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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. 2017 ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಹಂದೂ ಸಮ್ಮ ೀಳನ ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ? 

ಅ) ನೇಪಾಳ 

ಆ) ಮಾರಿಷಸ್  

ಇ) ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ 

ಈ) ಭಾರತ್ 

ನೇಪಾಳ 

2017 ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಹಂದೂ ಸಮ್ಮ ೀಳನ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಮ ಂಡುವಿನಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯಿತ್ತ. ‘Emerging spiritualism: Renaissance of Hinduism’ ಇದು ಈ ವಷಷದ ಥೀಮ್. 

ಕಠ್ಮ ಂಡುವನ್ನು  ಜಾಗತಿಕ ಹಂದೂ ರಾಜಧಾನಯನ್ನು ಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸಮ್ಮ ೀಳನದ ಗುರಿ 

ಆಗಿತ್ತು . ಭಾರತ್, ಬಂಗಿ್ಲದೇಶ, ಪಾಕಿಸ್ತು ನ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು  ಯುಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ 

ದೇಶಗಳ ಸುಮಾರು 500 ಹಂದೂ ವಿದ್ವ ಂಸರು, ಧಾರ್ಮಷಕ ನ್ನಯಕರು, ಹಂದೂ 

ಕಾಯಷಕತ್ಷರು ಈ ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಿದದ ರು.  

 

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು “ಸಂಟ್ರ ಲ್ ಬೀರ್ಡಷ ಆಫ್ ಸಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ)” ನ 

ಹೊಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ? 

ಅ) ಅನತ್ ಕಾರ್ವಷಲ್  

ಆ) ಶುಭ ಕಿರಣ್ 

ಇ) ಡೇವಿರ್ಡ ಮಾಯ ಥು 

ಈ) ಸುರೇಶ್ ಚಂದರ  

 ಅನತ್ ಕಾರ್ವಷಲ್ 

ಗುಜರಾತ್-ಕೇಡರ್ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನತಾ ಕಾರ್ವಷಲ್ ಅವರು ಸಂಟ್ರ ಲ್ ಬೀರ್ಡಷ 

ಆಫ್ ಸಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ)ನ ನೂತ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಸುು ತ್, ಇವರು ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿರ್ವಲಯದಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು ವರಿ 

ಕಾಯಷದಶ್ಷ (ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ) ಆಗಿದ್ದ ರೆ. 

 

3. ಬಂಡಿ್ಲ  ವನಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ (Bondla Wildlife Sanctuary) ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಗೀರ್ವ 

ಆ) ತ್ರ್ಮಳುನ್ನಡು 

ಇ) ಗುಜರಾತ್  

ಈ) ಅಸ್ತಸ ಂ 

ಗೀರ್ವ 
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4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಬಿರ ಕ್ಸಸ -2017 ಶಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಮಾಸ್ಕ ೀ 

ಆ) ಬಿೀಜಂಗ್ 

ಇ) ಕಿಸ ಯಾಮ್ನ್ 

ಈ) ಬ್ರ ಸಿಲ್ಲಯ 

ಕಿಸ ಯಾಮ್ನ್ 

ಬಿರ ಕ್ಸಸ  ಶಂಗಸಭೆಯ 9ನೇ ಆವೃತಿು  ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 3, 2017 ರಂದು ಪೂವಷ ಚಿೀನ್ನದ ಫುಜಯನ್ 

ಪಾರ ಂತ್ಯ ದ ಕಿಸ ಯಾಮ್ನ್ ನಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. "BRICS: ಪ್ರ ಕಾಶಮಾನರ್ವದ ಮಂದಿನ 

ಭವಿಷಯ ಕಾಕ ಗಿ ಬ್ಲರ್ವದ ಪಾಲುದ್ರಿಕೆ (“BRICS: Stronger Partnership for a Brighter 

Future”)" ಇದು ಈ ಶಂಗಸಭೆಯ ಧ್ಯ ೀಯರ್ವಕಯ . ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರೇಂದರ  ಮೀದಿ ಈ 

ಶಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಲ್ಲದ್ದ ರೆ. 

 

5. ಸಿಂಗಪುರದ ಹಂಗ್ಲರ್ಮ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ವಯ ಕಿು  ಯಾರು? 

ಅ) ಸಿೀತಾರಾಮನ್  

ಆ) ಜೆ. ವೈ. ಪಿಳೈ 

ಇ) ಕೆ. ಪಿ. ಶಮಾಷ 

ಈ) ಆರ್ ವಿ ಸಿಂಗ್ 

ಜೆ. ವೈ. ಪಿಳೈ 

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ಜೆ.ಪಿ ಪಿಳ್ಳ ೈ ರವರು ಸಿಂಗಪುರದ ಹಂಗ್ಲರ್ಮ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ. ಅವರು ಟೀನ ಟಾನ್ ಕೆಂಗ್ ಯಾಮ್ ರವರ ಆರು ವಷಷಗಳ 

ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಮಕಾು ಯರ್ವದ ಹನು ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಪಿಳ್ಳ ೈ ರವರನ್ನು  ಹಂಗ್ಲರ್ಮ ಅಧಯ ಕ್ಷರನ್ನು ಗಿ 

ನೇರ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. 
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6. ಯುನೆಸ್ಕ ೀದ ಪ್ರ ತಿಷ್ಟು ತ್ ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆ ನಗರಗಳ ಪ್ಟ್ಟು ಗೆ ಸೇಪ್ಷಡೆಗಂಡ  ಭಾರತ್ದ 

ಮದಲ ನಗರ ಎಂಬ್ ಕಿೀತಿಷಗೆ ಯಾವ ನಗರ ಭಾಜನರ್ವಗಿದೆ? 

ಅ) ಅಹ್ಮ ದ್ಬದ್  

ಆ) ಹಂಪಿ 

ಇ) ಮೈಸೂರು 

ಈ) ಕೊಲಕ ತ್ು  

ಅಹ್ಮ ದ್ಬದ್  

ಗುಜರಾತಿನ ಅಹ್ಮ ದ್ಬದ್ ನಗರವನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಷ್ಟು ತ್ ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆ ನಗರಗಳ ಪ್ಟ್ಟು ಗೆ 

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದುದ ,ಈ ಪ್ಟ್ಟು ಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ನಗರ ಎಂಬ್ ಕಿೀತಿಷಗೆ ಅಹ್ಮ ದ್ಬದ್ 

ಭಾಜನರ್ವಗಿದೆ. ಪೊಲಾಯ ಂರ್ಡ ನ ಕಾರ್ೀಷದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಯುನೆಸ್ಕ ೀದ ವಿಶವ  

ಪ್ರಂಪ್ರೆ  ಸರ್ಮತಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ಮಹ್ತ್ವ ದ ತಿೀಮಾಷನ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆ 

ನಗರಗಳ ಪ್ಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  ಈಗ್ಲಗಲೇ ಪಾಯ ರಿಸ್, ವಿಯ್ಕನ್ನು , ಕೈರೀ, ಬ್ರ ಸಲ್ಸ , ರೀಮ್ ಮತ್ತು  

ಎಡಿನಬ ಗ್ಷ ನಗರಗಳಿದುದ , ಇದಿೀಗ ಗುಜರಾತ್ ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೀಡೆ ನಗರಿ ಕೂಡ 

ಸೇಪ್ಷಡೆಯಾಗುತಿು ರುವುದು  ಭಾರತ್ದ ಮಟ್ಟು ಗೆ ಹೆಮ್ಮ ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು  ನೇಪಾಳದ 

ಭಕು ಪುರ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದ ಗ್ಲಲೆ ಕೂಡ ವಿಶವ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ನಗರಗಳ ಪ್ಟ್ಟು ಗೆ ಸೇಪ್ಷಡೆಯಾಗಿದೆ. 

  

7. ಭಾರತ್ದ ನೂತ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿರುವ ನಮಷಲಾ ಸಿೀತಾರಾಮನ್ 

ರವರು ಯಾವ ರಾಜಯ ದಿಂದ ರಾಜಯ ಸಭೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ತಿನಧಿಸಿದ್ದ ರೆ? 

ಅ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಕನ್ನಷಟ್ಕ 

ಇ) ತೆಲಂಗಣ 

ಈ) ತ್ರ್ಮಳುನ್ನಡು 

ಕನ್ನಷಟ್ಕ 

'ನಮಷಲಾ ಸಿೀತಾರಾಮನ್'  ರವರು ಭಾರತ್ದ ನೂತ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ. ಸಿೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಹ್ಣಕಾಸು ಮತ್ತು  ಕಾಪೊಷರೇಟ್ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ್ದ ರೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಅವರು ಕನ್ನಷಟ್ಕದಿಂದ ರಾಜಯ ಸಭೆಗೆ 

ಚ್ಚನ್ನಯಿತ್ರಾಗಿದ್ದ ರೆ. ಸಿೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ದೇಶದ ಮದಲ ಮಹಳಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು. 
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8. ಮಹಂದರ  ಸಿಂಗ್ ಧೀನ ರವರು 100 ಸು ಂಪ್ ಮಾಡಿದ ವಿಶವ ದ ಏಕೈಕ ಆಟ್ಗ್ಲರ ಎಂಬ್ 

ದ್ಖಲೆ ಬ್ರೆದರು. ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದದ  ನಡೆದ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  ಈ ಸ್ತಧನೆ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ವೆಸ್ು  ಇಂಡಿೀಸ್ 

ಆ) ಇಂಗಿೆ ಂರ್ಡ  

ಇ) ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ 

ಈ) ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ 

 

ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ 

ಲಂಕಾ ವಿರುದಿ  ನಡೆದ ಕೊನೆ ಏಕದಿನ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  ಚಾಹ್ಲ್ ಬೌಲ್ಲಂಗ್ನಲಿ್ಲ  ಅಕಿಲಾ 

ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಸು ಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 100 ಸು ಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ 

ವಿಕೆಟ್ ಕಿೀಪ್ರ್ ಎಂಬ್ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಎಂ. ಎಸ್. ಧೀನ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ದ ರೆ. 

 

9. 2017 ಇಟಾಲ್ಲಯನ್ ಫಾಮಯ ಷಲಾ ಒನ್ ಗ್ಲರ ಯ ಂರ್ಡ ಪಿರ ಕ್ಸಸ  ಪಂದ್ಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಗೆದದ ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಸಬಸಿು ಯನ್ ವೆಟ್ಲ್  

ಆ) ಲೇವಿಸ್ ಹಾಯ ರ್ಮಲು ನ್  

ಇ) ಡೆನಯಲ್ ರಿಕಿಕ ಯಾರ್ಡಷ 

ಈ) ನಕೊ ರೀಸಬ ಗ್ಷ 

ಲೇವಿಸ್ ಹಾಯ ರ್ಮಲು ನ್ 

 

10. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಅಮ್ರಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ? 

ಅ) ಡೇವಿರ್ಡ ಸಿಮ ತ್  

ಆ) ಕೆನೆು ತ್ ಜಸು ರ್  

ಇ) ರಿಚರ್ಡಷ ವಮಾಷ 

ಈ) ಹಾಯ ರಿೀಸ್ ಜೇಮ್ಸ  

ಕೆನೆು ತ್ ಜಸು ರ್ 

ಕೆನೆು ತ್ ಐ ಜಸು ರ್ ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಅಮ್ರಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ. ಕೆನೆು ತ್ 

ರವರು ಶ್ವ ೀತ್ಭವನದಲಿ್ಲ  ನ್ನಯ ಷನಲ್ ಇಕನ್ನರ್ಮಕ್ಸ ಕೌನಸ ಲು  ಉಪ್ನದೇಷಶಕರಾಗಿದ್ದ ರೆ. 

ಜನವರಿ 20, 2017 ರಿಂದ ಈ ಹುದೆದ  ತೆರರ್ವಗಿದೆ. ಜಸಸ ರ್ ಭಾರತ್-ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳ 

ಬ್ಲರ್ವದ ಬಂಬ್ಲ್ಲಗರಾಗಿದ್ದ ರೆ ಮತ್ತು  ನ್ನಗರಿಕ ಪ್ರಮಾಣು ಒಪ್ಪ ಂದದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಮಖ ಪಾತ್ರ  

ವಹಸಿದ್ದ ರೆ.  
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11. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸೆ  2018-23 ಐಪಿಲ್ ಪ್ರ ಸ್ತರ ಹ್ಕಕ ನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಸ್ತು ರ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಆ) ಸ್ೀನ  

ಇ) ಟೆನ್ ಸ್ಪ ೀಟ್ಸ ಷ 

ಈ) ರಿಲಾಯನ್ಸ  ಜಯೊ 

 ಸ್ತು ರ್ ಇಂಡಿಯಾ 

 2018-23 ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರ ಸ್ತರ ಹ್ಕಿಕ ನ ಜರ್ವಬದ ರಿಯನ್ನು  ಸ್ತು ರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಾಗಿದೆ. 

ಮಂದಿನ 5 ವಷಷಗಳ ಪ್ರ ಸ್ತರದ ಹ್ಕಿಕ ಗ್ಲಗಿ ಸ್ತು ರ್ ಇಂಡಿಯಾವು 16,347.50 ರೂ.ಗಳನ್ನು  

ವಯ ಯಿಸಿ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಶವ ದ್ದಯ ಂತ್ ಪ್ರ ಸ್ತರ ಮಾಡುವ ಹ್ಕಕ ನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

 

12. ದೆವ ೈರ್ವಷ್ಟಷಕ ಜಂಟ್ಟ ಕಡಲ ನೌಕಾಪ್ಡೆ ಅಭಾಯ ಸ "SLINEX 2017" ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯಾವ 

ದೇಶದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಚಿೀನ್ನ 

ಆ) ಸಿಂಗಪುರ 

ಇ) ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ 

ಈ) ಇಂರ್ಡೀನೇಷ್ಟಯಾ 

ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ 

ದೆವ ೈರ್ವಷ್ಟಷಕ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಕಡಲ ನೌಕಪ್ಡೆ ಅಭಾಯ ಸ “SLINEX 2017” 

ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 7 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಸರಿ ಸುಮಾರು 368 ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದ ನೌಕಾಪ್ಡೆಯ 

ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಗಳು ಈ ರ್ವಯ ಯಾಮದಲಿ್ಲ  ಪಾರ್ೊ ಳುಳ ತಿು ದ್ದ ರೆ. ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ ನೌಕಾಪ್ಡೆಯ 

ಕಡಲಾಚೆಯ ಗಸುು  ಹ್ಡಗುಗಳು, ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ಎಸ್ ಸಯುರ ಮತ್ತು  ಸ್ತಗರ ಈ 

ರ್ವಯ ಯಾಮದಲಿ್ಲ  ಪಾರ್ೊ ಳಳ ಲು ವಿಶಾಖಪ್ಟ್ು ಣದ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗರ್ಮಸಿವೆ.  

 

13. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ ಇಂಧನ ನವಷಹ್ಣೆಗ್ಲಗಿ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ  “ಉತ್ಕ ೃಷು ತ್” 

ಪ್ರ ಶಸಿು  ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ 

ಆ) ರಾಜೀವ್ ಗ್ಲಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ 

ಇ) ಇಂದಿರಾ ಗ್ಲಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ 

ಈ) ಮಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ 

ರಾಜೀವ್ ಗ್ಲಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ 

ರಾಜೀವ್ ಗ್ಲಂಧಿ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣವು ಇಂಧನ ನವಷಹ್ಣೆಗ್ಲಗಿ  

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉತ್ಕ ೃಷು ತೆ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾನಫ ರೆನ್ಸ  ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ 
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ಇಂಡಸಿು ರ (ಸಿಐಐ) ಆಯೊೀಜಸಿದದ  ಸಮಾವೇಶದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಡೆಗೆ ಬ್ದಿ ತೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ದಶ್ಷಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ  

ದೈನಂದಿನ ಕಾಯಾಷಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ಮ ಅಭಾಯ ಸಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ತಾಂತಿರ ಕ ಪ್ರ ಗತಿಯನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಉಪ್ಕರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿರುವ 

ಕಂಪ್ನಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  ಆಯೊೀಜಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

14. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  “ಜಲದ ಪ್ರ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ಯ ನವನ” ಇದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶಾ 

ಆ) ಪ್ಶ್ು ಮ ಬಂಗ್ಲಳ 

ಇ) ಸಿಕಿಕ ಂ 

ಈ) ಅಸ್ತಸ ಂ 

ಪ್ಶ್ು ಮ ಬಂಗ್ಲಳ 

ಉತ್ು ರ ಪ್ಶ್ು ಮ ಬಂಗ್ಲಳದ ಅಲ್ಲಪುದ್ಷರ್ ಜಲಿೆ ಯ ಟಸ್ತಷ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ 

ಜಲದ ಪ್ರ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ಯ ನವನ ನೆಲೆಗಂಡಿದೆ. ಇದು ಚಿರತೆ, ಆನೆ, ಸ್ತಂಬರ್, 

ಬಕಿಷಂಗ್ ಜಂಕೆ, ಮಚೆು ಯುಳಳ  ಜಂಕೆ, ಮಂತಾದ ವನಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶರ ಯ ಒದಗಿಸಿದೆ.  

 

15. ಜಾಗತಿಕ ನ್ನಯಕತ್ವ ಕಾಕ ಗಿ “ಪಿ್ ಸ್ ಅಲೆಯನ್ಸ  ಪ್ರ ಶಸಿು ”ಯನ್ನು  ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಎನ್ ಆರ್ ನ್ನರಾಯಣ ಮೂತಿಷ 

ಆ) ಅಜೀಂ ಪ್ರ ೀಮ್ ಜ 

ಇ) ಮಖೇಶ್ ಅಂಬನ 

ಈ) ಅನಲ್ ಅಂಬನ 

ಎನ್ ಆರ್ ನ್ನರಾಯಣ ಮೂತಿಷ 

ಇನ್ಫ ೀಸಿಸ್ ಸಹ್-ಸಂಸೆ್ತ ಪ್ಕ ಎನ್.ಆರ್.ನ್ನರಾಯಣ ಮೂತಿಷ ಮತ್ತು  ಮಂಬೈ ಮೂಲದ 

ವಿಜಾಾ ನ ವಿೀಣಾ ಸಹಾಜಾವ ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪಿು ಸ್ ಅಲೈಯನ್ಸ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸಂಶೀಧನ್ನ ನ್ನವಿೀನಯ ತೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ ನ್ನವಿೀನಯ ತೆ, ಜಾಗತಿಕ ನ್ನಯಕತ್ವ ವನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ 

ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ್ ಗೌರವ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಇದ್ಗಿದೆ. ಮೂತಿಷ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ನ್ನಯಕತ್ವ ಕಾಕ ಗಿ ಪಿು ಸ್ 

ಅಲೈಯನ್ಸ  ಪ್ರ ಶಸಿು  ನೀಡಲಾದರೆ ವಿೀಣಾ ಸಹಾಜಾವ ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ನ್ನವಿೀನಯ ತೆಗ್ಲಗಿ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  
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16. ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪೌಷಿ್ಟ ಕ ತಂತ್ರ  (National Nutritional Strategy)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ 

ಹಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಸಿ: 

i) ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪೌಷಿ್ಟ ಕ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  ನೀತಿ ಆಯೊೀಗ ಆರಂಭಿಸಿದೆ 

II) ಹೈದ್ರ ಬದಿನಲಿ್ಲ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪೌಷಿ್ಟ ಕ ತಂತ್ರ ಕೆಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ 

ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವ ಹಳಿಕೆ/ಹಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) ಹಳಿಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ   

ಆ) ಹಳಿಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ   

ಇ) ಎರಡು ಹಳಿಕೆ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹಳಿಕೆ ತ್ಪುಪ  

ಹಳಿಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ  

ನೀತಿ ಆಯೊೀಗ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪೌಷಿ್ಟ ಕ ತಂತ್ರ ಕೆಕ  ಹೊಸ ದೆಹ್ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿತ್ತ. ಅಪೌಷಿ್ಟ ಕ ಮಕು  ಭಾರತ್ವನ್ನು ಗಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರ ಮಖ ಗುರಿ. ಹ್ಸಿರು ಕಾರ ಂತಿ 

ಪಿತಾಮಹ್ ಡ್ಲ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ತವ ರ್ಮನ್ನಥನ್ ಮತ್ತು  ನೀತಿ ಆಯೊೀಗ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಡ್ಲ. ರಾಜೀವ್ 

ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪೌಷಿ್ಟ ಕ ತಂತ್ರ ಕೆಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.  

 

17. ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ ಪ್ರ ರ್ವಸ್ೀದಯ ಮಕೆಕ  ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿರುವ  ಬಲ್ಲವುರ್ಡ 

ನಟ್ಟ ಯಾರು? 

ಅ) ಕತಿರ ನ್ನ ಕೈಫ್ 

ಆ) ಪ್ರಿನೀತಿ ಚೀಪಾರ   

ಇ) ಪಿರ ಯಾಂಕ ಚೀಪಾರ  

ಈ) ಐಶವ ಯಷ ರೈ 

ಪ್ರಿನೀತಿ ಚೀಪಾರ  

ಬಲ್ಲವುರ್ಡ ನಟ್ಟ ಪ್ರಿನೀತಿ ಚೀಪಾರ  ರವರು ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ ಪ್ರ ರ್ವಸ್ೀದಯ ಮದ ಮದಲ 

ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಳಾ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ.  

 

18. ಯಾವ ದೇಶ 2019 ಕಾಮನೆವ ಲ್ು  ವೇಟ್ ಲ್ಲಫ್ು ಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ ಆಯೊೀಜಸಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಚಿೀನ್ನ 

ಆ) ಭಾರತ್ 

ಇ) ರಷ್ಯಯ  

ಈ) ಮಲೇಷ್ಟಯಾ 

ಭಾರತ್ 
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2019 ಕಾಮನೆವ ಲ್ು  (ಯುವ, ಜೂನಯರ್ ಮತ್ತು  ಹರಿಯ) ವೆಟಿ್ಟ ಫ್ು ಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ 

ಆತಿಥಯ ವನ್ನು  ಭಾರತ್ ವಹಸಲ್ಲದೆ.  

 

19. ಸೂಯಷನ ಬಳಕಿನಂದ ಇಂಧನವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟು ಸಲು ಕೃತ್ಕ ಎಲೆಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಿದ 

ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸೆ  ಯಾವುದು? 

ಅ) CSIR 

ಆ) DRDO 

ಇ) ISRO 

ಈ) BHEL 

CSIR 

ಪುಣೆಯಲಿ್ಲನ ವೈಜಾಾ ನಕ ಮತ್ತು  ಕೈಗ್ಲರಿಕಾ ಸಂಶೀಧನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಶೀಧಕರು 

(ಸಿಎಸ್ಐಆರ್) ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ರಾಸ್ತಯನಕ ಪ್ರ ಯೊೀಗ್ಲಲಯವು ಕೃತ್ಕ ಎಲೆಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೂಯಷನ ಬಳಕನ್ನು  ಹೀರಿಕೊಂಡು ಜಲಜನಕ ಇಂಧನವನ್ನು  

ಸೃಷ್ಟು ಸಲ್ಲದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷಯ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಸರ ಸು ೀಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ದೊರಕುವುದು 

ಸುಲಭರ್ವಗಲ್ಲದೆ.  

 

20. ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಮಖ ದತಾು ಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಸಯ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಕೇಂದರ  ಸಕಾಷರವು 

ಯಾವ ಪ್ರಿಣಿತ್ ಸರ್ಮತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಬಿ ಎನ್ ಕೃಷಣ  ಸರ್ಮತಿ 

ಆ) ರಾಕೇಶ್ ಶಮಾಷ ಸರ್ಮತಿ 

ಇ) ಅರ್ಮತ್ ಗುಪಾು  ಸರ್ಮತಿ 

ಈ) ನರೇಶ್ ಚಂದರ  ಸರ್ಮತಿ 

ಬಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಯಣ  ಸರ್ಮತಿ 

ಸುಪಿರ ೀಂಕೊೀಟ್ಷ ಮಾಜ ನ್ನಯ ಯಾಧಿೀಶ ಬಿ.ಎನ್.ಶ್ರ ೀಕೃಷಣ  ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಮಖ ದತಾು ಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಸಯ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ತ್ಜಾ  ಸರ್ಮತಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ 

ಎಂದು ಕೇಂದರ  ಸಕಾಷರ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೊೀಟೆೊ ಷ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸರ್ಮತಿಯು ವರದಿಯನ್ನು  

ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ನಂತ್ರ, ಮಾಹತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾನೂನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಸ್ತಧಯ ತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸರಕಾರ 

ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೊೀಟೆೊ ಷ ತಿಳಿಸಿದೆ.  
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21. ಯಾವ ದೇಶವು ಈಸು ನ್ಷ ಎಕನ್ನರ್ಮಕ್ಸ ಫೀರಮ್ (Eastern Economic Forum -2017)  

ಆಯೊೀಜಸುತಿು ದೆ? 

ಅ) ಚಿೀನ್ನ 

ಆ) ರಷ್ಯಯ  

ಇ) ಜಪಾನ್  

ಈ) ಪಾಕಿಸ್ತು ನ 

ರಷ್ಯಯ  

ಈಸು ನ್ಷ ಎಕನ್ನರ್ಮಕ್ಸ ಫೀರಮ್ (ಇಇಎಫ್) ರಷ್ಯಯ ದ ರಿ್ವ ಡಿವೀಸ್ತು ಕು ಲಿ್ಲ  ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 6-

7, 2017 ರಂದು ಪಾರ ರಂಭರ್ವಯಿತ್ತ. ಯುಎಸ್, ಜಪಾನ್, ಚಿೀನ್ನ, ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ, ಕೆನಡ್ಲ, 

ಬಿರ ಟ್ನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಷಿ  24 ದೇಶಗಳ ಪ್ರ ತಿನಧಿಗಳು ಈ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತಿು ವೆ. 

ಭಾರತ್ದಿಂದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸುಷ್ಯಮ  ಸವ ರಾಜ್ ರವರು ಫೀರಂನಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಸಲ್ಲದ್ದ ರೆ.  

 

22. ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ ಬಯ ಸಕ ಟ್ ತಂಡಕೆಕ  ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ಮಟ್ು  ಮದಲ ಭಾರತಿೀಯ ಆಟ್ಗ್ಲರ 

ಯಾರು? 

ಅ) ಯಶ್ವ ಂದರ್ ಸಿಂಗ್  

ಆ) ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್  

ಇ) ರಾಕೇಶ್ ವಮಷ 

ಈ) ಅರುಣ್ ಶೌರಿ 

 ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ಬಯ ಸಕ ಟ್ ಬಲ್ ತಂಡದ ನ್ನಯಕನ್ನಗಿರುವ ಅಮೃತಾಪ ಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 

ಆಸು ರೀಲ್ಲಯನ್ ನ್ನಯ ಷನಲ್ ಬಯ ಸಕ ಟಾಬ ಲ್ ಲ್ಲೀಗ್ (ಎನಬ ಎಲ್) ತಂಡಕೆಕ  ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ 

ಮದಲ ಭಾರತಿೀಯ-ಸಂಜಾತ್ ಆಟ್ಗ್ಲರ ಎಂಬ್ ಹೆಗೊ ಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ದ ರೆ. ಇದು 

ಭಾರತಿೀಯ ಬಯ ಸಕ ಟಾಬ ಲ್ ಕಿೆೀತ್ರ ದ ಅದುು ತ್ ಸ್ತಧನೆಯಾಗಿದೆ.  

 

23. ಜಂಟ್ಟ ರ್ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ತ್ರಬೇತಿ ರ್ವಯ ಯಾಮ "ಯುದ್ದ  ಅಭಾಯ ಸ-2017" ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯಾವ 

ದೇಶದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಜಪಾನ್  

ಆ) ನೇಪಾಳ 

ಇ) ಅಮ್ರಿಕ 

ಈ) ರಷ್ಯಯ  

ಅಮ್ರಿಕ 
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ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅಮ್ರಿಕ ನಡುವಿನ ಜಂಟ್ಟ ರ್ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ತ್ರಭೇತಿ ರ್ವಯ ಯಾಮ "ಯುದ್ದ  ಅಭಾಯ ಸ 

- 2017" ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 14 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗೆ ಬೇಸ್ ಲೆವಿಸ್ ಮಾಯ ಕಾಕ ಯ ರ್ಡಷ, ರ್ವಷ್ಟಂಗು ನ್, 

ಅಮ್ರಿಕಾದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಈ ರ್ವಯ ಯಾಮವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅತಿ ದೊಡಡ  

ರ್ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ಅಭಾಯ ಸರ್ವಗಿದೆ. 

 

24. “How India Sees the World: Kautilya to the 21st Century” ಪುಸು ಕದ ಲೇಖಕರು _________? 

ಅ) ಶಾಯ ಮ್ ಶರಣ್  

ಆ) ಅಶೀಕ್ಸ ಸಿಂಗ್  

ಇ) ಅಪೂವಷ ಸಿಂಧಿ  

ಈ) ಶರಣ್ ಶಮಾಷ 

ಶಾಯ ಮ್ ಶರಣ್ 

 

25. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಹೈಪ್ರ್ಲಷಪ್ ಯೊೀಜನೆ ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಬ್ರಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಕನ್ನಷಟ್ಕ 

ಇ) ತೆಲಂಗಣ 

ಈ) ಕೇರಳ 

ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಹೈಪ್ರ್ೀಷಪ್ ಯೊೀಜನೆಯು ಆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಿಜಯರ್ವಡ ಮತ್ತು  

ಅಮರಾವತಿಯ ನಗರ ಕೇಂದರ ಗಳ ನಡುವೆ ಸೆ್ತ ಪ್ನೆಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಇದರಡಿ ಐದು ನರ್ಮಷಗಳಲಿ್ಲ  

ಕೇವಲ 35 ಕಿ.ರ್ಮೀ ದೂರವನ್ನು  ಕರ ರ್ಮಸಬ್ಹುದು. ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶದ ಎಕನ್ನರ್ಮಕ್ಸ 

ಡೆವಲಪ್ಮ ಂಟ್ ಬೀರ್ಡಷ (ಎಪಿ-ಇಡಿಬಿ) ಯೊೀಜನೆಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ಲಗಿ ಹೈಪ್ರ್ೀಷಪ್ 

ಟಾರ ನ್ಸ ಪ ೀರ್ಟಷಷನ್ ಟೆಕಾು ಲಜೀಸ್ (ಎಚಿು ಟ್ಟ) ನ್ಂದಿಗೆ ಒಡಂಬ್ಡಿಕೆ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹ 

ಮಾಡಿದೆ.  

 

26. ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಸ್ತಕ್ಷರತೆ ದಿವಸವನ್ನು  ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 7 

ಆ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 8 

ಇ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 9 

ಈ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 10 

ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 8 
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ವಯ ಕಿು ಗಳು, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು  ಸಮದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ತಕ್ಷರತೆಯ ಮಹ್ತ್ವ ವನ್ನು  ಒತಿು ಹಳಲು 

ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 8 ರಂದು ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಸ್ತಕ್ಷರತಾ ದಿನವನ್ನು  ಪ್ರ ತಿ ವಷಷ 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ವಷಷದ ಥೀಮ್ 'ಲ್ಲಟ್ರಸಿ ಇನ್ ಎ ಡಿಜಟ್ಲ್ ವಲ್ಡ ಷ' ಆಗಿದೆ.  

 

27. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು “ಪ್ರ ಸ್ ಟ್ರ ಸ್ು  ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ”ದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ  ಆಗಿದ್ದ ರೆ? 

ಅ) ಸುಂದರ್ ಕುಲಕಣಿಷ 

ಆ) ಹ್ರಿಪಿರ ೀತ್ ಸಿಂಗ್  

ಇ) ವಿವೇಕ್ಸ ಗೀಯ್ಕಂಕ 

ಈ) ರಜನೀಶ್ ಮರ್ಹ ೀತ್ರ  

ವಿವೇಕ್ಸ ಗೀಯ್ಕಂಕ 

ಪ್ರ ಸ್ ಗೂರ ಪ್ CMD ವಿವೇಕ್ಸ ಗೀಯ್ಕಂಕಾ ಅವರನ್ನು  ಪ್ರ ಸ್ ಟ್ರ ಸ್ು  ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಪಿಟ್ಟಐ) 

ನೂತ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಚ್ಚನ್ನಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನ್ೀರಮಾ ಆಡಳಿತ್ದ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

ಸಂಪಾದಕ ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರಾದ ರಿಯಾದ್ ಮಾಥ್ಯಯ  ಅವರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಗೀಯ್ಕಂಕ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ. ದಿ ಹಂದೂದ ಮಾಜ ಸಂಪಾದಕ ಎನ್. ರವಿ ಅವರು 

ಪಿಟ್ಟಐಯ ಹೊಸ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದ ರೆ. 

 

28. ಭಿಂಡರ್ವಸ್ ವನಯ ಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣಯ  ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಗುಜರಾತ್  

ಆ) ಹ್ರಿಯಾಣ 

ಇ) ಪಂಜಾಬ್  

ಈ) ರ್ಮಜೀರಾಂ 

ಹ್ರಿಯಾಣ 

 

29. ಯಾವ ಟೆಲ್ಲಕಾಂ ಸಂಸೆ  ಮಕು  ಮಬೈಲ್ ರ್ವಯ ಲೆಟ್ “ಸಿಪ ೀರ್ಡ ಪೇ” ಜಾರಿಗಳಿಸಲು ಪಂಜಾಬ್ 

ನ್ನಯ ಷನಲ್ ಬಯ ಂಕಿನ್ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹ ಹಾಕಿದೆ? 

ಅ) ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 

ಆ) ಏಟೆಷಲ್  

ಇ) ಐಡಿಯಾ 

ಈ) ವಡ್ಲಫೀನ್ 

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ನಯ ಷನಲ್ ಬಯ ಂಕ್ಸ ಮತ್ತು  ಸಕಾಷರಿ ಸ್ತವ ಮಯ ದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ದೇಶದ 10 

ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಕು  ಮಬೈಲ್ ರ್ವಯ ಲೆಟ್ “ಸಿಪ ೀರ್ಡ ಪೇ” ಅನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹ 
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ಹಾಕಿವೆ. ಒಪ್ಪ ಂದದಡಿಯಲಿ್ಲ , ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಪಂಜಾಬ್, ಚಂಡಿೀಗಢ (ಯುಟ್ಟ), 

ಹ್ರಿಯಾಣ, ಜಮಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರ, ಹಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ, ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಪ್ಶ್ು ಮ 

ಬಂಗ್ಲಳ, ಜಾಖಷಂರ್ಡ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರಖಂಡದಲಿ್ಲ  ಸಿಪ ೀರ್ಡ ಪೇ”  ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಲ್ಲದೆ.  

 

30. ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇರ್ವ ತೆರಿಗೆ ನೆಟ್ವ ಕ್ಸಷ (GSTN)ನ ನೂತ್ನ ಮಧಯ ಂತ್ರ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಅರ್ಮತ್ ಭಟ್ು ಚಾಯಷ 

ಆ) ಕುಲದಿೀಪ್ ಆಚಾಯ್ಷ  

ಇ) ಅಜಯ್ ಭೂಷಣ್ ಪಾಂಡೆ 

ಈ) ರಾಮನ್ನಥ್ ಸಿಂಗ್ 

ಅಜಯ್ ಭೂಷಣ್ ಪಾಂಡೆ 

ವಿಶ್ಷು  ಗುರುತಿನ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಸಿಇಒ ಅಜಯ್ ಭೂಷಣ್ ಪಾಂಡೆ ರವರನ್ನು  

ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇರ್ವ ತೆರಿಗೆ ನೆಟ್ವ ಕ್ಸಷನ ಮಧಯ ಂತ್ರ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

GSTN ಕೇಂದರ , ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಕಾಷರೇತ್ರ ಹ್ಣಕಾಸು ಸಂಸೆ ಗಳ ಒಡೆತ್ನದ ಲಾಭರಹತ್ 

ಸಂಸೆ ಯಾಗಿದುದ , ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇರ್ವ ತೆರಿಗೆಗೆ ಇನಫ ಮೇಷಷನ್ ಟೆಕಾು ಲಜ (ಐಟ್ಟ) 

ಬನೆು ಲುಬ್ನ್ನು  ನರ್ಮಷಸಲು ಕಾರಣರ್ವಗಿದೆ.  

 

31. 2018 -ಟೈಮ್ಸ  ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜಗತಿು ನ ವಿಶವ ವಿದ್ಯ ಲಯಗಳ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕದ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಭಾರತ್ದ ಯಾವ ವಿಶವ ವಿದ್ಯ ನಲಯವನ್ನು  ಉನು ತ್ ವಿಶವ ವಿದ್ಯ ನಲಯ ಎಂದು 

ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) IISc ಬಂಗಳೂರು 

ಆ) ಐಐಟ್ಟ ಬಂಬ 

ಇ) ಐಐಟ್ಟ ಖರಗಪುರ 

ಈ) ಐಐಟ್ಟ ದೆಹ್ಲ್ಲ 

IISc ಬಂಗಳೂರು 

ಟೈಮ್ಸ  ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 2018 ಜಗತಿು ನ ವಿಶವ ವಿದ್ಯ ಲಯದ 

ಶ್ರ ೀಯಾಂಕದಲಿ್ಲ  (WUR), ಬಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಸ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ  (ಐಐಎಸಿಸ ) 

ಭಾರತ್ದ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ವಿಶವ ವಿದ್ಯ ಲಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತ್ರದ ಸೆ್ತ ನದಲಿ್ಲ  

ಐಐಟ್ಟ-ಬಂಬ, ಐಐಟ್ಟ-ದೆಹ್ಲ್ಲ, ಐಐಟ್ಟ-ಕಾನ್ನಪ ರ್ ಮತ್ತು  ಐಐಟ್ಟ-ಖರಗುಪ ರ ಇವೆ. 

ಜಾಗತಿಕರ್ವಗಿ, ಆಕಸ ಫ ರ್ಡಷ ವಿಶವ ವಿದ್ಯ ನಲಯವು ಶ್ರ ೀಯಾಂಕಗಳಲಿ್ಲ  ಮದಲ ಸೆ್ತ ನವನ್ನು  

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಂತ್ರದ ಸೆ್ತ ನದಲಿ್ಲ  ಕೇಂಬಿರ ರ್್ಡ  ವಿಶವ ವಿದ್ಯ ಲಯ, ಕಾಯ ಲ್ಲಫೀನಷಯಾ 

ಇನಸ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜ ಮತ್ತು  ಸ್ತು ಯ ನ್ಫ ೀರ್ಡಷ ವಿಶವ ವಿದ್ಯ ನಲಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.  
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32. 2017 ಯುಎಸ್ ಓಪ್ನ್ ಟೆನು ಸ್ ಪಂದ್ಯ ವಳಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ  ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಮಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ರಫೆಲ್ ನಡ್ಲಲ್  

ಆ) ಸ್ತು ನ್ ರ್ವವಿರ ಂಕ 

ಇ) ನ್ರ್ವಕ್ಸ ಜಕೊವಿಕ್ಸ 

ಈ) ಆಂಡಿ ಮರೆಷ 

ರಫೆಲ್ ನಡ್ಲಲ್ 

ಸ್ತಪ ಯ ನಷ್ ವೃತಿು ಪ್ರ ಟೆನು ಸ್ ಆಟ್ಗ್ಲರ ರಫೆಲ್ ನಡ್ಲಲ್ 2017 ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ  ಯುಎಸ್ 

ಓಪ್ನ್ ಟೆನಸ್ ಪಂದ್ಯ ವಳಿಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೆ. ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಗ್ಲರ ಂರ್ಡ ಸಿ್ತಮ್ 

ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ  ತ್ಲುಪಿದದ  ಕೆವಿನ್ ಆಂಡಸಷನ್ ಅವರನ್ನು  6-3, 6-3, 6-4 ಸಟ್ೊ ಳಿಂದ 

ಸ್ೀಲ್ಲಸಿ ರಫೆಲ್ ನಡ್ಲಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ತ್ನು ದ್ಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ನಡ್ಲಲ್ ರವರ 

16ನೆಯ ಗ್ಲರ ಯ ಂರ್ಡ ಸಿ್ತ ಯ ಮ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಮತ್ತು  ವೃತಿು ಜೀವನದ 3ನೇ ಯುಎಸ್ ಓಪ್ನ್ 

ಪ್ರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದೆ. 

 

 

33. ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ್ ಪೊರ ಫೆಸರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಮಾಧವ ಮ್ನನ್ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಕಾನೂನ್ನ ಶ್ಕ್ಷಕ 

ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಸಂತೊೀಷ್ ಥಾಣೆ 

ಆ) ವಿಕರ ಂ ರಾಣೆ 

ಇ) ತ್ಹರ್ ಮಹ್ಮೂದ್ 

ಈ) ಎ ವಿ ರಹ್ತಂಗಿ 

ತ್ಹರ್ ಮಹ್ಮೂದ್ 

ಪ್ರ ಸಿದಿ  ನ್ನಯ ಯರ್ವದಿ ಡ್ಲ.ತ್ಹರ್ ಮಹ್ಮೂದ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ್ ಪೊರ ಫೆಸರ್ ಎನ್.ಆರ್. 

ಮಾಧವ ಮ್ನನ್ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಕಾನೂನ್ನ ಶ್ಕ್ಷಕ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನ್ನ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನ ವೃತಿು ಯಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಹೊಸದೆಹ್ಲ್ಲಯ ಮ್ನನ್ 

ಇನಸ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಲೀಗಲ್ ಅರ್ಡವ ಕಸಿ ಟೆರ ೈನಂಗ್ (ರ್ಮಲಾಟ್) ಮತ್ತು  ಸ್ಸೈಟ್ಟ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ ಸಂಸೆ   ಆಯೊೀಜಸಿದದ  9ನೇ ಶ್ಕ್ಷಕರ ದಿನ್ನಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 

34. 2017 ಯುಎಸ್ ಓಪ್ನ್ ಟೆನು ಸ್ ಪಂದ್ಯ ವಳಿಯ ಮಹಳ್ಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ  ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಗೆದುದ ಕೊಂಡವರು ಯಾರು? 
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ಅ) ಮಾಯ ಡಿಸನ್ ಕಿೀಸ್  

ಆ) ಸಿ್ೀಯ್ಕನ್ ಸಿು ೀಫನ್ಸ  

ಇ) ಸರೆನ್ನ ವಿಲ್ಲಯಮ್ಸ   

ಈ) ಅಂಜೆಲ್ಲಕ್ಸ ಕಿಬ್ಷರ್  

ಸಿ್ೀಯ್ಕನ್ ಸಿು ೀಫನ್ಸ  

ಮಾಯ ಡಿಸನ್ ಕಿೀಸ್  ಅವರನ್ನು  ಮಣಿಸಿ ಸಿ್ೀಯ್ಕನ್ ಸಿು ೀಫನ್ಸ   ಈ ಸ್ತಲ್ಲನ ಯುಎಸ್ ಓಪ್ನ್ 

ಮಹಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ  ಪ್ರ ಆಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 

 

35. ಕರಾವಳಿ ಸವೆತ್ದಿಂದ್ಗಿ ಕಣಮ ರೆಯಾದ “ಪ್ರಾಲ್ಲ I ದಿವ ೀಪ್” ಯಾವ ರಾಜಯ /ಕೇಂದ್ರ ಡಳಿತ್ದ 

ಭಾಗರ್ವಗಿತ್ತು ? 

ಅ) ಲಕ್ಷದಿವ ೀಪ್ 

ಆ) ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಕೊೀಬರ್  

ಇ) ಕೇರಳ 

ಈ) ಕನ್ನಷಟ್ಕ 

 ಲಕ್ಷದಿವ ೀಪ್ 

ಲಕ್ಷದಿವ ೀಪ್ದಲಿ್ಲನ 'ಪಾಯ ರಾಲ್ಲ ಐ ದಿವ ೀಪ್' ಕರಾವಳಿ ಕೊರೆತ್ದಿಂದ ಶೇ.100% ನಷ್ಟು  

ಕಣಮ ರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಳಲಾಗಿದೆ.  

 

36. ಅಸ್ಸ ೀಚಾಯ ಮ್ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ಮೀಕಿೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಉತಾಪ ದನ್ನ ಶ್ರ ೀಷಿ ತೆಗಳಲಿ್ಲ  (Manufacturing 

Excellence) ಯಾವ ರಾಜಯ ವು ಅಗರ ಸೆ್ತ ನ ಪ್ಡೆದಿದೆ? 

ಅ) ಕನ್ನಷಟ್ಕ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ಗುಜರಾತ್  

ಈ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಕನ್ನಷಟ್ಕ 

 

37. 2017 U-16 ದಕಿಿ ಣ ಏಷ್ಯಯ  ಬಯ ಸಕ ಟಾಬ ಲ್ (SABA) ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ ಅನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶದ 

ಗೆದುದ ಕೊಂಡಿತ್ತ? 

ಅ) ನೇಪಾಳ 

ಆ) ಬಂಗಿ ದೇಶ 

ಇ) ಭಾರತ್ 
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ಈ) ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ 

ಭಾರತ್ 

ಭಾರತ್ ತಂಡ 2017 U-16 ದಕಿಿ ಣ ಏಷ್ಯಯ  ಬಯ ಸಕ ಟಾಬ ಲ್ (SABA) ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ ನಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕೊಂಡಿತ್ತ. 

 

38. ಬಯ ಡಿಮ ಂಟ್ನ್ ಅಸ್ೀಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಎಐ)ದ ಚಚು ಲ ಜೀವಮಾನ 

ಸ್ತಧನೆಯ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ? 

ಅ) ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಪ್ಡುಕೊೀಣೆ 

ಆ) ಪಿ ಗೀಪಿಚಂದ್  

ಇ) ಸೈನ್ನ ನೆಹ್ವ ಲ್  

ಈ) ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು 

ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಪ್ಡುಕೊೀಣೆ 

ಭಾರತ್ದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಬಯ ಡಿಮ ಂಟ್ನ್ ದಂತ್ಕಥೆ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಪ್ಡುಕೊೀಣೆ ಅವರು ಬಯ ಡಿಮ ಂಟ್ನ್ 

ಕಿರ ೀಡೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಮೃದಿ  ಕೊಡುಗೆಗ್ಲಗಿ ಬಯ ಡಿಮ ಂಟ್ನ್ ಅಸ್ೀಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಎಐ) ಸೆ್ತ ಪಿಸಿದ ಮದಲ ಜೀವಮಾನ ಸ್ತಧನೆಯ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪ್ಡೆದುಕೊಳಳ ಲ್ಲದ್ದ ರೆ. ಈ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬ್ಹುಮಾನ ಮತ್ತು  ಉಲಿೆ ೀಖ 

ಒಳಗಂಡಿದೆ, ಪ್ಡುಕೊೀಣೆ ಅವರಿಗೆ 1972ರಲಿ್ಲ  ಅಜುಷನ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಮತ್ತು  1982ರಲಿ್ಲ  ಪ್ದಮ ಶ್ರ ೀ 

ಪ್ರ ಶಸಿು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

39. ಜಂಟ್ಟ ದಿವ ಪ್ಕಿಿೀಯ ರ್ವಯುಪ್ಡೆ ರ್ವಯ ಯಾಮ "ಶಹೀನ್ VI" ಪಾಕಿಸ್ತು ನ ಮತ್ತು  ಯಾವ ದೇಶದ 

ನಡುವೆ ಪಾರ ರಂಭಗಂಡಿದೆ? 

ಅ) ರಷ್ಯಯ  

ಆ) ಚಿೀನ್ನ 

ಇ) ಇಸರ ೀಲ್  

ಈ) ಇರಾನ್  

ಚಿೀನ್ನ 

 

40. 2017 ಗಿೀಬ್ಲ್ ಫೈನ್ನನಿ ಯಲ್ ಸಂಟ್ಸ್ಷ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ  (ಜಎಫ್ಎಫ್ಐ)ನಲಿ್ಲ  ಅಗರ ಸೆ್ತ ನ 

ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡ ನಗರ ಯಾವುದು?  

ಅ) ಟಕಿಯೊೀ 

ಆ) ಲಂಡನ್  

ಇ) ಶಾಂಘೈ 
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ಈ) ಸಿಂಗಪುರ 

ಲಂಡನ್ 

2017 ಗಿೀಬ್ಲ್ ಫೈನ್ನನಿಯಲ್ ಸಂಟ್ಸ್ಷ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ  (ಜಎಫ್ಎಫ್ಐ)ನಲಿ್ಲ  ಲಂಡನ್ ವಿಶವ ದ 

ಅಗರ  ಆಥಷಕ ಕೇಂದರ ರ್ವಗಿ ತ್ನು  ಸೆ್ತ ನವನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೂಚಯ ಂಕವು Z /Yen 

ಗೂರ ಪಿು ಂದ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಪ ಟ್ಟು ದೆ, ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  ನೂಯ ಯಾಕ್ಸಷ ಎರಡನೇ ಸೆ್ತ ನವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಂಬೈ ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  ಸೆ್ತ ನಪ್ಡೆದ ಭಾರತ್ದ ಏಕೈಕ ನಗರರ್ವಗಿದುದ  

60 ನೇ ಸೆ್ತ ನ ಪ್ಡೆದಿದೆ.  

 

41. 2017 ಗಡಿ ಭದರ ತಾ ಪ್ಡೆ ಕಿರ ೀಡ್ಲಕೂಟ್ ಆತಿಥಯ  ವಹಸಲ್ಲರುವ ರಾಜಯ  ಯಾವುದು? 

ಅ) ಜಾಖಷಂರ್ಡ  

ಆ) ಹ್ರಿಯಾಣ 

ಇ) ಜಮಮ  & ಕಾಶ್ಮ ೀರ 

ಈ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಜಮಮ  & ಕಾಶ್ಮ ೀರ 

2017 ಗಡಿ ಭದರ ತಾ ಪ್ಡೆಯ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್) ಕಿರ ೀಡ್ಲಕೂಟ್ವು ಜಮಮ ನಲಿ್ಲ  ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 12, 2017 

ರಂದು ಆರಂಭರ್ವಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 1,200 ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಕುಸಿು , ಬಕಿಸ ಂಗ್, ಭಾರ ಎತ್ತು ವ ಮತ್ತು  

ಕಬ್ಡಿ ಕಿರ ೀಡ್ಲಕೂಟ್ದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಲ್ಲದ್ದ ರೆ.  

 

42. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಹಾಲ್ಲಮಾ ಯಾಕೊಬ್ ರವರು ಯಾವ ದೇಶದ ಮಟ್ು  ಮದಲ ಮಹಳಾ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದ ರೆ? 

ಅ) ಸಿಂಗಪುರ 

ಆ) ಮಾರಿಷಸ್ 

ಇ) ಮಾಲ್ಲ 

ಈ) ಕಿೀನ್ನಯ  

ಸಿಂಗಪುರ 

ಸಿಂಗಪುರದ ಮಾಜ ಸಿಪ ೀಕರ್, ಹಾಲ್ಲ ಸಂಸದೆ ಹಾಲ್ಲಮಾ ಯಾಕೊಬ್ (63) ಅವರು ಸಿಂಗಪುರ 

ಅಧಯ ಕಿೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದ ರೆ.ಈ ಸೆ್ತ ನಕೆಕ  ಮಹಳ್ಯೊಬ್ಬ ರು ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿರುವುದು 

ಇದೇ ಮದಲು. ಯಾಕೊಬ್ ವಿರುದಿ  ಸಪ ಧಿಷಸಿದದ  ಅಭಯ ಥಷಗಳು ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸೆ್ತ ನಕೆಕ  

ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅಹ್ಷರಾಗಿಲಿ  ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ನಧಷರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಯಾಕೊಬ್ ಅವರ ಆಯ್ಕಕ  ಸುಗಮರ್ವಯಿತ್ತ. ಹಾಲ್ಲಮಾ, ಮಸಿಿ ಂ 

ಸಮದ್ಯದ ‘ಮಾಲೆ’ ಪಂಗಡಕೆಕ  ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದ ರೆ. 
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43. ಸ್ಸೈಟ್ಟ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಟೀಮಬೈಲ್ ಮಾಯ ನ್ನಫಾಯ ಕು ರಸ್ಷ (ಎಸ್ಐಎಎಂ) 2017-

18 ಸ್ತಲ್ಲಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾರು ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದ ರೆ? 

ಅ) ಮಲಿ್ಲಕ ಶ್ರ ೀನರ್ವಸನ್  

ಆ) ಅಭಯ್ ಫ್ರೀಡಿಯಾ 

ಇ) ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದರ  

ಈ) ಶ್ರ ೀನರ್ವಸ್ ರಾಘವನ್ 

ಅಭಯ್ ಫ್ರೀಡಿಯಾ 

ಆಟೀಮಬೈಲ್ ಉದಯ ಮ ಸಂಸೆ  ಸ್ಸೈಟ್ಟ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಟಮಬೈಲ್ 

ಮಾಯ ನ್ನಫಾಯ ಕು ರಸು ಷ 2017-18ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನ ನೂತ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಫೀಸ್ಷ ಮೀಟಾಸು ಷ 

ಚೇಮಷನ್ ಅಭಯ್ ಫ್ರೀಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ , 

ಮಹೀಂದ್ರ  ಮತ್ತು  ಮಹೀಂದ್ರ  ಆಟೀಮೀಟ್ಟವ್ ಸಕು ರ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ- ರಾಜಾನ್ ವಧೇರ 

ಅವರು ಸಂಸೆ ಯ ಹೊಸ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಚ್ಚನ್ನಯಿತ್ರಾಗಿದ್ದ ರೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 

ಇಂಡಿಯಾ ವಯ ವಸೆ್ತ ಪ್ಕ ನದೇಷಶಕ ಮತ್ತು  ಸಿಇಒ ಕೆನಚಿ ಆಯುಕಾರ್ವ 2017-18ರಲಿ್ಲ  

ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೆ. 

 

44. ಯಾವ ರಾಜಯ ದ ಸ್ತು ಟ್ಷ ಆಪ್ ಗಳಿಗ್ಲಗಿ ಏಟೆಷಲ್ "ಆಫ್ೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಕ್ಸಸ " ಸಂಪ್ಕಷ 

ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಕೇರಳ 

ಆ) ಕನ್ನಷಟ್ಕ 

ಇ) ತ್ರ್ಮಳುನ್ನಡು 

ಈ) ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಕನ್ನಷಟ್ಕ 

ಕನ್ನಷಟ್ಕ ಸರಕಾರದ ಸ್ತು ಟ್ಷ-ಅಪ್ ಸಲ್ ಉಪ್ಕರ ಮದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭರ್ವದ ಅಪ್-

ಅಪ್ೊ ಳಿಗ್ಲಗಿ ಏಟೆಷಲ್ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 'ಆಫ್ೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಕ್ಸಸ ' ಅನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಸ್ತು ಟ್ಷ-ಅಪ್ ಸಲು ಲಿ್ಲ  ನ್ೀಂದ್ಯಿಸಲಾದ 100 ಕೂಕ  ಹೆಚಿು ನ ಸ್ತು ಟ್ಷ-ಅಪ್ೊ ಳಿಗೆ “ಆಫ್ೀಸ್ 

ಇನ್ ಎ ಬಕ್ಸಸ ” ಲಭಯ ವಿರಲ್ಲದೆ. 

 

45. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬಂದರಿಗೆ “2017 ಕಂಟೈನರ್ ಟ್ರ್ಮಷನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ” 

ಲಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು 

ಆ) ಜವಹಾರಲಾಲ್ ನೆಹ್ರು ಬಂದರು 

ಇ) ವಿಶಾಖಪ್ಟ್ು ಣ ಬಂದರು 
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ಈ) ಕೊಲಕ ತ್ು  ಬಂದರು 

ಜವಹಾರಲಾಲ್ ನೆಹ್ರು ಬಂದರು 

ಮಂಬೈನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಗೇಟ್ ವೇ ಅರ್ವರ್ಡಸ ಷ 2017 ರಲಿ್ಲ  ಜರ್ವಹ್ರಲಾಲ್ ನೆಹ್ರೂ ಪೊೀಟ್ಷ 

ಕಂರ್ಟನರ್ ಟ್ರ್ಮಷನಲ್ ವಷಷದ ಕಂಟೈನರ್ ಟ್ರ್ಮಷನಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕೊಂಡಿತ್ತ. 

ದಟ್ು ಣೆ ನವಷಹ್ಣೆ, ಸುಲಭ ಸ್ತಗಣಿಕೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಗಳ ಮಧ್ಯ  ರ್ವಯ ಪಾರವನ್ನು  

ಬಂಬ್ಲ್ಲಸುವ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಷಗಳ ಪುನರುಜ್ ೀವನಕಾಕ ಗಿ ಈ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. 

 

46. ಬಂಗಿ್ಲ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ರೀಹಂಗ್ಲಯ  ನರಾಶ್ರ ತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಭಾರತ್ವು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ 

ಕಾಯಾಷಚರಣೆ ಯಾವುದು? 

ಅ) Operation Human 

ಆ) Operation Insaniyat 

ಇ) Operation Sadbhavane 

ಈ) Operation Sahayhasta 

Operation Insaniyat 

ಮಯನ್ನಮ ರ್ ನಂದ ಬಂಗಿ ದೇಶದೊಳಗೆ ರೀಹಂಗ್ಲಯ  ನರಾಶ್ರ ತ್ರ ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  

ವಲಸ ಬ್ರುತಿು ರುವ ಕಾರಣ ಮಾನವಿೀಯ ಬಿಕಕ ಟ್ಟು ಗೆ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯ್ಕಯಾಗಿ ಭಾರತ್ವು 

ಬಂಗಿ್ಲ ದೇಶಕೆಕ  ನೆರವು ನೀಡಲು 'ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನಸ ನಯಾಟ್ (Operation Insaniyat)' 

ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಡಿಯಲಿ್ಲ , ಅಕಿಕ , ಬೇಳ್ಕಾಳುಗಳು, ಸಕಕ ರೆ, ಉಪುಪ , ಅಡುಗೆ ಎಣೆಣ , 

ಬಿಸಕ ಟ್ೊ ಳು ಮತ್ತು  ಸ್ಳ್ಳ  ಪ್ರದೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುವ ಪ್ರಿಹಾರ ಸ್ತಮಗಿರ ಗಳನ್ನು  ಪಿೀಡಿತ್ 

ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

47. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಇಂರ್ಡೀ-ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ ಹಂದಿ ಸಮ್ಮ ೀಳನವನ್ನು  

ಆಯೊೀಜಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ನವದೆಹ್ಲ್ಲ 

ಆ) ಚೆನೆು ೈ 

ಇ) ಜಾಪ್ು  

ಈ) ಕೊರ್ಂಬ 

ಕೊರ್ಂಬ 

ಇಂರ್ಡೀ-ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ ಹಂದಿ ಸಮ್ಮ ೀಳನವನ್ನು  ಕೊಲಂಬ ಸರ್ಮೀಪ್ದ ಕೆಳನಯ 

ವಿಶವ ವಿದ್ಯ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 13 ರಂದು ಹಂದಿ ದಿವಸ ಸಂಭರ ಮಾಚರಣೆಗಳ 

ಮನ್ನು ದಿನ 'ಹಂದಿ ಇ-ಲನಷಂಗ್: ಐಡೆಂಟ್ಟಟ್ಟ ಅಂರ್ಡ ಆಫ್ಲ್ಲಟ್ಟೀಸ್'ನ್ಂದಿಗೆ 
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ಆಯೊೀಜಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರ ೀಲಂಕಾಕೆಕ  ಭಾರತ್ದ ಹೈ ಕರ್ಮೀಷನರ್ ಆಗಿರುವ ತಾರಂಜತ್ ಸಿಂಗ್ 

ಸಂಧು ಈ ಸಮ್ಮ ೀಳನದ ಮಖಯ  ಅತಿಥ.  

 

48. 2024 ಮತ್ತು  2028 ಬೇಸಿಗೆ ಒಲಂಪಿಕ್ಸಸ  ಕರ ಮರ್ವಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಪಾಯ ರಿಸ್ ಮತ್ತು  ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಲೀಸ್  

ಆ) ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತು  ಪಾಯ ರಿಸ್  

ಇ) ಜೂರಿಚ್ ಮತ್ತು  ಬ್ರ ಸಿಲ್ಲಯ 

ಈ) ಜೂರಿಚ್ ಮತ್ತು  ಪಾಯ ರಿಸ್  

ಪಾಯ ರಿಸ್ ಮತ್ತು  ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಲೀಸ್ 

 

49. ಜಎಸಿು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಸಮಸಯ ಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದರ  ಹ್ಣಕಾಸು 

ಸಚಿರ್ವಲಯ ಯಾವ ಸರ್ಮತಿ ರಚಿಸಿದೆ? 

ಅ) ರಾಜೀವ್ ಶುಕಿಾ  ಸರ್ಮತಿ 

ಆ) ಅರವಿಂದ್ ಪ್ನ್ನಗರಿಯ ಸರ್ಮತಿ 

ಇ) ಸುಶ್ೀಲ್ ಮೀದಿ ಸರ್ಮತಿ 

ಈ) ರವಿೀಂದರ  ಜೈನ್ ಸರ್ಮತಿ 

 ಸುಶ್ೀಲ್ ಮೀದಿ ಸರ್ಮತಿ 

ಜಎಸಿು  ಅನ್ನಷಿ್ಯ ನದಲಿ್ಲ  ಎದುರಾದ ಐಟ್ಟ ಸರ್ವಲುಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  

ಪ್ರಿಹ್ರಿಸಲು ಬಿಹಾರ ಉಪ್ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ಸುಶ್ೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೀದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವ ದ 

ಸರ್ಮತಿಯನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಹ್ಣಕಾಸು ಸಚಿರ್ವಲಯ ರಚಿಸಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, ರಫುು  ಕಾಯಷದಶ್ಷ ಡ್ಲ 

ಹ್ಸುಮ ಖ್ ಆದಿಯಾ ಅವರು ರಫುು  ಕಿೆೀತ್ರ ದ ಸಮಸಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು ಮತ್ತು  ಜಎಸಿು  

ಕೌನಸ ಲೆೊ  ಜಎಸಿು  ನಂತ್ರದ ರಫುು  ಕಿೆೀತ್ರ ಕೆಕ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸೂಕು  ತಂತ್ರ ವನ್ನು  ಶ್ಫಾರಸು 

ಮಾಡಲು ರಫುು ಗಳ ಸರ್ಮತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದ್ದ ರೆ. 

 

50. 12ನೇ ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ರ್ವಷ್ಟಷಕ ಶಂಗಸಭೆ ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಜರುಗಿತ್ತ? 

ಅ) ಗುಜರಾತ್  

ಆ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಈ) ಗೀರ್ವ 

ಗುಜರಾತ್ 
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ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ರ್ವಷ್ಟಷಕ ಶಂಗಸಭೆಯ 12ನೇ ಆವೃತಿು  ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 14 ರಂದು ಗುಜರಾತಿನ 

ಗ್ಲಂಧಿನಗರದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ. ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರೇಂದರ  ಮೀದಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಧಾನ ಶ್ಂಜ 

ಅಬ ನಡುವಿನ 4 ನೇ ರ್ವಷ್ಟಷಕ ಶಂಗಸಭೆ ಇದ್ಗಿದೆ. ಈ ಶಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರ ಚಾರ, 

ನ್ನಗರಿಕ ರ್ವಯುಯಾನ ಮತ್ತು  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹ್ಲರ್ವರು 

ಪ್ರ ಮಖ ಕಿೆೀತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ದಿವ ಪ್ಕಿಿೀಯ ಸಹ್ಕಾರವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲು 15 ಒಪ್ಪ ಂದಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ 

ಮತ್ತು  ಜಪಾನ್ ಸಹ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ವೇಳ್ ಮಂಬೈ ಮತ್ತು  ಅಹ್ಮ ದ್ಬದ್ ನಡುವಿನ ದೇಶದ 

ಮದಲ ಹೈಸಿಪ ೀರ್ಡ ರೈಲು ಕಾರಿಡ್ಲಗೆಷ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. 

 

51. 2017 ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಹಂದಿ ದಿವಸವನ್ನು  ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 12 

ಆ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 14 

ಇ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 15 

ಈ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 16 

ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 14 

 

52. ರಾಷು ರಪ್ತಿ ರಾಮ್ ನ್ನಥ್ ಕೊೀವಿಂದ್ ರವರು “ಸವ ಚು ತಾ ಹೈ ಸೇರ್ವ” ರಾಷು ರರ್ವಯ ಪಿ 

ಅಭಿಯಾನಕೆಕ  ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು? 

ಅ) ಕಾನ್ನಪ ರ 

ಆ) ರ್ವರಣಾಸಿ 

ಇ) ಬಂಗಳೂರು 

ಈ) ಅಹ್ಮ ದ್ಬದ್ 

ಕಾನ್ನಪ ರ 

ಉತ್ು ರಪ್ರ ದೇಶದ ಕಾನ್ನಪ ರದಲಿ್ಲ  ರಾಷು ರಪ್ತಿ ರಾಮ್ ನ್ನಥ್ ಕೊೀವಿಂದ್ ರವರು ರಾಷು ರರ್ವಯ ಪಿ 

“ಸವ ಚು ತಾ ಹೈ ಸೇರ್ವ” ಅಭಿಯಾನಕೆಕ  ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 15 ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಹ್ದಿನೈದು 

ದಿನಗಳ ಪ್ರ ಚಾರ ಕಾಯಷಕರ ಮ ಅಕೊು ೀಬ್ರ್ 2 ರಂದು ಗ್ಲಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ 

ಮಕಾು ಯಗಳಳ ಲ್ಲದೆ. ಜನರನ್ನು  ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಿ ಸವ ಚು  ಭಾರತ್ಕಾಕ ಗಿ ಮಹಾತ್ಮ  

ಗ್ಲಂಧಿಯವರ ಕನಸಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ನೈಮಷಲಯ ಕಾಕ ಗಿ ಸ್ತವಷಜನಕ ಚಳವಳಿಯನ್ನು  

ಬ್ಲಪ್ಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. 

 

53. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಸುಧಾರಿತ್ ಹೊೀರ್ಮಯೊೀಪ್ತಿ ವೈರಾಲಜ ಪ್ರ ಯೊೀಗ್ಲಲಯವು ಯಾವ 

ನಗರದಲಿ್ಲದೆ ಸೆ್ತ ಪ್ನೆಗಂಡಿದೆ? 
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ಅ) ಬಂಗಳೂರು 

ಆ) ಕೊಲಕ ತ್ು  

ಇ) ಹೈದ್ರ ಬದ್  

ಈ) ಮಂಬೈ 

ಕೊಲಕ ತ್ು  

ಆಯುಶ್ ರಾಜಯ  ಕೇಂದರ  ಸಚಿವ ಶ್ರ ೀಪಾದ್ ಯ್ಕಸ್ ನ್ನಯಕ್ಸ ಪ್ಶ್ು ಮ ಬಂಗ್ಲಳದ 

ಕೊಲಕ ತಾು ದಲಿ್ಲ  ಡ್ಲ. ಅಂಜಲ್ಲ ಚಟ್ಜಷ ರಿೀಜನಲ್ ರಿಸಚ್ಷ ರಿಸಚ್ಷ ಇನಸ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ು ಲಿ್ಲ  

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಸುಧಾರಿತ್ ವೈರಾಲಜ ಪ್ರ ಯೊೀಗ್ಲಲಯವನ್ನು  ಉದ್ಾ ಟ್ಟಸಿದರು. ವೈರಲ್ 

ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ ಜಪಾನೀಸ್ ಎನೆಸ ಫಾಲ್ಲಟ್ಟಸ್, ಡೆಂಗೂಯ , ಚಿಕುನ್ನೊ ನ್ನಯ  ಮತ್ತು  ಎಚ್ 1 ಎನ್ 1 

(ಹಂದಿ ಜವ ರ) ಮಂತಾದ ರೀಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸಲು ರೂ8 ಕೊೀಟ್ಟ 

ವೆಚು ದಲಿ್ಲ  ಈ ಪ್ರ ಯೊೀಗ್ಲಲಯವನ್ನು  ಸೆ್ತ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

54. 2017 ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ಬಂಡರ್ವಳ ಸೂಚಯ ಂಕ (Global Human Capital Index)ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ 

ಎಷು ನೇ ಸೆ್ತ ನದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) 67 

ಆ) 98 

ಇ) 103 

ಈ) 110 

103 

2017 ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ಬಂಡರ್ವಳ ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  130 ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ 103ನೇ ಸೆ್ತ ನ 

ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಜನೀರ್ವ ಮೂಲದ ವಲ್ಡ ಷ ಎಕನ್ನರ್ಮಕ್ಸ ಫೀರಮ್ (WEF) ಈ ಸೂಚಯ ಂಕವನ್ನು  

ಹೊರತಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  ನ್ನವೆಷ, ಫ್ನಿ್ನ ಯ ಂರ್ಡ, ಸಿವ ಜಲಾಯ ಷಂರ್ಡ ಮತ್ತು  ಯುನೈಟೆರ್ಡ 

ಸು ೀಟ್ಸ  ಅಗರ ಸೆ್ತ ನದಲಿ್ಲದೆ.  

 

55. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಲ್ಲಥಯಂ-ಅಯಾನ್ ಬಯ ಟ್ರಿ ತ್ಯಾರಿಕ ಘಟ್ಕವು ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ಸೆ್ತ ಪ್ನೆಯಾಗಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಪ್ಶ್ು ಮ ಬಂಗ್ಲಳ 

ಆ) ಗುಜರಾತ್  

ಇ) ಹ್ರಿಯಾಣ 

ಈ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಗುಜರಾತ್ 
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ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಲ್ಲಥಯಂ ಐಯಾನ್ ಬಯ ಟ್ರಿ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು  ಗುಜರಾತಿನ 

ಹ್ನ್ನಸ ಲುಪ ರದಲಿ್ಲ  ಜಪಾನನ ಆಟೀಮಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ  ಸುಜುಕಿ ಮೀಟಾರ್ ಕಾಪೊಷರೇಷನ್ 

(ಎಸ್ಎಂಸಿ) ಸೆ್ತ ಪಿಸಲ್ಲದೆ. ಈ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು  ಸುಝುಕಿ, ತೊೀಷ್ಟಬ ಕಾಪೊೀಷರೇಶನ್ ಮತ್ತು  

ಡೆನ್ಸ  ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ $ 180 ದಶಲಕ್ಷದಷ್ಟು  ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ತ ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ  ನರೇಂದರ  ಮೀದಿ ಮತ್ತು  ಜಪಾನನ ಪ್ರ ಧಾನ ಶ್ಂಝೊ ಅಬ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  

ಮಹಾತ್ಮ  ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ  12ನೇ ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ರ್ವಷ್ಟಷಕ ಶಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸುಝುಕಿ ಈ 

ಪ್ರ ಕಟ್ಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದೆ. 

 

 

56. ಬಿರ ಟ್ನು  ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನಸ ು ಲಿ್ಲ  ಗಿೀಬ್ಲ್ ಡೈವಸಿಷಟ್ಟ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾದ ಬಲ್ಲವುರ್ಡ 

ನಟ್ ಯಾರು? 

ಅ) ಸಲಾಮ ನ್ ಖ್ಯನ್  

ಆ) ಅರ್ಮತಾಬ್ ಬ್ಚು ನ್ 

ಇ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ಈ) ಶಾರೂಖ್ ಖ್ಯನ್  

ಸಲಾಮ ನ್ ಖ್ಯನ್ 

ಬಲ್ಲವುರ್ಡ ಸೂಪ್ರ್ ಸ್ತು ರ್ ಸಲಾಮ ನ್ ಖ್ಯನ್ ರವರಿಗೆ ಗಿೀಬ್ಲ್ ಡೈವಸಿಷಟ್ಟ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 15 ರಂದು ಬಿರ ಟ್ನು  ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನಸ ು ಲಿ್ಲ  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 

57. “Unstoppable: My Life So Far” ಪುಸು ಕ ಯಾವ ಕಿರ ೀಡ್ಲಪುಟ್ ಬ್ರೆದಿದ್ದ ರೆ? 

ಅ) ಮರಿಯಾ ಶರಾಪೊೀವ 

ಆ) ಚೇತೇಶವ ರ ಪೂಜಾರ್ 

ಇ) ಸರೆನ್ನ ವಿಲ್ಲಯಮ್ಸ  

ಈ) ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲ್ಲ 

ಮರಿಯಾ ಶರಾಪೊೀವ 

ಟೆನು ಸ್ ತಾರೆ ಮರಿಯಾ ಶರಾಪೊೀವ ರವರು “Unstoppable: My Life So Far” ಪುಸು ಕವನ್ನು  

ಬ್ರೆದಿದ್ದ ರೆ. 
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58. ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಓಝೊೀನ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನವನ್ನು  _________ ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 14 

ಆ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 15 

ಇ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 16 

ಈ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 17 

ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 16 

ಓಝೊೀನ್ ಪ್ದರವನ್ನು  ಸಂರಕಿಿ ಸುವ ಸಲುರ್ವಗಿ 1987 ರಲಿ್ಲ  ಮಾಂಟ್ಟರ ಯಲ್ ಶ್ಷು ಚಾರಕೆಕ  

ಸಹ ಮಾಡಿದ ದಿನ್ನಂಕವನ್ನು  ಸಮ ರಿಸಲು ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 16 ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಓಝೊೀನ್ ಪ್ದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 2017 ರ ಥೀಮ್ ‘Caring for all 

life under the sun’. 

 

 

59. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ ಐಎಎಫ್ ಮಾಷಷಲ್ ಅಜಷನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಯಾವ ವಷಷ ನಡೆದ 

ಭಾರತ್-ಪಾಕಿಸ್ತು ನ ಯುದದ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರ ಮಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದದ ರು? 

ಅ) 1961 

ಆ) 1965 

ಇ) 1966 

ಈ) 1971 

1965 

ಭಾರತಿೀಯ ರ್ವಯುಪ್ಡೆಯ ಮದಲ ಫೈವ್–ಸ್ತು ರ್ ದಜೆಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಜಷನ್ ಸಿಂಗ್

ನಧನರಾದರು. ಕಿರ ಯಾಶ್ೀಲ ವಯ ಕಿು ಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಅಜಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು  

ಭಾರತಿೀಯ ರ್ವಯುಪ್ಡೆಯ ಮದಲ ಮಾಷಷಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಯ ತ್ರಾದವರು. 1965ರಲಿ್ಲ  

ಪಾಕಿಸ್ತು ನ ವಿರುದಿ ದ ಯುದಿ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಜಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಹ್ತ್ವ ದ 

ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದದ ರು. 1964ರ ಆಗಸ್ು ನಂದ 1969ರ ವರೆಗೂ ರ್ವಯುಪ್ಡೆಯ ನೇತೃತ್ವ  

ವಹಸಿದದ ರು. ಇವರು ಏರ್ ಚಿೀಫ್ ಮಾಷಷಲ್ ಸೆ್ತ ನ(1966ರ ಜನವರಿ 16) ಪ್ಡೆದ ಮದಲ 

ಭಾರತಿೀಯ ರ್ವಯುಪ್ಡೆಯ ಮಖಯ ಸೆ . 

 

60. 2017 ಕೊರಿಯಾ ಓಪ್ನ್ ಸಿೀರಿಸ್ ಮಹಳ್ಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ  ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದದ ವರು 

ಯಾರು? 

ಅ) ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು 

ಆ) ನ್ಝೊೀರ್ಮ ಓಕುಹ್ರಾ 

ಇ) ಸೈನ್ನ ನೆಹಾವ ಲ್  
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ಈ) ಪಿಗಿಮ  ಗೆಹಿ್ ಟ್ 

ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು 

ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಜಪಾನ್ ಎದುರಾಳಿ ನ್ಝೊೀರ್ಮ ಓಕುಹ್ರಾ ವಿರುದಿ  ಮಹಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ  

ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  22-20, 11-21, 21-18 ಸಟ್ಗಳ ಅಂತ್ರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿ ಪ್ರ ಶಸಿು  

ಗೆಲಿು ವಲಿ್ಲ  ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿದ್ದ ರೆ. ಕೊರಿಯಾ ಓಪ್ನ್ ಸೂಪ್ರ್ ಸಿರಿೀಸ್ ಗೆದದ  ಭಾರತ್ದ ಏಕೈಕ 

ಮಹಳಾ ಕಿರ ೀಡ್ಲಪ್ಟ್ಟ ಎನ್ನು ವ ಗೌರವಕೆಕ  ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ದ ರೆ.  

 

 

61. 2017 ಫಾಮಷಲಾ ಒನ್ ಸಿಂಗ್ಲಪುರ್ ಗ್ಲರ ಯ ಂರ್ಡ ಪಿರ ಕ್ಸಸ  ಟ್ಯನಷಮ್ಂಟ್ ಗೆದದ ವರು ______? 

ಅ) ಲೇವಿಸ್ ಹಾಯ ರ್ಮಲು ನ್  

ಆ) ಡೆನಯಲ್ ರಿಕಿಕ ಯಾರ್ಡಷ 

ಇ) ಸಬಸಿು ಯನ್ ವೆಟ್ಲ್  

ಈ) ಸಜಷಯೊ ಪ್ಗಿಷ 

ಲೇವಿಸ್ ಹಾಯ ರ್ಮಲು ನ್ 

 

62. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ “ಮಸಿಷಡಿಸ್ ಅರೌಝ್” ರವರು ಯಾವ ದೇಶದ ನೂತ್ನ ಪ್ರ ಧಾನ ಆಗಿ 

ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ದ ರೆ? 

ಅ) ಪ್ರು 

ಆ) ಮ್ಕಿಸ ಕೊ 

ಇ) ನ್ನವೆಷ 

ಈ) ಘಾನ 

ಪ್ರು 

ಪ್ರುವಿನ ಇಬ್ಬ ರು ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಲಿ್ಲ  ಒಬ್ಬ ರಾಗಿದದ  ಮಸಿಷಡಿಸ್ ಅರೌಝ್ ರವರು ಪ್ರುವಿನ 

ಹೊಸ ಪ್ರ ಧಾನಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ.  

 

63. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು “ಸಶಸು ರ ಸಿೀಮಾ ಬ್ಲ”ದ ನೂತ್ನ ಮಖಯ ಸೆ ರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ 

ವಹಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೆ? 

ಅ) ಬ್ರ ಹೆಮ ೀಂದರ  ವಮಷ 

ಆ) ರಜನ ಕಾಂತ್ ರ್ಮಶಾರ  

ಇ) ಭಗರ್ವನ್ ದ್ಸ್ ಗುಪ್ು  

ಈ) ಅಶುತೊೀಶ್ ಮಖಜಷ 
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ರಜನ ಕಾಂತ್ ರ್ಮಶಾರ  

ರಜನ ಕಾಂತ್ ರ್ಮಶಾರ , 1984 ಬಯ ಚ್ ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಕೇಡರ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು 

ಸಶಸು ರ ಸಿೀಮಾ ಬ್ಲದ ಮಖಯ ಸೆ ರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ. ಅಚಾು ನ್ನ ರಾಮಸುಂದರಾಮ್ 

ರವರು ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 30 ರಂದು ನವೃತ್ು ರಾಗಲ್ಲದುದ , ಆ ಸೆ್ತ ನವನ್ನು  ರ್ಮಶಾರ  ತ್ತಂಬ್ಲ್ಲದ್ದ ರೆ.  

 

64. ಯಾವ ರಾಜಯ  ಸಕಾಷರ ಸ್ತವ ತಂತ್ರ ಯ  ಹೊೀರಾಟ್ಗ್ಲರರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು “ಶಹೀದ್ 

ಗ್ಲರ ಮ ವಿಕಾಸ ಯೊೀಜನೆ” ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಜಾಖಷಂರ್ಡ  

ಆ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಹ್ರಿಯಾಣ 

ಈ) ಕೇರಳ 

ಜಾಖಷಂರ್ಡ  

ಜಾಖಷಂರ್ಡ ಸಕಾಷರ ಖಂಟ್ಟ ಜಲಿೆ ಯ ಉಲ್ಲಯಾತ್ತದಲಿ್ಲ  “ಶಹೀದ್ ಗ್ಲರ ಮ ವಿಕಾಸ 

ಯೊೀಜನೆ”ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಉಲ್ಲಯಾತ್ತ ಜಾಖಷಂಡಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು  ನ್ನಯಕ ಬಿಸ್ತಷ 

ಮಂಡ್ಲ ಅವರ ಜನಮ ಸೆ ಳ. ಈ ಯೊೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶವು ರಾಜಯ ದ ಸ್ತವ ತಂತ್ರ ಯ  

ಹೊೀರಾಟ್ಗ್ಲರರ ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸುವುದು. ಈ ಯೊೀಜನೆಯಡಿ, ಅನೇಕ 

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸ್ತವ ತಂತ್ರ ಯ  ಹೊೀರಾಟ್ಗ್ಲರರ ಗ್ಲರ ಮಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು 

ಮತ್ತು  ಅವರ ಆರ್ವಸಸೆ್ತ ನಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕಯಷಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ.  

 

65. ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ತ್ನಖ್ಯ ದಳ (National Investigation Agency)ದ ನೂತ್ನ ಮಖಯ ಸೆ ರಾಗಿ 

ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ? 

ಅ) ಜೆ ಎಸ್ ಖರೇಷ್ಟ 

ಆ) ಪ್ರ ೀಮ್ ಚರಣ್  

ಇ) ವೈ ಸಿ ಮೀದಿ 

ಈ) ರಮೇಶ್ ಥಾಪ್ರ್  

ವೈ ಸಿ ಮೀದಿ 

ಹರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈ.ಸಿ.ಮೀದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ತ್ನಖ್ಯ ಸಂಸೆ (ಎನ್ ಐಎ)ಯ 

ಮಖಯ ಸೆ ರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ. ಸಂಪುಟ್ದ ನೇಮಕ ಸರ್ಮತಿಯು ವೈ.ಸಿ.ಮೀದಿ 

ಅವರನ್ನು  ಎನ್ ಐಎ ಪ್ರ ಧಾನ ನದೇಷಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮೀದಿ 

ಅವರು 2022ರ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ಈ ಹುದೆದ ಯಲಿ್ಲ  ಇರಲ್ಲದ್ದ ರೆ. 
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66. ಪ್ತಿು ಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಅಥರ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ NRI ಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ಪ ೀಟ್ಷ 

ರದುದ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾವ ಉನು ತ್ ಮಟ್ು ದ ಸರ್ಮತಿಯು ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ? 

ಅ) ಹ್ಷಷವಧಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಮತಿ 

ಆ) ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಗೀಯ್ಕಲ್ ಸರ್ಮತಿ 

ಇ) ಜಯಕುಮಾರ್ ರಾಣೆ ಸರ್ಮತಿ 

ಈ) ಸಂತೊೀಷ್ ಮಖಜಷ ಸರ್ಮತಿ 

ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಗೀಯ್ಕಲ್ ಸರ್ಮತಿ 

ನವೃತ್ು  ನ್ನಯ ಯಾಧಿೀಶ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಗೀಯ್ಕಲ್ ನೇತೃತ್ವ ದ ಉನು ತ್ ಮಟ್ು ದ 

ಸರ್ಮತಿಯು, ಹೆಂಡತಿಯತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಅಥರ್ವ ದೂರ ಮಾಡುವ NRI ಗಳ 

ಪಾಸ್ಪ ೀಟ್ಷ ಅನ್ನು  ಜಪಿು  ಮಾಡುವ ಅಥರ್ವ ರದುದ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಮಾಡಿದೆ. 

ಭಾರತ್ವು ಇತ್ರ ದೇಶಗಳಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ಹ್ಸ್ತು ಂತ್ರ ಒಪ್ಪ ಂದಗಳ ರ್ವಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  

ಗೃಹ್ ಹಂಸ್ತಚಾರದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಮತಿಯು ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. 

ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿರ್ವಲಯ (MEA) ಮೇ 2017 ರಲಿ್ಲ  ಈ ಸರ್ಮತಿಯನ್ನು  

ರಚಿಸಿತ್ತು . 

 

67. ಕುಟ್ಟಂಬ್ ಕಲಾಯ ಣ ಸರ್ಮತಿಗಳನ್ನು  ಸೆ್ತ ಪಿಸಿದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ರಾಜಯ  ಯಾವುದು? 

ಅ) ಅಸ್ತಸ ಂ 

ಆ) ತಿರ ಪುರ 

ಇ) ಜಾಖಷಂಡ 

ಈ) ಹಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ತಿರ ಪುರ 

ಗಂಡಂದಿರು ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿಕರ ವಿರುದಿ  ದ್ಖಲ್ಲಸಲಾದ ಮಹಳ್ಯರ ದೂರುಗಳನ್ನು  

ಪ್ರಿೀಕಿಿ ಸಲು ಮತ್ತು  ಸಮಾರ್ೀಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೌಹಾದಷ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  

ಕಂಡುಕೊಳಳ ಲು ಕುಟ್ಟಂಬ್ ಕಲಾಯ ಣ ಜಲಿಾ  ಸರ್ಮತಿಗಳನ್ನು  ತಿರ ಪುರ ಸಕಾಷರ ಸೆ್ತ ಪಿಸಿದುದ , ಈ 

ಮೂಲಕ ಕುಟ್ಟಂಬ್ ಕಲಾಯ ಣ ಸರ್ಮತಿ ಸೆ್ತ ಪಿಸಿದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ರಾಜಯ  ತಿರ ಪುರರ್ವಗಿದೆ. 

ಕುಟ್ಟಂಬ್ ಕಲಾಯ ಣ ಜಲಿೆ ಯ ಸರ್ಮತಿಗಳನ್ನು  ಸೆ್ತ ಪಿಸಿರುವ ದೇಶದ 24 ಹೈಕೊೀಟ್ೊ ಷಳಲಿ್ಲ  

ಮದಲ ಹೈಕೊೀಟ್ಷ ತಿರ ಪುರಾ ಹೈಕೊೀಟ್ಷ ಆಗಿದೆ.  
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68. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರಿಗೆ 2017 ಅಕಿವ ನೇನ ನ್ನಗೇಶವ ರ ರಾವ್ (ಎಎನ್ಆರ್) ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪ್ರ ಶಸಿು  

ಲಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಡ್ಲ. ಶ್ವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್  

ಆ) ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ 

ಇ) ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್  

ಈ) ರಜನೀಕಾಂತ್  

ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ 

ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತೊರ ೀದಯ ಮಕೆಕ  ನೀಡಿದ ಪ್ರ ಶಂಸನೀಯ ಕೊಡುಗೆಗ್ಲಗಿ ಚಿತ್ರ ನದೇಷಶಕ 

ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಗೆ 2017 ಅಕಿವ ನೇನ ನ್ನಗೇಶವ ರ ರಾವ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 

69. ಜಂಟ್ಟ ರ್ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ಅಭಾಯ ಸ "ಐರನ್ ಯೂನಯನ್ 5 (Iron Union 5)" ಯಾವ ಎರಡು ದೇಶಗಳ 

ನಡುವೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ರಷ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಪಾಕಿಸ್ತು ನ 

ಆ) ಅಮ್ರಿಕ ಮತ್ತು  ಯುಎಇ 

ಇ) ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಬಂಗಿ ದೇಶ 

ಈ) ಅಮ್ರಿಕ ಮತ್ತು  ಫಾರ ನ್ಸ   

ಅಮ್ರಿಕ ಮತ್ತು  ಯುಎಇ 

"ಐರನ್ ಯೂನಯನ್ 5" ಜಂಟ್ಟ ರ್ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ಅಭಾಯ ಸ ಅಮ್ರಿಕ ಮತ್ತು  ಯುನೈಟೆರ್ಡ ಅರಬ್ 

ಎರ್ಮರೇಟ್ಸ  (ಯುಎಇ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 23, 2017 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭರ್ವಗಲ್ಲದೆ. 

ಯುಎಇಯ ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳ ಸನು ದಿ ತೆಯನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಹೆಚಿು ಸುವುದು 

ಮತ್ತು  ಜಂಟ್ಟ ರ್ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ಕಾಯಾಷಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಎರಡೂ ಸೇನೆಗಳು ತ್ಮಮ  ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಸಹ್ಕಾರವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಸಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಈ ರ್ವಯ ಯಾಮದ 

ಉದೆದ ೀಶರ್ವಗಿದೆ. 

 

70. ಯುಪಿಐ (UPI) ಅನ್ನು  ತ್ನು  ಡಿಜಟ್ಲ್ ಪಿಾಟ್ ಫಾಮ್ಷ ಗೆ ಏಕಿೀಕರಿಸಿದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ 

ಪೇಮ್ಂಟ್ ಬಯ ಂಕ್ಸ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಏಟೆಷಲ್ ಪೇಮ್ಂಟ್ ಬಯ ಂಕ್ಸ  

ಆ) ಪೇಟ್ಟಎಮ್ ಪೇಮ್ಂಟ್ ಬಯ ಂಕ್ಸ  

ಇ) ಪೊೀಸು ಲ್ ಪೇಮ್ಂಟ್ ಬಯ ಂಕ್ಸ  

ಈ) ಬಂಧನ್ ಪೇಮ್ಂಟ್ ಬಯ ಂಕ್ಸ  

ಏಟೆಷಲ್ ಪೇಮ್ಂಟ್ ಬಯ ಂಕ್ಸ 
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ಏಟೆಷಲ್ ಪೇಮ್ಂಟ್ ಬಯ ಂಕ್ಸ (ಎಪಿಬಿ) ಯುಪಿಐ (UPI) ಅನ್ನು  ತ್ನ್ನ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಪಿಾಟ್ 

ಫಾಮ್ಷ ಗೆ ಏಕಿೀಕರಿಸಿದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಪಾವತಿ ಬಯ ಂಕ್ಸ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆನಿೆ ೈನ್ / 

ಆಫಿೆ ೈನ್ ರ್ವಯ ಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕಿಿತ್ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲನ 

ಯಾವುದೇ ಬಯ ಂಕ್ಸ ಖ್ಯತೆಗೆ ಸುರಕಿಿತ್ರ್ವಗಿ ತ್ವ ರಿತ್ ಹ್ಣ ವಗ್ಲಷವಣೆ ಮಾಡಲು ಗ್ಲರ ಹ್ಕರಿಗೆ 

ಅನ್ನಕೂಲ ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ. 

 

 

71. ಮದಲ BIMSTEC ವಿಪ್ತ್ತು  ನವಷಹ್ಣೆ ರ್ವಯ ಯಾಮ -2017 (BIMSTEC DMEX-2017) ಅನ್ನು  

ಆಯೊೀಜಸಲ್ಲರುವ ದೇಶ _________? 

ಅ) ಬಂಗಿ ದೇಶ 

ಆ) ಭಾರತ್ 

ಇ) ನೇಪಾಳ 

ಈ) ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ 

ಭಾರತ್ 

ಅಕೊು ೀಬ್ರ್ 10-13, 2017 ರಿಂದ ದೆಹ್ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಮದಲ 'BIMSTEC ವಿಪ್ತ್ತು  ನವಷಹ್ಣಾ 

ರ್ವಯ ಯಾಮ- 2017' (BIMSTEC DMEX-2017) ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. BIMSTEC ಗುಂಪಿನ ಎಲಿಾ  7 

ರಾಷು ರಗಳ ಪ್ರ ತಿನಧಿಗಳಾದ - ಬಂಗಿ್ಲ ದೇಶ, ಭೂತಾನ್, ಭಾರತ್, ಮಯನ್ನಮ ರ್, ನೇಪಾಳ, 

ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು  ಥೈಲಾಯ ಂರ್ಡ ಈ ಸಂದಭಷದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಲ್ಲದ್ದ ರೆ. 

 

72.  ಯಾವ ರಾಜಯ  ಸಕಾಷರ ಸ್ತವಷಜನಕರಿಗೆ 'ಪಿೀಪ್ಲ್ ಫಸ್ು ' ಎಂಬ್ ಮಬೈಲ್ ಅಪಿಿ ಕೇಶನ್ 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ತೆಲಂಗಣ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಕನ್ನಷಟ್ಕ 

ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ಎನ್. ಚಂದರ ಬಬು ನ್ನಯುಡ  ರವರು ವಿಜಯರ್ವಡದಲಿ್ಲ  

'ಪಿೀಪ್ಲ್ ಫಸ್ು ' ಮಬೈಲ್ ಅಪಿಿ ಕೇಶನೆೊ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ನ್ನಗರಿಕರಿಗೆ ಇತಿು ೀಚಿನ 

ಯೊೀಜನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಸಕಾಷರದ ಸೇವೆಗಳ ಬ್ಗೆೊ  ಸಮಗರ  ಮಾಹತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ. ಬ್ಳಕೆದ್ರರು 

ತ್ಮಮ  ದೂರುಗಳನ್ನು  ನ್ೀಂದ್ಯಿಸಲು ಅಪಿಿ ಕೇಶನ್ ಅನ್ನು  ಬ್ಳಸಬ್ಹುದು.  
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73. ಉತ್ು ರಖಂಡದ ಸವ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಬರ ಂರ್ಡ ಅಂಬಸಿಡರ್ ಆಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿರುವ ಬಲ್ಲವುರ್ಡ ನಟ್ ಯಾರು? 

ಅ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ಆ) ಶಾರೂಖ್ ಖ್ಯನ್  

ಇ) ಅರ್ಮತಾಬ್ ಬ್ಚು ನ್ 

ಈ) ಅರ್ಮರ್ ಖ್ಯನ್  

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ಬಲ್ಲವುರ್ಡ ನಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಉತ್ು ರಾಖಂಡದ ಸವ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ 

ಬರ ಂರ್ಡ ಅಂಬಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ. ಈ ಹಂದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉತ್ು ರ 

ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಷರದ ಸವ ಚಛ ತ್ ಕಾಯಷದ ಬರ ಂರ್ಡ ಅಂಬಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದದ ರು.  

 

74. 2017 UNHCR ನನೆಸ ನ್ ರೆಫ್ಯಯ ಜೀ(Nansen Refugee) ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿರುವ ಝನ್ನು ಹ್ 

ಮಸ್ತು ಫಾ ಯಾವ ದೇಶದವರು? 

ಅ) ಈಜಪ್ು   

ಆ) ನೈರೀಜ 

ಇ) ನೈಜೀರಿಯಾ 

ಈ) ಉಗ್ಲಂಡ 

ನೈಜೀರಿಯಾ 

ನೈಜೀರಿಯಾದ ವಕಿೀಲ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಕನ್ನದ ಝನ್ನು ಹ್ ಮಸ್ತು ಫಾ ಅವರಿಗೆ 2017 ರ ಯುಎನ್ 

ಹೈಕರ್ಮಷನ್ ಫಾರ್ ರೆಫ್ಯಯ ಜೀಸ್ (UNHCR) ನನೆಸ ನ್ ರೆಫ್ಯಯ ಜೆಸ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದ ರೆ. 

ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಬಂಡ್ಲಯ ಪಿೀಡಿತ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಸೆಿ ಕೆ ವಹಸಲು 

ಪ್ರ ಮಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಈ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಕೊ ಹ್ರಮ್ 

ಹಂಸ್ತಚಾರದ ಕೇಂದರ ರ್ವದ ಮೈದುಗುರಿಯಲಿ್ಲನ ಮಸು ಫಾ ಅವರ “ದಿ ಫ್ಯಯ ಚರ್ ಪೌರ ಸ್ 

ಇಸಿ್ತರ್ಮಕ್ಸ ಫಂಡೇಷನ್ ಸೂಕ ಲ್” ಈಗ 500 ಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚು  ವಿದ್ಯ ಥಷಗಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  

ಒದಗಿಸುತಿು ದೆ.  

 

75. “ಇಂಟ್ನ್ನಯ ಷಷನಲ್ ಟೆಕೆಸ ು ೈಲ್ ಮತ್ತು  ಅಪಾಯ ರಲ್ ಫೇರ್" 6 ನೇ ಆವೃತಿು  “ವಸ್ತು ರ-2017" 

ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಬಂಗಳೂರು 

ಆ) ಜೈಪುರ 

ಇ) ಭೂಪಾಲ್  

ಈ) ಮಧುರೈ 
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ಜೈಪುರ 

 

76. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಎಲೆಕಿು ರಕ್ಸ ಬ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ತ್ರ್ಮಳುನ್ನಡು 

ಆ) ತೆಲಂಗಣ 

ಇ) ಹಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಪಂಜಾಬ್  

ಹಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ದೇಶದ ಮದಲ ವಿದುಯ ತ್ ಬ್ಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಹಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ ಮನ್ನಲ್ಲ ಸರ್ಮೀಪ್ದ 

ರೀಹ್ು ಂಗ್ ಪಾಸ್, ಪ್ರ ರ್ವಸಿ ತಾಣದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೀರ್ಡ ಸ ು ೀನ್ ಇನ್ನಫ ರಟೆಚ್ 

ನರ್ಮಷಸಿದ ವಿದುಯ ತ್ ಬ್ಸೊ ಳು ಆಟೀಮೀಟ್ಟವ್ ರಿಸಚ್ಷ ಅಸ್ೀಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾ (ARAI) ನಂದ ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಿಸಲಪ ಟ್ಟು ವೆ. ಪ್ರ ತಿ ಎಲೆಕಿು ರಕ್ಸ ಬ್ಸ್ 30 

ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು  ಸ್ತಗಿಸುವ ಸ್ತಮಥಯ ಷವನ್ನು  ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು  ಸಂಪೂಣಷರ್ವಗಿ ಚಾಜ್ಷ 

ಮಾಡಲಾದ ಬಯ ಟ್ರಿಗಳಂದಿಗೆ 200 ಕಿ.ರ್ಮೀ ಚಲ್ಲಸಲ್ಲವೆ. 

 

77. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾರತ್ದ ಚಲನಚಿತ್ರ  2018 ರ ಆಸಕ ರ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರ ವೇಶ 

ಪ್ಡೆದಿದೆ? 

ಅ) ನೂಯ ಟ್ನ್  

ಆ) ಬಹುಬ್ಲ್ಲ 

ಇ) ಟಾಯಿ್ಕ ಟ್: ಏಕ್ಸ ಪ್ರ ೀಮ್ ಕಥಾ 

ಈ) ಲಾಸ್ು  ಬ್ಸ್  

ನೂಯ ಟ್ನ್ 

ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ  “ನೂಯ ಟ್ನ್” 2018 ರ ಆಸಕ ರ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಅರ್ಮತ್ ಮಾಸುಕಷರ್ ನದೇಷಶನದ ನೂಯ ಟ್ನ್ ಸಿನೆಮಾವನ್ನು  

ಮನೀಶ್ ಮಂದರ  ನಮಾಷಣ ಮಾಡಿದುದ , ಬಲ್ಲವುರ್ಡ ನ ಪ್ರ ಖ್ಯಯ ತ್ ಬಯ ನರ್ “ದೃಶಯ  ಫ್ಲಮ್ಸ ” 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ಹೊರತ್ರಲಾಗಿತ್ತು . 
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78. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  “ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  LPG ಪಂಚಾಯತ್” ಕಾಯಷಕರ ಮಕೆಕ  

ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ರಾಜಸ್ತು ನ 

ಆ) ಗುಜರಾತ್  

ಇ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಜಾಖಷಂರ್ಡ  

ಗುಜರಾತ್ 

ಕೇಂದರ  ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಮತ್ತು  ನೈಸಗಿಷಕ ಅನಲ ಸಚಿವ ಧಮೇಷಂದರ  ಪ್ರ ಧಾನ್ ರವರು 

ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 23 ರಂದು ಗುಜರಾತಿನ ಗ್ಲಂಧಿನಗರ ಜಲಿೆ ಯ ಮೀಟಾ ಇಶನ್ನಪ ರ್ ಗ್ಲರ ಮದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  LPG ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಷಕರ ಮಕೆಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  

ಉಜವ ಲ ಯೊೀಜನೆಯ ಉಪ್ಕರ ಮ ಇದ್ಗಿದುದ  ಗ್ಲರ ರ್ಮೀಣ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲ್ಲಪ ಜ 

ಸಂಪ್ಕಷಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಲು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಪ ಜ ಪಂಚಾಯತ್ ಉದೆದ ೀಶವು ಶುದಿ  

ಇಂಧನವನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಳಸುವುದು ಮತ್ತು  ಅದರ ಅನೇಕ ಪ್ರ ಯೊೀಜನಗಳನ್ನು  ಎಲ್ಲಪ ಜ 

ಬ್ಳಕೆದ್ರರಲಿ್ಲ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಯೊೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಂದಿನ 

ಒಂದುವರೆ ವಷಷಗಳಲಿ್ಲ  ದೇಶಾದಯ ಂತ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಪ ಜ ಪಂಚಾಯತ್ೊ ಳನ್ನು  

ಸಕಿರ ಯಗಳಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

79. ಜಂಟ್ಟ ರ್ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ಅಭಾಯ ಸ "ಪಾಂಡ-ಕಾಂಗರೂ 2017" ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ ಮತ್ತು  ಯಾವ 

ದೇಶದನಡುವೆ ನಡೆಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಫ್ಲ್ಲಫೈನ್ಸ  

ಆ) ಥಾಯಿ್ಕ ಂರ್ಡ  

ಇ) ಚಿೀನ್ನ 

ಈ) ಇಂರ್ಡೀನೇಷ್ಟಯಾ 

ಚಿೀನ್ನ 

ಜಂಟ್ಟ ರ್ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ತ್ರಬೇತಿ "ಪಾಂಡ-ಕಾಂಗರೂ 2017" ಚಿೀನ್ನ ಮತ್ತು  ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾದ ಸೇನ್ನ 

ಪ್ಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನೈರುತ್ಯ  ಚಿೀನ್ನದ ಯುನ್ನು ನ್ ಪಾರ ಂತ್ಯ ದ ರಾಜಧಾನಯಾದ ಕುನಮ ಂಗು ಲಿ್ಲ  

ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 10 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತ್ತ.  

 

 

 

 



 

33 | P a g e  
 

80. ಡ್ಲಬ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಆನಿೆ ೈನ್ ಆಯುವೇಷದ ಮಾರುಕಟೆು ಗ್ಲಗಿ ಯಾವ ಇ-ಕಾಮಸ್ಷ 

ಸಂಸೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೀಡಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಫಿ್ ಪ್ ಕಾಟ್ಷ  

ಆ) ಅಮ್ಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಇ) ಸ್ತು ಪ್ ಡಿೀಲ್  

ಈ) ಇ-ಬೇ 

ಅಮ್ಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 

 

 

81. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಯ  2017ನೇ ವಷಷವನ್ನು  ಇ-ಪ್ರ ಗತಿ ವಷಷವೆಂದು ಘೀಷ್ಟಸಿದೆ? 

ಅ) ತೆಲಂಗಣ 

ಆ) ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಕನ್ನಷಟ್ಕ 

ಈ) ಗೀರ್ವ 

ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ಎನ್. ಚಂದರ ಬಬು ನ್ನಯುಡ  ರವರು 2017-18 ವಷಷವನ್ನು  

ಇ-ಪ್ರ ಗತಿ ವಷಷವೆಂದು ಘೀಷ್ಟಸಿದ್ದ ರೆ. ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಕಾಷರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳು ಮತ್ತು  ಅದರ ಬ್ಳಕೆಯ ಪ್ರಿಚಯ ಮತ್ತು  ನವಿೀಕರಿಸಲು ಇ-ಪ್ರ ಗತಿ ತ್ರಬೇತಿ 

ಕಾಯಷಕರ ಮರ್ವಗಿದೆ. ಆರು ರ್ವರಗಳ ತ್ರಬೇತಿಯನ್ನು  ಆಂಧರ  ಸರಕಾರದ ಎಲಿಾ  32 

ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಬುಯ ಸಿನೆಸ್ (ಐಬಿಎಸ್), ಹೈದರಾಬದಿನಲಿ್ಲ  

ನಡೆಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

82. ಜಂಟ್ಟ ರ್ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ರ್ವಯ ಯಾಮ "DRUZBA 2017" ಯಾವ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆರಂಭರ್ವಗಿದೆ? 

ಅ) ಪಾಕಿಸ್ತು ನ ಮತ್ತು  ಚಿೀನ್ನ 

ಆ) ಚಿೀನ್ನ ಮತ್ತು  ನೇಪಾಳ 

ಇ) ಪಾಕಿಸ್ತು ನ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ 

ಈ) ಪಾಕಿಸ್ತು ನ ಮತ್ತು  ರಷ್ಯಯ  

ಪಾಕಿಸ್ತು ನ ಮತ್ತು  ರಷ್ಯಯ  

ಜಂಟ್ಟ ರ್ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ರ್ವಯ ಯಾಮ "DRUZBA 2017" ಪಾಕಿಸ್ತು ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ಡೆ ಮತ್ತು  ರಷ್ಯಯ ದ ಸೇನೆ 

ನಡುವೆ ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 25, 2017 ರಷ್ಯಯ ದ ರ್ಮನರಲ್ ವೇಡಿನಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭರ್ವಗಿದೆ. ಜಂಟ್ಟ 

ಭಯೊೀತಾಪ ದನ್ನ ಕಾಯಾಷಚರಣೆಗಳು, ಸರೆಯಾಳು ಕಾಯಾಷಚರಣೆ ಅಭಾಯ ಸ 
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ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮದಲನೆ ಜಂಟ್ಟ ಸೇನ್ನ ಕಾಯಾಷಚರಣೆ ಅಕೊು ೀಬ್ರ್ 2016 ರಲಿ್ಲ  

ನಡೆದಿತ್ತು . 

 

83. “The Shershah of Kargil: Captain Vikram Batra” ಪುಸು ಕದ ಲೇಖಕರು _______-? 

ಅ) ದಿೀಪ್ಕ್ಸ ಸುರಾನ್ನ 

ಆ) ಮಾಧವನ್  

ಇ) ರಮಣ್ ಮಖಜಷ 

ಈ) ವಿ ಕೆ ಸಿಂಗ್  

ದಿೀಪ್ಕ್ಸ ಸುರಾನ್ನ 

“The Shershah of Kargil: Captain Vikram Batra” ಎಂಬ್ ಪುಸು ಕವನ್ನು  ದಿೀಪ್ಕ್ಸ ಸುರನ್ನ 

ಬ್ರೆದಿದ್ದ ರೆ. ಇದು ಕಾಗಿಷಲ್ ಯುದಿ ದ ನ್ನಯಕ ಲೇಟ್ ಕಾಯ ಪ್ು ನ್ ವಿಕರ ಮ್ ಬತಾರ  ಅವರ 

ಜೀವನಚರಿತೆರ ಯಾಗಿದೆ. ಕಾಯ ಪ್ು ನ್ ವಿಕರ ಮ್ ಬತಾರ  ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮ ವಿೀರ ಚಕರ ವನ್ನು  

ಮರಣೀತ್ು ರರ್ವಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

84. ಹೊಸದ್ಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಆಥಷಕ ಸಲಹಾ ಸರ್ಮತಿ (PMEAC)ಯ 

ಮಖಯ ಸೆ  ಯಾರು? 

ಅ) ಮಣಿಕಾಂತ್ ಶಮಾಷ 

ಆ) ಸುಶ್ೀಲ್ ಕಾಂತ್  

ಇ) ಬಿಬಕ್ಸ ದೆಬರ ಯ್  

ಈ) ಯಶವ ಂತ್ ಸಿನ್ನಹ  

ಬಿಬಕ್ಸ ದೆಬರ ಯ್ 

ಪ್ರ ಧಾನ ನರೇಂದರ  ಮೀದಿ ರವರು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  (ಪಿಎಂಇಎಸಿ) ಗೆ ನೀತಿ 

ಆಯೊೀಗದ ಸದಸಯ  ಬಿಬಕ್ಸ ದೆಬರ ಯ್ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಸಿರುವ ಆಥಷಕ ಸಲಹಾ 

ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದ್ದ ರೆ. 5 ಸದಸಯ ರ ಆಥಷಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯು ಆಥಷಕ 

ಪಾರ ಮಖಯ ತೆಯ ಸಮಸಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹ್ರಿಸಲ್ಲದೆ. ದೆಬರ ಯೊ ಜತೆಗೆ ಅಥಷಶಾಸು ರಜಾ ರಾದ 

ಸುರಿತ್ ಭಲಿಾ , ರತಿನ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು  ಅಶ್ಮಾ ಗೀಯಲ್ ರವರು ಸರ್ಮತಿಯ ಅರೆಕಾಲ್ಲಕ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಇರಲ್ಲದ್ದ ರೆ. 
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85. ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಬಲ ಕಾರ್ಮಷಕ ಯೊೀಜನೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ನಷಿ್ಯ ನಕಾಕ ಗಿ ಕೇಂದರ  

ಸಕಾಷರವು ಯಾವ ವೆಬ್ ಪೊೀಟ್ಷಲ್ ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) Pencil 

ಆ) Shiksha 

ಇ) Childcare 

ಈ) Sriraksha 

Pencil 

ಕೇಂದರ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರಾd ರಾಜನ್ನಥ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ನವದೆಹ್ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಬಲ 

ಕಾರ್ಮಷಕ ಯೊೀಜನೆಯನ್ನು  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು 'ಪ್ನಸ ಲ್' ಎಂಬ್ ವೆಬ್ 

ಪೊೀಟ್ಷಲ್ ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ದ ರೆ. PENCIL ಎಂದರೆ Platform for Effective Enforcement 

for No Child Labour, ಇದನ್ನು  ಕಾರ್ಮಷಕ ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೀಗ ಸಚಿರ್ವಲಯ (MoLE) 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಬಲಕಾರ್ಮಷಕರಿಗ್ಲಗಿ ಇದು ವಿದುಯ ನ್ನಮ ನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  

 

86. ಭಾರತ್ದ ಚಚು ಲ “ಇಂಡಿಯಾ ಮಬೈಲ್ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ 2017” ಆತಿಥಯ  ವಹಸಲ್ಲರುವ ನಗರ 

ಯಾವುದು? 

ಅ) ಹೈದ್ರ ಬದ್  

ಆ) ನವ ದೆಹ್ಲ್ಲ 

ಇ) ಪುಣೆ 

ಈ) ಬಂಗಳೂರು 

ನವ ದೆಹ್ಲ್ಲ 

ಮಟ್ು  ಮದಲ ಇಂಡಿಯಾ ಮಬೈಲ್ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ (ಐಎಂಸಿ) ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 27 ರಿಂದ 29, 2017 

ರವರೆಗೆ ನವದೆಹ್ಲ್ಲಯ ಪ್ರ ಗತಿ ಮೈದ್ನದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಸಲುಯ ಲರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ಸ್ಷ 

ಅಸ್ೀಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ಸಸ  ಮತ್ತು  ಇನಫ ಮೇಷಷನ್ ಟೆಕಾು ಲಜ 

ಸಚಿರ್ವಲಯದ ಬಂಬ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಅನ್ನು  ಆಯೊೀಜಸಲಾಗುತಿು ದೆ 

 

87. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ವಯ ಕಿು ಗೆ “2017 ರ್ವನ್ ಹಪ್ಪ ಲ್” ಪ್ರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಅಜೀಂ ಪ್ರ ೀಮ್ ಜ 

ಆ) ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಾವ್  

ಇ) ನ್ನರಾಯಣ ಮೂತಿಷ 

ಈ) ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದ್ರ್ ಷ್ಯ 

ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಾವ್ 
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ಹರಿಯ ವಿಜಾಾ ನ ಪೊರ .ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್.ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮ್ರಿಕದ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ‘ರ್ವನ್ ಹಪ್ಪ ಲ್’ 

ಪ್ರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಮ್ರಿಕದ ಮ್ಟ್ಟರಿಯಲ್ ರಿಸಚ್ಷ ಸ್ಸೈಟ್ಟಯು ಮ್ಟ್ಟರಿಯಲ್ ರಿಸಚ್ಷ 

(ವಸುು ಗಳ ಸಂಶೀಧನೆ) ಕಿೆ ೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ತಧಾರಣ ಸ್ತಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜಾಾ ನಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ಶಸಿು  

ನೀಡುತ್ು ದೆ.ಈ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಪ್ಡೆಯುತಿು ರುವ ಏಷ್ಯಯ  ಖಂಡದ ಮದಲ ವಿಜಾಾ ನ ಎನ್ನು ವ ಕಿೀತಿಷಗೆ 

ರಾವ್ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದ ರೆ. 

 

88. ಮಾನವಿೀಯ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು  ವಿಪ್ತ್ತು  ನವಷಹ್ಣಾ ರ್ವಯ ಯಾಮ “ಪ್ರ ಲೇ ಸಹಾಯಂ” ಯಾವ 

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಕೇರಳ 

ಆ) ಪಂಜಾಬ್  

ಇ) ತೆಲಂಗಣ 

ಈ) ತ್ರ್ಮಳುನ್ನಡು 

ತೆಲಂಗಣ 

ಹೈದರಾಬದ್ ಮತ್ತು  ಸಿಕಂದರಾಬದಿನ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ  2 ದಿನಗಳ ಮಾನವಿೀಯ ಸಹಾಯ 

ಮತ್ತು  ವಿಪ್ತ್ತು  ನವಷಹ್ಣಾ ರ್ವಯ ಯಾಮ “ಪ್ರ ಲೇ ಸಹಾಯಂ” ನಡೆಯಿತ್ತ. ಮಾನವ ನರ್ಮಷತ್ 

ಮತ್ತು  ನೈಸಗಿಷಕ ರ್ವತಾವರಣ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ರ್ವಹ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರ 

ದುರಂತ್ಗಳ ಬ್ಗೆೊ  ಸ್ತವಷಜನಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ರ್ವಯ ಯಾಮದ ಉದೆದ ೀಶರ್ವಗಿದೆ. 

 

89. ‘ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿ ಕುಟ್ಟಂಬ್ಕೂಕ  ವಿದುಯ ತ್ ಸಂಪ್ಕಷ ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಮಹ್ತ್ವ ದ ಉದೆದ ೀಶದಿಂದ 

ಕೇಂದರ  ಸಕಾಷರ ಯಾವ ಯೊೀಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ? 

ಅ) ಸುರಕಿಾ  

ಆ) ಸೌಭಾಗಯ  

ಇ) ನತ್ಯ ಜಯ ೀತಿ 

ಈ) ಬಳಕು 

ಸೌಭಾಗಯ  

ಪಂಡಿತ್ ದಿೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾಯ ಯ ಅವರ ಜನಮ  ರ್ವಷ್ಟಷಕೊೀತ್ಸ ವದ ಅಂಗರ್ವಗಿ 

ಪ್ರ ಧಾನ ನರೇಂದರ  ಮೀದಿ ರವರು “ಸಹ್ಜ್ ಬಿಜಿ  ಹ್ರ್ ಘರ್ ಯೊೀಜಾನ 'ಸೌಭಾಗಯ ' 

ಯೊೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಡಿಸಂಬ್ರ್ 2017 ವೇಳ್ಗೆ ಎಲಿಾ  ಗ್ಲರ ಮಗಳಿಗೆ  ವಿದುಯ ತ್ 

ಸಂಪ್ಕಷ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ.  
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90. ಬಲ್್ಲ ಯನ್ ಜೂನಯರ್ ಓಪ್ನ್ ಬಯ ಡಿಮ ಂಟ್ನ್ ಪಂದ್ಯ ವಳಿಯ ಮಹಳ್ಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ  U-

19 ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದದ ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಅಪಿಷತ್ ರೆಡಿಡ  

ಆ) ಮಾನವ  ಸಿಂಗ್  

ಇ) ವೈಷಣ ವಿ ರೆಡಿಡ  

ಈ) ಶಾರ ನವ  ರಾಜ್  

ವೈಷಣ ವಿ ರೆಡಿಡ  

 

91. ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಮಕು  ಅಥಿೆ ಟ್ಟಕ್ಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷ್ಟಪ್-2017 ಆತಿಥಯ  ವಹಸಲ್ಲರುವ ರಾಜಯ  

ಯಾವುದು? 

ಅ) ತ್ರ್ಮಳುನ್ನಡು 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ಒಡಿಶಾ 

ಈ) ಪಂಜಾಬ್ 

ತ್ರ್ಮಳುನ್ನಡು 

57 ನೇ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಓಪ್ನ್ ಅಥಿೆ ಟ್ಟಕ್ಸಸ  ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ಸ  2017 ಚೆನೆು ೈನ ಜವಹಾರ್ ಲಾಲ್ 

ನೆಹ್ರೂ ಕಿರ ೀಡ್ಲಂಗಣದಲಿ್ಲ  ಸಪ್ು ಂಬ್ರ್ 25ರಂದು ಆರಂಭರ್ವಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜಯ , 

ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ತವಷಜನಕ ವಲಯ ಸಂಸೆ ಗಳಿಂದ 1200 ಕಿರ ೀಡ್ಲಪ್ಟ್ಟಗಳು 

ಕಿರ ೀಡ್ಲಕೂಟ್ದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಲ್ಲದ್ದ ರೆ.  

 

92. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಿೆೀತ್ರ ದ ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುರ್ವಗಿ ಕೇಂದರ   ಸಕಾಷರ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

“DPIDF” ವಿಶೇಷ ನಧಿಯನ್ನು  ಸೆ್ತ ಪಿಸಿದೆ? 

ಅ) ತೊೀಟ್ಗ್ಲರಿಕೆ  

ಆ) ಡೈರಿ ಉದಯ ಮ 

ಇ) ಕೈಗ್ಲರಿಕೆ 

ಈ) ನವೀದಯ ಮ 

ಡೈರಿ ಉದಯ ಮ 

ಹೈನ್ನಗ್ಲರಿಕೆ ಕಿೆೀತ್ರ ವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುರ್ವಗಿ ಕೇಂದರ  ಸಕಾಷರ ರೂ. 10,881 

ಕೊೀಟ್ಟಯ “ಡೈರಿ ಪೊರ ಸಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು  ಇನ್ನಫ ರಸು ರಕು ರ್ ಡೆವಲಪ್ಮ ಂಟ್ ಫಂರ್ಡ (ಡಿಪಿಐಡಿಎಫ್)” 

ಸೆ್ತ ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 50,000 ಗ್ಲರ ಮಗಳ 95 ಲಕ್ಷ ರೈತ್ರು ಲಾಭ 

ಪ್ಡೆಯಲ್ಲದ್ದ ರೆ. ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಲು ಸಂಗರ ಹ್ಣಾ ವಯ ವಸೆ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸೌಕಯಷವನ್ನು  ನರ್ಮಷಸಲು ಸ್ತಲವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ನ್ನಯ ಷನಲ್ ಡೈರಿ ಡೆವಲಪ್ಮ ಂಟ್ 
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ಬೀರ್ಡಷ (ಎನಡ ಡಿಬಿ) ಮತ್ತು  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಸಹ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಹ್ಕಾರ (ಎನಸ ಡಿಸಿ) 

ಡಿಪಿಐಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು  ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳ ಲ್ಲವೆ.  

 

93. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ “ಜವ ಲೌರೆಂಕೊ” ರವರು ಯಾವ ದೇಶದ ನೂತ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದ ರೆ? 

ಅ) ಅಂಗೀಲ 

ಆ) ಕೂಯ ಬ 

ಇ) ಘಾನ 

ಈ) ಸೈಪ್ರ ಸ್ 

ಅಂಗೀಲ 

ಅಂಗೀಲಾದ ಹೊಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಪಿೀಪ್ಲ್ಸ  ಮೂವೆಮ ಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲ್ಲಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 

ಅಂಗೀಲಾ (ಎಂಪಿಎಲ್ಎ) ಪ್ಕ್ಷದ ಮಖಂಡ ಜವ ಮಾಯ ನ್ನಯ್ಕಲ್ ಗನ್ನಕ ಲ್ವ ಸ  

ಲೌರೆಂಕೊ ಅಧಿಕೃತ್ರ್ವಗಿ ಪ್ರ ಮಾಣವಚನ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದರು.  

 

94. ಯಾವ ರಾಜಯ  ಗಭಿೀಷಣಿ ಮಹಳ್ಯರಿಗ್ಲಗಿ “ಶ್ಶು ಅಬಂರ್ಡ ಮಾತೃ ಮೃತ್ತಯ ಹಾರ ಪೂಣಷ 

ನರಾಕರಣನ್ ಅಭಿಜನ್ (ಸಂಪೂಣಷ) ಯೊೀಜನೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶಾ 

ಆ) ತೆಲಂಗಣ 

ಇ) ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಜಾಖಷಂರ್ಡ  

ಒಡಿಶಾ 

ಒಡಿಶಾ ಸಕಾಷರ ಗಭಿಷಣಿ ಮಹಳ್ಯರಿಗೆ ಶ್ಶು ಅಬಂರ್ಡ ಮಾತೃ ಮೃತ್ತಯ ಹಾರ ಪೂಣಷ 

ನರಾಕರಣನ್ ಅಭಿಜನ್ (ಸಂಪೂಣಷ) ಯೊೀಜನೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೊೀಜನೆಯಡಿ, 

ಗಭಿಷಣಿ ಮಹಳ್ಯರಿಗೆ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಪ್ರ ಯಾಣಿಸಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾಷರವು ಸ್ತರಿಗೆ ವೆಚು  ರೂ .1,000 

ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಈ ಯೊೀಜನೆಯ ಪ್ರ ಮಖ ಉದೆದ ೀಶವೆಂದರೆ ನವಜಾತ್ ಮಗು ಮತ್ತು  ತಾಯಿ 

ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು  ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುವುದು.  

 

95. 2017 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಪ್ರ ರ್ವಸ್ೀದಯ ಮ ರಾಜಯ  ಪ್ರ ಶಸಿು  ಯಾವ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಲಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ತ್ರ್ಮಳುನ್ನಡು 

ಈ) ಕನ್ನಷಟ್ಕ 
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ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ವಿಶವ  ಪ್ರ ರ್ವಸ್ೀದಯ ಮ ದಿನ್ನಚರಣೆ  ಅಂಗರ್ವಗಿ ನವದೆಹ್ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ  

ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಷರ ಒಟ್ಟು  10 ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪ್ರ ರ್ವಸ್ೀದಯ ಮ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  

ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸತ್ತ್ 3 ನೇ ಬರಿಗೆ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಪ್ರ ರ್ವಸ್ೀದಯ ಮ ರಾಜಯ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ರಾಜಯ ವು ಗೆದುದ ಕೊಂಡಿದೆ.  

 

96. 2017 ಜಾಗತಿಕ ಸಪ ಧಾಷತ್ಮ ಕ ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಎಷು ನೇ ಸೆ್ತ ನದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) 25 

ಆ) 35 

ಇ) 40 

ಈ) 45 

40 

2017 ಜಾಗತಿಕ ಸಪ ಧಾಷತ್ಮ ಕ ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  137 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತ್ 40 ನೇ ಸೆ್ತ ನವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದಿದೆ, ಈ ಸೂಚಯ ಂಕವನ್ನು  ವಿಶವ  ಆಥಷಕ ವೇದಿಕೆ (WEF) ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಿದೆ. ಸೂಚಯ ಂಕದ 

ಪ್ರ ಕಾರ, ಮಾಹತಿ ಮತ್ತು  ಸಂಪ್ಕಷ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷರ್ವಗಿ ಪ್ರ ತಿ ಬ್ಳಕೆದ್ರರಿಗೆ 

ಇಂಟ್ನೆಷಟ್ ಬಯ ಂಡಿವ ರ್ಡು , ಮಬೈಲ್ ಫೀನ್ ಮತ್ತು  ಬರ ಡ್ಲಬ ಯ ಂರ್ಡ ಸಂಪ್ಕಷ ಮತ್ತು  

ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅಂತ್ಜಾಷಲ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಕಾಯಷಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ 

ಪ್ಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  ಸಿವ ಟ್್ ಲೆಷಂರ್ಡ ಅಗರ ಸೆ್ತ ನದಲಿ್ಲದೆ, ನಂತ್ರ ಯುನೈಟೆರ್ಡ ಸು ೀಟ್ಸ , ಸಿಂಗಪೂರ್, 

ನೆದಲಾಯ ಷಂರ್ಡಸ  ಮತ್ತು  ಜಮಷನ ಸೆ್ತ ನ ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.  

 

97. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಯ  “3ನೇ ಭಾರತ್ ಅಂತ್ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಉತ್ಸ ವ -2017” 

ಆಯೊೀಜಸುತಿು ದೆ? 

ಅ) ಗೀರ್ವ 

ಆ) ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಇ) ತ್ರ್ಮಳುನ್ನಡು 

ಈ) ಗುಜರಾತ್  

ತ್ರ್ಮಳುನ್ನಡು 

3 ನೇ ಭಾರತ್ ಅಂತ್ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಉತ್ಸ ವ (ಐಐಎಸ್ಎಫ್ -2017) ತ್ರ್ಮಳುನ್ನಡಿನ 

ಚೆನೆು ೈನಲಿ್ಲ  ಅಕೊು ೀಬ್ರ್ 13 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಈ ಉತ್ಸ ವವನ್ನು  ಭೂ ವಿಜಾಾ ನ 

ಸಚಿರ್ವಲಯ (MoES) ಮತ್ತು  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಚಿರ್ವಲಯ (MoST) 

ಆಯೊೀಜಸಿದೆ.  
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98. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ ಹರಿಯ ನಟ್, ನದೇಷಶಕ ಟಾಮ್ ಆಲು ರ್ ರವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು? 

ಅ) ಭಾರತ್ 

ಆ) ರಷ್ಯಯ  

ಇ) ಫಾರ ನ್ಸ   

ಈ) ಜಪಾನ್  

ಭಾರತ್ 

ಪ್ದಮ  ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಪುರಸಕ ೃತ್ ಹರಿಯ ನಟ್, ನದೇಷಶಕ ಟಾಮ್ ಆಲು ರ್ ನಧನರಾಗಿದ್ದ ರೆ. 

ಅಮ್ರಿಕ ಮೂಲದ ಭಾರತಿೀಯ ನಟ್ ಟಾಮ್ ಆಲು ರ್ ಅವರು ಕಲೆ ಮತ್ತು  ಸಿನಮಾ ಕಿೆೀತ್ರ ಕೆಕ  

ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು  ಆಧಾರಿಸಿ ಭಾರತ್ ಸಕಾಷರ 2008ರಲಿ್ಲ  ಪ್ದಮ  ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು . 

 

99. 14ನೇ ಭಾರತ್- ಐರೀಪ್ಯ  ಒಕೂಕ ಟ್ ಶಂಗಸಭೆ 2017 ಆತಿಥಯ  ವಹಸಲ್ಲರುವ ನಗರ _________? 

ಅ) ಬ್ರ ಸಲ್   

ಆ) ನವದೆಹ್ಲ್ಲ 

ಇ) ಹೈದ್ರ ಬದ್ 

ಈ) ಹಂಬ್ಗ್ಷ 

ನವದೆಹ್ಲ್ಲ 

14ನೇ ಭಾರತ್-ಇಯು ಶಂಗಸಭೆ ಅಕೊು ೀಬ್ರ್ 5-7, 2017 ರಂದು ನವದೆಹ್ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಶಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ , ದಿೀಘಾಷವಧಿಯ ಮಕು  ರ್ವಯ ಪಾರ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಕ  

ಅಡಚಣೆಯನ್ನು  ನರ್ವರಿಸುವ ಮಾಗಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ರ ಮಖ ವಿಷಯಗಳ 

ಬ್ಗೆೊ  ಚಚಿಷಸಲು ನರಿೀಕಿಿ ಸಲಾಗಿದೆ. ಯುರೀಪಿಯನ್ ಕೌನಸ ಲ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ (ಇಸಿ) ರ್ಡನ್ನಲ್ಡ  

ಫಾರ ನಸ ಜೆಕ್ಸ ಟ್ಸ್ಕ  ಮತ್ತು  ಯುರೀಪಿಯನ್ ಕರ್ಮಷನ್ (ಇಸಿ) ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜೀನ್-ಕಿೌರ್ಡ ಜಂಕರ್ 

ಶಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಲ್ಲದ್ದ ರೆ.  

 

100. ಆಥಷಕ ಕಾಯಷಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುರ್ವಗಿ ಯಾವ ಬಯ ಂಕ್ಸ 'ಪಾರ ಜೆಕ್ಸು  

ನಶು ಯ್' ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ICICI 

ಆ) IDBI 

ಇ) SBI 

ಈ) Axis 

IDBI 
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ಆಥಷಕ ಕಾಯಷಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಡಿನ್ ಕನಸ ಲ್ಲು ಂಗ್ ಗೂರ ಪ್ (ಬಿ.ಸಿ.ಜ.) 

ಸಹ್ಯೊೀಗದೊಂದಿಗೆ ಐಡಿಬಿಐ ಬಯ ಂಕ್ಸ 'ಪಾರ ಜೆಕ್ಸು  ನಶು ಯ್” ಅನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದೆ.  

 


