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4. Please note that even a minute unintended ink dot on the OMR answer sheet will also be recognized and 
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5. Use the space provided on each page of the question booklet for Rough Work. Do not use the OMR answer 
sheet for the same. 
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10. In case of any discrepancy in the English and Kannada Versions, the English version will be taken as final. 
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 1.  ಅನಯಬಹಶಹ ದನನು ಗನಯನತಿಸಿ 
 

 
   (A) ಆಕಹವ   

 
   (B) ಜಹಭೂನನ   

 
   (C) ಊಯನ   

 
   (D) ಸಷನ   

 

2.  I _____ you on this issue. 

 
   (A) agree with   

 
   (B) agree about   

 
   (C) agreed on   

 
   (D) agree to   

3.  The strongest attractive force is / ಅತಿೀ 
ವಕ್ತಿಮನತಹದ ಆಕಶಷಣಹ ವಕ್ತಿಮನ _____ ಆಗಿದೆ 

 

   (A) Electrostatic force   

ವಿದನಯತ್ ಸಿಿಯ ಫಲ   

 

   (B) Gravitational force   

ಗನಯನತ್ಹಾಕಶಷಣ ಫಲ   

 

   (C) Nuclear forces   

ಫೆೈಜಿಕ (ಅಣನ) ಫಲ   

 

   (D) Both Electrostatic force and Gravitational 

force   

ವಿದನಯತ್ ಸಿಿಯ ಫಲ ಭತನಿ ಗನಯನತ್ಹಾಕಶಷಣ ಫಲ 
ಎಯಡೂ   

4.  ಕಹಗನಣಿತದ ಷರಿಮಹದ ಯೂನನು ಗನಯನತಿಸಿ 

 
   (A) ಶನಬಹವಮ   

 
   (B) ವನಫಹವಮ   

 
   (C) ಶನಫಹಶಮ   

 
   (D) ವನಬಹಶಮ   

5.  _____ clothing is better for exercise. 

 
   (A) Lose   

 
   (B) Loose   

 
   (C) Lost   

 
   (D) Last   

6.  ಜಹತ ದದ ವಿಯನದಧ ದಗಳನನು ಗನಯನತಿಸಿ 

 
   (A) ಷನಜಹತ   

 
   (B) ಹರಿಜಹತ   

 
   (C) ಅಜಹತ   

 
   (D) ವಿಜಹತ   

7.  Collection of a data is saved by a special name 

called / ಷಂಗರಹಿಸಿದ ದತ್ಹಿಂವ (ಡೆೀಟಹ) ನನು ಂದನ 
ವಿವೆೀಶಹದ ಸೆಷರಿನಂದ ವೆೀಖರಿಸಿದೆ 

 

   (A) File   

ಪೆೈಲ್   

 

   (B) Folder   

ಫೀಲಡರ್   

 

   (C) Database   

ಡೆೀಟಹಫೆೀಸ್   

 

   (D) Directory   

ಡೆೈಯೆಕಟರಿ   

8.  `ಅಡಿ` ದಕ್ತಿಯನ ಇತಯ ಅಥಷಗಳು 

 
   (A) ಅಳತ್ೆ, ಷಹಲನ, ಹಲನ   

 
   (B) ಹದ, ದ, ಷಹಲನ   

 
   (C) ಅಳತ್ೆ, ಹದ, ಕೆಳಗೆ   

 
   (D) ಹಡನ, ಸಹಡನ, ಕಹಡನ   

9.  The present Chairman of ISRO is / ಈಗಿನ ಇಷೊರ 

(ISRO) ಅಧಯಕ್ಷಯನ 

 

   (A) K. Radhakrishnan   
ಕೆ. ಯಹಧಹಕೃಶಣನ್   

 

   (B) S. Ramakrishnan   

ಎಸ್ ಯಹಭಕೃಶಣನ್    

 

   (C) A. S. Kiran Kumar   
ಎ.ಎಸ್. ಕ್ತಯಣ್ ಕನಭಹರ್   

 

   (D) M. Y. S. Prasad   
ಎಂ.ೆೈ.ಎಸ್. ರಷಹದ್    

10.  `Modi Script` was employed in the document 
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of / ಕಡತಗಳಲ್ಲ ಿ ` ಮೀದಿ ಸಿಿಿಪ್ಟಟ ` ಅನನು 
ಅಳಡಿಸಿದಯನ 

 

   (A) Wodeyar  

ಡೆಮರ್   

 

   (B) Marathas  

ಭಯಹಠಯನ   

 

   (C) Hoysalas  

ಸೊಮಸಳಯನ   

 

   (D) Zamorins  

ಝಹಮರಿನ್ಸ   

11.  The following Article of Indian Constitution 
provides establishment of Panchayat Raj 

System in India / ಬಹಯತಿೀಮ ಷಂವಿಧಹನದ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧಿಮನ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಂಚಹಮತ್ ಯಹಜ್ 
ಯಷೆಿಮನನು ಜಹರಿಗೊಳಿಷಲನ ಅಕಹವ ನೀಡನತಿದೆ 

 
   (A) 42 nd / 42 ನೆೀ ವಿಧಿ   

 
   (B) 40 th / 40 ನೆೀ ವಿಧಿ   

 
   (C) 73 rd / 73 ನೆೀ ವಿಧಿ   

 
   (D) 53 rd / 53 ನೆೀ ವಿಧಿ   

12.  I didn`t _____ my paycheck this week. 

 
   (A) recieve   

 
   (B) receive   

 
   (C) recieved   

 
   (D) recieves   

13.  The family refused to _____ any financial 
support. 

 
   (A) expect   

 
   (B) except   

 
   (C) accept   

 
   (D) aspect   

14.  The boy _____ his mother that he would 
certainly do well in the examination. 

 
   (A) assured   

 
   (B) ensured   

 
   (C) guaranteed   

 
   (D) swore   

15.  The only definite article in English is 

 
   (A) a   

 
   (B) the   

 
   (C) an   

 
   (D) some   

16.  Kashmiri customs, food and marriage _____ 
different. 

 
   (A) is   

 
   (B) are   

 
   (C) or   

 
   (D) was   

17.  Identify the dynasties in the correct 
chronological order : 

ಈ ಷಹಭಹರಜ್ಯಗಳ ಷರಿಮಹದ 
ಕಹಲಹನನಕರಭಣಿಕೆಮನನು ಗನಯನತಿಸಿ 

 

   (A) Kushans – Guptas – Sungas – Mauryas  

ಕನವಹನಯನ – ಗನಿಯನ – ವನಂಗಯನ – ಭೌಮಷಯನ   

 

   (B) Mauryas – Sungas – Guptas – Kushans 

ಭೌಮಷಯನ – ವನಂಗಯನ – ಗನಿಯನ – ಕನವಹನಯನ   

 

   (C) Mauryas – Sungas – Kushans – Guptas 

ಭೌಮಷಯನ – ವನಂಗಯನ – ಕನವಹನಯನ – ಗನಿಯನ   

 

   (D) Sungas – Mauryas – Guptas – Kushans 

ವನಂಗಯನ – ಭೌಮಷಯನ – ಗನಿಯನ – ಕನವಹನಯನ   
18.  The place where international film festival 

usually held in India is / ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಅಂತಯ 
ಯಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಚಲನಚಿತ್ೊರೀತಸು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಈ 
ಷಿಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಮನತಿದೆ 

 

   (A) Mumbai   

ಭನಂಫಯಿ   

 

   (B) Goa   
ಗೊೀಹ   

 

   (C) Hyderabad   
ಸೆೈದಯಹಫಹದ್   

 

   (D) Bengaluru   
ಫೆಂಗಳೄಯನ   
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19.  I _____ that the door was locked properly, 
when I left the house. 

 
   (A) ensured   

 
   (B) ushered   

 
   (C) insured   

 
   (D) assured   

20.  The fastest printer is / ೆೀಗಹಗಿ ಪ್ರಂಟ್ 
ಭಹಡನ ಷಹಧನ 

 

   (A) Jet Printer   

ಜೆಟ್ ಪ್ರಂಟರ್   

 

   (B) Thermal Printer   
ಥಭಷಲ್ ಪ್ರಂಟರ್   

 

   (C) Ink Jet Printer   
ಇಂಕ್ ಜೆಟ್ ಪ್ರಂಟರ್   

 

   (D) Laser Printer   
ಲೆೀಷರ್ ಪ್ರಂಟರ್   

21.  She was sitting _____ him in the park. 

 
   (A) besides   

 
   (B) alongside   

 
   (C) beside   

 
   (D) aside   

22.  The international date line passes through / 
ಅಂತಯ ಯಹಷ್ಟ್ರೀಮ ದಿನ ಯೆೀಖೆ ಈ ಭೂಲಕ ಷಹಗನತಿದೆ 

 

   (A) Bering Strait   
ಫೆೀರಿಂಗ್ ಜ್ಲಷಂಧಿ   

 

   (B) Gibralter Strait   
ಗಿಫಹರಲಟರ್ ಜ್ಲಷಂಧಿ   

 

   (C) Florida Strait   
ಫಿೀರಿಡಹ ಜ್ಲಷಂಧಿ   

 

   (D) Malacca Strait   
ಭಲಕಿ ಜ್ಲಷಂಧಿ   

23.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷಹಲನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲು ದೊೀಶೂರಿತ 
ದಗಳಿೆ. ಅುಗಳನನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿಯನ ಉತಿಯದ 
ಭೂಲಕ ಷರಿಡಿಸಿ 

ಭೂಡಲ ಭನೆಮಹ s ಭನತಿಿನ ನೀರಿನ ಎಯಕಹ s 

............ 

 
   (A) ಸೊಮಹಾs   

 
   (B) ತ್ೊೀಮಹಾ   

 
   (C) ಫೆೈದಹ   

 
   (D) ಸನಮಹಾ   

24.  What is the angle between two hands of a 

clock at 12 Noon ? / 12 ಗಂಟೆ ತ್ೊೀರಿಷನಹಗ 
ಗಡಿಮಹಯದ ಎಯಡನ ಭನಳಿಿನ ನಡನೆ ಎಶನಟ 
ಕೊೀನವಿಯನತಿದೆ ? 

 
   (A) 0°   

 
   (B) 30°   

 
   (C) 60°   

 
   (D) 90°   

25.  Choose the correctly spelt word from the 
following : 

 
   (A) Parlament   

 
   (B) Parliament   

 
   (C) Parlement   

 
   (D) Parliment   

26.  ಕೆಳಗಿನ ಷಹಲನನು ೂಣಷಗೊಳಿಸಿ 

ತ್ೊೀಳ ಸಳಿಕೆಿ ಬಿದಾಯೆ ಆಳಿಗೊಂದನ ............ 

 
   (A) ಏಟನ   

 
   (B) ಸನಲನಿ   

 
   (C) ಸಲನಿ   

 
   (D) ಕಲನಿ   

27.  One of my _____ is to be honest. 

 
   (A) Principal   

 
   (B) Principle   

 
   (C) Principles   

 
   (D) Principled   

28.  ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನ ಅರಿಷಭಹಷಕೆಿ 
ಉದಹಸಯಣೆ ? 

 
   (A) ಅಯಗಿಳಿ   
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   (B) ಕನಷನಭಫಹಲೆ   

 
   (C) ಷೂಮಷಕ್ತಯಣ   

 
   (D) ಅಯಷನಕನಭಹಯ   

29.  Identify the State Government which has 
recently abolished agriculture income tax / 

ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಆದಹಮ ತ್ೆರಿಗೆಮನನು ಯದನಾ ಭಹಡಿದ 
ಯಹಜ್ಯ ಷಕಹಷಯನನು ಗನಯನತಿಸಿ 

 

   (A) Rajasthan   
ಯಹಜ್ಷಹಿನ   

 

   (B) Bihar   
ಬಿಸಹಯ   

 

   (C) Assam   
ಅಷಹಸಂ   

 

   (D) Karnataka   
ಕನಹಷಟಕ   

30.  In a sentence, we usually pair `neither` with 

 
   (A) either   

 
   (B) or   

 
   (C) even   

 
   (D) nor   

31.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷಹಲನಗಳಲ್ಲಿ ಷರಿಮಹದ ಷಹಲನನು 
ಗನಯನತಿಸಿ 

 

   (A) ಅನು ಫಲಿನಗೆ ಯೊೀಗವಿಲಿ , ಭಹತನ ಫಲಿನಗೆ 
ಜ್ಗಳವಿಲ ಿ  

 

   (B) ಊಟ ಫಲಿನಗೆ ಯೊೀಗವಿಲಿ , ಭಹತನ ಫಲಿನಗೆ 
ಜ್ಗಳವಿಲ ಿ  

 

   (C) ನೊೀಟ ಫಲಿನಗೆ ಯೊೀಗವಿಲಿ , ಆಟ ಫಲಿನಗೆ 
ಜ್ಗಳವಿಲ ಿ  

 

   (D) ಊಟ ಫಲಿನಗೆ ಯೊೀಗವಿಲಿ , ಭಹತನ 
ಫಹಯದನಗೆ ಜ್ಗಳವಿಲ ಿ  

32.  The antonym of the word `appear` is 

 
   (A) misappear   

 
   (B) disappear   

 
   (C) inappear   

 
   (D) Imappear   

33.  `ಯೆೈತರಿಂದ ಸೊಲು ಉಳಲಪಡನತಿದೆ ` ಈ ಹಕಯು 
ಮಹ ರಯೀಗದಲ್ಲಿದೆ ? 

 
   (A) ಕತಷರಿ ರಯೀಗ   

 
   (B) ಕಭಷಣಿ ರಯೀಗ   

 
   (C) ಕ್ತರಮಹ ರಯೀಗ   

 
   (D) ಕತೃಷ ರಯೀಗ   

34.  `Sowmyajit Ghosh` is associated with / ` 

ಷೌಭಯಜಿತ್ ಘೂೀಷ್` ಗೆ ಷಂಫಂಧ ಟಟ ಕ್ತರೀಡೆ 

 

   (A) Archery   

ಬಿಲನಿಗಹರಿಕೆ   

 

   (B) Table Tennis   

ಟೆೀಫಲ್ ಟೆನುಸ್   

 

   (C) Badminton   

ಫಹಯಡ್ ಮಂಟನ್   

 

   (D) Discuss Throw   

ಡಿಷಿಸ್ ಥೊರೀ   
35.  Hormone which contains Iodine is / 

ಅಯಡಿೀನ್ ಸೊಂದಿಯನ ಸಹಮೀಷನನ 

 

   (A) Prolactin   

ಪ್ರರಲಹಯಕ್ತಟನ್   

 

   (B) Thyroxine   
ಥೆೈಯಹಕ್ತಸನ್   

 

   (C) Vasopressin   
ಹಯಷೊೆರಸಿನ್   

 

   (D) Adrenaline   
ಅಡಿರನ ಲ್ಲನ್   

36.  ಅಯಹಂಫನಧಿ ಎಂಫ ದದ ಅಥಷ 

 
   (A) ಶ್ಚಿಭ ಷಭನದರ   

 
   (B) ಅಯಬಿಬೀ ಷಭನದರ   

 
   (C) ಲಣ ಷಭನದರ   
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   (D) ಕೆಂು ಷಭನದರ   

37.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನ ಷರಿಮಹದ 
ದುಂಜ್ ಗನಯನತಿಸಿ 

 
   (A) ನದೆೀಷವಕ, ಜ್ನಹದಷನ, ವಿದಹಯರ್ಥಷ   

 
   (B) ನದೆೀಷಶಕ, ಜ್ನದಷನ, ವಿಧಹಯರ್ಥಷ   

 
   (C) ನದೆರೀವಕ, ಜ್ನಹಧಷನ, ವಿದಹಯರ್ಥಷ   

 
   (D) ನದೆರೀಶಕ, ಝನಹಧಷನ, ವಿದಹಯರ್ಥಷ   

38.  The highest peak in Aravalli mountain is / 

ಅಯಹಳಿ ಷತದಲ್ಲಿ ಅತಿೀ ಎತಿಯಹದ 
ಶ್ಚಖಯೆಂದಯೆ 

 

   (A) Anaimudi   

ಅನೆೈಭನಡಿ   

 

   (B) Armakonda   

ಅಭಷಕೊಂಡ   

 

   (C) Mt. Gurushikhar   

ಭೌಂಟ್ ಗನಯನಶ್ಚಖಯ   

 

   (D) Asthamba Dhongar   

ಅಷಹಿಂಫ ದೊೀಂಗರ್   

39.  Pick out the wrong plural from the following. 

 
   (A) potatoes   

 
   (B) grapes   

 
   (C) mangos   

 
   (D) tomatoes   

40.  `Apple` Company of America wants to tie–up 

with / ಅಮೀರಿಕಹದ ` ಆಲ್` ಕಂನಮನ 
ಷಸಬಹಗಿತಾದ ಪಂದ  ಭಹಡಿಕೊಳಿಲನ ಸಿದಧವಿಯನ 
ಕಂನ 

 

   (A) Idea  

ಐಡಿಮಹ   

 

   (B) Airtel   

ಏರ್ ಟೆಲ್   

 

   (C) Jio   

ಜಿಯ   

 
   (D) Vodafone   

ವೊಡಫೀನ್   

41.  The _____ export rose steeply. 

 
   (A) countries   

 
   (B) country`s   

 
   (C) countrys`   

 
   (D) countries`   

42.  Find out the number which is not related : / 

ಷಂಫಂಧವಿಲಿದ ಷಂಖೆಯಮನನು ತ್ೆಿ ಸಚಿಿ 
5, 10, 17, 24 

 
   (A) 5   

 
   (B) 10   

 
   (C) 17   

 
   (D) 24   

43.  The author of the work `My Country and My 
Life` is 

`ಮೈ ಕಂಟ್ರರ ಅಂಡ್ ಮೈ ಲೆೈಫ್ ` ಈ ುಷಿಕದ 
ಲೆೀಖಕಯನ 

 

   (A) Khushwanth Singh  

ಖನವಾಂತ್ ಸಿಂಗ್   

 

   (B) Kuldip Nayyar   

ಕನಲದಿೀಪ್ಟ ನಮಯರ್   

 

   (C) L.K. Advani   

ಎಲ್. ಕೆ. ಅದಹಾನ   

 

   (D) Nirad C. Chowdary   

ನೀಯದ್ ಸಿ. ಚೌಧರಿ   

44.  The character `Brutus` comes in the drama 
written by Shakespeare 

ವೆೀಕ್ಸ ಪ್ಮರ್ ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೃತಿಮಲ್ಲಿ ` 
ಫೂರಟಸ್` ಹತರ ಫಯನತಿದೆ 

 

   (A) Merchant of Venice   

ಭಚೆಷಂಟ್ ಆಫ್ ೆನೀಸ್   

 

   (B) Julius Ceasar   

ಜ್ೂಯಲ್ಲಮಸ್ ಸಿೀಷರ್   

 

   (C) Hamlet   

ಸಹಯಮಿಟ್   

 
   (D) Othello   
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ಥೆಲೊ   

45.  ಕೆಳಗಿನ ಹಕಯದಲ್ಲಿನ ಕಹಗನಣಿತದ ದೊೀಶನನು 
ಕಂಡನಕೊಂಡನ ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯನನು ಗನಯನತಿಸಿ 

 
   (A) ಉಳಿಯನ ಸಿಹಲಮ ಭಹಡನಯನ   

 
   (B) ಸನಳಿಯನ ಶ್ಚಹಲಮದ ಭಹಡನಯನ   

 
   (C) ಉಳಯನ ಷ್ಟ್ಹಲಮ ಭಹಡನಯನ   

 
   (D) ಉಳಿಯನ ಶ್ಚಹಲಮ ಭಹಡನಯನ   

46.  The first woman Governor of a state in free 

India was / ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಂದನ ಯಹಜ್ಯದ ಮದಲ 
ಭಹಿಳಹ ಯಹಜ್ಯಹಲಯಹಗಿ ನೆೀಭಕಹದ ಭಹಿಳೆ 

 

   (A) Suchetha Krupalani   

ಷನಚೆೀತ ಕೃಲಹನ   

 

   (B) Sarojini Naidu   

ಷಯೊೀಜಿನ ನಹಮನಡ   

 

   (C) Indira Gandhi   

ಇಂದಿಯಹ ಗಹಂಧಿ   

 

   (D) Vijaya Lakshmi Pandit  

ವಿಜ್ಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಂಡಿತ್   

47.  Deuterium Nucleus consists of / ಡನಯಟೆೀರಿಮಂ 
ನ ಬಿೀಜ್ಕೊೀವದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೀತಿ ಇದೆ 

 

   (A) one proton and two neutrons   
ಂದನ ಪ್ರರೀಟಹನ್ ಭತನಿ ಎಯಡನ ನೂಯಟಹರನ್ 
ಗಳು   

 

   (B) one proton and one neutron   
ಂದನ ಪ್ರರೀಟಹನ್ ಭತನಿ ಂದನ ನೂಯಟಹರನ್   

 

   (C) one proton and three neutrons   
ಂದನ ಪ್ರರೀಟಹನ್ ಭತನಿ ಭೂಯನ ನೂಯಟಹರನ್ 
ಗಳು   

 

   (D) one neutron and two protons   

ಂದನ ನೂಯಟಹರನ್ ಭತನಿ ಎಯಡನ ಪ್ರರೀಟಹನ್ 
ಗಳು   

48.  The slogan `Inquilab Zindabad` was first 

raised by / ` ಇನ್ ಕ್ತಲಹಬ್ ಜಿಂದಹಫಹದ್ ` ಈ 

ಘೂೀಶಣೆಮನನು ರರಥಭಹಗಿ ಭಹಡಿದಯನ 

 

   (A) Lokamanya Tilak   

ಲೊೀಕಭಹನಯ ತಿಲಕ್   

 

   (B) Veer Savarkar   

ವಿೀರ್ ಷಹಕಷರ್   

 

   (C) Bhagat Singh   

ಬಗತ್ ಸಿಂಗ್   

 

   (D) Chandrashekhar Azad   

ಚಂದರವೆೀಖಯ ಆಜಹದ್   

49.  What is the name of the instrument used to 

measure the pulse rate ? / ನಹಡಿಫಡಿತ ಅಳತ್ೆ 
ಭಹಡಲನ ಉಯೀಗಿಷನ ಷಹಧನ 

 

   (A) Hygrometer   

ಸೆೈಗೊರೀಮೀಟರ್   

 

   (B) Thermometer   

ಉಶಣತ್ಹ ಭಹಕ   

 

   (C) Ammeter   

ಅಮೀಟರ್   

 

   (D) Sphygmomanometer   

ಸಿಪಗೊೀಭಹನೊೀ ಮೀಟರ್   

50.  `ಯಚನೆ` ದದ ವಿಯನದಹಧಥಷಕ ದನನು ಗನಯನತಿಸಿ 

 
   (A) ಷನಯಚನೆ   

 
   (B) ಅಯಚನೆ   

 
   (C) ವಿಯಚನೆ   

 
   (D) ನಯಚನೆ   

51.  Which is the smallest bone of the human 

body ? / ಭಹನನ ದೆೀಸದ ಅತಿೀ ಚಿಕಿದಹದ ಭೂಳ  ೆ

 
   (A) Stepis / ಷೆಟಪ್ಸ್   

 
   (B) Tibia / ಟ್ರಬಿಮ   

 
   (C) Skulp / ತಲೆಫನಯನಡೆ   

 
   (D) Femur / ಫಿಭರ್   

52.  `Golden Rice` has the highest quantity of / ` 
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ಗೊೀಲಡನ್ ಯೆೈಸ್` ನಲ್ಲಿ ಸೆಚಿಿನ ರಭಹಣದಲ್ಲಿಯನುದನ 

 

   (A) Vitamin A   

ವಿಟಮನ್ ಎ   

 

   (B) Vitamin B   

ವಿಟಮನ್ ಬಿ   

 

   (C) Vitamin C   

ವಿಟಮನ್ ಸಿ   

 

   (D) Vitamin D  

ವಿಟಮನ್ ಡಿ   

53.  `ಬಿೀಳು` ಈ ದದ ವಿಯನದಹಧಥಷಕ ದ ಫಯೆಯಿರಿ 

 
   (A) ಸಹಳು   

 
   (B) ಬಿೀಳು   

 
   (C) ಕೆೀಳು   

 
   (D) ಹಳು   

54.  ಗನಣದಕೆಿ ಉದಹಸಯಣೆ ಮಹುದನ ? 

 
   (A) ಜಹಜಿ   

 
   (B) ಷಂಪ್ಗೆ   

 
   (C) ಭಲ್ಲಿಗೆ   

 
   (D) ಕೆಂು ಗನಲಹಬಿ   

55.  _____ the two brothers, the older one is 
more affectionate. 

 
   (A) Each of   

 
   (B) Of all   

 
   (C) Both   

 
   (D) Between   

56.  Which variety of glass is heat resistant ? / 

ಉಶಣ ವಿಯೊೀಧಕ ಗಹಜ್ನ ಎಂದಯೆ 

 

   (A) Hard glass   
ಯಟನ ಗಹಜ್ನ   

 

   (B) Flint glass   
ಪ್ಿಂಟ್ ಗಹಜ್ನ   

 

   (C) Pyrex glass   
ೆೈಯೆಕ್ಸ ಗಹಜ್ನ   

 

   (D) Bottle glass   
ಫಹಟಲ್ ಗಹಜ್ನ   

57.  The person who is handling Panchayat and 
Rural Development portfolio in Karnataka is / 

ಕನಹಷಟಕದಲ್ಲಿ ಂಚಹಮತ್ ಭತನಿ ಗಹರಮೀಣ 
ಅಭಿೃದಿಧ ಖಹತ್ೆಮನನು ನೊೀಡಿಕೊಳುಿತಿಿಯನಯನ 

 

   (A) S. R. Patil   

ಎಸ್. ಆರ್. ಹಟ್ರೀಲ್    

 

   (B) Sharan Prakash Patil   

ವಯಣ್ ರಕಹಶ್ ಹಟ್ರೀಲ್   

 

   (C) Satish Jarkiholi   

ಷತಿೀಶ್ ಜಹಯಕ್ತಸೊಳಿ   

 

   (D) H. K. Patil   

ಸೆಚ್. ಕೆ. ಹಟ್ರೀಲ್   

58.  Oak _____ remain on the trees through the 
fall and into the winter. 

 
   (A) leaf   

 
   (B) leaves   

 
   (C) leafs   

 
   (D) lives   

59.  `ಸಿೀತ್ೆಮನ ಯಹಭನೊಂದಿಗೆ ಕಹಡಿಗೆ ಸೊೀದಳು ` ಇದನ 
ಮಹ ಯೂದಲ್ಲಿದೆ ? 

 
   (A) ತಷಭಹನ ಕಹಲ   

 
   (B) ಬೂತ ಕಹಲ   

 
   (C) ಬವಿಶಯತ್ ಕಹಲ   

 
   (D) ತಷಭಹನ ಬವಿಶಯತ್ ಕಹಲ   

60.  The following Mughal ruler was ignorant of 

the art of reading and writing. / ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಮಗಲ್ ಯಹಜ್ಯಲ್ಲಿ ಫಬರಿಗೆ ಒದನುದನ ಭತನಿ 
ಫಯೆಮನ ಕಲೆ ಗೊತಿಿಯಲ್ಲಲ ಿ

 

   (A) Babar   
ಫಹಫರ್   

 

   (B) Humayun   
ಸನಭಹಮೂನ್   
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   (C) Jahangir   
ಜ್ಸಂಗಿೀರ್   

 

   (D) Akbar   
ಅಕಬರ್   

61.  He works _____ Citi Bank, Chennai but his 
family lives _____ Delhi. 

 
   (A) at, in   

 
   (B) in, at   

 
   (C) on, at   

 
   (D) at, on   

62.  `ಲೌಕ್ತಕ` ದದ ವಿಯನದಧ ದನನು ಗನಯನತಿಸಿ 

 
   (A) ಅಲೌಕ್ತಕ   

 
   (B) ಹರಭಹಣಿಕ   

 
   (C) ಲೊೀಕೆೈಕ   

 
   (D) ಕ್ಷನಲಿಕ   

63.  ಈ ಗಹದೆ ಭಹತನನು ೂಣಷಗೊಳಿಸಿ 

ಅಂಗೆೈ ಸನಣಿಣಗೆ ........................ 

 
   (A) ಕಣನಣ ಫೆೀಕೆ ?   

 
   (B) ಕೆೈ ಫೆೀಕೆ ?   

 
   (C) ಕನುಡಿ ಫೆೀಕೆ ?   

 
   (D) ಕನುಡಕ ಫೆೀಕೆ ?   

64.  The Rajya Sabha was first constituted on / 
ಯಹಜ್ಯಷಬೆಮನನು ರಥಭಹಗಿ ಯಚಿಸಿದನಾ 

 

   (A) April 2, 1954   
2 ನೆೀ ಏಪ್ರಲ್ 1954   

 

   (B) May 13, 1952   

13 ನೆೀ ಮೀ 1952   

 

   (C) January 1, 1951   
ಜ್ನರಿ 1, 1951   

 

   (D) April 3, 1952   

3 ನೆೀ ಏಪ್ರಲ್ 1952   

65.  Inaugural meeting at the Constituent 
Assembly of India presided over by / 

ಷಂವಿಧಹನ ಯಚನಹ ಷಬೆಮ ಹರಯಂಭಿಕ ಷಬೆಮ 
ಅಧಯಕ್ಷತ್ೆ ಹಿಸಿದಾಯನ 

 

   (A) Sachidananda Sinha   

ಷಚಿಿದಹನಂದ ಸಿನಹಾ   

 

   (B) B.R. Ambedkar   

ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಫೆೀಡಿರ್    

 

   (C) Dr. Rajendra Prasad   

ಡಹ. ಯಹಜೆೀಂದರ ರಷಹದ್   

 

   (D) P. Upendra   

ಪ್. ಉೆೀಂದರ   
66.  The Central Government Film Training 

Institute is located at / ಕೆೀಂದರ ಷಕಹಷಯದ 
ಸಿನೆಭಹ ತಯಫೆೀತಿ ಕೆೀಂದರನನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಜಹಗದಲ್ಲಿ ಷಹಿಪ್ಷಲಹಗಿದೆ 

 

   (A) Pune   

ುಣೆ   

 

   (B) Dehradun   

ಡೆಸಹರಡೂನ್   

 

   (C) Khadakavasla   

ಕಡಕಷ ಿ  

 

   (D) Darjeeling   

ಡಹಜಿಷಲ್ಲಂಗ್   

67.  Newton _____ gravity. 

 
   (A) discovered   

 
   (B) invented   

 
   (C) found   

 
   (D) researched   

68.  `ಉರಿಮನ ಫೆಂಕ್ತಗೆ ತನಪ ಷನರಿ` ಎಂದಯೆ 

 
   (A) ಫೆಂಕ್ತಗೆ ತನಪನನು ಷನರಿಮನುದನ   

 
   (B) ಲೆಗೆ ಉರಿ ಸಹಕನುದನ   

 
   (C) ಲೆಗೆ ತನಪ ಷನರಿಮನುದನ   

 
   (D) ಕೊೀನನು ರಚೊೀದಿಷನುದನ   

69.  The little girl tried to _____ her brother when 
he broke his toy. 
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   (A) condole   

 
   (B) condone   

 
   (C) console   

 
   (D) compensate   

70.  The best conductor of electricity is / ವಿದನಯತ್ 
ಸರಿಮಲನ ಉತಿಭ ಹಸಕ 

 

   (A) Filtered water at high temperature   

ಸೆಚನಿ ಉಶಣತ್ೆಮಲ್ಲಿಯನ ವೆೃೀಧಿಸಿದ ನೀಯನ   

 

   (B) Distilled water   

ಫಟ್ರಟೀಕರಿಸಿದ ನೀಯನ   

 

   (C) Filtered water at low temperature   
ಕಡಿಮ ಉಶಣತ್ೆಮಲ್ಲಿಯನ ವೆೃೀಧಿಸಿದ ನೀಯನ   

 

   (D) Salt water   

ಉುಪ ನೀಯನ   
71.  The foul air will go out from the house 

ventilator through a process / ಭನೆಮ 
ಗಹಕ್ಷ್ಮಗಳ ಭೂಲಕ ಕೆಟಟಗಹಳಿಮನ ಸೊಯ 
ಸೊೀಗನುದನ ಈ ವಿಧಹನದಿಂದ 

 

   (A) Convection   

ಉಶಣನಮನ   

 

   (B) Conduction   

ಉಶಣಸನ   

 

   (C) Radiation   

ವಿಕ್ತಯಣತ್ೆ   

 

   (D) Evaporation   

ಬಹಷ್ಟ್ಪೀಬನ   

72.  The passengers were asked to _____ 
accepting eatables from co–passengers. 

 
   (A) evade   

 
   (B) refuse   

 
   (C) avoid   

 
   (D) reject   

73.  ಕನುಡ ಣಷಭಹಲೆಮಲ್ಲಿ ಎಶನಟ ಗಿೀಷಮ 
ಯಂಜ್ನಗಳಿೆ ? 

 
   (A) 21   

 
   (B) 23   

 
   (C) 25   

 
   (D) 20   

74.  ಂಚಬೂತಗಳಲ್ಲಿ ಂದಹದ  ಅಪ್ಟ (ಅಾ) ದದ 
ಅಥಷೆೀನನ ? 

 
   (A) ಆಕಹವ   

 
   (B) ಬೂಮ   

 
   (C) ಜ್ಲ   

 
   (D) ಅಗಿು   

75.  `Green Park` stadium is located at / ` ಗಿರೀನ್ 
ಹಕ್ಷ` ಷೆಟೀಡಿಮಂ ಇಯನ ಷಿಳ 

 

   (A) Chennai   

ಚೆನೆುೈ   

 

   (B) Delhi  

ದೆಸಲ್ಲ   

 

   (C) Kanpur   

ಕಹನನಪಯ   

 

   (D) Hyderabad   

ಸೆೈದಯಹಫಹದ್   

76.  ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನ ಗಹರಂರ್ಥಕ ಯೂ ಗನಯನತಿಸಿ 

 
   (A) ಫಯನತ್ೆೈತ್ೆ   

 
   (B) ಸೊೀಗನತಿದೆ   

 
   (C) ಸಂಗಹಯೆ   

 
   (D) ತಂಗಯಾ   

77.  `ಷಾದೆೀಶ್ಚ` ಈ ದದ ವಿಯನದಧ ದ ಗನಯನತಿಸಿ 

 
   (A) ದೆೀಸಿ   

 
   (B) ಯದೆೀಸಿ   

 
   (C) ವಿದೆೀಶ್ಚ   

 
   (D) ಸೊಯದೆೀಸಿ   
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78.  ಗನಂಪ್ಗೆ ಷೆೀಯದ ದನನು ಗನಯನತಿಸಿ 

 
   (A) ಆಕಹವ, ನಬ, ಬಹನನ, ಇಳ  ೆ  

 
   (B) ಆಕಹವ ,ನಬ, ಬಹನನ, ಆಗಷ   

 
   (C) ಆಕಹವ, ನಬ, ಬಹನನ, ಬನವಿ   

 
   (D) ಆಕಹವ, ನಬ, ಫಹನನ, ಧಯೆ   

79.  Match the winds with their characteristics : 
List – I  
1. Chinook Winds 
2. Polar Easter lines 
3. Trade Winds 
4. Wester lines 
List – II 
a. Bring bitterly cold condition 
b. Most regular and constant 
c. Snow eaters 
d. Stormy and powerful in Southern 
Hemisphere 

ಭಹಯನತಗಳನನು ಅುಗಳ  ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತ್ೆ 
ಸೊೀಲ್ಲಸಿ 
List – I  

1. ಚಿನೂಕ್ ಭಹಯನತಗಳು 
2. ಧನರವಿೀಮ ೂಷಭಹಯನತಗಳು 
3. ಹಣಿಜ್ಯ ಭಹಯನತಗಳು 
4. ಶ್ಚಿಭ ಭಹಯನತಗಳು 
List – II 

a. ತಿೀರತಯ ಶ್ಚೀತ ರಿಸಿಿತಿಮನನುಂಟನ ಭಹಡನುದನ 
b. ಅತಿ ನಯಂತಯ ಭತನಿ ಸಿಿಯಹದನದನ 
c. ಹಿಭ ಬಕ್ಷಕ 

d. ದಕ್ಷ್ಮಣಹಧಷ ಗೊೀಳದಲ್ಲಿ ಫೊೀಗಷಯೆಮನ ರಬಲ  
ಭಹಯನತಗಳು 

 
   (A) 1–d, 2–a, 3–b, 4–c   

 
   (B) 1–c, 2–a, 3–d, 4–b   

 
   (C) 1–a, 2–c, 3–b, 4–d   

 
   (D) 1–c, 2–a, 3–b, 4–d   

80.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನ ಕಹಗನಣಿತ ತಪ್ಪಯನ 
ಯೂ ಗನಯನತಿಸಿ 

 
   (A) ರತಯಕ್ಷ   

 
   (B) ಯೊೀಕ್ಷ   

 
   (C) ವಿಷಮಮ   

 
   (D) ತಂಘಾಳಿ   

81.  You _____ what the problem is 

 
   (A) no   

 
   (B) now   

 
   (C) none   

 
   (D) know   

82.  `ಹಿತ್ಹಿಳ  ೆಕ್ತವಿ` ಎಂಫ ನನಡಿಗಟ್ರಟನ ದಾನಹಯಥಷ 

 
   (A) ಚಹಡಿ ಭಹತನನು ಕೆೀಳುುದನ   

 
   (B) ಹಿತ್ಹಿಳ  ೆಲೊೀಸದಿಂದ ಭಹಡಿದ ಕ್ತವಿ   

 
   (C) ಕ್ತವಿಮಲ್ಲಿ ವಫಾ   

 
   (D) ಹಿರಿದಹದ ಕ್ತವಿ   

83.  Life is full of ups and downs, so we have to 
learn to take failures _____ a smile. 

 
   (A) by   

 
   (B) for   

 
   (C) with   

 
   (D) at   

84.  I was caught in _____ awful traffic jam in the 
morning. 

 
   (A) a   

 
   (B) an   

 
   (C) the   

 
   (D) some   

85.  The energy generated in Stars due to / 

ನಕ್ಷತರಗಳಲ್ಲಿ ಉತಪತಿಿಮಹಗನ ವಕ್ತಿಮನ ಈ 
ಕಹಯಣದಿಂದ ಆಗನತಿದೆ 

 

   (A) Nuclear fission   

ಬಿೀಜಹಣನ ವಿದಳನ   

 

   (B) Nuclear fusion   

ಬಿೀಜಹಣನ ಷಮಮಳನ   

 
   (C) Chemical reaction   
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ಯಹಷಹಮನಕ ಕ್ತರಯೆ   

 

   (D) Mechanical friction   

ಮಹಂತಿರಕ ಘಶಷಣೆ   

86.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೆಷರಿನ ವನದಧಯೂ ಮಹುದನ ? 

 
   (A) ುಲ್ಲಖೆೀಶ್ಚ   

 
   (B) ುಲ್ಲಕೆೀಶ್ಚ   

 
   (C) ಸನಲ್ಲಕೆೀಶ್ಚ   

 
   (D) ುಲಕೆೀಶ್ಚ   

87.  `ಅನಲ` ದಕ್ತಿಯನ ಷಭಹನಹಥಷಕ ದ ಮಹುದನ ? 

 
   (A) ಅಗಿು   

 
   (B) ಹಮನ   

 
   (C) ಯನಣ   

 
   (D) ಧರಿತಿರ   

88.  The position of a planet when it is nearest to 

the sun is called / ಗರಸವೊಂದನ ಷೂಮಷನಗೆ 
ಷಮೀವಿದಹಾಗ ಆ ಷಹಿನನೆುೀ ಹಿೀಗೆಂದನ 
ಕಯೆಮನತ್ಹಿಯೆ 

 

   (A) Perihelium   

ನೀಚಷಹಿನ   

 

   (B) Aphelium   

ಉಚಿಷಹಿನ   

 

   (C) Apogee   

ಅಪ್ರೀಜಿ   

 

   (D) Perigee   

ೆರಿೀಜಿ   

89.  A written account of the life of an individual : 

 
   (A) autobiography   

 
   (B) epigraph   

 
   (C) biography   

 
   (D) novel   

90.  Bicycle was invented by / ಫೆೈಸಿಕಲ್ ನನು 
ಆವಿಶಿರಿಸಿದಯನ 

 

   (A) Archimedes   
ಆಕ್ತಷಮಡೆೀಸ್   

 

   (B) Volta   

ವೊೀಲಹಟ   

 

   (C) MacMillan   
ಭಹಯಕ್ ಮಲನ್   

 

   (D) Edison   

ಎಡಿಷನ್   

91.  The essential element in all organic 

compounds is / ಎಲಹಿ ಷಹಮ ಷಂಮನಕಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದೆಾೀ ಇಯನ ಧಹತನ ಎಂದಯೆ 

 

   (A) Nitrogen   

ಷಹಯಜ್ನಕ   

 

   (B) Carbon   

ಇಂಗಹಲ   

 

   (C) Sulphur   

ಗಂಧಕ   

 

   (D) Chlorine   

ಕೊಿೀರಿೀನ್   

92.  The National Rural Employment programme 

was launched in / ಯಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಗಹರಮೀಣ ಉದೊಯೀಗ 
ಕಹಮಷಕರಭನನು ಆಯಂಭಿಸಿದ ಶಷ 

 
   (A) 1972   

 
   (B) 1980   

 
   (C) 1976   

 
   (D) 1982   

93.  Complete the following proverb : 
"A stitch in time _________" 

 
   (A) saves mine   

 
   (B) saves money   

 
   (C) saves time   

 
   (D) saves nine   

94.  `ತ್ಹಕೆ ಸಹರಿಷನ` ಎಂದಯೆ 

 
   (A) ಜ್ಮ ಷಹಧಿಷಲನ ವಿಪಲ   

 
   (B) ಕಹರಂತಿಮನನು ಭಹಡನ   
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   (C) ವಹಂತಿ ಭಂತರ ಠಿಷನ   

 
   (D) ದಿಗಿಾಜ್ಮ ಷಹಧಿಷನ   

95.  ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನ ಷಭಹನಹಥಷಕ ದಲ ಿ? 

 
   (A) ಅಯಷ, ದೊಯೆ, ನೃ   

 
   (B) ಗಹಳಿ, ಅನಲ, ಅಗಿು   

 
   (C) ಕೆೈ, ಕಯ, ಸಷ ಿ  

 
   (D) ಅಣಣ, ಷಸೊೀದಯ, ಬಹರತೃ   

96.  `Half girl friend` book written by famous 

Indian English writer / ` ಸಹಫ್ ಗಲ್ಷ ಪೆರಂಡ್` 
ಎಂಫ ುಷಿಕನನು ಫಯೆದ ರಭನಖ ಬಹಯತಿೀಮ 
ಇಂಗಿಿೀಷ್ ಷಹಹಿತಿ 

 

   (A) Manju Kapoor   

ಭಂಜ್ನ ಕೂರ್   

 

   (B) Chetan Bhagat   

ಚೆೀತನ್ ಬಗತ್   

 

   (C) Swaraj Paul   

ಷಾಯಹಜ್ ೌಲ್   

 

   (D) Amitav Ghosh   

ಅಮತ ಘೂೀಷ್    

97.  The correct order is : 
a. a beauty asset 
b. the skin 
c. more than 
d. is much 

 
   (A) a b c d   

 
   (B) b d c a   

 
   (C) d b c a   

 
   (D) c b d a   

98.  The temperature in Srinagar is _____ –15 
degrees for the past ten days.  

 
   (A) under   

 
   (B) below   

 
   (C) beneath   

 
   (D) down   

99.  A span of ten years is 

 
   (A) century   

 
   (B) annual   

 
   (C) decade   

 
   (D) score   

100.  Ram is _____ than Lakshman. 

 
   (A) old   

 
   (B) older   

 
   (C) oldest   

 
   (D) eldest   
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                                       ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ -2017- RDPR 

 

 

ಗರಷ್ಟ ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟಟ ಅಧಿ ಉತ್ತರಸ್ಲಟ ಇರಟ ಗರಷ್ಟ ಅಧಿ 

200 150 ನಿಮಿಷ್ಗಳು 120 ನಿಮಿಷ್ಗಳು 
 

ನಿಮ್ಮ ನೆ ಂದಣಿ ಸ್ಂಖ್ೆೆಯನ್ಟು ಬರೆಯಿರ ಪರಶ್ೆುಪತ್ರರಕೆಯ ವಿರಗಳು 
ಪರಶ್ೆು ಪತ್ರರಕೆ ಕರಮ್ಸ್ಂಖ್ೆೆ ಮ್ತ್ಟತ ಷ್ಾನ್ ಸ್ಂಖ್ೆ  ೆ

     
  

XXXXXX 

ಮಧಡಿ  
1. ಕೊಠಡಿ ಮೀಲ್ಲಾಚಹಯಕರಿಂದ ಈ ರವೆು ತಿರಕೆಮನನು ನಭಗೆ 2ನೆೀ ಫೆಲ್ ಆದ ನಂತಯ ಅಂದಯೆ ಬೆ. 10.15 ಆದ ನಂತಯ ಕೊಡಲಹಗನುದನ. 

2. ಅಬಯರ್ಥಷಗಳು ನೊಂದಣಿ ಷಂಖೆಯಮನನು ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲ ಿಫಯೆದನ ಅದಕೆಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೃತಿಗಳನನು ಷಂೂಣಷಹಗಿ ತನಂಬಿದಿಾೀಯೆಂದನ ಖಹತಿರಡಿಸಿಕೊಳಿ .ಿ 
3. ರವೆು ತಿರಕೆಮ ಶಷನ್ ಷಂಖೆಯಮನನು ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲ ಿಫಯೆದನ ಅದಕೆಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೃತಿಗಳನನು ಷಂೂಣಷಹಗಿ ತನಂಫಫೆೀಕನ. 
4. ರವೆು ತಿರಕೆಮ ಕರಭ ಷಂಖೆಯಮನನು  ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲ ಿಫಯೆಮಫೆೀಕನ. 
5. ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿರಕೆಮ ಕೆಳಬಹಗದ ನಗದಿತ ಜಹಗದಲ್ಲ ಿಕಡಹಡಮಹಗಿ ಷಹಿ ಭಹಡಫೆೀಕನ. 

ಮಧಡಬೆೀಡಿ 

1. ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲ ಿಭನದಿರತಹಗಿಯನ ಟೆೈಮಂಗ್ ಭಹಕಷನನು ತಿದಾಫಹಯದನ / ಸಹಳುಭಹಡಫಹಯದನ / ಅಳಿಷಫಹಯದನ. 
2. ಭೂಯನೆೀ ಫೆಲ್ ಬೆ. 10.30 ಕೆಿ ಆಗನತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಮಯೆಗೂ, 

 • ರವೆು ತಿರಕೆಮ ಫಲಬಹಗದಲ್ಲಿಯನ ಪ್ನ್ ಅಥಹ ಸಿೀಲ್ ಅನನು ತ್ೆಗೆಮಫಹಯದನ. 
 • ರವೆು ತಿರಕೆಮ ಳಗಡೆ ಇಯನ ರವೆುಗಳನನು ನೊೀಡಲನ ರಮತಿುಷಫಹಯದನ. 

• ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲ ಿಉತಿರಿಷಲನ ಹರಯಂಭಿಷ ಫಹಯದನ. 

ಅಭ್ೆರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಟಖ್ೆ ಸ್ ಚನೆಗಳು 
1. ರವೆು ತಿರಕೆಮಲ್ಲ ಿಟನಟ 100 ರವೆುಗಳಿದನಾ, ರತಿ ರವೆುಗೂ  4 ಫಸನ ಆಯೆಿ ಉತಿಯಗಳು ಇಯನತಿ .ೆ 
2. ಭೂಯನೆೀ ಫೆಲ್ ಅಂzಯೆ ಬೆ. 10.30 ಯ ನಂತಯ ರವೆು ತಿರಕೆಮ ಫಲಬಹಗದಲ್ಲಿಯನ ಪ್ನ್ / ಸಿೀಲ್ ತ್ೆಗೆದನ ಈ ರವೆಾ ತಿರಕೆಮಲ್ಲ ಿಮಹುದೆೀ ುಟಗಳು ಭನದಿರತಹಗಿಲಿದೆೀ ಇಯನುದನ ಕಂಡನ ಫಂದಲ್ಲ ಿ

ಅಥಹ ಸರಿದನ ಸೊೀಗಿದಾಲ್ಲ ಿಅಥಹ ಮಹುದೆೀ ಐಟಂಗಳು ಬಿಟನಟಸೊೀಗಿದಾಲ್ಲ,ಿ ಅದನನು ಖಚಿತಡಿಸಿಕೊಂಡನ, ಈ ರಿೀತಿ ಆಗಿದಾಯೆ ರವೆುತಿರಕೆಮನನು ಫದಲಹಯಿಸಿಕೊಳುಿುದನ ನಂತಯ  ಒ.ಎಂ.ಆರ್. 
ಉತಿಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲ ಿಉತಿರಿಷಲನ ಹರಯಂಭಿಷನುದನ. 

3. ಭನಂದಿನ 120 ನಮಶಗಳಲ್ಲ ಿ

 • ರತಿ ರವೆುಮನನು ಎಚಿರಿಕೆಯಿಂದ ಒದಿ. 
 • ರತಿ ರವೆುಮ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ರಟಯನ ನಹಲನಿ ಫಸನ ಆಯೆಿಮ ಉತಿಯಗಳಲ್ಲ ಿಷರಿಮಹದ ಉತಿಯನನು ಆಯೆಿ ಭಹಡಿ. 

• ರವೆು ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿನ ರವೆುಗೆ ಅನನಗನಣಹಗಿಯನ ಷರಿ ಉತಿಯನನು ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲ ಿಅದೆೀ ಕರಭ ಷಂಖೆಯಮ ಭನಂದೆ ನೀಡಿಯನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೃತಿನನು ನೀಲ್ಲ ಅಥಹ ಕುಪ 
ವಹಯಿಮ ಫಹಲ್ ಹಯಿಂಟ್ ೆನುಂಗದ  ಷಂೂಣಷಹಗಿ ತನಂಫನುದನ. 

ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರರಕೆಯಲ್ಲಿರಟ ೃತ್ತಗಳನ್ಟು ತ್ಟಂಬಟ ಸ್ರಯಧದ ವಿರ್ಧನ್ :
  

 

4. ಈ ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿರಕೆಮನನು ಷಹಿಾನ್ ಭಹಡನ ಷಹಿಾ£ರ್ ಫಸಳ ಷೂಕ್ಷಿಹಗಿದನಾ ಷಣಣ ಗನಯನತನನು ಷಸ ದಹಖಲ್ಲಷನತಿದ .ೆ ಆದಾರಿಂದ ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲ ಿ ಉತಿರಿಷನಹಗ 
ಎಚಿರಿಕೆ ಹಿಸಿ. 

5. ರವೆು ತಿರಕೆಮಲ್ಲ ಿಕೊಟ್ರಟಯನ ಖಹಲ್ಲ ಜಹಗನನು ಯಫ್ ಕೆಲಷಕೆಿ ಉಯೀಗಿಸಿ. ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿರಕೆಮನನು ಇದಕೆಿ ಉಯೀಗಿಷಫೆೀಡಿ. 
6. ಕೊನೆಮ ಫೆಲ್ ಅಂದಯೆ ಮ್. 12.30 ಆದ ನಂತಯ ಉತಿರಿಷನುದನನು ನಲ್ಲಿಸಿ. ನಭಮ ಎqಗೆೈ ಸೆಫಬಯಳ ಗನಯನತನನು ನಗದಿತ ಜಹಗದಲ್ಲ ಿಸಹಕ್ತ. 
7. ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿರಕೆಮನನು ಕೊಠಡಿ ಮೀಲ್ಲಾಚಹಯಕರಿಗ  ೆಮಥಹಸಿಿತಿಮಲ್ಲ ಿನೀಡಿರಿ. 

8. ಕೊಠಡಿ ಮೀಲ್ಲಾಚಹಯಕಯನ, ಮೀಲಹಾಗದ ಸಹಳೆಮನನು ರತ್ೆಯೀಕ್ತಸಿ (ಕೆ.ಇ.ಎ. ರತಿ)   ತನು ವದಲ್ಲ ಿ ಇಟನಟಕೊಂಡನ ತಳಫದಿಮ ಮಥಹರತಿಮನನು (Candidate’s Copy) ಅಬಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಷಾಮಂ 
ಭೌಲಯಭಹನಕಹಿಗಿ ಭನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಮಯಲನ ಕೊಡನತ್ಹಿಯೆ. 

9. ಉತಿಯ ತಿರಕೆಮ ನಕಲನನು ಂದನ ಶಷ ಕಹಲ ಷನಯಕ್ಷ್ಮತಹಗಿ ಇಡಿ. 
10. ಕನುಡ ಆೃತಿಿಮ ರವೆುಗಳಲ್ಲ ಿಉತಿರಿಷನ ಅಬಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಕನುಡದಲ್ಲ ಿಭನದಿರತಹಗಿಯನ ರವೆುಗಳ ಫಗೆೆ ಏನಹದಯೂ ಷಂದೆೀಸವಿದಾಲ್ಲ ಿಇಂಗಿಿೀಷ್ ಆೃತಿಿಮ ರವೆುತಿರಕೆಮನನು ನೊೀಡಫಸನದನ. 

 

A B C D

ದಿನಧಂಕ ಪತ್ರರಕೆ ವಿಷ್ಯ ಸ್ಮ್ಯ 

29-01-2017 ಪತ್ರರಕೆ – 1 ಸಧಮಧನ್ೆ ಜ್ಞಧನ್, ಸಧಮಧನ್ೆ ಕನ್ುಡ, ಸಧಮಧನ್ೆ ಇಂಗ್ಿೀಷ್ ಬೆ. 10.30 

ರಂದ 

ಮ್. 12.30 ರರೆಗೆ 


