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(B) Broadside array
ಫಹುಡ್ ಷ ೈಡ್ ಅಯ ೇ

Saina Nehwal`s name is associated with
1. _______ game.
`ಷ ೈನಹ ನ ಸಹಲ್` ಸ ಷರು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಆಟಕ ೆ

(C) Horn and parabolic reflector
ಸಹನ್್ ಮತ್ುು ಹಾಯಹಫಹಲಿಕ್ ಪುತಿಫಲಕ

ಷಂಬಂಧಿಸಿದ

(D) Collinear array
ಕ ೊಲಿನ್ನಯರ್ ಅಯ ು

(A) Tennis
ಟ ನ್ನನಸ್

4. The hobby of collecting stamps is known as
_______.
ಷಹೆಯಂಪ್ ಗಳನುನ ಷಂಗುಸ ಭಹಡು ಸಹಾಷಕ ೆ

(B) Volley Ball
ಹಲಿಫಹಲ್
(C) Badminton
ಫಹಾಡ್ಮಂಟನ್

ಇಂಗಿಲೇಷಿನಲಿಲ ಏನ ಂದು ಕಯ ಯುತಹುಯ ?
(A) Numismatics
ನುಾಮಿಷಹಾಟಿಕ್್

(D) Table Tennis
ಟ ೇಬಲ್ ಟ ನ್ನನಸ್

(B) Etymology
ಎಟಿಮೊಲಹಜಿ

2. A fuse wire should have ________.
ಫ್ಯಾಸ್  ೈರ್ ಆಗಿ ಬಳಷು ಷುುವಿಗ _______

(C) Philately
ಫಿಲಹಟ ಲಿ

ಗುಣವಿರಫ ೇಕು
(A) low specific resistance and high melting
point
ಕಡ್ಮೆ ಷ ಸಿಫಿಕ್ ಯ ಸಿಷ ೆನ್್ ಮತ್ುು ಸ ಚ್ುು ಮೆಲಿೆಂಗ್

(D) Mycology
ಮೆೈಕಹಲಹಜಿ

ಹಯಂಟ್

5. Diac conducts in
ಡಮಹಕ್ ನಲಿಲ ಪುಸನು ಮಹಹಗ ಷಂಭವಿಷುತ್ುದ ?

(B) low specific resistance and low melting
point
ಕಡ್ಮೆ ಷ ಸಿಫಿಕ್ ಯ ಸಿಷ ೆನ್್ ಮತ್ುು ಕಡ್ಮೆ ಮೆಲಿೆಂಗ್

(A) Reverse bias only
ರಿಸ್್ ಬಮಹಸ್ ಭಹತ್ು

ಹಯಂಟ್

(B) Forward bias only
ಪಹ್ಡ್್ ಬಮಹಸ್ ಭಹತ್ು

(C) high specific resistance and high melting
point
ಸ ಚ್ುು ಷ ಸಿಫಿಕ್ ಯ ಸಿಷ ೆನ್್ ಮತ್ುು ಸ ಚ್ುು ಮೆಲಿೆಂಗ್

(C) Both Forward & Reverse bias
ರಿಸ್್ ಬಮಹಸ್ ಸಹಗೊ ಪಹ್ಡ್್ ಬಮಹಸ್

ಹಯಂಟ್

ಎರಡೊ

(D) high specific resistance and low melting
point
ಸ ಚ್ುು ಷ ಸಿಫಿಕ್ ಯ ಸಿಷ ೆನ್್ ಮತ್ುು ಕಡ್ಮೆ ಮೆಲಿೆಂಗ್

(D) Cut–off
ಕಟ್ ಆಫ್
6. Which among the following is not part of the
State Bank group ?
ಈ ಕ ಳಗಿನ ಮಹುದು ಷ ೆೇಟ್ ಫಹಾಂಕ್ ಗಳ ಷಮೊಸಕ ೆ

ಹಯಂಟ್
3. Most Radar antennas use
ಷಹಭಹನಾಹಗಿ ಯಹಡಹರ್ ಆಂಟ ನಹಗಳು (ಉಪಯೇಗ)

ಷ ೇರಿಲಲ ?

ಈ ಕ ಳಕಂಡಂತ ಇರುತ್ು

(A) State Bank of Hyderabad
ಷ ೆೇಟ್ ಫಹಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸ ೈದಯಹಫಹದ್

(A) Dipole
ಧ್ುು ಯುಗಮ

(B) State Bank of Madras
2
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ಷ ೆೇಟ್ ಫಹಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮದಹುಸ್

(C) Bronze
ಕಂಚ್ು

(C) State Bank of Mysore
ಷ ೆೇಟ್ ಫಹಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೆೈಷೊರು

(D) White metal
ಬಿಳಿಯ ಲ ೊೇಸ

(D) State Bank of Patiala
ಷ ೆೇಟ್ ಫಹಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಟಿಮಹಲ

10. A filter is
ವ ೇಧ್ಕ ಎಂದಯ

7. A closed cycle gas turbine works on
ಕ ೊಲೇಷಡ್ ಷ ೈಕಲ್ ಗಹಾಸ್ ಟಫ ೈ್ನ್ ಈ ಕ ಳಕಂಡ

(A) Current selective network
ಕಯ ಂಟ್ ನುನ ಆರಿಸಿಕ ೊಳುು ಜಹಲ

ಮಹ ಪುಕ್ರುಯೆಯನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ ೊಂಡು ಕ ಲಷ

(B) Voltage selective network
ವೇಲ ೆೇಜನುನ ಆರಿಸಿಕ ೊಳುು ಜಹಲ

ಭಹಡುತ್ುದ ?
(A) Carnot cycle
ಕಹನಹ್ಟ್ ಷ ೈಕಲ್

(C) Frequency selective network
ಆತ್್ನನುನ ಆರಿಸಿಕ ೊಳುು ಜಹಲ

(B) Rankine cycle
ಯಹಂಕ ೈನ್ ಷ ೈಕಲ್

(D) Power selective network
ವಕ್ರುಯನುನ ಆರಿಸಿಕ ೊಳುು ಜಹಲ

(C) Ericsson cycle
ಎರಿಕ್ ಷನ್ ಷ ೈಕಲ್

11. A satellite which simply reflects the signal is
ಷಂಜ್ಞ ಗಳನುನ ಪುತಿಫಲಿಷು (ಪುತಿಬಿಂಬಿಷು) ಂತ

(D) Joule cycle
ಜೌಲ್ ಷ ೈಕಲ್

ಭಹತ್ು ಭಹಡು ಉಪಗುಸನುನ ಹೇಗ ಕಯ ಯುತಹುಯ
(A) Active
ಆಕ್ರೆವ್

8. The largest private bank of India is _______.
ಬಹರತ್ದ ಖಹಷಗಿ ಲಯದಲಿಲನ ಅತಿದ ೊಡಡ ಫಹಾಂಕನುನ

(B) Passive
ಹಾಸಿವ್

ಗುರುತಿಸಿ
(A) IDBI
ಐಡ್ಬಿಐ

(C) Resistive
ಯ ೊೇಧ್ಕ

(B) ICICI
ಐಸಿಐಸಿಐ

(D) Inductive
 ುೇರಕ

(C) HDFC
ಸ ಚ್. ಡ್. ಎಫ್. ಸಿ.

12. The passive component used in Electronic
circuits is
ವಿದುಾನಹಮನ
ಮಂಡಲದಲಿಲ
ಉಪಯೇಗಿಷು

(D) Axis Bank
ಎಕ್ರ್ಸ್ ಫಹಾಂಕ್

ಹಾಸಿೇವ್ ಕಹಂಪೇನ ಂಟ್

9. The piston compression rings are made of
ಪಿಷೆನ್ನನನ ಕಂ ುಶನ್ ರಿಂಗುಗಳನುನ ತ್ಮಹರಿಷು

(A) Diode
ಡಯೇಡ್

ಲ ೊೇಸದ ಸ ಷರು

(B) Transistor
ಟಹುನ್ನ್ಷೆರ್

(A) Cast iron
ಕಹಾಸ್ೆ ಐರನ್

(C) Resistor
ಯ ೊೇಧ್ಕ

(B) Aluminium
ಅಲೊಾಮಿನ್ನಯಂ

(D) SCR
3
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ಎಸ್. ಸಿ. ಆರ್.

(D) J = 1 K = 0
ಜ =1ಕ =0

13. LDR is used in Wheatstone bridge to measure
ಇದನುನ ಅಳತ ಭಹಡಲು ಎಲ್. ಡ್. ಆರ್. (LDR) ನುನ

16. No. of Data selection lines required to select 8
input lines is
ಎಂಟು ಳಬರು ತ್ಂತಿಗಳನುನ ಆರಿಷಲು ಫ ೇಕಹಗು

ವಿೇಟ್ ಷ ೊೆೇನ್ ಬಿುಡ್್ ನಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಷುತಹುಯ
(A) Pressure
ತ್ುಡ

ದತಹುಂವ ತ್ಂತಿಗಳ ಷಂಖ ಾ
(A) One
ಂದು

(B) Light
ಫ ಳಕು

(B) Two
ಎರಡು

(C) Temperature
ಉಶಣತ

(C) Three
ಮೊರು

(D) Resistance
ಯ ೊೇಧ್ಕ

(D) Four
ನಹಲುೆ

14. The main disadvantage of short pitch winding
in alternator is that it ________.
ಆಲೆರ್ ನ ೇಟರ್ ನಲಿಲ ವಹಟ್ಪಿಚ್  ೈಂಡ್ಂಗ್ ನ್ನಂದ

17. A High pass filter section, passes
ಸ ಚ್ುುರಿ ವ ೇಧ್ಕು ಈ ಕ ಳಗಿನ ತ್ರಂಗಗಳನುನ

ಆಗು ಮೊಲ ಅನಹನುಕೊಲತ _______.

ಕಳುಹಷುತ್ುದ

(A) reduces total voltage around the armature
coils
ಆಮೆೇ್ಚ್ರ್ ಕಹಯ್ಲಲ ನಲಿಲ ಸಿಗು ಟುೆ ವೇಲ ೆೇಜ್

(A) Low frequency signal
ಕಡ್ಮೆ ಆತ್್ನ ಸಿಗನಲ್

ಕಡ್ಮೆಮಹಗುತ್ುದ

(B) High frequency signal
ಸ ಚ್ುು ಆತ್್ನ ಸಿಗನಲ್

(B) produces asymmetry in 3f winding
3f  ೈಂಡ್ಂಗ್ ನಲಿಲ ಅಸಿಮಿಟಿು ಉಂಟಹಗುತ್ುದ

(C) No signal
ಮಹುದ ೇ ಸಿಗನಲ್ ಇಲಲ

(C) reduces harmonics
ಸಹಮೊೇ್ನ್ನಕ್್ ಕಡ್ಮೆಮಹಗುತ್ುದ

(D) All signals
ಎಲಹಲ ಸಿಗನಲ್ ಗಳು

(D) increases copper of end connections
ಎಂಡ್ ಕನ ಕ್ಷನ್ ನಲಿಲ ಬಳಷು ತಹಮು

18. In series resonant circuit, the impedance at
resonance is
ಷರಣಿ ಅನುನಹದಿತ್ ಮಂಡಲದಲಿಲ ಅನುನಹದಿತ್

ಸ ಚ್ಹುಗುತ್ುದ
15. J–K Flip–flop is in toggle mode when
ಜ -ಕ ಫಿಿಪ್ – ಪಹಲಪ್ (ಹಂ ಲಹಗ)ಟಹಗಲ್ ಮೊೇಡ್

ಷಂದಭ್ದ ಇಂ ಡ ನ್್ ಈ ಕ ಳಕಂಡಂತ ಇರುತ್ುದ
(A) Minimum
ಕನ್ನಶಠ

ನಲಿಲ ಎಂದಯ
(A) J = 0 K = 0
ಜ =0ಕ =0

(B) Maximum
ಗರಿಶಠ

(B) J = 1 K = 1
ಜ =1ಕ =1

(C) Infinity
ಅನಂತ್

(C) J = 0 K = 1
ಜ =0ಕ =1

(D) Zero
4
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ಷ ೊನ ನ

22. Most of the power in an AM signal is in the
AM ಸಿಗನಲ್ ನಲಿಲರು ಗರಿಶಠ ವಕ್ರುಯು ಇದರಲಿಲರುತ್ುದ

19. The radiation dosage of Nuclear radiation is
measured in terms of ________.
ಅಣುವಕ್ರುಯ ಯ ೇಡ್ಯೆೇಶನ್ ತಿೇುತ ಯನುನ ಅಳ ಯಲು

(A) Lower side band
ಕ ಳಗಿನ ಹವ್್ದ ಪಟಿೆ

ಬಳಷು ವಿಧಹನ _______.

(B) Carrier ಹಸಕ

(A) grams/day
ಗಹುಮ್ಸ್ / ದಿನಕ ೆ

(C) Upper side band
ಮೆೇಲಿನ ಹವ್್ದ ಪಟಿೆ

(B) kg/day
ಕ ಜಿ/ ದಿನಕ ೆ

(D) Modulating signal ಭಹಹ್ಡ್ಸಿದ ಸಿಗನಲ್
23. Two resistors of 20  are connected in
parallel. Total resistance is ______.
20  ನ ಎರಡು ಯ ಸಿಷೆರ್ ಗಳನುನ ಹಾರಲಲ್ ನಲಿಲ

(C) pounds/day
ೌಂಡ್್ / ದಿನಕ ೆ

ಜ ೊೇಡ್ಸಿದಹಗ ಅದರ ಟುೆ ಯ ಸಿಷ ೆನ್್ ______.

(D) rem
ಆರ್. ಇ. ಎಮ್ಸ. (ಯ ಮ್ಸ)

(A) 10 

20. In a leaf spring the longest leaf is known as
ಲಿೇಫ್ ಸಿರಂಗಿನ ಅತಿ ಉದದದ ಲಿೇಫಿನ ಸ ಷರು

(B) 20 
(C) 40 

(A) Lower leaf
ಲ ೊೇಯರ್ ಲಿೇಫ್

(D) 400 
24. In an internal combustion engine the process
of removing the burnt gases from the
combustion chamber of the engine cylinder is
known as
ಇಂಟನ್ಲ್ ಕಂಬಷುನ್ ಎಂಜಿನ್ನನನ ಸಿಲಿಂಡರಿನ್ನಂದ

(B) Master leaf
ಭಹಷೆರ್ ಲಿೇಫ್
(C) Upper leaf
ಅಪರ್ ಲಿೇಫ್

ಉರಿದ ಅನ್ನಲಗಳನುನ ಸ ೊರಸಹಕು ಪುಕ್ರುಯೆ

(D) Central leaf
ಷ ಂಟುಲ್ ಲಿೇಫ್

(A) Scavenging
ಷಹೆ ಂಜಿಂಗ್

21. The power factor of a welding transformer is
________.
 ಲಿಡಂಗ್ ಟಹುನ್್ ಪಹಮ್ರ್ ನ ಪರ್ ಪಹಾಕೆರ್

(B) Detonation
ಡ ಟ ೊೇನ ೇಶನ್

_____ ಆಗಿರುತ್ುದ

(C) Super charging
ಷೊಪರ್ ಚ್ಹಜಿ್ಂಗ್

(A) Resistive
ಯ ಸಿಸಿೆೇವ್

(D) Pre–ignition
ಪಿುೇ – ಇಗಿನಶನ್

(B) Capacitive
ಕ ಹಸಿಟಿವ್

25. Adder Circuits are used in
ಆಡರ್ ಮಂಡಲ ಗಳು ಇಲಿಲ ಉಪಯೇಗಹಗುತ್ು

(C) Highly inductive
ಸ ಚ್ುುರಿ ಇಂಡಕ್ರೆೇವ್
(D) Depends of the metal being welded
 ಲ್ಡ
ಭಹಡು
ಲ ೊೇಸದ

(A) Memory
ಮೆಮೊೇರಿ

ಮೆೇಲ

(B) Registers

ಅಲಂಬಿಸಿರುತ್ುದ
5
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ರಿಜಿಷೆರ್

29. The standard IF value of AM receiver is
AM ರಿಸಿೇರ್ ನ ಹುಭಹಣಿಕ ಐಎಫ್ ಫ ಲ

(C) ALU
ಎ. ಎಲ್. ಯು.

(A) 455 kHz
(B) 455 MHz

(D) Counters
ಕೌಂಟಸ್್

(C) 455 Hz
(D) 45.5 kHz

26. According to KVL the algebraic sum of all IR
drops and emfs in any closed loop of a
network is always _______.
ಕ ವಿಎಲ್ ನ್ನಯಮದ ಪುಕಹರ ಂದು ನ ಟ್ ಕ್್ ನ

30. Pentavalent impurities are called
 ಂಟಹ ೇಲ ಂಟ್ ಇಂಪಯಾರಿಟಿೇಸ್ ಅನುನ ಹೇಗ ಂದು
ಕಯ ಯುತಹುಯ

ಕ ೊಲೇಸ್ಡ ಲೊಪಿನಲಿಲ ಬರು IR ಡಹುಪ್್ ಮತ್ುು emf

(A) Acceptors
ಅಕ ್ಪೆಸ್್

ಗಳನುನ ಟಹೆಯ ಕೊಡ್ದಹಗ ಅದರ ಭೌಲಾ _______.
(A) One ಂದು

(B) Donors
ಡ ೊೇನಹಸ್್

(B) Zero ಷ ೊನ ನ

(C) Valence
 ೇಲ ನ್್

(C) Positive ಹಸಿಟಿವ್
(D) Negative ನ ಗ ಟಿವ್

(D) Rejector
ರಿಜ ಕೆರ್

27. The transistor configuration which has unity
gain is
ಂದು ಪುಧ್್ನನುನ ಸ ೊಂದಲು ಟಹುನ್ನ್ಷೆರ್ ನ

31. Form factor is the ratio of _______.
ಪಹರಂ ಪಹಾಕೆರ್ ಎಂಬುದು _______ ಗಳ ಪುಭಹಣ

ಮಹ ಭಹದರಿ ಉಪಯೇಗಹಗುತ್ುದ ?

(A) Average value/rms value
ಆಯ ೇಜ್ ಹಾಲುಾ / rms ಹಾಲುಾ

(A) CE ಸಿಇ

(B) rms value / Average value
rms ಹಾಲುಾ / ಆಯ ೇಜ್ ಹಾಲುಾ

(B) CB ಸಿಬಿ
(C) CC ಸಿಸಿ

(C) Instantaneous value / rms value
ಇನ್್ ಟಹಂಟ ೇನ್ನಯಸ್ ಹಾಲುಾ / rms ಹಾಲುಾ

(D) CE & CB
ಸಿಇ ಮತ್ುು ಸಿಬಿ

(D) rms value / Instantaneous value
rms ಹಾಲುಾ / ಇನ್್ ಟಹಂಟ ೇನ್ನಯಸ್ ಹಾಲುಾ

28. Name the current Defence Minister of India.
ಬಹರತ್ದ ಈಗಿನ ರಕ್ಷಣಹಮಂತಿುಯ ಸ ಷಯ ೇನು ?

32. Decimal equivalent of FFH is
ದವಭಹನ ಪದಧತಿಯಲಿಲ FFH ನ ಷಭಹನ ಷಂಖ ಾ

(A) Rajnath Singh
ಯಹಜನಹಥ್ ಸಿಂಗ್

(A) 256

(B) Sadananda Gowda
ಷದಹನಂದ ಗೌಡ

(B) 255

(C) Sushma Swaraj
ಷುಶಹಮ ಷ್ಯಹಜ್

(D) 4k

(C) 1024
33. "Microsoft" is headed by an Indian–
American. Name him.
ಬಹರತಿೇಯ ಷಂಜಹತ್ಯ ೊಬಫರು `ಮೆೈಕ ೊುೇಷಹಫ್ೆ`

(D) Manohar Parrikar
ಮನ ೊೇಸರ್ ಪರಿೇಕೆರ್
6
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ಕಂಪನ್ನಯ ಮುಖ್ಾಷಥಯಹಗಿದಹದಯ ಅರ ಸ ಷರು _____.

(A) Astrogeology
ಆಷ ೊರೇಜಿಮಹಲಹಜಿ

(A) Satya Nadella
ಷತ್ಾ ನಹಡ ೇಲಹಲ

(B) Astronautics
ಆಷ ೊರೇನಹಟಿಕ್್

(B) Rajeev Suri
ಯಹಜಿೇವ್ ಷೊರಿ

(C) Astrology
ಆಷ ೊರೇಲಹಜಿ

(C) Indra Nooyi
ಇಂದಹು ನೊಯ

(D) Astronomy
ಆಷ ೊರೇನಹಮಿ

(D) Sundar Pichai
ಷುಂದರ್ ಪಿಚ್ಹಯ

37. Varanasi is situated on the banks of _______
river.
ಹರಣಹಸಿ ನಗರು ಮಹ ನದಿಯ ದಂಡ ಯ

34. Output of Integrator circuit for square wave
input is
ಚ್ೌಕಹಕಹರದ ತ್ರಂಗಗಳಿಗ ಇಂಟಗ ುೇಟರ್ ಮಂಡಲ

ಮೆೇಲಿದ ?

ು ಈ ಕ ಳಗಿನ ತ್ರಂಗಗಳನುನ ದಗಿಷುತ್ುದ

(A) Yamuna
ಯಮುನಹ

(A) Triangular wave
ತಿುಭುಜಹಕಹರದ ತ್ರಂಗ

(B) Saraswathi
ಷರಷ್ತಿ

(B) Square wave
ಚ್ೌಕಹಕಹರದ ತ್ರಂಗ

(C) Ganga
ಗಂಗಹ

(C) Sine wave
ಷ ೈನ್ ತ್ರಂಗ

(D) Brahmaputra
ಬುಸಮಪುತ್ು

(D) Ramp wave
ಮೆಟಿೆಲ ೇಣಿ ತ್ರಂಗ (ಇಳಿಜಹರು ತ್ರಂಗ)
35. A Kaplan turbine is suitable for
ಕ ಹಲನ್ ಟಫ ೈ್ನ್ ನುನ ಈ ಕ ಳಕಂಡ

38. Oscillator crystal is made of
ಆಂದ ೊೇಲಕದ ಷಪಟಿಕು ಇದರಿಂದ ಭಹಡಲಟಿೆದ
ಮಹ

(A) Silicon
ಸಿಲಿಕಹನ್

ಷಂದಭ್ದಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಷಲಹಗುತ್ುದ ?

(B) Germanium
ಜಮೆೇ್ನ್ನಯಮ್ಸ

(A) High head low discharge
ಸ ಚ್ಚುನ ಸ ಡ್ ಮತ್ುು ಕಡ್ಮೆ ಡ್ಸ್ ಚ್ಹಜ್್

(C) Gallium
ಗಹಾಲಿಯಮ್ಸ

(B) High head high discharge
ಸ ಚ್ಚುನ ಸ ಡ್ ಮತ್ುು ಸ ಚ್ಚುನ ಡ್ಸ್ ಚ್ಹಜ್್

(D) Quartz
ಕಹ್ಟ್್್

(C) Low head low discharge
ಕಡ್ಮೆ ಸ ಡ್ ಮತ್ುು ಕಡ್ಮೆ ಡ್ಸ್ ಚ್ಹಜ್್

39. Hexadecimal number system has base
ಸ ಕಹ್ಡ ಸಿಮಲ್ ಷಂಖಹಾ ಪದಧತಿಯ ಮೊಲ ಷಂಖ ಾ

(D) Low head high discharge
ಕಡ್ಮೆ ಸ ಡ್ ಮತ್ುು ಸ ಚ್ಚುನ ಡ್ಸ್ ಚ್ಹಜ್್

(A) 8

36. The science of heavenly bodies is known as
_______.
ಆಕಹವಕಹಯಗಳನುನ
ಅಭಾಸಿಷು
ವಹಷರಕ ೆ

(B) 2
(C) 4

(ವಿಜ್ಞಹನಕ ೆ) _____ ಎಂದು ಸ ಷರು

(D) 16
7
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20 ಕ್ರಸಟ್್್ ರಿಂದ 200 ಕ್ರಸಟ್್್

40. The space within which the robot operate is
called
ಯ ೊೇಫಹಟ್ ಕಹಯ್ ನ್ನ್ಹಷು ಹಾಪಿುಯ ಸ ಷರು

(C) 2 Hz to 20 Hz
2 ಸಟ್್್ ರಿಂದ 20 ಸಟ್್್

(A) Work volume
ಕ್್ ಹಲೊಾಮ್ಸ

(D) 20 MHz to 200 MHz
20 ಮೆಸಟ್್್ ರಿಂದ 200 ಮೆಸಟ್್್

(B) Space
ಷ ೇಸ್

44. Input impedance of Ideal Op–Amp is
ಆದವ್ (ಪರಿಪಯಣ್) ಷ್ರೊಪದ "Op-Amp " ನ

(C) Area
ಏರಿಮಹ

ಆದಹನ (ಇನುಟ್) ಇಂ ಡ ನ್್
(A) Zero ಷ ೊನ ನ

(D) Volume
ಹಲೊಾಮ್ಸ

(B) Low ಕಡ್ಮೆ

41. Solving Y =
Y

=

+
+

provides Y as
ಯನುನ

(C) Infinity ಅನಂತ್ತ

ಬಿಡ್ಸಿದಹಗ

(D) Medium ಮಧ್ಾಮ

(ಪರಿಸರಿಷುಹಗ) Y ನ ಫ ಲ

45. The art of making objects from clay is known
as _______.
ಜ ೇಡ್ ಮಣಿಣನ್ನಂದ ತ್ಮಹರು ಭಹಡ ೊೇ ಕಲಹತ್ಮಕ

(A)
(B)
(C)

ಮೊತಿ್ಗಳು ಸಹಗೊ ಇತ್ಯ

(D)

ಎಂದು ಕಯ ಯುತಹುಯ

42. Two isentropic and two constant volume
processes are used in
ಎರಡು ಐಷ ಂಟ ೊುೇಪಿಕ್ ಮತ್ುು ಎರಡು ಕಹನಷೆಂಟ್
ಹಲೊಾಮ್ಸ

ಪುಷ ಷು್ಗಳನುನ

ಈ

ಷುುಗಳಿಗ

_____

(A) Genetics
ಜ ನ ಟಿಕ್್
(B) Aeronautics
ಏಯ ೊೇನಹಟಿಕ್್

ಕ ಳಕಂಡ

ಮಹುದರಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಷಲಹಗಿದ ?

(C) Comics
ಕಹಮಿಕ್್

(A) Otto cycle
ಟ ೊೆೇ (Otto) ಷ ೈಕಲ್

(D) Ceramics
ಷ ಯಹಮಿಕ್್

(B) Diesel cycle
ಡ್ೇಷ ಲ್ ಷ ೈಕಲ್

46. Radar operates in the frequency range
ಯಹಡಹರ್ ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಆತ್್ನ ಹಾಪಿುಯಲಿಲ ಕಹಯ್

(C) Carnot cycle
ಕಹನಹ್ಟ್ ಷ ೈಕಲ್

ನ್ನ್ಹಷುತ್ುದ

(D) Brayton cycle
ಫ ುೇಟಹನ್ ಷ ೈಕಲ್

(A) Low frequency
ಕಡ್ಮೆ ಆತ್್ನ

43. Range of frequency of Audio amplifier is
ಧ್ವನ್ನ ತ್ರಂಗ ಪುಧ್್ಕದ ಆತ್್ನ ಹಾಪಿು

(B) Medium frequency
ಮಧ್ಾಮ ಆತ್್ನ

(A) 20 Hz to 20 kHz
20 ಸಟ್್್ ರಿಂದ 20 ಕ್ರಸಟ್್್

(C) High frequency
ಸ ಚ್ುು ಆತ್್ನ

(B) 20 kHz to 200 kHz
8
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ಪಿಚ್ ಷಕ್ಲ್ ಡಮಹಮಿೇಟರ್

(D) Microwave frequency
ಅತಿಷೊಕ್ಷಮ ಆತ್್ನ

50. The number of spokes in the wheel of our
national flag is
ಬಹರತ್ದ ಯಹಶರಧ್ವಜದಲಿಲರು ಚ್ಕುದಲಿಲ ಟುೆ ಎಶುೆ

47. The ratio of shear stress to shear strain is
known as
ಶಿಯರ್ ಷ ರಸ್ ಮತ್ುು ಶಿಯರ್ ಷ ರೇನುಗಳ ನಡುವಿನ

ಕಡ್ಸಲುಲಗಳಿ ?

ಅನುಹತ್ದ ಸ ಷರು

(A) 22

(A) Young`s modulus
ಯಂಗ್್ ಭಹಡುಾಲಸ್

(B) 23

(B) Poisson`s ratio
ಹಯಷನ್್ ಯ ೇಶಿಯೇ

(D) 24

(C) 25
51. Discontinuous type chips are generally
produced while machining
ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಮಹ ಲ ೊೇಸನುನ ಮೆಷಿನ್ನಂಗ್

(C) Modulus of rigidity
ಭಹಡುಾಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡ್ಟಿ

ಭಹಡುಹಗ

(D) Bulk modulus
ಬಲ್ೆ ಭಹಡುಾಲಸ್

ಡ್ಷೆಂಟಿನೊಾಯಸ್

ಭಹದರಿಯ

ಚ್ಚಪುಗಳು ಉಂಟಹಗುತ್ು ?
(A) Mild steel
ಮೆೈಲ್ಡ ಸಿೆೇಲ್

48. In Yagi antenna, maximum radiation is
towards
ಮಹಗಿ ಆಂಟ ನಹ (ಪಯಹಗ ತ್ಂತ್ು) ದಲಿಲ ಗರಿಶೆ

(B) Cast iron
ಕಹಾಸ್ೆ ಐರನ್

ವಿಕ್ರರಣು ಮಹ ದಿಕ್ರೆನಲಿಲರುತ್ುದ ?
(A) Director
ನ್ನದ ೇ್ವಕ

(C) Aluminium
ಅಲೊಾಮಿನ್ನಯಂ

(B) Reflector
ಪುತಿಫಲಕ

(D) Copper
ತಹಮು

(C) Sky
ಆಕಹವ

52. A tachometer is used to measure
ಟಹಾಕ ೊೇಮಿೇಟರ್
ಎಂಬುದು
ಈ

ಕ ಳಕಂಡ

ಮಹುದನುನ ಅಳ ಯು ಷಹಧ್ನಹಗಿದ ?

(D) Dipole
ಧ್ುುಯುಗಮ

(A) Speed
 ೇಗ

49. The size of a gear is usually specified by
ಗ ೇರ್ ನ ಅಳತ ಯನುನ ನ್ನದಿ್ಶೆಪಡ್ಷು ಅಂವ

(B) Flow
ಸರಿಯುವಿಕ

ಮಹುದು ?
(A) Pressure angle
 ುಶರ್ ಎಂಗಲ್

(C) Temperature
ಉಶಹಣಂವ

(B) Circular pitch
ಷಕೊಾ್ಲರ್ ಪಿಚ್

(D) Pressure
ತ್ುಡ

(C) Diametral pitch
ಡಮಹಮೆಟುಲ್ ಪಿಚ್

53. `Hepatitis` is a disease which affects the
_______.
`ಸ ಪಟ ೈಟಿಸ್` ಈ ಯ ೊೇಗು ಮನುಶಾನ ಮಹ

(D) Pitch circle diameter
9
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ಅಂಗಹಂಗಕ ೆ ತ್ಗಲುತ್ುದ ?

ಜ ೊೇಡ್ಷುುದು

(A) Liver
ಯಕೃತ್ುು

56. The material commonly used for crane hook
is
ಕ ುೇನ್ ಸೊಕ್ ಗಹಗಿ ಷಹಭಹನಾಹಗಿ ಉಪಯೇಗಿಷು

(B) Pancreas
ಮೆೇದ ೊೇಜಿ್ೇರಕ ಗುಂಥಿ

ಲ ೊೇಸ

(C) Spleen
ಪಿಲೇಸ

(A) Cast iron
ಕಹಾಸ್ೆ ಐರನ್

(D) Lungs
ವಹ್ಷಕ ೊೇವ

(B) Mild steel
ಮೆೈಲ್ಡ ಸಿೆೇಲ್
(C) Aluminium
ಅಲೊಾಮಿನ್ನಯಮ್ಸ

54. The `Statue of Liberty` is situated off the
coast of _______.
`ಲಿಬಟಿ್ ದ ೇತ ` ಯ ಮೊತಿ್ಯು ಈ ಕ ಳಗಿನ

(D) Wrought iron
ಯಹಟ್ ಐರನ್

ಮಹ ನಗರದ ಸತಿುರ ಷಮುದು ದಂಡ ಯಲಿಲದ ?
(A) Newark
ನ ಹಕ್್

57. GPS satellites are
ಜಿಪಿಎಸ್
ಉಪಗುಸು

ಈ

ಕ ಳಗಿನ

ಭಹದರಿಯದಹದಗಿರುತ್ುದ

(B) New York
ನೊಾಮಹಕ್್

(A) GEO
ಜಿಇಒ

(C) Boston
ಫ ೊೇಷಹೆನ್

(B) MEO
ಎಮ್ಸಇಒ

(D) Los Angeles
ಲಹಸ್ ಏಂಜಲಿೇಸ್

(C) LEO
ಎಲ್ಇಒ

55. The common method of improving power
factor is to ________.
ಪರ್ ಪಹಾಕೆರ್ ನುನ ಷುಧಹರಿಷು ಷಹಭಹನಾ

(D) Active GEO
ಆಕ್ರೆವ್ ಜಿಇಒ

ವಿಧಹನ _______.

58. For parallel operation of transformer which of
the following statement is false ?
ಟಹುನ್್ ಪಹಮ್ರ್ ನ ಹಾರಲಲ್ ಕಹಮಹ್ಚ್ರಣ ಗ

(A) connect inductor in parallel with supply
ಷ ಲೈಗ
ಇಂಡಕೆರ್ ನುನ ಹಾರಲಲ್ ನಲಿಲ
ಜ ೊೇಡ್ಷುುದು

ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

ಇುಗಳಲಿಲ

ತ್ಹದ

ಸ ೇಳಿಕ

ಮಹುದು ?

(B) connect inductor in series with supply.
ಷ ಲೈಗ
ಇಂಡಕೆರ್
ನುನ
ಸಿೇರಿೇಸ್
ನಲಿಲ

(A) Transformers must have same kVA rating.
ಟಹುನ್್ ಪಹಮ್ರ್ ಗಳು ಂದ ೇ ರಿೇತಿಯ kVA

ಜ ೊೇಡ್ಷುುದು

ಯ ೇಟಿಂಗ್ ಸ ೊಂದಿರಫ ೇಕು

(C) connect capacitor in series with supply.
ಷ ಲೈಗ
ಕ ಹಸಿಟರ್ ನುನ ಸಿೇರಿೇಸ್ ನಲಿಲ

(B) Transformers must have equal voltages.
ಟಹುನ್್ ಪಹಮ್ರ್ ಗಳು ಷಮಹದ ವೇಲ ೆೇಜ್

ಜ ೊೇಡ್ಷುುದು

ಸ ೊಂದಿರಫ ೇಕು

(D) connect capacitor in parallel with supply.
ಷ ಲೈಗ ಕ ಹಸಿಟರ್ ನುನ ಹಾರಲಲ್ ನಲಿಲ
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ಟಹುನ್್ ಪಹಮ್ರ್ ಗಳು ಂದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಫಿುೇಕ ್ನ್ನ್

(C) Hysteresis motor
ಹಷೆರಿಸಿಸ್ ಮೊೇಟಹರ್

ಸ ೊಂದಿರಫ ೇಕು

(D) Squirrel cage motor
ಸಿೆಿರಿಲ್ ಕ ೇಜ್ ಮೊೇಟಹರ್

(D) Transformers must have same ratio of
transformation.
ಟಹುನ್್ ಪಹಮ್ರ್ ಗಳು ಂದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಟಹುನ್್

62. Name the scientist who went on to become
the President of India.
ಈ ಕ ಳಗಿನರಲಿಲ ಮಹರು ವಿಜ್ಞಹನ್ನಮಹಗಿದುದಕ ೊಂಡು

ಪಹಮೆೇ್ವನ್ ಯ ೇಷಿಯೇ ಸ ೊಂದಿರಫ ೇಕು
59. Which country is known as the "Land of the
Midnight Sun" ?
ಮಧ್ಾಯಹತಿು ಷೊಯ್ ಕಹಣು ದ ೇವ ಮಹುದು ?

ಬಹರತ್ದ ಯಹಶರಪತಿ ಪದವಿಗ ೇರಿದರು ?
(A) S. Radhakrishnan
ಎಸ್. ಯಹಧಹಕೃಶಣನ್

(A) Sweden
ಸಿ್ೇಡನ್

(B) V.V. Giri
ವಿ. ವಿ. ಗಿರಿ

(B) Finland
ಫಿನ್ ಲಹಾಂಡ್

(C) A.P.J. Abdul Kalam
ಎ. ಪಿ. ಜ . ಅಬುದಲ್ ಕಲಹಂ

(C) Norway
ನಹ ್

(D) Zakir Hussain ಜಹಕ್ರೇರ್ ಸುಷ ೇನ್

(D) Denmark
ಡ ನಹಮಕ್್

63. The element used as heating element is
_______.
ಹೇಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಷು ಷುು _______.

60. For an ideal transmission line, SWR =
ಆದವ್ ಷ್ರೊಪದ ಪುಷರಣ ಲ ೈನ್, ಇದರ SWR ಈ

(A) Copper
ಕಹಪರ್

ರಿೇತಿ ಇರುತ್ುದ
(A) Zero
ಷ ೊನ ನ

(B) Aluminium
ಅಲುಾಮಿನ್ನಯಮ್ಸ

(B) 0.5
0.5

(C) Nichrome
ನ ೈಕ ೊುೇಮ್ಸ

(C) Infinity
ಅನಂತ್

(D) Steel
ಸಿೆೇಲ್

(D) One
ಂದು

64. A cavity resonator acts as
ಂದು ಕಹಾವಿಟಿ ಯ ಷ ೊನ ೇಟರ್ ಈ ಕ ಳಕಂಡಂತ
ಕಹಯ್ ನ್ನ್ಹಷುತ್ುದ

61. The motor that is commonly used in control
applications is _______.
ನ್ನಯಂತ್ುಣ ಕಹಯ್ಗಳಲಿಲ ಷಹಭಹನಾಹಗಿ ಬಳಷು

(A) Parallel resonant circuit
ಷಭಹನಹಂತ್ರ ಅನುನಹದಕ ಮಂಡಲ

ಮೊೇಟಹರ್ _______.

(B) Filter circuit
ವ ೇಧ್ಕ ಮಂಡಲ

(A) Servomotor
ಷವೇ್ ಮೊೇಟಹರ್

(C) Equalizer
ಷಭಹನಕಹರಕ

(B) Universal motor
ಯೊನ್ನಷ್ಲ್ ಮೊೇಟಹರ್

(D) Attenuator
11
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ಅಟ ನುಾಯೆೇಟರ್

ಯೊನ್ನಟಿ

65. A MODEM converts
ಮೊೇಡಮ್ಸ ಈ ಕ ಳಕಂಡಂತ ಪರಿತಿ್ಷುತ್ುದ

(B) Lagging or unity
ಲಹಾಗಿಂಗ್ ಅರ್ಥಹ ಯೊನ್ನಟಿ

(A) Analog signal to Digital signal only
ಅನಲಹಗ್ ಷಂಜ್ಞ ಯಂದ ಡ್ಜಿಟಲ್ ಷಂಜ್ಞ ಗ ಭಹತ್ು

(C) Lagging
ಲಹಾಗಿಂಗ್

(B) Digital signal to Analog signal only
ಡ್ಜಿಟಲ್ ಷಂಜ್ಞ ಯಂದ ಅನಲಹಗ್ ಷಂಜ್ಞ ಗ ಭಹತ್ು

(D) Leading
ಲಿೇಡ್ಂಗ್

(C) Both Analog signal to Digital signal and
Digital signal to Analog signal
ಅನಲಹಗ್ ಷಂಜ್ಞ ಯಂದ ಡ್ಜಿಟಲ್ ಷಂಜ್ಞ ಗ ಸಹಗೊ

69. Which of these statements is false with
respect to individual drives ?
ಇಂಡ್ವಿಡೊಾಲ್
ಡ ೈವ್್
ಗ
ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

ಡ್ಜಿಟಲ್ ಷಂಜ್ಞ ಯಂದ ಅನಲಹಗ್ ಷಂಜ್ಞ ಗ
(D) Analog signal to Analog signal
ಅನಲಹಗ್ ಷಂಜ್ಞ ಯಂದ ಅನಲಹಗ್

ಇುಗಳಲಿಲ ತ್ಹದ ಸ ೇಳಿಕ ಮಹುದು ?
(A) It gives neat appearance. ಅದು ಅಂದಹಗಿ

ಷಂಜ್ಞ ಗ

ಕಹಣುತ್ುದ

ಭಹತ್ು

ಅರ್ಥಹ

ಅದು

ಅಂದಹದ

ತ ೊೇರಿಕ ಯನುನ ನ್ನೇಡುತ್ುದ

66. Percentage Efficiency of full wave rectifier is
ಪಯಣ್ ತ್ರಂಗ ದಿಷಿೆಕಹರಿಯ ವ ೇಕಡಹರು ಷಹಮರ್ಥಾ್

(B) In case of fault only that machines stops.
ಪಹಲ್ೆ ಆದಹಗ ಆ ಯಂತ್ು ಭಹತ್ು ನ್ನಲುಲತ್ುದ

(A) 8.12%

(C) Initial

(B) 100%

cost

is

low.

ಆರಂಭದ

 ಚ್ು

ಕಡ್ಮೆಯರುತ್ುದ

(C) 81.2%

(D) It uses single motor drives for each
machine.
ಪುತಿಯಂದು ಯಂತ್ುಕೊೆ ಂದು ಮೊೇಟಹರ್

(D) 40.6%
67. The transistor element used in CMOS logic is
ತಹಕ್ರ್ಕಹಂವನುನ
ತ್ಮಹರಿಷಲು
CMOS

ಬಳಷಲಹಗುತ್ುದ

ಉಪಯೇಗಿಷು ಟಹುನ್ನ್ಷೆರ್ ಅಂವ

70. The operation producing thin walled hollow
shaped part from sheet metal is called
ಷಿೇಟ್ ಮೆಟಲ್ ನ್ನಂದ ತ ಳು ಗ ೊೇಡ ಯ ಟ ೊಳುು

(A) FET
ಎಫ್ಇಟಿ
(B) MOSFET
ಭಹಸ್ ಪ ಟ್

ಬಹಗಗಳನುನ ತ್ಮಹರಿಷು ಪುಕ್ರುಯೆಯ ಸ ಷರು
(A) Drawing
ಡಹುಯಂಗ್

(C) BJT
ಬಿಜ ಟಿ

(B) Trimming
ಟಿುಮಿಮಂಗ್

(D) SCR
ಎಸ್. ಸಿ. ಆರ್.

(C) Piercing
ಪಿಯಸಿ್ಂಗ್

68. The power factor of an R–C circuit is
_______.
ಆರ್ – ಸಿ ಷಕೊಾ್ಟ್ ನ ಪರ್ ಪಹಾಕೆರ್ _______

(D) Rolling
ಯ ೊೇಲಿಂಗ್

ಆಗಿರುತ್ುದ

71. Transferring of calls between cells is

(A) Unity
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ಕ ೊೇವಗಳ

ನಡು

ಕಯ ಗಳನುನ

ಗಹ್ಣ

ಅನ್ನಲಗಳನುನ ಸ ೊಂದಿರು ಗುಸನುನ ಗುರುತಿಸಿ

ಭಹಡುುದಕ ೆ ಹೇಗ ನುನತಹುಯ

(A) Jupiter
ಗುರು ಗುಸ

(A) Hand–off
ಸಹಾಂಡ್ ಆಫ್

(B) Saturn
ವನ್ನ ಗುಸ

(B) Hands–on
ಸಹಾಂಡ್್ ಆನ್

(C) Neptune
ನ ಪಯುನ್

(C) FSK
ಎಫ್. ಎಸ್. ಕ .

(D) Mercury
ಮಂಗಳ ಗುಸ

(D) PSK
ಪಿ. ಎಸ್. ಕ .

75. Crystal used in a crystal oscillator exhibits
ಕ್ರುಷೆಲ್ ಆಂದ ೊೇಲಕ ದಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಷು ಕ್ರುಷೆಲ್

72. The quality of protective system in isolating
the faulty part from the healthy system is
________.
ಪಹಲ್ೆ ಇರು ಬಹಗನುನ ಚ್ ನಹನಗಿರು ಬಹಗದಿಂದ

(ಷಪಟಿಕ) ಮಹ ಪರಿಣಹಮನುನ ಸ ೊರಷೊಷುತ್ುದ ?
(A) Raman effect
ಯಹಮನ್ ಪರಿಣಹಮ

ಫ ೇಪ್ಡ್ಷು ಪುಟ ಕ್ರೆೇವ್ ಸಿಷೆಂ ನ ಗುಣನುನ

(B) Piezo electric effect
ಪಿೇಜ ೊೇ ಎಲ ಕ್ರರಕ್ ಪರಿಣಹಮ

_______ ಎನುನತ ುೇ
(A) Selectivity ಷ ಲ ಕ್ರೆವಿಟಿ

(C) Barkhausen effect
ಫಹಕ್್ ಸಹಷನ್ ಪರಿಣಹಮ

(B) Sensitivity ಷ ನ್ನ್ಟಿವಿಟಿ

(D) Photo effect
ಫೇಟ ೊೇ ಪರಿಣಹಮ

(C) Stability ಷ ೆಬಿಲಿಟಿ
(D) Reliability ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ

76. India is the ________ largest country in the
world.
ಬಹರತ್ು ಜಗತಿುನ _____ ನ ೇ ಅತಿದ ೊಡಡ

73. Rabindranath Tagore was awarded the Nobel
Prize for literature for his work ________.
ರವಿೇಂದುನಹರ್ಥ ಟಹಾಗೊರರ ಮಹ ಕೃತಿಗ ನ ೊೇಫ ಲ್

ದ ೇವಹಗಿದ

ಷಹಹತ್ಾ ಬಸುಭಹನ ಬಂದಿದ ?

(A) Fourth
ನಹಲೆನ ೇ

(A) Geetanjali
ಗಿೇತಹಂಜಲಿ

(B) Fifth
ಐದನ ೇ

(B) Pushpanjali
ಪುಶಹಂಜಲಿ

(C) Sixth
ಆರನ ೇ

(C) Kavyanjali
ಕಹಹಾಂಜಲಿ

(D) Seventh
ಏಳನ ೇ

(D) Bhavanjali
ಬಹಹಂಜಲಿ

77. The metal that floats on water is _______.
ನ್ನೇರಿನ ಮೆೇಲ ತ ೇಲು ಲ ೊೇಸನುನ ಸ ಷರಿಸಿ

74. The planet which is composed of Hydrogen
and Helium is _______.
ಬಸುಹಗಿ
ಸ ೈಡ ೊುೇಜನ್
ಸಹಗೊ
ಹೇಲಿಯಂ

(A) Mercury
ಹದರಷ
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(B) Potassium
ಪಟಹಾಸಿಯಂ

(C) Mizoram
ಮಿಜ ೊೇಯಹಂ

(C) Iron
ಕಬಿಫಣ

(D) Manipur
ಮಣಿಪುರ

(D) Sodium
ಷ ೊೇಡ್ಯಂ

81. Potentiometer is used to divide
ಇದನುನ ವಿಬಹಗಿಷಲು ಪಟ ನ್ನಿಯೇಮಿೇಟರ್ ನುನ
ಉಪಯೇಗಿಷುತಹುಯ

78. The famous temple of Konark is dedicated to
which of the following deities ?
ಪುಸಿದಧಹದ ಕ ೊನಹಕ್್ ದ ೇಹಲಯು ಈ ಕ ಳಗಿನ

(A) Voltage
ವೇಲ ೆೇಜ್

ಮಹ ದ ೇರಿಗ ಕಟೆಲಟಿೆದ ?

(B) Current
ಕಯ ಂಟ್

(A) Moon
ಚ್ಂದು

(C) Power
ವಕ್ರು

(B) Sun
ಷೊಯ್

(D) Resistance
ಯ ೊೇಧ್ಕ

(C) Indra
ಇಂದು

82. The country which gives the "Magsaysay
Awards" is _______.
`ಭಹಾಗ ್ಷ ` ಪುವಸಿು ನ್ನೇಡು ದ ೇವ ಮಹುದು ?

(D) Agni
ಅಗಿನ
79. The most commonly used amplitude
demodulation is
ಷಹಭಹನಾಹಗಿ ಉಪಯೇಗಿಷು ಆಂಪಿಲಟೊಾಡ್

(A) The Philippines
ಫಿಲಿಪಿೇನ್್

ಡ್ಭಹಡುಾಲ ೇವನ್

(B) Thailand
ಥ ೈಲಹಾಂಡ್

(A) Diode mixer
ಡಯೇಡ್ ಮಿಕ್ರ್

(C) Malaysia
ಮಲ ೇಷಿಮಹ

(B) Balanced modulator
ಫಹಾಲ ನ್ಡ್ ಭಹಡುಾಲ ೇಟರ್

(D) Indonesia
ಇಂಡ ೊೇನ ೇಶಹಾ

(C) Envelop detector
ಎನಲಪ್ ಡ್ಟ ಕೆರ್

83. Bucholz`s Relay is operated by _______.
ಬುಚ್ ೊೇಲ್್ (Bucholz`s) ರಿಲ ಕಹಯ್ ನ್ನ್ಹಷಲು
_____ ಅನುನ ಅಲಂಬಿಷುತ್ುದ

(D) Crystal filter
ಕ್ರುಷೆಲ್ ವ ೇಧ್ಕ

(A) Eddy currents
ಎಡ್ಡ ಕಯ ಂಟ್

80. Which of the following is not a state ?
ಈ ಕ ಳಕಹಣಿಸಿದುಗಳಲಿಲ ಮಹುದು ಯಹಜಾಲಲ ?

(B) Electrostatic induction
ಎಲ ಕ ೊರೇಷಹೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್

(A) Telangana
ತ ಲಂಗಹಣ

(C) Electromagnetic induction
ಎಲ ಕ ೊರೇಭಹಾಗ ನಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್

(B) Puducherry
ಪುದುಚ್ ೇರಿ

(D) Gas pressure
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ಗಹಾಸ್  ುಶರ್

`ನ ೈಟ್ ಹಚ್ ಮನ್` ಈ ಪದಪುಂಜನುನ ಮಹ
ಆಟಕ ೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಉಪಯೇಗಿಷುತಹುಯ ?

84. The current flowing in a conductor can be
measured without interrupting the circuit
using _______.
ಕಂಡಕೆರ್ ನಲಿಲ ಸರಿಯು ಕಯ ಂಟನುನ ಷಕೊಾ್ಟನುನ

(A) Cricket
ಕ್ರುಕ ಟ್
(B) Hockey
ಸಹಕ್ರ

ಇಂಟಯ ಪ್ೆ ಭಹಡದ ಅಳ ಯಲು ಬಳಷು ಭಹಪನ
_____.
(A) M–C Ammeter
ಎಂ-ಸಿ ಆಮಿೀಟರ್

(C) Football
ಫುಟ್ ಫಹಲ್

(B) M–I Ammeter
ಎಂ-ಐ ಆಮಿೀಟರ್

(D) Kabaddi
ಕಬಡ್ಡ
88. Process of modifying the carrier wave in
accordance with information signal is called
ಭಹಹತಿ ತ್ರಂಗಗಳಿಗ ಅನುಷಹರಹಗಿ ಹಸಕ

(C) Tong Tester
ಟಹಂಗ್ ಟ ಷೆರ್
(D) Thermo couple ammeter
ರ್ಥಮೊೇ್ಕಪಲ್ ಆಮಿೀಟರ್
85. IS95 is based on
IS 95, ಇದು ಈ

ಕ ಳಗಿನ

ತ್ರಂಗಗಳನುನ ಭಹಹ್ಡು ಭಹಡು ಪುಕ್ರುಯೆಯನುನ
ಈ ರಿೇತಿ ಕಯ ಯುತಹುಯ
ತ್ಂತ್ುಜ್ಞಹನನುನ

(A) Multiplexing
ಮಲಿೆ ಲಕ್ರ್ಂಗ್

ಅಲಂಬಿಸಿರುತ್ುದ

(B) Modulation
ಭಹಡುಾಲ ೇವನ್

(A) TDMA
ಟಿಡ್ಎಮ್ಸಎ

(C) Detection
ಡ್ಟ ಕ್ಷನ್

(B) CDMA
ಸಿಡ್ಎಮ್ಸಎ

(D) Telemetry
ಟ ಲಿಮೆಟಿು

(C) FDMA
ಎಫ್. ಡ್. ಎಮ್ಸ. ಎ.

89. The angle between the synchronously rotating
stator flux and rotor poles of a synchronous
motor is ________.
ಸಿಂಕ ೊುೇನಸ್ ಮೊೇಟಹರ್ ನಲಿಲ ಸಿಂಕ ೊುೇನಸಿಲ

(D) CSMA
ಸಿಎಸ್ಎಮ್ಸಎ
86. The first woman President of India is
_______.
ಷ್ತ್ಂತ್ು ಬಹರತ್ದ ಮೊದಲ ಮಹಳಹ ಯಹಶರಪತಿ

ಯ ೊಟ ೇಟಿಂಗ್ ಷಹೆಟರ್ ಫಿಕ್್ ಮತ್ುು ಯ ೊೇಟರ್ ಪೇಲ್್
ಗಳ ನಡುವಿನ ಕ ೊೇನನುನ _____ ಎನುನತಹುಯ

_____ ಅರು ಆಗಿದಹದಯ

(A) Synchronous angle
ಸಿಂಕ ೊುೇನಸ್ ಆಂಗಲ್

(A) Pratibha Patil ಪುತಿಬಹ ಹಟಿೇಲ್
(B) Jayalalitha ಜಯಲಲಿತಹ

(B) Power factor angle
ಪರ್ ಪಹಾಕೆರ್ ಆಂಗಲ್

(C) Smriti Irani ಷೃತಿ ಇಯಹನ್ನ

(C) Torque angle
ಟಹಕ್್ ಆಂಗಲ್

(D) Mamata Bannerjee ಮಮತಹ ಫಹಾನಜಿ್
87. The term "Night Watchman" is associated
with which game ?

(D) Slip angle
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ಸಿಲಪ್ ಆಂಗಲ್

(C) 105
(D) 35

90. In satellite transmission, analog signals will
be converted into digital signal using
ಈ ಕ ಳಗಿನ ಉಪಕರಣನುನ ಉಪಗುಸ ಪುಷರಣದಲಿಲ
ಅನಲಹಗ್

ಷಂಜ್ಞ ಗಳಿಂದ

ಡ್ಜಿಟಲ್

94. The biggest economy in the world is
_______.
ಜಗತಿುನ ಅತ್ಾಂತ್ ಬಲಹಢ್ಾ (ದ ೊಡಡ) ಆಥಿ್ಕತ ಯನುನ

ಷಂಜ್ಞ ಗಳಿಗ

ಸ ೊಂದಿರು ದ ೇವನುನ ಗುರುತಿಸಿ

ಭಹಪ್ಡ್ಷಲು ಉಪಯೇಗಿಷುತಹುಯ

(A) China
ಚ್ ೈನಹ

(A) MODEM
ಮೊೇಡಮ್ಸ

(B) Japan
ಜಹನ್

(B) Compandor
ಕಹಂಹಂಡರ್

(C) U.S.A.
ಯುಎಸ್ಎ

(C) Codec
ಕ ೊೇಡಕ್

(D) India
ಬಹರತ್

(D) Transponder
ಟಹುನ್್ ಹಂಡರ್

95. Which Indian state is called the "Land of Five
Rivers" ?
ಬಹರತ್ದ ಮಹ ಯಹಜಾನುನ `ಪಂಚ್ ನದಿಗಳ ನಹಡು`

91. The point of contraflexure is a point where
ಹಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಹಂಟಹುಪ ಲಕ್ರ್ ಎನುನ ಬಿಂದು ಎಲಿಲ
ಇರುತ್ುದ ?

ಎಂದು ಕಯ ಯುತಹುಯ ?

(A) Shear force changes sign
ಶಿಯರ್ ಫೇಸ್್ ಚ್ಚಸ ನ ಬದಲಹಯಷುಲಿಲ

(A) Gujarat
ಗುಜಯಹತ್

(B) Bending moment changes sign
ಫ ಂಡ್ಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಚ್ಚಸ ನ ಬದಲಹಯಷುಲಿಲ

(B) Himachal Pradesh
ಹಭಹಚ್ಲ್ ಪುದ ೇಶ್

(C) Shear force is maximum
ಶಿಯರ್ ಫೇಸ್್ ಗರಿಶಠವಿರುಲಿಲ

(C) Uttarakhand
ಉತ್ುಯಹಖ್ಂಡ್

(D) Bending moment is maximum
ಫ ಂಡ್ಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗರಿಶಠವಿರುಲಿಲ

(D) Punjab
ಪಂಜಹಬ್

92. Sampling theorem is associated with
ಷಹಾಂಪಿಲಂಗ್ ಪುಮೆೇಯು ಈ ಕ ಳಗಿನ ೊಂದಿಗ

96. In a system in which there is no feedback to
control the output is called as
ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಮಹುದರಲಿಲ ಸ ೊರಬರು ಮೊತ್ುನುನ

ಷಂಬಂಧಿಸಿದ
(A) FM

ನ್ನಯಂತಿುಷಲು ಷೊಚ್ನ ಕ ೊಡು ಾಷ ಥ ಇರುುದಿಲಲ

(B) AM

?
(A) Open loop system
ತ ಯ ದ ಲೊಪ್ ಸಿಷೆಮ್ಸ

(C) PCM
(D) PM

(B) Closed loop system
ಮುಚ್ಚುದ ಲೊಪ್ ಸಿಷೆಮ್ಸ

93. ASCII code for A is
ಆಸ್ಕೀ ( ASCII) ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ A ಗೆ ಸಮಾನ

(C) Control system
ನ್ನಯಂತ್ುಕ ಸಿಷೆಮ್ಸ

(A) 65
(B) 45
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(D) Measurement system
ಭಹಪಕ ಸಿಷೆಮ್ಸ

(D) Rotor Rheostat
ಯ ೊೇಟಹರ್ ರಿಯೇಷಹೆಟ್

97. NOT operation is also called as
ನಹಟ್ ಎಂಬ ಪುಕ್ರುಯೆಯನುನ ಹೇಗ ನನಬಸುದು

100. The speed of the train calculated by
considering the time for stops is known as
________.
ಸೆಟೀಷನಿನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಯವನುು ಪರಿಗಣಿಸ್ ರೆೈಲ್ಲನ

(A) Implement
ಇಂಪಿಲಮೆಂಟ್

ವೆೀಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದನುು _______ ಎನುುತಾಾರೆ

(B) Complement
ಕಹಂಪಿಲಮೆಂಟ್

(A) Average speed
ಆಯ ೇಜ್ ಸಿೇಡ್

(C) Indirect
ಇನ್ ಡ ೈಯ ಕ್ೆ

(B) Schedule speed
ವ ಡೊಾಲ್ ಸಿೇಡ್

(D) Intrinsic
ಇನ್ ಟಿುನ್ನ್ಕ್

(C) Free running speed
ಫಿುೇ ರನ್ನನಂಗ್ ಸಿೇಡ್

98. The wiring system in which the wiring is
completely hidden is ________.
_______  ೈರಿಂಗ್ ಸಿಷೆಮ್ಸ ನಲಿಲ  ೈರಿಂಗ್

(D) Notching speed
ನಹಚ್ಚಂಗ್ ಸಿೇಡ್

ಭಹಡ್ರುುದು ಷಂಪಯಣ್ಹಗಿ ಕಹಣುುದಿಲಲ
(A) Surface conduit
ಷಪ ೇ್ಸ್ ಕಹಂಡೊಾಟ್
(B) Concealed conduit
ಕನ್ನ್ೇಲ್ಡ ಕಹಂಡೊಾಟ್
(C) Batten wiring
ಫಹಾಟನ್  ೈರಿಂಗ್
(D) Cleat wiring
ಕ್ರಲೇಟ್  ೈರಿಂಗ್
99. The starter that is used for squirrel cage
Induction motor of very high ratings is
_______.
ಅತಿೇ ಸ ಚ್ುು ಪರ್ ಯ ೇಟಿಂಗ್ ುಳು ಸಿೆಿರಿಲ್ ಕ ೇಜ್
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೊೇಟಹರ್ ಗಳಲಿಲ _____ ಷಹೆಟ್ರ್
ಬಳಷುತಹುಯ
(A) DOL
ಡ್ಎಲ್
(B) Auto transformer
ಆಟ ೊೇ ಟಹುನ್್ ಪಹಮ್ರ್
(C) Star Delta
ಷಹೆರ್ – ಡ ಲಹೆ
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ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2016
ದಿನಧಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಸ್ಮಯ

18-09-2016

ಟ್ೆೈನ್ ಆಪರೆೀಟರ್ (Train Operator)

2.00 P.M. ರಾಂದ 4.30 P.M. ರ ರೆಗೆ

ಗರಷಟ ಅಾಂಕಗಳು

ಒಟಟಟ ಅಧಿ

ಉತ್ತರಸ್ಲಟ ಇರಟ ಗರಷಠ ಅಧಿ

100

150 ನಿಮಿಷಗಳು

120 ನಿಮಿಷಗಳು

ನಿಮಮ ಕೆೀಾಂದರ ಸ್ಾಂಖ್ೆೆಯನ್ಟು ಬರೆಯಿರ

ಪರಶ್ೆುಪತ್ರರಕೆಯ ವಿರಗಳು
ಕರಮ ಸ್ಾಂಖ್ೆೆ & ಷಾನ್ ಸ್ಾಂಖ್ೆೆ

ಮಧಡಿ
1.

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 2.15 p.m. ಆದ ನ್ೊಂತ್ರ ಕಯ ಡಲಹಗನುದನ.
ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯ ಕ್ರಮಷೊಂಖ್ಯಯಯನ್ನು ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಬರಯಯಬಯೀಕ್ನ.

ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯ ಶಿನ್ ಷೊಂಖ್ಯಯಯನ್ನು 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 2.30 p.m. ಕಯೆ ಆಗನತ್ತದಯ. ಅಲ್ಲಿಯರಯಗ ,
●
●
●

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

ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಷಲನ ಹರರೊಂಭಿಷಬಹರದನ.

ಅಭ್ೆರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮಟಖ್ೆ ಸ್ೂಚನೆಗಳು

1.
2.

ಪರವಯುಪತ್ರರಕಯಯಲ್ಲಿ ಟ್ನು 100 ಪರವಯುಗಳ್ಳದನದ, ಪರತ್ರ ಪರವಯುಗ 4 ಬಸನ ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇರನತ್ತಯ.
ಮ ರನಯೀ ಬಯಲ್ ಅೊಂದರಯ
2.30 p.m. 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 4.30 p.m. 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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