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1. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿ  ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ “ಕಾಲು ಮತ್ತು  ಬಾಯಿ ರೋಗ 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕಂದ್ರ ವನ್ನು  ಸಾಾ ಪ್ರಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶಾ 

ಆ) ಆಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ತೆಲಂಗಣ 

ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ 

ಒಡಿಶಾ 

ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ “ಕಾಲು ಮತ್ತು  ಬಾಯಿ ರೋಗ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕಂದ್ರ  (International 

Centre for Foot and Mouth Disease)”ವನ್ನು  ಕಂದ್ರ  ಕೃಷ್ಟ ಸಚಿವ ರಾಧ್ಮೊೋಹನ್ ಸಂಗ್ 

ಅವರು ಒಡಿಶಾದ್ ಭುಬನೇಶಿ ರದ್ಲಿಿ  ಉದ್ಘಾ ಟಿಸದ್ರು. ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಟ 

ಸಂಸ್ಥಾ  ಹಾಗೂ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಾರದ್ ಭಾರತೋಯ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶೋಧ್ರ್ನ ಮಂಡಳಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ 

ಕಂದ್ರ ವನ್ನು  ಸಾಾ ಪ್ರಸದ್ದು , ವೈರಸ್ ನಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗದ್ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧ್ನೆ 

ನ್ಡೆಸಲಿದೆ. 

 

2. ಕಂದ್ರ  ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಸಂಕ ಮಂಡಳಿಯ ನೂತನ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಮಂದಿನ್ ಯಾರು 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಘು ರೆ? 

ಅ) ಕ್ವೋತಾನ್ ಜೈನ್  

ಆ) ವನ್ಜ್ಞ ಸಣಾ 

ಇ) ಗೋಪಾಲ್ ವಮಾಾ 

ಈ) ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಂತ್  

ವನ್ಜ್ಞ ಸಣಾ 

1980ನೇ ಬಾಯ ಚಿನ್ ಭಾರತೋಯ ಕಂದ್ಘಯ ಸೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವನ್ಜ್ಞ ಸಣಾ ಅವರು ಕಂದ್ರ  

ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಸಂಕ ಮಂಡಳಿಯ ನೂತನ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಘು ರೆ. ಸಬಿಎಸ್ಇ 

ಯು ಪ್ರೋಪ್ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಂದ್ರ  ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  

ನಣಾಯಗಳನ್ನು  ಕೈಗಳ್ಳು ವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ.  

 

3. ಯಾವ ದೇಶ “ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಏಷ್ಯಯ  ಉಪ್-ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಹಕಾರ (SASEC)” ಕಾಯಾಕರ ಮದ್ 

ನೂತನ್ ಸದ್ಸಯ  ರಾಷ್ ರವಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಮಾಯ ರ್ನಾ ರ್  

ಆ) ಪಾಕ್ವಸಾು ನ್ 

ಇ) ಇರಾನ್  
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ಈ) ಫಿಲಿಫೈನ್್   

ಮಾಯ ರ್ನಾ ರ್  

ಏಷ್ಯಯ  ಅಭಿವೃದಿು  ಬಾಯ ಂಕ್ವನ್ ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಏಷ್ಯಯ  ಉಪ್-ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಹಕಾರ (SASEC)” 

ಕಾಯಾಕರ ಮದ್ ನೂತನ್ ಸದ್ಸಯ  ರಾಷ್ ರವಾಗಿ ಮಾಯ ರ್ನಾ ರ್ ನೇಮಕಗಂಡಿದೆ. ಭಾರತ, 

ಬಾಂಗಿ ದೇಶ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು  ಭೂತಾನ್ ರಾಷ್ ರಗಳ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾಯಾಕರ ಮವನ್ನು  

2001ರಲಿಿ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸದ್ಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳ ನ್ಡುವೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸಹಕಾರ 

ಒದ್ಗಿಸವುದ್ದ ಕಾಯಾಕರ ಮದ್ ಉದೆು ೋಶ. 

 

4. ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯ ಕ್ವೋಯ ಪ್ದ್ು ತಯ ನಯಂತರ ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಕಾಯಾವೈಖರಿಯನ್ನು  

ಪ್ರಾಮಶಿಾಸವ ಸಲುವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಉನ್ು ತ ಮಟ್ ದ್ ಸಮಿತ ಯಾವುದ್ದ? 

ಅ) ರಮೇಶ್ ಭಾಟಿಯಾ ಸಮಿತ 

ಆ) ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ  ಸಮಿತ 

ಇ) ಅರವಿಂದ್ ಪ್ನ್ಗಾರಿಯಾ ಸಮಿತ 

ಈ) ರಾಕಶ್ ಮೊೋಹನ್ ಸಮಿತ 

ಅರವಿಂದ್ ಪ್ನ್ಗಾರಿಯಾ ಸಮಿತ 

ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯ ಕ್ವೋಯ ಪ್ದ್ು ತಯ ನಯಂತರ ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಾದ್ ಸ್ಥಂಟರ ಲ್ ಕೌನ್ ಲ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಸನ್ (CCIM) ಮತ್ತು  ಸ್ಥಂಟರ ಲ್ ಕೌನ್ ಲ್ ಆಫ್ ಹಮಿಯೋಪ್ತ ಮತ್ತು  

ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಸ್ಥಂಟರ ಲ್ ಕೌನ್ ಲ್ ಆಕ್್ಟ -1970 ಹಾಗೂ 

ಹಮೊಯೋಪ್ತ ಸ್ಥಂಟರ ಲ್ ಕೌನ್ ಲ್ ಆಕ್್ಟ-1973 ಕಾಯಾವೈಖರಿ ಬಗೆೆ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ನ್ಡೆಸ 

ಸಧಾರಣೆ ತರಲು ಶಿಫಾರಸ್  ಮಾಡುವಂತೆ ನೋತ ಆಯೋಗದ್ ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷ ಅರವಿಂದ್ 

ಪ್ನ್ಗಾರಿಯಾ ನೇತೃತಿ ದ್ ಸಮಿತಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

5. ಲಿಂಗಕಾಮಿ ಸಮದ್ಘಯದ್ ಸಂಕತವಾಗಿ ಕಾಮನ್ಬಿಲಿಿನ್ ಬಣಣ ಗಳ ಬಾವುಟ ತಯಾರಿಸದ್ು  

ಕಲಾವಿದ್ ಗಿಲಬ ರ್ಟಾ ಬೇಕರ್ ನಧ್ನ್ರಾದ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ದೇಶಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸದ್ಘು ರೆ? 

ಅ) ಅಮೆರಿಕ 

ಆ) ಸಿ ೋಡನ್  

ಇ) ರ್ನವೆಾ  

ಈ) ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ 

ಅಮೆರಿಕ 

ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಸಮದ್ಘಯದ್ ಸಂಕತವಾಗಿ ಕಾಮನ್ಬಿಲಿಿನ್ ಬಣಣ ಗಳ ಬಾವುಟ 

ತಯಾರಿಸದ್ು  ಸಾಯ ನ್ಫಾರ ನ್ ಸೆ್ಕ ದ್ ಕಲಾವಿದ್ ಗಿಲಬ ರ್ಟಾ ಬೇಕರ್ (65) ಮೃತಪ್ಟ್ಿ ದ್ಘು ರೆ. 

ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳ ಸಿಾ ತಂತರ ಯ  ದಿನ್ದ್ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ 1978ರಲಿಿ  ಅವರು ಎಂಟು ಬಣಣ ಗಳಿರುವ 
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ಬಾವುಟ ವಿರ್ನಯ ಸಗಳಿಸದ್ು ರು. ಬಳಿಕ ಅದ್ನ್ನು  ಆರು ಬಣಣ ಗಳಿಗೆ ಬದ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳ ಹಕೆ್ವ ನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಡೆಸದ್ು  ಬೇಕರ್, ‘ಲಂಗಿಕತೆ ಮಾನ್ವನ್ 

ಹಕೆ್ಕ ’ ಎಂದ್ದ ಪ್ರ ತಪಾದಿಸದ್ು ರು. 

 

6. ನ್ಳಂದ್ ವಿಶಿ ವಿದ್ಘಯ ಲಯದ್ ಉಪ್ ಕ್ಕಲಪ್ತಯಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಘು ರೆ? 

ಅ) ಅರವಿಂದ್ ಚಂದ್ರ   

ಆ) ಸನೈರ್ನ ಸಂಗ್  

ಇ) ರಂಜಿತ್ ಚೌಧ್ರಿ 

ಈ) ರಾಕಶ್ ಮಿತರ  

ಸನೈರ್ನ ಸಂಗ್ 

ಸನೈರ್ನ ಸಂಗ್ ಅವರು ನ್ಳಂದ್ ವಿಶಿ ವಿದ್ಘಯ ಲಯದ್ ಉಪ್ ಕ್ಕಲಪ್ತ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಘು ರೆ. 

ಸಂಗ್ ಅವರು ಹೈದ್ಘರ ಬಾದಿನ್ ಇಂಗಿಿ ೋಷ್ ಮತ್ತು  ಫಾರಿನ್ ಲಾಂಗಿೆ ಜ್ ವಿಶಿ ವಿದ್ಘಯ ಲಯದ್ ಉಪ್ 

ಕ್ಕಲಪ್ತ ಆಗಿದ್ಘು ರೆ. 

 

7. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ನ್ಗರ 1Gbps ವೈರ್ ಬಾರ ಡ್ ಬಾಯ ಂಡ್ ವೇಗದ್ ಇಂಟನೆಾರ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಹಂದಿರುವ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ನ್ಗರ ಎಂಬ ಖ್ಯಯ ತಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಬಂಗಳೂರು 

ಆ) ಹೈದ್ಘರ ಬಾದ್  

ಇ) ಚೆನೆು ೈ 

ಈ) ಕಲೆ ತಾು  

ಹೈದ್ಘರ ಬಾದ್ 

ಬಂಗಳೂರು ಮೂಲದ್ ಏಟಿರ ಯಾ ಕನಿ್ ರ್ಜಾನ್್ ಟೆಕು ಲಾಜಿಸ್ ಫೈಬರ್ ನೆರ್ಟ 1 

ಗಿಗಾಬಿರ್ಟ/ಸ್ಥಕೆಂಡ್ ವೈರ್ ಬಾರ ಡ್ ಬಾಯ ಂಡ್ ಇಂಟನೆಾರ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಹೈದ್ಘರ ಬಾದಿನ್ಲಿಿ  

ಆರಂಭಿಸದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗಿಗಾ ವೇಗದ್ ಇಂಟನೆಾರ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯ  ಹಂದಿರುವ ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ 

ನ್ಗರ ಎಂಬ ಖ್ಯಯ ತ ಹೈದ್ಘರ ಬಾದೆೆ  ಸಂದಿದೆ. 

  

8. ಯುಎಸ್ಐಬಿಸಿ (USIBC) ಪರಿವರ್ತನಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರ  (ಟಿಸಿಎಂ) ಪಿ ಶಸಿಿಗೆ ಯಾವ 

ಭಾರತ್ರೀಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರ ಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ನಿತ್ರೀಶ್ ಕುಮಾರ್  

ಆ) ಸರ್ಬತನಂದ ಸೀನೀವಾಲ್ 

ಇ)  ಎನ್ ಚಂದಿ ರ್ಬಬು ನಾಯುು  

 ಈ) ರಮಣ್ ಸಿಂಗ್ 
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ಎನ್ ಚಂದಿ ರ್ಬಬು ನಾಯುು  

ಆಂಧಿ್  ಪಿ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರ  ಚಂದಿ ರ್ಬಬು ನಾಯುು  ಅವರಿಗೆ ಭಾರರ್-ಅಮೆರಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ  

ಮಂಡಳಿ (USIBC) ಪರಿವರ್ತನಕಾರ ಪಿ ಶಸಿಿ  ಲಭಿಸಿದೆ. ಕಾಯ ಲಿಪೀನಿತಯಾದಲಿಿ  ನಡೆದ ವೆಸ್್ 

ಕೀಸ್್ ಶಂಗಸಭೆಯಲಿಿ  ಪಿ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಪಿ ಧಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

 

9. ದಿವಾಳಿರ್ನ ಮತಿು  ದಿವಾಳಿರ್ನ ಮಂಡಳಿಯ (ಐಬಿಬಿಐ) ಹೊಸ ಪೂರ್ತ ಸಮಯ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿ (ಡಬಿು ಟಿಎಂ) ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಅಮದಿೀತಪ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾ 

ಆ) ನವರಾಂಗ್ ಸೈನಿ 

ಇ) ಅಜ್ಯ್ ತ್ಯಯ ಗಿ 

ಈ) ಉನಿು ಕೃಷ್ಣ ನ್  

ನವರಾಂಗ್ ಸೈನಿ 

 

10. 2017 ದಿಯೋದ್ರ್ ಟ್ರ ೋಫಿಯನ್ನು  ಗೆದ್ದು ಕಂಡ ಕ್ವರ ಕೆರ್ಟ ತಂಡ ಯಾವುದ್ದ? 

ಅ) ತಮಿಳ್ಳರ್ನಡು 

ಆ) ಮಹಾರಾಷ್ ರ 

ಇ) ಕರಳ 

ಈ) ಇಂಡಿಯಾ ಬಿ 

ತಮಿಳ್ಳರ್ನಡು 

 

11. 2017 ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪ್ರ್ ಸೋರಿಸ್ ಟೂನ್ಾಮೆಂಟಿನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ಶಸು  

ಗೆದ್ು ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಪ್ರ ವಿ ಸಂಧು 

ಆ) ಸೈರ್ನ ನೆಹಿಾ ಲ್  

ಇ) ಕರಲಿನ್ ಮರಿನ್  

ಈ) ಸಂಗ್-ಜಿ-ಯೂನ್ 

ಪ್ರ ವಿ ಸಂಧು 

ಒಲಂಪ್ರಕ್ಟ ಪ್ದ್ಕ ವಿಜೇತೆ ಪ್ರ ವಿ ಸಂಧು ಅವರು 2017 ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪ್ರ್ ಸೋರಿಸ್ 

ಟೂನ್ಾಮೆಂಟಿನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಗೆದ್ದು ಕಂಡರು. ಫೈನ್ಲ್ 

ಪಂದ್ಯ ದ್ಲಿಿ  ಸ್ಥಪ ೋನ್ ನ್ ಕರಲಿನ್ ಮರಿನ್ ಅವರನ್ನು  ಮಣಿಸ ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  

ತಮಾ ದ್ಘಗಿಸಕಂಡರು. 
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12. 2017 ರ್ನಯ ಷನ್ಲ್ ಇನ್ಸ್ ಟೂಯ ಷನ್್  ರಾಂಕ್ವಂಗ್ ಫ್ರ ೋಮ್ ವಕ್ಟಾ (ಎನ್ಐಆರ್ಎಫ್)ನ್ಲಿಿ  

ಪ್ರ ಥಮ ಸಾಾ ನ್ಗಳಿಸದ್ ಉನ್ು ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾ  ಯಾವುದ್ದ? 

ಅ) ಐಐಟಿ, ಖರಗಪುರ 

ಆ) ಐಐಟಿ, ಚೆನೆು ೈ 

ಇ) ಐಐಎಸ್ , ಬಂಗಳೂರು 

ಈ) ಐಐಟಿ, ಬಾಂಬ 

ಐಐಎಸ್ , ಬಂಗಳೂರು 

ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಾರ ಪ್ರ ಕಟಿಸರುವ ದೇಶದ್ 100 ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಿ  

ಕರ್ನಾಟಕ ಒಟ್ು  ಏಳ್ಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ್ಳ ಸಾಾ ನ್ ಪ್ಡೆದಿದ್ದು , ಕಳೆದ್ ಸಾಲಿನಂತೆಯೇ 

ಬಂಗಳೂರಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ್ ಟೂಯ ರ್ಟ  ಆಫ್ ಸೈನ್್  ಸಂಸ್ಥಾ  ಅಗರ  ಸಾಾ ನ್ ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ್ 

ತಂಗಳ್ಳ "ಟೈಮ್್  ಹೈಯರ್ ಎಜುಕಶನ್' ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಿ  ಎಂಟನೇ ಸಾಾ ನ್ ಗಳಿಸದ್ು  ಬಂಗಳೂರಿನ್ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಸೈನ್್  ಕಂದ್ರ  ಮಾನ್ವ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಇಲಾಖೆ 

ಸ್ಕೋಮವಾರ ಪ್ರ ಕಟಿಸದ್ ದೇಶದ್  ಉನ್ು ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ರಾಂಕ್ವಂಗ್ ನ್ ಎಲಿ  

ವಿಭಾಗಗಳಲಿಿಯೂ ಅಗರ  ಸಾಾ ನ್ ಪ್ಡೆದ್ದಕಂಡಿದೆ. ರ್ನಯ ಷನ್ಲ್ ಇನ್ಸ್ ಟೂಯ ಷನ್್  ರಾಂಕ್ವಂಗ್ 

ಫ್ರ ೋಮ್ ವಕ್ಟಾ (ಎನ್ಐಆರ್ಎಫ್) ಸದ್ಧ  ಪ್ಡಿಸರುವ ಈ ರಾಂಕ್ವಂಗ್ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಿ  

ಏಳ್ಳ  ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ (ಐಐಟಿ) ಕೂಡ ಟಾಪ್ 10ರಲಿೆ ೋ ಸಾಾ ನ್ 

ಪ್ಡೆದ್ದಕಂಡಿವೆ. ಟಾಪ್ 10ರ ಕಡೆಯ ಎರಡು ಸಾಾ ನ್ಗಳಲಿಿ  ಬರ್ನರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿವಿ 

(ಬಿಎಚ್ಯು) ಮತ್ತು  ಜ್ವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವಿವಿ  (ರ್ಜಎನ್ಯು)  ಸಾಾ ನ್ ಪ್ಡೆದಿವೆ.  

 

13.  “2017 ವಿಶವ  ಆಟಿಸಂ ಜಾಗೃತ್ರ ದಿನ (WAAD)” ನ ಧ್ಯ ೀಯವಾಕಯ  _______? 

ಅ) ಆಟಿಸಮ್ ಮತಿು  2030 ಅಜಂಡಾ: ಇನೆ್ಕ್ ಿ ಷ್ನ್ ಮತಿು  ನ್ಕ್ಯ ರೀ ವೈವಿಧ್ಯ ತೆ 

ಆ) ಟುವರ್ಡತ ಆಟೊನಮಿ ಅಂರ್ಡ ಸೆಲ್್  ಡಿಟಮಿತನೇಷ್ನ್ 

ಇ) ಎಪಿ್ಲಯ್ಕಮ ಂಟ್: ಆಟಿಸಂ ಅಡಾವ ಂಟೇಜ್ 

ಈ) ಸಸ್ೆ ೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮ ಂಟ್: ದಿ ಪಿ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ 

ಟುವರ್ಡತ ಆಟೊನಮಿ ಅಂರ್ಡ ಸೆಲ್್  ಡಿಟಮಿತನೇಷ್ನ್ 

ವಿಶವ  ಆಟಿಸಂ ದಿನವನ್ನು  ಏಪಿ್ರ ಲ್ 2 ರಂದು ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಂರ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುರಿ್ದೆ. ಟುವರ್ಡತ 

ಆಟೊನಮಿ ಅಂರ್ಡ ಸೆಲ್್  ಡಿಟಮಿತನೇಷ್ನ್ ಇದು ಈ ವಷ್ತದ ಧ್ಯ ೀಯವಾಕಯ . 

 

14. ಖ್ಯಯ ತ ಹಿಂದೂಸಾು ನ ಗಾಯಕ್ವ ಕ್ವಶೋರಿ ಅಮೊೋನೆ್ ರ್ ಅವರು ಇತು ೋಚೆಗೆ ನಧ್ನ್ರಾದ್ರು. 

ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ್ವರು? 

ಅ) ಗುಜ್ರಾತ್  

ಆ) ರಾಜ್ಸಾು ನ್ 
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ಇ) ಮಹಾರಾಷ್ ರ 

ಈ) ತೆಲಂಗಣ 

ಮಹಾರಾಷ್ ರಖ್ಯಯ ತ ಹಿಂದೂಸಾು ನ ಗಾಯಕ್ವ ಕ್ವಶೋರಿ ಅಮೊೋನೆ್ ರ್ (84) 

ಕೆಲಕಾಲದ್  ಅರ್ನರೋಗಯ ದ್ ಬಳಿಕ ನಧ್ನ್ರಾದ್ರು.ಜೈಪುರ ಘರಾರ್ನ ಶೈಲಿಯ ಗಾಯಕ್ವ 

ಕ್ವಶೋರಿ ಅವರು ದೇಶದ್ ಶ್ರ ೋಷಠ  ಹಿಂದೂಸಾು ನ ಗಾಯಕರಲಿಿ  ಒಬಬ ರೆನಸಕಂಡಿದ್ು ರು. 

ಹಿಂದೂಸಾು ನ ಪಾರಂಪ್ರಿಕ ರಾಗಗಳಲಿಿ  ಖ್ಯಯ ಲ್ ಹಾಡುವುದ್ರಲಿಿ  ಕ್ವಶೋರಿ ಖ್ಯಯ ತರಾಗಿದ್ು ರು. 

ಜ್ತೆಗೆ ಲಘು ಸಂಗಿೋತದ್ ಠುಮರಿ, ಭ್ಜ್ನ್ ಹಾಗೂ ಚಿತರ  ಗಿೋತೆಗಳ ಗಾಯನ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ಹೆಸರು ಗಳಿಸದ್ು ರು. ಸರ್ೋಾಚಚ  ಗೌರವಗಳಾದ್ ಪ್ದ್ಾ ಭೂಷಣ (1987), ಪ್ದ್ಾ ವಿಭೂಷಣ 

(2002) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರ ಶಸು ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪಾತರ ರಾಗಿದ್ು ರು. 

 

15. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ಮದ್ಘರ ಸ್ ಹೈಕೋಟಿಾನ್ ಮಖಯ ರ್ನಯ ಯಧಿೋಶರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಘು ರೆ? 

ಅ) ಇಂದಿರಾ ಬಾಯ ನ್ಜಿಾ 

ಆ) ಸಲಾಾ  ತಾಸಾ ನ್  

ಇ) ಸೂಯಾರ್ನರಯಣ್ ರಾವ್  

ಈ) ಮಖೇಶ್ ರಾಣ 

ಇಂದಿರಾ ಬಾಯ ನ್ಜಿಾ 

ರ್ನಯ ಯಮೂತಾ ಇಂದಿರಾ ಬಾಯ ನ್ಜಿಾ (59) ಅವರು ಮದ್ಘರ ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಾನ್ ಮಖಯ  

ರ್ನಯ ಯಮೂತಾಯಾಗಿ ಬುಧ್ವಾರ ಪ್ರ ಮಾಣವಚನ್ ಸಿ ೋಕರಿಸದ್ರು. ಇಂದಿರಾ ಅವರು ದೆಹಲಿ 

ಹೈಕೋರ್ಟಾನ್ ರ್ನಯ ಯಮೂತಾಯಾಗಿ ಕತಾವಯ  ನವಾಹಿಸದ್ು ರು. ಮದ್ಘರ ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಾನ್ 

ಮಖಯ  ರ್ನಯ ಯಮೂತಾ ಸಂಜ್ಯ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೌಲ್ ಅವರು ಫ್ಬುರ ವರಿಯಲಿಿ  ಸಪ್ರರ ೋಂ 

ಕೋರ್ಟಾಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ು ರು. ಆ ಸಾಾ ನ್ಕೆೆ  ಇಂದಿರಾ ಅವರನ್ನು  ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

16. 2017ರ ಪುರುಷ್ರ ಸಿಂಗಲ್್ ಮಿಯಾಮಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯನ್ನು  ಯಾರು 

ಗೆದಿಾ ದ್ದಾ ರೆ?  

ಅ) ಡೊಮಿನಿಕ್ ಥೀಮ್  

ಆ) ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ 

ಇ) ಮಿಲೀಸ್ ರಾವೊನಿಕ್ 

ಈ) ರೀಜ್ರ್ ಫೆಡರರ್ 

ರೀಜ್ರ್ ಫೆಡರರ್ 

ಸಿವ ಟಜ ಲಾಯ ತಂಡಿನ ವೃತಿ್ರಪರ ಟೆನಿು ಸ್ ಆಟಗಾರ ರೀಜ್ರ್ ಫೆಡರರ್ ಅವರು 2017 ಪುರುಷ್ರ 

ಸಿಂಗಲ್್ ಮಿಯಾಮಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯಲಿಿ  ಪಿ ಶಸಿಿಯನ್ನು  

ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಂಡರು. ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಿ  ಫೆಡರರ್ ಅವರು ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರನ್ನು  
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ಮಣಿಸಿದರು. ಬಿಿ ಟನಿನು  ಜೊಹನು  ಕಂಟ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್್ ವಿಭಾಗದಲಿಿ  

ಪಿ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಗೆದುಾ ಕಂಡರು. 

 

17. 2017 ಯುನೆಸೆ ೀ/ಗಿಲಿ್ಲ ರ್ಮತ ಕಾಯ ನೀ ವಲ್ು ತ ಪಿ್ ಸ್ ಫಿ್ ೀಡಮ್ ಪಿ ಶಸಿಿಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು  

ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಅಹ್ಮಮ ಟ್ ಸಿಕ್ 

ಆ) ರಿೀಯಟ್ ಆಲ್ಲಮು 

ಇ) ದ್ದಯಿತ್ ಇಸಾಕ್ 

ಈ) ಮಸೆನ್ ದವಿತಶ್ 

ಸಿವ ೀಡನ್ ಪರಿ್ ಕರ್ತ ದ್ದಯಿತ್ ಇಸಾಕ್ (Dawith Isaak) ಅವರನ್ನು  2017 

ಯುನೆಸೆ ೀ/ಗಿಲಿ್ಲ ರ್ಮತ ಕಾಯ ನೀ ವಲ್ು ತ ಪಿ್ ಸ್ ಫಿ್ ೀಡಮ್ ಪಿ ಶಸಿಿ ಗೆ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪಿ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಕಲಂಬಿಯಾದ ಪರಿ್ ಕರ್ತ ಗಿಲಿ್ಲ ರ್ಮತ ಕಾಯ ನೀ ಅವರ ಸಮ ರಣಾರ್ತ 

ನಿೀಡಲಾಗುತಿ್ರದೆ. ಪತಿ್ರ ಕ ಸಾವ ತಂರಿ್ ಕೆ್ಕ  ಶಿ ಮಿಸುವ ವಯ ಕಿ್ತಿ /ಸಂಸೆಥೆಗ ಗಳಿಗೆ ಪಿ ತ್ರ ವಷ್ತ ಈ 

ಪಿ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತಿ್ರದೆ.  

 

18. ದಕಿ್ತಿ ರ್ ಏಷ್ಯಯ  ಉಪಪಿ್ಲ ಂತ್ರೀಯ ಆಥತಕ ಸಹಕಾರ (ಎಸ್ಎಎಸ್ಇಸಿ) ಹರ್ಕಾಸು ಸಚಿವರ ಸಭೆ 

ಯಾವ ದೇಶದಲಿಿ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ದಕಿ್ತಿ ರ್ ಕರಿಯಾ  

ಆ) ಚಿೀನಾ  

ಇ) ನೇಪ್ಲಳ 

ಈ) ಭಾರರ್ 

ಭಾರರ್ 

ನವದೆಹಲಿಯಲಿಿ  ದಕಿ್ತಿ ರ್ ಏಷ್ಯಯ  ಉಪಪಿ್ಲ ಂತ್ರೀಯ ಆಥತಕ ಸಹಕಾರ (ಎಸ್ಎಎಸ್ಇಸಿ) 

ಹರ್ಕಾಸು ಸಚಿವರ ಸಭೆ ಏಪಿ್ರ ಲ್ 3 ರಂದು ಆರಂಭಗಂಡಿತು. ಕಂದಿ  ಹರ್ಕಾಸು ಸಚಿವ 

ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ  ಅವರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಾ ರು. ಎಸ್ಎಎಸ್ಇಸಿ ಸದಸಯ  ರಾಷ್್ ರಗಳ 

ನಡುವೆ ಪರಸಪ ರ ಆಥತಕ ಸಹಕಾರ ಪಿೀತ್್ಯ ಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅಗರ್ಯ  ಕಿಮಗಳ ಬಗೆೆ  

ಸಭೆಯಲಿಿ  ಚಚಿತಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಎಎಸ್ಇಸಿ ಸದಸಯ  ರಾಷ್್ ರಗಳಾದ ಭಾರರ್, ಭೂತ್ಯನ್, 

ರ್ಬಂಗಿ ದೇಶ, ನೇಪ್ಲಳ, ಮಾಲಿು ೀವ್್ಸ, ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ಮತಿು  ಶಿ್ ೀಲಂಕಾ ರಾಷ್್ ರಗಳ ಹರ್ಕಾಸು 

ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿದಾ ರು. 
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19. ವಿದುಯ ತ್ ಮಗೆ  ವಲಯವನ್ನು  ಪಿೀತ್್ಯ ಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ “ಪವಟೆತಕ್್ ಭಾರರ್ (PowerTex 

India)” ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಿದ ಕಂದಿ  ಸಚಿವರು ಯಾರು? 

ಅ) ನರಂದಿ  ರ್ಮೀದಿ  

ಆ) ಸಮ ೃತ್ರ ಇರಾನಿ  

ಇ) ರಾಜಾು ಥ್ ಸಿಂಗ್  

ಈ) ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ  

ಸಮ ೃತ್ರ ಇರಾನಿ 

ಕಂದಿ  ಜ್ವಳಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವೆ ಸಮ ೃತ್ರ ಇರಾನಿ ಅವರು ವಿದುಯ ತ್ ಮಗೆ  ವಲಯದ ಸಮಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿಾ ಗೆ PoweTex India ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್್ ರದ ಭಿವಾಂಡಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿಿ  ಚಾಲನೆ 

ನಿೀಡಿದರು. ವಿದುಯ ತ್ ಮಗೆ  ವಲಯದಲಿಿ  ಮೂಲಭೂರ್ ಸೌಕಯತ ಅಭಿವೃದಿಾ  ಹಾಗೂ 

ನವಿೀಕರರ್ಗಳಿಸುವುದು ಈ ಮೂರು ವಷ್ತ ಅವಧಿಯ ಯೀಜ್ನೆಯ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

ವಿದುಯ ತ್ ಸಮಸೆಯ  ಇರುವ ಕಡೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲು ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ ಹರ್ಕಾಸು 

ನೆರವನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

 

20. “ಎನ್ಾ ಂಗೆಿ  ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನವನ (Ntangki National Park)” ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಮಿಜೊೀರಾಮ್  

ಆ) ನಾಗಾಲಾಯ ಂರ್ಡ  

ಇ) ಮಣಿಪುರ 

ಈ) ತಿ್ರ ಪುರ 

ನಾಗಾಲಾಯ ಂರ್ಡ 

 

21. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ದೇಶ ಬಿರ್ಟ ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ ಗಳನ್ನು  ರ್ನಯ ಯಬದ್ು ವಾದ್ 

ಹಣವೆಂದ್ದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷ್ಟಸದೆ? 

ಅ) ಜ್ಪಾನ್  

ಆ) ಅಮೆರಿಕ 

ಇ) ರಷ್ಯಯ  

ಈ) ಚಿೋರ್ನ 

ಜ್ಪಾನ್  

ಜ್ಪಾನ್ ಸಕಾಾರ ಬಿರ್ಟ ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ ಗಳನ್ನು  ರ್ನಯ ಯಬದ್ು ವಾದ್ 

ಹಣವೆಂದ್ದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷ್ಟಸದ್ದು , ಏಪ್ರರ ಲ್ 1, 2017 ರಿಂದ್ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.  
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22. ನ್ಗರಸಭೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಆನ್ ಲನ್ ನ್ಲಿಿ  ನೋಡಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  “ಇ-ನ್ಗರಪಾಲಿಕ” ಆಪ್ 

ಅನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸದೆ? 

ಅ) ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಮಹಾರಾಷ್ ರ 

ಇ) ಕರಳ 

ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ 

ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಾರ ವಿವಿಧ್ ಮನಪಾಲಿಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಆನ್ ಲನ್ ನ್ಲಿಿ  ನೋಡಲು “MP 

e-Nagarapalika” ಆಪ್ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತ, ಜ್ನ್ನ್/ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ 

378 ಸೇವೆಗಳ್ಳ ಈ ಆಪ್ ನ್ಲಿಿ  ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಇದ್ಲಿದೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ, ನೈಮಾಲಯ ತೆ 

ಸೇರಿದಂತೆ ರ್ನಗರಿಕರು ದೂರಗಳನ್ನು  ದ್ಘಖಲಿಸಬಹುದ್ದ. 

 

23. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ ತೃತೋಯ ಲಿಂಗಿ ಪೊಲಿೋಸ್ ಸಬ್ ಇನ್್ ಪೆಕ್ ರ್ ಆಗಿದ್ಘು ರೆ? 

ಅ) ಪ್ರರ ೋತಕಾ ಯಶಿನ 

ಆ) ಉಮಾ ದೇವಿ 

ಇ) ರಂಜಿತ ರ್ನಯಕ್ಟ  

ಈ) ಸವಣಾ ಕ್ಕಮಾರಿ 

ಪ್ರರ ೋತಕಾ ಯಶಿನ 

ಕೆ.ಪ್ರರ ೋತಕಾ ಯಶಿನ ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ ತೃತೋಯ ಲಿಂಗಿ ಪೊಲಿೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನಸಲಿದ್ಘು ಳೆ. 

ಈಕೆ ಸಬ್ ಇನ್್ ಪೆಕ್ ರ್ ಹುದೆು ಗೆ ಅಹಾಳಾಗಿದ್ದು , ಉದೊಯ ೋಗ ನೋಡುವಂತೆ ತಮಿಳ್ಳರ್ನಡು 

ಸಾವಾಜ್ನಕ ಸೇವಾ ಉದೊಯ ೋಗ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮದ್ಘರ ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಾ ಆದೇಶಿಸದೆ. ಮಂದಿನ್ 

ಉದೊಯ ೋಗ ನೇಮಕಾತಗಳ ಸಂದ್ಭ್ಾದ್ಲಿಿ  ತೃತೋಯ ಲಿಂಗಿಗಳನ್ನು  ‘ಮೂರನೇ ವಿಭಾಗ’ ಎಂಬ 

ವಿಭಾಗದ್ಡಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸವಂತೆಯೂ ರ್ನಯ .ಸಂಜ್ಯ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೌಲ್, ರ್ನಯ .ಪುಷ್ಯಪ  

ಸತಯ ರ್ನರಾಯಣ ಅವರನ್ನು ಳಗಂಡ ಮೊದ್ಲ ಪ್ರೋಠ ನದೇಾಶಿಸದೆ. 

 

24. ಇತು ೋಚೆಗೆ ನ್ಡೆದ್ ಈಕಿೆ ಡಾರ್ ರಾಷ್ ರಧ್ಯ ಕ್ಷ ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ  ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸದ್ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಲೆನನ್ ಮೊರೆನ್ನ 

ಆ) ರಫ್ಲ್ ಕರಿಯ 

ಇ) ಸಿ ೋವನ್ ಮಾಟಿಾನ್  

ಈ) ಸ್ಾ ರಸ್ ಜೋಸ್ಥಫ್ 

ಲೆನನ್ ಮೊರೆನ್ನ 
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ಲೆನನ್ ಮೊರೆನ್ನ ಗಾಸ್ಥಾಸ್ ಅವರು ಈಕಿೆ ಡಾರ್ ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ  ಶೇ 51.16% ಮತಗಳನ್ನು  

ಗಳಿಸವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ ರಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಯಾಗಿದ್ಘು ರೆ. ಮೊರೆನ್ನ ಅವರು ಈಕಿೆ ಡಾರಿನ್ 

44ನೇ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು , ಮೇ 24, 2017 ರಂದ್ದ ಅಧಿಕಾರ ಸಿ ೋಕರಿಸಲಿದ್ಘು ರೆ. 2007 ರಿಂದ್ 2013 

ರವರೆಗೆ ಉಪ್ ರಾಷ್ ರಪ್ತಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸದ್ು ರು. 

 

 

25. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ನೂತನ್ವಾಗಿ ಸಾಾ ಪ್ರಸಲಾಗಿರುವ “ರ್ನಯ ಷನ್ಲ್ ಬೋಡ್ಾ ಫಾರ್ 

ಎಲೆಕ್್ವ ರಕ್ಟ ಮೊಬಿಲಿಟಿ”ಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಘು ರೆ? 

ಅ) ಗಿರಿೋಶ್ ಶಂಕರ್  

ಆ) ಶಂಕರಮೂತಾ  

ಇ) ಗಿರಿಜ್ಞ ಶಂಕರ್  

ಈ) ಜ್ಗದಿೋಶ್ ಸಂಗ್ 

ಗಿರಿೋಶ್ ಶಂಕರ್ 

ಎಲೆಕ್್ವ ರಕ್ಟ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು  ಎಲೆಕ್ಾ ರನಕ್ಟ ವಾಹನ್ ಮತ್ತು  ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು  

ಉತೆು ೋಜಿಸಲು ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಾರ “ರ್ನಯ ಷನ್ಲ್ ಬೋಡ್ಾ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್್ವ ರಕ್ಟ ಮೊಬಿಲಿಟಿ”ಯನ್ನು  

ಸಾಾ ಪ್ರಸದೆ.  ಭಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ ಗಿರಿೋಶ್ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು  ಇದ್ರ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರರ್ನು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

26. “ಅಲೆಕ್ಾ ಂಡರ್ ರ್ಸಕ್ಟ” ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಯಾಗಿದ್ಘು ರೆ? 

ಅ) ಸಬಿಾಯಾ 

ಆ) ಮೆಕ್್ವ ಕ 

ಇ) ಇಟಲಿ 

ಈ) ರ್ನವೆಾ 

ಸಬಿಾಯಾ 

ಸಬಿಾಯಾದ್ ಪ್ರ ಸು ತ ಪ್ರ ಧಾನ ಅಲೆಕ್ಾ ಂಡರ್ ರ್ಸಕ್ಟ ಅವರು ಸಬಿಾಯಾದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಆಯೆ್ಕ ಯಾಗಿದ್ಘು ರೆ. ಅಧ್ಯ ಕಿ್ವ ೋಯ ಚುರ್ನವಣೆಯಲಿಿ  ರ್ಸಕ್ಟ ಅವರು ಶೇ 55% ರಷ್್ಟ  

ಮತಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ದಕಂಡರು. ರ್ಸಕ್ಟ ಅವರು ಸಬಿಾಯಾ ಪೊರ ಗೆರ ೋಸವ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕ. 
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27. 2012ನೇ ಸಾಲಿನ್ NTR ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸನಮಾ ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರಿಗೆ 

ನೋಡಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ ಕ್ಕಮಾರ್  

ಆ) ಡಾ. ಎಸ್.ಪ್ರ. ಬಾಲಸಬರ ಮಣಯ ಂ 

ಇ) ಡಾ. ಅಂಬರಿೋಶ್  

ಈ) ಎಸ್. ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ  

 ಡಾ. ಎಸ್.ಪ್ರ. ಬಾಲಸಬರ ಮಣಯ ಂ 

ಖ್ಯಯ ತ ಹಿನೆು ಲ ಗಾಯಕ, ನ್ಟ ಮತ್ತು  ಸಂಗಿೋತಾ ನದೇಾಶಕ ಎಸ್.ಪ್ರ. ಬಾಲಸಬರ ಮಣಯ ಂ 

ಅವರಿಗೆ 2012ನೇ ಸಾಲಿನ್ NTR ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸನಮಾ ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ 

ಸನಮಾ ನ್ಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನ್ ಅವರಿಗೆ 2013ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ನೋಡಲಾಗಿದೆ. 

 

28. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ವಿಸೆ್ಥ ನ್ ಶ್ರ ೋಷಠ  ಕ್ವರ ಕೆಟಿಗ-2016 ಗೌರವಕೆೆ  ಪಾತರ ರಾಗಿದ್ಘು ರೆ? 

ಅ) ವಿರಾರ್ಟ ಕಹಿಿ  

ಆ) ಆರ್ ಅಶಿಿ ನ್  

ಇ) ಹಸೋಮ್ ಆಮಿಾ  

ಈ) ಕ್ವರ ಸ್ ರ್ೋಕ್್ಟ  

ವಿರಾರ್ಟ ಕಹಿಿ  

ಭಾರತ ಕ್ವರ ಕೆರ್ಟ ತಂಡದ್ ರ್ನಯಕ ವಿರಾರ್ಟ ಕಹಿಿ  ಅವರಿಗೆ ವಿಸೆ ನ್ ಶ್ರ ೋಷಠ  ಕ್ವರ ಕೆಟಿಗ ಗೌರವ 

ಒಲಿದಿದೆ. 2016ರಲಿಿ  ಕಹಿಿ  ಅವರು ಟೆಸ್್  ಕ್ವರ ಕೆರ್ಟನ್ಲಿಿ  1215 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸದ್ಘು ರೆ. 10 

ಏಕದಿನ್ ಪಂದ್ಯ ಗಳಿಂದ್ 739 ರನ್ಗಳನ್ನು  92.37ರ ಸರಾಸರಿಯಲಿಿ  ಗಳಿಸದ್ಘು ರೆ. ಟಿೆ ಂಟಿ–20 

ಪಂದ್ಯ  ಗಳಲಿಿ  641 ರನ್ಗಳನ್ನು  106.83ರ ಸರಾಸರಿಯಲಿಿ  ಪೇರಿಸದ್ಘು ರೆ. ಮಹಿಳಾ 

ವಿಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಆಸ್್ಥ ರೋಲಿಯಾದ್  ಎಲಿಿ ಸ್ ಪೆರಿಾ ಅವರು ಶ್ರ ೋಷಠ   ಆಟಗಾತಾ ಗೌರವ ಗಳಿಸದ್ಘು ರೆ. 

ಪೆರಿಾ ಅವರು ಆರು ಟೆಸ್್  ಪಂದ್ಯ  ಗಳಿಂದ್ 219 ರನ್ ಗಳಿಸದ್ದು ,  27 ವಿಕೆರ್ಟ 

ಪ್ಡೆದಿದ್ಘು ರೆ.ಏಕದಿನ್ ಕ್ವರ ಕೆರ್ಟ ನ್ಲಿಿ  83 ಪಂದ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಆಡಿ 1899 ರನ್ ಗಳಿಸ, 113 ವಿಕೆರ್ಟ

ಗಳನ್ನು  ಕಬಳಿಸದ್ಘು ರೆ.  ಟಿ–20 ಯಲಿಿ  82 ಪಂದ್ಯ ಗಳಿಂದ್  797 ರನ್  ಕಲೆ ಹಾಕ್ವದ್ಘು ರೆ. 

 

29. ವಿಶವ ಸಂಸೆಥೆಗ  (ಯುಎನ್) ಗೆ  ಭಾರರ್ದ ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿ ಮತಿು  ಖಾಯಂ ಪಿ ತ್ರನಿಧಿಯಾಗಿ 

ಯಾರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?  

ಅ) ಜೈ ಸಿಂಗ್ 

ಆ) ನಿರಂಜ್ನ್ ಜೊೀಶ್ 

ಇ) ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ 

ಈ) ರಾಜಿೀವ್ಸ ಚಂದರ್ 
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ರಾಜಿೀವ್ಸ ಚಂದರ್ 

ರಾಜಿೀವ್ಸ ಕುಮಾರ್ ಚಂದರ್, 1983ನೇ ಭಾರತ್ರೀಯ ವಿದೇಶಂಗ ಸೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನು  

ವಿಶವ ಸಂಸೆಥೆಗ ಯ ಭಾರರ್ದ ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಯಂ ಪಿ ತ್ರನಿಧಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಉತಿ್ಯರಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇವರು 

ಕಾಯತನಿವತಹಿಸಲಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

30. ಇತಿ್ರೀಚೆಗೆ ಭಾರತ್ರೀಯ ರಿಸವ್ಸತ ರ್ಬಯ ಂಕ್ (ಆಬಿತಐ) ನ ಹೊಸ ಉಪ ಗವನತರ್ ಆಗಿ ಯಾರು 

ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಅಶವ ನಿ ಕುಮಾರ್ 

ಆ) ಎನ್ ಎಸ್. ವಿಶವ ನಾರ್ನ್ 

 ಇ) ಬಿ ಪ್ರ ಕಾನ್ನಂಗ 

ಈ) ಟಿ ಎಸ್ ಅಹುಜಾ 

ಬಿಪ್ರ ಕಾನ್ನಂಗ 

 

 

31. 2015ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ  ವಾಡಾ ಉದಿು ೋಪ್ನ್ ಮದ್ದು  ಸೇವನೆಯ ನಯಮ ಉಲಿಂಘನೆ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿಿ  ಭಾರತ ಎಷ್ ನೇ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಪ್ರ ಥಮ ಸಾಾ ನ್ 

ಆ) ತೃತೋಯ ಸಾಾ ನ್ 

ಇ) ರ್ನಲೆ ನೇ ಸಾಾ ನ್ 

ಈ) ಐದ್ನೇ ಸಾಾ ನ್ 

ತೃತೋಯ ಸಾಾ ನ್ 

ವಿವಿಧ್ ಕ್ವರ ೋಡೆ ಗಳಲಿಿ  ಉದಿು ೋಪ್ನ್ ಮದ್ದು  ಸೇವನೆಯ ಅತ ಹೆಚುಚ  ಪ್ರ ಕರಣಗಳ್ಳ ದ್ಘಖಲಾಗಿ 

ರುವ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಿ  ಭಾರತವು ಸತತ ಮೂರನೇ ವಷಾವೂ ಮೂರನೇ ಸಾಾ ನ್ ದ್ಲಿಿ  

ಮಂದ್ದವರಿದಿದೆ. ವಿಶಿ  ಉದಿು ೋಪ್ನ್ ಮದ್ದು  ತಡೆ ಘಟಕವು (ವಾಡಾ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಿ  ರಷ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಇಟಲಿ ಕರ ಮವಾಗಿ ಪ್ರ ಥಮ ಮತ್ತು  ದಿಿ ತೋಯ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿವೆ. 2015–

16ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ರಷ್ಯಯ  ದ್ಲಿಿ  176, ಇಟಲಿಯಲಿಿ  129 ಮತ್ತು  ಭಾರತದ್ಲಿಿ  117 ಪ್ರ ಕರಣಗಳ್ಳ 

ದ್ಘಖಲಾಗಿವೆ.ಭಾರತದ್ಲಿಿ  2013 ಮತ್ತು  2014ರಲಿಿ  ಕರ ಮವಾಗಿ 91 ಮತ್ತು  96 ಪ್ರ ಕರಣಗಳ್ಳ 

ದ್ಘಖಲಾಗಿದ್ು ವು. ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಾ ನಯಮ ಉಲಿಂಘಿಸದ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿಿ  ಹೆಚಚ ಳವಾಗಿದೆ. 
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32. 2016 ಎಸಎಂ ಟುರಿಂಗ್ ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು (ACM Turing Award) ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಟಿಮ್ ಬನ್ಾಸ್ಾ ಲಿೋ 

ಆ) ಮಾಟಿಾನ್ ಕೂಪ್ರ್  

ಇ) ಮೈಕಲ್ ಸ್್ಕ ೋನ್ ಬರ ೋಕರ್  

ಈ) ಲೆಸಿ  ಲಾಯ ಂಪ್ರ್ಟಾ  

ಟಿಮ್ ಬನ್ಾಸ್ಾ ಲಿೋ 

ವಲೆ್ಾ ವೈಡ್ ವೆಬ್ (WWW) ನಮಾಾತ ಸರ್ ಟಿಮೊರ್ಥ ಜ್ಞನ್ ಬನ್ಾಸ್ಾ ಲಿೋ ಅವರನ್ನು  2016 

ಎಸಎಂ ಟುರಿಂಗ್ ಪ್ರ ಶಸು ಗೆ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಿೋ ಅವರು ಮಸ್ ಚುಸ್ಥರ್ಟ ಇನ್ ್ ಟೂಯ ರ್ಟ 

ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿಯಲಿಿ  ಪೊರ ೋಫ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಾಯಾನವಾಹಿಸತು ದ್ಘು ರೆ. ಎಸಎಂ ಟುರಿಂಗ್ 

ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  “ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ನ್ನಬಲ್ ಪ್ರ ಶಸು ”ಯ್ಕಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

ಅಸ್ಕೋಸಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಿಂಗ್ ಮೆಷನ್ರಿ ಈ ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ನೋಡುತು ದೆ. 

 

33. ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಾರ ಕೈಗಂಡಿರುವ ರೈತರ ಸಾಲ ಮರ್ನು  ನಧಾಾರವನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್್ಯ ನ್ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಸಮಿತಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ರಾಹುಲ್ ಭ್ಟಾು ಗರ್ ಸಮಿತ 

ಆ) ರಾಜಿೋವ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಸಮಿತ 

ಇ) ವಿನ್ನೋದ್ ಗಯ್ಕಂಕಾ ಸಮಿತ 

ಈ) ಶರಣ್ ಚಂದ್ರ  ಸಮಿತ 

ರಾಹುಲ್ ಭ್ಟಾು ಗರ್ ಸಮಿತ 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಾರ ರೈತರ ಸಾಲ ಮರ್ನು  ನಧಾಾರವನ್ನು  ಅನ್ನಷ್್ಯ ನ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಧಾನ್ 

ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ ರಾಹುಲ್ ಭ್ಟಾು ಗರ್ ನೇತೃತಿ ದ್ 8 ಸದ್ಸಯ ರನ್ನು  ಒಳಗಂಡ ಸಮಿತಯನ್ನು  

ರಚಿಸದೆ.  

 

34. ಪ್ರ ಸದ್ು  “ಬಹಾಾಮಪ ರ್ ತಾಕ್ಕರಾಣಿ ಯಾತೆರ  ಉತ್ ವ” ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿ  ಇತು ೋಚೆಗೆ 

ಆರಂಭ್ಗಂಡಿತ್ತ? 

ಅ) ತೆಲಂಗಣ 

ಆ) ಕರಳ 

ಇ) ಪ್ಶಿಚ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ಈ) ಒಡಿಶಾ 

ಒಡಿಶಾದ್ ಬಹಾಾಮಪ ರ್ ನ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ಸದ್ು  ಬಹಾಾಮಪ ರ್ ತಾಕ್ಕರಾಣಿ ಯಾತೆರ  ಉತ್ ವಕೆೆ  

ಚಾಲನೆ ದೊರೆತದೆ. ಇದ್ದ ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಒಡಿಶಾದ್ ಅತಯ ಂತ ದೊಡೆ  ಉತ್ ವ. ಒಂದ್ದ ತಂಗಳ ಕಾಲ 

ಈ ಉತ್ ವ ನ್ಡೆಯಲಿದೆ. 
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35. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ಸಾಫ್್  ವೇರ್ ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ಕಂಪ್ನಗಳ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಒಕೊ ಟ 

(ರ್ನಸೆಾ ಮ್)ದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಘು ರೆ? 

ಅ) ಸ ಪ್ರ ಗುರ್ನಾನ 

ಆ) ರಮಣ್ ರಾಯ್  

ಇ) ಆರ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್  

ಈ) ವಿಶಾಲ್ ಸಕೆಾ  

ರಮಣ್ ರಾಯ್ 

ಕಿಾ ಟ್ರ ೋ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಚೇರಮನ್ ಮತ್ತು  ಮಾಯ ನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ ರ್ ರಮಣ್ ರಾಯ್ ಅವರು 

ರ್ನಸೆಾ ಂನ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಘು ರೆ. ಟೆಕ್ಟ ಮಹಿೋಂದ್ಘರ ದ್ 

ಸಇಓ ಮತ್ತು  ಎಂಡಿ ಆಗಿರುವ ಸ ಪ್ರ ಗುರ್ನಾನ ಅವರಿಂದ್ ತೆರವಾಗಿದ್ು  ಸಾಾ ನ್ಕೆೆ  ರಮಣ್ 

ರಾಯ್ ಅವರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಘು ರೆ. 

 

36. ರೋಲಾಯ ಂಡ್ ಸಂಸಾಾ ಪ್ಕ ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಗಿೋತ ಪ್ರ ವತಾಕ “ಇಕ್ಕಟ್ರ ಕಕಶಶಿ” 

ಇತು ೋಚೆಗೆ ನಧ್ನ್ರಾದ್ರು. ಇವರು ಯಾವ ದೇಶದ್ವರು? 

ಅ) ಜ್ಪಾನ್  

ಆ) ಅಮೆರಿಕ 

ಇ) ಇಸ್ಥರ ೋಲ್  

ಈ) ರಷ್ಯಯ  

ಜ್ಪಾನ್  

“ಇಕ್ಕಟ್ರ ಕಕಶಶಿ” ಜ್ಪಾನ್ ಮೂಲದ್ ರೋಲಾಯ ಂಡ್ ಸಂಸಾಾ ಪ್ಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಸಂಗಿೋತ ಪ್ರ ವತಾಕ ನಧ್ನ್ರಾದ್ರು. ಕಕಶಶಿ 1972 ರಲಿಿ  ರೋಲಾಯ ಂಡ್ ಕಾಪೊೋಾರೇಷನ್ 

ಸಂಸಾಾ ಪ್ರಸದ್ರು. ಆ ಮೂಲಕ ರೋಲಾಯ ಂಡ್ ಡರ ಮ್ ಮಷ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದಿು ಪ್ಡಿಸ ವಿಶಿ  

ಪ್ರ ಸದ್ು ರಾದ್ರು. 

 

37. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  “ಹಿಂದೂ ಪುರೋಹಿತಂ” ಕ್ಕರಿತಾದ್ ಒಂದ್ದ ವಷಾ ಅವಧಿಯ ಡಿಪಿೊೋಮ 

ಪ್ದ್ವಿಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ? 

ಅ) ಮಹಾರಾಷ್ ರ 

ಆ) ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಜ್ಞಖಾಂಡ್  

ಈ) ಹರಿಯಾಣ 

ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 
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ಮಧ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಾರದ್ ಮಹಷ್ಟಾ ಪ್ತಾಂಜ್ಲಿ ಸಂಸೆ ೃತ ಸಂಸಾಾ ನ್ “ಹಿಂದೂ ಪುರೋಹಿತಂ” 

ಕ್ಕರಿತಾದ್ ಒಂದ್ದ ವಷಾ ಅವಧಿಯ ಡಿಪಿೊೋಮ ಪ್ದ್ವಿಯನ್ನು  ಜುಲ 2017ರಿಂದ್ 

ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಜ್ಞತ, ಧ್ಮಾದ್ವರಿಗೆ ಈ ಪ್ದ್ವಿ ಮಕು ವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹತು ನೆ ತರಗತ 

ಕನಷಠ  ವಿದ್ಘಯ ಹಾತೆ. 

 

38. ವಿಶಿ  ಪ್ರ ಯಾಣ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ವಾಸ್ಕೋಧ್ಯ ಮ ಮಂಡಳಿಯ ಇತು ೋಚಿನ್ ವರದಿಯಂತೆ, ಜಿಡಿಪ್ರ 

ಪ್ರ ಕಾರ ವಿಶಿ ದ್ ಅತದೊಡೆ  ಪ್ರ ವಾಸ್ಕೋದ್ಯ ಮ ಆರ್ಥಾಕತೆಯಲಿಿ  ಭಾರತ ಎಷ್ ನೇ 

ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) 3 

ಆ) 8 

ಇ) 7 

ಈ) 5 

7 

ವಿಶಿ  ಪ್ರ ಯಾಣ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ವಾಸ್ಕೋದ್ಯ ಮ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಪ್ರ ವಾಸ್ಕೋದ್ಯ ಮದಿಂದ್ ದೇಶದ್ ಜಿಡಿಪ್ರಗೆ ಕಡುಗೆ ನೋಡುವಲಿಿ  ಭಾರತ ಏಳನೇ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದೆ.  

 

39. ವಿಶಿ  ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ್ವನ್ನು  __________ ರಂದ್ದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 4 

ಆ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 5 

ಇ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 6 

ಈ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 7 

 ಏಪ್ರರ ಲ್ 7 

ವಿಶಿ  ಆರೋಗಯ  ದಿನ್ವನ್ನು  ಏಪ್ರರ ಲ್ 7 ರಂದ್ದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ವಿಶಿ  ಆರೋಗಯ  ಸಂಸ್ಥಾ  

ಸಂಸಾಾ ಪ್ನ್ ದಿನ್ವನ್ನು  ವಿಶಿ  ಆರೋಗಯ  ದಿನ್ವೆಂದ್ದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. “Depression: Let’s 

Talk” ಈ ವಷಾದ್ ಧ್ಯ ೋಯವಾಕಯ .  

 

40. “2017 ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ಶಂಗಸಭೆ” ಯಾವ ನ್ಗರದ್ಲಿಿ  ಆರಂಭ್ಗಂಡಿತ್ತ? 

ಅ) ಧ್ಮಾಶಾಲ 

ಆ) ಪಾಟಾು  

ಇ) ಬಂಗಳೂರು 

ಈ) ಹೈದ್ಘರ ಬಾದ್ 

ಧ್ಮಾಶಾಲ 
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ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಕಂಗಾರ  ಜಿಲಿೆ ಯ ಧ್ಮಾಶಾಲದ್ಲಿಿ  2017 ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕ್ಷಯರೋಗ 

ಶಂಗಸಭೆ ಏರ ಪ್ರಲ್ 07, 2017 ರಂದ್ದ ಆರಂಭ್ಗಂಡಿತ್ತ. “ಇಂಡಿಯಾ ವಸಾಸ್ ಟಿಬಿ. ಟಿಬಿ 

ಹರೇಗ, ದೇಶ್ ಜಿತೇಗ” ಈ ಶಂಗಸಭೆಯ ಟಾಯ ಗ್ ಲನ್. 

 

41. 64ನೇ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ೋತ್ ವ ಪ್ರ ಶಸು ಯಲಿಿ  ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಚಿತರ  ಪ್ರ ಶಸು  ಯಾವ 

ಸನಮಾಕೆೆ  ಲಭಿಸದೆ? 

ಅ) ರುಸು ಂ 

ಆ) ಕಸಾವ್  

ಇ) ಮದಿಪು 

ಈ) ಅಲಿಮ 

ಕಸಾವ್ 

64ನೇ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸನಮಾ ಪ್ರ ಶಸು ಯಲಿಿ  ಮರಾಠಿಯ ‘ಕಸಾವ್’ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಚಿತರ  ಪ್ರ ಶಸು ಗೆ 

ಭಾಜ್ನ್ವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿಯ ‘ರುಸು ಂ’ ಚಿತರ ದ್ ಅಭಿನ್ಯಕೆಾ ಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕ್ಕಮಾರ್ ಅತ್ತಯ ತು ಮ 

ನ್ಟ ಪ್ರ ಶಸು  ಪ್ಡೆದ್ದಕಂಡಿದ್ು ರೆ, ಮಲಯಾಳಂನ್ ಸರಭಿ ‘ಮಿರ್ನು ಮಿನ್ನಂಗು’ ಚಿತರ ದ್ 

ನ್ಟನೆಗಾಗಿ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ನ್ಟಿ ಪ್ರ ಶಸು  ಪ್ಡೆದ್ದಕಂಡಿದ್ಘು ರೆ. ನಖಿಲ್ ಮಂಜೂ ನದೇಾಶನ್ದ್ 

‘ರಿಸವೇಾಶನ್’, ಪಾರ ದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಕನ್ು ಡ ಚಿತರ  ಪ್ರ ಶಸು ಗೆ ಪಾತರ ವಾಗಿದೆ. 

ಚೇತನ್ ಮಂಡಾಡಿ ನದೇಾಶನ್ದ್ ‘ಮದಿಪು’ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ತ್ತಳ್ಳ ಚಿತರ  ಪ್ರ ಶಸು  

ಪ್ಡೆದ್ದಕಂಡಿದೆ. 

 

42. ಭಾರತೋಯ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಯ ಂಕ್ವನ್ ನೂತನ್ ಕಾಯಾನವಾಾಹಕ ನದೇಾಶಕರಾಗಿ ಯಾರನ್ನು  

ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಮಾಳಿಿ ಕ ಸರ್ನಾ  

ಆ) ಅಜ್ಯ್ ಜೈರಾಜ್  

ಇ) ಚಂದ್ನ್ ಮಿಶಾರ  

ಈ) ದ್ಘಮೊೋದ್ರ್ ರ್ನಯಕ್ಟ  

ಮಾಳಿಿ ಕ ಸರ್ನಾ  

ಭಾರತೋಯ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಯ ಂಕ್ವನ್ ನೂತನ್ ಕಾಯಾನವಾಾಹಕ ನದೇಾಶಕರಾಗಿ ಮಾಳಿಿ ಕ 

ಸರ್ನಾ  ಅವರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಘು ರೆ. ಇತು ೋಚೆಗಷ್್ ೋ ಬಿ ಪ್ರ ಕ್ಕನ್ನಂಗ ಅವರನ್ನು  ಡೆಪ್ಯಯ ಟಿ 

ಗವನ್ಾರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . 
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43. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಇತು ೋಚೆಗೆ “ಮಧ್ಯ ಮ ಶ್ರ ೋಣಿ ಮೇಲೆಾ ೈನಂದ್ ಗಾಳಿಗೆ 

ಚಿಮಾ ವ ಕಿ್ವಪ್ಣಿ ವಯ ವಸ್ಥಾ  (MRSAM”ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ವದೆ? 

ಅ) ಇಸ್ಥರ ೋಲ್  

ಆ) ಅಮೆರಿಕ 

ಇ) ರಷ್ಯಯ  

ಈ) ಜ್ಪಾನ್  

ಇಸ್ಥರ ೋಲ್  

ಸಧಾರಿತ ಕಿ್ವಪ್ಣಿ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಇಸ್ಥರ ೋಲ್ ಮತ್ತು  ಭಾರತ ನ್ಡುವೆ 2 ಬಿಲಿಯನ್ 

ಡಾಲರ್  ಮೊತು ದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆೆ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಶತ್ತರ  ಯುದ್ು  ವಿಮಾನ್, ಕಿ್ವ ಪ್ಣಿ ಮತ್ತು  

ಡ್ರ ೋಣ್ ಗಳನ್ನು  70 ಕ್ವ.ಮಿೋ ದೂರದ್ಲಿೆ  ರ್ನಶಪ್ಡಿಸವ ಸಾಮಥಯ ಾವನ್ನು  ಈ ಕಿ್ವಪ್ಣಿಗಳ್ಳ 

ಹಂದಿವೆ. 

 

44. ಶಾಯ ಮ್ ಕ್ಕಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ವರ ೋಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ್ಘು ರೆ? 

ಅ) ಚೆಸ್  

ಆ) ಬಾಕ್್ವ ಂಗ್  

ಇ) ಟೆನು ಸ್  

ಈ) ಹಾಕ್ವ 

ಬಾಕ್್ವ ಂಗ್  

ಭಾರತದ್ ಬಾಕ್ ರ್ ಶಾಯ ಮ್ ಕ್ಕಮಾರ್ ಅವರು ಥಾಯಿ್ಕ ಂಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ 

ಟೂನ್ಾಮೆಂಟಿನ್ಲಿಿ  49 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಚಿನ್ು ದ್ ಪ್ದ್ಕವನ್ನು  ಗೆದ್ು ರು.  

 

45. 2017 ವಿಶಿ  ಆರ್ಥಾಕ ವೇದಿಕೆ ಜ್ಞಗತಕ ಪ್ರ ಯಾಣ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ವಾಸ್ಕೋದ್ಯ ಮ ಸಪ ಧಾಾತಾ ಕ 

ಸೂಚಯ ಂಕದ್ಲಿಿ  ಭಾರತ ಎಷ್ ನೇ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) 35 

ಆ) 40 

ಇ) 55 

ಈ) 63 

40 

2017 ವಿಶಿ  ಆರ್ಥಾಕ ವೇದಿಕೆ ಜ್ಞಗತಕ ಪ್ರ ಯಾಣ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ವಾಸ್ಕೋದ್ಯ ಮ ಸಪ ಧಾಾತಾ ಕ 

ಸೂಚಯ ಂಕದ್ಲಿಿ  137 ರಾಷ್ ರಗಳ ಪೈಕ್ವ ಭಾರತ 40ನೇ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದೆ. ಸೂಚಯ ಂಕದ್ಲಿಿ  ಸ್ಥಪ ೋನ್ 

ಮೊದ್ಲ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದೆ. ಫಾರ ನ್್ , ಜ್ಮಾನ, ಜ್ಪಾನ್ ಮತ್ತು  ಯುಕೆ ಕರ ಮವಾಗಿ ನಂತರದ್ 

ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿವೆ. 
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46. ಭಾರತೋಯ ಪ್ಶುವೈದ್ಯ  ಸಂಶೋಧ್ರ್ನ ಸಂಸ್ಥಾ  (Indian Veterinary Research Institute) 

ಎಲಿಿದೆ? 

ಅ) ರಾಜ್ಸಾು ನ್ 

ಆ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

 

47. ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಸಧಾರಿಸವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  “ಗುಣೋತ್ಾ ವ” 

ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಿದೆ? 

ಅ) ಅಸ್ಾ ಂ 

ಆ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಗುಜ್ರಾತ್  

ಈ) ಸಕೆ್ವ ಂ 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಸಧಾರಿಸವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಸ್ಾ ಂ ಸಕಾಾರ ಗುಣೋತ್ಾ ವ 

ಕಾಯಾಕರ ಮವನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಯಾಕರ ಮದ್ಡಿ ವಿದ್ಘಯ ರ್ಥಾಗಳ ಗುಣಮಟ್ ವನ್ನು  

ಪ್ರಿೋಕಿ್ವ ಸಲು ಬಾಹಯ  ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ಕರನ್ನು  ನಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. 

 

48. ಗುಜ್ರಾತ್ರನ ರ್ಮದಲ ಮಹಿಳಾ ನಿದೇತಶಕ ಜ್ನರಲ್ (ಡಿಜಿಪ್ರ) ಯಾರನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?  

ಅ) ನಿಧಿ ಮಾಥುರ್  

ಆ) ನಿಕ್ತಿತ್ಯ ಶಮಾತ 

ಇ) ಗಿೀತ್ಯ ಜೊೀಹಿಿ  

ಈ) ನೇಹಾ ಅರುಶ್ಯಾ 

ಗಿೀತ್ಯ ಜೊೀಹಿಿ  
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49. ದಿರ್ಬಂಗ್ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಧಾಮ (Dibang Wildlife Sanctuary) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿಿದೆ?  

ಅ) ತಿ್ರ ಪುರ  

ಆ) ಮಿಜೊೀರಾಮ್  

ಇ) ಅಸ್ಾ ಂ  

ಈ) ಅರುಣಾಚಲ ಪಿ ದೇಶ 

ಅರುಣಾಚಲ ಪಿ ದೇಶ 

 

50. ಲಿಂಗ ವೇರ್ನ ಅಂರ್ರವನ್ನು  ರ್ಟಸಥೆಗ ಗಳಿಸಲಿರುವ ವಿಶವ ದ ರ್ಮದಲ ರಾಷ್್ ರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಸಿವ ೀಡನ್ 

ಆ) ಐಸಿಾ ಯ ಂರ್ಡ  

ಇ) ಫ್ನಿಾ ಯ ಂರ್ಡ 

ಈ) ನಾವೆತ 

ಐಸಿಾ ಯ ಂರ್ಡ  

ಪುರುಷ ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರ ನ್ಡುವೆ ಲಿಂಗ ವೇತನ್ ತಾರತಮಯ ವನ್ನು  ಹೋಗಲಾಡಿಸ 

ಸಮಾನ್ ವೇತನ್ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಐಸಿಾ ಯ ಂಡ್ ಸಂಸತು ನ್ಲಿಿ  

ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಸಾವಾಜ್ನಕ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ್ಳ ಸಮಾನ್ 

ವೇತನ್ ನೋಡುವುದ್ನ್ನು  ಖ್ಯತರಿಪ್ಡಿಸವುದ್ದ ಕಡೆಾ ಯ. ಈ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನ್ನ ಆಗಿ ಜ್ಞರಿಗೆ 

ಬಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ವೇತನ್ ಅಂತರವನ್ನು  ತಟಸಾ ಗಳಿಸದ್ ವಿಶಿ ದ್ ಮೊದ್ಲ ರಾಷ್ ರ ಐಸಿಾ ಯ ಂಡ್ 

ಆಗಲಿದೆ. 

 

51. 2017 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಮಕೆ ಳ ಚಲನಚಿತಿ್ ೀರ್್ ವವನ್ನು  (NCFF) ಯಾವ ನಗರದಲಿಿ  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿ್ರದೆ? 

ಅ) ಹೈದರಾರ್ಬದ್ 

 ಆ) ವಿಶಖ್ಪಟ್ ಣಂ 

 ಇ) ಜೈಪುರ  

ಈ) ಭೀಪ್ಲಲ್ 

ವಿಶಖ್ಪಟ್ ಣಂ 

2017 ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಮಕೆ ಳ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ೋತ್ ವಕೆೆ  ಹೈದ್ಘರ ಬಾದಿನ್ಲಿಿ  ಚಾಲನೆ ನೋಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಕಂದ್ರ  ಮಾಹಿತ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಸರಣ ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವ ವೆಂಕಯಯ ರ್ನಯೆು  ಅವರ ಈ 

ಸನಮೊೋತ್ ವಕೆೆ  ಚಾಲನೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಮೂರು ದಿನ್ಗಳ ಈ ಸನಮೊೋತ್ ವವನ್ನು  ಚಿಲೆ ರನ್ 

ಫಿಲ್ಾ  ಸ್ಕಸೈಟಿ ಆಯೋಜಿಸದೆ. 
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52. ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ NBA ಬಾಸೆ್ಥ ರ್ಟ ಬಾಲ್ ಶಾಲೆ ಯಾವ ನ್ಗರದ್ಲಿಿ  ಸಾಾ ಪ್ನೆಯಾಗಲಿದೆ? 

ಅ) ಜೈಪುರ 

ಆ) ಮಂಬೈ 

ಇ) ಹೈದ್ಘರ ಬಾದ್  

ಈ) ಚೆನೆು ೈ 

ಮಂಬೈ 

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಬಾಸೆ್ಥ ರ್ಟ ಬಾಲ್ ಅಸ್ಕೋಸಯೇಷನ್ (NBA) ದೇಶದ್ ಮೊಟ್  ಮೊದ್ಲ ಬಾಸೆ್ಥ ರ್ಟ 

ಬಾಲ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು  ಮಂಬೈನ್ಲಿಿ  ಆರಂಭಿಸದೆ. 6-18 ವಷಾದೊಳಗಿನ್ ಬಾಲಕ-

ಬಾಲಕ್ವಯರು ಈ ಶಾಲೆಯಲಿಿ  ತರಭೇತ ಪ್ಡೆದ್ದಕಳು ಬಹುದ್ಘಗಿದೆ. 

 

53. ಈ ಮಂದಿನ್ ಯಾರು ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಅತಯ ಂತ ಕ್ವರಿಯ ಶಾಂತಧೂತೆಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಘು ರೆ? 

ಅ) ಮಲಾಲ ಯೂಸಫ್ ಜ್ಞಯಿ 

ಆ) ಜ್ಞಸಾ ನ್ ಹಡ್ ನ್  

ಇ) ಸಿ್ಥ ಟಲಾನ್ ಮಾಯ ಡಿರ ಡ್  

ಈ) ಲಿೋರ್ನ ಮಾವಿನ್  

ಮಲಾಲ ಯೂಸಫ್ ಜ್ಞಯಿ 

ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ ಅಂಟ್ನಯ ಗುಟೆರಸ್ 19 ವಷಾದ್ ಮಲಾಲ 

ಯೂಸೂಫ್ ಗೆ ಅತಯ ಂತ ಕ್ವರಿಯ ಶಾಂತ ದೂತ ಪ್ಟ್ ವನ್ನು  

ಘೋಷ್ಟಸದ್ಘು ರೆ.  ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲಿಿ  ನ್ಡೆದ್ ಕಾಯಾಕರ ಮದ್ಲಿಿ  ಮಾತರ್ನಡಿರುವ 

ಆಂಟ್ೋನಯೋ ಗುಟೆರಸ್, ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಆದ್ಶಾಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಉದೆು ೋಶಗಳಿಗೆ ಮಲಾಲ ಸೇವೆ 

ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ವಗಾದ್ ಜ್ನ್ತೆಯ ಹಕೆ ನ್ನು  ಸಮರ್ಥಾಸಕಂಡ 

ಧೈಯಾಕೆಾ ಗಿ ಅತಯ ಂತ ಕ್ವರಿಯ ಶಾಂತದೂತ ಪ್ಟ್  ನೋಡಲಾಗುತು ದೆ ಎಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ಘು ರೆ.  

 

54. “ವಷಾದ್ ಏಷ್ಯಯ  ಉದ್ಯ ಮಿ” ಪ್ರ ಶಸು ಗೆ ಭಾಜ್ನ್ರಾಗಿರುವ ಭಾರತೋಯ ಮೂಲದ್ ಯಾವ 

ಶಿಕ್ಷಣತರ್ಜಾ  ಯಾರು? 

ಅ) ಆಶಾ ಖೇಮೆಾ  

ಆ) ಸಂಗಿೋತಾ ಗುಪಾು  

ಇ) ರಂಜಿತ ಶಿರ ೋನಧಿ 

ಈ) ನ್ಳಿನ ರಾಮಸಿಾ ಮಿ 

ಆಶಾ ಖೇಮೆಾ  
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ಯುಕೆ ಯಲಿಿ  ನೆಲೆಸರುವ ಭಾರತೋಯ ಮೂಲದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತರ್ಜಾ  ಆಶಾ ಖೇಮೆಾ  ಅವರಿಗೆ 

“ವಷಾದ್ ಏಷ್ಯಯ  ಉದ್ಯ ಮಿ” ಪ್ರ ಶಸು ಗೆ ಭಾಜ್ನ್ರಾಗಿದ್ಘು ರೆ. ಪ್ರ ಸು ತ ಇವರು ಇಂಗಿೆ ಂಡಿನ್ ವೆಸ್್  

ರ್ನಟಿಂಗೆಶ ೈರ್ ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿಿ  ಪಾರ ಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸದ್ಘು ರೆ.  

 

55. ಯಾವ ದೇಶ ಗಾಂಜ್ಞ ಉತಾಪ ದ್ನೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು  ಸೇವನೆಯನ್ನು  ಕಾನೂನ್ನ 

ಬದ್ು ಗಳಿಸದೆ? 

ಅ) ಉರುಗಿೆ  

ಆ) ರ್ನವೆಾ 

ಇ) ಚಿೋರ್ನ 

ಈ) ರಷ್ಯಯ  

ಉರುಗಿೆ  

ಉರುಗಿೆ  ರಾಷ್ ರ ಗಾಂಜ್ಞ ಉತಾಪ ದ್ನೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು  ಸೇವನೆಯನ್ನು  ಕಾನೂನ್ನ 

ಬದ್ು ಗಳಿಸದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗಾಂಜ್ಞ ಉತಾಪ ದ್ನೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು  ಸೇವನೆಯನ್ನು  

ಕಾನೂನ್ನ ಬದ್ು ಗಳಿಸದ್ ವಿಶಿ ದ್ ಮೊದ್ಲ ರಾಷ್ ರವೆನಸದೆ.  

 

56. ಬಡವರಿಗೆ ಸಬ್ಿ ಡಿ ದ್ರದ್ಲಿಿ  ಆಹಾರ ನೋಡಲು “ದಿೋನ್ದ್ಯಾಳ್ ರಸ್ಕೋಯಿ 

ಯೋಜ್ನೆ”ಯನ್ನು  ರಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಾರ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಿದೆ? 

ಅ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಗುಜ್ರಾತ್  

ಈ) ರಾಜ್ಸಾು ನ್ 

ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಬಡವರಿಗೆ ಸಬ್ಿ ಡಿ ದ್ರದ್ಲಿಿ  ಆಹಾರ ನೋಡಲು ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಾರ “ದಿೋನ್ದ್ಯಾಳ್ 

ರಸ್ಕೋಯಿ ಯೋಜ್ನೆ”ಯನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ರೂ 5ಕೆೆ  ಊಟ 

ದೊರೆಯಲಿದೆ.  

 

57. 64ನೇ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ೋತ್ ವ ಪ್ರ ಶಸು ಯಲಿಿ  ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಮಕೆ ಳ ಸನಮಾ ಪ್ರ ಶಸು  

ಯಾವ ಸನಮಾಗೆ ಲಭಿಸದೆ? 

ಅ) ಧಾನ್ಕ್ಟ  

ಆ) ರೈಲಿೆ  ಚಿಲೆ ರನ್ 

ಇ) ಜ್ಲಿು ೋಪ್  

ಈ) ಅಭ್ಯಂ 
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ಧಾನ್ಕ್ಟ 

ಹಿಂದಿ ಚಿತರ  ಧಾನ್ಕ್ಟ 64ನೇ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ೋತ್ ವ ಪ್ರ ಶಸು ಯಲಿಿ  ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಮಕೆ ಳ 

ಸನಮಾ ಪ್ರ ಶಸು ಗೆ ಭಾಜ್ನ್ವಾಗಿದೆ. ರ್ನಗೇಶ್ ಕ್ಕಕ್ಕನೂರ್ ಈ ಸನಮಾದ್ ಕಥೆ ಯನ್ನು  

ಬರೆದಿದ್ದು , ನದೇಾಶನ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ಘು ರೆ.  

 

58.  ವಿಶಿ  ಹಮಿಯೋಪ್ರ್ಥ ದಿನ್ದ್ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸಮೆಾ ೋಳನ್ ಯಾವ ನ್ಗರದ್ಲಿಿ  ಜ್ರುಗಿತ್ತ? 

ಅ) ಬಂಗಳೂರು  

ಆ) ನ್ವದೆಹಲಿ 

ಇ) ಕಲೆ ತು  

ಈ) ಮಂಬೈ 

ನ್ವದೆಹಲಿ 

 

59. ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಸೂಕ್ಷ ರ್ನಟಕ ಉತ್ ವ “ಥೆಪ್್ರ ಸ್ (Thepsis)” ಯಾವ ನ್ಗರದ್ಲಿಿ  

ಆರಂಭ್ಗಂಡಿತ್ತ? 

ಅ) ಪಾಟಿಯಾಲ 

ಆ) ನ್ವದೆಹಲಿ 

ಇ) ಪ್ಣಜಿ 

ಈ) ಕಚಿಚ  

ನ್ವದೆಹಲಿ 

ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಸೂಕ್ಷ ರ್ನಟಕ ಉತ್ ವ “ಥೆಪ್್ರ ಸ್” ನ್ವದೆಹಲಿಯ “ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ 

ರ್ನಯ ಷನ್ಲ್ ಸ್ಥಂಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್್ಟ”ನ್ಲಿಿ  ಏಪ್ರರ ಲ್ 9 ರಂದ್ದ ಆರಂಭ್ಗಂಡಿತ್ತ. ಈ 

ಉತ್ ವದ್ಲಿಿ  ಹತ್ತು  ನಮಿಷ ಅವಧಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಸರಿ ಸಮಾರು 25 ಕ್ವರು 

ರ್ನಟಕಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ದ್ಶಿಾಸಲಾಗುವುದ್ದ.  

 

60. 12ನೇ ಭಾರತ-ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸ “ನ್ನಮಾಡಿಕ್ಟ ಎಲಿಫ್ಂರ್ಟ” ಯಾವ 

ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿ  ನ್ಡೆಯುತು ದೆ? 

ಅ) ಮಿಜೋರಾಂ 

ಆ) ಅಸ್ಾ ಂ 

ಇ) ಗೋವಾ 

ಈ) ರಾಜ್ಸಾು ನ್ 

12ನೇ ಭಾರತ-ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸ “ನ್ನಮಾಡಿಕ್ಟ ಎಲಿಫ್ಂರ್ಟ” 

ಮಿಜೋರಾಂನ್ ವೈರೆಂಗ್ೆ ಯಲಿಿ  ಆರಂಭ್ಗಂಡಿದೆ. ಏಪ್ರರ ಲ್ 5, 2017 ರಿಂದ್ ಏಪ್ರರ ಲ್ 18, 2017 
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ರವರೆಗೆ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸ ನ್ಡೆಯಲಿದೆ. ಭ್ಯೋತಾಪ ದ್ನೆ ನಗರ ಹ, ಒಳನ್ನಸಳ್ಳವಿಕೆ 

ವಿರುದ್ು  ಕಾಯಾಾಚರಣೆ ಕ್ಕರಿತಾದ್ ತರಭೇತಯಲಿಿ  ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ಸೇರ್ನ ಪ್ಡೆಗಳ್ಳ 

ತಾಲಿೋಮ ನ್ಡೆಸಲಿವೆ. 

 

61. 2017ರ ‘ಅಂರ್ರರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ದ್ದದಿಯರ’ ದಿನದ (IND) ಈ ವಷ್ತದ ವಿಷ್ಯ ಯಾವುದು? 

 [ಅ] ನಸಿತಂಗ್: ಪಿ್ಲ ರ್ಯ ಕಿ್ತಿ ಕ್ಕಯಿಂದ ಕಿ ಮಕೆ್ಕ  

 [ಆ] ದ್ದದಿಯರು: ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ವೆಚಚ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

 [ಇ] ನಸಿತಂಗ್: ಆರೀಗಯ ಕೆಾ ಗಿ ಒಂದು ಪಿ ಮುಖ್ ಸಂಪನ್ಕ್ಮ ಲ  

 [ಈ] ನಸಿತಂಗ್: ಮುನು ಡೆಸಲು ಧ್ವ ನಿ - ಸುಸಿಥೆಗ ರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಗುರಿಗಳನ್ನು  ಸಾಧಿಸುವುದು 

 

62. ಫಿ್ರ ನ್್ ನ ಭಾರರ್ದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನ್ಕ್ರ್ನವಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡವರು ಯಾರು?  

[ಅ] ವಿನಯ್ ರ್ಮೀಹನ್ ಕಾವ ರಿ್   

[ಆ] ಬಿ ಜೇಂದಿ  ನವನಿೀತ್  

[ಇ] ರಾಜಿೀವ್ಸ ಟೊೀನು ೀ 

[ಈ] ನಿೀಲಿೀಶ್ ಜೈನ್ 

 

63. ಜ್ವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲಯ (JNU) ಹೊಸ ಚಾನ್ೆ ಲರ್ ಆಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡವರು ಯಾರು? 

 [ಅ] ಅವಿನಾಶ್ ಚಂದರ್  

 [ಆ] ಎಂ ಜ್ಗದಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್  

 [ಇ] ಕ್ಕ ಕಸಿ್ತರಿರಂಗನ್ 

 [ಈ] ವಿ ಕ್ಕ ಸರಸವ ತ್ 

 

64. ಇತಿ್ರೀಚೆಗೆ ನಿಧ್ನರಾದ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಭಾರರ್ದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ ಮಂತಿ್ರ ಯಾಗಿದಾ ರು?  

[ಅ] ಸಿಕೆ್ತಿ ಂ  

[ಆ] ಪಂಜಾಬ್ 

[ಇ] ಹಿಮಾಚಲ ಪಿ ದೇಶ 

[ಈ] ಜ್ಮುಮ  ಮತಿು  ಕಾಶ್ಮ ೀರ 

 

65. ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಶಸಿ ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ  75 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಹೈಟೆಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಕ್ಷಣಾರ್ಮ ಕ 

ಉಡುಪುಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಯಾವ ದೇಶವು ಅನ್ನರ್ಮೀದಿಸಿದೆ?  

[ಅ] ಅಮೆರಿಕ  

[ಆ] ರಷ್ಯಯ  

[ಇ] ಫಿ್ರ ನ್್  

[F] ಜ್ಪ್ಲನ್ 

 

66. ನಗರ ಪಿ ದೇಶಗಳಲಿಿ  ಜ್ನರಿಗೆ ವಾಸಯೀಗಯ  ಮನೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  

ಸಕಾತರ ಸಮಿೀಕಿ್ಕ  ನಡೆಸುರಿ್ದೆ?  

[ಅ] ಉರಿ್ರ ಪಿ ದೇಶ  

[ಆ] ಮಣಿಪುರ  

[ಇ] ಪಶ್ಚ ಮ ಬಂಗಾಳ  

[ಈ] ಹರಿಯಾರ್ 

 

67. ಭಾರತ್ರೀಯ ಸೈನಯ ವು CASO ಅನ್ನು  ಪಿ ತ್ರೀ ಭಯೀತ್ಯಪ ದಕ ಕಾಯಾತಚರಣೆಗಳ 'ಶಶವ ರ್ 

ಲಕ್ಷರ್' ಎಂದು ಮರು ಪರಿಚಯಿಸುರಿ್ದೆ. ಈ "CASO" ಎಂದರೆ ಏನ್ನ?  
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[ಅ] ಕಾಡತನ್ ಮತಿು  ಸರ್ಚತ ಲೈಟ್ ಕಾಯಾತಚರಣೆಗಳು  

[ಆ] ಕಾಡತನ್ ಮತಿು  ಸರ್ಚತ ಆಪರಷ್ನ್ 

[ಇ] ಕಾಡತನ್ ಮತಿು  ಸಿೀಡಿಂಗ್ ಕಾಯಾತಚರಣೆಗಳು  

[ಈ] ಕಾಡತನ್ ಮತಿು  ಬಿೀಜ್ ಕಾಯಾತಚರಣೆಗಳು 

 

68. ಫ್ಫ್ರ (FIFA) ಆಡಳಿರ್ ಸಮಿತ್ರಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಯಾದ ಭಾರತ್ರೀಯ ವಯ ಕಿ್ತಿ  

ಯಾರು?  

[ಎ] ಮುಕುಲ್ ಮುದೆಲ್ 

[ಆ] ರಾಜಿೀವ್ಸ ಶುಕಿಾ   

[ಇ] ಅಜ್ಯ್ ಶ್ಕ್ಕತ  

[ಈ] ಆರ್ ಎಂ ಲೀಧಾ 

 

69. ಮೇರಿಲ್ಲಬೀನ್ ಕಿ್ತಿ ಕ್ಕಟ್ ಕಿಬ್ (MCC)ನ ‘ಗೌರವ ಜಿೀವಮಾನ ಸದಸಯ ರ್ವ ’ವನ್ನು  ಪಡೆದ 

ಭಾರತ್ರೀಯ ಕಿ್ತಿ ಕ್ಕಟ್ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?  

[ಅ] ಮಹಂದಿ  ಸಿಂಗ್ ಧೀನಿ 

[ಆ] ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ 

[ಇ] ಅನಿಲ್ ಕುಂಬೆ್ಳ  

[ಈ] ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ 

 

70. ಭಾರರ್ದ ರ್ಮಟ್ ರ್ಮದಲ ರ್ಬಸೆೆ ಟ್ ರ್ಬಲ್ ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ (NBA) ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಅಧಿಕೃರ್ವಾಗಿ ಯಾವ ನಗರದಲಿಿ  ಪಿ್ಲ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ?  

[ಅ] ಮುಂಬೈ  

[ಆ] ಗಿೆ ೀಟರ್ ನೀಯಾು   

[ಇ] ಪುಣೆ  

[ಈ] ಚೆನೈ 

 

71. ದೂರಸಂಪಕತ ಇಲಾಖೆಯ (DOT) ಹೊಸ ಕಾಯತದಶ್ತಯಾಗಿ ಯಾರು 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

 [ಅ] ಪ್ರ.ಕ್ಕ. ಪೂಜ್ರಿ 

 [ಆ] ಜ ಎಸ್ ದಿೀಪಕ್ 

 [ಇ] ಅರುಣಾ ಸುಂದರಾರಾಜ್ನ್ 

 [ಈ] ಮಂಜು ಝಾ 

 

72. 2017ರ  ಆಕ್್ತಿ ತಕ್ ಎನಜಿತ ಶಂಗಸಭೆ (AES) ಅನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶವು ಆಯೀಜಿಸುತಿ್ರದೆ?  

[ಅ] ಉರುಗೆವ  

[ಆ] ಫ್ನಿಾ ಯ ಂರ್ಡ 

[ಇ] ಐಲ್ಲತಂರ್ಡ 

[ಈ] ಜಾಂಬಿಯಾ 

 

73. ಶಿ ವರ್ ನ್ಕ್ಯ ನತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಯ ಕಿ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಲೀಗವನ್ನು (ಚಿನೆೆ ) 

ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದ್ದಗಿರುವ ರ್ಮದಲ ಭಾರತ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯ  ಯಾವುದು?  

[ಎ] ತೆಲಂಗಾರ್  

[ಆ] ಹಿಮಾಚಲ ಪಿ ದೇಶ  

[ಇ] ಗುಜ್ರಾತ್  

[ಈ] ಮಹಾರಾಷ್್ ರ 
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74. ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಯಯ  ಪಿ ದೇಶದಲಿಿ  ಹ್ಮಪ್ಲಟೈಟಿಸ್ ನ ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆಥೆಗ ಯ ಪಿ ಚಾರ 

ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ ಭಾರತ್ರೀಯ ವಯ ಕಿ್ತಿ  ಯಾರು?  

[ಅ] ಶರುಖ್ ಖಾನ್ 

[ಆ] ಅಮಿೀರ್ ಖಾನ್  

[ಇ] ಪಿ್ರ ಯಾಂಕಾ ಚೀಪಿ್ಲ  

[ಈ] ಅಮಿತ್ಯಭ್ ಬಚಚ ನ್ 

 

75. ರ್ಮದಲ ರ್ಬರಿಗೆ ಒನ್ ಬ್ಳಲ್್ ಒನ್ ರೀರ್ಡ (OBOR) ಶಂಗಸಭೆಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಿದ ದೇಶ 

ಯಾವುದು?  

[ಅ] ಚಿೀನಾ  

[ಆ] ಭಾರರ್  

[ಇ] ನೇಪ್ಲಳ  

[ಈ] ಮಾಲಿು ೀವ್್ಸ  

 

76. ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳ ಗರಿಷ್್  ಉತ್ಯಪ ದನೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವು  2015-16 ರ ಸಾಲಿಗೆ “ಕೃಷ್ಟ 

ಕಾಮತನ್” ಪಿ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಂಡಿದೆ?  

ಅ) ಹಿಮಾಚಲ ಪಿ ದೇಶ 

ಆ) ಆಂಧಿ್  ಪಿ ದೇಶ  

ಇ) ಮಧ್ಯ  ಪಿ ದೇಶ  

ಈ) ಉರಿ್ರ ಪಿ ದೇಶ 

(ವಿವರಣೆ:- ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳ ಉತ್ಯಪ ದನೆಯಲಿಿ  ಗರ್ನಿೀಯ ಹ್ಮಚಚ ಳಕೆಾ ಗಿ ಹಿಮಾಚಲ 

ಪಿ ದೇಶ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ “ಕೃಷ್ಟ ಕಾಮತನ್” ಪಿ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಂಡಿದೆ. ರೈರ್ರ 

ತಂರಿ್ ಜಾಾ ನದ ಬಳಕ್ಕ ಮತಿು  ಸೇವೆಗಳ ವಿಸಿರಣೆಯಂದ್ದಗಿ ರಾಜ್ಯ ದ ಕೃಷ್ಟ ಇಲಾಖೆ  ಸರ್ರ್ 3 ನೇ 

ರ್ಬರಿಗೆ ಈ ಪಿ ಶಸಿಿ ಗೆ ಆಯೆ್ಕ ಯಾಗಿದೆ. ಪಿ ಶಸಿಿಯು ಟಿೊ ೀಫ್, ಪಿ ಮಾರ್ ಪರಿ್  ಮತಿು  ನಗದು 

ಬಹುಮಾನವನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುರಿ್ದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಪ್ಲಲಿ-ಹೌಸ್ ಕೃಷ್ಟ, ಮಿಶಿ ಬ್ಳಳೆ, ಸರ್ಣ  

ನಿೀರಾವರಿ, ಸಾವಯವ ಬೇಸಾಯ ಮತಿು  ಮಣಿಣ ನ ಆರೀಗಯ  ನಿವತಹಣೆಯನ್ನು  ಉತಿೆೀಜಿಸಲು 

ರಾಜ್ಯ  ಗಮನಾಹತ ಕಾಯತ ಮಾಡಿದೆ.) 

 

 

 

 

 

77. ದೆಹಲಿ ಉಚಛ ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆ್ಕ  ಹೊಸದ್ದಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ ಮುಖ್ಯ  ನಾಯ ಯಮೂತ್ರತ 

ಯಾರು? 

ಅ) ಎಸ್.ಕ್ಕ. ಕೌಲ್ 

ಆ) ಗಿೀತ್ಯ ಮಿರಿ್ಲ್ 

ಇ) ಹುಲುವಾಡಿ ಜಿ ರಮೇಶ್  

ಈ) ಜಿ. ರೀಹಿಣಿ 

(ವಿವರಣೆ:-ಜ್ಸ್ಿ ೀಸ್ ಗಿೀತ್ಯ ಮಿರಿ್ಲ್ ರವರು ದೆಹಲಿ ಉಚಛ ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ  

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಪಿ ಮುಖ್ ತ್ರೀಪುತಗಳನ್ನು  

ನಿೀಡಿದ್ದಾ ರೆ.  ದೆಹಲಿಯಲಿಿ  ದುಬತಲ ಸಾಕಿ್ತಿಯ ನಿಯೀಜ್ನಾ ಪಿ ಕರರ್ಗಳನ್ನು  

ಇರ್ಯ ರ್ತಪಡಿಸುವಲಿಿ  ಸಹ ಪಿ ಮುಖ್ ಪ್ಲರಿ್  ವಹಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಗಲಭೆ ಪ್ರೀಡಿರ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ 

ತ್ರೀಪುತಗಳು, ವಲಸೆ ವಯ ಕಿ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಶಿ ಯ ನಿೀಡುವ ಹಕೆು , ಸಶಸಿ ರ ಪಡೆಗಳ ಮಹಿಳಾ ಸದಸಯ ರ 

ಮದುವೆಯ ಹಕೆು  ಇವರು ನಿೀಡಿದ ಪಿ ಮುಖ್ ತ್ರೀಪುತಗಳಲಿಿ   ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು 

ನಾಯ ಯಾಂಗ ಸಮಿತ್ರಗಳ ಸದಸಯ ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ.) 
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78. ಸಂಗಿೆೀನ್ ಹಬಬ ವನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿಿ  ಆಚರಿಸಲಾಗುರಿ್ದೆ? 

ಅ) ಸಿಕೆ್ತಿ ಂ  

ಆ) ಅಸ್ಾ ಂ 

ಇ) ಜಾಖ್ತಂರ್ಡ 

ಈ) ಅರುಣಾಚಲ ಪಿ ದೇಶ 

 (ವಿವರಣೆ:-ಅರುಣಾಚಲಪಿ ದೇಶದಲಿಿ  ಸಂಗಿೆೀನ್ ಉರ್್ ವವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುರಿ್ದೆ. ಇದು 

ಥೇರವಾಡಾ ಬೌದಿ  ಸಮುದ್ದಯದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಪ ಡುರಿ್ದೆ ಹಾಗೂ ಬೌದಿ  ಹೊಸ ವಷ್ತದ 

ಆರಂಭವನ್ನು  ಇದು ಸ್ತಚಿಸುರಿ್ದೆ. ಈ ಸಂದಭತದಲಿಿ  ಬುದಿ ನ ಪಿ ತ್ರಮೆಗಳನ್ನು  ಹೊರತೆಗೆದು 

ವಿಧ್ಯಯ ಕಿವಾಗಿ ಸಾು ನವನ್ನು  ಮಾಡಿಸಲಾಗುರಿ್ದೆ. ಹೊಸ ವಷ್ತವನ್ನು  ಕಲಮ ಶಗಳಿಂದ 

ಮುಕಿಗಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಧಾಯ ತ್ರಮ ಕ ಶುದಿಿ ೀಕರರ್ದ ಸಂಕರ್ವಾಗಿ ಪರಸಪ ರರ ಮೇಲ್ಲ 

ನಿೀರನ್ನು  ಸಿಂಪಡಿಸಿಕಳೆು ತಿ್ಯರೆ.)  

 

79. ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾತರ "ಆಪರಷ್ನ್ ದುಗಾತ" ಅನ್ನು  

ಪಿ್ಲ ರಂಭಿಸಿದೆ?  

ಅ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಆ) ಉರಿ್ರ ಪಿ ದೇಶ 

ಇ) ಮಧ್ಯ  ಪಿ ದೇಶ 

ಈ) ಹರಿಯಾರ್ 

(ವಿವರಣೆ:-ಹರಿಯಾರ್ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾತರವು ಇತಿ್ರೀಚೆಗೆ 'ಆಪರಷ್ನ್ ದುಗಾತ' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  

ಪಿ್ಲ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯಾತಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲಿಿ  24 ಫಿೆ ೈಯಿಂಗ್ ಸೆಾ ವ ರ್ಡ  ತಂಡಗಳನ್ನು  

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಒಂಬತಿು  ಉಪ-ರ್ನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 14 ಸಹಾಯಕ ಉಪ-

ರ್ನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆರು ಮುಖ್ಯ  ಪೇದೆಗಳು ಮತಿು  13 ಪಲಿೀಸ್ ಪೇದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿ ತ್ರ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಇರ್ರ ಪಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಂಡಿರುರಿ್ದೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಶಲ್ಲಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲಾಾ ರ್ಗಳು ಮತಿು  ರೈಲ್ಲವ  

ನಿಲಾಾ ರ್ಗಳಂರ್ಹ ಸಾವತಜ್ನಿಕ ಸಥೆಗ ಳಗಳಿಗೆ ಗಸಿು  ತ್ರರುಗುರಿ್ವೆ ಮತಿು  ಚುಡಾಯಿಸುವುದು, 

ಅಸಭಯ  ಹಳಿಕ್ಕಗಳು, ಹಿಂರ್ಬಲಿಸುವುದು ಮತಿು  ಇರ್ರ ಅನೈತ್ರಕ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 

ಇರ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ವಿರೀಧಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳಲಿಿ  ತ್ಡಗಿಸಿಕಂಡವರ ಮೇಲ್ಲ ನಿಗಾ ಇಡಲಿದೆ.) 

 

80. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವಯ ಕಿ್ತಿಗಳಿಸಿದ ಭಾರರ್ದ ರ್ಮಟ್ ರ್ಮದಲ ರೀಬೀಟ್ "ಟಾಲ್ 

ಬಿೀಬೀ" ಅನ್ನು  ಯಾವ ಭಾರತ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯು ಪಿ್ಲ ರಂಭಿಸಿದೆ?  

ಅ) ಟಾಟಾ ರ್ಮೀಟಾಸ್ತ  

ಆ) ಮಾರುತ್ರ ಸುಜುಕ್ತಿ  

ಇ) ಮಹಿೀಂದಿ್ದ  & ಮಹಿೀಂದಿ್ದ  

ಈ) ಐಚೆರ್ ರ್ಮೀಟಾಸ್ತ 

(ವಿವರಣೆ:-ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವಯ ಕಿ್ತಿಗಳಿಸಿದ ಭಾರರ್ದ ರ್ಮದಲ ರೀಬೀಟ್ "ಟಾಲ್ 

ಬಿೀಬೀ" ಟಾಟಾ ರ್ಮೀಟಾಸ್ತ ನ ಸಂಪೂರ್ತ ಸಾವ ಮಯ ದ ಅಂಗಸಂಸೆಥೆಗ ಯಾದ ಟಾಲ್ 

ಮಾಯ ನ್ನಫ್ರಯ ಕಚ ರಿಂಗ್ ಸಲ್ಯಯ ಷ್ನ್ಿ ು ಂದ ಪಿ್ಲ ರಂಭಿಸಲಪ ಟ್ಿ ದೆ. ಅತ್ರೀ ಸರ್ಣ , ಸರ್ಣ  ಮತಿು  

ಮಧ್ಯ ಮ ಗಾರಿ್ ದ ಉದಯ ಮದ (MSME) ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸಂಪೂರ್ತವಾದ ಪರಿಕಲಪ ನೆ, ವಿನಾಯ ಸ 

ಮತಿು  ರ್ಯಾರಿಸಿದ ರ್ಮದಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರೀಬೀಟ್ ಇದ್ದಗಿದೆ. ಸಥೆಗ ಳಿೀಯವಾಗಿ ನಿಮಿತಸಿದ 

ರೀಬೀಟ್ ಎರಡು ರೂಪ್ಲಂರ್ರಗಳಲಿಿ  ಲಭಯ ವಿದುಾ , ವಸಿು ಗಳ ಬ್ಳಸುಗೆ ಹಾಕುವಿಕ್ಕ, 

ಸಿೀಲಾಂಟ್ ಅಪಿ್ರ ಕಶನ್ ಮತಿು  ದೃಷ್್ಟ -ಆಧಾರಿರ್ ರ್ಪ್ಲಸಣೆಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳೆು ವುದು 

ಮತಿು  ನಿಯೀಜ್ನೆ ಮಾಡುವಂರ್ಹ ಕಾಯತಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದು.) 
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81. 2017 ರ ಸಿಂಗಪುರ್ ಓಪನ್ ರ್ಬಯ ಡಿಮ ಂಟನ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯ ಪುರುಷ್ರ ಸಿಂಗಲ್್ 

ಪಿ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಗೆದಾ ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಎನ್ ಎಸ್ ರೆಡಿು   

ಆ) ಅಂಥೀನಿ ಸಿನಿಸುಕಾ ಜಿಂಟಿಂಗ್ 

ಇ) ಸಾಯಿ ಪಿ ಣಿೀತ್  

             ಈ) ಕ್ತಿದ್ದಂಬಿ ಶಿ್ ೀಕಾಂತ್ 

 

 ಸಾಯಿ ಪಿ ಣಿೀತ್ 

 

 

82. 2017 ಟೈಮ್ ನಿಯರ್ಕಾಲಿಕ್ಕಯ  ಓದುಗರ ಸಮಿೀಕಿ್ಕಯಂತೆ “ಅತ್ರ ಪಿ ಭಾವಶಲಿ ವಯ ಕಿ್ತಿ ” 

ಪಿ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಯಾರು ಪಡೆದುಕಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಲ್ಲನಿ ರಬಿ್ಳ ಡೊೀ 

ಆ) ರೀಡಿಿ ಗೀ ಡಟಟೆತ  

ಇ) ನರಂದಿ  ರ್ಮೀದಿ  

ಈ) ಜ್ಸ್ಿ ನ್ ಟಿು ಡೆವ್ಸ 

(ವಿವರಣೆ:- ಫ್ಲಿಪೈನ್್ ದೇಶದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ರೀಡಿಿ ಗ ಡಟಟೆತ ರವರು 2017 ಟೈಮ್ 

ನಿಯರ್ಕಾಲಿಕ್ಕಯ ಓದುಗರ ಸಮಿೀಕಿ್ಕಯಂತೆ ವಿಶವ ದ ಅರ್ಯ ಂರ್ ಪಿ ಭಾವಿ ವಯ ಕಿ್ತಿ  ಪಿ ಶಸಿಿಯನ್ನು  

ಗೆದಿಾ ದ್ದಾ ರೆ. TIME ನ ಸಂಪ್ಲದಕರು ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃರ್ ಟೈಮ್ 100 ಪಟ್ಿ ಯನ್ನು  

ಏಪಿ್ರ ಲ್ 20, 2017 ರಂದು ಘೀಷ್ಟಸಲಾಯಿತು.) 

 

 

 

83. ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಉನು ರ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲಿಿ  ಕಾಯತನಿವತಹಿಸಲು 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ,  ಕಂದಿ  ಸಕಾತರವು RUSA ಪೀಟತಲ್ ಅನ್ನು  ಪಿ್ಲರಂಭಿಸಿದೆ. 

'RUSA' ಎಂದರನ್ನ? 

ಅ) ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಉಚಾಚ ರ್ರ್ ಶ್ಕಿಾ  ಅಭಿಯಾನ್ 

ಆ) ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಉರಿ್ಮ್ ಶ್ಕಿಾ  ಅಭಿಯಾನ್ 

ಇ) ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಉನ್ನಮ ಖಿ್ ಶ್ಕಿಾ  ಅಭಿಯಾನ 

ಈ) ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಉನಾು ಶ್ೀಲ್ ಶ್ಕಿಾ  ಅಭಿಯಾನ್ 

(ವಿವರಣೆ:- ಕಂದಿ  ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಕ್ಮ ಲ ಮತಿು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವ ಪಿ ಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ 

ರವರು ಹೊಸದಿಲಿಿಯಲಿಿ  "ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಉಚಾಛ ರ್ರ್ ಶ್ಷ್ಯ  ಅಭಿಯಾನ" ಪೀಟತಲ್ ಮತಿು  

ರ್ಮಬೈಲ್ ಅಪಿ್ರ ಕಶನ್ ಅನ್ನು  ಉದ್ದಾ ಟಿಸಿದರು. ಉನು ರ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ದ ಯೀಜ್ನೆಗಳು, 

ನಿಧಾತರಗಳು ಮತಿು  ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಸಂಪನ್ಕ್ಮ ಲಗಳ ಕುರಿತ್ಯದ ಮಾಹಿತ್ರಗಾಗಿ ಪೀಟತಲ್ ಏಕ 

ಗವಾಕಿ್ತಿ  ವಯ ವಸೆಥೆಗ ಯಾಗಿ ಕಾಯತನಿವತಹಿಸುರಿ್ದೆ. ಇದಲಿದೆ RUSA ಯ ರ್ಮಬೈಲ್ ಅಪಿ್ರ ಕಶನ್ 

ಅಡಿಯಲಿಿನ ಎಲಿಾ  ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತ್ರ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.) 

 

 

 

84. ರಾಜ್ಯ ದಲಿಿ  ತೃತ್ರೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳನ್ನು  ಮರ್ದ್ದರರಾಗಿ ನೀಂದ್ದಯಿಸಲು ವಿಶೇಷ್ ಜಾಗೃತ್ರ 

ಅಭಿಯಾನಕೆ್ಕ  ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಿದ ರ್ಮದಲ ಭಾರತ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯ  ಯಾವುದು?  

ಅ) ಕರಳ 

ಆ) ಮಹಾರಾಷ್್ ರ 

ಇ) ಕನಾತಟಕ 

ಈ) ಒಡಿಶ 
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(ವಿವರಣೆ:- ರಾಜ್ಯ ದಲಿಿ  ತೃತ್ರೀಯಲಿಂಗಿಗಳನ್ನು  ಮರ್ದ್ದರರಾಗಿ 

ನೀಂದ್ದಯಿಸಿಕಳೆು ವುದಕೆ್ಕ  ಮಹಾರಾಷ್್ ರ  ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾತರ ವಿಶೇಷ್ ಜಾಗೃತ್ರ ಅಭಿಯಾನಕೆ್ಕ  

ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಿದ ರ್ಮದಲ ಭಾರತ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ ರಾಜ್ಯ  ಶಖೆ 

ಏಪಿ್ರ ಲ್ 15 ರಂದು ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಿ ಕಾರ 

ಮಹಾರಾಷ್್ ರವು 10 ಲಕ್ಷ ತೃತ್ರೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿದುಾ ,  ಸದಯ  1,700 ಮಂದಿ 

ಮರ್ದ್ದರರಾಗಿ ನೀಂದ್ದಯಿಸಿಕಂಡಿದ್ದಾ ರೆ.) 

 

 

85. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾತರ ಇತಿ್ರೀಚೆಗೆ 'ನಿರುದೊಯ ೀಗ ಭತೆಯ  ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು ' ಪಿ್ಲ ರಂಭಿಸಿದೆ?  

ಅ) ಆಂಧಿ್  ಪಿ ದೇಶ 

ಆ) ಮಧ್ಯ  ಪಿ ದೇಶ 

ಇ) ಹಿಮಾಚಲ ಪಿ ದೇಶ  

ಈ) ಉರಿ್ರ ಪಿ ದೇಶ 

(ವಿವರಣೆ:-ಹಿಮಾಚಲ ಪಿ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರ  ವಿೀರಭದಿ  ಸಿಂಗ್ ಇತಿ್ರೀಚೆಗೆ ಹಿಮಾಚಲ 

ಪಿ ದೇಶದ 70 ನೇ ರಾಜೊಯ ೀರ್್ ವ ದಿನದಲಿಿ  ರಾಜ್ಯ  ಮಟ್ ದಲಿಿ  'ನಿರುದೊಯ ೀಗ ಭತೆಯ  

ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು ' ಪಿ್ಲರಂಭಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಯೀಜ್ನೆಯ ಪಿ ಕಾರ ನಿರುದೊಯ ೀಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ 

ತ್ರಂಗಳಿಗೆ ರೂ 1,500 ನಿೀಡಲಾಗುವುದು  ಎಂದು ತ್ರಳಿಸಿದೆ.) 

 

86. ವಾಸಿುಶ್ಲಪ  ವಿದ್ದಯ ಥತಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಿ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿಯು 

'ವಾಸಿು  ಶಸಿ ರ' ರ್ರಗತ್ರಗಳನ್ನು  ಪಿ್ಲ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಐಐಟಿ ಖ್ರಗ್ ಪುರ 

ಆ) ಐಐಟಿ ರ್ಬಂಬ್ಳ  

ಇ) ಐಐಟಿ ಮದಿ್ದ ಸ್  

ಈ) ಐಐಟಿ ಇಂದೊೀರ್ 

(ವಿವರಣೆ:-ಭಾರರ್ದ ಹಳೆಯ ಮತಿು  ಅತ್ರದೊಡು  ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಿ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ 

ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಸಂಸೆಥೆಗ , ಐಐಟಿ ಖ್ರಗ್ ಪುರ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ತದಿಂದ ವಾಸಿುಶ್ಲಪ  

ವಿದ್ದಯ ಥತಗಳಿಗಾಗಿ "ವಾಸಿು  ಶಸಿ ರ" ರ್ರಗತ್ರಗಳನ್ನು  ಪಿ್ಲ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಪದವಿಪೂವತ 

ವಿದ್ದಯ ಥತಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ವಿನಾಯ ಸ ಮತಿು  ವಾಸಿುಶ್ಲಪ ದ ಇತ್ರಹಾಸದ ಕೀಸುತಗಳನ್ನು  

ಪಿ್ಲ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಲಿದೆ ಸಾು ರ್ಕೀರಿ್ರ ಮಟ್ ದಲಿಿ  ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ರ್ವ ಗಳ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳು, 

ಪವಿರಿ್  ಬಲಿಪ್ರೀಠಗಳು ಮತಿು  ವಿನಾಯ ಸದ ಸಂಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  ವಿದ್ದಯ ಥತಗಳಿಗೆ 

ಕಲಿಸಲಾಗುರಿ್ದೆ.) 

 

 

87. 6 ನೇ ಆವೃತಿ್ರಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಸಾವ ಮಿನಾರ್ನ್ ಪಿ ಶಸಿಿಯನ್ನು   ಯಾರಿಗೆ ನಿೀಡಿದೆ? 

ಅ) ಸಿ. ಪ್ಲರ್ತಸಾರಥ  

ಆ) ಎಂ.ವೈ. ಸಕ್್ಕ ೀನಾ  

ಇ) ಎಂ.ವಿ.ಆರ್. ಪಿ ಸಾದ್  

ಈ) ಆರ್.ಆರ್. ಹಾಂಚಿನಲ್ 

(ವಿವರಣೆ:-ಡಾ. ರಾಯಪಪ  ರಾಮಪಪ  ಹಂಚಿನಲ್ ರವರಿಗೆ 6 ನೇ ಆವೃತಿ್ರಯ ಪಿ ತ್ರಷಿ್ಟ ರ್ 

ಎಂ.ಎಸ್. ಸಾವ ಮಿನಾರ್ನ್ ಪಿ ಶಸಿಿ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಟ ಕಿ್ಕೀರಿ್ ದಲಿಿ  ನಿೀಡಿದ ಕಡುಗೆಗಾಗಿ ಡಾ 

ಹಾಂಚಿನಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಾವ ಮಿನಾರ್ನ್ ಪಿ ಶಸಿಿ  ಲಭಿಸಿದೆ. ಉಷ್ಣ  ಮತಿು  ಶುಷೆ್  ಪರಿಸರ 

ಪಿ ದೇಶಗಳಲಿಿ  ಬ್ಳಳೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಬಿೀಜ್ ಉತ್ಯಪ ದನಾ ತಂರಿ್ ಜಾಾ ನ ಮತಿು  ಸಸಯ  ಪಿ ಭೇದಗಳಲಿಿ  

ಬೌದಿಿ ಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕಿ್ಕೀರಿ್ ದಲಿಿ  ಗರ್ನಿೀಯ ಸೇವೆ ನಿೀಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು ಸಸಯ  ವೈವಿಧ್ಯ ತೆ ಮತಿು  ರೈರ್ರ 

ಹಕೆು ಗಳ ಪಿ್ಲ ಧಿಕಾರ, ನವದೆಹಲಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ.) 
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88. ರ್ಬಮತರ್ ಸಂಸೆ ರಣಾಗಾರಕೆಾ ಗಿ ಹಿಂದೂಸಿಾನ್ ಪ್ಟಿೊ ೀಲಿಯಂ ಕಾಪೀತರಶನ್ 

ಲಿಮಿಟೆರ್ಡ (HPCL) ನಂದಿಗೆ ಇತಿ್ರೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾತರವು  ಒಪಪ ಂದಕೆ್ಕ  ಸಹಿ 

ಹಾಕ್ತಿದೆ? 

ಅ) ಉರಿ್ರ ಪಿ ದೇಶ 

ಆ) ಮಧ್ಯ ಪಿ ದೇಶ  

ಇ) ರಾಜ್ಸಾಥೆಗ ನ  

ಈ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

(ವಿವರಣೆ:-ರಾಜ್ಸಾಥೆಗ ನ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾತರ ಇತಿ್ರೀಚೆಗೆ ಹಿಂದೂಸಿಾನ್ ಪ್ಟಿೊ ೀಲಿಯಂ 

ಕಾಪೀತರಶನ್ ಲಿಮಿಟೆರ್ಡ  ನಂದಿಗೆ ರೂ 43,129 ಕೀಟಿ ಗಾರಿ್ ದ ರ್ಬಮತರ್ 

ಸಂಸೆ ರಣಾಗಾರ ಒಪಪ ಂದಕೆ್ಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಿದೆ. BS-6 ಸ್ಾ ಯ ಂಡರ್ಡತ ಇಂಧ್ನವನ್ನು  ಉತ್ಯಪ ದಿಸುವ 

ದೇಶದ ರ್ಮದಲ           ಸಂಸೆ ರಣಾಗಾರ ಇದ್ದಗಿದೆ. ಯೀಜ್ನೆಯಲಿಿ  26% ಪ್ಲಲನ್ನು  ರಾಜ್ಯ  

ಸರಕಾರ ಹೊಂದಿರುರಿ್ದೆ, ಉಳಿದುದನ್ನು  HPCL  ಭರಿಸಲಿದೆ. ಯೀಜ್ನೆಗಾಗಿ  4800 ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾತರ ನಿೀಡಿದೆ. ಯೀಜ್ನೆಯು ನಾಲೆು  ವಷ್ತಗಳಲಿಿ  

ಪೂರ್ತಗಳೆು ವ ನಿರಿೀಕಿ್ಕಯಿದೆ) 

 

 

 

89. ಡಾ. ಪಡುರು ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಸಾಮ ರಕ ಪಿ ಶಸಿಿ -2017 ಯಾರು ಪಿ ದ್ದನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಎ.ವಿ.ನರಸಿಂಹ ಮೂತ್ರತ  

ಆ) ಎನ್ ಜ್ಯರಾಮ್  

ಇ) ಬಿ ಕ್ಕ ಚಂದಿ ಶೇಖ್ರ್  

ಈ) ಪ್ರ ಶಿ್ ೀಪತ್ರ ತ್ಯಂಟಿಿ  

(ವಿವರಣೆ:-ಪಿ ಸಿದಿ  ಇತ್ರಹಾಸಕಾರ ಮತಿು  ಪುರಾರ್ರ್ವ ಶಸಿ ರಜ್ಾ  ಪಿಫೆಸರ್ ಎ.ವಿ ನರಸಿಂಹ 

ಮೂತ್ರತ, ರವರಿಗೆ ಪಿ ತ್ರಷಿ್ಟ ರ್ ಡಾ. ಪಡುರು ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಸಾಮ ರಕ ಪಿ ಶಸಿಿಯನ್ನು  

ಭಾರತ್ರೀಯ ಪುರಾರ್ರ್ವ  ಶಸಿ ರ ಮತಿು  ಪಿ್ಲ ಚಿೀನ ಇತ್ರಹಾಸಕೆ್ಕ  ನಿೀಡಿದ ಕಡುಗೆಗಾಗಿ 

ನಿೀಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಉಡುಪ್ರ ಮೂಲದ ಡಾ. ಪಡುರು ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಮೆರ್ಮೀರಿಯಲ್ ಟಿ ಸ್್ 2010 

ರಲಿಿ  ಇತ್ರಹಾಸ, ಪುರಾರ್ರಿ್ ವ  ಶಸಿ ರ, ಸಮಾಜ್ಶಸಿ ರ ಮತಿು  ಇರ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜಾಾ ನ 

ಕಿ್ಕೀರಿ್ ಗಳಲಿಿ  ಅತುಯ ರಿ್ಮ ಕಡುಗೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸಿ ಪಿ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಸಾಥೆಗ ಪ್ರಸಿದೆ.) 

 

 

 

90. ಗಿೀಬಲ್ ಎಕ್್ತಿ ಬಿಷ್ನ್ ಸವಿೀತಸಸ್ ನ  3 ನೇ ಆವೃತಿ್ರ  ಯ(GES - 2017) ಆತ್ರರ್ಯ  ವಹಿಸಿರುವ 

ದೇಶ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಚಿೀನಾ  

ಆ) ಜ್ಪ್ಲನ್ 

ಇ) ದಕಿ್ತಿ ರ್ ಕರಿಯಾ 

ಈ) ಭಾರರ್ 

(ವಿವರಣೆ:-ಭಾರರ್ದ ರಾಷ್್ ರಪತ್ರ ಪಿ ರ್ವ್ಸ ಮುಖ್ಜಿತ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್್ ರಪತ್ರ 

ಭವನದಲಿಿ  ಏಪಿ್ರ ಲ್ 17, 2017 ರಂದು ಸವಿತಸಸ್ ಗಿೀಬಲ್ ಎಕ್್ತಿ ಬಿಷ್ನ್ (ಜಿಇಎಸ್-2017) ನ 

3 ನೇ ಆವೃತಿ್ರ  ಉದ್ದಾ ಟಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.  GES-2017ನಲಿಿ  ಭಾರರ್ ರ್ನು  ಸೇವೆಗಳ ವಲಯಗಳಲಿಿ  

ರಫಿ್ತ ನ್ನು  ಹ್ಮಚಿಚ ಸಲು ರ್ನು  ಸಾಮರ್ಯ ತವನ್ನು  ಅಭಿವಯ ಕಿಗಳಿಸಿದೆ. ಮಾಹಿತ್ರ ತಂರಿ್ ಜಾಾ ನ, 

ಪಿ ವಾಸೀದಯ ಮ ಮತಿು  ಆತ್ರರ್ಯ , ಲಾಜಿಸ್ಿ ಕ್್, ಶ್ಕ್ಷರ್ ಮತಿು  ಹರ್ಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಂಡಂತೆ ಒಟ್ು  20 ಸೇವಾ ವಲಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ. ) 
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91. ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳ ಚುನಾಯಿರ್ ಮಹಿಳಾ ಪಿ ತ್ರನಿಧಿಗಳ ರಾಷ್್ ರವಾಯ ಪ್ರ ರ್ರಬೇತ್ರ 

ಕಾಯತಕಿಮವನ್ನು  ಯಾವ ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪಿ್ಲ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ  

ಆ) ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಕ್ಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವಾಲಯ  

ಇ) ಮಹಿಳಾ ಮತಿು  ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವಾಲಯ 

ಈ) ಬುಡಕಟ್ು  ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ 

(ವಿವರಣೆ:-ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಯೀಗದೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತಿು  

ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವಾಲಯವು ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳ ಚುನಾಯಿರ್ ಮಹಿಳಾ ಪಿ ತ್ರನಿಧಿಗಳ 

(EWRs) ಸಾಮರ್ಯ ತವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು ರಾಷ್್ ರವಾಯ ಪ್ರ ರ್ರಬೇತ್ರ ಕಾಯತಕಿ ಮವನ್ನು  

ಪಿ್ಲ ರಂಭಿಸಿದೆ.) 

 

 

 

92. ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿರ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚಚ ದ ಲಿಥಯಂ ಅಯಾನ್ ರ್ಬಯ ಟರಿಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಸಾವತಜ್ನಿಕ ಕಂಪನಿಯಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ರೀಯ ರ್ಬಹಾಯ ಕಾಶ 

ಸಂಶೀಧ್ನಾ ಸಂಸೆಥೆಗ  (ಇಸಿೀ) ಒಪಪ ಂದ ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಆಂಟಿಿ ಕ್್ ಕಾಪತರಷ್ನ್  

ಆ) ಭಾರತ್ ಹ್ಮವಿ ಎಲ್ಲಕ್್ತಿ ರಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆರ್ಡ 

ಇ) ಭಾರತ್ ಡೈನಮಿಕ್್  

ಈ) ಭಾರತ್ ಎಲ್ಲಕ್ಾ ರನಿಕ್್ ಲಿಮಿಟೆರ್ಡ 

(ವಿವರಣೆ:- ಭಾರತ್ರೀಯ ರ್ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧ್ನಾ ಸಂಸೆಥೆಗ  (ಇಸಿೀ) ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿರ್ 

ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚಚ ದ ಲಿಥಯಂ ಅಯಾನ್ ರ್ಬಯ ಟರಿಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಭಾರತ್ ಹ್ಮವಿ ಎಲ್ಲಕ್್ತಿ ರಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆರ್ಡ (ಬಿಹ್ಮರ್ಚಇಎಲ್) ಜೊತೆಗೆ 

ಒಪಪ ಂದ ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ. ಒಪಪ ಂದದ ಪಿ ಕಾರ ಬಿಹ್ಮರ್ಚಇಎಲ್ ಉತ್ಯಪ ದನಾ ಘಟಕವನ್ನು  

ಸಾಥೆಗ ಪ್ರಸುರಿ್ದೆ ಮತಿು  ಇಸಿೀ ಉತ್ಯಪ ದನೆಗೆ ಬ್ಳಂಬಲವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಲಿಥಯಂ ಐಯಾನ್ 

ರ್ಬಯ ಟರಿಗಳ ಬಳಕ್ಕಯಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚಚ ದ ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿರ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು  

ಉತಿೆೀಜಿಸುವುದು ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.) 

 

 

93. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವ ರ್ಬಯ ಂಕ್ ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಮೌಲಯ ಮಾಪನದಲಿಿ  ಭಾರರ್ದ ಅತ್ರ ಹ್ಮಚುಚ  

ಮೌಲಯ ದ ಸಾವತಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಘಟಕ ಎಂಬ ಹ್ಮಗೆ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪ್ಲರಿ್ ವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯ ಷ್ನಲ್ ರ್ಬಯ ಂಕ್ 

ಆ) ಆಯ ಕ್್ತಿ ಸ್ ರ್ಬಯ ಂಕ್ 

ಇ) ಸ್ೆ ೀಟ್ ರ್ಬಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಈ) ರಿಸವ್ಸತ ರ್ಬಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

(ವಿವರಣೆ:-ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಮೌಲಯ ಮಾಪನಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ೆ ೀಟ್ ರ್ಬಯ ಂಕ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರರ್ದ ಅತ್ರೀ ದೊಡು  ಸಾವತಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಮಾಪತಟ್ಿ ದೆ. 

ಏಪಿ್ರ ಲ್ 18 ರ ವಹಿವಾಟಿನ ಕನೆಯಲಿಿ  ಎಸಿಬ ಐ ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಬಂಡವಾಳ 2,35,307.51 

ಕೀಟಿ ರೂ. ಅಗಿ  10 ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿ   5 ನೇ ಸಾಥೆಗ ನದಲಿಿದೆ ಮತಿು  ಎ.ಎನ್.ಜಿೀ. 7 ನೇ 

ಸಾಥೆಗ ನದಲಿಿದೆ. ಇದಲಿದೆ ಐಟಿ ಪಿ ಮುಖ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಿಸಿಎಸ್ 4,54,902.85 ಕೀಟಿ ರೂ. 

ಮೌಲಯ ದ ಭಾರತ್ರೀಯ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿದೆ.) 

 

 

94. ಸೆಸಾ ಆಕ್ತಿತರ್ಡ ಅಭಯಾರರ್ಯ ವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಅಸ್ಾ ಂ 

ಆ) ಅರುಣಾಚಲ ಪಿ ದೇಶ 

ಇ) ಸಿಕೆ್ತಿ ಂ 
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ಈ) ಒಡಿಶ 

(ವಿವರಣೆ:-ಸೆಸಾ ಆಕ್ತಿತರ್ಡ ಅಭಯಾರರ್ಯ ವು ಅರುಣಾಚಲ ಪಿ ದೇಶದ ವೆಸ್್ ಕಮಂಗ್ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ 

ಭಲುಕಾಪ ಂಗ್ ಅರರ್ಯ  ವಿಭಾಗದಲಿಿದೆ. ಇದು ಈಗಿೆ ನೆಸ್್ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಅಭಯಾರರ್ಯ ವನ್ನು  

ನೈರುರ್ಯ ದಲಿಿ  ಸಂಧಿಸುರಿ್ದೆ. ಅದು ಆನೆಗಳ ಅಭಯಾರರ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 5 ಹೊಸ ಮತಿು  ಸಥೆಗ ಳಿೀಯ 

ಪಿ ಭೇದಗಳಂದಿಗೆ 200 ಕೊ  ಹ್ಮಚುಚ  ಆಕ್ತಿತರ್ಡ ಜಾತ್ರಗಳ ಜಿೀವವೈವಿಧ್ಯ ಕೆ್ಕ  ಸೆಸ್ಾ  

ಹ್ಮಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.) 

 

 

 

95. “ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ದಿನ” ಅನ್ನು  ಭಾರರ್ದಲಿಿ  ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುರಿ್ದೆ? 

ಅ) ಏಪಿ್ರ ಲ್ 18  

ಆ)ಏಪಿ್ರ ಲ್ 21  

ಇ) ಏಪಿ್ರ ಲ್ 19  

ಈ) ಏಪಿ್ರ ಲ್ 20 

(ವಿವರಣೆ:-ಭಾರರ್ದಲಿಿ  “ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ದಿನ”ವನ್ನು  ಪಿ ತ್ರ ವಷ್ತ ಏಪಿ್ರ ಲ್ 21 ರಂದು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿ್ರದೆ. ಈ ದಿನವು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ಬದಲಾಗುತಿ್ರರುವ ಸನಿು ವೇಶದಲಿಿ  

ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಮತಿು  ಭವಿಷ್ಯ ದ ತಂತಿ್ಯ ಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  

ಆತ್ಯಮ ವಲೀಕನ ಮತಿು  ಚಿಂರ್ನೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ನಿೀಡುರಿ್ದೆ. ಈ ಸಂದಭತದಲಿಿ  

ಸಾವತಜ್ನಿಕ ಆಡಳಿರ್ದಲಿಿ  ಶಿ್ ೀಷಿ್ ತೆಗಾಗಿ ಕಂದಿ  ಮತಿು  ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾತರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  

ಭಾರರ್ದ ಪಿ ಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಗಳು ಗೌರವಿಸುತಿ್ಯರೆ.) 

 

  

96. ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ರ್ಬಸ್ ನ್ ಮಾಯ ರಥಾನ್ ಓಟದ ಸಪ ಧ್ತಯಲಿಿ   ಸಪ ಧಿತಸಿದ ಭಾರರ್ದ ರ್ಮದಲ 

ದೃಷ್್ಟ ಹಿೀನ ಓಟಗಾರ ಯಾರು? 

ಅ) ದೇವಿಕ ನಾರಾಯಣ್  

ಆ) ವಿಷ್ಣಣ ಕಾಂತ್ ಶಮಾತ 

ಇ) ಸಾಗರ್ ರ್ಬಹ್ಮತ್ರ 

ಈ) ನಿಕುಂಜ್ ಸೇನ್ 

(ವಿವರಣೆ:-ಭಾರರ್ದ ಸಾಗರ್ ರ್ಬಹ್ಮತ್ರ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ರ್ಬಸ್ ನ್ ಮಾಯ ರಥಾನ್ ನಲಿಿ  ಸಪ ಧಿತಸಿದ 

ಮತಿು   ಸಪ ಧ್ತ ಪೂರ್ತಗಳಿಸಿದ ಭಾರರ್ದ ರ್ಮದಲ ದೃಷ್್ಟ ಹಿೀನ ಓಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ.  ಇದು 

ವಿಶವ ದ ಅರ್ಯ ಂರ್ ಹಳೆಯ, ಅರ್ಯ ಂರ್ ಸಪ ಧಾತರ್ಮ ಕ ಮತಿು  ಕಠಿರ್ ಮಾಯ ರಥಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು 4 

ಗಂಟೆ, 14 ನಿಮಿಷ್ ಮತಿು  7 ಸೆಕ್ಕಂರ್ಡ ಗಳಲಿಿ  42.195 ಕ್ತಿ.ಮಿೀ ದೂರವನ್ನು  ಕಿ ಮಿಸಿದರು ಮತಿು  

ದೃಷ್್ಟ ಹಿೀನ ವಿಭಾಗದಲಿಿ  18 ನೇ ಸಾಥೆಗ ನದಲಿಿ  ರಸ್ ಅನ್ನು  ಮುಕಿಾಯಗಳಿಸಿದರು. ಪಿ ಸಿುರ್ 

ರ್ಬಹ್ಮತ್ರಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿೀಟರ್ ಮಿೀರಿ ವಸಿು ಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿದ 

ಸಿಥೆಗ ತ್ರಯಲಿಿದ್ದಾ ರೆ.) 

 

 

97. ಭಿ ಷ್್ಯ ಚಾರವನ್ನು  ಪರಿಶ್ೀಲಿಸಲು ಮಣಿಪುರ ಸಕಾತರ ‘DARPAN’  ಅಂರ್ಜಾತಲ ತ್ಯರ್ವನ್ನು  

ಪಿ್ಲ ರಂಭಿಸಿದೆ. ‘DARPAN’ ಎಂದ್ರೆ ಏನ್ನ? 

ಅ) Digital Application for Revalue by Public And Nation 

ಆ) Digital Application for Reappraisal by Public And Nation 

ಇ) Digital Application for Review by Public And Nation  

ಈ) Digital Application for Reassessment by Public And Nation 

 

 


