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ಸಾಮಾನ್ಯ  ಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಚಲಿತ ವಿದ್ಯ ಮಾನ್ ಕಿ್ವ ಜ್-
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1. ಅಸಾಸ ಾಂ ರಾಜ್ಯ ದ್ ನೂತನ್ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಾಗಿ ನೇಮಕಗಾಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಎಸ್.ಎಾಂ.ಕೃಷ್ಣ  

ಆ) ಕೇಸರ್ ನಾಥ್ ತ್ರರ ಪಾಠಿ 

ಇ) ಬಲವಿಾಂದ್ರ್ ಪುರೋಹಿತ್ 

ಈ) ಜ್ಗದೋಶ್ ಮುಖಿ 

ಜ್ಗದೋಶ್ ಮುಖಿ 

 

2. 2017 ನೇ ಸಾಲಿನ್ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಸಮ್ಮ ೋಳನ್ವನ್ನು  ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ನ್ಗರದ್ಲಿಿ  

ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಬಾಂಗಳೂರು 

ಆ) ದೆಹಲಿ 

ಇ) ಅಹಮದಾಬಾದ್ 

ಈ) ಕ್ಚಿ್ಚ  

ದೆಹಲಿ 

 

3. ನೂತನ್ವಾಗಿ ರಚ್ಚತವಾದ್ “ಪ್ರ ಧಾನ್ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತ್ರ” (Economic 

Advisory Council to Prime Minister) ಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದ್ಲ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  

ವಹಿಸಿಕ್ಾಂಡಿದ್ದ ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಬಿಬೇ ದೇಬಾರ ಯ್ 

ಆ) ಕ್ವೋತ್ರಿ ಕುಮಾರ್ 

ಇ) ಅರವಿಾಂದ್ ಪ್ನ್ಗಾರಿಯ 

ಈ) ನಂದ್ನ್ ನಿಲೆಕಣಿ 

ಬಿಬೇ ದೇಬಾರ ಯ್ 

ನೂತನ್ವಾಗಿ ರಚ್ಚತವಾದ್ “ಪ್ರ ಧಾನ್ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತ್ರ” (Economic 

Advisory Council to Prime Minister) ಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದ್ಲ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಬಿಬೇ 

ದೇಬಾರ ಯ್ ರವರು ವಹಿಸಿಕ್ಾಂಡಿದ್ದ ರು. ಈ ಸಭೆ ದೆಹಲಿಯ ನಿೋತ್ರ ಆಯೋಗದ್ಲಿಿ  ಜ್ರುಗಿತ್ತ. 

ಈ ಸಭೆಯಲಿಿ  ಮುಾಂದನ್ 6 ತ್ರಾಂಗಳಲಿಿ  ಪ್ರ ಗತ್ರ ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೋಗವನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವ 10 

ಕೆಷ ೋತರ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸಿಲಾಯಿತ್ತ. 
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4. ಕೆಳ ಹಂತದ್ ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳ ನಾಯ ಯಾಧೋಶರ ವೇತನ್ ಪ್ರಿಷ್ಕ ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ 

ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ವೇತನ್ ಆಯೋಗದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಾಂಡವರು 

ಯಾರು? 

ಅ) ಎಸ್.ಆರ್.ಲೋಹಿಯಾ 

ಆ) ಪಿ.ವಿ.ರೆಡಿಿ  

ಇ) ವಿನೋದ್ ರಾಯ್ 

ಈ) ಬಿ.ವಿ.ಆಚಾಯಿ 

ಪಿ.ವಿ.ರೆಡಿಿ  

ಭಾರತದ್ ಕೆಳ ಹಂತದ್ ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳ ಸುಮಾರು 21000 ನಾಯ ಯಾಧೋಶರ ವೇತನ್ 

ಪ್ರಿಷ್ಕ ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ವೇತನ್ ಆಯೋಗವನ್ನು  

ಸರ್ೋಿಚಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ನಿವೃತು  ನಾಯ ಯಾಧೋಶರಾದ್ ಪಿ.ವಿ. ರೆಡಿಿ  ಯವರ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಿ  ಕೇಾಂದ್ರ  ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದ್ಲನೇ 

ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ವೇತನ್ ಆಯೋಗದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಜ್ಸಿಟ ೋಸ್ ಜ್ಗನಾು ಥ ಶೆಟ್ಟಟ ರವರು 

ನೇಮಕಗಾಂಡಿದ್ದ ರು. 

 

5.  ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಚ್ಚೋನಾ ನ್ಡುವಿನ್ ದಿ ಪ್ಕ್ವಷ ೋಯ ಬಾಾಂಧ್ವಯ ದ್ ಬಗೆೆ  ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ವಿದೇಶಾಂಗ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಸಂಸದೋಯ ಸಮಿತ್ರಯನ್ನು  ರಚ್ಚಸಿದೆ? 

ಅ) ಮಲಿಿ ಖಾರ್ಜಿನ್ ಖಗೆಿ ಸಮಿತ್ರ 

ಆ) ಸುಭಾಷ್ ರಾಮರಾವ್ ಬಾಮ್ರ  ಸಮಿತ್ರ 

ಇ) ಸುಷ್ಮಮ  ಸಿ ರಾಜ್ ಸಮಿತ್ರ 

ಈ) ಶಶಿ ತರೂರ್ ಸಮಿತ್ರ 

ಶಶಿ ತರೂರ್ ಸಮಿತ್ರ 

ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಚ್ಚೋನಾ ನ್ಡುವಿನ್ ದಿ ಪ್ಕ್ವಷ ೋಯ ಬಾಾಂಧ್ವಯ ದ್ ಬಗೆೆ  ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ವಿದೇಶಾಂಗ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಸಂಸದ್ ಶಶಿತರೂರ್ ರವರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಿ  

ಸಂಸದೋಯ ಸಮಿತ್ರಯನ್ನು  ರಚ್ಚಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತ್ರ ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಚ್ಚೋನಾ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಹಕರ, 

ಡೋಕಿಾಂ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಚ್ಚೋನಾ ನ್ಡೆ ಅಲಿದೆ ಮಾಯ ನ್ಮ ರ್ ಮತ್ತು  ರೋಹಿಾಂಗಾಯ  ನಿರಾಶಿರ ತರ 

ಬಗೆೆ  ಗಮನ್ ಹರಿಸಲಿದೆ. 
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6. 2017 ಜ್ಞಗತ್ರಕ ಹಸಿವು ಸೂಚಯ ಾಂಕ (Global Hunger Index)ದ್ಲಿಿ  ಭಾರತ  ಎಷ್ಟ ನೇ ಸಾಾ ನ್ 

ಪ್ಡೆದುಕ್ಾಂಡಿದೆ? 

ಅ) 96 

ಆ) 100 

ಇ) 105 

ಈ) 110 

100 

2017 ಜ್ಞಗತ್ರಕ ಹಸಿವು ಸೂಚಯ ಾಂಕ (ಜಿಹೆಚ್ಐ) ವರದಯಲಿಿ  119 ದೇಶಗಳಲಿಿ  ಭಾರತವು 

100ನೇ ಸಾಾ ನ್ ಪ್ಡೆದದೆ, ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ವಾಷ್ಟಾಂಗಟ ನ್ ಮೂಲದ್ ಇಾಂಟ್ನಾಯ ಿಷ್ನ್ಲ್ 

ಫುಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸಚ್ಿ ಇನಿಸ ಟ ಟ್ಯಯ ಟ್ (ಐಎಫಿ್ಪ ಆಐಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯಲಿಿ  

ಬಲಾರಸ್, ಬೊಸಿು ಯಾ ಮತ್ತು  ಹರ್ಜಿಗೋವಿನಾ, ಚ್ಚಲಿ, ಕ್ರ ಯೇಷ್ಟಯಾ ಮತ್ತು  ಕ್ಯಯ ಬಾಗಳು 

ಅಗರ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿದೆ. ಜಿಹೆಚ್ಐ ಸ್ಕ ೋರ್ ಎನ್ನು ವುದು ನಾಲುಕ  ಸೂಚಕಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡ 

ಒಾಂದು ಬಹುಆಯಾಮದ್ ಸೂಚಯ ಾಂಕ. ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಿ  ಪೋಷ್ಣೆಯ ಕ್ರತೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣ, 

ಮಕಕ ಳ ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ, ಮಗುವಿನ್ ಬಳವಣಿಗೆ ಕುಾಂಠಿತಗಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ 

ಕ್ವಷ ೋಣಿಸುವಿಕೆ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನು  ಆಧ್ರಿಸಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

7. ಲಾರೆಸ್ ಗೆ ಮೊದ್ಲ ಭಾರತ್ರೋಯ ಬಾರ ಾಂಡ್ ಅಾಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗಾಂಡಿದಾದ ರೆ? 

ಅ) ಯುವರಾಜ್ ಸಿಾಂಗ್  

ಆ) ವಿರಾಟ್ ಕ್ಹಿಿ  

ಇ) ರಾಹುಲ್ ದಾರ ವಿಡ್  

ಈ) ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ 

ಯುವರಾಜ್ ಸಿಾಂಗ್ 

 

8. 17ನೇ AFC ಏಷ್ಮಯ  ಕಪ್ ಪುಟ್ಬಾ ಲ್ ಟ್ಯನ್ಿಮ್ಾಂಟ್ ಆತ್ರಥಯ ವಹಿಸಲಿರುವ ದೇಶ ___________? 

ಅ) ಭಾರತ 

ಆ) ಯುಎಇ 

ಇ) ಫ್ರರ ನ್ಸ   

ಈ) ಚ್ಚಲಿ 

ಯುಎಇ 

2019 AFC ಏಷ್ಯ ನ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾ ಲ್ ಪಂದಾಯ ವಳಿಯನ್ನು  ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ  

(ಯುಎಇ) ಆಯೋಜಿಸುತು ದೆ. ಈ ಪಂದಾಯ ವಳಿಯನ್ನು  ಏಷ್ಯ ನ್ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಕನಿಿ ಡರೇಷ್ನ್ 

(ಎಎಫ್ಪಸ ) ಆಯೋಜಿಸುತ್ರು ದೆ.  
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9. ಮೂರನೇ ಭಾರತ ಅಾಂತಾರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಉತಸ ವ (ಐಐಎಸ್ಎಫ್-2017)ವನ್ನು  ಯಾವ 

ನ್ಗರದ್ಲಿಿ  ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ? 

ಅ) ಬಾಂಗಳೂರು 

ಆ) ಚೆನೆು ೈ 

ಇ) ಪುಣೆ 

ಈ) ಹೈದಾರ ಬಾದ್ 

ಚೆನೆು ೈ 

ಭಾರತ ಅಾಂತಾರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಉತಸ ವದ್ 3ನೇ ಆವೃತ್ರು ಗೆ  ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ ಡಾ. 

ಹಷ್ಿವಧ್ಿನ್ ರವರು ಚೆನೆು ೈನ್ಲಿಿ  ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 13, 2017 ರಂದು ಚಾಲನೆ ನಿೋಡಿದ್ರು. ಈ 

ಉತಸ ವವನ್ನು  ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್, ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಸಚ್ಚವಾಲಯ, ಮತ್ತು  ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಭಾರತ್ರ (VIBHA) ಆಯೋಜಿಸುತ್ರು ವೆ.  

 

10. ಎಾಂಸಿಸಿ ವಲಿ್ಿ ಕ್ವರ ಕೆಟ್ ಸಮಿತ್ರಗೆ ಸೇಪ್ಿಡೆಗಾಂಡ ಬಾಾಂಗಿ ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ ಕ್ವರ ಕೆಟ್ ಆಟ್ಗಾರ 

ಯಾರು? 

ಅ) ತಮಿೋಮ್ ಇಕಾ ಲ್  

ಆ) ಮಶರ ಫೆ ಮೊಟ್ಿಜ್ 

ಇ) ಶಕ್ವೋಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್  

ಈ) ನಾಸಿೋರ್ ಹುಸೇನ್  

ಶಕ್ವೋಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ 

ಆಲ್-ರಾಂಡರ್ ಶಕ್ವೋಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಎಾಂ.ಸಿ.ಸಿ ವಿಶಿ  ಕ್ವರ ಕೆಟ್ ಸಮಿತ್ರಗೆ ಸೇಪ್ಿಡೆಗಾಂಡ 

ಬಾಾಂಗಿಾ ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ ಕ್ವರ ಕೆಟ್ಟಗ ಎಾಂಬ ಗೌರವಕೆಕ  ಪಾತರ ರಾದ್ರು. ಬಾಾಂಗಿಾ ದೇಶದ್ 

ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಆಟ್ಗಾರರಲಿಿ  ಒಬಾ ರಾದ್ ಅವರು 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲಿಿ  ಟೆಸ್ಟ  ಸಾಾ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದುಕ್ಾಂಡರು. ಶಕ್ವೋಲ್ ರವರು 51 ಟೆಸ್ಟ  ಪಂದ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  177 ಏಕದನ್ 

ಪಂದ್ಯ ಗಳನ್ನು  (ODI) ಆಡಿದಾದ ರೆ.  

 


