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1. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದರ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು  ನಿಯಂತಿ್ರಸಲು ಆಸ್್ಟ ರೇಲ್ಲಯಾ ಸಮೂಹ 

(Australia Group)ವನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲಾಯಿತು? 

ಅ) ಖಂಡಾಂತರ ಕಿ್ಷಪಣಿಗಳು 

ಆ) ಪರಮಾಣು ಶಸ್ಥರ ರಸರ ರಗಳು  

ಇ) ರಾಸ್ಥಯನಿಕ ಮತುರ  ಜೈವಿಕ ಶಸ್ಥರ ರಸರ ರಗಳು 

ಈ) ಪರಮಾಣು, ರಾಸ್ಥಯನಿಕ ಮತುರ  ಜೈವಿಕ ಶಸ್ಥರ ರಸರ ರಗಳು 

ರಾಸ್ಥಯನಿಕ ಮತುರ  ಜೈವಿಕ ಶಸ್ಥರ ರಸರ ರಗಳು 

ಆಸ್್ಟ ರೇಲ್ಲಯಾ ಸಮೂಹ 1985 ರಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಾ ಪಿತವಾದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ ಗಾಂಪಾಗಿದ್ದು  

ರಾಸ್ಥಯನಿಕ ಮತುರ  ಜೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 

ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

2. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದ್ದ ವಿಶವ  ವಾಣಿಜ್ಯ  ಸಂಸ್ಟಾ  (ಡಬಿ್ಲಟಿಒ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಿ್ ? 

ಅ) ಮಲ್್ಲ ಫೈಬರ್ ಒಪಪ ಾಂದ 

ಆ) ವಾಯ ಪಾರ ಮತುರ  ಸೇವೆಗಳ ಸ್ಥಮಾನಯ  ಒಪಪ ಾಂದ 

ಇ) ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಹುಪಕಿ್ಷೇಯ ಒಪಪ ಾಂದ 

ಈ) ಕೃಷಿ ಒಪಪ ಾಂದ 

ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಹುಪಕಿ್ಷೇಯ ಒಪಪ ಾಂದ 

WTO ದ ಮೂಲ್ಭೂತ ಕಾಯಯವು ಇವುಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ 1. ಮಲ್್ಲ ಫೈಬರ್ ಅಗಿಿಮೆಾಂಟ್ 

(ಎಾಂಎಫ್ಎ) 2. ಅಗಿಿಮೆಾಂಟ್ ಆನ್ ಅಗಿಿಕಲ್ಚ ರ್ (ಎಒಎ), ವ್ಯಾ ಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೂಡಿಕೆ 

ಕ್ರ ಮಗಳು(ಟಿ್ ೈಮ್್ಸ ), ವ್ಯಾ ಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೌದಿ್ಧ ಕ್ ಆಸಿ್ತ  ಹಕ್ಕು ಗಳು (ಟಿಿಸ್), ವ್ಯಾ ಪಾರ ಮತಿ್ತ  

ಸಾಮಾನ್ಾ  ಸೇವೆಗಳ ಒಪ್ಪ ಂದ (ಜಿಎಟಿಎಸ್). ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಲನ ಬಹುಪಕಿ್ಷೇಯ ಒಪಪ ಾಂದ. 

 

3. ಬನ್ಯ  ಸಮಾವೇಶ (Berne Convention) ಈ ಕಿೆೇತಿ ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ _________? 

ಅ) ವನಯ ಜಿೇವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ 

ಆ) ಯುದಧ ಗಳ ಸಂತಿಸರ ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ 

ಇ) ಬೌದ್ಧಧ ಕ ಆಸಿರ  ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ 

ಈ) ಮಾನವ ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ 

ಬೌದ್ಧಧ ಕ ಆಸಿರ  ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ 

ಬನ್ಯ ಸಮಾವೇಶ 1886ರಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಧದೆ.  ಸ್ಥಹಿತಯ  ಮತುರ  ಕಲಾತಮ ಕ ಕಾಯಯಗಳ 

ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಅಾಂತಾರಾಷ್ಿ ರೇಯ ಒಪಪ ಾಂದ ಇದಾಗಿದೆ. 
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4. ಅಾಂತಜಾಯಲ್ ತಂತಿಜಾಾ ನವನ್ನು  ಬಳಸಿ ಲ್ಕಿಾಾಂತರ ಆಫಿ್ರಕನು ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡುವ ಭಾರತದ 

ಪಿಯತು ಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುತರ ದೆ? 

ಅ) ಟಿ್ರ್ ಯ ಕ್-I ರಾಜ್ತಾಾಂತಿ್ರಕತೆ 

ಆ) ಟಿ್ರ್ ಯ ಕ್-II ರಾಜ್ತಾಾಂತಿ್ರಕತೆ 

ಇ) ಟಿ್ರ್ ಯ ಕ್ -III ರಾಜ್ತಾಾಂತಿ್ರಕತೆ 

ಈ) ಟಿ್ರ್ ಯ ಕ್ IV ರಾಜ್ತಾಾಂತಿ್ರಕತೆ 

ಟಿ್ರ್ ಯ ಕ್ IV ರಾಜ್ತಾಾಂತಿ್ರಕತೆ 

ಟಿ್ರ್ ಯ ಕ್ IV ರಾಜ್ತಾಾಂತಿ್ರಕತೆ  ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ-ಸ್ಥಾಂಸೆ ೃತ್ರಕ, ವೈಜಾಾ ನಿಕ, 

ಪರಿಸರ ಮತುರ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರುತರ ದೆ. 

 

5. ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಬಿಕ್ಷನಿ ದ್ಧನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗತರ ದೆ? 

ಅ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಆ) ಅಮೆರಿಕ 

ಇ) ಕೆನಡ 

ಈ) ಫಿ್ರನ್್  

ಫಿ್ರನ್್  

ಮಾರ್ಚಯ 1, 1954 ರಂದ್ದ ಜಲಜನ್ಕ್ ಬಂಬ್ ಸ್ಫ ೇಟಕೆೆ  ಬಲ್ಲಯಾದವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಜ್ಪಾನ್ 

ನಲಿ್ಲ  ಬಿಕ್ಷನಿ ದ್ಧನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗತರ ದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿಕ್ಷರಣಶಿೇಲ್ ಬೂದ್ಧಯು ಬಿಕ್ಷನಿ 

ಅಟ್ರ್ಲ್ ಸಮೇಪದ ಮೇನ್ನಗಾರಿಕಾ ಹಡಗಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು  ಉಾಂಟ್ರ್ದ ಸ್ಪ ೇಟದ 

ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು  ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

 

6. ಇತ್ರಹಾಸದಲಿ್ಲ  ದಾಖಲಾದ ಕಡಿಮೆ ಅವದ್ಧಯ ಯುದಧ ವು ಯಾವ ಎರಡು ಸ್ಥವಯಭೌಮ 

ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು? 

ಅ) ಯುಕೆ ಮತುರ  ಫಿ್ರನ್್  

ಆ) ಡೆನ್ಮಮ ಕ್ಯ ಮತುರ  ಯುಕೆ 

ಇ) ಯುಕೆ ಮತುರ  ಜಂಜಿಬಾರ್ 

ಈ) ಇಟಲ್ಲ ಮತುರ  ಫಿ್ರನ್್  

ಯುಕೆ ಮತುರ  ಜಂಜಿಬಾರ್ 

ಆಗಸ್್  27, 1896 ರಂದ್ದ 9.02 ರಿಾಂದ 9.40 ರವರೆಗೆ ಯುನೈಟ್ಡ್ ಕ್ಷಾಂಗಡ ಮ್ಸ ಮತುರ  ಜಂಜಿಬಾರ್ 

(ಇದ್ದ ಈಗ ಟ್ರ್ಾಂಜಾನಿಯಾ ಭಾಗವಾಗಿದೆ) ನಡುವೆ ನಡೆದ ಯುದು ವು ಇತ್ರಹಾಸದಲಿೆೇ ಅತಯ ಾಂತ 

ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಯುದಧ ವಾಗಿತುರ . ರಿಯರ್ ಅಡಿಮ ರಲ್ ಹಾಯ ರಿ ಹೇಲ್ಡ ್ ವರ್ತಯ ರಾವ್ನ್ 

(1843 -1910) ರವರು ಸವ ಯಂ-ನೇಮಕವಾದ ಜಾಾಂಜಿಬಾನಯ ಸುಲಾರ ನನ್ಮದ ಸೈದ್ ಖಲ್ಲೇದ್ ರಿಗೆ 
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ತನು  ಅರಮನೆಯನು  ಸಾ ಳಾಂತರಿಸಿ ಮತುರ  ಶರಣಾಗತ್ರಯಾಗವಂತೆ ಅಾಂತ್ರಮ ನಿಲುವನ್ನು  

ನಿೇಡಿದು ರು. 

 

7. ಒಲ್ಲಾಂಪಿಕ್ ಕಿ್ಷ ೇಡಕೂಟದ ವೈಯಕ್ಷರ ಕ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪದಕ ಗೆದು  ಸವ ತಂತಿ  ಭಾರತದ ಮೊದಲ್ 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಕಿ್ಷ ೇಡಪಟು ಯಾರು? 

ಅ) ಧ್ಯಯ ನ್ ಚಂದ್ 

ಆ) ಕೆ ಡಿ ಜಾಧವ್ 

ಇ) ಪಿಿ ೇತ್ರಪಾಲ್ ಸಿಾಂಗ್ 

ಈ) ಹರಿಶಚ ಾಂದಿ  ಬಿರಾಜ್ು ರ್ 

ಕೆ ಡಿ ಜಾಧವ್ 

ಖಶಬಾ ದಾದಾಸ್ಥಹೇಬ್ ಜಾಧವ್ (1926-1984) 1952ರ ಹೆಲ್್ಲ ಾಂಕ್ಷಯ  ಬೇಸಿಗೆ ಒಲ್ಲಾಂಪಿಕ್ ನ 

ಕ್ಕಸಿರ ಯಲಿ್ಲ  ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದು ರು ಮತುರ  ಒಲ್ಲಾಂಪಿಕ್ ು ಲಿ್ಲ  ಪದಕ ಗೆದು  ಭಾರತದ ಮೊದಲ್ 

ಕಿ್ಷ ೇಡಪಟು ಎನಿಸಿದರು. 

 

8. ಪಿಜಾಪಿಭುತವ ವನ್ನು  "ಜ್ನತೆಯ ಸಕಾಯರ, ಜ್ನರಿಾಂದ ಮತುರ  ಜ್ನರಿಗಾಗಿ" ಎಾಂದ್ದ ಯಾರು 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಿದಾು ರೆ? 

ಅ) ಅಬಿಹಾಾಂ ಲ್ಲಾಂಕನ್ 

ಆ) ಪಿ್ ೇಟೊ 

ಇ) ಅರಿಸ್್ಥ ಟಲ್ 

ಈ) ರಸೆಿ ನ್ 

ಅಬಿಹಾಾಂ ಲ್ಲಾಂಕನ್  

ಅಬಿಹಾಾಂ ಲ್ಲಾಂಕನ್ ಅವರು ಪಿಜಾಪಿಭುತವ ವನ್ನು  " ಜ್ನತೆಯ ಸಕಾಯರ, ಜ್ನರಿಾಂದ ಮತುರ  

ಜ್ನರಿಗಾಗಿ " ಎಾಂದ್ದ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಿದು ರೆ. 

 

9. ಅರ್ಯಾಂಟಿೇನ್ಮದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ___________? 

ಅ) ಪೇರ್ಚಯಗಿೇಸ್ 

ಆ) ಫಿ್ಾಂರ್ಚ 

ಇ) ಸ್ಥಪ ಯ ನಿಷ್ 

ಈ) ಡರ್ಚ 

ಸ್ಥಪ ನಿಷ್ 

ಅರ್ಯಾಂಟಿೇನ್ಮ, ಬೊಲ್ಲವಿಯಾ, ಚಿಲ್ಲ ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಕೊೇಸ್  ರಿಕಾ, ಕೂಯ ಬಾ, ಡೊಮನಿಕನ್ 

ರಿಪಬಿಿಕ್, ಈಕೆವ ಡರ್, ಎಲ್ ಸ್ಥಲ್ವ ಡರ್, ಈಕವ ಟೊೇರಿಯಲ್ ಗಿನಿಯಾ, ಗಾವ ಟ್ಮಾಲಾ, 
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ಹಾಂಡುರಾಸ್, ಮೆಕ್್ಷಕೊೇ, ನಿಕರಾಗವಾ, ಪನ್ಮಮ, ಪರಾಗೆವ , ಪ್ರು, ಸ್ಟಪ ೇನ್, ಉರುಗೆವ  ಮತುರ  

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ 20 ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಪ ಯ ನಿಷ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. 

 

10. ಶಟ್-ಅಲ್-ಅರಬ್ ಪಿದೇಶದ ವಿವಾದವು ಆಧುನಿಕ ವಿಶವ  ಇತ್ರಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಮಾಂದ್ಧನ 

ಯುದಧ ಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಯಿತು? 

ಅ) ಅರಬ್-ಇಸಿ್ಟೇಲ್ಲ ಸಂಘಷ್ಟಯ 

ಆ) ಇರಾನ್-ಇರಾಕ್ ಯುದಧ  

ಇ) ರುಸ್್ ೇ-ಪಷಿಯಯನ್ ಯುದಧ  

ಈ) ಗಲ್ಫ  ಯುದಧ  

ಇರಾನ್-ಇರಾಕ್ ಯುದಧ  

ಶಟ್-ಅಲ್-ಅರಬ್ ಪಿದೇಶವು ಇರಾನ್-ಇರಾಕ್ ಯುದಧ ದ ಪಿಮಖ ವಿಷ್ಟಯವಾಗಿದೆ. 

 

 


