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ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕ:ೆ-03 
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. ಬಿ್ರಟ್ಟಷರಕ ಶಿವಯಜಿಯ ವೊಂಶಸಥ ಪಿತಯಪಸಿೊಂಹನನಕೆ ಸರ್ಣ ರಯಜಾ ಸತಯರಯದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರಷ್ಯಾಪಿಸಿ, ಮರಯಠರ ಸಯೊಂಪಿದಯಯಕ್ 

ಮಕಖೊಂಡನಯಗಿಸಕವ ಮೂಲ್ಕ್  
ಎ) ಮರಯಠ ನಯಯಕ್ರ ವಿಶ್ಯಾಸವನಕೆ ಗಳಿಸಿದರಕ.  
ಬ್ರ) ಎಲಯಿ ಮರಯಠ ಮನೆತ್ನಗಳನಕೆ ಒಗೂೂಡಿಸಿದರಕ.  
ಸಿ) ಮೊಗಲ್ರ ವಿರಕದಧ ಮರಯಠರನಕೆ ಸೊಂಘಟ್ಟಸಿದರಕ.  
ಡಿ) ಮರಯಠರ ತ್ರೇವಿ ಪಿತ್ರರೊೇಧವನಕೆ ನಿಗಹಿಿಸಿದರಕ. 

2.  1905ರ ಬೊಂಗಯಳದ ವಿಭಜನೆಯನಕೆ ವಿರೊೇಧಿಸಿ ಬೊಂಗಯಳದಲ್ಲಿ ‘ರಕ್ಷಯ ಬೊಂಧನ’ ಕಯಯಣಕ್ಿಮವನಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳಳಲಯಯಿತ್ಕ. 
ಇದರ ಪಿಮಕಖ ಉದೆದೇಶ 
ಎ) ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ಸೊಂಸೃತ್ರಯನಕೆ ಬಿ್ರಟ್ಟಷರಕ ಮತ್ಕತ ಪಿಪೊಂಚ್ಕೆು ಪರಿಚ್ಯಿಸಕವುದಕ.  
ಬ್ರ) ಹಿೊಂದೂಗಳಲಿ್ಲನ ಭ್ಯಿತ್ೃತ್ಾ ಮತ್ಕತ ಐಕ್ಾತೆಯನಕೆ ಬಿ್ರಟ್ಟಷರಿಗೆ ತೊೇರಿಸಕವುದಕ.   
ಸಿ) ಹಿೊಂದೂ ಮತ್ಕತ ಮಕಸಿಿೊಂ ಸಮಕದಯಯಗಳ ನಡಕವೆ ಭ್ಯವೈೆಕ್ಾತೆಯನಕೆ ಸಯಧಿಸಕವುದಕ.  
ಡಿ) ಹಿೊಂದೂ ಮತ್ಕತ ಕೆೈಸತ ಸಮಕದಯಯಗಳ ನಡಕವೆ ಭ್ಯವೈೆಕ್ಾತೆಯನಕೆ ಸಯಧಿಸಕವುದಕ. 

3. ಹಿಟ್ಿರನಕ ‘ಗೊೇಬೆಲ್ಸ್’ ಎೊಂಬ ವಿಶ್ೆೇಷವಯದ ಮೊಂತ್ರಿಯನಕೆ ನೆೇಮಕ್ ಮಯಡಲ್ಕ ಕಯರರ್  
ಎ) ಜನಯೊಂಗಿೇಯ ದೆಾೇಷವನಕೆ ಪಿಸಯರ ಮಯಡಕವುದಕ. 
ಬ್ರ) ಯಹೂದಿಗಳ ಸಯಮೂಹಿಕ್ ಕ್ಗೊೂಲೆಯನಕೆ ನಡಸೆಕವುದಕ.  
ಸಿ) ಉಗಿ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯತೆಯನಕೆ ಪಿತ್ರಪಯದಿಸಕವುದಕ.  
ಡಿ) ಗಲ್ಭೆ್ಯನಕೆ ನಡಸೆಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೇತ್ರಯನಕೆ ಹಕಟ್ಟಸಿಕವುದಕ.  

4. ಭ್ಯರತ್ವು ಅಲ್ಲಪತ ವಿದೆೇಶ್ಯೊಂಗ ನಿೇತ್ರಯನಕೆ ಅನಕಸರಿಸಿತ್ಕ. ಅದರ ಅಥಣವೆೊಂದರೆ ಭ್ಯರತ್ವು  
ಎ) ಅಮೇರಿಕಯ ಬರ್ವನಕೆ ಸೇೆರಿತ್ಕ  
ಬ್ರ) ರಷ್ಯಾ ಬರ್ವನಕೆ ಸೆೇರಿತ್ಕ 
ಸಿ) ಎರಡೂ ಬರ್ಗಳಿೊಂದ ಸಮಯನ ಅೊಂತ್ರ ಕಯಪಯಡಿತ್ಕ  
ಡಿ) ವಿಸತರಣಯವಯದಿ ನಿೇತ್ರಯನಕೆ ಅನಕಸರಿಸಿತ್ಕ 

5. ಯುರೊೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಹೊೋಲುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರ ೆಇದರ ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು  
ಎ) ತ್ಮ್ಮ ಸಾವವಭೌಮ್ದ ಗಮ್ನಾರ್ವ ಅಂಶವನ್ುು ಈ ಸಂಸೆೆಗ ೆನಿೋಡಿವೆ.   
ಬ್ರ) ದೆೋಣಿಗೆ ನಿೋಡುತ್ತವೆ. 
ಸಿ) ತ್ಮ್ಮ ಆಡಳಿತ್ಯನ್ುು ಈ ಸಂಸೆೆಗೆ ನಿೋಡಿವೆ.  
ಡಿ) ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಯನ್ುು ನಿೋಡಿವೆ. 

6. ಕಯಮ್ಮಣಕ್ರ ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಾಯಿೊಂದ 1923ರ ಕಯಮ್ಮಣಕ್ ಕಯಯದಯಕ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಮಹತ್ಾದಯದಗಿದೆ. ಏಕೆೊಂದರ ೆ 
ಎ) ಕಯಮ್ಮಣಕ್ರಿಗ ೆನಿದಿಣಷಿ ವಿದಯಾಹಣತೆಯನಕೆ ನಿಗದಿ ಮಯಡಿತ್ಕ.  
ಬ್ರ) ಕಯಮ್ಮಣಕ್ ಸೊಂಘಟ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶ್ಯಸನಯತ್ಿಕ್ ಮನೆಣೆ ನಿೇಡಿತ್ಕ. 
ಸಿ) ಕಯಮ್ಮಣಕ್ರಿಗ ೆಉಚಿತ್ ಸಯಲ್ ಸೌಲ್ಭಾವನಕೆ ನಿೇಡಿತ್ಕ.  
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ಡಿ) ಕಯಮ್ಮಣಕ್ರ ಮಕಷುರಗಳನಕೆ ಬಲ್ವೊಂತ್ವಯಗಿ ಹತ್ರತಕ್ಕುತ್ಕ. 
7. ಭ್ಯರತ್ವು ವಿವಿಧ ತೊೇಟ್ಗಯರಿಕಯ ಬೆಳಗೆಳನಕೆ ಬೆಳಯೆಲ್ಕ ಉತ್ತಮ ಸಯಮಥಾಣವನಕೆ ಹೊೊಂದಿದೆ. ಇದಕೆು ಕಯರರ್ವಯಗಿರಕವ 

ಪಿಧಯನ ಅೊಂಶಗಳೊೆಂದರ ೆ
ಎ) ವೆೈವಿಧಾ ವಯಯಕಗಕರ್ ಮತ್ಕತ ಮಣ್ಣಣನ ಪಕಿಯರಗಳು  
ಬ್ರ) ಆಧಕನಿಕ್ ವಿಜ್ಞಯನ ಮತ್ಕತ ತ್ೊಂತ್ಿಜ್ಞಯನ  
ಸಿ) ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಪಯಧಿಯಾನತೆ ಮತ್ಕತ ರೆೈತ್ರ ಮನೊೇಧೊೇರಣೆ  
ಡಿ) ಸಕಯಣರದ ಪೊಿೇತಯ್ಹ ಮತ್ಕತ ಆಧಕನಿಕ್ ತ್ೊಂತ್ಿಜ್ಞಯನ 

8. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯವುದಕ ಮಯಾೊಂಗನಿೇಸ್ ಅದಿರಿನ ಉಪಯೇಗಗಳ ಗಕೊಂಪಯಗಿದೆ.  
ಎ) ಟೆಲ್ಲಫೊೇನ್, ವಯಹನ ಮತ್ಕತ ವಿಮಯನ ತ್ರ್ಯರಿಕೆ  
ಬ್ರ) ಪಯಿಸಿಿಕ್, ಕ್ೃತ್ಕ್ನಯರಕ ಮತ್ಕತ ಕ್ೃತ್ಕ್ ರಬಬರ್ ತ್ರ್ಯರಿಕೆ    
ಸಿ) ಕ್ೃತ್ಕ್ ರೇೆಷ್ೆಿ, ಔಷಧ ಮತ್ಕತ ಬರ್ಣ ತ್ರ್ಯರಿಕೆ  
ಡಿ) ಬರ್ಣ, ಗಯಜಕ ಮತ್ಕತ ಪಿೊಂಗಯಣ್ಣ ವಸಕತಗಳ ತ್ರ್ಯರಿಕ ೆ

9. ಗಯಿಮ್ಮೇಣಯಭವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ಪೊಂಚಯಯತ್ ರಯಜ್ ಸೊಂಸೆಥಗಳ ಪಯತಿ್ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಮಹತ್ಾದಯದಗಿದ.ೆ ಏಕೆೊಂದರೆ ಅವುಗಳು ಗಯಿಮ್ಮೇರ್ 
ಅಭವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ   
ಎ) ನಗರಗಳ ಸೌಲ್ಭಾವನಕೆ ಹಳಿಳಗಳಿಗ ೆನಿೇಡಕತ್ತವೆ.   
ಬ್ರ) ತ್ಲದೆೊೇರಕವ ಸಮಸೆಾಗಳನಕೆ ಕೆೇೊಂದಿ ಸಕಯಣರಕೆು ತ್ಲ್ಕಪಿಸಕತ್ತವೆ.  
ಸಿ) ಶಿಿೇಮೊಂತ್ರಕ ಹೆಚಿುನ ಸೊಂಖ್ೆಾಯಲ್ಲಿ ಭ್ಯಗವಹಿಸಕವೊಂತ ೆಮಯಡಕತ್ತವೆ.  
ಡಿ) ಗಯಿಮಗಳ ಜನರಕ ಪಯಲೂೊಳುಳವೊಂತೆ ಮಯಡಕತ್ತವೆ. 

10. ಜಾಗತೋಕ್ರಣದಂದ ಈ ಸಂಸೆೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಾಾಗಿದ ೆ 
ಎ) ಐ.ಎಂ.ಎಫ್ ಮ್ತ್ುತ ಡಬ್ಲುಯು.ಟಿ.ಓ  
ಬ್ರ) ಯುನೆಸೊಕೋ ಮ್ತ್ುತ ಯುನಿಸಫೆ್   
ಸಿ) ಯುನಿಸಫೆ್ ಮ್ತ್ುತ ಎಫ್.ಎ.ಓ  
ಡಿ) ಸಾರ್ಕವ ಮ್ತ್ುತ ಯುರೊೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ 

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒೊಂದೊೊಂದಕ ವಯಕ್ಾದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         14x1=14  
11. ಲಯರ್ಡಣ ವೆಲೆಿಸಿಿಯಕ ಸಹಯಯಕ್ ಸೆೈನಾ ಪದಧತ್ರಯನಕೆ ಜಯರಿಗ ೆತ್ರಲ್ಕ ಕಯರರ್ವೆೇನಕ? 
12. 1784ರ ಪಿಟ್ಸ್ ಇೊಂಡಿರ್ಯ ಕಯಯದ ಭ್ಯರತ್ರೇಯರ ರಯಜಕ್ಕೇಯ ಹಕ್ಕುಗಳನಕೆ ನಿಣಯಣಯಕ್ವಯಗಿ ಮೊಟ್ಕ್ಕಗೊಳಿಸಿತ್ಕ. ಹೆೇಗೆ?  
13. ಶಿವಲ್ಲೊಂಗರಕದಿ ಸಜಣನಿಗ ೆಬಿ್ರಟ್ಟಷರಕ ಕ್ಕತ್ೂತರಕ ಸೊಂಸಯಥನವನಕೆ ವೊಂಶಪಯರೊಂಪಯಣವಯಗಿ ನಿೇಡಿದರಕ. ಏಕೆ? 
14. ಬಿ್ರಟ್ಟಷರಕ ಇನಯೊಂ ಆಯೇಗವನಕೆ ರಚಿಸಿದದರ ಉದೆದೇಶವೆೇನಕ?  
15. ತ್ರೇವಿಗಯಮ್ಮಗಳು ಮೊಂದಗಯಮ್ಮಗಳನಕೆ ‘ರಯಜಕ್ಕೇಯ ಭಕ್ಷಕಕ್ರಕ’ ಎೊಂದಕ ಕ್ರೆಯಲ್ಕ ಕಯರರ್ವೆೇನಕ?  
16. ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 51ನೆೋ ವಿಧಿಯು ಎಂತ್ರ್ ವಿದೆೋಶಾಂಗ ನಿೋತಯನ್ುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? 
17. ‘ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸತರವಿನಯಾಸ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಪಕರಯತ್ನವಯದಕದಕ’ ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯನಕೆ ಸಮರ್ಥಣಸಿ. 
18. ಕೆೈಗಯರಿಕಯ ಕಯಿೊಂತ್ರಯಕ ಐರೊೇಪಾ ರಯಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಯರಿಕಯ ವಲ್ಯದ ಕ್ಡೆಗೆ ಕಯಮ್ಮಣಕ್ ಚ್ಲ್ನೆಯನಕೆ ಹೆಚಿುಸಿತ್ಕ. ಹೇೆಗೆ?  
19. ಭ್ಯರತ್ಕೆು ನಿೇರಯವರಿ ಬೆೇಸಯಯ ಅತಯಾವಶಾಕ್ ಏಕೆ?  
20. ಕ್ಬ್ಬಿಣ ಮ್ತ್ುತ ಉಕ್ುಕ ಕೆೈಗಾರಿಕಯೆನ್ುು ಮ್ೂಲ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಎಂದು ಕ್ರೆಯುತ್ಾತರೆ. ಏಕೆ?  
21. 1921-1951ರ ಅವಧಿಯನಕೆ ಸಯಧಯರರ್ ಜನಸೊಂಖ್ೆಾ ಬೆಳವಣ್ಣಗೆಯ ಕಯಲ್ವೆೊಂದಕ ಪರಿಗಣ್ಣಸಲಯಗಿದೆ. ಏಕೆ?  
22. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಾಧಿಕ್ ಜನಸಯೊಂದಿತೆಯನಕೆ ಹೊೊಂದಿರಕವ ರಯಜಾ ರ್ಯವುದಕ? 
23. ಉಳಿತಯಯ ಮತ್ಕತ ಚಯಲ್ಲತ ಖ್ಯತಯೆನಕೆ ಬೆೇಡಿಕೆ ಅಥವಯ ಡಿಮಯೊಂರ್ಡ ಠೆೇವಣ್ಣಗಳೊೆಂದಕ ಕ್ರೆಯಲ್ಕ ಕಯರರ್ವೆೇನಕ?  
24. ಜಾಗತೋಕ್ರಣದಂದ ಪರಪಂಚದ ವಯವಹಾರ ಮಾರುಕ್ಟ್ೆೆ ಹೆೋಗೆ ವಿಶವವಾಯಪಿಯಾಗಿದೆ?  

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿೊಂದ ನಯಲ್ಕು ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                    15x2=30  
25. ಪಯಿಸಿ ಕ್ದನದ ಪರಿಣಯಮಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  
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26. ಆಲ್ಲಘರ್ ಚ್ಳವಳಿಯ ಉದೆದೇಶಗಳನಕೆ ವಿಶ್ೆಿೇಷ್ಟ್ಸಿ.  
27. 1858ರ ಮ್ಹಾರಾಣಿ ಘೂೋಷ್ಟ್ಣಯೆ ಮ್ೂಲಕ್ ಬ್ಬರಟಿಷ್ಟ್ರು ಭಾರತೋಯರನ್ುು ಸಂತ್ೆೈಸಲು ಪರಯತುಸಿದರು. ಹೆೋಗೆ?  
28. ಸಾವತ್ಂತ್ಾರುನ್ಂತ್ರ ಭಾಷಾವಾರು ಪಾರಂತ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಅನಿವಾಯವವಾಗಿತ್ುತ. ಏಕೆ?  ಅಥವಯ ಸದಾವರ್ ವಲಯಭಭಾಯಿ ಪಟ್ೆೋಲರು 

ಭಾರತ್ದ ದೆೋಶೋಯ ಸಂಸಾೆನ್ಗಳನ್ುು ವಿಲಿೋನ್ಗೂೆಳಿಸುವಲಿಯ ಹೆೋಗ ೆಯಶಸಿವಯಾದರು? 
29. “ನಾಜಿ ಸಿದಾಧಂತ್ವು ಜ್ಮ್ವನಿಯನ್ುು ಹಾಳು ಮಾಡಿತ್ು.” ಹೆೇಗೆ? 
30. ಭ್ಯರತ್ ಮತ್ಕತ ಚಿೇನಯ ದೆೇಶಗಳ ನಡಕವಿನ ಸೊಂಬೊಂಧವು ಪಯಚಿಿೇನ ಕಯಲ್ದಿೊಂದಲ್ೂ ಇತ್ಕತ ಎೊಂಬಕದನಕೆ ಸಮರ್ಥಣಸಿ.  
31. ಶಸಾಾಸಾಗಳ ಪೆೈಪೊೋಟಿಯಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳಾವುವು?  
32. ಹೆರ್ಕಣ ಭೂಿರ್ ಹತೆಾಯಕ ಒೊಂದಕ ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಪಿಡಕಗಯಗಿದೆ. ಹೆೇಗ?ೆ 
33. ಭಾರತ್ದ ನಾಲುಕ ಪಾರಕ್ೃತಕ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ುು ತಳಿಸಿರಿ.  
34. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಮಯನೂ್ನ್ ಮಯರಕತ್ಗಳು ಹಿೊಂದಿರಕಗಲ್ಕ ಕಯರರ್ಗಳೇೆನಕ? 
35. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಕವ ಮರಗಳನಕೆ ನಿತ್ಾಹರಿದಾರ್ಣ ಮತ್ಕತ ಉಷಣವಲ್ಯದ ಮಯನೂ್ನ್ ಅರರ್ಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಗಿೇಣಕ್ರಿಸಿ 

ಬರೆಯಿರಿ.     ಎಬೊೇನಿ, ಗಕಜಯಣನ್, ಮತ್ರತ, ಕೆೊಂದಯಳ ೆ 
36. ಕಾಲುವೆಗಳ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ುು ವಿವರಿಸಿ.  
37. ರಸೆತ ಸಾರಿಗೆಯ ಪರಯೋಜ್ನ್ಗಳಾವುವು?  
38. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವರಮಾನ್ದ ಮ್ೂಲಕ್ ಅಭಿವೃದಧಯನ್ುು ಅಳಯೆುವುದು ಸಮ್ಂಜ್ಸವಲಯ. ಹೆೋಗೆ?  
39. ಪಿತ್ರ ವಷಣವು ಮಯರ್ಚಣ 15 ರೊಂದಕ ವಿಶಾ ಗಯಿಹಕ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ ಆಚ್ರಿಸಲಯಗಕತ್ತದ.ೆ ಏಕೆ? 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಆರಕ ಅಥವಯ ಎೊಂಟ್ಕ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                   6x3=18  
40. ರೆೈತ್ವಯರಿ ಪದಧತ್ರಯಕ ಜಮ್ಮೇನಯದರಿ ಪದಧತ್ರಗಿೊಂತ್ ಭನೆವಯಗಿತ್ಕತ ಹೆೇಗೆ? 

              ಅಥವಯ  
ಹಲ್ಗಲ್ಲ ಬೆೇಡರಿಗ ೆಬಿ್ರಟ್ಟಷರ ವಿರಕದಧದ ಹೊೇರಯಟ್ ಅನಿವಯಯಣವಯಗಿತೆತೊಂದಕ ಹೆೇಗ ೆಹೆೇಳುವಿರಿ? 

41. ಭಿಷ್ಯಿಚಯರಕೆು ಕಯರರ್ ಮತ್ಕತ ಅದರ ದಕಷಪರಿಣಯಮಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  
              ಅಥವಯ  
ಜಯಗತ್ರಕ್ ಸಮಸೆಾಗಳ ನಿವಯರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಣಕ್ ಮತ್ಕತ ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸಮ್ಮತ್ರಯಕ ಪಿಮಕಖ ಪಯತಿ್ವೆೇನಕ? 

42. ಭ್ಯರತ್ದ ಸೊಂವಿಧಯನವು ಶ್ೆೈಕ್ಷಣ್ಣಕ್ ಅಸಮಯನತೆಯನಕೆ ಹೊೇಗಲಯಡಿಸಕವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ಾದ ಪಯತಿ್ವಹಿಸಿದೆ ಎೊಂದಕ ಹೇೆಗೆ ಹೆೇಳುವಿರಿ.                     
              ಅಥವಯ  
ಸೊಂಘಟ್ಟತ್ ಮತ್ಕತ ಅಸೊಂಘಟ್ಟತ್ ವಲ್ಯಗಳ ದಕಡಿಮಗಯರರ ನಡಕವಿನ ವಾತಯಾಸವನಕೆ ವಿವರಿಸಿ. 

43. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಯನಯಧಯರಿತ್ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳ ಪಯಮಿಕಖಾತ ೆಕ್ಕರಿತ್ಕ ಬರೆಯಿರಿ.  
              ಅಥವಯ  
ಭೂಕ್ೊಂಪದ ಪರಿಣಯಮಗಳನಕೆ ಮ್ಮತ್ಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಕೆೈಗೂೆಳಳಬೆೇಕಯದ ಮಕನೆೆಚ್ುರಿಕೆ ಕ್ಿಮಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  

44. ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ರಿಜರ್ವಣ ಬಯಾೊಂಕ್ ಸಕಯಣರದ ಬಯಾೊಂಕಯಗಿ ಕಯಯಣ ನಿವಣಹಿಸಕತ್ತದೆ. ಸಮರ್ಥಣಸಿ  
              ಅಥವಯ  
ದೆೋಶದ ಅಭಿವೃದಧಯಲಿಯ ಸಾವವಜ್ನಿಕ್ ರ್ಣಕಾಸು ಅತ್ಯಂತ್ ಮ್ರ್ತ್ವದಾಾಗಿದೆ. ಹೆೋಗೆ?  

45. ಬಾಯಂಕಿನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಪಟಿೆ ಮಾಡಿ.  
              ಅಥವಾ  
ಉದಯಮ್ಗಾರಿಕೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ವಿವರಿಸಿ  

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗೆ ಎೊಂಟ್ರಿೊಂದ ಹತ್ಕತ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         1x4=4  
46. ನೆರ್ರುರವರು ಪರಧಾನ್ ಮ್ಂತರಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೆಕ ನಿೋಡಿದ ಪರಮ್ುಖ ಕೂೆಡುಗೆಗಳನ್ುು ವಿವರಿಸಿ.  

VI. 47. ಭ್ಯರತ್ದ ನಕ್ಷೆಯನಕೆ ಬರೆದಕ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕೆ ಗಕರಕತ್ರಸಿರಿ.                           1+3=4 
A) ಕ್ಕಯಣಟ್ಕ್ ಸೊಂಕಯಿೊಂತ್ರ ವೃತ್ತ  B) ಭ್ಯರತ್ದ ಹೆಬಯಬಗಿಲ್ಕ  C) ಕಮೆಿರ್ಕಣಗಕೊಂಡಿ 


