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1. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ ಮಾದರಿ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರ 

ಯಾವ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸೆ್ಥ ಯೊಂದ್ದಗೆ ಒಪಪ ೊಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಗೂಗಲ್  

ಆ) ಮೈಕೋಸಾಫ್್ಟ   

ಇ) ಇನ್ಪ ೋಸಿಸ್  

ಈ) ವಿಪ್ರರ  

ಮೈಕೋಸಾಫ್್ಟ  

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತ್ರು, ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಮುೊಂಚಿತ್ವಾಗಿ 

ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಯ ಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  ಅರ್ಾಮಾಡಿಕಳ್ಳ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಐಟಿ 

ಉಪಕರಣಗಳ್ನ್ನು  ಬಳ್ಸಿಕೊಂಡು ವಿಶಿಷ್್ ವಾದ "ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂ ಚರ್ನ ಮಾದರಿ" ಅನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಪಡಿಸಲು ತಂತ್ರ ೊಂಶ ದೈತ್ಯ  ಮೈಕರ ೋಸಾಫ್್ಟ  ಇೊಂಡಿಯಾದ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 

ಒಪಪ ೊಂದಕೆೆ  ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ಉಪಕರ ಮವು ದೇಶದಲೆೆ  ಮೊದಲನೆಯದು.  

 

2. ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ್ನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ಸಿಲವ ರ್ ಅಯೋಡಿಡ್  

II) ಪ್ರೋಟಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡಿಡ್ 

III) ಡ್ರ ೈ ಐಸ್   

ಮೇಲಿನ ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ್ನ್ನು  ಕೃತ್ಕ ಮೊೋಡ ಬಿತ್ು ನೆಯಲೆಿ  ಬಳ್ಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) I ಮಾತ್ರ   

ಆ) II ಮಾತ್ರ  

ಇ) I & II ಮಾತ್ರ  

ಈ)  ಮೇಲಿನ ಎಲೆವು  

ಮೇಲಿನ ಎಲೆವು 

ಮೊೋಡದ ಬಿತ್ು ನೆಗೆ ಬಳ್ಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ್ಲೆಿ  ಸಿಲವ ರ್ ಅಯೋಡಿಡ್, ಪ್ರಟಾಯ ಸಿಯಮ್ 

ಅಯೋಡಿಡ್ ಮತ್ತು  ಒಣ ಐಸ್ (ಘನ ರ್ಕಬಾನ್ ಡೈಆಕೊ ೈಡ್) ಸೇರಿವೆ. ಲಿಕ್ವವ ಡ್ ಪ್ರರ ೋಪೇನ್, 

ಅನಿಲದೊಳ್ಗೆ ವಿಸು ರಿಸಲಪ ಡುತ್ು ದೆ, ಇದನ್ನು  ಕೂಡ ಬಳ್ಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  
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3. ಈ ಕೆಳ್ಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳ್ನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ಕರ್ನಾಟಕ “ಗ್ರರ ಮೋಣಭಿವೃದಿ್ದ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯ”ವನ್ನು  

ಗದಗದಲೆಿ  ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ 

II) ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಸೆಾ ಪನೆ ಬಗೆೆ  ವರದ್ದ ನಿೋಡಲು ಶಿರ ೋ ವಿಜ್ಯ ಭಾಸೆ ರ್ ರವರ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲೆಿ  ಸಮತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ? 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ ಒೊಂದು ಮಾತ್ರ   

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ   

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ತ್ಪ್ಪಪ  

ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ  

ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಸೆಾ ಪನೆ ಬಗೆೆ  ವರದ್ದ ನಿೋಡಲು ಶಿರ ೋ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗರ್ನಥ್, ಐಎಎಸ್, ನಿವೃತ್ು  

ಮುಖ್ಯ  ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲೆಿ  ಸಮತಿಯನ್ನು  ರಾಜ್ಯ  

ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿತ್ತು . 

 

4. ಕೊಂದರ  ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಸೂ ಲ ಬಿಡುಗಡ್ಗೊಳಿಸಿದ ಸವ ಚಚ ತ್ ಶ್ರ ೋಣಿಯಲೆಿ  ದಕಿ್ವ ಣ 

ಭಾರತ್ದಲೆಿ  ಮೊದಲ ಸೆಾ ನ ಪಡ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದಾಯ ಸಂಸೆ್ಥ  ಯಾವುದು? 

ಅ) ಕೆಎಲ್ಇ, ಬೆಳ್ಗ್ರವಿ 

ಆ) ಸಿದಿ ಗಂಗ್ರ ಮಠ, ತ್ತಮಕೂರು 

ಇ) ಬಿಜಿಎಸ್, ಆದ್ದಚೊಂಚನಗಿರಿ 

ಈ) ಜೆಎಸ್ಎಸ್, ಮೈಸೂರು 

ಕೆಎಲ್ಇ, ಬೆಳ್ಗ್ರವಿ 

ಸುೊಂದರ ಮತ್ತು  ಸುಸಜಿಿ ತ್ ರ್ಕಯ ೊಂಪಸ್ ಹೊಂದ್ದರುವ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ್ 

ಸವ ಚಛ ತ್ ಶ್ರ ೋಣಿ ಪಟ್ಿ  ಬಿಡುಗಡ್ಯಾಗಿದಿು , ರಾಜ್ಯ ದ ಕೆಎಲ್ ಇ ವಿದಾಯ ಸಂಸೆ್ಥ  ದಕಿ್ವ ಣ 

ಭಾರತ್ದಲೆಿ  ಪರ ರ್ಮ ಸೆಾ ನ ಪಡ್ದ್ದದೆ. ರಾಷ್್ ರಮಟ್ ದಲೆಿ  ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  4ನೇ ಸೆಾ ನವನ್ನು  

ಪಡ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು ಶೌಚಗೃಹದ ಸರಾಸರಿ, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಸವ ಚಛ ತೆ, ಹರಿಯುವ 

ನಿೋರಿನ ಲಭ್ಯ ತೆ, ಶೌಚಗೃಹ ಮತ್ತು  ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲೆಿ  ಆಧುನಿಕ ವಸುು ಗಳು, ರ್ಕಯ ೊಂಪಸ್

ನಲೆಿನ ಹಸಿರಿನ ಪರ ಮಾಣ, ವಸತಿಗೃಹ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ ಡಗಳ್ಲೆಿ  ತ್ಯ ಜ್ಯ  ವಿಲೇವಾರಿ 

ಮತ್ತು  ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತಿು ರುವ ತಂತ್ರ , ನಿೋರು ಪೂರೈಕೆ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಜ್ತೆಗೆ ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ 

ಪರ ದೇಶದಲೆಿ  ಸವ ಚಛ ತ್ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು  ಆಧ್ರಿಸಿ ಶ್ರ ೋಣಿ 

ನಿೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
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5. ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ್ನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ 

I) ಮೈಸೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಪಾಯ ಲೇಸ್ ಹಟೇಲ್ ಅನ್ನು  ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರಕೆೆ  

ಹಸಾು ೊಂತ್ರಿಸಲು ಕೊಂದರ  ಸರ್ಕಾರ ನಿಧ್ಾರಿದೆ  

II) ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಪಾಯ ಲೇಸ್ ಹೋಟ್ಟಲನ್ನು  1931ರಲೆಿ  ರ್ನಲವ ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ ಒಡ್ಯರ್ 

ನಿಮಾಸಿದರು 

III) ಭಾರತ್ ಪರ ವಾಸೋದಯ ಮ ಅಭಿವೃದಿ್ದ  ನಿಗಮ ನಿವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ರಾಜ್ಯ ದ ಏಕೈಕ 

ಹೋಟ್ಟಲ್ ಇದಾಗಿದೆ  

ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) I & III 

ಈ) I, II & III 

I, II & III 

ಮೈಸೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಪಾಯ ಲೇಸ್ ಹಟೇಲ್ ನ್ನು  ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರಕೆೆ  

ಹಸಾು ೊಂತ್ರಿಸಲು ನಿಧ್ಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದು ಕೊಂದರ  ಹಣರ್ಕಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟೆಿ  

ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. 1931ರಲೆಿ  ರ್ನಲವ ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ ಒಡ್ಯರ್ ನಿಮಾಸಿದ ಈ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ 

ಪಾಯ ಲೇಸ್ ಹೋಟ್ಟಲ್ ನ್ನು  ಕೊಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿವಾಹಣೆ 

ಮಾಡುತಿು ದಿ ವು. ಈಗ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರಕೆೆ  ಹೋಟೇಲನ್ನು  

ಹಸಾು ೊಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ITDC ರಾಜ್ಯ ದಲೆಿ  ನಿವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ಏಕೈಕ ಹೋಟ್ಟಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. 

 

6. ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ್ಲೆಿ  ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ್ನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ 

I) ಕರ್ನಾಟಕದ ತ್ನಿವ  ಜ್ಗದ್ದೋಶ್ ರವರು ಗ್ರಲ್್  ಕ್ವರ ೋಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಿಾ ರೆ 

II) ಇತಿು ೋಚೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಗೊರ ೋಮ್ ಆಫ್ಟ ದ್ದ ಇಯರ್ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ 

 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ು ರವನ್ನು  ಈ ಕೆಳ್ಗೆ ನಿೋಡಿದ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿ: 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ ಒೊಂದು ಮಾತ್ರ   

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ  

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ತ್ಪ್ಪಪ  

ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ  

ದೇಶದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಸರ್ಾರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಾ ಯ ೊಂಡ್ ಅಪ್ ಪೆಡೆ ರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ತ್ನಿವ  ಜ್ಗದ್ದೋಶ್ 

ಅೊಂತ್ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಬಾಜ್ನರಾಗಿದಿಾ ರೆ.ಅಮೆರಿಕದ ರ್ಕಯ ಲಿಫೋನಿಾಯಾ ಸಾಯ ನ್ 

ಡಿಯಾಗೊ ಸಫ್ಟಾ ಕನೆಕ್್ಟ  ಸಂಘಟನೆ ಕ್ವರ ೋಡಾ ಸಾಧ್ಕರಿಗೆ ನಿೋಡುವ ಗೊರ ೋಮ್ ಆಫ್ಟ ದ್ದ ಇಯರ್ 
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ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ತ್ನಿವ  ಜ್ಗದ್ದೋಶ್ ಆಯೆ್ಕ ಯಾಗಿದಿಾ ರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತ್ನಿವ  ಜ್ಗದ್ದೋಶ್ ಅೊಂತ್ರಾಷ್ಿ ರೋಯ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದಿ  ಮೊದಲ ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಾ ಯ ೊಂಡ್ ಅಪ್ ಪೆಡೆ ರ್ ಎನಿಸಿದಿಾ ರೆ. 

 

7. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಯಾವ ಜಿಲೆೆ ಯಲೆಿ  ದಕಿ್ವ ಣ ಭಾರತ್ದ ಏಕೈಕ ಬಿಸಿನಿೋರಿನ 

ಬುಗೆೆ ಯನ್ನು  ರ್ಕಣಬಹುದು? 

ಅ) ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ 

ಆ) ದಕಿ್ವ ಣ ಕನು ಡ 

ಇ) ಚಿಕೆ ಮಗಳೂರು 

ಈ) ಶಿವಮೊಗೆ  

ದಕಿ್ವ ಣ ಕನು ಡ 

ದಕಿ್ವ ಣ ಕನು ಡ ಜಿಲೆೆ ಯ ಪ್ಪತ್ತು ರು ತ್ಲೂಕ್ವನ ಬೊಂದ್ರರ ತಿೋರ್ಾ ದಕಿ್ವ ಣ ಭಾರತ್ದ ಬಿಸಿನಿೋರ 

ಬುಗೆೆ  ಎನಿಸಿದೆ. ಇತಿು ೋಚೆಗೆ ಬೆಳ್ು ೊಂಗಡಿ ತ್ಲೂಕ್ವನ ಬಂದಾರು ಬಿಸಿನಿೋರ ಚಿಲುಮೆ ಪತೆು  ಆಗಿದೆ. 

ಈ ಬಿಸಿನಿೋರ ಚಿಲುಮೆ ಸುಮಾರು 100-150 ವಷ್ಾಗಳ್ಷ್್ಟ  ಹಿೊಂದ್ದನದಿಾ ಗಿರಬಹುದೆೊಂದು 

ಅೊಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

8. ಬೆೊಂಗಳೂರನ್ನು  ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ ವಾಹನಗಳ್ ರಾಜ್ಧಾನಿಯಾಗಿ ಪರಿವತಿಾಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ 

ಕೆಳ್ಗಿನ ಯಾವ ನಿೋತಿಯನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ದದೆ? 

ಅ) ವಿದುಯ ತ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು  ಇೊಂಧ್ನ ಸಂಗರ ಹಣಾ ನಿೋತಿ-2017 

ಆ) ವಿದುಯ ತ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು  ಹಸಿರು ಇೊಂಧ್ನ ನಿೋತಿ-2017 

ಇ) ವಿದುಯ ತ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು  ಇೊಂಧ್ನ ಬಳ್ಕೆ ನಿೋತಿ-2017 

ಈ) ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲೆ  

ವಿದುಯ ತ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು  ಇೊಂಧ್ನ ಸಂಗರ ಹಣಾ ನಿೋತಿ-2017 

 ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರ ಬೆೊಂಗಳೂರನ್ನು  ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ ವಾಹನಗಳ್ ರಾಜ್ಧಾನಿಯಾಗಿ 

ಪರಿವತಿಾಸಲು ವಿದುಯ ತ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು  ಇೊಂಧ್ನ ಸಂಗರ ಹಣಾ ನಿೋತಿ-2017ಯನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗೆ 

ತಂದ್ದದೆ. ಇದರಡಿ ಪರಿಸರಸ್ಥು ೋಹಿ ವಾಹನ ಬಳ್ಕೆಗೆ ಪ್ರರ ೋತ್ೂ ಹಿಸುವ ಜ್ತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೆೆ  31,000 

ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ್ ಆಕಷಿಾಸಿ 55,000 ಉದೊಯ ೋಗ ಸೃಷ್ಿ ಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. 
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9. ಇತಿು ೋಚೆಗೆ ನಿಧ್ನರಾದ “ಕುಬಣೂರು ಶಿರ ೋಧ್ರರಾವ್” ರವರು ಯಾವ ಕಿೆೋತ್ರ ದಲೆಿ  

ಪರ ಸಿದಿ ರಾಗಿದಿ ರು? 

ಅ) ಸಾಹಿತ್ಯ  

ಆ) ಯಕ್ಷಗ್ರನ 

ಇ) ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಈ) ಕ್ವರ ೋಡ್ 

ಯಕ್ಷಗ್ರನ 

ಕಟಿೋಲು ಶಿರ ೋ ದುಗ್ರಾಪರಮೇಶವ ರಿ ದಶಾವತ್ರ ಯಕ್ಷಗ್ರನ ಮಂಡಳಿಯ ಆರು ಮೇಳ್ಗಳ್ ಪೈಕ್ವ 

ರ್ನಲೆ ನೇ ಮೇಳ್ದ ಪರ ಧಾನ ಭಾಗವತ್ರಾದ ಕುಬಣೂರು ಶಿರ ೋಧ್ರ ರಾವ್ ನಿಧ್ನರಾದರು. 

ಯಕ್ಷಗ್ರನ ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಮಾಸಪತಿರ ಕೆ ‘ಯಕ್ಷಪರ ಭಾ’ದ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ 22 ವಷ್ಾ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. 

 

10. ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ಲೆಿ  ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು? 

I) ಬೆಳ್ಗ್ರವಿ ಜಿಲೆೆ  ರಾಜ್ಯ ದಲೆಿ  ಅತಿ ಹೆಚಚ  ತ್ಲೂಕುಗಳ್ನ್ನು  ಹೊಂದ್ದದೆ 

II) ವಿಜ್ಯಪ್ಪರ ಜಿಲೆೆ  ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚಚ  ತ್ಲೂಕುಗಳ್ನ್ನು  ಹೊಂದ್ದರುವ ಜಿಲೆೆ  

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ು ರವನ್ನು  ಕೆಳ್ಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿ: 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ ಒೊಂದು ಮಾತ್ರ   

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ  

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ತ್ಪ್ಪಪ  

ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 


