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ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕ:ೆ-09 
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. 2ನೆೇ ಆೊಂಗೊಿೇ ಮರಯಠ ಯಕದಧಕೆು ಪಿಮಕಖ ಕಯರರ್ವೆೊಂದರೆ  

ಎ) ಪೆೇಶ್ೆೆ ಹಕದೆಧಗಯಗಿ ಮರಯಠರಲ್ಲಿ ಪಯರಿೊಂಭವಯದ ಆೊಂತ್ರಿಕ್ ಜಗಳ.   
ಬಿ) ಪೆೇಶ್ೆೆ 2ನೆೇ ಬಯಜಿರಯಯನಕ ಸಹಯಯಕ್ ಸೆೈನಾಪದಧತ್ರಯನಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊೊಂಡದಕು.   
ಸಿ) ಮರಯಠ ಮನೆತ್ನಗಳ ನಯಯಕ್ರ ನಡಕವಿನ ಸೊಂಘಷಣ.   
ಡಿ) ಬಿಿಟ್ಟಷ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಪೆೇಶ್ೆೆಯ ದಯಳಿ.  

2. ಹೆೈದರಯಲ್ಲಯಕ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪವಿರ್ಣಮಯನಕೆು ಬರಲ್ಕ ಸಹಕಯರಿರ್ಯದ ಘಟನೆಗಳು  
ಎ) ಬಿಿಟ್ಟಷರೊೊಂದಿಗಿನ ಆೊಂಗೊಿೇ-ಮೈಸೂರಕ ಯಕದಧಗಳು  
ಬಿ) ದೆೇವನಹಳಿಿ ಮತ್ಕತ ಆಕಯಣಟ್ ಮೇಲ್ಲನ ಸೆೈನ್ಸಕ್ ಕಯರ್ಯಣಚ್ರಣೆ   
ಸಿ) ತ್ರರಕವಯೊಂಕ್ೂರಕ ಮತ್ಕತ ತ್ೊಂಜಯವೂರಿನ ರಯಜಕೇಯ ಸನ್ಸೆವೆೇಶಗಳು   
ಡಿ) ಮರಯಠ ಮತ್ಕತ ಹೆೈದರಯಬಯದಿನ ನ್ಸಜಯಮನೊೊಂದಿಗಿನ ಹೆೈದರಯಲ್ಲಯ ಸೆೆೇಹ  

3. ಸಯೆಮಿ ದರ್ಯನೊಂದ ಸರಸೆತ್ರಯವರಕ ಪಯರಿೊಂಭಿಸಿದ ಶಕದಿಧ ಚ್ಳುವಳಿಯ ಪಿಮಕಖ ಉದೆುೇಶವೆೊಂದರೆ  
ಎ) ಇಸಯಿೊಂ ಮತ್ಕತ ಕೈೆಸತ ರ್ಮಣಕೆು ಮತಯೊಂತ್ರಗೊೊಂಡವರನಕೆ ಪಕನಃ ಹೊಂದೂ ರ್ಮಣಕುೆ ಸೆೇರಿಸಿಕೂೆಳುಿವುದಕ.   
ಬಿ) ಇಸಯಿೊಂ ಮತ್ಕತ ಕೆೈಸತ ರ್ಮಿೇಣಯರನಕೆ ಹೊಂದೂ ರ್ಮಣಕೆು ಮತಯೊಂತ್ರ ಮಯಡಕವುದಕ.  
ಸಿ) ಹೊಂದೂಗಳು ಇಸಯಿೊಂ ಮತ್ಕತ ಕೆೈಸತ ರ್ಮಣಕೆು ಮತಯೊಂತ್ರಗೊಳುಿವುದನಕೆ ತ್ಡಯೆಕವುದಕ.   
ಡಿ) ಭ್ಯರತ್ರೇಯರಿಗೆ ಪೂಜಾವೆನ್ಸಸಿದ ಗೊೇವುಗಳ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆ ಮಯಡಕವುದಕ.  

4. ಕೊೇಮಕವಯದದ ನ್ಸವಯರಣಯ ಕ್ಮಿಗಳಲೊಿೊಂದಕ 
ಎ) ಏಕ್ರೂಪದ ನಯಗರಿಕ್ ಸೊಂಹತೆಯನಕೆ ಜಯರಿಗೊಳಿಸವುದಕ.   
ಬಿ) ಸಕಯಣರಿ ಕ್ಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟ್ಟವಿ ಅಳವಡಿಸಕವುದಕ.   
ಸಿ) ಕೌಶಲ್ಾ ಆಧಯರಿತ್ ಗಕರ್ಮಟಿದ ಶಿಕ್ಷರ್ ನ್ಸೇಡಕವುದಕ.   
ಡಿ) ವಿಶೆೇಷ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದ ಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸನವುದನ. 

5. ಭ್ಯರತ್ ಮತ್ಕತ ರಷ್ಯಾ ದೆೇಶಗಳ ನಡಕವಿನ ಸಕಮರ್ಕರ ಬಯೊಂರ್ವಾಕೆು ಧೊಾೇತ್ಕ್ವಯಗಿರಕವುದಕ.  
ಎ) ದೊಡಡಮಟಿದ ವಯಾಪಯರ ಮತ್ಕತ ವಯಣಿಜಾ ಸೊಂಬೊಂರ್  
ಬಿ) ಭ್ಯರತ್ಕೆು ಭದಿತಯ ಸಮಿತ್ರಯಲ್ಲಿ ಖಯಯೊಂ ಸದಸಾತ್ೆದ ಪಿತ್ರಪಯದನೆ  
ಸಿ) ಭಯೇತಯಿದನಯೆ ನ್ಸವಯರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ಯರತ್ಕೆು ಸಹಯಯ  
ಡಿ) ಎರಡಕ ದೆೇಶಗಳ ನಡಕವಿನ ಸಯೊಂಸೃತ್ರ ಮತ್ಕತ ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸಯಮಾತೆ 

6. 1976ರಲ್ಲಿ ಅಸಿೃಶ್ಯತಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿದನೆಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ  
ಎ) ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಯ್ದೆ   
ಬಿ) ನಾಗರಿೇಕ ಹಕನುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ   
ಸಿ) ಅಸಿೃಶ್ಯತಾ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾಯ್ದೆ   
ಡಿ) ನಾಗರಿೇಕರ ಸಮಾನ್ ಹಕನು ಕಾಯ್ದೆ  

7. ಸಿೊಂರ್ೂ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳ ಗಕೊಂಪಕ  
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ಎ) ಝೇಲ್ೊಂ, ಚೇನಯಬ್, ಬಿರ್ಯಸ್. ರಯವಿ ಮತ್ಕತ ಸಟೆೇಿಜ್   
ಬಿ) ಯಮಕನ,  ಘಾಗ,ಿ ಗೊಂಡಕ್,  ರಯಮಗೊಂಗ,  ಗೊೇಮತ್ರ   
ಸಿ) ಭಿೇಮ, ತ್ಕೊಂಗಭದಿ, ಕೊರ್ಯೆ, ಘಟಪಭಿ & ಮಲ್ಪಿಭ   
ಡಿ) ಹೆೇಮಯವತ್ರ, ಶಿೊಂಶ್ಯ, ಕ್ಬಿನ್ಸ, ಅಕಯಣವತ್ರ, ಲ್ಕ್ಷಮರ್ತ್ರೇಥಣ 

8. ಭ್ಯರತ್ದ ಪಿಥಮ ರೆೈಲ್ಕ ಮಯಗಣವು 1853ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯವ ಸಥಳಗಳ ನಡಕವೆ ನ್ಸಮಯಣರ್ಗೊೊಂಡಿತ್ಕ.  
ಎ) ಕೊಲ್ುತ್ ಮತ್ಕತ ರಯಣಿಗೊಂಜ್  
ಬಿ) ಬಯೊಂಬ ೆಮತ್ಕತ ಥಯಣೆ   
ಸಿ) ಮದಯಿಸ್ ಮತ್ಕತ ಅಕೊಣನಯಮ್   
ಡಿ) ಬೆೊಂಗಳ ರಕ ಮತ್ಕತ ಮೈಸೂರಕ 

9. ಆಯವಾಯ ಕೊರತೆಯ ಸರಿರ್ಯದ ಸೂತ್ ಿ 
ಎ) ಕ್ೊಂದಯಯ ವರಮಯನ - ಒಟಕಿ ವೆಚ್ು  
ಬಿ) ರೆವನೆಕಾ ಖಯತಯೆ ವರಮಯನ-ರೆವನೊಾ ಖಯತಯೆ ವೆಚ್ು     
ಸಿ) ವಿತ್ರತೇಯ ಕೊರತ ೆ- ಬಡಿಡಪಯವತ್ರ   
ಡಿ) ಒಟಕಿ ವರಮಯನ - ಒಟಕಿ ವೆಚ್ು 

10. ಜಯಗತ್ರೇಕ್ರರ್ವು ಕಯನೂನಕ ಬಯಹರ ವಲ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಕಯರರ್ವಯಗಕತ್ತದೆ. ಏಕೆೊಂದರೆ ಜಯಗತ್ರೇಕ್ರರ್ದಿೊಂದ  
ಎ) ದೆೇಶಗಳ ನಡಕವೆ ವಲ್ಸೆ ಹೂೆೇಗಕವುದಕ ಹೆಚ್ಯುಗಕತ್ತದೆ.  
ಬಿ) ದೆೇಶಗಳ ನಡಕವೆ ವಲ್ಸೆ ಹೂೆೇಗಕವುದಕ ಕ್ಡಿಮರ್ಯಗಕತ್ತದೆ.  
ಸಿ) ಅೊಂತ್ರರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಯನೂನಕಗಳು ಕ್ಠಿರ್ಗೊಳುಿತ್ತವ.ೆ  
ಡಿ) ಮಯನವನ ಚ್ಲ್ನೆಗೆ ನ್ಸಬಣೊಂರ್ಗಳನಕೆ ವಿಧಿಸಲಯಗಕತ್ತದ.ೆ 

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒೊಂದೊೊಂದಕ ವಯಕ್ಾದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         14x1=14  
11. ಲಯರ್ಡಣ ವೆಲೆಿಸಿಿಯ ಸಹಯಯಕ್ ಸೆೈನಾ ಪದಧತ್ರಯಕ ಯಶಸಿೆರ್ಯದರೂ ಆತ್ನಕ ತ್ರೇವಿ ಟ್ಟೇಕೆ ಗಕರಿರ್ಯದನಕ. ಏಕೆ?  
12. 1892ರ ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ಪರಿಷತ್ ಕಯಯುಯಕ ಭ್ಯರತ್ರೇಯರಿಗಿದು ಶ್ಯಸನ ಸಭೆ್ಗಳ ಪಯತಿ್ರನ್ಸರ್ಾವನಕೆ ಮತ್ತಷಕಿ ವಿಸತರಿಸಿತ್ಕ. ಏಕೆ?  
13. ಡಿರೇೆಜಿಯೇ ಸೊಂಪಿದಯಯವಯದಿಗಳ ಆಕೊೇಿಶಕುೆ ಗಕರಿರ್ಯಗಲ್ಕ ಕಯರರ್ವೆೇನಕ?  
14. ಬಿಿಟ್ಟಷರ ನಯಾಯದಯನವು ಪಕ್ಷಪಯತ್ದಿೊಂದ ಕ್ೂಡಿತೆತೊಂದಕ ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳುವಿರಿ?  
15. ಜಗತಿನಿ್ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಕಾಯೂವಯಯಹದಲೆಿೇ ಅತ್ಯಂತ್ ವಿಶಿಷಠ ಪರಯೇಗ ಯಾವುದನ?  
16. ಭ್ಯರತ್ದ ವಿದೆೇಶ್ಯೊಂಗ ನ್ಸೇತ್ರ ನ್ಸರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಂವಿಧಯನದ 51ನೆೇ ವಿಧಿಯಕ ಮಹತ್ೆದಯುಗಿದ.ೆ ಏಕೆ?  
17. ದೆಮಂಬಿ ಎಂದರೆೇನ್ನ?  
18. 1923ರ ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ಕಯಮಿಣಕ್ ಕಯಯುಯಕ ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ಕಯಮಿಣಕ್ರ ಹತಯಸಕತ ಕಯಪಯಡಕವಲ್ಲಿ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಪಿಮಕಖವಯದಕದಕ. 

ಹೆೇಗೆ?   
19. ಮಣಿಿನ ಸವೆತ್ವು ಕ್ೃಷ್ಟ್ಯ ಉತಯಿದನಯ ಸಯಮಥಾಣವನಕೆ ಕ್ಡಿಮಗೊಳಿಸಕತ್ತದೆ. ಹೆೇಗೆ? 
20. ಉಷಿವಲ್ಯದ ಎಲೆ ಉದಕರಿಸಕವ ಕಯಡಕಗಳನಕೆ ಮಯನೂಿನ್ ಕಯಡಕಗಳು ಎೊಂತ್ಲ್ೂ ಕ್ರೆಯಕತಯತರೆ. ಏಕೆ?  
21. ಜಯಗತ್ರಕ್ ಸಯಥನ ನ್ಸಧಯಣರ ವಾವಸೆಥ ಎೊಂದರೆೇನಕ?  
22. ಮಕೊಂಬಯಿ ‘ಭ್ಯರತ್ದ ಕಯಟನೊಪೊಲ್ಲೇಸ್’ ಎೊಂದಕ ಪಸಿಿದಿಧ ಪಡಯೆಲ್ಕ ಕಯರರ್ವೆೇನಕ? 
23. ಗಾರಮಿೇಣ ಪರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲ ಿನ್ರೆೇಗಾ ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತ್ಂದಿರನವುದನರ ಉದೆೆೇಶ್ವೆೇನ್ನ?  
24. ಜಯಗತ್ರೇಕ್ರರ್ವು ಮಕಕ್ತ ವಯಾಪಯರ ವಲ್ಯವನಕೆ ಸೃಷ್ಟ್ಿಸಕತ್ತದೆ. ಹೇೆಗೆ?  

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿೊಂದ ನಯಲ್ಕು ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                    15x2=30  
25. ಕಯನಯಣಟ್ಟಕ್ ಯಕದಧಗಳ ಪರಿಣಯಮಗಳೇೆನಕ? 
26. 1857ರ ದೊಂಗೆಯ ವಿಫಲ್ತೆಗೆ ಕಯರರ್ಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.   
27. ಅಸಹಕಯರ ಚ್ಳುವಳಿಯಕ ವಿಫಲ್ವಯದರೂ ಅದಕ ಗೊಂಭಿೇರ ಪರಿಣಯಮಗಳನಕೆ ಸೃಷ್ಟ್ಿಸಿತೊೆಂದಕ ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳುವಿರಿ?  
28. ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಾಾನ್ ಭಾರತ್ ಒಕಮುಟದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೇನ್ಗಮೆಂಡದನೆ ಹೆೇಗೆ? 
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29. ಅವಮಾನ್ಕಾರಿ ವಸ್ೆೈೂಲ್ಸ್ ಒಪಪಂದವೆೇ ಎರಡನೆೇ ರ್ಹಾಯನದಧಕೆು ಕಾರಣವಾಯಿತ್ನ ಹೆೇಗೆ?  
ಅಥವಯ  

“ನಾಜಿ ಸಿದಾಧಂತ್ವು ಜರ್ೂನಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿತ್ನ” ಹೆೇಗೆ?  
30. ಅಲ್ಲಪ ಿನಿೇತಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪಿವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ.  
31. ಮಯನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೆಸೊಂಸೆಥಯ ಪಯತಿ್ವನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  
32. ಬಯಲ್ಾವಿವಯಹದ ನ್ಸಯೊಂತ್ಿರ್ಕುರಕವ ಮಯಗೊೇಣಪಯಯಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  
33. ಡಮನ್ ಎಂದರೆೇನ್ನ? ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಮಡಿ. 
34. ಚ್ಳಿಗಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಭ್ಯರತ್ದ ಹವಯಗಕರ್ದ ಪರಿಸಿಥಯನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  
35. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ತೊೇಟಗಯರಿಕೆಯಕ ಮಹತ್ೆದ ಪಯತಿ್ವಹಸಕತ್ತದೆ. ಹೆೇಗೆ?  
36. ‘ಭ್ಯರತ್ದೊಂತ್ಹ ದೆೇಶಕುೆ ಅಸೊಂಪದಿಯಯಿಕ್ ಶಕತ ಸೊಂಪನೂೂಲ್ಗಳು ಅತ್ಾಗತ್ಾ.’ ಸಮರ್ಥಣಸಿ.  
37. ಭ್ಯರತ್ದ ಜನಸೊಂಖೆಾಯ ಹೊಂಚಕೆಯನಕೆ ನ್ಸಯೊಂತ್ರಿಸಕವ ಪಿಮಕಖ ಅೊಂಶಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ  
38. ತ್ಲಾದಾಯವು ಅಭಿವೃದಿಧಯ ನೆೈಜ ಮಾಪಕ ಆಗಲಾರದನ. ಏಕೆ?  
39. ಜಿಲಯಿ ಗಯಿಹಕ್ರ ವೆೇದಿಕೆಯ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ತ್ರಳಿಸಿ. 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಆರಕ ಅಥವಯ ಎೊಂಟಕ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                   6x3=18  
40. 1773ರ ರೆಗಕಾಲೆೇಟ್ಟೊಂಗ್ ಕಯಯುಯ ಪಿಮಕಖ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  

ಅಥವಯ  
ಬಿಿಟ್ಟಷರ ವಿರಕದಧ ನಡದೆ ಕತ್ೂತರಿನ ಬೊಂಡಯಯವನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  

41. ಉಗರಗಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಪೆರೇರೆೇಪಿಸನವ ಅಂಶ್ಗಳಾವುವು?  
ಅಥವಯ  

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ೆಾಯ ಉದೆೆೇಶ್ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಿರಿ.  
42.  ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸತರ ವಿನಯಾಸದ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  

ಅಥವಯ  
ಸೊಂಘಟ್ಟತ್ ಮತ್ಕತ ಅಸೊಂಘಟ್ಟತ್ ವಲ್ಯಗಳ ದಕಡಿಮಗಯರರ ನಡಕವಿನ ವಾತಯಾಸವನಕೆ ವಿವರಿಸಿ 

43. ಭ್ಯರತ್ದ ಆರ್ಥಣಕಯಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳು ಮಹತ್ೆದ ಪಯತಿ್ವನಕೆ ವಹಸಕತ್ತವೆ. ಏಕೆ?  
ಅಥವಯ  

ಪಿವಯಹದಿೊಂದ ಉೊಂಟಯಗಕವ ಪರಿಣಯಮಗಳೇೆನಕ? 
44. ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ರಿಜರ್ವಣ ಬಯಾೊಂಕ್ನಕೆ ಬಯಾೊಂಕ್ಕಗಳ ಬಯಾೊಂಕ್ಕ ಎೊಂದಕ ಕ್ರೆಯಕತಯತರ.ೆ ಏಕೆ?  

ಅಥವಯ  
ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಸಯವಣಜನ್ಸಕ್ ವೆಚ್ುದ ಏರಿಕೆಗ ೆಕಯರರ್ವೆೇನಕ? 

45. ಬಯಾೊಂಕ್ ಖಯತಯೆನಕೆ ತೆರಯೆಕವ ವಿಧಯನವನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  
ಅಥವಯ  

ಉದಯರ್ಗಾರಿಕೆಯ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ  
V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗೆ ಎೊಂಟರಿೊಂದ ಹತ್ಕತ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         1x4=4  

46. ಭ್ಯರತ್ದ ಸಯೆತ್ೊಂತ್ಿಯ ಹೊೇರಯಟದಲ್ಲಿ ಮೊಂದಗಯಮಿಗಳ ಪಯತಿ್ವನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  
VI. 47. ಭ್ಯರತ್ದ ನಕ್ಷೆಯನಕೆ ಬರೆದಕ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕೆ ಗಕರಕತ್ರಸಿರಿ.                           1+3=4 

A) 𝟖𝟐 𝟏

𝟐
 0ಪೂವಣ ರೆೇಖಯೊಂಶ   B) ಗೊೇವಿೊಂದ ಸಯಗರ    C) ಪಯರಯದಿೇಪ 

 
 


