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1.  

An atom consists of protons, neutrons and 

electrons. Which of the following statement is 

true ? 

ಪರಭಹಣುು ಪ್ರೋಟಹನ್ , ನ್ಯೂಟಹರನ್ ಮತ್ುು 
ಎಲೆಕ್ಟ್ಹಾನ್ ಖಳಿಂದ ಆಗಿದೆ.  ಕ್ಟ್ೆಳಗೆ ಕ್ಟ್ೆಯಟ್ಟಿರು 
ಸೆೋಳಕ್ಟ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಮಹ ಸೆೋಳಕ್ಟ್ೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ ? 

 

 

   (A) Protons are negatively charged.  

ಪ್ರೋಟಹನ್ ಖಳು ಋಣ ವಿದುೂದಹಿಂವ ಸೆಯಿಂದಿೆ   

 

   (B) Electrons are negatively charged and 

present inside the nucleus.  

ಎಲೆಕ್ಟ್ಹಾನ್ ಖಳು ಋಣ ವಿದುೂದಹಿಂವ ಸೆಯಿಂದಿದುು 
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ್ ಳಖಡೆ ಇೆ   

 

   (C) Neutrons are electrically neutral.  

ನ್ಯೂಟಹರನ್ ಖಳು ತ್ಟಷಥ ಔಣಖಳಹಗಿೆ   

 

   (D) Neutrons are revolving around the 

nucleus.  

ನ್ಯೂಟಹರನ್ ಖಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ್ುು ಷುತ್ುುತ್ತುೆ   
 

2.  Boolean expression  

 

can be simplified to 

ಕೆಳಗಿನ ಬೂಲಿಯನ್ ಅಭಿಯಕ್ತಿಯನನು ಸರಳೀಕೃತ 
ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗನ ಉತಿರ  

 

 
   (A)    

 
   (B)    

 
   (C)    

 
   (D)    

3.  In a thyristor DC chopper which type of 

commutation results in best performance ? 

ಥೆೈರಿಷಿರ್ DC ಚೆಯೋಪರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಮಹ ತ್ರಸದ 
ಕ್ಟ್ಹಮುೂಟೆೋವನ್ ಉತ್ುಮ ಕ್ಟ್ಹಯಯ ನಿಯಸಣೆಯನ್ುು 
ಭಹಡುತ್ುದೆ ? 

 

   (A) Voltage Commutation 

ವೋಲೆಿೋಜ್ ಕ್ಟ್ಹಮುೂಟೆೋವನ್   

 

   (B) Current Commutation 

ಔಯೆಿಂಟ್ ಕ್ಟ್ಹಮುೂಟೆೋವನ್   

 

   (C) Load Commutation 

ಲೆಯೋಡ್ ಕ್ಟ್ಹಮುೂಟೆೋವನ್   

 

   (D) Supply Commutation 

ಷಹಿಯ್ ಕ್ಟ್ಹಮುೂಟೆೋವನ್   

4.  Which of the following Vitamin is obtained by 

our body from sun light ? 

ಮನ್ುಶೂನ್ ದೆೋಸಕ್ಟ್ೆೆ ಷಯಯಯ ಕ್ಲರಣಖಳಿಂದ ದೆಯರಔು 
ವಿಟಮಿನ್ ಮಹುದು ? 

 

   (A) Vitamin – A 

ವಿಟಮಿನ್ – ಎ   

 

   (B) Vitamin – B 

ವಿಟಮಿನ್ – ಬಿ   

 

   (C) Vitamin – C 

ವಿಟಮಿನ್ – ಸಿ   

 

   (D) Vitamin – D 

ವಿಟಮಿನ್ – ಡಿ   

5.  
A system has the transfer function . It 

is called 

ಗಹಯಣೆ ಕ್ಟ್ಹಯಯ  ಸೆಯಿಂದಿರು 

ೂಷೆಥಯನ್ುು ಏನೆಿಂದು ಔಯೆಯುತ್ಹುಯೆ 

 

   (A) low–pass system 

low–pass ೂಷೆಥ   

 

   (B) high–pass system 

high–pass ೂಷೆಥ   

 

   (C) band–pass system 

band–pass ೂಷೆಥ   

 

   (D) all–pass system 

all–pass ೂಷೆಥ   
6.  "Jaimini Bharata" was written by 

ಜೆೈಮಿನಿ ಬಹರತ್" ಬಯೆದರು 

 

   (A) Kumara Vyasa  

ಔುಭಹರ ಹೂಷ   

 

   (B) Lakshmeesha  

ಲಕ್ಷ್ಮೋವ   

 
   (C) Ranna  
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ರನ್ು   

 

   (D) Pampa  

ಪಿಂಪ   

7.  For a given discharge, efficiency of 

sedimentation tank can be increased by 

ಕ್ಟ್ೆಯಟ್ಟಿರು ಸರಿಯುವಿಕ್ಟ್ೆಗೆ  sedimentation tank ನ್ 
ಕ್ಟ್ಹಯಯ ಷಮರ್ಯನೆಯನ್ುು _____ ರಿಿಂದ ಸೆಚ್ಚಿಷಬಸುದು 

 

   (A) Increasing depth of tank 

tank ನ್ ಆಳನ್ುು ಸೆಚ್ಚಿಷುುದರಿಿಂದ   

 

   (B) Decreasing depth of tank 

tank ನ್ ಆಳನ್ುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ   

 

   (C) Increasing surface area of tank 

tank ನ್ ವಿಸಿುೋಣಯ ಸೆಚ್ಚಿಷುುದರಿಿಂದ   

 

   (D) Decreasing surface area of tank 

tank ನ್ ವಿಸಿುೋಣಯ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ   

8.  The nuclear scientist who was executed by 

Iranian government for revealing the country`s 

top secrets to the enemy is 

ದೆೋವದ ರಸಷೂಖಳನ್ುು ವತ್ುರಖಳಗೆ ನಿೋಡಿದ 
ಆಹದನೆಗೆಯೋಷೆರ ಖಲುಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಳಗಹದ ಇಯಹನಿನ್ 
ಅಣು ವಿಜ್ಞಹನಿ ಮಹರು ? 

 

   (A) Shahram Amiri  

ವಸಯಹಮ್ ಆಮಿರಿ   

 

   (B) Shahim Imam  

ವಹಹೋಮ್ ಇಭಹಮ್   

 

   (C) Mohsen Fakhrizadeh  

ಮೊಸಸಿನ್ ಫಕ್ಲರಜಹದೆ   

 

   (D) Imam Haidiri  

ಇಭಹಮ್ ಸೆೈದರಿ   

9.  Bankelman beam deflection method is used for 

design of 

Bankelman beam deflection ವಿಧಹನ್ನ್ುು 

_______ design ಭಹಡಲು ಉಪಯೋಗಿಷಲಹಖುತ್ುದೆ 

 

   (A) rigid overlay on rigid pavement  

ರಿಜಿಡ್ ರ್ ಲೆ ಆನ್ ರಿಜಿಡ್ ೆವ್ ಮೆಿಂಟ್   

 
   (B) flexible overlay on flexible pavement  

ಪೆಿಕ್ಲಿಬಲ್ ರ್ ಲೆ ಆನ್ ಪೆಿಕ್ಲಿಬಲ್ ೆವ್ ಮೆಿಂಟ್   

 

   (C) flexible overlay on rigid pavement  

ಪೆಿಕ್ಲಿಬಲ್ ರ್ ಲೆ ಆನ್ ರಿಜಿಡ್ ೆವ್ ಮೆಿಂಟ್   

 

   (D) rigid overlay on flexible pavement  

ರಿಜಿಡ್ ರ್ ಲೆ ಆನ್ ಪೆಿಕ್ಲಿಬಲ್ ೆವ್ ಮೆಿಂಟ್   

10.  The purpose of using flux in soldering is to 

ಷಹಲಡರಿಿಂಗ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಫಲಕ್ಸಿ ನ್ುು ಬಳಷು ಉದೆುೋವ 

 

   (A) increase fluidity of solder material. 

ಷಹಲಡರ್ ಮಟ್ಟೋರಿಯಲ್ ನ್ ಸರಿಯುವಿಕ್ಟ್ೆಯನ್ುು 
ಸೆಚ್ಚಿಷಲು   

 

   (B) fill up gaps left in bad joints. 

ಫೆಷುಗೆಯ ಷಿಂದುಖಳನ್ುು ಮುಚ್ಿಲು   

 

   (C) to prevent oxides forming. 

ಆಕ್ಟ್ೆಿೈಡ್ ಉತ್ಹಾದನೆಯನ್ುು ತ್ಪ್ಪಾಷಲು   

 

   (D) lower the melting temperature of solder. 

ಷಹಲಡರ್ ನ್ ಔರಖು ತ್ಹಪಭಹನ್ನ್ುು ಔಡಿಮೆ 
ಭಹಡಲು   

11.  The dynamic characteristics of capacitive 

transducer are similar to those 

ಕ್ಟ್ೆಹೂಸಿಟ್ಟೋವ್ ಟಹರಾನ್ಿ ಡಯೂಷರ್ ನ್ ಡಹಯ್ನುಮಿಕ್ಸ 
ಲಕ್ಷಣಖಳು ಷರಿ ಸೆಯಿಂದುುದು 

 

   (A) Low pass filters 

ಲೆಯೋ ಹಸ್ ಫಿಲಿರ್   

 

   (B) High pass filters 

ಸೆೈಹಸ್ ಫಿಲಿರ್   

 

   (C) Notch filters 

ನಹಚ್ ಫಿಲಿರ್   

 

   (D) Band stop filters 

ಫಹೂಿಂಡ್ ಷಹಿಪ್ ಫಿಲಿರ್   

12.  A periodic function f(t) having a time period 

T, repeats itself after half time period T/2. 

The Fourier series of f(t) would contain 

ಷಮಯದ ಅಧಿ T ಸೆಯಿಂದಿರು periodic function 

f(t), ಪರತ್ತ T/2 ಷಮಯದ ಅಧಿ ನ್ಿಂತ್ರ 
ಪುನ್ಯಹತ್ತಯಸಿದಯೆ ಅದರ ಫೋರಿಯರ್ ಷರಣಿ  f(t) 

ಯು 
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   (A) cosine terms only 

cosine terms ಭಹತ್ರ ಸೆಯಿಂದಿರುತ್ುದೆ   

 

   (B) odd harmonic terms only 

odd harmonic terms ಭಹತ್ರ ಸೆಯಿಂದಿರುತ್ುದೆ   

 

   (C) sine terms only  

sine terms ಭಹತ್ರ ಸೆಯಿಂದಿರುತ್ುದೆ   

 

   (D) even harmonic terms only  

even harmonic terms ಭಹತ್ರ ಸೆಯಿಂದಿರುತ್ುದೆ   

13.  While designing controller, the advantage of 

pole–zero cancellation is that 

ನಿಯಿಂತ್ರಖಳನ್ುು ವಿನಹೂಷ ಭಹಡುಹಖ  pole–zero 

ಖಳನ್ುು ತ್ೆಗೆಯುುದರಿಿಂದ ಆಖು ಅನ್ುಔಯಲಖಳು 

 

   (A) the system order is increased  

system order ಸೆಚಹಿಖುತ್ುದೆ   

 

   (B) the system order is reduced  

system order ಔಡಿಮೆಮಹಖುತ್ುದೆ   

 

   (C) the cost of the controller becomes low 

ನಿಯಿಂತ್ರಔದ ೆಚ್ಿ ಔಡಿಮೆಮಹಖುತ್ುದೆ   

 

   (D) system`s error reduced to optimum levels 

system`s ದೆಯೋಶು ಔಡಿಮೆಮಹಗಿ ಅನ್ುಔಯಲಔರ 
ಸಿಥತ್ತ ತ್ಲುಪುತ್ುದೆ   

14.  Given two coupled inductors L1 & L2, their 

mutual inductance M satisfies 

ಎರಡು ಔಪಲ್ಡ ಇಿಂಡಔಿರ್ ಖಳು  L1 ಮತ್ುು L2 , 
ಇುಖಳ ಮುೂಚ್ುೂಯಲ್ ಇಿಂಡಕ್ಟ್ೆಿನ್ಿ M ತ್ತಳಸಿ 

 
   (A) M =    

 

   (B) 
M >    

 
   (C) M >    

 
   (D) M <    

15.  Fins are provided over engine cylinder of a 

two wheeler for 

ದಿಿಚ್ಔರಹಸನ್ದ ಇಿಂಜಿನ್ ಸಿಲ್ಲಿಂಡರ್ ಮೆೋಲೆ ಫಿನ್ 
ಖಳನ್ುು ಬಳಷು ಉದೆುೋವ 

 

   (A) higher strength of cylinder 

ಸಿಲ್ಲಿಂಡರ್ ನ್ strength ಸೆಚ್ಚಿಷಲು   

 

   (B) better cooling 

ಉತ್ುಮ ಔಯಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಹಗಿ   

 

   (C) good appearance 

ಚೆನಹುಗಿ ಕ್ಟ್ಹಣಲು   

 

   (D) higher efficiency 

ದಕ್ಷತ್ೆ ಸೆಚ್ಚಿಷಲು   
16.  In impulse reaction turbine pressure drops in 

ಇಿಂಪಲ್ಿ ರಿಮಹಕ್ಷನ್ ಟಫೆೈಯನ್  ನ್ಲ್ಲಿ ತ್ುಡ ಎಲ್ಲಿ 
ಇಳಯುತ್ುದೆ ? 

 

   (A) Fixed nozzle  

ಸಿಥರ ನಹಜಲ್   

 

   (B) Moving blades  

ಚ್ಲ್ಲಷು ಫೆಿೋಡ್ ಖಳು   

 

   (C) Fixed blades  

ಸಿಥರ ಫೆಿೋಡ್ ಖಳು   

 

   (D) Both fixed and moving blades  

ಸಿಥರ ಸಹಖು ಚ್ಲ್ಲಷು ಫೆಿೋಡ್ ಖಳು   
17.  In order to avoid interference for pressure 

angle, minimum number of teeth should be 

ೆರಶರ್ ಎಿಂಖಲ್ ಗೆೋರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಇಿಂಟೆಪೆಯಯೆನ್ಿ ನ್ುು 
ತ್ಪ್ಪಾಷಲು ಇರಬಸುದಹದ ಔನಿಶಠ ಗೆೋರ್ ಟ್ಟೋತ್ ಖಳ 
ಷಿಂಖ್ೊ 

 

   (A) 12 

   

 

   (B) 18 

   

 

   (C) More than 11  

11 ಕ್ಲೆಿಂತ್ ಸೆಚ್ುಿ   

 

   (D) Less than 18  

18 ಕ್ಲೆಿಂತ್ ಔಡಿಮೆ   

18.  Factor of safety is the ratio of 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹುದರ ಅನ್ುಹತ್ ಪಹೂಔಿರ್ ಆಫ್ 
ಷೆೋಫಿಿ ಆಖುತ್ುದೆ ? 

 

   (A) Yield stress / Working stress 

ಈಲ್ಡ ಷೆಾಸ್ / ಕ್ಲಯಿಂಗ್ ಷೆಾಸ್   

 
   (B) Tensile stress / Working stress 
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ಟೆನೆಿೈಲ್ ಷೆಾಸ್ / ಕ್ಲಯಿಂಗ್ ಷೆಾಸ್   

 

   (C) Compressive stress / Working stress 

ಔಿಂೆರಸಿೋವ್ ಷೆಾಸ್ / ಕ್ಲಯಿಂಗ್ ಷೆಾಸ್   

 

   (D) Bearing Stress / Yield Stress 

ಫೆೋರಿಿಂಗ್ ಷೆಾಸ್ / ಈಲ್ಡ ಷೆಾಸ್   

19.  How many instances of an abstract class can 

be created ? 

ಿಂದು ಅಬ್ ಷಹಾಕ್ಸಿ ಕ್ಟ್ಹಿಸ್ ನ್ ಎಶುಿ ದೃಶಹಿಿಂತ್ಖಳನ್ುು 
ಷೃಷ್ಟಿಷಬಸುದು ? 

 
   (A) 1   

 
   (B) 5   

 
   (C) 10   

 
   (D) 0   

20.  Dissolved oxygen in streams is 

ಸೆಯಳೆಖಳಲ್ಲಿರು Dissolved oxygen _______. 

 

   (A) Maximum at noon  

ಮಧಹೂಸುದ ಸೆಯತ್ುು ಸೆಚಹಿಗಿರುತ್ುದೆ   

 

   (B) Minimum at noon  

ಮಧಹೂಸುದ ಸೆಯತ್ುು ಔಡಿಮೆಮಹಗಿರುತ್ುದೆ   

 

   (C) Maximum at midnight  

ಮಧ್ೂಯಹತ್ತರಯ ಸೆಯತ್ುು ಸೆಚಹಿಗಿರುತ್ುದೆ   

 

   (D) Same throughout the day  

ದಿನ್ ಪೂತ್ತಯ ಿಂದೆೋ ಷಮನಹಗಿರುತ್ುದೆ   

21.  Software testing techniques are most effective 

if applied immediately after 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹುದರ ನ್ಿಂತ್ರ ಷಹಫ್ಿ ೆೋರ್ 
ಟೆಸಿಿಿಂಗ್ ತ್ಿಂತ್ರಖಳನ್ುು ಔಯಡಲೆೋ ಬಳಸಿದಯೆ ಸೆಚ್ುಿ 
ಪರಿಣಹಮಕ್ಟ್ಹರಿಮಹಗಿರುತ್ುದೆ ? 

 

   (A) Requirement specification 

ರಿಔಿಯರ್ ಮೆಿಂಟ್ ಷೆಾಸಿಫಿಕ್ಟ್ೆೋವನ್   

 

   (B) Design 

 ಡಿಷೆೈನ್   

 

   (C) Coding 

 ಕ್ಟ್ೆಯೋಡಿಿಂಗ್   

 

   (D) Integration 

 ಇಿಂಟ್ಟಗೆರೋಶನ್   

22.  Power factor of a pure inductor is 

ವುದಧಹದ ಇಿಂಡೆಔಿರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಪರ್ ಪಹೂಔಿರ್ 

 
   (A) 0   

 

   (B) 
   

 
   (C) 1   

 

   (D) 
   

23.  For implementing a Multi–programming 

Operating System, 

ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗಹರಮಿಿಂಗ್ ಅಪಯೆೋಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಷಿಮ್  ನ್ುು 
ಜಹರಿಗೆಯಳಷಲು 

 

   (A) Special support from processor is essential 

ಪ್ರಷೆಷಿರ್ ನಿಿಂದ ವಿವೆೋಶ ಫೆಿಂಬಲದ 
ಅವೂಔತ್ೆಯಿದೆ   

 

   (B) Special support from processor is not 

essential 

ಪ್ರಷೆಷಿರ್ ನಿಿಂದ ವಿವೆೋಶ ಫೆಿಂಬಲದ 
ಅವೂಔತ್ೆಯಿಲ ಿ  

 

   (C) Cache memory must be available 

ಕ್ಟ್ಹೂಷ್ ಮೆಮೊರಿ ಅವೂ ಇರಫೆೋಔು   

 

   (D) More than one processor must be available 

ಿಂದಕ್ಲೆಿಂತ್ ಸೆಚ್ುಿ ಷಿಂಖ್ೊಯ ಪ್ರಷೆಷಿರ್  ನ್ 
ಅಖತ್ೂವಿದೆ   

24.  Sprinkler irrigation system is suitable, when 

ಸನಿ ನಿೋಯಹರಿ ಪದಧತ್ತಗೆ ಷಯಔುಹಗಿ ಪುಾ 
ಷನಿುೆೋವ _______. 

 

   (A) the land gradient is steep and soil is easily 

erodable.  

ಭಯಮಿಯ ಏರಿಳತ್ು ಸೆಚ್ುಿ ಇಳಕ್ಟ್ೆ (ಪರಹತ್) 
ಯನ್ುು ಸೆಯಿಂದಿದುು, ಮಣಿಿನ್ ಷೆತ್ ಷುಲಭ.   

 

   (B) the soil is having low permeability.  

ಔಡಿಮೆ ಬೆೋದೂತ್ೆಯನ್ುು ಸೆಯಿಂದಿರು ಮಣುಿ.   

 

   (C) water table is low.  

ಔಡಿಮೆ ಜಲಷುರ.   

 
   (D) the crops to be grown have deep roots.  
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ಆಳಹದ ಫೆೋರು (ಮಯಲ) ಖಳನ್ುು ಸೆಯಿಂದಿರು 
ಫೆಳೆ ೆೈರು.   

25.  A diesel engine theoretically operates on 

which of the following thermodynamic cycle? 

ಷೆೈದಹಧಿಂತ್ತಔಹಗಿ ಡಿೋಷಲ್ ಇಿಂಜಿನ್ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹ 
ರ್ಮೊೋಯಡೆೈನಹಮಿಕ್ಸ ಷೆೈಔಲ್ ಮೆೋಲೆ ಕ್ಟ್ೆಲಷ 
ಭಹಡುತ್ುದೆ? 

 

   (A) Constant volume 

ನಿರಿಂತ್ರ ಗಹತ್ರ (ಪರಿಭಹಣ)   

 

   (B) Constant pressure  

ನಿರಿಂತ್ರ ತ್ುಡ   

 

   (C) Constant temperature 

ನಿರಿಂತ್ರ ತ್ಹಪಭಹನ್   

 

   (D) Constant entropy 

ನಿರಿಂತ್ರ ಜಡೆಯೋಶ ಿ(ಎಿಂಟೆಯರೋಪ್ಪ)   

26.  Which of the following is not an intermediate 

code form ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹುದು ಇಿಂಟರ್ ಮಿಡಿಯ್ನೋಟ್ 
ಷಿಂಕ್ಟ್ೆೋತ್ದ ಭಹದರಿ ಅಲ ಿ? 

 

   (A) Postfix notation 

ಪ್ೋಸ್ಿ ಫಿಕ್ಸಿ ನೆಯಟೆೋಶನ್   

 

   (B) Syntax trees 

ಸಿಿಂಟಹೂಕ್ಸಿ ಟ್ಟರೋಖಳು   

 

   (C) Three address codes 

ತ್ತರೋ ಅಡೆರಸ್ ಕ್ಟ್ೆಯೋಡ್ಿ   

 

   (D) Pseudo code 

ಷಯೂಡೆಯೋ (Pseudo) ಕ್ಟ್ೆಯೋಡ್   

27.  Which of the following requires a 

synchronizing signal ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹ ೂಷೆಥಗೆ ಸಿಿಂಕ್ಟ್ೆಯರನೆೈಸಿಿಂಗ್  
ಸಿಖುಲ್ ಫೆೋಕ್ಟ್ಹಖುತ್ುೆ ? 

 

   (A) Single channel PPM System 

ಸಿಿಂಖಲ್ ಚಹನೆಲ್ PPM ೂಷೆಥ   

 

   (B) PAM System 

PAM ೂಷೆಥ   

 
   (C) PDM System 

PDM ೂಷೆಥ   

 

   (D) PCM System 

PCM ೂಷೆಥ   

28.  The Dewan of Mysore who had attended the    

3 rd  Round Table Conference was 

3 ನೆೋ ದುಿಂಡು ಮೆೋಜಿನ್ ಪರಿಶತ್ತುನ್ಲ್ಲಿ ಬಹಖಹಸಿದು 
ಮೆೈಷಯರಿನ್ ದಿೋಹನ್ರು ಮಹರು ? 

 

   (A) Sir M. Visvesvaraya  

ಷರ್. ಎಿಂ. ವಿವೆಿೋವಿರಯೂ   

 

   (B) Sir Mirza Ismail  

ಷರ್. ಮಿಜಹಯ ಇಷಹಾಯಿಲ್   

 

   (C) N. Madhava Rao  

ಎನ್. ಭಹಧ್ಯಹವ್   

 

   (D) M. Kantha Raje Urs  

ಎಮ್. ಕ್ಟ್ಹಿಂತ್ಯಹಜೆೋ ಅರಸ್   

29.  In a synchronous machine, if field flux is 

ahead of the armature field axis, in the 

direction of rotation then machine is working 

as 

ಸಿಿಂಕ್ಟ್ೆಯರೋನ್ಸ್ ವಿದುೂತ್ ಯಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಿೋಲ್ಡ ಪಿಕ್ಸಿ 
ಆಮೆೋಯಚ್ರ್ ಫಿೋಲ್ಡ  ಅಕ್ಷಯೆೋಖ್ೆಗಿಿಂತ್ ಷುತ್ುುವಿಕ್ಟ್ೆಯ 
ಭಹಖಯದಲ್ಲಿ ಮುಿಂದೆ ಇದುಯೆ ಆ ಯಿಂತ್ರು ಕ್ಟ್ಹಯಯ 
ಭಹಡು ರಿೋತ್ತಯು 

 

   (A) Asynchronous Motor 

ಅಸಿಿಂಕ್ಟ್ೆಯರೋನ್ಸ್ ಮೊೋಟಹರ್   

 

   (B) Asynchronous Generator  

ಅಸಿಿಂಕ್ಟ್ೆಯರೋನ್ಸ್ ಜನ್ಯೆೋಟರ್   

 

   (C) Synchronous Motor  

ಸಿಿಂಕ್ಟ್ೆಯರೋನ್ಸ್ ಮೊೋಟಹರ್   

 

   (D) Synchronous Generator  

ಸಿಿಂಕ್ಟ್ೆಯರೋನ್ಸ್ ಜನ್ಯೆೋಟರ್   

30.  Double integration of a unit step function 

would lead to 

ಯಯನಿಟ್ ಷೆಿಪ್ ಕ್ಟ್ಹಯಯನ್ುು ಡಬಲ್ ಇಿಂಟೆಗೆರೋಶನ್ 
ಭಹಡಿದಹಖ ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ು ಉಿಂಟಹಖುತ್ುದೆ 

 
   (A) an impulse  
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ಇಿಂಪಲ್ಿ   

 

   (B) a parabola  

ಹೂಯಹಫೆಯಲಹ   

 

   (C) a doublet  

ಡಫೆಿೋಟ್   

 

   (D) a ramp  

ಯಹಿಂಪ್   

31.  How many minimum number of flip–flops 

required to store a decimal number 15 ? 

ದವಷಿಂಖ್ೊ 15 ನನು ಸಂಗರಹಿಸಲನ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ನು 
ಸಂಖ್ೆಯಯ ಫ್ಲಿಪ್ – ಫ್ಾಾಪ್ ಗಳು ಬೆೀಕಾಗನತಿವೆ ? 

 
   (A) 15   

 
   (B) 4   

 
   (C) 3   

 
   (D) 5   

32.  In a transconductance amplifier, it is desirable 

to have 

Transconductance amplifier ನಿಿಂದ ಏನ್ನ್ುು 
ಅೆೋಕ್ಷಣಿೋಯಹಗಿ ಸೆಯಿಂದಬಸುದು ? 

 

   (A) a large input resistance and a small output 

resistance  

ದೆಯಡಡ input resistance ಸಹಖು ಷಣಿ output 

resistance.   

 

   (B) a large input resistance and a large output 

resistance  

ದೆಯಡಡ input resistance ಸಹಖು ದೆಯಡಡ output 

resistance   

 

   (C) a small input resistance and a large output 

resistance  

ಷಣಿ input resistance ಸಹಖು ದೆಯಡಡ output 

resistance   

 

   (D) a small input resistance and a small output 

resistance  

ಷಣಿ input resistance ಸಹಖು ಷಣಿ output 

resistance   

33.  Historical Novel `War and Peace` is written 

by 

`ಹರ್ ಅಿಂಡ್ ಪ್ಪೋಸ್ ` ಎಿಂಬ ಐತ್ತಸಹಸಿಔ ಔೃತ್ತಯನ್ುು 
ರಚ್ಚಸಿದರು 

 

   (A) Leo Tolstoy  

ಲ್ಲಯೋ ಟಹಲ್ ಷೆಯಿೋಯ್   

 

   (B) Charles Dickens  

ಚಹಲ್ಿಯ ಡಿಕ್ಟ್ೆನ್ಿ   

 

   (C) William Shakespeare  

ವಿಲ್ಲಯಿಂ ಶೆೋಕ್ಸಿ ಪ್ಪಯರ್   

 

   (D) Mahatma Gandhi  

ಮಸಹತ್ಾ ಗಹಿಂಧಿ   

34.  The designation M33 × 2 of a bolt means 

ಫೆಯೋಲ್ಿ ನ್ ಡೆಸಿಗೆುೋಶನ್ M33 × 2 ಅಿಂದಯೆ 

 

   (A) Metric threads of 33 number in 2 cm.  

2 ಷೆಮಿೋನ್ಲ್ಲಿ 33 ಮೆಟ್ಟರಕ್ಸ ಥೆರಡ್ ಖಳು   

 

   (B) Metric threads with cross section of 33 

of 2 bolts. 

33 ಮೆಟ್ಟರಕ್ಸ ಥೆರಡ್ಿ  ಜೆಯತ್ೆ ಕ್ಟ್ಹರಸ್ ಷೆಕ್ಷನ್  
ಉಳಳ 2 ಫೆಯೋಲ್ಿ ಖಳು   

 

   (C) Metric threads of 33 mm outside diameter 

and 2 mm pitch.  

33 mm ಸೆಯರಹೂಷ ಮತ್ುು 2 mm ಪ್ಪಚ್ ಇರು 
ಮೆಟ್ಟರಕ್ಸ ಥೆರಡ್ ಖಳು   

 

   (D) Metric threads of bolt of 33 mm nominal 

diameter and having 2 threads/cm.  

33 mm ಅತ್ೂಲಾ ಹೂಷ ಮತ್ುು 1 ಷೆಮಿೋಗೆ 2 ಥೆರಡ್ 
ಇರು ಮೆಟ್ಟರಕ್ಸ ಥೆರಡ್ ಖಳು   

35.  The path followed by a fluid particle during 

its travel is called 

ದರದ ಔಣ ಸರಿಯುಹಖ ಅದು ಚ್ಲ್ಲಷು ಪರ್ಕ್ಟ್ೆೆ  

_______ ಸರಿಯುವಿಕ್ಟ್ೆ ಎನ್ುುತ್ಹುಯೆ 

 

   (A) Stream line  

ಸಿಾೋಮ್ ಲೆೈನ್   

 

   (B) Streak line  

ಸಿಾೋಕ್ಸ ಲೆೈನ್   

 

   (C) Path line  

ಹಥ್ ಲೆೈನ್   

 

   (D) Equipotential line  

ಇಕ್ಲಿಪ್ಟೆಿಂಷ್ಟಯಲ್ ಲೆೈನ್   

36.  `Vande Matram` is written by 
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`ಿಂದೆೋ ಭಹತ್ರಿಂ` ಬಯೆದರು 

 

   (A) Bankim Chandra Chatterjee  

ಬಿಂಕ್ಲಮ್ ಚ್ಿಂದರ ಚ್ಟಜಿಯ   

 

   (B) Rabindra Nath Tagore  

ರವಿೋಿಂದರನಹಥ್ ಟಹೂಗೆಯೋರ್   

 

   (C) V. Savarkar  

ವಿ. ಷಹರಔರ್   

 

   (D) Sarojini Naidu  

ಷಯೆಯೋಜಿನಿ ನಹಯುಡ   
37.  Who among the following gave two important 

socio–economic principles `Kayaka` and 

`Dasoha` ? 

`ಕ್ಟ್ಹಯಔ` ಮತ್ುು ` ದಹಷೆಯೋಸ` ಎಿಂಬ ಎರಡು 
ಷಭಹಜೆಯೋ-ಆರ್ಥಯಔ ಮಸತ್ುರ ಷಯತ್ರಖಳ 
ಪರತ್ತಹದಔರು ಮಹರು ? 

 

   (A) Akka Mahadevi  

ಅಔೆ ಮಸಹದೆೋವಿ   

 

   (B) Basavanna  

ಬಷಣ ಿ  

 

   (C) Allama Prabhu  

ಅಲಿಮ ಪರಭು   

 

   (D) Bijjala  

ಬಿಜಜಳ   

38.  A single winding single phase motor has 

ಎಔ ಷುರುಳ ಎಔ ಮುಕ ವಿದುೂತ್ ಮೊೋಟಹರ್ ನ್ಲ್ಲ ಿ

 

   (A) Low starting torque  

ಔಡಿಮೆ ಹರರಿಂಭಿಔ ಟಹಕ್ಸಯ   

 

   (B) Zero starting torque  

ವೃನ್ೂ ಹರರಿಂಭಿಔ ಟಹಕ್ಸಯ   

 

   (C) High starting torque  

ಸೆಚ್ುಿ ಹರರಿಂಭಿಔ ಟಹಕ್ಸಯ   

 

   (D) Starting torque equal to full load torque  

ಹರರಿಂಭಿಔ ಟಹಕ್ಸಯ ಮತ್ುು ಫುಲ್ ಲೆಯೋಡ್ ಟಹಕ್ಸಯ 
ಷಮಹಗಿರುತ್ುದೆ   

39.  Which one of the following can be used to 

change data from special code to temporal 

code ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹುದೆಯಿಂದನ್ುು ಬಳಸಿ ವಿಶಯ (data) 
ನ್ುು Special Code ಇಿಂದ Temporal Code ಗೆ 
ಬದಲ್ಲಷಬಸುದು ? 

 

   (A) Shift registers  

ಶಿಫ್ಿ ರಿಜಿಷಿಸ್ಯ   

 

   (B) Counters  

ಕ್ಟ್ ಿಂಟಸ್ಯ   

 

   (C) A/D converters  

A/D ಔನ್ಿಟಯಸ್ಯ   

 

   (D) Combinational circuits  

ಕ್ಟ್ಹಿಂಬಿನೆೋಶನ್ಲ್ ಷಔಯೂಯಟ್ಿ   

40.  The reduced bearing of a line is N 87° W. Its 

whole circle bearing is 

ಿಂದು ಯೆೋಖ್ೆಯ  Reduced bearing N 87° W 
ಆದಯೆ ಆದರ whole circle bearing _______. 

 
   (A) 87°   

 
   (B) 3°   

 
   (C) 93°   

 
   (D) 273°   

41.  The basic for measuring thermodynamic 

property of temperature is given by 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹ ಆಧಹರದ ಮೆೋಲೆ  

Thermodynamic property of temperature ನ್ುು 
ಅಳೆಯಲಹಖುತ್ುದೆ ? 

 

   (A) Zeroth law of thermodynamics  

ರ್ಮೊೋಯಡೆೈನಹಮಿಕ್ಸಿ ನ್ Zeroth ನಿಯಮ   

 

   (B) I law of thermodynamics  

ರ್ಮೊೋಯಡೆೈನಹಮಿಕ್ಸಿ ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ನಿಯಮ   

 

   (C) II law of thermodynamics  

ರ್ಮೊೋಯಡೆೈನಹಮಿಕ್ಸಿ ನ್ ಎರಡನೆೋ ನಿಯಮ   

 

   (D) III law of thermodynamics  

ರ್ಮೊೋಯಡೆೈನಹಮಿಕ್ಸಿ ನ್ ಮಯರನೆೋ ನಿಯಮ   

42.  Percentage of total sediment flow depositing 

in the reservoir is called its 

ಜಲಹವಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯುವಿಕ್ಟ್ೆಯಿಿಂದ ವೆೋಕರಹಖು 
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ಟುಿ ಮಡಿಡಯ ವೆೋಕಡಹಹರು ಪರಭಹಣಕ್ಟ್ೆೆ  _______ 

ಎನ್ುುತ್ಹುಯೆ 

 

   (A) Capacity – inflow ratio  

ಕ್ಟ್ಹೂಹಸಿಟ್ಟ – ಇನ್ ಫಿೋ ಅನ್ುಹತ್   

 

   (B) Sediment coefficient  

ಷೆಡಿಮೆಿಂಟ್ ಕ್ಟ್ೆಯಎಫಿಸಿಯ್ನಿಂಟ್   

 

   (C) Displacement efficiency  

ಡಿಸ್ ೆಿಸ್ ಮೆಿಂಟ್ ಎಫಿಸಿಯ್ನನಿಿ   

 

   (D) Trap efficiency  

ಟಹರಪ್ ಎಫಿಸಿಯ್ನನಿಿ   

43.  Which of the following is the unit of 

Kinematic Viscosity ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹುದು ಕ್ಟ್ೆೈನೆಭಹೂಟ್ಟಕ್ಸ ವಿಷೆಯೆೋಸಿಟ್ಟ 
ಯ ಯುನಿಟ್ ಆಗಿದೆ ? 

 

   (A) Pascal 

 ಹೂಷೆಲ್   

 

   (B) Poise 

 ಹಯ್ಿ   

 

   (C) Stokes 

 ಷೆಯಿೋಕ್ಸಿ   

 

   (D) Faraday 

 ಪಹೂರಡೆ   
44.  The Crowning on pulley helps 

ಪುಲ್ಲಿಯನ್ುು ಕ್ಟ್ ರನಿಿಂಗ್ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ 

 

   (A) increase in velocity ratio 

ೆೋಗಹನ್ುಹತ್ ಸೆಚ್ುಿತ್ುದೆ   

 

   (B) decrease in slip of belt 

ಫೆಲ್ಿ ನ್ ಸಿಿಪ್ ಔಡಿಮೆಮಹಖುತ್ುದೆ   

 

   (C) automatic adjustment of belt position so 

that belt runs centrally 

ಫೆಲ್ಿ ನ್ ಷಹಥನ್ ಷಿಯಿಂಚಹಲ್ಲತ್ಹಗಿ 
ಸೆಯಿಂದಹಣಿಕ್ಟ್ೆಮಹಖುತ್ುದೆ ಇದರಿಿಂದ ಫೆಲ್ಿ ಪುಲ್ಲಿಯ 
ಮಧ್ೂದಲ್ಲಿ ಚ್ಲ್ಲಷುತ್ುದೆ   

 

   (D) increase belt and pulley life 

ಫೆಲ್ಿ ಮತ್ುು ಪುಲ್ಲಿಯ ಜಿೋವಿತ್ಹಧಿ ಸೆಚ್ುಿತ್ುದೆ   
45.  The chemical formula of table salt is 

ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪಾನ್ ರಷಹಯನಿಔ ಷಯತ್ರ ಮಹುದು ? 

 
   (A) NaOH   

 
   (B) NaCl   

 
   (C) CCl4   

 
   (D) H2SO4   

46.  Consider a system with the transfer function 

G(S) = . Its damping ratio will be 

0.5 when the value of K is 

ಷಥಳಹಿಂತ್ರ ಭಹಡು  ಕ್ಟ್ಹಯಯದ ಿಂದು ಪದಧತ್ತಯನ್ುು 

ಪರಿಖಣಿಸಿದಹಖ G(S) =   ಇದರ 

ಡಹೂಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ುಹತ್ು  0.5 ಆದಹಖ ಇದರ  K 

ಹೂಲಯೂು 

 

   (A) 
   

 
   (B) 3   

 

   (C) 
   

 
   (D) 6   

47.  Slump Test is a measure of 

Slump Test ನಿಿಂದ _________ಅನ್ುು ಔಿಂಡು 
ಹಡಿಯಬಸುದು 

 

   (A) Tensile strength  

ಟೆನಿಿಲ್ ಷೆಾಿಂಥ್   

 

   (B) Compressive strength  

ಔಿಂೆರಸಿವ್ ಷೆಾಿಂಥ್   

 

   (C) Impact value  

ಇಿಂಹೂಕ್ಸಿ ಹೂಲುೂ   

 

   (D) Consistency  

ಔನಿಿಷೆಿನಿಿ   

48.  In machine tools, Chatter is due to 

ಮಷ್ಟೋನ್ ಟಯಲ್ ಖಳಲ್ಲಿ ಚಹಟರ್ ಉಿಂಟಹಖು ಕ್ಟ್ಹರಣ 

 

   (A) Free Vibration 

ಫಿರೋ ೆೈಫೆರೋಶನ್   

 

   (B) Random Vibration 

ಯಹಿಂಡಮ್ ೆೈಫೆರೋಶನ್   
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   (C) Forced Vibration 

ಫೋಷಯಡ್ ೆೈಫೆರೋಶನ್   

 

   (D) Self excited Vibration 

ಷೆಲ್್ ಎಕ್ಟ್ೆಿೈಟೆಡ್ ೆೈಫೆರೋಶನ್   

49.  Lateral earth pressure distribution due to soil 

on a retaining wall is 

ತ್ಡೆಗೆಯೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹವಿಯ ಮಣಿಿನ್ ತ್ುಡದ ಆಕ್ಟ್ಹರ  

_______ ಆಗಿರುತ್ುದೆ. 

 

   (A) Rectangular  

ಷಮ ಚ್ತ್ುಶೆಯೆೋನ್   

 

   (B) Triangular  

ತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯೋನಹಕ್ಟ್ಹರ   

 

   (C) Trapezoidal  

ಟಹರೆಝೊಯಡಲ್   

 

   (D) Parabolic  

ಹೂಯಹಫೆಯಲ್ಲಕ್ಸ   

50.  Which of the following is the award 

associated with film Industry ? 

ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಸಿನೆಭಹ ಕ್ಷೆೋತ್ರಕ್ಟ್ೆೆ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸಿರು ಪರವಸಿು 
ಮಹುದು ? 

 

   (A) Sir M. Visvesvaraya award 

ಷರ್. ಎಿಂ. ವಿವೆಿೋವಿರಯೂ ಪರವಸಿು   

 

   (B) B.C. Roy award 

ಬಿ. ಸಿ. ಯಹಯ್ ಪರವಸಿು   

 

   (C) Ekalavya award  

ಎಔಲೂ ಪರವಸಿು   

 

   (D) Dada Saheb Phalke award  

ದಹದಹ ಷಹಸೆೋಬ್ ಪಹಲೆೆ ಪರವಸಿು   

51.  Which one of the following formula indicates 

load factor ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಷಯತ್ರಖಳಲ್ಲಿ  Load Factor ನ್ುು 
ಷಯಚ್ಚಷು ಷಯತ್ರ _______. 

 

   (A) 
   

 

   (B) 
   

 

   (C) 
   

 

   (D) 
   

52.  The correct order of capillary rise in 

increasing order in different types of soil is 

ವಿವಿಧ್ ರಿೋತ್ತಯ ಮಣುಿಖಳಲ್ಲಿ  capillary rise ನ್ 

ಅಿಂವು ಏರಿಕ್ಟ್ೆ ಔರಮದ ಷರಿಮಹದ ವೆರೋಣಿ _______. 

 

   (A) fine sand, clay, silt, colloids  

ಪೆೈನ್ ಷಹೂಿಂಡ್, ಕ್ಟ್ೆಿೋ, ಸಿಲ್ಿ, ಕ್ಟ್ೆಯೋಲಹಯ್ಡ್.   

 

   (B) silt, fine sand, clay, colloids  

ಸಿಲ್ಿ, ಪೆೈನ್ ಷಹೂಿಂಡ್, ಕ್ಟ್ೆಿೋ, ಕ್ಟ್ೆಯೋಲಹಯ್ಡ್.   

 

   (C) fine sand, clay, colloids, silt  

ಪೆೈನ್ ಷಹೂಿಂಡ್, ಕ್ಟ್ೆಿೋ, ಕ್ಟ್ೆಯೋಲಹಯ್ಡ್, ಸಿಲ್ಿ.   

 

   (D) fine sand, silt, clay, colloids  

ಪೆೈನ್ ಷಹೂಿಂಡ್, ಸಿಲ್ಿ, ಕ್ಟ್ೆಿೋ, ಕ್ಟ್ೆಯೋಲಹಯ್ಡ್.   

53.  Which University gave the honorary 

doctorate to Veteran Kannada actor Dr. Raj 

Kumar ? 

ಔನ್ುಡದ ಸೆಷಯಹಿಂತ್ ನ್ಟಯಹದ ಡಹ. ಯಹಜ್ ಔುಭಹರ್ 
ರರಿಗೆ ಗ ರ ಡಹಔಿಯೆೋಟ್ ನಿೋಡಿದ ವಿವಿವಿದಹೂಲಯ 
ಮಹುದು ? 

 

   (A) Bangalore University  

ಫೆಿಂಖಳೄರು ವಿವಿವಿದಹೂಲಯ   

 

   (B) Mysore University  

ಮೆೈಷಯರು ವಿವಿವಿದಹೂಲಯ   

 

   (C) Karnataka University  

ಔನಹಯಟಔ ವಿವಿವಿದಹೂಲಯ   

 

   (D) Mangalore University  

ಮಿಂಖಳೄರು ವಿವಿವಿದಹೂಲಯ   

54.  Who was the man of the match when India 

won the First World Cup in Cricket against 

West Indies in 1983 ? 

1983 ರಲ್ಲಿ ೆಸ್ಿ ಇಿಂಡಿಸ್ ವಿರುದಧ ಬಹರತ್ ಮೊದಲ 
ಕ್ಲರಕ್ಟ್ೆಟ್ ವಿವಿಔಪ್ ಗೆದು ಪೆೈನ್ಲ್ ಪಿಂದೂದಲ್ಲಿ  ಪಿಂದೂ 
ಪುರುಶೆಯೋತ್ುಮ ಪರವಸಿು ಪಡೆದರು ಮಹರು ? 

 
   (A) Kapil Dev  
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ಔಪ್ಪಲ್ ದೆೋವ್   

 

   (B) K. Srikanth 

ಕ್ಟ್ೆ. ಶಿರೋಕ್ಟ್ಹಿಂತ್   

 

   (C) Mohinder Amarnath  

ಮೊಹಿಂದರ್ ಅಮರನಹಥ್   

 

   (D) Sunil Gavaskar  

ಷುನಿೋಲ್ ಗಹಷೆರ್   

55.  Cyclomatic number in software testing refers 

to 

ಷಹಫ್ಿ ೆೋರ್ ಟೆಸಿಿಿಂಗ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಷೆೈಕ್ಟ್ೆಯಿೋಮೆಟ್ಟಕ್ಸ ಷಿಂಖ್ೊ 
ಅಿಂದಯೆ 

 

   (A) number of functions 

ಫಿಂಕ್ಷನ್ ಖಳ ಷಿಂಖ್ೊ   

 

   (B) number of statements 

ಷೆಿೋಟ್ ಮೆಿಂಟ್ ಖಳ ಷಿಂಖ್ೊ   

 

   (C) number of independent paths 

ಷಿತ್ಿಂತ್ರ ಹಥ್ ಖಳ ಷಿಂಖ್ೊ   

 

   (D) number of jobs 

ಕ್ಷುದರ ಕ್ಟ್ೆಲಷಖಳ ಷಿಂಖ್ೊ   

56.  Which material has the highest value of 

Poisson`s ratio ? 

ಅತ್ತ ಸೆಚ್ಚಿನ್ Poissons Ratio ಇರು ಷುು ______. 

 

   (A) Rubber  

ರಬಬರ್   

 

   (B) Wood  

ಮರ   

 

   (C) Copper  

ತ್ಹಮರ   

 

   (D) Steel  

ಉಔುೆ   

57.  Air friction damping should not be used 

where the deflecting torque in the instrument 

is produced due to 

ಡಿೆಿಕ್ಲಿಿಂಗ್ ಟಹಕ್ಸಯ ಉತ್ಾತ್ತುಮಹಖು ಉಪಔರಣದಲ್ಲಿ 
ಗಹಳ ಗಶಯಣೆಯ ಡಹೂಿಂಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ುು 
ಉಪಯೋಗಿಷಫಹರದು, ಕ್ಟ್ಹರಣ 

 

   (A) Magnetic field 

ಕ್ಟ್ಹಿಂತ್ತೋಯ ಕ್ಷೆೋತ್ರ    

 

   (B) Electrostatic field  

ಇಲೆಕ್ಟ್ೆಯಾೋಷಹಿಟ್ಟಕ್ಸಿ ಕ್ಷೆೋತ್ರ   

 

   (C) Thermo–electric emf  

ರ್ಮೊೋಯಎಲೆಕ್ಲಾಕ್ಸ emf   

 

   (D) None of these  

ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುೂ ಅಲ ಿ  

58.  Laplace transform of the signal  

x (t) = t u(t) * cos 2 t u(t) 

will be 

ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಸಿಖುಲ್ ನ್ ಲಹೂೆಿೋಸ್ ರಯಹಿಂತ್ರ 

x (t) = t u(t) * cos 2 t u(t) 

 

   (A) 
   

 

   (B) 
   

 

   (C) 
   

 

   (D) 
   

59.  Who among the following did not participate 

in 1857 India`s First freedom war (Sepoy 

Mutiny) ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಔಿಂಡ ಮಹ ೂಕ್ಲು 1857 ರ ಬಹರತ್ದ ಮೊದಲ 
ಷಹಿತ್ಿಂತ್ರಾ ಷಿಂಗಹರಮ (ಸಿಹಯಿ ದಿಂಗೆ)  ದಲ್ಲಿ 
ಬಹಖಹಸಿರಲ್ಲಲ ಿ? 

 

   (A) Jhansi Rani Lakshmi Bai  

ಝಹನಿಿ ಯಹಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಫಹಯಿ   

 

   (B) Tippu Sultan  

ಟ್ಟಪೂಾ ಷುಲಹುನ್   

 

   (C) Tatya Tope  

ತ್ಹತ್ೂ ಟೆಯೋೆ   

 

   (D) Kanwar Singh  

ಔನ್ಿರ್ ಸಿಿಂಗ್   

60.  Carbon Steel is 

ಕ್ಟ್ಹಬಯನ್ ಸಿಿೋಲ್ ನ್ುು 
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   (A) made by adding carbon in steel  

ಕ್ಟ್ಹಬಯನ್ ನ್ುು ಸಿಿೋಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಷೆೋರಿಸಿ 
ಭಹಡಲಹಖುತ್ುದೆ   

 

   (B) refined from cast iron  

ಕ್ಟ್ಹೂಸ್ಿ ಐರನ್ ನಿಿಂದ ಷಿಂಷೆರಿಷುುದು   

 

   (C) alloy of carbon and iron with varying 

quantities of Phosphorus and Sulphur. 

ವಿವಿಧ್ ಪರಭಹಣದ ರಿಂಜಔ ಮತ್ುು ಖಿಂಧ್ಔ ಇರು 
ಕ್ಟ್ಹಬಯನ್ ಮತ್ುು ಐರನ್ ನ್ ಮಿವರಲೆಯೋಸ   

 

   (D) extensively used for making cutting tools 

ಔಟ್ಟಿಂಗ್ ಟಯಲ್ಿ ಖಳನ್ುು ಭಹಡಲು ಹೂಪಔಹಗಿ 
ಬಳಷಲಹಖುತ್ುದೆ   

61.  Which of the following need not be a binary 

tree ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹುದು ಫೆೈನಹರಿ ಟ್ಟರೋ ಆಖಲೆೋ 
ಫೆೋಕ್ಟ್ಹಗಿರುುದಿಲಿ ? 

 

   (A) Binary Search Tree 

ಫೆೈನಹರಿ ಷಚ್ಯ ಟ್ಟರೋ   

 

   (B) Heap 

 ಹೋಪ್   

 

   (C) AVL–Tree 

ಎ ವಿ ಎಲ್ – ಟ್ಟರೋ   

 

   (D) B–Tree 

ಬಿ – ಟ್ಟರೋ   

62.  Hormone that helps the body react to danger 

is 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹ ಸಹಮೊೋಯನ್ ಮನ್ುಶೂನ್ನ್ುು 
ಅಹಯದ ಷನಿುೆೋವಕ್ಟ್ೆೆ ಪರತ್ತಕ್ಲರಯಿಷಲು 
ಷಸಔರಿಷುತ್ುದೆ ? 

 
   (A) Prolactin ಪ್ರಲಹೂಕ್ಲಿನ್   

 
   (B) Adrenaline ಆಡಿರನಹಲ್ಲೋನ್   

 
   (C) Insulin ಇನ್ುಿಲ್ಲನ್   

 
   (D) Thyroxin ಥೆೈಯೆಯೋಕ್ಲಿನ್   

63.  The minimum number of temporary variables 

needed to swap the contents of two variables 

is 

ಎರಡು ೆೋರಿಯಬಲ್ ಖಳಲ್ಲಿರು ವಿಶಯಖಳನ್ುು 
ಅದಲು – ಬದಲಹಯಿಷಲು ಫೆೋಕ್ಟ್ಹಗಿರು ತ್ಹತ್ಹೆಲ್ಲಔ 
ೆೋರಿಯಬಲ್ ಖಳ ಔನಿಶಠ ಷಿಂಖ್ೊ 

 
   (A) 1   

 
   (B) 2   

 
   (C) 3   

 
   (D) 0   

64.  The transfer function of a linear system is the 

ಲ್ಲೋನಿಯರ್ ಪದಧತ್ತಯಲ್ಲಿ ಷಥಳಹಿಂತ್ರ ಭಹಡು 
ಕ್ಲರಯ್ನಯು 

 

   (A) Ratio of the output Vo(t) and input Vi(t). 

ಓಟ್ ಪುಟ್  Vo(t) ಮತ್ುು ಇನ್ ಪುಟ್  Vi(t) 

ಅನ್ುಹತ್   

 

   (B) Ratio of the derivatives of the output and 

the input. 

ಡೆರಿೆಟ್ಟವ್ ನ್  ಓಟ್ ಪುಟ್  ಮತ್ುು ಇನ್ ಪುಟ್  
ಅನ್ುಹತ್   

 

   (C) Ratio of the Laplace transform of the output 

and that of the input with all initial 

conditions zero. 

ಲೆಪಲಹಸ್ ಟಹರನ್ಿ ಪಹಮ್ಯ ಓಟ್ ಪುಟ್ ಮತ್ುು 
ಇನ್ ಪುಟ್ ಅನ್ುಹತ್ ಜೆಯತ್ೆಗೆ ಎಲಹಿ ಹರರಿಂಭಿಔ 
ವರತ್ುುಖಳು ವೃನ್ೂ   

 

   (D) None of these 

ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುೂ ಅಲ ಿ  

65.  For a fault at the terminals of a Synchronous 

Generator, the fault current is maximum for a 

ಸಿಿಂಕ್ಟ್ೆಯರೋನ್ಸ್ ಜನ್ಯೆೋಟರ್  ನ್ ಟಮಿಯನ್ಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ 
ದೆಯೋಶಹದಹಖ ಸೆಚ್ುಿ ದೆಯೋಶದ ವಿದುೂತ್ ಔಯೆಿಂಟ್ 
ಇರುುದು 

 

   (A) Three phase fault  

ಮಯರು ಪೆೋಜ್ ದೆಯೋಶ   

 

   (B) Three phase to ground fault  

ಮಯರು ಪೆೋಜ್ ನಿಿಂದ ಗ ರಿಂಡ್ ದೆಯೋಶ   

 

   (C) Line to ground fault  

ವಿದುೂತ್ ತ್ಿಂತ್ತ ಭಹಖಯದಿಿಂದ ಗ ರಿಂಡ್ ದೆಯೋಶ   
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   (D) Line to line fault  

ವಿದುೂತ್ ತ್ಿಂತ್ತ ಭಹಖಯದಿಿಂದ ಇತ್ಯೆ ತ್ಿಂತ್ತ 
ಭಹಖಯದ ದೆಯೋಶ   

66.  If a spring is cut down into two springs the 

stiffness of cut spring will be 

ಿಂದು ಸಿರಿಂಗ್  ನ್ುು ಎರಡು ಸಿರಿಂಗ್  ಖಳಹಗಿ 
ಔತ್ುರಿಸಿದಹಖ ಔತ್ುರಿಷಲಹದ ಸಿರಿಂಗ್  ನ್ ಸಿಿಫ್ ನೆಸ್  
ಏನಹಖುತ್ುದೆ ? 

 

   (A) half  

ಅಧ್ಯ   

 

   (B) same  

ಅದೆೋ (ಿಂದೆೋ ಷಮ)   

 

   (C) double  

ದಿಿಖುಣ   

 

   (D) unpredictable  

ಊಹಷಲಹಖುುದಿಲ ಿ  

67.  Hermatically sealed unit implies 

ಸಮೆಯಟ್ಟಔಲ್ಲ ಸಿೋಲ್ಡ ಯುನಿಟ್ ಏನ್ನ್ುು ಷಯಚ್ಚಷುತ್ುದೆ ? 

 

   (A) Compressor is sealed 

ಔಿಂೆರಷರ್ ನ್ುು ಸಿೋಲ್ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ   

 

   (B) Compressor motor is sealed 

ಔಿಂೆರಷರ್ ಮೊೋಟರನ್ುು ಸಿೋಲ್ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ   

 

   (C) Compressor and motor are sealed 

ಔಿಂೆರಷರ್ ಮತ್ುು ಮೊೋಟರ್ ಖಳೆರಡನ್ುು ಸಿೋಲ್ 
ಭಹಡಲಹಗಿದೆ   

 

   (D) Complete refrigeration unit is sealed 

ಯೆೋಫಿರಜೆಯೆೋಶನ್ ಯುನಿಟನ್ುು ಪೂತ್ತಯಮಹಗಿ ಸಿೋಲ್ 
ಭಹಡಲಹಗಿದೆ   

68.  Which of the following UNIX tools receives 

input only from the standard input ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹ ಯುನಿಕ್ಸಿ ಟಯಲ್ ಖಳು ಇನ್ ಪುಟ್ 
ನ್ುು ಭಹತ್ರ ನಿದಿಯಶಿ ಇನ್ ಪುಟ್ ನಿಿಂದ 
ತ್ೆಗೆದುಕ್ಟ್ೆಯಳುಳತ್ುೆ ? 

 
   (A) awk.   

 
   (B) grep.   

 
   (C) sed.   

 
   (D) tr.   

69.  A two stage amplifier with negative feedback 

has on overshoot when damping factor "K" is 

ಎರಡು ಸಿಂತ್ದ ನೆಖಟ್ಟವ್ ಫಿೋಡ್ ಫಹೂಕ್ಸ ಸೆಯಿಂದಿರು 
ಆಿಂಪ್ಪಿಪೆೈರ್ ಮಹ ಡಹೂಿಂಪ್ಪಿಂಗ್ ಭ ಲೂ  "K" ಗೆ 
ಖುರಿಮಿೋರಿ ಸೆಯೋಖುತ್ುದೆ 

 

   (A) less than unity 

ಿಂದಕ್ಲೆಿಂತ್ ಔಡಿಮೆ   

 

   (B) greater than unity 

ಿಂದಕ್ಲೆಿಂತ್ ಸೆಚ್ುಿ   

 

   (C) Zero 

 ವೃನ್ೂ   

 

   (D) Negative 

ವೃನ್ೂಕ್ಲೆಿಂತ್ ಔಡಿಮೆ (ನ್ಕ್ಟ್ಹಯಹತ್ಾಔ)   

70.  Which of the following sections performs 

better on the ductility criterion ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್  section ಖಳಲ್ಲಿ ಮಹ  section 

"ductility criterion" ನ್ುು ಉತ್ುಮಹಗಿ 
ನಿಯಹಷುತ್ುದೆ ? 

 

   (A) Balanced section  

ಫಹೂಲೆನ್ಿಡ್ ಷೆಕ್ಷನ್   

 

   (B) Over–reinforced section  

ಒರ್ – ರಿಇನ್ ಫೋಷಯಡ್ ಷೆಕ್ಷನ್   

 

   (C) Under–reinforced section  

ಅಿಂಡರ್ - ರಿಇನ್ ಫೋಷಯಡ್ ಷೆಕ್ಷನ್   

 

   (D) Non–prismatic section  

ನಹನ್ – ಪ್ಪರಸ್ ಭಹೂಟ್ಟಕ್ಸ ಷೆಕ್ಷನ್   

71.  The early effect in a Bipolar junction 

transistor is caused by 

ಫೆೈಪ್ೋಲಹರ್ ಜಿಂಕ್ಷನ್  ಟಹರನಿಿಷಿರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಷ್ಪರ 
ಪರಿಣಹಮ ಉಿಂಟಹಖಲು ಕ್ಟ್ಹರಣ 

 

   (A) Fast turn – ON 

ೆೋಖಹಗಿ ಚಹಲ್ಲು ಭಹಡುುದರಿಿಂದ   

 

   (B) Fast turn – OFF 

ೆೋಖಹಗಿ ಆಫ್ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ   

 
   (C) Large Collector – Base reverse bias 
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ಸೆಚ್ುಿ ಔಲೆಔಿರ್ – ಫೆೋಸ್ ರಿಹಸ್ಯ ಫೆೈಮಹಸ್   

 

   (D) Large emitter forward bias 

ಸೆಚ್ುಿ ಎಮಿಟರ್ ಪಹರಡ್ಯ ಫೆೈಮಹಸ್   

72.  Band refers to 

ಫಹೂಿಂಡ್ ಎಿಂದಯೆ 

 

   (A) the number of bits transmitted per unit 

time. 

ಿಂದು ಯಯನಿಟ್ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ರಹನಿಸಿದ ಬಿಟ್ 
ಖಳ ಷಿಂಖ್ೊ   

 

   (B) the number of bytes transmitted per unit 

time. 

ಿಂದು ಯಯನಿಟ್ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ರಹನಿಸಿದ ಫೆೈಟ್ 
ಖಳ ಷಿಂಖ್ೊ   

 

   (C) the rate at which the signal changes. 

ಸಿಖುಲ್ ಬದಲಹಖು ದರ   

 

   (D) Bandwidth in terms of bytes. 

ಫೆೈಟ್ ಖಳಲ್ಲಿ ಸೆೋಳಬಸುದಹದ ಫಹೂಿಂಡ್ ವಿಡ್ು   

73.  How many gold medals are won by Indian 

Mens Hockey team in Olympics so far ? 

ಬಹರತ್ದ ಪುರುಶರ ಸಹಕ್ಲ ತ್ಿಂಡ ಇಲ್ಲಿಯಯೆಗೆ 
ಲ್ಲಿಂಪ್ಪಕ್ಸಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಎಶುಿ ಚ್ಚನ್ುದ ಪದಔ ಗೆದಿುದೆ ? 

 
   (A) 8   

 
   (B) 4   

 
   (C) 10   

 
   (D) 12   

74.  Who among the following leader is known as 

" Kannada Kula Purohita" ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್  ಮಹರನ್ುು " ಔನ್ುಡ ಔುಲ ಪುಯೆಯೋಹತ್ " 

ಎಿಂದು ಗ ರದಿಿಂದ ಔಯೆಯುತ್ಹುಯೆ ? 

 

   (A) Nittoor Srinivasa Rao  

ನಿಟಯಿರು ಶಿರೋನಿಹಷಯಹವ್   

 

   (B) Alur Venkata Raya  

ಆಲಯರು ೆಿಂಔಟಯಹಯ   

 

   (C) T.S. Venkannaiah  

ಟ್ಟ. ಎಸ್. ೆಿಂಔಣಿಯೂ   

 

   (D) K.V. Puttappa  

ಕ್ಟ್ೆ. ವಿ. ಪುಟಿಪಾ   

75.  Gear box in automobiles is placed between 

ಹಸನ್ಖಳಲ್ಲಿ ಗೆೋರ್ ಫಹಕ್ಸಿ ನ್ುು ಇುಖಳ ಮಧ್ೂದಲ್ಲಿ 
ಇರಿಷಲಹಗಿದೆ 

 

   (A) Clutch and differential  

ಔಿಚ್ ಮತ್ುು ಡಿಪೆಯೆನಿಿಯಲ್   

 

   (B) Steering and engine  

ಸಿಿೋರಿಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಇಿಂಜಿನ್   

 

   (C) Engine and clutch  

ಇಿಂಜಿನ್ ಮತ್ುು ಔಿಚ್   

 

   (D) Differential and Hooke`s joint 

ಡಿಪೆಯೆನಿಿಯಲ್ ಮತ್ುು ಸುಕ್ಸಿ ಜಹಯಿಿಂಟ್   

76.  The unit of heat is 

ವಹಕ ದ ಯುನಿಟ್ ಏನ್ು ? 

 

   (A) Kelvin 

 ಕ್ಟ್ೆಲ್ಲಿನ್   

 

   (B) Celsius 

 ಷೆಲ್ಲಿಯಸ್   

 

   (C) Watt 

 ಹೂಟ್   

 

   (D) Joule 

 ಜ ಲ್   

77.  World`s first History book "Historia" was 

written by 

ವಿವಿದ ಮೊದಲ ಚ್ರಿತ್ೆರ  (ಇತ್ತಸಹಷ) ಪುಷುಔ     " 

ಹಷೆಯಿೋರಿಮಹ" ನ್ುು ಬಯೆದರು 

 

   (A) Herodotus  

ಹೋಯೆಯಡಹಟಸ್   

 

   (B) Archimedes  

ಆಕ್ಲಯಮಿಡಿೋಸ್   

 

   (C) Socrates  

ಷಹಕ್ಟ್ೆರಟ್ಟೋಸ್   

 

   (D) Charles Darwin  

ಚಹಲ್ಿಯ ಡಹವಿಯನ್   

78.  Who is the author of "Malgudi Days" ? 

"ಭಹಲುುಡಿ ಡೆೋಸ್ " ಎಿಂಬ ಔೃತ್ತಯ ಲೆೋಕಔರು ಮಹರು  
? 



 

                                                                                                                     MASTER  
 
 

15 

 

   (A) R.K. Lakshman 

ಆರ್. ಕ್ಟ್ೆ. ಲಕ್ಷಮಣ್   

 

   (B) Shankar Nag  

ವಿಂಔರನಹಗ್   

 

   (C) R.K. Narayan 

ಆರ್. ಕ್ಟ್ೆ. ನಹಯಹಯಣ್   

 

   (D) Chetan Bhagath  

ಚೆೋತ್ನ್ ಭಖತ್   

79.  Which of the following tests must be 

performed on a transformer to determine its 

leakage reactance ? 

ವಿದುೂತ್ ಪರಿತ್ಯಔದ ಲ್ಲಕ್ಟ್ೆೋಜ್ ರಿಆಕ್ಟ್ೆಿನ್ಿ ಔಿಂಡು 
ಹಡಿಯಲು ಕ್ಟ್ೆಳಗೆ ತ್ತಳಸಿರು ಮಹ ಪರಿೋಕ್ಷೆಖಳನ್ುು 
ಭಹಡಫೆೋಔು ? 

 

   (A) SC test only 

SC ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಭಹತ್ರ   

 

   (B) OC test only 

OC ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಭಹತ್ರ   

 

   (C) Both OC & SC tests 

OC ಮತ್ುು SC ಪರಿೋಕ್ಷೆಖಳು   

 

   (D) Test by an impedance bridge 

ಇಿಂಪ್ಪಡೆನ್ಿ ಬಿರಜ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆ   

80.  Which of the following is not a computer 

programming language ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹುದು ಖಣಔಯಿಂತ್ರದ ಪ್ರೋಗಹರಿಂ 
ಬಹಶೆಮಹಗಿ ಬಳಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿರುುದಿಲ ಿ? 

 

   (A) C++ 

ಸಿ ++   

 

   (B) COBOL 

ಕ್ಟ್ೆಯೋಫಹಲ್   

 

   (C) JAVA 

ಜಹಹ   

 

   (D) MS–EXCEL 

ಎಿಂಎಸ್– ಎಕ್ಟ್ೆಿಲ್   

81.  The spectral density of white noise is 

White noise ನ್ spectral density ಮಹಹಖಲು 

 

   (A) Exponential 

Exponential ಆಗಿರುತ್ುದೆ   

 

   (B) Uniform 

Uniform ಆಗಿರುತ್ುದೆ   

 

   (C) Poisson 

Poisson ಆಗಿರುತ್ುದೆ   

 

   (D) Gaussian 

Gaussian ಆಗಿರುತ್ುದೆ   

82.  At approximately what height above the Earth 

does the Geostationary orbit is located ? 

ಜಿಯೋ ಷೆಿೋಶನ್ರಿ ಔಕ್ಷೆ ಭಯಮಿಯಿಿಂದ ಷರಿ ಷುಭಹರು 
ಎಶುಿ ಎತ್ುರದಲ್ಲಿದೆ ? 

 

   (A) 80,000 km 

80,000 ಕ್ಲಮಿೋ   

 

   (B) 16,000 km 

16,000 ಕ್ಲಮಿೋ   

 

   (C) 36,000 km 

36,000 ಕ್ಲಮಿೋ   

 

   (D) 48,000 km 

48,000 ಕ್ಲಮಿೋ   

83.  Which of the following sorting algorithm has 

the worst case time complexity of n*log(n) ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹ ವಿಿಂಖಡಿಷು ಔರಮದ ಅಲಹುರಿಧ್ಮ್ 
ನ್ ನಿಔೃಶಿ ಷಮಯ ಷಿಂಕ್ಲೋಣಯತ್ೆಯು  n*log(n) 

ಆಗಿರುತ್ುದೆ ? 

 

   (A) Bubble sort  

ಬಬಲ್ ಷಹಟ್ಯ   

 

   (B) Quick sort  

ಕ್ಲಿಕ್ಸ ಷಹಟ್ಯ   

 

   (C) Insertion sort  

ಇನ್ಿರ್ ಶನ್ ಷಹಟ್ಯ   

 

   (D) Selection sort  

ಷೆಲೆಕ್ಷನ್ ಷಹಟ್ಯ   

84.  Which of the following are typical 

characteristics of a RISC Machine ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹುದು RISC ಯಿಂತ್ರದ ಆದವಯಭಯತ್ 
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ೆೈಶಿಶಿತ್ೆಖಳಹಗಿರುತ್ುೆ ? 

 

   (A) Instruction taking multiple cycles 

ಿಂದಕ್ಲೆಿಂತ್ ಸೆಚ್ುಿ ಆತ್ಯಕ್ಟ್ಹಲಖಳನ್ುು 
ತ್ೆಗೆದುಕ್ಟ್ೆಯಳುಳ ಆದೆೋವಖಳು   

 

   (B) Non–pipelined 

ನಹನ್ – ೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ಡ   

 

   (C) Instruction interrupted by microprograms 

ಮೆೈಕ್ಟ್ೆಯರೋ ಪ್ರಗಹರಮ್ ಖಳಿಂದ ತ್ಡೆಯಲಾಟಿ 
ಆದೆೋವಖಳು   

 

   (D) Multiple register sets 

ಬಸು ರಿಜಿಷಿರ್ ಖುಿಂಪು   

85.  Which semiconductor power device out of the 

following is not a current triggered device ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಔಿಂಡ ಷೆಮಿಔಿಂಡಔಿರ್ ಡಿೆೈಸ್ ಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ಔಯೆಿಂಟ್ ನಿಿಂದ 
ಕ್ಲರಮಹಶಿೋಲಗೆಯಳಷಲಹಖುುದಿಲ ಿ? 

 

   (A) Thyristor  

ಥೆೈರಿಷಿರ್   

 

   (B) G.T.O. 

ಜಿ.ಟ್ಟ.ಒ.    

 

   (C) TRIAC 

ಟೆೈಮಹಕ್ಸ    

 

   (D) MOSFET  

ಭಹಸ್ ಪೆಟ್ 

   

86.  Indias indigenous light combat aircraft 

designed by HAL is named as 

ಬಹರತ್ತೋಯ ೆೈಭಹನಿಔ ಷಿಂಷೆಥ  (HAL) 

ತ್ಮಹರಿಸಿರು ಮಸತ್ಹಿಕ್ಟ್ಹಿಂಕ್ಷೆಯ ಸಖುರ ಯುದಧ 
ವಿಭಹನ್ದ ಸೆಷಯೆೋನ್ು ? 

 

   (A) LCA – HAL – 1  

ಎಲ್. ಸಿ. ಎ. – ಸೆಚ್ಎಎಲ್ – 1   

 

   (B) Virat – 1  

ವಿಯಹಟ್ – 1   

 

   (C) Tejas  

ತ್ೆೋಜಸ್   

 

   (D) Vayuputra  

ಹಯುಪುತ್ರ   
87.  Who is the present Vice–President of India ? 

ಬಹರತ್ದ ಪರಷಔು ಉಪಯಹಶಾಪತ್ತ ಮಹರು ? 

 

   (A) Pratibha Patil 

ಪರತ್ತಬಹ ಹಟ್ಟೋಲ್   

 

   (B) Hamid Ansari 

ಸಮಿೋದ್ ಅನಹಿರಿ   

 

   (C) Ramesh Jairam 

ರಮೆೋಶ್ ಜೆೈಯಹಮ್   

 

   (D) Kalyan Singh 

ಔಲಹೂಣ್ ಸಿಿಂಗ್   

88.  Two 2 H inductance coils are connected in 

series and are also magnetically coupled to 

each other, if co–efficient of coupling is 0.1, 

then total inductance of the combination can 

be 

ಎರಡು 2 H ಇಿಂಡೆಕ್ಟ್ೆಿನ್ಿ ಷುರುಳಯನ್ುು ಸಿರಿೋಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ 
ಜೆಯೋಡಿಸಿ ಮತ್ುು ಭಹೂಗೆುಟ್ಟಔಲ್ಲ ಜೆಯೋಡಿಸಿದಹಖ ಅದರ 
ಖುಣಔದ ಷಿಂಯೋಜಔು  0.1 ಆದಯೆ ಟುಿ 
ಷಿಂಯೋಜನೆಯ ಇಿಂಡೆಕ್ಟ್ೆಿನ್ಿ 

 
   (A) 0.4 H   

 
   (B) 3.2 H   

 
   (C) 4 H   

 
   (D) 3.6 H   

89.  An attribute of one table matching the 

primary key of another table is called as 

ಿಂದು ಪಟ್ಟಿಯ ಲಕ್ಷಣು ಇನೆಯುಿಂದು ಪಟ್ಟಿಯ ೆೈಮರಿ 
ಕ್ಲೋಯನ್ುು ಸೆಯೋಲುತ್ುದೆಯೋ ಅದು 

 

   (A) Foreign key 

ಪಹರಿನ್ ಕ್ಲೋ   

 

   (B) Secondary key 

ಷೆಕ್ಟ್ೆಿಂಡರಿ ಕ್ಲೋ   

 

   (C) Candidate key 

ಕ್ಟ್ಹೂಿಂಡಿಡೆೋಟ್ ಕ್ಲೋ   

 

   (D) Composite key 

ಕ್ಟ್ಹಿಂಪ್ೋಸಿಟ್ ಕ್ಲೋ   
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90.  The use of capacitor filter in a rectifier circuit 

gives satisfactory performance only when the 

load 

ಯೆಕ್ಲಿಪೆೈರ್ ಷಔಯೂಯಟ್ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಕ್ಟ್ೆಹಸಿಟ್ಟೋವ್ ಫಿಲಿರ್ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದಹಖ ಷಭಹಧಹನ್ಔರಹದ 
ಕ್ಟ್ಹಯಯನಿಯಸಣೆಯು ಷಹಧ್ೂಹಖುುದು ಲೆಯೋಡಿನ್ಲ್ಲಿ 

 

   (A) Current is high 

ಔಯೆಿಂಟ್ ಜಹಸಿು ಇದಹುಖ   

 

   (B) Current is low 

ಔಯೆಿಂಟ್ ಔಡಿಮೆ ಇದಹುಖ   

 

   (C) Voltage is low 

ವಲೆಿೋಜ್ ಔಮಿಾ ಇದಹುಖ   

 

   (D) Voltage is high 

ವೋಲೆಿೋಜ್ ಜಹಸಿು ಇದಹುಖ   

91.  Static indeterminacy of a two hinged arch is 

ಎರಡು ಕ್ಲೋಲುಖಳುಳಳ ಔಭಹನಿನ್  Static 

indeterminacy _________ಆಗಿರುತ್ುದೆ 

 

   (A) Zero  

ವೃನ್ೂ   

 

   (B) One  

ಿಂದು   

 

   (C) Three  

ಮಯರು   

 

   (D) Two  

ಎರಡು   
92.  The X : R ratio of 220 kV line has compared 

to 400 kV line , then 400 kV line is 

X : R ಅನ್ುಹತ್ದ 220 kV ಭಹಖಯನ್ುು 400 kV 

ಭಹಖಯದ ಜೆಯತ್ೆ ತ್ುಲನೆ ಭಹಡಿದಹಖ 400 kV 
ಭಹಖಯು 

 

   (A) Greater  

ಸೆಚ್ುಿ   

 

   (B) Smaller  

ಔಡಿಮೆ   

 

   (C) Equal  

ಷಭಹನ್   

 

   (D) it could be anything  

ಎನಹದರಯ ಆಗಿರಬಸುದು   
93.  In a common emitter amplifier, the 

unbypassed emitter resistance provides 

Common emitter amplifier ನ್ಲ್ಲ ಿ unbypassed 

emitter resistance ಏನ್ನ್ುು ದಗಿಷುತ್ುದೆ ? 

 

   (A) Voltage–shunt feedback  

ವೋಲೆಿೋಜ್ – ವನ್ಿ ಫಿೋಡ್ ಫಹೂಕ್ಸ.   

 

   (B) Current–series feedback  

ಔಯೆಿಂಟ್ – ಸಿೋರಿಸ್ ಫಿೋಡ್ ಫಹೂಕ್ಸ.   

 

   (C) Negative–voltage feedback  

ನೆಖಟ್ಟವ್ – ವೋಲೆಿೋಜ್ ಫಿೋಡ್ ಫಹೂಕ್ಸ.   

 

   (D) Positive – current feedback  

ಹಸಿಟ್ಟವ್ – ಔಯೆಿಂಟ್ ಫಿೋಡ್ ಫಹೂಕ್ಸ.   
94.  Which BJP MP has been elected to Rajya 

Sabha recently from Karnataka Assembly ? 

ಇತ್ತುೋಚೆಗೆ ಔನಹಯಟಔ ಯಹಜೂದಿಿಂದ ಯಹಜೂ ಷಬೆಗೆ 
ಆಯ್ನೆಮಹದ ಬಿಜೆಪ್ಪಯ ಎಿಂಪ್ಪ ಮಹರು ? 

 

   (A) B.S. Yedeyurappa 

ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯಯರಪಾ   

 

   (B) Nirmala Sitharaman  

ನಿಮಯಲಹ ಸಿೋತ್ಹಯಹಿಂ   

 

   (C) Uma Bharathi  

ಉಭಹ ಬಹರತ್ತ   

 

   (D) Smrithi Irani  

ಷೃತ್ತ ಇಯಹನಿ   

95.  Which of the two diseases have been reported 

to be the cause for highest number of global 

death of children in India ? 

ಬಹರತ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಚ್ಚಿನ್ ಷಿಂಖ್ೊಯಲ್ಲಿ ಮಔೆಳ ಷಹವಿಗೆ 
ಕ್ಟ್ಹರಣಹಗಿರು ಎರಡು ಖ್ಹಯಿಲೆಖಳು ಮಹುು ? 

 

   (A) Pneumonia, Diarrhoea 

ನ್ಯೂಮೊೋನಿಮಹ, ಡೆೈಯ್ನೋರಿಮಹ   

 

   (B) Measles, Chicken Pox 

ಮಿೋಷಲ್ಿ, ಚ್ಚಔನ್ ಪಹಕ್ಸಿ   

 

   (C) Rubela, Whooping Cough 

ರಯಫೆೋಲಹ, ೂಪ್ಪಿಂಗ್  ಕ್ಟ್ೆಮುಾ   
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   (D) Measles, Rubela 

ಮಿೋಷಲ್ಿ, ರಯಫೆೋಲಹ   

96.  For a constant value of coefficient of lateral 

friction, the value of required super elevation 

increases with 

ನಿಖದಿತ್ ಖುಣಔ ಹವಿಯ ಗಶಯಣೆ ಇರುಹಖ  Super 

Elevation ನ್ ಭ ಲೂು _______ ಸೆಚಹಿಖುತ್ುದೆ 

 

   (A) Increase in both speed and radius of curve 

ೆೋಖ ಸಹಖು ತ್ತರುವಿನ್ ತ್ತರಜೂ ಎರಡು 
ಸೆಚಹಿಖುುದರಿಿಂದ   

 

   (B) Decrease in both speed and radius of curve 

ೆೋಖ ಸಹಖು ತ್ತರುವಿನ್ ತ್ತರಜೂ ಎರಡು 
ಔಡಿಮೆಮಹಖುುದರಿಿಂದ   

 

   (C) Increase in speed and decrease in radius of 

curve 

ೆೋಖ ಸೆಚಹಿಗಿ ಸಹಖು ತ್ತರುವಿನ್ ತ್ತರಜೂ 
ಔಡಿಮೆಮಹಖುುದರಿಿಂದ   

 

   (D) Decrease in speed and increase in radius of 

curve 

ೆೋಖ ಔಡಿಮೆಮಹಗಿ ಸಹಖು ತ್ತರುವಿನ್ ತ್ತರಜೂ 
ಸೆಚಹಿಖುುದರಿಿಂದ   

97.  A serial R–L–C circuit has R = 50  , L = 

100   F and C = 1  F. The lower half power 

frequency of the circuit is 

R = 50  , L = 100   F ಮತ್ುು C = 1  F 
ಸೆಯಿಂದಿರು serial R–L–C ಷಔಯೂಯಟ್ ನ್ Lower  

half power  frequency ಎಶುಿ ? 

 
   (A) 30.55 kHz   

 
   (B) 51.92 kHz   

 
   (C) 3.055 kHz   

 
   (D) 1.92 kHz   

98.  End to End connectivity is provided from host 

to host in 

ಸೆಯೋಸ್ಿ – ಟು – ಸೆಯೋಸ್ಿ ನಿಿಂದ ದಗಿಷಲಾಡು 
ಎಿಂಡ್ – ಟು – ಎಿಂಡ್ ಔಯಡಿಷುವಿಕ್ಟ್ೆಯು ಬಳಷುುದು 

 

   (A) Network layer 

ನೆಟ್ ಕ್ಸಯ ಲೆೋಯರ್   

 

   (B) Transport layer 

ಟಹರನ್ಿ ಪ್ೋಟ್ಯ ಲೆೋಯರ್   

 

   (C) Session layer 

ಷೆಶನ್ ಲೆೋಯರ್   

 

   (D) Network and Data link layers 

ನೆಟ್ ಕ್ಸಯ ಸಹಖಯ ಡಹಟಹ ಲ್ಲಿಂಕ್ಸ ಲೆೋಯರ್   

99.  Which of the following is not an assembler 

directive ? 

ಈ ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ ಮಹುದು ಅಷೆಿಂಬಿರ್ ಡೆೈಯೆಕ್ಲಿವ್ ಅಲ ಿ? 

 

   (A) START  

ಷಹಿಟ್ಯ   

 

   (B) LOAD  

ಲೆಯೋಡ್   

 

   (C) BYTE  

ಫೆೈಟ್   

 

   (D) END  

ಎಿಂಡ್   

100.  The diffusion potential across a p–n junction 

p–n ಜಿಂಕ್ಷನ್ ನ್ ಡಿಫ್ಯೂಶನ್ ಪ್ಟೆನಿಿಯಲ್ 

 

   (A) decreases with increasing doping 

concentration. 

ಡೆಯೋಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ಟ್ಹನೆಿಿಂಟೆರೋಶನ್ ಸೆಚ್ಚಿಷುುದರಿಿಂದ 
ಔಡಿಮೆಮಹಖುತ್ುದೆ   

 

   (B) increases with decreasing band gap. 

ಫಹೂಿಂಡ್ ಗಹೂಪ್ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ 
ಸೆಚಹಿಖುತ್ುದೆ   

 

   (C) does not depend on doping concentrations. 

ಡೆಯೋಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ಟ್ಹನೆಿಿಂಟೆರೋಶನ್ ಮೆೋಲೆ 
ಅಲಿಂಬಿತ್ಹಖುುದಿಲ ಿ  

 

   (D) increases with increase in doping 

concentrations. 

ಡೆಯೋಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ಟ್ಹನೆಿಿಂಟೆರೋಶನ್ ಸೆಚ್ಚಿಷುುದರಿಿಂದ 
ಸೆಚಹಿಖುತ್ುದೆ   
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ಸಪರ್ಾಾತಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ  2016 

ದಿನಾಂಕ ವಿಷ್ಯ ಸಮಯ 

18-09-2016 ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (Section Engineer) ಬೆ. 10.00 ರಂದ ಮ. 12.30 ರ ರೆಗೆ 
 

ಗರಷ್ು ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ನು ಅಧಿ ಉತಿರಸಲನ ಇರನ ಗರಷ್ಠ ಅಧಿ 

100 150 ನಿಮಿಷ್ಗಳು 120 ನಿಮಿಷ್ಗಳು 
 

ನಿಮಮ ಕೆೀಂದರ ಸಂಖ್ೆಯಯನನು ಬರೆಯಿರ ಪರಶ್ೆುಪತ್ರರಕೆಯ ವಿರಗಳು 

     ಪರಶ್ೆುಪತ್ರರಕೆಯ ಕರಮ ಸಂಖ್ೆಯ ಮತನಿ ಷ್ಾನ್ ಸಂಖ್ೆಯ 
 

ಮಾಡಿ 

 1. ಅಭೂರ್ಥಯಖಳು ನೆಯಿಂದಣಿ ಷಿಂಖ್ೊಯನ್ುು ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬಯೆದು ಅದಕ್ಟ್ೆೆ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ೃತ್ುಖಳನ್ುು ಷಿಂಪೂಣಯಹಗಿ ತ್ುಿಂಬಿದಿುೋಯೆಿಂದು 
ಖ್ಹತ್ತರಪಡಿಸಿಕ್ಟ್ೆಯಳಳ. 

 2. ಅಭೂರ್ಥಯಖಳು ಕ್ಟ್ೆೋಿಂದರ ಷಿಂಖ್ೊಯನ್ುು ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬಯೆದು ಅದಕ್ಟ್ೆೆ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ೃತ್ುಖಳನ್ುು ಷಿಂಪೂಣಯಹಗಿ ತ್ುಿಂಬಿದಿುೋಯೆಿಂದು 
ಖ್ಹತ್ತರಪಡಿಸಿಕ್ಟ್ೆಯಳಳ. 

 3. ಈ ಪರವೆುಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯನ್ುು ನಿಮಗೆ 2 ನೆೋ ಫೆಲ್ ಅಿಂದಯೆ ಫೆ. 10.15 ಆದ ನ್ಿಂತ್ರ ಕ್ಟ್ೆಯಡಲಹಖುುದು. 
 4. ಪರವೆುಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯ ಔರಮಷಿಂಖ್ೊಯನ್ುು ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬಯೆಯಫೆೋಔು. 
 5. ಪರವೆುಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯ ಶಯನ್ ಷಿಂಖ್ೊನ್ುು ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬಯೆದು ಅದಕ್ಟ್ೆೆ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ೃತ್ುಖಳನ್ುು ಷಿಂಪೂಣಯಹಗಿ ತ್ುಿಂಬಫೆೋಔು.  

 6. ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯ ಕ್ಟ್ೆಳಬಹಖದ ನಿಖದಿತ್ ಜಹಖದಲ್ಲಿ ಷಹ ಭಹಡಫೆೋಔು.  
 7. ಈ ಮೆೋಲ್ಲನ್ ಎರಡನೆೋ ಔರಭಹಿಂಔದ ಔನ್ುಡದ ಹಔೂನ್ುು ಯಥಹತ್ಹುಗಿ ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯ ನಿಖದಿತ್ ಜಹಖದಲ್ಲಿ ಬಯೆಯಫೆೋಔು.  

ಮಾಡಬೆೀಡಿ 

 1. ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮುದಿರತ್ಹಗಿರು ಟೆೈಮಿಿಂಗ್ ಭಹಔಯನ್ುು ತ್ತದುಫಹರದು / ಸಹಳು ಭಹಡಫಹರದು / ಅಳಷಫಹರದು. 
 2. ಮಯರನೆೋ ಫೆಲ್ ಫೆ. 10.30 ಕ್ಟ್ೆೆ ಆಖುತ್ುದೆ. ಅಲಿ್ಲಯಯೆಖಯ, 
  ● ಪರವೆುಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯ ಬಲಬಹಖದಲ್ಲಿರು ಸಿೋಲ್ ಅನ್ುು ತ್ೆಗೆಯಫಹರದು.  

  ● ಪರವೆುಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯ ಳಖಡೆ ಇರು ಪರವೆುಖಳನ್ುು ನೆಯೋಡಲು ಪರಯತ್ತುಷಫಹರದು.  

  ● ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಷಲು ಹರರಿಂಭಿಷಫಹರದು.  

ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳಗೆ ಮನಖ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು 

 1. ಪರವೆುಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿ ಟುಿ 100 ಪರವೆುಖಳದುು, ಪರತ್ತ ಪರವೆುಖಯ 4 ಬಸು ಆಯ್ನೆ ಉತ್ುರಖಳು ಇರುತ್ುೆ. 
 2. ಮಯರನೆೋ ಫೆಲ್ ಅಿಂದಯೆ ಫೆ. 10.30 ರ ನ್ಿಂತ್ರ ಪರವೆುಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯ ಬಲಬಹಖದಲ್ಲಿರು ಸಿೋಲ್ ತ್ೆಗೆದು ಈ ಪರವೆುಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮಹುದೆೋ ಪುಟಖಳು ಮುದಿರತ್ಹಗಿಲಿದೆೋ 

ಇರುುದು ಔಿಂಡು ಬಿಂದಲಿ್ಲ ಅರ್ಹ ಸರಿದು ಸೆಯೋಗಿದುಲಿ್ಲ ಅರ್ಹ ಮಹುದೆೋ ಐಟಿಂಖಳು ಬಿಟುಿಸೆಯೋಗಿದುಲಿ್ಲ ಎಿಂಬುದನ್ುು ಕಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಟ್ೆಯಿಂಡು, ಈ ರಿೋತ್ತ ಆಗಿದುಯೆ 
ಪರವೆುಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯನ್ುು ಬದಲಹಯಿಸಿಕ್ಟ್ೆಯಳುಳುದು ನ್ಿಂತ್ರ ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಷಲು ಹರರಿಂಭಿಷುುದು.  

 3. ಮುಿಂದಿನ್ 120 ನಿಮಿಶಖಳಲ್ಲಿ 
  ● ಪರತ್ತ ಪರವೆುಯನ್ುು ಎಚ್ಿರಿಕ್ಟ್ೆಯಿಿಂದ ಒದಿ.  

  ● ಪರತ್ತ ಪರವೆುಯ ಕ್ಟ್ೆಳಗೆ ಕ್ಟ್ೆಯಟ್ಟಿರು ನಹಲುೆ ಬಸು ಆಯ್ನೆಯ ಉತ್ುರಖಳಲ್ಲಿ ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುರನ್ುು ಆಯ್ನೆ ಭಹಡಿ.  

  ● ಪರವೆುಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿನ್ ಪರವೆುಗೆ ಅನ್ುಖುಣಹಗಿರು ಷರಿ ಉತ್ುರನ್ುು ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆೋ ಔರಮಷಿಂಖ್ೊಯ ಮುಿಂದೆ ನಿೋಡಿರು 
ಷಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ೃತ್ುನ್ುು ನಿೋಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಔಪುಾ ವಹಯಿಯ ಫಹಲ್ ಹಯಿಿಂಟ್ ೆನ್ ನಿಿಂದ ಷಿಂಪೂಣಯ ತ್ುಿಂಬುುದು.   

ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿರು ೃತ್ುಖಳನ್ುು ತ್ುಿಂಬು ಷರಿಮಹದ ವಿಧಹನ್ :    

 4. ಈ ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯನ್ುು ಷಹೆಾನ್ ಭಹಡು ಷಹೆಾನ್ರ್ ಬಸಳ ಷಯಕ್ಷಮಹಗಿದುು ಷಣಿ ಖುರುತ್ನ್ುು ಷಸ ದಹಕಲ್ಲಷುತ್ುದೆ. ಆದುರಿಿಂದ ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. 
ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಷುಹಖ ಎಚ್ಿರಿಕ್ಟ್ೆ ಹಸಿ. 

 5. ಪರವೆುಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯಲ್ಲಿನ್ ಹಿಂದಿನ್ ಪುಟಖಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟ್ೆಯಟ್ಟಿರು ಖ್ಹಲ್ಲ ಜಹಖನ್ುು ರಫ್ ಕ್ಟ್ೆಲಷಕ್ಟ್ೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯನ್ುು ಇದಕ್ಟ್ೆೆ 
ಉಪಯೋಗಿಷಫೆೋಡಿ. 

 6. ಕ್ಟ್ೆಯನೆಯ ಫೆಲ್ ಅಿಂದಯೆ ಮ. 12.30 ಆದ ನ್ಿಂತ್ರ ಉತ್ುರಿಷುುದನ್ುು ನಿಲಿ್ಲಸಿ. ನಿಮಾ ಎಡಗೆೈ ಸೆಫೆಬರಳ ಖುರುತ್ನ್ುು ನಿಖದಿತ್ ಜಹಖದಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಲ.  

 7. ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯನ್ುು ಕ್ಟ್ೆಯಠಡಿ ಮೆೋಲ್ಲಿಚಹರಔರಿಗೆ ಯಥಹಸಿಥತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರಿ.  
 8. ಕ್ಟ್ೆಯಠಡಿ ಮೆೋಲ್ಲಿಚಹರಔರು ಮೆೋಲಹಾಖದ ಸಹಳೆಯನ್ುು ಪರತ್ೊೋಕ್ಲಸಿ (ಕ್ಟ್ೆಇಎ ಪರತ್ತ) ತ್ನ್ು ವದಲಿ್ಲ ಇಟುಿಕ್ಟ್ೆಯಿಂಡು ತ್ಳಬದಿಯ ಯಥಹಪರತ್ತಯನ್ುು (Candidate’s 

Copy) ಅಭೂರ್ಥಯಖಳಗೆ ಷಿಯಿಂ ಭ ಲೂಭಹಪನ್ಕ್ಟ್ಹೆಗಿ ಮನೆಗೆ ಕ್ಟ್ೆಯಿಂಡೆಯಯೂಲು ಕ್ಟ್ೆಯಡುತ್ಹುಯೆ. 
 9. ಉತ್ುರಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯ ನ್ಔಲನ್ುು ಿಂದು ಶಯ ಕ್ಟ್ಹಲ ಷುರಕ್ಷ್ತ್ಹಗಿ ಇಡಿ.  
 10. ಔನ್ುಡ ಆೃತ್ತುಯ ಪರವೆುಖಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಷು ಅಭೂರ್ಥಯಖಳಗೆ ಔನ್ುಡದಲ್ಲಿ ಮುದಿರತ್ಹಗಿರು ಪರವೆುಖಳ ಬಗೆು ಏನಹದರಯ ಷಿಂದೆೋಸವಿದುಲಿ್ಲ ಇಿಂಗಿಿೋಷ್ ಆೃತ್ತುಯ 

ಪರವೆುಪತ್ತರಕ್ಟ್ೆಯನ್ುು ನೆಯೋಡಬಸುದು. 
 


