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ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮವುದು ಖದಯ ಯೂದ ಉನಿಷ್ತುತ ಆಗಿತುತ

Which of the following was not a diety of the
1. Harappans?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೆೇವತೆಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಹಯನ್ ಅವಯ

(A) Isa/ಇಷ

ದೆೇವತೆ ಆಗಿಯಲ್ಲಲ್ಿ?

(C)

(A) Shiva/ ಶಿ
(B)

(D) Svetasvatara/ ವೆವೇತಸವತಯ
5. Who among the following is the author of
Kitab–ur–Rehla ?
ಮಯು ಕಿತಬ್ಉರ್ ಯೆಹಲ ುಸತಔವನುನ ಫಯೆದವಯು

(D) Vishnu/ವಿಷ್ುು

(A) Maulana Sharafuddin Ali Yazid/ ಭೌಲನ

2. Which among the following two dynasties of
the Northern India confronted with the
Rashtrakutas?
ಕೆಳಗಿನ ಮವ ಉತತಯದ ಎಯಡು ಯಜವುಂಶ್ಖಳು

ಶ್ಯಫುದಿದನ್ ಆಲ್ಲ ಮಜಿದ್
(B) Amir Timur/ ಅಮರ್ ತಿಭರ್

ಯಷ್ರಔೂಟದೊುಂದಿಗೆ ಸುಂಧಿಸಿದವು?
(A) The Pratiharas and the
ರತಿಸಯಯು ಭತುತ ಯಭಯಯು

(C) Ibn–i–Batutah/ಇಬ್ನಇಫಟೂಟ
Paramaras/
(D) Khwaja Abdullah Malik Isami/ ಖ್ವಜ
ಅಫುದಲಿ ಭಲ್ಲಿಕ್ ಇಷಿಮ

(B) The Palas and the Chandelas/ ಲ್ಯು ಭತುತ
ಚುಂದೆೇಲ್ಯು

6. The last Mauryan ruler who was killed by his
Commander–in–Chief was
ಭುಕಯ ಷೆೇನಧಿತಿಯಿುಂದ ಕೊಲ್ಿಲ್ಟಟ ಕೊನೆಮ

(C) The Pratiharas and the Palas/ ರತಿಸಯಯು
ಭತುತ ಲ್ಯು

ಭೌಮ್ ಯಜನು ಮಯು?

(D) The Chalukyas and the Chahamanas/
ಚಲ್ುಔಯಯು ಭತುತ ಚಸಭನಯು

(A) Dasaratha/ ದಶ್ಯಥ
(C) Samprati/ ಸುಂರತಿ

3. The annulment of Partition of Bengal was done
by
ಫುಂಗಳದ ವಿಬಜನೆಮು ಮರುಂದ ಯದದಯಿತು

(D)

(B) Kun–ala/
ಔುಣಲ
(D) Brihadratha/ ಫೃಹದ್
ಯಥ

Lord Curzon/ ಲರ್ಡ್ ಔಜ್ನ್

7. Which among the following observed the
Direct Action Day on August 16, 1946?
ಆಖಸ್ಟಟ 16, 1946 ಯುಂದು ನಡೆದ ಡೆೈಯೆಕ್ಟ ಆಕ್ಷನ್ ಡೆೇ

(B) Lord Minto/ ಲರ್ಡ್ ಮುಂಟೊೇ
(C)

Brihadaranyaka/ ಫೃಹದ್ ಅಯಣ್ಯಔ

Mother Goddess/ ದೆೇವತೆ ಚಭುುಂಡಿ

Tree/
(C) Peepal
ಅಶ್ವತ ವೃಕ್ಷ

(A)

(B) Katha/ಔಥ

ಮನುನ ಮರುಂದ ನೊೇಡಿಕೊಳಳಲಯಿತು

Lord Hardinge/ ಲರ್ಡ್ ಸಡಿ್ುಂಗೆ
Lord Chelmsford/ ಲರ್ಡ್ ಚೆಮ್ಸ್ ಫೇರ್ಡ್

4. Which of the following Upanishads is written
in prose?

(A)

Muslim League/ ಭುಸಿಿಮ್ಸ ಲ್ಲೇಗ್

(B)

Christian League/ ಕಿರಸಿತಮನ್ ಲ್ಲೇಗ್

(C) Sikh League/ ಸಿಖ್
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ಹುಂದೂ ಲ್ಲೇಗ್
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ಲ್ಲೇಗ್

11. Consider the following events of Indian
National Movement.
1. Gandhi - Irwin Pact
2. Poona Pact
3. Karachi Session of Indian National
Congress.
4. Individual Satyagraha
Select the correct chronological order of the
events from the codes given below.

8. Garuda was adopted as dynastic emblem after
the imperial Guptas by
ಖುತ ಚಕರಧಿತಯದ ನುಂತಯ ಖಯುಡವನುನ ಯಜವುಂಶ್ದ
ಲುಂಛನವನನಗಿ ಮರುಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಲಯಿತು?
(A)

Rashtrakutas/ ಯಷ್ರಔೂಟಯು

(B)

Western Chalukyas/ ಶಿಿಭ ಚಲ್ುಔಯಯು

(C) Shilaharas/
ಶಿಲಸಯಯು

ಕೆಳಗಿನವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಬಯತಿೇಮ ಯಷ್ಟ್ರೇಮ
ಚಳುವಳಿ

(D) Chedis/
ಚೆೇದಿಮಯು

1. ಗುಂಧಿ – ಇವಿ್ನ್ ುಂದ
2. ೂನ ುಂದ

9. The British East India Company ceased to be a
trading Company via which among the
following legislation?
ಕೆಳಗಿನ ಮವ ವಸನದಿುಂದ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಈಸ್ಟಟ ಇುಂಡಿಮ

3. ಬಯತಿೇಮ ಯಷ್ಟ್ರೇಮ ಕುಂಗೆರಸ್ಟ ಚಳುವಳಿ ಔಯಚಿ
4. ೆೈಮಕಿತಔ ಉಸ ಸತಯಖರಹಖಳು
ಕೊಟಿಟಯುವ ಆಯ್ಕೆಖಳಿುಂದ ಸರಮದ

ಔುಂನಿಮನುನ ಟೆರೇರ್ಡ ಔುಂನಿಯಿುಂದ ಯದುದ

ಕಲನುಔರಭಣಿಕೆಮನುನ ಆರಸಿ

ಗೊಳಿಸಲಯಿತು
(A) Pitts India Act of 1784/ ಪಿಟ್ಸ್ ಇುಂಡಿಮ ಆಕ್ಟ
ಆಫ್ 1784
(B)
(C)

Charter Act of 1833/ ಚಟ್ರ್ ಆಕ್ಟ 1833

(A) Akbar/ ಅಔಬರ್
(C) Shahjahan/
ಶ್ಸಜಸನ್

ಮೊಟಟ ಮೊದಲ್ ಫರಗೆ ರಚಯಿಸಿದಯು?
(A) Lord Clive/ ಲರ್ಡ್ ಕೆಿೈವ್

Lord Cunningham/ ಲರ್ಡ್ ಔನಿನುಂಗ್ ಸಯಮ್ಸ

(D)

(D) 4, 3, 2, 1

ನೆಲೆಸಿದದಯು?

10. Who among the following introduced the
subsidiary alliance system in India?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಯು ರಮಯಿತಿ ಅನುಔೂಲ್ವನುನ

(C)

(C) 3, 4, 2, 1

ದೆಹಲ್ಲಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಜಯ ಆಳಿವಕೆಮಲ್ಲಿ

(D) Government of India Act, 1858/
ಖವನ್ಯುಂಟ್ಸ ಆಫ್ ಇುಂಡಿಮ ಆಕ್ಟ1858

Lord Wellesley/ ಲರ್ಡ್ ೆಲೆಿಸಿಿೇ

(B) 2, 3, 4, 1

12. Famous sufi saint Nizamuddin Auliya settled
in Delhi during the times of
ರಸಿದಧ ಸುಫೇ ಸುಂತ ನಿಜಭುದಿದೇನ್ ಓಲ್ಲಮ

Charter Act of 1813/ ಚಟ್ರ್ ಆಕ್ಟ ಆಫ್ 1813

(B)

(A) 1, 3, 2, 4

(B) Jahangir/
ಜಸುಂಗಿೇಯ
(D) Aurangzeb/
ಓಯುಂಖಜೆೇಬ್

13. Who among the following was
contemporary leader of Chengis Khan?
ಚುಂಗೆೇಸ್ಟ ಖ್ನ್ ನ ಸಭಕಲ್ಲೇನ ಧುರೇಣ್ಯು ಈ
ಕೆಳಗಿನವುಖಳಲ್ಲಿ ಮರದದಯು?
(A)

Lord Canning/ ಲರ್ಡ್ ಔನಿನುಂಗ್
3
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the

(B) Mirza Muhammad Haider Dughlat Beg/
ಮಜ್ ಮೊಹಭಮದ್ ಸೆೈದರ್ ದುಗಲ್ತ್ ಫೆೇಗ್

(B) Samsuddin/ ಸಭಸುದಿದೇನ್

Bukhari/
(C) JalaluddinSurkh–Posh
ಜಲಲ್ುದಿದೇನ್ ಸುಖ್್ ಪೇಷ್ ಫುಖ್ರ

(C) Sabar/ ಸಫರ್

(D) Iltutmish/ ಇಲ್ತಭಷ್

(D)

14. At the time of invasion of Ala–ud–din,
Warangal was ruled by
ಅಲಉದಿದನ್ ದಳಿಮ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಯುಂಖಲ್ ಈ

17. Balban abandoned the policy of conquest and
adopted the policy of consolidation. The
reasons to do so were
1. Threat of external invasion
2. Internal revolts
3. Indian Kings willing to throw off the
Turkish rule
4. His weak nature
Choose the correct option from the codes
given below:
ಫಲ್ಬನ್ ಗೆಲ್ುವಿನ ನಿಮಭವನುನ ಬ್ರಟುಟ ಏಕಿೇಔಯಣ್ದ

ಯಜವುಂಶ್ದಿುಂದ ಆಳಲ್ಡುತಿತತುತ
(A)

Chalukya Dynasty/ ಚಲ್ುಔಯ ಯಜವುಂಶ್

(B) Chola Dynasty/ ಚೊೇಳ ಯಜವುಂಶ್
(C)

Kakatiya Dynasty/ ಕಔತಿೇಮ ಯಜವುಂಶ್

(D)

Yadava Dynasty/ ಮದವ ಯಜವುಂಶ್

ಸೂತರವನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊುಂಡನು ಕಯಣ್ಖಳೆೇನೆುಂದಯೆ
1. ಸೊಯಗಿನ ದುಂಡಮತೆರಮ ಆತುಂಔ
2. ಆುಂತರಔ ಪಿತೂರಖಳು

15. With reference to the Mughal artillery, the
"Narnal" refers to
ಮೊಖಲ್ ಷೆೇನೆಮ ಫಯುಂಗಿ ದಳದ ರಕಯ ನಯನಲ್

3.

4. ಅವನ ದುಫ್ಲ್ ಸವಬವ
ಕೊಟಿಟಯುವ ಆಯ್ಕೆಖಳಿುಂದ ಸರಮುತತಯ ಆರಸಿ

(A) One carried on elephant back/ ಆನೆಮ ಯೇಲೆ
ಔುಳಿತವನು

(A) Only 1/1 ಭತರ

(B) One carried on camel–back/ ುಂಟೆಮ ಯೇಲೆ
ಔುಳಿತವನು
carried

ಬಯತಿೇಮ ಯಜರುಂದ ಟಕಿ್ಷ್ ಆಡಳಿತ

ಒಡಿಸುವುದು

ವು ಮವುದಕೆೆ ಸುಂಫುಂಧಿಸಿದುದ

(C) One

Muhammad Khan/ ಭುಹಭಮದ್ ಖ್ನ್

by

man/

ಭನುಷ್ಯನಿುಂದ

ಎಳೆಮುತಿತಯುವವನು
(D) None of these/

(B) Only 1 & 2/1
ಭತುತ 2

(C)

Only 1, 2 & 3/1, 2 ಭತುತ 3

(D)

1, 2, 3 & 4/1, 2, 3 ಭತುತ 4

18. Arrange the following Chisti Saints in correct
chronological order:
1. Sheikh Nizamuddin Aulia
2. Syyed Muhammad Gesudaraz
3. Baba Farid Ganjshakar
4. Sheikh Nasiruddin Chirage–Delhi
Select the correct answer from the codes
given below.

ಇವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದೂ ಅಲ್ಿ
16. The real name of Afzal Khan, the commander
of Adil Shahi dynasty of Bijapur was
ಬ್ರಜುಯದ ಆದಿಲ್ ವಹ ಷಭರಜಯದ ನಮಔ
ಅಪಜಲ್ ಖ್ನನ ನಿಜದ ಸೆಸಯು

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿಸಿತ ಸುಂತಯನುನ ಸರಮದ

(A) Abdullah Bhatari/ ಅಫುದಲಾ ಬಟರ
4
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ಕಲನುಔರಭಣಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆಯಿರ

21. Who among the following was the French
explorer who visited court of Emperor Shah
Jahan and left a detailed account of Takht–i–
Taus (Peacock throne)?
ಚಔರವತಿ್ ಶ್ಹಜಸನನ ದಫ್ಯನುನ ೆರುಂಚ್ ಅನೆವೇಷ್ಔ

1. ವೆೇಖ್ ನಿಜಭುದಿದೇನ್ ಓಲ್ಲಮ
2. ಷೆೈಮದ್ ಭುಹಭಮದ್ ಜೆೇಸುದಯಜ್
3. ಫಫ ಪರೇದ್ ಖುಂಜ್ ಶ್ಔರ್

ಬೆೇಟಿಕೊಟುಟ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಯದ ಲೆಔೆತರಖಳ ತೆಕಿತೇ ಇ

4. ವೆೇಖ್ ನಸಿಯುದಿದೇನ್ ಚಿಯಗ್ ದೆಹಲ್ಲ

ತೌಸ್ಟ (ನವಿಲ್ು ಖರ) ಮನುನ ಬ್ರಟುಟ ಸೊೇದ ರವೆೃೇಧಔ

ಕೆಳಗಿನವುಖಳಿುಂದ ಸರಮುತತಯವನುನ ಆರಸಿ
(A) 1, 2, 3, 4

ಮಯು

(B) 4, 3, 2, 1

(A) Jean–Baptiste Tavernier/ ಜಿೇನ್ ಫಪಿಟಸ್ಟಟ
(C) 1, 3, 4, 2

(D) 3, 1, 4, 2

ಟೆವಯನಿಮರ್
(B) Geronimo

19. Who among the following was appointed as
the supreme authority in justice during the era
of Mughal Emperors?
ಮೊಖಲ್ ಷಭರಜಯದಲ್ಲಿ ಮಯನುನ ವಿವೆೇಷ್

(C)

Pierre–Jean Grosley. ಪಿೇಯೆೇ ಜಿೇನ್ ಗೊರೇಸಲೆೇ

(D)

Jean–Paul Dubois/ ಜಿೇನ್ ೌಲ್ ಡುಫೊೇಸ್ಟ

ನೆೇಮಸಲಗಿತುತ
Qazi–ul–Quzat/ ಖ್ಜಿೇ ಉಲ್ಖಜತ್

(B)

Qazi–ul–Hazat/ ಖ್ಜಿೇ ಉಲ್ಾಜತ್

(C) Qazi–Faiz–ul–Islam/

22. Which among the following events was a
major setback to Khilafat Movement?
ಖಿಲಪತ್ ಚಳುವಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಮವ ಕಯಣ್ಖಳು
ರಭುಕ ತರ ವಹಸುತತೆ

ಖ್ಜಿೇ ಪೆೈಜ್ ಉಲ್

(A) Announcements of concession to Muslims
by British Government./ಬ್ರರಟಿಷ್ ಸಯಕಯದಿುಂದ

ಇಷಿುಂ
(D)

ಭುಸಿಿಭರಗೆ ವಿವೆೇಷ್ ರಮಯಿತಿ

None of these/ ಇವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುವು ಅಲ್ಿ

(B) Pact signed between Indian National
Congress and Muslim League./ ಬಯತದ

20. Who among the following was nominated as
first Satyagrahi by Mahatma Gandhi for the
Individual Satyagarha of 1940?
1940 ಯಲ್ಲಿ ಭಸತಮ ಗುಂಧಿ ಮವರುಂದ ಮಯನುನ

ಯಷ್ಟ್ರೇಮ ಕುಂಗೆರಸ್ಟ ಭತುತ ಭುಸಿಿಮ್ಸ ಲ್ಲೇಗ್ ನಲ್ಲಿ
ಆದ ುಂದಕೆೆ ಸಹ
(C)

ೆೈಮಕಿತಔ ಸತಯಖರಹಕೆೆ ನೆೇಭಔ ಭಡಲಯಿತು
(A) Vinoba Bhave/ ವಿನೊೇಫ ಬೆ
(B)

Jawaharlal Nehru/ ಜವಹಯಲಲ್ ನೆಹಯೂ

(C)

Lal Bahadur Shastri/ ಲಲ್ ಫಸದೂದರ್ ವಸಿರೇ

(D)

S. Satyamurti/ ಎಸ್ಟ ಸತಯ ಭೂತಿ್

ಗೆಯೊೇನಿಮೊೇ

ೆಯೊೇನಿಯೊ

ನಯಮಲ್ಮದ ವೆರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕರಮನನಗಿ
(A)

Verroneo/

Revolution in Turkey./ ಟಕಿ್ ಮಲಿದ ಕರುಂತಿ

(D) Violence in Chauri Chaura./ ಚೌರೇ ಚೌಯ
ದಲಿದ ಹುಂಷೆ
23. At which among the following sites of Indus
Valley Civilization, the rows of distinctive
fire alters with provision of ritual bathing
have been found?
ಕೆಳಗಿನ ಮವ ಸಥಳಖಳಲ್ಲಿ ಇುಂಡಸ್ಟ ಯಲ್ಲ ನಖರೇಔತೆ
5
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ರಕಯ ೆೈಶಿಷ್ಟಯೂಣ್್ ಫೆುಂಕಿಮ ಎಚಿರಕೆ ಭತುತ
ಧಮ್ಔ ವಿಧಿಮ ಷನನದ ಖೃಹಖಳು ಸಿಕಿೆದದವು
(A)

Mohen–jo–daro/ ಮೊಸೆನ್ – ಜೊ – ದಯೊೇ

(B) Harappa/ ಹಯ
(C) Kalibangan/
ಕಲ್ಲಫುಂಖನ್

(D) Lothal/ ಲೊೇಥಲ್

(C)

Kanishka the Great/ ಔನಿಷ್ೆ ದಿ ಗೆರೇಟ್ಸ

ಫಳಸಲಖುತಿತತುತ
Shiledars/
(A) The
ಶಿಲೆೇದಯಯು

ಖಣೆೇಶ್

(C) The
ಹಜರ

ದಮೊೇದಯ ಷವಔ್ರ್
(B) Nana Patil/ ನನ ಟಿೇಲ್
(C)

Kuzul Kadaphises/ ಔುಜುಲ್ ಔಡಫೇಸಸ್ಟ

ಅಶ್ವದಳವನುನ ಭಯಠ ಆಮ್ ವಯವಷೆಥಮಲ್ಲಿ

ರವತಿ್ತಯಿತು?
Savarkar/

(B)

27. Which among the following terms was used
for the Royal cavalry of the Maratha Army
System?
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಯಮಲ್

ರಯುಂಬಯಿತು ಆನುಂತಯ ಯಷ್ಟ್ರೇಮ ಹಫಬಗಿ

Damodar

Vima Kadaphises/ ವಿಭ ಔಡಫೇಸಸ್ಟ

(D) Huvishka/ ಹುವಿಶೆ

24. Who among the following started Ganapati
Festival in 1893 and thereby gave it national
character?
ಖಣೆೇಶ್ ಉತ್ವ ಮರುಂದ
1893
ಯಲ್ಲಿ

(A) Ganesh

(A)

Hazari/

Bargirs/
(B) The
ಫಯಗಿೇಯಯು
Subedars/
(D) The
ಸುಫೆೇದಯಯು

28. Who among the following Kushan Emperors
was the first to introduce the gold coinage in
India?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಔುವನ ಷಭರಟಯಲ್ಲಿ ಮಯು ಮೊದಲ್ಲಗೆ

Lokmanya Tilak/ ಲೊೇಔಭನಯ ತಿಲ್ಕ್

(D) Vinoba Bhave/ ವಿನೊೇಫ ಬೆ

ಸವಣ್್ ಭುದರಖಳನುನ ರಚಯಿಸಿದಯು
25. Who among the following was the founder of
Bijapur state?
ಕೆಳಗಿನ ಮಯು ಬ್ರಜುಯ ಯಜಯದ ಸುಂಷಥಔಯು
(A)

(A)

(B) Vima Taktu/ ವಿಭ ತಔುತ

Yusuf Adil Shah/ ಮೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ವಹ

(C) Vasishka/ ವಸಿಷ್ಠ

(B) Murad II/ ಭುಯದ್ II

(D)

(C) Mehmood II/ ಯಹಭದ್ II
(D)

Vima Kadaphises/ ವಿಭ ಔಡಫೇಸಸ್ಟ

Kuzul Kadaphises/ ಔುಜುಲ್ ಔಡಫೇಸಸ್ಟ

29. Which among the following books was
authored by Mahatma Gandhi?
ಭಸತಮ ಗುಂಧಿಮವರುಂದ ಕೆಳಗಿನ ಮವ ುಸತಔ

lbrahim Zubayri/ ಇಫರಹುಂ ಜುಫೆೈರ

ಫಯೆಮಲ್ಟಿಟತುತ

26. Which among the following Kushana king
adopted the epithet Dharma–thida?
ಕೆಳಗಿನ ಮವ ಔುವನ ಯಜನಿಗೆ ಧಭ್ಥಿಡ ನೆುಂಫ
ಷಥ್ಔ ನಭ ಕೊಡಲಯಿತು
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(A)

Hindu View of Life/ ಹುಂದೂ ವೂಯ ಆಫ್ ಲೆೈಫ್

(B)

Hind Swaraj/ ಹುಂದ್ ಸವಯಜ್
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(C)

Discovery of India/ ಡಿಸೆವರ ಆಫ್ ಇುಂಡಿಮ

(D) My Truth/ ಯೈ ಟುರಥ್
30. In which century, the Rajatarangini of
Kalhana was composed?
ಮವ ಶ್ತಭನದಲ್ಲಿ ಔಲ್ಾಣ್ ನ ಯಜತಯುಂಗಿಣಿ ಮನುನ

eleventh

century/

ಹನೊನುಂದನೆಮ

(A)

thirteenth

century/

ಹದಿಭೂಯನೆಮ

ಓದೊಯೇಗಿಔ

(C)

Milk Revolution/ ಸಲ್ಲನ ಕರುಂತಿಕರ

(D)

Agricultural Revolution/ ಔೃಷ್ಟ್ ಕರುಂತಿಕರ

34. Which among the following is a correct
meaning of office of Qazi–ul–Quzat under the
Mughals?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮವುದು ಖ್ಜಿ ಉಲ್ ಕಜತ್ ನ

31. For which among the following offenses,
Manu recommended higher punishment to
Brahamans than the persons of other varnas?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಯಧಖಳಲ್ಲಿ ಭನು ಮವ ಅಯಧಕೆೆ

ನಿಜದ ಔಛೆೇರ ಮವುದಗಿತುತ

ಸೆಚಿಿನ ದುಂಡ ಶಿಕ್ಷೆಮನುನ ಫರಹಮಣ್ರಗೆ ಫೆೇಯೆ

(A) Head of the Finance department/ ಹಣ್ಕಸು

ಜತಿಮವರಗಿುಂತಲ್ೂ ಖುರಡಿಸಲ್ು ಆಖರಹಸುತಿತದದನು

(C) Theft/ ಔಳಳತನ

Revolution/

ಕರುಂತಿಕರ

The tenth century/ ಹತತನೆಮ ಶ್ತಭನ

(A) Profanity/
ಧಭ್ನಿುಂದೆ

Green Revolution/ ಹಸಿಯು ಕರುಂತಿಕರ

(B) Technology

ಶ್ತಭನ

ವಿಬಖದ ರಧನ ಔಛೆೇರ

(B) Murder/ ಕೊಲೆ

(B) Censor of Public morals/ ಜನಯ ನೆೈತಿಔತೆಗೆ
ಔಡಿಣ್

(D) Treason/
ವಿವವಸಘಾತ

(C) Supreme

Authority

in

Justice/

ವೆರೇಷ್ಠ

ನಯಮಲ್ಮದ ಅಧಿಕಯ

32. Which among the following Sultans refused
to read Khutba in the name of Khalifa for first
time?
ಇವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವ
ಸುಲತನಯು ರಥಭ ಫರಗೆ

(D) Incharge of charities/ ದನ ಧಭ್ಖಳನುನ
ನೊೇಡಿಕೊಳುಳವುದು

ಕಲ್ಲೇಪ ಸೆಸರನಲ್ಲಿ ಕುತಫ ಒದಲ್ು ನಿಯಔರಸಿದಯು
(A)

Ibrahim Lodhi/ ಇಫರಹಮ್ಸ ಲೊೇಧಿ

The twelfth century/ ಹನೆನಯಡನೆಮ ಶ್ತಭನ

(C) The

(D)

(D)

ಕರುಂತಿಕರ ಎುಂದು ಸೆಸರಸಲ್ಟಿಟತು

ಶ್ತಭನ
(B)

Sikandar Lodhi/ ಸಿಔುಂದರ್ ಲೊೇಧಿ

33. Which among the following can best define
the Neolithic Revolution?
ಇವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಉತತಭ ನವಮುಖದ

ಯಚಿಸಲಗಿತುತ
(A) The

(C)

35. Who among the following presided over the
Surat Session of Indian National Congress in
1907?
ಮಯ ಭುುಂದಳತವದಲ್ಲಿ ಬಯತಿೇಮ ಯಷ್ಟ್ರೇಮ

Alauddin Khilji/ ಅಲಿವುದಿದೇನ್ ಖಿಲ್ಲಿ

(B) Mohammad–bin–Tughlaq/ ಮೊಹಭಮದ್ ಬ್ರನ್

ಕುಂಗೆರಸ್ಟ ಸೂ ಯತ್ ಸಬೆ 1907 ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು

ತುಗಲ್ಕ್

(A) Dadabhai Naoroji/ ದದಫಯಿ ನವಯೊೇಜಿ
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(D)
(B) Gopal

krishna

Gokhale/

ಗೊೇಲ್ಔೃಷ್ು

ಗೊೇಕಲೆ

39. The Sayyid dynasty of the Delhi Sultanate is
called so because
ದೆಹಲ್ಲಮ ಸುಂಷಥನದ ಷೆೈಮದ್ ಯಜವುಂಶ್ವನುನ

(C) Pandit Madan Mohan Malaviya/ ುಂಡಿತ
ಭದನ ಮೊೇಹನ ಭಳವಿೇಮ
(D)

ಹೇಖೂ ಔಯೆಮುವಯು ಮಕೆುಂದಯೆ

Ras Bihari Ghosh/ ಯಸ್ಟ ಬ್ರಸರ ಘೀೂೇಷ್

(A) Its founder and his successors adopted the
ಅದಯ ಷಥಔ ಭತುತ
title
Sayyid./
ಉತತಯಧಿಕರ ಅದಯ ಹಔೆನುನ

36. The rulers of which among the following
dynasties called themselves "Brahma–
Kshatriya"?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮವ ಯಜವುಂಶ್ ತಭಮನುನ ತೆೇ

ತನನದಗಿಸಿಕೊುಂಡಿದದಯು
(B) Its founder and his successors belonged to
the Sayyid tribe of eastern Turkistan./ ಅದಯ

ಫರಹಮಣ್ಕ್ಷತಿರೇಮಯೆುಂದು ಔಯೆಸಿಕೊುಂಡಯು?
(A) Palas/ ಲ್ಯು
(C) Pratiharas/
ರತಿಸಯಯು

ಷಥಔ ಭತುತ ಉತತಯಧಿಕರಮವಯು ಷೆೈಮದ್

(B) Senas/ ಷೆೇನಯು

ಶಿಿಭ ಟಕಿ್ಷಥನ ುಂಖಡಕೆೆ ಷೆೇರದವಯಗಿದದಯು

(D) Chahamanas/
ಚಸಭನಯು

(C) Its founder and his successors were
descendant of the prophet Muhammad./
ಷಥಔ ಭತುತ ಉತತಯಧಿಕರಮವಯು ಪರಪೆಟ್ಸ

37. The beneficiaries of Asoka`s donations in the
region of Barabar Hill were
ಫಫ್ಯ ಹಲ್ ರದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಅವೆೃೇಔನ

ಭಹಭಮದನ ಸುಂತತಿಮಗಿತುತ
(D) Its founder was a scholar of Islamic
theology./ ಅದಯ ಷಥಔ ಇಷಿಮಕ್ ವಿದೆಯಮ

ದನಧಭ್ದಲ್ಲಿ ದನ ಡೆದವಯು ಮಯು ಇದದಯು
(A) Buddhists/
ಫುದಧಯು

ುಂಡಿತನಗಿದದನು

(B) Ajivikas/
ಅಜಿೇವಿಕಯವಯು

(C)

Svetambar Jains/ ವೆವೇತುಂಫಯ ಜೆೈನಯು

(D)

Digambar Jains/ ದಿಖುಂಫಯ ಜೆೈನಯು

40. Which one of the following native states was
NOT annexed by the British on the basis of
the Doctrine of Lapse?
ಕೆಳಗಿನ ಮವ ಯಜಯವು ಬ್ರರಟಿಷ್ರುಂದ ಭಯೆವಿನ
ಸಿದಧುಂತ (

ಸಬಧಯಕ್ಷಯು ಇದದಯು
Joachim Alva/ ಜೊೇಅಚಿಮ್ಸ ಆಲವ

(B)

Kaka Kalelkar/ ಕಕ ಔಲೆೇಲ್ ಔರ್

(C)

Hardekar Manjappa/ ಹಡೆೇ್ಔರ್ ಭುಂಜ

Doctrine

of

Lapse)

ಯೇಲೆ

ಷವಧಿೇನಡಿಸಕೊಳಳಲ್ಲಲ್ಿ

38. In 1953, under whose chairmanship was the
first OBC Commission formed?
1953 ಯಲ್ಲಿ ಯೂುಗೊುಂಡ ಒಬ್ರಸಿ ಔಮಷ್ನ್ ದ ಮಯು
(A)

K. K. Shetty/ ಕೆ ಕೆ ವೆಟಿಟ

(A) Satara/ ಸತಯ

(B) Punjab/ ುಂಜಬ್

(C) Jhansi/ ಝನಿ್

(D) Karauli/ ಔಯೌಲ್ಲ

41. Which of these books are the works by Amir
Khusrau?
1. Qiran–u–Sadain
2. Tahqiq–i–Hind
3. Miftah–ul–Futuh
4. Nur–i–Sipihar
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Choose the correct option from the codes
given below:
ಈ ಕೆಳಗಿನ ುಸತಔಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಅಮೇರ್ ಕುಸುರ

(C)

(D) Vijay

ಯವಯು ಫಯೆದುಂತಹವುಖಳು
2. ತಹಕಿೇಕ್ ಇ ಹುಂದ್
4. ನೂರ್ ಇ ಸಿಪಿಹರ್

(A)

Only 1, 2 &3/1, 2 ಭತುತ 3
Only 1, 3 & 4/1, 3 ಭತುತ 4

(C)

Qutbuddin Mubarak/ ಔುತುಫುದಿದೇನ್ ಭುಫಯಕ್

(D)

Malik Kafur/ ಭಲ್ಲಿಕ್ ಕಪರ್

1, 2, 3 & 4/1, 2, 3 ಭತುತ 4

45. Who among the following laid down for
punishment for a person becoming mendicant
without making adequate provision for
dependent wife and children?
ಸೆುಂಡತಿ ಭಔೆಳಿಗೆ ಅಖತಯದ ಅನುಔೂಲ್ಖಳನುನ

42. Who among the following introduced the
Vernacular Press Act?
ವನ್ಔೂಯಲ್ರ್ ೆರಸ್ಟ ಆಕ್ಟ ನುನ ಮಯು
ರಚಯಿಸಿದಯು?

ಭಡಿಕೊಡದೆ ಬ್ರಕ್ಷುಔಯದುಂಥ ವಯಕಿತಖಳಿಗೆ ಮವ ಯಜ

Sir Ashley Eden/ ಸರ್ ಆಷೆಿ ಇಡನ್

ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಖುರಡಿಸುತಿತದದನು

(B) Alexander John Arbuthnot/ ಆಲೆಕ್ುಂಡರ್

(A) Manu/ ಭನು

ಜನ್ ಅಫ್ಟ್ಸ ನಟ್ಸ
(C)

Lord Lytton/ ಲರ್ಡ್ ಲ್ಲಟಟನ್

(D)

Lord Stanley/ ಲರ್ಡ್ ಷೆಟೇನಲೆೇ

(D) Narada/ ನಯದ

A Study of a
46. "Springing Tiger:
Revolutionary" is a biographical work on
ಸಿರುಂಗಿುಂಗ್ ಟೆೈಖರ್ , ಕರುಂತಿಕರಮ ಅವಲೊೇಔನ ಈ
ುಸತಔ ಮಯ ವಯಕಿತಮ ಜಿೇವನ ವೃತತುಂತಕೆೆ ಳಟಿಟದೆ
(A) Bhagat Singh/ ಬಖತ್ ಸಿುಂಗ್

ಜೆೈನ್ ಫಲಸಪರ್ ನಿಗೆ ಕೊಟಿಟದದನು

(B)

(B) Yajnavalkya/
ಮಜ್ಞವಲ್ೆಯ

(C) Kautilya/ ಕೌಟಿಲ್ಯ

43. Emperor Akbar conferred the title of
Jagatguru upon which among the following
Jaina Philosophers?
ಚಕರಧಿತಿ ಅಔಬರ್ , ಜಖತ್ ಖುಯು ಬ್ರಯುದನುನ ಮವ
(A)

Shihabuddin Umar/ ಶಿಸಫುದಿದೇನ್ ಉಭರ್

(B) Khizr Khan/ ಖಿಜರ್ ಖ್ನ್

(C) Only 1 & 3/1 ಭತುತ 3

(A)

ವಿಜಮ

ಉತತಯಧಿಕರಮಗಿ ಮರದದಯು

ಕೊಟಿಟಯುವ ಆಯ್ಕೆಖಳಿುಂದ ಸರಮುತತಯ ಆರಸಿ

(D)

Suri/

44. The de facto successor of Alauddin Khilji
immediately after his death was
ಅಲಿವುದಿದೇನ್ ಖಿಲ್ಲಿಮ ಭಯಣ್ದನುಂತಯ ಅವನ

3. ಮಪತಹ್ ಉಲ್ ಫುತುಹ್

(B)

Shantichandra

ವುಂತಿಚುಂದರ ಸುರ

1. ಖಿಯನ್ ಉ ಸದೆೈನ್

(A)

Hiravijay Suri/ ಹೇಯವಿಜಮ ಸುರ

Anandasagar Suri/ ಆನುಂದ ಷಖಯ ಸುರ
Vijaykanak Suri/ ವಿಜಮಔನಔ ಸುರ
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(B)

Chandrashekhar Azad/ ಚುಂದರವೆೇಕರ್ ಆಜದ್

(C)

Subhas Chandra Bose/ ಸುಬಸ್ಟ ಚುಂದರ ಫೊೇಸ್ಟ
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(D) Shyamji

Krishna

Verma/

ವಯಭಜಿೇ

(B) B.P. Wadia/ ಬ್ರ ಪಿ ಡಿಮ

ಔೃಷ್ುವಭ್

(C)

47. What is the correct chronological order of
setting up of the following Commissions?
1. Macdonell Commission
2. First Industrial Commission
3. First Fiscal Commission
Select the correct answer from the code given
below.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿೆೇಶ್ನಖಳ ರಯುಂಬವನುನ ಔರಭಗಿ

Lala Lajpat Rai/ ಲಲ ಲ್ಜತ್ ಯಯ್

(D) Bharat

Bhushan

ುಂಡೆ
50. One of the writers of the Dharmashashtra
disapproved the practice of Sati declaring it as
an act of suicide. Identify him from the given
options:
ಧಭ್ವಸರದ ಫಯಹಗಯಯಲ್ಲಿ ಫಬಯು ಸತಿಖಭನದ

ಜೊೇಡಿಸಿರ
1. ಭಯಕ್ ಡೊನೆಲ್ ಸಬೆ (ಔಮಷ್ನ್ )

ದಧತಿಮನುನ ಆತಮಹತೆಯಮ ಔರಭೆುಂದು

2. ರಥಭ ಓದೊಯೇಗಿಔ ಔಮಷ್ನ್

ರತಿಬಟಿಸಿದಯು ಆ ಭಸನುಬವ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಖಳಲ್ಲಿ

3. ರಥಭ ಫಸೆಲ್ ಔಮಷ್ನ್

ಮಯು

ಕೊಟಿಟಯುವ ಆಯ್ಕೆಖಳಿುಂದ ಸರಮುತತಯವನುನ ಆರಸಿ
(A) 1, 2, 3

(B) 2, 3, 1

(A) Angiras/
ಅುಂಗಿೇಯಸ

(C) 2, 1, 3

(D) 1, 3, 2

(C) Usana/ ಉಷನ

ಔುಂನಿಯೊುಂದಿಗೆ 1802 ಯಲ್ಲಿ ಟಿರೇಟಿ ಆಫ್ ಫಷೆೇನ್ ನುನ

ಕೌನಿ್ಲ್ ಗೆ ಯಜಿೇನಯ ನಿೇಡಿದದಯು
Rao
(B) Baji
ಫಜಿೇಯವ್ I

I/

(A) C. P. Ramaswami Iyer/ ಸಿ ಪಿ ಯಭಷವಮ
ಅಮಯರ್

Sultan Bahadur/ ಸುಲತನ ಫಸದುರ್

(B) Muhammad Ali Jinnah/ ಭುಹಭಮದ್ ಅಲ್ಲ
ಜಿನಾ

(D) None of these/

ಇವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದೂ ಅಲ್ಿ

(C) B. N. Sharma/ ಬ್ರ ಎನ್ ಶ್ಭ್
(D)

49. Who among the following founded the
Madras Labour Union?
ಭದರಸ್ಟ ಲೆೇಫರ್ ಮೂನಿಮನ್ ಅನುನ ಮಯು

Shankaran Nair/ ಶ್ುಂಔಯನ್ ನಮರ್

52. Which among the following was the first
registered Trade Union of India?
ಈ ಕೆಳಗಿವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಮೊದಲ್ು ಟೆರೇರ್ಡ

ಷಥಪಿಸಿದಯು
(A)

(D) Visnu/ ವಿಷ್ುು

ವಯಔತಡಿಸುತತ ಮಯು ೆೈಸಯಯ್ ಎಕಿ್ಔೂಯಟಿವ್

ಸಹ ಭಡಿದಯು

(C)

(B) Medhatithi/
ಯೇಧತಿಥಿ

51. Who among the following resigned from the
membership of the Viceroy`s Executive
Council as a protest against Jallianwala Bagh
Massacre?
ಜಲ್ಲಮನ್ ಲ ಫಗ್ ಹತಯಕುಂಡಕೆೆ ರತಿಬಟನೆ

48. Who among the following signed the Treaty
of Bassein in 1802 with the British East India
Company?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಯು ಬ್ರರಟಿಷ್ ಈಸ್ಟಟ ಇುಂಡಿಮ

(A) Baji Rao II/
ಫಜಿೇ ಯವ್ II

Pandey/ ಬಯತ್ ಬೂಷ್ಣ್

Subodh Banerjee/ ಸುಬೊೇದ್ ಫಯನಜಿ್
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ಮೂನಿಮನ್ ಆಫ್ ಇುಂಡಿಮ ಎುಂದು

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ುಂದೆೇ ುಂದು

ನಭೂದಿಸಲಯಿತು

ದೊಡಡದದ ವಸುತವನುನ ವಿಜಮನಖಯ ಷಭರಜಯಕೆೆ
ಯನಿಸಲಗಿತುತ

(A) Hindu Mazdoor Sabha/ ಹುಂದೂ ಭಜದೂರ್
ಸಬ
(B) Bhartiya

(A)
Mazdoor

Sangh/

ಬಯತಿೇಮ

Precious stones/ ಅಭುಲ್ಯದ ಔಲ್ುಿಖಳು

(B) Horses/ ಔುದುಯೆಖಳು

ಭಜದೂರ್ ಸಬ

(C)

(C) Madras Labour Union/ ಭದರಸ್ಟ ಲೆೇಫರ್
ಮೂನಿಮನ್

Luxury goods/ ಅತಯಧುನಿಔ ವಸುತಖಳು

(D) Raw Silk/ ಔಚಾ ಯೆೇಶೆಮ

(D) United Trade Union Congress/ ಮುನೆೈಟೆರ್ಡ
ಟೆರೇರ್ಡ ಮೂನಿಮನ್ ಕುಂಗೆರಸ್ಟ

56. Which among the following regions was most
affected by the Revolution of 1857?
ಕೆಳಗಿನ ಮವ ರದೆೇಶ್ಕೆೆ 1857 ಯ ಕರುಂತಿ ರಬವ

53. Which among the following village was the
site of the Vikramshila Mahavihara, the
renowned educational centre of Pala period?
ಕೆಳಗಿನ ಮವ ಹಳಿಳಖಳಲ್ಲಿ ುಂದು ಸಥಳ ವಿಔರಭಶಿೇಲ

ಬ್ರೇರತು
(A) Punjab/ ುಂಜಬ್

ಭಸವಿಸಯಗಿತುತ ಆನುಂತಯ ಲ್ಯ ಅವಧಿಮಲ್ಲಿ

(C) Avadh/ ಅವಧ್

ವೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಕೆೇುಂದರಗಿ ಸುಧರಸಲಗಿತುತ
(A) Antichak/
ಆುಂಟಿಚಔ
(C) Basarh/ ಫಸಯಹ

(B) Aphasad/ ಅಪಸದ್

ಯಷ್ಟ್ರೇಮ ಕುಂಗೆರಸ್ಟ ನ ಸಬೆಮನುನ ರಥಭ ಫರಗೆ
ಮವ ಭಹಳೆಯಿುಂದ ನಡೆಸಲ್ಟಿಟತುತ

54. As per Asokas inscriptions, which among the
following place was declared tax–free and
proclaimed only 1/8 th part as taxable?
ಷಭರಟ ಅವೆೃೇಔನ ಆಜ್ಞೆಮುಂತೆ ಮವ ರದೆೇಶ್

(A) Rajkumari Amrit Kaur/ಯಜಔುಭರ ಅಭೃತ
ಕೌರ್

ತೆರಗೆ ಯಹತ ಭತುತ ಕೆೇವಲ್ 1/8 ನೆ ಬಖ ಭತರ ತೆರಗೆ
ಸಹತಗಿತುತ
(B) Lumbini/ ಲ್ುುಂಬ್ರನಿ

(C) Kathmandu/
ಔಠ್ಮುಂಡು

(D) Sarnath/
ಷಯನಥ

(D) Madras/ ಭದರಸ್ಟ

57. The first Indian woman to preside a session of
Indian National Congress was/ ಬಯತಿೇಮ

(D) Chandimau/
ಚುಂಡಿಭೌ

(A) Kushinagar/
ಕುಷ್ಟ್ೇನಖಯ

(B) Maharashtra/
ಭಸಯಷ್ರ

(B)

Vijaya Lakshmi Pandit/ ವಿಜಮಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ುಂಡಿತ್

(C)

Aruna Asaf Ali/ ಅಯುಣ ಅಸಫ್ ಅಲ್ಲ

(D)

Sarojini Naidu/ ಸಯೊೇಜಿನಿ ನಮುಡ

58. Who among the following was called `Hazar
Dinari`, during the regime of Alauddin Khilji,
ruler of the Delhi sultanate?
ದೆಹಲ್ಲ ಸುಂಷಥನದ ಅಲಿವುದಿದೇನ್ ಖಿಲ್ಲಿಮ ಆಳಿವಕೆಮಲ್ಲಿ

55. Which among the following was the single
biggest item of import to the Vijayanagar
Empire?

ಮಯನುನ ಹಜರ್ ದಿನರ ಎುಂದು ಔಯೆಮುತಿತದದಯು?
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(A)

Khaleel Saiyeed/ ಕಲ್ಲೇಲ್ ಷೆೈಮದ್

(A) Arjuna/ ಅಜು್ನ

(B)

Malik Mohammed/ ಭಲ್ಲಿಕ್ ಮೊಹಭಮದ್

(C)

(C) Dharmaraja/
ಧಭ್ಯಜ

Malik Kamil/ ಭಲ್ಲಿಕ್ ಔಮೇಲ್

(D)

(B) Bhima/ ಭೇಭ
(D) Draupadi/ ದೌರದಿ

62. Which among the following is/are the terms
used for coins of the Gupta period?
1. Dinara
2. Dramma
3. Rupaka
4. Suvarna
Choose the correct answer from the codes
given below:
ಕೆಳಗಿನ ಮವುದನುನ ಖುತಯ ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ನಣ್ಯವನನಗಿ

Malik Kafur/ ಭಲ್ಲಿಕ್ ಕಪರ್

59. Which among the following kings was also
known as Mamallan (great wrestler)?
ಕೆಳಗಿನ ಮವ ಯಜಯು ಭಭಲ್ಿನ್ (ವೆರೇಷ್ಠ
ಔುಸಿತಗಯಯು) ಆಗಿದದಯು?
(A) Pulakesi II/ ುಲ್ಕೆೇಶಿ –II

ಉಯೊೇಗಿಸುತಿತದದಯು

(B)

Mahendravarman I/ ಭಸೆೇುಂದರವಭ್ನ್ –I

1. ದಿನಯ

(C)

Narasimhavarman I/ ನಯಸಿುಂಹವಭ್ನ್ –I

2. ದರಭ
3. ಯೂಕ
4. ಸುವಣ್್

(D) None of these/

ಕೊಟಿಟಯುವ ಆಯ್ಕೆಖಳಿುಂದ ಸರಮುತತಯವನುನ ಆರಸಿ

ಇವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದೂ ಅಲ್ಿ

(A) 4 only/4 ಭತರ

60. During the reign of Shershah Suri, Qazi
Fazilat was
ವೆೇರ್ ವಹ ಸೂರಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಖ್ಜಿ ಪಜಿೇಲ್ತ್

(C) 1, 4/1 ಭತುತ 4
(D)

ನು
(A)

The Qazi of Bengal/ ಫುಂಗಳದ ಖ್ಜಿ

Governor

of

Bengal/

1, 2, 3, 4/1, 2, 3 ಭತುತ 4

63. Which of the following Chola kings was the
first to capture Maldives?
ಭಲ್ಲಡೇವ್ ರದೆೇಶ್ವನುನ ಚೊೇಳಯ ಮವ ಯಜನು

(B) The Chief Qazi of the Afghan Empire/
ಅಪಘನ್ ಷಭರಜಯದ ಭುಕಯ ಖ್ಜಿ
(C) The

(B) 2, 3/2 ಭತುತ 3

ರಥಭಗಿ ಆಔರಮಸಿದದನು

ಫುಂಗಳದ

ಯಜಯಲ್
(D) None of these/

ಇವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದೂ ಅಲ್ಿ
61. Among the five monolithic rathas of Pallavas
at Mahabalipuram, the largest is
ಭಸಫಲ್ಲುಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಏಔಶಿಲೆಯಿುಂದ ತಮರಸಿದ

(A) Rajaraja/
ಯಜಯಜ

(B) Rajendra
ಯಜೆೇುಂದರ I

(C) Rajadhiraja/
ಯಜಧಿಯಜ

(D) Rajendra
ಯಜೆೇುಂದರ II

I/
II/

64. In which of the following languages was the
Ghadar Journal was first published?
ಮವ ಬಶೆಮಲ್ಲಿ ಖದರ್ ಜನ್ಲ್ ಮೊದಲ್ ಫರಗೆ

ಯಥಖಳಲ್ಲಿ ದೊಡಡದದದುದ

ರಕಶ್ನಗೊುಂಡಿತು
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(A) Urdu/ ಉದು್

(B) English/ ಇುಂಗಿಿೇಷ್

(C) Pushtu/ ುಷ್ುತ

(D) Punjabi/ ುಂಜಬ್ರ

ಅವೆೃೇಔ ಭತುತ ಫರಹೀ ಲ್ಲಪಿಮನುನ ಖುತರೇತಿಯಿುಂದ
ಒದಿದವಯು
(A) Alexander Cunningham/ ಅಲೆಕ್ುಂಡರ್ ಔನಿನುಂಗ್
ಸಯಮ್ಸ

65. Martyrdom of Chandrasekhar Azad took
place on which among the following dates?
ಚುಂದರವೆೇಕಯ ಆಜದ್ ಅವಯು ಹುತತಮಯದದುದ
ಮವ ದಿನುಂಔದುಂದು
(A)

February 17, 1931/ ಪೆಫುರವರ 17, 1931

(B)

February 11, 1931/ ಪೆಫುರವರ 11, 1931

(C)

April 13, 1931/ ಎಪಿರಲ್ 13, 1931

(D)

August 14, 1931/ ಆಖಸ್ಟಟ 14, 1931

(C) Dasrath/ದಶ್ಯಥ

(C)

Max Muller/ ಭಯಕ್್ ಭುಲ್ಿರ್

(D)

Mortimer Wheeler/ ಮೊೇರ್ ಟೆೈಭರ್ ವಿೇಲ್ರ್

ಔುಲ್ಖಳು (ುತರಯು) ಭೌುಂಟ್ಸ ಆಫುದಲ್ಲಿ
ಅಗಿನಔುುಂಡದಿುಂದ ಸೊಯಫುಂದಯು ಅವಯಯೆುಂದಯೆ
Chauhans,
(A) Pratiharas,
Kalachuris/ರತಿಸಯಯು,
(B) Paramaras,
Chalukyas/

Das/
(B) Bishan
ಬ್ರಷ್ನ್ ದಸ

(C) Chauhans,
Pratiharas/

(D) Afghans/
ಅಪಘನಯು

Kalachuris,
ಚೌಸಣ್ಯು,

Chandelas,
ಔಲ್ಚುರಖಳು,

Chauhans,
Chalukyas,
(D) Pratiharas,
Parmaras/ ರತಿಸಯಯು, ಚೌಸಣ್ಯು, ಚಲ್ುಔಯಯು,
ಯಭಯಯು

ಷೊೇಲ್ಲಸಿದವಯು ಮಯು

(C) Britishers/
ಬ್ರರಟಿಷ್ಯು

Chauhans,
ಚುಂದೆೇಲ್ಯು,

ಚುಂದೆೇಲ್ಯು, ರತಿಸಯಯು

67. Who defeated Marathas in the third battle of
Panipat?
ಭೂಯನೆಮ ನಿತ್ ಮುದಧದಲ್ಲಿ ಭಯಠ್ಯನುನ
(B) Rohillas/
ಯೊೇಹಲಿಯು

Chandelas,
ಯಭಯಯು,

ಚೌಸಣ್ಯು, ಚಲ್ುಔಯಯು

(D) Manohar/
ಭನೊೇಹಯ

(A) Mughals/
ಮೊಖಲ್ಯು

Gahadavalas,
ಚೌಸಣ್ಯು,

ಖಹಡಲ್ಯು, ಔಲ್ಚುರಖಳು

I ೆಶಿ್ಮದ

ಯಜನ ಚಿತರ ಫಯೆಮಲ್ು ಔಳಿಸಲ್ಟಿಟದದಯು
(A) Basawan/
ಫಸನ

James Princep/ ಜೆೇಮ್ಸ್ ಪಿರನೆ್ೇಪ್

69. As per the Prithviraja–Raso, the four Rajput
Clans which emerged from Agni–Kunda (Fire
Altar) of Mount Abu are
ೃಥಿವೇಯಜಯಷೊೇ ರಕಯ ನಲ್ುೆ ಯಜುತ್

66. Which among the following Hindu Painters
was sent by Jahangir to portrait Shah Abbas–I
of Persia?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮವ ಹುಂದೂ ಚಿತರ ಔಲಕಯಯು ಯಜ
ಜಸುಂಗಿೇಯನಿುಂದ ವಹ ಅಫಬಸ್ಟ

(B)

70. On which among the following dates,
Jallianwala Bagh Massacre took place?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮವ ದಿನುಂಔದುಂದು ಜಲ್ಲಮನಲ
ಫಗ್ ಹತಯಕುಂಡ ಸುಂಬವಿಸಿತು?

68. The inscriptions of Ashoka and the Brahmi
script were deciphered by
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(C)
(D)

April 3, 1919/ ಎಪಿರಲ್ 3, 1919

73. The Satapatha Brahmana and Taitriya
Brahmana are the Brahmana texts of
ಸಥಥ ಫರಹಮಣ್ ಭತುತ ತೆೈತಿರಮ ಫರಹಮಣ್ಈ ಎಯಡು

April 14, 1919/ ಎಪಿರಲ್ 14, 1919

ುಸತಔಖಳು ಮವ ಕಲ್ಕೆೆ ಷೆೇರದವು

71. The Congress and Muslim League had most
cordial relationships in between which among
the following years?
ಕುಂಗೆರಸ್ಟ ಭತುತ ಭುಸಿಿುಂ ಲ್ಲೇಗ್ ನಲ್ಲಿ ಷೌಸದ್ಮುತ
ಸುಂಫುಂಧ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮವ ವಯುಷ್ಖಳಲ್ಲಿ ಇತುತ
(A)

(A) Rigveda/ ಋಗೆವೇದ

(B) Yajurveda/
ಮಜುೆೇ್ದ

(C) Samaveda/ ಷಭ

(D) Atharvaveda/
ಅಥವ್ ೆೇದ

ೆೇದ

1906 to 1916/1906 ದಿುಂದ 1916

(B)

1916 to 1922/1916 ದಿುಂದ 1922

(C)

1922 to 1928/1922 ದಿುಂದ 1928

(D)

1928 to 1934/1928 ದಿುಂದ 1934

74. Which among the following is an extant
Shaka of the Rigveda Samhita?
ಕೆಳಗಿನ ಮವ ಕಲ್ವು ಋಗೆವೇದ ಸುಂಹತ ದ
ಕಲ್ದಗಿತುತ
(A) Saunaka/
ಷೌನಕ
(C) Shakala/

72. Which among the following apparently
impressed Jahangir to issue a farman in 1613
A.D. to the English to establish a factory at
Surat?
ಇವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಜಸುಂಗಿೇಯನನುನ

(B) Ashvalayan/ಅಶ್ವಲ್ಮನ್
ವ

ಕಲ

(D) Sankhayana/
ಸುಂಖ್ಮನ

75. Who among the following was not included
in the "Asta Pradhan" of Shivaji?
ಶಿಜಿಮ ಅಷ್ಟ ರಧನ ಕಮ್ಔರಭದಲ್ಲಿ
ಈ

ರಬವಿತಗೊಳಿಸಿದ ಕಯಣ್ 1613 ಯಲ್ಲಿ ಇುಂಗಿಿೇಷ್ರಗೆ
ಸೂಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆೈಗರಕೆ ಷಥಪಿಸಲ್ು ತನನ ಅನುಭತಿ

ಕೆಳಗಿನವಯಲ್ಲಿ ಮಯು ಳಗೊುಂಡಿಯಲ್ಲಲ್ಿ

ಕೊಟಟನು

(A) Sumant/ ಸುಭುಂತ

(A) Reconciliation between the English and
Portuguese./ ಇುಂಗಿಿೇಷ್ ಭತುತ ಪೇಚು್ಗಿೇಸಯಲ್ಲಿ

(D) Vakeel/ ವಕಿೇಲ್

(C) Vakiyanavis/
ಕಿಮನವಿ

ಯೈತಿರೇಔಯಣ್
(B) A secret offer of naval help to the Mughal
emperor to oust the Portuguese./ ಯಹಸಯ

(B) Majmudar/
ಭಜುಭದಯ

76. With which among the following Vedas, the
Shatapatha Brahmana is related to?
ಕೆಳಗಿನ ೆೇದಖಳಲ್ಲಿ ಷಥಥ ಫರಹಮಣ್ ಮವುದಕೆೆ

ಸಸಮದಿುಂದ ನೌಕ ಭಖ್ಗಿ
ಪೇಚು್ಗಿೇಸಯನುನ ಷೊೇಲ್ಲಸಲ್ು

ಷೆೇರದೆ

(C) A heavy dose of bribe to Nur Jahan./ ದೊಡಡ
ರಭಣ್ದ ಹಣ್ದ ಆಮಷ್ ನೂಯಜಸನಿಗೆ ಕೊಟಿಟತುತ
(D) The defeat of Portuguese naval squadrons
by the English./ ಪೇಚು್ಗಿೇಸ್ಟ ನೌಕ
ಅಧಿಕರಖಳ ಷೊೇಲ್ು ಇುಂಗಿಿೇಷ್ರುಂದ
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Version No.

77. The Boghazkoi inscription was discovered in
ಫೊೇಗಜಕೊೇಯಿ ಲ್ಲಪಿ ಔುಂಡು ಹಡಿದವಯು
(A) India/ ಬಯತ

81. Who among the following is known as a
continuing link between Akbar and Sher Shah
in the field of land revenue administration?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಯು ಯಜ ಅಔಬರ್ ಭತುತ ವೆೇರ್

(B) Iran/ ಇಯನ್

(C) Syria/ ಸಿರಮ

(D) Turkey/ಟಕಿ್

ವಹನೊುಂದಿಗೆ ಬೂ ಆದಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿಯುಂತಯ
ಜೊತೆಮಗಿದದಯು?

78. Which of the following is the most common
motif of the Indus Seals?
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಭುಕಯ ಇುಂಡಸ್ಟ ಸಿೇಲ್್

(A)

(B) Todar Mal/ ತೊೇಡಯಭಲ್

ನವಯ ಮೊಹಯು ಆಗಿತುತ
(A) Unicorn/ ಏಔಶ್ೃುಂಗಿ

(B) Bull/ ಕೊೇಣ್

(C) Rhinoceros/
ಕಡಗಭೃಖ

(D) Elephant/ ಆನೆ

Zaman/
(C) Khan
ಖ್ನ್ ಜಭನ್

ಮುದಧದಲ್ಲಿ ಇದದಯು
(A) Visvamitra/
ವಿವವಮತರ

ಮವ ಕಮ್ಔರಭ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಮುತಿತತುತ
Partition of Bengal/ ಫುಂಗಲ್ದ ವಿಬಜನೆ

(B)

Ilbert Bill/ ಇಲ್ಬಟ್ಸ್ ಬ್ರಲ್

(C) Atri/ ಅತಿರ

ಸುಂದೆೇಶ್
Reforms/

(A) Pathupattu/
ಥುಟುಟ

ಮುಂಟೊ-ಭಲೆ್

(C)

ಸುಧಯಣೆಖಳು

(B) Ettutogai/
ಇಟುಟೊಗಯಿ

Silappadikaram/ ಸಿಲ್ಧಿಕಯುಂ

84. Which among conclusions has been derived
from the debasement of the coins and gradual
disappearance of gold coins during the post–
Gupta period?
ಖುತ ಷಭರಜಯದ ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ನಣ್ಯಖಳ ಅವನತಿ ಭತುತ

ಸಿರಮ ದೆೇಶ್ಖಳೆೄ ುಂದಿಗೆ ಷೌಸದ್ಭಮ
ಸುಂಫುಂಧವನುನ ಷಥಪಿಸಿತುತ

(C) Pallava/ ಲ್ಿವ

(D) Bhrigu/ ಭರಖು

(D) Tolkappiam/ ತೊೇಲ್ೆಪಿಮಮ್ಸ

80. Rulers of which of the following dynasties
maintained diplomatic relations with distant
countries such as Syria in the West?
ಮವ ಯಜವುಂಶ್ವು ದೂಯದ ಅುಂದಯೆ ಶಿಿಭದ

(A) Maurya/ಭೌಮ್

(B) Vasishtha/ ವಶಿಷ್ಠ

83. Which among the following is a Tamil
grammatical treatise?
ತಮಳು ಯಔಯಣತಮಔ ರಫುಂಧ ಮವುದು

(C) Passage of the Rowlatt Act/ ಯೌಲ್ಟ್ಸ ಆಕ್ಟ ನ
(D) Minto–Morley

Alam/
(D) Khan
ಖ್ನ್ ಅಲ್ಮ್ಸ

82. Who was the priest of the Bharatas in the
battle of Ten Kings?
ಬಯತ ವುಂಶ್ದ ಮಯು ುಯೊೇಹತಯು ಹತುತ ಯಜಯ

79. Which among the following events took place
immediately before the massacre at
Jallianwalla Bagh?
ಜಲ್ಮನ್ ಲ ಫಗ್ ಹತಯಕುಂಡದ ಮೊದಲ್ು
(A)

Sadar–ur–Bakshi/ ಸದರ್ – ಉರ್ – ಫಕ್ಷ್ಮೇ

(B) Gupta/ ಖುತ

ಸವಣ್್ನಣ್ಯಖಳ ಕಣಿಸದಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಮವುವು
ಕಯಣ್ಖುತತೆ

(D) Chola/ ಚೊೇಳ
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(A) Commodities became cheap/ ಅಖತಯ ವಸುತಖಳ

(C) Bareilly/ ಫಯೆೇಲ್ಲ

ಫೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
(B) Gold Mining was stalled/ ಸವಣ್್ದ ಯೈನಿುಂಗ್

88. Which among the following was the first
municipal corporation setup in India in the
year 1687?
ಮೊದಲ್ನೆ ಫರಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಮವ ಭಸನಖಯ

ಸಥಗಿತಖುವಿಕೆ
(C) Money economy was gradually replaced by
Barter Economy/ ಹಣ್ದ ಆಥಿ್ಔತೆ ನಿಧನಗಿ

ಲ್ಲಕೆಮನುನ

ಫಟ್ರ್ ಆಥಿ್ಔತೆಗೆ ಫದಲವಣೆ

ಯಲ್ಲಿ ಬಯತದಲ್ಲಿ

(A) Madras Municipal Corporation/ ಭದರಸ್ಟ

ಇಳಿಭುಕಖುವುದು

ಭಸನಖಯ ಲ್ಲಕೆ

85. Kumaran Asan is associated with the social
renaissance in which among the following
current states?
ಔಲೆ ಭತುತ ಷಹತಯದ ುನಯುಜಿಿೇವನಕೆೆ ದುಡಿಮುತಿತದದ

(B) Bombay Municipal Corporation/ ಫುಂಫೆ
ಭಸನಖಯ ಲ್ಲಕೆ
(C) Delhi

ಔುಭಯನ್ ಅಸನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮವ ಯಜಯಕೆೆ

Municipal

Corporation/

ದೆಹಲ್ಲ

ಭಸನಖಯ ಲ್ಲಕೆ

ಷೆೇರದವಯು

(C)

1687

ರಯುಂಭಸಲಯಿತು

(D) There was a decline in trade/ಯಯದಲ್ಲಿ

(A) Kerala/ ಕೆೇಯಳ

(D) Mathura/ ಭಥುಯ

(D) None of these/

Nadu/
(B) Tamil
ತಮಳುನಡು

ಇವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದೂ ಅಲ್ಿ

Andhra Pradesh/ ಆುಂಧರ ರದೆೇಶ್

89. Who among the following was named as
"ZindaPir" or "Living Saint" in Mughal
India?
ಮೊಖಲ್ ಬಯತದಲ್ಲಿ ಮಯನುನ ಜಿುಂದ ಪಿೇರ್ ಅಥ

(D) None of these/

ಇವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದೂ ಅಲ್ಿ

ಜಿೇವುಂತ ಷಧು ಎುಂದು ಔಯೆಮಲಖುತಿತತುತ
86. The Mahasamghika School arose at which
among the following places?
ಭಸಷುಂಘಿಔ ವಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಮವ ರದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ

(A) Humayun/
ಹುಭಮೂನ್
(C) Aurangzeb/
ಓಯುಂಖಜೆೇಬ್

ತೆಯೆಮಲಗಿತುತ
Gaya/
(A) Bodha
ಫೊಧ ಖಮ
(C) Sravasti/ ಸರವಸಿತ

(B) Rajagriha/
ಯಜಖೃಸ

(D) Jahangir/
ಜಸುಂಗಿೇಯ

90. The drain theory of Dadabhai Naoroji was
formally accepted in which among the
sessions of the Indian National Congress?
ದದಬಯಿ ನವಯೊೇಜಿ ಅವಯ ಚಯುಂಡಿ ನಿೇತಿಮನುನ

(D) Vaisali/ ೆೈವಲ್ಲ

87. Which one of the following places was a mint
centre of the Yaudheyas?
ಮೌಧೆಯೇಮಯ ಕಲ್ದಲ್ಲಿ , ಕೆಳಗಿನ ಮವ ರದೆೇಶ್ವು

ಮವ ಕುಂಗೆರಸ್ಟ ಸಬೆಮಲ್ಲಿ ಅುಂಗಿೇಔರಸಲಯಿತು

ನಣ್ಯ ತಮರಸುವ ಕೆೇುಂದರಗಿತುತ?
(A) Bayana/ ಫಮನ

(B) Akbar/ ಅಔಬರ್

(B) Rohtak/ ಯೊೇಹತಕ್
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(C)

(B) Rudradaman/ ಯುದರದಭನ

Surat session, 1907/ ಸೂಯತ್ ಸಬೆ1907

(D) None of these/

(C)

ಇವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದೂ ಅಲ್ಿ

(D) Skandagupta/ ಸೆುಂದಖುತ

91. Mahalwari System, of Revenue Settlement
was introduced in which of the following?
ಭಸಲ್ ರ ವಯವಷೆಥ ಆದಮ ುಂದವು ಕೆಳಗಿನ

95. Who among the following is known to have
performed four Asvamedha sacrifices?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಜಯಲ್ಲಿ ಮಯು
4 ಸಲ್ ಅಶ್ವಯೇಧ

ಮವ ಯಜಯದಲ್ಲಿ ರಚಯಿಸಲಯಿತು
(A) Bengal/ ಫುಂಗಳ

ಮಖವನುನ ಭಡಿದದಯು

(B) Bombay/ ಫುಂಫೆ

(C) Madras/ ಭದರಸ್ಟ
(D) North Western Provinces/ ಉತತಯದ ಶಿಿಭ
ರುಂತಯಖಳು

(C) 1881

(D) 1856

(C) Raidas/
ಯಯಿದಸ

Pravarasena I/ ರವಯಷೆೇನ I

(C)

Samudragupta/ ಸಭುದರಖುತ

1916 ಯುಂದು ಮರುಂದ ನಡೆಸಲ್ಟಿಟತುತ
(A)

Rashbihari Ghosh/ ಯಸ್ಟ ಬ್ರಸರ ಘೀೂೇಷ್

(B) Ambika Charan Majumdar/ ಅುಂಬ್ರಕ ಚಯಣ್
ಭಜೂಮ್ಸ ದರ್

(B) Surdas/ ಸುಯದಸ

(C) Bhupendra

Nath

Bose/

ಬೂೆೇುಂದರನಥ

ಫೊೇಸ್ಟ

(D) Malukdas/
ಭಲ್ುಔದಸ

(D)

94. Parnadatta was appointed the Provincial
Governor of Saurashtra by
ಣ್್ದತತಯವಯು ಷೌಯಷ್ರದ ಹುಂಗಮ

None of these/ ಇವುಖಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಅಲ್ಿ

97. The features of Indian art, that were adopted
in the construction of the Mosques in India,
were:
1. Turned Lotus
2. Kalash on the domes
3. Ornamentation
Choose the correct option from the codes

ಯಜಯಲ್ಯಗಿ ಮರುಂದ ನೆೇಮಸಲ್ಟಿಟದದಯು
(A)

(B)

96. The Lucknow session of Indian National
Congress that took place in 1916 was
presided by
ಬಯತಿೇಮ ಯಷ್ಟ್ರೇಮ ಕುಂಗೆರಸ್ಟ ಲ್ಕೊನೇ ಅಧಿೆೇಶ್ನ

93. A devotional saint and a cobbler by
profession was
ಬಕಿತ ಬವದ ಸುಂತ ಭತುತ ಚಭಮಯ ರವೃತಿತಯಿುಂದ
(A) Tulsidas/
ತುಲ್ಸಿೇದಸ

Pushyamitra Sunga/ ುಷ್ಯಮತರ ಸುುಂಗ

ಲ್ಿವಭಲ್ಿ

ಜನಖಣ್ತಿ ರಯುಂಬಯಿತು
(B) 1872

(A)

(D) Nandivarman Pallavamalla/ ನುಂದಿವಭ್ನ್

92. In which year, first census was conducted in
India?
ಮವ ವಯುಷ್ದಲ್ಲಿ ಬಯತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ ಫರಗೆ
(A) 1884

Chandragupta II/ ಚುಂದರಖುತ II

Chandragupta Maurya/ ಚುಂದರಖುತ ಭೌಮ್
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ತೊೇಗಲ್ಕ್

given below:
ಬಯತದಲ್ಲಿ ಭಸಿೇದಿಖಳನುನ ಔಟುಟವುದಯೊುಂದಿಗೆ

(D) Iltutmish/ ಇಲ್ುತಭಷ್

ಬಯತಿೇಮ ಔಲೆಖಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊುಂಡವು
1. ತಿಯುಖುವ ಔಭಲ್

100. Which among the following temples does
not belong to the Chola Empire?
ಕೆಳಗಿನ ಮವ ದೆೇಲ್ಮಖಳು ಚೊೇಳ

2. ಖುಭಮಟದಲ್ಲಿ ಔಲ್ಶ್
3. ಅಲ್ುಂಕಯ
ಕೊಟಿಟಯುವ ಆಯ್ಕೆಖಳಿುಂದ ಸರಮುತತಯ ಆರಸಿ
(A) Only 1 & 2/1,
ಭತುತ 2

(B) Only 2 & 3/2
ಭತುತ 3

(C) Only 1 & 3/1
ಭತುತ 3

(D) 1, 2 & 3/1, 2 ಭತುತ

ಷಭರಜಯಕೆೆ ಷೆೇಯುವುದಿಲ್ಿ
(A)

Brihadishwara/ ಬ್ರರಹದೆೇಶ್ವಯ

(B) Koranganatha/ ಕೊೇಯುಂಖನಥ

3

(C) Kailashanatha/
ಕೆೈಲಶ್ನಥ

98. The portion of the actual produce fixed as
state`s share under the Zabti System of
Mughals was
ಮೊಖಲ್ ಷಭರಜಯದಲ್ಲಿ ಜಬ್ರತ ದಧತಿ ರಕಯ ಫೆಳೆಗಯ

(D) Airavateshwar/
ಐಯವತೆೇಶ್ವಯ

ತನನ ಫೆಳೆಮ ಬಖವನುನ ಯಜಯಕೆೆ ಷೆೇರಸಫೆೇಔು ಅದಯ
ಬಖೆೇನೆುಂದಯೆ
(A) One–half/ುಂದು ಅಧ್ದ ಬಖ
(B)

One–third/ ುಂದು ಭೂಯನೆಮ ಬಖ

(C)

One–fourth/ ುಂದು ನಲ್ೆನೆಮ ಬಖ

(D) One–fifth/ ುಂದು ಐದನೆಮ ಬಖ
99. Who among the following rulers had stamped
the figure of Goddess Lakshmi on his coins
and had his name inscribed in Nagari
Characters?
ತನನ ನಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೇದೆೇವತೆಮ ಚಿತರವನುನ ಭತುತ
ತನನ ಸೆಸಯನುನ ನಖಯಲ್ಲಪಿಮಲ್ಲಿ ನಭೂದಿಸಿಕೊುಂಡ
ಯಜನು ಮಯು
(A)

Muhammad Ghazni/ ಮೊಹಭಮದ್ ಗಜನಿ

(B)

Muhammad Ghori/ ಮೊಹಭಮದ್ ಘೀೂೇರ

(C)

Muhammad Bin Tughlaq/ ಮೊಹಭಮದ್ ಬ್ರನ್
18
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GFGC

ದಿನುಂಔ

ವಿಷ್ಮ

ವಿಷ್ಮ ಸುಂಕೆೇತ

ಸಭಮ

04-03-2016

ಇತಿಸಸ

06

ಭ.2.00 ರುಂದ ಸುಂ.5.00 ಯ ವಯೆಗೆ

ಖರಷ್ಟ ಅುಂಔಖಳು

ಟುಟ ಅವಧಿ

ಉತತರಸಲ್ು ಇಯುವ ಖರಷ್ಟ ಅವಧಿ

200

210 ನಿಮಷ್ಖಳು

180 ನಿಮಷ್ಖಳು

ರವೆನತಿರಕೆಮ ವಿವಯಖಳು

ನಿಭಮ ನೊುಂದಣಿ ಸುಂಖ್ೆಯಮನುನ ಫಯೆಯಿರ

ರವೆನ ತಿರಕೆ ಔರಭಸುಂಖ್ೆಯ ಭತುತ ವಷ್್ನ್ ಸುಂಖ್ೆಯ

ಭಡಿ

1.

ನೊುಂದಣಿ ಸುಂಖ್ೆಯಮನುನ ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದು ಅದಕೆೆ ಸುಂಫುಂಧಿಸಿದ ವೃತತಖಳನುನ ಸುಂೂಣ್್ಗಿ ತುುಂಬ್ರದಿದೇಯೆುಂದು ಖ್ತಿರಡಿಸಿಕೊಳಿಳ.

2.

ಕೆೇುಂದರ ಸುಂಕೆೇತವನುನ ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದು ಅದಕೆೆ ಸುಂಫುಂಧಿಸಿದ ವೃತತಖಳನುನ ಸುಂೂಣ್್ಗಿ ತುುಂಬ್ರದಿದೇಯೆುಂದು ಖ್ತಿರಡಿಸಿಕೊಳಿಳ.

3.

ರೇಕ್ಷ ವಿಷ್ಮವನುನ ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದು ಸಖು ವಿಷ್ಮದ ಸುಂಕೆೇತವನುನ ಫಯೆದು ಅದಕೆೆ ಸುಂಫುಂಧಿಸಿದ ವೃತತಖಳನುನ ಸುಂೂಣ್್ಗಿ ತುುಂಬ್ರದಿದೇಯೆುಂದು
ಖ್ತಿರಡಿಸಿಕೊಳಿಳ.

4.

ಕೊಠ್ಡಿ ಯೇಲ್ಲವಚಯಔರುಂದ ಈ ರವೆನ ತಿರಕೆಮನುನ ನಿಭಗೆ 2ನೆೇ ಫೆಲ್ ಆದ ನುಂತಯ ಅುಂದಯೆ ಭ. 1.55 ಆದ ನುಂತಯ ಕೊಡಲಖುವುದು.

5.

ರವೆನ ತಿರಕೆಮ ಔರಭ ಸುಂಖ್ೆಯಮನುನ ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆಮಫೆೇಔು .

6.

ರವೆನ ತಿರಕೆಮ ವಷ್್ನ್ ಸುಂಖ್ೆಯಮನುನ ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದು ಅದಕೆೆ ಸುಂಫುಂಧಿಸಿದ ವೃತತಖಳನುನ ಸುಂೂಣ್್ಗಿ ತುುಂಫಫೆೇಔು.
ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮ ಕೆಳಬಖದ ನಿಖದಿತ ಜಖದಲ್ಲಿ ಔಡಡಮಗಿ ಸಹ ಭಡಫೆೇಔು.

ಭಡಫೆೇಡಿ
1.

ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಭುದಿರತಗಿಯುವ ಟೆೈಮುಂಗ್ ಭಔ್ನುನ ತಿದದಫಯದು / ಸಳುಭಡಫಯದು / ಅಳಿಸಫಯದು.

2.

ಭೂಯನೆೇ ಫೆಲ್ ಭ. 2.00 ಕೆೆ ಆಖುತತದೆ. ಅಲ್ಲಿಮವಯೆಖೂ,
•

ರವೆನ ತಿರಕೆಮ ಫಲ್ಬಖದಲ್ಲಿಯುವ ಪಿನ್ ಅಥ ಸಿೇಲ್ ಅನುನ ತೆಗೆಮಫಯದು.

•

ರವೆನ ತಿರಕೆಮ ಳಖಡೆ ಇಯುವ ರವೆನಖಳನುನ ನೊೇಡಲ್ು ರಮತಿನಸಫಯದು.

•

ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಉತತರಸಲ್ು ರಯುಂಭ¸ಫಯದು.

ಅಬಯಥಿ್ಖಳಿಗೆ ಭುಕಯ ಸೂಚನೆಖಳು
1.

ರವೆನ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಟುಟ 100 ರವೆನಖಳಿದುದ, ರತಿ ರವೆನಮು ುಂದು ಸೆೇಳಿಕೆಮನುನ ಳಗೊುಂಡಿದುದ ಭತುತ 4 ಫಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತತಯಖಳು ಇಯುತತೆ.

2.

ಭೂಯನೆೇ ಫೆಲ್ ಅುಂzಯೆ ಭ. 2.00 ಯ ನುಂತಯ ರವೆನ ತಿರಕೆಮ ಫಲ್ಬಖದಲ್ಲಿಯುವ ಪಿನ್ / ಸಿೇಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ರವೆವ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಮವುದೆೇ ುಟಖಳು ಭುದಿರತಗಿಲ್ಿದೆೇ ಇಯುವುದು ಔುಂಡು
ಫುಂದಲ್ಲಿ ಅಥ ಹರದು ಸೊೇಗಿದದಲ್ಲಿ ಅಥ ಮವುದೆೇ ಐಟುಂಖಳು ಬ್ರಟುಟಸೊೇಗಿದದಲ್ಲಿ , ಅದನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊುಂಡು, ಈ ರೇತಿ ಆಗಿದದಯೆ ರವೆನತಿರಕೆಮನುನ ಫದಲಯಿಸಿಕೊಳುಳವುದು ನುಂತಯ
ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಉತತರಸಲ್ು ರಯುಂಭಸುವುದು.

3.

ಭುುಂದಿನ 180 ನಿಮಷ್ಖಳಲ್ಲಿ
•

ರತಿ ರವೆನಮನುನ ಎಚಿರಕೆಯಿುಂದ ಒದಿ.

•

ರತಿ ರವೆನಮ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟಿಟಯುವ ನಲ್ುೆ ಫಹು ಆಯ್ಕೆಮ ಉತತಯಖಳಲ್ಲಿ ಸರಮದ ಉತತಯವನುನ ಆಯ್ಕೆ ಭಡಿ.

•

ರವೆನ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿನ ರವೆನಗೆ ಅನುಖುಣ್ಗಿಯುವ ಸರ ಉತತಯವನುನ ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಅದೆೇ ಔರಭ ಸುಂಖ್ೆಯಮ ಭುುಂದೆ ನಿೇಡಿಯುವ ಸುಂಫುಂಧಿಸಿದ ವೃತತವನುನ ನಿೇಲ್ಲ ಅಥ ಔು
ವಯಿಮ ಫಲ್ ಯಿುಂಟ್ಸ ೆನಿನುಂಖದ ಸುಂೂಣ್್ಗಿ ತುುಂಫುವುದು.

ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿಯುವ ವೃತತಖಳನುನ ತುುಂಫುವ ಸರಮದ ವಿಧನ :
4.

A

B

C

D

ಈ ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮನುನ ಷೆಯನ್ ಭಡುವ ಷೆಯ£ರ್ ಫಹಳ ಸೂಕ್ಷಿಗಿದುದ ಸಣ್ು ಖುಯುತನುನ ಸಹ ದಕಲ್ಲಸುತತದೆ. ಆದದರುಂದ ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಉತತರಸುಖ
ಎಚಿರಕೆ ವಹಸಿ.

5.

ರವೆನ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಕೊಟಿಟಯುವ ಖ್ಲ್ಲ ಜಖವನುನ ಯಫ್ ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ಉಯೊೇಗಿಸಿ. ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮನುನ ಇದಕೆೆ ಉಯೊೇಗಿಸಫೆೇಡಿ.

6.

ಕೊನೆಮ ಫೆಲ್ ಅುಂದಯೆ ಸುಂ. 5.00 ಆದ ನುಂತಯ ಉತತರಸುವುದನುನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಭಮ ಎqಗೆೈ ಸೆಫಬಯಳ ಖುಯುತನುನ ನಿಖದಿತ ಜಖದಲ್ಲಿ ಸಕಿ.

7.

ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮನುನ ಕೊಠ್ಡಿ ಯೇಲ್ಲವಚಯಔರಗೆ ಮಥಸಿಥತಿಮಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರ.

8.

ಕೊಠ್ಡಿ ಯೇಲ್ಲವಚಯಔಯು, ಯೇಲಾಖದ ಸಳೆಮನುನ ರತೆಯೇಕಿಸಿ

ತನನ ವಶ್ದಲ್ಲಿ ಇಟುಟಕೊುಂಡು ತಳಫದಿಮ ಮಥರತಿಮನುನ ಅಬಯಥಿ್ಖಳಿಗೆ ಸವಮುಂ ಭೌಲ್ಯಭನಕೆಗಿ ಭನೆಗೆ

ಕೊುಂಡೊಮಯಲ್ು ಕೊಡುತತಯೆ.
9.

ಉತತಯ ತಿರಕೆಮ ನಔಲ್ನುನ ುಂದು ವಷ್್ ಕಲ್ ಸುಯಕ್ಷ್ಮತಗಿ ಇಡಿ.

10.

ಔನನಡ ಆವೃತಿತಮ ರವೆನಖಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸುವ ಅಬಯಥಿ್ಖಳಿಗೆ ಔನನಡದಲ್ಲಿ ಭುದಿರತಗಿಯುವ ರವೆನಖಳ ಫಗೆಗ ಏನದಯೂ ಸುಂದೆೇಹವಿದದಲ್ಲಿ ಇುಂಗಿಿೇಷ್ ಆವೃತಿತಮ ರವೆನತಿರಕೆಮನುನ ನೊೇಡಫಹುದು.
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