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1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಮಾಲಿನ್ಯ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  

ಗಮನಿಸಿ: 

ಅ) ಈ ಸಂಸೆ್ಥ ಯನ್ನು   ಅರಣಯ  (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1980ರಡಿ ಸೆ್ಥ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಆ) ಇದೊಂದು ಶಾಸನ್ಬದ್ದ  ಸಂಸೆ್ಥ ಯಾಗಿದುದ , ಜ್ಲ ಮತ್ತು  ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ  ತ್ಡೆ 

ಕಾಯಿದೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು  ಹೊೊಂದಿದೆ. 

ಮೇಲಿನ್ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ ಒೊಂದು ಮಾತ್ರ  

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ  

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ತ್ಪ್ಪು  

ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ  

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಮಾಲಿನ್ಯ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  ಕೊಂದ್ರ  ಸಕಾಾರ ಜ್ಲ (ಮಾಲಿನ್ಯ  

ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು  ನಿಯಂತ್ರ ಣ) ಕಾಯಿದೆ-1974ರಡಿ ಸೆ್ಥ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಶಾಸನ್ಬದ್ದ  

ಸಂಸೆ್ಥ ಯಾಗಿದುದ , ಜ್ಲ ಮತ್ತು  ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ  ತ್ಡೆ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಿಸುವ 

ಹೊಣೆಯನ್ನು  ಹೊೊಂದಿದೆ. 

 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಮಾಲಿನ್ಯ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕಗಳನ್ನು  

ಹೊರಹಾಕುವ ಉದಿದ ಮೆ/ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಅವುಗಳು ಉತ್ಪು ದಿಸುವ ಮಲಿನ್ಕಾರಗಳನ್ನು  ಯಾವ 

ಬಣಣ ಗಳಿೊಂದ್ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ? 

ಅ) ಕೆೊಂಪ್ಪ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ 

ಆ) ಕೆೊಂಪ್ಪ, ನಿೀಲಿ, ಹಸಿರು 

ಇ) ಕೆೊಂಪ್ಪ, ಕಪ್ಪು , ಹಸಿರು 

ಈ) ಹಸಿರು, ಬಿಳಿ, ನಿೀಲಿ 

ಕೆೊಂಪ್ಪ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಮಾಲಿನ್ಯ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿಯು ದ್ರ ವ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ರೂಪದ್ 

ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕಗಳನ್ನು  ಹೊರಹಾಕುವ ಉದಿದ ಮೆ/ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಸಮಮ ತಿ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ 

ಮೂಲಕ ನಿಯಂತಿರ ಸುತ್ು ದೆ. ಇೊಂತ್ಹ ಉದಿದ ಮೆ/ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಅವುಗಳು ಉತ್ಪು ದಿಸುವ 

ಮಲಿನ್ಕಾರಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಕೆೊಂಪ್ಪ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು  ಹಳದಿ ಎೊಂದ್ ವಗಿೀಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

2. ಸಮಗರ  ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ  ಸೂಚಯ ೊಂಕ (CEPI) ಪರ ಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆ 

ಸಮೂಹಗಳು ರಾಜ್ಯ ದ್ ಕಠೀರ ಮಾಲಿನ್ಯ  ಪರ ದೇಶಗಳೊಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಟಿಿ ವೆ? 

ಅ) ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು  ಬಿೀದ್ರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ದೇಶ 
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ಆ) ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮತ್ತು  ಭದ್ರರ ವತಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ದೇಶ 

ಇ) ಪಿೀಣಯ  ಮತ್ತು  ಭದ್ರರ ವತಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ದೇಶ 

ಈ) ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು  ಪಿೀಣಯ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ದೇಶ 

ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮತ್ತು  ಭದ್ರರ ವತಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ದೇಶ 

ದ್ಕಿ್ರ ಣ ಕನ್ು ಡ ಜಿಲೆೆ ಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗಗ  ಜಿಲೆೆ ಯ ಭದ್ರರ ವತಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ದೇಶ ಸಿಇಪಿಐ ಸೂಚಯ ೊಂಕದ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ ದ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಮಾಲಿನ್ಯ  ಕೈಗಾರಿಕ ಪರ ದೇಶಗಳೊಂದು 

ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) 50 ಹೆಕಿೆ ೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಮೈನಿೊಂಗ್ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  “ಬಿ” ಕಾಯ ಟಗರಿ, 50ಕ್ಕೂ  ಹೆಚ್ಚು  

ಹೆಕಿೆ ೀರ್ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  “ಎ” ಕಾಯ ಟಗರಿ ಮೈನಿೊಂಗ್ ಪರ ದೇಶ ಎನ್ು ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

II) ಬಿ ಕಾಯ ಟಗರಿ ಮೈನಿೊಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ವಿಮೊೀಚರ್ನ ಪತ್ರ ವನ್ನು  ರಾಜ್ಯ  ಮಟಿ ದ್ ಪರಿಸರ 

ಆಘಾತ್ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಸಮಿತಿ ನಿೀಡುತ್ು ದೆ. 

III) ಎ ಕಾಯ ಟಗರಿ ಮೈನಿೊಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಂದ್ರ  ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿೀಡುತ್ು ದೆ 

ಮೇಲಿನ್ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) I & III 

ಈ) I, II & III 

I, II & III 

ಮೇಲಿನ್ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ. 

 

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಜಿಲೆೆ ಯಲೆಿ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಬಿೀಡು ಸ್ಥು ೊಂಜ್ ಕಬಿಿ ಣದ್ ಉದಿದ ಮೆಗಳು 

ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯಲೆಿವೆ? 

ಅ) ಚಿತ್ರ ದುಗಾ 

ಆ) ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಇ) ಧಾರಾವಾಡ 

ಈ) ತ್ತಮಕ್ಕರು 

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ರಾಜ್ಯ ದ್ಲೆಿ  37 ಬಿೀಡು ಸ್ಥು ೊಂಜ್ ಕಬಿಿ ಣದ್ ಉದಿದ ಮೆಗಳು ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯಲೆಿವೆ. ಇವುಗಳಲೆಿ  

ಬಳ್ಳಾ ರಿ (27), ಕೊಪು ಳ (8), ಧಾರಾವಾಡ, ತ್ತಮಕ್ಕರು ಮತ್ತು  ಚಿತ್ರ ದುಗಾದ್ಲೆಿ  ತ್ಲಾ ಒೊಂದು 

ಇವೆ. 



 

3 | P a g e  
 

 

5. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಲಿನ್ಕಾರಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ತೇಲಾಡುವ ಕಣಗಳು 

II) ಗಂಧ್ಕದ್ ಡೈ ಆಕೆಸ ೈಡ್ 

III) ಸ್ಥರಜ್ನ್ಕದ್ ಡೈ ಆಕೆಸ ೈಡ್ 

IV) ಇೊಂಗಾಲದ್ ಡೈ ಆಕೆಸ ೈಡ್ 

ರಾಷಿ್ಟ ರೀಯ ವಾಯುಗುಣಮಟಿ  ಪರಿವೇಷ್ಾ  ಕಾಯಾಕರ ಮದ್ಡಿ ಮೇಲಿನ್ ಯಾವ 

ಮಲಿನ್ಕಾರಕಗಳನ್ನು  ಮಾಪನ್ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ? 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) I, II & III 

ಈ) I, II, III & IV 

I, II & III 

ರಾಷಿ್ಟ ರೀಯ ವಾಯುಗುಣಮಟಿ  ಪರಿವೇಷ್ಾ  ಕಾಯಾಕರ ಮದ್ಡಿ ತೇಲಾಡುವ ಕಣಗಳು, 

ಗಂಧ್ಕದ್ ಡೈ ಆಕೆಸ ೈಡ್ ಮತ್ತು  ಸ್ಥರಜ್ನ್ಕದ್ ಡೈ ಆಕೆಸ ೈಡ್ ಅನ್ನು  ಮಾಪಕ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಈ ಕಾಯಾಕರ ಮದ್ಡಿ ಬೊಂಗಳೂರಿನ್ಲೆಿ  15 ಕೊಂದ್ರ ಗಳನ್ನು  ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

 

6. ಯಾವ ವಷ್ಾದ್ಲೆಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರೀವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೊ  

ಸಕಾಾರವು ಕಾನೂರ್ನತ್ಮ ಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ? 

ಅ) 2014 

ಆ) 2015 

ಇ) 2016 

ಈ) 2017 

2015 

 

7. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿೀವ ವೈವಿದ್ಯ  ಮಂಡಳಿ ಸೆ್ಥ ಪನೆಗೊೊಂಡ ವಷ್ಾ ________? 

ಅ) 1.08.2003 

ಆ) 5.10. 2004 

ಇ) 10.05.2005 

ಈ) 03.08. 2003 

1.08.2003 
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ಜಿೀವವೈವಿದ್ಯ  ಅಧಿನಿಯಮ 2002ರ ಕಲಂ 22ರ ಪರ ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿೀವ ವೈವಿದ್ಯ  

ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  1.08.2003 ರಂದು ಸೆ್ಥ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

8. ರಾಜ್ಯ ದ್ ನಿವವ ಳ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿೆೀತ್ರ ದ್ಲೆಿ  ಎಲೆಾ  ನಿೀರಾವರಿ ಮೂಲಗಳ ಪೈಕ್ರ ಕೆಳಗಿನ್ 

ಯಾವುದ್ರ ಪಾಲು ಅತಿ ಹೆಚಿು ದೆ? 

ಅ) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಆ) ಕಾಲುವೆಗಳು 

ಇ) ತೀಡಿದ್ ಬಾವಿಗಳು 

ಈ) ಏತ್ ನಿೀರಾವರಿ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ರಾಜ್ಯ ದ್ ನಿವವ ಳ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿೆೀತ್ರ ದ್ಲೆಿ  ಎಲೆಾ  ನಿೀರಾವರಿ ಮೂಲಗಳ ಪೈಕ್ರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ನಿೀರಾವರಿ ಕಿೆೀತ್ರ ದ್ ಪಾಲು ಶೇ 37% ರಷಿ್ಟ ದೆ ಅತ್ಯ ಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೆ್ಥ ನ್ದ್ಲೆಿ  ನಿೀರಾವರಿ 

ಕಿೆೀತ್ರ  (ಶೇ 32.8) ಮತ್ತು  ತೀಡಿದ್ ಬಾವಿಗಳ ಪಾಲು ಶೇ 10.56 ಇದೆ. 

 

9. ___________ ಹೆಕಿೆ ರ್ ವರೆಗಿನ್ ಕೃಷ್ಟ ಅಚ್ಚು ಕಟಿು  ಪರ ದೇಶ ಇರುವ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 

ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಸಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಪರ ದೇಶವೆೊಂದು ವಿೊಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) 2000 

ಆ) 1500 

ಇ) 3000 

ಈ) 4000 

2000  

2000 ಹೆಕಿೆ ರ್ ವರೆಗಿನ್ ಕೃಷ್ಟ ಅಚ್ಚು ಕಟಿು  ಪರ ದೇಶ ಇರುವ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 

ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಸಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಪರ ದೇಶವೆೊಂದು ವಿೊಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ 

 


