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4. The United Nations Organization (UNO) has
its headquarters in _____ city.
ವಿವವಷಂಷೆೆಮ (UNO) ಿಧಹನ ಔಚೆೀರಿಮು ಈ ಕೆಳಗಿನ

What is the minimum age for eligibility to
1. vote in India ?
ಬಹಯತೀಮ
ಚುನಹಣೆಖಳಲ್ಲಿ
ಭತ
ಸಹಔಲು

ಮಹ ನಖಯದಲ್ಲಿದೆ ?

ನಿಖದಿಡಿಸಯು ಔನಿಶಠ ಮಷುು _____.
(A) 21 years
21 ಶಷಖಳು

(A) Washington D.C.
ಹಷಂಖಿನ್ ಡಿಸ

(B) 20 years
20 ಶಷಖಳು

(B) Geneva
ಜಿನೆೀಹ

(C) 18 years
18 ಶಷಖಳು

(C) Berne
ಫನ್ಷ

(D) 19 years
19 ಶಷಖಳು

(D) New York
ನ ಾಮಹಕ್ಷ

2. In Metric system 1 H.P. is equals to
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಭಹನದಲ್ಲಿ 1 (ಸೆಚ್. ಪಿ.)

5. The 200 kVA Transformer is operating on 440
V, 0.85 power factor, then the rating of
Transformer in "kW" is
440 V, 0.85 ರ್ ಪಹಾಔಿರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ

ಅವವವಕ್ತಿಗೆ

ಷಭನಹದುದು ಮಹುದು ?

ನಿಷಹಷುತಿಯು

(A) 746 watts
746 ಹಾಟ್ಸು

ಕೆವಿಎ

ರಿತಷಔದ

ಷಹಭಥಾಷನುು ಕ್ತಲೆ ೀ ಹಾಟ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಫಯೆಯರಿ

(B) 735.5 watts
735.5 ಹಾಟ್ಸು

(A) 2.2 kW
2.2 ಕ್ತಹಾ

(C) 1000 watts
1000 ಹಾಟ್ಸು

(B) 170 kW
170 ಕ್ತಹಾ

(D) 746 k watts
746 ಕ್ತಲೆ ೀ ಹಾಟ್ಸು

(C) 88,000 kW
88,000 ಕ್ತಹಾ

3. An optical fibre is a transparent rod usually
made of ____.
ಅಪಿಿಔಲ್ ಪೆೈಫರ್ ನಲ್ಲಿಯು ಹಯದವಷಔ ಔಂಬಿಮು
ಷಹಭಹನಾಹಗಿ

200

ಮಹ

(D) 235.29 kW
235.29 ಕ್ತಹಾ
6. Which of the following is a term used in
Cricket ?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ದು ಕ್ತಿಕೆಟ್ಸ ಆಟದಲ್ಲಿ

ಷಹಭಗಿಿಯಂದ

ತಮಹರಿಷಲಹಖುತಿದೆ ?

ಫಳಷಲಪಡುತಿದೆ ?

(A) clear plastic
ಕ್ತಿಮರ್ ಹಿಸಿಕ್

(A) Bull`s eye
ಫುಲ್ು ಐ

(B) glass
ಗಹಿಸ್

(B) Fine leg
ಪೆೈನ್ ಲೆಗ್

(C) copper
ಕಹರ್

(C) Love
ಲವ್

(D) silica
ಸಲ್ಲಕಹ

(D) Ace
2
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ಏಸ್

ಭ ಲ ಅಳತ್ೆಖಳ ನಡುೆ

7. What is the maximum number of steps in one
flight ?
ಮೆಟ್ರಿಲುಖಳ ಂದು ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಖರಿಶಠ _____

(A) Lower deviation
ಔನಿಶಿ ಡಿೀವಿಯೀಶನ್
(B) Upper deviation
ಖರಿಶಿ ಡಿೀವಿಯೀಶನ್

ಮೆಟ್ರಿಲುಖಳು ಇಯುತಿೆ
(A) 18

(C) Actual deviation
ಆಔ ೂಮಲ್ ಡಿೀವಿಯೀಶನ್

(B) 15
(C) 20

(D) Mean deviation
ಮಿೀನ್ ಡಿೀವಿಯೀಶನ್

(D) 12
8. Who is the Chairman of the Lok Sabha ?
ಈ
ಕೆಳಗಿನಯಲ್ಲಿ
ಮಹಯು

11. A JFET consists of
ಜೆಎಫ್ಇಟ್ರ ಳಗೆ ಂಡಿಯುುದು

ಲೆ ೀಔಷಬಹಧಾಕ್ಷಯಹಗಿಯುತ್ಹಿಯೆ ?

(A) Source, Drain and gate.
ಷೆ ಸ್ಷ, ಡ್ೆೈನ್ ಭತುಿ ಗೆೀಟ್ಸ

(A) The Speaker
ದ ಸಪೀಔರ್

(B) Anode, Cathode and gate.
ಅನೆ ೀಡ್, ಕಹಾಥೆ ೀಡ್ ಭತುಿ ಗೆೀಟ್ಸ

(B) The President
ಯಹಶರತ

(C) Base, Emitter and Collector.
ಫೆೀಸ್, ಎಮಿಟರ್ ಭತುಿ ಔಲೆಔಿರ್

(C) The Prime Minister
ಿಧಹನ ಭಂತಿ

(D) B1, B2 and Emitter.
ಬಿ 1, ಬಿ 2 ಭತುಿ ಎಮಿಟರ್

(D) The Home Minister
ಖೃಸಭಂತಿ

12. The maximum temperature of class "E"
insulations is
ವರ್ಗ ಇ ಅವಾಹಕರ್ಳು ತಡೆದುಕೆೊಳಳಬಹುದಾದ ಅತೀ

9. The portion where we place our foot while
ascending and descending is called
ಮೆಟ್ರಿಲುಖಳನುು ಏಯುಹಖ ಭತುಿ ಇಳಿಮುಹಖ
ಹದಖಳನುು

ಇಡು

ಬಹಖಕೆೆ

_____

ಹೆಚ್ುು ಉಷ್ಣತೆ ಎಂದರೆ

ಎಂದು

ಔಯೆಮುತ್ೆಿೀೆ

(A) 180 °C

(A) Riser
ಏಯುಸಲಗೆ

(C) 105 °C

(B) 120 °C
(D) 90 °C

(B) Tread
ತುಳಿ ಸಲಗೆ

13. For speed control of D.C. motors, the field
control method gives the speed
ನೆೀಯ ವಿದುಾತ್ ಚಹಲಔ ಮಂತಿನುುಫೀಲ್್ ಔಂಟೆ ಿೀಲ್

(C) Nosing
ಭ ಖುಭುರಿ

ವಿಧಹನದಿಂದ ೆೀಖ ನಿಮಂತಿಸದಯೆ ಸಖು ೆೀಖ ?
(A) Above the rated
ಷಹಭಹನಾ ೆೀಖಕ್ತೆಂತ ಸೆಚುೂ

(D) Blocks
ತ್ೆ ಲೆ

(B) Below the rated
ಷಹಭಹನಾ ೆೀಖಕ್ತೆಂತ ಔಡಿಮೆ

10. The algebraic difference between the
maximum limit to the basic size is called
ದಿ ಅಲ್ ಜಿಬಿಿಕ್ ನ ಾತ್ಹಾಷು ಖರಿಶಠ ಮಿತ ಭತುಿ

(C) Remains same
3
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ಮಹುದೆೀ ಫದಲಹಣೆ ಇಲಿ

17. Which is not the property of a coolant ?
ಮಹ ಖುಣಧಭಷ ಔ ಲೆಿಂಟ್ಸ ನಲ್ಲಿಯುುದಿಲಿ ?

(D) Becomes zero
ವೂನಾಹಖುತಿದೆ

(A) High cooling capacity between tool and
work.
ಷುಿ (ಕೆಲಷ) ಭತುಿ ಟ ಲ್ ಖಳ ನಡುೆ ಸೆೈ

14. Ammeter is always connected in
ಮಹಹಖಲ ಅಮಿೀಟರ್ ನುು ಔನೆಕ್ಿ ಭಹಡು

ಔ ಲ್ಲಂಗ್ ಕಹಾಹಸಟ್ರ

ವಿಧಹನ

(B) Clear visibility between tool and work.
ಷುಿ (ಕೆಲಷ) ಭತುಿ ಟ ಲ್ ಖಳ ನಡುೆ ಷರಿಮಹಗಿ

(A) Parallel to supply
ಷೆಿೈಗೆ ಷಭಹಂತಯಹಗಿ

ಕಹಣುುದು

(B) Series with load
ಲೆ ೀಡ್ ಗೆ ಸೀರಿೀಸ್ ಆಗಿ

(C) Effective to skin and work.
ಚಭಷ ಭತುಿ ಕೆಲಷಕೆೆ ತ್ೆ ಂದಯೆಮಹಖುುದು

(C) Across to load
ಲೆ ೀಡ್ ಗೆ ಅಕಹಿಸ್ ಆಗಿ

(D) Increase the life of tool.
ಟ ಲ್ ನ ಲೆೈಫ್ ಸೆಚುುದು

(D) Series–parallel connected
ಸೀರಿೀಸ್ ಹಾಯಲೆಲ್ ಆಗಿ

18. Lubrication is done in the machine to reduce
ಮಂತಿದ ಗಶಷಣೆಮನುು ತಪಿಪಷುುದು ಇದನುು ಔಡಿಮೆ

15. For riveting a round head rivet hammer used
is
ೃತ್ಹಿಕಹಯದ ತಲೆಮ ರಿವಿಟ್ಸ ನ ರಿವಿಟ್ರಂಗ್ ಗೆ ಮಹ

ಭಹಡು ಭ ಲಔ
(A) The friction of sliding parts or Mating
parts. ಎಯಡು ಬಿಡಿಬಹಖಖಳ ತಕಹೆಟ

ಷುತಿಗೆಮನುು ಉಯೀಗಿಷುತ್ಹಿಯೆ ?
(A) Cross peen hammer
ಕಹಿಸ್ ಪಿೀನ್ ಷುತಿಗೆ

(B) The raising temperature between tool &
work. ಷುಿ ಭತುಿ ಟ ಲ್ ಖಳ ನಡುೆ ಉತೆಶಷಣೆ

(B) Sledge hammer
ಷೆಿಡ್್ ಷುತಿಗೆ

(C) The free movement of the sliding parts. ಫಿೀ

(ಉಶಣಭಹನ) ಸೆಚುೂುದು
ಭ ವ್ ಮೆಂಟ್ಸ ಆಫ್ ದಿ ಷೆಿೈಡಿಂಗ್ ಹಟ್ಸುಷ

(C) Ball peen hammer
ಫಹಲ್ ಪಿೀನ್ ಷುತಿಗೆ

(D) None of these
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದ ಅಲಿ

(D) Claw hammer
ಕಹಿವ್ ಷುತಿಗೆ

19. The median of the data : 26, 31, 33, 37, 43,
38, 42 is
ಈ ದತ್ಹಿಂವ 26, 31, 33, 37, 43, 38, 42 ಖಳ

16. Working principle of micro meter is
ಮೆೈಕೆ ಿೀಮಿೀಟರ್ ಕಹಮಷಕ್ಷಭತ್ೆ (ಕಹಮಷತತವ)

ಭಧಹಾಂಔ (ಮಿೀಡಿಮನ್)

(A) Sliding system
ಷೆಿೈಡಿಂಗ್ ಸಷಿಮ್

(A) 37

(B) Bolt and Nut system
ಫೆ ೀಲ್ಿ ಭತುಿ ನಟ್ಸ ಸಷಿಮ್

(B) 26

(C) Cam system
ಕಹಾಮ್ ಸಷಿಮ್

(D) 35

(C) 43
20. A temporary pier made in the river bed is
called _____.
ನದಿಮ ಖಬಷದಲ್ಲಿ ತ್ಹತ್ಹೆಲ್ಲಔಹಗಿ ಭಹಡಿದ

(D) Rack and pinion
ಕ್ ಭತುಿ ಪಿನಿಮನ್
4
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ಷೆೀತುಫಂಧನುು _____ ಎಂದು ಔಯೆಮುತ್ಹಿಯೆ.

ಫೆೀ

ಕ್ತಟಕ್ತ ಔಟಿಡದ ಗೆ ೀಡ್ೆಯಂದ _____ ಗೆ

ಚಹಚಿಕೆ ಂಡಿಯುತಿದೆ

(A) Pillar
ಔಂಫ

(A) Inward
ಳಖಡ್ೆ

(B) Parapet wall
ಔುಂಬಿಗೆ ೀಡ್ೆ

(B) Outward
ಸೆ ಯಖಡ್ೆ

(C) Caisson
ಭದಿಿನ ಭನೆ

(C) Backward
ಹಂಬಹಖ

(D) Cribs
ಕೆ ಟ್ರಿಗೆ
21. The L.C.M of
ಭತುಿ

and

(D) Proportional
ಷಭಔಟುಿ

is

ಇುಖಳ ಲಷಹಅ

25. The teeth of hacksaw blade are bent
ಖಯಖಷದ ಫೆಿಡಿನ ಸಲುಿಖಳು ಫಹಖುುದು

(A)

(A) Towards right
ಫಲಫದಿಗೆ

(B)
(C)

(B) Towards left
ಎಡಫದಿಗೆ

(D) ab (a + b)
22. The circuit used to get a purer DC output
from a rectifier is known as ______.
ಯೆಕ್ತಿೆೈಮರ್ ನಿಂದ ರಿವುದಧ ಡಿಸ ಓಟ್ಸ ುಟ್ಸ

(C) Alternatively towards right and left
ಫಲಫದಿಗೆ ಭತುಿ ಎಡಫದಿಗೆ

ಡ್ೆಮಲು ಉಯೀಗಿಷು ಷಔ ಾಷಟ್ಸ ನ ಸೆಷಯು

(D) May be bent in any direction
ಮಹುದಹದಯ ದಿಕ್ತೆನಲ್ಲಿ ಫಹಖುುದು

_____.

26. A tower stands vertically on the ground from
a point on the ground, which is 50 m away
from the foot of the tower, the angle of
elevation to the top of the tower is 30° , then
the height of the tower is
50 m ದ ಯದಿಂದ ಲಂಫಹಗಿ ನಿಂತಯು ಂದು

(A) converter
ಔನವಟಷರ್
(B) commutator
ಔಭ ಾಟೆಟರ್
(C) inverter
ಇನವಟಷರ್

ಷಿಂಬನುು

ಖಭನಿಸದಹಖ

ಉಂಟಹದ

ಉನುತ

ಕೆ ೀನು 30° ಆದಯೆ ಆ ಷಿಂಬದ ಎತಿಯ

(D) ripple filter
ರಿಪಲ್ ಫಲಿರ್

(A) 50 m
(B)

23. Simplified value of

is
ಇದಯ ಷಯಳ ಫೆಲೆ

m

(C) 50

(A) 1

(D)

(B) –1
(C) 2

m
m

27. The choke of fluorescent lamp is an example
of
ಲಿಯೆಷೆಂಟ್ಸ ದಿೀದಲ್ಲಿಯು ಚೆ ೀಕ್ ಮಹ ತಯಸದ

(D) 0
24. Bay window projecting in building is _____.
5
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ಲೆ ೀಡ್ ಗೆ ಉದಹಸಯಣೆ ?

(A) D.O.L. Starter
ಡಿ. ಒ. ಎಲ್. ಷಹಿಟಷರ್

(A) Resistive load
ಯೆಸಸಿೀವ್ ಲೆ ೀಡ್

(B) Star–delta starter
ಷಹಿರ್ – ಡ್ೆಲಹಿ ಷಹಿಟಷರ್

(B) Capacitive load
ಕೆಹಸಟ್ರವ್ ಲೆ ೀಡ್

(C) Rotor resistance starter
ಯೆ ೀಟರ್ ಯೆಸಷೆಿನ್ು ಷಹಿಟಷರ್

(C) Inductive load
ಇಂಡಕ್ತಿವ್ ಲೆ ೀಡ್

(D) Three point starter
ತಿೀ – ಹಯಂಟ್ಸ ಷಹಿಟಷರ್

(D) Electrical load
ಏಲೆಕ್ತರಔಲ್ ಲೆ ೀಡ್

31. Value of

is

ಮ ಫೆಲೆ

28. Name the only Kannadiga to have become the
Prime Minister of India
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಔನುಡಿಖಯು ನಭಮ ದೆೀವದ ಿಧಹನ

(A) 35
(B) 840

ಭಂತಿಮಹಗಿದಿಯು ?

(C) 630
(D) 210

(A) Deve Gowda H.D
ಸೆಚ್. ಡಿ. ದೆೀೆೀಗೌಡ

32. A bridge rectifier consists of
ಂದು ಷೆೀತು ವುದಿಧೀಕಹಯಔು ಎಶುಿ ಡಯೀಡ್

(B) S.M. Krishna
ಎಸ್. ಎಂ. ಔೃಶಣ

ಖಳನುು ಸೆ ಂದಿಯುತಿದೆ ?

(C) Ramakrishna Hegde
ಯಹಭಔೃಶಣ ಸೆಖಡ್ೆ

(A) one diode
ಂದು ಡಯೀಡ್

(D) B.D. Jatti
ಬಿ. ಡಿ. ಜತಿ

(B) two diodes
ಎಯಡು ಡಯೀಡ್
(C) three diodes
ಭ ಯು ಡಯೀಡ್

29. The ratio of ON–time of a pulse to the OFF–
time of the pulse is known as _____.
ಆನ್ ಟೆೈಮ್ ಲ್ು ಭತುಿ ಆಫ್ ಟೆೈಮ್ ಲ್ು ನ

(D) four diodes
ನಹಲುೆ ಡಯೀಡ್

ಅನುಹತನುು _____ ಎಂದು ಔಯೆಮುತ್ಹಿಯೆ
(A) PRF
ಪಿ. ಆರ್. ಎಫ್.

33. The most populous state of India is _____.
ಬಹಯತದ ಅತಸೆಚುೂ ಜನಷಂಖ್ೆಾ (ಜನಷಹಂದಿತ್ೆ)
ಮನುು ಸೆ ಂದಿದ ಯಹಜಾಹುದು ?

(B) Duty cycle
ಡ ಾಟ್ರ ಷೆೈಔಲ್

(A) Andhra Pradesh
ಆಂಧಿ ಿದೆೀವ

(C) Time cycle
ಟೆೈಮ್ ಷೆೈಔಲ್

(B) Uttar Pradesh
ಉತಿಯ ಿದೆೀವ

(D) ON cycle
ಆನ್ ಷೆೈಔಲ್

(C) Bihar
ಬಿಸಹಯ

30. Which one is not an A.C. motor starter ?
ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಎಸ ಮೀಟರ್

(D) Madhya Pradesh
ಭಧಾ ಿದೆೀವ

ಷಹಿಟಷರ್ ಅಲಿ ?
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34. The ratio of diameter of driver and driven
pulley is called
ತಯುಖು ಭತುಿ ತಯುಗಿಷು ಯಹಟೆಿಮ ಹಾಷದ

(B) Solid
ಗನಷುಿ
(C) Liquid
ದಿ

ಅನುಹತು
(A) Module
ಭಹಡುಾಲ್

(D) Vacuum
ನಿಹಷತ ಿದೆೀವ

(B) Pitch circle diameter
ಪಿೀಚ್ ಷಔಷಲ್ ಹಾಷ

38. The time period of an Astable Multivibrator
output is given by the expression
ಅಷೆಿಫಲ್ ಭಲ್ಲಿೆೈಫೆಿಟರ್ ಓಟ್ಸ ುಟ್ಸ ನ ಟೆೈಮ್

(C) Ratio of tension
ಅನುಹತದ ಟೆನಶನ್

ಪಿರಿಮಡ್ ಔಂಡು ಹಡಿಮು ಷ ತಿ _____.

(D) Velocity ratio
ೆಲಹಸಟ್ರ ಅನುಹತ

(A) T = RC
(B) T = 0.707 RC
(C) T = 0.69 RC

35. In Construction of R.C.C. Roof slab, the
proportion is _____.
ಆರ್. ಸ. ಸ. ಯ ಫ್ ಷಹಿಬ್ ನುು _____

(D) T = 1.38 RC
39. All electrical measuring instruments measures
only
ಎಲಹಿ ವಿದುಾತ್ ಭಹಔಖಳುಭಹನ ಭಹಡುುದು

ಅನುಹತದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಷಲಹಖುತಿದೆ
(A) 1 : 2 : 6

ಕೆೀಲ

(B) 1 : 2 : 4

(A) RMS values
ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಹಾಲುಾ

(C) 1 : 4 : 8
(D) 1 : 2 : 8
36. Nobel Prize is not given in the field of
______.
ಈ ಕೆಳಕಹಣಿಸದ ಮಹ ಕ್ೆೀತಿಕೆೆ ನೆ ೀಫೆಲ್

(B) Peak values
ಪಿೀಕ್ ಹಾಲುಾ
(C) Average values
ಅಯೆೀಜ್ ಹಾಲುಾ

ಫಸುಭಹನ ನುು ನಿೀಡಲಹಖುುದಿಲಿ ?
(A) Physics
ಬೌತವಹಷರ

(D) Maximum values
ಭಹಾಕ್ತುಭಂ ಹಾಲುಾ

(B) Medicine
ಓಶಧ ಕ್ೆೀತಿ

40. What is the use of seasoning of timber ?
ಭಯನುು ಸದ ಭಹಡುುದರಿಂದ ಉಯೀಖೆೀನು

(C) Economics
ಅಥಷವಹಷರ

?
(A) Decrease the volume and weight of the
timber
ಭಯದ ರಿಭಹಣ ಭತುಿ ತ ಔನುು ಔಡಿಮೆ

(D) Mathematics
ಖಣಿತವಹಷರ

ಭಹಡಲು

37. Sound travels the fastest in ______.
ಧವನಿ ಮು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಭಹಧಾಭದಲ್ಲಿ ಅತಾಂತ

(B) Decrease the strength of timber
ಭಯದ ಷಹಭಥಾಷನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು

ೆೀಖಹಗಿ ಚಲ್ಲಷುತಿದೆ ?

(C) Decrease the hardness of timber
ಭಯದ ಖಟ್ರಿಮನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು

(A) Gas
ಅನಿಲ
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ಮೆದುಸಿತ

(D) Decrease the stiffness of timber
ಭಯದ ೆಡಷನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು

44. 18 : 4 : 1 high speed steel contains
18 : 4 : 1 ಸೆೈ ಸಪೀಡ್ ಸಿೀಲ್ ಈ ಅನುಹತ

41. To remove more material the file used is
ಮಹ ಸಯನುು ಸೆಚುೂ ಮೆಟ್ರರಿಮಲ್ ತ್ೆಗೆಮಲು

ಸೆ ಂದಿಯುತಿದೆ

ಉಯೀಗಿಷುತ್ಹಿಯೆ ?

(A) Vanadium 4%, Chromium 18%, Tungsten
1%
ೆನಿಡಿಮಮ್ 4%, ಕೆ ಿೀಮಿಮಮ್ 18%, ಟಂಗ್

(A) Smooth file
ಮೆದು ಸಯ

ಷಿನ್ 1%

(B) Second cut file
ಎಯಡನೆ ಔತಿರಿಷು ಸಯ

(B) Vanadium 1%, Chromium 4%, Tungsten
18%
ೆನಿಡಿಮಮ್ 1%, ಕೆ ಿೀಮಿಮಮ್ 4%, ಟಂಗ್

(C) Dead smooth file
ಕೆ ನೆ ಮೆದು ಸಯ

ಷಿನ್ 18%

(D) Bastard file
ಯಟು ಸಯ

(C) Vanadium 18%, Chromium 1%, Tungsten
4%
ೆನಿಡಿಮಮ್ 18%, ಕೆ ಿೀಮಿಮಮ್ 1%, ಟಂಗ್

42. One bag of cement consist of
ಂದು ಸಮೆಂಟ್ಸ ಚಿೀಲದಲ್ಲಿ _____ ತ ಔ ಇಯುತಿದೆ

ಷಿನ್ 4%

(A) 10 kgs
10 ಕೆಜಿಖಳು

(D) Vanadium 1%, Chromium 18%, Tungsten
4%
ೆನಿಡಿಮಮ್ 1%, ಕೆ ಿೀಮಿಮಮ್ 18%, ಟಂಗ್

(B) 100 kgs
100 ಕೆಜಿಖಳು

ಷಿನ್ 4%

(C) 50 kgs
50 ಕೆಜಿಖಳು

45. Which of the following is the national game
of India ?
ಇವುರ್ಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಯಾವುದು ?

(D) 45 kgs
45 ಕೆಜಿಖಳು

(A) Kabaddi
ಔಫಡಿ್

43. The property of a material due to which it
breaks with little a permanent distortion is
called
ಂದು
ಷುಿವಿನ
ಖುಣಧಭಷದಿಂದ,
ಅದು
ತುಂಡ್ಹಖುುದು

ಭತುಿ

(B) Cricket
ಕ್ತಿಕೆಟ್ಸ
(C) Hockey
ಸಹಕ್ತ

ವಿಔೃತಯ ದಿಂದ

ಸೆಯಹಗಿಯುುದನುು ಹೀಗೆನುುತ್ಹಿಯೆ

(D) Football
ಫುಟ್ಸ ಫಹಲ್

(A) Brittleness
ಷುಲಬಹಗಿ ಡ್ೆಮುುದು

46. 2`s complement of 11100111 is
11100111 ನ 2`s ಕಹಂಪಿಿಮೆಂಟ್ಸ

(B) Malleability
ನಭಿ

(A) 11100110

(C) Ductility
ತಂತ ಎಳೆಮಲಹಖು

(B) 00011001
(C) 00011000

(D) Plasticity

(D) 00011010
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47. Claw Hammer is used to remove the _____.
ಕಹಿ ಸಹಾಭಹರ್ ನುು (ಂಜ ಷುತಿಗೆ) ಮನುು _____

City of India" ?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ನಖಯು ` ಬಹಯತದ ಖುಲಹಬಿ

ಕ್ತೀಳಲು ಉಯೀಗಿಷುತ್ಹಿಯೆ

ನಖಯ` ೆಂದು ಿಸದಧಹಗಿದೆ ?

(A) Nails
ಮಳೆ

(A) Udaipur
ಉದಮುಯ

(B) Screw
ಷ ೊ

(B) Raipur
ಯಹಮುಯ

(C) Nut
ನಟುಿ

(C) Jaipur
ಜೆೈುಯ

(D) Bolt
ಫೆ ೀಲ್ಿ

(D) Manipur
ಭಣಿುಯ

48. Normalising of steel is done to
ನಹಭಷಲೆೈಸಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿೀಲ್ ಭಹಡುುದು

51. Annulary rings helps to Count the _____ age.
ಹಷಷಔ ಫಳೆ (ಆನ ಾಲರಿ ರಿಂಗ್ು) ಮು _____
ಮಷುನುು ಲೆಔೆ ಭಹಡಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುತಿದೆ

(A) Refine the grain structure.
ಯಚನೆಮನುು ವುಚಿಔರಿಷುುದು

(A) Tree
ಭಯದ

(B) Remove the strains caused by cold working.
ಶೀತಕಹಮಷದಿಂದ
ಉಂಟಹದ
ಷೆರೈನ್
ನುು

(B) Table
ಮೆೀಜಿನ

ತ್ೆಗೆಮುುದು (ದ ಯಗೆ ಳಿಷುುದು)
(C) Remove the dislocations caused in the
internal structure due to hot working.
ಬಿಸಕೆಲಷದಿಂದ
ಉಂಟಹದ
ಳಯಚನೆಮ

(C) Chair
ಚೆರ್ ನ
(D) Leaf
ಎಲೆಮ

ಷಹೆನಲಿಟ ತ್ೆಗೆಮುುದು
(D) All of these
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿಲ
49. Wood Turning Lathe used to
ಭಯ ಷುತುಿ ಕೆ ಯೆಮು ಮಂತಿನುು

52. A couple closed roof can be used the span
upto ____ metres.
ಜೆ ೀಡಿ ಜಹಯಂಟ್ಸ ಛಹಣಿಮನುು _____ ಮಿೀಟರ್
ಅಂತಯದಯೆವಿಖ ಉಯೀಗಿಷಫಸುದು

_____

ಉಯೀಗಿಷುತ್ಹಿಯೆ

(A) 2.5

(A) Turning the wood
ಭಯ ಷುತುಿ ಕೆ ಯೆಮಲು

(B) 4.5

(B) Moulding the wood
ಭಯನುು ಭೌಲ್್ ಭಹಡಲು

(D) 8.5

(C) 6.5
53. Which among the following is the lightest
gas?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಅನಿಲು ಅತಾಂತ ಸಖುಯಹದದುಿ

(C) Square the wood
ಭಯನುು ಚೌಔ ಭಹಡಲು

?

(D) Ripping
ಭಯನುು ಉದಿಉದಿಹಗಿ ಕೆ ಮಾಲು

(A) Hydrogen
ಸೆೈಡ್ೆ ಿೀಜನ್

50. Which of the following is called the "Pink

(B) Oxygen
9
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ಆಕ್ತುಜನ್

ನುು ಭುಕ ಬಹಖದ ಷಭಹನಹಂತಯಹಗಿ _____
ಷಂಖ್ೆಾಮ

(C) Nitrogen
ನೆೈಟೆ ಿೀಜನ್

ನುು

ಖುಯುತು

ಭಹಡಲು

ಉಯೀಗಿಷುತ್ಹಿಯೆ

(D) Carbon dioxide
ಕಹಫಷನ್ ಡ್ೆೈ ಆಕೆುೈಡ್

(A) Two
ಎಯಡು

54. The Members of the Lok Sabha are elected
for a period of
ಲೆ ೀಔಷಬಹ ಷದಷಾಯಹಗಿ ಆರಿಸ ಫಂದಯ ಅಧಿಮು

(B) One
ಂದು
(C) Four
ನಹಲುೆ

_____ ಇಯುತಿದೆ
(A) 6 years
ಆಯು ಶಷಖಳು

(D) Three
ಭ ಯು

(B) 4 years
ನಹಲುೆ ಶಷಖಳು

57. The full form of SMT
ಎಸ್ ಎಮ್ ಟ್ರ ನ ವಿಷೃತ ಯ 

(C) 5 years
ಐದು ಶಷಖಳು

(A) Surface Mount Technology
ಷರ್ ಪೆೀಸ್ ಭೌಂಟ್ಸ ಟೆಕಹುಲಜಿ

(D) 10 years
ಸತುಿ ಶಷಖಳು

(B) Solder Mount Technology
ಷಹಲ್ರ್ ಭೌಂಟ್ಸ ಟೆಕಹುಲಜಿ

55. Suppose A and B together can do a job in 12
days, while B alone can finish it in 30 days,
then time taken to finish the same job by A
alone is
A ಭತುಿ B ಇಫಬಯು ಂದು ಕೆಲಷನುು 12 ದಿನಖಳಲ್ಲಿ

(C) Surface Method Technology
ಷರ್ ಪೆೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಟೆಕಹುಲಜಿ
(D) Surface Mould Technology
ಷರ್ ಪೆೀಸ್ ಭೌಲ್್ ಟೆಕಹುಲಜಿ

ಭಹಡುತ್ಹಿಯೆ,B ಫಬನೆೀ ಈ ಕೆಲಷನುು 30 ದಿನಖಳಲ್ಲಿ
ಭಹಡಫಲಿನು,A

ಲೆೈನ್

ಫಬನೆೀ

ಈ

58. The electrical safety demands a
ವಿದುಾತ್ ಷುಯಕ್ಷತ್ೆಮು ಏನನುು ಅೆೀಷುತಿದೆ ?

ಕೆಲಷನುು

ಲಣಷಗೆ ಳಿಷಲು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುು ಅಧಿ

(A) Good connection
ಳೆುಮ ಔನೆಕ್ಷನ್

(A) 21 days
21 ದಿನಖಳು

(B) Good earthing
ಳೆುಮ ಅರ್ಷಂಗ್

(B) 42 days
42 ದಿನಖಳು

(C) Good cleaning
ಳೆುಮ ಕ್ತಿೀನಿಂಗ್

(C) 20 days
20 ದಿನಖಳು

(D) Good fixing
ಳೆುಮ ಫಕ್ತುಂಗ್

(D) 18 days
18 ದಿನಖಳು

59. The popular food item "PIZZA" originated in
the country ______.
ಈಗಿನ ಜನಪಿಿಮ ತನಿಷಹದ ` ಪಿೀಝಹ` ಮಹ

56. Mortise gauge is used to mark ____ lines
parallel to face.
ಭಹರ್ ಟೆೈಸ್ ಗೆೀಜ್ (ಸೆಜೆ್ ಖುಯುತು ಭಹಡು ಗೆೀಜ್ )

ದೆೀವದಿಂದ ಫಂದಿದುಿ ?
(A) Spain
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ಷೆಪೀನ್

ವಿೀಯ ಚಔಿ

(B) Italy
ಇಟಲ್ಲ

(D) Param Vir Chakra
ಯಭ ವಿೀಯ ಚಔಿ

(C) Portugal
ಪೀಚುಷಖಲ್

63. Product of

and
ಭತುಿ

(D) France
ಪಹಿನ್ು

is
ಖಳ ಖುಣಲಫಧ

(A) 8 – 4
(B) 8

60. When the shaft is not aligned in a axis, then
the bearing used is
ವಹಫ್ಿ ನು ಅಕ್ಷಯೆೀಖ್ೆಗೆ ಷಭಯೆೀಖ್ೆಗೆ ಳಿಷಲು ಮಹ

(C) 8 + 4
(D) 12

ಫೆೀರಿಂಗ್ ಉಯೀಗಿಷುತ್ಹಿಯೆ ?

64. The number of flip–flops required to
construct Mod–10 counter is _____.
ಮಡ್-10 ಕೌಂಟಯನುು ತಮಹರಿಷಲು ಫೆೀಕಹಗಿಯು

(A) Deep groove ball bearing
ಡಿೀಪ್ ಖ ಿವ್ ಫಹಲ್ ಫೆೀರಿಂಗ್

ಫಿಪ್ – ಪಹಿಪ್ ಖಳ ಷಂಖ್ೆಾ _____.

(B) Thrust bearing
ಥಿಸ್ಿ ಫೆೀರಿಂಗ್

(A) 2 ಎಯಡು
(B) 4 ನಹಲುೆ

(C) Roller bearing
ಯೆ ೀಲರ್ ಫೆೀರಿಂಗ್

(C) 3 ಭ ಯು

(D) Self aligning bearing
ಷೆಲ್್ ಅಲೆೈನಿಂಗ್ ಫೆೀರಿಂಗ್

(D) 5 ಐದು
65. LED TV receivers are _____.
ಎಲ್ಇಡಿ ದ ಯದವಷನ ರಿಸೀರ್ ಖಳು _____.

61. The sides of a right angled triangle containing
the right angle are 5 cm and 12 cm, then the
hypotenuse is
ಂದು ಲಂಫಕೆ ೀನ ತಿಬುಜದಲ್ಲಿ ಲಂಫಕೆ ೀನನುು

(A) LED screen with no need of backlighting .
ಹಂಫೆಳಔು ಇಲಿದ ಎಲ್ಇಡಿ ಸೊೀನ್

ಉಂಟುಭಹಡು ಫಹಸುಖಳು 5 cm ಭತುಿ 12 cm

(B) LCD screen with fluorescent tube
backlighting.
ಫ್ಿೀಯೆ ಷೆಂಟ್ಸ ಟ ಾಬ್ ಹಂಫೆಳಕ್ತನ ಎಲ್ಲುಡಿ ಸೊೀನ್

ಇದಿಯೆ ವಿಔಣಷ ಉದಿ
(A) 13 cm
(B) 17 cm

(C) LCD screen with LED backlighting.
ಎಲ್ಇಡಿ ಹಂಫೆಳಕ್ತನ ಎಲ್ಲುಡಿ ಸೊೀನ್

(C) 7 cm
(D) 169 cm

(D) LED screen with LED backlighting.
ಎಲ್ಇಡಿ ಹಂಫೆಳಕ್ತನ ಎಲ್ಇಡಿ ಸೊೀನ್

62. Name the highest award for bravery in India
ಬಹಯತದ ಅತುಾನುತ ವೌಮಷ ಿವಸಿಮು _____.

66. In the tail stock offset method if D = 30, d =
20 and length is 300 mm, then the offset
should be
ಟೆೈಲ್ ಷಹಿಕ್ ಆಫ್ ಷೆಟ್ಸ ವಿಧದಲ್ಲಿ D = 30, d = 20

(A) Ashok Chakra
ಅವೊೀಔ ಚಔಿ
(B) Mahavir Chakra
ಭಸಹವಿೀಯ ಚಔಿ

ಭತುಿ ಉದಿ 300 mm ಆಗಿದಿಯೆ, ಅದಯ ಆಫ್ ಷೆಟ್ಸ

(C) Vir Chakra

ಎಷಿಯುತಿದೆ ?
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ಉಯೀಗಿಷುತ್ಹಿಯೆ

(A) 25 mm
(B) 10 mm

(A) Length
ಉದಿ

(C) 12°
(D) 5 mm

(B) Width
ಅಖಲ

67. Ring gauge is used to check
ಷುಯುಳಿ ಅಳತ್ೆಭಹನನುು ಏನನುು ಅಳತ್ೆ ಭಹಡಲು

(C) Thickness
ದಪ

ಉಯೀಗಿಷುತ್ಹಿಯೆ ?
(A) Hole
ತ ತು

(D) Angle
ಕೆ ೀನ

(B) Shaft
ವಹಾಫ್ಿ

71. The unit used for specifying the thickness of
copper foil on a PCB is _____.
ಪಿಸಬಿಮಲ್ಲಿ ಫಳಷು ತ್ಹಭಿದ ತಖಡಿನ ದಪನುು

(C) Flatness
ಪಹಿಟ್ಸ ನೆಸ್

ವಿರಿಷಲು ಉಯೀಗಿಷು ಭ ಲಭಹನ _____.

(D) Hole and Shaft
ತ ತು ಭತುಿ ವಹಾಫ್ಿ

(A) ounce per square foot
ಓನ್ು ರ್ ಷೆೆವೀರ್ ಲಟ್ಸ

68. A dice is rolled once, then the probability of
getting an odd number is
ಂದು ದಹಳು ಉಯುಳಿದಹಖ ಂದು ಫೆಷಷಂಖ್ೆಾ

(B) micron
ಮೆೈಕಹಿನ್
(C) milli–inch
ಮಿಲ್ಲ-ಇಂಚ್

ಡ್ೆಮು ಷಂಬನಿೀಮತ್ೆ
(A) 2

(D) nano meter
ನಹಾನೆ ೀ ಮಿೀಟರ್

(B)

72. On solving linear equation 7x + 5y = 10 and
3x + y = 2, the value of x and y are
ಈ ಷಮಿೀಔಯಣ 7x + 5y = 10 ಭತುಿ 3x + y = 2

(C) 3
(D) 6
69. The unit of conductance of conductor is
ಹಸಔದಲ್ಲಿಯು ಹಸಔತವದ ಭ ಲಭಹನ ಮಹುದು

ಖಳನುು ಬಿಡಿಸದಹಖ x ಭತುಿ y ಖಳ ಫೆಲೆ
(A) x = 2, y = 0

?

(B)

(A) Mho
ಮಹೀ

x=

,y=

(C) x = 0, y = –2

(B) Henry
ಸೆನಿಿೀ

(D) x = 0, y = 2
73. The 2016 Olympic Games was held in which
city of Brazil ?
2016 ಯ ಒಲಂಪಿಕ್ ಕ್ತಿೀಡ್ೆಖಳು ಫಹಿಜಿಲ್ ದೆೀವದ

(C) Farad
ಪಹಯಡ್
(D) Ohm
ಒಂ (Ohm)

ಮಹ ನಖಯದಲ್ಲಿ ನಡ್ೆದು ?
(A) Brasilia
ಫಹಿಸಲ್ಲಮಹ

70. Scarfed joints used to increase ________.
ಷಹೆರ್ ಪೆಡ್ ಜಹಯಂಟ್ಸ ನುು _____ ಸೆಚುೂ ಭಹಡಲು

(B) Buenos Aires
12
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ಫ ಾನಸ್ ಐಯಸ್

ಕೆೀಯಳ

(C) Santiago
ಷಹಾಂಟ್ರಮಹಗೆ ೀ

(C) Tamil Nadu
ತಮಿಳುನಹಡು

(D) Rio De–Janeiro
ರಿಯೀ ಡಿ-ಜನೆೀಯೆ ೀ

(D) Andhra Pradesh
ಆಂಧಿ ಿದೆೀವ

74. The medicine "quinine" is extracted from
_____ plant.
ಕ್ತವನೆೈನ್ ಓಶಧನುು _____ ಗಿಡದಿಂದ ತ್ೆಗೆಮುತ್ಹಿಯೆ

77. The language spoken by the largest number of
people in the Indian sub–continent is ______.
ಬಹಯತೀಮ ಉಕಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಾಂತ ಸೆಚುೂ ಜನಯು
ಭಹತನಹಡು ಬಹಶೆ _____.

(A) Hibiscus
ದಹಷಹಳ (ಹಬಿಸ್ ಔಸ್ )

(A) Bengali
ಫೆಂಗಹಲ್ಲ

(B) Tulsi
ತುಳಸ

(B) Punjabi
ಂಜಹಬಿ

(C) Neem
ಫೆೀು

(C) Hindi
ಹಂದಿ

(D) Cinchona
ಸಂಕೆ ೀನ

(D) Urdu
ಉದುಷ

75. For finishing operation to produce a bevelled
surface for already drilled hole is
ಈಗಹಖಲೆೀ ಡಿಿಲ್ ಆಗಿಯು ಯಂಧಿದ ಸೆ ಯನೆ ೀಟ
ಕೆ ೀನಕಹೆಗಿ

ಮಹ

ಫನಿಷಂಗ್

78. Who among the following is a vocal exponent
of classical music ?
ಈ ಕೆಳಗಿನಯಲ್ಲಿ ಮಹಯು ವಹಸರೀಮ ಷಂಗಿೀತ

ಆಯೆೀಶನ್

ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ ?

ಗಹಮಔಯು ?
(A) Bhimsen Joshi ಭೀಭಷೆೀನ ಜೆ ೀಷ

(A) Counter boring
ಕೌಂಟರ್ ಫೆ ೀರಿಂಗ್

(B) Praveen Godkhindi ಿವಿೀಣ ಗೆ ೀಡಖಂಡಿ

(B) Spot facing
ಷಹಪಟ್ಸ ಪೆೀಸಂಗ್

(C) Pt. Shivakumar Sharma
ಂ. ಶಔುಭಹಯ ವಭಹಷ

(C) Reaming
ರಿೀಮಿಂಗ್

(D) Pt. Ravishankar
ಂ. ಯವಿವಂಔಯ

(D) Counter sinking
ಕೌಂಟರ್ ಸಂಕ್ತಂಗ್

79. Which amplifier has highest efficiency and
distortion ?
ಅತಸೆಚುೂ ಪಲದಹಮಔತ್ೆ / ಕಹಮಷಷಹಥಷಔತ್ೆ ಭತುಿ

76. The popular dance form of "Kathakali"
originated in which State of India ?
ಖ್ಾಾತ ` ಕಥಕಕಳಿ` ನಾಟ್ಾಶಾಸ್ತ್ರ ಉದಯಿಸಿದುು ಭಾರತದ

ಡಿಷಹಿವಷನ್ ಸೆ ಂದಿಯು ಆಂಪಿಿಪೆೈಮರ್ _____.
(A) Class `A`
ಕಹಿಸ್ ` ಎ`

ಯಾವ ರಾಜ್ಾದಲ್ಲಿ ?
(A) Karnataka
ಔನಹಷಟಔ

(B) Class `B`
ಕಹಿಸ್ ` ಬಿ`

(B) Kerala

(C) Class `C`
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ಕಹಿಸ್ ` ಸ`

ಮಿಲಹಾ ಸಂಗ್

(D) Class `AB`
ಕಹಿಸ್ ` ಎಬಿ`

83. The diameter of a cone is 14 cm and its slant
height is 10 cm, then the curved surface area
is
ಹಾಷ 14 cm ಭತುಿ ಒಯೆ ಎತಿಯ 10 cm ಇಯು

80. Which country is known as the "Gift of the
Nile" ?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ದೆೀವನುು ` ಗಿಫ್ಿ ಆಫ್ ದ

ವಂಔುವಿನ ಔಿಮೆೀಲೆೈ ವಿಸಿೀಣಷ

ನೆೈಲ್` ಎಂದು ಔಯೆಮುತ್ಹಿಯೆ ?

(A) 440

(A) Sudan
ಷುಡ್ಹನ್

(B) 220

(B) Libya
ಲ್ಲಬಿಮಹ

(D) 220

(C) 220
84. Co–ordinates of the mid–point of the line
joining the point (–3, 10) and (6, – 8) is
(–3, 10) ಭತುಿ (6, –8) ಬಿಂದುಖಳನುು ಷೆೀರಿಷು

(C) Egypt
ಇಜಿಪ್ಿ

ಯೆೀಖ್ಹಕಂಡದ ಭಧಾಬಿಂದುವಿನ ನಿದೆೀಷವಹಂಔಖಳು

(D) Ethiopia
ಇರ್ಯೀಪಿಮ

(A)

81. The power factor (cos  ) of A.C. circuit is
ಮಹಷಮ ವಿದುಾತ್ ಭಂಡಲದ ರ್ ಪಹಾಔಿರ್ ನ

(B)

ಷ ತಿ ?
(A)

(C)

cos  =
(D)

(B)
(C)
(D)

cos  =
85. What is the formula to find output load of an
UPS ?
ಮುಪಿಎಸ್ ನ ಓಟ್ಸ ುಟ್ಸ ಲೆ ೀಡ್ ನುು ಔಂಡು

cos  =

ಹಡಿಮು ಷ ತಿ ಮಹುದು ?

cos  =

(A) Volt × Current
ವೀಲ್ಿ × ಔಯಂಟ್ಸ

82. Who is known as the "Flying Sikh of India" ?
`ಭಾರತದ ಹಾರುವ ಸಿಖ್` ಎಂದು ಯಾರನ್ುು

(B) Current × Load resistance
ಔಯಂಟ್ಸ × ಲೆ ೀಡ್ ಯೆಸಷೆಿನ್ು

ಕರೆಯುತಾಾರೆ ?
(A) Manmohan Singh
ಭನಮೀಸನ ಸಂಗ್

(C) Load resistance × Voltage
ಲೆ ೀಡ್ ಯೆಸಷಿನ್ು × ವೀಲೆಿೀಜ್

(B) Khuswanth Singh
ಕುಷ್ ಂತ್ ಸಂಗ್

(D) Volt ampere × Power factor
ವೀಲ್ಿ ಅಂಪಿಮರ್ × ರ್ ಹಾಔಿರ್

(C) Navjot Singh Siddhu
ನಜೆ ಾೀತ್ ಸಂಗ್ ಸದುಿ

86. Name the present Vice-President of India.
ಬಹಯತದ ಈಗಿನ ಉಯಹಶರತಮಯನುು ಸೆಷರಿಸ.

(D) Milkha Singh

(A) Hamid Ansari
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(D) (x – 3), (x + 4)

ಸಮಿೀದ್ ಅನಹುರಿ

90. A chopper is a circuit that converts
ಛಹರ್ ವಿದುಾನಭಂಡಲು ಭಹಡು ರಿತಷನೆಮ

(B) Zakir Hussain
ಜಹಕ್ತೀರ್ ಸುಷೆೀನ್

ಕಹಮಷ _____.

(C) Najma Heptullah
ನಜಹಮ ಸೆುಿಲಹಿ

(A) AC to AC
ಎಸ ಯಂದ ಎಸ

(D) Krishan Kant
ಔೃಶಣ ಕಹಂತ

(B) DC to DC
ಡಿಸ ಯಂದ ಡಿಸ

87. Which of the following is the largest Public
Sector Undertaking in India ?
ಬಹಯತದ ಷಹಷಜನಿಔ ಲಮದ ಅತದೆ ಡ್ ಉದಿಿಮೆ

(C) DC to AC
ಡಿಸ ಯಂದ ಎಸ

_____ ಆಗಿದೆ

(D) AC to DC
ಎಸ ಯಂದ ಡಿಸ

(A) Roadways
ಯೆ ೀಡೆೀಸ್

91. Smoothing plane used for giving _____
finishing.
ಷ ಮತಂಗ್ ೆಿೀನ್ ನನುು _____ ಮೆೀಲೆೈ ನಹಗಿ

(B) ONGC
ಒ. ಎನ್. ಜಿ. ಸ.

ಭಹಡಲು ಉಯೀಗಿಷುತ್ಹಿಯೆ

(C) Railways
ಯೆೈಲೆವೀಸ್

(A) Rough
ಯಟಹಗಿ

(D) Airways
ಏರ್ ೆೀಸ್

(B) Fine
ಚೆನಹುಗಿ

88. The function of a diode can be compared with
a
ಡ್ೆೈಯೀಡ್ ನ ಕಹಮಷನುು ಈ ಕೆಳಔಂಡ ಮಹ

(C) Very smooth
ಫಸು ಚೆನಹುಗಿ

ಷುಿವಿನ ಕಹಮಷಕೆೆ ಸೆ ೀಲ್ಲಷಫಸುದಹಗಿದೆ ?

(D) Very Rough
ಫಸು ಯಟಹಗಿ

(A) switch
ಸವಚ್

92. FM signals are generally propagate by _____.
ಷಹಧಹಯಣಹಗಿ
ಎಫ್ಎಂ
ಸಖುಲ್
ನಲ್ಲಿ

(B) fuse
ಫ್ಯಾಸ್

ಿಷಯಣಗೆ ಳುು ತಯಂಖಖಳ ವಿಧ _____.

(C) inductor
ಇಂಡಔಿರ್

(A) ground waves
ಬ ಮಿ ಮೆೀಲ್ಲನ ತಯಂಖಖಳು

(D) relay
ರಿೀಲೆ

(B) sky waves
ಆಕಹವ ತಯಂಖಖಳು

89. Factors of

(C) direct waves
ನೆೀಯ ತಯಂಖಖಳು

are
ಇದಯ ಅತಷನಖಳು

(D) ground reflected waves
ಬ ಮಿಯಂದ ಿತಪಲನಗೆ ಂಡ ತಯಂಖಖಳು

(A) (x – 3), (x – 4)
(B) (x + 3), (x + 4)
(C) (x + 3), (x – 4)

93. In A.C. pure resistive circuit, the power factor
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ಯವಿೀಂದಿನಹಥ ಟಹಗೆ ೀರ್

is
ವುದಧ ಯೆ ೀಧಔಖಳನುು ಭಹತಿ ಸೆ ಂದಿಯು ಎಸ

96. Which is the surface sources of water ?
ನಿೀರಿನ ಉಖಭದ ಮೆೀಲೆೈ _____ ಆಗಿಯುತಿದೆ

ಷಔ ಾಷಟ್ಸ ನ ರ್ ಪಹಾಔಿರ್ ಏನಹಗಿಯುತಿದೆ ?
(A) Unity
ಮುನಿಟ್ರ

(A) River
ನದಿ

(B) Lagging
ಲಹಾಗಿಂಗ್

(B) Sea
ಷಭುದಿ

(C) Leading
ಲ್ಲೀಡಿಂಗ್

(C) Well
ಫಹವಿ

(D) Zero
ಷೆ ನೆು

(D) Infiltration well
ಷೆ ೀಷು ಫಹವಿ

94. The words "Satyameva Jayate" which is
inscribed below the base of the National
Emblem of India are taken from _____.
ನಭಮ ಯಹಶರಲಹಂಛನದ ಕೆಳಗೆ ಫಯೆದಿಯು `

97. The filament of Electric bulb is made by
ವಿದುಾತ್
ದಿೀದಲ್ಲಿಯು
ಷುಯುಳಿಮಹಕಹಯದ
ತಂತಮನುು ಮಹ ಷುಿವಿನಿಂದ ಭಹಡಿಯುತ್ಹಿಯೆ ?

ಷತಾಮೆೀ ಜಮತ್ೆ` ಮನುು ಮಹ ಭ ಲದಿಂದ

(A) Lead
ಸೀಷ

ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಲಹಗಿದೆ ?
(A) Mahabharatha
ಭಸಹಬಹಯತ

(B) Tin
ಷತು

(B) Manduka Upanishad
ಭಂಡ ಔ ಉನಿಶತ್

(C) Copper
ತ್ಹಭಿ

(C) Taittarya Upanishad
ತ್ೆೈತಿರಿೀಮ ಉನಿಶತ್

(D) Tungsten
ಟಂಗ್ ಷಿನ್
98. If U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},
A = {1, 2, 3, 4} and B = {2, 4, 6, 8}
Then (A∩B)` is
U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
A = {1, 2, 3, 4} ಭತುಿ B = {2, 4, 6, 8}

(D) Ramayana
ಯಹಭಹಮಣ
95. Name the first Indian ever to win the Nobel
Prize.
ನೆ ೀಫೆಲ್ ಫಸುಭಹನ ನುು ಖಳಿಸದ ಿಥಭ

ಆದಯೆ (A ∩ B)` =

ಬಹಯತೀಮ _____.

(A) {2, 4}

(A) Sir C.V. Raman
ಷರ್. ಸ. ವಿ. ಯಹಭನ್

(B) {1, 3, 5, 6, 7, 8, 9}

(B) Mother Teresa
ಭದರ್ ತ್ೆಯೆೀಷಹ

(D) {1, 2, 3, 4, 6, 8}

(C) {5, 7, 9}
99. Simple interest on ` 20,000 for 3 years is `
4,800, then the rate of interest per annum is
ಂದು ನಿಧಿಷಶಿ ಫಡಿ್ಮ ಿಕಹಯ ` 20,000 ಅಷಲು 3

(C) Amartya Sen
ಅಭತಾಷ ಷೆೀನ್

ಶಷಖಳಲ್ಲಿ ` 4800 ಷಯಳ ಫಡಿ್ ಖಳಿಸದಯೆ ಹಷಷಔ

(D) Rabindranath Tagore

ಫಡಿ್ಮ ದಯ
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(A) 12%
(B) 4%
(C) 24%
(D) 8%
100. One kilo–ohms can be expressed as
ಂದು ಕ್ತಲೆ ೀ – ಒಂ (Ohms) ನುು ಹೀಖ
ಫಯೆಮಫಸುದು
(A) 1 ×
(B) 1 ×




(C) 1/1000 
(D) 10,000 
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SPACE FOR ROUGH WORK

18

MASTER

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2016
ದಿನಧಾಂಕ

ವಿಷಯ

18-09-2016

ಮೈನೆಟೀನ ರ್
~ (Maintainers)

ಗರಷಟ ಅಾಂಕಗಳು
100

ಸ್ಮಯ

ಬೆ. 10.00 ರಾಂದ ಮ. 12.30 ರ ರೆಗೆ

ಒಟ್ಟಟ ಅಧಿ

ಉತ್ತರಸ್ಲಟ ಇರಟ ಗರಷಠ ಅಧಿ

150 ನಿಮಿಷಗಳು

120 ನಿಮಿಷಗಳು

ನಿಮಮ ಕೆೀಾಂದರ ಸ್ಾಂಖ್ೆೆಯನಟು ಬರೆಯಿರ

ಪರಶ್ೆುಪತ್ರರಕೆಯ ವಿರಗಳು
ಷಾನ್ ಕೆ ೀಡ್

ಮಧಡಿ
1.

ಕರಮ ಸ್ಾಂಖ್ೆೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಯ ೊಂದಣಿ ಷೊಂಖ್ಯಯಯನ್ನು ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಬರಯದನ ಅದಕಯೆ ಷೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ೃತ್ತಗಳನ್ನು ಷೊಂಪೂರ್ಿಹಗಿ ತ್ನೊಂಬಿದ್ದೀರಯೊಂದನ
ಖ್ಹತ್ರರಪಡಿಸಿಕಯ ಳ್ಳಿ.

2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಯೀೊಂದರ ಷೊಂಖ್ಯಯಯನ್ನು ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಬರಯದನ ಅದಕಯೆ ಷೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ೃತ್ತಗಳನ್ನು ಷೊಂಪೂರ್ಿಹಗಿ ತ್ನೊಂಬಿದ್ದೀರಯೊಂದನ
ಖ್ಹತ್ರರಪಡಿಸಿಕಯ ಳ್ಳಿ.
3.
4.
5.
6.
7.

ಈ ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯನ್ನು ನಿಮಗಯ 2 ನಯೀ ಬಯಲ್ ಅೊಂದರಯ ಬಯ. 10.15 ಆದ ನ್ೊಂತ್ರ ಕಯ ಡಲಹಗನುದನ.
ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯ ಕ್ರಮಷೊಂಖ್ಯಯಯನ್ನು ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಬರಯಯಬಯೀಕ್ನ.

ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯ ಶಿನ್ ಕಯ ೀಡ್ ನ್ನು ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಬರಯದನ ಅದಕಯೆ ಷೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ೃತ್ತಗಳನ್ನು ಷೊಂಪೂರ್ಿಹಗಿ ತ್ನೊಂಬಬಯೀಕ್ನ.
ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯ ಕಯಳಭಹಗದ ನಿಗದ್ತ್ ಜಹಗದಲ್ಲಿ ಷಹಿ ಮಹಡಬಯೀಕ್ನ.
ಈ ಮೀಲ್ಲನ್ ಎರಡನಯೀ ಕ್ರಮಹೊಂಕ್ದ ಕ್ನ್ುಡದ ಹಕ್ಯನ್ನು ಯಥಹತ್ಹತಗಿ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯ ನಿಗದ್ತ್ ಜಹಗದಲ್ಲಿ ಬರಯಯಬಯೀಕ್ನ.

ಮಧಡಬೆೀಡಿ
1.
2.

ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಮನದ್ರತ್ಹಗಿರನ ಟಯೈಮೊಂಗ್ ಮಹಕ್ಿನ್ನು ತ್ರದದಬಹರದನ / ಹಹಳು ಮಹಡಬಹರದನ / ಅಳ್ಳಷಬಹರದನ.
ಮ ರನಯೀ ಬಯಲ್ ಬಯ. 10.30 ಕಯೆ ಆಗನತ್ತದಯ. ಅಲ್ಲಿಯರಯಗ ,
●
●
●

ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯ ಬಲಭಹಗದಲ್ಲಿರನ ಸಿೀಲ್ ಅನ್ನು ತ್ಯಗಯಯಬಹರದನ.
ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯ ಳಗಡಯ ಇರನ ಪರವಯುಗಳನ್ನು ನಯ ೀಡಲನ ಪರಯತ್ರುಷಬಹರದನ.

ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಷಲನ ಹರರೊಂಭಿಷಬಹರದನ.

ಅಭ್ೆರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮಟಖ್ೆ ಸ್ ಚನೆಗಳು

1.
2.

ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಟ್ನು 100 ಪರವಯುಗಳ್ಳದನದ, ಪರತ್ರ ಪರವಯುಗ 4 ಬಸನ ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇರನತ್ತಯ.
ಮ ರನಯೀ ಬಯಲ್ ಅೊಂದರಯ ಬಯ. 10.30 ರ ನ್ೊಂತ್ರ ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯ ಬಲಭಹಗದಲ್ಲಿರನ ಸಿೀಲ್ ತ್ಯಗಯದನ ಈ ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಯಹುದಯೀ ಪುಟ್ಗಳು ಮನದ್ರತ್ಹಗಿಲಿದಯೀ
ಇರನುದನ ಕ್ೊಂಡನ ಬೊಂದಲ್ಲಿ ಅಥಹ ಸರಿದನ ಹಯ ೀಗಿದದಲ್ಲಿ ಅಥಹ ಯಹುದಯೀ ಐಟ್ೊಂಗಳು ಬಿಟ್ನುಹಯ ೀಗಿದದಲ್ಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕಯ ೊಂಡನ, ಈ ರಿೀತ್ರ ಆಗಿದದರಯ
ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯನ್ನು ಬದಲಹಯಿಸಿಕಯ ಳುಿುದನ ನ್ೊಂತ್ರ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಷಲನ ಹರರೊಂಭಿಷನುದನ.

3.

ಮನೊಂದ್ನ್ 120 ನಿಮಶಗಳಲ್ಲಿ
● ಪರತ್ರ ಪರವಯುಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕಯಯಿೊಂದ ಒದ್.
●
●

ಪರತ್ರ ಪರವಯುಯ ಕಯಳಗಯ ಕಯ ಟ್ಟುರನ ನಹಲನೆ ಬಸನ ಆಯ್ಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಷರಿಯಹದ ಉತ್ತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡಿ.
ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿನ್ ಪರವಯುಗಯ ಅನ್ನಗನರ್ಹಗಿರನ ಷರಿ ಉತ್ತರನ್ನು ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಅದಯೀ ಕ್ರಮಷೊಂಖ್ಯಯಯ ಮನೊಂದಯ ನಿೀಡಿರನ

ಷೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ೃತ್ತನ್ನು ನಿೀಲ್ಲ ಅಥಹ ಕ್ಪುು ವಹಯಿಯ ಬಹಲ್ ಹಯಿೊಂಟ್ ಯನ್ ನಿೊಂದ ಷೊಂಪೂರ್ಿ ತ್ನೊಂಬನುದನ.
ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿರನ ೃತ್ತಗಳನ್ನು ತ್ನೊಂಬನ ಷರಿಯಹದ ವಿಧಹನ್ :
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ಈ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯನ್ನು ಸ್ಕಹೆಾನ್ ಮಹಡನ ಸ್ಕಹೆಾನ್ರ್ ಬಸಳ ಷ ಕ್ಷ್ಮಹಗಿದನದ ಷರ್ಣ ಗನರನತ್ನ್ನು ಷಸ ದಹಖಲ್ಲಷನತ್ತದಯ. ಆದದರಿೊಂದ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್.
ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಷನಹಗ ಎಚ್ಚರಿಕಯ ಹಿಸಿ.
ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿನ್ ಹಿೊಂದ್ನ್ ಪುಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಯ ಟ್ಟುರನ ಖ್ಹಲ್ಲ ಜಹಗನ್ನು ರಫ್ ಕಯಲಷಕಯೆ ಉಪಯೀಗಿಸಿ. ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯನ್ನು ಇದಕಯೆ
ಉಪಯೀಗಿಷಬಯೀಡಿ.
ಕಯ ನಯಯ ಬಯಲ್ ಅೊಂದರಯ ಮ. 12.30 ಆದ ನ್ೊಂತ್ರ ಉತ್ತರಿಷನುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮಮ ಎಡಗಯೈ ಹಯಬಯೆರಳ ಗನರನತ್ನ್ನು ನಿಗದ್ತ್ ಜಹಗದಲ್ಲಿ ಹಹಕಿ.
ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯನ್ನು ಕಯ ಠಡಿ ಮೀಲ್ಲಿಚಹರಕ್ರಿಗಯ ಯಥಹಸಿಥತ್ರಯಲ್ಲಿ ನಿೀಡಿರಿ.
ಕಯ ಠಡಿ ಮೀಲ್ಲಿಚಹರಕ್ರನ ಮೀಲಹಾಗದ ಹಹಳಯಯನ್ನು ಪರತ್ಯಯೀಕಿಸಿ (ಕಯಇಎ ಪರತ್ರ) ತ್ನ್ು ವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ನುಕಯ ೊಂಡನ ತ್ಳಬದ್ಯ ಯಥಹಪರತ್ರಯನ್ನು
Copy) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ್ಳಗಯ ಷಿಯೊಂ ಮೌಲಯಮಹಪನ್ಕಹೆಗಿ ಮನಯಗಯ ಕಯ ೊಂಡಯ ಯಯಲನ ಕಯ ಡನತ್ಹತರಯ.

(Candidate’s

ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯ ನ್ಕ್ಲನ್ನು ೊಂದನ ಶಿ ಕಹಲ ಷನರಕ್ಷಿತ್ಹಗಿ ಇಡಿ.
ಕ್ನ್ುಡ ಆೃತ್ರತಯ ಪರವಯುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಷನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ್ಳಗಯ ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಿ ಮನದ್ರತ್ಹಗಿರನ ಪರವಯುಗಳ ಬಗಯೆ ಏನಹದರ ಷೊಂದಯೀಸವಿದದಲ್ಲಿ ಇೊಂಗಿಿೀಷ್ ಆೃತ್ರತಯ
ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯನ್ನು ನಯ ೀಡಬಸನದನ.
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