
 

 
www.karunaduexams.com 
ರಾಜ್ಯ  ಸಾಮಾನ್ಯ  ಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಚಲಿತ ವಿದ್ಯ ಮಾನ್ ಕಿ್ವ ಜ್ -

32  



 

1 | P a g e  
 

 

1. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ವೈಚಕೂರಹಳಿಿ  2017ನೇ ಸಾಲಿನ್ 'ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ ಹೊಗೆರಹಿತ ಗ್ರರ ಮ' 

ಎನಿಸಿದೆ  

II) ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ಈ ಗ್ರರ ಮ ಲಿಮಾಾ  ದಾಖಲ್ಲಗೆ ಸೇಪ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ 

III) ಇೊಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ಈ ಗ್ರರ ಮವನ್ನು  ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಗ್ರರ ಮವನ್ನು ಗಿಸಿದೆ 

ಮೇಲಿನ್ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) I & III 

ಈ) I, II & III 

II & III 

ಚಿಕ್ಾ ಬಳಿ್ಳ ಪುರ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ವೈಚಕೂರಹಳಿಿ  2017ನೇ ಸಾಲಿನ್ 'ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ ಹೊಗೆರಹಿತ 

ಗ್ರರ ಮ' ಎೊಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕೆಗೆ ಪಾತರ ವಾಗಿದ್ದು , ಲಿಮಾಾ  ದಾಖಲ್ಲಗೆ ಸೇಪ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊಂದ್ರ  

ಸರ್ಕಪರದ್ ಮಹತಿ್ವ ರ್ಕೊಂಕೆೆಯ ಪ್ರ ಧಾನ್ಮಂತ್ರ  ಉಜಿ್ ಲ ಯೋಜ್ನೆ 

(ಪಿಎೊಂಯುವೈ)ಅಡಿಯಲೆಿ  ಶೇ. 100ರಷ್ಟು  ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು  ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ 

ಮೂಲಕ್ ಲಿಮಾಾ  ದಾಖಲ್ಲ ನಿರ್ಮಪಸಿದೆ ಎೊಂದ್ದ ಇೊಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ತ್ಳಿಸಿದೆ. 

ವೈಚಕೂರಹಳಿಿ  ಗ್ರರ ಮದ್ ಎಲೆ  ಮನೆಗಳಲೆ್ಲ  ಎಲ್ ಪಿಜಿ(ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ) ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ್ 

ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಗ್ರರ ಮವಾಗಿ ಗುರುತ್ಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 

 

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ರಾಜ್ಯ  ಮಾಹಿತ್ ಆಯೋಗದ್ ನೂತನ್ ಮುಖಯ  ಆಯುಕ್ು ರಾಗಿ 

ನೇಮಕ್ಗೊಂಡಿದಾು ರೆ? 

ಅ) ಕೃಷ್ಣ ಮೂತ್ಪ 

ಆ) ಚಂದೆರ ೋಗೌಡ 

ಇ) ಸುಚೇತನ್ ಸಿ ರೂಪ್ 

ಈ) ಕುಮಾರಸಿಾ ರ್ಮ 

ಸುಚೇತನ್ ಸಿ ರೂಪ್ 

ಕ್ನ್ನಪಟಕ್ ರಾಜ್ಯ  ಮಾಹಿತ್ ಆಯೋಗದ್ ನೂತನ್ ಮುಖಯ  ಆಯುಕ್ು ರಾಗಿ ಡಾ.ಸುಚೇತನ್ 

ಸಿ ರೂಪ್ ಅವರು ಪ್ರ ಮಾಣ ವಚನ್ ಸಿಿ ೋಕ್ರಿಸಿದ್ರು. ರಾಜ್ಭವನ್ದ್ಲೆಿ  ನ್ಡೆದ್ ಸಮಾರಂಭದ್ಲೆಿ  

ರಾಜ್ಯ ಪಾಲ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರು ಪ್ರ ಮಾಣ ವಚನ್ ಬೋಧಿಸಿದ್ರು. 
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3. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ಪ್ರರ . ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ು ರಾಮಯಯ  ನೇತೃತಿ ದ್ ಸರ್ಕಪರಿ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಸಬಲಿೋಕ್ರಣ ಸರ್ಮತ್ 

ಸರ್ಕಪರಕೆಾ  ವರದಿಯನ್ನು  ಸಲೆಿ ಸಿದೆ 

II) ಸಚಿವರು, ಸಂಸದ್ರು, ಶಾಸಕ್ರು ಸೇರಿ ಎಲೆ  ಹಂತದ್ ಜ್ನ್ಪ್ರ ತ್ನಿಧಿಗಳು, ಸರ್ಕಪರಿ ನೌಕ್ರರು 

ತಮ್ಮ ಮಕ್ಾ ಳನ್ನು  ಕ್ಡಾಾ ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಪರಿ ಶಾಲ್ಲಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಮತ್ ಶಿಫಾರಸುು  

ಮಾಡಿದೆ 

III) ಸರ್ಮತ್ಯ ಶಿಫಾರಸುು  ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ ಮೊದ್ಲ ರಾಜ್ಯ  

ಕ್ನ್ನಪಟಕ್ ಎನಿಸಲಿದೆ. 

ಮೇಲಿನ್ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) I & III 

ಈ) ಮೇಲಿನ್ ಎಲೆವು 

I & II 

ಪ್ರರ . ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ು ರಾಮಯಯ  ನೇತೃತಿ ದ್ ಸರ್ಕಪರಿ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಸಬಲಿೋಕ್ರಣ ಸರ್ಮತ್ ಸರ್ಕಪರಕೆಾ  

ವರದಿಯನ್ನು  ಸಲೆಿ ಸಿದೆ. ಇನ್ನು  ಮುೊಂದೆ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದ್ರು, ಶಾಸಕ್ರು ಸೇರಿ ಎಲೆ  ಹಂತದ್ 

ಜ್ನ್ಪ್ರ ತ್ನಿಧಿಗಳು, ಸರ್ಕಪರಿ ನೌಕ್ರರು ತಮಮ  ಮಕ್ಾ ಳನ್ನು  ಕ್ಡಾಾ ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಪರಿ ಶಾಲ್ಲಗೆ 

ಸೇರಿಸುವಂತೆ ರ್ಕನೂನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಮತ್ ಶಿಫಾರಸುು  ಮಾಡಿದೆ. ಅಲೆದೆ ಸರ್ಕಪರಿ 

ಶಾಲ್ಲಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ರಗಿ ಒಟ್ಟು ರೆ 21 ಶಿಫಾರಸುಗಳನೂು  ಈ ಸರ್ಮತ್ ನಿೋಡಿದೆ. ಅಲಹಾಬಾದ್ 

ಹೈಕೋಟು ಪ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲೆಿ  ಜ್ನ್ಪ್ರ ತ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಪರಿ 

ನೌಕ್ರರು ಕ್ಡಾಾ ಯವಾಗಿ ತಮಮ  ಮಕ್ಾ ಳನ್ನು  ಸರ್ಕಪರಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಾನಿತ ಶಾಲ್ಲಗೆ 

ಸೇರಿಸುವಂತೆ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಿದಾು ರೆ. 

 

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ರ್ಕವೇರಿ ವನ್ಯ ಜಿೋವಿ ಧಾಮವನ್ನು  ಕೊಂದ್ರ  ಸರ್ಕಪರವು ಪ್ರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ವಲಯ ಎೊಂದ್ದ 

ಘೋಷಿಸಿದೆ 

II) ರಾಜ್ಯ ದ್ ಚಾಮರಾಜ್ನ್ಗರ, ಮಂಡಯ  ಮತ್ತು  ರಾಮನ್ಗರ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆಿ  ರ್ಕವೇರಿ ವನ್ಯ ಜಿೋವಿ 

ಧಾಮ ಹರಡಿದೆ 

III) ರಾಜ್ಯ ದ್ಲೆಿರುವ ಒಟ್ಟು  39 ಸಂರಕೆ್ವತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲೆಿ  ಈ ರಿೋತ್ಯ ಗಡಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ 

ಮೊದ್ಲ ಸಂರಕೆ್ವತ ಪ್ರ ದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ 

ಮೇಲಿನ್ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) I & II 
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ಆ) I & III 

ಇ) II & III 

ಈ) I, II & III 

ರಾಜ್ಯ ದ್ ಚಾಮರಾಜ್ನ್ಗರ, ಮಂಡಯ  ಮತ್ತು  ರಾಮನ್ಗರ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆಿ  ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ 

ರ್ಕವೇರಿ ವನ್ಯ ಜಿೋವಿ ಧಾಮವನ್ನು  ಕೊಂದ್ರ  ಸರ್ಕಪರವು ಪ್ರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ವಲಯ ಎೊಂದ್ದ 

ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ, ಪ್ರಿಸರಕೆಾ  ಧಕೆಾ  ತರುವ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ ಸೆಾ ಪ್ನೆ, ಜ್ಲವಿದ್ದಯ ತ್ 

ಯೋಜ್ನೆ, ಅಪಾಯರ್ಕರಿ ವಸುು ಗಳ ಉತ್ವಾ ದ್ನೆ, ಘನ್ ತ್ವಯ ಜ್ಯ  ವಸುು ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು  

ದ್ಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅನ್ನಮತ್ ನಿೋಡಕೂಡದ್ದ ಎೊಂದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲೆಿ  ಸಾ ಷ್ು ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಜ್ಯ ದ್ಲೆಿರುವ ಒಟ್ಟು  39 ಸಂರಕೆ್ವತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲೆಿ  ಬಂಡಿಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕೆ್ವ ತ ಪ್ರ ದೇಶಕೆಾ  

ಮಾತರ  ಈ ರಿೋತ್ಯ ಗಡಿಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

5. ಕೊಂದ್ರ  ಸಾಹಿತಯ  ಅರ್ಕಡೆರ್ಮಯ 2016ನೇ ಸಾಲಿನ್ ‘ಭಾಷಾ ಸಮಾಮ ನ್’ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಭಾಜ್ನ್ರಾಗಿರುವ ತ್ತಳು ಸಾಹಿತ್ ಮತ್ತು  ಜ್ಞನ್ಪ್ದ್ ವಿದಿಾ ೊಂಸ ಯಾರು? 

ಅ) ಡಾ. ಕೆ ಶಿರ ೋನಿವಾಸರಾವ್  

ಆ) ಡಾ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶಿ ರ 

ಇ) ಡಾ. ಶಿರ ೋನ್ನಥ್ ಕುಲಕ್ಣಿಪ 

ಈ) ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ನ್ನಯಕ್ 

ಡಾ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶಿ ರ 

ತ್ತಳು ಸಾಹಿತ್, ಜ್ಞನ್ಪ್ದ್ ವಿದಿಾ ೊಂಸ ಡಾ.ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶಿ ರ ಅವರು ಕೊಂದ್ರ  ಸಾಹಿತಯ  

ಅರ್ಕಡೆರ್ಮಯ 2016ನೇ ಸಾಲಿನ್ ‘ಭಾಷಾ ಸಮಾಮ ನ್’ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜ್ನ್ರಾಗಿದಾು ರೆ. ಪ್ರ ಶಸಿು ಯು 

₹ 1 ಲಕ್ಷ್ ನ್ಗದ್ದ ಹಾಗೂ ತ್ವಮರ  ಪ್ದ್ಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಡಾ.ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶಿ ರ ಅವರು, 

ತ್ತಳು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು  ಸಾಹಿತಯ ದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗ್ರಗಿ ಅವಿಸಮ ರಣಿೋಯ ಸೇವೆ ಸಲೆಿ ಸಿದ್ವರಲೆಿ  

ಪ್ರ ಮುಖರಾಗಿದಾು ರೆ. ‘ತಂಬಿಲ’ ಮತ್ತು  ’ರಂಗಿತ’ ಕ್ವನ್ ಸಂಕ್ಲನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಏಳು ಪ್ರ ಮುಖ 

ನ್ನಟಕ್ಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿರುವ ಇವರು ಕ್ನ್ು ಡ ಸಾಹಿತಯ  ಅರ್ಕಡೆರ್ಮ, ರಾಜ್ಯ ೋತು ವ, ಕ್ನ್ು ಡ 

ಸಾಹಿತಯ  ಪ್ರಿಷ್ತ್ನ್ ಶತಮಾನೋತು ವ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜ್ನ್ರಾಗಿದಾು ರೆ. 
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6. ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಪರದ್ “ಬೆಳಕು ಯೋಜ್ನೆ”ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು  ರಾಜ್ಯ ದ್ ಎಲೆಾ  ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕೆೆೋತರ ಗಳಲೆಿ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ 

II) ಪ್ರ ತ್ ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕೆೆೋತರ ದ್ಲೆಿ  ಐದ್ದ ಮಾದ್ರಿ ಗ್ರರ ಮಗಳನ್ನು  ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ 

ಅಭಿವೃದಿು ಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದ್ದ 

III) ಕ್ನಿಷ್ಠ  2500 ಸಾವಿರ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಹೊೊಂದಿರುವ ಗ್ರರ ಮಗಳನ್ನು  ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ 

ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ  

ಮೇಲಿನ್ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ ಒೊಂದ್ದ ಮಾತರ  

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತರ  

ಇ) ಹೇಳಿಕೆ ಒೊಂದ್ದ & ಎರಡು ಮಾತರ  

ಈ) ಮೇಲಿನ್ ಎಲೆವು 

 ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತರ  

ರಾಜ್ಯ ದ್ 224 ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕೆೆೋತರ ಗಳ ಪೈಕ್ವ 187 ಗ್ರರ ರ್ಮೋಣ ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕೆೆೋತರ ಗಳಲೆಿನ್ 946 

ಗ್ರರ ಮಗಳನ್ನು  'ಬೆಳಕು ಗ್ರರ ಮ' ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಆಯ್ಕಾ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ನಿಷ್ಠ  2 ಸಾವಿರ 

ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೊೊಂದಿರುವ ಗ್ರರ ಮಗಳನ್ನು  ಈ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಆಯ್ಕಾ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ತ್ೋ 

ಗ್ರರ ಮಕೆಾ  25 ರಿೊಂದ್ 40 ಲಕ್ಷ್ ರೂ. ವಿದ್ದಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿಗಳ ಮೂಲಕ್ವೆ ಹಣ 

ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಇದ್ರ್ಕಾ ಗಿ 378 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

7.  ಹಿೊಂದೂಸಾು ನ್ ಏರೋನ್ನಟಿಕ್ಲ್ ಲಿರ್ಮಟೆಡು  (ಎಚ್ಎಎಲ್) ಹೆಲಿರ್ಕಪ್ು ರ್ ಘಟಕ್ ಸೆಾ ಪ್ನೆ 

ಮಾಡಲು ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಒಪಿಾ ಗೆ ನಿೋಡಿದೆ. ಈ ಘಟಕ್ ಯಾವ ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆಿ  

ಸೆಾ ಪ್ನೆಗಳಿಲಿದೆ? 

ಅ) ಮೈಸೂರು 

ಆ) ತ್ತಮಕೂರು 

ಇ) ಧಾರಾವಾಡ 

ಈ) ಚಿತರ ದ್ದಗಪ 

ತ್ತಮಕೂರು 

ಹಿೊಂದೂಸಾು ನ್ ಏರೋನ್ನಟಿಕ್ಲ್ ಲಿರ್ಮಟೆಡ್ (ಎಚ್ಎಎಲ್) ತ್ತಮಕೂರಿನ್ಲೆಿ  ಹೆಲಿರ್ಕಪ್ು ರ್ 

ಘಟಕ್ ಸೆಾ ಪ್ನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಒಪಿಾ ಗೆ ನಿೋಡಿದೆ. ಈ ಘಟಕ್ 

ಆರಂಭವಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯ ೋಗ ಸೃಷಿು ಯಾಗುವ ನಿರಿೋಕೆೆ  ಇದೆ. ಸುಮಾರು 610 

ಎಕ್ರೆ ಜ್ಞಗದ್ಲೆಿ  ಹೆಲಿರ್ಕಪ್ು ರ್ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಪಣವಾಗಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 6300 ಕೋಟಿ 

ವೆಚಚ ದ್ಲೆಿ  ಈ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಪಣ ವಾಗುತ್ು ದೆ.ವಷ್ಪಕೆಾ  75ಹೆಲಿರ್ಕಪ್ು ರ್ ಉತ್ವಾ ದ್ನೆ ಮಾಡುವ 

ಸಾಮಥಯ ಪದ್ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಪಣವಾಗಲಿದೆ. ಜ್ತೆಗೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಜ್ೋಡಣೆ, ರನ್ ವೇ, ಏರ್ 
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ಟ್ಟರ ಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರ ೋಲ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ , ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಅನ್ನು  ಘಟಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತು ದೆ. 3000 ಕೆಜಿ 

ತೂಕ್ದ್ ಲೈಟಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೆಲಿರ್ಕಪ್ು ಗಪಳನ್ನು  ಇಲೆಿ  ನಿಮಾಪಣ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 5 ರಿೊಂದ್ 6 

ಜ್ನ್ರು ಪ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ ಹೆಲಿರ್ಕಪ್ು ಗಪಳನ್ನು  ಭೂ ಮತ್ತು  ವಾಯು ಸೇನೆ 

ಬಳಸಲಿವೆ. 2018-19ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಲೆಿ  ಉತ್ವಾ ದ್ನೆಯಾಗುವ ಹೆಲಿರ್ಕಪ್ು ರ್ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ 

ಸಾಧಯ ತೆ ಇದೆ. 

 

8. ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ನಿಗಮ “ರ್ಕವೇರಿ ಲಾಯಲ್ು  ರ್ಕಡ್ಪ” ಅನ್ನು  ಹೊರ ತಂದಿದೆ? 

ಅ) ಕ್ನ್ನಪಟಕ್ ರಾಜ್ಯ  ಅರಣಯ  ಕೈಗ್ರರಿಕ್ ನಿಗಮ 

ಆ) ಕ್ನ್ನಪಟಕ್ ರಾಜ್ಯ  ಕ್ರಕುಶಲ ನಿಗಮ 

ಇ) ಕ್ನ್ನಪಟಕ್ ರಾಜ್ಯ  ಖಾದಿ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮೊೋದ್ಯ ೋಗ ನಿಗಮ  

ಈ) ಮೇಲಿನ್ ಯಾವುದ್ದ ಅಲೆ  

ಕ್ನ್ನಪಟಕ್ ರಾಜ್ಯ  ಕ್ರಕುಶಲ ನಿಗಮ 

ಕ್ನ್ನಪಟಕ್ ರಾಜ್ಯ  ಕ್ರಕುಶಲ ನಿಗಮವು ‘ರ್ಕವೇರಿ ಲಾಯಲಿು  ರ್ಕಡ್ಪ’ ಹಾಗೂ ‘ರ್ಕವೇರಿ ಗಿಫ್ಟು  

ರ್ಕಡ್ಪ’ಗಳನ್ನು  ಹೊರತಂದಿದೆ. ಗ್ರರ ಹಕ್ರನ್ನು  ಆಕ್ಷಿಪಸಲು ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ 

ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಈ ರ್ಕಡ್ಪಗಳು ಅನ್ನಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಲಿವೆ. 

 

9. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ: 

I) ವಾಸುದೇವ ರಾವ್ ಸರ್ಮತ್ 

II) ಟಿ. ಎೊಂ. ಹುೊಂಡೇಕ್ರ್ ಸರ್ಮತ್ 

III) ಪಿ ಸಿ ಗದಿು ಗೌಡರ್ ಸರ್ಮತ್ 

IV) ಎೊಂ ಬಿ ಪ್ರ ರ್ಕಶ್ ಸರ್ಮತ್ 

ಮೇಲಿನ್ ಯಾವ ಸರ್ಮತ್ಗಳು ರಾಜ್ಯ ದ್ಲೆಿ  ತ್ವಲೆ್ಲ ಕು ಪುನ್ರ್ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ? 

ಅ) I, II & III 

ಆ) I, III & IV 

ಇ) II, III & IV 

ಈ) I, II, III & IV 

I, II, III & IV 

ತ್ವಲೆ್ಲ ಕು ಪುನ್ರ್ ರಚನೆ ಸಂಬಂಧ 1973ರಲೆಿ  ವಾಸುದೇವ ರಾವ್ ಆಯೋಗ, 1984 ರಲೆಿ  

ಟಿ.ಎೊಂ. ಹುೊಂಡೇಕ್ರ್, 1986ರಲೆಿ  ಪಿ.ಸಿ. ಗದಿು ಗೌಡರ್, 2007ರಲೆಿ  ಎೊಂ.ಬಿ. ಪ್ರ ರ್ಕಶ್ ಅವರ 

ಅಧಯ ಕ್ಷ್ತೆಯಲೆಿ  ಸರ್ಮತ್ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಸರ್ಮತ್ಗಳು 40 ತ್ವಲೆ್ಲ ಕುಗಳನ್ನು  ರಚಿಸುವಂತೆ 

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ು ವು. 
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10. ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಪರ ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ 49 ಹೊಸ ತ್ವಲ್ಲಕುಗಳನ್ನು  ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ್ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲೆಿ  

ತ್ವಲ್ಲಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಎಷ್ು ಕೆಾ ೋ ಏರಲಿದೆ? 

ಅ) 225 

ಆ) 226 

ಇ) 231 

ಈ) 241 

226 

ರಾಜ್ಯ ದ್ ಹಾಲಿ ಇರುವ 177 ತ್ವಲ್ಲಕುಗಳ ಪ್ಟಿು ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿವಿಧ 27 ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳ ಒಟ್ಟು  49 

ಹೊಸ ತ್ವಲ್ಲಕುಗಳನ್ನು  ಸೇಪ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಾ ಗೆ ನಿೋಡಿದೆ. 2018 

ರಿೊಂದ್ ಹೊಸ ತ್ವಲ್ಲಕುಗಳು ಜ್ಞರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ್ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲೆಿ  ತ್ವಲ್ಲಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  

226ಕೆಾ  ಏರಲಿದೆ. 

 

 

 


