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ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕ:ೆ-06 
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. ಮಯೊಂಟೆಗೊೇ ಅವರಕ ‘ಭ್ಯರತ್ರೇಯರಿಗೆ ಹೊಂತ್ ಹೊಂತ್ವಯಗಿ ಜವಯಬ್ಯಾರಿ ಸರಕಯರವನಕೆ ನೇಡಕವುದೇೆ ಬಿ್ರಟ್ಟಷ್ ಸರಕಯರದ ಗಕರಿ’ 

ಎೊಂದಕ ಘೂೇಷಿಸಿದರಕ. ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ  
ಎ) ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ರೇಯ ಆಧಯರದ ಮೇಲೆ ಪಿತೆಾೇಕ್ ಚ್ಕನಯವಣಯ ಮತ್ಗಟೆಿ ವಾವಸ್ೆೆಯನಕೆ ಮಯಡಲಯಯಿತ್ಕ.    
ಬ್ರ) 1919ರ ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ಪರಿಷತ್ ಕಯಯಾಯನಕೆ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಲಯಯಿತ್ಕ.   
ಸಿ) ಕೆೇೊಂದಿದಲಿ್ಲ ದಿಿ ಸಕಯಣರವನಕೆ ಸ್ಯೆಪಿಸಲಯಯಿತ್ಕ.  
ಡಿ) 1947ರಲ್ಲ ಿಭ್ಯರತ್ಕೆು ಸ್ಯಿತ್ೊಂತ್ಿಯ ನೇಡಕವುದಯಗಿ ಭರವಸ್ ೆನೇಡಲಯಯಿತ್ಕ.  

2. ಮೊಂದಗಯಮಿಗಳು ತ್ಮಮ ಬೆ್ೇಡಿಕಗೆಳ ಈಡೆೇರಿಕೆಗಯಗಿ ಅನಕಸರಿಸಕತ್ರತದಾ ಮಯಗಣಗಳು 
ಎ) ಮಕಷುರ ಮತ್ಕತ ಪಿತ್ರಭಟನ ೆ 
ಬ್ರ) ಅಸಹಕಯರ ಮತ್ಕತ ಪಿತ್ರಭಟನೆ  
ಸಿ) ಪ್ಯಥಿಣನ ೆಮತ್ಕತ ಪಿತ್ರಭಟನ ೆ 
ಡಿ) ಪ್ಯಥಿಣನ ೆಮತ್ಕತ ಮನವಿಗಳು  

3. ಮೊದಲ್ನೆೇ ಮಹಯಯಕದಧದ ವೆೇಳ ೆ1917ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಜಮಣನಯೊಂದಿಗೆ ಯಕದಧ ನಲ್ಕಗಡ ೆಒಪಪೊಂದವನಕೆ ಮಯಡಿಕೊಳಳಲ್ಕ 
ಕಯರರ್  
ಎ) ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮಯಜವಯದಿ ಕಯಿೊಂತ್ರ ಜರಕಗಿತ್ಕ.  
ಬ್ರ) ರಷ್ಯಾವು ಜಮಣನಯ ಬರ್ವನಕೆ ಸ್ೆೇರಿಕೊೊಂಡಿತ್ಕ.   
ಸಿ) ರಷ್ಯಾ ಇಟಲ್ಲಯೊಂದಿಗೆ ಯಕದಧದಲ್ಲಿ ಸ್ೊೇತ್ರತ್ಕ.   
ಡಿ) ಅಮೇರಿಕಯ ಯಕದಧ ಪಿವೇೆಶಿಸಿತ್ಕ.  

4. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ನರಕದೊಾೇಗ ಸಮಸ್ೆಾಯಕ ನವಯರಣೆರ್ಯಗಬ್ೆೇಕಯದರ ೆ 
ಎ) ಪ್ಯಥಿಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷರ್ವನಕೆ ಸ್ಯವಣತ್ರಿಕ್ರರ್ಗೊಳಿಸಬೆ್ೇಕ್ಕ.  
ಬ್ರ) ದೆೇಶದ ಎಲಯ ಿಸೊಂಪತ್ತನಕೆ ರಯಷಿರೇಕ್ರರ್ಗೊಳಿಸಬೆ್ೇಕ್ಕ.   
ಸಿ) ಎಲಯಿ ನರಕದೊಾೇಗಿಗಳಿಗೆ ನರಕದೊಾೇಗ ಭತೆಾ ನೇಡಬ್ೇೆಕ್ಕ.   
ಡಿ) ಗಕರ್ಮಟಿದ ತಯೊಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಷರ್ವನಕೆ ನೇಡಬ್ೇೆಕ್ಕ. 

5. ಭ್ಯರತ್ ಒೊಂದಕ ಪಿಗತ್ರಪರ ರಯಷರವಯಗಿ ವಿಶಿ ಕ್ಕಟಕೊಂಬದ ಎಲಯಿ ರಯಷರಗಳ ಮಧೆಾ ಈ ಕಳೆಗಿನ ರ್ಯವ ಅೊಂಶಗಳು ಇರಬೆ್ೇಕೆೊಂದಕ 
ಪಿತ್ರಪ್ಯದಿಸಕತ್ರತದೆ.  
ಎ) ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ನಯಾಯ ಹಯಗೂ ಸ್ಯಿವಲ್ೊಂಬನೆ   
ಬ್ರ) ಧಯಮಿಣಕ್ ನಯಾಯ ಹಯಗೂ ಜಯತಯಾತ್ರೇತ್ತೆ   
ಸಿ) ಆರ್ಥಣಕ್ ನಯಾಯ ಹಯಗೂ ಸಮಯನತೆ   
ಡಿ) ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ನಯಾಯ ಹಯಗೂ ಅವಲ್ೊಂಬನ ೆ

6. ಇತ್ರತಚೇಗೆ ಕ್ನಯಣಟಕ್ ಸಕಯಣರವು ಪ್ಯರಿೊಂಭಿಸಿರಕವ 1098 ಸಹಯಯವಯಣಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯವ ಪಿಕ್ರರ್ಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ದೂರಕ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹಕದಯಗಿದೆ.  
ಎ) ಸಕಯಣರಿ ಕ್ಛೇೆರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕ್ೊಂಡಕ ಬರಕವ ಭಿಷ್ಯಿಚಯರ  



 

 

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

ಬ್ರ) ಮಹಿಳಯೆ ಮೇಲ ೆನಡಯೆಕತ್ರತರಕವ ಲೆ ೊಂಗಿಕ್ ದೌಜಣನಾ  
ಸಿ) ಮಕ್ುಳ ಮೇಲ ೆನಡಯೆಕತ್ರತರಕವ ದೌಜಣನಾ  
ಡಿ) ಅಸಪೃಶಾತಯ ಆಚ್ರಣೆಯ ಪಿಕ್ರರ್ಗಳು 

7.  ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲ ಿಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಷಾಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಲಾಂಬ ಕಿರಣಗಳು 
ಎ) ಉತತರಾರ್ಯ ಗೊೋಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತತವೆ  
ಬ್ರ) ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಯಗೊೋಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತತವೆ   
ಸಿ) ಸಮಭಾಜಕ ವೃತತ ರೋೆಖೆ ಮೆೋಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತತವೆ   
ಡಿ) ಮಕರ ಸಾಂಕಾರಾಂತಿ ವೃತತ ರೆೋಖೆ ಮೆೋಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತತವೆ 

8. ದಕ್ಷಿರ್ ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಪೂವಣಕೆು ಹರಿಯಕವ ನದಿಗಳ ಸರಿರ್ಯದ ಜೊೇಡಿ  
ಎ) ಗೊಂಗಯ, ಶರಯವತ್ರ, ಕ್ೃಷಣ ಮತ್ಕತ ಕಯವೆೇರಿ   
ಬ್ರ) ಮಹಯನದಿ, ಗೊೇದಯವರಿ, ಕ್ೃಷಣ ಮತ್ಕತ ಕಯವೆೇರಿ   
ಸಿ) ಕಯಳಿ, ಗೊೇದಯವರಿ, ಕ್ೃಷಣ ಮತ್ಕತ ನೆೇತಯಿವತ್ರ   
ಡಿ) ಮಹಯನದಿ, ಸಿೊಂಧೂ, ಕ್ೃಷಣ ಮತ್ಕತ ಬಿಹಮಪಕತ್ ಿ

9. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯವುದಕ ಗಯಿಮಿೇಣಯಭಿವೃದಿಧಯ ನೆ ಜ ಅಥಣವನಕೆ ಸೂಚಸಕತ್ತದೆ. 
ಎ) ಗಯಿಮದ ಆಡಳಿತಯಧಿಕಯರ ಹಯಗೂ ಅಭಿವೃದಿಧಯ  ಜವಯಬ್ಯಾರಿಯನಕೆ ಗಯಿಮಸೆರಿಗೆೇ ವಹಿಸಿಕೂೆಡಕವುದಕ. 
ಬ್ರ) ಮಹಿಳಯೆರನಕೆ ಸೊಂಘಟ್ಟಸಕವುದಕ ಮತ್ಕತ ಅವರನಕೆ ಆರ್ಥಣಕ್ ಸ್ಯಿವಲ್ೊಂಬ್ರಗಳನಯೆಗಿ  ಮಯಡಕವುದಕ. 
ಸಿ) ಗಯಿಮಗಳ ಆರ್ಥಣಕ್ ಮತ್ಕತ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ಉನೆತ್ರ ಸ್ಯಧಿಸಕವುದಕ.  
ಡಿ) ಗಯಿಮಿೇರ್ ಪಿದೇೆಶಗಳಲಿ್ಲ ಬೃಹತ್ ಕೆ ಗಯರಿಕೆಗಳನಕೆ ಸ್ಯೆಪಿಸಕವುದಕ. 

10.  ಜಯಗತ್ರೇಕ್ರರ್ದ ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯವ ಅೊಂಶವು ಸ್ಯರಿಗ ೆವೆಚ್ುವನಕೆ ಕ್ಡಿಮ ಮಯಡಿದೆ. 
ಎ) ಕ್ೊಂಟೆ ನರ್ ಸ್ೆೇವೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ  
ಬ್ರ) ಆಮದಕ ಮತ್ಕತ ರಫ್ಕತ ಸಕೊಂಕ್ಗಳ ನಮೂಣಲ್ನ ೆ 
ಸಿ) ಬೊಂಡವಯಳ ಹತೊೇಟ್ಟಯ ನಮೂಣಲ್ನೆ  
ಡಿ) ಪ್ೊಿೇತಯಾಹ ಧನವನಕೆ ಸೃಷಿಿಸಕವುದಕ  

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒೊಂದೊೊಂದಕ ವಯಕ್ಾದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         14x1=14  
11. ಹಲ್ಗಲ್ಲಯ ಬೆ್ೇಡರಕ ಬಿ್ರಟ್ಟಷರ ವಿರಕದಧ ಬೊಂಡಯಯವೇೆಳಲ್ಕ ಕಯರರ್ವೆೇನಕ?  
12. ಅನಬೆ್ಸ್ೊೆಂಟರನಕೆ ‘ಶ್ೆಿೇತ್ ಸರಸಿತ್ರ’ ಎೊಂದಕ ಕ್ರೆಯಕತಯತರ.ೆ ಏಕೆ?  
13. ಶಿಿೇ ನಯರಯಯರ್ಗಕರಕ ಧಮಣ ಪರಿಪ್ಯಲ್ನಯ ಯೇಗೊಂ ಸೊಂಸ್ೆೆಯ ಪಿಮಕಖ ಉದೆಾೇಶವೆೇನಕ?  
14. ಇನಯೊಂ ಆಯೇಗವು ರೆ ತ್ರನಕೆ ಹೆೇಗೆ ಸೊಂಕ್ಷಕಿೆು ಈಡಕ ಮಯಡಿತ್ಕ? 
15. ಬಿ್ರಟ್ಟಷ್ ಸಕಯಣರವು ಕಯಿೊಂತ್ರಕಯರಿಗಳನಕೆ ಹೆೇಗೆ ಹತ್ರತಕ್ಕುತ್ಕ?  
16. 1948 ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 10 ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದಲೆೋಿ ಅತಯಾಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆ?  
17. ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ಅಸಮಯನತೆಯಕ ಏನನಕೆ ಸೂಚಸಕತ್ತದೆ?  
18. ಕ್ನಯಣಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಯವಣಜನಕ್ ಪಡಿತ್ರ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಮೂಲ್ಕ್ ಆಹಯರ ಪದಯಥಣಗಳನಕೆ ವಿತ್ರಿಸಲ್ಕ ಕಯರರ್ವೆೇನಕ?  
19. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆೈರುತಯ ಮಾನೂೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಎರಡಕ ಶಾಖೆಗಳು ಯಾವುವು?  
20. ಬೆ್ಳಯೆಿಡಕವ ಮಯದರಿ ಎೊಂದರೆೇನಕ?  
21. ತೊೇಟಗಯರಿಕಯ ಬೆ್ೇಸ್ಯಯವು ಭ್ಯರತ್ದ ಕ್ೃಷಿಯನಕೆ ಹೆಚ್ಕು ಲಯಭದಯಯಕ್ಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಉತೆತೇಜನ ನೇಡಕತ್ರತದ.ೆ ಹೆೇಗೆ?  
22. ಸಮಕದಿದ ಕೊರೆತ್ ಎೊಂದರೆೇನಕ? 
23. ಭ್ಯರತ್ದೊಂತ್ಹ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹೊೊಂದಕತ್ರತರಕವ ರಯಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಯಣರಗಳು ಕೊರತೆಯ ಆಯವಾಯವನೆೆೇ ಮೊಂಡಿಸಕತ್ತವೆ. ಏಕೆ?  
24. ಜಯಗತ್ರೇಕ್ರರ್ದಿೊಂದ ವಸಕತಗಳ ಬೆ್ಲ ೆಕ್ಡಿಮರ್ಯಗಕತ್ತದೆ ಹೇೆಗೆ?  

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿೊಂದ ನಯಲ್ಕು ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                    15x2=30  
25. ಮೂರನೆೇ ಆೊಂಗೊಿೇ ಮ ಸೂರಕ ಯಕದಧಕೆು ಕಯರರ್ ಮತ್ಕತ ಅದರ ಪರಿಣಯಮವನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  
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                  ಅಥವಯ  
ದಿಿ ಪಿಭಕತ್ಿ ಪದಧತ್ರ ಎೊಂದರೆೇನಕ? 

26. ಸಹಯಯಕ್ ಸ್ೆ ನಾ ಪದಧತ್ರಯ ನಬೊಂಧನೆಗಳಯವುವು?  
27. 1857ರ ದಾಂಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಕಾರಣಗಳನುು ತಿಳಿಸಿರಿ.  
28. ಜಮುಮ-ಕಾಶಿೀರವು ಭಾರತ ಒಕೂೂಟವನುು ಸೆೋರಿದುು ಹೋೆಗೆ?  
29. 2ನೆೋ ಮಹಾರ್ುದಧದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಾವುವು?  
30. ಭ್ಯರತ್ದ ವಿದೆೇಶ್ಯೊಂಗ ನೇತ್ರಯ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  
31. ಭ್ಯರತ್ ಮತ್ಕತ ಚೇನಯ ದೆೇಶಗಳ ನಡಕವಿನ ಸೊಂಬೊಂಧವು ಪ್ಯಚಿೇನ ಕಯಲ್ದಿೊಂದಲ್ೂ ಇತ್ಕತ ಎೊಂಬಕದನಕೆ ಸಮರ್ಥಣಸಿ.  
32. ದೆೇವರಯಜ ಅರಸರಕ ಜಯರಿಗೆ ತ್ೊಂದ ಸಕಧಯರಣಯ ಕ್ಿಮಗಳು ಸಮಯಜದಲ್ಲಿ ಕಯಿೊಂತ್ರಕಯರಿ ಬದಲಯವಣೆಗೆ ಕಯರರ್ವಯದವು. ಹೆೇಗೆ? 
33. ಪ್ೂವಯ ಮತುತ ಪ್ಶಿಿಮ ಕರಾವಳಿಗಳ ವಯತಾಯಸಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ.  
34. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ವೆ ವಿಧಾಮಯ ಸಸಾವಗಣಗಳು ಕ್ೊಂಡಕ ಬರಲ್ಕ ಕಯರರ್ವೆೇನಕ?  
35. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ವಿದಕಾತ್ ಅಭ್ಯವದ ನವಯರಣೆಗೆ ಕೆ ಗೂೆಳಳಬಹಕದಯದ ಪರಿಹಯರ ಕ್ಿಮಗಳೇೆನಕ? 
36. ದೆೇಶವೊಂದರ ಅಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಕ್ಣ ಮಯಧಾಮಗಳು ನಣಯಣಯಕ್ ಪ್ಯತಿ್ವಹಿಸಕತ್ತವೆ. ಹೆೇಗೆ?  
37. ಜನಸಾಂಖಾಯಸೊಫೋಟವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ೆಾಗಳ ಉಗಮಕೆು ಕಯರರ್ವಯಗಕತ್ತದ ೆಎೊಂದಕ ಹೇೆಗೆ ಹೆೇಳುವಿರಿ.? 
38. ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಿಕಿ್ಕಯಯ ವಿವರಣೆ ನೇಡಿ.  
39. ಗಯಿಹಕ್ ಸೊಂರಕ್ಷಣಯ ಕಯಯಾಯಕ ಗಯಿಹಕ್ರ ಹಿತಯಸಕ್ಕತಯನಕೆ ಹೆೇಗ ೆಕಯಪ್ಯಡಕತ್ತದೆ? 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಆರಕ ಅಥವಯ ಎೊಂಟಕ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                   6x3=18  
40. “ಖಯಯೊಂ ಜಮಿೇನಯಾರಿ ಪದಧತ್ರಯಕ ರೆ ತ್ರನಕೆ ಸ್ಯಲ್ದಲೆಿೇ ಹಕಟ್ಟಿ, ಸ್ಯಲ್ದಲೆಿೇ ಬದಕಕ್ಕ, ಸ್ಯಲ್ದಲೆಿೇ ಸ್ಯಯಕವೊಂತೆ ಮಯಡಿತ್ಕ”.  

ವಿಮಶಿಣಸಿ.  
ಅಥವಯ  

ಮ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆ ದರಯಲ್ಲಯಕ ಹೇೆಗೆ ಅಧಿಕಯರಕೆು ಬೊಂದನಕ?  
41. ಭ್ರಷಾಾಚಾರದ ನಿರ್ಾಂತರಣಕಿೂರುವ ಮಾಗೊೋಯಪಾರ್ಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ.  

ಅಥವಾ   
ಕಾಮನ್ ವಲೆ್ತತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಂಘದ ಉದೆುೋಶಗಳೇೆನು? 

42. ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ ಸತರವಿನಯಾಸ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳೇೆನಕ?  
ಅಥವಯ  

ಸೊಂಘಟ್ಟತ್ ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕಡಿಮ ಪ್ಯರಿೊಂಭಿಸಲ್ಕ ಅನಕಸರಿಸಬೆ್ೇಕಯದ ನಯಮಗಳೇೆನಕ? 
43. ಕ್ಬ್ರಿರ್ ಮತ್ಕತ ಉಕ್ಕು ಕೆ ಗಯರಿಕೆಗಳ ಸ್ಯೆನೇಕ್ರರ್ಕೆು ಕಯರರ್ವಯಗಕವ ಅೊಂಶಗಳಯವುವು?  

ಅಥವಯ  
ಸಮಕದಿ ತ್ರೇರ ಸವೆತ್ದ ಕಯರರ್ಗಳು ಮತ್ಕತ ಅದರ ಪರಿಣಯಮಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  

44. ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ರಿಜರ್ವಣ ಬ್ಯಾೊಂಕ್ ಸಕಯಣರದ ಬ್ಯಾೊಂಕಯಗಿ ಕಯಯಣ ನಹಿಣಸಕತ್ತದೆ. ಸಮರ್ಥಣಸಿ  
ಅಥವಯ  

ದೆೇಶವೊಂದರ ಆರ್ಥಣಕಯಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮಹತವದ ಪಾತರವಹಿಸುತತದೆ. ಹೆೋಗೆ? 
45. ಬಾಯಾಂಕ್ ಒದಗಿಸುವ ವಿವಿರ್ ಸೆೋವೆಗಳನುು ಪ್ಟ್ಟಾ ಮಾಡಿ.  

ಅಥವಾ  
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಉದಯಮಿಗಳ ಪ್ರವತಯಕ ಸಾಂಸೆೆಗಳನುು ಹಸೆರಿಸಿ.  

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗೆ ಎೊಂಟರಿೊಂದ ಹತ್ಕತ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         1x4=4  
46. ಅಸಪೃಶಯತರೆ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಾಂಬೆೋಡೂರ್ ನಡೆಸಿದ ಹೊೋರಾಟವನುು ವಿವರಿಸಿ.  

VI. 47. ಭ್ಯರತ್ದ ನಕ್ಷೆಯನಕೆ ಬರೆದಕ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕೆ ಗಕರಕತ್ರಸಿರಿ.                           1+3=4 
A) ಪ್ಯಕ್ ಜಲ್ಸೊಂಧಿ          B) ಕೆೊಂಪ್ೆೇಗೌಡ ವಿಮಯನ ನಲಯಾರ್        C) ಮಹಯನದಿ 


