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ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕ:ೆ-08 
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. ಲಯರ್ಡಣ ವೆಲೆಿಸಿಿಗೆ ಮರಯಠರ ಆೊಂತ್ರಿಕ್ ವಿಚಯರದಲ್ಲಿ ಪಿವೇೆಶಿಸಲ್ಕ ಅವಕಯಶ ನೇಡಿದ ಸೊಂಗತ್ರ 

ಎ) ಪೆೇಶ್ೆೆ ಬಿ್ರಟ್ಟಷ್ ರೆಸಿಡೆನಿಯ ಮೇಲೆ ದಯಳಿ ಮಯಡಿದನಕ.   
ಬ್ರ) ರಘೂೇಬನಕ ಬಿ್ರಟ್ಟಷರ ಬೆೊಂಬಲ್ ಕೊೇರಿದನಕ.   
ಸಿ) ಮರಯಠರಕ ಬಿ್ರಟ್ಟಷರೊೊಂದಿಗೆ ಸಯಲಯಾಯ್ ಒಪಪೊಂದ ಮಯಡಿಕೊೊಂಡರಕ.   
ಡಿ) ಪೆೇಶ್ೆೆ ಬಿ್ರಟ್ಟಷರ ಸಹಯಯ ರ್ಯಚಿಸಿದನಕ.  

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

3. ಅಮೇರಿಕಯವು ಎರಡನೆೇ ಮಹಯಯಕದಧವನಕೆ ಪಿವೇೆಶಿಸಲ್ಕ ಕಯರರ್ವಯದ ಘಟ್ನೆ  
ಎ) ರಷಯಾದೊೊಂದಿಗಿನ ಶಿೇತ್ಲ್ ಸಮರ   
ಬ್ರ) ಪೊೇಲೆೊಂರ್ಡ ಮೇಲ ೆಜಮಣನಯ ದಯಳಿ   
ಸಿ) ಪರ್ಲಣ ಹಯಬಣರ್ ಮೇಲೆ ಜಪಯನ್ ದಯಳಿ  
ಡಿ) 1930ರ ಮಹಯ ಆರ್ಥಣಕ್ ಕ್ಕಸಿತ್  

4. ಭ್ಯರತ್ ಮತ್ಕತ ಚಿೇನಯ ರಯಷರಗಳ ಸೊಂಬೊಂಧ ಸಕಧಯರರ್ೆಯ ಫಲ್ವಯಗಿ  
ಎ) ಬಿ್ರಕ್ಸಿ ರಯಷರಗಳ ಗಕೊಂಪಕ ರಚ್ನೆಗೊೊಂಡಿದ.ೆ   
ಬ್ರ) ಭ್ಯರತ್-ಚಿೇನಯ ಬಸ್ ರ್ಯತೆ ಿಪಯರಿೊಂಭಗೊೊಂಡಿದ.ೆ  
ಸಿ) 20 ವಷಣಗಳ ದಿೆಪಕ್ಷೇಯ ಒಪಪೊಂದ ಮಯಡಿಕೊಳಳಲಯಗಿದ.ೆ  
ಡಿ) ಪೊಂಚ್ವಯರ್ಷಣಕ್ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಿೇನಯ ಸಹಕ್ರಿಸಕತ್ರತದೆ. 

5. ವಿಶ್ವಕುಟುುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗ ೆಪ್ೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಿನಿರ್ಿಹಿಸುತಿಿರುರ್ ಸುಂಸ್ೆೆ  
ಎ) ದಿ ಆಗಿನೆೈಸ್ೆೇಶ್ನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರರಕನ್ ರ್ುನಿಟಿ    
ಬ್ರ) ವಿಶ್ವಸುಂಸ್ೆೆರ್ ವಾಾಪಾರ ಮತ್ಕತ ವಾಣಿಜ್ಾ ಪ್ರಗತಿ ಸಮಿತಿ   
ಸಿ) ಅುಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇರ್ ಕಾಮಿಿಕ ಸುಂಘ   
ಡಿ) ಆಹಾರ ಮತುಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಸುಂಸ್ೆೆ 

6. ಶಿಕ್ಷರ್ಕ್ಕುರಕವ ಸಯಮಯಜಿಕ್ ನಯಾಯದ ಉದೆೆೇಶಗಳನಕೆ ನಮಮ ಸೊಂವಿಧಯನದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯವ ಭ್ಯಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಯರ್ಬಹಕದಕ.  
ಎ) ಪಿಸಯತವನ ೆಹಯಗೂ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಹಕ್ಕು    
ಬ್ರ) ಪಿಸಯತವನ ೆಹಯಗೂ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಕ್ತ್ಣವಾ   
ಸಿ) ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಕ್ತ್ಣವಾ ಹಯಗೂ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಹಕ್ಕು   
ಡಿ) ಪಿಸಯತವನ ೆಹಯಗೂ ರಯಜಾನೇತ್ರ ನದೆೇಣಶಕ್ ತ್ತ್ೆ 

7. ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ ಕ್ಪಕಪ ಮರ್ಕು ರಚ್ನೆಗ ೆಕಯರರ್ವಯಗಕವುದಕ 
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ಎ) ನದಿಗಳ ಸೊಂಚ್ಯನ ಕಯಯಣ  
ಬ್ರ) ಬಸಯರಿ್ಲ ಶಿಲಗೆಳ ಶಿಥಲ್ಲೇಕ್ರರ್   
ಸಿ) ಸಫಟ್ಟಕ್ ಶಿಲಗೆಳ ಶಿಥಲ್ಲೇಕ್ರರ್   
ಡಿ) ಜೆೈವಿಕ್ ವಸಕತಗಳ ಕೊಳಯಕವಿಕೆ 

8. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗ ೆಸೊಂಭವಿಸಿರಕವ ಬಹಳಷಕಿ ಭೂಕ್ೊಂಪನಗಳಿಗೆ ಪಿಮಕಖ ಕಯರರ್ 
ಎ) ಜಲಯಶಯಗಳ ನೇರಿನ ಭ್ಯರ  
ಬ್ರ) ಅೊಂತ್ಗಕಣಹೆ ಮೇಲಯಾವಣಿಯ ಕ್ಕಸಿತ್  
ಸಿ) ಭೂಫಲ್ಕ್ಗಳ ಚ್ಲ್ನ ೆ  
ಡಿ) ಶಿಲಯಸತರಗಳ ಭೊಂಗ ಮತ್ಕತ ಮಡಿಕೆ 

9. ಹರ್ಕಯಸಕ ಮಯರಕಕ್ಟ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಕ್ತವಯಗಿ ಸಕಯಣರಿ ಭದಿತಗೆಳನಕೆ ಕೇೆೊಂದಿ ಬಯಾೊಂಕ್ಕ ಕೊಳಳಳವ ಮತ್ಕತ ಮಯರಯಟ್ ಮಯಡಕವ 
ಕ್ಿಮವೆೇ  
ಎ) ನಗದಕ ಮೇಸಲ್ಕ ಅನಕಪಯತ್  
ಬ್ರ) ಶ್ಯಸನ ಬದಧ ದಿವಾತ ೆಅನಕಪಯತ್   
ಸಿ) ಮಕಕ್ತ ಮಯರಕಕ್ಟ್ೆಿ ಕಯರ್ಯಣಚ್ರರ್ೆ   
ಡಿ) ಮಯಜಿಣನ್ ಪಿಮಯರ್ದ ಬದಲಯವರ್ೆ 

10. ಜಿಲಯಿ ಗಯಿಹಕ್ರ ವೆೇದಿಕೆಯ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ಸರಿರ್ಯದ ಹೆೇಳಿಕೆ  
ಎ) ಇಪಪತ್ಕತ ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪಯಯಿಗಳಿಗಿೊಂತ್ ಹೆಚಯುಗಿರದ ಗಯಿಹಕ್ರ ದೂರಕಗಳನಕೆ ತೆಗದೆಕಕೊಳಳಳತ್ತದೆ.  
ಬ್ರ) ಕೆೇೊಂದಿ ಸಕಯಣರದಿೊಂದ ನೆೇಮಸಲ್ಪಟ್ಿ ಸರ್ೇಣಚ್ಾ ನಯಾರ್ಯಲ್ಯದ ಒಬಾ ನಯಾರ್ಯಧಿೇಶರ ಅಧಾಕ್ಷತೆಯಿೊಂದ ಕ್ೂಡಿರಕತ್ತದ.ೆ  
ಸಿ) ರಯಜಾದ ಉಚ್ಾನಯಾರ್ಯಲ್ಯದ ನವೃತ್ತ ನಯಾರ್ಯದಿೇಶರಯಗಲ್ಲೇ / ಹಯಲ್ಲ ನಯಾಯದಿೇಶರಯಗಲ್ಲ ಅಧಾಕ್ಷರಯಗಿರಕತಯತರೆ.  
ಡಿ) ಒೊಂದಕ ಕೊೇಟ್ಟ ರೂಪಯಯಿಗಿೊಂತ್ ಹೆಚ್ಕು ಮೌಲ್ಾದಿೊಂದ ಕ್ೂಡಿದೆರ ೆಅೊಂತ್ಹ ದೂರಕಗಳನಕೆ ಇತ್ಾಥಣ ಮಯಡಕತ್ತದ.ೆ  

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒೊಂದೊೊಂದಕ ವಯಕ್ಾದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         14x1=14  
11. ದತ್ಕತ ಮಕ್ುಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಲ್ ಿಪದಧತ್ರಯನಕೆ ವಯಾಖ್ಯಾನಸಿರಿ.  
12. ಮುಂಗಲ ಪಾುಂಡೆರ್ು ಬ್ರರಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ್ುು ಕೊಲಲಲು ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆ ಯಾರ್ುದು?  
13. ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ರಯರ್ಷರೇಯ ಕಯೊಂಗೆಿಸ್ ಎಷಿರಲ್ಲಿ ಸಯಾಪನೆರ್ಯಯಿತ್ಕ?  
14. ಜ್ುನಾಗಢದ ಪ್ರಜಗೆಳು ನ್ವಾಬನ್ ವಿರುದಧ ದುಂಗೆಯೇಳಲು ಕಾರಣವೆೇನ್ು?  
15. ಹೆೈದರಾಬಾದಿನ್ ನಿಜಾಮನ್ು ಭಾರತದ ಒಕೂೂಟ ಸ್ೆೇರಲು ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದನ್ು?  
16. ಭಾರತ-ಚೇನಾ ಸುಂಬುಂಧದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬ್ರೇರುರ್ ಅುಂಶ್ ಯಾರ್ುದು?  
17. ಬಯಲ್ಾವಿವಯಹ ನಷೇೆಧ ಕಯಯೆ-2006ನಕೆ ಉಲ್ಿೊಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹಕದಯದ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಕ?  
18. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಹೆರ್ಕು ಮಕ್ುಳ ಮರರ್ ದರವು ಗೊಂಡಕ ಮಕ್ುಳ ಮರರ್ ದರಕ್ಕುೊಂತ್ ಹೆಚಯುಗಿದೆ. ಏಕೆ?  
19. ಮಯವಿನ ಹೊಯಕಿ ಎೊಂದರೆೇನಕ?  
20. ದಾಮೇದರ ನ್ದಿರ್ನ್ುು ‘ಬುಂಗಾಳದ ದುಖಃಕಾರಿ ನ್ದಿ’ ಎುಂದು ಕರೆರ್ುತ್ಾಿರ.ೆ ಏಕೆ?  
21. ಜ್ನ್ಸ್ಾುಂದರತ್ೆ ಎುಂದರೆೇನ್ು?  
22. 1951-1991ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸೊಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವೆಣಿಗೆ ದರವು ತ್ೆರಿತ್ವಯಗಿತ್ಕತ. ಏಕೆ?  
23. ವಿಕೆೇೊಂದಿಿೇಕ್ರರ್ ಎೊಂದರೆೇನಕ?  
24. ಗಯಿಹಕ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಥಣ ತ್ರಳಿಸಿ.  

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿೊಂದ ನಯಲ್ಕು ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                    15x2=30  
25. ರಯಬರ್ಟಣ ಕೆಿೈವ್ ಪಯಸಿಿ ಕ್ದನದಲ್ಲಿ ಬೊಂಗಯಳದ ನವಯಬನ ವಿರಕದಧ ಹೆೇಗೆ ಜಯಗಳಿಸಿದನಕ?  
26. 4ನೆೇ ಆೊಂಗೊೇಿ-ಮೈಸೂರಕ ಯಕದಧವು ಬಿ್ರಟ್ಟಷರನಕೆ ಮೈಸೂರಕ ಪಯೊಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ ಭದಿಗೊಳಿಸಿತ್ಕ. ವಿಮಶಿಣಸಿ.  
27. ಆಯಣ ಸಮಯಜವು ಪಿತ್ರಪಯದಿಸಿದ ಸಕಧಯರರ್ೆಗಳಳ ರ್ಯವುವು? 

ಅಥವಯ 
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ಪಯಥಿಣನಯ ಸಮಯಜದ ಸಕಧಯರರ್ೆಗಳಳ ರ್ಯವುವು?  
28. 1857ರ ದುಂಗೆರ್ು ಉುಂಟು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳೇೆನ್ು?  
29. ರಷ್ಾಾದಲ್ಲಲ ಝಾರ  ಶಾಹಿರ್ನ್ುು ‘ರಾಷ್ಟ್ರೇರ್ತೆ್ರ್ ಜೆೈಲು’ ಎುಂದು ಕರೆರ್ಲಾಗುತಿಿತುಿ ಏಕೆ?  
30. ಭಾರತರ್ು ಒುಂದು ಪ್ರಭಾರ್ಶಾಲ್ಲ ರಾಷ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಾ ಪ್ಡೆದಿರಲು ಕಾರಣವೆೇನ್ು?  
31. “ಪ್ರಸಪರ ನಿಶ್ಚಿತ ನಾಶ್”ದ ವಿರುದಧ ಭಾರತರ್ು ಹೆೇಗೆ ಹೊೇರಾಡುತಿದಿೆ?  
32. ಕ್ನಯಣಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ ಚ್ಳಳವಳಿಯ ಪಿಮಕಖ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳಯವುವು?  
33. ಅೊಂಡಮಯನ-ನಕೊೇಬಯರ್ ದಿೆೇಪಗಳಳ ಮತ್ಕತ ಲ್ಕ್ಷದಿೆೇಪಗಳ ನಡಕವಿನ ವಾತಯಾಸಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ  
34. ಮಯಾೊಂಗೊಿೇವ್ ಕಯಡಕಗಳಳ ಪವಣತ್ ಕಯಡಕಗಳಿೊಂತ್ ಭಿನೆವಯಗಿವ.ೆ ಹೆೇಗೆ?  
35. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ರ್ಯವುದೆೇ ಪಿದೆೇಶದ ಬೆಳಯೆಿಡಕವ ಮಯದರಿಯಕ ಕಯಲ್ದಿೊಂದ ಕಯಲ್ಕೆು ಬದಲಯಗಕತ್ತದೆ. ಏಕೆ?  
36. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಜಲ್ವಿದಕಾಚ್ಾಕ್ಕತ ಉತಯಪದನಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಅತಯಾವಶಾಕ್ ಏಕೆ?  
37. ಸಕವರ್ಣ ಚ್ತ್ಕಷೊುೇನ ಯೇಜನೆಯ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ಸೊಂಕ್ಷಪತವಯಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.  
38. ರಾಷ್ಟ್ರೇರ್ ರ್ರಮಾನ್ದ ಮೂಲಕ ಅಭಿರ್ೃದಿಧರ್ನ್ುು ಅಳರೆ್ುರ್ುದು ಸಮುಂಜ್ಸರ್ಲಲ. ಹೆೇಗೆ?  
39. ‘ಜಾಗತಿೇಕರಣ ದೆೇಶ್ಗಳ ನ್ಡುವ ೆಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮತುಿ ರಾಜ್ಕೇರ್ ಸ್ಾಮರಸಾರ್ನ್ುು ಹೆಚಿಸುತಿದೆ.’ ಈ ಹೆೇಳಿಕೆರ್ನ್ುು ಸಮರ್ಥಿಸಿ 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಆರಕ ಅಥವಯ ಎೊಂಟ್ಕ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                   6x3=18  
40. 1935ರ ಭ್ಯರತ್ ಸಕಯಣರ ಕಯಯೆಯಕ ಭ್ಯರತ್ದ ಆಡಳಿತ್ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಯರಕ ಬದಲಯವರ್ೆಗೆ ಕಯರರ್ವಯಯಿತ್ಕ. ಹೆೇಗೆ?  

ಅಥವಯ  
ಕೊಪಪಳದ ವಿೇರಪಪನಕ ಬಿ್ರಟ್ಟಷರ ವಿರಕದಧ ಹೆೇಗೆ ಹೊೇರಯಡಿದನಕ?  

41. ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಜಾಲದಲ್ಲಲ ಸ್ೆೇರಿಕೊುಂಡಿರುರ್ ಅುಂಶ್ಗಳಯವುವು?  
ಅಥವಯ  

ವಿಶೆಸೊಂಸೆಾಯ ರ್ಯವುದಯದರೂ ಆರಕ ಸೆೇವಯಸೊಂಸೆಾಗಳನಕೆ ಹಸೆರಿಸಿ.  
42. ಸಯೆತ್ೊಂತಯಿಯನೊಂತ್ರ ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಅಸಪೃಶಾತಯೆ ಆಚ್ರರ್ೆಯನಕೆ ಹೊೇಗಲಯಡಿಸಲ್ಕ ಸಯಕ್ಷಕಿ ಶಿಮಸಲಯಗಿದೆ ಎೊಂದಕ ಹೇೆಗೆ 

ಹೆೇಳಳವಿರಿ?  
ಅಥವಯ  

ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಎಲಯಿ ರೊಂಗಗಳಲ್ಲಯಿೂ ದಕಡಿಮಯ ತಯರತ್ಮಾ ಕ್ೊಂಡಕ ಬರಕತ್ತದೆೊಂದಕ ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳಳವಿರಿ?  
43. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳಳ ದೆೇಶ್ಯದಾೊಂತ್ ಹೊಂಚಿಕೆರ್ಯಗದೆೇ ಕೆಲ್ವೇೆ ಪಿದೆೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಕೇೆೊಂದಿಿೇಕ್ೃತ್ಗೊೊಂಡಿವೆ. ಏಕೆ?  

ಅಥವಯ  
ಭೂಕ್ೊಂಪನದ ಪರಿರ್ಯಮಗಳ ತ್ರೇವಿತಯೆನಕೆ ಕ್ಡಿಮಗೊಳಿಸಲ್ಕ ಕೆೈಗೂೆಳಳಬಹಕದಯದ ಮಯಗೊೇಣಪಯಯಗಳೇೆನಕ? 

44. ದೆೇಶದ ಆರ್ಥಣಕಯಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ಬಯಾೊಂಕ್ಕಗಳ ಪಯಮಿಕಖಾತೆಯನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  
ಅಥವಯ  

ಕೆೇೊಂದಿ ಸಕಯಣರದ ತೆರಿಗಯೆೇತ್ರ ವರಮಯನದ ಮೂಲ್ಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ. 
45. ಬಾಾೊಂಕ್ಸ ಖ್ಯತ್ೆ ತ್ೆರೆರ್ುರ್ುದರಿುಂದ ಆಗುರ್ ಅನ್ುಕೂಲಗಳಾರ್ುರ್ು?  

ಅಥವಯ  
ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಉದಾಮಿಗಳ ಸವರ್ುಂ ಉದೊಾೇಗ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ್ ನೆರರ್ು ನಿೇಡುತಿರಿುರ್ ಸುಂಸ್ೆೆಗಳನ್ುು ಹೆಸರಿಸಿ.  

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗೆ ಎೊಂಟ್ರಿೊಂದ ಹತ್ಕತ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         1x4=4  
46. ಸ್ಾವತುಂತರಯ ಹೊೇರಾಟದಲ್ಲಲ ಗಾುಂಧಿೇಜಿರ್ರ್ರ ಪಾತರರ್ನ್ುು ವಿರ್ರಿಸಿರಿ.  

VI. 47. ಭ್ಯರತ್ದ ನಕ್ಷೆಯನಕೆ ಬರೆದಕ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕೆ ಗಕರಕತ್ರಸಿರಿ.                           1+3=4 
A) 𝟐𝟑 𝟏

𝟐
 0ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಯೊಂಶ     B) ಪೊಂಪಸಯಗರ     C) ಕ್ಲ್ುತ್ತ 

 
 


