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each other for survival
ಜೇನ ನಡ್ಷಲನ ರೂಣ್ಾಹಗಿ

An enzyme that transfers phosphate groups
1. from ATP to a Protein is
ಪಹಸ್ಫೇಟ್ ಖನುಂನನು ಎಟಿಪಿಯುಂದ ಪ್ರೊಟಿೇನ್ ಗ್

ಮೇಲ್ೊುಂದನ ಅಲುಂಬಿಸ್ ಭತನೆ ಜೇನ ನಡ್ಷಲನ

ಗಹಾಯಷನ ಕಿಣ್ವದ ಸಹಭಹನಯ ಹ್ಷಯ್ೇನನ ?
(A)
(B)

ೂರ್ತಾಮಹಗಿ

Phosphorylase/ ಪಹಸಹಾರೇಲ್ಸ್
(D) ATPase/
ಎಟಿಪಿಯೇಸ್

ಅಲುಂಬಿಸ್.

disease/

ಯ್ೊೇ

ೊಬ್ೇದಕ್ಯ

ಇನ್ೊುುಂದನ

ೊಬ್ೇದಕ್ಯ

4. Acetyl CoA enters the TCA cycle by
combining with
ಅಸಟ್ೈಲ್ ಕ್ೊೇಎ ಟಿಸಎ ಚಔೊದ್ೊಳಗ್ ಈ ಕ್ಳಗಿನ
ಮಹುದಯ ಜ್ೊತ್ಗ್ ೊ್ೇಶಿಷನತೆದ್ ?

ಖಖಳನನು

(A)

ತಡ್ಮಲನ
(C)

ುಂದನ

ಮಹುದ್ೇ ತ್ೊುಂದಯ್ಮಹಖದನ

Diagnosis of disease/ ಯ್ೊೇಖಖಳ ತ್ೆ ಭಹಡಲನ
of

ಆದಯ್,

ಉಕಹಯಹದಯ್,

ಮಹುದಕ್ಯ ಫಳಷನಯನ ?

(B) Prevention

ಮೇಲ್ೊುಂದನ

(D) Associate with each other, but one
organism gets benefited and other one is
ುಂದನ್ೊುುಂದನ
ಯಷಾಯ
unharmed.

2. Position Emission Tomography (PET) scan is
used for
ಪ್ರಜೇಶನ್ ಎಮಿಶನ್ ಟ್ೊಮೇಖೊಫಿ (PET) ಸಹಯಾನ್
(A)

ುಂದಯ

ಅಲುಂಬಿಸಯನುದಿಲಿ ಎಯಡೊ

Protein kinase/ ಪ್ರೊಟಿೇನ್ ಕ್ೈನ್ೇಸ್

(C) Phosphatase/
ಪಹಷಾಟ್ೇಸ್

ುಂದಯ

Oxaloacetate/ ಅಕಹೆಲ್ೊೇಅಸಟ್ೇಟ್

(B) Succinate/ ಷಕಿೆನ್ೇಟ್

Curing of disease/ ಯ್ೊೇಖ ನಿಹರಷಲನ

(C) Citrate/ ಸಟ್ೊೇಟ್

(D) Treating the disease / ಯ್ೊೇಖಖಳಿಗ್ ಚಿಕಿತ್ೆ
ನಿೇಡಲನ

(D)

3. Symbiosis is an interaction between two
different biological species. During this
interaction, symbionts are
ಎಯಡನ ವಿವಿಧ ೊಬ್ೇದಖಳ ಭಧಯ ನಡ್ಮನ

Alpha–ketogluterate/ ಆಲಹಫ ಕಿಟ್ೊಖನಿಟಹಯ್ೇಟ್

metamorphosis
5. Retrogressive
characteristic feature of
ಹಿಭನುಕ ಯೊಹುಂತಯಗ್ೊಳುುವಿಕ್ಮನ

is
ಈ

the
ಕ್ಳಗಿನ

ಮಹ ಹೊಣಿಮಲ್ಲಿ ವಿವ್ೇಶ ಖನಣ್ಹಗಿದ್ ?

ಅುಂತಯಕಿೊಯಮನನು ಸುಂಫಮಹಸಸ್ ಎನನುತಹೆಯ್, ಈ

(A) Ascidian

ಅುಂತಯ ಕಿೊಯಮಲ್ಲಿ ಷಸಜೇವಿಖಳು

tadpole

larva

ಅಸಡಿಮನ್

ಟಹಯಡ್ರೊÇ್ ಳವೃಲ್ ಲಹಾ

(A) Entirely depended on each other for
survival ಜೇನ ನಡ್ಷಲನ ರೂಣ್ಾಹಗಿ

(B) Tadpole

ುಂದಯ ಮೇಲ್ೊುಂದನ ಅಲುಂಬಿಸ್

larva

of

frog

ಔ್ಾಮ

ಟಹಯಡ್ರೊÇ್ ಳವೃಲ್ ಲಹಾ

(B) May not entirely depend on each other for
survival ಜೇನ ನಡ್ಷಲನ ೂರ್ತಾಮಹಗಿ ುಂದಯ
ಮೇಲ್ೊುಂದನ ಅಲುಂಬಿಸಯನುದಿಲಿ

(C)

Trochophore larva ಟ್ೊೊಕ್ೊೇಫೇರ್ ಲಹಾ

(D)

Tornaria larva ಟ್ೊನ್ೇಾರಮ ಲಹಾ

(C) Both Entirely depended on each other for
survival and May not entirely depend on
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complex/ ಎುಂಡ್ೊೇಹಿಸುಕ್ ಯ್ಟಿಔನಲಮ್ ಭತನೆ

6. Which among the following act as bridge
between cell mediated and humoral Immunity
?
ಈ ಕ್ಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹ ಕ್ೊೇವಖಳು ಕ್ೊೇವ

ಗಹಲ್ಲಗ ಷುಂಕಿೇಣ್ಾ
(C) Lysosome and Endoplasmic Reticulum/
ಲ್ೈಸ್ೊೇಸ್ೊೇಮ್ ಭತನೆ ಎುಂಡ್ೊೇಹಿಸುಕ್

ಭಧಯಸೆಕ್ ಭತನೆ ಯಹಷನಧಹತನವಿನ ಯಕ್ಷ್ಮ ಭಧ್ಯ

ಯ್ಟಿಔನಲಮ್

ಸ್ೇತನ್ಮಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷನತೆ್ ?
(A) T–Cytotoxic

cells/

(D) Golgi complex and Peroxisome/ ಗಹಲ್ಲಗ

ಟಿ–ಸ್ೈಟ್ೊಟಹಕಿೆಕ್

ಷುಂಕಿೇಣ್ಾ ಭತನೆ ಹಯಕಿೆಸ್ೊೇಮ್

ಕ್ೊೇವಖಳು
(B)

T–Suppressor cells/ ಟಿ–ಷ್ೊಷರ್ ಕ್ೊೇವಖಳು

(C)

B–Suppressor cells/ ಬಿ–ಷ್ೊಷರ್ ಕ್ೊೇವಖಳು

(D)

T–Helper cells/ ಟಿ–ಹ್ಲಾರ್ ಕ್ೊೇವಖಳು

9. In eusocial insects like honeybees, the different
tasks are allocated based on
ಸಹಭಹಜಔ ಕಿೇಟ್ಖಳಹದ ಜ್ೇನ್ೊುೇಣ್ಖಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಕ್ಲಷಖಳನನು ಮಹ ಆಧಹಯದ ಮೇಲ್ ಸುಂಚಲಹಖನತೆದ್
?
(A) Age, body size and experience ಮಷನೆ,

7. The concept of neutral evolution reveals that,
most of the variation within and between the
species is
ನೊಯಟ್ೊಲ್ ವಿಕಹಷ ತತವ ಹ್ೇಳುುದ್ೇನ್ುಂದಯ್, ಫಸನತ್ೇಔ

ದ್ೇಸದ ಗಹತೊ ಭತನೆ ಅನನಬ
(B) Reproductive

potential

ಷುಂತಹನ್ೊೇತಾರ್ತೆ

ಸಹಭಥ್ರೊಾ

ಯತಹಯಷಖಳು ೊಬ್ೇದಖಳ ನಡನ್ ಭತನೆ ೊಬ್ೇದಖಳ
ಳಗ್ ಇಯನತೆದ್. ಇದನ

(C)

Different Castes ವಿವಿಧ ಖಾಖಳು

(A) Caused by natural selection ಹೊಔೃರ್ತಔ

(D)

Queens order ಯಹಣಿಮ ಆದ್ೇವದ ಮೇಯ್ಗ್

ಆಯಯಯುಂದಹಖನತೆದ್
(B) Caused by random drift of mutant alleles
ಯಹುಂಡಮ್ ಡಿೊಫ್ಟ್ ಭನಯಟ್ುಂಟ್ ಅಲ್ಲೇಲಗಳಿುಂದಹಖನತೆ್
(C)

10. RNA dependent DNA synthetase enzyme is
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನ ಆರ್ ಎನ್ ಎ
ಗ್
ಅಲುಂಫನ್ಮಹಗಿಯನ ಡಿಎನ್ ಎ ಸುಂಥ್ರಟ್ೇಸ್ ಕಿಣ್ವ ?

Due to mutation ಭನಯಟ್ೇಶನಿುುಂದಹಖನತೆದ್

(A)

(D) Due to an organisms ability to survive and
reproduce ಜೇವಿಖಳ ಜೇವಿಷನ ಭತನೆ ಷುಂತಹನ

(B) DNA polymerase II ಡಿಎನ್ಎ ಹಲ್ಲಭಯ್ೇಸ್ –
II

ಸಹಭಥ್ರೊಾದಿುಂದಹಖನತೆದ್

(C)

8. The cell organelles which possess extra
chromosomal genes are
ಈ ಕ್ಳಗ್ ನಭೊದಿಸಯನ ಮಹ ಕ್ೊೇವಖಳು ಫ್ೇಯ್
and
Mitochondria/
(A) Chloroplast
ಕ್ೊಿಯ್ೊೇಹಿಸ್್ ಭತನೆ ಮೈಟ್ೊಕಹುಂಡಿೊಮ
Reticulum

and

Reverse Transcriptase ರಸ್ಾ ಟಹೊನಿೆರಿ್್ೇಸ್

(D) DNA polymerase III ಡಿಎನ್ಎ ಹಲ್ಲಭಯ್ೇಸ್ –
III

ಕ್ೊೊೇಮಸ್ೊಭಲ್ ಜೇನಗಳನನು ಹ್ೊುಂದಿ್ ?

(B) Endoplasmic

DNA polymerase I ಡಿಎನ್ಎ ಹಲ್ಲಭಯ್ೇಸ್ – I

11. Which one of the following is a
mineralocorticoid hormone ?
ಈ
ಕ್ಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ
ಮಹುದನ
ಮಿನಯಲ್

Golgi
3
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ಕಹಟಿಾಕಹಯ್ಡ್ ಹಹಮೇಾನ್ ?
(A)
(B)

Arthropods/

ಷುಂಧಿದಿಖಳಿಗ್ ಸ್ೇತನ್ಮಹಗಿ ಜ್ೊೇಡಿಷನ ಹೊಣಿ

Testosterone ಟ್ಸ್ೊ್ೇಸ್ಯಹನ್

ಖನುಂು

Progesterone ಪ್ರೊೇಜ್ಸ್ಯಹನ್

(C) Adrenaline
ಅಡಿೊನಲ್ಲನ್

(D)

(D) Aldosterone
ಆಲ್ೊ್ೇಸ್ಯಹನ್

(A) Water snake ನಿೇಯನ
(C) Python ಹ್ಫಹಾು

(A) Chromosome/ ಣ್ಾತುಂತನಖಳು

(D) Pit

viper

ಪಿಟ್

16. Lung fishes belongs to/
ಲುಂಗ್ ಮಿೇನನಖಳು ಈ ಕ್ಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹ

Kappa particles/ ಔಹಾ ಹಟಿಾಔಲ್ೆ

ಖನುಂಪಿಗ್ ಸ್ೇರ್ ?

(D) DNA/ ಡಿಎನ್ಎ

(A) Placodermi / ಹಿಕ್ೊಡಮಿಾ
(B)

13. Kupffer`s are ______cells.
ಔೊಪಾಸ್ಾ ______ ಕ್ೊೇವಖಳು

(C)

ಹಹು
್ೈರ್

Nuclear gene/ ನೊಯಕಿಿಮಹರ್ ಜೇನ್

(A) Phagocytic/
ಪಹಗ್ೊೇಸ್ೈಟಿಕ್

(B) Wolf snake ತ್ೊೇಳ

ಹಹು

ಸ್ೈಟ್ೊೇಹಿಸುಕ್ ಇನ್ೆರಟ್ನ್ೆ ೊದಶಿಾಷನತೆದ್.

(C)

Living fossils/ ಜೇುಂತ ಳ್ಮನಳಿಕ್ಖಳು

15. Which of the following snake is poisonous ?
ಈ ಕ್ಳಗಿಯನುದಯಲ್ಲಿ ಮಹುದನ ವಿಶಕಹರ ಹಹು ?

12. Paramecium exhibits cytoplasmic inheritance
through
ಹಯಯಹಮಿಷಿಮಮ್
ಭೊಲಔ
_______

(B)

ಲಮ ುಂತನಖಳು ಭತನೆ

Chondrichthyes / ಕಹುಂಡಿೊಮಹಕಿೆೇಸ್

(C) Dipnoi / ಡಿಪ್ರುೇಯ

(B) Mast/ ಭಹಸ್್

(D)

Ostrocodermi / ಆಷರಕ್ೊಡಮಿಾ

Hormone secreting/ ಹಹಮೇಾನ್ ಷೊವಿಷನತೆ್
17. The recombinant DNA technology was
discovered by
ರಕಹುಂಬಿನ್ುಂಟ್ ಡಿಎನ್ಎ ತುಂತೊಜ್ಞಹನನನು ಔುಂಡನ

(D) Digestive juice secreting/ ಡ್ೈಜ್ಸ್ೇವ್ ಜ್ೊಯಸ್
ಷೊವಿಷನತೆ್

ಹಿಡಿದಯನ
14. Trilobites are
ಟ್ೈಲ್ೊಫ್ೈಟ್ೆ
(A) One of the earliest known groups of
Arthropods/ ಹೊಯುಂಭಿಔ ಸುಂತದಲ್ಲಿ ಔುಂಡನಫುಂದ
ಷುಂಧಿದಿ ಖನುಂಪಿನ ಹೊಣಿಖಳು
(B) One of the earliest known groups of
Annelids/ ಹೊಯುಂಭಿಔ ಸುಂತದಲ್ಲಿ ಔುಂಡನಫುಂದ
ಲಮುಂತನ ಖನುಂಪಿನ ಹೊಣಿಖಳು
(C) Connecting link between Annelids and
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(A)

Jacob and Monad ಜಹಕ್ೊೇಬ್ ಭತನೆ ಮನಹಡ್ರ

(B)

Boyer and Cohen ಫಹಮರ್ ಭತನೆ ಕ್ೊಹ್ನ್

(C)

Watson and Crick ಹಯಟ್ೆನ್ ಭತನೆ ಕಿೊಕ್

(D)

Nathan and Smith ನಹಥ್ರನ್ ಭತನೆ ಸುತ್

18. Which of the following terms represent a pair
of contrasting characters ?
MASTER

ಈ ಕ್ಳಗಿನ ದಖಳಲ್ಲಿ ಮಹ ದ ುಂದನ ಜ್ೊತ್
್ೈದೃವಯದ

(ಕಹುಂಟಹೊಸ್ುಂಗ್)

is secreted by
ಖಯಣ್ಖಟ್ನ್ವಿಕ್ಮನನು ತಡ್ಮನ ಯಸಹಮನಿಔ ದೊ

ಖನಣ್ಖಳನನು

ಹಿಯನಡಿನ್ ಅಥ್ರಹ ಅುಂಟಿಕ್ೊೇಮಹಖನಲ್ಲನ್ ಜಖಣಿಖಳ

ೊರ್ತನಿಧಿಷನತೆದ್ ?
(A) Homozygous
ಹ್ೊಮೇಜ್ೈಖಸ್

______ ಖೊುಂಥಿ/ಅುಂಗಹುಂಖದಿುಂದ ಷೊಿವಿಷನತೆದ್

(B) Heterozygous
ಹ್ಟಿಯ್ೊೇಜ್ೈಖಸ್

(A)

Salivary glands/ ಲಹಲಹಯಷ ಖೊುಂಥಿಖಳು
Slime Glands/ ಸ್ಿೈಮ್ ಖೊುಂಥಿಖಳು

(C)

Allelomorphs ಅಲ್ಲ್ೊೇಭಹಫ್ಟೆಾ

(B)

(D)

Co–dominant genes ಕ್ೊ–ಡಹಮಿನ್ುಂಟ್ ಜೇನ್ೆ

(C) Jaws/ ದಡ್ಖಳು
(D)

19. The protozoan parasite which causes malaria
is
ಭಲ್ೇರಮಹ ಉುಂಟ್ನಭಹಡನ ಪ್ರೊಟ್ೊೇಜ್ನನ್

22. In Xenopus laevis , the mesoderm moves in
through the blastopore by rolling around the
dorsal lip in a process called
ಜನ್ೊಪಸ್ ಲ್ವಿಷುಲ್ಲಿ ಭಧಯಚಭಾು ಫಹಿಸ್ೊ್ೇಫೇರ್

ಯಹಲುಂಬಿ ಜೇವಿ ಮಹುದನ ?
(A) Entameoba/
ಎುಂಟಹಮಿೇಫಹ

(B) Plasmodium/
ಹಿಸ್ೊೋಡಿಮುಂ

(C) Trypanosoma/
ಟ್ೊಹನ್ೊೇಸ್ೊೇಭ

ಭನಖಹುಂತಯ

(D) Monocysts/
ಮನ್ೊಸಸ್್್

ಭರಖಳು

ಷತತಹಗಿ

ಚಲ್ಲಸ

ಡಹಷಾಲ್

ಷನಯನಳಿಮಹಕಹಯಹಖನ

ಲ್ಲಪ್

ಕಿೊಯಮನನು

ಷನತಹೆ
ಏನ್ುಂದನ

ಔಯ್ಮನಯನ ?

20. Konrad Lorenz showed that newly hatched
ducklings will persistently follow the first
moving object they encounter. This process is
referred to as
ಕ್ೊನಹೊಾಡ್ರ ಲಹಯ್ುಂಜ್ ಎುಂಫನಯನ ಆಖತಹನ್ ಸನಟಿ್ದ
ಫಹತನಕ್ೊೇಳಿ

Gastric glands/ ಗಹಯಸರಕ್ ಖೊುಂಥಿಖಳು

(A) Epiboly ಎಪಿಫ್ೊಲ್ಲ

ಚಲ್ಲಷನ

ಷನೆಖಳ ಹಿುಂದ್ ಹ್ೊೇಖನುದನನು ತ್ೊೇರಸದಯನ ಈ

(B)

Invagination ಇನಹವಾಜನ್ಶನ್

(C)

Intercalation ಇುಂಟ್ಕಹಯಾಲ್ೇಶನ್

(D) Involution ಇನವಲನಯಶನ್

ೊಕಿೊಯಗ್ __________ ಎನನುಯನ
23. Progression of the eukaryotic cell cycle is
regulated by
ಮನಕಹಯರಯೇಟಿನ ಕ್ೊೇವ ಚಔೊದಲ್ಲಿ ಮಹುದರುಂದ

(A) Conditioned Behaviour
ಔನಿ್ೇಶನ್್ ಬಿಹ್ೇವಿಮರ್
(B) Imprinting
ಇುಂಪಿೊುಂಟಿುಂಗ್

ಔೊಭವಿಯತ

ವ್ೊೇಢಿ(ಪ್ರೊೇಖೊಶನ್)ಮನ

ನಿಮುಂರ್ತೊತಹಖನತೆದ್ ?

(C) Voluntary Behaviour
ಹಲ್ುಂಟ್ರ ಬಿಹ್ೇವಿಮರ್

(A)

(D) Dependency
ಡಿ್ುಂಡ್ನಿೆ

(B) The p53 gene/ ಪಿ–53 ಜೇನ್

Microtubules/ ಮೈಕ್ೊೊಟ್ನಯಫನಲ್ೆ

(C) Cyclin–dependent

Leech,
anti–coagulating
chemical
21. In
substance, called "hirudin" or "anti–coagulin"

kinases/

ಡಿ್ುಂಡ್ುಂಟ್ ಕ್ೈನ್ಸ್
5
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ಸ್ೈಕಿಿೇನ್

–

(D) DNA ligase/ ಡಿಎನ್ಎ ಲ್ಲಗ್ೇಸ್

all the three unique features of Chordata ?
ಈ ಕ್ಳಗಿನ ೊಫನದಧ ಪ್ರೊಟ್ೊೇಕಹಡ್ಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹ
ಹೊಣಿ

24. The time span of epochs in Geochronology is
ಜಯಕ್ೊೊನಹಲಜಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ರೇಕ್ೆ ನ ಷಭಮಹಧಿ

(A) Herdamania

(A) Ten millions of years ಸತನೆ ಮಿಲ್ಲಮನ್

Millions of years ಮಿಲ್ಲಮನ್ ಶಾಖಳು

ಶಾಖಳು

(A) Proteins, DNA, RNA and steroids/ ಪ್ರೊಟಿನ್ೆ
ಡಿ ಎನ್ ಎ , ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಭತನೆ ಸ್ಯಹಯ್ಡ್

25. Birds which are aquatic, flightless, with
paddle–like wings or flippers, have webbed
feet and can swim well, belongs to
ಜ್ಲಹಸಖಳಹಗಿದನು, ಹಹಯಲಹಖದ, ಸನಟಿ್ನುಂರ್ತಯನ

(B) Monosaccharides, lipids, polysaccharides
and proteins/ ಮನ್ೊೇಸಹಯಔಯ್ೈಡ್ರೆ , ಲ್ಲಪಿಡ್ರೆ,
ಹಲ್ಲಸಹಯಔಯ್ೈಡ್ರೆ ಭತನೆ ಪ್ರೊಟಿೇನ್ೆ

ಯ್ಕ್ಯಖಳುಳು ಜಹಲ ಹದಖಳನನು ಹ್ೊುಂದಿ ಚ್ನಹುಗಿ

(C) Proteins, nucleic acids, carbohydrates and
lipids/ ಪ್ರೊಟಿೇನ್ೆ, ನೊಯಕಿಿಯಕ್ ಆಭಿಖಳು ,

ಈಜ್ನ ಕ್ಷಿಖಳು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಮಹ ಖನುಂಪಿಗ್ ಸ್ೇರ್
?

(C)

(B) Neognathe
ನಿಯೇಗಹುತ್ೇ

(D) Doliolum
ಡ್ೊಲ್ಲಯಲಮ್

ಔಣ್ಖಳ್ುಂದಯ್

Billions of years ಬಿಲ್ಲಮನ್ ಶಾಖಳು

/

ಖನಣ್ಖಳನನು

28. The four main categories of macromolecules
in a cell are
ಕ್ೊೇವದ್ೊಳಗಿಯನ ನಹಲನಯ ೊಭನಕ ಫೃಸತ್

(C) Hundred million of years ನೊಯನ ಮಿಲ್ಲಮನ್

(A) Impennae
ಇುಂ್ನ್ುೇ

ಭೊಯನ

(B) Amphioxus
ಅುಂಫಿಮಹಔೆಸ್

(C) Balanoglossus
ಫಲನ್ೊಗ್ೊಿೇಷಸ್

ಶಾಖಳು

(D)

ೊಭನಕ

ಹ್ೊುಂದಿದ್ ?

ಎಶನ್ ?

(B)

ಕಹಡ್ಾಟ್ು

ಕಹಫ್ೊೇಾಹ್ೈಡ್ೈಟ್ೆ ಭತನೆ ಲ್ಲಪಿಡ್ರೆ

/

acids,
(D) Nucleic
monosaccharide and

Palaeognathe / ್ಲ್ಲಯೇಗಹುತ್ೇ

carbohydrates,
proteins/ ನೊಯಕಿಿಕ್

ಆಭಿಖಳು,

ಕಹಫ್ೊೇಾಹ್ೈಡ್ೈಟ್ೆ,

ಭಹನ್ೊೇಸಹಯಔಯ್ೈಡ್ರೆ ಭತನೆ ಪ್ರೊಟಿೇನ್ೆ

(D) All of these/

ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

29. Name the protein which acts as chemo–
attractant in Amphibians.
ಉಬಮಹಸಖಳಲ್ಲಿ
ಮಹ
ಪ್ರೊಟಿೇನ್

26. The book written by Darwin called "Origin of
Species" was published in the year
ಡಹವಿಾನ್ ಫಯ್ದ ುಷೆಔ ೊಬ್ೇದಖಳ ಉಖಭನನು

ಕಿಮಅಟಹೊಕ್್ುಂಟ್ ಆಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷನತೆದ್ ?

ೊಔಟಿಸದ ಶಾ
(A) 1849

(B) 1859

(C) 1869

(D) 1879

(B) Allurin ಅಲನಿರೇನ್

(A) Fertilizin
ಪಟಿಾಲ್ೈಜನ್
(C)

Antifertilizin ಆುಂಟಿ–ಪಟಿಾಲ್ೈಜನ್

(D) Albumin ಅಲೊಾಮಿನ್
27. Which fully developed Protochordata, shows
6
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30. Ammocoetus larva is connecting link between
ಅಮುಸಟ್ೊೇಸ್ ಲಹಾು ಕ್ಳಗ್ ಖನಯನರ್ತಸಯನ

(C) Chelonia
ಕಿಲ್ೊೇನಿಮಹ

ಮಹ ಹೊಣಿಖಳ ನಡನ್ ಸ್ೇತನ್ಮಹಗಿಯನುದನ ?

33. The overall three–dimensional shape of a
polypeptide is called the
ಹಲ್ಲ್್್ೈಡು ಭೊಯನ ಆಮಹಭದ ಆಕಹಯು

(A) Amphioxus and Cyclostomes ಅುಂಫಿಮಹಔೆಸ್

ಫಸನತ್ೇಔ ________ ಹ್ೊುಂದಿದ್

ಭತನೆ ಸ್ೈಕ್ೊಿೇಸ್ೊ್ೇಮ್ೆ
(B) Amphioxus and Fishes ಅುಂಫಿಮಹಔೆಸ್ ಭತನೆ
ಮಿೇನನಖಳು
(C) Ascidian tadpole larva and Cyclostomes
ಅಸಡಿಮನ್ ಟಹಡ್ರ ಪ್ರೇಲ್
ಲಹಾ ಭತನೆ
ಸ್ೈಕ್ೊಿಸ್ೊ್ೇಮ್ೆ

(A)

Double helix/ ಡಫಲ್ ಹ್ಲ್ಲಕ್ೆ (ದಿವಔನುಂಡಲ್ಲನಿ)

(B)

Primary structure/ ್ೈಭರ ಯಚನ್

(C)

Secondary structure/ ಸ್ಔುಂಡರ ಯಚನ್

(D)

Tertiary structure/ ಟ್ಶಾಮರ ಯಚನ್

(D) Annelida and Arthropoda ಅನಿಲ್ಲಡಹ ಭತನೆ
ಆಥ್ೊೇಾಪ್ರೇಡಹ

34. A person suffering from Phenyl–ketonuria
can`t convert
ಫಿನ್ೈಲ್ ಕಿಟ್ೊನನರೇಮದಿುಂದ ಫಳಲನ ಯಕಿೆಮನ ಈ

31. The internal skeleton of a cell is composed of
ಕ್ೊೇವದ್ೊಳಗಿನ ಅಸೆುಂಜ್ಯ ಮಹುದರುಂದಹಗಿದ್ ?

ಕ್ಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನನು ರರ್ತಾಷನುದಿಲಿ ?

(A) Microtubules, intermediate filaments and
ಮೈಕ್ೊೊೇಟ್ನಯಫನಲ್ೆ,
microfilaments/
ಇುಂಟ್ಮಿಾಡಿಮಟ್

ಫಿಲಮುಂಟ್ೆ

(D) Ophidia
ಒಫಿಡಿಮಹ

to
(A) Phenylalanine
ಫಿನ್ೈಲ್ಅಲನ್ೈನಿುುಂದ ಟ್ೈಯ್ೊೇಸನ್ಗ

ಭತನೆ

tyrosine

to
isoleucine
(B) Phenylalanine
ಫಿನ್ೈಲ್ಅಲನ್ೈನಿುುಂದ ಐಸ್ೊೇಲೊಯಸನ್ಗ

ಮೈಕ್ೊೊೇಫಿಲಮುಂಟ್
(B) Cellulose and intermediate filaments/
ಸ್ಲೊಯಲ್ೊಸ್ ಭತನೆ ಇುಂಟ್ಮಿಾಡಿಮಟ್ ಫಿಲಮುಂಟ್ೆ

(C)

Phenols to ketones ಫಿನ್ೊೇಲ್ಲೆನುಂದ ಕಿಟ್ೊೇನ್ೆಗ

(D) Phenylalanine to lysine ಫಿನ್ೈಲ್ಅಲನ್ೈನಿುುಂದ

(C) Cellulose, microtubules and centrioles/
ಸ್ಲೊಯಲ್ೊಸ್,
ಮೈಕ್ೊೊೇಟ್ನಯಫನಲ್ೆ
ಭತನೆ

ಲ್ೈಸನ್ಗ

ಸ್ುಂಟಿೊಯೇಲ್ೆ
(D)

35. Taxes and tropisms are forms of
ಟಹಯಕಿೆಸ್ ಭತನೆ ಟ್ೊೊೇಫಿಷಭಗಳು

Microfilaments/ ಮೈಕ್ೊೊೇಫಿಲಮುಂಟ್ೆಗಳಿುಂದ

ಮಹುದಯ

ಯೊಖಳು ?

32. Sphenedon, the tautara lizard found in New
Zealand, belongs to
ಟ್ನಯಟ್ಯಹ ಉಯನಖ ಎುಂದನ ಔಯ್ಮನ ಸಾನ್ೊೇಡಹನ್

(A)

Orienting responses ಒರಯುಂಟಿುಂಗ್ ಯ್ಸಹಾನೆಸ್

(B) Reflexes
ರ್ಿೇಔೆಸ್

ನೊಯಜಲಹಯುಂಡ್ರ ದ್ೇವದಲ್ಲಿ ಸಖನ ಹೊಣಿಮ ಖಾ
(A) Crocodilia ಕ್ೊೊಕ್ೊೇಡಿಲ್ಲಮಹ

(C) Kinesis ಕ್ೈನ್ಸಸ್

(B)

(D)

Rhynchocephalia ರುಂಕ್ೊೇಸ್ಪಹಲ್ಲಮಹ
7
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ಇುಖಳು ಷಷಯಖಳಿಗ್ ಭಹತೊ ಅನವಯಷನತೆದ್.

2002ಯಲ್ಲಿ ಮಹರಗ್ ನಿೇಡಲಹಯತನ ?
(A) Sydney Brenner, Robert Horvitz and John
Sulston ಸಡಿು ಫ್ೊನುರ್ , ಯಹಫಟ್ಾ ಹ್ೊವಿಾಜ್ ಭತನೆ

36. To convert a nucleoside to a nucleotide, it is
necessary to
ನೊಯಕಿಿಯೇಸ್ೈಡಿುುಂದ
ನೊಯಕಿಿಯೇಟ್ೈಡಗಳಿಗ್
ಫದಲಹಣ್

ಹ್ೊುಂದನಹಖ

ಈ

ಜಹನ್ ಷಲೆಟನ್
(B) Sydney Brenner, Frederic Sanger and John
Sulston ಸಡಿು ಫ್ೊನುರ್ , ಪ್ೊಡಿೊಕ್ ಸಹುಂಖರ್ ಭತನೆ

ಕ್ಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ

ಮಹುದನ ಅವಯಹಗಿದ್ ?

ಜಹನ್ ಷಲೆಟನ್

(A) Remove the pentose from the nucleoside/
್ುಂಟ್ೊೇಸ್ ಅನನು ನೊಯಕಿಿಯೇಸ್ೈಡಿುುಂದ

(C) Sydney Brenner, Stephen Fodor and John
Sulston ಸಡಿು ಫ್ೊನುರ್ , ಸ್ಪನ್ ಫಡರ್ ಭತನೆ

ಫ್ೇಾಡಿಷನುದನ

ಜಹನ್ ಷಲೆಟನ್

(B) Add phosphate to the nucleoside/ ಪಹಸ್ಫೇಟ್

(D) Sydney Brenner, Samul Benzer and John
Sulston ಸಡಿು ಫ್ೊನುರ್, ಸಹಭನಲ್ ಫ್ುಂಜ್ರ್ ಭತನೆ

ಅನನು ನೊಯಕಿಿಯೇಸ್ೈಡಿಗ್ ಸ್ೇರಷನುದನ
(C) Replace purine with pyrimidine/ ೂಯರೇನ್

ಜಹನ್ ಷಲೆಟನ್

ಅನನು ಪಿಯಹಮಿಡಿನ್ ಗ್ ಫದಲಹಯಷನುದನ

39. Vermicomposting refers to
ಮಿಾಕಹುಂಪ್ರೇಸ್ುಂಗ್ ಎುಂದಯ್,

(D) Replace ribose with deoxyribose/ ಯ್ೈಫ್ೊೇಸ್
ಜ್ೊತ್ ಡಿಆಕಿೆಯ್ೈಫ್ೊೇಸ್ ಅನನು ಫದಲಹಯಷನುದನ

of
micro–organisms
(A) Culturing
ಷೊಕ್ಷಹಾಣ್ನಖಳನನು ಸಹಕಹಣಿಕ್ ಭಹಡನುದನ

37. Lysosomes are abundant in
ಲ್ೈಸ್ೊೇಸ್ೊಭೆಗಳು, ಈ ಕ್ಳಗ್ ನಭೊದಿಸಯನ ಮಹ

(B) Culturing of earthworms ಎಯ್ಸನಳುಖಳನನು
ಸಹಕಹಣಿಕ್ ಭಹಡನುದನ

ಔಣ್ ಭತನೆ ಅುಂಗಹುಂಖಖಳಲ್ಲಿ ಹ್ೇಯಳಹಗಿಯನತೆ್ ?

(C) Culturing of worms ಸನಳುಖಳನನು ಸಹಕಹಣಿಕ್

(A) WBC and Osteoblasts/ ಬಿಳಿಯಔೆಔಣ್ಖಳು ಭತನೆ

ಭಹಡನುದನ

ಆಸ್ಯಫಹಿಸ್್್

(D) Using earthworms and micro–organisms to
convert organic waste into black, earthy–
smelling,
nutrient–rich
humus
ಎಯ್ಸನಳುಖಳನನು ಭತನೆ ಷೊಕ್ಷಹಾಣ್ನ ಜೇವಿಖಳನನು

(B) RBC and Spleen/ ಕ್ುಂುಯಔೆಔಣ್ಖಳು ಭತನೆ
ಖನಲಹು
(C) Hepatocytes and Spleen/ ಹ್ಹಯಟ್ೊಸ್ೈಟ್ೆ

ಫಳಸ, ಸಹಮ ಅನನಮನಔೆ ದಹಥ್ರಾದಿುಂದ

ಭತನೆ ಖನಲಹು

(ಸೊಯಭಸುುಂದ ಔೊಡಿದ) ಉಮನಔೆ, ಔುಾ ಫಣ್ಣದ

(D) WBC and Spleen/ ಬಿಳಿಯಔೆಔಣ್ಖಳು ಭತನೆ

ಭಣಿಣನ ಹಷನ್ಮನಳು,

ಖನಲಹು

ಪ್ರೇಶಕಹುಂವಖಳಿುಂದಹದ

ಗ್ೊಫಾಯನನು ಉತಹಾದಿಷನುದನ

38. Who among the following discoverers of
programmed cell death in C. elegans were
awarded Nobel Prize in 2002 ?
ಸ–ಎಲ್ಲಗಹನೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಗಹೊಮ್್ ಸ್ಲ್್ತ್ ಅನನು ಔುಂಡನ

40. If the P value is < 0.001, then interpretation of
data is
ಪಿ ಭೌಲಯ < 0.001 ಆದಯ್, ಆಖ ದತಹೆುಂವದ
ರಭಹಣ್ದ ಹಯಖಹಯನು

ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳಿಗ್ ನ್ೊೇಫ್ಲ್ ಹರತ್ೊೇಶಔನನು
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ಅರ್ತ ಭಸತವದಹುಗಿಯನತೆದ್

(B)

(B) Highly insignificant
ಅರ್ತ ಭಸತವದಹುಗಿಯನುದಿಲಿ

(C) Identify chromosome regions associated
with complex trait in a genetic cross /
ಜ್ನ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ ಹಹಮನವಿಕ್ಮಲ್ಲಿ ಣ್ಾತುಂತನವಿನ

(C) Less significant
ಔಡಿಮ ಭಸತವದಹುಗಿಯನತೆದ್

ಬಹಖದಲ್ಲಿ ಹ್ೊುಂದಿಕ್ೊುಂಡಿಯನ ಷುಂ
(D) All of these/

ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

41. To which of the zoogeographical realms,
India belongs to ? ಬಹಯತ ದ್ೇವು ಈ ಕ್ಳಗ್

44. Diabetes insipidus is due to the insufficient
release of
ಡಮಹಬಿಟಿಸ್ ಇನಿೆಪಿಡಸ್ ೂಣ್ಾ ೊಭಹಣ್ದ

ನಭೊದಿಸಯನ ಮಹ ಹೊಣಿ ಬೊಗ್ೊೇಳಲಮಕ್ಯ
ಸ್ೇರದ್ ?

________

(B) Oriental
ಒರಮುಂಟ್ಲ್

ಬಿಡನಖಡ್

ಭಹಡದಿಯನುದರುಂದ

ಉುಂಟಹಖನತೆದ್

(C)

Australasian/ ಆಸ್ರೇಲ್ಸಮನ್

(A) Insulin ಇನನೆಲ್ಲನ್

(D)

(B) Glucagon
ಖನಿಕಹಗಹನ್

Palaeoarctic ್ಲ್ಲಮಹಔಾಟಿಕ್

(C) ADH ಎಡಿಹ್ಚ್

(D) Thyroxine
ಥ್ೈಯಹಕಿೆನ್

42. In the early decades of the 20th century, the
idea of Biopoiesis was proposed by
ವತಭಹನದ
ಆಯುಂಭಿಔ
ದವಔಖಳಲ್ಲಿ
20ನ್ೇ

45. Acetylcholine and nor–epinephrine are
examples of
ಅಸಟ್ೈಲ್ ಕ್ೊೇಲ್ಲನ್ ಭತನೆ ನಹರ್–ಎಫಿನ್ಫಿೊನಗಳು

ಫಯೇಯೇಸಸ್ ವಿಚಹಯನನು ಷೊಚಿಸದಯನ
(A)
(B)
(C)

ಕಿೇಣ್ಾ

ಖನಣ್ಖಳನನು ಖನಯನರ್ತಷನ ಭೊಲ

(D) Non–significant
ಭಸತವದಹುಗಿಯನುದಿಲಿ

(A) Neotropical
ನಿಯೇಟಹೊಫಿಔಲ್

Mapping of genes ಭಹಯಪಿುಂಗ್ ಜೇನ್ೆ

ಮಹುದಕ್ಯ ಉದಹಸಯಣ್ಖಳಹಗಿ್ ?

Aleksandra Oparin/ ಅಲ್ಕಹೆುಂದಹೊ ಒಹಯರನ್

(A)

Stanley Miller ಸಹ್ಾನ್ಿೇ ಮಿಲಿರ್

Glycoproteins/ ಗ್ಿೈಕ್ೊೇಪ್ರೊೇಟಿೇನ್ೆ

(B)

J.B.S. Haldane ಜ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಹಹಲ್ನ್

Integral proteins/ ಇುಂಟಿಖೊಲ್ ಪ್ರೊೇಟಿೇನ್ೆ

(C)

Extrinsic proteins/ ಎಔೆಟಿೊನಿೆಕ್ ಪ್ರೊಟಿೇನ್ೆ

(D)

Lipoproteins/ ಲ್ಲಪ್ರ ಪ್ರೊಟಿೇನ್ೆ

(D) Andrewartha ಆುಂಡಿೊಥಹಾ
43. Qualitative Trait Loci (QTL) analysis is used
to
ಕಹವಲ್ಲಟ್ೇಟಿವ್ ಟ್ೊೇಟ್ ಲ್ೊಸ (QTL) ನ ವಿವ್ಿೇಶಣ್ಮನ

46. In a nerve cell, the cyton has numerous thin
radiating processes. They are called
ನಯಕ್ೊೇವದ ಬಹಖಹದ ಸ್ೈಟಹನುಲ್ಲಿಯನ ಸಲಹಯನ

ಈ ಕ್ಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಕ್ಯ ಫಳಷನತಹೆಯ್ ?

ಯ್ಡಿಯಟಿುಂಗ್ ಚಹಚಿಕ್ಖಳನನು ಏನ್ುಂದನ ಔಯ್ಮನತಹೆಯ್ ?

(A) Identify DNA polymerase binding sites/
ಡಿಎನ್ಎ ಹಲ್ಲಭಯ್ಸ್
ಫ್ೈುಂಡಿುಂಗ್ ಸ್ೈಟ್ೆ

(A)

ಖನಯನರ್ತಷನವಿಕ್
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Glial cells ಗಿಿೇಮಲ್ ಕ್ೊೇವಖಳು
MASTER

(B) Neurons ನೊಯಯಹನ್ೆ
(C) Dendrites ಡ್ುಂಡ್ೈಟ್ೆ

product of mitotic cell division ?
ಈ ಕ್ಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನ ಮೈಟಹಟಿಕ್ ಕ್ೊೇವ

(D) Axons ಆಕಹೆನ್ೆ

ವಿಬಜ್ನ್ಮ ಅುಂರ್ತಭ ಉತಾನುಲಿ ?
(A) Repair of damaged organs/ ಹಹಳಹದ ಅುಂಖಖಳ

47. Blood vessels carrying oxygenated blood
from lungs to heart are
ಆಭಿಜ್ನಔಮನಔೆ ಯಔೆು ವಹವಷಕ್ೊೇವದಿುಂದ ಸೃದಮಕ್ಯ

ದನಯಸೆ
(B)

ಮಹ ಯಔೆನಹಳದ ಭೊಲಔ ಸರಮನತೆದ್ ?
(A)

Cardiac arteries ಕಹಡಿಾಯಕ್ ಅಟ್ಾರೇಸ್

(B)

Pulmonary arteries ಲುನರ ಅಟ್ಾರೇಸ್

(C)

Cardiac veins ಕಹಡಿಾಯಕ್ ್ನ್ೆ

(D)

(C) Asexual

(C)

ಅಲ್ೈುಂಗಿಔ

(D) Growth/ ಫ್ಳಣಿಗ್
51. Ecotone is a transition zone between two
biomes, where
ಇಕ್ೊೇಟ್ೊನ್ ಎಯಡನ ಆಹಷಖಳ ಭಧಯ ಇಯನ ುಂದನ

Pulmonary veins ಲುನರ ್ನ್ೆ

ಷುಂಔೊಭಣ್ ಲಮ, ಇಲ್ಲಿ
(A) Two communities meet and interact ಎಯಡನ
ಷಭೊಸ ಜೇವಿಖಳು ಔೊಡಿ ಅುಂತಯಕಿೊಯ ಭಹಡನತೆ್

ಮನನು ಉತಹಾದಿಷಲಹಯತನ ?

(B)

reproduction/

ಷುಂತಹನ್ೊೇತಾರ್ತೆ

48. The transgenic sheep `Dolly` was generated
using _______ method.
ಮಹ ವಿಧಹನನನು ಫಳಸ ಟಹೊನ್ೆೆನಿಕ್ ಔನರ ಡಹಲ್ಲ
(A)

Production of gametes/ ಗಹಯಮೇಟ್ಗಳ ಉತಹಾದನ್

(B) Two communities gradually blend with
each other ಎಯಡನ ಷಭೊಸಖಳು ಯಷಾಯ

Microinjection ಮೈಕ್ೊೊೇ ಇುಂಜ್ಕ್ಷನ್

ುಂದನ್ೊುುಂದನ ಔೊಭಹಗಿ ಫ್ಯ್ಮನತೆ್.

Nuclear transfer ನೊಯಕಿಿಮರ್ ಟಹೊನೆಫರ್

(C) Both Two communities meet and interact
and Two communities gradually blend with
each other
ಎಯಡನ ಷಭೊಸ ಜೇವಿಖಳು ಔೊಡಿ ಅುಂತಯಕಿೊಯ

Gene knockout ಜೇನ್ ನಹಕ್ಓಟ್

(D) Lipofection ಲ್ೈಪ್ರಪ್ಕ್ಷನ್

ಭಹಡನತೆ್ ಭತನೆ ಎಯಡನ ಷಭೊಸಖಳು ಯಷಾಯ
ುಂದನ್ೊುುಂದನ ಔೊಭಹಗಿ ಫ್ಯ್ಮನತೆ್. ಎಯಡೊ

49. Uric acid is the chief nitrogenous waste
product of
ಮೊರಕ್ ಆಭಿು ಸಹಯಜ್ನಔದ ಅನನಮನಔೆ

(D) Two communities do not meet, interact and
blend with each other ಎಯಡನ ಷಭೊಸಖಳು

ದಹಥ್ರಾ. ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಮಹ ಹೊಣಿಖಳಲ್ಲಿ ಇದನ

ುಂದನ್ೊುುಂದನ ಬ್ೇಟಿಮಹಖನುದಿಲಿ , ಅುಂತಯಕಿೊಯ

ೊಭನಕಹಗಿ ಉತಾರ್ತೆಮಹಖನತೆದ್ ?

ಇಲಿ ಭತನೆ ಔೊಭಹಗಿ ಫ್ಯ್ಮನುದಿಲಿ

(A) Birds ಕ್ಷಿಖಳು

(B) Frogs ಔ್ಾಖಳು

(C) Fishes ಮಿೇನನಖಳು

(D) Mammals
ಷಷೆನಿಖಳು

52. Pulicat Lake is the largest brackish water lake
in India after Chilka Lake. It is located in
ುಲ್ಲಕಹಟ್ ಷಯ್ೊೇಯು ಬಹಯತ ದ್ೇವದಲ್ಲಿನ ಚಿಲ್ಲಕಹ
ಷಯ್ೊೇಯದ ನುಂತಯ ಅರ್ತೇ ದ್ೊಡ್ ಜ್ಳು ನಿೇರನ

50. Which of the following is NOT an end
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ಷಯ್ೊೇಯಹಗಿದ್. ಈ ಷಯ್ೊೇಯು ________
ಯಹಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್
(A) Andhra Pradesh
ಆುಂಧೊೊದ್ೇವ

1. Body

(A) Mysis/ ಮೈಸಸ್

(B) Tamil Nadu
ತಮಿಳುನಹಡನ
(C) Karnataka
ಔನಹಾಟ್ಔ

53. During embryonic stage, human
lymphocytes are produced in
ಭನನಶಯನ ಬೊೊಣ್ ಫ್ಳಣಿಗ್ ಸುಂತದಲ್ಲಿ

ಬಿ–

ಉುಂಟಹಖನತೆದ್ ?

ಉತಹಾದನ್ಮನ ಮಹುದಯಲ್ಲಿ

marrow

(C) Liver/ ಮಔೃತ್

(B) Spleen/ ಖನಲಹು
(D) Bursa/ ಫಸಹಾ

(B) 14 to 16 14 ರುಂದ
16

(C) 14 to 18 14 ರುಂದ
18

(D) 14 to 20 14 ರುಂದ
20

ದಯದ ಹ್ಷಯನ
(A)

Smooth muscle/ ಭೃದನ ಭಹುಂಷಕುಂಡ

(B)

Cardiac muscle/ ಕಹಡಿಾಮಹಕ್ ಭಹುಂಷಕುಂಡ

DNA polymerase I/ ಡಿಎನ್ಎ ಹಲ್ಲಭಯ್ಸ್ I

(C)

Striated muscle/ ಸ್ರಯಟ್ಡ್ರ ಭಹುಂಷಕುಂಡ

DNA polymerase II/ ಡಿಎನ್ಎ ಹಲ್ಲಭಯ್ಸ್ II

(D) All of these/

ಡಿ.ಎನ್.ಎ.

ೊರ್ತಔೃರ್ತಔಯಣ್

ಭತನೆ

ದನಯಸೆಗ್

ಅವಯಹಗಿ ಫ್ೇಔನ ?

(B)

(A) 14 & 15
14 ಭತನೆ 15

57. The muscular tissue layer which is found in
all the blood vessels is
ಸಹಭಹನಯಹಗಿ ಯಔೆನಹಳಖಳಲ್ಲಿ ಇಯನ ಸಹುಮನ

54. Which one of the following DNA polymerase
is essential for both replication and repair of
DNA ?
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹ ಡಿ.ಎನ್.ಎ. ಹಲ್ಲಭಯ್ಸ್

(A)

(D) Millipede/
ಮಿಲ್ಲಿಪಿಡ್ರ

56. Synsacrum is formed by the fusion of
_______ vertebrae.
ಸನಹೆಾಔೊಮ್ ಎಶನ್ ಟಿಾಫ್ೊಖಳ ಔೊಡನವಿಕ್ಯುಂದ

B–

ಉುಂಟಹಖನತೆದ್ ?
(A) Bone
ಅಸಿಭಜ್ೆ

3. Legs
(B) Earthworm/
ಎಯ್ಸನಳು

(C) Peripatus/
್ರಹಟ್ಸ್

(D) Kerala
ಕ್ೇಯಳ

ಲ್ಲುಂಫೇಸ್ೈಟ್ ಖಳ

2. Antenna

ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

(C) DNA polymerase III/ ಡಿಎನ್ಎ ಹಲ್ಲಭಯ್ಸ್
III
(D) DNA

polymerase

lambda/

58. Gorilla, Chimpanzee, Man and Monkey
belongs to the same
ಗ್ೊೇರಲಹಿ, ಜುಂಹುಂಜ, ಭನನಶಯ ಭತನೆ ಭುಂಖಖಳು

ಡಿಎನ್ಎ

ಹಲ್ಲಭಯ್ಸ್ ಲಹಯಭ್

ುಂದ್ೇ ______ ಸ್ೇರ್

55. Name the following animal :
ಈ ಕ್ಳಗ್ ಕ್ೊಟಿ್ಯನ ಹೊಣಿಮ ಹ್ಷಯ್ೇನನ ?
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(A) Order/ ಖಣ್

(B) Family/ ಔನಟ್ನುಂಫ

(C) Genus/ ಜಹರ್ತ

(D) Species/ ೊಬ್ೇದ
MASTER

ಕ್ೊೇವಖಳು

59. The effects of vitamin A may include all of
the following, except
ಜೇಷತವ–ಎ
ರಣಹಭು
ಈ
ಕ್ಳಗ್
ನಭೊದಿಸಯನುದಯಲ್ಲಿ

ುಂದನನು

(B) Two diploid cells; Two haploid cells/ ಎಯಡನ
ಡಿಹಿಯ್ಡ್

ಹ್ೊಯತನಡಿಸ

of

anaemia/

as

ಯಔೆಹಿೇನತ್

ಡಿಹಿಯ್ಡ್

an

antioxidant/

ಉತಯಶಾಣ್

differentiation/

ಕ್ೊೇವ ವಿಬ್ೇದನ್
62. The phenomenon of invasion of cancerous
cells to other tissues is termed as
ಕಹಯನೆರ್ ಕ್ೊೇವಖಳು ಭಹನ್ೊಕ್ೊಿೇನಲಗಳಹಗಿದನು,
ಅನಿಮುಂರ್ತೊತ

ಕ್ೊೇವಖಳಲ್ಲಿನ

ಭತನೆ

ಇನ್ವೇಶನ್ ಕಿೊಯಮನನು

ಏನ್ುಂದನ

ಔಯ್ಮನತಹೆಯ್ ?

Amino synthetase ಅಮೈನ್ೊೇ ಸುಂಥ್ರಟ್ೇಸ್

(A)

Alkaline phosphatase ಅಲಯಲ್ೈನ್ ಪಹಸ್ಫೇಟ್ೇಸ್

Angiobiogenesis/ ಅುಂಜಯೇಫಯೇಜ್ನಿಸಸ್

(B) Metastasis/ ಮಟಹಸಹ್ಸಸ್

(C) Polynucleotide kinase ಹಲ್ಲನೊಯಕಿಿಯೇಟ್ೈಡ್ರ

(C) Diapedesis/ ಡ್ೈಮಹ್ಡಿಸಸ್

ಕ್ೈನ್ೇಸ್

(D) Transformation
/ ಟಹೊನಹೆಫಮೇಾವನ್

Ribonuclease ಯ್ೈಫ್ೊೇನೊಯಕಿಿಮಸ್

61. Mitosis and cytokinesis result in the
formation of ______; meiosis and cytokinesis
result in the formation of ________.
ಮೈಟ್ೊೇಸಸ್ ಭತನೆ ಸ್ೈಟ್ೊೇಕ್ೈನ್ಸಸ್ ಉುಂಟಹದಹಖ

63. Cells will usually divide if they receive
proper signal at _______ phase.
ಷರಮಹದ ಷುಂಜ್ಞ್ಖಳನನು ಡ್ದಹಖ ಕ್ೊೇವಖಳು
ಸಹಭಹನಯಹಗಿ

________ ಕ್ೊೇವಖಳು ಭತನೆ ಮಿಮಹಸಸ್ ಭತನೆ
ಉುಂಟಹದಹಖ

ಇನ್ವೇಶನ್

ಫ್ೇಯ್ ಅುಂಗಹುಂವಖಳಿುಂದ ವಿವ್ೇಶಹಗಿ್. ಕಹಯನೆರ್

ಫ್ೇಾಡಿಷನ ಕಿಣ್ವ ಮಹುದನ ?

ಸ್ೈಟ್ೊೇಕ್ೈನ್ಸಸ್

ಫ್ಳಣಿಗ್,

ಡಿಸ್ೆಮಿನ್ೇಶನ್ (ೊಕಿೇಣ್ಾನ) ೊಕಿೊಯಖಳ ಭೊಲಔ

60. ___________enzyme used to remove
phosphate group from 5` end of DNA.
ಡಿಎನ್ಎ 5 ತನದಿಯುಂದ ಪಹಸ್ಫೇಟ್ ಖನುಂನನು

(D)

ಹಹಯಹಿಯ್ಡ್

ಡಿಹಿಯ್ಡ್ ಕ್ೊೇವಖಳು ನಹಲನಯ ಡಿಹಿಯ್ಡ್ ಕ್ೊೇವಖಳು

(D) Nycalopia/ ಗ್ೊೇಚಯ ಚಔೊ

(B)

ನಹಲನಯ

(D) Two diploid cells; Four diploid cells/ ಎಯಡನ

ಭಹಡನುದನ

(A)

ಕ್ೊೇವಖಳು

ಕ್ೊೇವಖಳು

ವಿಯ್ೊೇಧಔಹಗಿ ನಿಾಹಿಷನುದನ
(C) Cell

ಹಹಯಹಿಯ್ಡ್

(C) Two diploid cells; Four haploid cells/ ಎಯಡನ

ತಡ್ಮನುದನ
(B) Serving

ಎಯಡನ

ಕ್ೊೇವಖಳು

ಮಿಕ್ಯಲಿುಖಳಿಗ್ ಅನವಯಷನುದನ
(A) Prevention

ಕ್ೊೇವಖಳು

ಮಹ

_____

ವಿಬಜ್ನ್ಮಹಖನತೆ್

_______

ಕ್ೊೇವಖಳು ತಮಹಯಹಖನತೆ್
(A) Four diploid cells; Four haploid cells/
ನಹಲನಯ ಡಿಹಿಯ್ಡ್ ಕ್ೊೇವಖಳು ನಹಲನಯ ಹಹಯಹಿಯ್ಡ್
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(A) M

(B) S

(C) G1

(D) G2
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ಸುಂತದಲ್ಲಿ

64. The cell in a hypotonic solution exhibits
ಕ್ೊೇವು ಹ್ೈಪ್ರೇಟಹನಿಕ್ ದಹೊಣ್ದಲ್ಲಿದಹುಖ

ಈ

68. Phospholipid molecules in a plasma
membrane are arranged with their ____ on the
exterior and their ____ on the interior.
ಪಹಸ್ೊಾೇಲ್ಲಪಿಡ್ರ ಔಣ್ಖಳು ಹಿಸ್ು ದಯದಲ್ಲಿ

ಕ್ಳಗಿನ ಮಹ ಕಿೊಯಮನನು ೊದಶಿಾಷನತೆದ್ ?
(A) Exosomosis
ಎಕ್ೊೆಸಹುಸಸ್
(C)
(D)

(B) Endosomosis
ಎುಂಡ್ೊೇಸಹುಸಸ್

ಫಹಸಯಹಗಿ ______ ಭತನೆ ಆುಂತರಔಹಗಿ ______
ಜ್ೊೇಡಣ್ಗ್ೊುಂಡಿ್

Plasmolysis ಹಿಸ್ೊೋಲ್ೈಸಸ್

(A) Hydrophobic heads; Hydrophilic tails/
ಹ್ೈಡ್ೊೊೇಫೇಬಿಕ್
ತಲ್ಖಳು
ಹ್ೈಡ್ೊೊೇಫಿಲ್ಲಕ್

Active transport/ ಆಕಿ್ವ್ ಟಹೊನೆಪ್ರೇಟ್ಾ

ಫಹಲಖಳು
65. The chemical substance in mature egg, which
attracts the sperm during fertilization, is
ಪಲ್ಲೇಔಯಣ್ಹಖನಹಖ, ವಿಮಹಾಣ್ನನನು ಆಔಷಿಾಷನ

(B) Hydrophilic heads; Hydrophobic tails/
ಹ್ೈಡ್ೊೊೇಫಿಲ್ಲಕ್
ತಲ್ಖಳು
ಹ್ೈಡ್ೊೊೇಫೇಬಿಕ್
ಫಹಲಖಳು

ಅುಂಡಹುಂವದಲ್ಲಿಯನ ಯಸಹಮನಿಔ ದಹಥ್ರಾ ಮಹುದನ

(C) Nonpolar heads; Polar tails/ ನಹನ್ ಪ್ರಲಹರ್

?
(A) Agglutinin
ಅಖನಗುಟಿನಿನ್
(C)

ತಲ್ಖಳು ಪ್ರಲಹರ್ ಫಹಲಖಳು

(B) Fertilizin
ಪಟಿಾಲ್ೈಜನ್

(D) Hydrophobic tails; Hydrophilic heads/
ಹ್ೈಡ್ೊೊೇಫೇಬಿಕ್ ಫಹಲಖಳು ಹ್ೈಡ್ೊೊೇಫಿಲ್ಲಕ್

Antifertilizin ಅುಂಟಿಪಟಿಾಲ್ೈಜನ್

ತಲ್ಖಳು

(D) Malic acid ಭಹಲ್ಲಕ್ ಆಭಿ

69. Which of the following pair of larva does not
belong to Arthropoda ?
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹ ಖನುಂಪಿನ ಲಹಾಖಳು ಷುಂಧಿದಿ

66. Point mutation involves
ಹಯುಂಟ್ ಭನಯಟ್ೇಶನುಲ್ಲಿ ಉುಂಟಹಖನ ಕಿೊಯ
(A) Deletion ಡಿಲ್ಲಶನ್

ಖನುಂಪಿಗ್ ಸ್ೇರಲಹಿ ?

(B) Insertion ಇನೆಶಾನ್

(A) Nauplius and Mysis/ ನಹಫಿಮಸ್ ಭತನೆ

(C) Duplication ಡೊಪಿಿಕ್ೇಶನ್

ಮೈಸಸ್

(D) Change in single base pair ುಂದನ ಫ್ೇಸ್ಾೇರ್ ನ

(B)

ಫದಲಹಣ್

Mysis and Zoea/ ಮೈಸಸ್ ಭತನೆ ಜ್ೊೇಮಹ

(C) Caterpiller and Grubs/ ಕಹಯಟ್ಪಿಾಲಿರ್ ಭತನೆ
ಖೊಬ್ೆ

67. In the cross AaBb × AaBb, Mendel principle
of independent assortment ratio will be
ಮುಂಡಲ್ ತತವದ ಇುಂಡಿ್ುಂಡ್ುಂಟ್ ಅಸಹಟ್ುಾುಂಟ್ುಲ್ಲಿ

(D) Trochophore and Tornaria/ ಟ್ೊೊಕ್ೊೇಫೇರ್
ಭತನೆ ಟ್ೊಯನ್ೇರಮ

AaBb × AaBb ಅಡ್ ಹಹಮನವಿಕ್ಮ ನಿಶಾರ್ತೆಮನ
__________ ಆಗಿದ್
(A) 1 : 1 : 1 : 1

(B) 9 : 3 : 3 : 1

(C) 9 : 7 : 3 : 1

(D) 3 : 2 : 2 : 1

70. Tundra is one of the terrestrial biomes,
characterized by the
ಟ್ುಂಡಹೊ ುಂದನ ಬೊ ಅಹಷ, ಇದಯಲ್ಲಿನ ವಿವ್ೇಶ
ಖನಣ್ಖಳ್ನ್ುಂದಯ್
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(A) Presence of trees and shrubs ಭಯ ಭತನೆ

73. Denaturation of proteins leads to loss of
biological activity through
_______ ಪ್ರೊೇಟಿೇನಗಳು ವಿಯೊಗ್ೊುಂಡನ ಜ್ೈವಿಔ

ಪ್ರದ್ಖಳು ಇಯನುದನ
(B) Presence of low–lying shrubs, mosses and
lichens
ಕ್ಳಹಷದಲ್ಲಿಯನ ಪ್ರದ್ಖಳು, ಭಹಷಸ್ ಭತನೆ

ಚಟ್ನಟಿಕ್ಮನನು ಮಹುದರುಂದ ಔಳ್ದನಕ್ೊಳುುತೆ್ ?
(A) Formation of amino acid/ ಅಮೈನ್ೊೇ ಆಭಿಖಳ

ಲ್ೈಕ್ನೆಗಳು ಇಯನುದನ

ಉತಹಾದನ್ ಆಖನವಿಕ್ಯುಂದ
(B) Loss of primary structure/ ್ೈಭರ ಯಚನ್

(C) Absence of low–lying shrubs, mosses and
lichens ಕ್ಳಹಷದಲ್ಲಿಯನ ಪ್ರದ್ಖಳು ಭಹಷಸ್

ಔಳ್ದನಕ್ೊಳುುುದರುಂದ

ಭತನೆ ಲ್ೈಕ್ನೆಗಳು ಇಲಿದಿಯನುದನ

(C) Loss of both primary and secondary
structure/ ್ೈಭರ ಭತನೆ ಸ್ಕ್ುಂಡರ ಯಚನ್

(D) Presence of trees and lichens ಭಯ ಭತನೆ
ಲ್ೈಕ್ನೆಗಳನನು ಹ್ೊುಂದಿಯನುದನ

ಔಳ್ದನಕ್ೊಳುುುದರುಂದ
(D) Loss of secondary and tertiary structure/
ಸ್ಕ್ುಂಡರ
ಭತನೆ
ಟ್ಷಿಾಮರ
ಯಚನ್

71. ________ is the smallest subdivision of
muscle.
ಭಹುಂಷಕುಂಡದಲ್ಲಿನ
ಅರ್ತ
ಷಣ್ಣ
ಉಬಹಖ

ಔಳ್ದನಕ್ೊಳುುುುದರುಂದ

_________.
(A) Fiber ಪ್ೈಫರ್
(C) Filament
ಫಿಲಮುಂಟ್

74. In a cell, the greatest sequence diversity
among different types of RNA is found in
ಕ್ೊೇವದ್ೊಳಗಿಯನ ವಿವಿಧ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಖಳಲ್ಲಿ ಮಹ

(B) Fibril ಪ್ೈಬಿೊಲ್
(D) Sarcomere
ಸಹಕ್ೊೇಾಮಿಮರ್

ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಹ್ಚಿಿನ ್ೈವಿಧಯತ್ಮನನು ಹ್ೊುಂದಿದ್ ?
(A)

72. A few species of sponges reproduce by
budding, when conditions deteriorate, many
freshwater species and a few marine ones
produce
ಕ್ಲು ಷಾುಂಜ್ ೊಬ್ೇದಖಳು ಅುಂಔನಯಣ್ದಿುಂದ
ಷುಂತಹನ್ೊೇತಾರ್ತೆ

ಭಹಡನತೆ್.

(B) Ribosomal RNA/ ಯ್ೈಫ್ೊೇಸ್ೊೇಭಲ್ ಆರ್ ಎನ್
ಎ
(C)

ಹತಹಯಣ್ದಲ್ಲಿ

ಷಾುಂಜ್

ೊಬ್ೇದಖಳು

ಈ

ಆರ್ ಎನ್ ಎ

ಕ್ಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನನು ಉತಹಾದಿಷನತೆ್ ?
(A) Gemmules/ ಜ್ೇಭೊಲ್ೆ
(B)

75. Two species are morphologically identical,
but reproductively isolated, are termed as
ಮಹ ಎಯಡನ ೊಬ್ೇದಖಳು ಫಹಸಯಹಗಿ ಫಸನತ್ೇಔ

Parachymula larva/ ಹಯಯಕ್ೈಭನಲಹ ಲಹಾ

(C)

Amphiblastula larva/ ಅುಂಫಿಫಹಿಷನ್ಲಹಿ ಲಹಾ

(D)

Planula Larva/ ಹಿನನಲಹ ಲಹಾ

Transfer RNA/ ಟಹೊನೆಫರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ

(D) Both Ribosomal RNA and Transfer RNA/
ಯ್ೈಫ್ೊೇಸ್ೊೇಭಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಭತನೆ ಟಹೊನೆಫರ್

ಯತಹಯಷಹದಹಖ ಸಲು ಸಹಿ ನಿೇರನ ಭತನೆ ಕ್ಲು
ಷಭನದೊಹಸ

Messenger RNA/ ಮಸ್ುಂಜ್ರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ

ುಂದ್ೇ

ರೇರ್ತಮಹಗಿದನು,

ಷುಂತಹನ್ೊೇತಾರ್ತೆಮಲ್ಲಿ

ೊತ್ಯೇಔಹಗಿಯನತೆ್ಯೇ,

ಅುಂತಸುಖಳಿಗ್

_________
(A)
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(B) Ecospecies ಇಕ್ೊೇಸಾಸಸ್

ಹಸ್ೊಫೇಫ್ರೊಕ್ೊ್ೇ–I–ಕ್ೈನ್ಸ್
(C) Glyceraldehyde
dehydrogenase/

(C)

Sibling species ಸಬಿಿುಂಗ್ ೊಬ್ೇದಖಳು

(D)

Morphospecies/ ಭಹಫಾಸಾಸಸ್ ೊಬ್ೇದಖಳು

ಡಿಹ್ೈಡ್ೊೊೇಜೇನ್ಸ್
(D) Phosphoglycerate kinase/ ಪಹಸ್ೊಫೇಗಿಿಷಯ್ಟ್
ಕ್ೈನ್ಸ್

Liver
and
Pancreas
76. Ontogenetically
are________ in origin.
ಆುಂಟ್ೊೇಜ್ನಿಟಿಔಲ್ಲ ಮಔೃತ್ ಭತನೆ ಮದ್ೊೇಜೇಯಔ
ಅುಂಗಹುಂ˜µ್ ಮಖಳು

_______

79. In the fruit fly Drosophila , the notch
signalling pathway is due to
ಸಣ್ನಣಕಿೇಟ್ ಡ್ೊೊೇಸ್ೊೇಫಿಲಹದಲ್ಲಿ ನಹವಚ್ ಸಖುಲ್ಲುಂಗ್

ರೇರ್ತಮಲ್ಲಿ

ಉಖಮಿಷನತೆ್.
(A) Ectodermal/
ಎಕ್ೊ್ೇಡಭಾಲ್

ಹತ್

(B) Mesodermal/
ಮಿಸ್ೊೇಡಭಾಲ್

ಕ್ಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ

ರಸ್ಸವ್ ಭನಯಟ್ೇಶನ್
(B) XY linked co–dominant mutation/ XY –
ಲ್ಲುಂಕ್್ ಕ್ೊ–ಡಹಮಿನ್ುಂಟ್ ಭನಯಟ್ೇಶನ್

77. Haptens are
ಹಹಯಹ್ನೆಗಳು _______

(C) X linked recessive mutation/ X – ಲ್ಲುಂಕ್್
ಇಭನನ್ೊ

antigen/

ರಸ್ಸವ್ ಭನಯಟ್ೇಶನ್

ಜ್ನಿಕ್

(D) Y linked co–dominant mutation/ Y – ಲ್ಲುಂಕ್್

ಅುಂಟಿಜ್ನ್ೆ
(B) Non–Immunogenic

Antigen/

ಕ್ೊ–ಡಹಮಿನ್ುಂಟ್ ಭನಯಟ್ೇಶನ್

ನಹನ್

ಇಭನನ್ೊಜ್ನಿಕ್ ಅುಂಟಿಜ್ನ್ೆ

80. Endoplasmic reticulum originates from
ಎುಂಡ್ೊಹಿಸುಕ್
ಯ್ಟಿಔನಲಮ್
ಮಹುದರುಂದ

(C) High molecular weight non–immunogenic
antigen/ ಹ್ೈ ಭಹಲ್ಲಔನಲರ್ ್ೈಟ್ ನಹನ್–

ಉಖಭಹಖನತೆದ್ ?

ಇಭನನ್ೊಜ್ನಿಕ್ ಅುಂಟಿಜ್ನ್
(D) Low molecular
ಲ್ೊೇ
antigen/

ಈ

(A) Y linked recessive mutation/ Y – ಲ್ಲುಂಕ್್

Ecto–mesodermal/ ಎಕ್ೊ್ೇ–ಮಿಸ್ೊೇಡಭಾಲ್

(A) Immunogenic

್ೇಮನ

ಮಹುದರುಂದಹಖನತೆದ್ ?

(C) Endodermal/ ಎುಂಡ್ೊೇಡಭಾಲ್
(D)

3–phosphate
ಗಿಿಷಯಹಲ್ಲ್ಹ್ೈಡ್ರ–3–ಪಹಸ್ಾೇಟ್

(A) Nucleus/
ನೊಯಕಿಿೇಮಸ್

weight immunogenic
ಭಹಲ್ಲಔನಲರ್
್ೈಟ್

ಇಭನನ್ೊಜ್ನಿಕ್ ಅುಂಟಿಜ್ನ್
78. In glycolysis, ATP synthesis is catalyzed by
ಗ್ಿೈಕಹಲ್ೈಸಷುಲ್ಲಿ ಎಟಿಪಿ ಷುಂವ್ಿೇಶಣ್ ಕಿೊಮಹಧಾನ್ಮನ

(B) Lysosomes/
ಲ್ೈಸ್ೊೇಸ್ೊಮ್ೆ

(C)

Golgi Complex/ ಗಹಲ್ಲಗೇ ಷುಂಕಿೇಣ್ಾ

(D)

Mitochondria/ ಮೈಟ್ೊೇಕಹುಂಡಿೊಮಹ

81. Siboglinidae or Beard worms belongs to
ಸಫ್ೊೇಗಿಿನಿಡ್ೇ ಅಥ್ರಹ ಬಿಮಡ್ರಾ ಸನಳುಖಳು ಕ್ಳಗಿನ

ಮಹ ಕಿೊಮಹಧಾಔದಿುಂದ ಉುಂಟಹಖನತೆದ್ ?

ಮಹ ಖನುಂಪಿಗ್ ಸ್ೇರ್ ?

(A) Hexokinase/ ಹ್ಕ್ೊೆೇಕ್ೈನ್ಸ್

(A) Pogonophora/

(B) 6–phosphofructo–I–kinase/6–
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ಪ್ರಗ್ೊನ್ೊಫೇಯಹ
(C) Phoronida/
ಫಯ್ೊೇನಿಡಹ

ಚಿಟ್ೊೇಗಹುತಹ

(A) have an unusual number of chromosomes/
ಅಷುಂಖಹಯತ ಣ್ಾ ತುಂತನಖಳನನು ಹ್ೊುಂದಿಯನತೆ್

(D) Sipunculida/
ಸ್ೈಫ್ರನನಯಲ್ಲಡಹ

(B) can divide indefinitely if an adequate
supply of nutrients is available/ ರೂಣ್ಾ
ೊಭಹಣ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಶಕಹುಂವಖಳು ಸಔಯಯ್

82. DNA and RNA polymerization which takes
place
ಡಿಎನ್ಎ ಭತನೆ
ಆರ್ ಎನ್ ಎ
ಷುಂವ್ಿೇಶಣ್

ಅನಿಮಮಿತಹಗಿ ವಿಬಜ್ನ್ಗ್ೊಳುುತೆ್
(C) migrate from the initial site of
transformation to other organs/ ಹೊಯುಂಭಿಔ

ಹಲ್ಲಭರೇಔಯಣ್ು
(A) in a 3' to 5' direction/3' – 5' ದಿಕಿಯನಲ್ಲಿ

ಷಿಳದಿುಂದ

ಉುಂಟಹಖನತೆದ್

ಅುಂಗಹುಂಖಕ್ಯ

ಲಸ್

ಹ್ೊೇಖನತೆ್

(B) in a 5' to 3' direction/5' – 3' ದಿಕಿಯನಲ್ಲಿ

(D) remain confined to their original site/ ಭೊಲ

ಉುಂಟಹಖನತೆದ್

ಜಹಖದಲ್ಿೇ ಇಯನತೆ್

(C) in either (or both) directions/ ರ್ತಳಿಸದ ಎಯಡನ

85. Anadromous fish migrate
ಅನಹಡ್ೊೊೇಭಸ್ ಮಿೇನನಖಳು _________ ಲಸ್

ದಿಕಿಯನಲ್ಲಿ ಉುಂಟಹಖನತೆದ್
(D) DNA in 5' to 3' and RNA in 3' to 5'/ ಡಿಎನ್ಎ
5' – 3' ದಿಕಿಯನಲ್ಲಿ ಭತನೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ

ಇನ್ೊುುಂದನ

ಹ್ೊೇಖನತೆ್

3' – 5'

(A) From sea to river
ಷಭನದೊದಿುಂದ ನದಿಗ್

ದಿಕಿಯನಲ್ಲಿ ಉುಂಟಹಖನತೆದ್
83. DNA replication occurs
ಡಿಎನ್ಎ ೊರ್ತಔೃರ್ತಔಯಣ್ು

(B)

From river to sea ನದಿಯುಂದ ಷಭನದೊಕ್ಯ

(C)

Sea to Sea ಷಭನದೊದಿುಂದ ಷಭನದೊಕ್ಯ

(D)

River to river ನದಿಯುಂದ ನದಿಗ್

a
cell
makes
protein
(A) Whenever
ಮಹಹಖಲಹದಯೊ ಕ್ೊೇವಖಳು ಪ್ರೊಟಿೇನ್

86. Freshly broken chromosome ends are sticky
and tend to fuse, however ends of intact
chromosomes are stable. Their stability is due
to presence of
ತಹಜಹಹಗಿ ತನುಂಡಹದ ಣ್ಾತುಂತನಖಳ ತನದಿಖಳು

ತಮಹರಸದಹಖ
(B) To repair gene damage caused by mutation/
ವಿಔೃರ್ತಯುಂದ ನಶ್ಹದ ಜೇನ್ ದನಯಸೆ ಭಹಡನಹಖ
(C) Before a cell divides/ ಕ್ೊೇವ ವಿಬಜ್ನ್ ಆಖನ

ಅುಂಟ್ನ (ಜಖಟ್ನ) ಭತನೆ ಔೊಡಿಕ್ೊಳುು ಷವಬಹ

ಭನನಹು

ಹ್ೊುಂದಿ್. ಆದಯ್, ಔೊಡಿಕ್ೊುಂಡಿಯನ ಣ್ಾತುಂತನಖಳ

(D) Whenever a cell needs RNA/ ಕ್ೊೇವಕ್ಯ ಆರ್

ತನದಿಖಳು ಸಿಯಹಗಿಯನತೆ್. ಮಹುದರುಂದ ಇುಖಳ

ಎನ್ ಎ ಫ್ೇಕಹದಹಖ

ಸಿಯತ್ಮನ ಉುಂಟಹಖನತೆದ್ ?
(A)

84. A benign tumour is one in which the
cancerous cells
ಅಭಹಯಔ ಖುಂಥಿಮ ಕಹಯನೆರ್ ಕ್ೊೇವಖಳು

Centromeres/ ಸ್ುಂಟ್ೊೊೇಮಿಮಸ್ಾ

(B) Telomeres/ ಟ್ಲ್ೊೇಮಿಮಸ್ಾ
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(C) Special membrane around chromosomes/
ಣ್ಾತುಂತನಖಳನನು ಷನತನೆಯ್ದ ವಿವ್ೇಶಹದ

of animals with taxonomic status/
ಹೊಣಿಖಳನನು ಷುಂಖೊಹಿಸ, ವಿಜ್ಞಹನದ ಆಧಹಯದ ಮೇಲ್

ದಯ
(D)

ಖನಯನರ್ತಸ, ಗಿೇಾಔಯಣ್ ಭಹಡಿ ಷುಂಯಕ್ಷಿಷನುದನ
(C) Identification and Preservation of animals
in the museum/ ಹೊಣಿಖಳನನು ಷುಂಖೊಹಹಲಮದಲ್ಲಿ

Kinetochores/ ಕ್ೈನ್ಟ್ೊಕ್ೊೇಸ್ಾ

ಖನಯನರ್ತಷನುದನ ಭತನೆ ಷುಂಯಕ್ಷಿಷನುದನ

87. Which of the following honeybee species is
widely used for honey production around the
world ?
ಈ ಕ್ಳಗಿಯನ ಮಹ ಜ್ೇನ್ೊುೇಣ್ದ ೊಬ್ೇದನನು
ಹ್ಚಹಿಗಿ

ಜ್ೇನನ

ಉತಹಾದಿಷಲನ

(D) Only preservation and display/ ಷುಂಯಕ್ಷಣ್
ಭಹಡಿ ತ್ೊೇರಷನುದನ ಭಹತೊ

ವಿವವದಹದಯುಂತ

90. In mammals, the respiratory exchange of
Oxygen and Carbon dioxide takes place in
ಷಷೆನಿಖಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಮಹ ಅುಂಖಖಳಲ್ಲಿ

ಫಳಷನತಹೆಯ್ ?
(A)

Apis dorsata/ ಅಪಿಸ್ ಡಹಸ್ೇಾಟಹ

ಉಸಯಹಡನಹಖ

ಆಭಿಜ್ನಔ

(B)

Apis indica/ ಅಪಿಸ್ ಇುಂಡಿಕಹ

(C)

Apis florea/ ಅಪಿಸ್ ಫಿೇರಮಹ

(A) Tracheae ಟ್ೊಕಿಯೇ

(D)

Apis mellifera/ ಅಪಿಸ್ ಮಲ್ಲಿಪ್ೇಯಹ

(C) Alveoli
ಅಲ್ಲವಯಲ್ೈ

ಮುಂಫ್ೊನಹ

ಗಹೊನನಲ್ೊೇಸಹ
(C)

Corona radiata/ ಕ್ೊಯ್ೊನಹ ಯ್ಡಿಮಹಟ್

(D)

Vitelline membrane/ ವಿಟ್ಲ್ೈನ್ ದಯ

(D) Bronchioles
ಫಹೊುಂಕಿಯೇಲ್ೆ

ಶಾದಲ್ಲಿ

ಹೊಯುಂಭಿಷಲಹಯತನ ?

Zona pellucida/ ಜ್ೊೇನಹ ್ಲೊಸಡಹ
granulosa/

(B) Skin ಸಯನ್

91. The Project Tiger was launched in
ಸನಲ್ಲ
ಯೇಜ್ನ್ಮನನು
ಮಹ

ಷನತನೆಯ್ಮನ ದಾನ್ಮ ದಯ

(B) Membrana

ಇುಂಗಹಲದ

ಡ್ೈಆಕ್ೆೈಡ್ರ ಫದಲಹಣ್ಮಹಖನುದನ ?

88. Thick layer that immediately surrounds the
ovum during fertilization is
ಅುಂಡಹಣ್ನ
ಪಲ್ಲೇಔಯಣ್ಗ್ೊುಂಡಹಖ
ತಕ್ಷಣ್
(A)

ಭತನೆ

(A) 1963

(B) 1983

(C) 1993

(D) 1973

92. In the ovary of mammals, the fully matured
ovum is present in
ಷೆನಿಖಳ
ಅುಂಡಹವಮದಲ್ಲಿ,
ರೂಣ್ಾಹಗಿ
ಫ್ಳಣಿಗ್ಮಹದ

ಅುಂಡು

ಈ

ಕ್ಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ

ಮಹುದಯಲ್ಲಿದ್ ?

89. Curetting refers to
ಔೊಯಯ್ೇಟಿುಂಗ್ ಅುಂದಯ್,
(A) Collection and Preservation of animals in
the museum/ ಹೊಣಿಖಳನನು ಷುಂಖೊಹಹಲಮದಲ್ಲಿ

(A)

Primary oocyte ್ೈಭರ ಉಸ್ೈಟ್

(B)

Secondary oocyte ಸ್ಕ್ುಂಡರ ಉಸ್ೈಟ್

(C) Nurse cells ನಸ್ಾ ಸ್ಲ್ೆ

ಷುಂಖೊಸಣ್ ಭತನೆ ಷುಂಯಕ್ಷಿಷನುದನ
(B) Collection, Identification and Preservation
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(D)

ಯ್ಟಿಔನಲಮ್

Graffian follicle ಗಹೊಫಿಮನ್ ಪಹಲ್ಲಔಲ್

95. The chromatin is made up of repetitive units
known as
ಕ್ೊೊಭಹಯಟಿನ್
ಮಹ
ಗಟ್ಔಖಳ

93. Migration in birds refers to
ಕ್ಷಿಖಳ ಲಸ್ ಎುಂದಯ್,
(A) Movement of birds in groups from one
place to another place for breeding purpose.
ಕ್ಷಿಖಳು ಖನುಂಹಗಿ ುಂದನ ಷಿಳದಿುಂದ ಇನ್ೊುುಂದನ

ುನಯಹತಾನ್ಯುಂದಹಖನತೆದ್ ?
(A) Chromosomes/ ಕ್ೊೊಮೇಸ್ೊೇಮ್ೆ

ಷಿಳಕ್ಯ ಷುಂತಹನ ಕ್ೈಗ್ೊಳುಲನ ಲಸ್ ಹ್ೊೇಖನ
ಕಿೊಯ
(B) Periodic shift of the entire bird population
to avoid harsh climatic conditions.
ಹತಹಯಣ್ದಲ್ಲಿ ಉುಂಟಹಖನ ತ್ೊುಂದಯ್ಖಳಿುಂದ

(B)

Chromonemata/ ಕ್ೊೊಮೇನಿಭಹಟ್

(C)

Nucleosomes/ ನೊಯಕಿಿಯೇಸ್ೊೇಮ್ೆ

(D)

Nucleotides/ ನೊಯಕಿಿಯೇಟ್ೈಡ್ರೆ

ಯಕ್ಷಿಸಕ್ೊಳುಲನ ಕ್ಷಿಖಳ ಖನುಂು ನಿಧಿಾಶ್ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ
ಲಸ್ ಹ್ೊೇಖನುದನ

96. __________ designates chemical signals
passed between members of the same species.
_______ ಖಳು ಯಸಹಯನಿಔ ಷುಂಜ್ಞ್ಖಳನನು ುಂದನ

(C) Periodic shift and return to the same habitat
of the entire bird population to avoid harsh
ಹತಹಯಣ್ದಲ್ಲಿ
climatic
conditions.

ೊಬ್ೇದದ ಇಫಾಯನ ಷದಷಯಯ ನಡನ್ ಏಾಡನುದಕ್ಯ

ಉುಂಟಹಖನ ತ್ೊುಂದಯ್ಖಳಿುಂದ ಹಯಹಖಲನ, ಕ್ಷಿಖಳ

ಕಹಯಣ್

ಖನುಂು ನಿಧಿಾಶ್ಹದ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ುಂದನ ನಿಧಿಾಶ್

(A) Vitamins
ವಿಟ್ಮಿನ್ೆ

ಹಷಸಹಿನರ್" ಲಸ್ ಹ್ೊೇಗಿ ುನಃ ಷವಸಹಿನಕ್ಯ
ಹಿುಂರ್ತಯನಗಿ ಫಯನ ಕಿೊಯ

(B) Hormones
ಹಹಮೇಾನ್ೆ

(C) Pheromones
ಫಿಯ್ೊೇಮನ್ೆ

(D) Movement of birds in groups from one
place to another for feeding purpose. ಕ್ಷಿಖಳ

(D)

ಖನುಂು ುಂದನ ಷಿಳದಿುಂದ ಇನ್ೊುುಂದನ ಷಿಳಕ್ಯ ಆಹಹಯ
ಡ್ಮಲ್ುಂದನ ಲಸ್ ಕ್ೈಗ್ೊಳುು ಕಿೊಯ

Allelo chemicals ಅಲ್ಲಲ್ೊ ಕ್ಮಿಔಲ್ೆ

97. ________ cells which functions as nourishing
cells
for
differentiating spermatozoa.
ವಿೇಮಹಾಣ್ನಖಳು
ವಿಬ್ೇದನ್ಮಹಖನಹಖ

94. Maximum number of enzymes in a eukaryotic
cell is present inside the
ಮನಕಹಯರಯಟಿಕ್ ಕ್ೊೇವದ್ೊಳಗ್ ಹ್ಚಿಿನ ಷುಂಖ್ಯಮ

ಪ್ರೇಶಕಹುಂವಖಳನನು ನಿೇಡನ _____ ಕ್ೊೇವಖಳು
(A) Leydig ಲ್ೇಡಿಗ್

ಕಿಣ್ವಖಳನನು ಹ್ೊುಂದಿಯನ ಕ್ೊೇವ ಔಣ್ __________
(A)

Golgi Complex/ ಗಹಲ್ಲಗ ಷುಂಕಿೇಣ್ಾ

(B)

(B)

Mitochondria/ ಮೈಟ್ೊಕಹುಂಡಿೊಮ

(C) Sertoli ಷಟ್ೊೇಾಲ್ಲ

Spermatogonial ಷಾಮಾಟ್ೊೇಗ್ೊನಿಮಲ್
(D) Spermatid
ಷಾಮಾಟಿಡ್ರ

(C) Lysosome/ ಲ್ೈಸ್ೊೇಸ್ೊೇಮ್
(D)

98. Schistosoma haematobium is a parasitic
flatworm causes

Endoplasmic Reticulum/ ಎುಂಡ್ೊೇಹಿಸುಕ್
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ಸಸ್ೊ್ೇಸ್ೊೇಭ
ಚಾಟ್

ಸನಳು

ಹ್ಭಹಟ್ೊಬಿಮಮ್
ಕ್ಳಗ್

ಯಹಲುಂಬಿ

ಖನಯನರ್ತಸಯನ

ಮಹ

ಯ್ೊೇಖನನು ಉುಂಟ್ನಭಹಡನತೆದ್ ?
(A) Intestinal Schistosomiasis/ ಇುಂಟ್ಸ್ ಟ್ೈನಲ್
ಸಸ್ೊ್ೇಸ್ೊಮಿಮಹಸಸ್
(B) Urinary

ಮನರನರ

Schistosomiasis/

ಸಸ್ೊ್ೇಸ್ೊಮಿಮಹಸಸ್
(C) Asian Intestinal Schistosomiasis/ ಏಷಿಮನ್
ಇುಂಟ್ಸ್ ಟ್ೈನಲ್ ಸಸ್ೊ್ೇಸ್ೊಮಿಮಹಸಸ್
(D) All of these/

ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ
99. Synapsis forms during
ಷೊತೊಮನಖುನ
(ಸನಹಪಿೆಸ್)

ಮಹಹಖ

ಉುಂಟಹಖನತೆದ್ ?
(A) Anaphase
ಅನಹಪ್ೇಸ್ – I

I/

(B) Prophase
ಪ್ರೊಪ್ೇಸ್ – I

I/

(C) Cytokinesis/ ಸ್ೈಟ್ೊಕ್ೈನ್ಸಸ್
(D)

Prophase II/ ಪ್ರೊಪ್ೇಸ್ – II

100. The animals with bilateral
young stage, and radial
symmetry in the adult stage,
phylum
ಎಳ್ಮ ಮಸೆನಲ್ಲಿ ದಿವಹಶಿೊವೇಮ
ಭತನೆ

ೌೊಢಹಸ್ಿಮಲ್ಲಿ

symmetry in
pentamerous
belong to the
ಷಭಮಿರ್ತಮನನು

ರ್ತೊಜಯೇಮ

ುಂಚಭನಕ

ಷಭಮಿರ್ತಮನನು ಹ್ೊುಂದಿಯನ ಹೊಣಿಖಳ ೊಧಹನ
ವಿಬಹಖ
(A) Annelida/ ಲಮ
ುಂತನಖಳು

(B) Mollusca/
ಭೃದವುಂಗಿಖಳು

(C) Cnidaria/ ಔನಟ್ನಔನ ಔಣ್ುಂತಖಳು
(D)

Echinodermata/ ಔುಂಟ್ಔಚಮಿಾಖಳು
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ಭ.2.00 ರುಂದ ಷುಂ.5.00 ಯ ಯ್ಗ್

ಖರಶ್ ಅುಂಔಖಳು

ಟ್ನ್ ಅಧಿ

ಉತೆರಷಲನ ಇಯನ ಖರಶ್ ಅಧಿ

200

210 ನಿಮಿಶಖಳು

180 ನಿಮಿಶಖಳು

ನಿಭು ನ್ೊುಂದಣಿ ಷುಂಖ್ಯಮನನು ಫಯ್ಯರ

ೊವ್ುರ್ತೊಕ್ಮ ವಿಯಖಳು

ೊವ್ು ರ್ತೊಕ್ ಔೊಭಷುಂಖ್ಯ ಭತನೆ ಶಾನ್ ಷುಂಖ್ಯ

ಭಹಡಿ

1.

ನ್ೊುಂದಣಿ ಷುಂಖ್ಯಮನನು ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿ ಫಯ್ದನ ಅದಕ್ಯ ಷುಂಫುಂಧಿಸದ ೃತೆಖಳನನು ಷುಂೂಣ್ಾಹಗಿ ತನುಂಬಿದಿುೇಯ್ುಂದನ ಖಹರ್ತೊಡಿಸಕ್ೊಳಿು.

2.

ಕ್ೇುಂದೊ ಷುಂಕ್ೇತನನು ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿ ಫಯ್ದನ ಅದಕ್ಯ ಷುಂಫುಂಧಿಸದ ೃತೆಖಳನನು ಷುಂೂಣ್ಾಹಗಿ ತನುಂಬಿದಿುೇಯ್ುಂದನ ಖಹರ್ತೊಡಿಸಕ್ೊಳಿು.

3.

ರೇಕ್ಷಹ ವಿಶಮನನು ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿ ಫಯ್ದನ ಹಹಖನ ವಿಶಮದ ಷುಂಕ್ೇತನನು ಫಯ್ದನ ಅದಕ್ಯ ಷುಂಫುಂಧಿಸದ ೃತೆಖಳನನು ಷುಂೂಣ್ಾಹಗಿ ತನುಂಬಿದಿುೇಯ್ುಂದನ
ಖಹರ್ತೊಡಿಸಕ್ೊಳಿು.

4.

ಕ್ೊಠಡಿ ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರುಂದ ಈ ೊವ್ು ರ್ತೊಕ್ಮನನು ನಿಭಗ್ 2ನ್ೇ ಫ್ಲ್ ಆದ ನುಂತಯ ಅುಂದಯ್ ಭ. 1.55 ಆದ ನುಂತಯ ಕ್ೊಡಲಹಖನುದನ.

5.

ೊವ್ು ರ್ತೊಕ್ಮ ಔೊಭ ಷುಂಖ್ಯಮನನು ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿ ಫಯ್ಮಫ್ೇಔನ.

6.

ೊವ್ು ರ್ತೊಕ್ಮ ಶಾನ್ ಷುಂಖ್ಯಮನನು ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿ ಫಯ್ದನ ಅದಕ್ಯ ಷುಂಫುಂಧಿಸದ ೃತೆಖಳನನು ಷುಂೂಣ್ಾಹಗಿ ತನುಂಫಫ್ೇಔನ.
ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮ ಕ್ಳಬಹಖದ ನಿಖದಿತ ಜಹಖದಲ್ಲಿ ಔಡಹ್ಮಹಗಿ ಷಹಿ ಭಹಡಫ್ೇಔನ.

ಭಹಡಫ್ೇಡಿ
1.

ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿ ಭನದಿೊತಹಗಿಯನ ಟ್ೈಮಿುಂಗ್ ಭಹಔಾನನು ರ್ತದುಫಹಯದನ / ಹಹಳುಭಹಡಫಹಯದನ / ಅಳಿಷಫಹಯದನ.

2.

ಭೊಯನ್ೇ ಫ್ಲ್ ಭ. 2.00 ಕ್ಯ ಆಖನತೆದ್. ಅಲ್ಲಿಮಯ್ಖೊ,
•

ೊವ್ು ರ್ತೊಕ್ಮ ಫಲಬಹಖದಲ್ಲಿಯನ ಪಿನ್ ಅಥ್ರಹ ಸೇಲ್ ಅನನು ತ್ಗ್ಮಫಹಯದನ.

•

ೊವ್ು ರ್ತೊಕ್ಮ ಳಖಡ್ ಇಯನ ೊವ್ುಖಳನನು ನ್ೊೇಡಲನ ೊಮರ್ತುಷಫಹಯದನ.

•

ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿ ಉತೆರಷಲನ ಹೊಯುಂಭಿ¸ಫಹಯದನ.

ಅಬಯಥಿಾಖಳಿಗ್ ಭನಕಯ ಷೊಚನ್ಖಳು
1.

ೊವ್ು ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ನ್ 100 ೊವ್ುಖಳಿದನು, ೊರ್ತ ೊವ್ುಮನ ುಂದನ ಹ್ೇಳಿಕ್ಮನನು ಳಗ್ೊುಂಡಿದನು ಭತನೆ 4 ಫಸನ ಆಯಯ ಉತೆಯಖಳು ಇಯನತೆ್.

2.

ಭೊಯನ್ೇ ಫ್ಲ್ ಅುಂzಯ್ ಭ. 2.00 ಯ ನುಂತಯ ೊವ್ು ರ್ತೊಕ್ಮ ಫಲಬಹಖದಲ್ಲಿಯನ ಪಿನ್ / ಸೇಲ್ ತ್ಗ್ದನ ಈ ೊವ್ವ ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹುದ್ೇ ುಟ್ಖಳು ಭನದಿೊತಹಗಿಲಿದ್ೇ ಇಯನುದನ ಔುಂಡನ
ಫುಂದಲ್ಲಿ ಅಥ್ರಹ ಸರದನ ಹ್ೊೇಗಿದುಲ್ಲಿ ಅಥ್ರಹ ಮಹುದ್ೇ ಐಟ್ುಂಖಳು ಬಿಟ್ನ್ಹ್ೊೇಗಿದುಲ್ಲ,ಿ ಅದನನು ಕಚಿತಡಿಸಕ್ೊುಂಡನ, ಈ ರೇರ್ತ ಆಗಿದುಯ್ ೊವ್ುರ್ತೊಕ್ಮನನು ಫದಲಹಯಸಕ್ೊಳುುುದನ ನುಂತಯ
ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿ ಉತೆರಷಲನ ಹೊಯುಂಭಿಷನುದನ.

3.

ಭನುಂದಿನ 180 ನಿಮಿಶಖಳಲ್ಲಿ
•

ೊರ್ತ ೊವ್ುಮನನು ಎಚಿರಕ್ಯುಂದ ಒದಿ.

•

ೊರ್ತ ೊವ್ುಮ ಕ್ಳಗ್ ಕ್ೊಟಿ್ಯನ ನಹಲನಯ ಫಸನ ಆಯಯಮ ಉತೆಯಖಳಲ್ಲಿ ಷರಮಹದ ಉತೆಯನನು ಆಯಯ ಭಹಡಿ.

•

ೊವ್ು ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿನ ೊವ್ುಗ್ ಅನನಖನಣ್ಹಗಿಯನ ಷರ ಉತೆಯನನು ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ೇ ಔೊಭ ಷುಂಖ್ಯಮ ಭನುಂದ್ ನಿೇಡಿಯನ ಷುಂಫುಂಧಿಸದ ೃತೆನನು ನಿೇಲ್ಲ ಅಥ್ರಹ ಔುಾ
ವಹಯಮ ಫಹಲ್ ಹಯುಂಟ್ ್ನಿುುಂಖದ ಷುಂೂಣ್ಾಹಗಿ ತನುಂಫನುದನ.

ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿಯನ ೃತೆಖಳನನು ತನುಂಫನ ಷರಮಹದ ವಿಧಹನ :
4.

A

B

C

D

ಈ ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮನನು ಸಹಯಾನ್ ಭಹಡನ ಸಹಯಾ£ರ್ ಫಸಳ ಷೊಕ್ಷಾಹಗಿದನು ಷಣ್ಣ ಖನಯನತನನು ಷಸ ದಹಕಲ್ಲಷನತೆದ್. ಆದುರುಂದ ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿ ಉತೆರಷನಹಖ
ಎಚಿರಕ್ ಹಿಸ.

5.

ೊವ್ು ರ್ತೊಕ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟಿ್ಯನ ಖಹಲ್ಲ ಜಹಖನನು ಯಫ್ಟ ಕ್ಲಷಕ್ಯ ಉಯೇಗಿಸ. ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮನನು ಇದಕ್ಯ ಉಯೇಗಿಷಫ್ೇಡಿ.

6.

ಕ್ೊನ್ಮ ಫ್ಲ್ ಅುಂದಯ್ ಷುಂ. 5.00 ಆದ ನುಂತಯ ಉತೆರಷನುದನನು ನಿಲ್ಲಿಸ. ನಿಭು ಎqಗ್ೈ ಹ್ಫಾಯಳ ಖನಯನತನನು ನಿಖದಿತ ಜಹಖದಲ್ಲಿ ಹಹಕಿ.

7.

ಒ.ಎುಂ.ಆರ್. ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮನನು ಕ್ೊಠಡಿ ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಗ್ ಮಥಹಸಿರ್ತಮಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರ.

8.

ಕ್ೊಠಡಿ ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔಯನ, ಮೇಲಹಾಖದ ಹಹಳ್ಮನನು ೊತ್ಯೇಕಿಸ ತನು ವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ನ್ಕ್ೊುಂಡನ ತಳಫದಿಮ ಮಥಹೊರ್ತಮನನು ಅಬಯಥಿಾಖಳಿಗ್ ಷವಮುಂ ಭೌಲಯಭಹನಕಹಯಗಿ ಭನ್ಗ್
ಕ್ೊುಂಡ್ೊಮಯಲನ ಕ್ೊಡನತಹೆಯ್.

9.

ಉತೆಯ ರ್ತೊಕ್ಮ ನಔಲನನು ುಂದನ ಶಾ ಕಹಲ ಷನಯಕ್ಷಿತಹಗಿ ಇಡಿ.

10.

ಔನುಡ ಆೃರ್ತೆಮ ೊವ್ುಖಳಲ್ಲಿ ಉತೆರಷನ ಅಬಯಥಿಾಖಳಿಗ್ ಔನುಡದಲ್ಲಿ ಭನದಿೊತಹಗಿಯನ ೊವ್ುಖಳ ಫಗ್ಗ ಏನಹದಯೊ ಷುಂದ್ೇಸವಿದುಲ್ಲಿ ಇುಂಗಿಿೇಷ್ ಆೃರ್ತೆಮ ೊವ್ುರ್ತೊಕ್ಮನನು ನ್ೊೇಡಫಸನದನ.
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