮುವ
಄ವಶಾಕತ ಯಿಯುವುದಿಲ್ಿ.
ಇ ಮೇಲ್ಲನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಮದದನುನ ಗುಯುತಿಸಿ.
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (D)

Consider the following statements with reference to the Fundamental Duties
1. Fundamental duties were incorporated on the recommendation of the Swaran Singh
committee
2. It was enacted by the Constitutional Amendment Act in 1976 by adding Part V A
3. The present constitution envisages 10 Fundamental duties

Which of the following statements is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 and 3 only
(c) 3 only
(d) All of the above

ಭ ಲ್ಬ ತ ಕತಣವಾಗಳಿಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ಗಭನಿಸಿ.
1. ಭ ಲ್ಬ ತ ಕತಣವಾಗಳನುನ ಸದಣರ್ ಸವಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಮತಿಮ ಶಿಪಯಸಿ್ನ ಅಧಯದ ಮೇಲ್ ಸಂವಿಧನದಲ್ಲಿ
ಸ ೇರಿಸಲ್ಯಿತು.
2. 1976ಯ 42ನ ೇಮ ತಿದುದಡಿ ಭ ಲ್ಕ ಬಗ 5 – ಎ ಄ನುನ ಸ ೇರಿಸುವ ಭ ಲ್ಕ ಜರಿಗ್ ತಯಲ್ಯಿತು.
3. ರಸುುತ ಬಯತದ ಸಂವಿಧನವು „10‟ ಭ ಲ್ಬ ತ ಕತಣವಾಗಳನುನ ಳಗ್ ಂಡಿದ .

ಇ ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 3 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (A)

Consider the statement with reference to the Preamble of the Constitution
1. It is based on the objectives resolution drafted by the Pandit Nehru.
2. Preamble has been amended twice, once in 1976 and another in 1995.
3. Preamble is non justiciable in nature.
Which of the following is/are correct?
(a) 1 Only
(b) 2 Only
(c) 2 and 3 Only
(d) 1 and 3 Only

ಬಯತದ ಸಂವಿಧನದ ರಸುವನ ಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ಗಭನಿಸಿ.
1. ರಸುವನ ಮು ಜವಹಯಲ್ಲ್ ನ ಹಯ ಯವಯು ಭಂಡಿಸಿದ “ಧ ಾೇಮಗಳ ನಿರ್ಣಮ‟ ಮೇಲ್ ಅಧರಿತವಗಿದ .
2. ರಸುವನ ಮನುನ 1976ಯಲ್ಲಿ ಹಗ 1995ಯಲ್ಲಿ ಎಯಡು ಫರಿ ತಿದುದಡಿ ಭಡಲ್ಗಿದ .
3. ರಸುವನ ಮನುನ ನಾಮಲ್ಮದ ಭುಖ್ಂತಯ ಜರಿಗ್ ಳಿಸಲ್ು ಸಧಾವಗುವುದಿಲ್ಿ.
ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(d) 1 ಭತುು 3 ಭತರ

Correct Answer: (D)
Consider the following statements with reference to the Deputy Chairman of Rajya Sabha
1. When the chairman presides over the house, the Deputy Chairman is like any other
ordinary members of the house
2. The Deputy Chairman while presiding over the house can vote in the first instance
Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 Only
(b) 2 Only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

ಬಯತದ ಸಂಸತಿುನ ಸದನವದ ಯಜಾಸಬ ಮ ಈಸಬತಿಗಳಿಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಕಂಡ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ
ಗಭನಿಸಿ.
1. ಯಜಾಸಬ ಮ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಬತಿಗಳು ಄ಧಾಕ್ಷತ ಮನುನ ವಹಿಸಿದ ಸಂದಬಣದಲ್ಲಿ ಈಸಬತಿಗಳು ಸದನದ ಆನಿನತಯ
ಸದಸಾಯಂತ ಕಮಣನಿವಣಹಿಸುತುಯ .
2. ಈಸಬತಿಗಳು ಸದನದ ಄ಧಾಕ್ಷತ ಮನುನ ವಹಿಸಿದ ಸಂದಬಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ನ ೇ ಸಲ್ವ ೇ ಭತದನ ಭಡಫಹುದು.
ಇ ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಮದ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ಗುಯುತಿಸಿ.
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (A)
Consider the following statements with reference to the bills passed by state legislatures and the bill
is reserved by the Governor for the consideration of the President. The President may
1. Give assent to the bill
2. Withhold assent to the bills
3. Has to give assent to the bill, after the bill is passed again by the state legislature
Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 Only
(b) 2 Only
(c) 1 and 2
(d) All of the above
ಯಜಾದ ವಿಧನ ಭಂಡಲ್ದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಂಡಿಸಫಹುದದ ಹಗ ಯಜಾಲ್ರಿಂದ ಯಷರತಿಗಳ ಪ್ಗ್ ಗ್ ಕಳುಹಿಸುವ
ಭಸ ದ ಗಳಿಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಕ ಳಕಂಡ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ಗಭನಿಸಿ.
1. ಄ಂತಹ ಭಸ ದ ಗಳಿಗ್ ಯಷರತಿಗಳು ಄ಂಕತ/ಪ್ಗ್ ನಿೇಡಫಹುದು
2. ಄ಂತಹ ಭಸ ದ ಗಳಿಗ್ ಯಷರತಿಗಳು ಪ್ಗ್ ನಿೇಡದ ತಡ ಹಿಡಿಮುವುದು
3. ಄ಂತಹ ಭಸ ದ ಗಳನುನ ಯಜಾವಿಧನ ಭಂಡಲ್ದಲ್ಲಿ ಄ಂಗಿೇಕರಿಸಿ ಭತ ುಮಮ ಯಷರತಿಗಳಿಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಄ಂಕತ
ಹಕಫ ೇಕು.
ಇ ಮೇಲ್ಲನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಮದದನುನ ಗುಯುತಿಸಿ.
(a)

1 ಭತರ

(b) 2 ಭತರ
(c)

1 ಭತುು 2

(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (C)

Who among the following does not include in the electoral college for the election of Vice President
(a) Elected members of the state legislative assemblies
(b) Elected members of LokSabha
(c) Nominated members of LokSabha
(d) Elected members of Rajya Sabha
ಬಯತದ ಈಯಷರತಿಗಳ ಚುನವಣ ಮಲ್ಲಿನ ನಿವ ೇಣಚನ ಭಂಡಳಿಮು ಇ ಕ ಳಗಿನ ಮಯನುನ ಳಗ್ ಂಡಿಯುವುದಿಲ್ಿ
(a) ಯಜಾಗಳ ವಿಧನ ಸಬ ಗಳ ಚುನಯಿತ ಸದಸಾಯು
(b) ಲ್ ೇಕಸಬ ಮ ಚುನಯಿತ ಸದಸಾಯು
(c) ಲ್ ೇಕಸಬ ಮ ನಭನಿದ ೇಣಶಿತ ಸದಸಾಯು
(d) ಯಜಾಸಬ ಮ ಚುನಯಿತ ಸದಸಾಯು

Correct Answer: (A)
Consider the following statements with Reference to the Prime minister of India regarding his
appointment
1.

He need not necessarily be member of the parliament but must become a member
of one of houses within the six months
2. He need not necessarily be a member of one of the houses of parliament but must
become a member of LokSabha within six months
3. Must be a member of one of the houses of parliament
4. Must be a member of LokSabha
Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 Only
(b) 2 and 3 Only
(c) 3 Only
(d) All of the above
ಬಯತದ ರಧನಭಂತಿರಗಳ ನ ೇಭಕತಿಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಕಂಡ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ಗಭನಿಸಿ.
1.

ನ ೇಭಕವಗುವ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಄ವಯು ಮವುದದಯ ಂದು ಸದನದ ಸದಸಾನಗಿಯಫ ೇಕ ಂದಿಲ್ಿ ಅದಯ 06
ತಿಂಗಳ ೄಳಗ್ ಮವುದದಯ

2.

ಂದು ಸದನದ ಸದಸಾನಗಫ ೇಕು.

ನ ೇಭಕವಗುವ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಄ವಯು ಮವುದದಯ ಂದು ಸದನದ ಸದಸಾನಗಿಯಫ ೇಕ ಂದಿಲ್ಿ ಅದಯ 06
ತಿಂಗಳ ೄಳಗ್ ಲ್ ೇಕಸಬ ಮ ಸದಸಾನಗಫ ೇಕು.

3.

ಮವುದದಯ ಂದು ಸದನದ ಸದಸಾನಗಿಯಫ ೇಕು

4.

ಲ್ ೇಕಸಬ ಮ ಸದಸಾನಗಿಯಫ ೇಕು

ಇ ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಮದದನುನ ಗುಯುತಿಸಿ.
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 3 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (A)

Consider the following statements with Reference to the Joint sitting of LokSabha and Rajya Sabha of
the parliament in the time of deadlock between the two houses
1. Joint sitting can be done during the passage of of Money bills
2. Only during the passage of Constitutional bills
3. Only during the passage of ordinary bills
Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 Only
(b) 2 and 3 Only
(c) 3 Only
(d) All of the above

ಲ್ ೇಕಸಬ ಭತುು ಯಜಾಸಬ ಮ ಜಂಟಿ ಄ಧಿವ ೇಶನಕ ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಕಂಡ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ಗಭನಿಸಿ.
1. ಹರ್ಕಸು ಭಸ ದ ಗಳನುನ ಭಂಡಿಸುವ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಄ಧಿವ ೇಶನವನುನ ನಡ ಸಫಹುದು.
2. ಸಂವಿಧನ ತಿದುದಡಿ ಭಸ ದ ಗಳನುನ ಭಂಡಿಸುವ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಄ಧಿವ ೇಶನವನುನ ನಡ ಸಫಹುದು.
3. ಸಭನಾ ಭಸ ದ ಗಳನುನ ಭಂಡಿಸುವ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಄ಧಿವ ೇಶನವನುನ ನಡ ಸಫಹುದು.
ಇ ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 3 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (C)

Consider the following with respect to the International boundary line.
1.

Durand line

: India and Pakistan.

2.

Mc-Mohan line : India and China

3.

Radcliff line

: India and Bangladesh.

Choose the correctly matched using codes.
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) None of the above

಄ಂತಯಯಷಿರೇಮ ಗಡಿಯ ೇಖ್ ಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1.

ಡುಯಂಡ್ ಯ ೇಖ್

: ಬಯತ ಭತುು ಕಸುನ.

2.

ಮಕ್-ಮೊೇಹನ್ ಯ ೇಖ್ : ಬಯತ ಚಿೇನ

3.

ಯಡಿೆಿಫ್ ಯ ೇಖ್

: ಬಯತ ಭತುು ಫಂಗ್ಿದ ೇಶ.

ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಮಗಿ ಹ ಂದಿಕ ಮಗಿಯುವುದನುನ ಅರಿಸಿ.
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (C)
With respect to Shifting Cultivation consider the following.
1.

Ladang

: Indonesia.

2.

Jhumming

: India.

3.

Chena

: Brazil.

Which of the above is/are correctly matched.
(a) 1 and 2 only
(b) 1 only
(c) 1 and 3 only
(d) All of the above

ವಗ್ಣವಣ ಫ ೇಸಮಕ ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1.

ಲ್ಡಂಗ್ : ಆಂಡ ೇನ ೇಷಾ

2.

ಜುರ್ಮಮಂಗ್ : ಬಯತ

3.

ಚ ನ

: ಫ ರಜಲ್

ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು/ವು ಸರಿಮಗಿ ಹ ಂದಿಕ ಮಗಿವ ?
(a)

1 ಭತುು 2 ಭತರ

(b) 1 ಭತರ
(c)

1 ಭತುು 3 ಭತರ

(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (A)
Consider the following statements.
1.

Hypocentre is the point where energy is released during the earthquake.

2.

The point on earth surface nearest to the energy release point is called „Epicentre‟

Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 Only
(c) Both 1 and 2
(d) None of the above

ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1.

ಬ ಕಂದ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಶಕುಮು ಬ್ಲಡುಗಡ ಮಗುವ ಭ ಲ್ ಬ್ಲಂದುವನುನ 'ಹ ೈಪೇ ಕ ೇಂದರ'ವ ಂದು ಕಯ ಮುತುಯ .

2.

ಬ ಕಂನ ಶಕುಮ ಬ್ಲಡುಗಡ ಮ ಬ್ಲಂದುವಿಗ್ ಸರ್ಮೇವಿಯುವ ಬ ರ್ಮಮ ಮೇಲ್ ೈಮಲ್ಲಿಯುವ ಬ್ಲಂದುವನುನ
'಄ಧಿಕ ೇಂದರ' (ಎಪ್ಸ ಂಟರ್) ಎಂದು ಕಯ ಮಲ್ಗುತುದ .

ಮೇಲ್ಲನ ಮವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳು ಸರಿಮಗಿದ /ವ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (C)

Which of the following is/are the examples of sedimentary rocks.
1.

Basalt

2.

Limestone

3.

Coal.

4.

Sandstone.

Choose the correct option:
(a) 1 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 1 and 4 only
(d) All of the above.

ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು/ವು ಕರ್ ಶಿಲ್ ಄ಥವ ದಯ ಶಿಲ್ ಗಳ ಈದಹಯಣ ಗಳಗಿವ ?
1.

ಫಸಲ್್

2.

ಸುರ್ುದಕಲ್ುಿ

3.

ಕಲ್ಲಿದದಲ್ು

4.

ಭಯಳು ಶಿಲ್

ಸರಿಮದ ಅಯ್ಕೆಮನುನ ಗುಯುತಿಸಿ.
(a) 1 ಭತರ
(b) 2, 3 ಭತುು 4 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 4 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (B)

The river flow pattern of an area depends on various factors. Which among the following are
the factors controlling the flow of the river.
1.

Rock type

2.

Flora and Fauna

3.

Geologic Structure

4.

Climatic Conditions

Choose the correct option
(a) 1 and 4 only
(b) 1 and 3 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) All of the above.

ಂದು ರದ ೇಶದ ನದಿ ಹರಿವಿನ ಭದರಿಮು ವಿವಿಧ ಄ಂಶಗಳನುನ ಄ವಲ್ಂಬ್ಲಸಿಯುತುದ . ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಮ ಹರಿವನುನ
ನಿಮಂತಿರಸುವ ಄ಂಶಗಳು ಮವುವು?
1. ಶಿಲ್ ರಕಯ
2. ಸಸಾ ಭತುು ರಣಿ
3. ಬ ವ ೈಜ್ಞನಿಕ ಯಚನ
4. ಹವಭನ ರಿಸಿೆತಿಗಳು
ಸರಿಮದ ಅಯ್ಕೆಮನುನ ಅರಿಸಿ.
(a) 1 ಭತುು 4 ಭತರ
(b) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 1, 3 ಭತುು 4 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (C)

Which of the following glacial lakes are correctly matched?
Glacial Lake

State

1.

Roopkund

Uttarakhand

2.

ChandraTal

Himachal Pradesh

3.

Kedar Tal

Himachal Pradesh.

4.

Sheshnag

Kashmir

Choose the correct option.
(a) 1 and 2 only
(b) 1, 2 and 3 only
(c) 1, 2 and 4 only
(d) All of the above

ಇ ಕ ಳಗಿನ ಮವ ಹಿಭನದಿ ಸಯ ೇವಯಗಳು ಸರಿಮಗಿ ಹ ಂದಿಕ ಮಗುತುವ ?
ಹಿಮನದಿ ಸರೆ ೋವರ

ರಜ್ಯ

1.

ಯ ುೆಂಡ್

2.

ಚಂದರತಲ್

3.

ಕ ೇದಯ ತಲ್

ಹಿಭಚಲ್ ರದ ೇಶ.

4.

ಶ ೇಷನಗ್

ಕಶಿೀಯ

ಸರಿಮದ ಅಯ್ಕೆಮನುನ ಅರಿಸಿ.
(a)

1 ಭತುು 2 ಭತರ

(b) 1, 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(c)

1, 2 ಭತುು 4 ಭತರ

(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (C)

ಈತುಯಖಂಡ್
ಹಿಭಚಲ್ ರದ ೇಶ

With respect to the local winds which among the following are correctly matched?
Local Winds

Country/region

1.

Chinook

America

2.

Mistral

Spain

3.

Norwester

New-Zealand

4.

Loo

India.

Choose the correct option.
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 1 and 4 only
(d) All of the above.

ಸೆಳಿೇಮ ಭಯುತಗಳಿಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು/ವು ಸರಿಮಗಿ ಹ ಂದಿಕ ಮಗುತುದ ?
ಸಥಳೋಯ ಮರುತ

ದೆೋಶ / ಪ್ರದೆೋಶ

1.

ಚಿನ ಕ್

಄ಮೇರಿಕ

2.

ರ್ಮಸರಲ್

ಸ ೇನ್

3.

ನವ ಣಸ್ರ್

4.

ಲ್

ಸರಿಮದ ಅಯ್ಕೆಮನುನ ಅರಿಸಿ.
(a) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(b) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 4 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (D)

ನ ಾಜಲ್ಾಂಡ್
ಬಯತ

Consider the following statements.
1.

Near the equator, the level of ocean water is higher than in the middle latitudes.

2.

Water with high salinity is denser than water with low salinity.

Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) None of the above

ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಸಭಬಜಕದ ಹತಿುಯ, ಸಭುದರದ ನಿೇರಿನ ಭಟ್ವು ಭಧಾ ಄ಕ್ಷಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಹ ಚಿಗಿದ .
2. ಕಡಿಮ ಲ್ವಣಂಶವಿಯುವ ನಿೇರಿಗಿಂತ ಹ ಚಿಿನ ಲ್ವಣಂಶವಿಯುವ ನಿೇಯು ಸಂದರವಗಿಯುತುದ .
ಮೇಲ್ಲನ ಮವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳು ಸರಿಮಗಿದ /ವ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (C)

Consider following statements about Coriolis force.
1.

Coriolis force deflects any moving objects to the left in the Northern hemisphere and to
the right in the southern hemisphere.

2.

Coriolis force is proportional to the speed of the object.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) None of the above

ಕ ರಿಯಲ್ಲಸ್ಟ ಫಲ್ದ ಫಗ್ ೆ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1.

ಕ ರಿಯಲ್ಲಸ್ಟ ಫಲ್ವು ಮವುದ ೇ ಚಲ್ಲಸುವ ವಸುುಗಳನುನ ಈತುಯ ಗ್ ೇಳಧಣದಲ್ಲಿ ಎಡಕ ೆ ಭತುು ದಕ್ಷಿರ್
ಗ್ ೇಳಧಣದಲ್ಲಿ ಫಲ್ಕ ೆ ತಿಯುಗಿಸುತುದ .

2.

ಕ ೇರಿಯಲ್ಲಸ್ಟ ಫಲ್ವು ವಸುುವಿನ ವ ೇಗಕ ೆ ಄ನುತದಲ್ಲಿಯುತುದ .

ಮೇಲ್ ನಿೇಡಿಯುವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿದ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (A)

Consider the following pairs.
Grasslands

Country/Continent

1.

Pampas

South-America

2.

Prairies

North-America

3.

Velds

Argentina

4.

Canterbury plains

Canada

Which of the above are correctly matched?
(a) 1 and 2 only
(b) 1, 2 and 3 only
(c) 1, 2 and 4 only
(d) All of the above

ಕ ಳಗಿನ ಜ ೇಡಿಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
ಹುಲ್ುುಗವಲ್ುಗಳು
1. ಂಸ್ಟ
2.  ೈರಿೇಸ್ಟ
3. ವ ಲ್ಡ್
4. ಕಾಂಟಫಣರಿ ಫಮಲ್ು

ದೆೋಶ/ಖಂಡ
ದಕ್ಷಿರ್-಄ಮರಿಕ
ಈತುಯ-಄ಮರಿಕ
಄ಜ ಣಂಟಿೇನ
ಕ ನಡ

ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿ ಹ ಂದಿಕ ಮಗುತುದ ?
(a) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(b) 1, 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 1, 2 ಭತುು 4 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (A)

Which of the following can be attributed to the excessive cold during winter season in North
India.
1.

Farthest from the sea.

2.

Snowfall in the Himalayan region.

3.

Cold winds coming from the caspian sea.

Choose the correct option.
(a) 2 and 3 only
(b) 1 and 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) All of the above

ಈತುಯ ಬಯತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗ್ಲ್ದ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಄ತಿಮದ ಶಿೇತಕ ೆ ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಕಯರ್ವ ಂದು
ಹ ೇಳಫಹುದು?
1.

ಸಭುದರದಿಂದ ಄ತಿ ದ ಯದಲ್ಲಿಯುವುದು

2.

ಹಿಭಲ್ಮ ರದ ೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಿಭತ

3.

ಕಾಸಿಮನ್ ಸಭುದರದಿಂದ ಫಯುವ ತಂದ ಗ್ಳಿ

ಸರಿಮದ ಅಯ್ಕೆಮನುನ ಅರಿಸಿ.
(a) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(b) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವು

Correct Answer: (D)

The insolation on the Earth‟s surface depends on which of the following factors?
1.

The length of the day

2.

The distribution of the land

3.

The angle of inclination of sun‟s rays

4.

The revolution of the Earth around the Sun

Choose the correct option.
(a) 1, 2 and 4 only
(b) 1, 3 and 4 only
(c) 1, 2 and 3 only
(d) All of the above

ಬ ರ್ಮಮ ಮೇಲ್ "ಳಫಯುವ ಸೌಯವಿಕಯರ್ವು" ಇ ಕ ಳಗಿನ ಮವ ಄ಂಶಗಳ ಮೇಲ್ ಄ವಲ್ಂಬ್ಲತವಗಿಯುತುದ .
1. ದಿನದ ಈದದ/ಸಭಮ
2. ಬ ರದ ೇಶದ ವಿತಯಣ .
3. ಸ ಮಣನ ಕಯರ್ಗಳು ಬ ರ್ಮಮನುನ ಸಶಿಣಸುವ ಕ ೇನ.
4. ಸ ಮಣನ ಸುತು ಬ ರ್ಮಮ ಸುತುುವಿಕ .
ಸರಿಮದ ಅಯ್ಕೆಮನುನ ಅರಿಸಿ.
(a) 1, 2 ಭತುು 4 ಭತರ
(b) 1, 3 ಭತುು 4 ಭತರ
(c) 1, 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವು

Correct Answer: (C)

With respect to El-Nino, consider the following statements.
1.

During El-Nino year warm current off the coast of Peru in the eastern pacific appears.

2.

El-Nino brings plenty of rainfall to Indian sub-continent.

Which of the following statements is/are correct.
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 1 and 2
(d) None of the above

'ಎಲ್-ನ ೈನ ಗ್ ' ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ , ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ೂವಣ- ಸಿಫಿಕ್ ರದ ೇಶದ  ಯು ಕಯವಳಿಮಲ್ಲಿ ಎಲ್-ನ ೈನ

ವಷಣದಲ್ಲಿ, ಈಷು ರವಹ ಕಣಿಸಿಕ ಳುುತುದ .

2. ಎಲ್-ನ ೈನ ' ವಷಣದಲ್ಲಿ ಬಯತದ ಈಖಂಡಕ ೆ ಸಕಷು್ ಭಳ ಮಗುತುದ .
ಇ ಕ ಳಗಿನ ಮವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳು ಸರಿಮಗಿದ /ವ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮವುದು ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (A)

Consider the following statements with respect to deserts.
1. They lie in the eastern parts of the continents where trade winds are offshore.
2. Most of the hot deserts lie between 15-30 degree latitudes in both the hemisphere.
Choose the correct option.
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 1 and 2
(d) None of the above

ಭಯುಬ ರ್ಮಗಳಿಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಄ವು ಖಂಡಗಳ ೂವಣ ಬಗಗಳಲ್ಲಿ ವಣಿಜಾ ಭಯುತಗಳ ರಬವದಿಂದ ನಿಭಣರ್ವಗಿವ .
2. ಹ ಚಿಿನದಗಿ ಈಷು ಭಯುಬ ರ್ಮಗಳು ಎಯಡ ಗ್ ೇಳಧಣದಲ್ಲಿ 15-30 ಡಿಗಿರ ಄ಕ್ಷಂಶಗಳ ನಡುವ ಆಯುತುವ .
ಸರಿಮದ ಅಯ್ಕೆಮನುನ ಅರಿಸಿ.
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c)

1 ಭತುು 2

(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (B)

With respect to the coastal plains of karnataka, consider the following statements.
1. The coastal plains of Karnataka have a large number of deltas.
2. The Coasts of Karnataka are of Submergent type.
Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 1 and 2
(d) None of the above

ಕನಣಟಕದ ಕಯವಳಿ ಫಮಲ್ು ರದ ೇಶಗಳಿಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ , ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1.

ಕನಣಟಕದ ಕಯವಳಿ ಫಮಲ್ು ರದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚಿಿನ ಸಂಖ್ ಾಮ ನದಿ ಭುಖಜ ಬ ರ್ಮಗಳಿವ .

2.

ಕನಣಟಕದ ತಿೇಯಗಳು ಭುಳುಗುವ ರಿೇತಿಮವು.

ಮೇಲ್ಲನ ಮವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳು ಸರಿಮಗಿದ / ಸರಿಮಗಿವ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಮವುದ ಄ಲ್ಿ.

Correct Answer: (B)

Consider the following statements.
1. The Maidan physiographic region in Karnataka has been rejuvenated by upliftment.
2. The north maidan region is much higher than the south maidan region.
Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 1 and 2
(d) None of the above.

ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಕನಣಟಕದ ಮೈದನ ಬೌಗ್ ೇಳಿಕ ರದ ೇಶವು ನದಿಗಳ ಈನನತಿಯಿಂದ ುನಶ ಿೇತನಗ್ ಂಡಿದ ..
2. ಈತುಯ ಮೈದನ ರದ ೇಶವು ದಕ್ಷಿರ್ ಮೈದನ ರದ ೇಶಕೆಂತ ಎತುಯವಗಿದ .
ಮೇಲ್ಲನ ಮವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳು ಸರಿಮಗಿದ / ಸರಿಮಗಿವ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಮವುದ ಄ಲ್ಿ.

Correct Answer: (A)

Consider the following statements.
1. Biodiversity is normally greater in lower latitude regions than the higher latitude region.
2. Biodiversity is normally greater in lower altitude regions than higher altitudes regions.
Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 1 and 2
(d) None of the above.
ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಹ ಚಿಿನ ಄ಕ್ಷಂಶ ರದ ೇಶಕೆಂತ ಕಡಿಮ ಄ಕ್ಷಂಶ ರದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೇವವ ೈವಿಧಾವು ಸಭನಾವಗಿ ಹ ಚಿಿಯುತುದ .
2. ಜೇವವ ೈವಿಧಾವು ಸಭನಾವಗಿ ಹ ಚಿಿನ ಎತುಯದ ರದ ೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಎತುಯದ ರದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚಿಗಿಯುತುದ .
ಮೇಲ್ಲನ ಮವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳು ಸರಿಮಗಿದ / ಸರಿಮಗಿವ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಮವುದ ಄ಲ್ಿ.

Correct Answer: (C)

How does Sulphur enter the atmosphere?
1.
2.
3.
4.

From ocean surface
Volcanic eruptions
Combustion of fossil fuels.
Decomposition

Choose the correct option:
(a) 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) All of the above
ಗಂಧಕ ವತವಯರ್ಕ ೆ ಹ ೇಗ್ ರವ ೇಶಿಸುತುದ ?
1. ಸಗಯ ಮೇಲ್ ೈಯಿಂದ
2. ಜವಲ್ಭುಖಿ ಸ ಪೇಟಗಳಿಂದ
3. ಳ ಮುಳಿಕ ಆಂಧನಗಳ ದಹನದಿಂದ
4. ಕ ಳ ಮುವಿಕ ಯಿಂದ
ಸರಿಮದ ಅಯ್ಕೆಮನುನ ಅರಿಸಿ:
(a) 2 ಭತರ
(b) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 2, 3 ಭತುು 4 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (D)

With respect to the Zoological Survey of India, Consider the following statements.
1. It prepares the Red Data book of India.
2. One of its objectives is to conduct the Environment Impact Assessment with regard to
Fauna in India.
Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 1 and 2
(d) None of the above
ಬಯತದ ಜ ಲ್ಜಕಲ್ ಸವ ೇಣ ಅಫ್ ಆಂಡಿಮ (Zoological Survey of India) ಸಂಸ ೆಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ , ಇ
ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಆದು ಬಯತದ ಯ ಡ್ ಡಟ ುಸುಕವನುನ ಸಿದಧಡಿಸುತುದ .
2. ಬಯತದಲ್ಲಿ ರಣಿಗಳಿಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ರಿಸಯ ರಿಣಭದ ಭೌಲ್ಾಭನವನುನ ನಡ ಸುವುದು ಆದಯ ಂದು
ಈದ ದೇಶವಗಿದ .
ಮೇಲ್ಲನ ಮವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳು ಸರಿಮಗಿದ / ಸರಿಮಗಿವ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಮವುದ ಄ಲ್ಿ.

Correct Answer: (C)

Which of the following are examples of adaptation to desert conditions.
1. Tree leaves are broad.
2. Root system is well developed and spread over a large area.
3. Animals are nocturnal.
4. Trees store water.
Choose the correct option:
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) All of the above
ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಭಯುಬ ರ್ಮ ರಿಸಿೆತಿಗಳಿಗ್ ಹ ಂದಿಕ ಳುುವ ಈದಹಯಣ ಗಳಗಿವ .
1.

ಭಯದ ಎಲ್ ಗಳು ವಿಶಲ್ವಗಿವ .

2.

ಭಯದ ಫ ೇಯುಗಳ ವಾವಸ ೆ ಚ ನನಗಿ ಄ಭಿವೃದಿಧಗ್ ಂಡಿಯುತುದ ಭತುು ದ ಡಡ ರದ ೇಶದಲ್ಲಿ ಹಯಡಿಯುತುದ .

3.

ರಣಿಗಳು ಯತಿರಮಲ್ಲಿ ಹ ಚುಿ ಎಚಿಯವಗಿಯುತುವ .

4.

ಭಯಗಳು ನಿೇಯನುನ ಸಂಗರಹಿಸುತುವ .

ಸರಿಮದ ಅಯ್ಕೆಮನುನ ಅರಿಸಿ:
(a) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(b) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 2, 3 ಭತುು 4 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ.

Correct Answer: (C)

The policy of minimum support prices of agriculture goods is designed to:
1. Assure reasonable Income to the farmers
2. Encourage farmers to produce food crops
3. Prevent food prices from rising
4. Prevent food production to rise
Which of the above statement/s are correct:
(a) 1 and 4 only
(b) 1 and 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4
ಕೃಷಿ ಸಯಕುಗಳ ಕನಿಷ್ ಫ ಂಫಲ್ ಫ ಲ್ ನಿೇತಿಮು ಮವುದಕೆಗಿ ಯಚಿತವಗಿದ ಎಂದಯ :1. ಯ ೈತರಿಗ್ ನಾಯೇಚಿತವದ ಅದಮ ಖ್ತರಿಗ್ಗಿ
2. ಯ ೈತಯು ಅಹಯ ಫ ಳ ಗಳನುನ ಈತದಿಸಲ್ು ಪರೇತ್ಹಕೆಗಿ
3. ಅಹಯದ ಫ ಲ್ ಗಳು ಏಯದಂತ ತಡ ಮುವುದಕೆಗಿ
4. ಅಹಯದ ಈತದನ ಮು ಹ ಚಿಗದಂತ ತಡ ಮುವುದಕೆಗಿ.
ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು/ವು ಸರಿಮಗಿದ .
(a) 1 ಭತುು 4 ಭತರ
(b) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(d) 1, 2, 3 ಭತುು 4

Correct Answer: (B)
What are the components included in Aggregate Demand (AD)?
1. Net Exports
2. Government Spending
3. Private investment
4. Consumption
Select the correct answer using the code given below:
(a) 2 and 3 Only
(b) 1 and 4 Only
(c) 2, 3 and 4 Only
(d) 1, 2, 3 and 4

"ಟು್ ಫ ೇಡಿಕ "ಮಲ್ಲಿ ಳಗ್ ಂಡಿಯುವ ಄ಂಶಗಳವುವು?
1. ನಿವವಳ ಯಫ್ತು
2. ಸಕಣರಿ ಖಚುಣ
3. ಖ್ಸಗಿ ಹ ಡಿಕ
4. ಫಳಕ
ಕ ಳಗಿನ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿಕ ಂಡು ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(b) 1 ಭತುು 4 ಭತರ
(c) 2, 3 ಭತುು 4 ಭತರ
(d) 1, 2, 3 ಭತುು 4

Correct Answer: (D)
Which of the following is/are NOT part of the Revenue expenditure?
1.
2.
3.

Defence expenditure
Law and Order expenditure
Subsides provided by the Government

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 Only
(b) 2 and 3 only
(c) 3 only
(d) None of the above
ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು/ವು "ಅದಮ ವ ಚಿ"ದ ಬಗವಲ್ಿ?
1. ಯಕ್ಷಣ ವ ಚಿ
2. ಕನ ನು ಸುವಾವಸ ೆಮ ವ ಚಿ
3. ಸಕಣಯ ಯವನಿಸುವ ರಿಮಯಿತಿಗಳು
ಕ ಳಗಿನ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿಕ ಂಡು ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 3 ಭತರ
(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (D)

Consider the following statements about Payment Banks:
1.
2.
3.

They can accept demand deposits
They will have a wide network of access points particularly in remote areas.
They can provide small loans.

Which of the following statements are correct.
(a) 2 Only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3.
ವತಿ ಫಾಂಕುಗಳ ಫಗ್ ೆ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಆವು ಫ ೇಡಿಕ ಠ ೇವಣಿಗಳನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಫಹುದು
2. ಆವು ವಿಶ ೇಷವಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ ಜಲ್ ಕ ೇಂದರವನುನ ಹ ಂದಿಯುತುಯ .
3. ಆವು ಸರ್ು ಸಲ್ಗಳನುನ ನಿೇಡಫಹುದು
ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು/ವು ಸರಿಮಗಿದ .
(a) 2 ಭತರ
(b) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(c)

2 ಭತುು 3 ಭತರ

(d) 1, 2 ಭತುು 3

Correct Answer: (B)
Consider the following statements about Gross National Product (GNP):
1.
2.

GNP is the sum of Gross Domestic (GDP) and Net Factor Income from Abroad (NFIA)
India‟s GNP has always been lower than its GDP.

Which of the following statements given above is/are correct?
(a) 1 Only
(b) 2 Only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
ಟು್ ಯಷಿರೇಮ ಈತನನ (GNP) ಕುರಿತು ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1.

GNP ಎನುನವುದು ಟು್ ದ ೇಶಿೇಮ ಈತನನ ಭತುು ವಿದ ೇಶದಿಂದ ಫಯುವ ನಿವವಳ ಅದಮ (NFIA).

2.

ಬಯತದ ಜಎನ್ಪ್ ಮವಗಲ್ ಄ದಯ ಜಡಿಪ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಆಯುತುದ .

ಮೇಲ್ಲನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿದ .
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (C)

With respect to Statutory liquidity Ratio (SLR), consider the following statements.
1. Banks earn interest rate on their deposits.
2. SLR is determined by the Reserve Bank of India.
Which of the following statements given above is/are correct?
(a) 1 Only
(b) 2 Only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
ಶಸನಫದದ ದರವಾತ ಄ನುತ (SLR)) ಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಫಾಂಕುಗಳು ತಭಮ ಠ ೇವಣಿಗಳ ಮೇಲ್ ಫಡಿಡದಯವನುನ ಡ ಮುತುವ .
2. SLRನುನ ಬಯತಿೇಮ ರಿಸವ್ಣಫಾಂಕ್ ನಿಧಣರಿಸುತುದ .
ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (C)
Most of the economies including India are mixed economies. Consider the following statements.
1. In mixed economies government and the market together answer what and how to produce and
how to distribute the produce.
2. Both Government and market will produce whatever they can produce efficiently.
Which of the following statements are correct?
(a) 1 Only
(b) 1 and 2
(c) 2 only
(d) None of the above
ಬಯತ ಸ ೇರಿದಂತ ಹ ಚಿಿನ ಅಥಿಣಕತ ಗಳು ರ್ಮಶರ ಅಥಿಣಕತ ಗಳಗಿವ . ಆದಕ ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ರ್ಮಶರ ಅಥಿಣಕತ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಣಯ ಭತುು ಭಯುಕಟ ್ ಟ್ಗಿ ಏನು ಭತುು ಹ ೇಗ್ ಈತದಿಸಫ ೇಕು ಭತುು ಮವುದನುನ
ಈತದಿಸಫ ೇಕು ಎಂಫುದನುನ ತಿಳಿಸುತುದ .
2. ಸಕಣಯ ಭತುು ಭಯುಕಟ ್ ಎಯಡ ತವು ಈತದಿಸಫಲ್ಿದನುನ ಸಭಥಣವಗಿ ಈತದಿಸುತುವ
ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು/ವು ಸರಿಮಗಿದ .
(a) 1 ಭತರ
(b) 1 ಭತುು 2
(c) 2 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (B)

Participation of women in workforce is crucial for economic development. Consider the following
statements regarding participation of women?
1. Women work force is more in urban areas compared to rural areas.
2. Women workers account for one-third of the rural work force.
Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
ಅಥಿಣಕ ಄ಭಿವೃದಿದಗ್ ಭಹಿಳ ಈದ ಾೇಗಿಗಳು ಬಗವಹಿಸುವಿಕ ನಿಣಣಮಕವಗಿದ , ಭಹಿಳ ಮಯ ಬಗವಹಿಸುವಿಕ ಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ
ಇ ಕ ಳಗಿನ

ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ?

1. ಗ್ರರ್ಮೇರ್ ರದ ೇಶಗಳಿಗ್ ಹ ೇಲ್ಲಸಿದಯ ನಗಯ ರದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಹಿಳ ಮಯು ಹ ಚುಿ ಈದ ಾೇಗಿಗಳಗಿಯುತುಯ .
2. ಗ್ರರ್ಮೇರ್ ಕರ್ಮಣಕಯ ಭ ಯನ ೇ ಂದು ಬಗದಷು್ ಭಹಿಳ ಕರ್ಮಣಕಯ ಲ್ು ಆದ .
ಮೇಲ್ ನಿೇಡಿಯುವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿದ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (B)
There is a deterioration in the child sex ratio in the country. What are the possible reasons for it?
1. Low fertility rate
2. Female feticide
3. Incentives for boy child from government
Select the correct answer from the code given below:
(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1 only
(d) All the above
ದ ೇಶದಲ್ಲಿ ಭಕೆಳ ಲ್ಲಂಗ್ನುತ ಕ್ಷಿೇಣಿಸುತಿುದ , ಆದಕ ೆ ಸಂಬವನಿೇಮ ಕಯರ್ಗಳವುವು?
1. ಕಡಿಮ ಪಲ್ವತುತ ಮ ದಯ
2. ಹ ರ್ುುಬ ರರ್ ಹತ ಾ
3. ಗಂಡು ಭಗುವಿಗ್ ಸಕಣಯದಿಂದ ಪರೇತ್ಹ
ಕ ಳಗ್ ನಿೇಡಿಯುವ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿಕ ಂಡು ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತರ

(d) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿವೂ

Correct Answer: (B)

Which of the following are the expected benefits of GST?
1. It will create one Indian market.
2. It will expand the tax base.
3. It will foster cooperative federalism.
Select the correct answer using the code given below.
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1, 2 and 3
(d) 1 and 3 only
ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಜಎಸ್ಟಟಿಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ರಯೇಜನಗಳಗಿವ .
1. ಆದು ಬಯತಿೇಮ ಭಯುಕಟ ್ಮನುನ ಏಕ ಭಯುಕಟ ್ಮಗಿ ಯ ಪ್ಸುತುದ .
2. ಆದು ತ ರಿಗ್ ಮ ಄ಡಿಮವನುನ ವಿಸುರಿಸುತುದ
3. ಆದು ಸಹಕಯ ಸಂಮುಕು ವಾವಸ ೆಮನುನ ಹ ಚಿಿಸುತುದ .
ಕ ಳಗಿನ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿಕ ಂಡು ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(b) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 1, 2 ಭತುು 3
(d) 1 ಭತುು 3 ಭತರ

Correct Answer: (C)
Recently, Operation Greens has been announced to address price fluctuations of which of the following
crops?
1. Tomato
2. Onion
3. Potato
4. Pulses
Select the correct answer using the code given below.
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) 1, 2 and 4 only

ಕ ಳಗಿನ ಮವ ಫ ಳ ಗಳಿಗ್ ಫ ಲ್ ಏರಿಳಿತಗಳನುನ ಎದುರಿಸಲ್ು “಄ಯ ೇಷನ್ ಗಿರೇನ್್” ಘ ೇಷಿಸಲ್ಟಿ್ದ ?
1.

ಟ ಮೊಟ

2.

ಇಯುಳಿು

3.

ಅಲ್ ಗಡ ಡ

4.

ದಿವದಳ ಧನಾಗಳು

ಕ ಳಗಿನ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿಕ ಂಡು ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a) 1, 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(b) 2, 3 ಭತುು 4 ಭತರ
(c) 1, 3 ಭತುು 4 ಭತರ
(d) 1, 2 ಭತುು 4 ಭತರ

Correct Answer: (A)
Consider the following statements about changes made in Karnataka Gram swaraj and Panchayat
Raj (amendment) bill 2020:
1.

No-confidence motion could not be moved against the presidents and vice-presidents of all
three-tiers of local bodies before 15 months from the date of election.

2.

It increases the term of the offices of presidents and vice-presidents of gram panchayats,
taluk panchayats and zilla panchayats from 30 months to five years.
Which of the above statement/s is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

ಕನಣಟಕ ಗ್ರಭ ಸವಯಜ್ ಭತುು ಂಚಮತ್ ಯಜ್ (ತಿದುದಡಿ) ಭಸ ದ 2020 ಯಲ್ಲಿ ಭಡಿದ ಫದಲ್ವಣ ಗಳ ಕುರಿತು ಇ ಕ ಳಗಿನ
ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ:
1.

ಚುನವಣ ಮ ದಿನಂಕದಿಂದ 15 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ್ು ಸೆಳಿೇಮ ಸಂಸ ೆಗಳ ಎಲ್ಿ ಭ ಯು ಹಂತದ ಄ಧಾಕ್ಷಯು ಭತುು ಈಧಾಕ್ಷಯ
ವಿಯುದಧ ಄ವಿಶವಸನಿರ್ರ್ಮ ಭಂಡಿಸಲ್ಗುವುದಿಲ್ಿ.

2.

ಆದು ಗ್ರಭ ಂಚಯಿತಿಗಳು, ತಲ್ ಿಕು ಂಚಯಿತಿಗಳು ಭತುು ಜಲ್ಿ ಂಚಯಿತಿಗಳ ಄ಧಾಕ್ಷಯು ಭತುು ಈಧಾಕ್ಷಯ
ಕಚ ೇರಿಗಳ ಄ವಧಿಮನುನ 30 ತಿಂಗಳಿಂದ ಐದು ವಷಣಗಳವಯ ಗ್ ಹ ಚಿಿಸುತುದ .

ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು/ವು ಸರಿಮಗಿದ .
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2 ಎಯಡ
(d) 1 ಄ಥವ 2 ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (B)
In a shop, there are four dolls. P, Q, R and S of different heights. S is neither as tall as P nor as short as R.
Q is shorter than S, but taller than R. If the baby wants to purchase the tallest doll, which one should she
purchase?
(a) S
(b) R
(c) Q
(d) P
ಂದು ಄ಂಗಡಿಮಲ್ಲಿ P Q R S ಎಂಫ ವಿವಿಧ ಎತುಯಗಳ ನಲ್ುೆ ಗ್ ಂಫ ಗಳಿವ , S ಮು P ಮಷು್ ಎತುಯವೂ ಆಲ್ಿ, R ಮಷು್ ಕುಳುಗ
ಆಲ್ಿ. Q ಮು S ಗಿಂತ ಕುಳುು ಅದಯ R ಗಿಂತ ಎತುಯ. ಂದು ವ ೇಳ ಭಗವು ಄ತಿ ಎತುಯದ ಗ್ ಂಫ ಮನುನ ಕ ಳುಲ್ು ಫಮಸಿದಲ್ಲಿ ಄ದು
ಮವ ಗ್ ಂಫ ಮನುನ ಖರಿೇದಿಸಫ ೇಕು?
(a) S
(b) R
(c) Q
(d) P

Correct Answer: (D)

The ratio of the ages of a father and his son after 10 years from now would be 5:3, while 10 years ago
it was 3:1. What is the ratio of the age son to that of father today?
(a) 1 : 2
(b) 2 : 3
(c) 1 : 3
(d) 3 : 5

ಇಗಿನಿಂದ 10 ವಷಣಗಳ ನಂತಯ ಄ ಭತುು ಭಗನ ವಮಸಿ್ನ ಄ನುತ 5:3, 10 ವಷಣಗಳ ಮೊದಲ್ು 3:1 ಆತುು. ಆಂದು
಄ವರಿಫಫಯ ವಮಸಿ್ನ ಄ನುತ ಎಷು್?
(a) 1 : 2
(b) 2 : 3
(c) 1 : 3
(d) 3 : 5

Correct Answer: (A)
A container contains 40 litres of milk. form this container 8 litres of milk was taken out and replaced by
water. This process was repeated two more times then the quantity of milk in the container is.
(a) 16 liters
(b) 16.28 liters
(c) 18.38 liters
(d) 20.48 liters
ತ ರಯಂದಯಲ್ಲಿ 40 ಲ್ಲೇಟರ್ ಹಲ್ಲದ . ಇ ಧಯಕದಿಂದ 8 ಲ್ಲೇಟರ್ ಹಲ್ನುನ ತ ಗ್ ದುಕ ಂಡು ಄ಷ ್ೇ ರಭರ್ದ ನಿೇಯು
ಸ ೇರಿಸಲ್ಯಿತು. ಇ ರಕರಯ್ಕಮನುನ ಭತ ು ಎಯಡು ಫರಿ ುನಯವತಿಣಸಿದಗ ಄ದಯಲ್ಲಿಯುವ ಹಲ್ಲನ ರಭರ್ಎಷು್?
(a) 16 ಲ್ಲೇಟರ್ಗಳು
(b) 16.28 ಲ್ಲೇಟರ್ಗಳು
(c) 18.38 ಲ್ಲೇಟರ್ಗಳು
(d) 20.48 ಲ್ಲೇಟರ್ಗಳು

Correct Answer: (D)

Rajendra walks 4 km towards East, from there he walks 7 km towards south. then the walks 8 km
towards East and again turns towards North and walks a distance of 12 km. How far is the he from the
starting point now?
(a) 13 km
(b) 17 km
(c) 9 km
(d) 10 km
ಯಜ ೇಂದರ ೂವಣಕ ೆ 4 ಕ.ರ್ಮೇ ನಡ ಮುತುನ . ಄ಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿರ್ಕ ೆ 7 ಕ.ರ್ಮೇ ನಡ ಮುತುನ . ನಂತಯ ೂವಣಕ ೆ 8 ಕ.ರ್ಮೇ.
ನಡ ಮುತುನ ಭತುು ುನಃ ಈತುಯಕ ೆ ತಿಯುಗಿ 12 ಕ.ರ್ಮೇಗಳ ದ ಯವನುನ ನಡ ಮುತುನ . ಇಗ ಄ವನು ರಯಂಭಿಸಿದ ಬ್ಲಂದುವಿನಿಂದ
ಎಷು್ ದ ಯದಲ್ಲಿದದನ ?
(a) 13 ಕ.ರ್ಮೇ
(b) 9 ಕ.ರ್ಮೇ
(c) 17 ಕ.ರ್ಮೇ
(d) 10 ಕ.ರ್ಮೇ

Correct Answer: (Grace)
1, 5, 14, 30, 55 __________
(a) 88
(b) 91
(c) 72
(d) 56

1, 5, 14, 30, 55 __________
(a) 88
(b) 91
(c) 72
(d) 56

Correct Answer: (B)

E is son of A, D is son of B. E is married to C. C is daughter of B. What is the relationship between D
and E?
(a) Father
(b) Brother
(c) Uncle
(d) Brother-in-law/ Son-in-law

E ಮು A ನ ಭಗ, D ಮು B ನ ಭಗ , E ಮು C ಜ ತ ವಿವಹವಗಿದದನ . C ಮು B ಮ ಭಗಳು ಹಗ್ದಯ D ಮು E ಗ್
ಮವ ರಿೇತಿಮದ ಸಂಫಂಧ?
(a)

ತಂದ

(b) ಸಹ ೇದಯ
(c)

ಚಿಕೆ

(d) ಬವ/಄ಳಿಮ

Correct Answer: (D)
If A = x% of y and B = y% of x, then which of the following is true?
(a) A is smaller than B
(b) A is greater than B
(c) Relationship between A and B cannot be determined.
(d) A is equal to B

A = y ನ x%, B = x ನ y% ,ಅಗಿದದಯ , ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿದ ?
(a) A ಮು B ಗಿಂತ ಚಿಕೆದಗಿದ
(b) A ಮು B ಗಿಂತ ದ ಡಡದಗಿದ
(c) A ಭತುು B ನಡುವಿನ ಸಂಫಂಧವನುನ ನಿಧಣರಿಸಲ್ಗುವುದಿಲ್ಿ.
(d) A ಮು B ಗ್ ಸಭನವಗಿಯುತುದ

Correct Answer: (D)

P, Q and R can do a work in 20, 30 and 60 days respectively. How many days does it need to
complete the work if P does the work and he is assisted by Q and R on every third day?
(a) 10 days
(b) 13 days
(c) 18 days
(d) 15 days

P, Q ಭತುು R ಕರಭವಗಿ 20, 30 ಭತುು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಂದು ಕ ಲ್ಸವನುನ ಭಡಫಹುದು. P ಕ ಲ್ಸವನುನ ಭಡಲ್ು ರತಿ
ಭ ಯನ ೇ ದಿನ ಄ವನಿಗ್ Q ಭತುು R ಸಹಮ ಭಡಿದಯ ಕ ಲ್ಸವನುನ ೂರ್ಣಗ್ ಳಿಸಲ್ು ಎಷು್ ದಿನಗಳು ಫ ೇಕು?
(a) 10 ದಿನಗಳು
(b) 13 ದಿನಗಳು
(c) 18 ದಿನಗಳು
(d) 15 ದಿನಗಳು

Correct Answer: (D)
A certain number of sweets were distributed among 58 children equally. After eachchild getting
7 sweets, 15 sweets were left out. How many total sweets were thereinitially?
(a) 428
(b) 431
(c) 421
(d) 412
„58 ಭಕೆಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಣಷ್ ಸಂಖ್ ಾಮ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನುನ ಸಭನವಗಿ ವಿತರಿಸಲ್ಯಿತು. ರತಿ ಭಗುವಿಗ್ 7 ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ದ ಯ ತ
ನಂತಯ,15 ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಈಳಿಮುತುದ . ಹಗ್ದಯ ಅಯಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷು್ ಟು್ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಆದದವು?
(a) 428
(b) 431
(c)

421

(d) 412

Correct Answer: (C)

The average temperature of January, February and March was 32°C. The average temperature of
February, March and April was 31°C. If the temperature of January was30°C, find the temperature of
April.
(a)
(b)
(c)
(d)

26°C
27°C
34°C
28°C

ಜನವರಿ, ಪ ಫರವರಿ ಭತುು ಭರ್ಚಣ ಗಳ ಸಯಸರಿ ತಭನ 32°C ಅಗಿಯುತುದ . ಪ ಫರವರಿ, ಭರ್ಚಣ ಭತುು ಏಪ್ರಲ್ ಗಳ ಸಯಸರಿ
ತಭನ 31°C ಅಗಿಯುತುದ . ಜನವರಿಮ ತಭನವು 30 ° C ಅಗಿದದಯ , ಏಪ್ರಲ್ ತಭನವ ಷು್?
(a) 26°C.
(b) 27°C.
(c)

34 ° C.

(d) 28°C.

Correct Answer: (B)
Consider the following statements with respect to HIMALAYAN IBEX.
1. They are found in the western Himalaya in Pakistan and India, usually at elevations of 3800m
and higher.
2. It is protected under schedule 1 of Wildlife protection act,1972
Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 Only.
(b) 2 only.
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
ಹಿಭಲ್ಮನ್ ಐಫ ಕ್್ ಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಄ವು ಕಸುನ ಭತುು ಬಯತದ ಶಿಿಭ ಹಿಭಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಭನಾವಗಿ 3800 ರ್ಮೇ ಭತುು ಄ದಕೆಂತ ಹ ಚಿಿನ ಎತುಯದಲ್ಲಿ
ಕಂಡುಫಯುತುವ .
2. ಆದನುನ ವನಾಜೇವಿ ಸಂಯಕ್ಷಣ ಕಯ್ಕದ 1972 ಯ ವ ೇಳಟಿ್ 1 ಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿಸಲ್ಗಿದ
ಮೇಲ್ಲನ ಮವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳು ಸರಿಮಗಿದ / ಸರಿಮಗಿವ ?
(a) 1 ಭತರ.
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2 ಎಯಡ
(d) 1 ಄ಥವ 2 ಅಗಿ

Correct Answer: (C)

What are the objectives of the FRBM Act?
1 The FRBM Act aims to introduce transparency in India‟s fiscal management systems.
2 The Act‟s long-term objective is for India to achieve fiscal stability and to give the Reserve Bank
of India (RBI) flexibility to deal with inflation in India.
3. The Act was enacted to introduce more equitable distribution of India‟s debt over the years
Select the correct answer using the codes given below
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1,2 and 3

FRBM ಕಯ್ಕದಮ ಈದ ದೇಶಗಳು ಮವುವು?
1. FRBM ಕಯ್ಕದಮು ಬಯತದ ಹರ್ಕಸಿನ ನಿವಣಹಣ ವಾವಸ ೆಗಳಲ್ಲಿ ಯದಶಣಕತ ಮನುನ ರಿಚಯಿಸುವ ಗುರಿಮನುನ
ಹ ಂದಿದ .
2. ಹರ್ಕಸಿನ ಸಿೆಯತ ಮನುನ ಸಧಿಸುವುದು ಭತುು ಬಯತದಲ್ಲಿ ಹರ್ದುಫಫಯವನುನ ಎದುರಿಸಲ್ು ರಿಸವ್ಣ ಫಾಂಕ್ ಅಫ್ ಆಂಡಿಮ
(FRBM) ನಭಾತ ಮನುನ ನಿೇಡುವುದು ಇ ಕಯಿದ ಮ ದಿೇಘಣಕಲ್ಲೇನ ಈದ ದೇಶವಗಿದ .
3. ಭುಂಫಯುವ ವಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಯತದ ಸಲ್ದ ಸಭನದ ವಿತಯಣ ಮನುನ ರಿಚಯಿಸಲ್ು ಇ ಕಯ್ಕದಮನುನ ಜರಿಗ್ ತಯಲ್ಯಿತು
ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿದ .
(a) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(b) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(d) 1,2 ಭತುು 3

Correct Answer: (D)

Consider following statements about PM-CARES.
1. PM- CARES fund stands for Prime Minister‟s Citizen Assistance and Relief in Emergency
Situations Fund.
2. It is a private charitable trust.
3. Contributions by corporates to this fund will be considered as social welfare spending under
the companies law.
4. It will be an emergency situation fund. This Fund will also cater to similar distressing situations, if
they occur in the times ahead.
Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 and 4 only
(b) 1,3 and 4 only
(c) All of the above
(d) None of the above

PM-CARES. ಕುರಿತು ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. PM-CARES.ನಿಧಿ ಎಂದಯ ರಧನ ಭಂತಿರಗಳ ನಗರಿಕ ಸಹಮ ಭತುು ತುತುಣ ರಿಸಿೆತಿಗಳ ನಿಧಿಮಲ್ಲಿ ರಿಹಯ.
2. ಆದು ಖ್ಸಗಿ ಚರಿಟಫಲ್ ಟರಸ್ಟ್.
3. ಇ ನಿಧಿಗ್ ಕಪಣಯ ೇಟೆಳು ನಿೇಡುವ ಕ ಡುಗ್ ಗಳನುನ ಕಂನಿಗಳ ಕನ ನಿನಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಭಜಕ ಕಲ್ಾರ್ ಖಚುಣ ಎಂದು
ರಿಗಣಿಸಲ್ಗುತುದ .
4. ಇ ನಿಧಿಮನುನ ಭುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಆದ ೇ ರಿೇತಿಮ ಮತನಭಮ ಸಂದಬಣಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಸಿಕ ಳುಫಹುದಗಿದ .
ಮೇಲ್ ನಿೇಡಿಯುವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿದ ?
(a) 1 ಭತುು 4 ಭತರ
(b) 1,3 ಭತುು 4 ಭತರ
(c) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲ್ಿ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಮವುದ ಆಲ್ಿ

Correct Answer: (B)

What are the new dates for Tokyo Olympics 2020?
(a) May-June 2021
(b) July-August 2021
(c) April-May 2021
(d) January-February 2021
ಟ ೇಕಯ ಲ್ಲಂಪ್ಕ್್ 2020 ಯ ಹ ಸ ದಿನಂಕಗಳು ಮವುವು?
(a) ಮೇ-ಜ ನ್ 2021
(b) ಜುಲ್ ೈ-ಅಗಸ್ಟ್ 2021
(c) ಏಪ್ರಲ್-ಮೇ 2021
(d) ಜನವರಿ-ಪ ಫರವರಿ 2021

Correct Answer: (B)
Which among the following organisation is developing „multi-patient ventilators‟?
(a) Reliance
(b) Tata Group
(c) DRDO
(d) HAL

ಇ ಕ ಳಗಿನ ಸಂಸ ೆಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು „ಫಹು ಯ ೇಗಿಗಳ ವ ಂಟಿಲ್ ೇಟಗಣಳನುನ‟ ಄ಭಿವೃದಿಧಡಿಸುತಿುದ ?
(a) Reliance
(b) Tata Group
(c) DRDO
(d) HAL

Correct Answer: (C)

Which of the following statements are true?
1. Inner Line Permit is a document that allows an Indian citizen to visit a state that is protected
under the ILP system.
2. The system is in force today in three North- Eastern states, Arunachal Pradesh, Nagaland and
Mizoram and no Indian citizen can visit any of these states unless he or she belongs to that
state,nor can he or she overstay beyond the period specified in the ILP.
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Neither 1 nor 2
(d) Both 1 and 2

ಇ ಕ ಳಗಿನ ಮವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳು ನಿಜವಗಿವ ?
1. ಆನನರ್ ಲ್ ೈನ್ ರ್ಮಣಟ್ಸ ಎನುನವುದು ಬಯತಿೇಮ ನಗರಿಕನಿಗ್ I L P ವಾವಸ ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿಸಲ್ಟ್ ಯಜಾಕ ೆ ಬ ೇಟಿ ನಿೇಡಲ್ು
಄ನುವು ಭಡಿಕ ಡುವ ಂದು ದಖಲ್ ಮಗಿದ .
2. ಇ ವಾವಸ ೆಮು ಆಂದು ಭ ಯು ಇಶನಾ ಯಜಾಗಳದ ಄ಯುಣಚಲ್ ರದ ೇಶ, ನಗ್ಲ್ಾಂಡ್ ಭತುು ರ್ಮಜ ೇಯಂನಲ್ಲಿ
ಜರಿಮಲ್ಲಿದ ಭತುು ಮವುದ ೇ ಬಯತಿೇಮ ರಜ ಇ ಯಜಾಗಳಿಗ್ ಬ ೇಟಿ ನಿೇಡಲ್ಯನು ಹ ಯತು ಄ವನು ಄ಥವ ಄ವಳು ಅ
ಯಜಾಕ ೆ ಸ ೇರಿದವಯಲ್ಿ, ಄ಥವ ಄ವನು ಄ಥವ ಄ವಳು ನಿಗದಿತ ಄ವಧಿಮನುನ ರ್ಮೇರಿ ಈಳಿಮಲ್ು ಸಧಾವಿಲ್ಿ ILP ಮಲ್ಲಿ.
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಄ಥವ 2 ಅಗಿಲ್ಿ
(d) 1 ಭತುು 2 ಎಯಡ

Correct Answer: (A)

Consider the following statements:
1. Real-time reverse transcription polymerase chain reaction detects the virus.
2. Rapid antibody – based test detects the body‟s response to the virus.
Which of the above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ:
1. ನ ೈಜ-ಸಭಮದ ರಿವಸ್ಟಣ ಟರನಿ್ರಿಷನ್ ಲ್ಲಭಯ ೇಸ್ಟ ಚ ೈನ್ ರಿಮಕ್ಷನ್ ವ ೈಯಸ್ಟ ಄ನುನ ತ ು ಭಡುತುದ .
2. ತವರಿತ ರತಿಕಮ-ಅಧರಿತ ರಿೇಕ್ಷ ಮು ವ ೈಯಸ್ಟ ಗ್ ದ ೇಹದ ರತಿಕರಯ್ಕಮನುನ ತ ು ಭಡುತುದ .
ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿದ .
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) 1 ಄ಥವ 2 ಅಗಿಲ್ಿ

Correct Answer: (C)

Consider the following statements:
1. Free testing and treatment of COVID-19 shall be available under the Ayushman Bharat
Scheme.
2. The testing can be done only by the government hospitals.
Which of the above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ:
1. ಅಮುಷಮನ್ ಬಯತ್ ಯೇಜನ ಮಡಿ COVID-19 ನ ಈಚಿತ ರಿೇಕ್ಷ ಭತುು ಚಿಕತ ್ ಲ್ಬಾವಿಯುತುದ .
2. ಸಕಣರಿ ಅಸತ ರಗಳಿಂದ ಭತರ ರಿೇಕ್ಷ ಮನುನ ಭಡಿಸಫಹುದು.
ಮೇಲ್ಲನವು ಮವುದು/ವು ಸರಿಮಗಿದ .
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2 ಎಯಡ
(d) 1 ಄ಥವ 2 ಅಗಿಲ್ಿ

Correct Answer: (A)
Who among the following won the International Gandhi Award for Leprosy in the individual category?
(a) Dr. N S Dharamshaktu
(b) Yohei Sasakawa
(c) Damodar Ganesh Bapat
(d) Satya Nadella
ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ವ ೈಮಕುಕ ವಿಬಗದಲ್ಲಿ ಕುಷಿಯ ೇಗಕೆಗಿ ಄ಂತಯಯಷಿರೇಮ ಗ್ಂಧಿ ರಶಸಿು ಡ ದವಯು ಮಯು?
(a)

ಡ ಎನ್ ಎಸ್ಟ ಧಭಣಶಕುು

(b) ಯೇಹ ಸಸಕವ
(c)

ದಮೊೇದರ್ ಗಣ ೇಶ್ ಫತ್

(d) ಸತಾ ನಡ ಲ್ಿ

Correct Answer: (A)

Who won the International Gandhi Award for Leprosy in the institution category?
(a) World Health Organisation
(b) Gandhi Memorial Leprosy Foundation
(c) National Leprosy Eradication Trust
(d) Leprosy Mission Trust India

ಸಂಸ ೆಮ ವಿಬಗದಲ್ಲಿ ಕುಷಿಯ ೇಗಕೆಗಿ ಄ಂತಯಯಷಿರೇಮ ಗ್ಂಧಿ ರಶಸಿು ಡ ದವಯು ಮಯು?
(a) ವಿಶವ ಅಯ ೇಗಾ ಸಂಸ ೆ
(b) ಗ್ಂಧಿ ಸಮಯಕ ಕುಷಿಯ ೇಗ ರತಿಷಿನ
(c) ಯಷಿರೇಮ ಕುಷಿಯ ೇಗ ನಿಭ ಣಲ್ನ ಟರಸ್ಟ್
(d) ಕುಷಿಯ ೇಗ ರ್ಮಷನ್ ಟರಸ್ಟ್ ಆಂಡಿಮ

Correct Answer: (D)
The military forces of which country have allegedly killed Al-Qaeda‟s Yemen leader Qasim alRehmani?
(a) Russia
(b) US
(c) Germany
(d) Japan
಄ಲ್-ಖ್ ೈದದ ಯ್ಕಮನ್ ನಮಕ ಕಸಿಮ್ ಄ಲ್-ಯ ಹಭನಿಮನುನ ಮವ ದ ೇಶದ ರ್ಮಲ್ಲಟರಿ ಡ ಗಳು ಕ ಂದವು?
(a) ಯಷಾ
(b) ಮುಎಸ್ಟ
(c) ಜಭಣನಿ
(d) ಜನ್

Correct Answer: (B)

Which film has become the first non-English film to win the Oscar 2020 award for „Best Picture‟?
(a) Parasite
(b) The Irishman
(c) 1917
(d) Jojo Rabbit

„಄ತುಾತುಭ ಚಿತರ‟ ಗ್ಗಿ ಅಸೆರ್ 2020 ರಶಸಿು ಡ ದ ಮೊದಲ್ ಆಂಗಿಿೇಷ ಾೇತಯ ಚಿತರ ಮವುದು?
(a) ಾಯಸ ೈಟ್ಸ
(b) ಐರಿಶ್
(c) 1917
(d) ಜ ಜ

ಮೊಲ್

Correct Answer: (A)
Who among the following won the Best Actor award in Oscars 2020?
(a) Brad Pitt
(b) Joaquin Phoenix
(c) Will Smith
(d) Tom Cruise
ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೆರ್ 2020 ಯಲ್ಲಿ ಄ತುಾತುಭ ನಟ ರಶಸಿು ಡ ದವಯು ಮಯು?
(a) ಫರಡ್ ಪ್ಟ್ಸ
(b) ಜ ವಕವನ್ ಫಿೇನಿಕ್್
(c) ವಿಲ್ ಸಿಮತ್
(d) ಟಮ್ ಕ ರಸ್ಟ

Correct Answer: (B)

Who became the first Indian to receive IOC‟s „honourable mention‟?
(a) Rahul Dravid
(b) Anil Kumble
(c) Pullela Gopichand
(d) Ravi Shastri

IOC‟s/ಐಒಸಿಮ „ಗ್ೌಯವನಿವತ ಈಲ್ ಿೇಖ‟ ಡ ದ ಮೊದಲ್ ಬಯತಿೇಮ ಮಯು?
(a) ಯಹುಲ್ ದರವಿಡ್
(b) ಄ನಿಲ್ ಕುಂಫ ು
(c) ುಲ್ ಿೇಲ್ ಗ್ ೇಪ್ಚಂದ್
(d) ಯವಿಶಸಿರ

Correct Answer: (C)
Which state government has decided to declare Cauvery Delta Region as a protected special
agricultural zone?
(a) Karnataka
(b) Tamil Nadu
(c) Andhra Pradesh
(d) Kerala
ಕವ ೇರಿ ಡ ಲ್್ ರದ ೇಶವನುನ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ವಿಶ ೇಷ ಕೃಷಿ ವಲ್ಮವ ಂದು ಘ ೇಷಿಸಲ್ು ಮವ ಯಜಾ ಸಕಣಯ ನಿಧಣರಿಸಿದ ?
(a) ಕನಣಟಕ
(b) ತರ್ಮಳುನಡು
(c) ಅಂಧರರದ ೇಶ
(d) ಕ ೇಯಳ

Correct Answer: (B)

Which state government recently launched Mukhyamantri Pariwar Smridhi Scheme?
(a) Punjab
(b) Bihar
(c) Haryana
(d) Uttar Pradesh

ಮವ ಯಜಾ ಸಕಣಯ ಆತಿುೇಚ ಗ್ ಭುಖಭಂತಿರ ರಿವರ್ ಸಂವೃದಿಧ ಯೇಜನ ಮನುನ ರಯಂಭಿಸಿತು?
(a) ಂಜಬ್
(b) ಬ್ಲಹಯ
(c) ಹರಿಮರ್
(d) ಈತುಯ ರದ ೇಶ

Correct Answer: (C)
Which of the following is/are effects of Eutrophication?
1. Decreased biodiversity
2. New species invasion
3. Increase in toxicity
Select the correct answer using the code given below.
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

ಜಲ್ಭ ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಄ತಿಮದ ಪಲ್ವತುತ ಮ ರಕರಯ್ಕಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ಗಭನಿಸಿ.
1. ಜೇವವ ೈವಿಧಾತ ಮನುನ ಕಡಿಮ ಭಡುತುದ
2. ಹ ಸಜತಿಮ ರಬ ೇದಗಳ ಅಕರಭರ್
3. ವಿಷತವವನುನ ಹ ಚಿಿಸುತುದ
ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿದ
(a) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(b) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(d) 1, 2 ಭತುು 3

Correct Answer: (D)

Which biome has the following characteristics?
1. Low biotic diversity
2.

Short season of growth and reproduction

3.

Simple vegetation structure.

Select the correct answer from the codes given below.
(a) Tropical Rain Forests
(b) Tropical Deciduous Forests
(c) Grasslands
(d) Tundra
ಮವ ಫಯೇಮ್ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನುನ ಹ ಂದಿದ ?
1.

ಕಡಿಮ ಜ ೈವಿಕ ವ ೈವಿಧಾತ

2.

ಸರ್ು ಫ ಳವಣಿಗ್ ಭತುು ುನಯುತದನ ಮ ಕಲ್

3.

ಸಯಳ ಸಸಾವಗಣದ ಯಚನ

ಕ ಳಗ್ ಕ ಟಿ್ಯುವ ಸಂಕ ೇತಗಳನುನ ಫಳಸಿಕ ಂಡು ಸರಿಮದ ಈತುಯವನುನ ಅಯ್ಕೆ ಭಡಿ.
(a)

ಈಷುವಲ್ಮದ ಭಳ ಕಡುಗಳು

(b) ಈಷುವಲ್ಮದ ತನಶಿೇಲ್ ಕಡುಗಳು
(c)

ಹುಲ್ುಿಗ್ವಲ್ುಗಳು

(d) ಟಂಡರ

Correct Answer: (D)
Biologically, marriage should be avoided in between
(a) Rh+ male and Rh+ female
(b) Rh– female and Rh– male
(c) Rh+ female and Rh– male
(d) Rh+ male and Rh– female
ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ ೈವಿಕವಗಿ, ವಿವಹವನುನ ಆವಯ ನಡುವ ತಪ್ಸಫ ೇಕು.
(a) Rh+ ುಯುಷ ಭತುು Rh+ ಹ ರ್ುು
(b) Rh– ಹ ರ್ುು ಭತುು Rh– ುಯುಷ
(c) Rh+ ಹ ರ್ುು ಭತುು Rh– ುಯುಷ
(d) Rh+ ುಯುಷ ಭತುು Rh– ಹ ರ್ುು

Correct Answer: (D)

It is more comfortable to wear white cloths in summer because
(a) They reflect heat falling on them.
(b) They radiate heat transferred from the body.
(c) They absorb perspiration.
(d) They are soothing to the eye.

ಫ ೇಸಿಗ್ ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಳಿಮ ಫಟ ್ಗಳನುನ ಧರಿಸಲ್ು ಹ ಚುಿ ಅಯಭದಮಕವಗಿದ ಕಯರ್.
(a) ಄ದು ಶಖ ಬ್ಲೇಳದಂತ ರತಿಬ್ಲಂಬ್ಲಸುತುದ
(b) ದ ೇಹದಿಂದ ವಗ್ಣವಣ ಗ್ ಳುುವ ಶಖವನುನ ಄ದು ಹ ಯ ಸ ಸುತುದ
(c) ಄ದು ಫ ವಯನುನ ಹಿೇರಿಕ ಳುುತುದ
(d) ಄ದು ಕಣಿುಗ್ ಹಿತವದದುದ

Correct Answer: (A)
Consider the following statements:
1. Greater the humidity in the air, lower will be the speed of sound.
2. The speed of sound in oxygen is greater than hydrogen.
Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಗ್ಳಿಮಲ್ಲಿ ಹ ಚಿಿನ ಅದಣತ ಆದದಯ (ತ ೇವ) ಶಫದದ ವ ೇಗ ಕಡಿಮಮಗಿಯುತುದ .
2. ಅಭಿಜನಕದಲ್ಲಿ ಶಫದದ ವ ೇಗವು ಹ ೈಡ ರೇಜನ್ಗಿಂತ ಹ ಚಿಗಿದ .
ಮೇಲ್ ನಿೇಡಲ್ದ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುವು/ದು ಸರಿಮಗಿದ ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2
(d) ಮವುದ ಄ಲ್ಿ

Correct Answer: (D)

Consider the following chemicals:
1.
2.
3.
4.
5.

Antimony
Mercury
Lithium
Lead
Arsenic

Which among the above chemicals are prohibited in the manufacture of firecrackers by the
Supreme Court?
(a) 1 and 2 only
(b) 1, 3, 4 and 5 only
(c) 2, 4 and 5 only
(d) 1, 2, 3, 4 and 5

ಕ ಳಗಿನ ಯಸಮನಿಕಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ.
1. ಅಾಂಟಿಭನಿ
2. ದಯಸ
3. ಲ್ಲಥಿಮಂ
4. ಲ್ ಡ್ (ಸತು)
5. ಅಸ ಣನಿಕ್
ಸುಪ್ರೇಂಕ ೇಟ್ಸಣ, ಟಕ ತಮರಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಲನ ಮವ ಯಸಮನಿಕಗಳನುನ ನಿಷ ೇಧಿಸಿದ ?
(a) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(b) 1, 3, 4 ಭತುು 5 ಭತರ
(c) 2, 4 ಭತುು 5 ಭತರ
(d) 1, 2, 3, 4 ಭತುು 5

Correct Answer: (D)

Biodiversity forms the basis for human existence in the following ways:
1.
2.
3.
4.

Soil formation
Prevention of soil erosion
Recycling of waste
Pollination of
crops

Which of the following statements is/are true.
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3, and 4

ಜೇವ ವ ೈವಿಧಾವು ಇ ಕ ಳಗಿನ ವಿಧನಗಳಲ್ಲಿ ಭನವ ಄ಸಿುತವಕ ೆ ಅಧಯವಗಿದ ?
1.

ಭಣಿುನ ಯಚನ

2.

ಭಣಿುನ ಸವ ತದ ತಡ ಗಟು್ವಿಕ

3.

ತಾಜಾದ ಭಯುಫಳಕ

4.

ಫ ಳ ಗಳ ಯಗಸಶಣ

ಇ ಕ ಳಗಿನ ಮವ ವಕಾಗಳು ಸರಿಮಗಿವ .
(a) 1, 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(b) 1 ಭತುು 2 ಭತರ
(c)

2, 3 ಭತುು 4 ಭತರ

(d) 1, 2, 3 ಭತುು 4

Correct Answer: (D)
Which of the following has the highest protein content per gram?
(a) Groundnut
(b) Soya bean
(c) Apple
(d) Wheat
ಇ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ರತಿಗ್ರಂಗ್ ಹ ಚಿಿನ ಪರೇಟಿನ್ ಄ಂಶವನುನ ಹ ಂದಿದ ?
(a) ನ ಲ್ಗಡಲ್
(b) ಸ ೇಮಬ್ಲೇನ್
(c) ಸ ೇಫು
(d) ಗ್ ೇಧಿ

Correct Answer: (B)

What is the difference between a CFL and an LED lamp?
1. To produce light, a CFL uses mercury vapour and phosphorus while an LED lamp uses
semiconductor material.
2. The average lifespan of a CFL is much longer than that of LED lamp.
3. A CFL is less energy - efficient as compared to an LED lamp
Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
CFL ಭತುು LED ಫಲ್ಫಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತಾಸವ ೇನು?
1. CFL ಫಲ್ಫನುನ ಈತದಿಸಲ್ು ದಯಸ ಭತುು ಸಪಯಸ್ಟನುನ ಫಳಸುತುಯ . ಅದಯ LED ಫಲ್ಫನುನ ಄ಯ ವಹಕ ವಸುುಗಳನುನ
ಫಳಸುತುಯ
2. CFL ಸಯಸರಿ ಜೇವಿತವಧಿಮು LED ಫಲ್ಫಕೆಂತ ಹ ಚಿಗಿಯುತುದ .
3. CFL ಫಲ್ಫಕ ೆ ಹ ೇಲ್ಲಸಿದಯ LED ಫಲ್ಫವು ಕಡಿಮ ಶಕು ಸಭಥರಯವನುನ ಹ ಂದಿದ
ಇ ಮೇಲ್ಲನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು/ಮವುವು ಸರಿಮಗಿವ .
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತುು 3 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(d) 1, 2 ಭತುು 3

Correct Answer: (C)

Which among the following Vitamin is added to the milk in some countries as it is lost during the
process of Fat Removal (Skimming)?
(a) Vitamin A
(b) Vitamin B
(c) Vitamin C
(d) Vitamin D

ಕ ಫುಫ ತ ಗ್ ಮುವ (ಸಿೆರ್ಮಮಂಗ್) ರಕರಯ್ಕಮ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿಹ ೇದ ಕಯರ್, ಕ ಲ್ವು ದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಗ್ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಮವ
ವಿಟರ್ಮನ್ನುನ ಸ ೇರಿಸಲ್ಗುತುದ ?
(a)

ವಿಟರ್ಮನ್ ಎ

(b) ವಿಟರ್ಮನ್ ಬ್ಲ
(c)

ವಿಟರ್ಮನ್ ಸಿ

(d) ವಿಟರ್ಮನ್ ಡಿ

Correct Answer: (A)
Consider the following statements regarding MPLADS funds:
1. The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI) looks into its working.
2. The MLAs have a recommendatory role under the scheme.
Which of the above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
ಎಂಪ್ಎಲ್ಎಡಿಎಸ್ಟ ನಿಧಿಗಳಿಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ:
1. ಄ಂಕ಄ಂಶ ಭತುು ಕಮಣಕರಭ ಄ನುಷಿನ ಸಚಿವಲ್ಮ (MOSPI) ಄ದಯ ಕಮಣವನುನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತುದ .
2. ಯೇಜನ ಮಡಿ ಶಸಕಯು ಶಿಪಯಸು ಭಡುವ ತರವನುನ ಹ ಂದಿದದಯ .
ಮೇಲ್ಲನವು ಮವುದು ಸರಿ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c)

1 ಭತುು 2 ಎಯಡ

(d) 1 ಄ಥವ 2 ಅಗಿಲ್ಿ

Correct Answer: (A)

Consider the following statements regarding MPLADS funds:
1. The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI) looks into its working.
2. The MLAs have a recommendatory role under the scheme.
Which of the above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
ಎಂಪ್ಎಲ್ಎಡಿಎಸ್ಟ/ MPLADS ನಿಧಿಗಳಿಗ್ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ:
1. ಄ಂಕ಄ಂಶ ಭತುು ಕಮಣಕರಭ ಄ನುಷಿನ ಸಚಿವಲ್ಮ (MOSPI) ಄ದಯ ಕಮಣವನುನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತುದ .
2. ಯೇಜನ ಮಡಿ ಶಸಕಯು ಶಿಪಯಸು ಭಡುವ ತರವನುನ ಹ ಂದಿದದಯ .
ಮೇಲ್ಲನವು ಮವುದು ಸರಿ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c)

1 ಭತುು 2 ಎಯಡ

(d) 1 ಄ಥವ 2 ಅಗಿಲ್ಿ

Correct Answer: (A)
Consider following statements about System of Air Quality and Weather Forecasting and Research
(SAFAR).
1. It was indigenously developed by Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.
2. It is run by India Meteorological Department (IMD).
3. The objective is to provide Real-time air quality index on 24×7 basis with colour coding along
with 72-hour advance weather forecast.
Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 and 3 only
(b) 1 only
(c) 1,2 and 3 only
(d) None of above

ಸಿಸ್ಮ್ ಅಫ್ ಏರ್ ಕವಲ್ಲಟಿ ಭತುು ಹವಭನ ಭುನ ್ಚನ ಭತುು ಸಂಶ ೃೇಧನ (ಸಪರ್) ಫಗ್ ೆ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ
ರಿಗಣಿಸಿ
1. ಆದನುನ ಸೆಳಿೇಮವಗಿ ುಣ ಮ ಆಂಡಿಮನ್ ಆನ್ಸಿ್ಟ ಾಟ್ಸ ಅಫ್ ಟರಪ್ಕಲ್ ಮಟಿಮಲ್ಜ ಄ಭಿವೃದಿಧಡಿಸಿದ .
2. ಆದನುನ ಬಯತ ಹವಭನ ಆಲ್ಖ್ (ಐಎಂಡಿ) ನಡ ಸುತಿುದ .
3. 72 ಗಂಟ ಗಳ ಭುಂಗಡ ಹವಭನ ಭುನ ್ಚನ ಯಂದಿಗ್ ಫರ್ು ಕ ೇಡಿಂಗ್ನ ಂದಿಗ್ 24 × 7 ಅಧಯದ ಮೇಲ್
ರಿಮಲ್-ಟ ೈಮ್ ವಮು ಗುರ್ಭಟ್ದ ಸ ಚಾಂಕವನುನ ದಗಿಸುವುದು ಆದಯ ಈದ ದೇಶವಗಿದ .
ಮೇಲ್ ನಿೇಡಿಯುವ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಸರಿಮಗಿದ ?
(a) 1 ಭತುು 3 ಭತರ
(b) 1 ಭತರ
(c) 1,2 ಭತುು 3 ಭತರ
(d) ಮೇಲ್ಲನ ಮವುದ ಆಲ್ಿ

Correct Answer: (C)
Consider the following statements:
1. Convalescent plasma therapy was recently approved by World Health Organisation.
2. Antibodies from the recovered coronavirus patient are transferred to critically ill patient in this
therapy.
Which of the above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
ಇ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳನುನ ರಿಗಣಿಸಿ:
1. ಅಯ ೇಗಾವಧಣಕ ಿಸಮ ಚಿಕತ ್ಮನುನ ಆತಿುೇಚ ಗ್ ವಿಶವ ಅಯ ೇಗಾ ಸಂಸ ೆ ಄ನುಮೊೇದಿಸಿದ .
2. ಇ ಚಿಕತ ್ಮಲ್ಲಿ ಚ ೇತರಿಸಿಕ ಂಡ ಕಯ ೇನವ ೈಯಸ್ಟ ಯ ೇಗಿಯಿಂದ ರತಿಕಮಗಳನುನ ಄ನಯ ೇಗಾ ಪ್ೇಡಿತ
ಯ ೇಗಿಗ್ ವಗ್ಣಯಿಸಲ್ಗುತುದ .
ಮೇಲ್ಲನವು ಮವುದು ಸರಿ?
(a) 1 ಭತರ
(b) 2 ಭತರ
(c) 1 ಭತುು 2 ಎಯಡ
(d) 1 ಄ಥವ 2 ಅಗಿಲ್ಿ

Correct Answer: (B)

