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ಆಟನಹ ಭತನತ ಷೊರಂಫೊೋಲ್ಲ ವೋಲಹಾನೊೋ

Who postulated "Tetrahedral" theory of origin
1. of continents?
ಕಂಡಖಳ ಭೂಲ ಹವವಖಳುಳಳ (ಟೆಟಹಯಸೆಡಯಲ್)
ಸಿದಹಧಂತನನನ ಮಹಯನ ಭಂಡಿಸಿದಯನ?
(A)

(C) Hipparchus/
ಹೋಯಚಸ್

(D)

Vesuvius volcano/ ೆಷನವಿಮಸ್ ವೋಲಹಾನೊೋ

5. Gnomonic projection is most popularly used
for
ನೊೋಮೋನಿಕ್ ಪ್ಯೋಜೆಕ್ಷನ್ ಷಭಮ ತ್ೊೋರಿಷಲನ

(D) Hecate`s/
ಸೆಕೆಟೆೋಸ್

ಭಹಡಿದ ಛಹಮಹಮಂತಯದ ನಕ್ಷೆಮನನನ ಎಲ್ಲಿ
ಈಯೋಗ್ಷಲಹಖನತತದೆ

2. The Indo–Aryans in Jammu and Kashmir
region are called
ಹಂದೂ ಅಮಯ ಷಭಹಜನನನ ಜಭನಭಕಹಶ್ಮೀಯದಲ್ಲಿ

(A)

(A) Pathans/ ಠಹನ್್

(C)

(B) Dogras/ ಡೊೋಗಹಯಸ್

Minimum shape distortion/ ವಿಯೂ ಔನಿಶಟತ್ೆ

(D) World

(C) Caucasoid/ ಕೌಕಹಷೊೋಮಡ್

representation/

಄ಂತಯಹಷ್ಟ್ರೋಮ

ಹಯತಿನಿಧಮ

None of these / ಆುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನ ಄ಲಿ

6. The change of temperature of air due to
contraction or expansion of air is called
ಗಹಳಿಮಲ್ಲಿನ ಈಶಣತ್ೆಮ ಫದಲಹಣೆ ಸಹಭಹನದ

3. The largest producer of Bauxite in India is
______ .
ಬಹಯತದ ಄ತಿಸೆಚನು ಫಹಕೆ್ೈಟ್ ಈತ್ಹದಿಷನ ಯಹಜಮ

ಔನಖನುವಿಕೆ ಹಖನುವಿಕೆಯಂದ ಎನೆಂದನ ಔಯೆಮನಯನ
(A) Adiabatic change of temperature/ ತಿೋಯತಯ

ಮಹುದನ?

ವಹಕ ಫದಲಹಣೆ

(A) Bihar/ ಬಿಸಹಯ

(B) Inversion of temperature/ ವಹಕದಲ್ಲಿ ಸೆಚನು

Madhya Pradesh/ ಭಧಮ ಯದೆೋವ

(C) Karnataka/
ಔನಹಯಟಔ

Navigational routes/ ಷಂಚಯಣೆ ಭಹಖಯ

(B) Air routes/ ಅಕಹವ ಭಹಖಯ

ಎನೆಂದನ ಔಯೆಮನಯನ

(B)

Laki fissure/ ಲಕೋ ಫಿಷೆ್ರ್

Lothian Green/ ಲೊೋಥಿಮನ್ ಗ್ಯೋನ್

(B) Aristotle/ ಄ರಿಷೊಟೋಟಲ್

(D)

(C)

ಔಡಿಮೆ

(D) Kerala/ ಕೆೋಯಳ

(C)

Cooling of air/ ಶ್ಮೋತಲ ಈಶಣತ್ೆ

(D) Normal lapse rate of temperature/ ಷಹಧಹಯಣ
4. Which is known as lighthouse of the
Mediterranean?
ಮೆಡಟೆೋರಿಮನ್ ಷಭನದಯದ ದಿೋಷತಂಬು ಇ

ಈಶಣತ್ೆಮ ಕೊಯತ್ೆ
7. Opisometer is used to measure ______ on
maps.
ಔಯಯೆೋಖಹ ಭಹಔನನನ ನಕ್ಷೆಮಲ್ಲಿ
_______

ಕೆಳಗ್ನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನ?
(A)

Pinatubo volcano/ ಪೋನಹಟನಫೊೋ ವೋಲಹಾನೊೋ

ಈಯೋಗ್ಷನಯನ

(B) Mt. Etna and Stromboli volcano/ ಭೌಂಟ್
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(A) Area/ ಯದೆೋವ

(B) Gradient/ ಆಳಿಜಹಯನ

(C) Distance/ ದೂಯ

(D) Direction/
ದಿಔನಾಖಳು

ಫಯಸಭಗ್ರಿ

12. Which of the following river valleys is called
the `Ruhr of India`?
ಮಹ ನದಿಮ ಕೊಳಳನನನ ಬಹಯತದ ಯನರ್
ಎನನನಯನ?

ಷಂಚರಿಷನುದನನನ ಹೋಗೆ ಔಯೆಮನಯನ
Sensible heat/ ಷಂೆೋದನಹಶ್ಮೋಲ ವಹಕ

(B)

Energy deficit/ ವಕತ ಕೊಯತ್ೆ

(C)

Energy surplus/ ಸೆಚನುರಿ ವಕತ

(D) Meridional

transport

(A) Mahanadi/ ಭಸಹನದಿ
(C) Kosi/ ಕೊೋಸಿ

of

heat/

ಭಧಮ

(B) Marble/

ಭಹಫಯಲ್

ಔಲನಿಖಳು
(D) Concrete/ ಸಿಮೆಂಟ್

(A) Sericulture/ ತ್ೊೋಟಗಹರಿಕೆ
Viticulture/ ದಹಯಕ್ಷಿ ತ್ೊೋಟಗಹರಿಕೆ

(C)

Fruit culture/ ಪಲಖಳ ತ್ೊೋಟಗಹರಿಕೆ

(D)

Market Gardening/ ಭಹಯನಔಟೆಟ ತ್ೊೋಟಗಹರಿಕೆ

Yamuna canal/ ಮಭನನಹ ಕಹಲನೆ

(B)

Vishveshwraiah canal/ ವಿವೆವೋವವಯಮಮ ಕಹಲನೆ

(C)

Rajasthan canal/ ಯಹಜಷಹಥನ ಕಹಲನೆ

14. The gorge in Siwalik range in West Bengal
was created by a river
ಶ್ಮುಭ ಫಂಗಹಳದ ಶ್ಮಹಲ್ಲಔ ಔಣಿೆಮ ಗ್ರಿ ಔಂದಯ

10. The other name of Truck Farming is
ಟಯಕ್ ಪಹರ್ಯಂಗ್ ನ ಆನೊನಂದನ ಸೆಷಯನ

(B)

(A)

(D) Doab canal/ ದೊೋ಄ಬ್ ಕಹಲನೆ

ಔಟಟಡ

ಮಹ ನದಿಯಂದ ನಿಭಹಯಣಹಗ್ದೆ?
(A) Riadak/ ಯೆೈದಕ್

(B) Tsangpo/ ತ್ಂಖಪ್ೋ

(C) Tista/ ಟೋಷಹತ

(D) Arun/ ಄ಯನಣ

15. Which sea referred as an Oceanic Desert?
ಮಹ ಷಭನದಯನನನ ಭಯನಬೂರ್ಮ ಷಭನದಯೆಂದನ
ಔಯೆಮನಯನ?

11. The River Tungabhadra rises from
ನದಿ ತನಂಖಬದೆಯಮ ಈಖಭಷಹಥನ
(A) Brahmagiri/

(D) Damodar/
ದಹಮೋದಯ

ಕಹಲನೆ

9. Weathering effect is most slow in
ಸಹಭಹನದ ರಿಣಹಭ ನಿಧಹನಖತಿಮಲ್ಲಿಯನುದನ

(C) Granite/ ಗಹಯನೆೈಟ್

(B) Son/ ಷನ್

13. The longest irrigation canal in India and Asia
is
ಬಹಯತ ಭತನತ ಏಶ್ಮಮಹದ ಄ತಿದೊಡಡ ನಿೋಯಹರಿ

ಯೆೋಖಹಂವದ ಈಶಣ ವಹಕ

(A) Iron/ ಔಬಿಫಣ

(D) Nasik/ ನಹಸಿಕ್

(C) Bhimeshwar/
ಭೋಮೆೋವವಯ

8. The transport of heat from equatorial area
towards the poles is called
ಈಶಣು ಷಭಬಹಜಔ ಯದೆೋವದಿಂದ ಧನಯಖಳ ನಡನೆ
(A)

ಗೊೋಭನತಔ

(A) Red

(B) Gomantak/
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Sea

ಡೆಡ್

ಷಭನದಯ

ಷಭನದಯ

(C)

Saragossa Sea/ ಷಯಗೊೋಷಹ್ ಷಭನದಯ

(D)

Arabian Sea/ ಄ಯೆೋಬಿಮನ್ ಷಭನದಯ

(D)

20. In which of the following regions is the
climate very hot and moist throughout the
year?
ಇ ಕೆಳಗ್ನ ಹಯಂತಮಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನ ತಿೋಯಹ ಈಶಣ

16. Bananas /plantains` are the native of_____
ಫಹಳೆಸಣನಣ ಗೊನೆಖಳು ಮಹ ದೆೋವಕೆಾ ಷೆೋರಿದುಖಳು?
(A) Arabia/ ಄ಯೆೋಬಿಮಹ
(C) Indiana/
ಆಂಡಿಮಹನಹ

ಭತನತ ತ್ೆೋಹಂವದಿಂದ ಔೂಡಿಯನತತದೆ

(B) Africa/ ಅಫಿಯಕಹ

(A) Mediterranean

ಮೆಡಿಟಯೆೋನಿಮನ್

(B) Equatorial region/ ಭಧಮ ಯೆೋಖಹಂವ ಫಯನ

(A) Poti/ ಪ್ೋಟ

(B) Chaitura/ ಚೆೈತನಯಹ

(C) Batuni/ ಫಟನನಿೋ

(D) Shangai/ ವೆಂಗಹಯ್

ಯದೆೋವ
type/
(C) Sudan
ಷನಡಹನ ಯದೆೋವ

ಯದೆೋವದಲ್ಲಿದೆ?

(A) The vicinity of Hydro thermal plumes/
ಸೆೈಡೊಯೋಥಭಯಲ್ ಷರ್ೋ
Continental shelf/ ಕಹಂಟನೆಂಟಲ್ ಷೆಲ್ಪ

(C) The vicinity of oil Rigs/ ಎಣೆಣ ಫಹವಿಮಂತಯದ

(D) Mumbai/ ಭನಂಫೆೈ

(B) Interrelations of Physical environment/
ಬೌತಿಔ ಹತ್ಹಯಣದ ಅಂತರಿಔ ಷಂಫಂಧಖಳು

ಔಯೆಮಲಹಖನುದನ

Isolated settlement/ ಯತ್ೆಮೋಔ ಂದ

(C) Calcutta/ ಔಲಔತ್ಹತ

(A) Mathematical calculation of planet Earth/
ಬೂಖೃಸಖಳ ಖನಣಹತಭಔ ಲೆಕಹಾಚಹಯ

19. The settlements of Gangetic plain may be
called as
ಖಂಗೆಮ ತಿೋಯದ ಷಹಸತನನನನ ಹೋಖೂ

(B)

(B) Singapore/
ಸಿಂಗಹುಯ

ಮೆೋಲೆ ಅಧಹರಿಸಿೆ

The hot deserts/ ಬಿಸಿ ಭಯನಬೂರ್ಮಲ್ಲಿ

Wet point settlement/ ತ್ೆೋಹಂವ

(A) Tokyo/ ಟೊೋಕಯೋ

22. The Content of Geographic Syntaxis is
ಬೂಗೊೋಳಿಔ ನಿಮಭಖಳ ವಿಯಖಳು ಮಹುದಯ

ಷರ್ೋ

(A)

(D) Monsoon region/
ಋತನಭಹನ

21. The biggest slum of Asia located at which
city?
ಏಷ್ಟ್ಮಹದ ದೊಡಡದಹದ ಕೊಳಚೆ ಯದೆೋವ ಮಹ

18. Salt brines will be found in ________.
ಈಪನ ನಿೋಯನ ವಿಯನುದನ (Salt brines)

(D)

region/

ಯದೆೋವ

(D) India/ ಬಹಯತ

17. A leading manganese producer of the world is
ಯಭನಕ ಭಹಮಂಖನಿೋಸ್ ಈತ್ಹದಔಯನ

(B)

Day settlement/ ದಿನದ ಂದ

(C) Tables of latitudes and longitudes and
projection/ ಄ಕ್ಷಹಂವ ಭತನತ ಯೆೋಖಹಂವಖಳ
ನಡನವಿನ ಟಟ
(D) Study

of

Cosmology/

಄ಲೊೋಔನ

(C) Dry point settlement/ ಣಹಂವ ಂದ
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ಷೃಷ್ಟ್ಟ ವಹಷರದ

(D) Indian map/ ಬಹಯತದ ನಕ್ಷೆ

23. Regional planning aims at
ಹಯದೆೋಶ್ಮಔ ವಿಬಹಖದ ಯೋಜನೆಮ ಈದೆದೋವ

27. How many times that the International Date
Line deviates from 180° longitude?
಄ಂತಯಹಷ್ಟ್ರೋಮ ದಿನಹಂಔ ಗೆಯೆಮನ ಎಶನಟ ಷಲ
180

(A) Development of agriculture/ ಔೃಷ್ಟ್ ವಿಬಹಖದ
ಯಖತಿ
(B)
(C)

ಡಿಗ್ಯ ಯೆೋಖಹಂವದಿಂದ ಄ತಿಔಯರ್ಷನತತದೆ?

Balanced development/ ಷಭನವಮ ವಿಕಹಷ
Industrial development/ ಓದೊಮೋಗ್ಔ ವಿಕಹಷ

(D) Development of small scale Industry/ ಷಣಣ
ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳ ವಿಕಹಷ

(B) 6 times/6 ಷಲ

(C) 8 times/8 ಷಲ

(D) 10 times/10 ಷಲ

28. Who calculated the age of the Earth on the
basis of the total salts of all Marine water?
ಟನಟ ಷಭನದಯದ ನಿೋರಿನ ಲಣಹಂವಖಳ ಅಧಹಯದ

24. Datum Line is also known as ______.
ಡೆಟಮ್ ಲೆೈನನನನ ಹೋಖೂ ಔಯೆಮನಯನ
(A)

(A) 4 times/4 ಷಲ

ಮೆೋಲೆ ಮಹಯನ ಬೂರ್ಮ ಮಷ್ನನನ ಔಂಡನ

Agonic line/ ಕೊೋನನನನ ಯಚಿಸಿದ ಲೆೈನ್ (ಗೆಯೆ)

ಹಡಿದಯನ?

(B) Level line/ ಷಭತಲಹದ ಗೆಯೆ

(A) Doly/ ಡೊೋಲ್ಲ

(C)

Isogonics line/ ಷಭದಿಔನ್ಚಿಮ ಗೆಯೆ

(C) Jeffery
ಜೆೋಪರಿಷನ್

(D)

Ordinance line/ ಅದೆೋವೂಯ ಗೆಯೆ

ಹಮನ್
(C) Dead Sea/ ಡೆಡ್
ಸಿೋ

(A)

಄ಷಲ್

W.M. Davis/ ಡಫೂಿ ಎಮ್ ಡೆನಿಸ್

(C) Ratzel/ ಯಟಜಲ್

(D) Kant/ ಕಹಂಟ್

30. The lengthiest shadow will be found in
಄ತಿ ಈದದಹದ ನೆಯಳು ಔಂಡನ ಫಯನ ಷಥಳ ಮಹುದನ?

Cadastral maps/ ಕೆಡಹಷರಲ್ ನಕ್ಷೆ

(A) Anchorage/ ಄ಂಚೊೋಯೆಜ್

(B) Atlas maps of the world/ ಄ಟಹಿಸ್ ಯಂಚದ
ನಕ್ಷೆ
(C)

was

(B) Huntington/ ಸಂಟಂಖಟನ್

Sea/

26. Small scale maps are
ಷಣಣ ಯಭಹಣದ ನಕ್ಷೆಖಳು
(A)

(D) Moult/ ಭೌಲ್ಟ

ಯತಿಹದಿಸಿದಯನ

(B) Lake Assal/ ಲೆೋಕ್
(D) Caspian
ಕಹಸಿಮನ್ ಸಿೋ

son/

29. The concept of Climatic energy
propounded by
ಸಹಭಹನ ವಕತಮ ರಿಔಲನೆಖಳನನನ

25. The saltiest Lake in the World.
ಜಖತಿತನ ದೊಡಡ ಈಪನ ಷಯೊೋಯ
(A) Lake Van/ ಲೆೋಕ್

(B) Joly/ ಜೊೋಲ್ಲ

Karnataka maps/ ಔನಹಯಟಔ ನಕ್ಷೆ
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(D) Vostok/ ವೋಷೊತೋಕ್

(B)

31. The convergence of ocean currents takes
place in
ಷಭನದಯದ ಄ಲೆಖಳ ಂದೂಖೂಡನವಿಕೆಮ ಷಥಳ
(A)

Polar region/ ಧನಯದ ಸತಿತಯದ ಯದೆೋವ

(B)

Tropical region/ ಈಶಣಲಮದ ಯದೆೋವ

(C)
(D)

(C) Mobility

(D)

(B)

Demographic model/ ಡೆಮಗಹಯಫಿಕ್ ಭಹಡೆಲ್

Equal pressure/ ಷಭನಹದ ತತಡ

(C) Equal height/ ಷಭನಹದ ಎತತಯ

ಈದಹಸಯಣೆಮಹಗ್ದೆ

(D) Equal

ಜಹವಲಹಭನಖಿ ನಿರ್ಯತ

Regional Peneplain/ ಹಯದೆೋಶ್ಮಔ ಫಮಲನ ಸಿೋಮೆ

(A) Harmatten/
ಸಹಭಯಟನ್

ಯದೆೋವ

(C) Sirocco/
ಸಿೋಯೊೋಕೊೋ

33. The whole geological History of the Earth has
been divided into how many eras?
ಬೂರ್ಮ ಆಡಿೋ ಬೌಗೊೋಳಿಔ ಆತಿಸಹಷನನನ ಎಶನಟ

(B) Bora/ ಫೊೋಯಹ
(D) Blizzard/ ಬಿಿೋಜಡ್ಯ

37. Hamada is formed due to
ಸಮೆಭದಹ (Hammad) ತಮಹರಿಸಿದನದ ಇ ಕೆಳಗ್ನಿಂದ

ಮನಖಖಳಲ್ಲಿ ವಿಂಖಡಿಷಫಸನದನ ?

(D) 6 Eras/6 ಮನಖ

ಷಭ

ಣಗಹಳಿಖಳನನನ ಹೋಗೆನನನತ್ಹತಯೆ

(D) Uplifted Peneplain/ ಎತತಯ ಷಥಳದ ಫಮಲನ

(C) 7 Eras/7 ಮನಖ

declination/

36. The warm and dry winds blowing in Sahara
desert known as
ಷಸಹಯಹ ಭಯನಬೂರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿೋಷನ ಫೆಚುಗ್ಯನ ಭತನತ

ಯಷಥಬೂರ್

(B) 9 Eras/9 ಮನಖ

magnetic

ಖನಯನತ್ಹವಔಶಯಣ ಬಿಂದನಖಳು

(A) Peneplain/ ಫಮಲನ ಯದೆೋವ

(A) 5 Eras/5 ಮನಖ

ಮೋಬಿಲ್ಲಟ

(A) Equal temperature/ ಷಭಶ್ಮೋತಲ

32. The Ethiopian plateau is an example of
ಆಥಿಯೋಪಮಹ ದ ಹಿಟನಮ ಇ ಕೆಳಗ್ನುಖಳಿಗೆ

(C)

model/

35. Isogons are lines on map joining points of
ಐಷೊೋಗೊೋನ್್ ಗೆಯೆಖಳು ನಕ್ಷೆಮನನನ ಜೊೋಡಿಷನುದನ

Mid–latitude region/ ಭಧಮ ಯೆೋಖಹಂವದ ಯದೆೋವ

plateau/

Transition

ಟಹಯನಿ್ಶನ್ ಭಹಡೆಲ್

Equatorial region/ ಬೂಭಧೆಮ ಯೆೋಖೆಮ ಯದೆೋವ

(B) Volcanic

Steady state theory/ ನಿಧಹನಸಿಥತಿಮ ಸಿದಹಧಂತ

(A) Joint action of wind and sheet erosion/ ಗಹಳಿ
ಭತನತ ಸಹಳೆಮ ಜಂಟ ಔಯಭ
(B) River erosion/ ನದಿಮ ಷೆೆತ
(C)

34. Wilburn Zelinsky proposed the theory of
ವಿಲಫನ್ಯ ಜೆಲ್ಲನ್ ಷಹಾಯ್ ಮಹ ಸಿದಹಧಂತನನನ

Glacial erosion/ ನಿೋಖಯಲನಿ ಷೆತ

(D) Underground/ ಬೂಖತದಲ್ಲಿ

ಳಗೊಂಡಿದೆ?
(A) Migration theory/ ಲಷೆ ಸಿದಹಧಂತ
6
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38. "I Travelled, I Sketched, I described. Thus I
was led to the description of nature". This
Statement was given by
ನಹನನ ಯಮಹಣ ಭಹಡಿದೆ ಚಿತಯಔಲೆ ಗ್ೋಚಿದೆ ನಹನನ

42. The map scale which shows speed and
distance?
ಮಹ ನಕಹವೆಮ ಄ಳತ್ೆ , ೆೋಖ ಭತನತ ಄ಂತಯನನನ

ಣಿಯಸಿದೆ ಹೋಗಹಗ್ ಯಔೃತಿ ತನನ

ತ್ೊೋರಿಷನುದನ

ದವಯನಭಹಖಯದವಯನ ಭಹಡಿತನ ಇ ಸೆೋಳಿಕೆಮನನನ

(A) Pace scale/ ೆೋಸ್ ಷೆಾೋಲ್

ನಿೋಡಿದಯನ
(A) Richthofen/
ರಿಚತ್ೊೋಪೆನ್
(C) Ratzel/ ಯಟಜಲ್

(B) Hettener/
ಸೆಟೆನೆೋರ್
(D) Herodotus/
ಸೆಯೊೋಡೊೋಟಸ್

(B) Saturn/ ವನಿ ಖಯಸ

(C) Moon/ ಚಂದಯ

(D) Venus/ ವಿೋನಸ್

(C) Highlands

of

Africa/

ಅಫಿಯಕಹದ ಎತತಯ

ಯದೆೋವಖಳು
(D) Morocco/ ಮಯೊೋಕೊಾೋ
44. The Kashmir people speak which language?
ಕಹಶ್ಮೀಯದ ಜನತ್ೆ ಮಹ ಬಹಶೆಮನನನ ಅಡನಯನ?

Eratosthenes/ ಆಯಹಟೊೋಷೆಟೋನಿಸ್

(A) Paktuni/ ಔನತನಿ

(C) Ptolomy/ ಟೊೋಲೊೋರ್

(B) Arab/ ಄ಯಬ್

(C) Urdu/ ಈದನಯ

James Rennel/ ಜೆೋಮ್್ ಯೆನೆೋಲ್

(D) Burshaki/

ಫನರ್

ವಹಕ

41. Lake Toba of Philippine is a ____.
ಫಿಲಫಿೋನ್್ ದ ತ್ೊೋಫಹ ಷಯೊೋಯು

(C)

Guinea coast/ ಗ್ನಿೋಮಹ ಔಯಹಳಿ

(B) Sudan/ ಷನಡಹನ್

(A) D. Anville/ ಡಿ ಄ನವಿಲೆಿ

Lake/
(A) Meteor
ಮೆಟೊೋರ್ ಲೆೋಕ್

Diagonal scale/ ಡಮಹಖನಲ್ ಷೆಾೋಲ್

(A)

ತಮಹರಿಸಿದಯನ

(D)

(C)

43. The true Negro group is found in
ನೆೋಗೊಯೋ ಂಖಡ ನೆಲೆಸಿಯನುದನ

40. The first detailed map of India was prepared
by
ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಯಥಭ ವಿಯಹದ ನಕಹವೆಮನನನ

(B)

Linear scale/ ಲ್ಲನಿಮರ್ ಷೆಾೋಲ್

(D) Time scale/ ಟೆೈಮ್ ಷೆಾೋಲ್

39. The ocean of tranquillity located on
ವಹಂತಿ ಷಹಖಯ ಆಯನುದನ
(A) Mars/ ಭಂಖಳ ಖಯಸ

(B)

45. What are Calderas?
ಕಹಲಡಯಸ್ ಎಂದಯೆೋನನ?

(B) Lagoon/ ಲಖೂನ್

(A) Enlarged form of a crater/ ವಿಷಹತಯಹಗ್
ಯೂಗೊಂಡ ಅಳ

Mining Lake/ ಮೆೈನಿನಂಗ್ ಲೆೋಕ್

(B) Dugged well of human beings/ ಭಹನ
ನಿರ್ಯತ ಫಹವಿ

(D) Crater Lake/ ಕೆಯೋಟರ್ ಲೆೋಕ್
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(C) Erosion feature of River/ ನದಿಮಲ್ಲಿನ ಔಲನಿ

49. Isohyetal may represents the distribution of
ಐಷೊಸೆೈಟಲ್
ು ಇ ಕೆಳಗ್ನುಖಳನನನ

ಷೆತ
(D) Submerged part of the ocean/ ಷಭನದಯದ

ಸಂಚಲಡನತತದೆ

ಭನಳುಗ್ಯನ ಬಹಖ

(A) Height/ ಎತತಯ
(C) Rainfall/ ಭಳೆ

46. Maw swami fall is in
ಭಹವ್ ಷಹವರ್ ಜಲಹತ ಆಯನುದನ
(A)

(D)

Arunachal Pradesh/ ಄ಯನಣಹಚಲ ಯದೆೋವ

(B) Karnataka/ ಔನಹಯಟಔ
(C) Meghalaya/
ಮೆೋಘಾಲಮ

ಳಗೊಂಡಿದೆ?

47. Aman, Aus and Boro are the names of
಄ಭನ್ , ಄ಸ್ ಭತನತ ಫೊೋಯೊ ಆುಖಳು ಇ ಕೆಳಗ್ನ
ಂಖಡಖಳಿಗೆ ಷೆೋರಿೆ
(A) Tribes in East India/ ಶ್ಮುಭ ಬಹಯತದ
ಫನಡಔಟನಟ
ಷೆೋರಿದು
಄ತಿ ಸೆಚನು ಆಳುರಿ ವಿಧಖಳು

48. Who coined the term `Megalopolis`?
ಭಸಹನಖಯ ಎಂಫ ವಫದ ನಿರ್ಯಸಿದಯನ ಮಹಯನ?

M. Jefferson/ ಎಮ್ ಜೆಪೆರ್ ಷನ್

veda/
(D) Yajur
ಮಜನೆೋಯದ

(B) Shevaroy/
ವೆೋಯಹಯ್
(D) Cardomum/
ಕಹಡೊಯಭಮ್

52. The shortest distance between any two points
on the earth is measured,
ಬೂರ್ಮ ಎಯಡನ ಬಿಂದನಖಳನನನ ಄ಳೆಮನ ಚಿಔಾದಹದ

ಸೆಷಯನಖಳು

(C)

(C) Atharvaveda
಄ಥಯ ೆೋದ

(C) Javadi/ ಜದಿ

(D) Names of Rice cultivation in different
Seasons/ ಫೆೋಯೆ ಋತನಖಳ ಄ಕಾ ಔೃಷ್ಟ್ಮ

P. E. James/ ಪ ಆ ಜೆೋಮ್್

(B) Rigveda/ ಋಗೆವೋದ

(A) Nilgiri/ ನಿೋಲಗ್ರಿ

(C) Highyielding Varities of wheat/ ಗೊೋದಿಮ

(B)

(A) Samaveda/
ಷಹಭೆೋದ

51. Yeracud, hill station situated on the hills
__________.
ಎಯಹಔನಡ – ಖನಡಡಗಹಡನ ಯದೆೋವ ಮಹ ಫೆಟಟದಲ್ಲಿದೆ?

(B) Tributaries of Brahmaputra/ ಫಯಸಭುತಯದ ನದಿ

Jean Fredrick/ ಜೋನ್ ಪೆಯೋಡಿಯಕ್

None of these/ ಆುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನ ಄ಲಿ

50. Which of the following Vedas mentioned five
seasons?
ಇ ಕೆಳಗ್ನ ಮಹ ೆೋದಖಳು ಐದನ ಋತನಖಳನನನ

Nadu/
(D) Tamil
ತರ್ಳುನಹಡನ

(A)

(B) Distance/ ದೂಯ

ದೂಯ

(D) J. Gottman/ ಜೆಗೊೋಟಭನ್
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Along the great circles/ ೃತತಖಳೆೄ ಂದಿಗೆ

(B)

Along the Equator/ ಭಧಮ ಯೆೋಖೆಮ ಜೊತ್ೆಮಲ್ಲಿ

(C)

Along the latitude/ ಄ಕ್ಷಹಂವದಿಂದ

(D)

Along the longitude/ ಯೆೋಖಹಂವದಿಂದ
MASTER

(A) To make electric wires/ ವಿದನಮತ್ ತಂತಿಖಳ

53. The duality of geography between physical
and geography of man`s environment is called
ಬೌತಿಔ ಭತನತ ಬೂಗೊೋಳಿಔ ಹತ್ಹಯಣದ ದೆವೈತ

ಈತ್ಹದನೆ
(B) To galvanize iron & steel goods/ ಔಬಿಫಣ ಭತನತ

ಸಿಥತಿಮನನನ ಎನೆಂದನ ಔಯೆಮನಯನ?

ಈಕಾನ ಈತ್ಹದನೆ

(A) Possibilism/ ಷಹಧಮತ್ೆ
(B)

(C)

Determinism/ ೂಯನಿಶ್ಮುತ ಯತಿಹದ

(C) Dualism/
ದಿವಯೂತ್ೆ

(D) To

crore

kilometre/1173

billion

kilometre/1173

crore

ವತಕೊೋಟ

kilometre/1437

ಕೊೋಟ

crore

kilometre/2273

ಕೊೋಟ

(C)

58. Uttar Pradesh is the leading producer of
Saltpetre which is mainly used in manufacture
of
ಈತತಯ ಯದೆೋವು ಮನ ಕ್ಷಹಯ ನನನ ಭನಕಮಹಗ್
ಈತ್ಹದಿಷನುದನ ಅದಯೆ ಄ದಯ ಈಯೋಖ ಸೆಚಹುಗ್

55. The Rhine river rises from a place in Alps
Mountain named,
ಯೆೈನ್ ನದಿಮನ ಅಲ್ಪ ಯತದ ಮಹ ಷಥಳದಿಂದ

ಎಲ್ಲಿ ಭಹಡಲಹಖನತತದೆ ?
(A) Salt/ ಈು

ಈಖರ್ಷನತತದೆ?
(A) Innsbruck/ ಆನ್ಫಯಕ್
Liechtenstein/ ಲೆೋಚಿನಷೆಟೋನ್

(C)

St. Gottard pass/ ಷೆಂಟ್ ಗೊೋಟಡ್ಯ ಹಸ್

Evergreen/ ನಿತಮ ಸರಿದವಣಯ

(D) Monsoon/ ಭನಂಗಹಯನ

ಕಲೊೋರ್ೋಟಯನ

(B)

(B) Marine/ ಷಭನದಯ

(A) Mangrove/
ಈಶಣಲಮದ ಪ್ದೆ

ಕಲೊೋರ್ೋಟಯನ
(D) 2273

ಫಹಮಟರಿಖಳ

ಷಯೊೋಯ

ಕೊೋಟ

ಕಲೊೋರ್ೋಟಯನ
(C) 1437

batteries/

57. The Vembanad Lake is covered with typical
vegetation
ವಿಶ್ಮಶಟ ಷಷಮಖಯದಿಂದ ಔೂಡಿದ ೆಂಫಹನಡ್

ಕಲೊೋರ್ೋಟಯನ
(B) 1173

manufacture

ಈತ್ಹದನೆ

(D) Dominantism/
ಯಫಲ ತತವ

54. The diameter of the whole solar system is
ಆಡಿೋ ಷೌಯೂಮಸದ ಹಮಷ
(A) 1173

To manufacture glass/ ಗಹಜನ ಷನತ ತಮಹರಿಕೆ

(C) Explosive/
ಷೊಪೋಟಔ ಷನತ

(B) Potassium/
ಪ್ೋಟಹಮಶ್ಮಮಮ್
(D) Medicines/ ಓಶಧ

59. Who postulated first scientific theory on the
origin of the earth?
ಬೂರ್ಮ ಭೂಲದ ೆೈಜ್ಞಹನಿಔ ಸಿದಹಧಂತನನನ

(D) St. Montz/ ಷೆಂಟ್ ಭೌಂಟ್ಜ

ಯಥಭಹಗ್ ಮಹಯನ ಔಂಡನ ಹಡಿದಯನ ?
(A) Prof. Immanuel Kant/ ಪ್ಯೋ ಆಭಹಮನನಯೆಲ್

56. Zinc is most widely used in
ಜಂಕ್ ನ ಸೆಚಿುನ ಈಯೋಖ

ಔಂತ್
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(B) Laplace/ ಲಹೆಿೋಸ್

(A)

Global Position System/ ಗೊಿೋಫಲ್ ಪ್ೋಜವನ್

(C)

T.C. Chamberlin/ ಟ ಸಿ ಚೆಂಫಲ್ಲೋಯನ್

(B)

Remote Sensing System/ ರಿಮೋಟ್ ಷೆನಿ್ಂಗ್

(D)

Sir James Jeans/ ಷಜೆೋಯಮ್್ ಜೋನ್್

(C) GIS/ಜ ಅಯ್ ಎಸ್
(D)

60. Dead sea contains the deposits of
ಡೆಡ್ ಷಭನದಯ ಇ ಕೆಳಗ್ನುಖಳ ನಿಕ್ಷೆೋಹಗ್ದೆ
(A) Gypsum/ ಜ್ಮ್
stone/
(C) Lime
ಲೆೈಮ್ ಷೊಟೋನ್

64. The Konkan Coast has been affected by
ಕೊಂಔಣ ಔಯಹಳಿಗೆ ಮಹ ರಿೋತಿಮ

(B) Potash/ ಪ್ೋಟಹಶ್

ದನರಿಣಹಭವಿದೆ?

(D) Bromine/
ಫೊಯೋಮೆೈನ್

61. In which Indian ancient books Geographical
literature was used for the first time?
ಹಯಚಿೋನ ಕಹಲದ ಬೂಗೊೋಳಿಔ ಷಹಹತಮದ ುಷತಔನನನ

(C)

(B)

Marine regression/ ಷಭನದಯ ಹಂಚಲನೆ

movement/

ಎಪಯೊೋಜೆನಿಕ್

ಫೆಳಣಿಗೆ
65. The Geographical study of cemeteries is
known as
ಷಭಹಧಿ ಬೂರ್ಮ ಬೂಗೊೋಳಿಔ ಄ಧಮಮನನನನ

(D) Ramayana/ ಯಹಭಹಮಣ

ಎನೆಂದನ ಔಯೆಮನಯನ

62. Who among the following was first to divide
the circle into 360 degree based on Assyrian
arithmetic?
ಮಹಯನ ಯಥಭಹಗ್ 360 ಡಿಗ್ಯ ೃತತನನನ ಄ಸಿರಿಮನ್
಄ಥಯಮೆಟಕ್ ಭಹಡಿ ತ್ೊೋರಿಸಿದಯನ?

(C)

Marine transgression/ ಷಭನದಯ ಄ತಿಔಯಭಣ

(D) Epirogenic

(B) Puranas/
ುಯಹಣಖಳು

Surya Siddantha/ ಷೂಮಯ ಸಿದಹಧಂತ

(A) Anaximander/
಄ನಹಕ್ಷಿಭಂಡರ್

(A)

(C) Flooding/ ಯಹಸ

ಯಥಭಹಗ್ ಮಹುದನನನ ಫಳಷಲಹಗ್ತನತ?
(A) Vedas/ ೆೋದಖಳು

All of these/ ಆುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

(B) Hipparchus/
ಹಯಚಸ್

Eratosthenes/ ಆಯೆಟೊೋಷೆಥೋನಿಸ್

(A)

Cemetrography/ ಸಿರ್ಟೊಯೋಖಯಫಿ

(B)

Barren Geography/ ಫಯೆೋನ್ ಜಯೋಖಯಫಿ

(C)

Necrogeography/ ನೆಕೊಯೋ ಜಯೋಖಯಫಿ

(D)

None of these / ಆುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನ ಄ಲಿ

66. The Herrad–Domar model refers to what?
ಸೆಯಹಡ್ – ಡೊೋಭರ್ ಭಹಡೆಲ್ ಮಹುದಕೆಾ

(D) Ptolemy/ ಟೊೋಲರ್

ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ?
63. Vector and Raster data are used in
ೆಔಟರ್ ಭತನತ ಯೆಷಟರ್ ಡೆೋಟಹಖಳು ಇ ಕೆಳಗ್ನ

(A) Internal structure of the cities/ ಟಟಣದ
ಅಂತಮಯ ಯೂಯೆೋಖೆಖಳು

ಮಷೆಥಮಲ್ಲಿ ಈಯೋಗ್ಷಲಹಖನುದನ

(B) Simulation model/ ಸಿಭನಮಲೆೋವನ್ ಭಹಡೆಲ್
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(C)

(C) Red soil/ ಕೆಂು ಭಣನಣ
Economic Growth/ ಅಥಿಯಔ ಫೆಳಣಿಗೆ

(D)

(D) All of these/

ಆುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

70. Match the following:
a. Pimpri
1. Tank factory
b. Vaizag
2. Pencilin
c. Chittaranjan 3. Shipbuilding
d. Avadi
4. Locomotives
ಸೊಂದಿಸಿ ಜೊೋಡಿಸಿರಿ

67. The Aka, Ba, Twa are the tribes of which
country?
಄ಕಹ, ಫಹ, ತ್ಹವ, ಖಳು ಮಹ ದೆೋವದ ಫನಡಔಟನಟ
ಜನಹಂಖಖಳಹಗ್ೆ ?
(A)

Negrillo Africa/ ನೆೋಗ್ಯೋಲೊ ಅಫಿಯಕಹ

(B) Indo–Dravidians

of

India/

Alluvial soil/ ಫಲಯಹಸದಿಂದಹದ ಭಣನಣ

a. ಪಂಪಯೋ

1. ನಹಣಮ ಕೆೈಗಹರಿಕೆ

b. ೆೈಜಹಗ್

2. ೆನಿ್ಲ್ಲನ್

c. ಚಿತತಯಂಜನ 3. ಸಡಖನ ತಮಹರಿಕೆ

ಬಹಯತದ

d. ಄ಧಿ

ಆಂಡೊೋದಹಯವಿಡಯನ

4. ಆಂಜನನ ತಮಹರಿಕೆ

Bushman`s of Africa/ ಅಫಿಯಕಹದ ಫನಶಭನ್

(A) a–2, b–3, c–4, d–
1

(B) a–3, b–4, c–2, d–
1

(D) Par oceans of England/ ಆಂಗೆಿಂಡಿನ ರ್

(C) a–4, b–3, c–2, d–
1

(D) a–1, b–4, c–2, d–
3

(C)

ಒಷ್ಟ್ಮನ್್

71. The Indo–Aryans in J&K region are called as
ಜಭನಭಕಹಶ್ಮೀಯ ದ ಹಯಂತಮದಲ್ಲಿ ಆಂಡೊೋಅಮಯನ್

68. Which is the largest physiographic division of
India?
ಫೃಸತ್ ಹಯಔೃತಿಔ ಬೂಗೊೋಳಿಔ ವಿಬಹಖ ಬಹಯತದ

ಯನನನ ಹೋಖೂ ಔಯೆಮನಯನ
(A) Pathans/ ಠಹಣಯನ

ಮಹ ಬಹಖದಲ್ಲಿದೆ?
(A) Greater northern plains/ ಈತತಯದ ಷಭತಲ
(B)

Deccan plateau/ ಡೆಔಾನ್ ಯಷಥಬೂರ್

(C)

The Himalayas/ ಹಭಹಲಮ ತಲನಖಳು

(D)

Coastal region/ ಔಯಹಳಿಮ ಯದೆೋವ

72. The earliest city of the world was considered
to be
ಯಂಚದ ಸಳೆಮದಹದ ಮದಲ ಟಟಣ ಮಹುದನ?
(A) Memphis/ ಮೆೋರ್ಪಸ್
(C) Thebes/ ಥೆೋಬ್್

69. The term `Regur` refers to what?
ಯೆಖರ್ ವಫದದ ಄ಥಯ ಮಹುದನ
(A)

(D) Bantus/ ಫಂಟನಸ್

(C) Caucasoids/
ಕೌಕಹಷೊೋಯ್ಡ

ಯದೆೋವ

(B) Dogras/ ಡೊೋಗಹಯ

(B) Eridu/ ಆರಿೋಡನ
(D) Kusumapura/
ಔನಷನಭಹುಯ

73. Who was a Greek "Poet" Geographer?
ಗ್ಯೋಕ್ ಔವಿ ಬೂಗೊೋಳ ವಹಷರಜ್ಞ ಮಹಯನ ?

Literate soil/ ಷಹಕ್ಷಯ ಭಣನಣ

(B) Black soil/ ಔು ಭಣನಣ
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(A) Homer/ ಸೊೋಭರ್

(B) Baker/ ಫೆೋಔರ್

(C) Hippocrates/

(D) Herodotus/
MASTER

ಹಪ್ೋಕೆಯೋಟ್್

ಹೋಯೊೋಡೊೋ ಟಸ್

78. The place of earthquake occurrence is called
ಬೂಔಂ ಷಂಬವಿಷನ ಷಥಳನನನ ಎನೆಂದನ
ಔಯೆಮಲಹಖನುದನ?

74. Metamorphose or Metamorphism means
ಯೂಹಂತಯ (Metamorphism) ಎಂದಯೆ
(A)
(B)

Change in form/ ಅಕಹಯ ಫದಲಹಣೆ

(C) Focus/ ಖಭನ

Change in character/ ಹತಯ ಫದಲಹಣೆ

(C)

Change in place/ ಷಥಳ ಫದಲಹಣೆ

(D)

Change in time/ ಷಭಮದ ಫದಲಹಣೆ

(D)

(C) Sao Paulo/ ಷೌ

York/
(B) New
ನೂಮಮಹಕ್ಯ
(D) Tokyo/ ಟೊೋಕಯೋ

Broken mountain/ ಭನರಿದ ಯತ
Broken bridge/ ಭನರಿದ ಷೆೋತನೆ

77. The violent stormy cold and powdery polar
wind is called as
ಈಖಯ ಚಂಡಭಹಯನತದ ಶ್ಮೋತಲ ಭತನತ ಧೂಳುಭಮ
(B) Mistral/ ರ್ೋಷೆರಲ್

(C) Sirocco/
ಸಿಯೊೋಕೊೋ

(D) Blizzard/ ಬಿಿಜಡ್ಯ

Francis Drake/ ಪಹಯನಿ್ಸ್ ಡೆಯೋಕ್

(C)

Amerigo Vespucci/ ಄ಮೆೋರಿಗೊೋ ೆಷನಸಿ

(A)

Mountain building/ ಯತ ಔಟನಟುದನ

(B)

Bridge building/ ಷೆೋತನೆ ಔಟನಟುದನ

(C)

Delta building/ ನದಿಮನನನ ಔಟನಟುದನ

(D)

Continental drift/ ಬೂಕಂಡದ ಈದೆದೋವ

81. The largest wheat producing state in India is
ಬಹಯತದ ದೊಡಡ ಯಭಹಣದಲ್ಲಿ ಗೊೋದಿ ಈತ್ಹದಿಷನ

ಗಹಳಿಮನನನ ಹೋಖೂ ಔಯೆಮನಯನ
(A) Bora/ ಫೊೋಯಹ

(B)

ಮೆೋಲೆ

Broken line of fold/ ತನಂಡನ ಟೆಟಗೆಯೆ

(B) Broken rock/ ಭನರಿದ ಶ್ಮಲೆ

(D)

Captain Cook/ ಕಹಮಟನ್ ಔನಕ್

80. Kober`s Geosynclinal theory on
ಕೊೋಫರ್ ನ ಜಯೋಸಿಂಕಿನಲ್ ಸಿದಹಧಂತದ ಅಧಹಯದ

76. What are Nappies?
ನಹಮಪೋಸ್ (Noppies) ಎಂದಯೆೋನನ ?

(C)

(A)

(D) Daniel Defo/ ಡೆೋನಿಮಲ್ ಡೆೋಪ್ೋ

ೌಲೊೋ

(A)

Seismic centre/ ಬೂಔಂನಖಳ ಕೆೋಂದಯ

79. Tasmania was founded by
ಟಷಹಭನಿಮಹ ನನನ ಔಂಡನ ಹಡಿದಯನ

75. The most populous city in the world
ಯಂಚದ ಯಸಿದಧಹದ ಟಟಣ ಮಹುದನ?
(A) Mexico/ ಮೆಕ್ಕೊೋ

(B) Centre/ ಕೆೋಂದಯ

(A) Epicentre/
಄ಧಿೋಕೆೋಂದಯ

ಯಹಜಮ ಮಹುದನ?
(A) Punjab/ ಂಜಹಬ್
(B)

Uttar Pradesh/ ಈತತಯಯದೆೋವ

(C) Haryana/
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(D) Gujarat/ ಖನಜಯಹತ್
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ಸರಿಮಹಣಹ

(A) Raniganj/
ಯಹಣಿಖಂಜ್
(C) Talc her/ ಟಹಕ್

82. Granite belongs to which group of rock?
ಗಹಯನೆೈಟ್ ಮಹ ಔಲ್ಲಿನ ಖನಂಪಗೆ ಷೆೋರಿದೆ?
(A)

Basic Igneous rock/ ಭೂಲ ಄ಗ್ನ ಶ್ಮಲೆ

(C)

Metamorphic rock/ ಭೂಲ ಄ಗ್ನ ಶ್ಮಲೆ

(D)

Intrusive rock/ ಶ್ಮಲೆಮ ಳ ಄ಂತಯ

86. A mountain system of long and narrow high
hill generally called
ಈದದಹದ ಔಡಿದಹದ ಎತತಯದ ಫೆಟಟನನನ ಹೋಖೂ
ಔಯೆಮನಯನ

83. The theory of "Demographic transition" was
developed by
ಜನಷಂಖಹಮ ರಿತಯನೆಮ ಸಿದಹಧಂತನನನ
ಭಂಡಿಸಿದಯನ ಮಹಯನ?
(A)

W. Thompson/ ಡಫೂಿ ಥಹಭ್ನ್

(B)

C.P. Blacker/ ಸಿ. ಪ. ಫೆಿೋಔರ್

(C)

Frank Noteslin/ ಪಹಯಂಕ್ ನೊೋಟಸಿಿನ್

ಭತನತ ಆ. ಎಮ್. ಸೊೋರ್

(B)

River deposition/ ನಿೋರಿನ ಷಹಥನಲಿಟ

(C)

Glacial deposition/ ನಿೋಖಯಲನಿ ಷಹಥನಲಿಟ

(D)

Mountain range/ ಯತ ಷಹಲನ

(B)

Mountain pass/ ಯತ ಔಣಿೆ ಭಹಖಯ

(C)

Mountain ridge/ ಯತ ವೆಯೋಣಿ

(D)

Mountain chain/ ಯತ ಷಯಣಿ

(A)

Zone of mixing/ ರ್ವಯಣ ಲಮ

(B)

Zone of separation/ ಯತ್ೆಮೋಔತ್ೆಮ ಲಮ

(C)

Zone of transition/ ಫದಲಹಣೆಮ ಲಮ

(D) Zone of ozone/ ಒಝೋನನ ಲಮ

84. Barkhans are characteristic features of
ಫಯಖಹನ ದ ಲಕ್ಷಣಖಳೆನೆಂದಯೆ
Wind deposition/ ಗಹಳಿಮ ಷಹಥನಲಿಟ

(A)

87. The word troposphere literally means
ಈಶಣಔಟ ಯದೆೋವ ೆಂದಯೆ ಄ಕ್ಷಯವಃ

(D) A.J. coal and E.M. Hoover/ ಎ. ಜೆ ಕೊಲ್

(A)

(D) Jharia/ ಝರಿೋಮಹ

ಸರ್

Acid Igneous rock/ ಅಭಿಮನಔತ ಄ಗ್ನಶ್ಮಲೆ

(B)

(B) Bokhara/
ಫೊೋಖಹಯ

88. Dharavi is a biggest Squatter settlement of
which city?
಄ತಿಔಯಭಣಹಗ್ ನಿಹಸಿಖಳಿಯನ ಯದೆೋವ ಧಹಯಹವಿ
ಆದನ ಮಹ ಟಟಣಕೆಾ ಷೆೋರಿದೆ?
(A) Delhi/ ದೆಸಲ್ಲ

Underground deposition/ ಬೂಖತ ಷಹಥನಲಿಟ

(C) Hyderabad/
ಸೆೈದಯಹಫಹದ್

85. ______ is called "Store house" of the best
metallurgical Coal in India.
ಇ ಕೆಳಗ್ನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನನನ ದೆೋವದ ಄ತಿ ಈತತಭ

(B) Mumbai/ ಭನಂಫೆೈ
(D) Mexico/
ಮೆಕ್ಕೊೋ

89. The concept of crop combination region was
enunciated by
ಹಯದೆೋಶ್ಮಔ ಫೆಳೆ ಷಂಯೋಜನೆಖಳ ಔನರಿತ್ಹದ

ಲೊೋಸ ವಿಜ್ಞಹನದ ಔಲ್ಲಿದಿದಲ್ಲನ ಈಗಹಯಣ ೆನನನಯನ
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ಯಫಂಧನನನ ಯತಿಹದಿಸಿದಯನ

(A)

Down faulting/ ಡೌನ್ ೌಲ್ಲಟಂಗ್

(A)

J.C. Weaver/ ಜೆ ಸಿ ವಿೋರ್

(B) Subsidence/ ಷಬಿ್ಡೆನ್್

(B)

L.D. Stamp/ ಎಲ್ ಡಿ ಷಹಟಂಪ್

(C)

(C)

D. Whittlesey/ ಡಿ ವಿೋಟಲ್ ಷೆೋ

(D) All of these/ ಎಲಿುಖಳು

(D)

J.E. Spencer/ ಜೆ ಆ ಷೆನ್ರ್

94. Isonomalous lines are
ಐಷೊೋನೊೋಮೋಲಸ್ ಷಹಲನಖಳು

90. The state with highest density of population is
ಸೆಚಿುನ ಜನಷಂಖಹಮ ಷಹಂದಯತ್ೆ ಆಯನ ಯಹಜಮ

(A) Lines joining equal pressure/ ಷಭಹನ ತತಡ

ಮಹುದನ?

ಷೆೋರಿಷನ ಷಹಲನಖಳು
ಈತತಯ

(A) U.P./

(B) Punjab/ ಂಜಹಬ್

(B) Lines joining equal temperature/ ಷಭಹನ

ಯದೆೋವ

ವಹಕ ಷೆೋರಿಷನ ಷಹಲನಖಳು

Bengal/
(C) West
ಶ್ಮುಭ ಫಂಗಹಳ

(D) Kerala/ ಕೆೋಯಳ

(C) Lines joining equal thermal anomaly/
ಷಭಹನ ಈಶಣ ಄ಷಂಖತತ್ೆ ಷೆೋರಿಷನ ಷಹಲನಖಳು
(D) Lines joining equal height/ ಷಭಹನ ಎತತಯದ

91. The largest area under irrigation is found in
the state of
ನಿೋಯಹರಿಮನಔತ ಯದೆೋವುಳಳ ದೊಡಡ ಯಹಜಮ
(A) Haryana/
ಸರಿಮಹಣ

ಷಹಲನಖಳು
95. Slaking weathering refers to
ಷೆಿೋಕಂಗ್ ೆದರಿಂಗ್ ( Slaking Weathering) ಇ

(B) Rajasthan/
ಯಹಜಷಹಥನ

(C) Punjab/ ಂಜಹಬ್

(D) U.P./

ಕೆಳಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ

ಈತತಯ

(A) Wetting and drying of rocks/ ಶ್ಮೋತಲ ಭತನತ

ಯದೆೋವ

ಣಗ್ಯನ ಔಲನಿಖಳು

92. The term Social Darwinism was coined by
_______.
ಷಹಭಹಜಔ ಡಹವಿಯನ್ ಸಿದಹಧಂತನನನ
ಯತಿಹದಿಸಿದಯನ
(A) C.

Interplate thinning/ ಆಂಟಯೆಿೋಟ್ ಥಿನಿನಂಗ್

Darwin/

ಸಿ

(B) Haeckel/ ಸೆಕೆೋಲ್

ಡಹವಿಯನ್
(C) Spencer/ ಷೆನ್ರ್

(B)

Blasting of rocks/ ಫಂಡೆಖಳ ಡೆಮನವಿಕೆ

(C)

Disintegration of rocks/ ಫಂಡೆಖಳ ವಿಯೋಜನೆ

(D)

Decomposition of rocks/ ಫಂಡೆಖಳ ವಿಬಜನೆ

96. Rocks weather because they are
ಫಂಡೆಖಳ ಸಹಭಹನ

(D) Hartshorne/ ಸಹಟ್ಯ
ವೆೃಯೋನ್

(A)

93. The formation of Red sea is attributed to
ಕೆಂು ಷಭನದಯ ಯಚನೆಮಹಗ್ಯನುದನ

Exposed to Carbon/ ಕಹಫಯನ ನಿಂದ ಯಚೊೋದನೆ

(B) Oxidised by oxygen dissolved water/
ಅಭಿಜನಔ ನಿೋರಿನಿಂದ ಈತಾಶಯಣ ಗೊಳುಳುದನ
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ಕಹೆೋರಿ ನದಿಮ ಮೆಔಾಲನ ಬೂರ್ ಮಹ

(C) Not stable in the presence of water/
ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಄ಸಿಥಯಹಖನುದನ

ಯಕಹಯವಿದೆ?

(D) Not at equilibrium with their environment/
ಹತ್ಹಯಣದಲ್ಲಿ ಄ಷಭತ್ೊೋಲನಹಗ್ಯನುದನ

(A) Cuspate/ ಔಷಟೆ

(B) Lobate/ ಲೊೋಫಹಟೆ

(C) Bird foot/ ಫಡಯ

97. A cirque is
ಷಔನಮಯ ಎಂದಯೆ

ುಟ್

(D) Fan shaped/ ಹಮನ್
ವೆೋಡ್

(A) A prime rock/ ಯಭನಕ ಶ್ಮಲೆ
(B)

A pyramidal peak/ ಪಯಹರ್ಡಲ್ ಶ್ಮಲೆ

(C) An armchair shaped depression/ ಅನ್ ಅಮ್ಯ
ಚೆೋರ್ ಖಿನನತ್ೆ
(D) Bench rock/ ಫೆಂಚ್ ಯಹಕ್
98. Which town lies at the confluence of blue and
white Nile?
ಬಿಳಿ ಭತನತ ನಿೋಲ್ಲ ಫಣಣಖಳ ನೆೈಲ್ ನದಿಮ
ಷಂಖಭವಿಯನ ಟಟಣ ಮಹುದನ?
(A) Hamburg/
ಸಹಮಭಫಗ್ಯ
(C) Egypt/ ಆಜಫ್ತತ

(B) Victoria/
ವಿಕೊಟೋರಿಮಹ
(D) Khartoum/
ಖಹಯಟೊೋಮ್

99. A book of `Routes and Realms` was written
by
ಭಹಖಯಖಳು ಭತನತ ಹಯಂತಮಖಳು ಎಂಫ ುಷತಔನನನ
ಫಯೆದಯನ
Quasim/
(A) Ibn–Hawqal–Abu–Mohammad
ಆಬ್ನ ಸಕ್ ಄ಫನ ಮೋಸಭಭದ್ ಖಹಸಿೋಮ್
(B) Al–Masudi/ ಄ಲ್ ಭಷನದಿೋ
(C) Al–Idrisi/ ಄ಲ್ ಆದಿಯೋಸಿೋ
(D)

Ibn– khaldun/ ಆಬ್ನ ಕಲದನ್

100. The river Cauvery delta is of which type?
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ಷಧಹಯತಭಔ ರಿೋಕ್ಷೆ 2016

GFGC

ದಿನಹಂಔ

ವಿಶಮ

ವಿಶಮ ಷಂಕೆೋತ

ಷಭಮ

05-03-2016

ಬೂಗೊೋಳ ವಹಷರ

10

ಭ.2.00 ರಿಂದ ಷಂ.5.00 ಯ ಯೆಗೆ

ಖರಿಶಟ ಄ಂಔಖಳು

ಟನಟ ಄ಧಿ

ಈತತರಿಷಲನ ಆಯನ ಖರಿಶಟ ಄ಧಿ

200

210 ನಿರ್ಶಖಳು

180 ನಿರ್ಶಖಳು

ಯವೆನತಿಯಕೆಮ ವಿಯಖಳು

ನಿಭಭ ನೊಂದಣಿ ಷಂಖೆಮಮನನನ ಫಯೆಯರಿ

ಯವೆನ ತಿಯಕೆ ಔಯಭಷಂಖೆಮ ಭತನತ ಶಯನ್ ಷಂಖೆಮ

ಭಹಡಿ

1.

ನೊಂದಣಿ ಷಂಖೆಮಮನನನ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದನ ಄ದಕೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೃತತಖಳನನನ ಷಂೂಣಯಹಗ್ ತನಂಬಿದಿದೋಯೆಂದನ ಖಹತಿಯಡಿಸಿಕೊಳಿಳ.

2.

ಕೆೋಂದಯ ಷಂಕೆೋತನನನ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದನ ಄ದಕೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೃತತಖಳನನನ ಷಂೂಣಯಹಗ್ ತನಂಬಿದಿದೋಯೆಂದನ ಖಹತಿಯಡಿಸಿಕೊಳಿಳ.

3.

ರಿೋಕ್ಷಹ ವಿಶಮನನನ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದನ ಸಹಖನ ವಿಶಮದ ಷಂಕೆೋತನನನ ಫಯೆದನ ಄ದಕೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೃತತಖಳನನನ ಷಂೂಣಯಹಗ್ ತನಂಬಿದಿದೋಯೆಂದನ
ಖಹತಿಯಡಿಸಿಕೊಳಿಳ.

4.

ಕೊಠಡಿ ಮೆೋಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಂದ ಇ ಯವೆನ ತಿಯಕೆಮನನನ ನಿಭಗೆ 2ನೆೋ ಫೆಲ್ ಅದ ನಂತಯ ಄ಂದಯೆ ಭ. 1.55 ಅದ ನಂತಯ ಕೊಡಲಹಖನುದನ.

5.

ಯವೆನ ತಿಯಕೆಮ ಔಯಭ ಷಂಖೆಮಮನನನ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆಮಫೆೋಔನ .

6.

ಯವೆನ ತಿಯಕೆಮ ಶಯನ್ ಷಂಖೆಮಮನನನ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದನ ಄ದಕೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೃತತಖಳನನನ ಷಂೂಣಯಹಗ್ ತನಂಫಫೆೋಔನ.
ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮ ಕೆಳಬಹಖದ ನಿಖದಿತ ಜಹಖದಲ್ಲಿ ಔಡಹಡಮಹಗ್ ಷಹ ಭಹಡಫೆೋಔನ.

ಭಹಡಫೆೋಡಿ
1.

ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿ ಭನದಿಯತಹಗ್ಯನ ಟೆೈರ್ಂಗ್ ಭಹಔಯನನನ ತಿದದಫಹಯದನ / ಸಹಳುಭಹಡಫಹಯದನ / ಄ಳಿಷಫಹಯದನ.

2.

ಭೂಯನೆೋ ಫೆಲ್ ಭ. 2.00 ಕೆಾ ಅಖನತತದೆ. ಄ಲ್ಲಿಮಯೆಖೂ,
•

ಯವೆನ ತಿಯಕೆಮ ಫಲಬಹಖದಲ್ಲಿಯನ ಪನ್ ಄ಥಹ ಸಿೋಲ್ ಄ನನನ ತ್ೆಗೆಮಫಹಯದನ.

•

ಯವೆನ ತಿಯಕೆಮ ಳಖಡೆ ಆಯನ ಯವೆನಖಳನನನ ನೊೋಡಲನ ಯಮತಿನಷಫಹಯದನ.

•

ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿ ಈತತರಿಷಲನ ಹಯಯಂಭ¸ಫಹಯದನ.

಄ಬಮಥಿಯಖಳಿಗೆ ಭನಕಮ ಷೂಚನೆಖಳು
1.

ಯವೆನ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿ ಟನಟ 100 ಯವೆನಖಳಿದನದ, ಯತಿ ಯವೆನಮನ ಂದನ ಸೆೋಳಿಕೆಮನನನ ಳಗೊಂಡಿದನದ ಭತನತ 4 ಫಸನ ಅಯೆಾ ಈತತಯಖಳು ಆಯನತತೆ.

2.

ಭೂಯನೆೋ ಫೆಲ್ ಄ಂzಯೆ ಭ. 2.00 ಯ ನಂತಯ ಯವೆನ ತಿಯಕೆಮ ಫಲಬಹಖದಲ್ಲಿಯನ ಪನ್ / ಸಿೋಲ್ ತ್ೆಗೆದನ ಇ ಯವೆವ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿ ಮಹುದೆೋ ುಟಖಳು ಭನದಿಯತಹಗ್ಲಿದೆೋ ಆಯನುದನ ಔಂಡನ
ಫಂದಲ್ಲಿ ಄ಥಹ ಸರಿದನ ಸೊೋಗ್ದದಲ್ಲಿ ಄ಥಹ ಮಹುದೆೋ ಐಟಂಖಳು ಬಿಟನಟಸೊೋಗ್ದದಲ್ಲಿ , ಄ದನನನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಂಡನ, ಇ ರಿೋತಿ ಅಗ್ದದಯೆ ಯವೆನತಿಯಕೆಮನನನ ಫದಲಹಯಸಿಕೊಳುಳುದನ ನಂತಯ
ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿ ಈತತರಿಷಲನ ಹಯಯಂಭಷನುದನ.

3.

ಭನಂದಿನ 180 ನಿರ್ಶಖಳಲ್ಲಿ
•

ಯತಿ ಯವೆನಮನನನ ಎಚುರಿಕೆಯಂದ ಒದಿ.

•

ಯತಿ ಯವೆನಮ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟಟಯನ ನಹಲನಾ ಫಸನ ಅಯೆಾಮ ಈತತಯಖಳಲ್ಲಿ ಷರಿಮಹದ ಈತತಯನನನ ಅಯೆಾ ಭಹಡಿ.

•

ಯವೆನ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿನ ಯವೆನಗೆ ಄ನನಖನಣಹಗ್ಯನ ಷರಿ ಈತತಯನನನ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿ ಄ದೆೋ ಔಯಭ ಷಂಖೆಮಮ ಭನಂದೆ ನಿೋಡಿಯನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೃತತನನನ ನಿೋಲ್ಲ ಄ಥಹ ಔು
ವಹಯಮ ಫಹಲ್ ಹಯಂಟ್ ೆನಿನಂಖದ ಷಂೂಣಯಹಗ್ ತನಂಫನುದನ.

ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿಯನ ೃತತಖಳನನನ ತನಂಫನ ಷರಿಮಹದ ವಿಧಹನ :
4.

A

B

C

D

ಇ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮನನನ ಷಹಾಾನ್ ಭಹಡನ ಷಹಾಾ£ರ್ ಫಸಳ ಷೂಕ್ಷಮಹಗ್ದನದ ಷಣಣ ಖನಯನತನನನ ಷಸ ದಹಕಲ್ಲಷನತತದೆ. ಅದದರಿಂದ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿ ಈತತರಿಷನಹಖ
ಎಚುರಿಕೆ ಹಸಿ.

5.

ಯವೆನ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಿ ಕೊಟಟಯನ ಖಹಲ್ಲ ಜಹಖನನನ ಯಫ್ತ ಕೆಲಷಕೆಾ ಈಯೋಗ್ಸಿ. ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮನನನ ಆದಕೆಾ ಈಯೋಗ್ಷಫೆೋಡಿ.

6.

ಕೊನೆಮ ಫೆಲ್ ಄ಂದಯೆ ಷಂ. 5.00 ಅದ ನಂತಯ ಈತತರಿಷನುದನನನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಭಭ ಎqಗೆೈ ಸೆಫಫಯಳ ಖನಯನತನನನ ನಿಖದಿತ ಜಹಖದಲ್ಲಿ ಸಹಕ.

7.

ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮನನನ ಕೊಠಡಿ ಮೆೋಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ ಮಥಹಸಿಥತಿಮಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರಿ.

8.

ಕೊಠಡಿ ಮೆೋಲ್ಲವಚಹಯಔಯನ, ಮೆೋಲಹಬಖದ ಸಹಳೆಮನನನ ಯತ್ೆಮೋಕಸಿ

ತನನ ವದಲ್ಲಿ ಆಟನಟಕೊಂಡನ ತಳಫದಿಮ ಮಥಹಯತಿಮನನನ ಄ಬಮಥಿಯಖಳಿಗೆ ಷವಮಂ ಭೌಲಮಭಹನಕಹಾಗ್ ಭನೆಗೆ

ಕೊಂಡೊಮಮಲನ ಕೊಡನತ್ಹತಯೆ.
9.

ಈತತಯ ತಿಯಕೆಮ ನಔಲನನನ ಂದನ ಶಯ ಕಹಲ ಷನಯಕ್ಷಿತಹಗ್ ಆಡಿ.

10.

ಔನನಡ ಅೃತಿತಮ ಯವೆನಖಳಲ್ಲಿ ಈತತರಿಷನ ಄ಬಮಥಿಯಖಳಿಗೆ ಔನನಡದಲ್ಲಿ ಭನದಿಯತಹಗ್ಯನ ಯವೆನಖಳ ಫಗೆು ಏನಹದಯೂ ಷಂದೆೋಸವಿದದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಿೋಷ್ ಅೃತಿತಮ ಯವೆನತಿಯಕೆಮನನನ ನೊೋಡಫಸನದನ.
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