
 

 

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

ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕ:ೆ-04 
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. ಎರಡನೆೇ ಭ್ಯಜೇರಯಯನಕ ಸಹಯಯಕ್ ಸೆೈನಾ ಪದಧತ್ರಗ ೆಒಳಪಡಲ್ಕ ಕಯರರ್  

ಎ) ಹೊಳುರನ ಸೆೈನಾ ಎರಡನೆೇ ಬಯಜೇರಯಯನ ಸೆೈನಾವನಕೆ ಸೊೇಲ್ಲಸಿತ್ಕ.   
ಬಿ) ಮರಯಠ ಮನೆತ್ನಗಳ ನಯಯಕ್ರಲ್ಲಿ ಸೊಂಘಷಣವಿತ್ಕತ.   
ಸಿ) ಪಶ್ಚುಮ ಸೆೈನಾವನಕೆ ಲಯರ್ಡಣ್ವೆಲೆಿಸಿಿ ಸೊೇಲ್ಲಸಿದನಕ.   
ಡಿ) ಪೆೇಶ್ೆೆ ಎರಡನೆೇ ಭ್ಯಜೇರಯಯನಕ ಬಿಿಟ್ಟೇಷರಿೊಂದ ಸೊೇಲ್ನೆನಕಭವಿಸಿದನಕ.  

2. 1905 ರಲ್ಲಿ ಬೊಂಗಯಳವನಕೆ ವಿಭಜಸಲ್ಕ ಕಯರರ್  
ಎ) ಹೊಂದೂ ಮಕಸಲಯಾನರನಕೆ ಬೆೇಪಣಡಿಸಕವುದಕ.   
ಬಿ) ಬಿಿಟ್ಟೇಷರ ವಿರಕದಧ ಹೊೇರಯಟಗಳನಕೆ ಧಮನಗೊಳಿಸಕವುದಕ.   
ಸಿ) ಪಶ್ಚುಮ ಬೊಂಗಯಳ ಭ್ಯಗವನಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧಗೂೆಳಿಸಕವುದಕ.   
ಡಿ) ಜನರಿಗ ೆಮೂಲ್ ಸೌಕ್ಯಣಗಳನಕೆ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

3. (ಯಕ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.) ಸೊೇವಿಯಟ್ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮಯಜವಯದ ಕ್ಕಸಿಯಲ್ಕ ಕಯರರ್  
ಎ) ಗೊೇಬೆಣಚೊೇಪನ ಸಕಧಯರಣೆಗಳು 
ಬಿ) ಕಯರ್ಲಣ ಮಯಕ್್ಣನ ವೆೈಜ್ಞಯನಿಕ್ ಸಮಯಜವಯದ   
ಸಿ) ಅಕೊಿೇಬರ್ ಕಯಿೊಂತ್ರ  
ಡಿ) ಸಮಯಜವಯದಿ ರಯಷಿಗಳ ಬರ್ದ ನಯಯಕ್ತ್ೆ ಜೊೇಸೆಫ್ ಸಯಿಲ್ಲನ್ ವಹಸಿದಕು  

4. ಭ್ಯರತ್ದ ವಿದೆೇಶ್ಯೊಂಗ ನಿೇತ್ರ ವಸಯಹತ್ಕಶ್ಯಹತ್ೆವನಕೆ ವಿರೊೇಧಿಸಕತ್ತದೆ. ಏಕೆೊಂದರೆ ಭ್ಯರತ್  
ಎ) ಆೊಂಗಿರ ಆಡಳಿತ್ದಿೊಂದ ಅದನಕೆ ಅನಕಭವಿಸಿತ್ಕತ.  
ಬಿ) ಪೊಂಚ್ಶ್ಚೇಲ್ ತ್ತ್ೆಗಳಿಗ ೆಸಹ ಹಯಕಿತ್ಕ.  
ಸಿ) ತ್ೃತ್ರೇಯ ಜಗತ್ರತನ ನಯಯಕ್  
ಡಿ) ಯಕರೊೇಪಿಯನ್ ರಯಷರಗಳ ೆೊಂದಿಗೆ ವಯಾಪಯರ ಸೊಂಬೊಂಧ ಹೂೆೊಂದಿದೆ. 

5. ಭದಿತಯ ಸಮಿತ್ರಯಕ ವಿಶ್ೆ ಸೊಂಸೆೆಯ ಕಯಾಬಿನೆಟ್ನ್ೊಂತೆ ಕಯರರ್ 
ಎ) ಐದಕ ಕಯಯೊಂ ಸದಸಾರನಕೆ ಹೊೊಂದಿದೆ.  
ಬಿ) ಹತ್ಕತ ಹೊಂಗಯಮಿ ಸದಸಾರನಕೆ ಹೊೊಂದಿದೆ.  
ಸಿ) ವಿಶ್ೆೇಷ ಮತ್ ಚ್ಲಯಯಿಸಕವ ಅಧಿಕಯರ ಹೊೊಂದಿದೆ.  
ಡಿ) ಜಯಗತ್ರಕ್ ಸಮಸೆಾಗಳ ಪರಿಹಯರಕಯುಗಿ ಪಿಮಕಖ ನಿಧಯಣರಗಳನಕೆ ಕೆೈಗೂೆಳುುತ್ತದೆ. 

6. ಇತ್ರತೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ಯರತ್ದಿೊಂದ ಮೈಕಯ ರಫ್ಕತ ಪಿರ್ಯರ್ ಕ್ಡಿಮರ್ಯಗಿದೆ. ಕಯರರ್  
ಎ) ಮೈಕಯದ ಉತ್ೃಷಿತೆ ಕ್ಡಿಮರ್ಯಗಿದೆ.  
ಬಿ) ಕ್ೃತ್ಕ್ ಅಬಿಕ್ದ ಉತಯಾದನಯೆಿೊಂದ  
ಸಿ) ಮೈಕಯ ನಿಕ್ೆೇಪಗಳು ಖಯಲ್ಲರ್ಯಗಿವೆ.  
ಡಿ) ಮೈಕಯದ ಬಳಕ ೆನಿಷ್ೇೆಧಿಸಲ್ಾಟ್ಟಿದೆ. 

7. ಶ್ಚವರಯೊಂ ಕಯರೊಂತ್ರ ನೆೇತ್ೃತ್ೆದಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಣಟಕ್ ಕ್ರಯವಳಿ ಜನ ಹೊೇರಯಟ ನಡಸೆಿದರಕ.  ಅವರಿಗ ೆ 
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ಎ) ಅರ್ಕಸಯೆವರ ದಟಿ ಅರರ್ಾವನಕೆ ನಯಶ್ಪಡಿಸಬಹಕದಯದ ಭಿೇತ್ರಯಿತ್ಕತ.  
ಬಿ) ಕ್ಲ್ಸಿ ಅರರ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಕಯಣರ ಮರ ಕ್ಡಿಯಕವುದನಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೆೇಕಿತ್ಕತ.  
ಸಿ) ಪರಿಸರ ಸಮತೊೇಲ್ನ ಹಯಳಯಗಕವ ಭಯವಿತ್ಕತ.  
ಡಿ) ಪರಿಸರ ಮಯಲ್ಲನಾ ಹೆಚಯುಗಕತೆತ ಅನಿೆಸಿತ್ಕತ. 

8. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ್ ವಾವಸಯರ್ಯಧಯರಿತ್ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳ ಗಕೊಂಪಕ.  
ಎ) ಕ್ಬಿಿರ್, ಅಲ್ಕಾಮಿನಿಯೊಂ, ತಯಮಿ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳು  
ಬಿ) ಹತ್ರತಬಟ್ೆಿ, ಸೆರ್ಬಕ, ಸಕ್ುರೆ ಕೈೆಗಯರಿಕೆಗಳು  
ಸಿ) ಜೆೈವಿಕ್ ತ್ೊಂತ್ಿಜ್ಞಯನ, ಮಯಹತ್ರ ತ್ೊಂತ್ಿಜ್ಞಯನ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳು  
ಡಿ) ಚಿತೊಿೇದಾಮ, ವಿದಕಾತ್ ಉಪಕ್ರರ್, ಪಯಿಸಿಿಕ್ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳು. 

9. ಭ್ಯರತ್ದ ಆಡಳಿತ್ ವಾವಸೆೆಯಲ್ಲಿ 73ನೆೇ ಸೊಂವಿಧಯನಯತ್ಾಕ್ ತ್ರದಕುಪಡಿ ಒೊಂದಕ ಪಿಮಕಖ ಮೈಲ್ಕಗಲಯಿಗಿದೆ.  ಕಯರರ್  
ಎ) (ಸಿವಿರ್ಲ ಸವಿಣಸ್) ನಯಗರಿೇಕ್ ಸೆೇವಯ ಪದಧತ್ರ ಜಯರಿಗ ೆಬೊಂದಿತ್ಕ.  
ಬಿ) ಏಕ್ರೂಪದ ಪೊಂಚಯಯತ್ ರಯಜ್ ಸೊಂಸೆೆಗಳು ಅಸಿತತ್ೆಕೆು ಬೊಂದಿತ್ಕ.  
ಸಿ) ಮಿೇಸಲಯತ್ರ ಪದಧತ್ರ ಜಯರಿಗೆ ಬೊಂದಿತ್ಕ.  
ಡಿ) ಸೊಂಸತ್ರತನ ವಾವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಧಯರಣೆಗಳನಕೆ ತ್ರಲಯಯಿತ್ಕ. 

10.  ಜಯಗತ್ರೇಕ್ರರ್ ಮಕಕ್ತ ವಯಾಪಯರ ವಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಕವುದಕ. 
ಎ) ಕ್ೊಂಟ್ೆೇನರ್ ಸೌಲ್ಭಾ ಒದಗಿಸಕವುದರ ಮೂಲ್ಕ್  
ಬಿ) ಸಹಯಯಧನ ಸೃಷ್ಟಿಸಕವುದರ ಮೂಲ್ಕ್  
ಸಿ) ಆಮದಕ ಮತ್ಕತ ರಫ್ಕತ ಸಕೊಂಕ್ಗಳನಕೆ ನಿಮೂಣಲ್ನ ಮಯಡಕವುದರ ಮೂಲ್ಕ್.  
ಡಿ) ರಯಜಕಿೇಯ ಅಡಚ್ಣೆಗಳನಕೆ ನಿವಯರಿಸಕವುದರ ಮೂಲ್ಕ್. 

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒೊಂದೊೊಂದಕ ವಯಕ್ಾದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         14x1=14  
11. ಲಯರ್ಡಣ ವೆಲೆಿಸಿಿಯ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಿಟ್ಟೇಷ್ ಆಡಳಿತ್ದ ವಿಸತರಣೆ ಸಕಲ್ಭವಯಯಿತ್ಕ. ಏಕೆ?  
12. ‘ಪಯಲ್ಲಸಿ ಆಫ್ ಅಸಷಣನ್’್ಎೊಂದರೆೇನಕ?  
13. ಎರಡನೆ ಆೊಂಗೊಿೇ ಮೈಸೂರಕ ಕ್ದನವನಕೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಕೆೈಗೂೆೊಂಡ ಒಪಾೊಂದ ರ್ಯವುದಕ?  
14. ಶ್ಯಸನ ರೂಪಿಸಕವ ಪಿಕಿಿಯಯಲ್ಲಿ ಭ್ಯರತ್ರೇಯರನಕೆ ಒಳಗೊಳುುವ ನಿೇತ್ರಯಿೊಂದ ಭ್ಯರತ್ರೇಯರ ಮತ್ಕತ ಬಿಿಟ್ಟೇಷರ ನಡಕವಿನ 

ಅೊಂತ್ರ ಕ್ಡಿಮರ್ಯಯಿತ್ಕ. ಹೆೇಗೆ?  
15. ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ದೆೇಶ್ಚೇಯ ಭ್ಯಷ್ಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಕಯಯು (ವಣಯಣಕ್ಕಾಲ್ರ್ ಪಿೆಸ್ ಆಕಿ್) ಒೊಂದಕ 

ತೊಡಕಯಗಿತ್ಕತ. ಏಕೆ?  
16. ವರ್ಣಭೆ್ೇದ ನಿೇತ್ರಯನಕೆ ಜಗತ್ರತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ, ರ್ಯವ ರಯಷರವೂ ಅನಕಸರಿಸಬಯರದಕ ಎೊಂಬ ವಿದೆೇಶ್ಯೊಂಗ  ನಿೇತ್ರಯನಕೆ 

ಭ್ಯರತ್ ಹೆೇಳಿದ.ೆ ಏಕೆ?  
17. ಸಯಮಯಜಕ್ ಸೆರ ವಿನಯಾಸ ಎೊಂದರೆೇನಕ?  
18. ಮಹಳಯ ಚ್ಳುವಳಿ ಎೊಂದರೇೆನಕ?  
19. ಸಯೊಂದಿ ಬೆೇಸಯಯವನಕೆ ವಯಾಖಯಾನಿಸಿ.  
20. ಇೊಂದಕ ನಮಾ ದೇೆಶ್ದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಯನಯಧಯರಿತ್ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳು ತ್ರೇವ ಿಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಗೂೆಳುುತ್ರತರಕವ ಉದಾಮವಯಗಿದೆ. ಏಕೆ?  
21. ವಿಶ್ೆ ವಯಾಪಯರ ಸೊಂಸೆೆಯ ಕೆೇೊಂದ ಿಕ್ಛೆೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?  
22. RBI ಸಯೆಪನೆಗೂೆೊಂಡಿದಕು ರ್ಯವಯಗ?  
23. ಭ್ೌಗೊೇಳಿಕ್ ಮೇಲೆೈ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು ಜನಸೊಂಖಯಾ ಹೊಂಚಿಕೆಯ ಮೇಲ ೆಹೆೇಗೆ ಪಿಭ್ಯವ ಬಿೇರಕತ್ತದೆ?  
24. ಜನಸಯೊಂದಿತ ೆಮತ್ಕತ ಜನಸೊಂಖೆಾಗಳಿಗಿರಕವ ವಾತಯಾಸವೆೇನಕ?  

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿೊಂದ ನಯಲ್ಕು ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                    15x2=30  
25. ಮೂರನೆಯ ಕ್ನಯಣಟಕ್ ಯಕದಧಕೆು ಕಯರರ್ ಮತ್ಕತ ಪರಿಣಯಮಗಳೇೆನಕ?  
26. ಭ್ಯರತ್ದ ಸಯಮಯಜಕ್ ಸಕಧಯರಣಯ ಚ್ಳುವಳಿಗೆ ಬಿಹಾ ಸಮಯಜವು ಹೆೇಗೆ ಶ್ಿಮಿಸಿತ್ಕ. ಉತ್ತರಿಸಿ.  
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27. ರಯಜಕಿೇಯ ಅೊಂಶ್ಗಳು ಪಿಥಮ ಸಯೆತ್ೊಂತ್ಿಯ ಸೊಂಗಯಿಮಕೆು ಹೆೇಗ ೆದಯರಿರ್ಯಯಿತ್ಕ?  
28. ಭ್ಯರತ್ವು ಸಯೆತ್ೊಂತ್ಿಯ ಗಳಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ ಎದಕರಿಸಿದ ಸಮಸೆಾಗಳನಕೆ ಹೆಸರಿಸಿ. ಅಥವಯ ಭ್ಯರತ್ದ ಒಕ್ೂುಟಕೆು ಬಲ್ವೊಂತ್ವಯಗಿ 

ಸೆೇರಿಸಿಕೊಳುಲ್ಾಟಿ ದೆೇಶ್ಚೇಯ ಸೊಂಸಯೆನಗಳನಕೆ ಹೆಸರಿಸಿ.  
29. ಶ್ಸಯಾಸಾ ಸೊಂಗಿಹ ಪೆೈಪೊೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ್ವು ಹೇೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಗೆೈ ಸಯಧಿಸಿತ್ಕ?  
30. ಅನಾ ರಯಷರಗಳ ೆೊಂದಿಗೆ ಭ್ಯರತ್ವು ಉತ್ತಮ ಬಯೊಂಧವಾ ಹೊೊಂದಕವುದಕ ಅನಿವಯಯಣವಯಗಿದ.ೆ ಏಕೆ?  
31. ತ್ೃತ್ರೇಯ ಜಗತ್ರತನ ರಯಷರಗಳು ಎದಕರಿಸಕತ್ರತರಕವ ಕ್ಕೊಂದಕ ಕೊರತೆಗಳೇೆನಕ?  
32. ಲೆೈೊಂಗಿಕ್ ಅಪರಯಧಗಳಿೊಂದ ಮಕ್ುಳ ರಕ್ಷಣಯ ಕಯಯಿದ ೆ2012 ಜಯರಿಗೆ ತ್ರಲ್ಕ ಕಯರರ್ಗಳೇೆನಕ?  
33. ಉತ್ತರದ ಮೈದಯನಗಳ ಪಯಮಿಕಖಾತೆಯನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  
34. ನೆೈರಕತ್ಾ ಮಯನೂ್ನ್ ಮಯರಕತ್ಗಳ ಎರಡಕ ಶ್ಯಖೆಗಳ ನಡಕವಿನ ವಾತಯಾಸಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  
35. ಅರರ್ಾಗಳ ಪಯಮಿಕಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯವುದಯದರೂ ನಯಲ್ುನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  
36. ಭ್ಯರತ್ಕೆು ನಿೇರಯವರಿ ಸೌಲ್ಭಾ ಅತ್ಾಗತ್ಾ. ಏಕೆ?  
37. ಭ್ಯರತ್ದ ಸಯಗರ ಜಲ್ಸಯರಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ್ವಯಗಿರಕವ ಅೊಂಶ್ಗಳಯವುವು?  
38. ಭ್ಯರತ್ದ ಸೊಂವಿಧಯನವು ಮಹಳಯೆರಿಗೆ ಪಕರಷರಷ್ೆಿ ಸಯೆತ್ೊಂತ್ಿಯ ಸಮಯನತೆ ನಿೇಡಿದುರೂ ತಯರತ್ಮಾತೆ ಇನೂೆ ಕ್ಡಿಮರ್ಯಗಿಲ್ಿ.  

ಏಕೆ?  
39. ಒಬಿ ಗಯಿಹಕ್ನಕ ತಯನಕ ಕೊೊಂಡ ವಸಕತವಿಗೆ ಗಯಾರೆೊಂಟ್ಟ ಇದಯುಗೂಾ ತ್ರರಸುರಿಸಲ್ಾಟ್ಯಿಗ ಆತ್ನಕ ಏನಕ ಮಯಡಬಹಕದಕ? 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಆರಕ ಅಥವಯ ಎೊಂಟಕ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                   6x3=18  
40. ಭ್ಯರತ್ರೇಯರ ಮೇಲ ೆಬಿಿಟ್ಟೇಷ್ ಶ್ಚಕ್ಷರ್ ಪದಧತ್ರಯಕ ಬಿೇರಿದ ಪರಿಣಯಮಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ. 

                 ಅಥವಯ 
ಕಿತ್ೂತರಿನ ಸಯೆತ್ೊಂತ್ಿಯ ಹೊೇರಯಟದಲ್ಲಿ ಸೊಂಗೊಳಿು ರಯಯರ್ಣನ ಪಯತ್ಿವನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  

41. ಕೊೇಮಕವಯದವನಕೆ ನಿಯೊಂತ್ರಿಸಲ್ಕ ಕೆೈಗೂೆಳುಬಹಕದಯದ ಮಕನೆೆಚ್ುರಿಕೆ ಕ್ಿಮಗಳೇೆನಕ? 
                 ಅಥವಯ 
ವಿಶ್ೆಸೊಂಸೆೆಯ ಗಕರಿಗಳೇೆನಕ?  

42. ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಮಯನತೆಯನಕೆ ಸಯೆಪಿಸಲ್ಕ ನಮಾ ಸಕಯಣರವು ಕೆೈಗೂೆೊಂಡಿರಕವ ಕ್ಿಮಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ. 
                 ಅಥವಯ 
ಭ್ಯರತ್ದ ದಕಡಿಮಯೊಳಗಿರಕವ ಅಸಮಯನತೆಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  

43. ಮಕೊಂಬಯಿ ನಗರವು ಇೊಂದಿಗೂ ಪಿಸಿದಧ ಹತ್ರತ ಜವಳಿ ಉತಯಾದನಯ ಕೆೇೊಂದಿವಯಗಿದೆ.  ಏಕೆ? 
                 ಅಥವಯ 
ಪಿಪೊಂಚ್ದಲ್ಲಿ ಇೊಂದಕ ಸೊಂಭವಿಸಕವ ಭೂಕ್ಕಸಿತ್ಗಳಿಗೆ ಮಯನವ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು ಕಯರರ್ವಯಗಿವ.ೆ  ಹೇೆಗೆ?  

44. ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ರಿಸರ್ವಣ ಬಯಾೊಂಕಿನ ಕಯಯಣಗಳೇೆನಕ? 
                 ಅಥವಯ 
ಸಯವಣಜನಿಕ್ ವೆಚ್ುದ ಉದೆುೇಶ್ಗಳೇೆನಕ?  

45. ಅೊಂಚ ೆಕ್ಛೆೇರಿಗಳು ಒದಗಿಸಕವ ಸೆೇವೆಗಳೇೆನಕ? 
                 ಅಥವಯ 
ಉದಾಮಿಯ ಕಯಯಣಗಳೇೆನಕ?  

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗೆ ಎೊಂಟರಿೊಂದ ಹತ್ಕತ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         1x4=4  
46. ಭ್ಯರತ್ದ ಸಯೆತ್ೊಂತ್ಿಯ ಹೊೇರಯಟದಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ರ ಪಿತ್ರಭಟನಗೆಳ ಪಯತಿ್ವನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  

VI. 47. ಭ್ಯರತ್ದ ನಕ್ೆಯನಕೆ ಬರೆದಕ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕೆ ಗಕರಕತ್ರಸಿರಿ.                           1+3=4 
                   A)  𝟖𝟐

𝟏

𝟐
 0ಪೂವಣ ರೆೇಖಯೊಂಶ್   B) ಎನೂೆೆೇರ್    C) ನಹಕಯಣತ್ರಯ 

 
 


