
 

 
www.karunaduexams.com 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಚಲಿತ ವಿದ್ಯ ಮಾನ್ ಕಿ್ವ ಜ್-

ಅಕ್ಟ ೋಬರ್,13,14,15,2017  



 

1 | P a g e  
 

1. ವಿಶಿ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಯುನೆಸ್ಕ ೋ)ದ್ ನೂತನ್ 

ಡೈರೆಕಟ ರ್ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗಾಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಜತಿನ್ ಕಿ್ವ ರ್ಲೆ 

ಆ) ಆಡ್ರರ  ಅಝೌರ್ಲ 

ಇ) ಹೆನಿರ  ಕೆನೆೆ ತ್  

ಈ) ಡೇವಿಡ್ ಜೂರಿಚ್ 

ಆಡ್ರರ  ಅಝೌರ್ಲ 

ಫ್ರ ಾಂಚ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕ ಮತ್ತು  ರಾಜಕ್ವರಣಿ ಆಡ್ರರ  ಅಜೌರ್ಲ ವಿಶಿ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, 

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಯುನೆಸ್ಕ ೋ) ಹೊಸ್ ಡೈರೆಕಟ ರ್-ಜನ್ರಲ್ (ಡಿಜಿ) ಆಗಿ 

ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಭಾವೈಕಯ ತೆಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತು  

ಲಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಅಡೂರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ  

ಆ) ಟಿ ಎಾಂ ಕೃಷ್ಣ  

ಇ) ರಾಹುಲ್ ದ್ದರ ವಿಡ್  

ಈ) ಜೂಲನ್ ಗೋಸಿಾ ಮಿ 

ಟಿ ಎಾಂ ಕೃಷ್ಣ  

ಖ್ಯಯ ತ ಕನಾೆಟಕ ಸಂಗಿೋತಗರ ಟಿ.ಎಮ್.ಕೃಷ್ಣ  ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಭಾವೈಕಯ ತೆಗೆ 2015-

16ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತು  ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯಲೆಿ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಾಂತಗೆತೆಗೆ 

ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ಾ ಕ್ವಕ ಗಿ ಟಿ.ಎಾಂ.ಕೃಷ್ಣ  ಅವರು ಈ ಹಾಂದೆ ಮಾಯ ಗೆೆ ಸ್ಥ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ತು  ಗಳಿಸ್ತದ್ಾ ರು. 

 

3. ಯಾವ ದಿನ್ದಂದು ಅಾಂತಾರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಗರ ಮಿೋಣ ಮಹಳೆಯರ ದಿನ್ವನ್ನು  

ಆಚರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 13 

ಆ) ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 14 

ಇ) ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 15 

ಈ) ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 16 

ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 15 

ಗರ ಮಿೋಣ ಕುಟಾಂಬಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ಮುದ್ದಯಗಳ ಸ್ಮರ್ೆನಿೋಯತೆ, ಗರ ಮಿೋಣ 

ಜಿೋವನೋಪಾಯ ಸುಧಾರಿಸುವಲೆಿ  ಮಹಳೆಯರ ನಿರ್ಣೆಯಕ ಪಾತರ ವನ್ನು  ಗುರುತಿಸ್ಲು ಪ್ರ ತಿ 

ವಷ್ೆ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 15 ರಂದು ಗರ ಮಿೋಣ ಮಹಳೆಯರ ಅಾಂತಾರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ದಿನ್ವನ್ನು  
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ಆಚರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ. "2017 ಥೋಮ್" “Challenges and opportunities in climate-resilient 

agriculture for gender equality and the empowerment of rural women and girls”. 

 

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವುದು ಮಾಯ ನ್ಮ ರ್ ನ್ಲೆಿ  ಲೂಬ್ರರ ಕಂಟೆ್ಸ  ಮಾರಾಟ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದ್ ಮೊದ್ಲ 

ಇಾಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಕೆೆಟಿಾಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ (ಒಎಾಂಸ್ತ) ಆಗಿದೆ? 

ಅ) BPCL 

ಆ) HPCL 

ಇ) GAIL 

ಈ) ONGC 

HPCL 

ಹಾಂದೂಸಾು ನ್ ಪೆಟ್ರ ೋಲಿಯಂ ಕ್ವರ್ೋೆರೇಶ್ನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚಿ್ಪ ಸ್ತಎಲ್) ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ 

ನ್ಲೆಿ  ಲೂಬ್ರರ ಕಂಟೆ್ಸ  ಮಾರಾಟ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದ್ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಮಾಕೆೆಟಿಾಂಗ್ 

ಕಂಪೆನಿ (ಒಎಾಂಸ್ತ) ಎನಿಸ್ತದೆ. ಇದ್ಕ್ವಕ ಗಿ ಯಾಾಂಗನ್ ಮತ್ತು  ಮಾಯ ಾಂಡರ್ಲ ವಾಣಿಜಯ  

ಕಾಂದ್ರ ಗಳನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ. 

 

5. ಚ್ಪೋನಾದ್ ಭಾರತದ್ ಹೊಸ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾರು ನೇಮಕಗಾಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಗೌತಮ್ ಬಾಂಬವಾರ್ಲ 

ಆ) ಜ್ಞಧವ್ ಸ್ತಾಂಗ್  

ಇ) ರಾಮ್ ಪ್ರ ಸಾದ್  

ಈ) ಚರಣ್ ಸ್ತಾಂಗ್  

ಗೌತಮ್ ಬಾಂಬವಾರ್ಲ 

 

6. ವಿಶಿ್ ದ್ ಅತಿ ದೊಡಡ  ದ್ಹನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾಂದ್ರ  (Combustion Research Centre)ವನ್ನು  

ಯಾವ ಐಐಟಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಯಲೆಿ  ಸೆಾ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಐಐಟಿ ರೂಕ್ವೆ 

ಆ) ಐಐಟಿ ಮದ್ದರ ಸ್  

ಇ) ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ 

ಈ) ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ 

ಐಐಟಿ ಮದ್ದರ ಸ್ 

ತಮಿಳುನಾಡಿನ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನೆಿ ಟ ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕ್ವು ಲಜಿ ಮದ್ದರ ಸ್ (ಐಐಟಿ-ಎಮ್) ನ್ಲೆಿ  

ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಬಶ್ಚ ನ್ ರಿಸ್ಚ್ೆ ಆಯ ಾಂಡ್ ಡ್ರವಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ (ಎನ್.ಸ್ತ.ಸ್ತ.ಆರ್.ಡಿ) 
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ಅನ್ನು  ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. ಇದು ವಿಶಿ್ ದ್ರೆ್ಲ ೋ ಅತಿ ದೊಡಡ  ದ್ಹನ್ ಸಂಶೋಧನಾ 

ಕಾಂದ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಸ್ತ.ಸ್ತ.ಆರ್.ಡಿ. ಒಟಟ  90 ಕ್ೋಟಿ ರೂ. ವೆಚಚ ದ್ಲೆಿ  ಸೆಾ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.  

 

7. ಯಾವ ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಶ್ಸ್ು ರ ಪ್ಡ್ರ ನ್ವಿೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆರೋಗಯ  ಅಪೆಿ ಕಶ್ನ್ "ಮೆಡಿ್ವ ಚ್ 

(MedWatch)" ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಭಾರತಿೋಯ ಸೇನೆ 

ಆ) ಭಾರತಿೋಯ ವಾಯು ಪ್ಡ್ರ 

ಇ) ಗಡಿ ಭದ್ರ ತಾ ಪ್ಡ್ರ 

ಈ) ಭಾರತಿೋಯ ನೌಕ ಪ್ಡ್ರ 

ಭಾರತಿೋಯ ವಾಯು ಪ್ಡ್ರ 

ಭಾರತಿೋಯ ಏರ್ ಫೋಸ್ೆ (ಐಎಎಫ್) ಹೊಸ್ದಿಲೆಿಯಲೆಿ  ಎಲೆಾ  ಐಎಎಫ್ ಸ್ತಬಬ ಾಂದಿಗಳಿಗೆ 

ಅಧಿಕೃತ ಆರೋಗಯ  ಮಾಹತಿಯನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸುವ ನ್ವಿೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆರೋಗಯ  ಅಪೆಿ ಕಶ್ನ್ 

'ಮೆಡಿ್ವ ಚ್' ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ. 

 

8. ಇಾಂಗಲದ್ ಡೈ ಆಕೆೆ ೈಡ್ ಅನ್ನು  ಕಲೆಾ ಗಿ ಪ್ರಿವತಿೆಸುವ ವಿಶಿ್ ದ್ ಮೊದ್ಲ ಶೂನ್ಯ  

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಘಟಕ ಯಾವ ದೇಶ್ದ್ಲೆಿ  ಆರಂಭಗಾಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಚ್ಪೋನಾ 

ಆ) ಆಸ್ಥಟ ರೋಲಿಯಾ 

ಇ) ಐಸೆಾ ಯ ಾಂಡ್ 

ಈ) ಫಾರ ನೆ್   

ಐಸೆಾ ಯ ಾಂಡ್ 

 

9. ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ ರದೊಾಂದಿಗೆ ಅಾಂತಾರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಗಡಿಯನ್ನು  

ಹೊಾಂದಿಲೆ ? 

ಅ) ಲಾವೊಸ್  

ಆ) ಭಾರತ 

ಇ) ಚ್ಪೋನಾ 

ಈ) ವಿಯ್ಕಟ್ು ಾಂ 

ವಿಯ್ಕಟ್ು ಾಂ 

ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ಉತು ರಕೆಕ  ಚ್ಪೋನಾಮತ್ತು  ಈಶಾನ್ಯ  ಲಾವೊೋಸ್, ಪೂವೆಕೆಕ  ಥೈಲಾಯ ಾಂಡ್ ಮತ್ತು  

ಆಗೆು ೋಯ, ವಾಯುವಯ ಕೆಕ  ಭಾರತ, ಪ್ಶ್ಚಚ ಮಕೆಕ  ಬಾಂಗೆ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ದ್ಕಿ್ವ ಣಕೆಕ  ಅಾಂಡಮಾನ್ 

ಸ್ಮುದ್ರ ವನ್ನು  ಹೊಾಂದಿದೆ. 
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10. ಈ ವರೆಗೆ ಭಾರತದ್ ಎಷ್ಟಟ  ರಾಷ್ಟ ರಪ್ತಿಗಳು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಎರಡು 

ಆ) ಮೂರು 

ಇ) ನಾಲುಕ  

ಈ) ಐದು 

ಎರಡು 

ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ರಾಷ್ಟ ರಪ್ತಿ ಡ್ವ ರಾಜಾಂದ್ರ  ಪ್ರ ಸಾದ್ ಮತ್ತು  ನಿೋಲಂ ಸಂಜಿೋವ್ ರೆಡಿಡ  

ರವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ್ ರಾಷ್ಟ ರಪ್ತಿಗಳು. ರಾಜಾಂಧರ  ಪ್ರ ಸಾದ್ ರವರು 1950-

52ರಲೆಿ  ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮುಾಂದಿನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲೆಿ  ಅವರು 

ವಿರೋಧವನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ತದ್ರು. 

 

 

 

 


