ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ-2022

ಪರಿವಿಡಿ:
1. ನ್ಮಮ ಕಾರ್ವಕರಮದ ಕತರತ್ತ
2. ಅಗ್ತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
3. ಸೂಚನೆಗ್ಳತ
4. ವೀಳಾಪಟ್ಟಿ
5. KPSC ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ್ ವಿರ್ರಗ್ಳತ
6. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಠ್ಯಕರಮ
7. ಕತಂದತಕೊರತೆ ಪರಹಾರ
8. ಉತ್ುರ ಬರೆರ್ಲತ ಅತ್ಯಗ್ತ್ಯ ಸಲಹೆ
9. ಅರ್ಜವ (ಭತಿವ ಮಾಡಲತ ಮತ್ತು nammakpsctest@gmail.com ಗ್ಗ ಕಳತಹಿಸಲತ)

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ-2022

ನ್ಮಮಕೆಪಿಎಸ್ಸ್ಸ ಅಕಾಡೆಮಿ
KPSC 2022 ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತ್ರಗ್ತಿಗ್ಗ ಪರತೆಯೀಕ ಕಾರ್ವಕರಮ
ಆನ್ಲೈನ್

ಆಫ್ಲೈನ್

ಅಧ್ಯರ್ನ್

ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿಯಂದಿಗ್ಗ ಆಫ್

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಸಾಮಗ್ರರಗ್ಳೂಂದಿಗ್ಗ

ಲೈನ್/ಆನ್ಲೈನ್

ಸರಣಿಗ್ಳತ

ಸರಣಿಗ್ಳತ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿಗ್ಳತ

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತ್ರಗ್ತಿಗ್ಳತ

ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ಳ ಸಂಖ್ಯಯ

21

21

21

21

OMR ಹಾಳಯಂದಿಗ್ಗ

ವಿದತಯನ್ಾಮನ್

ಪರಶ್ನನ ಪತಿರಕೆ

ಪರತಿ

ಮತದಿರತ್ ಪರತಿ

ಮತದಿರತ್ ಪರತಿ

Online

Online

Online

Online

✕

✕

✕

✓

✓

✓

✓

✓

✕

✕

✕

✓

ಪರೀಕ್ಷಾ
ಚರ್ಚವ/ವಿಶ್ನಲೀಷಣೆ
ವೈರ್ಕ್ತುಕ
ಮಾಗ್ವದರ್ವನ್
ವಿರ್ರವಾದ ಉತ್ುರ

ಮತದಿರತ್ ಪರತಿ/ವಿದತಯನ್ಾಮನ್
ಪರತಿ

ಪೂರ್ವಭಾವಿ
ತ್ರಗ್ತಿಗ್ಳತ
ಆನ್ಲೈನ್/ಆಫ್ಲೈನ್

ಅಧ್ಯರ್ನ್ ಸಾಮಗ್ರರಗ್ಳತ

✕

✕

✓
(ವಿದತಯನ್ಾಮನ್ ಪರತಿ)

✓

✓

✓

ನಿರ್ತ್ಕಾಲಿಕೆಗ್ಳತ
ಶುಲ್ಕ ಗಳು

(ಮತದಿರತ್ ಪರತಿ/ವಿದತಯನ್ಾಮನ್
ಪರತಿ)

✓

6 ತಿಂಗ್ಳ ಪರಚಲಿತ್
ವಿದಯಮಾನ್

✓

(ಮತದಿರತ್ ಪರತಿ/ವಿದತಯನ್ಾಮನ್
ಪರತಿ)

₹ 3,500

₹ 4,000

₹ 7,000

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ

₹ 30,000

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ-2022
ಆತ್ಮ ೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ,
ಅಭಿನ್ಂದನೆಗ್ಳತ! ನ್ಾಗ್ರಕ ಸೀವಗ್ಳನ್ತನ ಪರವೀಶಿಸಲತ ಮತ್ತು ಈ ಮಹಾನ್ ರಾಷರ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನ್ರಗ್ಗ ಸೀವ
ಸಲಿಲಸತರ್ ಕನ್ಸನ್ತನ ನ್ನ್ಸಾಗ್ರಸಲತ ನಿೀರ್ು ಇಂದತ ನಿಮಮ ರ್ಜೀರ್ನ್ದಲಿಲ ಒಂದತ ದೂಡಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದಿದೀರ. ನಿಮಮ ಈ
ಪರಯಾಣದ ಭಾಗ್ವಾಗ್ರ NammaKPSC ಅಕಾಡೆಮಿರ್ನ್ತನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದದಕಾೆಗ್ರ ಧ್ನ್ಯವಾದಗ್ಳತ
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆರ್ಲಿಲ ನಿೀರ್ು ಅತ್ತಯನ್ನತ್ ರ್ರ್ಸಿನ್ತನ ಸಾಧಿಸತರ್ುದನ್ತನ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಸಕೊಳಳಲತ NammaKPSC
ಅಕಾಡೆಮಿರ್ಲಿಲ ನ್ಾರ್ು ರ್ರಮಿಸತತೆುೀವ. ನ್ಾರ್ು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ತಣಮಟ್ಿದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸರಯಾದ ಮಾಗ್ವದರ್ವನ್ ಮತ್ತು
ನ್ವಿೀನ್ ಮತ್ತು ಸೂಕುವಾದ ಬೂೀಧ್ನ್ಾ ವಿಧಾನ್ಗ್ಳಲಿಲ ನ್ಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದದೀವ.
ನ್ಮಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥವಗ್ಳತ ಕೆೀರ್ಲ ನ್ಾಗ್ರಕ ಸೀವಗ್ಳಿಗ್ಗ ಪರವೀಶಿಸದ ಅರ್ರ ರ್ೃತಿುರ್ಜೀರ್ನ್ದಲಿಲ ಬಹತಮತಖಿ
ಬಳರ್ಣಿಗ್ಗರ್ನ್ತನ ಹೊಂದಲತ ಮತ್ತು ಈ ದೀರ್ಕೆೆ ಅಗ್ತ್ಯವಿರತರ್ ಬದಲಾರ್ಣೆರ್ ಪರತಿನಿಧಿಯಾಗ್ಲತ ನ್ಾರ್ು ಬರ್ಸತತೆುೀವ.
ನ್ಮಮ ಉದದೀರ್ರ್ು ನ್ಮಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥವಗ್ಳಿಗ್ಗ ಉದೂಯೀಗ್ರ್ನ್ತನ ಖಾತ್ರಪಡಿಸತರ್ುದತ ಮಾತ್ರರ್ಲಲ, ನ್ಾರ್ು ಅರ್ರಲಿಲ ರ್ರ್ಸ್ಸಿಗ್ಗ
ಮಿೀರ ಬದಲಾರ್ಣೆರ್ನ್ತನ ತ್ರಲತ ಪರರ್ತಿನಸತತೆುೀವ.
ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿರ್ತ 21 ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ಳನ್ತನ ಒಳಗ್ಗೂಂಡಿದ. 19 ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ಳತ ವಿಭಾಗ್ರೀರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ಳತ ಮತ್ತು 2
ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ಳತ ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ಳಾಗ್ರವ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ಕೆಲರ್ು ಸೂಚನೆಗ್ಳತ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗ್ಳತ ಇಲಿಲವ.
ಮಾಹಿತ್:

1. ಎಲಾಲ ಚಂದ್ಾದ್ಾರರಗ್ಗ – ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್
a. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿರ್ನ್ತನ ಖರೀದಿಸ್ಸದ ನ್ಂತ್ರ ನಿಮಮನ್ತನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿರ್ GOOGLE ಗ್ತಂಪಿಗ್ಗ
ಸೀರಸಲಾಗ್ತತ್ುದ.
b. ನ್ಾರ್ು ನಿಮಗ್ಗ OMR ಶಿೀಟ್ನೊಂದಿಗ್ಗ ಪರಶ್ನನ ಪತಿರಕೆರ್ನ್ತನ(PDF) ಇ- ಮೀಲ್ ಮತಖಾಂತ್ರ ಕಳತಹಿಸತತೆುೀವ.
ವೀಳಾಪಟ್ಟಿರ್ ಪರಕಾರ ಪರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ಗ, ಪರಶ್ನನ ಪತಿರಕೆ ಉತ್ುರಗ್ಳಿಗ್ಗ ಚರ್ಚವರ್ ವಿರ್ರಣೆಯಂದಿಗ್ಗ ವಿೀಡಿಯಗ್ಗ
(CSAT ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ಸ - ನಿೀರ್ು ಉತ್ುರಗ್ಳನ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಸವೀಕರಸತತಿುೀರ) ಪರವೀರ್ರ್ನ್ತನ ಹೊಂದಿರತತಿುೀರ (
ದರ್ವಿಟ್ತಿ ಕೆಳಗ್ರನ್ ವೀಳಾಪಟ್ಟಿರ್ನ್ತನ ನೊೀಡಿ)
C. ಒಮಮ ಪರೀಕ್ಷೆರ್ತ ಲೈವ್ ಆಗ್ರದದರೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿರ್ನ್ತನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಾಯರ್ಥವಗ್ಳತ
ರ್ನಿವಾರ ವಿಜರ್ನ್ಗ್ರ ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಾಾಳ ಶಾಖ್ಯರ್ಲಿಲ 10:00AM ರಂದ 12:00PM ರ್ರೆಗ್ಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ಳನ್ತನ
ತೆಗ್ಗದತಕೊಳಳಬಹತದತ.
ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ-2022
ಯಾರ್ುದೀ ವಿನ್ಂತಿಗ್ಳಿಗಾಗ್ರ ದರ್ವಿಟ್ತಿ ಕೆಳಗ್ರನ್ ಈ ದೂರವಾಣಿಗ್ಗ ಸಂಪಕ್ತವಸ್ಸ – ಹೆಬ್ಾಾಳ- 9886151564,
ವಿಜರ್ನ್ಗ್ರ – 9886777417)
ಸೂಚನೆ:
1. ದರ್ವಿಟ್ತಿ ಈ ದ್ಾಖಲರ್ ಕೊನೆರ್ ಪುಟ್ದಲಿಲ ಲಗ್ತಿುಸಲಾದ ಅರ್ಜವ ನ್ಮೂನೆರ್ನ್ತನ ಭತಿವ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು

ಅದನ್ತನ ಯಾರ್ುದೀ ಸಕಾವರ ಅನ್ತಮೀದಿಸ್ಸದ ಫೂೀಟೂೀ ಐಡಿಯಂದಿಗ್ಗ nammakpsctest@gmail.com
ಗ್ಗ ಮೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಸರಯಾಗ್ರ ಭತಿವ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜವ ನ್ಮೂನೆರ್ ಸ್ಸವೀಕೃತಿರ್ ಮೀಲ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗ್ಗ ಪರೀಕ್ಷಾ
ಕಾರ್ವಕರಮಕೆೆ ಪರವೀರ್ರ್ನ್ತನ ನಿೀಡಲಾಗ್ತರ್ುದತ.
2. google ಗ್ತಂಪುಗ್ಳ ಪರಚರ್ವಿಲಲದರ್ರಗ್ಗ, ನಿೀರ್ು ಗ್ತಂಪನ್ತನ ಪರವೀಶಿಸಲತ ಬರ್ಸ್ಸದರೆ ಈ ಹಂತ್ಗ್ಳನ್ತನ
ಅನ್ತಸರಸ್ಸ.


ನಿಮಮ Google ಖಾತೆಗ್ಗ ಲಾಗ್ರನ್ ಮಾಡಿ (ರ್ಜಮೀಲ್ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ಸ ಬೀರೆ ಮೀಲ್ ಐಡಿರ್ನ್ತನ
ಒದಗ್ರಸತರ್ ಮೂಲಕ ನಿೀರ್ು ಟಸ್ಿ ಸರಣಿರ್ನ್ತನ ಖರೀದಿಸ್ಸದದರೆ, ನಿೀರ್ು ರ್ಜಮೀಲ್ ಐಡಿರ್ನ್ತನ ರಚಿಸಲತ
ಮತ್ತು ಅದನ್ತನ ನ್ಮಗ್ಗ ಕಳತಹಿಸಲತ ವಿನ್ಂತಿಸತತೆುೀವ)



ಹತಡತಕಾಟ್ ಟ್ಾಯಬ್ನ್ಲಿಲ "google group" ಗಾಗ್ರ ಹತಡತಕ್ತ - ಮದಲ ಫಲಿತಾಂರ್ದ ಮೀಲ ಕ್ತಲಕ್
ಮಾಡಿ



ಮತಂದ ಪುಟ್ದ ಮೀಲಾಾಗ್ದಲಿಲರತರ್ "ನ್ನ್ನ ಗ್ತಂಪುಗ್ಳತ" ಟ್ಾಯಬ್ ಮೀಲ ಕ್ತಲಕ್ ಮಾಡಿ



"NammaKPSC ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ 2022" ಅನ್ತನ ಕ್ತಲಕ್ ಮಾಡಿ - ನಿೀರ್ು ಎಲಾಲ ಪರೀಕ್ಷಾ
ಪೀಪರ್ಗ್ಳನ್ತನ ಕಾಣಬಹತದತ



ಪೂಣವಗ್ಗೂಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ಳತ ಸಹ ಅದೀ ಪುಟ್ದಲಿಲ ಲಭಯವಿದ.

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ-2022

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ - KPSC ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರಿೀಕ್ಷೆ ಗಳು - 2022
ಪರಚಲಿತ್
ದಿನ್ಾಂಕ

ಪರೀಕ್ಷೆ

ವಿಷರ್ಗ್ಳತ

ಅಂರ್ಗ್ಳತ

ವಿದಯಮಾನ್ಗ್ಳತ
(20 ಪರಶ್ನನಗ್ಳತ ಪರತಿ ತಿಂಗ್ಳತ)

12th
Mar’22
19th
Mar’22
26th
Mar’22
2nd
Apr’22
09th
Apr’22
16th
Apr’22
23rd
Apr’22

30th
Apr’22

01

02

03

04

05

06

ಭೂಗ್ಗೂೀಳಶಾಸರ
GEOGRAPHY
ಭೂಗ್ಗೂೀಳಶಾಸರ
GEOGRAPHY

ವಿರ್ವ ಭೂಗ್ಗೂೀಳ - ಪ್ಾರಕೃತಿಕ
(60), ಮಾನ್ವಿಕ & ಆರ್ಥವಕ (20)
ಭಾರತಿೀರ್ ಭೂಗ್ಗೂೀಳ ಪ್ಾರಕೃತಿಕ (60), ಮಾನ್ವಿಕ &

ಪ್ಾರಚಿೀನ್ (30), ಮಧ್ಯಕಾಲಿೀನ್

HISTORY

(30), ಕಲ & ಸಂಸೆೃತಿ (20)
ಆಧ್ತನಿಕ ಭಾರತ್ (80)

HISTORY
ಸಾಮಾನ್ಯ, ವಿತಿುೀರ್, ಹಣಕಾಸತ,

ಆರ್ಥವಕ ಶಾಸರ
ECONOMY

ಬ್ಾಯಂಕ್ತಂಗ್ ಹಣಕಾಸತ (80)

ಆರ್ಥವಕ ಶಾಸರ

ಬ್ಾಹಯ, ಕೆೈಗಾರಕೆಗ್ಳತ, ಕೃಷಿ,

ECONOMY

Apr 2021

ಆರ್ಥವಕ (20)

ಇತಿಹಾಸ

ಇತಿಹಾಸ

Mar 2021

ಸಂಸೆಗ್ಳತ ಇತಾಯದಿ (80)

May 2021

Jun 2021

Jul 2021

Aug 2021

ಕಾವಂಟ್ಿ (15) + ರೀಸನಿಂಗ್
07

CSAT

(20) + ಕಾಂಪರಹೆನ್ಷನ್ (30)

-

DI (15)

08

ರಾಜಯ ಶಾಸರ
POLITY

ಪಿೀಠಿಕೆಯಂದ ಮೂಲಭೂತ್
ಕತ್ವರ್ಯಗ್ಳರ್ರೆಗ್ಗ, ಮೂಲ ರಚನೆ,
ತಿದತದಪಡಿ ಮತ್ತು ತ್ತತ್ತವ

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ

Sep 2021

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ-2022
ಪರಸ್ಸೆತಿಗ್ಳತ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ
ಸಂಸೆ & ಕೆೀಂದರ ಸಕಾವರ (80)

07th
May’22
14th
May’22
21st
May’22

28th
May’22

04th
Jun’22

11th
Jun’22

18th
Jun’22

09

10

11

ರಾಜಯ ಸಕಾವರ &ಕೆೀಂದರ-

ರಾಜಯ ಶಾಸರ

ರಾಜಯ ಸಂಬಂಧ್ + LSG +

POLITY

Oct 2021

ವೀಳಾಪಟ್ಟಿ 5 & 6 (80)

ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್
SCI & TECH
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್
SCI & TECH

ಬೀಸ್ಸಕ್ಿ + ಬ್ಾಹಾಯಕಾರ್ + ರ್ಕ್ತು +
ICT (80)

Nov 2021

BT + ಹೆಲ್ು + ನ್ಾಯನೊೀ +
ರೊಬೂಟ್ಟಕ್ಿ + ಅಪಲೈಡ್

Dec 2021

ಸೈನ್ಿ ಇತಾಯದಿ (80)
ಕಾವಂಟ್ಿ (15) + ರೀಸನಿಂಗ್

12

(20) + ಕಾಂಪರಹೆನ್ಷನ್ (30) +

CSAT

-

DI (15)

13

14

15

ಪರಸರ ವಿಜ್ಞಾನ್
ENVIRONMENT

ಪರಸರ ವಿಜ್ಞಾನ್
ENVIRONMENT

ಪರಚಲಿತ್ ವಿದಯಮಾನ್
CURRENT AFFAIRS

ಪರಕಲಪನೆಗ್ಳತ + ರ್ಜೀರ್ವೈವಿಧ್ಯ
+ ಸಂರಕ್ಷಣಾ + ಬಯೀಮ್ಸಿ

Jan 2022

(ಇಂಡಿಯಾ + ರ್ಲ್ಡವ) (80)
ಪರಸರ ಅರ್ನ್ತಿ + ಹವಾಮಾನ್
ಬದಲಾರ್ಣೆರ್ + ಸಮಾವೀರ್ಗ್ಳತ

Feb 2022

+ ಸಂಸೆಗ್ಳತ (80)
ಬಜ್ಜಟ್ (20) + ಸಮಿೀಕ್ಷೆ (40) +
ಯೀಜನೆಗ್ಳತ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ವಕರಮಗ್ಳತ (40)

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ

Mar & Apr
2022

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ-2022

25th
Jun’22

16

ಕನ್ಾವಟ್ಕ ಇತಿಹಾಸ + ಕನ್ಾವಟ್ಕ

ಕನ್ಾವಟ್ಕ
KARNATAKA

ಭೂಗ್ಗೂೀಳಶಾಸರ+ ಪರಚಲಿತ್

Recent

ವಿದಯಮಾನ್ಗ್ಳತ + ಕನ್ಾವಟ್ಕ GK
ಕನ್ಾವಟ್ಕ - A+M+M+A (70)

02nd
Jul’22

17

ಇತಿಹಾಸ

+ ಜೂನ್’21 ರಂದ

HISTORY

ಸಪಿಂಬರ್’21 -ಪರಚಲಿತ್

Jun- Sep’21

ವಿದಯಮಾನ್ಗ್ಳತ(CA) (30)
09th
Jul’22

16th
Jul’22

18

19

ಭೂಗ್ಗೂೀಳಶಾಸರ
GEOGRAHY

ಕನ್ಾವಟ್ಕ (70) +
ಅಕೊಿೀಬರ್'21 ರಂದ

Oct’21-Recent

ಜನ್ರ್ರ'22 CA (30)
ಆರ್ಥವಕ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ (35) ಬಜ್ಜಟ್

ಕನ್ಾವಟ್ಕ
KARNATAKA

(15) ಯೀಜನೆಗ್ಳತ (25) CA

Recent

(25)
ಪೀಪರ್ - 1 KPSC (40-

23rd
Jul’22

20

KPSC

ರಾಷಿರೀರ್ CA + Polity +

COMPREHENSIVE-

Geography + History +

PAPER – 1

Recent

Economics = 15 +15
+15 +15)

23rd
Jul’22

21

KPSC

ಪೀಪರ್ - 2 KPSC (CA- 40

COMPREHENSIVE-

CSAT- 30 Env-15 + S &

PAPER – 2

T - 15 )

• ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆರ್ ಸಮರ್: 10AM ರಂದ 12PM

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ

Recent

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ-2022

ಆಫ್ಲೈನ್
• ಹೆಬ್ಾಾಳ – ಸಂಪಕ್ತವಸಬೀಕಾದ ರ್ಯಕ್ತು –ಆದರ್ವ 98861-51564
• ವಿಜರ್ನ್ಗ್ರ - ಸಂಪಕ್ತವಸಬೀಕಾದ ರ್ಯಕ್ತು – ಸತದರ್ವನ್ – 98867-77417
• ಪರೀಕ್ಷಾ ಚರ್ಚವರ್ ರೆಕಾಡಿವಂಗ್ಗ್ಳತ ವಿದ್ಾಯರ್ಥವಗ್ಳಿಗ್ಗ ಲಭಯವಿರತತ್ುವ, ಅದನ್ತನ ನಿಮಮ ಇ-ಮೀಲ್
ಬಳಸ್ಸ ಪರವೀಶಿಸಬಹತದತ.

ನಮ್ಮ ಬದಧ ತೆ:
1. ಗ್ತಣಮಟ್ಿದ ವಿಷರ್ ಮತ್ತು ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್
2. ನಿಮಮ ಸ್ಸದಧತೆರ್ನ್ತನ ರ್ಯರ್ಸ್ಸೆತ್ಗ್ಗೂಳಿಸತರ್ುದತ
3. ಯಾರ್ುದೀ ರೀತಿರ್ ಕಠಿಣ ಪರಶ್ನನರ್ನ್ತನ ಪರಹರಸತರ್ ಸಾಮಥಯವರ್ನ್ತನ ನಿಮಿವಸತರ್ುದತ
ನಮಮ ಕ್ಷಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ= ವಿಶ್ವಾ ಸಾರ್ವ + ಕೈಗೆಟುಕುರ್ +
ಗುಣಮಟ್ಿ

ಕಾಯವಕ್ರ ಮದ ಫಲಿತಾಂಶ
1. MCQ ಅನ್ತನ ಕರಗ್ತ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳಲತ ನಿಮಗ್ಗ ಸಹಾರ್ ಮಾಡತರ್ುದತ
2. ಸಮರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ
3. ನಿಮಮ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸ್ಸದಧತೆಗ್ಳನ್ತನ ರೂಪಿಸತರ್ುದತ
4. ನಿಮಮ ದ್ೌಬವಲಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಥಯವಗ್ಳನ್ತನ ಗ್ತರತತಿಸತರ್ುದತ
5. ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆರ್ನ್ತನ ಎದತರಸಲತ ಆತ್ಮವಿಶಾವಸರ್ನ್ತನ ಬಳಸತರ್ುದತ.
ನಾವು ಏನು ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ :
1. ಪರೀಕ್ಷೆರ್ಲಿಲ ಅದೀ ಪರಶ್ನನಗ್ಳನ್ತನ ಕೆೀಳಲಾಗ್ತತ್ುದ ಎಂದತ ನ್ಾರ್ು ಖಾತ್ರ ನಿೀಡತರ್ುದಿಲಲ.(ನ್ಾರ್ು
ದೀರ್ರೆಂದತ ಹೆೀಳಿಕೊಳತಳರ್ುದಿಲಲ)
2. ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ ನ್ಾರ್ು ಖಚಿತ್ವಾದ ಸಾೆನ್ರ್ನ್ತನ ಖಾತ್ರಪಡಿಸತರ್ುದಿಲಲ- ಇದತ
ಸಂಪೂಣವವಾಗ್ರ ನಿಮಮ ಬದಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಮ ಸ್ಸದಧತೆಗ್ಳ ಮಟ್ಿರ್ನ್ತನ ಅರ್ಲಂಬಿಸ್ಸರತತ್ುದ
ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ-2022

ಪರಿೀಕ್ಷೆ ಯ ಮಾದರಿ
ಪರತಿ ಪತಿರಕೆರ್ತ ಗ್ರಷಠ 200 ಅಂಕಗ್ಳತ ಮತ್ತು ಎರಡತ ಗ್ಂಟಗ್ಳ ಸಮರ್ವಿರತತ್ುದ (ಎರಡತ
ಪತಿರಕೆಗ್ಳಿಗ್ಗ ಒಟ್ತಿ 400 ಅಂಕಗ್ಳತ)
No of
questions

Marks

40

80

ಮಾನ್ವಿಕಗ್ಳತ ವಿಷರ್ಗ್ಳತ

60

120

Total

100

200

40

80

30

60

30

60

100

200

Sl. no

Subject area
PAPER – 1
ರಾಷಿರೀರ್ ಮತ್ತು

1

ಅಂತ್ರಾಷಿರೀರ್ ಪ್ಾರಮತಖಯತೆಗ್ಗ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಅಧ್ಯರ್ನ್ಗ್ಳತ

2

PAPER – 2
ರಾಜಯದ ಪ್ಾರಮತಖಯತೆಗ್ಗ
1

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಅಧ್ಯರ್ನ್ಗ್ಳತ

2
3

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ & ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್,
ಪರಸರ & ಪರಸರ ವಿಜ್ಞಾನ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸ್ಸಕ ಸಾಮಥಯವ
Total

• ಎರಡೂ ಪರಶ್ನನಪತಿರಕೆಗ್ಳತ ರ್ಸತುನಿಷಠ ಪರಕಾರದ (ಬಹತ ಆಯ್ಕೆರ್ ಪರಶ್ನನಗ್ಳತ) ಆಗ್ರರತತ್ುವ.
• ಪರತಿ ಪತಿರಕೆರ್ತ ಎರಡತ ಗ್ಂಟಗ್ಳ ಅರ್ಧಿರ್ದ್ಾದಗ್ರರತತ್ುದ.
• ಪರಶ್ನನ ಪತಿರಕೆರ್ತ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಎರಡರಲೂಲ ಇರತತ್ುದ

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ-2022

• ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆರ್ (ಆಪಿಿಟ್ೂಯಡ್ ಟಸ್ಿ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸ್ಸಕ ಸಾಮಥಯವದ ಪರಶ್ನನಗ್ಳ
ಗ್ತಣಮಟ್ಿರ್ು

10th / SSLC

ಮಟ್ಿದ

ಮತ್ತು

ಉಳಿದ ಪೀಪರ್ಗ್ಳತ ಪದವಿ

ಹಂತ್ದದ್ಾದಗ್ರರತತ್ುವ.
• ಮತಖಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ಗ ಪರವೀರ್ ಪಡೆರ್ಬೀಕಾದ ಅಭಯರ್ಥವಗ್ಳ ಸಂಖ್ಯಯರ್ತ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆರ್ಲಿಲನ್
ಕಾರ್ವಕ್ಷಮತೆರ್ ಆಧಾರದ ಮೀಲ ಅಹವತೆರ್ ಕರಮದಲಿಲ ನೆೀಮಕಾತಿಗಾಗ್ರ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಖಾಲಿ
ಹತದದಗ್ಳ 15 ಪಟ್ತಿ ಹೆಚತು, ಸಾಕಷತಿ ಸಂಖ್ಯಯರ್ ಅಭಯರ್ಥವಗ್ಳಲಿಲ ಅದೀ ಅನ್ತಪ್ಾತ್ಕೆೆ
ಒಳಪಟ್ಟಿರತತ್ುದ. ಪರಶಿಷಿ ಜಾತಿಗ್ಳತ, ಪರಶಿಷಿ ಪಂಗ್ಡಗ್ಳತ, ಇತ್ರೆ ಹಿಂದತಳಿದ ರ್ಗ್ವಗ್ಳತ
ಮತ್ತು ಇತ್ರರ ವಿಭಾಗ್ಗ್ಳತ.
•

ರ್ಷವದಲಿಲ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆರ್ಲಿಲ ಅಹವತೆ ಪಡೆದಿದ್ಾದರೆ ಎಂದತ ಆಯೀಗ್ರ್ು ಘೂೀಷಿಸ್ಸದ
ಅಭಯರ್ಥವಗ್ಳತ ಮಾತಾರ ಮತಖಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ಗ ಪರವೀರ್ ಪಡೆರ್ಲತ ಅಹವರಾಗ್ರರತತಾುರೆ.

• ತ್ಪ್ಾಪದ ಉತ್ುರಗ್ಳಿಗ್ಗ ಋಣಾತ್ಮಕ ಗ್ತರತತ್ತ ಇರತತ್ುದ
• ಪರತಿ ಪರಶ್ನನಗ್ಗ ನ್ಾಲತೆ ಪಯಾವರ್ ಉತ್ುರಗ್ಳಿವ. ಅಭಯರ್ಥವರ್ತ ಪರತಿ ಪರಶ್ನನಗ್ಗ ನಿೀಡಿದ ತ್ಪುಪ
ಉತ್ುರರ್ನ್ತನ, ಆ ಪರಶ್ನನಗ್ಗ ನಿಗ್ದಿಪಡಿಸ್ಸದ ಅಂಕಗ್ಳ 1/4th (0.25) ಅಂಕಗ್ಳನ್ತನ ದಂಡವಾಗ್ರ
ಕಡಿತ್ಗ್ಗೂಳಿಸಲಾಗ್ತತ್ುದ.
• ಅಭಯರ್ಥವರ್ತ ಒಂದಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚತು ಉತ್ುರಗ್ಳನ್ತನ ನಿೀಡಿದರೆ, ನಿೀಡಿದ ಉತ್ುರಗ್ಳಲಿಲ ಒಂದತ
ಸರಯಾಗ್ರದದರೂ ಅದನ್ತನ ತ್ಪುಪ ಉತ್ುರವಂದತ ಪರಗ್ಣಿಸಲಾಗ್ತತ್ುದ ಮತ್ತು ಆ ಪರಶ್ನನಗ್ಗ
ಮೀಲಿನ್ ರೀತಿರ್ ದಂಡರ್ನ್ತನ ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತತ್ುದ.
• ಪರಶ್ನನರ್ನ್ತನ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಿರೆ, ಅಂದರೆ ಅಭಯರ್ಥವರ್ತ ಯಾರ್ುದೀ ಉತ್ುರರ್ನ್ತನ ನಿೀಡದಿದದರೆ; ಆ
ಪರಶ್ನನಗ್ಗ ಯಾರ್ುದೀ ದಂಡ ಇರತರ್ುದಿಲಲ.

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರಿೀಕ್ಷೆ ಯ ವಿಷ್ಯಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಶ್ವಸ್ತ್ ರ ದ ವಿಷ್ಯಗಳು
• ಪಿೀಠಿಕೆ/ ಕೆೀಂದರ ಮತ್ತು ಒಕೂೆಟ್ ವರ್ಸೆ
• ಕೆೀಂದರ ಮತ್ತು ಒಕೂೆಟ್ ವರ್ಸೆ /ಪ್ೌರತ್ವ
• ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕತೆಗ್ಳತ
ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ-2022

• ಮೂಲಭೂತ್ ಕತ್ವರ್ಯಗ್ಳತ/DPSP
• ಕೆೀಂದರ ಒಕೂೆಟ್ ರ್ಯರ್ಸೆ
• ಕೆೀಂದರ ಶಾಸಕಾಂಗ್
• ಕೆೀಂದರ ಶಾಸಕಾಂಗ್/ಸಂವಿಧಾನ್ಕೆೆ ತಿದತದಪಡಿ
•

ಉನ್ನತ್ ನ್ಾಯಯಾಂಗ್

• ರಾಜಯ ಶಾಸಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ವನಿವಾವಹಕ ಅಂಗ್
• ಪರಷೆರಣೆ/ ತ್ತತ್ತವ ನಿಬಂಧ್ನೆ
• ಸೆಳಿೀರ್ ಸಂಸೆಗ್ಳತ
• ಸಾವರ್ತ್ು ಸಂಸೆ /ಇತ್ರ ವಿಷರ್ಗ್ಳತ
• ರಾಜಕ್ತೀರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪರಚಲಿತ್ ವಿದಯಮಾನ್ಗ್ಳತ
ಆರ್ಥವಕ್ತೆ ವಿಷ್ಯಗಳು
• ಅಥವಶಾಸರದ ಪರಚರ್
• ಆರ್ಥವಕ ನಿೀತಿ
• ತೆರಗ್ಗ ನಿೀತಿ
• ವಚು ನಿೀತಿ
• ಸತಧಾರಣೆಗ್ಳತ
• ವಿತಿುೀರ್ ನಿೀತಿ
• ವಿತಿುೀರ್ ನಿೀತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಾಯಂಕ್ತಂಗ್
• ಬ್ಾಯಂಕ್ತಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಹಣಕಾಸತ ಸಂಸೆಗ್ಳತ
• ಹಣಕಾಸತ ಸಂಸೆಗ್ಳತ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸತ ಮಾರತಕಟಿ
• ಬ್ಾಹಯ ರ್ಲರ್
• WTO
• ಇತ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷಿರೀರ್ ಸಂಸೆಗ್ಳತ
• ಆರ್ಥವಕ ಪರಚಲಿತ್ ರ್ಯರ್ಹಾರಗ್ಳತ
• ಭಾರತಿೀರ್ ಆರ್ಥವಕತೆ- ಟೈಮ್ಸ ಲೈನ್
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• ಬಳರ್ಣಿಗ್ಗ ಮತ್ತು ಅಭಿರ್ೃದಿಧ/ಬಡತ್ನ್/ಉದೂಯೀಗ್
• ಯೀಜನೆ
• ಕೃಷಿ
• ಕೆೈಗಾರಕೆಗ್ಳತ/ಕೌರ್ಲಯ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ETC
• ಭಾರತಿೀರ್ ಆರ್ಥವಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪರಚಲಿತ್ ವಿದಯಮಾನ್ಗ್ಳತ
ಆಧುನಕ್ ಭಾರತದ ಇತ್ಹಾಸ್ತದ ವಿಷ್ಯಗಳು
• ಪರಚರ್, ಮಘಲರ ಅರ್ನ್ತಿ, ಹೊಸ ರಾಜಯಗ್ಳ ಉದರ್
• ವಿದೀಶಿ ಆಕರಮಣ ಮತ್ತು ಬಿರಟ್ಟಷರ ಆಗ್ಮನ್
• ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಬಿರಟ್ಟಷರ ವಿಸುರಣೆ
• ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮ
• ಭಾರತಿೀರ್ ರಾಜಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ನಿೀತಿ
• ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಆಳಿವಕೆ
• ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಬಳರ್ಣಿಗ್ಗ
• ರ್ಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ಆರ್ಥವಕತೆ / ಭೂಸತಧಾರಣೆ
• ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಆಡಳಿತ್ ರಚನೆ
• ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ/ಪರಸ್
• ಭಾರತ್ದ ಗ್ರ್ನ್ವರ್ ಜನ್ರಲ್ ಮತ್ತು ವೈಸರಾಯ್ಗ್ಳತ
• ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಮತ್ತು ಧಾಮಿವಕ ಸತಧಾರಣಾ ಚಳತರ್ಳಿಗ್ಳತ
• ಭಾರತಿೀರ್ರಂದ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಆಳಿವಕೆಗ್ಗ ಪರತಿಕ್ತರಯ್ಕ
• ರಾಜಕ್ತೀರ್ ಸಂಘ
• ಮಧ್ಯಮರ್ಗ್ವದ ಅಡಿರ್ಲಿಲ ಆರಂಭಿಕ ಹೊೀರಾಟ್
• ಆಮೂಲಾಗ್ರ ರಾಜಕ್ತೀರ್ ಅಥವಾ ಉಗ್ರವಾದದ ಉದರ್
• ಗಾಂಧಿ ಚಳತರ್ಳಿ
• 1930 ರ ನ್ಂತ್ರದ ಅರ್ಧಿರ್ಲಿಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಳತರ್ಳಿ
• ಆಡಳಿತ್ ರ್ಗಾವರ್ಣೆರ್ ಪರಕ್ತರಯ್ಕ
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• ಸಂವಿಧಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಷಿರೀರ್ ಸಕಾವರದ ರಚನೆ;
• ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಎಡ ಪಂರ್ಥೀರ್ ಚಳತರ್ಳಿರ್ ಉದರ್
ಪರಿಸ್ತರ ವಿಷ್ಯಗಳು
• ಪರಚರ್. ಪರಸರ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಮೂಲಗ್ಳತ
• ಪರಸರ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಮೂಲಭೂತ್ ಅಂರ್ಗ್ಳತ
• ನ್ೂಯಟ್ಟರಯ್ಕಂಟ್ ಸೈಕ್ತಲಂಗ್
• ರ್ಜೀರ್ಗ್ಗೂೀಳ
• ಬಯೀಮ್ಸಿ(Bioms)
• ರ್ಜೀರ್ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
• ಭಾರತಿೀರ್ ಪರಸರ ಶಾಸನ್ಗ್ಳತ(Acts)
• ವಾರ್ತ ಮಾಲಿನ್ಯ
• ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾರ್ಣೆ- ಯಾಂತಿರಕತೆ; ಪರಕಲಪನೆಗ್ಳತ
• ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾರ್ಣೆ- ತ್ಗ್ರೆಸತವಿಕೆ; ಅಂತ್ರಾಷಿರೀರ್ ಸಮಾವೀರ್
• ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾರ್ಣೆ- ತ್ಗ್ರೆಸತವಿಕೆರ್ ತ್ಂತ್ರ(Mitigation strategy by India)
• ಓಝೂೀನ್ ಸರ್ಕಳಿ
• ಜಲವಾಸ್ಸ ಪರಸರ ರ್ಯರ್ಸೆ- ಸರೊೀರ್ರಗ್ಳತ ಮತ್ತು ನ್ದಿಗ್ಳತ
• ಸಾಗ್ರ ಪರಸರ ರ್ಯರ್ಸೆ/ ಹರ್ಳ ದಿಣೆೆ / ಜೌಗ್ತ ಪರದೀರ್ಗ್ಳತ
• ಮರತಭೂಮಿಕರಣ
• ಘನ್ ತಾಯಜಯ ನಿರ್ವಹಣೆ/ ಸವಚಛ ಭಾರತ್
• ಪರಸರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ಪರಚಲಿತ್ ವಿದಯಮಾನ್ಗ್ಳತ
ವಿಜ್ಞಾ ನ & ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ ವಿಷ್ಯಗಳು
• ಪರಚರ್/STI ನಿೀತಿ
• ಯೀಜನೆಗ್ಳತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ವಕರಮಗ್ಳತ
• ದೂರಸಂಪಕವ
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• ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್
• ಸೈಬರ್ ಭದರತೆ
• ಸಪಕರಮ್ಸ
• ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಧಮತೆು
• ನ್ಾಯನೊತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್
• ಜ್ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್
• ಬ್ಾಹಾಯಕಾರ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್
• ರಕ್ಷಣಾ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್
• ರ್ಕ್ತು
• ಪರಮಾಣತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್
• ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೊೀಗ್
•

ವಿಜ್ಞಾನ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ಪರಚಲಿತ್ ವಿದಯಮಾನ್ಗ್ಳತ

ಭೌಗೀಳಿಕ್ ವಿಷ್ಯಗಳು
• ಪರಚರ್, ಭೂಮಿರ್ ಒಳಭಾಗ್
• ಸಾಗ್ರಗ್ಳತ ಮತ್ತು ಖಂಡಗ್ಳ ವಿತ್ರಣೆ
• ಪಲೀಟ್ ಟಕೊಿೀನಿಕ್ಿ
• ಭೂಕಾಂತಿೀರ್ತೆ
• ಭೂರೂಪದ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಗ್ಳತ
• ಭೂಮಿ ರೂಪಗ್ಳತ
• ಬಂಡೆಗ್ಳತ ಮತ್ತು ಮಣತೆ
• ವಾತಾರ್ರಣದ ರಚನೆ
• ತಾಪಮಾನ್ದ ವಿತ್ರಣೆ, ಗಾಳಿರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಚಲನೆ
• ವಾತಾರ್ರಣದ ಒತ್ುಡ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ತಿಕ ಮಾರತತ್ಗ್ಳತ
• ಸೆಳಿೀರ್ ಗಾಳಿ, ಜ್ಜಟ್ ಸ್ಸರೀಮ್ಸ, ವಾರ್ತ ದರರ್ಯರಾಶಿ
• ಚಂಡಮಾರತತ್ಗ್ಳತ
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• ವಾತಾರ್ರಣದ ತೆೀವಾಂರ್- ಮಳ, ಘನಿೀಕರಣ
• ಹವಾಮಾನ್ದ ರ್ಗ್ರೀವಕರಣ
• ಸಾಗ್ರ ಪರಹಾರ, ಸಾಗ್ರ ನಿಕ್ಷೆೀಪಗ್ಳತ
• ತಾಪಮಾನ್ ಮತ್ತು ಲರ್ಣಾಂರ್ ವಿತ್ರಣೆ- ಸಾಗ್ರ ಪರವಾಹಗ್ಳತ
• ಸತನ್ಾಮಿ, ಎಲಿನನೊ-ಲನಿನ್ಾ ಇತಾಯದಿ
• ಭಾರತಿೀರ್ ಭೂಗ್ಗೂೀಳ
• ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿಭಾಗ್
• ನ್ದಿ ರ್ಯರ್ಸೆ
• ಭಾರತ್ದ ಹವಾಮಾನ್
• ಭಾರತ್ದ ಹವಾಮಾನ್ ಪರದೀರ್
• ಭಾರತ್ದ ಮಣತೆ
ಕ್ನಾವಟ್ಕ್ ಇತ್ಹಾಸ್ತ ವಿಷ್ಯ
• ಪರಚರ್(Antiquity)
• ಶಾತ್ವಾಹನ್
• ಕದಂಬರತ
• ಗ್ಂಗ್ರತ
• ಬ್ಾದ್ಾಮಿರ್ ಚಾಲತಕಯರತ
• ರಾಷರಕೂಟ್ರತ-ಹೊರ್ಿಳರತ
• ವಿಜರ್ನ್ಗ್ರ ಸಾಮಾರಜಯ• ಭಕ್ತು-ಸೂಫಿ ಚಳತರ್ಳಿ
• ಒಡೆರ್ರ್-ಕಮಿಷನ್ರ್ ನಿರ್ಮ-ದಿವಾನ್ರ ಆಳಿವಕೆ
• ಕನ್ಾವಟ್ಕದಲಿಲ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಚಳತರ್ಳಿ
• ಕನ್ಾವಟ್ಕದಲಿಲ ಏಕ್ತೀಕರಣ ಚಳತರ್ಳಿ
• ಕನ್ಾವಟ್ಕದಲಿಲ ರ್ಕ್ತು ಪಂಥಗ್ಳಂತ್ಹ ವಿವಿಧ್ ವಿಷರ್ಗ್ಳತ
• ಪಲಲರ್ರತ, ರ್ಚೂೀಳರತ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ಮ್ಸ ರ್ತಗ್
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ಕ್ನಾವಟ್ಕ್ ಭೌಗೀಳಿಕ್ ವಿಷ್ಯ
• ಪರಚರ್
• ಪರಹಾರ ವೈಶಿಷಿಯಗ್ಳತ
• ಹವಾಮಾನ್
• ನ್ದಿ ರ್ಯರ್ಸೆ
• ನ್ದಿ ನಿೀರನ್ ವಿವಾದಗ್ಳತ
• ಮಣತೆ
• ನೆೈಸಗ್ರವಕ ಸಸಯರ್ಗ್ವ
• ನಿೀರಾರ್ರ
• ಕೃಷಿ
• ಮಿೀನ್ತಗಾರಕೆ,
• ಪರ್ತಸಂಗ್ಗೂೀಪನೆ
• ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ೂಮಲಗ್ಳತ
• ಕೆೈಗಾರಕೆಗ್ಳತ
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ಕತಂದತಕೊರತೆ ಪರಹಾರ
ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗ್ರ ಪರತಿಕ್ತರಯಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು ನಿೀರ್ು ಹೊಂದಿರತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಬಂದಿತ್
ಸಮಸಯಗ್ಳನ್ತನ ತ್ವರತ್ವಾಗ್ರ ಪರಹರಸತರ್ುದತ ನ್ಮಮ ಆದಯತೆಯಾಗ್ರದ. ಇದನ್ತನ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಸಕೊಳಳಲತ,
ನ್ಮಮ

ತ್ಂಡರ್ು

ನಿಮಗ್ಗ

ಅತ್ತಯತ್ುಮವಾದ

ಬಂಬಲರ್ನ್ತನ

ಒದಗ್ರಸಲತ

ನಿರಂತ್ರವಾಗ್ರ

ಕಾರ್ವನಿರ್ವಹಿಸತತಿುದ.ಆದರೂ, ಕೆಲರ್ು ಸಂಕ್ತೀಣವವಾಗ್ರರತರ್ ಸಮಸಯಗ್ಳನ್ತನ ಪರಹರಸಲತ ಹೆಚತುರ್ರ
ಸಮರ್ ಬೀಕಾಗ್ಬಹತದತ .
ನಿಮಮ ಸಮಸಯಗ್ಳನ್ತನ ತ್ೃಪಿುಕರವಾಗ್ರ ಪರಹರಸಲತ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ದ

ಸಂದಭವದಲಿಲ, ನಿೀರ್ು

ನೆೀರವಾಗ್ರ ಮೀಲಧಿಕಾರಗ್ಳೂಂದಿಗ್ಗ ಸಂರ್ಹನ್ ನ್ಡೆಸಬಹತದತ . ನ್ಾರ್ು ಇದನ್ತನ ಸತಗ್ಮಗ್ಗೂಳಿಸಲತ ಮತ್ತು
ಉತ್ುಮವಾಗ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲತ ಸಂರ್ಹನ್ಕೆೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲತ ಚೌಕಟ್ಿನ್ತನ ನಿೀಡಿದದೀವ.
ಸಂರ್ಹನ್ ಚೌಕಟ್ತಿ
ಹಂತ್ 1: ಕಳತಹಿಸ್ಸದ ಪರತಿಯಂದತ ಸಂರ್ಹನ್ರ್ನ್ತನ ನ್ಾರ್ು ಗೌರವಿಸತತೆುೀವ ಮತ್ತು ಅದನ್ತನ ತ್ವರತ್ವಾಗ್ರ ಪರಹರಸಲತ
ಎದತರತನೊೀಡತತೆುೀವ.
*ದರ್ವಿಟ್ತಿ ಸಮಸಯರ್ ಪರಹಾರಕಾೆಗ್ರ 24-48 ಗ್ಂಟಗ್ಳ ಕಾಲಾರ್ಕಾರ್ ನಿೀಡಿ
1. ಯಾರ್ುದೀ ದೂರತಗ್ಳತ: nammakpsctest@gmail.com
2. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತಿರಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ಪತಿರಕೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ದೂರತಗ್ಳಿಗ್ಗ: 9632757615
*ದರ್ವಿಟ್ತಿ ಬಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಂದ ಸಂಜ್ಜ 5 ರ ನ್ಡತವ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ್ 2:
ನ್ಮಗ್ಗ nammakpsc@gmail.comಗ್ಗ ಮೀಲ್ ಮಾಡಿ
1. ಕತಂದತಕೊರತೆಗ್ಳನ್ತನ ನಿವಾರಸಲತ ಇದತ ಅಂತಿಮ ಹಂತ್ವಾಗ್ರದ
2. ಬರೆರ್ತವಾಗ್ ಹಿಂದಿನ್ ಹಂತ್ಗ್ಳಲಿಲ ನಿೀಡಲಾದ ಸಂರ್ಹನ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ್ ನಿಣವರ್ರ್ನ್ತನ ಉಲಲೀಖಿಸಲತ
ನ್ಾರ್ು ನಿಮಮನ್ತನ ಪೂರೀತಾಿಹಿಸತತೆುೀವ ಇದರಂದ ನ್ಾರ್ು ಸಮಗ್ರ ನೊೀಟ್ರ್ನ್ತನ ಪಡೆರ್ತತೆುೀವ
3. ಸಮಸಯರ್ ಪರಹಾರಕಾೆಗ್ರ ದರ್ವಿಟ್ತಿ 24-48 ಗ್ಂಟಗ್ಳ ಕಾಲಾರ್ಕಾರ್ ನಿೀಡಿ

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ-2022
4. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತಿರಕೆ ಮತ್ತು ವಿರ್ರಣೆಯಂದಿಗ್ಗ ಕ್ತೀ ಉತ್ುರಕಾೆಗ್ರ ಶಿರೀ ಸತದರ್ವನ್ ರರ್ರನ್ತನ (IT TEAM)9886777417

ಸಂಪಕ್ತವಸ್ಸ

ನ್ಮಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ

ENGLISH & KANNADA MEDIUM

NAMMAKPSC PRELIMS TEST SERIES - 2022
CONTENT OF THIS DOCUMENT:
1. Our programme
2. Basic information
3. Instructions
4. Schedule
5. Basic Details about KPSC PRELIMS
6. Prelims syllabus
7. Grievance redressal
8. General tip for answer writing
9. Application for (To be filled and sent to nammakpsctest@gmail.com)

NAMMAKPSC ACADEMY |KPSC PRELIMS TEST SERIES 2022

NAMMAKPSC PRELIMS TEST SERIES - 2022

NAMMAKPSC ACADEMY
EXCLUSIVE KPSC 2022 PRELIMS TEST & CLASS PROGRAMME
ONLINE
FLEXIBLE
TEST
SERIES

OFFLINE
FLEXIBLE
TEST
SERIES

TEST
SERIES
WITH
STUDY
MATERIALS

OFFLINE/ONLINE
PRELIMS CLASSES
WITH TEST SERIES

Number of
Tests
Question
paper with
OMR sheet
Test
Discussion

21

21

21

21

Soft copy

Hardcopy

Hardcopy

Hardcopy/Softcopy

Online

Online

Online

Online

Individual
Mentorship

✕

✕

✕

✓

Answer
correction

✕

✓

✓

✓

Detailed
Answer key

✓

✓

✓

✓

Prelims
classes
Online/Offline

✕

✕

✕

✓

Study
Materials

✕

✕

Current
affairs
magazines
(Soft copy)

✕

FEES

₹ 3,500

✓

✓

(Soft copy)

(Hard copy/soft
copy)

✕

✓

✓

₹ 4,000

₹ 7,000

₹ 30,000
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Dear Future officer,
Congratulations! You have taken a great step in your life today. The dream to enter
civil services and serve this great nation and its people is a choice that you will cherish
your entire life. Thank you for choosing NammaKPSC academy to be part of your
journey.
We at NammaKPSC academy strive to ensure that you achieve the highest
success in this exam. We have always believed in quality education, right guidance and
innovative yet relevant teaching methods.
We want to see our students not just enter civil services but also have a
multifaceted growth in their career and be the change agent that this country needs.
Our objective is not just to ensure our students get a job, but we try to bring a change
in them beyond success.
This test series includes 21 tests. 19 tests are sectional tests and 2 tests are
comprehensive tests. Here are some instructions and information relating to the
testseries.
INFORMATION:
1. For all subscribers – Online & Offline
a. On purchase of the test series you will be added to the Prelims test series
GOOGLE group
b. We will be mailing you, Question paper along with the OMR sheet. You will
have access to the answers with explaination (Except for CSAT – You will
receive only the answers) along with test paper discussion video for each
test as per the schedule ( Please find the schedule below) – PDF via EMAIL
c. Once the Test is live, students who have opted for Offline test series can
take the tests on Saturday at Vijayanagar or Hebbal branch from 10:00AM
to 12:00PM. For any requests please contact Hebbal – 9886151564,
Vijayanagar – 9886777417)
INSTRUCTION:
1. Please fill the application form, attached in the last page of this document and
mail it, along with any government approved photo id to
nammakpsctest@gmail.com. You will be given access to the test programme only
on receipt of duly filled application form.
2. For those not familiar with google groups, in case you want to access the group
follow these steps
a. Login to your google account (in case you have bought the Test series by
providing a mail id other than gmail we request You to create a gmail id
and send it to us)
b. Search for "google groups" in the search tab - click on the First result
c. Next click on "my groups" tab on the top of the page
d. Click on "NammaKPSC Prelims Test Series 2022" – you will find all the test
papers
e. The tests that are completed also are available on the same page & can be
downloaded any time.
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TIMETABLE – KPSC PRELIMS EXAMS - 2022

DATE

TEST
NO

SUBJECT

12th Mar’22

01

GEOGRAPHY

19th Mar’22

02

GEOGRAPHY

26th Mar’22

03

HISTORY

2nd Apr’22

04

HISTORY

09th Apr’22

05

ECONOMY

16th Apr’22

06

ECONOMY

23rd Apr’22

07

CSAT

TOPIC
World Geography – Physical
(60), Human & Economic
(20)
Indian Geography – Physical
(60), Human & Economic
(20)
Ancient (30), Medieval (30),
Art & Culture (20)
Modern India (80)
General, Fiscal, Monetary,
Banking & Financial (80)
External, Industries,
Agriculture, Organizations
etc. (80)
Quants (15) + Reasoning (20)
+ Comprehension (30) + DI
(15)

30th Apr’22

08

POLITY

Basics + Preamble to FD,
Basic structure, Amendment
and Emergency +
Constitutional body + Central
government (80)

07th May’22

09

POLITY

State Government & Centre
State relation + LSG +
Schedule 5 & 6 (80)

14th May’22

10

SCI & TECH

21st May’22

11

SCI & TECH

28th May’22

12

CSAT

04th Jun’22

13

ENVIRONMENT

Basics + Space + Energy + ICT
(80)
BT + Health + Nano +
Robotics + Applied Science
etc. (80)
Quants (15) + Reasoning (20)
+ Comprehension (30) + DI
(15)
Concepts + Biodiversity +
Conservation + Biomes (India
+ World) (80)

CURRENT
AFFAIRS (20
Questions –
Each month)
Mar 2021

Apr 2021
May 2021
Jun 2021
Jul 2021
Aug 2021

-

Sep 2021

Oct 2021

Nov 2021
Dec 2021

Jan 2022
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11th Jun’22

14

ENVIRONMENT

ENVIRONMENT Degradation
+ Climate change +
Conventions + Organization
(80)

18th Jun’22

15

CURRENT
AFFAIRS

Budget (20) + Survey (40) +
Schemes and Programs (40)

KARNATAKA

KARNATAKA HISTORY +
KARNATAKA Geo + CA+
KARNATAKA GK

Jun- Sep’21

25th

Jun’22

16

Feb 2022
Mar & Apr
2022

-

Jul’22

17

HISTORY

KARNATAKA - A+M+M+A
(70) + Jun’21 to Sep’21 CA
(30)

09th Jul’22

18

GEOGRAHY

KARNATAKA (70) + Oct’21 to
Jan’22 CA (30)

Oct’21-Jan’
22

16th Jul’22

19

KARNATAKA

Economic survey (35) Budget
(15) & Schemes (25) CA (25)

Recent

20

KPSC
COMPREHENSIVEPAPER - 1

Paper - 1 KPSC (40- National
CA + POLITY + Geo +
HISTORY + Eco = 15 +15 +15
+15)

-

21

KPSC
COMPREHENSIVEPAPER - 2

Paper - 2 KPSC (CA- 40 +
CSAT- 30 + Env-15 + S&T-15)

-

02nd

23rd Jul’22

23rd

Jul’22



Timings of the Prelims Test: 10AM to 12PM

Offline
 Hebbal – Contact Person – Mr.Adarsha 98861-51564
 Vijayanagar - Contact Person – Mr.Sudarshan – 98867-77417
 Recordings of the test discussion will be available to students, which can be accessed
using your e-mail
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OUR COMMITMENT:
1. Quality content and correction
2. Structure your preparation
3. Build ability to solve any difficulty type of question
RELIABLE + AFFORDABLE + QUALITY
OUTCOME OF THE PROGRAMME
1. To help you master MCQ
2. Time management
3. Structure your prelims preparation
4. Identify your weakness and strengths
5. Build confidance to face the actual exam
WHAT WE DON’T GUARANTEE:
1. WE DON’T GUARANTEE Same questions will be asked in the exam (we don’t
claim to play Gods)
2. WE DON’T GUARANTEE Assured seat in the final list- it completely depends on
your commitment and your level of preperations
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EXAM PATTERN


Each paper shall be of a maximum of 200 marks and a duration of two hours (Total for
two papers 400 Marks) in the following description, namely: Sl. no

1
2

1
2
3














Subject area
PAPER - 1
General studies related
to National and
International importance
Humanities
Total
PAPER - 2
General studies related
to State importance
General science &Tech,
Environment & Ecology
General mental ability
Total

No of
questions

Marks

40

80

60
100

120
200

40

80

30

60

30
100

60
200

Both the question papers will be of the objective type (multiple choice questions).
Each paper will be of two hours’ duration.
The question paper will be in both English and kannada
The standard of General Mental Ability questions of preliminary examination (aptitude
test) shall be that of X / SSLC level and the remaining papers are that ofDegree Level.
The number of candidates to be admitted to the main examination shall be 20times the
vacancies notified for recruitment in the order of merit on the basis of the performance
in the preliminary examination, subject to accommodating the same ratio in adequate
number of candidates belonging to the categories of Scheduled Castes, Scheduled
Tribes, each of the other Backward Classes and others.
Only those candidates who are declared by the Commission to have qualified in the
Preliminary Examination in the year will be eligible for admission to the Main
Examination of that year provided they are otherwise eligible for admission to the Main
Examination.
There will be negative marking for incorrect answers
There are four alternatives for the answers to every question. For each question for
which a wrong answer has been given by the candidate, one-fourth (0.25) of the marks
assigned to that question will be deducted as penalty.
If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if
one of the given answers happen to be correct and there will be same penalty as above
for that question.
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If a question is left blank, i.e. no answer is given by the candidate; there will be
no penalty for that question

TOPICS FOR PRELIMS
POLITY TOPICS
 Preamble/Union and Territory
 Union and Territory/Citizenship
 Fundamental Rights
 Fundamental Rights
 Fundamental Duties/DPSP
 Union Executive
 Union Legislature
 Union legislature/Amendment to
constitution
 Higher Judiciary
 State Legislature & Executive
 Revision/ Emergency provision
 Local Bodies
 Autonomous Body/Misc Topics
 Current affair- Polity related
ECONOMY TOPICS
 Introduction to Economy
 Fiscal Policy
 Tax Policy
 Expenditure Policy
 Reforms
 Monetary Policy
 Monetary Policy and Banking
 Banking
 Banking and Other Financial
Institutions
 Financial Institutions and Financial
Market
 External Sector
 External Sector
 WTO
 Other International Org
 Economy Current Affairs
 Indian economy- Time line
 Growth and
development/Poverty/employment
 Planning
 Agriculture
 Industries/Skill development ETC



Current Affairs – Indian Economy

MODERN INDIA HISTORY TOPICS
 Introduction, Decline of Mughals,
Rise of new states
 Foreign invasion and rise of English
power
 British expansion in India
 Company rule in India
 British policy towards Indian state
 British rule in India
 Growth of constitution in India
 Colonial economy / Land reform
 British Administrative structure
 Social and education policy/Press
 Governor general and viceroys of
India
 Social
and
religious
reform
movements
 Response to British rule by Indian’s
 Political association
 Early struggle under the moderates
 Rise of radical politics or extremism
 Gandhian movement
 Mass movement during 1930
onwards
 Process of power transfer
 Making of the constitution and
national government;
 Rise of left movement in India
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ENVIRONMENT TOPICS
 Introduction. Basics of Ecology
 Basics of Ecology
 Nutrient cycling
 Biosphere
 Biomes
 Biodiversity and its conservation
 Indian environment legislations
 Air pollution
 Climate
changemechanism;
concepts
 Climate
changemitigation;
International convention
 Climate change- India and mitigation
strategy
 Ozone depletion
 Aquatic ecosystem- Lakes and rivers
 Marine ecosystem/ coral/ Wetlands
 Desertification
 Solid waste management/ Swachh
Bharat
 Current
affairs
related
to
environment
SCIENCE & TECH TOPICS
 Introduction/STI Policy
 Schemes and Programs
 Telecommunication
 Information Technology
 Cybersecurity
 Spectrum
 Artificial Intelligence
 Nanotechnology
 Biotechnology
 Space Technology
 Defence Technology
 Energy
 Nuclear Technology
 Health and disease
 Current Affair related to Science &
Tech

GEOGRAPHY TOPICS
 Intro, interior of earth
 Distribution of oceans and
continents
 Plate techtonics
 Geomagnetism
 Geomorphic process
 Geomorphic process
 Land forms
 Rocks and soil
 Structure of atmosphere
 Distribution of temperature, general
circulation of wind
 Atmospheric pressure and global
winds
 Local winds, jet stream, air mass
 Cyclones
 Atmospheric moistureprecipitation, condensation
 Classification of climate
 Ocean relief, ocean deposits
 Temperature and salinity
distribution- ocean currents
 Temperature and salinity
distribution- ocean currents
 Tsunami, elnino-lanina etc
 Indian geography
 Geological history and physical
division
 Drainage pattern
 Climate of india
 Climatic region of India
 Soils of India
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KARNATAKA HISTORY Topic
 Introduction
 Sathavahana
 Kadambas
 Gangas
 Chalukyas of Badami
 Rashtrakutas-Hoysalas
 Vijaynagar Empire-Bhakti
 Sufi Movement
 Wodeyars-Commissioner RuleDiwan's Rule
 Freedom Movement in Karnataka
 Unification Movement in Karnataka
 Miscellaneous Topic like Shakti Cults
in Karnataka
 Other Pallavas, Cholas and Sangam
Age

KARNATAKA GEO Topic
 Introduction
 Relief features
 Climate
 Drainage system
 River water disputes
 Soils
 Natural vegetation
 Irrigation
 Agriculture
 Fishing,
 Animal Husbandry
 Mineral Resources
 Industries

BOOKS FOR REFERENCE
1. History and Culture
 Old NCERT 11th Standard*
 Ancient India by R S Sharma.
 Medieval India by Sathish Chandra.
 Modern India by Bipin Chandra.
 New NCERT from 6th Standard to 12th standard.( Except Contemporary world
history and Themes in world history)
 Arts of India –NCERT: An Introduction to Indian Art (Class XI)*
 Modern India by Spectrum publications.*
 Tamil Nadu state text books of 11th and 12th Standard.
 India’s Struggle for Independence- Bipin Chandra
2. Indian Polity
 Introduction to the Constitution of India by D.D Basu.*
 Indian Polity for Civil Services Examinations 4th Edition by Laxmikanth.
 India Year Book.
 Indian Economics
 Indian Economic development by NCERT 11th Standard.*
 Macroeconomics by NCERT 12th Standard.*
 Economic survey of India.*
 Micro Economics by NCERT 11th Standard.
 (Optional) Indian Economy : For Civil Services Examinations by Ramesh Singh.
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3. Geography:
 NCERT from 11th Standard to 12th Standard.*
 Certificate Physical and Human Geography by Goh Cheng Leong.
 Oxford /Orient Longman atlas.
 India: A Comprehensive Geography by D.R Khullar. (Only for reference).
 India and world Geography by Majid Husain
3. Science and Technology
 Science & Technology by NammaKPSC Academy
 New NCERT from 6th to 12th Standard.*
 Science and Technology column in The Hindu newspaper.
4. Environment
 Environment & ecology by NammaKPSC Academy
 Environment by Shankar IAS.*
5. Karnataka History
 Karnataka history by NammaKPSC Academy
 History of Karnataka by Suryanath Kamath*
6. Karnataka Geography
 Karnataka Georaphy by NammaKPSC
 Karnataka Geography by Dr. Ranganatha or Geography of Karnataka by Prof S.S
Nanjannavar and Dr M.N Meeranaik*
7. Karnataka related issues
 Karnataka Economy Survey*
 Hand Book Of Karnataka
 Mahithi Monthly Current affairs Magazine*
 www.nammakpsc.com
8. CSAT
 Civil Services Aptitude Test by Arihant*.
 A Modern Approach to Verbal and Non-Verbal Reasoning by Dr.R.S.Aggarwal.
9. Current Affairs
 Daily reading of Hindu Newpaper*
 Mahithi Monthly Magazine (By NammaKPSC)*
 Yojana and Kurukshetra (monthly Magazine)*
 Economic Survey of India*
 India Year Book

PRELIMS = PRECISION + LOGICAL EXPOSITION + ALERTNESS
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GRIEVANCE REDRESSAL
It is our priority to positively respond and address any concerns you may have at the
earliest. To ensure this, our team is continuously working to provide you the best of
support though a few concerns/issues that are complex in nature may require
additional time to resolve.
In the unlikely event that your concerns are not addressed satisfactorily, you could
communicate directly to the superiors. To facilitate and better manage this we have
aligned a structure to aid communication.
COMMUNICATION STRUCTURE
LEVEL 1:
We value every communication sent and look forward to speedily resolve it.
Please allow 24-48 hours for a resolution
1. Any complaints: nammakpsctest@gmail.com
2. For test paper and answer script related complaints: 9632757615
Please call between 10 AM to 5 PM
LEVEL 2: Mail us to nammakpsc@gmail.com
1. This is the final level to redress grievances
2. While writing we encourage you to quote the communication and allied
resolution offered in earlier stages so that we get a holistic view
3. Please allow 24-48 hours for a resolution
4. For test paper and key answer with description Mr Sudarshan(IT team
leader)-9886777417
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