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1.  “ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯ ೋಗ ಮಿತ್ರ ” ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  

ಗಮನಿಸಿ: 

I) ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯ ೋಗ ಮಿತ್ರ  ಯೋಜನೆಯು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಯ  ಇಲಾಖೆಯಡಿ 

ಕಾಯಾನಿರ್ಾಹಿಸುತ್ತು ದೆ 

II) ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ದ  ಮತ್ತು  ಅನ್ನಕೂಲತೆಗೆೆಂದು ಇದನ್ನು  

ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು? 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ ಒೆಂದು ಮಾತ್ರ  

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ   

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ತ್ಪ್ಪು  

ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕ ನಿೋತ್ತಯ ಅರ್ಧಿ ________? 

ಅ) 2014-19 

ಆ) 2015-20 

ಇ) 2013-18 

ಈ) 2016-21 

2014-19 

 

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ರಾಜಯ  ಮಟಟ ದ ಏಕ ಗವಾಕಿ್ಷ  ಅನ್ನಮೋದರ್ನ ಸಮಿತ್ತಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿರ್ರು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ 

II) ರಾಜಯ  ಉನು ತ್ ಮಟಟ ದ ಅನ್ನಮೋದರ್ನ ಸಮಿತ್ತಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ ರರ್ರು 

ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.  

ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುವು? 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ I ಮಾತ್ರ  

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ II ಮಾತ್ರ   

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ತ್ಪ್ಪು  

ಹೇಳಿಕೆ II ಮಾತ್ರ  

ರಾಜಯ  ಮಟಟ ದ ಏಕ ಗವಾಕಿ್ಷ  ಅನ್ನಮೋದರ್ನ ಸಮಿತ್ತಗೆ ಪ್ರ ವಾಸೋದಯ ಮ ಖಾತೆ ಸಚಿರ್ರು 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಈ ಸಮಿತ್ತಯು ರೂ 15 ಕೋಟಿಯೆಂದ ರೂ 500 ಕೋಟಿರ್ರೆಗಿನ 
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ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಮೋದ್ದಸುತ್ು ದೆ. ರೂ 500 ಕೋಟಿಗಿೆಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ  ನೇತೃತ್ವ ದ ರಾಜಯ  ಉನು ತ್ ಮಟಟ ದ ಅನ್ನಮೋದರ್ನ ಸಮಿತ್ತ 

ಅನ್ನಮೋದ್ದಸುತ್ು ದೆ. 

 

4. ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಾಹಿತ್ತ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ ಕಾರ ೆಂತ್ತ 1984ರಲಿ್ಲ  ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾರ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ 

ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಯೆಂದ್ದಗೆ ಆರಂಭಗೆಂಡಿತ್ತ? 

ಅ) ಟೆಕಾಾ ಸ್ ಇನಾ ಟ ರಮೆಂಟ್ 

ಆ) ಇನ್ಫ ೋಸಿಸ್ 

ಇ) ಟೆಕ್ ವಾಯ ಲ್ಲ 

ಈ) ಅಸ್ಥೆಂಚರ್ 

ಟೆಕಾಾ ಸ್ ಇನಾ ಟ ರಮೆಂಟ್ 

 

5. ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಪೋಷಣಾ ಕೆಂದರ  (Incubation Centre) ನಿೋತ್ತಯನ್ನು  

ಮರುನಿರ್ನಯ ಸಗಳಿಸುರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಕರ್ನಾಟಕ ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಮೂಹ 

ಸಮಿತ್ತಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಕೆ.ವಿ.ಕಾಮತ್ 

ಆ) ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ 

ಇ) ರ್ನರಾಯಣ ಮೂತ್ತಾ 

ಈ) ನಂದನ್ ನಿೋಲಖೇಣಿ 

ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ 

 

6. ರಾಜಯ  ಸಕಾಾರದ “ಚೇತ್ನ” ಕಾಯಾಕರ ಮದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ಚೇತ್ನ ಕಾಯಾಕರ ಮರ್ನ್ನು  ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ/ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಿಯರಿಗೆ ತ್ತೆಂತ್ತರ ಕ ಕೌಶಲಯ  

ರೂಢಿಸಿಕಳಳ ಲು ರಾಜಯ  ಐಟಿ, ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ದದೆ 

II)  ಸ್ಥಯ ಮ್ ಸಂಗ್ ಮತ್ತು  ಇನ್ಫ ೋಸಿಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾಕರ ಮರ್ನ್ನು  

ವಿರ್ನಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ 

III) ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಯಲಿ್ಲ  ಅತ್ತ ಹೆಚಿಿ ನ ಅೆಂಕಗಳಿಸಿದರ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಈ ಕಾಯಾಕರ ಮ 

ಅನವ ಯವಾಗಲ್ಲದೆ 

ಮೇಲ್ಲನ ಯಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) I & III 
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ಈ) I, II & III 

II & III 

ಚೇತ್ನ ಕಾಯಾಕರ ಮರ್ನ್ನು  ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ತ್ತೆಂತ್ತರ ಕ ಕೌಶಲಯ  ರೂಢಿಸಿಕಳಳ ಲು 

ರಾಜಯ  ಐಟಿ, ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ದದೆ. ಸ್ಥಯ ಮ್ ಸಂಗ್ 

ಮತ್ತು  ಇನ್ಫ ೋಸಿಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾಕರ ಮರ್ನ್ನು  ವಿರ್ನಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಯಲಿ್ಲ  ಅತ್ತ ಹೆಚಿಿ ನ ಅೆಂಕಗಳಿಸಿದರ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಈ ಕಾಯಾಕರ ಮ 

ಅನವ ಯವಾಗಲ್ಲದೆ. ಈ ಕಾಯಾಕರ ಮಕೆೆ  ಏಪಿರ ಲ್ 2016 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲಿ್ಲ  ಚಾಲನೆ 

ನಿೋಡಲಾಯತ್ತ. 

 

7. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉತ್ು ನು ಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ಎಲೆಕಾಟ ರನಿಕ್ಾ  & ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಸ್ಥಫ್ಟಟ  ವೇರ್ 

II) ರತ್ು  ಆಭರಣಗಳು 

III) ಎೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ರ್ಸುು ಗಳು 

IV) ಸಿದಿ  ಉಡುಪ್ಪಗಳು 

ಮೇಲ್ಲನವುಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ ದ ರಫ್ತು  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಪಾಲು ಹೆಂದ್ದರುರ್ ಮದಲ 

ರ್ನಲೆು  ಉತ್ು ನು ಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸಿ? 

ಅ) I, III, IV & II 

ಆ) I, II, III & IV 

ಇ) I, III, II & IV 

ಈ) I, IV, III & II 

I, II, III & IV 

ರಾಜಯ ದ ರಫ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲೆಕಾಟ ರನಿಕ್ಾ  & ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಸ್ಥಫ್ಟಟ  ವೇರ್ ರಫ್ತು ನ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಪಾಲು 

ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. 2016-16=7ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಇದು ಶೇ 78%ರಷ್ಟಟ ದೆ. ರಫ್ತು ನಲಿ್ಲ  ಗಣನಿೋಯ 

ಪಾತ್ರ ರ್ಹಿಸಿರುರ್ ಇತ್ರೆ ಉತ್ು ನು ಗಳೆಂದರೆ ರತ್ು  ಆಭರಣಗಳು (ಶೇ 6.37%), ಎೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ 

ರ್ಸುು ಗಳು (ಶೇ 5.63%), ಸಿದಿ  ಉಡುಪ್ಪಗಳು (ಶೇ 2.64%). 

 

8. ಕರ್ನಾಟಕವು “ಎಲೆಕಾಟ ರನಿಕ್ಾ  ಮತ್ತು  ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಸ್ಥಫ್ಟಟ  ವೇರ್” ರಫ್ತು ನಲಿ್ಲ  ದೇಶದ ಒಟ್ಟಟ  

ರಫ್ತು ನ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಶೇ ______ ರಷ್ಟಟ  ಪಾಲು ಹೆಂದ್ದದೆ? 

ಅ) 40.43% 

ಆ) 36.96% 

ಇ) 39.38% 

ಈ) 41.55% 
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36.96% 

 

9. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಂದ್ದಸಿ: 

A) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ಖ್ನಿಜ ನಿೋತ್ತ  1. 2008 

B) ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಮಿಕಂಡಕಟ ರ್ ನಿೋತ್ತ  2. 2009 

C) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗರ  ಕೃಷ್ಟ ಉದಯ ಮ ಅಭಿವೃದಿ್ದ  ನಿೋತ್ತ` 3. 2011 

D) ಕರ್ನಾಟಕ ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇೆಂಧ್ನ ನಿೋತ್ತ 4. 2009 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ು ರಗಳು: 

ಅ) A-2, B-3, C-4, D-1 

ಆ) A-1, B-2, C-3, D-4 

ಇ) A-1, B-3, C-2, D-4 

ಈ) A-2, B-4, C-1, D-2 

A-1, B-2, C-3, D-4 

 

10. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ವು ರಫ್ತು ಗಳನ್ನು  ಉದಿೆ ೋಶಿಸುರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಯನ್ನು  

ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿದೆ? 

ಅ) ವಿಶ್ವ ೋಶವ ರಯಯ  ವಾಯ ಪಾರ ಉತೆು ೋಜನ ಕೆಂದರ  

ಆ) ಸರ್ ಮಿಜ್ಞಾ ಇಸ್ಥಾ ಯಲ್ ವಾಯ ಪಾರ ಉತೆು ೋಜನ ಕೆಂದರ  

ಇ) ಕೃಷಣ ರಾಜ ವಾಯ ಪಾರ ಅಭಿವೃದಿ್ದ  ಕೆಂದರ  

ಈ) ನಿಜಲ್ಲೆಂಗಪ್ು  ವಾಯ ಪಾರ ಅಭಿವೃದಿ್ದ  ಕೆಂದರ  

 ವಿಶ್ವ ೋಶವ ರಯಯ  ವಾಯ ಪಾರ ಉತೆು ೋಜನ ಕೆಂದರ  

 

 


