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1. 2017ನೇ ಸಾಲಿನ್ ರಾಜ್ಯ  ಮಟ್ಟ ದ್ ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರಿಗೆ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖಗೆು 

ಆ) ಎಚ್. ಆಂಜ್ನೇಯ 

ಇ) ಕೆ. ಜೆ. ಜ್ಞಜ್ು  

ಈ) ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್  

ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖಗೆು 

ಮಾಜಿ ಮುಖಯ ಮಂತ್ರರ  ದಿವಂಗತ ಡಿ.ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರ 102ನೇ ಜ್ನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ 

ಪ್ರ ಯುಕ್ು  2017ನೇ ಸಾಲಿನ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ದ್ ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಕಾಂಗೆರ ಸ್ 

ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕ್ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖಗೆು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸನಾಮ ಸ್ತಲಾಯಿತ್ತ. ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯು ಎರಡು 

ಲಕ್ಷ ರೂ. ನ್ಗದು ಹಾಗೂ ಫ ಲಕ್ ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

 

2. ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿಿ  ಕಂದ್ರ  ರೈಲಿ್ಲ  ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರ ಭು ರವರು ರೈಲಿ್ಲ  

ಭೀಗಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖುನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು? 

ಅ) ಕ್ಲ್ಬು ಗಿು 

ಆ) ಯಾದ್ಗಿರಿ 

ಇ) ರಾಯಚೂರು 

ಈ) ವಿಜ್ಯಪುರ 

ಯಾದ್ಗಿರಿ 

ಯಾದ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಕ್ವನ್ ಗುರುಮಠಕ್ಲ್ ಬಳಿಯ ಕ್ಡೇಚೂರು-ಬಾಡಿಯಾಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಿರುವ ರೈಲಿ್ಲ  ಬೀಗಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖುನೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರೈಲಿ್ಲ  

ಮಾಗು ನಮಾುಣಕೆೆ  ನ್ವದೆಹಲಿಯ ರೈಲಿ್ಲ  ಮಂಡಳಿಯಲಿಿ  ರಿಮೀಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ್ 

ಕಂದ್ರ  ರೈಲಿ್ಲ  ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರ ಭು ಶುಕ್ರ ವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಯಾದ್ಗಿರಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿಿ  

ವಾರ್ಷುಕ್ 600 ಬೀಗಿ ಫ್ರ ೀಮ್ ಉತಾಾ ದ್ನಾ ಸಾಮರ್ುಯದ್ ರೈಲಿ್ಲ  ಬೀಗಿ ಕಾರ್ಖುನೆ 

ಇದಾಗಲಿದೆ. 
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3. ಸಿ ರ ಸಾಮಾರ ಟ್ ಪಂ.ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜ್ಗುರು ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಸಾಮ ರಕ್ ಟ್ರ ಸ್ಟ  ವತ್ರಯಿಂದ್ ನೀಡುವ 

2017ನೇಸಾಲಿನ್ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಡಾ. ಪ್ರ ಭಾ ಅತ್ರರ  

ಆ) ಕೃಷ್ ೀಂದ್ರ  ವಾಡಿೀಕ್ರ 

ಇ) ಮಂಜೂಷಾ ಪಾಟೀಲ 

ಈ) ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜೀಶಿ 

ಡಾ. ಪ್ರ ಭಾ ಅತ್ರರ  

ಸಿ ರ ಸಾಮಾರ ಟ್ ಪಂ.ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜ್ಗುರು ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಸಾಮ ರಕ್ ಟ್ರ ಸ್ಟ  ವತ್ರಯಿಂದ್ ನೀಡುವ 

2017ನೇ ಸಾಲಿನ್ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಗೆ ಮುಂಬೈನ್ ರ್ಖಯ ತ ಗಾಯಕ್ವ, ಸಿ ರಯೀಗಿನ ಡಾ|ಪ್ರ ಭಾ 

ಅತ್ರರ  ಹಾಗೂ ಯುವ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಗೆ ಮೂಲದ್ ವಿದುರ್ಷ ಮಂಜೂಷಾ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಹುಬು ಳಿಿಯ 

ಕೃಷ್ ೀಂದ್ರ ವಾಡಿೀಕ್ರ ಭಾಜ್ನ್ರಾಗಿದಾಾ ರೆ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಪ್ರ ಶಸ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತು  ಹಂದಿದ್ಾ ರೆ, 

ಯುವ ಪ್ರ ಶಸ್ತು  ತಲಾ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಶಸ್ತು  ಫಲಕ್ ಒಳಗಂಡಿದೆ.  

 

4. ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾುರ ಶಿವಪುರ ತಾಂಡವನ್ನು  ರಾಜ್ಯ ದ್ ಮದ್ಲ ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮವಂದು 

ಘೀರ್ಷಸ್ತದೆ. ಶಿವಪುರ ತಾಂಡ ಯಾವ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಹಾವೇರಿ 

ಆ) ಧಾರವಾಡ 

ಇ) ಗದ್ಗ 

ಈ) ಕೊಪ್ಾ ಳ 

ಹಾವೇರಿ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹಾನ್ಗಲಿ  ಗಾರ ಮದ್ ಶಿವಪುರ ತಾಂಡಾವನ್ನು  ಸರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ದ್ ಪ್ರ ರ್ಮ 

ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮವಾಗಿ ಘೀರ್ಷಸ್ತ, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರ ಕ್ಟಸಲಾಗಿದೆ.  

 

5. ಮರಳಿನ್ ಕೊರತ್ರಯಿರುವ ಹಿನ್ು ಲ್ಲಯಲಿಿ  ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾುರ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ್ 

ಮರಳನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳಿಲಿದೆ? 

ಅ) ಶಿರ ೀಲಂಕಾ 

ಆ) ಮಲೇರ್ಷಯಾ 

ಇ) ಮಾರಿಷಸ್  

ಈ) ಬಾಂಗಿ ದೇಶ 

ಮಲೇರ್ಷಯಾ 
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ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿ  ಉಂಟಾಗಿರುವ ಮರಳು ಅಭಾವ ನೀಗಿಸಲ್ಬ ಮಲೇಷಾಯ ದಿಂದ್ ಮರಳು ಆಮದು 

ಮಾಡಿಕೊಳಿಲ್ಬ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾುರ ಮುಂದಾಗಿದುಾ , ಪ್ರ ತ್ರ ಲೀಡ್ 35 ಸಾವಿರ ರೂ. ದ್ರದ್ಲಿಿ  

ಲಭ್ಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

 

 

 

 

 

6. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಸ್ತ: 

I) ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಹೆಲಿಟಾಯ ಕಿ್ವ  ಸೇವ ಬಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಿ  ಆರಂಭ್ವಾಗಲಿದೆ 

II) ಅಂತಾರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ವಿಮಾನ್ ನಲಾಾ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರ (ಬಿಐಎಎಲ್)ವು ಜೆಟ್ ಏವೇುಸ್ 

ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಸಹಯೀಗದ್ಲಿಿ  "ಹೆಲಿಟಾಯ ಕಿ್ವ ' ಸೇವಯನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. 

ಮೇಲಿನ್ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಮಾತರ   

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತರ   

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ತಪುಾ  

ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಮಾತರ  

ಅಂತಾರರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ವಿಮಾನ್ ನಲಾಾ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರ (ಬಿಐಎಎಲ್)ವು ಥಂಬಿ ಏವಿಯೇಷನ್ 

ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಸಹಯೀಗದ್ಲಿಿ  "ಹೆಲಿಟಾಯ ಕಿ್ವ ' ಸೇವಯನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಿಸುತ್ರು ದೆ. 

 

7. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾರ್ ಸಿಾ ಮೀಜಿ ಕುರಿತಾದ್ ಪುಸು ಕ್ “ದಿ ಸ್ಟ ೀರಿ ಆಫ್ ಎ 

ಗುರು” ಪುಸು ಕ್ದ್ ಲೇಖಕ್ರು? 

ಅ) ಡಾ. ಸುಧಾಮಯಿ ರಘುನಾರ್ನ್  

ಆ) ಸುಧಾ ಬರಗೂರು 

ಇ) ರಾಮಚಂದ್ರ  ಗುಹಾ 

ಈ) ನಮುಲನಂದ್ ಸಿಾ ಮೀಜಿ 

ಡಾ. ಸುಧಾಮಯಿ ರಘುನಾರ್ನ್ 

ಆದಿಚಂಚನ್ಗಿರಿ ಮಠದ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾರ್ ಸಿಾ ಮೀಜಿ ಕುರಿತಾದ್ ಪುಸು ಕ್ “ದಿ ಸ್ಟ ೀರಿ 

ಆಫ್ ಎ ಗುರು” ಪುಸು ಕ್ವನ್ನು  ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷಟ ರಧಯ ಕ್ಷ ಅಮತ್ ಶಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸ್ತದ್ರು. ಈ 

ಪುಸು ಕ್ವನ್ನು  ಡಾ. ಸುಧಾಮಯಿ ರಘುನಾರ್ನ್ ಬರೆದಿದಾಾ ರೆ. 
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8. ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿ  ಕೃತಕ್ ಮೀಡ ಬಿತು ನೆ ಕಾಯುಕ್ರ ಮವನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಹೆಸರಿನ್ಡಿ 

ಕೈಗಳಿಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ  ವರುಣ 

ಆ) ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ  ವಷುಧಾರೆ 

ಇ) ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ  ಜ್ಲಧಾರೆ 

ಈ) ಆಪ್ರೇಶನ್ ವರುಣ 

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ  ವಷುಧಾರೆ 

‘ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ  ವಷುಧಾರೆ’ ಹೆಸರಿನ್ಲಿಿ  ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾುರ ಮೀಡ ಬಿತು ನೆ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  

ಕೈಗಂಡಿದೆ.  

 

9. ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ನಧನ್ರಾದ್ ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಾ  ರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತ್ರ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  

ಗಮನಸ್ತ: 

I) ಇವರನ್ನು  “ನ್ಡೆದಾಡುವ ರಂಗಭೂಮಯ ವಿಶಿ ಕೊೀಶ’ ಎಂತಲೇ ಕ್ರೆಯಲಾಗುತ್ರು ತ್ತು . 

II) 2005 ರಲಿಿ  ಇವರಿಗೆ ನಾಡೀಜ್ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು  

III) ಕಂದ್ರ  ಸಕಾುರ 2011 ರಲಿಿ  ಪ್ದ್ಮ ಶಿರ ೀ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು  

ಮೇಲಿನ್ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವ? 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) I & III 

ಈ) I, II & III 

I & II 

“ನ್ಡೆದಾಡುವ ರಂಗಭೂಮಯ ವಿಶಿ ಕೊೀಶ’ ಎನ್ನು ವ ರ್ಖಯ ತ್ರ ಹಂದಿದ್ಾ  ಹಿರಿಯ 

ರಂಗಕ್ಮು ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಾ  (103) ವಿಧಿವಶರಾದ್ರು. ‘ಪಾದುಕಾ ಪ್ಟಾಟ ಭಿಷೇಕ್’ ನಾಟ್ಕ್ 

ಮೂಲಕ್ ಬಾಳಪ್ಾ  ತಮಮ  12ನೇ ವಯಸಿ್ತ ನ್ಲಿಿ  ರಂಗಪ್ರ ವೇಶಿಸ್ತದ್ರು. 1973ರಲಿಿ  ಕ್ನಾುಟ್ಕ್ 

ರಾಜ್ಯ  ಪ್ರ ಶಸ್ತು , 1976ರಲಿಿ  ಕ್ನಾುಟ್ಕ್ ನಾಟ್ಕ್ ಅಕಾಡೆಮ ಪ್ರ ಶಸ್ತು , 1978ರಲಿಿ  ಕ್ನಾುಟ್ಕ್ 

ಸಾಹಿತಯ  ಪ್ರಿಷತ್ ಪ್ರ ಶಸ್ತು , 1995ರಲಿಿ  ಕಂದ್ರ  ಸಕಾುರದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಂಗಿೀತ ನಾಟ್ಕ್ ಅಕಾಡೆಮ 

ಪ್ರ ಶಸ್ತು , 1995ರಲಿಿ  ಗುಬಿು  ವಿೀರಣ್  ಪ್ರ ಶಸ್ತು , 2005ರಲಿಿ  ಕ್ನ್ು ಡ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ ನಾಡೀಜ್ 

ಪ್ರ ಶಸ್ತು , 2006ರಲಿಿ  ಕ್ನಾುಟ್ಕ್ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟ ರೇಟ್ ಪ್ದ್ವಿ, ಗಂಗೂಬಾಯಿ 

ಹಾನ್ಗಲ್ ಸಂಗಿೀತ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ದ್ಶುಕ್ ಕ್ಲ್ಲಗಳ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟ ರೇಟ್ ಪ್ದ್ವಿ 

ಸಂದಿವ. 
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10. ಈ ಮುಂದಿನ್ ಯಾರು ಈ ಬಾರಿಯ ಮೈಸೂರು ದ್ಸರಾವನ್ನು  ಉದಾಾ ಟಸಲಿದಾಾ ರೆ? 

ಅ) ಕೆ ಎಸ್ ನಸಾರ್ ಅಹಮಮ ದ್  

ಆ) ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ 

ಇ) ಕುಂ ವಿೀರಭ್ದ್ರ ಪ್ಾ  

ಈ) ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಾ  

ಕೆ ಎಸ್ ನಸಾರ್ ಅಹಮಮ ದ್ 

ಜ್ಗತಾ ರಸ್ತದ್ಧ  ಮೈಸೂರು ದ್ಸರಾವನ್ನು  ಈ ಬಾರಿ ನತ್ಯ ೀತಿ ವ ಕ್ವಿ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ನಸಾರ್ 

ಅಹಮಮ ದ್ ಅವರು ಉದಾಾ ಟಸಲಿದಾಾ ರೆ. ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 21 ರಿಂದ್ 30ರ ತನ್ಕ್ ನ್ಡೆಯಲಿರುವ 

ದ್ಸರಾ ಮಹೀತಿ ವಕೆೆ  ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದ್ಲಿಿ  ನಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ 

ಆಹಿಾ ನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


