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ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕ:ೆ-07 
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. ಪೆೇಶ್ೆೆ ಹಕದೆೆಯ ಆಕಯೊಂಕ್ಷಿರ್ಯಗಿದೆ ರಘೂೇಬನಕ ಬಿ್ರಟ್ಟಷರ ಬೆೊಂಬಲ್ ಕೊೇರಲ್ಕ ಕಯರರ್  

ಎ) ರಘೂೇಬನಿಗ ೆಮರಯಠ ಮನೆತ್ನಗಳಿೊಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಬೆೊಂಬಲ್ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಿ.   
ಬ್ರ) ಮರಯಠ ಮನೆತ್ನಗಳು ಬಿ್ರಟ್ಟಷರ ಸಹಯಯ ಪಡೆಯಕವೊಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದವು.   
ಸಿ) ನಯರಯಯರ್ರಯಯನನಕೆ ಮರಯಠರ ಪೆೇಶ್ೆೆಯೊಂದಕ ನೆೇಮಿಸಲಯಯಿತ್ಕ.   
ಡಿ) ಮರಯಠ ಮನೆತ್ನಗಳು ರಘೂೇಬನ ಮೇಲೆ ಯಕದಧ ಸಯರಿದವು. 

2. ಬಿ್ರಟ್ಟಷ್ ಸರಕಯರ ಲಯಡಣ ಲ್ಲಟ್ಿನೆರ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಜಯರಿಗೊಳಿಸಿದ ವರ್ಯಣಕ್ೂಾಲ್ರ್ ಪಿೆಸ್ ಕಯಯೆಯ ಪಿಮಕಖ ಉದೆೆೇಶ  
ಎ) ಇೊಂಗಿೇಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಕೆ ಉತೆತೇಜಿಸಕವುದಕ.   
ಬ್ರ) ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ಪತ್ರಿಕಯ ಸಯೆತ್ೊಂತ್ಿಯವನಕೆ ಮೊಟ್ಕ್ಕಗೊಳಿಸಕವುದಕ.  
ಸಿ) ಪಯದಿೆೇಶಿಕ್ ಭ್ಯಷಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಕೆ ಉತೆತೇಜಿಸಕವುದಕ.  
ಡಿ) ಭ್ಯರತ್ರೇಯರಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನಕೆ ಆರೊಂಭಿಸದೊಂತೆ ನಿಬಣೊಂಧಿಸಕವುದಕ.  

3. ಎರಡನೆೇ ಮಹಯಯಕದಧವು ಪಯರಿೊಂಭವಯಗಲ್ಕ ಕಯರರ್ವಯದ ಘಟ್ನ ೆ 
ಎ) ಆಸಿಿರ್ಯದ ರಯಜಕ್ಕಮಯರ ಆರ್ಕ್ಣಡೂಾರ್ಕ್ ಫ್ಯನಿಿಿಸ್ ಫಡಿಣನೆೊಂಡ್ನ ಹತೆಾ.  
ಬ್ರ) ಪೊೇಲೆೊಂಡಿನ ಮೇಲ ೆಜಮಣನಿಯ ದಯಳಿ.  
ಸಿ) ಅಮೇರಿಕಯ ಮತ್ಕತ ರಷಯಾಗಳ ನಡಕವಿನ ಶಿೇತ್ಲ್ ಸಮರ.  
ಡಿ) ಅಮೇರಿಕಯದ ನೌಕಯನೆಲೆ ಪರ್ಲಣ ಹಯಬಣರ್ ಮೇಲ ೆಜಪಯನ್ ದಯಳಿ. 

4. ದತ್ತ ಿಸಮಿತ್ತ ಈಗ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ ಇದರ 
ಎ) ಅಧೀನದಲ್ಲಿದದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸವತೆಂತರಗೆ ೆಂಡಿವೆ.   
ಬ್ರ) ಕಾಯಯವನನು ಈಗ ಭದರತಾ ಸಮಿತ್ತ ನಿವಯಹಿಸನತ್ತಿದೆ.   
ಸಿ) ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದನನು ವಿರೆ ೀಧಸಿವ.ೆ  
ಡಿ) ಕಾಯಯವನನು ವಿಶ್ವಸೆಂಸ್ೆೆಯ ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗ ೆಹೆಂಚಲಾಗಿದೆ. 

5. ಭ್ಯರತ್ವು ನೆಲ್ಿನ್ ಮೊಂಡೆೇಲಯರವರನಕೆ ಬೆೊಂಬಲ್ಲಸಿತ್ಕ. ಏಕೆೊಂದರೆ 
ಎ) ಭ್ಯರತ್ವು ನೆಲ್ಿನ್ ಮೊಂಡೆೇಲಯರವರನಕೆ ‘ಆಫಿ್ರಕಯದ ಗಯೊಂಧಿ’ಎೊಂದಕ ಕ್ರೆಯಿತ್ಕ.   
ಬ್ರ) ಭ್ಯರತ್ದ ವಿದೆೇಶ್ಯೊಂಗ ನಿೇತ್ರಯಕ ವರ್ಣಬೆೇಧ ನಿೇತ್ರಯನಕೆ ವಿರೊೇಧಿಸಕತ್ತದೆ.   
ಸಿ) ಭ್ಯರತ್ವು ವಿಶೆಸೊಂಸೆೆಯ ಪಿಮಕಖ ಸದಸಾ ರಯಷಿವಯಗಿದ.ೆ   
ಡಿ) ಭ್ಯರತ್ವು ಅಲ್ಲಪತ ನಿೇತ್ರಯನಕೆ ಅನಕಸರಿಸಕತ್ರತದೆ. 

6. 1993ರಲ್ಲಿ ಸಕಪಿೇೊಂ ಕೊೇರ್ಣ ಉನಿೆಕ್ೃಷಣನ್ v/s ಆೊಂಧಿಪಿದೆೇಶ ಸಕಯಣರದ ಮೊಕ್ದೆಮಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ನಿೇಡಿದ ತ್ರೇಪಕಣ 
ಒತೆತ ಹೆೇಳುವುದಕ. 
ಎ) ಅಸಪೃಶಾತಯ ಆಚ್ರರ್ೆ ಶಿಕ್ಷಯಹಣ ಅಪರಯಧ     
ಬ್ರ) ಶಿಕ್ಷರ್ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಹಕ್ಕು   
ಸಿ) ಲ್ಲೊಂಗ ತಯರತ್ಮಾ ಶಿಕ್ಷಯಹಣ ಅಪರಯಧ   
ಡಿ) ಅಲ್ಪಸೊಂಖ್ಯಾತ್ರ ಸಯೊಂಸೃತ್ರಕ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗ ೆರಕ್ಷರ್ೆ  
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7. ಬೆೇಸಿಗ ೆಕಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಭ್ಯರತ್ದ ಹವಯಗಕರ್ದ ಪಿಮಕಖ ಲ್ಕ್ಷರ್ 
ಎ) ಅತ್ರಶ್ಯಖ, ಶಕಷು ಮತ್ಕತ ಸೆಖೆ್   
ಬ್ರ) ಕ್ಡಿಮ ಶ್ಯಖ, ಶಕಷು ಮತ್ಕತ ಶಿೇತ್ 
ಸಿ) ಅತ್ರಶ್ಯಖ, ತೆೇವಯೊಂಶ ಮತ್ಕತ ಸೆಖೆ್  
ಡಿ) ಕ್ಡಿಮ ಶ್ಯಖ, ಶಕಷು ಮತ್ಕತ ಸೆಖೆ್ 

8. ತನೆಂಗಭದರ ನದಿಕಣಿವ ೆಯೀಜ್ನೆಯನನು ಜ್ೆಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆೈಗ ೆೆಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳೆೆಂದರೆ  
ಎ) ಕನಾಯಟಕ-ಆೆಂಧ್ರಪ್ರದೆೀಶ್   
ಬ್ರ) ಬಿಹಾರ-ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಾಳ   
ಸಿ) ಪ್ೆಂಜಾಬ್-ಹರಿಯಾಣ-ರಾಜ್ಸ್ಾನಿ   
ಡಿ) ಗನಜ್ರಾತ್-ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೀಶ್ 

9. ನಿದಿಣಷಿ ಉದೆೆೇಶಗಳಿಗ ೆನಿೇಡಕವ ಸಯಲ್ದ ಪಿಮಯರ್ದ ಗರಿಷಠ ಮಿತ್ರಯನಕೆ ಆರ್.ಬ್ರ.ಐ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ ರ್ಯವುದೆೇ ಉದೆೆೇಶಕೆು 
ಅತ್ರರ್ಯದ ಸಯಲ್ ನಿೇಡಿಕೆಯನಕೆ ತ್ಡಯೆಕವುದೆೇ  
ಎ) ಮಯಜಿಣನ್ ಪಿಮಯರ್ದ ಬದಲಯವರ್ೆ   
ಬ್ರ) ಸಯಲ್ದ ಗರಿಷಠ ಮಿತ್ರ ನಿಗದಿ   
ಸಿ) ಮಕಕ್ತ ಮಯರಕಕ್ಟ್ೆಿ ಕಯರ್ಯಣಚ್ರರ್ೆ   
ಡಿ) ಮಿೇಸಲ್ಕ ಅನಕಪಯತ್ದ ಅವಶಾಕ್ತೆಯನಕೆ ಏರಿಳಿತ್ಗೊಳಿಸಕವುದಕ 

10.  ಜಾಗತ್ತೀಕರಣದಿೆಂದ ಈ ಸೆಂಸ್ೆೆಗಳ ಪಾತರ ಹೆಚ್ಾಿಗಿದೆ. 
ಎ) ಐ.ಎೆಂ.ಎಫ್ ಮತನಿ ಡಬನಿು.ಟಿ.ಓ  
ಬ್ರ) ಯನನೆಸೆ್ ರೀ ಮತನಿ ಯನನಿಸ್ಫೆ್  
ಸಿ) ಯನನಿಸ್ಫೆ್ ಮತನಿ ಎಫ್.ಎ.ಓ  
ಡಿ) ಸ್ಾರ್ಕಯ ಮತನಿ ಯನರೆ ೀಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ 

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒೊಂದೊೊಂದಕ ವಯಕ್ಾದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         14x1=14  
11. ಎರಡನೆೇ ಆೊಂಗೊಿೇ-ಮರಯಠ ಯಕದಧಕೆು ಕಯರರ್ವೆೇನಕ?  
12. ಬಿ್ರಟ್ಟಷರಕ ಬ್ರಳಿಯನ ಮೇಲ್ಲನ ಹೂೆರ ೆಸಿದಯಧೊಂತ್ವನಕೆ ಪಿಚಯರ ಮಯಡಿದರಕ. ಏಕೆ?  
13. ಸತ್ರಪದಧತ್ರಯನಕೆ ನಿಷೇೆಧಿಸಿದ ಬಿ್ರಟ್ಟಷ್ ಗವನಣರ್ ಜನರರ್ಲ ರ್ಯರಕ?  
14. 1857ರ ದೊಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಯಯಿಗಳಿಗೆ ಜನರ ಬೆೊಂಬಲ್ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಏಕೆ?  
15. ಸೊಂಪತ್ರತನ ಸೊೇರಕವಿಕೆ ಸಿದಯಧೊಂತ್ ಎೊಂದರೆೇನಕ?  
16. ಭಾರತದ ವಿದೆೀಶಾೆಂಗ ನಿೀತ್ತಯನನು ನೆಹರನ ವಿದೆೀಶಾೆಂಗ ನಿೀತ್ತ ಎೆಂದನ ಕರೆಯನತಾಿರೆ. ಏಕೆ?  
17. ದೆ ೆಂಬಿಯನನು ಹೆೀಗೆ ನಿಯೆಂತ್ತರಸಬಹನದನ?  
18. ಕಯಮಿಣಕ್ ಚ್ಳವಳಿ ಎೊಂದರೆೇನಕ?  
19. ಈಶ್ಯನಾ ರಯಜಾಗಳು ಅಧಿಕ್ ಮಳಯೆನಕೆ ಪಡೆಯಕತ್ತವ.ೆ ಹೆೇಗೆ?  
20. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟ್ಟಷರಕ ರೆೈಲ್ಕ ಮಯಗಣ ನಿಮಿಣಸಿದೆರ ಉದೆೆೇಶವೆೇನಕ?  
21. ಭ್ೌಗೊೇಳಿಕ್ ಮಯಹಿತ್ರ ವಾವಸೆೆ ಎೊಂದರೆೇನಕ?  
22. ಇತ್ರತೇಚಗೆ ೆಕಯಗದ ತ್ರ್ಯರಿಕೆಗ ೆಭತ್ತ, ಗೊೇಧಿ, ಬಯಲ್ಲಣ ಹಕಲ್ಕಿ, ಕ್ಬ್ರಿನ ಸಿಪೆಪ, ಚಿೊಂದಿಕಯಗದ, ಚಿೊಂದಿಬಟ್ೆಿ ಮೊದಲಯದವುಗಳನಕೆ 

ಉಪಯೇಗಿಸಲಯಗಕತ್ರತದೆ. ಏಕೆ?  
23. ಗಯಿಮಿೇರ್ ಹಿೊಂದಕಳಿಯಕವಿಕೆ ಮತ್ಕತ ಗಯಿಮಿೇರ್ ಬಡತ್ನಕೆು ಅತ್ಾೊಂತ್ ಪಿಮಕಖ ಕಯರರ್ವೆೇನಕ?  
24. ಜಾಗತ್ತೀಕರಣವು ಅಭಿವೃದಿಿ ಶ್ಚೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರನದೆ ಯೀಗ ಸಮಸ್ೆಯಗೆ ಕಾರಣವಾಗನತದಿೆ. ಏಕೆ?  

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿೊಂದ ನಯಲ್ಕು ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                    15x2=30  
25. ಬಿರಟಿಷ್ಟ್ರನ ಬಾೆಂಬ,ೆ ಮದಾರಸ್ ಮತನಿ ಕಲರತಗಿಳನನು ಹೆೀಗೆ ತಮಮ ಆಡಳಿತ ಕೆೀೆಂದರಗಳನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕೆ ೆಂಡರನ? 
26. ರೆೈತ್ವಯರಿ ಪದಧತ್ರಯಕ ರೆೈತ್ನನಕೆ ಸಯಲ್ದ ಸಕಳಿಗೆ ನೂಕಿತೆತೊಂದಕ ಹೇೆಗೆ ಹೆೇಳುವಿರಿ?  
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27. 1857ರ ದೆಂಗೆಗೆ ಆರ್ಥಯಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆೀಗೆ ಕಾರಣವಾದವು?  
28. ಜ್ನನಾಗಢ ಸೆಂಸ್ಾೆನ ಭಾರತ ಒಕ ರಟವನನು ಸ್ೆೀರಿದನದ ಹೀೆಗೆ?  
29. ಮೊದಲನೆೀ ಮಹಾಯನದಿದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳೀೆನನ? 

ಅಥವಯ 
ಚೀನಾ ಕಾರೆಂತ್ತಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಾವುವು?  

30. ಅನಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ೆೆಂದಿಗೆ ಉತಮಿ ಭಾೆಂದವಯ ಅವಶ್ಯಕ ಏಕೆ?  
31. ಜಾಗತ್ತಕ ಆರ್ಥಯಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಕೆೈಗ ೆೆಂಡಿರನವ ಸನಧಾರಣಾ ಕರಮಗಳಾವುವು?  
32. ಹಸಿವಿನ ಸೂಚಯಾೊಂಕ್ವನಕೆ ಹೆೇಗ ೆನಿಧಣರಿಸಕತಯತರೆ?  
33. ಉತ್ತರ ಮೈದಯನವು ಕ್ೃಷಿಗ ೆಉಪಯಕಕ್ತವಯಗಿದ.ೆ ಹೆೇಗೆ?  
34. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರಣಯ ನಾಶ್ಕೆರ ಕಾರಣಗಳೀೆನನ?  
35. ಮಕೊಂಗಯರಕ ಬೆಳ ೆಮತ್ಕತ ಹಿೊಂಗಯರ ಋತ್ಕಗಳ ನಡಕವರ್ ವಾತಯಾಸ ತ್ರಳಿಸಿ.  
36. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ವಿದಕಾತ್ ಅಭ್ಯವಕೆು ಪಿಮಕಖ ಕಯರರ್ಗಳನಕೆ ಪಟ್ಟ ಿಮಯಡಿರಿ. 
37. ಭ್ಯರತ್ದ ಕೆಲ್ವು ಭ್ಯಗಗಳು ಕ್ಡಿಮ ಜನ ಸಯೊಂದಿತೆಯನಕೆ ಹೊೊಂದಿವೆ. ಏಕೆ? 
38. ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಿಕಿಿಯಯಲ್ಲಿ ಸರಕ್ಕಗಳ ಬೆೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಯವರ್ೆ ಉೊಂಟ್ಕ ಮಯಡಕವ ಸೊಂಗತ್ರಗಳಯವುವು?  
39. ಬಳಕೆದಯರರ ಶ್ ೆೇಷರ್ಗೆ ೆಕಯರರ್ಗಳಯವುವು? 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಆರಕ ಅಥವಯ ಎೊಂಟ್ಕ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                   6x3=18  
40. 1919ರ ಭ್ಯರತ್ ಸಕಯಣರ ಕಯಯೆಯಕ ಭ್ಯರತ್ದ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಯರಕ ಬದಲಯವರ್ೆಗಳನಕೆ ತ್ೊಂದಿತ್ಕ. ಹೆೇಗೆ?  

ಅಥವಯ  
ಕಿತ್ೂತರಿನ ರಯಣಿ ಚೆನೆಮಮಳಿಗೆ ಬಿ್ರಟ್ಟಷರ ವಿರಕದಧ ಯಕದಧ ಅನಿವಯಯಣವಯಗಿತ್ಕತ. ಏಕೆ?  

41. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ನಿರಕದೊಾೇಗ ಸಮಸೆಾಯನಕೆ ಹೊೇಗಲಯಡಿಸಲ್ಕ ಕೆೈಗೂೆಳಳಬಹಕದಯದ ಕ್ಿಮಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  
ಅಥವಯ  

ವಿಶೆಸೊಂಸೆೆಯ ಸಯಮಯನಾ ಸಭೆ್ಯ ರಚ್ನೆ ಮತ್ಕತ ಅಧಿಕಯರವನಕೆ ವಿವರಿಸಿ. 
42. ‘ಅಸಪೃಶಾತಯೆಕ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಅಮಯನವಿೇಯ ವಾವಸೆೆರ್ಯಗಿದ’ೆ.ವಿಮಶಿಣಸಿ.  

ಅಥವಯ  
ಸೊಂಘಟ್ಟತ್ ದಕಡಿಮಯ ವಲ್ಯವು ಅಸೊಂಘಟ್ಟತ್ ದಕಡಿಮಯ ವಲ್ಯಕಿೊಂತ್ ಭಿನೆವಯಗಿದ.ೆ ಹೆೇಗೆ? 

43. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಸಕಯಣರಿ ವಲ್ಯದಲ್ಲಿರಕವ ರ್ಯವುದಯದರೂ ಆರಕ ಕ್ಬ್ರಿರ್ ಮತ್ಕತ ಉಕಿುನ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳನಕೆ ಹೆಸರಿಸಿ.  
ಅಥವಯ  

ಪಿವಯಹಗಳು ಉೊಂಟ್ಯಗಕವುದಕೆು ನೆೈಸಗಿಣಕ್ ಕಯರರ್ಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  
44. ಹರ್ದ ವಿಕಯಸದ ಹೊಂತ್ಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  

ಅಥವಯ  
ಭ್ಯರತ್ ಸಕಯಣರವು 2003ರಲ್ಲಿ ಕೊೇಶಿೇಯ ಹೊರ್ೆಗಯರಿಕೆ ಮತ್ಕತ ಮಕೊಂಗಡಪತಿ್ ನಿವಣಹರ್ೆ ಕಯಯೆಯನಕೆ ಜಯರಿಗ ೆತ್ೊಂದಿರಕವ 
ಉದೆೆೇಶವೆೇನಕ?  

45. ಬಾಯೆಂರ್ಕ ನಿವಯಹಿಸನವ ಕಾಯಯಗಳನನು ವಿವರಿಸಿ.  
ಅಥವಯ  

ಆರ್ಥಯಕಾಭಿವೃದಿಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಮಿಯ ಪಾರಮನಖ್ಯತೆಯನನು ವಿವರಿಸಿ.  
V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗೆ ಎೊಂಟ್ರಿೊಂದ ಹತ್ಕತ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         1x4=4  

46. ಭಾರತದ ಸ್ಾವತೆಂತರು ಹೆ ೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಬನಡಕಟನು ವಗಯಗಳ ಬೆಂಡಾಯಗಳನನು ವಿವರಿಸಿ.  
VI. 47. ಭ್ಯರತ್ದ ನಕ್ಷೆಯನಕೆ ಬರೆದಕ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕೆ ಗಕರಕತ್ರಸಿರಿ.                           1+3=4 

A) ದೆಹಲ್ಲ          B) ಚ್ೊಂಬರ್ಲ ನದಿ        C) ಕಯೊಂಡಯಿ 


