
 

 
www.karunaduexams.com 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಚಲಿತ ವಿದ್ಯ ಮಾನ್ ಕಿ್ವ ಜ್-

ಡಿಸೆಂಬರ್,14,2017  



 

1 | P a g e  
 

1. Kanha Tiger Reserve (KTR) ಭಾರತದ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶಾ 

ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ 

ಇ) ಅೆಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಿಕೋಬಾರ್ ದಿ್ ೋಪ್ಗಳು 

ಈ) ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

Kanha Tiger Reserve (KTR) ಭಾರತದ್ ಹುಲಿ ಮೋಸಲು ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶದ್ 

ಅತಿದೊಡಡ  ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಉದ್ಯಯ ನ್ವನ್ವಾಗಿದೆ. ಇದು 940 ಚ.ಕ ವಿಸ್ು ೋರ್ಾವನ್ನು  

ಹೆಂದ್ದೆ. ಇದು 1000 ಕ್ವಕ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚು  ಹೂಬಿಡುವ ಸಸಯ ಗಳ ತವರಾಗಿದೆ.  

 

2. ಜ್ವಾಬಾಾ ರಿಯುತ ಆಡಳಿತಕ್ಕಕ ಗಿ “ಸೇವಾ ಸ್ೆಂಧು” ಎೆಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಿ್ಲಟ್ ಫಾರ್ಮಾ 

ಅನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕ್ಕಾರ ಪ್ಲರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ಒಡಿಶಾ 

ಈ) ತಮಳುರ್ನಡು 

ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸಕ್ಕಾರದ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸೆ ಯನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ  

ರ್ನಗರಿಕ ಸಮಸಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ಕಾರ ಶೋಘ್ರ ದ್ಲಿ್ ೋ “ ಸೇವಾ ಸ್ೆಂಧು” 

ಎೆಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಿ್ಲಟ್ ಫಾರ್ಮಾ ಅನ್ನು  ಪ್ಲರ ರಂಭಿಸುತಿು ದೆ. ಇದ್ಕ್ಕಕ ಗಿ, ರಾಜ್ಯ  ಸಚಿವ 

ಸಂಪುಟವು “ಸೇವಾ ಸ್ೆಂಧೂ”ನ್ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ವನ್ನು  ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸ್ದೆ. 

 

3. ಬೌದ್ಧ  ಸರ್ನಯ ಸ್ಯಾದ್ ಧ್ಮಮ ಪಿಯ ಅವರು International Buddhist Confederation 

(IBC)ನ್ ಹಸ ಕ್ಕಯಾದ್ಶಾಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ಯಾ ರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ್ ಯಾವ 

ರಾಜ್ಯ ದ್ವರು? 

ಅ) ಸ್ಕ್ವಕ ೆಂ 

ಆ) ತಿರ ಪುರ 

ಇ) ಮಣಿಪುರ 

ಈ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ತಿರ ಪುರ 

ಬೌದ್ಧ  ಸರ್ನಯ ಸ್ಯಾದ್ ಧ್ಮಮ ಪಿಯ ಅವರು International Buddhist Confederation 

(IBC)ನ್ ಹಸ ಕ್ಕಯಾದ್ಶಾಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ಯಾ ರೆ. ಅವರು ತಿರ ಪುರ ರಾಜ್ಯ ದ್ವರು. 

International Buddhist Confederation (IBC) ಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಧ್ಮಾದ್ 

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾರ್ಗಳ ಸಂರಕು ಣೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಧ ಯ ಜ್ಞಗತಿಕ ಬೌದ್ಧ  

ವೇದ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.  
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4. ಹೆಂದ್ಯಲಿಿ  ಉಚಿತ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು  ತನ್ು  ರಾಜ್ಯ ದ್ ನಿವಾಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿೋಡುತಿು ರುವ 

ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ರಾಜ್ಯ  ಯಾವುದು? 

ಅ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ರಾಜ್ಯ ಸೆಾ ನ್ 

ಇ) ಜ್ಞರ್ಾೆಂಡ್ 

ಈ) ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ರಾಜ್ಯ ಸೆಾ ನ್ 

ರಾಜ್ಯ ಸೆಾ ನ್ವು ತನ್ು  ಉಚಿತ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು  ತನ್ು  ರಾಜ್ಯ ದ್ ನಿವಾಸ್ಗಳಿಗೆ 

ನಿೋಡುತಿು ರುವ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ರಾಜ್ಯ ವಾಗಿದೆ.  

 

5. ಭಾರತದ್ Broadcast Audience Research Council (BARC)ನ್ ಹಸ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು 

ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ಯಾ ರೆ? 

ಅ) ನ್ಕುಲ್ ಚೋಪ್ಲರ  

ಆ) ಸುಧೆಂಶು ವಾಯ ಟ್್  

ಇ) ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ  ಗಾರ್ಗಾ 

ಈ) ಚೇತನ್ ಚೌಹಾಣ್ 

ನ್ಕುಲ್ ಚೋಪ್ಲರ  

ಪ್ರ ಸುು ತ AAAIನ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಪ್ಬಿಿ ಕ್ ಕಮ್ಯಯ ನಿಕೇಶನ್್  ನ್ ಹರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ  

ನ್ಕುಲ್ ಚೋಪ್ಲರ  ಅವರು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಶ್ರ ೋಯಾೆಂಕಗಳ ಸಂಸೆ ಯಾದ್ Broadcast 

Audience Research Council (BARC)ನ್ ಹಸ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ಯಾ ರೆ.  

 

6. 2017ರ Legatum Prosperity Index (GPI)ನ್ಲಿಿ  ಭಾರತ ಎಷ್ ನೆ ಸೆಾ ನ್ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಆ) 104 ನೇ 

ಆ) 111 ನೇ 

ಇ) 100 ನೇ 

ಈ) 149 ನೇ 

100 ನೇ  

2017ರ  Legatum Prosperity Index (GPI)ನ್ 11 ನೇ ಆವೃತಿು ಯಲಿಿ  149 ದೇಶಗಳಲಿಿ  

ಭಾರತವು 100ನೇ ಸೆಾ ನ್ ಪ್ಡೆದ್ದೆ. ಇದು ಸಂಪ್ತ್ತು  ಪ್ರ ಪಂಚದ್ಯದ್ಯ ೆಂತ ಹೇಗೆ 

ರೂಪುಗೊಳುು ತು ದೆ ಮತ್ತು  ಬದ್ಲಾಗುತು ದೆ ಎೆಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒಳನೋಟವನ್ನು  

ಸೂಚಿಸುತು ದೆ.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 | P a g e  
 

7. ಭಾರತದ್ 2017ರ National Energy Conservation Day (NECD)ಯನ್ನು  ಯಾವ 

ದ್ರ್ನೆಂಕದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಡಿಸೆಂಬರ್13 

ಆ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 

ಇ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 

ಈ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 

National Energy Conservation Day (NECD)ಯನ್ನು  ಭಾರತದ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ತಿವಷಾ  

ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇದು ಶಕ್ವು  ಸಾಮರ್ಥಯ ಾ ಮತ್ತು  

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲಿಿ  ಭಾರತದ್ ಸಾಧ್ನೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ದ್ಶಾಸುತು ದೆ.  

 

8. ನಿೋರಜ್ ವೊರಾ ಅವರು ಇತಿು ೋಚೆಗೆ ನಿಧ್ನ್ರಾದ್ರು. ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಕೆಷ ೋತರ ಕೆಕ  

ಪ್ರ ಸ್ದ್ಧ ರಾಗಿದ್ಾ ರು? 

ಅ) ರಾಜ್ಕ್ವೋಯ 

ಆ) ಚಲನ್ಚಿತರ  ಉದ್ಯ ಮ  

ಇ) ಕ್ಕನೂನ್ನ 

ಈ) ಪ್ತಿರ ಕೋದ್ಯ ಮ 

ಚಲನ್ಚಿತರ  ಉದ್ಯ ಮ 

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ್ಟ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು  ನಿದೇಾಶಕರಾದ್ ನಿೋರಜ್ ವೊರಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 

14, 2017 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ ರದ್ ಮ್ಯೆಂಬೈನ್ಲಿಿ  ನಿಧ್ನ್ ಹೆಂದ್ದ್ಯಾ ರೆ. ಅವರಿಗೆ 54 

ವಯಸ್ಾ ಗಿತ್ತು . ಅವರು “ಸತಯ ”, “ಫಿರ್ ಹೇರಾ ಫೆರಿ”, ಮತ್ತು  “ಡಾಡ್” ಮ್ಯೆಂತಾದ್ 

ಚಲನ್ಚಿತರ ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸ್ಗಿದ್ಯಾ ರೆ.  

 

9. ಪ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಕುರಿತ್ತ 2ನೇ (UNWTO/UNESCO) World 

Conference on Tourism and Culture ಸಮ್ಮ ೋಳನ್ವನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶವು 

ಆಯೋಜಿಸ್ತ್ತ? 

ಅ) ಓಮನ್ 

ಆ) ಇಸರ ೋಲ್ 

ಇ) ಭಾರತ 

ಈ) ಚಿೋರ್ನ 

ಓಮನ್ 

ಪ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಕುರಿತ್ತ 2ನೇ (UNWTO/UNESCO) World 

Conference on Tourism and Culture ಸಮ್ಮ ೋಳನ್ವನ್ನು  ಓಮನ್ು  ಮಸಕ ಟ್ ನ್ಲಿಿ  

ಆಯೋಜಿಸ್ಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಸಮ್ಮ ೋಳನ್ವನ್ನು  ಒಮಾನ್ ಸುಲಾು ನೇೆಂಟ್ ಸಕ್ಕಾರವು 

ಆಯೋಜಿಸ್ತ್ತು .  
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10. OBOPAY ಇತಿು ೋಚೆಗೆ Reserve Bank of India (RBI)ಯು PPI n ಪ್ರವಾನ್ಗಿಯನ್ನು  

ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡಿದೆ. PPI ಎೆಂದ್ರೇನ್ನ? 

ಅ) Prepaid Payment Instrument  

ಆ) Postpaid Payment Instruction  

ಇ) Prepaid Payment Instruction 

ಈ) Postpaid Payment Instrument 

Prepaid Payment Instrument 

OBOPAY , ಜ್ಞಗತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲವತಿಯ ಪ್ರಿಹಾರಗಳ ಕಂಪ್ನಿ, ಇತಿು ೋಚೆಗೆ ಭಾರತದ್ಲಿಿ  

ಲೂಪ್ ಕೈಚಿೋಲವನ್ನು  ನಿವಾಹಸಲು Reserve Bank of India (RBI)ಯು PPI ನ್ 

ಪ್ರವಾನ್ಗಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡಿದೆ. PPI ಎೆಂದ್ರೆ Prepaid Payment Instrument 

ಆಗಿದೆ. 


