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1.  ಏಷ್ಯಾ  ಇನ್ಫ್ರ ಾಸ್್ಟ ಾಕ್ಚ ರ್ ಇನೆ್ವ ಸ್್ಟ ಮ ೆಂಟ್ ಬ್ಾ ೆಂಕ್ (ಎಐಐಬಿ) ಯ 2017 ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ 

ಗವನ್್ರ್ಸ್ ಸ್ಟಭೆಗೆ ಆತಿಥ್ಾ  ವಹಿಸುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಭಾರತ 

ಆ) ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಕೊರಿಯಾ 

ಇ) ಚೋನಾ  

ಈ) ರಷ್ಯಯ  

ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಕೊರಿಯಾ 

ಏಷ್ಾ ನ್ ಇನ್ಫ್ರ ಾಸ್್ಟ ಾಕ್ಚ ರ್ ಇನೆ್ವ ಸ್್ಟ ಮ ೆಂಟ್ ಬ್ಾ ೆಂಕ್ (ಎಐಐಬಿ) ಗವರ್ನಗನಳ ಮಂಡಳಿಯ 2 ನೇ 

ವಾರ್ಷನಕ್ ಸ್ಟಭೆ 2017ರ ಜೂನ್ 14 ರೆಂದ ದಕಿ್ಷ ಣ ಕೊರಯಾದ ಜೆಜುರ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ. 

ಭಾರತದೆಂದ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಟಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿ್ಲ  ಸ್ಟಭೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸ್ಟಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. ಚಿೀನ್ಫ್ದ 

ಮಾಜಿ ಸ್ಟಹಾಯಕ್ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಟಚಿವ ಜಿನ್ ಲ್ಲಕುನ್ ಅವರು ಎಐಐಬಿ ನೇತೃತೆ  ವಹಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ಪರಶಿಷ್್  ಜಾತಿಗಳ ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಆಯೀಗ(NCSC)ದ ಹೊಸ್ಟ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕ್ಗೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್  

ಆ) ರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಕಥರಿಯಾ 

ಇ) ಪಿ ಎಿಂ ಕಮಲಮಮ  

ಈ) ಶಂಕರ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ 

ರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಕಥರಿಯಾ 

ಆಗ್ರರ ದ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಟದ ರಾಮ್ ಶಂಕ್ರ್ ಕಥೆರಿಯಾ ರವರು ಮೂರು ವಷ್ನಗಳ ಕಾಲ ಪರಶಿಷ್್  

ಜಾತಿಗಳ ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಆಯೋಗದ್ ಹೊಸ್ಟ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ್ಗೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. 2016 ರಲಿ್ಲ  

ಹಿೆಂದರ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ ಪಿ.ಎಲ್. ಪೂನಿಯಾ ನಿವೃತಿಿಯ ನಂತರ ಈ ಹುದೆಾ  ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿದೆ. ಇದಲಿದೆ 

ಎಲ್. ಮುರುಗನ್ ಮತಿ್ತ  ಕೆ. ರಾಮುಲು, ಡಾ. ಯೀಗೆಂದರ  ಪಾಸೆ್ವ ನ್ ಮತಿ್ತ  ಡಾ. ಸೆ್ಟ ರಾಜ್ 

ವಿಡೆಾ ನ್ ಅವರ ಸ್ಟದಸ್ಟಾ ರಾಗಿ ನೇಮಕ್ಗೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಆಯೀಗವು ದಲ್ಲತರ ಹಿತಾಸ್ಟಕಿ್ಷಗಳನ್ನು  

ಕಾಪಾಡುವ ಸ್ವೆಂವಿಧಾನಿಕ್ ಅೆಂಗವಾಗಿದೆ. 

 

3. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ಟರಕು ಗ್ರರ ಮ (Freight Village)ವನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿರ್ ರ್ಗರಗಳಲಿ್ಲ  

ಸ್ವಾ ಪಿಸ್ಟಲಾಗುವುದು? 

ಅ) ಮಿಂಬೈ 

ಆ) ವಾರಣಾಸ 

ಇ) ಕೊಲಕ ತ್ತು  

ಈ) ಮಂಗಳೂರು 
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ವಾರಣಾಸ 

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ಟರಕು ಗ್ರರ ಮವನ್ನು  ಉತಿರ ಪರ ದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯಲಿ್ಲರ್ ಒಳನ್ಫ್ಡಿರ್ 

ಜಲಮಾಗನ ಪಾರ ಧಿಕಾರ (ಐಡಬಿ್ಲ್ ಾ ಐಐ) ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿಲಿದೆ. 

 

4. 2017 ಶೆಂಘೈ ಸ್ಟಹಕಾರ ಸಂಸ್ಟಾ  (SCO)ಯ ಶಿಂಗಸಭೆ ಯಾವ ದೇಶದ್ಲಿಿ  

ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು? 

ಅ) ಚೋನಾ 

ಆ) ರಷ್ಯಯ  

ಇ) ಕ್ಝಾಕ್ಷಸಿ್ವನ್ 

ಈ) ತಜಕ್ವಸಾು ನ್ 

ಕ್ಝಾಕ್ಷಸಿ್ವನ್ 

ಶೆಂಘೈ ಸ್ಟಹಕಾರ ಸಂಸ್ಟಾ  (SCO) ಶೆಂಗಸ್ಟಭೆ ಜೂನ್8-9, 2017 ರಂದು ಕ್ಝಾಕ್ಷಸಿ್ವರ್ದ 

ಅಸಿ್ವನ್ಫ್ದಲಿ್ಲ  ರ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಈ ಸ್ಟಮಾವೇಶದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಪಾಕ್ಷಸಿ್ವರ್ ಸಂಘಟನ್ವಯ 

ಪೂಣನ ಸ್ಟದಸ್ಟಾ ರಾಗಲ್ಲವೆ. SCO ಒೆಂದು ಯುರೇರ್ಷಯಾದ ರಾಜಕ್ಷೀಯ, ಆರ್ಥನಕ್ ಮತಿ್ತ  

ಮಿಲ್ಲಟರ ಸಂಘಟನ್ವಯಾಗಿದುಾ , 2001 ರಲಿ್ಲ  ಚಿೀನ್ಫ್, ಕ್ಝಾಕ್ಷಸಿ್ವನ್, ಕ್ಷಗಿನಸಿ್ವನ್, ರಷ್ಯಾ , 

ತಜಿಕ್ಷಸಿ್ವನ್ ಮತಿ್ತ  ಉಜೆಬ ೀಕ್ಷಸಿ್ವನ್ ಮುಖಂಡರೆಂದ ಸ್ವಾ ಪಿಸ್ಟಲಪ ಟ್್ಲ ತ್ತ. ಇದು ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ 

ಸ್ಟದಸ್ಟಾ ರ ರ್ಡುವಿರ್ ಮಿಲ್ಲಟರ ಸ್ಟಹಕಾರವನ್ನು  ಹೊೆಂದದೆ ಮತಿ್ತ  ಮಧ್ಾ  ಏಷ್ಯಾ ದ ಗುಪಿಚರ-

ಹಂಚಿಕೆ, ಭಯೀತಾಪ ದನ್ಫ್-ವಿರೀಧಿ ಕಾಯಾನಚರಣೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡಿರುತಿದೆ. 

ಅಫ್ಘಾ ನಿಸಿ್ವರ್, ಬೆಲಾರಸ್, ಭಾರತ, ಇರಾನ್, ಮಂಗೀಲ್ಲಯಾ ಮತಿ್ತ  ಪಾಕ್ಷಸಿ್ವರ್ ವಿೀಕ್ಷಕ್ 

ಸ್ವಾ ರ್ಮಾರ್ವನ್ನು  ಹೊೆಂದವೆ. 

 

5. ಯಾವ ದರ್ದಂದು ವಿಶೆ  ಹಾಲು ದರ್ (ಡಬಿ್ಲ್ ಎೆಂಡಿ) ಅನ್ನು  ಆಚರಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ? 

ಅ) ಜೂನ್ 1 

ಆ) ಜೂನ್ 3 

ಇ) ಜೂನ್ 5 

ಈ) ಜೂನ್ 6 

ಜೂನ್ 1 

ಜಾಗತಿಕ್ ಆಹಾರವಾಗಿ ಹಾಲ್ಲರ್ ಮಹತೆ ವನ್ನು  ಗುರುತಿಸ್ಟಲು ಆಹಾರ ಮತಿ್ತ  ಕೃರ್ಷ ಸಂಸ್ಟಾ  

(ಎಫ್ಎಒ) ಜೂನ್ 1 ರಂದು ವಿಶೆ  ಹಾಲು ದರ್ (ಡಬಿ್ಲ್ ಾ ಎಮಿಿ ) ಅನ್ನು  ಪರ ತಿ ವಷ್ನವೂ 

ಆಚರಸುತ್ತು ದೆ. ಭಾರತದಲಿ್ಲ , ಕಿ್ವ ೋರಕ್ರ ಿಂತ್ತ ಪಿತ್ತಮಹ ಡಾ. ವಜಿೀನಸ್ ಕುರಯನ್ ಅವರ ಜರ್ಮ  

ವಾರ್ಷನಕೊೀತಸ ವವನ್ನು  ಗುರುತಿಸ್ಟಲು ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಹಾಲು ದರ್ (ಎನ್ಎೆಂಡಿ) ಪರ ತಿವಷ್ನ 

ರ್ವೆೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಆಚರಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ. 
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6. ಚೋನಾ ಭಾಗದಿಂದ್ ಮೆಂಟ್ ಎವರೆರ್್ಸ  ಅನ್ನು  ಏರದ ಮೊದಲ ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು?  

ಅ) ಸುರೇಖಾ ಭಾಗ್ವಿ 

ಆ) ಅನಿತ್ತ ಕಿಂದೂ 

ಇ) ಸಾನಿಿ  ಶ್ರ ೋವತಸ  

ಈ) ಕ್ವರಣ್ ಸಿಂಗ್  

ಅನಿತ್ತ ಕಿಂದೂ 

ಹರಯಾಣ ಹಿಸಾಸ ರ್ ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಬ್ ಇನ್ವಸ ಪ ಕ್್ ರ್ ಅನಿತಾ ಕುೆಂದೂ ಅವರು ಮೇ 2017 ರಂದು 

ಚಿೀನ್ಫ್ದೆಂದ ಮೆಂಟ್ ಎವರೆಸ್್  ಏರುವ ಮೊದಲ ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಿಂಬ ಗೌರವಕೆಕ  

ಪಾತರ ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

7. “2017 ಏಷ್ಯಾ  ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಾ ಲ್ಲಟ್ಲ ನ್ವಟೆ ಕ್ನ (APQN)” ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊಿಂಡ 

ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸ್ಟಾ  ಯಾವುದು? 

ಅ) ಟೆಲ್ಲಕಾೆಂ ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರ (ಟ್ರರ ಯ್) 

ಆ) ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಮಲಾ ಮಾಪರ್ ಮತಿ್ತ  ಅಕೆರ ಡಿಟೇಶನ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ (NAAC) 

ಇ) ಭಾರತಿೀಯ ಬ್ಹಾಾ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧ್ನ್ಫ್ ಸಂಸ್ಟಾ  (ಇಸ್ರ ೀ) 

ಈ) ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧ್ನ್ವ ಮತಿ್ತ  ಅಭಿವೃದಿ  ಸಂಸ್ಟಾ  (DRDO) 

ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಮಲಾ ಮಾಪರ್ ಮತಿ್ತ  ಅಕೆರ ಡಿಟೇಶನ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ (NAAC) 

2017 ರ ಮೇ 26 ರಂದು ರಷ್ಯಾ ದ್ ಮಾಸ್ಕ ೀದಲಿ್ಲ  ರ್ಡೆದ ಕೆಾ ಲ್ಲಟ್ಲ ಅಶ್ಯಾ ರೆರ್ಸ ು ಲಿ್ಲ  “2017 

ಏಷ್ಯಾ  ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಾ ಲ್ಲಟ್ಲ ನ್ವಟೆ ಕ್ನ (APQN)” ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  NAAC ಪ್ಡೆದುಕೊಿಂಡಿದೆ. NAAC 

ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಉರ್ು ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಟಾ ಗಳ ಮಲಾ ಮಾಪರ್ ಮತಿ್ತ  ಮಾರ್ಾ ತೆ ನಿೀಡುವ 

ಸಂಸ್ಟಾ ಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರ ಧಾರ್ ಕ್ಛೇರ ಬೆೆಂಗಳೂರು, ಕ್ನ್ಫ್ನಟಕ್ದಲಿ್ಲದೆ. 

 

8. ಸ್ಟಬಿನಯಾದ ಹೊಸ್ಟ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ಪರ ಮಾಣವಚರ್ ಸೆಿ ೀಕ್ರಸಿದರು? 

ಅ) ಅಲೆಕಾಸ ೆಂಡರ್ ವೂಸಿಕ್ 

ಆ) ಡರ ಗನ್ ಸೂಟ್ರನೀವಾಕ್ 

ಇ) ಟೊಮಿಸಿಾವ್ ನಿಕೊಲಿಕ್ 

ಈ) ಇವಾಸಕ ಜೇಮ್ಸ  

ಅಲೆಕಾಸ ೆಂಡರ್ ವೂಸಿಕ್ 

ಮೇ 31, 2017 ರಂದು ಸ್ಟಬಿನಯದ ಹೊಸ್ಟ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ಟೊಮಿಸಿ್ವವ್ ನಿಕೊಲ್ಲಕ್ 

ಉತಿರಾಧಿಕಾರಯಾದ ಸ್ಟಬಿನಯಾ ಪರ ಗೆರ ಸಿಸ ವ್ ಪಾಟ್ಲನ (ಎಸ್ಎನ್ಎಸ್) ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿದಾ  

ಅಲೆಕಾಸ ೆಂಡರ್ ವೂಸಿಕ್ ಪರ ಮಾಣ ವಚರ್ ಸೆಿ ೀಕ್ರಸಿದರು.  
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9. “2017 ಜ್ಞಗತ್ತಕ ಶಿಂತ್ತ ಸೂಚಯ ಿಂಕ”ದ್ಲಿಿ  ಭಾರತ ಎಷ್್ ನೇ ಶ್ರ ೀಯಾೆಂಕ್ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) 137 

ಆ) 141 

ಇ) 155 

ಈ) 120 

137 

ದ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ನ್ಫ್ಮಿಕ್ಸ  ಆೆಂಡ್ ಪಿೀಸ್ (ಐಇಪಿ) ಪರ ಕ್ಟ್ಲಸಿದ 2017 ಗಿೀಬಲ್ 

ಪಿೀಸ್ ಇೆಂಡೆಕ್ಸ  (ಜಿಪಿಐ) ನ್ಲಿ್ಲ  163 ರಾಷ್್ ಾಗಳಲಿ್ಲ  137ನೇ ಸ್ವಾ ರ್ವನ್ನು  ಭಾರತ ಹೊೆಂದದೆ. 2017 

ಜಿಪಿಐ ಶೆಂತಿಯ ಸಿಾ ತಿಯನ್ನು  ಸ್ಟಮಗರ  ವಿಶಿ್ೀಷ್ಣೆ ಮಾಡುತಿದೆ. ಈ ಸೂಚಾ ೆಂಕ್ದ್ಲಿಿ  

ಐಸಿ್ವ ಾ ೆಂರ್ಡ ಮೊದ್ಲ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದುಾ  ನ್ಯಾ ಝಿಲೆೆಂಡ್, ಪೀರ್ಚನಗಲ್, ಆಸ್ಿ ಾಯಾ ಮತಿ್ತ  

ಡೆನ್ಫ್ಮ ಕ್ನ ನಂತರದ ಸ್ವಾ ರ್ದಲಿ್ಲದಾ ರೆ, ಸಿರಯಾ ವಿಶೆ ದಲಿೆ ೀ ಅತಾ ೆಂತ ಅಶೆಂತಿಯುತ 

ರಾಷ್್ ಾವಾಗಿದೆ ನಂತರದ್ ಸಾಾ ನ್ವನ್ನು  ಅಫ್ಘಾ ನಿಸಿ್ವರ್, ಇರಾಕ್, ದಕಿ್ಷ ಣ ಸೂಡಾನ್ ಮತಿ್ತ  

ಯೆಮೆನ್ ಪ್ಡೆದುಕೊಿಂಡಿವೆ. 

 

10. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೆ್ಟ ಯಂಚಾಲ್ಲತ ಕ್ರಾವಳಿ ವಿಪತಿ್ತ  ಎಚಚ ರಕೆ ವಯ ವಸ್ಥಾ  ಯಾವ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  

ಸಾಾ ಪ್ನೆಯಾಗಲಿದೆ? 

ಅ) ಕನಾ್ಟಕ 

ಆ) ಓಡಿಶ 

ಇ) ತಮಿಳುನಾಡು 

ಈ) ಆಿಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಓಡಿಶ 

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೆ್ಟ ಯಂಚಾಲ್ಲತ ಕ್ರಾವಳಿ ವಿಪತ್ತು  ಎಚಚ ರಕೆ ವಯ ವಸ್ಥಾ  ಜುಲೈ 2017 ರೆಂದ 

ಒಡಿಶದಲಿ್ಲ  ಜಾರಗೆ ಬರಲ್ಲದೆ. ಜಾಗೃತಿ ವಾ ವಸ್ಟಾ ಯೆಂದ ಒಡಿಶ ರಾಜಯ ದ್ ಕ್ರಾವಳಿ ಜರ್ರಿಗೆ 

ಒಡಿಶ ರಾಜಧಾನಿಯಲಿ್ಲ ನ್ ನಿಯಂತರ ಣಾ ಕೊಠಡಿಯೆಂದ ಒೆಂದು ಗುೆಂಡಿಯನ್ನು  ಒತಿ್ತವ 

ಮೂಲಕ್ ಸುನ್ಫ್ಮಿ ಅಥ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತದ್ ಬಗೆೆ  ಮನ್ಸಸ ಚನೆಯನ್ನು  

ರವಾನಿಸಬಹುದು.  

 

11. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷ್ನ್ಸ  ಜರ್ರಲ್ ಅಸ್ಟೆಂಬಿಿ ಯ ಹೊಸ್ಟ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಿಂಡಿರುವ 

ಮಿರಸಿ್ವವ್ ಲಜಾಕ ಕ್ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದ್ವರು? 

ಅ) ಸಿ್ೋವಾಕ್ವಯಾ 

ಆ) ಕ್ವೋನಾಯ  

ಇ) ನೈಜಿೋರಿಯಾ 



 

5 | P a g e  
 

ಈ) ಜಿಿಂಬಾಬಿ್ವ  

ಸಿ್ೋವಾಕ್ವಯಾ 

ಸಿ್ೀವಾಕ್ವಯಾದ್ ವಿದೇಶೆಂಗ ಮಂತಿರ   ಮಿರಸಿ್ವವ್ ಲಜಾಕ ಕ್ ಮುೆಂಬರುವ 72 ನೇ 

ಅಧಿವೇಶರ್ಕಾಕ ಗಿ ನ್ಯಾ ಯಾಕ್ು ನ ಯುಎನ್ ಪರ ಧಾರ್ ಕ್ಚೇರಯಲಿ್ಲ  ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷ್ನ್ಸ  

ಜರ್ರಲ್ ಅಸ್ಟೆಂಬಿಿ ಯ (ಯುಎನಿಿ ಎ) ಹೊಸ್ಟ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ರ್ಚನ್ಫ್ಯಸ್ಟಲಾಗಿದೆ.  

 

12. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ಐಲೆನೆಂಡ್ ನ್ ನ್ಸತನ್ ಪರ ಧಾನಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಲಿಯೋ ವರಾಡಕ ರ್ 

ಆ) ಬ್ರರ ಯಾನ್ ಕೊವೆನ್  

ಇ) ಮಾಯ ರಿ ಮಾಯ ಕಿೆ  

ಈ) ಸ್ ೋಫನ್ ಜೋಸ್ಥಫ್ 

ಲಿಯೋ ವರಾಡಕ ರ್ 

ಫೈನ್ ಗಲ್ ಪಾಟ್ಲನಯ ಮುಖಂಡ ಲ್ಲಯೀ ವರಾದಕ ರ್ ಅವರು ತಮಮ  ಪರ ತಿಸ್ಟಪ ಧಿನ ಸೈಮನ್ 

ಕ್ವೆನಿ ಅವರನ್ನು  ಶೇ.60% ಮತಗಳಿಂದ್ ಸ್ೀಲ್ಲಸಿ ಐಲೆನೆಂಡು  ನ್ಸತನ್ ಪರ ಧಾನಿಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ವರಾದಕ ರ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಟಲ್ಲೆಂಗಕಾಮಿ ಪರ ಧಾನಿ ಮತಿ್ತ  ದೇಶದ 

ಅತಾ ೆಂತ ಕ್ಷರಯ ನ್ಫ್ಯಕ್ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

13. 2017 ಜಾಗತಿಕ್ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಬಡತರ್ ಸೂಚಾ ೆಂಕ್ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಎಷ್್ ನೇ ಸ್ವಾ ನ್ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) 43 

ಆ) 37 

ಇ) 53 

ಈ) 65 

37 

ಆಕ್ಸ ರ ಡ್ನ ಪಾವಟ್ಲನ & ಹ್ಯಾ ಮನ್ ಡೆವಲಪೆಮ ೆಂಟ್ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ಲವು  (OPHI) ವರದಯ 

ಪ್ರ ಕ್ರ 2017 ಜಾಗತಿಕ್ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತರ್ ಸೂಚಾ ೆಂಕ್ (ಎೆಂಪಿಐ)ದಲಿ್ಲ  103 ದೇಶಗಳ 

ಪೈಕ್ವ ಭಾರತ 37 ನೇ ಸ್ವಾ ರ್ವನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊಿಂಡಿದೆ. OPHI ಪರ ಫೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಬಿೀರ್ ಅಲ್ಲಕ ೀರ್ 

ನೇತೃತೆ ದ ಆಕ್ಸ ರ ಡ್ನ ವಿಶೆ ವಿದ್ದಾ ನಿಲಯದ ಆರ್ಥನಕ್ ಸಂಶೀಧ್ನ್ಫ್ ಕೆಂದರ ವಾಗಿದೆ. 

 

14. ಭಾರತ್ತೋಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳ (ಸ್ಥಬ್ರ) ಸ್ವೆಂಸಿಾ ಕ್ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಯಾವ 

ಸ್ಟಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಸದೆ? 

ಅ) ಮಧು ಭಂಡಾಕ್ರ್ ಸಮಿತ್ತ 

ಆ) ಉದ್ಯ್ ಕೊಟಕ್ ಸಮಿತ್ತ 
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ಇ) ಉಷ್ಯ ಕ್ವರಣ್ ಸಮಿತ್ತ 

ಈ) ಸಕೇತ್ ಸುಿಂದ್ರ್ ಸಮಿತ್ತ 

ಉದ್ಯ್ ಕೊೋಟಕ್ ಸಮಿತ್ತ 

ಪಟ್್ಲ ಮಾಡಿದ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಪನರೇಟ್ ಆಡಳಿತದ ಗುಣಮಟ್ ವನ್ನು  ಸುಧಾರಸ್ಟಲು 

ಸ್ಟಕುಾ ರಟ್ಲೀಸ್ ಅೆಂಡ್ ಎಕೆಸ ಚ ೀೆಂಜ್ ಬೀಡ್ನ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾ (ಸ್ಟಬಿ) ಕೊೀಟ್ರಕ್ ಮಹಿೀೆಂದ್ದರ  

ಬ್ಾ ೆಂಕ್ಷರ್ ಮುಖ್ಾ ಸ್ಟಾ  ಉದಯ ಕೊಟಕ್ ಅವರ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಟಮಿತಿ ರಚಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಮಿತಿಯು 

ತನ್ು  ವರದಯನ್ನು  4 ತಿೆಂಗಳೊಳಗೆ ಸ್ಟಲಿ್ಲ ಸ್ಟಲ್ಲದೆ. ಸೆ್ಟ ತಂತರ  ನಿದೇನಶಕ್ರ ಆತಮ ವಿಶೆ ಸ್ಟ ಮತಿ್ತ  

ಕಂಪೆನಿಯ ಕಾಯಾನಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಅವರ ಸ್ಟಕ್ಷರ ಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತಿ್ತ  ಸಂಬಂಧಿತ 

ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಕ್ಷಣೀಪಾಯಗಳನ್ನು  ಮತಿ್ತ  ಅಭಿವಾ ಕಿ್ಷಗಳನ್ನು  

ಸುಧಾರಸುವ ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು  ಸ್ಟಮಿತಿಯು ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡುತಿದೆ.  

 

15. 90 ನೇ ಸಿಕ ಾಪ್ಪ್ಪ ಸ  ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ ಸೆ್ಥ ಲಿಿಿಂಗ್ ಬಿೀ ಸ್ಟಪ ರ್ಧನಯಲಿಿ  ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಗೆದ್ಾ  ಭಾರತಿೀಯ-

ಅಮೆರಕ್ನ್ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥನ ಯಾರು? 

ಅ) ಅನ್ನ್ಯ  ವಿನ್ಯ್  

ಆ) ಕ್ವಶೋರ್ ಸಿಂಗ್  

ಇ) ಅಪಿ್ತ್ತ ಚಂದ್ರ  

ಈ) ಮಧು ಗುಪಾು  

ಅನ್ನ್ಯ  ವಿನ್ಯ್ 

ಕಾಾ ಲ್ಲಫೀನಿನಯಾದ 6 ನೇ ತರಗತ್ತಯ ಅರ್ನ್ಯ  ವಿರ್ಯ್ (12), 2017ರ ಜೂನ್ 1 ರಂದು 

ಮೇರಲಾಾ ೆಂಡು  ನ್ಫ್ಾ ಷ್ರ್ಲ್ ಹಾಬನರ್ನಲಿ್ಲರುವ ಗಲಾಡ್ನ ನ್ಫ್ಾ ಶರ್ಲ್ ರೆಸ್ವಟ್ನ & 

ಕ್ನೆ್ವ ರಿ್ ನ್ ಸ್ಟೆಂಟರ್ನ 90ನೇ ಸಿಕ ಾಪ್ಪ್ಪ ಸ  ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ ಸೆ್ಥ ಲಿಿಿಂಗ್ ಬಿೀ ಸ್ಟಪ ರ್ಧನಯ ಅೆಂತಿಮ  ಸುತಿಿರ್ಲಿ್ಲ  

"ಮಾಕೊನಯ್ು  (Marocain)" ಅನ್ನು  ಯಶಸೆಿ ಯಾಗಿ ಸ್ಟಪ ಷ್್ ವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ್ 

ಗೆದಾ ದ್ದಾ ರೆ.  

 

16. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ 52ನೇ ಕಾರ್ೀನವಿ ವಾರ ಅೆಂತ್ತರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಚಲರ್ಚಿತ್ರ ೀತಸ ವದಲಿ್ಲ  

ಭಾರತವನ್ನು  ಪರ ತಿನಿಧಿಸ್ಟಲಿದೆ? 

ಅ) ಫಾಲಿಿಿಂಗ್ 

ಆ) ರಲಾೆಂಗ್ ರೀಡ್ 

ಇ) ಕೇಕ್ ಮೇಕರ್ 

ಈ) ಖಿಬುಲಾ 

ರಲಾೆಂಗ್ ರೀಡ್ 
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ನೇಪಾಳಿ-ಹಿೆಂದ ಚಲರ್ಚಿತರ  ರಲಾೆಂಗ್ ರೋರ್ಡ ಜೂನ್ 30 ರೆಂದ ಜುಲೈ 8 ರವರೆಗೆ 

ರ್ಡೆಯಲ್ಲರುವ ಝೆಕ್ ರಪಬಿಿ ಕ್ು  ಕಾರ್ೀನವಿ ವಾರಿರ್ಲಿ್ಲರುವ 52ನೇ ಕಾರ್ೀನವಿ ವಾರ 

ಇೆಂಟನ್ಫ್ಾ ನಷ್ರ್ಲ್ ಫಿಲ್ಮ  ಫೆಸ್ಿ ವಲು ಲಿ್ಲ  ಭಾರತವನ್ನು  ಪರ ತಿನಿಧಿಸ್ಟಲಿದೆ. 13 ವಷ್ನಗಳ ಬಳಿಕ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ಚಲರ್ಚಿತರ  ಈ ಚಲರ್ಚಿತ್ರ ೀತಸ ವದಲಿ್ಲ  ಇತರ ಅೆಂತರರಾರ್್ಷ ಾೀಯ 

ಚಲರ್ಚಿತರ ಗಳೊೆಂದಗೆ ಸ್ಟಪ ಧಿನಸ್ಟಲಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ನ್ಫ್ಲುಕ  

ಜರ್ರ ಕ್ಥೆಗಳನ್ನು  ರಲಾೆಂಗ್ ರೀಡ್ ಹೇಳುತಿದೆ. ಈ ಚಲರ್ಚಿತರ ವನ್ನು  ಕ್ಮನ ಟಕ್ಪಾ 

ನಿದೇನಶಿಸಿದ್ದಾ ರೆ ಮತಿ್ತ  ಹ್ಯಾ ಮನ್್ವ ಾೈಲ್ ಪಿಕ್ಚ ಸ್ನ ನಿಮಿನಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

17. ಐಟ್ಲಟ್ಲಎಫ್ (ITTF) ಅೆಂಪೈರ್ ಮತಿ್ತ  ರೆಫರೀಸ್ ಕ್ಮಿೀಟ್ಲ (ಯುಆಸಿನ) ಸ್ಟದಸ್ಟಾ ರಾಗಿ 

ನೇಮಕ್ಗೆಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತಿೀಯ ಯಾರು? 

ಅ) ಗಣೇಶನ್ ನಿೋಲಕಂಠನ್ ಅಯಯ ರ್ 

ಆ) ಎರ್ಸ ಶ್ರ ೋಧ್ರ್ 

ಇ) ರಕಿ್ವೋತ್ ಕೊೋಟ 

ಈ) ಸುರೇಿಂದ್ರ  ನಾಯಕ್ 

ಗಣೇಶನ್ ನಿೋಲಕಂಠ ಅಯಯ ರ್ 

ಗಣೇಶನ್ ನಿೀಲಕಂಠ ಅಯಾ ರ್ ಐಟ್ಲಟ್ಲಎಫ್ ಅೆಂಪೈಗನಳು ಮತಿ್ತ  ರೆಫರೀಸ್ ಸ್ಟಮಿತಿಯ 

(ಯುಆಸಿನ) ಸ್ಟದಸ್ಟಾ ರಾಗಿ ನೇಮಕ್ಗೆಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತಿೀಯ ಎನಿಸದ್ದಾ ರೆ. ಇವರ 

ಅಧಿಕ್ರವಧಿ ಎರಡು ವಷ್ನಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಮತಿ್ತ  ವಿಸಿ್ಟರಸ್ಟಲಾಗುವುದು. ಭಾರತದಲಿ್ಲರ್ 

ಇೆಂಟನ್ಫ್ಾ ನಷ್ರ್ಲ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿು ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (ಐಟ್ಲಟ್ಲಎಫ್)ರ್ ಏಕೈಕ್ ನಿಯೀಜಿತ 

ಮಾಾ ನೇಜರ್ ಅಯಾ ರ್. ಇದಲಿದೆ, ಗಣೇಶನ್ ಏಷ್ಾ ನ್ ಕಾೆಂಟ್ಲನ್ವೆಂಟ್ಲು ೆಂದ ತಾೆಂತಿರ ಕ್ 

ಕ್ಮಿಷ್ರ್ರ್ ಆಗಿ ಐಟ್ಲಟ್ಲಎಫೆೆ  ಶಿಫ್ಘರಸು ಗಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ ಮತಿ್ತ  ಅವರ ಅವಧಿಯು ನ್ಫ್ಲುಕ  

ವಷ್ನಗಳ ಕಾಲ ಇರಲಿದೆ. ಅವರು ದಕಿ್ಷ ಣ ಏಷ್ಯಾ ದ ಫೆಡರೇಶನ್ ತಾೆಂತಿರ ಕ್ ಸ್ಟಮಿತಿಯ 

ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ ಮತಿ್ತ  ಕಾಮನೆ್ವ ಲಿ್  ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿು ಸ್ ಫೆಡರೇಷ್ನ್ (CTTF) ರ್ ತಾೆಂತಿರ ಕ್ 

ಸ್ಟಮಿತಿಯ ಸ್ಟದಸ್ಟಾ ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

18. ಗುಮಿು  ವರ್ಾ ಜಿೀವಿ ಧಾಮವು ಯಾವ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಅಸಾಸ ಿಂ 

ಆ) ತ್ತರ ಪುರ 

ಇ) ರಾಜಸಾು ನ್ 

ಈ) ಕೇರಳ 

ತ್ತರ ಪುರ 
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19. 2017 ವಿಶಿ  ಪ್ರಿಸರ ದನ್ದ್ ಧ್ಯ ೋಯ ವಾಕಯ  _________? 

ಅ) Green Economy: Does it include you? 

ಆ) Raise Your Voice Not The Sea Level 

ಇ) Connecting People to Nature 

ಈ) Think.Eat.Save 

Connecting People to Nature 

ಅರಣಯ ದ್ ಬಗೆೆ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಟಲು ಮತಿ್ತ  ಪರಸ್ಟರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಶಲವಾದ 

ಸ್ಟಮಸ್ಟಾ ಗಳಿಗೆ ಸೆ ಿಂದಸಲು ಜೂನ್ 5 ರಂದು ಪರ ತಿವಷ್ನ ವಿಶೆ  ಪರಸ್ಟರ ದರ್ (WED) ಅನ್ನು  

ಆಚರಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ. 2017 ರ್ಥೀಮ್ 'ಕ್ನ್ವಕ್್ಷ ೆಂಗ್ ಪಿೀಪಲ್ ಟು ನೇಚರ್' ಆಗಿದೆ. 

 

20. ಈ ಮಿಂದನ್ ಯಾರು ಥೈಲಾಾ ೆಂಡ್ ಗ್ರರ ಾ ೆಂಡ್ ಪಿರ ಕ್ಸ  ಗೀಲಿ್  ಬ್ಾ ಡಿಮ ೆಂಟನ್ 

ಪಂದ್ದಾ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  2017 ರ ಪುರುಷ್ರ ಸಿೆಂಗಲ್ಸ  ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಗೆದುಾ ಕೊಿಂಡರು? 

ಅ) ಸಾಯಿ ಪ್ರ ಣೋತ್ 

ಆ) ಮಿಲನ್  

ಇ) ಜೋನಾಥನ್ ಕ್ವರ ಸ್  

ಈ) ಕ್ವಡಿಿಂಬ್ರ ಶ್ರ ೋಕ್ಿಂತ್ 

ಸಾಯಿ ಪ್ರ ಣೋತ್ 

ಭಾರತದೆಂದ ಭಮಿದಪತಿ ಸ್ವಯ ಪರ ಣೀತ್ ಥೈಲಾಾ ೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಗ್ರರ ಾ ೆಂಡ್ ಪಿರ ಕ್ಸ  ಗೀಲಿ್  

ಬ್ಾ ಡಿಮ ೆಂಟನ್ ಪಂದ್ದಾ ವಳಿಯ ಪುರುಷ್ರ ಸಿೆಂಗಲ್ಸ  ರ್ಲಿ್ಲ  ಇೆಂಡೀನೇಷ್ಯಾ  ತಂಡದ 

ಜೊನ್ಫ್ಟ್ರನ್ ಕ್ಷರ ಸ್ಿ  ಅವರನ್ನು  ಮಣಸಿ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಮುಡಿಗರಸಿಕೊೆಂಡರು. ಇದು ಸ್ವಯ 

ಪರ ಣೀತು  ಮೊದಲ ಗ್ರರ ಾ ೆಂಡ್ ಪಿರ ಕ್ಸ  ಗೀಲಿ್  ಪರ ಶಸಿಿ . 

 

21. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಮ ಟ್ನ ಕಾಡ್ನ-ಆಧಾರತ ಪಬಿಿ ಕ್ ಬೈಸಿಕ್ಲ್ ಶೇರೆಂಗ್ (ಪಿಬಿಎಸ್) 

ಯೋಜನೆ "ಟ್ಲರ ನ್ ಟ್ಲರ ನ್" ಯಾವ ರ್ಗರದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಮೈಸೂರು 

ಆ) ಜೈಪುರ 

ಇ) ಬ್ವಿಂಗಳೂರು 

ಈ) ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

ಮೈಸೂರು 
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22. ವಿಶೆ  ಬ್ಾ ೆಂಕ್ವನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಆರ್ಥನಕ್ ನಿರೀಕಿೆ ಗಳ ವರದ (ಜಿಇಪಿ) ಪರ ಕಾರ 2018 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ 

ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಗೆಯ ದರ ಎರ್್ಷ ರಲ್ಲದೆ? 

ಅ) 7.5% 

ಆ) 7.7% 

ಇ) 7.9% 

ಈ) 8.0% 

7.5% 

ವಿಶೆ  ಬ್ಾ ೆಂಕ್ (ಡಬಿ್ಲ್ ಾ ಬಿ) ಜಾಗತಿಕ್ ಆರ್ಥನಕ್ ನಿರೀಕಿೆ ಗಳ (ಜಿಇಪಿ) ತರ್ು  ಇತಿಿೀಚಿರ್ 

ವರದಯಲಿ್ಲ  2018ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಗೆ ದರ 7.5% ಮತಿ್ತ  2019 ರಲಿ್ಲ  7.7% ಎೆಂದು 

ನಿರಿೋಕಿ್ವ ಸಲಾಗಿದೆ.  

 

23. 2017 ಎ ಟ್ಲ ಕ್ಷೀಯನಿನ ಗಿೀಬಲ್ ರಿಟೈಲ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮ ಿಂಟ್ ಸೂಚಾ ೆಂಕ್ (ಗಿರ ಡಿ) ದ್ಲಿಿ  ಯಾವ ದೇಶ 

ಅಗರ ಸ್ವಾ ರ್ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಚೋನಾ  

ಆ) ಭಾರತ 

ಇ) ಅಮೆರಿಕ 

ಈ) ಫಾರ ನ್ಸ  

ಭಾರತ 

2017 ಎ.ಟ್ಲ. ಕ್ಷಯನಿನ ಜಾಗತಿಕ್ ಚಿಲಿರೆ ಅಭಿವೃದಿ  ಸೂಚಾ ೆಂಕ್ (GRDI)ದಲಿ್ಲ  ವಯ ವಹಾರ 

ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಿರುವ 30 ಅಭಿವೃದಿ ಶಿೀಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತವು ಅಗರ  ಸ್ವಾ ರ್ವನ್ನು  

ಪಡೆದದೆ. ಚಿೀನ್ಫ್ ಎರಡನೇ ಸ್ವಾ ರ್ದಲಿ್ಲ ದುಾ , ಮಲೇಷ್ಯಾ , ಟಕ್ಷನ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ 

ಎಮಿರೇಟ್ಸ  (ಯುಎಇ) ಮತಿ್ತ  ವಿಯೆಟ್ರು ಮ್ ನಂತರದ್ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿವೆ.  

 

24. GSAT-19 ಸಂವಹರ್ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ISRO ಯಾವ  ಉಡಾವಣಾ ವಾಹರ್ದೆಂದ 

ಯಶಸಿ ಯಾಗಿ ಕಕಿೆ ಗೆ ಸೇರಿಸತ್ತ? 

ಅ) GSLV Mark III 

ಆ) GSLV Mark II 

ಇ) GSLV Mark I 

ಈ) GSLV Mark V 

GSLV Mark III 

ಜಿಯೀಸಿೆಂಕೊರ ೀರ್ಸ್ ಸ್ವಾ ಟಲೈಟ್ ಲಾೆಂಚ್ ವೆಹಿಕ್ಲ್ ಮಾಕ್ನ -3 ಡಿ -1 (GSLV Mark III) 

ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕ ಬಳಸ ಕೆಜಿ ಜಿಎಸ್ಎಟ್ಲ-19 ಸಂವಹರ್ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ತರ್ು  ಭಾರತಿೀಯ 



 

10 | P a g e  
 

ಬ್ಹಾಾ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧ್ನ್ಫ್ ಸಂಸ್ಟಾ  (ಇಸ್ರ ೀ) ಜಿಯೀಸಿೆಂಕೊರ ೀರ್ಸ್ ಟ್ರರ ರ್ಸ ರ ರ್ ಆಬಿನಟೆೆ  

ಯಶಸೆಿ ಯಾಗಿ ಸೇರಿಸತ್ತ. ಆೆಂಧ್ರ ಪರ ದೇಶದ ಶಿರ ೀಹರಕೊೀಟ್ರದಲಿ್ಲ  ಸ್ಟತಿೀಶ್ ಧ್ವನ್ ಸ್ಟಪ ೀಸ್ 

ಸ್ಟೆಂಟರ್ (ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ) ಯೆಂದ (ಜಿಟ್ಲಓ) ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಜಿಎಸ್ಎಟ್ಲ-19 

ಉಪಗರ ಹವು 10 ವಷ್ನಗಳ ಜಿೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು  ಹೊೆಂದದೆ ಮತಿ್ತ  ದೂರಸಂವಹರ್ ಮತಿ್ತ  

ಪರ ಸ್ವರ ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಸುಧಾರಸ್ಟಲು ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಎಲೆ್ಲ -ಎೆಂ.ಕೆ. III 

ಜರ್ಪಿರ ಯವಾಗಿ "Fat Boy" ಎೆಂದು ಕ್ರೆಯಲಪ ಡುತಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಇದನ್ನು  ರೂ. 300 ಕೊೀಟ್ಲ 

ವೆಚಚ ದಲಿ್ಲ  15 ವಷ್ನಗಳ ಕಾಲ ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸ್ಟಲಾಗಿದೆ.  

 

25. ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಮೊಟ್  ಮೊದ್ಲ ಸಾಗರ ಸಮೆಮ ೋಳನ್ (ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷ್ನ್ಸ  ಓಷ್ನ್ಸ  

ಕಾರ್ರ ರೆನ್ಸ ) ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಆರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಫಾರ ನ್ಸ   

ಆ) ಅಮೆರಿಕ 

ಇ) ಜಮ್ನಿ 

ಈ) ಯು.ಕೆ 

ಅಮೆರಿಕ 

ವಿಶಿ  ಸಂಸ್ಥಾ  ಜೂನ್ 5, 2017 ರೆಂದ ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಕಚೇರಿಯಲಿಿ  ತರ್ು  

ಮೊಟ್ ಮೊದಲ ವಿಶೆ  ಸ್ವಗರಗಳ ಸ್ಟಮಾವೇಶವನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸುತಿಿದೆ. 5 ದರ್ಗಳ 

ಸ್ಟಮಾವೇಶವನ್ನು  ಫಿಜಿ ಮತಿ್ತ  ಸೆಿ ೀಡೆನ್ ಸ್ಟಕಾನರಗಳ ಸಹಯೋಗದಿಂದಗೆ 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತು ದೆ. ಸಮಾವೇಶದ್ ರ್ಥೀಮ್ "ರ್ಮಮ  ಸ್ಟಮುದರ ಗಳು, ರ್ಮಮ  ಭವಿಷ್ಾ : ಸುಸಾ ರ 

ಅಭಿವೃದಾ  ಗುರಿಗಳ 14 ಅನ್ನಷ್ಯಾ ರ್ಕೆಕ  ಸ್ಟಹಭಾಗಿತೆ ". ಸ್ಟಮೆಮ ೀಳರ್ದ ಉದೆಾ ೀಶವು ಸ್ವಗರಗಳು 

ಎದುರಸುತಿಿರುವ ಕೆಲವು ಕ್ಠಿಣ ಸ್ಟಮಸ್ಟಾ ಗಳಿಗೆ ಪರಹಾರಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು- 

ಹವಳದ ಬಿಿ ೀಚಿೆಂಗ್, ಪಿಾ ಸ್ಿ ಕ್ ಮಾಲ್ಲರ್ಾ , ಅತಿಯಾದ ಮಿೀನ್ನಗ್ರರಕೆ ಮತಿ್ತ  ಸ್ಟಮುದರ  ಮಟ್  

ಏರಿಕೆ ತಡೆಯುವುದು.  

 

26. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಎಲ್ಇಡಿ ಬ್ರೋದ ದೋಪ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  

ಜ್ಞರಿಗಳಳ ಲಿದೆ? 

ಅ) ತಮಿಳುನಾಡು 

ಆ) ಆಿಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ತೆಲಂಗಣ 

ಈ) ಕನಾ್ಟಕ 

ಆಿಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ 
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ಭಾರತದ ಮೊಟ್ ಮೊದಲ ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಎಲ್ಇಡಿ ಬ್ರೋದ ದೋಪ್ ಪಾರ ಜೆಕ್್  ಅನ್ನು  ಆೆಂಧ್ರ ಪರ ದೇಶ 

(ಎಪಿ) ದ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಸ್ಟರಕಾರವು (ಗೀಯ) ಜಾರಗಳಿಸುತಿದೆ. ಇಿಂಧ್ನ್ ಸ್ಟಚಿವಾಲಯದ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಎರ್ಜಿನ ಎಫಿರ್ಷಯನಿಸ  ಸ್ಟವಿೀನಸ್ಟಸ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಇಇಎಸ್ಎಲ್) ಆಿಂಧ್ರ ದ್ 7 

ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತೆಳಲಿ್ಲ  10 ಲಕ್ಷ ಸ್ವೆಂಪರ ದ್ದಯಕ್ ಬಿೀದ ದೀಪಗಳನ್ನು  LED 

ದೋಪ್ಗಳಿಂದ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಗೀಯಸ್ ಸ್ಿ ಾೀಟ್ ಲೈಟ್ಲೆಂಗ್ ನ್ಫ್ಾ ಷ್ರ್ಲ್ ಪಾರ ಜೆಕ್್  

(ಎಸ್ಎಲ್ಎನಿಪ ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ದೇಶದ ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಿೀದ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ 

ಯೀಜನ್ವಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಗುೆಂಟ್ಯರು, ಪರ ಕಾಶಂ, ನ್ವಲಿ್ಲ ರು, ಕ್ನ್ಯನಲ್, 

ಕ್ಡಪಾ, ಅನಂತಪುರ ಮತಿ್ತ  ಚಿತಿ್ತರು ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತೆಳಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಷ್ಯಾ ನ್ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 

27. ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಜಲ ಅಭಿವೃದಿ  ಸಂಸ್ಟಾ  (NWDA) ರ್ ನ್ಸತನ್ ಡೈರೆಕ್ ರ್ ಜರ್ರಲ್ (ಡಿಜಿ) ಆಗಿ 

ಯಾರು ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಶರದ್ ಜೈನ್  

ಆ) ಮಸೂದ್ ಹುಸೇನ್  

ಇ) ಕ್ವರಣ್ ಜೈನ್  

ಈ) ಭಗವತ್ತ ಲಾಲ್  

ಶರದ್ ಜೈನ್ 

 

28. 2017 IMD ವಿಶಿ  ಸ್ಟಪ ಧಾನತಮ ಕ್ತೆ ಸೂಚಯ ಿಂಕದ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ಎಷ್್ ನೇ ಸಾಾ ನ್ವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದುಕೊಿಂಡಿದೆ? 

ಅ) 35 

ಆ) 45 

ಇ) 53 

ಈ) 61 

ಐಎೆಂಡಿ ವಿಶೆ  ಸ್ಟಪ ಧಾನತಮ ಕ್ತೆ ಶ್ರ ೀಯಾೆಂಕ್ 2017 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ 63 ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  45 ನೇ ಸ್ವಾ ರ್ 

ಪಡೆದದೆ. ಸೆಿ ಟಿ ಲೆನೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಇೆಂಟನ್ಫ್ಾ ನಷ್ರ್ಲ್ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಫ್ಘರ್ 

ಮಾಾ ನೇಜೆಮ ೆಂಟ್ ಅೆಂಡ್ ಡೆವಲಪೆಮ ೆಂಟ್ (ಐಎೆಂಡಿ) ವಿಶೆ  ಸ್ಟಪ ಧಾನತಮ ಕ್ತೆ ಕೆಂದರ  (ಡಬಿ್ಲ್ ಾ ಸಿಸಿ) 

ಈ ಪಟ್್ಲ ಯನ್ನು  ಬ್ರಡುಗಡೆಗಳಸದೆ. ಹಾೆಂಗ್ ಕಾೆಂಗ್ ಈ ಪಟ್್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ ಸ್ವಾ ರ್ 

ಪಡೆದದೆ. ಸೆಿ ಟಿ ಲಾಾ ನೆಂಡ್, ಸಿೆಂಗಪೂರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್್ಟ ೀಟ್ಸ , ನ್ವದಲಾಾ ನೆಂಡ್ಸ , ಐಲಾಾ ನೆಂಡ್ 

ಮತಿ್ತ  ಡೆನ್ಫ್ಮ ಕ್ನ ನಂತರದ್ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿವೆ. ದೀಘನಕಾಲ್ಲೀರ್ ಮಲಾ  ಸೃರ್್ಷ ಗೆ 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ದೇಶಗಳು ತಮಮ  ಎಲಿಾ  ಸಂಪನ್ಯಮ ಲಗಳನ್ನು  ಮತಿ್ತ  

ಸ್ವಮಥ್ಾ ನಗಳನ್ನು  ನಿವನಹಿಸುತಿಿರುವುದನ್ನು  IMD ಅಳೆಯುತಿದೆ. 
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29. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಹಸಿರು ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ಉತಿೆೀಜಿಸ್ಟಲು ಟಾಟಾ ಪಾರ ಜೆಕ್್  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ 

ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಗಿರ ೋನ್ ಮಿಂಟೇನ್  

ಆ) ಗಿರ ೋನ್ ಲಾನ್  

ಇ) ಗಿರ ೋನ್ ಥಂಬ್  

ಈ) ಗಿರ ೋನ್ ಕಂಟ್ರರ  

ಗಿರ ೋನ್ ಥಂಬ್ (Green Thumb) 

ಹಸಿರು ವಾಾ ಪಿಿಯನ್ನು  ಉತಿೆೀಜಿಸ್ಟಲು ಮತಿ್ತ  ಪರಸ್ಟರವನ್ನು  ಸಂರಕಿ್ಷ ಸ್ಟಲು 2017 ವಿಶೆ  ಪರಸ್ಟರ 

ದರ್ (WED)ದ್ ಅಿಂಗವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಪಾರ ಜೆಕ್್ ಗಿರ ೀನ್ ಥಂಬ್ ಅಭಿಯಾರ್ವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದೆ.  

 

30. ಭಾರತ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ರೈಲೆೆ  ಯೀಜನ್ವ ಅನ್ನಷ್್ಯ ನ್ಕೆಕ   $ 318 ದಶಲಕ್ಷ 

ಸಾಲವನ್ನು  ನಿೋಡುವ ಒಪೆ್ ಿಂದ್ಕೆಕ  ಸ್ಟಹಿ ಹಾಕ್ಷದೆ? 

ಅ) ಶ್ರ ೋಲಂಕ್ 

ಆ) ಬಾಿಂಗಿ ದೇಶ 

ಇ) ಭೂತ್ತನ್  

ಈ) ನೇಪಾಳ 

ಶ್ರ ೋಲಂಕ್ 

ದೆ ೀಪ ರಾಷ್್ ಾ ಶ್ರ ೋಲಂಕ್ದ್ಲಿಿ  ರೈಲೆೆ  ವಲಯವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸ್ಟಲು $ 318 ದಶಲಕ್ಷ 

ಸ್ವಲವನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ಟಲು ಭಾರತ ಶಿರ ೀಲಂಕಾದೆಂದಗೆ ಒಪಪ ೆಂದಕೆಕ  ಸ್ಟಹಿಹಾಕ್ಷದೆ. 2017 ಜೂನ್ 6 

ರಂದು ಶಿರ ೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬದಲಿ್ಲ  ಒಪಪ ೆಂದಕೆಕ  ಸ್ಟಹಿ ಹಾಕ್ಲಾಯತ್ತ.  

 

31. ಯಾವ ದೇಶ ನಾರ್ಥ್ ಅಟಿ್ರೆಂಟ್ಲಕ್ ಟ್ಲರ ೀಟ್ಲ ಆಗನನೈಸೇಶನ್ (NATO)ರ್ ಹೊಸ್ಟ ಸ್ಟದಸ್ಟಾ  

ರಾಷ್್ ರವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇಪ್್ಡೆಗಿಂಡಿತ್ತ?  

ಅ) ಮೊಿಂಟೆನೆಗರ  

ಆ) ಕ್ಯಯ ಬಾ 

ಇ) ಘಾನ್ 

ಈ) ಸ್ಮಾಲಿ 

ಮೊಿಂಟೆನಿಗರ  

ಅಮೆರಕ್ದ್ ವಾರ್ಷೆಂಗ್ ರ್ು ಲಿ್ಲ  ಜೂನ್ 5, 2017ರಂದು ರ್ಡೆದ ಸಮಾರಂಭದ್ಲಿಿ  ಮಾೆಂಟೆನ್ವಗರ  

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾರ್ಥ್ ಅಟಿ್ರೆಂಟ್ಲಕ್ ಟ್ಲರ ೀಟ್ಲ ಆಗನನೈಸೇಶನ್ (ನ್ಫ್ಾ ಟೊೀ) ರ್ 29 ನ್ವಯ ಸ್ಟದಸ್ಟಾ  



 

13 | P a g e  
 

ರಾಷ್್ ಾವಾಗಿ ಸೇಪ್್ಡೆಗಿಂಡಿತ್ತ. ನ್ಫ್ಾ ಟೊೀ ಕೆಂದರ  ಕಾಯಾನಲಯವು ಬರ ಸ್ಟಲ್ಸ , 

ಬೆಲಿ್ಲ ಯಂರ್ಲಿ್ಲದೆ. 

 

32. ನೇಪಾಳದ ನ್ಸತನ್ ಪರ ಧಾರ್ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಯಾರು ಪರ ಮಾಣವಚರ್ ಸೆಿ ೀಕ್ರಸಿದರು? 

ಅ) ಶೇರ್ ಬಹದೂಾ ರ್ ದೂಯ ಬ 

ಆ) ಬಹದೂಾ ರ್ ಕನಿಾ ರ್  

ಇ) ಕ್ವೋತ್ತ್ ನಿಧಿ ಬಸು  

ಈ) ವಿಕರ ಮಧೂತ ರಾಜೆ 

ಶೇರ್ ಬಹದೂಾ ರ್ ದೂಯ ಬ 

ನೇಪಾಳಿ ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ ಶ್ರ್ ಬಹದೂಾ ರ್ ದೂಯ ಬ, ನೇಪಾಳದ ಕ್ಠಮ ೆಂಡುದಲಿ್ಲರ್ 

ರಾಷ್್ ಾಪತಿ ಭವರ್ದಲಿ್ಲ  ನೇಪಾಳದ ಹೊಸ್ಟ ಪರ ಧಾನಿಯಾಗಿ ಪರ ಮಾಣವಚರ್ ಸೆಿ ೀಕ್ರಸಿದರು. 

ದೂಯ ಬ್ 4ನೇ ಬ್ರಗೆ ಪರ ಧಾನಿ ಹುದೆಾ ಯನ್ನು  ವಹಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

33. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ವಾ ಕಿ್ಷ  ಯುನಿಸ್ಟಫು  "ಸೂಪರ್ ಅಪಪ ೆಂದರು (Super Dads)" 

ಅಭಿಯಾರ್ಕೆಕ  ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಸಚನ್ ತೆಿಂಡುಲಕ ರ್  

ಆ) ರಾಹುಲ್ ದ್ದರ ವಿರ್ಡ  

ಇ) ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ 

ಈ) ವಿರೇಿಂದ್ರ  ಸ್ಥಹಿಾ ಗ್ 

ಸಚನ್ ತೆಿಂಡುಲಕ ರ್ 

ಸ್ಟಚಿನ್ ತೆೆಂಡೂಲಕ ರ್ ರವರು ಯುನಿಸ್ಟಫು  'ಸೂಪರ್ ಅಪಪ ೆಂದರು' ಅಭಿಯಾರ್ದೆಂದಗೆ 

ಸೇಪ್್ಡೆಕೊಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಮಕ್ಕ ಳ ಆರಂಭಿಕ್ ಬೆಳವಣಗೆಯಲಿ್ಲ  ತಂದೆಯ ನಿಣಾನಯಕ್ 

ಪಾತರ ವನ್ನು  ಇದು ತ್ೀರಸುತಿದೆ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಕಾಯ ಾ ಮ್, ನವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್, 

ಮಹೆಶನಲಾ ಅಲ್ಲ, ಲೆವಿಸ್ ಹಾಾ ಮಿಲ್ ನ್ ಮತಿ್ತ  ಹಗ್ ಜಾಕ್ಮ ನ್ ಸೇರದಂತೆ ಹಲವಾರು 

ತ್ತರೆಯರು ಈ ಅಭಿಯಾನ್ಕೆಕ  ಕೈಜೋಡಿಸದ್ದಾ ರೆ.  

 

34. ಯಾವ ರಾಜಾ  ಸ್ಟಕಾನರವು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಗೆ 'ಹಸರು ಶ್ಷ್ಾ ಚಾರ'ವನ್ನು  ಜಾರಗೆ 

ತರಲಿದೆ? 

ಅ) ಕೇರಳ 

ಆ) ಕನಾ್ಟಕ 

ಇ) ತೆಲಂಗಣ 

ಈ) ಮಹಾರಾಷ್್ ರ 
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ಕೇರಳ 

ಕರಳ ಸ್ಟಕಾನರವು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಸರ ಸ್ಥು ೋಹಿಯನಾು ಗಿಸಲು ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  

ಹಸರು ಶ್ಷ್ಾ ಚಾರ ವನ್ನು  ಜಾರಗೆ ತಂದದೆ. ಪರ ತಿದರ್ದ ಜಿೀವರ್ದಲಿ್ಲ  ಪಿಾ ಾ ಸ್ಿ ಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು  

ಕ್ಡಿಮೆಗಳಸುವುದು ಇದರ ಉದೆಾ ೀಶ. ಈ ಶ್ಷ್ಾ ಚಾರ ಅನ್ನಷ್ಯಾ ರ್ದಿಂದ್ ಮದುವೆ 

ಸಮಾರಂಭಗಳಲಿಿ  ಪಿಾ ಸ್ಿ ಕ್ ಮತಿ್ತ  ಇತರ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ವಿಘಟ್ಲಸ್ಟಲಪ ಡದ ವಸುು ಗಳ ಬಳಕೆ 

ನಿಷಿದ್ಾ .  

 

35. ಯಾವ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ದೇಶದಾ ೆಂತ 100 ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರರ ಮಗಳನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲಿದೆ? 

ಅ) ವಿಜಯಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್  

ಆ) ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್  

ಇ) ಕೆನ್ರಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್  

ಈ) ಸ್್ಥ ೋಟ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 

ವಿಜಯಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್ 

ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಜರ್ರಲಿಿ  ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಾ ೆಂಕ್ಷೆಂಗ್ ಅನ್ನು  ಉತಿೆೀಜಿಸುವ ಉದೆಾ ೀಶದೆಂದ ವಿಜಯಾ 

ಬ್ಾ ೆಂಕ್ ದೇಶದ ವಿವಿಧ್ ರಾಜಾ ಗಳಲಿ್ಲ  100 ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಳಿಿ ಗಳನ್ನು  ಸ್ವಾ ಪಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರರ ಮಿೀಣ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರರ ಮಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವ ಏಕೈಕ್ ಸ್ವವನಜನಿಕ್ ವಲಯ 

ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಟಾ ಯಾಗಿದುಾ , ಗುೆಂಟ್ಯರು ಜಿಲಿೆ ಯ ಐದು ಹಳಿಿ ಗಳನ್ನು  ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಾ ೆಂಕ್ ಉಚತ ಇೆಂಟನ್ವನಟ್, ಉಚಿತ Wi-Fi 

ಸಂಪಕ್ನ, ಮೊಬೈಲ್ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭಾ ಗಳು, ಎಟ್ಲಎೆಂ ಕಾಡೆ ನಳು, ಆನಿ್ವ ೈನ್ ಬ್ಾ ೆಂಕ್ಷೆಂಗ್ 

ಮತಿ್ತ  ಇತರೆ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನು  ಗ್ರರ ಮಸ್ಟಾ ರಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

 

36. 1200MW ಬ್ಲ್ಧಿ-ಗಂಡಾಕ್ಷ ಹೈಡರ ೀಪವರ್ ಪಾರ ಜೆಕ್್  ಅನ್ನು  ನಿಮಿನಸ್ಟಲು ನೇಪಾಳವು ಯಾವ 

ದೇಶದಿಂದಗೆ ಒಪೆ್ ಿಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಭಾರತ 

ಆ) ಚೋನಾ 

ಇ) ಶ್ರ ೋಲಂಕ್ 

ಈ) ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ 

ಚೋನಾ 

1,200 ಮೆಗ್ರವಾಟ್ ಬ್ಲ್ಧಿ-ಗಂಡಾಕ್ಷ ಹೈಡರ ಎಲೆಕ್್ಷ ಾಕ್ ಯೀಜನ್ವಯನ್ನು  ನಿಮಿನಸ್ಟಲು 

ನೇಪಾಳ ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ಚಿೀನ್ಫ್ ಜಜೌಬ ಗ್ರರ ಪ್ಪ್ ಕಾಪನರೇಷ್ನ್ (ಸಿಜಿಜಿಸಿ) ನೆಂದಗೆ 

ಹಣಕಾಸು ಒಪಪ ೆಂದಕೆಕ  ಸ್ಟಹಿ ಹಾಕ್ಷದೆ. ಯೀಜನ್ವಯ ಅೆಂದ್ದಜು ವೆಚಚ  $ 2.5 
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ಶತಕೊೀಟ್ಲ. ತಿೀವರ  ವಿದುಾ ತ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು  ಎದುರಸುತಿಿರುವ ನೇಪಾಳಕೆಕ  ಈ 

ಯೀಜನ್ವ ಸ್ಟಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 

37. ಜೈವಿಕ್ವಾಗಿ- ವಿಘಟನಿೀಯ ಪಿರ ಪೇಯಿ್  ಉಡುಗರೆ ಕಾಡೆ ನಳನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸದ್ ಭಾರತದ್ 

ಮೊದ್ಲ ಬ್ಾ ೆಂಕ್ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಆಕ್ವಸ ರ್ಸ ಬಾಯ ಿಂಕ್  

ಆ) ಕ್ರ್ೋ್ರೇಶನ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್  

ಇ) ಐಸಐಸಐ  

ಈ) ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್  

ಆಕ್ವಸ ರ್ಸ ಬಾಯ ಿಂಕ್ 

ಆಕ್ಷಸ ಸ್ ಬ್ಾ ೆಂಕ್ ತರ್ು  ಗ್ರರ ಹಕ್ರಗೆ ಪರಸ್ಟರ ಸ್ಟು ೀಹಿ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ್ವನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಜೈವಿಕ್-

ವಿಘಟನಿೀಯ ಪಿರ ಪೇಡ್ ಗಿಫ್್  ಪಿಾ ಸ್ಿ ಕ್ ಕಾಡ್ನ ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 

ಜೈವಿಕ್ವಾಗಿ- ವಿಘಟನಿೀಯ ಪಿರ ಪೇಯಿ್  ಉಡುಗರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ ಬಾಯ ಿಂಕ್ 

ಎನಿಸದೆ. ಪಿಾ ಸ್ಿ ಕ್ ಕಾಡು್ಗಳು ಪಾಲ್ಲಥೈಲ್ಲನ್ ಟೆರೆಫಿ್ಘಲೇಟ್ ಗಿೆ ೈಕಾಲ್ (ಪಿಇಟ್ಲಜಿ) 

ಮಾಡಲಪ ಟ್್ಲ ದೆ ಮತಿ್ತ  ಅದನ್ನು  ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಘಟ್ಲಸ್ಟಬಹುದು ಮತಿ್ತ  ಮರುಬಳಕೆ 

ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲಿಾ  ದೇಶಿೀಯ ವಾಾ ಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತಿ್ತ  ಆನಿ್ವ ೈನ್ ಪೀಟನಲೆಳಲಿ್ಲ  

ಕಾಡುನಗಳು ಸೆಿ ೀಕಾರಾಹನವಾಗಿರುತಿದೆ.  

 

38. ಜಾಗತಿಕ್ ತಂಬ್ಕು ನಿಯಂತರ ಣಕಾಕ ಗಿ WHO ಡೈರೆಕ್್ ರ್ ಜರ್ರಲ್ ಸೆ್ಥ ಷ್ಲ್ ರೆಗೆು ೈಸೇಶನ್ 

ಆವಾರ್ಡ್ ಪ್ಡೆದ್ ಭಾರತದ್ ವಯ ಕ್ವು  ________? 

ಅ) ಜೆ ಪಿ ನ್ಡಾಾ  

ಆ) ನಿತ್ತನ್ ಗಡಾಕ ರಿ 

ಇ) ಅಮಿತ್ತಬ್ ಬಚಚ ನ್ 

ಈ) ಸಚನ್ ತೆಿಂಡುಲಕ ರ್ 

 ಜೆ ಪಿ ನ್ಡಾಾ  

ಆರೀಗಾ  ಮತಿ್ತ  ಕುಟುೆಂಬ ಕ್ಲಾಾ ಣ ಸ್ಟಚಿವ ಜೆ.ಪಿ.ರ್ಡಿ  ಅವರಗೆ WHO ಡೈರೆಕ್್ ರ್ ಜರ್ರಲ್ 

ಸೆ್ಥ ಷ್ಲ್ ರೆಗೆು ೈಸೇಶನ್ ಪ್ರ ಶಸು  ಲಭಿಸದೆ. ತಂಬ್ಕು ನಿಯಂತರ ಣದ ಉಪಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು  

ಹೆಚಿಚ ಸ್ಟಲು ಮತಿ್ತ  ತಂಬ್ಕು ಬಳಕೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿೆಂದ ಜರ್ರನ್ನು  ರಕಿ್ಷ ಸ್ಟಲು ಕೈಗಳಳ ಲಾದ್ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ತಸ ಈ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.  
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39. ಮಹಾನಂದ್ ವನ್ಯ ಜಿೋವಿ ಅಭಯಾರಣಯ  ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಬಂಗ್ರಳ 

ಆ) ತೆಲಂಗಣ 

ಇ) ಗೋವಾ 

ಈ) ಗುಜರಾತ್ 

ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಬಂಗ್ರಳ 

 

40. 2017 ಫೀಬ್ಸ ನ ವಿಶೆ ದ ಅತಿ ಹೆರ್ಚಚ  ಸಂಭಾವನ್ವ ಪಡೆಯುವ ಅಥಿೆ ಟೆಳ ಪಟ್್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ರ್ 

ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಕ್ವರ ೋಡಾಪ್ಟು ಯಾರು? 

ಅ) ಮಹಿಂದ್ರ  ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ 

ಆ) ವಿರಾಟ್ ಕೊಹಿಿ  

ಇ) ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು 

ಈ) ಕ್ವಡಂಬ್ರ ಶ್ರ ೋಕ್ಿಂತ್ 

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹಿಿ  

ಭಾರತದ ಕ್ಷರ ಕೆಟ್ ತಂಡದ ನ್ಫ್ಯಕ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹಿಿ  2017 ರ ಫೀಬ್ಸ ನ ಪಟ್್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ವಿಶೆ ದ 

100 ಅತಿ ಹೆರ್ಚಚ  ಸಂಭಾವನ್ವ ಪಡೆಯುವ ಅರಿ್ಥ ೀಟೆಳ ಪೈಕ್ಷ ಸಾಾ ನ್ ಪ್ಡೆದ್ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ್ 

ಕ್ಷರ ೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 2017 ರ ಫೀಬ್ಸ ನ ಪಟ್್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಕೊಹಿಿ  89 ನೇ ಸ್ವಾ ರ್ದಲಿ್ಲದ್ದಾ ರೆ. 

ಫುಟ್ರಬ ಲ್ ತಾರೆ ಕ್ಷರ ಸ್ಿ ಯಾನೀ ರೀನ್ಫ್ರಿ್ ೀ ಅವರು ಈ ಪಟ್್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಅಗರ ಸ್ವಾ ರ್ 

ಪಡೆದದ್ದಾ ರೆ. ನಂತರದ್ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿ  ಅಮೆರಕ್ದ ಬ್ಾ ಸ್ಟಕ ಟ್ರಬ ಲ್ ತಾರೆ ಲೆಬ್ರ ನ್ ಜೇಮ್ಸ , 

ಅಜೆನೆಂಟ್ಲೀನ್ಫ್ದ ಫುಟ್ರಬ ಲ್ ಆಟಗ್ರರ ಲ್ಲಯೀನ್ವಲ್ ಮೆಸಿಸ  ಮತಿ್ತ  ಸೆಿ ಸ್ ಟೆನಿು ಸ್ ತಾರೆ 

ರೀಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಇದ್ದಾ ರೆ. 

 

41. ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೆರ ೀಮೆೆ  ಸೇಪನಡೆಯಾದ ಶಿರ ೀಲಂಕಾದ ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಕ್ಷರ ಕೆಟ್ಲಗ ಯಾರು? 

ಅ) ಮತು ಯಯ  ಮರಳೋಧ್ರನ್ 

ಆ) ಸನಾತ್ ಜಯಸೂಯ್ 

ಇ) ಕಮಾರ ಸಂಗಕ್ಕ ರ 

ಈ) ಅರ್ಜ್ನ್ ರಣತ್ತಿಂಗ 

ಮತು ಯಯ  ಮರಳೋಧ್ರನ್ 

ಟೆಸ್್  ಮತಿ್ತ  ಏಕ್ದರ್ ಪಂದಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಾ ೆಂತ ಯಶಸೆಿ  ಬೌಲರ್ ಮುತಿಯಾ  ಮುರಳಿೀಧ್ರನ್ 

ಅವರನ್ನು  ಲಂಡನ್ ಐಸಿಸಿ ಕ್ಷರ ಕೆಟ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮೆೆ  ಸೇಪ್್ಡೆಗಳಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 8, 

2017 ರಂದು ಲಂಡರ್ು  ದ ಓವಲು ಲಿ್ಲ  ರ್ಡೆದ ಇೆಂಡಿಯನ್ ಮತಿ್ತ  ಶಿರ ೀಲಂಕಾ ಐಸಿಸಿ 

ಚಾೆಂಪಿಯನ್ಸ  ಟೊರ ೀಫಿ ಪಂದಾ ದ ಇನಿು ೆಂಗ್ಸ  ವಿರಾಮದ ಸಂದಭನದಲಿ್ಲ  ಅವರನ್ನು  
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ಗೌರವಿಸ್ಟಲಾಯತ್ತ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಗೌರವ ಪ್ಡೆದ್ ಶಿರ ೀಲಂಕಾದ ಮೊದಲ ಆಟಗ್ರರ ಮತಿ್ತ  

ಒಟ್್ರ ರೆಯಾಗಿ 83 ನೇ ಕ್ವರ ಕೆಟ್ರಗ . 

 

42. ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೆರ ೀಮೆೆ  ಸೇಪನಡೆಯಾದ ಶಿರ ೀಲಂಕಾದ ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಕ್ಷರ ಕೆಟ್ಲಗ ಯಾರು? 

ಅ) ಮತು ಯಯ  ಮರಳೋಧ್ರನ್ 

ಆ) ಸನಾತ್ ಜಯಸೂಯ್ 

ಇ) ಕಮಾರ ಸಂಗಕ್ಕ ರ 

ಈ) ಅರ್ಜ್ನ್ ರಣತ್ತಿಂಗ 

ಮತು ಯಯ  ಮರಳೋಧ್ರನ್ 

ಟೆಸ್್  ಮತಿ್ತ  ಏಕ್ದರ್ ಪಂದಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಾ ೆಂತ ಯಶಸೆಿ  ಬೌಲರ್ ಮುತಿಯಾ  ಮುರಳಿೀಧ್ರನ್ 

ಅವರನ್ನು  ಲಂಡನ್ ಐಸಿಸಿ ಕ್ಷರ ಕೆಟ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮೆೆ  ಸೇಪ್್ಡೆಗಳಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 8, 

2017 ರಂದು ಲಂಡರ್ು  ದ ಓವಲು ಲಿ್ಲ  ರ್ಡೆದ ಇೆಂಡಿಯನ್ ಮತಿ್ತ  ಶಿರ ೀಲಂಕಾ ಐಸಿಸಿ 

ಚಾೆಂಪಿಯನ್ಸ  ಟೊರ ೀಫಿ ಪಂದಾ ದ ಇನಿು ೆಂಗ್ಸ  ವಿರಾಮದ ಸಂದಭನದಲಿ್ಲ  ಅವರನ್ನು  

ಗೌರವಿಸ್ಟಲಾಯತ್ತ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಗೌರವ ಪ್ಡೆದ್ ಶಿರ ೀಲಂಕಾದ ಮೊದಲ ಆಟಗ್ರರ ಮತಿ್ತ  

ಒಟ್್ರ ರೆಯಾಗಿ 83 ನೇ ಕ್ವರ ಕೆಟ್ರಗ . 

 

43. ಮೊಟ್  ಮೊದಲ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗ್ರರರಾಗಿ 2016ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯಾರು 

ಆಯೆಕ ಯಾಗಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಬ್ವಿಂಬಮ್ ದೇವಿ 

ಆ) ಗಂಗಮ್ ಬಲ 

ಇ) ಅದತ್ತ ಚೌಹಣ್ 

ಈ) ಸಸಮ ತ ಮಲಿಿಕ್ 

ಸಸಮ ತ ಮಲಿಿಕ್ 

ಮುೆಂಬೈರ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ್ ಮೊಟ್  ಮೊದ್ಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ರಬ ಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ 

(ಎಐಎಫ್ಎಫ್) ಪರ ಶಸಿಿ  ಸಮಾರಂಭದ್ಲಿ್ಲ  2016ನೇ ಸ್ವಲ್ಲಗೆ  ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ವಷ್ನದ ಆಟಗ್ರರ 

ಮತಿ್ತ  ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗ್ರರರ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಇಜೆ ಲಲೆಪ ಖುವಾ 

ಮತಿ್ತ  ಸ್ಟಸಿಮ ತಾರ  ಮಲ್ಲಕ್ ಅವರಗೆ ನಿೀಡಲಾಯತ್ತ. ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ರಬ ಲ್ ತಂಡದ 

ಯಶಸುಸ  ಮತಿ್ತ  ಬೆಳವಣಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನಿೋಡಿರುವುದ್ಕೆಕ  ಮಲ್ಲಕ್ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  

ಪಡೆದುಕೊೆಂಡರು.  
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44. ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೆಂದರ  (ಎನ್ಎಸ್ಇ) ಯ ಹೊಸ್ಟ MD ಮತಿ್ತ  ಸಿಇಒ ಆಗಿ 

ಯಾರು ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ವಿಕರ ಮ್ ಲಿಮಾಯ್ಕ 

ಆ) ವೇದ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್  

ಇ) ರವಿಚಂದ್ರ   

ಈ) ಗುರುನಾಥನ್  

ವಿಕರ ಮ್ ಲಿಮಾಯ್ಕ 

ವಿಕ್ರ ಮ್ ಲ್ಲಮಾಯೆ ಅವರು ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೆಂದರ  (ಎನ್ಎಸ್ಇ) ಯ ಹೊಸ್ಟ 

ವಾ ವಸ್ವಾ ಪಕ್ ನಿದೇನಶಕ್ ಮತಿ್ತ  ಸಇಓ ಆಗಿ ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಲ್ಲಮಾಯೆ ಅವರು ಭಾರತ 

ಕ್ಷರ ಕೆಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಯನ್ನು  ನಿವನಹಿಸ್ಟಲು ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೊೀಟ್ನ ನೇಮಿಸಿದ 

ಸ್ಟಮಿತಿಯ ಸ್ಟದಸ್ಟಾ ರಾಗಿದ್ದಾ ರು.  

 

45. 2017 ಯುರೀಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸನಿಮೊೋತಸ ವ (ಇಯುಎಫ್ಎಫ್) ಭಾರತದ ಯಾವ 

ರ್ಗರದ್ಲಿಿ  ಆರಂಭಗಿಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಬ್ವಿಂಗಳೂರು 

ಆ) ಗೋವಾ 

ಇ) ನ್ವದೆಹಲಿ 

ಈ) ಮಿಂಬೈ 

ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

ಯುರೀಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸನಿಮೊೋತಸ ವದ್ 22ನೇ ಆವೃತಿಿ  (ಇಎಫ್ಎಫ್ರ ) 

ರ್ವದೆಹಲ್ಲಯ ಸಿರ ಫೀಟ್ನ ಆಡಿಟೊೀರಯಂರ್ಲಿ್ಲ  ಆರಂಭಗಿಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  

ಯುರೀಪಿಯನ್ ರಾಷ್್ ಾಗಳ ರ್ಡುವಿರ್ ಸ್ವೆಂಸ್ಟಕ ೃತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ನು  ಸುಧಾರಸುವ 

ಗುರಯನ್ನು  ಇದು ಹೊೆಂದದೆ. ಚಲರ್ಚಿತ್ರ ೀತಸ ವದ್ಲಿಿ  ಇಸ್್ ೋನಿಯಾ, ಆಸ್ಿ ಾಯಾ, 

ಬೆಲಿ್ಲ ಯಂ, ಹಂಗರ, ಗಿರ ೀಸ್, ಮತಿ್ತ  ಹಲವಾರು ರಾಷ್್ ಾಗಳ ಚಲರ್ಚಿತರ ಗಳನ್ನು  

ಪರ ದಶಿನಸುವುದಲಿ ದೆ, ವಿಭಿರ್ು  ಸಂಸ್ಟಕ ೃತಿಗಳ ಮಿಶರ ಣದ್ ವಿಭಿನ್ು  ಸಿನ್ವಮಾ ಶೈಲ್ಲಗಳನ್ನು  

ತೋರಿಸಲಾಗುವುದು. 22 ಯುರೀಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳ 22 ಚಿತರ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ದ್ಶ್್ಸಲಾಗುವುದು. 

 

46. ಫ್ಘರ ನಿಸ ನ್ ಅತ್ತಾ ರ್ು ತ ನ್ಫ್ಗರಕ್ ಪರ ಶಸಿಿ  "ಲೆಜಿಯನ್ ಆಫ್ ಆರ್ರ್" ಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿರುವ 

ಭಾರತ್ತೋಯ ವಯ ಕ್ವು  ಯಾರು? 

ಅ) ಸೌಮಿತರ  ಚಟಜಿ್ 

ಆ) ನ್ರೇಿಂದ್ರ  ಮೊೋದ 

ಇ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕಮಾರ್  
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ಈ) ಅರುಣ್ ಜೇಟಿ್ರ  

ಸೌಮಿತರ  ಚಟಜಿ್ 

ಸಿನಿಮಾ ಮತಿ್ತ  ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಿೀಡಿದ ಅತ್ತಾ ತಿಮ ಕೊಡುಗೆಗ್ರಗಿ ಹಿರಯ ಬೆೆಂಗ್ರಲ್ಲ ರ್ಟ 

ಸೌಮಿತಾರ  ಚಟಜಿನ ಅವರು ಫ್ಘರ ನಿಸ ನ್ ಅತ್ತಾ ರ್ು ತ ನ್ಫ್ಗರಕ್ ಪರ ಶಸಿಿ  "ಲೆಜಿಯನ್ ಆಫ್ ಆರ್ರ್" 

ಪರ ಶಸಿಿ ಗೆ ಆಯೆಕ ಯಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದರೆಂದಗೆ, ಚಟಜಿನಯವರು ಈ ಪರ ಶಸಿಿ ಗೆ ಆಯೆಕ ಯಾದ 

ಮೊದಲ ಬಂಗ್ರಳಿ ರ್ಟರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 1987 ರಲಿ್ಲ  ಖಾಯ ತ ನಿದೇ್ಶಕ ಸ್ಟತಾ ಜಿತ್ ರೇ ಅವರಿಗೆ ಈ 

ಪ್ರ ಶಸು  ಸಂದತ್ತು . 'ಅಪುರ್ ಸಂಸ್ವರ್', 'ಡೆಬಿ', 'ಆನಿನಯರ್ ದನ್ ರಾತಿರ ', 'ಘಾರೆ ಬೈರೆ' ಮತಿ್ತ  ' 

ಗಣಶಸುು ರ' ಸನಿಮಾಗಳಲಿಿ  ಚಟಜಿ್ ಅಭಿನ್ಯಿಸದ್ದಾ ರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರವಿ ಶಂಕ್ರ್, ಅಮಿತಾಭ್ 

ಬಚಚ ನ್, ಶರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತಿ್ತ  ಕ್ಮಲ್ ಹಸ್ಟನ್ ಮೊದಲಾದವರು ಲ್ಲೀಜನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ರ್ 

ಅನ್ನು  ಈಗ್ರಗಲೇ ಸೆಿ ೀಕ್ರಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಚಟಜಿನಗೆ 2012 ರಲಿ್ಲ  ದ್ದದ್ದಸ್ವಹೇಬ್ ಫ್ಘಲೆಕ  ಪರ ಶಸಿಿ  

ಲಭಿಸಿದೆ. 

 

47. ವಿೀಡಿಯ ಸಂವಾದ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಜರ್ರಗೆ ಕಾನ್ಯನ್ನ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಸ್ಟಲುವಾಗಿ 

ಕೆಂದರ  ಸ್ಟಕಾನರ ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಟೆಲಿ ಲಾ 

ಆ) ಟೆಲಿ ಲಿೋಗಲ್ ಏರ್ಡ 

ಇ) ಟೆಲಿ ಲಾ ಸ್ಥಿಂಟರ್  

ಈ) ಟೆಲಿ ಲಾಯರ್  

ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುತಿಿರುವ ಜರ್ರಗೆ ಕೆಂದರ  ಸ್ಟಕಾನರ 'ಟೆಲ್ಲ ಲಾ' ವಿೀಡಿಯ 

ಕಾರ್ರ ರೆನಿಸ ೆಂಗ್ ಕ್ನ್ಸನ್ನ ಸೇವೆ ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಟೆಲ್ಲ-ಲಾ ಮೂಲಕ್, ಬಡವರಗೆ 

ಕಾನ್ಯನ್ನ ನ್ವರವು ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗೆ ಕ್ನ್ಸನ್ನ ಸೇವೆ ನಿೋಡಿ 

ಸಬಲಿೋಕರಣಗಳಸಲು ಸಕ್್ರದ್ ಉದೆಾ ೋಶ.  

 

48. ಈ ಕೆಳಗಿರ್ ಯಾರು 2017 ಫೆರ ೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪುರುಷ್ರ ಸಿೆಂಗಲ್ಸ  ಟೆನಿು ಸ್ ಟ್ಯರ್ನಮೆೆಂಟ್ ನ್ಲಿಿ  

ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಮಡಿಗೇರಿಸಕೊಿಂಡರು? 

ಅ) ನೊವಾಕ್ ಜಕೊವಿಕ್ 

ಆ) ರಾಫೆಲ್ ನ್ಡಾಲ್  

ಇ) ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ 

ಈ) ಆಿಂಡಿರ  ಮರೆ್ 

ರಾಫೆಲ್ ನ್ಡಾಲ್ 
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ಸ್ಟಪ ೀನಿರ್ ರಾಫೆಲ್ ರ್ಡಾಲ್ 2017 ರ ಫೆರ ೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪುರುಷ್ರ ಸಿೆಂಗಲ್ಸ  ಟೆನಿಸ್ 

ಪಂದ್ದಾ ವಳಿಯಲಿಿ  6-2, 6-3, 6-1ರೆಂದ ಸೆಿ ಸ್ನ್ ಸ್್ವ ರ್ ಸ್್ವ ನಿಸಿ್ವ ಸ್ ವಾವಿರ ೆಂಕಾವನ್ನು  

ಸ್ೀಲ್ಲಸಿ ಫೈರ್ಲು ಲಿ್ಲ  ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

49. 2017 ಮುೆಂಬೈ ಮೇಯರ್ ಕ್ಪ್ಪ್ ಇೆಂಟನ್ಫ್ಾ ನಷ್ರ್ಲ್ ಓಪನ್ ಚೆಸ್ ಟ್ಯರ್ನಮೆೆಂಟ್ 

ಗೆದುಾ ಕೊಿಂಡ “ನೆ್ನ ಯೆನ್ ಡುಕ್ ಹೊ” ಯಾವ ದೇಶದವರು? 

ಅ) ವಿಯ್ಕಟಾು ಿಂ 

ಆ) ಚೋನಾ 

ಇ) ರಷ್ಯಯ  

ಈ)  ಅಮೆರಿಕ 

ವಿಯ್ಕಟಾು ಿಂ 

ವಿಯೆಟ್ರು ೆಂರ್ ಗ್ರರ ಾ ೆಂಡ್ ಮಾಸ್್ಟ ರ್ ನೆ್ನಯೆನ್ ಡುಕ್ ಹೊ ಅವರು 10 ನೇ ಮುೆಂಬೈ ಮೇಯರ್ 

ಕ್ಪ್ಪ್ ಇೆಂಟನ್ಫ್ಾ ನಷ್ರ್ಲ್ ಓಪನ್ ಚೆಸ್ ಟ್ಯರ್ನಮೆೆಂಟ್ ಅನ್ನು  ಭಾರತದ ಚೆಸ್ ಆಟಗ್ರರ 

ಜಿಎೆಂ ನಿೀರ್ೀಟ್ರಪ ಲ್ ದ್ದಸ್ ಅವರನ್ನು  ಅೆಂತಿಮ ಸುತಿಿರ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ೀಲ್ಲಸಿ 8.5 ಅೆಂಕ್ಗಳೊೆಂದಗೆ 

ಜಯಗಳಿಸಿದ್ರು. 

 

50. ಯಾವ ದನ್ದಂದು “ವಿಶಿ  ಬ್ಲ ಕಾಮಿನಕ್ರ ವಿರೋಧಿ” ದರ್ವನ್ನು  ಆಚರಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ? 

ಅ) ಜೂನ್ 10 

ಆ) ಜೂನ್ 12 

ಇ) ಜೂನ್ 13 

ಈ) ಜೂನ್ 14 

ಜೂನ್ 12 

ಜಗತ್ತು ನಾದ್ಯ ಿಂತ ಬ್ಲ ಕಾಮಿನಕ್ರ ಪ್ರಿಸಾ ತ್ತ ಮತಿ್ತ  ಅದನ್ನು  ತ್ಡೆದುಹಾಕ್ಲು ಬೇಕಾದ 

ಪರ ಯತು ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮರ್ವನ್ನು  ಕೆಂದರ ೀಕ್ರಸ್ಟಲು ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಪರ ತಿವಷ್ನ ವಿಶೆ  ಬ್ಲ 

ಕಾಮಿನಕ್ರ ವಿರೋಧಿ ದನ್ವನ್ನು  ಆಚರಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ. 

 

51. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ  “ನ್ವಾಬೆಿಂಜ್ ಪ್ಕಿ್ವ ಧಾಮ” ಕ್ಣ ಸಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ತೆಲಂಗಣ 

ಇ) ಓಡಿಶ 

ಈ) ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಬಂಗ್ರಳ 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 
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52. 2017 ಕೆರ್ಡಾ ಗ್ರರ ಾ ೆಂಡ್ ಪಿರ ಕ್ಸ  ಫ್ಘಮುನಲಾ 1 ರೇಸ್ ರ್ಲಿ್ಲ  ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಗೆದ್ಾ ವರು  ಯಾರು? 

ಅ) ಲೆವಿರ್ಸ ಹಾಯ ಮಿಲ್ ನ್  

ಆ) ಸ್ಥಬಾಸ್ ಯನ್ ವೆಟ್ ಲ್  

ಇ) ವಾಲ್ೆ ರಿ ಬಟ್ ರ್ಸ  

ಈ) ಡೆನಿಯಲ್ ರಿಕ್ವಕ ಯಾರ್ಡ್ 

ಲೆವಿರ್ಸ ಹಾಯ ಮಿಲ್ ನ್  

 

53. ಮಹಾತಾಮ  ಗ್ರೆಂಧಿ ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಉದಾ ೀಗ ಖಾತರ ಯೀಜನ್ವಯಡಿ 

(ಎೆಂಜಿಎನ್ಆಜಿನಜಿಪಿ) ಯಾವ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಾದರಯನ್ನು  ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಪರ ಶಸಿಿಗ್ರಗಿ 

ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಪಾರ ಜೆಕ್್  ಜಲ್ ಸಂಚಯ್  

ಆ) ಪಾರ ಜೆಕ್್  ಜಲ್ 

ಇ) ಪಾರ ಜೆಕ್್  ಜಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ 

ಈ) ಪಾರ ಜೆಕ್್  ಜಲ್ ಮಾಗ್್ 

ಪಾರ ಜೆಕ್್  ಜಲ್ ಸಂಚಯ್ 

ಮಹಾತಾಮ  ಗ್ರೆಂಧಿ ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಉದಾ ೀಗ ಖಾತರ ಯೀಜನ್ವಯಡಿ 

(ಎೆಂಜಿಎನ್ಆಜಿನಜಿಪಿ) ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಾದರ "ಪಾರ ಜೆಕ್್  ಜಲ್ ಸಂಚಯ್" ಅನ್ನು  

ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಪರ ಶಸಿಿ ಗ್ರಗಿ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2017ರ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಹೊಸ್ಟದಲಿ್ಲಯ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಭವರ್ದಲಿ್ಲ  ರ್ಡೆದ ಸ್ಟಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ  ಈ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. ದಕಿ್ಷ ಣದ 

ಬಿಹಾರದ ರ್ಳಂದ ಜಿಲಿೆ ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಈ ಮಾದರಯನ್ನು  ಯಶಸೆಿ ಯಾಗಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಯೀಜನ್ವಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಚೆಕ್ ಡಾಯ ಿಂಗಳು ರಚನ್ವಯಾಗಿವೆ ಮತಿ್ತ  

ಸ್ವೆಂಪರ ದ್ದಯಕ್ ಅಹಾರ್-ಪೈನ್ ನಿೀರಾವರ ವಾ ವಸ್ಟಾ  ಮತಿ್ತ  ಸ್ವೆಂಪರ ದ್ದಯಕ್ 

ಜಲಸಂಪ್ನ್ಸಮ ಲಗಳಲಿಿ  ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ  ಮತಿ್ತ  ಮಳೆನಿೀರು ಕೊಯಿು  ಬಗೆೆ  ಜಾಗೃತಿ 

ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

54. ಭಾರತದ  ಮೊದಲ ನಿೀರಳಗಿರ್ ಮೆಟೊರ  ಸುರಂಗವು ಯಾವ ರ್ಗರದಲಿ್ಲ ಆರಂಭಗಳಳ ಲಿದೆ? 

ಅ) ಮಿಂಬೈ 

ಆ) ಕೊಲಕ ತು  

ಇ) ಚೆನೆು ೈ 

ಈ) ಕೊಚಚ  

ಕೊಲಕ ತು  
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ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನಿೀರಳಗಿರ್ ಮೆಟೊರ ೀ ಸುರಂಗ ಪಶಿಚ ಮ ಬಂಗ್ರಳದ ಕೊಲಕ ತಿಾದಲಿ್ಲ  

ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಹ್ಯಗಿಿ  ರ್ದಯ ಮೂಲಕ್ ಹಾದು ಹೊೀಗುತಿದೆ. ಸುರಂಗವನ್ನು  ರ್ದಯ 30 

ಮಿೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಿನಸ್ಟಲಾಗಿದೆ, ಪರ ಸಿದಿ  ಹೌರಾ ಸೇತ್ತವೆಯೆಂದ ಕೆಲವೇ ಮಿೀಟರ್ 

ದೂರದಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ಹೌರಾ ಮತಿ್ತ  ಸಿೀಲಿಾ ಹ್ ಎರಡು ಮುಖ್ಾ  ಟಮಿನರ್ಲೆಳನ್ನು  

ಸಂಪಕ್ಷನಸುತಿದೆ. 60 ಕೊೀಟ್ಲ ರೂಪಾಯ ವೆಚಚ ದ ಯೀಜನ್ವಯು 2019ರ ವೇಳೆಗೆ 

ಪೂಣನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎೆಂದು ನಿರೀಕಿ್ಷ ಸ್ಟಲಾಗಿದೆ.  

 

55. 2017 ಫೆರ ೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟ್ಯರ್ನಮೆೆಂಟ್ಲರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿೆಂಗಲ್ಸ  ವಿಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  

ಮಡಿಗೇರಿಸಕೊಿಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಜೆಲೆನ್ಫ್ ಒಸ್ ಪೆನಕ  

ಆ) ಸಮೊೋನಾ ಹಲೆಪ್ 

ಇ) ಗಬೈ್ನ್ ಮಗುರುಝ್ 

ಈ) ಸ್ಥರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ   

ಜೆಲೆನ್ಫ್ ಒಸ್ ಪೆನಕ  

 

56. ಸಂಸ್ಟತಿಿರ್ ಸ್ಟಹಕಾರಕಾಕ ಗಿ ಯಾವ ದೇಶದೆಂದಗೆ ಭಾರತ ಇತ್ತು ೋಚೆಗೆ ಒಪಪ ೆಂದ 

ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಶ್ರ ೋಲಂಕ್ 

ಆ) ಮಾರಿಷ್ರ್ಸ 

ಇ) ಆಸ್್ಥ ರೋಲಿಯಾ 

ಈ) ಭೂತ್ತನ್ 

ಮಾರಿಷ್ರ್ಸ 

ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಟತಿ್ತ ಗಳ ರ್ಡುವೆ ಸ್ಟಹಕಾರವನ್ನು  ಸ್ವೆಂಸಿಾ ೀಕ್ರಣಗಳಿಸ್ಟಲು ಭಾರತವು 

ಮಾರಷ್ರ್ಸ ನೊಿಂದಗೆ ಒಪಪ ೆಂದ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದೆ. ರ್ೀಕ್ಸ್ಟಭೆಯ ಸಿಪ ೀಕ್ರ್ ಸುಮಿತಾರ  

ಮಹಾಜನ್ ಮತಿ್ತ  ಮಾರಿಷ್ರ್ಸ ನ್ಫ್ಾ ಷ್ರ್ಲ್ ಅಸ್ಟೆಂಬಿಿ ಯ ಸಿಪ ೀಕ್ರ್ ಸಂತಿ ಬ್ಯ್ ಹನ್ನಮಾೆಂಜಿ 

ಅವರು ಪೀಟ್ನ ಲ್ಲಯಸ್ಟು ಲಿ್ಲ  ರ್ಡೆದ ಸ್ಟಭೆಯ ನಂತರ ಒಪೆ್ ಿಂದ್ಕೆಕ  ಸ್ಟಹಿ ಹಾಕ್ಷದರು.  

 

57. “Indira Gandhi – A life in nature” ಪುಸು ಕದ್ ಲೇಖಕರು _________? 

ಅ) ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ 

ಆ) ಅಜಯ್ ಮೆಕ್ನ್  

ಇ) ಸಂಜಯ್ ಶಸು ರ 

ಈ) ಪಿ ಎ ಮಾಥ್ಯಯ  
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ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ 

 

58. ಮಾಾ ನ್ಫ್ಮ ರ್ ಜೊತೆ ಭಾರತದ್ ಎಷ್್ಟ  ರಾಜಾ ಗಳು ಗಡಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊೆಂಡಿವೆ? 

ಅ) ಎರಡು 

ಆ) ನಾಲುಕ  

ಇ) ಮೂರು 

ಈ) ಐದು 

ನಾಲುಕ  

ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶ, ನ್ಫ್ಗ್ರಲಾಾ ೆಂಡ್, ಮಿಜೊೀರಾೆಂ ಮತಿ್ತ  ಮಣಪುರ ಈ ನ್ಫ್ಲುಕ  ಈಶರ್ಾ  

ಭಾರತದ ರಾಜಾ ಗಳು ಮಯನ್ಫ್ಮ ರ್ ಜೊತೆ 1,643 ಕ್ಷ.ಮಿೀ ಗಡಿ ಹಂಚಕೊಿಂಡಿವೆ. ಇತ್ತು ೋಚೆಗೆ 

ಕೆಂದರ  ಸ್ಟಕಾನರವು ಭಾರತಿೀಯ ಮತಿ್ತ  ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ಪರ ಜೆಗಳಿಗೆ ಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶದ್ 16 ಕ್ಷ.ಮಿೀ. 

ವಾಾ ಪಿಿಯಳಗೆ ಮುಕಿ್  ಚಳುವಳಿಯನ್ನು  ಅನ್ನಮತಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಪರೀಕಿ್ಷ ಸ್ಟಲು 

ಪರಣತರ ಸ್ಟಮಿತಿಯನ್ನು  ಸ್ವಾ ಪಿಸಿದೆ. ಗೃಹ ಸ್ಟಚಿವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ್ ಕಾಯನದಶಿನ (ಆೆಂತರಕ್ 

ಭದರ ತೆ) ಸ್ಟಮಿತಿಯ ನೇತೃತೆ  ವಹಿಸ್ಟಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. ಸ್ಟಮಿತಿಯು ಸೆ್ಟ ತಂತರ  ಮತಿ್ತ  ಪರಣಾಮಕಾರ 

ಅನ್ನಷ್ಯಾ ರ್ಕೆಕ  3 ತಿೆಂಗಳೊಳಗೆ ತರ್ು  ವರದಯನ್ನು  ನಿೀಡಲಿದೆ.  

 

59. ಭಾರತ-ಆಸ್್ಟ ಾೀಲ್ಲಯಾ ನೌಕಾಪಡೆಗಳ 'ASUINDEX-17'  ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ಯಾವ ಬಂದರು 

ರ್ಗರದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಗೆರಾಲಾ ನ್  

ಆ) ವಿಶಖಪ್ಟ್ ಣ 

ಇ) ಕೊಚಚ  

ಈ) ಫೆರ ಮಾಯ ಿಂಟಲ್  

ಫೆರ ಮಾಯ ಿಂಟಲ್ 

ದೆ ಪಕಿ್ಷೀಯ ಕ್ಡಲತಿೀರದ ವಾಾ ಯಾಮ 'ASUINDEX-17'  2 ನೇ ಆವೃತಿಿಯು ಜೂನ್ 13 ರೆಂದ 

ಆಸ್್ಟ ಾೀಲ್ಲಯಾದ ಫೆರ ಮಾಾ ೆಂಟಲು ಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತಿ್ತ  ರಾಯಲ್ ಆಸ್್ಟ ಾೀಲ್ಲಯನ್ 

ನೌಕಾಪಡೆ ರ್ಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಾ ಯಾಮದಲಿ್ಲ  ಹಿರಯ ನ್ಫ್ಯಕ್ ಅಡೆಾ ರಲ್ 

ಬಿಸೆ್ಟ ಜಿೀತ್ ದ್ದಸೆುಪಿ  ಅವರ ನೇತೃತೆ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಈಸ್್ಟ ನ್ನ ನೌಕಾ 

ಕ್ಮಾೆಂಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುತಿಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಯುದಿ ನೌಕೆಗಳಾದ ಐಎನ್ಎಸ್ ಶಿವಾಲ್ಲಕ್ 

(ಮುಯತಿ-ಪಾತರ ದ ರಹಸ್ಟಾ  ಯುದಿ ನೌಕೆ), ಐಎನ್ಎಸ್ ಕಾಮೊೀಟ್ರನ (ಜಲಾೆಂತಗ್ರನಮಿ ನೌಕೆ 

ವಿರೀಧಿ ಕಾವೆನಟ್) ಮತಿ್ತ  ಐಎನ್ಎಸ್ ಜೊಾ ೀತಿ (ಫಿಿ ೀಟ್ ರಪಿೀನಿಮೆೆಂಟ್ ಟ್ರಾ ೆಂಕ್ರ್) ಈ 5-

ದರ್ಗಳ ವಾಯ ಯಾಮದ್ಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 
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60. ಯಾವ ದೇಶದ ವಿಶೆ ದ ಅತಾ ೆಂತ ಚಿಕ್ಕ  ಮತಿ್ತ  ಅಗೆ ದ ಖಾಸ್ಟಗಿ ಜೆಟ್ "ವಿಷ್ನ್ ಜೆಟ್" ಅನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಅಮೆರಿಕ 

ಆ) ಚೋನಾ 

ಇ) ಜಪಾನ್  

ಈ) ಫಾರ ನ್ಸ   

ಅಮೆರಿಕ 

ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ವಾಯುಯಾರ್ ಕಂಪೆನಿಯಾದ ಸಿರಸ್ ಏಕಾರ ನಫ್್  ಪರ ಪಂಚದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ  

ಮತಿ್ತ  ಅಗೆ ದ ಖಾಸ್ಟಗಿ ಜೆಟ್ 'ವಿಷ್ನ್ ಜೆಟ್' ಅನ್ನು  12.6 ಕೊೀಟ್ಲ ರೂಪಾಯಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದೆ. ಜೆಟ್ ಐದು ವಯಸ್ಟಕ ರನ್ನು  1,150 ಮೈಲ್ಲಗಳವರೆಗೆ 28,000 ಅಡಿಗಳಷ್್ಟ  ಜೆಟ್ 345mph 

ವೇಗದಲಿ್ಲ  ಹಾರಬಲಿ ದು ಮತಿ್ತ  28,000 ಅಡಿಗಳಷ್್ಟ  ಕಾಯಾನಚರಣೆಯ ಎತಿರವನ್ನು  

ಹೊೆಂದದೆ. 

 

61. “ಚಲಾ ರನ್ ರೈಟ್ಸ  ಅಿಂರ್ಡ ಯೂ” ವರದಯ ಪ್ರ ಕ್ರ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜಾ  ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಬ್ಲಕಾಮಿನಕ್ರನ್ನು   ಹೊೆಂದದೆ? 

ಅ) ಬ್ರಹಾರ 

ಆ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಕನಾ್ಟಕ 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇತಿಿೀಚಿರ್ ಚೈಲಿ್  ರೈಟ್ಸ  ಅೆಂಡ್ ಯು (ಸಿಆರ್ವನ) ವರದಯ ಪರ ಕಾರ, ಭಾರತದಲಿ್ಲ  8 

ಲಕ್ಷಕ್ಷಕ ೆಂತಲ್ಲ ಹೆರ್ಚಚ  5 ರೆಂದ 6 ವಷ್ನ ವಯಸಿಸ ರ್ ಮಕ್ಕ ಳು ಬ್ಲ ಕಾಮಿನಕ್ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ 

ಮಕ್ಕ ಳಲಿ್ಲ  5 ಲಕ್ಷಕೂಕ  ಹೆರ್ಚಚ  ಮಕ್ಕ ಳು ಶಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುತ್ತು ಲಿ . ಉತಿರ ಪರ ದೇಶದ್ಲಿಿ  

2,50,672 ಮಕ್ಕ ಳ ಬಾಲ ಕಾಮಿನಕ್ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಬಿಹಾರ 1,28,087 ಮತಿ್ತ  ಮಹಾರಾಷ್್ ಾದಲಿ್ಲ  

82,847 ಬ್ಲ ಕಾಮಿನಕ್ ಮಕ್ಕ ಳು ವಾಸಿಸುತಿಿದ್ದಾ ರೆ ಎೆಂದು ವರದ ತಿಳಿಸಿದೆ.  
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62. ವಿಶೆ ದ ಅತಿದಡಿ  ಆಹಾರ ಮೇಳ "ANUGA 2017" ರಲಿ್ಲ  ಸ್ಟಹ-ಪಾಲುದ್ದರ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಸೆ್ಥ ೋನ್  

ಆ) ಭಾರತ 

ಇ) ಪಾಕ್ವಸಾು ನ್ 

ಈ) ಇಸ್ಥರ ೋಲ್ 

 ಭಾರತ 

ಪರ ಪಂಚದ ಅತಿದಡಿ  ಮತಿ್ತ  ಅತಾ ೆಂತ ಪರ ಮುಖ್ ಆಹಾರ ಮತಿ್ತ  ಪಾನಿೀಯ ಉದ್ಯ ಮ ಮೇಳ 

"ಅನ್ನಗ್ರ 2017” ಅಕ್ೊ ೀಬರ್ 7, 2017 ರಂದು ಜಮನನಿಯ ಕ್ರ್ೀರ್ು ಲಿ್ಲ  ರ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ. 

ANUGA ರ್ ಸಂಕಿ್ಷಪಿ  ರೂಪವು ಆಲಿ್ಲ ೀಮೈನ್ ರ್ಹರುೆಂಗ್ಸ - ಉೆಂಡ್ ಜೆರ್ಸಿಮ ಟ್ೆ ಲ್-ಔಸ್್ಟ ಲಿೆಂಗ್ 

2017 ರಲಿಿ  ಭಾರತ ಈ ಮೇಳದ್  ಸ್ಟಹ-ಪಾಲುದ್ದರ ರಾಷ್್ ಾವಾಗಿದೆ. ಕೂಕ  ಹೆರ್ಚಚ  ಭಾರತಿೀಯ 

ಕಂಪನಿಗಳು ಆಹಾರ ಮೇಳದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕಿೆಯದೆ.  

 

63. ಅತಿಸ್ವರದೆಂದ ಮಕಕ ಳ ಸ್ವವನ್ನು  ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಂದರ  ಸ್ಟಕಾನರವು IDCF 

ಕಾಯನಕ್ರ ಮವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. "IDCF" ಎಿಂದ್ರೆ _________? 

ಅ) Intensified Diarrhea Control Fortnight 

ಆ) Intensive Diarrhea Control Fortnight 

ಇ) Intensified Diarrhea Control Framework 

ಈ) Intense Diarrhea Control Fortnight 

Intensified Diarrhea Control Fortnight 

ಅತಿಸ್ವರದೆಂದ್ದಗಿ ಮಕಕ ಳ ಸ್ವವನ್ನು  ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಂದರ  ಆರೀಗಾ  ಸ್ಟಚಿವಾಲಯ 

ದೇಶದ್ದದಾ ೆಂತ Intensified Diarrhea Control Fortnight (ಐಡಿಸಿಎಫ್) ಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಈ ಉಪಕ್ರ ಮದ ಮೂಲಕ್, ಸ್ಟಚಿವಾಲಯ ಆರೀಗಾ  ಸಿಬಬ ೆಂದ, ರಾಜಾ  ಸ್ಟಕಾನರಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಇತರ ಪಾಲುದ್ದರರನ್ನು  ರೀಗವನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವಲಿ್ಲ  ಸ್ಟಜಿು ಗಳಿಸ್ಟಲಿದೆ. ಐಡಿಸಿಎಫು  

ಅಭಿಯಾನ್ದ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ನೈಮನಲಾ  ಮತ್ತು  ORS ಮತಿ್ತ  ಹಾಗೂ ಥೆರಪಿಗಳ ಪ್ರ ಚಾರ  

ಮತಿ್ತ  ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾರ್ವನ್ನು  ರಾಜಾ , ಜಿಲಿೆ  ಮತಿ್ತ  ಗ್ರರ ಮ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ರ್ಡೆಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ. 

ಶುದ್ಾ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು, ನೈಮನಲಾ , ಸಿ್ಟರ್ಾ ಪಾರ್ ಮತಿ್ತ  ಸ್ಟರಯಾದ ಪೌರ್್ಷ ಕ್ತೆಯೆಂದ 

ಅತಿಸ್ವರ ತಡೆಗಟ್ ಬಹುದು. 
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64. ಸಮದ್ರ  ಕ್ನ್ಸನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ್ ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೋಯ ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣಕೆಕ  

ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶೆಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಿಂಡ ಭಾರತದ್ ಪ್ರ ಥಮ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? 

ಅ) ಅನಿತ್ತ ದೇಸಾಯಿ  

ಆ) ನಿೋರೂ ಚಡಾ  

ಇ) ಪ್ವಿತರ  ನಿರಂಜನ್  

ಈ) ಪ್ರ ಮಿೋಳ ರಂಗನಾಥನ್ 

ನಿೋರೂ ಚಡಾ  

ಡಾ. ನಿೋರೂ ಚಡಾ  ರವರು ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೋಯ ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣಕೆಕ  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶೆಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಿಂಡ ಭಾರತದ್ ಪ್ರ ಥಮ ಮಹಿಳೆ ಎನಿಸದ್ದಾ ರೆ. 2017 ರೆಂದ 2026 ರವರೆಗೆ ಒೆಂಬತಿ್ತ  

ವಷ್ನ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಇವರು ಅಧಿಕ್ರ ನ್ಡೆಸಲಿದ್ದಾ ರೆ. ವಿಶೆ ಸಂಸ್ಟಾ ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಸಭೆಯ 

(ಯುಎನಿಿ ಎ) ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ್ಟಲಿ್ಲ ಸಿದ ವಿಜಯ ಲಕಿ್ಷ ಮ  ಪಂಡಿತ್ ನಂತರ, ಡಾ.ಚಡಾ  ಅವರು 

ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಲಿಿ  ಉನ್ು ತ ಸ್ವಾ ರ್ವನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸದ್ ಮೊದಲ ಭಾರತಿೀಯ 

ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

65. ಗುಣಮಟ್ ದ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ಬಿರ ಟ್ಲಷ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ ನೊಿಂದಗೆ ಯಾವ ರಾಜಾ  ಸ್ಟಕಾನರವು ಇತ್ತು ೋಚೆಗೆ 

ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಪೆ್ ಿಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ವದೆ? 

ಅ) ಸಕ್ವಕ ಿಂ  

ಆ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಮಣಪುರ 

ಈ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಸಕ್ವಕ ಿಂ 

ಸಿಕ್ಷಕ ೆಂ ಸ್ಟಕಾನರವು ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ ವನ್ನು  ಹೆಚಿಚ ಸ್ಟಲು ಬಿರ ಟ್ಲಷ್ 

ಕೌನಿಸ ರ್ು ೆಂದಗೆ ಒಪಪ ೆಂದಕೆಕ  ಸ್ಟಹಿ ಹಾಕ್ಷದೆ.  

 

66. “Yug Purush, Bharat Ratna, Atal Ji” ಪುಸು ಕದ್ ಲೇಖಕರು __________? 

ಅ) ರಮೇಶ್ ರ್ಕ್ವರ ಯಾಲ್  

ಆ) ಅಭಿಷೇಕ್ ಚಂದ್ರ  

ಇ) ಸುಶ್ೋಲ್ ಮೊೋದ 

ಈ) ಸುರೇಶ್ ಪ್ರ ಭು 

ರಮೇಶ್ ರ್ಕ್ವರ ಯಾಲ್ 

"ಯುಗ್ ಪುರುಷ್, ಭಾರತ್ ರತು , ಅಟಲ್ ಜಿ" ಎೆಂಬ ಶಿೀರ್ಷನಕೆಯ ಪುಸಿ್ಟಕ್ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ 

ಪರ ಧಾರ್ ಮಂತಿರ  ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ ವಾಜಪೇಯ ಅವರ ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಮತಿ್ತ  ರಾಜಕ್ಷೀಯ 
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ಜಿೀವರ್ವನ್ನು  ಆಧ್ರಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಟದ ಮತಿ್ತ  ಮಾಜಿ ಉತಿರಾಖಂಡ್ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  

ರಮೇಶ್ ಪಖಿರ ಯಾಲ್ 'ನಿಶೆಂಕ್' ಈ ಪುಸು ಕವನ್ನು  ಬರೆದದ್ದಾ ರೆ.  

 

67. ಆನಿ್ವ ೈನ್ ಜಾನ್ನವಾರು ಮಾರಾಟಕಾಕ ಗಿ “ಪಶು ಬಜಾರ್ ವೆಬೆಸ ೈಟ್” ಅನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜಾ  

ಸ್ಟಕಾನರ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ತೆಲಂಗಣ 

ಆ) ಆಿಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ತಮಿಳುನಾಡು 

ಈ) ಗುಜರಾತ್ 

ತೆಲಂಗಣ 

ಆನಿೆ ೈನ್ ನ್ಲಿಿ  ಜ್ಞನ್ನವಾರು ಮಾರಾಟಕ್ಕ ಗಿ ತೆಲಂಗಣ ಸಕ್್ರ “ಪ್ಶು ಬಜ್ಞರ್ ವೆಬ್ವಸ ೈಟ್” 

ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸದೆ. ಜಾನ್ನವಾರುಗಳ ಆನಿ್ವ ೈನ್ ಮಾರಾಟ ಅಥ್ವಾ 

ಕೊೆಂಡುಕೊಳಿು ವಿಕೆಯು ಪಶುಬಜಾರ್ ತೆಲಂಗಣ.ಜಿಓವಿ.ಇನ್. ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಜಾನ್ನವಾರುಗಳನ್ನು  ಸಂತೆಗೆ ತರುವುದು ತಪೆ್ ಲಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಸ್ವರಗೆ ವೆಚಚ  ಸಹ 

ಉಳಿಸ್ಟಬಹುದುದ್ದಗಿದೆ.  

 

68. ವಿಶೆ ದ ಅತಿ ದಡಿ  ಸಂಸ್ಟಕ ರಣಾಗ್ರರ ಮತಿ್ತ  ಪೆಟೊರ ೀಕೆಮಿಕ್ಲ್ ಸಂಕ್ಷೀಣನವನ್ನು  ಭಾರತದ 

ಯಾವ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ಪಿಸ್ಟಲಾಗುವುದು? 

ಅ) ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಮಹಾರಾಷ್್ ರ 

ಇ) ಜ್ಞಖ್ಿಂರ್ಡ  

ಈ) ಅಸಾಸ ಿಂ 

ಮಹಾರಾಷ್್ ರ 

ಸಕ್್ರಿ ಸಿಾ ಮಯ ದ್ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಾದ್ ಇಿಂಡಿಯನ್ ಆಯಲ್ ಕಾಪನರೇಶನ್ (ಐಒಸಿ), 

ಹಿೆಂದೂಸಿ್ವನ್ ಪೆಟೊರ ೀಲ್ಲಯಂ ಕಾಪ್ಪ್ನ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಎಚಿಪ ಎಲ್ಎಲ್) ಮತಿ್ತ  ಭಾರತ್ 

ಪೆಟೊರ ೀಲ್ಲಯಂ ಕಾಪನರೇಷ್ನ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಪಿಸಿಎಲ್) ಜಂಟ್ಲಯಾಗಿ ವಿಶೆ ದ ದಡಿ  

ರಫೈರ್ರ ಮತಿ್ತ  ಪೆಟೊರ ೀಕೆಮಿಕ್ಲ್ ಕಾೆಂಪಿೆ ಕ್ಸ  ಅನ್ನು  ಮಹಾರಾಷ್್ ಾದ ರತು ಗಿರ ಜಿಲಿೆ ಯಲಿಿ  40 

ಬಿಲ್ಲಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚಚ ದ್ಲಿಿ  ನಿಮಿ್ಸಲಿವೆ. ಹೊಸ್ಟ ಕಾೆಂಪಿೆ ಕ್ಸ ು ಲಿ್ಲ  ಐಓಸಿ ಶೇ.50% 

ಪಾಲನ್ನು  ಹೊೆಂದದೆ ಮತಿ್ತ  ಎಚಿಪ ಎಲ್ಎಲ್ ಮತಿ್ತ  ಬಿಪಿಎಲ್ಎಲ್ ಶೇ.25% ಪಾಲನ್ನು  

ಹಿಂದರಲಿವೆ.  
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69. ಇರ್ರ ಮೇನಷ್ನ್ ಸ್ಸೈಟ್ಲ (WSIS) ಫೀರಮ್-2017ರ್ ವಿಶೆ  ಶೆಂಗಸ್ಟಭೆಯನ್ನು  ಯಾವ 

ನ್ಗರದ್ಲಿಿ  ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ? 

ಅ) ಜಿನೆವಾ 

ಆ) ನ್ಸಯ ಯಾಕ್್ 

ಇ) ಬಲಿ್ನ್  

ಈ) ಮಾಸ್ಕ ೋ 

ಜಿನೆವಾ 

 

70. “ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷ್ನ್ಸ  ಎಕ್ನ್ಫ್ಮಿಕ್ ಅೆಂಡ್ ಸ್ೀಶಿಯಲ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ (ECOSOC)” ರ್ ಪರ ಧಾರ್ 

ಕ್ಛೇರ ಎಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ನ್ಸಯ ಯಾಕ್್  

ಆ) ಮಾಯ ಿಂಡಿರ ರ್ಡ  

ಇ) ಲಂಡನ್  

ಈ) ವಾಷಿಿಂಗಟನ್ 

ನ್ಸಯ ಯಾಕ್್ 

ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಆರ್ಥನಕ್ ಮತಿ್ತ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಮಂಡಳ (ECOSOC) ಯು ವಿಶೆ ಸಂಸ್ಟಾ ಯ ಆರು 

ಮುಖ್ಾ  ಅೆಂಗಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದ್ದಗಿದೆ. ಆರ್ಥನಕ್, ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಮತಿ್ತ  ಪರಸ್ಟರ ಸ್ಟಮಸ್ಟಾ ಗಳನ್ನು  

ಸ್ಟಹಕ್ರಸುವುದಲಿದೇ ಅೆಂತರರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ನಿಣ್ಯಿಸಲಾದ್ ಅಭಿವೃದಿ ಯ 

ಗುರಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಯಾ ರ್ಗಳಿಸುತಿದೆ. ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ಭಾರತವು 3 ವಷ್ನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ECOSOC ಗೆ 

ಪುನಃ ರ್ಚನ್ಫ್ಯಸ್ಟಲಪ ಟ್್ಲ ದೆ. ಭಾರತವು 183 ಮತಗಳನ್ನು  ಪಡೆದದೆ, ಏಷ್ಯಾ  ಪೆಸಿಫಿಕ್ 

ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಜಪಾನ್ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆರ್ಚಚ  ಮತ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ರಾಷ್್ ರ ಭಾರತ. ECOSOCಗೆ 

ನೇಮಕಗಿಂಡ ಇತರೆ ರಾಷ್್ ರಗಳೆಿಂದ್ರೆ ಬೆಲಾರಸ್, ಈಕೆೆ ಡಾರ್, ಎಲ್ ಸ್ವಲೆ ಡಾರ್, ಫ್ಘರ ನ್ಸ , 

ಜಮನನಿ, ಘಾನ್ಫ್, ಭಾರತ, ಐಲಾಾ ನೆಂಡ್, ಜಪಾನ್, ಮಲಾವಿ, ಮೆಕ್ಷಸ ಕೊ, ಮೊರಾಕೊ, 

ಫಿಲ್ಲಪೈನ್ಸ , ಸ್ಟಪ ೀನ್, ಸುಡಾನ್, ಟೊೀಗ, ಟಕ್ಷನ ಮತಿ್ತ  ಉರುಗೆೆ . ECOSOC ರ್ ಪ್ರ ಧಾನ್ 

ಕಾಯಾನಲಯವು ನ್ಯಾ ಯಾಕ್ು ನಲಿ್ಲದೆ. 

 

71. ಯುರೀಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ (ಇಯು) ಗೆ ಭಾರತದ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 

ಯಾರು ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಸುರೇಿಂದ್ರ ನಾರ್ಥ ಚಟಜಿ್ 

ಆ) ಮಹಶ್ ಗುಪಾು  

ಇ) ಗೈತ್ತರ  ಇಸ್ವಸ ರ್ ಕುಮಾರ್ 

ಈ) ರಾಜಿೋವ್ ಶುಕಿ್  
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ಗ್ರಯತಿರ  ಇಸ್ವಸ ರ್ ಕುಮಾರ್ 

ಅಧ್ಾ ಕಿ್ಷೀಯ ಸ್ಟಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟ್ಲ ಕಾಯನದಶಿನ ಮತಿ್ತ  1986 ಬ್ಾ ಚ್ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರ 

ಗೈತಿರ  ಇಸ್ವಸ ರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಲಿ್ಲ ಯಂ ಮತ್ತು  ಐರೀಪಾ  ಒಕೂಕ ಟ (ಇಯು)ಕೆಕ  ಭಾರತದ ಹೊಸ್ಟ 

ರಾಯಭಾರ ಆಗಿ ನೇಮಕ್ಗೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದಲಿದೆ, ರೀನ್ಫ್ತ್ ಸಂಧು ಮತಿ್ತ  ಅಜಿತ್ 

ವಿನ್ಫ್ಯಕ್ ಗುಪ್ೆ ರನ್ನು  ಇಟಲ್ಲ ಮತಿ್ತ  ಡೆನ್ಫ್ಮ ಕೆೆನ ಭಾರತದ ಹೊಸ್ಟ ರಾಯಭಾರಯಾಗಿ 

ನೇಮಿಸ್ಟಲಾಗಿದೆ. 

 

72. ASEAN ಡೆಿಂಗೂಯ  ದನ್ವನ್ನು  ಯಾವ ದನ್ದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಜೂನ್ 12 

ಆ) ಜೂನ್ 14 

ಇ) ಜೂನ್ 15 

ಈ) ಜೂನ್ 16 

ಜೂನ್ 15 

ಡೆೆಂಗ್ರಾ  ಕುರತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಟಲು ಮತಿ್ತ  ಖಾಸ್ಟಗಿ ಮತಿ್ತ  ಸ್ವವನಜನಿಕ್ ವಲಯದಿಂದ್ 

ಸಂಪನ್ಯಮ ಲಗಳನ್ನು  ಒಟ್ು ಗ್ರಡಿಸ ಡೆಿಂಗೂಯ  ತಡೆಗಟ್ ಲು ಮತಿ್ತ  ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು ಜೂನ್ 15 

ರಂದು ಆಸಯಾನ್ ಡೆೆಂಗ್ರಾ  ದನ್ (ಎಡಿಡಿ)ವನ್ನು  ಆಚರಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ. 2017 ರ್ಥೀಮ್ 

"ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೈಟ್ ಎಗನ್ಸ ್  ಡೆೆಂಗ್ರಾ " ಆಗಿದೆ. 

 

73. 2017 ಮಾಾ ನ್ ಬ್ಲ್ಕ್ರ್ ಅೆಂತ್ತರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಪರ ಶಸಿಿ  ಯಾರಿಗೆ ಲಭಿಸದೆ? 

ಅ) ಡೇವಿರ್ಡ ಗ್ರರ ಸಮ ನ್ 

ಆ) ರಾಯ್ ಜ್ಞಕೊಬಸ ನ್ 

ಇ) ಅಮೊೋರ್ಸ ಓಝ್ 

ಈ) ಇಯಾನ್ ಸಾಯ ಮೊಸ ಮ್ 

ಡೇವಿರ್ಡ ಗ್ರರ ಸಮ ನ್ 

"ಎ ಹಾಸ್ನ ವಾಕ್ಸ  ಇನ್್ನ  ಎ ಬ್ರ್" ಕಾದಂಬರಗ್ರಗಿ 2017 ಮಾಾ ನ್ ಬ್ಲ್ಕ್ರ್ 

ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಇಸ್ಟರ ೀಲ್ಲ ಲೇಖ್ಕ್ ಡೇವಿಡ್ ಗ್ರರ ಸ್ಟಮ ನ್ ಅವರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

ಗ್ರರ ಸಮ ನ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಗೆದಾ  ಇಸ್ಥರ ೋಲು  ಮೊದಲ ಲೇಖಕ. ಈ ಕಾದಂಬರಯನ್ನು  

ಜೆಸಿಸ ಕಾ ಕೊಹೆನ್ ಭಾಷ್ಯೆಂತರಸಿದುಾ , ಇದನ್ನು  ಬಿರ ಟನ್ ರ್ಲಿ್ಲ  ಜೊೀನ್ಫ್ಥ್ನ್ ಕಪ್ಪ್ 

ಪರ ಕ್ಟ್ಲಸಿದ್ದಾ ರೆ.  
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74. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಐಐಟ್ಲ ಸಂಸ್ಟಾ  ಪಿ.ಟ್ಲ ಉಷ್ಯ ರವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್್ ರೇಟ್ ಪದವಿ ನಿೀಡಿದೆ? 

ಅ) ಐಐಟ್ರ ಖರಗಪುರ 

ಆ) ಐಐಟ್ರ ರಾಿಂಚ 

ಇ) ಐಐಟ್ರ ಬಾಿಂಬ್ವ 

ಈ) ಐಐಟ್ರ ಕ್ನೆ್ನ ರ 

ಐಐಟ್ರ ಕ್ನೆ್ನ ರ 

ಕಾನ್ನಪ ರ್ ಐಐಟ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾ  ಪಿ.ಟ್ರ.ಉಷ್ಯ ಅವರಿಗೆ  ಡಾ. ಪಿ.ಟ್ಲ ಉಷ್ಯ ಅವರಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್್ ರೇಟ್ 

ಪದವಿ "ಡಾಕ್್ ರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ  (ಡಿಎಸಿಸ )" ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ಷರ ೀಡೆ ಮತಿ್ತ  ಮಹಿಳಾ 

ಸ್ಟಬಲ್ಲೀಕ್ರಣಕೆಕ  ನಿೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗ್ರಗಿ ಕಾನ್ನಪ ರದಲಿ್ಲ  ರ್ಡೆದ 50ನೇ ಘಟ್ರಕೊೋತಸ ವದ್ಲಿಿ  

ಪ್ದ್ವಿಯನ್ನು  ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಐಐಟ್ಲ ಕಾನ್ನಪ ರದ ಅತ್ತಾ ರ್ು ತ (ಗೌರವಾಥ್ನ) 

ಶೈಕ್ಷಣಕ್ ಪದವಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಗೌರವಾನೆಿ ತ ಕಾಸ್ವ) ಆಗಿದೆ. ಕ್ಣ್ಣೂ ರು ವಿಶೆ ವಿದ್ದಾ ನಿಲಯವು 

ಉಷ್ಯ ಅವರಿಗೆ 2000 ರಲಿ್ಲ  ಡಾಕ್್ ರ್ ಆಫ್ ಲೆಟಸ್ನ (ಡಿ. ಲ್ಲಟ್) ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದೆ.  

 

75. 2017 ಜ್ಞಗತ್ತಕ ಆವಿಷ್ಯಕ ರ ಸೂಚಯ ಿಂಕ (ಜಿಐಐ)ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಎಷ್್ ನೇ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) 56 

ಆ) 60 

ಇ) 54 

ಈ) 71 

60 

ಜ್ಞಗತ್ತಕ ಆವಿಷ್ಯಕ ರ ಸೂಚಯ ಿಂಕ (ಜಿಐಐ) 2017 ರಲಿ್ಲ  130 ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತ 60ನೇ 

ಸ್ವಾ ರ್ದಲಿ್ಲದೆ. 2017 ಸೂಚಾ ೆಂಕದ್ಲಿಿ  ಭಾರತವು ತೃತಿೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಶೆ ವಿದ್ದಾ ನಿಲಯಗಳ 

ಗುಣಮಟ್ , ಐಸಿಟ್ಲ ಸೇವೆಗಳ ರಫಿು  ವಲಯಗಳಲಿಿ  ಬ್ವಳವಣಗೆಯನ್ನು  ಕಂಡಿದೆ . ಭಾರತದ 

ನ್ವರೆಯ ರಾಷ್್ ರಗಳಲಿಿ  ಶಿರ ೀಲಂಕಾವು 90ನೇ ಸ್ವಾ ರ್, ನೇಪಾಳ 109 ನೇ ಸ್ವಾ ರ್, ಪಾಕ್ಷಸಿ್ವರ್ 113 

ಮತಿ್ತ  ಬ್ೆಂಗಿ್ರ ದೇಶ 114ನೇ ಸ್ವಾ ರ್ವನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿವೆ. ಈ ಪಟ್್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಸೆಿ ಟಿ ಲೆನೆಂಡ್ 

ಅಗರ ಸ್ವಾ ರ್ದಲಿ್ಲದೆ, ನಂತರ ಸ್ವಾ ರ್ದಲಿ್ಲ  ಸೆಿ ೀಡನ್ ಮತಿ್ತ  ನ್ವದಲಾಾ ನೆಂಡ್ಸ  ಇವೆ. ಸೂಚಾ ೆಂಕ್ವನ್ನು  

ಕಾನ್ವನಲ್ ವಿಶೆ ವಿದ್ದಾ ಲಯ, INSEAD ಮತಿ್ತ  ವಿಶೆ  ಬೌದಿ ಕ್ ಆಸಿಿ  ಸಂಸ್ಟಾ  (WIPO) ನಿೆಂದ 

ಹರತರಲಾಗುತ್ತು ದೆ. 
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76. ಈ ಕೆಳಗಿರ್ ಯಾರಿಗೆ MBE (ಮೆಿಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಆಡ್ರ್ ಆಫ್ ಬ್ರರ ಟ್ರಷ್ ಎಿಂಪೈರ್)  ಗೌರವ 

ಲಭಿಸದೆ? 

ಅ) ಅನಿಲ್ ಅಿಂಬಾನಿ 

ಆ) ಮಖೇಶ್ ಅಿಂಬಾನಿ 

ಇ) ಅನಾು ಬ್ವಲ್ ಮೆಹಾು  

ಈ) ಅಮಿತ್ತಬ್ ಬಚಚ ನ್ 

ಅನಾು ಬ್ವಲ್ ಮೆಹಾು  

ಸ್ಟಚಿನ್ ತೆೆಂಡುಲಕ ರ್ ಅವರ ಅತೆು  ಮತಿ್ತ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಕಾಯನಕ್ತೆ್ ಅನಾು ಬೆಲ್ ಮೆಹಿಾ  

ಅವರಿಗೆ MBE ಗೌರವ ಲಭಿಸದೆ. ಮಿಂಬೈನ್ಲಿಿ  ನೆಲಸರುವ ಬಡ ವಗ್ದ್ ಜನ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಅಪಾು ಲಯ NGOಗೆ ಸಲಿಿ ಸರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಸ ಈ ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.   

ಲಂಡನ್ ನ್ ಬಕ್ಷೆಂಗ್ರಯ ಾ ಮ್ ಅರಮನ್ವಯಲಿ್ಲ  ಈ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 1917 ರಲಿ್ಲ  

ಕ್ಷೆಂಗ್ ಜಾಜ್ನ V ಅವರು ಸ್ಟಮುದ್ದಯಗಳಿಗೆ ಮಲಾ ಯುತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿದ 

ವಾ ಕಿ್ಷಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸ್ಟಲು ಆಡನರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿರ ಟ್ಲಷ್ ಎೆಂಪೈರ್ (ಅನೇಕ್ ಶ್ರ ೀಣಗಳನ್ನು  

ಹೊೆಂದದಾ ವು) ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸದ್ರು. 

 

77. 2017 ಇಿಂರ್ಡೋನೇಷಿಯಾ ಓಪ್ನ್ ಸೂಪ್ರ್ ಸೋರಿರ್ಸ ಬಾಯ ಡಿಮ ಿಂಟನ್ ಟೂನ್್ಮೆಿಂಟ್ರನ್ 

ಪುರುಷ್ರ ಸಿಂಗಲ್ಸ  ವಿಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಗೆದ್ಾ ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಪ್ರ ಣಯ್ ಕಮಾರ್  

ಆ) ಪಿ ಕಶಯ ಪ್  

ಇ) ಕ್ವಡಂಬ್ರ ಶ್ರ ೋಕ್ಿಂತ್  

ಈ) ಚೇತನ್ ಆನಂದ್ 

ಕ್ವಡಂಬ್ರ ಶ್ರ ೋಕ್ಿಂತ್ 

ಇೆಂಡೀನೇಶಿಯಾದ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ ಸಿರೀಸ್ ಪುರುಷ್ರ ಸಿೆಂಗಲ್ಸ  ಪಂದ್ದಾ ವಳಿಯಲಿಿ  

ಭಾರತದ ಕ್ಷಡಂಬಿ ಶಿರ ೀಕಾೆಂತ್  ಅವರು ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ತಮಮ ದ್ದಗಿಸಕೊಿಂಡರು. ಜಕಾತಾನದಲಿ್ಲ  

ರ್ಡೆದ ಫೈರ್ಲು ಲಿ್ಲ  21-11, 21-19 ಅೆಂತರದಲಿ್ಲ  ಜಪಾರ್ು  ಕ್ಜುಮಾಸ್ವ ಸ್ಟಕೈ ಅವರನ್ನು  ಸ್ೀಲ್ಲಸಿ 

ಶ್ರ ೋಕ್ಿಂತ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರ ಶಸು ಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ ರು. ಈ ಜಯದೆಂದಗೆ, 2014 ಚಿೀನ್ಫ್ ಓಪನ್ ಮತಿ್ತ  

2015 ಇೆಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಪಂದ್ದಾ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಜಯಗಳಿಸಿದ ಶಿರ ೀಕಾೆಂತ್ ಮೂರನೇ ಸೂಪರ್ 

ಸಿೀರೀಸ್ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಗೆದುಾ ಕೊೆಂಡರು. 
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78. “ಏಷ್ಯಯ  ಮೂಲಸೌಕಯ್ ಅಭಿವೃದಾ  ಬಾಯ ಿಂಕ್ (AIIB)” ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ರಾಷ್್ ರಗಳಗೆ 

ಸದ್ಸಯ ತಿ  ಸಾಾ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು  ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸದೆ? 

ಅ) ಅಜೇ್ಿಂಟ್ರನಾ, ಮಡಗ್ರಸಕ ರ್ ಮತ್ತು  ಟೊೋಿಂಗ್ರ 

ಆ) ಉತು ರ ಕೊರಿಯಾ, ಟೊೋಿಂಗ್ರ ಮತ್ತು  ಮಡಗ್ರಸಕ ರ್ 

ಇ) ಜಪಾನ್, ಉಕೆರ ೋನ್ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕ 

ಈ) ಸೆ್ಥ ೋನ್, ಉಕೆರ ೋನ್ ಮತ್ತು  ಟೊೋಿಂಗ್ರ 

ಅಜೇ್ಿಂಟ್ರನಾ, ಮಡಗ್ರಸಕ ರ್ ಮತ್ತು  ಟೊೋಿಂಗ್ರ 

“ಏಷ್ಯಯ  ಮೂಲಸೌಕಯ್ ಅಭಿವೃದಾ  ಬಾಯ ಿಂಕ್ (AIIB)” ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ದಕಿ್ಷ ಣ ಕೊರಯಾದ 

ಜೆಜುರ್ಲಿ್ಲ  ಜೂನ್ 16, 2017ರಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ್ ಗವರ್ನಸ್ನ ಮಂಡಳಿಯ 2 ನೇ ವಾರ್ಷನಕ್ ಸ್ಟಭೆಯಲಿ್ಲ  

ಅಜೆನೆಂಟ್ಲೀನ್ಫ್, ರಪಬಿಿ ಕ್ ಆಫ್ ಮಡಗ್ರಸ್ಟಕ ರ್ ಮತಿ್ತ  ಟೊೀೆಂಗ್ರ ದೇಶಗಳ ಸ್ಟದಸ್ಟಾ ತೆ ವನ್ನು  

ಅೆಂಗಿೀಕ್ರಸಿದೆ.  

 

79. ಮೊಟ್  ಮೊದಲ ಬಿರ ಕ್ಸ  ಗಮ್ಸ  2017 ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಗಿಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಭಾರತ 

ಆ) ಚೋನಾ 

ಇ) ರಷ್ಯಯ  

ಈ) ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಆಫ್ರರ ಕ್ 

ಚೋನಾ 

ಮೊಟ್  ಮೊದಲ ಬಿರ ಕ್ಸ  ಗಮ್ಸ  2017 ಜೂನ್ 17 ರಂದು ಚಿೀನ್ಫ್ದ ಗುವಾೆಂಗೌೌ  ಬೈಯನ್ 

ಇೆಂಟನ್ಫ್ಾ ನಷ್ರ್ಲ್ ಕ್ನೆ್ವ ರ್ಶ ನ್ ಸ್ಟೆಂಟರ್ನಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದುಾ , ಬೆರ ಜಿಲ್, ಚಿೀನ್ಫ್, ಭಾರತ, 

ರಷ್ಯಾ  ಮತಿ್ತ  ದಕಿ್ಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾದ್ ಸುಮಾರು 300 ಕ್ಷರ ೀಡಾಪಟುಗಳು ಪುರುಷ್ರ ಬ್ಾ ಸ್ಟಕ ಟ್ರಬ ಲ್, 

ಮಹಿಳಾ ವಾಲ್ಲಬ್ಲ್ ಮತಿ್ತ  ವುಶು ಕ್ವರ ೋಡೆಗಳಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

80. ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ನಿಧ್ರ್ರಾದ ಬ್ಲಿ್ಲ ೆ ನ್ ಲಾನ್ವಸ ಿ ೀಲ್ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿದಾ ರು? 

ಅ) ಜಿಿಂಬಾಬಿ್ವ  

ಆ) ಕ್ವೋನಾಯ  

ಇ) ವನೌಟು 

ಈ) ಉರುಗಿೆ  

ವನೌಟು 

ಪರ ಸಿುತ ವನೌಟುನ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಾ  ಬ್ಲಿ್ಲ ೆ ನ್ ಜಾಕೊೀಬಸ ನ್ ಲಾನ್ವಸ ಿ ೀಲ್ (67) ಜೂನ್ 17, 

2017ರಂದು ಪೀಟ್ನ ರ್ವಲ್, ವನೌಟುದಲಿ್ಲ  ನಿಧ್ರ್ ಹೊೆಂದದ್ದಾ ರೆ.  
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81. 2017 ವಿಶೆ  ನಿರಾಶಿರ ತ ದರ್ (WRD) ಯಾವ ದನ್ದಂದು ಆಚರಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ? 

ಅ) ಜೂನ್ 12 

ಆ) ಜೂನ್ 16 

ಇ) ಜೂನ್ 20 

ಈ) ಜೂನ್ 21 

ಜೂನ್ 20 

ಶೀಷ್ಣೆ, ಸಂಘಷ್ನ ಮತಿ್ತ  ಹಿೆಂಸ್ವಚಾರದ ಬೆದರಕೆಯೆಂದ ತಮಮ  ತಾಯಾು ಡಿರ್ಲಿ್ಲ  

ಪಲಾಯರ್ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷ್ರು ಮತಿ್ತ  ಮಕ್ಕ ಳ ಧೈಯನ, ಶಕಿ್ಷ  ಮತಿ್ತ  

ನಿಣನಯವನ್ನು  ಗೌರವಿಸ್ಟಲು ವಿಶೆ  ನಿರಾಶಿರ ತರ ದರ್ (WRD) ಜೂನ್ 20 ರಂದು ಪರ ತಿ ವಷ್ನ 

ಆಚರಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ. ಈ ವಷ್ನ ವಿಶೆ ಸಂಸ್ಟಾ ಯ ಮಕ್ಕ ಳ ನಿಧಿ (ಯುನಿಸ್ಟಫ್) ಯು ಸಿರಯನ್ 

ನಿರಾಶಿರ ತ ಮೊಜುನ್ ಅಲೆಮ ಲಾಯ ರ್ನ್ ಅವರನ್ನು  ನ್ಸತನ್ ಮತಿ್ತ  ಕ್ಷರಯ ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಿ 

ಜೂನ್ 20, 2017 ರಂದು ಮಕ್ಕ ಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಉತಿೆೀಜಿಸ್ಟಲು ನೇಮಿಸಿದೆ.  

82. ಸರಕ ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಉತೆು ೋಜಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರನ್ನು  ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ 

ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಸಚನ್ ತೆಿಂಡುಲಕ ರ್  

ಆ) ಅಮಿತ್ತಬ್ ಬಚಚ ನ್  

ಇ) ಅಮಿೋರ್ ಖಾನ್  

ಈ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕಮಾರ್  

ಸ್ಟೆಂಟರ ಲ್ ಬೀಡ್ನ ಆಫ್ ಎಕೆಸ ೈಸ್ ಅೆಂಡ್ ಕ್ಸ್್ಟ ಮ್ಸ  (ಸಿಬಿಇಸಿ) ಬ್ಲ್ಲವುಡ್ ಮೆಗ್ರಸ್್ವ ರ್ 

ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚಚ ನ್ ಅವರನ್ನು  ಸರಕ ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ (ಜಿಎಸ್ಿ ) ಹೊಸ್ಟ ಬ್ರ ಾ ೆಂಡ್ 

ರಾಯಭಾರಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. 40 ಸ್ಟಕೆೆಂಡುಗಳ ವಿೀಡಿಯ "ಜಿಎಸ್ಿ  - ಒೆಂದು ಏಕ್ಷೀಕೃತ 

ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಮಾರುಕ್ಟ್ೆ  ರಚಿಸ್ಟಲು ಒೆಂದು ಉಪಕ್ರ ಮ"ವನ್ನು  ಈಗ್ರಗಲೇ ಚಿತಿರ ೀಕ್ರಸ್ಟಲಾಗಿದೆ 

ಮತಿ್ತ  ಹಣಕಾಸು ಸ್ಟಚಿವಾಲಯದೆಂದ ಪರ ಸ್ವರ ಮಾಡಲಾಗುತಿಿದೆ.  

 

83. ಇೆಂಟನ್ಫ್ಾ ನಶರ್ಲ್ ಕೊೀಟ್ನ ಆಫ್ ಜಸ್ಿ ಸ್ (ಐಸಿಜೆ) ರ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಫ್ಾ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ಮತಿ್ೆಂದು 

ಅವಧಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರನ್ನು  ಭಾರತ ಮರು ನ್ಫ್ಮನಿದೇ್ಶನ್ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅ) ಕಶಿ ಿಂತ್ ಸನಾಾ  

ಆ) ಸ್ೋಮಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್  

ಇ) ದ್ಲಿಿ ೋರ್ ಭಂಡಾರಿ 

ಈ) ಮಹಿಂದ್ರ  ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಾರಿ 

ದ್ಲಿಿ ೋರ್ ಭಂಡಾರಿ 
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ನ್ಫ್ಾ ಯಮೂತಿನ ದಲೆ್ಲ ೀರ್ ಭಂಡಾರಯನ್ನು  ಇೆಂಟನ್ಫ್ಾ ನಷ್ರ್ಲ್ ಕೊೀಟ್ನ ಆಫ್ ಜಸ್ಿ ಸ್ 

(ಐಸಿಜೆ) ರ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಫ್ಾ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ಇನು ೆಂದು ಅವಧಿಗೆ ಮರು ನಾಮನಿದೇ್ಶನ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪರ ಸಿುತ ಅವಧಿ ಫೆಬರ ವರ 2018ರ ತರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲದೆ. ರ್ವೆೆಂಬರ್ನಲಿ್ಲ  

ರ್ಚನ್ಫ್ವಣೆಗಳು ರ್ಡೆಯಲ್ಲದುಾ  ಒಿಂದು ವೇಳೆ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಿ  ಗೆದ್ಾ ರೆ ಅವರು 9 ವಷ್ನಗಳ 

ಕ್ಲ ಸೇವೆ ಸ್ಟಲಿ್ಲ ಸ್ಟಲಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

84. ಅೆಂತ್ತರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸ್ಟಲಪ ಟ್  ಪಿಾ ಸ್ವಮ  ಭೌತಶಸಿ್ಟ ಾಜಞ  ಪಿ.ಕೆ. ಕ್ವ್ ಅವರು 

ಇತ್ತು ೋಚೆಗೆ ನಿಧ್ರ್ರಾದರು. ಅವರು ಯಾವ ದೇಶಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಭಾರತ 

ಆ) ಪಾಕ್ವಸಾು ನ್ 

ಇ) ಚೋನಾ 

ಈ) ರಷ್ಯಯ  

ಭಾರತ 

ಅೆಂತ್ತರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸ್ಟಲಪ ಟ್  ಪಿಾ ಸ್ವಮ  ಭೌತವಿಜಾಞ ನಿ ಮತಿ್ತ  ಭಾರತದಲಿ್ಲ  

ಥ್ಮೊೀನ-ನ್ಯಾ ಕಿ್ಷಯರ್ ಸ್ಟಮಿಮ ಳರ್ ಪರ ವತನಕ್ ಪರ . ಪೆರ ಧ್ಮಾನ್ ಕೃಷ್ೂ  ಕ್ವ್ (69) ಅವರು 

2017ರ ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಗುಜರಾತು  ಗ್ರೆಂಧಿರ್ಗರದಲಿ್ಲ  ನಿಧ್ರ್ ಹೊೆಂದದರು. ಅವರು 

ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಆಫ್ ಪಿಾ ಸ್ವಮ  ರಸ್ಟಚ್ನ (ಐಪಿಆರ್) ಸಂಸ್ವಾ ಪಕ್ ನಿದೇನಶಕ್ರಾಗಿದಾ ರು. 

ಥ್ಮೊೀನನ್ಯಾ ಕಿ್ಷಯರ್ ಸ್ಟಮಿಮ ಳರ್ ಮೂಲಕ್ ಶಕಿ್ಷಯನ್ನು  ಉತಾಪ ದಸುವ ಕಿೆೀತರ ಕೆಕ  ನಿೀಡಿದ 

ಕೊಡುಗೆಗ್ರಗಿ 1985ರಲಿ್ಲ  ಪದಮ ಶಿರ ೀ ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಥ್ಮೊೀನನ್ಯಾ ಕಿ್ಷಯರ್ ಸ್ಟಮಿಮ ಳರ್ಕೆಕ  ಅರೆ್ ಯವಾಗುವ ವಿಶೇಷ್ ಮಹತೆ  ಹೊೆಂದರುವ 

ಪಿಾ ಸ್ವಮ ಗಳಲಿ್ಲರ್ ರೇಖಾತಮ ಕ್ವಲಿದ ಸ್ವಮೂಹಿಕ್ ವಿದಾ ಮಾರ್ಗಳ ಭೌತಶಸಿ್ಟ ಾಕೆಕ  ನಿೋಡಿರುವ 

ಅತ್ತಾ ತಿಮ ಕೊಡುಗೆಗ್ರಗಿ ಅೆಂತ್ತರಾರ್್ಷ ಾೀಯವಾಗಿ ಹೆಸ್ಟರುವಾಸಿಯಾಗಿದಾ ರು. 

 

85. ಚೊಚಚ ಲ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ತರ  ಯೋಗ ಪ್ರ ಶಸು  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಾ ಗೆ ಲಭಿಸದೆ? 

ಅ) ರಾಮಮಣ ಅಯಾ ೆಂಗ್ರರ್ ಮೆಮೊೀರಯಲ್ ಯೀಗ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ (ರಮಿರ್ವ), ಪುಣೆ 

ಆ) ಮೊರಾಜಿನ ದೇಸ್ವಯ ನ್ಫ್ಾ ಶರ್ಲ್ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಆಫ್ ಯೀಗ, ರ್ವದೆಹ 

ಇ) ಸೆ್ವ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೀಗ ಅನ್ನಸಂಧಾರ್ ಸಂಸ್ಟಾ  (Swysa), ಬೆೆಂಗಳೂರು 

ಈ) ಲಕಿ್ಷ ಮ ಬ್ಯ ನ್ಫ್ಾ ಷ್ರ್ಲ್ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಲ್ ಎಜುಾ ಕಷ್ನ್ (ಎಲ್ 

ಎನ್ಐಪಿಇ), ಗೆ್ರ ಲ್ಲಯರ್ 

ರಾಮಮಣ ಅಯಾ ೆಂಗ್ರರ್ ಮೆಮೊೀರಯಲ್ ಯೀಗ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ (ರಮಿರ್ವ), ಪುಣೆ 

ಯೀಗದ್ ಉತಿೆೀಜರ್ ಮತಿ್ತ  ಅಭಿವೃದಿ ಗೆ ಅತ್ತಾ ತಿಮ ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ರಾಮಮಣ 

ಅಯಾ ೆಂಗ್ರರ್ ಮೆಮೊೀರಯಲ್ ಯೀಗ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ (ರಮಿರ್ವ)ಗೆ ಚೊಚಚ ಲ ಪರ ಧಾರ್ 
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ಮಂತಿರ  ಯೋಗ ಪರ ಶಸಿಿ  ಲಭಿಸದೆ. ನ್ಫ್ಲುಕ  ದಶಕ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಅೆಂತ್ತರಾರ್್ಷ ಾೀಯ 

ಮಟ್ ದ್ಲಿಿ  ಯೀಗ ಪ್ರ ಸದಾ  ಹಿಂದ್ಲು ಸಂಸ್ಥಾ  ಕೆಲಸ್ಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಲಿದೆ ಯೀಗದ ಬಗೆೆ  

ಅನೇಕ್ ಪುಸಿ್ಟಕ್ಗಳನ್ನು  ಪರ ಕ್ಟ್ಲಸಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಇವುಗಳನ್ನು  ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ 

ಭಾಷ್ಯೆಂತರಸ್ಟಲಾಗಿದೆ.  

 

86. 2017 ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಯೋಗ ದನ್ದ್ ಧ್ಯ ೋಯ ವಾಕಯ  _________? 

ಅ) ಆರೋಗಯ ಕ್ಕ ಗಿ ಯೋಗ 

ಆ) ಶೆಂತಿಗ್ರಗಿ ಯೀಗ 

ಇ) ಆರೀಗಾ ಕ್ರ ಜಿೀವರ್ಕಾಕ ಗಿ ಯೀಗ 

ಈ) ಆರೀಗಾ ಕ್ರ ಮರ್ಸಿಸ ಗೆ ಯೀಗ 

ಆರೋಗಯ ಕ್ಕ ಗಿ ಯೋಗ 

ಮರ್ಸುಸ  ಮತಿ್ತ  ದೇಹದ ರ್ಡುವಿರ್ ಸ್ಟಮತ್ೀಲರ್ವನ್ನು  ಸ್ವಧಿಸ್ಟಲು ಸ್ಟಮಗರ ವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ಯೀಗವು ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡಲಿದೆ ಎೆಂಬ ಅೆಂಶವನ್ನು  ಪರ ತಿಬಿೆಂಬಿಸ್ಟಲು ಅೆಂತ್ತರಾರ್್ಷ ಾೀಯ 

ಯೀಗ ದರ್ (ಐರ್ವಡಿ)ವನ್ನು  ಜೂನ್ 21ರಂದು ಪರ ತಿವಷ್ನ ಆಚರಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ. ಈ ವಷ್ನದ 

ವಿಶೆ ಸಂಸ್ಟಾ ಯ (ಯುಎನ್) ರ್ಥೀಮ್ "ಆರೀಗಾ ಕಾಕ ಗಿ ಯೀಗ" ಆಗಿದೆ. ಯೀಗವು ಪಾರ ಚಿೀರ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ಅಭಾಾ ಸ್ಟವಾಗಿದುಾ , ಅನೇಕ್ ರೀಗಗಳು ಮತಿ್ತ  ಆರೀಗಾ  ಅಸೆ್ಟ ಸ್ಟಾ ತೆಗಳನ್ನು  

ಗುಣಪಡಿಸ್ಟಲು ಇದು ತ್ತೆಂಬ್ ಉಪಯುಕಿ್ವಾಗಿದೆ. 

 

87. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದೇಶಿೀಯವಾಗಿ ನಿಮಿನಸಿದ ತೇಲುವ ಬಂದ್ರನ್ನು  (FDN -2) ಯಾವ ಶಿಪ್ಪ್ 

ಯಾಡ್ನ ನ್ಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಕ್ಟ್ು ಪಲಿ್ಲ  ಶಿಪಾಾ ಡ್ನ 

ಆ) ವಿಶಖಪ್ಟ್ ಣ ಶ್ಪಾಯ ರ್ಡ್  

ಇ) ಕೊಚಚ  ಶ್ಪಾಯ ರ್ಡ್  

ಈ) ಮಿಂಬೈ ಶ್ಪಾಯ ರ್ಡ್  

ಕ್ಟ್ು ಪಲಿ್ಲ  ಶಿಪಾಾ ಡ್ನ 

ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದ್ಲ ಸ್ಟಾ ಳಿೀಯವಾಗಿ ನಿಮಿನಸ್ಟಲಾದ ತೇಲುವ 

ಬಂದ್ರನ್ನು  (ಎಫಿಿ ಎನ್ -2) ತಮಿಳುನ್ಫ್ಡಿರ್ ಚೆನ್ವು ೈ ಸ್ಟಮಿೀಪದ ಕಟ್ು ಪಲಿ್ಲಯ ಎಲ್ & ಟ್ಲ 

ಶಿಪ್ಪ್ ಬಿಲಿ್ಲ ೆಂಗ್ ಯಾಡು ನಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗುದೆ. ಫಿೀಟ್ಲೆಂಗ್ ಡಾಕ್ 185 ಮಿೀಟರ್ ಉದಾ  

ಮತಿ್ತ  40 ಮಿೀಟರ್ ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಮತಿ್ತ  8,000 ಟನ್ ಸ್ಟಾ ಳಾವಕಾಶದವರೆಗೆ ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳು 

ಮತಿ್ತ  ಜಲಾೆಂತಗ್ರನಮಿಗಳು (ವಿಮಾರ್ವಾಹಕ್ ನೌಕೆಗಳು ಮತಿ್ತ  ಟ್ರಾ ೆಂಕ್ಗನಳನ್ನು  

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ) ಸೇರದಂತೆ ಎಲಿಾ  ರೀತಿಯ ಹಡಗುಗಳ ಡಾಕ್ಷೆಂಗ್ ಅನ್ನು  ಮಾಡುವ 

ಸಾಮಥಯ ್ ಹಿಂದದೆ. 
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88. ಯಾವ ರಾಜಾ  ಸ್ಟಕಾನರ ರ್ಸ್ಟನರಯಿಿಂದ್ ಪಿಎಚಾ  ವರೆಗೆ ಸ್ಟಕಾನರ ಶಲೆಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಲಕ್ಷಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಘೀರ್ಷಸಿದೆ? 

ಅ) ಪಂಜ್ಞಬ್  

ಆ) ಜ್ಞಖ್ಿಂರ್ಡ  

ಇ) ಹರಿಯಾಣ 

ಈ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಪಂಜ್ಞಬ್  

ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಟಕಾನರ ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಟಬಲ್ಲೀಕ್ರಣಕಾಕ ಗಿ ರ್ಸ್ಟನರ ಯಿಿಂದ್ ಪಿಎಚಿಿ  ವರೆಗೆ 

ಸ್ಟಕಾನರ ಶಲೆಗಳು ಮತಿ್ತ  ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಲಕ್ಷಯರಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಘೀರ್ಷಸಿದೆ. 

ಇೆಂಗಿಿ ಷ್ ಅನ್ನು  ಉತಿೆೀಜಿಸ್ಟಲು ಎಲಿಾ  ಸ್ಟಕಾನರ ಶಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಜುಲೈ 2017 ರೆಂದ ಪೈಲಟ್ 

ಯೀಜನ್ವಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 13,000 ಪಾರ ಥ್ಮಿಕ್ ಶಲೆಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಎಲಿಾ  48 ಸ್ಟಕಾನರ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಉಚತ Wi-Fi ಸೇವೆಯು ಸ್ಟಹ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.  

 

89. ಜಪಾನ್  ಪರಸ್ಟರ ಸ್ಟಚಿವಾಲಯ ಪ್ರ ಶಸು -2017 ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ಕೃರ್ಷ ಸೂಕ್ಷಮ  

ಜಿೀವವಿಜಾಞ ನಿಗೆ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ರಮೇಶ್ ಕಲಗಟಗಿ 

ಆ) ಶ್ರ ೋಹರಿ ಚಂದ್ರ ಘಟೆ್ರ  

ಇ) ಪ್ರ ಮೊೋದ್ ನಾಯಕ್  

ಈ) ಭಾನ್ನ ಪ್ರ ಕ್ಶ್  

ಶ್ರ ೋಹರಿ ಚಂದ್ರ ಘಟೆ್ರ  

ಭಾರತಿೀಯ ಕೃರ್ಷ ಸೂಕ್ಷಮ  ಜಿೀವವಿಜಾಞ ನಿ ಹಾಗ್ರ ಇಕೊೀ ಸೈಕ್ಲ್ ಕಾಪನರೇಷ್ರ್ು  ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ 

ಮತಿ್ತ  CEO,ಡಾ. ಶಿರ ೀಹರ ಚಂದರ ಘಟೆ್ಲ  ರವರಿಗೆ ಜಪಾನ್  ಪರಸ್ಟರ ಸ್ಟಚಿವಾಲಯ ಪ್ರ ಶಸು -2017 

ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಟರ ಸ್ಟಮಸ್ಟಾ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ತಂತರ ಜಾಞ ರ್ವನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸದ್ ಕ್ರಣ ಈ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೆಂದಗೆ, ಈ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  

ಸೆಿ ೀಕ್ರಸಿದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿೀಯ ಎನಿಸದ್ದಾ ರೆ. ಜಪಾನ್ ಪರಸ್ಟರ ಸ್ಟಚಿವಾಲಯ, ಜಪಾನ್ 

ನ್ಫ್ಾ ಷ್ರ್ಲ್ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಫ್ಘರ್ ಎನೆಿ ರಾನ್ವಮ ೆಂಟಲ್ ಸ್್ಟ ಡಿೀಸ್ (ಎನ್ಐಎಸ್), ಜಪಾನ್ ಮತಿ್ತ  

ನಿಕ್ಕ ನ್ ಕೊಗಾ ೀಯೀ ಶಿನ್ನಬ ನ್ ಇಲಾಖೆಯೆಂದ ಜಂಟ್ಲಯಾಗಿ ಪರಸ್ಟರ ವಲಯದಲಿ್ಲ  

ನಿೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ತಾ ರ್ು ತ ಗೌರವ ಇದ್ದಗಿದೆ. 
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90. ಮೆಸ್ಟನರ್ನ 2017 ಕಾಸ್್  ಆಫ್ ಲ್ಲವಿೆಂಗ್ ಸ್ಟವೆನ ಪರ ಕಾರ, ವಲಸಿಗರಗೆ ಅತಾ ೆಂತ ದುಬ್ರ ರ್ಗರಗಳ 

ಪಟ್್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರ್ಗರವು ಅಗರ ಸ್ವಾ ರ್ ಪಡೆದದೆ? 

ಅ) ಲುವಾಿಂಡ 

ಆ) ನ್ಸಯ ಯಾಕ್್ 

ಇ) ಸಿಂಗಪುರ್  

ಈ) ಟೊಕ್ವಯ 

ಲುವಾಿಂಡ 

ಮೆಸ್ಟನರ್ನ 23ನೇ ವಾರ್ಷನಕ್ ಕಾಸ್್  ಆಫ್ ಲ್ಲವಿೆಂಗ್ ಸ್ಟವೆನ ಪರ ಕಾರ, ಅೆಂಗೀಲದ ರಾಜಧಾನಿ 

ಲುವಾೆಂಡಾ ವಲಸಿಗರಗೆ ಅತಾ ೆಂತ ದುಬ್ರ ರ್ಗರಗಳ ಪಟ್್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಅಗರ ಸ್ವಾ ರ್ ಪಡೆದದೆ. 

ಹಾೆಂಗ್ ಕಾೆಂಗ್ 2 ನೇ ಸ್ವಾ ರ್ವನ್ನು  ಪಡೆದದುಾ , ಟೊೀಕ್ಷಯೀ, ಜುರಚ್, ಸಿೆಂಗಪೂರ್, 

ಸಿಯೀಲ್ ಮತಿ್ತ  ಜಿನಿೀವಾ ನಂತರ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿವೆ. ಭಾರತದ್ಲಿಿ  ಮುೆಂಬೈ ಅತಿ ಹೆರ್ಚಚ  ದುಬ್ರ 

ರ್ಗರವಾಗಿದೆ. ಮಿಂಬೈ 57ನೇ ಸ್ವಾ ರ್ದಲಿ್ಲದೆ. ರ್ವದೆಹಲ್ಲ (99), ಚೆನ್ವು ೈ (135), ಬೆೆಂಗಳೂರು (166) 

ಮತಿ್ತ  ಕೊಲಕ ತಿಾ  (184) ಸ್ವಾ ರ್ಗಳಲಿ್ಲವೆ.  

 

91. ಹೊಸ್ಟದ್ದಗಿ ರಚಿಸ್ಟಲಾದ ವಿಶೆ ಸಂಸ್ಟಾ ಯ ಭಯೀತಾಪ ದನ್ಫ್ ವಿರೋಧಿ ಕೇಿಂದ್ರ ದ್ (UNCTO) 

ಮುಖ್ಾ ಸ್ಟಾ ರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಸ್ ೋಫನ್ ಹಾಟ್್ 

ಆ) ವಿಾ ಡಿಮಿರ್ ವೀರನಕ ೀವ್ 

ಇ) ಜೋಸ್ಥಫ್ ಗುಡಿಿ ಲ್  

ಈ) ಡೇವಿರ್ಡ ಬ್ರರ ರ್ಸ  

ವಿಾ ಡಿಮಿರ್ ವೀರನಕ ೀವ್ 

ರಷ್ಯಾ ದ ರಾಯಭಾರ ವಿಾಡಿಮಿರ್ ಇವನವಿಚ್ ವರನಕ ವ್ ಅವರನ್ನು  ಹೊಸ್ಟದ್ದಗಿ 

ರಚಿಸರುವ ವಿಶೆ ಸಂಸ್ಟಾ ಯ ಭಯೀತಾಪ ದನ್ಫ್ ವಿರೋಧಿ ಕೇಿಂದ್ರ ದ್ (ಯುಎನ್ಿ ಟ್ಲಒ) 

ಮುಖ್ಾ ಸ್ಟಾ ರಾಗಿ ನೇಮಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 

92. ಸಂಚಾರ ಉಲಿಿಂಘನೆಯನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸ್ಟಲು ರೀಬೀಟ್ ಅನ್ನು  ಬಳಸದ್ ಭಾರತದ 

ಮೊದಲ ರ್ಗರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಇಿಂಧೋರ್  

ಆ) ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

ಇ) ಕೊಚಚ  

ಈ) ಮಿಂಬೈ 

ಇಿಂಧೋರ್ 
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ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿಿರುವ ಮತಿ್ತ  ಅಶಿಸಿಿರ್ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತಿರ ಸ್ಟಲು ಇಿಂಧೋರ್ ನ್ಲಿಿ  

ಪಾರ ಯೀಗಿಕ್ವಾಗಿ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು  ಬಳಸ್ಟಲಾಗುತಿಿದೆ. ರ್ಗರದ ಖಾಸ್ಟಗಿ ಎೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್ 

ಕಾಲೇಜಿರ್ ಸ್ಟಹಯೀಗದೆಂದಗೆ ಅಲಿ್ಲರ್ ಟ್ರರ ಫಿಕ್ ಪೀಲ್ಲಸ್ ರ್ೀಹಿೀಯ ರೀಬೀಟುು ು  

ನಿಧಾರ್ಗತಿಯ ಟ್ರರ ಫಿಕ್ ಅನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸ್ಟಲು ಬಳಸದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಟ್ರರ ಫಿಕ್ ನಿಯಂತರ ಕ್ 

ರೀಬೀಟ್ ಅನ್ನು  ರ್ಗರದ ಎೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿರ್ ಪಾರ ಧ್ಯ ಪ್ಕರಾದ್ ರಾಹುಲ್ ತಿವಾರ 

ಮತಿ್ತ  ಅನಿರುದ್ ಶಮಾನ ವಿನ್ಫ್ಾ ಸ್ಟಗಳಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

93. ಲಂಡನ್ ನ್ಲಿಿ  ನ್ಡೆದ್ 7ನೇ ಏಷ್ಾ ನ್ ಪರ ಶಸಿಿ  ಸ್ಟಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ  "ಇೆಂಡಿಯನ್ ಸ್ಸೈಟ್ಲ 

ಎೆಂಟಪೆರ ನರ್ರ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್" ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಭಾರತಿೀಯ ವಾ ಕಿ್ಷ  ಯಾರು? 

ಅ) ನಿಶ ದ್ತ್ು  

ಆ) ಅಶಿ್ ನಿ ಕಮಾರ್  

ಇ) ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್  

ಈ) ಪಿರ ಯಾಿಂಕ ಗಗ್್ 

ನಿಶ ದ್ತ್ು  

ಇೆಂಟೆಲಾಕ ಯ ಪ್ ಸಿಇಒ ನಿಶ ದತ್ ಅವರಿಗೆ ಲಂಡನ್ ನ್ಲಿಿ  ನ್ಡೆದ್ ಏಳನೇ ಏರ್ಷಯನ್ ಪರ ಶಸಿಿ  

ಸಮಾರಂಭದ್ಲಿಿ  "ಸ್ೋಶ್ಯಲ್ ಎೆಂಟಪೆರ ನನಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್" ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿ 

ಗೌರವಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಇದರೆಂದಗೆ, ಈ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದರುವ ಮೊದಲ ಭಾರತಿೀಯ 

ಮಹಿಳಾ ನ್ಫ್ಯಕ್ಷ ದತ್.  

 

94. “2017 ಕಾನ್ವನಗಿೀ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಲಾನ್ ಥ್ರರ ಪಿ (Carnegie Medal of Philanthropy)”ಗೆ 

ಭಾರತದ ಯಾರು ಭಾಜನ್ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಸಚನ್ ತೆಿಂಡುಲಕ ರ್  

ಆ) ಅಜಿೋಿಂ ಪ್ರ ೋಮ್ ಜಿೋ 

ಇ) ಕಲಾಯ ಣ್ ಸತ್ತಯ ರ್ಥ್ 

ಈ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕಮಾರ್ 

ಅಜಿೋಿಂ ಪ್ರ ೋಮ್ ಜಿೋ 

ಭಾರತದ ಸ್ವವನಜನಿಕ್ ಶಲಾ ವಾ ವಸ್ಟಾ ಯನ್ನು  ಸುಧಾರಸುವ ತರ್ು  ಪರ ಯತು ಗಳಿಗ್ರಗಿ ವಿಪರ ೀ 

ಚೇಮನನ್ ಅಜಿೀಮ್ ಪೆರ ೀಮಿಿ  ಅವರಗೆ “2017 ಕಾನ್ವನಗಿೀ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಲಾನ್ ಥ್ರರ ಪಿ” 

ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.  
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95. ಡಿೀಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನು  ಮನ್ವಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವಯ ವಸ್ಥಾ  ಭಾರತದ ಯಾವ ರ್ಗರದ್ಲಿಿ  ಮೊಟ್  ಮೊದ್ಲ 

ಬಾರಿಗೆ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದದೆ? 

ಅ) ಗುವಾಹಟ್ರ 

ಆ) ಬ್ವಿಂಗಳೂರು 

ಇ) ಚೆನೆು ೈ 

ಈ) ಕೊಚಚ  

ಬ್ವಿಂಗಳೂರು 

ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಿ  ಹಾಲು ಮತಿ್ತ  ವೃತಿಪತಿರ ಕೆಗಳಂತೆಯೇ ಮನೆಗಳಗೆ ಡಿಸೇಲ್ ತಲುಪಿಸುವ 

ವಯ ವಸ್ಥಾ  ದೇಶದ್ಲಿೆ  ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದದೆ. ಮೈಪೆಟೊರ ೆಂಪ್ಪ್ೆಂಪ್ಪ್ ಎಿಂಬ ಸಂಸ್ಥಾ  ಈ 

ವಿನ್ಸತನ್ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಯನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದದೆ. 950 ಲ್ಲೀಟರ್ ಸ್ವಮಥ್ಾ ನದ ಮೂರು ವಿತರಣಾ 

ವಾಹರ್ಗಳೊೆಂದಗೆ ಡಿಸೇಲ್ ಅನ್ನು  ಸರಬರಾರ್ಜ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಫೀನ್ ಕ್ರೆ ಮೂಲಕ್ 

ಅಥ್ವಾ ಉಚಿತ ಅಪಿಿ ಕಶನ್ ಅನ್ನು  ಡೌನಿೀಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ್ ಆನಿ್ವ ೈರ್ು ಲಿ್ಲ  ಆಡ್ರ್ 

ಮಾಡಬಹುದು. 

 

96. ಯಾವ ದರ್ದಂದು 2017 ವಿಶೆ ಸಂಸ್ಟಾ ಯ ಸ್ವವನಜನಿಕ್ ಸೇವಾ ದರ್ವನ್ನು  ಆಚರಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ? 

ಅ) ಜೂನ್ 22 

ಆ) ಜೂನ್ 23 

ಇ) ಜೂನ್ 24 

ಈ) ಜೂನ್ 25 

ಜೂನ್ 23 

ಸ್ವವನಜನಿಕ್ ಸೇವಕ್ರ ಕೆಲಸ್ಟವನ್ನು  ಗುರುತಿಸ್ಟಲು ಮತಿ್ತ  ಯುವಜರ್ರನ್ನು  ಸ್ವವನಜನಿಕ್ 

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವುದ್ನ್ನು  ಪರ ೀತಾಸ ಹಿಸ್ಟಲು ವಿಶೆ ಸಂಸ್ಟಾ ಯ ಸ್ವವನಜನಿಕ್ ಸೇವಾ ದರ್ವನ್ನು  

ಪರ ತಿವಷ್ನ ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಆಚರಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ.  

 

97. “2017 ಕೆ್ಷ ೀನ್ಸ  ಯಂಗ್ ಲ್ಲೀಡಸ್ನ ಪರ ಶಸಿಿ ”ಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ ಭಾರತದ್ ಹಸಿವು ವಿರೀಧಿ 

ಕಾಯನಕ್ತನ ಯಾರು? 

ಅ) ಸುರೇಶ್ ಬನ್ಸ ಲ್ 

ಆ) ಗುರುಪಿರ ೋತ್ ಸಿಂಗ್  

ಇ) ರಾಜಿೋವ್ ಶುಕಿ್  

ಈ) ಅಿಂಕ್ವತ್ ಕವಾತರ  

ಅಿಂಕ್ವತ್ ಕವಾತರ  
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ಭಾರತದ್ ಹಸವು ವಿರೋಧಿ ಕ್ಯ್ಕತ್ ಅಿಂಕ್ವತ್ ಕವಾತರ  ಅವರಿಗೆ “2017 ಕೆ್ಷ ೀನ್ಸ  ಯಂಗ್ 

ಲ್ಲೀಡಸ್ನ ಪರ ಶಸಿಿ ” ಲಭಿಸದೆ. ಕವಾತರ  ಅವರು ಫಿೀಡಿೆಂಗ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ಸ್ವಾ ಪಕ್ರಾಗಿದುಾ , ಈ 

ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಮೂಲಕ ಹಸಿವು, ಅಪೌರ್್ಷ ಕ್ತೆ ಮತಿ್ತ  ಆಹಾರದ ವಾ ಥ್ನದ ಸ್ಟಮಸ್ಟಾ ಗಳನ್ನು  

ಪರಹರಸುವ ಕ್ಡೆಗೆ ಕಾಯನನಿವನಹಿಸುತ್ತು ದ್ದಾ ರೆ. ರೆಸ್್ವ ರೆೆಂಟ್, ಕಾಾ ೆಂಟ್ಲೀನ್, ಮನ್ವಗಳು, 

ಕಾಪನರೇಟೆಳು ಇತಾಾ ದಗಳಿೆಂದ ಉಳದ್ ಆಹಾರವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಬಡ ಜರ್ರಗೆ ನಿೀಡುವ 

ಕೆಲಸ್ಟವನ್ನು  ಸಂಸ್ಟಾ  ಮಾಡುತಿಿದೆ.  

 

98. ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಕ್ಷರ ಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ (ಐಸಿಸಿ) ನ್ಸತನ್ ಉಪಾಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು 

ನೇಮಕ್ಗೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಇಮಾರ ನ್ ಖವಾಜ 

ಆ) ಎನ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸನ್  

ಇ) ರಣಬ್ರೋರ್ ಸಿಂಗ್  

ಈ) ಡೇವಿರ್ಡ ಮಾಯ ಥ್ಯಯ  

ಇಮಾರ ನ್ ಖವಾಜ 

ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಕ್ಷರ ಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ (ಐಸಿಸಿ) ನ್ಸತನ್ ಉಪಾಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಐಸಿಸಿ 

ಸ್ಟದಸ್ಟಾ ರಾಗಿರುವ ಸಿೆಂಗಪುರ್ನ ಅಸ್ೀಸಿಯೇಟ್ಸ  ಕೌೆಂಟ್ಲಗಳ ಮಖಯ ಸಾ  ಇಮಾರ ನ್ ಖ್ವಾಜಾ 

ಅವರು ಅವಿರೋಧ್ವಾಗಿ ಆಯೆಕ ಯಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಐಸಸ ಮಖಯ ಸಾ  ಶಶೆಂಕ್ ಮನೀಹರ್ 

ಅವರ ಅನ್ನಪ್ಸಾ ತ್ತಯಲಿಿ  ಐಸಿಸಿ ಸ್ಟಭೆಗಳ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳಿಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. 

ಖ್ವಾಜಾ ಒಬಬ  ಹಿರಯ ವಕ್ಷೀಲರಾಗಿದುಾ , ಹಲವಾರು ವಷ್ನಗಳಿೆಂದ ಐಸಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  

ಸೇವೆ ಸ್ಟಲಿ್ಲ ಸುತಿಿದ್ದಾ ರೆ. ಜೂನ್ 22, 2017 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ್ಫ್ತಮ ಕ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ 

ಐಸಿಸಿ ಮಂಡಳಗೆ ಉಪಾಧ್ಾ ಕ್ಷರ ಹುದೆಾ ಯನ್ನು  ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ರಚಿಸ್ಟಲಾಗಿದೆ. 

 

99. 2017ರಲಿ್ಲ  ಪರ ತಿರ್ಷಾ ತ ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಸೇವಾ ಪರ ಶಸಿಿ  ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜಾ  

ಸ್ಟಕಾನರಕೆಕ  ಲಭಿಸದೆ? 

ಅ) ಆಿಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ತೆಲಂಗಣ 

ಇ) ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಬಂಗ್ರಳ 

ಈ) ತಮಿಳುನಾಡು 

ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಬಂಗ್ರಳ 

ಬಾಲಾ  ವಿವಾಹವನ್ನು  ತಡೆಯಲು ಮತಿ್ತ  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣೂ  ಮಕ್ಕ ಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಲು ಪಶಿಚ ಮ ಬಂಗ್ರಳ ಸ್ಟಕಾನರ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದರುವ “ಕನಾಯ ಶ್ರ ೋ ಪ್ರ ಕಲೆಾ ” 

ಯೋಜನೆಗೆ ಪರ ತಿರ್ಷಾ ತ ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಥಾ  ಪಬಿಿ ಕ್ ಸ್ಟವಿನಸ್ ಅವಾಡ್ನ 2017 ಲಭಿಸದೆ. ಪಶಿಚ ಮ 
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ಬಂಗ್ರಳದ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಮಮತಾ ಬ್ಾ ರ್ಜಿನಯವರು 'ಕ್ನ್ಫ್ಾ ಶಿರ ೀ ಪರ ಕ್ಲಾಪ ' ಉಪಕ್ರ ಮಕಾಕ ಗಿ 

ತರ್ು  ಸ್ಟಕಾನರದ ಪರವಾಗಿ ನ್ವದಲೆನೆಂಡಸ ು  ಹೇಗು ಲಿ್ಲ  ರ್ಡೆಯುತಿಿರುವ ಸ್ಟಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ  

ಪರ ತಿರ್ಷಾ ತ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಸೆಿ ೀಕ್ರಸಿದರು.  

 

100. “ವಲ್ಾ ್ ವೆರ ಸಿಿ ೆಂಗ್ ಎೆಂಟಟೇನನ್ವಮ ೆಂಟ್ (WWE)” ರ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ಟಪ ಧಿನಸ್ಟಲಿರುವ ಭಾರತದ್ 

ಮೊದ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಕುಸಿಿಪಟು ಯಾರು? 

ಅ) ಕವಿತ್ತ ದೇವಿ 

ಆ) ಪಿಿಂಕ್ವ ರಾಣ 

ಇ) ಸಾಕಿ್ವ  ಮಲಿಿಕ್ 

ಈ) ಗಿೋತ್ತ ರ್ಗಟ್ 

ಕವಿತ್ತ ದೇವಿ 

ಭಾರತದ್ ಮಾಜಿ ಪವರ್ ಲ್ಲಫ್ ರ್ ಮತಿ್ತ  ದಕಿ್ಷ ಣ ಏಷ್ಯಾ  ಗಮ್ಸ  ಚಿರ್ು ದ ಪದಕ್ ವಿಜೇತೆ ಕ್ವಿತಾ 

ದೇವಿ ರವರು ವಲ್ಾ ್ ವೆರ ಸಿಿ ೆಂಗ್ ಎೆಂಟರ್ಟನನ್ವಮ ೆಂಟ್ (WWE) ಸ್ಟಪ ರ್ಧನಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಟಪ ಧಿನಸ್ಟಲಿರುವ 

ಮೊದಲ ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಜುಲೈ 2017 ರೆಂದ ಮೊದಲ ಬ್ರಗೆ ಮೇ ಯಂಗ್ 

ಕಿಾ ಸಿಕ್ ಪಂದ್ದಾ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸ್ಟಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. ಫಿೀರಡಾದ ಒಲಾಾ ನೆಂಡದಲಿ್ಲ  ಫುಲ್ 

ಸೈಲ್ ಲೈವು ಲಿ್ಲ  ಜುಲೈ 13 -14 ರಂದು ರ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ. 

 

101. ನ್ಫ್ಸ್ವ ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ಪರ ಪಂಚದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ  ಉಪಗರ ಹ "ಕ್ಲಾಮತ್" ಅನ್ನು  ಯಶಸೆಿ ಯಾಗಿ 

ಉಡಾಯಿಸದೆ. ಈ ಉಪ್ಗರ ಹವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಾ ಪ್ಡಿಸರುವ ಭಾರತದ್ ಬಾಲಕನ್ನ್ನು  ಗುರುತ್ತಸ? 

ಅ) ರಮಣ್ ಗೋಗುಲ್  

ಆ) ಪ್ರ ದೋಪ್ ಶೇಖರ್  

ಇ) ಕ್ವಶನ್ ಮರ್ಜು  

ಈ) ರಿಫತ್ ಶರೂಖ್  

ರಿಫತ್ ಶರೂಕ್ 

2017 ಜೂನ್ 23 ರಂದು ನಾಸಾದ್ ವಾರ್ೀಪ್ಪ್ಸ  ಐಲೆೆಂಡು  ನಿಿಂದ್ ವಿಶೆ ದ ಅತಿದಡಿ  ಮತಿ್ತ  

ಹಗುರವಾದ ಉಪಗರ ಹ "ಕ್ಲಾೆಂಸ್ವಾ ಟ್" ಅನ್ನು  ನ್ಫ್ಾ ಷ್ರ್ಲ್ ಏರೀನ್ಫ್ಟ್ಲಕ್ಸ  ಅೆಂಡ್ ಸ್ಟಪ ೀಸ್ 

ಅಡಿಮ ನಿಸ್್ಟ ಾೀಷ್ನ್ (ನ್ಫ್ಸ್ವ) ಯಶಸೆಿ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸತ್ತ. ಈ ಉಪಗರ ಹಕೆಕ  ಮಾಜಿ ರಾಷ್್ ರಪ್ತ್ತ 

ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ಲ್ಾ ಲ್ ಕ್ಲಾಮ್ ಅವರ ಸಮ ರಣಾಥ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಇಡಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನ್ಫ್ಡು 

ವಿದ್ದಾ ರ್ಥನ ರಫತ್ ಶರೂಕ್ ಅವರೆಂದಗೆ ಆರು ಮಂದ ತಂಡ ಈ ಉಪ್ಗರ ಹವನ್ನು  

ವಿನಾಯ ಸಗಳಸದ್ದಾ ರೆ. ಸ್ಟಣೂ  ಉಪಗರ ಹವು ಸುಮಾರು 64 ಗ್ರರ ೆಂ ತ್ತಕವಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಇದರ 

ರಚನ್ವಯು ಸಂಪೂಣನವಾಗಿ ಬಲವಧಿನತ ಕಾಬನನ್ ಫೈಬರ್ ಪಾಲ್ಲಮನಿನೆಂದ 3D-

ಮುದರ ತವಾಗಿದೆ.  
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102. ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ನಿಧ್ರ್ರಾದ “ದೇಶ್ ಬಂಧು ಗುಪಿಾ ” ಅವರು ಯಾವ ಔಷ್ಧಿೀಯ ಕಂಪೆನಿಯ 

ಸಂಸ್ವಾ ಪಕ್ ಮತಿ್ತ  ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿದಾ ರು? 

ಅ) ಲುಪಿನ್  

ಆ) ಸಪಿಾ  

ಇ) ರೆಡಿಾ ೋರ್ಸ  

ಈ) ಸನ್ ಫಾಮಾ್ 

ಲುಪಿನ್ 

ಔಷ್ಧಿೀಯ ಪರ ಮುಖ್ ಸಂಸ್ಥಾ  ಲುಪಿನ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ವಾ ಪಕ್ ಮತಿ್ತ  ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿದಾ  ದೇಶ್ 

ಬಂಧು ಗುಪಿಾ  (79) ಮಹಾರಾಷ್್ ಾದ ಮುೆಂಬೈರ್ಲಿ್ಲ  ಜೂನ್ 25, 2017 ರಂದು ನಿಧ್ರ್ 

ಹೊೆಂದದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು 1968 ರಲಿ್ಲ  ಲುಪಿನ್ ಸ್ವಾ ಪಿಸಿದರು ಆ ಮೂಲಕ 100 ಕೂಕ  ಹೆಚಿಚ ರ್ 

ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿಾ ತಿ ಹೊೆಂದರುವ ಒೆಂದು ಜಾಗತಿಕ್ ಔಷ್ಧಿೀಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಯನಾು ಗಿ 

ಸೃರ್್ಷ ಸಿದರು.  

 

103. ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿಯ (NEP) ಅೆಂತಿಮ ಕರಡು ಸದ್ಾ ಪ್ಡಿಸಲು ಯಾವ 

ಸ್ಟಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸ್ಟಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಕಸೂು ರಿ ರಂಗನ್ ಸಮಿತ್ತ 

ಆ) ಅರವಿಿಂದ್ ಪ್ನಾಗರಿಯಾ ಸಮಿತ್ತ 

ಇ) ಟ್ರ ಎರ್ಸ ಆರ್ ಸುಬರ ಮಣಯ ಿಂ ಸಮಿತ್ತ 

ಈ) ಈಶಿ ರ ಚಂದ್ರ  ಸಮಿತ್ತ 

ಕಸೂು ರಿ ರಂಗನ್ ಸಮಿತ್ತ 

ಕೆಂದರ  ಮಾರ್ವ ಸಂಪನ್ಯಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿ  ಸ್ಟಚಿವಾಲಯ (ಎಚ್ಆಡಿನ) ಹೊಸ್ಟ ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ 

ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿಯನ್ನು  (ಎನ್ಇಪಿ) ರೂಪಿಸಲು ಒೆಂಬತಿ್ತ -ಸ್ಟದಸ್ಟಾ ರ ಸ್ಟಮಿತಿಯನ್ನು  ನೇಮಿಸಿದೆ. 

ಮಾಜಿ ಐಎಸ್ಒ ಮುಖ್ಾ ಸ್ಟಾ  ಡಾ. ಕೆ. ಕ್ಸಿೂರರಂಗನ್  ಅವರು ಸ್ಟಮಿತಿಯ ನೇತೃತೆ  

ವಹಿಸದ್ದಾ ರೆ.  

 

104. ಶೆಂಘೈ ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಚಲನ್ಚತರ ೋತಸ ವ (SIFF)ದಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಾ ತಿಮ ಭಾರತಿೀಯ 

ಚಲರ್ಚಿತರ  ಪರ ಶಸಿಿ  ಯಾವ ಸನಿಮಾಗೆ ಲಭಿಸದೆ? 

ಅ) ದ್ಬಾಿಂಗ್  

ಆ) ಸುಲಾು ನ್  

ಇ) ಬಾಹುಬಲಿ: ದ ಕನ್ಸಕ ಿ ಷ್ನ್  

ಈ) ರುಸುು ಿಂ 
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ಸುಲಾು ನ್ 

ಭಾರತದ್ ಚಲರ್ಚಿತರ  'ಸುಲಿಾನ್' ಶೆಂಘೈ ಅೆಂತ್ತರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಚಲರ್ಚಿತ್ರ ೀತಸ ವದಲಿ್ಲ  (SIFF) 

ಅತ್ತಾ ತಿಮ ಸನಿಮಾ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಗೆದುಾ ಕೊೆಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಆಬಸ್ ಜಾಫರ್ ಈ ಚಿತರ ವನ್ನು  

ನಿದೇನಶಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

105. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ಆಸ್್ಟ ಾೀಲ್ಲಯಾ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ ಸಿೀರೀಸ್ ಬ್ಾ ಡಿಮ ೆಂಟನ್ 

ಟೊರ ೀಫಿಯನ್ನು  ಮಡಿಗೇರಿಸಕೊಿಂಡರು? 

ಅ) ಕ್ವಡಂಬ್ರ ಶ್ರ ೋಕ್ಿಂತ್  

ಆ) ಚೇತನ್ ಆನಂದ್  

ಇ) ಹೆಚ್ ಎರ್ಸ ಪ್ರ ಣಯ್  

ಈ) ರಾಘವ್  

ಕ್ವಡಂಬ್ರ ಶ್ರ ೋಕ್ಿಂತ್ 

ಆಸ್್ಟ ಾೀಲ್ಲಯಾದ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ ಸಿೀರೀಸ್ ಬ್ಾ ಡಿಮ ೆಂಟನ್ ಟೊರ ೀಫಿಯನ್ನು  ಭಾರತದ ಕ್ಷಡಂಬಿ 

ಶಿರ ೀಕಾೆಂತ್ ಗೆದುಾ ಕೊೆಂಡರು. ರಯ ಒಲ್ಲೆಂಪಿಕ್ಸ  ಚಿರ್ು ದ ಪದಕ್ ವಿಜೇತ ಚೆನ್ ಲಾೆಂಗ್ 

ಅವರನ್ನು  22-20, 21-16 ಅೆಂತರದಲಿ್ಲ  ಸ್ೋಲಿಸ ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಗೆದುಾ ಕೊೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

106. ಕೆರ್ಡಾದ ಸುಪಿರ ೀೆಂಕೊೀಟ್ನ ನ್ಫ್ಾ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕ್ಗೆಂಡ ಮೊದಲ ಸಿಖ್ 

ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? 

ಅ) ಪಾಲಿಬ ಿಂದ್ರ್ ಕೌರ್ ಶೆಗಿ್ಲ್  

ಆ) ಪ್ರ ಣೋತ್ತ ಕೌರ  

ಇ) ಪಿರ ಯಾಿಂಕ ಸಿಂಗ್  

ಈ) ಸುಖ್ ಪಿರ ೋತ್ ಕೌರ್  

ಪಾಲಿಬ ಿಂದ್ರ್ ಕೌರ್ ಶೆಗಿ್ಲ್ 

ಭಾರತ ಮೂಲದ ಸಿಖ್ ಮಾರ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ವಕ್ಷೀಲೆ ಪಲ್ಲಬ ೆಂದರ್ ಕೌರ್ ಶ್ಗಿನಲ್ ಅವರನ್ನು  

ನ್ಯಾ  ವೆಸ್ಿ ಮ ನಿಸ್್ಟ ರ್ನಲಿ್ಲರುವ ಬಿರ ಟ್ಲಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೊೀಟು ನಲಿ್ಲ  

ನ್ಫ್ಾ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದರೆಂದಗೆ, ಕೆರ್ಡಾದ ಸುಪಿರ ೀೆಂಕೊೀಟ್ನ 

ನ್ಫ್ಾ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕ್ಗೆಂಡ ಮೊದಲ ಸಿಖ್ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಜಸ್ಿ ಸ್ ಶ್ಗಿನಲ್ 

ಅವರು ಮೇ 31 ರಂದು ನಿವೃತಿರಾಗಿರುವ ನ್ಫ್ಾ ಯಮೂತಿನ ಇ.ಎ ಅನ್ಫ್ನಲಿ್-ಬೈಲೆಯ್ ರವರ 

ಉತಿರಾಧಿಕಾರ. 
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107. “ಮಿಹೈ ಟುರ್ಡೋರ್ಸ” ರವರು ಯಾವ ದೇಶದ್ ನ್ಸತನ್ ಪ್ರ ಧಾನಿಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ರಮನಿಯ 

ಆ) ಇಟಲಿ 

ಇ) ಇಸ್ಥರ ೋಲ್  

ಈ) ಮೆಕ್ವಸ ಕೊ 

ರಮನಿಯ 

ಮಾಜಿ ಆರ್ಥನಕ್ ಸ್ಟಚಿವ ಮಿಹೈ ಟುಡೀಸ್ ರಮೇನಿಯಾದ್ ಹೊಸ್ಟ ಪರ ಧಾನಿಯಾಗಿ 

ನೇಮಕ್ಗೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ ಮತಿ್ತ  ಜೂನ್ 29, 2017 ರಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳಿು ವ 

ನಿರೀಕಿೆಯದೆ.  

 

108. ಇಿಂಡಿಯಾ ಇಿಂಟನಾಯ ್ಷ್ನ್ಲ್ ಸ್ಥಿಂಟರ್ (ಐಐಸಿ)ರ್ ಹೊಸ್ಟ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು 

ನೇಮಕ್ಗೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಎನ್ಎನ್ ವೊಹರ  

ಆ) ರಾಮಚಂದ್ರ  ಗುಹಾ 

ಇ) ಸ್ಲಿ ಸ್ೋಬ್ರಜ ್ 

ಈ) ಸುರೇಶ್ ಸ್ೋನಿ 

ಎನ್ಎನ್ ವೊಹರ  

ಜಮುಮ  ಮತಿ್ತ  ಕಾಶಿಮ ೀರ (ಜಮುಮ  ಮತಿ್ತ  ಕೆ) ಗವರ್ನರ್ ರ್ರೀೆಂದರ್ ನ್ಫ್ಥ್ ವಹಾರ  ಅವರು 

ಇಿಂಡಿಯಾ ಇಿಂಟನಾಯ ್ಷ್ನ್ಲ್ ಸ್ಥಿಂಟರ್ (ಐಐಸಿ)ರ್ ಹೊಸ್ಟ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕ್ಗೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಪರ ಮುಖ್ ಸ್ವೆಂಸ್ಟಕ ೃತಿಕ್ ಸಂಸ್ಟಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದ್ದಗಿದೆ. ವಹರ  

ಅವರು ಸ್ೀಲ್ಲ ಸ್ರಾಬಿಿ ಯವರ ಉತಿರಾಧಿಕಾರ ಆಗಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

109. “The Emergency-Indian Democracy’s Darkest Hour” ಪುಸು ಕದ್ ಲೇಖಕರು __________? 

ಅ) ಸೂಯ್ ಪ್ರ ಕ್ಶ್  

ಆ) ನಾರಾಯಣ್ ರಾಥ್ರೋರ್ಡ  

ಇ) ಚಂದ್ರ ಕ್ಿಂತ್  

ಈ) ಅರುಣ್ ಮಿಶರ  

ಸೂಯ್ ಪ್ರ ಕ್ಶ್ 

“The Emergency-Indian Democracy’s Darkest Hour” ಎೆಂಬ ಪುಸಿ್ಟಕ್ವನ್ನು  ಪರ ಸ್ವರ ಭಾರತಿಯ 

ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ ಸೂಯನ ಪರ ಕಾಶ್ ಬರೆದದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಪುಸಿ್ಟಕ್ವನ್ನು  ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ಗುಜರಾತು  

ಅಹಮದ್ದಬ್ದು ಲಿ್ಲ  ಕೆಂದರ  ರ್ಗರಾಭಿವೃದಿ  ಸ್ಟಚಿವ ವೆೆಂಕ್ಯಾ  ನ್ಫ್ಯಿು  ಅವರು 



 

45 | P a g e  
 

ಲೋಕ್ಪ್್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 1970 ರ ದಶಕ್ದ ಮಧ್ಾ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪರ ಜಾಪರ ಭುತೆ ದ 

ಪುನಃಸ್ವಾ ಪನ್ವಗ್ರಗಿ ಹೊೀರಾಡಿದ ಎಲಿರಗ್ರ ಗೌರವ ಸೂಚಸುವುದು ಪುಸಿ್ಟಕ್ದ ಉದೆಾ ೀಶ. 

 

110. ಈ ಕೆಳಗಿರ್ ಯಾರು 2017 ಗೆರನ ವೆಬರ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿು ಸ್ ಪಂದ್ದಾ ವಳಿಯಲಿಿ  ಪ್ರ ಶಸು  

ಗೆದುಾ ಕೊಿಂಡರು? 

ಅ) ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ 

ಆ) ನೊವಾಕ್ ಜಕೊವಿಕ್  

ಇ) ಆಿಂಡಿ ಮರೆ್ 

ಈ) ಸ್ಾ ನ್ ವಾವಿ್ಿಂಕ 

ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ 

ಸೆಿ ಸ್ ವೃತಿಿಪರ ಟೆನಿು ಸ್ ಆಟಗ್ರರ ರೀಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಅವರು 2017 ಗೆರನ ವೆಬರ್ ಓಪನ್ 

ಟೆನಿು ಸ್ ಪಂದ್ದಾ ವಳಿಯನ್ನು  ಗೆದುಾ ಕೊೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಜಮನನಿಯ ಹಾಾ ಲೆರ್ಲಿ್ಲರುವ ಗೆರ ವೆಬರ್ 

ಸ್್ಟ ೀಡಿಯರ್ು ಲಿ್ಲ  6-1 6-3ರೆಂದ ಅಲೆಕಾಸ ೆಂಡರ್ ಝೆರೆವ್ ಅವರನ್ನು  ಸ್ೀಲ್ಲಸಿ ಜಯ 

ಸ್ವಧಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಜಯದೆಂದಗೆ, ಫೆಡರರ್ ತರ್ು  92 ನೇ ವೃತಿಿಜಿೀವರ್ದ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  

ಗೆದಾ ರು. 

 

111. ಸೆ್ ೋಟ್್ ಜನ್್ಲಿರ್್ಸ  ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾದ್ ವಷ್ನದ ಅತ್ತಾ ತಿಮ 

ಕ್ಷರ ೀಡಾಪಟು ಪರ ಶಸಿಿ ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ವಿರಾಟ್ ಕೊಹಿಿ  

ಆ) ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು 

ಇ) ಕ್ವಡಂಬ್ರ ಶ್ರ ೋಕ್ಿಂತ್  

ಈ) ಸಾಕಿ್ವ  ಮಲಿಿಕ್  

ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು 

ಬಾಯ ಡಿಮ ಿಂಟನ್ ತ್ತರೆ ಮತಿ್ತ  ರಯ ಒಲ್ಲೆಂಪಿಕ್ಸ  ಬೆಳಿಿ  ಪದಕ್ ವಿಜೇತೆ ಪಿ.ವಿ. ಸಿೆಂಧು ಅವರಗೆ 

ಸ್ಪ ೀಟ್ಸ ನ ಜರ್ನಲ್ಲಸ್್ ಸ  ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾ (ಎಸಿ್ಟ ಎಫ್ಐ) ವಷ್ನದ ಅತ್ತಾ ತಿಮ 

ಕ್ಷರ ೀಡಾಪಟು ಪರ ಶಸಿಿ  ನಿೀಡಲಾಗುತಿದೆ. ವಷ್ನದ ಅತ್ತಾ ತಿಮ ತಂಡವನ್ನು  ಇೆಂಡಿಯನ್ 

ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕ್ಷ ತಂಡವು ಗೆದುಾ ಕೊೆಂಡಿದೆ. 
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112. ಈಸ್್  ಬೆೆಂಗ್ರಲ್ ಫುಟ್ರಬ ಲ್ ಕಿ್ ಬ್ ನ್ ಅತ್ತಾ ರ್ು ತ ಗೌರವ "ಭಾರತ್ ಗೌರವ್" ಅನ್ನು  

ಯಾರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಕಪಿಲ್ ದೇವ್  

ಆ) ಧ್ನ್ರಾಜ್ ಪಿಳೆಳ ೈ 

ಇ) ಸುನಿೋಲ್ ಚೆಟ್ರರ  

ಈ) ಮೇರಿ ಕೊೋಮ್  

 ಧ್ನ್ರಾಜ್ ಪಿಳೆಳ ೈ 

ಭಾರತ ಹಾಕ್ಷ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನ್ಫ್ಯಕ್ ಧ್ರ್ರಾಜ್ ಪಿಳಿೆ  ರವರಿಗೆ  ಈಸ್್  ಬೆೆಂಗ್ರಲ್ ಫುಟ್ರಬ ಲ್ 

ಕಿ್ ಬ್ ನ್ ಅತ್ತಾ ರ್ು ತ ಗೌರವವಾದ್ "ಭಾರತ್ ಗೌರವ್" ಅನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. ಪಿಳಿೆ  ಅವರು 

ಭಾರತದ್ ಹಾಕ್ವ ತಂಡವನ್ನು  ಪುರ್ಶ್ಚ ೀತರ್ಗಳಿಸುವಲಿ್ಲ  ಮಹತಿರ ಪಾತರ  ವಹಿಸಿದ್ದಾ ರೆ ಮತಿ್ತ  

15 ವಷ್ನಗಳ ವೃತಿಿಜಿೀವರ್ದಲಿ್ಲ  ಅದುು ತ ಪರ ದಶನರ್ ನಿೀಡಿದ್ದಾ ರೆ. ನ್ಫ್ಲುಕ  ಒಲ್ಲೆಂಪಿಕ್ಸ , ವಿಶೆ  

ಕ್ಪ್ಪ್, ಚಾೆಂಪಿಯನ್ಸ  ಟೊರ ೀಫಿ ಮತಿ್ತ  ಏಶಿಯನ್ ಗಮಸ ು ಲಿ್ಲ  ದೇಶವನ್ನು  ಪರ ತಿನಿಧಿಸದ್ದಾ ರೆ. 

ಒಟ್ು  339 ಪಂದಾ ಗಳಿಂದ್ 170 ಗೀಲುಗಳನ್ನು  ಹಡೆದದ್ದಾ ರೆ. ಪಿಳೆಳ ೈ ರವರು ಭಾರತ 

ತಂಡವನ್ನು  ಏಷ್ಾ ನ್ ಕ್ಷರ ೀಡಾಕೂಟದ್ಲಿಿ  1998 ರಲಿ್ಲ  ಮುರ್ು ಡೆಸಿದರು ಮತಿ್ತ  2003 ರಲಿ್ಲ  ಏಷ್ಯಾ  

ಕ್ಪ್ಪ್ ತಂದು ಕೊಟ್್ರ ದ್ಾ ರು. 1999-2000ರಲಿ್ಲ  ಅದುು ತ ಪರ ದಶನರ್ಕಾಕ ಗಿ ಪಿಳಿೆ  ಅವರಿಗೆ ರಾಜಿೀವ್ 

ಗ್ರೆಂಧಿ ಖೇಲ್ ರತು  ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಮತಿ್ತ  2000 ರಲಿ್ಲ  ಪದಮ ಶಿರ ೀ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

 

113. 2017 ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಪರ ಗತಿ ಸೂಚಾ ೆಂಕ್ದ್ಲಿಿ  (SPI) ಭಾರತ ಎಷ್್ ನೇ ಸಾಾ ನ್ವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದುಕೊಿಂಡಿದೆ? 

ಅ) 85 

ಆ) 93 

ಇ) 67 

ಈ) 79 

93 

2017 ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಪರ ಗತಿ ಸೂಚಾ ೆಂಕ್ (ಎಸಿಪ ಐ) ದ್ಲಿ್ಲ  128 ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತ 93ನೇ 

ಸ್ವಾ ರ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಪಟ್್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಡೆನ್ಫ್ಮ ಕ್ನ, ಫಿನಿ್ಫ್ ಾ ೆಂಡ್, ಐಸಿ್ವ ಾ ೆಂಡ್, ನ್ಫ್ವೆನ ಮತಿ್ತ  

ಸೆಿ ಟಿ ಲೆನೆಂರ್ಡ ಟಾಪ್ ಐದ್ರಲಿಿವೆ.  

 

114. ಮೊಟ್  ಮೊದ್ಲ ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸೂಕ್ಷಮ , ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಉದ್ಯ ಮ 

(MSME) ದನ್ವನ್ನು  ಯಾವ ದನ್ದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತು ದೆ? 

ಅ) ಜೂನ್ 24 

ಆ) ಜೂನ್ 27 
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ಇ) ಜೂನ್ 28 

ಈ) ಜೂನ್ 29 

ಜೂನ್ 27 

ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಾಯ ಪಾರ ಕೇಿಂದ್ರ  (ಐಟ್ಲಸಿ) ಜೂನ್ 27, 2017 ರಂದು ಮೊದ್ಲ 

ಅೆಂತ್ತರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಸೂಕ್ಷಮ , ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಉದ್ಯ ಮ ದರ್ವನ್ನು  ಆಚರಸುತಿಿದೆ.  'ಸ್ಟಣೂ  

ಉದಾ ಮ - ದಡಿ  ಪರ ಭಾವ' ಈ ದನ್ದ್ ಧ್ಯ ೋಯವಾಕಯ . ಆರ್ಥನಕ್ ಬೆಳವಣಗೆ ಮತಿ್ತ  

ಅೆಂತ್ತರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಅಭಿವೃದಿ ಗೆ MSME ಗಳ ಪಾರ ಮುಖ್ಾ ತೆಯ ಬಗೆೆ  ಸ್ವವನಜನಿಕ್ರಲಿಿ  ಅರವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು ದರ್ದ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗಿದೆ.  

 

115. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ಅಿಂತ್ತರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಂಘಟನೆ (IEA)ಯ ನ್ಸತನ್ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಕೌಶ್ಕ್ ಬಸು 

ಆ) ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್  

ಇ) ಸುಶ್ೋಲ್ ಮಖಜಿ್ 

ಈ) ರಮೇಶ್ ಥ್ರೋಮರ್  

ಕೌಶ್ಕ್ ಬಸು 

ಭಾರತದ್ ಅಥ್ನಶಸಿ್ಟ ಾಜಞ  ಕೌಶಿಕ್ ಬಸು ರವರು ಜೂನ್ 23, 2017 ರಂದು ಇೆಂಟನ್ಫ್ಾ ನಷ್ರ್ಲ್ 

ಎಕ್ನ್ಫ್ಮಿಕ್ ಅಸ್ೀಸಿಯೇಷ್ನ್ (ಐಇಎ)ರ್ ಹೊಸ್ಟ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ 

ವಹಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಬಸು ರವರು 3 ವಷ್ನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹುದೆಾ ಯಲಿಿ  ಸೇವೆ ಸ್ಟಲಿ್ಲ ಸ್ಟಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. 

ಐಇಎ 1950 ರಲಿ್ಲ  ವೃತಿಿಪರ ಅಥ್ನಶಸಿ್ಟ ಾಜಞ ರಗೆ ಸ್ವಾ ಪನ್ವಯಾದ ಒೆಂದು ಪರ ಮುಖ್ 

ಸಂಸ್ಟಾ ಯಾಗಿದುಾ  ಅದು ಜಾಗತಿಕ್ ಆರ್ಥನಕ್ ನಿೀತಿಯನ್ನು  ಮತಿ್ತ  ಸಂಶೀಧ್ನ್ವಯನ್ನು  

ರೂಪಿಸ್ಟಲು ಪರ ಯತಿು ಸುತಿದೆ.  

 

116. ಯುನ್ವಸ್ಕ  ವಲಿ್ನ ಬ್ಲ್ಕ್ ಕಾಾ ಪಿಟಲ್ 2019 ಎೆಂದು ಹೆಸ್ಟರಸ್ಟಲಪ ಟ್  ರ್ಗರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಶಜ್ಞ್ 

ಆ) ಲಂಡನ್  

ಇ) ಬಲಿ್ನ್  

ಈ) ಜೋಹನ್ಸ  ಬಗ್್ 

ಶಜ್ಞ್ 

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ  (ಯುಎಇ)ರ್ ಶಜಾನ ರ್ಗರವನ್ನು  ಯುನ್ವಸ್ಕ ೀ ವಲಿ್ನ 

ಬ್ಲ್ಕ್ ಕಾಾ ಪಿಟಲ್ 2019 ಎೆಂದು ಯುನ್ವಸ್ಕ ೀ ಡೈರೆಕ್್ ರ್ ಜರ್ರಲ್ ಇರಾನ್ಫ್ ಬಕೊ ಅವರು 

ಘೋಷಿಸದ್ದಾ ರೆ. 
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117. ಮತದ್ದರರ ನೊೋಿಂದ್ಣಯನ್ನು  ಜ್ಞಾ ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗ 

ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ತ್ತಣದಿಂದಗೆ ಒಪೆ್ ಿಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ವದೆ? 

ಅ) ಫೇರ್ಸ ಬುಕ್  

ಆ) ಟಿ್ರ ಟ್ ರ್  

ಇ) ಯೂಟೂಯ ಬ್  

ಈ) ಸ್ಥಕ ೈಫ್  

ಫೇರ್ಸ ಬುಕ್ 

ಭಾರತದ ರ್ಚನ್ಫ್ವಣಾ ಆಯೀಗವು (ಇಸಿಐ) ಜುಲೈ 1, 2017 ರಂದು ಮತದ್ದರರ ಪಟ್್ಲ ಯಲಿ್ಲ  

ನೀೆಂದ್ದಯಸ್ಟಲು ನ್ಫ್ಗರಕ್ರನ್ನು  ಉತಿೆೀಜಿಸ್ಟಲು ರಾಷ್್ ಾವಾಾ ಪಿ "ಮತದ್ದರರ ನೀೆಂದಣ 

ಜಾಞ ಪನ್ವಯನ್ನು " ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಟಲು ಫೇಸುಬ ಕೊು ೆಂದಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾರ್ದ 

ಭಾಗವಾಗಿ ಫೇಸುಬ ಕ್ ಮತದ್ದರರ ನೀೆಂದ್ದವಣೆ ಜಾಞ ಪನ್ವಯನ್ನು  ಭಾರತದ ಎಲಿಾ  ಫೇಸುಬ ಕ್ 

ಬಳಕೆದ್ದರರಗೆ ಜುಲೈ 1 ರೆಂದ 4, 2017 ರವರೆಗೆ ಚಾಲನ್ವಯಲಿಿ  ಇರಲಿದೆ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಫೇಸುಬ ಕ್ 

ವಿಶಿಷ್್ ವಾದ 'ನೆಂದಣ' ಗುೆಂಡಿಯನ್ನು  ಸ್ಟಕ್ಷರ ಯಗಳಿಸಲಿದೆ. ಬಳಕೆದ್ದರರು ಬಟನ್ ಅನ್ನು  

ಕಿ್ಷಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಗ, ಅವರನ್ನು  ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಮತದ್ದರರ ಸೇವೆಗಳು ಪೀಟನಲೆೆ  

ಮರುನಿದೇನಶಿಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಅವರು ತಮಮ ನ್ನು  ಮತದ್ದರರಾಗಿ 

ನೀೆಂದ್ದಯಸಿಕೊಳಿಬಹುದು.  

 

118. 2017 ಏಷ್ಯಯ  ಅಥಿೆ ಟ್ಲಕ್ಸ  ಚಾೆಂಪಿಯನಿಿ ಪ್ ಆತ್ತಥಯ ವನ್ನು  ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜಯ  

ವಹಿಸಲಿದೆ? 

ಅ) ಕನಾ್ಟಕ 

ಆ) ಓಡಿಶ 

ಇ) ಜ್ಞಖ್ಿಂರ್ಡ  

ಈ) ಕೇರಳ 

ಓಡಿಶ 

ಏಷ್ಯಯ  ಅಥಿೆ ಟ್ಲಕ್ಸ  ಚಾೆಂಪಿಯನಿಶ ಪು  22ನೇ ಆವೃತಿಿಯು (ಎಎಸಿ-2017) ಒಡಿಶದ 

ಭುವನೇಶೆ ರದ ಕ್ಳಿೆಂಗ ಸ್್ಟ ೀಡಿಯಂರ್ಲಿ್ಲ  ಜುಲೈ 6 ರೆಂದ 9ರವರೆಗೆ ರ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ. 45 

ದೇಶಗಳಿೆಂದ ಸುಮಾರು 800 ಕ್ಷರ ೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ಟಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ.  

 

119. ಯಾವ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ವಿಶೆ ದ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಅರಣಾ  ರ್ಗರವನ್ನು  

ನಿಮಿ್ಸಲಾಗುತ್ತು ದೆ? 

ಅ) ರಷ್ಯಯ  
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ಆ) ಚೋನಾ 

ಇ) ಭೂತ್ತನ್  

ಈ) ಶ್ರ ೋಲಂಕ್ 

ಚೋನಾ 

ಮಾಲ್ಲರ್ಾ  ಮತಿ್ತ  ಹವಾಮಾರ್ ಬದಲಾವಣೆ ವಿರುದಿ  ಹೊೀರಾಡಲು ಚೋನಾ ತನ್ು  ದೇಶದ್ 

ಗುವಾೆಂಗಿಕ ಸ  ಪಾರ ೆಂತಾ ದ ಲ್ಲಯುಝೌ ಉತಿರದಲಿ್ಲ  ವಿಶೆ ದ ಮೊದಲ ಅರಣಾ  ರ್ಗರವನ್ನು  

ನಿಮಿನಸ್ಟಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು 2020 ಲಿ್ಲ  ಪೂಣನಗಳಿಲ್ಲದೆ. ವಿಶೆ ದ್ದದಾ ೆಂತ ಹಸಿರು 

ಯೀಜನ್ವಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವ ಸ್್ಟ ಫ್ಘನ ಬಯೇರ ಆಚಿನಟೆಟ್್ಲ  ತಂಡ ಈ 

ನ್ಗರವನ್ನು  ವಿನ್ಫ್ಾ ಸ್ಟಗಳಿಸಿದೆ. ಲ್ಲಯುಝೌ ಅರಣಯ  ನ್ಗರ ವಾರ್ಷನಕ್ವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10,000 

ಟನ್ ಕಾಬನನ್ ಡೈಆಕೆಸ ೈಡ್ ಹಿೀರಕೊಳಿು ವ ನಿರೀಕಿೆಯದೆ ಮತಿ್ತ  900 ಟನ್ ಆಮಿ ಜರ್ಕ್ವನ್ನು  

ಉತಾಪ ದಸುತಿದೆ. 

 

120. 12 ನೇ ಜಿ 20 ಶೆಂಗಸ್ಟಭೆಯ ಆತಿಥ್ಾ  ವಹಿಸುವ ರಾಷ್್ ಾ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಜಮ್ನಿ 

ಆ) ಇಟಲಿ 

ಇ) ಫಾರ ನ್ಸ   

ಈ) ಜಪಾನ್  

ಜಮ್ನಿ 

20 ಶೆಂಗಸ್ಟಭೆಯ 12ನೇ ಆವೃತಿಿ  ಜುಲೈ 7-8, 2017 ರಂದು ಜಮನನಿಯ ಹಾಾ ೆಂಬಗು ನಲಿ್ಲ  

ರ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ.  

 

121. ಕೇಿಂದ್ರ  ಸಕ್್ರದ್ ಮಹತಿ ಕ್ಿಂಕಿ್ವ  ಯೋಜನೆಯಾದ್ “ಸಿಕ ಲ್ ಇೆಂಡಿಯಾ 

ಅಭಿಯಾರ್”ಕೆಕ  ಪ್ರ ಚಾರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಿವುರ್ಡ ನ್ಟ್ರ ಯಾರು? 

ಅ) ಪಿರ ಯಾಿಂಕ ಚೊೋಪಾರ  

ಆ) ದೋಪಿಕ್ ಪ್ಡುಕೊೋಣೆ 

ಇ) ಕತ್ತರ ನಾ ಕೈಫ್  

ಈ) ಐಶಿ ಯ್ ರೈ 

ಪಿರ ಯಾಿಂಕ ಚೊೋಪಾರ  

ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಕೌಶಲಾ  ಅಭಿವೃದಿ  ನಿಗಮವು ಬ್ಲ್ಲವುಡ್ ರ್ಟ್ಲ ಪಿರ ಯಾೆಂಕಾ ಚೊೀಪಾರ  ಅವರನ್ನು  

ಸಕ ಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಬ್ರ ೆಂಡ್ ಅೆಂಬ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸದೆ. ಜುಲೈ 2015ರಲಿ್ಲ  

ಪರ ಧಾನಿ ರ್ರೇೆಂದರ  ಮೊೀದ ಅವರು ಸಕ ಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರು. 
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2022 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40 ಕೊೀಟ್ಲ ಜರ್ರಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಲು ಭಾರತ ಸ್ಟಕಾನರ 

(ಗೀಯ) ಗುರ ಹೊೆಂದದೆ.  

 

122. “2017 ಇಿಂಡಿಯನ್ ಫ್ರಲ್ಮ  ಫೆಸ್ ವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಲಬ ೋನ್್” (ಐಎಫ್ಎಫ್ಎೆಂ)ರ್ 

ರಾಯಭಾರಯಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ವಿದ್ದಯ  ಬಾಲನ್  

ಆ) ಕಂಗ್ರನ್ ರಾವತ್  

ಇ) ಪಿರ ಯಾಿಂಕ ಚೊೋಪಾರ  

ಈ) ಆಲಿಯಾ ಭಟ್  

ವಿದ್ದಯ  ಬಾಲನ್ 

ಪರ ಸಿದಿ  ಬ್ಲ್ಲವುಡ್ ಚಲರ್ಚಿತರ  ರ್ಟ್ಲ, ವಿದ್ದಾ  ಬ್ಲನ್ ರವರು “2017 ಇಿಂಡಿಯನ್ ಫ್ರಲ್ಮ  

ಫೆಸ್ ವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಲಬ ೋನ್್” (ಐಎಫ್ಎಫ್ಎೆಂ)”ರ್ ರಾಯಭಾರಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಿಂಡಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

123. ಜಾನ್ನವಾರುಗಳಿಗ್ರಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಕಿ್  ಬ್ಾ ೆಂಕ್ ಅನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  

ಸ್ವಾ ಪಿಸ್ಟಲಾಗುವುದು? 

ಅ) ಕೇರಳ 

ಆ) ಗುಜರಾತ್  

ಇ) ಓಡಿಶ 

ಈ) ಬ್ರಹಾರ 

ಓಡಿಶ 

ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ ಜಾನ್ನವಾರುಗಳ ರಕಿ್  ಬ್ಾ ೆಂಕ್ ಓಡಿಶದ್ಲಿಿ  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಡಿಶ 

ಯೂನಿವಸಿನಟ್ಲ ಆಫ್ ಅಗಿರ ಕ್ಲಚ ರ್ ಅೆಂಡ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿಯ (OUAT) ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ರೂ 3.25 

ಕೊೀಟ್ಲ ಅೆಂದ್ದಜು ವೆಚಚ ದಲಿ್ಲ  ರಕಿ್  ಬ್ಾ ೆಂಕ್ ಅನ್ನು  ಸ್ವಾ ಪಿಸ್ಟಲಾಗುವುದು. ಯೀಜನ್ವಯ 

ವೆಚಚ ವನ್ನು  ಕೆಂದರ  ಮತಿ್ತ  ರಾಜಾ  ಸ್ಟಕಾನರ 60:40 ಅನ್ನಪಾತದ್ಲಿಿ  ಭರಿಸಲಿವೆ.  

 

124. ಸ್ ೋಲ್ ಮೆಟೊರ ೀ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು  ತಯಾರಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಪಾನಿನ್ ಕಾವಾಸ್ವಕ್ಷ ಹೆವಿ 

ಇೆಂಡಸ್ಿ ಾೀಸ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಕೆ.ಹೆಚ್ಐ) ನೊಿಂದಗೆ ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ಕಂಪನಿ ಒಪಪ ೆಂದ 

ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದೆ? 

ಅ) BHEL 

ಆ) ONGC 

ಇ) SAIL 
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ಈ) TATA Steel 

BHEL 

ಜಪಾನಿನ್ ಕ್ವಾಸ್ವಕ್ಷ ಹೆವಿ ಇೆಂಡಸ್ಿ ಾೀಸ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಕೆ.ಎಚ್.ಐ) ನೆಂದಗೆ ಮೆಟೊರ  

ರೈಲುಗ್ರಗಿ ಸ್ಿ ೀಲ್ ಬೀಗಿಗಳನ್ನು  ತಯಾರಸ್ಟಲು ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್್ಷ ಾಕ್ಲ್ಸ  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ 

(ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್) ಒಪಪ ೆಂದಕೆಕ  ಸ್ಟಹಿ ಹಾಕ್ಷದೆ. ಜಪಾನ್ ತಂತರ ಜಾಞ ರ್ವನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊೆಂಡು 

BHELನ್ಲಿಿ  ಬೋಗಿಗಳ ವಿನ್ಫ್ಾ ಸ್ಟ, ಎೆಂಜಿನಿಯರೆಂಗ್ ಮತಿ್ತ  ಉತಾಪ ದನ್ಫ್ ಸೌಲಭಾ ಗಳನ್ನು  

ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

125. ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಅಿಂಕ್ವಅಿಂಶಗಳ ದನ್ವನ್ನು  ________ ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಜೂನ್ 27 

ಆ) ಜೂನ್ 28  

ಇ) ಜೂನ್ 29 

ಈ) ಜೂನ್ 30 

ಜೂನ್ 29 

ಸ್ವಮಾಜಿಕ್-ಆರ್ಥನಕ್ ಯೀಜನ್ವ ಮತಿ್ತ  ನಿೀತಿ ರೂಪಿಸಲು ಅೆಂಕ್ಷಅೆಂಶಗಳ ಪಾರ ಮುಖ್ಾ ತೆಯ 

ಬಗೆೆ  ಸ್ವವನಜನಿಕ್ ಅರವು ಮೂಡಿಸ್ಟಲು ಜೂನ್ 29 ರಂದು ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಅೆಂಕ್ಷಅೆಂಶಗಳ ದರ್ 

(ಎನ್ಎಸಿಿ ) ವನ್ನು  ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಪರ ತಿವಷ್ನ ಆಚರಸ್ಟಲಾಗುತಿದೆ. ಸಂಖಾಾ ಶಸಿ್ಟ ಾ ಮತಿ್ತ  ಆರ್ಥನಕ್ 

ಯೀಜನ್ವಗಳ ಕಿೆೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ತರ್ು  ಅಮೂಲಾ ವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು  ನಿೋಡಿರುವ ಭಾರತಿೀಯ 

ಸಂಖಾಾ ಶಸಿ್ಟ ಾದ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಪಿ. ಸ. ಮಹಲಾನಬಿಸ್ ಅವರ ಜರ್ಮ ದನ್ವನ್ನು  

ಅಿಂಕ್ವಅಿಂಶಗಳ ದನ್ವೆಿಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತು ದೆ.  

 

126. ಭಾರತದ ಅತಿ ದಡಿ  ಸಹಿ ನಿೀರರ್ ಅಕೆೆ ೀರಯಂ ಯಾವ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  

ಸಾಾ ಪ್ನೆಯಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಜ್ಞಖ್ಿಂರ್ಡ  

ಆ) ಓಡಿಶ 

ಇ) ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಬಂಗ್ರಳ 

ಈ) ಗುಜರಾತ್  

ಜ್ಞಖ್ಿಂರ್ಡ  

ಜಾಖ್ನೆಂಡಿನ್ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಾ  ರಘುಬರ್ ದ್ದಸ್ ಅವರು ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಅತಿ 

ದಡಿ  ಸಹಿ ನಿೀರರ್ ಅಕೆೆ ೀರಯಂ "ರಾೆಂಚಿ ಮಚಿಚ ಿ  ಘರ್" ಅನ್ನು  ರಾೆಂಚಿಯ ಭಗವಾನ್ 

ಬಿಸ್ವನ ಮುೆಂಡಾ ಜಿೀವರ್ವವಿಧ್ಾ  ಉದ್ದಾ ರ್ದಲಿ್ಲ  ಉದ್ದಾ ಟ್ಲಸಿದರು. 36,000 ಚದರ ಅಡಿ 

ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಈ ಅಕೆೆ ೀರಯಂ ಹರಡಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಇದು 58 ಮಿೀನ್ನ ತ್ಟ್್ಲ ಗಳನ್ನು  ಹೊೆಂದದೆ, 
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ಅಲಿ್ಲ  120 ಜಾತಿಯ 1500 ಮಿೀನ್ನಗಳನ್ನು  ಪರ ದಶಿನಸ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ತಳಿಗಳಲಿದೆ, 

ಅಪರೂಪದ ಮತಿ್ತ  ಜರ್ಪಿರ ಯ ಜಾತಿಗಳನ್ನು  ಬ್ಾ ೆಂಕಾಕ್, ಮಲೇರ್ಷಯಾ ಮತಿ್ತ  

ಸಿೆಂಗ್ರಪುರದೆಂದ ತರಲಾಗಿದೆ. 

127. ಭಾರತದ ನ್ಸತನ್ ಮುಖ್ಾ  ರ್ಚನ್ಫ್ವಣಾ ಆಯುಕಿ್  (ಸಿಇಸಿ) ಯಾರು? 

ಅ) ಅಚಲ್ ಕಮಾರ್ ಜಯ ೋತ್ತ 

ಆ) ಎರ್ಸ .ಕೆ ಖುರಾನ್ 

ಇ) ನ್ಸೋಿಂ ಝೈದ 

ಈ) ಓ ಪಿ ರಾವತ್  

ಅಚಲ್ ಕಮಾರ್ ಜಯ ೋತ್ತ 

ಗುಜರಾತ್ ಕಾಾ ಡೆರ್ನ ನಿವೃತಿ  1975-ಬ್ಾ ಚನ್ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಚಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊಾ ೀತಿ 

ನ್ಸತನ್ ಮುಖ್ಾ  ರ್ಚನ್ಫ್ವಣಾ ಆಯುಕಿ್ರಾಗಿ (ಸಿಇಸಿ) ನೇಮಕ್ಗೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕ್ರ 

ಅವಧಿ ಒಿಂದು ವಷ್್ ಅಥವಾ 65 ವಷ್ನ ತ್ತಿಂಬವವರೆಗೆ. ಜುಲೈ 6 ರಂದು ನಿವೃತಿರಾಗಲಿರುವ 

ರ್ಸೋಿಂ ಝೈದ ಅವರ ಸ್ವಾ ರ್ವನ್ನು  ಎ.ಕೆ.ಜೊಾ ೀತಿ ಅವರು ತ್ತೆಂಬಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. ಪರ ಸಿುತ ಎ.ಕೆ. 

ಜೊಾ ೀತಿ, ಓಪನ್ ರಾವತ್ ಭಾರತದ ರ್ಚನ್ಫ್ವಣಾ ಆಯುಕಿ್ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

128. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅತ್ತದಡಾ  ಜವಳ ಮೇಳ "ಟೆಕೆಸ ್ ೈಲ್ಸ  ಇೆಂಡಿಯಾ 2017" ಯಾವ 

ರ್ಗರದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಯತ್ತ? 

ಅ) ಸೂರತ್  

ಆ) ಗ್ರಿಂಧಿೋ ನ್ಗರ 

ಇ) ಮೈಸೂರು 

ಈ) ವಿಶಖಪ್ಟ್ ಣ 

ಗ್ರಿಂಧಿೋ ನ್ಗರ 

 

129. ದುಧಿಾ  ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಉದ್ದಯ ನ್ವನ್ ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಬ್ರಹಾರ 

ಇ) ಹರಿಯಾಣ 

ಈ) ಉತು ರಖಂರ್ಡ  

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ದುಧೆಾ  ರಾರ್್ಷ ಾೀಯ ಉದ್ದಾ ರ್ವು ಉತಿರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಿದೆ. 
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130. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು “2017 ಬಾಡಿ ಬ್ರಲಿಾ ಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ್ ವಿಶಿ  ಸುಿಂದ್ರಿ” ಸೆ ಧ್್ಯಲಿಿ  

ಪ್ರ ಶಸು ಯನ್ನು  ಮಡಿಗೇರಿಸಕೊಿಂಡರು? 

ಅ) ಭೂಮಿಕ್ ಶಮಾ್ 

ಆ) ನಿಹಾರಿಕ ಗುಪಾು  

ಇ) ಶಿೆ ೋತ್ತ ಮೆನ್ನ್  

ಈ) ರಕಿ್ವತ್ತ ಚಂದ್ರ ನ್ 

ಭೂಮಿಕ್ ಶಮಾ್ 

ಉತಿರಖಂಡದ ಭೂಮಿಕಾ ಶಮನ ಇಟಲ್ಲಯ ವೆನಿರ್ಸ ನ್ಲಿಿ  ನ್ಡೆದ್ ಬ್ಡಿಬಿಲಿ್ಲ ೆಂಗ್ 

ಚಾೆಂಪಿಯನಿಶ ಪು ಲಿ್ಲ  2017ರ ವಿಶೆ  ಸುೆಂದರ ಪರ ಶಸಿಿಯನ್ನು  ಗೆದಾ ದ್ದಾ ರೆ.  

 

131. ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಲಿ್ನ ರೈಫಲ್ / ಪಿಸೂು ಲ್ ಚಾೆಂಪಿಯನಿಿ ಪ್ ನ್ 

ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮಿೋಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸಿೂಲು ಲಿ್ಲ  ಚಿರ್ು ದ ಪದಕ್ ಗೆದ್ಾ  ಭಾರತಿೀಯ ಶ್ಯಟರ್ 

ಯಾರು? 

ಅ) ಯಶಸಿ ನಿ ಸಿಂಗ್ ದೇಸಿಾ ಲ್  

ಆ) ನಂದನಿ ಸಿಂಗ್  

ಇ) ಅಿಂಜಲಿ ಭಾಗವತ್  

ಈ) ಅಪೂವಿ್ ಚಂದೇಲಾ 

ಯಶಸಿ ನಿ ಸಿಂಗ್ ದೇಸಿಾ ಲ್ 

ಜಮನನಿಯ ಸುಹಿ  ನ್ಲಿಿ  ನ್ಡೆದ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಲಿ್ನ ರೈಫಲ್ / ಪಿಸೂು ಲ್ ಚಾೆಂಪಿಯನಿಿ ಪ್ 

ನ್ಲಿಿ  ರ್ಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮಿೋಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸೂು ಲ್ ಸ್ಟಪ ರ್ಧನಯಲಿ್ಲ  ಚಂಡಿೋಗಢದ್ ಯಶಸೆಿ ನಿ 

ಸಿೆಂಗ್ ದೇಸಿಾ ಲ್ ಚಿರ್ು ದ ಪದಕ್ ಗೆದುಾ ಕೊಿಂಡರು. ಚಾೆಂಪಿಯನಿಿ ಪು ಲಿ್ಲ  ಪುರುಷ್ರ 25ಮಿೀ 

ಸ್್ವ ಾ ೆಂಡಡ್ನ ಪಿಸೂು ಲ್ ಸ್ಟಪ ರ್ಧನಯಲಿ್ಲ  ಆನಿಷ್ ಭಾನೆ್ಫ್ ಲಾ ಚಿರ್ು ದ ಪದಕ್ ಗೆದುಾ ಕೊಿಂಡರು. 

 

 

 

 


