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1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  “ಗೋಡಂಬಿ ತಂತ್ರ ಾಂಶ ಅಭಿವೃದಿ್ದ  ಕಾಂದ್ರ ” 

ಸ್ಥಾ ಪಸಿಲಾಗುತಿ್ತದೆ? 

ಅ) ಉಡುಪಿ 

ಆ) ಉತಿ್ರ ಕನ್ನಡ 

ಇ) ಬೆಳಗಾವಿ 

ಈ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ  

ಉತಿ್ರ ಕನನ ಡ 

ಉತಿ್ರ ಕನನ ಡ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಕುಮುಟಾದ್ಲೆ್ಲ  ಗೋಡಂಬಿ ತಂತ್ರ ಾಂಶ ಅಭಿವೃದಿ್ದ  ಕಾಂದ್ರ ” 

ಸ್ಥಾ ಪಸಿಲಾಗುವುದು. 

 

2. 2011 ಜನಗ್ಣತ್ತ ಪರ ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಒಟಾಾ ರೆ ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಯಲೆ್ಲ  ಶೇ ___ ರಷ್ಟಾ  ಜನಸಂಖೆ್ಯ  

ಗಾರ ಮೋಣ ಪರ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಿ್ದ ರೆ? 

ಅ) ಶೇ 59.78 

ಆ) ಶೇ 61.43 

ಇ) ಶೇ 65.54% 

ಈ) ಶೇ 66.40% 

ಶೇ 61.43 

 

3. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗ್ಳನ್ನನ  ಗ್ಮನಿಸಿ: 

I) ರಾಜಿೋವ್ ಗಾಾಂಧಿ ಗಾರ ಮೋಣ ವಸತ್ತ ನಿಗ್ಮವು ಗಾರ ಮೋಣ ಪರ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಮಾತ್ರ  ಸ್ಥಮಾಜಿಕ 

ಮತಿ್ತ  ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಾಂದುಳಿದ್ವರಿಗೆ ವಸತ್ತ ಯೋಜನೆಗ್ಳನ್ನನ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುತಿ್ತದೆ. 

II)ಕವಲ ರಾಜೆ  ಸಕಾಾರ ಪ್ರರ ಯೋಜಿತ್ ವಸತ್ತ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುವುದು 

ನಿಗ್ಮದ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ 

III) ಈ ನಿಗ್ಮವನ್ನನ  20.4.2000 ರಲೆ್ಲ  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗ್ಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ I  

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ I & II 

ಇ) ಹೇಳಿಕೆ III 

ಈ) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲೆವೂ 

ಹೇಳಿಕೆ III 

ರಾಜಿೋವ್ ಗಾಾಂಧಿ ಗಾರ ಮೋಣ ವಸತ್ತ ನಿಗ್ಮವು ಗಾರ ಮೋಣ ಮತಿ್ತ  ನಗ್ರ ಪರ ದೇಶಗ್ಳಲೆ್ಲ  

ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಮತಿ್ತ  ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಾಂದುಳಿದ್ವರಿಗೆ ವಸತ್ತ ಯೋಜನೆಗ್ಳನ್ನನ  
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ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುತಿ್ತದೆ. ರಾಜೆ  ಮತಿ್ತ  ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಾರ ಪ್ರರ ಯೋಜಿತ್ ವಸತ್ತ 

ಯೋಜನೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುವುದು ನಿಗ್ಮದ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಗ್ಮವನ್ನನ  

20.4.2000 ರಲೆ್ಲ  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

4. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತ್ತ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ  ರಾಜೆ  ಸಕಾಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರಿಗಾಗಿ 

ಆರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಕೊಳಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗ್ಳು 

ಆ) ಅಸಂಘಟಿತ್ ವಲಯದ್ ಕಾಮಾಕರು 

ಇ) ವಿಶೇಷ ವಗ್ಾದ್ ಜನರು 

ಈ) ಬುಡಕಟ್ಟಾ  ಜರ್ನಾಂಗ್ದ್ವರು 

ವಿಶೇಷ ವಗ್ಾದ್ ಜನರು 

ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತ್ತ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ  ರಾಜೆ  ಸಕಾಾರ 2014-15ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನಿಾಂದ್ ವಿಶೇಷ 

ವಗ್ಾದ್ ಜನರಿಗಾರಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುತಿ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ವಗ್ಾದ್ ಜನರೆಾಂದ್ರೆ ವಿಕಲ ಚೇತ್ನರು, 

ಕುಷಾ  ರೋಗ್ದ್ದಾಂದ್ ಗುಣಮುಖರಾದ್ವರು, ಲಾಂಗಿಕ ಕಾಯಾಕರ್ತಾಯರು, ವಿಧವೆಯರು, 

ಮಂಗ್ಳ ಮುಖಿ, ದೇವದ್ದಸಿಯರು, ಅಲ್ಲಮಾರಿ ಜರ್ನಾಂಗ್ದ್ವರು ಇತೆ್ ದ್ದ 

 

5. ಪಶಿಿ ಮ ಘಟಾ ಗ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ದ  ಕಾಯಾಕರ ಮಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂರ್ತ ಹೇಳಿಕೆಗ್ಳನ್ನನ  ಗ್ಮನಿಸಿ: 

ಅ) ಇದು ಕಾಂದ್ರ  ಪುರಸೆ ೃತ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ 

ಆ) ಈ ಕಾಯಾಕರ ಮವನ್ನನ  ರಾಜೆ ದ್ 11 ಜಿಲೆ್ಲ  40 ತ್ಲೆ್ಲ ಕುಗ್ಳಲೆ್ಲ  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ 

ಸರಿಯಾದ್ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ ಒಾಂದು ಮಾತ್ರ  

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ  

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ತ್ಪುು  

ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ  

ಪಶಿಿ ಮ ಘಟಾ ಗ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ದ  ಕಾಯಾಕರ ಮ ಕಾಂದ್ರ  ಪುರಸೆ ೃತ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತಿ್ತ . ಆದ್ರೆ 

2015-16ರಿಾಂದ್ ಇದ್ರ ಸಂಪೂಣಾ ವೆಚಿ್ ವನ್ನನ  ರಾಜೆ  ಸಕಾಾರ ಭರಿಸುತಿ್ತದೆ. ಈ 

ಕಾಯಾಕರ ಮವನ್ನನ  ರಾಜೆ ದ್ 11 ಜಿಲೆ್ಲ  40 ತ್ಲೆ್ಲ ಕುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ 

 

6. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  “ಮರುಭೂಮ ಅಭಿವೃದಿ್ದ  ಯೋಜನೆ”ಯನ್ನನ  

ಜಾರಿಗಳಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ? 
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ಅ) ವಿಜಯಪುರ, ದ್ದವಣಗೆರೆ, ಬಾಗ್ಲಕೊೋಟೆ, ಕೊಪು ಳ 

ಆ) ಧಾರಾವಾಡ, ಗ್ದ್ಗ್, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲ್ಬು ಗಿಾ 

ಇ) ಬಿೋದ್ರ್, ಕುಲು ಗಿಾ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಈ) ಚಿತ್ರ ದುಗ್ಾ, ದ್ದವಣಗೆರೆ, ಕೊೋಲಾರ, ಚಿಕೆ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 

ವಿಜಯಪುರ, ದ್ದವಣಗೆರೆ, ಬಾಗ್ಲಕೊೋಟೆ, ಕೊಪು ಳ 

ರಾಜೆ ದ್ ಬರ ಪಿೋಡಿತ್ ಪರ ದೇಶಗ್ಳ್ಳದ್ ವಿಜಯಪುರ, ದ್ದವಣಗೆರೆ, ಬಾಗ್ಲಕೊೋಟೆ, ಕೊಪು ಳ, 

ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಮತಿ್ತ  ರಾಯಚೂರಿನಲೆ್ಲ  “ಮರುಭೂಮ ಅಭಿವೃದಿ್ದ  ಯೋಜನೆ”ಯನ್ನನ  

ಜಾರಿಗಳಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ. 

 

7. 2016-17ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನ ಮಹಾತ್ಮ  ಗಾಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟಾ ರೋಯ ಗಾರ ಮೋಣ ಉದೆ್ ೋಗ್ ಖಾತ್ರಿ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜೆ ದ್ಲೆ್ಲ  ಎಷ್ಟಾ  ಮಾನವ ದ್ದನಗ್ಳನ್ನನ  ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) 592.95 ಲಕ್ಷ 

ಆ) 601. 43 ಲಕ್ಷ 

ಇ) 630, 78 ಲಕ್ಷ 

ಈ) 498. 11 ಲಕ್ಷ 

 592.95 ಲಕ್ಷ 

 

8.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ನೆರವಿನಾಂದ್ದಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲೆ್ಲ  ಸ್ಥವಾಜನಿಕ ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ 

ವೆ ವಸ್ಥಾ ಯನ್ನನ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಥಾ ೋಟ್ ಬೆಾ ಾಂಕ್  

ಆ) ವಿಶವ  ಬೆಾ ಾಂಕ್  

ಇ) ನಬಾರ್ಡಾ 

ಈ) ಏಷೆ್ಠ  ಅಭಿವೃದಿ್ದ  ಬೆಾ ಾಂಕ್  

ವಿಶವ  ಬೆಾ ಾಂಕ್ 

 

9. ಅಟಲ್ ನಗ್ರ ನವಿೋಕರಣ ಮತಿ್ತ  ಪುನಿೆ ೋತ್ನ ಮಷನ್ (ಅಮೃತ್) ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜೆ ದ್ 

ಎಷ್ಟಾ  ನಗ್ರ/ಪಟಾ ಣಗ್ಳನ್ನನ  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) 15 

ಆ) 27 

ಇ) 22 

ಈ) 34 
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27 

10. “ದ್ದೋನದ್ಯಾಳ್ ಅಾಂತೆ್ ೋದ್ಯ ಯೋಜನ ರಾಷ್ಟಾ ರೋಯ ನಗ್ರ ಜಿೋವನೋಪ್ರಯ 

ಅಭಿಯಾನ”ಕೆೆ  ಕಾಂದ್ರ  ಮತಿ್ತ  ರಾಜೆ  ಯಾವ ಅನ್ನಪ್ರತ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಹಣವನ್ನನ  ಭರಿಸುತಿ್ವೆ? 

ಅ) 55 : 45 

ಆ) 60 : 40 

ಇ) 75 : 25 

ಈ) 50 : 50 

60 : 40 

 


