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1. ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ 

ಯಂತ್ರ ೀಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯ ಧನದ ಗರಿಷ್ಠ  ಮಿತ್ ಎಷ್ಟು ? 

ಅ) ರೂ 25,000 

ಆ) ರೂ 50,000 

ಇ) ರೂ 75,000 

ಈ) ರೂ 1,00,000 

ರೂ 1,00,000 

ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿರ್ಕಸ ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ 

ಬಿಡುಗಡೆಯದ ಅನುದಾನವನುು  ಸಮನವ ಯಗೊಳಿಸಿ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ 

ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನಯ  ರೈತರಿಗೆ ಶೇ 

50%ರಷ್ಟು  ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ 90% ರಿಯಯತ್ಯನುು  ಗರಿಷ್ಠ  ಮಿತ್ ರೂ 

1.00 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನವನುು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನುು  ಗಮನಿಸಿ: 

ಅ) ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿರ್ಕಸ ಯೀಜ್ನೆಯನುು  ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  2015-16ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಾಂದ 

ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ 

ಆ) ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಸುರಕಿ್ಷತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ 

ಪರ ಮುಖ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ 

ಮೇಲ್ಲನ ಯವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಗಿವೆ? 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ ಒಾಂದು ಮಾತರ   

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತರ   

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾ  

ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

3. ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರ  ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನುು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ಈ ಯೀಜ್ನೆಯನುು  ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರರಿ್ಕ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರ  ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ 

ಯೀಜ್ನೆ ಹೆಸರಿನಡಿ ಅನುಷ್ಠಠ ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

II) ಈ ಯೀಜ್ನೆಯು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಪಡೆದ ರೈತರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾ ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯದ ರೈತರಿಗೆ 

ಐಚಿ್ಚ ಕವಾಗಿದೆ 

ಮೇಲ್ಲನ ಯವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಗಿವೆ? 

ಅ) I ಮಾತರ   

ಆ) II ಮಾತರ  
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ಇ) I & II ಸರಿ 

ಈ)  I & II ತಪ್ಪಾ  

I & II ಸರಿ 

ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರ  ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೀಜ್ನೆಯನುು  2016-17ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಾಂದ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  

ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರರಿ್ಕ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರ  ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೀಜ್ನೆ ಹೆಸರಿನಡಿ 

ಅನುಷ್ಠಠ ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆಯು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಪಡೆದ ರೈತರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾ ಯ 

ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯದ ರೈತರಿಗೆ ಐಚಿ್ಚ ಕವಾಗಿದೆ. 

 

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೀಜ್ನೆಗಳನುು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೀಜ್ನೆ 

II) ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೀಜ್ನೆ 

III) ಮಾಪಾಡಿಸಿದ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೀಜ್ನೆ 

ಮೇಲ್ಲನ ಯವ ಯೀಜ್ನೆಗಳನುು  ಹಾಂಪಡೆದು ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರ  ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ 

ಯೀಜ್ನೆಯನುು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) I & III 

ಈ) I, II & III 

I & III 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೀಜ್ನೆ ಮತ್ತು  ಮಾಪಾಡಿಸಿದ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ 

ಯೀಜ್ನೆಯನುು  ಹಾಂಪಡೆದು ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರ  ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೀಜ್ನೆಯನುು  ಜಾರಿಗೆ 

ತರಲಾಗಿದೆ. 

 

5. ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ “ಭೂ ಚೇತನ” ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಹೇಳಿಕೆಗಳನುು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ಮಳೆಯಶ್ರರ ತ ಪರ ಮುಖ ಬೆಳಗಳ ಇಳುವರಿಯನುು  ಶೇ 20% ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು ಯೀಜ್ನೆಯ 

ಉದೆದ ೀಶ 

II) ಈ ಯೀಜ್ನೆಯನುು  20091-10 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಸಿದುದ , ಎರಡನೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ  2013-14 

ರಿಾಂದ 2016-17ರವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಲಾಗಿದೆ 

III) ಬೆಾಂಗಳೂರು, ಧಾರಾವಾಡ, ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳು ಮತ್ತು  ಇಕ್ಷರ ಸಾಯ ಟ್ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಸಹಭಾಗಿತವ ದಲಿ್ಲ  ಯೀಜ್ನೆಯನುು  ಅನುಷ್ಠಠ ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ 

ಮೇಲ್ಲನ ಯವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಗಿವೆ? 
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ಅ) I & II 

ಆ) I & III 

ಇ) II & III 

ಈ) I, II & III 

I, II & III 

 

6. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯವ ವಷ್ಾದಿಾಂದ “ಭೂಸಮೃದಿದ  ರ್ಕಯಾಕರ ಮ”ವನುು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) 2009-10 

ಆ) 2012-13 

ಇ) 2013-14 

ಈ) 2014-15 

2013-14 

ಭೂಸಮೃದಿದ  ರ್ಕಯಾಕರ ಮ ಯೀಜ್ನೆಯನುು  2013-14ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಾಂದ ಆರಂಭಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಯೀಜ್ನೆಯನುು  2013-14ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಾಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗೆ ರ್ನಲ್ಕು  ವಷ್ಾಕೆು  

ಪ್ರರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ದ ರ್ನಲ್ಕು  ಕಂದಾಯ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ ವಿಭಾಗಕೆು  ಒಾಂದು 

ಜಿಲಿ್ಲ ಯಂತೆ ತ್ತಮಕೂರು, ರಾಯಚೂರು, ಚ್ಚಕು ಮಗಳೂರು ಮತ್ತು  ಬಿಜಾಪ್ಪರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ 

ಪ್ರರ ರಂಭಸಲಾಗಿದೆ. 2015-16ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿಯಗಿ ಬಿೀದರ್, ಧಾರಾವಾಡ, 

ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು  ಚ್ಚಕು ಬಳ್ಳಾ ಪ್ಪರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಸಲಾಗಿದೆ. 

 

7. “ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ” ಯೀಜ್ನೆಯ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶವೆಾಂದರೆ _______? 

ಅ) ಮಳೆಯಶ್ರರ ತ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಸುಧಾರಿತ ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ ಉತು ಮಪಡಿಸುವುದು 

ಆ) ಮಹಳ್ಳ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವು ನಿೀಡುವುದು 

ಇ) ಪರಿಶ್ರಷ್ಠ  ಜಾತ್/ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಸಬಿಿ ಡಿ ದರದಲಿ್ಲ  ಬಿೀಜ್, ಗೊಬಬ ರ ವಿತರಿಸುವುದು 

ಈ) ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  ಯಂತರ ಗಳ ಬಳಕೆಯನುು  ಪ್ರ ೀತಿ್ಪ ಹಸುವುದು 

ಮಳೆಯಶ್ರರ ತ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಸುಧಾರಿತ ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ ಉತು ಮಪಡಿಸುವುದು 

ಮಳೆಯಶ್ರರ ತ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಸುಧಾರಿತ ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ ಉತು ಮಪಡಿಸಲ್ಕ ಕೃಷಿ 

ಭಾಗಯ  ಯೀಜ್ನೆಯನುು  2014-15ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಾಂದ ರಾಜ್ಯ  25 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ 131 ತ್ಪಲಿ್ಲಲ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  

ಅನುಷ್ಠಠ ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

8. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯವ ಹಂತದಲಿ್ಲ  “ಸಾವಯವ ಭಾಗಯ ” ಯೀಜ್ನೆಯನುು  

ಅನುಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟು  
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ಆ) ಹೀಬಳಿ ಮಟು  

ಇ) ತ್ಪಲಿ್ಲ ಕು ಮಟು  

ಈ) ಜಿಲಿಾ  ಮಟು  

ಹೀಬಳಿ ಮಟು  

ಸಾವಯವ ಭಾಗಯ ” ಯೀಜ್ನೆಯನುು  2013-14ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಾಂದ ಹೀಬಳಿ ಮಟು ಕೆು  ವಿಸು ರಿಸಿ 

ಅನುಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಹಾಂದೆ ಇದದ  ಸಾವಯವ ಗ್ರರ ಮ/ಸೆ ಳ ಯೀಜ್ನೆಯನುು  

ಪರಿಷ್ು ರಿಸಿ ಯೀಜ್ನೆಯನುು  ಅನುಷ್ಠಠ ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

9. ರಾಷಿು ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದರ ತ್ಪ ಅಭಯನದ ಅನುಷ್ಠಠ ನದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ಯವ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಮತ್ತು  ಉತ್ಪಾ ದಕತೆಯನುು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವ ಗುರಿ ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ? 

I) ಭತು  

II) ದಿವ ದಳ ಧಾನಯ ಗಳು 

III) ಒರಟು ಧಾನಯ ಗಳು 

IV) ಕಬ್ಬಬ  

ಸರಿಯದ ಉತು ರವನುು  ಈ ಕೆಳಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಕೀಡ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತ್ಸಿ? 

ಅ) I & II 

ಆ) I, II & III 

ಇ) I, II & IV 

ಈ) I, II, III & IV 

I, II, III & IV 

 

10. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  “ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ನಿೀತ್”ಯನುು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ವಷ್ಾ ____________? 

ಅ) 2012 

ಆ) 2013 

ಇ) 2014 

ಈ) 2015 

2013 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಉತಾ ನು  ಮಾರಾಟ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಯನುು  ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸುವ 

ಸಲ್ಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ನಿೀತ್ಯನುು  4-09-2013ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 
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