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1. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು "ಐಸೋಹೈಟ್್ಸ  (Isohyets)" ನ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾ ಖ್ಯಾ ನವ್ಯಗಿದೆ? 

ಅ) ಸಮಾನ ಮಳೆ ತೋರಿಸುವ ನಕೆೆಯ ರೇಖೆಗಳು 

ಆ) ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು  ತೋರಿಸುವ ನಕೆೆಯನ ರೇಖೆಗಳು  

ಇ) ಸಮಾನ ವ್ಯಯು ಒತ್ತ ಡವನ್ನು  ತೋರಿಸುವ ನಕೆೆಯ ರೇಖೆಗಳು 

ಈ) ಸರಾಸರಿ ಸಮುದರ  ಮಟ್ಟ ದಿಂದ ಸಮಾನ ಎತ್ತ ರವನ್ನು  ತೋರಿಸುವ ನಕೆೆಯ ರೇಖೆಗಳು 

ಸಮಾನ ಮಳೆ ತೋರಿಸುವ ನಕೆೆಯ ರೇಖೆಗಳು  

ಐಸೋಹೈಟ್್ಸ  ಎಿಂದರೆ ಸಮಾನ ಮಳೆ ತೋರಿಸುವ ನಕೆೆಯ ರೇಖೆಗಳು 

 

2. ಭಾರತ್ದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿದಾ ಮಾನದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ವಿದಾ ಮಾನವನ್ನು  ವಿವರಿಸಲು ವಿಭಿನು  

ತಾಪನದ ಪರಿಕಲ್ಪ ನೆ (differential heating) ನೋಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಮುಿಂಗಾರು 

ಆ) ಚಂಡಮಾರುತ್ 

ಇ) ಜೆಟ್ಸ ಮಾರುತ್ 

ಈ) ಮರುಭೂಮಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿ 

ಮುಿಂಗಾರು 

ಭಾರತ್ದ ಮುಿಂಗಾರಿನ ವಿದಾ ಮಾನವನ್ನು  ವಿವರಿಸಲು  ವಿಭಿನು  ತಾಪನದ (differential 

heating) ಪರಿಕಲ್ಪ ನೆಯನ್ನು  ಹ್ಯಾ ಲ್ಲಯು ನೋಡಿದನ್ನ. 

 

3. ಅಲೆಕ್್ ಿಂಡರ್ ನ ಕ್ಲ್ದಲಿ್ಲ  "ಜಿಡ್ರ ೋಸಿಯಾ (Gedrosia)" ಎಿಂದು ಯಾವ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  

ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತತ ತ್ತತ ? 

ಅ) ಗುಜರಾತ್ 

ಆ) ರಾಜಸ್ಥಾ ನ 

ಇ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಈ) ಬಲೂಚಿಸ್ಥತ ನ್ 

ಬಲೂಚಿಸ್ಥತ ನ್ 

ಗೆಡ್ರ ೋಸಿಯಾ ಪರ ಸುತ ತ್ ಬಲೂಚಿಸ್ಥತ ನ್ ಅಥವ್ಯ ನದಿಷ್ಟ ವ್ಯಗಿ ಮಕ್ರ ನೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

ಗೆಡ್ರ ೋಸಿಯನ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೂಲ್ಕ ತ್ನು  ಸೇನೆ ಹ್ಯದುಹೋಗುವ್ಯಗುವ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅಲೆಕ್್ ಿಂಡರ್ ಸ್ಥಕಷ್ಟಟ  ಸೈನಕರನ್ನು  ಕಳೆದುಕಿಂಡಿದದ ನ್ನ. 
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4. ಮೌಯಿರ ಯುಗದಲಿ್ಲ  ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗೆೆ  ತ್ತಳಿಸಿಕಡುವ ರಮಿಮ ಿಂಡಿ ಸತ ಿಂಭ ಶಾಸನವು 

(Rummindei Pillar Inscription ) ಯಾವ ಸಾ ಳದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದದೆ? 

ಅ) ಜುನಾಗಢ್, ಗುಜರಾತ್ 

ಆ) ರಾಿಂಚಿ, ಜಾರ್ಿಿಂಡ್ 

ಇ) ಭಬ್ರರ , ರಾಜಸ್ಥತ ನ 

ಈ) ಲುಿಂಬಿನ, ನೇಪಾಳ 

ಲುಿಂಬಿನ, ನೇಪಾಳ  

ನೇಪಾಳದ ಲುಿಂಬಿನ ಸತ ಿಂಭ ಶಾಸನವನ್ನು  ರಮಿಮ ಿಂಡಿ ಸತ ಿಂಭ ಶಾಸನ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

.ಈ ಶಾಸನದಲಿ್ಲ  ಅಶೋಕನ್ನ ತ್ನು  ಆಳಿಿಕೆ ಇಪಪ ತ್ತ ನೇ ವಷ್ಿದ ನಂತ್ರ ಬ್ರದಧ ನ ಜನಮ ಸಾ ಳಕೆೆ  

ನೋಡುವ ಮೂಲ್ಕ ವೈಯಕ್ತತ ಕವ್ಯಗಿ ಅಪಿಣೆಗಳನ್ನು  ನೋಡಿದನ್ನ  ಎಿಂದು ದಾರ್ಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 

ನಂತ್ರ ಇಲಿ್ಲ  ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬವನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿ ಮತ್ತತ  ಆ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲನ ಜನರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದನ್ನ. 

 

5. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಡಳಿತ್ಗಾರರು ಬ್ರದಧ ನ ಸಮಕ್ಲ್ಲೋನರಾಗಿದದ ರು? 

ಅ) ಮಗಧದ ಬಿಿಂಬಿಸ್ಥರ  

ಆ) ಕೋಸಲ್ದ ಪರ ಸ್ಥನಿ ತ್ 

ಇ) ಅವಂತ್ತಯ ಉದಯನ್ 

ಡಿ) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿಾ  

ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿಾ  

ಮೇಲೆ ಪರ ಸ್ಥತ ಪಿಸಿಲಾದ ಎಲಿಾ  ರಾಜರು ಬ್ರದಧ ನ ಸಮಕ್ಲ್ಲೋನರಾಗಿದದ ರು. ಮಗಧದ 

ಬಿಿಂಬಿಸ್ಥರ ಮತ್ತತ  ಅಜಾತ್ಶತ್ತರ  ಇಬಬ ರೂ ಬ್ರದಧ ನ ಸಮಕ್ಲ್ಲೋನರು. 

 

6. ಗಿರ ೋಕ್ ರಾಯಭಾರಿ “ಡಿೋಮಾಕಸ್ ಆಫ್ ಪಿಾಟಿಯಾ” ಮಗಧದ ಯಾವ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾ ನಕೆೆ  ಭೇಟಿ 

ನೋಡಿದದ ನ್ನ? 

ಅ) ಬಿಿಂದುಸ್ಥರ 

ಆ) ಚಂದರ ಗುಪತ  ಮೌಯಿ 

ಇ) ಅಶೋಕ 

ಈ) ಧನನಂದ 

ಬಿಿಂದುಸ್ಥರ 

ಗಿರ ೋಕ್ ರಾಯಬಾರಿ ಡಿಮಾಕಸ್ ಚಂದರ ಗುಪತ  ಮೌಯಿನ ಪುತ್ರ  ಮತ್ತತ  ಉತ್ತ ರಾಧಿಕ್ರಿ 

ಬಿಿಂದುಸ್ಥರನ ಆಸ್ಥಾ ನಕೆೆ  ಭೇಟಿ ನೋಡಿದದ ನ್ನ. ಡಿಮಾಕಸ್ ಮತ್ತತ  ಮೆಗಾಸ್ಥತ ನಸನ್ನ 

ಸಮಕ್ಲ್ಲೋನ ಸಮಾಜ ಮತ್ತತ  ರಾಜಕ್ತೋಯದ ಬಗೆೆ  ಪರ ಮುರ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಿದಾದ ರೆ.  
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7. ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲಿ್ಲ  ಯಾರು 'ಕಲ್ಪ ಸೂತ್ರ 'ದ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದಾದ ರೆ? 

ಅ) ಸಿಮುರ್ 

ಆ) ಪನಣಿ 

ಇ) ಭದರ ಬಾಹು 

ಈ) ಪತಂಜಲ್ಲ 

ಭದರ ಬಾಹು 

ಕಲ್ಪ ಸೂತ್ರ ವು ಜೈನ ತ್ತೋಥಿಿಂಕರರ ಜಿೋವನಚರಿತೆರ ಯನ್ನು  ಹಿಂದರುವ ಜೈನ ಗರ ಿಂಥವ್ಯಗಿದೆ, 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಮುರ್ಾ ವ್ಯಗಿ ಪಾಶಿ ಿನಾಥ ಮತ್ತತ  ಮಹ್ಯವಿೋರ ಮತ್ತತ  ಅವರ ನಂತ್ರ ನವ್ಯಿಣ 

ಹಿಂದದವರು ಸಹ ಸೇರಿದಾದ ರೆ. ಕಲ್ಪ ಸೂತ್ರ ದ ಲೇರ್ಕರು ಭದರ ಬಾಹು. 

 

8. ಕಶಾ ಪ ಮಾತಂಗನ್ನ ಭಾರತ್ದಿಂದ ಬೌದಧ  ಧಮಿವನ್ನು  ಪರ ಸುತ ತ್ ಯಾವ ಪರ ದೇಶಕೆೆ  

ಪರಿಚಯಿಸಿದನ್ನ? 

ಅ) ಶ್ರ ೋಲಂಕ್ 

ಆ) ಚಿೋನಾ 

ಇ) ಭೂತಾನ್ 

ಈ) ನೇಪಾಳ 

ಚಿೋನಾ 

ಕಶಾ ಪ ಮಾತಂಗ ಚಿೋನಾಕೆೆ  ಬೌದಧ  ಧಮಿವನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಿದವರಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ್ಲಗನೆಿಂದು 

ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

9. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದನ್ನು  ಪಾರ ಚಿೋನ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  "ಕಹಪನ" ಅಥವ್ಯ "ಕಶಾಿಪಾನ" 

ಎಿಂಬ ಪದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಬಟ್ಟಟ  

ಆ) ವ್ಯಾ ಪಾರ 

ಇ) ಸನಾಾ ಸಿ 

ಈ) ನಾಣಾ  

ನಾಣಾ  

ಪೂವಿ-ಗುಪಾತ  ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  "ಕಹಪನ" ಅಥವ್ಯ "ಕಶಾಿಪಾನ್" ಒಿಂದು ಸ್ಥಮಾನಾ  

ನಾಣಾ ವ್ಯಗಿತ್ತತ . ಇದು ತಾಮರ ದಿಂದ ಮತ್ತತ  ಬೆಳಿಿಯಿಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪ ಟಿಟ ದೆ. 
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10. ಪಾರ ಚಿೋನ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಅರಿಕಮೇಡು (Arikamedu) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಅ) ಒಿಂದು ಕರಾವಳಿ ವಸ್ಥಹತ್ತ ಮತ್ತತ  ವ್ಯಾ ಪಾರ ಕಿಂದರ  

ಆ) ಒಿಂದು ಪವಿತ್ 

ಇ) ಗುಜರಾತ್ತನ ಅರಾವಳಿ ಪವಿತ್ಗಳ ಒಿಂದು ನಗರ 

ಈ) ಒಿಂದು ಸರೋವರ 

ಒಿಂದು ಕರಾವಳಿ ವಸ್ಥಹತ್ತ ಮತ್ತತ  ವ್ಯಾ ಪಾರ ಕಿಂದರ  

ಅರಿಕಮೇಡು ಪಾರ ಚಿೋನ ರೋಮನ್ ವ್ಯಾ ಪಾರ ಕಿಂದರ ವ್ಯಗಿದುದ  ಪುದುಚೆರಿಯ ದಕೆ್ತಣ 

ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಅರಿಯಂಕಪಪ ಿಂ ನದಯ ಬಲ್ ದಂಡೆಯಿಿಂದ 4 ಕ್ತ.ಮಿೋ ದೂರದಲಿ್ಲತ್ತತ . 

ಅರಿಕಮೇಡು ಎಿಂಬ್ರದು ಇಿಂಡ್ೋ-ರೋಮನ್ ಕರಾವಳಿ ವ್ಯಾ ಪಾರ ಕಿಂದರ ವ್ಯಗಿದುದ  

ಕ್ತರ ಶಿ್ ಯನ್ ಯುಗದ ಆರಂಭದ ಶತ್ಮಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾಶಿಾ ತ್ಾ  ಪರ ಪಂಚದ ವ್ಯಾ ಪಾರ ಮತ್ತತ  

ವ್ಯಣಿಜಾ ದ ಪರ ಮುರ್ ಕಿಂದರ ವ್ಯಗಿತ್ತತ . ಈ ಬಂದರನ್ನು  "ಪೆರಿಪಿು ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎರಿತ್ತರ ಯನ್ 

ಸಮುದರ " ಲೇರ್ಕನ್ನ ಪಡುಕೆೆ  ಎಿಂದು ತ್ತಳಿದದದ ನ್ನ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

 

 

 

 


