
1. Write your roll number in the space provided on the top of
this page.

2. This paper consists of seventy five multiple-choice type of
questions.

3. At the commencement of examination, the question booklet
will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested
to open the booklet and compulsorily examine it as below :
(i) To have access to the Question Booklet, tear off the

paper seal on the edge of this cover page. Do not accept
a booklet without sticker-seal and do not accept an
open booklet.

(ii) Tally the number of pages and number of questions
in the booklet with the information printed on the
cover page. Faulty booklets due to pages/questions
missing or duplicate or not in serial order or any
other discrepancy should be got replaced immediately
by a correct booklet from the invigilator within the
period of 5 minutes. Afterwards, neither the
Question Booklet will be replaced nor any extra
time will be given.

(iii) After this verification is over, the OMR Sheet Number
should be entered on this Test Booklet.

4. Each item has four alternative responses marked (A), (B),
(C) and (D). You have to darken the circle as indicated below
on the correct response against each item.
Example :
where (C) is the correct response.

5. Your responses to the items are to be indicated in the OMR
Sheet given inside the Booklet only. If you mark at any
place other than in the circle in the OMR Sheet, it will not be
evaluated.

6. Read instructions given inside carefully.
7. Rough Work is to be done in the end of this booklet.
8. If you write your Name, Roll Number, Phone Number or

put any mark on any part of the OMR Sheet, except for the
space allotted for the relevant entries, which may disclose
your identity, or use abusive language or employ any other
unfair means, you will render yourself liable to
disqualification.

9. You have to return the test question booklet and Original
OMR Sheet to the invigilators at the end of the examination
compulsorily and must not carry it with you outside the
Examination Hall. You are, however, allowed to carry
duplicate copy of OMR Sheet on conclusion of examination.

10. Use only Blue/Black Ball point pen.
11. Use of any calculator or log table etc., is prohibited.
12. There is no negative marks for incorrect answers.

Number of Pages in this Booklet : 12 Number of Questions in this Booklet : 75

Instructions for the Candidates ¯Ö¸üßõÖÖÙ£ÖµÖÖë Ûêú ×»Ö‹ ×®Ö¤ìü¿Ö
1. ¯ÖÆü»Öê ¯ÖéÂšü Ûêú ‰ú¯Ö¸ü ×®ÖµÖŸÖ Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö¸ü †¯Ö®ÖÖ ¸üÖê»Ö ®Ö´²Ö¸ü ×»Ö×ÜÖ‹ …
2. ‡ÃÖ ¯ÖÏ¿®Ö-¯Ö¡Ö ´Öë ¯Ö“ÖÆü¢Ö¸ü ²ÖÆãü×¾ÖÛú»¯ÖßµÖ ¯ÖÏ¿®Ö Æïü …
3. ¯Ö¸üßõÖÖ ¯ÖÏÖ¸ü´³Ö ÆüÖê®Öê ¯Ö¸ü, ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ †Ö¯ÖÛúÖê ¤êü ¤üß •ÖÖµÖêÝÖß … ¯ÖÆü»Öê

¯ÖÖÑ“Ö ×´Ö®Ö™ü †Ö¯ÖÛúÖê ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ÜÖÖê»Ö®Öê ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖÛúß ×®Ö´®Ö×»Ö×ÜÖŸÖ
•ÖÖÑ“Ö Ûêú ×»Ö‹ ×¤üµÖê •ÖÖµÖëÝÖê, ×•ÖÃÖÛúß •ÖÖÑ“Ö †Ö¯ÖÛúÖê †¾Ö¿µÖ Ûú¸ü®Öß Æîü :
(i) ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ÜÖÖê»Ö®Öê Ûêú ×»Ö‹ ˆÃÖÛêú Ûú¾Ö¸ü ¯Öê•Ö ¯Ö¸ü »ÖÝÖß ÛúÖÝÖ•Ö

Ûúß ÃÖß»Ö ÛúÖê ±úÖ›Ìü »Öë … ÜÖã»Öß Æãü‡Ô µÖÖ ×²Ö®ÖÖ Ã™üßÛú¸ü-ÃÖß»Ö Ûúß
¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ü ®Ö Ûú¸ëü …

(ii) Ûú¾Ö¸ü ¯ÖéÂšü ¯Ö¸ü ”û¯Öê ×®Ö¤ìü¿ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ûêú ¯ÖéÂšü ŸÖ£ÖÖ
¯ÖÏ¿®ÖÖë Ûúß ÃÖÓÜµÖÖ ÛúÖê †“”ûß ŸÖ¸üÆü “ÖîÛú Ûú¸ü »Öë ×Ûú µÖê ¯Öæ¸êü
Æïü … ¤üÖêÂÖ¯ÖæÞÖÔ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ×•Ö®Ö´Öë ¯ÖéÂšü/¯ÖÏ¿®Ö Ûú´Ö ÆüÖë µÖÖ ¤ãü²ÖÖ ü̧Ö †Ö
ÝÖµÖê ÆüÖë µÖÖ ÃÖß×¸üµÖ»Ö ´Öë ®Ö ÆüÖë †£ÖÖÔŸÖË ×ÛúÃÖß ³Öß ¯ÖÏÛúÖ¸ü Ûúß
¡Öã×™ü¯ÖæÞÖÔ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ü ®Ö Ûú¸ëü ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ˆÃÖê
»ÖÖî™üÖÛú¸ü ˆÃÖÛêú Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö¸ü ¤æüÃÖ¸üß ÃÖÆüß ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ »Öê »Öë …
‡ÃÖÛêú ×»Ö‹ †Ö¯ÖÛúÖê ¯ÖÖÑ“Ö ×´Ö®Ö™ü ×¤üµÖê •ÖÖµÖëÝÖê … ˆÃÖÛêú ²ÖÖ¤ü ®Ö
ŸÖÖê †Ö¯ÖÛúß ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ¾ÖÖ¯ÖÃÖ »Öß •ÖÖµÖêÝÖß †Öî̧ ü ®Ö Æüß †Ö¯ÖÛúÖê
†×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ×¤üµÖÖ •ÖÖµÖêÝÖÖ …

(iii) ‡ÃÖ •ÖÖÑ“Ö Ûêú ²ÖÖ¤ü OMR ¯Ö¡ÖÛú Ûúß ÛÎú´Ö ÃÖÓÜµÖÖ ‡ÃÖ ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ
¯Ö¸ü †Ó×ÛúŸÖ Ûú¸ü ¤ëü …

4. ¯ÖÏŸµÖêÛú ¯ÖÏ¿®Ö Ûêú ×»Ö‹ “ÖÖ¸ü ˆ¢Ö¸ü ×¾ÖÛú»¯Ö (A), (B), (C) ŸÖ£ÖÖ (D) ×¤üµÖê
ÝÖµÖê Æïü … †Ö¯ÖÛúÖê ÃÖÆüß ˆ¢Ö¸ü Ûêú ¾Öé¢Ö ÛúÖê ¯Öê®Ö ÃÖê ³Ö¸üÛú¸ü ÛúÖ»ÖÖ Ûú¸ü®ÖÖ Æîü
•ÖîÃÖÖ ×Ûú ®Öß“Öê ×¤üÜÖÖµÖÖ ÝÖµÖÖ Æîü …
ˆ¤üÖÆü¸üÞÖ :
•Ö²Ö×Ûúú(C) ÃÖÆüß ˆ¢Ö¸ü Æîü …

5. ¯ÖÏ¿®ÖÖë Ûêú ̂ ¢Ö¸ü Ûêú¾Ö»Ö ̄ ÖÏ¿®Ö ̄ Öã×ÃŸÖÛúÖ Ûêú †®¤ü¸ü ×¤üµÖê ÝÖµÖê OMR ̄ Ö¡ÖÛú ̄ Ö¸ü
Æüß †Ó×ÛúŸÖ Ûú¸ü®Öê Æïü … µÖ×¤ü †Ö¯Ö OMR ¯Ö¡ÖÛú ¯Ö¸ü ×¤üµÖê ÝÖµÖê ¾Öé¢Ö Ûêú †»ÖÖ¾ÖÖ
×ÛúÃÖß †®µÖ Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö¸ü ˆ¢Ö¸ü ×“ÖÅ®ÖÖÓ×ÛúŸÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, ŸÖÖê ˆÃÖÛúÖ ´Öæ»µÖÖÓÛú®Ö
®ÖÆüà ÆüÖêÝÖÖ …

6. †®¤ü¸ü ×¤üµÖê ÝÖµÖê ×®Ö¤ìü¿ÖÖë ÛúÖê ¬µÖÖ®Ö¯Öæ¾ÖÔÛú ¯ÖœÌëü …
7. Ûú““ÖÖ ÛúÖ´Ö (Rough Work) ‡ÃÖ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ûêú †×®ŸÖ´Ö ¯ÖéÂšü ¯Ö¸ü Ûú¸ëü …
8. µÖ×¤ü †Ö¯Ö OMR ¯Ö¡ÖÛú ¯Ö¸ü ×®ÖµÖŸÖ Ã£ÖÖ®Ö Ûêú †»ÖÖ¾ÖÖ †¯Ö®ÖÖ ®ÖÖ´Ö, ¸üÖê»Ö

®Ö´²Ö¸ü, ±úÖê®Ö ®Ö´²Ö¸ü µÖÖ ÛúÖê‡Ô ³Öß ‹êÃÖÖ ×“ÖÅ®Ö ×•ÖÃÖÃÖê †Ö¯ÖÛúß ¯ÖÆü“ÖÖ®Ö ÆüÖê
ÃÖÛêú, †Ó×ÛúŸÖ Ûú¸üŸÖê Æïü †£Ö¾ÖÖ †³Ö¦ü ³ÖÖÂÖÖ ÛúÖ ¯ÖÏµÖÖêÝÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, µÖÖ ÛúÖê‡Ô
†®µÖ †®Öã×“ÖŸÖ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÛúÖ ¯ÖÏµÖÖêÝÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, ŸÖÖê ¯Ö¸üßõÖÖ Ûêú ×»ÖµÖê †µÖÖêÝµÖ
‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ×ÛúµÖê •ÖÖ ÃÖÛúŸÖê Æïü …

9. †Ö¯ÖÛúÖê ¯Ö¸üßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖê®Öê ¯Ö¸ü ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ‹¾ÖÓ ´Öæ»Ö OMR ¯Ö¡ÖÛú
×®Ö¸üßõÖÛú ´ÖÆüÖê¤üµÖ ÛúÖê »ÖÖî™üÖ®ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú Æîü †Öî¸ü ¯Ö¸üßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¯ŸÖ Ûêú ²ÖÖ¤ü
ˆÃÖê †¯Ö®Öê ÃÖÖ£Ö ¯Ö¸üßõÖÖ ³Ö¾Ö®Ö ÃÖê ²ÖÖÆü¸ü ®Ö »ÖêÛú¸ü •ÖÖµÖë … ÆüÖ»ÖÖÓ×Ûú †Ö¯Ö
¯Ö¸üßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¯ŸÖ ¯Ö¸ü OMR ¯Ö¡ÖÛú Ûúß ›ãü¯»ÖßÛêú™ü ¯ÖÏ×ŸÖ †¯Ö®Öê ÃÖÖ£Ö »Öê •ÖÖ
ÃÖÛúŸÖê Æïü …

10. Ûêú¾Ö»Ö ®Öß»Öê/ÛúÖ»Öê ²ÖÖ»Ö ¯¾ÖÖ‡Õ™ü ¯Öê®Ö ÛúÖ Æüß ‡ÃŸÖế ÖÖ»Ö Ûú ȩ̈ü …
11. ×ÛúÃÖß ³Öß ¯ÖÏÛúÖ¸ü ÛúÖ ÃÖÓÝÖÞÖÛú (Ûîú»ÖÛãú»Öê™ü¸ü) µÖÖ »ÖÖÝÖ ™êü²Ö»Ö †Ö×¤ü ÛúÖ

¯ÖÏµÖÖêÝÖ ¾ÖÙ•ÖŸÖ Æîü …
12. ÝÖ»ÖŸÖ ˆ¢Ö¸üÖë Ûêú ×»Ö‹ ÛúÖê‡Ô †ÓÛú ÛúÖ™êü ®ÖÆüà •ÖÖ‹ÑÝÖê …

[Maximum Marks : 150Time : 2 1/
2
 hours]
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BODO

(To be filled by the Candidate)

Signature and Name of Invigilator

OMR Sheet No. : ...............................................

Roll No.

(In words)

1. (Signature) __________________________

(Name)  ____________________________

2. (Signature) __________________________

(Name)  ____________________________
Roll No.________________________________
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(In figures as per admission card)
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BODO 

²Ö¸üü’  
Paper – III 

ÃÖÖë×£Ö ×²Ö»ÖÖ‡ – III 

 

Note : This paper contains Seventy five (75) objective type questions, each question 

carrying two (2) marks. Attempt all the questions. 

²ÖãÓ±úÖê¸ü×£Ö : ²Öê ÃÖÖë×£Ö ×²Ö»ÖÖµÖÖ¾Ö ÝÖÖÃÖî ×Ã®Ö×•Ö²ÖÖ (75) ÃÖãÓ£ÖÖ²Ö ÃÖÖë»Öã £ÖÖÝÖÖê®Ö … ´ÖÖê®Ö±ÏúÖê´Ö²ÖÖê ÃÖÖë»Öã×®Ö ®Ö´²Ö¸üÖ ®Öî (2) •ÖÖÝÖÖê®Ö … 
ÝÖÖÃÖî²ÖÖê ÃÖÖë»ÖãÜÖÖî ×±ú®Ö •ÖÖê²Ö®ÖÖÓÝÖÖê®Ö … 

 

1. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²Ö²Öê †ÖÜÖã£ÖÖµÖÖ ÃÖã²ÖãÓ £Öã®Ö»ÖÖµÖÖ¾Ö ÝÖÖêÿÖÖê’îû 
²Öê¸üÜÖÖ’ûÖê 

 (A) ´ÖÖ®Ö×ÃÖµÖÖ †ÿÖÖÓ ÃÖÖµÖÖ¾Ö ×²Ö¸ü²ÖÖµÖÖê 
 (B) ×•Ö²Ö-•Öã®ÖÖ¸üÖ²ÖÖê ´ÖÖ®Ö×ÃÖ²ÖÖ×¤ü †ÖÜÖã »ÖÖµÖÖê 
 (C) ´ÖÖê¤üÖµÖ×®Ö ÜÖÖê£ÖÖ ²Öȩ̂ üÜÖÖ’ûÖê 
 (D) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¸ü ÜÖÖê£ÖÖ ²Öê¸üÜÖÖ’ûÖê 
 

2. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖê²ÖÖÓ×®Ö ÝÖê•Öê¸üÖ¾Ö ÝÖê²ÖëÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ÃÖã²ÖãÓ £Öã®Ö»ÖÖ‡±úÖê¸ü×®Ö±ÏúÖµÖ ÃÖ¸üÖÃÖ®ÖÄÖÖµÖî 
±ú¸üÖµÖÝÖÏÖ±úÖê¸üÖ ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²Ö²Öê ÜÖÖê£ÖÖÜÖÖî ¸üÖ×ÃÖ®Öî 
×´Ö×£Ö®ÖÖê ´ÖÖê®ÖÖê : 

 Codes : 

 (A) •ÖÖ´²ÖÖ-×ÃÖµÖÖ®Ö×®Ö ÜÖÖê£ÖÖÜÖÖî ×´Ö×£Ö®ÖÖê ´ÖÖê®ÖÖê 
 (B) †»Ö×ÃÖµÖÖ×®Ö ÜÖÖê£ÖÖ ×´Ö×£Ö®ÖÖê ´ÖÖê®ÖÖê 
 (C) ÃÖã²ÖãÓ×®Ö ÃÖÓÃÖÖ¸ü •ÖÖ®ÖÖµÖ×®Ö ÜÖÖê£ÖÖ ×´Ö×£Ö®ÖÖê 

´ÖÖê®ÖÖê 
 (D) ¤üÖêÆüÖê¸üÖê´Ö×®Ö ÜÖÖê£ÖÖ ×´Ö×£Ö®ÖÖê ´ÖÖê®ÖÖê 
 

3. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ´Öã»ÖãÝÖ×®Ö ×²ÖÜÖÖµÖÖ¾Ö ÃÖã²ÖãÓ 
µÖã®Ö»ÖÖ‡±úÖê¸ü×®Ö ÝÖê•Öê¸üÖ¾Ö ÃÖã²ÖãÓ ´Öê£ÖÖ‡±úÖê¸üÖ®ÖÖê 
×ÝÖ×²ÖµÖî ÃÖÖȩ̂ ü×•Ö•ÖÖ¤üÖë †Ö ü̧Öê ÝÖÖêÃÖÖ ü̧×ÃÖ®Ö¤üÖë … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ´ÖÖ®ÖÖê®ÖÖ ÃÖã²ÖãÓ ´Öê£ÖÖ‡±úÖȩ̂ üÜÖÖî 
ÜÖÖê®ÖÖÃÖ’ûÖê²»ÖÖ ÜÖÖê®ÖÖÃÖÓÝÖÏÖ±úÖê¸üÖ £ÖÖ²Öî®ÖÖê 
ÝÖÖêÃÖÖêµÖÖ¾Ö »ÖÖ×ÜÖ®ÖÖê ÆüÖµÖÖê †Ö¸üÖê ×´Ö»ÖÖî¤üÖê 
•ÖÖ®ÖÖµÖÜÖÖµÖ ²ÖµÖ×®Ö²ÖÖê ÝÖÖêÃÖÖêÜÖÖî 
²ÖÖêÝÖ£ÖÖ²Ö®ÖÖê ÆüÖµÖÖê … 

 Codes : 
 (A) (A) - †Ö ÝÖê²Öë (R)- †Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (B) (A) - †Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö (R) - †Ö ÝÖê²Öë 
 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 

 

4. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : †Ö×£ÖÜÖÖ»ÖÖ¾Ö ²Ö¸ü’±úÖê¸ü×®Ö 
ÝÖê•Öê¸üÖ¾Ö †Ö²ÖãÓ ²Öê»ÖÖ¤üü ´ÖÖê®Ö®ÖÖê £ÖÖÓ×»ÖµÖÖ … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ´ÖÖ®ÖÖê®ÖÖ †Ö²ÖãÓ ²Öê»ÖÖ¤üü±úÖê¸üÜÖÖî 
ÃÖ¸üÖÃÖ®ÖÄÖÖ ÝÖÖ×´ÖµÖÖ×¸ü ÃÖã²ÖãÓ±úÖȩ̂ ü×®Ö ÝÖê•Öȩ̂ üÖ¾Ö 
×¤ü×®£ÖÝÖÏÖ ´ÖÖ®Ö×ÃÖ±úÖȩ̂ ü²ÖÖê ÝÖî×»ÖµÖÖ †Ö¸üÖê 
²Öê±úÖȩ̂ üÜÖÖî ÝÖÖêÃÖÖêµÖÖ¾Ö »ÖÖ×ÜÖ®ÖÖê ¸üÖë®ÖÖµÖ 
´ÖÖ®Ö×ÃÖ±úÖê¸ü²ÖÖê ÝÖî×»ÖµÖÖ … 

 Codes : 
 (A) (A) - †Ö ÝÖê²Öë †Ö¸üÖê (R)- †Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö 
 (B) (A) - †Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö †Ö¸üÖê (R) - †Ö ÝÖê²Öë 
 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 

5. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ÃÖ»Ö ²ÖÖ£ÖÖ 
ÃÖã•Öã×ÝÖ×¸ü±úÖê¸ü×®Ö ÃÖ´Ö ±úÖ×¸üÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ  

 I. ´Ö×Æü®Öß ´Ö’Æü®Ö ²ÖÎÉ 
 II. •Öê. ×›ü. ‹®¤üÖ¸üÃÖ®Ö 
 III. ÃÖãÛãú´ÖÖ¸ü ²ÖÃÖã´ÖŸÖÖ¸üß 
 IV. ×ÃÖ›ü®Öß ‹®¤êü»Ö 
 Codes : 
 (A) IV I II III 
 (B) I II III IV 
 (C) IV III I II 
 (D) IV II I  III 
 

6. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ×¸ü-I •ÖÖë ×ÃÖ×¸ü-II ÜÖÖî 
ÝÖÖê¸üÖê²ÖÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ : 

×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 
(a) •ÖÖ̧ üÖ±úÖÝ»ÖÖ×®Ö ́ Öê£ÖÖ‡Ô (i) †Ö²ÖãÓ ²Öê»ÖÖ¤ü 
(b) ÃÖÖ®¤üÖê ²ÖÖ¾Ö×¤üµÖÖ (ii) †²ÖÓ»ÖÖ¾Ö×¸ü×®Ö ´Öê£ÖÖ‡ 
(c) ÃÖê¸ü•ÖÖ ÝÖÖ¾ÖÖê®Ö (iii) ‹ê.×²ÖÆüÖ´Ö•ÖÖê ´ÖÓ×Ý»Ö 
(d) »ÖÖ¾Ö²ÖÖ-»ÖÖÃÖÖê´Ö 

ÜÖÖ¾Ö²ÖÖ-ÜÖÖÃÖÖê´Ö 
(iv) £Öã®Ö»ÖÖµÖÖ×¸ü ²Öê»ÖÖ¤ü 

 Codes : 
    (a) (b) (c) (d) 
 (A) (ii) (i) (iii) (iv) 
 (B) (iv) (ii) (iii) (i) 
 (C) (iii) (iv) (i) (ii) 
 (D) (iii) (i) (iv) (ii) 
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7. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ×¸ü-I •ÖÖë ×ÃÖ×¸ü-II ÜÖÖî 
ÝÖÖê¸üÖê²ÖÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ : 

×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 
(a) ÃÖÖ®¤üÖê ²ÖÖ¾Ö×¤üµÖÖ (i) ÃÖãÛãú´ÖÖ¸ü ²ÖÃÖã´ÖŸÖÖ¸üß 
(b) ²Ö¸ü’ÛúÃÖÖ×¸ü ÃÖ»Ö (ii) ́ Ö¬Öã¸üÖ´Ö ²Ö¸ü’ 
(c) †Ö²Öî †Ö²ÖÖî×®Ö ÃÖ»Ö (iii) ®Öß»ÖÛú´Ö»Ö ²ÖÎÆü´Ö 
(d) ²Ö ü̧’ÛúÃÖÖ ü̧ß ü̧ ÃÖÖ¬Öã (iv) ́ Ö×Æü®Öß ´Ö’Æü®Ö ²ÖÎÉü 

 Codes : 

    (a) (b) (c) (d) 
 (A) (iii) (iv) (i) (ii) 
 (B) (ii) (iv) (i) (iii) 
 (C) (i) (iii) (iv) (ii) 
 (D) (i) (iv) (ii) (iii) 
 

8. ¯ÖÏÃÖê®Ö×•ÖŸÖ ²ÖÎÉ×®Ö ‘†ÖÓ £ÖîµÖÖ’ ÜÖ®£ÖÖ‡ ×²Ö•ÖÖ²ÖÜÖÖî 
×¤üÆãü®Ö¤üÖë´ÖÖê®Ö 

 (A) 1944 (B) 1945 
 (C) 1947 (D) 1949 
 

9. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖê²ÖÖÓ×®Ö ÝÖê•Öȩ̂ üÖ¾Ö ÝÖê²ÖëÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ : 
 ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ²Ö²Öê ÝÖÖÓ®Öî ×²Ö•ÖÖ²ÖÖ ³Ö²Öê®Ö 

±úÖê¸üÖë×ÝÖ×¸ü×®Ö ÃÖã•Öã®ÖÖµÖ ±úÖ¾Ö×£Ö®ÖÖ 
 Codes : 

 (A) ¸üÖµÖ´ÖÖ×»Ö †Ö¸üÖê ×¤ü´ÖÖ¯Öã¸ü ®ÖÖêÝÖÖê¸ü ²ÖÖµÖ®ÖÖµÖ 
 (B) ×Æü®Ö•ÖÖ¾Ö×®Ö ÝÖÖêÆüÖê †Ö¸üÖê ¤îü´ÖÖ×»Ö 
 (C) ¸üÖ×®Ö »ÖÖ‡´Öã×£Ö †Ö¸üÖê ¸üÖ’ûÖ»Öã •ÖÖêÆüÖê»ÖÖ¾Ö 
 (D) ¸üÖ•ÖÖ ÝÖ×²Ö®¤ü †Ö¸üÖê ²ÖÖ¸üÆãÓüÜÖÖ 
 

10. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ 
×²Ö•ÖÖ²Ö±úÖê¸ü×®Ö ÃÖã•Öã®ÖÖµÖ ´ÖÖ‡£ÖÖµÖ ²ÖÖ×¤üµÖî 
ÃÖÖ•ÖÖµÖ®ÖÖµÖÜÖÖî ±úÖ×¸üµÖî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 I. ®ÖÖ»ÖÖ ²ÖãÆüÖ 
 II. ²ÖÖ£Öã ®ÖÖ´Ö ²ÖîÜÖÖÝÖã×®Ö ÝÖß¤ãü 
 III. An Outline Grammar of Kachari 

(Bara) Language 
 IV. ÜÖ®£ÖÖ‡-´Öê£ÖÖ‡ 
 Codes : 
 (A) IV III II I 
 (B) I II III IV 
 (C) III I IV II 
 (D) II I III IV 

11. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×²Ö•ÖÖ²Ö 
×»Ö¸ü®ÖÖµÖ×®Ö ÃÖ´Ö±úÖ×¸ü ²ÖÖ×¤üµÖî ÆüÖê®ÖÖµÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 I. •Öê®£ÖÜÖÖ 
 II. ²Ö¸ü’×®Ö ÝÖã×¤ü ×ÃÖ²ÖÃÖÖ †Ö¸üÖê †Ö¸ü•Ö 
 III. ®ÖÖµÖÛú 
 IV. ÜÖ®£ÖÖ‡ ×²ÖÆãÓü 
 Codes : 
 (A) III IV I II 
 (B) IV III II I 
 (C) II III IV I 
 (D) I II III IV 
 

12. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ×¸ü-I •ÖÖë ×ÃÖ×¸ü-II ÜÖÖî 
ÝÖÖê¸üÖê²ÖÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ – 

×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 
(a) ÆüÖ´Ö±êú (i) ÃÖã®¤ü¸üØÃÖ †Öî¾ÖÖ×¸ü 
(b) ÃÖ¤üÖÓ ²Öî¸üÖÝÖß (ii) ́ Ö×®Ö¸üÖ´Ö ‡ÃÖ»ÖÖ×¸ü 
(c) •Öî-×²Ö¸ü (iii) ́ Ö¤üÖ¸üÖ´Ö ²ÖÎÉ 
(d) †®ÖÖ×¸ü ´ÖÖ‡®ÖÖ¾Ö (iv) ³Ö²Öê®Ö ±úÖê¸üÖë×ÝÖ×¸ü 

 Codes : 

    (a) (b) (c) (d) 

 (A) (ii) (iii) (iv) (i) 
 (B) (i) (ii) (iii) (iv) 
 (C) (iii) (iv) (ii) (i) 

(D) (iv) (iii) (ii) (i) 
 

13. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ×²Ö²ÖÖ¸ü »ÖÖ‡×ÃÖ×®Ö ÝÖê•Öê¸ü•ÖÖë ²Ö¸’ü 
¸üÖ¾Ö †Ö¸üÖê £Öã®Ö»ÖÖ‡ÜÖÖî •ÖÖîÝÖÖÆüÖê®ÖÖê ²Öî 
ÃÖ´Ö×®Ö ²Ö¸’ü ×»Ö¸ü×ÝÖ×¸ü±úÖȩ̂ üÖ ®ÖÖ•ÖÖ¤üÖë´ÖÖê®Ö …  

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ´ÖÖ®ÖÖê®ÖÖ ²Öî ÃÖ´Ö×®Ö ²Ö¸ü’ ¸üÖ¾Ö 
†Ö¸üÖê £Öã®Ö»ÖÖµÖÖ ÝÖÖêÝ»ÖîÃÖÖê®ÖÖµÖ ´ÖÆü¸üÖ¾Ö®ÖÖê 
¤Óü´ÖÖê®Ö … 

 Codes : 
 (A) (A)-†Ö ÝÖê²Öë (R)-†Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (B) (A)-†Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö (R)-†Ö ÝÖê²Öë 
 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 (D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
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14. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ – 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ÝÖÖê•ÖÖ´Ö ´ÖãÝÖÖ×®Ö ²Ö¸’ü 
ÜÖ®£ÖÖ‡±úÖê¸üÖ ÜÖ²ÖÖ´Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê²ÖÆüÖê®ÖÖ ×»Ö¸ü®ÖÖµÖ 
®Öã®ÖÖê ´ÖÖê®ÖÖê … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ÜÖ®£ÖÖ‡×ÝÖ×¸ü±úÖê¸üÖ ÜÖ²ÖÖ´Ö 
ÝÖÖê¸üÖê²ÖÆüÖê®ÖÖ ×»Ö¸ü®ÖÖµÖÜÖÖî ´ÖÖê®ÖÃÖê ÝÖÖê®ÖÖÓ 
†ÖÜÖã£ÖÖµÖ ´ÖÆü¸îü ÝÖ®ÖÖµÖÖê´ÖÖê®Ö … 

 Codes : 

 (A) (A) †Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö (R) †Ö ÝÖê²Öë 
 (B) (A) †Ö ÝÖê²Öë (R) †Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 

(D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 

15. ‘ÆüÖÝÖÏÖ ÝÖã¤ãü×®Ö ´Öî’ ÃÖãÓ¤ü ÃÖ»ÖÜÖÖî ÃÖã•Öã¤üÖë´ÖÖ®Öê 
 (A) 1972 (B) 1973 
 (C) 1974 (D) 1975 
 

16. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖê²ÖÖÓ×®Ö ÝÖê•Öê¸üÖ¾Ö ÝÖê²ÖëÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ²Ö²Öê ÝÖÖÓ®Öî ×²Ö•ÖÖ²ÖÖ ÛúÖ×ŸÖ®¦ü 
ÃÖ¸ü×ÝÖµÖÖ×¸ü ×»Ö¸ü®ÖÖµÖ ×²Ö•ÖÖ²Ö 

 Codes : 

 (A) ´ÖîÆãü¸ü †Ö¸üÖê ÜÖÖ¸ü»ÖãÓ 
 (B) ÜÖÖê´Ö×ÃÖ×®Ö±ÏúÖµÖ ÃÖÖȩ̂ üÖÓØ£Ö †Ö¸üÖê ÃÖÖ®Ö 

´ÖÖêÜÖÖ’ûÖ×¸ü »ÖÖ´ÖÖ•ÖÖë 
 (C) Æü¸îü ´ÖÖ¹ýµÖÖ¾Ö †Ö¸üÖê ±úÖÝÖã®Öß 
 (D) ¤üÖˆÜÖÖ×®Ö ²ÖÖÆüÖ †Ö¸üÖê ÜÖÖ±úÖ»Ö×®Ö ²ÖÖêÃÖÖê®Ö 

 

17. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ: 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ÃÖãÓ¤ü ÃÖ»Ö×®Ö ÝÖÖê»ÖÖ¾Ö ´ÖÆü¸üÖ®ÖÖê 
ÃÖ»Ö´ÖÖ •ÖÖ®ÖÖê ÆüÖµÖÖ †Ö¸üÖê ÃÖ»Ö´ÖÖ×®Ö ÝÖãÃÖãÓ 
´ÖÆü¸üÜÖÖî²ÖÖê ÃÖãÓ¤ü ÃÖ»Ö ²ÖãÓ®ÖÖê ÆüÖµÖÖ … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ´ÖÖ®ÖÖê®ÖÖ £Öã®Ö»ÖÖ‡×®Ö ²Öê ´ÖÖê®Ö®Öî 
†ÖµÖ¤üÖ×®Ö ÝÖã×¤ü´Öã¾ÖÖµÖÖ •Öã¤üÖ •Öã¤üÖ †Ö¸üÖê 
•ÖÖ£ÖÖµÖ, †ÖÜÖã ÃÖÖê¸ü×•Ö®ÖÖµÖÖ¾Ö ÃÖãÓ¤ü ÃÖ»Ö 
†Ö¸üÖê ÃÖ»Ö´ÖÖÆüÖ ±úÖ¸üÖÝÖ ¤Óü … 

 Codes : 
 (A) (A) †Ö ÝÖê²Öë (R) †Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (B) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 (C) (A) †Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö (R) †Ö ÝÖê²Öë 

(D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 

18. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ×¤ü®Öî×ÃÖ´Ö ²Ö¸ü’£Öã®Ö»ÖÖ‡×®Ö 
ÃÖ»Ö´ÖÖ †ÖµÖ¤üÖµÖÖ¾Ö ®Ö®¤êüÃ¾Ö¸ü ¤îü´ÖÖ×¸ü ²ÖÖ×¤ü 
¸üÖ¾Ö²ÖÖê ÃÖ»Ö´ÖÖ×ÝÖ×¸ü±úÖê¸üÖ •ÖÖîÝÖÖ £ÖÖÜÖÖê×®Ö 
ÃÖ»Ö´ÖÖ ÃÖÖê¸ü×•Ö®ÖÖê ÆüÖµÖÖÜÖî … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ´ÖÖ®ÖÖê®ÖÖ ×²Ö£ÖÖ’ûÖ ÆüÖ×¸ü ´ÖÖê®Ö®Öî×®Ö 
ÝÖê•Öê¸üÖ¾Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê²Ö»ÖÖµÖ®ÖÖµÖ ÜÖÖîÃÖê 
£ÖÖ»ÖÖµÖ®ÖÖµÖ×®Ö ÝÖÖê¤üÖ®Ö ×²ÖØ£Ö±úÖê¸üÜÖÖî 
´ÖÖê•ÖÖ’îû ²Öȩ̂ üÜÖÖÓ ÆüÖê®ÖÖê ®ÖÖ•ÖÖ¤üÖë²»ÖÖ²ÖÖê 
•ÖÖ±ãÓúÃÖÖ¸ü®ÖÖê ÆüÖµÖÖÜÖî … 

 Codes : 
 (A) (A) †Ö ÝÖê²Öë (R) †Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (B) (A) †Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö (R) †Ö ÝÖê²Öë 
 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 

(D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 

19. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ×¸ü-I •ÖÖë ×ÃÖ×¸ü-II ÜÖÖî 
ÝÖÖê¸üÖê²ÖÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ 

×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 
(a) Ø´Ö´ÖÖÓ×®Ö ×ÃÖ´ÖÖÓ (i) 1993 
(b) †Ö®ÖÖ×¸ü (ii) 1995 
(c) ÃÖÖ®¤üÖê ²ÖÖ¾Ö×¤üµÖÖ (iii) 1985 
(d) ÃÖÖê´Ö¤üÖê®Ö (iv) 1988 

 Codes : 

    (a) (b) (c) (d) 
 (A) (ii) (i) (iv) (iii) 
 (B) (i) (ii) (iii) (iv) 
 (C) (iii) (iv) (i) (ii) 
 (D) (iv) (iii) (ii) (i) 
 

20. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ×¸ü-I •ÖÖë ×ÃÖ×¸ü-II ÜÖÖî 
ÝÖÖê¸üÖê²ÖÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ – 

×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 
(a) ¤üÖÆüÖ (i) 1970 
(b) ²ÖÖê¤üÖê¸ü (ii) 1976 
(c) ÝÖÖêÃÖÖê×®Ö ²ÖÖ¸üÆãÓüÜÖÖ (iii) 1982 
(d) Ø¸üÜÖÖÓ (iv) 1985 

 Codes : 

    (a) (b) (c) (d) 
 (A) (iii) (iv) (ii) (i) 
 (B) (iii) (iv) (i) (ii) 
 (C) (iv) (i) (ii) (iii) 
 (D) (i) (ii) (iv) (iii) 
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21. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ 
×»Ö¸ü×ÝÖ×¸ü±úÖê¸ü×®Ö ±úÖ×¸ü ÃÖÖ•ÖÖµÖ®ÖÖµÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ – 

 I. ±îúÃÖÖ×»Ö ²ÖÃÖã´ÖŸÖÖ×¸ü 
 II. ×õÖ×ŸÖÃÖ ²ÖÎÉ 
 III. Æü×¸ü ³ÖãÂÖÞÖ ²ÖÎÉ 
 IV. ÝÖÓÝÖÖ “Ö¸üÞÖ ÛúÃÖÖ×¸ü 
 Codes : 

 (A) III II IV I 
 (B) IV I III II 
 (C) II III I IV 
 (D) IV II III  I 
 

22. ³ÖÖ¸üŸÖÖ×¸ü £Öã®Ö»ÖÖ‡ ×²Ö×•Ö¸ü®ÖÖµÖ×®Ö ×ÝÖ×²Ö †Ö¸üÖê 
ÝÖÖÆüÖµÖ ×²Ö•ÖÖ²ÖÖ •ÖÖ²ÖÖµÖ  

 (A) ®ÖÖ™ËüµÖ ¿ÖÖÃ¡Ö 
 (B) ¸üÃÖ ¿ÖÖÃ¡Ö 
 (C) ¬¾Ö×®Ö ŸÖ¢¾Ö ×´Ö´ÖÖÓÃÖÖ 
 (D) ®ÖÖ™ËüµÖ ŸÖ¢¾Ö ×´Ö´ÖÖÓÃÖÖ 
 

23. ÃÖÖê®ÖÖ²ÖÖ×¸ü £Öã®Ö»ÖÖ‡ ×²Ö×•Ö¸ü×ÝÖ×¸ü ‹×¸üÃ™ü’™ü»ÖÖ 
×»Ö¸ü®ÖÖµÖ ×²Ö•ÖÖ²Ö×®Ö ´Öã’ûÖ •ÖÖ²ÖÖµÖ 

 (A) The Passion 
 (B) The Tragedy 
 (C) Poetics 
 (D) The Theory of Drama 
 

24. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖê²ÖÖÓ×®Ö ÝÖê•Öê¸üÖ¾Ö ÝÖê²ÖëÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ‘ ü̧ß×ŸÖ ü̧ÖŸ´ÖÖ ÛúÖ²µÖÃµÖ’ ²Öê ÜÖÖêµÖÖÜÖÖî ÃÖÖȩ̂ ü ²ÖãÓ¤üÖë´ÖÖê®Ö – 
 (A) ²ÖÖ´ÖÞÖ (B) ¤ü®¤üß 
 (C) ³Ö¼ü»Ö»»Ö’ŸÖ (D) ³Ö’•Ö¸üÖ•Ö 
 

25. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ÃÖÖê®ÖÖ²ÖÖ×¸ü 
£Öã®Ö»ÖÖ‡ ×²Ö×•Ö¸ü×ÝÖ×¸ü±úÖê¸ü×®Ö ÃÖ´Ö ±úÖ×¸ü ÆüÖê®ÖÖµÖÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ – 

 I. ¯»Öê™ü’ †Ö¸üÖê ‹×¸üÃ™’ü™ü»Ö 
 II. ´Öê×£Öˆü †Ö®ÖÔ»Ö›ü 
 III. ¹ýÃÖ’ †Ö¸üÖê ÝÖ’ÝÖ»Ö 
 IV. ÃÖêŒÃÖ¯ÖßµÖÖ¸ü 
 Codes : 

 (A) III II I IV 
 (B) IV II I III 
 (C) I III IV II 
 (D) II I III IV 

26. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : £Öã®Ö»ÖÖ‡×®Ö ×²Ö¤îü ÃÖÖê²Ö®ÖÖê 
£ÖÖÜÖÖµÖ ´ÖÖ®Ö×ÃÖ×®Ö ÝÖê•Öê¸üÖ¾Ö £ÖÖ®ÖÖµÖ Ã£ÖÖµÖß 
³ÖÖ¾Ö×®Ö (ÝÖÖ×ÝÖ ÃÖÖ®Ö×¸ü¡Ö) ÝÖÖê®ÖÖÓ £ÖÖ¸ü 
•ÖÖ®ÖÖ®Öî ±îúµÖÖê … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ´ÖÖ®ÖÖê®ÖÖ ÝÖÖ×ÝÖ ÃÖÖ®Ö®ÖÖµÖÖÃÖÖê 
•ÖÖë×®Ö ´ÖÖêÜÖ £ÖÖÓ ´Öã»ÖãÝÖ×®Ö ´ÖêÝÖ®Ö•ÖÖë ®Öã®ÖÖµÖ 
•ÖÖ £ÖÖµÖÛúÖȩ̂ üÜÖÖî ÝÖÖêÃÖÖê ×ÃÖ’ûÖ¾Ö ÃÖÖ®ÖÜÖÖÓ®ÖÖ®Öî 
ÝÖÖêÃÖÖê Ó̧ü•ÖÖÆüÖêµÖÖê †Ö ü̧Öê ×²Ö¤îü ÃÖÖê²ÖÆüÖêµÖÖê … 

 Codes : 
 (A) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 (B) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (C) (A) †Ö ÝÖê²Öë †Ö¸üÖê (R) †Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 

(D) (A) †Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö †Ö¸üÖê (R) †Ö ÝÖê²Öë 
 

27. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : Hudson †Ö ²ÖãÓ¤üÖë´ÖÖê®Ö×¤ü 
‘Drama is not a pure literature’. 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ´ÖÖ®ÖÖê®ÖÖ £Öã®Ö±úÖ¾Ö£ÖÖµÖ±úÖê¸üÜÖÖî 
ÃÖÖµÖ®ÖÖÃÖÖ×»ÖµÖÖ¾Ö ×¤ü×®£Ö®ÖÖµÖ×®Ö ÝÖê•Öê¸ü•ÖÖëÃÖÖê 
²Öê×®Ö ×²Ö¤îüÜÖÖî ÃÖÖê²Ö®ÖÖê ÆüÖµÖÖê´ÖÖê®Ö … 
®ÖÖµÖÖê²»ÖÖ £Öã®Ö±úÖ¾Ö×£Ö®ÖÖÜÖÖî •Öê¸îü²ÖÖ×¤ü ÝÖÖêÃÖÖê 
¸Óü•ÖÖ®ÖÖµÖ ´ÖÖê®ÖÖê ±ú¸üÖµÖ²»ÖÖ»Ö ²Öê²ÖÖ×¤ü 
¸Óü•ÖÖ®ÖÖµÖ ´ÖÖê®ÖÖ … 

 Codes : 
 (A) (A) †Ö ÝÖê²Öë †Ö¸üÖê (R) †Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (B) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 (C) (A) †Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö †Ö¸üÖê (R) †Ö ÝÖê²Öë 
 (D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 

28. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ×¸ü-I •ÖÖë ×ÃÖ×¸ü-II ÜÖÖî 
ÝÖÖê¸üÖê²ÖÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ : 
×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 

(a) ²ÖÛÎú’×ŒŸÖ (i) †Öë×£Ö †»ÖÓÛúÖ¸ü 
(b) ̂ ¯Ö´ÖÖ (ii) ̂ ®Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê²Ö£ÖÖ ÜÖ²ÖÖ´Ö 
(c) ”û×²Ö (iii) ÁÖéÓÝÖÖ¸ü ×²Ö¤îü (ÝÖÖêÃÖÖê 

£ÖÖê®ÖÖµÖ ×²Ö¤îü) 
(d) ̧ ü×ŸÖ³ÖÖ¾Ö (iv) ÃÖÖê¤üÖê²Ö †»ÖÓÛúÖ¸ü 

 Codes : 
    (a) (b) (c) (d) 
 (A) (i) (iv) (ii) (iii) 
 (B) (iii) (ii) (iv) (i) 
 (C) (ii) (i) (iii) (iv) 
 (D) (iv) (i) (ii) (iii) 
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29. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²Ö²Öê ¸üÖ¾ÖÖ “Öß®Ö-×ŸÖ²²ÖŸÖßµÖ ¸üÖ¾Ö ±úÖê»Öê¸ü×®Ö 
®Ö’ûÖ  

 (A) ÛúÖ¸ü×²Ö (B) ÝÖÖ¸ü’ 
 (C) ²Ö¸ü’ (D) ÜÖÖ×ÃÖ 
 

30. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖê²ÖÖÓ×®Ö ÝÖê•Öȩ̂ üÖ¾Ö ÝÖê²ÖëÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ : 
 ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²Ö²Öê ¸üÖ¾Ö ±úÖê»Öê¸ü ´ÖÖê®Ö®Öî×®Ö ÃÖã²ÖãÓ 

ÆüÖ®Ö•ÖÖ±úÖê¸üÖ ÃÖ´Ö²ÖÎÖ ÃÖ´Ö×²ÖÎµÖî ÃÖÖ-ÃÖÖ®Ö•ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö 
ÆüÖ²Ö±îú¤üÖë´ÖÖê®Ö : 

 Codes : 
 (A) ²Ö¸’ü †Ö¸üÖê †×Â™ÒüÛú 
 (B) ²Ö¸ü’ †Ö¸üÖê ¦üÖ×²Ö›Ìü 
 (C) ¦üÖ×²Ö›Ìü †Ö¸üÖê ‡®¤ü’ ‡ˆ¸ü’×¯ÖµÖ 
 (D) ‡®¤ü’ ‡ˆ¸ü’×¯ÖµÖ †Ö¸üÖê †×Â™ÒüÛú 
 

31. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖê²ÖÖÓ×®Ö ÝÖê•Öȩ̂ üÖ¾Ö ÝÖê²ÖëÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ : 
 †ÖÃÖÖ´ÖÖ¾Ö, ²ÖÖÆüÖµÖ×£ÖÜÖÖî »ÖÖ®ÖÖ®Öî ²ÖÖÓ×ÃÖ®Öî 

²ÖÖÆüÖµÖ•ÖÖ®ÖÖµÖ ¸üÖ¾ÖÖ •ÖÖ²ÖÖµÖ  
 Codes : 
 (A) †ÃÖ´ÖßµÖÖ †Ö¸üÖê ÛúÖ¸ü×²Ö 
 (B) ²Ö¸ü’ †Ö¸üÖê ¸üÖ³ÖÖ 
 (C) †ÃÖ´ÖßµÖÖ †Ö¸üÖê ²Ö¸ü’ 
 (D) ²ÖÖÓ»ÖÖ †Ö¸üÖê ²Ö¸ü’ 
 

32. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ  

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ²Ö¸’ü ´ÖÆü¸üÜÖÖ×®£Ö ²ÖÖ×¤üµÖî •Ö¸ü 
±úÖê¸ü´ÖÖµÖÝÖÏÖ ¤üÖ•ÖÖ²Ö¤üÖ±úÖê¸üÖ £ÖÖµÖ•ÖÖ †Ö¸üÖê 
£ÖÖµÖ•ÖÖ ¤üÖ•ÖÖ²Ö¤üÖ×®Ö ÝÖê•Öê¸üÖ¾Ö £ÖÖµÖÖê … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ´ÖÖ®ÖÖê®ÖÖ £ÖÖµÖ•ÖÖ ÃÖÖê¤üÖê²Ö×®Ö 
×ÃÖÝÖÖ’ûÖ¾Ö •Ö²»ÖÖ²ÖÖê •Ö ü̧ ±úÖȩ̂ ü´ÖÖµÖ®ÖÖê ÆüÖµÖÖê … 
®ÖÖ£ÖÖµÖ ²ÖÖ£ÖÐÖÜÖÖî ÃÖ´ÖÖµÖ®ÖÖ ÜÖÖ»ÖÖ´Ö®ÖÖê 
£ÖÖÜÖÖµÖ ×²Ö×¤ü ±ú•Ö®ÖÖµÖ •ÖÖµÖÖ … 

 Codes : 
 (A) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 (B) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (C) (A) †Ö ÝÖê²Öë (R) †Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 

(D) (A) †Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö (R) †Ö ÝÖê²Öë 
 

33. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ²Ö¸’ü ¸üÖ¾Ö×®Ö Ø¸üÃÖÖ¸üÜÖ×®£Ö 
²ÖÖ×¤üµÖî ÝÖã²Öã®Ö ¸üÖ¾ÖÖ¾Ö Ø¸üÃÖÖ¸ü®ÖÖµÖ ÝÖÖê²ÖÖÓ 
Ø¸üÃÖÖ¸ü×£Ö±úÖê¸üÖ®ÖÖê Ø¸üÃÖÖ¸üÖ … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ´ÖÖ®ÖÖê®ÖÖ ²Ö¸ü’ ¸üÖ¾ÖÖ¾Ö 
²ÖÖÆüÖµÖ•ÖÖ×µÖ Ø¸üÃÖÖ¸ü±úÖȩ̂ ü×®Ö ÝÖÖê®ÖÖÓ×£ÖµÖÖ®ÖÖê 
ÝÖîÜÖÖµÖÖ … 

 Codes : 
 (A) (A) †Ö ÝÖê²Öë †Ö¸üÖê (R) †Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (B) (A) †Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö †Ö¸üÖê (R) †Ö ÝÖê²Öë 
 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 

(D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 

34. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ× ü̧-I •ÖÖë ×ÃÖ× ü̧-II ÜÖÖî ÝÖÖȩ̂ üÖê²Ö 
ÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ :  
×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 
(a) ‹ê (i) ²Ö¸’ü¾ÖÖ¾Ö Ø¸üÃÖÖ×¸ü Ø¸üÃÖÖ¸ü×£Öü 
(b) ̂  (ii) ÜÖÖ¾Ö ÝÖÖ¸üÖÓ Ø¸üÃÖÖ¸ü×£Ö 
(c) Ûú (iii) •ÖÖîÝÖÖ, ˆ®Ö Ø¸üÃÖÖ¸ü×£Ö 
(d) µÖ (iv) ÝÖÖ¸üÖÓ®Öî Ø¸üÃÖÖ¸ü×£Ö 

 Codes : 
    (a) (b) (c) (d) 
 (A) (i) (iv) (iii) (ii) 
 (B) (iii) (i) (ii) (iv) 
 (C) (iv) (iii) (i) (ii) 
 (D) (ii) (iv) (iii) (i) 
 

35. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ× ü̧-I •ÖÖë ×ÃÖ× ü̧-II ÜÖÖî ÝÖÖȩ̂ üÖê²Ö 
ÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ – 
×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 
(a) ÜÖÖî (i) Ö́Ö¾ÖÆüÖêÝÖÏÖ (causative) 

£ÖÖµÖ•ÖÖ×®Ö ¤üÖ •ÖÖ²Ö¤üÖ 
(b) ÆüÖê (ii) ́ ÖãÓ¸üÖµÖÖ×¸ü ²ÖÖÓ ÃÖÖ®Ö¸üÖ‡ ¤üÖ 

•ÖÖ²Ö¤üÖ 
(c) ¤üÍÖ (iii) ́ ÖÖ¾Ö•ÖÖÝÖÏÖ ¤üÖ •ÖÖ²Ö¤üÖ 
(d) ÃÖÖê¸ü (iv) ®Ö×’û ±úÖê¸ü´ÖÖµÖÝÖÏÖ ×ÃÖÝÖÖÓ ¤üÖ 

•ÖÖ²Ö¤üÖ 
 Codes : 
    (a) (b) (c) (d) 
 (A) (iv) (iii) (i) (ii) 
 (B) (i) (ii) (iv) (iii) 
 (C) (ii) (iv) (iii) (i) 
 (D) (iii) (i) (iv) (ii) 
 

36. ²Ö¸ü’ ¸üÖ¾Ö×®Ö ÃÖÖê¤üÖê²Ö ²ÖÖ×ÿÖµÖÖ¾Ö ²Ö²Öê ¸üÖ¾Ö×®Ö 
ÃÖÖê¤üÖê²Ö±úÖȩ̂ üÖ ²ÖÖÓ×ÃÖ®Öî •ÖÖµÖÝÖÖ ´ÖÖê®Ö±îú¤üÖë 

 Codes :  
 (A) ÛúÛú²Ö¸üÛú (B) ×›ü´ÖÖÃÖÖ 
 (C) ²ÖÖÓ»ÖÖ (D) †ÃÖ´ÖßµÖÖ 
 

37. ²Ö²Öê ¸üÖ¾ÖÃÖÖÜÖÖî ×²Ö£ÖÖ ÜÖÖ»ÖÖ´Ö®ÖÖ®Öî ²Ö¸ü’ ¸üÖ¾Ö×®Ö 
×»Ö¸ü®ÖÖµÖ ¸üÖ¾ÖÖ •ÖÖ¤üÖë 

 Codes :  
 (A) ¤ãü¬Ö®Öî †Öê®ÖÃÖÖê»Ö×®Ö ¸üÖ¾ÖÃÖÖ 
 (B) †¤üÖ»ÖÝÖã×¸ü †Öê®ÖÃÖÖê»Ö×®Ö ¸üÖ¾ÖÃÖÖ 
 (C) ÛúÖ¸ü×²Ö †ÖÓ»ÖÓ †Öê®ÖÃÖÖê»Ö×®Ö ¸üÖ¾ÖÃÖÖ 
 (D) Û ’ÛÎúÖ—ÖÖ¸ü †Öê®ÖÃÖÖê»Ö×®Ö ¸üÖ¾ÖÃÖÖ 
 

38. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖê²ÖÖÓ×®Ö ÝÖê•Öê ü̧Ö¾Ö ÝÖê²ÖëÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ : 
 ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²Ö²Öê ¸üÖ¾ÖÃÖÖ ´ÖÖê®ÖÃÖêµÖÖ ²Ö¸ü’ ×»Ö¸ü®ÖÖµÖ 

¸üÖ¾Ö×®ÖÿÖã‡ ‹ÜÖã£ÖÖ †ÖÜÖã ÝÖÖê®ÖÖÓ×ÃÖ®Ö£ÖÖ¸ü 
 (A) ÛÎú’ÛÎúÖ—ÖÖ¸ü×®Ö ¸üÖ¾ÖÃÖÖ 
 (B) ¤ãü¬Ö®Öî×®Ö ¸üÖ¾ÖÃÖÖ 
 (C) †¤üÖ»ÖÝÖã×¸ü×®Ö ¸üÖ¾ÖÃÖÖ 
 (D) ²Ö¸ü´ÖÖ †Ö¸üÖê ÜÖÖ×£ÖÜÖÖ»ÖÖ×®Ö ¸üÖ¾ÖÃÖÖ 
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39. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ²Ö¸ü’ ¸üÖ¾ÖÖ¾Ö ÃÖÖê¤üÖê²Ö ¤üÖÆüÖ¸ü 
»ÖÖ®ÖÖµÖ×®Ö †®Ö×•Ö´ÖÖÜÖÖî ®ÖÖµÖ®ÖÖ®Öî ±úÖ×¸ü×£Ö 
ÃÖÖ•ÖÖµÖ®ÖÖµÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ 

 I. †ÃÖ´ÖßµÖÖ II. ÝÖã•Ö¸üÖ™üß 
 III. ‡Ó¸üÖ×•Ö IV. ¯ÖÖ¸ü×ÃÖ 
 Codes : 
 (A) I III IV II 
 (B) I II III IV 
 (C) III I IV II 
 (D) IV III II I 
 

40. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ²Ö¸ü’ ¸üÖ¾ÖÜÖÖî ×»Ö¸ü®ÖÖ®Öî 
±úÖê¸ü´ÖÖµÖ•Öê®Ö®ÖÖµÖÖ¾Ö ×´ÖÃÖ®ÖÖ×¸ü±úÖȩ̂ üÖ ÝÖã²Öî 
¸ü’´ÖÖ®Ö ÆüÖÓÜÖÖêÜÖÖî ‹ÃÖê ‹®Öî ÃÖÖê»ÖÖµÖ ÃÖ»Ö 
ÜÖÖ»ÖÖ´Ö®ÖÖ®Öî ²ÖÖÆüÖµÖ¤üÖë´ÖÖê®Ö … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : £Öê¾Ö²»ÖÖ²ÖÖê ²Ö¸’ü±úÖȩ̂ üÖ ×²ÖÃÖÖê¸ü×®Ö 
ÆüÖÓÜÖÖêÜÖÖî ÝÖÖêÃÖÖê ÝÖÖê¸ü²ÖÖê•ÖÖë ÝÖ®ÖÖµÖ®ÖÖ®Öî 
»ÖÖµÖÖÜÖî´ÖÖê®Ö … ²Ö¸ü’±úÖê¸üÖ ¸ü’´ÖÖ®Ö ÆüÖÓÜÖÖê•ÖÖë 
•Öê²ÖÖê ÃÖÖê´ÖÖê®¤üÖêµÖÖ®ÖÖê ÝÖî»ÖÖµÖÖ´ÖÖê®Ö … 

 Codes : 
 (A) (A) †Ö ÝÖê²Öë (R) †Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (B) (A) †Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö (R) †Ö ÝÖê²Öë 
 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 

(D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 

41. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ²Ö¸ü’ ¸üÖ¾ÖÜÖÖî ±úÖê¸ü´ÖÖµÖ®ÖÖê 
£ÖÖÜÖÖµÖ ÝÖÖ¾ÖÆüÖ®ÖÖê £ÖÖê•ÖÖÃÖê´ÖÖ×®Ö ÃÖÖê¤üÖê²Ö 
¤ÓüÜÖÖµÖÖê, £Öê¾Ö²»ÖÖ²ÖÖê ÝÖã²Öã®Ö ¸üÖ¾Ö×®Ö ÃÖÖê¤üÖê²Ö 
¤üÖÆüÖ¸ü »ÖÖ²ÖÖ¾Ö¤üÖë … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ²Ö¸ü’±úÖê¸üÖ ÝÖÖ¾Ö×®ÖÜÖÖî £ÖÖê•ÖÖÃÖê 
´ÖÖê®ÖÜÖÖµÖÖ ²Öê×®ÖÜÖÖµÖ®ÖÖê ÝÖã²Öã®Ö ¸üÖ¾Ö×®Ö 
ÃÖÖê¤üÖê²Ö ¤üÖÆüÖ¸ü »ÖÖ¤üÖë, »ÖÖêÝÖÖêÃÖê®ÖÖê ÝÖã²Öã®Ö 
¸üÖ¾Ö×®Ö ÃÖÖê¤üÖê²Ö ÃÖÖê¤êü¸ü±úÖ®ÖÖ®Öî ²ÖÖ£ÖÐÖ 
ü̧ÖµÖ»•ÖÖµÖÖê²ÖÖ ÝÖÖ¾ÖÜÖÖî®ÖÖê ÝÖÖȩ̂ üÖë×ÃÖ®Ö²ÖÖê ´ÖÖê®ÖÖê … 

 Codes : 
 (A) (A) †Ö ÝÖê²Öë (R) †Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (B) (A) †Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö (R) †Ö ÝÖê²Öë 
 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 (D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 

42. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ×¸ü-I •ÖÖë ×ÃÖ×¸ü-II ÜÖÖî 
ÝÖÖê¸üÖê²ÖÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ : 

×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 
(a) ̧ ü’ÃÖÝÖ»»ÖÖ (i) ÛúÛú²Ö¸ü±ú 
(b) ¤üÖ¾Ö±ÏúÖ´Ö (ii) ‡Ó¸üÖ×•Ö 
(c) Ûú´Ö×¯Öˆ™üÖ¸ü (iii) ̄ ÖÖ¸ü×ÃÖ 
(d) ¤ü×»Ö»Ö (iv) ²ÖÖÓ»ÖÖ 

 Codes : 
    (a) (b) (c) (d) 
 (A) (i) (ii) (iv) (iii) 
 (B) (ii) (i) (iii) (iv) 
 (C) (iv) (i) (ii) (iii) 
 (D) (iii) (iv) (ii) (i) 
 

43. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ÝÖã²Öã®Ö ÆüÖ¤üÖê¸üÖ×¸ü ²Ö²Öê ¸üÖ¾Ö×®Ö ÝÖÖêÆüÖê´ÖÖ ²Ö¸’ü 
¸üÖ¾ÖÖ¾Ö ‹ÃÖê²»ÖÖ²ÖÖê ÝÖÖê»Öî¤üÖë  

 (A) •ÖÖ´ÖÖÔ×®Ö (B) †Ö×±ÏúÛúÖ®Ö 
 (C) ‡™üÖ×»ÖµÖÖ®Ö (D) ¯ÖÖ¸ü×ÃÖ 
 

44. †ÃÖ´ÖßµÖÖ ¸üÖ¾ÖÖ¾Ö ²Ö¸ü’ ¸üÖ¾Ö×®Ö ÝÖÖêÆüÖê´Ö×®Ö 
×²Ö×¤ü×®£ÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ  

 (A) ÃÖã²ÖãÓÃÖÖµÖÖ×¸ü ÃÖÖê´ÖÖê®¤üÖê ×¤ü×®£ÖÝÖÏÖ ÃÖÖê¤üÖê²Ö•ÖÖë 
¤üÖ•ÖÖ²ÖÝÖÏÖ ¤üÖ•ÖÖ²Ö¤üÖ 

 (B) £ÖÖµÖ•ÖÖ ¤üÖ•ÖÖ²Ö¤üÖ 
 (C) •ÖÖê †Ö£ÖÖê®Ö ¤üÖ•ÖÖ²Ö¤üÖ 
 (D) •Ö¸ü ×¤ü×®£ÖÝÖÏÖ ¤üÖ•ÖÖ²Ö¤üÖ 
 

45. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖê²ÖÖÓ ÝÖê•Öȩ̂ üÖ¾Ö ÝÖê²ÖëÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ : 
 ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ±úÖê¸ü×®Ö ²Ö²Öê ¸üÖ¾Ö ´ÖÖê®Ö®ÖîµÖÖ 

²Ö¸’ü¾ÖÖ¾Ö ²ÖÖÓ×ÃÖ®Öî ÝÖÖêÆüÖê´Ö ÜÖÖê»Öî¤üÖë – 

 Codes : 
 (A) †ÃÖ´ÖßµÖÖ †Ö¸üÖê ¸üÖ³ÖÖ 
 (B) ²ÖÖÓ»ÖÖ †Ö¸üÖê ×›ü´ÖÖÃÖÖ 
 (C) †ÃÖ´ÖßµÖÖ †Ö¸üÖê ÝÖÖ¸’ü 
 (D) †ÃÖ´ÖßµÖÖ †Ö¸üÖê ÛúÛú²Ö¸üÛú 
 

46. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ – 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ²Ö¸ü’ ÆüÖ®Ö•ÖÖ×®Ö ¸üÖ¾Ö±úÖê¸ü×®Ö 
ÝÖê•Öê¸üÖ¾Ö ²Ö¸’ü ¸üÖ¾ÖÖ®ÖÖê •ÖÖîÝÖÖ×ÃÖ®Ö®ÖÖµÖ …  

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ´ÖÖ®ÖÖê®ÖÖ ²Ö¸ü’ ¸üÖ¾Ö ÆüÖ®Ö•ÖÖ×®Ö 
´ÖÖ®Ö×ÃÖ±úÖê¸ü ×®Ö ÝÖê•Öȩ̂ üÖ¾Ö ²Ö¸’ü ¸üÖ¾Ö 
²ÖãÓÝÖÏÖ±úÖê¸üÖ®ÖÖê ×ÝÖ×²ÖµÖî ÆüÖ²Ö±îú•Öê®Ö¤üÖë´ÖÖê®Ö 
†Ö¸üÖê ÝÖã²Öã®Ö±úÖȩ̂ ü×®ÖÿÖã‡ ÃÖÖê¤üÖê´Ö×Ã¡Ö 
ÝÖÖê®ÖÖÓ×ÃÖ®Ö´ÖÖê®Ö … 

 Codes : 

 (A) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 (B) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (C) (A)-†Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö (R)-†Ö ÝÖê²Öë 

(D) (A)-†Ö ÝÖê²Öë †Ö¸üÖê (R)-†Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 



Paper-III 8  J-94-12 

47. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ²Ö¸ü’ †Ö¸üÖê †ÃÖ´ÖßµÖÖ 
¸üÖ¾ÖÖ×¸ü±úÖê¸üÖ ²ÖêÃÖê²ÖÖ ÝÖÖê²ÖÖ¾Ö×®Ö±ÏúÖµÖ®ÖÖê •Ö-•Ö 
£ÖÖ•ÖÖ²Ö»ÖÖµÖ®ÖÖµÖÜÖÖµÖ ÝÖÖ¾Ö•ÖÖë ÝÖÖ¾Ö ÝÖÖêÆüÖê´Ö 
ÝÖÖê»Öî»ÖÖµÖ¤üÖë … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : £ÖÖ¸îü ²Ö¸ü’±úÖê¸üÖ ÝÖÖ¾Ö×®Ö 
×ÃÖ®ÖÖµÖ×£ÖÜÖÖî ÜÖÖê´ÖÖê¸ü®ÖÖ®Öî »ÖÖ®ÖÖ †ÃÖ´ÖßµÖÖ 
¸üÖ¾ÖÜÖÖî ÝÖ®ÖÖµÖ®ÖÖ »ÖÖ®ÖÖµÖÖ¾ÖÃÖÖê ÝÖÖêÆüÖê´ÖÖ 
ÝÖÖê»Öî»ÖÖµÖ¤üÖë … 

 Codes : 
 (A) (A)-†Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö †Ö¸üÖê (R)-†Ö ÝÖê²Öë 
 (B) (A)-†Ö ÝÖê²Öë †Ö¸üÖê (R)-†Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 

(D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 

48. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ× ü̧-I •ÖÖë ×ÃÖ× ü̧-II ÜÖÖî ÝÖÖȩ̂ üÖê²Ö 
ÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ – 

×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 
(a) ÆüÖÓÃÖÖê (i) ¬Ö´ÖÔ 
(b) ‡ÃÖÖê¸ü (ii) ÆÓüÃÖ 
(c) ´ÖÖê®Ö£ÖÖê¸ü (iii) ́ Ö®¡Ö 
(d) ¬ÖÖê¸üÖê´Ö (iv) ‡ÔÀ¾Ö¸ü 

 Codes : 
    (a) (b) (c) (d) 
 (A) (i) (ii) (iii) (iv) 
 (B) (iii) (ii) (i) (iv) 
 (C) (iv) (i) (iii) (ii) 
 (D) (ii) (iv) (iii) (i) 
 

49. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ²Ö¸ü’ ¸üÖ¾ÖÖ¾Ö 
ÝÖÖêÆüÖê´Ö ÜÖÖêÜ»Öî®ÖÖµÖ ²Ö¸ü’ ¸üÖ¾Ö ÆüÖ®•ÖÖ×®Ö ±úÖ×¸ü×£Ö 
ÃÖÖ•ÖÖµÖ®ÖÖµÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ: 

 I. ÛúÛú²Ö¸üÛú II. ×›ü´ÖÖÃÖÖ 
 III. ÝÖÖ¸ü’ IV. ×´ÖØÃÖ 
 Codes : 

 (A) I II IV III 
 (B) II I III IV 
 (C) IV III I II 
 (D) I II III IV 
 

50. ÝÖÖê¤üÖê×®Ö †ÖÃÖÖ´Ö ‹²ÖÖ ÃÖÖ-ÃÖÖ®Ö•ÖÖ †Öê®ÖÃÖÖê»ÖÜÖÖî 
×´Ö×£ÖµÖÖê´ÖÖê®Ö 

 (A) ÛúÖ´Ö¹ý¯Ö (B) ¯ÖÏÖ®ŸÖ ¤êü¿Ö 
 (C) ¯ÖÏÖÝÖ•µÖ’×ŸÖÂÖ¯Öã̧ ü (D) †ÖÃÖÖ´Ö 
 

51. ÝÖÖê¤üÖê×®Ö †ÖÃÖÖ´ÖÖ¾Ö ÃÖã²ÖãÓ ±úÖê»Öê¸ü ÆüÖ®•ÖÖ ¤Óü´ÖÖê®Ö 
 (A) ´ÖÖê®Ö²ÖÖ (B) ´ÖÖê®Ö£ÖÖ´Ö 
 (C) ´ÖÖê®Ö²ÖÎî (D) ´ÖÖê®Ö®Öî 

52. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖê²ÖÖÓ×®Ö ÝÖê•Öȩ̂ üÖ¾Ö ÝÖê²ÖëÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ : 
 ÝÖÖê¤üÖê×®Ö †ÖÃÖÖ´Ö×®Ö ¤üÖêÆüÖȩ̂ üÖế ÖÜÖÖî ²ÖãÓ®ÖÖµÖ •ÖÖµÖÖế ÖÖê®Ö ? 
 (A) ×Ûú¸üÖŸÖ (B) ´ÖÓÝÖ»ÖÖêµÖ 
 (C) †×Â™ÒüÛú (D) Ûîú¸üÖŸÖ•Ö 
 

53. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖê¤üÖê×®Ö †ÖÃÖÖ´ÖÖ¾Ö ´ÖÓÝÖ»ÖßµÖ 
ÃÖã²ÖãÓ±úÖê¸ü×®Ö ×ÃÖ ¤üÖ®ÖÖµÖ×®Ö ²ÖÖµÖ×¤ü £ÖÖÜÖÖê±úÖȩ̂ ü×®Ö 
±úÖ×¸ü ÃÖÖ•ÖÖµÖ®ÖÖµÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ – 

 I. ×ÃÖ ¤üÖ®ÖÖµÖ II. †ÖÝÖ¸ü ‹¸ü®ÖÖµÖ 
 III. ‹´±úÖî ×±ú®ÖÖµÖ IV. ÜÖã®¤ãÓü »Öã®ÖÖµÖ 
 Codes : 
 (A) III I IV II 
 (B) III IV II I 
 (C) II IV I III 
 (D) IV I II III 
 

54. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ÝÖÖê¤üÖê×®Ö ´ÖÓÝÖ»ÖßµÖ ²Ö¸ü’ü 
±úÖê»Öê¸ü±úÖê¸ü×®Ö ¤üÖ£ÖÖµÖÜÖã×»Ö×®Ö •ÖÖîÝÖÖ 
®Öê¸üÃÖÖê®Ö×£Ö×®Ö ²ÖÖµÖÜÖÖê®¤üÖ ®Öȩ̂ üÃÖÖê®Ö±úÖê¸üÜÖÖî 
®Öã®ÖÖê ´ÖÖê®ÖÖê ×›ü´ÖÖ¯Öã¸ü×®Ö ²ÖÖµÖÜÖÖê®¤üÖ 
®ÖÖêÝÖÖê¸üÖ¾Ö … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ´ÖÖ®ÖÖê®ÖÖ ×›ü´ÖÖ¯Öã¸ü ®ÖÖêÝÖÖê¸üÖ¾Ö 
²Ö¸’ ¸üÖ•Ö±úÖȩ̂ üÖ ¸üÖµÖ•ÖÖê ÜÖãÓ®ÖÖ®Öî ÝÖã²Öã®Ö ÆüÖ× ü̧×®Ö 
ü̧Ö•ÖÖ±úÖȩ̂ ü•ÖÖë ®ÖÖÓ»ÖÖµÖ-ÜÖ´Ö»ÖÖµÖ ÜÖÖ»ÖÖ´Ö®ÖÖ®Öî 
•ÖÖê²ÖÄÖÖÓ»ÖÖÓ¤üÖë´ÖÖê®Ö … 

 Codes : 

 (A) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (B) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 (C) (A) †Ö ÝÖê²Öë †Ö¸üÖê (R) †Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (D) (A) †Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö †Ö¸üÖê (R) †Ö ÝÖê²Öë 
 

55. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ –  

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ÝÖÖê¤üÖê×®Ö †ÖÃÖÖ´Ö ‹²ÖÖ 
¯ÖÏÖÝÖ•µÖ’×ŸÖÂÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ¦üÖ×²Ö›Ìü ÃÖã²ÖãÓ ±úÖê»Öȩ̂ ü 
ÆüÖ®•ÖÖ×®Ö ´ÖÖ®Ö×ÃÖ±úÖê¸üÖ²ÖÖê ¤Óü´ÖÖê®Ö ÆüÖê®Ö®ÖÖ®Öî 
¯Ö×®¤üŸÖ±úÖê¸üÖ ²ÖãÓ»ÖÖÓ¤üÖë … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ÝÖÖê¤üÖê×®Ö †ÖÃÖÖ´ÖÖ¾Ö ¤Óü´ÖÖê®ÖÜÖÖµÖ®ÖÖê 
†Ö×£ÖÜÖÖ»ÖÖ¾Ö²ÖÖê ÝÖÖê²ÖÖÓ †®Ö×•Ö´ÖÖ×®Ö 
¦üÖ×²Ö›Ìü ±úÖê»Öê¸ü×®Ö ÃÖã²ÖãÓ ÆüÖ®•ÖÖ×®Ö 
´ÖÖ®Ö×ÃÖ±úÖê¸ü †ÖÃÖÖ´ÖÖ¾Ö ®Öã®ÖÖê ´ÖÖê®ÖÖê … 

 Codes : 

 (A) (A)-†Ö ÝÖê²Öë †Ö¸üÖê (R)-†Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (B) (A)-†Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö †Ö¸üÖê (R)-†Ö ÝÖê²Öë 
 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 

(D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
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56. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ×¸ü-I •ÖÖë ×ÃÖ×¸ü-II ÜÖÖî ÝÖÖê¸üÖê²Ö 
ÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ : 

×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 
(a) •ÖÖ×¸ü×´Ö®Ö ×ÝÖ×²Ö ¸üÖ•ÖÖ (i) ÆüÖ¾Ö¸ü 
(b) ÝÖÖê¤üÖê×®Ö †ÖÃÖ´Ö×®Ö 

ÜÖÖê»ÖÖ ×ÃÖ´ÖÖ 
(ii) ®Ö¸üÛúÖÃÖã̧ ü 

(c) ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ×®Ö ¤üÖ¾ÖÆüÖ (iii) ³ÖÝÖ¤ü¢Ö 
(d) Æü™üÛúÖÃÖã¸üÜÖÖî 

²Öã£ÖÖ¸ü¤üÖë´ÖÖê®Ö 
(iv) ́ Ö×Æü¸ÓüÝÖ 

¤üÖ®Ö¾Ö 
 Codes : 
    (a) (b) (c) (d) 
 (A) (iv) (i) (iii) (ii) 
 (B) (i) (iii) (iv) (ii) 
 (C) (ii) (iii) (i) (iv) 
 (D) (iii) (iv) (ii) (i) 
 

57. ‘•ÖÖ×´²Ö×»Ö†Ö£Ö®Ö’ ÃÖÖê¤üÖê²ÖÖ ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²Ö²Öê 
¸Óü•ÖÖ£ÖÖµÖ ±úÖê¸ü²ÖÖê•ÖÖë ÃÖ¸ü•ÖÖ²Ö±úÖ®ÖÖµÖ  

 (A) ÆüÖµÖ¤üÖÓ (B) ¾ÖÖÓÝÖÖ»ÖÖ 
 (C) ×²ÖÂÖã (D) ÃÖ´ÖÖÓÛúÖ®Ö 
 

58. ‘×Ûú»»ÖÖ ×¤ü×²ÖÛúÖµÖ’ - †Ö ²Ö²Öê ÆüÖ×™ü×®Ö Ó̧ü•ÖÖ£ÖÖµÖ 
±úÖê¸ü²ÖÖê ´ÖÖê®ÖÃÖê•ÖÖë ÃÖ¸ü•ÖÖ²Ö±úÖ®ÖÖµÖ  

 (A) ¸üÖ³ÖÖ (B) ÝÖÖ¸ü’ 
 (C) ×›ü´ÖÖÃÖÖ (D) ×´ÖØÃÖ 
 

59. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖê²ÖÖÓ×®Ö ÝÖê•Öȩ̂ üÖ¾Ö ÝÖê²ÖëÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ : 
 ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ²Ö²Öê ´ÖÖê®Ö®Öî ÆüÖ×™ü×®Ö £Öî®ÖÖµÖ•ÖÖë 

ÃÖÖê´ÖÖê®¤üÖê £ÖÖ®ÖÖµÖ ¸Óü•ÖÖ£ÖÖµÖ ±úÖê¸ü²ÖÖê ´ÖÖê®Ö®ÖîµÖÖ 
ÝÖÖê¸üÖê²Ö»ÖÖµÖÆüÖ’ûÖê  

 Codes : 
 (A) ÛúÖ¸ü×²Ö †Ö¸üÖê ¸üÖ³ÖÖ 
 (B) ¸üÖ³ÖÖ †Ö¸üÖê ÛúÛú²Ö¸üÛú 
 (C) ÛúÖ¸ü×²Ö †Ö¸üÖê ×´ÖØÃÖ 
 (D) ¸üÖ³ÖÖ †Ö¸üÖê ÆüÖ•ÖÓ 
 

60. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ¾ÖÖÓÝÖÖ»ÖÖ ±úÖê¸ü²ÖÖêÜÖÖî ÝÖÖ¸ü’±úÖê¸üÖ 
´ÖÖêÃÖÖµÖî ´ÖãÃÖã î̧ü •ÖÖµÖî »ÖÖê’îû •ÖÖê²ÖÖê¸ü ¸Óü•ÖÖ 
²ÖÖ•ÖÖµÖî ÜÖã’ûÖê … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ×²Ö×¤ü ¸Óü•ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖµÖî ÜÖã’ûÖ²»ÖÖ 
×²ÖÃÖÖê¸ü×®Ö †Ö²ÖÖ¤ü ´ÖÖ¾Ö®ÖÖµÖ±úÖê¸üÖ ´ÖÖê•ÖÖÓ 
•ÖÖ®ÖÖµÖ ®Ö’ûÖ … 

 Codes : 

 (A) (A)-†Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö (R)-†Ö ÝÖê²Öë 
 (B) (A)-†Ö ÝÖê²Öë (R)-†Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 

(D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 

61. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ : 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ×ŸÖ¾ÖÖ±úÖê¸ü×®Ö •Ö®Ö-×²Ö»Ö ´Öê»ÖÖµÖÖ 
ÝÖ.³ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ×®Ö ¸üÖµÖ•ÖÖêµÖÖ¾Ö £ÖÖ®ÖÖµÖ 
ÆüÖ•ÖÖêµÖÖ×¸ü †Ö¸üÖê ÆüÖµÖê®ÖÖ×¸ü ×ŸÖ¾ÖÖ±úÖȩ̂ ü×®Ö 
ÝÖÖê¸üÖê²Ö»ÖÖµÖ®ÖÖµÖ×®Ö ×£Ö×»Ö †Ö¸üÖê ¸üÖ•ÖÖ®ÖÖê 
ÜÖÖ•ÖÖê®ÖÖ ÆüÖê®ÖÖµÖ×®Ö ×£Ö×»Ö … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ²Öê ×£Ö×»ÖµÖÖ¾Ö •ÖµÖî ®ÖÖ 
Æü´Ö»ÖÖµÖ®ÖÖ®Öî ¸Óü•ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖµÖî •ÖÖ»ÖÖµÖ®ÖÖµÖ×®Ö 
£ÖÖÜÖÖµÖ®ÖÖê •ÖÖê²ÖÖê¸ü ÝÖÖ•ÖÖ ÝÖÖê´Ö•ÖÖ •ÖÖµÖÖê 
†Ö¸üÖê ÝÖÖ¾Ö•ÖÖë ÝÖÖ¾Ö ÜÖÖîÃÖê •ÖÖ»ÖÖµÖÖê … 

 Codes : 

 (A) (A)-†Ö ÝÖê²Öë (R)-†Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (B) (A)-†Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (C) (A) †Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö (R)-†Ö ÝÖê²Öë 
 (D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 

62. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ×¸ü-I •ÖÖë ×ÃÖ×¸ü-II ÜÖÖî 
ÝÖÖê¸üÖê²ÖÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ –  

×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 
(a) ¤êüˆ×¸ü (i) ¸ÓüÛêú¸ü 
(b) ×›ü´ÖÖÃÖÖ (ii) ÆãüÃÖ×¸ü 
(c) ÛúÖ¸ü×²Ö (iii) ÆüÖµÖ¤üÖÓ 
(d) ÃÖ®Ö¾ÖÖ»Ö (iv) ÃÖã×±ú®Ö 

 Codes : 

    (a) (b) (c) (d) 
 (A) (iii) (i) (iv) (ii) 
 (B) (ii) (iv) (iii) (i) 
 (C) (i) (iii) (ii) (iv) 
 (D) (ii) (iv) (i) (iii) 
 

63. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ¸üÖ³ÖÖ, ×ŸÖ¾ÖÖ, 
ÛúÖ¸ü×²Ö, ×´ÖØÃÖ ÆüÖ×¸ü×®Ö £Öî®ÖÖµÖ•ÖÖë ÃÖÖê´ÖÖê®¤üÖê £ÖÖ®ÖÖµÖ 
±úÖê¸ü²ÖÖê±úÖȩ̂ ü×®Ö ±úÖ×¸ü×£Ö ÃÖÖ•ÖÖµÖ®ÖÖµÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ – 

 I. Ûú¸ü´Ö 
 II. ±úÖ¸üÛúÖ×®ŸÖ 
 III. •ÖÖ×´²Ö×»Ö †Ö£Ö®Ö 
 IV. ´ÖÖÆêü×ÛúµÖÖ 
 Codes : 

 (A) IV I II III 
 (B) II IV I III 
 (C) II I III IV 
 (D) III I II IV 
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64. ²Ö¸ü’ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö ²ÖÖÆüÖµÖ•ÖÖ®ÖÖµÖ ®ÖÖ¾Ö¦üÖµÖÖ ÆüÖ×¸ü´Öã×®Ö 
´ÖÖ ²ÖÖÆüÖÝÖÖê×®Ö ®Öȩ̂ üÃÖÖê®Ö  

 (A) ÃÖã²ÖãÓ ®Öã£ÖÖµÖÖ×¸ü †Ö×¸ü´Öã 
 (B) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¸ü †ÖÃÖÖ¸üÜÖÖ×®£Ö 
 (C) ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¸ü ¸Óü•ÖÖ£ÖÖµÖ ±úÖê¸ü²ÖÖê 
 (D) ²ÖêÃÖÖ¤üÖ×¸ü ‹²ÖÖ ´Öã¾ÖÖµÖÖ×¸ü 
 

65. ²Ö¸’ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¸ü †ÖÃÖÖ¸üÜÖÖ×®£Ö ²ÖÖ×¤üµÖî 
¤üÖµÖ®ÖÖ±úÖȩ̂ üÜÖÖî ÝÖÖêÃÖÖêµÖÖ×¸ü ÃÖÖ•ÖÖ ÆüÖê®ÖÖµÖ •ÖÖµÖÖê – 

 (A) †Öî¾ÖÖ•ÖÖë ÃÖê²Ö®ÖÖ®Öî 
 (B) ²Öã®ÖÖ®Öî ÝÖÖ×´Ö×®Ö±ÏúÖµÖ ÆüÖêÜÖÖ¸üÆü¸ü®ÖÖ®Öî 
 (C) ×ÃÖÝÖã®Ö ×ÜÖ ¤üÖî®ÖÖ®Öî 
 (D) ²Öã×Ý»Ö-•ÖÖê×Ý»Ö ÜÖÖ»ÖÖ´Ö®ÖÖ®Öî 

 

66. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖê²ÖÖÓ×®Ö ÝÖê•Öê¸üÖ¾Ö ÝÖê²ÖëÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ – 

 ²Ö¸’ü×®Ö ²ÖîÃÖÖÝÖã ¸Óü•ÖÖ£ÖÖµÖ ±úÖê¸ü²ÖÖêµÖÖ¾Ö ¸Óü•ÖÖ®ÖÖµÖÖ ¾Ö 
ÜÖ®Ö®ÖÖµÖ ´Öê£ÖÖ‡±úÖê¸ü×®Ö ÝÖê•Öê¸üÖ¾Ö ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²Ö²Öê 
²ÖÖÆüÖÝÖÖê×®Ö ´Öê£ÖÖµÖÖ ÜÖ®Ö•ÖÖµÖÖ 

 Codes : 

 (A) ×•Ö ¤üÖ®ÖÖµÖ×®Ö ÜÖÖê£ÖÖ ²Öȩ̂ üÜÖÖÓ®ÖÖµÖ ´Öê£ÖÖ‡ 
 (B) ´ÖÖ¾Ö®ÖÖµÖ ¤üÖÓ®ÖÖµÖ×®Ö ÜÖÖê£ÖÖ ²Öȩ̂ üÜÖÖÓ®ÖÖµÖ 

´Öê£ÖÖ‡ 
 (C) ÝÖÖêÃÖÖê £ÖÖê»ÖÖµÖ®ÖÖµÖ×®Ö ´Öê£ÖÖ‡ 
 (D) ¤üÖêÆüÖê¸üÖê´Ö ×ÃÖ×²Ö®ÖÖµÖ×®Ö ÜÖÖê£ÖÖ ²Öȩ̂ üÜÖÖÓ®ÖÖµÖ 

´Öê£ÖÖ‡ 

 

67. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ – 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ²Ö¸’ü±úÖê¸üÖ †Öî¾ÖÖ ¸üÖµÖ¤üÖë×®Ö 
†ÖµÖ•Öë †ÖµÖ»ÖÖ Æêü²Ö®ÖÖµÖÖ¾Ö •ÖÖê²ÖÖ¸üü †ÖÜÖÖ 
±úÖÜÖÖ †Ö¸üÖê ²ÖêÜÖÖî®ÖÖê £ÖÖÓ®ÖÖ®Öî £ÖÖ®ÖÖµÖ×®Ö 
¸üÖÆüÖ »ÖÖ´ÖÖ ´ÖÆü̧ îü²ÖÖê ÝÖÖê²ÖÖ’ûÖ®ÖÖê ÝÖ®ÖÖµÖ®ÖÖ®Öî 
»ÖÖ¤üÖë … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ²Ö¸ü’±úÖê¸üÖ ×•Ö •ÖÖµÖÝÖÖµÖÖ¾Ö £ÖÖµÖÖê 
²Öê±úÖȩ̂ ü •ÖÖµÖÝÖÖµÖÖ¾Ö †Öî¾ÖÖ ü̧ÖµÖ¤üÖëÜÖÖî 
´ÖÖê®Ö»ÖÖ²ÖÖµÖ®ÖÖµÖÜÖÖµÖ®ÖÖê ×²ÖÃÖÖê¸ü •ÖÖê²ÖÖê¸ü 
†ÖÜÖÖ-±úÖÜÖÖ •ÖÖ¤üÖë … 

 Codes : 

 (A) (A)-†Ö ÝÖê²Öë (R)-†Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (B) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 (D) (A)-†Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö †Ö¸üÖê (R)- †Ö ÝÖê²Öë 

68. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ – 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ²Ö¸ü’×®Ö ²ÖÖ¤üÜÖÖ×®£Ö ²ÖÖ×¤üµÖî 
†ÝÖ¸ü²ÖÖ¤üÖ¾Ö ÝÖÖê»Öî®ÖÖµÖ ¤üÖµÖ±úÖê¸üÜÖÖî®ÖÖê 
²ÖµÖ×®ÖÿÖã‡²ÖÖê ×ÝÖ×¤ü¸ü×ÃÖ®Ö ¤üÖµÖ ÆüÖê®Ö®ÖÖê®Öê 
Æü´Ö®ÖÖµÖ •ÖÖµÖÖê … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ´ÖÖ²ÖÖ±úÖê¸ü ®ÖÓÜÖÖµÖ ÜÖÖê£ÖÖ ²ÖãÓ®ÖÖ®Öî 
‹²ÖÖ ±úÖê»ÖÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖȩ̂ üÜÖÖî²ÖÖ ÜÖî±úÖê¤üÖ¾Ö 
ÜÖÖê»ÖîµÖÖê²»ÖÖ †ÝÖ¸ü²ÖÖ¤üÖ¾Ö ÝÖÖê»ÖîµÖÖê … 

 Codes : 

 (A) (A)-†Ö ÝÖê²Öë †Ö¸üÖê (R)-†Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 (B) (A)-†Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö †Ö¸üÖê (R)-†Ö ÝÖê²Öë 
 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 
 (D) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 
 

69. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ× ü̧-I •ÖÖë ×ÃÖ× ü̧-II ÜÖÖî ÝÖÖȩ̂ üÖê²Ö 
ÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ – 

×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 
(a) ¤üÖ¾Ö×ÜÖ²ÖÖ¤ü (i) ´ÖÖê®ÖÝÖã ²ÖÖȩ̂ ü»ÖÖ ×£Ö¸ü 

ÝÖÖ¾ÖÝÖÖ¸üÖê 
(b) ±ÓúÃ»Ö¤ü²ÖÖ¤ü (ii) ±úÖê»ÖÖµÖÖê²»ÖÖ ‹²ÖÖ 

²ÖÖÓÃÖÖ¾ÖÖê²»ÖÖ 
(c) ÜÖÖî»ÖÖê²ÖÖê¸ü²ÖÖ¤ü (iii) ́ ÖÖê®Ö²ÖÖ ²ÖÖê¸ü»ÖÖ 

×£Ö¸ü ÝÖÖ¾ÖÝÖÖ¸üÖê 
(d) †ÝÖ¸ü²ÖÖ¤ü (iv) ́ ÖÖê®Ö×Ã®Ö ²ÖÖê¸ü»ÖÖ 

×£Ö¸ü ÝÖÖ¾ÖÝÖÖ¸üÖê 
 Codes : 

    (a) (b) (c) (d) 
 (A) (iii) (i) (ii) (iv) 

 (B) (iii) (iv) (ii) (i) 

 (C) (ii) (i) (iii) (iv) 

 (D) (iv) (ii) (i) (iii) 
 

70. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ±úÖê¸ü ×®Ö±ÏúÖµÖ 
†Ö²ÖÖ¤ü ´ÖÖ¾Ö®ÖÖµÖ, ®ÖÜÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖµÖ, •ÖÖ®ÖÖµÖ 
»ÖÖë®ÖÖµÖÖ¾Ö ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖµÖ †Ö¸üÖê ´ÖîÆãü¸ü ÜÖÖ»ÖÖ´Ö®ÖÖµÖÖ¾Ö 
²ÖÖÆüÖµÖ•ÖÖ®ÖÖµÖ †ÖµÖ•Öë †ÖµÖ»ÖÖ±úÖê¸ü×®Ö ±úÖ×¸ü×£Ö 
ÃÖÖ•ÖÖµÖ®ÖÖµÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ – 

 I. •Öê II. ²Öê¤üÖ 
 III. ÜÖÖ¤üÖî IV. ÝÖÖµÖÆêü®Ö-ˆ¾ÖÖ»Ö 
 Codes : 

 (A) II IV III I 

 (B) I IV II III 

 (C) III I II IV 

 (D) IV II I  III 
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71. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ±úÖê¸ü×®Ö ²Ö²Öê ÆüÖ×¸ü×®Ö ÝÖÖêÆüÖê´ÖÖ 
²Ö¸ü’±úÖê¸ü×®Ö ¤üÖêÆüÖê¸üÖê´ÖÖ×¸ü ÃÖÖê»ÖÖµÖ ÃÖ»Ö¾ÖÖ¾Ö ²ÖÖÓ×ÃÖ®Öî 
ÝÖÖêÆüÖê´Ö ÜÖÖêÜ»Öî¤üÖë  

 (A) ¸üÖ³ÖÖ 

 (B) ²ÖÖÓ»ÖÖ 

 (C) †ÃÖ´ÖßµÖÖ 

 (D) ×›ü´ÖÖÃÖÖ 

 

72. Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ¸üÖ¾Ö 
ÃÖÖê»ÖÖµÖ®ÖÖµÖ £Öã®Ö»ÖÖ‡ ×²Ö•ÖÖ²Ö±úÖê¸ü×®Ö ±úÖ×¸ü×£Ö 
ÃÖÖ•ÖÖµÖ®ÖÖµÖÜÖÖî ÃÖÖµÖÜÖ  

 I. ³Ö»ÖÝÖÖ×®Ö±ÏúÖµÖ ÝÖÓÝÖÖ 

 II. †Ö²Öî ²Öã î̧ü×®Ö ÃÖ»Ö 

 III. ×´Ö»ÖÖî¤üÖê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ 

 IV. ×Ã®Ö ÜÖÖê®¤üÖê ¸üÖ´ÖÖµÖ®Ö 

 Codes : 

 (A) III II IV I 

 (B) II I III IV 

 (C) I III II IV 

 (D) IV II I  III 

 

 

73. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ – 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : ²Ö¸ü’±úÖê¸ü×®Ö ÆüÖ×¸ü´Öã¾ÖÖ¾Ö ´ÖãÓ×£ÖµÖî 
¤üÖêÆüÖê¸üÖê´Ö ×ÃÖ×²Ö®ÖÖµÖÖ¾Ö ÝÖÖê²ÖÖÓ ÃÖÖê»ÖÖµÖ ÃÖ»Ö 
•ÖÖ®ÖÖµÖ ®Öã®ÖÖê ´ÖÖê®Ö²ÖÖµÖ … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : ´ÖÖ®ÖÖê®ÖÖ ²Ö¸’ü±úÖê¸ü×®Ö £ÖÖÝÖÏÖ 
×£Ö×»Ö×®Ö ÜÖÖ×£Ö ÜÖÖ»ÖÖµÖÖ¾Ö ÝÖÖê²ÖÖÓ ÝÖã²Öã®Ö 
¤üÖêÆüÖê¸üÖê´ÖÖ×¸ü ´ÖÖ®Ö×ÃÖ±úÖê¸ü²ÖÖê £ÖÖµÖÖê … ×²ÖÃÖÖê¸ü 
²Ö¸ü’±úÖê¸ü×®Ö ¤üÖêÆüÖê¸üÖê´Ö ×õÖ×²Ö®ÖÖµÖ ÜÖÖ×®£ÖÜÖÖî 
®Öã®ÖÖ®Öî •ÖÖê²ÖÖê¸ü ´ÖãÝÖîµÖÖê´ÖÖê®Ö … 

 Codes : 

 (A) (A)-†Ö ÝÖê²Öë (R)-†Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 

 (B) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 

 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 

 (D) (A)-†Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö (R)-†Ö ÝÖê²Öë 

74. ÝÖÖÆüÖµÖ×®Ö ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) †Ö¸üÖê •ÖÖÆüÖê®Ö (R) ÜÖÖî 
ÝÖê²Öë ®ÖÖ ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ®Öî ÃÖÖµÖÜÖ – 

 ²ÖãÓ±úÖê¸ü®ÖÖµÖ (A) : †Ö×£ÖÜÖÖ»ÖÖ¾Ö ²Ö¸ü’ ¸üÖ¾ÖÜÖÖî 
²Ö¸’ü ¸üÖ¾Ö ±úÖê»Öê¸ü×®Ö ÝÖã²Öã®Ö ÝÖã²Öã®Ö 
¸üÖ¾Ö±úÖê¸ü•ÖÖë ÝÖÖê£ÖÖî¾Öî ºþ•Öã»ÖÖµÖ®ÖÖ®Öî 
×²Ö×•Ö¸üÃÖÓ®ÖÖµÖÖ »¤üÖ´Ö •ÖÖ²ÖÖµÖ … 

 •ÖÖÆüÖê®Ö (R) : †Ö×£Ö¸ü¾ÖÖ»ÖÖ¾Ö ²Ö¸’ü±úÖê¸ü×®Ö 
ÝÖê•Öê¸üÖ¾Ö²ÖÖê ÝÖÖê²ÖÖÓ ¸üÖ¾Ö×²Ö×ÝÖµÖÖ®Ö×ÝÖ×¸ü 
†ÖëÜÖÖ¸ü²ÖÖµÖ … ²Öê×®ÖÜÖÖµÖ®ÖÖê ¸üÖ¾Ö×®Ö ÃÖÖµÖÖ¾Ö 
ºþ•Öã£ÖÖµÖÖ×¸ü ×²Ö×•Ö¸üÃÖÓ®ÖÖµÖÖ²ÖÖê »¤üÖ´Ö 
•ÖÖ²ÖÖµÖ … 

 Codes : 

 (A) (A)-†Ö ÝÖê²Öë (R)-†Ö ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 

 (B) (A)-†Ö ÝÖÖȩ̂ üÖê×®£Ö (R)-†Ö ÝÖê²Öë 

 (C) (A) †Ö¸üÖê (R) ´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖê²Öë 

 (D) (A)-†Ö¸üÖê (R)-´ÖÖê®Ö®Öî²ÖÖê ÝÖÖê¸üÖê×®£Ö 

 

75. ÝÖÖÆüÖµÖÖ¾Ö ÆüÖê®ÖÖµÖ ×ÃÖ×¸ü-I •ÖÖë ×ÃÖ×¸ü-II ÜÖÖî 
ÝÖÖê¸üÖê²ÖÆüÖê®ÖÖ®Öî Code ²ÖÖÆüÖµÖ®ÖÖ ÝÖê²Öë ×±ú®Ö®ÖÖµÖÜÖÖî 
ÃÖÖµÖÜÖ : 

×ÃÖ×¸ü – I ×ÃÖ×¸ü – II 

(a) ×•Ö¾Ö×®Ö 
²Öê»ÖÖÃÖêµÖÖ¾Ö 

(i) †®•Ö×»Ö ¤îü´ÖÖ×¸ü 

(b) ́ ÖÖêÃÖÖî¤üÖ®Öü (ii) Æü×¸ü®ÖÖ¸üÖµÖ®Ö 
ÜÖÖÜÖ»ÖÖ×¸ü 

(c) †Ö¦üÖ ×»Ö¸ü®ÖÖµÖ 
ÃÖÖ®Ö ȩ̂ü²Öü 

(iii) ̂ ×£ÖÐÃÖÖ¸ü ÜÖãÓÝÖã¸ü 
²ÖÃÖã´ÖŸÖÖ×¸ü 

(d) ¤üÖµÖ †Ö¸üÖê 
ÃÖÖ•ÖÖ 

(iv) ÝÖ’×²Ö®¤ü ®ÖÖ•ÖÖÔ×¸ü 

 Codes : 

    (a) (b) (c) (d) 

 (A) (i) (iv) (ii) (iii) 

 (B) (ii) (iii) (iv) (i) 

 (C) (iii) (iv) (i) (ii) 

 (D) (iv) (ii) (iii) (i) 
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