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1. ಯಾವ ದೇಶವು ಆಹಾರ ಭದ್ರ ತೆ ಮತ್ತು  ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ WTO ಸದ್ಸಯ  

ರಾಷ್ ರಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು  2018ರ ಫೆಬ್ರರ ವರಿಯಲಿಿ  ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ? 

ಅ) ಆಸ್ ರೋಲಿಯಾ 

ಆ) ಭಾರತ 

ಇ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ ೋಟ್್ಸ  

ಈ) ಜಪಾನ್ 

ಭಾರತ 

ಭಾರತವು ಆಹಾರ ಭದ್ರ ತೆ ಮತ್ತು  ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ 2018 ರ ಫೆಬ್ರರ ವರಿಯಲಿಿ  

WTO ಸದ್ಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು  ನ್ಡೆಸಲಿದೆ.  

 

2. ಜಮ್ಮು  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ು ೋರದ್ ಯಾವ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ಲೋಸಾರ್ ಉತ್ ವವು 

ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಲಡಾಖ್ 

ಆ) ಅನಂತ್ನು ಗ್ 

ಇ) ಬಾರಾಮ್ಮಲಿ್ಲ  

ಈ) ಕತ್ತವಾ 

ಲಡಾಖ್ 

ಲೋಸಾರ್ ಉತ್ ವವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2017 ರಂದು ಜಮ್ಮು  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ು ೋರದ್ 

ಲಡಾಖ್ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಟಿಬೆಟಿಯನ್ರ  ಹೊಸ ವಷಷವನ್ನು  

ಗುರುತಿಸುವುದ್ಕಾಾ ಗಿ  ಈ ಉತ್ ವವನ್ನು  ಆಯೋಜಿಸಲ್ಲಗುತಿು ದೆ. ಲಡಾಖ್ು  ವಿವಿಧ 

ಭಾಗಗಳಲಿಿ  ಲೋಸಾರ್ ಉತ್ ವವು 3 ರಿೆಂದ್ 9 ದಿನ್ಗಳವರೆಗೆ ಮ್ಮೆಂದುವರಿಯುತು ದೆ. 

ಈ ಉತ್ ವವನ್ನು  ಲಡಾಖ್ು ಲಿಿನ್ ಅತಯ ೆಂತ ಪ್ರ ಮ್ಮಖ್ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಷಕ 

ಉತ್ ವವೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  

 

3. ಕೆಂದ್ರ  ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ಮಶ್ೋಲತೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೌಶಲಯ  

ತರಬೇತಿ ನೋಡಲು ಯಾವ ಮೋಟಾರು ಕಂಪ್ನಯೆಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಪ್ಪ ೆಂದ್ಕೆಾ  

ಸಹಿ ಹಾಕ್ವದೆ? 

ಅ) ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕ್ವ 
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ಆ) ಚಿೆಂಕಾರ ಮೋಟಾರ್ಸಷ 

ಇ) ಸಾಯ ನ್  ಮೋಟಾರ್ಸಷ 

ಈ) ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸಷ 

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕ್ವ 

ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ಮಶ್ೋಲತೆ ಕೆಂದ್ರ  ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೌಶಲಯ  

ತರಭೇತಿ ನೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕ್ವ ಲಿರ್ಮಟೆಡ್ು ೆಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ೆಂದ್ಕೆಾ  ಸಹಿ 

ಹಾಕ್ವದೆ. ಯುವಜನ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೋಡವುದು ಮತ್ತು  ಅವರ ಉದ್ಯ ೋಗ 

ಸಾಮರ್ಥಯ ಷವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು ಒಪ್ಪ ೆಂದ್ದ್ ಪ್ರ ಮ್ಮಖ್ ಉದೆದ ೋಶ.  

 

4. ಯಾವ ದಿನ್ದಂದು ಗೋವಾದ್ 56 ನೇ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ್ವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 

ಆ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 

ಇ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 

ಈ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 

ಗೋವಾದ್ 56 ನೇ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ್ವನ್ನು  ಪ್ಣಜಿಯಲಿಿ  2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 

ರಂದು ಮಹಾನ್ ವೈಭವ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ದ್ಶಷನ್ದ್ೆಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಈ 

ಸಂದ್ಭಷವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕಾಯಷಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಆಯೋಜಿಸಲ್ಲಗಿತ್ತು . 

ಸುಮಾರು 450 ವಷಷಗಳ ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ್ ನಂತರ ಪೋರ್ಚಷಗಿೋಸರ 

ನಯಂತರ ಣದಿೆಂದ್ 1961 ರಲಿಿ  ಈ ದಿನ್ದಂದು ಗೋವಾ ವಿವೋಚನೆ ಪ್ಡೆಯಿತ್ತ. 

“ಆಪ್ರೇಷನ್ ವಿಜಯ್" ಹೆಸರಿನ್ಲಿಿ  ಡಿಸೆಂಬರ್ 1961 ರಲಿಿ  ಭಾರತಿೋಯ ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆ 

ಪೋಚಷಗಿೋಸರ ವಿರುದ್ದ  ಹೊೋರಾಡಿ ಗೋವಾವನ್ನು  ವಶ ಪ್ಡೆಸಿಕೆಂಡಿತ್ತ.  

 

5. ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠ ತ ರಾಷ್್ಠ ರೋಯ ವಿನಾಯ ಸ (National Design Award) ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಯಾರನ್ನು  ಆಯ್ಕಾ  

ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ? 

ಅ) ಮೃಣಾಲ್ ಸಕ್ೆ ೋನಾ 

ಆ) ಕಾೆಂಚನ್ ಗುಪಾು  

ಇ) ಜಿ. ಸತಿೋಶ್ ರೆಡಿಿ  

ಈ) ಜ್ಯ ೋತಿ ದುಬೆ 
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ಜಿ. ಸತಿೋಶ್ ರೆಡಿಿ  

ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತಿರ ಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು  ಕಿ್ವಪ್ಣಿ ವಯ ವಸೆ ಯ ಡೈರೆಕ್ ರ್ 

ಜನ್ರಲ್ ಜಿ. ಸತಿೋಶ್ ರೆಡಿಿ  ಅವರನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠ ತ ರಾಷ್್ಠ ರೋಯ ವಿನಾಯ ಸ (National 

Design Award) ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಾ  ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ. ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಕಿ್ವಪ್ಣಿ ವಯ ವಸೆ ಗಳು, 

ಮಾಗಷದ್ಶ್ಷ ಶಸಾು ರಸು ರಗಳು, ಏವಿಯೋನಕ್್ಸ  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾರತದ್ಲಿಿ  

ಅೆಂತರಿಕ್ಷಯಾನ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪ್ರ ಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ್ ಅವರ 

ಸತತ ಪ್ರ ಯತು ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಮಹತಿ ದ್ ರಾಷ್್ಠ ರೋಯ ಕಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರು ಈ 

ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡಿದ್ದದ ರೆ. 

 

 

6. ಆಕಶ್ಷ ಕಶಯ ಪ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಕ್ವರ ೋಡೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಟೇಬಲ್ ಟೆನರ್ಸ 

ಆ) ವರ ಸಿಿ ೆಂಗ್ 

ಇ) ಬಾಕ್್ವ ೆಂಗ್ 

ಈ) ಬಾಯ ಡಿು ೆಂಟನ್ 

ಬಾಯ ಡಿು ೆಂಟನ್  

ಆಕಶ್ಷ ಕಶಯ ಪ್ ಅವರು ಬಾಯ ಡಿು ೆಂಟನ್ ಕ್ವರ ೋಡೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ, ಇವರು 

ಬಿಹಾರ ರಾಜಯ ದ್ವರು ಮತ್ತು  ಭಾರತದ್ ಅಗರ  ಶ್ರ ೋಯಾೆಂಕ್ವತ ಜೂನಯರ್ ಶಟಿ ರ್ 

ಆಗಿದ್ದದ ರೆ. ಕಶಯ ಪ್ ರವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2017 ರಂದು ಅಸ್ಾ ೆಂನ್ ಗುವಾಹತಿಯಲಿಿ  

ನ್ಡೆದ್ ಬಾಯ ಡಿು ೆಂಟನ್ ಜೂನಯರ್ ನಾಯ ಷನ್ಲ್ ನ್ಲಿಿ   U-17 ಮತ್ತು  U-19 ಸಿೆಂಗಲ್್  

ಪ್ರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಗೆದುದ ಕೆಂಡರು. 

 

7. 31ನೇ ಮೂತಿಷದೆವಿ ಪ್ರ ಶಸಿು -2017 ಗೆ ಯಾರನ್ನು  ಆಯ್ಕಾ  ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ? 

ಅ) ಕಲಕುರಿ ಎನೋಚ್ 

ಆ) ವಿಶಿ ನಾಥ್ ತಿರ ಪಾಠಿ 

ಇ) ಎಮ್. ಪಿ. ವಿೋರೇೆಂದ್ರ  ಕುಮಾರ್ 

ಈ) ಜ್ಞಯ್ ಗೋಸಿಾ ರ್ಮ 

ಜ್ಞಯ್ ಗೋಸಿಾ ರ್ಮ 
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ಶ್ರ ೋಷಿ  ಬಂಗಾಳಿ ಕವಿ ಜ್ಞಯ್ ಗೋಸಿಾ ರ್ಮ ಅವರನ್ನು  31ನೇ ಮೂತಿಷದೇವಿ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಅವರ “ಡು ಡ್ೋೆಂಡ್ೋ ಫೊವಾರಾ ಮೆಟ್ರರ  (Du Dondo 

Phowara Matro)” ಎೆಂಬ ಶ್ೋಷ್ಠಷಕೆಯ ಕವನ್ ಸಂಗರ ಹಕಾಾ ಗಿ 2017ರ ವಷಷಕೆಾ  31 ನೇ 

ಮೂತಿಷದೆವಿ ಪ್ರ ಶಸಿು  2017 ಲಭಿಸಿದೆ.  

 

8.  “ಮ ಫರಹ್ (Mo Farah)” ಅವರು 2017ರ ಬಿಬಿಸಿ ವಷಷದ್ ಕ್ವರ ೋಡಾಪ್ಟು ಪ್ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಾ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದ್ವರು? 

ಅ) ದ್ಕಿ್ವ ಣ ಆಫ್ರರ ಕಾ 

ಆ) ಮರಾಕ 

ಇ) ಬಿರ ಟನ್ 

ಈ) ಆಸ್ ರೋಲಿಯಾ 

ಬಿರ ಟನ್ 

ಮ ಫರಹ್ ಅವರು ಬಿರ ಟನ್ು  ಅತಯ ೆಂತ ಯಶಸಿಿ  ದೂರದ್ ಓಟಗಾರ. ಫರಹ್ ರವರಿಗೆ 

2017 ಬಿಬಿಸಿ ವಷಷದ್ ಕ್ವರ ೋಡಾಪ್ಟು ಪ್ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಮ ಫರಹ್ ನಾಲುಾ  ಬಾರಿ 

ಒಲಿೆಂಪಿಕ್ಸ ಚೆಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದದ ರೆ. 2017 ರ ಲಂಡನ್ು ಲಿಿ  ತನ್ು  ಸತತ ಮೂರನೇ 

10,000 ರ್ಮೋಟರ್ ಓಟದ್ಲಿಿ  ಚಿನ್ು ದ್ ಪ್ದ್ಕವನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ. 

  

9. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ಉತೆು ೋಜಿಸಲು ಕೆಂದ್ರ  ಸಕಾಷರ ಎಷ್್ಟ  ಮತು  ಪಾವತಿಸುವುದ್ರ 

ಮೇಲಿನ್ ‘ಎೆಂಡಿಆರ್’ ಶುಲಾ ವನ್ನು  ಭರಿಸಲಿದೆ? 

ಅ) ರೂ 2000 

ಆ) ರೂ 5000 

ಇ) ರೂ 10000 

ಈ) ರೂ 20000 

ರೂ 20000 

ಡೆಬಿಟ್ಸ ಕಾಡ್ಷ ಬಳಸಿ ₹ 2,000ವರೆಗಿನ್ ಮತು  ಪಾವತಿಸುವುದ್ರ ಮೇಲಿನ್ 

‘ಎೆಂಡಿಆರ್’ ಶುಲಾ ವನ್ನು  ಕೆಂದ್ರ  ಸಕಾಷರವೇ ಭರಿಸಲು ಮ್ಮೆಂದ್ದಗಿದೆ. ನ್ಗದುರಹಿತ 

(ಡಿಜಿಟಲ್) ವಹಿವಾಟು ಉತೆು ೋಜಿಸಲು ಈ ನಧಾಷರ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ್ಲಗಿದೆ. 2018ರ 

ಜನ್ವರಿ 1ರಿೆಂದ್ ಎರಡು ವಷಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಉತೆು ೋಜನಾ ಕಡುಗೆ ಜ್ಞರಿಯಲಿಿ  

ಇರಲಿದೆ. 
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10. ಇ-NAM ನ್ಲಿಿ  ನ್ಗದು ರಹಿತ ಪಾವತಿಯನ್ನು  ಸಕ್ವರ ಯಗಳಿಸಲು ಕೆಂದ್ರ  ಸಕಾಷರ 

ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ್ ಬಾಯ ೆಂಕ್ಸ ಅನ್ನು  ತೊಡಗಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಐಸಿಐಸಿಐ 

ಆ) ಆಕ್್ವ ರ್ಸ ಬಾಯ ೆಂಕ್ಸ  

ಇ) ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯ ೆಂಕ್ಸ  

ಈ) ರತ್ನು ಕರ್ ಬಾಯ ೆಂಕ್ಸ 

ಐಸಿಐಸಿಐ 

ಎಲೆಕ್ಾ ರನಕ್ಸ ರಾಷ್್ಠ ರೋಯ ಕೃಷ್ಠ ಮಾರುಕಟ್ೆ  (ಇ-ಎನ್ಎಎೆಂ)ಯ ರಾಷ್್ಠ ರೋಯ 

ಪೋಟಷಲು ೆಂದಿಗೆ 470 ಮಂಡಿಗಳಲಿಿ  ಆನಿೆ ೈನ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು  ಸಕ್ವರ ಯಗಳಿಸಲು 

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯ ೆಂಕ್ಸ ಅನ್ನು  ಕೆಂದ್ರ  ಸಕಾಷರ ತೊಡಗಿಸಿಕೆಂಡಿದೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ, ಇ-

ಎನ್ಎಎೆಂ ನ್ಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಬಾಯ ೆಂಕ್ಸ ಶಾಖೆಗಳು, ಡೆಬಿಟ್ಸ ಕಾಡುಷಗಳು 

ಮತ್ತು  ನೆಟ್ಸ ಬಾಯ ೆಂಕ್ವೆಂಗ್ ಮ್ಮೆಂತ್ನದ್ ಸಾೆಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕ ವಿಧಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಪಾವತಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದ್ದದ ರೆ. ಈಗ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯ ೆಂಕ್ಸ BHIM ಮತ್ತು  UIP 

(ಯುಪಿಐ) ಅನ್ನು  ಬಳಸಿ ಇ-ಎನ್ಎಎೆಂ ಪೋಟಷಲು ಲಿಿ  ನ್ಗದು ರಹಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಬಹುದ್ದಗಿದೆ. 

 

 


