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1.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲೂ  ರೈಸ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ 

II) ಇದು ಏಷ್ಯಾ ದ ಮೊದಲ ರೈಸ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ 

III) ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದಲ್ಲೂ  ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು  

ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ 

ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) I & III 

ಈ) I, II & III 

I, II & III 

 

2. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ: 

A) ಮೆಕೆೆ ಜೋಳ ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ 1. ಕಲುಬುರಗಿ 

B) ತೊಂಗು ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್   2. ರಾಣೆಬೆನ್ನು ರು 

C) ತೊಗರಿ ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್   3. ತಿಪಟೂರು 

ಉತಿ್ರಗಳು: 

ಅ) A-1, B-3, C-2 

ಆ) A-2, B-3, C-1 

ಇ) A-3, B-1, C-2 

ಈ) A-3, B-2, C-1 

A-2, B-3, C-1 

 

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು “ರೈತ್ ಸಂಜಿೋವಿನಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ”ಯನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಯಾ ನಳಿಳಿತ್ತಿಿದೆ? 

ಅ) ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ 

ಆ) ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 

ಇ) ರೈತ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ 

ಈ) ಕರ್ನ್ಟಕ ಸಕಾ್ರ 

ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ 

ಕರ್ನ್ಟಕ ರಾಜಾ  ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ “ರೈತ್ ಸಂಜಿೋವಿನಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ”ಯನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಯಾ ನಳಿಳಿತ್ತಿಿದೆ. ಇದರಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ರೈತ್ ಆಕಸಿಿ ಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ 
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ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವ ತ್ ಅೊಂಗವಿಕಲತ ಹೊಂದಿದಲ್ಲೂ  ರೂ 10,000/ ರಿೊಂದ ರೂ 1 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ 

ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

 

4. “ಕರ್ನ್ಟಕ ರಾಜಾ  ಸ್ಥೊಂಬಾರು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ”ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲೂ  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಮಂಗಳೂರು 

ಆ) ಹುಬ್ಬ ಳಿಿ  

ಇ) ಚಿಕೆ ಮಗಳೂರು 

ಈ) ಮಡಿಕೇರಿ 

ಹುಬ್ಬ ಳಿಿ  

 

5. ಕರ್ನ್ಟಕ ರಾಜಾ ದಲ್ಲೂ  ಪರ ತಿ್ತ್ ಎಷ್ಟಟ  ಜಿಲಾೂ  ಹಾಲು ಒಕೆ್ಕ ಟಗಳು ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿತ್ತಿಿವೆ? 

ಅ) 14 

ಆ) 10 

ಇ) 21 

ಈ) 30 

14 

6. ಕರಾವಳಿ ಮತಿ್ತ  ಒಳರ್ನಡು ಮೋನ್ನ ಉತಾಾ ದನೆಯಲ್ಲೂ  ಕರ್ನ್ಟಕ ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ  ಕರ ಮವಾಗಿ 

ಎಷ್ಟ ನೇ ಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲೂ ದೆ? 

ಅ) 6 ಮತಿ್ತ  8ನೇ ಸ್ಥಾ ನ 

ಆ) 8 ಮತಿ್ತ  10ನೇ ಸ್ಥಾ ನ 

ಇ) 5 ಮತಿ್ತ  7ನೇ ಸ್ಥಾ ನ 

ಈ) 4 ಮತಿ್ತ  6ನೇ ಸ್ಥಾ ನ 

6 ಮತಿ್ತ  8ನೇ ಸ್ಥಾ ನ 

ಕರ್ನ್ಟಕವು ಕರಾವಳಿ ಮೋನ್ನ ಉತಾಾ ದನೆಯಲ್ಲೂ  ದೇಶ್ದಲ್ಲೂ  6ನೇ ಸ್ಥಾ ನ ಮತಿ್ತ  ಒಳರ್ನಡು 

ಮೋನ್ನ ಉತಾಾ ದನೆಯಲ್ಲೂ  8ನೇ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2016-17ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನಲ್ಲೂ  

ರಾಜಾ ದ ಒಟ್ಟಟ  ಮೋನ್ನ ಉತಾಾ ದನೆಯು 3.93 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳಷ್ಟಟ  ಇರುತಿ್ದೆ. 

 

7. 2016-17ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನಲ್ಲೂ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕಿ್ಷತ್ ಪರ ದೇಶ್ಕೆೆ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  

ಪರ ವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿದಿಾ ರೆ? 

ಅ) ರ್ನಗರ ಹಳೆ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕಿ್ಷತ್ ಪರ ದೇಶ್ 

ಆ) ಬಂಡಿಪುರ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕಿ್ಷತ್ ಪರ ದೇಶ್ 
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ಇ) ಭದಾರ  ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕಿ್ಷತ್ ಪರ ದೇಶ್ 

ಈ) ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕಿ್ಷತ್ ಪರ ದೇಶ್ 

ರ್ನಗರ ಹಳೆ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕಿ್ಷತ್ ಪರ ದೇಶ್ 

2016-17ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನಲ್ಲೂ  ರ್ನಗರ ಹಳೆ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕಿ್ಷತ್ ಪರ ದೇಶ್ಕೆೆ  120783 ಪರ ವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ 

ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಪರ ವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿದ ಹೆಗಗ ಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ.  

 

8. ಕರ್ನ್ಟಕದಲ್ಲೂ  ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಉದಾಾ ನವನಗಳು ಹಾಗೂ ವನಾ ಜಿೋವಿ ಅಭಯಾರಣಾ ಗಳ ಸಂಖೆಾ  

ಕರ ಮವಾಗಿ ಎಷಿಟ ವೆ? 

ಅ) 5 ಮತಿ್ತ  30 

ಆ) 5 ಮತಿ್ತ  28 

ಇ) 6 ಮತಿ್ತ  31 

ಈ) 6 ಮತಿ್ತ  28 

5 ಮತಿ್ತ  30 

ಕರ್ನ್ಟಕದಲ್ಲೂ  5 ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಉದಾಾ ನವನಗಳು ಹಾಗೂ 30 ವನಾ ಜಿೋವಿ ಅಭಯಾರಣಾ ಗಳು 

ಇವೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟಟ ರೆ ವಾಾ ಪಿಿ  9,586.017 ಚ.ಕ್ಷ.ಮೋ ರಷಿಟ ದೆ. 

 

9. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುವು “ಸಮೃದಿ  ಹಸಿರು ಗಾರ ಮ ಯೋಜನೆ”ಯ ಉದಿೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ: 

I) ಗಾರ ಮಗಳಲ್ಲೂ  ನೈಸಗಿ್ಕ ಸಂಪನಿ್ನ ಲಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲು ನೆಡುತೊೋಪುಗಳನ್ನು  

ಬೆಳೆತ್ವುದು 

II) ಅೊಂತ್ಜ್ಲ ಮಟಟ  ಹೆಚಿು ಸಲು ಮಣ್ಣು  ಮತಿ್ತ  ನಿೋರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ಕೈಳಿಳಿು ವುದು 

III) ಅರಣಾ  ಸಂಪನಿ್ನ ಲಗಳ ಅವಲಂಭನೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಳಿೋಬ್ರ್ ಅನಿಲ 

ಸ್ಥಾ ವರ, ಸರಳ ಒಲೆ ಮತಿ್ತ  LPG ವಿತ್ರಿಸಿ ಜಿೋವನ ಶೈಲ್ಲ ತ್ಧಾರಿತ್ವುದು 

ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) I & III 

ಈ) I, II & III 

I, II & III 

ಹಳಿಿ ಗಳನ್ನು  ಸ್ಥವ ವಲಂಭಿಯಾಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯಾ ದಾ ೊಂತ್ “ಸಮೃದಿ  ಹಸಿರು ಗಾರ ಮ 

ಯೋಜನೆ”ಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಯಾ ನಳಿಳಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ. ಮೇಲ್ಲನ ಎಲೂ ವೂ ಯೋಜನೆಯ ಪರ ಮುಖ 

ಉದಿೆ ೋಶ್ಗಳಾಗಿವೆ. 
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10. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜಿಲೊ ಗಳಲ್ಲೂ  “ಗಿರ ೋನ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಮಷ್ನ್” ಯೋಜನೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಯಾ ನಳಿಳಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ? 

I) ಹಾಸನ 

II) ಕಲಬುರಗಿ 

III) ಉತಿ್ರ ಕನು ಡ 

IV) ಧಾರಾವಾಡ 

ಸರಿಯಾದ ಉತಿ್ರವನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿ: 

ಅ) I, II & IV 

ಆ) I, II & III 

ಇ) II, III & IV 

ಈ) I, II, III & IV 

I, II & III 

ಗಿರ ೋನ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಮಷ್ನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  2015-16ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನಿೊಂದ ಹಾಸನ, ಕಲಬುರುಗಿ 

ಮತಿ್ತ  ಉತಿ್ರ ಕನು ಡ ಜಿಲೊ ಗಳಲ್ಲೂ  ಅನ್ನಷ್ಯಾ ನಳಿಳಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ. 2015-16ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನಲ್ಲೂ  

ಕೇೊಂದರ  ಮತಿ್ತ  ರಾಜಾ  ಸಕಾ್ರ ನಡುವೆ 50:50 ಅನ್ನಪಾತ್ದಲ್ಲೂ  ಹಾಗೂ 2016-17ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನಲ್ಲೂ  

60:40 ಅನ್ನಪಾತ್ದಲ್ಲೂ  ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಯಾ ನಳಿಳಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ. 

 


