
 

 

1 {ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು} ಸಂತೆ ೋಷ್ ಕುಮಯರ್ .ಸಿ ಮತ್ುು ಮಹದೆೋವಪಪ ಕುಂದರಗಿ 

ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕ:ೆ-10 
ವಿಷಯ: ಸಮಯಜ ವಿಜ್ಞಯನ 

ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳ ಸಂಖ್ನೆ : 47                 ತರಗತಿ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ                  ವಿಷಯ ಸಂಕನೇತ: 85ಕನ 
ಸಮಯ: 3ಗಂಟನ                                                               ಗರಿಷಠ ಅಂಕಗಳು: 80 

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಯ ಅಪೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಯಲ್ಕು ಪರ್ಯಣಯ ಉತ್ತರಗಳನಕೆ ಕೊಡಲಯಗಿದ.ೆ  
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಕು ಸೂಕ್ತವಯದ ಉತ್ತರವನಕೆ ಆರಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರಕವ ಜಯಗದಲ್ಲಯಿೇ 
ಕ್ಿಮಯಕ್ಷರಗಳ ೆೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನಕೆ ಬರೆಯಿರಿ.                               10x1=10  
1. ಆೊಂಗೊಿೇ-ಸಿಖ್ ಯಕದಧಗಳ ಅೊಂತ್ರಮ ಫಲ್ಲತಯೊಂಶವೆೊಂದರೆ  

ಎ) ಪೊಂಜಯಬ್ ಸಹಯಯಕ್ ಸೆೈನಾ ಪದಧತ್ರಗ ೆಒಳಪಟ್ಟಿತ್ಕ.   
ಬಿ) ಸಿಖ್ಖರಕ ಯಕದಧದಲ್ಲಿ ಸೊೇತ್ಕ ಶರಣಯಗತ್ರಯದರಕ.   
ಸಿ) ಪೊಂಜಯಬ್ ಬಿಿಟ್ಟಷ್ ಸಯಮಯಿಜಾದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೇನಗೊೊಂಡಿತ್ಕ.   
ಡಿ) ಪೊಂಜಯಬ್ ಬಿಿಟ್ಟಷರ ಅಧೇನ ರಯಜಾವಯಗಿ ಮಕೊಂದಕವರೆಯಿತ್ಕ.  

2. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಿಟ್ಟಷರಕ ವಾವಸಿಿತ್ ಪೊೇಲ್ಲೇಸ್ ವಾವಸೆಿಯನಕೆ ರೂಪಿಸಿದ ಪಿಮಕಖ್ ಉದೆದೇಶ  
ಎ) ಸೆೈನಾಕೆು ಸಹಯಯಕ್ವಯಗಿ ಕಯಯಣವನಕೆ ನಿವಣಹಿಸಕವುದಕ.   
ಬಿ) ಆೊಂತ್ರಿಕ್ ಶ್ಯೊಂತ್ರ ಸಕವಾವಸೆಿಯನಕೆ ಕಯಪಯಡಕವುದಕ.  
ಸಿ) ದೆೇಶೇಯ ರಯಜರನಕೆ ನಿಯೊಂತ್ಿರ್ದಲ್ಲಿಡಕವುದಕ.   
ಡಿ) ಕ್ೊಂಪನಿಯ ಅಧಕಯರಿಗಳನಕೆ ನಿಯೊಂತ್ಿರ್ದಲ್ಲಿಡಕವುದಕ.  

3. ಸದಯಣರ್ ವಲ್ಿಭಬಯಯಿ ಪಟೇೆಲ್ರನಕೆ ಭ್ಯರತ್ದ ‘ಉಕ್ಕುನ ಮನಕಷಾ’ ಎೊಂದಕ ಕ್ರೆಯಲ್ಕ ಕಯರರ್  
ಎ) ನಿರಯಶಿತ್ ಸಮಸೆಾಯನಕೆ ಯಶಸಿಿರ್ಯಗಿ ನಿಭ್ಯಯಿಸಿದರಕ.   
ಬಿ) ಭ್ಯರತ್ ಮತ್ಕತ ಪಯಕ್ಕಸಯತನ ಯಕದಧ ಸನಿೆವೆೇಶವನಕೆ ನಿವಯರಿಸಿದರಕ.  
ಸಿ) ಭ್ಯಷಯೆ ಆಧಯರದ ಮೇಲೆ ಪಯೊಿಂತ್ಾವಯರಕ ರಯಜಾಗಳನಕೆ ನಿರ್ಮಣಸಿದರಕ.   
ಡಿ) ದೆೇಶೇಯ ಸೊಂಸಯಿನಗಳ ವಿಲ್ಲೇನ ಪಿಕಿ್ಕಯಯನಕೆ ಯಶಸಿಿಗೊಳಿಸಿದರಕ.  

4. ವಿಶಿಸೊಂಸೆಿಯ ಸಯಮಯನಾ ಸಭೆ್ಯನಕೆ ಜಯಗತ್ರಕ್ ಸೊಂಸತ್ಕತ ಎೊಂದಕ ಕ್ರೆಯಲ್ಕ ಕಯರರ್  
ಎ) ಜಯಗತ್ರಕ್ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗ ೆಶ್ಯೊಂತ್ರಯಕತ್ ಪರಿಹಯರಕೆು ಪಿಯತ್ರೆಸಕತ್ತದೆ.  
ಬಿ) ಎಲಯಿ ಪಿಮಕಖ್ ವಿದಯಾಮಯನಗಳ ಚ್ರೆ್ಣಯಲ್ಲಿ ಪಿಧಯನ ಪಯತಿ್ವಹಿಸಕತ್ತದೆ.   
ಸಿ) ವಿಶಿಸೊಂಸೆಿಯ ಶ್ಯೊಂತ್ರಪಯಲ್ನಯ ಪಡೆಯನಕೆ ನಿಯೇಜಿಸಕತ್ತದೆ.  
ಡಿ) ವಿಶಿಸೊಂಸೆಿಯ ಮಹಯಕಯಯಣದಶಣ ಉಮೇದಕವಯರಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಕ ಸೂಚಿಸಕತ್ತದೆ. 

5. ಭ್ಯರತ್ವು ವಸಯಹತ್ಕಶ್ಯಹಿತ್ಿವನಕೆ ಪಿಬಲ್ವಯಗಿ ವಿರೊೇಧಸಕತ್ತದೆ. ಏಕೆೊಂದರೆ ಭ್ಯರತ್ವು  
ಎ) ವಸಯಹತ್ಕಶ್ಯಹಿತ್ಿವನಕೆ ಅನಕಸರಿಸಕತ್ರತದೆ.  
ಬಿ) ವಸಯಹತ್ಕಶ್ಯಹಿತ್ಿವನಕೆ ವಿರೊೇಧಸಿ ಸಯಿತ್ೊಂತ್ಿಯ ಗಳಿಸಿದ.ೆ   
ಸಿ) ಅಲ್ಲಪತ ನಿೇತ್ರಯನಕೆ ಅನಕಸರಿಸಕತ್ರತದೆ.   
ಡಿ) ರ್ಯವುದೆೇ ವಸಯಹತ್ಕ ರಯಷರವನಕೆ ಹೊೊಂದಿಲ್ಿ. 

6. ಶಕ್ಷರ್ಕ್ಕುರಕವ ಸಯಮಯಜಿಕ್ ನಯಾಯದ ಉದೆದೇಶಗಳನಕೆ ನಮಮ ಸೊಂವಿಧಯನದ ಈ ಭ್ಯಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಯರ್ಬಹಕದಕ  
ಎ) ಪಿಸಯತವನ ೆಹಯಗೂ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಹಕ್ಕು  
ಬಿ) ಪಿಸಯತವನ ೆಹಯಗೂ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಕ್ತ್ಣವಾ  
ಸಿ) ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಕ್ತ್ಣವಾ ಹಯಗೂ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಹಕ್ಕು  
ಡಿ) ಪಿಸಯತವನ ೆಹಯಗೂ ರಯಜಾನಿೇತ್ರ ನಿದೆೇಣಶಕ್ ತ್ತ್ಿ 

7. ಸಾಮಾನ್ಯವ ಾಗಿ ಲ್ಾಯಟರ ೈ ಟ್ ಮ ಣ್ಣಿ ನ್ ಉ ತ್ಪತ್ತಿಗ  ಕ ಾರಣ 



 

 

2 {ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು} ಸಂತೆ ೋಷ್ ಕುಮಯರ್ .ಸಿ ಮತ್ುು ಮಹದೆೋವಪಪ ಕುಂದರಗಿ 

ಎ) ಅಧಕ್ ಉಷಯಿೊಂಶ ಮತ್ಕತ ಸಾಧಾರಣ ಮಳ    
ಬಿ) ಕ್ಡಿಮ ಉಷಯಣೊಂಶ ಮತ್ಕತ ಕಡಿಮೆ ಮಳ    
ಸಿ) ಅಧಕ್ ಉಷಯಣೊಂಶ ಮತ್ಕತ ಅತ್ತ ಹ  ಚ್ಚು  ಮಳ     
ಡಿ) ಅಧಿಕ ಉ ಷಾಿಾಂಶ  ಮ ತ್ಚಿ ಅತ್ತ ಕ ಡಿಮೆ ಮಳ   

8. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಯಾೊಂಗೊಿೇವ್ ಅರರ್ಾಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದ ಸೂಕ್ತವಯದ ಹೆೇಳಿಕ ೆ
ಎ) ಬಯಗಿರಕವ ಕೊೊಂಬೆಯಿೊಂದ ಬೆಳದೆಿರಕವ ಬಿಳಿಲ್ಕಗಳು ಕ್ೊಂಡಕ ಬರಕತ್ತವ.ೆ  
ಬಿ) ಇವುಗಳನಕೆ ಪರ್ಣಪಯತ್ರ ಕಯಡಕಗಳೊೆಂದೂ ಕ್ರೆಯಕತಯತರ.ೆ  
ಸಿ) ನಿದಿಣಷಿ ಋತ್ಕವಿನಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಎಲಗೆಳನಕೆ ಉದಕರಿಸಕತ್ತವೆ.  
ಡಿ) ವಷಣದ ಎಲಯಿ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಯಿೂ ಹಸಿರಿನಿೊಂದ ಕ್ೂಡಿರಕತ್ತವೆ. 

9. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಯಥಿರ್ಮಕ್ ಕೊರತೆಯ ಸರಿರ್ಯದ ಸೂತ್ವಿನಕೆ ಗಕರಕತ್ರಸಿ  
ಎ) ಕ್ೊಂದಯಯ ವರಮಯನ - ಒಟ್ಕಿ ವೆಚ್ು 
ಬಿ) ರೆವನೆಕಾ ಖಯತಯೆ ವರಮಯನ-ರೆವನೊಾ ಖಯತಯೆ ವೆಚ್ು    
ಸಿ) ವಿತ್ರತೇಯ ಕೊರತ ೆ- ಬಡಿಿಪಯವತ್ರ  
ಡಿ) ಒಟ್ಕಿ ವರಮಯನ - ಒಟ್ಕಿ ವೆಚ್ು 

10.  ಜಯಗತ್ರೇಕ್ರರ್ದ ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ಸರಕ್ಕಗಳ ಬೆಲ ೆಕ್ಡಿಮರ್ಯಗಕತ್ತವೆ. ಏಕೆೊಂದರ ೆ
ಎ) ಬೆೇರೆ ದೆೇಶಗಳ ವಸಕತಗಳು ಮಯರಕಕ್ಟೆಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಯೆಕತ್ತವೆ.  
ಬಿ) ದೆೇಶಗಳ ನಡಕವೆ ಆರ್ಥಣಕ್ ಅವಲ್ೊಂಬನೆ ಉೊಂಟಯಗಕತ್ತದೆ.  
ಸಿ) ಸಿಳಿೇಯ ವಯಾಪಯರ ಸೊಂಸೆಿಗಳ ಮಧೆಾ ಪೆೈಪೊೇಟ್ಟ ಉೊಂಟಯಗಕತ್ತದೆ.   
ಡಿ) ಪಿಪೊಂಚ್ದಯದಾೊಂತ್ ಒೊಂದೆೇ ರಿೇತ್ರಯ ವಸಕತಗಳು ದೊರಯೆಕತ್ತವೆ. 

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒೊಂದೊೊಂದಕ ವಯಕ್ಾದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         14x1=14  
11. 2ನೆೇ ಬಯಜಿರಯವ್ ಬಿಿಟ್ಟಷರ ಸಹಯಯ ರ್ಯಚಿಸಲ್ಕ ಕಯರರ್ವೆೇನಕ?  
12. 1842ರಲ್ಲಿ ಸಕರಪಕರ ಸೊಂಸಯಿನದ ಪೊಲ್ಲಟ್ಟಕ್ ಏಜೆೊಂಟ್ ಆಗಿ ನೆೇಮಕ್ಗೊೊಂಡ ಬಿಿಟ್ಟಷ್ ಅಧಕಯರಿ ರ್ಯರಕ?  
13. ಬಿಿಟ್ಟಷರಕ ಪಯಲ್ಲಸಿ ಆಫ್ ಅಸಷಣನ್ ನಿೇತ್ರಯನಕೆ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಿದರಕ. ಏಕೆ?  
14. ಭ್ಯರತ್ ಸೊಂವಿಧಯನದ 42ನೆೇ ತ್ರದಕದಪಡಿಯಕ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಮಹತ್ಿದಕದ ಎೊಂದಕ ಹೇೆಗೆ ಹೆೇಳುವಿರಿ? 
15. ಶೀತ್ಲ ಸ ಮರ ಎಾಂ ದರ ೀ ನ್ಚ?  
16. ವಣಣಭ ೀ ದ ನೀ ತ್ತಯಚ ವಿಶವಶಾಾಂತ್ತ ಮ ತ್ಚಿ ಸಹಬಾಳ  ವಗ  ಹ  ೀ ಗ  ಮಾರಕವಾಗಚ ತ್ದಿ ?  
17. ಬಯಲ್ಕಯರ್ಮಣಕ್ರಕ ಎೊಂದರೆ ರ್ಯರಕ?  
18. ಬಯಲ್ಾವಿವಯಹ ಎೊಂದರೆೇನಕ? 
19. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಪಶುಮಘಟ್ಿಗಳ ಪಶುಮ ಭ್ಯಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ಿವಯದ ನಿತ್ಾಹರಿದಿರ್ಣದ ಕಯಡಕಗಳು ಕ್ೊಂಡಕಬರಲ್ಕ ಕಯರರ್ವೆೇನಕ?  
20. ಭ್ಯರತ್ದ ಮೊಟಿ್ಮೊದಲ್ ಪರಮಯರ್ಕ ವಿದಕಾತ್ ತ್ರ್ಯರಿಕಯ ಕೆೇೊಂದಿ ಸಯಿಪನೆರ್ಯದ ಸಿಳ ರ್ಯವುದಕ? 
21. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಅನೇೆಕ್ ಕಯಗದದ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳಿದಯದಗೂಾ ಕಯಗದವನಕೆ ಆಮದಕ ಮಯಡಿಕೊಳಳಲಯಗಕತ್ರತದೆ. ಏಕೆ?  
22. 2011ರ ಜನಗರ್ತ್ರಯ ಪಿಕಯರದ ಭ್ಯರತ್ದ ಸರಯಸರಿ ಜನಸಯೊಂದತಿೆ ಎಷಕಿ?  
23. ಭ್ಯರತ್ ಸೊಂವಿಧಯನದ 73ನೆೇ ತ್ರದಕದಪಡಿಯಕ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಮಹತ್ಿದಯದಗಿದೆ. ಏಕೆ?  
24. ಜಾಗತ್ತೀಕ ರಣ ದ ೀ ಶಗಳ ನ್ಡಚವ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ಚ ಿ ರಾಜಕೀ ಯ ಸಾಮರಸಯವನ್ಚು ಹ  ಚ್ಚು ಸ ಚತ್ಿದ . ಈ ಹ  ೀ ಳಿಕ ಯನ್ಚು ಸ ಮರ್ಥಣಸಿ  

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿೊಂದ ನಯಲ್ಕು ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                    15x2=30  
25. ಬಕಯಾರ್ ಕ್ದನದ ಪರಿಣಯಮಗಳಯವುವು?  
26. ಸಯಿರ್ಮ ವಿವೇೆಕಯನೊಂದರ ಚಿೊಂತ್ನೆಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  
27. 1857ರ ದೊಂಗೆಗ ೆಆರ್ಥಣಕ್ ಕಯರರ್ಗಳನಕೆ ತ್ರಳಸಿ.  

ಅಥವಯ  
1857ರ ದಾಂ ಗ ಗ  ಸ ೈನಕ ಕಾರಣಗಳ ನ್ಚು ತ್ತಳಿಸಿರಿ.  
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28. 1929ರ ಲಯಹೊೇರ್ ಕಯೊಂಗೆಿಸ್ ಅಧವೇೆಶನವು ಐತ್ರಹಯಸಿಕ್ವಯದಕದಕ. ಹೆೇಗೆ?  
29. ರಷಯಾದ ಕಯಿೊಂತ್ರಯಲ್ಲಿ ಲೆನಿನ್ ಪಯತಿ್ವನಕೆ ವಿವರಿಸಿ   
30. ಮಾನ್ವ ಹ ಕಚ ು ಗಳ  ಹ   ೀರಾಟಕ ು ಪ ಚಷ್ಠಿ  ನೀ ಡಿದ ಘಟನ ಗಳಾವುವು ?  
31. ರಷಾಯದ  ಾಂದಿಗ  ಭಾರತ್ದ ಸ ಾಂಬಾಂ ಧ  ಸ ಚಮಧಚ ರವಾಗಿದ  ಎಾಂದಚ  ಹ  ೀ ಗ  ಹ  ೀ ಳು ವಿರಿ? 
32. ಭಾರತ್ದ ಪರಮ ಚಖ ಪರಿಸ ರ ಸ ಾಂರಕ್ಷಣ ಾ ಚ್ಳ ು ವಳಿಗಳು  ರ್ಯವುವು? 
33. ಉತ್ತರದ ಮೈದಯನ ಪಿದೆೇಶವು ಆರ್ಥಣಕಯಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ಪಿಧಯನ ಪಯತ್ವಿಹಿಸಕತ್ತದೆ. ಹೇೆಗೆ?  
34. ಭ್ಯರತ್ದ ಪಿಮಕಖ್ ವಯಯಕಗಕರ್ದ ಋತ್ಕಕಯಲ್ಗಳನಕೆ ಹಸೆರಿಸಿ.  
35. ವಿವಿಧ  ೀ ದ ದೀಶ  ನ್ದಿ ಕಣ್ಣವ  ಯೀ ಜನ ಗಳ ು  ದ ೀಶವಾಂದರ ಆರ್ಥಣಕಾಭಿವೃದಿಿಯಲ್ಲಿ  ಪ ರಧಾನ್ ಪ ಾತ್ರವಹಿ ಸ ಚತ್ಿವ . ಹ  ೀ ಗ ?  
36. ನೆಡಕತೊೇಪಕ ಬೆೇಸಯಯ ಎೊಂದರೇೆನಕ? ಉದಯಹರಣ ೆಕೊಡಿ.  
37. ಭ್ಯರತ್ದ ಪಶುಮ ಕ್ರಯವಳಿಯ ರ್ಯವುದಯದರೂ ನಯಲ್ಕು ಬೊಂದರಕಗಳನಕೆ ಹೆಸರಿಸಿ.  
38. ಲ್ಲೊಂಗ ಸಮಯನತೆಯನಕೆ ಹೆೇಗೆ ಸಯಧಸಕವುದಕ?  
39. ಗಯಿಹಕ್ ನಯಾರ್ಯಲ್ಯಕೆು ಸಲ್ಲಸಿಕವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೆೇಕಯದ ಮಯಹಿತ್ರಗಳಯವುವು? 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಆರಕ ಅಥವಯ ಎೊಂಟ್ಕ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                   6x3=18  
40. 1833ರ ರ್ಯಟ್ಣರ್ ಕಯಯದಯ ಪಿಮಕಖಯೊಂಶಗಳಯವುವು?  

ಅಥವಯ  
ಸಕರಪಕರದ ದೊಂಗೆಯನಕೆ ಸೊಂಕ್ಷಿಪತವಯಗಿ ವಿವರಿಸಿ.  

41. ಸಯಿತ್ೊಂತ್ಿಯ ನೊಂತ್ರ ಭ್ಯರತ್ ಎದಕರಿಸಕತ್ರತರಕವ ಸಮಸೆಾಗಳು ರ್ಯವುವು?  
ಅಥವಯ  

ಭದಿತಯ ಸರ್ಮತ್ರಯ ರಚ್ನೆ ಮತ್ಕತ ಅದರ ಕಯಯಣಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ  
42. ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಮಯನತೆಯನಕೆ ಸಯಿಪಿಸಲ್ಕ ನಮಮ ಸಕಯಣರವು ಕೆೈಗೂೆೊಂಡಿರಕವ ಕ್ಿಮಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  

ಅಥವಯ  
ಅಸೊಂಘಟ್ಟತ್ ದಕಡಿಮಗಯರ ಸಮಸೆಾಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  

43. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಕ ಕಯಗದದ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳು ಹೂಗಿಿ ನದಿಯ ದೊಂಡೆಯ ಮೇಲ ೆಕೇೆೊಂದಿಿೇಕ್ೃತ್ಗೂೆೊಂಡಿದದವು. ಏಕೆ?  
ಅಥವಯ  

ಭೂಕ್ೊಂಪದಿೊಂದ ಉೊಂಟಯಗಕವ ಪರಿಣಯಮಗಳೇೆನಕ?  
44.  ಹರ್ದ ಪಯಥಿರ್ಮಕ್ ಹಯಗೂ ಪೂರಕ್ ಕಯಯಣಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  

ಅಥವಯ  
ಸಯವಣಜನಿಕ್ ಹರ್ಕಯಸಿನ ಮಹತ್ಿವನಕೆ ವಿವರಿಸಿ. 

45. ಬಾಯಾಂಕ್ ಮ ತ್ಚಿ ಗಾರಹ ಕರ ಸ ಾಂಬಾಂಧ ವನ್ಚು ವಿವರಿಸಿ. 
ಅಥವಾ  

ಆರ್ಥಣಕಾಭಿವೃದಿಿಯಲ್ಲಿ  ಉ ದಯಮಿ ಯ ಪಾರಮಚಖಯತ ಯನ್ಚು ವಿವರಿಸಿ .  
V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗೆ ಎೊಂಟ್ರಿೊಂದ ಹತ್ಕತ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         1x4=4  

46. ಭ್ಯರತ್ದ ಸಯಿತ್ೊಂತ್ಿಯ ಹೊೇರಯಟ್ಕೆು ತ್ರೇವಿಗಯರ್ಮಗಳ ಕೊಡಕಗೆಯನಕೆ ವಿವರಿಸಿ  
VI. 47. ಭ್ಯರತ್ದ ನಕ್ಷೆಯನಕೆ ಬರೆದಕ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕೆ ಗಕರಕತ್ರಸಿರಿ.                           1+3=4 
                   A) ಇೊಂದಿರಯ ಪಯಯಿೊಂಟ್   B) ಝರಿರ್ಯ    C) ಕ್ನಯಣಟ್ಕ್ದ ಹೆಬಯಾಗಿಲ್ಕ 
 
 


