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ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ,  

 

ನೀಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ರೆ,  
 

WhatsApp ಮತ್ತು  ಸಂದೇಶವನ್ನು  ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು  ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ  
 

Mohan Kumar: Mobile: +91- 98805 33259 (Content related queries)  
 

Chandrashekhar Nayak: Mobile: +91-9448880551 / 9844915689 (Technical and 
Marketing related queries)  
 

Ramakant: Mobile: +91-9972355744(Management related queries) 
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1. ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠ ತ್ “ಇಂಟರ್ನ್ಯ ಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ಸಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್” ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪ್ಡೆದುಕಂಡ ಭಾರತಿೀಯ ಉದಯ ಮಿ ಯಾರು? 

ಅ) ರಾಜೇಶ್ ಕರ್ನ್ು  

ಆ) ಗೌತ್ಮ್ ಕುಲಕರ್ಣಾ 

ಇ) ಬಿರಂದರ  ಸಸ್ಮಾ ಲ್ 

ಈ) ಉಮೇಶ್ ಚಂದರ  

ಬಿರಂದರ  ಸಸ್ಮಾ ಲ್ 

ಘಾರ್ನ್ ಮೂಲದ ಭಾರತಿೀಯ ವಾರ್ಣಜ್ಯ ೀದಯ ಮಿಯಾದ ಬಿರಂದರ  ಸಸ್ಮಾ ಲ್ ಅವರು 

ಲಂಡನನ ಏಷ್ಠಯಾ ಅಚೀವಸ್ಾ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠ ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯ ಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ 

ಪ್ಸಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಂಡಿದ್ದದ ರೆ.  

 

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು “ಸಶಸು ರ ಸಿೀಮಾ ಬಲ (SSB)” ದ ನೂತ್ನ ನದೇಾಶಕ ಜನರಲ್ (ಡಿಜಿ) ಆಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಅಮಿತ್ ಕಿರಣ್ 

ಆ) ಶೇಖರ್ ಬಸು 

ಇ) ಆರ್ ಕೆ ಮಿಶ್ರರ  

ಈ) ರಮಣ್ ಮಹಷ್ಠಾ 

ಆರ್ ಕೆ ಮಿಶ್ರರ  

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ 1984 ಬ್ಯಯ ಚ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಜನ ಕಾಂತ್ ಮಿಶ್ರರ  ರವರು ಸಶಸು ರ 

ಸಿೀಮಾ ಬಲದ ನೂತ್ನ ನದೇಾಶಕ ಜನರಲ್ (ಡಿ.ಜಿ) ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ.  

 

3. ಅಂತಾರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಹಿರಿಯರ ದಿನವನ್ನು  ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಸೆಪ್ು ಂಬರ್ 29 

ಆ) ಸೆಪ್ು ಂಬರ್ 30 

ಇ) ಅಕು ೀಬರ್ 1 

ಈ) ಅಕು ೀಬರ್ 2 

ಅಕು ೀಬರ್ 1 

ಅಂತಾರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಹಿರಿಯ ವಯ ಕಿು ಗಳ ದಿನವನ್ನು  ಅಕು ೀಬರ್ 1, 2017 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಜಾಗೃತಿ 

ಮೂಡಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 2017ರ ಥೀಮ್ Stepping into the Future: 

Tapping the Talents, Contributions and Participation of Older Persons in Society”. 
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4. ವಿಶವ  ಸಕಾಾರ ಶಂಗಸಭೆ (World Government Summit) 6 ನೇ ಆವೃತಿು ಯ ಆತಿಥ್ಯ  ವಹಿಸುವ 

ರಾಷು ರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಇರಾನ್  

ಆ) ಮೆಕಿಿ ಕ 

ಇ) ಯುಎಇ 

ಈ) ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯಾ 

ಯುಎಇ 

ವಿಶವ  ಸಕಾಾರ ಶಂಗಸಭೆಯ (WHS) ಆರನೇ ಆವೃತಿು  ಫೆಬರ ವರಿ 11 ರಿಂದ 13, 2018 ಯುಎಇ 

ದುಬೈನಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಭಾರತ್ವು ಈ ಶಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಗೌರವಾನವ ತ್ ಅತಿಥಯಾಗಲ್ಲದೆ.  

 

5. ಮಹಾತಾಾ  ಗಂಧಿಯವರ ಜನಾ ದಿನೀತಿ್ ವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬ್ಯಲಯ  ವಿವಾಹ ಮತ್ತು  ವರದಕಿಿ ಣೆ 

ವಿರುದಧ  ರಾಜಯ  ವಾಯ ಪಿು  ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜಯ  ಸಕಾಾರ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಹರಿಯಾಣ 

ಆ) ಗುಜರಾತ್  

ಇ) ಬಿಹಾರ 

ಈ) ರಾಜಸ್ಮು ನ 

ಬಿಹಾರ 

ಮಹಾತ್ಾ  ಗಂಧಿಯವರ ಜನಾ ದಿನೀತಿ್ ವದ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ  ಬ್ಯಲಯ  ವಿವಾಹ ಮತ್ತು  

ವರದಕಿಿ ಣೆ ವಿರುದಧ  ಬಿಹಾರ ಸರಕಾರವು ರಾಜಯ ದ್ದದಯ ಂತ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಈ ಅಭಿಯಾನದಲಿ್ಲ  18 ವಷಾಕಿಕ ಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಿ ನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು  ಅಥ್ವಾ 21 

ವಷಾಕಿಕ ಂತ್ ಕೆಳಗಿರುವ ಹುಡುಗನನ್ನು  ವಿವಾಹವಾಗಲು ಅಥ್ವಾ ವರದಕಿಿ ಣೆ ಪ್ಡೆಯಲು 

ಪ್ರಲೆ್ಗಳಳ ಬ್ಯರದೆಂದು ಜನರಿಂದ ಪ್ರ ತಿಜೆ್ಞ  ಪ್ಡೆಯಲಾಗುವುದು.  

 

6. ಕಾಲಾಾಪ್ತ್ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಧಾಮ (Karlapat Wildlife Sanctuary) ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಪ್ಶಿ್ಚ ಮ ಬಂಗಳ 

ಆ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಇ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಒಡಿಶ್ರ 
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7. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರಿಗೆ ರಷಯ ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಆರಿ್ಟ್ಾ' ನ ಗೌರವ ಸದಸಯ ತ್ವ  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಚ ಸು ಕೃಷಣ ಸೆಟ್ಟು  

ಆ) ಕಲಾಯ ರ್ಣ ಭಾಗಾವ್  

ಇ) ರಾಜಿೀವ್ ಶುಕಿಾ  

ಈ) ಮನೀಹರ್ ಜ್ೀಶ್ಚ 

ಚ ಸು ಕೃಷಣ ಸೆಟ್ಟು  

ಲಲ್ಲತ್ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖಯ ಸಥ ರೂ ಆದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಚ.ಸು.ಕೃಷಣ ಸೆಟ್ಟು  ಅವರಿಗೆ 

'ರಷಯ ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಆರಿ್ಟ್ಾ' ನ ಗೌರವ ಸದಸಯ ತ್ವ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಝುಬಿನ್ ಮೆಹಾು , 

ಬ್ಯನ್ ಕಿ ಮೂನ್ ಮುಂತಾದ 84 ಗಣಯ ರು ಮತ್ತು  ಕಲಾವಿದರು ಈವರೆಗೆ ಈ ಗೌರವಕೆಕ  

ಪ್ರತ್ರ ರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಭಾರತ್ದಿಂದ ಸತಿೀಶ್ ಗುಜಾರ ಲ್, ಓ.ಪಿ.ಶಮಾ ಅವರ ನಂತ್ರ ಈ 

ಗೌರವವನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿರುವ ಮೂರನೆಯವರು ಕೃಷಣ ಸೆಟ್ಟು . 

 

8. 3ನೇ ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಕಿರ ಯಾ ಯೀಜನೆ 2017-2031 (NWAP) ಅನ್ನು  ಯಾವ ಸಮಿತಿ 

ಸಿದದ ಪ್ಡಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಜ್ಞ ಸಿ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ 

ಆ) ರವಿೀಂದರ  ಕಠಾರಿ ಸಮಿತಿ 

ಇ) ಕಿರಣ್ ರಾವತ್ ಸಮಿತಿ 

ಈ) ಉಮೇಶ್ ಚಂಗಲ ಸಮಿತಿ 

ಜ್ಞ ಸಿ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ 

3ನೇ ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಕಿರ ಯಾ ಯೀಜನೆ 2017-2031 ಅನ್ನು  ಇತಿು ೀಚಗೆ ನವದೆಹಲ್ಲಯ 

ಜಾಗತಿಕ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಕಾಯಾಕರ ಮ ಸಮೆಾ ೀಳನದಲಿ್ಲ  ಕಂದರ  ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚವ ಡಾ. ಹಷಾವರ್ಾನ್ ರವರು ಅರ್ನ್ವರಣಗಳಿಸಿದರು. ಈ 

ಕಿರ ಯಾಯೀಜನೆಯನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 12 ಸದಸಯ ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  

ರಚಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸಚವಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಕಾಯಾದಶ್ಚಾ JC ಕಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು.  

 

9. ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಿಪ್ತ್ತು  ನವಾಹಣೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸಂಸೆಥ ಯು ವಿಹಾನ್ 

ನೆಟವ ರಿ್ಕ್ಾ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ವಿಎನ್ಎಲ್) ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಅಲರ್ಟ್ಾ 111 

ಆ) ರಿಲ್ಲೀಫ್ 123 

ಇ) ಪ್ರರ ಟೆರ್ಕ್ು  123 

ಈ) ರೆಸ್ಕ್ಕ ಯ  111 

ರಿಲ್ಲೀಫ್ 123 
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ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ವಿಪ್ತ್ತು  ನವಾಹಣೆ ಒದಗಿಸಲು "ರಿಲ್ಲೀಫ್ 123" ಸೇವೆಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು 

ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಗಮ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್) ಮತ್ತು  ವಿಹಾನ್ ನೆಟವ ರಿ್ಕ್ಾ 

ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ವಿಎನ್ಎಲ್) ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹಿ ಮಾಡಿವೆ. " 

 

10. ಬರ್ನ್ರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲಯದ (BHU) ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯಾದಶ್ಚಾ 

ಯಾರು? 

ಅ) ವೇದ್ದ ಕೃಷಣ ಮೂತಿಾ 

ಆ) ರಾಯು  ಸಿಂಗ್  

ಇ) ನವೇದಿತಾ  

ಈ) ಕಿಶೀರಿ ಜೈನ್ 

ರಾಯು  ಸಿಂಗ್ 

 

11. ಇತಿು ೀಚಗೆ ಮೂರು ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ ಬ್ಯರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ “ಬಂಘಾಜಿ” 

ಬಂದರು ಆಫ್ರರ ಕಾದ ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಘಾನ 

ಆ) ಲ್ಲಬಿಯಾ 

ಇ) ನೈಜಿೀರಿಯಾ 

ಈ) ಸ್ಕ್ಡನ್ 

ಲ್ಲಬಿಯಾ 

ಲ್ಲಬಿಯಾದ ಬಂಘಾಜಿ ಬಂದರನ್ನು ಸೆಪ್ು ಂಬರ್ 30, 2017 ರಂದು ಮೂರು ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ 

ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತ್ತ. 2011ರ ಕಾರ ಂತಿಯ ನಂತ್ರ ಈ ಬಂದರನ್ನು  

ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಮುಚಿ ಲಾಗಿತ್ತು .  

 

12. ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ (ಒಬಿಸಿ) ಉಪ್ ವಗಿೀಾಕರಣವನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ಚೀಲ್ಲಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಷು ರಪ್ತಿ 

ರಾಮ್ ರ್ನ್ಥ್ ಕೀವಿಂದ್ ಅವರು ನೇಮಿಸಿರುವ ಆಯೀಗದ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರು ಯಾರು? 

ಅ) ಜಿ ರೀಹಿರ್ಣ 

ಆ) ಸುಶ್ಚೀಲಕಾಂತ್ 

ಇ) ರಂಜಿತ್ ಬ್ಯಯ ನಜಿಾ 

ಈ) ಅಮಿತಾ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ 

ಜಿ ರೀಹಿರ್ಣ 

ರಾಷು ರಪ್ತಿ ರಾಮ್ ರ್ನ್ಥ್ ಕೀವಿಂದ್ ರವರು ಇತಿು ೀಚಗೆ ಇತ್ರ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ (ಒಬಿಸಿ) 

ಉಪ್-ವಗಿೀಾಕರಣವನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ಚೀಲ್ಲಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯೀಗವನ್ನು  ನೇಮಿಸಿದ್ದದ ರೆ. ಜಸಿು ಸ್ 
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(ನವೃತಿು ) ಜಿ. ರೀಹಿರ್ಣ ಆಯೀಗದ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಆಯೀಗವು 12 ವಾರಗಳಲಿ್ಲ  ವರದಿ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲದೆ. ಕಂದಿರ ೀಯ ಪ್ಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಿದಂತ್ಹ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಬಿಸಿಗಳ 

ವಗಾದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿರುವ ಜಾತಿಗಳ ಅಥ್ವಾ ಸಮುದ್ದಯಗಳ ನಡುವೆ ಮಿೀಸಲಾತಿಯ 

ಲಾರ್ಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸುವ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ಆಯೀಗವು ಪ್ರಿಶ್ಚೀಲ್ಲಸುತ್ು ದೆ. 

 

13. 2017 ವಿಶವ ಸಂಸೆಥ ಯ “ವಿಶವ  ಆವಾಸಸ್ಮಥ ನ ದಿನ (WHD)” ಥೀಮ್ ______? 

ಅ) Housing for All 

ಆ) Housing Policies: Affordable Homes 

ಇ) Housing for Sustainable Development  

ಈ) Housing and Growth 

 Housing Policies: Affordable Homes 

2017 ವಿಶವ  ಆವಾಸಸ್ಮಥ ನ ದಿನ (WHD)ವನ್ನು  ಅಕು ೀಬರ್ 2 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  2017 

ಥೀಮ್ "ವಸತಿ ನೀತಿಗಳು: ಕೈಗೆಟ್ಟಕಬಲಿ  ಮನೆಗಳು (Housing Policies: Affordable Homes)" 

ಆಗಿದೆ. ವಿಶವ ಸಂಸೆಥ ಯು (ಯುಎನ್) ಪ್ರ ತಿ ವಷಾ ಅಕು ೀಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಸೀಮವಾರ 

ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ವಿಶವ  ಆವಾಸಸ್ಮಥ ನ ದಿನ ಎಂದು ಗತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

 

14. ಮೊದಲ ಬ್ಯರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ನೆರೆಯ ಯಾವ ದೇಶ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಪ ಟು  

ವಿಧಾನವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಂಡು ಜಂಟ್ಟ ಹುಲ್ಲ ಗಣತಿಯನ್ನು  ನಡೆಸಲ್ಲವೆ? 

ಅ) ಚೀರ್ನ್ 

ಆ) ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾ 

ಇ) ನೇಪ್ರಳ 

ಈ) ಮಾಯ ರ್ನ್ಾ ರ್ 

ನೇಪ್ರಳ 

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬ್ಯರಿಗೆ ನೇಪ್ರಳ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ವು ತ್ಮಾ  ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನವನಗಳು, 

ಅರಣಯ  ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಸಂರಕಿಿತ್ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಪ ಟು  

ವಿಧಾನವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಂಡು ನವೆಂಬರ್ 2017 ರಿಂದ ಕಾಯ ಮೆರಾ ಟ್ಯಯ ಪಿಂಗ್ ವಿಧಾನದಲಿ್ಲ  

ಜಂಟ್ಟ ಹುಲ್ಲ ಗಣತಿಯನ್ನು  ನಡೆಸಲ್ಲವೆ. ಚತಾವ ನ್ ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನವನ ಮತ್ತು  ಪ್ರಸ್ಮಾ 

ವನಯ ಜಿೀವಿ ವಲಯ ಪ್ರ ದೇಶ ಇವು ನೇಪ್ರಳದಲಿ್ಲ  ಹುಲ್ಲಗಳ ಆವಾಸಸ್ಮಥ ನಗಳಾಗಿವೆ, ಇವು 

ಬಿಹಾರದ ಬ್ಯಲ್ಲಾ ಕಿ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕಿಿತ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಮಿೀಪ್ದಲಿ್ಲವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನೇಪ್ರಳದ 

ಬ್ಯಡಿಾಯಾ ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನವನವು ಭಾರತ್ದ ಕತ್ರ್ಣಾಘಾರ್ಟ್ ವನಯ ಜಿೀವಿ 

ಅರ್ಯಾರಣಯ ಕೆಕ  ಸಮಿೀಪ್ದಲಿ್ಲದೆ. 
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15. ಕಂದರ  ಪ್ರಿಸರ ಸಚವಾಲಯ “SECURE ಹಿಮಾಲಯ ಯೀಜನೆ”ಯನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ 

ಸಂಸೆಥ ಯ ಸಹಯೀಗದಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ವಿಶವ ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್  

ಆ) ಯುಎನ್ ಡೆವೆಲಪ್ಾ ಂರ್ಟ್ ಪ್ರರ ೀಗರ ಂ 

ಇ) ಯುನೆಸಕ ೀ 

ಈ) ವಿಶವ ಸಂಸೆಥ  

 ಯುಎನ್ ಡೆವೆಲಪ್ಾ ಂರ್ಟ್ ಪ್ರರ ೀಗರ ಂ 

ಕಂದರ  ಪ್ರಿಸರ ಸಚವ ಡಾ. ಹಷಾ ವರ್ಾನ್ ಅವರು ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಜಾಗತಿಕ ವನಯ ಜಿೀವಿ 

ಕಾಯಾಕರ ಮ (ಜಿಡಬಿ್ಲ್ ಯ ಪಿ) ಸಮಾವೇಶದಲಿ್ಲ  ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನಿ್  ಡೆವಲಪ್ಾ ಂರ್ಟ್ 

ಪ್ರರ ೀಗರ ಮ್ (ಯುಎನಿ ಪಿ) ಸಹಯೀಗದಂದಿಗೆ ಸೆಕ್ಯಯ ರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 6-ವಷಾಗಳ ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶವು ನದಿಾಷು  ಭೂದೃಶಯ ಗಳಿಗೆ 

ಮಿೀಸಲಾದ ಉನು ತ್ ಮಟು ದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸೆಥ ಯ ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ, 

ಸಮಥ್ಾನೀಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು  ಪುನಃಸ್ಮಥ ಪ್ನೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಚತಾಂಗ್ (ಜಮುಾ  ಮತ್ತು  

ಕಾಸಿಾ ರ್), ಲಾಹೌಲ್ - ಪ್ರಂಗಿ ಮತ್ತು  ಕಿನ್ನು ರ್ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ), ಗಂಗೀತಿರ  - ಗೀವಿಂದ 

ಮತ್ತು  ಪಿಥೀರಘರ್ (ಉತ್ು ರಾಖಂಡ್) ದ್ದಮಾಾ - ಬೈನಿ್  ವಾಯ ಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಕಾಂಚನ್ನಜ ಂಗ - 

ಅಪ್ಪ ರ್ ಟ್ಟೀಸ್ಮು  ವಾಯ ಲ್ಲ (ಸಿಕಿಕ ಂ) ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಹಿಮ ಚರತೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಅಳಿವಿನಂಚನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಭೇದಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಮಥ ನಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯೀಜನೆ 

ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲದೆ. ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲನ ಜನರ ಜಿೀವನೀಪ್ರಯವನ್ನು  ರ್ದರ ಪ್ಡಿಸುವುದು 

ಮತ್ತು  ವನಯ ಜಿೀವಿ ಅಪ್ರಾರ್ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜಾರಿಗಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  

ಖಚತ್ಪ್ಡಿಸಲ್ಲದೆ. 

 

16. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆಥ  (WHO)ಯ ಉಪ್ ನದೇಾಶಕಿಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡ ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ್ಲಗರು ಎನಸಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಸೌಮಯ  ಸ್ಮವ ಮಿರ್ನ್ಥ್ನ್ 

ಆ) ರಣುಕಾ ಶಮಾಾ 

ಇ) ಸುರಖಾ ಕುಲಕರ್ಣಾ 

ಈ) ಸಂಜರ್ನ್ ಸಿಂಗ್ 

ಸೌಮಯ  ಸ್ಮವ ಮಿರ್ನ್ಥ್ನ್ 

ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನಿ ಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸಚ್ಾ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ನ ಡೈರೆಕು ರ್ 

ಜನರಲ್ (ಡಿಜಿ) ಆಗಿರುವ ಡಾ ಸೌಮಯ  ಸ್ಮವ ಮಿರ್ನ್ಥ್ನ್ ರವರು ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆಥ  

(WHO)ಯ ಉಪ್ ನದೇಾಶಕಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಡಾ. ಸ್ಮವ ಮಿರ್ನ್ಥ್ನ್ ಅವರು 

ಶ್ಚಶುವೈದಯ ರಾಗಿದ್ದದ ರೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಷಯರೀಗ ಮತ್ತು  HIV ಸಂಶೀರ್ನೆಗೆ 
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ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಇವರು ಖಾಯ ತ್ ತ್ಳಿವಿಜೆಾ ನ ಮತ್ತು  ಹಸಿರು ಕಾರ ಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ 

ಎಂಎಸ್ ಸ್ಮವ ಮಿರ್ನ್ಥ್ನ್ ಅವರ ಪುತಿರ .  

 

17. ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾರು ಭಾರತಿೀಯ ಸೆು ೀರ್ಟ್ ಬ್ಯಯ ಂಕಿನ ನೂತ್ನ ಮುಖಯ ಸಥ ರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 

ಆ) ಸಂದಿೀಪ್ ಭಾಗಾವ್ 

ಇ) ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 

ಈ) ಶೈಲಜಾ ಕುಲಕರ್ಣಾ 

ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ಸೆು ೀರ್ಟ್ ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ನ ನೂತ್ನ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದದ ರೆ. 

ಅರುಂರ್ತಿ ರ್ಟ್ಯು ಚಾಯಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಕನೆಗಂಡಿದುದ , ಅವರ ಸ್ಮಥ ನಕೆಕ  

ರಜನೀಶ್ ಅವರನ್ನು  ಮೂರು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

18. ರೈನರ್ ವಿೀಸ್, ಬರಿಾ ಸಿ ಬರಿಷ್ ಮತ್ತು  ಕಿಪ್ ಎಸ್ ಥೀನ್ಾ ಅವರಿಗೆ 2017 ಭೌತ್ಶ್ರಸು ರ 

ನಬಲ್ ಅನ್ನು  ಯಾವ ಸಂಶೀರ್ನೆಗಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಗುರುತಾವ ಕಷಾಕ ತ್ರಂಗಗಳ ಸಂಶೀರ್ನೆ 

ಆ) ಅಣು ಗಡಿಯಾರ ಸಂಶೀರ್ನೆ 

ಇ) ಬಳಕಿನ ತ್ರಂಗ ಸಂಶೀರ್ನೆ 

ಈ) ಕರ ಯೀಜನರ್ಕ್ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸಂಶೀರ್ನೆ 

ಗುರುತಾವ ಕಷಾಕ ತ್ರಂಗಗಳ ಸಂಶೀರ್ನೆ 

ಗುರುತಾವ ಕಷಾಣ ಅಲೆಗಳ ಸಂಶೀರ್ನೆಗಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಖಭೌತ್ ವಿಜೆಾ ನಗಳಾದ ಬ್ಯಯ ರಿ 

ಬ್ಯಯ ರಿಶ್, ಕಿಪ್ ಥೀನ್ಾ ಮತ್ತು  ರೈನರ್ ವೈಸಿ್  ಅವರು ನಬಲ್ ಭೌತ್ವಿಜೆಾ ನ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಬರ ಹಾಾ ಂಡದಲಿ್ಲನ ಕಪುಪ  ರಂರ್ರ ಗಳ ಪ್ರಸಪ ರ ಡಿಕಿಕ  ಅಥ್ವಾ ಅವುಗಳ 

ಸಫ ೀಟದಿಂದ ಉಂಟ್ಯಗುವ ಗುರುತಾವ ಕಷಾಣ ಅಲೆಗಳ ಕುರಿತ್ ಸಂಶೀರ್ನೆಗೆ ಮೂವರಿಗೂ 

ಈ ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ. 

 

19. ವಿಶವ  ಪ್ರರ ರ್ಣ ದಿನ (World Animal Day) ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಅಕು ೀಬರ್ 3 

ಆ) ಅಕು ೀಬರ್ 4 

ಇ) ಅಕು ೀಬರ್ 5 

ಈ) ಅಕು ೀಬರ್ 6 
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 ಅಕು ೀಬರ್ 4 

ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಂತ್ ಪ್ರ ತಿ ವಷಾ ಅಕು ೀಬರ್ 4 ರಂದು ವಿಶವ  ಪ್ರರ ರ್ಣ ದಿನ (WAD)ವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

20. ಈಶ್ರನಯ  ಭಾರತ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನೀರಿನ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲಗಳ ಸರಿಯಾದ ನವಾಹಣೆಗಗಿ ಕಂದರ  

ಸಕಾಾರವು ಯಾವ ಉನು ತ್ ಮಟು ದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಸಿದೆ? 

ಅ) ಪ್ರ ಮೊೀದ್ ರ್ನ್ಯರ್ಕ್ ಸಮಿತಿ 

ಆ) ರಾಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಿತಿ 

ಇ) ಸುರಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಿತಿ 

ಈ) ಶ್ಚರ ೀನವಾಸ್ ರಾವ್ ಸಮಿತಿ 

ರಾಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಿತಿ 

ಈಶ್ರನಯ  ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನೀರಿನ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲಗಳ ಸರಿಯಾದ ನವಾಹಣೆಗಗಿ ಕಂದರ  

ಸಕಾಾರವು ಉನು ತ್ ಮಟು ದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ಸ್ಮಥ ಪಿಸಿದೆ. ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ನೀತಿ 

ಆಯೀಗದ ಉಪ್ರರ್ಯ ಕ್ಷ ರಾಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವ  ವಹಿಸಲ್ಲದ್ದದ ರೆ. ಸಮಿತಿಯು 

ಜಲವಿದುಯ ತ್, ಕೃಷ್ಠ, ಜೈವಿಕ ವೈವಿರ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರ ವಾಹ ಹಾನ, ಒಳರ್ನ್ಡಿನ ನೀರು ಸ್ಮರಿಗೆ, 

ಅರಣಯ , ಮಿೀನ್ನಗರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಸ್ಕ್ಕು ವಾದ ನೀರಿನ 

ನವಾಹಣೆಯ ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳನ್ನು  ಸರಳಿೀಕರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಅರ್ಯ ಯನ ನಡೆಸಲ್ಲದೆ ಉನು ತ್ 

ಮಟು ದ ಸಮಿತಿಯು ಜೂನ್ 2018 ರಳಗೆ ತ್ನು  ವರದಿಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲದೆ. 

 

21. ಸ್ಮರ್ಕ್ಾ ರಾಷು ರಗಳ ಸಿಪ ೀಕರ್ ಮತ್ತು  ಸಂಸದರ 8ನೇ ಸಮೆಾ ೀಳನದ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ನಗರ 

ಯಾವುದು? 

ಅ) ಕಲ್ಗಂಬೊ 

ಆ) ನವದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಕಠ್ಾ ಂಡು 

ಈ) ಡಾಕಾ 

ಕಲ್ಗಂಬೊ 

ಸ್ಮರ್ಕ್ಾ ಸಿಪ ೀಕರ್ ಮತ್ತು  ಸಂಸದರ 8ನೇ ಸಮೆಾ ೀಳನ ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾದ ಕಲಂಬೊದಲಿ್ಲ  

ಅಕು ೀಬರ್ 4, 2017 ರಿಂದ ಪ್ರರ ರಂರ್ವಾಗಿದೆ, ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾದ ಅರ್ಯ ಕ್ಷ ಮೈಥರ ಪ್ರಲ ಸಿರಿಸೇರ್ನ್ 

ಅವರು ಉದ್ದಾ ಟ್ಟಸಿರು. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಸಮೆಾ ೀಳನದಲಿ್ಲ  ಲ್ಗೀಕಸಭಾ ಸಿಪ ೀಕರ್ 

ಸುಮಿತಾರ  ಮಹಾಜನ್ ಭಾರತ್ದ ನಯೀಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದದ ರೆ. 
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22. ___________ ರಂದು ವಿಶವ  ಶ್ಚಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಅಕು ೀಬರ್ 3 

ಆ) ಅಕು ೀಬರ್ 4 

ಇ) ಅಕು ೀಬರ್ 5 

ಈ) ಅಕು ೀಬರ್ 6 

ಅಕು ೀಬರ್ 5 

ವಿಶವ  ಶ್ಚಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು  ಪ್ರ ತಿವಷಾ ಅಕು ೀಬರ್ 5ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 2017 ಥೀಮ್ 

Teaching in Freedom, Empowering Teachers”. 

 

23. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರಿಗೆ  2017ನೇ ಸ್ಮಲ್ಲನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠ ತ್ ಸ್ಮಹಿತ್ಯ  ನಬಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಜಾರ್ಜಾ ಸೌಂದಸ್ಾ 

ಆ) ಕಝುವೊ ಇಶ್ಚಗುರ 

ಇ) ಡೇವಿಡ್ ರೌರಿ್ಟ್  

ಈ) ಹೆಲೆನ್ ಕಿಾ ರ್ಕ್ಾ 

ಕಝುವೊ ಇಶ್ಚಗುರ 

ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ ಬರಹಗರ ಕಝುವೊ ಇಶ್ಚಗುರ ರವರಿಗೆ ಸ್ಮಹಿತ್ಯ ಕಾಕ ಗಿ 2017 ನಬಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  

ಲಭಿಸಿದೆ. ಇಶ್ಚಗುರ ಎಂಟ್ಟ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ದದ ರೆ. 40ಕ್ಯಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅವರ 

ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಅನ್ನವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪ್ರ ಸಿದಧ  ಕಾದಂಬರಿಗಳಾದ "ದಿ ರಿಮೇನಿ್  

ಆಫ್ ದ ಡೇ" ಮತ್ತು  "ನೆವರ್ ಲೆರ್ಟ್ ಮಿ ಗೀ" ಚಲನಚತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 

“1989 ರಲಿ್ಲ  ದಿ ರಿಮೇನಿ್  ಆಫ್ ದಿ ಡೇ” ಗಗಿ ಬೂಕರ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದಿದ್ದದ ರೆ.  

 

24. ದಿವಾಯ ಂಗರಿಗಗಿ ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ಕೈಗರಿಕ ತ್ರಭೇತಿ ಸಂಸೆಥ  ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ಮಥ ಪ್ನೆ 

ಆಗಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಜಾಖಾಂಡ್  

ಇ) ಅಸಿ್ಮ ಂ 

ಈ) ಹರಿಯಾಣ 

ಅಸಿ್ಮ ಂ 

ಅಸಿ್ಮ ಂನಲಿ್ಲ  ದಿವಾಯ ಂಗರಿಗಗಿ ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ಕೈಗರಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ  (ಐಟ್ಟಐ) 

ಸ್ಮಥ ಪ್ನೆಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಇತಿು ೀಚಗೆ, ಅಸಿ್ಮ ಂನ ಬೊಬೂಾರಾದಲಿ್ಲರುವ ದಿಬ್ಲ್ರ ಗಢ್ ನಲಿ್ಲ  ಐಟ್ಟಐ ಈ 

ಸಂಸೆಥ ಗೆ ಶ್ಚಲಾರ್ನ್ಯ ಸ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 



 

11 | P a g e  
 

25. ಇತಿು ೀಚಗೆ “ಉಖಾು  ಖುರೆಲುಖ್” ರವರು ಯಾವ ದೇಶದ ನೂತ್ನ ಪ್ರ ಧಾನಯಾಗಿ 

ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಕಿೀರ್ನ್ಯ  

ಆ) ಉಗಂಡ 

ಇ) ಮಂಗೀಲ್ಲಯಾ 

ಈ) ನೈಜಿೀರಿಯಾ 

ಮಂಗೀಲ್ಲಯಾ 

ಅಕು ೀಬರ್ 4, 2017 ರಂದು ಉಖಾು  ಖುರೆಲುಖ್ ರವರು ಮೊಂಗೀಲ್ಲಯಾದ ನೂತ್ನ 

ಪ್ರ ಧಾನಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಮೊಂಗೀಲ್ಲಯದ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಸಕಾಾರದ 

ಮುಖಯ ಸಥ ರು ಮತ್ತು  ಮೊಂಗಲ್ಲಯನ್ ಕಾಯ ಬಿನೆರ್ಟ್ ಮುಖಯ ಸಥ ರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಯನ್ನು  ಮಂಗೀಲ್ಲಯಾ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರು ನೇಮಕ ಮಾಡುತಾು ರೆ, 

 

26. ಚೊಚಿ ಲ ಆಸಿಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಗಿೀತ್ ಉತಿ್ ವವನ್ನು  ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಆಯೀಜಿಸುಲಾಗುತಿು ದೆ? 

ಅ) ಬಂಗಳೂರು 

ಆ) ಹೈದ್ದರ ಬ್ಯದ್  

ಇ) ನವದೆಹಲ್ಲ 

ಈ) ಪುಣೆ 

ನವದೆಹಲ್ಲ 

ಪ್ರ ಪ್ರ ಥ್ಮ ಆಸಿಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಗಿೀತ್ ಉತಿ್ ವ ದೆಹಲ್ಲಯ ಪುರರ್ನ್ ಖಿಲಾದಲಿ್ಲ  

ಅಕು ೀಬರ್ 6, 2017 ರಂದು ಪ್ರರ ರಂರ್ವಾಗಿದೆ. ಆಸಿಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಬಂರ್ದ 25 ನೇ 

ವಾಷ್ಠಾಕೀತಿ್ ವವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲು 3 ದಿನದ ಉತಿ್ ವವನ್ನು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಸಚವಾಲಯದ 

ಸಹಯೀಗದಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ್ರಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚವಾಲಯವು ಆಯೀಜಿಸಿದೆ.  

 

27. ರಾಷು ರಪ್ತಿ ರಾಮ್ ರ್ನ್ಥ್ ಕೀವಿಂದ್ ರವರು ಇತಿು ೀಚಗೆ ಐದು ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ರಾಜಯ ಪ್ರಲರನ್ನು  

ನೇಮಿಸಿದರು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಪ್ರಲರ ಜ್ೀಡಿ ಸರಿಯಾಗಿಲಿ ? 

ಅ) ಮೇಘಾಲಯ – ಬರ್ನ್ವ ರಿಲಾಲ್ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ 

ಆ) ತ್ಮಿಳುರ್ನ್ಡು – ಬಿ ಡಿ ಮಿಶ್ರರ  

ಇ) ಅಸಿ್ಮ ಂ – ಜಗದಿೀಶ್ ಮುಖಿ 

ಈ) ಬಿಹಾರ್ – ಸತ್ಯ ಪ್ರಲ್ ಮಲ್ಲರ್ಕ್ 

ತ್ಮಿಳುರ್ನ್ಡು – ಬಿ ಡಿ ಮಿಶ್ರರ  
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ತ್ಮಿಳುರ್ನ್ಡು ರಾಜಯ ಪ್ರಲರಾಗಿ ಬರ್ನ್ವ ರಿಲಾಲ್ ಪುರೀಹಿತ್ ರವರನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿರ ಗೇಡಿಯರ್ ಬಿ ಡಿ ಮಿಶ್ರರ  ರವರು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ ನೂತ್ನ 

ರಾಜಯ ಪ್ರಲರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ. 

 

28. ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟ್ಟಂಬಗಳಿಗೆ 'ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸ್ಮಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಯೀಜನೆ' ಎಂಬ ಸಮೂಹ 

ವಿವಾಹ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜಯ  ಸಕಾಾರ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಗುಜರಾತ್  

ಈ) ರಾಜಸ್ಮು ನ 

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಾರವು 'ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸ್ಮಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಾ ಯೀಜನೆ' ಎಂಬ 

ಸಮೂಹ ವಿವಾಹ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಡಿ ಪ್ರ ತಿ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯ  

ಸಕಾಾರ 35 ಸ್ಮವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು  ಖಚ್ಚಾ ಮಾಡಲ್ಲದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು  ಗೃಹಪ್ಯೀಗಿ 

ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಉಡುಗರೆಯಾಗಿ ಕಡಲಾಗುವುದು. ಯೀಜನೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ ವಧುಗಳ 

ಹೆತ್ು ವರು ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ನವಾಸಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಈ ಯೀಜನೆಯ 

ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟ್ಟಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರಬೇಕು. 

ಸ್ಮಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂರ್ದಲಿ್ಲ  ಕನಷು  10 ಜ್ೀಡಿಗಳು ಇರಬೇಕು. 

 

 

29. ಇತಿು ೀಚಗೆ ನರ್ನರಾದ “ಕುಂದನ್ ಷಾ” ರವರು ಯಾವ ಕಿೆೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಿದದ ರಾಗಿದದ ರು? 

ಅ) ಪ್ತಿರ ಕೀದಯ ಮ 

ಆ) ವಿಜೆಾ ನ 

ಇ) ಸಿನಮಾ 

ಈ) ಸ್ಮಹಿತ್ಯ  

ಸಿನಮಾ 

ಖಾಯ ತ್ ಸಿನಮಾ ನದೇಾಶಕ ಕುಂದನ್ ಷಾ ನರ್ನರಾದರು. ಷಾ ನದೇಾಶನದ "ಜಾನೆ ಬಿ ದೀ 

ಯಾರ" ಮತ್ತು  ರಮಾಯ ಂಟ್ಟರ್ಕ್ ಪಿ್ ೀ "ಕಭಿ ಹಾನ್ ಕಭಿ ರ್ನ್" ಚತ್ರ ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರರ 

ಮನು ಣೆ ತಂದುಕಟ್ಟು ತ್ತು . 1983 ರ ವಿಡಂಬರ್ನ್ತ್ಾ ಕ ಹಾಸಯ  ಚತ್ರ  'ಜಾನೆ ಭಿ ದೀ 

ಯಾರ' ನದೇಾಶನಕೆಕ  ಷಾ ಪ್ರ ಥ್ಮ ಚತ್ರ  ನದೇಾಶನಕಾಕ ಗಿ ನೀಡುವ ರಾಷು ರ ಪ್ರ ಶಸಿು  

ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದದ ರು. 
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30. ಜಮುಾ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಚಾ ೀರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಗಡಿ ಮತ್ತು  ಗಡಿ ನಯಂತ್ರ ಣ ರಖೆ ಭಾಗದ 

ಜನರ ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ಚೀಲ್ಲಸಲು ಕಂದರ  ಸಕಾಾರ ಯಾರ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಅರ್ಯ ಯನ 

ತಂಡವನ್ನು  ರಚಸಿದೆ? 

ಅ) ಮಧುಕರ್ ಗುಪ್ರು  

ಆ) ನವಿೀನ್ ಚರಣ್  

ಇ) ಆರ್ ಕೆ ಮಿಶ್ರರ  

ಈ) ರಿೀರ್ನ್ ಮಿತ್ರ  

ಜಮುಾ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಚಾ ೀರದಲಿ್ಲನ ಅಂತಾರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಗಡಿ ಮತ್ತು  ಗಡಿ ನಯಂತ್ರ ಣ ರಖೆ ಭಾಗದ 

ಜನರು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ಚೀಲ್ಲಸಲು ಕಂದರ  ಸರಕಾರವು ಒಂದು 

ಅರ್ಯ ಯನದ ತಂಡವನ್ನು  ರಚಸಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಕಾಯಾದಶ್ಚಾ ರಿೀರ್ನ್ 

ಮಿತಾರ  ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವನ್ನು  ವಹಿಸಿದ್ದದ ರೆ ಭಾರತ್ವು ಪ್ರಕಿಸ್ಮು ನದಂದಿಗೆ 3,323 ಕಿ.ಮಿೀ 

ಉದದ ದ ಗಡಿಯನ್ನು  ಹಂಚಕಂಡಿದೆ,  

 

31. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಸಿ: 

I) ಇಂಟರ್ರ್ನ್ಯ ಷನಲ್ ಕಾಯ ಂಪೇನ್ ಟ್ಟ ಅಬ್ಯಲ್ಲಷ್ ನೂಯ ಕಿಿಯರ್ ವೆಪ್ನಿ್  ಗೆ 2017 ನಬಲ್ 

ಶ್ರಂತಿ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ 

II) ಇಂಟರ್ರ್ನ್ಯ ಷನಲ್ ಕಾಯ ಂಪೇನ್ ಟ್ಟ ಅಬ್ಯಲ್ಲಷ್ ನೂಯ ಕಿಿಯರ್ ವೆಪ್ನಿ್  ಕಂದರ  ಕಚೇರಿ 

ಜೂರಿಚ್ ನಲಿ್ಲದೆ 

ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ/ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ  

ಆ) ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ   

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ತ್ಪುಪ  

ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ  

2017 ನಬಲ್ ಶ್ರಂತಿ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಇಂಟರ್ರ್ನ್ಯ ಷನಲ್ ಕಾಯ ಂಪೇನ್ ಟ್ಟ ಅಬ್ಯಲ್ಲಷ್ ನೂಯ ಕಿಿಯರ್ 

ವೆಪ್ನಿ್  ಗೆ (ICAN) ಲಭಿಸಿದೆ. 2007ರಲಿ್ಲ  ವಿಯ್ಕರ್ನ್ು ದಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ತ್ನು  

ಕಾಯಾಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯನ್ನು  ಐಕಾಯ ನ್ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಇಂಟರ್ರ್ನ್ಯ ಷನಲ್ ಕಾಯ ಂಪೇನ್ ಟ್ಟ 

ಅಬ್ಯಲ್ಲಷ್ ನೂಯ ಕಿಿಯರ್ ವೆಪ್ನಿ್  ಕಂದರ  ಕಚೇರಿ ಜಿನೇವಾದಲಿ್ಲದೆ.  
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32. ಮಹಾತ್ಾ  ಗಂಧಿಯವರ ಹತೆಯ ಯ ಮರು ತ್ನಖೆಯನ್ನು  ಕೀರಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ 

ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೀರ್ಟ್ಾ ಯಾರನ್ನು  ಅಮಿಕಸ್ ಕುಯ ರಿ (amicus curiae) ಯ್ಕಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅ) ಅಮೆರ ಂದರ್ ಶರಣ್  

ಆ) ಸುರಂದರ  ಸಿಂಗ್  

ಇ) ಕೃಷಣ  ದಿೀಕಿಿತ್  

ಈ) ಅಮಿತಾಬ್ ಗುಪ್ು  

ಅಮೆರ ಂದರ್ ಶರಣ್ 

ಮಹಾತ್ಾ  ಗಂಧಿಯವರ ಹತೆಯ ಯನ್ನು  ಮರು ತ್ನಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿಲಾದ ಅಜಿಾಯ 

ಮೇರೆಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕಿೀಲ ಮತ್ತು  ಮಾಜಿ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಸ್ಮಲ್ಲಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಮೆರ ಂದರ್ ಶರಣ್ 

ಅವರನ್ನು  ಅಮಿಕಸ್ ಕುಯ ರಿಯಾ ಎಂದು ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೀರ್ಟ್ಾ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ 

ಅಭಿನವ ಭಾರತ್ ಟರ ಸಿು ನ ಸಂಶೀರ್ಕರಾದ ಪಂಕರ್ಜ ಪ್ಡಾು ವಿಸ್ ರವರು ಮಹಾತ್ಾ  ಗಂಧಿ 

ರವರ ಹತೆಯ ಯನ್ನು  ಮರು ತ್ನಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೀಟ್ಟಾನಲಿ್ಲ  ಅಜಿಾಯನ್ನು  

ಸಲಿ್ಲ ಸಿದದ ರು. 

 

 

33. 2017 ಅಥ್ಾಶ್ರಸು ರ ವಿಜೆಾ ನ ನಬಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿರುವ ಪ್ರರ .ರಿಚಡ್ಾ ಎಚ್ 

ಥೇಲರ್ ಯಾವ ದೇಶದವರು? 

ಅ) ಜಪ್ರನ್  

ಆ) ಅಮೆರಿಕ 

ಇ) ಬಿರ ಟನ್  

ಈ) ಫ್ರರ ನಿ್  

ಅಮೆರಿಕ 

2017ನೇ ಸ್ಮಲ್ಲನ ಅಥ್ಾಶ್ರಸು ರ ವಿಜೆಾ ನ ನಬಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರರ .ರಿಚಡ್ಾ 

ಎಚ್ ಥೇಲರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ‘ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಎಕರ್ನ್ಮಿರಿ್ಕ್ ’ (ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವ 

ನಣಾಯ ಹಾಗೂ ಆಥಾಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  

ಪ್ರಿಗರ್ಣಸಿ ರಿಚಡ್ಾ ಎಚ್ ಥೇಲರ್ ಅವರನ್ನು  ನಬಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

34. ಜಮಾನಯ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ರ್ನ್ಗರಿಕ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯಾದ 'ಕಾರ ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಾರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿರ್ಟ್' 

ಅನ್ನು  ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ವಯ ಕಿು ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಮದನ್ ಚಂದರ   

ಆ) ರಾಜೇಶ್ ರ್ನ್ಥ್  

ಇ) ಲಕಿಿ  ಶ್ಚರ ೀನವಾಸನ್  
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ಈ) ಜಗದಿೀಶ್ ರಾವ್ 

ರಾಜೇಶ್ ರ್ನ್ಥ್ 

ವಿಡಿಎಂಎ ಇಂಡಿಯಾದ ವಯ ವಸ್ಮಥ ಪ್ಕ ನದೇಾಶಕ ರಾಜೇಶ್ ರ್ನ್ಥ್ ರವರಿಗೆ 'ಕಾರ ಸ್ ಆಫ್ ದಿ 

ಆಡಾರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿರ್ಟ್' ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಮಾನ್ ನಲಿ್ಲ  ಸೇವೆಗಳಿಗಗಿ ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ 

ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ರ್ನ್ಗರಿಕ ಗೌರವ ಇದ್ದಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಂಡೆಸೆವ ಡಿಾಯನಿೆ ಕ ರರ್ಜ ಅಥ್ವಾ 

ಫೆಡರಲ್ ಕಾರ ಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿರ್ಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಈ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1951 ರಲಿ್ಲ  

ಸ್ಮಥ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

35. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು 2017 ಚೀರ್ನ್ ಓಪ್ನ್ ಟೆನು ಸ್ ಟೂನಾಮೆಂಟ್ಟನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಂಡರು? 

ಅ) ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್  

ಆ) ರೀಜರ್ ಫೆಡರರ್ 

ಇ) ಆಂಡಿರ  ಮುರೆಾ 

ಈ) ನವಾರ್ಕ್ ಜ್ಕವಿರ್ಕ್ 

ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ 

ಸ್ಮಪ ಯ ನಷ್ ವೃತಿು ಪ್ರ ಟೆನಸ್ ಆಟಗರ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ರವರು 2017 ಚೀರ್ನ್ ಓಪ್ನ್ ಟೆನಸ್ 

ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ನರ್ಕ್ ಕಿಗಿಾಯೀಸ್ ರವರನ್ನು  6-2, 6-1 ಅಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಸೀಲ್ಲಸಿ 

ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ತ್ಮಾ ದ್ದಗಿಸಿಕಂಡರು. 

 

36. ರಾಷು ರಪ್ತಿ ರಾಮ್ ರ್ನ್ಥ್ ಕೀವಿಂದ್ ರವರು ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠ್ ಯೀಜನೆ 

'ಜಿೀವಾಮೃತಂ' ಗೆ ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು? 

ಅ) ಕರ್ನ್ಾಟಕ 

ಆ) ಕರಳ 

ಇ) ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಈ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಕರಳ 

ಕರಳದ ಕಲಿಂ ಜಿಲಿೆ ಯಲಿ್ಲ  ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠ್ ಯೀಜನೆ 'ಜಿೀವಾಮೃತಂ' 

ಗೆ ರಾಷು ರಪ್ತಿ ರಾಮ್ ರ್ನ್ಥ್ ಕೀವಿಂದ್ ರವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 5000 ಗರ ಮಗಳಿಗೆ ಶುದದ  

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೀಡಲು ಶುದಿದ ೀಕರಿಸುವ ವಯ ವಸೆಥ  ಇದ್ದಗಿದೆ. 

 

37. ದೂರದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ವಿದುಯ ಚಛ ಕಿು ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜಯ  ಸಕಾಾರವು 'ಸೌರ 

ಬಿರ ೀಫೆಕ ೀಸ್' ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 
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ಅ) ರಾಜಸ್ಮು ನ  

ಆ) ಮರ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಉತ್ು ರಖಂಡ 

ಈ) ಜಾಖಾಂಡ್  

ಉತ್ು ರಖಂಡ 

ಉತ್ು ರಖಂಡ ಸಕಾಾರ ಮತ್ತು  ಚಾರಿಟಬಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏಜ್ಞನಿ  'ಸ್ಮವ ನ್ ಕಲಿ ರಲ್ ಸೆಂಟರ್ 

ಮತ್ತು  ಫಂಡೇಶನ್' ರಾಜಯ ದ ದೂರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿದುಯ ತ್ ಒದಗಿಸಲು ಕದ್ದರರ್ನ್ಥ್ 

ಧಾಮದಲಿ್ಲ  'ಸೌರ ಬಿರ ೀಫೆಕ ೀಸ್' ಅನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. 

 

38. ಉನು ತ್ ಶ್ಚಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಕಾಯಾಕರ ಮವನ್ನು  ಸೇಪ್ಾಡೆಗಳಿಸಿದ ಭಾರತ್ದ 

ಮೊದಲ ರಾಜಯ  ಯಾವುದು? 

ಅ) ಕರಳ 

ಆ) ಪ್ಶಿ್ಚ ಮ ಬಂಗಳ 

ಇ) ರಾಜಸ್ಮು ನ 

ಈ) ಗುಜರಾತ್  

ರಾಜಸ್ಮು ನ 

ಉನು ತ್ ಶ್ಚಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಕಾಯಾಕರ ಮವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಂಡ ಭಾರತ್ದ 

ಮೊದಲ ರಾಜಯ  ರಾಜಸ್ಮಥ ನವಾಗಿದೆ. IGNOU ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದಲಿ್ಲ , ಕಾಲೇಜು ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 

ರಾಜಯ ದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಉದಯ ಮಶ್ಚೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಗಿ 16 ಕೀಸುಾಗಳನ್ನು  

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಯೀಜನೆಯಡಿ, 12 ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು  4 ಡಿಪಿ್ರಮಾ ಕೀಸುಾಗಳನ್ನು  

ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿ ಕಾಲೇಜು ಐದು ಕೀಸುಾಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಬೇಕು. 

 

39. ಯಾವ ಐಐಟ್ಟ ಸಂಸೆಥ  ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಗಿ ಸ್ಮಯ ಮ್ ಸಂಗ್ ನಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹಿ 

ಹಾಕಿದೆ? 

ಅ) ಐಐಟ್ಟ- ದೆಹಲ್ಲ 

ಆ) ಐಐಟ್ಟ - ಖರಗುಪ ರ 

ಇ) ಐಐಟ್ಟ –ಬ್ಯಂಬ  

ಈ) ಐಐಟ್ಟ- ಮದ್ದರ ಸ್  

ಐಐಟ್ಟ – ಖರಗುಪ ರ 

ಐಟ್ಟ-ಖರಗುಪ ರ್ ಸಂಸೆಥ ಯು ಕಾಯ ಂಪ್ಸು ಲಿ್ಲನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸ್ಮಥ ಪ್ನೆಗೆ ಸ್ಮಯ ಮಿ ಂಗ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ಜ್ತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ. 
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40. ಸರಿಸಕ  ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನವನ ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ರಾಜಸ್ಮು ನ 

ಆ) ಅಸಿ್ಮ ಂ 

ಇ) ಕರಳ 

ಈ) ಮರ್ಣಪುರ 

ರಾಜಸ್ಮು ನ 

 

41. 2017 ಅಂತಾರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಯೀಗ ಸಮೆಾ ೀಳನದ ಧ್ಯ ೀಯವಾಕಯ  ________? 

ಅ) ಆರೀಗಯ ಕಾಕ ಗಿ ಯೀಗ 

ಆ) ಯೀಗಕಿೆೀಮಕಾಕ ಗಿ ಯೀಗ 

ಇ) ಸಂತೀಷಕಾಕ ಗಿ ಯೀಗ 

ಈ) ದೇಹಕಾಕ ಗಿ ಯೀಗ 

ಕಿೆೀಮಕಾಕ ಗಿ ಯೀಗ 

ಭಾರತ್ದ ಉಪ್ರಾಷು ರಪ್ತಿ ಎಂ. ವೆಂಕಯಯ  ರ್ನ್ಯಿು  ರವರು ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  3ನೇ 

ಅಂತಾರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಸಮೆಾ ೀಳನಕೆಕ  ಅಕು ೀಬರ್ 10, 2017 ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ 

ವಷಾದ ಸಮೆಾ ೀಳನದ ಥೀಮ್ "ಯೀಗಕಿೆೀಮಕಾಕ ಗಿ ಯೀಗ". ಅಂತಾರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಯೀಗ 

ದಿನವನ್ನು  ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 44 ದೇಶಗಳ 500 ಪ್ರ ತಿನಧಿಗಳು 

ಸಮೆಾ ೀಳನದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುತಿು ದ್ದದ ರೆ, 

 

42. ಎಲೆಕಾು ರನ್ ಸ್ಕ್ಕ್ಷಾ ದಶಾಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವರುಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂವರು 

ವಿಜೆಾ ನಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಯರಿಯ ರಸ್ಮಯನ ವಿಜೆಾ ನ ನಬಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರ ಶಸಿು  

ಪ್ಡೆಯದವರನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ? 

ಅ) ಜಾಕಸ್ ಡಬೊಚರ್ಟ್ 

ಆ) ಜ್ೀಯಾಚಮ್ ಫ್ರರ ಯ ಂರ್ಕ್ 

ಇ) ರಿಚಡ್ಾ ಹೆಂಡಸಾನ್ 

ಈ) ಹೆನರ  ಸಿು ೀಫನ್  

ಹೆನರ  ಸಿು ೀಫನ್ 

ಸಿವ ಟಜ ಲೆಾಂಡ್ನ ಜಾಕಸ್ ಡಬೊಚರ್ಟ್, ಅಮೆರಿಕದ ಜ್ೀಯಾಚಮ್ ಫ್ರರ ಯ ಂರ್ಕ್ ಮತ್ತು  ಬಿರ ಟನ್

ನ ರಿಚಡ್ಾ ಹೆಂಡಸಾನ್ ಅವರು ಈ ಬ್ಯರಿಯ ರಸ್ಮಯನ ವಿಜೆಾ ನ ನಬಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಎಲೆಕಾು ರನ್ ಸ್ಕ್ಕ್ಷಾ ದಶಾಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಈ ಮೂವರು 

ವಿಜೆಾ ನಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ‘ಈ ಮೂವರು ವಿಜೆಾ ನಗಳು ಕೆರ ೈಯೀ-
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ಎಲೆಕಾು ರನ್ ಸ್ಕ್ಕ್ಷಾ ದಶಾಕ ಅಥ್ವಾ ಎಲೆಕಾು ರನ್ ಸ್ಕ್ಕ್ಷಾ ದಶಾಕದ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವ ದ 

ಕಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದದ ರೆ.  

 

43. ವಿಶವ  ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ  ದಿನವನ್ನು  ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಅಕು ೀಬರ್ 8 

ಆ) ಅಕು ೀಬರ್ 9 

ಇ) ಅಕು ೀಬರ್ 10 

ಈ) ಅಕು ೀಬರ್ 11 

ಅಕು ೀಬರ್ 10 

ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಂತ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ  ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮಾನಸಿಕ 

ಆರೀಗಯ ಕೆಕ  ಬಂಬಲವಾಗಿ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳನ್ನು  ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಲು  ಪ್ರ ತಿ ವಷಾ ಅಕು ೀಬರ್ 10 

ರಂದು ವಿಶವ  ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ  ದಿನ (WMHD) ಅನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 2017 ಥೀಮ್ 

"ಕೆಲಸದ ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ " ಆಗಿದೆ. 

 

44. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಅಂತ್ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಸಂಘ (ಐಎಎ) ಪ್ರ ಕಾರ ಆಹಾರ 

ವಲಯದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ FMCG ಕಂಪ್ನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಪ ಟ್ಟು ದೆ? 

ಅ) ಎಂಟ್ಟಆರ್ 

ಆ) ಅಮೂಲ್  

ಇ) ಐಟ್ಟಸಿ 

ಈ) ಪ್ರಲೆಾ 

ಅಮೂಲ್ 

ಅಮುಲ್ ಬ್ಯರ ಯ ಂಡ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು  ಹಾಲು ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗುಜರಾತ್ 

ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಒಕ್ಯಕ ಟ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್), ಆಹಾರ ಉದಯ ಮದಲಿ್ಲ  

ಭಾರತ್ದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಫ್ರಸ್ು  ಮೂವಿಂಗ್ ಕನಿೂ ಯ ಮರ್ ಗೂಡಿ್  (ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ) ಕಂಪ್ನ 

ಎಂದು ಅಂತ್ರರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಸಂಘ (ಐಎಎ) ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅಕು ೀಬರ್ 9 ರಂದು 

ಮುಂಬೈನಲಿ್ಲ  ಅಮೂಲ್ ಗೆ 5ನೇ ಐಎಎ ಲ್ಲೀಡಶ್ಚಾಪ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 

45. ಭಾರತ್ ಚಲನಚತ್ರ  ಮತ್ತು  ದೂರದಶಾನ ಸಂಸೆಥ ಯ (Film and Television Institute of India) 

ನೂತ್ನ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಅನ್ನಪ್ಮ್ ಖೇರ್  

ಆ) ಮರ್ಣರತ್ು ಂ 

ಇ) ಕರಣ್ ಜ್ೀಹರ್  
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ಈ) ರಿಷ್ಠ ಕಪೂರ್  

ಅನ್ನಪ್ಮ್ ಖೇರ್ 

ಭಾರತ್ ಚಲನಚತ್ರ  ಮತ್ತು  ದೂರದಶಾನ ಸಂಸೆಥ ಯ (Film and Television Institute of India) 

ನೂತ್ನ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಬ್ಯಲ್ಲವುಡ್ ನಟ ಅನ್ನಪ್ಮ್ ಖೇರ್  ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ. 65 ವಷಾದ 

ಬ್ಯಲ್ಲವುಡ್ ನಟ ಅನ್ನಪ್ಮ್ ಖೇರ್, ಗಜೇಂದರ  ಚೌಹಣ್ ಅವರಿಂದ ತೆರವಾಗಿದದ  ಸ್ಮಥ ನಕೆಕ  

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಗಜೇಂದರ  ಚೌಹಣ್ ಅವರು ಜೂನ್ 9, 2015 ರಿಂದ ಎಫ್.ಟ್ಟ.ಟ್ಟ.ಐ 

ಅರ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯಾನವಾಹಿಸುತಿು ದದ ರು. 

 

46. ವಿಶವ ಬ್ಯಯ ಂಕಿನ ಸೌತ್ ಏಷಯ ನ್ ಎಕಾನಮಿರ್ಕ್ ಫೀಕಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ 2018ನೇ ಆಥಾಕ 

ವಷಾದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಜಿಡಿಪಿ ಬಳವರ್ಣಗೆ ದರ ಎಷ್ಠು ರಲ್ಲದೆ? 

ಅ) 6.9% 

ಆ) 7.0% 

ಇ) 7.1% 

ಈ) 7.2% 

7.0% 

 

47. ಅಂತಾರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಧಿಯ ಇತಿು ೀಚನ ವಿಶವ  ಆಥಾಕ ಹೊರನೀಟ ಪ್ರ ಕಾರ 

2018ನೇ ಆಥಾಕ ವಷಾದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಜಿಡಿಪಿ ಬಳವರ್ಣಗೆ ದರ ಎಷ್ಟು ?  

ಅ) 5.7% 

ಆ) 6.1% 

ಇ) 6.7% 

ಈ) 7,0% 

6.7% 

 

48. ಸ್ಮವಾಜನಕ ಆಡಳಿತ್, ಶೈಕ್ಷರ್ಣಕ ಮತ್ತು  ನವಾಹಣೆ ಕಿೆೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀಷಿ ತೆಗಗಿ 2017 ಲಾಲ್ 

ಬಹದೂದ ರ್ ಶ್ರಸಿು ರ ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್  

ಆ) ಕೈಲಾಸ್ ಸತಾಯ ಥಾ 

ಇ) ಬಿಂದೇಶವ ರ್ ಪ್ರಠ್ರ್ಕ್  

ಈ) ಕುಶವ ಂತ್ ಸಿಂಗ್ 

ಬಿಂದೇಶವ ರ್ ಪ್ರಠ್ರ್ಕ್ 
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ರಾಷು ರಪ್ತಿ, ಶ್ಚರ ೀ ರಾಮ್ ರ್ನ್ಥ್ ಕೀವಿಂದ್ ಅವರು ಸ್ಮವಾಜನಕ ಆಡಳಿತ್, ಶೈಕ್ಷರ್ಣಕ ಮತ್ತು  

ನವಾಹಣೆಗಗಿ ಶ್ರ ೀಷಿ ತೆಗಗಿ 2017 ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ ರ್ ಶ್ರಸಿು ರ ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಡಾ. 

ಬಿಂದೇಶವ ರ್ ಪ್ರಠ್ರ್ಕ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಬಿಂದೇಶವ ರ ಪ್ರಠ್ರ್ಕ್ ಸುಲಭ್ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಠು ರೀಯ 

ಸಂಸ್ಮಥ ಪ್ಕರಾಗಿದುದ , ರಾಷು ರ ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮೆ ವೆಚಿ ದ ಮತ್ತು  ಸ್ಕ್ಕು ವಾದ ಶೌಚಾಲಯ 

ತಂತ್ರ ಜೆಾ ನ ಸುಲರ್ ಶೌಚಾಲಯ ವಯ ವಸೆಥ ಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದದ ರೆ. 

 

49. ಹಿರಿಯ ರ್ನ್ಗರಿಕ ಆರೀಗಯ  ವಿಮಾ ಯೀಜನೆ (SCHIS) ಅನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜಯ  ಸಕಾಾರ 

ಇತಿು ೀಚಗೆ ಜಾರಿಗಳಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಜಾಖಾಂಡ್ 

ಇ) ಪಂಜಾಬ್  

ಈ) ಕರಳ 

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

 

50. ಜಂಟ್ಟ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ತ್ರಬೇತಿ ಅಭಾಯ ಸ "ಮಿತ್ರ  ಶಕಿು  2017" ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯಾವ ದೇಶದ ನಡುವೆ 

ಆರಂರ್ವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ರಷಾಯ  

ಆ) ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯಾ 

ಇ) ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾ 

ಈ) ಮಾರಿಷಸ್ 

ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾ 

5 ನೇ ಭಾರತ್-ಶ್ಚರ ೀಲಂಕಾ ಜಂಟ್ಟ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ತ್ರಬೇತಿ "ಮಿತ್ರ ಶಕಿು  2017" ಮಹಾರಾಷು ರದ ಔಂಧ್ 

ಮಿಲ್ಲಟರಿ ನಲಾದ ಣದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂರ್ವಾಗಿದೆ. ರ್ಯೀತಾಪ ದಕ ನಗರ ಹ ಕಾಯಾಾಚರಣೆಗಳು (ಸಿಟ್ಟಒ) 

ತ್ರಭೇತಿಯ ಪ್ರ ಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

51. ಅಸಿ್ಮ ಂ ರಾಜಯ ದ ನೂತ್ನ ರಾಜಯ ಪ್ರಲರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷಣ  

ಆ) ಕಸರ್ ರ್ನ್ಥ್ ತಿರ ಪ್ರಠಿ 

ಇ) ಬಲವಿಂದರ್ ಪುರೀಹಿತ್ 

ಈ) ಜಗದಿೀಶ್ ಮುಖಿ 

ಜಗದಿೀಶ್ ಮುಖಿ 
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52. 2017 ನೇ ಸ್ಮಲ್ಲನ ರಾಜಯ ಪ್ರಲರ ಸಮೆಾ ೀಳನವನ್ನು  ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಬಂಗಳೂರು 

ಆ) ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಅಹಮದ್ದಬ್ಯದ್ 

ಈ) ಕಚಿ  

ದೆಹಲ್ಲ 

 

53. ನೂತ್ನವಾಗಿ ರಚತ್ವಾದ “ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ ಗಳ ಆಥಾಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ” (Economic 

Advisory Council to Prime Minister) ಯ ಮೊಟು ಮೊದಲ ಸಭೆಯ ಅರ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  

ವಹಿಸಿಕಂಡಿದದ ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಬಿಬೇ ದೇಬ್ಯರ ಯ್ 

ಆ) ಕಿೀತಿಾ ಕುಮಾರ್ 

ಇ) ಅರವಿಂದ ಪ್ನಗರಿಯ 

ಈ) ನಂದನ್ ನಲೆಕರ್ಣ 

ಬಿಬೇ ದೇಬ್ಯರ ಯ್ 

ನೂತ್ನವಾಗಿ ರಚತ್ವಾದ “ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ ಗಳ ಆಥಾಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ” (Economic 

Advisory Council to Prime Minister) ಯ ಮೊಟು ಮೊದಲ ಸಭೆಯ ಅರ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಬಿಬೇ 

ದೇಬ್ಯರ ಯ್ ರವರು ವಹಿಸಿಕಂಡಿದದ ರು. ಈ ಸಭೆ ದೆಹಲ್ಲಯ ನೀತಿ ಆಯೀಗದಲಿ್ಲ  ಜರುಗಿತ್ತ. 

ಈ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಗತಿ ಮತ್ತು  ಉದಯ ೀಗವನ್ನು  ಹೆಚಿ ಸುವ 10 

ಕಿೆೀತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿಲಾಯಿತ್ತ. 

 

54. ಕೆಳ ಹಂತ್ದ ರ್ನ್ಯ ಯಾಲಯಗಳ ರ್ನ್ಯ ಯಾಧಿೀಶರ ವೇತ್ನ ಪ್ರಿಷಕ ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ರ್ನ್ಯ ಯಾಂಗ ವೇತ್ನ ಆಯೀಗದ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡವರು 

ಯಾರು? 

ಅ) ಎಸ್.ಆರ್.ಲ್ಗೀಹಿಯಾ 

ಆ) ಪಿ.ವಿ.ರೆಡಿಿ  

ಇ) ವಿನೀದ್ ರಾಯ್ 

ಈ) ಬಿ.ವಿ.ಆಚಾಯಾ 

ಪಿ.ವಿ.ರೆಡಿಿ  
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ಭಾರತ್ದ ಕೆಳ ಹಂತ್ದ ರ್ನ್ಯ ಯಾಲಯಗಳ ಸುಮಾರು 21000 ರ್ನ್ಯ ಯಾಧಿೀಶರ ವೇತ್ನ 

ಪ್ರಿಷಕ ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ರ್ನ್ಯ ಯಾಂಗ ವೇತ್ನ ಆಯೀಗವನ್ನು  

ಸವೊೀಾಚಛ  ರ್ನ್ಯ ಯಾಲಯದ ನವೃತ್ು  ರ್ನ್ಯ ಯಾಧಿೀಶರಾದ ಪಿ.ವಿ. ರೆಡಿಿ  ಯವರ 

ಅರ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಕಂದರ  ರ್ನ್ಯ ಯಾಂಗ ಸಚವಾಲಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲನೇ 

ರ್ನ್ಯ ಯಾಂಗ ವೇತ್ನ ಆಯೀಗದ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಜಸಿು ೀಸ್ ಜಗರ್ನ್ು ಥ್ ಶ್ಟ್ಟು ರವರು 

ನೇಮಕಗಂಡಿದದ ರು. 

 

55.  ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಚೀರ್ನ್ ನಡುವಿನ ದಿವ ಪ್ಕಿಿೀಯ ಬ್ಯಂರ್ವಯ ದ ಬಗೆೆ  ನಗ ವಹಿಸಲು ವಿದೇಶ್ರಂಗ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚವಾಲಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಸಂಸದಿೀಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಸಿದೆ? 

ಅ) ಮಲಿ್ಲ ಖಾಜುಾನ ಖಗೆಾ ಸಮಿತಿ 

ಆ) ಸುಭಾಷ್ ರಾಮರಾವ್ ಬ್ಯಮೆರ  ಸಮಿತಿ 

ಇ) ಸುಷಾಾ  ಸವ ರಾರ್ಜ ಸಮಿತಿ 

ಈ) ಶಶ್ಚ ತ್ರೂರ್ ಸಮಿತಿ 

ಶಶ್ಚ ತ್ರೂರ್ ಸಮಿತಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಚೀರ್ನ್ ನಡುವಿನ ದಿವ ಪ್ಕಿಿೀಯ ಬ್ಯಂರ್ವಯ ದ ಬಗೆೆ  ನಗ ವಹಿಸಲು ವಿದೇಶ್ರಂಗ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚವಾಲಯ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಸಂಸದ ಶಶ್ಚತ್ರೂರ್ ರವರ ಅರ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಂಸದಿೀಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಚೀರ್ನ್ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ, 

ಡೀಕಿಂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚೀರ್ನ್ ನಡೆ ಅಲಿದೆ ಮಾಯ ನಾ ರ್ ಮತ್ತು  ರೀಹಿಂಗಯ  ನರಾಶ್ಚರ ತ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲದೆ. 

 

56. 2017 ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವು ಸ್ಕ್ಚಯ ಂಕ (Global Hunger Index)ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್  ಎಷು ನೇ ಸ್ಮಥ ನ 

ಪ್ಡೆದುಕಂಡಿದೆ? 

ಅ) 96 

ಆ) 100 

ಇ) 105 

ಈ) 110 

100 

2017 ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವು ಸ್ಕ್ಚಯ ಂಕ (ಜಿಹೆಚ್ಐ) ವರದಿಯಲಿ್ಲ  119 ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು 

100ನೇ ಸ್ಮಥ ನ ಪ್ಡೆದಿದೆ, ಈ ಸ್ಕ್ಚಯ ಂಕವನ್ನು  ವಾಷ್ಠಂಗು ನ್ ಮೂಲದ ಇಂಟರ್ನ್ಯ ಾಷನಲ್ 

ಫುಡ್ ಪ್ರಲ್ಲಸಿ ರಿಸಚ್ಾ ಇನಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ್ (ಐಎಫ್ರಪ ಆಐಾ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  

ಬಲಾರಸ್, ಬೊಸಿು ಯಾ ಮತ್ತು  ಹಜ್ಞಾಗೀವಿರ್ನ್, ಚಲ್ಲ, ಕರ ಯೇಷ್ಠಯಾ ಮತ್ತು  ಕ್ಯಯ ಬ್ಯಗಳು 

ಅಗರ ಸ್ಮಥ ನದಲಿ್ಲದೆ. ಜಿಹೆಚ್ಐ ಸಕ ೀರ್ ಎನ್ನು ವುದು ರ್ನ್ಲುಕ  ಸ್ಕ್ಚಕಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡ 
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ಒಂದು ಬಹುಆಯಾಮದ ಸ್ಕ್ಚಯ ಂಕ. ಜನಸಂಖೆಯ ಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರೀಷಣೆಯ ಕರತೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣ, 

ಮಕಕ ಳ ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ, ಮಗುವಿನ ಬಳವರ್ಣಗೆ ಕುಂಠಿತ್ಗಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ 

ಕಿಿ ೀರ್ಣಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಆರ್ರಿಸಿ ಸಿದದ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

57. ಲಾರೆಸ್ ಗೆ ಮೊದಲ ಭಾರತಿೀಯ ಬ್ಯರ ಂಡ್ ಅಂಬ್ಯಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಯುವರಾರ್ಜ ಸಿಂಗ್  

ಆ) ವಿರಾರ್ಟ್ ಕಹಿಿ  

ಇ) ರಾಹುಲ್ ದ್ದರ ವಿಡ್  

ಈ) ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲ್ಲ 

ಯುವರಾರ್ಜ ಸಿಂಗ್ 

 

58. 17ನೇ AFC ಏಷಾಯ  ಕಪ್ ಪುಟ್ಯಾ ಲ್ ಟೂನಾಮೆಂರ್ಟ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲ್ಲರುವ ದೇಶ ___________? 

ಅ) ಭಾರತ್ 

ಆ) ಯುಎಇ 

ಇ) ಫ್ರರ ನಿ್   

ಈ) ಚಲ್ಲ 

ಯುಎಇ 

2019 AFC ಏಷಯ ನ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಯಾ ಲ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯನ್ನು  ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರರಿ್ಟ್ 

(ಯುಎಇ) ಆಯೀಜಿಸುತ್ು ದೆ. ಈ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯನ್ನು  ಏಷಯ ನ್ ಫುರ್ಟ್ ಬ್ಯಲ್ ಕಾನಫ ಡರಷನ್ 

(ಎಎಫಿ್ರ ) ಆಯೀಜಿಸುತಿು ದೆ.  

 

59. ಮೂರನೇ ಭಾರತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಠು ರೀಯ ವಿಜೆಾ ನ ಉತಿ್ ವ (ಐಐಎಸ್ಎಫ್-2017)ವನ್ನು  ಯಾವ 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ? 

ಅ) ಬಂಗಳೂರು 

ಆ) ಚನೆು ೈ 

ಇ) ಪುಣೆ 

ಈ) ಹೈದ್ದರ ಬ್ಯದ್ 

ಚನೆು ೈ 

ಭಾರತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಠು ರೀಯ ವಿಜೆಾ ನ ಉತಿ್ ವದ 3ನೇ ಆವೃತಿು ಗೆ  ಕಂದರ  ಸಚವ ಡಾ. 

ಹಷಾವರ್ಾನ್ ರವರು ಚನೆು ೈನಲಿ್ಲ  ಅಕು ೀಬರ್ 13, 2017 ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ 

ಉತಿ್ ವವನ್ನು  ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ ವಿಜೆಾ ನ ಸಚವಾಲಯ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜೆಾ ನ, ಭೂವಿಜೆಾ ನ 

ಸಚವಾಲಯ, ಮತ್ತು  ವಿಜೆಾ ನ ಭಾರತಿ (VIBHA) ಆಯೀಜಿಸುತಿು ವೆ.  
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60. ಎಂಸಿಸಿ ವಲಿ್ಾ ಕಿರ ಕೆರ್ಟ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇಪ್ಾಡೆಗಂಡ ಬ್ಯಂಗಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕಿರ ಕೆರ್ಟ್ ಆಟಗರ 

ಯಾರು? 

ಅ) ತ್ಮಿೀಮ್ ಇಕಾಾ ಲ್  

ಆ) ಮಶರ ಫೆ ಮೊಟಾರ್ಜ 

ಇ) ಶಕಿೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್  

ಈ) ರ್ನ್ಸಿೀರ್ ಹುಸೇನ್  

ಶಕಿೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ 

ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಶಕಿೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ವಿಶವ  ಕಿರ ಕೆರ್ಟ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇಪ್ಾಡೆಗಂಡ 

ಬ್ಯಂಗಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕಿರ ಕೆಟ್ಟಗ ಎಂಬ ಗೌರವಕೆಕ  ಪ್ರತ್ರ ರಾದರು. ಬ್ಯಂಗಿ ದೇಶದ 

ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಆಟಗರರಲಿ್ಲ  ಒಬಾ ರಾದ ಅವರು 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲಿ್ಲ  ಟೆಸ್ು  ಸ್ಮಥ ನಮಾನವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದುಕಂಡರು. ಶಕಿೀಲ್ ರವರು 51 ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  177 ಏಕದಿನ 

ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  (ODI) ಆಡಿದ್ದದ ರೆ.  

 

61. ವಿಶವ ಸಂಸೆಥ ಯ ಶೈಕ್ಷರ್ಣಕ, ವೈಜೆಾ ನಕ ಮತ್ತು  ಸ್ಮಂಸಕ ೃತಿಕ ಸಂಸೆಥ  (ಯುನೆಸಕ ೀ)ದ ನೂತ್ನ 

ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಜತಿನ್ ಕಾವ ಲೆಾ 

ಆ) ಆಡೆರ  ಅಝೌಲೆ 

ಇ) ಹೆನರ  ಕೆನಿೆ ತ್  

ಈ) ಡೇವಿಡ್ ಜೂರಿಚ್ 

ಆಡೆರ  ಅಝೌಲೆ 

ಫೆರ ಂಚ್ ರ್ನ್ಗರಿಕ ಸೇವಕ ಮತ್ತು  ರಾಜಕಾರರ್ಣ ಆಡೆರ  ಅಜೌಲೆ ವಿಶವ ಸಂಸೆಥ ಯ ಶೈಕ್ಷರ್ಣಕ, 

ವೈಜೆಾ ನಕ ಮತ್ತು  ಸ್ಮಂಸಕ ೃತಿಕ ಸಂಸೆಥ  (ಯುನೆಸಕ ೀ) ಹೊಸ ಡೈರೆಕು ರ್-ಜನರಲ್ (ಡಿಜಿ) ಆಗಿ 

ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ.  

 

62. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಭಾವೈಕಯ ತೆಗೆ 2015-16ನೇ ಸ್ಮಲ್ಲನ ಇಂದಿರಾ ಗಂಧಿ ಪ್ರ ಶಸಿು  

ಲಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಅಡೂರ್ ಗೀಪ್ರಲಕೃಷಣ  

ಆ) ಟ್ಟ ಎಂ ಕೃಷಣ  

ಇ) ರಾಹುಲ್ ದ್ದರ ವಿಡ್  

ಈ) ಜೂಲನ್ ಗೀಸ್ಮವ ಮಿ 

ಟ್ಟ ಎಂ ಕೃಷಣ  
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ಖಾಯ ತ್ ಕರ್ನ್ಾಟಕ ಸಂಗಿೀತ್ಗರ ಟ್ಟ.ಎಮ್.ಕೃಷಣ  ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಭಾವೈಕಯ ತೆಗೆ 2015-

16ನೇ ಸ್ಮಲ್ಲನ ಇಂದಿರಾ ಗಂಧಿ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಂಸಕ ೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಮಮಾಜಿಕ ಅಂತ್ಗಾತೆಗೆ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಟ್ಟ.ಎಂ.ಕೃಷಣ  ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಯ ಗಿೆ ಸೆ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಗಳಿಸಿದದ ರು. 

 

63. ಯಾವ ದಿನದಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಗರ ಮಿೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಅಕು ೀಬರ್ 13 

ಆ) ಅಕು ೀಬರ್ 14 

ಇ) ಅಕು ೀಬರ್ 15 

ಈ) ಅಕು ೀಬರ್ 16 

ಅಕು ೀಬರ್ 15 

ಗರ ಮಿೀಣ ಕುಟ್ಟಂಬಗಳು ಮತ್ತು  ಸಮುದ್ದಯಗಳ ಸಮಥ್ಾನೀಯತೆ, ಗರ ಮಿೀಣ 

ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ ಸುಧಾರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ನಣಾಾಯಕ ಪ್ರತ್ರ ವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರ ತಿ 

ವಷಾ ಅಕು ೀಬರ್ 15 ರಂದು ಗರ ಮಿೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂತಾರಾಷ್ಠು ರೀಯ ದಿನವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. "2017 ಥೀಮ್" “Challenges and opportunities in climate-resilient 

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

 

64. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಮಾಯ ನಾ ರ್ ನಲಿ್ಲ  ಲೂಬಿರ ಕಂರಿ್ಟ್  ಮಾರಾಟ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ ಕಂಪ್ನ (ಒಎಂಸಿ) ಆಗಿದೆ? 

ಅ) BPCL 

ಆ) HPCL 

ಇ) GAIL 

ಈ) ONGC 

HPCL 

ಹಿಂದೂಸ್ಮು ನ್ ಪ್ಟ್ರ ೀಲ್ಲಯಂ ಕಾಪ್ರೀಾರಶನ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಎಚಪ ಸಿಎಲ್) ಮಾಯ ರ್ನ್ಾ ರ್ 

ನಲಿ್ಲ  ಲೂಬಿರ ಕಂರಿ್ಟ್  ಮಾರಾಟ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ಆಯಿಲ್ ಮಾಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ 

ಕಂಪ್ನ (ಒಎಂಸಿ) ಎನಸಿದೆ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಯಾಂಗನ್ ಮತ್ತು  ಮಾಯ ಂಡಲೆ ವಾರ್ಣಜಯ  

ಕಂದರ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

 

 

 

 



 

26 | P a g e  
 

65. ಚೀರ್ನ್ದ ಭಾರತ್ದ ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಗೌತ್ಮ್ ಬ್ಯಂಬವಾಲೆ 

ಆ) ಜಾರ್ವ್ ಸಿಂಗ್  

ಇ) ರಾಮ್ ಪ್ರ ಸ್ಮದ್  

ಈ) ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್  

ಗೌತ್ಮ್ ಬ್ಯಂಬವಾಲೆ 

 

66. ವಿಶವ ದ ಅತಿ ದಡಿ  ದಹನ ಸಂಶೀರ್ರ್ನ್ ಕಂದರ  (Combustion Research Centre)ವನ್ನು  

ಯಾವ ಐಐಟ್ಟ ಸಂಸೆಥ ಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಮಥ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಐಐಟ್ಟ ರೂಕಿಾ 

ಆ) ಐಐಟ್ಟ ಮದ್ದರ ಸ್  

ಇ) ಐಐಟ್ಟ ಬ್ಯಂಬ 

ಈ) ಐಐಟ್ಟ ದೆಹಲ್ಲ 

ಐಐಟ್ಟ ಮದ್ದರ ಸ್ 

ತ್ಮಿಳುರ್ನ್ಡಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಮದ್ದರ ಸ್ (ಐಐಟ್ಟ-ಎಮ್) ನಲಿ್ಲ  

ರ್ನ್ಯ ಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಕಂಬಶಿ ನ್ ರಿಸಚ್ಾ ಆಯ ಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಾ ಂರ್ಟ್ (ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಡಿ) 

ಅನ್ನು  ಉದ್ದಾ ಟ್ಟಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದು ವಿಶವ ದಲಿೆ ೀ ಅತಿ ದಡಿ  ದಹನ ಸಂಶೀರ್ರ್ನ್ 

ಕಂದರ ವಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಡಿ. ಒಟ್ಟು  90 ಕೀಟ್ಟ ರೂ. ವೆಚಿ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ಮಥ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

67. ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆ ನವಿೀನ ಮೊಬೈಲ್ ಆರೀಗಯ  ಅಪಿಿ ಕಶನ್ "ಮೆಡಾವ ಚ್ 

(MedWatch)" ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನೆ 

ಆ) ಭಾರತಿೀಯ ವಾಯು ಪ್ಡೆ 

ಇ) ಗಡಿ ರ್ದರ ತಾ ಪ್ಡೆ 

ಈ) ಭಾರತಿೀಯ ನ್ನಕ ಪ್ಡೆ 

ಭಾರತಿೀಯ ವಾಯು ಪ್ಡೆ 

ಭಾರತಿೀಯ ಏರ್ ಫೀಸ್ಾ (ಐಎಎಫ್) ಹೊಸದಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಐಎಎಫ್ ಸಿಬಾ ಂದಿಗಳಿಗೆ 

ಅಧಿಕೃತ್ ಆರೀಗಯ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ನವಿೀನ ಮೊಬೈಲ್ ಆರೀಗಯ  ಅಪಿಿ ಕಶನ್ 

'ಮೆಡಾವ ಚ್' ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 
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68. ಇಂಗಲದ ಡೈ ಆಕಿೆ ೈಡ್ ಅನ್ನು  ಕಲಿಾ ಗಿ ಪ್ರಿವತಿಾಸುವ ವಿಶವ ದ ಮೊದಲ ಶೂನಯ  

ಹೊರಸ್ಕ್ಸುವಿಕೆ ಘಟಕ ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಆರಂರ್ಗಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಚೀರ್ನ್ 

ಆ) ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯಾ 

ಇ) ಐಸಿ್ಮ ಯ ಂಡ್ 

ಈ) ಫ್ರರ ನಿ್   

ಐಸಿ್ಮ ಯ ಂಡ್ 

 

69. ಮಾಯ ರ್ನ್ಾ ರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷು ರದಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಗಡಿಯನ್ನು  

ಹೊಂದಿಲಿ ? 

ಅ) ಲಾವೊಸ್  

ಆ) ಭಾರತ್ 

ಇ) ಚೀರ್ನ್ 

ಈ) ವಿಯ್ಕಟ್ಯು ಂ 

ವಿಯ್ಕಟ್ಯು ಂ 

ಮಾಯ ರ್ನ್ಾ ರ್ ಉತ್ು ರಕೆಕ  ಚೀರ್ನ್ಮತ್ತು  ಈಶ್ರನಯ  ಲಾವೊೀಸ್, ಪೂವಾಕೆಕ  ಥೈಲಾಯ ಂಡ್ ಮತ್ತು  

ಆಗೆು ೀಯ, ವಾಯುವಯ ಕೆಕ  ಭಾರತ್, ಪ್ಶಿ್ಚ ಮಕೆಕ  ಬ್ಯಂಗಿ ದೇಶ ಮತ್ತು  ದಕಿಿ ಣಕೆಕ  ಅಂಡಮಾನ್ 

ಸಮುದರ ವನ್ನು  ಹೊಂದಿದೆ. 

 

70. ಈ ವರೆಗೆ ಭಾರತ್ದ ಎಷ್ಟು  ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳು ಅವಿರೀರ್ವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಎರಡು 

ಆ) ಮೂರು 

ಇ) ರ್ನ್ಲುಕ  

ಈ) ಐದು 

ಎರಡು 

ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ರಾಷು ರಪ್ತಿ ಡಾ ರಾಜೇಂದರ  ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ ಮತ್ತು  ನೀಲಂ ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ  

ರವರು ಅವಿರೀರ್ವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳು. ರಾಜೇಂರ್ರ  ಪ್ರ ಸ್ಮದ್ ರವರು 1950-

52ರಲಿ್ಲ  ಅವಿರೀರ್ವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದರು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಚ್ಚರ್ನ್ವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ವಿರೀರ್ವನ್ನು  ಎದುರಿಸಿದರು. 
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71. ‘ವಿಶವ  ಆಹಾರ ದಿನ’ ವರ್ನ್ು ಗಿ ಯಾವ ದಿರ್ನ್ಂಕದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ. ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 16 

ಆ. ಅಕು ೀಬರ್ 14 

ಇ. ಅಕು ೀಬರ್ 24 

ಈ. ಅಕು ೀಬರ್ 26 

(ವಿವರಣೆ:- ವಿಶವ  ಆಹಾರ ದಿರ್ನ್ಚರಣೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ತಿ ವಷಾ ಅಕು ೀಬರ್ 16 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 1945 ರಲಿ್ಲ  ವಿಶವ  ಸಂಸೆಥ ಯ Food and Agriculture Organisation  

ಸ್ಮಥ ಪ್ನೆಯಾದ ನೆನಪಿಗಗಿ ಮತ್ತು  ಹಸಿವಿನಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವವರ ಹಾಗು ಆಹಾರ ರ್ದರ ತೆ 

ಮತ್ತು  ಪೌಷಿ್ಠ ಕ ಆಹಾರದ ಬಗೆೆ  ಜಗತಿು ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.) 

 

72. ಜಾಕಿ ನ್ ಸಿಂಗ್ ತೌನೀಜಮ್ ಎಂಬ ಕಿರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟ ಇತಿು ೀಚಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ 

ಕಿರ ೀಡೆಯಲಿ್ಲ  ದ್ದಖಲೆ ಬರೆದರು? 

ಅ. ಆಚಾರಿ 

ಆ. ಹಾಕಿ 

ಇ. ಫುಟ್ ಬಾಲ್ 

ಈ. ಬ್ಯಯ ಡಿಾ ಂಟನ್ 

(ವಿವರಣೆ:- ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಇದೇ ಮೊದಲ ಬ್ಯರಿಗೆ ಫ್ರಫ್ರ (FIFA) U-17 ವಷಾದಳಗಿನವರ 

ವಿಶವ ಕಪ್ ಫುರ್ಟ್ ಬ್ಯಲ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಗಳು ನಡೆಯುತಿು ದುದ , ಭಾರತ್ದ ಜಾಕಿ ನ್ ಸಿಂಗ್ 

ತೌನೀಜಮ್ U-17 ವಷಾದಳಗಿನವರ ವಿಶವ ಕಪ್ ಫುರ್ಟ್ ಬ್ಯಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ರ ಥ್ಮ ಗೀಲ್ ಗಳಿಸಿ ದ್ದಖಲೆ ನಮಿಾಸಿದರು. ಈ ಗೀಲ್ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  

ಕಲಂಬಿಯ ನಡುವಿನ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  ದ್ದಖಲಾಯಿತ್ತ.) 

 

73. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಶ್ರಸಕರು ತ್ಮಾ  ಪ್ರ ಶ್ು ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸ್ಕ್ಚಗಳನ್ನು  

ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಿದ ಭಾರತ್ದ ಮೊಟು ಮೊದಲ ರಾಜಯ  

ಯಾವುದು? 

ಅ. ಗುಜರಾತ್ 

ಆ. ರಾಜಸಾಾ ನ್ 

ಇ. ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಈ. ಕರ್ನ್ಾಟಕ 

(ವಿವರಣೆ:- ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಶ್ರಸಕರು ತ್ಮಾ  ಪ್ರ ಶ್ು ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸ್ಕ್ಚಗಳನ್ನು  ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಿದ ಭಾರತ್ದ 

ಮೊಟು ಮೊದಲ ರಾಜಯ  ರಾಜಸ್ಮಥ ನ. ರಾಜಸ್ಮಥ ನ ಸಕಾಾರದ ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಮಾನವ 

ಶರ ಮ, ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯದ ಜ್ತೆಗೆ ಕಾಗದ ರಹಿತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಡೆಗೆ 

ಹೆಜ್ಞಜ  ಇಟು ಂತಾಗುತ್ು ದೆ. ಅಲಿದೆ ಅತಿೀ ತ್ತತಾಾಗಿ ಸ್ಮವಾಜನಕ ಹಿತಾಸಕಿು  ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  

ಸಕಾಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಿಲ್ಲದೆ) 
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74. ಆರನೇ ಆವೃತಿು ಯ ವಾಷ್ಠಾಕ ಎಲ್.ಎನ್.ಜಿ. (Liquefied Natural Gas) ಉತಾಪ ದಕರ ಗರ ಹಕರ 

ಸಮೆಾ ೀಳನ ಎಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜನೆಗಂಡಿತ್ತು ? 

ಅ. ಚೀರ್ನ್ 

ಆ. ನಮಿೀಬಿಯಾ 

ಇ. ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ 

ಈ. ಜಪಾನ್ 

(ವಿವರಣೆ:- ಜಪ್ರನನ ಟ್ೀಕಿಯೀದಲಿ್ಲ  ಆರನೇ ಆವೃತಿು ಯ ವಾಷ್ಠಾಕ ಎಲ್.ಎನ್.ಜಿ. 

(Liquefied Natural Gas) ಉತಾಪ ದಕರ ಗರ ಹಕರ ಸಮೆಾ ೀಳನ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಭಾರತ್ 

ಮತ್ತು  ಜಪ್ರನ್ ನಡುವೆ ಇಂರ್ನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು  ಹಂಚಕೆ ಸಂಬಂರ್ ಮಾತ್ತಕತೆ 

ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಸಮೆಾ ೀಳದಲಿ್ಲ  ಖತಾರ್, ನೈಜಿೀರಿಯಾ, ಬ್ಯಂಗಿ ದೇಶ, ಜಪ್ರನ್, 

ಭಾರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದರ ವಿೀಕೃತ್ ನೈಸಗಿಾಕ ಅನಲ ಉತಾಪ ದಕ ಮತ್ತು  ಗರ ಹಕ 

ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದದ ವು.) 

 

75. 2017 ರ ಶ್ರಂಗೈ ಮಾಸು ಸ್ಾ ಟೆನು ಸ್ ಟೂನಾಯ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯ ವಿಜೇತ್ರು ಯಾರು? 

ಅ. ಆಂಡೂರ  ಮರೆಾ 

ಆ. ಡಾಮಿು ರ್ಕ್ ತಿೀಮ್ 

ಇ. ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ 

ಈ. ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ 

 

76. ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಗವನಾಸ್ಾ ಗೀಲಿ್  ಕಪ್ ಫುರ್ಟ್ ಬ್ಯಲ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿ-2017 ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಯಾವ ಫುರ್ಟ್ ಬ್ಯಲ್ ತಂಡ ಪ್ಡೆಯಿತ್ತ? 

ಅ. ಪ್ರಥ್ಾ ಚಕರ  

ಆ. ದೆಹಲ್ಲ ಡೈನಮೊೀಸ್ 

ಇ. ಹಿಂದೂಸ್ಮಥ ನ್ ಈಗಲಿ್  

ಈ. ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ 

 

77. ದಿ ಆಯುಷ್ (AYUSH) ಫೆಸಿು ವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಮು ಂಪಿ್  2017 ಅನ್ನು  ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ? 

ಅ. ಚನೆು ೈ 

ಆ. ಪ್ಣಜಿ 

ಇ. ಬಂಗಳೂರು 

ಈ. ಕೀಲಕ ತಾು  

(ವಿವರಣೆ:- ದಿ ಆಯುಷ್ (AYUSH) ಫೆಸಿು ವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಮು ಂಪಿ್  2017 ಅನ್ನು  ಪ್ಣಜಿ 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಗೀವಾ ಅಂಚ ವೃತ್ು , ಭಾರತಿೀಯ ಅಂಚ ಇಲಾಖೆ 

ಮತ್ತು  ಆಯುಷ್ ಸಚವಾಲಯದ ಸಹಯೀಗದಂದಿಗೆ ಈ ಕಾಯಾಕರ ಮವನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಜನರಲಿ್ಲ  ಅಂಚ ಚೀಟ್ಟ ಸಂಗರ ಹದ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು 

ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ ಕರ ಜಿೀವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರರ ೀತಿಾ ಹಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯಾಕರ ಮದ 

ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ.) 
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78. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಪ್ರ ಥ್ಮವಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಆಯುವೇಾದ ಸಂಸೆಥ  (All India Institute of 

Ayurveda (AIIA) ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಸ್ಮಥ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ. ತಿರುವರ್ನ್ಂತ್ಪುರಂ 

ಆ. ಗೌಹಾಟ್ಟ 

ಇ. ದೆಹಲಿ 

ಈ. ಚನೆು ೈ 

(ವಿವರಣೆ:- ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಆಯುವೇಾದ ದಿನವಾದ 17 ನೇ ಅಕು ೀಬರ್ ರಂದು ಭಾರತ್ದ 

ಪ್ರ ಪ್ರ ಥ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಆಯುವೇಾದ ಸಂಸೆಥ  (All India Institute of Ayurveda (AIIA) 

ಯನ್ನು  ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಮಥ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪ್ರರ ಚೀನ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ವಿದೆಯ ಯಾದ 

ಆಯುವೇಾದವನ್ನು  ನೂತ್ನ ವೈಜೆಾ ನಕ ಸಲಕರಣೆಗಳಂದಿಗೆ ಸಮಿಾ ಳಿತ್ಗಳಿಸಿ ಚಕಿತಿೆ  

ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ.) 

 

79. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಠು ರೀಯ ತಿರ ದಳ ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳ ಜಂಟ್ಟ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ 

“ಇಂದರ  (INDRA)-2017” ಯಾವ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಜರುಗಿತ್ತ? 

ಅ. ಭಾರತ-ರಷ್ಯಯ  

ಆ. ಭಾರತ್-ಅಮೆರಿಕಾ 

ಇ. ಭಾರತ್-ಆಫ್ರರ ಕಾ 

ಈ. ಭಾರತ್-ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯ 

(ವಿವರಣೆ:- ಇದೇ ಮೊದಲ ಬ್ಯರಿಗೆ ಭೂಸೇನೆ, ವಾಯು ಸೇನೆ ಮತ್ತು  ನ್ನಕಾ ಸೇನೆಗಳ 

ಅಂತ್ರರಾಷ್ಠು ರೀಯ ತಿರ ದಳ ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳ ಜಂಟ್ಟ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ “ಇಂದರ  (INDRA)-2017” 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ರಷಾಯ  ನಡುವೆ ಜರುಗಿತ್ತ. ಈ ಸಮರಾಭಾಯ ಸದಲಿ್ಲ  ಮೂರೂ ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳು 

ತ್ಮಾ  ಕೌಶಲಯ , ರಣತಂತ್ರ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 

ಯಾವ ಸರಕು ವಿನಮಯ ಸಂಸೆಥ ,  

80. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಪ್ರ ಥ್ಮವಾಗಿ ಚನು ದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಸರಕು ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿದೆ? 

ಅ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮಾಡಿಟ್ಟ ಎರಿ್ಕ್  ಚೇಂರ್ಜ ಲ್ಲ. 

ಆ. ರ್ನ್ಯ ಷನಲ್ ಸ್ಮಪ ರ್ಟ್ ಎರಿ್ಕ್  ಚೇಂರ್ಜ ಲ್ಲ. 

ಇ. ರ್ನ್ಯ ಷನಲ್ ಕಮಾಡಿಟ್ಟ &  ಡಿರೈವಿಟ್ಟಸ್ ಎರಿ್ಕ್  ಚೇಂರ್ಜ ಲ್ಲ. 

ಈ. ಮಲಿಟ  ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್್ಸ  ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇೇಂಡಿಯಾ 

(ವಿವರಣೆ:- ಮಲ್ಲು  ಕಮಾಡಿಟ್ಟ ಎರಿ್ಕ್  ಚೇಂರ್ಜ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೇ ಪ್ರ ಥ್ಮವಾಗಿ 

ಚನು ದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಸರಕು  ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ನು  

ಪ್ರಲುದ್ದರರಿಗೆ ಆಥಾಕ ಮುಗೆ ಟ್ಟು ನಂದ ಹೊರಬರಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು  

ನೀಡಿದೆ.) 

 

81. ಕಂದರ  ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಚವಾಲಯ ಮಹಿಳಾ ವಿರೀಧಿ ಲ್ಲಂಗ ಪ್ಕ್ಷಪ್ರತ್ 

ಧೀರಣೆಯನ್ನು  ಕನೆಗರ್ಣಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ. #IsupportWoman 

ಆ. #IamThatWoman 

ಇ. #IStandWoman 

ಈ. #IamForWoman 
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(ವಿವರಣೆ:- ಕಂದರ  ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಚವಾಲಯ ಮಹಿಳಾ 

ವಿರೀಧಿ ಲ್ಲಂಗ ಪ್ಕ್ಷಪ್ರತ್ ಧೀರಣೆಯನ್ನು  ಕನೆಗರ್ಣಸಲು #IamThatWoman 

ಎಂಬ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು 

‘ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ’ ‘ಮಹಿಳೆಯರಿಗಗಿ’ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು  ತೀಪ್ಾಡಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ 

ಅಲಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಗಿ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ು ರವಾದ 

ಕಡುಗೆಗಳನ್ನು  ಸಾ ರಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ.) 

 

82. 2017 ನೇ ಸ್ಮಲ್ಲನ ‘ಮಾಯ ನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ’ ಯನ್ನು  ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ. ಜ್ಞಜ್್ ಸಾೇಂಡರ್ 

ಆ. ಅಲೆಸು ರ್ ಜುಕಮನ್ 

ಇ. ಅಬ್ಲ್ದ ಲ್ ರಶ್ಚೀದ್ 

ಈ. ಸ್ಮಯ ಡಿ ಸಿಾ ತ್ 

(ವಿವರಣೆ:- ಅಮೆರಿಕಾದ ಬರಹಗರರಾದ ಜಾರ್ಜಾ ಸ್ಮಂಡರ್ ರವರು 2017 ನೇ ಸ್ಮಲ್ಲನ 

‘ಮಾಯ ನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ’ ಯನ್ನು  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಂಡಿದ್ದದ ರೆ, ಈ ಪ್ರ ಶಸಿು  ತ್ಮಾ  

ಪ್ರ ಥ್ಮ ಕಾದಂಬರಿ “ಲ್ಲಂಕನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಡೀಾ” ಗಗಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಬಿರ ಟನ್ ನು ನ 

ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠ ತ್ ಇಂಗಿಿ ೀಷ್ ಭಾಷಾ ಸ್ಮಹಿತ್ಯ  ಪುರಸ್ಮಕ ರ ಪ್ಡೆದ ಎರಡನೇ ಅಮೆರಿಕನ್ 

ಬರಹಗರ ಎಂಬ ಹೆಗೆ ಳಿಕೆಗೆ ಜಾರ್ಜಾ ಸ್ಮಂಡರ್ ರವರು ಪ್ರತ್ರ ರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಪ್ರ ಶಸಿು  

ಪುರಸಕ ೃತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರಾದ ಅಬರ ಹಾಂ ಲ್ಲಂಕನ್ ತ್ಮಾ  11 

ವಷಾದ ಮಗನನ್ನು  ಕಳೆದುಕಂಡ ಸಂದರ್ಾವನ್ನು  ವಿವರಿಸುವ 

ಕಾಂದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ. 2016 ರಲಿ್ಲ  ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಮಹಿತಿ ಪೌಲ್ ಬಿೀಟ್ಟು  ಈ 

ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದದ ರು.) 

 

83. ‘ಅಂತ್ರರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಬಡತ್ನ ನಮೂಾಲರ್ನ್ ದಿನ’ ವನ್ನು  ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ. ಅಕು ೀಬರ್ 2 

ಆ. ಅಕು ೀಬರ್ 12 

ಇ. ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 17 

ಈ. ಅಕು ೀಬರ್ 20 

(ವಿವರಣೆ:- ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಂತ್ ಬಡತ್ನ ನಮೂಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಂತ್ 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಹೊಂದುತಿು ರುವ ರಾಷು ರಗಳಲಿ್ಲ  ಜನರಲಿ್ಲ  ಈ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಲು ಪ್ರ ತಿವಷಾ ಅಕು ೀಬರ್ 17 ರಂದು ‘ಅಂತ್ರರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಬಡತ್ನ 

ನಮೂಾಲರ್ನ್ ದಿನ’ ವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ವಿಶವ ಸಂಸೆಥ  ಈ ದಿರ್ನ್ಚರಣೆಯ 

ನಣಾಯವನ್ನು  1992 ರ ತ್ನು  ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬಿಿ ಯಲಿ್ಲ  ಕೈಗಂಡಿದುದ , ಈ ವಷಾ 25 

ನೇ ವಷಾಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.) 

 

84. ಕೈಮಗೆ  ಉದಯ ಮವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಇ-ಕಾಮಸ್ಾ ಕಂಪ್ನ 

ಕಂದರ  ಜವಳಿ ಸಚವಾಲಯದಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದವನ್ನು  ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ? 

ಅ. ಫಿ್ರ ಪ್ ಕಾರ್ಟ್ಾ 

ಆ. ಅಮೆಜಾನ್ 

ಇ. ಅಜಿಯೀ 

ಈ. ಮಿಂತ್ರ  
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(ವಿವರಣೆ:- ನೇಕಾರರನ್ನು  ಮತ್ತು  ಕೈಮಗೆ  ಉದಯ ಮವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಇ-ಕಾಮಸ್ಾ ಕಂಪ್ನ ಮಿಂತ್ರ  ಕಂದರ  ಜವಳಿ ಸಚವಾಲಯದಂದಿಗೆ 

ಒಪ್ಪ ಂದವನ್ನು  ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕುಶಲಕಮಿಾಗಳು  ತ್ಮಾ  

ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಹೊಸ 

ಗರ ಹಕ/ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ಆವಿಷಕ ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲದೆ.) 

 

85. ವಲಿ್ಾ  ವೆರ ಸಿಿ ಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಟೈನೆಾ ಂರ್ಟ್ (World Wrestling Entertainment (WWE) ನಂದಿಗೆ 

ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕಂಡ ಭಾರತ್ದ ಮೊಟು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕುಸಿು ಪ್ಟ್ಟ ಯಾರು? 

ಅ. ಕವಿತಾ ದೇವಿ 

ಆ. ಮೇರಿ ಕೀಮ್ 

ಇ. ಸ್ಮಕಿಿ  ಮಲ್ಲರ್ಕ್ 

ಈ. ಗಿೀತಾ ಪ್ರೀಗರ್ಟ್ 

(ವಿವರಣೆ:- ಹರಿಯಾಣದ ಕುಸಿು ಪ್ಟ್ಟ ಕವಿತಾ ದೇವಿ ವಲಿ್ಾ  ವೆರ ಸಿಿ ಂಗ್ ಎಂಟರ್ 

ಟೈನೆಾ ಂರ್ಟ್ (World Wrestling Entertainment (WWE) ನಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದ 

ಮಾಡಿಕಂಡ ಭಾರತ್ದ ಮೊಟು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕುಸಿು ಪ್ಟ್ಟ.) 

 

86. ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಾ ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ ನ ಆಥಾಕ ವಷಾ 2018 ರ ಪ್ರಿಷಕ ೃತ್ ಮಾಗಾಸ್ಕ್ಚಯನವ ಯ, 

ಗರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳಾ ಸವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು  ಬಡಿಿ  ದರವನ್ನು  

ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದೆ? 

ಅ. ಶೇ. 6 

ಆ. ಶೇ. 6.5 

ಇ. ಶೇ. 7 

ಈ. ಶೇ. 7.5 

(ವಿವರಣೆ:- ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಾ ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ ನ ಆಥಾಕ ವಷಾ 2018 ರ ಪ್ರಿಷಕ ೃತ್ 

ಮಾಗಾಸ್ಕ್ಚಯನವ ಯ, ಗರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳಾ ಸವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ದಿೀನ 

ದಯಾಳ್ ಅಂತಯ ೀದಯ ಯೀಜನೆ- ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಗರ ಮಿೀಣ ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ 

ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ ಗಳು ಶೇ. 7 ಬಡಿಿ  ದರದಲಿ್ಲ  ಅನ್ನದ್ದನ ನೀಡಲ್ಲವೆ. ಈ 

ಮಾಗಾಸ್ಕ್ಚಗಳನ್ನು  21 ಸ್ಮವಾಜನಕ ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು  19 ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ 

ಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಲ್ಲವೆ.) 

 

87. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ರಾಜಯ  ಸಕಾಾರ ರೈತ್ರಿಗಗಿ “ಭಾವಾಂತ್ರ ಭುಗು ನ್ ಯೀಜನೆ” 

(Bhavantar Bhugtan Yojna) ಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ. ಬಿಹಾರ 

ಆ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ. ಪಂಜಾಬ್ 

ಈ. ಹರಿಯಾಣ 

(ವಿವರಣೆ:- ಮರ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಾರ ತ್ನು  ರಾಜಯ ದ ರೈತಾಪಿ ವಗಾಕಾಕ ಗಿ “ಭಾವಾಂತ್ರ 

ಭುಗು ನ್ ಯೀಜನೆ” (Bhavantar Bhugtan Yojna) ಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರು ಬಳೆದ ಕೃಷ್ಠ ಉತ್ಪ ನು ಗಳಿಗೆ ಕನಷು  ದರವನ್ನು  ರಾಜಯ  

ಸಕಾಾರವೇ ಪ್ರವತಿಸಲ್ಲದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯ ಲಾರ್ ಪ್ಡೆಯಲು ರೈತ್ರು ನಗದಿತ್ 
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ಮಾರುಕಟೆು ಯಲಿ್ಲ  ತ್ಮಾ  ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಮಾರಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ಅಧಿಕೃತ್ ರಸಿೀದಿಯನ್ನು  ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.) 

 

88. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ‘ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಪ್ರಲ್ಲೀಸ್ ಸಾ ರಣಾಥ್ಾ ದಿನ’ ವನ್ನು  ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ? 

ಅ. ಅಕು ೀಬರ್ 12 

ಆ. ಅಕು ೀಬರ್ 16 

ಇ. ಅಕು ೀಬರ್ 20 

ಈ. ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 21 

(ವಿವರಣೆ:- ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ಮಾ  ಪ್ರರ ಣ ತಾಯ ಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಲ್ಲೀಸ್ ಸಿಬಾ ಂದಿಯನ್ನು  

ಸಾ ರಿಸಲು ಪ್ರ ತಿ ವಷಾ ಅಕು ೀಬರ್ 21 ರಂದು ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ‘ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಪ್ರಲ್ಲೀಸ್ 

ಸಾ ರಣಾಥ್ಾ ದಿನ’ ವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ) 

 

89. ರಾಜಯ ಸಭಾ ಟ್ಟವಿ ಯ ಪ್ರ ಧಾನ ಸಂಪ್ರದಕ ಹುದೆದ ಗೆ ಅರ್ಯ ಥಾಯನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲು 

ಯಾವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ. ಲಾಲ್ ಕೃಷಣ  ಅಡಾವ ನ ಸಮಿತಿ 

ಆ. ಶಶ್ಚತ್ರೂರ್ ಸಮಿತಿ 

ಇ. ಸೂರ್್ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಸಮಿತಿ 

ಈ. ರಾಹುಲ್ ಶ್ಚರ ೀವತಿ್ ವ ಸಮಿತಿ 

(ವಿವರಣೆ:- ಪ್ರ ಸ್ಮರ ಭಾರತಿ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರಾದ ಸ್ಕ್ಯಾ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ರವರ ಅರ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  

ರಾಜಯ ಸಭಾ ಟ್ಟವಿ ಯ ಪ್ರ ಧಾನ ಸಂಪ್ರದಕ ಹುದೆದ ಗೆ ಅರ್ಯ ಥಾಯನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲು 5 ಸದಸಯ ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಸಲಾಗಿದೆ.)  

 ನಡುವೆ ಪ್ರಸಪ ರ ಹಂಚಕೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲಾಯಿತ್ತ.) 

 

90. ‘ಬಿಯಾಡ್ ದಿ ಡಿರ ೀಮ್ ಗಲ್ಾ (Beyond the Dream Girl)’ ಪುಸು ಕದ ಕತೃಾ ಯಾರು? 

ಅ. ರಾಮ್ ಕಮಲ್ ಮುಖಜಿ್ 

ಆ. ಕರಣ್ ಜ್ೀಹರ್ 

ಇ. ಜಾವೆದ್ ಅಖು ರ್ 

ಈ. ಬ್ಯಲಕೃಷಣ  

 

91. ಏಷಾಯ  ಕಪ್ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿ-2017 ರಲಿ್ಲ  ಯಾವ ದೇಶವು ಪ್ರ ಶಸಿು  ಪ್ಡೆಯಿತ್ತ? 

ಅ. ಜಪ್ರನ್ 

ಆ. ಭಾರತ 

ಇ. ಮಲೇಷ್ಠಯ 

ಈ. ಪ್ರಕಿಸ್ಮು ನ 

 

ಬ್ಯಂಗಿ ದೇಶದ ಢಾಕಾದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಏಷಾಯ  ಕಪ್ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿ-2017 ರ 

ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಲೇಷ್ಠಯಾ ವಿರುದಧ  2-1 ಗೀಲುಗಳಿಂದ ಭಾರತ್ದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ 

ತಂಡ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗಳಿಸಿತ್ತ. 
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92. ಮಕಾವ್ ಓಪ್ನ್ ಗಲ್ಫ  ಪಂದ್ದಯ ವಳಿ 2017 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶಸಿು  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಂಡ ಭಾರತ್ದ 

ಗಲ್ಫ  ಆಟಗರ ಯಾರು? 

ಅ. ಚಕಕ ರಂಗಪ್ಪ  

ಆ. ಅಜುಾನ್ ಅತಾವ ಲ್ 

ಇ. ಜ್ಯ ೀತಿ ರಾಂರ್ವ 

ಈ. ಗಗನ್ ಜಿೋತ್ ಬುಲ್ಲ ರ್ 

 

ಭಾರತ್ದ ಗಗನ್ ಜಿೀನ್ ಬ್ಲ್ಲಿರ್ ಮಕಾವ್ ಓಪ್ನ್ ಗಲ್ಫ  ಪಂದ್ದಯ ವಳಿ 2017 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶಸಿು  

ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಂಡರು. ಈ ವಿಜಯದಂದಿಗೆ ಬ್ಲ್ಲಿರ್ ರವರು ಅಜುಾನ್ ಅತಾವ ಲ್ ಮತ್ತು  

ಜ್ಯ ೀತಿ ರಾಂರ್ವ ರಂದಿಗೆ ಏಷಾಯ  ಖಂಡದ ಪ್ರ ವಾಸದಲಿ್ಲ  ಅತಿೀ ಹೆಚಿ್ಚ  (8)ಜಯ 

ದ್ದಖಲ್ಲಸಿದವರಾಗಿ ಸ್ಮಥ ನ ಗಳಿಸಿದರು. 

 

93. 2017 ರ ಡೆರ್ನ್ಾ ರ್ಕ್ಾ ಓಪ್ನ್ ಸ್ಕ್ಪ್ರ್ ಸಿೀರಿೀಸ್ ಬ್ಯಯ ಡಿಾ ಂಟನ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶಸಿು  

ಪ್ಡೆದ ಭಾರತಿೀಯ ಆಟಗರ ಯಾರು? 

ಅ. ಕ್ವಡಂಬಿ ಶ್ರ ೋಕಾೇಂತ್ 

ಆ. ಪ್ರುಪ್ಲಿ್ಲ  ಕಶಯ ಪ್ 

ಇ. ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು 

ಈ. ಅಜಯ್ ಜಯರಾಮ್ 

 

2017 ರ ಡೆರ್ನ್ಾ ರ್ಕ್ಾ ಓಪ್ನ್ ಸ್ಕ್ಪ್ರ್ ಸಿೀರಿೀಸ್ ಬ್ಯಯ ಡಿಾ ಂಟನ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ 

ಕಿಡಂಬಿ ಶ್ಚರ ೀಕಾಂತ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಪ್ಡೆದರು. 

 

94. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಪ್ರ ಥ್ಮವಾಗಿ “ರೀಲ್ ಆನ್-ರೀಲ್ ಆಫ್ (ರೀ-ರೀ) ಹಡಗು 

ಸೇವೆಯನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿಸಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ. ಪ್ಶಿ್ಚ ಮ ಬಂಗಳ 

ಆ. ತ್ಮಿಳುರ್ನ್ಡು 

ಇ. ಗುಜರಾತ್ 

ಈ. ಆಂರ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಗುಜರಾತ್ ನ ರ್ವನಗರ ಜಿಲಿೆ ಯ ಘೀಗದಿಂದ ಬರೂಚ್ ಜಿಲಿೆ ಯ ದಹೆರ್ಜ ವರೆಗೂ ಭಾರತ್ದ 

ಪ್ರ ಪ್ರ ಥ್ಮವಾಗಿ “ರೀಲ್ ಆನ್-ರೀಲ್ ಆಫ್ (ರೀ-ರೀ) ಹಡಗು ಸೇವೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ಧಾನ 

ನರಂದರ  ಮೊೀದಿ ರವರು ಉದ್ದಾ ಟ್ಟಸಿದರು. ಈ ಹಡಗು ಸೇವೆ ಪ್ರ ಯಾರ್ಣಕ ಮತ್ತು  

ವಾಹನಗಳನ್ನು  ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಮತು ಂದೆಡೆಗೆ ಕಂಡಯಯ ಲ್ಲದೆ, ಅಲಿದೆ ಈ ಹಡಗು 

ಎರಡೂ ನಗರಗಳ ಅಂತ್ರವನ್ನು  310 ಕಿ.ಮಿೀ. ಗಳಿಂದ ಕವಲ 30 ಕಿ.ಮಿೀ.ಗಳಿಗೆ ತ್ಗೆಿ ಸಲ್ಲದೆ. 

ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು  ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿಲ್ಲದೆ. ಸದಯ  ಈ ಹಡಗು ಸುಮಾರು 100 

ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು  250 ಪ್ರ ಯಾರ್ಣಕರನ್ನು  ಹೊತು ಯುಯ ವ ಸ್ಮಮಥ್ಯ ಾ ಹೊಂದಿದೆ.  

 

95. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಯ   ಬ್ಯಳೆಹರ್ಣಣ ನ ಉತಾಪ ದನೆಯಲಿ್ಲ  ಹೊಸ ತಂತ್ರ ಜೆಾ ನವನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇತಿು ೀಚಗೆ ಬ್ಯಳೆಹರ್ಣಣ ನ ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಸಂಶೀರ್ರ್ನ್ 

ಸಂಸೆಥ ಯಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ? 

ಅ. ಆೇಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ. ಕರಳ 
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ಇ. ಕರ್ನ್ಾಟಕ 

ಈ. ತ್ಮಿಳುರ್ನ್ಡು 

 

ಬ್ಯಳೆಹರ್ಣಣ ನ ಉತಾಪ ದನೆಯಲಿ್ಲ  ಹೊಸ ತಂತ್ರ ಜೆಾ ನವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಆಂರ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಾರದಂದಿಗೆ ಇತಿು ೀಚಗೆ ಬ್ಯಳೆಹರ್ಣಣ ನ ರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಸಂಶೀರ್ರ್ನ್ ಸಂಸೆಥ , 

ತಿರುಚಯಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ. 

 

96. ಕೌಶಲಾಯ ಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಭಾರತ್ದ ಮೊಟು ಮೊದಲ “ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೌಶಲಯ  

ಕಂದರ ” ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಸ್ಮಥ ಪ್ನೆಗಂಡಿದೆ? 

ಅ. ಅಹಮದ್ದಬ್ಯದ್ 

ಆ. ಅಲಹಾಬ್ಯದ್ 

ಇ. ಮುಂಬೈ 

ಈ. ದೆಹಲಿ 

 

ಕಂದರ  ಸಕಾಾರದ ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ಾ ಸಿಟ್ಟ ಯೀಜನೆಯಡಿ ನರುದಯ ೀಗಿ ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರಿಗೆ 

ಕೌಶಲಾಯ ಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಭಾರತ್ದ ಮೊಟು ಮೊದಲ “ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೌಶಲಯ  

ಕಂದರ ” ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಮಥ ಪ್ನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 

97. ಜಮುಾ -ಕಾಶ್ಚಾ ೀರ ರಾಜಯ ದಂದಿಗೆ ನರಂತ್ರ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸಲು ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದ 

ಪ್ರ ತಿನಧಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ. ಮುಕುಲ್ ರಾಯ್ 

ಆ. ದಿನೇಶಿ ರ್ ಶಮಾ್ 

ಇ. ರಾಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ 

ಈ. ಸಯಯ ದ್ ಆಸಿಫ್ ಇಬ್ಯರ ಹಿಂ 

 

ಜಮುಾ -ಕಾಶ್ಚಾ ೀರ ರಾಜಯ ದಂದಿಗೆ ನರಂತ್ರ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸಲು ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದ ವಿಶೇಷ 

ಪ್ರ ತಿನಧಿಯಾಗಿ ಮಾಜಿ ಐ.ಬಿ. ಮುಖಯ ಸಥ ರಾದ ದಿನೇಶವ ರ್ ಶಮಾಾ ರವರನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಜಮುಾ -ಕಾಶ್ಚಾ ೀರದ ಎಲಿಾ  ಪ್ರಲುದ್ದರರಂದಿಗೆ ನರಂತ್ರ 

ಸಂಪ್ಕಾದಲಿ್ಲದುದ  ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸಲ್ಲದ್ದದ ರೆ. 

 

98. ಕಂದರ  ಕೈಗರಿಕಾ ರ್ದರ ತಾ ಪ್ಡೆ (CISF) ಸ್ಮಮಾಜಿಕ ಮಾರ್ಯ ಮಗಳ ಪ್ರ ವೃತಿು  ಮತ್ತು  

ದತಾು ಂಶಗಳನ್ನು  ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷಿ್ಠ ಯಿಂದ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ ನಡೆಸುತಿು ದೆ. ಈ ಪ್ಡೆಯ ಕಂದರ  

ಕಚೇರಿ ಎಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ. ಕಾನ್ನಪ ರ 

ಆ. ರ್ನ್ಗಪುರ 

ಇ. ಚಂಡಿೀಗಡ 

ಈ. ದೆಹಲಿ 

 

ಕಂದರ  ಕೈಗರಿಕಾ ರ್ದರ ತಾ ಪ್ಡೆಯ  (CISF) ಕಂದರ  ಕಚೇರಿ ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಪ್ಡೆ 

ಸ್ಮಮಾಜಿಕ ಮಾರ್ಯ ಮಗಳ ಪ್ರ ವೃತಿು  ಮತ್ತು  ದತಾು ಂಶಗಳನ್ನು  ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷಿ್ಠ ಯಿಂದ 
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ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ ನಡೆಸಿ ದೇಶದ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ, ಪ್ರಮಾಣು ಕಂದರ  ಮತ್ತು  ಅಂತ್ರಿಕ್ಷ ಕಂದರ ಗಳ 

ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿ ಸಲು ಬಳಸಲ್ಲದೆ. 

 

99. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಅತಿೀ ದಡಿ  ಮಾನವ ನಮಿಾತ್ ಚನೆೆ ಯನ್ನು  ನಮಿಾಸಿ, ಲ್ಲಮಾಕ  ಬ್ಲ್ರ್ಕ್ ಆಫ್ 

ರೆಕಾಡಿ್ಾ ನಲಿ್ಲ  ತ್ನು  ಹೆಸರು ದ್ದಖಲ್ಲಸಿದ ಚ್ಚರ್ನ್ವಣಾ ಆಯೀಗ ಯಾವ ರಾಜಯ ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದದ ಗಿದೆ? 

ಅ. ಉತ್ು ರಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ. ಮೇಘಾಲ್ರ್ 

ಇ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ. ಮಹಾರಾಷು ರ 

 

ಹೊಸದ್ದಗಿ ನೀಂದರ್ಣಯಾದ ಯುವ ಮತ್ದ್ದರರಿಂದ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಅತಿೀ ದಡಿ  ಮಾನವ 

ಚನೆೆ ಯನ್ನು  ನಮಿಾಸಿ, ಮೇಘಾಲಯ ಚ್ಚರ್ನ್ವಣಾ ಆಯೀಗ ಲ್ಲಮಾಕ  ಬ್ಲ್ರ್ಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾಡಿ್ಾ 

ನಲಿ್ಲ  ತ್ನು  ಹೆಸರು ದ್ದಖಲ್ಲಸಿತ್ತ. 2870 ಯುವ ಮತ್ದ್ದರರಿಂದ ಈ ಮಾನವ ಸರಪ್ಳಿಯನ್ನು  

ನಮಿಾಸಿತ್ತ. 

 

100. ಫ್ರಪ್ರ (FIFA) 2017 ರ “ವಷಾದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಆಟಗರ” ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಪುರುಷ 

ಆಟಗರ ಯಾರು? 

ಅ. ಒಲ್ಲವಿಯರ್ ಗಿರೀಡ್ 

ಆ. ನೇಮರ್ 

ಇ. ರರ್ನ್ಲಿ್ಲ ೀನ 

ಈ. ಕ್ವರ ಸ್ಟಟ ಯಾನ್ ರನಾಲ್ಡೊ  

 

ಪ್ರೀಚ್ಚಾಗಲ್ ನ ರಿಯಲ್ ಮಾಯ ಡಿರ ಡ್ ಕಿಬ್ ನ ಫುರ್ಟ್ ಬ್ಯಲ್ ಆಟಗರ ಕಿರ ಸಿು ಯಾನ 

ರರ್ನ್ಲಿ್ಗ  ಫ್ರಪ್ರ (FIFA) 2017 ರ “ವಷಾದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಆಟಗರ” ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. 

 

 

 

101. ವಿಶವ  ಪ್ರೀಲ್ಲಯೀ ದಿರ್ನ್ಚರಣೆಯನ್ನು  ಯಾವ ತಾರಿೀಖಿನಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ. ಅಕು ೀಬರ್ 12 

ಆ. ಅಕು ೀಬರ್ 18 

ಇ. ಅಕು ೀಬರ್ 20 

ಈ. ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 24 

 

ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಂತ್ ಸ್ಮವಾಜನಕರಲಿ್ಲ  ಪ್ರೀಲ್ಲಯೀ ರೀಗದ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆಥ , ಪ್ರ ತಿ ವಷಾ ಅಕು ೀಬರ್ 24 ರಂದು “ವಿಶವ  ಪ್ರೀಲ್ಲಯೀ 

ದಿನ”ವರ್ನ್ು ಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ರೀಟರಿ ಇಂಟರ್ ರ್ನ್ಯ ಷನಲ್ 

ಪ್ರೀಲ್ಲಯೀ ರೀಗಕೆಕ  ಪ್ರ ಥ್ಮವಾಗಿ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಚ್ಚಚಿ್ಚ ಮದುದ  ಕಂಡುಹಿಡಿದ ತಂಡದ 

ಮುಖಯ ಸಥ ರಾದ ಜ್ೀನಸ್ ಸ್ಮಲ್ಕ  ರವರ ಸಾ ರಣಾಥ್ಾ ಈ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 
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102. ವಿಶವ  ಸಂಸೆಥ  ದಿನವನ್ನು  ಯಾವ ದಿರ್ನ್ಂಕದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ. ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 24 

ಆ. ಅಕು ೀಬರ್ 22 

ಇ. ಅಕು ೀಬರ್ 20 

ಈ. ಅಕು ೀಬರ್ 30 

 

ವಿಶವ  ಸಂಸೆಥ ಯ ಧ್ಯ ೀಯೀದೆದ ೀಶ ಮತ್ತು  ಸ್ಮರ್ನೆಯನ್ನು  ಜಗತಿು ಗೆ ಸ್ಮರುವ ಉದೆದ ೀಶದಿಂದ 

ಪ್ರ ತಿವಷಾ ಅಕು ೀಬರ್ 24 ರಂದು “ವಿಶವ  ಸಂಸೆಥ  ದಿನ” ವರ್ನ್ು ಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 1948 

ರಲಿ್ಲ  ಐದು ಶ್ರಶವ ತ್ ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳನು ಳಗಂಡು ವಿಶವ  ಸಂಸೆಥ  ಅಸಿು ತ್ವ ಕೆಕ  ಬಂದಿತ್ತ. 

 

103. ರೈತ್ರಿಗೆ ಟ್ಯರ ಯ ಕು ರ್ ಕಂಡುಕಳಳ ಲು ಸ್ಮಲ ಸೌಲರ್ಯ  ಒದಗಿಸಲು ಎಸ್ಮಕ ರಿ್ಟ್ಾ 

ಟ್ಯರ ಯ ಕು ರ್ ಉತಾಪ ದಕ ಸಂಸೆಥ ಯಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ ಒಪ್ಪ ಂದ 

ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ? 

ಅ. ಸ್ಟ ೋಟ್ ಬಾಯ ೇಂಕ್ಸ ಆಫ್ ಇೇಂಡಿಯಾ 

ಆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ 

ಇ. ಪ್ರ ಗತಿ ಕೃಷಾಣ  ಗರ ಮಿೀಣ ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ 

ಈ. ಕಾಪ್ರೀಾರಷನ್ ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ 

 

ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಸ್ಮಕ ರಿ್ಟ್ಾ ಟ್ಯರ ಯ ಕು ರ್ ಕಂಡುಕಳಳ ಲು ನೆರವಾಗಲು ಸೆು ೀರ್ಟ್ ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಮಕ ರಿ್ಟ್ಾ ಸಂಸೆಥ ಯಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ. ಸೆು ೀರ್ಟ್ ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ರೈತ್ರಿಗೆ ಟ್ಯರ ಯ ಕು ರ್ ಕಂಡುಕಳಳ ಲು ಸ್ಮಲ ಸೌಲರ್ಯ  ನೀಡಲ್ಲದೆ. ರೈತ್ರಿಗೆ 

ಶಕಿು ಯುತ್ ಟ್ಯರ ಯ ಕು ರ್ ಕಳಳ ಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡಿಿ  ದರದಲಿ್ಲ  ಸ್ಮಲ ಸೌಲರ್ಯ  ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ. 

 

104. ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಾ ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಗಳಿಗೆ Legal Entity Identifier (LEI) 

ಅನ್ನು  ಕಡಿಾ ಯಗಳಿಸಲ್ಲದೆ? 

ಅ. ರೂ. 10 ಕೀಟ್ಟಗೂ ಹೆಚಿ್ಚ  ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಕಂಪ್ನಗಳಿಗೆ  

ಆ. ರೂ. 1 ಕೀಟ್ಟಗೂ ಹೆಚಿ್ಚ  ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಕಂಪ್ನಗಳಿಗೆ 

ಇ. ರೂ. 5 ಕ್ೋಟಿಗೂ ಹೆಚಿ್ಚ  ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನ್ಡೆಸುವ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ 

ಈ. ರೂ. 20 ಕೀಟ್ಟಗೂ ಹೆಚಿ್ಚ  ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಕಂಪ್ನಗಳಿಗೆ 

ವಾಷ್ಠಾಕ ರೂ. 5 ಕೀಟ್ಟಗೂ ಹೆಚಿ್ಚ  ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಕಂಪ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಾ 

ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ 20 ಅಂಕಿಗಳ LEI ಸಂಖೆಯ  ನಮೂದಿಸುವುದನ್ನು  ಕಡಿಾ ಯಗಳಿಸಲ್ಲದೆ. ಇದರಿಂದ 

ಬ್ಯಯ ಂರ್ಕ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಗೆ ಹಲವು ಬ್ಯರಿ ಸ್ಮಲ ಸೌಲರ್ಯ  ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು  

ತ್ಪಿಪ ಸುತ್ು ದೆ. 

 

105. ಕಂದರ  ಪ್ಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲರುವ ‘ಇತ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಾ’ ದ (OBC) ಜಾತಿಗಳ 

ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಿಶ್ಚೀಲ್ಲಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ವಿಧಿಯನವ ಯ ಕಂದರ  ಸಕಾಾರ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಸಿದೆ? 

ಅ. 335 ನೇ ವಿಧಿ 

ಆ. 340 ನೇ ವಿಧಿ 

ಇ. 342 ನೇ ವಿಧಿ 

ಈ. 348 ನೇ ವಿಧಿ 
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ರಾಷು ರಪ್ತಿ ರಾಮ್ ರ್ನ್ಥ್ ಕೀವಿಂಧ್ ಸಂವಿಧಾನದ 340 ನೇ ವಿಧಿಯನವ ಯ ಕಂದರ  

ಪ್ಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲರುವ ‘ಇತ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಾ’ ದ (OBC) ಜಾತಿಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ 

ಪ್ರಿಶ್ಚೀಲ್ಲಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚಸಿದೆ. 4 ಸದಸಯ ರ ಸಮಿತಿಯ ಅರ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ರ್ನ್ಯ ಯಮೂತಿಾ 

ಜಿ.ರೀಹಿರ್ಣ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಈ ಸಮಿತಿ 12 ವಾರಗಳಳಗಗಿ ತ್ನು  ವರದಿ 

ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲದೆ. ಓಬಿಸಿ ಪ್ಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲರುವ ಅತಿೀ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ್ಹ ವಗಾದವರಿಗೆ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಹುದೆದ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ ನ ಪ್ರ ತಿನರ್ಯ  

ದರಕಿಸುವುದು ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

 

106. ಪ್ರರ ಚೀನ ಔಷಧಿಗಳ BIMSTEC ಟ್ಯಸ್ಕ  ಫೀಸ್ಾ ನ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನು  ಈ 

ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ದೇಶ ಆಯೀಜಿಸಿತ್ತು ? 

ಅ. ಬ್ಯಂಗಿ ದೇಶ 

ಆ. ನೇಪ್ರಳ 

ಇ. ಶ್ಚರ ೀಲಂಕ 

ಈ. ಭಾರತ 

ದಕಿಿ ಣ ಏಷಾಯ  ಮತ್ತು  ಆಗೆು ೀಯ ಏಷಾಯ  ರಾಷು ರಗಳಾದ ಬ್ಯಂಗಿ ದೇಶ, ಭಾರತ್, ಮಾಯ ನಾ ರ್, 

ಶ್ಚರ ೀಲಂಕ, ಥೈಲಾಯ ಂಡ್, ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು  ನೇಪ್ರಳ ದೇಶಗಳ ಒಕ್ಯಕ ಟ ಸಂಸೆಥ ಯಾದ BIMSTEC 

(Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation) ಪ್ರರ ಚೀನ 

ಔಷಧಿಗಳ ಟ್ಯಸ್ಕ  ಫೀಸ್ಾ ನ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 

107. ವಲಿ್ಾ ಫುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ (World Food India) 2017 ರ “ಕಂದರ ಬಿಂದು ರಾಜಯ ” 

ಯಾವುದು? 

ಅ. ಕರಳ 

ಆ. ಒಡಿಸ್ಾ  

ಇ. ಅಸಿ್ಮ ಂ 

ಈ. ಪಂಜಾಬ್ 

ಅಂತ್ರರಾಷ್ಠು ರೀಯ ಆಹಾರ ಉತಿ್ ವ “ವಲಿ್ಾ ಫುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ” (World Food India) 2017 ರ 

ಕಂದರ ಬಿಂದು ರಾಜಯ  ಒಡಿಸಿ್ಮ  ಆಗಿದೆ. ಜಪ್ರನ್, ಡೆರ್ನ್ಾ ರ್ಕ್ಾ ಮತ್ತು  ಜಮಾನ ಪ್ರಲುದ್ದರ 

ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಇಟಲ್ಲ ಮತ್ತು  ನೆದಲಾಯ ಾಂಡ್ “ಕಂದರ ಬಿಂದು ರಾಷು ರ”ಗಳಾಗಿವೆ. 450 

ದೇಶ್ಚೀಯ ಮತ್ತು  200 ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸೆಥ ಗಳು ಈ ಉತಿ್ ವದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೆ್ಗಳಳ ಲ್ಲವೆ. 

 

108. ಜಾಗತಿಕ ಆಥಾಕ ಸಲಹಾ ಸಂಸೆಥ  ‘ಆಟಾನ್ ಕಾಯ ಪಿಟಲ್’ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಿದ 

“ಗಿೀಬಲ್ ಪ್ರಸ್ ಪ್ರೀರ್ಟ್ಾ ಪ್ವರ್ Rank 2017” ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಎಷು ನೇ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ 

ಪ್ಡೆದಿದೆ? 

ಅ. 75 ನೇ ಶ್ರ ೋಯಾೇಂಕ 

ಆ. 78 ನೇ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ 

ಇ. 80 ನೇ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ 

ಈ. 85 ನೇ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ 

ಜಾಗತಿಕ ಆಥಾಕ ಸಲಹಾ ಸಂಸೆಥ  ‘ಆಟಾನ್ ಕಾಯ ಪಿಟಲ್’ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಿದ “ಗಿೀಬಲ್ 

ಪ್ರಸ್ ಪ್ರೀರ್ಟ್ಾ ಪ್ವರ್ Rank 2017” ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ 75 ನೇ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟು  94 

ರಾಷು ರಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತ್ 51 ವಿೀಸ್ಮ ರಹಿತ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು  ಗಳಿಸಿ 75 ನೇ ಸ್ಮಥ ನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ 

ಪ್ಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  ಸಿಂಗಪುರ, ಜಮಾನ, ಸಿವ ೀಡನ್ ಮತ್ತು  ದಕಿಿ ಣ ಕರಿಯಾ ಮೊದಲ ಸ್ಮಥ ನದಲಿ್ಲವೆ. 
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109. ಕಂದರ  ಸಕಾಾರದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಸಚವಾಲಯಗಳು ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ “ಸ್ಮಥ 

(SAATHI)” ಎಂಬ ನೂತ್ನ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿವೆ? 

ಅ. ಇೇಂಧ್ನ್ ಮತ್ತು  ಜವ್ಳಿ ಸಚ್ಚವಾಲ್ರ್ 

ಆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚವಾಲಯ 

ಇ. ಇಂರ್ನ ಮತ್ತು  ರೈಲೆವ  ಸಚವಾಲಯ 

ಈ. ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತ್ರ ಮತ್ತು  ಸ್ಮರಿಗೆ ಸಚವಾಲಯ 

 

ಕಂದರ  ಸಕಾಾರದ ಇಂರ್ನ ಮತ್ತು  ಜವಳಿ ಸಚವಾಲಯಗಳು ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ “ಸ್ಮಥ (SAATHI)” 

ಎಂಬ ನೂತ್ನ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ EESL (Energy Efficient 

Services Limited) ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮರ್ಯ ಮ ಗತ್ರ ದ ಪ್ವರ್ ಲೂಮಿ್  ಗಳನ್ನು  ಯಾವುದೇ 

ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪ್ಡೆಯದೆ ವಿತ್ರಿಸಲ್ಲದೆ. 

 

110. “ಇಂಡಿಯ 2017 ಇಯರ್ ಬ್ಲ್ರ್ಕ್” ಎಂಬ ಇ-ಪುಸು ಕದ ಕತೃಾ ಯಾರು? 

ಅ. ಆರ್.ಕೆ.ವಮಾಾ 

ಆ. ಮುಕುಲ್ ರಹಟೆ್ಟ  

ಇ. ರಾಜಿೋವ್ ಮೆಹರ್ಷ್ 

ಈ. ರ್ನ್ರಿಮನ್ 

ಭಾರತ್ದ ಕಂಟ್ರ ೀಲರ್ ಮತ್ತು  ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕಂದರ  ಗೃಹ 

ಕಾಯಾದಶ್ಚಾ ರಾಜಿೀವ್ ಮೆಹಷ್ಠಾ ಭಾರತ್ದ ಪ್ರ ಚಲ್ಲತ್ ವಿದಯ ಮಾನಗಳ “ಇಂಡಿಯ 2017 

ಇಯರ್ ಬ್ಲ್ರ್ಕ್” ಎಂಬ ಇ-ಪುಸು ಕವನ್ನು  ರಚಸಿದ್ದದ ರೆ. 

 

 


