ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಮಾದರಿ ಪರಶ್ೆೆ ಪತ್ರರಕೆ (೨೦೨೧-೨೨)
ವಿಷಯ ಸಂಕೆೇತ: ೩೬

ವಿಷಯ-ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಮಯ: ೩ ಗಂಟೆ ೧೫ ನಿಮಿಷಗಳು

ಗರಿಷಠ ಅಂಕಗಳು:70

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು:

i) ಈ ಪರಶ್ೆೆಪತ್ರರಕೆಯು ಭಾಗ-ಎ,ಬಿ,ಸಿ ಮತುು ಡಿ ಗಳನ್ುೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾಗ-ಡಿ ಯು ವಿಭಾಗ-I ಮತುು ವಿಭಾಗ-II ಇರುತುದೆ.
ii) ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳೂ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿರುತುವೆ.

iii) ಅಗತಯವಿದೆೆಡ್ೆ ಭಾಗಗಳನ್ುೆ ಗುರುತ್ರಸಿದ ಚಿತರಗಳನ್ುೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ. ಭಾಗಗಳನ್ುೆ ಗುರುತ್ರಸದ ಚಿತರಗಳಿಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ುೆ

ನಿೇಡಲಾಗುರ್ುದಿಲ್ಲ
ಭಾಗ-ಎ
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ತ್ಲಾ ಒಂದತ ಪ್ದ ಅಥವಾ ಒಂದತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿ:
(10x1=10)
೧. ಸೊೊಬೆೈಲಾಂತಸ್ಕುಂತ್ರಯಾನ್ದ ಅನ್ನ್ಯ ಸಂತಾನೊೇತಾಾದನಾ ರ್ತವನೆಯನ್ುೆ ತ್ರಳಿಸಿ.
೨. ರ್ಂಶವಾಹಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ೆವಾಗಿರುರ್ ಪರಾಗರ್ನ್ುೆ ಶಲಾಕಾಗರಕೆ ತರುರ್ ಪರಾಗಸಾಶವದ ವಿಧರ್ನ್ುೆ ಹೆಸರಿಸಿ.
೩. ತಂತುರೂಪಕ ಪರಿಕರದ ಕಾಯವರ್ನ್ುೆ ತ್ರಳಿಸಿ.
೪. ಔಷದ-ಲೆೇಪನ್ರಹಿತ ಐ.ಯು.ಡಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ುೆ ನಿೇಡಿ.
೫. ಮಂಡಲ್ನ್ ಅನ್ುರ್ಂಶಿೇಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ಪರಬಲ್ತೆ”ಯ ಅರ್ವರ್ನ್ುೆ ತ್ರಳಿಸಿ.
೬. ಹಿೇಮೇಗೊಲೇಬಿನಿೆನ್ ಯಾರ್ುದಾದರೊಂದು ಎಳೆಯ ಸಂಶ್ೆಲೇಷಣೆಯ ದರರ್ು ಕಡಿಮಯಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುರ್ ಕಾಯರ್ಣವತಂತು
ಸಂಲ್ಗಿೆತ ಅಪಸಾಮಯತೆಯು ಯಾರ್ುದು?
೭. ಅರ್.ಎನ್.ಎ ಮತುು ಡಿ.ಎನ್.ಎಗಳೆರಡರಲ್ೂಲ ಇರುರ್ ಪಿರಮಿಡಿನ್್ಅನ್ುೆ ಹೆಸರಿಸಿ.
೮. ಶಸರಕ್ರಯೆ
ರ ಗೊಳಗಾಗಿರುರ್ ರೊೇಗಿಯನ್ುೆ ಅತಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿದಾರಜನ್ಕ ಮತುು ನೊೇರ್ು ನಿವಾರಕದಿಂದ
ಉಪಚರಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಇದನ್ುೆ ಹೆಸರಿಸಿ.
೯. ನ್ರ್ಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲ್ು ಅತಾಯರ್ಶಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದೆಲ್ಲಲ ಇದು ಹೆೇಗೆ ರೊೇಗ
ನಿರೊೇಧಕತೆಯನ್ುೆ ನಿೇಡುತುದೆ?
೧೦. ಜೆೈವಿಕ ಗೊಬಬರವಾಗಿ ಅಜೊೇಸಿಾರಿಲ್ಂ ರ್ಹಿಸುರ್ ಪಾತರರ್ನ್ುೆ ತ್ರಳಿಸಿ.
೧೧. ರಕು-ಕೊಲೆಸೆರಾಲ್ಕಡಿಮಗೊಳಿಸುರ್ ಜೆೈವಿಕ ಕ್ರರಯಾಶಿೇಲ್ಕವಾಗಿ ಸಾೆಟಿನ್್ಗಳು ನ್ಮಮ ದೆೇಹದಲ್ಲಲ ಹೆೇಗೆ ಕಾಯವ
ನಿರ್ವಹಿಸುತುವೆ?
೧೨. ಜೆಲ್ವಿದುಯತಸರಣದಲ್ಲಲ ಮಾತೃಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಾಡುರ್ ಅಗರೊೇಸ್ನ್ ಮೂಲ್ರ್ು ಯಾರ್ುದು?
೧೩. ಪರತ್ರಜನ್ಕ-ಪರತ್ರಕಾಯ ತತವರ್ನಾೆಧರಿಸಿದ ಅಣಿವಕ ರೊೇಗನಿದಾನ್ದಲ್ಲಲ ಬಳಸುರ್ ತಾಂತ್ರರಕತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿೇಡಿ.
೧೪. “ಭಾರತರ್ು ೧೦೦೦ ಕೂೆ ಅಧಿಕ ಮಾವಿನ್ ತಳಿಗಳನ್ುೆ ಹೊಂದಿದೆ”.್ಇದು ಯಾರ್ ವೆೈವಿಧಯತಾ ಸುರರ್ನ್ುೆ ಪರತ್ರನಿಧಿಸುತುದೆ?
೧೫. “ಸಾಾನಿೇಯತೆ”್ಯನ್ುೆ ವಾಯಖಾಯನಿಸಿ.
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ಭಾಗ-ಬಿ
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಐದತ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆೆಡೆ ಪ್ರತಿಯಂದಕ್ೂೂ ತ್ಲಾ ೩-೫ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿ:
(5x2=10)
೧೬. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಸಸಯಗಳಲ್ಲಲನ್ ಕಾಯಿಕ ಸಂತಾನೊೇತಾಾದಕಗಳನ್ುೆ ಹೆಸರಿಸಿ:
i) ಆಲ್ೂಗೆಡ್ಾೆ ii) ಗಂಟೆಹೂರ್ು ಜೊಂಡು (Water hyacinth)

೧೭. ಲ್ಲಂಗಾಣು ಸಮಿಮಲ್ನ್ ಮತುು ತ್ರರರ್ಳಿ ಸಂಯೇಗದ ನ್ಡುವಿನ್ ರ್ಯತಾಯಸರ್ನ್ುೆ ತ್ರಳಿಸಿ.
೧೮. ಜಿ ಎನ್್ಆರ್್ಹೆಚ್ಮತುು ಎಲ ಹೆಚ್ಗಳು ವಿೇಯಾವಣುಜನ್ನ್ ಪರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಲ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಅತಾಯರ್ಶಯಕವಾಗಿರುತುವೆ.
ಇರ್ುಗಳಲ್ಲಲ ಪರತ್ರಯಂದಕೂೆ ತಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣರ್ನ್ುೆ ನಿೇಡುರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಇದನ್ುೆ ಸಮರ್ಥವಸಿ.
೧೯. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ರ್ುಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿೇಡಿ:
i) ಸಹಪರಬಲ್ತೆಯ ರ್ಯಕುರೂಪ ನ್ಮೂನೆ

ii) XO ವಿಧದ ಲ್ಲಂಗ ನಿಣವಯತೆಯನ್ುೆ ಹೊಂದಿರುರ್ ಪಾರಣಿ
೨೦. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಸಂಭರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ನಿೇಡಿ:
i) ಬಹುಗುಣಿತತೆ

ii) ಟನ್ವರನ್ ಲ್ಕ್ಷಣಾರ್ಳಿ
೨೧. “ಮಾನ್ರ್ಜನ್ಯ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳಿಂದಲ್ೂ ಜಿೇರ್ ವಿಕಾಸರ್ು ಸಂಭವಿಸುತುದೆ”.್ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ುೆ ನಿೇಡುರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ
ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯನ್ುೆ ಸಮರ್ಥವಸಿ.
೨೨. ಸಾವಭಾವಿಕ ರೊೇಗ ನಿರೊೇಧಕತೆಯ ಯಾರ್ುದಾದರೂ ಎರಡು ಶರಿೇರಕ್ರರಯಾ ತಡ್ೆಗಳನ್ುೆ ಪಟಿೆ ಮಾಡಿ.
೨೩. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಲ ಒಳತಳಿಸಂರ್ಧವನೆಯು ಅನಾನ್ುಕೂಲ್ಕಾರಿಯಾಗಿದೆರೂ, ಅದು ಅತಯಗತಯವಾಗಿದೆ”.್ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ುೆ
ನಿೇಡುರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಇದನ್ುೆ ಸಮರ್ಥವಸಿ.
೨೪. ಪುನ್ರ್್ಸಂಯೇಜಿತ ಡಿ.ಎನ್.ಎಯನ್ುೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ರ್ುಗಳೊಳಗೆ ಸೆೇರಿಸುರ್ ಒಂದು ವಿಧಾನ್ರ್ನ್ುೆ ತ್ರಳಿಸಿ:
i) ಪಾರಣಿ ಜಿೇರ್ಕೊೇಶ ii) ಸಸಯ ಜಿೇರ್ಕೊೇಶ

೨೫. ಜಿೇರ್ವೆೈವಿಧಯತೆಯನ್ುೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಹೊರನೆಲೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಹೆೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದೆ ಎಂಬುದನ್ುೆ ತ್ರಳಿಸಿ.
ಭಾಗ-ಸಿ
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಐದತ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆೆಡೆ ಪ್ರತಿಯಂದಕ್ೂೂ ತ್ಲಾ ೪೦ರಿಂದ ೮೦ ಪ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿ:
(5x3=15)
೨೬. ಬಹಿನಿವಷೆೇಚನ್ದ ಬಗೆೆ ಟಿಪಾಣಿಯನ್ುೆ ಬರೆಯಿರಿ.
೨೭. ಹೂ ಬಿಡುರ್ ಸಸಯಗಳಲ್ಲಲನ್ ಯಾರ್ುದಾದರೂ ಮೂರು ಬಹಿರ್್-ತಳಿ ಸಂರ್ಧವನಾ ಸಾಧನ್ಗಳನ್ುೆ ವಿರ್ರಿಸಿ.
೨೮. ಜರಾಯುವಿನ್ ಕಾಯವಗಳನ್ುೆ ಪಟಿೆ ಮಾಡಿ.
೨೯. ತಳಿಶ್ಾಸರ ಅಧಯಯನ್ಕೆೆ ಡ್ಾರಸೂ
ೆ ೇಫಿಲ್ ಮಲ್ನೊೇಗಾಯಸೆರ್್ಸೂಕುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಟಿೆದೆ?

೩೦. ಪರತ್ರಲೆೇಖನ್ ಘಟಕದಲ್ಲಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ರ್ುಗಳ ಪಾತರರ್ನ್ುೆ ತ್ರಳಿಸಿ: i) ಪರರ್ತವಕ ii) ಸಮಾಪುಕ iii) ಸಿಸಾೊನ್್
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೩೧. ಹದಿಹರೆಯದರ್ರಲ್ಲಲ ಆಲೊೆೇಹಾಲ್ಮತುು ಮಾದಕ ರ್ಸುು ದುಬವಳಕೆಯನ್ುೆ ಪರತ್ರಬಂಧಿಸಲ್ು ಮತುು ನಿಯಂತ್ರರಸಲ್ು ಇರುರ್
ಯಾರ್ುದಾದರೂ ಮೂರು ಉಪಯುಕು ಮಾಗವಗಳನ್ುೆ ಪಟಿೆ ಮಾಡಿ.
೩೨. ಜೆೈವಿಕ ಸಾರರ್ಧವನೆ ಎಂದರೆೇನ್ು? ಅದರ ಯಾರ್ುದಾದರೂ ಎರಡು ಉದೆೆೇಶಗಳನ್ುೆ ತ್ರಳಿಸಿ.
೩೩. ತಾಕ್ರವಕ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಯ ತ್ರರುರ್ನ್ುೆ ನ್ಕ್ಷಾಚಿತಾರತಮಕವಾಗಿ ಪರತ್ರನಿಧಿಸಿ.
೩೪. ಭೂಪರಿಸರ ರ್ಯರ್ಸೆಾಯಲ್ಲಲ ರಂಜಕ ಚಕ್ರರೇಕರಣದ ಸರಳಿೇಕೃತ ಮಾದರಿಯನ್ುೆ ಸೂಾಲ್ನ್ಕ್ಷೆಯಂದಿಗೆ ಪರತ್ರನಿಧಿಸಿ.
೩೫. ವೆೇಗರ್ಧವಕ ಪರಿರ್ತವಕಗಳ ಬಗೆೆ ಒಂದು ಟಿಪಾಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.
ಭಾಗ-ಡಿ

ವಿಭಾಗ- I
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ತೂ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆೆಡೆ ಪ್ರತಿಯಂದಕ್ೂೂ ತ್ಲಾ ೨೦೦ರಿಂದ ೨೫೦ ಪ್ದಗಳಲ್ಲಿ
ಉತ್ುರಿಸಿ:
(4x5=20)
೩೬. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ರ್ುಗಳನ್ುೆ ವಿರ್ರಿಸಿ:

i) ವಾಯಲ್ಲಸೆೆೇರಿಯ ದಲ್ಲಲ ಪರಾಗಸಾಶವ (೩)
ii) ಪರಾಗರೆೇಣುವಿನ್ ಭಿತ್ರು (೨)

೩೭. ಮಾನ್ರ್ ಸಿರೇ ಜನ್ನಾಂಗ ರ್ಯಯಹದ ಸಿೇಳುನೊೇಟದ ಚಿತರ ಬರೆದು ಭಾಗಗಳನ್ುೆ ಗುರುತ್ರಸಿ.
೩೮. ದಂಪತ್ರಗಳು ಮಕೆಳನ್ುೆ ಹೊಂದುರ್ಂತಾಗಲ್ು ಸಹಾಯಿತ ಪರಜನ್ನ್ ತಂತರದಲ್ಲಲರುರ್ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ೆೇಷ ತಾಂತ್ರರಕತೆಗಳನ್ುೆ ಚಚಿವಸಿ.
೩೯. ಶ್ಾವನ್ ಹೂ ಸಸಯದ (snapdragon plant) ಹೂವಿನ್ ಬಣಣದ ಅನ್ುರ್ಂಶಿೇಯತೆಯನ್ುೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗದ
ೆ ುಕೊಂಡು
ಸೂಾಲ್ ನ್ಕ್ಷೆಯಂದಿಗೆ ಅಪೂಣವ ಪರಬಲ್ತೆಯನ್ುೆ ಪರತ್ರನಿಧಿಸಿ.
೪೦. “ಅರ್” ವಿಬೆೇಧದ ಸೆೊಪೂ
ೆ ೆಕಾಕಸ್ನ್ುಯಮನಿಯೆ ಬಾಯಕ್ರೆರಿಯಾರ್ು ಅದು ಹೆೇಗೊೇ ಕಾಯಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಾಟೆ “ಎಸ” ವಿಬೆೇಧದದಿಂದ
ʼಪರಿರ್ತವನೆʼ ಹೊಂದಲ್ಾಟಿೆತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಫ್ೆರಡ್ರಿ
ೆ ಕ್ಗಿರಫಿತ್ ತ್ರೇಮಾವನಿಸಿದ ಪರಯೇಗರ್ನ್ುೆ ವಿರ್ರಿಸಿ.
೪೧. ತಳಿಸಂಕೆೇತದ ಯಾರ್ುದಾದರೂ ಐದು ಪರಮುಖ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ುೆ ತ್ರಳಿಸಿ.
೪೨. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ರ್ುಗಳಿಗೆ ಉತುರಿಸಿ:

i) ಒಮುಮಖ ವಿಕಾಸ ಮತುು ವಿಕೆೇಂದಿರೇಕೃತ ವಿಕಾಸದ ನ್ಡುವಿನ್ ರ್ಯತಾಯಸರ್ನ್ುೆ ಬರೆಯಿರಿ. (೩)
ii) ಜಿೇರ್ವಿಕಾಸದ ಬಗೆೆ ಲ್ಮಾಕ್ವನ್ ದೃಷಿೆಕೂ
ೆ ೇನ್ರ್ನ್ುೆ ವಿರ್ರಿಸಿ. (೨)

೪೩. ಪಾಲಸೊೋಡಿಯಂ ಜಿೇರ್ನ್ ಚಕರರ್ನ್ುೆ ಸೂಾಲ್ ನ್ಕ್ಷೆಯಂದಿಗೆ ಪರತ್ರನಿಧಿಸಿ.
ಭಾಗ-ಡಿ

ವಿಭಾಗ- II
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರತ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆೆಡೆ ಪ್ರತಿಯಂದಕ್ೂೂ ತ್ಲಾ ೨೦೦ರಿಂದ ೨೫೦ ಪ್ದಗಳಲ್ಲಿ
ಉತ್ುರಿಸಿ:
(3x5=15)
೪೪. ಬೆಳಯ
ೆ ಂದರ ನ್ೂತನ್ ರ್ಂಶವಾಹಿಕ ವಿಧರ್ನ್ುೆ ಸಂರ್ಧಿವಸಲ್ು ಇರುರ್ ಹಂತಗಳನ್ುೆ ವಿರ್ರಿಸಿ.
೪೫. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ರ್ುಗಳನ್ುೆ ಹೆಸರಿಸಿ:
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i) ಕೆಲ್ರ್ು ಸೂಕ್ಷಮಜಿೇವಿಗಳಿಂದ ಉತಾಾದಿಸಲ್ಾಟೆ, ಇತರೆ ಸೂಕ್ಷಮಜಿೇವಿಗಳನ್ುೆ ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ಅರ್ುಗಳ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಯನ್ುೆ
ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೂಹ.

ii) ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗೊಳಗಾಗಿರುರ್ ರೊೇಗಿಯಲ್ಲಲ ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ಾಡುರ್ ಪರತ್ರರಕ್ಷಾ ನಿರೊೇಧಕಾರಕ.

iii) ಪರಬೇೆ ಧ ನಿದಿವಷಠತೆಯುಕು, ಪರಿಮಿತ ಶ್ೆರೇಣಿಯ ಅನ್ವಯತೆಯುಳಳ, ಜೆೈವಿಕ ನಿಯಂತರಣಾಕಾರಕಗಳಾಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ಾಡುರ್
ವೆೈರಸ್ಗಳು.

iv) ಸಾರಜನ್ಕರ್ನ್ುೆ ಸಿಾರಿೇಕರಿಸಬಲ್ಲ, ಜಲ್ ಮತುು ಭೂಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಲ ಹಂಚಿಹೊೇಗಿರುರ್ ಸಯನೊೇಬಾಯಕ್ರೆೇರಿಯಾ.
v) ಸಸಯಗಳಲ್ಲಲ ಶಿಲ್ಲೇಂಧಿರೇಯ ಬೆೇರುಗಳನ್ುೆಂಟುಮಾಡುರ್ ಶಿಲ್ಲೇಂಧರದ ಕುಲ್.

೪೬. ವಿವಿಧ ಜಿೇವಿಗಳಲ್ಲಲನ್ ರ್ಂಶವಾಹಿ ರ್ಸುು (ಡಿ ಎನ್ ಎ)ರ್ನ್ುೆ ಪರತೆಯೇಕ್ರಸುವಿಕೆಯನ್ುೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುರ್ ವಿಧಾನ್ರ್ನ್ುೆ ವಿರ್ರಿಸಿ.
೪೭. ರ್ಂಶವಾಹಿ ಚಿಕ್ರತೆಸಯಿಂದ ಎ.ಡಿ.ಎ ಹಿೇನ್ತೆಯನ್ುೆ ಹೆೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ುೆ ವಿರ್ರಿಸಿ. ಎ.ಡಿ.ಎ ಕೊರತೆಯನ್ುೆ
ನಿೇಗಿಸುರ್ುದಕೆೆ ಇರುರ್ ಇತರೆ ಚಿಕ್ರತಾಸ ವಿಧಾನ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಟಿಪಾಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.
೪೮. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ರ್ುಗಳಿಗೆ ಉತುರಿಸಿ:

i) ಪರಿಸರ ರ್ಯರ್ಸೆಾಗೆ ಪರಭಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗುರ್ ಅನ್ುಕೂಲ್ತೆಗಳನ್ುೆ ಪಟಿೆ ಮಾಡಿ. (೩)
ii) ಈ ಕೆಳಗಿನ್ರ್ುಗಳ ನ್ಡುವೆ ಉಂಟಾಗುರ್ ಪರತ್ರರ್ತವನೆಯನ್ುೆ ಹೆಸರಿಸಿ:

(೨)

ಅ) ಸಮುದರ ಅನಿಮೇನ್್ಮತು ಕಲಲನ್್ಮಿೇನ್ು.
ಬ) ಹೂ ಮತುು ಅದನ್ುೆ ಪರಾಗಸಾಶವ ಮಾಡುರ್ ಪರಬೇೆ ಧಗಳ ಬೆೇಟಿ.
೪೯. ವಿಘಟನೆ ಪರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಲನ್ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ುೆ ವಿರ್ರಿಸಿ.
೫೦. ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ಟಿಪಾಣಿ ಬರೆಯಿರಿ:

i) ಸಂಕುಚಿತ ನೆೈಸಗಿವಕ ಅನಿಲ್ ಬಳಸುವಿಕೆಯಿಂದುಂಟಾಗುರ್ ಅನ್ುಕೂಲ್ತೆಗಳು. (೩)
ii) ಜಂಟಿ ಅರಣಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (೨)

………..
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