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1. ಫೈಬರ್ ಗ್ರರ ಡ್ ಯೋಜನೆಗಾಗ್ರ ಆಲ್ಫಾ ಬೆಟ್ InC.’s X  ನೆಂದಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜಯ  ಸರ್ಕಾರ 

ಒಪ್ಪ ೆಂದ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶಾ 

ಆ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಜ್ಞರ್ಾೆಂಡ್ 

ಈ) ಆೆಂದ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆೆಂದ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ  ಫ್ರ ೋ ಸಪ ೋಸ್ ಆಪಿ್ಟ ಕಲ್ ಕಮ್ಯಯ ನಿಕೇಷನ್ (FSOC) ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನು  ತರಲು 

ಆೆಂದ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು  ಆಲ್ಫಾ ಬೆಟ್ InC.’s X  ನೆಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ೆಂದ್ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅೆಂತಜ್ಞಾಲವನ್ನು  ಒದ್ಗ್ರಸುವುದು 

FSOC ಯ ಉದೆದ ೋಶವಾಗ್ರದೆ.  

 

2. 2017 ರ ಮಹಿಳಾ ಸೆಂಗಲ್್  ದುಬೈ ವಲ್ಡ ಾ ಬ್ಯಯ ಡಿಮ ೆಂಟನ್ ಸೂಪ್ರ್ ಸರೋಜ್ 

ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಯಲಿಿ  ಭಾರತದ್ ಈ ಕೆಳಗ್ರನ್ ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಬೆಳಿಿಯನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಸೈಲಿ ರಾನೆ 

ಆ) ಸೈನಾ ನೆಹಿ್ವ ಲ್ 

ಇ) ಪ್ಟ.ವಿ ಸೆಂಧು 

ಈ) ಶ್ರ ೋ ಕೃಷಣ  ಪ್ಟರ ಯಾ ಕುಡರಾವಳಿಿ  

 ಪ್ಟ.ವಿ ಸೆಂಧು 

2017 ರ ಮಹಿಳಾ ಸೆಂಗಲ್್  ದುಬೈ ವಲ್ಡ ಾ ಬ್ಯಯ ಡಿಮ ೆಂಟನ್ ಸೂಪ್ರ್ ಸರೋಜ್ 

ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಯಲಿಿ  ಭಾರತದ್ ಒಲಿೆಂಪ್ಟಕ್  ಬೆಳಿಿ  ಪ್ದ್ಕ ವಿಜೇತೆ ಪ್ಟ.ವಿ ಸೆಂಧು ಅವರು 

ಬೆಳಿಿ  ಪ್ದ್ಕ ಗೆದುದ ಕೆಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವರು ಸೂಪ್ರ್ ಸರೋಸು  ಫೈನ್ಲ್ ಪಂದ್ಯ ದ್ಲಿಿ  

ರನ್ು ರ್-ಅಪ್ ಆಗ್ರ ಈ ಪ್ದ್ಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ರು.  

 

3. ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಆಫ್ರ ರ್ಕದ್ಲಿಿ  2017 ರ ರ್ಕಮನಿೆ ಲ್ು  ವ್ರರ ಸಿ ೆಂಗ್ ಚೆಂಪ್ಟಯನಿಿ ಪ್ (CWC) ನ್ಲಿಿ  

ಯಾವ ಫ್ರ ೋಸಿ ೈಲ್ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಸುಶ್ೋಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಿನ್ು ದ್ ಪ್ದ್ಕವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದ್ರು? 

ಅ) 64 ಕ್ವ.ಗಾರ ೆಂ ಫ್ರ ೋಸಿ ೈಲ್  ವಿಭಾಗ 

ಆ) 84  ಕ್ವ.ಗಾರ ೆಂ ಫ್ರ ೋಸಿ ೈಲ್  ವಿಭಾಗ 

ಇ) 52  ಕ್ವ.ಗಾರ ೆಂ ಫ್ರ ೋಸಿ ೈಲ್  ವಿಭಾಗ 

ಈ) 74  ಕ್ವ.ಗಾರ ೆಂ ಫ್ರ ೋಸಿ ೈಲ್  ವಿಭಾಗ 

74  ಕ್ವ.ಗಾರ ೆಂ ಫ್ರ ೋಸಿ ೈಲ್  ವಿಭಾಗ 

2017 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಆಫ್ರ ರ್ಕದ್ ಜೋಹ್ವನ್್ ಬಗು ಾಲಿಿ  ನ್ಡೆದ್ 

ರ್ಕಮನಿೆ ಲ್ು  ವ್ರರ ಸಿ ೆಂಗ್ ಚೆಂಪ್ಟಯನಿಿ ಪ್ು ಲಿಿ , ಡಬಲ್ ಒಲಂಪ್ಟಕ್ ಪ್ದ್ಕ ವಿಜೇತ 

ಸುಶ್ೋಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಿನ್ು ದ್ ಪ್ದ್ಕ ಗೆದುದ ಕೆಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವರು 74  ಕ್ವ.ಗಾರ ೆಂ 

ಫ್ರ ೋಸಿ ೈಲ್  ವಿಭಾಗದ್ ಫೈನ್ಲು ಲಿಿ  ನ್ಯಯ ಜಿಲೆಂಡು  ಆರ್ಕಶ್ ಖುಲಿ್ಫ ರ್ ಅವರನ್ನು  

ಸೋಲಿಸ ಈ ಪ್ದ್ಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ರು. 
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4. ಚಿಲಿಯ 2017ರ ಅಧ್ಯ ಕಿ್ವೋಯ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಿ  ಯಾರು ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ? 

ಅ) ಮಿಚೆಲ್ ಬ್ಯಯ ಚೆಲಟ್ 

ಆ) ರರ್ಕರ್ಡಾ ಲ್ಫಗೋಸ್ 

ಇ) ಸಬ್ಯಸಿ ಯನ್ ಪ್ಟನೆರಾ 

ಈ) ಎಡಿ್ವ ರ್ಡಾ ಫ್ರ ೈ ರೂಯಿಜ್-ಟ್ಯಯ ಗಿೆ  

ಸಬ್ಯಸಿ ಯನ್ ಪ್ಟನೆರಾ 

2017 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಕನ್್ ರ್ವಾಟಿವ್ ಸಬ್ಯಸಿ ಯನ್ ಪ್ಟನೆರಾ 

ಅವರು ಚಿಲಿಯ 2017ರ ಅಧ್ಯ ಕಿ್ವೋಯ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಿ  ಜಯಗಳಿಸದ್ಯದ ರೆ.  ಅವರು 

ಸನೆಟರ್ ಗ್ರಲಿಯಗೆಾ ಅವರನ್ನು  ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಯಗಳಿಸದ್ದ ರು. ಪ್ಟನೆರಾ 

ಅವರು 54.57% ನ್ಷಿ್ಷ  ಮತವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ರು.  

 

5. ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ  ವನ್ಯ ಜಿೋವಿ ಧಾಮ (GBWS) ಈ ಕೆಳಗ್ರನ್ ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಪ್ಶಿ್ಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು  ಜ್ಞರ್ಾೆಂಡ್ 

ಆ) ಬಿಹ್ವರ ಮತ್ತು  ಜ್ಞರ್ಾೆಂಡ್ 

ಇ) ಪಂಜ್ಞಬ್ ಮತ್ತು  ಜ್ಞರ್ಾೆಂಡ್ 

ಈ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಜ್ಞರ್ಾೆಂಡ್ 

ಬಿಹ್ವರ ಮತ್ತು  ಜ್ಞರ್ಾೆಂಡ್ 

ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ  ವನ್ಯ ಜಿೋವಿ ಧಾಮ (GBWS) ಬಿಹ್ವರ  ರಾಜಯ ದ್ ಗಯಾ ಜಿಲಿ ಯಲಿಿದೆ 

ಮತ್ತು  ಪೂವಾ ಮಧ್ಯ  ಭಾರತದ್ ಜ್ಞರ್ಾೆಂಡ್ ರಾಜಯ ದ್ ಕಡೆಮಾ ಜಿಲಿ ಯಲಿಿದೆ.  

 

6. ಪ್ಲ್್  ರಸರ್ಚಾ ಇೆಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಿ ಿ ಟ್ಯಯ ಟ್ (IIPR) ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಗುಜರಾತ್ 

ಇ) ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಪಂಜ್ಞಬ್ 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಪ್ಲ್್  ರಸರ್ಚಾ ಇೆಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಿ ಿ ಟ್ಯಯ ಟ್(IIPR) ಎೆಂಬುದು ಭಾರತೋಯ ಕೌನ್ಿ ಲ್ 

ಆಫ್ ಅಗ್ರರ ಕಲಚ ರಲ್ ರಸರ್ಚಾ (ಐಸಎಆರ್) ಸಾಾ ಪ್ಟಸದ್ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ಸಂಸಾ ಯಾಗ್ರದುದ , 

ಪ್ರ ಮ್ಯರ್ ನಾಡಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಮೂಲಭೂಲ ರ್ಕಯಾತಂತರ  ಮತ್ತು  ಅನಿ್ ಯಿಕ 

ಸಂಶೋಧ್ನೆ ನ್ಡೆಸಲು ಇದ್ನ್ನು  ಬಳಸಲ್ಫಗುತು ದೆ. ಇದು ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ 

ರ್ಕನ್ನಪ ನ್ಾಲಿಿದೆ.  

 

7. UN ವಲ್ಡ ಾ ಮೈಗೆರ ೋಶನ್ ರಪೋಟ್ಾ 2018 ರ ಪ್ರ ರ್ಕರ ವಿಶಿ ದ್ ಯಾವ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ಅತ 

ದೊಡಡ  ವಲಸ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಇದೆ? 

ಅ) ರಷ್ಯಯ  

ಆ) ಬ್ಯೆಂಗಿಾ ದೇಶ 

ಇ) ಭಾರತ 

ಈ) ಮೆಕ್್ವ ಕೋ 
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ಭಾರತ 

ಇೆಂಟನಾಯ ಾಷನ್ಲ್ ಆಗಾನೈಸೇಶನ್ ಫಾರ್ ಮೈಗೆರ ೋಷನ್ (IOM) ಪ್ರ ಕಟಿಸದ್ ಯುಎನ್ 

ವಲ್ಡ ಾ ಮೈಗೆರ ೋಶನ್ ರಪೋಟ್ಾ 2018 ರ ಪ್ರ ರ್ಕರ, ಭಾರತವು 15.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೆಂತ 

ಹೆಚುಚ  ಜನ್ ವಲಸಗರನ್ನು  ಹೆಂದಿದೆ.  

 

8. 2017 ರ ಅೆಂತರರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ವಲಸಗರ ದಿನ್ (IMD) ಯ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? 

ಅ) ವಲಸಗಾರರು ಕಡುಗೆ 

ಆ) ನಿಮಮ  ಸಹೋದೊಯ ೋಗ್ರಗಂೆಂದಿಗೆ ಸಹಕರಸು 

ಇ) ವಲಸಯೆಂದಿಗೆ ಒಟಿ್ಯ ಗ್ರ 

ಈ) ವಿಶಿ ದ್ಯದ್ಯ ೆಂತ ಸುರಕಿ್ವತ ಸಾ ಳದ್ಲಿಿ  ವಲಸ 

ವಿಶಿ ದ್ಯದ್ಯ ೆಂತ ಸುರಕಿ್ವತ ಸಾ ಳದ್ಲಿಿ  ವಲಸ 

ವಿಶಿ ದ್ಯದ್ಯ ೆಂತ ಅವರ ಕುಟೆಂಬದ್ ಸದ್ಸಯ ರು, ಕಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು  ಹಕುು ಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಸಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್್  (ಯುಎನ್) ಅೆಂತರರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ವಲಸ ದಿನ್ವನ್ನು  

ಪ್ರ ತವಷಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಆಚರಸಲ್ಫಗುತು ದೆ. 2017 ರ ವಿಷಯವು 

“ವಿಶಿ ದ್ಯದ್ಯ ೆಂತ ಸುರಕಿ್ವ ತ ಸಾ ಳದ್ಲಿಿ  ವಲಸ” ಎೆಂದು.  

 

 

9. ಸೂು ಟಗಾಾಗ್ರ ಪೂವಾ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಸಂಕುಚಿತ ನೈಸಗ್ರಾಕ ಅನಿಲ (CNG) 

ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳು ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗ್ರದೆ? 

ಅ) ಅಸ್ಾ ೆಂ 

ಆ) ಮಣಿಪುರ 

ಇ) ನಾಗಾಲ್ಫಯ ೆಂಡ್ 

ಈ) ಒಡಿಶಾ 

ಒಡಿಶಾ 

ಸೂು ಟಗಾಾಗ್ರ ಪೂವಾ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಸಂಕುಚಿತ ನೈಸಗ್ರಾಕ ಅನಿಲ (CNG) 

ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳು ಒಡಿಶಾದ್ ಭುವನೇಶಿ ರದ್ ಚಂದ್ರ ಶೇರ್ಪುಾರ್ ಮತ್ತು  ಪ್ಟಿಯಾ 

ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗ್ರವ್ರ. ಯೂನಿಯನ್ ತೈಲ ಸಚಿವರಾದ್ ಧ್ರ್ಾೆಂದ್ರ  

ಪ್ರ ಧಾನ್ ಅವರು ಈ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳನ್ನು  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸದ್ಯದ ರೆ. 

 

10. ಭಾರತವು ಇತು ೋಚೆಗೆ ಆರೋಗಯ  ವಲಯದ್ಲಿಿ  ವರ್ಧಾತ  ಸಹರ್ಕರರ್ಕು ಗ್ರ ಯಾವ 

ದೇಶದೊೆಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ೆಂದ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಚಿಲಿ 

ಆ) ಮೊರಾಕ 

ಇ) ಮಲೇಷ್ಟಯಾ 

ಈ) ಇೆಂರ್ಡೋನೇಷ್ಯಯ  

ಮೊರಾಕ 
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ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಮೊರಾಕ ದೇಶಗಳು,  ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2017 ರಂದು ಹಸ ದಿಲಿಿಯ  

ಆರೋಗಯ  ವಲಯದ್ಲಿಿ  ವರ್ಧಾತ  ಸಹರ್ಕರರ್ಕು ಗ್ರ ಮೆಮೊರಾೆಂಡಮ್ ಆಫ್ 

ಅೆಂಡಸಿಾ ಯ ಾೆಂಡಿೆಂಗ್ (MoU)ಗೆ ಸಹಿ ಹ್ವಕ್ವವ್ರ. 

 

 

 

 


