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ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ,  

 

ನೀಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯದ್ ಅಗತಯ ವಿದ್ದ ರೆ,  

WhatsApp ಮತ್ತು  ಸಂದೇಶವನ್ನು  ಮಾಡಿ, ದ್ಯವಿಟ್ಟು  ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ  
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1. ಭಾರತದ ನೂತನ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಕೆ ಕೆ ವೇಣುಗೀಪಾಲ್  

ಆ) ಆರ್ ಕೆ ಥಾಮಸ್  

ಇ) ಆರ್ ನಾರಿಮನ್  

ಈ) ಕೃಷ್ಣ  ಎಸ್ ದೀಕಿ್ವತ್  

ಕೆ ಕೆ ವೇಣುಗೀಪಾಲ್ 

ಪ್ರ ಸಿದಧ  ಸೊಂವಿಧಾರ್ನಕ ತಜಞ  ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ್ ಕೀಟಾಾ ನ್ ಕಟಂಕೀಟ್ 

ವೇಣುಗೀಪಾಲ್ (86) ಭಾರತದ ಹೊಸ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. 3 

ವರ್ಿಗಳ ಅಧಿಕಾರದ್ಲಿಿ  ಇರಲಿದ್ದದ ರೆ. ಮುಕುಲ್ ರೊಹಾಟಿ್ಗ  ರವರಿಿಂದ್ ತೆರವಾದ್ ಸಾಾ ನ್ವನ್ನು  

ವೇಣುಗೀಪಾಲ್ ತ್ತಿಂಬಲಿದ್ದದ ರೆ. ಭಾರತದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ರವರು ಭಾರತ ಸಕಾಿರದ 

ಮುಖ್ಾ  ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು  ಸರ್ೀಿಚ್ಚ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾರದ್ 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ವಕೀಲರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ರವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛ ೀದ 76 (1) 

ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ರಾರ್್ ರಪ್ತಿಯೊಂದ ನೇಮಕಗಳ್ಳು ತ್ತು ರೆ.  

 

2. “2017-ಗ್ರ ೀಟ್ ಇಮಿಿ ಗಾರ ೊಂಟ್್ : ದಿ ಪ್ರ ೈಡ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ" ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ಪ್ಡೆದ್ ಭಾರತಿೀಯ 

ಅಮೆರಿಕನ್ ವಯ ಕ್ವು  ಯಾರು? 

ಅ) ಶಿಂತನು ನ್ಯರಾಯಣ್ ಮತ್ತು  ವಿವೇಕ್ ಮೂತಿಿ 

ಆ) ರಾಮಸಿಾ ಮಿ ಅಯಯ ಿಂಗಾರ್ ಮತ್ತು  ವಿವೇಕ್ ಮೂರ್ತಾ 

ಇ) ಸಂದೀಪ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು  ಶಿಂತನ್ನ ನಾರಾಯಣ್  

ಈ) ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಮತ್ತು  ವಿವೇಕ್ ಮೂರ್ತಾ 

ಶಿಂತನು ನ್ಯರಾಯಣ್ ಮತ್ತು  ವಿವೇಕ್ ಮೂತಿಿ 
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2017 ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾ ತಂತರ ಾ  ದಿನದಂದು ಭಾರರ್ತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೂಲದ್ 

ಅಡೀಬ್ ಮುಖ್ಾ ಸಥ  ಶಿಂತನು ನ್ಯರಾಯಣ್ ಮತ್ತು  ಮಾಜಿ ಯುಎಸ್ ಸಜಿನ್ ಜನರಲ್ 

ವಿವೇಕ್ ಮೂತಿಿ ಅವರನುು  2017 ರ ಗ್ರ ೀಟ್ ಇಮಿಿ ಗಾರ ೊಂಟ್್ : ದಿ ಪ್ರ ೈಡ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ "ಪ್ರ ಶಸಿು  

ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯತ್ತ.  

 

3. ಇೊಂಡೀ-ಟ್ಗಬೆಟ್ಗಯನ್ ಬಾರ್ಿರ್ ಪೀಲ್ಲಸ್ (ಐಟ್ಗಬಿಪಿ) ನ ನೂತನ್ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 

ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಆರ್.ಕೆ. ಪ್ಚು ಿಂದ್ 

ಆ) ರಾಜೀವ್ ಜೈನ್  

ಇ) ಕ್ವಶೀರ್ ಸಿಂಗ್  

ಈ) ಮನೀಶ್ ಮೌದಿಲ್ 

ಆರ್.ಕೆ. ಪ್ಚು ಿಂದ್ 

ಪ್ಶ್ಚಚ ಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಾಾ ರ್ನಿ 1983 ಬಾಾ ಚ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಕೆ.ಪ್ಚ್ು ೊಂದ ಅವರು 

ಇೊಂಡೀ-ಟ್ಗಬೆಟ್ಗಯನ್ ಬಾರ್ಿರ್ ಪೀಲ್ಲಸ್ (ಐಟ್ಗಬಿಪಿ) ನ ಹೊಸ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವರು ಅಕ್ ೀಬರ್ 31, 2018ರ ವರೆಗ್ ಐಟ್ಗಬಿಪಿ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನ್ರಲ್ 

ಹುದ್ದದ ಯಲಿಿ  ಮಿಂದುವರೆಯಲಿದ್ದದ ರೆ.  

 

4. ಪ್ರ ಸಿದಧ  ಚ್ಲನಚಿತರ  ನಟ ಮಿನಕೆತನ್ ದ್ದಸ್ ಇತಿು ೀಚ್ಗ್ ರ್ನಧನ ಹೊೊಂದಿದಾ ರು. ಇವರು ಯಾವ 

ಭಾಷೆಯ ಚ್ಲನಚಿತರ  ಉದಾ ಮಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ತೆಲುಗು 

ಆ) ಓಡಿಯಾ 

ಇ) ತಮಿಳ್ಳ 

ಈ) ಮಲಯಾಳಂ 

ಓಡಿಯಾ 

ಓಡಿಯಾ ಸನಮಾದ್ ಪ್ರ ಸದ್ದ  ನ್ಟ ಮಿನಕೆತನ್ ದ್ದಸ್ (56), ಮೃತಪ್ಟ್್ಗದ್ದಾ ರೆ. ದ್ದಸ್ ಅವರು 

ತಮಮ  ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತರ ಗಳಿಂದ್ ಸನಮಾ ಮತ್ತು  ದೂರದಶಿನ ಉದಾ ಮದಲಿ್ಲ  

ಹೆಸರುವಾಸಯಾಗಿದ್ದ ರು. ಬಾಲಂಗಾ ಟೀಕಾ, ಜಿಯಂತ ಭುಟಾ ಮತ್ತು  ಮೀಸ್್  ವೊಂಟೆಡ್ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಓಡಿಯಾ ಚಿತರ ಗಳಲಿ್ಲ ನ್ ನಟನೆಗಾಗಿ ದ್ದಸ್ ಪ್ರ ಸದ್ದ ರಾಗಿದ್ದ ರು. 

 

5. 2017 ವಿಶಾ ದ ಅತ್ತಾ ತು ಮ ಜ್ಾ ೀತಿಷಿ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಯಾರಿಗೆ ಲಭಿಸದ್ದ? 

ಅ) ಟಿ ಎಸ್ ವಿನೀತ್  

ಆ) ಪಂಡಿತ್ ಗುರೂಜ 
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ಇ) ರಾಘವೇಿಂದ್ರ  ಚಾರ್  

ಈ) ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಗುರೂಜ 

ಟಿ ಎಸ್ ವಿನೀತ್ 

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಜ್ಾ ೀತಿಷಿ ಮತ್ತು  ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸು ರಜಞ  ಟ್ಗ.ಎಸ್. ವಿರ್ನೀತ್ ಭಟ್ ರವರಿಗೆ 

ಮಾಸ್ಕ ೀದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ರರ್ಾ -ಇೊಂಡಿಯನ್ ಎರ್ಕನ್ಮಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ದುಿಂಡು ಮೇಜನ್ 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  'ವಿಶಾ ದ ಅತ್ತಾ ತು ಮ ಜ್ಾ ೀತಿಷಿ ಪ್ರ ಶಸಿು ' ಯನ್ನು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

6. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರನುು  2017 ಯುಎಸ್ಐಬಿಸಿ (USIBC) ಜ್ಞಗರ್ತಕ ನಾಯಕತಿ  ಪ್ರ ಶಸು ಗೆ ಆಯೆ್ಕ  

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ? 

ಅ) ಆದ ಗೀದ್ದರ ಜ್  

ಆ) ಅಜೀಿಂ ಪ್ರ ೀಮ್ ಜ 

ಇ) ಮಖೇಶ್ ಅಿಂಬಾನ 

ಈ) ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಾ 

ಆದ ಗೀದ್ದರ ಜ್ 

ಗೀದ್ದರ ಜ್ ಗ್ರರ ಪ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಆದಿ ಗೀದೆರ ಜ್ ಮತ್ತು  ಡೌ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಇಒ ಆೊಂಡ್ರ್ರ ಾ  ಲ್ಲವರಿೀಸ್ 

ಅವರು ಅಮೆರಿಕ-ಇೊಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾ ಸಿನೆಸ್ ಕೌರ್್ನಲ್ (ಯುಎಸ್ಐಬಿಸಿ)ನ್ 2017 ಜ್ಞಗರ್ತಕ 

ನಾಯಕತಿ  ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ವಷಿೊಂಗ್ ನ್ ಡಿ.ಸಿ ಯ ಯುಎಸ್ಐಬಿಸಿ 42 ನೇ ವಷಿಿಕೀತ್ ವ 

ಲ್ಲೀರ್ಶ್ಚಿಪ್ ಶೊಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.   

 

7. ಅೊಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಸಹಕಾರ ದಿನ (ಐಡಿಸಿ)ವನುು  ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಜುಲೈ ರ್ತಿಂಗಳ ಮೊದ್ಲ ಸೀಮವಾರ 

ಆ) ಜುಲೈ ರ್ತಿಂಗಳ ಮೊದ್ಲ ಬುಧವಾರ 

ಇ) ಜುಲೈ ರ್ತಿಂಗಳ ಮೊದ್ಲ ಶುಕರ ವಾರ 

ಈ) ಜುಲೈ ರ್ತಿಂಗಳ ಮೊದ್ಲ ಶನವಾರ 

ಜುಲೈ ರ್ತಿಂಗಳ ಮೊದ್ಲ ಶನವಾರ 

ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ (ಯುಎನ್) ಅೊಂತಾರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಸಹರ್ಕರ ದಿನ (ಐಡಿಸಿ)ವನುು  ಜುಲೈ ರ್ತಿಂಗಳ 

ಮದಲ ಶರ್ನವರದಂದು ಪ್ರ ತಿ ವರ್ಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದ್ದ. ಆರ್ಥಿಕ, ಸಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  

ಸೊಂಸಕ ೃತಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯಲಿ್ಲ  ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಪಾತರ ವನುು  ಗುರುತಿಸಲು ಈ ದನ್ವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುರ್ತು ದ್ದ. ಈ ವರ್ಿ, ಜುಲೈ 1 ರಂದು ‘Co-operatives ensure no one is left behind’ 

ಎೊಂಬ ಧ್ಯ ೀಯವಾಕಯ ದ್ಡಿ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುರ್ತು ದ್ದ. 

 



 

4 | P a g e  
 

8. 41ನೇ ವಷಿಿಕ UNESCO ವಿಶಾ  ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಮಿೆ ೀಳನದ್ ಆರ್ತಥ್ಯ ವನ್ನು  ಯಾವ 

ದೇಶ ವಹಿಸುರ್ತು ದ್ದ? 

ಅ) ಜಮಾನ 

ಆ) ಪೀಲಾಯ ಿಂಡ್  

ಇ) ಭಾರತ 

ಈ) ಚೀನಾ 

ಭಾರತ 

UNESCO ವಿಶಾ  ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಸಮಿತಿಯ 41ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಜುಲೈ 2 ರಿೊಂದ 12, 2017 ರವರೆಗ್ 

ಪೀಲೊಂರ್ು  ಕಾರ ಕವು ಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದ.  

 

 

 

9. ಯಾವ ದೇಶದ ಫುಟಾಾ ಲ್ ತಂರ್ “2017 ಫಿಫಾ ಕಾನೆೆ ರ್ರೇರ್ನ್ ಕಪ್“ ಅನುು  ಗೆದುದ ಕಿಂಡಿತ್ತ? 

ಅ) ಜಮಾನ 

ಆ) ಮೆಕಿ್ವ ಕ 

ಇ) ಪೀರ್ಚಾಗಲ್  

ಈ) ಸ್ಪ ೀನ್  

ಜಮಾನ 

ರಷ್ಯಾ ದ ಸೇೊಂಟ್ ಪಿೀಟಸಾ ಿಗು ಿಲಿ್ಲ  ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ದ್ಲಿಿ  1-0 ಗೀಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಪಾ 

ಅಮೆರಿಕ ಚೊಂಪಿಯನ್ ಚಿಲ್ಲಯನುು  ಸ್ೀಲ್ಲಸಿ ಜಮಿರ್ನ ತಂಡ ಫಿಫಾ ಕಾನೆ ಡೆರೇರ್ನ್ ಕಪ್ 

ಫುಟಾಾ ಲ್-2017 ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ತನು ದ್ದಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತ. ಇದರೊೊಂದಿಗ್ ಜಮಿರ್ನಯು ಮದಲ 

ಬಾರಿಗ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ಗ್ದುಾ ಕೊಂಡಿತ್ತ.  

 

10. ಭಾರತದ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ರ್ತ ವಷ್ಾ ಯಾವ ದನ್ದಂದು “ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವೈದ್ಯ ರ ದನ್”ವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದ್ದ? 

ಅ) ಜುಲೈ 1 

ಆ) ಜುಲೈ 3 

ಇ) ಜುಲೈ 4 

ಈ) ಜುಲೈ 5 

ಜುಲೈ 1 
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ರಾಷ್ಿ ರೀಯ ವೈದಾ ರ ದಿನವನ್ನು  ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಪ್ರ ತಿಷಿಿ ತ ವೈದಾ  ಮತ್ತು  

ಪ್ಶ್ಚಚ ಮ ಬಂಗಾಳದ್ ಎರರ್ನೇ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಡಾ. ಬಿಧಾನ್ ಚಂದರ  ರಾಯ್ ಅವರನುು  

ಗೌರವಿಸಲು ಈ ದಿನವನುು  ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ.  
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11. ಭಾರತದ ಅತಾ ೊಂತ ದೊರ್ಡ  ಜಾಗತಿಕ ಕೌಶಲಾ  ಪಾಕ್ಾ ಅನ್ನು  ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಸಥ ಪಿಸಲಾಗುವುದು? 

ಅ) ಭೀಪಾಲ್  

ಆ) ಚೆನೆು ೈ 

ಇ) ಹೈದ್ದರ ಬಾದ್  

ಈ) ಪುಣೆ 

ಭೀಪಾಲ್  

ಮಧಾ ಪ್ರ ದೇಶದ ಭೀಪಾಲ್ ನ್ಲಿಿ  ಭಾರತದ ಅತಿದೊರ್ಡ  ಜಾಗತಿಕ ಕೌಶಲಾ  ಪಾಕ್ಾ 

ತಲೆಯತು ಲಿದುದ , ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಮಖಯ ಮಂರ್ತರ  ಶ್ಚವರಾಜ್ ಸಿೊಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ಮತ್ತು  

ರಾಜಿೀವ್ ಪ್ರ ತಾಪ್ ರೂಡಿ (ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಉದಾ ಮ ಸಚವಾಲಯದ್ ರಾಜಯ  

ಸಚಿವ) ಜುಲೈ 3, 2017 ರಂದು ಶಂಕುಸಾಾ ಪ್ನೆ ನೆರವೇರಿಸದ್ರು. ಜಾಗತಿಕ ಕೌಶಲಾ  ಪಾಕ್ಾ ಗಾಗಿ 

ಭೀಪಾಲಿನ್ ನರೇಲಾ ಶಂಕಾರಿ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  37 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನುು  ರ್ನೀರ್ಲಾಗಿದೆ. 645 

ಕೀಟ್ಗ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ದಲಿ್ಲ  ಪಾಕ್ಿ ರ್ನಮಿಿಸಲಾಗುವುದು. ಅೊಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಉತೆ ೃಷ್ು ತೆ 

ಹಿಂದರುವ ತರಬೇತ್ತದ್ದರರಿೊಂದ ಪ್ರ ತಿವರ್ಿ 1000 ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ ತರಬೇತಿಯನುು  

ರ್ನೀರ್ಲಾಗುತು ದೆ.  

 

12. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ಹಾೊಂಗ್ ಕಾೊಂಗಿನ್ ಮದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಾ  ಕಾಯಿರ್ನವಿಹಕರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಜ್ಞಸಮ ನ್ ಹಡಿ ನ್  

ಆ) ಜ್ಯಯ ರಿ ರ್ಕಯ ಥ್ರಿನ್  

ಇ) ಕಾಾ ರಿ ಲಾಾ ಮ್ 

ಈ) ಲಿಲಿ ವೊಗ 

ಕಾಾ ರಿ ಲಾಾ ಮ್ 

ಮುಖ್ಾ  ಕಾಯಿರ್ನವಿಹಕ ಚುನ್ಯವಣೆಯನುು  ಗ್ದಾ  ನಂತರ ಕಾಾ ರಿ ಲಾಾ ಮ್ ರವರು ಜುಲೈ 1, 

2017 ರಂದು ಹಾೊಂಗ್ ಕಾೊಂಗಿನ್ ಮದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಾ  ಕಾಯಿರ್ನವಿಹಕರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

13. ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತು ರದ ಏರ್ ಟಾರ ಫಿಕ್ ಕಂಟರ ೀಲ್ (ಎಟ್ಗಸಿ) ಗೀಪುರವು ಯಾವ ವಿಮಾನ 

ರ್ನಲಾಾ ಣದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಿರ್ನವಿಹಿಸಲಿದ್ದ? 

ಅ) ಇಿಂದರಾ ಗಾಿಂಧಿ ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಮಾನ್ ನಲಾದ ಣ 

ಆ) ಕೆಿಂಪೇಗೌಡ ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಮಾನ್ ನಲಾದ ಣ 

ಇ) ರಾಜೀವ್ ಗಾಿಂಧಿ ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಮಾನ್ ನಲಾದ ಣ 

ಈ) ಸದ್ದಾರ್ ವಲಿಭಾಯಿ ಪ್ಟೇಲ್ ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಮಾನ್ ನಲಾದ ಣ 
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ಇಿಂದರಾ ಗಾಿಂಧಿ ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಮಾನ್ ನಲಾದ ಣ 

ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತು ರದ ಏರ್ ಟಾರ ಫಿಕ್ ಕಂಟರ ೀಲ್ (ಎಟ್ಗಸಿ) ಗೀಪುರ ದೆಹಲ್ಲಯ ಇೊಂದಿರಾ 

ಗಾೊಂಧಿ ಅೊಂತಾರಾಷ್ಿ ರೀಯ ವಿಮಾನ ರ್ನಲಾಾ ಣದಲಿ್ಲ  (ಐಜಿಐಎ) ಸಥ ಪ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ 101.9 

ಮಿೀಟರ್ ಎಟ್ಗಸಿ ಗೀಪುರವನ್ನು  ರೂ 350 ಕೀಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ್ಲ  ರ್ನಮಿಿಸಲಾಗಿದುದ , ಡಿಸ್ಥೊಂಬರ್ 

2017 ರೊಳಗ್ ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲ್ಲದೆ. ಒಮಿೆ  ನಮಾಾಣವಾದ್ ನಂತರ ಇದು ವಿಶಾ ದ 

7ನೇ ಅತಿ ಎತು ರದ ATC ಗೀಪುರವಗಲಿದ್ದ.  

 

14. ಯಾವ ದಿನದಂದು “ವಿಶಿ  ಕ್ವರ ೀಡಾ ಪ್ರ್ತರ ಕೀದ್ಯ ಮ ದನ್” ವನುು  ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಜ್ಯನ್ 29 

ಆ) ಜ್ಯನ್ 30 

ಇ) ಜುಲೈ 1 

ಈ) ಜುಲೈ 2 

ಜುಲೈ 1 

ಕ್ವರ ೀಡಾ ಪ್ರ ಚರಕಾಕ ಗಿ ಕರ ೀಡಾ ಪ್ತರ ಕತಿರ ಸೇವೆಗಳನುು  ಗುರುತಿಸಲು ಜುಲೈ 2 ರಂದು ವಿಶಿ  

ಕ್ವರ ೀಡಾ ಪ್ರ್ತರ ಕೀದ್ಯ ಮ ದನ್”ವನುು  ಪ್ರ ತಿ ವರ್ಿ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ.  

 

15. 2017 ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪಿಾ ಸ್ಿ ಕ್ ಬಾಾ ಗ್ ಮಕು  ದನ್ವನ್ನು  (IPBFD) ಯಾವ ದನ್ದಂದು  

ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಜುಲೈ 2 

ಆ) ಜುಲೈ 3 

ಇ) ಜುಲೈ 4 

ಈ) ಜುಲೈ 5 

ಜುಲೈ 3 

ಪಿಾ ಾ ಸ್ಿ ಕ್ ಚಿೀಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು  ನಮೂಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಸವಯವ  ಮರುಬಳಕೆ 

ಚಿೀಲಗಳನುು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಅಗತಾ ವನುು  ಎತಿು  ತೀರಿಸಲು ಜುಲೈ 3ರಂದು 

ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪಿಾ ಸ್ಿ ಕ್ ಬಾಾ ಗ್ ಮಕು  ದನ್ವನ್ನು  (IPBFD) ಪ್ರ ತಿ ವರ್ಿ 

ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ.  
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16. ಸಬಿಿಯಾದ ಮದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರ ಧಾರ್ನಯಾಗಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಮೇರಿ ಜೀನ್  

ಆ) ಕ್ೆ ೀವಿಯರ್ ಬೆಟ್ೆ ಲ್ 

ಇ) ಅನಾ ಬಾರ ು ಬಿಕ್ 

ಈ) ಸಿ್ ಟಿ್ಲ ನ್  

ಅನಾ ಬಾರ ು ಬಿಕ್  

ಸಾ ತಂತರ  ರಾಜಕಾರಣಿಯಾದ ಅನ್ಯ ಬಾರ ು ಬಿಕ್ ಸರ್ೀಾಯಾದ್ ಮದಲ ಮಹಿಳಾ 

ಪ್ರ ಧಾನಯಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ.   

 

17. FIA ಫಾಮುಿಲಾ 3 ಯುರೊೀಪಿಯನ್ ಚೊಂಪಿಯನಿ ಪ್ ಗ್ದಾ  ಮದಲ ಭಾರತಿೀಯ ಯಾರು? 

ಅ) ಜೆಹಾನ್ ದ್ರುವಾಲ 

ಆ) ಅಶಿ್ವ ನ್ ಸುಿಂದ್ರ್  

ಇ) ನಾರಾಯಣ್ ರ್ಕರ್ತಾಕೇಯನ್  

ಈ) ಶ್ವವ ನಾರಾಯಣ್  

ಜೆಹಾನ್ ದ್ರುವಾಲ 

ನೂಾ ರೆೊಂಬಗ್ಿ ಸರ್ಕ್ಾ ಿಟು ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ್ FIA ಫಾಮುಿಲಾ 3 ಯುರೊೀಪಿಯನ್ ಚೊಂಪಿಯನಿ ಪ್ 

ರೇಸ್ ನಲಿ್ಲ  ಸಹಾರಾ ಫೀಸ್ಿ ಇೊಂಡಿಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜೆಹನ್ ದರುವಲಾ ಅವರು ಪ್ರ ಶಸು  

ಗೆಲಿು ವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಗೆದ್ದ   ಪ್ರ ಥಮ ಭಾರತಿೀಯ ಚಲಕ ಎನಸದ್ದದ ರೆ. 

ಎಫ್ಐಎ ಫಾಮುಿಲಾ 3 ವಿಶಾ ದ ಅತಾ ೊಂತ ಕಿರ್್ ವದ ಜೂರ್ನಯರ್ ರೇಸಿೊಂಗ್ ಆಗಿದ್ದ. 

 

18. ಸಿಾ ಸ್ ನ್ಯಾ ರ್ನಲ್ ಬಾಾ ೊಂಕ್ (SNB)ನ್ ವಿಶಿ್ೀರ್ಣೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ 2016 ರಲಿ್ಲ  ಸಿಾ ಸ್ ಬಾಾ ೊಂಕ್ ನ್ಲಿಿ  

ಹಣ ಇಟಿು ರುವ ದೇಶಗಳ ಪ್ಟಿು ಯಲಿಿ  ಭಾರತ ಎಷ್ು ನೇ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದ್ದ? 

ಅ) 78 

ಆ) 88 

ಇ) 56 

ಈ) 79 

88 

ಸಿಾ ಸ್ ಬಾಾ ೊಂಕನ್ಲಿಿ  ಭಾರತಿೀಯರು 676 ದಶಲಕ್ಷ ಸಿಾ ಸ್ ಫಾರ ೊಂಕ್ (ಸುಮಾರು 4,500 ಕೀಟ್ಗ 

ರೂಪಾಯ) ಹಣವನುು  ಇಟ್್ಗ ದುಾ , ಭಾರತ 88 ನೇ ಸಥ ನದ್ಲಿಿದ್ದ ಎೊಂದು ಸಿಾ ಸ್ ನ್ಯಾ ರ್ನಲ್ 

ಬಾಾ ೊಂಕ್ (ಎಸ್ಎರ್ನಾ ) 2016 ವಿಶಿ್ೀರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೊಂಗಡ ಮ್ (ಯುಕೆ) 

ಮೊದ್ಲ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದ್ದ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್್ಥ ೀಟ್್  (ಯುಎಸ್), ವೆಸ್್  ಇೊಂಡಿೀಸ್, ಫಾರ ನ್್ , 

ಬಹಾಮಾಸ್, ಜಮಿರ್ನ ನಂತರದ್ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿವೆ. 
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19. 2017 UNDP ಸುಸಿಥ ರ  ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ  ಸಮಭಾಜಕ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ NGO 

ಪ್ಡೆದುಕಿಂಡಿದ್ದ? 

ಅ) ಸಿ ಯಂ ಶ್ವಕ್ಷಣ ಪ್ರ ಯೀಗ್ 

ಆ) ಫಿಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎರ್ಕಲಜಕಲ್ ಸವಿೀಾಸ್  

ಇ) ಶಿಂತ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷ್ನ್ ಟರ ಸ್ು   

ಈ) ಚೈಲ್್  ರೈಟಿ್ಸ  ಅಿಂಡ್ ಯೂ 

ಸಿ ಯಂ ಶ್ವಕ್ಷಣ ಪ್ರ ಯೀಗ್ 

 

20. ತಡೀಬ ಅೊಂಧಾರಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರ ದೇಶ (TATR) ಯಾವ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಮಹಾರಾಷ್ು ರ 

ಆ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ರ್ಹಾರ  

ಈ) ಪ್ಶಿ್ವ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ಮಹಾರಾಷ್ು ರ 

 

21.  ಈ ಮಿಂದನ್ ಯಾರು “ರಾಷ್ಿ ರೀಯ ವಿಪ್ತ್ತು  ನವಾಹಣಾ ಪ್ಡೆ (NDRF)” ನೂತನ್ 

ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರಾಗಿ ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್  

ಆ) ಅರುಣ್ ಮಿಶರ  

ಇ) ಭಾಗಾವ್ ಸಿಂಗ್  

ಈ) ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್  

ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 

1985 ರ ಬಾಾ ಚ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನುು  ರಾಷ್ಿ ರೀಯ ವಿಪ್ತ್ತು  

ನವಾಹಣಾ ಪ್ಡೆ (ಎರ್ನಡ ಆಎಿಫ್)ಯ ಹೊಸ ಮಖಯ ಸಾ ರನಾು ಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

22. 2017 ಇೊಂಡೀ-ಥಾಯ್ ಜಂಟ್ಗ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಅಭಾಯ ಸ "ಮೈರ್ತರ "  ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ  

ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದ? 

ಅ) ರಾಜಸಾು ನ್ 

ಆ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಉತು ರಖಂಡ್  

ಈ) ಜ್ಞಖಾಿಂಡ್  
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ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶದ ಬಾಕಿೀನಲಿ್ಲ  ಭಾರತ-ಥಾಯ್ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸ ಮೈರ್ತರ   ಜುಲೈ 

15, 2017 ರಿೊಂದ ಆರಂಭಗಳು ಲಿದ್ದ. 15 ದಿನಗಳ ದಿೀರ್ಘಿವಧಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸ 

ಇದ್ದಗಿದ್ದ.  

 

 

23. 7ನೇ ಬಿರ ಕ್್  ಆರೊೀಗಾ  ಸಚವರ ಸಭೆ-2017ರ ಆರ್ತಥ್ಯ  ವಹಿಸಲಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಭಾರತ  

ಆ) ರಷ್ಯಯ   

ಇ) ಚೀನಾ 

ಈ) ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಆಫ್ರರ ರ್ಕ 

ಚೀನಾ 

7 ನೇ ಬಿರ ಕ್್ (ಬೆರ ಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ , ಭಾರತ, ಚಿೀನ್ಯ ಮತ್ತು  ದಕಿಣ ಆಫಿರ ಕಾ) ಆರೊೀಗಾ  ಸಚವರ ಸಭೆ 

ಜುಲೈ 6 ರಂದು ಚಿೀನ್ಯದ ಟ್ಗಯಾೊಂಜಿನು ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯಲಿದ್ದ. ಸೊಂಪ್ರ ದ್ದಯಕ ಔರ್ಧಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗ್ ಅೊಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಭೆಯ ಪ್ರ ಮಖ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ್ದ. ಭಾರತದಿೊಂದ 

ಆರೊೀಗಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟೊಂಬ ಕಲಾಾ ಣ ಸಚಿವರಾದ ಜಗತ್ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ನರ್ಡ  ಸಭೆಯಲಿಿ  

ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದದ ರೆ. 

 

24. 2017 ಜ್ಞಗರ್ತಕ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರ ತೆ ಸೂಚಯ ಿಂಕದ್ಲಿಿ  (ಜಿಸಿಐ) ಭಾರತ ಎಷ್ು ನೇ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದ್ದ? 

ಅ) 23 

ಆ) 34 

ಇ) 45 

ಈ) 56 

23 

2017 ಜ್ಞಗರ್ತಕ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರ ತೆ ಸೂಚಯ ಿಂಕದ್ಲಿಿ  (ಜಿಸಿಐ) 165 ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತ  23 ನೇ ಸಥ ನ 

ಪ್ಡೆದಿದೆ. ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಾ ಯ ಟೆಲ್ಲಕಮುಾ ರ್ನಕೇಶನ್್  ಏಜೆರ್್ನ  ಇೊಂಟನ್ಯಾ ಿರ್ನಲ್ 

ಟೆಲ್ಲಕಮುಾ ರ್ನಕೇಶನ್ ಯೂರ್ನಯನ್ (ಐಟ್ಗಯು) ಈ ಸೂಚ್ಾ ೊಂಕವನುು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಸೂಚಯ ಿಂಕವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾ ವಸ್ಥಥ ಗಳಿಗ್ ಸೈಬರ್ ಭದರ ತೆಯನುು  ಖ್ಯತಿರ ಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಲು 

ಪ್ರ ಪಂಚ್ದ್ದದಾ ೊಂತದ ರಾರ್್ ರಗಳ ಬದಧ ತೆಯನುು  ಅಳೆಯುತು ದೆ. ಭಾರತವು ಸೂಚ್ಾ ೊಂಕದಲಿ್ಲ  

0.683 ಅಿಂಕಗಳಿಂದಗೆ 23ನೇ ಸಥ ನದಲಿ್ಲದೆ. ಸಿೊಂಗಪುರ್ 0.925 ಅೊಂಕಗಳೊಂದಿಗ್ 

ಸೂಚ್ಾ ೊಂಕದ್ಲಿಿ  ಅಗರ ಸಥ ನದಲಿ್ಲದೆ. ಸಿೊಂಗಾಪುರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್್ಥ ೀಟ್್ , ಮಲೇಷಿಯಾ, 
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ಒಮಾನ್, ಎಸ್್ ೀರ್ನಯಾ, ಮಾರಿರ್ಸ್, ಆಸ್್ಥ ರೀಲ್ಲಯಾ, ಜಾಜಿಿಯಾ, ಫಾರ ನ್್  ಮತ್ತು  ಕೆನಡಾ 

ಸೈಬರ್ ಭದ್ರ ತೆಗೆ ಅರ್ತ ಹೆಚುಚ  ಬದಧ ವದ 10 ದೇಶಗಳು.  

 

25. ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಿ ವಿಜಾಞ ರ್ನ ಸಂಪ್ಕಿ ಕಾಯಿಕರ ಮ "ಜಿಗಾಯ ಸ (Jigyasa)"ವನುು  ಅಧಿಕೃತವಗಿ 

ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ನ್ವ ದ್ದಹಲಿ 

ಆ) ಬಿಂಗಳೂರು 

ಇ) ವಾರಣಾಸ 

ಈ) ಕನ್ಾಲ್  

ನ್ವ ದ್ದಹಲಿ 

ವಿಜಾಞ ನದ್ಲಿಿ  ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಿಗಳ ಆಸಕು ಯನುು  ಬೆಳೆಸಲು ಕೇೊಂದರ  ಸಕಾಿರ ಅಧಿಕೃತವಗಿ 

ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಿ-ವಿಜಾಞ ರ್ನ ಸಂಪ್ಕಿ ಕಾಯಿಕರ ಮ "ಜಿಗಾಯ ಸ"ಕೆಕ  ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿತ್ತ. ಕೌರ್್ನಲ್ ಆಫ್ ಸೈೊಂಟ್ಗಫಿಕ್ ಅೊಂಡ್ ಇೊಂರ್ಸ್ಿ ರಯಲ್ ರಿಸಚ್ಿ (ಸಿಎಸ್ಐಆರ್) ಈ 

ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು  ಕಾಯಿಗತಗಳಿಸಲು ಕೇೊಂದಿರ ೀಯ ವಿದ್ದಾ ಲಯ ಸಂಘಟನ್ (ಕೆವಿಎಸ್) 

ನಿಂದಿಗ್ ಕೈ ಜ್ೀಡಿಸಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯು 1151 ಕೇೊಂದಿರ ೀಯ ವಿದ್ದಾ ಲಯಗಳನುು  CSAR ನ್ 

38 ರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯಗಳಿಂದಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ವಾಸ ವಾಷ್ಟಾವಾಗಿ 100,000 

ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಿಗಳನುು  ಮತ್ತು  ಸುಮಾರು 1000 ಶ್ಚಕ್ಷಕರನುು  ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಹಿಂದದ್ದ.  

 

26. ದಲ್ಲತ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾದ್ ಭಾರತದ ಮದಲ ವಿಶಾ ವಿದ್ದಾ ರ್ನಲಯವು ಯಾವ 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪ್ನೆಯಾಗಲಿದ್ದ? 

ಅ) ರಾಿಂಚ 

ಆ) ಹೈದ್ದರ ಬಾದ್  

ಇ) ಭುಬನೇಶಿ ರ್  

ಈ) ಪುಣೆ 

ಹೈದ್ದರ ಬಾದ್  

ದಲ್ಲತ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗ್ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾದ್ ಭಾರತದ ಮದಲ ವಿಶಾ ವಿದ್ದಾ ರ್ನಲಯವು 

ಹೈದ್ದರ ಬಾದಿನಲಿ್ಲ  ರ್ನಮಾಿಣವಗಲ್ಲದೆ. ತೆಲಂಗಣ ಸರ್ಕಾರ ದುಬಿಲ ವಗಿಗಳ 

ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಎಲ್.ಕೆ.ಜ ಯಿಿಂದ್ ಸು ತಕೀತು ರ ಪ್ದವಿಯವರಿಗೆ (ಕೆ.ಜಿ.ಗ್ ಪಿಜಿ) 

ಉಚತ ಶ್ವಕ್ಷಣ ನೀರ್ತಯ ಅಿಂಗವಾಗಿ ಈ ವಿಶಿ ವಿದ್ದಯ ಲಯವನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗುವುದು.  

 



 

12 | P a g e  
 

27. 2017 ಮಲಬಾರ್ ತಿರ ಪ್ಕಿೀಯ ನೌಕಾಪ್ಡೆ ಅಭಾಯ ಸ ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಯಾವ ರಾರ್್ ರಗಳ ನಡುವೆ 

ಆರಂಭವಗಿದೆ? 

ಅ) ರಷ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಜಪಾನ್  

ಆ) ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು  ಜಪಾನ್  

ಇ) ಚೀನಾ ಮತ್ತು  ಶ್ವರ ೀಲಂರ್ಕ 

ಈ) ರಷ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಶ್ವರ ೀಲಂರ್ಕ 

ಜುಲೈ 7 ರಿೊಂದ 2017 ರವರೆಗ್ ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು  ಜಪಾನ್ ನಡುವೆ ಮಲಬಾರ್ 

ತಿರ ಪ್ಕಿೀಯ ನೌಕಾಪ್ಡೆ ಅಭಾಯ ಸ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದ.  

 

28. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಭಾರತದ್ ನ್ಗರವನ್ನು  ಯುನೆಸೆ ೀ “ವಿಶಿ  ಪಾರಂಪ್ರಿಕ ನ್ಗರ”ವೆಿಂದು 

ಘೀಷ್ಟಸದ್ದ? 

ಅ) ಅಹಮದ್ದಬಾದ್  

ಆ) ಮಿಂಬೈ 

ಇ) ಬಾದ್ದಮಿ 

ಈ) ಕೀಲೆ ತ್ತು  

ಅಹಮದ್ದಬಾದ್ 

ಅಹಮದ್ದಬಾದ್ ನಗರವನುು  “ವಿಶಿ  ಪಾರಂಪ್ರಿಕ ನ್ಗರ” ವೆಿಂದು ಪೀಲೊಂರ್ು  

ಕಾರ ಾ ಕವು ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ್ ಯುನೆಸ್ಕ  ವಿಶಾ  ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಸಮಿತಿಯ 41 ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  

ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊೊಂದಿಗ್ ಸುಲಾು ನ್ ಅಹಿ ದ್ ಷ್ಯ ಸಥ ಪಿಸಿದ 606 ವರ್ಿ ಹಳೆಯದ್ದದ್ 

ಅಹಮದ್ದಬಾದ್ ನಗರವು ಭಾರತದ ಮದಲ ವಿಶಾ  ಪ್ರಂಪ್ರೆ ನಗರವಗಿದೆ. ಮಹಾತಿಾ  

ಗಾೊಂಧಿಯವರ ನೇತೃತಾ ದ ಭಾರತದ ಅಹಿೊಂಸತಿ ಕ ಸಾ ತಂತರ ಾ  ಹೊೀರಾಟಕೆಕ  ಈ ನಗರವು 

ಕೇೊಂದರ ವಗಿತ್ತು . ಗೀಡೆ ನಗರವೆೊಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಅಹಮದ್ದಬಾದ್ 26 ಎಎಸ್ಐ-

ಸಂರಕಿತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಹೊೊಂದಿದೆ. ಪಾಾ ರಿಸ್, ಕೈರೊೀ ಮತ್ತು  ಎಡಿನಾ ಗ್ಿ ಮುೊಂತಾದ ವಿಶಾ  

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ನಗರಗಳ ಪ್ಟಿು ಗೆ ಅಹಮದ್ದಬಾದ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಕಳಳ ಲ್ಲದೆ. ಪ್ರ ಪಂಚ್ದ್ದದಾ ೊಂತ 

ಒಟ್  287 ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪ್ರೆಯ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ , ಭಾರತದ ಉಪ್ಖಂರ್ದಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ಎರಡು 

ನಗರಗಳಿವೆ - ನೇಪಾಳದ ಭಕು ಪುರ್ ಮತ್ತು  ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾದಲಿ್ಲ  ಗಾಾ ಲ.  

 

29. ಸಮುದ್ದಯದ ಕೆಲಸಕಾಕ ಗಿ ಆಸ್್ಥ ರೀಲ್ಲಯಾದ ಅತ್ತಾ ನು ತ ನ್ಯಗರಿಕ ಪ್ರ ಶಸಿು  "ಆರ್ಿರ್ ಆಫ್ 

ಆಸ್್ಥ ರೀಲ್ಲಯಾ" ಪ್ಡೆದ್ ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ವಯ ಕ್ವು  ಯಾರು? 

ಅ) ಗುರುಸಿಾ ಮಿ ಜಯರಾಮನ್  

ಆ) ಕ್ವಶೀರ್ ಮನ್ಸಿಂಗ್  
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ಇ) ರಾಜೇಶ್ ಚಬಬ ರ್  

ಈ) ಪ್ರ ಸಾದ್ ಕುಲಕುರ್ಣಾ 

ಗುರುಸಿಾ ಮಿ ಜಯರಾಮನ್ 

ಭಾರತಿೀಯ-ಮೂಲದ ಆಸ್ು ರೀಲಿಯಾ ರ್ನವಸಿ ಗುರುಸಾ ಮಿ ಜಯರಾಮನ್ ರವರಿಗೆ 

ಸಮುದ್ದಯದ ಕೆಲಸಕಾಕ ಗಿ ಆಸ್್ಥ ರೀಲ್ಲಯಾದ ಅತ್ತಾ ನು ತ ನ್ಯಗರಿಕ ಪ್ರ ಶಸಿು  "ಆರ್ಿರ್ ಆಫ್ 

ಆಸ್್ಥ ರೀಲ್ಲಯಾ"ವನುು  ರ್ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿಲಾಗಿದ್ದ. ಜಯರಾಮನ್ ರವರು ವೂಲಿಾರಾ 

ಮುರ್ನಸಿಪ್ಲ್ ಕೌರ್್ನ ಲ್ ನ್ಲಿಿ  ಹಿರಿಯ ಅಕೌೊಂಟೆೊಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದ್ದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಕಳೆದ 

25 ವರ್ಿಗಳಿೊಂದ ತಮಿ  ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯನ್ನು  ಸಮುದ್ದಯದ ಕೆಲಸಕೆೆ  ಅಪಿಿಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. 

ಆಬನ್ಿ ಡೈವಸಿಿಟ್ಗ ಸವಿಿಸಸ್, ಹಿೊಂದೂ ಕೌರ್್ನಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್್ಥ ರೀಲ್ಲಯಾ, ಶ್ಚರ ೀ ಓೊಂ ಆದಿ ಸಖಿ 

ಆಶರ ಮ, ಸೇವ ಇೊಂಟನ್ಯಾ ಿರ್ನಲ್ ಆಸ್್ಥ ರೀಲ್ಲಯಾ, ಮುೊಂತಾದ ವಿವಿಧ ಸಮುದ್ದಯ 

ಸಂಘಟನೆಗಳನುು  ಪ್ರ ತಿರ್ನಧಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

30. 2017-ವಿಶಾ  ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಕಾೊಂಗ್ರ ಸ್ (WPC) ಅೊಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಸಮಿೆ ೀಳನವನುು  

ಆಯೀಜಿಸದ್ದ  ರಾರ್್ ರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಟಕ್ವಾ  

ಆ) ಭಾರತ 

ಇ) ಸೌದ ಅರೇರ್ಯಾ 

ಈ) ಕತ್ತರ್ 

ಟಕ್ವಾ 

22 ನೇ ವಿಶಾ  ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಕಾೊಂಗ್ರ ಸ್ (ರ್ಬಿ್ಲ್ ಾ ಪಿಸಿ) ಅೊಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಸಮಿೆ ೀಳನ ಜುಲೈ 

10 ರಿೊಂದ 12, 2017 ರವರೆಗ್ ಟಕಿಯ ಇಸು ನುಾ ಲ್ ನಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಮತ್ತು  

ನೈಸಗಿಿಕ ಅರ್ನಲ ರಾಜಾ  ಸಚಿವ ಧಮೇಿೊಂದರ  ಪ್ರ ಧಾನ್ ಸಮಿೆ ೀಳನದಲಿ್ಲ  ಭಾರತವನುು  

ಪ್ರ ತಿರ್ನಧಿಸಲಿದ್ದದ ರೆ. ತೈಲ ಮತ್ತು  ಅರ್ನಲ ಉದಾ ಮದ `ಒಲ್ಲೊಂಪಿಕ್್` ಈ ಸಮೆಮ ೀಳನ್ 

ಗುರುತಿಸಲಪ ಟ್್ಗ ದೆ.  

 

31. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು 2017 ಸೌತ್ ಆಸ್್ಥ ರೀಲ್ಲಯನ್ ಓಪ್ನ್ ಸಕ ಾ ಾ ಷ್ ಪಂದ್ದಾ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ತಮಿ ದ್ದಗಿಸಿಕೊಂರ್ರು? 

ಅ) ಸೌರವ್ ಘೀಷ್ಲ್  

ಆ) ಹರಿಿಂದ್ರ್ ಪಾಲ್ ಸಂಧು 

ಇ) ರೈಸ್ ಡೌಲಿಿಂಗ್  

ಈ) ಪಿೀಟರ್ ಮರೊ 

ಹರಿಿಂದ್ರ್ ಪಾಲ್ ಸಂಧು 
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ಆಸ್್ಥ ರೀಲ್ಲಯದ ಅಡಿಲೇರ್ು ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ್  ಸೌತ್ ಆಸ್್ಥ ರೀಲ್ಲಯನ್ ಓಪ್ನ್ ಸಕ ಾ ಾ ಷ್ 

ಪಂದ್ದಾ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತದಿೊಂದ ಹರಿೀೊಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಂಧು ರವರು 11-8, 12-10, 11-4ರಲಿ್ಲ  

ರೈಸ್ ಡೌಲ್ಲೊಂಗ್ ಅವರನುು  ಸ್ೀಲ್ಲಸಿ ಸೌತ್ ಆಸ್್ಥ ರೀಲ್ಲಯ ಓಪ್ನ್ ಸಕ ಾ ಷ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  

ಗ್ದುಾ ಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

32. ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ ರೈಫಲ್ ಅಸ್ೀಸಿಯೇರ್ನ್ ಆಫ್ ಇೊಂಡಿಯಾ (NRAI) ನ ನೂತನ್ ಚುನ್ಯಯತ 

ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಯಾರು? 

ಅ) ಸಂದೀಪ್ ಕುಲಕರ್ಣಾ 

ಆ) ರಾಜೀವ್ ಶುರಿ್ಕ  

ಇ) ರರ್ಣಿಂದ್ರ್ ಸಿಂಗ್  

ಈ) ಅಶೀಕ್ ಭಾಟಿಯ 

ರರ್ಣಿಂದ್ರ್ ಸಿಂಗ್ 

ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ ರೈಫಲ್ ಅಸ್ೀಸಿಯೇರ್ನ್ ಆಫ್ ಇೊಂಡಿಯಾದ್ (ಎನ್ಆಎಿಐ) ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ರರ್ಣಿಂದರ್ ಸಿೊಂಗ್ ರವರು ನಾಲೆು  ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಸಕರ ಯ 

ಚ್ಳವಳಿಗಾರನ್ಯಗಿದ್ದಾ ನೆ. ರರ್ಣಿಂದ್ರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಅಮರಂದರ್ ಸಿೊಂಗ್ 

ಅವರ ಪುತರ . 

 

33. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಥ  2015-16ರಲಿ್ಲ  'ಅತ್ತಾ ತು ಮ ಸಧನೆ ಸಮಗರ  ಉಕುಕ  ಸಥ ವರ'ರೆ್ಕ ಗಿ 

ಪ್ರ ಧಾರ್ನ ಮಂರ್ತರ  ಟರ ೀಫಿಯನುು  ಗ್ದಿಾ ದೆ? 

ಅ) ಟ್ಲಟ್ಲ ಸು ೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  

ಆ) ರ್ಲಾಯ್ ಸು ೀಲ್ ಘಟಕ 

ಇ) ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಇಶಪ ತ್ ನಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

ಈ) ರೂಕೆಾಲಾ ಸು ೀಲ್  

ಟ್ಲಟ್ಲ ಸು ೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

 

34. 2017 ಸಕ್ಿ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಚವರ (ಆೊಂತರಿಕ / ಗೃಹ ವಾ ವಹಾರ) ಸಭೆ ಯಾವ ದೇಶದ್ಲಿಿ  

ನ್ಡೆಯಲಿದ್ದ? 

ಅ) ಶ್ವರ ೀಲಂರ್ಕ 

ಆ) ಬಾಿಂಗಿ ದೇಶ 

ಇ) ಪಾಕ್ವಸಾು ನ್ 

ಈ) ಭಾರತ 

ಶ್ವರ ೀಲಂರ್ಕ 
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2017 ಸಕ್ಿ ರ್ಕನೂನ್ನ ಸಚವರ ಸಭೆ ಜುಲೈ 11, 2017 ರಂದು ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾದ ಕಲಂಬೊದಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭವಗಿದೆ. ವಿೀಸ ಉದ್ದರಿೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಭಯೀತಾಪ ದನೆಯನುು  ರ್ನಭಾಯಸುವ 

ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗಿ್  ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಚ್ಚಿಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

35. 2017 ರ ವಿಶಾ  ಜನಸಂಖ್ಯಾ  ದಿನದ ಧ್ಯ ೀಯ ವಾಕಯ  ________? 

ಅ) Be counted: say what you need 

ಆ) Investing in teenage girls 

ಇ) Family Planning- Empowering People, Developing Nation 

ಈ) Population Day: We all counts 

Family Planning- Empowering People, Developing Nation 

ವಿಶಾ  ಜನಸಂಖ್ಯಾ  ದಿನವನ್ನು  (ರ್ಬಿ್ಲ್ ಾ ಪಿಡಿ) ಪ್ರ ತಿವರ್ಿ ಜುಲೈ 11 ರಂದು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ  ಸಮಸ್ಥಾ ಗಳ ಬಗಿೆ  ಜನರಲಿಿ  ಜಾಗೃತಿಯನುು  ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದನ್ದ್ 

ಉದ್ದದ ೀಶ. Family Planning- Empowering People, Developing Nation ಇದು ಈ ವಷ್ಾದ್ 

ಧ್ಯ ೀಯವಾಕಯ . 

 

36. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಸಂಸ್ಾ ಗೆ “ಗೀಲಡ ನ್ ಪಿೀಕಾಕ್ ಎರ್ನಾ ರಾನಿೆ ೊಂಟ್ ಮಾಾ ನೇಜಿೆ ೊಂಟ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  

(ಜಿಪಿಎೊಂಎ)” ಲಭಿಸದ್ದ? 

ಅ) ಡನೊ ಸ್ ಇಿಂಡಿಯಾ  

ಆ) ವಿಪರ ೀ ಲಿಮಿಟೆಡ್  

ಇ) ಟ್ಲಟ್ಲ ಗೂರ ಪ್  

ಈ) ಇನಪ ೀಸಸ್  

ಡನೊ ಸ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 

ಹವಮಾನ ಮತ್ತು  ಇೊಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಸಂಸ್ಥಥ  ಡನೊ ೀಸ್ ಇಿಂಡಿಯಾಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರಿಸರ 

ರ್ನವಿಹಣೆಯ 19 ನೇ ವಿಶಾ  ಕಾೊಂಗ್ರ ಸು ಲಿ್ಲ  'ಗೀಲಡ ನ್ ಪಿೀಕಾಕ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ' ರ್ನೀರ್ಲಾಗಿದೆ.  

 

37. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ದೇಶದ್ಲಿಿ  2017 ಕುಟೊಂಬ ಯೀಜನೆ ಶೊಂಗಸಭೆ (ಎಫಿಪ ಎಸ್) 

ಆಯೀಜಸಲಾಗಿದ್ದ? 

ಅ) ರಷ್ಯಯ  

ಆ) ಚೀನಾ 

ಇ) ಭಾರತ 

ಈ) ಯುಕೆ 

ಯುಕೆ 
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2017 ಕುಟೊಂಬ ಯೀಜನೆ ಶೊಂಗಸಭೆ (ಎಫಿಪ ಎಸ್) ಯು ಜುಲೈ 11, 2017 ರಂದು ಲಂರ್ನ್ 

ನ್ಲಿಿ  ಆರಂಭಗಿಂಡಿದ್ದ. UNFPA, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೊಂಗಡ ಮ್ ಮತ್ತು  ಬಿಲ್   ಮೆಲ್ಲೊಂಡಾ ೇಟಟ್್ 

ಫೊಂಡೇಶನ್ ಈ ಶಿಂಗಸಭೆಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಿವೆ.  

 

38. ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಇಿಂಟೆಲಿಜೆನಿ್  ನ್ ನೂತನ್ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು 

ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಜ್ಞನ್ ಜೀಸ್ಫ್  

ಆ) ರವಿೀಿಂದ್ರ  ಜೈನ್  

ಇ) ಸುಧಿೀಿಂದ್ರ  ಸಿಂಗ್  

ಈ) ಮನಿ ತ್ ಮೌಯಾ 

ಜ್ಞನ್ ಜೀಸ್ಫ್ 

ಡಾ. ಜಾನ್ ಜ್ೀಸ್ಥಫ್, ಭಾರತಿೀಯ ರೆವಿನೂಾ  ಸವಿಿಸ್ (ಕಸ್ ಮ್್ ಮತ್ತು  ಸ್ಥೊಂಟರ ಲ್ ಎಕ್ೆ ೈಸ್) 

ನ 1983ನೇ ಬಾಾ ಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರವರನ್ನು  ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವ ತೆರಿಗ್ ಇಿಂಟೆಲಿಜೆನಿ್  ನ್ 

ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ.  

 

39. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು “2017 ಫಾಮುಿಲಾ ಒನ್ ಆಸ್ಿ ರಯನ್ ಗಾರ ಾ ೊಂಡ್ ಪಿರ ಕ್್” ನ್ಲಿಿ  

ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಿಂಡರು? 

ಅ) ಡೆನಯಲ್ ರಿಕೆ್ವ ಯಾರ್ಡಾ 

ಆ) ಲೇವಿಸ್ ಹಾಯ ಮಿಲು ನ್  

ಇ) ವಲೆು ರಿ ಬೊಟು ಸ್  

ಈ) ಸ್ಬಾಸು ಯನ್ ವೆಟು ಲ್  

ವಲೆು ರಿ ಬೊಟು ಸ್ 

 

 

40. ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ ಉಚಿತ ಚುಚುಚ ಮದದ ನ್ ಗಭಿರ್ನರೊೀಧಕವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸದ್ ಭಾರತದ 

ಮದಲ ರಾಜಾ  ಯಾವುದು? 

ಅ) ಆಿಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ತಮಿಳ್ಳನಾಡು 

ಇ) ಮಹಾರಾಷ್ು ರ 

ಈ) ತೆಲಂಗಣ 

ಮಹಾರಾಷ್ು ರ 
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ಮಹಾರಾಷ್ು ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ ಉಚಿತ ಚುಚುಚ ಮದದ ನ್ ಗಭಿರ್ನರೊೀಧಕವನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸದ್ದ. ಆ ಮೂಲಕ ರ್ಚರಿ್ಚ ಮದದ ನ್ ಗಭಾನರೊೀಧಕವನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ ಮೊದ್ಲ 

ರಾಜಯ ವೆನಸದ್ದ. ಪುಣೆ, ಮುೊಂಬೈ, ರಾಯಿಡ್, ನಂದೂರುಬಾರ್, ಅಹಮದು ಗರ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, 

ಕಲಾಾ ಪುರ, ಸೊಂಗಿಿ , ರತು ಗಿರಿ ಮತ್ತು  ಬಿೀಡ್ ನ್ಲಿಿ  ರಾಜಾ ದ ಸವಿಜರ್ನಕ ಆರೊೀಗಾ  ಇಲಾಖೆ 

ಜುಲೈ 10, 2017 ರಂದು "ಅೊಂಟರಾ" ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ದ. 23 ಜಿಲಿಯ 

ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು, 20 ವೈದಾ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು  12 ಮಹಿಳಾ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ 

ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

41. ಲಾಾ ಟ್ಗನ್ ಅಮೇರಿಕಾದ್ಲಿಿ  ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಇೊಂಟರ್-ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನೆಾ ಸ್್ಥ ಿ ೊಂಟ್ 

ಕಾಪೀಿರೇರ್ನ್ (ಐಐಸಿ) ನೊಂದಿಗ್ ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ಬಾಾ ೊಂಕ್ ಒಪ್ಪ ೊಂದ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಆಕಿ್ವ ಸ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್  

ಆ) ಐಸಐಸಐ ಬಾಯ ಿಂಕ್  

ಇ) ರ್ಕಪೀಾರೇಶನ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್  

ಈ) ಸ್ು ೀಟ್ಸ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 

ಆಕಿ್ವ ಸ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್ 

ಲಾಾ ಟ್ಗನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು  ಕೆರಿಬಿಯನ್ ರಾಷ್ು ರಗಳಲಿಿ  ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಇೊಂಟರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇನೆಾ ಸ್್ಥ ಿ ೊಂಟ್ ಕಾಪೀಿರೇರ್ನ್ (ಐಐಸಿ) ನೊಂದಿಗ್ ಆಕ್ ಸ್ 

ಬಾಾ ೊಂಕ್ ಒಪ್ಪ ೊಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ.  

 

42. ಯಾವ ರಾಜಾ  ಸಕಾಿರ ಇತಿು ೀಚ್ಗ್ “ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಮಧಾ ಸಿಥ ಕೆ ಮತ್ತು  ಉದಾ ಮಶ್ಚೀಲತೆ 

ಸೌಲಭಾ ವನುು  (ಲೈಫ್)” ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಮರ್ಣಪುರ 

ಆ) ಮೇಘಾಲಯ 

ಇ) ಸಕೆ್ವ ಿಂ 

ಈ) ಮಿಜೀರಾಿಂ 

ಮೇಘಾಲಯ 

ಮೇರ್ಘಲಯ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಡಾ. ಮುಕುಲ್ ಸಂಗಿಾ  ಅವರು ಜುಲೈ 11, 2017 ರಂದು 

“ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಮಧಾ ಸಿಥ ಕೆ ಮತ್ತು  ಉದಾ ಮಶ್ಚೀಲತೆ ಸೌಕಯಿ (ಲೈಫ್)”ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮವು ಗಾರ ಮಿೀಣ ಬರ್ವರ ಜಿೀವನೀಪಾಯವನುು  
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ಸಿ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ್ಳ, ಗಾರ ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು   ಗುೊಂಪುಗಳ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಯ ಮೂಲಕ 

ಸುಸಿಥ ರ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಸುಧಾರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಒತ್ತು  ರ್ನೀಡುತು ದೆ. 

 

43. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ರ್ಚನಾವಣೆಗೆ ಸಪ ಧಿಾಸಲು ಕರ್ನರಿ್  ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಅಹಿತೆಯನುು  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ 

ಮದಲ ರಾಜಾ  ಯಾವುದು? 

ಅ) ರಾಜಸಾು ನ್  

ಆ) ಗುಜರಾತ್  

ಇ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಮಹಾರಾಷ್ು ರ 

ರಾಜಸಾು ನ್ 

ಗಾರ ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗ್ ಚುನ್ಯವಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಪ ಧಿಿಸಲು 

ಕರ್ನರಿ್  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಿತೆಯನ್ನು  ರಾಜಸಥ ನ್ ಸರ್ಕಾರ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದದ್ದ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಹರ್ಕರಿ 

ಸಂಘಗಳ ರ್ಚನಾವಣೆಗೆ ಶ್ವಕ್ಷಣ ಅಹಾತೆಯನ್ನು  ನಗದಪ್ಡಿಸದ್  ಭಾರತದ ಮದಲ 

ರಾಜಾ ವಗಿದೆ. ಈ ಉದೆಾ ೀಶಕಾಕ ಗಿ, ರಾಜಾ  ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ರ್ನಯಮಗಳು, 2003, ಅನುು  

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮಾರ್ಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ರ್ನಯಮಗಳು ಸುಮಾರು 10,000 ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ 

ಸಲ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗ್ ಅನಿ್ ಯವಾಗಲಿದ್ದ.  

 

44. 2017 ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕ ಲ್ಲವಿೊಂಗ್ ಲಜೆೊಂಡ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಪ್ಡೆದ ಭಾರತಿೀಯ ಕರ ೀಡಾಪ್ಟ ಯಾರು? 

ಅ) ಮಿಲಾಾ  ಸಿಂಗ್  

ಆ) ಸಚನ್ ತೆಿಂಡುಲೆ ರ್  

ಇ) ರಾಹುಲ್ ದ್ದರ ವಿಡ್  

ಈ) ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ 

ಮಿಲಾಾ  ಸಿಂಗ್ 

ದಿ ಫಿ್ ೈಯೊಂಗ್ ಸಿಖ್ ಎಿಂದೇ ಪ್ರ ಸದ್ದ ರಾಗಿರುವ ಮಿಲಾಾ  ಸಿೊಂಗ್ ಅವರಿಗ್ 2017 ಮಾರುತಿ 

ಸುಜುಕ ಲ್ಲವಿೊಂಗ್ ಲಜೆೊಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಇದಲಿದೆ, ರಿಯ ಒಲ್ಲೊಂಪಿಕ್್  ಬೆಳಿಳ  ಪ್ದಕ ವಿಜೇತ ಪಿ.ವಿ. ಸಿೊಂಧು ಅವರು ವರ್ಿದ 

ಕರ ೀಡಾಪ್ಟ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ಕರ ಕೆಟ್ಗಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗ್ 

ೇಟಮ್ೆ ಚ ೀೊಂಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  ರ್ನೀರ್ಲಾಯತ್ತ.  
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45. ಯಾವ ರಾಜಯ  ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ ರಾಜಯ  ಧಿ ಜವನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲು ಸಮಿರ್ತಯನ್ನು  ರಚಸದ್ದ? 

ಅ) ಕನಾಾಟಕ 

ಆ) ಗೀವಾ 

ಇ) ಕೇರಳ 

ಈ) ಓಡಿಶ 

ಕನಾಾಟಕ 

ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ  ರಾಜಯ ದ್ ನೂತನ್ ಧಿ ಜ ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲು ಸರರ್ಕರ 9 ಜನ್ ತಜಾ ರ ಸಮಿರ್ತ 

ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಧಿ ಜ ಪ್ಡೆಯುವ ಸನಾು ಹದ್ಲಿಿದ್ದ ಕನಾಾಟಕ. 

ಸಂವಿಧಾನ್ಸ 370ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರ ರ್ಕರ ವಿಶೇಷ್ ಸಾಾ ನ್ಮಾನ್ ಪ್ಡೆದರುವ ಜಮಮ  ಮತ್ತು  ರ್ಕಶ್ವಮ ೀರ 

ರಾಜಯ  ಮಾತರ  ಈ ರಿೀರ್ತಯ ವಿಶೇಷ್ ಧಿ ಜವನ್ನು  ಹಿಂದದ್ದ ಎಿಂಬುದು . 

 

46. ಇತಿು ೀಚಿನ "OECD-FAO” ಕೃಷ್ಟ ಹರನೀಟ 2017-2026 ವರದಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ, 2026 ರ ಹೊತಿು ಗ್ 

ಯಾವ ದೇಶವು ವಿಶಾ ದ ಅತಿದೊರ್ಡ  ಹಾಲು ಉತಾಪ ದಕ ರಾಷ್ು ರವಾಗಲಿದ್ದ? 

ಅ) ಭಾರತ 

ಆ) ವಿಯ್ಕಟ್ಲು ಿಂ 

ಇ) ಬರ ಜಲ್  

ಈ) ರಷ್ಯಯ  

 ಭಾರತ 

ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಾ  ಮತ್ತು  ಓಇಸಿಡಿ ಇತಿು ೀಚಿನ ವರದಯ ಪ್ರ ಕಾರ 2026ರ ಹೊತಿು ಗ್ ಭಾರತವು ವಿಶಾ ದ 

ಅತಿದೊರ್ಡ  ಹಾಲು ಉತಾಪ ದಕ ರಾರ್್ ರವಗಲ್ಲದೆ. " 

 

47. ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ಸಲೀ (Saolo) ತಳ ಕೇಿಂದ್ರ  ರ್ನಮಾಿಣಕೆಕ  IUCN ಯಾವ ದೇಶವನುು  ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾಡಿದ್ದ? 

ಅ) ಮಲೇಷ್ಟಯಾ 

ಆ) ಮಾರಿಷ್ಸ್  

ಇ) ವಿಯ್ಕಟ್ಲು ಿಂ 

ಈ) ಥಾಯಿ್ಕ ಿಂಡ್ 

ವಿಯ್ಕಟ್ಲು ಿಂ 

ವಿಯ್ಕಟಾು ೊಂನ ಥುವ ರ್ಥೀನ್ ಹುಾ  ಪಾರ ೊಂತಾ ದ ಬಾಚ್ ಮಾ ನ್ಯಾ ಶನಲ್ ಪಾಕು ಿಲಿ್ಲ  ರ್ನಮಿಿಸಿದ 

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಾಲೀ ಸಸು ರ್ನಗಳ ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ತಳಿ ಕೇೊಂದರ ವನುು  

ರ್ನಮಿಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇೊಂದರ ವನುು  2018 ರಲಿ್ಲ  ಸಾಲೀ ವಲ್ಡ ಿ ವಕಿೊಂಗ್ ಗ್ರರ ಪ್ (SWWG) 
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ಮತ್ತು  ನ್ಯಾ ಚುರಲ್ ಕನ್ ವೇಿರ್ನ್ ಆಫ್ ನೇಚ್ರ್ (ಐಯುಯುಸಿಎನ್) ಜಂಟ್ಗಯಾಗಿ 

2018ರಲಿ್ಲ  ಈ ಕೇೊಂದರ ವನುು  ಉದ್ದಾ ಟಿಸಲಿವೆ. 

 

48. ಮಹಿಳೆಯರ ಏಕದಿನ ಕರ ಕೆಟು ಲಿ್ಲ  6000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮದಲ ಮಹಿಳಾ ಕರ ಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಾ 

ಯಾರು? 

ಅ) ಸೃರ್ತ ಮಂದ್ನ್ 

ಆ) ರ್ಥರುಶ್ ರ್ಕಮಿನ 

ಇ) ಮಿಥ್ಲಿ ರಾಜ್  

ಈ) ವೇದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಾ 

ಮಿಥ್ಲಿ ರಾಜ್ 

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕರ ಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ಕರ ಕೆಟ್ಸ ಆಟಗಾರ್ತಾ ಮಿಥಲ್ಲ ರಾಜ್ ರವರು 

6000 ರನಿ್ಳನ್ನು  ದ್ದಟಿದ್ ಮೊದ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಾ ಎನಸದ್ರು. ಜುಲೈ 12, 2017 ರಂದು 

ಆಸ್್ಥ ರೀಲ್ಲಯಾ ವಿರುದಧ  ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶಾ ಕಪ್ 2017 ಪಂದಾ ದಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ಮೈಲ್ಲಗಲಿ ನ್ನು  ತಲುಪಿದರು. ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್, ಮಿಥಾಲ್ಲ ಐದು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು  49 

ಅಧಿಶತಕಗಳ ನೆರವಿರ್ನೊಂದ 6028 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಮಿಥ್ಲಿ ರವರು ಮಹಿಳಾ ಕರ ಕೆಟು ಲಿ್ಲ  

ಸವಿಕಾಲ್ಲಕ ಅತಾ ಧಿಕ ರನ್ ದ್ದಖಲಿಸರುವ ಆಟಗಾರ್ತಾ ಆಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಇೊಂಗಿ್ ೊಂರ್ು  ಚಲಿಟ್ೆ  

ಎರ್ಾ ಡ್್ಿ (5992) ಅರ್ತ ಹೆರಿ್ಚ  ರನ್ ದ್ದಖಲಿಸರುವ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ್ತಾ. 

 

49. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ  ಮುಲಿನ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನ್ವನ್ ರ್ಕಣಬಹುದ್ದಗಿದ್ದ? 

ಅ) ಮಿಜೀರಾಿಂ 

ಆ) ಮರ್ಣಪುರ  

ಇ) ಅಸಿಾ ಿಂ 

ಈ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಮಿಜೀರಾಿಂ 

ಮುಲಿನ್ ರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಉದ್ದಾ ನವು ಮಿಜ್ೀರಾಮು  ಚಂಫೈ ಜಿಲಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 

200 ಚದ್ರ ಕಮಿೀ ವಿಸಿು ೀಣಿವನುು  ಹೊೊಂದಿದೆ. ಹುಲ್ಲ, ಚಿರತೆ, ಸೊಂಬರ್, ಬಾಕಿೊಂಗ್ ಜಿೊಂಕೆ, 

ಮಲಯನ್ ದೈತಾ  ಅಳಿಲು, ಹಿಮಾಲಯದ್ ಕಪುಪ  ಕರಡಿ, ಸ್ಥರೊೀವ್, ಹೂಲಾಕ್ ಗಿಬಾ ನ್, 

ಇತಾಾ ದಿ ಪ್ರ ಮಖ ಪಾರ ರ್ಣಗಳನ್ನು  ರ್ಕಣಬಹುದ್ದಗಿದ್ದ.  
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50. 2017 ಸುಸಾ ರ ಅಭಿವೃದದ  ಗುರಿಗಳ ಸೂಚಯ ಿಂಕದ್ಲಿಿ  ಭಾರತ ಎಷ್ು ನೇ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದ್ದ? 

ಅ) 89 

ಆ) 116 

ಇ) 121 

ಈ) 130 

116 

2017 ಸುಸಾ ರ ಅಭಿವೃದದ  ಗುರಿಗಳ ಸೂಚಯ ಿಂಕದ್ಲಿಿ  ಭಾರತವು 151 ರಾರ್್ ರಗಳಲಿ್ಲ  116 ನೇ 

ಸಥ ನದಲಿ್ಲದೆ. ಸಿಾ ೀರ್ನ್ ಈ ಪ್ಟ್್ಗಯಲಿ್ಲ  ಮದಲ ಸಥ ನ ಪ್ಡೆದಿದೆ, ಡೆನಿ್ಯ ಕ್ಿ ಮತ್ತು  

ಫಿನಿ್ಯ ಾ ೊಂಡ್ ನಂತರದ್ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿವೆ.  

 

51. ರೊೀವಾ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣಯ  ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿದ್ದ? 

ಅ) ರ್ತರ ಪುರ 

ಆ) ಮರ್ಣಪುರ 

ಇ) ಅಸಿಾ ಿಂ 

ಈ) ಮೇಘಾಲಯ 

ರ್ತರ ಪುರ 

ರೊೀವ ವನಾ ಜಿೀವಿ ಅಭಯಾರಣಯ  ಉತು ರ ತಿರ ಪುರಾ ಜಿಲಿಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ಕೇವಲ 0.86 ಚ್ದರ 

ಕಮಿೀ ವಿಸಿು ೀಣಿವನುು  ಹೊೊಂದಿದೆ. ಇದು 150 ಜಾತಿಯ ಪ್ಕಿ ಗಳು, ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಸು ರ್ನಗಳಗೆ ನೆಲಯಾಗಿದೆ.  

 

52. ನೇಪಾಳದ ನೂತನ್ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರ ಮಾಣವಚ್ನ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು? 

ಅ) ಗೀಪಾಲ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ಪ್ರಾಜುಲಿ 

ಆ) ದೇವೇಿಂದ್ರ  ನಾಥ್ ಮಜುರಿ 

ಇ) ಸುರೇಿಂದ್ರ  ಕುಮಾರ್  

ಈ) ಕಲಾಯ ಣ್ ವಾಗಿಮ  

ಗೀಪಾಲ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ಪ್ರಾಜುಲಿ 

ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಗೀಪಾಲ್ ಪ್ರ ಸದ್ ಪ್ರಾಜುಲ್ಲ ನೇಪಾಳದ ನೂತನ ಮುಖ್ಾ  

ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿ ಜುಲೈ 17, 2017 ರಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. ಇವರ 

ಅಧಿರ್ಕರವಧಿ ಏಪಿರ ಲ್ 28, 2018 ರವರೆಗ್ ಇರಲಿದ್ದ.  
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53. ಖ್ಯಯ ತ ಗರ್ಣತತಜೆಾ  ಮೇರಿಮ್ ಮಿರ್ಿಖ್ಯರ್ನ ನಧನ್ರಾದ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ದೇಶಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಇರಾಕ್  

ಆ) ಇರಾನ್  

ಇ) ಸಿಂಗಪುರ 

ಈ) ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಆಫ್ರರ ರ್ಕ 

ಇರಾನ್ 

ಇರಾರ್ನನ್ ಗಣಿತಶಾಸು ರಜೆಾ  ಮತ್ತು  ಸ್ ಾ ನೆ ೀಡ್ಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ದಾ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಗಣಿತಶಾಸು ರದ 

ಪಾರ ಧಾಾ ಪ್ಕರಾದ್ ಮರಿಯಾಮ್ ಮಿರ್ಿಖ್ಯರ್ನ (40) ಜುಲೈ 14, 2017 ರಂದು ನಧನ್ರಾದ್ರು. 

ಮಿರ್ಿಖ್ಯರ್ನ ಅವರು ಗಣಿತಶಾಸು ರದ ಅತಾ ೊಂತ ಪ್ರ ತಿಷಿಿ ತ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯಾದ ಫಿೀಲ್ಡ ್  ಪ್ದಕವನ್ನು  

ಗ್ದಾ  ಮದಲ ಇರಾರ್ನ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

54. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು 2017 ರ ಪುರುರ್ರ ಸಿೊಂಗಲ್್  ವಿೊಂಬಲಡ ನ್ ಟೆರ್ನು ಸ್ ಪಂದ್ದಾ ವಳಿಯಲಿಿ  

ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಿಂಡರು? 

ಅ) ರೊೀಜರ್ ಫೆಡರರ್  

ಆ) ನವಾಕ್ ಜಕವಿಕ್  

ಇ) ರಫೆಲ್ ನ್ಡಾಲ್  

ಈ) ಸಾು ನ್ ವಾವಿಿಂಕರ  

ರೊೀಜರ್ ಫೆಡರರ್ 

ಸಿಾ ಸ್ ವೃತಿು ಪ್ರ ಟೆರ್ನು ಸ್ ಆಟಗಾರ ರೊೀಜರ್ ಫ್ರ್ರರ್ ಅವರು 2017 ಪುರುರ್ರ ಸಿೊಂಗಲ್್  

ವಿೊಂಬಲಡ ನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಪಂದ್ದಾ ವಳಿಯ ಫೈನಲು ಲಿ್ಲ  ಮರಿನ್ ಸಿಲ್ಲಕ್ ವಿರುದಧ  6-3, 6-1, 6-4 

ಸ್ಥಟಿಳಿೊಂದ ಜಯಸ ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ತಮಮ ದ್ದಗಿಸಕಿಂಡರು. ಈ ವಿಜಯದೊೊಂದಿಗ್ ಫ್ರ್ರರ್ 

ದ್ದಖ್ಲಯ 8 ವಿೊಂಬಲಡ ನ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ಗ್ದಿಾ ದ್ದಾ ರೆ. 

 

55. 2017 ಫಾಮುಿಲಾ ಒನ್ ಬಿರ ಟ್ಗಷ್ ಗಾರ ಾ ೊಂಡ್ ಪಿರ ಕ್್  ನ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಿಂಡವರು  

ಯಾರು? 

ಅ) ಲೆವಿಸ್ ಹಾಯ ಮಿಲು ನ್  

ಆ) ಸ್ಬಾಸು ಯನ್ ವೆಟಲ್  

ಇ) ಡೆನಯಲ್ ರಿಕೆ್ವ ಯಾರ್ಡಾ 

ಈ) ಮಾಯ ಕಿ್  ವಸು ಾಪ್ನ್ 

ಲೆವಿಸ್ ಹಾಯ ಮಿಲು ನ್ 
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56. “2017 ವಲ್ಡ ಿ ಡೇ ಫಾರ್ ಇೊಂಟನ್ಯಾ ಿರ್ನಲ್ ಜಸ್ಿ ಸ್ (WDIJ)” ಯಾವ ದಿನದಂದು 

ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಜುಲೈ 15 

ಆ) ಜುಲೈ 18 

ಇ) ಜುಲೈ 17 

ಈ) ಜುಲೈ 20 

ಜುಲೈ 17 

ವಲ್ಡ ಿ ಡೇ ಫಾರ್ ಇೊಂಟನ್ಯಾ ಿರ್ನಲ್ ಜಸ್ಿ ಸ್ ಅನ್ನು  ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಅೊಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಅಪ್ರಾಧ ನ್ಯಾ ಯವನುು  ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಮೇಲ 

ಕೇೊಂದಿರ ೀಕರಿಸಲು ಈ ದನ್ವನ್ನು  ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ.  

 

57. ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಬ ಿಂದಯಿಿಂದ್ಲೇ ರ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುವ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ 

ರೈಲು ನಲಾದ ಣ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಮಾತ್ತೊಂಗ ರೈಲು ರ್ನಲಾಾ ಣ 

ಆ) ಹಜರತ್ ರ್ನಜಾಮುದಿಾ ೀನ್ ರೈಲು ರ್ನಲಾಾ ಣ 

ಇ) ಛತರ ಪ್ತಿ ಶ್ಚವಜಿ ಟಮಿಿನಸ್ ರೈಲು ರ್ನಲಾಾ ಣ 

ಈ) ದ್ದಹಲಿ ರೈಲು ನಲಾದ ಣ 

ಮಾತ್ತೊಂಗ ರೈಲು ರ್ನಲಾಾ ಣ 

ಮಾತ್ತೊಂಗ ರೈಲಾ  ರ್ನಲಾಾ ಣವು ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬಾ ೊಂದಿ ರ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುವ 

ಭಾರತದ ಮದಲ ರ್ನಲಾಾ ಣವಗಿದೆ. ಇದು ಮುೊಂಬಯ ಸಬಬಿನ್ ರೈಲಾ ೀ ನೆಟಾ ಕು ಿ ಕೇಿಂದ್ರ  

ರ್ನಲಾಾ ಣವಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ನಲಾದ ಣದ್ಲಿಿ  30 ಮಹಿಳಾ ಸಿಬಾ ೊಂದಿಗಳು 

ಕಾಯಿರ್ನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ.  

 

58. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಬಾಲ್ಲವುಡ್ ನಟ್ಗ 2017 ಐಐಎಫ್ಎ (IIFA)  ವಷ್ಾದ್ ಮಹಿಳಾ 

ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ಗ್ದಿಾ ದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ತಪಿಿ  ಪ್ನ್ನು  

ಆ) ಸೀನಂ ಕಪೂರ್  

ಇ) ದೀಪಿರ್ಕ ಪ್ಡುಕೀಣೆ 

ಈ) ಅಲಿಯಾ ಭಟ್ಸ 

ತಪಿಿ  ಪ್ನ್ನು  

ಅಮೆರಿಕಾದ್ ನೂಾ ಯಾಕು ಿಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಇೊಂಟನ್ಯಾ ಿರ್ನಲ್ ಇೊಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಿ್  ಅಕಾಾ ಡೆಮಿ 

(ಐಐಎಫ್ಎ)ಯ 18 ನೇ ಆವೃತಿು ಯಲಿ್ಲ  “ಪಿಿಂಕ್” ಚತರ ದ್ಲಿಿನ್ ಪಾತರ ಕಾಕ ಗಿ ತಪಿಿ  ಪ್ನ್ನು  ಅವರು 
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2017 ಐಐಎಫ್ಎ ವಷ್ಾದ್ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ಗೆದುದ ಕಿಂಡರು. ಉಡಾು  ಪಂಜಾಬ್ 

ಸನಮಾದ್ಲಿಿನ್ ಅಭಿನ್ಯರೆ್ಕ ಗಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು  ಆಲ್ಲಯಾ ಭಟ್ ಅತ್ತಾ ತು ಮ ನಟ & 

ನ್ಟಿ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ಪ್ಡೆದರು.  

 

59. 2017 ನೆಲ್ ನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅೊಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೀಯ ದಿನವನ್ನು  (ಎನ್ಎೊಂಐಡಿ) ಯಾವ ದಿನದಂದು 

ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಜುಲೈ 17 

ಆ) ಜುಲೈ 18 

ಇ) ಜುಲೈ 19 

ಈ) ಜುಲೈ 20 

ಜುಲೈ 18 

2017 ನೆಲ್ ನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅೊಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೀಯ ದಿನವನ್ನು  ಜುಲೈ 18 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದ್ದ. ವಣಿಭೇದ ರ್ನೀತಿ ವಿರುದಧ  ತನು  ದಣಿವರಿಯದ ಹೊೀರಾಟಕಾಕ ಗಿ ದಕಿಣ 

ಆಫಿರ ಕಾದ ಮಾಜಿ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ನಬೆಲ್ ಶಾೊಂತಿ ಪ್ರ ಶಸಿು  ವಿಜೇತ ನೆಲ್ ನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ 

ಜನಿ  ದನ್ವಾದ್ ಜುಲೈ 18 ರಂದು ನೆಲ್ ನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅೊಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೀಯ ದಿನವೆಿಂದು 

(ಎನ್ಎೊಂಐಡಿ) ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ.  

 

60. ಭಾರತದ ಮದಲ ಜೈವಿಕ ಮೆಥೇನ್ ಬಸ್ ಅನುು  ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ಕಂಪ್ರ್ನಯು 

ತಯಾರಿಸುರ್ತು ದ್ದ? 

ಅ) ಟ್ಲಟ್ಲ ಮೊೀಟ್ಲಸ್ಾ  

ಆ) ಮಹಿೀಿಂದ್ರ  & ಮಹಿೀಿಂದ್ರ  

ಇ) ಮಾರುರ್ತ ಸುಝುಕ್ವ 

ಈ) ಬಜ್ಞಜ್ ಮೊೀಟಸ್ಾ  

ಟ್ಲಟ್ಲ ಮೊೀಟ್ಲಸ್ಾ 

ಟಾಟಾ ಮೀಟಸ್ಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತದ ಮದಲ ಜೈವಿಕ ಸಿಎರಿ್ನ  (ಜೈವಿಕ ಮಿೀಥೇನ್) ಬಸ್ 

ಅನುು  ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಇತಿು ೀಚ್ಗ್ ಮಹಾರಾರ್್ ರದ ಪುಣೆಯಲಿಿ  ಆಯೀಜಸಲಾಗಿದ್ದ  “ಉಜಾಿ 

ಉತಿ ವ್’ ಎೊಂಬ ಜೈವಿಕ ಇೊಂಧನ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿಿ  ಈ ಬಸಿ ನ್ನು  

ಅನ್ಯವರಣಗಳಿಸಲಾಯತ್ತ.  
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61. ಖ್ಯಸಗಿತನ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕೆು  ಅಥ್ವಾ ಅಲಿವೇ ಎಿಂದು ನಧಾರಿಸಲು ರಚಸಲಾಗಿರುವ 

ಸುಪಿರ ೀಿಂಕೀಟಿಾನ್ ಒಿಂಬತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ ಸಂವಿಧಾನ್ ಪಿೀಠದ್ ಮಖಯ ಸಾ ರು ಯಾರು? 

ಅ) ಜೆ ಎಸ್ ಖೇಹರ್  

ಆ) ಅಭಯ್ ಮನೀಹರ್ ಸಪ್ರ  

ಇ) ಸಂಜಯ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೌಲ್  

ಈ) ಫಾಲಿ ನಾರಿಮನ್  

ಜೆ ಎಸ್ ಖೇಹರ್ 

ಸುಪಿರ ೀಿಂಕೀಟಿಾನ್ ಮಖಯ  ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೀಶರಾದ್ ಜೆ.ಎಸ್. ಖೇಹರ್ ಅವರ ನೇತೃತಾ ದ ಸುಪಿರ ೀೊಂ 

ಕೀಟ್ಗಿನ (ಎಸ್ಿ ) 9-ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೀಶರ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿೀಠವು ಖ್ಯಸಗಿತನ್ ಹಕಕ ನುು  

ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಕ  ಅಥವ ಅಲಿವೇ ಎೊಂದು ರ್ನಧಿರಿಸಲಿದ್ದ. 

ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳಾದ ಜೆ ಚ್ಲೇಮಶಿ ರ್, ಎಸ್. ಎ ಬಾಬಡೆ, ಆರ್ ಕೆ ಅಗರ ವಲ್, 

ರೊೀಹಿೊಂಟನ್ ಫಾಲ್ಲ ನರಿಮನ್, ಅಭಯ್ ಮನೀಹರ್ ಸಪ್ರ , ಡಿ ವೈ ಚಂದರ ಚೂಡ್, 

ಸಂಜಯ್ ಕಶನ್ ಕೌಲ್ ಮತ್ತು  ಎಸ್ ಅಬ್ಯಾ ಲ್ ನಝೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒೊಂಬತ್ತು  

ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೀಶರನುು  ಈ ಪಿೀಠ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.  

 

62. ನಾಗಲಾಯ ಿಂಡಿನ್ ನೂತನ್ ಮಖಯ ಮಂರ್ತರ ಯಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ಪ್ರ ಮಾಣ ವಚನ್ 

ಸಿ ೀಕರಿಸದ್ರು? 

ಅ) ವಿಝೀಲ್ ಅಿಂಗಮಿ 

ಆ) ಟಿ ಆರ್ ಝೆಲಿಯಾಿಂಗ್  

ಇ) ಹಕ್ವಶೆ ಶ್ವಮಾ 

ಈ) ಶ್ವರೊೀರ್ ಥೀಪ್ 

ಟಿ ಆರ್ ಝೆಲಿಯಾಿಂಗ್ 

ನಾಗಲಾಯ ಿಂಡಿನ್ ನೂತನ್ ಮಖಯ ಮಂರ್ತರ ಯಾಗಿ ಟಿ ಆರ್ ಝೆಲಿಯಾಿಂಗ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ವಚನ್ 

ಸಿ ೀಕರಿಸದ್ರು. ಅನರಿೀಕಿ್ವತ ರಾಜಕ್ವೀಯ ಬಳವರ್ಣಗೆಯಲಿಿ  ಶುಹೀಾಲಿಜ ೀ ಲೈಝೆಟಿ್ಟ  

ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ ರ್ಕರಣ ನೂತನ್ ಮಖಯ ಮಂರ್ತರ ಯಾಗಿ ಟಿ.ಆರ್. ಝೆಲಿಯಾಿಂಗ್ ನೂತನ್ 

ಮಖಯ ಮಂರ್ತರ ಯಾಗಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ವಚನ್ ಸಿ ೀಕರಿಸದ್ದದ ರೆ.  
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63. ನವಜಾತ ಶ್ಚಶುಗಳಲಿ್ಲ  ಹುಟಿು ನಿಂದ್ಲೇ ಉಿಂಟ್ಲಗುವ ಶರ ವಣ ದೀಷ್ವನ್ನು  ಪ್ತೆು ಹಚಿ ಲು 

ಭಾರತ ಸಕಾಿರವು (ಗೀಯ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ದ ಸಿಕ ರೀರ್ನೊಂಗ್ ಸಧನವನುು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಸೀಹಮ್  

ಆ) ಸೀಬಾನ್ಾ  

ಇ) ಶರ ವಣ್  

ಈ) ಸೀಚನ್ 

ಸೀಹಮ್ 

ನವಜಾತ ಶ್ಚಶುಗಳಲಿ್ಲ  ಹುಟಿು ನಿಂದ್ಲೇ ಇರುವ ಶರ ವಣದೀಷ್ವನ್ನು  ಪ್ತೆು ಹಚ್ಚ ಲು ವಿಜಾಞ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಞ ನ ಸಚಿವಲಯ (S & T) ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ದ ಸಥ ಳಿೀಯ 

ಸಿಕ ರೀರ್ನೊಂಗ್ ಸಧನ "ಸ್ಹಮ್ (Sohum)" ಅನುು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸಧನವನುು  ಸೂಕ ಲ್ 

ಆಫ್ ಇೊಂಟನ್ಯಾ ಿರ್ನಲ್ ಬಯೀಡೆರ್್ನ ನ್ (SIB) ಸಾು ಟ್ಸಾ ಆಫ್ M/s ಸ್ಹಮ್ 

ಇನು ೀವೇಶನ್ ಲಾಾ ಬ್್  ಇೊಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್.  

 

64. ಭಾರತ ಸಕಾಿರದ್ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಫ್ಲೀಷಿಪ್ ಅನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರಿಗೆ 

ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ? 

ಅ) ಯಾಸಮ ನ್ ಸಿಂಗ್  

ಆ) ನಂದ್ಕ್ವಶೀರ್ ಕಪೀಟ್ಸ 

ಇ) ರ್ಜುಾ ಮಹಾರಾಜ್  

ಈ) ರಾಜನ್ ಸಿಂಗ್ 

ನಂದ್ಕ್ವಶೀರ್ ಕಪಟೆ 

ಅೊಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಖ್ಯಯ ರ್ತ ಪ್ಡೆದರುವ ಹಿರಿಯ ಕಥಕ್ ಕಲಾವಿದ್ ಡಾ. ಪಂಡಿತ್ 

ನಂದಕಶೀರ್ ಕಪೀಟ್ ಇತಿು ೀಚ್ಗ್ ಭಾರತ ಸಕಾಿರ (ಗೀಯ) ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ 

ಫ್ಲೀಷಿಪ್ ಗೌರವ ಪ್ಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಗೌರವವನುು  ಪ್ಡೆದ ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪುರುರ್ 

ಕಥ್ಕ್ ಕಲಾವಿದ ಕಪೀಟ್.  
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65. ಫೀಬ್್ಿ ಮಿರ್ಲ್ ಈಸ್್  ವರದಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ, 2017 ಸಕಾಿರದ  ಅತಾ ೊಂತ ಶಕು ಶಾಲ್ಲ ಅರಬ್ 

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಿೀಕಿೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಅಗರ ಸಥ ನ ಪ್ಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಹಿೊಂದ್ ಸುಬೈ ಬರಾಕ್ ಅಲ್-ಸುಬೈ 

ಆ) ಶೇಖ್ಯ ಲುಬಾು  ಅಲ್ ಖ್ಸಿಮಿ 

ಇ) ಇಮಾನ್ ಹೌಡಾ ಫ್ರಾನ್ 

ಈ) ಶಭಿೀನಾ ಫಾರ್ತಮಾ 

ಶೇಖ್ಯ ಲುಬಾು  ಅಲ್ ಖ್ಸಿಮಿ 

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟಿಿ ನ್ ಸಹಿಷ್ಣಣ ತೆ ಖ್ಯತೆ ಸಚವೆ ಶೇಖ್ಯ ಲುಬಾು  ಅಲ್ ಖ್ಸಿಮಿ 

ರವರು ಫೀಬ್್ಿ ಮಿರ್ಲ್ ಈಸ್್  ವರದಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ, 2017 ಸಕಾಿರದ  ಅತಾ ೊಂತ ಶಕು ಶಾಲ್ಲ 

ಅರಬ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಿೀಕಿೆಯಲಿ್ಲ  ಅಗರ ಸಥ ನ ಪ್ಡೆದುಕಿಂಡಿದ್ದದ ರೆ. 

 

66. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರಿಗೆ ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ರ್ನೀಡಿದ ಕಡುಗ್ಗಾಗಿ ಜಿೀವಮಾನ ಸಧನೆ 

(ಎಲ್್ಲ ಎ) ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ? 

ಅ) ಎಲ್ ಕೆ ಅಡಿಾ ರ್ಣ 

ಆ) ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್  

ಇ) ಮಲಿಿರ್ಕಜುಾನ್ ಖಗೆಾ  

ಈ) ಮರಳ ಮನೀಹರ್ ಜೀಶ್ವ 

ಎಲ್ ಕೆ ಅಡಿಾ ರ್ಣ 

ಬಿಜೆಪಿ ನ್ಯಯಕ ಎಲ್.ಕೆ.ಆಡಾಾ ಣಿ ಅವರು ಲೀಕಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸಂಸತ್ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ರ್ನೀಡಿದ 

ಕಡುಗ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಜಿೀವಮಾನ ಸಧನೆ (ಎಲ್್ಲ ಎ) ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ಪ್ಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ. ಜೆಡಿ (ಯು) 

ನ್ಯಯಕ ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ರಾಜಾ ಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗಿ ಜಿೀವಮಾನ ಸಧನೆ 

ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ಪ್ಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ. ಲೀಕಮಾತ್ ಮಿೀಡಿಯಾ ಗ್ರರ ಪ್ ಆಯೀಜಿಸಿದಾ  

ಸಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ  ಉಪ್ರಾಷ್ು ರಪ್ರ್ತ ಹಮಿೀದ್ ಅನ್್ಯ ರಿ ರವರು ಈ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನುು  ರ್ನೀಡಿದರು. 

ಪ್ರ ಶಸಿು  ಪ್ಡೆದ ಇತರ ಸದ್ಸಯ ರೆಿಂದ್ರೆ ರೆವಲ್ಯಾ ಶನರಿ ಸ್ೀಷಿಯಲ್ಲಸ್್  ಪಾಟ್ಗಿ MP ಎನ್.ಕೆ. 

ಪ್ರ ಮಾಚಂದರ ನ್ (ಅತ್ತಾ ತು ಮ ಸಂಸದ್), ಕಾೊಂಗ್ರ ಸ್ ನ್ಯಯಕ ಕುಮಾರಿ ಸುಶಿ್ಚತಾ ದೇವ್ 

(ಅತ್ತಾ ತು ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ) ಮತ್ತು  ಬಿಜೆಪಿ ನ್ಯಯಕ ಮಿೀನ್ಯಕಿ  ಲಖಿ (ಅತ್ತಾ ತು ಮ 

ಡೆಬಟ್ ವುಮನ್ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ).  
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67. ಸವಿಜರ್ನಕರಿೊಂದ ದೂರುಗಳನುು  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜಾ ದ ಸಕಾಿರ "ಜನಹಿತಾ" ಅನುು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ತೆಲಂಗಣ 

ಆ) ಕನಾಾಟಕ 

ಇ) ಆಿಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ತೆಲಂಗಣ 

ವಿಶೇರ್ ಪೀಟಿಲ್ ಮೂಲಕ ಸವಿಜರ್ನಕರಿೊಂದ ದೂರುಗಳನುು  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಲು ತೆಲಂಗಾಣ 

ಸಕಾಿರವು "ಜನಹಿತಾ" ಎೊಂಬ ನವಿೀನ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯು 

ಸೂಯಿಪೇಟ್ ಜಿಲಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ಪಾರ ರಂಭವಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ರಾಜಾ ದ್ದದಾ ೊಂತ ಕರ ಮೇಣ ಜಾರಿಗಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನರು ದೂರುಗಳನುು  ಸಲಿ್ಲಸಲು 

ಅನುರ್ಕ್ಲವಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ತಾ ರಿತ ಪ್ರಿಹಾರವನುು  ಪ್ಡೆಯುವುದು 

ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಗುರಿ.  

 

68. ಕೇೊಂದರ  ಸಕಾಿರವು NAFCCಯಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಮೂರು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಿ  ಹವಮಾನ 

ಬದಲಾವಣೆ ಯೀಜನೆಗಳನುು  ಅನುಮೀದನೆ ರ್ನೀಡಿದೆ? 

ಅ) ಕನಾಾಟಕ, ಗುಜರಾತ್, ಮರ್ಣಪುರ 

ಆ) ರಾಜಸಾು ನ್, ಗುಜರಾತ್, ಸಕೆ್ವ ಿಂ 

ಇ) ತೆಲಂಗಣ, ಗೀವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ು ರ 

ಈ) ಮಹಾರಾಷ್ು ರ, ಕೇರಳ, ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ರಾಜಸಾು ನ್, ಗುಜರಾತ್, ಸಕೆ್ವ ಿಂ 

ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಾ  ಮತ್ತು  ಹವಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕೇೊಂದರ  ಸಚಿವಲಯ ಇತಿು ೀಚ್ಗ್ 

ರಾಜಸಥ ನ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು  ಸಿಕಕ ೊಂ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಹವಮಾನ ರೂಪಾೊಂತರ ಯೀಜನೆಗಳ 

ಪ್ರ ಸು ವನೆಯನುು  ಅನುಮೀದಿಸಿದೆ. MoEF &CCM ಕಾಯಿದಶ್ಚಿ ಅಜಯ್ ನ್ಯರಾಯಣ್ 

ಝಾ ಅವರ ನೇತೃತಾ ದ ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ ಸ್ಿ ೀರಿೊಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಕಿೆ ೈಮೇಟ್ ಚೊಂಜ್ (ಎನ್ಎಸ್ಿ ಸಿ 

ಸಿ) ಅನುಮೀದಿಸಿದ ಮೂರು ಯೀಜನೆಗಳು ಹವಮಾನ ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ ಅಡಪ ಟೇಷ್ನ್ ಫಂಡ್ 

ಫಾರ್ ಕಿೆ ೈಮೆಟ್ಸ ಚಿಂಜ್ (NAFCC) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹಣವನುು  ಪ್ಡೆಯಲಿವೆ. 
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69. ಏಷ್ಯಯ  ಅಭಿವೃದದ  ಬಾಾ ೊಂಕ್ (ಎಡಿಬಿ) ಹರನೀಟ 2017 ಪ್ರ ಕಾರ, 2017 ರಲಿಿ  ಭಾರತದ 

ಅಿಂದ್ದಜು ಬೆಳವಣಿಗ್ ದರ ಎಷ್ಟು ರಲಿದ್ದ? 

ಅ) 7.3% 

ಆ) 7.4% 

ಇ) 6.9% 

ಈ) 8.0% 

7.4% 

ಏಷ್ಯಯ  ಅಭಿವೃದದ  ಬಾಾ ೊಂಕ್ (ಎಡಿಬಿ) ಹರನೀಟ 2017 ವರದಯ ಪ್ರ ಕಾರ, 2017 ರಲಿ್ಲ  

ಭಾರತವು 7.4% ನಷ್್ಟ  ಬೆಳವಣಿಗ್ ದರವನುು  ಮತ್ತು  2018 ರಲಿ್ಲ  7.6% ರರ್್ ನುು  ಸಧಿಸಲ್ಲದೆ.  

 

70. ಒಡಿಶಾದ್ ಅರ್ತದಡ್  ರಸ್ಥು  ಸೇತ್ತವೆ "ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೊೀಸ್"ಸೇತ್ತವೆಯನುು  

ಮಹಾನ್ದಯ ಯಾವ ಉಪ್ನದಿ ಮೇಲ ರ್ನಮಿಿಸಲಾಗಿದ್ದ? 

ಅ) ಕಮೆಿಂಗ್ ನ್ದ 

ಆ) ಮಾನ್ಸ ನ್ದ 

ಇ) ಕಥ್ಜೀಡಿ ನ್ದ 

ಈ) ಸುಬನಿ ರಿ ನ್ದ 

ಕಥ್ಜೀಡಿ ನ್ದ 

ಒಡಿಶಾದ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ನವಿೀನ್ ಪ್ಟಾು ಯಕ್ ರವರು ಇತಿು ೀಚ್ಗ್ ರಾಜಯ ದ ಉದಾ ದ ರಸ್ಥು  ಸೇತ್ತವೆ 

"ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಬೊೀಸ್ ಸೇತ್ತ" ವನುು  ದೇಶಕೆಕ  ಸಮಪಿಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 2.88 ಕ.ಮಿೀ. 

ಸೇತ್ತವೆಯನುು  ಕಥ್ಜ್ೀಡಿ ನದಿಯ (ಮಹಾನಡಿ ಉಪ್ನದಿ) ನದಿಯ ಮೇಲ ರ್ನಮಿಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅೊಂದ್ದಜು ವೆಚ್ಚ  114 ಕೀಟ್ಗ. ನೆತಾಜಿ ಸೇತ್ತವೆ ಭುವನೇಶಾ ರ್ ಮತ್ತು  ಕಟಕ್ ನಡುವಿನ ಅೊಂತರವನುು  

ಕೇವಲ 12 ಕ.ಮಿೀ.ಗಳಷ್್ಟ  ಕಡಿಮೆಗಳಿಸುವುದ್ಲಿದ್ದ ಟ್ಲರ ಫ್ರಕ್ ಸಮಸ್ಯ ಯಿಲಿದ್ದ  ಪ್ರ ಯಾ 

 
71. ಹಿರಿಯ ನ್ಯಗರಿಕರಿಗ್ ಕೇೊಂದರ  ಸಕಾಿರವು ಯಾವ ಹೊಸ ಪಿೊಂಚ್ಣಿ ಯೀಜನೆಯನುು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂರ್ತರ  ವಯ ವಂದ್ನಾ ಯೀಜನೆ 

ಆ) ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂರ್ತರ  ವಯ ವಿರ್ಕಸ ಯೀಜನೆ 

ಇ) ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂರ್ತರ  ವಯ ವರುಣ ಯೀಜನೆ 

ಈ) ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂರ್ತರ  ವಯ ರಕ್ಷಣಾ ಯೀಜನೆ 

ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂರ್ತರ  ವಯ ವಂದ್ನ್ ಯೀಜನೆ 

ಕೇೊಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿ್ಗ  2017, ಜುಲೈ 21 ರಂದು ಹೊಸದಿಲಿ್ಲಯಲಿಿ  ಹಿರಿಯ 

ನ್ಯಗರಿಕರಿಗ್ ಹೊಸ ಪಿೊಂಚ್ಣಿ ಯೀಜನೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂರ್ತರ  ವಯ ವಂದನ್ಯ ಯೀಜನೆ 
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(ಪಿಎೊಂವಿವಿವೈ)ಗ್ ಚಲನೆ ರ್ನೀಡಿದರು. ಈ ಯೀಜನೆಯನುು  ಎಲ್ಐಸಿ  ಮೂಲಕ  ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮತ್ತು  ಆಫ್ ಲೈನ್ ನ್ಲಿಿ  ಖ್ರಿೀದಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗ್ ಅಥವ ಜಿಎಸ್ಿ ಯಿಿಂದ್ 

ಯೀಜನೆಗೆ ವಿನಾಯರ್ತ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ. ಮುೊಂದಿನ ವರ್ಿ ಮೇ 3 ರ ತನಕ ಪಿಎೊಂವಿವಿವೈ 

ಯೀಜನೆಯು ಲಭಾ ವಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು  10 ವರ್ಿಗಳವರೆಗ್ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ವರ್ಿಕೆಕ  

ಶೇ.8% ಭರವಸ್ಥ ರ್ನೀರ್ಲ್ಲದೆ.  

 

72. ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ ನಾಗರಿಕ ಸಚವಾಲಯ “ಸಂಪೂಣಾ ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಇಿಂಟನೆಾಟ್ಸ” 

ವಯ ವಸ್ಾ ಯನ್ನು  ಹಿಂದದ್ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಸಚವಾಲಯ ಎನಸದ್ದ? 

ಅ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ಜ್ಞಖಾಿಂಡ್  

ಈ) ಮೇಘಾಲಯ 

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಅರುಣಾಚ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ರಾಜಾ  ನ್ಯಗರಿಕ ಸಚಿವಲಯ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ವೈರ್ ಲೆಸ್ ವಯ ವಸ್ಾ  

ಹಿಂದದ್ ಭಾರತದ ಮದಲ ಸಚಿವಲಯವಗಿದೆ. ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಪ್ಮಾ ಖ್ಯೊಂಡು 

ಇಟಾನಗರದಲಿ್ಲರುವ ರಾಜಾ  ನ್ಯಗರಿಕ ಸಚಿವಲಯದಲಿ್ಲ  ವೈ-ಫೈ ಲೀಕಲ್ ಏರಿಯಾ 

ನೆಟಾ ಕ್ಿ (LAN) ಅನುು  ಇತಿು ೀಚ್ಗ್ ಉದ್ದಾ ಟ್ಗಸಿದರು. 

 

73. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ರಾಷ್ು ರ 5ನೇ ಜ್ಞಗರ್ತಕ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪ ೀಸ್ ಸಮೆಮ ೀಳನ್ದ್ ಆರ್ತಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದ? 

ಅ) ಭಾರತ 

ಆ) ಅಮೆರಿಕ 

ಇ) ರಷ್ಯಯ  

ಈ) ಆಸ್ು ರೀಲಿಯಾ 

ಭಾರತ 

5 ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪ ೀಸ್ ಸಮಿೆ ೀಳನ (GCCS) ನವೆೊಂಬರ್ 23-24, 2017 ರಿೊಂದ ಹೊಸ 

ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಸೈಬರ್ ಸ್ಪ ೀಸ್ ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗಿ್  ವಿಶಾ ದ 

ಅತಿದೊರ್ಡ  ಸಮಾವೇಶ ಇದ್ದಗಿದೆ. ಸಮಿೆ ೀಳನದ ವಿರ್ಯವು " “Cyber for all: An Inclusive, 

Sustainable, Developmental, Safe and Secure Cyberspace” ಆಗಿದ್ದ. GCCS ಒೊಂದು 

ಪ್ರ ತಿಷಿಿ ತ ಅೊಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಸಮಿೆ ೀಳನವಗಿದುದ , 2011 ರಿೊಂದ ಆಯೀಜಸಲಾಗುರ್ತು ದ್ದ. 

ದಕಿಣ ಕರಿಯಾದ ನಂತರ ಈ ಸಮೆಮ ೀಳನ್ವನ್ನು  ಆಯೀಜಸುರ್ತು ರುವ ಏಷ್ಯಯ ದ್ 2ನೇ ರಾಷ್ು ರ 

ಭಾರತ. 
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74. ರಾಷ್ು ರಪ್ರ್ತ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೀವಿಿಂದ್ ರವರ ರ್ಕಯಾದ್ಶ್ವಾಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ? 

ಅ) ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್  

ಆ) ಸಂಜಯ್ ಕತ್ತರಿ 

ಇ) ಅಶೀಕ್ ಮಲಿಕ್ 

ಈ) ಕುಲದೀಪ್ ಸಿಂಗ್  

ಸಂಜಯ್ ಕತ್ತರಿ 

ಸಂಜಯ್ ಕತ್ತರಿ ಅವರನ್ನು  ರಾಷ್ು ರಪ್ರ್ತಗಳ ರ್ಕಯಾದ್ಶ್ವಾಯನಾು ಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ. ಕತ್ತರಿ ಅವರು ಸಾವಾಜನಕ ವಲಯದ್ ಸಂಸ್ಾ ಯಿಂದ್ರ ನೇಮರ್ಕರ್ತ 

ಮಂಡಳ ಮಖಯ ಸಾ ರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸುರ್ತು ದ್ದದ ರೆ. ಇವರು 1978ರ ಐ.ಎ.ಎಸ್ 

ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿದುದ , ಕಳೆದ್ ಜ್ಯನ್ನ್ಲಿಿ  ನವೃರ್ತು ಹಿಂದದ್ದ ರು. ಹಿರಿಯ ಪ್ತರ ಕತಾ ಮತ್ತು  

ಅಬ್ಸವಿ್ಾ ಪ್ರ ರ್ತಷ್ಯಾ ನ್ದ್ ಸದ್ಸಯ  ಅಶೀಕ್ ಮಲಿಕ್ರನ್ನು  ನೂತನ್ ರಾಷ್ು ರಪ್ರ್ತ ರಾಮ್ನಾಥ್ 

ಕೀವಿಿಂದ್ ಅವರ ಮಾಧಯ ಮ ರ್ಕಯಾದ್ಶ್ವಾಯನಾು ಗಿ ಕೇಿಂದ್ರ  ಸಚವ ಸಂಪುಟ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿದ್ದ. ಕಳೆದ್ 20 ವಷ್ಾಗಳಿಂದ್ ಪ್ತರ ಕತಾರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸುರ್ತು ರುವ ಅಶೀಕ್ ಮಲಿಕ್, 

ಟೈಮಿ್  ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ, ಹಿಿಂದುಸಾು ನ್ ಟೈಮಿ್  ಮತ್ತು  ಯಲೆ ಗಿೀಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ, 

ಹಲವಾರು ದೇಶ್ವೀಯ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶ್ವ ಪ್ರ ಮಖ ಪ್ರ್ತರ ಕೆಗಳ ಅಿಂಕಣರ್ಕರರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. 2015 ರಲಿಿ  

ಅಬ್ಸವಿ್ಾ ಪ್ರ ರ್ತಷ್ಯಾ ನ್ ಸೇರಿದ್ದ  ಮಲಿಕ್ ಈಗ ಅದ್ರ ನೈಬರ್ ಹುಡ್ ರಿೀಜನ್ಲ್ ಸು ಡಿೀಸ್ 

ಇಿಂಟಿಯೇಟಿವ್ ವಿಭಾಗದ್ ಮಖಯ ಸಾ ರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. 

 

75. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೊಂಗಡ ಮ್ (ಯುಕೆ)ನ ಸುಪಿರ ೀೊಂ ಕೀಟು ಿ (ಎಸ್ಿ ) ಮದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಂರ್ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಮೇರಿ ವಟಿೆ ಿ ಮಾೊಂಟಗು 

ಆ) ಬೆರ ೊಂಡಾ ಮಾಜ್ಿರಿ ಹೇಲ್ 

ಇ) ರ್ಕಯ ಥ್ರಿನ್ ಜೇಮಿ್   

ಈ) ಜ್ಞಸಮ ನ್ ಹಡಿ ನ್  

ಬೆರ ೊಂಡಾ ಮಾಜ್ಿರಿ ಹೇಲ್ 

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೊಂಗ್ ಮ್ (ಯುಕೆ) ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೀಶರಾದ ಬೆರ ೊಂಡಾ ಮಾಜ್ೀಿರಿ ಹೇಲ್ 

ಅವರು ಸುಪಿರ ೀೊಂ ಕೀಟ್ಿ (ಎಸ್ಿ ) ಮದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಪ್ರ ಸುು ತ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾದ ಲಾಡ್ಿ ನೂಾ ಬಗಿರ್ ರ್ನವೃತಿು ಯ ನಂತರ ಸ್ಥಪ್್ ೊಂಬನಿಲಿ್ಲ  ಬಿರ ಟನು  

ಉನು ತ ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೀಶ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರಾಗಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಕಳು ಲಿದ್ದದ ರೆ.  
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76. ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ  ಹುಲ್ಲಗಳ ಚ್ಲನೆಗ್ ಭಾರತದ ಮದಲ ಪ್ರಿಸರ-ಸ್ಥು ೀಹಿ ಸೇತ್ತವೆಗಳನುು  

ನಮಿಾಸಲಾಗುವುದು? 

ಅ) ಕನಾಾಟಕ 

ಆ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ತೆಲಂಗಣ 

ಈ) ಪ್ಶಿ್ವ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ತೆಲಂಗಣ 

ಹುಲ್ಲಗಳ ಚ್ಲನೆಗ್ ಭಾರತದ ಮದಲ ಪ್ರಿಸರ-ಸ್ಥು ೀಹಿ ಸೇತ್ತವೆಗಳನ್ನು  ತೆಲಂಗಣದ್ಲಿಿ  

ನಮಿಾಸಲಾಗುವುದು. ಮಹಾರಾರ್್ ರದ ಚಂದ್ದರ ಪುರ ಜಿಲಿಯ ತಡೀಬ-ಅೊಂಧಾರಿ ಹುಲ್ಲ 

ಮಿೀಸಲು (ಟ್ಗಎಟ್ಗಆರ್) ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣದ ಕುಮರ ಮ್ ಭಿೀಮ್ ಅಸಿಫಾಬಾದ್ 

ಜಿಲಿಯ ಅರಣಯ ದ್ ನ್ಡುವೆ ಈ ಸೇತ್ತವೆಗಳ್ಳ ಸಂಪ್ಕಾ ಕಲಿಪ ಸಲಿವೆ.  

 

77. ಮೌಲ್ಲೊಂಗ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ವನ್ (MNP) ಯಾವ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಅಸಿಾ ಿಂ 

ಆ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಹರಿಯಾಣ 

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಮೌಲ್ಲೊಂಗ್ ರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಉದ್ದಾ ನವು (MNP) ಅರುಣಾಚ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶದ ಅಪ್ಪ ರ್ ಸಿಯಾೊಂಗ್, 

ಪೂವಾ ಸಯಾಿಂಗ್ ಮತ್ತು  ಪ್ಶ್ಚಚ ಮ ಸಿಯಾೊಂಗ್ ಜಲಿೆ ಗಳಲಿಿ  ಹರಡಿರುವ ಒೊಂದು ರಾಷ್ಿ ರೀಯ 

ಉದ್ದಾ ನವನವಗಿದುಾ , ಸುಮಾರು 483 ಚ್ದರ ಕಲೀಮಿೀಟರ್ ಪ್ರ ದೇಶವನುು  ಹೊೊಂದಿದೆ. 

ಇದು ಟಾಾ ಕನ್, ಗೀರಲ್, ಇೊಂಡಿಯನ್ ಚಿರತೆ, ಬಂಗಾಳ ಹುಲ್ಲ, ಬಾಕಿೊಂಗ್ ಜಿೊಂಕೆ, ಸ್ಥರೊೀ 

ಮತ್ತು  ಕೆೊಂಪು ಪಾೊಂರ್ದ ನೆಲಯಾಗಿದೆ. 

 

78. ಯಾವ ಕೇೊಂದರ  ಸಚಿವಲಯವು ಆನಿೆ ೈನ್ ದೂರಿನ ವಾ ವಸ್ಥಥ  "ಲೈೊಂಗಿಕ ಕರುಕುಳ ಇ-ಬಾಕ್್" 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಚಿವಲಯ 

ಆ) ವಿಜಾಞ ನ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಞ ನ ಸಚಿವಲಯ   

ಇ) ಗೃಹ ಸಚವಾಲಯ 

ಈ) ರ್ಕನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯ ಸಚವಾಲಯ 

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಚಿವಲಯ 
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ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಚವೆ ಮೇನ್ರ್ಕ ಗಾಿಂಧಿ ಅವರು 2017ಜುಲೈ 24 ರಂದು 

ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸದ್ ಸಾ ಳದ್ಲಿಿ  ಲೈೊಂಗಿಕ ಕರುಕುಳ ದೂರುಗಳನುು  ನೀೊಂದ್ದಯಸಲು 

"ಲೈೊಂಗಿಕ ಕರುಕುಳ ಇ-ಬಾಕ್್  (SH- ಬಾಕ್್)" ಎೊಂಬ ಆನಿೆ ೈನ್ ದೂರು ವಯ ವಸ್ಾ ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದ್ರು. ಪಾರ ರಂಭ ದನ್ಗಳಲಿಿ  ಕೇೊಂದರ  ಸಕಾಿರದ್ ಮಹಿಳಾ ಉದೊಾ ೀಗಿಗಳಿಗ್ ಮಾತರ  

ಲಭಯ ವಿದುದ , ನಂತರದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸ್ಾ ಯ ಮಹಿಳಾ ಉದಯ ೀಗಿಗಳಗೆ  

ಲಭಯ ವಾಗಲಿದ್ದ.   

 

79. ಅತಾಾ ಧುರ್ನಕ BS-VI ಗುಣಮಟ್ ದ ಇೊಂಧನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳನುು  ಪ್ರಿೀಕಿ ಸಲು ಯಾವ 

ತೈಲ ಕಂಪ್ರ್ನ ಭಾರತದ ಮದಲ ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಆರ್ & ಡಿ ಸೌಲಭಾ ವನುು  

ರ್ಕಯಾಾರಂಭಗಳಸಲಿದ್ದ? 

ಅ) ಇಿಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ರ್ಕಪೀಾರೇಶನ್  

ಆ) ಹಿಿಂದೂಸಾು ನ್ ಪ್ಟ್ರ ೀಲಿಯಂ ರ್ಕಪೀಾರೇಶನ್  

ಇ) ರಿಲಾಯನಿ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  

ಈ) ಎಸಿಾ ರ್  

ಇಿಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ರ್ಕಪೀಾರೇಶನ್ 

ಫರಿದ್ದಬಾದು ಲಿ್ಲ  ಉನು ತ-ಬಿಎಸ್-VI ಗುಣಮಟ್ ದ ಇೊಂಧನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳನುು  

ಪ್ರಿೀಕಿ ಸಲು ಕೇೊಂದರ  ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಸಚಿವ ಧಮೇಿೊಂದರ  ಪ್ರ ಧಾನ್ ಭಾರತದ ಮದಲ 

ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಧ  (ಆರ್ & ಡಿ) ಸೌಲಭಾ ವನುು  

ಲೀರ್ಕಪ್ಾಣೆಗಳಸದ್ರು. ಈ ಆರ್ & ಡಿ ಸೌಕಯಿವನುು  ಸಕಾಿರಿ ಸಾ ಮಾ ದ ಇೊಂಡಿಯನ್ 

ಆಯಲ್ ಕಾಪ್ಿ (ಐಓಸಿ) ರ್ನವಿಹಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ೀಲ್, ಡಿೀಸ್ಥಲ್, ಎಥೆನ್ಯಲ್-ಬಿೆೊಂಡೆಡ್ 

ಪ್ಟರ ೀಲ್, ಜೈವಿಕ-ಡಿೀಸ್ಥಲ್, ಸಿಎರಿ್ನ , ಎಲ್ಎರಿ್ನ , ಹೈಡರ ೀಜನ್ ಸಿಎರಿ್ನ  ಮತ್ತು  2 ಜಿ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿ  ರಿೀತಿಯ ಇೊಂಧನವನುು  ಪ್ರಿೀಕಿ ಸಲು ವಿನ್ಯಾ ಸಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

80. ಜಲಮಾಗಿಗಳಿೊಂದ ಎರಡ್ರ್ ದೇಶಗಳನುು  ಸಂಪ್ಕಿಸಲು ಭಾರತ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದಗೆ 

ಇತಿು ೀಚ್ಗ್ ಒಪ್ಪ ೊಂದಕೆಕ  ಸಹಿ ಹಾಕದೆ? 

ಅ) ಶ್ವರ ೀಲಂರ್ಕ 

ಆ) ಬಾಿಂಗಿ ದೇಶ 

ಇ) ಇಿಂರ್ಡೀನೇಷ್ಟಯಾ 

ಈ) ಮಾರಿಷ್ಸ್  

ಬಾಿಂಗಿ ದೇಶ 

ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಬಾೊಂಗಿಾದೇಶವನ್ನು  ಜಲಮಾಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ಕಿಸಲು ಉಭಯ 

ದೇಶಗಳ್ಳ ಒಪ್ಪ ೊಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಜಲಮಾಗಿಗಳು ಬಾೊಂಗಿಾದೇಶದೊೊಂದಿಗ್ ಭಾರತದ 
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ಈಶಾನಾ  ಮತ್ತು  ಪ್ಶ್ಚಚ ಮ ಬಂಗಾಳದ ನಡುವೆ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರ ಮತ್ತು  ಸರಕುಗಳ ಚ್ಲನೆಯನುು  

ಸುಲಭಗಳಿಸಲಿವೆ. ಅಸ್ ೊಂನ ಬರ ಹಿ ಪುತರ  ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾೊಂಗಿಾದೇಶ ಮತ್ತು  ಪ್ಶ್ಚಚ ಮ 

ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರ ಮುಖ್ ನದಿಗಳಾದಾ ೊಂತ ಸೇವೆಗಳಿಗ್ ಮೂಲಸೌಕಯಿವನುು  

ಸಥ ಪಿಸಲಾಗುವುದು. 2017ರ ಅೊಂತಾ ದ ವೇಳೆಗ್ ಈ ಸೇವೆ ಪಾರ ರಂಭವಗುವುದು ಎೊಂದು 

ರ್ನರಿೀಕಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 
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81. 2017 ಯುಎಸ್ ಓಪ್ನ್ ಗಾರ ಾ ೊಂಡ್ ಪಿರ ಕ್್  ಗೀಲ್ಡ  ಬಾಾ ಡಿಿ ೊಂಟನ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳಯ ಪುರುರ್ರ 

ಸಿೊಂಗಲ್್  ನ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಿಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಪಿ ಕಶಯ ಪ್  

ಆ) ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರ ಣಯ್  

ಇ) ಸುಮಿೀತ್ ರೆಡ್ಿ  

ಈ) ರ್ ಸಾಯಿ ಪ್ರ ರ್ಣೀತ್  

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರ ಣಯ್ 

ಕಾಾ ಲ್ಲಫೀರ್ನಿಯಾದ ಅನ್ಯಹೈಮು ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ್ 2017 ಯುಎಸ್ ಓಪ್ನ್ ಗಾರ ಾ ೊಂಡ್ ಪಿರ ಕ್್  ಗೀಲ್ಡ  

ಬಾಾ ಡಿಿ ೊಂಟನ್ ಪಂದ್ದಾ ವಳಿಯ ಫೈನ್ಲ್ ಪಂದ್ಯ ದ್ಲಿಿ  ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರ ಣಯ್ ಅವರು 21-15, 

20-22, 21-12ರಿೊಂದ ಫೈನಲು ಲಿ್ಲ  ಕಶಾ ಪ್ ಅವರನುು  ಸ್ೀಲ್ಲಸಿ ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಿಂಡರು. 

 

82. 2017 ನ್ಯಾ ರ್ನಲ್ ಬಾರ ಡಾಕ ಸ್ಿ ೊಂಗ್ ಡೇ (ಎರ್ನಾ ಡಿ) ಅನುು  ಯಾವ ದನ್ದಂದು 

ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಜುಲೈ 21 

ಆ) ಜುಲೈ 22 

ಇ) ಜುಲೈ 23 

ಈ) ಜುಲೈ 24 

ಜುಲೈ 23 

ಜುಲೈ 23 ರಂದು ರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಬಾರ ಡಾಕ ಸ್ಿ ೊಂಗ್ ಡೇ (ಎರ್ನಾ ಡಿ) ಅನುು  ಪ್ರ ತಿವರ್ಿ 

ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ದಿನದಂದು 1927ರಲಿ್ಲ , ರೇಡಿಯೀ ಪ್ರ ಸರವನುು  ಭಾರತದಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ಭಾರತದಲಿಿ  ಮದಲ ಬಾರಿಗ್ ರೇಡಿಯ ಪ್ರ ಸರವು ಬಾೊಂಬೆ ಸ್ು ೀಷ್ನ್ 

ನಿಂದ್ ಜುಲೈ 23, 1927 ರಂದು ಇೊಂಡಿಯನ್ ಬಾರ ಡಾಕ ಸ್ಿ ೊಂಗ್ ಕಂಪ್ರ್ನ (ಐಬಿಸಿ) ಎೊಂಬ ಖ್ಯಸಗಿ 

ಕಂಪ್ರ್ನಯಿಿಂದ್ ಪ್ರ ಸರವಯತ್ತ. ಇದು ಬಿರ ಟ್ಗಷ್ ವೈಸರಾಯ್ ಲಾಡ್ಿ ಇವಿಿನ್ ಅವರಿೊಂದ 

ಆರಂಭಗಿಂಡಿತ್ತ. ಜೂನ್ 8, 1936 ರಂದು, ಇೊಂಡಿಯನ್ ಸ್್ಥ ೀಟ್ ಬಾರ ಡಾಕ ಸ್ಿ ೊಂಗ್ ಸವಿಿಸ್ 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರೇಡಿಯೀ (ಎಐಆರ್) ಆಯತ್ತ.  
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83. ಖ್ಯಯ ತ ಬಾಹಾಯ ರ್ಕಶ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ .ಯು.ಆರ್. ರಾವ್ ಇರ್ತು ೀಚೆಗೆ ನಧನ್ರಾದ್ರು. ರಾವ್ ಅವರು 

ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಸಂಸ್ಾ ಯ ಮಖಯ ಸಾ ರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸದ್ದ ರು? 

ಅ) ISRO 

ಆ) BARC 

ಇ) DRDO 

ಈ) VSSC 

ISROಖ್ಯಯ ತ ಬಾಹಾಯ ರ್ಕಶ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ .ಯು.ಆರ್. ರಾವ್ ಅವರು ನಧನ್ರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. 

ಭಾರರ್ತೀಯ ಭಾಹಾಯ ರ್ಕಶ ಸಂಶೀಧನಾ ಕೇಿಂದ್ರ ದ್ ಸಾಧನೆಗಳಗೆ ಅವಿರತ ಶರ ಮದ್ ಮೂಲಕ 

ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ವದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ .ಯು.ಆರ್. ರಾವ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ರು ಉಡುಪಿ ಜಲಿೆ ಯ 

ಅದ್ಮಾರು ಗಾರ ಮ. ಬಾಹಾಯ ರ್ಕಶ ಶಸು ರ ಮತ್ತು  ಉಪ್ಗರ ಹ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಕಿೆೀತರ ದ್ಲಿಿ  ಪ್ರಿರ್ಣರ್ತ 

ಗಳಸದ್ದ  ರಾವ್ ಅವರು ಭಾರರ್ತೀಯ ಬಾಹಾಯ ರ್ಕಶ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸ್ಾ (ಇಸರ ) 

ಮಖಯ ಸಾ ರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸದ್ದ ರು.ಪರ .ಯು.ಆರ್.ರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರ ರ್ತಷ್ಟಾ ತ ‘ಐಎಎಫ್ ಹಾಲ್ 

ಆಫ್ ಫೇಮ್’ ಸೇಪ್ಾಡೆ ಗೌರವಕೆೆ  ಪಾತರ ರಾಗಿದ್ದ ರು. ಇಿಂಟರ್ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ ಏರೊೀನಾಟಿಕಲ್ 

ಫೆಡರೇಷ್ನ್ (ಐಎಎಫ್) ನೀಡುವ ಈ ಗೌರವ ಅಿಂತರಿಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ಪಾಲಿಗೆ 

ಅತ್ತಯ ನ್ು ತವಾದುದು. 

 

84. 2021ರಲಿಿ  ವಿಶಿ  ಬಾಕಿ್ವ ಿಂಗ್ ಚಾಿಂಪಿಯನ್ ಷ್ಟಪ್ ಅನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶ ಆಯೀಜಸಲಿದ್ದ? 

ಅ) ಭಾರತ 

ಆ) ಪಾಕ್ವಸಾು ನ್ 

ಇ) ಚೀನಾ 

ಈ) ರಷ್ಯಯ  

ಭಾರತ 

2021 ಪುರುರ್ರ ವಿಶಾ  ಬಾಕ್ೊಂಗ್ ಚೊಂಪಿಯರಿ್ನಪ್ ಹಾಗೂ 2018 ಮಹಿಳಾ ವಲ್ಡ ಿ ಬಾಕ್ೊಂಗ್ 

ಚೊಂಪಿಯನಿ ಪ್ ಭಾರತದ್ಲಿಿ  ನ್ಡೆಯಲಿವೆ. ಇತಿು ೀಚ್ಗ್ ರಷ್ಯಯ ದ್ ಮಾಸ್ಕ ೀದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ 

ಇೊಂಟನ್ಯಾ ಿರ್ನಲ್ ಬಾಕ್ೊಂಗ್ ಅಸ್ೀಸಿಯೇರ್ನ್ (ಎಐಬಿಎ) ಕಾಯಿರ್ನವಿಹಕ ಸಮಿತಿಯ 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ರ್ತೀಮಾಾನ್ವನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟ್ಗಸಿಲಾಗಿದೆ. ಇದೆ ಮದಲ ಬಾರಿಗ್ ಪುರುರ್ರ ವಿಶಾ  

ಚಾ ೊಂಪಿಯರಿ್ನಪ್ ಭಾರತದ್ಲಿಿ  ಆಯೀಜನೆಗಳ್ಳು ರ್ತು ದ್ದ.  
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85. ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಬದಾ ತೆ ಸೂಚಯ ಿಂಕದ್ಲಿಿ  ಭಾರತ 

ಎಷ್ು ನೇ ಸಾಾ ನ್ವನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕಿಂಡಿದ್ದ? 

ಅ) 123 

ಆ) 132 

ಇ) 145 

ಈ) 133 

132 

ಅೊಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೀಯ ಎರಿ್ನ ಒ ಆಕ್ಾ ೆ ಾ ಮ್ ಮತ್ತು  ಡೆವಲಪಿ್ ೊಂಟ್ ಫೈನ್ಯನ್್  ಇೊಂಟನ್ಯಾ ಿರ್ನಲ್ 

(ಡಿಎಫ್ಐ) ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅಸಮಾನತೆ (ಸಿಆಐಿ) ಕಡಿಮೆಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಬದಧ ತೆ 

ಸೂಚಯ ಿಂಕದ್ಲಿಿ  152 ರಾರ್್ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತ 132 ನೇ ಸಥ ನ ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಶ್ಚರ ೀಮಂತ ಮತ್ತು  ಬರ್ವರ 

ನಡುವಿನ ಅೊಂತರವನುು  ಸಕಾಿರಗಳು ಯಾವ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗಿಂಡಿವೆ ಎಿಂಬುದ್ನ್ನು  

ಆಧರಿಸ ಸೂಚಯ ಿಂಕವನ್ನು  ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದ. CRI ಸೂಚ್ಾ ೊಂಕವನ್ನು  ಜನ್ಪ್ರ ಕಲಾಯ ಣರೆ್ಕ ಗಿ 

ಮಾಡಲಾದ್ ಖ್ಚುಿ, ತೆರಿಗ್ ವಾ ವಸ್ಥಥ ಯ ಪ್ರ ಗತಿಶ್ಚೀಲ ಸಾ ರೂಪ್ ಮತ್ತು  ಕಾಮಿಿಕ 

ಮಾರುಕಟ್ೆಯಲಿ್ಲ  ಚಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲರುವ ವೇತನ ಅಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ರಾರ್್ ರಗಳಗೆ 

ಸಾಾ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ. ಈ ಪ್ಟ್್ಗಯಲಿ್ಲ  ಸಿಾ ೀರ್ನ್, ಅಗರ ಸಥ ನದಲಿ್ಲದೆ, ಬೆಲಿ್ಲಯಂ, 

ಡೆನಿ್ಯ ಕ್ಿ, ನ್ಯವೆಿ, ಜಮಿರ್ನ ಮತ್ತು  ಫಿನಿ್ಯ ಾ ೊಂಡ್ ನಂತರದ್ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿವೆ. 

 

86. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಮೆಟ್ರ ೀ ತನ್ು ದೇ ಆದ್ FM ರೇಡಿಯ ಸ್ು ೀಷ್ನ್ ಹಿಂದರಲಿರುವ ದೇಶದ್ 

ಮೊದ್ಲ ಮೆಟ್ರ ೀ ಎನಸಲಿದ್ದ? 

ಅ) ಲಕು ೀ ಮೆಟ್ರ ೀ 

ಆ) ಮಿಂಬೈ ಮೆಟ್ರ ೀ 

ಇ) ಬಿಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರ ೀ  

ಈ) ಕಚಿ  ಮೆಟ್ರ ೀ 

ಲಕು ೀ ಮೆಟ್ರ ೀ 

ಮೆಟರ  ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಮಂರ್ಳಿಯ ಮನೀರಂಜನೆಯ ಬಗಿ್  ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಒದಗಿಸಲು 

ಖ್ಯಸಗಿ FM ರೇಡಿಯ ಕೇೊಂದರ ದೊೊಂದಿಗ್ ಸಹಯೀಗದೊೊಂದಿಗ್ ಲಕು ೀ ಮೆಟ್ರ ೀ ತನು  ಸಾ ೊಂತ 

ಎಫ್ಎೊಂ ರೇಡಿಯ ಸ್್ಥ ೀರ್ನ್ ಹೊೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಮದಲ ಮೆಟರ ೀ ಎನಸಲಿದ್ದ.  
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87. ಇರ್ತು ೀಚೆಗೆ ನಧನ್ರಾದ್ ಪರ ಫೆಸರ್ ಯಶ್ ಪಾಲ್ ರವರು ಯಾವ ಕಿೆೀತರ ದ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ಸದ್ದ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಎನಸದ್ದ ರು? 

ಅ) ಭೌತಶಸು ರ 

ಆ) ರಾಸಾಯನ್ ಶಸು ರ 

ಇ) ವೈದ್ಯ ಕ್ವೀಯ 

ಈ) ಜೀವಶಸು ರ 

ಭೌತಶಸು ರ 

ದೇಶದ್ ಖ್ಯಯ ತ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ಪ್ದ್ಮ ವಿಭೂಷ್ಣ ಪುರಸೆ ೃತ ಶ್ವಕ್ಷಣ ತಜಾ  ಪರ . ಯಶ್ 

ಪಾಲ್ (90) ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಕಾಸಿಿ ಕ್ ಕರಣಗಳ ಅಧಾ ಯನದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಕಡುಗ್ ಅಪಾರ. 

ಪಾರ ಧಾಾ ಪ್ಕ ಯಶ್ ಪಾಲ್ ಯೀಜನ್ಯ ಆಯೀಗದ ಮುಖ್ಾ  ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ರು. ಅವರು 

1984 ರಿೊಂದ 1986 ರವರೆಗ್ ವಿಜಾಞ ನ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಞ ನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಿದಶ್ಚಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲಿಿ ಸದ್ದ ರು. ವಿಶಾ ವಿದ್ದಾ ರ್ನಲಯ ಧನಸಹಾಯದ ಆಯೀಗದ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶಾ ವಿದ್ದಾ ರ್ನಲಯದ ಚನ್ೆ ಲರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಕಿೆೀತರ ಕೆೆ  ಪಾಲ್ ಅವರ ಕಡುಗೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ್ ಎರಡನೇ ಅತ್ತಯ ನ್ು ತ ನಾಗರಿಕ 

ಪ್ರ ಶಸು ಯಾದ್ ‘ಪ್ದ್ಮ  ವಿಭೂಷ್ಣ’ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸತ್ತು . 

 

88. 2017 ರ್ರ ಕಿ್  ಯುವ ವೇದಕೆ (Youth Summit) ಯಾವ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ನ್ಡೆಯಲಿದ್ದ? 

ಅ) ಭಾರತ 

ಆ) ಬರ ಜಲ್  

ಇ) ಚೀನಾ 

ಈ) ರಷ್ಯಯ  

ಚೀನಾ 

ರಂದು ಚಿೀನ್ಯದ ಬಿೀಜಿೊಂಗು ಲಿ್ಲ  ರ್ರ ಕಿ್  ಯೂತ್ ಫೀರಮ್ (ಬಿವೈಎಫ್) ಜುಲೈ 25, 2017 ರಂದು 

ಆರಂಭವಗಿದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಫೀರಂನ್ ವಿರ್ಯ 'ಬಿರ ಕ್್  ಪಾಲುದ್ದರಿಕೆಯನುು  ವಧಿಿಸಿ, ಯುವ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗ್ ಉತೆು ೀಜನ ರ್ನೀಡಿ'.  
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89. ಇತಿು ೀಚ್ಗ್ ಯಾವ ದೇಶ ಐಎಮ್ಎಫ್ ಮತ್ತು  ವಿಶಾ  ಬಾಾ ೊಂಕ್ (ರ್ಬಿ್ಲ್ ಾ ಬಿ) ನಿಂದ ಸಂಪೂಣಿ 

ಸಾ ತಂತರ ಾ ವನುು  ಘೀಷಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಬೊಲಿವಿಯಾ 

ಆ) ಪ್ರು 

ಇ) ಟಕ್ವಾ 

ಈ) ಉತು ರ ಕರಿಯ 

ಬೊಲಿವಿಯಾ 

ಬೊಲ್ಲವಿಯಾದ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಇರ್ ಮರೇಲ್್  ಇತಿು ೀಚ್ಗ್ ಇೊಂಟನ್ಯಾ ಿರ್ನಲ್ ಮಾರ್ನಟರಿ 

ಫಂಡ್ (ಐಎೊಂಎಫ್) ಮತ್ತು  ವಿಶಾ  ಬಾಾ ೊಂಕರ್ನೊಂದ ತನು  ಸರಕಾರದ ಸಂಪೂಣಿ 

ಸಾ ತಂತರ ಾ ವನುು  ಘೀಷಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

90. ಹೊಸದ್ದಗಿ ರಚ್ನೆಯಾದ “ದಿಾ ೀಪ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಏಜೆರ್್ನ  (ಐಡಿಎ)” ಯ ಮದಲ ಸಭೆಯ 

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ವಹಿಸದ್ದ  ಕೇೊಂದರ  ಸಚಿವರು ಯಾರು? 

ಅ) ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್  

ಆ) ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ  

ಇ) ನ್ರೇಿಂದ್ರ  ಸಿಂಗ್ ತೀಮರ್  

ಈ) ಸುಷ್ಯಮ  ಸಿ ರಾಜ್  

ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ 

2017 ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಹೊಸದ್ದಗಿ ರಚ್ನೆಯಾದ ದಿಾ ೀಪ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಂಸ್ಥಥ  (ಐಡಿಎ) ಯ 

ಮದಲ ಸಭೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಕೇೊಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿೊಂಗ್ ವಹಿಸಿದಾ ರು. 

ವಿವರವದ ಸಮಾಲೀಚ್ನೆಗಳ ನಂತರ ಹತ್ತು  ದಿ ೀಪ್ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ಳ ಅವುಗಳೆಿಂದ್ರೆ  

ಅೊಂರ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು  ರ್ನಕೀಬಾರ್ ಸಿಿ ತ್, ರಾಸ್, ಏವ್್ , ಲಾೊಂಗ್ ಮತ್ತು  ಲ್ಲಟಲ್ ಅೊಂರ್ಮಾನ್ 

ಮತ್ತು  ಲಕ್ಷದಿಾ ೀಪ್ದಲಿ್ಲ  ಬಂಗಾರಮ್, ಸುಹೆಲ್ಲ, ಚ್ರಿಯಂ ಮತ್ತು  ತಿನು ಕರ ಮದಲಾದವು 

ಮದಲ ಹಂತದ ಸಮಗರ  ಬೆಳವಣಿಗ್ಗ್ ಗುರುತಿಸಲಪ ಟ್ ವು. ದಿಾ ೀಪ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಯ ವಿಮಶ್ಿ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಜೂನ್ 1, 2017 ರಂದು IDA ಸಥ ಪಿಸಲಾಯತ್ತ. 
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91. 2017 ರ್ರ ಕಿ್  “ರಾಷ್ಟು ರೀ ಭದ್ರ ತ್ತ ಸಲಹೆಗಾರರ (National Security Advisors)” ಸಭೆ ಯಾವ 

ದೇಶದ್ಲಿಿ  ನ್ಡೆಯಲಿದ್ದ? 

ಅ) ಚೀನಾ  

ಆ) ಭಾರತ 

ಇ) ಬರ ಜಲ್  

ಈ) ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಆಫ್ರರ ರ್ಕ 

ಚೀನಾ 

2017 ರ್ರ ಕಿ್  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಭದ್ರ ತ್ತ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಭೆ ಚೀನಾದ್ಲಿಿ  ನ್ಡೆಯಲಿದ್ದ. ಭಾರತದ್ 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಭದ್ರ ತ್ತ ಸಲಹೆಗಾರ (ಅಜತ್ ದವಾಲ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದದ ರೆ.   

 

92. ಡೆರ ಡಿಜ ಿಂಗ್ ರ್ಕಪಾರೇಷ್ನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ (Dredging Corporation of India Limited) 

ಕೇಿಂದ್ರ  ಕಚರಿ ಎಲಿಿದ್ದ? 

ಅ) ಚೆನೆು ೈ 

ಆ) ವಿಶಖಪ್ಟು ಣ 

ಇ) ಮಿಂಬೈ 

ಈ) ಕಲೆ ತ್ತು  

ವಿಶಖಪ್ಟು ಣ 

ಡೆರ ಡಿಜ ಿಂಗ್ ರ್ಕಪೀಾರೇಷ್ನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (DCI) ಡೆರ ಜಿಂಗ್ ವಯ ವಹಾರದ್ಲಿಿ  

ತಡಗಿರುವ ಒಿಂದು ಭಾರರ್ತೀಯ ಸಾವಾಜನಕ ವಲಯದ್ ಮಿನರತು  ಸಂಸ್ಾ . DCI ಮಖಯ  

ಕಚರಿ ವಿಶಖಪ್ಟು ಣದ್ಲಿಿದ್ದ.  

 

93. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಸಂಸ್ಾ  ಇರ್ತು ೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗಳಸಲಾದ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಿಂ 

ಸಾಮ ರಕವನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗಳಸದ್ದ? 

ಅ) ಭಾಬ ಅಣು ಸಂಶೀಧನಾ ಕೇಿಂದ್ರ  (BARC) 

ಆ) ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಸಂಸ್ಾ  (ಡಿಆಡಿಾಓ) 

ಇ) ವಿಕರ ಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹಾಯ ರ್ಕಶ ಕೇಿಂದ್ರ  (ವಿಎಸ್ಎಸಿ ) 

ಈ) ಭಾರರ್ತೀಯ ಬಾಹಾಯ ರ್ಕಶ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸ್ಾ  (ಇಸರ ೀ) 

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಸಂಸ್ಾ  (ಡಿಆಡಿಾಓ) 

ಪ್ರ ಧಾನ ನ್ರೇಿಂದ್ರ  ಮೊೀದ ಇರ್ತು ೀಚೆಗೆ ತಮಿಳ್ಳನಾಡಿನ್ ರಾಮೇಶಿ ರಂನ್ಲಿಿ  ಎಪಿಜೆ ಅಬುದ ಲ್ 

ಕಲಾಿಂ ಸಾಮ ರಕವನ್ನು  ಜುಲೈ 27, 2017 ರಂದು ಉದ್ದಾ ಟಿಸದ್ರು. ಡಾ. ಕಲಾಿಂ ರವರ ಎರಡನೇ 

ಪುಣಯ  ರ್ತರ್ಥ ಅಿಂಗವಾಗಿ ಈ ಸಾಮ ರಕವನ್ನು  ಲೀರ್ಕಪ್ಾಣೆಗಳಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಸಾಮ ರಕವನ್ನು  
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ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಸಂಸ್ಾ  (ಡಿಆಡಿಾಓ) ವಿನಾಯ ಸಗಳಸದ್ದ ಮತ್ತು  

ಸುಮಾರು 20 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚಿ ದ್ಲಿಿ  ನಮಿಾಸಲಾಗಿದ್ದ. 

 

94. ಜಎಸು  ಅಡಿಯಲಿಿ  ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ ಆಿಂಟಿ-ಪಾರ ಫ್ರಟ್ಸ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ (ಎನ್ಎಪಿಎ)ದ್ ಸದ್ಸಯ ರನ್ನು  

ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಲು ಜಎಸು  ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ ಯಾವ ಸಮಿರ್ತಯನ್ನು  ರಚಸದ್ದ? 

ಅ) ರವಿಶಂಕರ್ ಜ್ಞ ಸಮಿರ್ತ 

ಆ) ಪ್ರ ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸನಾಾ  ಸಮಿರ್ತ 

ಇ) ಸುರೇಶ್ ಮಕುಿಂದ್ ಸಮಿರ್ತ 

ಈ) ರಮೇಶ್ ಥೀಪ್ರ್ ಸಮಿರ್ತ 

ಪ್ರ ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸನಾಾ  ಸಮಿರ್ತ 

ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಎಸು ) ಮಂಡಳ ಜಎಸು  ಅಡಿಯಲಿಿ  ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ ಆಿಂಟಿ-ಪಾರ ಫ್ರಟ್ಸ 

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಕೆೆ  ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಸದ್ಸಯ ರನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಲು  ರ್ಕಯ ರ್ನೆಟ್ಸ ರ್ಕಯಾದ್ಶ್ವಾ 

ಪ್ರ ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸನಾಾ  ಸಮಿರ್ತ ರವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಿ  ಸಮಿರ್ತಯನ್ನು  ರಚಸಲಾಗಿದ್ದ.  

  

95. 2017 ನಾಯ ಶನ್ಲ್ ಅಥ್ಾ ಸಸು ಿಂ ಸೈನಿ್  (ಎನಿೆ ಸ್) ಪ್ರ ಶಸು  ವಿಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಜೀವಮಾನ್ ಎಕಿ ಲೆನಿ್  

ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಕೆ ಗೀಪಾಲನ್ 

ಆ) ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ನ್ 

ಇ) ಕೇಶವ ಕ್ವರಣ್ 

ಈ) ನಾಗಿಂದ್ರ  ಶ 

ಕೆ ಗೀಪಾಲನ್ 

ಐಸಟ್ೀಪ್ ಜಯೀ-ಸೈನಿ್  ಕಿೆೀತರ ದ್ಲಿಿನ್ ಮಹತಿ ದ್ ಕಡುಗೆಗಾಗಿ ಪರ ಫೆಸರ್ ಕೆ. 

ಗೀಪಾಲನ್ ಅವರಿಗೆ 2017 ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ ಅಥ್ಾ ಸಸು ಮ್ ಸೈನಿ್ ಸ್ (ಎನಿೆ ಸ್) ಪ್ರ ಶಸು ಗಳಲಿಿ  

ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಕಿ ಲೆನಿ್  ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ.  
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96. ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಬುಲೆಟ್ಸ ರೈಲು ಯೀಜನೆ "MAHSR" ಅನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶದ್ 

ಸಹಾಯದಿಂದ್ ನಮಿಾಸಲಾಗುವುದು? 

ಅ) ಜಪಾನ್  

ಆ) ಫಾರ ನಿ್   

ಇ) ಚೀನಾ 

ಈ) ರಷ್ಯಯ  

ಜಪಾನ್ 

ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಬುಲೆಟ್ಸ ರೈಲು ಯೀಜನೆ "ಮಿಂಬೈ-ಅಹಮದ್ದಬಾದ್ ಹೈ ಸಪ ೀಡ್ ರೈಲು 

(MAHSR) ರ್ಕರಿಡಾರ್" ಅನ್ನು  ಸ್ಪ್ು ಿಂಬರ್ 12-14, 2017 ರಂದು ಜಪಾನನ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಶ್ವಿಂಜ 

ಅಬ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಉದ್ದಾ ಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಬ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಧಾನ ನ್ರೇಿಂದ್ರ  ಮೊೀದ 

ಅವರು ಬುಲೆಟ್ಸ ರೈಲು ಯೀಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸಾಾ ಪ್ನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದದ ರೆ. 

 

97. ಸಾು ಪ್ ಡಿೀಲ್ ಸಿಾ ಮಯ ದ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಯ ಲೆಟ್ಸ “ಫ್ರರ ೀಚಾಜ್ಾ” ಅನ್ನು  ಭಾರತದ್ ಯಾವ 

ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಇರ್ತು ೀಚೆಗೆ ಖರಿೀದಸದ್ದ? 

ಅ) ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 

ಆ) ಭಾರರ್ತೀಯ ಸ್ು ೀಟ್ಸ ಬಾಯ ಿಂಕ್  

ಇ) ಆಕಿ್ವ ಸ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್  

ಈ) ರ್ಕಪೀಾರೇಶನ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್  

ಆಕಿ್ವ ಸ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್ 

 

98. ಸಾಮ ಲ್ ಇಿಂಡಸು ರೀಸ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮ ಿಂಟ್ಸ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಐಡಿರ್ಐ) ನ್ ಪ್ರ ಧಾನ್ 

ಕಚರಿ ಎಲಿಿದ್ದ? 

ಅ) ಮಿಂಬೈ 

ಆ) ನ್ವದ್ದಹಲಿ 

ಇ) ಲಕು ೀ 

ಈ) ಚೆನೆು ೈ 

ಲಕು ೀ 

ಇರ್ತು ೀಚೆಗೆ, ಅರ್ತ ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಉದ್ಯ ಮಗಳ್ಳ (MSME ಗಳ್ಳ) ತಮಮ  ಹಣರ್ಕಸನ್ 

ಅವಶಯ ಕತೆಗಳಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟೆು ಯನ್ನು  ಬಳಸಕಳ್ಳು ವಲಿಿ  ಸಣಣ  ಉದ್ಯ ಮಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ  ಬಾಯ ಿಂಕ್ (SIDBI) ಪೂಣಾ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ ವಾಯ ಪಾರಿ ಬಾಯ ಿಂಕ್ವಿಂಗ್ 

ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸದ್ದ. ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಲಕು ೀದ್ಲಿಿ  SIDBI ನ್ ಪ್ರ ಧಾನ್ 

ಕಛೇರಿ ಇದ್ದ. 
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99. 2017 ಡೆಲ್ ಜ್ಞಗರ್ತಕ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯ ಮಿಗಳ ನ್ಗರ (ಯು ಸಟಿೀಸ್) ಸೂಚಯ ಿಂಕದ್ಲಿಿ  ಭಾರತದ್ 

ಯಾವ ನ್ಗರಗಳ್ಳ ಸಾಾ ನ್ ಪ್ಡೆದುಕಿಂಡಿವೆ? 

ಅ) ಬಿಂಗಳೂರು ಮತ್ತು  ದ್ದಹಲಿ 

ಆ) ಮಿಂಬೈ ಮತ್ತು  ಚೆನೆು ೈ 

ಇ) ಚೆನೆು ೈ ಮತ್ತು  ಬಿಂಗಳೂರು 

ಈ) ನ್ವದ್ದಹಲಿ ಮತ್ತು  ಕಲೆ ತ್ತು  

ಬಿಂಗಳೂರು ಮತ್ತು  ದ್ದಹಲಿ 

2017 ಡೆಲ್ ಜ್ಞಗರ್ತಕ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯ ಮಿಗಳ ನ್ಗರ (ಯು ಸಟಿೀಸ್) ಸೂಚಯ ಿಂಕದ್ಲಿಿ  

ಬಿಂಗಳೂರು (40) ಮತ್ತು  ದ್ದಹಲಿ (49 ನೇ) ಗಳ್ಳ ಹೆಚಿ ನ್ ಸಂಭಾವಯ  ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯ ಮಿಗಳನ್ನು  

ಪರ ೀತಿ್ತ ಹಿಸುವ ಭಾರತದ್ ನ್ಗರಗಳಾಗಿವೆ. ಸೂಚಯ ಿಂಕದ್ಲಿಿ  ನೂಯ ಯಾಕ್ಾ ಮೊದ್ಲ 

ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದ್ದ. ಬೇ ಏರಿಯಾ, ಲಂಡನ್, ಬೊೀಸು ನ್, ಸಾು ಕಾ ೀಮ್ ಮತ್ತು  ಲಾಸ್ ಏಿಂಜಲಿೀಸ್ 

ನಂತರದ್ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಿಾ ಮಯ ದ್ ಸಂಸ್ಾ ಗಳ ಬಳವರ್ಣಗೆಯನ್ನು  ಆಕಷ್ಟಾಸುವ 

ಮತ್ತು  ಬಳೆಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ ಾದ್ ಪ್ರಿಭಾಷೆಯಲಿಿ  ನ್ಗರಗಳನ್ನು  ಈ ಸೂಚಯ ಿಂಕ ಹಿಂದದ್ದ.  

 

100. ವಿಶಿ  ಮಧುಮೇಹ ದನ್ವನ್ನು  ಯಾವ ದನ್ದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದ್ದ? 

ಅ) ಜುಲೈ 25 

ಆ) ಜುಲೈ 27 

ಇ) ಜುಲೈ 28 

ಈ) ಜುಲೈ 29 

ಜುಲೈ 28 

ಹೆಪ್ಟೈಟಿಸ್ ವೈರಸ್ ಬಗಿೆ  ಜ್ಞಗೃರ್ತ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು  ನಜವಾದ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರ ಭಾವ 

ರ್ೀರಲು ಜುಲೈ 28 ರಂದು ವಿಶಿ  ಹೆಪಾಟೈಟಿಸ್ ದನ್ವನ್ನು  (WHD) ಪ್ರ ರ್ತವಷ್ಾವೂ 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದ್ದ. 2017 ರ್ಥೀಮ್ "ಹೆಪ್ಟೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು  ನವಾರಿಸು" ಆಗಿದ್ದ. ಹೆಪ್ಟೈಟಿಸ್ 

ಒಿಂದು ವೈರಸ್ ಸೀಿಂಕುಯಾಗಿದುದ  ಅದು ಯಕೃರ್ತು ನ್ ಉರಿಯೂತವನ್ನು  

ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡುತು ದ್ದ. ಹೆಪಾಟೈಟಿಸ್ ಎ, ರ್, ಸ, ಡಿ, ಮತ್ತು  ಇ ಎಿಂಬ ವಿಧಗಳವೆ.  
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101. ಯಾವ ರಾಜಯ  ಇರ್ತು ೀಚೆಗೆ "ಕೇರ್ ಕಂಪಾಯ ನಯನ್ ಪರ ೀಗಾರ ಿಂ (CCP)" ಅನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗೆ 

ತಂದದ್ದ? 

ಅ) ಪಂಜ್ಞಬ್  

ಆ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಸಕೆ್ವ ಿಂ 

ಈ) ಜ್ಞಖಾಿಂಡ್  

ಪಂಜ್ಞಬ್  

ರೊೀಗಿಗಳ ಉತು ಮ ಆರೈಕೆಯ ಬಗಿೆ  ರೊೀಗಿಗಳ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಅರಿವು ನೀಡಲು 

ಪಂಜ್ಞಬ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ು  ಪ್ರ ಮಖ ಆರೊೀಗಯ  ಯೀಜನೆಯಾದ್ "ಕೇರ್ ಕಂಪಾಯ ನಯನ್ 

ಪರ ೀಗಾರ ಿಂ (CCP)" ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸದ್ದ. ಉತು ಮ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ನವಾಹಣೆ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವ 

ಮೂಲಕ ರೊೀಗಿಯ ಫಲಿತ್ತಿಂಶಗಳನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವುದು CCP ಯೀಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ.  

 

102. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ದೇಶ ಸಾಕ್ಾ ಕಲಾವಿದ್ರ ರ್ಕಯ ಿಂಪ್ ಮತ್ತು  ವಣಾಚತರ ಗಳ 

ಪ್ರ ದ್ಶಾನ್ದ್ 7 ನೇ ಆವೃರ್ತು ಯಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸುರ್ತು ಲಿ ? 

ಅ) ಪಾಕ್ವಸಾು ನ್ 

ಆ) ಬಾಿಂಗಿ ದೇಶ 

ಇ) ಅಫಾಾ ನಸಾು ನ್ 

ಈ) ಶ್ವರ ೀಲಂರ್ಕ 

ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಏಷ್ಯಯ  ರಾಷ್ು ರಗಳ ಪಾರ ದೇಶ್ವಕ ಸಹರ್ಕರ ಒಕೊ ಟ (ಸಾಕ್ಾ) ರಾಷ್ು ರಗಳ ಕಲಾವಿದ್ರ 

ರ್ಕಯ ಿಂಪ್ ಮತ್ತು  ವಣಾಚತರ ಗಳ ಪ್ರ ದ್ಶಾನ್ದ್ 7ನೇ ನೇಪಾಳದ್ ಕಠಮ ಿಂಡುವಿನ್ಲಿಿ  ಜುಲೈ 28, 

2017 ರಿಿಂದ್ ನ್ಡೆಯಲಿದ್ದ. ಅಫಾಾ ನಸಾು ನ್ವನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸ ಸಾಕ್ಾ ಸದ್ಸಯ  ರಾಷ್ು ರಗಳ 40 

ಕೊ  ಹೆರಿ್ಚ  ಕಲಾವಿದ್ರು 4 ದನ್ ಶ್ವರ್ರದ್ಲಿಿ  ಪಾಲಿಳು ಲಿದ್ದದ ರೆ. ಸಾಕ್ಾ ಸದ್ಸಯ  ರಾಷ್ು ರಗಳ 

ಕಲೆ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃರ್ತಗಳನ್ನು  ಒಟಿು ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಈ ರ್ಕಯಾಕರ ಮದ್ ಉದ್ದದ ೀಶವಾಗಿದ್ದ.  

 

103. ಕೆನ್ರಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ತನ್ು  ಮೊದ್ಲ ಡಿಜಟಲ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್ವಿಂಗ್ ಶಖೆ "CANDI" ಅನ್ನು  ಯಾವ 

ನ್ಗರದ್ಲಿಿ  ಪಾರ ರಂಭಿಸದ್ದ? 

ಅ) ಮೈಸೂರು 

ಆ) ಪುಣೆ 

ಇ) ಹೈದ್ದರ ಬಾದ್  

ಈ) ಬಿಂಗಳೂರು 

ಬಿಂಗಳೂರು 
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ಕೆನ್ರಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ತನ್ು  ಮೊದ್ಲ ಡಿಜಟಲ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್ವಿಂಗ್ ಶಖೆ "CANDI" ಅನ್ನು  ಬಿಂಗಳೂರಿನ್ 

ಎಿಂ.ಜ ರೊೀಡು ಲಿಿ  ಸ್ಪ ನಿ್ ರ್ ಟವಸು ಾಲಿಿ  ಪಾರ ರಂಭಿಸದ್ದ. ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಡಿಜಟಲ್ 

ಅನ್ನಭವವನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಇದ್ರ ಉದ್ದದ ೀಶ. ಡಿಜಟಲ್ ರ್ಕಯಾಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, 

ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಗಾರ ಹಕರ ಸ್ು ೀಹಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಿಿ ಕೇಶನಿ್ಳನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಿಸದ್ದ, ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಗಾರ ಹಕರು 

ಬಾಯ ಿಂಕ್ವಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡದ್ದಯೇ ತಮಮ  ಖ್ಯತೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ್ ಹೆಚಿ ನ್ ಮಾಹಿರ್ತಯನ್ನು  

ಪ್ಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಆಗಲಿದ್ದ. ಡಿಜಟಲ್ ಶಖೆಯ ಅತಯ ಿಂತ ಆಕಷ್ಾರ್ಣೀಯ 

ವೈಶ್ವಷ್ು ಯ ವೆಿಂದ್ರೆ ಹುಮನಾಯ್್  ರೊೀಬೊೀಟ್ಸ. ಇದು ಬಾಯ ಿಂಕ್ವಿಂಗ್ ಉತಪ ನ್ು ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  

ಸೇವೆಗಳ ಬಗಿೆ  ಗಾರ ಹಕರ ಪ್ರ ಶೆು ಗಳಗೆ ಉತು ರವನ್ನು  ರ್ತಳಸಲಿದ್ದ. ಇದು ದೇಶದ್ ಸಾವಾಜನಕ 

ವಲಯದ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್ವು ಿಂದ್ ಮೊದ್ಲ-ಅದ್ರ-ರಿೀರ್ತಯ ಉಪ್ಕರ ಮವಾಗಿದ್ದ. 

 

104. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ದೇಶ 2018 ಏಷ್ಯ ನ್ ಫುಟ್ಲಬ ಲ್ ಒಕೊ ಟ (AFC) U-19 

ಚಾಿಂಪಿಯನಿ ಪ್ ಆರ್ತಥ್ಯ ವನ್ನು  ವಹಿಸಲಿದ್ದ? 

ಅ) ಇಿಂರ್ಡೀನೇಷ್ಟಯಾ 

ಆ) ಶ್ವರ ೀಲಂರ್ಕ 

ಇ) ನೇಪಾಳ 

ಈ) ಬಾಿಂಗಿ ದೇಶ 

ಇಿಂರ್ಡೀನೇಷ್ಟಯಾ 

2018 ಏಷ್ಯ ನ್ ಫುಟ್ಲಬ ಲ್ ಒಕೊ ಟ (ಎಎಫಿ್ರ ) ಯು -19 ಚಾಿಂಪಿಯನಿ ಪ್  ಆರ್ತಥ್ಯ ವನ್ನು  

ಇಿಂರ್ಡೀನೇಷ್ಯಯ  ವಹಿಸಲಿದ್ದ. ಅಕು ೀಬರ್ 18 ರಿಿಂದ್ ನ್ವೆಿಂಬರ್ 4, 2018 ರವರೆಗೆ ಈ 

ಚಾಿಂಪಿಯನಿ ಪ್ ನ್ಡೆಯಲಿದ್ದ.  

 

105. ವಿಶಿ ದ್ ಮೊದ್ಲ ಸಂಪೂಣಾ ಹಸರು ಮೆಟ್ರ ೀ ವಯ ವಸ್ಾ ಯನ್ನು  ಹಿಂದರುವ 

ಭಾರತದ್ ಮೆಟ್ರ  ಯಾವುದು? 

ಅ) ದ್ದಹಲಿ ಮೆಟ್ರ ೀ 

ಆ) ಕಲೆ ತ್ತು  ಮೆಟ್ರ ೀ 

ಇ) ಬಿಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರ ೀ 

ಈ) ಕಚಿ  ಮೆಟ್ರ ೀ 

ದ್ದಹಲಿ ಮೆಟ್ರ ೀ 

ದ್ದಹಲಿ ಮೆಟ್ರ ೀ ತನ್ು  ವಸರ್ತ ರ್ಕಲೀನಗಳಲಿಿ  ಹಸರು ಕಟು ಡದ್ ನಯಮಗಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಕಳ್ಳು ವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿ ದ್ ಮೊಟು ಮೊದ್ಲ 'ಹಸರು' ಮೆಟ್ರ ೀ ವಯ ವಸ್ಾ ಯಾಗಿದ್ದ.  
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106. ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಹುಲಿ ದನ್ವನ್ನು  ಯಾವ ದನ್ದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದ್ದ? 

ಅ) ಜುಲೈ 27 

ಆ) ಜುಲೈ 28 

ಇ) ಜುಲೈ 29 

ಈ) ಜುಲೈ 30 

ಜುಲೈ 29 

ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಹುಲಿ ದನ್ವನ್ನು  ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಪ್ರ ರ್ತವಷ್ಾವೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದ್ದ. ಈ 

ದನ್ವನ್ನು  ಗಿೀಬಲ್ ಟೈಗರ್ ಡೇ (ಜಟಿಡಿ) ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದ್ದ. ವಿಶಿ  ವನ್ಯ ಜೀವಿ 

ನಧಿಯ(WWF) ಪ್ರ ರ್ಕರ ಪ್ರ ಪಂಚದ್ಲಿಿ  ಕೇವಲ 3,890 ಹುಲಿಗಳ್ಳ ಮಾತರ  ಇವೆ. ಅವುಗಳಲಿಿ  

ಭಾರತವು ಅರ್ತ ಹೆರಿ್ಚ  ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ಹಿಂದದ್ದ. ಜುಲೈ 2016ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ್ಲಿಿ  2,500 

ಹುಲಿಗಳ್ಳ ಇವೆ ಎನ್ು ಲಾಗಿದ್ದ. 

 

107. ಯಾವ ದೇಶ ಇರ್ತು ೀಚೆಗೆ ಉಪ್ಗರ ಹ-ಸಾಗಿಸುವ ರಾಕೆಟ್ಸ "ಸಮೊಗ್ಾ" ಅನ್ನು  

ಬಾಹಾಯ ರ್ಕಶಕೆೆ  ಯಶಸಿ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸತ್ತ? 

ಅ) ಇರಾನ್  

ಆ) ಇರಾಕ್  

ಇ) ಫಾರ ನಿ್   

ಈ) ರಷ್ಯಯ  

ಇರಾನ್  

 

108. ಇರ್ತು ೀಚೆಗೆ "ಜಯೀ ಪಾಸಾ ಪ್ರ ಚಾರ ಹಂತ -2" ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕೇಿಂದ್ರ  ಸರ್ಕಾರ 

ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ  ಪಾರ ರಂಭಿಸದ್ದ? 

ಅ) ರಾಜಸಾು ನ್ 

ಆ) ಗುಜರಾತ್  

ಇ) ಮಹಾರಾಷ್ು ರ  

ಈ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಮಹಾರಾಷ್ು ರ 

ಕೇಿಂದ್ರ  ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ವಯ ವಹಾರ ಖ್ಯತೆ ರಾಜಯ  ಸಚವ ಮಖ್ಯು ರ್ ಅಬಾಬ ಸ್ ನ್ಖಿ್ವ  ರವರು 

ಮಿಂಬೈಯಲಿಿ  ಜಯ ಪಾಸಾ ಯೀಜನೆಯಡಿ "ಜಯ ಪಾಸಾ ಪ್ರ ಚಾರದ್ ಹಂತ -2" ಕೆೆ  

ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. "ಜಯ ಪಾಸಾ" ಯೀಜನೆ (ಅಥ್ವಾ ಕೇಿಂದರ ೀಯ ವಲಯ ಯೀಜನೆ) 

ಮಖಯ  ಉದ್ದದ ೀಶವೆಿಂದ್ರೆ ಕಿ್ವ ೀರ್ಣಸುರ್ತು ರುವ ಪಾಸಾ ಜನ್ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ಸಾ ರಗಳಸ, ಪಾಸಾ 

ಜನ್ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ದೇಶದ್ಲಿಿ  ಹೆಚಿ ಸುವುದು.  
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109. OECD-FAO ಕೃಷ್ಟ ಹರನೀಟ 2017-2026 ವರದಯ ಪ್ರ ರ್ಕರ ವಿಶಿ ದ್ ಅರ್ತ ದಡ್  

ಗೀಮಾಿಂಸ ರಫುು  ಮಾಡುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಭಾರತ 

ಆ) ಬರ ಜಲ್  

ಇ) ರಷ್ಯಯ   

ಈ) ಯುಕೆ 

ಬರ ಜಲ್  

ಇರ್ತು ೀಚೆಗೆ ರ್ಡುಗಡೆಯಾದ್ OECD-FAO ಅಗಿರ ಕಲಿ ರಲ್ ಔಟಿ್ಟ ಕ್ 2017-2026 ವರದಯ 

ಪ್ರ ರ್ಕರ, ಬರ ಜಲ್ ಪ್ರ ಪಂಚದ್ ಅರ್ತ ದಡ್  ಗೀಮಾಿಂಸ ರಫುು  ದೇಶವೆನಸದ್ದ. ನಂತರದ್ 

ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿ  ಆಸ್ು ರೀಲಿಯಾ ಮತ್ತು  ಭಾರತ ಇವೆ. ವರದ ಪ್ರ ರ್ಕರ, ಭಾರತವು 2016 ರಲಿಿ  1.56 

ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಗೀಮಾಿಂಸ ರಫುು  ಮಾಡಿದ್ದ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ 1.93 ಟನಿ್ಳಷ್ಣು  ರಫುು  

ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 2026 ರಲಿಿ  ಇದೇ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿ  ಭಾರತ ಮಿಂದುವರೆಯಲಿದ್ದ ಎಿಂದು 

ಅಿಂದ್ದಜಸಲಾಗಿದ್ದ.  

 

110. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಹೇಳಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಸ: 

I) ಮಿಂತ್ತರ  ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಮಾನ್ವರಹಿತ ಟ್ಲಯ ಿಂಕ್  

II) ಮಿಂತ್ತರ  ವನ್ನು  ಇಸರ ೀ ಅಭಿವೃದದ ಪ್ಡಿಸದ್ದ 

ಮೇಲಿನ್ ಯಾವ ಹೇಳಕೆ/ಹೇಳಕೆಗಳ್ಳ ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) ಹೇಳಕೆ ಒಿಂದು ಮಾತರ   

ಆ) ಹೇಳಕೆ ಎರಡು ಮಾತರ   

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಕೆ ತಪುಪ  

ಹೇಳಕೆ ಒಿಂದು ಮಾತರ  

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಸಂಸ್ಾ  (ಡಿಆಡಿಾಒ) ಇರ್ತು ೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ 

ಮಾನ್ವರಹಿತ ಟ್ಲಯ ಿಂಕ್ "ಮಿಂತ್ತರ " ಅಭಿವೃದದ ಪ್ಡಿಸದ್ದ. ಈ ಟ್ಲಯ ಿಂಕ್ ಮೂರು ಬಗೆಗಳಲಿಿ  

ಅಭಿವೃದದ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ. ಗರ್ಣ ಪ್ತೆು ಗೆ ಮಿಂತ್ತರ  ಎಮ್, ಕಣಿಾವಲಿಗೆ ಮಿಂತ್ತರ  ಎಸ್ ಮತ್ತು  

'ಪ್ರಮಾಣು ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ-ಬದ್ರಿಕೆ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿಿ  ಮಿಂತ್ತರ  ಎನ್ ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ 

ಟ್ಲರ ಿಂಕ್ ಗಳಾಗಿವೆ.  

 

 


