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1. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಚತುರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  (Intelligence Transport System)ಯನ್ನನ  ರಾಜ್ಯ ದ 

ಯಾವ್ ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಬೆಳಗಾವಿ 

ಆ) ಮೈಸೂರು 

ಇ) ಧಾರಾವಾಡ 

ಈ) ಶಿವ್ಮೊಗಗ  

ಮೈಸೂರು 

 

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾ ಣವ್ನ್ನನ  ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾ ಣವಂದು 

ಘೋಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ 

II) ಇದು ಐಎಸ್ಓ 9001-2001 ಮತುತ  ಐಎಸ್ಓ 14001 ಪ್ರ ಮಾಣೋಕೃತ್ ವಿಮಾನ 

ನಿಲಾಾ ಣವಾಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವ್ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವ? 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ  

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ  

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ತ್ಪ್ಪು  

ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

 

3. ರಾಜ್ಯ ದಲೆ್ಲ  ನಿರಂತ್ರ ಕರಾವ್ಳಿ ತೋರಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತ  ನಿವ್ವಹಣಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ  

ಯಾವ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ನೆರವಿನಂದಿಗೆ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತತ ದೆ? 

ಅ) ವಿಶವ  ಬ್ಯ ಂಕ್  

ಆ) ಏಷ್ಠಯ  ಅಭಿವೃದಿಾ  ಬ್ಯ ಂಕ್  

ಇ) ನಬ್ರ್ಡವ  

ಈ) ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ 

 ಏಷ್ಠಯ  ಅಭಿವೃದಿಾ  ಬ್ಯ ಂಕ್ 

 

4. ಕರ್ನವಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥ  ಸೆಾ ಪಿತ್ವಾದ ವ್ರ್ವ __________? 

ಅ) 1960 

ಆ) 1959 

ಇ) 1962 



 

 

ಈ) 1956 

1959 

ಕರ್ನವಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥ  ರಾಜ್ಯ  ಮಟ್ ದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಯಾಗಿದುಾ , 1951 ರಲೆ್ಲ  

ಕಂದರ  ಸಕಾವರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ರಾಜ್ಯ  ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ 1959 ರಲೆ್ಲ  

ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

5. ಕರ್ನವಟಕದಲೆ್ಲ  ಕಾಯವನಿವ್ವಹಿಸುತತ ರುವ್ ಜಿಲೆಾ  ಕಂದರ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯ ಂಕ್ ಮತುತ  

ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ವ್ಯ ವ್ಸಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ ಎಷ್್ಟ ವ? 

ಅ) 21 ಮತುತ  3500 

ಆ) 20 ಮತುತ  4860 

ಇ) 21 ಮತುತ  5051 

ಈ) 30 ಮತುತ  5001 

21 ಮತುತ  5051 

 

6. ಯಾವುದೇ ಮಗು ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಎಷ್್ಟ  ದಿವ್ಸ ಶಾಲ್ಲಗೆ ಹೋಗದಿದಾ ರೆ ಶಾಲ್ಲಯಿಂದ 

ಹರಗುಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಸಲಾಗುವುದು? 

ಅ) 60 ದಿವ್ಸ 

ಆ) 07 ದಿವ್ಸ 

ಇ) 54 ದಿವ್ಸ 

ಈ) 63 ದಿವ್ಸ 

07 ದಿವ್ಸ 

 

7. ಜ್ನನಿ ಸುರಕಾಾ  ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ಶಿಶು ಮತುತ  ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣವ್ನ್ನನ  ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು 

II) ಸಾಂಸೆಿ ಕ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಪ್ರ ೋರೆಪಿಸುವುದು 

III) ಗಭಿೋವಣ ಸಿತ ರೋಯರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜ್ನೆ ಕಲ್ಲು ಸುವುದು 

ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವ್ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವ? 

ಅ) I & II  

ಆ) II & III 

ಇ) I & III 

ಈ) I, II & III 

I & II 



 

 

ಜ್ನನಿ ಸುರಕಾಾ  ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ  ಶಿಶು ಮತುತ  ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣವ್ನ್ನನ  

ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಮತುತ  ಸಾಂಸೆಿ ಕ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಪ್ರ ೋರೆಪಿಸಲು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಮನೆಯಲೆ್ಲ  ಹೆರಿಗೆಯಾದರೆ ರೂ 500, ಗಾರ ಮಿೋಣ ಭಾಗದಲೆ್ಲ  ಹೆರಿಗೆಯಾದರೆ 

ರೂ 700 ಮತುತ  ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶದಲೆ್ಲ  ಹೆರಿಗೆಯಾದರೆ ರೂ 500 ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

 

8. ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾವರದ “ನಗು-ಮಗು” ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

ಸರಿಯಾಗಿವ? 

I) ನಗು-ಮಗು ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನನ  05-02-2014 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ 

II) ಈ ಕಾಯವಕರ ಮದಡಿ ವಾಹನಗಳನ್ನನ  ಬ್ಣಂತ ಮತುತ  ನವ್ಜಾತ್ ಶಿಶುವ್ನ್ನನ  

ಆಸು ತೆರ ಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತ್ಲುಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು 

III) ಸಕಾವರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸು ತೆರ ಯಲೆ್ಲ  ಈ ಸೇವಯನ್ನನ  ಸಕಾವರ ಕಲ್ಲು ಸಿದೆ 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತ ರವ್ನ್ನನ  ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಿರುವ್ ಕೋರ್ಡ ಮೂಲಕ ಗುರುತಸಿ: 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) I & III 

ಈ) I, II & III 

I & II 

ಈ ಕಾಯವಕರ ಮ ಕವ್ಲ ಸಕಾವರಿ ಆಸು ತೆರ ಯಲೆ್ಲ  ಮಾತ್ರ  ಜಾರಿಯಲೆ್ಲದೆ. 

 

9. ಪ್ರ ಸೂತ ಆರೋಗಯ  ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಬಡತ್ನ ರೇಖೆಗಿಂತ್ ಕೆಳಗಿರುವ್ ಗಭಿೋವಣ ಸಿತ ರೋಯರಿಗೆ 

ಪೋರ್ಕಾಂಶ ನೆರವು ಪ್ಡೆಯಲು ರೂ _______ ಅನ್ನನ  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ? 

ಅ) ರೂ 500 

ಆ) ರೂ 1000 

ಇ) ರೂ 1500 

ಈ) ರೂ 2000 

ರೂ 2000 

 

10. ಕಾನು ರೆನ್್ಸ  ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಭಿೋವಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುತ  ಮಗುವಿನ ಆರೋಗಯ ವ್ನ್ನನ  

ಅನ್ನಸರಣೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ದಲೆ್ಲ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ್ ಕಾಯವಕರ ಮವ್ನ್ನನ  ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ರಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಶಿಶು ವಾಣ 

ಆ) ವಾತ್್ ಲಯ  ವಾಣ 



 

 

ಇ) ತಾಯಿ ಧ್ವ ನಿ 

ಈ) ಮಾತೃ ಧ್ವ ನಿ 

ವಾತ್್ ಲಯ  ವಾಣ 

 

 


