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ರಚಬಿಮಹಟಿಂಕ್ಚಟೋರಿಂನಲ್ಲಿ ಇರತ ಮತಖ್ಮಹದ ಬಣ್ಣದ

Reducing agent used in discharge printing is:
1. ಅಚ್ಚೊತ್ತು ಕ್ರಯಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಸ್ಚೋಗಿಷಲತ ಯ್ಡಚಮಸಿಂಗ್
ಏಜ್ಿಂಟಹಗಿ

________

ಅಿಂವ

ಅನತನ

(A) Alizarin/
ಅಲ್ಲಜಹರಿೋನ್

ಉಯೋಗಿಷಲಹಗತತ್ುದ್.

(C) Crocetin/
ಕ್ಚಯೋಷ್ಟೋನ್

(A) Sodium formaldehyde sulphoxylate/
ಷ್ಚೋಡಿಯಿಂ ಪಹಮಮಲ್ಲಡೋಸ್ೈಡ್ ಷಲಹಪಕ್ರಿಲ್ೋಟ್
(B) Thiourea dioxide/
ಥ್ೈಯೋಯತರಿಮಹ ಡ್ೈಆಕ್ಿೈಡ್

ಅಬಹಮಷ ಎಿಂಬತದತ

ಥ್ೈಯೋಯತರಿಮಹ ಡ್ೈಆಕ್ಿೈಡ್ ಎರಡಚ
(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ
2. The gauge length specified to test single yarn
strength and elongation as per BIS is
ದಹರದ ಬಲ ಯಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಜತವಿಕ್ಯನತನ
ಅಳ್ಯಲತ ಬಹರತೋಯ ಭಹಕ ಷಿಂಷ್ೆ ಷಚಚಿಸರತ

(C) 500 mm/
500 ಮಿ.ಮಿ.

(D) 400 mm/
400 ಮಿ.ಮಿ.

(B)

Penetration Pricing/ ಳಸ್ಚಕತಕ ಫ್ಲ್

(C)

Skimming Pricing/ ಮೆೋಲನ ಫ್ಲ್

(D)

Odd even Pricing/ ಫ್ಷ – ಷಮ ಫ್ಲ್

(A) Egypt/ ಈಜಿಪ್ಟಟ

(B) Italy/ ಇಟಲ್ಲ

(C) India/ ಬಹರತ್

(D) Africa/ ಆಪಯಕಹ

7. The best suited yarn and fabric structure for
heat retention of a microfiber blanket is
ಷಚಕ್ಷ್ಮ ಎಳ್ಗಳ ಸ್ಚದಕ್ಯ ಉಶಣನತನ ಕಹಹಡಲತ

Hook and eye/ ಕ್ಚಿಂಡಿ ಮತ್ತು ದಹರದ ಕತಣಿಕ್

ಅತ್ಮಿಂತ್ ಷಚಕುಹದ ದಹರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಯ ಸ್ಣಿಗ್

(B) Shirt button/ ಅಿಂಗಿಯ ಗತಿಂಡಿ
(C)

Key Store Pricing/ ಕ್ರೋ ಮಳಿಗ್ಯ ಫ್ಲ್

ಬಹಗಹಗಿದ್

3. The most suited fastener for preschoolers is
ಚಿಕಕಮಕಕಳ ಉಡತಗ್ ಬಿಂಧಷಲತ ಅನತಕಚಲಹದತದತ
(A)

(A)

6. Camicia is a component of costume from
ಕ್ಮಿೋಸಮಹ ಎಿಂಬತದತ _____ ದ್ೋವದ ಉಡತನ

ಉದದ
(B) 300 mm/
300 ಮಿ.ಮಿ.

(D) Luteolin/
ಲಚಮಟ್ಚೋಲ್ಲೋನ್

5. The Practice of initially setting a low price for
a product is
ಷತುವಿಗ್ ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲ್ಯನತನ ಇಡತ

(C) Both Sodium formaldehyde sulphoxylate
& Thiourea dioxide /
ಷ್ಚೋಡಿಯಿಂ ಪಹಮಮಲ್ಲಡೋಸ್ೈಡ್ ಷಲಹಪಕ್ರಿಲ್ೋಟ್ &

(A) 200 mm/
200 ಮಿ.ಮಿ.

(B) Isatin/ ಇಷಹಟೋನ್

(A) A core spun yarn in a plain weave/ ಕ್ಚೋರ್
ಷನ್ ದಹರದಿಂದ ಭಹಡಿದ ಷಹದಹ ಸ್ಣಿಗ್

Snap button/ ಷ್ಳ್ದತಕ್ಚಳಳು ಗತಿಂಡಿ

(B) A low twist staple spun yarn in pile weave/
ಕಡಿಮೆ ಸತರಿಯಿರತ ಷನ್ ದಹರದಿಂದ ಭಹಡಿದ

(D) Velcro/ ್ಲ್ಚಕರೋ

್ೈಲ್ ಸ್ಣಿಗ್

4. The main colouring component present in
Rubiatinctorum is

(C)
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A high twist multifilament yarn in weft
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knit/ ಅತ ಸ್ಚ್ತೊ ಸತರಿಯಿರತ ಬಸತ ಎಳ್ಗಳಿಿಂದ

ಯ್ೋಖ್

ಭಹಡಿದ ಸ್ಚಕ್ರಕನ ನಟ್
(D) A textured monofilament yarn in warp knit/
ಮೆೋಲ್ಭ ಲಕ್ಷ್ಣ್ಗ್ಚಳಿಸದ ಿಂದ್ೋ ಎಳ್ಯಿಿಂದ

ಷಚತ್ಯ

(C)

Parallel line/ ಷಭಹನಿಂತ್ರ ಯ್ೋಖ್

(D)

Perpendicular line/ ಲಿಂಬ ಯ್ೋಖ್

ಭಹಡಿದ ಸಹಸನ ನಟ್
12. The suitable control chart needed for fabric
defects is
ಬಟ್ಟಯ ದ್ಚೋಶನತನ ನಯಿಂತಯಷಲತ ಉಯೋಗಿಷತ

8. Angarakha is a style variation of
ಅಿಂಗಹರಖ್ ಎಿಂಬತದತ ಿಂದತ ನಧಮಶಟ ಭಹದರಿಯ

ನಕ್ಷ್

ರಚಹಿಂತ್ರಹಗಿದ್
(A) jama/ ಜಹಭಹ

(B) phatka/ ಟಹಕ

(A)

(C) dhoti/ ಧ್ಚೋತ

(D) pheta/ ್ೋಟಹ

(B)

chart/

(C)

chart/

9. Moisture management is needed in apparels
ಬಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೋಹಿಂವ ನಮಸಣ್ಯತ ನೋಡಫ್ೋಕಹದತದತ

(C) Nylon/ ನ್ೈಲಹನ್

(B) Cotton/ ಸತು

ಪಹಮಕಟರ್ ಅನತನ ಡ್ಯಲತ ಫ್ೋಕಹದದತದ,
(A) AM/

10. Which of the following abbreviations can be
used in a research report?
ಕ್ಳಕಿಂಡ ಮಹುದರ ಸಯಷವನತನ ಷಿಂವ್ ೋಧನಹ

(C) Yr

(D) mo

ಷಭಹಿಂತ್ರ

(B) HM/

ಮದಮಮ
(C) GM/

ಯಬಿಂಧದಲ್ಲಿ ಉಯೋಗಿಷಬಸತದತ?
(B) Sec

ನಕ್ಷ್

13. The duty factor of flat, edge and flex abrasion
is obtained as
ಷಮ, ತ್ತದ ಮತ್ತು ಫಹಗಿರತ ಉಜಹಾಟದ, ಡಚಮಟ

(D) Polyester/
ಹಲ್ಲಯಷಟರ್

(A) IQ

ನಕ್ಷ್

(D) All of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

_______ ಎಳ್ಗಳಿಿಂದ ಭಹಡಿದ ಬಟ್ಟಗಳಿಗ್
(A) Wool/ ಉಣ್ಣ

ಮತ್ತು R ನಕ್ಷ್

and R chart/

ಮದಮಮ
ಜಹಮಮಿೋತಯ

(D) sd/

ಮದಮಮ

ಯಭಹಣ್

ವಿಚ್ಲನ

14. GOTS is standard associated with
GOTS ಎಿಂಬತದತ _______ ದ್ಚಡನ್ ಷಿಂಬಿಂಧಸದ್
(A) Eco–textiles/ ಇಕ್ಚೋ ಭಹನದಿಂಡ

11. A vertical line that is at right angles with the
floor used to determine the balance of the
figure is called
ಮಕ್ರುಯ/ಆಕೃತಯ ಷಮತ್ಚೋಲನನತನ ನಧಮರಿಷಲತ

(B)

Cotton textiles/ ಸತುಯ ಬಟ್ಟ

ನ್ಲಕ್ಕ ಲಿಂಬಹಗಿ ಎಳ್ಯತ ಯ್ೋಖ್ಗ್ _______

(C)

Organic textiles/ ಷಹಯ ಬಟ್ಟ

ಎಿಂದತ ಕಯ್ಯತತಹುಯ್.

(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ

(A) Straight line/ ಷರಳ

ಸಯಹತ್ಭಕ

(B) Plumb line/ ಲಿಂಬ
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ಷಹಭಹನಮಹಗಿ

15. Components of visual merchandising is
ಚಹಕ್ಷ್ತಕ ಹಮಹರದ ಅಿಂವಗಳಳ

ಕ್ಚಟಟರತ

ಮಹುದತ

ಷರಿಯಲಿ?

(A)

TV– advertisements/ ದಚರದವಮನ ಯಚಹರ

(B)

Sales Promotion/ ಬಿಕರಿ ಉತ್ುೋಜನ

(A) Mean is more sensitive to outliers./
ಮಧಮಮು
ಸ್ಚರಗಿರತುಗಳಿಿಂದ
ಸ್ಚ್ತೊ
ಷಚಕ್ಷ್ಮತ್ಗ್ಚಳಗಹಗತತ್ುದ್

(C) Right choice of colours/ ಬಣ್ಣಗಳ ಷರಿಮಹದ

(B) Range is more sensitive to outliers./
ಹಮುಯತ
ಸ್ಚರಗಿರತುಗಳಿಿಂದ
ಸ್ಚ್ತೊ

ಆಯೆಕ
(D)

ಕ್ಳಗ್

ಷಚಕ್ಷ್ಮತ್ಗ್ಚಳಗಹಗತತ್ುದ್

Direct Marketing/ ನ್ೋರ ಹಮಹರ

(C) Standard deviation is more sensitive to
outliers./ ಯಭಹಣ್ ವಿಚ್ಲನ ಸ್ಚರಗಿರತುಗಳಿಿಂದ

16. Shop floor control includes managing the
activities of
ಉತಹದನಹ
ಷಧಳದ ನಮಸಣ್ಯತ
ಕ್ಳಕಿಂಡ

ಸ್ಚ್ತೊ ಷಚಕ್ಷ್ಮತ್ಗ್ಚಳಗಹಗತತ್ುದ್
(D) All of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

ಚ್ಟತಟಕ್ಯನತನ ಳಗ್ಚಿಂಡಿದ್
(A) Materials/
ಷಹಮಗಿಯಗಳಳ

(B) Pricing/ ಫ್ಲ್

holders/
(C) Share
ಹಲತದಹರರತ

(D) Capital/

19. The cover factor can be marginally increased
by
ಬಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ನಚಲ್ಲನ ಅಡಕತ್ನನತನ ಷವಲಮಟಟಗ್

ಮಚಲ

ಧನ

_____ ನಿಂದ ಸ್ಚಿೊಷಬಸತದತ
(A) raising

17. Why is data analysis concerned with data
reduction?
ದತ್ು ಅಿಂವಗಳ ಷಿಂಷಕರಣ್ಯತ, ದತ್ು ಅಿಂವಗಳ

back

rest/

ಫಹಮಕ್

ಯ್ಸ್ಟಟ

ಫಹಮಕ್

ಯ್ಸ್ಟಟ

ಎತ್ುರಿಷತುದರಿಿಂದ
(B) lowering

ಷಿಂಕ್ಚೋಚ್ನ್ಗ್ ಕಹರಣ್

back

rest/

ಇಳಿಷತುದರಿಿಂದ

(A) Because far too much data is collected than
required./ ಬಸಳ ಸ್ಚ್ತೊ ದತಹುಿಂವಗಳನತನ ಕಲ್

(C)

ಸಹಕ್ರರತುದತ

fast reed mechanism/ ಪಹಸ್ಟಟ ರಿೋಡ್ ತ್ಿಂತ್ಯದಿಂದ

(D) loose

reed

mechanism/

ಲಚಸ್ಟ

ರಿೋಡ್

ತ್ಿಂತ್ಯದಿಂದ

(B) Because we need to make sense of the
ದತ್ು
ಅಿಂವಗಳಿಿಂದ
ನಮಗ್
data./
ಗ್ಚೋಚ್ರಗ್ಚಳುಫ್ೋಕಹದ ಷಿಂಗತ

20. Hand embroidery would be a suitable method
of fabric decoration for the following end use:
ಕ್ೈನಿಂದ ಕಷಚತ ಭಹಡಿದ ಬಟ್ಟಗಳಳ ಈ ಕ್ಳಕಿಂಡಿಂತ್

(C) Because of the repetitions in answer to
ಯವ್ನಗಳಿಗ್
ನೋಡಿರತ
questionnaires./

ಉಯೋಗಿಷಲತ ಷಚಕು

ುನರತತ್ುರಗಳಳ

(A) Cushions, christening gowns and wall
hangings/ ಮೆತ್ು, ದೋಕ್ಷಹ ಷಹನನದಲ್ಲಿ ತ್ಚಡತ

(D) Because the sample size has been
exceeded./ ನಮಚನ್ಯ ಗಹತ್ಯ ಸ್ಚಹೊಗಿರತುದತ

ಮೆೋಲಿಂಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ಚೋಡ್ಯ ತ್ಚಗತಕಟತಟ
(B)

18. In general which of the following statement is
false?
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ಷಮತದಯ

ದಿಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ಉಯೋಗಿಷತ ಚೌಕ, ಟ್ಿಂಟ್, ಮೆತ್ು

fireretardant finish?
ಕ್ಳಗಿನ
ಮಹುದಕ್ಕ

(C) Flats, Corporate wear and wall hangings/
ಸಹಷತ, ಕಹರ್ೋಮಯ್ೋಟ್ ಧರಿಷತ ಮತ್ತು ಗ್ಚೋಡ್ಯ

(A) Cotton towelling bath mat/ ಸತುಯ ಚೌಕ,
ಷಹನನದ ಮನ್ಯ ಸಹಷತ

(D) Hand towels, school uniforms and high end
fashion/ ಕ್ೈಚೌಕ, ವಹಲ್ಯ ಷಮಷರ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್

velveteen
theatre
curtains/
(B) Cotton
ರಿಂಗಮಿಂದರದ ಸತುಯ ್ಲ್ಟೋಟನ್ ರದ್

ಫಹಳಳ ವ್ೈಲ್ಲ

(C) Wool plain weave upholstered chairs/
ಷಹದಹ ಸ್ಣಿಗ್ಯ ಉಣ್ಣಯ ನಹಕಹಮಲ್ಲಮಹ

21. AFU is associated with
AFU ಎಿಂಬತದತ _____ ತಹಳಿಕ್ಚಳಳುುದರ ಜ್ಚತ್

ಮೆೋಲಲಿಂಕರಣ್

ಸ್ಚಿಂದತತ್ುದ್

(D) Wool twill weave infants blanket/ ಎಳ್

washing fastness/ ಗ್ತ್ಕ್ಕ

ಕಿಂದಗಳ ಟವಲ್ ಸ್ಣಿಗ್ಯ ಉಣ್ಣ ಸ್ಚದಕ್

(B) light fastness/ ಫ್ಳಕ್ರಗ್
(C)

25. ________ is smaller the portion of the
purchase price buyers must pay for
themselves, the less price sensitive they will
be
ಕ್ಚಳಳುದಹರ ಕ್ಚಳಳು ಫ್ಲ್ಯ ಅಲ ಹಲನತನ ಕ್ಚಟಟಲ್ಲಿ,

wrinkle resistance/ ನ್ರಿಗ್ಗ್

(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ

ಫ್ಲ್ಯ ಷಚಕ್ಷ್ಮತ್ಯ ರಿಣಹಮ
(A) Shared–cost

22. Which of the following packages cannot be
used for statistical works?
ಕ್ಳಗಿನ
ಮಹುದತ,
ಷಿಂಖಹಮವಹಷರಕ್ಕ
(A) SPSS/
ಎಸ್ಟ ಎಸ್ಟಎಸ್ಟ

(B) LECTRA/
ಲ್ಕಹಾ

(C) BMDP/
ಬಿಎಿಂಡಿ

(D) WORD PAD/
ಡ್ಮ ಹಮಡ್

(B) Price–quality

(C) 0.25

(D) 25

the

following

ಫ್ಲ್

–

ಗತಣ್ಮಟಟ

ರಿಣಹಮ
(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ
26. In weft knitted fabrics of the same mass per
unit area produced from the same yarns, the
structure which will give the highest thickness
is
ಿಂದ್ೋ ತ್ಚಕದ ಮತ್ತು ಅದ್ೋ ದಹರದಲ್ಲಿ ತ್ಮಹರಿಸದ
ವಿವಿಧ ನಟಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಚ್ತೊ ದನಹಗಿರತುದತ
(A) Plain/

of

effect/

(C) Reference–price effect/ ಆಕರ ಯಭಹಣ್ ಫ್ಲ್

ಸ್ಚಿಂದದದಲ್ಲ,ಿ ಇರತ ತರತಚಿನ ಗತಣ್ಕು
(B) 2.5

ಕಯಯ

ರಿಣಹಮ

23. The twist multiplier of 100 Ne yarn having
25TPI is
100ನ್ೋ ನಿಂಬರಿನ ದಹರದಲ್ಲಿ ಇಿಂಚಿಗ್ 25 ತರತಚ್ನತನ
(A) 4.0

ಸಿಂಚಿಕ್ಚಳಳು

effect/

ರಿಣಹಮ

ಉಯೋಗಿಷಲಡತತ್ುದ್?

24. Which

ನಯ್ಚೋಧಕತ್ಯ

ಅವಮಕತ್ಯಿದ್?

ತ್ಚಗತಕಟತಟ

(A)

ಫ್ಿಂಕ್ರ

requires

ಷಹದಹ

(B) Rib/ ರಿಬ್ ನಮಚನ್

a
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ನಮಚನ್

(D)

Basic pattern set/ ಮಚಲ ವಿನಹಮಷಗಳ ವ್ಯೋಣಿ

(C) Purl/ ಲ್ಮ ನಮಚನ್
(D)

30. Red tag Sample is a
ಕ್ಿಂು ಟಟಯ ನಮಚನ್ ಎಿಂಬತದತ

Interlock/ ಇಿಂಟಲಹಮಕ್ ನಮಚನ್

(A) Buyer approved sealed sample for final
production/ ಉತಹದನ್ಗಹಗಿ ಕ್ಚಳಳು 

27. Which of the following is a non–paid
promotional activity?
ಕ್ಳಗಿನ ಮಹುದತ ಷಿಂಬಹನ್ಯಲಿದ ಯಚಹರ?
(A)

ಸೋಲ್ ಭಹಡಿದ ನಮಚನ್
(B) Sample approved for its fit/ ನಮಚನ್ಯತ

Campaigns/ ಷತಷಿಂಘಟತ್ ಯಯತ್ನ

ಸ್ಚಿಂದಕ್ಮಹಗಿದ್ ಎಿಂದತ ರತುದತ

(B) Sweepstakes/ ಷಮಫಹಜಿ
(C)

Evangelism marketing/ ಷತಹತ್ಮಯ ಭಹಯಹಟ

(D)

Giveaway sample/ ುಕಕಟ್ಟ ನಮಚನ್

(C) First sample in product development stage/
ಷತುವಿನ ಅಭಿೃದಧಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ್ಯ ಸಿಂತ್ದ
ನಮಚನ್
(D) Sample taken out in the middle of
production/ ಉತಹದನ್ಯ ನಡತವಿನಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದ
ನಮಚನ್

28. ________ is used as reducing agent in vat
dyeing.
ಹಮಟ್ ಬಣ್ಣದ ರಚಹಿಂತ್ರಕ್ಕ _____ ಅನತನ

31. The Builder mechanism in speed frame
controls
ಸೋಡ್ ಯಿಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಳಕಿಂಡುಗಳನತನ ಬಿಲಡರ್

ಉಯೋಗಿಷಲಹಗತತ್ುದ್
(A)

Sodium bisulphate/ ಷ್ಚೋಡಿಯಿಂ ಫ್ೈಷಲ್ಪೋಟ್

(B)

Sodium sulphide/ ಷ್ಚೋಡಿಯಿಂ ಷಲ್ಪೈಡ್

(C) Sodium

hydrosulphite/

ಷಹಧನು ನಯಿಂತಯಷತತ್ುದ್
(A) Bobbin speed, traverse, reversel/ ಫಹಬಿನ್
್ೋಗ, ಮೆೋಲ್ ಕ್ಳಗಿನ ಚ್ಲನ್, ಹಮತಭಗ

ಷ್ಚೋಡಿಯಿಂ

(B) Delivery rate, twist, draft/ ಯ್ಚೋವಿಿಂಗನ ್ೋಗ,

ಸ್ೈಡ್ಚಯೋಷಲ್ಪೈಟ್
(D) Sodium

sulphoxylate/

ತರತಚ್ತ, ಹಗಿಗಷತವಿಕ್

ಷ್ಚೋಡಿಯಿಂ

(C) Production, bobbin size, roving fineness/
ಉತಹದನ್, ಫಹಬಿನ್ ಗಹತ್ಯ, ಯ್ಚೋವಿಿಂಗನ ನವಿರತ

ಷಲಹಪಕ್ರಿಲ್ೋಟ್

(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ

29. A 5– piece pattern set consisting of a front,
back sleeve and skirt front, back is
ಐದತ ಬಹಗದ ವಿನಹಮಷು, ಮತಿಂದನ, ಹಿಂದನ ಭತಜ,

32. Which of the following is not an element of
visual merchandising?
ಕ್ಳಗಿನ ಮಹುದತ ಚಹಕ್ಷ್ತಕ ಹಮಹರದ ಅಿಂಗಲಿ?

ಲಿಂಗದ ಮತಿಂಬಹಗ, ಹಿಂಬಹಗಗಳಳ ಳಗ್ಚಿಂಡಿರತುದತ
(A) Drafting/
ವಿನಹಮಷಗಳಳ

(B) Draping/
ಡ್ಯೋಿಂಗ್

(A) Marquee/

(C) Trueing/ ಟಚಯಯಿಿಂಗ್

ದ್ಚಡಡ

(B) Props/ ಹಯಪ್ಟಿ

ಗತಡಹರ
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(C) Trial Room/ ಭಹದರಿ ಕ್ಚೋಣ್
(D)

ಯ್ೋಶ್ಭ ದಹರನತನ ಕ್ರಯ.ೂ. 114ರಲ್ಲಿ ತ್ಚಡಗಿಸದರತ
(A)

Wall covering/ ಗ್ಚೋಡ್ಯ ಸಹಷತಗಳಳ

Gupta dynasty/ ಗತು ಷಿಂತ್ತ

(B) Han dynasty/ ಸಹನ್ ಷಿಂತ್ತ
33. Congo red is a
ಕಹಿಂಗ್ಚೋ ಯ್ಡ್ ಎಿಂಬತದತ
(A) Sulphur dye/
ಷಲಪರ್ ಬಣ್ಣ

(C)
(B) Basic dye/
ಫ್ೋಸಕ್ ಬಣ್ಣ

(D) Chan dynasty/ ಚಹನ್ ಷಿಂತ್ತ

(C) Reactive dye/
ರಿಮಹಕ್ರಟೋವ್ ಬಣ್ಣ

37. The fibre "Monakha" in ancient Indian history
refers to
ಹಯಚಿೋನ ಬಹರತ್ ಚ್ರಿತ್ಯಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡತಬರತ ಮನಹಖ್

(D) Direct dye/
ಡ್ೈಯ್ಕ್ಟ ಬಣ್ಣ

ಎಿಂಬತದತ _______ ಎಿಂದತ ಗತರತತಸರತ ಎಳ್

34. Which of the following is not a way to
manipulate an independent variable?
ಕ್ಳಗಿನ ಮಹುದರಿಿಂದ ಷಹವತ್ಿಂತ್ಯಯ ಮತ್ಮಷೆಗಳನತನ
ಬದಲಹಣ್ಗ್ ಸ್ಚಿಂದಷಲಹಗತುದಲಿ?
(A)

Presence technique/ ಇರತವಿಕ್ಯ ತ್ಿಂತ್ಯ

(B)

Amount technique/ ಟತಟ ಯಭಹಣ್ ತ್ಿಂತ್ಯ

(C)
(D)

(A) fine cotton/
ನವಿರತ ಸತು

(B) Silk/
ಯ್ೋಶ್ಭ

(C) fine wool/
ನವಿರತ ಉಣ್ಣ

(D) Linen/
ಲ್ಲನ್ನ್

38. The plan of drafting for garment design is
ಸದಧ ಉಡತನ ಕರಡತ ನಕ್ಷ್ಯತ
(A)

Type technique/ ಭಹದರಿ ತ್ಿಂತ್ಯ
Random technique/ ಮನಸವೋ ತ್ಿಂತ್ಯ

assembling/

ವಿನಹಮಷಗಳ

ಟತಟಗಚಡತವಿಕ್
(C)

Drawing patterns/ ವಿನಹಮಷಗಳನತನ ಬಯ್ಯತುದತ

(D) Incorporating seam allowance/ ಸ್ಚಲ್ಲಗ್ಯ
ಮಿತಯನತನ ಷಚಚಿಷತುದತ

ಗತಣ್
(A) Durability/ ಫಹಳಿಕ್

39. An irrevocable letter of credit
ಹಿಂದಕ್ಕ ಡ್ಯಲಹಗದ ವಿವಹವಷಹಸಮತ್ಯ ತ್ಯನತನ

Maximum stretch/ ಸ್ಚಿೊನ ಎಳ್ತ್

(A) Cannot be modified unless all parties agree
to the modification/ ಎಲಿ ಬಹಗಿೋದಹರರತ ಷ್ೋರಿ

(C) Absorption/ ಹೋರತವಿಕ್
(D)

Style variation/ ವ್ೈಲ್ಲಯ ಬದಲಹಣ್ಗಳಳ

(B) Pattern

35. The textile properties most desirable for
summer wear
ಫ್ೋಸಗ್ಯಲ್ಲಿ ಉಯೋಗಿಷಲತ ಇರಫ್ೋಕಹದ ಜಳಿಯ

(B)

Mughal dynasty/ ಮೊಘಲ್ ಷಿಂತ್ತ

ಭಹಮಡಿಷದದದಲ್ಲಿ ಭಹಮಡಿಷಲಹಗತುದಲಿ

Reduced drag/ ಕತಗಿಗಸದ ಷ್ಳ್ತ್

(B) Can be modified by an importer without the
consent
of exporter/ ಆಮದತದಹರನತ,
ರಫುದಹರನ ಅನತಮತ ಇಲಿದ್ ಭಹಮಡಿಷಬಸತದತ

36. The silk route was initiated around 114BC by
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(C) Bank alone has the right to modify without
any consent of the parties/ ಬಹಗಿೋದಹರರ
ಅನತಮತ

ಇಲಿದ್

ಫಹಮಿಂಕ್

(D)

ಭಹಮಡಿಷಲತ

43. A qualitative research question
ಗತಣಹತ್ಭಕಹದ ಷಿಂವ್ ೋಧನ್ಯ ಯವ್ನಗಳಳ

ಸಕತಕಳುದಹದಗಿದ್
(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ

(A) asks a question about some process or
phenomena to be explained/ ಮಹುದಹದರಚ
ಕಹಯಮಯಗತ

40. Soil release property becomes important in
fabrics
ಬಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಚಳ್ಯ ನಹರಣ್ ಯಮತಖ್ಹಗತುದತ

ವಿದಮಭಹನಗಳನತನ

(B) is generally an open ended question/
ಷಹಭಹನಮಹಗಿ ಮಿತ ಇರದ ಯವ್ನಗಳಹಗಿರತತ್ುದ್
(C) Both asks a question about some process
or phenomena to be explained & is
generally an open ended question /
ಮಹುದಹದರಚ
ಕಹಯಮಯಗತ
ಅಥಹ

(B) Made of hydrophobic fibres/ ತ್ೋಹಿಂವ
ನಯ್ಚೋಧತ್ಯನತನ ಸ್ಚಿಂದದ ಬಟ್ಟ

ವಿದಮಭಹನಗಳನತನ ತಳಿದತಕ್ಚಳುಲತ ಕ್ೋಳಳ ಯವ್ನ &

(C) Made of cellulose fibres/ ಷ್ಲತಮಲ್ಚೋಸನಿಂದ

ಷಹಭಹನಮಹಗಿ ಮಿತ ಇರದ ಯವ್ನಗಳಹಗಿರತತ್ುದ್

ತ್ಮಹರಿಸದ ಬಟ್ಟ

ಎರಡಚ

(D) Made of hydrophilic fibres/ ತ್ೋಹಿಂವ

(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ

ಹೋರತವಿಕ್ಯನತನ ಸ್ಚಿಂದದ ಬಟ್ಟ
41. ________ can add widespread recognition of
corporate brand
ಕಹರ್ೋಮಯ್ೋಟನ ಚಹು ______ ಗ್ ಸ್ಚ್ತೊ ಮನನಣ್

44. Hypothesis in qualitative research studies
usually
ಗತಣಹತ್ಭಕಹದ ಷಿಂವ್ ೋಧನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಿಕ್ಯೆಿಂಬಿಂತ್

ಕ್ಚಡತತ್ುದ್

ಕಲನ್ಯಚ

(B) Packaging/
ಹಮಕ್ೋಜಿಿಂಗ್

(A) are very specific and stated prior to
beginning of study/ ಷಿಂವ್ ೋಧನ್ಗ್ ೂಮದಲ್ಿೋ

(C) Pricing/ ಫ್ಲ್

ನಧಮಶಟಹಗಿ ಸ್ೋಳಲಟಟರತತ್ುದ್

(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ

(B) are

never

used/

ಮಹಹಗಲಚ

ಉಯೋಗಿಷತುದ್ೋ ಇಲಿ
(C) are often generated as the data are
collected, interpreted and analyzed/
ಭಹಹತಗಳನತನ ಷಿಂಗಯಹಸ, ಷಿಂಷಕರಿಸ, ವಿವ್ಿೋಷಿಸದ

42. The fibre most suitable for children`s clothing
is
ಮಕಕಳ ಉಡತಗ್ ಅತ್ಮಿಂತ್ ಷಚಕುಹದ ಎಳ್
(A) Polyester/
ಹಲ್ಲಯಷಟರ್

ಅಥಹ

ತಳಿದತಕ್ಚಳುಲತ ಕ್ೋಳಳ ಯವ್ನ

(A) Treated with wrinkle resistant finishes/
ನರಿಗ್ ನಯ್ಚೋಧತ್ಯನತನ ಕ್ಚಟಟ ಬಟ್ಟ

(A) Positioning/
ರ್ಸಶನಿಂಗ್

Microfibre/ ಷಚಕ್ಷ್ಮ ಎಳ್ಗಳಳ

ಸಹಗ್ ಸದಧಗ್ಚಳಳುತ್ುದ್

(B) Nylon/ ನ್ೈಲಹನ್

(D) are always stated after the research study
has been completed/ ಷಿಂವ್ ೋಧನ್ಯತ ಮತಗಿದ

(C) Cotton/ ಸತು

ಮೆೋಲ್ ಸ್ೋಳಲಡತತ್ುದ್
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ನಮಚನ್ಯ ಷಭಹಿಂತ್ರ ಮಧಮಮ ಮತ್ತು ಸಯಹತ್ಭಕ

45. The spinning of polyethylene is carried out
using :
ಹಲ್ಲಥೋನ್ ತ್ಮಹರಿಕ್ಗ್ ಫ್ೋಕಹಗಿರತುದತ

ಮಧಮಮ

ನಚಲ್ಳ್ಯತವಿಕ್
spinning/

ಗಹಳಿಯ

(D)

dry spinning/ ಣ್ ನಚಲ್ಳ್ಯತವಿಕ್

(C)

(B) 8.33

(C) 7.83

(D) 8.66

(A) Traditional Indian Clothing and modern
slack Indian clothing/ ಷಹಿಂಯದಹಯಿಕ
ಬಹರತೋಯ ಉಡತು ಮತ್ತು ಆಧತನಕ ಬಹರತೋಯ

ಸ್ಚಲ್ಲದರತ

ದ್ಚಗಲ್ ಷರ
(B)

ಕಯ್ಯತತಹುಯ್.

(B)

(A) 7.22

ಸ್ಷರತಹಸ

ತ್ತದಯಲ್ಲಿ ಚ್ಚಹಗಿರತ ಟಹಕನತನ ______ ಎಿಂದತ
(A)

ಅದರ

49. Neeta Lulla is known for creation of
ನೋತಹ ಲತಲಹಿ ಎಿಂಬತರತ ______ ವಿನಹಮಷಕ್ಕ

gel spinning/ ಅಯ್ಘನ ರಚದ ನಚಲ್ಳ್ಯತವಿಕ್

46. Dart intake is also called as
ಳಕ್ಕ ತ್ಗ್ದತಕ್ಚಿಂಡ ಉಡತಗ್

ಆಗಿದ್.

ಚಿಮಿಭಷತ

–

ನಚಲ್ಳ್ಯತವಿಕ್
(C)

7.66

ಜಹಮಮಿತೋಯ ಮಧಮಮು

(A) dry–jet wet spinning/ ಣ್ – ಚಿಮಿಭಷತ ತ್ೋವಿಸ
(B) air–jet

ಮತ್ತು

8.00

(C) Scripts into design/ ಉಡತನ ವಿನಹಮಷದಲ್ಲಿ

Dart trueing/ ಡಹಟ್ಮ ಟಚಯಯಿಿಂಗ್

ಬರಸ

Dart excess/ ಡಹಟ್ಮ ಸ್ಚ್ತೊರಿ

(D) Combination of western and Indian
clothing/ ಹಶ್ಚೊಭಹತ್ಮ ಮತ್ತು ಬಹರತೋಯ

Dart shaping/ ಡಹಟ್ಮ ರಚಷತುದತ

ಉಡತುಗಳ ಷಿಂಯೋಜನ್

(D) Dart point/ ಡಹಟ್ಮ ಬಿಿಂದತ

50. Compact spinning reduces
ಅಡಕಹದ ನಚಲತವಿಕ್ಯತ

47. Yellow–Orange, Red–Orange and Yellow–
Green are examples of
ಸಳದ–ಕ್ೋಷರಿ, ಕ್ಿಂು–ಕ್ೋಷರಿ ಮತ್ತು ಸಳದ–ಸಸರತ

Intermediate colours/ ಮದಮತಮ ಬಣ್ಣಗಳಿಗ್

(B)

Secondary colours/ ಅಧೋನ ಬಣ್ಣಗಳಿಗ್

(C)

Primary colours/ ಯಧಹನ ಬಣ್ಣಗಳಿಗ್

(D)

Triadic colours/ ಮತಕಚಕಟ ಬಣ್ಣಗಳಿಗ್

_______

ಅನತನ

ಕಡಿಮೆಗ್ಚಳಿಷತತ್ುದ್
(A) Thin places/
ಷಣ್ಣ ಎಳ್

ಬಣ್ಣಗಳಳ ______ ಉದಹಸರಣ್
(A)

Western clothing/ ಹಶ್ಚೊಭಹತ್ಮ ಉಡತುಗಳಳ

(B) Hairiness/
ಚ್ದತರಿದ ಎಳ್ಗಳಳ

(C) Neps/
ಉಿಂಡ್ಯ ಮೊನ್

(D) Thick places/
ದ ಎಳ್

51. Drastic changes in Women`s clothing were
established by
ಮಹಳ್ಯರ ಉಡತಗ್ಗಳ ತೋಯ ಬದಲಹಣ್ಯ ಕಹರಣ್
(A)

48. The AM and HM of a sample is 8.00 and
7.66. Its GM will be

(B)
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ಮಹಳ್ಯರ

ಷಬಲ್ಲೋಕರಣ್

ಗತಣ್ಮಟಟದ ಭಹನದಿಂಡ ಮಹಹಗಲಚ

(C) New trends/ ಸ್ಚಷ
ಲು

(A) Mandatory/ ಕಡಹಡಯಹದತದತ

ways/
(D) World
ಜಗದ ಭಹಗಮ

(B)

52. The brightness or dullness of colour refers to
ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಜವಲತ್ ಅಥಹ ಮತಫಹಫಗಿರತವಿಕ್ಯತ

(C) Enforced/ ಬಲತ್ಕರಿಷತುದತ

______ ಅನತನ ಷಚಚಿಷತತ್ುದ್.
(A) Chroma/

ಣ್ಮ

(D) All of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

(B) Hue/ ಣ್ಮ ಗತಣ್

ವತದಧತ್
(C) Shade/ ಬಣ್ಣದ ಕು
ಮಿವಯಣ್

56. Introduction, rise, culmination, decline and
obsolence are the components of
ಯ್ೋವ, ಏರಿಕ್, ಶ್ಚಖ್ರ, ಅನತ ಮತ್ತು ೋಣ್ತ್

(D) Tint/ ಬಣ್ಣದ ಬಿಳಿಯ
ಮಿವಯಣ್

ಇುಗಳಳ ಕ್ಳಕಿಂಡದದಕ್ಕ ಷಿಂಬಿಂಧಸದತದತ

53. Neli and Vanki are traditional motifs from
ನ್ೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಿಂಕ್ರ ಎಿಂಬ ಷಹಿಂಯದಹಯಿಕ ಯಮತಖ್
ಲಕ್ಷ್ಣ್ದ ಉಗಮ
(A) South India/ ದಣ್
ಬಹರತ್
(C) West India/ ಶ್ಚೊಮ
ಬಹರತ್

Voluntary/ ಷವಯಿಂ ್ಯೋರಿತ್ಹದತದತ

(A)

Merchandising/ ಹಮಹರಿ ಷರಕತ

(B)

Fashion theory/ ವ್ೈಲ್ಲಯ ವಿಚಹರ ಷರಣಿ

India/
(B) North
ಉತ್ುರ ಬಹರತ್

(C) Fashion product life cycle/ ವ್ೈಲ್ಲಯ ಉತ್ನನದ

(D) East India/ ೂಮ

(D)

ಜಿೋನಚ್ಕಯ

ಬಹರತ್

Customer behavior/ ಬಳಕ್ದಹರರ ತ್ಮನ್

57. Neck depth is a
ಕತುನ ಆಳ್ಿಂಬತದತ

54. Which of the following shows the percentage
of moisture regain in ascending order?
ತ್ೋಹಿಂವದ ವತಹಿಂವ ಹೋರತವಿಕ್ಯತ, ಈ ಕ್ಳಗಿನ
ಎಳ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನತಲ್ಚೋಮದಲ್ಲಿರತತ್ುದ್
(A) Nylon, acetate rayon, cotton, silk/ ನ್ೈಲಹನ್,
ಅಸಟ್ೋಟ್ ರಮಹನ್, ಸತು, ಯ್ೋಶ್ಭ
(B) Nylon, silk, acetate rayon, cotton/
ನ್ೈಲಹನ್, ಯ್ೋಶ್ಭ, ಅಸಟ್ೋಟ್ ರಮಹನ್, ಸತು
(C) Nylon, cotton, silk, acetate rayon/ ನ್ೈಲಹನ್,

(A)

Vertical measurement/ ನ್ೋರ ಅಳತ್

(B)

Diagonal measurement/ ಕಣಿೋಮಯ ಅಳತ್

(C)

Horizontal measurement/ ಅಡಡ ಅಳತ್

(D)

Girth measurement/ ಷತತ್ತು ಅಳತ್

58. The drape co–efficient of fabrics depends
largely on fibre
ಬಟ್ಟಯ
ಡ್ಯೋಪ್ಟ
ಎಿಂಬತದನತನ
ಸ್ಚಹೊಗಿ

ಸತು, ಯ್ೋಶ್ಭ, ಅಸಟ್ೋಟ್ ರಮಹನ್
(D) Acetate rayon, nylon, silk, cotton/ ಅಸಟ್ೋಟ್

ಯಬಹಗ್ಚಳಿಷತ ಎಳ್ಗಳ ಗತಣ್

ರಮಹನ್, ನ್ೈಲಹನ್, ಯ್ೋಶ್ಭ, ಸತು

(A) Strength/ ಬಲ

(B) Lustre/ ಸ್ಚಳು

55. Quality standards are always
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(C) Length/ ಉದದ

(D) Fineness/ ದ

capillary action to fibre crossover point./
ಹಲ್ಲಮರ್ ಷತುು ಮೆೋಲ್ಭಯ ತ್ುಡ ಮತ್ತು
ಲ್ಚೋಮನಹಳಹಕಶಮಣ್ಯಿಿಂದ ಎಳ್ಗಳ ಷ್ೋರತವಿಕ್ಯ

59. Retting is the process associated with :
ಕ್ಚಳ್ಯತವಿಕ್ಯ ಷಿಂಷಕರಣ್ ಈ ಕ್ಳಗ್ ಕ್ಚಟಟರತುದಕ್ಕ

ಬಿಿಂದತವಿಗ್ ಸರಿಯತತ್ುದ್

ಅನವಯಿಷತತ್ುದ್

(D) Chemical reaction takes place./ ಯಹಷಹಯನಕ
ಕ್ರಯಯೆ ನಡ್ಯತತ್ುದ್

(A) Processing of bast and leaf fibres/ ತ್ಚಗಟ್
ಸಹಗತ ಎಲ್ಯ ಎಳ್ಗಳಳ

62. Phiran and Poots are costumes from
ಪೋಯಹನ್ ಮತ್ತು ೂಟ್ಿ ಎಿಂಬತದತ _______ ದ

(B) Processing of leaf fibres only/ ಎಲ್ಯ
ಎಳ್ಗಳಳ ಭಹತ್ಯ
(C)

ಉಡತಹಗಿದ್
(A) Kashmir/ ಕಹಶ್ಚೀರ

Processing of seed fibres/ ಬಿೋಜದ ಎಳ್ಗಳಳ

(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ

(C) Kerala/ ಕ್ೋರಳ

ಲ್ೋಖ್ಕರ

ಷಿಂಖ್ಮ

(A) Tough/

(B) 1 author/
1 ಲ್ೋಖ್ಕ

(C) 4 authors/
4 ಲ್ೋಖ್ಕರತ

(D) 6 authors/
6 ಲ್ೋಖ್ಕರತ

ಬಲಹದ

(B) Rough/

ನಚಲತ

ಕ್ಳಗ್
(C)

ಕ್ಚಟಟರತುದಕ್ರಕಿಂತ್ ಸ್ಚಹೊಗಿದಹದಗ
(A) 2 authors/
2 ಲ್ೋಖ್ಕರತ

(D) Punjab/ ಿಂಜಹಬ್

63. Bobtex Yarn is
ಫಹಫ್ಟಕ್ಿ ಮಹನ್ಮ ಎಿಂಬತದತ

60. The surname of the first author is cited
followed by et.al. when a citation includes
more than
ಮೊದಲನ್ಯ ಲ್ೋಖ್ಕನ ಸ್ಷರತ ಮತ್ತು et.al. , ಎಿಂದತ
ಷಚಚಿಷತುದತ,

(B) Bengal/ ಬಿಂಗಹಲ

ರಟಹದ

ನಚಲತ

Elastic/ ಸೆತಷಹೆಕ ನಚಲತ

(D) Smooth/ ನಯಹದ ನಚಲತ
64. The rejection or discarding of a style just
because it is out of fashion is called as
ವ್ೈಲ್ಲಯನತನ, ಅದತ ಬಳಕ್ಯಿಲಿ್ಿಂಬ ಕಹರಣ್ಕಹಕಗಿಯೆೋ,

61. In the context of thermal bonding of non
woven web, the statement which is not true is
ವಹಖ್ದ ತ್ುಡದಿಂದ ತ್ಮಹರಿಸದ ನ್ೋಯೆಗಯಲಿದ

ನಯಹಕರಿಷತ ಅಥಹ ತರಷಕರಿಷತುದನತನ ________
ಎಿಂದತ ಕಯ್ಯತತಹುಯ್.

ಎಳ್ಗಳ ಬಲ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಳಕಿಂಡ ಹಕಮ ತ್ಹಗಿರತತ್ುದ್.

(A) Consumer

obsolescence/

ೋಣಿಷತತುರತ

ಬಳಕ್ದಹರರತ

(A) A thermoplastic component has to be
present in the web./ ಬಲ್ಯಲ್ಲಿ ಥಮೊೋಮಹಿಸಟಕ್

(B)

ಅಿಂವವಿರಫ್ೋಕತ

Decline in popularity/ ಜನಯಯತ್ಯ ಅನತ

(C) Change/ ಬದಲಹಣ್

(B) Heat is applied until the thermoplastic
component melts./ ಥಮೊೋಮಹಿಸಟಕ್ ಅಿಂವ

(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ

ಕರಗತಯ್ಗಚ ವಹಖ್ನತನ ಕ್ಚಡಫ್ೋಕತ
(C) The polymer flows by surface tension and
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ಷಿಂವ್ ೋಧನ್ಯ ಕಲನ್ಯನತನ ಯಭಹಣಿೋಕರಿಷಲತ

65. Any pattern used as a base for manipulation,
when generating design pattern is
ಮಹುದ್ೋ ವಿನಹಮಷನತನ ಮಚಲದಲ್ಲಿ ಭಹಮಡಿಸ,
ಸದಧಡಿಸದ

ವಿನಹಮಷಗಳನತನ

______

ಷಚಚಿಷತತ್ುದ್
(D) Specifies a relationship between variables
that the research expects to find/
್ೋರಿಯಬಲಗಳ ಷಿಂಬಿಂಧಗಳನತನ ಷಿಂವ್ ೋಧನ್ಯತ

ಎಿಂದತ

ಕಯ್ಯತತಹುಯ್.
(A)

Production pattern/ ಉತಹದನಹ ವಿನಹಮಷ

(B)

Commercial pattern/ ಹಣಿಜಮ ವಿನಹಮಷ

(C)

First pattern/ ಮೊದಲನ್ೋ ವಿನಹಮಷ

(D)

ತಳಿಷಫ್ೋಕ್ಿಂದರತುದನತನ ಷಚಚಿಷತತ್ುದ್.
68. Corkscrew yarns are used
ಕಹಕ್ಮ ಷಚಕರ ಎಿಂಬತದತ

Working pattern/ ಕ್ರಯಮಹ ವಿನಹಮಷ

(C)

as suture thread/ ಗಹಯದ ಸ್ಚಲ್ಲಗ್ಯ ದಹರ

69. The ratio of diameters of two fibres is
ಎರಡತ ಎಳ್ಗಳ ಹಮಷು

ಸ್ಚಹೊಗಿರತ ಷಹಧಮತ್

Equal to 0.05/0.05 ಕ್ಕ ಷಮ

to give fancy effect/ ಅಲಿಂಕರಿಷತ ದಹರ

(D)

ಟಟಯಲ್ಲಿ ವತಹಿಂವ 95 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಚಟಟರತ ಭೌಲಮಕ್ರಕಿಂತ್

(B)

(B)

ದಹರ

ತ್ಹಗಿದದಲ್ಲ,ಿ ಷಿಂಭನೋಯ ಎಫ್–ಅನತಹತ್, ಎಫ್–

Less than 0.05/0.05 ಕ್ರಕಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ

in knitting/ ಸ್ಣಿಗ್ಯಲ್ಲಿ ಉಯೋಗಿಷತ ದಹರ

(C) in Sewing thread manufacture/ ಸ್ಚಲ್ಲಗ್ಯ

66. Assuming the null hypothesis being tested by
ANOVA is false, the probability of obtaining
a F–ratio that exceeds the value reported in
the F–table as the 95 th percentile is
ಅನ್ಚೋಹ ದಿಂದ ಊಸಹತ್ಭಕಹಗಿ ಕಲನ್ಯತ

(A)

(A)

(A) directly proportional to square root of their
densities respectively./ ಎಳ್ಗಳ ಷಹಿಂದಯತ್ಯ
ಗಮಮಚಲಕ್ಕ

ನ್ೋರಭಹನತಹತ್ಕ್ಕ

ಅನತಗತಣ್ಹಗಿರತತ್ುದ್

Greater than 0.05/0.05 ಕ್ರಕಿಂತ್ ಸ್ಚ್ತೊ

(B) inversely proportional to square root of
their densities respectively./ ಎಳ್ಗಳ

(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ

ಷಹಿಂದಯತ್ಯ ಗಮಮಚಲಕ್ಕ ವಿಯ್ಚೋಭಹನತಹತ್ಕ್ಕ
ಅನತಗತಣ್ಹಗಿರತತ್ುದ್

67. A good qualitative problem statement
ಳ್ುಯ ಗತಣಹತ್ಭಕಹದ ಷಮಷ್ಮಯ ಸ್ೋಳಿಕ್ಯತ

(C) directly proportional to their densities
ಎಳ್ಗಳ
ಷಹಿಂದಯತ್ಯ
respectively./
ನ್ೋರಭಹನತಹತ್ಕ್ಕ ಅನತಗತಣ್ಹಗಿರತತ್ುದ್

(A) Describes the independent and dependent
ಷವತ್ಿಂತ್ಯ
ಮತ್ತು
ಅಲಿಂಬಿತ್
variables/

(D) inversely proportional to their densities
ಎಳ್ಗಳ
ಷಹಿಂದಯತ್ಯ
respectively./

್ೋರಿಯಬಲಗಳನತನ ಷಚಚಿಷತತ್ುದ್

ವಿಯ್ಚೋಭಹನತಹತ್ಕ್ಕ ಅನತಗತಣ್ಹಗಿರತತ್ುದ್

(B) Conveys a sense of emerging design/
ಸ್ಚರಸ್ಚಮತಭತುರತ
ಸ್ಚಷ
ನಮಚನ್ಯನತನ
ಷಚಚಿಷತತ್ುದ್

70. Which of the following statement is false ?
ಕ್ಳಗಿನ ಮಹ ಹಕಮ ತ್ಹದತದತ?

(C) Specifies a research hypothesis to be tested/
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ಗತಣ್

(A) Monochromatic refers to a painting done in
one colour./ ಏಕಣಿೋಮಯ ಎಿಂಬತದತ ಿಂದ್ೋ
ಬಣ್ಣದಿಂದ ರಚಿಸದ ಚಿತ್ಯ

73. Wool is inherently ________ fibre.
ಉಣ್ಣಯತ ಷಹವಬಹವಿಕಹಗಿಯೆೋ ______ ಎಳ್ಮಹಗಿದ್

(B) You cannot see through an object or
material that is transparent./ ಹರದವಮಕ
ಷತುವಿನಿಂದ ನಹು ನ್ಚೋಡಲಹಗತುದಲಿ
(C) Negative shape is the background or space
around the subject of the art work./ ಋಣಹಿಂವ

ಗತಯನತನ ಸತಟತಟ ಸಹಕತತ್ುದ್

ವತಹಿಂವನತನ _______ ಎಿಂದತ ಕಯ್ಯತತಹುಯ್

(C)

Grading/ ಏರಿಕ್ಯ/ಇಳಿಕ್ಯ ಯಭಹಣ್

(A)

Dyeing/ ಬಣ್ಣ ಸಹಕತವಿಕ್ಯಲ್ಲಿ

(B)

Bleaching/ ಬಿಳಿಚ್ತಕಹರಿಕ್ಯಲ್ಲಿ

(C)

Softening/ ಮೃದತಗ್ಚಳಿಷತವಿಕ್ಯಲ್ಲಿ

(D)

Stiffening/ ಗಟಟಗ್ಚಳಿಷತವಿಕ್ಯಲ್ಲಿ

ಬಹಗಿಮಹದಹಗ

ಜಿೋವಿಗಳಿಗ್

ಅಧಮಯನು

_____

ನಿಂದ

ಯಬಹವಿತ್ಹಗತುದತ

72. AATCC TM 61 refers to
AATCC TM 61 _____ ಅನತನ ಷಚಚಿಷತತ್ುದ್

(A) Order effect/ ಆದ್ೋವ ರಿಣಹಮ

dry cleaning/ ಣ್ ಗ್ಯತವಿಕ್

(B) home and commercial laundering/ ಮನ್ಯ
ಮತ್ತು ಹಣಿಜಮ ಗ್ಯತವಿಕ್

(B)

Carryover effect/ ಮತಿಂದಚಡಿದ ರಿಣಹಮ

(C)

Analysis of covariance/ ಷಸಮತ್ಮಯ ವಿವ್ಿೋಶಣ್

(D) Both order effect & carryover effect/
ಆದ್ೋವ ರಿಣಹಮ ಮತ್ತು ಮತಿಂದಚಡಿದ ರಿಣಹಮ

(C) soil release testing/ ಕ್ಚಳ್ ತ್ಗ್ತ್ದ ಮಟಟ
ಅಳ್ಯತುದತ
(D)

ಷಚಕ್ಷ್ಮ

75. When all participants receive all treatment
conditions the study is susceptible to
ಎಲಿ ಷಸಬಹಗಿಗಳಳ ಎಲಿ ರಿೋತಯ ಶರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ

(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ

(A)

resistant/

74. Laccases are used in
ಲಹಮಕ್ಷಸ್ಟ ಅನತನ ______ ಉಯೋಗಿಷಲಹಗತತ್ುದ್

71. In patterning, fabric utilization percentage is
termed as
ವಿನಹಮಷನತನ ರಚಷತಹಗ ಬಟ್ಟಯ ಬಳಕ್ಯ

Marker efficiency/ ಗತರತತನ ದಕ್ಷ್ತ್

flame retardant/ ಫ್ಿಂಕ್ರಗ್ ನಯ್ಚೋಧ

(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ

(D) Rhythm is created when visual elements are
repeated./ ದೃಗ್ಚಗೋಚ್ರ ಅಿಂಗಗಳ ುನಯಹತ್ಮನ್

(B)

(B)

ಯತಯ್ಚೋಧ

ಹನನಲ್

Fabric consumption/ ಬಟ್ಟಯ ಮಯ

water repellent/ ನೋರಿನ ನಹರಕ

(C) microbe

ಆಕೃತ ಕಲಹಕೃತಯ ಷತತ್ುಲಚ ಇರತ ಷಧಳ ಅಥಹ

(A)

(A)

ಎರಡಚ

perspiration fastness/ ಫ್ರಿನ ತ್ಡ್ದತಕ್ಚಳಳು

76. Crease resist finishing of cotton leads to :
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ಸತು ಬಟ್ಟಗಳ ಷತಕ್ರಕನ ತ್ಡ್ಯತವಿಕ್ಯ ಕಯಮದಿಂದ

(C) Push pins/ ುಷ್ ನ್

(A) Increased tensile strength/ ಎಳ್ತ್ದ ಬಲ

(D)

ಸ್ಚಹೊಗತತ್ುದ್
(B) Reduced tensile strength/ ಎಳ್ತ್ದ ಬಲ

80. Ancient Egyptians during Neolithic period
used
ನಶ್ಚಲಹ ಯತಗದ ಕಹಲದಲ್ಲಿ ೂಮ ಈಜಿಟಯನನರತ

ಕಡಿಮೆಮಹಗತತ್ುದ್
(C) Reduced dimensional stability/ ಅಳತ್ಯ

ಉಯೋಗಿಷತತುದದ ಎಳ್

ಸೆರತ್ಯತ ಕಡಿಮೆಮಹಗತತ್ುದ್
(D) Increased

moisture

regain./

(A) Cotton/ ಸತು

ತ್ೋಹಿಂವ

ಸ್ಚಿಂದದದು
(B) Chiton/ ಚಿಟಹನ್

(C) Tunic/ ಟಚಮನಕ್

(D) Tula/ ತ್ತಲಹ

ಕ್ಚಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಫ್ೋಕಹದ ವಹಖ್ದ ಯಭಹಣ್
(A) Prevalent temperature/
ಉಳು ವಹಖ್ದ ಮಟಟ
(B) 27° C/
27° ಷ್.

78. Reactive dyes that are referred to as cold dyes
are
ತ್ಣ್ಣನ್ಯ ಉಶಹಣಿಂವದಲ್ಲಿ ಯಯೋಗಿಷತ ರಿಮಹಕ್ರಟೋವ್

(C) 20° C/
20° ಷ್.

ಬಣ್ಣು ______ ಆಗಿದ್
(A)

Dichlorotriazine dyes/ ಡ್ೈಕ್ಚಿೋಯ್ಚೋಟ್ೈಜ್ಹೈನ್

(B)

Vinyl sulphone dyes/ ವಿನ್ೈಲ್ ಷಲ್ಚೋನ್

(D) Conditioned temperature/
ನಯಿಂತಯಸದ ವಹಖ್ದ ಮಟಟ
82. Triclosan is :
ಟ್ೈಕ್ಚಿೋಷಹನ್ ಎಿಂಬತದತ

(C) Monochlorotriazine dyes./
ಭಹನ್ಚೋಕ್ಚಿೋಯ್ಚೋಟ್ೈಜ್ಹೈನ್
(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ
79. Which of these is a sewing tool ?
ಕ್ಳಗಿನ ಮಹುದತ ಸ್ಚಲ್ಲಗ್ಯ ಉಕರಣ್?

(A)

Antistatic agent/ ಸೆರ ವಿದತಮತ್ ನಯ್ಚೋಧಕ

(B)

Flame retardant/ ಫ್ಿಂಕ್ರಯ ನಯ್ಚೋಧಕ

(C)

Antimicrobial agent/ ಷಚಕ್ಷ್ಮಜಿೋವಿಯ ನಯ್ಚೋಧಕ

(D) Cross linking agent/ ಅಡಡಬಿಂಧಗಳ ಜ್ಚೋಡಿಷತ
ದಹಥಮ

(A) Thimble/ ಥಿಂಬಲ್
(B)

(D) Wool/ ಉಣ್ಣ

81. The standard temperature of a test house as
per International standard is
ಅಿಂತ್ಯಹಷಿಾೋಯ
ಭಹನದಿಂಡದಿಂತ್
ರಿೋಕ್ಷಹ

ಅನತನ

(A) Tonga/ ಟ್ಚೋಿಂಗಹ

(B) Linen/ ಲ್ಲನ್ನ್

(C) Silk/ ಯ್ೋಶ್ಭ

ಹೋರತವಿಕ್ ಸ್ಚಹೊಗತತ್ುದ್
77. Ancient Greek clothing consisted of
ುಯಹತ್ನ ಗಿಯೋಕ್ ಬಟ್ಟಗಳಳ _______

Measuring tape/ ಅಳತ್ಯ ಟಟ

Tailor`s chalk/ ಟ್ೈಲಸ್ಟಮ ಚಹಕ್

83. Steep twill line indicates
ಸ್ಚ್ತೊ ಲಿಂಬಹದ ಟವಲ್ ಯ್ೋಖ್ಯತ _______ ಅನತನ
14
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ಷಚಚಿಷತತ್ುದ್

Scandinavia is a variety of
ಷಹಕಯಿಂಡಿನ್ೋವಿಮಹ ದಲ್ಲಿ ತ್ಮಹರಿಷತ

(A) less floats/ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಿೋಟ್

ಷ್ತ್ದ ತ್ಿಂತ್ಯಗಹರಿಕ್ಯತ

(B)

more floats/ ಸ್ಚ್ತೊ ಫ್ಿೋಟ್

(C)

no floats/ ಫ್ಿೋಟಗಳಳ ಇರತುದಲಿ

(A) weft faced twill weave/ ಸ್ಚಕತಕ ಮೆೋಲತಭಖ್ದ
ಟವಲ್ ಸ್ಣಿಗ್

(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ

warp mix up/ ಸಹಸನ ಕಲಷತ ಮೆೋಲ್ಚೋಗರ

basket weave/ ಬತಟಟ ಸ್ಣಿಗ್

ಆಗಿರತತ್ುದ್
(A) Positive/ ಧನಹತ್ಭಕ

high weft tension/ ಸ್ಚಕ್ರಕನ ಸ್ಚಿೊನ ಬಿಗಿತ್

(D) change in the weft package/ ಸ್ಚಕ್ರಕನ ಕಟಟನ

(B) Negative/
ಋಣಹತ್ಭಕ

(C) Infinity/ ಎಲ್ಿಯಿಲಿದತದ

ಬದಲಹಣ್

(D) Zero/ ಷ್ಚನ್ನ

89. The lowest production rate is associated with
ಅತ ಕಡಿಮೆ ಉತಹದನ್ ಸ್ಚಿಂದರತ ಯಿಂತ್ಯ

85. Grommets are examples of
ಗಹಯಮೆಟಗಳಳ ______ ಗ್ ಉದಹಸರಣ್

(C) Velcro/ ್ಲ್ಚಕರೋ

(C)

88. The mean deviation of scores will be always
ಷಭಹಿಂತ್ರ ವಿಚ್ಲನು ಮಹಹಗಲತ _______

ಸ್ಚಕ್ರಕನ ಕಚಡತವಿಕ್

(A) Notions/ ನ್ಚೋಶನ್ಿ

satin weave/ ಷಹಮಟೋನ್ ಸ್ಣಿಗ್

ಷಹದಹ ಸ್ಣಿಗ್

(B) combination of warp and weft/ ಸಹಷತ ಮತ್ತು
(C)

(B)

(D) warp faced plain weave/ ಸಹಷತ ಮೆೋಲತಭಖ್ದ

84. Weft bars occur due to
ಸ್ಚಕ್ರಕನ ಟ್ಟಗಳ ಕಹರಣ್
(A)

ಛಹಮಹ

(A) Spun bonding machine/ ಷನ್ ಫಹಿಂಡಿಿಂಗ್

(B) Trims/ ಟಯಮ್ಸಿ

ಯಿಂತ್ಯ

(D) Buttons/ ಗತಿಂಡಿಗಳಳ

(B) Hydro

entanglement/

ಸ್ೈಡ್ಚಯೋ

ಎಿಂಟಹಿಂಗಲ್ಭಿಂಟ್ ಯಿಂತ್ಯ
86. The compressed air blowing of fabrics gives
ಬಟ್ಟಗಳಿಗ್ ತ್ುಲಟಟ ಗಹಳಿಯ ಕ್ರಯಯೆಯಿಿಂದ ________

(C) Needle punching machine/ ನೋಡಲ್ ಿಂಚಿಿಂಗ್
ಯಿಂತ್ಯ

ಉಿಂಟಹಗತತ್ುದ್
(A) Fullness/ ಫಲ್ನಸ್ಟ

(D)

(B) Softness/ ಮೃದತತ್ವ

(C) Whiteness/ ಬಿಳಳು

90. Stitch class 600 is
ಸ್ಚಲ್ಲಗ್ಯ ಗಮ 600 ಎಿಂಬತದತ

(D) None of these/
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದಚ ಅಲಿ
87. The

shadow

striping

Melt blown machine/ ಮೆಲ್ಟ ಫ್ಚಿೋನ್ ಯಿಂತ್ಯ

technique

from
15

(A)

Over edge stitch/ ಮೆೋಲತ ತ್ತದ ಸ್ಚಲ್ಲಗ್

(B)

Multi thread chain stitch/ ಬಸತದಹರಗಳ
MASTER

ಷರಣಿ ಸ್ಚಲ್ಲಗ್

(C)

(C)

Cover stitch/ ಮತಷತಕತ ಸ್ಚಲ್ಲಗ್

(D) Competition/ ್ೈರ್ೋಟ

(D)

Chain stitch/ ಷರಣಿ ಸ್ಚಲ್ಲಗ್

94. Tilikar or KaniShawls use
ತಲ್ಲಕರ್ ಅಥಹ ಕಣಿೋವಹಲ್ ಗ್ ಉಯೋಗಿಷತುದತ

91. Type of balance in which both sides of
composition are balanced yet different ?
ಎರಡಚ ಕಡ್ಯಲ್ಲಿ ಷಮತ್ಚೋಲನವಿದತದ, ವಿಧದಲ್ಲಿ

(A) plain weave/ ಷಹದಹ ಸ್ಣಿಗ್
(B) interlocking twill tapestry/ ಥಳಳಕತ ಸಹಕ್ರರತ

ಮತಹಮಷವಿದದಯ್ _______ ಎಿಂದತ ಕಯ್ಯತತಹುಯ್
(A) Asymmetrical/
ಅಷಮಹದತದತ

(B) Radial/
ಕ್ೋಿಂದಹಯಷರಣಿ

(C) Symmetrical/
ಷಮಹದತದತ

(D) Geometric/
ಜಹಮಮಿತೋಯ

ಟವಲ್ ಟಹಮ್ಷಟರಿ
(C) yarn

ಮಣಿಕಟಟಗ್,

ಸ್ಚಿೊಗ್

(D)

ಅಥಹ

Three dimension system/ ಮಚರತ ಆಮಹಮ

(C)

Track shift system/ ಟಹಯಕ್ ಶ್ಚಫ್ಟ ಸಷಟಮ್ಸ

(D)

Nest system/ ನ್ಸ್ಟಟ ಸಷಟಮ್ಸ

ದಹರದಿಂದ

satin weave/ ಷಹಮಟೋನ್ ಸ್ಣಿಗ್

(A) spindles/ ಕದರತ

(B) loom/ ಮಗಗ

beam/
(C) warp
ಸಹಸನ ಕ್ಚಳ್

beam/
(D) cloth
ಬಟ್ಟಯ ಕ್ಚಳ್

96. The most common fibre used for sportswear
and active wear is
ಆಟದ
ಉಡತುಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು
ಕ್ರಯಮಹಶ್ಚೋಲ
ಉಡತಗ್ಗಳಿಗ್ ಷಹಧಹರಣ್ಹಗಿ ಉಯೋಗಿಷತ ಎಳ್

93. The Strategic marketing process involves an
organization allocating its marketing mix
resources to reach its
ಭಹರತಕಟ್ಟ ಚ್ಟತಟಕ್ಯ ನಮಸಣ್ಯತ, ಷಿಂಷ್ೆಯತ

(A)

Polypropylene/ ಹಲ್ಲರ್ಯ್ೈಲ್ಲನ್

(B) Polyester/ ಹಲ್ಲಯೆಷಟರ್

ಭಹರತಕಟ್ಟಯ ಅಿಂವಗಳನತನ ಸಿಂಚ್ತ ಯಕ್ರಯಯೆ ಈ

(C) Acrylic/ ಅಕ್ಯೋಲ್ಲಕ್

ಕ್ಳಗಿನ ಕಹರಣ್ಕ್ಕ ೂರಕ
(A) Potential/ ಅಿಂತ್ಃಷತ್ವ
(B)

ಬಣ್ಣದ

ಕ್ಳಕಿಂಡ ಷಹಧನಕ್ಕ ಜ್ಚೋಡಿಷಲಹಗತತ್ುದ್.

Two dimension system/ ಎರಡತ ಆಮಹಮ

(B)

fabric/

95. Whorls made of clay and wood are attached
to
ಮಣ್ತಣ ಮತ್ತು ಮರದಿಂದ ಭಹಡಿದ ಹಲ್ಮ ಎಿಂಬತದನತನ

ಕಡಿಮೆಮಹಗಿ ಧಮನಷತ ಕ್ರಯಯೆ
(A)

dyed

ತ್ಮಹರಿಸದ ಬಟ್ಟ

92. Increasing and decreasing of the suppression
from bust to shoulder, hip to waist, elbow to
wrist is carried out by
ಎದ್ಯಿಿಂದ ಭತಜಕ್ಕ, ನತ್ಿಂಬದಿಂದ ಷ್ಚಿಂಟಕ್ಕ,
ಮೊಣ್ಕ್ೈಯಿಿಂದ

Target Markets/ ಹಮಹರದ ಗತರಿ

(D) Cotton/ಸತು

97. Document issued by a carrier which details a
shipment of merchandise to a specified party
is
ನಧಮಶಟ ಮಕ್ರುಗ್ ಕ್ಚಡಭಹಡಿರತ ಹಮಹರದ

Slated business ideas/ ಸದಧ ಮಸಹರದ ರಿೋತ
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ಯಭಹಣ್

ತ್ಯಗಳನತನ

_____

ಎಿಂದತ

100. The effective length of cotton fibre is
measured in
ಸತು ಎಳ್ಗಳ ರಿಣಹಮಕಹರಿ ಉದದನತನ ಅಳ್ಯತ

ಕಯ್ಯಲಹಗತತ್ುದ್
(A)

Commercial invoice/ ಹಣಿಜಮದ ಷರಕತಟಟ

(B)

Bill of lading/ ಭಹಲ್ಲನ ದರಟಟ

(C)

Consular invoice/ ಕ್ಚಳಳುನ ಷರಕತಟಟ

(D)

Packing list/ ಹಮಕ್ರಿಂಗ್ ಟಟ

ಷಹಧನ
(A)

PE–stapler/ ಇ – ಷ್ಟೋಿರ್

(B) Vibroscope/ ್ೈಫ್ಚಯೋಷ್ಚಕೋಪ್ಟ
(C)

Boll`s sorter/ ಫಹಲ್ಿ ಷಹಟಮರ್

(D) Bear sorter/ ಫ್ೋರ್ ಷಹಟಮರ್

98. Abrasion resistance of fabric cannot be
assessed by the loss in
ಬಟ್ಟಯ ಉಜಹಾಟದ ಯತಯ್ಚೋಧನತನ ಕ್ಳಕಿಂಡಿಂತ್
ರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಷಲಹಗತುದಲಿ
(A) Strength/ ಬಲ

(B) Thickness/ ದ

(C) Weight/ ತ್ಚಕ
(D)

air permeability/ ಗಹಳಿಯ ಯ್ೋವ

99. Polypropylene is extensively used in
geosynthetics because
ಹಲ್ಲರ್ಯ್ೈಲ್ಲೋನ್ ಅನತನ ಸ್ಚಹೊಗಿ ಜಿಯೋಸಿಂಥ್ಟಕ್
ಆಗಿ ಉಯೋಗಿಷತ ಕಹರಣ್, ಅದರ
(A) low water absorption, less reactive/ ಕಡಿಮೆ
ತ್ೋಹಿಂವ ಹೋರತವಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಯತಕ್ರಯಯಿಷತ
ಗತಣ್
(B) high water absorption, highly reactive/
ಸ್ಚಿೊನ ತ್ೋಹಿಂವ ಹೋರತವಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಚಿೊನ
ಯತಕ್ರಯಯಿಷತ ಗತಣ್
(C) low water absorption, highly reactive/
ಕಡಿಮೆ ತ್ೋಹಿಂವ ಹೋರತವಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಚಿೊನ
ಯತಕ್ರಯಯಿಷತ ಗತಣ್
(D) high water absorption, low reactive/ ಸ್ಚಿೊನ
ತ್ೋಹಿಂವ ಹೋರತವಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಯತಕ್ರಯಯಿಷತ
ಗತಣ್
17
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ಷಧಹಮತ್ಭಕ ರಿೋಕ್ಷ್ 2016

GFGC

ದನಹಿಂಕ

ವಿಶಯ

ವಿಶಯ ಷಿಂಕ್ೋತ್

ಷಮಯ

03-03-2016

ಪಹಮಶನ್ ಟ್ಕಹನಲಜಿ

24

ಮ.2.00 ರಿಿಂದ ಷಿಂ.5.00 ರ ಯ್ಗ್

ಗರಿಶಟ ಅಿಂಕಗಳಳ

ಟತಟ ಅಧ

ಉತ್ುರಿಷಲತ ಇರತ ಗರಿಶಟ ಅಧ

200

210 ನಮಿಶಗಳಳ

180 ನಮಿಶಗಳಳ

ನಮಭ ನ್ಚಿಂದಣಿ ಷಿಂಖ್ಮಯನತನ ಬಯ್ಯಿರಿ

ಯವ್ನತಯಕ್ಯ ವಿರಗಳಳ

ಯವ್ನ ತಯಕ್ ಕಯಮಷಿಂಖ್ಮ ಮತ್ತು ಶಮನ್ ಷಿಂಖ್ಮ

ಭಹಡಿ

1.

ನ್ಚಿಂದಣಿ ಷಿಂಖ್ಮಯನತನ ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬಯ್ದತ ಅದಕ್ಕ ಷಿಂಬಿಂಧಸದ ೃತ್ುಗಳನತನ ಷಿಂೂಣ್ಮಹಗಿ ತ್ತಿಂಬಿದದೋಯ್ಿಂದತ ಖಹತಯಡಿಸಕ್ಚಳಿು.

2.

ಕ್ೋಿಂದಯ ಷಿಂಕ್ೋತ್ನತನ ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬಯ್ದತ ಅದಕ್ಕ ಷಿಂಬಿಂಧಸದ ೃತ್ುಗಳನತನ ಷಿಂೂಣ್ಮಹಗಿ ತ್ತಿಂಬಿದದೋಯ್ಿಂದತ ಖಹತಯಡಿಸಕ್ಚಳಿು.

3.

ರಿೋಕ್ಷಹ ವಿಶಯನತನ ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬಯ್ದತ ಸಹಗತ ವಿಶಯದ ಷಿಂಕ್ೋತ್ನತನ ಬಯ್ದತ ಅದಕ್ಕ ಷಿಂಬಿಂಧಸದ ೃತ್ುಗಳನತನ ಷಿಂೂಣ್ಮಹಗಿ
ತ್ತಿಂಬಿದದೋಯ್ಿಂದತ ಖಹತಯಡಿಸಕ್ಚಳಿು.

4.

ಕ್ಚಠಡಿ ಮೆೋಲ್ಲವಚಹರಕರಿಿಂದ ಈ ಯವ್ನ ತಯಕ್ಯನತನ ನಮಗ್ 2ನ್ೋ ಫ್ಲ್ ಆದ ನಿಂತ್ರ ಅಿಂದಯ್ ಮ. 1.55 ಆದ ನಿಂತ್ರ ಕ್ಚಡಲಹಗತುದತ.

5.

ಯವ್ನ ತಯಕ್ಯ ಕಯಮ ಷಿಂಖ್ಮಯನತನ ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯಫ್ೋಕತ.

6.

ಯವ್ನ ತಯಕ್ಯ ಶಮನ್ ಷಿಂಖ್ಮಯನತನ ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬಯ್ದತ ಅದಕ್ಕ ಷಿಂಬಿಂಧಸದ ೃತ್ುಗಳನತನ ಷಿಂೂಣ್ಮಹಗಿ ತ್ತಿಂಬಫ್ೋಕತ.
ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯ ಕ್ಳಬಹಗದ ನಗದತ್ ಜಹಗದಲ್ಲಿ ಕಡಹಡಯಹಗಿ ಷಹ ಭಹಡಫ್ೋಕತ.

ಭಹಡಫ್ೋಡಿ
1.

ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿ ಮತದಯತ್ಹಗಿರತ ಟ್ೈಮಿಿಂಗ್ ಭಹಕಮನತನ ತದದಫಹರದತ / ಸಹಳಳಭಹಡಫಹರದತ / ಅಳಿಷಫಹರದತ.

2.

ಮಚರನ್ೋ ಫ್ಲ್ ಮ. 2.00 ಕ್ಕ ಆಗತತ್ುದ್. ಅಲ್ಲಿಯಯ್ಗಚ,
•

ಯವ್ನ ತಯಕ್ಯ ಬಲಬಹಗದಲ್ಲಿರತ ನ್ ಅಥಹ ಸೋಲ್ ಅನತನ ತ್ಗ್ಯಫಹರದತ.

•

ಯವ್ನ ತಯಕ್ಯ ಳಗಡ್ ಇರತ ಯವ್ನಗಳನತನ ನ್ಚೋಡಲತ ಯಯತನಷಫಹರದತ.

•

ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಷಲತ ಹಯರಿಂಭಿ¸ಫಹರದತ.

ಅಭಮಥಮಗಳಿಗ್ ಮತಖ್ಮ ಷಚಚ್ನ್ಗಳಳ
1.

ಯವ್ನ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿ ಟತಟ 100 ಯವ್ನಗಳಿದತದ, ಯತ ಯವ್ನಯತ ಿಂದತ ಸ್ೋಳಿಕ್ಯನತನ ಳಗ್ಚಿಂಡಿದತದ ಮತ್ತು 4 ಬಸತ ಆಯೆಕ ಉತ್ುರಗಳಳ ಇರತತ್ು್.

2.

ಮಚರನ್ೋ ಫ್ಲ್ ಅಿಂzಯ್ ಮ. 2.00 ರ ನಿಂತ್ರ ಯವ್ನ ತಯಕ್ಯ ಬಲಬಹಗದಲ್ಲಿರತ ನ್ / ಸೋಲ್ ತ್ಗ್ದತ ಈ ಯವ್ವ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿ ಮಹುದ್ೋ ುಟಗಳಳ ಮತದಯತ್ಹಗಿಲಿದ್ೋ ಇರತುದತ ಕಿಂಡತ
ಬಿಂದಲ್ಲಿ ಅಥಹ ಸರಿದತ ಸ್ಚೋಗಿದದಲ್ಲಿ ಅಥಹ ಮಹುದ್ೋ ಐಟಿಂಗಳಳ ಬಿಟತಟಸ್ಚೋಗಿದದಲ್ಲ,ಿ ಅದನತನ ಖ್ಚಿತ್ಡಿಸಕ್ಚಿಂಡತ, ಈ ರಿೋತ ಆಗಿದದಯ್ ಯವ್ನತಯಕ್ಯನತನ ಬದಲಹಯಿಸಕ್ಚಳಳುುದತ ನಿಂತ್ರ
ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಷಲತ ಹಯರಿಂಭಿಷತುದತ.

3.

ಮತಿಂದನ 180 ನಮಿಶಗಳಲ್ಲಿ
•

ಯತ ಯವ್ನಯನತನ ಎಚ್ೊರಿಕ್ಯಿಿಂದ ಒದ.

•

ಯತ ಯವ್ನಯ ಕ್ಳಗ್ ಕ್ಚಟಟರತ ನಹಲತಕ ಬಸತ ಆಯೆಕಯ ಉತ್ುರಗಳಲ್ಲಿ ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುರನತನ ಆಯೆಕ ಭಹಡಿ.

•

ಯವ್ನ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿನ ಯವ್ನಗ್ ಅನತಗತಣ್ಹಗಿರತ ಷರಿ ಉತ್ುರನತನ ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿ ಅದ್ೋ ಕಯಮ ಷಿಂಖ್ಮಯ ಮತಿಂದ್ ನೋಡಿರತ ಷಿಂಬಿಂಧಸದ ೃತ್ುನತನ ನೋಲ್ಲ ಅಥಹ
ಕು ವಹಯಿಯ ಫಹಲ್ ಹಯಿಿಂಟ್ ್ನನಿಂಗದ ಷಿಂೂಣ್ಮಹಗಿ ತ್ತಿಂಬತುದತ.

ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿರತ ೃತ್ುಗಳನತನ ತ್ತಿಂಬತ ಷರಿಮಹದ ವಿಧಹನ :
4.

A

B

C

D

ಈ ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯನತನ ಷಹಕಯನ್ ಭಹಡತ ಷಹಕಯ£ರ್ ಬಸಳ ಷಚಕ್ಷ್ಮಹಗಿದತದ ಷಣ್ಣ ಗತರತತ್ನತನ ಷಸ ದಹಖ್ಲ್ಲಷತತ್ುದ್. ಆದದರಿಿಂದ ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ
ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಷತಹಗ ಎಚ್ೊರಿಕ್ ಹಸ.

5.

ಯವ್ನ ತಯಕ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಚಟಟರತ ಖಹಲ್ಲ ಜಹಗನತನ ರಫ್ ಕ್ಲಷಕ್ಕ ಉಯೋಗಿಸ. ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯನತನ ಇದಕ್ಕ ಉಯೋಗಿಷಫ್ೋಡಿ.

6.

ಕ್ಚನ್ಯ ಫ್ಲ್ ಅಿಂದಯ್ ಷಿಂ. 5.00 ಆದ ನಿಂತ್ರ ಉತ್ುರಿಷತುದನತನ ನಲ್ಲಿಸ. ನಮಭ ಎqಗ್ೈ ಸ್ಬಫರಳ ಗತರತತ್ನತನ ನಗದತ್ ಜಹಗದಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ರ.

7.

ಒ.ಎಿಂ.ಆರ್. ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯನತನ ಕ್ಚಠಡಿ ಮೆೋಲ್ಲವಚಹರಕರಿಗ್ ಯಥಹಸೆತಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ.

8.

ಕ್ಚಠಡಿ ಮೆೋಲ್ಲವಚಹರಕರತ, ಮೆೋಲಹಬಗದ ಸಹಳ್ಯನತನ ಯತ್ಮೋಕ್ರಸ

ತ್ನನ ವದಲ್ಲಿ ಇಟತಟಕ್ಚಿಂಡತ ತ್ಳಬದಯ ಯಥಹಯತಯನತನ ಅಭಮಥಮಗಳಿಗ್ ಷವಯಿಂ

ಭೌಲಮಭಹನಕಹಕಗಿ ಮನ್ಗ್ ಕ್ಚಿಂಡ್ಚಯಮಲತ ಕ್ಚಡತತಹುಯ್.
9.

ಉತ್ುರ ತಯಕ್ಯ ನಕಲನತನ ಿಂದತ ಶಮ ಕಹಲ ಷತರತ್ಹಗಿ ಇಡಿ.
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10.

ಕನನಡ ಆೃತುಯ ಯವ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಷತ ಅಭಮಥಮಗಳಿಗ್ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಮತದಯತ್ಹಗಿರತ ಯವ್ನಗಳ ಬಗ್ಗ ಏನಹದರಚ ಷಿಂದ್ೋಸವಿದದಲ್ಲಿ ಇಿಂಗಿಿೋಷ್ ಆೃತುಯ ಯವ್ನತಯಕ್ಯನತನ ನ್ಚೋಡಬಸತದತ.
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