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(B) It

MASS

numbers/

ಷಾಂಖ್್ಯಖಳನುೆ

(C) Its a symbol used for identification/
ಖುರುತ್ರಷಲು ಬಳಷು ಾಂದು ಚಿನ್ೆ
(D) It identifies messages on a specific topic/
ಾಂದು ನಿರ್ದೇಶಟ ಷಾಂದ್ೀವನುೆ ಖುರುತ್ು ಸಚುುುದು

Pandit Ravi Shankar/ ಪಾಂಡಿತ್ ರವಿವಾಂಔರ್

(B) O.P. Nayyar/ .ಪಿ. ನ್ೈಯರ್
(C)

R.D. Burman/ ಆರ್.ಡಿ. ಬಮೇನ್

(D)

Richard Attenborough/ ರಿಚರ್ಡೇ ಆಟ್ನಬಯ್ ೀ

5. S–M–C–R–E Model of Communication is by :
ಎಸ್–ಎಾಂ–ಸಿ–ಆರ್–ಇ ಷಾಂಸನ ಭಹದರಿ ನಿೀಡಿದರು
:
(A) Everatt M. Rogers and Floyd Shoemaker/
ಎಯ್ಟ್ ಎಾಂ. ಯ್ ೀಜಸ್ೇ ಮತ್ುಿ ಪಹಿಯಿರ್ಡ
ವೃಮೀಔರ್

2. Vox Populi means :
ಹಕ್ಸ್ ಪೊಪಲಿ ಅಾಂದಯ್ :
(A)

about

ಷ ಚಿಷುುದು

1. Music Director of the film Gandhi :
ಗಹಾಂಧೀ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಷಾಂಗೀತ್ ನಿದ್ೀೇವಔ :
(A)

talks

(B) Everatt M. Rogers and Osgood/ ಎಯ್ಟ್ ಎಾಂ.

Type of a Mike/ ಧ್ವನಿಧ್ೇಔ

ಯ್ ೀಜಸ್ೇ ಮತ್ುಿ ಒಷುುರ್ಡ
(C) Everatt M. Rogers and Lasswell/ ಎಯ್ಟ್

(B) Interviewing of People/ ಷಹಭಹನಯ ಯಕ್ತಿಯ

ಎಾಂ. ಯ್ ೀಜಸ್ೇ ಮತ್ುಿ ಲಹಷ್ವಲ್

ಷಾಂದವೇನ
(C)

Voice of the People/ ಜನ ಧ್ವನಿ

(D)

Voice Over/ ಹಿನ್ೆಲ್ ಧ್ವನಿ

(D)

Shanan and Weaver/ ವಹನನ್ ಮತ್ುಿ ವಿೀರ್

6. All India Radio was coined as Akashavani by :
ಆಲ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಯ್ೀಡಿಯೀನುೆ ಆಕಹವಹಣಿ ಎಾಂದು
ಸ್ಷರಿಸಿದರು :

3. Kesari was edited by :
ಕ್ೀಷರಿ ಪತ್ರರಕ್ಯ ಷಾಂಹದಔರು :

(A)

Lionel Fielden/ ಲಿಯೀನಿಲ್ ಫೀಲಡನ್

(B)

M.V. Gopalaswamy/ ಎಾಂ.ವಿ. ಗ್ ೀಹಲಷಹವಮಿ

ಗ್ ೀಕಲ್

(C)

Lynlyth Glown/ ಲಿನಿಿಥ್ ಗ್ ಿೀನ್

(C)

Lala Lajapat Rai/ ಲಹಲಹ ಲಜಪತ್ ಯಹಯ್

(D)

B.V. Keskar/ ಬಿ.ವಿ. ಕ್ಷಕರ್

(D)

Bal Gangadhar Tilak/ ಫಹಲಖಾಂಗಹಧ್ರ ತ್ರಲಕ್ಸ

(A)

Bipin Chandrapal/ ಬಿಪಿನ್ ಚಾಂದರಹಲ್

(B) Gopalakrishna

Gokhale/

ಗ್ ೀಹಲಔೃಶಣ

professional
body
for
7. International
development of Public Relations professionals
ಷಹೇಜನಿಔ ಷಾಂಪಔೇ ೃತ್ರಿಪರತ್ಗ್ ಷಾಂಬಾಂಧಸಿದ

4. On Twitter, Hash Sign(#) means :
ಟ್ವೀಟರ್ ನಲಿಿ ಸಹಯಷ್(#) ಚಿನ್ೆಯ ಅರ್ೇ :
(A)

ಅಾಂತ್ರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಷಾಂಷ್ೆ :

Short form for tweet/ ಟ್ವೀಟ್ ನ ಚಿಔಕ ಆಕಹರ

(A) International Public Relations Council/
ಅಾಂತ್ರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಷಹೇಜನಿಔ ಷಾಂಪಔೇ ಮಾಂಡಳಿ
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(B) International Public Relations Association/
ಅಾಂತ್ರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಷಹೇಜನಿಔ ಷಾಂಪಔೇ ಷಾಂಗ

(D) John Lent/ ಜಹನ್ ಲ್ಾಂಟ್

(C) International Corporate Communication
Association/ ಅಾಂತ್ರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಹಪೊೇಯ್ೀಟ್

11. Factor Analysis means :
ಆಾಂಶಿಔ ವಿವ್ಿೀಶಣ್ ಎಾಂದಯ್ :

ಷಾಂಸನ ಷಾಂಗ
(D) International Public Relations Institute/
ಅಾಂತ್ರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಷಹೇಜನಿಔ ಷಾಂಷ್ೆ

(A) Identification of different clusters for
statistical analysis/ ಷಹಾಂಖ್ಯಯಔ ವಿವ್ಿೀಶಣ್ಗಹಗ
ವಿವಿಧ್ ಪರಖೇಖಳನುೆ ಖುರುತ್ರಷುುದು

8. Vinod Mehta was associated with :
ವಿನ್ ೀದ್ ಮಸಹಿ ಡನಹಟ ಸ್ ಾಂರ್ದರು ಪತ್ರರಕ್ :
Today/
(A) India
ಇಾಂಡಿಮಹ ಟುಡ್ೀ
(C)

(B) Identification of different groups of related
items/ ವಿವಿಧ್ ಖೇಖಳ ಷಾಂಬಾಂಧತ್ ಅಾಂವಖಳನುೆ

(B) Newsweek/
ನ ಯಸಿವೀಕ್ಸ

ಖುರುತ್ರಷುುದು
(C) Identification of different items for
statistical analysis/ ಷಹಾಂಖ್ಯಯಔ ವಿವ್ಿೀಶಣ್ಗಹಗ

Business Standard/ ಬಿಸಿನ್ಸ್ ಷಹಟಯಾಂಡರ್ಡೇ

ವಿವಿಧ್ ಅಾಂವಖಳನುೆ ಖುರುತ್ರಷುುದು

(D) Outlook/ ಓಟುಿಕ್ಸ

(D) Identification of different variable for
statistical analysis/ ಷಹಾಂಖ್ಯಯಔ ವಿವ್ಿೀಶಣ್ಗಹಗ

9. Largest Advertising Agency in India :
ಬಹರತ್ದ ಬೃಸತ್ ಜಹಹಿೀಯಹತ್ು ಷಾಂಷ್ೆ :
(A) Mudra

Communications

Ltd./

ವಿವಿಧ್ ಪರಿತ್ೇಔಖಳನುೆ ಖುರುತ್ರಷುುದು.
ಮುದಹರ

12. Press Information Bureau is a :
್ರಸ್ ಇನಫಮೀೇಶನ್ ಬ ಯಯ್ ೀ ಾಂದು :

ಔಮ ಯನಿಕ್ೀಶನ್್ ಲಿ.
(B) GWT Hindustan Thompson Associates/
ಜಿಡ ಿಯಟ್ ಹಿಾಂದ ಷಹಿನ್ ಥಹಮ್ನ್ ಅಷ್ ೀಸಿಯೀಟ್್

(A) Private Agency which deals with the
media/ ಭಹಧ್ಯಮಖಳನುೆ ನಿೇಹಿಷು ಖ್ಹಷಗ
ಷಾಂಷ್ೆ

(C) Reinfusion – DY&R/ ರಿಇನ್ ಫ್ಯಯಶನ್ –ಡಿ್ೈ
ಆಾಂರ್ಡ ಆರ್

(B) Central Govt. Agency which deals with the
media/ ಭಹಧ್ಯಮಖಳನುೆ ನಿೇಹಿಷು ಕ್ೀಾಂದರ

(D) Ogilvy & Mather Ltd.,/ ಗಲಿವೀ ಆಾಂರ್ಡ

ಷಕಹೇರದ ಷಾಂಷ್ೆ

ಭಹರ್ರ್ ಲಿ.

(C) State Govt. Agency which deals with the
media/ ಭಹಧ್ಯಮಖಳನುೆ ನಿೇಹಿಷು ಯಹಜಯ

10. The Passing of Traditional Society was
authored by :
ದ ಹಸಿಾಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಡಿಷ್ಟ್ನಲ್ ಷ್ ಷ್ೈಟ್ ಔೃತ್ರಯ

ಷಕಹೇರದ ಷಾಂಷ್ೆ
(D) Public and Private Agency which deals
with the media/ ಭಹಧ್ಯಮಖಳನುೆ ನಿೇಹಿಷು

ಔತ್ೃೇ :
(A)

I.L. Janies/ ಐ.ಎಲ್. ಜನಿೆೀಸ್

(B)

Daniel Lerner/ ಡ್ನಿಯಲ್ ಲನೇರ್

ಖ್ಹಷಗ ಮತ್ುಿ ಷಹೇಜನಿಔ ಷಾಂಷ್ೆ
13. International Commission for the study of
Communication problems was headed by :
ಷಾಂಸನ ಷಮಷ್ಯಖಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಾಂತ್ರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ

(C) Lloyd Sommerlad/ ಲಹಯ್ಡ ಷ್ ಮಲಹಯೇರ್ಡ
3
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ಆಯೀಖದ ಮುಕಯಷೆರು :

ನಹವಿನಯ ಪರಷರಣ ಭಹದರಿ ನಿೀಡಿದರು :

(A)

Juan Somavia/ ಜಹವನ್ ಷ್ ಭಹವಿಮಹ

(A)

Max Lerner/ ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲನೇರ್

(B)

Richard Cambell/ ರಿಚರ್ಡೇ ಕಹಯಾಂಫ್ಲ್

(B)

Wilbur Schramm/ ವಿಲಬರ್ ವಹರಾಂ

(C) Elie Abel/ ಎಲಿ ಅಫ್ಲ್

(C)

Edwin Newman/ ಎಡಿವನ್ ನ ಯಮನ್

(D)

(D)

Everatt M. Rogers/ ಎಯ್ಟ್ ಎಾಂ. ಯ್ ೀಜಸ್ೇ

Sean Mac Bride/ ಸಿಮಹನ್ ಭಹಯಕ್ಸ ಫ್ೈರ್ಡ

14. Prasar Bharathi came into existence on :
ಪರಷಹರ ಬಹರತ್ರ ಹರರಾಂಭಹದದುು :
(A)
(B)

18. Sarvodaya Model of Development was given
by :
ಷರ್ೀೇದಯ ಅಭಿೃರ್ದು ಭಹದರಿ ನಿೀಡಿದರು :

July 23, 1997/ ಜುಲ್ೈ 23, 1997

(A) M.K. Gandhi/ ಎಾಂ.ಕ್. ಗಹಾಂಧ

November 23, 1990/ ನ್ಾಂಬರ್ 23, 1990

(C)

March 2, 1990/ ಭಹರ್ಚೇ 2, 1990

(D)

November 23, 1997/ ನ್ಾಂಬರ್ 23, 1997

(B) Jayaprakash

(C)

(C) 2005

(D) 2010

Acharya Krupalani/ ಆಚಹಯೇ ಔೃಪಲಹನಿ

(D) Vinoba Bhave/ ವಿನ್ ೀಫಹ ಬಹ್
19. Present Chairman of Press Council of India :
ಬಹರತ್ರೀಯ ಪತ್ರರಕಹ ಮಾಂಡಳಿಯ ಸಹಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :

:
(B) 2001

ಜಯಪರಕಹಶ್

ನಹಯಹಯಣ್

15. Right to Information Act was enacted in India
in the year :
ಬಹರತ್ದಲಿಿ ಭಹಹಿತ್ರ ಸಔುಕ ಕಹಯು ಜಹರಿಗ್ ಬಾಂದ ಶೇ
(A) 2000

Narayan/

(A) Justice C.K. Prasad/ ನಹಯಯಮ ತ್ರೇ ಸಿ.ಕ್.
ಪರಷಹದ್
(B) Justice Markandey Katju/ ನಹಯಯಮ ತ್ರೇ
ಭಹಔೇಾಂಡ್ೀಯ ಔಟುು

16. Television was invented by :
ಟ್ಲಿವಿಶನ್ ಅನುೆ ಔಾಂಡುಹಿಡಿದರು :
(A)

Arthur Berger/ ಆರ್ೇರ್ ಬಜೇರ್

(B)

H.H. Kelly/ ಸ್ರ್ಚ.ಸ್ರ್ಚ. ಕ್ಲಿಿ

(C)
(D)

(C) Justice K.G. Balakrishnan/ ನಹಯಯಮ ತ್ರೇ ಕ್.
ಜಿ. ಫಹಲಔೃಶಣನ್
(D) Justice Althamous Kabir/ ನಹಯಯಮ ತ್ರೇ
ಅಲೆಮಸ್ ಔಬಿೀರ್

Ricard Critch Field/ ರಿಚರ್ಡೇ ಕ್ತರರ್ಚ ಫೀಲ್ಡ

20. Latest Newspaper PageMaker :
ೃತ್ಿ ಪತ್ರರಕ್ಯ ಪುಟವಿನಹಯಷದ ಇತ್ರಿೀಚಿನ ಆವಿಶಹಕರ :

John Logie Baird/ ಜಹನ್ ಲ ಗೀ ಫಹಯರ್ಡೇ

(A) Adobe PageMaker 7.0/ ಆಡ್ ೀಬ್ ್ೀಜ್ೇಔರ್
7.0

17. Diffusion of Innovation Model was given by :
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(B) Adobe

Photoshop

5.0/

ಆಡ್ ೀಬ್

(D) Encoding–Decoding/

ಫೀಟ್ ೀವಹಪ್ 5.0

ಎನ್ ಕೀಡಿಾಂಗ್

ಡಿಕ್ ೀಡಿಾಂಗ್

(C) Adobe Acrobat PageMaker 7.0/ ಆಡ್ ೀಬ್

24. Information Super Highway is related to :
ಇನಹಫಮೀೇಶನ್
ಷ ಪರ್
ಸ್ೈ್ೀ
ಯು

ಆಕ್ ರೀಫಹಯಟ್ ್ೀಜ್ೇಔರ್ 7.0
(D) Adobe Creative suite/ ಆಡ್ ೀಬ್ ಕ್ತರಯೀಟ್ವ್

ಷಾಂಬಾಂಧಸಿರುುದು :

ಷ ಟ್

(A) Internet Telecommunications
ಅಾಂತ್ಜಹೇಲ ದ ರಷಾಂಪಔೇ ಜಹಲ

21. Which was the first Indian English film ?
ಬಹರತ್ದ ಮೊಟಟ ಮೊದಲ ಇಾಂಗಿೀಷ್ ಚಲನಚಿತ್ರ :

(B)

Information Age/ ಭಹಹಿತ್ರ ಯುಖ

Network/

(A)

A Love Story – 1942/ ಎ ಲವ್ ಷ್ ಟೀರಿ – 1942

(C)

Information Society/ ಭಹಹಿತ್ರ ಷಭಹಜ

(B)

Court Dancer/ ಕ್ ಟ್ೇ ಡಹಯನ್ರ್

(D)

Information Explosion/ ಭಹಹಿತ್ರ ಷ್ ಫೀಟ

(C)

Bullet Train/ ಬುಲ್ಟ್ ಟ್ೈನ್

25. The basic idea of Gate keeping was given by :
ಗ್ೀಟ್ ಕ್ತೀಪಿಾಂಗ್ ಮ ಲ ಔಲಪನ್ ನಿೀಡಿದರು

(D) Black/ ಫಹಿಯಕ್ಸ
22. Chipko Movement was launched by :
ಚಿಪೊಕೀ ಚಳುಳಿ ಹರರಾಂಭಿಸಿದರು :

(A)

Robert Schmuhl/ ಯಹಬಟ್ೇ ಶಿಮ ಲ್

(B)

Garber and Doris/ ಗಹಬೇರ್ ಮತ್ುಿ ಡ್ ರಿೀಸ್

(A)

Rajendra Singh/ ಯಹಜ್ೀಾಂದರ ಸಿಾಂಗ್

(C)

Floyd Shoemaker/ ಪಹಿಯಿರ್ಡ ವೃಮೀಔರ್

(B)

Medha Patkar/ ಮೀದಹ ಹಟಕರ್

(D)

C.I. Hovland/ ಸಿ.ಐ. ಸೌಹಿಯಾಂರ್ಡ

(C)

Sundarlal Bahuguna/ ಷುಾಂದರ್ ಲಹಲ್ ಬಸುಖುಣ

26. When a photograph is edited to adjust the
colour balance it is called :
ಛಹಯಚಿತ್ರಕ್ಕ ಣೇ ಷಮತ್ ೀಲನ್ಮಹಖುಾಂತ್

(D) Hemavathi Nandan Bahuguna/ ಸ್ೀಭಹತ್ರ
ನಾಂದನ್ ಬಸುಖುಣ

ಛಹಮಹಚಿತ್ರ ಷಾಂಹರ್ದಷುವಿಕ್ಯನುೆ ಔಯ್ಯು ಬಗ್ :

23. Semantic Noise means :
ಸಿಭಹಯಾಂಟ್ಕ್ಸ ನಹಯ್್ ಅಾಂದಯ್ :
(A)

–

Physical disturbance/ ಬೌತ್ರಔ ಗ್ ಾಂದಲ

(A)

Colour Separation/ ಣೇ ಫ್ೀಪೇಡ್

(B)

Colour Gradation/ ಣೇ ಉನೆತ್ರ

(C)

Colour Correction/ ಣೇ ಷಮತ್ ೀಲನ

(D)

Colour Contrast/ ಣೇ ್ೈರುಧ್ಯ

(B) Non–Physical disturbance/ ಬೌತ್ರಔ ರಹಿತ್
ಗ್ ಾಂದಲ
(C) Process of Communication/ ಾಂದು ಷಾಂಸನ

27. Which of the following folk art is not familiar
in Karnataka ?

ಪರಕ್ತರಯ
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ಔನಹೇಟಔದಲಿಿ ಪರಿಚಿತ್ಲಿದ ಜಹನಪದ ಔಲಹ ಪರಕಹರ

(D) Intensive analysis of fewer cases/ ಕ್ಲು

:
(A) Poojakunitha/
ಪೂಜಹ ಔುಣಿತ್
(C) Gee–Gee pada/
ಗೀ–ಗೀ ಪದ

ಪರಔರಣಖಳ ತ್ರೀರ ವಿವ್ಿೀಶಣ್

(B) Yakshagana/
ಯಕ್ಷಗಹನ
(D) Burakatha/
ಬುಯಹಔಥಹ

31. Cultivation Theory was proposed by :
ಔಲಿಟ್ೀಶನ್ ಸಿದಹಧಾಂತ್ ರ ಪಿಸಿದರು :

28. Space craft that went to Mars :
ಮಾಂಖಳ ಖರಸಕ್ಕ ಸ್ ೀದ ಫಹಸಹಯಕಹವ ನೌಕ್ :
(A)

Mangala Kakshe/ ಮಾಂಖಳ ಔಕ್ಷ್

(B)

Mars–Craft/ ಭಹಸ್ೇ–ಕಹರಫ್ಟ

(C) MOM/
ಎಾಂ..ಎಾಂ

(A)

Wilber Schramm/ ವಿಲಬರ್ ವಹರಮ್

(B)

George Gerbner/ ಜಹರ್ಜೇ ಖಬೇನರ್

(C) Osgood/ ಷುುರ್ಡ
(D)

(D) Mangalayana/
ಮಾಂಖಳಮಹನ

Herald Lasswell/ ಸ್ಯಹಲ್ಡ ಲಹಯಷ್ವಲ್

32. Royal Commission examined the issue of :
ಯಹಯಲ್ ಆಯೀಖು ಪರಷಹಿಪಿಸಿದ ವಿಶಯ :

29. India 2020 : A Vision for the New
Millennium was authored by:
ಬಹರತ್ 2020 ನ ತ್ನ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ್ ೀನ ಔೃತ್ರ
ರಚಿಸಿದರು:
(A) A.P.J. Abdul Kalam and Malhan/ ಎ.ಪಿ.ಜ್.
ಅಬುುಲ್ ಔಲಹಾಂ ಮತ್ುಿ ಮಲಹೆನ್

(A)

Freedom of Press/ ಪತ್ರರಕಹ ಷಹವತ್ಾಂತ್ರಯ

(B)

Right to Information/ ಭಹಹಿತ್ರ ಸಔುಕ

(C)

Right to Communication/ ಷಾಂಸನ ಸಔುಕ

(D) Right to Participation/ ಬಹಖಹಿಷುವಿಕ್ಯ

(B) A.P.J. Abdul Kalam and Bhatia/ ಎ.ಪಿ.ಜ್.

ಸಔುಕ

ಅಬುುಲ್ ಔಲಹಾಂ ಮತ್ುಿ ಫಹಟ್ಮಹ
(C) A.P.J. Abdul Kalam and Rajan/ ಎ.ಪಿ.ಜ್.

33. First Indian language newspaper :
ಬಹರತ್ದ ಮೊದಲ ಬಹಶಹ ಪತ್ರರಕ್ :

ಅಬುುಲ್ ಔಲಹಾಂ ಮತ್ುಿ ಯಹಜನ್

(A)

(D) A.P.J. Abdul Kalam and Nair/ ಎ.ಪಿ.ಜ್.
ಅಬುುಲ್ ಔಲಹಾಂ ಮತ್ುಿ ನಹಯರ್

Rajya Samacharam/ ಯಹಜಯ ಷಭಹಚಹರಾಂ

(B) Tainadu/ ತಹಯಿನಹಡು
(C)

30. Small representation of a larger group is
called :
ಾಂದು ದ್ ಡಡ ಷಮುದಹಯದ ಹರತ್ರನಿಧಔ ಖುಾಂಪನುೆ

Samachar Dharpan/ ಷಭಹಚಹರ ದಪೇಣ್

(D) Harijan/ ಸರಿಜನ್

ಔಯ್ಯು ಸ್ಷರು :
(A) Universe/

ಬೃಸತ್

(B) Census/ ಜನ ಖಣತ್ರ

34. The term Information Society means :
ಭಹಹಿತ್ರ ಷಭಹಜ ಎಾಂದಯ್ :

ವಿವವ

(A)

(C) Sample/ ನಮ ನ್
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ಬಳಕ್

ಯನುೆ ಆಯೀಜಿಷು ದ್ೀವ :
(A) England/ ಇಾಂಗ್ಿೀಾಂರ್ಡ

(B) Extensive use of digital technology oriented
information resources and services/ ಡಿಜಿಟಲ್

(B)

ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಹನ ಕ್ೀಾಂರ್ದರತ್ ಭಹಹಿತ್ರ ಷಾಂಪನ ಮಲ ಮತ್ುಿ
ಷ್ೀ್ಯ ಹಯಪಔ ಬಳಕ್

(C) France/ ಪಹರನ್್

(C) Extensive use of Virtual Resources/
ಚುೇಯಲ್ ಷಾಂಪನ ಮಲಖಳ ಹಯಪಔ ಬಳಕ್
(D) Extensive

use

of

new

media/

ನ

ಮಸತ್ವನುೆ ಎತ್ರಿಹಿಡಿದ ಷಾಂಷ್ೆ :

35. The Ethical aspects of advertising are
examined by :
ಜಹಹಿೀಯಹತ್ರನ ನ್ೈತ್ರಔ ಅಾಂವಖಳನುೆ ಪರಿಶಿೀಲಿಷು

(A) UNICEF/ ಯುನಿಷ್ಫ್
(B)

ಷಾಂಷ್ೆ :
Audit

Bureau/

ಡಿಪಿ

(B) National Broadcast Commission/ ಬಹರತ್ರೀಯ

(D) UNESCO/
ಯುನ್ಷ್ ಕೀ

39. Public Relations is the practice to establish
Two–way flow of mutual understanding
based on truth, knowledge and full
information was defined by :
ಷಹೇಜನಿಔ ಷಾಂಪಔೇು ಷತ್ಯ, ಜ್ಞಹನ ಮತ್ುಿ

ಪರಷಹರ ಆಯೀಖ
(C) Press Commission of India/ ಬಹರತ್ರೀಯ
ಪತ್ರರಕಹ ಆಯೀಖ

ಷಾಂಪೂಣೇ ಭಹಹಿತ್ರ ಆಧಹರದ ಮೀಲ್ ಪರಷಪರ

(D) Advertising Standard Council of India/
ಬಹರತ್ರೀಯ ಜಹಹಿೀಯಹತ್ು ಖುಣಮಟಟ ಮಾಂಡಳಿ

ಅರಿನುೆ

ಷಹೆಪಿಷು

ರ್ದವಪರ್ ಷಾಂಸನ

ಎಾಂದು

ಹಯಖ್ಹಯನಿಸಿದರು :

36. All That Could Have Been is authored by :
ಆಲ್ ದಟ್ ಔುರ್ಡ ಸಹಯವ್ ಬಿೀನ್ ಔೃತ್ರಯ ಔತ್ೃೇ :

(C)

MacBride Commission/ ಭಹಯಕ್ಬರೈರ್ಡ ಔಮಿಶನ್

(C) UNDP/ ಯುಎನ್

ಜಹಹಿೀಯಹತ್ು

ಪರಿವ್ೃೀಧ್ಔ ಷಾಂಷ್ೆ

Johar/
(A) Karan
ಔರಣ್ ಜ್ ೀಸರ್

(D) Belgrade/ ಫ್ಲ್ುರೀರ್ಡ

38. The need for Development News coverage in
the media was emphasized by :
ಭಹಧ್ಯಮಖಳಲಿಿ
ಅಭಿೃರ್ದು
ರರ್ದಗಹರಿಕ್ಯ

ಭಹಧ್ಯಮಖಳ ಹಯಪಔ ಬಳಕ್

(A) Advertising

California/ ಕಹಯಲಿಫೀೇನಿಮಹ

(A) I.V. Lee/ ಐ.ವಿ. ಲಿೀ

Bhatt/
(B) Mahesh
ಮಸ್ೀಶ್ ಭಟ್

Shyam Benegal/ ವಹಯಮ್ ಫ್ನಖಲ್

(D) Sanjay Leela Bhansali/ ಷಾಂಜಯ್ ಲಿೀಲಹ
ಭನಹ್ಲಿ

(B)

Edward Rabinson/ ಎಡವರ್ಡೇ ಯಹಬಿನ್ನ್

(C)

Sam Black/ ಷಹಯಮ್ ಫಹಿಯಕ್ಸ

(D)

Edward L. Burney/ ಎಡವರ್ಡೇ ಎಲ್. ಬನಿೇ

40. DAVP means :
ಡಿ.ಎ.ವಿ.ಪಿ ಎಾಂದಯ್ :

37. The famous International Cannae Film Award
was conducted in :
ಪರಸಿದು ಅಾಂತ್ರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಹಯನ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪರವಸಿಿ

(A) Directorate of Audio–Visual Publicity/
ಡ್ೈಯ್ಕ್ ಟೀಯ್ೀಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯೀ ವಿಶುಯಲ್
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ಪಬಿಿಸಿಟ್

ಡ್ೈಯ್ಕ್ಸಟ ಟು ಸ್ ೀಮ್ ನಿಯಾಂತ್ರರತ್ ಹರಧಕಹರ ಕಹಯು
2003

(B) Directorate of Advertising and Visual
Publicity/ ಡ್ೈಯ್ಕ್ ಟೀಯ್ೀಟ್ ಆಫ್ ಅಡವಟ್ೈೇಸಿಾಂಗ್

43. Editor of The Hindu daily :
ರ್ದ ಹಿಾಂದ ಪತ್ರರಕ್ಯ ಷಾಂಹದಔರು :

ಆಾಂರ್ಡ ವಿಶುಯಲ್ ಪಬಿಿಸಿಟ್
(C) Directorate of Advertising and Visual
ಡ್ೈಯ್ಕ್ ಟೀಯ್ೀಟ್
ಆಫ್
Propaganda/

(A) N. Ram/ ಎನ್. ಯಹಮ್

ಅಡವಟ್ೈೇಸಿಾಂಗ್ ಆಾಂರ್ಡ ವಿಶುಯಲ್ ಹರಪಗಹಾಂಡ

(B)

(D) Directorate of Audio – Visual Programme/
ಡ್ೈಯ್ಕ್ ಟೀಯ್ೀಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯೀ ವಿಶುಯಲ್

A.T. Jayanthi/ ಎ.ಟ್. ಜಯಾಂತ್ರ

(C)

Malini Parthasarathy/ ಭಹಲಿನಿ ಹರ್ೇಷಹರಥಿ

ಪೊರೀಗಹರಮ್

(D) N. Ravi/ ಎನ್. ರವಿ

41. The Global Village concept was given by :
ಜಹಖತ್ರಔ ಸಳಿಿ ಎಾಂಬ ಪರಿಔಲಪನ್ ನಿೀಡಿದರು :
(A)
(B)

44. Bahishkrith Bharat was edited by :
ಬಹಿಶಕರತ್ ಬಹರತ್ ಷಾಂಹರ್ದಸಿದರು :

Wilbur Schramm/ ವಿಲಬರ್ ವಹರಮ್

(A) Kanshiram/ ಕಹನಿಿಯಹಾಂ

Marshal Mac Luhan/ ಭಹಶೇಲ್ ಭಹಯಔುಿಸಹನ್

(C)

Jorgen Oddman/ ಜ್ ೀಖೇನ್ ಆಡಮನ್

(D)

Charles R. Wright/ ಚಹಲ್್ೇ ಆರ್. ಯ್ೈಟ್

(B) Ram Manohar Lohia/ ಯಹಾಂ ಮನ್ ೀಸರ್
ಲ್ ಹಿಮಹ
(C) Gopala Krishna Gokhale/ ಗ್ ೀಹಲ ಔೃಶಣ
ಗ್ ೀಕಲ್
(D)

42. The Cable TV operation is governed by the:
ಕ್ೀಬಲ್ ಟ್.ವಿ. ಕಹಮಹೇಚರಣ್ಗ್ ಷಾಂಬಾಂಧಸಿದ ಕಹಯು:
(A) Telecom Regulatory Authority of India
Act, 2010 /
ಬಹರತ್ರೀಯ ದ ರಷಾಂಪಔೇ ನಿಯಾಂತ್ರರತ್ ಹರಧಕಹರ

Dr. B.R. Ambedkar/ ಡಹ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಾಂಫ್ೀಡಕರ್

45. Famous mobile chatting application whatsapp
bought by :
ಜನಪಿರಯ
ಮೊಫ್ೈಲ್
ಚಹಟ್ಾಂಗ್
ಹಟ್್ಅಪ್

ಕಹಯು 2010

ಅಪಿಿೀಕ್ೀಶನ್ ಅನುೆ ಕ್ ಾಂಡುಕ್ ಾಂಡರು :

(B) Cable Television Network(Regulation)
Amendment Act, 2007 /
ಕ್ೀಬಲ್ ಟ್ಲಿವಿಶನ್ ನ್ಟವಕ್ಸೇ(ಯ್ಖ ಯಲ್ೀಶನ್)

(A) Facebook/
ಪ್ೀಷುಬಕ್ಸ
(C)

ತ್ರದುುಪಡಿ ಕಹಯು 2007

(B) Microsoft/
ಮೈಕ್ ರೀಷಹಫ್ಟ

Oculus V.R./ ಔ ಯಲಸ್ ವಿ.ಆರ್.

(D) Telegram/ ಟ್ಲಿಗಹರಾಂ

(C) Cable Television Network(Regulation) Act,
1995 /
ಕ್ೀಬಲ್ ಟ್ಲಿವಿಶನ್ ನ್ಟವಕ್ಸೇ(ಯ್ಖ ಯಲ್ೀಶನ್)

46. TAM stands for :
ಟಹಮ್ ಅಾಂದಯ್ :

ಕಹಯು 1995
(D) Direct to Home Regulatory Authority Act,
2003 /

(A)
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ಷಾಂಪೂಣೇಹಗ

ಲಭಿಷು ಭಹರುಔಟ್ಟ

ಖರಾಂರ್ಷಹವಮಯ ಕಹಯು ಪರಿಶಿೀಲಿಷು ಷಾಂಷ್ೆ :
ರಿಜಿಷಹರರ್,

Audience
Measurement/
(B) Television
ಟ್ಲಿವಿಶನ್ ವ್ೃೀತ್ೃಖಳ ಭಹಪನ

(A) Registrar

(C) Television Advertising Measurement/
ಟ್ಲಿವಿಶನ್ ಜಹಹಿೀಯಹತ್ುಖಳ ಭಹಪನ

(B) Press Registrar of India/ ಬಹರತ್ರೀಯ ಪತ್ರರಕಹ
ರಿಜಿಷಹರರ್
Magistrate
of
Copyrights/
(C) Judicial
ಜ ಯಡಿಷ್ಟ್ಯಲ್ ಭಹಯಜಿಷ್ರೀಟ್ ಆಫ್ ಕಹಪಿಯ್ೈಟ್
(D) Registrar Board of Copyrights/ ರಿಜಿಷಹರರ್,

47. Reasonable Restrictions are placed :
ಕಹರಣಿೀಭ ತ್ ನಿಬೇಾಂಧ್ಖಳನುೆ ಸ್ೀರು ಕಹರಣ :

ಖರಾಂರ್ಷಹವಮಯ ಮಾಂಡಳಿ

(A) In the interest of Media/ ಭಹಧ್ಯಮದ
ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಾಂದ
the

interest

of

State/

Copyrights/

ಖರಾಂರ್ಷಹವಮಯ ಕಹಯು

Advertising
Marketing/
(D) Television
ಟ್ಲಿವಿಶನ್ ಜಹಹಿೀಯಹತ್ು ಭಹರುಔಟ್ಟ

(B) In

of

50. Navajivan Newspaper was started by :
ನಜಿೀನ ಪತ್ರರಕ್ ಹರರಾಂಭಿಸಿದರು :

ಯಹಜಯದ

(A)

ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಾಂದ
(C) In the interest of Profession/ ೃತ್ರಿಯ

Motilal Nehru/ ಮೊೀತ್ರಲಹಲ್ ನ್ಸರ

(B) Raja Rammohan Roy/ ಯಹಜ ಯಹಮ್ ಮೊೀಸನ್

ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಾಂದ

ಯಹಯ್

(D) In the interest of Ethics/ ನಿೀತ್ರ ಷಾಂಹಿತ್

(C) M.K. Gandhi/ ಎಾಂ.ಕ್. ಗಹಾಂಧೀ

ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಾಂದ

(D)

48. The framework for sustainable development
was given by :
ಷುಸಿೆರ ಅಭಿೃರ್ದುಗ್ ಚೌಔಟುಟ ನಿೀಡಿದರು :

Kalanath Shashtri/ ಔಲಹನಹಥ್ ವಹಸಿರೀ

51. National Emergency is declared in India
according to :
ಬಹರತ್ದಲಿಿ ತ್ುತ್ುೇ ಪರಿಸಿೆತ್ರ ಘ ೀಷ್ಟ್ಷುುದಕ್ಕ ಅನುು

Summit
on
Sustainable
(A) World
Development, 2002/ ಷುಸಿೆರ ಅಭಿೃರ್ದು 2002ರ

ಭಹಡಿಕ್ ಡು ಪರಿಚ್ಛೀದ :

ಜಹಖತ್ರೀಔ ಪಪಾಂದ
(B) United Nations Conference of Trade and
Development, 1977/ ಹಯಹರ ಮತ್ುಿ ಅಭಿೃರ್ದು
1977ರ ಯುಎನ್ ಷಮೇಳನ
Conference
on
the
Human
(C) UN
Environment, 1972/ ಭಹನವಿೀಯ ಪರಿಷರ

360/
(A) Article
ಪರಿಚ್ಛೀದ 360

356/
(B) Article
ಪರಿಚ್ಛೀದ 356

352/
(C) Article
ಪರಿಚ್ಛೀದ 352

370/
(D) Article
ಪರಿಚ್ಛೀದ 370

52. Bachawat Wage Board deals with :
ಇಯ್ ಾಂರ್ದಗ್ ಬಚಹತ್ ್ೀತ್ನ ಮಾಂಡಳಿಯ

1972ರ ಯುಎನ್ ಷಮೇಳನ

ಹಿಹಟು :

(D) United Nations Environment Programme,
2010/ ಯುಎನ್ ಪರಿಷರ ಕಹಯೇಔರಮ 2010

of
unorganized
(A) Employees
ಅಷಾಂಗಟ್ತ್ ಲಯ ಉದ್ ಯೀಗಖಳು
(B) Working

49. Copy Right deals with :
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sector/

ಕಹಯೇನಿರತ್

ಪತ್ರಔತ್ೇರು

(D)

Prasar Bharathi/ ಪರಷಹರ ಬಹರತ್ರ

(C) Employees of Electronic Media/ ವಿದುಯನಹಮನ
ಲಯ ಉದ್ ಯೀಗಖಳು
(D)

56. The largest circulated Indian Newspaper is :
ಬಹರತ್ದ ಅತ್ಯಧಔ ಪರಷಹರುಳಿ ರ್ದನಪತ್ರರಕ್ :

Non–Working Journalist/ ಪತ್ರಕ್ೀತ್ರ ಸಿಬಬಾಂರ್ದ

53. The Committee which recommended for
separation of AIR from Doordarshan :
ಆಕಹವಹಣಿಯಿಾಂದ ದ ರದವೇನನುೆ ಪರತ್ಯೀಕ್ತಷಲು

(A)

Dainik Bhaskar/ ದ್ೈನಿಕ್ಸ ಬಹಷಕರ್

(B)

Times of India/ ಟ್ೈಮ್್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಮಹ

(C) Malayala

ಶಿಪಹರಷು್ ಭಹಡಿದ ಷಮಿತ್ರ :
(A)

ಮನ್ ೀರಭಹ

Chanda Committee/ ಚಾಂದಹ ಷಮಿತ್ರ

(D) The Hindu/ ದ ಹಿಾಂದ

(B) B.G. Varghese Committee/ ಬಿ.ಜಿ. ಗೀೇಸ್

57. The founder of value based Journalism:
ಭೌಲಹಯಧಹರಿತ್ ಪತ್ರರಕ್ ೀದಯಮದ ಪರತ್ರಹದಔರು:

ಷಮಿತ್ರ
(C) K.

Shivaramkaranth

Committee/

ಕ್.

ಶಿಯಹಾಂಕಹರಾಂತ್ ಷಮಿತ್ರ
(D)

ಮಲಮಹಳ

Manorama/

Grover Committee/ ಗ್ ರೀರ್ ಷಮಿತ್ರ

(A)

Joseph Pulitzer/ ಜ್ ೀಷ್ಫ್ ಪುಲಿಟುರ್

(B)

Herald Evans/ ಸ್ಯಹಲ್ಡ ಎಹನ್್

(C) Willam Randolph Hearst/ ವಿಲಿಯಾಂ ಯಹಾಂಡ್ಲ್ಫ
54. First indigenously made 70 mm film in India:
70 ಎಾಂ.ಎಾಂ. ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಹನ ಆಧಹರಿತ್ ಬಹರತ್ದ ಮೊದಲ

ಸಸ್ಟೇ
(D)

ಚಲನಚಿತ್ರ:
(A)

Moghal–a–Azam/ ಮೊಗಲ್ – ಎ – ಅಜ ಮ್

58. Press Trust of India is a :
್ರಸ್ ಟರಸ್ಟ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಾಂದು :

(B) Sholay/ ವ್ೃೀಲ್
(C) Taj Mahal/ ತಹರ್ಜ
ಮಸಲ್

(A) Non profit sharing co–operative of
Newspapers/ ಲಹಭರಹಿತ್ ಪತ್ರರಕ್ಖಳ ಷಸಕಹರಿ

India/
(D) Mother
ಮದರ್ ಇಾಂಡಿಮಹ

ಷಾಂಷ್ೆ
(B) Govt.

55. The Ethics of Television Broadcasting is
provided by :
ಟ್ಲಿವಿಶನ್ ಪರಷಹರ ನಿೀತ್ರ ಷಾಂಹಿತ್ಗ್ ಷಾಂಬಾಂಧಸಿದ

News

Agencies/

ಷಕಹೇರಿ

ಷುರ್ದು

ಷಾಂಷ್ೆಖಳು
(C)

Partnership Agencies/ ಹಲುದಹರಿಕ್ ಷಾಂಷ್ೆಖಳು

(D)

Trusteeship/ ವಿವವಷೆ ಷಾಂಷ್ೆ

ಷಾಂಷ್ೆ :
(A) TRAI/ ಟಹರಯ್

M. K. Gandhi/ ಎಾಂ.ಕ್. ಗಹಾಂಧ

(B) PCI/ ಪಿ.ಸಿ.ಐ

(C) NBA/ ಎನ್.ಬಿ.ಎ

59. Newspapers circulation figures is certified by:
ೃತ್ಿ ಪತ್ರರಕ್ಖಳ ಪರಷಹರ ಷಾಂಖ್್ಯ ದೃಢೀಔರಿಷು ಷಾಂಷ್ೆ
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:
(A) Audit Bureau of Circulation/ ಆಡಿಟ್ ಬ ಯಯ್ ೀ
ಆಫ್ ಷಔ ಯೇಲ್ೀಶನ್
(B) Readership Studies Council of India/
ರಿೀಡಶಿೇಪ್ ಷಟಡಿೀಸ್ ಕೌನಿ್ಲ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಮಹ
(C) Indian

Readership

Survey/

ಇಾಂಡಿಯನ್

Readership

Bureau/

ಇಾಂಡಿಯನ್

ಹತಹೇ ಷಚಿರು
(B)

(B) Kleinjans/
ಕ್ಿೀಯಿಾಂಜನ್್

Jannknowskei/

ಷಮಿತ್ರ
(D)

ನಿಔಲ್ ೀಸ್

(A) The total population is divided into several
groups for selection /
ಟುಟ ಜನಷಾಂಖ್್ಯಯನುೆ ವಿವಿಧ್ ಖುಾಂಪುಖಳಹಗ

61. In camera, Depth of Field is independent of :
ಛಹಯಖರಸಣದಲಿಿ ಕ್ಷ್ೀತ್ರದ ಆಳನುೆ ಷವತ್ಾಂತ್ರಹಗ

ಆಯಕಗ್ ವಿಾಂಖಡಿಷುುದು

ನಿಧ್ೇರಿಷು ಅಾಂವ :

(B) Does not give all the individuals equal
chances of being selected /
ಎಲಹಿ ಷದಷಯರಿಖ ಷಭಹನಹಗ ಆಯಕ ಭಹಡು

(A) Focal length of the lens/ ಮಷ ರದ ನಹಭಿಯ
ಆಳ
Aperture/ ಫ್ಳಔು ನಿೀಡು ದಹವರ

(C)

Camera Position/ ಕಹಯಮಯಹ ಸಿೆತ್ರ

M. B. Singh Committee/ ಎಾಂ.ಬಿ. ಸಿಾಂಗ್ ಷಮಿತ್ರ

64. Probability Sampling ensures :
ಷಾಂಬಹನಿೀಯ ಭಹದರಿಯು ಕಚಿತ್ಪಡಿಷುುದು :

ಜಹನ್ ೆೀಯಿಸಿಕೀ

(B)

P.C. Joshi Committee/ ಪಿ.ಸಿ. ಜ್ ೀಷ್ಟ್ ಷಮಿತ್ರ

(C) Kuldip Nayyar Committee/ ಔುಲಿುೀಪ್ ನಹಯರ್

(C) Tehranian/ ಟ್ಸಯಹನಿಯನ್

ಅಕಹವ ಇಲಿ.
(C) Provide equal chances of being selected to
all the individuals /
ಎಲಹಿ ಷದಷಯರಿಖ ಆಯಕ ಭಹಡು ಷಭಹನ

(D) Shutter Speed/ ಔಹಟದ ್ೀಖ

ಅಕಹವ
(D) Samples are selected according to different
sections /
ವಿವಿಧ್ ಖೇಖಳಿಗ್ ಅನುಷಹರಹಗ ನಮ ನ್ಖಳ

62. Community radio services started in India on:
ಬಹರತ್ದಲಿಿ ಷಮುದಹಯ ಫಹನುಲಿ ಹರರಾಂಭಹದದುು:
(A)

October 9, 2003/ ಅಕ್ ಟೀಬರ್ 9, 2003

(A) Union Minister for Information/ ಕ್ೀಾಂದರ

60. The Pedogogy of the Oppressed was proposed
by :
್ಡಗಹಗ ಆಫ್ ದ ಅ್ರಸ್ಡ ಪರಿಔಲಪನ್ ನಿೀಡಿದರು :

(D) Nicholas

(D)

ಭಹಡಿದ ಷಮಿತ್ರ :

ರಿೀಡಶಿೇಪ್ ಬ ಯಯ್

(A) Freire/ ಪ್ೈರ್

October 8, 1986/ ಅಕ್ ಟೀಬರ್ 8, 1986

63. Division of Samachar News Agency, was
recommended by :
ಷಭಹಚಹರ್ ಷುರ್ದು ಷಾಂಷ್ೆಯ ವಿಭಜನ್ಗ್ ಶಿಪಹರಷು್

ರಿೀಡಶಿೇಪ್ ಷ್ೇ
(D) Indian

(C)

ಆಯಕ

October 30, 1987/ ಅಕ್ ಟೀಬರ್ 30, 1987

(B) October 17, 1984/ ಅಕ್ ಟೀಬರ್ 17, 1984

65. SPSS means :
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ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಎಾಂದಯ್ :
(A) Statistical Package for Social Sciences/
ಷಹಭಹಜಿಔ ವಿಜ್ಞಹನದ ಷಹಾಂಖ್ಯಯಔ ಹಯಕ್ರ್ಜ
(B) Software Package for Social Studies/
ಷಭಹಜ ಅಧ್ಯಯನದ ತ್ಾಂತಹರಾಂವದ ಹಯಕ್ರ್ಜ

Industrial Revolution/ ಕ್ೈಗಹರಿಕಹ ಕಹರಾಂತ್ರ

(D)

Agrarian Revolution/ ಔೃಷ್ಟ್ ಕಹರಾಂತ್ರ

Vikram Sarabhai/ ವಿಔರಮ್ ಷಹಯಹಫಹಯಿ

(B)

A.P.J. Abdul Kalam/ ಎ.ಪಿ.ಜ್. ಅಬುುಲ್ ಔಲಹಾಂ

(A)

Article 51(a)/ ಪರಿಚ್ಛೀದ 51(ಎ)

(B)

Article 19(2)/ ಪರಿಚ್ಛೀದ 19(2)

(C)

Article 52(a)/ ಪರಿಚ್ಛೀದ 52(ಎ)

(D)

Article 51(a)(b)/ ಪರಿಚ್ಛೀದ 51(ಎ)(ಬಿ)

71. I prefer Newspaper without Government
interference. This statement was made by :
ನಹನು ಷಕಹೇರದ ಸಷಿಕ್ಷ್ೀಪವಿಲಿದ ಪತ್ರರಕಹರಾಂಖನುೆ
ಬಯಷುತ್ಿೀನ್ ಎಾಂಬ ಸ್ೀಳಿಕ್ಯನುೆ ನಿೀಡಿದರು :

Kasturi Rangan/ ಔಷ ಿರಿ ರಾಂಖನ್

68. Readers who can recall after seeing an
advertisement is referred as :
ಒದುಖರು ಾಂದು ಜಹಹಿೀಯಹತ್ನುೆ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಾಂತ್ರ
ಅದನುೆ ಷಮರಿಸಿಕ್ ಳುಿುದನುೆ ಔಯ್ಯು ಬಗ್ :
(A) Net recall/ ನ್ಟ್ ರಿಕಹಲ್
(B)

ಲಲಿಿ

ಅಧಕಹರ ನಿೀಡು ಪರಿಚ್ಛೀದ :

(C) U.R. Rao/ ಯು.ಆರ್. ಯಹವ್
(D)

(D) B.S. Lalli/ ಬಿ.ಎಸ್.

70. Article dealing with Expression of Rational
ideas :
್ೈಚಹರಿಔ ವಿಚಹರಧಹಯ್ಖಳನುೆ ಅಭಿಯಕ್ತಿಗ್ ಳಿಷು

67. The founder of Satellite Communication in
India :
ಬಹರತ್ದಲಿಿ ಉಪಖರಸ ಷಾಂಸನ ಪರತ್ೇಔರು :
(A)

A. Suryaprakash/ ಎ. ಷ ಯೇಪರಕಹಶ್

Jaitly/
(C) Arun
ಅರುಣ್ ಜ್ಟ್ಿೀ

Technological Revolution/ ತಹಾಂತ್ರರಔ ಕಹರಾಂತ್ರ

(C)

Recall score/ ರಿಕಹಲ್ ಷ್ ಕೀರ್

(B)

66. The age of material progress was heralded by:
ಬ್ ೀಖ ಷಾಂಷೃತ್ರ ಯುಖು ಆರಾಂಭಹದ ಕಹಲ:

Scientific Revolution/ ್ೈಜ್ಞಹನಿಔ ಕಹರಾಂತ್ರ

(D)

(A) M.V. Kamath/ ಎಾಂ.ವಿ. ಕಹಮತ್

(D) Software Package for Science Studies/
ವಿಜ್ಞಹನ ಅಧ್ಯಯನ ತ್ಾಂತಹರಾಂವದ ಹಯಕ್ರ್ಜ

(B)

Noting score/ ನ್ ೀಟ್ಾಂಗ್ ಷ್ ಕೀರ್

69. Present Chairman of Prasar Bharathi
Corporation :
ಪರಷಹರ ಬಹರತ್ರ ಕಹಪೊೀೇಯ್ೀಶನೆ ಸಹಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :

(C) Statistical Package for Science Studies/
ವಿಜ್ಞಹನ ಅಧ್ಯಯನದ ಷಹಾಂಖ್ಯಯಔ ಹಯಕ್ರ್ಜ

(A)

(C)

Gross recall/ ಗಹರಸ್ ರಿಕಹಲ್

(A)

Jawahar Lal Nehru/ ಜಹಸರ ಲಹಲ್ ನ್ಸರ

(B)

Warren Hastings/ ಹಯ್ನ್ ಸ್ೀಸಿಟಾಂಗ್್

(C)

Winston Churchill/ ವಿನ್ಟನ್ ಚಚಿೇಲ್

(D)

Thomas Jefferson/ ಥಹಮಸ್ ಜ್ಫಷೇನ್

72. First Kannada Film :
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ಪರಪರ್ಮ ಔನೆಡ ಚಲನಚಿತ್ರ :
(A)

(D)

Bedara Kannappa/ ಫ್ೀಡರ ಔಣಣಪಪ

76. First talkie film made in India :
ಬಹರತ್ದ ಮೊದಲ ಹಕ್ಸ ಚಲನಚಿತ್ರ :

(B) Bakta Dhruva/ ಭಔಿ ಧ್ುರ
(C)

(A) Devdas/ ದ್ೀದಹಸ್

Sati Sulochana/ ಷತ್ರ ಷುಲ್ ೀಚನ

(D) Balanagamma/ ಫಹಲನಹಖಮಮ

(C) Amrithamanthan/
ಅಮೃತ್ಮಾಂರ್ನ್

73. First Indian English language newspaper :
ಬಹರತ್ದ ಪರರ್ಮ ಆಾಂಖಿ ಬಹಶಹ ಪತ್ರರಕ್ :
(A)

Winston Churchill/ ವಿನ್ಟನ್ ಚಚಿೇಲ್

Ara/
(B) Alam
ಆಲಮ್ ಅರ
(D) Navarang/
ನರಾಂಗ್

77. Vividh Bharathi services was started in India
on :
ಬಹರತ್ದಲಿಿ ವಿವಿಧ್ ಬಹರತ್ರ ಷ್ೀ್ಯು ಆರಾಂಭಹದದುು

Bombay Herald/ ಫಹಾಂಫ್ ಸ್ಯಹಲ್ಡ

:

(B)

Calcutta Courier/ ಔಲಕತ್ಿ ಕ್ ರಿಯರ್

(A)

October 2, 1957/ ಅಕ್ ಟೀಬರ್ 2, 1957

(C)

Bengal Gazette/ ಫ್ಾಂಗಹಲ್ ಗ್ಜ್ಟ್

(B)

October 12, 1957/ ಅಕ್ ಟೀಬರ್ 12, 1957

(D)

National Herald/ ನಹಯಶನಲ್ ಸ್ಯಹಲ್ಡ

(C)

October 2, 1955/ ಅಕ್ ಟೀಬರ್ 2, 1955

(D)

October 6, 1957/ ಅಕ್ ಟೀಬರ್ 6, 1957

74. "Me at the Zoo" is famous for :
ಮಿ ಅಟ್ ದ ಜ ಪರಸಿದಧಹಗರುುದು :

78. First fully indigenously made silent feature
film of India:
ಬಹರತ್ದ ಮೊಟಟಮೊದಲ ದ್ೀಶಿೀಯ ಮ ಕ್ತ ಚಲನಚಿತ್ರ:

(A) It is the first video uploaded on You Tube/
ಯ ಟ ಬೆಲಿಿ ಪರಪರರ್ಮ ಫಹರಿಗ್ ಕಹಣಿಸಿಕ್ ಾಂಡ
ವಿಡಿಯೀ
(B) A whale/ ಎ ್ೀಲ್
(C)

Facebook Story/ ಪ್ೀಷುಬಕ್ಸ ಷ್ ಟೀರಿ

(D)

First Tweeter/ ಫಸ್ಟ ಟ್ವೀಟರ್

75. The founder of modern propaganda :
ಷಾಂಯೀಜಿತ್ (ಆಧ್ುನಿಔ ) ಪರಚಹರದ ಜನಔ :
(A)

Edward Bernays/ ಎಡವರ್ಡೇ ಬನ್ಯೀೇಸ್

(B)

Adolph Hitler/ ಅಡಹಲ್ಫ ಹಿಟಿರ್

(C)

J.J. Goebbel/ ಜ್.ಜ್. ಗ್ ಫ್ಲ್

(A)

Ayodhya ka Raja/ ಅಯೀಧಹಯ ಕಹ ಯಹಜಹ

(B)

Kisan Kanhaia/ ಕ್ತವನ್ ಔನೆಯಯ

(C)

Raja Harishchandra/ ಯಹಜಹ ಸರಿವುಾಂದರ

(D)

Krishna Leela/ ಔೃಶಹಣ ಲಿೀಲಹ

79. Our Village Chatera experiment was carried
out by :
ಅರ್
ವಿಲ್ೀರ್ಜ
ಚಟ್ೀಯಹ
ಪರಯೀಖನುೆ
ನಿೇಹಿಸಿದರು :
(A)
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(B) Vandanashiva/ ಾಂದನಹಶಿ
(C)

Madhav Gadgil/ ಭಹಧ್ವ್ ಗಹಡಿುಲ್

(D)

Binod Agarwal/ ಬಿನ್ ೀದ್ ಅಖಹೇಲ್

ಮಾಂಖಳೄರ ಷಮಚಹರ ಹರರಾಂಭಹದ ಶೇ :

ಕ್ಷ್ೀತ್ರ :

(C) Music/ ಷಾಂಗೀತ್

(B) Journalism/
ಪತ್ರರಕ್ ೀದಯಮ
(D) Arts/ ಔಲ್

(B)

Article 19(1)b/ ಪರಿಚ್ಛೀದ 19(1)ಬಿ

(C)
(D)

R.R. Diwakar/ ಆರ್.ಆರ್. ರ್ದಹಔರ್

(C)

D.V. Gundappa/ ಡಿ.ವಿ. ಖುಾಂಡಪಪ

(B) Bennet and Coleman Co./ ಫ್ನ್ಟ್ ಆಾಂರ್ಡ
ಕ್ ೀಲಮನ್ ಔಾಂಪನಿ
(C) The Lokashikshana Trust./ ದ ಲ್ ೀಔಶಿಕ್ಷಣ
ಟರಸ್ಟ
(D) Mathru Bhoomi Printing Publishing Ltd./
ಭಹತ್ೃಭ ಮಿ ಮುದರಔರು ಮತ್ುಿ ಪರಕಹವಔರು ಲಿ.

(A) Microsoft/ ಮೈಕ್ ರೀಷಹಫ್ಟ

Phil Zimmermann/ ಫಲ್ ಝಿಮಮೇನ್

(B)

ಮನ್ ೀರಭಹ ಔಾಂಪನಿ ಲಿ.

82. The founder of Facebook :
ಪ್ೀಷುಬಕ್ಸ ಔಾಂಡುಹಿಡಿದರು :

(C)

M. Venkatakrishnaiah/ ಎಾಂ. ್ಾಂಔಟಔೃಶಣಯಯ

(A) Malayala Manorama Co. Ltd./ ಮಲಮಹಳ

Article 19(1)(a)(b)/ ಪರಿಚ್ಛೀದ 19(1)(ಎ)(ಬಿ)

Mark Zukerberg/ ಭಹಕ್ಸೇ ಜ ಯಔಬೇಗ್ೇ

(A)

85. The WEEK is published by :
ದ ವಿೀಕ್ಸ ಹರಪತ್ರರಕ್ ಯ ಪರಕಹವಔರು :

Article 19(1)/ ಪರಿಚ್ಛೀದ 19(1)

(B)

(D) 1843

ಔೃಶಣಮ ತ್ರೇ

ಷಹವತ್ಾಂತ್ರಯ ನಿೀಡು ಪರಿಚ್ಛೀದ :
Article 19(1)a/ ಪರಿಚ್ಛೀದ 19(1)ಎ

(C) 1847

(D) Prof. Nadiga Krishnamurthy/ ಪೊರ. ನಹಡಿಖ

81. Freedom of Speech and Expression is granted
under which article of the Constitution ?
ಬಹರತ್ರೀಯ ಷಾಂವಿಧಹನದಲಿಿ ಹಕ್ಸ ಮತ್ುಿ ಅಭಿಯಕ್ತಿ
(A)

(B) 1840

84. Founder of Journalism Education in
Karnataka:
ಔನಹೇಟಔದಲಿಿ ಪತ್ರರಕ್ ೀದಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರತ್ೇಔರು:

80. Chameli Devi award is given for the
outstanding work in :
ಚಮೀಲಿ ದ್ೀವಿ ಪರವಸಿಿಯನುೆ ಕ್ ಡಭಹಡು ಪರಮುಕ
(A) Communication/
ಷಾಂಸನ

(A) 1845

86. V.K. Murthy was a famous :
ವಿ.ಕ್. ಮ ತ್ರೇ ಬಬ ಪರಸಿದಧ :

(D) Bill Gates/ ಬಿಲ್ ಗ್ೀಟ್್
83. Mangalura Samachara was published in the
year :

(A)

Film Director/ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿದ್ೀೇವಔ

(B)

Cinematographer/ ಚಲನಚಿತ್ರ ಛಹಯಗಹರಸಔ

(C)

Music Director/ ಷಾಂಗೀತ್ ನಿದ್ೀೇವಔ

(D) Script Writer/ ಚಿತ್ರಔಥ್ ಬರಸಗಹರ
14
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ಭಹನಿಟರ್
87. Director of Kannada film Angoolimala:
ಔನೆಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಾಂಖ ಲಿ–ಭಹಲಹದ ನಿದ್ೀೇವಔರು:
(A)

Girish Kasaravalli/ ಗರಿೀಶ್ ಕಹಷರಳಿಿ

(B) Baraguru

Ramachandrappa/

Kambara/

ಚಾಂದರವ್ೀಕರ

T.S. Nagabharana/ ಟ್.ಎಸ್. ನಹಗಹಭರಣ

88. Satellite Instructional Television Experiment
(SITE) was conducted with the help of :
ಉಪಖರಸ ಫ್ ೀದಪರದ ಟ್ಲಿವಿಶನ್ ಪರಯೀಖ(ಷ್ೈಟ್)

(C) JDCP/ ಜ್ಡಿಸಿಪಿ

(A)

Justice A.K. Sen/ ಜಸಿಟೀಸ್ ಎ.ಕ್. ಷ್ೀನ್

(B)

Justice Krishna Iyer/ ಜಸಿಟೀಸ್ ಔೃಶಣ ಅಯಯರ್

(B) ISRO/ ಇಷ್ ರೀ

ಭಹದರಿಗ್

ಔಯ್ಯು ಸ್ಷರು :

ಷಾಂಬಾಂಧ್ವಿಲಿದುನುೆ

Chain Ownership/ ಷರಪಳಿ ಭಹಲಿೀಔತ್ವ
Individual Ownership/ ್ೈಯಕ್ತಿಔ ಭಹಲಿೀಔತ್ವ

(C)

Vertical Ownership/ ಲಾಂಬಹಔೃತ್ ಭಹಲಿೀಔತ್ವ

(D)

Upward Ownership/ ಮೀಲ್ೈ ಭಹಲಿೀಔತ್ವ

Justice K.S. Heggde/ ಜಸಿಟೀಸ್ ಕ್.ಎಸ್. ಸ್ಖುಡ್

92. The group that receive the Experimental
Treatment Condition is :
ಪರಯೀಖಕ್ಕ ಳಗಹದ ಷಾಂವ್ೃೀಧ್ನ ಖುಾಂಪಿಗ್

(D) Doordarshan/
ದ ರದವೇನ

(B)

(A)

Control group/ ನಿಯಾಂತ್ರರತ್ ಖುಾಂಪು

(B)

Experimental group/ ಪರಯೀಗಹತ್ಮಔ ಖುಾಂಪು

(C)

Participant group/ ಷಸಬಹಗತ್ವ ಖುಾಂಪು

(D)

Independent group/ ಷವತ್ಾಂತ್ರ ಖುಾಂಪು

93. Mac Bride Commission Report is titled as :
ಭಹಯಕ್ಸ ಫ್ೈರ್ಡ ಆಯೀಖ ರರ್ದಯ ಸ್ಷರು :
(A) New Development Communication/ ನ ಯ
ಡ್ಲ್ಮಾಂಟ್ ಔಮ ಯನಿಕ್ೀಶನ್

90. First American Newspaper :
ಅಮರಿಔದ ಪರರ್ಮ ಪತ್ರರಕ್ :
(A)

Boston Courier/ ಫಹಷಟನ್ ಕ್ ರಿಯರ್

(D)

ಖುರುತ್ರಸಿ :
(A)

(D)

ಯಹಜಹಧ್ಯಕ್ಷ

89. Identify the following which is not a
ownership pattern adopted in India :
ಈ
ಕ್ಳಗನುಖಳಲಿಿ
ಬಹರತ್ದಲಿಿ
ಸಿವೀಔರತ್
ಭಹಲಿೀಔತ್ವದ

Boston News Letter/ ಫಹಷಟನ್ ನ ಯಸ್ ಲ್ಟರ್

(C) Justice J.S. Rajadhyaksha/ ಜಸಿಟೀಸ್ ಜ್.ಎಸ್.

ನುೆ ನಿೇಹಿಸಿದ ಷಾಂಷ್ೆ :
(A) NASA/ ನಹಷಹ

(C)

91. The First Chairman of Press Commission of
India :
ಬಹರತ್ ಪತ್ರರಕಹ ಆಯೀಖದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :

ಔಾಂಫಹರ
(D)

Washington Post/ ಹಷ್ಟ್ಾಂಖಟನ್ ಪೊೀಸ್ಟ

ಬರಖ ರು

ಯಹಮಚಾಂದರಪಪ
(C) Chandrashekar

(B)

(B) New Information World/ ನ ಯ ಇನಹಫಮೀೇಶನ್
ಲ್ಡೇ

Christian Science Monitor/ ಕ್ತರಶಿುಯನ್ ಷ್ೈನ್್
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(C) New

Communication

Society/

ನ ಯ

ಟ್ೈಮ್್ ಮಿೀಡಿಮಹ ಲಿ.

ಔಮ ಯನಿಕ್ೀಶನ್ ಷ್ ಷ್ೈಟ್

97. Media Convergence means :
ಭಹಧ್ಯಮ ಷಭಹಖಮ ಎಾಂದಯ್ :

(D) Many Voices, One World/ ಮನಿ ಹಯ್ಸ್
ನ್ ಲ್ಡೇ

(A) Electronic Processing and Dissemination of
Data/ ವಿದುಯನಹಮನ ಪರಕ್ತರಯಖಳು ಮತ್ುಿ ದತಹಿಾಂವ

94. Dadasaheb Phalke Award winner in 2014 :
2014 ನ್ೀ ಷಹಲಿನ ದಹದಹ ಷಹಸ್ೀಬ್ ಪಹಲ್ಕ ಪರವಸಿಿ

ಪರಷರಣ
(B) Virtual

ವಿಜ್ೀತ್ರು :
(A)
(B)

and
Communication
(C) Information
Revolution/ ಭಹಹಿತ್ರ ಮತ್ುಿ ಷಾಂಸನ ಕಹರಾಂತ್ರ

Nasiruddin Sha/ ನಹಸಿೀರು ರ್ದುೀನ್ ಶಹ

(D) Internet Based Communication/ ಅಾಂತ್ಜಹೇಲ

Kumar/
(D) Manoj
ಮನ್ ೀರ್ಜ ಔುಭಹರ್

ಮ ಲ ಷಾಂಸನ

95. Present Chairman of the Central Board for
Film Certification :
ಪರಷುಿತ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ದೃಢೀಔರಣ ಕ್ೀಾಂದರ ಮಾಂಡಳಿಯ

98. Establishment of Broadcasting Corporation
was recommended by:
ಪರಷಹರ ಷಾಂಷ್ೆಯ ಷಹೆಪನ್ಗ್ ಶಿಪಹರಷು್ ಭಹಡಿದರು:

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :
(A)

Phelaaz Nihalani/ ್ಸಲಹರ್ಜ ನಿಸಲಹನಿ

(B)

Govind Nihalani/ ಗ್ ೀವಿಾಂದ್ ನಿಸಲಹನಿ

(C)

Sharmila Tagore/ ವಮಿೇಳಹ ಠ್ಹಯಖ ರ್

(D)

(A) U.N. Bachavath Committee/ ಯು. ಎನ್.
ಬಚಹತ್ ಷಮಿತ್ರ
(B)

ಷಮಿತ್ರ

Gajendra Chauhan/ ಖಜ್ೀಾಂದರ ಚೌಸಹಣ್

(D)

Gadgil Committee/ ಗಹಡಿುಲ್ ಷಮಿತ್ರ

99. Present Chairman of Film and Television
Institute of India(FTII) :
FTII ನ ಸಹಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :

(A) Bennett and Coleman Co. Ltd./ ಫ್ನ್ಟ್ ಆಾಂರ್ಡ
ಕ್ ೀಲಮನ್ ಔಾಂಪನಿ ಲಿ.

(A)

Roshan Tanija/ ಯ್ ೀವನ್ ತ್ನಿೀಜಹ

Mysore Printers Ltd./ ಮೈಷ ರು ಪಿರಾಂಟಸ್ೇ ಲಿ.

(B)

Gajendra Chauhan/ ಖಜ್ೀಾಂದರ ಚೌಸಹಣ್

(C) Jagaran Prakashan Ltd./ ಜಹಖರಣ್ ಪರಕಹವನ

(C) Anupam Kher/ ಅನುಪಮ್ ಖ್್ೀರ್

ಲಿ.
(D)

Vardan Committee/ ದೇನ್ ಷಮಿತ್ರ

(C) B.G. Varghese Committee/ ಬಿ.ಜಿ. ಗೀೇಸ್

96. Largest Newspaper Group in India :
ಬಹರತ್ದ ಬೃಸತ್ ಪತ್ರರಕಹ ಷಮ ಸ :

(B)

ಚುೇಯಲ್

ಷಾಂಸನ

Dilip Kumar/ ರ್ದಲಿೀಪ್ ಔುಭಹರ್

Kapoor/
(C) Shashi
ವಶಿಔಪೂರ್

Communication/

(D)

Hindustan Times Media Ltd./ ಹಿಾಂದ ಷಹಿನ್
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100. Bahujan Hithaya Bahujan Sukaya is the
objective of :
ಬಸುಜನ ಹಿತಹಯ ಬಸುಜನ ಷುಖ್ಹಯ ಎಾಂಬ
ಧ್ಯೀಯ ಹಔಯು :
(A)

All India Radio/ ಆಲ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಯ್ೀಡಿಯೀ

(B) Doordarshan/ ದ ರದವೇನ
(C) Newspapers/ ಪತ್ರರಕ್ಖಳು
(D)

Political Party/ ಯಹಜಕ್ತೀಯ ಪಕ್ಷ
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ಷಪಧಹೇತ್ಮಔ ಪರಿೀಕ್ಷ್ 2016

GFGC

ರ್ದನಹಾಂಔ

ವಿಶಯ

ವಿಶಯ ಷಾಂಕ್ೀತ್

ಷಮಯ

05-03-2016

ಪತ್ರರಕ್ ೀದಯಮ

12

ಮ.2.00 ರಿಾಂದ ಷಾಂ.5.00 ರ ಯ್ಗ್

ಖರಿಶಟ ಅಾಂಔಖಳು

ಟುಟ ಅಧ

ಉತ್ಿರಿಷಲು ಇರು ಖರಿಶಟ ಅಧ

200

210 ನಿಮಿಶಖಳು

180 ನಿಮಿಶಖಳು

ನಿಮಮ ನ್ ಾಂದಣಿ ಷಾಂಖ್್ಯಯನುೆ ಬಯ್ಯಿರಿ

ಪರವ್ೆಪತ್ರರಕ್ಯ ವಿರಖಳು

ಪರವ್ೆ ಪತ್ರರಕ್ ಔರಮಷಾಂಖ್್ಯ ಮತ್ುಿ ಶೇನ್ ಷಾಂಖ್್ಯ

ಭಹಡಿ

1.

ನ್ ಾಂದಣಿ ಷಾಂಖ್್ಯಯನುೆ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿ ಬಯ್ದು ಅದಕ್ಕ ಷಾಂಬಾಂಧಸಿದ ೃತ್ಿಖಳನುೆ ಷಾಂಪೂಣೇಹಗ ತ್ುಾಂಬಿರ್ದುೀಯ್ಾಂದು ಖ್ಹತ್ರರಪಡಿಸಿಕ್ ಳಿಿ.

2.

ಕ್ೀಾಂದರ ಷಾಂಕ್ೀತ್ನುೆ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿ ಬಯ್ದು ಅದಕ್ಕ ಷಾಂಬಾಂಧಸಿದ ೃತ್ಿಖಳನುೆ ಷಾಂಪೂಣೇಹಗ ತ್ುಾಂಬಿರ್ದುೀಯ್ಾಂದು ಖ್ಹತ್ರರಪಡಿಸಿಕ್ ಳಿಿ.

3.

ಪರಿೀಕ್ಷಹ ವಿಶಯನುೆ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿ ಬಯ್ದು ಸಹಖು ವಿಶಯದ ಷಾಂಕ್ೀತ್ನುೆ ಬಯ್ದು ಅದಕ್ಕ ಷಾಂಬಾಂಧಸಿದ ೃತ್ಿಖಳನುೆ ಷಾಂಪೂಣೇಹಗ ತ್ುಾಂಬಿರ್ದುೀಯ್ಾಂದು
ಖ್ಹತ್ರರಪಡಿಸಿಕ್ ಳಿಿ.

4.

ಕ್ ಠಡಿ ಮೀಲಿವಚಹರಔರಿಾಂದ ಈ ಪರವ್ೆ ಪತ್ರರಕ್ಯನುೆ ನಿಮಗ್ 2ನ್ೀ ಫ್ಲ್ ಆದ ನಾಂತ್ರ ಅಾಂದಯ್ ಮ. 1.55 ಆದ ನಾಂತ್ರ ಕ್ ಡಲಹಖುುದು.

5.

ಪರವ್ೆ ಪತ್ರರಕ್ಯ ಔರಮ ಷಾಂಖ್್ಯಯನುೆ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿ ಬಯ್ಯಫ್ೀಔು.

6.

ಪರವ್ೆ ಪತ್ರರಕ್ಯ ಶೇನ್ ಷಾಂಖ್್ಯಯನುೆ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿ ಬಯ್ದು ಅದಕ್ಕ ಷಾಂಬಾಂಧಸಿದ ೃತ್ಿಖಳನುೆ ಷಾಂಪೂಣೇಹಗ ತ್ುಾಂಬಫ್ೀಔು.
ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯ ಕ್ಳಬಹಖದ ನಿಖರ್ದತ್ ಜಹಖದಲಿಿ ಔಡಹಡಯಹಗ ಷಹಿ ಭಹಡಫ್ೀಔು.

ಭಹಡಫ್ೀಡಿ
1.

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿ ಮುರ್ದರತ್ಹಗರು ಟ್ೈಮಿಾಂಗ್ ಭಹಔೇನುೆ ತ್ರದುಫಹರದು / ಸಹಳುಭಹಡಫಹರದು / ಅಳಿಷಫಹರದು.

2.

ಮ ರನ್ೀ ಫ್ಲ್ ಮ. 2.00 ಕ್ಕ ಆಖುತ್ಿದ್. ಅಲಿಿಯಯ್ಖ ,
•

ಪರವ್ೆ ಪತ್ರರಕ್ಯ ಬಲಬಹಖದಲಿಿರು ಪಿನ್ ಅರ್ಹ ಸಿೀಲ್ ಅನುೆ ತ್ಗ್ಯಫಹರದು.

•

ಪರವ್ೆ ಪತ್ರರಕ್ಯ ಳಖಡ್ ಇರು ಪರವ್ೆಖಳನುೆ ನ್ ೀಡಲು ಪರಯತ್ರೆಷಫಹರದು.

•

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿ ಉತ್ಿರಿಷಲು ಹರರಾಂಭಿ¸ಫಹರದು.

ಅಭಯಥಿೇಖಳಿಗ್ ಮುಕಯ ಷ ಚನ್ಖಳು
1.

ಪರವ್ೆ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿ ಟುಟ 100 ಪರವ್ೆಖಳಿದುು, ಪರತ್ರ ಪರವ್ೆಯು ಾಂದು ಸ್ೀಳಿಕ್ಯನುೆ ಳಗ್ ಾಂಡಿದುು ಮತ್ುಿ 4 ಬಸು ಆಯಕ ಉತ್ಿರಖಳು ಇರುತ್ಿ್.

2.

ಮ ರನ್ೀ ಫ್ಲ್ ಅಾಂzಯ್ ಮ. 2.00 ರ ನಾಂತ್ರ ಪರವ್ೆ ಪತ್ರರಕ್ಯ ಬಲಬಹಖದಲಿಿರು ಪಿನ್ / ಸಿೀಲ್ ತ್ಗ್ದು ಈ ಪರವ್ವ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿ ಮಹುದ್ೀ ಪುಟಖಳು ಮುರ್ದರತ್ಹಗಲಿದ್ೀ ಇರುುದು ಔಾಂಡು
ಬಾಂದಲಿಿ ಅರ್ಹ ಸರಿದು ಸ್ ೀಗದುಲಿಿ ಅರ್ಹ ಮಹುದ್ೀ ಐಟಾಂಖಳು ಬಿಟುಟಸ್ ೀಗದುಲಿ,ಿ ಅದನುೆ ಕಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ ಾಂಡು, ಈ ರಿೀತ್ರ ಆಗದುಯ್ ಪರವ್ೆಪತ್ರರಕ್ಯನುೆ ಬದಲಹಯಿಸಿಕ್ ಳುಿುದು ನಾಂತ್ರ
ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿ ಉತ್ಿರಿಷಲು ಹರರಾಂಭಿಷುುದು.

3.

ಮುಾಂರ್ದನ 180 ನಿಮಿಶಖಳಲಿಿ
•

ಪರತ್ರ ಪರವ್ೆಯನುೆ ಎಚುರಿಕ್ಯಿಾಂದ ಒರ್ದ.

•

ಪರತ್ರ ಪರವ್ೆಯ ಕ್ಳಗ್ ಕ್ ಟ್ಟರು ನಹಲುಕ ಬಸು ಆಯಕಯ ಉತ್ಿರಖಳಲಿಿ ಷರಿಮಹದ ಉತ್ಿರನುೆ ಆಯಕ ಭಹಡಿ.

•

ಪರವ್ೆ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿನ ಪರವ್ೆಗ್ ಅನುಖುಣಹಗರು ಷರಿ ಉತ್ಿರನುೆ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿ ಅದ್ೀ ಔರಮ ಷಾಂಖ್್ಯಯ ಮುಾಂದ್ ನಿೀಡಿರು ಷಾಂಬಾಂಧಸಿದ ೃತ್ಿನುೆ ನಿೀಲಿ ಅರ್ಹ ಔಪುಪ
ವಹಯಿಯ ಫಹಲ್ ಹಯಿಾಂಟ್ ್ನಿೆಾಂಖದ ಷಾಂಪೂಣೇಹಗ ತ್ುಾಂಬುುದು.

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿರು ೃತ್ಿಖಳನುೆ ತ್ುಾಂಬು ಷರಿಮಹದ ವಿಧಹನ :
4.

A

B

C

D

ಈ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯನುೆ ಷಹಕಯನ್ ಭಹಡು ಷಹಕಯ£ರ್ ಬಸಳ ಷ ಕ್ಷಮಹಗದುು ಷಣಣ ಖುರುತ್ನುೆ ಷಸ ದಹಕಲಿಷುತ್ಿದ್. ಆದುರಿಾಂದ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿ ಉತ್ಿರಿಷುಹಖ
ಎಚುರಿಕ್ ಹಿಸಿ.

5.

ಪರವ್ೆ ಪತ್ರರಕ್ಯಲಿಿ ಕ್ ಟ್ಟರು ಖ್ಹಲಿ ಜಹಖನುೆ ರಫ್ ಕ್ಲಷಕ್ಕ ಉಪಯೀಗಸಿ. ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯನುೆ ಇದಕ್ಕ ಉಪಯೀಗಷಫ್ೀಡಿ.

6.

ಕ್ ನ್ಯ ಫ್ಲ್ ಅಾಂದಯ್ ಷಾಂ. 5.00 ಆದ ನಾಂತ್ರ ಉತ್ಿರಿಷುುದನುೆ ನಿಲಿಿಸಿ. ನಿಮಮ ಎqಗ್ೈ ಸ್ಬಬರಳ ಖುರುತ್ನುೆ ನಿಖರ್ದತ್ ಜಹಖದಲಿಿ ಸಹಕ್ತ.

7.

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯನುೆ ಕ್ ಠಡಿ ಮೀಲಿವಚಹರಔರಿಗ್ ಯಥಹಸಿೆತ್ರಯಲಿಿ ನಿೀಡಿರಿ.

8.

ಕ್ ಠಡಿ ಮೀಲಿವಚಹರಔರು, ಮೀಲಹಭಖದ ಸಹಳ್ಯನುೆ ಪರತ್ಯೀಕ್ತಸಿ ತ್ನೆ ವದಲಿಿ ಇಟುಟಕ್ ಾಂಡು ತ್ಳಬರ್ದಯ ಯಥಹಪರತ್ರಯನುೆ ಅಭಯಥಿೇಖಳಿಗ್ ಷವಯಾಂ ಭೌಲಯಭಹಪನಕಹಕಗ ಮನ್ಗ್
ಕ್ ಾಂಡ್ ಯಯಲು ಕ್ ಡುತಹಿಯ್.

9.

ಉತ್ಿರ ಪತ್ರರಕ್ಯ ನಔಲನುೆ ಾಂದು ಶೇ ಕಹಲ ಷುರಕ್ಷಿತ್ಹಗ ಇಡಿ.

10.

ಔನೆಡ ಆೃತ್ರಿಯ ಪರವ್ೆಖಳಲಿಿ ಉತ್ಿರಿಷು ಅಭಯಥಿೇಖಳಿಗ್ ಔನೆಡದಲಿಿ ಮುರ್ದರತ್ಹಗರು ಪರವ್ೆಖಳ ಬಗ್ು ಏನಹದರ ಷಾಂದ್ೀಸವಿದುಲಿಿ ಇಾಂಗಿೀಷ್ ಆೃತ್ರಿಯ ಪರವ್ೆಪತ್ರರಕ್ಯನುೆ ನ್ ೀಡಬಸುದು.
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