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ಸಾಮಾನ್ಯ  ಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಚಲಿತ ವಿದ್ಯ ಮಾನ್ ಕಿ್ವ ಜ್-
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1. ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಡಿಟ್ ಕಾನೂನ್ನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಾರವು 

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಮೇಘಾಲಯ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ 

ಈ) ಜ್ಞರ್ಾೆಂಡ್ 

ಮೇಘಾಲಯ 

ಸಕಾಾರಿ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನು  

ಸಕಾಾರದ್ ಅಭಾಯ ಸದ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನ್ನ್ನು  ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸುವ 

ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ರಾಜ್ಯ ವೆಂದು ಮೇಘಾಲಯವು ಮಾಪ್ಾಟ್್ಟ ದೆ. ಮುರ್ಯ ಮಂತ್ರರ  

ಮುಕುಲ್ ಸಂಗ್ಮಾ ಅವರು 2017 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಶಿಲ್ಗ ೆಂಗು  ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ 

ಸಮಾವೇಶದ್ಲಿಿ   ‘ಮೇಘಾಲಯ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಲ್ಗಗ ಳ್ಳು ವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸಾವಾಜ್ನಿಕ 

ಲೆಕಕ  ಪ್ರಿಶೋಧನೆ ಆಕ್್ಟ  2017 ‘ ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ್ರು. 

 

2. ಲಖ್ ಬಹೋಸಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ  (LBS) ಭಾರತದ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶಾ 

ಆ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಜ್ಞರ್ಾೆಂಡ್ 

ಈ) ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಲಖ್ ಬಹೋಸಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ  (LBS) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಕನ್ನು ಜ್ ಜಿಲಿೆ ಯ ಲಖ್ ಮತ್ತು  

ಬಹೋಸಿ ಗ್ಮರ ಮಗಳ ಬಳಿ ಎರಡು ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ಹರಡಿರುವ ಪ್ಕಿ್ವ ಧಾಮವಾಗಿದುು , 3 

ಚ.ಕ್ವ ಹರಡಿದೆ. ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ವು ನ್ವೆಂಬರ್ ನಿೆಂದ್ ಮಾರ್ಚಾ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಲಸ 

ಹಕ್ವಕ ಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. 

 

3. ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಯಾವ ನ್ಗರದ್ಲಿಿ  ‘ಗಿೋತಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸೆ ’ ಯನ್ನು  

ಸೆಾ ಪಿಸಲ್ಗುತ್ರು ದೆ? 

ಅ) ಮಥುರಾ 

ಆ) ಝಾನಿಿ  

ಇ) ಆಗ್ಮರ  

ಈ) ವಾರಣಾಸಿ 

ಮಥುರಾ 

ಗಿೋತಾ ರಿಸರ್ಚಾ ಇನಿಿ ಟ್ಯಯ ಟ್ಅನ್ನು   ಶಿೋಘ್ರ ದ್ಲಿೆ ೋ ಮಥುರಾದ್ಲಿಿ , ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಸಕಾಾರವು ಗಯಾನ್, ವದ್ನ್ (ಸಂಗಿೋತದ್ ಕಲೆ) ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಟಣ  ಯುಗದ್ ನೃತಯ  

ಕುರಿತಾದ್ ಸಂಶೋಧನೆಗ್ಮಗಿ ಸೆಾ ಪಿಸಲಪ ಟ್್ಟ ದೆ. ಇದು ‘ಭಗವದ್ಗ ೋತೆಯ” ಅಧಯ ಯನ್ಕೆಕ  

ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸೆ ಯಾಗಿದೆ.  
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4. ವಿಶಿ  ಆರೋಗಯ  ಸಂಸೆ  (WHO) ಪೋಲಿಯ ಮುಕು  ರಾಷ್್ಟ ರವನ್ನು  ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ 

ಘೋಷ್ಟಸಿದ್ ರಾಷ್್ಟ ರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಪ್ರಕ್ವಸಾು ನ್ 

ಆ) ಗೇಬೊನ್ 

ಇ) ನೈಜಿೋರಿಯಾ 

ಈ) ಅಫಘಾನಿಸಾು ನ್ 

ಗೇಬೊನ್ 

ಕೇೆಂದ್ರ ೋಯ ಆಫ್ರರ ಕನ್ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ಹಸ ವರದ್ಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ಶಂಕ್ವತ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳ 

ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣ್ದ್ೆಂದಾಗಿ ವಿಶಿ  ಆರೋಗಯ  ಸಂಸೆ  (WHO)ಯು  ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 

ಗೇಬೊನ್ ಗೆ “ಪೋಲಿಯ ಮುಕು  ರಾಷ್್ಟ ರ” ಎೆಂದು ಘೋಷ್ಟಸಿದೆ. ಪೋಲಿಯ ಹೆಚ್ಚು  

ಸಾೆಂಕಾರ ಮಿಕ ವೈರಸ್ ರೋಗವಾಗಿದುು , ಇದು ಮುರ್ಯ ವಾಗಿ ಚಿಕಕ  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಶಾಶಿ ತ ಪ್ರಶಿ ಾವಾಯುಗೆ ಕಾರಣ್ವಾಗುತು ದೆ.  

 

5. ಬೋಜಿೆಂಗ್ 2022 ರ ಒಲಂಪಿಕ್ಟ ವಿೆಂಟರ್ ಗೇಮಿ್ಸ  ಗ್ಮಗಿ ಯಾವ ಅಧಿಕೃತ ಲ್ೆಂಛನ್ವನ್ನು  

ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅ) ವಿೆಂಟರ್ ಡಿರ ೋಮ್ಸ 

ಆ) ಪಿ್ ೈಟ್ 

ಇ) ನೇಚರ್ 

ಈ) ಯೋಗಗ ಿ  

ವಿೆಂಟರ್ ಡಿರ ೋಮ್ಸ 

ಬೋಜಿೆಂಗ್ 2022 ರ ಸಂಘ್ಟನಾ ಸಮಿತ್ರ (BOCOG)ಯು ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ 2022 ರ ಬೋಜಿೆಂಗ್ 

ಒಲಿೆಂಪಿಕ್ಟ ಮತ್ತು  ಪ್ರಯ ರಾಲಿೆಂಪಿಕ್ಟ ವಿೆಂಟರ್ ಗೇಮಿ್ಸ  ಗ್ಮಗಿ ಚಿೋನಾದ್ ನಾಯ ಷ್ಟನ್ಲ್ 

ಅಕಿಾ ಟ್ಟಕ್ಟ ಸೆಂಟನ್ಾಲಿಿ  ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2017 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಲ್ೆಂಛನ್ವನ್ನು  

ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.  

 

6. National Institute of Nutrition (NIN)ನ್ ಹಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊೆಂಡ ನಿದೇಾಶಕರು 

ಯಾರು? 

ಅ) ಕ್ವೋತ್ರಾ ಚಂದ್ರ  

ಆ) ಆರ್ ಹೆಮಲಥಾ 

ಇ) ಅತ್ತಲ್ ದುಬೆ 

ಈ) ದ್ೋಕಿಾ  ಜೈನ್ 

ಆರ್ ಹೆಮಲಥಾ 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ು  National Institute of Nutrition (NIN)ನ್ ಹಸದಾಗಿ ನಿದೇಾಶಕರಾಗಿ 

ಆರ್ ಹೆಮಲಥಾ ಅವರು 

  ನೇಮಕಗೊೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಅವರು ನಾಯ ಷ್ಟನ್ಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನಿ್ ನ್ 

ಮತ್ತು  ಪೌಷಿ್ಟ ಕಾೆಂಶ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ದ್ ಅೆಂತರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಒಕ್ಕಕ ಟದ್ ಸಹವತ್ರಾಯಾಗಿದಾು ರೆ. 
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7. ಇೆಂಟನಾಯ ಾಶನ್ಲ್ ಟ್ರ ೈನಿೆಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ರೇಶನ್ಲ್ ಓಷ್ಟನೋಗ್ಮರ ಫ್ರಯನ್ನು  

ಸೆಾ ಪಿಸಲು ಯುನೆಸ್ಕ ೋದೆಂದ್ಗಿನ್ ಒಪ್ಪ ೆಂದ್ವನ್ನು  ಕೇೆಂದ್ರ  ಕಾಯ ಬನೆಟ್ ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ 

ಅನ್ನಮೊೋದ್ಸಿದೆ. ಇದ್ರ ಕೇೆಂದ್ರ ವನ್ನು  ಯಾವ ನ್ಗರದ್ಲಿಿ  ಸೆಾ ಪಿಸಲ್ಗಿದೆ? 

ಅ) ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ 

ಆ) ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

ಇ) ಚೆನೆು ೈ 

ಈ) ಲಕೊು ೋ 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ 

International Training Centre for Operational Oceanography ನ್ ಕೇೆಂದ್ರ ವನ್ನು  

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ು ಲಿಿ  ಸೆಾ ಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ  ಶಿರ ೋ ನ್ರೇೆಂದ್ರ  ಮೊೋದ್ ನೇತೃತಿ ದ್ 

ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ು  UNESCO ನ್ ವಗಾ-2 (C2C)ನ್ 

ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಸಮುದ್ರ ಶಾಸು ರದ್ ಅೆಂತರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ತರಬೇತ್ರ ಕೇೆಂದ್ರ ವನ್ನು  

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಿದೆ. 

  

8.  ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಾಹಣಾ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ (National Disaster Management 

Authority (NDMA)) ನ್ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಕಛೇರಿ ಎಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಕೊಚಿು  

ಆ) ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

ಇ) ಡೆಹಾರ ಡೂನ್ 

ಈ) ಕಾನ್ನಪ ರ್ 

ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಾಹಣಾ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ (NDMA) ನ್ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಕಛೇರಿಯು ನ್ವ 

ದೆಹಲಿಯಲಿಿದೆ. ವಿಪತ್ತು  ಅಪಾಯ ಕಡಿತ (Disaster Risk Reduction (DRR)) ಗಾಗಿ ಕಿ್ರ ಯಾ 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಸೆಂಡೈ ಮಾನಿಟರ್ನ ಬಳಕೆಗೆ 3 ದ್ಧರ್ದ 

ಕ್ಕಯನಕಿ ಮವು, ವಿವಿಧ ಕೆಂದಿ  ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು  ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು  NDMA ಯು 

ಸಂವೇದನೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

 

9. ಯಾವ ದ್ನಾೆಂಕದಂದು 2017 ವಿಜ್ಯ್ ದ್ವಸ್ ಅನ್ನು  ಭಾರತದ್ಲಿಿ  

ಆಚರಿಸಲ್ಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 

ಆ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 

ಇ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 

ಈ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 

1971 ರ ಯುದ್ಧ ದ್ಲಿಿ  ಭಾರತವು ಪ್ರಕ್ವಸಾು ನ್ದ್ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಯ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ ಪ್ರ ಯುಕು  ಪ್ರ ತ್ರ 

ವಷ್ಟಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು   ವಿಜ್ಯ್ ದ್ವಸ್ ಅನ್ನು  ಆಚರಿಸಲ್ಗುತು ದೆ.  
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10. ದಿ್ ಪ್ಕಿ್ವೋಯ ಸೇನಾ ವಾಯ ಯಾಮದ್ 8 ನೇ ಆವೃತ್ರು  “ಇಕುವಿಾನ್ 2017” ಭಾರತ ಮತ್ತು  

ಯಾವ ದೇಶದ್ ನ್ಡುವ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಜ್ಪ್ರನ್ 

ಆ) ನೇಪ್ರಳ 

ಇ) ಮಾಲಿಡ ೋವಿ್ಸ  

ಈ) ಶಿರ ೋಲಂಕಾ 

ಮಾಲಿಡ ೋವಿ್ಸ  

“ಇಕುವಿಾನ್ 2017” ಎೆಂಬ ದಿ್ ಪ್ಕಿ್ವೋಯ ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಯ ಯಾಮದ್ 8 ನೇ ಆವೃತ್ರು ಯು 

ಕನಾಾಟಕದ್ ಬೆಳಗ್ಮವಿಯಲಿಿ  ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಿೆಂದ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಮಾಲಿಡ ೋವಿ್ಸ  

ನ್ಡುವ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ್ರೋಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು  ಮಾಲಿಡ ೋವಿ್ಸ  

 ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಡೆ (MNSF) ನ್ಡುವ 14 ದ್ನ್ಗಳ ಕಾಲ ನ್ಡೆಯುವ ಜಂಟ್ಟ 

ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತ್ರಯಾಗಿದೆ.  

 

 


