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1. 2017 ಡಿಜಿಟಲ್ ಎವಲ್ಯಯ ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್್ಸ  (ಡಿಐಐ) Digital Evolution Index) ನಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ 

ಎಷು ನೇ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಂಡಿದೆ? 

ಅ) 45 

ಆ) 53 

ಇ) 66 

ಈ) 77 

53 

2017 ಡಿಜಿಟಲ್ ಎವಲ್ಯಯ ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್್ಸ  (ಡಿಐಐ) ನಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು 60 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ 53 ನೇ 

ಸ್ಥಾ ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  ನಾರ್ವೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಂಡಿದೆ. ಸ್ವ ೀಡನ್, 

ಸ್ವ ಟಜ ರ್ಲಯ ೆಂಡ್, ಡೆನಾಾ ಕ್ಸೆ ಮತ್ತು  ಫಿನಿಾ ಯ ಂಡ್ ನಂತ್ರದ ಸ್ಥಾ ನದಲಿ್ಲರ್ವ. ಮಾಸು ರ್ ಕಾಡು ೆ 

ಸಹಯೀಗದಂದಿಗೆ ಟಫ್ಟ್ು ್  ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ನಲಯದ ಫಿ್ಲ ಚರ್ ಸ್ಕೂ ಲ್, ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಇವಲ್ಯಯ ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್್ಸ  (ಡಿಐಐ) 2017 ಅನ್ನು  ಪರ ಸ್ತು ತ್ಪಡಿಸ್ದೆ. ಈ ಸ್ಕಚಯ ಂಕವು 60 

ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರ್ೆವಯ ವಸ್ಥಾ ಯ ಪರ ಗತಿಯನ್ನು  ಪತ್ತು ಹಚ್ಚು ವ ಒಂದು ಸಮಗರ  

ಸಂಶೀಧನೆಯಾಗಿದುದ , ಅದರಲಿ್ಲ  ನಾಲ್ಕೂ  ಪರ ಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾದ ಸರಬರಾಜು, ಗ್ರರ ಹಕರ 

ಬೇಡಿಕೆ, ಸ್ಥಂಸ್ಾ ಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ನಾವಿೀನಯ ತ್ತಯಲಿ್ಲ  100 ವಿವಿಧ ಸ್ಕಚಕಗಳನ್ನು  ಗಣನೆಗೆ 

ತ್ತಗೆದುಕಳಳ ರ್ಲಗಿದೆ.  

 

2. ಗಂಗೀತಿರ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ಯಯ ನವನ (ಜಿ ಎನ್ ಪಿ) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಛತಿು ೀಸಗಢ 

ಆ) ಬಿಹಾರ 

ಇ) ಉತ್ು ರಖಂಡ 

ಈ) ಪಶ್ಚು ಮ ಬಂಗ್ರಳ 

ಉತ್ು ರಖಂಡ 

ಗಂಗೀತಿರ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ಯಯ ನವನವು (ಜಿಎನ್ ಪಿ) ಉತ್ು ರಖಂಡದ ಉತ್ು ರಕಾಶ್ಚ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ 

ಭಾಗಿೀರಥಿ ನದಿಯ ಮೇರ್ಲಾ ಗದಲಿ್ಲದೆ ಇದು ಸ್ತಮಾರು 2,390 ಚದರ ಕಿಲೀಮೀಟರ್ 

ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಹಿಮ ಚಿರತ್ತ, ಐಬೆಕ್ , ತ್ಹರ್, ಸ್ಥರೀವ್, ಬಾಬೆೆಟ್, 

ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಪಾಕ್ಸೆ ನೆಲ್ಲಯಾಗಿರ್ವ. 
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3. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ ಪರ ಸ್ದಧ  ಚಲನಚಿತ್ರ  ನಟ್ಟ ಜಿೀನ್ ಮೊರೆವು ಯಾವ ದೇಶದವರು? 

ಅ) ಇಟಲ್ಲ 

ಆ) ಜ್ಮೆನ 

ಇ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಥು ೀಟ್್  

ಈ) ಫ್ರರ ನ್್  

ಫ್ರರ ನ್್  

ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ಫ್ಲರ ಂಚ್ ಚಲನಚಿತ್ರ  ನಟ್ಟ ಜಿೀನ್ ಮೊರೆಯು (89 ವಯಸ್್ತ ) ಫ್ರರ ನ್್  ನ ಪಾಯ ರಿಸ್ ನಲಿ್ಲ  

ಜುಲೈ 31,2017 ರಂದು ನಧನಹಂದಿದರು. 

 

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಪಾಕಿಸ್ಥು ನದ ನೂತ್ನ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೂ ಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಷಾಬಾಜ್ ಶರಿೀಫ್ಟ್ 

ಆ) ನವಿೀದ್ ಕಮರ್ 

ಇ) ಖ್ಯಕನ್ ಕಮರ್ 

ಈ) ಶಾಹಿದ್ ಖ್ಯಕನ್ ಅಬಾಾ ಸ್ 

ಶಾಹಿದ್ ಖ್ಯಕನ್ ಅಬಾಾ ಸ್ 

ಪಾಕಿಸ್ಥು ನದ ಮುಸಿ್ ಮ್ ಲ್ಲೀಗ್ (ಎನ್) (ಪಿಎಮ್ಎಲ್-ಎನ್) ನ ಸದಸಯ ರಾದ ಶಾಹಿದ್ ಖ್ಯಕನ್ 

ಅಬಾಾ ಸ್ಯು ಪಾಕಿಸ್ಥು ನದ ನೂತ್ನ ಚ್ಚನಾಯಿತ್ ಮಧಯ ಂತ್ರ ಪರ ಧಾನಯಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರು 

ಪಿಪಿಪಿಯ ಪರ ತಿಸಪ ರ್ಧೆ ನವಿೀದ್ ಕಮರ್ ಅವರನ್ನು  221 ಮತ್ಗಳಿಂದ ಸೀಲ್ಲಸ್ 

ಆಯ್ಕೂ ಯಾಗಿದದ ರೆ. 

 

5. 2024ರ ಬೇಸ್ಗೆ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್್ಸ  ಆತಿರ್ಯ  ವಹಿಸ್ಕಳ್ಳಳ ವ ನಗರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ರ್ಲಸ್ ಎಂಜ್ಲ್ಲೀಸ್ 

ಆ) ಲಂಡನ್ 

ಇ) ಪಾಯ ರಿಸ್ 

ಈ) ನೂಯ ಯಾಕ್ಸೆ 

ಪಾಯ ರಿಸ್ 

ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್್ಸ  ಸಮತಿ (ಐಒಸ್)ಯು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 2024ರ ಬೇಸ್ಗೆ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್್ಸ 

ಅನ್ನು  ಫ್ರರ ನ್ ು  ಪಾಯ ರಿಸ್ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ದೆ. ಆಗಸ್ು  8 ರಿಂದ 

18 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಇದಲಿದೆ 2028 ರ ಒಲಂಪಿಕ್್ಸ  ಗೇಮ್್  ಮತ್ತು  ಪಾಯ ರಾ ಒಲಂಪಿಕ್್ಸ  

ಗೇಮ್್  ಗಳನ್ನು  ರ್ಲಸ್ ಏಂಜ್ಲ್ಲೀಸ್ (ಯುಎಸ್ಎ)ನಲಿ್ಲ   ಆಯೀಜಿಸರ್ಲಗುವುದೆಂದು ಐಒಸ್ 

ಘೀಷ್ಟಸ್ದೆ. 
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6. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ ದುರ ಪದ್ ಗ್ರಯಕ ಉಸೇನ್ ಸಯಿೀದುದಿದ ೀನ್ ಡಾಗರ್, ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಕೊ  

ಸಂಬಂಧಸ್ದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಅಸ್್ಥ ಂ 

ಆ) ರಾಜ್ಸ್ಥಾ ನ 

ಇ) ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ 

ಈ) ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ 

ರಾಜ್ಸ್ಥಾ ನ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ದುರ ಪದ್ ಗ್ರಯಕ ಉಸ್ಥು ದ್ ಸಯಿೀದುದಿದ ೀನ್ ಡಾಗರ್ ಅವರು 

ವಿರ್ಧವಶರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 1939, ಎಪಿರ ಲ್ 20ರಂದು ಅರ್ಲವ ರ್ ನ ಖ್ಯಯ ತ್ 

ಶಾಸ್ು ರೀಯ ಗ್ರಯಕರ ಕುಟ್ಟಂಬದಲಿ್ಲ  ಜ್ನಸ್ದದ  ಉಸ್ಥು ದ್ ಅವರು 

ಹಿಂದೂಸ್ಥಾ ನ ಶಾಸ್ು ರೀಯ ಸಂಗಿೀತ್ದ ಪರ ಕಾರವಾದ ದುರ ಪದ್ ನಲಿ್ಲ  ಖ್ಯಯ ತಿ 

ಗಳಿಸ್ದದ ರು. 

 

7. ಪುಲಟಜ ರ್ ಪರ ಶಸ್ು  ವಿಜೇತ್ ನಾಟಕಕಾರ ಸ್ಥಯ ಮ್ ಶೆಡ್ೆ ನಧನರಾದರು. ಇವರು ಯಾವ 

ದೇಶಕೊ  ಸಂಬಂರ್ಧಸ್ದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಇಟಲ್ಲ 

ಆ) ಜ್ಮೆನ 

ಇ) ಅಮೆರಿಕ 

ಈ) ಫ್ರರ ನ್್  

ಅಮೆರಿಕ 

ಪುಲಟಜ ರ್ ಪರ ಶಸ್ು  ವಿಜೇತ್ ನಾಟಕಕಾರ ಸ್ಥಯ ಮ್ ಶೆಡ್ೆ ರವರು ಜುಲೈ 27, 2017 ರಂದು 

ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಂಟ್ಟಕಿಯಲಿ್ಲ  ನಧನ ಹಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವರು ಆಸೂ ರ್ ಪರ ಶಸ್ು ಗೆ 

ನಾಮನದೇೆಶನಗಂಡ ನಟ ಮತ್ತು  ಪರ ಸ್ದಧ  ಲೇಖಕರಾಗಿದದ ರು. ಅವರು ಸ್ತಮಾರು 50 

ನಾಟಕಗಳನ್ನು  ರಚಿಸ್ದ್ಯದ ರೆ. 1979 ರಲಿ್ಲ  ಅವರ ನಾಟಕ ಬರಿೀಡ್ ಚೈಲ್್  (Buried Child) 

ನಾಟಕಕಾೂ ಗಿ ಪುಲ್ಲಟಜ ರ್ ಪರ ಶಸ್ು  ಒಲ್ಲದು ಬಂದಿತ್ತು .  
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8. ಯಾವ ಐಐಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥಾ  ಕಡಿಮೆ ರ್ವಚು ದ ಧೂಳ್ಳ ಶೀಧಕವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದುದ , ಅದು  

ಒಂದು ಸಾ ಳವನ್ನು  ಶುಚಿಗಳಿಸ್ತವ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಾಗ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚು ರಿಸ್ತತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಐಐಟ್ಟ ಬಾಂಬೆ 

ಆ) ಐಐಟ್ಟ ಮದ್ಯರ ಸ್   

ಇ) ಐಐಟ್ಟ ಇಂದೀರ್ 

ಈ) ಐಐಟ್ಟ ಖರಗುಪ ರ 

ಐಐಟ್ಟ ಖರಗುಪ ರ 

ಐಐಟ್ಟ ಖರಗುಪ ರದ ಸಂಶೀಧಕರು ಕಡಿಮೆ ರ್ವಚು ದ ಧೂಳೂ ಶೀಧಕವನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸ್ದ್ಯದ ರೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಾ ಳಕೊ  ಶುಚಿಗಳಿಸ್ತವ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಾಗ 

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚು ರಿಕೆ ನೀಡುತ್ು ದೆ. ಸ್ಥಾ ಟ್ೆ ಹೈಜಿೀನ್ ಮಾನಟರ್ (SHM) ಅಮೊೀನಯಾ, 

ಸಲಫ ರ್ ಡಯಾಕ್ೆ ೈಡ್, ಕಾಬೆನ್ ಮಾನಾಕ್ೆ ೈಡ್, ಕಾಬೆನ್ ಡೈಆಕ್ೆ ೈಡ್, ಬಾಷಪ ಶ್ಚೀಲ 

ಸ್ಥವಯವ ಸಂಯುಕು ಗಳ ನದಿೆಷು  ಮತಿ ಮೀರಿದ್ಯಗ ಸಂವೇದಕಗಳ ಮೂಲಕ ಆನಿೆ ೈನ್ 

ಎಚು ರಿಕೆಗಳನ್ನು  ಕಳ್ಳಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ.  

 

9. 2017 ಫ್ರಮುೆರ್ಲ –ಒನ್ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಗ್ರರ ಯ ಂಡ್ ಪಿರ ಕ್್ಸ  ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಶಸ್ು  

ಗೆದದ ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ವಾಲ್ಲು ರಿ ಬಾಟಸ್ 

ಆ) ಸ್ಥಬಾಸ್ು ಯನ್ ರ್ವಟೆು ಲ್ 

ಇ) ಕಿಮ ರೈಕನೆನ್ 

ಈ) ಲ್ಲವಿಸ್ ಹಾಯ ಮಲು ನ್ 

ಸ್ಥಬಾಸ್ು ಯನ್ ರ್ವಟೆು ಲ್ 

ಸ್ಥಬಾಸ್ು ಯನ್ ರ್ವಟೆು ಲ್  

 

10. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾೆರ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನರುದಯ ೀಗಸಾ ರಿಗ್ರಗಿ “ಅಪಿು  ಗಡ್ಿ  ಅಪಾು  ರೀಜ್ಗ ರ್” 

ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಆ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಇ) ಅಸ್್ಥ ಂ 

ಈ) ಹರಿಯಾಣ 

 ಪಂಜಾಬ್ ಸರಕಾರ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನರುದಯ ೀಗಿ ಯುವಜ್ನರಿಗೆ 'ಅಪಿು  ಗಡ್ಿ  ಅಪಾು  ರೀಜ್ಗ ರ್' 

ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ. ಇದರಡಿ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾೆರವು ಸಬ್ಿ ಡಿ ದರದಲಿ್ಲ  ವಾಣಿಜ್ಯ  

ದಿವ ಚಕರ  ವಾಹನಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ನಾಲ್ಕೂ  ಚಕರ  ವಾಹನಗಳನ್ನು  ನರುದಯ ೀಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ 
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ಒದಗಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆಯು ಪಂಜಾಬು  ಯುವಜ್ನರಿಗೆ ವರದ್ಯನವಾಗಲ್ಲದೆ ಎಂದು 

ನರಿೀಕಿಿ ಸರ್ಲಗಿದೆ.  

 

11. ಪರ ಮುಖ ದತಾು ಂಶ ಸಂರಕಿಿ ಸ್ತವ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲ್ಕ ಕಂದರ  ಸಕಾೆರ ಯಾವ 

ಸಮತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ಬಿ ಎನ್ ಶ್ಚರ ೀಕೃಷಣ  ಸಮತಿ 

ಆ) ಮಾಥುರ್ ಸಮತಿ 

ಇ) ಆರ್ ಕೆ ಚಂದರ ನ್ ಸಮತಿ 

ಈ) ರಾಮಚಂದರ ನ್ ಸಮತಿ 

ಬಿ ಎನ್ ಶ್ಚರ ೀಕೃಷಣ  ಸಮತಿ 

ಕಂದರ  ಎಲ್ಲಕಾು ರನಕ್್ಸ  ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಸ್ತಪಿರ ೀಂ 

ಕೀಟ್ೆ ನವೃತಿು  ನಾಯ ಯಮೂತಿೆ ಬಿ.ಎನ್.ಶ್ಚರ ೀಕೃಷಣ  ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ದತಾು ಂಶ 

ಸಂರಕಿಿ ಸ್ತವ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲ್ಕ ಪರಿಣಿತ್ರ ಸಮತಿಯಂದನ್ನು  ರಚಿಸ್ದೆ. 

ದತಾು ಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾರ ಮುಖಯ ತ್ತಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸ್ತವುದು ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕರ ವೈಯಕಿು ಕ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸ್ತರಕಿಿತ್ವಾಗಿ ಸಂರಕಿಿ ಸ್ತವುದು ಸಮತಿಯ ಉದೆದ ೀಶ. 

 

12. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಕಂದರ  ಸಕಾೆರ ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಕ “e-RaKAM” 

ಪೀಟೆಲ್ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ. “e-RaKAM” ವಿಸು ರತ್ ರೂಪ ________? 

ಅ) Rashtriya Kisan Agri Mandi 

ಆ) Rashtriya Kisan Agriculture Mandi 

ಇ) Rashtriya Kisan Agricultural Mandi 

ಈ) Rashtriya Kisan Agri Produce Mandi 

Rashtriya Kisan Agri Mandi 

ಕಂದರ  ಸಕಾೆರ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಕ ಇ-ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕಿಸ್ಥನ್ 

ಅಗಿರ  ಮಂಡಿ (ಇ-ರಾಕಮ್) ಪೀಟೆಲ್ ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ. ಚಿಕೂ  ಹಳಿಳ ಗಳ ರೈತ್ರನ್ನು  

ವಿಶವ ದ ಅತಿ ದಡ್  ಮಾರುಕಟೆು ಗಳನ್ನು  ಅಂತ್ಜಾೆಲದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಕಿೆಸ್ತವ ಮೊಟು  

ಮೊದಲ ಪರ ಯತ್ು  ಇದ್ಯಗಿದೆ. ಇದರಡಿ ರೈತ್ರು, PSUs, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜುದ್ಯರರು ಮತ್ತು  

ಖರಿೀದಿದ್ಯರರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು  ಖರಿೀದಿ 

ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಸರಾಗಗಳಿಸಬಹುದು. ರೈತ್ರಿಗೆ ಇ-ಪಾವತಿ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ತ್ಮಾ  

ಬಾಯ ಂಕ್ಸ ಖ್ಯತ್ತಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು  ಪಾವತಿಸರ್ಲಗುವುದು. 
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13. 19 ನೇ RCEP ಟೆರ ೀಡ್ ನೆಗೀಶ್ಚಯೇಟ್ಟಂಗ್ ಕಮಟ್ಟ (ಟ್ಟಎನ್ ) ಸಭೆಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸ್ದದ  

ರಾಷು ರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಭಾರತ್ 

ಆ) ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾ 

ಇ) ರಷಾಯ  

ಈ) ಫಿಲ್ಲಫೈನ್್  

ಭಾರತ್ 

ಹೈದರಾಬಾದಿನಲಿ್ಲ  19ನೇ “ಪಾರ ದೇಶ್ಚಕ ಸಮಗರ  ಆಥಿೆಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ  (ಆಸ್ೆಇಪಿ) ಟೆರ ೀಡ್ 

ನೆಗೀಶ್ಚಯೇಟ್ಟಂಗ್ ಕಮಟ್ಟ (ಟ್ಟಎನ್ )” ಸಭೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸಂಬಂರ್ಧತ್ ಸಭೆಗಳ್ಳ 2017 

ಜುಲೈ 17 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತ್ತ. RPECಯು ಅಸ್ಯಾನ್ ದೇಶಗಳಾದ ಬ್ರರ ನ 

ದರುಸ್ ರ್ಲಮ್, ಕಾಂಬೀಡಿಯಾ, ಇಂಡೀನೇಷ್ಟಯಾ, ರ್ಲವೀಸ್, ಮಲೇಷ್ಟಯಾ, 

ಮಾಯ ನಾಾ ರ್, ಫಿಲ್ಲಪೈನ್್ , ಸ್ಂಗ್ರಪುರ್, ಥೈರ್ಲಯ ಂಡ್ ಮತ್ತು  ವಿಯ್ಕಟ್ನು ಮ್ ಮತ್ತು  ಅದರ ಆರು 

ಮುಕು  ವಾಯ ಪಾರ ಒಪಪ ಂದ ಪಾಲ್ಕದ್ಯರ ರಾಷು ರಗಳಾದ ಆಸ್ಥು ರೀಲ್ಲಯಾ, ನೂಯ ಜಿಲ್ಲಂಡ್, 

ಜ್ಪಾನ್, ಚಿೀನಾ, ಕರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ ನಡುವಿನ ಉದೆದ ೀಶ್ಚತ್ ಸಮಗರ  ಪಾರ ದೇಶ್ಚಕ ಆಥಿೆಕ 

ಏಕಿೀಕರಣ ಒಪಪ ಂದವಾಗಿದೆ.  

 

14. ವಿಶವ ದ ಅತಿ ಉದದ ದ ಪಾದಚಾರಿ ತೂಗು ಸೇತ್ತರ್ವಯನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ತ್ತರೆಯರ್ಲಗಿದೆ? 

ಅ) ಸ್ವ ಟಜ ರ್ಲಯ ೆಂಡ್  

ಆ) ಅಮೆರಿಕ 

ಇ) ಚಿೀನಾ 

ಈ) ಜ್ಪಾನ್  

ಸ್ವ ಟಜ ರ್ಲಯ ೆಂಡ್ 

 ವಿಶವ ದ ಅತಿ ಉದದ ದ ಪಾದಚಾರಿ ತೂಗು ಸೇತ್ತರ್ವ "ಯುರೀಪವೇಗ್ (ಅರ್ವಾ ಯುರೀಪ್ 

ಸೇತ್ತರ್ವ)" ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಸ್ವ ಟಜ ಲ್ಲೆಂಡು  ರಂಡಾದಲಿ್ಲ  ಅನಾವರಣಗಳಿಸರ್ಲಗಿದೆ. ಇದು 1,620 

ಅಡಿ ಉದದ ವಿದೆ. ಗೆರ ೀಬೆಂಗೂಫರ್ ಕಣಿರ್ವಕಿೂ ಂತ್ 278 ಅಡಿ ಎತ್ು ರವಿದೆ.  

 

15. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ ಖ್ಯಯ ತ್ ವಿಜಾಾ ನ “ಪುಷಪ  ಭಾಗೆವ” ರವರು ಯಾವ ಕಿೆೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  

ಪರ ಸ್ದದ ರಾಗಿದದ ರು? 

ಅ) ಭೌತ್ಶಾಸು ರ 

ಆ) ವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ಇ) ಜಿೀವಶಾಸು ರ 

ಈ) ರಾಸ್ಥಯನಶಾಸು ರ 
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ಜಿೀವಶಾಸು ರ 

ಹಿರಿಯ ಅಣು ಜಿೀವಶಾಸು ರಜ್ಾ  ಮತ್ತು  ತ್ಳಿ ಪರಿವತಿೆತ್ ಬೆಳೆಗಳ ತಿೀವರ ವಾದ ಟ್ಟೀಕಾಕಾರರಾಗಿದದ  

ಡಾ. ಪುಷಾಪ  ಮತ್ರ  ಭಾಗೆವ (89) ಆಗಸ್ು  1, 2017 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದು ಲಿ್ಲ  ನಧನ 

ಹಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಹೈದ್ಯರ ಬಾದಿನ ಸ್ಥಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಸ್ಥಲ್ಕಯ ಲರ್ ಮತ್ತು  ಮಾಲ್ಲಕ್ಯಯ ಲರ್ 

ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸರ್ಲದ ವಷೆದಲಿ್ಲ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ನೇತೃತ್ವ  ವಹಿಸ್ದದ ರು.  

 

16. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  “ಆದಿ ಪೆರುಕು ಹಬಾ ”ವನ್ನು  ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ತ್ಮಳ್ಳನಾಡು 

ಆ) ಆಂಧರ  ಪರ ದೇಶ 

ಇ) ತ್ತಲಂಗಣ 

ಈ) ಕರಳ 

ತ್ಮಳ್ಳನಾಡು 

ಆದಿ ಪೆರುಕು ಉತ್್ ವವನ್ನು  ತ್ಮಳ್ಳನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಪರ ತಿವಷೆ ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ನೀರಿನ ಜಿೀವ 

ಉಳಿಸ್ತವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಕ ಈ ಹಬಾ ವನ್ನು  ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. 'ಆದಿ 18' 

ಎಂದು ಕರೆಯರ್ಲಗುವ ಹಬಾ ವನ್ನು  ತ್ಮಳ್ಳ ಕಾಯ ಲ್ಲಂಡರ್ ವಷೆದ 18 ನೇ ಆದಿ ತಿಂಗಳಂದು 

ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ, ಅದರಲಿ್ಯ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಜ್ಲಸಂಪತಿು ಗೆ 

ಕೃತ್ಜ್ಾ ತ್ತಯನ್ನು  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಲ್ಕ ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ.  

 

17. “ಫ್ಲಡರೇಷನ್ ಆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಂಬಸ್ೆ ಆಫ್ಟ್ ಕಾಮಸ್ೆ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ು ರ (FICCI)”ನ 

ನೂತ್ನ ಪರ ಧಾನ ಕಾಯೆದಶ್ಚೆಯಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಸಂಜ್ಯ್ ಬರು 

ಆ) ವಿಕರ ಂ ಗೀಯ್ಕಂಕಾ 

ಇ) ರಾಜಿೀವ್ ಶುಕಿಾ  

ಈ) ನವಿೀನ್ ಉಪಾಧಯ ಯ 

ಸಂಜ್ಯ್ ಬರು 

 

18. ಸೈನಕರ ನಯೀಜ್ನೆ ಮತ್ತು  ಬಡಿು ಗೆ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಕ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ 

ಅಪಿಿ ಕಶನ್ ಅನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ಸ್ಪಾಯಿ ಆಪ್  

ಆ) ಸೀಲಜ ರ್ ಆಪ್  

ಇ) ಹಮಾರ ಜ್ ಆಪ್  

ಈ) ಪೀಸ್ು ಂಗ್ ಆಪ್  
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 ಹಮಾರ ಜ್ ಆಪ್ 

 

19. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಇರಾನನ ನೂತ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವ ೀಕರಿಸ್ದರು? 

ಅ) ಹುಸೇನ್ ಬಾಷ 

ಆ) ಹಸನ್ ರೌಹನ 

ಇ) ಸಯಯ ದ್ ಹಸನ್  

ಈ) ಮಹಮಾ ದ್ ಖ್ಯತ್ಮ 

ಹಸನ್ ರೌಹನ 

ಹಸನ ರೌಹಾನ ರವರು ತ್ಮಾ  ಎರಡನೇ ಅವರ್ಧಗೆ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನ 7 ನೇ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಪರ ಮಾಣವಚನ ಸ್ವ ೀಕರಿಸ್ದರು. ರೌಹಾನ 577 ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಪಡೆದು ತ್ನು  ಮುಖಯ  

ಸಪ ರ್ಧೆಯಾದ ಇಬಾರ ಹಿಂ ರಾಯ್ಿ  ಅವರನ್ನು  ಸೀಲ್ಲಸ್ ಮರುಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಜ್ಯಗಳಿಸ್ದದ ರು.  

 

20. ಈಸ್ು  ಬೆಂಗ್ರಲ್ ಫುಟ್ನಾ ಲ್ ಕಿಬ್ ನ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಗೌರವ "ಭಾರತ್ ಗೌರವ್" ವನ್ನು  ಯಾವ 

ಭಾರತಿೀಯ ಕಿರ ೀಡಾಪಟ್ಟವಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸರ್ಲಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಧನರಾಜ್ ಪಿಳೆಳ ೈ 

ಆ) ಸಯಯ ದ್ ನಯಿೀಮುದಿದ ನ್  

ಇ) ಸ್ತಭಾಶ್ ಬಮಕ್ಸ  

ಈ) ಬದುದ ಪಲಿ್ಲ  ಅಮತ್ 

ಧನರಾಜ್ ಪಿಳೆಳ ೈ 

ಭಾರತ್ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಧನರಾಜ್ ಪಿಳೆಳ  ರವರಿಗೆ ಈಸ್ು  ಬೆಂಗ್ರಲ್ ಫುಟ್ನಾ ಲ್ 

ಕಿಬ್ ನ ಅತಿದಡ್  ಗೌರವಾರ್ೆ "ಭಾರತ್ ಗೌರವ್" ವನ್ನು  ಆಗಸ್ು  1, 2017 ರಂದು ಕಿಬು  

ಸಂಸ್ಥಾ ಪನ ದಿನದಂದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸರ್ಲಯಿತ್ತ. ಪಿಳೆಳ  ಅವರು ಭಾರತಿೀಯ ಹಾಕಿ 

ತಂಡವನ್ನು  ಪುನಶೆು ೀತ್ನಗಳಿಸಲ್ಕ ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವನ್ನು  ವಹಿಸ್ದ್ಯದ ರೆ ಮತ್ತು  15 ವಷೆದ 

ವೃತಿು ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ನಾಲ್ಕೂ  ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್್ಸ , ವಿಶವ ಕಪ್, ಚಾಂಪಿಯನ್್  ಟ್ರ ೀಫಿ ಮತ್ತು  ಏಷಯ ನ್ 

ಗೇಮ್ ು ಲಿ್ಲ  ದೇಶವನ್ನು  ಪರ ತಿನರ್ಧಸ್ದದ ರು. 339 ಪಂದಯ ಗಳಿಂದ 170 ಗೀಲ್ಕಗಳನ್ನು  

ಹಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

21. ಇತಿು ೀಚಿನ ಬಿ್ರಮಾ ಗ್ೆ ಬಿಲ್ಲಯನೇಸ್ೆ ಸ್ಕಚಯ ಂಕದ (ಬಿಬಿಐ) ಪರ ಕಾರ ಏಷಾಯ ದ ಎರಡನೆಯ 

ಶ್ಚರ ೀಮಂತ್ ವಯ ಕಿು  ಯಾರು? 

ಅ) ಅನಲ್ ಅಂಬಾನ 

ಆ) ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನ 
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ಇ) ಸ್ತನೀಲ್ ಭಾತಿೆ 

ಈ) ಆದಿತಾಯ  ಬಿರ್ಲೆ 

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನ 

2017 ಬಿ್ರಮಾ ಗ್ೆ ಬಿಲ್ಲಯನೇಸ್ೆ ಇಂಡೆಕ್್ಸ  (ಬಿಬಿಐ) ಪರ ಕಾರ ಮುಕಶ್ ಅಂಬಾನ ಏಷಾಯ ದ 

ಎರಡನೆಯ ಶ್ಚರ ೀಮಂತ್ ವಯ ಕಿು ಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 2017 ರ ಸ್ಕಚಯ ಂಕದ ಪರ ಕಾರ, ಅಂಬಾನ ಅವರ 

ನವವ ಳ ಮೌಲಯ ವು 35.8 ಶತ್ಕೀಟ್ಟ $ ನಷ್ಟು  (2.2 ಲಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ರೂ.ಗೆ) ಹೆಚಾು ಗಿದೆ. ಪರ ಸ್ತು ತ್, 

ಅಲ್ಲಬಾಬಾ ಗೂರ ಪ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಪಕ ಜಾಕ್ಸ ಮಾ ಏಷಾಯ ದಲಿ್ಲ  $ 43.2 ಶತ್ಕೀಟ್ಟ ಮೌಲಯ ದ 

ಸಂಪತಿು ನಂದಿಗೆ ಶ್ಚರ ೀಮಂತ್ ವಯ ಕಿು  ಎನಸ್ದ್ಯದ ರೆ. 

 

22. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಸ್: 

I) ವಿಶವ  ಸು ನಪಾನ ಸಪಾು ಹವನ್ನು  ಪರ ತಿವಷೆ ಆಗಸ್ು  1 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ 

II) “ಸಸ್ಥು ೈನಂಗ್ ಬೆರ ಸ್ು  ಫಿೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಟಗೆದರ್” ಇದು ಈ ವಷೆದ ಧ್ಯ ೀಯವಾಕಯ  

ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ವ? 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ   

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ  

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ತ್ಪುಪ  

ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ವಿಶವ  ಸು ನಯ ಪಾನ ಸಪಾು ಹ (ಡಬಿ್ಲ್ ಯ ಬಿಡಬಿ್ರ ಯ ) ಅನ್ನು  ಪರ ತಿವಷೆ ಆಗಸ್ು  1 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ 

ಆಚರಿಸರ್ಲಗುವುದು. 2017 ಥಿೀಮ್ "ಸಸ್ಥು ೈನಂಗ್ ಬೆರ ಸ್ು  ಫಿೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಟಗೆದರ್". ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  

ಎದೆಹಾಲ್ಕಣಿಸ್ತವಿಕೆಯನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸ್ತವ ಪರ ಯತ್ು ಗಳನ್ನು  ತಿೀವರ ಗಳಿಸಲ್ಕ, 

ಸು ನಯ ಪಾನವನ್ನು  ಪರ ೀತ್ಾ ಹಿಸಲ್ಕ ಮತ್ತು  ಸು ನಯ ಪಾನವನ್ನು  ಬೆಂಬಲ್ಲಸ್ತವ ಸೇರ್ವಗಳನ್ನು  

ಉತ್ತು ೀಜಿಸಲ್ಕ "MAA- ತಾಯಿಯ ಸಂಪೂಣೆ ಪಿರ ೀತಿ" ಎಂಬ ರಾಷು ರವಾಯ ಪಿ 

ಕಾಯೆಕರ ಮವನ್ನು  ಕಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ.  

 

23. ನಾಯ ಯಯುತ್ ಮಾರುಕಟೆು  ನವೆಹಣೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಸ್ಥಬಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ 

ಸಮತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸ್ದೆ?  

ಅ) ಗುರುಪರ ಸ್ಥದ್ ಸಮತಿ 

ಆ) ಟ್ಟ ಕೆ ವಿಶವ ನಾರ್ನ್ ಸಮತಿ 

ಇ) ಆರ್ ಕೆ ಭಾಗೆವ ಸಮತಿ 

ಈ) ರಮೇಶ್ ಚಂದರ  ಸಮತಿ 

ಟ್ಟ ಕೆ ವಿಶವ ನಾರ್ನ್ ಸಮತಿ 
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ಷೇರು ವಿನಮಯ ಮತ್ತು  ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ (ಸ್ಥಬಿ) ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಾಯ ಯಯುತ್ ಮಾರುಕಟೆು  

ನವೆಹಣೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಸಮತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸ್ದೆ, ಮಾಜಿ ಲೀಕಸಭಾ ಕಾಯೆದಶ್ಚೆ ಮತ್ತು  

ಕಾನೂನ್ನ ಕಾಯೆದಶ್ಚೆ ಟ್ಟ. ಕೆ. ವಿಶವ ನಾರ್ನ್ ಸಮತಿಯ ನೇತೃತ್ವ  ವಹಿಸ್ದ್ಯದ ರೆ. ಸಮತಿಯು 

SEBI, ಮೂಯ ಚ್ಚಯಲ್ ಫಂಡ್, ದರಿ್ಲಳಿಗಳ್ಳ, ಆಡಿಟ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ್ಳ, ಸ್ಥು ಕ್ಸ ಎಕ್ೆ ು ೀಂಜ್ಗ ಳ್ಳ, 

ಡಾಟ್ನ ಅನಾಲ್ಲಸ್ು ಕ್್ಸ  ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಪರ ತಿನರ್ಧಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಆಂತ್ರಿಕ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಮತ್ತು  ಮೊೀಸದ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಸಮಾ ತ್ವಲಿದ 

ವಾಯ ಪಾರದ ಅಭಾಯ ಸಗಳ್ಳ (FUTP) ಸೇರಿದಂತ್ತ ಅಸ್ು ತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ SEBI ನಯಮಗಳ 

ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳನ್ನು  ಸ್ಕಚಿಸ್ತವ ಸಲ್ಕವಾಗಿ ಸಮತಿಯು ಕಾಯೆನವೆಹಿಸಲ್ಲದೆ.  

 

24. ಬಾಂಬೆ ಷೇರು ವಿನಮಯ (BSE) ಕಂದರ ದ ನೂತ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಸವ ರೂಪ್ ಸ್ತಚತ್ 

ಆ) ರ್ಧೀರೆಂದರ  ಸವ ರೂಪ್  

ಇ) ಕಾಶ್ಚ ಕುಲಕಣಿೆ 

ಈ) ಸ್ತಧಾಕರ್ ರಾವ್  

ರ್ಧೀರೆಂದರ  ಸವ ರೂಪ್ 

ಬಿಎಸ್ಇಯ ಸ್ಥವೆಜ್ನಕ ಹಿತಾಸಕಿು  ನದೇೆಶಕರಾಗಿದದ  ರ್ಧೀರೆಂದರ  ಸವ ರೂಪ್ ಅವರನ್ನು  

ಮುಂಬೈ ಷೇರು ವಿನಮಯ ಕಂದರ ದ (ಬಿಎಸ್ಇ) ನೂತ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ. ಅವರು ಸ್ತಧಕರ ರಾವ್ ಉತ್ು ರಾರ್ಧಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

25. “2017 ಬಿರ ಕ್್ಸ  ವಾಯ ಪಾರ ಸಚಿವರ (Trade Minister)” ಸಭೆ ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಜ್ರುಗಿತ್ತ? 

ಅ) ಚಿೀನಾ 

ಆ) ಬೆರ ಜಿಲ್  

ಇ) ರಷಾಯ  

ಈ) ಭಾರತ್ 

 ಚಿೀನಾ 

ಚಿೀನಾದಲಿ್ಲ  ಶಾಂಘೈನಲಿ್ಲ  ಬಿರ ಕ್್ಸ  ವಾಯ ಪಾರ ಮಂತಿರ ಗಳ 7ನೇ ಸಭೆಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸರ್ಲಗಿದೆ. 

ಭಾರತ್ದಿಂದ, ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಸಚಿರ್ವ ನಮೆರ್ಲ ಸ್ೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ 

ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  6 ಸದಸಯ ರ ನಯೀಗ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸ್ತ್ತು . ವಾಯ ಪಾರ ಸೌಕಯೆ, ಆಥಿೆಕ 

ಮತ್ತು  ತಾಂತಿರ ಕ ಸಹಕಾರ, ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಚಚಿೆಸರ್ಲಯಿತ್ತ.  
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26. “ಪಿೀಟರ್ ಒ ನೀಲ್” ರವರು ಯಾವ ದೇಶದ ನೂತ್ನ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಪಪುವಾ ನೂಯ  ಗಿನಯಾ 

ಆ) ಮಲೇಷ್ಟಯಾ 

ಇ) ಫಿಲ್ಲಪೈನ್್   

ಈ) ಮೆಕ್ಿ ಕ 

 ಪಪುವಾ ನೂಯ  ಗಿನಯಾ 

 

27. ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ಖ್ಯಸಗಿ ವಲಯದ ಕಿಿಪಣಿ ಉಪ-ವಯ ವಸ್ಥಾ ಗಳ ಉತಾಪ ದನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ವು 

ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಾ ಪಿತ್ವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಗುವಾಹಟ್ಟ 

ಆ) ಹೈದ್ಯರ ಬಾದ್  

ಇ) ಪುಣೆ  

ಈ) ಮುಂಬೈ 

ಹೈದ್ಯರ ಬಾದ್ 

ಭಾರತ್ದ ಪರ ರ್ಮ ಖ್ಯಸಗಿ ಕಿಿಪಣಿ ಉಪ-ವಯ ವಸ್ಥಾ ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯ ವು ಹೈದರಾಬಾದ್ 

ಬಳಿ ಉದ್ಯಾ ಟ್ಟಸರ್ಲಯಿತ್ತ. ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪ ನು ದಲಿ್ಲ  ಖ್ಯಸಗಿೀ ವಲಯ ಭಾಗವಹಿಸ್ತವಿಕೆಯನ್ನು  

ಪರ ೀತ್ಾ ಹಿಸಲ್ಕ 'ಮೇಕ್ಸ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕರ ಮದಡಿ ಇದನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸರ್ಲಗಿದೆ. ಕರ್ಲಯ ಣಿ 

ಗೂರ ಪ್ ಮತ್ತು  ಇಸ್ಥರ ೀಲು  ರಾಫ್ಲಲ್ ಅಡಾವ ನ್್ ್  ಡಿಫ್ಲನ್್  ಸ್ಸು ಮ್್  ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ನಡುರ್ವ $ 2.5 

ಶತ್ಕೀಟ್ಟ ಜಂಟ್ಟ ಉದಯ ಮವಾಗಿದೆ.  

 

28. ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ನೂತ್ನ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ರಾಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್  

ಆ) ಸ್ತರೇಶ್ ಶುಕಿಾ  

ಇ) ಅಮತ್ ಭಂಡಾರಿ 

ಈ) ರವಿ ಶ್ಚರ ೀವತ್್  

ರಾಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ಅರ್ೆಶಾಸು ರಜ್ಾ  ಡಾ. ರಾಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ನೂತ್ನ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಅರವಿಂದ್ ಪಾನಗರಿಯಾ ರವರು ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ 

ಸ್ಥಾ ನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲ್ಲದುದ , ಈ ಜಾಗವನ್ನು  ರಾಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಂಬಲ್ಲದ್ಯದ ರೆ. 
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29. BIMSTEC ರಾಷು ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ 15 ನೇ ಸಭೆಯನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶ 

ಆಯೀಜಿಸಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ನೇಪಾಳ 

ಆ) ಭಾರತ್ 

ಇ) ಬಾಂಗಿ ದೇಶ 

ಈ) ಮಾಯ ನಾಾ ರ್ 

ನೇಪಾಳ 

BIMSTEC ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ 15ನೇ ಸಭೆ ಆಗಸ್ು  10-11, 2017 ರಂದು ಕಠ್ಾ ಂಡು, 

ನೇಪಾಳದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಭಾರತ್ದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿರ್ವ ಸ್ತಷಾಾ  ಸವ ರಾಜ್ ಅವರು 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಪರ ತಿನರ್ಧಸಲ್ಲದ್ಯದ ರೆ.  

 

30. ಭಾರತ್, ಬಾಂಗಿ್ರ ದೇಶ, ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು  ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾ ಕಿೆೀತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಪರ ತಿನರ್ಧಸಲ್ಕ ವಿಶವ  

ಬಾಯ ಂಕ್ಸ (ಡಬಿ್ಲ್ ಯ ಬಿ) ನ ಹಸ ಕಾಯೆನವಾೆಹಕ ನದೇೆಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡವರು 

ಯಾರು? 

ಅ) ಕಿರಣ್ ಕಾಣಿೆಕ್ಸ   

ಆ) ಎಸ್ ಅಪಣೆ 

ಇ) ಸ್ತಚತಾ ಸ್ಂಗ್  

ಈ) ಕೃಪಾಲ್ ಕುಮಾರ್ 

ಎಸ್ ಅಪಣೆ 

ಗುಜ್ರಾತ್ ಕಾಯ ಡನೆ 1988-ಬಾಯ ಚ್ ಐಎಎಸ್ ಅರ್ಧಕಾರಿಯಾದ ಎಸ್.ಅಪಣೆ ಅವರನ್ನು  

ಮೂರು ವಷೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ್ದ, ಬಾಂಗಿ್ರ ದೇಶ, ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು  ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾ ಕಿೆೀತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಪರ ತಿನರ್ಧಸಲ್ಕ ವಿಶವ  ಬಾಯ ಂಕ್ಸ (ಡಬಿ್ರ ಯ ಬಿ) ಯ ಹಸ ಕಾಯೆನವಾೆಹಕ ನದೇೆಶಕರಾಗಿ 

ನೇಮಕ ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ. ಪರ ಸ್ತು ತ್ ಅವರು ಗುಜ್ರಾತ್ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ವಿಜ್ಯ್ ರುಪಾನ ಅವರ 

ಪರ ಧಾನ ಕಾಯೆದಶ್ಚೆಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

31. ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕೈಮಗಗ  ದಿನವನ್ನು  ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಆಗಸ್ು  5  

ಆ) ಆಗಸ್ು  6 

ಇ) ಆಗಸ್ು  7 

ಈ) ಆಗಸ್ು  8 

ಆಗಸ್ು  7 
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ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕೈಮಗಗ  ದಿನವನ್ನು  ಆಗಸ್ು  7 ರಂದು ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಪರ ತಿವಷೆ ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. 

ಕೈಮಗಗ  ಕಿೆೀತ್ರ ವನ್ನು  ಪರ ೀತ್ಾ ಹಿಸ್ತವುದು ಮತ್ತು  ಕೈಮಗಗ ದಿಂದ ಮಾಡರ್ಲದ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  

ಬಳಸ್ತವಂತ್ತ ಉತ್ತು ೀಜಿಸ್ತವುದು ಈ ದಿನದ ಉದೆದ ೀಶ. ಈ ದಿನದಂದು 1905ರಲಿ್ಲ  ಸವ ದೇಶ್ಚ 

ಚಳ್ಳವಳಿಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸರ್ಲದ ಸಾ ರಣಾರ್ೆ ಈ ದಿನವನ್ನು  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕೈಮಗಗ  

ದಿನವನಾು ಗಿ ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತಿು ದೆ.  

 

32. ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶದ ಸವ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಯಾರು 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್  

ಆ) ಸರ್ಲಾ ನ್ ಖ್ಯನ್  

ಇ) ಅಮತಾಬ್ ಬಚು ನ್ 

ಈ) ವಿದ್ಯಯ  ಬಾಲನ್  

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ಬಾಲ್ಲವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶದ ಸವ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ 

ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

33. “ನಸ್ಥರ್ (NISAR)” ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಇಸರ ೀ ಮತ್ತು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಾ  ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸ್ತತಿು ರ್ವ? 

ಅ) ನಾಸ್ಥ 

ಆ) ಯುರೀಪ್ ಬಾಹಯ ಕಾಶ ಸಂಸ್ಥಾ  

ಇ) ರಷಾಯ  ಬಾಹಯ ಕಾಶ ಸಂಸ್ಥಾ  

ಈ) ಚಿೀನಾ ಬಾಹಯ ಕಾಶ ಸಂಸ್ಥಾ  

 ನಾಸ್ಥ 

ನಾಸ್ಥ-ಇಸರ  ಸ್ಂಥೆಟ್ಟಕ್ಸ ಅಪಚೆರ್ ರೇಡಾರ್ (NISATರ್) ಮಷನ್ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಇಸರ  

ಮತ್ತು  ನಾಸ್ಥ ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಕಾಯೆನವೆಹಿಸ್ತತಿು ರ್ವ. ಎರಡು-ಆವತ್ೆನ (ಎಲ್ & ಎಸ್ 

ಬಾಯ ಂಡ್) ಸಂಶಿೆೀಷ್ಟತ್ ದುಯ ತಿರಂಧರ  ರಾಡಾರ್ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಲ್ಕ ಮತ್ತು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಕ ಈ ಕಾಯಾೆಚರಣೆಯನ್ನು  ನಡೆಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಭೂ ವಿೀಕ್ಷಣಾ 

ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  2021 ರಲಿ್ಲ  ಕಕಿೆ ಗೆ ಹಾರಿಸರ್ಲಗುವುದು.  
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34. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶ 2017 FIBA ಏಷಾಯ  ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷ್ಟಪ್ ಅನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಚಿೀನಾ 

ಆ) ಲ್ಲಬಾನನ್  

ಇ) ನೇಪಾಳ 

ಈ) ಬಾಂಗಿ ದೇಶ 

ಲ್ಲಬಾನನ್ 

ಏಷಾಯ ದ ಅತಿದಡ್  ಬಾಯ ಸ್ಥೂ ಟ್ನಾ ಲ್ ಟೂನೆಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಎಫ್ಟ್ಐಬಿಎ 

ಏಷಾಯ  ಕಪ್, ಆಗಸ್ು  8-20, 2017 ರಿಂದ ಲ್ಲಬನಾನು  ಬೈರುತ್ು ಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿದೆ. 

 

35. 2017 ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಎಂಸ್ಸ್-ಮುರುಗಪಪ  ಗೀಲ್್  ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಯನ್ನು  ಯಾವ 

ತಂಡ ಗೆದುದ ಕಂಡಿತ್ತ? 

ಅ) PNB 

ಆ) BHA 

ಇ) ONGC 

ಈ) IOC 

ONGC 

ತ್ಮಳ್ಳನಾಡಿನ ಚೆನೆು ೈನಲಿ್ಲ  ಮೇಯರ್ ರಾಧಾಕೃಷಣ  ಕಿರ ೀಡಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  ತೈಲ ಮತ್ತು  

ನೈಸಗಿೆಕ ಅನಲ ನಗಮ (ಒಎನಜ ಸ್) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಾಕಿ ಅಸೀಸ್ಯೇಷನ್ (ಬಿಎಚ್ಎಚ್) 

ವಿರುದಧ  4-2ರಿಂದ ವಿಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆಲ್-ಇಂಡಿಯಾ ಎಮ್ ಸ್-ಮುರುಗಪಪ  ಗೀಲ್್  

ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಯ 91 ನೇ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಂಡಿದೆ.  

 

36. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಕ್ಯರ ಸ್ ಪರ ವಾಸೀದಯ ಮವನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸಲ್ಕ “ಡಾನ್ ಆಫ್ಟ್ ಕ್ಯರ ಸ್ ಟೂರಿಸಂ 

ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ (Dawan of Cruise Tourism in India)” ವನ್ನು  ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಆನಾವರಣಗಳಿಸರ್ಲಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಮುಂಬೈ 

ಆ) ವಿಶಾಖಪಟು ಣ 

ಇ) ಚೆನೆು ೈ 

ಈ) ಕಚಿು  

ಮುಂಬೈ 

 

 

 



 

16 | P a g e  
 

37. ಸ್ತಪಿರ ೀಂಕೀಟ್ಟೆನ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಾರ್ಧೀಶರಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ದಿೀಪಕ್ಸ ಮಶಾರ  

ಆ) ಚೂಡಾಮಣಿ 

ಇ) ಜಿ ಬಿ ಪಟ್ನು ಯಕ್ಸ  

ಈ) ರಂಗನಾಥ್ ಮಶಾರ  

ದಿೀಪಕ್ಸ ಮಶಾರ  

ಸ್ತಪಿರ ೀಂ ಕೀಟು ೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯ ಯಾರ್ಧೀಶರಾದ ದಿೀಪಕ್ಸ ಮಶಾರ  ಅವರು ಭಾರತ್ದ ನೂತ್ನ 

ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಾರ್ಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಮಶಾರ  ಅವರು 13 ತಿಂಗಳ 

ಅರ್ಧಕಾರಾವರ್ಧಯನ್ನು  ಹಂದಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

38. ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ಸ್ಕಕ್ಷಾ  ಅರಣಯ ವನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ನಮೆಸರ್ಲಗುವುದು? 

ಅ) ಬಿಹಾರ 

ಆ) ಚತಿು ೀಸಘರ್ 

ಇ) ಜಾಖೆಂಡ್ 

ಈ) ಹರಿಯಾಣ 

ಚತಿು ೀಸಘರ್ 

ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ಸ್ಕಕ್ಷಾ  ಅರಣಯ ವನ್ನು  ಚತಿು ೀಸಘರ್ ನ ರಾಯುಪ ರದಲಿ್ಲ  

ನಮೆಸರ್ಲಗುವುದು. ಸರಿಸ್ತಮಾರು, 70 ಸಕಾೆರಿ ಕಚರಿ ಕಟು ಡಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರುವ 19 

ಎಕರೆ ಭೂಮಯನ್ನು  ಆಮಿ ಜ್ನಕ ವಲಯ ರಚಿಸ್ತವ ಸಲ್ಕವಾಗಿ ಸ್ಕಕ್ಷಾ  ಅರಣಯ ವನ್ನು  

ನಮೆಸರ್ಲಗುವುದು.  

 

39. 2017 ಭಾರತ್ - ಆಸ್ಯಾನ್ ಯೂತ್ ಶಂಗಸಭೆಯ ಆತಿರ್ಯ  ವಹಿಸ್ತವ ನಗರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಭೀಪಾಲ್ 

ಆ) ಹೈದ್ಯರ ಬಾದ್  

ಇ) ಕಲೂ ತಾು  

ಈ) ನವದೆಹಲ್ಲ 

ಭೀಪಾಲ್ 

ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ ಭೀಪಾಲ್ ನಲಿ್ಲ  2017 ಭಾರತ್ - ಆಸ್ಯಾನ್ ಯೂತ್ ಶಂಗಸಭೆ ಆಗಸ್ು  14 

ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಆಗೆು ೀಯ ಏಷಾಯ  ರಾಷು ರಗಳ ಒಕ್ಯೂ ಟ (ASEAN) ಸಚಿವಾಲಯ 

ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ ಫಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೀಗದಂದಿಗೆ ಈ ಕಾಯೆಕರ ಮವನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸರ್ಲಗಿದೆ. 10 ಆಸ್ಯಾನ್ ರಾಷು ರಗಳಾದ ಬ್ರರ ನ, ಕಾಂಬೀಡಿಯಾ, ರ್ಲವ 

ಪಿಡಿಆರ್, ಮಾಯ ನಾಾ ರ್, ಮಲೇಷ್ಟಯಾ, ಇಂಡೀನೇಷ್ಟಯಾ, ಫಿಲ್ಲಪೈನ್್ , ಸ್ಂಗಪೂರ್, 
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ಥೈರ್ಲಯ ಂಡ್ ಮತ್ತು  ವಿಯ್ಕಟ್ನು ಂ ದೇಶಗಳ 100 ಕ್ಯೂ  ಹೆಚಿು ನ ಪರ ತಿನರ್ಧಗಳ್ಳ  ಶಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲದ್ಯದ ರೆ.  

 

40. ಆಂಧರ  ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ನಲಯದ ಮರೈನ್ ಲ್ಲವಿಂಗ್ ರಿಸೀಸೆಸ್ ಡಿಪಾಟೆಾ ೆಂಟ್ ಯಾವ 

ಮೀನನ್ನು  ವಿಶವ ದ ಅಪರೂಪದ ಮೀನ್ನ ತ್ಳಿ ಎಂದು ಅರ್ಧಕೃತ್ವಾಗಿ ಘೀಷ್ಟಸ್ದೆ? 

ಅ) ರೀಹು 

ಆ) ಕಾಟಿ  

ಇ) ರಾಯಿಚಪಾಲ್ಕ 

ಈ) ಟೆಂಗರ  

ರಾಯಿಚಪಾಲ್ಕ 

ಆಂಧರ  ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ನಲಯದ ಮರೈನ್ ಲ್ಲವಿಂಗ್ ರಿಸೀಸೆಸ್ ಡಿಪಾಟೆಾ ೆಂಟ್ 

ಸಂಶೀಧಕರು ರಾಯಚಪಾಲ್ಕ ಮೀನ್ನ ತ್ಳಿಯನ್ನು  ವಿಶವ ದಲಿ್ಲ  ಅಪರೂಪದ ಮೀನ್ನಗಳ 

ಪೈಕಿ ಒಂದ್ಯಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಧಕೃತ್ವಾಗಿ ಘೀಷ್ಟಸ್ದ್ಯದ ರೆ. ಆಂಧರ ಪರ ದೇಶದ 

ವಿಶಾಖಪಟು ಣಂನಲಿ್ಲನ ಮೀನ್ನಗ್ರರರಿಗೆ ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಲಭಿಸ್ತವ ಮೀನ್ನ ಇದ್ಯಗಿದೆ. ಇದು 

ವಣೆರಂಜಿತ್ ಮೀನಾಗಿದುದ , ಸ್ತಮಾರು 97 ಮಮೀ ಉದದ  ಮತ್ತು  ದಡದ ಬಳಿ ವಾಸ್ಸ್ತತ್ು ದೆ.  

 

41. ಶಪಥ್ ಭಾರದ್ಯವ ಜ್ ರವರು ಭಾರತ್ದ ಟ್ನಗೆೆಟ್ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ ಪಡಿಯಂ (TOP) ಯೀಜ್ನೆಗೆ 

ಆಯ್ಕೂ ಯಾಗಿರುವ  ಭಾರತ್ದ ಕಿರಿಯ ಕಿರ ೀಡಾಪಟ್ಟ ಎನಸ್ದ್ಯದ ರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಕಿರ ೀಡೆಗೆ 

ಸಂಬಂರ್ಧಸ್ದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಶೂಟ್ಟಂಗ್  

ಆ) ಕುಸ್ು  

ಇ) ಎತ್ು ರ ಜಿಗಿತ್ 

ಈ) ಉದದ  ಜಿಗಿತ್ 

ಶೂಟ್ಟಂಗ್ 

 

42. 2017 ನೇಟ್ಟಕ್್ಸ  ಜಾಗತಿಕ ನವೃತಿು  ಸ್ಕಚಯ ಂಕ (GRI) ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಎಷು ನೇ ಸ್ಥಾ ನದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) 54 

ಆ) 43 

ಇ) 35 

ಈ) 65 

43 
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2017 ಜಾಗತಿಕ ನವೃತಿು  ಸ್ಕಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ 43ನೇ ಸ್ಥಾ ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  

ನಾರ್ವೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾ ನದಲಿ್ಲದುದ , ಸ್ವ ಟಜ ಲ್ಲೆಂಡ್, ಐಸಿ್ಥ ಯ ಂಡ್ ಮತ್ತು  ಸ್ವ ೀಡೆನ್ ನಂತ್ರದ 

ಸ್ಥಾ ನ ಪಡೆದುಕಂಡಿರ್ವ. ವಸ್ತು  ಯೀಗಕಿೆೀಮ, ಆರೀಗಯ , ಹಣಕಾಸ್ತ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನದ 

ಗುಣಮಟು  ಆಧರಿಸ್ ಸ್ಕಚಯ ಂಕವನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸರ್ಲಗುವುದು. ಸ್ಕಚಯ ಂಕದ ಉದೆದ ೀಶವು 

ನವೃತಿು  ಮತ್ತು  ಭ್ವಿಷಯ ದ ನವೃತಿು  ಹಂದುವವರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡವನ್ನು  

ಒದಗಿಸ್ತವುದು. 

 

43. ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ನಗಮವು ಆಂಡಾರ ಯ್್  ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಕಾಯೆಕರ ಮವನ್ನು  ಯಾವ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ದೈತ್ಯ ದಂದಿಗೆ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ಗೂಗಲ್  

ಆ) ಮೈಕರ ೀಸ್ಥಪ್ು  

ಇ) ಫೇಸ್ ಬ್ಲ್ಕ್ಸ  

ಈ) ಐಬಿಎಮ್ 

ಗೂಗಲ್ 

ಆಂಡಾರ ಯ್್  ಮತ್ತು  ರ್ವಬ್ ಪಿಾಟ್ನಫ ಮು ೆಲಿ್ಲ  ಮೊಬೈಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ  ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡಲ್ಕ ಮತ್ತು  

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಿಿ ಕಶನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಯ ಗುಣಮಟು ವನ್ನು  

ಸ್ತಧಾರಿಸಲ್ಕ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ನಗಮ (ಎನ್ಎಸ್್ ಸ್) ಮತ್ತು  ಗೂಗಲ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಡಾರ ಯ್್  ಸ್ೂ ಲ್ ಡೆವಲಪೆಾ ಂಟ್ ಪರ ೀಗ್ರರ ಂ ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ರ್ವ. 

 

44. "ನಮಮ ಗಂಗೆ ಜಾಗರ ತಿ ಯಾತ್ತರ " ಎಂಬ ಹಸ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  

ಸಕಾೆರ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ 

ಆ) ಪಶ್ಚು ಮ ಬಂಗ್ರಳ 

ಇ) ಬಿಹಾರ್  

ಈ) ಉತ್ು ರಖಂಡ್ 

ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ 

ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಯೀಗಿೀ ಆದಿತ್ಯ ನಾಥ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ದ ರಾಜ್ಧಾನ 

ಲಕು ೀದಲಿ್ಲ  ಅರ್ಧಕೃತ್ ನವಾಸದಿಂದ ನಮಮ ಗಂಗೆ ಜಾಗರ ತಿ ಯಾತ್ತರ  ಎಂಬ ಹಸ ಜಾಗೃತಿ 

ಅಭಿಯಾನಕೊ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಗಂಗ್ರ ನದಿ ತಿೀರದಲಿ್ಲ  ಶುಚಿತ್ವ ವನ್ನು  

ಕಂದಿರ ೀಕರಿಸ್ತವುದು ಮತ್ತು  ನೈಮೆಲಯ ವನ್ನು  ಕಾಪಾಡಿಕಳ್ಳಳ ವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. ಈ 

ಅಭಿಯಾನ ಸ್ತಮಾರು 1,025 ಕಿ.ಮೀ. ಒಟ್ಟು  ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿದೆ ಮತ್ತು  ಸ್ಥಪೆು ಂಬರ್ 

6, 2017 ರಂದು ಸಮಾಪಿು ಯಾಗುತ್ು ದೆ. 
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45. ಮರಣ ಹಂದಿದ ಸೈನಕನ ಪತಿು ಗೆ ಯಾವ ಸಂಸದಿೀಯ ಸಮತಿಯು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 100% 

ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು  ಶ್ಚಫ್ರರಸ್ತ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅ) ಕೆ ಪಿ ಸಕ್ೆ ನಾ ಸಮತಿ 

ಆ) ಬಿ ಸ್ ಖಂಡೂರಿ ಸಮತಿ 

ಇ) ಪಿ ಸ್ ಚಾಕ್ಯ ಸಮತಿ 

ಈ) ಖೇಹರ್ ಸಮತಿ 

ಬಿ ಸ್ ಖಂಡೂರಿ ಸಮತಿ 

ಮೇಜ್ರ್ ಜ್ನರಲ್ (ನವೃತ್ು ) ಬಿ ಸ್ ಖಂಡೂರಿ ನೇತೃತ್ವ ದ ಸಂಸದಿೀಯ ಸಮತಿಯು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ತ್ನು  ವರದಿಯನ್ನು  ಸಂಸತಿು ನಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸ್ದೆ. ವರದಿಯಲಿ್ಲ , ಮರಣ  ಹಂದಿದ ಸೈನಕನ 

ವಿಧರ್ವಗೆ 100% ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು  ಶ್ಚಫ್ರರಸ್ತ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ್ಯಗಿ ಆಕೆ ತ್ನು  ಕುಟ್ಟಂಬದ 

ಆರೈಕೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು. 

 

46. 2017 UEFA ಸ್ಕಪರ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ನಾ ಲ್ ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಯನ್ನು  ಗೆದದ  ತಂಡ ಯಾವುದು? 

ಅ) ರಿಯಲ್ ಮಾಯ ಡಿರ ಡ್  

ಆ) ಬಾಸ್ೆಲೀನ 

ಇ) ಮಾಯ ಂಚೆಸು ರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ 

ಈ) ಚೆಲ್್ಲ ಯ 

ರಿಯಲ್ ಮಾಯ ಡಿರ ಡ್ 

 

47. ಮಂಡಿ  ಸಸಯ  ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ಯಯ ನವನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಆ) ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ 

ಇ) ರಾಜ್ಸ್ಥು ನ 

ಈ) ಗುಜ್ರಾತ್  

ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ 

 

48. ಆಕ್ ಫ ಡ್ೆ ಯೂನವಸ್ೆಟ್ಟ ಪೆರ ಸ್ (OUP) ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಆನಿೆ ೈನ್ ನಘಂಟನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅ) ತ್ಮಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಮಲ್ಲಯಾಳಂ 

ಆ) ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ತ್ತಲ್ಕಗು 

ಇ) ತ್ಮಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಗುಜ್ರಾತಿ 
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ಈ) ಮಲ್ಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು  ಮರಾಠಿ 

ತ್ಮಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಗುಜ್ರಾತಿ 

ಆಕ್ ಫ ಡ್ೆ ಯೂನವಸ್ೆಟ್ಟ ಪೆರ ಸ್ (OUP) ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ತ್ಮಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಗುಜ್ರಾತಿ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಆನಿೆ ೈನ್ ನಘಂಟನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕ್ ಫ ಡ್ೆ ಗಿೀಬಲ್ ರ್ಲಯ ಂಗೆವ ೀಜ್ (ಒಜಿಎಲ್) 

ಉಪಕರ ಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸರ್ಲಗಿದೆ.  

 

49. 2017 ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಡಿೀಸ್ಥಲ್ ದಿನವನ್ನು  ಯಾವ ದಿನದಂದು 

ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಆಗಸ್ು  9 

ಆ) ಆಗಸ್ು  10 

ಇ) ಆಗಸ್ು  11 

ಈ) ಆಗಸ್ು  12 

ಆಗಸ್ು  10 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಡಿೀಸ್ಥಲ್ ದಿನವನ್ನು  ಆಗಸ್ು  10 ರಂದು ಪರ ತಿವಷೆ 

ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 1893 

ರ ವಷೆದಲಿ್ಲ  ಕಡಲ್ಲಕಾಯಿ ಎಣೆಣ ಯಿಂದ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು  ನಡೆಸ್ದ ಸರ್ ರುಡಾಲ್ಫ  ಡಿೀಸ್ಥಲ್ 

ನಡೆಸ್ದ ಸಂಶೀಧನೆಯ ಪರ ಯೀಗ್ರರ್ೆ ಈ ದಿನವನ್ನು  ಜೈವಿಕ ಡಿಸೇಲ್ ದಿನವನಾು ಗಿ 

ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತಿು ದೆ.  

 

50. ಭಾರತ್ದ 13ನೇ ಉಪ ರಾಷು ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೂ ಯಾಗಿರುವ ರ್ವಂಕಯಯ ನಾಯ್ು  ರವರು 

ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದವರು? 

ಅ) ತ್ತಲಂಗಣ 

ಆ) ಆಂಧರ  ಪರ ದೇಶ 

ಇ) ತ್ಮಳ್ಳನಾಡು 

ಈ) ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ 

ಆಂಧರ  ಪರ ದೇಶ 

ಮಾಜಿ ಕಂದರ  ಸಚಿವ ಎಂ. ರ್ವಂಕಯಯ  ನಾಯ್ು  ರವರು ಆಗಸ್ು  13, 2017 ರಂದು ಭಾರತ್ದ 13 

ನೇ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಪರ ಮಾಣವಚನ ಸ್ವ ೀಕರಿಸ್ದರು. ರಾಷು ರಪತಿ ಭ್ವನದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ವಿಶೇಷ 

ಕಾಯೆಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ರಾಷು ರಪತಿ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೀವಿಂದ ರವರು ಪರ ಮಾಣ ವಚನ 

ಭೀದಿಸ್ದರು. ನಾಯ್ು  ರವರು 1949 ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಆಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ನೆಲಿ್ಯ ರು ಜಿಲಿ್ಲ ಯ 

ಚವತ್ಪಾಲ್ಲಮು ಲಿ್ಲ  ಜ್ನಸ್ದರು. ದೇಶದ ಎರಡನೆಯ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಸ್ಥಂವಿಧಾನಕ ಹುದೆದ ಗೆ 

ಆಯ್ಕೂ ಯಾಗುವುದಕೊ  ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ, ಶ್ಚರ ೀ ನಾಯ್ು  ಅವರು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾ ನಗಳನ್ನು  
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ಹಂದಿದದ ರು. ಅವರು 2002 ರಿಂದ 2004 ರವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇರ್ವ 

ಸಲಿ್ಲ ಸ್ದ್ಯದ ರೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜ್ಪೇಯಿ ಸರಕಾರದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ  

ಕಂದರ  ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು. ಪರ ಸ್ತು ತ್ ನರೇಂದರ  ಮೊೀದಿ ನೇತೃತ್ವ ದ ಸಕಾೆರದಲಿ್ಲ , ನಾಯ್ು  

ವಸತಿ ಮತ್ತು  ನಗರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇರ್ವ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ದ್ಯದ ರೆ. 

 

51. ಗಿೀಬಲ್ ಎಂಟಪೆರ ೆನಷ್ಟೆಪ್ ಶಂಗಸಭೆಯ (GES-2017) ಆತಿರ್ಯ  ವಹಿಸಲ್ಲರುವ ನಗರ 

ಯಾವುದು? 

ಅ) ಬೆಂಗಳೂರು 

ಆ) ಹೈದ್ಯರ ಬಾದ್ 

ಇ) ಪುಣೆ 

ಈ) ಮುಂಬೈ 

ಹೈದ್ಯರ ಬಾದ್ 

ಹೈದ್ಯರ ಬಾದಿನಲಿ್ಲ  ಗಿೀಬಲ್ ಎಂಟಪೆರ ೆನಷ್ಟೆಪ್ ಶಂಗಸಭೆ (ಜಿಇಎಸ್-2017) ಯನ್ನು  

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕ ಸಹಯೀಗದಲಿ್ಲ  28-30, 2017 ರಂದು ನಡೆಯಲ್ಲದೆ.  

 

52. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ಕಿರ ೀಡಾಪಟ್ಟವನ್ನು  ಆಗೆು ೀಯ ಏಷಾಯ  ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  (SEAR) 

ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯ ಸದ್ಯಾ ವನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ? 

ಅ) ಸಚಿನ್ ತ್ತಂಡುಲೂ ರ್ 

ಆ) ರಾಹುಲ್ ದ್ಯರ ವಿಡ್  

ಇ) ಮರ್ಲೂ  ಸ್ಂಗ್  

ಈ) ಮೇರಿ ಕೀಮ್  

ಮರ್ಲೂ  ಸ್ಂಗ್ 

ಭಾರತ್ದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಕಿರ ೀಡಾಪಟ್ಟ ಮರ್ಲೂ  ಸ್ಂಗ್ ಅವರು ಆಗೆು ೀಯ ಏಷಾಯ  ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  (SEAR) 

ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯ ಸದ್ಯಾ ವನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಗೌರವಾನವ ತ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಂಗ್ ಅವರು ಸ್ಥಂಕರ ಮಕವಲಿದ 

ರೀಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವಿಕೆ ಮತ್ತು  ನಯಂತಿರ ಸ್ತವ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  ಪರ ೀತ್ಾ ಹಿಸಲ್ಕ 

ಶರ ಮಸಲ್ಲದ್ಯದ ರೆ. ಮರ್ಲಾ  ಸ್ಂಗ್ “ಪಿೆ ೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಖ್” ಎಂದೇ ಖ್ಯಯ ತಿ ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 



 

22 | P a g e  
 

53. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು “ಕಂದರ  ಚಲನಚಿತ್ರ  ಸ್ಥನ್ಾ ರ್ ಮಂಡಳಿಯ” ನೂತ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಪರ ಸ್ಕನ್ ಜೀಶ್ಚ 

ಆ) ಮಣಿಶಮೆ 

ಇ) ಕರಣ್ ಸ್ಂಗ್ 

ಈ) ಅನಲ್ ಕಪೂರ್ 

ಪರ ಸ್ಕನ್ ಜೀಶ್ಚ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ಗಿೀತ್ ರಚನೆಕಾರ ಪರ ಸ್ಕನ್ ಜೀಶ್ಚ ರವರು ಮೂರು ವಷೆಗಳ ಅವರ್ಧಗೆ ಕಂದರ  

ಚಲನಚಿತ್ರ  ಸ್ಥನ್ಾ ರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಹಸ ಮುಖಯ ಸಾ ರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಪಹಿಾಜ್ 

ನಹಾರ್ಲನ ಅವರಿಂದ ತ್ತರವಾಗಿದದ  ಸ್ಥಾ ನಕೊ  ಜೀಶ್ಚ ಅವರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ. 

ಫ್ರನಾ, ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ, ಬಿಾ ಯ ಕ್ಸ, ದೆಹಲ್ಲ 6 ಮತ್ತು  ಭಾಗ್ ಮರ್ಲೂ  ಭಾಗ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ 

ಗಿೀತ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು  ಪಾರ ಮುಖಯ ತ್ತ ಗಳಿಸ್ದರು. 2008 ಮತ್ತು  2013 

ರಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಬಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಗಿೀತ್ರಚನೆಕಾರ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪರ ಶಸ್ು  ಲಭಿಸ್ದೆ.  

 

54. ಈ ಕೆಳಗಿನವರುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾರಿಗೆ 2017 ದಿ ಹಿಂದೂ ನಾಟಕಕಾರ ಪರ ಶಸ್ು  ಲಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ಅರವಿಂದ್ ಶಾಸ್ು ರ ಮತ್ತು  ನವಿೀನ್ ರಾಜ್  

ಆ) ಗೆರಿೀಶ್ ಖೇಮನ ಮತ್ತು  ಅಕ್ಷತ್ ನಗಮ್ 

ಇ) ಸ್ತನೀಲ್ ಶನಾಾ ಗ್ ಮತ್ತು  ಕೆವಾಲ್ ಅರೀರಾ 

ಈ) ಸ್ತರೇಶ್ ಸೀನ ಮತ್ತು  ಅಕ್ಷತ್ ನಗಮ್ 

ಗೆರಿೀಶ್ ಖೇಮನ ಮತ್ತು  ಅಕ್ಷತ್ ನಗಮ್ 

ಮುಂಬೈನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ 13ನೇ ದಿ ಹಿಂದೂ ರಂಗಭೂಮ ಉತ್್ ವದಲಿ್ಲ  ಗೆರಿಶ್ ಖೇಮನ ಮತ್ತು  

ಅಕ್ಷತ್ ನಗಮ್ ರವರಿಗೆ 2017 ದಿ ಹಿಂದೂ ನಾಟಕಕಾರ ಪರ ಶಸ್ು  ಲಭಿಸ್ದೆ.  'ಇನ್ ಸಚ್ೆ ಆಫ್ಟ್ 

ದರಿಯಾ ಸ್ಥಗರ್' ನಾಟಕಕಾೂ ಗಿ ಈ ಪರ ಶಸ್ು ಯನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಶಸ್ು ಯು ರೂ 2 ಲಕ್ಷ ನಗದು 

ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

 

55. ಆನೆಗಳನ್ನು  ರಕಿಿ ಸ್ತವ ಸಲ್ಕವಾಗಿ ಕಂದರ  ಸಕಾೆರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷು ರವಾಯ ಪಿು  

ಪರ ಚಾರವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ?  

ಅ) ಗಜ್ ಯಾತ್ರ  

ಆ) ಗಜ್ ಕಸರಿ ಯಾತ್ರ   

ಇ) ಗಜ್ ಸಂರಕ್ಷಣ ಯಾತ್ರ  

ಈ) ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವುದು ಅಲಿ  

ಗಜ್ ಯಾತ್ರ  



 

23 | P a g e  
 

ವಿಶವ  ಆನೆ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಂದರ  ಪರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದರ್ಲವಣೆ ಖ್ಯತ್ತ 

ಸಚಿವ ಡಾ. ಹಷೆ ವಧೆನ್ ರವರು ಆನೆಗಳನ್ನು  ರಕಿಿ ಸಲ್ಕ ರಾಷಾು ರದಯ ಂತ್ದ "ಗಜ್ ಯಾತ್ತರ "ಗೆ 

ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಆಂದೀಲನವನ್ನು  ಆನೆಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರುವ 12 

ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಿಸರ್ಲಗುವುದು. ವಿಶವ  ಆನೆ ದಿನವನ್ನು  ಆಗಸ್ು  12 ರಂದು ಪರ ತಿವಷೆ 

ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. 

 

56. ಪಾಕಿಸ್ಥು ನದ ಮದರ್ ತ್ತರೆಸ್ಥ ಎಂದೇ ಖ್ಯಯ ತಿ ಪಡೆದಿದದ  ಡಾ. ರುತ್ ಫ್ರವ್ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ನಧನರಾದರು. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಯಾವ ದೇಶದವರು? 

ಅ) ಜ್ಮೆನ 

ಆ) ಜ್ಪಾನ್  

ಇ) ಫ್ರರ ನ್್   

ಈ) ಇಟಲ್ಲ 

ಜ್ಮೆನ 

ಜ್ಮೆನಯ ವೈದೆಯ , ಪಾಕಿಸ್ಥು ನದ ಮದರ್ ತ್ತರೆಸ್ಥ ಎಂದೇ ಖ್ಯಯ ತಿ ಪಡೆದಿದದ  ಡಾ. ರುತ್ ಫ್ರವ್ 

(87) ಅವರು ನಧನರಾದರು. ಪಾಕಿಸ್ಥು ನದಲಿ್ಲ  ಕುಷಠ ರೀಗ ನವಾರಣೆಗೆ ತ್ಮಾ  ಜಿೀವನವನೆು ೀ 

ಇವರು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ದದ ರು.1960ರಲಿ್ಲ  ಪಾಕಿಸ್ಥು ನಕೊ  ಮೊದಲ ಭಾರಿ ಭೇಟ್ಟ ನೀಡಿದದ  ಇವರು 

ಕುಷಠ ರೀಗಿಗಳ ಸಂಕಷು ವನ್ನು  ಅರಿತ್ತ, ಕನೆಯವರೆಗೂ ಪಾಕ್ಸನಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲ್ಲಸಲ್ಕ 

ನಧೆರಿಸ್ದದ ರು.ಮೇರಿ ಅಡಿಲೇಡ್ ಕುಷಠ ರೀಗ ಕಂದರ ವನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸ್ದ ಇವರು, ಗಿಲ್ಲಗ ಟ್ 

ಬಾಲ್ಲು ಸ್ಥು ನ್ ಸೇರಿದಂತ್ತ ಪಾಕ್ಸನ ಎಲಿ  ಪಾರ ಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಯ  ಇದರ ಶಾಖೆ ತ್ತರೆದು, ಸ್ತಮಾರು 50 

ಸ್ಥವಿರ ಕುಟ್ಟಂಬಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್್ತ  ನೀಡಿದರು. ಇವರ ಸತ್ತ್ ಪರಿಶರ ಮದ ಫಲವಾಗಿ ವಿಶವ  

ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯು, ಪಾಕಿಸ್ಥು ನವನ್ನು  ಏಷಾಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಮೊದಲ ಕುಷಠ ರೀಗ ಮುಕು  ದೇಶ 

ಎಂದು 1996ರಲಿ್ಲ  ಘೀಷ್ಟಸ್ತ್ತು . 

 

57. ಕಂದರ  ಸಕಾೆರವು ಹಸ ಉಪ-ಯೀಜ್ನೆ "AGEY ಅನ್ನು  ದಿೀನ್ ದಯಾಳ್ 

ಅಂತ್ಯ ೀದಯ ಯೋಜನೆ – ರಾಷ್್ಟ ರ ೋಯ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಜೋವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ 

(ಡಿಎವೈ –ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ.)ದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಲದೆ. AGEY ಎಂದರೆ __________? 

ಅ) ಅಜಿೀವಿಕ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಎಕ್ೆ ಪ ರಸ್ ಯೀಜ್ನೆ 

ಆ) ಅಜಿೀವಕ ಗ್ರರ ಮ ಎಕ್ೆ ಪ ರಸ್ ಯೀಜ್ನೆ 

ಇ) ಅಗದ್ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಎಕ್ೆ ಪ ರಸ್ ಯೀಜ್ನೆ 

ಈ) ಆನಂದ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಎಕ್ೆ ಪ ರಸ್ ಯೀಜ್ನೆ 

ಅಜಿೀವಿಕ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಎಕ್ೆ ಪ ರಸ್ ಯೀಜ್ನೆ 
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ಕಂದರ  ಸಕಾೆರಶ್ಚೀಘರ ದಲಿ್ಲ ೀ "ಆಜಿೀವಿಕ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಎಕ್ೆ ಪ ರಸ್ ಯೀಜ್ನೆ" (AGEY) ಹೆಸರಿನ 

ಹಸ ಉಪ-ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಲದೆ. ಇದು ದಿೀನ್ ದಯಾಳ್ 

ಅಂತ್ಯ ೀದಯ ಯೋಜನೆ – ರಾಷ್್ಟ ರ ೋಯ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಜೋವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನದ 

ಉಪಯೀಜ್ನೆ. ಆರಂಭ್ದಲಿ್ಲ , AGEY ಅನ್ನು  ದೇಶದ 250 ಬಿಾ ಕಗ ಳಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರ್ಲಗುವುದು. 

ಪರ ತಿ ಬಿಾ ಕ್ಸ ಗೆ  ಸ್ಥರಿಗೆ ಸೇರ್ವಗಳನ್ನು  ನವೆಹಿಸಲ್ಕ 6 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸರ್ಲಗುವುದು. DAY-

NRLM ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸವ ಯಂ ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ್ಳ (SHGs) ಹಿಂದುಳಿದ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ರಸ್ಥು  

ಸ್ಥರಿಗೆ ಸೇರ್ವಯನ್ನು  ನವೆಹಿಸಲ್ಲರ್ವ. ಹಿಂದುಳಿದ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪರ ದೇಶಗಳ ಒಟ್ನು ರೆ ಆಥಿೆಕ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗ್ರಗಿ ಪರ ಮುಖ ಸೇರ್ವಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಸೌಕಯೆಗಳಂದಿಗೆ (ಮಾರುಕಟೆು ಗಳಿಗೆ ಪರ ವೇಶ, 

ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ ದಂತ್ಹ) ದೂರದ ಗ್ರರ ಮಗಳನ್ನು  ಸಂಪಕಿೆಸಲ್ಕ ಸ್ತರಕಿಿತ್, 

ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ ಮತ್ತು  ಸಮುದ್ಯಯದ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಸ್ಥರಿಗೆ ಸೇರ್ವಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲ್ಕ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲದೆ.  

 

58. ಮಹಿಳಾ ಉದಯ ಮಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡಲ್ಕ ಫೇಸ್ತಾ ಕು  'ಶ್ಚ ಮೀನ್್  ಬಿಸ್ಥು ಸ್ (She means 

business)' ಕಾಯೆಕರ ಮವನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾೆರವು ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶಾ 

ಆ) ಜಾಖೆಂಡ್  

ಇ) ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ 

ಈ) ಕನಾೆಟಕ 

ಒಡಿಶಾ 

ಒಡಿಶಾದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ನವಿೀನ್ ಪಟ್ನು ಯಕ್ಸ ರವರು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಭುವನೇಶವ ರದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳಾ 

ಉದಯ ಮಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡಲ್ಕ ಫೇಸ್ತಾ ಕು  'ಶ್ಚ ಮೀನ್್  ಬಿಸ್ಥು ಸ್ (She means business)' 

ಕಾಯೆಕರ ಮಕೊ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಡಿ, 2018ರ ಅಂತ್ಯ ದ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಮಾಕೆೆಟ್ಟಂಗ್ ಕೌಶಲಯ ಗಳಲಿ್ಲ  25,000 ಮಹಿಳಾ ಉದಯ ಮಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಸವ ಸಹಾಯ ಗುಂಪು 

(ಎಸೆ್ಥ ಚಿಜ ) ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡಲ್ಕ ಒಡಿಶಾದ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಇರ್ಲಖೆ ಮತ್ತು  ಪಾರ ಜೆಕ್ಸು  

ಮಷನ್ ಶಕಿು ಯಂದಿಗೆ ಫೇಸ್ತಾ ಕ್ಸ ಒಪಪ ಂದ ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ. 

 

59. ಒರಾಂಗ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ಯಯ ನವನ (ಒಎನಪ ) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಅಸ್್ಥ ಂ 

ಆ) ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶ 

ಇ) ತಿರ ಪುರ 

ಈ) ಮಣಿಪುರ 

ಅಸ್್ಥ ಂ 



 

25 | P a g e  
 

 

  

60. 2017 ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಯುವ ದಿನದ ಧ್ಯ ೀಯವಾಕಯ  __________? 

ಅ) ನಮಾ  ಜ್ಗತ್ು ನ್ನು  ಬದಲ್ಲಸ್ 

ಆ) ಯುವಜ್ನ ಮತ್ತು  ಮಾನಸ್ಕ ಆರೀಗಯ  

ಇ) ಯುವಜ್ನರಿಂದ ಶಾಂತಿ ನಮಾೆಣ 

ಈ) ಉತ್ು ಮ ಸಮಾಜ್ಕೊ  ಯುವಜ್ನತ್ತ 

ಯುವಜ್ನರಿಂದ ಶಾಂತಿ ನಮಾೆಣ 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಯುವ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿವಷೆ ಆಗಸ್ು  12 ರಂದು ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಈ 

ವಷೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಯುವ ದಿನದ ಧ್ಯ ೀಯವಾಕಯ  ಯುವಜ್ನರಿಂದ ಶಾಂತಿ ನಮಾೆಣ. 

 

 

61. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ ಡಾ. ಭ್ಕಿು  ಯಾದವ್ ರವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ 

ಡಾಕು ರ್ ಆಗಿದದ ರು? 

ಅ) ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಆ) ತ್ಮಳ್ಳನಾಡು 

ಇ) ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ 

ಈ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ 

ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವೈದೆಯ  ಡಾ. ಭ್ಕಿು  ಯಾದವ್ (92) ರವರು ಆಗಸ್ು  14, 2017 

ರಂದು ಇಂದೀನೆಲಿ್ಲ  ನಧನ ಹಂದಿದರು. ಕಳೆದ 68 ವಷೆಗಳಿಂದ ಡಾ. ಯಾದವ್ ರವರು 

ರೀಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಚಿಕಿತ್್ತ  ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪರ ಸ್ದದ ರಾಗಿದದ ರು. ಏಪಿರ ಲ್ 2017 ರಲಿ್ಲ  

ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕಿೆೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ತ್ನು  ಆದಶೆಪಾರ ಯ ಸೇರ್ವಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪದಾ ಶ್ಚರ ೀ ಪರ ಶಸ್ು ಯನ್ನು  ಅವರಿಗೆ 

ನೀಡರ್ಲಗಿತ್ತು . 

 

62. ದೇಶದ ಮೊದಲ “ರೈಲ್ಲವ  ವಿಪತ್ತು  ನವೆಹಣಾ ಕಂದರ ” ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಸ್ಥಾ ಪನೆಯಾಗಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಹೈದ್ಯರ ಬಾದ್  

ಆ) ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇ) ಪುಣೆ 

ಈ) ಕಲೂ ತ್ು  
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ಬೆಂಗಳೂರು 

ದೇಶದ ಮೊದಲ ’ರೈಲ್ಲವ  ವಿಪತ್ತು  ನವೆಹಣಾ ಕಂದರ ’ ಬೆಂಗಳೂರು ಹರವಲಯ 

ಹೆಜಾಜ ಲದಲಿ್ಲ  ನಮಾೆಣವಾಗುತಿು ದುದ , ಮಂದಿನ ವಷೆದ ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ 

ಪೂಣೆವಾಗಲ್ಲದೆ. ರೈಲ್ಕ ದುರಂತ್ದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ತು ತ್ಪಡಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. 

ರೈಲ್ಕ ಅವಘಡಕೊ  ಒಳಗ್ರದ್ಯಗ ನಡೆಸ್ತವ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾೆಚರಣೆಯನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  

ನೈಜ್ರ್ವಂಬಂತ್ತ ಕೈಗಳಳ ರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ 

ಹೆಜಾಜ ಲದಲಿ್ಲ  ರೈಲ್ಲವ  ಇರ್ಲಖೆಯು 3.32 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ಜಾಗದಲಿ್ಲ  ₹44.42 ಕೀಟ್ಟ ರ್ವಚು ದಲಿ್ಲ  

ರೈಲ್ಲವ  ವಿಪತ್ತು  ನವೆಹಣೆ ಮತ್ತು  ಸ್ತರಕ್ಷತಾ ಗ್ರರ ಮ ತ್ಲ್ಲ ಎತ್ು ಲ್ಲದೆ. 

 

63. ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ನಲಯವನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  

ಸ್ಥಾ ಪಿಸರ್ಲಗುತಿು ದೆ? 

ಅ) ಗುಜ್ರಾತ್  

ಆ) ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶ 

ಇ) ಜಾಖೆಂಡ್  

ಈ) ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ 

ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ನಲಯವಾಗಿರುವ ರಾಜಿೀವ್ ಗ್ರಂರ್ಧ 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಾಯುಯಾನ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ನಲಯವನ್ನು  (ಆಜಿೆಎನ್ಎಯು) 

ಶ್ಚೀಘರ ದಲಿ್ಲ ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶದ ರಾಯಾ ರೇಲ್ಲಯಲಿ್ಲರುವ ಫಸ್ಥೆತ್ ಗಂಜ್ು ಲಿ್ಲ  

ಉದ್ಯಾ ಟ್ಟಸರ್ಲಗುವುದು. ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಯ ಯನಗಳ್ಳ, ಬೀಧನೆ, ತ್ರಬೇತಿ ಮತ್ತು  

ಸಂಶೀಧನೆಗಳನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸ್ತವ ಮತ್ತು  ಸೌಕಯೆ ಒದಗಿಸ್ತವ ಉದೆದ ೀಶದಿಂದ ಇದನ್ನು  

ಸ್ಥಾ ಪಿಸರ್ಲಗಿದೆ. ಕಂದರ  ನಾಗರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾತ್ಾ ಕ ನಯಂತ್ರ ಣದಲಿ್ಲ  ಈ 

ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಕಾಯೆನವೆಹಿಸಲ್ಲದೆ. ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾಷೆಲ್ (ನವೃತ್ು ) ನಳಿನ್ ಟಂಡನ್ 

ಅವರನ್ನು  ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ. 

 

64. ಐಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ (INSS) ಚೊಚು ಲ ಇಂಟನಾಯ ೆಷನಲ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಸಚ್ೆ ಮತ್ತು  ರೆಸ್ಕೂ ಯ  

ಎಕ್ೆ ಪ ರಸ್್  (IMMSAREX) -2017 ರ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತ ವಹಿಸಲ್ಲರುವ ರಾಷು ರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಭಾರತ್ 

ಆ) ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾ 

ಇ) ಬಾಂಗಿ ದೇಶ 

ಈ) ಚಿೀನಾ  

ಬಾಂಗಿ ದೇಶ 
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ನರ್ವಂಬರ್ 2017ರಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ನೇವಲ್ ಸ್ಂಪೀಸ್ಯಮ್ 

(IONS)ನ ಇಂಟನಾಯ ೆಶನಲ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಸಚ್ೆ ಮತ್ತು  ರೆಸ್ಕೂ ಯ  ಎಕ್ೆ ಪ ರಸ್ (IMMSAREX) 

ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ಬಾಂಗಿ ದೇಶ ವಹಿಸ್ಕಳಳ ಲ್ಲದೆ. ಚಿೀನಾ, ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕಿಸ್ಥು ನ 

ಸೇರಿದಂತ್ತ INOS ಸದಸಯ  ಮತ್ತು  ವಿೀಕ್ಷಕ ರಾಷು ರಗಳ ನೌಕೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ವಿಮಾನಗಳ್ಳ ಈ 

ವಾಯ ಯಾಮದಲಿ್ಲ  ಪಾಲಗ ಳಳ ಲ್ಲರ್ವ. ಐಒಎನ್ಎಸ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ಥಗರದ ಕಡಲತಿೀರದ 

ರಾಷು ರಗಳ ಪಾರ ದೇಶ್ಚಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದುದ , ಫ್ಲಬರ ವರಿ 2008 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದಿಂದ 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಪ ಟ್ಟತ್ತ. ಇದು ಪರ ಸ್ತು ತ್ 23 ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಮತ್ತು  ಒಂಬತ್ತು  ವಿೀಕ್ಷಕ ರಾಷು ರಗಳನ್ನು  

ಹಂದಿದೆ. 

 

65. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷು ರ ಭ್ದರ ತಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ  2017 ಜಿ 7 ಆಂತ್ರಿಕ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸಭೆಯ 

ಆತಿರ್ಯ  ವಹಿಸಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಜ್ಮೆನ 

ಆ) ಫ್ರರ ನ್್   

ಇ) ಇಟಲ್ಲ 

ಈ) ಸ್ಥಪ ೀನ್  

ಇಟಲ್ಲ 

ಇಟಲ್ಲಯು 2017 ಅಕು ೀಬರ್ ನಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ಭ್ದರ ತಾ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ಲ 

ಕಂದಿರ ೀಕರಿಸ್ದ ಜಿ 7 ಆಂತ್ರಿಕ ಮಂತಿರ ಗಳ ಶಂಗಸಭೆಯ ಆತಿರ್ಯ  ವಹಿಸಲ್ಲದೆ. ಕೆನಡಾ, ಫ್ರರ ನ್್ , 

ಜ್ಮೆನ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಮ್, ಜ್ಪಾನ್ ಜಿ 7 ಪಾಲ್ಕದ್ಯರ ರಾಷು ರಗಳ ಕೀರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 

ಈ ಸಭೆಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸರ್ಲಗಿದೆ.  

 

66. ರಾಜ್ಯ  ಸಭಾ ಟ್ಟವಿ (RSTV)ಯ ನೂತ್ನ ಸ್ಇಓ ಆಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಶಶ್ಚ ಶೇಖರ್ ರ್ವಂಪತಿ  

ಆ) ನಾರಾಯಣ್ ಶೌರಿ 

ಇ) ಅಮತ್ ಚೌಧರಿ 

ಈ) ಶೇಖರ್ ಬಾಬ್ಲ್ 

ಶಶ್ಚ ಶೇಖರ್ ರ್ವಂಪತಿ 

ಪರ ಸ್ಥರ ಭಾರತಿಯ ಮುಖಯ  ಕಾಯೆನವಾೆಹಕ ಅರ್ಧಕಾರಿ (ಸ್ಇಒ) ಶಶ್ಚ ಶೇಖರ್ ರ್ವಂಪತಿ 

ರವರಿಗೆರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಟ್ಟವಿ (RSTV) ಸ್ಇಒ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ ನೀಡರ್ಲಗಿದೆ. 2011 ರಿಂದ 

ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಟ್ಟ.ವಿ.ಯ ಸ್ಇಒ ಮತ್ತು  ಮುಖಯ  ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇರ್ವ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ತತಿು ರುವ ಗುರುಪಿೀಪ್ 

ಸ್ಂಗ್ ಸಪಪ ಲ್ ಅವರ ಉತ್ು ರಾರ್ಧಕಾರಿಯಾಗಿ ರ್ವಂಪತಿ ಕಾಯೆನವೆಹಿಸಲ್ಲದ್ಯದ ರೆ. RSTV 
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ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಸ್ಥವ ಮಯ ಕೊ  ಒಳಪಟ್ಟು ದುದ , ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಿಂದ ನವೆಹಿಸಲಪ ಡುತ್ು ದೆ. 

ಉಪರಾಷು ರಪತಿಗಳ್ಳ ಇದರ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

67. 2017 ಬಲ್ಲಗ ೀರಿಯಾ ಓಪನ್ ಇಂಟನಾಯ ೆಶನಲ್ ಸ್ರಿೀಸ್ ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಯ ಪುರುಷರ ಸ್ಂಗಲ್್  

ಪರ ಶಸ್ು  ಗೆದದ  ಭಾರತಿೀಯ ಶಟಿ ರ್ ಯಾರು? 

ಅ) ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪರ ಣಯ್  

ಆ) ಕಿಡಂಬಿ ಶ್ಚರ ೀಕಾಂತ್  

ಇ) ಲಕ್ಷಯ  ಸೇನ್  

ಈ) ವಿ ಡಿಜು 

ಲಕ್ಷಯ  ಸೇನ್ 

ಭಾರತ್ದ ಲಕ್ಷಯ ಯ  ಸೇನ್ ರವರು ಪುರುಷರ ಸ್ಂಗಲ್್  ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  ಕರ ಯೇಷ್ಟಯಾದ 

ಝವೀನಮರ್ ಡಕಿೆನಾಜ ಕ್ಸ ಅವರನ್ನು  18-21, 21-12, 21-17ರಿಂದ ಸೀಲ್ಲಸ್ 2017 

ಬಲ್ಲಗ ೀರಿಯಾ ಓಪನ್ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಸ್ರಿೀಸ್ ಪರ ಶಸ್ು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

68. “ದಿ ಎಕನಾಮಸ್ು 'ಸ್ ಗಿೀಬಲ್ ಲೈವಿಾ ಲ್ಲಟ್ಟ ರಿಪೀಟ್ೆ-2017” ಪರ ಕಾರ ವಿಶವ ದ ಜಿೀವಿಸಲ್ಕ 

ಯೀಗಯ ವಾದ ನಗರರ್ವಂದು ಘೀಷ್ಟಸಲಪ ಟು  ನಗರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಬೆಂಗಳೂರು 

ಆ) ಪಥ್ೆ  

ಇ) ಮೆಲಾ ೀನ್ೆ  

ಈ) ಲಂಡನ್  

ಮೆಲಾ ೀನ್ೆ 

ದಿ ಎಕನಾಮಸ್ು 'ಸ್ ಗಿೀಬಲ್ ಲೈವಿಾ ಲ್ಲಟ್ಟ ರಿಪೀಟ್ೆ-2017” ಪರ ಕಾರ ಮೆಲಾ ನ್ೆ ನಗರವು 

ಸತ್ತ್ 7 ನೇ ವಷೆ ವಿಶವ ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಜಿೀವಿಸಲ್ಕ ಯೀಗಯ ವಾದ ನಗರರ್ವಂದು 

ಘೀಷ್ಟಸಲಪ ಟ್ಟು ದೆ, ವಿಶವ ದ ಟ್ನಪ್ ಟೆನ್  ಜಿೀವಿಸಲ್ಕ ಯೀಗಯ ವಾದ ನಗರಗಳೆಂದರೆ ವಿಯ್ಕನಾು , 

ವಾಯ ಂಕ್ಯವರ್, ಟ್ರಂಟ್, ಕಾಯ ಲಗ ರಿ, ಅಡಿಲೇಡ್, ಪತ್ೆ, ಆಕಿೆಂಡ್, ಹೆಲ್್ಲ ಂಕಿ ಮತ್ತು  

ಹಾಯ ಂಬಗ್ೆ ಸೇರಿರ್ವ. ಸಮೀಕಿೆಯ ಪರ ಕಾರ, ಡಮಾಸೂ ಸ್ 140ನೇ ಸ್ಥಾ ನದಲಿ್ಲದೆ,  

 

69. 2016-17ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನ NABARD ನ 'ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸ್ಥಧನೆ ಪರ ಶಸ್ು 'ಯನ್ನು  ಯಾವ ಪಾರ ದೇಶ್ಚಕ 

ಗ್ರರ ಮೀಣ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ ಪಡೆದುಕಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಕನಾೆಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ  

ಆ) ಪರ ಗತಿ ಕೃಷಣ  ಗ್ರರ ಮೀಣ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ  

ಇ) ತ್ತಲಂಗಣ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ  
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ಈ) ಕಾವೇರಿ ಕಲಪ ತ್ರು ಗ್ರರ ಮೀಣ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ 

ಕನಾೆಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ  ಬಾಯ ಂಕ್ಸ (NABARD)ನ 'ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸ್ಥಧನೆ 

ಪರ ಶಸ್ು ' ಯನ್ನು  2015-16 ಮತ್ತು  2016-17ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲಗೆ ಕನಾೆಟಕ ವಿಕಾಸ್ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ 

(ಕೆವಿಜಿಬಿ)ಗೆ ನೀಡರ್ಲಗಿದೆ. ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಸ್ಂಡಿಕಟ್ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ ಪಾರ ಯೀಜ್ಕತ್ವ ದ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ 

ಆಗಿದೆ. 

 

70. “The Adivasi Will Not Dance” ಪುಸು ಕದ ಲೇಖಕರು _________? 

ಅ) ರವಿೀಂದ್ರ  ಜೈನ್  

ಆ) ಚತ್ನ್ ಭ್ಗತ್  

ಇ) ಹನ್ಾ ್  ಸೌರ್ವಂದರ  ಶೇಖರ್ 

ಈ) ಸ್ತಮೀತ್ ಜೈನ್  

ಹನ್ಾ ್  ಸೌರ್ವಂದರ  ಶೇಖರ್  

71. “ಪರಾಂಬಿಕುಲಂ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣ(ಪಿಟ್ಟಆರ್)” ವಲಯ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಕರಳ 

ಆ) ತ್ಮಳ್ಳನಾಡು 

ಇ) ತ್ತಲಂಗಣ 

ಈ) ಆಂಧರ  ಪರ ದೇಶ 

 ಕರಳ 

ಪರಾಂಬಿಕುಲಂ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣ ವಲಯ ಕರಳದ ಪಾಲಕಾೂ ಡ್ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಚಿತೂು ರು 

ತಾಲಿ್ಯ ಕಿನಲಿ್ಲರುವ ರಕಿಿತ್ ಪರ ದೇಶವಾಗಿದುದ  391 ಚದರ ಕಿಲೀಮೀಟರ್ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  

ಹಂದಿದೆ. ಸ್ಂಹ ಬಾಲದ ಮಕಾಕಿಗಳ್ಳ, ನೀಲಗಿರಿ ತ್ಹರ್, ಆನೆಗಳ್ಳ, ಬಂಗ್ರಳ ಹುಲ್ಲಗಳ್ಳ, 

ಚಿರತ್ತಗಳ್ಳ, ನೀಲಗಿರಿ ಮಾಟೆೆನ್ ಸೇರಿದಂತ್ತ ವಿವಿಧ ಪಾರ ಣಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನೆಲ್ಲಯಾಗಿದೆ.  

 

72. “ಕಂದರ  ಚಲನಚಿತ್ರ  ಸ್ಥನ್ಾ ರ್ ಮಂಡಳಿ”ಯ ಕಂದರ  ಕಚರಿ ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಪುಣೆ  

ಆ) ಮುಂಬೈ 

ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು 

ಈ) ನವದೆಹಲ್ಲ 

ಮುಂಬೈ 
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“ಕಂದರ  ಚಲನಚಿತ್ರ  ಸ್ಥನ್ಾ ರ್ ಮಂಡಳಿ”ಯ ಕಂದರ  ಕಚರಿ ಮುಂಬೈನಲಿ್ಲದೆ. ಕಂದರ  

ಚಲನಚಿತ್ರ  ಮಂಡಳಿಯ ಪರ ಮಾಣಿೀಕರಣ (ಸ್ಬಿಎಫ್ಿ ) ಸ್ನೆಮಾಟ್ಗ್ರರ ಫ್ಟ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ 

ರಚಿಸರ್ಲದ ಶಾಸನಬದದ  ಸಂಸ್ಥಾ  ಇದ್ಯಗಿದೆ.  

 

73. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಇತಿಾ ೀಚೆಗೆ "ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ವಾಲ್ಲಟ್" ಅನ್ನು  ಯಾವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ 

ಕಂಪೆನಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ಮೊಬಿಕಿವ ಕ್ಸ 

ಆ) ಪೇಟ್ಟಎಮ್  

ಇ) ಪೀನ್ ಪೆ 

ಈ) ಜಿಯೀ ಮನ 

ಮೊಬಿಕಿವ ಕ್ಸ 

ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಗಮ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ (ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್) ತ್ನು  ಮೊಬೈಲ್ ವಾಯ ಲ್ಲಟ್ 

"ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ವಾಲ್ಲಟ್" ಅನ್ನು  ಮೊಬಿಕಿವ ಕ್ಸ ಜತ್ತಗೂಡಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ವಾಯ ಲ್ಲಟ್ ಅನ್ನು  ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ದೂರಸಂಪಕೆ ಸಚಿವ ಮನೀಜ್ ಸ್ನೆಾ  

ಉದ್ಯಾ ಟ್ಟಸ್ದರು.  

 

74. ವಿಶವ  ಛಾಯಾಗರ ಹಣ ದಿನವನ್ನು  ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಆಗಸ್ು  17 

ಆ) ಆಗಸ್ು  18 

ಇ) ಆಗಸ್ು  19 

ಈ) ಆಗಸ್ು  20 

ಆಗಸ್ು  19 

ವಿಶವ  ಛಾಯಾಗರ ಹಣ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವಷೆ ಆಗಸ್ು  19 ರಂದು ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ.. 1837 

ರಲಿ್ಲ  ಫ್ರರ ನ್ ನ ಲ್ಯಯಿಸ್ ಡಾಗೆರೆ ಮತ್ತು  ಜೀಸ್ಥಫ್ಟ್ ನೈಸಫ ೀರ್ ನಪೆಸ್ ರವರು 

“ಡಾಗೆರೀಟೈಪ್” ಛಾಯಾಚಿತ್ರ  ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನೆನಪಿಗ್ರಗಿ ಆಗಸ್ು  19 ರಂದು 

ಛಾಯಾಗರ ಹಣ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಜ್ನವರಿ 9, 1839 ರಂದು ಫ್ಲರ ಂಚ್ ಅಕಾಡೆಮ 

ಆಫ್ಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ ಡಾಗೆರಟೈಪ್ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಘೀಷ್ಟಸ್ತ್ತ. ಅದೇ ವಷೆ ಆಗಸ್ು  19 ರಂದು, 

ಫ್ಲರ ಂಚ್ ಸರಕಾರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸ್ತ್ತ ಮತ್ತು  ಡಾಗೆರೀಟೈಪ್ ಅನ್ನು  ಪರ ಪಂಚಕೊ  

ಉಡುಗರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿತ್ತ. ಈ ಘಟನೆಯು ಆಧುನಕ ದಿನದ ಛಾಯಾಗರ ಹಣದ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ ಹೆಜೆಜ ಯಾಯಿತ್ತ. 
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75. ಎಲ್ಲಕಾು ರನಕ್ಸ ಟ್ೀಲ್ ಸಂಗರ ಹಣೆಯ ಸ್ತಗಮ ಕಾಯೆನವೆಹಣೆಗ್ರಗಿ ಭಾರತಿೀಯ 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಪಾರ ರ್ಧಕಾರ (ಎನ್ಎಚ್ಎಐ) ಯಾವ ಗ್ರರ ಹಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಿಿ ಕಶನ್ 

ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) MyFASTag 

ಆ) NHFASTag 

ಇ) TFASTag 

ಈ) MFASTag 

MyFASTag 

ಎಲ್ಲಕಾು ರನಕ್ಸ ಟ್ೀಲ್ ಕಲ್ಲಕ್ಷನ್ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಯ ಸ್ತಗಮ ಕಾಯೆನವೆಹಣೆಯನ್ನು  

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಕಳಳ ಲ್ಕ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಪಾರ ರ್ಧಕಾರ (ಎನ್ಎಚ್ಎಐ) ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ 

ಅಪಿಿ ಕಶನ್ ಆದ MyFASTag ಮತ್ತು  FASTag Partner ಅನ್ನು  ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ.  

 

76. 48ನೇ ಇಂಟನಾಯ ೆಷನಲ್ ಫಿಲ್ಾ  ಫ್ಲಸ್ು ವಲ್ ಆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ (IFFI)ದ ತಾಂತಿರ ಕ ಸಮತಿಯ 

ಅಧಯ ಕ್ಷ ಯಾರು? 

ಅ) ಪರ ಸ್ಕನ್ ಜೀಶ್ಚ 

ಆ) ಗಿರಿೀಶ್ ಕಾಸರವಳಿಳ  

ಇ) ನಾಗೇಶ್ ಕುಕುನೂರ್  

ಈ) ಮಣಿಶಮೆ 

ನಾಗೇಶ್ ಕುಕುನೂರ್ 

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಪರ ಸ್ಥರ (ಐ & ಬಿ) ಸಚಿವಾಲಯವು 48ನೇ ಇಂಟನಾಯ ೆಷನಲ್ ಫಿಲ್ಾ  

ಫ್ಲಸ್ು ವಲ್ ಆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ (IFFI)ದ ತಾಂತಿರ ಕ ಸಮತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸ್ದೆ, ಐಎಫ್ಟ್ಎಫ್ಟ್ಐ 

ನರ್ವಂಬರ್ 20-28, 2017 ರಂದು ಗೀವಾದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ತಾಂತಿರ ಕ ಸಮತಿಯು 12 

ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಹಂದಿದಿದುದ , ನಾಗೇಶ್ ಕುಕುನೂರ್ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತ ವಹಿಸ್ದ್ಯದ ರೆ.  

 

77. ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಎರಿ್ಲ  ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಮತ್ತು  ಕಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳ ಮುಖಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ 

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸರ್ಲಗಿದೆ? 

ಅ) ನವದೆಹಲ್ಲ 

ಆ) ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇ) ಮುಂಬೈ 

ಈ) ಹೈದ್ಯರ ಬಾದ್ 
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ನವದೆಹಲ್ಲ 

2017 ಆಗಸ್ು  18 ರಂದು ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಮುಖಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು  ಅಚಲ್ ಕುಮಾರ್ 

ಜೀತಿ ಮತ್ತು  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು  ಒ.ಪಿ ರಾವತ್ ಅವರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುಖಯ  

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  ಉದ್ಯಾ ಟ್ಟಸ್ದರು. ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  

ಭಾರತ್ದ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ (ಇಸ್ಐ) ಕಾಯೆಕ್ಷಮತ್ತಯನ್ನು  ಪರಿಶ್ಚೀಲ್ಲಸಲ್ಕ ಮತ್ತು  

ಹಸ ಉಪಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಅನೆವ ೀಷ್ಟಸಲ್ಕ ಮತ್ತು  ಚ್ಚನಾವಣಾ ನವೆಹಣೆ ಮತ್ತು  ಮತ್ದ್ಯರರ 

ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು  ಸ್ತಧಾರಿಸಲ್ಕ ಆಯೀಜಿಸರ್ಲಗಿತ್ತು .  

 

78. ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ 2017 ವಿಶವ  ಮಾನವಿೀಯ ದಿನ (WHD)ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಯಾವ ಜಾಗತಿಕ 

ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) #No Crime 

ಆ) #NotATarget 

ಇ) #NeedHumanity 

ಈ) #ShareHumanity 

#NotATarget 

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ವಿಶವ  ಮಾನವಿೀಯ ದಿನವನ್ನು  (WHD) ಆಗಸ್ು  19 ರಂದು ಆಚರಿಸರ್ಲಗುವುದು. 

ಮಾನವಿೀಯ ಸೇರ್ವಗ್ರಗಿ ತ್ಮಾ  ಪಾರ ಣವನ್ನು  ಒತ್ತು  ಇಟ್ಟು  ಶರ ಮಸ್ದವರಿಗೆ ಗೌರವ 

ಸಲಿ್ಲ ಸ್ತವುದು ಈ ದಿನದ ಉದೆದ ೀಶ. 2017 ವಿಶವ  ಮಾನವಿೀಯ ದಿನ (WHD)ದ ಅಂಗವಾಗಿ  

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಾ  #NotATarget ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ. 

  

79. ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ವಿಶವ  ಶಾಂತಿ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ನಲಯವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಆ) ತ್ತಲಂಗಣ 

ಇ) ಕರಳ 

ಈ) ಗೀವಾ 

ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಡಾ. ವಿಶವ ನಾಥ್ ಕಾರದ್ ಎಮ್ಐಟ್ಟ ವಿಶವ  ಶಾಂತಿ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನ್ನು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ಮಹಾರಾಷು ರದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ದೇವೇಂದರ  ಫಡು ವಿಸ್ ರವರು ಪುಣೆನಲಿ್ಲ  ಉದ್ಯಾ ಟ್ಟಸ್ದರು. 

ಇದು ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ  ವಿಶವ  ಶಾಂತಿ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ. ವಿಶವ ದಲಿ್ಲ  ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  

ಸ್ಥಮರಸಯ ವನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲ್ಕ ಜಾಾ ನದ ಸಮಗರ  ದೃಷ್ಟು ಕೀನದಿಂದ ಶ್ಚಕ್ಷಣವನ್ನು  

ದೃಶ್ಚಯ ೀಕರಿಸ್ತವುದು ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ.  
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80. QR ಕೀಡ್ ಆಧಾರಿತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಯನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸ್ದ ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ 

ವಿದುಯ ತ್ ಸಂಸ್ಥಾ  ಯಾವುದು? 

ಅ) ಆದ್ಯನ ಪವರ್  

ಆ) ಟ್ನಟ್ನ ಪವರ್  

ಇ) ರಿರ್ಲಯನ್್  ಪವರ್  

ಈ) ಜಿಂದ್ಯಲ್  

ಟ್ನಟ್ನ ಪವರ್ 

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕ್ಯಯ ಆರ್ ಕೀಡ್ ಆಧಾರಿತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಯನ್ನು  ಟ್ನಟ್ನ ಪವರ್ 

ಪರಿಚಯಿಸ್ದೆ. ಯುನಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್್  ಇಂಟಫೇೆಸ್ (ಯುಪಿಐ) ಗೆ ಸಂಪಕೆ ಹಂದಿದ 

ಕ್ಯಯ ಆರ್ ಕೀಡ್ ಅನ್ನು  ವಿದುಯ ತ್ ಬಿಲಗ ಳಲಿ್ಲ  ಮುದಿರ ಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಗ್ರರ ಹಕರು BHIM ಆಪ್ 

ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ UPI ಲ್ಲಂಕ್್ಸ  ಬಾಯ ಂಕ್ಸ ಅಪಿಿ ಕಶನು ಂದ QR ಕೀಡ್ ಅನ್ನು  ಸ್ಥೂ ಯ ನ್ 

ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.  

 

81. 2017 ಫಿೀಫ್ರ ಅಂಡರ್ -17 ವಿಶವ  ಕಪ್ ಆತಿರ್ಯ  ವಹಿಸಲ್ಲರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಬೆರ ಜಿಲ್  

ಆ) ರಷಾಯ  

ಇ) ಭಾರತ್ 

ಈ) ದಕಿಿ ಣ ಆಫಿರ ಕ 

ಭಾರತ್ 

2017 ಫಿಫ್ರ ಅಂಡರ್ -17 ವಿಶವ  ಕಪ್ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಅಕು ೀಬರ್ 6 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ 

ನಡೆಯಲ್ಲದೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಫಿಫ್ರ ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಯನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸರ್ಲಗುತಿು ದೆ.  

 

82. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಪೆರಿಯಾರ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ಯಯ ನವನ ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ? 

ಅ) ಕರಳ 

ಆ) ಕನಾೆಟಕ 

ಇ) ತ್ತಲಂಗಣ 

ಈ) ತ್ಮಳ್ಳನಾಡು 

ಕರಳ 

 

83. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾೆರವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ರಗಿ 24 × 7 ಸಹಾಯವಾಣಿ '181' ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ತ್ತಲಂಗಣ 
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ಆ) ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಇ) ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ 

ಈ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ತ್ತಲಂಗಣ 

ಮಹಿಳಾ ಕರ್ಲಯ ಣಕಾೂ ಗಿ ತ್ತಲಂಗ್ರಣ ಸಕಾೆರವು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 24 × 7 ಸಹಾಯವಾಣಿ '181' 

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ. ವರದಕಿಿ ಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪರ ಕರಣಗಳ್ಳ, ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸ್ತವುದು, ಗೃಹ ಹಿಂಸ್ಥ, ಹೆಣುಣ  

ಮಕೂ ಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು  ಕಳಳ ಸ್ಥಗಣೆ ಕುರಿತಾದ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಆತ್ಾ ಹತಾಯ  ಮನೀಭಾವ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ವಾ ಮಾನಸ್ಕವಾಗಿ 

ತ್ಂದರೆಗಳಗ್ರದವರನ್ನು  ಸಹ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಪಕಿೆಸಬಹುದು.  

 

84. 8ನೇ ವಿಶವ  ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದ್ಯದ ಇಂಧನ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಪುಣೆ 

ಆ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಚೆನೆು ೈ 

ಈ) ಮೈಸ್ಕರು 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

 

85. 2017 ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ನಾಯಕತ್ವ  ಪರ ಶಸ್ು ಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯನ್ನು  ಆಯ್ಕೂ  

ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ? 

ಅ) ತ್ತಲಂಗಣ 

ಆ) ತಿರ ಪುರ 

ಇ) ಮಣಿಪುರ 

ಈ) ಸ್ಕಿೂ ಂ 

ತ್ತಲಂಗಣ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ಕೃಷ್ಟ ವಿಜಾಾ ನ ಪರ ಫ್ಲಸರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ಥವ ಮನಾರ್ನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ದಭಾರತಿೀಯ 

ಕೌನ್ ಲ್ ಆಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗಿರ ಕಲು ರ್ (ಐಸ್ಎಫ್ಟ್ಎ) 2017ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ 

ನಾಯಕತ್ವ  ಪರ ಶಸ್ು ಗೆ ತ್ತಲಂಗ್ರಣ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಕೆ.ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು  ಆಯ್ಕೂ  

ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ. ರಾವ್ ರವರು ರೈತ್ರು ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಟ ಕಿೆೀತ್ರ ದ ಕರ್ಲಯ ಣಕೊ  ನೀಡಿದ ನವಿೀನ 

ಸೇರ್ವಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರ ಶಸ್ು ಗೆ ಆಯ್ಕೂ ಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಹಸದಿಲಿ್ಲಯ ತಾಜ್ ಪಾಯ ಲೇಸ್ ಹೀಟೆಲು ಲಿ್ಲ  

ಸ್ಥಪೆು ಂಬರ್ 5, 2017 ರಂದು ಪರ ಶಸ್ು ಯನ್ನು  ನೀಡರ್ಲಗುವುದು. 
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86. “I am HIV positive, so what” ಪುಸು ಕದ ಲೇಖಕರು ____________? 

ಅ) ಜ್ಯಂತ್ ಕಲ್ಲತಾ 

ಆ) ವಿಕರ ಂ ಸೇಟ್  

ಇ) ಕರಣ್ ಸ್ಂಗ್  

ಈ) ಶರತ್ ಚಂದರ  

ಜ್ಯಂತ್ ಕಲ್ಲತಾ 

 

87. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ ಪರ ಸ್ದಧ  ಹಾಸಯ ನಟ ಜೆರಿೆ ಲ್ಲವಿಸ್ ಯಾವ ದೇಶದವರು? 

ಅ) ಅಮೆರಿಕ 

ಆ) ಜ್ಪಾನ್  

ಇ) ಫ್ರರ ನ್್   

ಈ) ಜ್ಮೆನ 

ಅಮೆರಿಕ 

ಪರ ಸ್ದಧ  ಹಾಸಯ ನಟ ಮತ್ತು  ಚಲನಚಿತ್ರ  ನಮಾೆಪಕ ಜೆರಿೆ ಲ್ಲವಿಸ್ (91) ಅಮೆರಿಕದ ರ್ಲಸ್ 

ವೇಗ್ರಸು ಲಿ್ಲ  ನಧನ ಹಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವರು 1950 ಮತ್ತು  60 ರ ದಶಕದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಜ್ನಪಿರ ಯ 

ಹಾಸಯ  ನಟರಾಗಿದದ ರು. 

 

88. ಯಾವ ದಿನದಂದು “ವಿಶವ  ಸಳೆಳ  ದಿನ“ ವನ್ನು  ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಆಗಸ್ು  19 

ಆ) ಆಗಸ್ು  20 

ಇ) ಆಗಸ್ು  21 

ಈ) ಆಗಸ್ು  22 

ಆಗಸ್ು  20 

ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೀಗಗಳನ್ನು  ಹರಡುವ ಸಳೆಳ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸಲ್ಕ ಆಗಸ್ು  20 ರಂದು ಪರ ತಿ ವಷೆ ವಿಶವ  ಸಳೆಳ  ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. 1897 

ರಲಿ್ಲ  ಬಿರ ಟ್ಟೀಷ್ ವೈದಯ  ಸರ್ ರನಾಲ್್  ರಾಸ್ ಅವರು ಮಲೇರಿಯಾ ರೀಗವು ಹೆಣುಣ  

ಅನಾಫಿಲ್ಲಸ್ ಸಳೆಳ ಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ು ದೆ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸ್ಕ ಆವಿಷಾೂ ರವನ್ನು  ಈ ದಿನದಂದು 

ಮಾಡಿದ ಸಾ ರಣಾರ್ೆ ಈ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತಿು ದೆ.  
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89. “ಗಡಿ ರಸ್ಥು ಗಳ ಸಂಸ್ಥಾ  (Border Road Organisation)” ಕಂದರ  ಕಚರಿ ಎಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಆ) ಗುವಾಹಟ್ಟ 

ಇ) ಕಲೂ ತ್ು  

ಈ) ರಾಂಚಿ 

ನವದೆಹಲ್ಲ 

“ಗಡಿ ರಸ್ಥು ಗಳ ಸಂಸ್ಥಾ ” 2015 ರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಯಂತ್ರ ಣದಲಿ್ಲ  

ಕಾಯೆನವೆಹಿಸ್ತತಿು ದೆ ಮತ್ತು  ದೇಶದ ಗಡಿ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಕಷು  ಮತ್ತು  ಪರ ವೇಶ್ಚಸರ್ಲಗದ 

ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕೆ ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಕ ರಸ್ಥು  ನಮಾೆಣದಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿದೆ. ಇದರ ಪರ ಧಾನ 

ಕಚರಿಯು ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲದೆ. 

 

90. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರನ್ನು  2017 ರಾಜಿೀವ್ ಗ್ರಂರ್ಧ ಖೇಲ್ ರತ್ು  ಪರ ಶಸ್ು ಗೆ ಆಯ್ಕೂ  ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ? 

ಅ) ದೇವೇಂದರ  ಝಾಜಾರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಸದ್ಯೆರ್ ಸ್ಂಗ್ 

ಆ) ವರುಣ್ ಸ್ಂಗ್ ಭಾಟ್ಟ ಮತ್ತು  ಸದ್ಯೆರ್ ಸ್ಂಗ್  

ಇ) ಪರ ಕಾಶ್ ನಂಜ್ಪಪ  ಮತ್ತು  ಹಮೆನ್ ಪಿರ ೀತ್ ಕೌರ್  

ಈ) ಚತೇಶವ ರ ಪೂಜಾರ್ ಮತ್ತು  ವರುಣ್ ಸ್ಂಗ್  

ದೇವೇಂದರ  ಝಾಜಾರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಸದ್ಯೆರ್ ಸ್ಂಗ್ 

ಪಾಯ ರಲಂಪಿಯನ್ ದೇವೇಂದರ  ಝಾಜಾರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಹಾಕಿ ಆಟಗ್ರರ ಸದ್ಯೆರ್ ಸ್ಂಗ್ 

ಅವರನ್ನು  2017ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನ ರಾಜಿೀವ್ ಗ್ರಂರ್ಧ ಖೇಲ್ ರತ್ು  ಪರ ಶಸ್ು ಗ್ರಗಿ ಆಯ್ಕೂ  ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ. 

ಕಿರ ಕೆಟ್ಟಗ ಚತೇಶವ ರ ಪೂಜಾರಾ, ಮಹಿಳಾ ಕಿರ ಕೆಟ್ಟಗ ಹಮೆನಪ ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು  ಶೂಟರ್ 

ಪಿ.ಎನ್.ಪರ ಕಾಶ್ ಸೇರಿದಂತ್ತ 17 ಕಿರ ೀಡಾಪಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಅಜುೆನ ಪರ ಶಸ್ು ಗೆ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ  

 

91. ರೈಲ್ಲವ  ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (Railway Protection Force)ಯ ನೂತ್ನ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜ್ನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಧಮೇೆಂದರ  ಕುಮಾರ್  

ಆ) ರಾಜಿೀವ್ ರಾಥೀಡ್  

ಇ) ಅಶೀಕ್ಸ ಮಚಿೆ 

ಈ) ಪರ ಣಯ್ ರಾಯ್ 

ಧಮೇೆಂದರ  ಕುಮಾರ್ 

ಐಪಿಎಸ್ ಅರ್ಧಕಾರಿ ಧಮೇೆಂದರ  ಕುಮಾರ್ ರವರು ರೈಲ್ಲವ  ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ (ಆಪಿೆಎಫ್ಟ್) ಹಸ 

ಡೈರೆಕು ರ್ ಜ್ನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಸ್ತು ತ್ ಅವರು ಸ್ಐಎಸ್ಎಫು ಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು ವರಿ 

ಡಿಜಿ ಆಗಿ ಕಾಯೆನವೆಹಿಸ್ತತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ರೈಲ್ಲವ ೀ ಪರ ಯಾಣಿಕರು, ಪರ ಯಾಣಿಕರ ವಲಯ ಮತ್ತು  
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ರೈಲ್ಲವ ಯ ಆಸ್ು ಯನ್ನು  ರಕಿಿ ಸ್ತವುದು ಇದರ ಪರ ಮುಖ ಕತ್ೆವಯ .. ಈ  ಪಡೆಯು ರೈಲ್ಲವ  

ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾಯೆನವೆಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

 

92. ಸ್ಥಪಹಿಜಾರ್ಲ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಧಾಮ (Sepahijala Wildlife Sanctuary (SWS) ಯಾವ 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಗೀವಾ 

ಆ) ತಿರ ಪುರ 

ಇ) ಸ್ಕಿೂ ಂ 

ಈ) ಮಣಿಪುರ 

ತಿರ ಪುರ 

ಸ್ಥಪಿಹಿಜ್ರ್ಲ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಧಾಮ (SWS) ತಿರ ಪುರದಲಿ್ಲದೆ. ಈ ವವಯ ಜಿೀವಿ ಧಾಮ 18.53 ಚದರ 

ಕಿಲೀಮೀಟರ್ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಚಿರತ್ತಗಳಿಗೆ ಈ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಧಾಮ 

ಹೆಸರುವಾಸ್ಯಾಗಿದೆ. 

 

93. ಭಾರತಿೀಯ ಕೌನ್ ಲ್ ಆಫ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸಚ್ೆ (ಐಸ್ಎಂಆರ್) ಸಂಸ್ಥಾ  ಲಸ್ಕೆ ಸಂಶೀಧನೆ 

ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಂದಿಗೆ ಒಪಪ ಂದಕೊ  ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ? 

ಅ) ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಥಾ   

ಆ) ವಿಶವ  ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥಾ  

ಇ) ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಲಸ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥಾ   

ಈ) ರೆಡ್ ಕಾರ ಸ್  

ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಲಸ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥಾ  

 

94. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ “ಮೆಂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನ”ವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ನೀತಿ ಆಯೀಗ 

ಆ) ಯುಜಿಸ್ 

ಇ) ಮಾನವ ಸಂಪನೂಾ ಲ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯ 

ಈ) ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ 

ನೀತಿ ಆಯೀಗ 

ನೀತಿ ಆಯೀಗವು ಅಟಲ್ ಇನವೇಷನ್ ಮಷನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮೆಂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಅಭಿಯಾನ ಎಂಬ ದೇಶ ಕಟ್ಟು ವ ಕಾಯೆಕರ ಮವಂದಕೊ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದ್ಯದಯ ಂತ್ 

ಇರುವ ನಾಯಕರು ಯಾರು ವಿದ್ಯಯ ಥಿೆಗಳನ್ನು  ಪರ ೀತ್ಾ ಹಿಸ್ತತಾು ರೀ, ಮಾಗೆದಶೆನ 

ನೀಡಬಲಿರೀ ಅಂರ್ವರನ್ನು  ಇದರಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿಸ್ಕಳಳ ರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಅದಕಾೂ ಗಿ 
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ಒಂಬೈನೂರಕ್ಯೂ  ಹೆಚ್ಚು  ಅಟಲ್ ಆಲೀಚನಾ ಪರ ಯೀಗಶಾಲ್ಲಗಳ್ಳ ಆರಂಭ್ವಾಗಿರ್ವ. ಇಡಿೀ 

ದೇಶದ್ಯದಯ ಂತ್ ಈ ಪರ ಯೀಗ ಶಾಲ್ಲಗಳ್ಳ ಆರಂಭ್ವಾಗಲ್ಲರ್ವ. ಪರ ತಿ ವಾರವೂ 

ವಿದ್ಯಯ ಥಿೆಗಳಂದಿಗೆ ಕನಷಠ  ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೀಸರ್ಲಗಿ ಇಡಬಲಿ  ನಾಯಕರಿಗ್ರಗಿ 

ಎದುರು ನೀಡರ್ಲಗುತಿು ದೆ. 

 

95. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ರೈಲ್ಲವ  ಮಂಡಳಿಯ ನೂತ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಅಶವ ನ ಲೀಹನ 

ಆ) ಗುರುರಾಜ್ ಮೆಹು  

ಇ) ಸ್ತದಿೀೆಪ್ ಸ್ಂಗ್ 

ಈ) ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ಸ 

ಅಶವ ನ ಲೀಹನ 

ಇತಿು ೀಚಿನ ರೈಲ್ಕ ಅಪಘಾತ್ಗಳ ನಂತ್ರ ಎ.ಕೆ.ಮತ್ು ಲ್ ತ್ಮಾ  ಹುದೆದ ಗೆ ರಾಜಿೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ 

ಕಾರಣ ರೈಲ್ಲವ ೀ ಮಂಡಳಿಯ ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಶವ ನ ಲೀಹಾನ,ರವರು 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಸ್ತು ತ್, ಲೀಹಾನ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ 

ನದೇೆಶಕರಾಗಿ ಕಾಯೆನವೆಹಿಸ್ತತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಅವರು ದೆಹಲ್ಲಯ ವಿಭಾಗಿೀಯ 

ಪಾರ ದೇಶ್ಚಕ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕರಾಗಿ ಸೇರ್ವ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ದರು ಮತ್ತು  ITDC ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು ಹಾಗೂ ರೈಲ್ 

ಮೂಯ ಸ್ಯಂನ ನದೇೆಶಕರಾಗಿದದ ರು. 

 

96. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ “ರಿಷಾಂಗ್ ಕಿೀಶ್ಚಂಗ್” ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ ಮಾಜಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ? 

ಅ) ಅಸ್್ಥ ಂ 

ಆ) ನಾಗರ್ಲಯ ಂಡ್  

ಇ) ಮಣಿಪುರ 

ಈ) ತಿರ ಪುರ 

ಮಣಿಪುರ 

ಮಣಿಪುರದ ಮಾಜಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಮತ್ತು  ಮೊದಲ ಲೀಕಸಭೆಯ ಸದಸಯ  ರಿಷಾಂಗ್ 

ಕಿೀಶ್ಚಂಗ್ (96) 2017 ಆಗಸ್ು  23 ರಂದು ಮಣಿಪುರದ ಇಂಫ್ರಲ್ ನಲಿ್ಲ  ನಧನ ಹಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಮುಖಂಡ ಮತ್ತು  ನಾಗ್ರ ಆಗಿದದ  ಇವರು 1980-1988 ಮತ್ತು  1994 ರಿಂದ 

1997 ರವರೆಗೆ ಮಣಿಪುರದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಸೇರ್ವ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ದ್ಯದ ರೆ. 
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97. 58ನೇ ಸ್ತಬರ ತ್ ಕಪ್ ಇಂಟನಾಯ ೆಷನಲ್ ಫುಟ್ನಾ ಲ್ ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿ ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಭುಬನೇಶವ ರ 

ಆ) ಕಲೂ ತ್ು  

ಇ) ನವದೆಹಲ್ಲ 

ಈ) ಬೆಂಗಳೂರು 

ನವದೆಹಲ್ಲ 

ಸ್ತಬರ ತ್ ಕಪ್ ಇಂಟನಾಯ ೆಷನಲ್ ಫುಟ್ನಾ ಲ್ ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಯ 58ನೇ ಆವೃತಿು ಯು 

ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶದಿಂದ ಒಟ್ಟು  99 ತಂಡಗಳ್ಳ 

ಪರ ಸಕು  ಅಂತ್ರ-ಶಾರ್ಲ ಫುಟ್ನಾ ಲ್ ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಯ ಈ ಆವೃತಿು ಯಲಿ್ಲ  ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  

ಪಾಲಗ ಳ್ಳಳ ತಿು ರ್ವ. ಬಾಂಗಿ್ರ ದೇಶ, ಇಂಡೀನೇಷಾಯ , ನೇಪಾಳ, ಅಫಘಾನಸ್ಥು ನ ಮತ್ತು  

ಸ್ಂಗ್ರಪುರ್ ತಂಡಗಳ್ಳ ಈ ಆವೃತಿು ಯಲಿ್ಲ  ಪಾಲಗ ಳ್ಳಳ ತಿು ರ್ವ.  

 

98. ದೂರಸಂಪಕೆ ವಲಯದಲಿ್ಲ  ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಸ್ಥಮರ್ಯ ೆ ನಮಾೆಣ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಕ ಭಾರತಿೀಯ 

ದೂರಸಂಪಕೆ ನಯಂತ್ರ ಣ ಪಾರ ರ್ಧಕಾರ (TRAI) ಯಾವ ದೇಶದಂದಿಗೆ ಲ್ಲಟರ್ ಆಫ್ಟ್ 

ಇಂಟೆಂಟ್ (ಲೀಇಐ) ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ? 

ಅ) ಮಲೇಷ್ಟಯಾ 

ಆ) ಮಾಯ ನಾಾ ರ್ 

ಇ) ವಿಯ್ಕಟ್ನು ಂ 

ಈ) ಆಸ್ಥು ರೀಲ್ಲಯಾ 

ಮಲೇಷ್ಟಯಾ 

ಪರ ಸ್ಥರ ಮತ್ತು  ದೂರಸಂಪಕೆ ನಯಂತ್ರ ಣ ಕಿೆ ೀತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಸ್ಥಮರ್ಯ ೆದ 

ನಮಾೆಣ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಕ ಟೆಲ್ಲಕಾಂ ನಯಂತ್ರ ಣ ಪಾರ ರ್ಧಕಾರ (ಟ್ನರ ಯ್) ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಮಲೇಷ್ಟಯಾದ ಕಮುಯ ನಕಷನ್್  ಮತ್ತು  ಮಲ್ಲು ಮೀಡಿಯಾ ಕಮಷನ್ (ಎಂಸ್ಎಂಸ್) ಜತ್ತ 

ಲ್ಲಟರ್ ಆಫ್ಟ್ ಇಂಟೆಂಟ್ (ಲೀಯಿ)ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಪಪ ಂದವು ಟೆಲ್ಲಕಾಂ ಮತ್ತು  ಪರ ಸ್ಥರ 

ನಯಂತ್ರ ಣದಲಿ್ಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ದಿವ ಪಕಿಿೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲ್ಕ 

ನಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲದೆ.  
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99. ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕಿರ ೀಡಾ ವಸ್ತು ಸಂಗರ ಹಾಲಯ ನಮಾೆಣವಾಗಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಇಂಧೀರ್  

ಆ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಮುಂಬೈ 

ಈ) ಪುಣೆ 

ನವದೆಹಲ್ಲ 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕಿರ ೀಡಾ ವಸ್ತು ಸಂಗರ ಹಾಲಯವನ್ನು  ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಾ ಪಿಸರ್ಲಗುವುದು, 

ಕಿರ ೀಡೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಸ್ಥಧನೆಗಳನ್ನು  ಪರ ದಶ್ಚೆಸ್ತವುದು  ಮತ್ತು  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ 

ಕಿರ ೀಡಾಕ್ಯಟಗಳತ್ು  ಕಂದಿರ ಕರಿಸ್ತವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ.  

 

100. ನೈಜ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕೃತ್ಕ ಬ್ಲ್ದಿಧ ಮತ್ತು  (AI) ಗೆ ಯಾವ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ದೈತ್ಯ  'ಪಾರ ಜೆಕ್ಸು  

ಬೆರ ೈನೆವ ೀವ್' ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ಮೈಕರ ೀಸ್ಥಫ್ಟ್ು   

ಆ) ಗೂಗಲ್  

ಇ) ಫೇಸ್ ಬ್ಲ್ಕ್ಸ  

ಈ) ಐಬಿಎಂ 

ಮೈಕರ ೀಸ್ಥಫ್ಟ್ು  

 

 

101. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶ  “ಅಂತ್ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಮಲ್ಲಟರಿ ಸಂಗಿೀತಾ ಉತ್್ ವ”ವನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸ್ತತಿು ದೆ? 

ಅ) ರಷಾಯ  

ಆ) ಆಸ್ಥು ರೀಲ್ಲಯಾ 

ಇ) ಮಾರಿಷಸ್  

ಈ) ಇರಾನ್  

ರಷಾಯ  

2017 ಅಂತ್ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಮಲ್ಲಟರಿ ಸಂಗಿೀತಾ ಉತ್್ ವ "Spasskaya Tower" ರಷಾಯ ದ 

ಮಾಸೂ ೀದಲಿ್ಲ  ಆಗಸ್ು  24 ರಿಂದ ಸ್ಥಪೆು ಂಬರ್ 3, 2017 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಭಾರತಿೀಯ 

ನೌಕಾಪಡೆ ಬಾಯ ಂಡ್ "ಟೆರ ೈ-ಸವಿೆಸಸ್" ಉತ್್ ವದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸ್ತತಿು ದೆ.  
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102. ಪರ್ಲಮು ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕಿಿತ್ ಪರ ದೇಶ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಗುಜ್ರಾತ್  

ಆ) ಜಾಖೆಂಡ್  

ಇ) ಪಶ್ಚು ಮ ಬಂಗ್ರಳ 

ಈ) ಒಡಿಶಾ 

ಜಾಖೆಂಡ್  

 

103. ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾರು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನೂತ್ನ ಮುಖಯ ಸಾ  ಹಾಗೂ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ 

ನದೇೆಶಕರಾಗಿ ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಅಜ್ಯ್ ಸ್ಂಗ್  

ಆ) ನವಿೀನ್ ಕಿರಣ್  

ಇ) ರಾಜಿೀವ್ ಬನ್ಾ ಲ್  

ಈ) ಎಂ.ಕೆ.ಮಾಥುರ್ 

ರಾಜಿೀವ್ ಬನ್ಾ ಲ್ 

ರಾಜಿೀವ್ ಬನ್ಾ ಲ್, 1988 ಬಾಯ ಚ್ ಐಎಎಸ್ ಅರ್ಧಕಾರಿ ಅವರನ್ನು  ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಸ 

ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ ನದೇೆಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ. 

 

104. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ “ವಿದೇಶ ಭ್ವನ” 

ನಮಾೆಣಗಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಗೀವಾ 

ಆ) ಆಂಧರ  ಪರ ದೇಶ 

ಇ) ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಈ) ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ 

ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಮಹಾರಾಷು ರದ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ಯರ  ಕುರ್ಲೆ ಕಾಂಪಿೆ ಕ್ ು ಲಿ್ಲ  (ಬಿಕೆಸ್) ಆಗಸ್ು  27, 2017ರಂದು 

ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶ್ ಭ್ವನವನ್ನು  ಕಂದರ  ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿರ್ವ ಸ್ತಷಾಾ  ಸವ ರಾಜ್ 

ಉದ್ಯಾ ಟ್ಟಸಲ್ಲದ್ಯದ ರೆ. ಮುಂಬೈಯಲಿ್ಲರುವ "ವಿದೇಶ್ ಭ್ವನ" ಭಾರತ್ದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  

ಸ್ಥಾ ಪನೆಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೊದಲ ಏಕಿೀಕೃತ್ ಕಚರಿ ಸಂಕಿೀಣೆವಾಗಿದೆ. 
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105. I Do What I Do” ಪುಸಕು ವನ್ನು  ಬರೆದಿರುವ ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ೆ ಬಾಯ ಂಕಿನ ಮಾಜಿ 

ಗವನೆರ್ ಯಾರು? 

ಅ) ಡಿ ಸ್ತಬ್ಲ್ಾ ರಾವ್  

ಆ) ರಘುರಾಮ್ ರಾಜ್ನ್  

ಇ) ಬಿೀಮಲ್ ಜ್ಲಂದ್ 

ಈ) ಬಿ ವಿ ರೆಡ್ಿ  

ರಘುರಾಮ್ ರಾಜ್ನ್ 

RBIನ ಮಾಜಿ ಗವನೆರ್ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜ್ನ್ ರವರು "ಐ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ" ಎಂಬ 

ಪುಸು ಕವನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

106. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾೆರ ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  'ಇ-ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಿಲೇವಾರಿ' ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ತ್ಮಳ್ಳನಾಡು 

ಆ) ಕರಳ 

ಇ) ಕನಾೆಟಕ 

ಈ) ಗೀವಾ 

ಕರಳ 

ಐಟ್ಟ ರ್ಲಯ ಬೀರೆಟರಿಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಕಛೇರಿಗಳ್ಳ ಎಲ್ಲಕಾು ರನಕ್ಸ ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು  ಸಂಸೂ ರಿಸ್ತವ 

ಉದೆದ ೀಶದಿಂದ ಕರಳ ಸರಕಾರ ತ್ನು  ರಾಜ್ಯ  ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಹಸ “ಇ-ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಿಲೇವಾರಿ” 

ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಿಸ್ದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ ಮೂಲಕ, 10,000 ಕಿೂ ಂತ್ಲ್ಯ 

ಹೆಚಿು ನ ಶಾಲ್ಲಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಕಚರಿಗಳಿಂದ 1 ಕೀಟ್ಟ ಕಿಲೀಗ್ರರ ಂ ಇ-ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು  

ವೈಜಾಾ ನಕವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡರ್ಲಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಇ-ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮೂಲಕ 

ಗಳಿಸ್ದ ಹಣವನ್ನು  ಅದೇ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಗೆ ಹಸ ಕಂಪೂಯ ಟಗೆಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಲ್ಕ 

ಬಳಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ.  

 

107. ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  “ಗ್ರರ ಮೀಣ ಖೇಲ್ ಮಹೀತ್್ ವ”ದ ಮೊದಲ ಆವೃತಿು  

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಪುಣೆ 

ಆ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ವಡೀದರ 

ಈ) ಭೀಪಾಲ್ 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 
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ಗ್ರರ ಮೀಣ ಕಿರ ೀಡೆ ಅರ್ವಾ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಖೇಲ್ ಮಹೀತ್್ ವದ ಮೊದಲ ಆವೃತಿು ಯು 

ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಆಗಸ್ು  28 ರಿಂದ ಸ್ಥಪೆು ಂಬರ್ 3 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಗ್ರರ ಮೀಣ ಖೇಲ್ 

ಮಹೀತ್್ ವದ ಉದೆದ ೀಶರ್ವಂದರೆ ಕುಸ್ು  ಮತ್ತು  ಅಥಿೆ ಟ್ಟಕ್್ಸ  ನಂತ್ಹ ಸಾ ಳಿೀಯ ಆಟಗಳನ್ನು  

ಜ್ನಪಿರ ಯಗಳಿಸ್ತವುದು.  

 

108. ಬಾಯ ಂಕ್ಸ ಗಳ ಗೃಹ ಸ್ಥಲದ ದರವನ್ನು  ರೆಪೀ ದರಕೊ  ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ೆ ಬಾಯ ಂಕಿನ ಯಾವ ಸಮತಿಯು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಶ್ಚಫ್ರರಸ್ತ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅ) ತ್ರುಣ್ ರಾಮದರೈ 

ಆ) ಹೆಚ್ ಆರ್ ಖ್ಯನ್  

ಇ) ದೇಶಮುಖ್  

ಈ) ವಿರಳ್ ಆಚಾಯೆ 

ತ್ರುಣ್ ರಾಮದರೈ 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ೆ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದದ  ಗೃಹಸ್ಥಲಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಸಮತಿ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ಶ್ಚಫ್ರರಸ್ತ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಯ ಂಕಗ ಳ್ಳ ತ್ಮಾ  ಗೃಹ ಸ್ಥಲ ದರವನ್ನು  ಆಬಿೆಐ ರೆಪೀ ದರಕೊ  ಲ್ಲಂಕ್ಸ 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಮತಿ ಶ್ಚಫ್ರರಸ್ತ ಮಾಡಿದೆ. ಲಂಡನು ಲಿ್ಲರುವ ಇಂಪಿೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 

ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂ ಲು  ಹಣಕಾಸ್ತ ಅರ್ೆಶಾಸು ರದ ಪರ ಫ್ಲಸರ್ ಆಗಿದದ  ಡಾ. ತ್ರುಣ್ 

ರಾಮದದ ರಾಯ್ ಅವರು ಸಮತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. 

 

109. ಭಾರತ್ದ ಆಥಿೆಕತ್ತ ರೂಪಾಂತ್ರಕಾೂ ಗಿ ಕೃತ್ಕ ಬ್ಲ್ದಿಧ ಮತ್ತು  (ಎಐ) ಮೇಲ್ಲ ಕಂದರ  

ಸಕಾೆರವು ಯಾವ ಕಾಯೆಪಡೆಯನ್ನು  ರಚಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ಶರಣ್ ಚೌಧರಿ ಕಾಯೆಪಡೆ 

ಆ) ವಿ ಕಾಮಕೀಟ್ಟ ಕಾಯೆಪಡೆ 

ಇ) ಅಮತ್ ಸ್ಂಗ್ ಕಾಯೆಪಡೆ 

ಈ) ಕಾಮತ್ ಚಂದರ  ಕಾಯೆಪಡೆ 

ವಿ ಕಾಮಕೀಟ್ಟ ಕಾಯೆಪಡೆ 

ಕಂದರ  ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಸಚಿರ್ವ ನಮೆರ್ಲ ಸ್ೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಭಾರತ್ದ 

ಆಥಿೆಕತ್ತ ರೂಪಾಂತ್ರಕಾೂ ಗಿ ಕೃತ್ಕ ಬ್ಲ್ದಿಧ ಮತ್ತು  (ಎಐ) ಮೇಲ್ಲ ಕಾಯೆಪಡೆ ರಚಿಸ್ದ್ಯದ ರೆ. 

ಐಐಟ್ಟ ಮದ್ಯರ ಸು  ಡಾ. ವಿ. ಕಾಮಾಕೀಟ್ಟಯ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  18 ಸದಸಯ ರ ಸಮತಿಯು 

ಪರಿಣಿತ್ರು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಂಶೀಧಕರು ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮ ಮುಖಂಡರನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

ವಿವಿಧ ಕಿೆೀತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಗ್ರಗಿ ಕೃತ್ಕ ಬ್ಲ್ದಿಧ ಮತ್ತು  (AI) ಅನ್ನು  ನಯಂತಿರ ಸ್ತವ 

ಸ್ಥಧಯ ತ್ತಗಳನ್ನು  ಇದು ಅನೆವ ೀಷ್ಟಸ್ತತ್ು ದೆ. 
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110. ಯಾವ ದೇಶವು 2017 ದಕಿಿ ಣ ಏಷಾಯ  ಫುಟ್ನಾ ಲ್ ಫ್ಲಡರೇಶನ್ (ಸ್ಥಫ್ಟ್) 15 

ವಷೆದಳಗಿನ ಫುಟ್ನಾ ಲ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ ಗೆದುದ ಕಂಡಿತ್ತ? 

ಅ) ಭಾರತ್ 

ಆ) ಬಾಂಗಿ ದೇಶ 

ಇ) ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾ 

ಈ) ನೇಪಾಳ 

ಭಾರತ್ 

ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಾ ಂಡುವಿನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  2-1ರಿಂದ ನೇಪಾಳವನ್ನು  

ಸೀಲ್ಲಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ 2017 ದಕಿಿ ಣ ಏಷಾಯ  ಫುಟ್ನಾ ಲ್ ಫ್ಲಡರೇಶನ್ (ಸ್ಥಫ್ಟ್) 

ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ ತ್ನು ದ್ಯಗಿಸ್ಕಂಡಿತ್ತ. ವಿಕರ ಮ್ ಪರ ತಾಪ್ ಸ್ಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪು  

ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಆಟಗ್ರರನೆಂದು ಘೀಷ್ಟಸರ್ಲಯಿತ್ತ. 

 

111. 2017 ವಿಶವ  ಬಾಯ ಡಿಾ ಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಂಗಲ್್  ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಪರ ಶಸ್ು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಪಿ ವಿ ಸ್ಂಧು 

ಆ) ನೀಜಮ ಒಕುಹರಾ 

ಇ) ಕಿಮ್ ಕ್ಿ ಯಾಮ 

ಈ) ಕ್ಿ ನ್ ಒಕುಹರಾ 

ನೀಜಮ ಒಕುಹರಾ 

ಜ್ಪಾನನ ಬಾಯ ಡಿಾ ಂಟನ್ ತಾರೆ ನೀಜಮ ಒಕುಹರಾ ರವರು 12-21, 21-17, 21-10 

ಅಂತ್ರದಿಂದ ಭಾರತ್ದ ಪಿ ವಿ ಸ್ಂಧು ಅವರನ್ನು  ಸೀಲ್ಲಸ್ 2017 ವಿಶವ  ಬಾಯ ಡಿಾ ಂಟನ್ 

ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಂಗಲ್್  ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪರ ಶಸ್ು  ಗೆದುದ ಕಂಡರು. 

 

112. 2017 ಫ್ರಮುೆರ್ಲ 1 ಬೆಲ್ಲಜ ಯನ್ ಗ್ರರ ಯ ಂಡ್ ಪಿರ ಕ್್ಸ  ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಶಸ್ು ಯನ್ನು  

ಮುಡಿಗೇರಿಸ್ಕಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಸ್ಥಬಾಸ್ು ಯನ್ ರ್ವಟು ಲ್ 

ಆ) ಲೇವಿಸ್ ಹಾಯ ಮಲು ನ್  

ಇ) ಮಾಯ ಕ್್ಸ  ವಸೆಟಪ ನ್ 

ಈ) ಡೆನಯಲ್ ರೆಕಿೂ ಯಾಡೆ 

ಲೇವಿಸ್ ಹಾಯ ಮಲು ನ್ 
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113. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶ 2017 ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ಥಗರ ಸಮೆಾ ೀಳನದ(ಐಓಸ್) ವನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸ್ತತಿು ದೆ? 

ಅ) ಪಾಕಿಸ್ಥು ನ 

ಆ) ಭಾರತ್ 

ಇ) ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾ 

ಈ) ಬಾಂಗಿ ದೇಶ 

ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾ 

ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾದ ಕಲಂಬದಲಿ್ಲ  2017 ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ಥಗರ ಸಮೆಾ ೀಳನ ಆಗಸ್ು  31 ರಂದು 

ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಈ ಸಮೆಾ ೀಳನದ ಥಿೀಮ್ "ಶಾಂತಿ, ಪರ ಗತಿ ಮತ್ತು  ಸಮೃದಧ ತ್ತ". ಭಾರತ್ದಿಂದ 

ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸ್ತಷಾಾ  ಸವ ರಾಜ್ ಈ ಸಮೆಾ ೀಳನದಲಿ್ಲ  ಪಾಲಗ ಳಳ ಲ್ಲದ್ಯದ ರೆ.  

 

114. ಸ್ತಪಿರ ೀಂ ಕೀಟ್ಟೆನ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾರ್ಧೀಶರಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾರು 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ದಿೀಪಕ್ಸ ಮಶಾರ  

ಆ) ಚೂಡಾಮಣಿ 

ಇ) ಭ್ಕು ವತ್್ ಲಂ 

ಈ) ಶೇಖರ್ ಗುಪಾು  

ದಿೀಪಕ್ಸ ಮಶಾರ  

ನಾಯ ಯಮೂತಿೆ ದಿೀಪಕ್ಸ ಮಶಾರ  ಅವರು ಭಾರತ್ದ ಹಸ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿೆ (ಸ್ಜೆಐ) 

ಆಗಿ ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವ ೀಕರಿಸ್ದರು. ಮಶಾರ  ರವರು 13 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹುದೆದ ಯಲಿ್ಲ  

ಇರಲ್ಲದ್ಯದ ರೆ.  

 

115. ಈಶಾನಯ  ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ 100% ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಸ್ಥಕ್ಷರತಾ ಗ್ರರ ಮರ್ವನಸ್ರುವ 

“ನಂಗ್ರಾ ಂಗ್ ತಂಪಕ್ಸ” ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಮಣಿಪುರ 

ಆ) ಸ್ಕಿೂ ಂ 

ಇ) ನಾಗರ್ಲಯ ಂಡ್  

ಈ) ಅಸ್್ಥ ಂ 

ಮಣಿಪುರ 

ಮಣಿಪುರದ ನಂಗ್ರಾ ಂಗ್ ಟ್ನಯ ಂಪಾಕ್ಸ ಗ್ರರ ಮ ಈಶಾನಯ  ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ 100% 

ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಸ್ಥಕ್ಷರತಾ ಗ್ರರ ಮವಾಗಿ ಮಾಪೆಟ್ಟು ದೆ. ಕರಳದ ಚಾಮರಾವಂ ಗ್ರರ ಮ ಭಾರತ್ದ 

ಮೊದಲ 100% ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಸ್ಥಕ್ಷರತಾ ಗ್ರರ ಮವಾಗಿದೆ. 



 

46 | P a g e  
 

 

116. ವಿಶವ ದ ಮೊದಲ ಹವಾಗುಣ-ಸ್ಥಾ ಟ್ೆ ಹಿಮ ಚಿರತ್ತ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶವು 

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ನೇಪಾಳ 

ಆ) ರಷಾಯ  

ಇ) ಮಂಗೀಲ್ಲಯಾ 

ಈ) ಭಾರತ್ 

ನೇಪಾಳ 

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಹಿಮ ಚಿರತ್ತ ಮತ್ತು  ಅದರ ಆವಾಸಸ್ಥಾ ನವನ್ನು  ರಕಿಿ ಸಲ್ಕ ನೇಪಾಳ 

ಸಕಾೆರ ಪರ ಪಂಚದ ಮೊದಲ ಹವಾಗುಣದ-ಸ್ಥಾ ಟ್ೆ ಹಿಮ ಚಿರತ್ತ ನವೆಹಣೆ 

ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ.  

 

117. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕಿರ ೀಡಾ ದಿನವನ್ನು  ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಆಗಸ್ು  27 

ಆ) ಆಗಸ್ು  28 

ಇ) ಆಗಸ್ು  29 

ಈ) ಆಗಸ್ು  30 

ಆಗಸ್ು  29 

ಭಾರತ್ದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಮಾಜಿ ಹಾಕಿ ಆಟಗ್ರರ ಧಾಯ ನ್ ಚಂದ್ ರವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬಾ ವನ್ನು  

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕಿರ ೀಡಾದಿನವನಾು ಗಿ ಪರ ತಿವಷೆ ಆಗಸ್ು  29 ರಂದು ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಈ 

ಸಂದಭ್ೆದಲಿ್ಲ  ರಾಷು ರಪತಿ ಭ್ವನದಲಿ್ಲ  ರಾಜಿೀವ್ ಗ್ರಂರ್ಧ ಖೇಲ್ ರತ್ು  ಪರ ಶಸ್ು , ಅಜುೆನ 

ಪರ ಶಸ್ು  ಮತ್ತು  ದರ ೀಣಾಚಾಯೆ ಪರ ಶಸ್ು ಯನ್ನು  ರಾಷು ರಪತಿ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೀವಿಂದ್ 

ಪರ ಧಾನ ಮಾಡಲ್ಲದ್ಯದ ರೆ.  

 

118. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  / ಕಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶದ ಪಲ್ಲೀಸ್ "ಯುವ" ಎಂಬ ಕೌಶಲಯ  

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಕಾಯೆಕರ ಮವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ಹರಿಯಾಣ ಪಲ್ಲೀಸ್  

ಆ) ದೆಹಲ್ಲ ಪಲ್ಲೀಸ್  

ಇ) ಗುಜ್ರಾತ್ ಪಲ್ಲೀಸ್  

ಈ) ಕನಾೆಟಕ ಪಲ್ಲೀಸ್  

ದೆಹಲ್ಲ ಪಲ್ಲೀಸ್ 
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ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ಕೌಶಲಯ  ವಿಕಾಸ್ ಯೀಜ್ನೆ (ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಕಾಯೆಕರ ಮದಡಿ ದೆಹಲ್ಲ ಪಲ್ಲೀಸ್ ಉಪಕರ ಮ “ಯುವ” ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  

ಕಾಯೆಕರ ಮವನ್ನು   ಕಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜಾು ಥ್ ಸ್ಂಗ್ ಅವರು ಉದ್ಯಾ ಟ್ಟಸ್ದ್ಯದ ರೆ. ಈ 

ಉಪಕರ ಮಕಾೂ ಗಿ, ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ನಗಮ (ಎನ್ಎಸ್್ ಸ್) ಮತ್ತು  

ಕಾನಫ ಡೆರೇಷನ್ ಆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ು ರ (ಸ್ಐಐ) ಯಂದಿಗೆ ದೆಹಲ್ಲ ಪಲ್ಲೀಸರು 

ಒಪಪ ಂದ ಮಾಡಿಕಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

119. ಗೀಬಿಂದೀಬಾಗ್ ಭ್ತ್ು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಭೌಗೀಳಿಕ ಗುರುತ್ತ (ಜಿಐ) ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಂಡಿದೆ. ಈ ಭ್ತ್ು ವನ್ನು  ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಯರ್ಲಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಸ್ಕಿೂ ಂ 

ಆ) ಒಡಿಶಾ 

ಇ) ಪಶ್ಚು ಮ ಬಂಗ್ರಳ 

ಈ) ತ್ತಲಂಗಣ 

ಪಶ್ಚು ಮ ಬಂಗ್ರಳ 

ಪಶ್ಚು ಮ ಬಂಗ್ರಳದ ಬದ್ಯವ ೆನ್ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಗೀಬಿಂದೀಬಾಗ್ ಭ್ತ್ು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಭೌಗೀಳಿಕ 

ಗುರುತ್ತ (ಜಿಐ) ಪಡೆದಿದೆ. GI ಟ್ನಯ ಗ್ ಪಡೆದಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇತ್ರ ಪರ ದೇಶಗಳ ಭ್ತ್ು  

ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ವಿಧದ ಭ್ತ್ು ವನ್ನು  'ಗೀಬಿಂದೀಬಾಗ್' ಎಂದು ಬಾರ ಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಕ 

ಸ್ಥಧಯ ವಿಲಿ . ಬದ್ಯವ ೆನ್ (ಈಗ ಪೂವೆ ಮತ್ತು  ಪಶ್ಚು ಮ ಬದ್ಯವ ೆನ್ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಾಗಿ 

ವಿಂಗಡಿಸರ್ಲಗಿದೆ) ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಬಂಗ್ರಳದ ಭ್ತ್ು ದ ಕಣಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯರ್ಲಗುತ್ು ದೆ.  

 

120. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯಾವ ದೇಶ ದಿೀಪಾವಳಿಯನ್ನು  ವಸ್ತು ವಿಷಯವನಾು ಗಿ ಆಧಾರಿಸ್ 

ಅಂಚೆಚಿೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಹರತ್ರಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಕೆನಡಾ 

ಆ) ಅಮೆರಿಕ 

ಇ) ಫ್ರರ ನ್್  

ಈ) ಬೆರ ಜಿಲ್  

ಕೆನಡಾ 

ಪರ ಧಾನ ನರೇಂದರ  ಮೊೀದಿ ನೇತೃತ್ವ ದ ಕಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  

ಕೆನಡಾ ದಿೀಪಾವಳಿ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಸಾ ರಣಾರ್ೆ ಅಂಚೆಚಿೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ 

ವಿತ್ರಿಸಲ್ಕ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ದೆ. ಜಂಟ್ಟ ಅಂಚೆಚಿೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಸ್ಥಪೆು ಂಬರ್ 21, 2017 

ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡರ್ಲಗುವುದು, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಅಂಚೆ ಇರ್ಲಖೆಗಳ ನಡುರ್ವ ಒಪಪ ಂದ 

ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ.  
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121. ಯಾವ ದಿನದಂದು ಪರಮಾಣು ಪರಿೀಕಿೆ  ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿರೀರ್ಧ ದಿನವನ್ನು  

ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಆಗಸ್ು  28 

ಆ) ಆಗಸ್ು  29 

ಇ) ಆಗಸ್ು  30 

ಈ) ಆಗಸ್ು  31 

ಆಗಸ್ು  29 

ಜಾಗತಿಕ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ಥು ರಸು ರ ಪರಿೀಕಿೆ ಗಳ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಸಫ ೀಟಗಳ 

ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಸ್ಥವೆಜ್ನಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು  ಮೂಡಿಸ್ತವ ಸಲ್ಕವಾಗಿ ಆಗಸ್ು  29 ರಂದು 

ಪರಮಾಣು ಪರಿೀಕಿೆ  ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿರೀರ್ಧ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸರ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ವಿಶವ . 

ಪರಮಾಣು ಪರಿೀಕಿೆಯನ್ನು  ಅಂತ್ಯ ಗಳಿಸಲ್ಕ ಮತ್ತು  ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಭ್ದರ ತ್ತಯನ್ನು  

ಉತ್ತು ೀಜಿಸ್ತವುದು ಈ ದಿನದ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

 

122. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ನಾಸ್ಥ 2030 ರಲಿ್ಲ  ಕೈಗಳಳ ಲ್ಕ ಉದೆದ ೀಶ್ಚಸ್ರುವ ಮಂಗಳ ಯಾನಕೊ  

ಆಯ್ಕೂ ಯಾದ 2 ನೇ ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು  ಮೊದಲ ಸ್ಖ್ ಮಹಿಳಾ ಎನಸ್ದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಜ್ಸ್ಪ ರೀತ್ ಕೌರ್  

ಆ) ಹಪಿೀೆತ್ ಸ್ಂಗ್ 

ಇ) ಜ್ಸಿ್ ೀನ್ ಕೌರ್ ಜೀಸನ್  

ಈ) ರಮಣಿತ್ ಕೌರ್ 

ಜ್ಸಿ್ ೀನ್ ಕೌರ್ ಜೀಸನ್ 

ಕರ್ಲಪ ನಾ ಚಾವಿಾ  ನಂತ್ರ ಜ್ಸಿ್ ೀನ್ ಕೌರ್ ಜೀಸನ್ 2030 ರಲಿ್ಲ  ನಾಸ್ಥ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಲರುವ 

ಮಂಗಳ ಗರ ಹ ಯಾನಕೊ  ಆಯ್ಕೂ ಯಾದ 2 ನೇ ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮೊದಲ ಸ್ಖ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

123. ವಿಶವ ದ ಮೊದಲ ಐಎಇಎ (IAEA) ಕಡಿಮೆ ಸಮೃದಧ  ಯುರೇನಯಂ (ಲ್ಲಯು) ಬಾಯ ಂಕ್ಸ 

ಅನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಾ ಪಿಸರ್ಲಗಿದೆ? 

ಅ) ಕಝಾಕಸ್ಥು ನ್ 

ಆ) ಜ್ಪಾನ್  

ಇ) ನಾರ್ವೆ  

ಈ) ಚಿೀನಾ 

ಕಝಾಕಸ್ಥು ನ್ 
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ಇಂಟನಾಯ ೆಷನಲ್ ಅಟ್ನಮಕ್ಸ ಎನಜಿೆ ಏಜೆನ್  (IAEA) ವಿಶವ ದ ಮೊದಲ ಐಎಇಎ ಕಡಿಮೆ 

ಸಮೃದಧ  ಯುರೇನಯಂ (ಲ್ಲಯು) ಬಾಯ ಂಕನ್ನು  ಕಝಾಕಸ್ಥು ನದ ಉರ್ಲಾ  ಮೆಟಲಜಿೆಕಲ್ 

ಪಿಾಂಟ್ (ಯುಎಂಪಿ) ನಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ. ಈ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ ಐಎಇಎ ಒಡೆತ್ನದಲಿ್ಲ  ಕಾಯೆ 

ನವೆಹಿಸಲ್ಲದೆ.  

 

124. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಭಾರತ್ದ ನೂತ್ನ ಕಂಟ್ರ ೀಲರ್ ಮತ್ತು  ಆಡಿಟರ್ ಜ್ನರಲ್ 

(CAG) ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಶಶ್ಚಕಾಂತ್ ಶಮೆ 

ಆ) ರವಿೀಶ್ ಚಂದರ  

ಇ) ರಾಜಿೀವ್ ಮೆಹಷ್ಟೆ 

ಈ) ರಾಕಶ್ ಭಂಗರ  

ರಾಜಿೀವ್ ಮೆಹಷ್ಟೆ 

ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಕಾಯೆದಶ್ಚೆ ರಾಜಿೀವ್ ಮೆಹಷ್ಟೆ ರವರು ಭಾರತ್ದ ಹಸ ಕಂಟ್ರ ೀಲರ್ 

ಮತ್ತು  ಆಡಿಟರ್ ಜ್ನರಲ್ (ಸ್ಎಜಿ) ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಶಶ್ಚಕಾಂತ್ ಶಮಾೆ ಅವರ 

ಅವರ್ಧ ಸ್ಥಪೆು ಂಬರ್ 30, 2017 ರಂದು ಪೂಣೆಗಳಳ ಲ್ಲದುದ , ಅವರ ಉತ್ು ರಾರ್ಧಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಮೆಹಷ್ಟೆ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

125. ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾರು ಕಂದರ  ಗೃಹ ಕಾಯೆದಶ್ಚೆಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ರಾಜಿೀವ್ ಗೌಬಾ 

ಆ) ಎಸ್ ಕೆ ಪಟ್ನು ಯಕ್ಸ  

ಇ) ರಮೇಶ್ ಕುಲಕಣಿೆ 

ಈ) ಸ್ತಚಿೀತ್ ನಾಯಕ್ಸ  

ರಾಜಿೀವ್ ಗೌಬಾ 

 ರಾಜಿೀವ್ ಗೌಬಾ ನೂತ್ನ ಗೃಹ ಕಾಯೆದಶ್ಚೆಯಾಗಿ ಅರ್ಧಕಾರ ವಹಿಸ್ಕಳಳ ಲ್ಲದ್ಯದ ರೆ. 

1982 ರ ಜಾಖೆಂಡ್ ಕಡರ್ ನ ಐಎಎಸ್ ಅರ್ಧಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ರಾಜಿೀವ್ ಗೌಬಾ, 

ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ  ಇರ್ಲಖೆಯ ಕಾಯೆದಶ್ಚೆಯಾಗಿದದ ರು. ಗೃಹ ಇರ್ಲಖೆಯ ವಿಶೇಷ 

ಅರ್ಧಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ವ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ದ್ಯದ ರೆ. 
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126. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ “ಉಜಿಜ ೀವನ್ ಸ್ಥಾ ಲ್ ಫೈನಾನ್್  ಬಾಯ ಂಕ್ಸ (SFB) ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಆಬಿೆಐಯಿಂದ 

'ಷೆಡೂಯ ಲ್ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ' ಸ್ಥಾ ನಮಾನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಂಡಿತ್ತು . ಈ ಬಾಯ ಂಕಿನ ಕಂದರ  ಕಚರಿ 

ಎಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಬೆಂಗಳೂರು 

ಆ) ಚೆನೆು ೈ 

ಇ) ಹೈದ್ಯರ ಬಾದ್  

ಈ) ಮುಂಬೈ 

ಬೆಂಗಳೂರು 

ಉಜಿಜ ೀವನ್ ಫೈನಾನ್ ಯಲ್ ಸವಿೀೆಸಸ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ನ ಸಂಪೂಣೆ ಸ್ಥವ ಮಯ ದ 

ಅಂಗಸಂಸ್ಥಾ ಯಾದ ಉಜಿಜ ೀವನ್ ಸ್ಥಾ ಲ್ ಫೈನಾನ್್  ಬಾಯ ಂಕ್ಸ (ಎಸ್ಎಫಿಾ ) ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಅನ್ನು  

ರಿಸವ್ೆ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ (ಆಬಿೆಐ) ಆಕ್ಸು -1934ರ ಎರಡನೇ ಷೆಡೂಯ ಲ್ ನಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸರ್ಲಗಿದೆ. ಪರ ಸ್ತು ತ್ 

ಉಜಿಜ ೀವನ್ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ ಎಂಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಎರಡು ಕಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  65 

ಪೂಣೆ ಪರ ಮಾಣದ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಉಜಿಜ ೀವನ್ SFB ಕಂದರ  ಕಾಯಾೆಲಯವು 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲದೆ. 

 

127. 10 ನೇ ಭಾರತ್-ಐರೀಪಯ  ಒಕ್ಯೂ ಟ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನಾ ವಿರೀರ್ಧ ಮಾತ್ತಕತ್ತ ಯಾವ 

ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಭಾರತ್ 

ಆ) ಫ್ರರ ನ್್   

ಇ) ಜ್ಮೆನ 

ಈ) ಬೆರ ಜಿಲ್ 

ಭಾರತ್ 

10ನೇ ಭಾರತ್-ಐರೀಪಯ  ಒಕ್ಯೂ ಟ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನಾ ವಿರೀರ್ಧ ಮಾತ್ತಕತ್ತ ಹಸದಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಆಗಸ್ು  10, 2017 ರಂದು ನಡೆಯಿತ್ತ. ಭಾರತಿೀಯ ನಯೀಗವನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ವಿದೇಶಾಂಗ 

ಸಚಿವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ವಿರೀರ್ಧ ಜಂಟ್ಟ ಕಾಯೆದಶ್ಚೆ ಮಹಾವಿೀರ್ ಸ್ಂಘ್ವವ  

ನೇತೃತ್ವ  ವಹಿಸ್ದದ ರು. ಐರೀಪಯ  ಒಕ್ಯೂ ಟದ ಪರವಾಗಿ ಪರ್ವಲ್ ಹೆಸ್ೆನನ್ ೂ , 

ಭಾಗವಹಿಸ್ದದ ರು. 
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128. ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾರು ಭಾರತ್ದ ನೂತ್ನ ಮುಖಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾರ್ಧಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ? 

ಅ) ರಮೇಶ್ ಕಠೀರ್  

ಆ) ಸ್ತನೀಲ್ ಅರೀರ 

ಇ) ಭ್ರತ್ ಕುಲಕಣಿೆ 

ಈ) ಸ್ತಮತ್ ಮಹಜ್ನ್ 

ಸ್ತನೀಲ್ ಅರೀರ 

1980 ಬಾಯ ಚ್ ಐಎಎಸ್ ಅರ್ಧಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ತನೀಲ್ ಅರೀರಾ ಅವರನ್ನು  ನೂತ್ನ ಮುಖಯ  

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರಾಗಿ (ಇಸ್) ನೇಮಕ ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆ. ಪರ ಸ್ತು ತ್, ಅಚಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೀಟ್ಟ 

ಮುಖಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರು (ಸ್ಇಸ್) ಮತ್ತು  ಓಂ ಪರ ಕಾಶ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಇತ್ರ 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

129. ರೈಲ್ಲವ  ಕಿೆೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ತಾಂತಿರ ಕ ಸಹಕಾರಕಾೂ ಗಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯಾವ ದೇಶ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ಒಪಪ ಂದಕೊ  ಸಹಿ ಹಾಕಿರ್ವ? 

ಅ) ರಷಾಯ  

ಆ) ಸ್ವ ಟಜ ರ್ಲಯ ೆಂಡ್  

ಇ) ಜ್ಮೆನ 

ಈ) ಜ್ಪಾನ್  

ಸ್ವ ಟಜ ರ್ಲಯ ೆಂಡ್ 

ಪರ ಧಾನ ನರೇಂದರ  ಮೊೀದಿ ಮತ್ತು   ಸ್ವ ಸ್ ಒಕ್ಯೂ ಟದ ಅಧಯ ಕಿೆ  ಡಾರಿಸ್ ಲ್ಲಯುಥಾಡೆಗ ೆ 

ನಡುವಿನ ಮಾತ್ತಕತ್ತಯ ನಂತ್ರ ರೈಲ್ಲವ  ಕಿೆೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ತಾಂತಿರ ಕ ಸಹಕಾರಕಾೂ ಗಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  

ಸ್ವ ಟಜ ಲ್ಲೆಂಡ್ ಒಪಪ ಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರ್ವ. 

 

130. ಮಾಯ ನಾಾ ರಿನ ಬಗ್ರನು ಲಿ್ಲ  ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಹಾನಗಳಗ್ರದ ಪಗೀಡಗಳ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ಯಾವ ದೇಶದಂದಿಗೆ ಮಾಯ ನಾಾ ರ್ ಒಪಪ ಂದಕೊ  ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಚಿೀನಾ 

ಆ) ಭಾರತ್ 

ಇ) ಫಿಲ್ಲಫೈನ್್   

ಈ) ಆಸ್ಥು ರೀಲ್ಲಯ 

ಭಾರತ್ 

ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರೇಂದರ  ಮೊೀದಿ ಸ್ಥಪೆು ಂಬರ್ 6-7, 2017 ಮಾಯ ನಾಾ ಗೆೆ ಭೇಟ್ಟ ನೀಡಿಲ್ಲದುದ , ಆ 

ವೇಳೆ ಬಾಗನು ಲಿ್ಲ  ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಹಾನಗಳಗ್ರದ ಪಗೀಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ಭಾರತ್ 
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ಮತ್ತು  ಮಾಯ ನಾಾ ರ್ ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಲರ್ವ. ಬಗ್ರನ್ ಮಯನಾಾ ರ್ ನ ಪರ ಸ್ದಧ  ಪರ ವಾಸ್ 

ಆಕಷೆಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪಪ ಂದವು ಮಯನಾಾ ರ್ ಜತ್ತಗಿನ ಸ್ಥಂಸೂ ೃತಿಕ ಮತ್ತು  ಧಾಮೆಕ 

ಕಿೆೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ನರಂತ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಬಲಪಡಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

 

 


