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1. ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹೊಂದ್ಧದ ರಾಷ್್ಟ ರಗಳು ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಶೀಲ ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ 

ಪ್ರ ಮುಖ ಸಂಪ್ರ್ಕ ಎೊಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ 

ಆ) ಕೀಲ್ ಕಾಲುವೆ 

ಇ) ಪ್ನಾಮ ಕಾಲುವೆ 

ಈ) ಗ್ರ ೊಂಡ್ ಕಾಲುವೆ 

ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ 

 

2. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಪ್ರ ಮುಖ ಪೆಟ್ರರ ಕೆಮಿರ್ಲ್ ಕೊಂದರ ವಲಿ ? 

ಅ) ಕೀಯಲ್ಲ 

ಆ) ಜಾಮ್ ನಗರ 

ಇ) ರೂಕೆಕಲ 

ಈ) ಮಂಗಳೂರು 

ರೂಕೆಕಲ 

 

3. "ದಕಿ ಣದ್ಧೊಂದ ಉತು ರಕೆೆ " ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಭಾರತದ ಸಮುದರ  ಬಂದರುಗಳ ಸರಿಯಾದ 

ಅನ್ನರ್ರ ಮ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಕಚಿ್ಚ -ತಿರುವನಂತಪುರ-ಕಾಾ ಲ್ಲರ್ಟ್-ಮಂಗಳೂರು 

ಆ) ತಿರುವನಂತಪುರ-ಕಚಿ್ಚ -ಕಾಾ ಲ್ಲರ್ಟ್-ಮಂಗಳೂರು 

ಇ) ತಿರುವನಂತಪುರ-ಕಚಿ್ಚ -ಮಂಗಳೂರು-ಕಾಾ ಲ್ಲರ್ಟ್ 

ಈ) ಕಾಾ ಲ್ಲರ್ಟ್-ತಿರುವನಂತಪುರ-ಮಂಗಳೂರು-ಕಚಿ್ಚ  

ತಿರುವನಂತಪುರ-ಕಚಿ್ಚ -ಕಾಾ ಲ್ಲರ್ಟ್-ಮಂಗಳೂರು 

 

4. ಭಾರತದ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ರವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಕದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಸಕಾಕರದ 

ವಿರುದದ  ಮಂಡಿಸಲಾದ ಅವಿಶ್ವಾ ಸ ನಿಣಕಯದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಿಲಿ ? 

ಅ) ಅವರು ರಾಜ್ಾ ಸಭಾ ಸದಸಾ ರಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ  

ಆ) ಅವರು ಲೀರ್ಸಭಾ ಸದಸಾ ರಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ  

ಇ) ಸಮಿಮ ಶ್ರ  ಸಕಾಕರವನ್ನು  ನಡೆಸುತು ದಲಿ್ಲ  

ಈ) ಲೀರ್ಸಭೆಯ ಸ್ಪ ೀರ್ರ್ ರವರು ನಿಷೇಧಿಸ್ದದ ಲಿ್ಲ  

ಅವರು ರಾಜ್ಾ ಸಭಾ ಸದಸಾ ರಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ರವರು ರಾಜ್ಾ ಸಭೆಯ ಸದಸಾ ರಾಗಿದದ ರೆ, ಅವರು ಎರಡೂ ಸದನಗಳ 

ಕಾಯಕವಿಧಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ರಾಜ್ಾ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಮತ 
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ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅವಿಶ್ವಾ ಸ ನಿಣಕಯವನ್ನು  ಲೀರ್ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  

ಮಂಡಿಸತರೆ್ ದುದ  ಆದದ ರಿೊಂದ ಪ್ರ ಧಾನಿ ಲೀರ್ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಿಲಿ . 

 

5. ಪ್ರ ಸುು ತ ಅಸ್ು ತಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಾ  ವಿಜ್ಯನಗರ ಸಾಮಾಜ್ಾ ಕದ ದೊರೆ 

ಶರ ೀಕೃಷ್ಟಣ ದೇವ ರಾಯ ನಿಯಂತರ ಣಕೆೆ  ಒಳಪ್ಟ್್ಟ ರಲಿ್ಲಲಿ ? 

ಅ) ರ್ನಾಕಟರ್ 

ಆ) ಕರಳ 

ಇ) ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ 

ಈ) ಒಡಿಶ್ವ 

ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ 

ವಿಜ್ಯನಗರ ಸಾಮಾರ ಜ್ಾ ದ ಅಪ್ರ ತಿಮ ದೊರೆ ಕೃಷ್ಟಣ ದೇವ ರಾಯ (1509-1529) ಒಬಬ  

ರಾಜ್ನಿೀತಿಜ್ಞ , ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗ್ರ ಮತ್ತು  ರ್ಲೆಗಳ ಪೀಷ್ಟರ್ರಾಗಿದದ ರು. ಆಧುನಿರ್ 

ಆೊಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್, ರ್ನಾಕಟರ್, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರಳ ಮತ್ತು  ಒಡಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು  

ತನು  ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  ತರುವ ಮೂಲರ್ ದಕಿ ಣ ಭಾರತವನ್ನು  ಒಟ್್ಟ ಗೂಡಿಸ್ದ ಕೀತಿಕ 

ಶರ ೀಕೃಷ್ಟಣ ದೇವರಾಯ ಅವರಿಗೆ ಸಲಿು ತು ದೆ. 

 

6. ಮಾನವನ ರರ್ು ದಲಿ್ಲರುವ ಹಿಮೀಗಿ್ೀಬಿನ್ ಯಾವ ಅನಿಲಕೆೆ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಆರ್ಷ್ಟಕಣೆಯನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧರುತು ದೆ? 

ಅ) ಇೊಂಗ್ಲದ ಡೈ ಆಕೆಸ ೈಡ್  

ಆ) ಆಮಿ ಜ್ನರ್ 

ಇ) ಕಾಬಕನ್ ಮಾನಕೆಸ ೈಡ್  

ಈ) ನೈಟರ ಸ್ ಆಕೆಸ ೈಡ್  

ಕಾಬಕನ್ ಮಾನಕೆಸ ೈಡ್ 

 

7. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು  ಮಾಗಿಸಲು ಅತಾ ೊಂತ ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಬಳಸುವ 

ರಾಸಾಯನಿರ್ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಪೀಟಾಷಿಯಂ ಐಯೀಡೈಡ್  

ಆ) ಸ್ಲಾ ರ್ ಐಯೀಡೈಡ್  

ಇ) ಕಾಾ ಲ್ಲಸ ಯಂ ಕಾರ್ಬಕಡ್  

ಈ) ಅಮೀನಿಯಂ ನೈಟ್ರ ೈಟ್ 

ಕಾಾ ಲ್ಲಸ ಯಂ ಕಾರ್ಬಕಡ್ 
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ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು  ಮಾಗಿಸಲು ಕಾಾ ಲ್ಲಸ ಯಂ ಕಾರ್ಬಕಡ್ ಅತಾ ೊಂತ 

ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿರ್ವಾಗಿದೆ.  

 

8. ಸಾೊಂಪ್ರ ದಾಯಿರ್ ಜ್ವಳಿ ಫ್ಯಾ ಬಿರ ಕ್ “ಶ್ವಫಿ ಲಾೊಂಪಿ (Shaphee Lanphee)” ಯಾವ ರಾಜ್ಾ ದ ಜಿಐ 

ಹೆಗ್ಗು ರುತ ಪ್ಡೆದ್ಧರುವ ಉತಪ ನು ವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಅಸಾಸ ೊಂ 

ಆ) ಮಣಿಪುರ 

ಇ) ತಿರ ಪುರ 

ಈ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಮಣಿಪುರ 

ಶ್ವಫಿ ಲಾೊಂಪಿ ಮಣಿಪುರದ ಮೈತೆಯಿ ಮಹಿಳೆಯರಿೊಂದ ನೇಯದ  ಮತ್ತು  ಅಲಂರ್ರಿಸಲಪ ಟ್  

ಒೊಂದು ಸಾೊಂಪ್ರ ದಾಯಿರ್ ಜ್ವಳಿ ಬಟ್್ . ಈ ವಸು ರವು ಹಿೊಂದೆ, ವಿಜ್ಯದ ಉಡುಗ್ರೆಯಾಗಿ 

(ಮನಾ ಪಿೀ) ಯುದಿ ದಲಿ್ಲ  ಯಶ್ಸ್ಾ ಯ ಸಂಕತವಾಗಿ ಸೈನಿರ್ರಿಗೆ ನಿೀಡಲಾಗತಿತ್ತು .  

 

9. “ರೌತ್ ನಾಚಾ” ಯಾವ ರಾಜ್ಾ ದ ಬುಡರ್ಟ್್ಟ  ಜ್ನಾೊಂಗದವರ ಪ್ರ ಮುಖ ಜಾನಪ್ದ 

ನೃತಾ ವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಚತಿು ೀಸಘರ್  

ಆ) ಆೊಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಇ) ಸ್ಕೆ ೊಂ 

ಈ) ಕರಳ 

ಚತಿು ೀಸಘರ್ 

ರೌತ್ ನಾಚಾ ಚತಿು ೀಸಘರ್ ಬುಡರ್ಟ್್ಟ  ಜ್ನಾೊಂಗದವರ ಪ್ರ ಮುಖ ಔಪ್ಚಾರಿರ್ ನೃತಾ ವಾಗಿದೆ. 

ದ್ಧೀಪಾವಳಿ ಹಬಬ ದ ನಂತರ "ದೇವ್ ಉದ್ಧು  ಎಕಾದಾಶ" ನಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗ್ಗತು ದೆ. 

ಇದನ್ನು  ಮುಖಾ ವಾಗಿ ಯದುವಾನಿಿ ಗಳು ನಡೆಸುತ್ತು ರೆ. 

 

10. ರ್ನಾಕಟ್ಟಕ್ ಹಿೊಂದೂಸಾು ನಿ ಸಂಗಿೀತದಲಿ್ಲ  ಬಳಸಲಾಗ್ಗವ ಬೊಬಿಬ ಲ್ಲ ವಿೀಣಾ ಅಥವಾ ಸರಸಾ ತಿ 

ವಿೀಣೆ ಅಥವಾ ಏಕಾೊಂಡ ವಿೀಣೆಯನ್ನು  ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮರಗಳಿೊಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗ್ಗತು ದೆ? 

ಅ) ಶರ ೀಗಂಧ್ 

ಆ) ಜಾಕ್ ವುಡ್ 

ಇ) ರೀಸ್ ವುಡ್ 

ಈ) ಬಿದ್ಧರು 

ಜಾಕ್ ವುಡ್  


