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1.  Rajbari National Park (RNP) ಯು ಭಾರತದ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶಾ 

ಆ) ನಾಗಾಲ್ಯ ೆಂಡ್ 

ಇ) ತ್ರರ ಪುರ 

ಈ) ರಾಜ್ಸಾಾ ನ್ 

ತ್ರರ ಪುರ 

Rajbari National Park (RNP) ಯು ತ್ರರ ಪುರಾದ್ ಟ್ರರ ಷ್ಣಾ  ವನ್ಯ ಜೀವಿ 

ಅಭಯಾರಣ್ಯ ದ್ಲಿಿದೆ. ಮತ್ತು  ಸುಮಾರ 31.63 ಚ.ಕ್ವ ವಿಸ್ು ೀಣ್ಣವನ್ನು  ಹೆಂದಿದೆ.  

 

2. Tuirial Hydroelectric Power Project (HEPP)ಯು ಭಾರತದ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಆೆಂದ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಮಿಜೀರಾಮ್ 

ಇ) ಸ್ಕ್ವಕ ೆಂ 

ಈ) ತ್ರರ ಪುರ 

ಮಿಜೀರಾಮ್ 

ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ  ನ್ರೆಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 

2017ರಂದು ಮಿಜೀರಾಮು ಲಿಿ  Tuirial Hydroelectric Power Project (HEPP) ಅನ್ನು  

ಅರ್ಪಣಸಲಿದ್ದಾ ರೆ. 60MW Tuirial HEPP ಯನ್ನು  ಕೆಂದಿರ ಯವಲಯ ಯೀಜ್ನೆಗಾಗಿ 

ನಿಮಿಣಸಲ್ಗಿದೆ.  

 

3.  Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ಗವನ್ಣಗಣಳ ಮಂಡಳಿಯ 3ನೇ 

ವಾರ್ಷಣಕ ಸಭೆಯನ್ನು  ನ್ಡೆಸುವ ದೇಶವು ಯಾವುದು? 

ಅ) ಭಾರತ 

ಆ) ಬ್ರರ ಜಲ್ 

ಇ) ದ್ಕಿ್ವ ಣ್ ಆಫ್ರರ ಕಾ 

ಈ) ಚೀನಾ 

ಭಾರತ 

2018 ರ ಜೂನ್ 25-26 ರಲಿಿ  ಮೆಂಬೈಯಲಿಿ   Asian Infrastructure Investment Bank 

(AIIB) ಗವನ್ಣಗಣಳ ಮಂಡಳಿಯ 3ನೇ ವಾರ್ಷಣಕ ಸಭೆಯನ್ನು , ಭಾರತ ಆತ್ರಥ್ಯ  

ವಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಥೀಮ್ ‘Mobilizing Finance for Infrastructure: Innovation 

and Collaboration’ ಆಗಿದೆ.   

 

 

 

 

 

 



 

2 | P a g e  
 

4. SANKALP  ಯೀಜ್ನೆಗಾಗಿ World Bank (WB) ನೆಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ ಸಾಲ 

ಒಪ್ಪ ೆಂದ್ಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ವದೆ? 

ಅ) $ 250 ಮಿಲಿಯನ್ 

ಆ) $ 350 ಮಿಲಿಯನ್ 

ಇ) $ 550 ಮಿಲಿಯನ್ 

ಈ) $ 450 ಮಿಲಿಯನ್ 

$ 250 ಮಿಲಿಯನ್ 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2017 ರಂದು Skills Acquisition and Knowledge Awareness for 

Livelihood Promotion (SANKALP) ಯೀಜ್ನೆಗಾಗಿ ವಿಶಿ  ಬ್ಯ ೆಂಕೆ್ಕ  ಸ್ಕ ಲ್್  ಸಿಾ ಧೀನ್ 

ಮತ್ತು  ಜ್ಞಾ ನ್ ಜ್ಞಗೃತ್ರ ಹೆಂದಿರುವ ಭಾರತ ಸಕಾಣರ (GoI) ಯು $ 250 ಮಿಲಿಯನ್ 

ಸಾಲ ಒಪ್ಪ ೆಂದ್ಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ವದೆ.  

 

5. ಯಾವ ದೇಶವು FM ನೆಟ್ ವಕು ಣಲಿಿ  ರಾರ್ಷು ರೀಯ ರಡಿಯ ಪ್ರ ಸಾವನ್ನು  

ಅೆಂತಯ ಗೊಳಿಸಲಿರುವ ವಿಶಿ ದ್ ಮದ್ಲ ದೇಶವೆನಿಸಲಿದೆ? 

ಅ) ನಾವೆಣ 

ಆ) ಸಿ್ ಟ್ಜ ಲ್ಣೆಂಡ್ 

ಇ) ಬ್ರರ ಟ್ನ್ 

ಈ) ಡೆನಾಾ ರ್ಕಣ 

ನಾವೆಣ 

ನಾವೆಣ FM ನೆಟ್ ವಕು ಣಲಿಿ  ರಾರ್ಷು ರೀಯ ರಡಿಯ ಪ್ರ ಸಾವನ್ನು  

ಅೆಂತಯ ಗೊಳಿಸಲಿರುವ ವಿಶಿ ದ್ ಮದ್ಲ ದೇಶವೆನಿಸಲಿದೆ. 2017 ರ ಜ್ನ್ವರಿಯಲಿಿ  

ಆರಂಭವಾದ್ ಪ್ರಿವತಣನಾ FM ನೆಟ್ ವಕು ಣಲಿಿ  ಉತು ಮ ಧಿ್ ನಿ ಗುಣ್ಮಟ್ು  ಮತ್ತು  

ಹೆಚ್ಚು  ಚಾನೆಲೆಳಿದ್ಾ ವು.  

 

6. ಯಾವ ದೇಶವು ವೇದ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶಿ  ಸಮ್ಾ ೀಳನ್ವನ್ನು  ಆಯೀಜಸುತು ದೆ? 

ಅ) ನೇಪಾಳ 

ಆ) ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ 

ಇ) ಭಾರತ 

ಈ) ಬ್ೆಂಗಿಾ ದೇಶ 

ಭಾರತ 

2017 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಹಸದಿಲಿಿಯ Indira Gandhi National Centre for 

Arts (IGNCA) ಯಲಿಿ  ವೇದ್ಗಳ ವಿಶಿ  ಸಮ್ಾ ೀಳನ್ವನ್ನು  ಆಯೀಜಸುತ್ರು ದೆ.  
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7. ಜತೇಶ್ ಸ್ೆಂಗ್ ದೇವ್ ಅವರು ರ್ಪೀಟ್ರ್ ಇೆಂಗಿೆ ೆಂಡ್ Mr. ಇೆಂಡಿಯಾ 2017 (Peter 

England Mr. India 2017) ರ ಪ್ರ ಶಸ್ು ಯನ್ನು  ಗೆದಿಾ ದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ್ವರು? 

ಅ) ರಾಜ್ಸಾಾ ನ್ 

ಆ) ಮಹಾರಾಷ್ಟು ರ 

ಇ) ಒಡಿಶಾ 

ಈ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಲಕ್ು ೀದಿೆಂದ್  ಜತೇಶ್ ಸ್ೆಂಗ್ ದೇವ್ ಅವರು 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ರ್ಪೀಟ್ರ್ 

ಇೆಂಗಿೆ ೆಂಡ್ Mr. ಇೆಂಡಿಯಾ 2017 (Peter England Mr. India 2017) ರ ಪ್ರ ಶಸ್ು ಯನ್ನು  

ಗೆದಿಾ ದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು 2020 ರಲಿಿ  ನ್ಡೆಯುವ Mr. World ನ್ಲಿಿ  ಭಾರತವನ್ನು  

ಪ್ರ ತ್ರನಿಧಸುತ್ತು ರೆ.  

 

8. 4 ನೇ ಭಾರತ-ಆಸು ರೀಲಿಯಾ-ಜ್ಪಾನ್ ಟ್ರ ೈಲ್ಟ್ರಲ್ ಡೈಲ್ಗ್ ಅನ್ನು  ನ್ವ 

ದೆಹಲಿಯಲಿಿ  ಭಾರತದ್ ಯಾವ ಕಾಯಣದ್ಶ್ಣ ಆಯೀಜಸ್ದ್ಾ ನ್ನ? 

ಅ) ರಾಜೀವ ಗೌಬ 

ಆ) ಬಸಂತ್ ಪ್ರ ತ್ತಪ್ ಸ್ೆಂಗ್ 

ಇ) ಪ್ರ ದಿೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ನಾಾ  

ಈ) ಸುಬರ ಹಾ ಣ್ಯ ೆಂ ಜೈ ಶಂಕರ್ 

ಸುಬರ ಹಾ ಣ್ಯ ೆಂ ಜೈ ಶಂಕರ್ 

4 ನೇ ಭಾರತ-ಆಸು ರೀಲಿಯಾ-ಜ್ಪಾನ್ ಟ್ರ ೈಲ್ಟ್ರಲ್ ಡೈಲ್ಗ್ ಅನ್ನು  ನ್ವ 

ದೆಹಲಿಯಲಿಿ  ಭಾರತದ್ ಸುಬರ ಹಾ ಣ್ಯ ೆಂ ಜೈ ಶಂಕರ್ ಕಾಯಣದ್ಶ್ಣ ಆಯೀಜಸ್ದ್ಾ ರು. 

ವಿದೇಶಾೆಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಕಾಯಣದ್ಶ್ಣ ಫ್ರರ ನ್ಿ ಸ್ ಆಡಮ್ ನ್ ಮತ್ತು  ಜ್ಪಾನ್ 

ಶ್ನ್್ಸ ರ್ಕ ಜೆ. ಸುಜಯಾಮಾ ಅವರು ವಿದೇಶಾೆಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಹಾಯಕ 

ಸಚವರಾಗಿದ್ಾ ರು.  

 

9. Atal Innovation Mission (AIM)ನ್ NIT ಅಯೀಗ್ ವು ‘Atal Tinkering Lab’s 

Community Day’ ಯನ್ನು  ಯಾವ ನ್ಗರದ್ಲಿಿ  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ? 

ಅ) ಗಿಾ ಲಿಯರ್ 

ಆ) ಲಕ್ು ೀ 

ಇ) ಇೆಂದೀರ್ 

ಈ) ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

Atal Innovation Mission (AIM)ನ್ NIT ಅಯೀಗ್ ವು ‘Atal Tinkering Lab’s 

Community Day’ ಯನ್ನು  2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ನ್ವ ದೆಹಲಿಯಲಿಿ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ದೆ. ದಿನ್ವು 25 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಮ್ೆಂಟ್ರ್ ಗಳು 200 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  

ವಿದ್ದಯ ಥಣಗಳೆಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕ್ೆಂಡಿರುತ್ತು ರೆ. 
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10. World Telugu Conference (WTC-2017) ನ್ 3 ನೇ ಆವೃತ್ರು ಯನ್ನು  ಭಾರತದ್ ಯಾವ 

ನ್ಗರದ್ಲಿಿ  ಆಯೀಜಸುತ್ತು ರೆ? 

ಅ) ಹೈದ್ರಾಬ್ದ್ 

ಆ) ಚೆನೈ 

ಇ) ಅಮಾರ ವತ್ರ 

ಈ) ಕ್ಚು  

ಹೈದ್ರಾಬ್ದ್ 

ವಿಶಿ  ತೆಲುಗು ಸಮ್ಾ ೀಳನ್(WTC-2017) ದ್ 3 ನೇ ನೇ ಆವೃತ್ರು ಯನ್ನು  ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಹೈದ್ರಾಬ್ದ್ ನ್ಲಿಿ , ಉಪಾದ್ಯ ಕ್ಷ ಎೆಂ. ವೆೆಂಕಯಯ  ನಾಯುು  

ಅವರು ಉದ್ದಾ ಟ್ರಸ್ದ್ರು. 5 ದಿನ್ಗಳ ಸಮಾವೇಶದ್ ಉದೆಾ ೀಶವು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು  ಅದ್ರ 

ಸಾಹಿತಯ ವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಸುವುದ್ದಗಿದೆ.  

 

 

 


