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1.  
The percentage of people living in rural areas 
of Karnataka according to the 2011 census is  

2011 ಯ ಜನಗಣತಿಮ ಅನುಸಹಯ ಕನಹಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ಗ್ಹಾಮೀಣ ಾದ ೀವಗಳಲ್ಲಿ ವಹಸಿಷು ಜನಯ ಾತಿವತ 
ಾಭಹಣು 

 

 
   (A) 60.4   

 
   (B) 61.4   

 
   (C) 62.4   

 
   (D) 63.4   

 

2.  To be a member of the gram sabha, one has to 

attain the age of _____. / ಗ್ಹಾಭ ಷಬ ಮ 
ಷದಷಯಯಹಗಲು ಫಬ ಯಕ್ತಿಮು  _____ ಮಷುು 
ಹ  ೊಂದಫ ೀಕು 

 
   (A) 15 years / ಸದಿನ ೈದು ಶಾಗಳ   

 
   (B) 16 years / ಸದಿನಹಯು ಶಾಗಳ   

 
   (C) 17 years / ಸದಿನ ೀಳು ಶಾಗಳ   

 
   (D) 18 years / ಹದಿನ ೆಂಟು ರ್ಷಗಳ   

3.  The amount of statutory grants as 
recommended by the third state finance 
commission of Karnataka per gram panchayat 

is : / ಕನಹಾಟಕದ ಭ ಯನ ಮ ಸಣಕಹಷು ನಿಗಭು 
ಶಿಪಹಯಷುು ಭಹಡಿದೊಂತ  ಾತಿಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿಗ್  
ಕ  ಡಭಹಡು ಶಹಷನಫದಧ ಅನುದಹನದ ಮೊತಿು 

 

   (A) ` 5 lakhs per annum  

ಯ .5 ಲಕ್ಷಗಳು ಾತಿ ಶಾ   

 

   (B) ` 8 lakhs per annum  

ರೂ.8 ಲಕ್ಷಗಳು ರತಿ ರ್ಷ   

 

   (C) ` 7.5 lakhs per annum  

ಯ .7.5 ಲಕ್ಷಗಳು ಾತಿ ಶಾ   

 

   (D) ` 10 lakhs per annum  

ಯ .10 ಲಕ್ಷಗಳು ಾತಿ ಶಾ   

4.  A Taluk panchayat can be dissolved by / 

ತಹಲ ಿಕು ೊಂಚಹಮತಿಮನುು ವಿಷರ್ಜಾಷಫಸುದಹದ 
ಅಧಿಕಹಯನುು ಹ  ೊಂದಿಯುಯು 

 

   (A) Deputy Commissioner  

ಡ ುಯಟಿ ಕಮೀಶನರ್    

 

   (B) Chief Executive Officer  

ಭುಖ್ಯ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಕ ಅಧಿಕಹರಿ   

 

   (C) Zilla Panchayat  

ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತಿ   

 

   (D) State Government  

ರಜ್ಯ ಸರ್ಷರ   

5.  The authority to whom the election expenses 
are to be submitted by an elected member is : 

/ ಫಬ ಚುನಹಯಿತ ಾತಿನಿಧಿಮು ತನು ಚುನಹಣಹ 
ವ ಚಚಗಳ ವಿಯನುು ಮಹರಿಗ್  ಷಲ್ಲಿಷುತಹಿನ  / ಳ  ? 

 

   (A) State Election Commissioner  

ಯಹಜಯ ಚುನಹಣಹ ಆಮುಕಿಯು   

 

   (B) Deputy Commissioner  

ಡ ುಯಟಿ ಕಮೀಶನರ್   

 

   (C) Returning Officer  

ರಿಟರ್ಷೆಂಗ್ ಅಧಿರ್ರಿ   

 

   (D) Chief Executive Officer  

ಭುಖ್ಯ ಕಹಮಾ ನಿವಹಾಸಕ ಅಧಿಕಹರಿ   

6.  Child labour refers to working children below 

the age of _____. / ಫಹಲಕಹಮಾಕಯ ೊಂದಯ _____ 

ಮಸಿುನ  ಳಗಿನ ಕ ಲಷ ಭಹಡುತಿಿಯು 
ಭಕಕಳಹಗಿಯುತಹಿಯ . 

 

   (A) 
18 years / 18 ಶಾಗಳ 

   

 
   (B) 15 years / 15 ಶಾಗಳ   

 
   (C) 16 years / 16 ಶಾಗಳ   

 
   (D) 14 years / 14 ರ್ಷಗಳ   

7.  The institution that provides additional 
nutrition support to women and children at 

the village level is / ಗ್ಹಾಭ ಭಟಟದಲ್ಲಿ ಭಹಿಳ ಮರಿಗ್  
ಭತುಿ ಭಕಕಳಿಗ್  ಹ ಚುಚರಿ ಪೀಶಣ ಮನುು ದಗಿಷು 
ಷೊಂಸ ೆಮು 
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   (A) Sub–centre / ಉಕ ೀೊಂದಾ   

 
   (B) Ration shop / ಯ ೀಶನ್ ಅೊಂಗಡಿ   

 
   (C) Anganwadi / ಅೆಂಗನವಡಿ   

 
   (D) Balawadi / ಫಹಲವಹಡಿ   

8.  The concept of Gram Swaraj given by / ಗ್ಹಾಭ 
ಷವಯಹಜ್ ಎೊಂಫ ರಿಕಲಪನ ಮನುು ನಿೀಡಿದಯು _____. 

 
   (A) Y.V. Reddy / ವ ೈ. ವಿ. ಯ ಡಿಡ   

 
   (B) Balwant Rai Mehta / ಫಲೊಂತಯಹಯ್ ಮೆಹಹಿ   

 
   (C) M.K. Gandhi / ಎೆಂ. ರ್ . ಗೆಂಧಿ   

 

   (D) Jayaprakash Narain / ಜಮಾಕಹಶ್ 
ನಹಯಹಮಣ್   

9.  The quorum for a habitation sabha meeting is 

fixed at / ಜನಷತಿ ಷಬಹದ ಷಬ ಮ ಕ  ೀಯೊಂ ನುು  

_____ ಎೊಂದು ನಿಗದಿಗ್  ಳಿಷಲ್ಹಗಿದ  

 

   (A) 20 members  

20 ಷದಷಯಯು   

 

   (B) 1/5 of voters  

1/5 ಯಶುಟ ಭತದಹಯಯು   

 

   (C) 20 members or 1/5 of voters  

20 ಸದಸಯರು ಅಥವ 1/5 ರರ್ುು ಮತದರರು   

 

   (D) 20 members and 1/5 of voters  

20 ಷದಷಯಯು ಭತುಿ 1/5 ಯಶುಟ ಭತದಹಯಯು   
10.  The proportion of reservation to other 

backward classes in a taluka panchayat is / 

ಇತಯ ಹಿೊಂದುಳಿದ ಗಾಗಳಿಗ್  ತಹಲ ಿಕು ೊಂಚಹಮತಿ 
ಷದಷಯತವದಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲ್ಹದ ಮೀಷಲ್ಹತಿಮ ಾಭಹಣು 
ಟುಟ ಷದಷಯಯ _____ ಾಭಹಣವಹಗಿದ  

 
   (A) 1/3   

 
   (B) 1/4   

 
   (C) 1/2   

 
   (D) 2/3   

11.  Meeting of gram sabha should be convened 
atleast once in _____ months. / 

ಗ್ಹಾಭಷಬ ಮನುು ಕನಿಶಠ  _____ ತಿೊಂಗಳಿಗ್  ಮೆೆ 
ಜಯುಗಿಷಲ್ಹಗುತಿದ  

 
   (A) three / ಭ ಯು   

 
   (B) six / ಆರು   

 
   (C) nine / ೊಂಬತುಿ   

 
   (D) twelve / ಸನ ುಯಡು   

12.  Sanitation programme is implemented in a 

gram panchayat by : / ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿಮಲ್ಲಿ 
ನ ೈಭಾಲಯ ಕಹಮಾಕಾಭಗಳನುು 
ಅನುಷಹಠನಗ್  ಳಿಷುಯು 

 

   (A) Production Committee  

ಉತಹಪದನಹ ಷಮತಿ   

 

   (B) Social Justice Committee  

ಸಮಜಿಕ ನಯಯ ಸಮಿತಿ   

 

   (C) Development Committee  

ಅಭಿೃದಿಧ ಷಮತಿ   

 

   (D) Infrastructure Committee  

ಸೌಕಮಾ ಷಮತಿ   

13.  Under which section of the Karnataka Gram 
Swaraj and Panchayat Raj Act, 1993, the 
provision for revision of taxes and rates by 

Gram Panchayats is made / ಕನಹಾಟಕ ಗ್ಹಾಭ 
ಷವಯಹಜ್ ಭತುಿ ೊಂಚಹಮತ್ ಯಹಜ್ ಕಹಯೆ್ದ  1993 ಯ 
ಮಹ ಸ ಕ್ಷನ್ ದಡಿಮಲ್ಲಿ ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಯಿತಿಗಳು 
ವಿಧಿಷಫಸುದಹದ ತ ರಿಗ್  ಭತುಿ ದಯಗಳನುು 
ರಿಶಕಯಣ ಗ್  ಅಕಹವ ಭಹಡಲಪಟಿಟದ  

 

   (A) 199 – A Schedule I  

199 – A ಅನುಷ ಚಿ I   

 

   (B) 199 – A Schedule II   
199 – A ಅನುಷ ಚಿ II   

 

   (C) 199 – A Schedule IV   
199 – A ಅನುಸೂಚಿ IV   

 

   (D) 199 – A Schedule V   
199 – A ಅನುಷ ಚಿ V   
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14.  Under which section of Karnataka Gram 
Swaraj and Panchayat Raj Act, 1993, Gram 
Panchayat is empowered to write off 

irrecoverable amounts ? / ಕನಹಾಟಕ ಗ್ಹಾಭ 
ಷವಯಹಜ್ ಭತುಿ ೊಂಚಹಮತ್ ಯಹಜ್ ಕಹಯೆ್ದ  1993 ಯ 
ಮಹ ಸ ಕ್ಷನ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಷರಿಹ  ೊಂದಿಷಲ್ಹಗದ 
(ಭಯುಡ ಮಲ್ಹಗದ) ಮೊತಿನುು ಭನಹು ಭಹಡು 
ಅಧಿಕಹಯನುು ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿ ಹ  ೊಂದಿಯುತಿದ  ? 

 
   (A) 255   

 
   (B) 275   

 
   (C) 265   

 
   (D) 245   

15.  The total number of districts covered under 
MGNREGA in India as on October 2016 was / 
ಅಕ  ಟೀಫರ್ 2016 ಯ ವ ೀಳ ಗ್  ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಎೊಂ ರ್ಜ 
ಎನ್ ಆರ್ ಇ ರ್ಜ  ಕಹಯೆ್ದಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಳಗ್  ೊಂಡಿಯು 
ಟುಟ ರ್ಜಲ್ ಿಗಳ ಷೊಂಖ್ ಯಮು 

 
   (A) 650   

 
   (B) 661   

 
   (C) 665   

 
   (D) 655   

16.  Which part of the constitution deals with the 

Panchayats ? / ಷೊಂವಿಧಹನದ ಮಹ ಬಹಗು 
ೊಂಚಹಮತಿಗಳ (ಹಿವಹಟಿೀನ) ಫಗ್ ಗಿನ 
ವಿಯಗಳನುು ಳಗ್  ೊಂಡಿದ  ? 

 
   (A) Part IX / ಭಗ IX   

 
   (B) Part X / ಬಹಗ X   

 
   (C) Part XI / ಬಹಗ XI   

 
   (D) Part VIII / ಬಹಗ VIII   

17.  The Mysore Village Panchayats and Local 

Boards Act was passed in the year : 

ಮೆೈಷ ಯು ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿ ಭತುಿ  ಷೆಳಿೀಮ 
ಫ  ೀರ್ಡಾ ಗಳ ಕಹಯೆ್ದಮನುು ಅೊಂಗಿೀಕರಿಸಿದ ಶಾ :  

 
   (A) 1951    

 
   (B) 1957    

 
   (C) 1955    

 
   (D) 1959    

18.  The reservation of seats in gram panchayat 
membership given to SCs, STs, OBCs and 

Women cannot exceed : / ಗ್ಹಾಭ 
ೊಂಚಹಮತಿಮ ಷದಷಯತವದಲ್ಲಿ  ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ , 
ರಿಶಿಶಟ ೊಂಗಡ ಇತಯ  ಹಿೊಂದುಳಿದ ಗಾಗಳು ಹಹಗ  
ಭಹಿಳ ಮರಿಗ್  ನಿೀಡಲ್ಹದ ಮೀಷಲ್ಹತಿಮ ಾಭಹಣು  

_____ ನುು ಮೀಯಫಹಯದು 

 
   (A) 33%   

 
   (B) 50%   

 
   (C) 67%   

 
   (D) 75%   

19.  Which of the following Gram Panchayat is 
ranked first in Gram Panchayat Human 
Development Index (GPHDI) in Karnataka ? / 

ಕನಹಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತ್ ಭಹನ 
ಅಭಿೃದಿಧ ಷ ಚಯೊಂಕದಲ್ಲಿ (GPHDI) ಈ ಕ ಳಗಿನ ಮಹ 
ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಯಿತಿಮು ಾಥಭ ಸಹೆನ ಹ  ೊಂದಿದ  ? 

 
   (A) Aikala / ಐಕಳ   

 
   (B) Srikantapura / ಶ್ರೀಕೆಂಠುರ   

 
   (C) Amdalli / ಅಭದಳಿ   

 
   (D) Ujire / ಉರ್ಜಯ    

20.  A Zilla Panchayat member should submit his 

resignation to / ಫಬ ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತಿ ಷದಷಯನು 
ತನು ಯಹರ್ಜೀನಹಮೆಮನುು ಮಹರಿಗ್  ನಿೀಡಫ ೀಕ ೊಂದಯ  

 

   (A) CEO, Zilla Panchayat  

ಸಿಇಒ ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತಿ   

 

   (B) Adhyaksha, Zilla Panchayat  

ಅಧಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಾ ೆಂಚಯತಿ   

 

   (C) Deputy Secretary, Zilla Panchayat  

ಉಕಹಮಾದಶಿಾ ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತಿ   

 

   (D) Deputy Commissioner  

ಡ ುಯಟಿ ಕಮೀಶನರ್    

21.  Salary of the President, Zilla Panchayat is 

fixed at / ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತಿ ಅಧಯಕ್ಷಯ ಷೊಂಫಳನುು  
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_____ ಎೊಂದು ನಿಗದಿ ಡಿಷಲ್ಹಗಿದ  

 

   (A) ` 1,500 per month  

ತಿೊಂಗಳಿಗ್  ಯ . 1,500   

 

   (B) ` 1,800 per month  

ತಿೊಂಗಳಿಗ್  ಯ . 1,800   

 

   (C) ` 1,000 per month  

ತಿೊಂಗಳಿಗ್  ಯ . 1,000   

 

   (D) ` 2,250 per month  

ತಿೆಂಗಳಿಗ  ರೂ. 2,250   

22.  In the absence of President and Vice–
president of a gram panchayat _____ will 
discharge the functions of the President. / 

ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿಮಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಹಹಗ  ಉಹಧಯಕ್ಷಯ 
ಗ್ ೈಯು ಹಹಜರಿಮಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷಯ ಕಹಮಾಬಹಯನುು  

_____ ನಿಾಹಿಷುಯು 

 

   (A) Panchayat Development Officer  

ೊಂಚಹಮತ್ ಅಭಿೃದಿಧ ಅಧಿಕಹರಿ   

 

   (B) President, Taluk Panchayat  

ಅಧಯಕ್ಷಯು ತಹಲ ಿಕು ೊಂಚಹಮತಿ   

 

   (C) Executive Officer, Taluk Panchayat  

ಕಹಮಾ ನಿವಹಾಸಕ ಅಧಿಕಹರಿ ತಹಲ ಿಕು 
ೊಂಚಹಮತಿ   

 

   (D) Chairman, Social Justice Committee  

ಅಧಯಕ್ಷರು ಸಮಜಿಕ ನಯಯ ಸಮಿತಿ   

23.  In which one of the following states does 

Panchayati Raj exist ? / ಈ ಕ ಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಹ ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ ೊಂಚಹಮತ್ ಯಹಜ್ ಯಸ ೆ 
ಜಹರಿಮಲ್ಲಿದ  ? 

 
   (A) Manipur / ಮಣಿುರ   

 
   (B) Meghalaya / ಮೆೀಘಾಲಮ   

 
   (C) Nagaland / ನಹಗ್ಹಲ್ಹಯೊಂರ್ಡ   

 
   (D) Mizoram / ಮಝೀಯಹಮ್   

24.  An elected gram panchayat member has to 
declare his/her assets and liabilities within 

_____ of election. / ಫಬ ಚುನಹಯಿತ ಗ್ಹಾಭ 
ೊಂಚಹಮತಿ ಷದಷಯ ತನು ಷವತುಿ   ಫಹಧಯತ ಗಳನುು 
ಆತ/ಆಕ  ಚುನಹಯಿತನಹದ  _____ ಗಳ ಳಗ್  
ಘ ೀಷಿಷಫ ೀಕು 

 
   (A) 3 months / ಮೂರು ತಿೆಂಗಳು   

 
   (B) 4 months / ನಹಲುಕ ತಿೊಂಗಳು   

 
   (C) 6 months / ಆಯು ತಿೊಂಗಳು   

 
   (D) 9 months / ೊಂಬತುಿ ತಿೊಂಗಳು   

25.  Procedure followed in electing a candidate 
for gram panchayat when equal number of 
votes have been polled by two contestants is 

: / ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತ್  ನಲ್ಲಿ ಇಫಬಯು ಅಬಯರ್ಥಾಗಳು 
ಷಭಹನ ಭತಗಳನುು ಡ ದಹಗ ಆಗ ಅಬಯರ್ಥಾಮ 
ಆಯ್ದಕಮಲ್ಲಿ ಅನುಷರಿಷಲ್ಹಗು ದಧತಿಯ್ದೊಂದಯ  

 

   (A) Re–election  

ಭಯು ಚುನಹಣ    

 

   (B) Lottery  

ಲ್ಟರಿ ಮೂಲಕ   

 

   (C) Decision of Deputy Commissioner  

ಡ ುಯಟಿ ಕಮೀಶನರ್ ಅಯ ನಿಧಹಾಯದೊಂತ    

 

   (D) Decision of the returning officer  

ರಿಟನಿಾೊಂಗ್ ಆಫೀಷರ್ ಅಯ ನಿಧಹಾಯದೊಂತ    

26.  The notice for conduct of a special meeting 
of taluk panchayat should be served before 

_____ / ತಹಲ ಿಕು ೊಂಚಹಮತಿಮ ವಿಶ ೀಶ ಷಬ ಮ 
ಷ ಚನ ಮನುು ಕನಿಶಠ _____ ೂಾದಲ್ಲಿ ನಿೀಡಫ ೀಕು 

 

   (A) 15 days  

ಸದಿನ ೈದು ದಿನಗಳ   

 

   (B) 10 days  

ಸತುಿ ದಿನಗಳ   

 

   (C) 8 days  

ಎೊಂಟು ದಿನಗಳ   

 

   (D) 7 days  

ಏಳು ದಿನಗಳ   
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27.  Reservation of seats for women in Panchayati 

Raj Institutions seeks to ensure / ೊಂಚಹಮತ್ 
ಯಹಜ್ ಯಸ ೆಮಲ್ಲಿ ಭಹಿಳ ಮರಿಗ್  ಮೀಷಲ್ಹತಿ 
ಎೊಂಫುದು _____ ನುು ಖ್ಹತರಿಡಿಷಲು 
ಉದ ೆೀಶಿಷುತಿದ  

 

   (A) Economic welfare of women   

ಭಹಿಳ ಮ ಆರ್ಥಾಕ ಕಲ್ಹಯಣ   

 

   (B) Gender development   

ಲ್ಲೊಂಗ್ಹಭಿೃದಿಧ   

 

   (C) Participation of women in public life   
ಸಷಜ್ರ್ಕ ಜಿೀನದಲ್ಲಾ ಮಹಿಳ ಯರ 
ಭಗಹಿಸುವಿರ್    

 

   (D) Education Development   

ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿೃದಿಧ   
28.  The Chief Planning Officer for a Zilla 

Panchayat is appointed by the / ರ್ಜಲ್ಹಿ 
ೊಂಚಹಯಿತಿಗ್  ಭುಖ್ಯ ಯೀಜನಹ ಅಧಿಕಹರಿಮನುು 
ನ ೀಮಷುಯು ಮಹಯ ೊಂದಯ  

 

   (A) President of Zilla Panchayat  

ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಯಿತಿ ಅಧಯಕ್ಷಯು   

 

   (B) Deputy Commissioner  

ಡ ುಯಟಿ ಕಮೀಶನರ್    

 

   (C) State Government  

ರಜ್ಯ ಸರ್ಷರ   

 

   (D) Central Government  

ಕ ೀೊಂದಾ ಷಕಹಾಯ   

29.  The President of a gram panchayat is entitled 

to a honorarium of _____ per month. / ಗ್ಹಾಭ 
ೊಂಚಹಮತಿಮ ಅಧಯಕ್ಷಯು ಭಹಸಿಕ  _____ ಮೊತಿದ 
ಗ್ೌಯಧನಕ ಕ ಬಹಧಯಷೆಯಹಗಿಯುಯು 

 
   (A) ` 250 / ಯ .250   

 
   (B) ` 300 / ರೂ.300   

 
   (C) ` 500 / ಯ .500   

 
   (D) ` 750 / ಯ .750   

30.  The term of office of the member of a taluka 

panchayat is / ತಹಲ ಿಕಹ ೊಂಚಹಮತಿ ಷದಷಯಯ 
ಅಧಿಕಹಯ ಅಧಿಮು 

 
   (A) three years / ಭ ಯು ಶಾಗಳು   

 
   (B) four years / ನಹಲುಕ ಶಾಗಳು   

 
   (C) five years / ಐದು ರ್ಷಗಳು   

 
   (D) six years / ಆಯು ಶಾಗಳು   

31.  The minimum amount of drinking water 
recommended to be supplied in rural areas is 
_____ per day. 

ಗ್ಹಾಮೀಣ ಾದ ೀವದಲ್ಲಿ ೂಯ ೈಷಫ ೀಕಹದ ಕುಡಿಮು 
ನಿೀರಿನ ಕನಿಶಠ ಾಭಹಣನುು ದಿನವೊಂದಕ ಕ  _____ 
ಎೊಂದು ನಿಗದಿಡಿಷಲ್ಹಗಿದ  

 

   (A) 40 litres per capita   

ತಲ್ ನಲವತುು ಲ್ಲೀಟರುಗಳು   

 

   (B) 55 litres per capita   
ತಲ್ಹ ಐತ ೈದು ಲ್ಲೀಟಯುಗಳು   

 

   (C) 60 litres per capita   
ತಲ್ಹ ಅಯತುಿ ಲ್ಲೀಟಯುಗಳು   

 

   (D) 50 litres per capita   
ತಲ್ಹ ಐತುಿ ಲ್ಲೀಟಯುಗಳು   

32.  For any reason, if a taluka panchayat 

committee is dissolved, re–election is to be 

held within / ಮಹುದಹದಯ  ಕಹಯಣಕಹಕಗಿ ೊಂದು 
ತಹಲ ಿಕು ೊಂಚಹಯಿತಿ ಷಮತಿಮು 
ವಿಷರ್ಜಾಷಲಪಟಟಯ   _____ ತಿೊಂಗಳ ೄಳಗ್  
ಭಯುಚುನಹಣ ಮು ನಡ ಮತಕಕದುೆ 

 
   (A) 3 months / ಭ ಯು   

 
   (B) 5 months / ಐದು   

 
   (C) 6 months / ಆರು   

 
   (D) 2 months / ಎಯಡು   
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33.  The quorum of a Gram Sabha is / ಗ್ಹಾಭಷಬ ಗ್  
ಕ  ೀಯೊಂ ಎಷಿಟಯಫ ೀಕ ೊಂದಯ  

 

   (A) 10% of voters  

ಮತದರರ ಶ ೀಕಡ 10 ರರ್ುು   

 

   (B) 20% of voters  

ಭತದಹಯಯ ಶ ೀಕಡಹ 20 ಯಶುಟ   

 

   (C) 10% of Gram Panchayat Population  

ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಯಿತಿ ಜನಷೊಂಖ್ ಯಮ ಶ ೀಕಡಹ  10 

ಯಶುಟ   

 

   (D) 20% of total population  

ಟುಟ ಜನಷೊಂಖ್ ಯಮ ಶ ೀಕಡಹ 20 ಯಶುಟ   
34.  The duties and responsibilities of a Zilla 

Panchayat Chief Accounts Officer are 

explained under : / ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಯಿತಿಮ ಭುಖ್ಯ 
ಲ್ ಕಹಕಧಿಕಹರಿಮ ಕತಾಯಗಳು ಭತುಿ ಜವಹಫಹೆರಿಗಳ 
ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿ ವಿರಿಷಲ್ಹಗಿದ  ಎೊಂದಯ  

 

   (A) KPR 1996 Articles 25 & 30  

ರ್ ಪಿಆರ್ 1996 ರ 25 & 30 ನ ೀ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಾ   

 

   (B) KPR 1996 Articles 26 & 27  

ಕ ಪಿಆರ್ 1996 ಯ 26 & 27 ನ ೀ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲ ಿ  

 

   (C) KPR 1996 Articles 26 & 29  

ಕ ಪಿಆರ್ 1996 ಯ 26 & 29 ನ ೀ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲ ಿ  

 

   (D) KPR 1996 Articles 25 & 27  

ಕ ಪಿಆರ್ 1996 ಯ 25 & 27 ನ ೀ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲ ಿ  

35.  The District Planning Committee of Zilla 

Panchayat is chaired by / ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತಿಮ  
ರ್ಜಲ್ಹಿ ಯೀಜನಹ ಷಮತಿಮ ಅಧಯಕ್ಷ 

 

   (A) Chief Executive Officer  

ಭುಖ್ಯ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಕ ಅಧಿಕಹರಿ   

 

   (B) Deputy Commissioner  

ಡ ುಯಟಿ ಕಮೀಶನರ್    

 

   (C) Adhyaksha of ZP  

ಜಿಲ್ಾೆಂಚಯಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷ   

 

   (D) Chief Planning Officer  

ಭುಖ್ಯ ಯೀಜನಹಧಿಕಹರಿ   

36.  The duration before which elections for the 
new gram panchayat should be held after the 
constitution of an interim gram panchayat is : 

/ ಭಧಯಕಹಲ್ಲೀನ ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿಮ 
ಯಚನಹನೊಂತಯ ಹ  ಷ ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿಮ 
ಯಚನ ಗ್  ಇಯು ಗರಿಶಠ ಕಹಲ್ಹಧಿಮು 

 

   (A) three months  

ಭ ಯು ತಿೊಂಗಳುಗಳು   

 

   (B) four months  

ನಹಲುಕ ತಿೊಂಗಳುಗಳು   

 

   (C) five months  

ಐದು ತಿೊಂಗಳುಗಳು   

 

   (D) six months  

ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳು   
37.  The plan prepared for achieving overall 

development of the panchayat within a 

specified time period is called / ೊಂಚಹಮತ 
ಾದ ೀವದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶಟ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಟ್ಹಟಯ  
ಅಭಿೃದಿಧಮನುು ಸಹಧಿಷುುದಕಹಕಗಿ ತಮಹರಿಷಲ್ಹದ 
ಯೀಜನ ಮು 

 

   (A) Five Year Plan   

ೊಂಚ ವಹಷಿಾಕ ಯೀಜನ    

 

   (B) Perspective Plan   
ದಿೀಘಾಾಧಿ ಯೀಜನ    

 

   (C) Vision Document   

ಮುನ ೂನೀಟ ದಖಲ್    

 

   (D) Village Plan   

ಗ್ಹಾಭ ಯೀಜನ    

38.  A gram panchayat Adhyaksha should tender 

his/her resignation to / ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿ 
ಅಧಯಕ್ಷನು / ಅಧಯಕ್ಷ ಮು ತನು ಯಹರ್ಜೀನಹಮೆಮನುು  

_____ ಗ್  ಷಲ್ಲಿಷಫ ೀಕು 

 

   (A) Assistant Commissioner  

ಅಸಿಸ ುೆಂಟ್ ಕಮಿರ್ನರ್   

 
   (B) Deputy Commissioner  
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ಡ ುಯಟಿ ಕಮೀಶನರ್    

 

   (C) CEO, Zilla Panchayat  

ಸಿಇಒ ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತಿ   

 

   (D) EO, Taluka Panchayat  

ಇಒ ತಹಲ ಿಕು ೊಂಚಹಮತಿ   

39.  Under which section of the Karnataka Gram 
Swaraj and Panchayat Raj Act 1993, the 
procedure for recovery of dues of Zilla 

Panchayat is provided for ? / ಕನಹಾಟಕ ಗ್ಹಾಭ 
ಷವಯಹಜ್ ಭತುಿ ೊಂಚಹಮತ್ ಯಹಜ್ ಕಹಯೆ್ದ  1993 ಯ 
ಮಹ ಸ ಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ  ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತಿಮ  ಫಹಕ್ತ 
ಹಿೊಂಡ ಮು ಕಾಭನುು ಾಸಹಿಪಿಷಲ್ಹಗಿದ  

 
   (A) 264   

 
   (B) 265   

 
   (C) 270   

 
   (D) 260   

40.  What is the minimum age required to contest 

for Panchayat Raj Institutions ? / ೊಂಚಹಮತಿ 
ಯಹಜ್ ಷೊಂಸ ೆಗಳಿಗ್  ಷಪಧಿಾಷಲು ಫ ೀಕಹಗಿಯು  ಕನಿಶಟ 
ಶಾ/ಮಷುು  

 
   (A) 18 years / 18 ರ್ಷಗಳು   

 
   (B) 21 years / 21 ಶಾಗಳು   

 
   (C) 25 years / 25 ಶಾಗಳು   

 
   (D) 30 years / 30 ಶಾಗಳು   

41.  Under which schedule of Karnataka Gram 
Swaraj and Panchayat Raj Act, 1993, the 

Panchayat shall collect its own fund / 1993 ಯ 
ಕನಹಾಟಕ ಗ್ಹಾಭ ಷವಯಹಜ್ ಭತುಿ ೊಂಚಹಮತ್ ಯಹಜ್ 
ಕಹಯೆ್ದಮ ಮಹ ಅನುಷ ಚಿಮನುಸಹಯ 
ೊಂಚಹಯಿತಿಗಳು ತಭೆ ಷವೊಂತ ನಿಧಿಮನುು 
ಷೊಂಗಾಹಿಷಫಸುದು ? 

 
   (A) Schedule V / V ನ ೀ ಅನುಷ ಚಿ   

 
   (B) Schedule VI /VI ನ ೀ ಅನುಷ ಚಿ   

 
   (C) Schedule VII /   

VII ನ ೀ ಅನುಷ ಚಿ   

 

   (D) Schedule IV /  

IV ನ ೀ ಅನುಸೂಚಿ   

42.  The subsidy provided for construction of 
individual latrine for households below 

poverty line is / ಫಡತನ ಯ ೀಖ್ ಗಿೊಂತ ಕ ಳಗಿನ 
ಕುಟುೊಂಫಗಳಿಗ್  ವ ೈಮಕ್ತಿಕ ಶೌಚಹಲಮ ನಿಮಾಷಲು 
ನಿೀಡು ರಿಮಹಯಿತಿಮ ಾಭಹಣು 

 
   (A) 75%   

 
   (B) 70%   

 
   (C) 80%   

 
   (D) 50%   

43.  Which of the following is not a function of 

PDO ? / ಕ ಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಪಿಡಿಒ ನ 
ಕಹಮಾಲಿ ? 

 

   (A) Maintenance of accounts  

ಲ್ ಕಕ ತಾಗಳ ನಿಾಸಣ    

 

   (B) Maintenance of records  

ದಹಖ್ಲ್ ಗಳ ನಿಾಸಣ    

 

   (C) Provision of information on finance  

ಸಣಕಹಷು ಭಹಹಿತಿ ನಿೀಡಿಕ    

 

   (D) Issue of business licenses  

ವಣಿಜ್ಯ ಲ್ ೈಸ ನ್ಸ್ ರ್ೀಡಿರ್    
44.  The Zilla Panchayat has provision for _____. / 

ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ಲಿ _____ ಸಹೆಯಿ ಷಮತಿಗಳಿಗ್  
ಅಕಹವವಿಯುತಿದ  

 
   (A) 5 Standing Committees / 5   

 
   (B) 4 Standing Committees / 4   

 
   (C) 3 Standing Committees / 3   

 
   (D) 6 Standing Committees / 6   

45.  Which of the following programmes is NOT 

implemented by Panchayats ? / ಈ ಕ ಳಗಿನ 
ಮಹ ಕಹಮಾಕಾಭನುು ಗ್ಹಾಭೊಂಚಹಮತಿಮು 
ಅನುಷಹಠನಗ್  ಳಿಷುುದಿಲ ಿ? 
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   (A) Indira Awas Yojana  

ಇೊಂದಿಯಹ ಆವಹಸ್ ಯೀಜನ    

 

   (B) MGNREGA  

ಎಮ್ ರ್ಜ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ರ್ಜ ಎ   

 

   (C) National Old Age Pension Scheme  

ರಷ್ಟ್ರೀಯ ೃದಾಯ ವ ೀತನ ಯೀಜ್ನ    

 

   (D) Bhagya Jyothi Scheme  

ಬಹಗಯಜ  ಯೀತಿ ಯೀಜನ    

46.  Formation or declaration of formation of a 

gram panchayat is done by / ಗ್ಹಾಭ 
ೊಂಚಹಮತಿಮ ಯಚನ  / ಯಚನ ಮನುು ಘ ೀಶಣ  
ಭಹಡುಯು 

 

   (A) Deputy Commissioner  

ಡ ುಯಟಿ ಕಮಿೀರ್ನರ್    

 

   (B) Assistant Commissioner  

ಅಸಿಸ ಟೊಂಟ್ ಕಮೀಶನರ್   

 

   (C) Adhyaksha, ZP  

ಅಧಯಕ್ಷಯು ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತಿ   

 

   (D) CEO, ZP  

ಭುಖ್ಯ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ರ್ಜಲ್ಹಿ 
ೊಂಚಹಮತಿ   

47.  Under which section of the Karnataka Gram 
Swaraj and Panchayat Raj Act, 1993, the 
gram panchayats may acquire, hold and 

dispose off its property ? / ಕನಹಾಟಕ ಗ್ಹಾಭ 
ಷವಯಹಜ್ ಭತುಿ ೊಂಚಹಮತ್ ಯಹಜ್ ಕಹಯೆ್ದ  1993 ಯ 
ಮಹ ಸ ಕ್ಷನ್ ಾಕಹಯ ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಯಿತಿಮು ತನು 
ಷವತಿನುು ಸಹವಧಿೀನಡಿಷುುದು , ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡುುದು 
ಭತುಿ ವಿಲ್ ೀ ಭಹಡಫಸುದು ? 

 
   (A) 209   

 
   (B) 109   

 
   (C) 219   

 
   (D) 119   

48.  The MGNREGA was passed in the year / ಎೊಂ 
ರ್ಜ ಎನ್ ಆರ್ ಇ  ರ್ಜ ಕಹಯೆ್ದಮು ಅೊಂಗಿೀಕಹಯವಹದ 

ಶಾು 

 
   (A) 2006   

 
   (B) 2005   

 
   (C) 2007   

 
   (D) 2008   

49.  The minimum educational qualification 
prescribed for a waterman in a gram 

panchayat is / ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿಮ ಜಲಗ್ಹಯ  

(ವಹಟರ್ ಭಹಯನ್ ) ಸುದ ೆಗ್  ಕನಿಶಠ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಅಸಾತ ಮು 

 

   (A) 7 th Pass  

7 ನ ಮ ತಯಗತಿ ತ ೀಗಾಡ    

 

   (B) 10 th Pass  

10 ನ ಯ ತರಗತಿ ತ ೀಗಷಡ    

 

   (C) Degree Pass  

ದವಿ ತ ೀಗಾಡ    

 

   (D) PUC Pass  

ಪಿಮುಸಿ ತ ೀಗಾಡ    

50.  Which of the following is not a unit of Gram 

Swaraj ? / ಕ ಳಗಿನ ಮಹುದು ಗ್ಹಾಭ ಷವಯಹಜ್ ನ 
ಅೊಂಗಲ ಿ? 

 

   (A) Ward Sabha  

ವಹರ್ಡಾ ಷಬಹ   

 

   (B) Gram Sabha  

ಗ್ಹಾಭ ಷಬಹ   

 

   (C) Habitation Sabha  

ಜನಷತಿ ಷಬಹ   

 

   (D) General Body  

ಸಮನಯ ಸಭ    
51.  AAY  stands for / AAY ಎೊಂದಯ  

 

   (A) Ambedkar Arogya Yojana  

ಅೊಂಫ ೀಡಕರ್ ಆಯ  ೀಗಯ ಯೀಜನ    

 

   (B) Atal Ashraya Yojana  

ಅಟಲ್ ಆವಾಮ ಯೀಜನ    

 
   (C) Antyodaya Anna Yojana  
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ಅೆಂತ ೂಯೀದಯ ಅನನ ಯೀಜ್ನ    

 

   (D) Atal Arogya Yojana  

ಅಟಲ್ ಆಯ  ೀಗಯ ಯೀಜನ    

52.  The maximum duration for which an 
administrator may be appointed to a gram 

panchayat is / ೊಂದು ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿಗ್  
ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿಮನುು ನ ೀಮಷಫಸುದಹದ ಗರಿಶಠ 
ಅಧಿಮು 

 

   (A) 3 months  

ಭ ಯು ತಿೊಂಗಳುಗಳು   

 

   (B) 6 months  

ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳು   

 

   (C) 9 months  

ೊಂಬತುಿ  ತಿೊಂಗಳುಗಳು   

 

   (D) 12 months  

ಸನ ುಯಡು ತಿೊಂಗಳುಗಳು   
53.  The number of standing committees in a 

taluk panchayat is : / ತಹಲ ಿಕು 
ೊಂಚಹಮತಿಮಲ್ಲಿಯು ಸಹೆಯಿ ಷಮತಿಗಳ ಷೊಂಖ್ ಯಮು 

 
   (A) 6   

 
   (B) 5   

 
   (C) 4   

 
   (D) 3   

54.  The proportion of reservation for Scheduled 
Caste and Tribes among gram panchayat 

members is : / ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ, ರಿಶಿಶಟ ೊಂಗಡಗಳ 
ಜನರಿಗ್  ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿಮ ಟುಟ ಷದಷಯತವದಲ್ಲಿ 
ನಿೀಡಲ್ಹಗು ಮೀಷಲು ಾಭಹಣು ಕಾಭವಹಗಿ 

 

   (A) 16% for SCs and 2% for STs  

ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿಮರಿಗ್  – 16%, ರಿಶಿಶಟ 
ೊಂಗಡದರಿಗ್  – 2%.   

 

   (B) 15% for SCs and 3% for STs  

ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿಮರಿಗ್  – 15%, ರಿಶಿಶಟ 
ೊಂಗಡದರಿಗ್  – 3%.   

 
   (C) In proportion to their respective 

population to total population of the 
panchayat  

ೆಂಚಯತಿಯ ಟುು ಜ್ನಸೆಂಖ್ ಯಯಲ್ಲಾರು ಅರ 
ಜ್ನಸೆಂಖ್ ಯಯ ರಮಣರ್ ೆ ಅನುಗುಣವಗಿ   

 

   (D) As decided by the State Election 
Commissioner  

ಯಹಜಯ ಚುನಹಣಹ ಅಧಿಕಹರಿ ನಿಧಾರಿಸಿದೊಂತ    

55.  Unlike the Grama Panchayat, the two officers 
hold office under the Zilla Panchayat are / 
ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ಲಿಯದ ಆದಯ  ರ್ಜಲ್ಹಿ 
ೊಂಚಹಯಿತಿಮಲ್ಲಿಯು ಇಫಬಯು ವಿಶ ೀಶ 
ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ೊಂದಯ  

 

   (A) Chief Planning Officer & Chief Accounts 
Officer  

ಮುಖಯ ಯೀಜ್ನ ಅಧಿರ್ರಿ ಮತುು ಮುಖಯ 
ಲ್ ರ್ೆಧಿರ್ರಿ   

 

   (B) Chief Project Officer & Chief Accounts 
Officer  

ಭುಖ್ಯ ಹಾಜ ಕ್ಟಟ ಅಧಿಕಹರಿ ಭತುಿ ಭುಖ್ಯ 
ಲ್ ಕಹಕಧಿಕಹರಿ   

 

   (C) Chief Programme Officer & Chief Accounts 
Officer  

ಭುಖ್ಯ ಕಹಮಾಕಾಭಹಧಿಕಹರಿ ಭತುಿ ಭುಖ್ಯ 
ಲ್ ಕಹಕಧಿಕಹರಿ   

 

   (D) Chief Private Officer & Chief Accounts 
Officer  

ಭುಖ್ಯ ಖ್ಹಷಗಿ ಅಧಿಕಹರಿ ಭತುಿ ಭುಖ್ಯ 
ಲ್ ಕಹಕಧಿಕಹರಿ   

56.  When a panchayat is dissolved, elections to 
the next panchayat should be conducted 
before _____ from the date of dissolution. / 

ೊಂದು ೊಂಚಹಮತಿ ವಿಷಜಾನ ಗ್  ೊಂಡ ನೊಂತಯ 
ಭುೊಂದಿನ ೊಂಚಹಮತಿ ಯಚನ ಗ್ಹಗಿ ಚುನಹಣ ಮನುು 
ಹಿೊಂದಿನ ೊಂಚಹಮತಿಮು ವಿಷಜಾನ ಗ್  ೊಂಡ  _____ 

ಗಳ ಳಗ್  ನಡ ಷಫ ೀಕು 

 

   (A) three months  

ಭ ಯು ತಿೊಂಗಳು   
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   (B) six months  

ಆರು ತಿೆಂಗಳು   

 

   (C) five months  

ಐದು ತಿೊಂಗಳು   

 

   (D) nine months  

ೊಂಬತುಿ ತಿೊಂಗಳು   
57.  Tenders are to be called by the Panchayats 

for purchases of  _____./ _____ ಮೊತಿದ 
ಖ್ರಿೀದಿಗಳಿಗ್  ೊಂಚಹಮತಿಗಳು ಟ್ ೊಂಡರ್ 
ಕಯ ಮಫ ೀಕಹಗುತಿದ  

 

   (A) ` 50,000 and more  

ಯ . 50,000 ಗಿೊಂತ ಅಧಿಕ   

 

   (B) ` 75, 000 and more  

ಯ . 75,000 ಗಿೊಂತ ಅಧಿಕ   

 

   (C) ` 1,00,000 and more  

ರೂ. 1,00,000 ಗಿೆಂತ ಅಧಿಕ   

 

   (D) ` 1,25,000 and more  

ಯ . 1,25,000 ಗಿೊಂತ ಅಧಿಕ   

58.  One gram panchayat member is usually 
elected for every _____ people. / 

ಸಹಭಹನಯವಹಗಿ ಫಬ ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿ ಷದಷಯನು  

/ ಳು  ಾತಿ _____ ಜನರಿಗ್  ಫಬಯೊಂತ  
ಚುನಹಯಿಷಲಪಡುತಹಿನ  / ಳ  

 
   (A) 400   

 
   (B) 450   

 
   (C) 500   

 
   (D) 600   

59.  A gram panchayat can effectively manage 

solid wastes in a village by / ಗ್ಹಾಭ 
ೊಂಚಹಮತಿಮು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಮಹುದನುು 
ಅಳಡಿಸಿಕ  ಳುುುದಯ ಭ ಲಕ ಘನತಹಯಜಯನುು 
ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ನಿಮೊಂತಿಾಷಫಸುದಹಗಿದ  

 

   (A) purchasing solid waste  

ಘನ ತಹಯಜಯದ ಖ್ರಿೀದಿ ಭ ಲಕ   

 

   (B) placing dust bins by road sides and picking 
it up regularly  

ರಸ ು ಬದಿಗಳಲ್ಲಾ ಕಸದ ತ ೂಟಿುಗಳನುನ ಇರಿಸಿ ಅದನುನ 
ರ್ಯಮಿತವಗಿ ಸೆಂಗರಹಿಸುುದರ ಮೂಲಕ   

 

   (C) burning the wastes where generated  

ಉತಪತಿಿಮಹದ ಷೆಳದಲ್ಲಿ ತಹಯಜಯನುು ಷುಡುುದಯ 
ಭ ಲಕ   

 

   (D) instructing the villagers to dump the waste 
in a designated place  

ಗ್ಹಾಭಷೆರಿಗ್  ತಹಯಜಯನುು ನಿಗದಿತ  ಷೆಳದಲ್ಲ ಿ 
ಷುರಿಮಲ್ಲಕ ಕ ಷ ಚಿಷುುದಯ ಭ ಲಕ   

60.  SDMC stands for / SDMC ಎೊಂದಯ  

 

   (A) Social Development of Minority Children  

ಅಲಪಷೊಂಖ್ಹಯತ ಭಕಕಳ ಸಹಭಹರ್ಜಕ ಅಭಿೃದಿಧ   

 

   (B) Social Development and Maintenance 
Committee  

ಸಹಭಹರ್ಜಕ ಅಭಿೃದಿಧ ಭತುಿ ನಿಾಸಣಹ ಷಮತಿ   

 

   (C) School Development Management 
Committee  

ಶಹಲ್ಹ ಅಭಿೃದಿಧ ನಿಾಸಣಹ ಷಮತಿ   

 

   (D) School Development and Monitoring 
Committee  

ಶಲ್ ಅಭಿೃದಿಾ ಮತುು ಉಸುುವರಿ ಸಮಿತಿ   

61.  Balwant Rai Mehta Committee submitted its 

report in / ಫಲೊಂತ್ ಯಹಯ್ ಮೆಹಹಿ ಷಮತಿಮು 
ತನು ಯದಿಮನುು ಷಲ್ಲಿಸಿದ ಶಾ 

 
   (A) 1959   

 
   (B) 1978   

 
   (C) 1966   

 
   (D) 1980   

62.  Under which section of Karnataka Gram 
Swaraj and Panchayat Raj Act, 1993, the 
Gram Panchayats may levy charges on 

drinking water ? / ಕನಹಾಟಕ ಗ್ಹಾಭ ಷವಯಹಜ್ 
ಭತುಿ ೊಂಚಹಮತ್ ಯಹಜ್ ಕಹಯೆ್ದ  1993 ಯ ಮಹ 
ಸ ಕ್ಷನ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ೊಂಚಹಯಿತಿಗಳು ಕುಡಿಮು ನಿೀರಿನ 
ಮೆೀಲ್  ಲ್ ವಿ ವಿಧಿಷಫಸುದು ? 

 
   (A) 169 (2)   
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   (B) 199 (2)   

 
   (C) 189 (2)   

 
   (D) 179 (2)   

63.  The chairman of the SDMC is / ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ 
ಮ ಅಧಯಕ್ಷಯು 

 

   (A) PDO  

ಪಿ ಡಿ ಒ   

 

   (B) School Headmaster  

ಶಹಲ್ಹ ಭುಖ್  ಯೀಹಧಹಯಮಯು   

 

   (C) President, Gram Panchayat  

ಅಧಯಕ್ಷರು, ಗರಮ ೆಂಚಯತಿ   

 

   (D) Chairman, Production Committee  

ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಉತಹಪದನಹ ಷಮತಿ   

64.  Monitoring of old age, disabled and widow 
pension schemes falls under _____ functions 

of gram panchayats. / ೃದಹಧಯ, ಅೊಂಗವಿಕಲ 
ಭತುಿ ವಿಧವಹ ವ ೀತನ ಯೀಜನ ಗಳ ಉಷುಿವಹರಿಮು 
ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿಗಳ  _____ ಕಹಮಾಗಳಲ್ಲಿ 
ೊಂದಹಗಿದ  

 
   (A) General / ಸಹಭಹನಯ   

 
   (B) Primary / ಪ್ರಥಮಿಕ   

 
   (C) Secondary / ಭಹಧಯಮಕ   

 
   (D) Tertiary / ತೃತಿೀಮ   

65.  Ashok Mehta Committee recommended for 

the establishment of / ಅಶ ೃೀಕ ಮೆಹಹಿ 
ಷಮತಿಮು _____ ನುು ಸಹೆಪಿಷಲು ಶಿಪಹಯಷು 
ಭಹಡಿತು 

 

   (A) Nagar Panchayat  

ನಗಯ ೊಂಚಹಮತ್   

 

   (B) Panchayat Samiti  

ೊಂಚಹಯಿತಿ ಷಮತಿ   

 

   (C) Mandal Panchayat  

ಮೆಂಡಲ ೆಂಚಯತ್   

 
   (D) Gram Panchayat  

ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತ್    
66.  The financial position of Zilla Panchayat after 

completion of its five years term will be 

reviewed by / ಐದು ಶಾದ ಅಧಿಮ ನೊಂತಯ 
ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತಿಮ ಸಣಕಹಷು ರಿಸಿೆತಿಮನುು 
ರಿಶಿೀಲ್ಲಷುಯು : 

 

   (A) The Finance Commission  

ಹಣರ್ಸು ಆಯೀಗ   

 

   (B) The State Government  

ಯಹಜಯ ಷಕಹಾಯ   

 

   (C) The Auditor  

ಲ್ ಕಕ ರಿಶ ೃೀಧಕಯು    

 

   (D) Governing Body of Zilla Panchayat  

ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತಿಮ ಆಡಳಿತ ಭೊಂಡಳಿ   

67.  Community Development Programme was 

implemented in the year / ಷಭುದಹಮ 
ಅಭಿೃದಿಧ ಯೀಜನ ಮನುು ಜಹರಿಗ್  ಳಿಸಿದ ಶಾು 

 
   (A) 1950   

 
   (B) 1955   

 
   (C) 1952   

 
   (D) 1948   

68.  How many votes a voter can cast in electing 

gram panchayat members ? / ಗ್ಹಾಭ 
ೊಂಚಹಮತಿ ಷದಷಯಯನುು ಚುನಹಯಿಷಲು ಾತಿ 
ಭತದಹಯನು ಚಲ್ಹಯಿಷಫಸುದಹದ ಭತಗಳ ಷೊಂಖ್ ಯ 
ಎಶುಟ ? 

 

   (A) one  

ೊಂದು   

 

   (B) equal to the number of members to be 
elected in the constituency  

ಚುನಣ ಕ್ ೀತರದಿೆಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಬ ೀರ್ದ 
ಸದಸಯರ ಸೆಂಖ್ ಯಯರ್ುು   

 

   (C) as decided by the State Election 
Commission  

ಯಹಜಯ ಚುನಹಣಹ ಆಯೀಗ ನಿಧಾರಿಸಿದಶುಟ   

 
   (D) as decided by the Central Election 
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Commission  

ಕ ೀೊಂದಾ ಚುನಹಣಹ ಆಯೀಗ ನಿಧಾರಿಸಿದಶುಟ   
69.  The Co–chairman of Taluk Planning and 

Development Committee shall be / ತಹಲ ಿಕು 
ಯೀಜನ  ಭತುಿ ಅಭಿೃದಿಧ ಷಮತಿಮ ಷಸ ಅಧಯಕ್ಷಯು  

_____ ಆಗಿಯುತಹಿಯ  

 

   (A) MLA  

ಎೊಂ ಎಲ್ ಎ   

 

   (B) Upadhyaksha, Taluk Panchayat  

ಉಹಧಯಕ್ಷಯು, ತಹಲ ಿಕು ೊಂಚಹಮತ್   

 

   (C) Adhyaksha, Taluk Panchayat  

ಅಧಯಕ್ಷರು, ತಲೂಾಕು ೆಂಚಯತ್   

 

   (D) Chief Executive Officer  

ಭುಖ್ಯ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಕ ಅಧಿಕಹರಿ   

70.  The percentage utilisation of funds under 
MGNREGA in Karnataka during 2015–16 was 

/ 2015–16 ಯ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕನಹಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎೊಂ ರ್ಜ ಎನ್ 
ಆರ್ ಇ ರ್ಜ  ಕಹಯೆ್ದಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಲಪಟಟ ನಿಧಿಗಳ 
ಶ ೀಕಡಹ ಾಭಹಣ 

 

   (A) 120.73 %  

ಶ ೀಕಡಹ 120.73   

 

   (B) 118.73 %  

ಶ ೀಕಡಹ 118.73   

 

   (C) 138.73 %  

ಶ ೀಕಡ 138.73   

 

   (D) 128.73 %  

ಶ ೀಕಡಹ 128.73   

71.  The shelf of activities to be undertaken in 

MGNREGA should be approved by the / ಎೊಂ ರ್ಜ 
ಎನ್ ಆರ್ ಇ ರ್ಜ  ದಡಿ ಕ ೈಗ್  ಳುಫಸುದಹದ ಕಹಭಗ್ಹರಿ 
ಟಿಟಮನುು _____ ಅನುಮೊೀದಿಷಫ ೀಕಹಗುತಿದ  

 

   (A) Gram Sabha  

ಗರಮ ಸಭ    

 

   (B) Adhyaksha, Gram Panchayat  

ಅಧಯಕ್ಷ, ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿ   

 

   (C) Chairman, Social Justice Committee  

ಅಧಯಕ್ಷ, ಸಹಭಹರ್ಜಕ ನಹಯಮ ಷಮತಿ   

 

   (D) EO, Taluk Panchayat  

ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಕ ಅಧಿಕಹರಿ , ತಹಲ ಿಕು 
ೊಂಚಹಮತಿ   

72.  Swachchh Bharat Abhiyan was launched on / 

ಷವಚಛ ಬಹಯತ ಅಭಿಮಹನ ಜಹರಿಗ್  ಳಿಸಿದ ದಿನಹೊಂಕ 

 

   (A) October 2, 2015  

ಅಕ  ಟೀಫರ್ 2, 2015   

 

   (B) October 2, 2014  

ಅರ್ ೂುೀಬರ್ 2, 2014   

 

   (C) October 2, 2016  

ಅಕ  ಟೀಫರ್ 2, 2016   

 

   (D) October 2, 2013  

ಅಕ  ಟೀಫರ್ 2, 2013   

73.  The lowest unit of Gram Swaraj is / ಗ್ಹಾಭ 
ಷವಯಹಜಯದ ಅತಯೊಂತ ತಳಭಟಟದ ಘಟಕವ ೊಂದಯ  

 

   (A) Gram Panchayat  

ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿ   

 

   (B) Gram Sabha  

ಗರಮ ಸಭ   

 

   (C) NGO  

ಷಕಹಾಯ ೀತಯ ಷೊಂಸ  ೆ  

 

   (D) SDMC  

ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ   

74.  Which of these is not a part of the 
constitutional system of Panchayat Raj in 

India ? / ಈ ಕ ಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಬಹಯತದ 
ೊಂಚಹಮತ್ ಯಹಜ್ ಯಸ ೆಮ ಸಹೊಂವಿಧಹನಿಕವಹದ 
ಅೊಂಗಲ ಿ? 

 

   (A) Zilla Panchayat   

ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತ್   

 

   (B) Gram Panchayat   

ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತ್   

 
   (C) Election Commission   
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ಚುನಣ ಆಯೀಗ   

 

   (D) Taluka Panchayat   

ತಹಲ ಿಕು ೊಂಚಹಮತ್   

75.  Under which Article of the Constitution of 
India, State Finance Commission may be 

constituted ? / ಬಹಯತದ ಷೊಂವಿಧಹನದ ಮಹ 
ವಿಧಿಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಯಹಜಯ ಸಣಕಹಷು ಆಯೀಗನುು 
ಯಚಿಷಫಸುದು ? 

 
   (A) 143 H / 143 ಹ ಚ್   

 
   (B) 144 H / 144 ಹ ಚ್   

 
   (C) 142 H / 142 ಹ ಚ್   

 
   (D) 141 H / 141 ಹ ಚ್   

76.  In case of resignation, a Taluka Panchayat 
President should submit his/her resignation 

letter addressed to / ಯಹರ್ಜೀನಹಮೆ 
ಷಲ್ಲಿಷಫ ೀಕಹದಲ್ಲಿ ತಹಲ ಿಕು ೊಂಚಹಯಿತಿ ಅಧಯಕ್ಷಯು 
ಯಹರ್ಜೀನಹಮೆ ತಾನುು _____ ರಿಗ್  ಷಲ್ಲಿಷಫ ೀಕು 

 

   (A) Vice-President of Taluka Panchayat  

ತಹಲ ಿಕು ೊಂಚಹಯಿತಿ ಉಹಧಯಕ್ಷರಿಗ್    

 

   (B) The Deputy Commissioner  

ಸೆಂಬೆಂಧಟು ಡ ುಯಟಿ ಕಮಿೀರ್ನರ್ ಗ     

 

   (C) The Assistant Commissioner  

ಷೊಂಫೊಂಧಟಟ ಉವಿಬಹಗ್ಹಧಿಕಹರಿಗ್    

 

   (D) The Tahsildar  

ಷೊಂಫೊಂಧಟಟ ತಸಶಿೀಲುದಹಯರಿಗ್    

77.  The Panchayat Raj Act provides for :  
i. Elections every five years. 
ii. Powers to levy taxes to panchayats. 
iii. Reservation for women, scheduled castes 
and tribes. 
Select from the options given below : 

ೊಂಚಹಮತ್ ಯಹಜ್ ಕಹಯೆ್ದಮು ಈ ಕ ಳಗಿನ 
ಮಹುಗಳನುು ನಿೀಡಿದ  ? 

i. ಾತಿ ಐದು ಶಾಗಳಿಗ್  ಚುನಹಣ  

ii. ೊಂಚಹಮತಿಗಳಿಗ್  ತ ರಿಗ್  ವಿಧಿಷು ಅಧಿಕಹಯ 

iii. ಭಹಿಳ ಮರಿಗ್  ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ ಭತುಿ ೊಂಗಡಗಳಿಗ್  
ಮೀಷಲ್ಹತಿ 

ಕ ಳಗಿನುಗಳ  ೈಕ್ತ ಆಯ್ದಕ ಭಹಡಿರಿ 

 

   (A) i and iii only  

i ಭತುಿ iii ಭಹತಾ   

 

   (B) i and ii only  

i ಭತುಿ ii ಭಹತಾ   

 

   (C) ii and iii only  

ii ಭತುಿ iii ಭಹತಾ   

 

   (D) i, ii and iii  

i, ii ಮತುು iii   
78.  The Panchayat Raj Act was passed in 1992 by 

_____ government. / 1992 ಯಲ್ಲಿ _____ ಯ 
ಷಕಹಾಯವಿದಹೆಗ ೊಂಚಹಮತ್ ಯಹಜ್ ಕಹಯೆ್ದಮು 
ಅೊಂಗಿೀಕಹಯವಹಯಿತು 

 

   (A) Rajiv Gandhi  

ಯಹರ್ಜೀವ್ ಗ್ಹೊಂಧಿ   

 

   (B) Indira Gandhi  

ಇೊಂದಿಯಹ ಗ್ಹೊಂಧಿ   

 

   (C) Narasimha Rao  

ನರಸಿೆಂಹ ರವ್   

 

   (D) Narendra Modi  

ನಯ ೀೊಂದಾ ಮೊೀದಿ   

79.  The Karnataka Transperancy in Public 

Procurement Act was enacted in / ಕನಹಾಟಕ 
ಸಹಾಜನಿಕ ಷೊಂಗಾಸಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಯದವಾಕತ  
ನಿಮಭನುು ಜಹರಿಗ್  ಳಿಸಿದ ಶಾ 

 
   (A) 1999   

 
   (B) 2000   

 
   (C) 1993   

 
   (D) 2003   

80.  The total number of taluk panchayats in 
Karnataka as on 31–10–2016 is : / 31–10–

2016 ಯೊಂದು ಕನಹಾಟಕ ಯಹಜಯದಲ್ಲಿದೆ ಟುಟ ತಹಲ ಿಕು 
ೊಂಚಹಮತಿಗಳ ಷೊಂಖ್ ಯಮು 
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   (A) 176   

 
   (B) 175   

 
   (C) 177   

 
   (D) 174   

81.  The institution to identify beneficiaries of 

welfare programmes in villages is / ಗ್ಹಾಭದಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಹಯಣ ಕಹಮಾಕಾಭಗಳ ಾಯೀಜನದಹಯಯ 
ಟಿಟಮನುು ಗುಯುತಿಷು ಷೊಂಸ ೆಮು 

 

   (A) Adhyaksha, Gram Panchayat  

ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿ   

 

   (B) PDO  

ಪಿಡಿಒ   

 

   (C) Gram Sabha  

ಗರಮ ಸಭ    

 

   (D) Village Accountant  

ಗ್ಹಾಭ ಲ್ ಕ್ತಕಗ   

82.  "Special Component Plan" is meant for the 

development of / ವಿಶ ೀಶ ಘಟಕ ಯೀಜನ ಮು ಈ 
ಕ ಳಗಿನ ಮಹಯ ಅಭಿೃದಿಧಗ್ಹಗಿ ಯ ಪಿಷಲ್ಹಗುತಿದ  ? 

 

   (A) Scheduled Castes  

ರಿಶ್ರ್ು ಜತಿ   

 

   (B) Scheduled Tribes  

ರಿಶಿಶಟ ೊಂಗಡ   

 

   (C) Other Backward Classes  

ಇತಯ  ಹಿೊಂದುಳಿದ ಗಾಗಳು   

 

   (D) Minorities  

ಅಲಪಷೊಂಖ್ಹಯತಯು   
83.  Consideration and approval of the annual 

plan of the gram panchayat is taken up in / 

_____ (ಷಬ ಮಲ್ಲಿ) ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿಮ ವಹಷಿಾಕ 
ಯೀಜನ ಮ ರಿಶಿೀಲನ  ಹಹಗ  
ಅನುಮೊೀದನ ಮನುು ಕ ೈಗ್  ಳುಲ್ಹಗುತಿದ  

 

   (A) General Body  

ಸಹಭಹನಯ ಷಬ    

 
   (B) Gram Sabha  

ಗರಮ ಸಭ   

 

   (C) Habitation Sabha  

ಜನಷತಿ ಷಬಹ   

 

   (D) Ward Sabha  

ವಹರ್ಡಾ ಷಬಹ   

84.  Which of the following is not a public 

property of a village ? / ಕ ಳಗಿನ ಮಹುದು 
ಸಳಿುಮ ಸಹಾಜನಿಕ ಆಸಿಿಮಹಗಿಯುುದಿಲ ಿ? 

 

   (A) Water tank  

ಕ ಯ    

 

   (B) Bus stand  

ಫಸ್ ನಿಲ್ಹೆಣ   

 

   (C) Grazing land  

ಸುಲುಿಗ್ಹಲು   

 

   (D) Grameena Bank  

ಗರಮಿೀಣ ಬಯೆಂಕು   
85.  The Zilla Panchayat Chief Executive Officer is 

assisted in General Administration and 

Development Planning by : / ರ್ಜಲ್ಹಿ 
ೊಂಚಹಯಿತಿಮ ಭುಖ್ಯ ಕಹಮಾನಿಾಸಣಹ ಅಧಿಕಹರಿಗ್  
ಸಹಭಹನಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭತುಿ ಅಭಿೃದಿಧ ಯೀಜನ  
ತಮಹರಿಷುಲ್ಲಿ ಷಸಕರಿಷಲು  ____ 

ಉಕಹಮಾದಶಿಾಗಳಿಯುತಹಿಯ  

 

   (A) 03 Deputy Secretaries  

03 ಉಕಹಮಾದಶಿಾಗಳು   

 

   (B) 02 Deputy Secretaries  

02 ಉರ್ಯಷದಶ್ಷಗಳು   

 

   (C) 04 Deputy Secretaries  

04 ಉಕಹಮಾದಶಿಾಗಳು   

 

   (D) 01 Deputy Secretary  

01 ಉಕಹಮಾದಶಿಾ   

86.  If the Gram Panchayat fails to pass the 
Budget Estimate, the Panchayat 
Development Officer will forward it to _____ 

for approval. / ೊಂದು ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಯಿತಿಮು 
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ತನು ಆಮಯಮದ ಅೊಂದಹಜನುು 
ಅೊಂಗಿೀಕರಿಸಿಕ  ಳುುಲ್ಲಿ ವಿಪಲವಹದಲ್ಲಿ ೊಂಚಹಯಿತಿ 
ಅಭಿೃದಿಧ ಅಧಿಕಹರಿಮು ಅದನುು  _____ ರಿಗ್  
ಅನುಮೊೀದನ ಗ್ಹಗಿ ಯವಹನಿಷಫ ೀಕು 

 

   (A) District Planning Committee  

ರ್ಜಲ್ಹಿ ಯೀಜನಹ ಷಮತಿ   

 

   (B) Taluk Panchayat  

ತಲೂಾಕ್ ೆಂಚಯತ್   

 

   (C) Zilla Panchayat  

ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತ್   

 

   (D) State Government  

ಯಹಜಯ ಷಕಹಾಯ   

87.  Gram Panchayat is accountable to the / ಗ್ಹಾಭ 
ೊಂಚಹಯಿತಿಮು ಮಹುದಕ ಕ ಉತಿಯದಹಯಿ 
ಮಹಗಿಯುತಿದ  ? 

 

   (A) Panchayat Samiti 
 

ೊಂಚಹಮತ್ ಷಮತಿ   

 

   (B) Zilla Panchayat  

ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತ್   

 

   (C) CEO  

ಸಿಇಒ   

 

   (D) Gram Sabha  

ಗರಮ ಸಭ   

88.  Which dimensions are used for construction 
of gram panchayat Human Development 
Index (HDI) prepared by the Abdul Nazir Sab–
Institute of Rural Development ?  

ಅಫುೆಲ್ ನರ್ಜೀರ್ ಸಹಬ್ ಗ್ಹಾಮೀಣಹಭಿೃದಿಧ 
ಷೊಂಸ ೆಮಯು ಯಚಿಸಿದ ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿ ಭಹನ 
ಅಭಿೃದಿಧ ಷ ಚಯೊಂಕದಲ್ಲಿ ಫಳಸಿದ ಆಮಹಭಗಳ ೊಂದಯ  

 

   (A) Health, Age, Employment  

ಆಯ  ೀಗಯ, ಮಷುು, ಉದ  ಯೀಗ   

 

   (B) Education, Employment, Income  

ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ  ಯೀಗ, ಆದಹಮ   

 

   (C) Income, Health, Employment  
 

ಆದಹಮ, ಆಯ  ೀಗಯ, ಉದ  ಯೀಗ   

 

   (D) Education, Health, Income  

ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರ ೂೀಗಯ, ಆದಯ   

89.  Accounts and Budget of Gram Panchayats are 

presented by / ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಯಿತಿಮ ಲ್ ಕಕಗಳು 
ಹಹಗ  ಆಮಯಮನುು ಸಹದಯಡಿಷುಯು 
ಮಹಯ ೊಂದಯ  

 

   (A) Adhyaksha  

ಅಧಯಕ್ಷ   

 

   (B) Panchayat Development Officer  

ೆಂಚಯಿತಿ ಅಭಿೃದಿಾ ಅಧಿರ್ರಿ   

 

   (C) Upadhyaksha  

ಉಹಧಯಕ್ಷ   

 

   (D) Chairman, Production Committee  

ಉತಹಪದನಹ ಷಮತಿಮ ಅಧಯಕ್ಷ   

90.  Population usually considered for 
delimitation of constituencies in panchayat 

elections is done on the basis of / ೊಂಚಹಮತ 
ಚುನಹಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಹಣಹ ಕ್ಷ ೀತಾಗಳನುು 
ನಿಗದಿಡಿಷುವಹಗ ರಿಗಣಿಷು ಜನಷೊಂಖ್ ಯಮ 
ಆಧಹಯು 

 

   (A) 2001 census population  

2001 ಯ ಜನಗಣತಿ   

 

   (B) Population as estimated by Census 
Commissioner  

ಜ್ನಗಣತಿ ಆಯುಕುರು ಅೆಂದಜಿಸಿದ ಜ್ನಸೆಂಖ್ ಯ   

 

   (C) Population as estimated by Deputy 
Commissioner  

ಡ ುಯಟಿ ಕಮೀಶನರ್  ಯಯು ಅೊಂದಹರ್ಜಷು 
ಜನಷೊಂಖ್ ಯ   

 

   (D) Population as per the immediately 
preceding census  

ಚುನಹಣ  ನಡ ಮು ಅಧಿಮ ತಕ್ಷಣದ ಹಿೊಂದ  
ಜಯುಗಿದ ಜನಗಣತಿಮು ನಿೀಡಿದ ಜನಷೊಂಖ್ ಯ   
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91.  Which of the following is not a primary 

function of a gram panchayat ? / ಈ 
ಕ ಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಗ್ಹಾಭ ೊಂಚಹಮತಿಮ 
ಹಾಥಮಕ ಕಹಮಾ ಅಲಿ ? 

 

   (A) Registration of births and deaths  

ಜನನ ಭತುಿ ಭಯಣಗಳ ನ  ೀೊಂದಣಿ   

 

   (B) Supply of drinking water  

ಕುಡಿಮು ನಿೀರಿನ ೂಯ ೈಕ    

 

   (C) Maintenance of street lights  

ಬೀದಿ ದಿೀಗಳ ನಿಾಸಣ    

 

   (D) Environmental conservation  

ರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣ    
92.  Who advocated the concept of `Gram Swaraj` 

in Independent India ? / ಷವತೊಂತಾ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ   
ಗ್ಹಾಭ ಷವಯಹಜ್ ಎೊಂಫ ರಿಕಲಪನ ಮನುು 
ಾತಿಹದಿಸಿದಯು ಮಹಯ ೊಂದಯ  

 

   (A) B.R. Ambedkar  

ಬ ಆರ್ ಅೊಂಫ ೀಡಕರ್    

 

   (B) Jawaharlal Nehru  

ಜವಹಸರ್ ಲ್ಹಲ್ ನ ಸಯು   

 

   (C) Sardar Vallabhbhai Patel  

ಷದಹಾರ್ ಲಿಬಬಹಯ್ ಟ್ ೀಲ್   

 

   (D) M.K. Gandhi  

ಎೆಂ.ರ್ . ಗೆಂಧಿ   

93.  The total number of job cards issued under 
MGNREGA at the national level till October 

2016 / ಅಕ  ಟೀಫರ್ 2016 ಯ ಯ ಗ್  ಎೊಂ ರ್ಜ ಎನ್ 
ಆರ್ ಇ ರ್ಜ  ಕಹಯೆ್ದಮಡಿಮಲ್ಲಿ ವಿತರಿಷಲ್ಹದ  / 

ನಿೀಡಲ್ಹದ ಟುಟ ಉದ  ಯೀಗ ಚಿೀಟಿಗಳ ಷೊಂಖ್ ಯಮು 

 

   (A) 12.80 crores  

12.80 ಕ  ೀಟಿಗಳು   

 

   (B) 12.67 crores  

12.67 ರ್ ೂೀಟಿಗಳು   

 

   (C) 12.70 crores  

12.70 ಕ  ೀಟಿಗಳು   

 

   (D) 12.85 crores  

12.85 ಕ  ೀಟಿಗಳು   
94.  A gram panchayat can be dissolved by / ಗ್ಹಾಭ 

ೊಂಚಹಮತಿಮನುು ವಿಷರ್ಜಾಷು ಅಧಿಕಹಯು ಈ 
ಕ ಳಗಿನ ಮಹರಿಗ್  ಇದ  ? 

 

   (A) Deputy Commissioner  

ಡ ುಯಟಿ ಕಮೀಶನರ್    

 

   (B) Chief Executive Officer  

ಭುಖ್ಯ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಕ ಅಧಿಕಹರಿ   

 

   (C) Assistant Commissioner  

ಅಸಿಸ ಟೊಂಟ್ ಕಮೀವನರ್   

 

   (D) Zilla Panchayat  

ಜಿಲ್ಾ ೆಂಚಯತ್   

95.  Which of the following is considered as a 
vulnerable section in implementing the gram 

panchayat schemes ? / ೊಂಚಹಮತಿ 
ಯೀಜನ ಗಳ ಅನುಷಹಠನದ ಷೊಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಕ ಳಗಿನ 
ಮಹ ಷಭ ಸನುು ಸಹಭಹರ್ಜಕವಹಗಿ 
ಷುಯಕ್ಷಿತಲಿದ ಷಭ ಸವ ೊಂದು ರಿಗಣಿಷಲಪಡುತಿದ  ? 

 

   (A) Unemployed   

ನಿಯುದ  ಯೀಗಿಗಳು   

 

   (B) Illiterates   

ಸಹಕ್ಷಯಯಲಿದಯು   

 

   (C) Drop–outs   

ಭಧಯದಲ್ಲಿ ಶಹಲ್  ಬಟಟಯು   

 

   (D) Migrants   

ಲಸಿಗರು   
96.  On 2 October 1959, which district of the 

State of Rajasthan became the first one to 

adopt panchayat raj system ? / 2ನ ೀ 
ಅಕ  ಟೀಫರ್ 1959 ಯೊಂದು ಯಹಜಸಹೆನದ ಮಹ 
ರ್ಜಲ್ ಿಮು ೊಂಚಹಮತ್ ಯಹಜ್ ಯಸ ೆಮನುು 
ಅಳಡಿಷುಲ್ಲಿ ಾಥಭ ಎನಿಸಿಕ  ೊಂಡಿತು ? 

 
   (A) Nagore / ನಗ ೂೀರ್   
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   (B) Hanumangarh / ಸನುಭಹನ್ ಗಢ   

 
   (C) Jaisalmer / ಜ ೈಷಲ್ ೇರ್   

 
   (D) Jodhpur / ಜ  ೀಧ್ ುರ್   

97.  The recommendations of the Fourteenth 
Finance Commission are tenable for the 

period / ಸದಿನಹಲಕನ ಮ ಸಣಕಹಷು ಆಯೀಗದ  
ಶಿಪಹಯಷುುಗಳು _____ ಅಧಿಗ್  ಅನವಮವಹಗುತಿವ  

 

   (A) 2015 to 2020  

2015 ರಿೆಂದ 2020   

 

   (B) 2013 to 2018  

2013 ರಿೊಂದ 2018   

 

   (C) 2014 to 2019/  

2014 ರಿೊಂದ 2019   

 

   (D) 2016 to 2021  

2016 ರಿೊಂದ 2021   

98.  The job cards are issued under MGNREGA to 

/ ಎೊಂ ರ್ಜ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ರ್ಜ  ಕಹಯೆ್ದಮಡಿಮಲ್ಲಿ 
ಉದ  ಯೀಗ ಚಿೀಟಿಮನುು ಮಹರಿಗ್  ನಿೀಡಲ್ಹಗುತಿದ  
ಎೊಂದಯ  

 

   (A) All rural households  

ಎಲ್ಾ ಗರಮಿೀಣ ಕುಟುೆಂಬಗಳಿಗ    

 

   (B) Only BPL card holders  

ಕ ೀಲ ಬಪಿಎಲ್ ಕಹಡುಾ ಹ  ೊಂದಿಯುರಿಗ್  
ಭಹತಾ   

 

   (C) Only APL card holders  

ಕ ೀಲ ಎಪಿಎಲ್ ಕಹಡುಾ ಹ  ೊಂದಿಯುರಿಗ್  
ಭಹತಾ   

 

   (D) All urban households  

ಎಲ್ಹಿ ನಗಯ ಕುಟುೊಂಫಗಳಿಗ್    
99.  The State Finance Commission is appointed 

by / ಯಹಜಯ ಸಣಕಹಷು ಆಯೀಗನುು ಯಚಿಷುಯು 

 

   (A) State Government  

ಯಹಜಯ ಷಕಹಾಯ   

 
   (B) Governor  

ರಜ್ಯಪ್ಲ   

 

   (C) Minister, Rural Development and 
Panchayat Raj Ministry  
 

ಗ್ಹಾಮೀಣ ಅಭಿೃದಿಧ ಭತುಿ ೊಂಚಹಮತ್ ಯಹಜ್ 
ಇಲ್ಹಖ್ ಮ ಷಚಿಯು   

 

   (D) Chief Minister  

ಭುಖ್ಯಭೊಂತಿಾಗಳು   
100.  Which of the following bodies has the 

power to impose taxes ? / ಕ ಳಗಿನ ಮಹ 
ಷೊಂಸ ೆಗ್  ತ ರಿಗ್  ವಿಧಿಷು ಅಧಿಕಹಯವಿಯುತಿದ  ? 

 

   (A) Zilla Panchayat   

ರ್ಜಲ್ಹಿ ೊಂಚಹಮತಿ   

 

   (B) Taluka Panchayat   

ತಹಲ ಕಹ ೊಂಚಹಮತಿ   

 

(C) Gram Panchayat   

ಗರಮ ೆಂಚಯತಿ 

 

   (D) Gram Sabha   

ಗ್ಹಾಭ ಷಬ    
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                                       ಸಪರ್ಷತಮಕ ರಿೀಕ್  -2017- RDPR 

 

 

ಗರಿರ್ು ಅೆಂಕಗಳು ಟುು ಅಧಿ ಉತುರಿಸಲು ಇರು ಗರಿರ್ು ಅಧಿ 

200 150 ರ್ಮಿರ್ಗಳು 120 ರ್ಮಿರ್ಗಳು 
 

ರ್ಮಮ ನ ೂೆಂದಣಿ ಸೆಂಖ್ ಯಯನುನ ಬರ ಯಿರಿ ರಶ ನ ತಿರರ್  ಕರಮಸೆಂಖ್ ಯ ಮತುು ರ್ಷನ್ಸ ಸೆಂಖ್ ಯ 

     
  

 

ಮಡಿ  
1. ಕ  ಠಡಿ ಮೆೀಲ್ಲವಚಹಯಕರಿೊಂದ ಈ ಾಶ ು ತಿಾಕ ಮನುು ನಿಭಗ್  2ನ ೀ ಫ ಲ್ ಆದ ನೊಂತಯ ಅೊಂದಯ  ಭ. 2.15 ಆದ ನೊಂತಯ ಕ  ಡಲ್ಹಗುುದು. 

2. ಅಬಯರ್ಥಾಗಳು ನ  ೊಂದಣಿ ಷೊಂಖ್ ಯಮನುು ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿಾಕ ಮಲ್ಲ ಿಫಯ ದು ಅದಕ ಕ ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದ ೃತಿಗಳನುು ಷೊಂೂಣಾವಹಗಿ ತುೊಂಬದಿೆೀಯ ೊಂದು ಖ್ಹತಿಾಡಿಸಿಕ  ಳಿು. 
3. ಾಶ ು ತಿಾಕ ಮ ಶಾನ್ ಷೊಂಖ್ ಯಮನುು ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿಾಕ ಮಲ್ಲ ಿಫಯ ದು ಅದಕ ಕ ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದ ೃತಿಗಳನುು ಷೊಂೂಣಾವಹಗಿ ತುೊಂಫಫ ೀಕು. 
4. ಾಶ ು ತಿಾಕ ಮ ಕಾಭ ಷೊಂಖ್ ಯಮನುು  ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿಾಕ ಮಲ್ಲ ಿಫಯ ಮಫ ೀಕು. 
5. ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿಾಕ ಮ ಕ ಳಬಹಗದ ನಿಗದಿತ ಜಹಗದಲ್ಲ ಿಕಡಹಡಮವಹಗಿ ಷಹಿ ಭಹಡಫ ೀಕು. 

ಮಡಬ ೀಡಿ 

1. ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿಾಕ ಮಲ್ಲ ಿಭುದಿಾತವಹಗಿಯು ಟ್ ೈಮೊಂಗ್ ಭಹಕಾನುು ತಿದೆಫಹಯದು / ಹಹಳುಭಹಡಫಹಯದು / ಅಳಿಷಫಹಯದು. 
2. ಭ ಯನ ೀ ಫ ಲ್ ಭ. 2.30 ಕ ಕ ಆಗುತಿದ . ಅಲ್ಲಿಮಯ ಗ , 

 • ಾಶ ು ತಿಾಕ ಮ ಫಲಬಹಗದಲ್ಲಿಯು ಪಿನ್ ಅಥವಹ ಸಿೀಲ್ ಅನುು ತ ಗ್ ಮಫಹಯದು. 
 • ಾಶ ು ತಿಾಕ ಮ ಳಗಡ  ಇಯು ಾಶ ುಗಳನುು ನ  ೀಡಲು ಾಮತಿುಷಫಹಯದು. 

• ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿಾಕ ಮಲ್ಲ ಿಉತಿರಿಷಲು ಹಾಯೊಂಭಿಷ ಫಹಯದು. 

ಅಭ್ಯರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಮುಖಯ ಸೂಚನ ಗಳು 
1. ಾಶ ು ತಿಾಕ ಮಲ್ಲ ಿಟುಟ 100 ಾಶ ುಗಳಿದು,ೆ ಾತಿ ಾಶ ುಗ   4 ಫಸು ಆಯ್ದಕ ಉತಿಯಗಳು ಇಯುತಿವ . 
2. ಭ ಯನ ೀ ಫ ಲ್ ಅೊಂzಯ  ಭ. 2.30 ಯ ನೊಂತಯ ಾಶ ು ತಿಾಕ ಮ ಫಲಬಹಗದಲ್ಲಿಯು ಪಿನ್ / ಸಿೀಲ್ ತ ಗ್ ದು ಈ ಾಶ ವ ತಿಾಕ ಮಲ್ಲ ಿಮಹುದ ೀ ುಟಗಳು ಭುದಿಾತವಹಗಿಲಿದ ೀ ಇಯುುದು 

ಕೊಂಡು ಫೊಂದಲ್ಲ ಿ ಅಥವಹ ಸರಿದು ಹ  ೀಗಿದೆಲ್ಲ ಿ ಅಥವಹ ಮಹುದ ೀ ಐಟೊಂಗಳು ಬಟುಟಹ  ೀಗಿದೆಲ್ಲ,ಿ ಅದನುು ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ  ೊಂಡು, ಈ ರಿೀತಿ ಆಗಿದೆಯ  ಾಶ ುತಿಾಕ ಮನುು 
ಫದಲ್ಹಯಿಸಿಕ  ಳುುುದು ನೊಂತಯ  ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿಾಕ ಮಲ್ಲ ಿಉತಿರಿಷಲು ಹಾಯೊಂಭಿಷುುದು. 

3. ಭುೊಂದಿನ 120 ನಿಮಶಗಳಲ್ಲ ಿ

 • ಾತಿ ಾಶ ುಮನುು ಎಚಚರಿಕ ಯಿೊಂದ ಒದಿ. 
 • ಾತಿ ಾಶ ುಮ ಕ ಳಗ್  ಕ  ಟಿಟಯು ನಹಲುಕ ಫಸು ಆಯ್ದಕಮ ಉತಿಯಗಳಲ್ಲ ಿಷರಿಮಹದ ಉತಿಯನುು ಆಯ್ದಕ ಭಹಡಿ. 

• ಾಶ ು ತಿಾಕ ಮಲ್ಲಿನ ಾಶ ುಗ್  ಅನುಗುಣವಹಗಿಯು ಷರಿ ಉತಿಯನುು ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿಾಕ ಮಲ್ಲ ಿಅದ ೀ ಕಾಭ ಷೊಂಖ್ ಯಮ ಭುೊಂದ  ನಿೀಡಿಯು ಷೊಂಫೊಂಧಿಸಿದ ೃತಿನುು ನಿೀಲ್ಲ ಅಥವಹ ಕುಪ 
ಶಹಯಿಮ ಫಹಲ್ ಹಯಿೊಂಟ್  ನಿುೊಂಗದ  ಷೊಂೂಣಾವಹಗಿ ತುೊಂಫುುದು. 

ಒ.ಎೆಂ.ಆರ್. ಉತುರ ತಿರರ್ ಯಲ್ಲಾರು ೃತುಗಳನುನ ತುೆಂಬು ಸರಿಯದ ವಿರ್ನ :
  

 

4. ಈ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿಾಕ ಮನುು ಸಹಕಾನ್ ಭಹಡು ಸಹಕಾ£ರ್ ಫಸಳ ಷ ಕ್ಷಮವಹಗಿದು ೆ ಷಣಣ ಗುಯುತನುು ಷಸ ದಹಖ್ಲ್ಲಷುತಿದ . ಆದೆರಿೊಂದ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿಾಕ ಮಲ್ಲ ಿ ಉತಿರಿಷುವಹಗ 
ಎಚಚರಿಕ  ಹಿಸಿ. 

5. ಾಶ ು ತಿಾಕ ಮಲ್ಲ ಿಕ  ಟಿಟಯು ಖ್ಹಲ್ಲ ಜಹಗನುು ಯಫ್ ಕ ಲಷಕ ಕ ಉಯೀಗಿಸಿ. ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿಾಕ ಮನುು ಇದಕ ಕ ಉಯೀಗಿಷಫ ೀಡಿ. 
6. ಕ  ನ ಮ ಫ ಲ್ ಅೊಂದಯ  ಷೊಂ. 4.30 ಆದ ನೊಂತಯ ಉತಿರಿಷುುದನುು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಭೆ ಎqಗ್ ೈ ಹ ಫಬಯಳ ಗುಯುತನುು ನಿಗದಿತ ಜಹಗದಲ್ಲ ಿಹಹಕ್ತ. 
7. ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತಿಯ ತಿಾಕ ಮನುು ಕ  ಠಡಿ ಮೆೀಲ್ಲವಚಹಯಕರಿಗ್  ಮಥಹಸಿೆತಿಮಲ್ಲ ಿನಿೀಡಿರಿ. 

8. ಕ  ಠಡಿ ಮೆೀಲ್ಲವಚಹಯಕಯು, ಮೆೀಲ್ಹಾಗದ ಹಹಳ ಮನುು ಾತ ಯೀಕ್ತಸಿ (ಕ .ಇ.ಎ. ಾತಿ ) ತನು ವದಲ್ಲ ಿ ಇಟುಟಕ  ೊಂಡು ತಳಫದಿಮ ಮಥಹಾತಿಮನುು (Candidate’s Copy) ಅಬಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್  ಷವಮೊಂ 
ಭೌಲಯಭಹನಕಹಕಗಿ ಭನ ಗ್  ಕ  ೊಂಡ  ಮಯಲು ಕ  ಡುತಹಿಯ . 

9. ಉತಿಯ ತಿಾಕ ಮ ನಕಲನುು ೊಂದು ಶಾ ಕಹಲ ಷುಯಕ್ಷಿತವಹಗಿ ಇಡಿ. 
10. ಕನುಡ ಆೃತಿಿಮ ಾಶ ುಗಳಲ್ಲ ಿಉತಿರಿಷು ಅಬಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್  ಕನುಡದಲ್ಲ ಿಭುದಿಾತವಹಗಿಯು ಾಶ ುಗಳ ಫಗ್ ೆ ಏನಹದಯ  ಷೊಂದ ೀಸವಿದೆಲ್ಲ ಿಇೊಂಗಿಿೀಷ್ ಆೃತಿಿಮ ಾಶ ುತಿಾಕ ಮನುು ನ  ೀಡಫಸುದು. 

 

A B C D
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