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1. ಕೇಂದ್ರ  ಸರ್ಕಾರದ್ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ 

2017ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಜೂನ ವರೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲಿಿ  ಎಷ್ಟ ನೇ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಒೇಂದ್ನೇ ಸಾಾ ನ್ 

ಆ) ಎರಡನೇ ಸಾಾ ನ್ 

ಇ) ಮೂರನೇ ಸಾಾ ನ್ 

ಈ) ರ್ನಲ್ಕ ನೇ ಸಾಾ ನ್ 

ಒೇಂದ್ನೇ ಸಾಾ ನ್ 

ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲಿಿ  2016ರಲಿಿ  ದೇಶದ್ಲಿ್ ೀ ಮೊದ್ಲ್ ಸಾಾ ನ್ ಪ್ಡೆದಿದ್ದ  

ಕರ್ನಾಟಕ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿ್ಲ  ಜೂನ ವರೆಗೆ 1.41 ಕೀಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ 

ಹೂಡಿಕೆಯೇಂದಿಗೆ ತನ್ನ  ಪ್ರ ಥಮ ಸಾಾ ನ್ವನ್ನನ  ಉಳಿಸಿಕೇಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ  ಸರ್ಕಾರದ್ 

ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರ ರ್ಕರ 2013ರಲಿಿ  

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲಿಿ  11ನೇ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದ್ದ  ಕರ್ನಾಟಕ, 2014 ಮತ್ತು  2015ರಲಿಿ  

ಕರ ಮವಾಗಿ 5 ಮತ್ತು  4ನೇ ಸಾಾ ನ್ ಪ್ಡೆದುಕೇಂಡಿತ್ತು . 2016ರಲಿಿ  1.54 ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟಿ 

ರೂ.ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯೇಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಥಮ ಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  ಏರಿದ್ದ  ಕರ್ನಾಟಕ, 2017ರ ಜೂನ 

ಅೇಂತಯ ದ್ವರೆಗೆ 1.41 ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯೇಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಾ ನ್ 

ಉಳಿಸಿಕೇಂಡಿದೆ. 

 

2. 1973 ರಲಿಿ  ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ವನ್ನನ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೇಂದು ಮರುರ್ನಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ 

ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಆಗಿದ್ದ ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ವಿರೇಂದ್ರ  ಪಾಟಿೀಲ್  

ಆ) ದೇವರಾಜು ಅರಸ್  

ಇ) ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜ್ಪ್ಪ  

ಈ) ಡಿ ನಜ್ಲಿೇಂಗಪ್ಪ  

ದೇವರಾಜು ಅರಸ್ 

 

3. 2017ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಅಜುಾನ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಕ್ವರ ೀಡಾಪ್ಟುಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸಿ? 

ಅ) ಎಸ್.ವಿ. ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ರ್ಕಶ್ ನಂಜ್ಪ್ಪ  

ಆ) ಗಿರಿೀಶ್ ರ್ನಗರಾಜೆಗೌಡ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ರ್ಕಶ್ ನಂಜ್ಪ್ಪ  

ಇ) ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು  ಎಸ್ ವಿ ಸುನೀಲ್  

ಈ) ವಂದ್ರ್ನ ರಾವ್ ಮತ್ತು  ಎಸ್ ವಿ ಸುನೀಲ್  

 ಎಸ್.ವಿ. ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ರ್ಕಶ್ ನಂಜ್ಪ್ಪ  
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ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಿೇಂದ್ ಹಾಕ್ವ ಆಟಗಾರ ಎಸ್.ವಿ.ಸುನಲ್ ಮತ್ತು  ಶೂಟರ್ ಪ್ರ ರ್ಕಶ್ ನಂಜ್ಪ್ಪ  

ಅವರಿಗೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಅಜುಾನ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಲ್ಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರ ಶಸಿು ಯು ರೂ 5 ಲ್ಕ್ಷ ನ್ಗದು 

ಒಳಗೇಂಡಿದೆ. 

 

4. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಸುದಿದ ಯಲಿಿದ್ದ  ಹಾಕ್-ಐ ಯುದ್ದ  ವಿಮಾನ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 

ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಗಮನಸಿ: 

I) ಹಾಕ್-ಐ ಪೈಲ್ಟ್ ತರಭೇತಿ ಯುದ್ದ  ವಿಮಾನ್ವನ್ನನ  ಭಾರತ್ ಎಲ್ರ್ಕಟ ಾನಕ್ಾ  ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

ನಮಿಾಸಿದೆ 

II) ಕೇಂದ್ರ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ  ರವರು ಬೇಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಿ  ಹಾಕ್-ಐ ಲೀರ್ಕಪ್ಾಣೆ 

ಮಾಡಿದ್ರು 

III) ಇದು ಬ್ರರ ಟನ ನ್ ಹಾಕ್-132 ಯುದ್ಧ  ವಿಮಾನ್ಗಳ ಅವತರಣಿಕೆಯಾಗಿದುದ  

ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಸಿ ದೇಶಿ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ದಿೇಂದ್ ನಮಿಾಸಲಾಗಿದೆ 

ಮೇಲಿನ್ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವ? 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) I & III 

ಈ) I, II & III 

II & III 

ಹಾಕ್-ಐ ಪೈಲ್ಟ್ ತರಭೇತಿ ಯುದ್ದ  ವಿಮಾನ್ವನ್ನನ  ಕೇಂದ್ರ  ಸರರ್ಕರಿ ಸಿಾ ಮಯ ದ್ 

ಹಿೇಂದೂಸಾು ನ ಎರೀರ್ನಟಿಕ್ ಲಿ.ನ್ (ಎಚ್ಎಲ್) ನಮಿಾಸಿದೆ. ಹಾಕ್-ಐ ಪೈಲ್ಟ್ ತರಬೇತಿ 

ಯುದ್ಧ  ವಿಮಾನ್ವನ್ನನ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ  ಬೇಂಗಳೂರಿನ್ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ್ 

ನಲಾದ ಣದ್ಲಿಿ  ದೇಶಕೆಕ  ಸಮರ್ಪಾಸಿದ್ರು. ಇದು ಹಾಕ್-132 ಯುದ್ಧ  ವಿಮಾನ್ಗಳ ದೇಶಿೀಯ 

ಅವತರಣಿಕೆ. ಬ್ರರ ಟನ ನ್ಲಿಿ  ನಮಾಾಣಗಳುು ವ ಹಾಕ್-132 ಯುದ್ಧ  ವಿಮಾನ್ಗಳನ್ನನ  

ಭಾರತ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಹಸಾು ೇಂತರ ಒಪ್ಪ ೇಂದ್ ಮೂಲ್ಕ ಖ್ರಿೀದಿಗೆ ಮುೇಂದಾಗಿತ್ತು . ಮೊದ್ಲ್ 

ಹಂತರ ವಿಮಾನ್ಗಳನ್ನನ  ಬ್ರರ ಟನ ನ್ ಬ್ರಎಇ ಸಿಸಟ ಮ್ಸಾ  ನೇಂದ್ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತ ಖ್ರಿೀದಿ 

ಮಾಡಿತ್ತು . 
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5.  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ದೇಶದ್ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥಾ  ಇನ್ಫ ೀಸಿಸ್ ನ್ ನೂತನ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೇಂಡಿದಾದ ರೆ? 

ಅ) ಎನ ಆರ್ ರ್ನರಾಯಣ ಮೂತಿಾ 

ಆ) ಸುಧಾ ಮೂತಿಾ 

ಇ) ನಂದ್ನ ನಲೇಕಣಿ 

ಈ) ಕ್ವರ ಸ್ ಗೀಪಾಲ್ನ  

ನಂದ್ನ ನಲೇಕಣಿ 

ದೇಶದ್ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥಾ  ಇನ್ಫ ೀಸಿಸ್ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು  ಸಹ ಸಂಸಾಾ ಪ್ಕರಾಗಿದ್ದ  

ನಂದ್ನ ನಲೇಕಣಿ ಅವರು ಹೊಸ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಇನ್ಫ ೀಸಿಸ್ ಗೆ ಹಿೇಂದಿರುಗಿದಾದ ರೆ. ಸಿಇಒ 

ಹುದೆದ ಗೆ ರಾಜಿೀರ್ನಮೆ ನೀಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿದ್ದ  ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷ ಹುದೆದ ಯನ್ನನ  

ತ್ಸತ್ಸಕ ಲಿಕವಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೇಂಡಿದ್ದ  ವಿಶಾಲ್ ಸಿರ್ಕಕ  ಅವರು ತಕ್ಷಣದಿೇಂದ್ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 

ನದೇಾಶಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ರಾಜಿೀರ್ನಮೆ ನೀಡಿದಾದ ರೆ.  

 

6. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಾ  ಮಂಗಳೂರು ಪ್ೀಟ್ಾ ಟರ ಸ್ಟ  (ನ್ವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್ರು ಟರ ಸ್ಟ -

ಎನಎೇಂರ್ಪಟಿ) ನ್ಲಿಿ  4 ಮೆಗಾವಾಯ ಟ್ ಸಾಮಥಯ ಾದ್ ಸೀಲಾರ್ ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ಸಪ ದ್ರ್ನ 

ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಟಾಟಾ ಪ್ವಸ್ಾ  

ಆ) ಬಾಷ್  

ಇ) ರಿಲಾಯನಾ  

ಈ) ಆದಾನ  

ಬಾಷ್ 

ಬಾಷ್ ಸಂಸ್ಥಾ  ನೂಯ  ಮಂಗಳೂರು ಪ್ೀಟ್ಾ ಟರ ಸ್ಟ  (ನ್ವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್ರು ಟರ ಸ್ಟ -

ಎನಎೇಂರ್ಪಟಿ) ಯಲಿಿ  4 ಮೆಗಾವಾಯ ಟ್ ಸಾಮಥಯ ಾದ್ ಸೀಲಾರ್ ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ಸಪ ದ್ರ್ನ 

ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ್ಲಿಿರುವ ಬಾಷ್ಎನ್ಜಿಾ ಅೇಂಡ್ ಬ್ರಲಿಡ ೇಂಗ್ 

ಸಲ್ಲಶನಾ  (ಬ್ರಇಬ್ರಎಸ್) ತಂಡ ಈ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನನ  ರ್ಕಯಾಗತಗಳಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 18 

ಎಕರೆ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ಈ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸಲಾಗಿದುದ , ಈ ಘಟಕದಿೇಂದ್ 

ಪ್ರ ತಿದಿನ್ 20,000 ಯೂನಟ್ಗಳಷ್ಟಟ  ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ಸಪ ದ್ನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅೇಂದ್ರೆ, ನ್ಗರ 

ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಸುಮಾರು 5,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ವಿದುಯ ತ್ಗೆ ಸಮರ್ನದ್ ವಿದುಯ ತು ನ್ನನ  

ಉತ್ಸಪ ದಿಸುತು ದೆ. 
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7. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಕ್ವೀಯ ಪ್ಕ್ಷ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿ  “ಮಿಷ್ನ 5000” ರ್ಕಯಾಕರ ಮಕೆಕ  

ಚಾಲ್ನೆ ನೀಡಿದೆ? 

ಅ) ಜೆಡಿಎಸ್ 

ಆ) ಬ್ರಜೆರ್ಪ 

ಇ) ಎಎರ್ಪ 

ಈ) ರ್ಕೇಂಗೆರ ಸ್  

ಎಎರ್ಪ 

ಆಮ್ಸ ಆದಿಿ  ಪ್ಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿ  “ಮಿಷ್ನ 5000” ರ್ಕಯಾಕರ ಮಕೆಕ  ಬೇಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಿ  ಚಾಲ್ನೆ 

ನೀಡಿದೆ. ಸಾ ಳಿೀಯರನೆನ ೀ ಗುರುತಿಸಿ, ಸಾ ಳಿೀಯ ರ್ನಯಕರರ್ನನ ಗಿ ಬಳೆಸುವುದು ಈ 

ರ್ಕಯಾಕರ ಮದ್ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಉದೆದ ೀಶ. ದೆಹಲಿ ಉಪ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಮನೀಷ್ ಸಿಸೀಡಿಯಾ ಈ 

ರ್ಕಯಾಕರ ಮಕೆಕ  ಚಾಲ್ನೆ ನೀಡಿದ್ರು.  

 

8. ಪಾಯ ರಿಸ್ ಆಫ್ ಪಿಾ ಸಟ ರ್ ಗಣೇಶ ಮೂತಿಾಯ ನಷೇಧ್ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಸುದಿದ ಯಲಿಿದೆ. ಪಾಯ ರಿಸ್ ಆಫ್ 

ಪಿಾ ಸಟ ರ್ ನ್ ರಾಸಾಯನಕ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಸೂತರ ವೇನ್ನ? 

ಅ) ರ್ಕಯ ಲಿಾ ಯಂ ಸಲ್ಫ ೀಟ್ ಹೆಮಿಹೈಡೆರ ೀಟ್, CaSO4 1/2H20   

ಆ) ಮೆಗಿನ ೀಷ್ಟಯಂ ಸಲ್ಪ ೀಟ್ ಹೈಡಾರ ಕೆಾ ಡ್, MgSO4 H20  

ಇ) ರ್ಕಯ ಲಿಾ ಯಂ ಹೈಡಾರ ಕೆಾ ಡ್ ಹೆಮಿಹೈಡೆರ ೀಟ್ CaHO H20  

ಈ) ಮೇಲಿನ್ ಯಾವುದು ಅಲಿಾ  

ರ್ಕಯ ಲಿಾ ಯಂ ಸಲ್ಫ ೀಟ್ ಹೆಮಿಹೈಡೆರ ೀಟ್, CaSO4 1/2H20   

 

9. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಾಗಲ್ಕೀಟೆ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ ಮತ್ತು  ನೆದ್ಲಾಯ ಾೇಂಡ್ ಮೂಲ್ದ್ 

ನ್ರಿೀಷ್ (Nourish) ಸಂಸ್ಥಾ  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವುದ್ರ ಸಂಸಕ ರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪ ೇಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ವವ? 

ಅ) ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು 

ಆ) ಬಾಯ ಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ರ್ಕಯಿ 

ಇ) ಮಾವು 

ಈ) ಗೀಡಂಬ್ರ 

ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು 

ಬಾಗಲ್ಕೀಟೆ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ ಮತ್ತು  ನೆದ್ಲಾಯ ಾೇಂಡ್ ಮೂಲ್ದ್ ನ್ರಿೀಷ್ 

(Nourish) ಸಂಸ್ಥಾ  ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸಂಸಕ ರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪ ೇಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ವವ. ಒಪ್ಪ ೇಂದ್ದ್ಡಿ ರೂ 11 

ಕೀಟಿ ವಚಚ ದ್ಲಿಿ  ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸಂಸಕ ರಣೆ ಘಟಕವನ್ನನ  ನಮಿಾಸಲಾಗುವುದು. 
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10. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಗಮನಸಿ: 

I) ಉಳ್ಳು ಲ್ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಮಲ್ಯ  ರವರನ್ನನ  ಮಂಗಳೂರಿನ್ ವಾಸುು ಶಿಲಿಪ  ಎೇಂದೇ 

ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ 

II) ಮಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಲ್ಯ  ರವರ ಸಿ ರಣಾಥಾ ರೂ 2 ಲ್ಕ್ಷ ಮೊತು ದ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನನ  

ಸಾಾ ರ್ಪಸಲು ನಧ್ಾರಿಸಿದೆ 

ಮೇಲಿನ್ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವ 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ ಒೇಂದು ಮಾತರ   

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತರ   

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಪ  

ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಮಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಳ್ಳು ಲ್ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಮಲ್ಯ  ರವರ ಸಿ ರಣಾಥಾ ರೂ 2 ಲ್ಕ್ಷ 

ಮೊತು ದ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನನ  ಸಾಾ ರ್ಪಸಲು ನಧ್ಾರಿಸಿದೆ, ಮಲ್ಯ  ಅವರನ್ನನ  ಮಂಗಳೂರಿನ್ ನಮಾಾತ 

ಎೇಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. ನ್ವೇಂಬರ್ 21 ರಂದು ಮಲ್ಯ  ಅವರ ಜ್ನಿ್ ದಿನ್ದಂದು 

ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನನ  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಯು.ಎಸ್. ಮಲ್ಯ  ಅವರು ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು, 

ಬಜಪೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾ ಣ ಮತ್ತು  ನೆತ್ರಾ ವತಿ ನ್ದಿ ಸೇತ್ತವೆ, ಸುರತ್ಕ ಲ್ನ ಲಿ್ಲ  ಎೇಂಜ್ನಯರಿೇಂಗ್ 

ರ್ಕಲೇಜು ಸಾಾ ರ್ಪಸುವಲಿಿ  ಪ್ರ ಮುಖ್ ಪಾತರ  ವಹಿಸಿದ್ದ ರು. ಅವರು ಸಂಸತಿು ನ ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾ ರು 

ಮತ್ತು  ಸ್ವಾ ತಂತ್ಾ ಯ  ಹೋರಾಟದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರು. 

  

 

 

 

 


