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ಸೊಚಿಮನನು ಫಳಸಿ ಕ ಳಗ ನೇಡಲದ ಉತತಯಗಳಲ್ಲಿ

Who researched on `Gangs` and made a study
1. of many gangs in Chicago?
ಚಿಕಗ ೊದಲ್ಲಿ ಗಯಾಂಗ್ ಗಳನನು ಅಬಯಸಭಡಿ
ಅಯಧಿ

ಕೊಟಗಳ

ಮೇಲ

ಅಯಧಿಕ

(C) Hooten/ ಹೊಟನ್

ಕಲ್ಪನ ಮನನು

ನೇಡಿದವಯನನು

ಗನಯನರ್ತಸಿ:

ಸಾಂವ ೇಧನ

I. ಫಲ್ಲಶನ

ಭಡಿದವಯಯನ?
(A) Taft/ ಟಫ್ಟ್

ಜ ೊೇಡಿ

II. ಅಯಧಿ

(B) Thrasher/ ಥ ರಷರ್

III. ಸಭನದಮ
IV. ಷಕ್ಷಿವಯಕ್ತತ

(D) Sheldon/ ಶಲ್ಡನ್

2. The Supreme Court of India made a landmark
decision in Ramamurthy Vs State of Karnataka
was related to:
ಬಯತದ ಸರ್ೇೋಚ್ಛ ನಯಮಲ್ಮವು ಯಭಭೊರ್ತೋ

(A) I & IV

(B) I & II

(C) II & III

(D) III & IV

5. Section 396 of the Indian Penal Code refers to:
ಬಯತ ದಾಂಡ ಸಾಂಹಿತ ಮ ಕಲ್ಭನ 396 ಏನನನು

Vs ಕನೋಟಕ ಯಜ್ಯಕ ೆ ನೇಡಿದ ಐರ್ತಸಸಿಕ ರ್ತೇುೋ
ಸಾಂಫಾಂಧಿಸಿಯನವುದನ:

ಉಲ ಿೇಖಿಸನತತದ ?

(A) After arrest procedure/ ದಸತಗಿರಿ ನಾಂತಯದ

(A)

Punishment to robbery/ ಸನಲ್ಲಗ ಗ ದಾಂಡನ

(B)

Dacoity with murder/ ದಯ ೊೇಡ ಭತನತ ಕ ೊಲ

(C)

Punishment for Dacoity/ ದಯ ೊೇಡ ಗ ದಾಂಡನ

ವಿಧನಗಳು
(B)
(C)
(D)

Police reforms/ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಸನಧಯಣ ಗಳು
Bail procedure/ ಜಮೇನನ ವಿಧನಗಳು

(D) Attempt

Prison reforms/ ಷ ಯಭನ ಸನಧಯಣ ಗಳು

to

Commit

Robbery/

ಸನಲ್ಲಗ

ಭಡಲ್ನ ಮತು

3. The Protection of Children from Sexual
Offences Act (POCSO) came into force in the
year:
ಭಕೆಳ ವಿಯನದಧದ ಲ ಾಂಗಿಕ ದೌಜ್ೋನಯ ಕಯಿದ

6. Who introduced the concept of Mental Age,
Intelligence Quotient (IQ) and its influence on
criminal behaviour?
ಭನಸಿಕ ವಮಸನು, ಫನದ್ಧಧಭಟ್ ಭತನತ ಅಯಧಿಕ

(POCSO) ಜರಿಗ ಫಾಂದಾಂತಹ ವಷೋ:

ವತೋನ ಮ ಮೇಲ ಇದಯ ರಬವ ಇದಯ ಕಲ್ಪನ ಮನನು

(A) 2015

(B) 2012

ರಿಚ್ಯಿಸಿದವಯನ ಮಯನ?

(C) 2010

(D) 2011

(A) Freud/ ಪರಯ್ಡಡ
(C) Glueck/ ಗೊಿಕ್

4. Using the codes given below indicate the
concept of Penal Couple consists of
I. Victim
II. Offender
III. Community
IV. Witness

(B) Binet/ ಬಿನ ಟ್
(D) Robinson/
ಯಬಿನುನ್

7. Section 108 of Indian Penal Code refers to:
ಬಯತ ದಾಂಡಸಾಂಹಿತ ಮ ಕಲ್ಭನ 108 ಸ ೇಳುವುದನ–
(A) Thug/ ಠಕೆ
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(C)

Criminal Conspiracy/ ಅಯಧಿಕ ಳಸಾಂಚ್ನ

(D)

Public Servant/ ಷವೋಜ್ನಕ ಷ ೇವಕ

11. The National Security Guard (NSG) was set
up on the pattern of:
ನಯಷನಲ್ ಷ ಕನಯರಿಟ ಗಡ್ೋ (NSG) ಮವ
ಭದರಿಮಲ್ಲಿ ಷಾಪಿಸಿದ ?
(A) SAS United Kingdom/
ಎಸ್ಎಎಸ್ ಮನನ ಟ ಡ್ ಕ್ತಾಂಗಡಾಂ

8. Indian Computer Emergency Response Team
is defined under which section of the
Information Technology (Amendment) Act,
2008?
ಭಹಿರ್ತ ತಾಂತರಜ್ಞನ(ರ್ತದನುಡಿ) ಕಯಿದ –2008ಯ
ಮವ ಕಲ್ಮನ ಕ ಳಗ

(B) Quick Response, Hongkong/
ಕ್ತಿಕ್ ಯ ಷಪನ್ು ಸಾಂಗೆಾಂಗ್
(C) FBI, USA/
ಎಫಿಿಐ, ಮನಎಸ್ಎ

ಇಾಂಡಿಮನ್ ಕಾಂಯಯಟರ್

ಎಭಜ ೋನು ಯ ಷಪನ್ು ಟೇಮ್ ಯಖ್ಯನಸಲ್ಪಟ್ದ ?
60–B/
(A) Section
ಕಲ್ಭನ 60–ಬಿ

61–B/
(B) Section
ಕಲ್ಭನ 61–ಬಿ

(C) Section 69/ ಕಲ್ಭನ

70–B/
(D) Section
ಕಲ್ಭನ 70–ಬಿ

69

(D) Quick Replay, Great Britain/
ಕ್ತಿಕ್ ರಿ ,ಿ ಗ ರೇಟ್ ಬಿರಟನ್
12. In India, `Police station` is defined in:
ಬಯತದಲ್ಲಿ
ಪೊಲ್ಲೇಸ್
ಷ ್ೇಷನ್
ದವನನು
ಯಖ್ಯನಸಲಗಿಯನವುದನ:

9. Thin Layer Chromatography (TLC), Gas
Liquid Chromatography (GLC) are being used
in
ಥಿನ್ ಲ ೇಮರ್ ಕ ೊರಮಟ ೊೇಗರಫಿ (ಟ.ಎಲ್.ಸಿ), ಗಯಸ್

(A) Section 2(f) Cr.P.C./
ದಾಂ.ರ.ಸಾಂ. ಕಲ್ಾಂ 2 (ಎಫ್ಟ)
(B) Section 2(k) Cr.P.C./
ದಾಂ.ರ.ಸಾಂ. ಕಲ್ಾಂ 2 (ಕ )

ಲ್ಲಕ್ತಿಡ್ ಕ ೊರಮಟ ೊೇಗರಫಿ (ಜಿ.ಎಲ್.ಸಿ) ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ
ಫಳಸಲ್ಪಡನತತ .
(A) Odentology/
ಡ ಾಂಟಲ್ಜಿ

(B) Toxicology/
ಟಕ್ತುಕಲ್ಜಿ

(C) Graphology/
ಗರಫೇಲ್ಜಿ

(D) Entomology/
ಎಾಂಟಮೊಲ್ಜಿ

(C) Section 2(s) Cr.P.C./
ದಾಂ.ರ.ಸಾಂ. ಕಲ್ಾಂ 2 (ಎಸ್)
(D) Section 2(wa) Cr.P.C./
ದಾಂ.ರ.ಸಾಂ. ಕಲ್ಾಂ 2 (ಡಫೊಯಎ)
13. The Chief of Central Bureau of Investigation
is appointed by:
ಸಿಬಿಐನ ಭನಖ್ಯಸಾಯನನು ನ ೇಭಕಗ ೊಳಿಸನವವಯನ:

10. Which section of Cr.P.C. explains
`Examination of accused by medical
practitioner` at the request of Police Officer?
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕರಿಗಳ ವಿನಾಂರ್ತಮ ಮೇಲ  ದಯಯನ

(A) The Central Vigilance
ಷ ಾಂಟರಲ್ ವಿಜಿಲ ನ್ು ಕಮೇಷನ್

ಅಧಿತನನನು ರಿೇಕ್ಷಿಸನವ ಫಗ ೆ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಮ

(B) Union Public Service Commission/
ಮೊನಮನ್ ಬಿಿಕ್ ಸವಿೋಸ್ ಕಮಷನ್

ಮವ ಕಲ್ಭನ ವಿವರಿಸನತತದ ?
(A) Section 53/ ಕಲ್ಭನ
53
(C) Section 56/ ಕಲ್ಭನ
56

Commission/

(C) Public Service Commission/ ಬಿಿಕ್ ಸವಿೋಸ್

53A/
(B) Section
ಕಲ್ಭನ 53ಎ

ಕಮೇಷನ್

(D) Section 51/ ಕಲ್ಭನ

(D) National Human Rights Commission/
ನಯಶನಲ್ ಹೊಯಭನ್ ಯ ಟ್ು ಕಮೇಷನ್

51
3
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(D)
14. The word `Forensic Ballistics` was coined by:
ಫಯ ೇನುಕ್
ಫಯಲ್ಲಸಿ್ಕ್ು
ಎಾಂಫ
ಶಫುವನನು

18. `Trichology` is the study:
ಟ ೈಕಲ್ಜಿ ಇದಯ ಅಧಯಮನಗಿದ :

ರಿಚ್ಯಿಸಿದವಯನ:
(A) Edmond/ ಎಡಮಾಂಡ್

(B) Goddard/
ಗ ೊಡಡ್ೋ

(C) Kirk/ ಕ್ತಕ್ೋ

(D) Hilton/ ಹಿಲ್್ನ್

15. The study of relationship between evidence
and insects is called:
ಇನ್ ಷ ಕ್್್ ಭತನತ ಷಕ್ಷ್ಯ ನಡನವಿನ ಸಾಂಫಾಂಧವನನು

Forensic Etymology/ ಫಯ ನುಕ್ ಎಟಭಲ್ಜಿ

(B)

Forensic Odontology/ ಫಯ ನುಕ್ ಒಡಾಂಟಲ್ಜಿ

(C)

Entomology/

(B) Hair/ ಕೊದಲ್ನ

(C) Poison/ ವಿಷ

(D) Soil/ ಭಣ್ನು

ಜ್ಮೇನುಯಯನ

ತಭಮ

ಶಸರಸಜಿಿತ

ಡ ಮನನು

ನಶ ೇಧಿಸನವ ಸ ೊಸ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನಮಭವಳಿಮನನು
ಮಯನ ಜರಿಗ ತಾಂದಯನ?

Brain Mapping/ ಫ ರೇನ್ ಭಯಪಿಾಂಗ್

(D) Forensic

(A) Blood/ ಯಕತ

19. Who imposed the new police regulations in
Bengal, Bihar and Orissa that put an end to
the keeping of armed militants by the
Zamindars in 1792?
1792ಯಲ್ಲಿ ಫಾಂಗಳ, ಬಿಸಯ ಭತನತ ರಿಷುಗಳಲ್ಲಿ

ಅಧಯಮನ ಭಡನವುದನ:
(A)

Luciferous Karla/ ಲ್ೊಸಿಪ ಯಸ್ ಕಲೋ

ಫಯ ನುಕ್

ಎಾಂಟ ೊೇಭಲ್ಜಿ

(A)

William Bentinck/ ವಿಲ್ಲಮಾಂ ಫ ಾಂಟಕ್

(B)

Lord Cornwallis/ ಲಡ್ೋ ಕನ್ೋ ಲ್ಲೇಸ್

(C) Robert Peel/ ಯಫಟ್ೋ ಪಿೇಲ್
16. Pennsylvania prison system was introduced
at:
 ನುಲ ಿೇನಮ
ಕಯಗೃಹ
ವಯವಷ ಾಮನ

(D)

ರಿಚ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ದನು:
York/
(A) New
ನೊಯಮಕ್ೋ
(C) Philadelphia/
ಫಿಲ್ಡ ಲ್ಲಿಮ

20. Under which section of the Indian Penal Code
is sexual intercourse by a man with his wife
during separation an offence?
ಬಯತ ದಾಂಡಸಾಂಹಿತ ಮವ ಕಲ್ಾಂನ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಫಿ

(B) Washington/
ಷಾಂಗಟನ್
(D) Illionis/ಇಲ್ಲೇಮನಸ್

ವಯಕ್ತತಮನ

ಫ ೇಯ ಮಗಿದು

ಅವನ

ಸ ಾಂಡರ್ತಯೊಡನ

ನಡ ಸನವ ಲ ಾಂಗಿಕ ಕ್ತರಯೆಮನ ಅಯಧ ನಸನತತದ ?
(A) Section 375/ ಕಲ್ಭನ 375

17. Father of the Parole System is:
 ಯ ೊೇಲ್ ದಧರ್ತಮ ಭೊಲ್ುಯನಷ:
(A)

Alexander Marwin/ ಅಲ ಗುಾಂಡರ್ ಭವಿೋನ್

(B)

Cat Steven/ ಕಯಟ್ ಸಿ್ೇವನ್

(C) Alexander

Warren Hastings/ ಯ ನ್ ಸ ಸಿ್ಾಂಗ್ು

Maconochie/

(B)

Section 376 D/ ಕಲ್ಭನ 376 ಡಿ

(C) Section 376 A/ ಕಲ್ಭನ 376 ಎ
(D)

ಅಲ ಗುಾಂಡರ್

Section 376 C/ ಕಲ್ಭನ 376 ಸಿ

ಮಕ ೊೇನ ೊಕ
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ಫದಲವಣ

21. The theory of "friction ridges is never
duplicated in two individuals" was
propounded by:
ಇಫಿಯನ ವಯಕ್ತತಗಳಲ್ಲಿ ಫ ಯಳ ಭನದ ರಮ ಗ ಯ ಗಳ

(B)

(C) Raising temperature of dead body/ ಶವದ

ಜ ೊೇಡಣ ಮನ ನಕಲಗಿಯಲ್ನ ಷಧಯವಿಲ್ಿ ಎಾಂಫ ಈ

ಉಶುಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏರಿಕ

ಸಿದಧಾಂತವು ರರ್ತದ್ಧಸಲ್ಪಟ್ದನು:
(A) Herschel/ ಹಶೋಲ್
(C) Henry/ ಸ ನರ

(D) Raising weight of dead body/ ಶವದ ತೊಕದಲ್ಲಿ

(B) Mayer/ ಮೇಮರ್

ಏರಿಕ

(D) Locard/ ಲ ೊೇಕಡ್ೋ

25. Electro Encephalo Gram (EEG) is used for:
ಎಲ ಕ ೊರೇ ಎನ ುೆಲ ೊೇ ಗರಮ್ (ಇ.ಇ.ಜಿ) ಮನನು

22. Density Gradient Technique is used for:
ಡ ನುಟ ಗ ರೇಡಿಮಾಂಟ್ ಟ ಕ್ತುಕ್ ಅನನು ಫಳಸನವುದನ:

ಫಳಸನವುದನ :
(A)

(A) Comparing Handwriting/
ಕ ಫಯಹವನನು ಸ ೊೇಲ್ಲಸಲ್ನ

(C) Comparing the Bullets/
ಗನಾಂಡನಗಳನನು ಸ ೊೇಲ್ಲಸಲ್ನ
(D) Comparing the Foot prints/
ದ ಭನದ ರಗಳನನು ಸ ೊೇಲ್ಲಸಲ್ನ

(C)

Semen Analysis/ ವಿೇಮೋ ವಿವ ಿೇಷಣ

(D)

Drug Analysis/ ಭದಕವಸನತ ವಿವ ಿೇಷಣ

26. The author of the book `Punishment and
Responsibility` :
ನವ ಮಾಂಟ್ು ಅಾಂಡ್ ಯ ಷಪನುಬಿಲ್ಲಟ ುಸತಕವನನು

23. Who among the following classified the
factors of the crime as `Individual or
Anthropological, Physical or Natural and
Social` ?
ಅಯಧದ ಅಾಂಶಗಳು  ಮಕ್ತತಕದನವು ಅಥ

ಫಯ ದವಯನ:
(A) Hart/ ಸಟ್ೋ
(B) Sutherland and Cressy/ ಸದಲಯೋಾಂಡ್ ಭತನತ

ಭನವ ವಸಿರೇಮದನವು, ಬೌರ್ತಕದನವು ಅಥ

ಕ್ತರೇಷ

ಸಿಫವಿಕದನವು ಭತನತ ಸಭಜಿಕದನವು ಎಾಂದನ
ವಗಿೇೋಕರಿಸಿದವಯಯನ?

(C) Durkheim/

(C) Reckless/ ಯ ಕ ಿಸ್
(B) Ferri/ ಪ ರಿ

ಡಕ್ೋ

(D)

(D) Tarde/ ಟಡ ೋ

ಸ ಾಂ

Johnson & Johnson/ ಜನುನ್ ಅಾಂಡ್ ಜನುನ್

27. The case of D.K. Basu Vs State of West
Bengal refers to:
ಡಿ.ಕ .ಫಸನ Vs ಶ್ಚಿಭ ಫಾಂಗಳ ಯಜ್ಯ ರಕಯಣ್

24. Post Mortem caloricity means:
ಪೊೇಸ್್ ಭಟೋಮ್ ಕ ಲ ೊರಿಸಿಟ ಎಾಂದಯ :
(A)

Brain Printing/ ಮದನಳಿನ ಚಿತರಣ್

(B) Voice Test/ ಧವನ ರಿೇಕ್ಷ

(B) Comparing soil specimens/
ಭಣ್ಣುನ ಭದರಿಗಳನನು ಸ ೊೇಲ್ಲಸಲ್ನ

(A) Healy/ ಹಿೇಲ್ಲ

Rigidity of dead body/ ಶವದ ಷ ಟ ತ

ಸಾಂಫಾಂಧಿಸಿಯನವುದನ :
(A)

Colour changes of dead body/ ಶವದ ಫಣ್ು
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(B)

30. The first scientific recommendation to
modernise prison in India was made by:
ಬಯತದಲ್ಲಿನ
ಷ ಯಭನ ಗಳ
ಆಧನನಕ್ತೇಕಯಣ್ಕ ೆ

Use of Forensic Science/ ವಿಧಿವಿಜ್ಞನದ ಫಳಕ

(C) Police

Establishment

ಪೊಲ್ಲೇಸ್

Board/

 ಜ್ಞನಕ ಶ್ಚಪಯಸಿುನ ರಥಭ ಸಪಶೋ ನೇಡಿದವಯನ:

ಎಷ್ಬಿಿವ ಮಾಂಟ್ ಫ ೊೇಡ್ೋ

(A) Mulla/ ಭನಲಿ

(D) Autopsy/ ಶವ ರಿೇಕ್ಷ

(C) Sutherland/ ಸದರ್

28. Conceptually, the practice of systematic
extortion under some kind of threat usually of
personal injury or property is considered to be
a characteristic of which one of the following
Typology of Crime?
ಕಲ್ಪನಕ
ಸಿದುಾಂತದ
ಆಧಯದ
ಮೇಲ

ಲಯಾಂಡ್

ಅಬಯಸವು–

ಇದನ

(A) Goring/ ಗ ೊೇರಿಾಂಗ್

ಕ ಳಗ

(C)

ನೇಡಲದ ಮವ ಅಯಧದ ಗನಣ್ಲ್ಕ್ಷ್ಣ್ಗಿದ ?
(A) Gambling/ ಜ್ೊಜ್ನಗರಿಕ
(B) Criminal

Raketeering/

(B) Tarde/ ಟಡ ೋ

Shaw and Mckay/ ಶ ಭತನತ ಮಕ

(D) Thurston/ ಥಸರಟನ್
ಅಯಧಿಕ

32. Very young children are permitted to stay in
prisons provided they are with their
ಕಯಗೃಹ
ವಯವಷ ಧಮಲ್ಲಿ
ಚಿಕೆ
ಭಕೆಳನನು

ಯಕ ಟಮರಿಾಂಗ್
(C) White Collar Crime/ ಬಿಳಿ ಕ ೊಯಳ ಟ್

ಮಯ ೊಾಂದ್ಧಗ

ಅಯಧ

29. The Central Vigilance Commission was
created on the recommendation of:
ಕ ೇಾಂದರ ಜಗೃತ ಆಯೊೇಗವನನು ಮವ ಸಮರ್ತಮ
ಶ್ಚಪಯಸಿುನ ಮೇಯ ಗ ಆಯಾಂಭಿಸಲಯಿತನ?
(A)

Santhanam Committee/ ಸಾಂಥನಾಂ ಆಯೊೇಗ

(B)

Reckless Committee/ ಯ ಕ ಿಸ್ ಆಯೊೇಗ

ಉಳಿದನಕ ೊಳಳಲ್ನ

ಅವಕಶ

ನೇಡಲಗನತತದ ?

(D) Theft/ ಕಳಳತನ

(A) Mother/ ತಯಿ

(B) Father/ ತಾಂದ

(C) Uncle/ ಅಾಂಕಲ್

(D) Aunty/ ಆಾಂಟ

33. The statement "Crime is a social injury and an
expression of subjective opinion varying in
time and place" was given by:
ಅಯಧವು ಾಂದನ ಸಭಜಿಕ ಗಮ ಭತನತ ಕಲ್
ಭತನತ

ಸಾಳಗಳಿಾಂದ

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಲ್ಪಡನವ

ವಸನತನಷಠ

ಅಭಿರಮದ ಾಂದನ ಅಭಿವಯಕ್ತತ". ಈ ಸ ೇಳಿಕ ಮನನು

(C) Krishna Iyer Committee/ ಕೃಷು ಅಮಯರ್

ನೇಡಿದವಯನ:

ಆಯೊೇಗ
(D)

ಲ್ಲೇಸ್

ಆಷ ಮ ಪಲ್ ಈ ಸ ೇಳಿಕ ಮನನು ನೇಡಿದವಯನ:

ಮೇಲ್ಲನ ಕ ಲ್ವು ರಿೇರ್ತಮ ಫ ದರಿಕ ಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಿನ
ಫಲ್ದೆರಣ್ದ

(D) Carnwallis/ ಕನ್ೋ

31. Crimes are the result of man`s craze for
luxurious life. – was a statement made by:
ಅಯಧಗಳು ಭನವನ ಐವಯಮ ಫದನಕ್ತನ

ಸ ೇಳುವುದದಯ ,  ಮಕ್ತತಕ ಸನ ಅಥ ಆಸಿತಮ
ವಯವಸಿಾತ

(B) Reckless/ ಯ ಕ ಿಸ್

(A) Sutherland/
ಸದಲಯೋಾಂಡ್

Kapoor Committee/ ಕಯರ್ ಆಯೊೇಗ
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(B) Kenny/ ಕ ನು
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(C) Halsbury/ ಸಲ್ುಫರಿ

(A)

William Thomson/ ವಿಲ್ಲಮಮ್ ಥಭುನ್

(D)

(B)

William Gibson/ ವಿಲ್ಲಮಮ್ ಗಿಫುನ್

(C)

William James/ ವಿಲ್ಲಮಮ್ ಜ ೇಮ್ು

(D)

William Johnson/ ವಿಲ್ಲಮಮ್ ಜನುನ್

Taft & England/ ಟಫ್ಟ್ ಭತನತ ಇಾಂಗ ಿೇಾಂಡ್

34. Among the places given below, where is the
Police Dog Training School situated?
ಕ ಳಗ ಸೊಚಿಸಿದ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ವಿನದಳದ
ತಯಫ ೇರ್ತ ವಲ ಎಲ್ಲಿದ ?
(A) Amaravathi/
ಅಭಯವರ್ತ
(C) Takenpur/
ಟ ಕನನಪರ್

38. Magistrate inquest is conducted in the case of:
ನಯಮಧಿೇಶಯ ಇನ ೆೆಸ್್ ಅನನು ಇಾಂತಹ ರಕಯಣ್ದಲ್ಲಿ

(B) Pune/ ುಣ

ಭಡಲಗನತತದ :

(D) Bhopal/
ಬ ೊೇಲ್

(A) Murder/ ಕ ೊಲ
(B) Death in police custody/ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಕಸ್ಡಿಮಲ್ಲಿ

35. Which section of Dowry Prohibition Act,
1961 deals with Penalty for demanding
dowry?
ವಯದಕ್ಷಿಣ ನಶ ೇಧ ಕಯಿದ – 1961ಯ ಮವ ಕಲ್ಾಂ

ಷವು
(C) Culpable Homicide/ ದ ೊೇಶಸಪದ ಭನವ
ಹತ ಯ

ವಯದಕ್ಷಿಣ ಫ ೇಡಿಕ ಗ ದಾಂಡನ ಮನನು ರ್ತಳಿಸನತತದ ?
(A) Section 4/ ಕಲ್ಾಂ 4

(D)

(B) Section 8–B/ ಕಲ್ಾಂ

Dacoity with Murder/ ಕ ೊಲ ಸಹಿತ ದಯ ೊೇಡ .

8–ಬಿ
(C) Section 9/ ಕಲ್ಾಂ 9

39. A prison with minimum security and low
prison regimentalization is
ಕಡಿಮ ಬದರತ
ಭತನತ ಕಡಿಮ ಕವಲ್ಲಯನವ

(D) Section 2/ ಕಲ್ಾಂ 2

ಷ ಯಭನ ಯೆಾಂದಯ :

36. Which of the following Commission gave
importance to victims of crime and their
rights?
ಮವ ಸಮರ್ತಮನ ಅಯಧದಲ್ಲಿನ ಫಲ್ಲಶನಗಳ
ಹಕನೆಗಳ ಫಗ ೆ ರಭನಖ್ಯತ ನೇಡಿತನ?

(A)

Central prison/ ಕ ೇಾಂದರ ಕಯಗೃಹ

(B)

District prison/ ಜಿಲಿ ಕಯಗೃಹ

(A)

Krishna Iyer Committee/ ಕೃಷು ಅಮಯರ್ ಸಮರ್ತ

(C)

Open air prison/ ಫಮಲ್ನ ಕಯಗೃಹ

(B)

Malimath Committee/ ಭಳಿೇಭಠ ಸಮರ್ತ

(D)

Special prison/ ವಿವ ೇಷ ಕಯಗೃಹ

(C)

Kapoor Committee/ ಕಯರ್ ಸಮರ್ತ

(D)

40. Among these, which was the largest open air
prison?
ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದನ ಫೃಹತ್ ಫಮಲ್ನ

McCaulay Committee/ ಮಕಲ ಸಮರ್ತ

ಫಾಂಧಿಖ್ನ ಯೆನಸಿತನತ?

37. The term `cyberspace` was used for the first
time by:
ಷ ಫರ್ ಷ ಪೇಸ್ ದವು ರಥಭ ಫರಿಗ ಫಳಸಿದವಯನ

(A) Sitarganj/
ಸಿತಗೋಾಂಜ್
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(B) Kishanganj/
ಕ್ತಶನೆಾಂಜ್
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(C) Bengaluru/
ಫ ಾಂಗಳೂಯನ

(D) Bilaspur/ ಬಿಲಸ

 ಾಂಟ ಷ ೊೇಡಿಮಾಂ ಸ ಡ ೊರೇಕಫೋನ ೇಟ್

ುರ್

44. The Expert Committee on Women Prisoners
was headed by:
ಭಹಿಳ ಕ ದ್ಧಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ರಿಣ್ಣತಯ ಆಯೊೇಗದ

41. The main characteristic of Auburn prison
system is:
ಅವಿನ್ೋ
ಕಯಗೃಹ
ವಯವಷ ಾಮ
ಭನಖ್ಯ

ಭನಖ್ಯಸಾಯನ:

ಲ್ಕ್ಷ್ಣ್ಗಳ ಾಂದಯ :
(A)

(A) Verma/ ವಭೋ

Separate system/ ರತ ಯೇಕ ವಯವಷ ಾ

(B)

Silent system/ ಭೌನ ವಯವಷ ಾ

(C)

Free system/ ಸಿತಾಂತರ ವಯವಷ ಾ

(D)

Reformatory system/ ಸನಧಯಣ ವಯವಷ ಾ

(B)

(C) Mulla/ ಭನಲಿ

ರಿಚ್ಯಿಸಿದವಯನ:
(A) Adler/ ಆಡಿರ್

ಫಾಂಧಿಖ್ನ ಮನನು ಮವ ಯಜ್ಯ ಆಯಾಂಭಿಸಿತನ?

(B) Wolfgang/
ರ್ಲಿ್ಯಾಂಗ್

(C) Godwin/ ಗಡಿಿನ್

Madhya Pradesh/ ಭಧಯರದ ೇಶ

(B) Karnataka/ ಕನೋಟಕ
(C)

(D) Malimath/
ಭಳಿೇಭಠ್

45. The phrase `Victim precipitation` was first
introduced by:
ಫಲ್ಲಶನ ಸಹಬಗಿತಿ ದವನನು ಮೊದಲ್ ಫರಿಗ

42. In India which State started Open Air Prison
for the first time?
ಬಯತದಲ್ಲಿ
ರಥಭಗಿ
ಫಮಲ್ನ
(A)

Krishna Iyer/ ಕೃಷು ಐಮಯರ್

(D) Lindsmith/
ಲ್ಲಾಂಡಿುಿತ್

46. Among these which is the oldest `Police
force`?
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದನ ಅತಯಾಂತ ಹಳ ಮ ಪೊಲ್ಲೇಸ್

Uttar Pradesh/ ಉತತಯ ರದ ೇಶ

ಡ ?

(D) Punjab/ ಾಂಜಬ್

(A) Border Security Force/
ಫಡೋರ್ ಷ ಕೊಯರಿಟ ಫೇಸ್ೋ

43. Which of the following is referred to Truth
Serum?
ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದನನು ಸತಯವ ೇಧನದರವ

(B) Assam Rifles/
ಅಷುಾಂ ಯ ಪಲ್ು

ಎಾಂದನ ಸ ೇಳಲಗನತತದ ?

(C) Central Industrial Security Force/
ಷ ಾಂಟರಲ್ ಇಾಂಡಸಿರಮಲ್ ಷ ಕೊಯರಿಟ ಫೇಸ್ೋ

(A) Sodium Chloride/
ಷ ೊೇಡಿಮಾಂ ಕ ೊಿೇಯ ಡ್

(D) Sashastra Seema Bal/
ಸಶಸರ ಸಿೇಭ ಫಲ್

(B) Pottasium Permanganate/
ಪೊಟಶ್ಚಮಾಂ ಭಯೋಾಂಗನ ೇಟ್

47. The `act of an unsound mind` is defined under
which section of the Indian Penal Code?
ಬಯತ ದಾಂಡಸಾಂಹಿತ ಮ ಮವ ಕಲ್ಮನ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ

(C) Sodium Pentathol/
ಷ ೊೇಡಿಮಾಂ  ಾಂಟಥಲ್
(D) Penta Sodium Hydrocarbonate/
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ಅಸಿಸಾ

ಚಿತತ

ಭನಸಿುನ

ಕಮೋವನನು

ಯಖ್ಯನಸನತತದ ?
(A) Section 81/
ಕಲ್ಭನ 81

(B) Section 82/
ಕಲ್ಭನ 82

(C) Section 85/
ಕಲ್ಭನ 85

(D) Section 84/
ಕಲ್ಭನ 84

(B)

Spectroscopic test/ ಷ ಪಕ ೊರೇ ಷ ೊೆೇಪಿಕ್ ಟ ಸ್್

(C)

Acid Phosphate test/ ಆಸಿಡ್ ಷ ಿೇಟ್ ಟ ಸ್್

(D)

Chromatography test/ ಕ ೊರಮ ಟ ೊೇಗರಫಿ ಟ ಸ್್

(B)

Enrico Ferri/ ಎನರಕ ೊ ಪ ರಿರ

(D)

E.H. Sutherland/ ಇ.ಸ ಚ್. ಸದಲಯೋಾಂಡ್

51. Which article of the Indian Constitution
designates the police as a State subject?
ಬಯತ ಸಾಂವಿಧನದ ಮವ ಅನನಚ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್

ವಿವಿಷಹೋ ವಿಧನ ಈ ಭೊಲ್ಕಗಿದ :
Haemin crystal test/ ಸ ಮನ್ ಕ್ತರಸ್ಲ್ ಟ ಸ್್

Clifford Shaw/ ಕ್ತಿಪಡ್ೋ ಶ

(C) Cyrilburt/ ಸಿರಿಲ್ಿಟ್ೋ

48. Quick and reliable method of detecting
Haemoglobin is
ಹಿಮೊೇಗ ೊಿೇಬಿನ್ ಅನನು ಕಾಂಡನಹಿಡಿಮನವ ತಿರಿತ ಭತನತ
(A)

(A)

ಯಜ್ಯದ ವಿಷಮಗಿದ " ಎಾಂದನ ಉಲ ಿೇಖಿಸಲಗಿದ ?
246/
(A) Article
ಅನನಚ ಛೇದ 246

241/
(B) Article
ಅನನಚ ಛೇದ 241

216/
(C) Article
ಅನನಚ ಛೇದ 216

213/
(D) Article
ಅನನಚ ಛೇದ 213

52. Section 6 of the Juvenile Justice Act (2000)
refers to:
ಫಲ್ ಅಧಿನಮಭ ಕಯಿದ (2000) ಕಲ್ಾಂ 6

49. An Open Jail for the rehabilitation of
hardened and habitual criminals was set up at:
ಕಠಿಣ್ ಭತನತ ಯೊಡಿಗತ ಅಯಧಿಗಳ ುನವೋಸರ್ತಗಗಿ

ಸಾಂಫಾಂಧಿಸಿಯನವುದನ:
(A) Powers of Juvenile Justice Board/ ಫಲ್

ಕ ಳಗಿನ ಮವ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ಫಮಲ್ನ ಫಾಂಧಿಖ್ನ ಮನನು

ನಯಮಭಾಂಡಳಿಮ ಅಧಿಕಯ

ಆಯಾಂಭಿಸಲಗಿತನತ?

of
Welfare
(B) Powers
ಕಲಯಣಧಿಕರಿಮ ಅಧಿಕಯ

(A) Prisoner`s Agricultural Camp – Anantpur/
ಪಿರಸನಸ್ೋ ಅಗಿರಕಲ್ಿಯಲ್ ಕಯಾಂಪ್– ಅನಾಂತುಯ

Officer/

(C) Special Home/ ವಿವ ೇಷ ಗೃಹ

(B) Navjiwan Shivir (camp) – Mungaoli/
ನವಜಿೇವನ ಶ್ಚಬಿಯ(ಕಯಾಂಪ್)– ಭನಾಂಗ ೊೇಲ್ಲ

(D)

(C) Nav Vilas Camp – Durgapur/
ನವ ವಿಲಸ ಕಯಾಂಪ್– ದನಗೋುಯ

Observation Home/ ವಿೇಕ್ಷ್ಣ ಗೃಹ

53. The concept of `Hedonism` was used by:
ಸ ಡನಸಮ್ ಕಲ್ಪನ ಮನನು ರರ್ತದ್ಧಸಿದವಯನ :

(D) Parivarthan Camp – Patna/
ರಿವತೋನ ಕಯಾಂಪ್– ಟು
50. "Differential Association is a cause of
criminality" was a statement given by:
ಫ ೇಧತಮಕ ಸಹಸ ಅಯಧಿತನಕ ೆ ಾಂದನ ಕಯಣ್
ಈ ಸ ೇಳಿಕ ಮನನು ನೇಡಿದವಯನ:
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(A) Lombroso/
ಲಾಂಫ ೊರಷ ೊ

(B) Quetlet/ ಕ್ತಿಟ ಿಟ್

(C) Beccaria/
ಫ ಕ ೇರಿಮ

(D) Comte/ ಕಮ್

54. Who observed that "it is not the humanity
within the criminal but the criminality within
MASTER

the human being which needs to be curbed"?
ಅಯಧಿಮ ಳಗಿಯನವ ಭನವಿೇಮತ ಮ ಫದಲಗಿ

(A)

ಭನವಯ

(B) Police–Public

ಳಗಿಯನವ

ಸಿಮಗಫ ೇಕದ

ಅಯಧಿತನವು

ಅವಶಯಕತ

ಇದ "

(C) Police–Prosecution

(D)

(D) Blackstone/
ಫಿಕ ೊುಟೇನ್

Relations/

Rural Police/ ಗರಮೇಣ್ ಪೊಲ್ಲೇಸ್

ಸಾಂಫಾಂಧಿಸಿದನು :

ಸಾಂಫಾಂಧಿಸಿಯನವುದನ:

(A) Bar

Dying declaration/ ಭಯಣ್ಕಲ್ಲಕ ಸ ೇಳಿಕ

against

Hand–cuffing/

Primary evidence/ ರಥಮಕ ಷಕ್ಷ್ಯ

(C)

Experts` opinion/ ತಜ್ಞಯ ಅಭಿರಮ

(C)

Arrest procedure/ ಫಾಂಧನ ರಕ್ತರಯೆ

Public document/ ಷವೋಜ್ನಕ ದಷತ ೇಜ್ನ

(D)

Recording FIR/ ಎಫ್ಟ.ಐ.ಆರ್ ದಖ್ಲ

(B) Parole/  ಯ ೊೇಲ್

56. The first attempt to develop a scientific
instrument to detect truth was made in 1895
by
ಸತಯವನನು
ವ ೇಧಿಸಲ್ನ
ಾಂದನ
 ಜ್ಞನಕ
ಮಾಂತರವನನು

ಅಭಿವೃದ್ಧಧಡಿಸಲ್ನ

1895

59. Passionate criminal type classified by whom?
ಬರ್ೇಧಿರಕತ
ಅಯಧಿ
ವಿಧವು
ಮರಿಾಂದ
ವಗಿೇೋಕರಿಸಲ್ಪಟ್ದ ?

ಯಲ್ಲಿ

(A) Bonger/ ಫ ೊೇಾಂಗರ್

ರಥಭಗಿ ರಮರ್ತುಸಿದವಯನ–
(A) Sheldon/ ವ ಲ್ಡನ್
(C) Johnson/ ಜನುನ್

(C) Tarde/ ಟಡ ೋ

(B) Lombroso/
ಲಾಂಫ ೊರಷ ೊ
(D) Petarson/

ಕ ಕ ೊಳ

ತ ೊಡಿಸನವುದಯ ವಿಯನದಧ ನಶ ೇದ

(B)

(D)

ಪೊಲ್ಲೇಸ್

Shankar
Shukla
Vs
Delhi
58. `Prem
Administration` case is related to:
 ರೇಮ್ ಶಾಂಕರ್ ಶನಕಿ Vs ದ ಹಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ರಕಯಣ್ವು

55. Section 45 of Indian Evidence Act refers to:
ಬಯತ ಷಕ್ಷ್ಯತಿ ಅಧಿನಮಭ ಕಯೆುಮ 45 ನ ೇ ಕಲ್ಾಂ
(A)

ಪೊಲ್ಲೇಸ್

ಭತನತ ಅಭಿಯೊೇಜ್ಕಯ ಸಾಂಫಾಂಧಗಳು

(B) Gillin/ ಗಿಲ್ಲಿನ್

(C) Kenny/ ಕ ನು

Relations/

ಷವೋಜ್ನಕಯ ಸಾಂಫಾಂಧ

ಇದನನು

ಅವಲ ೊೇಕ್ತಸಿದವಯನ ಮಯನ?
(A) Ferri/ ಪ ರಿರ

Police Cruelty/ ಪೊಲ್ಲೇಸಯ ಕೊರಯತ

ಪಿೇಟಯ

(B) Ferri/ ಪ ರಿರ
(D) Healy/ ಹಿೇಲ್ಲ

60. `Wads` are usually found in
ಷಭನಯಗಿ ಯಡೆಳು ಕಾಂಡನಫಯನವುದನ:

ಸನ್

(A) Shotgun/ ವಟೆನ್

57. The NHRC issued guidelines to police on
December 1999 related to:
1999 ಯ ಡಿಷ ಾಂಫರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಷರೇಮ ಭನವ

(B)

Rifiled Arm/ ಯ ಪಲ್ಡ ಆಮ್ೋ

(C) Pistol/ ಪಿಸೊತಲ್

ಹಕನೆಗಳ ಆಯೊೇಗ ಸ ೊಯಡಿಸಿದ ಭಗೋದಶ್ಚೋ ಸೊತರ

(D) Revolver/ ರಿಲ್ಿರ್

ಸಾಂಫಾಂಧಿಸಿಯನವುದನ:
61. Sheela Barse Vs State of Maharashtra is a
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(B) Sandik/ ಷಾಂಧಿಕ್

case related to:
ಶ್ಚೇಲ ಫಷ ೋ Vs ಭಸಯಷರ ಯಜ್ಯ ರಕಯಣ್

(C) Dandapakshik/
ದಾಂಡಕ್ಷಿಕ್

ಸಾಂಫಾಂಧಿಸಿಯನವುದನ:
(A)

Women victims/ ಭಹಿಳ ಫಲ್ಲಶನಗಳು

(B)

Men victims/ ುಯನಷ ಫಲ್ಲಶನಗಳು

(D) Mimansaka/
ಮೇಭಾಂಸಕ

65. Section 174 of Cr.P.C. deals with:
ದಾಂಡ ರಕ್ತರಮ ಸಾಂಹಿತ ಮ ಕಲ್ಾಂ 174 ಸ ೇಳುವುದನ:

(C) Custodial violence to women prisoner/
ಭಹಿಳ ಫಾಂಧಿಗಳ ಮೇಲ ದೌಜ್ೋನಯ

(A) Inquest by a Magistrate etc./
ನಯಮಧಿೇಶಯ ಇನ ೆೆಸ್್ ಇತಯದ್ಧ

(D) Probation of women offender/ ಭಹಿಳ

(B) Inquiry by a Magistrate etc./
ನಯಮಧಿೇಶರಿಾಂದ ವಿಚಯಣ ಇತಯದ್ಧ

ಅಯಧಿಗಳಿಗ ಪೊರಫ ೇಶನ್

(C) Police to enquire on suicide etc./
ಆತಮಹತ ಯ ಇತಯ ಮೇಲ ಪೊೇಲ್ಲಸ್ ವಿಚಯಣ

62. `Thermic Law` was propounded by:
ಥಮೋಕ್ ಸಿದಧಾಂತ ದ ರರ್ತದಕಯನ:
(A) Quetlet/ ಕ್ತಿಟ ಿಟ್

(B) Mendelson/
ಮಾಂಡಲ್ುನ್

(C) Lemert/
ಲ ಭಟ್ೋ

(D) Quinney/ಕ್ತಿನು

ಇತಯದ್ಧ
(D) Dying declaration and related matters/
ಭಯಣ್ಕಲ್ಲಕ
ಸ ೇಳಿಕ
ಭತನತ
ಸಾಂಫಾಂಧಿತ
ವಿಷಮಗಳು
66. Which section of Indian Penal Code defines
`Document`?
ಬಯತ ದಾಂಡ ಸಾಂಹಿತ ಮ ಮವ ಕಲ್ಭನ

63. Albert Cohen introduced the phrase:
ಅಲ್ಿಟ್ೋ ಕ ೊಸ ನ್ ರಿಚ್ಯಿಸಿದ ಭನ:

ದಷತ ೇಜ್ನನು ಯಖ್ಯನಸನತತದ ?

(A) Middle class measuring rod/ ಭಧಯಭ ವಗೋದ

(A) Section 44/ ಕಲ್ಭನ

ಅಳತ ಭನ

44

(B) Lower class measuring rod/ ಕ ಳವಗೋದ ಅಳತ

43

(C) Section 29/ ಕಲ್ಭನ

ಭನ

(D) Section 28/ ಕಲ್ಭನ

29

(C) Upper class measuring rod/ ಉನುತ ವಗೋದ

28

67. Who received early training in fingerprint
system directly from Edward Henry?
ಎಡಿಡ್ೋ ಸ ನರಯಿಾಂದ ನ ೇಯಗಿ ಫ ಯಳ ಭನದ ರ

ಅಳತ ಭನ
(D) Super class measuring rod/ ಉತತಭ ವಗೋದ

ದಧರ್ತಮಲ್ಲಿ ತಯಫ ೇರ್ತ ಡ ದನಕ ೊಾಂಡವಯನ ಮಯನ?

ಅಳತ ಭನ

(A) Bankim Chandra Bose/
ಫಾಂಕ್ತಮ್ ಚ್ಾಂದರ ಫ ೊೇಸ್

64. During the Gupta`s period, chief of the police
force was called as:
ಗನತಯ ಅವಧಿಮಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಡ ಮ ಭನಖ್ಯಸಾನನನು

(B) Hem Chandra Bose/
ಸ ೇಮ್ ಚ್ಾಂದರ ಫ ೊೇಸ್

ಹಿೇಗ ನನುರ್ತತದುಯನ:
(A)

(B) Section 43/ ಕಲ್ಭನ

(C) Khan Bahaddur Khan/
ಖ್ನ್ ಫಹದೊುರ್ ಖ್ನ್

Mahadandadikari/ ಭಸದಾಂಡಧಿಕರಿ
11
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(D) Jagadish Chandra Bose/
ಜ್ಗದ್ಧೇಶ್ ಚ್ಾಂದರ ಫ ೊೇಸ್

(D)

71. Indian Ink is:
ಇಾಂಡಿಮನ್ ಇಾಂಕ್ ಇದನ

68. Sutherland is associated with which of the
following concepts?
Indicate with the codes given below:
I. Biological determinism
II. White collar crime
III. Felicific calculus
IV. Differential learning
ನೇಡಲಗಿಯನವ
ಸೊಚಿಗಳನನು
ಫಳಸಿಕ ೊಾಂಡನ,
ಸದಲಯೋಾಂಡ್

ಮವ

(A) Manufactured in Japan/
ಜ್ನುಲ್ಲಿ ತಮರಿಸಲ್ಪಡನತತದ
(B) Carbon suspension in water/
ಕಫೋನ್ ಸಷ ಪನಷನ್ ಇನ್ ಟರ್
(C) Iron gallotannate ink/
ಐಯನ್ ಗ ಲ ೊಟ ನ ೇಟ್ ಇಾಂಕ್

ಸಿದುಾಂತಗಳ ೂಾಂದ್ಧಗ

ಸಹಯೊೇಗ ಸ ೊಾಂದ್ಧದುಯನ ಎಾಂಫನದನನು ರ್ತಳಿಸಿ:

(D) Die based ink/
ಡ ಫ ೇಸಡ್ ಇಾಂಕ್

I. ವರಿೇರಿಕ ತತಿ ಸಿದುಾಂತ
II. ವ ಿೇತ ವಸರದರಿ ಅಯಧ
III. ಪ ಲ್ಲಷ ಫಿಕ್ ಕಯಲ್ನೆಲ್ಸ್

72. The first women police station was set up at:
ರಥಭ
ಭಹಿಳ
ಪೊಲ್ಲೇಸ್
ಠಣ ಮನ

IV.  ವಿದಯತ ಮ ಕಲ್ಲಕ
(A) I & II

ಆಯಾಂಬಗ ೊಾಂಡಿದನು :

(B) II & III

(C) II & IV

Prakash Singh/ ರಕಶ್ ಸಿಾಂಗ್

(D) III & IV

69. The famous book entitled `Questioned
Documents` was written by
ಕಿಶಿನ್ಡ ಡಕನಯಮಾಂಟ್ು ಎಾಂಫ ರಸಿದಧ ುಸತಕವನನು
(B) Osborn/ ಒಸಿನ್ೋ

(C) Bates/ ಫ ಟ್ು

(D) Scott/ ಷೆಟ್

(B) Jaipur/ ಜ ುಯ

(C) Bengaluru/
ಫ ಾಂಗಳೂಯನ

(D) Chennai/ ಚ ನ ು

73. Criminology is a branch of criminal sciences
which deals with crime causation, analysis
and prevention of crimes – is a statement
given by:
ಅಯಧವಸರವು ಅಯಧಿಕ ವಿಜ್ಞನಗಳ ಾಂದನ

ಫಯ ದವಯನ :
(A) Goddard/
ಗ ೊಡಡ್ೋ

(A) Calicut/ ಕಯಲ್ಲಕಟ್

ಬಗಗಿದನು ಅಯಧ ಕಯಣ್ಗಳು, ವಿವ ಿೇಷಣ ಭತನತ
ಅಯಧಗಳ ನಮಾಂತರಣ್ದ ಫಗ ೆ ವಯವಹರಿಸನತತದ – ಈ
ಸ ೇಳಿಕ ಮನನು ನೇಡಿದವಯನ:

70. The Government of India appointed a
National Police Commission in 1977 under
the Chairmanship of:
ಬಯತ ಸಕೋಯವು ಮಯ ಅಧಯಕ್ಷ್ತ ಮಲ್ಲಿ 1977ಯ

(A) Sutherland/

(B) Gillin/ ಗಿಲ್ಲಿನ್

ಲಯಾಂಡ್
(C) Kenny/ ಕ ನು

ಯಷರೇಮ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಆಯೊೇಗವನನು ಯಚಿಸಿತನ?
(A) Chidambaram/
ಚಿದಾಂಫಯಾಂ

ಸದರ್

(D)

(B) Malimath/
ಭಳಿೇಭಠ್

(C) Dharamvir/ ಧಯಮಿೇರ್

Michel and Adler/ ಮ ಕಲ್ ಭತನತ ಅಡಿರ್

74. Which of the following section of the
Information Technology Act (2008) was
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MASTER

ಅಯಧಿಕ ಭನ ೊೇಬವಗಳ ಸಹಯೊೇಗವನನು ತ ತ

struck down by the Supreme Court of India?
ಭಹಿರ್ತ ತಾಂತರಜ್ಞನ ಕಯಿದ (2008)ಮ ಮವ

ಹಚಿಿದಯನ?

ಕಲ್ಾಂ ಇರ್ತತೇಚ ಗ ಬಯತದ ಸರ್ೇೋಚ್ಛ ನಯಮಲ್ಮ

(A) Eyesenk/ ಐಷ ಾಂಕ್

ಯದನು ಭಡಿತನ?
(A) Section 66A/
ಕಲ್ಾಂ 66A

(B) Section 66E/
ಕಲ್ಾಂ 66E

(C) Section 66F/
ಕಲ್ಾಂ 66F

(D) Section 67/
ಕಲ್ಾಂ 67

(C) Shaw/ ಶ

ಚ್ಟನವಟಕ ಗಳನನು ನಡ ಸಲ್ನ ಸಾಂಘಟಸಲ್ಪಟ್ ಆಥಿೋಕ

ವಿವರಿಸನತತದ ?

ಷಹಸಕ ೆ

(A) Transfer of Prisoners Act/
ಷ ಯಭನ ಫಾಂಧಿಗಳ ವಗೋವಣ ಕಯಿದ

(A) Reckless/ ಯ ಕ ಿಸ್
(C) Taft/ ಟಫ್ಟ್

(C) Indian Evidence Act/
ಬಯತ ಷಕ್ಷ್ತಿ ಅಧಿನಮಭ

76. Adolphe Quetelet associated with the
cartographic school of criminology is also
associated with
ಬೊಟ ಲ ೇಖ್ನ ಅಯಧವಸರ ಾಂಥದ ೊಾಂದ್ಧಗ

ಸ ೇಳಿಕ ಮನನು

(C) Statistics/
ಸಾಂಖ್ಯವಸರ

(D) Economics/
ಅಥೋವಸರ

ಜ ಪರಿಮವಯನ

ಸಾಂಯೊೇಜ್ನ ಮಗಿಯನವುದನ.........
(A) Oxford University/
ಆಕುೆಡ್ೋ ವಿಶಿವಿದಯನಲ್ಮ

ಸ ೊಾಂದ್ಧದುಯನ?
(B) Chemistry/
ಯಷಮನವಸರ

(D) Sutherland/
ಸದಲಯೋಾಂಡ್

ಅಲ ಕ್ು

ಸಾಂಫಾಂಧ

(A) Psychology/
ಭನಃವಸರ

(B) Sellin/ ಷ ಲ್ಲೇನ್

ಫ ಳವಣ್ಣಗ ಮಲ್ಲಿ ಭೊಲ್ ಕ ಲ್ಸವನನು ಭಡಿದ ಪೊರ.

ಕ್ತಿಟ ಿಟ್ ಅವಯನ

ವಿಷಮದ ೊಾಂದ್ಧಗ

ಈ

79. Prof. Alex Jeffrey who`s pioneering work in
developing DNA fingerprint technique is
affiliated to
ಡಿ.ಎನ್.ಎ
ಫ ಯಳು
ಭನದ ರಗಳ
ತಾಂತರಜ್ಞನದ

(D) Code of Criminal Procedure/
ದಾಂಡ ರಕ್ತರಮ ಸಾಂಹಿತ

ಮವ

ಸ ೊೇಲ್ನತತದ "

ನೇಡಿದವಯನ:

(B) Indian Penal Code/
ಬಯತ ದಾಂಡ ಸಾಂಹಿತ

ಕ ಳಗಿನ

(D) Sheldon/ ಶಲ್ಡನ್

78. "Organised Crime resembles those economic
adventures or enterprises which is organised
to carry on illegal activities", was a statement
made by:
ಸಾಂಘಟತ
ಅಯಧವು
ಕನೊನನ
ಫಹಿಯ

75. `Curfew` is dealt with by which of the
following laws?
ಕಫ್ರ್ರಯ ವಿಷಮದ ಫಗ ೆ ಕ ಳಗಿನ ಮವ ಕನೊನನ

ಸಹಯೊೇಗ ಸ ೊಾಂದ್ಧದ ಅಡಲ್ಿ

(B) Goddard/
ಗ ೊಡಡ್ೋ

(B) Leicester University/
ಲ ಷ ಸ್ರ್ ವಿಶಿವಿದಯನಲ್ಮ
(C) Burkely University/
ಫಕ್ತರಿ ವಿಶಿವಿದಯನಲ್ಮ
(D) Lyons University/
ಲ್ಲಮನ್ು ವಿಶಿವಿದಯನಲ್ಮ

77. Who among the following tried to find the
association between body types and criminal
behaviour?
ಕ ಳಗ ಸ ಸರಿಸಿದವಯಲ್ಲಿ ಮಯನ ವರಿೇರಿಕ ವಿಧ ಭತನತ

80. The book `The Criminal and His Victim` was
written by:
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ದ್ಧ ಕ್ತರಮನಲ್ ಅಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ವಿಕ್ತ್ಮ್ ಎಾಂಫ ುಸತಕವನನು

(D)

ಫಯ ದವಯನ:
(A) Wolfgang/
ಉಲಿ್ಯಾಂಗ್

(B) Ellenberger/
ಎಲ ನ್ ಫಗೋರ್

(C) Mendelson/
ಮಾಂಡಲ್ುನ್

(D) Hentig/
ಸ ಾಂಟಗ್

84. Duties of a Probation Officer is explained
under which section of the Probation of
Offenders Act. 1958?
ಪೊರಫ ೇಶನ್ ಆಫ್ಟ ಅಪ ಾಂಡಸ್ೋ ಆಕ್್ 1958 ನ ಮವ
ಕಲ್ಾಂನಲ್ಲಿ ಪೊರಫ ೇಶನ್ ಅಧಿಕರಿಮ ಕತೋವಯಗಳನನು
ವಿವರಿಸಲಗಿದ ?

81. Generally the case diary is maintained by:
ಷಭನಯಗಿ
ರಕಯಣ್
ದ್ಧನಚ್ರಿಮನನು
ನವೋಹಿಸನವವಯನ :
(A) SP/
ಜಿಲಿ ಯಕ್ಷ್ಣಧಿಕರಿ

Procedure for investigation/ ತನಖ್ ಮ ವಿಧನ

(B) Dy. S.P/
ಉ ಅಧಿೇಕ್ಷ್ಕಯನ

(C) Investigation Officer/
ತನಖ್ಧಿಕರಿ

(A) Section 12/ ಕಲ್ಾಂ
12

(B) Section 14/ ಕಲ್ಾಂ
14

(C) Section 3/ ಕಲ್ಾಂ 3

(D) Section 5/ ಕಲ್ಾಂ 5

85. The Chairperson of NHRC is appointed by
the:
ಯಷರೇಮ ಭನವ ಹಕನೆಗಳ ಆಯೊೇಗದ ಭನಖ್ಯಸಾಯನ

(D) IGP/
ಇನ ುೆಕ್ರ್ ಜ್ನಯಲ್ ಆಫ್ಟ ಪೊಲ್ಲೇಸ್

ಮರಿಾಂದ ನ ೇಭಕಗ ೊಳುಳತತಯ ?
(A) Home Minister/ ಗೃಹ ಭಾಂರ್ತರ

82. Victim has been defined in
ಫಲ್ಲಶನವನನು ಇಲ್ಲಿ ಯಖ್ಯನಸಲಗಿದ :

(B)

President of India/ ಬಯತದ ಯಷರರ್ತ

(A) Section 4 of Cr.P.C. (1973)/
ಕಲ್ಭನ 4 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. (1973)

(C) Chief Justice of Supreme Court/ ಸನಪಿರೇಾಂ

(B) Section 4 of IPC (1860)/
ಕಲ್ಭನ 4 ಐಪಿಸಿ (1860)

(D)

ಕ ೊೇಟೋನ ಭನಖ್ಯ ನಯಮಧಿೇಶಯನ

(C) Section 2 of Cr.P.C. (2008)/
ಕಲ್ಭನ 2 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. (2008)

86. Child Welfare Committee consists of
ಭಕೆಳ ಕಲಯಣ್ ಸಮರ್ತಮನ ಳಗ ೊಾಂಡಿಯನವುದನ:

(D) Section 2 of IPC (1860)/
ಕಲ್ಭನ 2 ಐಪಿಸಿ (1860)
83. Section 157 of Cr.P.C. deals with:
ದಾಂ.ರ.ಸಾಂ.ಮ ಕಲ್ಾಂ 157 ಏನನನು ಸ ೇಳುತತದ ?
(A)

by

(A)

Four members/ ನಲ್ನೆ ಸದಸಯಯನ

(B)

Three members/ ಭೊಯನ ಸದಸಯಯನ

(C) Chairperson and two members/ ಅಧಯಕ್ಷ್ಯನ

Recording of confessions/ ತಪೊಪಪಿಪಗ ದಖ್ಲ

(B) Examination of witnesses
ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಾಂದ ಷಕ್ಷಿಗಳ ರಿೇಕ್ಷ

Defence Minister/ ಯಕ್ಷ್ಣ ಸಚಿವಯನ

ಭತನತ ಇಫಿಯನ ಸದಸಯಯನ

police/

(D) Chairperson and four members/ ಅಧಯಕ್ಷ್ಯನ
ಭತನತ ನಲ್ನೆ ಸದಸಯಯನ

(C) Procedure on arrest by magistrate/
ನಯಮಧಿೇಶರಿಾಂದ ದಸತಗಿರಿ ವಿಧನ

87. Who among the following described that the
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acts committed by a gang is due to "short
term hedonism"?
ಕೊಟಗಳಿಾಂದ ಭಡಲ್ಪಟ್ ಕಮೋ ಗಳನನು ಕಡಿಮ

(C)

White Arsenic/  ಟ್ ಆಷ ೋನಕ್

ಅವಧಿಮ ಷೌಖ್ಯತತಿ ಾಂದನ ಈ ಕ ಳಗ ಸ ಸರಿಸಲದ

(D)

Green Arsenic/ ಗಿರೇನ್ ಆಷ ೋನಕ್

ಮಯನ ವಿವರಿಸಿದಯನ?
(A) Lombroso/
ಲಾಂಫ ೊರಷ ೊ

(B) Goring/ ಗ ೊರಿಾಂಗ್

(C) Cohen/ ಕ ೊೇಸ ನ್

(D) Tarde/ ಟಡ ೋ

91. The largest Central Paramilitary Force is:
ಕ ೇಾಂದರದಲ್ಲಿನ ಅರ್ತದ ೊಡಡ ಯಯಮಲ್ಲಟರಿ ಫಲ್ :
(A) ITBP/ ಐಟಬಿಪಿ

ಕ ೊಳುಳವುದನ

ಬಯತ

ದಾಂಡಸಾಂಹಿತ ಮ

ಸಿಆರ್

(C) CRPF/

88. Buying minor for purpose of prostitution, etc.,
is an offence under which section of Indian
Penal Code?
 ೇವಯಟಕ , ಇತಯ ಉದ ುೇಶಯಕೆಗಿ ಭಕೆಳನನು

92. Mass spectrograph has now become an
excellent tool for the identification of
ಭಸ್ ಷ ಪಕ ೊರೇಗರಫ್ಟ ಇದನ ಇಾಂದನ ಮವ ವಸನತವನನು

ಮವ

ಗನಯನರ್ತಸಲ್ನ ಉತೆರಷ್ ಉಕಯಣ್ಗಿದ ?

(A) Section 373/
ಕಲ್ಭನ 373

(B) Section 374/
ಕಲ್ಭನ 374

(A) Teeth/ ಹಲ್ನಿಗಳು

(C) Section 371/
ಕಲ್ಭನ 371

(D) Section 372/
ಕಲ್ಭನ 372

(C) Poison/ ವಿಷ

89. The Vohra Committee Report refers to:
ರ್ೇಹರ ಸಮರ್ತ ವಯದ್ಧ ಸಾಂಫಾಂಧಿಸಿಯನವುದನ:

Police Welfares/ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಕಲಯಣ್ಗಳು

(D) Bullet/ ಫನಲ ಟ್

ಕಯಿದ
(B)

ಭತನತ ಯಜ್ಕಯಣ್ಣಗಳ ನಡನವಿನ ಸಾಂಫಾಂಧ

(D)

print/

(A) Dowry Prohibition Act/ ವಯದಕ್ಷಿಣ ನಶ ೇಧ

(B) Nexus between the criminal gangs, police
and politicians/ ಅಯಧಿಕ ಕೊಟ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್

Terrorist problems/ ಬಯೊೇತಪದಕಯ ಸಭಷ ಯ

(B) Foot
ದಭನದ ರ

93. Which of the following are Special laws?
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದನ ವಿವ ೇಷ ಕಯಿದ ?

Prison Reforms/ ಷ ಯ ಭನ ಸನಧಯಣ

(C)

(D) CISF/ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ಟ

ಪಿಎಫ್ಟ

ಕಲ್ಮನ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಅಯಧಗಿದ ?

(A)

(B) RAF/ ಆರ್ ಎಎಫ್ಟ

Indian Penal Code/ ಬಯತ ದಾಂಡ ಸಾಂಹಿತ

(C) Criminal Procedure Code/ ದಾಂಡ ರಕ್ತರಮ
ಸಾಂಹಿತ
(D) Indian

Evidence

Act/

ಬಯತ

ಷಕ್ಷ್ಯತಿ

ಅಧಿನಮಭ
90. Arsenic Trioxide is commonly known as:
ಆಷ ೋನಕ್ ಟರಮಕ ು ಡ್ ಇದನ ಷಭನಯಗಿ

94. Radical Criminology is influenced by:
ಭೊಲ್ಬೊತ
ಅಯಧವಸರವು
ಇದರಿಾಂದ

ಸ ೇಳಲ್ಪಡನವುದನ:
(A)

 ರೇಯ ೇಪಿಸಿದ :

Red Arsenic/ ಯ ಡ್ ಆಷ ೋನಕ್

(A) Marxism/ ಭಕ್ುೋ ದ

(B) Blue Arsenic/ ಫೊಿ ಆಷ ೋನಕ್
15

MASTER

(B)

ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಎಾಂಫ ದವು ಗಿರೇಕ್ ದದ್ಧಾಂದ ಫಾಂದ

Positive explanation/ ಸಕಯತಮಕ ವಿವಯಣ

(C) Cartographic

explanation/

ನಕ್ಷ

ಪೊಲ್ಲಟಮ ದ ಅಥೋ :

ಲ ೇಖ್ನ

ವಿವಯಣ
(D) Constitutional

ಸಾಂವಿಧನಕ

explanation/

ವಿವಯಣ

ಅಯಧಿಗ

ರಿಸಯ ಾಂದನ

ನೇಡನವ

ಶ್ಚಕ್ಷ ಯೊಾಂದ ೇ

ಕ ಳಗಿನವಯಲ್ಲಿ

ಮಯನ

(B)

Law Minister/ ಕನೊನನ ಭಾಂರ್ತರ

(C)

DG & IGP/ ಡಿಜಿ ಅಾಂಡ್ ಐಜಿಪಿ

(D) Retired High Court Judge/ ನವೃತತ ಸ ಕ ೊೇಟ್ೋ

(B) John/ ಜನ್

ನಯಮಧಿೇಶಯನ

(C) Stephen/ ಸಿ್ೇಪನ್

(D) Tappan/ ಟನ್

99. Who among the following described that
police force is the `largest single lawless
group` ?
ಪೊಲ್ಲೇಸ್
ಡ ಮನನು
ದ ೊಡಡದದ
ಾಂದನ

96. Which instrument is helpful in the
identification and comparison of inks?
ವಹಿಮನನು
ಗನಯನರ್ತಸನವುದಯಲ್ಲಿ
ಭತನತ
ಸ ೊೇಲ್ಲಸನವುದಯಲ್ಲಿ

ಮವ

ಕನೊನನಯಹಿತ

ಉಕಯಣ್ವು

(A) Thin Layer Chromatography/ ಥಿನ್ ಲ ೇಮರ್
ಕ ೊರಮಟ ೊೇಗರಫಿ
chromatography/

ಗನಾಂು

ಎಾಂದನ

ಗನಣ್ವಿವ ೇಷಣ್

ಭಡಿದವಯನ:

ಸಹಕರಿಮಗಿದ ?

ಎಲ ಕರನಕ್

ಕ ೊರಮಟ ೊೇಗರಫಿ
(C) Video spectro comparator/ ವಿಡಿಯೊೇ ಷ ಪಕ ೊರ
ಕಾಂಯ ೇಟರ್
(D)

(D) Court/
ನಯಮಲ್ಮ

(A) Home Minister/ ಗೃಹ ಭಾಂರ್ತರ

Cross & Jones/ ಕರಸ್ ಭತನತ ಜನ್ು

(B) Electronic

(C) Civilians/
ನಗರಿೇಕಯನ

ರಧಿಕಯದ ಭನಖ್ಯಸಾಯನ :

ಯಖ್ಯನಸಿದಯನ?
(A)

(B) State/ ಯಜ್ಯ

98. The State Police Complaints Authority in
Karnataka shall be headed by:
ಕನೋಟಕ ಯಜ್ಯ ಭಟ್ದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ದೊಯನ

95. Who among the following defines Crime as a
legal wrong, the remedy for which is
punishment of the offender at the instance of
the State?
ಅಯಧವು ಾಂದನ ಕನೊನತಮಕ ತುಪ, ಯಜ್ಯದ
ಳಿರ್ತಗಗಿ

(A) Place/ ಸಾಳ

(A)

Justice Khadri/ ನಯ. ಖ್ದ್ಧರ

(B)

Justice Vasudevan/ ನಯ. ಸನದ ೇವನ್

(C)

Justice Mulla/ ನಯ. ಭನಲಿ

(D)

Justice Verma/ ನಯ. ವಭೋ

100. The All India Jails Committee of 1919–20
was headed by:
1919–20ಯ ಅಖಿಲ್ ಬಯತ ಷ ಯಭನ ಸಮರ್ತಮ

Gas chromatography/ ಗಯಸ್ ಕ ೊರಮಟ ೊೇಗರಫಿ

ಭನಖ್ಯಸಾಯನ:

97. The word `police` is derived from the Greek
word `politia` means:
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(A) Sir Alexander Cardew/ ಸರ್ ಅಲ ಗುಯಾಂಡರ್
ಕಡಿೋವ್
(B)

Sir Thomas Ray/ ಸರ್ ಥಭಸ್ ಯ ೇ

(C)

Sir Mery Johnson/ ಸರ್ ಮರಿ ಜನುನ್

(D)

Dr. Walter Reckless/ ಡ.ಲ್್ರ್ ಯ ಕಿಸ್
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ಸಪಧೋತಮಕ ರಿೇಕ್ಷ 2016

GFGC

ದ್ಧನಾಂಕ

ವಿಷಮ

ವಿಷಮ ಸಾಂಕ ೇತ

ಸಭಮ

04-03-2016

ಅಯಧವಸರ

23

ಭ.2.00 ರಿಾಂದ ಸಾಂ.5.00 ಯ ವಯ ಗ

ಗರಿಷ್ ಅಾಂಕಗಳು

ಟನ್ ಅವಧಿ

ಉತತರಿಸಲ್ನ ಇಯನವ ಗರಿಷ್ ಅವಧಿ

200

210 ನಮಷಗಳು

180 ನಮಷಗಳು

ನಭಮ ನ ೊಾಂದಣ್ಣ ಸಾಂಖ್ ಯಮನನು ಫಯ ಯಿರಿ

ರವ ುರ್ತರಕ ಮ ವಿವಯಗಳು

ರವ ು ರ್ತರಕ ಕರಭಸಾಂಖ್ ಯ ಭತನತ ವಷೋನ್ ಸಾಂಖ್ ಯ

ಭಡಿ

1.

ನ ೊಾಂದಣ್ಣ ಸಾಂಖ್ ಯಮನನು ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿ ಫಯ ದನ ಅದಕ ೆ ಸಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ವೃತತಗಳನನು ಸಾಂಯಣ್ೋಗಿ ತನಾಂಬಿದ್ಧುೇಯ ಾಂದನ ಖ್ರ್ತರಡಿಸಿಕ ೊಳಿಳ.

2.

ಕ ೇಾಂದರ ಸಾಂಕ ೇತವನನು ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿ ಫಯ ದನ ಅದಕ ೆ ಸಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ವೃತತಗಳನನು ಸಾಂಯಣ್ೋಗಿ ತನಾಂಬಿದ್ಧುೇಯ ಾಂದನ ಖ್ರ್ತರಡಿಸಿಕ ೊಳಿಳ.

3.

ರಿೇಕ್ಷ ವಿಷಮವನನು ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿ ಫಯ ದನ ಸಗನ ವಿಷಮದ ಸಾಂಕ ೇತವನನು ಫಯ ದನ ಅದಕ ೆ ಸಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ವೃತತಗಳನನು ಸಾಂಯಣ್ೋಗಿ ತನಾಂಬಿದ್ಧುೇಯ ಾಂದನ
ಖ್ರ್ತರಡಿಸಿಕ ೊಳಿಳ.

4.

ಕ ೊಠಡಿ ಮೇಲ್ಲಿಚಯಕರಿಾಂದ ಈ ರವ ು ರ್ತರಕ ಮನನು ನಭಗ 2ನ ೇ ಫ ಲ್ ಆದ ನಾಂತಯ ಅಾಂದಯ ಭ. 1.55 ಆದ ನಾಂತಯ ಕ ೊಡಲಗನವುದನ.

5.

ರವ ು ರ್ತರಕ ಮ ಕರಭ ಸಾಂಖ್ ಯಮನನು ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿ ಫಯ ಮಫ ೇಕನ.

6.

ರವ ು ರ್ತರಕ ಮ ವಷೋನ್ ಸಾಂಖ್ ಯಮನನು ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿ ಫಯ ದನ ಅದಕ ೆ ಸಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ವೃತತಗಳನನು ಸಾಂಯಣ್ೋಗಿ ತನಾಂಫಫ ೇಕನ.
ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮ ಕ ಳಬಗದ ನಗದ್ಧತ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕಡಡಮಗಿ ಸಹಿ ಭಡಫ ೇಕನ.

ಭಡಫ ೇಡಿ
1.

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿ ಭನದ್ಧರತಗಿಯನವ ಟ ಮಾಂಗ್ ಭಕೋನನು ರ್ತದುಫಯದನ / ಸಳುಭಡಫಯದನ / ಅಳಿಸಫಯದನ.

2.

ಭೊಯನ ೇ ಫ ಲ್ ಭ. 2.00 ಕ ೆ ಆಗನತತದ . ಅಲ್ಲಿಮವಯ ಗೊ,
•

ರವ ು ರ್ತರಕ ಮ ಫಲ್ಬಗದಲ್ಲಿಯನವ ಪಿನ್ ಅಥ ಸಿೇಲ್ ಅನನು ತ ಗ ಮಫಯದನ.

•

ರವ ು ರ್ತರಕ ಮ ಳಗಡ ಇಯನವ ರವ ುಗಳನನು ನ ೊೇಡಲ್ನ ರಮರ್ತುಸಫಯದನ.

•

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಲ್ನ ರಯಾಂಭಿ¸ಫಯದನ.

ಅಬಯಥಿೋಗಳಿಗ ಭನಖ್ಯ ಸೊಚ್ನ ಗಳು
1.

ರವ ು ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿ ಟನ್ 100 ರವ ುಗಳಿದನು, ರರ್ತ ರವ ುಮನ ಾಂದನ ಸ ೇಳಿಕ ಮನನು ಳಗ ೊಾಂಡಿದನು ಭತನತ 4 ಫಹನ ಆಯೆೆ ಉತತಯಗಳು ಇಯನತತ .

2.

ಭೊಯನ ೇ ಫ ಲ್ ಅಾಂzಯ ಭ. 2.00 ಯ ನಾಂತಯ ರವ ು ರ್ತರಕ ಮ ಫಲ್ಬಗದಲ್ಲಿಯನವ ಪಿನ್ / ಸಿೇಲ್ ತ ಗ ದನ ಈ ರವ ಿ ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿ ಮವುದ ೇ ುಟಗಳು ಭನದ್ಧರತಗಿಲ್ಿದ ೇ ಇಯನವುದನ ಕಾಂಡನ
ಫಾಂದಲ್ಲಿ ಅಥ ಹರಿದನ ಸ ೊೇಗಿದುಲ್ಲಿ ಅಥ ಮವುದ ೇ ಐಟಾಂಗಳು ಬಿಟನ್ಸ ೊೇಗಿದುಲ್ಲ,ಿ ಅದನನು ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ, ಈ ರಿೇರ್ತ ಆಗಿದುಯ ರವ ುರ್ತರಕ ಮನನು ಫದಲಯಿಸಿಕ ೊಳುಳವುದನ ನಾಂತಯ
ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಲ್ನ ರಯಾಂಭಿಸನವುದನ.

3.

ಭನಾಂದ್ಧನ 180 ನಮಷಗಳಲ್ಲಿ
•

ರರ್ತ ರವ ುಮನನು ಎಚ್ಿರಿಕ ಯಿಾಂದ ಒದ್ಧ.

•

ರರ್ತ ರವ ುಮ ಕ ಳಗ ಕ ೊಟ್ಯನವ ನಲ್ನೆ ಫಹನ ಆಯೆೆಮ ಉತತಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಮದ ಉತತಯವನನು ಆಯೆೆ ಭಡಿ.

•

ರವ ು ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿನ ರವ ುಗ ಅನನಗನಣ್ಗಿಯನವ ಸರಿ ಉತತಯವನನು ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿ ಅದ ೇ ಕರಭ ಸಾಂಖ್ ಯಮ ಭನಾಂದ ನೇಡಿಯನವ ಸಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ವೃತತವನನು ನೇಲ್ಲ ಅಥ ಕುಪ
ವಯಿಮ ಫಲ್ ಯಿಾಂಟ್  ನುಾಂಗದ ಸಾಂಯಣ್ೋಗಿ ತನಾಂಫನವುದನ.

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿಯನವ ವೃತತಗಳನನು ತನಾಂಫನವ ಸರಿಮದ ವಿಧನ :
4.

A

B

C

D

ಈ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮನನು ಷೆಯನ್ ಭಡನವ ಷೆಯ£ರ್ ಫಹಳ ಸೊಕ್ಷ್ಿಗಿದನು ಸಣ್ು ಗನಯನತನನು ಸಹ ದಖ್ಲ್ಲಸನತತದ . ಆದುರಿಾಂದ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸನಗ
ಎಚ್ಿರಿಕ ವಹಿಸಿ.

5.

ರವ ು ರ್ತರಕ ಮಲ್ಲಿ ಕ ೊಟ್ಯನವ ಖ್ಲ್ಲ ಜಗವನನು ಯಫ್ಟ ಕ ಲ್ಸಕ ೆ ಉಯೊೇಗಿಸಿ. ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮನನು ಇದಕ ೆ ಉಯೊೇಗಿಸಫ ೇಡಿ.

6.

ಕ ೊನ ಮ ಫ ಲ್ ಅಾಂದಯ ಸಾಂ. 5.00 ಆದ ನಾಂತಯ ಉತತರಿಸನವುದನನು ನಲ್ಲಿಸಿ. ನಭಮ ಎqಗ ಸ ಫಿಯಳ ಗನಯನತನನು ನಗದ್ಧತ ಜಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ತ.

7.

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮನನು ಕ ೊಠಡಿ ಮೇಲ್ಲಿಚಯಕರಿಗ ಮಥಸಿಾರ್ತಮಲ್ಲಿ ನೇಡಿರಿ.

8.

ಕ ೊಠಡಿ ಮೇಲ್ಲಿಚಯಕಯನ, ಮೇಲಾಗದ ಸಳ ಮನನು ರತ ಯೇಕ್ತಸಿ ತನು ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟನ್ಕ ೊಾಂಡನ ತಳಫದ್ಧಮ ಮಥರರ್ತಮನನು ಅಬಯಥಿೋಗಳಿಗ ಸಿಮಾಂ ಭೌಲ್ಯಭನಕೆಗಿ ಭನ ಗ
ಕ ೊಾಂಡ ೊಮಯಲ್ನ ಕ ೊಡನತತಯ .

9.

ಉತತಯ ರ್ತರಕ ಮ ನಕಲ್ನನು ಾಂದನ ವಷೋ ಕಲ್ ಸನಯಕ್ಷಿತಗಿ ಇಡಿ.

10.

ಕನುಡ ಆವೃರ್ತತಮ ರವ ುಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸನವ ಅಬಯಥಿೋಗಳಿಗ ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಭನದ್ಧರತಗಿಯನವ ರವ ುಗಳ ಫಗ ೆ ಏನದಯೊ ಸಾಂದ ೇಹವಿದುಲ್ಲಿ ಇಾಂಗಿಿೇಷ್ ಆವೃರ್ತತಮ ರವ ುರ್ತರಕ ಮನನು ನ ೊೇಡಫಹನದನ.
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