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KMF Written Test 
18th December 2022 

Session I (10am to 12noon) – Graduate 
 

ದಿನ ಾಂಕ 18.12.2022 ರಾಂದು ಬೆಳಿಗ್ೆೆ 10.00 ರಾಂದ 12.00 ಗಾಂಟೆಯವರೆಗ್ೆ ನಡೆದ ಕನ ಾಟಕ ಸಹಕ ರ ಹ ಲು 
ಮಹ ಮಾಂಡಳದ ನೆೇರ ನೆೇಮಕ ತಿ ಲಿಖಿತ ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಪರಶ್ೆೆ ಹ ಗೂ ಉತತರಗಳನುೆ ಪರಕಟಿಸಲ ಗಿರುತತದೆ. 
ಲಿಖಿತ ಪರೇಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ತ ವು ಬರೆದಿರುವ ಉತತರಗಳನುೆ ಪರಶ್ೆೆಗಳೆ ಾಂದಿಗ್ೆ ತ ಳೆ ಮ ಡಿಕೊಾಂಡು 
ಪರಶೇಲಿಸಿಕೊಳಳಬಹುದ ಗಿರುತತದೆ. 

 
Note: Each question and corresponding answer options are grouped as 
applicable. The booklet you have been allotted may have reflected a particular 
question number. You need to read the question and relate to the answer key 
given in this document. 
 

Section – I 

Constitution of India 

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ 

01. The minimum qualifying age for representing the Lok 

Sabha is_________.  

(a) 18 years  
(b) 21 years 
(c) 25 years  
(d) 30 years  

 

 ಲೊೇಕಸಭೆಯನುೆ ಪರತಿನಿಧಿಸಲು ಅಹಾತೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸುು?  
 

(ಎ) 18 ವಷ್ಾ  
(ಬಿ) 21 ವಷ್ಾ 
(ಸಿ) 25 ವಷ್ಾ 
(ಡಿ) 30 ವಷ್ಾ 
 

C  

02. The number of Schedules, at present, in the Constitution 
of India, is_____.  

 

(a) 5  
(b) 7 
(c) 10 
(d) 12  

 

ಭ ರತದ ಸಾಂವಿಧ ನದಲಿಿ ಪರಸುತತ ಇರುವ ಅನುಸೂಚಿ [ಶ್ೆಡೂಯಲ್] 
ಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ: 
 

D  
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 (ಎ) 5  
 (ಬಿ) 7 
 (ಸಿ) 10 
 (ಡಿ) 12 
 

03. The minimum qualifying age for election as President of 
India is_____.   

 

(a) 18 years  
(b) 21 years  
(c) 35 years 
(d) 30 years  

 

ಭ ರತದ ರ ಷ್ರಪತಿಯ ಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅಹಾ ವಯಸುು 
 

 

(ಎ) 18 ವಷ್ಾ  
(ಬಿ) 21 ವಷ್ಾ 
(ಸಿ) 35 ವಷ್ಾ 
(ಡಿ) 30 ವಷ್ಾ 

 

C  

04. The President, if he resigns, is required to send his 
resignation to____.  

 
(a) Secretary to the President  
(b) Prime Minister 
(c) Lok Sabha Speaker 
(d) Vice President 

 
ರ ಷ್ರಪತಿಯು ರ ಜೇನ ಮೆ ಕೊಡುವುದ ದರೆ ಅದನುೆ ಯ ರಗ್ೆ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೆೇಕು? 
 

(ಎ) ರ ಷ್ರಪತಿಯ ಕ ಯಾದಶಾ  
(ಬಿ) ಪರಧ ನಮಾಂತಿರ 
(ಸಿ) ಲೊೇಕಸಭೆಯ ಸಭ ಪತಿ 
(ಡಿ) ಉಪರ ಷ್ರಪತಿ 
 

D  

05. Lok Sabha may be dissolved by the ________.   

 
(a) Prime Minister 
(b) Lok Sabha Speaker  
(c) President 
(d) Vice President 

 
ಲೊೇಕಸಭೆಯನುೆ ಇವರು ವಿಸಜಾಸಬಹುದು ? 

C  
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(ಎ) ಪರಧ ನಮಾಂತಿರ  
(ಬಿ) ಲೊೇಕಸಭೆಯ ಸಭ ಪತಿ 
(ಸಿ) ರ ಷ್ರಪತಿ 
(ಡಿ) ಉಪರ ಷ್ರಪತಿ 

 
06. A Governor of a State shall cease in office if_______. 

 
(a) Removed by the Chief Minister 
(b) Removed by the Legislative Assembly 
(c) Called back by the President 
(d) Called back by the Prime Minister 

 
ಒಾಂದು ರ ಜ್ಯದ ರ ಜ್ಯಪ ಲನ ಹುದೆೆ ಯ ವ ಗ 
ಕೊನೆಗ್ೊಳಳಬಹುದು? 
 

(ಎ) ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರಯು ಕಿತುತ ಹ ಕಿದ ಗ 
(ಬಿ) ವಿಧ ನಸಭೆಯು ಕಿತುತ ಹ ಕಿದ ಗ 
(ಸಿ) ರ ಷ್ರಪತಿಯು ವ ಪಸು ಕರೆಸಿದ ಗ 
(ಡಿ) ಪರಧ ನಮಾಂತಿರಯು ವ ಪಸು ಕರೆಸಿದ ಗ   
 

C  

07. The minimum number of Ministers, including the Chief 
Minister in the Council of Ministers in a State, shall 
be_____.   

 

(a) 10  
(b) 12 
(c) 15 
(d) 21 

 

ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರಯೂ ಸೆೇರದಾಂತೆ ಒಾಂದು ರ ಜ್ಯದ 
ಮಾಂತಿರಮಾಂಡಲದಲಿಿರಬಹುದ ದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಂಖ್ೆಯಯ ಮಾಂತಿರಗಳು? 
 

(ಎ) 10 
(ಬಿ) 12  
(ಸಿ) 15 
(ಡಿ) 21   
 

B  

08. The Chief Minister of a State is appointed by_______.  
 

(a) The Prime Minister  
(b) The President 
(c) The Speaker of the Assembly 

D The answer options to the 
question were wrongly 
sequenced. The right 
sequence appears in this 
question with answer. Due 
to this anomaly, the 
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(d) The Governor of the State 
 

ಒಾಂದು ರ ಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರಯನುೆ ನೆೇಮಿಸುವುದು ಯ ರು? 
 

(ಎ) ಪರಧ ನಮಾಂತಿರ 
(ಬಿ) ರ ಷ್ರಪತಿ  
(ಸಿ) ವಿಧ ನಸಭೆಯ ಸಭ ಪತಿ 
(ಡಿ) ರ ಜ್ಯದ ರ ಜ್ಯಪ ಲ  

 

candidate, irrespective of 
choosing any answer 
option or not answering 
the question, shall get the 
full mark as applicable. 

09. The minimum qualifying age for getting elected as a 
member of the State Legislative Assembly is_____. 

 
(a) 18 years 
(b) 21 years  
(c) 25 years 
(d) 30 years 

 
ರ ಜ್ಯ ವಿಧ ನಸಭೆಗ್ೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಗಬೆೇಕ ದರೆ ಅಹಾತೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 
ವಯಸುು  
 

(ಎ) 18 ವಷ್ಾ 
(ಬಿ) 21 ವಷ್ಾ  
(ಸಿ) 25 ವಷ್ಾ 
(ಡಿ) 30 ವಷ್ಾ   
 

C  

10. A High Court judge is appointed by the __________.  

 
(a) Chief Minister of the State 
(b) Prime Minister 
(c) President of India 
(d) Governor of the State 

             
ಉಚ್ಚ ನ ಯಯ ಲಯದ ನ ಯಯ ಧಿೇಶರನುೆ ನೆೇಮಕ ಮ ಡುವುದು  
 

(ಎ) ರ ಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ 
(ಬಿ) ಪರಧ ನಮಾಂತಿರ  
(ಸಿ) ದೆೇಶದ ರ ಷ್ರಪತಿ 
(ಡಿ) ರ ಜ್ಯದ ರ ಜ್ಯಪ ಲ   
 

C  

11. The minimum age for the election of a member of a 
panchayat is_____.  

 
(a) 18 years 
(b) 21 years 

B  
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(c) 25 years 
(d) 30 years 

 

 ಪಾಂಚ ಯತ್ನ ಸದಸಯನ ಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸಿುನ ಅಹಾತೆ  
 

(ಎ) 18 ವಷ್ಾಗಳು 
(ಬಿ) 21 ವಷ್ಾಗಳು  
(ಸಿ) 25 ವಷ್ಾಗಳು 
(ಡಿ) 30 ವಷ್ಾಗಳು   
 

12. Which one of the following is NOT a Union Territory? 
 
(a) Chandigarh 
(b) Puducherry  
(c) Delhi 
(d) Sikkim  

 
ಈ ಕೆಳಗ್ೆ ಕೊಟಿಿರುವುದರಲಿಿ ಯ ವುದು ಕೆೇಾಂದ ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದ ೇಶವಾಗಿಲ್ಲ  
 

(ಎ) ಚ್ಾಂಡಿೇಘರ್ 
(ಬಿ) ಪುದುಚೆೇರ  
(ಸಿ) ದೆಹಲಿ 
(ಡಿ) ಸಿಕಿೆಮ್   
 

D  

13. The structure of the Indian Constitution is ______.  
 
(a)  Federal 
(b)  Unitary 
(c)  Capitalist  
(d)  Partly Federal and partly Unitary  

 

ಭ ರತದ ಸಾಂವಿಧ ನದ ಸವರೂಪವು ಹಿೇಗಿದೆ  
 

(ಎ) ಸಾಂಯುಕತ 
(ಬಿ) ಏಕಿೇಕೃತ  
(ಸಿ) ಬಾಂಡವ ಳಶ್ ಹಿ 
(ಡಿ) ಆಾಂಶಕ ಸಾಂಯುಕತ ಮತುತ ಆಾಂಶಕ ಏಕಿೇಕೃತ   
 

D  

14. Every person who is arrested and detained in custody is 
required to be produced before a magistrate (excluding 
journey time, if any) within________.  

 
(a)   6 hours of such arrest 

C  
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(b) 12 hours of such arrest 
(c) 24 hours of such arrest 
(d) 48 hours of such arrest 

   
ಯ ವನೆೇ ವಯಕಿತಯನುೆ ಬಾಂಧಿಸಿ ಜ ೈಲಿನಲಿಿರಿಸುವ ಸಾಂದಭ್ಾದಲಿಿ 
ಎಷ್ುಿ ಸಮಯದೊಳಗ್ ಗಿ ನ ಯಯಮೂತಿಾಗಳ ಮುಾಂದೆ ಆತನನುೆ 
ಹ ಜ್ರು ಪಡಿಸಬೆೇಕು [ಪರಯ ಣದ ಸಮಯವನುೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ]  
 

(ಎ) ಬಾಂಧಿಸಿದ  6 ಗಾಂಟೆಗಳೆ ಳಗ್ ಗಿ  
(ಬಿ) ಬಾಂಧಿಸಿದ  12 ಗಾಂಟೆಗಳೆ ಳಗ್ ಗಿ 
(ಸಿ) ಬಾಂಧಿಸಿದ  24 ಗಾಂಟೆಗಳೆ ಳಗ್ ಗಿ 
(ಡಿ) ಬಾಂಧಿಸಿದ  48 ಗಾಂಟೆಗಳೆ ಳಗ್ ಗಿ 

 

15. Who has the exclusive powers to make laws in respect of 
inter-state trade or commerce for goods or for services?  

 

(a) Parliament 
(b) State legislature 
(c) GST Council 
(d) Finance Minister of India 

    
ಸರಕು ಸ ಗಣೆ ಅಥವ  ಸೆೇವೆಯ ಅಾಂತ ರ ಜ್ಯ ವ ಯಪ ರ ಅಥವ  
ವ ಣಿಜ್ಯಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕ ನೂನನುೆ ರೂಪಿಸುವ 
ವಿಶ್ೆೇಷ ಧಿಕ ರವನುೆ ಹೊಾಂದಿರುವವರು ಯ ರು  
 

(ಎ) ಸಾಂಸತ್  
(ಬಿ) ರ ಜ್ಯ ಶ್ ಸಕ ಾಂಗ 
(ಸಿ) ಜಎಸ್ಟಿ ಮಾಂಡಳಿ 
(ಡಿ) ಭ ರತದ ವಿತತಸಚಿವರು 

 

A  

16. The exclusive adjudication powers in case of a dispute 
relating to waters of inter-state rivers or river valleys rest 
with_____. 
 

(a) Central Government 
(b) Parliament 
(c) The Supreme Court of India 
(d) The Water Commission. 

    
ಅಾಂತ ರ ಜ್ಯ ನದಿೇ ನಿೇರಗ್ೆ ಅಥವ  ನದಿೇ ಕಣಿವೆಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 
ವಿವ ದದ ಸಾಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಅದರ ವಿಶ್ೆೇಷ್ ತಿೇಪುಾ ನಿೇಡಿಕೆಯ 
ಅಧಿಕ ರ ಇವರಗಿರುತತದೆ  
 

(ಎ) ಕೆೇಾಂದರ ಸರಕ ರ  
(ಬಿ) ಸಾಂಸತ್ 
(ಸಿ) ಭ ರತದ ಸರ್ೇಾಚ್ಚ ನ ಯಯ ಲಯ 

B  
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(ಡಿ) ಜ್ಲ ಆಯೇಗ 
 

17. The Chairperson of the GST Council is_________.  

 
(a) Prime Minister of India 
(b) Finance Minister of India 
(c) Finance Minister of a State 
(d) As decided by the GST Council 

      
 ಜಎಸ್ಟಿ ಮಾಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು  
 

(ಎ) ಭ ರತದ ಪರಧ ನಮಾಂತಿರ  
(ಬಿ) ಭ ರತದ ವಿತತಸಚಿವ  
(ಸಿ) ರ ಜ್ಯದ ವಿತತಸಚಿವ 
(ಡಿ) ಜಎಸ್ಟಿ ಮಾಂಡಳಿ ನಿಧ್ಾರಸಿದಾಂತೆ 
 

B  

18. The Constitution of India was made effective 
from_______.  

 

(a) 26th January 1949 
(b) 26th January 1950 
(c) 26th November 1949 
(d) 15th August 1947 

 
ಭ ರತದ ಸಾಂವಿಧ ನವನುೆ ಯ ವ ಗ ಚ ಲಿತಗ್ೆ ತರಲ ಯಿತು? 
 

(ಎ) 26 ಜ್ನವರ 1949  
(ಬಿ) 26 ಜ್ನವರ 1950 
(ಸಿ) 26 ನವೆಾಂಬರ್ 1949 
(ಡಿ) 15 ಆಗಸಿ್ 1947 

 

B  

19. Who among the given has the right to summon the 
Parliament?  

 
(a) Prime Minister 
(b) President 
(c) Speaker of the House 
(d) Vice President  

 
ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲಿಿ ಯ ರು ಲೊೇಕಸಭೆಗ್ೆ ಹ ಜ್ರ ಗಿ ಇರಲು 
ಆದೆೇಶಸುವ ಹಕೆನುೆ ಹೊಾಂದಿದ ೆರೆ ?   
 

(ಎ) ಪರಧ ನಮಾಂತಿರ  
(ಬಿ) ರ ಷ್ರಪತಿ 

B  
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(ಸಿ) ಸದನದ ಸಭ ಪತಿ  
(ಡಿ) ಉಪರ ಷ್ರಪತಿ 
 

20. Who addresses the Parliament on the commencement of 
the first session of the year? 

 
(a) Prime Minister 
(b) Speaker  
(c) Leader of Opposition  
(d) President  

 
ವಷ್ಾದ ಪರಥಮ ಅಧಿವೆೇಶನ ಆರಾಂಭ್ವ ಗುವ ಗ ಸಾಂಸತತನುೆ 
ಉದೆೆೇಶಸಿ ಮ ತನ ಡುವವರು ಯ ರು ?  
  

(ಎ) ಪರಧ ನಮಾಂತಿರ  
(ಬಿ) ಸಭ ಪತಿ 
(ಸಿ) ಪರತಿಪಕ್ಷದ ನ ಯಕ  
(ಡಿ) ರ ಷ್ರಪತಿ 
 

D  

21. Federalism is taken in the Indian Constitution from which 
of the following countries? 

 
(a) Germany 
(b) Canada  
(c) Australia  
(d) Italy 

     
ಭ ರತದ ಸಾಂವಿಧ ನದಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಲ ಗಿರುವ ಸಾಂಯುಕತ 
ವಯವಸೆೆಯ ಅಥವ  ಒಕೂೆಟದ ಕಲಪನೆಯನುೆ [ಫೆಡರಲಿಸಾಂ ಅನುೆ]  
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯ ವ ದೆೇಶದ ಸಾಂವಿಧ ನದಿಾಂದ ಪಡೆಯಲ ಯಿತು? 
 

(ಎ) ಜ್ಮಾನಿ  
(ಬಿ) ಕೆನಡ 
(ಸಿ) ಆಸೆರೇಲಿಯ   
(ಡಿ) ಇಟಲಿ 

 

B  

22. In case the President dies while in Office, the Vice 
President can act as President for a maximum period of 
_____. 

 
(a) 1 year 
(b) 3 Months 
(c) 6 Months 
(d) 2 years 

 

C  
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ಒಾಂದು ವೆೇಳೆ ರ ಷ್ರಪತಿ ಅವರ ಹುದೆೆಯಲಿಿರುವ ಗ ಮೃತಪಟಿರೆ 
ಎಷ್ುಿ ಗರಷ್ಠ ಅವಧಿಯವರೆಗ್ೆ ಉಪರ ಷ್ರಪತಿ ಹಾಂಗ್ ಮಿ 
ರ ಷ್ರಪತಿಯ ಗಿ ಮುಾಂದುವರಯಬಹುದು?  
 

(ಎ) 1 ವಷ್ಾ  
(ಬಿ) 3 ತಿಾಂಗಳು  
(ಸಿ) 6 ತಿಾಂಗಳು   
(ಡಿ) 2 ವಷ್ಾಗಳು  

 
23. The President’s Rule in a State can be continued for a 

maximum period of ________.  
 
(a) 2 Years 
(b) 1 Year      
(c) 6 Months 
(d) 3 Months 

 
ಒಾಂದು ರ ಜ್ಯದಲಿಿ ರ ಷ್ರಪತಿಯ ಆಳಿವಕೆ ಎಷ್ುಿ ಗರಷ್ಠ 
ಸಮಯದವರೆಗ್ೆ ಮುಾಂದುವರಯಬಹುದು?  
 

(ಎ) 2 ವಷ್ಾ 
(ಬಿ) 1 ವಷ್ಾ  
(ಸಿ) 6 ತಿಾಂಗಳು 
(ಡಿ) 3 ತಿಾಂಗಳು  

 

C  

24. Which one is the latest Union Territory of India?  
 
(a) Puducherry 
(b) Delhi 
(c) Chandigarh 
(d) Ladakh 

 

ಇತಿತೇಚೆಗಿನ ಕೆೇಾಂದ ರಡಳಿತ ಪರದೆೇಶ ಯ ವುದು?  
 

(ಎ) ಪುದುಚೆೇರ 
(ಬಿ) ದೆಹಲಿ  
(ಸಿ) ಚ್ಾಂಡಿೇಘರ್ 
(ಡಿ) ಲಡ ಖ್  

 

D  

25. Chief Minister of a State is responsible to________. 
 
(a) Prime Minister 
(b) Governor of the State 
(c) Legislative Assembly 

C  
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(d) Party President  

 
ರ ಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರಯು ಯ ರಗ್ೆ ಉತತರದ ಯಿಯ ಗಿರುತ ತರೆ?  
 

(ಎ) ಪರಧ ನಮಾಂತಿರ 
(ಬಿ) ರ ಜ್ಯದ ರ ಜ್ಯಪ ಲ 
(ಸಿ) ವಿಧ ನಸಭೆ 
(ಡಿ) ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  
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Section – II 

Cooperatives 

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು 

 

26. Which committee recommended the formation of Large 
Area Multipurpose Cooperative Societies (LAMPS)?  

 
(a) B. P. Patel Committee 

(b) R.G. Saraiya Committee 

(c) Bawa Committee 

(d) V.L. Mehta Committee 

 
ಬೃಹತ್ ವಿಸ ತರದ ವಿವಿಧೊೇದೆೆೇಶ ಸಹಕ ರ ಸಾಂಸೆೆಗಳ [ಲ ರ್್ಾ 
ಏರಯ  ಮಲಿಿಪಪಾಸ್ ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಸ ೊಸ ೈಟಿೇಸ್- 
ಎಲ್ಎಎಾಂಪಿಎಸ್] ರೂಪಿಸುವಿಕೆಯನುೆ ಶಫ ರಸು ಮ ಡಿದ ಸಮಿತಿ 
ಯ ವುದು? 

 
(ಎ) ಬಿ. ಪಿ. ಪಟೆೇಲ್ ಸಮಿತಿ 

(ಬಿ ) ಆರ್. ಜ. ಸರ ೈಯ ಸಮಿತಿ 

(ಸಿ ) ಬ ವ  ಸಮಿತಿ 

(ಡಿ ) ವಿ. ಎಲ್. ಮೆಹ ತ ಸಮಿತಿ 

 

C  

27. Who are the members of the state cooperative bank?  

 
(a) Primary Land Development Bank  

(b) Central cooperative bank 

(c) Urban cooperative bank 

(d) Mandal cooperative bank 

 
ರ ಜ್ಯ ಸಹಕ ರ ಬ ಯಾಂಕ್ನ ಸದಸಯರು ಯ ರ ಗಿರುತ ತರೆ?  

 
(ಎ) ಪ ರಥಮಿಕ ಭ್ೂ ಅಭಿವೃದಿಿ ಬ ಯಾಂಕ್  

(ಬಿ) ಕೆೇಾಂದರ ಸಹಕ ರ ಬ ಯಾಂಕ್ 

B  
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(ಸಿ) ಪಟಿಣ ಸಹಕ ರ ಬ ಯಾಂಕ್ 

(ಡಿ) ಮಾಂಡಲ್ ಸಹಕ ರ ಬ ಯಾಂಕ್ 

 
28. Which of the following entities is a part of Farmer 

Producer Organizations (FPOs)? 
 

(a) SFAC (Small Farmers Agri-Business 
Consortium)  

(b) NCDC (National Cooperative Development 
Corporation) 

(c) NABARD (National Bank for Agri. and 
Rural Development) 

(d) Farmer Producer Group 

 
ರ ೈತ ಉತ ಪದಕ ಸಾಂಘಟನೆ [ಎಫ್ಪಿಓ] ಗಳ ಭ ಗವ ಗಿರುವ ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ಘಟಕಗಳು ಯ ವುವು  
 

(ಎ) ಎಸ್ಎಫ್ಎಸಿ (ಸ ಾಲ್ ಫ ಮಾಸ್ಾ ಎಗಿರ – ಬಿಸಿನೆಸ್ 
ಕನ್ಸೊೇಶಾಯಾಂ)  

(ಬಿ) ಎನ್ಸಿಡಿಸಿ ( ನೆೇಶನಲ್ ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ 
ಡೆವಲಪ್ಮೆಾಂಟ್ ಕೊೇಆಪರೆೇಶನ್)  

(ಸಿ) ನಬ ರ್್ಾ (ನೆೇಶನಲ್ ಬ ಯಾಂಕ್ ಫ ರ್ ಎಗಿರ. ಆ್ಯಂಡ  
ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಾಂಟ್)  

(ಡಿ) ರ ೈತ ಉತ ಪದಕ ಗುಾಂಪು 

 

D  

29. Which of the following is an essential characteristic of a 
Farmer Producer Organization? 

 
(a) It is a registered body. 
(b) It controls the price of agricultural produce. 
(c) It influences the minimum support price. 
(d) It is an association of agricultural traders. 

 
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯ ವುದು ರ ೈತ ಉತ ಪದಕ ಸಾಂಸೆೆಗಳ ಅವಶಯ 
ಲಕ್ಷಣವ ಗಿದೆ   
 

(ಎ) ಅದು ನೊೇಾಂದ ಯಿತ ಘಟಕ  
(ಬಿ) ಅದು ವಯವಸ ಯೇತಪನೆಗಳ ದರವನುೆ 
ನಿಗದಿಗ್ೊಳಿಸುತತದೆ  
(ಸಿ) ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಾಂಬಲ ಬೆಲೆಯ ಮೆೇಲೆ ಪರಭ ವ ಬಿೇರುತತದೆ  
(ಡಿ) ವಯವಸ ಯ ವ ಯಪ ರಗಳ ಒಾಂದು ಸಾಂಘಟನೆ 

 

A  
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30. Members of the cooperative society have __________. 

 
(a) Unlimited Liability 
(b) Limited Liability 
(c) Several Liability 
(d) Joint Liability 

 
ಸಹಕ ರ ಸಾಂಸೆೆಗಳ ಸದಸಯರು ಇದನುೆ ಹೊಾಂದಿರುತ ತರೆ  
 

(ಎ) ಅಪರಮಿತ ಬ ಧ್ಯತೆ  
(ಬಿ) ಸಿೇಮಿತ ಬ ಧ್ಯತೆ  
(ಸಿ) ಹಲವ ರು ಬ ಧ್ಯತೆ  
(ಡಿ) ಜ್ಾಂಟಿ ಬ ಧ್ಯತೆ 

 

B  

31. In cooperative Banks, the interest rate for deposits is 
fixed by ________. 

 
(a) Registrar  
(b) Government 
(c) General body 
(d) Reserve Bank of India 

 
ಸಹಕ ರ ಬ ಯಾಂಕ್ಗಳಲಿಿ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಬಡಿಿದರವನುೆ ನಿಧ್ಾರಸುವವರು  
 

(ಎ) ರಜಸ ರರ್  
(ಬಿ) ಸರಕ ರ  
(ಸಿ) ಸ ಮ ನಯ ಸಭೆ  
(ಡಿ) ರಸವ್ಾ ಬ ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ 

 

D  

32. The establishment of a Central Land Mortgage bank was 
recommended by____. 

 

(a) All India Rural Credit Survey Society 
(b) Land Development Bank 
(c) Primary Agricultural Credit Society 
(d) Reserve Bank of India 

 
ಕೆೇಾಂದರ ಭ್ೂ ಅಡಮ ನ ಬ ಯಾಂಕ್ [ಸೆಾಂಟರಲ್ ಲ ಯಾಂರ್್ ಮ ಟ್ಾಗ್ೆೇರ್್ 
ಬ ಯಾಂಕ್] ನುೆ ಶಫ ರಸು ಮ ಡಿದುೆ   
 

(ಎ) ಆಲ್ ಇಾಂಡಿಯ ರೂರಲ್ ಕೆರಡಿಟ್ ಸವೆೇಾ ಸ ೊಸ ೈಟಿ  
(ಬಿ) ಭ್ೂ ಅಭಿವೃದಿಿ ಬ ಯಾಂಕ್  

A  
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(ಸಿ) ಪ ರಥಮಿಕ ವಯವಸ ಯ ಪತಿತನ ಸಾಂಘ [ಪ್ ೈಮರಿ 
ಎಗಿರಕಲಚರಲ್ ಕ್ ೆಡಿಟ  ಸ ೊಸ ೈಟಿ]  

(ಡಿ) ಭ ರತಿೇಯ ರಸವ್ಾ ಬ ಯಾಂಕ್ 
 

33. Which of the following is the first processing 
cooperative society established in India? 

 
(a) Ginning Factory 
(b) Copra & oil seed crushing 
(c) Processing of Fruit 
(d) Sugar Factory 

 
ಭ ರತದಲಿಿ ಮೊದಲ ಸಾಂಸೆರಣ ಸಹಕ ರ ಸಾಂಘ [ಪ ರಸೆಸಿಾಂಗ್ 
ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಸ ೊಸ ೈಟಿ] ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯ ವುದು ?  
  

(ಎ) ಹತಿತಗಿರಣಿ  
(ಬಿ) ಕೊಬಬರ ಮತುತ ಎಣೆೆ ಬಿೇಜ್ ಪುಡಿ ಮ ಡುವುದು   
(ಸಿ) ಹಣುೆ ಸಾಂಸೆರಣ  
(ಡಿ) ಸಕೆರೆ ಕ ಖ್ ಾನೆ 

 

A  

34. Which principle states that the cooperatives work for 
sustainable development through policies approved by 
their members? 

 

(a) Principle of cooperation among cooperatives 
(b) Principle of concern for community 
(c) Principle of thrift 
(d) Principle of publicity 

 
ಸಹಕ ರ ಸಾಂಘಗಳು ತಮಾ ಸದಸಯರು ಅನುಮೊೇದಿಸಿದ 
ಕ ಯಾನಿೇತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಸೆಿರ ಅಭಿವೃದೆಿಗ್ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮ ಡುತತವೆ 
ಎಾಂದು ಯ ವ ತತತವ ಹೆೇಳುತತದೆ?  
 

(ಎ) ಸಹಕ ರ ಸಾಂಘಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕ ರ ತತತವ  
(ಬಿ) ಸ ಮುದ ಯಿಕ ಕ ಳಜಯ ತತತವ   
(ಸಿ) ಮಿತವಯಯ ತತತವ  
(ಡಿ) ಪರಚ ರ ತತತವ 

 

B  

35. Which of the following committees recommended that 
terms of grant of loans by RBI to cooperative banks be 
liberalized?  

 

(a) V. L. Mehta Committee 
(b) Dantwala Committee 
(c) G. M. Desai Committee 

A  
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(d) Ashok Gulati Committee 
 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯ ವ ಸಮಿತಿಯು ಆರ್ಬಿಐಯು ಸಹಕ ರ ಬ ಯಾಂಕುಗಳಿಗ್ೆ 
ಸ ಲ ನಿೇಡುವ ನಿಬಾಂಧ್ನೆಗಳನುೆ ಸಡಿಲಿಸಬೆೇಕೆಾಂದು ಶಫ ರಸು 
ಮ ಡಿದೆ?  
 

(ಎ) ವಿ. ಎಲ್. ಮೆಹ ತ ಸಮಿತಿ  
(ಬಿ) ದಾಂತ್ವ ಲ  ಸಮಿತಿ   
(ಸಿ) ಜ. ಎಾಂ. ದೆೇಸ ಯಿ ಸಮಿತಿ  
(ಡಿ) ಅಶ್ೆ ೇಕ್ ಗುಲ ಟಿ ಸಮಿತಿ 

 
36. The Royal Commission was appointed in which year to 

examine conditions of the agricultural and rural 
economy in India? 

 

(a) 1923 
(b) 1929 
(c) 1926  
(d) 1932 

 
ಭ ರತದಲಿಿ ಕೃಷಿ ಮತುತ ಗ್ ರಮಿೇಣ ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಷ್ರತುತಗಳನುೆ 
ಪರಶೇಲಿಸಲು ಯ ವ ವಷ್ಾದಲಿಿ ರ ಯಲ್ ಆಯೇಗವನುೆ 
ನೆೇಮಕಗ್ೊಳಿಸಲ ಯಿತು ?  
 

(ಎ) 1923  
(ಬಿ) 1929   
(ಸಿ) 1926  
(ಡಿ) 1932 

 

C  

37. A novel form of cooperative organization, known as 
Producer Company, was introduced by amending 
the_________. 

 
(a) Companies Act, 1956 
(b) Companies Act, 1913  
(c) Cooperative societies Act of 1904  
(d) Cooperative societies Act of 1912 

 
ಸಹಕ ರ ಸಾಂಸೆೆಯ ಹೊಸ ರೂಪವ ದ ಉತ ಪದಕ ಕಾಂಪೆನಿ 
[ಪ್ರರಡೂಯಸರ್ ಕಾಂಪೆನಿ] ಯನುೆ ಯ ವ ಕ ಯಿದೆಯನುೆ ತಿದುೆಪಡಿ ಮ ಡಿ 
ಜ ರಗ್ೆ ತರಲ ಯಿತು.  
 

(ಎ) ಕಾಂಪೆನಿಗಳ ಕ ಯ್ಕೆ, 1956  
(ಬಿ) ಕಾಂಪೆನಿಗಳ ಕ ಯ್ಕೆ, 1913   
(ಸಿ) 1904 ರ ಸಹಕ ರ ಸಾಂಘಗಳ ಕ ಯ್ಕೆ   
(ಡಿ) 1912 ರ ಸಹಕ ರ ಸಾಂಘಗಳ ಕ ಯ್ಕೆ 

 

A  
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38. In which year the export committee on cooperative 
marketing was appointed? 

 

(a) 1964 
(b) 1963 
(c) 1969 
(d) 1961 

 
ಸಹಕ ರ ಮ ರುಕಟೆಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ರಫ್ತತ ಸಮಿತಿಯನುೆ ಯ ವ ಗ 
ನಿಯಕಿತಗ್ೊಳಿಸಲ ಯಿತು.  
 

(ಎ) 1964 
(ಬಿ) 1963  
(ಸಿ) 1969  
(ಡಿ) 1961 

 

A  

39. Large Area Multi-Purpose Cooperative Societies 
(LAMPS) was organized first time in the year________. 

 

(a) 1971 
(b) 1981 
(c) 1975 
(d) 1982 

 
ಬೃಹತ್ ವಿಸ ತರದ ವಿವಿಧೊೇದೆೆೇಶ ಸಹಕ ರ ಸಾಂಘಗಳು [ಲ ರ್್ಾ 
ಏರಯ  ಮಲಿಿ ಪಪಾಸ್ ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಸ ೊಸ ೈಟಿೇಸ್- 
ಎಲ್ಎಎಾಂಪಿಎಸ್] ಪರಥಮ ಬ ರಗ್ೆ ಸ ೆಪನೆಯ ದದುೆ ಯ ವ ವಷ್ಾ?  
 

(ಎ) 1971 
(ಬಿ) 1981   
(ಸಿ) 1975 
(ಡಿ) 1982 

 

A  
 
 
 
 
 
 
 
 

40. In which year did the British Government enact the first 
cooperative societies act in India?  

 
(a) 1904 
(b) 1900 
(c) 1912 
(d) 1804 

 
ಯ ವ ವಷ್ಾದಲಿಿ ಬಿರಟಿಷ್ ಸರಕ ರವು ಭ ರತದ ಮೊದಲ ಸಹಕ ರ 
ಸಾಂಸೆೆಗಳ ಕ ಯ್ಕೆಯನುೆ ಜ ರಗ್ೆ ತಾಂದಿತು?  
 

(ಎ) 1904 

A  
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(ಬಿ) 1900   
(ಸಿ)  1912 
(ಡಿ) 1804 

 
41. The origin of formal cooperation in the form of a 

cooperative organisation is traced to_________. 
 
(a) Europe  
(b) USA  
(c) Russia  
(d) UAE 

 

ಸಹಕ ರ ಸಾಂಸೆೆಯ ಸವರೂಪದ ಔಪಚ ರಕ ಸಹಕ ರದ ಉಗಮದ 
ಸುಳಿವನುೆ ಎಲಿಿ ಕ ಣಬಹುದು?   
 

(ಎ) ಯುರೊೇಪ್ 
(ಬಿ) ಯುಎಸ್ಎ  
(ಸಿ) ರಷ ಯ 
(ಡಿ) ಯುಎಇ 

 

A  

42. The International Cooperative Alliance (ICA) adopted 
seven principles of cooperatives in the year________. 

 

(a) 1997  
(b) 1995   
(c) 2000 
(d) 1987 

 
ಅಾಂತ ರ ಷಿರೇಯ ಸಹಕ ರ ಮೈತ್ರೆ ಕೂಟ [ಅಾಂತ ರ ಷಿರೇಯ 
ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಎಲ ಯನು್ - ಐಸಿಎ]ವು ಯ ವ ವಷ್ಾ 
ಸಹಕ ರದ ಏಳು ತತತವಗಳನುೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಾಂಡಿತು?   
   

(ಎ) 1997 
(ಬಿ) 1995   
(ಸಿ) 2000  
(ಡಿ) 1987 

 

B  

43. The first successful experiment on cooperatives is 
believed to have begun with a consumer cooperative 
store started by Rochdale Pioneers in_________. 

 

(a) 1929 
(b) 1904   
(c) 1919 
(d) 1844 

 

D The answer options to the 
question were wrongly 
sequenced. The right  
sequence appears in this 
question with answer. 
Due to this anomaly, the 
candidate, irrespective of 
choosing any answer 
option or not answering 
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ರೊೇಶ್ಡೆೇಲ್ ಪಯೇನಿೇಸ್ಾ ಗ್ ರಹಕ ಸಹಕ ರ ಅಾಂಗಡಿಯಾಂದಿಗ್  ೆ
ಆರಾಂಭ್ಗ್ೊಾಂಡಿತು ಎನೆಲ ಗುವ ಸಹಕ ರಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 
ಮೊದಲ ಯಶಸಿವ ಪರಯೇಗ ನಡೆದದುೆ ಯ ವ ವಷ್ಾ ?      
 

(ಎ) 1929 
(ಬಿ) 1904   
(ಸಿ) 1919  
(ಡಿ) 1844 

 

the question, shall get the 
full mark as applicable. 

44. Which of the following is NOT a function of National 
Cooperative Union of India (NCUI)_________. 

 

(a) Organising cooperative education and 
training programmes 

(b) Conduct, collaborate, and assist in carrying 
out research    

(c) Publication of literature on cooperatives  
(d) Financing different cooperatives 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನದರಲಿಿ ಯ ವುದು ಭ ರತದ ರ ಷಿರೇಯ ಸಹಕ ರ ಒಕೂೆಟ 
[ಎನ್ಸಿಯುಐ] ದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ?     
 

(ಎ) ಸಹಕ ರ ಶಕ್ಷಣ ಮತುತ ತರಬೆೇತಿ ಕ ಯಾಕರಮಗಳನುೆ 
ಸಾಂಯೇಜಸುವುದು 

(ಬಿ) ಸಾಂಶ್ೆ ೇಧ್ನೆಯನುೆ ಕ್ ೈಗ ೊಳ್ಳುವಲಿಿ ನಿವಾಹಣೆ, ಸಹಯೇಗ 
ಮತುತ ನೆರವು ನಿೇಡಿ ಸಹಕರಸುವುದು 

(ಸಿ) ಸಹಕ ರಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಸ ಹಿತಯದ ಪರಕಟಣೆ   
(ಡಿ) ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಸಹಕ ರ ಸಾಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಹಣಕ ಸು ನಿೇಡುವುದು 

 

D  

45. International Cooperative Alliance was established in 
the year__________. 

 

(a) 1905 
(b) 1955 
(c) 1895 
(d) 1965 

 

ಅಾಂತ ರ ಷಿರೇಯ್ಸಹಕ ರ್ಮೈತಿರಕೂಟ್[ಇಾಂಟರ್ನ ಯಶನಲ್್
ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್್ಎಲ ಯನು್]್ವು್ಯ ವ್ವಷ್ಾ್ಸ ೆಪನೆಯ ಯಿತು? 
 

(ಎ) 1905 
(ಬಿ) 1955   
(ಸಿ)  1895  
(ಡಿ) 1965 

 

C  
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46. ____________is based on the principle of self-help, 
self-responsibility, democracy, equality, equity, and 
solidarity.  

 
(a) Cooperation 

(b) Capitalism  

(c) Socialism 

(d) Trade unionism 

 
_______________ ಎಂಬುದು ಸವ ಸಹಾಯ, ಸ್ವವ ವಲಂಬಿತನ, 

ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ ವ , ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾ ಯ ಮತ್್ತ  ಒಗ್ಗ ಟಿ್ಟ ನ 

ತತ್ ವ ಗ್ಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. 

 
(ಎ) ಸಹಕ ರ  

(ಬಿ) ಬಾಂಡವ ಳಶ್ ಹಿತವ   

(ಸಿ) ಸಮ ಜ್ವ ದ  
(ಡಿ) ವ ಯಪ ರ ಒಕೂೆಟ 

 

A  

47. Co-operative is “An autonomous association of persons 
united voluntarily to meet their common economic, 
social, cultural needs and aspirations through a jointly-
owned and democratically-controlled enterprise” given 

by_________. 
 
 
(a) Government of India  

(b) Government of Karnataka  

(c) International Cooperative Alliance 

(d) World Trade Organization 

 
 
ಸಹಕ ರ ಎಾಂದರೆ ತಮಾ ಸ ಮ ನಯ ಆರ್ಥಾಕ, ಸ ಮ ಜಕ, ಸ ಾಂಸೃತಿಕ 
ಅಗತಯಗಳನುೆ ಪೂರ ೈಸಿಕ್ ೊಳ್ಳುವ ಮತುತ ಸಾಂಯುಕತ ಸ ವಮಿತವದ ಹ ಗೂ 
ಪರಜ ಪರಭ್ುತ ತವತಾಕ ನಿಯಾಂತರಣದ ಉದಯಮವನುೆ ಹೊಾಂದುವ 
ಮಹತ ವಕ ಾಂಕ್ಷೆಯಲಿಿ ಜ್ನರು ಸವಯಾಂ ಇಚೆೆಯಿಾಂದ ಸೆೇರಕೊಾಂಡು ರಚಿಸಿದ 
ಸ ವಯತತ ಸಾಂಸೆೆ’್ಎಾಂದು ಹೆೇಳಿರುವುದು- 

 
(ಎ) ಭ ರತ ಸರಕ ರ 

C  
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(ಬಿ) ಕನ ಾಟಕ ಸರಕ ರ 
(ಸಿ) ಅಾಂತ ರ ಷಿರೇಯ ಸಹಕ ರ ಮೈತ್ರೆಕೂಟ  
(ಡಿ) ಜ ಗತಿಕ ವ ಣಿಜ್ಯ ಸಾಂಘಟನೆ 

 

 

48. National Cooperative Union of India is established in the 
year__________. 

 

(a) 1929  
(b) 1912   
(c) 1904   
(d) 1844 

 
ಭ ರತದ ರ ಷಿರೇಯ ಸಹಕ ರ ಒಕೂೆಟವು [ ನೆೇಶನಲ್ 
ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಯೂನಿಯನ್] ಯ ವ ವಷ್ಾ ಸ ೆಪನೆಯ ಯಿತು?  
  

(ಎ) 1929  
(ಬಿ) 1912 
(ಸಿ) 1904 
(ಡಿ) 1844 

 

A  

49. Long-term loan through cooperatives is given by? 
 
(a) Primary Agricultural Cooperative society  
(b) District Central Cooperative Bank 
(c) Land Development Bank  
(d) State Cooperative Bank 

 
ಸಹಕ ರ ಸಾಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ದಿೇರ್ಘಾವಧಿ ಸ ಲವನುೆ ನಿೇಡುವವರು 
ಯ ರು? 

  

(ಎ) ಪ ರಥಮಿಕ ವಯವಸ ಯ ಸಹಕ ರ ಸಾಂಘ [ಪ್ ೈಮರ 
ಅಗಿರಕಲಚರಲ್ ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಸ ೊಸ ೈಟಿ] 

(ಬಿ) ಜಲ ಿ ಕೆೇಾಂದರ ಸಹಕ ರ ಬ ಯಾಂಕ್ 
(ಸಿ) ಭ್ೂ ಅಭಿವೃದಿಿ ಬ ಯಾಂಕ್ 
(ಡಿ) ರ ಜ್ಯ ಸಹಕ ರ ಬ ಯಾಂಕ್ 

 

C  

50. Legal protection of marketing of the produce through 
cooperatives came into existence in the year________. 

 

(a) 1904 
(b) 1912 
(c) 1919 
(d) 1921 

 

B  
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ಸಹಕ ರಯ ಮೂಲಕ ಉತಪನೆಗಳ ಮ ರುಕಟೆಿಯ ಕ ನೂನು ರಕ್ಷಣೆ 
ಅಸಿತತವಕೆೆ ಬಾಂದದುೆ ಯ ವ ಗ? 
 

(ಎ) 1904 
(ಬಿ) 1912 
(ಸಿ) 1919 
(ಡಿ) 1921 
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Section – III 

English 

51. Choose the most appropriate statement. 
 

(a) Little boy says that he would rather be a dentist than doctor, 
because dentists do not get called out at night.  

(b) The little boy says that he would rather be a dentist than a doctor, 
because dentists do not get called out at night.  

(c) The little boy says that he would rather be dentist than doctor, 
because dentists do not get called out at night.  

(d) The little boy says that he would rather be dentist than doctor, 
because the dentists do not get called out at night.  

 

B 

52. Which of the following statements are correct expressions? 
 
i. It is important that he understands this.  
ii. It is important that he was understood this. 
iii. It is important for him to understand this. 
iv. It is important for he will be understand this.  

 
(a) ii and  iv 
(b) i and  ii 
(c) i and  iii 
(d) ii and  iii 

 

C 

53. Choose the most appropriate statement. 
 

(a) Notice at the petrol pump: All engines can be switched off.  
(b) Notice at the petrol pump: All engines must be switched off. 
(c) Notice at the petrol pump: All engines could be switched off. 
(d) Notice at the petrol pump: All engines used to be switched off. 

 

B 

54. Choose the most appropriate statement. 
 

(a) The train stopped on all the stations, and long before we got of 
Delhi every seat was taken and people were standing on the 
corridors.   

(b) The train stopped at all the stations, and long before we got on 
Delhi every seat was taken and people were standing on the 
corridors.   

(c) The train stopped in all the stations, and long before we got at 
Delhi every seat was taken and people were standing in the 
corridors.   

D 
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(d) The train stopped at all the stations, and long before we got to 
Delhi every seat was taken and people were standing in the 
corridors.   

 
55. Choose the most appropriate statement. 

 
(a) It has just struck midnight. It is high time we left. 
(b) It was just struck midnight.  It is high time we left. 
(c) It just struck midnight.  It is high time we leave. 
(d) It just struck midnight. It is high time we left. 

 

A 

56. Choose the incorrect statement.  
 

(a) If you wouldn’t have phoned her, we would never have found out 

what was happening.  
(b) Had you not phoned her, we would never have found out what 

was happening.  
(c) If you did not phone her, we had never found out what was 

happening. 
(d) We would never have found out what was happening, if you had 

not phoned her.  

 

C 

57. Choose the correct statement.  
 

(a) She is one of the few women who have climbed the Mount 
Everest. 

(b) She is one of the few woman who has climbed the Mount 
Everest. 

(c) She is one of the few women who has climbed the Mount 
Everest. 

(d) She is one of the few woman who have climbed the Mount 
Everest.  

 

A 

58. Select the correctly spelt word. 
 

(a) Occasion  
(b) Ocassion  
(c) Occesion  
(d) Ocession  

 

A 

59. Identify the correct expressions.  
 
1. The author and the editor have invited me to dinner. 

C 
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2. Author and the editor have invited me to dinner. 
3. The author and editor has invited me to dinner. 
4. The author and the editor has invited me to dinner.  
 

(a) 1, 2 & 4 
(b) 2, 3 & 4 
(c) 1 & 3 
(d) 2 & 4 

 
60. Which expression should you use to refer to an action that began in past and 

is still going on? 
 

1. She has been learning English since last year. 
2. She has learnt English since last year. 
3. She has learnt English for one year. 
4. She has been learning English for one year. 

 

(a) 1 & 2 
(b) 2 & 3 
(c) 1 & 4 
(d) 2 & 4 

 

C 

61. Fill in the blank with the most appropriate word. 
 

Rohit went to Agra _________ he might see his sister. 
 

(a) despite 
(b) so  that 
(c) although  
(d) provided 

 

B 

 Read the following passage carefully and answer the Q 62 to Q 66 that 
follows. Certain words are printed in bold to help you locate them while 
answering some of them.  
 

The significance of silence is often underestimated. Silence does not 
necessarily mean ignorance or even concurrence. It would well mean a desire 
to distance oneself from the situation in order to get a clearer view of the larger 
picture. Silence provides a change to reflect and understand, so that greater 
comprehension and a wider; liberating perspective can help douse the flames 
of anger and revenge rather than fan and spread them, leading to more 
violence and unhappiness. 
 

 

62. What does the author mean by the word ‘concurrence’? 
 

(a) conflict 
(b) disagreement 

D 
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(c) dispute 
(d) harmony 

 

63. What does the author mean by the sentence ‘The significance of silence is 

often underestimated.’? 
 

(a) The importance of silence is rarely understood. 
(b) The value of silence is sometimes taken too lightly.  
(c) The consequences of silences are misleading. 
(d) The worth of silence is never valued. 

 

B 

64. Which of the following meanings are not suggested in the passage? 
 
 
1. Silence offers a scope to think and understand.  
2. An ignorant person prefers to remain silent.  
3. Silence helps one be free from negative emotions. 
4. Silence leads to violence.  
 

(a) Meanings conveyed in the statements 1 & 2  
(b) Meanings conveyed in the statements 2 &  4  
(c) Meanings conveyed in the statements 1 & 3 
(d) Meanings conveyed in the statements 3 & 4 

 
 

B 

65. Choose the word, which is an antonym of the word reflect, as used in the 
passage.  
 
 

(a) Think 
(b) Consider 
(c) Contemplate 
(d) Ignore 

 
 

D 

66. Choose the word which is the most similar in meaning to the word 
perspective, as used in the passage.  
 
 

(a) View  
(b) Style 
(c) Direction                                  
(d) Focus 

 

A 
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67. Select the appropriate meaning of the phrase put in bold. 
 
 
It is time that the enemies get a taste of their own medicine. 
 

(a) To treat someone in the same bad way they treat you. 
(b) To help the injured enemy on the battlefield. 
(c) To offer them the expired medicine that they sent you.  
(d) To taste the medicine before offered to anyone 

 
 
 

A 

 In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks 
with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option 
for each blank for the Q 68 to Q 72.  
 

The life in society today is becoming increasingly more competitive. This is 
also (1)___________in the educational system, where (2)___________ to 
select courses has become (3)___________ impossible. During admission 
time, university campuses are normally buzzing with activity. 
(4)___________ is excitement and tension in the air. The human quest for 
power, prestige and wealth is visible in the student-aspirants. The courses that 
offer the best career opportunities are most sought (5)___________: For, a 
good career means a comfortable life. Career counselors on campuses guide 
and help young students make right choices, taking into account their 
aptitudes and inclinations.  
 

 

68. Select the most appropriate option to fill in the blank no.  (1) 
 

(a) reflect 
(b) reflected 
(c) reflecting 
(d) reflects 

 

B 

69. Select the most appropriate option to fill in the blank no.  (2) 
 

(a) admission 
(b) choice 
(c) qualification 
(d) expectation  

 

A 

70. Select the most appropriate option to fill in the blank no.  (3) 
 

(a) always 
(b) foreverC 
(c) almost 
(d) never 

C 
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71. Select the most appropriate option to fill in the blank no.  (4) 
 

(a) Their 
(b) This 
(c) That 
(d) There 

  

D 

72. Select the most appropriate option to fill in the blank no.  (5) 
 

(a) by 
(b) after 
(c) for 
(d) on 

B 

73. Fill in the blanks with the most appropriate phrasal verb. 
 
“We must __________ other nations in the promotion of education.” 
 

(a) keep up 
(b) keep up with 
(c) keep out 
(d) keep on 

 

B 

74. What do you call a person who has a keen desire to show off his knowledge 
and learning? 
 

(a) Pacifist 
(b) Philistine 
(c) Plagiarist 
(d) Pedant   

 

D 

75. The one who is expressing ideas clearly and in a way that influences people 
the most is called________. 
 

(a) emaciated 
(b) eloquent 
(c) eligible 
(d) elite 

 

B 
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Section – IV 

Federation 
ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ 

 

76. The mission of KMF is “Heralding economic, ………….. 
and cultural prosperity in the lives of our milk producer 
members by promoting vibrant, self-sustaining and 
holistic cooperative dairy development in Karnataka 
State.” 

 
(a) Ethical 
(b) Contextual 
(c) Political 
(d) Social 

 
ಕನ ಾಟಕ ರ ಜ್ಯದಲಿಿ ಸಪಾಂದನಶೇಲ, ಸ ವವಲಾಂಬಿಯ ದ ಮತುತ ಸಮಗರತ  

ದೃಷಿಿಯ ಸಹಕ ರ ಹೆೈನುಗ್ ರಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿಯನುೆ ಪ್ರರೇತ ುಹಿಸುವುದರ 

ಮೂಲಕ ನಮಾ ಹ ಲು ಉತ ಪದಕ ಸದಸಯರ ಬದುಕಿನಲಿಿ ಆರ್ಥಾಕ, 

…………………… ಮತುತ ಸ ಾಂಸೃತಿಕ ಏಳಿಗ್ೆಯ ಮುನೆರವು ನಿೇಡುವುದು 
ಕೆಎಾಂಎಫ್ನ ಧೆಯೇಯವ ಗಿದೆ. 

 
(ಎ) ನೆೈತಿಕ 

(ಬಿ) ಸ ಾಂದಭಿಾಕ 

(ಸಿ) ರ ಜ್ಕಿೇಯ 

(ಡಿ) ಸ ಮ ಜಕ 

 

D  

77. What was the annual average procurement of KMF in 
terms of lakh kilo per day (LKPD) during 2021-22? 

 
(a) 71.66 LKPD 
(b) 76.66 LKPD 
(c) 81.66 LKPD 
(d) 86.66 LKPD 

 
ದಿನಕೆೆ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೊ [ಎಲ್ಕೆಪಿಡಿ] ದಾಂತೆ 2021-22 ರಲಿಿ ಕೆಎಾಂಎಫ್ನ ವ ಷಿಾಕ 

ಸರ ಸರ ಸಾಂಗರಹಣೆ [ಎಲ್ಕೆಪಿಡಿ] ಎಷಿಿತುತ? 

 
(ಎ) 71. 66 ಎಲ್ಕೆಪಿಡಿ 

(ಬಿ) 76.66 ಎಲ್ಕೆಪಿಡಿ 

(ಸಿ) 81.66 ಎಲ್ಕೆಪಿಡಿ 

C  
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(ಡಿ) 86.66 ಎಲ್ಕೆಪಿಡಿ 

 

78. Which year, the Karnataka Dairy Development 
Corporation (KDDC) was formed? 

 
(a) 1975 
(b) 1974 
(c) 1976 
(d) 1978 

 
ಕನ ಾಟಕ ಹ ೈನುಗ್ ರಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮ [ಕೆಡಿಡಿಸಿ] ಯ ವ ವಷ್ಾ 
ಸ ೆಪನೆಯ ಯಿತು ?  
 

(ಎ) 1975 
(ಬಿ) 1974 
(ಸಿ)  1976 
(ಡಿ) 1978 
 

B  

79. Which of the following KMF does NOT produce in any 
of its dairy plants? 

 
(a) Paneer  
(b) Curd 
(c) Milk  
(d) Ghee  

 
ಈ ಕೆಳಗಿನದರಲಿಿ ಯ ವುದನುೆ ಕೆಎಾಂಎಫ್ ತನೆ ಹೆೈನುಗ್ ರಕೆ ಕೆೇಾಂದರಗಳಲಿಿ 

ಉತ್ಾಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ?  

 
(ಎ) ಪನಿೇರ್ 
(ಬಿ) ಮೊಸರು 
(ಸಿ) ಹ ಲು 
(ಡಿ) ತುಪಪ 
 

C  



 

G R D            P a g e  | 30 

80. KMF is the ______  largest dairy co-operative in the 
country. 
 

(a) second 
(b) third  
(c) fourth  
(d) fifth 

 
ದೆೇಶದಲಿಿರುವ ಹೆೈನುಗ್ ರಕೆ ಸಹಕ ರ ಸಾಂಘಗಳಲಿಿ ಕೆಎಾಂಎಫ್ ಎಷ್ಿನೆಯ 

ದೊಡಿ ಹೆೈನುಗ್ ರಕೆ ಸಹಕ ರ ಮಾಂಡಳಿಯ ಗಿದೆ?  

 

(ಎ) ಎರಡನೆಯ 

(ಬಿ) ಮೂರನೆಯ 

(ಸಿ) ನ ಲೆನೆಯ 

(ಡಿ) ಐದನೆಯ 
 

A  

81. Mother Dairy _______, is a flagship dairy under KMF. 

 
(a) Bengaluru 
(b) Dharwad 
(c) Mysuru 
(d) Mangalore 

 
ಮದರ್ ಡೆೈರ___________, ಕೆಎಾಂಎಫ್ ಆಧಿೇನದಲಿಿರುವ ಪರಮುಖ್ 

ಹೆೈನುಗ್ ರಕೆ ಸಾಂಸೆೆಯ ಗಿದೆ : 

 
(ಎ) ಬೆಾಂಗಳ ರು 

(ಬಿ) ಧ ರವ ಡ 

(ಸಿ) ಮೆೈಸೂರು 

(ಡಿ) ಮಾಂಗಳ ರು 
 

A  

82. In which of the following locations mineral mixture 
(cattle feed) is produced?   

 
(a) Gubbi 
(b) Kolar 
(c) Belagavi 
(d) Haveri 

 
ಖ್ನಿಜ್ ಮಿಶರಣ [ಜ ನುವ ರು ಮೆೇವು] ವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯ ವ ಸೆಳದಲಿಿ 

ಉತ ಪದನೆಯ ಗುತತದೆ? 

 
(ಎ) ಗುಬಿಬ 

A  
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(ಬಿ) ಕೊೇಲ ರ 

(ಸಿ) ಬೆಳಗ್ ವಿ 

(ಡಿ) ಹ ವೆೇರ 

 
83. Which of the following states, KMF is marketing its milk 

products? 
 

(a) Maharashtra  
(b) Assam 
(c) Meghalaya  
(d) Manipur  

 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯ ವ ರ ಜ್ಯದಲಿಿ ಕೆಎಾಂಎಫ್ ಹ ಲು ಉತಪನೆಗಳನುೆ 
ಮ ರುಕಟೆಿ ಮ ಡುತತದೆ? 

 

(ಎ) ಮಹ ರ ಷ್ರ 

(ಬಿ) ಅಸ ಸ್ಂ 

(ಸಿ) ಮೆೇರ್ಘಲಯ 

(ಡಿ) ಮಣಿಪುರ 
 

A The answer options to 
the question were 
wrongly sequenced. 
The right sequence 
appears in this question 
with answer. Due to 
this anomaly, the 
candidate, irrespective 
of choosing any answer 
option or not answering 
the question, shall get 
the full mark as 
applicable. 

84. What was the total turnover of KMF in the year 2021-22 
in rupees?  
 

(a) 13,000-15,000 Crores  
(b) 16,000-17,000 Crores  
(c) 18,000-20,000 Crores  
(d) 21,000-22,000 Crores 

 
2021-22 ರಲಿ ಿಕೆಎಾಂಎಫ್ನ ಒಟುಿ ವಹಿವ ಟು ರೂಪ ಯಿಗಳಲಿಿ ಎಷ್ುಿ? 

 
(ಎ) 13,000-15,000 ಕೊೇಟಿ 

(ಬಿ ) 16,000-17,000 ಕೊೇಟಿ 

(ಸಿ ) 18,000-20,000 ಕೊೇಟಿ 

(ಡಿ ) 21,000-22,000 ಕೊೇಟಿ 
 

C  

85. In the year 2020-21, KMF’s milk producer members 
were__________.   
 

(a) 16.90 lakh  
(b) 19.90 lakh  
(c) 22.90 lakh  
(d) 25.90 lakh  

 
2020-21 ರ ಸ ಲಿನಲಿಿ ಕೆಎಾಂಎಫ್ನ ಉತ ಪದಕ ಸದಸಯರು ಎಷಿಿದೆರು ? 

 

D  
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(ಎ) 16.90 ಲಕ್ಷ 

(ಬಿ) 19.90 ಲಕ್ಷ 

(ಸಿ) 22.90 ಲಕ್ಷ 

(ಡಿ) 25.90 ಲಕ್ಷ 

 

86. The scheme for socio-economic development of rural 
women through dairy farming is known as the _________ 
scheme. 
 

(a) Mrata-Sanjeevini 
(b) Ksheera-Sanjeevini 
(c) Mratika-Sanjeevini 
(d) Mudra- Sanjeevini 

 
ಹೆೈನುಗ್ ರಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ ರಮಿೇಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮ ಜೊೇ-ಆರ್ಥಾಕ 

ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ ಗಿ ಇರುವ ಯೇಜ್ನೆಗ್ೆ ಏನೆನುೆತ ತರೆ ? 

 

(ಎ) ಮೃತ - ಸಾಂಜೇವಿನಿ 

(ಬಿ ) ಕ್ಷೇರ - ಸಾಂಜೇವಿನಿ 

(ಸಿ ) ಮೃತಿತಕ  - ಸಾಂಜೇವಿನಿ 

(ಡಿ ) ಮುದ ರ – ಸಾಂಜೇವಿನಿ 
 

B  

87. Nandini Viryanu Kendra was established for production 
of ________. 
 

(a) Semen  
(b) Milk  
(c) Curd  
(d) Paneer  

 
ನಾಂದಿನಿ ವಿೇಯ ಾಣು ಕೆೇಾಂದರವು ಯ ವ ಉತ ಪದನೆಗ್ ಗಿ 

ಸ ೆಪನೆಗ್ೊಾಂಡಿತು? 

 

(ಎ) ವಿೇಯಾ 

(ಬಿ) ಹ ಲು 

(ಸಿ) ಮೊಸರು 

(ಡಿ) ಪನಿೇರ್ 
 

A  
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88. What was the total export value (in rupees) of Nandini 
products in 2021-22? 
 

(a) 4 to 9 Crores  
(b) 10 to 15 crores  
(c) 16 to 21 crores  
(d) 22 to 27 crores   

 

2021-22 ರಲಿಿ ನಾಂದಿನಿ ಉತಪನೆಗಳ ಒಟುಿ ರಫ್ತತ ಮೌಲಯ ರೂಪ ಯಿಗಳಲಿಿ ? 

 

(ಎ) 4 ರಾಂದ 9 ಕೊೇಟಿ 

(ಬಿ) 10 ರಾಂದ 15 ಕೊೇಟಿ 

(ಸಿ) 16 ರಾಂದ 21 ಕೊೇಟಿ 

(ಡಿ) 22 ರಾಂದ 27 ಕೊೇಟಿ 

 

D  

89. Nandini’s Chit-chat is a __________. 
 

(a) Milk  
(b) Curd  
(c) Sweet  
(d) Chocolate  

 
ನಾಂದಿನಿಯ ಚಿಟ್-ಚ ಯಟ್ ಯ ವುದು? 
 

(ಎ) ಹ ಲು 

(ಬಿ) ಮೊಸರು 

(ಸಿ) ಸಿಹಿತಿನಿಸು 

(ಡಿ) ಚ ಕೊಲೆೇಟ್ 
 

D  

90. Cooperative Unions come together to form a ________.   
 

(a) Confederation  
(b) Federation 
(c) Self-help group 
(d) Partnership   

 

ಸಹಕ ರ ಸಾಂಘಗಳು ಏನನುೆ ರೂಪಿಸಲು ಜೊತೆಯ ಗುತತವೆ? 
 

(ಎ) ಮಹ ಒಕೂೆಟ [ಕ ನ್ಫೆಡರೆೇಶನ್] 

(ಬಿ) ಒಕೂೆಟ [ಫೆಡರೆೇಶನ್] 

(ಸಿ) ಸವಸಹ ಯ ಗುಾಂಪು 

(ಡಿ) ಪ ಲುದ ರಕೆ 
 

B  
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91. Which of the following has direct representation in the 
Board of Directors of the Karnataka Cooperative Milk 
Producers’ Federation Ltd.? 
 

(a) Individual farmer members of the Dairy 
Cooperative Societies (DCSs) 

(b) Dairy Cooperatives Societies (DCSs) at the 
village level 

(c) Dairy Cooperative Employees 
(d) Dairy Cooperative Unions at the 

single/multiple district level 
 
ಕನ ಾಟಕ ಸಹಕ ರ ಹ ಲು ಉತ ಪದಕರ ಒಕೂೆಟ, ನಿಯಮಿತ, ಇದರ 
ನಿದೆೇಾಶಕರ ಮಾಂಡಳಿಯಲಿಿ ಯ ರು ನೆೇರ ಪ ರತಿನಿಧ್ಯವನುೆ 
ಹೊಾಂದಿರುತ ತರೆ? 
 

(ಎ) ಹ ೈನುಗ್ರಿಕ್  ಸಹಕ್್ರಿ ಸಂಘ [ಡಿಸಿಎಸ್] ಗಳ್ ರ ೈತ ಸದಸಯ 
ವಯಕಿತಗಳು 
(ಬಿ) ಗ್ ರಮ ಮಟಿದ ಹ ೈನುಗ್ರಿಕ್  ಸಹಕ್್ರಿ ಸಂಘ [ಡಿಸಿಎಸ್] 
ಗಳು 
(ಸಿ) ಹ ೈನುಗ್ರಿಕ್  ಸಹಕ್್ರಿ ಉದೊಯೇಗಿಗಳು 
(ಡಿ) ಏಕ /ಬಹು ಜಲ ಿ ಮಟಿದಲಿಿರುವ ಹ ೈನುಗ್ರಿಕ್  ಸಹಕ್್ರಿ 
ಸಾಂಘಗಳು  

 

D  

92. In a three-tier cooperative structure, _______________ is 
the apex organization. 
 

(a) Cooperative Society 
(b) Cooperative Union 
(c) Cooperative Federation 
(d) Government  

 
ತಿರ-ಸತರದ ಸಹಕ ರ ಸಾಂರಚ್ನೆಯಲಿಿ ಇದು ಅಗರ ಸಾಂಸೆೆಯ ಗಿದೆ : 
 

(ಎ) ಸಹಕ ರ ಸಾಂಘ [ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿೇವ್ ಸೊಸ ೈಟಿ] 
(ಬಿ) ಸಹಕ ರ ಕೂಟ [ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಯೂನಿಯನ್] 
(ಸಿ) ಸಹಕ ರ ಒಕೂೆಟ [ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಫೆಡರೆೇಶನ್] 
(ಡಿ) ಸರಕ ರ 
 

C  

93. Which of the following is NOT a right of the Chief 
Executive of a cooperative federation? 
 

(a) Managing Employee discipline 
(b) Voting  in the election of office bearers of the 

Board 

B  



 

G R D            P a g e  | 35 

(c) Attending  meeting of the Board 
(d) Appointing staff with the approval of the 

Board 

 
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯ ವುದು ಸಹಕ ರ ಒಕೂೆಟದ ಮುಖ್ಯ 
ಕ ಯಾನಿವ ಾಹಕನ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲ? 

 
(ಎ) ಉದೊಯೇಗಿಗಳ ಶಸತನುೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುಳವುದು 
(ಬಿ) ಮಾಂಡಳಿಯ ಪದ ಧಿಕ ರಗಳ ಚ್ುನ ವಣೆಯಲಿಿ ಮತ 

ಹ ಕುವುದು 
(ಸಿ) ಮಾಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲಿಿ ಭ ಗವಹಿಸುವುದು 
(ಡಿ) ಮಾಂಡಳಿಯ ಅನುಮೊೇದನೆಯಾಂತೆ ಉದೊಯೇಗಿಗಳ ನೆೇಮಕ ತಿ 

ಮ ಡುವುದು 
 

94. The KMF-STEP Program was initiated to facilitate 
_______________. 
 

(a) Development of Women Dairy Cooperatives  
(b) Creation of infrastructure 
(c) Building capacity of farmers 
(d) Increasing Marketing of Cooperatives 

 
ಕೆಎಾಂಎಫ್ನ ಸೆಿಪ್ [ಎಸ್ಟಿಇಪಿ] ಕ ಯಾಕರಮವನುೆ ಇದಕ ೆಗಿ 

ಆರಾಂಭಿಸಲ ಗಿದೆ:  
 

(ಎ) ಮಹಿಳ  ಹೆೈನುಗ್ ರಕೆ ಸಹಕ ರ ಸಾಂಘಗಳನುೆ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಪಡಿಸಲು 
(ಬಿ) ಮೊಲಸೌಕಯಯಗಳ್ ಸೃಷ್ಟಿ 
(ಸಿ) ರೆೈತರಲಿಿ ಶಕಿತ ತುಾಂಬಲು 
(ಡಿ) ಸಹಕ ರಗಳ ಮ ರುಕಟೆಿಯನುೆ ವೃದಿಿಸಲು 
 

A  

95. Women Dairy Cooperatives are established in the village 
which has ________. 
 

(a) No other dairy cooperatives  
(b) The Gram Panchayat Office  
(c) A Road Connecting to Market  
(d) A school within a 5 km radius 

 
ಮಹಿಳ  ಹೆೈನುಗ್ ರಕೆಯ ಸಹಕ ರಗಳನುೆ ಸ ೆಪಿಸಲ ಗಿರುವ 

ಗ್ ರಮವು_________. 

 

A  
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(ಎ) ಯ ವುದೆೇ ಹೆೈನುಗ್ ರಕೆಯ ಸಹಕ ರ ಸಾಂಘಗಳನುೆ 
ಹೊಾಂದಿರುವುದಿಲಿ 

(ಬಿ) ಗ್ ರಮ ಪಾಂಚ ಯತ್ ಕಚೆೇರಯನುೆ ಹೊಾಂದಿರುತತದೆ. 
(ಸಿ) ಮ ರುಕಟೆಿಗ್ೆ ಸಾಂಪಕಾ ಕಲಿಪಸುವ ರಸೆತಯನುೆ ಹೊಾಂದಿರುತತದೆ. 
(ಡಿ) 5 ಕಿ. ಮಿೇ. ಪರಧಿಯಲಿಿ ಶ್ ಲೆಯನುೆ ಹೊಾಂದಿರುತತದೆ. 
 

96. KMF Received IDF Dairy Innovation Awards 2022 for 
__________. 
 

(a) Innovation in sustainable farming practices  
(b) Innovation in sustainable processing  
(c) Innovation in sustainable packaging  
(d) Innovation in school milk programmes 

 
ಐಡಿಎಫ್ ಡ ೈರಿ ಇನೊೆೇವೆೇಶನ್ ಅವ ರ್್ಾ-2022 ನುೆ ಕೆಎಾಂಎಫ್ 

ಯ ವುದಕ ೆಗಿ ಪಡೆದುಕೊಾಂಡಿತು?  
 

(ಎ) ಸುಸೆಿರ ವಯವಸ ಯದ ಪದಿತಿಗಳ ನ ವಿೇನಯಕ ೆಗಿ  
(ಬಿ) ಸುಸೆಿರ ಸಾಂಸೆರಣೆಯಲಿಿ ನ ವಿೇನಯಕ ೆಗಿ 
(ಸಿ) ಸುಸೆಿರ ಪ್ರಟಿಣ ಕಟೊಿೇಣ [ಸಸೆಿೇನೆೇಬಲ್ ಪ ಯಕೆೇಜಾಂಗ್] 
ದಲಿಿ ನ ವಿೇನಯಕ ೆಗಿ 
(ಡಿ) ಶ್ ಲೆಯ ಕ್ಷೇರ ಕ ಯಾಕರಮಗಳಲಿಿ ನ ವಿೇನಯಕ ೆಗಿ 

 

D  

97. Where is Nandini mega hi-tech powder plant located? 

 
(a) Ramanagara 
(b) Bellary 
(c) Kolar 
(d) Gulbarga 

 
ನಾಂದಿನಿ ಬೃಹತ್ ಅತುಯತತಮ ತಾಂತರಜ್ಞ ನದ ಹಿಟಿಿನ ಕ ಖ್ ಾನೆ [ಮೆಗ್  ಹೆೈ-
ಟೆಕ್ ಪೌಡರ್ ಪ ಿಯಾಂಟ್] ಇಲಿಿದೆ  
 

(ಎ) ರ ಮನಗರ  

(ಬಿ) ಬಳ ಳರ 

(ಸಿ) ಕೊೇಲ ರ 

(ಡಿ) ಗುಲಬಗ್ ಾ 
 

A  

98. What amount of money (in rupees) is given by KMF to 
each Women Dairy Cooperative Society (WDCS) as a 
grant for livestock improvement? 

 
(a) less than 2.50 lakh 
(b) 2.50-3.00 lakh 

B  
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(c) 3.01-4.00 lakh 
(d) more than 4.00 lakh 

 
ಪೆತ್ರ ಮಹಿಳ್ ಹ ೈನುಗ್ರಿಕ್  ಸಹಕ್್ರಿ ಸಂಘ [ಡಬ್ಲುಿುಡಿಸಿಎಸ ] 
ಕ್ ೆ ಪಶುಸಂಪತಿ್ರನ ಅಭಿವೃದಿ್ದಗ್ಗಿ ಎಷ್ುಿ ಮೊತಿದ ಅನುದ್ನವನುು 
[ರೊಪ್್ಯಿಗಳ್ಲಿಿ] ಕ್ ಎಂಎಫ  ನೀಡುತಿದ ? 
 

(ಎ) 2.50 ಲಕ್ಷಕಿೆಾಂತ ಕಡಿಮೆ  
(ಬಿ) 2.50 – 3. 00 ಲಕ್ಷ 
(ಸಿ) 3. 01 – 4. 00 ಲಕ್ಷ 
(ಡಿ) 4. 00 ಲಕ್ಷಕಿೆಾಂತ ಅಧಿಕ 
 

99. What is the major objective of Nandini Sperm Station run 
by KMF? 
 

(a) Giving more cattle to dairy farmers 
(b) Eradicating certain diseases among cattle 
(c) Developing drought-resistant breeds of cattle 
(d) Improving the milk yield potential of the cattle 

 
ಕೆಎಾಂಎಫ್ ನಡೆಸುವ ನಾಂದಿನಿ ವಿೇಯಾ ಕೆೇಾಂದರಗಳ ಪರಧ ನ ಉದೆೆೇಶವೆೇನು?  

 
(ಎ) ಹೆೈನುಗ್ ರಕೆ ವಯವಸ ಯಿಗಳಿಗ್ೆ ಹೆಚಿಚನ ಜ ನುವ ರುಗಳನುೆ 
ಕೊಡಲು  
(ಬಿ) ಜ ನುವ ರುಗಳಲಿಿರುವ ಕೆಲವು ರೊೇಗಗಳನುೆ ಬೆೇರುಸಹಿತ 

ನ ಶಮ ಡಲು 
(ಸಿ) ಜ ನುವ ರುಗಳಲಿಿ ಕ್ಷ ಮನಿರೊೇಧ್ಕ ತಳಿಯನುೆ ವೃದಿಿಸಲು 
(ಡಿ) ಜ ನುವ ರುಗಳಲಿಿ ಹ ಲು ನಿೇಡುವ ಅಾಂತಸುತತವವನುೆ 
ವೃದಿಿಸಲು 
 

D  

100. What percentage of milk producers’ cooperatives in the 
state of Karnataka are in profit? 
 

(a) Less than 50% 
(b) 50%-60% 
(c) 70%-80% 
(d) More than 80% 

 
ಕನ ಾಟಕ ರ ಜ್ಯದಲಿಿ ಎಷ್ುಿ ಶ್ೆೇಕಡ  ಹ ಲು ಉತ ಪದಕರ ಸಹಕ ರ 

ಸಾಂಘಗಳು ಲ ಭ್ ಗಳಿಕೆಯಲಿಿವೆ?  

 
(ಎ) 50% ಕಿೆಾಂತ ಕಡಿಮೆ  

(ಬಿ) 50% - 60%  

(ಸಿ) 70 % - 80 % 

(ಡಿ) 80% ಕಿೆಾಂತ ಅಧಿಕ 

D  
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Section – V 

General Knowledge 

ಸಾಮಾನಯ ಜ್ಞಾನ 

101. In which weightlifting category did Jeremy Lalrinnunga win a Gold medal at 
CWG 2022? 

 
(a) 47 – kg category  
(b) 57 – kg category 
(c) 67 – kg category 
(d) 77 – kg category 

 
ಸಿಡಬುಿಯಜ 2022 ರಲಿಿ ಜ ರ ಮಿ ಲ್ಲ್ರನುುಂಗ್  ಭ ರ ಎತುತವ ಸಪಧೆಾಯ ಯ ವ ವಿಭ ಗದಲಿಿ ಚಿನೆದ 
ಪದಕವನುೆ ಗ್ೆದೆರು? 

 
(ಎ) 47 – ಕೆ. ಜ. ವಿಭ ಗ 

(ಬಿ) 57 – ಕೆ. ಜ. ವಿಭ ಗ 

(ಸಿ) 67 – ಕೆ. ಜ. ವಿಭ ಗ 

(ಡಿ) 77 – ಕೆ. ಜ. ವಿಭ ಗ 

 

B 

102. Who won the ‘Player of the tournament award’ in the men’s T20 cricket world 
cup, held in November 2022 in Australia? 

 
(a) Virat Kohli  
(b) Suryakumar Yadav 
(c) Sam Curran 
(d) Babar Azam 

 
ನವೆಾಂಬರ್ 2022 ರಲಿಿ ಆಸೆರೇಲಿಯ ದಲಿಿ ಜ್ರಗಿದ ಪುರುಷ್ರ ಟಿ20 ಕಿರಕೆಟ್ ವಿಶವಕಪ್ ಪಾಂದಯದಲಿಿ ಯ ರು 
‘ಟೂನಾಮೆಾಂಟ್ ಆಟಗ್ ರ ಪರಶಸಿತ’ಯನುೆ ಗ್ೆದೆರು ? 

 
(ಎ) ವಿರ ಟ್ ಕೊಹಿಿ 

(ಬಿ) ಸೂಯಾಕುಮ ರ್ ಯ ದವ್ 

(ಸಿ) ಸ ಯಮ್ ಕರನ್ 

(ಡಿ) ಬ ಬರ್ ಅಜ್ಮ್ 

C 

103. Roger Federer, who recently retired from international professional tennis 
sports, belonged to which country. 

B 
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(a) England 
(b) Switzerland 
(c) Australia 
(d) USA   

 
ಅಾಂತ ರ ಷಿರೇಯ ವೃತಿತಪರ ಟೆನಿೆಸ್ ಕಿರೇಡೆಯಿಾಂದ ಇತಿತೇಚೆಗ್ೆ ನಿವೃತತರ ದ ರೊೇಜ್ರ್ ಫೆಡರರ್ ಯ ವ 
ದೆೇಶಕೆೆ ಸೆೇರದವರು? 
 

(ಎ) ಇಾಂಗ್ೆಿಾಂರ್್ 
(ಬಿ) ಸಿವಟಜರ್ಲೆಾಂರ್್ 
(ಸಿ) ಆಸೆರೇಲಿಯ  
(ಡಿ) ಯುಎಸ್ಎ 
 

104. In which state the 36th National Games were organized during September – 
October months of 2022 in India? 
 

(a) Delhi 
(b) Karnataka 
(c) Rajasthan 
(d) Gujarat 

 
2022ರ ಸೆಪೆಿಾಂಬರ್- ಅಕೊಿೇಬರ್ ತಿಾಂಗಳಿನಲಿಿ ಭ ರತದ ಯ ವ ರ ಜ್ಯದಲಿಿ 36 ನೆಯ ರ ಷಿರೇಯ 
ಕಿರೇಡ ಕೂಟ ಆಯೇಜ್ನೆಗ್ೊಾಂಡಿತು? 
 

(ಎ) ದಿಲಿಿ 
(ಬಿ) ಕನ ಾಟಕ 
(ಸಿ) ರ ಜ್ಸ ತನ 
(ಡಿ) ಗುಜ್ರ ತ್ 
 

 

D 

105. The prodigy of India, named  R. Praggnanandhha, belongs to which sport? 

 
(a) Wrestling 
(b) Kho-Kho 
(c) Chess 
(d) Shot put 

 
ಅದುುತ ಮೆೇಧ ಶಕಿತಯ ಬ ಲಕ ಆರ್. ಪರಗ್ ೆನಾಂದ ಯ ವ ಕಿರೇಡೆಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದವನು? 
 

(ಎ) ಕುಸಿತ 
(ಬಿ) ಖ್ೊೇ-ಖ್ೊೇ 
(ಸಿ) ಚೆಸ್ 
(ಡಿ) ಗುಾಂಡು ಎಸೆತ 

 

C 

106. The Indian women sports star Ms. Jhulan Goswami belongs to which sport? 

 
D 



 

G R D            P a g e  | 41 

(a) Wrestling 
(b) Boxing 
(c) Chess 
(d) Cricket 

 
ಭ ರತದ ಮಹಿಳ  ಕಿರೇಡ  ತ ರೆಯ ಗಿರುವ ಜ್ೂಲನ್ ಗ್ೊೇಸ ವಮಿ ಯ ವ ಕಿರೇಡೆಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಪಟಿವರು 
? 
 

(ಎ) ಕುಸಿತ 
(ಬಿ) ಬ ಕಿುಾಂಗ್ 
(ಸಿ) ಚ್ದುರಾಂಗ [ಚೆಸ್] 
(ಡಿ) ಚೆಾಂಡು-ದ ಾಂಡು [ಕಿರಕೆಟ್] 

 
107. Which of the following states has the highest per capita milk availability in 

India? 
 

(a) Rajasthan 
(b) Haryana 
(c) Karnataka 
(d) Punjab 

 
ಭ ರತದಲಿಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯ ವ ರ ಜ್ಯವು ತಲ  ಅತಯಧಿಕ ಹ ಲಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನುೆ ಹೊಾಂದಿದೆ ? 
 

(ಎ) ರ ಜ್ಸ ತನ 
(ಬಿ) ಹರಯ ಣ 
(ಸಿ) ಕನ ಾಟಕ 
(ಡಿ) ಪಾಂಜ ಬ್ 

 

D 

108. Rishi Sunak, a person of Indian roots, has recently become Prime Minister of 
the United Kingdom. Which political Party is he affiliated with? 

 
(a) Liberal Party 
(b) Conservative Party 
(c) Left Party 
(d) Democratic Party 

 
ಇತಿತೇಚೆಗ್ೆ ಯುನ ೈಟೆರ್್ ಕಿಾಂಗ್ಡಮ್ನ ಪರಧ ನಮಾಂತಿರಯ ದ ಭ ರತ ಮೂಲದ ರಷಿ ಸುನಕ ಯ ವ 
ರ ಜ್ಕಿೇಯ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಸೆೇರದವರು ? 
 

(ಎ) ಲಿಬರಲ್ ಪ ಟಿಾ 
(ಬಿ) ಕನುವೆೇಾಟಿವ್ ಪ ಟಿಾ 
(ಸಿ) ಲೆಫಿ್ ಪ ಟಿಾ 
(ಡಿ) ಡೆಮೊಕರಟಿಕ್ ಪ ಟಿಾ 
 

B 
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109. The ‘Blue revolution’ is associated with which of the following? 
 

(a) Ocean Development 
(b) Clean Air 
(c) Fisheries and aquaculture 
(d) Livestock health 

 
‘ನಿೇಲಿ ಕ ರಾಂತಿ’ಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯ ವುದರ ಜೊತೆಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದೆ ?   
  

(ಎ) ಸ ಗರ ಅಭಿವೃದಿಿ 
(ಬಿ) ಶುದಿ ಗ್ ಳಿ 
(ಸಿ) ಮಿೇನುಗ್ ರಕೆ ಮತುತ ಜ್ಲಚ್ರ ಸ ಕಣೆ 
(ಡಿ) ಜ ನುವ ರು ಆರೊೇಗಯ 

 

C 

110. ‘Kavirajamarga’ of the king Nripatunga of _________________ Century is 
believed to be the earliest literary work in Kannada.  
 

(a) 6th  
(b) 7th  
(c) 8th  
(d) 9th  

 
ಕನೆಡದ ಮೊತತಮೊದಲ ಸ ಹಿತಯ ಕೃತಿ ಎಾಂದು ಭ ವಿಸಲ ದ ರ ಜ  ನೃಪತುಾಂಗನ ‘ಕವಿರ ಜ್ಮ ಗಾ’್
ಯ ವ ಶತಮ ನದುೆ ?    
 

(ಎ) 6 ನೆಯ 
(ಬಿ) 7 ನೆಯ 
(ಸಿ) 8 ನೆಯ 
(ಡಿ) 9 ನೆಯ 

 

D 

111. Who has been conferred the 52nd Dadasaheb Phalke Award for the year 2020?  
 

(a) Asha Parekh  
(b) Hema Malini  
(c) Asha Bhosle  
(d) Poonam Dhillon 

 
2020 ರ 52ನೆಯ ದ ದ ಸ ಹೆೇಬ್ ಫ ಲೆೆ ಪರಶಸಿತಯನುೆ ಯ ರಗ್ೆ ಪರದ ನ ಮ ಡಲ ಯಿತು?  
     

(ಎ) ಆಶ್  ಪರೆೇಖ್ 
(ಬಿ) ಹೆೇಮ  ಮ ಲಿನಿ 
(ಸಿ) ಆಶ್  ಭೊೇಾಂಸೆಿ 
(ಡಿ) ಪೂನಾಂ ಧಿಲ ಿನ್ 

 

A 
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112. The recently released movie ‘KANTARA’ is based on________.  
 

(a) Jallikattu 
(b) Bhoothakola 
(c) Yakshagana 
(d) Dammami 

 
ಇತಿತೇಚೆಗ್ೆ ಬಿಡುಗಡೆಗ್ೊಾಂಡ ‘ಕ ಾಂತ ರ’್ಚ್ಲನಚಿತರವು ಇದಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದುದ ಗಿದೆ ?    
 

(ಎ) ಜ್ಲಿಿಕಟುಿ 
(ಬಿ) ಭ್ೂತಕೊೇಲ 
(ಸಿ) ಯಕ್ಷಗ್ ನ 
(ಡಿ) ದಮ ಾಮಿ 

 

B 

113. Which constitutional amendment has provided special provisions for the 
advancement of the economically weaker sections?  

 
(a) 102nd Amendment 
(b) 103rd Amendment  
(c) 104th Amendment  
(d) 105th Amendment 

 
ಯ ವ  ಸ ಾಂವಿಧ ನಿಕ  ತಿದುೆಪಡಿಯು  ಆರ್ಥಾಕವ ಗಿ  ದುಬಾಲ  ವಗಾಗಳ ಪರಗತಿಗ್ೆ ವಿಶ್ೆೇಷ್ 
ಅವಕ ಶವನುೆ ಒದಗಿಸಿದೆ ?     
 

(ಎ) 102 ನೆಯ ತಿದುೆಪಡಿ 
(ಬಿ) 103 ನೆಯ ತಿದುೆಪಡಿ 
(ಸಿ)  104 ನೆಯ ತಿದುೆಪಡಿ 
(ಡಿ) 105 ನೆಯ ತಿದೆಪಡಿ 

 

B 

114. Which article of the Indian Constitution deals with the regional problems and 
demands in certain states like Nagaland, Sikkim, Karnataka, etc.? 
 

(a) Article 371 C 
(b) Article 371 D 
(c) Article 371 F 
(d) Article 371 J 

 
ನ ಗ್ ಲ ಯಾಂರ್್, ಸಿಕಿೆಮ್, ಕನ ಾಟಕಗಳಾಂಥ ಕೆಲವು ರ ಜ್ಯಗಳಲಿಿ ಪ ರದೆೇಶಕ ಸಮಸೆಯ ಮತುತ 
ಬೆೇಡಿಕೆಗಳೆ ಾಂದಿಗ್ೆ ವಯವಹರಸುವ ಭ ರತಿೇಯ ಸಾಂವಿಧ ನದ ಅನುಚೆೆೇದ [ಆಟಿಾಕಲ್] ಯ ವುದು?     
 

(ಎ) ಆಟಿಾಕಲ್ 371 ಸಿ 
(ಬಿ) ಆಟಿಾಕಲ್ 371 ಡಿ 
(ಸಿ) ಆಟಿಾಕಲ್ 371 ಎಫ್ 
(ಡಿ) ಆಟಿಾಕಲ್ 371 ಜೆ 

 

D 
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115. Who was known as the “Khadi Bhageeratha” of Karnataka? 
 

(a) Gangadharrao Deshpande 
(b) Aluru Venkata Rao  
(c) Diwakar Rangarao 
(d) Lok Manya Tilak 

 
ಕನ ಾಟಕದ ‘ಖ್ ದಿ ಭ್ಗಿೇರಥ’್ಎಾಂದು ಖ್ ಯತರ ದವರು ಯ ರು?    
  

(ಎ) ಗಾಂಗ್ ಧ್ರ ರ ವ್ ದೆೇಶಪ ಾಂಡೆ 
(ಬಿ) ಆಲೂರು ವೆಾಂಕಟರ ವ್ 
(ಸಿ) ದಿವ ಕರ ರಾಂಗರ ವ್ 
(ಡಿ) ಲೊೇಕಮ ನಯ ತಿಲಕ್ 

 

A 

116. Who was the first Industries and Supplies minister in the first cabinet of free 
India?  
 

(a) Dr. Shyama Prasad Mukharji 
(b) Jagjivan Ram 
(c) Dr. Rajendra Prasad  
(d) Dr. B.R. Ambedkar  

 
ಸವತಾಂತರ ಭ ರತದ ಪರಥಮ ಕ್ ೈಗ್ರಿಕ್  ಮತುಿ ಪೂರ ೈಕ್  ಸಚಿವರು ಯ ರ ಗಿದೆರು?   
   

(ಎ) ಡ . ಶ್ ಯಮಪರಸ ದ್ ಮುಖ್ಜಾ 
(ಬಿ) ಜ್ಗಜೇವನರ ಮ್ 
(ಸಿ) ಡ . ರ ಜೆೇಾಂದರ ಪರಸ ದ್ 
(ಡಿ) ಡ . ಬಿ. ಆರ. ಅಾಂಬೆೇಡೆರ್ 

 

A 

117. The second Administrative Reforms Commission of the Government of India 
was headed by__________.  
 

(a) H.D. Deve Gowda 
(b) M. Veerappa Moily 
(c) H.D. Kumaraswamy 
(d) B.S. Yediyurappa 

 
ಭ ರತದ ಎರಡನೆಯ ಆಡಳಿತ ಸುಧ ರಣ ಆಯೇಗದ ನೆೇತೃತವವನುೆ ವಹಿಸಿದವರು ?  
    

(ಎ) ಎಚ್. ಡಿ. ದೆೇವೆೇಗ್ೌಡ 
(ಬಿ) ಎಾಂ. ವಿೇರಪಪ ಮೊಯಿ ಿ
(ಸಿ) ಎಚ್. ಡಿ. ಕುಮ ರಸ ವಮಿ 
(ಡಿ) ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪ 

 

B 
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118. Which chief minister of Karnataka was chosen to lead the United Front 
Government in June 1996?  
 

(a) H.D. Deve Gowda 
(b) M. Veerappa Moily 
(c) H.D. Kumaraswamy 
(d) B.S. Yediyurappa 

 
1996ರ ಜ್ೂನ್ನಲಿಿ ಸಾಂಯುಕತ ರಾಂಗ [ಯುನ ೈಟ ಡ  ಫ್ೆಂಟ ] ಸರಕ ರವನುೆ ಮುನೆಡೆಸಲು ಆಯ್ಕೆಯ ದ 
ಕನ ಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ ಯ ರು?    
 

(ಎ) ಎಚ್. ಡಿ. ದೆೇವೆೇಗ್ೌಡ 
(ಬಿ) ಎಾಂ. ವಿೇರಪಪ ಮೊಯಿ ಿ
(ಸಿ) ಎಚ್. ಡಿ. ಕುಮ ರಸ ವಮಿ 
(ಡಿ) ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪ 

 

A 

119. The first Anglo- Mysore war began in the year_______. 
 

(a) 1765 
(b) 1766 
(c) 1767 
(d) 1768 

 
ಮೊದಲ ಆಾಂಗ್ೊಿೇ- ಮೈಸೂರು ಯುದಿ ಈ ವಷ್ಾ ಆರಾಂಭ್ಗ್ೊಾಂಡಿತು?    
 

(ಎ) 1765 
(ಬಿ) 1766 
(ಸಿ)  1767 
(ಡಿ) 1768 

 

C 

120. The first Railway train in India in 1853 completed its journey between _______. 
 

(a) Thane to Nagpur 
(b) Bombay to Nagpur  
(c) Bombay to Pune 
(d) Bombay to Thane  

 
ಭ ರತದ ಮೊತತಮೊದಲ ರ ೈಲು 1853 ರಲಿಿ ತನೆ ಪರಯ ಣವನುೆ ಈ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿತು:    
 

(ಎ) ಥ ಣೆಯಿಾಂದ ನ ಗಪುರ 
(ಬಿ) ಮುಾಂಬ ೈಯಿಾಂದ ನ ಗಪುರ 
(ಸಿ) ಮುಾಂಬ ೈಯಿಾಂದ ಪುಣೆ 
(ಡಿ) ಮುಾಂಬ ೈಯಿಾಂದ ಥ ಣೆ 
 

D 
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121. Who was the first Indian to get a commercial pilot’s license in 1929? 
 

(a) Motilal Nehru 
(b) JRD Tata 
(c) CV Raman 
(d) Madan Mohan Malviya 

 
1929 ರಲಿಿ ವೃತಿತಪರ ವ ೈಮ ನಿಕ ಚ ಲಕನ ಪರವ ನಿಗ್ೆ [ಕಮಷಿಾಯಲ್ ಪ್ ೈಲೆಟು್ ಲ ೈಸೆನು್] ಯನುೆ 
ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭ ರತಿೇಯ ಯ ರು? :    
 

(ಎ) ಮೊೇತಿಲ ಲ್ ನೆಹರೂ 
(ಬಿ) ಜೆ. ಆರ್. ಡಿ. ಟ ಟ  
(ಸಿ) ಸಿ. ವಿ. ರ ಮನ್ 
(ಡಿ) ಮದನ್ ಮೊೇಹನ್ ಮ ಳವಿೇಯ 

 

B 

122. Which one of the dances is NOT associated with Karnataka? 
 

(a) Yakshagana 
(b) Gorava Kunitha 
(c) Nagamandala 
(d) Bharat Natyam 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯ ವ ನ ಟಯ ಪರಕ ರ ಕನ ಾಟಕಕೆೆ ಸ ೇರಿದ್ದಲ್ಲ ? :    
 

(ಎ) ಯಕ್ಷಗ್ ನ 
(ಬಿ) ಗ್ೊರವರ ಕುಣಿತ 
(ಸಿ) ನ ಗಮಾಂಡಲ 
(ಡಿ) ಭ್ರತನ ಟಯಾಂ 
 

D 

123. The famous Stone Chariot is located at which tourist place in Karnataka? 
 

(a) Hampi 
(b) Belur 
(c) Pattadakal 
(d) Mysore 

 
ಪರಸಿದಿ ಕಲಿಿನ ರಥ ಇರುವ ಕನ ಾಟಕದ ಪರವ ಸಿ ತ ಣ ಯ ವುದು?    
 

(ಎ) ಹಾಂಪಿ 
(ಬಿ) ಬೆೇಲೂರು 
(ಸಿ) ಪಟಿದಕಲ್ 
(ಡಿ) ಮೈಸೂರು 

 
 
 

A 
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124. Which was India’s first feature film made by Dadasaheb Phalke?  
 

(a) Raja Harishchandra 
(b) Jamai Shasthi 
(c) Bhakta Prahlad 
(d) Kalidasa 

 

ದ ದ ಸ ಹೆೇಬ್ ಫ ಲೆೆ ಅವರು ನಿಮಿಾಸಿದ ಭ ರತದ ಪರಪರಥಮ ಕಥ ಚಿತರ ಯ ವುದು?    
 

(ಎ) ರ ಜ  ಹರಶಚಾಂದರ 
(ಬಿ) ಜಮೈ ಶ್ಸಿಿ 
(ಸಿ) ಭ್ಕತ ಪರಹ ಿದ 
(ಡಿ) ಕ ಳಿದ ಸ 
 

A 

125. In which year Quit India Movement was launched by Mahatma Gandhi? 
 

(a) 1940 
(b) 1941 
(c) 1942 
(d) 1943 

 
ಮಹ ತ ಾ ಗ್ ಾಂಧಿಯವರು ಯ ವ ವಷ್ಾದಲಿಿ ‘ಭ ರತ ಬಿಟುಿ ತೊಲಗಿ [ ಕಿವಟ್ ಇಾಂಡಿಯ] 
ಚ್ಳುವಳಿಯನುೆ ಆರಾಂಭಿಸಿದರು?    
 

(ಎ) 1940 
(ಬಿ) 1941 
(ಸಿ)  1942 
(ಡಿ) 1943 

 

C 
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Section – VI 

Kannada Language 

P À£ÀßqÀ ̈ sÁµÉ 

 

126. C±ÉÆÃPÀ£À ±Á¸À£À EgÀÄªÀ ¸ÀÜ¼À  
 

(ಎ) PÀ¢j                 
(ಬಿ) PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ  
(ಸಿ) PÉÆÃ¯ÁgÀ           
(ಡಿ) ªÀÄ¹Ì 
 

D 

127. PÉ¼ÀV£ÀªÀgÀ°è AiÀiÁgÀÄ gÁμÀÖæPÀ« UËgÀªÀPÉÌ ¥ÁvÀægÁzÀªÀgÀÄ 
 

(ಎ) JA.azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð    
(ಬಿ) ¥Àæ s̈ÀÄ±ÀAPÀgÀ 
(ಸಿ) f.J¸ï.²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà        
(ಡಿ) UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ CrUÀ 
 

 

C 

128. ‘WÀl±ÁæzÀÞʼ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀ PÀvÉUÁgÀÀ  
 

(ಎ) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ     
(ಬಿ) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥ÁnÃ® 
(ಸಿ) AiÀÄÄ.Dgï.C£ÀAvÀªÀÄÆwð  
(ಡಿ) C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ¤gÀAd£À 
 

C 

129. PÉ¼ÀV£ÀªÀgÀ°è AiÀiÁgÀÄ gÀAUÀ ¤zÉÃð±ÀQ 
 

(ಎ) £ÉÃ«ÄZÀAzÀæ             
(ಬಿ) GªÀiÁ²æÃ 
(ಸಿ) ©.dAiÀÄ²æÃ             
(ಡಿ) dAiÀÄªÀiÁ¯Á 
 

C 

130. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è N¢zÀ «ÄÃ¸À¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀgÀ¢ 
 

(ಎ) §gÀUÀÆgÀÄ ªÀgÀ¢          
(ಬಿ) UÉÆÃPÁPï ªÀgÀ¢ 
(ಸಿ) JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ªÀgÀ¢   
(ಡಿ) ªÀÄºÁd£À ªÀgÀ¢ 
 

A 
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131. MqÀ¯Á¼À,PÀÄ¸ÀÄªÀÄ¨Á É̄ PÁzÀA§j gÀZÀ£ÉPÁgÀgÀÄ  
   

(ಎ) °AUÀzÉÃªÀgÀÄ ºÀ¼ÉÃªÀÄ£É     
(ಬಿ) JZï.J¸ï.ªÉAPÀmÉÃ±ÀªÀÄÆwð 
(ಸಿ) zÉÃªÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ    
(ಡಿ) ²æÃPÀÈμÀÚ D®£ÀºÀ½î 
 

C 

132. JZï.£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå CªÀgÀ PÀÈw  
   

(ಎ) Qè¥ï eÁ¬ÄAmï          
(ಬಿ) zÉÃªÀgÀÄ 
(ಸಿ) vÉgÉzÀ ªÀÄ£À              
(ಡಿ) CVß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¼É 

 

C 

133. ‘dÄUÁj PÁæ¸ïʼ PÁzÀA§j §gÉzÀªÀgÀÄ 
 

(ಎ) PÀÄ¸ÀÄªÀiÁPÀgÀ zÉÃªÀgÀUÉtÆÚgÀ   
(ಬಿ) PÉ.¦.¥ÀÇtðZÀAzÀæ vÉÃd¹é 
(ಸಿ) «ÃgÀ s̈ÀzÀæ       
(ಡಿ) AiÀÄÄ.Dgï.C£ÀAvÀªÀÄÆwð 
 

B 

134. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ®PÀëtUÀæAxÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ?  
 

(ಎ) PÀ«gÁdªÀiÁUÀð          
(ಬಿ) D¢¥ÀÅgÁt 
(ಸಿ) UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ             
(ಡಿ) ±À§ÝªÀÄtÂzÀ¥Àðt 

 

A 

135. ‘£À£Àß zÉÃºÀzÀ §Æ¢ʼ PÀ«vÉ §gÉzÀ PÀ«  
 

(ಎ) ¥À.¸ÀÄ. s̈ÀlÖ              
(ಬಿ) ¢£ÀPÀgÀ zÉÃ¸Á¬Ä 
(ಸಿ) ¤gÀAd£À               
(ಡಿ) Dgï.«. s̈ÀAqÁj 
 

B 
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136. PÀ£ÀßqÀPÉÌ K¼À£É eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û vÀAzÀÄPÉÆlÖ VjÃ±ï PÁ£ÁðqÀgÀÄ   
 

(ಎ) s̈ËvÀ±Áಸರ vÀdÕ, £ÁlPÀPÁgÀ, £Àl   
(ಬಿ) UÀtÂvÀ vÀdÕ, £ÁlPÀPÁgÀ, £Àl 

(ಸಿ) ¸À¸Àå±Áಸರ vÀdÕ, £ÁlPÀPÁgÀ, £Àl  
(ಡಿ) PÀA¥ÀÇålgï vÀdÕ, £ÁlPÀPÁgÀ, £Àl 

 

B 

137. ‘£Á£ÀÄ CªÀ£À®è...CªÀ¼ÀÄʼ DvÀäPÀvÉ DzsÁjvÀ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ 
¤zÉÃð²¹zÀªÀgÀÄ 
 

(ಎ) n.J¸ï.£ÁUÁ s̈ÀgÀt        
(ಬಿ) ¦.±ÉÃμÁ¢æ 
(ಸಿ) PÀÈμÀÚ ªÀiÁ¸Àr             
(ಡಿ) °AUÀzÉÃªÀgÀÄ 
 

D 

138. ‘£Á£ÀÄ §qÀ«,DvÀ §qÀªÀ,M®ªÉ £ÀªÀÄä §zÀÄPÀÄʼ EzÀÄ AiÀiÁgÀ PÀ«vÉ  
 

(ಎ) f.J¸ï.²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà           
(ಬಿ) zÀ.gÁ. É̈ÃAzÉæ 
(ಸಿ) ZÀ£Àß«ÃgÀ PÀt«             
(ಡಿ) r.J¸ï.PÀQð 
 

B 

139. UÀÄ©â PÀA¥À¤AiÀÄÄ AiÀiÁªÀ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ vÀ£Àß PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉ 
 

(ಎ) gÀAUÀ s̈ÀÆ«Ä, QæÃqÉ         
(ಬಿ) gÀAUÀ s̈ÀÆ«Ä, ̧ ÀPÀð¸ï 
(ಸಿ) gÀAUÀ s̈ÀÆ«Ä, ̧ ÀªÀiÁd¸ÉÃªÉ   
(ಡಿ) gÀAUÀ s̈ÀÆ«Ä, ¹¤ªÀiÁ 

 

D 

140. “PÀlÄÖªÉªÀÅ £ÁªÀÅ ºÉÆ¸À £ÁqÉÆAzÀ£ÀÄ, gÀ¸ÀzÀ ©ÃqÉÆAzÀ£ÀÄ” - JAzÀÄ 
ºÁrzÀ PÀ« 
 

(ಎ) ».a. É̈ÆÃgÀ°AUÀAiÀÄå       
(ಬಿ) CªÀÄgÉÃ±À £ÀÄUÀqÉÆÃtÂ 
(ಸಿ) UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ CrUÀ       
(ಡಿ) ªÉÆUÀ½î UÀuÉÃ±ï 

C 
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141. ‘PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ d£Àå C®èʼªÉAzÀÄ ºÉÃ½zÀ ¨sÁμÁ«eÁÕ¤ 

 
(ಎ) r.J£ï.±ÀAPÀgÀ s̈ÀlÖ         
(ಬಿ) ¥Áæ¤ì̧ ï ªÉÊmï J°ȩ̀ ï 
(ಸಿ) μÀ.±ÉlÖgï                
(ಡಿ) £ÉÆÃªÀiï ZÁªÀiï¹Ì 
 

B 

142. G¥ÀªÉÄ JAzÀgÉ  
 

(ಎ) ºÉÆÃ°¸ÀÄªÀÅzÀÄ   
(ಬಿ) ¥ÀzÀUÀ¼À ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£É 
(ಸಿ) CPÀëgÀUÀ¼À ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£É    
(ಡಿ) MAzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÉÃ JAzÀÄ ªÀtÂð¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

 

A 

143. ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁªÀå«ÄÃªÀiÁA¸Éʼ PÀÈwAiÀÄ gÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ 
 

(ಎ) ©.JA.²æÃ               
(ಬಿ) PÀÄªÉA¥ÀÅ 
(ಸಿ) wÃ.£ÀA.²æÃ              
(ಡಿ) r.J¯ï.£ÀgÀ¹AºÁZÁgï 

 

C 

144. ±ÀÈAUÁgÀ, PÀgÀÄt, gËzÀæ - EªÀÅ  
 

(ಎ) jÃwAiÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ         
(ಬಿ) gÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ 
(ಸಿ) zsÀé¤AiÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ         
(ಡಿ) C®APÁgÀUÀ¼ÀÄ 

 

B 

145. PÀ£ÀßqÀ-EAVèμï ¤WÀAlÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀªÀgÀÄ 
 

(ಎ) J¥sï.fUÀègï             
(ಬಿ) ªÉÆVèAUï 
(ಸಿ) ªÉÊUÀ¯ï                
(ಡಿ) J¥sï.Ql¯ï 

D 
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146. PÀ£ÀßqÀ PÀ«ZÀPÀæªÀwðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ  

 
(ಎ) ¥ÀA¥À,gÀ£Àß,¥ÉÇ£Àß        
(ಬಿ) gÀ£Àß,¥ÉÇ£Àß,d£Àß 
(ಸಿ) ¥ÀA¥À,gÀ£Àß,PÀÄªÀiÁgÀªÁå¸À   
(ಡಿ) ¥ÀA¥À,£ÁUÀªÀªÀÄð,£ÁUÀZÀAzÀæ 

 

B 

147. ‘PÀÄ®A PÀÄ®ªÀÄ®ÄÛʼ JA§ PÀtð£À ªÀiÁvÀÄ §gÀÄªÀ PÁªÀå 
 

(ಎ) «PÀæªÀiÁdÄð£À «dAiÀÄ      
(ಬಿ) PÀ£ÁðlPÀ PÁzÀA§j  
(ಸಿ) PÀÄªÀiÁgÀªÁå¸À ̈ sÁgÀvÀ      
(ಡಿ) gÁªÀÄZÀAzÀæZÀjvÀ ¥ÀÅgÁt 
 

A 

148. ‘PÁªÀå¸ÁåvÁä zsÀé¤Bʼ - JA§ ºÉÃ½PÉ EªÀgÀzÀÄÝ 
 

(ಎ) ªÁªÀÄ£À            
(ಬಿ) zÀAr 
(ಸಿ) D£ÀAzÀªÀzsÀð£À       
(ಡಿ) s̈ÁªÀÄºÀ 
 

C 

149. PÀAiÀÄÆågÀÄ gÉÊvÀ zÀAUÉ PÀÄjvÀ PÁzÀA§j 
 

(ಎ) «ªÉÆÃZÀ£É             
(ಬಿ) agÀ¸ÀägÀuÉ 
(ಸಿ) §£À±ÀAPÀj             
(ಡಿ) ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ 
 

B 

150. ‘PÀ¸ÀªÀgÀªÉÄA§ÄzÀÄ £ÉgÉ ¸ÉÊj¸À¯Á¥ÉÇðqÉ ¥ÀgÀzsÀªÀÄðªÀÄA 
«ZÁgÀªÀÄÄªÀÄAʼ JA§ ªÀiÁvÀÄ 
 

(ಎ) PÀ«gÁdªÀiÁUÀð           
(ಬಿ) ¥ÀA¥À s̈ÁgÀvÀ 
(ಸಿ) UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ              
(ಡಿ) AiÀÄ±ÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉ 
 

A 

 



 

N G R            P a g e  | 1 

KMF Written Test 
18th December 2022 

Session II (3pm to 5pm) – Non-Graduate 
 

ದಿನ ಾಂಕ 18.12.2022 ರಾಂದು ಮಧ್ ಾಹ್ನ 3.00 ರಾಂದ 5.00 ಗಾಂಟೆಯವರೆಗೆ  ನಡೆದ ಕನ ಾಟಕ ಸಹ್ಕ ರ ಹ ಲು 
ಮಹ ಮಾಂಡಳದ ನೆೇರ ನೆೇಮಕ ತಿ ಲಿಖಿತ ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಪರಶ್ೆನ ಹ ಗೂ ಉತತರಗಳನುನ ಪರಕಟಿಸಲ ಗಿರುತತದೆ. 
ಲಿಖಿತ ಪರೇಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರುವ ಅಭ್ಾರ್ಥಾಗಳು ತ ವು ಬರೆದಿರುವ ಉತತರಗಳನುನ ಪರಶ್ೆನಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ತ ಳೆ ಮ ಡಿಕೊಾಂಡು 
ಪರಶೇಲಿಸಿಕೊಳಳಬಹ್ುದ ಗಿರುತತದೆ. 
 

Each question and corresponding answer options are grouped as applicable. 
The booklet you have been allotted may have reflected a particular question 
number. You need to read the question and relate to the answer key given in 
this document. 
 

Section - I 

Constitution of India 

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ 

 

01. The Constitution Day in India falls on__________. 
 

(a) 26th January  
(b) 26th November 
(c) 15th August 
(d) 2nd October 

 

ಭ ರತದಲಿಿ ಸಾಂವಿಧ್ ನ ದಿನವು ಯ ವ ಗ ಬರುತತದೆ? 
 

(ಎ) ಜನವರ 26 
(ಬಿ)  ನವೆಾಂಬರ್ 26 
(ಸಿ)  ಆಗಸ್ಟ್ 15 
(ಡಿ) ಅಕೊಟೇಬರ್ 2 
 

B 

02. The executive powers of the Union are vested in___________. 
 

(a)  President  
(b)  Governor of a State 
(c)  Vice President  
(d)  Prime Minister  

 
ಕೆೇಾಂದರದ ಕ ಯಾನಿವಾಹ್ಣ ಅಧಿಕ ರವನುನ ಇವರಗೆ ವಹಿಸಲ ಗಿದೆ.  
 

(ಎ) ರ ಷ್ಟ್ರಪತಿ 
(ಬಿ) ರ ಜಾದ ರ ಜಾಪ ಲರು 
(ಸಿ) ಉಪರ ಷ್ಟ್ರಪತಿ 

A 
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(ಡಿ) ಪರಧ್ ನಮಾಂತಿರ 
 

03. The minimum qualifying age for representing the Rajya Sabha is______. 
 
(a) 18 years  
(b) 21 years 
(c) 25 years  
(d) 30 years  

 
ರ ಜಾಸಭೆಯನುನ ಪರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಹ್ಾತೆಯ ಕನಿಷ್ಟ್ಠ ವಯಸುು  

 

(ಎ) 18 ವಷ್ಟ್ಾಗಳು 
(ಬಿ) 21 ವಷ್ಟ್ಾಗಳು 
(ಸಿ)  25 ವಷ್ಟ್ಾಗಳು 
(ಡಿ) 30 ವಷ್ಟ್ಾಗಳು 
 

D 

04. The number of entries covered in the Union List of the concerned Schedule 
of the Constitution is__________. 

 
(a) 47  
(b) 66 
(c) 75 
(d) 97 

 
ಸಾಂವಿಧ್ ನದಲಿಿ ಕೆೇಾಂದರ ಪಟಿಟಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಅನುಸೂಚಿಯು ಎಷ್ಟ್ುಟ ಉಲೆಿೇಖಗಳನುನ 
ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ? 
 

(ಎ) 47 
(ಬಿ) 66 
(ಸಿ) 75 
(ಡಿ) 97 

 

D 

05. Who elects the Members of Parliament for Rajya Sabha? 

 
(a) Lok Sabha Members 
(b) Representative of States and Union Territories 
(c) Rajya Sabha Members 
(d) Citizens of India 

 
ರ ಜಾಸಭೆಯ ಸಾಂಸತ್ಸದಸಾರನುನ ಯ ರು ಆಯ್ಕೆ ಮ ಡುತ ತರೆ? 
 

(ಎ) ಲೊೇಕಸಭ  ಸದಸಾರು 
(ಬಿ) ರ ಜಾಗಳ ಮತುತ ಕೆೇಾಂದ ರಡಳಿತ ಪರದೆೇಶಗಳ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು 

B 
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(ಸಿ) ರ ಜಾಸಭ  ಸದಸಾರು 
(ಡಿ) ಭ ರತದ ಪೌರರು 

 
06. The President of India may continue in office till _______. 

 
(a) Age of 60 years  
(b) Age of 75 years  
(c) Five years of assuming office 
(d) The successor assumes office 

 
ಭ ರತದ ರ ಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಾಂದಿನವರೆಗೆ ಆ ಹ್ುದೆೆಯಲಿಿ ಮುಾಂದುವರಯಬಹ್ುದು? 
 

(ಎ) 60  ವಷ್ಟ್ಾ ವಯಸಿುನವರೆಗೆ 
(ಬಿ) 75  ವಷ್ಟ್ಾ ವಯಸಿುನವರೆಗೆ 
(ಸಿ) ಅಧಿಕ ರವನುನ ಸಿವೇಕರಸಿದಾಂದಿನಿಾಂದ ಐದು ವಷ್ಟ್ಾಗಳವರೆಗೆ 
(ಡಿ) ಉತತರ ಧಿಕ ರ ಅಧಿಕ ರ ಸಿವೇಕರಸುವವರೆಗೆ 

 

D 

07. Money Bill (Budget) shall be first introduced in the _______. 
 
(a) Lok Sabha 
(b) Rajya Sabha 
(c) Council of Ministers 
(d) Any of the Lok Sabha or Rajya Sabha  

 
 
ವಿತತ ಮಸೂದೆಯನುನ ಮೊದಲು ಇಲಿಿ ಮಾಂಡಿಸಲ ಗುತತದೆ  
 

(ಎ) ಲೊೇಕಸಭೆ 
(ಬಿ) ರ ಜಾಸಭೆ 
(ಸಿ) ಸಚಿವರ ಮಾಂಡಳಿ 
(ಡಿ) ಲೊೇಕಸಭೆ ಅಥವ  ರ ಜಾಸಭೆ 

 

A 

08. A district judge is appointed by the _______. 
 
(a)  Chief Minister of the State 
(b)  Prime Minister 
(c)  President of India 
(d)  Governor of the State 
 

 ಜಿಲ ಿ ನ ಾಯ ಧಿೇಶರನುನ ನೆೇಮಕಗೊಳಿಸುವವರು   
  

(ಎ) ರ ಜಾದ ಮುಖಾಮಾಂತಿರ 
(ಬಿ) ಪರಧ್ ನಮಾಂತಿರ 

D 
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(ಸಿ) ಭ ರತದ ರ ಷ್ಟ್ರಪತಿ 
(ಡಿ) ರ ಜಾದ ರ ಜಾಪ ಲ 
 

09. The number of Union Territories in India is _______. 
 

(a) 5 
(b) 6 
(c) 8 
(d) 10  

 
ಭ ರತದಲಿಿರುವ ಕೆೇಾಂದ ರಡಳಿತ ಪರದೆೇಶಗಳು   
  

(ಎ) 5 
(ಬಿ) 6 
(ಸಿ) 8 
(ಡಿ) 10 
 

C 

10. Number of languages included in the Eighth Schedule of the Indian 
Constitution is _________. 
 

 

(a)  28 
(b)  22 
(c)  29 
(d)  14  

 
ಭ ರತದ ಸಾಂವಿಧ್ ನದ ಎಾಂಟನೆಯ ಅನುಸೂಚಿ [ಶ್ೆಡೂಾಲ್]ಯು ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಭ ಷೆಗಳ 
ಸಾಂಖ್ೆಾ 
  

(ಎ) 28 
(ಬಿ) 22 
(ಸಿ)  29 
(ಡಿ) 14 
 

B 

11. Who headed the draft committee (Constituent Assembly) for drafting the 
Indian Constitution? 

 
(a) Dr. Bhimrao R Ambedkar 
(b) Dr. Bishan S Ambedkar 
(c) Vallabhbhai Patel 
(d) Jawaharlal Nehru 

 
ಭ ರತದ ಸಾಂವಿಧ್ ನದ ಕರಡನುನ ತಯ ರಸುವ ಕರಡು ಸಮಿತಿ [ಸ ಾಂವಿಧ್ ನಿಕ ಸಭೆ]ಯ 
ನೆೇತೃತವ ವಹಿಸಿದವರು  
 

A 
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(ಎ) ಡ . ಭೇಮರ ವ್ ಆರ್. ಅಾಂಬೆೇಡೆರ್ 
(ಬಿ) ಡ . ಬಿಶನ್ ಎಸ್್. ಅಾಂಬೆೇಡೆರ್ 
(ಸಿ) ವಲಿಭ್ಭ ಯಿ ಪಟೆೇಲ್ 
(ಡಿ) ಜವಹ್ರಲ ಲ್ ನೆಹ್ರೂ 
 

12. The minimum age for eligibility to vote in India is ________. 
 
(a) 14 years 
(b) 18 years 
(c) 21 years 
(d) 25 years  

 
ಭ ರತದಲಿಿ ಮತದ ನ ಮ ಡಲು ಅಹ್ಾರ ಗಲು ಕನಿಷ್ಟ್ಠ ವಯಸುು 
 

(ಎ) 14 ವಷ್ಟ್ಾಗಳು 
(ಬಿ) 18 ವಷ್ಟ್ಾಗಳು 
(ಸಿ) 21 ವಷ್ಟ್ಾಗಳು 
(ಡಿ) 25 ವಷ್ಟ್ಾಗಳು 
 

B 

13. Who has the primary authority to make laws in India? 
 
(a)  Legislature 
(b)  Government 
(c)  Prime Minister 
(d)  President  

 
ಭ ರತದಲಿಿ ಕ ನೂನನುನ ರೂಪಿಸುವ ಪ ರಥಮಿಕ ಅಧಿಕ ರ ಯ ರಗಿದೆ  
 

(ಎ) ಶ್ ಸಕ ಾಂಗ 
(ಬಿ) ಸರಕ ರ 
(ಸಿ) ಪರಧ್ ನಮಾಂತಿರ 
(ಡಿ) ಭ ರತದ ರ ಷ್ಟ್ರಪತಿ 
 

A 

14. GST collected on Inter-State Trade or Commerce is used by __________. 
 
(a) State Government 
(b) Government of India 
(c) Consolidated fund of India 
(d) Apportioned between Union and States  

 

 ಅಾಂತರ್ರ ಜಾ ವ ಾಪ ರ ಅಥವ  ವ ಣಿಜಾದಿಾಂದ ಸಾಂಗರಹಿಸಲ ದ ಜಿಎಸ್್ಟಿಯನುನ ಬಳಕೆ 
ಮ ಡುವುದು  
 

D 
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(ಎ) ರ ಜಾ ಸರಕ ರ 
(ಬಿ) ಭ ರತ ಸರಕ ರ 
(ಸಿ) ಭ ರತದ ಏಕೇಕೃತ ನಿಧಿ  
(ಡಿ) ಕೆೇಾಂದರ ಮತುತ ರ ಜಾಗಳು ಸಮ ನವ ಗಿ ವಿಭ ಗಿಸಿಕೊಾಂಡು 
 

15. The Indian Constitution does NOT mandate the establishment of a separate 
commission for_______. 

 
(a) Scheduled Castes 
(b) Scheduled Tribes 
(c) Socially and educationally backward classes 
(d) Minorities 

 
 ಭ ರತದ ಸಾಂವಿಧ್ ನವು ಇದಕ ೆಗಿ ಪರತೆಾೇಕ ಆಯೇಗದ ರಚನೆಗೆ ಶ್ ಸನ ದೆೇಶ ನೀಡಿಲ್ಲ  
 

 (ಎ) ಹಿಾಂದುಳಿದ ಜ ತಿ 
 (ಬಿ) ಹಿಾಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟುಟ ಸಮುದ ಯ 
 (ಸಿ) ಸ ಮ ಜಿಕ ಮತುತ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕವ ಗಿ ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳು 
 (ಡಿ) ಅಲಪಸಾಂಖ್ ಾತ 
 
 
 

D 

16. Which is the official language of the Union?  
 
(a) English 
(b) Hindi in Devanagari script 
(c) Urdu 
(d) Marathi  

 
 ಕೆೇಾಂದರದ ಅಧಿಕೃತ ಭ ಷೆ ಯ ವುದು? 
 

(ಎ) ಇಾಂಗಿಿಷ್ 
(ಬಿ) ದೆೇವನ ಗರ ಲಿಪಿಯಲಿಿರುವ ಹಿಾಂದಿ 
(ಸಿ) ಉದುಾ 
(ಡಿ) ಮರ ಠಿ 
 

B 

17. The maximum time gap between two sessions of the Parliament is ________.  
 
(a) 6 weeks 
(b) 3 months 
(c) 6 months 
(d) 4 months 

 
ಸಾಂಸತಿತನ ಎರಡು ಅಧಿವೆೇಶನಗಳ ನಡುವಿನ ಗರಷ್ಟ್ಠ ಸಮಯದ ಅಾಂತರ ? 

C 
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(ಎ) 6 ವ ರ 
(ಬಿ) 3 ತಿಾಂಗಳು 
(ಸಿ) 6 ತಿಾಂಗಳು 
(ಡಿ) 4 ತಿಾಂಗಳು 

 
18. The minimum number of sessions of the Parliament required to be held during 

a year is_________. 
 
(a) 2 
(b) 3  
(c) 4  
(d) 5  

 
ಒಾಂದು ವಷ್ಟ್ಾದಲಿಿ ನಡೆಯಬೆೇಕ ದ ಸಾಂಸತಿತನ ಅಧಿವೆೇಶನಗಳ ಕನಿಷ್ಟ್ಠ ಸಾಂಖ್ೆಾ ? 

(ಎ) 2 
(ಬಿ) 3 
(ಸಿ) 4 
(ಡಿ) 5 
 

A 

19. ‘Habeas Corpus’ is associated with which of the given part of the Indian 
Constitution? 

 
(a) Preamble 
(b) Fundamental rights  
(c) Directive principles of State policy  
(d) Fundamental duties  

 
ಭ ರತದ ಸಾಂವಿಧ್ ನದ ಯ ವ ಭ ಗಕೆೆ ‘ಹೆೇಬಿಯಸ್್ ಕ ಪಾಸ್್’್ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದೆ? 
 

(ಎ) ಪಿೇಠಿಕೆ [ಪರಸ ತವನೆ]  
(ಬಿ) ಮೂಲಭ್ೂತ ಹ್ಕುೆಗಳು 
(ಸಿ) ರ ಜಾ ನಿೇತಿಯ ನಿದೆೇಾಶಕ ತತತವಗಳು 
(ಡಿ) ಮೂಲಭ್ೂತ ಕತಾವಾಗಳು 
 

B 

20. What is the meaning of the term ‘Liberty’?  
 
(a) Right to express anything 
(b) Right to go anywhere 
(c) Absence of restrictions  
(d) Presence of restrictions 

 
 ‘ಸ ವತಾಂತರಯ’್ಪದದ ಅಥಾವೆೇನು? 
 

C 



 

N G R            P a g e  | 8 

(ಎ) ಏನನೂನ ಬೆೇಕ ದರೂ ಅಭವಾಕತ ಪಡಿಸುವ ಹ್ಕುೆ  
(ಬಿ) ಎಲಿಿ ಬೆೇಕ ದರೂ ಹೊೇಗುವ ಹ್ಕುೆ 
(ಸಿ) ನಿಬಾಾಂಧಗಳು ಇಲಿದಿರುವುದು  
(ಡಿ) ನಿಬಾಾಂಧಗಳು ಇರುವುದು 
 

21. A person who is NOT a member of Parliament can be appointed as a Minister 
by the President for a maximum period of __________. 

 
(a) 9 Months 
(b) 3 Months 
(c) 12 Months 
(d) 6 Months 

 
ಸಾಂಸತಿತನ ಸದಸಾರಲಿದವರನುನ ಭ ರತದ ರ ಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಎಷ್ಟ್ುಟ ಗರಷ್ಟ್ಠ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ 
ಸಚಿವರನ ನಗಿ ನೆೇಮಕ ಮ ಡಬಹ್ುದು? 
 

(ಎ) 9 ತಿಾಂಗಳು  
(ಬಿ) 3 ತಿಾಂಗಳು 
(ಸಿ) 12 ತಿಾಂಗಳು 
(ಡಿ) 6 ತಿಾಂಗಳು 

 

D 

22. One of the features distinguishing the Rajya Sabha from the Vidhan Sabha is  

______. 

 

(a) Power of impeachment 

(b) Indirect election 

(c) Nomination of members 

(d) Tenure of membership 

 

ರ ಜಾಸಭೆಯನುನ ವಿಧ್ ನಸಭೆಯಿಾಂದ ವಿಭನನವ ಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹ್ುದ ದ ಒಾಂದು ಲಕ್ಷಣ? 

 

(ಎ) ಮಹ ಭಯೇಗದ ಅಧಿಕ ರ  

(ಬಿ) ಪರೊೇಕ್ಷ ಚುನ ವಣೆ 

(ಸಿ) ಸದಸಾರ ನ ಮನಿದೆೇಾಶನ 

(ಡಿ) ಸದಸಾತನದ ಅವಧಿ 
 

A 
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23. The President nominates 12 members of the Rajya Sabha according to 

_________. 

 

(a) Their performance as an office bearer of cultural societies 

(b) The recommendation made by the Vice President 

(c) The role played in the political set up of the country 

(d) Their distinction in science, art, literature, and social service. 

 

ಯ ವುದರ ಪರಕ ರ ರ ಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರ ಜಾಸಭೆಯ 12  ಸದಸಾರ ನ ಮಕರಣ ಮ ಡುತ ತರೆ ? 

 

 

(ಎ) ಸ ಾಂಸೃತಿಕ ಸಾಂಘಟನೆಗಳ ಪದ ಧಿಕ ರಯ ಗಿ ಅವರ    

     ಕ ಯಾನಿವಾಹ್ಣೆ  

(ಬಿ) ಉಪರ ಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮ ಡಿದ ಶಫ ರಸು 

(ಸಿ) ದೆೇಶದ ರ ಜಕೇಯ ವಾವಸೆೆಯಲಿಿ ಅವರ ಪ ತರ 

(ಡಿ) ವಿಜ್ಞ ನ, ಕಲೆ, ಸ ಹಿತಾ, ಮತುತ ಸ ಮ ಜಿಕ ಸೆೇವೆಯಲಿಿ ಅವರ   

     ವಿಶಷ್ಟ್ಟತೆ 

 

D 

24. The Rajya Sabha can delay the Money Bill sent for its consideration by the 
Lok Sabha for a maximum period of _________. 

 
(a) 16 days 
(b) 10 days 
(c) 14 days 
(d) 7 days 

 

ಲೊೇಕಸಭೆಯು ಪರಶೇಲನೆಗ ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿತತ ಮಸೂದೆಯನುನ ರ ಜಾಸಭೆಯು ಎಷ್ಟ್ುಟ 

ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಾಂದಕೆೆ ಹ ಕಬಹ್ುದು? 

 

(ಎ) 16 ದಿನಗಳು  

(ಬಿ) 10 ದಿನಗಳು 

(ಸಿ) 14 ದಿನಗಳು 

(ಡಿ) 7 ದಿನಗಳು 

 

C 
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25. For what period does the Vice President of India hold the office? 
 

(a) 5 years 
(b) Till the age of 65 years 
(c) 6 years 
(d) 2 years 

 
ಎಷ್ಟ್ುಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಭ ರತದ ಉಪರ ಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹ್ುದೆೆಯಲಿಿರುತ ತರೆ ? 

(ಎ) 5 ವಷ್ಟ್ಾ 
(ಬಿ) 65 ನೆಯ ವಯಸಿುನವರೆಗೆ 
(ಸಿ)  6 ವಷ್ಟ್ಾ 
(ಡಿ) 2 ವಷ್ಟ್ಾ 
 

A 
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Section – II 

Cooperatives 

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು 

 

26. In which year NABARD launched the SHG-bank linkage 
programme? 

 
(a) 1992   
(b) 1995   
(c) 1988  
(d) 1990 

 
ನಬ ರ್್ಾ ಯ ವ ವಷ್ಟ್ಾದಲಿಿ ಎಸ್್ಎಚ್ಜಿ-ಬ ಾಾಂಕ್  ಜೊೇಡಣೆ 

ಕ ಯಾಕರಮವನುನ ಆರಾಂಭಸಿತು? 

  
(ಎ) 1992 

(ಬಿ) 1995 

(ಸಿ) 1988 

(ಡಿ) 1990 

 

 

A  

27. Which principle states that the cooperatives work for 
sustainable development through policies approved by 
their members? 

 
(a) Principle of cooperation among cooperatives 
(b) Principle of concern for community 
(c) Principle of thrift 
(d) Principle of publicity 

 
ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘಗಳು ತಮಮ ಸದಸಾರು ಅನುಮೊೇದಿಸಿದ ಕ ಯಾನಿೇತಿಗಳ 

ಮೂಲಕ ಸುಸೆಿರ ಅಭವೃದೆಿಗ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮ ಡುತತವೆ ಎಾಂದು ಯ ವ ತತತವ 

ಹೆೇಳುತತದೆ?  

 
(ಎ) ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘಗಳ ನಡುವೆ ಸಹ್ಕ ರ ತತತವ  

(ಬಿ) ಸ ಮುದ ಯಿಕ ಕ ಳಜಿಯ ತತತವ   

B  
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(ಸಿ) ಮಿತವಾಯ ತತತವ  

(ಡಿ) ಪರಚ ರ ತತತವ 

 
28. Which Prime Minister of India supported Dr. Verghese 

Kurien in replicating the Anand pattern? 

 
(a) Shri. Lal Bahadur Shastri 

(b) Shri. Pandit Jawaharlal Nehru 

(c) Smt. Indira Gandhi 

(d) Shri. Atal Bihari Bajpai 

 
 

ಡಾ. ವರ್ಗೀಸ್್ಕುರಿಯನ್ರು್ಆನಂದ್್ಮಾದರಿಗಳನುು್

ಪುನರಾರ್ತೀಸಲು ಬ ಂಬಲ್ನಗಡಿದ ಭಾರತದ್ಪರಧಾನಮಂರ್ತರ್ಯಾರು? 

 

(ಎ) ಶರೇ ಲ ಲ್ ಬಹ್ದೂೆರ ಶ್ ಸಿಿ 

(ಬಿ) ಶರೇ ಪಾಂಡಿತ್ ಜವಹ್ರಲ ಲ ನೆಹ್ರೂ  

(ಸಿ) ಶರೇಮತಿ ಇಾಂದಿರ  ಗ ಾಂಧಿ 

(ಡಿ) ಶರೇ ಅಟಲ್ ಬಿಹ ರ ವ ಜಪೆೇಯಿ 

 

A  

29. The shares of Farmers Producer Company are: 

  
(a) Transferrable  

(b) Tradable 

(c) Transferrable and non-tradable 

(d) Neither transferrable nor tradable 

  
 ರ ೈತ್ಉತ ಪದಕ್ಕಾಂಪೆನಿಯ್ಶ್ೆೇರುಗಳು್: 

  

(ಎ) ವಗ ಾಯಿಸಬಹ್ುದ ದದುೆ 

B  
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(ಬಿ) ವಿನಿಮಯ್ಮ ಡಬಹ್ುದ ದದುೆ  

(ಸಿ)್ವಗ ಾಯಿಸಬಹ್ುದ ದದುೆ್ಮತುತ್ವಿನಿಮಯ್

ಮ ಡಲ ಗದುೆ 

(ಡಿ) ವಗ ಾಯಿಸಲೂ್ವಿನಿಮಯ್ಮ ಡಲೂ್ಸ ಧಾವ ಗದುೆ 

 

30. National Cooperative Development Corporation (NCDC) 
was established by an Act of Parliament in the year 
_______. 
 

(a) 1992  
(b) 1993    
(c) 1972  
(d) 1963 

 

ಸಾಂಸತಿತನ ಕ ಯ್ಕೆಯಿಾಂದ ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹ್ಕ ರ ಅಭವೃದಿಿ ಸಹ್ಕ ರ ನಿಗಮವು 

ಯ ವ ವಷ್ಟ್ಾ ಸ ೆಪನೆಗೊಾಂಡಿತು?      

 

(ಎ) 1992 

(ಬಿ) 1993   

(ಸಿ) 1972  

(ಡಿ) 1963 

 

D  

31. The name of a producer company must end with the 
words________. 
 

(a) Producer Private Company Limited 
(b) Producer Limited Company 
(c) Producer Company Limited 
(d) Private Producer Company Limited 

 

ಉತ ಪದಕ ಕಾಂಪೆನಿಯಾಂದರ ಶೇಷ್ಟ್ಾಕೆಯು ಯ ವ ಪದಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ 

ಕೊನೆಗೊಳಳಬೆೇಕು?     

 

(ಎ) ಉತ ಪದಕ ಖ್ ಸಗಿ ಕಾಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ [ಪ್ರರಡೂಾಸರ್ 
ಪೆೈವೆೇಟ್ ಕಾಂಪೆನಿ ಲಿಮಿಡೆಟ್] 

(ಬಿ) ಉತ ಪದಕ ನಿಯಮಿತ ಕಾಂಪೆನಿ [ಪ್ರರಡೂಾಸರ್ ಲಿಮಿಟೆರ್್ 
ಕಾಂಪೆನಿ] 

(ಸಿ) ಉತ ಪದಕ ಕಾಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ [ಪ್ರರಡೂಾಸರ್ ಕಾಂಪೆನಿ 

ಲಿಮಿಟೆರ್್]   

C  
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(ಡಿ) ಖ್ ಸಗಿ ಉತ ಪದಕ ಕಾಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ [ಪೆೈವೆೇಟ್ 
ಪ್ರರಡೂಾಸರ್ ಕಾಂಪೆನಿ ಲಿಮಿಟೆರ್್] 

 
32. How much of the world’s population is part of the 

cooperatives?  

  
(a) 10 per cent  
(b) 12 per cent 
(c) 11 per cent   
(d) 13 per cent 

 

ಜಗತಿತನ ಜನಸಾಂಖ್ೆಾಯ ಎಷ್ಟ್ುಟ ಪರಮ ಣ ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘಗಳ ಭ ಗವ ಗಿದೆ? 

 

(ಎ) 10 ಶ್ೆೇಕಡ   

(ಬಿ) 12 ಶ್ೆೇಕಡ  

(ಸಿ) 11 ಶ್ೆೇಕಡ  

(ಡಿ) 13 ಶ್ೆೇಕಡ  
 

B  

33. How much of the employed population is through 
cooperatives in the world? 
 

(a) 10 per cent  
(b) 12 per cent 
(c) 11 per cent   
(d) 13 per cent 

 
ಜಗತಿತನ ಒಟುಟ ಉದೊಾೇಗಸೆ ಜನಸಾಂಖ್ೆಾಯಲಿಿ ಸಹ್ಕ ರಗಳ ಮೂಲಕ 

ಉದೊಾೇಗ ಪಡೆದ ಜನಸಾಂಖ್ೆಾ ಎಷ್ಟ್ುಟ? 

 

(ಎ) 10 ಶ್ೆೇಕಡ   

(ಬಿ) 12 ಶ್ೆೇಕಡ  

(ಸಿ)  11 ಶ್ೆೇಕಡ  

(ಡಿ) 13 ಶ್ೆೇಕಡ  
 

A  

34. Farmers Service Societies came into existence in the year 
_______. 
 

(a) 1971  
(b) 1972 
(c) 1975 

(d) 1979 

 

A The answer option to the 
question were wrongly 
sequenced. The right 
sequence appears in this 
question now. Due to this 
anomaly, the candidate, 
irrespective of choosing any 
answer option or not 
answering the question, 
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ರೆೈತ ಸೆೇವ  ಸಾಂಘಗಳು [ಫ ಮಾಸ್್ಾ ಸವಿಾಸ್್ ಸೊಸೆೈಟಿೇಸ್್] ಅಸಿತತವಕೆೆ 

ಬಾಂದದುೆ ಯ ವ ವಷ್ಟ್ಾ  

 

(ಎ) 1971 

(ಬಿ) 1972 

(ಸಿ)  1975 

(ಡಿ) 1979 

 

shall get the full mark as 
applicable.  

35. Which among the following is NOT a function of 
NABARD? 
 

(a) Promote and facilitate banks to act as self-help 
promoting institutions  

(b) Support alternative credit delivery mechanisms  
(c) Registration of SHGs and NGOs 
(d) Monitor the progress of SHG-bank linkage 

programme 
 

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯ ವುದು ನಬ ರ್್ಾನ ಕ ಯಾಕರಮವಲಿ? 

 

(ಎ) ಸವ-ಸಹ ಯ ಪ್ರರೇತ ುಹ್ಕ ಸಾಂಸೆೆಗಳ ಗಿ ಕ ಯಾನಿವಾಹಿಸಲು 
ಬ ಾಾಂಕುಗಳನುನ ಉತ್ತೀಜಿಸುವುದು ಮತುತ ಅನುಕೂಲ 

ಮ ಡಿಕೊಡುವುದು 
(ಬಿ) ಪಯ ಾಯ ಸ ಲ ಬಟವ ಡೆ ವಾವಸೆೆಯನುನ ಬೆಾಂಬಲಿಸುವುದು 
(ಸಿ) ಎಸ್್ಎಚ್ಜಿಗಳ ಮತುತ ಎನ್ಜಿಓಗಳ ನೊೇಾಂದಣಿ 

(ಡಿ) ಎಸ್್ಎಚ್ಜಿ - ಬ ಾಾಂಕ್ ಜೊೇಡಣೆ ಕ ಯಾಕರಮದ ಪರಗತಿಯನುನ 
ನೊೇಡಿಕೊಳುಳವುದು 

 

C  

36. Which of the following organization is NOT created to 
stop the exploitation of farmers by money lenders?  
 

(a) NABARD  
(b) Grameen Banks 
(c) District Central Cooperative Banks  
(d) Export-import Bank  

 
ಕೆಳಗಿನ ಯ ವ ಸಾಂಸೆೆಯನುನ ಬಡಿಿವ ಾಪ ರಗಳಿಾಂದ ರೆೈತರ ಶ್ೆ ೇಷ್ಟ್ಣೆಯನುನ 

ನಿಲಿಿಸಲು ಆರಾಂಭಸಿದೆಲಿ?  
 

(ಎ) ನಬ ರ್್ಾ 

(ಬಿ) ಗ ರಮಿೇಣ ಬ ಾಾಂಕ್ 
(ಸಿ) ಜಿಲ ಿ ಕೆೇಾಂದರ ಸಹ್ಕ ರ ಬ ಾಾಂಕುಗಳು 
(ಡಿ) ರಫ್ತತ- ಆಮದು ಬ ಾಾಂಕು 

D  
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37. The Multi-State Cooperative Society Act came into being 
in the year _______. 
 

(a) 2002 
(b) 2004 
(c) 1992 
(d) 1998 

 

ಬಹ್ು-ರ ಜಾ ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘ ಕ ಯ್ಕೆ [ಮಲಿಟಸೆಟೇಟ್ ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ 

ಸ ೊಸ ೈಟಿ್ಆಯಕ್ಟ್್] ಈ ವಷ್ಟ್ಾ ಜ ರಗೆ ತರಲ ಯಿತು. 
 

(ಎ) 2002 

(ಬಿ) 2004 

(ಸಿ) 1992 

(ಡಿ) 1998 

 

A  

38. Which state cooperative dairy federation has the brand 
name ‘Nandini’? 
 

(a) Madhya Pradesh 
(b) Karnataka 
(c) Uttar Pradesh 
(d) Bihar 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯ ವ ರ ಜಾದ ಸಹ್ಕ ರ ಹೆೈನುಗ ರಕೆ ಮಹ ಮಾಂಡಲವು 

‘ನಾಂದಿನಿ’ ಎಾಂಬ ನ ಮಮುದೆರ [ಬ ರಾಂರ್್ ನೆೇಮ್] ನುನ ಹೊಾಂದಿದೆ? 

 

(ಎ) ಮಧಾಪರದೆೇಶ 

(ಬಿ) ಕನ ಾಟಕ  

(ಸಿ) ಉತತರಪರದೆೇಶ 

(ಡಿ) ಬಿಹ ರ 
 

B  

39. What is the common jurisdiction area of a Primary 
Agriculture Credit Society (PACS)? 
 

(a) Village 
(b) Tehsil 
(c) Block 
(d) District 

 

ಪ ರಥಮಿಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಪತಿತನ ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘ [ಪ್ ೈಮರಿ್ಎಗಿರಕಲಚರ್ ಕೆರಡಿಟ್ 

ಸ ೊಸ ೈಟಿ-ಪಿಎಸಿಎಸ್್] ದ ಸ ಮ ನಾ ನ ಾಯ ವ ಾಪಿತ ಕ್ಷೆೇತರ ಏನು? 

 

(ಎ) ಗ ರಮ 

(ಬಿ) ತ ಲೂಕು  

A  
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(ಸಿ) ವಿಭ ಗ 

(ಡಿ) ಜಿಲೆಿ 
 

40. The headquarters of the National Cooperative Dairy 
Federation of India (NCDFI) is located at ________. 
 

(a) Bangalore 
(b) Pune 
(c) Anand 
(d) Hyderabad 

 

ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹ್ಕ ರ ಹ ೈನುಗಾರಿಕೆ ಒಕೂೆಟ [ ನೆೇಶನಲ್ ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ 

ಡ ೈರಿ ಫೆಡರೆೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ- ಎನ್ಸಿಡಿಎಫ್ಐ] ನ ಕೆೇಾಂದರಕಚೆೇರಯು 

ಎಲಿಿದೆ? 
 

(ಎ) ಬೆಾಂಗಳ ರು 
(ಬಿ) ಪುಣೆ  
(ಸಿ) ಆನಾಂದ್ 
(ಡಿ) ಹೆೈದರ ಬ ದ್ 
 

C  

41. The highest number of sugarcane cooperatives are found 
in which state? 
 

(a) Maharashtra 
(b) Gujarat 
(c) Andhra Pradesh 
(d) Tamil Nadu 

 

ಅತಾಾಂತ ಹೆಚಿಚನ ಸಾಂಖ್ೆಾಯ ಕಬುು ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘಗಳು ಕ ಣಸಿಗುವುದು 

ಯ ವ ರ ಜಾದಲಿಿ  

 

(ಎ) ಮಹ ರ ಷ್ಟ್ರ 
(ಬಿ) ಗುಜರ ತ್  
(ಸಿ) ಆಾಂಧರಪರದೆೇಶ 

(ಡಿ) ತಮಿಳುನ ಡು 
 

A The answer option to the 
question were wrongly 
sequenced. The right 
sequence appears in this 
question now. Due to this 
anomaly, the candidate, 
irrespective of choosing any 
answer option or not 
answering the question, 
shall get the full mark as 
applicable. 

42. 

 

In which year “Operation flood” was launched? 
 

(a) 1965 
(b) 1978 
(c) 1970 
(d) 1976 

 
‘ಆಪರೆೇಶನ್ ಫ್ಲರ್್’ನುನ ಆರಾಂಭಸಿದ ವಷ್ಟ್ಾ ಯ ವುದು? 
 

C  
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(ಎ) 1965 
(ಬಿ) 1978 
(ಸಿ) 1970 
(ಡಿ) 1976 
 

43. Cooperatives are based on the values of ______? 
 

(a) Liberty  
(b) Inequality 
(c) Solidarity 
(d) Peace  

 
ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘಗಳು ಈ ಮೌಲಾಗಳನುನ ಆಧರಸಿರುತತವೆ:  

 

(ಎ) ಮುಕತತೆ  
(ಬಿ) ಅಸಮ ನತೆ  
(ಸಿ) ಒಗಗಟುಟ 
(ಡಿ) ಶ್ ಾಂತಿ  
 

C  

44. The principles of cooperatives do NOT include 
__________. 

 

(a) One member, one vote 
(b) Democratic control 
(c) Promotion of education 
(d) Unlimited interest on capital  

 
ಸಹ್ಕ ರಯ್ತತತವಗಳು್ಇದನುನ್ಒಳಗ್ ಂಡಿಲ್ಲ:  
 

(ಎ) ಒಬು ಸದಸಾನಿಗೆ ಒಾಂದೆೇ ಮತ 

(ಬಿ) ಪರಜ ಪರಭ್ುತ ತವತಮಕ ನಿಯಾಂತರಣ   

(ಸಿ) ಶಕ್ಷಣದ ಪ್ರರೇತ ುಹ್  
(ಡಿ) ಬಾಂಡವ ಳದ ಮೇಲೆ ಅಮಿತ ಬಡಿಿ  

 

D  

45. Farmer Producer Organizations can NOT be registered as 
_______. 

 

(a) Societies and Trusts 
(b) Cooperatives  
(c) Mutually Aided Cooperative Societies 
(d) Companies 

 

A  
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ರ ೈತ ಉತ ಪದಕ ಸಾಂಸೆೆಗಳನುನ ಹಿೇಗೆ ನೊೇಾಂದಣಿಗೊಳಿಸಲು 

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? 
 

(ಎ) ಸ ೊಸ ೈಟಿಗಳು್ಮತುತ ಟರಸ್ಟ್ಗಳು 
(ಬಿ) ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘಗಳು 
(ಸಿ) ಪರಸಪರ ಅನುದ ನಿತ ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘಗಳು 
(ಡಿ) ಕಾಂಪೆನಿಗಳು  
 

46. Unlike other organisations, cooperatives are known as  
_________. 

 

(a) Government organisations  
(b) Investor-owned organisations    
(c) Member-owned organisations 
(d) Public-sector organisations   

 
ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಸೆೆಗಳು ಉಳಿದ ಸಾಂಸೆೆಗಳಿಗಿಾಂತ ಭನನವ ಗಿ   
 

(ಎ) ಸರಕ ರ ಸಾಂಸೆೆಗಳ ಗಿವೆ 
(ಬಿ) ಹ್ೂಡಿಕೆದ ರ-ಒಡೆತನದ ಸಾಂಸೆೆಗಳ ಗಿವೆ   
(ಸಿ) ಸದಸಾ- ಸ ವಮಿತವದ ಸಾಂಸೆೆಗಳ ಗಿವೆ  
(ಡಿ) ಸ ವಾಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಾಂಸೆೆಯ ಗಿದೆ 

 

C  

47. Vaikuntha Mehta National Institute of Cooperative 
Management was set up at ___________. 

 

(a) Hyderabad  
(b) Pune 
(c) Lucknow 
(d) Chennai 

 
ವ ೈಕುಾಂಠ ಮಹ ತ ಸಹ್ಕ ರ ಆಡಳಿತದ ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಂಸೆೆ (ವ ೈಕುಾಂಠ ಮಹ ತ 

ನೆೇಶನಲ್ ಇನ್ಸಿಟಟೂಾಟ್ ಆಫ್ ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಮ ಾನೆೇಜ್ಮಾಂಟ್] 

ಎಲಿಿದೆ?  
 

(ಎ) ಹ ೈದರ ಬ ದ್ 

(ಬಿ) ಪುಣೆ 
(ಸಿ) ಲಕೊನ 
(ಡಿ) ಚ ನ ುೈ 

 

B  

48. Which cooperative bank acts as a link between the state 
cooperative bank and the primary cooperative society? 

 

C  



 

N G R            P a g e  | 20 

(a) Primary Land Development Bank 
(b) Central Land Development Bank 
(c) District Central Cooperative Bank   
(d) Regional Rural Bank 

 

ಯ ವ ಸಹ್ಕ ರ ಬ ಾಾಂಕು, ರ ಜಾ ಸಹ್ಕ ರ ಬ ಾಾಂಕು [ಸೆಟೇಟ್ 

ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಬ ಾಾಂಕ್] ಮತುತ ಪ ರಥಮಿಕ ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘ [ಪ್ ೈಮರಿ್

ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಸ ೊಸ ೈಟಿ] ಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊಾಂಡಿಯ ಗಿ 

ಕ ಯಾನಿವಾಹಿಸುತತದೆ  
 

(ಎ) ಪ ರಥಮಿಕ ಭ್ೂ ಅಭವೃದಿಿ ಬ ಾಾಂಕು 
(ಬಿ) ಕೆೇಾಂದರ ಭ್ೂ ಅಭವೃದಿಿ ಬ ಾಾಂಕು 
(ಸಿ) ಜಿಲ ಿ ಕೆೇಾಂದರ ಸಹ್ಕ ರ ಬ ಾಾಂಕು 
(ಡಿ) ಪ ರದೆೇಶಕ ಗ ರಮಿೇಣ ಬ ಾಾಂಕು  

 
49. Large Area Multipurpose Cooperative Societies (LAMPS) 

were operated at _______. 
 

(a) Village level  
(b) Block level 
(c) District level 
(d) State level 

 

ಬೃಹ್ತ್ ವಿಸ ತರದ ವಿವಿಧ್ೊೇದೆೆೇಶ ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘಗಳು 

ಕ ಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು  

  
(ಎ) ಗ ರಮ ಮಟಟದಲಿಿ 
(ಬಿ) ವಿಭ ಗ [ಬ ಿಕ್] ಮಟಟದಲಿಿ  
(ಸಿ) ಜಿಲ ಿ ಮಟಟದಲಿಿ 
(ಡಿ) ರ ಜಾ ಮಟಟದಲಿಿ 

 

B  

50. In which year the Ministry of Cooperation in India was 
formed?  
 

(a) 2019 
(b) 2020 
(c) 2021 
(d) 2022 

 

ಭ ರತದಲಿಿ ಸಹ್ಕ ರ ಸಚಿವ ಲಯವು ಆರಾಂಭ್ವ ದದುೆ ಯ ವ ವಷ್ಟ್ಾ?  

(ಎ) 2019 
(ಬಿ) 2020  
(ಸಿ)  2021 
(ಡಿ) 2022  

C  
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N G R            P a g e  | 22 

Section – III 

English 

 51. Which of the following statements are correct expressions? 
 
i. My girlfriend is much older than me. 
ii. My girlfriend is far older than me. 
iii. My girlfriend is very older than me.  

 
(a) ii and  iii 
(b) i and  ii 
(c) i and  iii 
(d) i, ii and  iii 

 

B 

52. Choose the most appropriate statement.  
 

(a) If I knew you were coming, I would booked a car. 
(b) If I know you were coming, I will booking a car.  
(c) If I had known you were coming, I would have booked a car. 
(d) If I will know you are coming, I am booking a car. 

 

C 

53. Fill in the blank with the correct word. 
 
This is the first time that I _________ her sing. 
 

(a) have heard 
(b) to hear 
(c) am heard 
(d) hear 

 

A 

54. Choose the correct expression.  
 

(a) Disha breaks a window recently. 
(b) Disha broke the window last night. 
(c) Disha will be break a window recently. 
(d) Disha has broken a window last night. 

 

B 

55. Fill in the blank with the correct word. 
 

If the business continues to lose money. I am afraid we will have to 
close_____. 
 

(a) by 
(b) up 
(c) down 
(d) off 
 

C 
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56. Fill in the blank with the correct word. 
 
“_________ he grew older his temper improved.” 
 

(a) As 
(b) Whenever 
(c) Because of  
(d) Due to 

 

A 

57. Choose the correct statement.  
 

(a) I am anxious for money.  
(b) I am anxious about money. 
(c) I am anxious of money. 
(d) I am anxious with money.  

 

B 

58. Choose the most appropriate meaning conveyed by the statement. 
 
“India is poised to be the superpower.” 
 

(a) India is ready to be the superpower. 
(b) India has stopped the progress. 
(c) India has become the superpower. 
(d) India is the superpower.  

 

A 

59. Select the correctly spelt word that means ‘something which is given free’. 
 

(a) Complimintery  
(b) Complimentary 
(c) Complementory 
(d) Complimantary 

 

B 

60. Which of the given phrase would mean ‘to hit someone with a vehicle’? 
 

(a) Knock somebody out 
(b) Knock somebody back 
(c) Knock somebody down 
(d) Knock somebody off  

 

C 

61. What does the phrase ‘to keep something at bay’ mean? 
 

(a) To keep things near the sea-shore 
(b) To keep something safely 
(c) To preserve something carefully 
(d) To prevent something unpleasant from happening 

 

D 
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62. Identify the correct expression. 
 

(a) It is nice to have a room of one’s own. 
(b) It is nice to have a room of once own. 
(c) It is nice to have a room of one’s. 
(d) It is nice to have a room of once on.  

 

A 

63. Which of the following is the most appropriate expression to be used in a 
formal situation? 
 

(a) Will you give me your pen? 
(b) Can you give me your pen? 
(c) Could you give me your pen? 
(d) Should you give me your pen? 

 

C 

64. Which one of the following is the incorrect expression? 
 

(a) Delhi is farther away than Mumbai from Pune. 
(b) Delhi is further away than Mumbai from Pune. 
(c) For further information, see page 6. 
(d) For farther information, see page 6. 

 

D 

65. Select the appropriate word that means ‘a person who looks at the bright side of 

the things’. 
 

(a) Omniscient 
(b) Omnipresent 
(c) Optimist 
(d) Octogenarian 

 

C 

66. A person who has strange habits is called ________. 
 

(a) Fatalist 
(b) Invincible 
(c) Fanatic 
(d) Eccentric 

 

D 

67. Choose the option that can replace the highlighted word without changing the 
meaning. 
 

Despite the counseling, most students prefer to opt for only those courses and 
subjects which hold the promise of a bright future. 
 

(a) On account of 
(b) In spite of 
(c) Instead of 
(d) Due to  

 

B 

68. ‘You might want to have a look at this book.’ B 



 

N G R            P a g e  | 25 

 

The above expression is an example of _________. 
 

(a) Request  
(b) Suggestion 
(c) Order 
(d) Threat 

 
69. Which of the given expression conveys promise? 

 

(a) Look out! 
(b) I will let you know tomorrow. 
(c) I will report you, if you do that. 
(d) Stop eating those sweets. 

 

B 

70. Fill in the blank with the appropriate word. 
 

The man _________ you have just met, is very friendly.  
 

(a) which 
(b) who 
(c) where 
(d) whom 
 

D 

71. Fill in the blank with the appropriate word. 
 

Tarak’s father, __________ is 78, goes swimming everyday. 
 

(a) whose 
(b) when 
(c) who 
(d) why 

 

C 

72. Which question’s answer would be ‘A heart attack’? 
 

(a) When did he die? 
(b) What did he die of? 
(c) Why did he die of? 
(d) Where did he die? 

 

B 

73. Complete the sentence with the correct word. 
 

She is very old and cannot live alone. She needs someone to ________ her. 
 

(a) look through 
(b) look at 
(c) look after 
(d) look down 

 

C 
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74. Complete the sentence with the correct word. 
 
“When I realised I was wrong, I _______ him for my mistake.” 
 

(a) apologised to 
(b) apologised for 
(c) apologised with 
(d) apologised after  

A 

75. Fill in the blank with the most appropriate answer. 
 
Either you or Madhavi _________ to attend the meeting. 
 

(a) have 
(b) has 
(c) will 
(d) can  

 

B 
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Section – IV 

 Federation 

ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ 

 

76. What is the acronym by which the Karnataka Cooperative Milk Producers' 

Federation Limited is known? 

 
(a) KCMPFL 

(b) KMF 

(c) KMPF 

(d) KMPFL 

 

ಕನ ಾಟಕ ಸಹ್ಕ ರ ಹ ಲು ಉತ ಪದಕರ ಒಕೂೆಟ ನಿಯಮಿತ ಯ ವ ಸಾಂಕ್ಷಿಪತ ರೂಪದಲಿಿ 

ಪರಸಿದಿವ ಗಿದೆ? 

 
(ಎ) ಕೆಸಿಎಾಂಪಿಎಫ್ಎಲ್ 
(ಬಿ) ಕೆಎಾಂಎಫ್ 
(ಸಿ) ಕೆಎಾಂಪಿಎಫ್ 
(ಡಿ) ಕೆಎಾಂಪಿಎಫ್ಎಲ್ 

 

B 

77. The vision of KMF is to ensure _________ of the rural milk producers who 

are ultimate owners of the Federation. 

 

(a) promotion 

(b) prosperity 

(c) progress 

(d) possession 

 
ಒಕೂೆಟದ ಮೂಲ ವ ರಸುದ ರರ ಗಿರುವ ಗ ರಮಿೇಣ ಹ ಲು ಉತ ಪದಕರ __________ ನುನ 

ಖ್ ತಿರ ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದು ಕೆಎಾಂಎಫ್ನ ಕ ಣೆೆಯ ಗಿದೆ. 

 

(ಎ) ಬೆಾಂಬಲ 

(ಬಿ) ಏಳಿಗೆ 
(ಸಿ) ಪರಗತಿ 

B 
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(ಡಿ) ಸಾಾಮಯ 

 
 

78. Which brand name KMF uses to market its products? 
 

(a) AVIN 
(b) HERITAGE 
(c) VEDA 
(d) NANDINI 

 

ಯ ವ ನ ಮಮುದೆರ [ಬ ರಯಾಂರ್್ ನೆೇಮ್]ಯಲಿಿ ಕೆಎಾಂಎಫ್ ತನನ ಉತಪನನಗಳನುನ ಮ ರುಕಟೆಟ 
ಮ ಡುತತದೆ? 

 

(ಎ) ಅವಿನ್ 
(ಬಿ) ಹೆರಟೆೇಜ್ 
(ಸಿ) ವೆೇದ 

(ಡಿ) ನಾಂದಿನಿ 
 

D 

79. Which of the following is one of the main functions of the Karnataka 
Cooperative Milk Producers' Federation Limited to support farmer 
members? 

 
(a) Marketing of crops 
(b) Marketing of cattle 
(c) Marketing of non-food products  
(d) Marketing of milk and milk products 

 
ರೆೈತ ಸದಸಾರನುನ ಬೆಾಂಬಲಿಸುವ ಕನ ಾಟಕ ಸಹ್ಕ ರ ಹ ಲು ಉತ ಪದಕರ ಒಕೂೆಟ ನಿಯಮಿತ ದ 

ಮುಖಾ ಕ ಯಾಕರಮ ಯ ವುದು? 
 

(ಎ) ಬೆಳೆಯನುನ ಮ ರ ಟ ಮ ಡುವುದು 
(ಬಿ) ಜ ನುವ ರುಗಳನುನ ಮ ರ ಟ ಮ ಡುವುದು 
(ಸಿ) ಆಹ ರೆೇತರ ಉತಪನನಗಳನುನ ಮ ರುಕಟೆಟ ಮ ಡುವುದು 
(ಡಿ) ಹ ಲು ಮತುತ ಹ ಲಿನ ಉತಪನನಗಳನುನ ಮ ರುಕಟೆಟ ಮ ಡುವುದು 
 

D 

 80. How much money, on average (in rupees), was paid daily to farmers in 
2021-22? 
 

(a) 22.52 crores  
(b) 21.52  crores  
(c) 20.52 crores  
(d) 19.52 crores 

 

2021-22 ರಲಿಿ ರೆೈತರಗೆ, ಸರ ಸರಯ ಗಿ, , ಪರತಿನಿತಾ ಒಟುಟ ಎಷ್ಟ್ುಟ ಮೊತತವನುನ ನಿೇಡಲ ಯಿತು? 

A 
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(ಎ) 22.52 ಕೊೇಟಿ 

(ಬಿ) 21.52 ಕೊೇಟಿ 

(ಸಿ)  20.52 ಕೊೇಟಿ 

(ಡಿ) 19.52 ಕೊೇಟಿ 
 

81. KMF is the apex organization of a ________-tier cooperative structure. 
 

(a) single 
(b) two  
(c) three  
(d) four 

 
ಕೆಎಾಂಎಫ್ ____________ ಸತರದ ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂರಚನೆಯ ಅಗರ ಸಾಂಸೆೆಯ ಗಿದೆ. 
 

(ಎ) ಏಕ 

(ಬಿ) ದಿವ 
(ಸಿ) ತಿರ 
(ಡಿ) ನ ಲುೆ 
 

C 

82. Which of the following is NOT provided by KMF to dairy farmers? 
 

(a) Veterinary services 
(b) Cattle feed 
(c) Crop Loan 
(d) Artificial insemination services 

 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯ ವುದನುನ ಹೆೈನುಗ ರರಗೆ ಕೆಎಾಂಎಫ್ ಪೂರೆೈಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? 

 
(ಎ) ಪಶುವೆೈದಾಕೇಯ ಸೆೇವೆ 
(ಬಿ) ಜ ನುವ ರು ಮೇವು 
(ಸಿ) ಬೆಳೆ ಸ ಲ 

(ಡಿ) ಕೃತಕ ಗಭ್ಾಧ್ ರಣ ವಾವಸೆೆ 
 

C 

83. What was the total number of functioning Dairy Cooperative Societies 
(DCS) during 2021-22 in Karnataka?  
 

(a) 13005 
(b) 14005 
(c) 15005 
(d) 16005 

 

ಕನ ಾಟಕದಲಿಿ 2021-22 ರಲಿಿ ಕ ಯಾನಿವಾಹಿಸಿದ ಒಟುಟ ಹೆೈನುಗ ರಕೆ ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘ [ಡ ೈರಿ 

ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಸ ೊಸ ೈಟಿೇಸ್್-ಡಿಸಿಎಸ್್] ಗಳ ಒಟುಟ ಸಾಂಖ್ೆಾ ಎಷ್ಟ್ುಟ? 

 

C 
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(ಎ) 13005 

(ಬಿ) 14005 

(ಸಿ) 15005 

(ಡಿ) 16005 

 
84. How many functioning Women Dairy Cooperative Societies (WDCS) 

KMF had till 2021-2022? 
 

(a) 3143 
(b) 4143 
(c) 5143 
(d) 6143 

 
2021-22 ರಲಿಿ ಕೆಎಾಂಎಫ್ ಹೊಾಂದಿದೆ ಮಹಿಳ  ಹೆೈನುಗ ರಕೆ ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘ [ವಿಮನ್ ಡ ೈರಿ 

ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಸ ೊಸ ೈಟಿೇಸ್್- ಡಬುಿಯಡಿಸಿಎಸ್್] ಗಳು ಎಷ್ಟ್ುಟ? 

 
(ಎ) 3143 

(ಬಿ) 4143 

(ಸಿ) 5143 

(ಡಿ) 6143 

 

B 

85. In which year did KMF adopt the brand name of Nandini? 
 

(a) 1981 
(b) 1982  
(c) 1983  
(d) 1984 

 
ನಾಂದಿನಿ ನ ಮಮುದೆರ [ಬ ರಯಾಂರ್್ ನೆೇಮ್]ನುನ ಕೆಎಾಂಎಫ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಾಂಡದುೆ ಯ ವ ವಷ್ಟ್ಾ?  

 
(ಎ) 1981 

(ಬಿ) 1982 

(ಸಿ) 1983 

(ಡಿ) 1984 

 

C 

86. In Karnataka, the Ksheerdare Yojana II was launched in __________. 
 

(a) 1981 
(b) 1982 
(c) 1983 
(d) 1984 

 
ಕನ ಾಟಕದಲಿಿ ಕ್ಷಿೇರಧ್ ರೆ ಯೇಜನೆ II ನುನ ಆರಾಂಭಸಿದುೆ ಯ ವ ವಷ್ಟ್ಾ?  

 

D 



 

N G R            P a g e  | 31 

(ಎ) 1981 

(ಬಿ) 1982 

(ಸಿ) 1983 

(ಡಿ) 1984 

 
 

87. In Karnataka, the Ksheerdare Yojana III was launched in _________. 
 

(a) 1983 
(b) 1985 
(c) 1986 
(d) 1987 

 
ಕನ ಾಟಕದಲಿಿ ಕ್ಷಿೇರಧ್ ರೆ ಯೇಜನೆ III ನುನ ಆರಾಂಭಸಿದುೆ ಯ ವ ವಷ್ಟ್ಾ?  

 
(ಎ) 1983 

(ಬಿ) 1985 

(ಸಿ) 1986 

(ಡಿ) 1987 

 

D 

88. KMF’s KSHEERA BHAGYA program distributes milk to ________. 
 

(a) Patients at government hospital  
(b) Prisoners  
(c) Army personnel 
(d) School and anganwadi children 

 
ಕೆಎಾಂಎಫ್ನ ಕ್ಷಿೇರಭ ಗಾ ಕ ಯಾಕರಮದಲಿಿ ಯ ರಗೆ ಹ ಲನುನ ವಿತರಸಲ ಗುತತದೆ? 

  
(ಎ) ಸರಕ ರ ಆಸಪತೆರಯ ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ 
(ಬಿ) ಖ್ೆೈದಿಗಳಿಗೆ 
(ಸಿ) ಸೆೇನ ಧಿಕ ರಗಳಿಗೆ 
(ಡಿ) ಶ್ ಲೆ ಮತುತ ಅಾಂಗನವ ಡಿ ವಿದ ಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 
 

D 

89. Under the three-tier cooperative structure, a federation is known as 
_________.   

 
(a) Primary cooperative  
(b) Secondary cooperative 
(c) Tertiary cooperative 
(d) Social cooperative 

 

C 
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ತಿರೇ-ಸತರ ಸಹ್ಕ ರ ರಚನೆಯಲಿಿರುವ ಒಕೂೆಟವನುನ ಏನೆಾಂದು ಕರೆಯಲ ಗುತತದೆ?  

 
(ಎ) ಪ ರಥಮಿಕ ಸಹ್ಕ ರ 

(ಬಿ) ದಿವತಿೇಯ ಸಹ್ಕ ರ 

(ಸಿ) ತೃತಿೇಯ ಸಹ್ಕ ರ 

(ಡಿ) ಸ ಮ ಜಿಕ ಸಹ್ಕ ರ 
 

90. Which of the following is a right of the Chief Executive of a cooperative 
federation? 
 

(a) Appointing members of the Board 
(b) Electing the Chairperson of the Board  
(c) Terminating the Chairperson of the Board  
(d) Appointing staff members as required 

 
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯ ವುದು ಸಹ್ಕ ರ ಒಕೂೆಟದ ಮುಖಾ ಕ ಯಾನಿವ ಾಹ್ಕನ 

ಅಧಿಕ ರವ ಗಿರುತತದೆ? 

 
(ಎ) ಮಾಂಡಳಿಯ ಸದಸಾರನುನ ನೆೇಮಿಸುವುದು 
(ಬಿ) ಮಾಂಡಳಿಯ ಅಧಾಕ್ಷನನುನ ಚುನ ಯಿಸುವುದು 
(ಸಿ) ಮಾಂಡಳಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರ ಅಧಿಕ ರ ವಧಿಯನುನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು 
(ಡಿ) ಅಗತಾಕೆೆ ಅನುಗುಣವ ಗಿ ಕಚೆೇರ ಸಿಬಾಂದಿಗಳನುನ ನೆೇಮಿಸುವುದು 
 

D 

91. Development of Women Dairy Cooperatives is one of the activities of 
__________.  
 

(a) KMF-STEP Programme 
(b) KMF-PETS Programme    
(c) KMF-LETS Programme  
(d) KMF-GETS Programme 

 
ಮಹಿಳ  ಹೆೈನುಗ ರಕೆ ಸಾಂಘಗಳನುನ ಅಭವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಕ ಯಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಿ 

ಸೆೇರದೆ  
 

(ಎ) ಕೆಎಾಂಎಫ್-ಎಸ್್ಟಿಇಪಿ ಕ ಯಾಕರಮ 

(ಬಿ) ಕೆಎಾಂಎಫ್-ಪಿಇಟಿಎಸ್್ ಕ ಯಾಕರಮ 

(ಸಿ) ಕೆಎಾಂಎಫ್-ಎಲ್ಇಟಿಎಸ್್ ಕ ಯಾಕರಮ 

(ಡಿ) ಕೆಎಾಂಎಫ್-ಜಿಇಟಿಎಸ್್ ಕ ಯಾಕರಮ 
 

A 

92. What is the main pre-requisite for establishing a Women's Dairy 
Cooperative in a village? 

 
(a) No other dairy cooperative  

A 
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(b) Minimum ten dairy cooperatives  
(c) Minimum five dairy cooperatives  
(d) Minimum one dairy cooperative 

 
ಮಹಿಳ  ಹೆೈನುಗ ರಕೆ ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘವನುನ ಒಾಂದು ಗ ರಮದಲಿಿ ಸ ೆಪಿಸಲು ಮುಖಾ 
ಪೂವ ಾಗತಾವೆೇನು?  

 
(ಎ) ಅಲಿಿ ಯ ವುದೆೇ ಹೆೈನುಗ ರಕೆಯ ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘ ಇರಬ ರದು. 
(ಬಿ) ಕನಿಷ್ಟ್ಠ 10 ಹೆೈನುಗ ರಕೆ ಸಾಂಘಗಳು ಇರಬೆೇಕು 
(ಸಿ) ಕನಿಷ್ಟ್ಠ 5 ಹೆೈನುಗ ರಕೆ ಸಾಂಘಗಳು ಇರಬೆೇಕು 
(ಡಿ) ಕನಿಷ್ಟ್ಠ ಒಾಂದು ಹೆೈನುಗ ರಕೆ ಸಾಂಘ ಇರಬೆೇಕು 

 
93. Who was the Chairman of the Karnataka Milk Federation in October 2022? 

 

(a) Balachandra Jarkiholi  
(b) Vivek Patil 
(c) G. Srinivasan 
(d) B.C. Satish 

 
ಅಕೊಟೇಬರ್ 2022 ರಲಿಿ ಕನ ಾಟಕ ಸಹ್ಕ ರ ಹ ಲು ಉತ ಪದಕರ ಒಕೂೆಟದ ಅಧಾಕ್ಷರು ಯ ರು?  

 

(ಎ) ಬ ಲಚಾಂದರ ಜ ರಕಹೊಳಿ 

(ಬಿ) ವಿವೆೇಕ್ ಪ ಟಿೇಲ್ 
(ಸಿ) ಜಿ. ಶರೇನಿವ ಸನ್ 
(ಡಿ) ಬಿ. ಸಿ. ಸತಿೇಶ್ 

 

A 

94. When was the first Dairy Cooperative established in Karnataka?  
 

(a) 1950 
(b) 1955 
(c) 1960 
(d) 1965 

 
ಕನ ಾಟಕದಲಿಿ ಮೊದಲ ಹೆೈನುಗ ರಕೆ ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘವನುನ ಸ ೆಪನೆಯ ದದುೆ ಯ ವ ಗ?  

 
(ಎ) 1950  

(ಬಿ) 1955 

(ಸಿ) 1960 

(ಡಿ) 1965 

 

B 

95. Which of the following is NOT an objective of KMF? 

 
D 
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(a) To ensure an assured and remunerative market for farmer 
members. 

(b) To make quality milk available to urban consumers. 
(c) To ensure the provision of inputs for milk production. 
(d) To create mega-size cattle farms. 

 
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯ ವುದು ಕೆಎಾಂಎಫ್ನ ಉದ್ದೀಶವಲ್ಲ ?  

 
(ಎ) ರೆೈತ ಸದಸಾರಗೆ ಪರಮ ಣಿತ ಮತುತ ಪರತಿಫ್ಲದ ಯಕ ಮ ರುಕಟೆಟಯನುನ ಖ್ ತರ 

ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದು 
(ಬಿ) ನಗರದ ಬಳಕೆದ ರರಗೆ ಗುಣಮಟಟದ ಹ ಲು ಲಭ್ಾವ ಗುವಾಂತೆ ಮ ಡುವುದು 
(ಸಿ) ಹ ಲು ಉತ ಪದನೆಗ ಗಿ ಹ್ೂಡುವಳಿಯ ಪೂರೆೈಕೆಯನುನ ಖ್ ತರ ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದು 
(ಡಿ) ದೊಡಿಮಟಟದಲಿಿ ಜ ನುವ ರು ಸ ಕಣೆ ಕೆೇಾಂದರಗಳನುನ ರೂಪಿಸುವುದು  
 

96. Which of the following are the ultimate owners of KMF? 
 

(a) All farmer members of dairy cooperative societies (DCSs) 
(b) All farmers of the Karnataka State 
(c) Any person engaged in the dairy business 
(d) Government of Karnataka 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯ ರು ಕೆಎಾಂಎಫ್ನ ಮೂಲ ವ ರಸುದ ರರು? 

 
(ಎ) ಹೆೈನುಗ ರಕೆ ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘ [ಡ ೈರಿ್ಕೊೇಆಪರೆೇಟಿವ್ ಸ ೊಸ ೈಟಿೇಸ್್- ಡಿಸಿಎಸ್್] 

ಗಳ ಎಲಿ ರೆೈತ ಸದಸಾರು 
(ಬಿ) ಕನ ಾಟಕ ರ ಜಾದ ಎಲಿ ರೆೈತರು 
(ಸಿ) ಹೆೈನುಗ ರಕೆ ಉದಾಮದಲಿಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿರುವ ಯ ವನೆೇ ವಾಕತ 
(ಡಿ) ಕನ ಾಟಕ ಸರಕ ರ 

 

A 

97. When was the first registration of the Dairy Cooperative Union done in 
Karanataka?  
 

(a) 1976 
(b) 1977 
(c) 1978 
(d) 1979 

 
ಕನ ಾಟಕದಲಿಿ ಹೆೈನುಗ ರಕೆಯ ಒಕೂೆಟ ಮೊದಲು ನೊೇಾಂದಣಿಗೊಾಂಡದುೆ ಯ ವ ಗ? 

 

(ಎ) 1976 

(ಬಿ) 1977 

(ಸಿ)  1978 

A 
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(ಡಿ) 1979 

 

98. The Nandini Self-Help Groups are created to empower _________. 
 

(a) rural men  
(b) rural women 
(c) rural children  
(d) rural senior citizens 

 
ನಾಂದಿನಿ ಸವ-ಸಹ ಯ ಗುಾಂಪುಗಳು ಯ ರನುನ ಸಬಲಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಆರಾಂಭ್ವ ದದುೆ ? 

 
(ಎ) ಗ ರಮಿೇಣ ಪುರುಷ್ಟ್ರು 
(ಬಿ) ಗ ರಮಿೇಣ ಮಹಿಳೆಯರು 
(ಸಿ) ಗ ರಮಿೇಣ ಮಕೆಳು 
(ಡಿ) ಗ ರಮಿೇಣ ಹಿರಯ ನ ಗರಕರು 
 

B 

99. KMF provides margin money to rural women to meet their  _________.  
 

(a) consumption expenditure 
(b) expenditure on the daughter's marriage 
(c) expenditure on girl child education 
(d) expenditure needed for the purchase of cattle 

 
ಗ ರಮಿೇಣ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಕೆಎಾಂಎಫ್ ಯ ಕೆ ಲ ಭ ಾಂಶ ಮೊತತವನುನ ನಿೇಡುತತದೆ? 

 
(ಎ) ಅವರ ಬಳಕೆಯ ವೆಚಚವನುನ ಭ್ರಸಲು 
(ಬಿ) ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಸಾಂದಭ್ಾದ ಭ್ರಸಲು 
(ಸಿ) ಹೆಣುುಮಗುವಿನ ಶಕ್ಷಣದ ವೆಚಚವನುನ ಭ್ರಸಲು 
(ಡಿ) ಜ ನುವ ರುಗಳನುನ ಖರೇದಿಸುವ ವೆಚಚವನುನ ಭ್ರಸಲು 
 

D 

100. The Chairperson of the Karnataka Cooperative Milk Producers' Federation 
Limited (KMF) is elected by the _________. 
 

(a) General body of the Dairy Cooperative Unions 
(b) General body of all the Dairy Cooperative Societies (DCS) 
(c) Governing Board of KMF 
(d) Governing Board members having voting rights 

 
ಕನ ಾಟಕ ಸಹ್ಕ ರ ಹ ಲು ಉತ ಪದಕರ ಒಕೂೆಟ, ನಿಯಮಿತ ಇದರ ಅಧಾಕ್ಷರು ಇವರಾಂದ 

ಆಯ್ಕೆಗೊಳುಳತ ತರೆ  
 

(ಎ) ಹೆೈನು ಸಹ್ಕ ರ ಒಕೂೆಟಗಳ ಸ ಮ ನಾ ಸಭೆಯಿಾಂದ 

(ಬಿ) ಎಲಿ ಹೆೈನು ಸಹ್ಕ ರ ಸಾಂಘ [ಡಿಸಿಎಸ್್] ಗಳ ಸ ಮ ನಾ ಸಭೆಯಿಾಂದ 

(ಸಿ) ಕೆಎಾಂಎಫ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಾಂಡಳಿಯಿಾಂದ 

D 
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(ಡಿ) ಮತ ಚಲ ಯಿಸುವ ಹ್ಕೆನುನ ಹೊಾಂದಿರುವ ಆಡಳಿತ ಮಾಂಡಳಿಯ ಸದಸಾರಾಂದ 
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Section – V 

General Knowledge 

ಸಾಮಾನಯ ಜ್ಞಾನ 

101. Roger Federer and Serena Williams are famous for which sport. 
 

(a) Chess 

(b) Badminton 

(c) Tennis 

(d) Football    

 

ರೊೇಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಮತುತ ಸೆರೆನ  ವಿಲಿಯಮು್ ಯ ವ ಕರೇಡೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದವರು? 

 

(ಎ) ಚೆಸ್್ 

(ಬಿ) ಬ ಾಾಂಡಿಮಾಂಟನ್  

(ಸಿ) ಟೆನಿನಸ್್ 

(ಡಿ) ಫ್ತಟ್ಬ ಲ್ 

 

C 

102. With which sport Magnus Carlson is associated? 
 

(a) Wrestling 

(b) Kho-Kho 

(c) Chess 

(d) Shot-put 

 

ಮ ಾಗನಸ್್ ಕ ಲ್ಾಸನ್ ಯ ವ ಕರೇಡೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದವರು?  

 

(ಎ) ಕುಸಿತ 

(ಬಿ) ಖ್ೊೇ-ಖ್ೊೇ  

(ಸಿ) ಚೆಸ್್ 

(ಡಿ) ಶ್ ಟ್ - ಪುಟ್ 

 

C 

103. The Indian women's sports star Ms. Vinesh Phogat belongs to which sport? A 
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(a) Wrestling 
(b) Boxing 
(c) Chess 
(d) Shot put 

 
ಭ ರತಿೇಯ ಕರೇಡ  ತ ರೆ ವಿನೆೇಶ್ ಫೇಗಟ್ ಯ ವ ಕರೇಡೆಗೆ ಸೆೇರದವರು? 
 

(ಎ) ಕುಸಿತ 
(ಬಿ) ಬ ಕುಾಂಗ್  
(ಸಿ) ಚೆಸ್್ 
(ಡಿ) ಶ್ ಟ್ಪುಟ್ 
 

104. Who is the present Finance Minister of India? 
 

(a) Arun Jaitely  
(b) Rajnath Singh 
(c) Nirmala Sitharaman 
(d) Shashi Tharoor  

 
ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲಿಿ ಯ ರು ಪರಸುತತ ಭ ರತದ ವಿತತ ಸಚಿವರು ?   
 

(ಎ) ಅರುಣ್ ಜೆೇಟಿಿ 
(ಬಿ) ರ ಜನ ಥ್ ಸಿಾಂಗ್  
(ಸಿ) ನಿಮಾಲ  ಸಿೇತ ರ ಮನ್ 
(ಡಿ) ಶಶ ತರೂರು 
 

C 

105. The highest exports from India in 2021-22 were to _________. 
 

(a) China 
(b) England 
(c) USA 
(d) Russia 

 
2021-22 ರಲಿಿ ಭ ರತದಿಾಂದ ಅತಾಧಿಕ ರಫ್ತತ ಮ ಡಿದುೆ ಈ ದೆೇಶಕೆೆ:    
 

(ಎ) ಚಿೇನ  
(ಬಿ) ಇಾಂಗೆಿಾಂರ್್  
(ಸಿ) ಯುಎಸ್್ಎ 
(ಡಿ) ರಷ ಾ 
 

C 

106. The minimum support price policy of the government is related to which of 
the following. 

B 
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(a) Electricity tariff 
(b) Agriculture commodities 
(c) Core industry products 
(d) Export commodities 

 
ಸರಕ ರದ ಕನಿಷ್ಟ್ಠ ಬೆಾಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿೇತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯ ವುದಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದೆ ?   
  

(ಎ) ವಿದುಾತ್ ಸುಾಂಕ 
(ಬಿ) ಕೃಷ್ಟ್ ಸ ಮಗಿರಗಳು  
(ಸಿ) ಮೂಲ ಕ ೈಗ ರಕ ಉತಪನನಗಳು 
(ಡಿ) ರಫ್ತತ ಸ ಮಗಿರಗಳು 
 

107. The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVJ) is for improving 
_______. 
 

(a) Health infrastructure 
(b) Skill development 
(c) Higher education 
(d) Economic infrastructure 

 
ಪರಧ್ ನಮಾಂತಿರ ಕೌಶಲ್ ವಿಕ ಸ್್ ಯೇಜನೆ [ಪಿಎಾಂಕೆವಿಜೆ]ಯು ಇದರ ಅಭವೃದಿಿಗೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದುದ ಗಿದೆ      
 

(ಎ) ಆರೊೇಗಾ ಮೂಲಸೌಕಯಾ 
(ಬಿ) ಕೌಶಲ ಅಭವೃದಿಿ  
(ಸಿ) ಉನನತ ಶಕ್ಷಣ 
(ಡಿ) ಆರ್ಥಾಕ ಮೂಲಸೌಕಯಾ 
 

B 

108. In 2017, which of the following tax was introduced in India? 
 

(a) Corporation tax 
(b) Customs duty 
(c) Union excise duty 
(d) GST 

 
ಭ ರತದಲಿಿ 2017್ರಲಿಿ ಆರಾಂಭ್ಗೊಾಂಡ ತೆರಗೆ ಯ ವುದು?     
   

(ಎ) ಉದಾಮ ತೆರಗೆ [ಕ ಪ್ರೇಾರೆೇಶನ್ ಟ ಾಕು್] 
(ಬಿ) ಸಿೇಮ  ಸುಾಂಕ [ಕಸಟಮು್ ಡೂಾಟಿ] 
(ಸಿ) ಕೆೇಾಂದರ ಅಬಕ ರ ಸುಾಂಕ  
(ಡಿ) ಜಿಎಸ್್ಟಿ 
 

D 
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109. Rishi Sunak, a person of Indian roots, has become Prime Minister of 
_______. 
 

(a) Australia 
(b) United Kingdom 
(c) Germany 
(d) France 

 
ಭ ರತಿೇಯ ಮೂಲದ ರಷ್ಟ್ ಸುನಕ್ ಯ ವ ದೆೇಶದ ಪರಧ್ ನಮಾಂತಿರಯ ಗಿದ ೆರೆ?    
    

(ಎ) ಆಸೆರೇಲಿಯ  
(ಬಿ) ಯುನ ೈಟ ಡ್್ಕಂಗ್ಡಮ್  
(ಸಿ) ಜಮಾನಿ  
(ಡಿ) ಫ ರನು್ 
 

B 

110. Recently from which country the wild animal 'Cheetahs' were brought to 
India?  
 

(a) USA 
(b) Lesotho 
(c) Kenya 
(d) Namibia 

 
ಇತಿತೇಚೆಗೆ ಯ ವ ದೆೇಶದಿಾಂದ ಭ ರತಕೆೆ ವನಾಜಿೇವಿಯ ಗಿರುವ ಚಿರತೆಯನುನ ತರಲ ಯಿತು?  
 

(ಎ) ಯುಎಸ್್ಎ 
(ಬಿ) ಲೆಸೆಥೊ  
(ಸಿ) ಕೇನ ಾ   
(ಡಿ) ನಮಿೇಬಿಯ  
 
 

D 

111. President Volodymyr Zelenskyy, who has been in international news, 
belongs to which country? 
 

(a) Belarus 
(b) Lesotho 
(c) Ukraine 
(d) Namibia 

 
ಈಗ ಅಾಂತ ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸುದೆಿಯಲಿಿರುವ ಅಧಾಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸಿೆ ಯ ವ ದೆೇಶದವರು  
 

(ಎ) ಬೆಲ ರಸ್್ 
(ಬಿ) ಲೆಸೆಥೊ  

C 
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(ಸಿ) ಉಕೆರೇನ್   
(ಡಿ) ನಮಿೇಬಿಯ  
 

112. Buckingham Palace is in which of the following city? 
 

(a) Tokyo 
(b) Washington D. C. 
(c) New York 
(d) London 

 
ಬಕಾಂಗ್ಹ್ಮ್ ಅರಮನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯ ವ ನಗರದಲಿಿದೆ ? 
 

(ಎ) ಟೊೇಕಯೇ 
(ಬಿ) ವ ಷ್ಟ್ಾಂಗಟನ್ ಡಿ. ಸಿ.  
(ಸಿ) ನೂಾಯ ಕ್ಾ   
(ಡಿ) ಲಾಂಡನ್ 
 

D 

113. India is ranked __________in milk production among all the nations in the 
world, according to 2020-21 data. 
 

(a) 1st 
(b) 2nd 
(c) 3rd 
(d) 4th 

 
2020-21  ರ ದತ ತಾಂಶದಾಂತೆ ಹ ಲು ಉತ ಪದನೆಯಲಿಿ ಜಗತಿತನ ದೆೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಭ ರತವು 
ಯ ವ ಸ ೆನವನುನ ಹೊಾಂದಿದೆ? 
 

(ಎ) ಒಾಂದನೆಯ 
(ಬಿ) ಎರಡನೆಯ  
(ಸಿ) ಮೂರನೆಯ   
(ಡಿ) ನ ಲೆನೆಯ 
 

A 

114. The father of White revolution and architect of 'Operation Flood' is 
_______. 
 

(a) Morarji Desai 
(b) V. V. Giri 
(c) Verghese Kurien 
(d) Ravi Mathai 

 
‘ಶ್ೆವೇತಕ ರಾಂತಿ’ಯ ಜನಕ ಮತುತ ‘ಅಪರೆೇಶನ್ ಫ್ಲರ್್’ನ ಶಲಿಪ ಎಾಂದು ಯ ರನುನ ಕರೆಯುತ ತರೆ? 
 

C 
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(ಎ) ಮೊರ ಜಿಾ ದೆೇಸ ಯಿ 
(ಬಿ) ವಿ. ವಿ. ಗಿರ  
(ಸಿ) ವಗಿೇಾಸ್್ ಕುರಯನ್  
(ಡಿ) ರವಿ ಮಾಥ ಯಿ 
 

115. Which one of the following is NOT an Indian cow breed? 
 

(a) Red Sindhi 
(b) Sahiwal 
(c) Tharparkar 
(d) Holstein 

 
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯ ವುದು ಭ ರತಿೇಯ ಗ್ ೀ ತಳಿ ಅಲ್ಲ ?  
 

(ಎ) ರೆರ್್ ಸಿಾಂಧಿ 
(ಬಿ) ಸಹಿವ ಲ್  
(ಸಿ) ತರ್ಪ ಕಾರ್  
(ಡಿ) ಹ ಲ್ಸ ಟೈನ್ 
 

D 

116. Balamuri fair is organized on the bank of ________________ river.  
 

(a) Cauvery 
(b) Krishna  
(c) Tungabhadra 
(d) Malaprabha  

 
ಬಲಮುರ ಉತುವವು ಯ ವ ನದಿಯ ದಡದಲಿಿ ಆಯೇಜನೆಗೊಳುಳತತದೆ?   
 

(ಎ) ಕ ವೆೇರ  
(ಬಿ) ಕೃಷ ು 
(ಸಿ) ತುಾಂಗಭ್ದ ರ  
(ಡಿ) ಮಲಪರಭ  
 

A 

117. Which country is NOT a member of the OPEC (Organization of the Petroleum 
Exporting Countries) plus nations? 
  

(a) USA 

(b) UAE 

(c) Saudi Arabia 

(d) Kuwait 

 

ತ ೈಲ್ಉತಪನನ್ಕಡಿತವನುನ್ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿರುವ ಒಪೆಕ್್ಪಿಸ್್್[ಒಪಿಇಸಿ್ಪಿಸ್್]್ದೆೇಶಗಳು್ಈ್ದೆೇಶವನುನ್
ತಮಮ ಸದಸಯನನ್ಾಾಗಿಸಿಲ್ಲ  

 

A 
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(ಎ)್ಯುಎಸ್್ಎ 

(ಬಿ) ಯುಎಇ 

(ಸಿ)್ಸೌದಿ್ಅರೆೇಬಿಯ   
(ಡಿ)್ಕುವ ೈಟ್ 

 
118. The G20 summit of the year 2022 was held at __________. 

 
(a) Bali 
(b) Havana 
(c) New Delhi  
(d) Tokyo  

 
2022ನೆಯ ಸ ಲಿನ ಜಿ20 ಶೃಾಂಗಸಭೆಯು ಇಲಿಿ ನಡೆಯಿತು:  
 

(ಎ) ಬ ಲಿ  
(ಬಿ) ಹ್ವ ನ 
(ಸಿ) ನವದೆಹ್ಲಿ  
(ಡಿ) ಟೊೇಕಯೇ 
 

A 

119. Who directed ‘KANTARA’ movie? 
 

(a) Rishabh Shetty  
(b) Pawan Kumar 
(c) Nanda Kishore  
(d) Pavan Wadeyar 

 
ಕ ಾಂತ ರ’್ಚಲನಚಿತರವನುನ ನಿದೆೇಾಶಸಿದವರು ಯ ರು?  
 

(ಎ) ರಷ್ಟ್ಭ್ ಶ್ೆಟಿಟ  
(ಬಿ) ಪವನ್ ಕುಮ ರ್ 
(ಸಿ) ನಾಂದ ಕಶ್ೆ ೇರ್  
(ಡಿ) ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ 
 

A 

120. What is JAGATE?  
 

(a) Dance Form  
(b) Folklore 
(c) Musical Instrument  
(d) Food Item  

 
ಜ ಗಟೆ ಎಾಂದರೆೇನು ?  
 

C 
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(ಎ) ನೃತಾ ಪರಕ ರ 
(ಬಿ) ಜ ನಪದ 
(ಸಿ) ಸಾಂಗಿೇತ ಪರಕರ 
(ಡಿ) ಆಹ ರ ವಸುತ 
 

121. Ilkal saree gets its name from Ilkal town in the_____ district of Karnataka 
state. 
 

(a) Dharwad 
(b) Belagavi 
(c) Shimoga 
(d) Bagalkot  

 
ಇಳಕಲ್ ಸಿೇರೆಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕ ರಣವ ದ ಇಳಕಲ್ ನಗರವು ಕನ ಾಟಕದ ಯ ವ 
ಜಿಲೆಿಯಲಿಿದೆ?  
 

(ಎ) ಧ್ ರವ ಡ 
(ಬಿ) ಬೆಳಗ ವಿ 
(ಸಿ) ಶವಮೊಗಗ  
(ಡಿ) ಬ ಗಲಕೊೇಟೆ 

 

D 

122. In which year was Mysore renamed as ‘Karnataka’?  
 

(a) 1972 
(b) 1973 
(c) 1974 
(d) 1975 

 

ಯಾವ ವಷ್ಟ್ಾ ಮೈಸೂರನುನ ‘ಕನ ಾಟಕ’್ಎಾಂದು ಮರುನ ಮಕರಣ ಮ ಡಲ ಯಿತು?  
 

(ಎ) 1972 

(ಬಿ) 1973 

(ಸಿ) 1974  

(ಡಿ) 1975 

 

 B 

123. The Vairamudi festival is observed in honor of _______________. 
 

(a) Cheluvanarayana 
(b) Purandaradasa 
(c) Kadri Manjunatheshwara 
(d) Goddess Mahalaxmi 

 

A 
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ವ ೈರಮುಡಿ ಉತುವವನುನ ಯ ರ ಗೌರವ ಥಾ ನಡೆಸಿಕೊಾಂಡು ಬರಲ ಗುತಿತದೆ?   
 

(ಎ) ಚೆಲುವನ ರ ಯಣ 
(ಬಿ) ಪುರಾಂದರದ ಸ 
(ಸಿ) ಕದಿರ ಮಾಂಜುನ ಥೆೇಶವರ  
(ಡಿ) ಮಹ ಲಕ್ಷಿಮೇ ದೆೇವಿ 

 
124. The battle of Plassey was fought in the year of _________.  

 
(a) 1756 
(b) 1757 
(c) 1758 
(d) 1759 

 
ಪ ಿಸಿ ಕದನ ಯ ವ ಗ ಜರಗಿತು ? 

(ಎ) 1756 

(ಬಿ) 1757 

(ಸಿ) 1758  

(ಡಿ) 1759 

 

B 

125. In which year Swami Vivekananda participated in the World Parliament of 
Religion in Chicago?  
 

(a) 1883 
(b) 1888 
(c) 1893 
(d) 1898 

 
 
ಯ ವ ವಷ್ಟ್ಾ ವಿವೆೇಕ ನಾಂದರು ಚಿಕ ಗೊೇ ಜ ಗತಿಕ ಧಮಾಸಾಂಸತ್ನಲಿಿ ಭ ಗವಹಿಸಿದರು?  
 

(ಎ) 1883 

(ಬಿ) 1888 

(ಸಿ) 1893  

(ಡಿ) 1898 

 

C 
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Section – VI 

Kannada Language 

P À£ÀßqÀ ̈ sÁµÉ ¥À æ±ÉßUÀ¼ÀÄ 

 

126. JAl£ÉAiÀÄ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ 
 

(ಎ) «.PÀÈ.UÉÆÃPÁPÀ              

(ಬಿ) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ          

(ಸಿ) PÉ.²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ        

(ಡಿ) PÀÄªÉA¥ÀÅ     
 

B 

127. MAzÀÄ «±ÉÃμÁxÀðªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä MAzÀÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ ¨Áj 
¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀgÉ 
 

(ಎ) DqÀÄ£ÀÄr                  

(ಬಿ) eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr 

(ಸಿ) ¢égÀÄQÛ                     

(ಡಿ) £ÀÄr 
 

C 

128. AiÀiÁgÀ PÁ®zÀ°è ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀPÉÌ ‘ªÀiÁzÀj ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ’ JA§ 
ºÉ¸ÀgÀÄ  §A¢vÀÄ 
 

(ಎ) ̧ Àgï.PÉ.±ÉÃμÁ¢æ CAiÀÄågï     

(ಬಿ) ¸Àgï.JA.«±ÉéÃ±ÀégÀAiÀÄå 

(ಸಿ) ªÀÄÄªÀÄär PÀÈμÀÚgÁd MqÉAiÀÄgï    

(ಡಿ) £Á®ér PÀÈμÀÚgÁd MqÉAiÀÄgï 
 

D 

129. PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄªÀÅ J°èzÉ ? 
 

(ಎ) zsÁgÀªÁqÀ                 

(ಬಿ) ºÀA¦ 

(ಸಿ) GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ               

(ಡಿ) zÀQët PÀ£ÀßqÀ  
 

B 
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130. ‘GvÀÛgÀPÀÄªÀiÁgÀ£À ¥ËgÀÄμÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ’ §gÀÄªÀ PÁªÀå 
 

(ಎ) D¢¥ÀÅgÁt ್್್್್್್್್್್್್್    ್ 
(ಬಿ) UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ 

(ಸಿ) eÉÊ«Ä¤ s̈ÁgÀvÀ್್್ ್್್್್್್್      
(ಡಿ) PÀÄªÀiÁgÀªÁå¸À s̈ÁgÀvÀ್್್ 
 

D 

131. PÉ¼ÀV£À ¥ÀzÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ C£ÀåzÉÃ²AiÀÄ ¥ÀzÀªÁVzÉ   
 

(ಎ) CªÀÄ¯ÁÝgï     

(ಬಿ) CtÚ 

(ಸಿ) w£ÀÄß                  

(ಡಿ) CªÀ¼ÀÄ    
 

A 

132. PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄzsÀåªÀÄ ¥ÀÅgÀÄμÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ  
 

(ಎ) ¤Ã£ÀÄ                 

(ಬಿ) £Á£ÀÄ 

(ಸಿ) CªÀ£ÀÄ                

(ಡಿ) CªÀÅ                       
 

A 

133. ‘«¯ÁAiÀÄw’ JAzÀgÉ  
 

(ಎ) «£Á¬Äw              

(ಬಿ) «zÉÃ±À 

(ಸಿ) ̧ ÀézÉÃ±À                 

(ಡಿ) jAiÀiÁ¬Äw   
 

B 

134. ‘£É̄ ÉQjªÉ£ÉAzÀÄ §UÉ¢gÉ ZÀ®QjªÉA’ F ªÀiÁvÀÄ AiÀiÁgÀzÀÄ 
 

(ಎ) zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À            

(ಬಿ) ©üÃªÀÄ 

(ಸಿ) ©üÃμÀä                  

(ಡಿ) PÀtð 
 

A 
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135. UÁA¢üÃfAiÀÄªÀgÀ ¸ÁévÀAvÀæå ¸ÀAUÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀjd£ÉÆÃzÁÞgÀ ¤¢üUÉ vÀ£Àß ್
D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ É̄ÃRQ  
 

(ಎ) ̧ ÀgÀ¸Àéw¨Á¬Ä gÁdªÁqÉ    

(ಬಿ) PÉÆqÀV£À UËgÀªÀÄä 

(ಸಿ) wgÀÄªÀÄ¯É gÁdªÀÄä        

(ಡಿ) £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ wgÀÄªÀÄ¯ÁA§ 
 

B 

136. ‘UÉÆÃPÀÄ® ¤UÀðªÀÄ£À’ VÃvÀ£ÁlPÀzÀ gÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ  
 

(ಎ) «.¹Ã.          ್್್್್್್್್ ್ 
(ಬಿ) PÉ.J¸ï.£ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä 

(ಸಿ) ¤¸Ágï CºÀªÀÄzï    ್್್್್  
(ಡಿ) ¥ÀÅ.w.£ À   
 

D 

137. ¸À¸Àå±Áಸರ್§gÀºÀUÁgÀgÁV ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀªÀgÀÄ  
 

(ಎ) r.«.f                 ್ 
(ಬಿ) PÉ.«.CAiÀÄågï 

(ಸಿ) ©.f.J¯ï.¸Áé«Ä            

(ಡಿ) f.«.CAiÀÄågï 
 

C 

138 “ºÀZÉÑÃªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ ¢Ã¥À....” ¥ÀzÀå §gÉzÀ PÀ« 
 

(ಎ) r.J¸ï.PÀQð            

(ಬಿ) zÀ.gÁ. É̈ÃAzÉæ 

(ಸಿ) PÀÄªÉA¥ÀÅ               

(ಡಿ) ¢£ÀPÀgÀ zÉÃ¸Á¬Ä 
 

A 

139. ‘ZÀ£ÀßªÀÄ°èPÁdÄð£À̓  JA§ÄzÀÄ AiÀiÁgÀ CAQvÀ£ÁªÀÄ  
 

(ಎ) ̧ ÀvÀåPÀÌ                  

(ಬಿ) ªÀiÁzÁgÀ ZÀ£ÀßAiÀÄå  

(ಸಿ) C®èªÀÄ¥Àæ s̈ÀÄ             

(ಡಿ) CPÀÌªÀÄºÁzÉÃ« 
 

D 
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140. ‘¨sÀgÀvÉÃ±À ªÉÊ¨sÀªÀʼ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ  
 

(ಎ) PÀÄªÀiÁgÀªÁå¸À            

(ಬಿ) ®QëäÃ±À 

(ಸಿ) gÀvÁßPÀgÀªÀtÂð            

(ಡಿ) ªÀÄÄzÀÝt 
 

C 

141. zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæAiÀÄªÀjUÉ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û vÀAzÀÄ PÉÆlÖ PÀÈw 
  

(ಎ) UÀj                 

(ಬಿ) £ÁPÀÄvÀAw 

(ಸಿ) ̧ ÀTVÃvÀ             

(ಡಿ) £ÁzÀ°Ã¯É 
 

B 

142. ‘PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀAZÀvÀAvÀæʼ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀÀgÀÄ 
 

(ಎ) ¥ÉÇ£Àß               

(ಬಿ) ²ªÀPÉÆÃmÁåZÁAiÀÄð 

(ಸಿ) ¥ÀA¥À               

(ಡಿ) zÀÄUÀð¹AºÀ 
 

D 

143. ‘gÁfÃªÀ¸ÀRʼ JAzÀgÉ 
 

(ಎ) ̧ ÀÆAiÀÄð             

(ಬಿ) ZÀAzÀæ 

(ಸಿ) vÁªÀgÉ               

(ಡಿ) ̧ ÀgÉÆÃªÀgÀ 
 

A 

144. ‘¨ÉlÖzÀ ºÀÆʼ avÀæzÀ°è ̈ Á®£Àl£ÁV C©ü£À¬Ä¹ gÁಷ್ಟ್ರ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ 
 

(ಎ) ¥ÀÅ¤Ãvï gÁdPÀÄªÀiÁgï         

(ಬಿ) «dAiÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ 

(ಸಿ) ªÀiÁ¸ÀÖgï D£ÀAzï            

(ಡಿ) ªÀiÁ¸ÀÖgï ªÀÄAdÄ£Áxï 
 

A 
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145. ‘ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ªÀÄ°èUÉʼ ¸ÀAPÀ®£À gÀa¹zÀ PÀ«  
 

(ಎ) PÀÄªÉA¥ÀÅ          ್್್್್್್ 
(ಬಿ) PÉ.J¸ï.£ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä 

(ಸಿ) ZÀ£Àß«ÃgÀ PÀt«          

(ಡಿ) J¸ï.PÉ.PÀjÃASÁ£ï 
 

B 

146. ‘MqÀ®ÄUÉÆAqÀªÀ ºÀ¹ªÀ MqÀ®ÄUÉÆAqÀªÀ ºÀÄ¹ªÀʼ F ªÀZÀ£À್AiÀiÁgÀzÀÄ 
 

(ಎ) eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå        

(ಬಿ) ªÀÄÄPÁÛAiÀÄPÀÌ 

(ಸಿ) ZÀ£Àß§¸ÀªÀtÚ             

(ಡಿ) CPÀÌªÀÄºÁzÉÃ« 
 

A 

147. ‘wgÀÄPÀ£À PÀ£À¸ÀÄʼ ¥ÀzÀå §gÉzÀªÀgÀÄ  
 

(ಎ) ªÀÄÄ¦à£À μÀqÀPÀëj           

(ಬಿ) μÀqÀPÀëgÀ PÀ« 

(ಸಿ) ̧ À¥Àð s̈ÀÆμÀt ²ªÀAiÉÆÃV    

(ಡಿ) ªÀÄºÁ°AUÀgÀAUÀ 
 

A 

148. aPÀÌ«ÃgÀ gÁeÉÃAzÀæ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ 
 

(ಎ) PÉ. ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ        

(ಬಿ) ªÀiÁ¹Û 

(ಸಿ) ¥ÀÅ.w.£À                  

(ಡಿ) JA.«.¹Ã 
 

B 

149. CªÀÄÈvÀªÀÄw-CμÁÖªÀAPÀgÀ PÀvÉÉAiÀÄÄ ¤gÀÆ¦vÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå  
 

(ಎ) C£ÀAvÀ£ÁxÀ ¥ÀÅgÁt         

(ಬಿ) °Ã¯ÁªÀw ¥Àæ§AzsÀ 

(ಸಿ) D¢¥ÀÅgÁt                

(ಡಿ) AiÀÄ±ÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉ 
 

D 
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150. ‘©¢gÀÄ £Á್AiÀiÁjUÀ®èzÀªÀ¼ÀÄʼ vÀvÀé¥ÀzÀ §gÉzÀªÀgÀÄ  
  

(ಎ) ²±ÀÄ£Á¼À ±ÀjÃ¥sÀ            

(ಬಿ) PÀqÀPÉÆÃ¼À ªÀÄrªÁ¼À¥Àà 

(ಸಿ) ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î ©üÃªÀÄªÀé         

(ಡಿ) ̧ ÀAa್ºÉÆ£ÀßªÀÄä 
 

A 
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