
 

 
www.karunaduexams.com 
ಸಾಮಾನ್ಯ  ಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಚಲಿತ ವಿದ್ಯ ಮಾನ್ ಕಿ್ವಜ್-

ಡಿಸೆಂಬರ್, 2017  



 

1 | P a g e  
 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ,  
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1. ಭಾರತ್ದ 48ನೇ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ೀತ್ಸ ವ (IFFI-2017) ನಲಿ್ಲ   ಅತ್ಯ ತ್ು ಮ ನಟಿ 

ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಯಾರು ಪ್ಡೆದಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಸುಮತ್ರರ  ಭಾವೆ 

ಆ) ರಚಿ ನಾರೈನ್ 

ಇ) ಗೌತ್ಮಿ ತ್ಡಿಮಲಿ  

ಈ) ಪಾವವತಿ  ತಿರುವೀತ್ ಕೊಟ್ಟು ವಟ್ು  

ಪಾವವತಿ  ತಿರುವೀತ್ ಕೊಟ್ಟು ವಟ್ು   

ಭಾರತಿೀಯ ನಟ್ರಾದ ಪಾವವತಿ  ತಿರುವೀತ್ ಕೊಟ್ಟು ವಟ್ು  ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ  “ಟೇಕ್ ಆಫ್ 

“ ನಲಿ್ಲನ ತ್ಮಮ  ಪಾತ್ರ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಭಾರತ್ದ 48ನೇ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ೀತ್ಸ ವ (IFFI-

2017) ನಲಿ್ಲ   ಅತ್ಯ ತ್ು ಮ ನಟಿ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದ್ದದ ರೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ಮಹೇಶ  

ನಾರಯಣ್ ನದೇವಶಿಸ್ತದ್ದದ ರೆ. ಈ  ಚಿತ್ರ ವು 2014 ರಲಿ್ಲ , ಇರಾಕ್, ಟ್ಕ್ರರ ತ್  ನಗರದಲಿ್ಲರುವ 

ಭಾರತಿೀಯ ದ್ದದಿಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರರ ಯನ್ನು  ಆಧರಿಸ್ತದೆ. 

 

2. Amchang Wildlife Sanctuary (AWS) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ /ಯುಟಿ ಯಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಪುದುಚೆರಿ 

ಆ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಇ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಈ) ಅಸ್ಸ ಂ 

ಅಸ್ಸ ಂ 

Amchang Wildlife Sanctuary (AWS) ಧಾಮವು ಅಸ್ಸ ಂನ ಗುವಾಹಟಿಯಲಿ್ಲನ ಕ್ಕಮ್ರರ ಪ್ 

ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  78.64 ಕ್ರ.ಮಿೀ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಇದು ಅಮಚಂಗ್ Reserve 

Forest, ದಕಿ್ರ ಣ ಅಮಚಂಗ್  Reserve Forest ಮತ್ತು  ಖಾನಪಾರ Reserve Forest ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

3. 2017 ರ ವಿಶವ  ಏಡ್ಸಸ  ದಿನ (WAD)ದ ಧೇಯ ಯಾವುದು? 

ಅ) Getting to Zero: Zero new HIV infections 

ಆ)  Leave no one behind 

ಇ) Universal Access and Human Rights 

ಈ)  Right to health 

    Right to health 

 ವಿಶವ  ಏಡ್ಸಸ  ದಿನ (WAD) ಅನ್ನು  ಏಡ್ಸಸ  ಬಗೆೆ  ಸ್ವವಜ್ನಕರಲಿ್ಲ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ವಿಶಿ ದ್ದದಯ ಂತ್ 

ಡಿಸಂಬರ್ 1 ರಂದು ವಿಶವ  ಏಡ್ಸಸ  ದಿನಾಚರಣೆ  (WAD) ಅನ್ನು  ಪ್ರ ತಿ ವರ್ವವೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದು 

HIV ಸಂಕ್ರನಂಸ ಹರಡುವ ಒಂದು ಸ್ಂಕ್ಕರ ಮಿಕ ರೀಗವಾಗಿದೆ.  
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4. ಲೀಕಸಭೆಯ ಹಸ ಕ್ಕಯವದಶಿವಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಕೇದ್ದರನಾಥ ಗುಪಾು  

ಆ) ಕ್ರೀತಿವ ಷಾ 

ಇ) ಸು ೀಹಲತ್ರ ಶಿರ ೀವಾಸು ವ 

ಈ) ಅನೂಪ್ ಮಿಶ್ರರ  

ಸು ೀಹಲತ್ರ ಶಿರ ೀವಾಸು ವ 

ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶದ ಕೇಡನ್ವ ನಲಿ್ಲ  1982 ನೇ ಬ್ಯಯ ಚು  ಅಧಿಕ್ಕರಿಯಾಗಿದದ  ಸು ೀಹಲತ್ರ 

ಶಿರ ೀವಾಸು ವ ಅವರು ಲೀಕಸಭೆಯ ಹಸ ಕ್ಕಯವದಶಿವಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರ 

ಅಧಿಕ್ಕವಧಿಯು ನವೆಂಬರ್ 30, 2018 ರಂದು ಕೊನೆಗಳ್ಳು ತ್ು ದೆ. 

 

5. 18ನೇ ಹಾನಬ ವಲ್  ( Hornbill) ಉತ್ಸ ವ 2017ರಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಮಣಿಪುರ 

ಆ) ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್ಸ 

ಇ) ಅಸ್ಸ ಂ 

ಈ)ತಿರ ಪುರ 

ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್ಸ 

ರಾರ್ು ರಪ್ತಿ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೊೀವಿಂದ ಅವರು 18 ನೇ  ಹಾನಬ ವಲ್  ( Hornbill) ಉತ್ಸ ವವನ್ನು   

ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು. ಮತ್ತು  ಕ್ರಸ್ಮಾದ ನಾಗಾ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  54 ನೇ ರಾಜ್ಯ ತ್ವ  

ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು  ಡಿಸಂಬರ್ 1, 2017 ರಂದು ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು. 

6. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ ಸರಸವ ತಿ ತಿರ ಪ್ತಿ ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ ಪ್ರ ಮ್ರಖ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು  

ಸ್ವ ತಂತ್ರ ಯ  ಹೀರಾಟ್ಗಾರರಾಗಿದದ ರು? 

ಅ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಆ) ಅಸ್ಸ ಂ 

ಇ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಕೇರಳ 

ಒಡಿಶ್ರ 

ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು  ಸ್ವ ತಂತ್ರ ಯ  ಹೀರಾಟ್ಗಾರರಾಗಿದದ   ಸರಸವ ತಿ ತಿರ ಪ್ತಿ (89) ಅವರು ಒಡಿಶ್ರದ 

ಜ್ಜ್ಪುರ್ ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ನವೆಂಬರ್ 30, 2017 ರಂದು ನಧನರಾದರು. ಆಕೆಯು ಪ್ರ ಮ್ರಖ 

ಸ್ವ ತಂತ್ರ ಯ  ಹೀರಾಟ್ಗಾರಳಾಗಿದದ ಳ್ಳ. 
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7. “ಅಜೇಯ ವಾರಿಯರ್-2017” Combined Military  ಅಭಾಯ ಸವು ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯಾವ ದೇಶದ 

ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ)  ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  (US) 

ಆ) ಮಲೇಷಾಯ  

ಇ) ಜ್ಮವನ 

ಈ) ಯನೈಟೆಡ್ಸ ಕ್ರಂಗಡಮ್ (UK) 

ಯನೈಟೆಡ್ಸ ಕ್ರಂಗಡಮ್ (UK) 

ಡಿಸಂಬರ್  14. 2017 ರಂದು ರಾಜ್ಸ್ಾ ನದ ಬಿಕ್ಕನೆರ್ ಬಳಿ ಮಹಾಜ್ನ್ ಫೀಲ್್  ಫೈರಿಂಗ್ 

ರಂಜ್ು ಲಿ್ಲ  14 ದಿನಗಳ ಕ್ಕಲ  

“ಅಜೇಯ ವಾರಿಯರ್-2017” Combined Military  ಅಭಾಯ ಸವು ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯನೈಟೆಡ್ಸ 

ಕ್ರಂಗಡಮ್ (UK) 

 ದೇಶದ ನಡುವೆ ಆರಂಭಾವಾಗಿದೆ. 

 

8.  ‘Kathakar – International Storytellers Festival’ ನ 7ನೇ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  ಯಾರು 

ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು? 

ಅ) ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೊೀವಿಂದ್ 

ಆ) ಕ್ರರೆನ್ ರಿಜಜು 

ಇ) ನರಂದರ  ಮೀದಿ 

ಈ) ಅಮಿತ್ ಷಾ 

ಕ್ರರೆನ್ ರಿಜಜು 

 ‘Kathakar – International Storytellers Festival’ ನ 7 ನೇ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  

ಡಿಸಂಬರ್ 1, 2017 ರಂದು ಹಸದಿಲಿ್ಲಯ ಗೃಹ ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರಾದ ಕ್ರರೆನ್ ರಿಜಜು 

ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು. 

 

9. International Film Festival of India (IFFI-2017) ನಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಕಾ ಗಿ 

ಗೀಲ್ ನ್ ಪಿಕ್ಕಕ್ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಯಾವ ಚಿತ್ರ ವು ಗೆದಿದ ದೆ? 

ಅ) 120 Beats Per Minute 

ಆ) Take Off 

ಇ)  Angels Wear White 

ಈ)  Dark Skull 

120 Beats Per Minute 

 

ABS ನ “120 Beats Per Minute” ಫ್ರ ಂಚ್ ಚಿತ್ರ ವು International Film Festival of India (IFFI-

2017) ನಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಗೀಲ್ ನ್ ಪಿಕ್ಕಕ್ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕೊಂಡಿದೆ. 

ಈ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು   ರಾಬಿನ್ ಕ್ಕಯ ಂಪಿಲೆ  ನದೇವಶಿಸ್ತದ್ದದ ರೆ. 

10. Hindustan Times Leadership Summit (HTLS) ನ 15 ನ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  ಯಾವ ನಗರವು 

ಆಯೀಜಸ್ತತ್ತ? 

 ಅ) ಪ್ಣಜ 

ಆ) ಜೈಪುರ 

ಇ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಈ) ಪುಣೆ 
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ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಪ್ರ ಧಾನ ನರಂದರ  ಮೀದಿ ನವೆಂಬರ್ 30, 2017 ರಂದು ನವ ದೆಹಲ್ಲಯ Hindustan Times 

Leadership Summit (HTLS) ನ 15ನೇ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು. ಇದು 2 ದಿನಗಳ 

ಸಮಾವೇಶವು “ವಿರೀಧಾಭಾಸದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ” ಮತ್ತು  “ಭಾರತ್ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  “ 

ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಮತ್ತು  ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು 

ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 

11. ಭಾರತ್ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ International Maritime Organisation Council (IMO) ಗೆ ಮರು 

ಚುನಾಯಿತ್ವಾಗಿದೆ. IMOನ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ)ನೂಯ ಯಾಕ್ವ 

ಆ) ಬಲ್ಲವನ್ 

ಇ) ಲಂಡನ್ 

ಈ) ವಾಸ್ವ 

 ಲಂಡನ್ 

ಭಾರತ್ವು ಡಿಸಂಬರ್ 1, 2017 ರಂದು ಲಂಡನು  ಪ್ರ ಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ 

ಸಂಘಟ್ನೆಯ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ವಗವ B ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  International Maritime 

Organisation Council (IMO) ಗೆ ಮರು ಚುನಾಯಿತ್ವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಹೈ 

ಕಮಿರ್ನರ್, ಯು.ಕೆ ಸ್ತನಾಾ  ಅವರು ಅಸಂಬಿಿ ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಪ್ರ ತಿನಧಿಸ್ತದರು. 

ಜ್ಮವನಯ 146 ಮತ್ಗಳ ನಂತ್ರದ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು ಎರಡನೇ ಅತಿ 

ಹೆಚಿು  144 ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.  

12. 2017 ರಲಿ್ಲ  ಕೊೀನಾಕ್ವ ನೃತ್ಯ  ಉತ್ಸ ವವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಇ) ಕೇರಳ  

ಈ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಒಡಿಶ್ರ 

ಡಿಸಂಬರ್ 1,2017 ರಂದು ಒಡಿಶ್ರದ ಕೊೀನಾಕು ವ ಸೂಯವ ದೇವಸ್ಾ ನದ 

ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ   ಕೊೀನಾಕ್ವ ನೃತ್ಯ  ಉತ್ಸ ವವು ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಇದು ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯುವ ಅತಿ ದೊಡ್  ನೃತ್ಯ  ಉತ್ಸ ವಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದಗಿದೆ.  
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13. ಭಾರತಿೀಯ ಬ್ಯಕ್ರಸ ಂಗೆಾ ಗಿ ರಾಷಿ್ಟ ರೀಯ ವಿೀಕ್ಷಕ (National Observer) ರಾಗಿ  ಯಾರು 

ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಅಖೀಲ್ ಕುಮಾರ್ 

ಆ) ಎಂ ಸ್ತ ಮೇರಿಕೊೀಮ್ 

ಇ) ವಿಕ್ಕಸ್ ಕೃರ್ಣ  ಯಾದವ್ 

ಈ) ಮನದ ೀಪ್ ಜಂಗಾರ  

ಎಂ ಸ್ತ ಮೇರಿಕೊೀಮ್ 

ಕುಸ್ತು ಪ್ಟ್ಟ ಸುಶಿೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು  ಬ್ಯಕಸ ರ್ ಎಂ. ಸ್ತ. ಮೇರಿಕೊೀಮ್ ತ್ಮಮ  

ರಾಜೀನಾಮೆಗಳನ್ನು  ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಸಪ ೀಟ್ಸಸ ವ (National Observer) ಗೆ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ತದ್ದದ ರೆ. 

ಕ್ರರ ಡಾ ಸಚಿವ ರಾಜ್ವಧವನ್ ಸ್ತಂಗ್ ರಾಠೀರ್ ಅವರು ಕ್ರರ ಡಾಪ್ಟ್ಟಗಳನ್ನು   ಈ 

ಸ್ಾ ನಕೆಾ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಎಂದು ಸಪ ರ್ು ಪ್ಡಿಸ್ತದ ನಂತ್ರ ಈ ನಣವಯವನ್ನು  

ತ್ರಗೆದುಕೊಳು ಲಾಯಿತ್ತ.  

 

14. ಇನ್ಫ ೀಸ್ತಸು  ಹಸ CEO ಮತ್ತು  MD ಆಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಪ್ರ ವಿೀಣ್ ರಾವ್ 

ಆ) ವಿಶ್ರಲ್ ಸ್ತಕಾ  

ಇ) ಎಸ್. ಡಿ. ಶಿಬುಲಾಲ್ 

ಈ) ಸಲ್ಲೀಲ್ ಎಸ್ ಪ್ರಖ್ 

ಸಲ್ಲೀಲ್ ಎಸ್ ಪ್ರಖ್ 

ಇನ್ಫ ೀಸ್ತಸು  ಹಸ CEO ಮತ್ತು  MD ಆಗಿ ಸಲ್ಲೀಲ್ ಎಸ್ ಪ್ರಖ್ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ. 

ಅವರು ಕ್ಕನೆವಲ್ ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ರ್ ಸೈನ್ಸ  ಮತ್ತು  ಮೆಕ್ಕಯ ನಕಲ್ 

ಇಂಜನಯರಿಂಗು ಲಿ್ಲ  ಮಾಸು ರ್ ಆಪ್ ಇಂಜನಯರಿಂಗ್ ಪ್ದವಿಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದ್ದದ ರೆ. 

ಮತ್ತು  ಬ್ಯಂಬೆಯ Indian Institute of Technology (IIT)ಯಲಿ್ಲ  ಏರೀನಾಯ ಟಿಕಲ್ 

ಇಂಜನಯರಿಂಗು ಲಿ್ಲ  ಬ್ಯಯ ಚುಲರ್ ಆಪ್ ಟೆಕ್ಕು ಲಜ ಪ್ದವಿ ಪ್ಡೆದಿದ್ದದ ರೆ. 

15. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕ್ಕವರವು ಅಂಗವಿಕಲ (Persons with Disabilities) ರಿಗಸಾ ರ 

ವಿಶವ ದ ಮದಲ ಐಟಿ ಕ್ಕಯ ಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು  ಸ್ಾ ಪಿಸ್ತತ್ತ? 

ಅ)ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ತ್ರಲಂಗಾಣ 

ಇ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಈ) ಒಡಿಶ್ರ 

ತ್ರಲಂಗಾಣ 

ತ್ರಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ  ಸಕ್ಕವರವು ವಿಶವ ದಲಿ್ಲ ೀ ಮದಲ ಐಟಿ ಕ್ಕಯ ಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು  

ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಸಾ ರ ಸ್ಾ ಪಿಸ್ತತ್ತ. World Disability Day (WDD) ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ , 
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ರಾಜ್ಯ  ಸಕ್ಕವರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ (IT) ಶಿಬಿರವನ್ನು  ಸ್ಾ ಪಿಸಲು ವಿಂಧಾಯ  E-

Infomedia Private Limited ನ್ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 

 

 

 

16. ಉತ್ು ರ ಕೊರಿಯಾದ nuclear effortsಗಳಲಿ್ಲ   UN Security Council (UNSC) ನ ಸಚಿವ 

ಸಭೆಯನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶವು ನಡೆಸುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಆ) ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  (US) 

ಇ) ರಷಾಯ  

ಈ) ಫ್ರರ ನ್ಸ  

ಜ್ಪಾನ್ 

ಜ್ಪಾನ್  UN Security Council (UNSC)ನ ಸಚಿವ ಸಭೆಯನ್ನು  ಡಿಸಂಬರ್ 15 ರಂದು 

ನಡೆಸಲ್ಲದೆ. ಉತ್ು ರ ಕೊರಿಯಾವು ತ್ನು  ಪ್ರಮಾಣು ಮತ್ತು  ಬ್ಯಯ ಲ್ಲಸ್ತು ಕ್ ಕಿ್ರಪ್ಣಿ 

ಪ್ರಿೀಕಿೆ ಗಳನ್ನು  ತ್ಡೆಗಟ್ು ಲು ಮತ್ತು  ಪ್ಯಾವಯ ದಿವ ೀಪ್ವನ್ನು  

ಅಣವ ಸು ರಗಳಿಸುವುದಕೆಾ  ಶ್ರಂತಿಯುತ್ ಮಾಗವಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು ವಲಿ್ಲ  

ಗಮನಹರಿಸಲ್ಲದೆ. 

 

17. 2017 ರ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ದಿನದ ವಿಕಲಾಂಗತ್ರಯ ಧೇಯವೇನ್ನ? 

ಅ) ಎಲಿರೂ ಸಮಥವನೀಯ ಮತ್ತು  ಚೇತ್ರಿಸ್ತಕೊಳ್ಳು ವ ಸಮಾಜ್ದ ಕಡೆಗೆ 

ರೂಪಾಂತ್ರಗಳ್ಳು ವುದು 

ಆ) ಯೀಗಯ  ಕೆಲಸ 

ಇ) ನಮಮ  ಸವ ಂತ್ ಧವ ನ 

ಈ)  ಎಲಿರಿಗಸಾ ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ (IT) 

ಎಲಿರೂ ಸಮಥವನೀಯ ಮತ್ತು  ಚೇತ್ರಿಸ್ತಕೊಳ್ಳು ವ ಸಮಾಜ್ದ ಕಡೆಗೆ 

ವಿಕಲಾಂಗ(Persons with Disabilities) ವಯ ಕ್ರು ಗಳ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ದಿನವನ್ನು  

ಡಿಸಂಬರ್ 3 ರಂದು ಪ್ರ ತಿರ್ವವೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಮಾಜ್ದ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಎಲಿಾ  ಕಿೆೀತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲನ ಅಸಮಥವತ್ರ ಹಂದಿರುವ ವಯ ಕ್ರು ಗಳ ಹಿತ್ರಸಕ್ರು  

ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಕ್ರೀಯದ ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಅಂಶದಲಿ್ಲ  ಅಸಮಥವತ್ರಯನ್ನು  ಹಂದಿರುವ 

ವಯ ಕ್ರು ಗಳ ಪ್ರಿಸ್ತಾ ತಿ ಬಗೆೆ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದ್ದಗಿದೆ. 
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18. ಕ್ರೀನಾಯ  ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರ ಮಾಣವಚನ ಸ್ತವ ೀಕರಿಸ್ತದರು? 

ಅ) ಅಬುಬ್ಯ ಡಿಡಾ 

ಆ) ವಿಲ್ಲಯಂ ರುಟೊ 

ಇ) ಉಹುರು ಕೆನಾಸ ಟ್ನು  

ಈ) ರೈಲಾಯ  ಒಡಿಂಗ 

ಉಹುರು ಕೆನಾಸ ಟ್ನು  

ಉಹುರು ಕೆನಾಸ ಟ್ನು  ಅವರು ಕ್ರೀನಾಯ  ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಹುದೆದ ಗೆ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು  

ಅಂತಿಮ ಐದು ವರ್ವಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರ ಮಾಣವಚನವನ್ನು  ಸ್ತವ ೀಕರಿಸ್ತದರು. ಅನೇಕ 

ಮ್ರಖಯ ಸಾ ರು ಮತ್ತು  ಸ್ವಿರಾರು ಬೆಂಬಲ್ಲಗರು 28 ನೇ, ನವೆಂಬರ್ 2017 ರಂದು 

ರಾಜ್ಧಾನ ನೈರೀಬಿಯ ಕ್ರರ ೀಡಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  ಉದ್ದಾ ಟ್ನಾ ಸಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ  

ಪಾಲೆಂಡಿದದ ರು. 

19. ನವ ದೆಹಲ್ಲಯ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ ಶಂಗಸಭೆ (S.V.S-2017)ಯ ಮ್ರಖಯ  ಅತಿಥಿ ಯಾರು? 

ಅ) ಸುರಶ್ ಪ್ರ ಭು 

ಆ) ನರಂದರ  ಮೀದಿ 

ಇ) ಸಮ ೃತಿ ಇರಾನ 

ಈ) ರಾಜಾು ಥ ಸ್ತಂಗ್ 

ಸುರಶ್ ಪ್ರ ಭು 

ಡಿಸಂಬರ್ 1 ರಂದು ಹಸದಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ ಶಂಗಸಭೆ(S.V.S-2017) ಗೆ 

ಸುರಶ್ ಪ್ರ ಭು ಅವರು ಮ್ರಖಯ  ಅತಿಥಿಯಾಗಿದದ ರು. ಅವರು ಉದಯ ಮಿ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜ್ಯ  

ಕೇಂದರ  ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು.  

 

20. ಜೆನು  ಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ ಸುಪ್ನಾಯ ವರ್ನಲ್ 2017ರ ಸಪ ದೆವಯ ಕ್ರರಿೀಟ್ವನ್ನು  ಪ್ಡೆದಳ್ಳ. 

ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಸಬಿವಯಾ 

ಆ) ಥೈಲಾಂಡ್ಸ 

ಇ)ಇಥಿಯೀಪಿಯಾ 

ಈ) ದಕಿ್ರ ಣ ಕೊರಿಯಾ 

ದಕಿ್ರ ಣ ಕೊರಿಯಾ 

ಪೀಲ್ಲಂಡು  ಕ್ರರ ನಕ್ಕ-ಝಡ್ರ ೀಜ್ು ಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 1, 2017 ರಂದು ನಡೆದ ಮಿಸ್ 

ಸುಪ್ನಾಯ ವರ್ನಲ್ ಸಂದಯವ ಸಪ ದೆವಯಲಿ್ಲ  ದಕಿ್ರ ಣ ಕೊರಿಯಾದ ಜೆನು  ಕ್ರಮ್ 

ಅವಳ್ಳ ವಿಜೇತ್ಳಾಗಿ ಕ್ರರಿೀಟ್ವನ್ನು  ಪ್ಡೆದಳ್ಳ. ಅವರು ಭಾರತ್ದ 2016ರ  ಮಿಸ್ 

ಸುಪ್ನಾಯ ವರ್ನಲು  ವಿಜೇತ್ರಯಾದ “ಶಿರ ೀನಧಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟಿು ” ಅವರಿಂದ ಕ್ರರಿೀಟ್ವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದರು.  
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21. ಐಸ್ತಸ್ತ ಅಂಡರ್ -19 ಕ್ರರ ಕೆಟ್ಸ, ವಿಶವ ಕಪ್ 2018 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಯಾರು ಮ್ರನು ಡೆಸಲ್ಲದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಶುಬಬ ನ್ ಗಿಲ್  

ಆ) ಹಿಮಾಂಶು ರಾಣಾ 

ಇ) ರಿಯಾನ್ ಪಾಯ ರಾಗ 

ಈ) ಪೃಥಿವ  ಶ್ರ 

ಪೃಥಿವ  ಶ್ರ 

ಐಸ್ತಸ್ತ ಅಂಡರ್ -19 ಕ್ರರ ಕೆಟ್ಸ ವಿಶವ ಕಪ್ 2018 ರಲಿ್ಲ  ಮ್ರಂಬೈ ಬ್ಯಟ್ಸ ಮನ್ ಪೃಥಿವ  ಶ್ರ ಅವರು,  

16 ಸದಸಯ ರ ತಂಡವನ್ನು  ಮ್ರನು ಡೆಸಲ್ಲದ್ದದ ರೆ. 16 ತಂಡಗಳ ಕ್ರರ ಕೆಟ್ಸ, ವಿಶವ ಕಪ್ ಜ್ನವರಿ 13, 

2018  ರಿಂದ ಫ್ಬುರ ವರಿ 3, 2018 ರವರೆಗೆ ನೂಯ ಜಲಾಯ ಂಡ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ.  

 

22. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಮಾಯ ಡಮ್ ಟ್ಟಸ್ಸ ಡ್ಸಸ  ವಾಯ ಕ್ಸ  ವಸುು ಸಂಗರ ಹಾಲಯವು ಸ್ವವಜ್ನಕರಿಗೆ, 

ಸ್ವವಜ್ನಕವಾಗಿ  ಯಾವ ಸಾ ಳದಲಿ್ಲ  ತ್ರರೆಯಲಪ ಟಿು ದೆ? 

ಅ) ಮ್ರಂಬೈ 

ಆ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಚೆನೈ 

ಈ) ಪುಣೆ 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ನವ ದೆಹಲ್ಲಯ ಐತಿಹಾಸ್ತಕ ರಿೀಗಲ್ ಕಟ್ು ಡದಲಿ್ಲ  ಸ್ವವಜ್ನಕರಿಗೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಕ್ರರ ೀಡೆ, ಸಂಗಿೀತ್, 

ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಕ್ರೀಯದ  ಸುತ್ು ಲೂ 50 ಜೀವಮಾನದ ಅಂಕ್ರಅಂಶಗಳನ್ನು  

ಹಂದಿರುವ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಮಾಯ ಡಮ್ ಟ್ಟಸ್ಸ ಡ್ಸಸ  ಮೇಣದ ವಸುು ಸಂಗರ ಹಾಲಯವು 

ನವ ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ತ್ರರೆಯಲಪ ಟಿು ದೆ. 

23. ನೇಪಾಳದಲಿ್ಲನ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ್ರದ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಸಮೆಮ ೀಳನದಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ನಯೀಗವನ್ನು  ಯಾರು ಮ್ರನು ಡೆಸುತಿು ದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಜ್ಯಂತ್ ನಲ್ಲವಕ್ಕರ್ 

ಆ) ವಿ ಕೆ ಸರಸವ ತ್ 

ಇ)  ಸ್ತ.ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ 

ಈ) ಸಮಯ  ಸ್ವ ಮಿನಾಥನ್ 

ವಿ ಕೆ ಸರಸವ ತ್ 

ನೇಪಾಳದಲಿ್ಲನ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ್ರದ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಸಮೆಮ ೀಳನದಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ನಯೀಗವನ್ನು  ವಿ ಕೆ ಸರಸವ ತ್  ಅವರು ಮ್ರನು ಡೆಸುತಿು ದ್ದದ ರೆ. 

ಇದು ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಪ್ವವತ್ ಶೆರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲನ ಜಾಗತಿಕ ತ್ರಪ್ಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರ ತಿಕೂಲ 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ, ಗಮನ ಸಳೆಯಲು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ್ರದ 

ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಸಮೆಮ ೀಳನವಾಗಿದೆ. 
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24. ವಿಶವ  ತ್ರಲಗು ಸಮೆಮ ೀಳನ (WTC-2017) ವನ್ನು  ಯಾವ ನಗರವು ಆಯೀಜಸುತಿು ದೆ? 

ಅ)ಚೆನೈ 

ಆ) ಕೊಚಿಿ  

ಇ) ವಿಶ್ರಖಪ್ಟ್ು ಣಂ 

ಈ) ಹೈದರಾಬ್ಯದ್ 

ಹೈದರಾಬ್ಯದ್ 

ಹೈದರಾಬ್ಯದು  ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ ರ್ ಶ್ರಸ್ತು ರ ಕ್ರರ ೀಡಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ವಿಶವ  

ತ್ರಲಗು ಸಮೆಮ ೀಳನ (WTC-2017) ಯನ್ನು   ಆಯೀಜಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಸಮೆಮ ೀಳನದಲಿ್ಲ  ತ್ರಲಗು 

ಭಾಷೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಸುಸಂಸಾ ೃತಿಯ ಬಗೆೆ  ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

25. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಕಪು ಮಿೀಸಲಾತಿಯ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  5% ಕೊೀಟ್ನಕೆಾ  

ವಗಾವಯಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಇ) ಮಣಿಪುರ 

ಈ)  ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೀಗದಲಿ್ಲ  ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ (BC),  ‘ಎಫ್’ ವಗವದಲಿ್ಲ  ಕಪು 

ಸಮ್ರದ್ದಯಕೆಾ  5% ಕೊೀಟ್ನವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೇಯು ಏಕ್ಕಏಕ್ರ 

ಕ್ಕಪು ಮಿೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ತದೆ.  

26. ರೀಲಪಾಡು ವನಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ (RWS) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ /ಯುಟಿ ಯಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ)ಚೆನೈ 

ಆ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಇ) ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ರೀಲಪಾಡು ವನಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ (RWS) ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶದ ಕನೂವಲ್ ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  

ಇದು 6.14 ಚ. ಕ್ರ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಹರಡಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ಫೌನಲ್ ಮತ್ತು  ಅವಿಫುನಾಲ್ 

ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ನೆಲ್ಲಯಾಗಿದೆ, ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ನರಿಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಬೊನೆಟ್ಸ ಮಕ್ಕಕೆಳ್ಳ. 
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27. ಆಯುಶ್ ಮತ್ತು  ವೆಲ್ಲು ಸ್ ಸಕು ರ್ “ಅರೀಜ 2017” ನಲಿ್ಲ  ಮದಲ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಪ್ರ ದಶವನ ಮತ್ತು  ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  ಯಾವ ನಗರವು ಆಯೀಜಸುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಆ) ಜೈಪುರ 

ಇ) ಪುಣೆ 

ಈ) ಲಕೊು ೀ 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಆಯುಶ್ ಮತ್ತು  ವೆಲ್ಲು ಸ್ ಸಕು ರ್ “ಅರೀಜ 2017” ನಲಿ್ಲ  ಮದಲ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಪ್ರ ದಶವನ ಮತ್ತು  ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  ಡಿಸಂಬರ್ 4,2017 ರಂದು ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯುಶ್ ಮಂತಿರ  ಶಿರ ೀಪಾದ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು “ಆಯುಶ್ ಜಾಗತಿಕ 

ಸ್ಮಥಯ ವವನ್ನು  ಹಚಿಿ ಸುವ” ಥಿೀಮು ಂದಿಗೆ 4 ದಿನಗಳ Event ನ್ನು  ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು.  

 

28. 2017 ರ ಒಳಾಂಗಣ ಬಿಲಿು ಗಾರಿಕೆ ವಿಶವ ಕಪ್ ಸು ೀಜ್ -2 ಟೂನಾವಮೆಂಟ್ು ಲಿ್ಲ  ಯಾವ 

ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ರರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟ ಕಂಚು ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಅಂಕ್ರತ್ ಭಕ್ಕತ್ 

ಆ) ಲೈಶ್ರರ ಮ್ ಬ್ಯಂಬೆಲಾ ದೇವಿ  

ಇ) ನವೇತ್ರ ಗಣೆಶನ್ 

ಈ) ದಿೀಪಿಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ 

ದಿೀಪಿಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ 

2017 ರ ಒಳಾಂಗಣ ಬಿಲಿು ಗಾರಿಕೆ ವಿಶವ ಕಪ್ ಸು ೀಜ್ -2 ಟೂನಾವಮೆಂಟ್ು ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ದಿೀಪಿಕ್ಕ 

ಕುಮಾರಿ ಕಂಚು ಗೆದುದ ಕೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಇದು ಡಿಸಂಬರ್ 3, 2017ರಂದು ಬ್ಯಯ ಂಕ್ಕಕು ಲಿ್ಲ  

ನಡೆದಿತ್ತು .  

 

29. ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕ್ಕಪ್ಡೆ ದಿನ (IND)ಅನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಡಿಸಂಬರ್ 4 

ಆ) ಡಿಸಂಬರ್ 8 

ಇ) ಡಿಸಂಬರ್ 6 

ಈ) ಡಿಸಂಬರ್ 7 

 

ಡಿಸಂಬರ್ 4 

1971 ರ ಯುದಿ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕ್ಕಪ್ಡೆಯು ತ್ೀರಿಸ್ತದ ಧೈಯವ ಮತ್ತು   

ನಣವಯವನ್ನು  ನೆನಪಿಟ್ಟು ಕೊಳು ಲು ಪ್ರ ತಿವರ್ವ ಡಿಸಂಬರ್ 4 ರಂದು ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕ್ಕಪ್ಡೆ 

ದಿನಾಚರಣೆ ಯನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 1971 ರ ಭಾರತ್-ಪಾಕ್ರಸ್ು ನದ ಯುದಿ ದ 

ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ , ಕರಾಚಿ ಬಂದರಿನ ಬ್ಯಂಬ್ ದ್ದಳಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕ್ಕಪ್ಡೆಯು 

ಮಹತ್ವ ದ ಪಾತ್ರ  ವಹಿಸ್ತತ್ತು .  
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30. ಯಾವ ದೇಶಗಳ್ಳ ಜಂಟಿ ಏರ್ ಡಿರ ಲ್ ವಾಯ ಯಾಮ “ವಿಜಲ್ಲಂಟ್ಸ ಏಸ್-277” ಅನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತವೆ? 

ಅ) ಜ್ಪಾನ್ ಮತ್ತು  ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  

ಆ) ದಕಿ್ರ ಣ ಕೊರಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  

ಇ) ದಕಿ್ರ ಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಜ್ಪಾನ್ 

ಈ) ಜ್ಪಾನ್ ಮತ್ತು  ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಕ್ರಂಗ್ ಮ್ 

ದಕಿ್ರ ಣ ಕೊರಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  

ದಕಿ್ರ ಣ ಕೊರಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  ತ್ಮಮ  ಅತಿದೊಡ್  ಜಂಟಿ ವೈಮಾನಕ ಡಿರ ಲ್ 

ವಾಯ ಯಾಮವನ್ನು  “ವಿಜಲ್ಲಂಟ್ಸ ಏಸ್-277” ಅನ್ನು  ಡಿಸಂಬರ್ 4 ರಂದು ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತವೆ. 

ಮೆರಿೀನ್ ಮತ್ತು  ನೌಕ್ಕಪ್ಡೆ ಸೇರಿದಂತ್ರ 12,000 ಯುಎಸ್ ಸೇವಾ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ದಕಿ್ರ ಣ 

ಕೊರಿಯಾದ ಸೇನಾಪ್ಡೆಗಳೂ ಇದರಲಿ್ಲ  ಸೇರಿವೆ. 

 

31. ಭಾರತ್ದ ಅತಿ ದೊಡ್  ತೇಲುವ ಸರಶಕ್ರು  ಸ್ಾ ವರವನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  

ತ್ರರೆಯಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಕೇರಳ 

ಆ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಇ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಈ) ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಕೇರಳ 

ಭಾರತ್ದ ಅತಿ ದೊಡ್  ತೇಲುವ ಸರಶಕ್ರು  ಸ್ಾ ವರವನ್ನು  ಡಿಸಂಬರ್ 5, 2017 ರಂದು 

ಕೇರಳದ ವಯನಾಡನ ಬನಸುರ ಸ್ಗರ್ ಅಣೆಕಟಿು ನಲಿ್ಲ  ತ್ರರೆಯಲಾಯಿತ್ತ.ಈ 

ಸರಶಕ್ರು  ಸ್ಾ ವರವು 500 ಕ್ರಲೀವಾಯ ಟ್ಸ ಗಳ(KW) ಸ್ಮಥಯ ವವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

 

32. 2017ರ ವಿಶವ  ಮಣಿಣ ನ ದಿನ (WSD)ದ ವಿರ್ಯ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಭವಿರ್ಯ ದ ಜೀವನಕ್ಕಾ ಗಿ ಮಣಿಣ ನ ದಿನ 

ಆ) ಮಣುಣ  ಮತ್ತು  ಬೇಳೆಕ್ಕಳ್ಳಗಳ್ಳ : ಜೀವನಕೆಾ  ಸಂಜೀವಿನ 

ಇ) ಆರೀಗಯ ಕರ ಜೀವನಕೆಾ  ಆರೀಗಯ ಕರ ಮಣುಣ  

ಈ) ಪಿಾ ನೆಟ್ಸ ಆರೈಕೆಯು ಗೌರ ಂಡಿನಂದ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುತ್ು ದೆ.  

ಪಿಾ ನೆಟ್ಸ ಆರೈಕೆಯು ಗೌರ ಂಡಿನಂದ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಆಹಾರ ಭದರ ತ್ರ, ಆರೀಗಯ ಕರ ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸಾ ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಮಾನವನ 

ಯೀಗಕಿೆೀಮಕ್ಕಾ ಗಿ, ಮಣಿಣ ನ ಗುಣಮಟ್ು ದ ಮಹತ್ವ ದ ಬಗೆೆ  ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು  

ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ವಿಶವ  ಮಣಿಣ ನ ದಿನ (WSD)ವನ್ನು  ಪ್ರ ತಿ ವರ್ವವೂ 

ಡಿಸಂಬರ್ 5 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  
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33. Reliance Bangladesh Liquefied Natural Gas (LNG) ಗೆ ಎಷ್ಟು  ಹಣವನ್ನು  Asian 

Development Bank (ADB) ಯು ಅನ್ನಮದಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) $683 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಆ) $ 483 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಇ) $ 583 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಈ) $783 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

$ 583 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

Reliance Bangladesh Liquefied Natural Gas (LNG) ಗೆ $ 583 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ನಷ್ಟು  

ಹಣವನ್ನು  Asian Development Bank (ADB) ಯು ಅನ್ನಮದಿಸ್ತದೆ. 

 

 

 

 

34. ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಯಾವ ಜಲಿ್ಲ ಯನ್ನು  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ರಾಜ್ಧಾನ ಪ್ರ ದೇಶ (NCR) ನಲಿ್ಲ  

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಶ್ರಮಿಿ  ಜಲಿ್ಲ  

ಆ) ಸಹರಾನ್ನಪ ರ್ ಜಲಿ್ಲ  

ಇ) ಜಾನ್ನಪ ರ್ ಜಲಿ್ಲ  

ಈ) ಬಿಜ್ು ರ್ ಜಲಿ್ಲ  

ಶ್ರಮಿಿ  ಜಲಿ್ಲ  

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಶ್ರಮಿಿ  ಜಲಿ್ಲ ಯನ್ನು  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ರಾಜ್ಧಾನ ಪ್ರ ದೇಶ (NCR) ನಲಿ್ಲ  

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎದರಂದಿಗೆ, NCR ನ ಒಟ್ಟು  ಜಲಿ್ಲ ಗಳ್ಳ 23 ಕೆಾ  ಹಗುತ್ು ವೆ. ಡಿಸಂಬರ್ 

4, 2017 ರಂದು ನವ ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಕ್ಕಯ ಪಿಟ್ಲ್ ರಿೀಜ್ನ್ ಪಿಾ ಯ ನಂಗ್ 

ಬೊೀಡ್ಸವ ನ 37ನೇ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಶ್ರಮಿಿ  ಜಲಿ್ಲ ಯನ್ನು  ಸೇರಿಸುವ ನಧಾವರವನ್ನು  

ತ್ರಗೆದುಕೊಳು ಲಾಯಿತ್ತ.  
 

35. 6ನೇ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ ಮಳಿಗೆ 2017ಅನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವು 

ಆಯೀಜಸುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ತಿರ ಪುರ 

ಆ) ಅಸ್ಸ ಂ 

ಇ) ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್ಸ 

ಈ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಅಸ್ಸ ಂ 

6ನೇ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ ಮಳಿಗೆ 2017ಅನ್ನು  ಡಿಸಂಬರ್ 5ರಂದು 

ಅಸ್ಸ ಂನ ಗುವಾಹತಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈಶ್ರನಯ  ರಾಜ್ಯ ಗಳ 

ಸಹಯೀಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮೂರು ದಿನಗಳ 

ಕ್ಕಯವಕರ ಮವನ್ನು  ಆಯೀಜಸಲಾಯಿತ್ತ. 
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36. Jessore Sloth Bear Sanctuary (JSBS)ಯು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಕೊೀಬ್ಯರ್ ದಿವ ೀಪ್ಗಳ್ಳ 

ಆ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಇ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಈ) ಪುದಚೆರಿ 

ಗುಜ್ರಾತ್ 

Jessore Sloth Bear Sanctuary (JSBS)ಯು  ಗುಜ್ರಾತಿನ ಬನಸ್ಾ ಂತ್ ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲಯ 

ಗಡಿಭಾಗದಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 180 ಚ.ಕ್ರ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಹಂದದೆ. ಮತ್ತು  ಇದು 

ಬೂದು ಕ್ಕಡಿನ ಕೊೀಳಿ, ಬಿಳಿ ಬೆಲಿ್ಲಡ್ಸ ಮಿನೈವ್ು , ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿ್ಯ ಕ್ ಐಬಿಸ್ 

ಇತ್ರಯ ದಿಗಳಿಗೆ ನೆಲ್ಲಯಾಗಿದೆ.  

   

37. ಯಾವ ದೇಶವು ಹಸ virtual currency “Petro” ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ದಕಿ್ರ ಣ ಆಫರ ಕ್ಕ 

ಆ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಇ)ವೆನೆಜುವೆಲಾ 

ಈ) ಇಂಡ್ೀನೇಷಾಯ  

ವೆನೆಜುವೆಲಾ 

ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ನಕೊೀಲಾಸ್ ಮಡುರೀ ಅವರು ಹಸ virtual currency 

“Petro” ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದರು. ಅವರು ಹಣಕ್ಕಸ್ತನ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  

ಹಣಕ್ಕಸ್ತನ ಮ್ರರ್ಾ ರವನ್ನು  ಜ್ಯಿಸ್ತದರು.  

 

38. ಏಷಾಯ ದ ಹಾಮೀವನೈಜೇರ್ನ್ ವಕ್ರವಂಗ್ ಪಾಟಿವ  (AHWP)ಯ 22ನೇ 

ಸಮೆಮ ೀಳನವನ್ನು  ಯಾವ ನಗರವು ಆಯೀಜಸುತಿು ದೆ? 

ಅ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಆ) ಲಕೊು ೀ 

ಇ) ಕೊಚಿಿ  

ಈ) ನಾಗುಪ ರ್ 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ನವ ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಏಷಾಯ ದ ಹಾಮೀವನೈಜೇರ್ನ್ ವಕ್ರವಂಗ್ ಪಾಟಿವ (AHWP)ಯ 

22ನೇ ಸಮೆಮ ೀಳನವನ್ನು  ಆಯೀಜಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಂಬ ಕಲಾಯ ಣ 

ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೀಗದೊಂದಿಗೆ Central Drugs Standard Control Organization 

(CDSCO) ಮತ್ತು  National Drug Regulatory Authority (NDRA) ಯಿಂದ  5 ದಿನಗಳ 

ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  
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39. National Restaurant Association of India (NRAI) ನ ಹಸದ್ದಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಯಾರು? 

ಅ) ಜೊರಾವರ್ ಕಲಾರ  

ಅ)  ರಾಹುಲ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಇ) ಕ್ರರಣ್ ವಿಸ್ವ ಸ್ 

ಈ) ಗೌತ್ಮ್ ಕೃರ್ಣ ಕುಟಿು  

ರಾಹುಲ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ದಿ ಬಿೀರ್ ಕೆಫ್ಯ ಸಂಸ್ಾ ಪ್ಕ ಮತ್ತು  ಸ್ತಇಒ ರಾಹುಲ್ ಸ್ತಂಗ್ ಅವರು ನವ ದೆಹಲ್ಲಯ 

National Restaurant Association of India (NRAI)ದ ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕ್ಕರ 

ವಹಿಸ್ತಕೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ. 

 

40. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ United Nation’s  Global Compact on Migration ನಂದ ಯಾವ 

ರಾರ್ು ರದವರು ಹಿಂದಕೆಾ  ಸರಿದಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಕ್ರಂಗ್ ಮ್ 

ಆ) ದಕಿ್ರ ಣ ಕೊರಿಯಾ 

ಇ) ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  

ಈ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ United Nations’ Global Compact on Migration ನಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  

ಹಿಂದಕೆಾ  ಸರಿದಿದೆ. ಡ್ನಾಲ್್  ಟ್ರ ಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ್ದ ನೀತಿಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  

ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನು  ಅದು ಪ್ಯರೈಸದ ಕ್ಕರಣ United Nations’ Global Compact on Migration 

ನಂದ ಹರಬಂದಿತ್ತ.  

 

41. 2017-18ರಲಿ್ಲ  RBI ನ 5ನೇ ದಿವ -ಮಾಸ್ತಕ  Monetary Policy Review (MPR)ನಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಸುು ತ್ ರೆಪೀ ದರ ಏನ್ನ? 

ಅ) 6.25% 

ಆ) 5.75 % 

ಇ) 6.7% 

ಈ) 6.0% 

6.0% 

Reserve Bank of India (RBI) ಡಿಸಂಬರ್ 6, 2017 ರಂದು 2017-18ರ ವರ್ವದಲಿ್ಲ  5ನೇ 

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮಾಸ್ತಕ ನೀತಿ ಪ್ರಿಶಿೀಲನೆಗೆ 6.0% ಮತ್ತು  ರಿವಸ್ವ ರೆಪೀದಲಿ್ಲ  5.75% 

ನಷ್ಟು  ಪ್ರ ಮ್ರಖ ರಿಪೀಟ್ಸವ ದರವನ್ನು  ಬದಲ್ಲಸ್ತದೆ. ಹಣದುಬಬ ರವು ಕೇಂದರ  

ಬ್ಯಯ ಂಕ್ರನ ಮಧಯ ಮ-ಅವಧಿಯ ಗುರಿ 4% ನಷ್ಟು  ಮೇಲಕೆಾ ತ್ು ಬಹುದೆಂದು ಅದು 

ಹೆರಿತ್ತು .  
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42. ರಾಜ್ಯ ದ ಎಲಿ  ಜಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕ್ಕವರ ‘ಗುರು-ಶಿರ್ಯ ’ ಕ್ಕಯವಕರ ಮವನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸುತಿು ದೆ? 

ಅ) ರಾಜ್ಸ್ಾ ನ 

ಆ) ಉತ್ರ ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಒಡಿಶ್ರ 

ರಾಜ್ಸ್ಾ ನ 

ರಾಜ್ಸ್ಾ ನ ಸಕ್ಕವರ ಶಿೀಘರ ದಲಿ್ಲ ೀ ಎಲಿಾ  ಜಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ‘ಗುರು-ಶಿರ್ಯ ’ 

ಕ್ಕಯವಕರ ಮವನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಿಸುತಿು ದೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲೇಜು ವಿದ್ದಯ ಥಿವಗಳ್ಳ, 

ತ್ಮಮ  ಶಿಕ್ಷಕರಂದಿಗೆ ತ್ಮಮ  ಸಂಸಾ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಸಮಸಯ ಗಳನ್ನು  ಚಚಿವಸಲು 

ಸ್ಧಯ ವಿದೆ.  

 

43. ಕೇಂದರ ದ ‘ಟಿರ ಪ್ಲ್ ತ್ಲಾಕ್’ ಡಾರ ಫ್ು  ಬಿಲ್ ಅನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸುತಿು ರುವ ಭಾರತ್ದ 

ಮದಲ ರಾಜ್ಯ  ಯಾವುದು? 

ಅ) ಕೇರಳ  

ಆ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಇ) ತ್ಮಿಳ್ಳನಾಡು  

ಈ) ಉತ್ರ ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಉತ್ರ ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಕೇಂದರ ದ ‘ಟಿರ ಪ್ಲ್ ತ್ಲಾಕ್’ ಡಾರ ಫ್ು  ಬಿಲ್ ಅನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸುತಿು ರುವ ಭಾರತ್ದ 

ಮದಲ ರಾಜ್ಯ ವು  ಉತ್ರ ರ ಪ್ರ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಯ ಕ್ರು ಯಬಬ ನಗೆ ಮೂರು ವರ್ವಗಳ 

ಸರೆವಾಸ ಮತ್ತು  ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕರಡು ಕ್ಕನೂನಾಗಿದೆ.  

 

44. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ ಆದಿತ್ಯ ನ್ ಅವರು ಯಾವ ಕಿೆೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ತದಿಿ  ಹಂದಿದದ ರು? 

ಅ) ಸಂಗಿೀತ್ 

ಆ) ರಾಜ್ಕ್ರೀಯ 

ಇ) ಕ್ರರ ೀಡೆ 

ಈ) ಪ್ತ್ರ ಕೊೀದಯ ಮ 

ಸಂಗಿೀತ್ 

ದಕಿ್ರ ಣ ಭಾತ್ರದ ಸಂಗಿೀತ್ ನದೇವಶಕರಾದ ಆದಿತ್ಯ ನ್ ಅವರು ಹೈದರಾಬ್ಯದು ಲಿ್ಲ  

ಡಿಸಂಬರ್ 6, 2017 ರಂದು ನಧನರಾದರು. ಅವರು ಸಂಗಿೀತ್ ಕಿೆೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ತದಿಿ  

ಹಂದಿದದ ರು ಮತ್ತು  90 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ಸೂಪ್ರ್ ಹಿಟ್ಸ ದರೀಡೆಕೊರರ 

ಚಿತ್ರ ಗಳಾದ ‘ಅಮರನ್’ ಮತ್ತು  ‘ಸ್ತೀವಲ್ಲಪ ರಿ ಪಂಡಿ” ಯಂತ್ಹ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಂಗಿೀತ್ 

ನದೇವಶನ ಮಾಡಿ ಹೆಸರುವಾಸ್ತಯಾಗಿದದ ರು.   
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45. 2017ರ South Asian Regional Badminton Team Championship ಅನ್ನು  ಯಾವ 

ದೇಶದ ತಂಡವು ಗೆದಿದ ದೆ? 

ಅ) ಭಾರತ್  

ಆ) ಶಿರ ೀಲಂಕ್ಕ  

ಇ) ನೇಪಾಳ 

ಈ) ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ 

ಭಾರತ್ 

2017ರ South Asian Regional Badminton Team Championship ಅನ್ನು   ಭಾರತ್ವು 

ಮಟ್ು ಮದಲ ಬ್ಯರಿಗೆ ಗೆದಿದ ದೆ. 2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 6ರಂದು, ಗುವಾಹಟಿಯಲಿ್ಲ  

ನಡೆದ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು, ನೇಪಾಳವನ್ನು  3-0 ಅಂತ್ರದಿಂದ ಸೀಲ್ಲಸ್ತತ್ತು .  

 

46. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ ಮೈಕೆಲ್ ಐ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದ ಮಾಜ ರಾಜ್ರಾಗಿದದ ರು? 

ಅ) ಇಟ್ಲ್ಲ 

ಆ) ರಮೇನಯಾ 

ಇ) ವೆನೆಜುವೆಲಾ 

ಈ) ಜ್ಮವನ 

ರಮೇನಯಾ 

ರಮೇನಯಾದ ಮಾಜ ರಾಜ್ ಮೈಕೆಲ್ ಐ (96 ವಯಸುಸ ) ಅವರು ಡಿಸಂಬರ್ 5, 2017 

ರಂದು ಸ್ತವ ಟ್ಜ ಲ್ಲವಂಡು  ಔಬೊನೆದಲಿ್ಲ  ನಧನ ಹಂದಿದರು. ಅವರು 1940 ರಿಂದ 1947 

ರವರೆಗೆ ತ್ಮಮ  5ನೇ ವಯಸ್ತಸ ನಲಿ್ಲಯೇ ರಮೇನಯಾವನ್ನು  ಆಳಿದದ ರು.   

 

47. ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ರರ ಕೆಟ್ಸ ಆಟ್ಗಾರ ಯುನಸಫ್-ಐಸ್ತಸ್ತಯ “Power of Sports to 

Shape the Future of Adolescents”  ಹದಿಹರೆಯದ ಪ್ರ ಚಾರವನ್ನು  

ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು?  

ಅ) ವಿರಾಟ್ಸ ಕೊಹಿಿ  

ಆ) ಸಚಿನ್ ತ್ರಂಡೂಲಾ ರ್ 

ಇ) ಯುವರಾಜ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಈ) ಎಂ ಎಸ್ ಧೀನ 

ಯುವರಾಜ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ರರ ಕೆಟ್ಸ ಆಟ್ಗಾರರಾದ  ಯುವರಾಜ್ ಸ್ತಂಗ್ ಯುನಸಫ್-ಐಸ್ತಸ್ತಯ 

“Power of Sports to Shape the Future of Adolescents”  ಹದಿಹರೆಯದ 

ಪ್ರ ಚಾರವನ್ನು  ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು. ಇದನ್ನು  ಶಿರ ೀಲಂಕ್ಕದ ಕೊಲಂಬೊದಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  
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48. ಮಹಮದ್ ಅಲ್ ಜಂಡೆಯವರಿಗೆ, 2017 ರ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಮಕಾ ಳ ‘Peace 

Prize ’ ಯನ್ನು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ದದ ರೆ?  

ಅ) Philippines  

ಆ)  Liberia  

ಇ)  Syria 

ಈ)  United Arab Emirates 

Syria 

ಸ್ತರಿಯನ್ ನರಾಶಿರ ತ್ರ ಮಕಾ ಳ ಹಕುಾ ಗಳನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸ್ತಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕಾ ಗಿ 

ಮಹಮದ್ ಅಲ್ ಜಂಡೆಯವರು ನಡೆಸ್ತದ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳಿಗಾಗಿ 2017 ರ 

ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಮಕಾ ಳ ‘Peace Prize ’ ಯನ್ನು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಅವರು ಸ್ತರಿಯಾ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ದದ ರೆ.  

 

49. Jambughoda Wildlife Sanctuary (JWS) ವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ /ಯುಟಿ ಯಲಿ್ಲದೆ?  

ಅ)ಹರಿಯಾಣ 

ಆ)ತ್ರಲಂಗಾಣ 

ಇ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಈ) ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್ಸ 

ಗುಜ್ರಾತ್ 

Jambughoda Wildlife Sanctuary (JWS) ವು ಗುಜ್ರಾತಿನ ದಕಿ್ರ ಣ-ಕೇಂದರ  

ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಜಂಬುಗಡಾದ ತ್ಹಶಿೀಲು ಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  542.08 ಚ.ಕ್ರ ವಿಸ್ತು ೀಣವವನ್ನು  

ಹಂದಿದೆ. ಇದು ತೇಗ, ಬಿದಿರು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳ ಕ್ಕಡಾಗಿದೆ.  

 

 

50. 12 ಮತ್ತು  ಅದಕ್ರಾ ಂದ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ತಸ ನ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು  ಅತ್ರಯ ಚಾರ ಮಾಡಿದ 

ಅಪ್ರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು  ನೀಡುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  

ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಬಿಹಾರ 

ಆ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಇ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಡಿಸಂಬರ್ 12, 2017 ರಂದು 12 ಮತ್ತು  ಅದಕ್ರಾ ಂದ 

ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ತಸ ನ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು  ಅತ್ರಯ ಚಾರ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣ 

ದಂಡನೆಯನ್ನು  ನೀಡುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ತದೆ. ಇದರಂದಿಗೆ, ಮಧಯ  

ಪ್ರ ದೇಶವು ಅತ್ರಯ ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲಿು  ಶಿಕಿೆ  ವಿಧಿಸುವ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ 

ರಾಜ್ಯ ವಾಯಿತ್ತ.  
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51. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯಾವು ದೇಶವು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಆರೀಗಯ  ವಲಯದಲಿ್ಲ  ಸುಧಾರಿತ್ 

ಸಹಕ್ಕರಕ್ಕಾ ಗಿ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ರವೆ? 

ಅ) Seychelles 

ಆ) Cuba 

ಇ) South Africa 

ಈ) Mauritius 

Cuba 

2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 6 ರಂದು ಆರೀಗಯ  ವಲಯದಲಿ್ಲ   ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಕೂಯ ಬ್ಯ 

ದೇಶಗಳ್ಳ,  Memorandum of Understanding (MoU)ನ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ರವೆ. ಈ 

MoU ನ ಉದೆದ ೀಶವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಯ ಪ್ಕ ಅಂತ್ರಸಂಸಾ ಯ 

ಸಹಕ್ಕರವನ್ನು  ಸ್ಾ ಪಿಸುವುದು. ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ , ವೈದಯ ಕ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  

ತ್ರಬೇತಿ, ಎರಡು ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ಸಂಶೀಧನೆ, ವಸುು  ಮತ್ತು  ಮೂಲಸಕಯವ, 

ಸಂಪ್ನೂಮ ಲಗಳ ಗುಣಮಟ್ು  ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸುವುದ್ದಗಿದೆ.  

 

52. ಗಿರಿದಿೀಪ್ ಸ್ತಂಗ್ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ರರ ೀಡೆಗೆ ಪ್ರ ಸ್ತದಿ ರಾಗಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಬ್ಯಕ್ರಸ ಂಗ್ 

ಆ) ಟೇಬಲ್ ಟೆನು ಸ್ 

ಇ) ವೇಟ್ಸ ಲ್ಲಪಿು ಂಗ್ 

ಈ) ಚೆಸ್ 

ವೇಟ್ಸ ಲ್ಲಪಿು ಂಗ್ 

ಗಿರಿದಿೀಪ್ ಸ್ತಂಗ್ ಅವರು ವೇಟ್ಸ ಲ್ಲಪಿು ಂಗ್ ಕ್ರರ ೀಡೆಗೆ ಪ್ರ ಸ್ತದಿ ರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಗಿರಿದಿೀಪ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಅವರು USA ನ Anaheim ನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ  World Weightlifting Championship (IWF) 

ನಲಿ್ಲ , +105 ಕ್ರ.ಗಾರ ಂ ತೂಕದ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಹಸ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ದ್ದಖಲ್ಲಗಳನ್ನು  ರಚಿಸ್ತದರು.   

 

53. International Hockey Federation (FIH-2018)ನ 46ನೇ ಕ್ಕಂಗೆರ ಸ್ ಅನ್ನು  ಆತಿಥಯ  

ವಹಿಸುವ ರಾರ್ು ರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಭಾರತ್ 

ಆ) ಸಪ ೀನ್ 

ಇ) ನೆದಲಾಯ ವಂಡ್ಸ 

ಈ) ಜ್ಮವನ 

ಭಾರತ್ 

ಅಕೊು ೀಬರ್ 30 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 3 ರ ವರೆಗೆ International Hockey Federation (FIH-

2018)ನ 46ನೇ ಕ್ಕಂಗೆರ ಸು  ಆತಿಥಯ ವನ್ನು  ನವದೆಹಲ್ಲ ವಹಿಸ್ತಕೊಂಡಿತ್ತ.  
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54. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೆಡಾ ರ್ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕೇಂದರ ವು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಪುಣೆ 

ಆ) ಇಂದೊೀರ್ 

ಇ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಈ) ಲಕೊು ೀ 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಪ್ರ ಧಾನ ನರಂದರ  ಮೀದಿಯವರು ಯುವಜ್ನರ ನಡುವೆ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  

ಮೂಲ ಚಿಂತ್ನೆಯನ್ನು  ಪರ ೀತ್ರಸ ಹಿಸಲು ಡಿಸಂಬರ್ 7, 2017 ರಂದು ನವ 

ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ ,  ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡಾ ರ್ ಸಂಟ್ನ್ನು ವ ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದ್ದದ ರೆ. 

 

55. ಟೈಮ್ ನಯತ್ಕ್ಕಲ್ಲಕೆ 2017ರ ವರ್ವದ ವಯ ಕ್ರು  ಎಂದು ಯಾರನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) The Whistleblowers 

ಆ) The Protesters 

ಇ) The Dreamers 

ಈ) The Silence Breakers 

The Silence Breakers 

ಟೈಮ್ ನಯತ್ಕ್ಕಲ್ಲಕೆ 2017 ರಲಿ್ಲ  “The Silence Breakers” ವರ್ವದ ವಯ ಕ್ರು  ಎಂದು 

ಹೆಸರಿಸ್ತದೆ. ಅವರು ಅಮೇರಿಕದಲಿ್ಲ  ಶಕ್ರು ಯುತ್ ಸ್ವವಜ್ನಕ ವಯ ಕ್ರು ಗಳ ಲೈಂಗಿಕ 

ದೌಜ್ವನಯ  ಮತ್ತು  ಆಕರ ಮಣವನ್ನು  ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ, ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಲು 

ಮ್ರಂದ್ದಗಿದದ ರು.  

 

56. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯಾವ ದೇಶವು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಕೃಷ್ಟಯ ಮತ್ತು  ಫೈಟೊಸ್ನಟ್ರಿ 

ಸಮಸಯ ಗಳ ಸಹಕ್ಕರಕ್ಕಾ ಗಿ  Memorandum of Understanding (MoU)ಗೆ ಸಹಿ 

ಹಾಕ್ರವೆ? 

ಅ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಆ) ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ 

ಇ) ಮಲ್ಲಷಾಯ  

ಈ) ಇಟ್ಲ್ಲ 

ಇಟ್ಲ್ಲ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಇಟ್ಲ್ಲ ಡಿಸಂಬರ್ 6, 2017 ರಂದು ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ಫೈಟೊಸ್ನಟ್ರಿ 

ಸಮಸಯ ಗಳ ಸಹಕ್ಕರಕ್ಕಾ ಗಿ Memorandum of Understanding (MoU)ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ರವೆ. 
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57. ಭಾರತ್ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು, 2017 ರ ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳ ಧವ ಜ್ದ ದಿನವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಡಿಸಂಬರ್ 6 

ಆ) ಡಿಸಂಬರ್ 8 

ಇ) ಡಿಸಂಬರ್ 7 

ಈ) ಡಿಸಂಬರ್ 9 

ಡಿಸಂಬರ್ 7 

ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳ ಧವ ಜ್ದ ದಿನವನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿವರ್ವ ಡಿಸಂಬರ್ 7 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಮತ್ತು  ಈ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಸೈನಕರಿಗೆ, ವಿಮಾನ ಯೀಧರಿಗೆ 

ಮತ್ತು  ನಾವಿಕರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.   

 

 

58. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಮಿತಿಯು, ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತ್ರ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಆಯೀಗವು (National 

Commission for Minorities) 7 ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಒಂದು ಕೇಂದ್ದರ ಡಳಿತ್ 

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಲು ಸ್ಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ?  

ಅ) ಸೈಯದ್ ಘಯೀರುಲ್ ಹಸನ್ ಸಮಿತಿ 

ಆ) ಜಾಜ್ವ ಕುರಿಯನ್ ಸಮಿತಿ 

ಇ) ಅಶಿವ ನ ಉಧಾಯ ಯ ಸಮಿತಿ 

ಈ) ಪಿ ಡಿ ಗಿರ್ ದ್ದಸ್ ಸಮಿತಿ 

ಜಾಜ್ವ ಕುರಿಯನ್ ಸಮಿತಿ 

ಜಾಜ್ವ ಕುರಿಯನ್  ಸಮಿತಿಯು, ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತ್ರ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಆಯೀಗ (National 

Commission for Minorities)ವು 7 ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಒಂದು ಕೇಂದ್ದರ ಡಳಿತ್ 

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಲು ಸ್ಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

59. UNESCO 2017 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಮಾನವಿೀಯತ್ರಯ ಸ್ಂಸಾ ೃತಿಕ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಎಂದು 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ರಾಮಮ ನ್ 

ಆ) ಕುಂಭ ಮೇಳ 

ಇ) ಶಂಕತಿವನಾ 

ಈ) ಮ್ರಡಿಯಟ್ಟು  

ಕುಂಭ ಮೇಳ 

ಡಿಸಂಬರ್ 7, 2017 ರಂದು ದಕ್ಷಣ ಕೊರಿಯಾದ ಜೆಜು ಜಲಿ್ಲ ಯ 12 ನೇ 

ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  UNESCO ದ ಪ್ರ ತಿನಧಿಗಳ್ಳ ಮಾನವಿೀತ್ರಯ ಸ್ಂಸಾ ೃತಿಕ 

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ತಿನಧಿಸುವ ಕುಂಭ ಮೇಳವನ್ನು  ಕೆತ್ು ಲಾಗಿದೆ.  
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60. The Koderma Wildlife Sanctuary (KWS) ವನಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಆ) ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಇ) ಮಣಿಪುರ 

ಈ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

The Koderma Wildlife Sanctuary (KWS) ವನಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ ಜಾಖವಂಡು  ಕೊಡೆಮವ 

ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  150.62 ಚ.ಕ್ರ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಹುಲ್ಲ, ಚಿರತ್ರ, 

ಕರಡಿ ಸಂಭಾರ್, ಚಿೀಟ್ಲ್, ಬ್ಯಕ್ರವಂಗ್ ಜಂಕೆ, ನೀಲೆ್ಲ ೈ, ಕ್ಕಡು ಹಂದಿ, ನರಿ, ಲಂಗೂರ್, 

ಮ್ರಳ್ಳು  ಹಂದಿ ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಪ್ಕಿ್ರ  ಮತ್ತು  ಸರಿಸೃಪ್ಗಳಿಗೆ ನೆಲ್ಲಯಾಗಿದೆ.  

 

61. Darrah National Park (DNP) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ /ಯುಟಿ ಯಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

ಆ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಇ) ರಾಜ್ಸ್ಾ ನ 

ಈ) ಪಂಜಾಬ್ 

 

ರಾಜ್ಸ್ಾ ನ 

Darrah National Park (DNP) ರಾಜ್ಸ್ಾ ನದ ಕ್ಕಯ ಥಿಯಾವರ್0ಗಿರ್ ಒಣ ಪ್ತ್ನಶಿೀಲ 

ಕ್ಕಡುಗಳ ಪ್ರಿಸರವೃತ್ು ದೊಳಗೆ ನೆಲ್ಲಸ್ತದೆ ಮತ್ತು  250 ಚ.ಕ್ರ ವಿಸ್ತು ೀಣವವನ್ನು  

ಹಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ಕಡು ಹಂದಿ, ಜಂಕೆ, ನೀಲೆಾಯ್, ಚಿರತ್ರ ಮತ್ತು  ತ್ೀಳಗಳ್ಳ 

ಸೇರಿದಂತ್ರ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಗಳ ನೆಲ್ಲಯಾಗಿದೆ. 

 

62. ವರ್ವದ ಶೆರ ೀರ್ಠ  ಆಟ್ಗಾರನಗೆ ನೀಡುವ ‘ಬ್ಯಯ ಲನ್ ಡಿ’ಓರ್’ 2017ರ  ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  

ಯಾರು ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಲ್ಲಯೀನೆಲ್ ಮೆಸ್ತಸ  

ಆ) ಜಯಾನಿ್ನ ಗಿ ಬಫನ್ 

ಇ) ಕ್ರರ ಸ್ತು ಯಾನ್ೀ ರೀನಾಲ್ ೀ 

ಈ) ಲುಕ್ಕ ಮಾಡಿರ ಕ್  

 

ಕ್ರರ ಸ್ತು ಯಾನ್ೀ ರೀನಾಲ್ ೀ 

ಕ್ರರ ಸ್ತು ಯಾನ್ೀ ರೀನಾಲ್ ೀ, ರಿಯಲ್ ಮಾಯ ಡಿರ ಡ್ಸ ಮತ್ತು  ಪೀಚುವಗಲ್ 

ಸೂಪ್ಸ್ು ವರ್, ಫ್ರರ ನಸ ು  ಪಾಯ ರಿಸು ಲಿ್ಲ  ವರ್ವದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಆಟ್ಗಾರನಗೆ ನೀಡುವ 

‘ಬ್ಯಯ ಲನ್ ಡಿ’ಓರ್’ 2017ರ  ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ. 2017 ರ ಅಕೊು ೀಬನವಲಿ್ಲ  

ನಡೆದ ಫೀಪಾ ಗೆದದ  ರೀನಾಲ್ ೀ, 2017ರ ‘ಬ್ಯಯ ಲನ್ ಡಿ’ಓರ್’ ಅನ್ನು  ಈ ಹಿಂದೆ 

ಗೆದಿದ ರುವ 2008, 2013, 2014 ಮತ್ತು  2016 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಡೆದ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತದ್ದದ ರೆ.  
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63. ತ್ತಕವಮೆನಸ್ು ನೆೆ  ಭಾರತ್ದ ಹಸ ಅಂಬ್ಯಸ್ತಡರ್ ಆಗಿ ಯಾರು 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಗಜೇಂದರ  ಸ್ತಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ 

ಆ) ಅಜ್ರ್ ಎ.ಎಚ್.ಖಾನ್ 

ಇ) ಎನ್.ಕೆ ಸ್ತಂಗ್ 

ಈ) ಅರವಿಂದ್ ಮೆಹಾು  

 

ಅಜ್ರ್ ಎ.ಎಚ್.ಖಾನ್ 

ತ್ತಕವಮೆನಸ್ು ನೆೆ  ಭಾರತ್ದ ಹಸ ಅಂಬ್ಯಸ್ತಡರ್ ಆಗಿ ಅಜ್ರ್ ಎ.ಎಚ್.ಖಾನ್ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಅವರು ಕ್ಕನ್ನಸ ಲೇಟ್ಸ ಜ್ನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ 

ಕ್ಕನಸ ಲ್ ಜ್ನರಲ್ ಆಗಿದ್ದದ ರೆ. ಶಿೀಘರ ದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರು ತ್ಮಮ  ನೇಮಕವನ್ನು  

ತ್ರಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವ ನರಿೀಕಿೆಯಿದೆ. 

 

64. ವಿಶವ  ಪಾಯ ರಾ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ 2017ರಲಿ್ಲ  ಕಂಚನಮ ಲಾ ಪಾಂಡೆ ಚಿನು ಚ ಪ್ದಕ 

ಗೆದದ  ಮದಲ ಭಾರತಿೀಯನೆನಸ್ತಕೊಂಡರು. ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಿಂದ 

ಬಂದವರು? 

ಅ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಆ) ಮಹಾರಾಷ್ಟು ರ 

ಇ) ಕೇರಳ 

ಈ) ಕನಾವಟ್ಕ 

 

ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

ಮಕ್ರಸ ಕೊೀದಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 7, 2017 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶವ  ಪಾಯ ರಾ ಈಜು 

ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ು ಲಿ್ಲ  ಚಿನು ದ ಪ್ದಕ ಗೆದದ  ಮದಲ ಭಾರತಿೀಯರಾಗುವ ಮೂಲಕ 

ಕ್ಕಂಚನಮ ಲಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ದ್ದಖಲ್ಲಸ್ತದ್ದದ ರೆ. ಇವರು Reseve Bank Of India (RBI) 

ನಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದ್ದದ ರೆ.  

 

65. ಸಪ ೀಟ್ಸ ವ ಮೆಡಿಸ್ತನ್ ಮತ್ತು  ಸಪ ೀಟ್ಸಸ ವ ಸೈನಸ ಸ್ “ಸ್ತಕೊೀನ್ 2017”ನ ಮದಲ 

ಇಂಟ್ನಾಯ ವರ್ನಲ್ ಕ್ಕನಫ ರೆನ್ಸ  ಅನ್ನು  ಯಾವ ನಗರವು ಆಯೀಜಸುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಜೈಪುರ  

ಆ) ಪಾಟ್ನು  

ಇ) ಗುವಾಹಟಿ  

ಈ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಸಪ ೀಟ್ಸ ವ ಮೆಡಿಸ್ತನ್ ಮತ್ತು  ಸಪ ೀಟ್ಸಸ ವ ಸೈನಸ ಸ್ “ಸ್ತಕೊೀನ್ 2017”ನ ಮದಲ 

ಇಂಟ್ನಾಯ ವರ್ನಲ್ ಕ್ಕನಫ ರೆನ್ಸ  ಅನ್ನು  ಡಿಸಂಬರ್ 7, 2017 ರಂದು ನವ ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ   
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ಆಯೀಜಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮೆಮ ೀಳನವನ್ನು  ದೆಹಲ್ಲಯ ರಾಜ್ಯ  ಸಚಿವರಾದ ವಯ ವಹಾರ 

ಮತ್ತು  ಕ್ರರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟ ರಾಜ್ವಧವನ್ ಸ್ತಂಗ್ ರಾಠೀಡ್ಸ ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು.  

 

66. ರೀಗನರೀಧಕ ಗುರಿಯನ್ನು  ಸ್ಧಿಸಲು ರೀಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ 

ಒಕೂಾ ಟ್ ಇಲಾಖೆಯು MoUಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ? 

ಅ) ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವಾಲಯ 

ಆ) ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇ) ಕುಡಿಯು ನೀರು ಮತ್ತು  ನೈಮವಲಯ  ಸಚಿವಾಲಯ 

ಈ) ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ 

 

ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ರೀಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೊತ್ರ 

ರೀಗನರೀಧಕ ಗುರಿಯನ್ನು  ಸ್ಧಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳಿಗಾಗಿ 

MoUಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ.  

 

67. ಇಸರ ೀಲ್ ರಾಜ್ಧಾನಯಾಗಿ ಜೆರುಸಲ್ಲಮ್ ಅನ್ನು  ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತದ ರಾರ್ು ರ 

ಯಾವುದು? 

ಅ) ಜ್ಮವನ 

ಆ)ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಕ್ರಂಗ್ ಮ್  

ಇ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಈ) ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  

 

ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  

ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ , ಇಸರ ೀಲ್ ರಾಜ್ಧಾನಯಾಗಿ ಜೆರುಸಲ್ಲಮ್ ಅನ್ನು  ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ 

ಗುರುತಿಸ್ತದ. 

 

68. ವಾಯ ಸ್ ಸಮಾಮ ನ್-2017ರ 27ನೇ ಆವೃತಿು ಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು  ಆಯ್ಕಾ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಮಮಾು  ಕಲ್ಲಯಾ 

ಆ) ಸುರಿಂದರ್ ವಮಾವ  

ಇ) ವಿಶವ ನಾಥ್ ತಿರ ಪಾಠಿ 

ಈ) ಮಾನ್ನು  ಭಂಡಾರಿ 

 

ಮಮಾು  ಕಲ್ಲಯಾ 

ಪ್ರ ಖಾಯ ತ್ ಹಿಂದಿ ವಿದ್ದವ ಂಸ ಮತ್ತು  ಬರಹಗಾರ ಮಮಾು  ಕಲ್ಲಯಾ ಅವರನ್ನು  ವಾಯ ಸ್ 

ಸಮಾಮ ನ್-2017ರ 27ನೇ ಆವೃತಿು ಗಾಗಿ ಆಯ್ಕಾ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1991 ರಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಕೆ.ಕೆ. ಬಿಲಾವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಾ ಪಿಸ್ತತ್ತು ,. ಕಳೆದ 10 ವರ್ವಗಳಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಕಟ್ವಾದ ಭಾರತಿೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಹಿಂದಿ ಸ್ಹಿತ್ಯ ದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾ ಗಿ 

ವಾಯ ಸ್ ಸಮಾಮ ನ್ ಅನ್ನು  ವಾಷ್ಟವವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
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69. 7ನೇ International Ground Water Conference (IGWC-2017) , ”ಗೌರ ಂಡ್ಸ ವಾಟ್ರ್  

ವಿರ್ನ್- 2030” ನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶವು ಆಯೀಜಸುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ವೆನೆಜುಲಾ  

ಆ) ಭಾರತ್ 

ಇ) ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ  

ಈ) ಶಿರ ೀಲಂಕ್ಕ 

 

ಭಾರತ್ 

ಡಿಸಂಬರ್ 11 ರಿಂದ 13 , 2017 ರವರೆಗೆ , ”ಗೌರ ಂಡ್ಸ ವಾಟ್ರ್  ವಿರ್ನ್- 2030” ನ್ನು   

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ   ಆಯೀಜಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. “Ground water Vision 2030- Water Security, 

Challenges and Climate Change Adaptation” ಥಿೀಮು ಂದಿಗೆ 7ನೇ 

ಇಂಟ್ನಾಯ ವರ್ನಲ್ ಗೌರ ಂಡ್ಸ ವಾಟ್ರ್ ಕ್ಕನಫ ರೆನ್ಸ  (IGWC-2017) ಅನ್ನು   ನವ 

ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

70. ಪ್ರ ವಾಸ ಪೀಟ್ವಲ್ ಟಿರ ಪ್ ಅಡೆವ ೈಜ್ರ್ ( Trip Advisor) ಹಸ ಸಮಿೀಕಿೆಯ ಪ್ರ ಕ್ಕರ, 

ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ಸ್ಮ ರಕವನ್ನು  ವಿಶವ ದಲಿ್ಲ ೀ 2ನೇ ಅತ್ಯ ತ್ು ಮ UNESCO ವಿಶವ  

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತ್ರಣವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಕೆಂಪು ಕೊೀಟೆ 

ಆ) ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್ 

ಇ) ತ್ರಜ್ ಮಹಲ್ 

ಈ) ಅಜಂತ್ರ ಗುಹೆಗಳ್ಳ 

 

ತ್ರಜ್ ಮಹಲ್ 

ಪ್ರ ವಾಸ ಪೀಟ್ವಲ್ ಟಿರ ಪ್ ಅಡೆವ ೈಜ್ರ್ ( TripAdvisor) ಹಸ ಸಮಿೀಕಿೆಯ ಪ್ರ ಕ್ಕರ, 

ಭಾರತ್ದ ‘ತ್ರಜ್ ಮಹಲ್’ ನ 

ಸ್ಮ ರಕವನ್ನು  ವಿಶವ ದಲಿ್ಲ ೀ 2ನೇ ಅತ್ಯ ತ್ು ಮ UNESCO  ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತ್ರಣವೆಂದು 

ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  ದಂತ್-ಬಿಳಿ ಅಮೃತ್ಶಿಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ರಚಿಸಲಾದ 

ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಆಗಾರ ದಲಿ್ಲ  ತ್ನು  ಪಿರ ೀತಿಯ ಪ್ತಿು  ಮ್ರಮಾು ಜ್ ಳ 

ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಘಲ್ ಚಕರ ವತಿವ ಶ್ರಹಜ್ಹಾನ್ ಅವರು ಈ ‘ಪಿರ ೀತಿಯ ಸ್ಮ ರಕವನ್ನು ’ 

ನಮಿವಸ್ತದದ ರು.  
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71. ಯಾವ ದೇಶವು “ಬೊೀಧಿ ಪ್ವವ: BIMSTEC Festival of Buddhist Heritage”  ಅನ್ನು  

ಆಯೀಜಸುತಿು ದೆ? 

ಅ) ನೇಪಾಳ 

ಆ) ಚಿೀನಾ  

ಇ) ಭಾರತ್ 

ಈ) ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ 

 

ಭಾರತ್ 

BIMSTEC ನ 20 ನೇ ವಾಷ್ಟವಕೊೀತ್ಸ ವದ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಡಿಸಂಬರ್ 8 ರಿಂದ 

10, 2017 ರ ವರೆಗೆ “ಬೊೀಧಿ ಪ್ವವ: BIMSTEC Festival of Buddhist Heritage”  ಅನ್ನು  

ಭಾರತ್ವು ಆಯೀಜಸುತಿು ದೆ. ಈ ಉತ್ಸ ವದ ಉದೆದ ೀಶವು, BIMSTEC ನ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಮತ್ತು  

ಸ್ಮಾನಯ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದ್ದಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನು  ಸ್ಂಸಾ ೃತಿಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಚಿವರಾದ ಡಾ, ಮಹೇಶ್ ಶಮಾವ ಅವರು 

ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು. 

 

72. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಮೀಬೈಲ್ ಆಹಾರ ಪ್ರಿೀಕಿ್ಕ  ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯವನ್ನು  ಯಾವ 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಗೀವಾ 

ಆ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಈ) ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

 

ಗೀವಾ 

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಮೀಬೈಲ್ ಆಹಾರ ಪ್ರಿೀಕಿ್ಕ  ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯವನ್ನು  

ಗೀವಾದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ರಯ ಪ್ರಿೀಕಿೆ ಗಳನ್ನು  

ನಡೆಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದನ್ನು  2017ರ ಡಿಸಂಬರ್ 10 ರಂದು ಮ್ರಖಯ ಮಂತಿರ  ಮನ್ೀಹರ್ 

ಪ್ರಿಕರ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

73. 2017ರ ಆದಿವಾಸ್ತ ಮಹೀತ್ಸ ವವನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಆ) ಕೇರಳ  

ಇ) ಮಣಿಪುರ 

ಈ) ಛತಿು ೀಸೆ ಢ 

 

ಛತಿು ೀಸೆ ಢ 

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಆದಿವಾಸ್ತ ಮಹೀತ್ಸ ವವನ್ನು  ಚತಿು ೀಸೆ ಢದ ರಾಯಪುರನಲಿ್ಲ  

ಡಿಸಂಬರ್ 10, 2017 ರಂದು ಕೇಂದರ  ರಾಜ್ಯ ದ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಮತ್ತು  ವೈವಿಧಯ ಮಯ 

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ದಶಿವಸಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  
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ಯೂನಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು  ವಯ ವಹಾರಳ ಸಚಿವ ಜುವಾಲ್ ಓರಮ್ ಮತ್ತು  

ಮ್ರಖಯ ಮಂತಿರ  ಡಾ. ರಾಮನ್ ಸ್ತಂಗ್ ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು.  

 

74. ASEAN India Connectivity Summit (AICS) ಅನ್ನು  ಆಯೀಜಸುವ ನಗರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಜೈಪುರ 

ಆ) ಇಂದೊೀರ್ 

ಇ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ   

ಈ) ಕ್ಕನ್ನಪ ರ್ 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ   

ASEAN India Connectivity Summit (AICS) ಅನ್ನು  ನವ ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 11, 

2017 ರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಎರಡು ದಿನದ ಶಂಗಸಭೇಯ ವಿರ್ಯವು “Powering 

Digital and Physical Linkages for Asia in the 21st Century” ಯಾಗಿದೆ.  

 

75. 2017ರ ವಿಶವ  ಮಾನವ ಹಕುಾ ಗಳ ದಿನದ (WHRD) ವಿರ್ಯ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಇಂದು ಬೇರಬಬ ರ ಹಕುಾ ಗಳಿಗಾಗೆ ಎದುದ ನಲಿು ವುದು. 

ಆ)  ಸಮಾನತ್ರ, ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಮಾನವ ಘನತ್ರಗಾಗಿ ನಾವು ಎದುದ  ನಲಿು ತ್ರು ೀವೆ. 

ಇ) ಮಾನವ ಹಕುಾ ಗಳಿಗಾಗಿ ಎದುದ  ನಲಿು ವುದು. 

ಇ) ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಮ  ಹಕುಾ ಗಳ್ಳ, ನಮಮ  ಸ್ವ ತಂತ್ರ ಯ ಗಳ್ಳ 

 

ಸಮಾನತ್ರ, ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಮಾನವ ಘನತ್ರಗಾಗಿ ನಾವು ಎದುದ  ನಲಿು ತ್ರು ೀವೆ. 
 

1948 ರಲಿ್ಲ  ವಿಶವ ಸಂಸಾ ಯ ಜ್ನರಲ್ ಅಸಂಬಿಿ  (UNGA) ಯು ಪಾಯ ರಿಸು ಲಿ್ಲನ ಪಾಯ ಲೈಸ್ 

ಡಿ ಚೈಲಟ್ು ಲಿ್ಲ  ಮಾನವ ಹಕುಾ ಗಳ ಸ್ವವತಿರ ಕ ಘೀರ್ಣೆಯನ್ನು  ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ತತ್ತ. 

ಇದನ್ನು  ಪ್ರ ತಿವರ್ವ ಡಿಸಂಬರ್  10 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಪ್ರ ತಿ 

ವಯ ಕ್ರು ಯ ಸಮಾನ ಘನತ್ರ ಮತ್ತು  ಮೌಲಯ ವನ್ನು  ಸ್ಾ ಪಿಸುತ್ು ದೆ. 

  

76. ಕ್ಕಚಗುಡ ರೈಲ್ಲವ ೀ ನಲಾದ ಣವು ಭಾರತ್ದ ಮದಲ Energy-Efficient ‘A1 

Category’ ನಲಾದ ಣವೆಂದು ಘೀಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲದೆ?  

ಅ)ಕೊಲಾ ತ್ರು  

ಆ) ಕೊಚಿಿ  

ಇ) ಹೈದರಾಬ್ಯದ್  

ಈ) ಚೆನೈ 

 

ಹೈದರಾಬ್ಯದ್ 

ಹೈದರಾಬ್ಯದು  ಕ್ಕಚುಗುಡ ರೈಲ್ಲವ ೀ ನಲಾದ ಣವು ಭಾರತ್ದ ಮದಲ Energy-Efficient 

‘A1 Category’ ನಲಾದ ಣವೆಂದು ಘೀಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ರೈಲ್ಲವ ಯ 

ದಕಿ್ರ ಣ ಮಧಯ  ರೈಲ್ಲವ  (SCR) ವಲಯವು ನವವಹಿಸುತ್ು ದೆ.  
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77. ಸ್ತ್ತಪ ರಾ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನ (SNP) ವು ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಯಾವ ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಇಂದೊೀರ್ ಜಲಿ್ಲ  

ಆ) ಚಿಂದ್ದವ ರಾ ಜಲಿ್ಲ  

ಇ) ಹೀಶಂಗಾಬ್ಯದ್ ಜಲಿ್ಲ  

ಈ) ಜ್ಬಲುಪ ರ್ ಜಲಿ್ಲ  

 

ಹೀಶಂಗಾಬ್ಯದ್ ಜಲಿ್ಲ  

ಸ್ತ್ತಪ ರಾ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನ (SNP) ವು ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಹೀಶಂಗಾಬ್ಯದ್ 

ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  524 ಚ.ಕ್ರ ಗಳಷ್ಟು  ವಾಯ ಪಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವವೈವಿಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಅತ್ಯ ಂತ್ 

ಶಿರ ೀಮಂತ್ವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿರತ್ರ, ಸ್ಂಬ್ಯರ್, ಚಿಟ್ಲ್, ಮ್ರಳ್ಳು ಹಂದಿ, ಹಾರುವ 

ಅಳಿಲು, ನೀಲೆ್ಲ  , ಟಂಡು ಮತ್ತು  ಹುಲಿು , ಔರ್ಧಿೀಯ ಸಸಯ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿದೆ.  

 

78. ಯಾವ ದೇಶವು 42 ನೇ participating State of Wassenaar Arrangement ಆಗಿ 

ಮಾಪ್ವಟಿು ದೆ? 

ಅ) ಭಾರತ್ 

ಆ) ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ 

ಇ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಈ) ಲಾಟಿವ ಯಾ 

 

ಭಾರತ್ 

2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 8 ರಂದು ವಿಯ್ಕನಾು ದಲಿ್ಲ  ಆಂತ್ರಿಕ ಕ್ಕಯವವಿಧಾನಗಳನ್ನು  

ಪ್ಯಣವಗಳಿಸ್ತದ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ವು 42 ನೇ ‘participating State of Wassenaar 

Arrangement’ ಆಗಿ ಮಾಪ್ವಟಿು ದೆ. ಇದು ರಾರ್ು ರದ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು  ಬ್ಯಹಾಯ ಕ್ಕಶ 

ಕ್ಕಯವಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಸದಸಯ ತ್ವ ವನ್ನು  ಮತ್ತು  ಉನು ತ್- ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ 

ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸುತ್ು ದೆ. 

 

79. ಭಾರತ್ದ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಕ್ರಸ ಂಗೆೆ  ಪ್ರ ದಶವನ ನದೇವಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ ರಫೇಲ್ಲ 

ಬಗವಮಾಸಾ  ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು?  

ಅ) ರಷಾಯ  

ಆ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಇ) ಇಟ್ಲ್ಲ 

ಈ) ಜ್ಮವನ 

 

ಇಟ್ಲ್ಲ 

ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಕ್ರಸ ಂಗಾಗಿ ಇಟ್ನಲ್ಲಯನ್ ತ್ರಬೇತ್ತದ್ದರರಾದ ರಫೇಲ್ಲ 

ಬಗವಮಾಸಾ  ಅವರನ್ನು  ಕ್ಕಯವಕ್ಷಮತ್ರಯ ನದೇವಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 2017 ರಲಿ್ಲ  ನಡೆದ AIBA ಬ್ಯಕ್ರಸ ಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ು ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು 

ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಪ್ದಕಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ವಿಶವ  
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ಮಹಿಳಾ ಯುವ ಬ್ಯಕ್ರಸ ಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ು ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು ಚಿನು ದ ಪ್ದಕವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದಿದೆ.  

 

80. ಸ್ರಿಗೆ ಯೀಜ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ರಂತಿರ ಕ ಸಹಕ್ಕರಕ್ಕಾ ಗಿ German firm GIZ ನ್ಂದಿಗೆ ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಕೂಾ ಟ್ ಇಲಾಖೆಯು ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ? 

ಅ) ವಸತಿ ಮತ್ತು  ನಗರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಆ) ರಸು  ಸ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಹೆದ್ದದ ರಿಗಳ  ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇ) ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವಾಲಯ 

ಈ) ಕುಡಿಯು ನೀರು ಮತ್ತು  ನೈಮವಲಯ  ಸಚಿವಾಲಯ  

 

ವಸತಿ ಮತ್ತು  ನಗರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಕೊಯಮತೂು ರು, ಭುವನೇಶವ ರ ಮತ್ತು  ಕೊಚಿಿ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ರಿಗೆ ಯೀಜ್ನೆಗಳ 

ಅನ್ನಷಾಠ ನದಲಿ್ಲ  ತ್ರಂತಿರ ಕ ಸಹಕ್ಕರಕ್ಕಾ ಗಿ ಯೂನಯನ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು  ನಗರ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು (MoHUA) ವು ಜ್ಮವನ್ ಸಂಸಾ  GIZ ನ್ಂದಿಗೆ 

ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಸಹಿ ಹಾ ಕ್ರದೆ. 

81. ಮ್ರಂಬೈಯಲಿ್ಲ  “ವಿ ವಿಮೆನ್”  (We The Women) ಕ್ಕಯವಕರ ಮವನ್ನು  ಯಾವ 

ಸ್ಮಾಜಕ ಜಾಲತ್ರಣವು ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತತ್ತ? 

ಅ) ಇನಾಸ ು ಗಾರ ಮ 

ಆ) ಟಿವ ಟ್ರ್ 

ಇ) ಫೇಸುಬ ಕ್ 

ಈ) ಸಾ ೈಪ್ 

 

ಫೇಸುಬ ಕ್ 

ನಮಮ  ಸಮಾಜ್ದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳಾ ಮಹತ್ವ ದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಗುರುತಿಸಲು 2017ರ ಡಿಸಂಬರ್ 9 ರಂದು ಮಹಾರಾರ್ು ರದ, ಮ್ರಂಬೈನಲಿ್ಲ  “ವಿ 

ವಿಮೆನ್”  (We The Women) ಕ್ಕಯವಕರ ಮವನ್ನು  ಸ್ಮಾಜಕ ಜಾಲತ್ರಣವಾದ 

‘ಫೇಸುಬ ಕ್’ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತತ್ತ. 

 

82. MSME ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವವಜ್ನಕ ಮಂತಿರ ಮಂಡಲದ “MSME ಸಂಬಂಧ್” ಅನ್ನು  ಕೆಳಗಿನ 

ಯಾವ ಕೇಂದರ  ಸಚಿವರು ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಸುರಶ್ ಪ್ರ ಭು 

ಆ) ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ  

ಇ) ಗಿರಿರಾಜ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಈ) ಡಿ.ವಿ ಸದ್ದನಂದ ಗೌಡ 
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ಗಿರಿರಾಜ್ ಸ್ತಂಗ್ 

MSME ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವವಜ್ನಕ ಮಂತಿರ ಮಂಡಲದ “MSME ಸಂಬಂಧ್” ಅನ್ನು  

ಡಿಸಂಬರ್ 8, 2017ರಂದು ನವ ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ , ಕೇಂದರ  ಸಚಿವರಾದ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಅವರು ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದ್ದದ ರೆ.  

 

83. ಘನ ತ್ರಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು  ಯಶಸ್ತವ ಯಾಗಿ ನವವಹಿಸಲು UNEP ಪ್ಟಿು ಯಿಂದ 

ಅಲಿಪುಪ ಝಾವನ್ನು  ಅಗರ  5 ಜಾಗತಿಕ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲಪ ಟಿು ದೆ. ಇದು ಯಾವ 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ)ಕನಾವಟ್ಕ 

ಆ) ತ್ಮಿಳ್ಳನಾಡು 

ಇ) ಕೇರಳ 

ಈ) ಗೀವಾ 

 

ಕೇರಳ 

ಘನ ತ್ರಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು  ಯಶಸ್ತವ ಯಾಗಿ ನವವಹಿಸಲು UNEP ಪ್ಟಿು ಯಿಂದ 

ಅಲಿಪುಪ ಝಾವನ್ನು  ಅಗರ  5 ಜಾಗತಿಕ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲಪ ಟಿು ದೆ. ಈ ಅಲಿಪುಪ ಝಾವು 

ಭಾರತ್ದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ.  

 

84. ಭಾರತಿೀಯ  DNA fingerprinting ನ ತಂದೆಯಾದ ಲಾಲ್ಲಜ  ಸ್ತಂಗ್ ಇತಿು ೀಚಿೆ ಗೆ 

ನಧನಹಂದಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದವರು? 

ಅ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಆ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಕೇರಳ 

ಈ) ಗೀವಾ 

 

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಭಾರತಿೀಯ DNA fingerprinting ನ ತಂದೆಯಾದ ಲಾಲ್ಲಜ  ಸ್ತಂಗ್ ಇತಿು ೀಚಿೆ ಗೆ 

ನಧನಹಂದಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರು ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದವರಾಗಿದದ ರು. ಅವರು ಡಿಸಂಬರ್ 10, 

2017 ರಂದು ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ವಾರಣಾಸ್ತಯಲಿ್ಲ  ನಧನ ಹಂದಿದ್ದದ ರೆ. 

 

85. 2018ರ ಯೂತ್ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ  (YOG) ಗಾಗಿ ತ್ನು  ಮಹಿಳಾ ಕೊೀಟ್ನ ಸ್ಾ ನವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡ ಮೆಹುಲ್ಲ ಘೀಷ್ಟ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ರರ ೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದವರು? 

ಅ) ಸ್ತಪ ರಂಟ್ಸ 

ಆ) ವೆರ ಸಿ್ತ ಂಗ್ 

ಇ) ಶೂಟಿಂಗ್ 

ಈ) ಬ್ಯಕ್ರಸ ಂಗ್ 

 

ಶೂಟಿಂಗ್ 
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ಭಾರತ್ದ ಶೂಟ್ರ್ ಗಳಾದ ಮೆಹುಲ್ಲ ಘೀಷ್ಟ ಮತ್ತು  ತ್ತಷಾರ್ ಮಾನೆ ಅವರು 2018 

ರ ಯೂತ್ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ  (YOG) ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಪುರುರ್ರ ಕೊೀಟ್ನ 

ಸಾ ಳಗಳನ್ನು  ಭದರ ಪ್ಡಿಸ್ತಕೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರು ಜ್ಪಾನ್ ನ ವಾಕೊ ಸ್ತಟಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ 

10 ನೇ ಏರ್ಯ ನ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ು  10M ರೈಫಲ್/ಪಿಸೂು ಲು ಲಿ್ಲ  ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು  ಕಂಚು 

ಗೆಲಿು ವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾ ಳಗಳನ್ನು  ಭದರ ಪ್ಡಿಸ್ತಕೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ.  

 

86. Hockey World League (HWL-2017) ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ ದೇಶದ ತಂಡ 

ಕಂಚಿನ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಗೆದಿದ ದೆ? 

ಅ) ಜ್ಮವನ 

ಆ) ಭಾರತ್ 

ಇ) ಇಟ್ಲ್ಲ 

ಈ) ನೇಪಾಳ 

 

ಭಾರತ್ 

Hockey World League (HWL-2017) ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಹಾಕ್ರ 

ತಂಡವು ಕಂಚಿನ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಗೆದಿದ ದೆ. ಭಾರತ್ವು, ಜ್ಮವನಯನ್ನು  2-1 ರಿಂದ 

ಒಡಿಶ್ರದ ಭುವನೇಶವ ರನಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 11, 2017 ರಲಿ್ಲ  ಸೀಲ್ಲಸುವ ಮೂಲಕ 

ಕಂಚಿನ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.  

 

87. ಮೇಘಾಲಯದಲಿ್ಲ  Liquified Petroleum Gas (LPG) bottling plant ನ್ನು  ಸ್ಾ ಪಿಸಲು 

ಎಷ್ಟು  ಮತ್ು ವನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಸಕ್ಕವರವು ಅನ್ನಮೀದಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ರೂ.75 ಕೊೀಟಿ 

ಆ) ರೂ.65 ಕೊೀಟಿ 

ಇ) ರೂ.85 ಕೊೀಟಿ 

ಈ) ರೂ95 ಕೊೀಟಿ 

 

ರೂ.75 ಕೊೀಟಿ 

ಮೇಘಾಲಯದಲಿ್ಲ  Liquified Petroleum Gas (LPG) bottling plant ನ್ನು  ಸ್ಾ ಪಿಸಲು 

ರೂ.75 ಕೊೀಟಿಯಷ್ಟು  ಮತ್ು ವನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಸಕ್ಕವರವು ಅನ್ನಮೀದಿಸ್ತದೆ. ಶಿಲಿಾಂಗು  

ಅಸ್ತು ತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ ಸೈಟ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ಹಸ ಬ್ಯಟ್ಲ್ಲಂಗ್ ಘಟ್ಕವನ್ನು  ನಮಿವಸಲಾಗುವುದು.  

 

88. The Palpur-Kuno Wildlife Sanctuary (PKWLS) ಯು ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಯಾವ 

ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಬ್ಯಲತ್ ಜಲಿ್ಲ   

ಆ) ಬ್ಯಲಾಘಾಟ್ಸ ಜಲಿ್ಲ  

ಇ) ಹೀಶಂಗಾಬ್ಯದ್ ಜಲಿ್ಲ  

ಈ) ಶಿಯೀಪುರ್ ಜಲಿ್ಲ  

 



 

32 | P a g e  
 

ಶಿಯೀಪುರ್ ಜಲಿ್ಲ  

Palpur-Kuno Wildlife Sanctuary (PKWLS) ಯು ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಶಿಯೀಪುರ್ 

ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ಇದು 900 ಚ.ಕ್ರ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ಕ್ಕಥಿಯಾವರ್-ಗಿರ್ ಶುರ್ಾ  

ಪ್ತ್ನಶಿೀಲ ಕ್ಕಡುಗಳಂತ್ರಯೇ ಇದರ ಪ್ರಿಸರವು ಹಂದಿಕೊಂಡಿದೆ.  

 

89. World Trade Organization (WTO) ನ 11ನೇ ಮಂತಿರ ಯ ಸಮಾವೇಶದಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ 

ನಯೀಗವನ್ನು  ಯಾರು ಮ್ರನು ಡೆಸುತಿು ದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಸುರಶ ಪ್ರ ಭು 

ಆ) ನರಂದರ  ಮೀದಿ 

ಇ) ರಾಧಾ ಮೀಹನ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಈ) ನರಂದರ  ಸ್ತಂಗ್ ತ್ೀಮರ್ 

 

ಸುರಶ ಪ್ರ ಭು 

World Trade Organization (WTO) ನ 11ನೇ ಮಂತಿರ ಯ ಸಮಾವೇಶದಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ 

ನಯೀಗವನ್ನು  ಸುರಶ ಪ್ರ ಭು 

ಅವರು ಮ್ರನು ಡೆಸುತಿು ದ್ದದ ರೆ. 164 ಸದಸಯ ರ World Trade Organization (WTO) ನ 

11ನೇ ಮಂತಿರ ಯ ಸಮಾವೇಶವು ಡಿಸಂಬರ್ 10, 2017 ರಲಿ್ಲ  ಅಜೆವಂಟಿೀನಾದ 

ಬೂಯ ನಸ್ ಐರಿಸು ಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದೆ.  

 

90. ‘ಟ್ರ ಕೊೀಮಾದಿಂದ ಮ್ರಕು ವಾಗಿ’  ಎಂದು ಭಾರತ್ವು ಘೀಷ್ಟಸ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರ ಕೊೀಮಾದಿಂದ 

ಮಾನವನ ಯಾವ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸ್ಂಕ್ಕರ ಮಿಕ ಬ್ಯಯ ಕ್ರು ೀರಿಯಾದ ಸೀಂಕು 

ತ್ಗಲುವುದು? 

ಅ) ಕ್ರವಿ 

ಆ) ಕಣುಣ  

ಇ) ಮೂಗು 

ಈ) ಕುತಿು ಗೆ 

 

ಕಣುಣ  

‘ಟ್ರ ಕೊೀಮಾದಿಂದ ಮ್ರಕು ವಾಗಿ’ ಎಂದು ಭಾರತ್ವು ಘೀಷ್ಟಸ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರ ಕೊೀಮಾದಿಂದ 

ಮಾನವನ ಕಣಿಣ ನ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸ್ಂಕ್ಕರ ಮಿಕ ಬ್ಯಯ ಕ್ರು ೀರಿಯಾದ ಸೀಂಕು ತ್ಗಲುವುದು.  

ಇದು ಮ್ರಚಿ ಳಗಳ ಒಳಗಿನ ಮೇಲ್ಲಮ ೈಯಲಿ್ಲ  ಉರಿಯುತಿು ರುವ ಕಣಕಣವನ್ನು  

ಉಂಟ್ಟಮಾಡುತ್ು ದೆ.  

 

91. ವಿಶವ  ತ್ರಲುಗು ಸಮೆಮ ೀಳನ (WTC-2017)ನ ವಾಡಿಕೆಯ ಕ್ಕಯವದಲಿ್ಲ  ಮ್ರಖಯ  ಅತಿಥಿ 

ಯಾರು? 

ಅ) ರಾಮಾು ಥ್ ಕೊೀವಿಂದ್ 

ಆ) ಅಮಿತ್ ಷಾ 

ಇ) ನರಂದರ  ಮೀದಿ 

ಈ) ಎಂ ವೆಂಕಯಯ  ನಾಯ್ು  
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ರಾಮಾು ಥ್ ಕೊೀವಿಂದ್ 

2017ರ ಡಿಸಂಬರ್ 15 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ ತ್ರಲಂಗಾಣ ಸಕ್ಕವರವು ಹೈದರಾಬ್ಯದು  

ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ ರ್ ಶ್ರಸ್ತು ರ ಕ್ರರ ೀಡಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಸಲಾದ ವಿಶವ  ತ್ರಲುಗು 

ಸಮೆಮ ೀಳನ (WTC-2017)ನ ವಾಡಿಕೆಯ ಕ್ಕಯವದಲಿ್ಲ  ರಾರ್ು ರಪ್ತಿ ರಾಮಾು ಥ್ 

ಕೊೀವಿಂದ್ ಮ್ರಖಯ  ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ.  

 

92. ಯುನವಸವಲ್ ಹೆಲ್ು  ಕವರಜ್ ಡೇ (UHCD) ಯ ಕೇಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವಾಲಯವು 

ಯಾವ ಹಸ ಉಪ್ಕರ ಮವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಸಭಾಗಾಯ  

ಆ) ಸ್ಗರ್ 

ಇ) ಆರಂಬ 

ಈ) ಲಕಿ್ಕ  

 

ಲಕಿ್ಕ  

ಯುನವಸವಲ್ ಹೆಲ್ು  ಕವರಜ್ ಡೇ (UHCD) ಯ ಕೇಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವಾಲಯವು 

ಲಕಿ್ಕ  ಎಂಬ ಹಸ ಉಪ್ಕರ ಮವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ. 

 

93. ಮಾಧವ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನವನ (MNP) ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಯಾವ ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಶಿಯೀಪುರ್ ಜಲಿ್ಲ  

ಆ) ಶಿವಪುರಿ ಜಲಿ್ಲ  

ಇ) ಹೀಶಂಗಾಬ್ಯದ್ ಜಲಿ್ಲ  

ಈ) ಬ್ಯಲಾಘಾಟ್ಸ ಜಲಿ್ಲ   

 

ಶಿವಪುರಿ ಜಲಿ್ಲ  

ಮಾಧವ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನವನ (MNP) ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ವಾಯುವಯ ದಲಿ್ಲರುವ  

ಗಾವ ಲ್ಲಯರ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ಶಿವಪುರಿ ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  354 ಚ.ಕ್ರ ವಿಸ್ತು ೀಣವವನ್ನು  

ಹಂದಿದೆ. ಈ ಉದ್ದಯ ನವನವು ಸಮತ್ಟ್ನು ದ ಹುಲಿು ಗಾವಲು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ 

ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಭೂಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಜೀವ ವೈವಿಧಯ ದಲಿ್ಲ  

ಸಮೃದಿ ವಾಗಿದೆ.  

 

94. Universal Health Coverage Day (UHCD) ಯನ್ನು  ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಡಿಸಂಬರ್ 13 

ಆ) ಡಿಸಂಬರ್ 12 

ಇ) ಡಿಸಂಬರ್ 10 

ಈ) ಡಿಸಂಬರ್ 11 
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ಡಿಸಂಬರ್ 12 

Universal Health Coverage Day (UHCD) ಯನ್ನು  ಡಿಸಂಬರ್ 12ರಂದು ಪ್ರ ತಿವರ್ವ 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪ್ರ ತಿ ದಿನವೂ ಎಲಿ  ರಾರ್ು ರಗಳ್ಳ, ತ್ಮಮ  ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಳೆು , 

ಗುಣಮಟ್ು ದ ಆರೀಗಯ , ಆರೈಕೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದ್ದಗಿದೆ.  

 

95. Hockey World League (HWL-2017)  ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ ದೇಶದ ತಂಡವು 

ಚಿನು ದ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದೆ? 

ಅ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಆ) ಇಟ್ಲ್ಲ 

ಇ) ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ 

ಈ) ಅಜೆವಂಟಿೀನಾ 

 

ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ 

2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 11 ರಂದು ಒಡಿಶ್ರದ ಭುವನೇಶವ ರದ ಕಳಿಂಗಾ ಕ್ರರ ೀಡಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  

ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾದ ಹಾಕ್ರ ತಂಡವು ಚಿನು ದ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಇದು ರಿಯೀ 

ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ಸ  ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಜೆವಂಟಿೀನಾವನ್ನು  2-1 ಗೀಲುಗಳಿಂದ ಸೀಲ್ಲಸ್ತದೆ.  

 

96. SAARC ಪರ ೀಗಾರ ಮಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ 54 ನೇ ಸಭೆಯು ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ನೇಪಾಳ 

ಆ) ಶಿರ ೀಲಂಕ್ಕ 

ಇ) ಭಾರತ್ 

ಈ) ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ 

 

ನೇಪಾಳ 

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) ಪರ ೀಗಾರ ಮಿಂಗ್ 

ಕಮಿಟಿಯ 54 ನೇ ಸಭೆಯು ನೇಪಾಳದ ಕ್ಕಟ್ಮ ಂಡು ಮೂಲದ ಸ್ಕ್ವ 

ಸಚಿವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 11, 2017 ರಂದು  ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಈ 2 ದಿನದ 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಬಜೆಟ್ಸ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಚಚಿವಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

97. ಸಕ್ಕವರದ ಉಪ್ಯುಕು ತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ದ್ದಳಿಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ಮತ್ತು  

ಮ್ರನೂಸ ಚಿಸಲು ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮದಲ NIC-CERT ಯನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರ ಸ್ದ 

ಆ) ಡಿ.ವಿ ಸದ್ದನಂದಗೌಡ 

ಇ) ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ  

ಈ) ನರಂದರ  ಮೀದಿ 
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ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರ ಸ್ದ 

ಸಕ್ಕವರದ ಉಪ್ಯುಕು ತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ದ್ದಳಿಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ಮತ್ತು  

ಮ್ರನೂಸ ಚಿಸಲು, ಕೇಂದರ  ಸಚಿವರಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರ ಸ್ದ ಮದಲ NIC-CERT 

ಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದ್ದದ ರೆ. NIC-CERT ಯು National Informatics Centre (NIC)ನ 

ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

 

98. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ ಸುಖರಂಜ್ನ್ ಸೇನೆ್ನಪ್ು  ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ 

ಕಿೆೀತ್ರ ದವರು? 

ಅ) ರಾಜ್ಕ್ರೀಯ 

ಆ) ಕ್ಕನೂನ್ನ 

ಇ) ಜ್ನವಲ್ಲಸಂ 

ಈ) ಫಲ್ಮ  ಇಂಡಸ್ತು ರ 

 

ಜ್ನವಲ್ಲಸಂ 

ಹಿರಿಯ ಪ್ತ್ರ ಕತ್ವ ಸುಖರಂಜ್ನ್ ಸೇನೆ್ನ ಪ್ು  (85 ವಯಸುಸ ) ಅವರು ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದ 

ಕೊೀಲಾ ತ್ರು ದಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 9, 2017 ರಂದು ನಧನರಾದರು. ಅವರು ಆರು ದಶಕಗಳ 

ಕ್ಕಲ ಬಂಗಾಳಿ ದಿನಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಾದ ‘ಜುಗಂತ್ರರ್’ ಮತ್ತು  ‘ಆನಂದ ಬಜಾರ್ ಪ್ತಿರ ಕೆ” ಗಾಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದದ ರು.  

 

99. ಜ್ಪಾನು ಲಿ್ಲ  10 ನೇ ಏರ್ಯ ನ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ 10 ಮಿೀ. ರೈಫಲ್/ಪಿಸು ೀಲು ಲಿ್ಲ  

ಮಹಿಳಾ 10 ಮಿೀ. ಏರ್ ಪಿಸು ೀಲ್ ಸಪ ರ್ಧವಯಲಿ್ಲ   ಕಂಚಿನ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ 

ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ರರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟ ಯಾರು? 

ಅ) ಹವಿೀವನ್ ಸ್ರ ವ್ 

ಆ) ಮನ್ನ ಭೇಕರ್ 

ಇ) ಹಿೀನಾ ಸ್ತಧು 

ಈ) ಶಿರ ೀ ನೇವೇಥ ಪ್ರಮಂತ್ಮ್ 

 

 

 

 

ಹಿೀನಾ ಸ್ತಧು 

ಜ್ಪಾನು  ವಾಕೊ ಸ್ತಟಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ, 10 ನೇ ಏರ್ಯ ನ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ 10 ಮಿೀ. 

ರೈಫಲ್/ಪಿಸು ೀಲು ಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳಾ 10 ಮಿೀ. ಏರ್ ಪಿಸು ೀಲ್ ಸಪ ರ್ಧವಯಲಿ್ಲ   ಭಾರತ್ದ 

ಏಸಸ್  ಜತ್ತ ರಾಯ್ ಮತ್ತು  ಹಿೀನಾ ಸ್ತಧು ಕಂಚಿನ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ ಪ್ಡೆದರು.  
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100. 2018 Youth Olympic Games (YOG) ಗಾಗಿ, ಪುರುರ್ರ ಕೊೀಟ್ನ ಸಾ ಳವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡ ಸರಭ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ರರ ೀಡೆಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದ್ದದ ರೆ?  

ಅ)Boxing 

ಆ) Shooting 

ಇ) Sprint 

ಈ) Wrestling 

Shooting 

2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 11 ರಂದು ಜ್ಪಾನು  ವಾಕೊ ಸ್ತಟಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ, 10 ನೇ ಏರ್ಯ ನ್ 

ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ 10 ಮಿೀ. ರೈಫಲ್/ಪಿಸು ೀಲು ಲಿ್ಲ  ಚಿನು ದ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ 

ಸರಭ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು  ಮನ್ನ ಭೇಕರ್ 2018ರ Youth Olympic Games (YOG) ಗಾಗಿ 

ಪುರುರ್ರ ಕೊೀಟ್ನ ಸಾ ಳವನ್ನು  ಭದರ ಪ್ಡಿಸ್ತಕೊಂಡರು.  

 

101. ಬ್ಯಂದವ್ ಗಡ್ಸ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನವನ (UNP) ವು ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಯಾವ 

ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಉಮಾರಿಯಾ ಜಲಿ್ಲ  

ಆ) ಶಿವಪುರಿ ಜಲಿ್ಲ  

ಇ) ಸತ್ರು  ಜಲಿ್ಲ  

ಈ) ಹೀಶಂಗಾಬ್ಯದ್ ಜಲಿ್ಲ  

 

ಉಮಾರಿಯಾ ಜಲಿ್ಲ  

ಬ್ಯಂದವ್ ಗಡ್ಸ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನವನ (UNP) ವು ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಉಮಾರಿಯಾ 

ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  105 ಚ.ಕ್ರ ವಿಸ್ತು ೀಣವವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಈ ಉದ್ದಯ ನವನವು 

ಪ್ರ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ, ಬಂಗಾಳ ಹುಲ್ಲಗಳ ಅತಿ ಹೆಚಿು  ಸ್ಂದರ ತ್ರಯನ್ನು  

ಹಂದಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ದೊಡ್  ಗಾತ್ರ ದ ಮತ್ತು  ಸುಂದರವಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಸ್ತದಿ  

ಹುಲ್ಲಗಳಿಗೆ ನೆಲ್ಲಯಾಗಿದೆ.  

 

102. Reserve Bank of India (RBI) ನ ಹಸ ಕ್ಕಯವನವಾವಹಕ ನದೇವಶಕರಾಗಿ 

ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಬಿ ಪಿ ಕ್ಕನ್ನಂಗ 

ಆ) ಮಿೀನಾ ಹೇಮಚಂದರ  

ಇ) ಉಮಾ ಶಂಕರ್ 

ಈ) ದಿೀಪಾಲ್ಲ ಪಂತ್ ಜೊೀಶಿ 

 

ಉಮಾ ಶಂಕರ್ 
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ಉಮಾ ಶಂಕರ್ ಅವರು Reserve Bank of India (RBI) ನ ಹಸ ಕ್ಕಯವನವಾವಹಕ 

ನದೇವಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನವೃತ್ು ರಾದ 

ಮಿೀನಾ ಹೇಮಚಂದರ  ಅವರ ಬಳಿಕ ಉಮಾ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು   ಹಸ 

ಕ್ಕಯವನವಾವಹಕ ನದೇವಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 

103. ಗುದೇವವ್ ಸ್ತಂಗ್ ಗಿಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ರರ ೀಡೆಯ ಆಟ್ಗಾರರು? 

ಅ) ಹಾಕ್ರ 

ಆ) ವೆರ ಸಿ್ತ ಂಗ್ 

ಇ) ಬ್ಯಕ್ರಸ ಂಗ್ 

ಈ) ಫುಟ್ನಬ ಲ್ 

 

ಫುಟ್ನಬ ಲ್ 

ಗುದೇವವ್ ಸ್ತಂಗ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಭಾರತಿೀಯ ಫುಟ್ನಬ ಲ್ ತಂಡದ ಮಾಜ 

ನಾಯಕರಾಗಿದದ ರು. ಮತ್ತು   ಅವರ ಕ್ರರ ೀಡಾಕೂಟ್ದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ, ಕೇಂದರ  ಕ್ರರ ೀಡಾ 

ಸಚಿವ ಕನವಲ್ ರಾಜ್ವಧವನ್ ಸ್ತಂಗ್ ರಾಥೀರ್ ಅವರು, ಗುದೇವವ್ ಸ್ತಂಗ್ ಗಿಲ್ 

ಅವರನ್ನು  ಸನಾಮ ನಸ್ತದರು. ಈ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಶ್ರಲ್, ಮೆಮೆಂಟೊೀ ಮತ್ತು  

ರೂ. 500000/- ನೀಡಿ ಸನಾಮ ನಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 

104. ವಿಶವ ಸಂಸಾ ಯ ‘World Economic Situation and Prospects 2018’ ರ 

ವರದಿಯ ಪ್ರ ಕ್ಕರ,  2018ಕೆಾ  ಭಾರತ್ದ GDPಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ? 

ಅ) 7.4% 

ಆ) 7.2% 

ಇ) 6.7% 

ಈ) 7.6 % 

 

7.2% 

ವಿಶವ ಸಂಸಾ ಯ ‘World Economic Situation and Prospects 2018’ ರ ವರದಿಯ 

ಪ್ರ ಕ್ಕರ,  2018ಕೆಾ  ಭಾರತ್ದ GDPಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ  7.2%  ಮತ್ತು  2019 ರಲಿ್ಲ  7.9% 

ರಷ್ಟು ಬಳವಣಿಗೆಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಮತ್ತು  ಇದು ಬಲವಾದ ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆ, ಸ್ವವಜನಕ 

ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು  ರಚನಾ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ಕರಣವಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

105. ಅಲಹಾಬ್ಯದ್ ಕುಂಭ ಮೇಳ 2019 ಗಾಗಿ, ಹಸ ಬಹು ಬಣಣ ದ 

ಲೀಗವನ್ನು  ಯಾರು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ರಾಮ್ ನಾಯ್ಾ  

ಆ) ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೊೀವಿಂದ್ 

ಇ) ಯೀಗಿ ಆದಿತ್ಯ ನಾಥ್ 

ಈ) ನರಂದರ  ಮೀದಿ 

ರಾಮ್ ನಾಯ್ಾ  
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ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಗವನವರ್ ರಾಮ್ ನಾಯ್ಾ  ಅವರು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಲಖನೌದ 

ಅಲಹಾಬ್ಯದ್ ಕುಂಭ ಮೇಳ -2019 ಗಾಗಿ ಹಸ ಬಹು ಬಣಣ ದ ಲೀಗವನ್ನು  

ಡಿಸಂಬರ್ 12, 2017 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದದ ರೆ.  

 

106. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ Electronic Manufacturing Cluster (EMC) ಯಾವ 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಬರುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಮಣಿಪುರ 

ಆ) ತ್ರಲಂಗಾಣ 

ಇ) ಕೇರಳ 

ಈ) ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

 

ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕ್ಕವರವು ಭಾರತ್ದ ಮದಲ Electronic Manufacturing Cluster 

(EMC) ನ್ನು  ಸ್ಾ ಪಿಸಲು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಭಾರತ್ ಸಕ್ಕವರ (GOI)ದಿಂದ 

ಅನ್ನಮೀದನೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾ ಗಿ ಅಂದ್ದಜು ರೂ. 104 ಕೊೀಟಿ ವೆಚಿ  

ತ್ಗಲುವುದು ಮತ್ತು  ಇದರಿಂದ ಪ್ರೀಕ್ಷವಾಗಿ 50,000 ಕ್ರಾ ಂದ ಹೆಚಿು  ಉದೊಯ ೀಗಗಳ್ಳ 

ಸೃಷ್ಟಠ ಯಾಗಲ್ಲವೆ.  

 

107. ಸ್ವವಜ್ನಕ ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದಿ ದ ಅಪ್ರಾಧವನ್ನು  

ಪ್ರಿೀಕಿ್ರ ಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕ್ಕವರ “Safe City Surveillance” ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ತ್ಮಿಳ್ಳನಾಡು 

ಆ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಇ) ಬಿಹಾರ 

ಈ) ರಾಜ್ಸ್ಾ ನ 

 

ಬಿಹಾರ 

ರಾಜ್ಯ ದ್ದದಯ ಂತ್ ಸ್ವವಜ್ನಕ ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದಿ ದ ಅಪ್ರಾಧವನ್ನು  

ಪ್ರಿೀಕಿ್ರ ಸಲು ಬಿಹಾರ  ಸಕ್ಕವರ “Safe City Surveillance” ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಮದಲು ಪ್ಡೆದುಕೊಳ್ಳು ವದು, ಪಾಟ್ನು  

ಜಲಿ್ಲ ೀಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು  ಈ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಅಂದ್ದಜು ರೂ. 110.68 ಕೊೀಟಿ  ವೆಚಿ  

ತ್ಗುಲುವುದು.  

 

108. Dredging Corporation of India (DCI)ಯ ಕೇಂದರ  ಕ್ಕಯಾವಲಯ ಎಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಹೈದರಾಬ್ಯದ್ 

ಆ) ಚೆನೈ 

ಇ) ವಿಶ್ರಖಪ್ಟ್ು ಣಂ 

ಈ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 



 

39 | P a g e  
 

 

ವಿಶ್ರಖಪ್ಟ್ು ಣಂ 

2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 13 ರಂದು ಹೆದ್ದದ ರಿಗಳ ನಮಾವಣ ಕ್ಕಯವಕ್ಕಾ ಗಿ ಮರಳನ್ನು  

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು Dredging Corporation of India (DCI) ಮತ್ತು  National 

Highways Authority of India (NHAI) ಯು ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  (MoU) ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ.  

 

109.  Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI) 90 ನೇ 

AGMನ ವಿರ್ಯವೇನ್ನ? 

ಅ) ಭಾರತಿೀಯ ಉದಯ ಮ ಮತ್ತು  ಅದರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ್ಳ 

ಆ) ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಜನೆಸ್ ಇನ್ ಎ ನೂಯ  ಇಂಡಿಯಾ 

ಇ) GST ಗಾಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ದೃಶ್ರಯ ವಳಿೀ 

ಈ) Demonetization ನಂತ್ರ ಭಾರತಿೀಯ ಉದಯ ಮ 

 

ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಜನೆಸ್ ಇನ್ ಎ ನೂಯ  ಇಂಡಿಯಾ 

2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 13 ರಂದು ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರಂದರ  ಅವರು ಹಸದಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ನಡೆದ Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)     

ವಾಷ್ಟವಕ ಸ್ಮಾನಯ  ಸಭೆಯ (AGM) ನ 90 ನೇ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದರು.  

 

110. ತ್ತತ್ತವ ಪ್ರಿಸ್ತಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಜೈಲುಗಳಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ರಾಜ್ಕ್ರೀಯ ಖೈದಿಗಳನ್ನು  

“ಲೀಕಂತ್ ಸೈನಯ ನ” ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕ್ಕವರ ನಧವರಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಈ) ರಾಜ್ಸ್ಾ ನ 

ರಾಜ್ಸ್ಾ ನ 

1975-77 ರಲಿ್ಲ  ‘ಲೀಕಂತ್ ಸೈನಯ ನ’ ಎಂದು ತ್ತತ್ತವ ಪ್ರಿಸ್ತಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಜೈಲುಗಳಲಿ್ಲ  

ನಡೆದ ರಾಜ್ಕ್ರೀಯ ಖೈದಿಗಳನ್ನು  ರಾಜ್ಸ್ಾ ನ ಸಕ್ಕವರ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ.  

 

111. Kanha Tiger Reserve (KTR) ಭಾರತ್ದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಆ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಇ) ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಕೊೀಬ್ಯರ್ ದಿವ ೀಪ್ಗಳ್ಳ 

ಈ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

Kanha Tiger Reserve (KTR) ಭಾರತ್ದ ಹುಲ್ಲ ಮಿೀಸಲು ಮತ್ತು  ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಅತಿದೊಡ್  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನವನವಾಗಿದೆ. ಇದು 940 ಚ.ಕ ವಿಸ್ತು ೀಣವವನ್ನು  

ಹಂದಿದೆ. ಇದು 1000 ಕ್ರಾ ಂತ್ ಹೆಚಿು  ಹೂಬಿಡುವ ಸಸಯ ಗಳ ತ್ವರಾಗಿದೆ.  
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112. ಜ್ವಾಬ್ಯದ ರಿಯುತ್ ಆಡಳಿತ್ಕ್ಕಾ ಗಿ “ಸೇವಾ ಸ್ತಂಧು” ಎಂಬ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಪಿಾಟ್ಸ 

ಫ್ರಮ್ವ ಅನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕ್ಕವರ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಈ) ತ್ಮಿಳ್ಳನಾಡು 

ಕನಾವಟ್ಕ 

ಸಕ್ಕವರದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸಾ ಯನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಮಾನಯ  

ನಾಗರಿಕ ಸಮಸಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಕನಾವಟ್ಕ ಸಕ್ಕವರ ಶಿೀಘರ ದಲಿ್ಲ ೀ “ ಸೇವಾ ಸ್ತಂಧು” 

ಎಂಬ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಪಿಾಟ್ಸ ಫ್ರಮ್ವ ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸುತಿು ದೆ. ಇದಕ್ಕಾ ಗಿ, ರಾಜ್ಯ  ಸಚಿವ 

ಸಂಪುಟ್ವು “ಸೇವಾ ಸ್ತಂಧೂ”ನ ಪ್ರ ಸ್ು ಪ್ವನ್ನು  ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ತದೆ. 

 

113. ಬೌದಿ  ಸನಾಯ ಸ್ತಯಾದ ಧಮಮ ಪಿಯ ಅವರು International Buddhist 

Confederation (IBC)ನ ಹಸ ಕ್ಕಯವದಶಿವಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಾ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರು 

ಭಾರತ್ದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದವರು? 

ಅ) ಸ್ತಕ್ರಾ ಂ 

ಆ) ತಿರ ಪುರ 

ಇ) ಮಣಿಪುರ 

ಈ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ತಿರ ಪುರ 

ಬೌದಿ  ಸನಾಯ ಸ್ತಯಾದ ಧಮಮ ಪಿಯ ಅವರು International Buddhist Confederation 

(IBC)ನ ಹಸ ಕ್ಕಯವದಶಿವಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಾ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರು ತಿರ ಪುರ ರಾಜ್ಯ ದವರು. 

International Buddhist Confederation (IBC) ಯು ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಧಮವದ 

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತ್ರಣಗಳ ಸಂರಕಿ ಣೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಜಾಗತಿಕ ಬೌದಿ  

ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  

 

 

114. ಹಿಂದಿಯಲಿ್ಲ  ಉಚಿತ್ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು  ತ್ನು  ರಾಜ್ಯ ದ ನವಾಸ್ತಗಳಿಗೆ 

ನೀಡುತಿು ರುವ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ರಾಜ್ಯ  ಯಾವುದು? 

ಅ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ರಾಜ್ಯ ಸ್ಾ ನ 

ಇ) ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಈ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ರಾಜ್ಯ ಸ್ಾ ನ 

ರಾಜ್ಯ ಸ್ಾ ನವು ತ್ನು  ಉಚಿತ್ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು  ತ್ನು  ರಾಜ್ಯ ದ ನವಾಸ್ತಗಳಿಗೆ 

ನೀಡುತಿು ರುವ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ರಾಜ್ಯ ವಾಗಿದೆ.  
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115. ಭಾರತ್ದ Broadcast Audience Research Council (BARC)ನ ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಯಾರು ಆಯ್ಕಾ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ನಕುಲ್ ಚೀಪಾರ  

ಆ) ಸುಧಾಂಶು ವಾಯ ಟ್ಸಸ  

ಇ) ಸುಭಾಷ್ಟ ಚಂದರ  ಗಾಗ್ವ 

ಈ) ಚೇತ್ನ್ ಚೌಹಾಣ್ 

ನಕುಲ್ ಚೀಪಾರ  

ಪ್ರ ಸುು ತ್ AAAIನ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಪ್ಬಿಿ ಕ್ ಕಮ್ರಯ ನಕೇಶನ್ಸ  ನ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ  

ನಕುಲ್ ಚೀಪಾರ  ಅವರು ಟೆಲ್ಲವಿರ್ನ್ ಶೆರ ೀಯಾಂಕಗಳ ಸಂಸಾ ಯಾದ Broadcast 

Audience Research Council (BARC)ನ ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕಾ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ.  

 

116. 2017ರ Legatum Prosperity Index (GPI)ನಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಎರ್ು ನೆ ಸ್ಾ ನದಲಿ್ಲದೆ? 

ಆ) 104 ನೇ 

ಆ) 111 ನೇ 

ಇ) 100 ನೇ 

ಈ) 149 ನೇ 

100 ನೇ  

2017ರ Legatum Prosperity Index (GPI)ನ 11 ನೇ ಆವೃತಿು ಯಲಿ್ಲ  149 ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  

ಭಾರತ್ವು 100ನೇ ಸ್ಾ ನ ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಇದು ಸಂಪ್ತ್ತು  ಪ್ರ ಪಂಚದ್ದದಯ ಂತ್ ಹೇಗೆ 

ರೂಪುಗಳ್ಳು ತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಬದಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಒಳನ್ೀಟ್ವನ್ನು  

ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ.  

 

117. ಭಾರತ್ದ 2017ರ National Energy Conservation Day (NECD)ಯನ್ನು  

ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಡಿಸಂಬರ್13 

ಆ) ಡಿಸಂಬರ್ 14 

ಇ) ಡಿಸಂಬರ್ 15 

ಈ) ಡಿಸಂಬರ್ 16 

ಡಿಸಂಬರ್ 14 

National Energy Conservation Day (NECD)ಯನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿವರ್ವ  

ಡಿಸಂಬರ್ 14ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದು ಶಕ್ರು  ಸ್ಮಥಯ ವ ಮತ್ತು  

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಸ್ಧನೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ದಶಿವಸುತ್ು ದೆ.  

 

118. ನೀರಜ್ ವರಾ ಅವರು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದರು. ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ 

ಕಿೆೀತ್ರ ಕೆಾ  ಪ್ರ ಸ್ತದಿ ರಾಗಿದದ ರು? 

ಅ) ರಾಜ್ಕ್ರೀಯ 

ಆ) ಚಲನಚಿತ್ರ  ಉದಯ ಮ  

ಇ) ಕ್ಕನೂನ್ನ 

ಈ) ಪ್ತಿರ ಕೊೀದಯ ಮ 



 

42 | P a g e  
 

ಚಲನಚಿತ್ರ  ಉದಯ ಮ 

ಬ್ಯಲ್ಲವುಡ್ಸ ನಟ್, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು  ನದೇವಶಕರಾದ ನೀರಜ್ ವರಾ ಅವರು ಡಿಸಂಬರ್ 

14, 2017 ರಂದು ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಮ್ರಂಬೈನಲಿ್ಲ  ನಧನ ಹಂದಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರಿಗೆ 54 

ವಯಸ್ಸ ಗಿತ್ತು . ಅವರು “ಸತ್ಯ ”, “ಫರ್ ಹೇರಾ ಫ್ರಿ”, ಮತ್ತು  “ಡಾಡ್ಸ” ಮ್ರಂತ್ರದ 

ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸ್ತಗಿದ್ದದ ರೆ.  

 

119. ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ ಮತ್ತು  ಸಂಸಾ ೃತಿಯ ಕುರಿತ್ತ 2ನೇ (UNWTO/UNESCO) 

World Conference on Tourism and Culture ಸಮೆಮ ೀಳನವನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶವು 

ಆಯೀಜಸ್ತತ್ತ? 

ಅ) ಓಮನ್ 

ಆ) ಇಸರ ೀಲ್ 

ಇ) ಭಾರತ್ 

ಈ) ಚಿೀನಾ 

ಓಮನ್ 

ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ ಮತ್ತು  ಸಂಸಾ ೃತಿಯ ಕುರಿತ್ತ 2ನೇ (UNWTO/UNESCO) World 

Conference on Tourism and Culture ಸಮೆಮ ೀಳನವನ್ನು  ಓಮನು  ಮಸಾ ಟ್ಸ ನಲಿ್ಲ  

ಆಯೀಜಸ್ತಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಸಮೆಮ ೀಳನವನ್ನು  ಒಮಾನ್ ಸುಲಾು ನೇಂಟ್ಸ ಸಕ್ಕವರವು 

ಆಯೀಜಸ್ತತ್ತು .  

 

 

120. OBOPAY ಇತಿು ೀಚೆಗೆ Reserve Bank of India (RBI)ಯು PPI n ಪ್ರವಾನಗಿಯನ್ನು  

ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. PPI ಎಂದರನ್ನ? 

ಅ) Prepaid Payment Instrument  

ಆ) Postpaid Payment Instruction  

ಇ) Prepaid Payment Instruction 

ಈ) Postpaid Payment Instrument 

Prepaid Payment Instrument 

OBOPAY , ಜಾಗತಿಕ ಮಬೈಲ್ ಪಾವತಿಯ ಪ್ರಿಹಾರಗಳ ಕಂಪ್ನ, ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  

ಲೂಪ್ ಕೈಚಿೀಲವನ್ನು  ನವವಹಿಸಲು Reserve Bank of India (RBI)ಯು PPI ನ 

ಪ್ರವಾನಗಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. PPI ಎಂದರೆ Prepaid Payment Instrument 

ಆಗಿದೆ. 
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121. Rajbari National Park (RNP) ಯು ಭಾರತ್ದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಆ) ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್ಸ 

ಇ) ತಿರ ಪುರ 

ಈ)ರಾಜ್ಸ್ಾ ನ 

ತಿರ ಪುರ 

Rajbari National Park (RNP) ಯು ತಿರ ಪುರಾದ ಟಿರ ಷಾಣ  ವನಯ ಜೀವಿ 

ಅಭಯಾರಣಯ ದಲಿ್ಲದೆ. ಮತ್ತು  ಸುಮಾರ 31.63 ಚ.ಕ್ರ ವಿಸ್ತು ೀಣವವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ.  

 

122. Tuirial Hydroelectric Power Project (HEPP)ಯು ಭಾರತ್ದ ಯಾವ 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಮಿಜೊೀರಾಮ್ 

ಇ) ಸ್ತಕ್ರಾ ಂ 

ಈ) ತಿರ ಪುರ 

ಮಿಜೊೀರಾಮ್ 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರಂದರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ ಡಿಸಂಬರ್ 16, 

2017ರಂದು ಮಿಜೊೀರಾಮು ಲಿ್ಲ  Tuirial Hydroelectric Power Project (HEPP) ಅನ್ನು  

ಅಪಿವಸಲ್ಲದ್ದದ ರೆ. 60MW Tuirial HEPP ಯನ್ನು  ಕೇಂದಿರ ಯವಲಯ ಯೀಜ್ನೆಗಾಗಿ 

ನಮಿವಸಲಾಗಿದೆ.  

 

123.  Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ಗವನವಗವಳ ಮಂಡಳಿಯ 

3ನೇ ವಾಷ್ಟವಕ ಸಭೆಯನ್ನು  ನಡೆಸುವ ದೇಶವು ಯಾವುದು? 

ಅ) ಭಾರತ್ 

ಆ) ಬೆರ ಜಲ್ 

ಇ) ದಕಿ್ರ ಣ ಆಫರ ಕ್ಕ 

ಈ) ಚಿೀನಾ 

ಭಾರತ್ 

2018 ರ ಜೂನ್ 25-26 ರಲಿ್ಲ  ಮ್ರಂಬೈಯಲಿ್ಲ   Asian Infrastructure Investment Bank 

(AIIB) ಗವನವಗವಳ ಮಂಡಳಿಯ 3ನೇ ವಾಷ್ಟವಕ ಸಭೆಯನ್ನು , ಭಾರತ್ ಆತಿಥಯ  

ವಹಿಸಲ್ಲದೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಥಿೀಮ್ ‘Mobilizing Finance for Infrastructure: Innovation 

and Collaboration’ ಆಗಿದೆ.   
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124. SANKALP  ಯೀಜ್ನೆಗಾಗಿ World Bank (WB) ನ್ಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು  ಪ್ರ ಮಾಣದ 

ಸ್ಲ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ? 

ಅ) $ 250 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಆ) $ 350 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಇ) $ 550 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಈ) $ 450 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

$ 250 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಡಿಸಂಬರ್ 13, 2017 ರಂದು Skills Acquisition and Knowledge Awareness for 

Livelihood Promotion (SANKALP) ಯೀಜ್ನೆಗಾಗಿ ವಿಶವ  ಬ್ಯಯ ಂಕೆೆ  ಸ್ತಾ ಲ್ಸ  ಸ್ವ ಧಿೀನ 

ಮತ್ತು  ಜಾಾ ನ ಜಾಗೃತಿ ಹಂದಿರುವ ಭಾರತ್ ಸಕ್ಕವರ (GoI) ಯು $ 250 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಸ್ಲ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ.  

 

125. ಯಾವ ದೇಶವು FM ನೆಟ್ಸ ವಕು ವಲಿ್ಲ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ರಡಿಯ ಪ್ರ ಸ್ವನ್ನು  

ಅಂತ್ಯ ಗಳಿಸಲ್ಲರುವ ವಿಶವ ದ ಮದಲ ದೇಶವೆನಸಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ನಾವೆವ 

ಆ) ಸ್ತವ ಟ್ಜ ಲಾವಂಡ್ಸ 

ಇ) ಬಿರ ಟ್ನ್ 

ಈ) ಡೆನಾಮ ಕ್ವ 

ನಾವೆವ 

ನಾವೆವ FM ನೆಟ್ಸ ವಕು ವಲಿ್ಲ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ರಡಿಯ ಪ್ರ ಸ್ವನ್ನು  

ಅಂತ್ಯ ಗಳಿಸಲ್ಲರುವ ವಿಶವ ದ ಮದಲ ದೇಶವೆನಸಲ್ಲದೆ. 2017 ರ ಜ್ನವರಿಯಲಿ್ಲ  

ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಿವತ್ವನಾ FM ನೆಟ್ಸ ವಕು ವಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ಮ ಧವ ನ ಗುಣಮಟ್ು  ಮತ್ತು  

ಹೆಚಿು  ಚಾನೆಲೆಳಿದದ ವು.  

 

126. ಯಾವ ದೇಶವು ವೇದಗಳ ಮೇಲ್ಲ ವಿಶವ  ಸಮೆಮ ೀಳನವನ್ನು  ಆಯೀಜಸುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ನೇಪಾಳ 

ಆ) ಶಿರ ೀಲಂಕ್ಕ 

ಇ) ಭಾರತ್ 

ಈ) ಬ್ಯಂಗಿಾ ದೇಶ 

ಭಾರತ್ 

2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 15 ರಂದು ಹಸದಿಲಿ್ಲಯ Indira Gandhi National Centre for 

Arts (IGNCA) ಯಲಿ್ಲ  ವೇದಗಳ ವಿಶವ  ಸಮೆಮ ೀಳನವನ್ನು  ಆಯೀಜಸುತಿು ದೆ.  
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127. ಜತೇಶ್ ಸ್ತಂಗ್ ದೇವ್ ಅವರು ಪಿೀಟ್ರ್ ಇಂಗಿೆ ಂಡ್ಸ Mr. ಇಂಡಿಯಾ 2017 (Peter 

England Mr. India 2017) ರ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದವರು? 

ಅ) ರಾಜ್ಸ್ಾ ನ 

ಆ) ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

ಇ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಈ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಲಕೊು ೀದಿಂದ  ಜತೇಶ್ ಸ್ತಂಗ್ ದೇವ್ ಅವರು 2017ರ ಡಿಸಂಬರ್ 14 ರಂದು ಪಿೀಟ್ರ್ 

ಇಂಗಿೆ ಂಡ್ಸ Mr. ಇಂಡಿಯಾ 2017 (Peter England Mr. India 2017) ರ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  

ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ. ಅವರು 2020 ರಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ Mr. World ನಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವನ್ನು  

ಪ್ರ ತಿನಧಿಸುತ್ರು ರೆ.  

 

128. 4 ನೇ ಭಾರತ್-ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ-ಜ್ಪಾನ್ ಟೆರ ೈಲಾಟ್ರಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು  ನವ 

ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಯಾವ ಕ್ಕಯವದಶಿವ ಆಯೀಜಸ್ತದದ ನ್ನ? 

ಅ) ರಾಜೀವ ಗೌಬ 

ಆ) ಬಸಂತ್ ಪ್ರ ತ್ರಪ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಇ) ಪ್ರ ದಿೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ತನಾಾ  

ಈ) ಸುಬರ ಹಮ ಣಯ ಂ ಜೈ ಶಂಕರ್ 

ಸುಬರ ಹಮ ಣಯ ಂ ಜೈ ಶಂಕರ್ 

4 ನೇ ಭಾರತ್-ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ-ಜ್ಪಾನ್ ಟೆರ ೈಲಾಟ್ರಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು  ನವ 

ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಸುಬರ ಹಮ ಣಯ ಂ ಜೈ ಶಂಕರ್ ಕ್ಕಯವದಶಿವ ಆಯೀಜಸ್ತದದ ರು. 

ವಿದೇಶ್ರಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಕ್ಕಯವದಶಿವ ಫ್ರರ ನಸ ಸ್ ಆಡಮಸ ನ್ ಮತ್ತು  ಜ್ಪಾನ್ 

ಶಿನೂಸ ಕ್ ಜೆ. ಸುಜಯಾಮಾ ಅವರು ವಿದೇಶ್ರಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಹಾಯಕ 

ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು.  

 

129. Atal Innovation Mission (AIM)ನ NIT ಅಯೀಗ್ ವು ‘Atal Tinkering Lab’s 

Community Day’ ಯನ್ನು  ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಗಾವ ಲ್ಲಯರ್ 

ಆ) ಲಕೊು ೀ 

ಇ) ಇಂದೊೀರ್ 

ಈ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

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

Community Day’ ಯನ್ನು  2017ರ ಡಿಸಂಬರ್ 15 ರಂದು ನವ ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ. ದಿನವು 25 ಕೂಾ  ಹೆಚಿು  ಮೆಂಟ್ರ್ ಗಳ್ಳ 200 ಕೂಾ  ಹೆಚಿು  

ವಿದ್ದಯ ಥಿವಗಳಂದಿಗೆ ತ್ಡಗಿಸ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ರು ರೆ. 
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130. World Telugu Conference (WTC-2017) ನ 3 ನೇ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  ಭಾರತ್ದ 

ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಸುತ್ರು ರೆ? 

ಅ) ಹೈದರಾಬ್ಯದ್ 

ಆ) ಚೆನೈ 

ಇ) ಅಮಾರ ವತಿ 

ಈ) ಕೊಚಿಿ  

ಹೈದರಾಬ್ಯದ್ 

ವಿಶವ  ತ್ರಲುಗು ಸಮೆಮ ೀಳನ(WTC-2017) ದ 3 ನೇ ನೇ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ 

ಡಿಸಂಬರ್ 15 ರಂದು ಹೈದರಾಬ್ಯದ್ ನಲಿ್ಲ , ಉಪಾದಯ ಕ್ಷ ಎಂ. ವೆಂಕಯಯ  ನಾಯ್ು  

ಅವರು ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು. 5 ದಿನಗಳ ಸಮಾವೇಶದ ಉದೆದ ೀಶವು ತ್ರಲುಗು ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಸ್ಹಿತ್ಯ ವನ್ನು  ಉತ್ರು ೀಜಸುವುದ್ದಗಿದೆ.  

131. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಸ್ಮಾಜಕ ಆಡಿಟ್ಸ ಕ್ಕನೂನನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  

ಸಕ್ಕವರವು ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಮೇಘಾಲಯ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

ಈ) ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಮೇಘಾಲಯ 

ಸಕ್ಕವರಿ ಕ್ಕಯವಕರ ಮಗಳ ಸ್ಮಾಜಕ ಲ್ಲಕಾ ಪ್ರಿಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  

ಸಕ್ಕವರದ ಅಭಾಯ ಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಕನೂನನ್ನು  ಕ್ಕಯವಗತ್ಗಳಿಸುವ 

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ರಾಜ್ಯ ವೆಂದು ಮೇಘಾಲಯವು ಮಾಪ್ವಟಿು ದೆ. ಮ್ರಖಯ ಮಂತಿರ  

ಮ್ರಕುಲ್ ಸಂಗಾಮ ಅವರು 2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 15 ರಂದು ಶಿಲೆಾಂಗು  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಸಮಾವೇಶದಲಿ್ಲ   ‘ಮೇಘಾಲಯ ಸಮ್ರದ್ದಯ ಪಾಲೆಳ್ಳು ವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವವಜ್ನಕ 

ಲ್ಲಕಾ  ಪ್ರಿಶೀಧನೆ ಆಕ್ು  2017 ‘ ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದರು. 

 

132. ಲಖ್ ಬಹೀಸ್ತ ಅಭಯಾರಣಯ  (LBS) ಭಾರತ್ದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಆ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಈ) ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಲಖ್ ಬಹೀಸ್ತ ಅಭಯಾರಣಯ  (LBS) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಕನೌು ಜ್ ಜಲಿ್ಲ ಯ ಲಖ್ ಮತ್ತು  

ಬಹೀಸ್ತ ಗಾರ ಮಗಳ ಬಳಿ ಎರಡು ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಹರಡಿರುವ ಪ್ಕಿ್ರ ಧಾಮವಾಗಿದುದ , 3 

ಚ.ಕ್ರ ಹರಡಿದೆ. ಈ ಅಭಯಾರಣಯ ವು ನವೆಂಬರ್ ನಂದ ಮಾಚ್ವ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಲಸ 

ಹಕ್ರಾ ಗಳಿಗೆ ನೆಲ್ಲಯಾಗಿದೆ. 
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133. ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ‘ಗಿೀತ್ರ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸಾ ’ ಯನ್ನು  

ಸ್ಾ ಪಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ? 

ಅ) ಮಥುರಾ 

ಆ) ಝಾನಸ  

ಇ) ಆಗಾರ  

ಈ) ವಾರಣಾಸ್ತ 

ಮಥುರಾ 

ಗಿೀತ್ರ ರಿಸಚ್ವ ಇನಸ ಟೂಯ ಟ್ಸಅನ್ನು   ಶಿೀಘರ ದಲಿ್ಲ ೀ ಮಥುರಾದಲಿ್ಲ , ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಸಕ್ಕವರವು ಗಯಾನ್, ವದನ್ (ಸಂಗಿೀತ್ದ ಕಲ್ಲ) ಮತ್ತು  ಕೃರ್ಣ  ಯುಗದ ನೃತ್ಯ  

ಕುರಿತ್ರದ ಸಂಶೀಧನೆಗಾಗಿ ಸ್ಾ ಪಿಸಲಪ ಟಿು ದೆ. ಇದು ‘ಭಗವದೆಿ ೀತ್ರಯ” ಅಧಯ ಯನಕೆಾ  

ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸಾ ಯಾಗಿದೆ.  

 

134. ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸಾ  (WHO) ಪೀಲ್ಲಯ ಮ್ರಕು  ರಾರ್ು ರವನ್ನು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ಘೀಷ್ಟಸ್ತದ ರಾರ್ು ರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಪಾಕ್ರಸ್ು ನ 

ಆ) ಗೇಬೊನ್ 

ಇ) ನೈಜೀರಿಯಾ 

ಈ) ಅಫಘಾನಸ್ು ನ 

ಗೇಬೊನ್ 

ಕೇಂದಿರ ೀಯ ಆಫರ ಕನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಹಸ ವರದಿಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ಶಂಕ್ರತ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ 

ಕೊರತ್ರಯ ಕ್ಕರಣದಿಂದ್ದಗಿ ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸಾ  (WHO)ಯು  ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ 

ಗೇಬೊನ್ ಗೆ “ಪೀಲ್ಲಯ ಮ್ರಕು  ರಾರ್ು ರ” ಎಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ತದೆ. ಪೀಲ್ಲಯ ಹೆಚಿು  

ಸ್ಂಕ್ಕರ ಮಿಕ ವೈರಸ್ ರೀಗವಾಗಿದುದ , ಇದು ಮ್ರಖಯ ವಾಗಿ ಚಿಕಾ  ಮಕಾ ಳ ಮೇಲ್ಲ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಶ್ರಶವ ತ್ ಪಾಶವ ವವಾಯುಗೆ ಕ್ಕರಣವಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

135. ಬಿೀಜಂಗ್ 2022 ರ ಒಲಂಪಿಕ್ ವಿಂಟ್ರ್ ಗೇಮ್ಸ  ಗಾಗಿ ಯಾವ ಅಧಿಕೃತ್ 

ಲಾಂಛನವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅ) ವಿಂಟ್ರ್ ಡಿರ ೀಮ್ 

ಆ) ಪಿ್ ೈಟ್ಸ 

ಇ) ನೇಚರ್ 

ಈ) ಯೀಗೆ ಿ  

ವಿಂಟ್ರ್ ಡಿರ ೀಮ್ 

ಬಿೀಜಂಗ್ 2022 ರ ಸಂಘಟ್ನಾ ಸಮಿತಿ (BOCOG)ಯು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 2022 ರ ಬಿೀಜಂಗ್ 

ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ ಮತ್ತು  ಪಾಯ ರಾಲ್ಲಂಪಿಕ್ ವಿಂಟ್ರ್ ಗೇಮ್ಸ  ಗಾಗಿ ಚಿೀನಾದ ನಾಯ ರ್ನಲ್ 

ಅಕ್ಕವ ಟಿಕ್ ಸಂಟ್ನವಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 15, 2017 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ್ ಲಾಂಛನವನ್ನು  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.  
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136. National Institute of Nutrition (NIN)ನ ಹಸದ್ದಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ 

ನದೇವಶಕರು ಯಾರು? 

ಅ) ಕ್ರೀತಿವ ಚಂದರ  

ಆ) ಆರ್ ಹೆಮಲಥಾ 

ಇ) ಅತ್ತಲ್ ದುಬೆ 

ಈ) ದಿೀಕಿ್ಕ  ಜೈನ್ 

ಆರ್ ಹೆಮಲಥಾ 

ಹೈದರಾಬ್ಯದು  National Institute of Nutrition (NIN)ನ ಹಸದ್ದಗಿ ನದೇವಶಕರಾಗಿ 

ಆರ್ ಹೆಮಲಥಾ ಅವರು 

  ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರು ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಅಕ್ಕಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನಸ ನ್ 

ಮತ್ತು  ಪೌಷ್ಟಠ ಕ್ಕಂಶ ವಿಜಾಾ ನದ ಅಂತ್ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಒಕೂಾ ಟ್ದ ಸಹವತಿವಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ. 

 

137. ಇಂಟ್ನಾಯ ವಶನಲ್ ಟೆರ ೈನಂಗ್ ಸಂಟ್ರ್ ಫ್ರರ್ ಆಪ್ರಶನಲ್ 

ಓರ್ನ್ೀಗಾರ ಫಯನ್ನು  ಸ್ಾ ಪಿಸಲು ಯುನೆಸಾ ೀದೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪ ಂದವನ್ನು  ಕೇಂದರ  

ಕ್ಕಯ ಬಿನೆಟ್ಸ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಅನ್ನಮೀದಿಸ್ತದೆ. ಇದರ ಕೇಂದರ ವನ್ನು  ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಸ್ಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಹೈದರಾಬ್ಯದ್ 

ಆ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಚೆನೆು ೈ 

ಈ) ಲಕೊು ೀ 

ಹೈದರಾಬ್ಯದ್ 

International Training Centre for Operational Oceanography ನ ಕೇಂದರ ವನ್ನು  

ಹೈದರಾಬ್ಯದು ಲಿ್ಲ  ಸ್ಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಶಿರ ೀ ನರಂದರ  ಮೀದಿ ನೇತೃತ್ವ ದ 

ಕೇಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ್ವು ಹೈದರಾಬ್ಯದು  UNESCO ನ ವಗವ-2 (C2C)ನ 

ಕ್ಕಯಾವಚರಣೆಯ ಸಮ್ರದರ ಶ್ರಸು ರದ ಅಂತ್ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ತ್ರಬೇತಿ ಕೇಂದರ ವನ್ನು  

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ತದೆ. 

  

138.  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಪ್ತ್ತು  ನವವಹಣಾ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರ (National Disaster 

Management Authority (NDMA)) ನ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಛೇರಿ ಎಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಕೊಚಿಿ  

ಆ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಡೆಹಾರ ಡೂನ್ 

ಈ) ಕ್ಕನ್ನಪ ರ್ 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿಪ್ತ್ತು  ನವವಹಣಾ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರ (NDMA) ನ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಛೇರಿಯು ನವ 

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

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ ಸೆಂಡೈ ಮಾನಿಟರ್ನ ಬಳಕೆಗೆ 3 ದ್ಧರ್ದ 
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ಕ್ಕಯನಕಿ ಮವು, ವಿವಿಧ ಕೆಂದಿ  ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು  ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು  NDMA ಯು 

ಸಂವೇದನೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

 

139. ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು 2017 ವಿಜ್ಯ್ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಡಿಸಂಬರ್ 17 

ಆ) ಡಿಸಂಬರ್ 18 

ಇ) ಡಿಸಂಬರ್ 15 

ಈ) ಡಿಸಂಬರ್ 16 

ಡಿಸಂಬರ್ 16 

1971 ರ ಯುದಿ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು ಪಾಕ್ರಸ್ು ನದ ಮೇಲ್ಲ ವಿಜ್ಯ್ ಸ್ಧಿಸ್ತದ ಪ್ರ ಯುಕು  ಪ್ರ ತಿ 

ವರ್ವ ಡಿಸಂಬರ್ 16 ರಂದು   ವಿಜ್ಯ್ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

140. ದಿವ ಪ್ಕಿ್ರೀಯ ಸೇನಾ ವಾಯ ಯಾಮದ 8 ನೇ ಆವೃತಿು  “ಇಕುವಿವನ್ 2017” ಭಾರತ್ 

ಮತ್ತು  ಯಾವ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಆ) ನೇಪಾಳ 

ಇ) ಮಾಲ್್ಲ ೀವ್ಸ  

ಈ) ಶಿರ ೀಲಂಕ್ಕ 

ಮಾಲ್್ಲ ೀವ್ಸ  

“ಇಕುವಿವನ್ 2017” ಎಂಬ ದಿವ ಪ್ಕಿ್ರೀಯ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ವಾಯ ಯಾಮದ 8 ನೇ ಆವೃತಿು ಯು 

ಕನಾವಟ್ಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಮಾಲ್್ಲ ೀವ್ಸ  

ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು  ಮಾಲ್್ಲ ೀವ್ಸ  

 ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಡೆ (MNSF) ನಡುವೆ 14 ದಿನಗಳ ಕ್ಕಲ ನಡೆಯುವ ಜಂಟಿ 

ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ತ್ರಬೇತಿಯಾಗಿದೆ.  

 

 

141. ಫೈಬರ್ ಗಿರ ಡ್ಸ ಯೀಜ್ನೆಗಾಗಿ ಆಲಾಫ ಬೆಟ್ಸ InC.’s X  ನ್ಂದಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  

ಸಕ್ಕವರ ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಆ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಈ) ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಫರ ೀ ಸಪ ೀಸ್ ಆಪಿು ಕಲ್ ಕಮ್ರಯ ನಕೇರ್ನ್ (FSOC) ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ತ್ರಲು 

ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕ್ಕವರವು  ಆಲಾಫ ಬೆಟ್ಸ InC.’s X  ನ್ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದ 
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ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಜಾವಲವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು 

FSOC ಯ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ.  

 

142. 2017 ರ ಮಹಿಳಾ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ  ದುಬೈ ವಲ್್ವ ಬ್ಯಯ ಡಿಮ ಂಟ್ನ್ ಸೂಪ್ರ್ ಸ್ತರಿೀಜ್ 

ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಟ್ಗಾರ ಬೆಳಿು ಯನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಸೈಲ್ಲ ರಾನೆ 

ಆ) ಸೈನಾ ನೆಹಾವ ಲ್ 

ಇ) ಪಿ.ವಿ ಸ್ತಂಧು 

ಈ) ಶಿರ ೀ ಕೃರ್ಣ  ಪಿರ ಯಾ ಕುಡರಾವಳಿು  

 ಪಿ.ವಿ ಸ್ತಂಧು 

2017 ರ ಮಹಿಳಾ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ  ದುಬೈ ವಲ್್ವ ಬ್ಯಯ ಡಿಮ ಂಟ್ನ್ ಸೂಪ್ರ್ ಸ್ತರಿೀಜ್ 

ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್  ಬೆಳಿು  ಪ್ದಕ ವಿಜೇತ್ರ ಪಿ.ವಿ ಸ್ತಂಧು ಅವರು 

ಬೆಳಿು  ಪ್ದಕ ಗೆದುದ ಕೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರು ಸೂಪ್ರ್ ಸ್ತರಿೀಸು  ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  

ರನು ರ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದರು.  

 

143. ದಕಿ್ರ ಣ ಆಫರ ಕ್ಕದಲಿ್ಲ  2017 ರ ಕ್ಕಮನೆವ ಲ್ು  ವೆರ ಸಿ್ತ ಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ (CWC) 

ನಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಫರ ೀಸು ೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸುಶಿೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಿನು ದ 

ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದರು? 

ಅ) 64 ಕ್ರ.ಗಾರ ಂ ಫರ ೀಸು ೈಲ್  ವಿಭಾಗ 

ಆ) 84  ಕ್ರ.ಗಾರ ಂ ಫರ ೀಸು ೈಲ್  ವಿಭಾಗ 

ಇ) 52  ಕ್ರ.ಗಾರ ಂ ಫರ ೀಸು ೈಲ್  ವಿಭಾಗ 

ಈ) 74  ಕ್ರ.ಗಾರ ಂ ಫರ ೀಸು ೈಲ್  ವಿಭಾಗ 

74  ಕ್ರ.ಗಾರ ಂ ಫರ ೀಸು ೈಲ್  ವಿಭಾಗ 

2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 17 ರಂದು ದಕಿ್ರ ಣ ಆಫರ ಕ್ಕದ ಜೊೀಹಾನಸ ಬಗು ವಲಿ್ಲ  ನಡೆದ 

ಕ್ಕಮನೆವ ಲ್ು  ವೆರ ಸಿ್ತ ಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ು ಲಿ್ಲ , ಡಬಲ್ ಒಲಂಪಿಕ್ ಪ್ದಕ ವಿಜೇತ್ 

ಸುಶಿೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಿನು ದ ಪ್ದಕ ಗೆದುದ ಕೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರು 74  ಕ್ರ.ಗಾರ ಂ 

ಫರ ೀಸು ೈಲ್  ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲು ಲಿ್ಲ  ನೂಯ ಜಲ್ಲಂಡು  ಆಕ್ಕಶ್ ಖುಲಿಾ ರ್ ಅವರನ್ನು  

ಸೀಲ್ಲಸ್ತ ಈ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದರು. 

 

144. ಚಿಲ್ಲಯ 2017ರ ಅಧಯ ಕಿ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಮಿಚೆಲ್ ಬ್ಯಯ ಚೆಲ್ಲಟ್ಸ 

ಆ) ರಿಕ್ಕಡ್ವ ಲಾಗೀಸ್ 

ಇ) ಸಬ್ಯಸ್ತು ಯನ್ ಪಿನೆರಾ 

ಈ) ಎಡಾವ ಡ್ವ ಫ್ರ ೈ ರೂಯಿಜ್-ಟ್ನಯ ಗಿೆ  

ಸಬ್ಯಸ್ತು ಯನ್ ಪಿನೆರಾ 

2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 17 ರಂದು ಬಿಲ್ಲಯನೇರ್ ಕನಸ ವೇವಟಿವ್ ಸಬ್ಯಸ್ತು ಯನ್ ಪಿನೆರಾ 

ಅವರು ಚಿಲ್ಲಯ 2017ರ ಅಧಯ ಕಿ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಜ್ಯಗಳಿಸ್ತದ್ದದ ರೆ.  ಅವರು 
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ಸನೆಟ್ರ್ ಗಿಲ್ಲಯಗೆವ ಅವರನ್ನು  ಸೀಲ್ಲಸುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಯಗಳಿಸ್ತದದ ರು. ಪಿನೆರಾ 

ಅವರು 54.57% ನಷಿ್ಟ  ಮತ್ವನ್ನು  ಪ್ಡೆದರು.  

 

145. ಗೌತ್ಮ್ ಬುದಿ  ವನಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ (GBWS) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಪ್ಶಿಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು  ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಆ) ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು  ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಇ) ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು  ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಈ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು  ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಗೌತ್ಮ್ ಬುದಿ  ವನಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ (GBWS) ಬಿಹಾರ  ರಾಜ್ಯ ದ ಗಯಾ ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ 

ಮತ್ತು  ಪ್ಯವವ ಮಧಯ  ಭಾರತ್ದ ಜಾಖವಂಡ್ಸ ರಾಜ್ಯ ದ ಕೊಡೆಮವ ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ.  

 

146. ಪ್ಲ್ಸ  ರಿಸಚ್ವ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಸ ು ಟೂಯ ಟ್ಸ (IIPR) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಇ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಪ್ಲ್ಸ  ರಿಸಚ್ವ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಸ ು ಟೂಯ ಟ್ಸ(IIPR) ಎಂಬುದು ಭಾರತಿೀಯ ಕೌನಸ ಲ್ 

ಆಫ್ ಅಗಿರ ಕಲಿ ರಲ್ ರಿಸಚ್ವ (ಐಸ್ತಎಆರ್) ಸ್ಾ ಪಿಸ್ತದ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಸಂಸಾ ಯಾಗಿದುದ , 

ಪ್ರ ಮ್ರಖ ನಾಡಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಮೂಲಭೂಲ ಕ್ಕಯವತಂತ್ರ  ಮತ್ತು  ಅನವ ಯಿಕ 

ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸಲು ಇದನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದು ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಕ್ಕನ್ನಪ ನವಲಿ್ಲದೆ.  

 

147. UN ವಲ್್ವ ಮೈಗೆರ ೀಶನ್ ರಿಪೀಟ್ಸವ 2018 ರ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ವಿಶವ ದ ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಅತಿ ದೊಡ್  ವಲಸ ಜ್ನಸಂಖೆಯ  ಇದೆ? 

ಅ) ರಷಾಯ  

ಆ) ಬ್ಯಂಗಿಾ ದೇಶ 

ಇ) ಭಾರತ್ 

ಈ) ಮೆಕ್ರಸ ಕೊೀ 

ಭಾರತ್ 

ಇಂಟ್ನಾಯ ವರ್ನಲ್ ಆಗವನೈಸೇಶನ್ ಫ್ರರ್ ಮೈಗೆರ ೀರ್ನ್ (IOM) ಪ್ರ ಕಟಿಸ್ತದ ಯುಎನ್ 

ವಲ್್ವ ಮೈಗೆರ ೀಶನ್ ರಿಪೀಟ್ಸವ 2018 ರ ಪ್ರ ಕ್ಕರ, ಭಾರತ್ವು 15.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಗಿಂತ್ 

ಹೆಚಿು  ಜ್ನ ವಲಸ್ತಗರನ್ನು  ಹಂದಿದೆ.  

 

148. 2017 ರ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಲಸ್ತಗರ ದಿನ (IMD) ಯ ವಿರ್ಯ ಯಾವುದು? 

ಅ) ವಲಸಗಾರರು ಕೊಡುಗೆ 

ಆ) ನಮಮ  ಸಹೀದೊಯ ೀಗಿಗಳಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸು 
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ಇ) ವಲಸಯಂದಿಗೆ ಒಟ್ನು ಗಿ 

ಈ) ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಂತ್ ಸುರಕಿ್ರತ್ ಸಾ ಳದಲಿ್ಲ  ವಲಸ 

ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಂತ್ ಸುರಕಿ್ರತ್ ಸಾ ಳದಲಿ್ಲ  ವಲಸ 

ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಂತ್ ಅವರ ಕುಟ್ಟಂಬದ ಸದಸಯ ರು, ಕೊಡುಗೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಹಕುಾ ಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಲು ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ನೇರ್ನ್ಸ  (ಯುಎನ್) ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಲಸ ದಿನವನ್ನು  

ಪ್ರ ತಿವರ್ವ ಡಿಸಂಬರ್ 18 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 2017 ರ ವಿರ್ಯವು 

“ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಂತ್ ಸುರಕಿ್ರ ತ್ ಸಾ ಳದಲಿ್ಲ  ವಲಸ” ಎಂದು.  

 

 

149. ಸೂಾ ಟ್ಗಾವಗಿ ಪ್ಯವವ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಸಂಕುಚಿತ್ ನೈಸಗಿವಕ ಅನಲ (CNG) 

ಕೇಂದರ ಗಳ್ಳ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಅಸ್ಸ ಂ 

ಆ) ಮಣಿಪುರ 

ಇ) ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್ಸ 

ಈ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಒಡಿಶ್ರ 

ಸೂಾ ಟ್ಗಾವಗಿ ಪ್ಯವವ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಸಂಕುಚಿತ್ ನೈಸಗಿವಕ ಅನಲ (CNG) 

ಕೇಂದರ ಗಳ್ಳ ಒಡಿಶ್ರದ ಭುವನೇಶವ ರದ ಚಂದರ ಶೇಖಪುವರ್ ಮತ್ತು  ಪ್ಟಿಯಾ 

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿವೆ. ಯೂನಯನ್ ತೈಲ ಸಚಿವರಾದ ಧಮೇವಂದರ  

ಪ್ರ ಧಾನ ಅವರು ಈ ಕೇಂದರ ಗಳನ್ನು  ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದ್ದದ ರೆ. 

 

150. ಭಾರತ್ವು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಆರೀಗಯ  ವಲಯದಲಿ್ಲ  ವಧಿವತ್  ಸಹಕ್ಕರಕ್ಕಾ ಗಿ ಯಾವ 

ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಚಿಲ್ಲ 

ಆ) ಮರಾಕೊ 

ಇ) ಮಲೇಷ್ಟಯಾ 

ಈ) ಇಂಡ್ೀನೇಷಾಯ  

ಮರಾಕೊ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಮರಾಕೊ ದೇಶಗಳ್ಳ,  ಡಿಸಂಬರ್ 14, 2017 ರಂದು ಹಸ ದಿಲಿ್ಲಯ  

ಆರೀಗಯ  ವಲಯದಲಿ್ಲ  ವಧಿವತ್  ಸಹಕ್ಕರಕ್ಕಾ ಗಿ ಮೆಮರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ 

ಅಂಡಸ್ು ಯ ವಂಡಿಂಗ್ (MoU)ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ರವೆ. 
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151. ಯಾವ ದೇಶವು ಆಹಾರ ಭದರ ತ್ರ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ವಿರ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ WTO ಸದಸಯ  

ರಾರ್ು ರಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು  2018ರ ಫ್ಬುರ ವರಿಯಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಸಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ 

ಆ) ಭಾರತ್ 

ಇ) ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  

ಈ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಭಾರತ್ 

ಭಾರತ್ವು ಆಹಾರ ಭದರ ತ್ರ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ವಿರ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ 2018 ರ ಫ್ಬುರ ವರಿಯಲಿ್ಲ  

WTO ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಲ್ಲದೆ.  

 

152. ಜ್ಮ್ರಮ  ಮತ್ತು  ಕ್ಕಶಿಮ ೀರದ ಯಾವ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಲೀಸ್ರ್ ಉತ್ಸ ವವು 

ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಲಡಾಖ್ 

ಆ) ಅನಂತ್ರು ಗ್ 

ಇ) ಬ್ಯರಾಮ್ರಲಿಾ  

ಈ) ಕತ್ತವಾ 

ಲಡಾಖ್ 

ಲೀಸ್ರ್ ಉತ್ಸ ವವು ಡಿಸಂಬರ್ 19, 2017 ರಂದು ಜ್ಮ್ರಮ  ಮತ್ತು  ಕ್ಕಶಿಮ ೀರದ 

ಲಡಾಖ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಟಿಬೆಟಿಯನರ  ಹಸ ವರ್ವವನ್ನು  

ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ  ಈ ಉತ್ಸ ವವನ್ನು  ಆಯೀಜಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಲಡಾಖು  ವಿವಿಧ 

ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಲೀಸ್ರ್ ಉತ್ಸ ವವು 3 ರಿಂದ 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮ್ರಂದುವರಿಯುತ್ು ದೆ. 

ಈ ಉತ್ಸ ವವನ್ನು  ಲಡಾಖು ಲಿ್ಲನ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪ್ರ ಮ್ರಖ ಸ್ಮಾಜಕ-ಧಾಮಿವಕ 

ಉತ್ಸ ವವೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

153. ಕೇಂದರ  ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮಶಿೀಲತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೌಶಲಯ  

ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಯಾವ ಮೀಟ್ನರು ಕಂಪ್ನಯಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  

ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ? 

ಅ) ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕ್ರ 

ಆ) ಚಿಂಕ್ಕರ ಮೀಟ್ನಸ್ವ 
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ಇ) ಸ್ಯ ನ್  ಮೀಟ್ನಸ್ವ 

ಈ) ಟ್ನಟ್ನ ಮೀಟ್ನಸ್ವ 

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕ್ರ 

ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮಶಿೀಲತ್ರ ಕೇಂದರ  ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೌಶಲಯ  

ತ್ರಭೇತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕ್ರ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ು ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಸಹಿ 

ಹಾಕ್ರದೆ. ಯುವಜ್ನರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡವುದು ಮತ್ತು  ಅವರ ಉದೊಯ ೀಗ 

ಸ್ಮಥಯ ವವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು ಒಪ್ಪ ಂದದ ಪ್ರ ಮ್ರಖ ಉದೆದ ೀಶ.  

 

154. ಯಾವ ದಿನದಂದು ಗೀವಾದ 56 ನೇ ವಿಮೀಚನಾ ದಿನವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಡಿಸಂಬರ್ 18 

ಆ) ಡಿಸಂಬರ್ 20 

ಇ) ಡಿಸಂಬರ್ 21 

ಈ) ಡಿಸಂಬರ್ 19 

ಡಿಸಂಬರ್ 19 

ಗೀವಾದ 56 ನೇ ವಿಮೀಚನಾ ದಿನವನ್ನು  ಪ್ಣಜಯಲಿ್ಲ  2017ರ ಡಿಸಂಬರ್ 19 

ರಂದು ಮಹಾನ್ ವೈಭವ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ದಶವನದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ 

ಸಂದಭವವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ಕಯವಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಆಯೀಜಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಸುಮಾರು 450 ವರ್ವಗಳ ವಸ್ಹತ್ತಶ್ರಹಿ ಆಡಳಿತ್ದ ನಂತ್ರ ಪೀಚುವಗಿೀಸರ 

ನಯಂತ್ರ ಣದಿಂದ 1961 ರಲಿ್ಲ  ಈ ದಿನದಂದು ಗೀವಾ ವಿವೀಚನೆ ಪ್ಡೆಯಿತ್ತ. 

“ಆಪ್ರರ್ನ್ ವಿಜ್ಯ್" ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 1961 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆ 

ಪೀಚವಗಿೀಸರ ವಿರುದದ  ಹೀರಾಡಿ ಗೀವಾವನ್ನು  ವಶ ಪ್ಡೆಸ್ತಕೊಂಡಿತ್ತ.  

 

155. ಪ್ರ ತಿಷ್ಟಠ ತ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿನಾಯ ಸ (National Design Award) ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಗೆ ಯಾರನ್ನು  

ಆಯ್ಕಾ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಮೃಣಾಲ್ ಸಕೆಸ ೀನಾ 

ಆ) ಕ್ಕಂಚನ್ ಗುಪಾು  

ಇ) ಜ. ಸತಿೀಶ್ ರೆಡ್ಿ  

ಈ) ಜೊಯ ೀತಿ ದುಬೆ 
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ಜ. ಸತಿೀಶ್ ರೆಡ್ಿ  

ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತಿರ ಯ ವೈಜಾಾ ನಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು  ಕಿ್ರಪ್ಣಿ ವಯ ವಸಾ ಯ ಡೈರೆಕು ರ್ 

ಜ್ನರಲ್ ಜ. ಸತಿೀಶ್ ರೆಡ್ಿ  ಅವರನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಷ್ಟಠ ತ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವಿನಾಯ ಸ (National 

Design Award) ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಗೆ ಆಯ್ಕಾ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಕಿ್ರಪ್ಣಿ ವಯ ವಸಾ ಗಳ್ಳ, 

ಮಾಗವದಶಿವ ಶಸ್ು ರಸು ರಗಳ್ಳ, ಏವಿಯೀನಕ್ಸ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  

ಅಂತ್ರಿಕ್ಷಯಾನ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪ್ರ ಗತಿಗೆ ಕ್ಕರಣವಾದ ಅವರ 

ಸತ್ತ್ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಮಹತ್ವ ದ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರು ಈ 

ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ. 

 

 

156. ಆಕಶಿವ ಕಶಯ ಪ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ರರ ೀಡೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸ್ತಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಟೇಬಲ್ ಟೆನಸ್ 

ಆ) ವೆರ ಸಿ್ತ ಂಗ್ 

ಇ) ಬ್ಯಕ್ರಸ ಂಗ್ 

ಈ) ಬ್ಯಯ ಡಿಮ ಂಟ್ನ್ 

ಬ್ಯಯ ಡಿಮ ಂಟ್ನ್  

ಆಕಶಿವ ಕಶಯ ಪ್ ಅವರು ಬ್ಯಯ ಡಿಮ ಂಟ್ನ್ ಕ್ರರ ೀಡೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸ್ತಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ, ಇವರು 

ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ದವರು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ಅಗರ  ಶೆರ ೀಯಾಂಕ್ರತ್ ಜೂನಯರ್ ಶಟಿ್ ರ್ 

ಆಗಿದ್ದದ ರೆ. ಕಶಯ ಪ್ ರವರು ಡಿಸಂಬರ್ 18, 2017 ರಂದು ಅಸ್ಸ ಂನ ಗುವಾಹತಿಯಲಿ್ಲ  

ನಡೆದ ಬ್ಯಯ ಡಿಮ ಂಟ್ನ್ ಜೂನಯರ್ ನಾಯ ರ್ನಲಸ ನಲಿ್ಲ   U-17 ಮತ್ತು  U-19 ಸ್ತಂಗಲ್ಸ  

ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ಗೆದುದ ಕೊಂಡರು. 

 

157. 31ನೇ ಮೂತಿವದೆವಿ ಪ್ರ ಶಸ್ತು -2017 ಗೆ ಯಾರನ್ನು  ಆಯ್ಕಾ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಕೊಲಕುರಿ ಎನ್ೀಚ್ 

ಆ) ವಿಶವ ನಾಥ್ ತಿರ ಪಾಠಿ 

ಇ) ಎಮ್. ಪಿ. ವಿೀರಂದರ  ಕುಮಾರ್ 

ಈ) ಜಾಯ್ ಗೀಸ್ವ ಮಿ 

ಜಾಯ್ ಗೀಸ್ವ ಮಿ 
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ಶೆರ ೀರ್ಠ  ಬಂಗಾಳಿ ಕವಿ ಜಾಯ್ ಗೀಸ್ವ ಮಿ ಅವರನ್ನು  31ನೇ ಮೂತಿವದೇವಿ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ “ಡು ಡ್ೀಂಡ್ೀ ಫೊವಾರಾ ಮೆಟೊರ  (Du Dondo 

Phowara Matro)” ಎಂಬ ಶಿೀಷ್ಟವಕೆಯ ಕವನ ಸಂಗರ ಹಕ್ಕಾ ಗಿ 2017ರ ವರ್ವಕೆಾ  31 ನೇ 

ಮೂತಿವದೆವಿ ಪ್ರ ಶಸ್ತು  2017 ಲಭಿಸ್ತದೆ.  

 

158.  “ಮ ಫರಹ್ (Mo Farah)” ಅವರು 2017ರ ಬಿಬಿಸ್ತ ವರ್ವದ ಕ್ರರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟ 

ಪ್ಶಸ್ತು ಗೆ ಆಯ್ಕಾ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು? 

ಅ) ದಕಿ್ರ ಣ ಆಫರ ಕ್ಕ 

ಆ) ಮರಾಕೊ 

ಇ) ಬಿರ ಟ್ನ್ 

ಈ) ಆಸು ರೀಲ್ಲಯಾ 

ಬಿರ ಟ್ನ್ 

ಮ ಫರಹ್ ಅವರು ಬಿರ ಟ್ನು  ಅತ್ಯ ಂತ್ ಯಶಸ್ತವ  ದೂರದ ಓಟ್ಗಾರ. ಫರಹ್ ರವರಿಗೆ 

2017 ಬಿಬಿಸ್ತ ವರ್ವದ ಕ್ರರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟ ಪ್ಶಸ್ತು  ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಮ ಫರಹ್ ನಾಲುಾ  ಬ್ಯರಿ 

ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದದ ರೆ. 2017 ರ ಲಂಡನು ಲಿ್ಲ  ತ್ನು  ಸತ್ತ್ ಮೂರನೇ 

10,000 ಮಿೀಟ್ರ್ ಓಟ್ದಲಿ್ಲ  ಚಿನು ದ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ. 

  

159. ಡಿಜಟ್ಲ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಉತ್ರು ೀಜಸಲು ಕೇಂದರ  ಸಕ್ಕವರ ಎಷ್ಟು  ಮತ್ು  

ಪಾವತಿಸುವುದರ ಮೇಲ್ಲನ ‘ಎಂಡಿಆರ್’ ಶುಲಾ ವನ್ನು  ಭರಿಸಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ರೂ 2000 

ಆ) ರೂ 5000 

ಇ) ರೂ 10000 

ಈ) ರೂ 20000 

ರೂ 20000 

ಡೆಬಿಟ್ಸ ಕ್ಕಡ್ಸವ ಬಳಸ್ತ ₹ 2,000ವರೆಗಿನ ಮತ್ು  ಪಾವತಿಸುವುದರ ಮೇಲ್ಲನ 

‘ಎಂಡಿಆರ್’ ಶುಲಾ ವನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಸಕ್ಕವರವೇ ಭರಿಸಲು ಮ್ರಂದ್ದಗಿದೆ. ನಗದುರಹಿತ್ 

(ಡಿಜಟ್ಲ್) ವಹಿವಾಟ್ಟ ಉತ್ರು ೀಜಸಲು ಈ ನಧಾವರ ತ್ರಗೆದುಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ. 2018ರ 

ಜ್ನವರಿ 1ರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ವಗಳವರೆಗೆ ಈ ಉತ್ರು ೀಜ್ನಾ ಕೊಡುಗೆ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲ  

ಇರಲ್ಲದೆ. 
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160. ಇ-NAM ನಲಿ್ಲ  ನಗದು ರಹಿತ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು  ಸಕ್ರರ ಯಗಳಿಸಲು ಕೇಂದರ  

ಸಕ್ಕವರ ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ ಅನ್ನು  ತ್ಡಗಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಐಸ್ತಐಸ್ತಐ 

ಆ) ಆಕ್ರಸ ಸ್ ಬ್ಯಯ ಂಕ್  

ಇ) ಫ್ಡರಲ್ ಬ್ಯಯ ಂಕ್  

ಈ) ರತ್ರು ಕರ್ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ 

ಐಸ್ತಐಸ್ತಐ 

ಎಲ್ಲಕ್ಕು ರನಕ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ಮಾರುಕಟೆು  (ಇ-ಎನ್ಎಎಂ)ಯ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಪೀಟ್ವಲು ಂದಿಗೆ 470 ಮಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಆನಿೆ ೈನ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು  ಸಕ್ರರ ಯಗಳಿಸಲು 

ಐಸ್ತಐಸ್ತಐ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ ಅನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಸಕ್ಕವರ ತ್ಡಗಿಸ್ತಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ್, ಇ-

ಎನ್ಎಎಂ ನಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಬ್ಯಯ ಂಕ್ ಶ್ರಖೆಗಳ್ಳ, ಡೆಬಿಟ್ಸ ಕ್ಕಡುವಗಳ್ಳ 

ಮತ್ತು  ನೆಟ್ಸ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ರಂಗ್ ಮ್ರಂತ್ರದ ಸ್ಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ 

ಪಾವತಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದ್ದದ ರೆ. ಈಗ ಐಸ್ತಐಸ್ತಐ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ BHIM ಮತ್ತು  UIP 

(ಯುಪಿಐ) ಅನ್ನು  ಬಳಸ್ತ ಇ-ಎನ್ಎಎಂ ಪೀಟ್ವಲು ಲಿ್ಲ  ನಗದು ರಹಿತ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಬಹುದ್ದಗಿದೆ. 

161. ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ USA 2017 ರ ಕ್ರರಿೀಟ್ವನ್ನು  ಯಾರು ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡರು? 

ಅ) ಪಾರ ಚಿ ಸ್ತಂಗ್ 

ಆ) ಸವ ಪಾು  ಮನು ಮ್ 

ಇ) ಶಿರ ೀ ಸೈನ 

ಈ) ಕವಿತ್ರ ಮಲಾ ೀತ್ರರ  ಪ್ತ್ನ 

ಶಿರ ೀ ಸೈನ 

ವಾಷ್ಟಂಗು ನ್ ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲಯದ ವಿದ್ದಯ ಥಿವನಯಾಗಿದದ  ಶಿರ ೀ ಸೈನ ಅವರು 

ನೂಯ ಜೆಸ್ತವಯ ಎಡಿಸನು ಲಿ್ಲರುವ ರಾಯಲ್ ಆಲಬ ಟ್ಸಸ ವ ಪಾಯ ಲೇಸು ಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಮಿಸ್ 

ಇಂಡಿಯಾ USA 2017 ರ ಕ್ರರಿೀಟ್ವನ್ನು  ಜ್ಯಿಸ್ತದರು. 

 

162. National Rice Research Institute (NRRI) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಕೇರಳ 

ಆ) ವೆಸ್ು  ಬೆಂಗಲ್ 

ಇ) ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಒಡಿಶ್ರ 
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National Rice Research Institute (NRRI) ವು ಒಡಿಶ್ರದ ಕಟ್ಕ್-ಪಾಯ ರಡಿಪ್ 

ರಸು ಯಲಿ್ಲನ ಬಿಡಿಯಾದ್ದರ್ ಪುರ ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನಸ ಲ್ ಆಫ್ 

ಅಗಿರ ಕಲಿ ರ್ ರಿಸಚ್ವ (ICAR) ಅಡಿಯಲಿ್ಲನ ಪ್ರ ಧಾನ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಸಂಶೀಧನಾ 

ಸಂಸಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದಗಿದೆ.  

 

163. ರಾಖನೆ ಸು ೀಟ್ು  ಸ್ಮಾಜಕ-ಆಥಿವಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  

ಯಾವ ದೇಶವು ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ರವೆ? 

ಅ) ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ 

ಆ) ನೇಪಾಳ 

ಇ) ಶಿರ ೀಲಂಕ್ಕ 

ಈ) ಬ್ಯಂಗಿಾ ದೇಶ 

ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ 

ರಾಖನೆ ಸು ೀಟ್ು  ಸ್ಮಾಜಕ-ಆಥಿವಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  

ಮಾಯ ನಾಮ ರ್  ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ರವೆ. 

 

 

164. ಪ್ರಿಸರ ಸವ ಚಿ ತ್ರಗಾಗಿ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಕೇಂದರ  ಸಕ್ಕವರ ಕಲ್ಲಮ ೀಶವ ರಂ ಲ್ಲಪ್ು  ನೀರಾವರಿ 

ಯೀಜ್ನೆ (KLIS) ಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  

ಜಾರಿಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ?  

ಅ) ಕೇರಳ 

ಆ) ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ತ್ರಲಂಗಾಣ 

ಈ) ಒಡಿಶ್ರ 

ತ್ರಲಂಗಾಣ 

ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ತ್ಜ್ಾ ರ 

ಅಪ್ರ ೀಸಲ್ ಸಮಿತಿಯು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ತ್ರಲಂಗಾಣದಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಮ ೀಶವ ರಂ ಲ್ಲಪ್ು  ನೀರಾವರಿ 

ಯೀಜ್ನೆ (KLIS) ಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ ಉದೆದ ೀಶವು ತ್ರಲಂಗಾಣದ 

ಕರಿಮ್ ನಗರ ಜಲಿ್ಲ ಯ ಮಡ್ಿ ಗಡ್  ಗಾರ ಮದ ಸಮಿೀಪ್ ಗೀದ್ದವರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ ಲಾಗಿ 

ಅಣೆಕಟ್ು ನ್ನು  ನಮಿವಸುವುದ್ದಗಿದೆ. 

 

165. 2040 ದೆ.ರಳಗೆ ತೈಲ ಮತ್ತು  ನೈಸಗಿವಕ ಅನಲಗಳ ಎಲಿಾ  ಪ್ರಿಶೀಧನೆ 

ಮತ್ತು  ಉತ್ರಪ ದನೆಯನ್ನು  ನಷೇಧಿಸುವ ಕ್ಕನೂನನ್ನು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಯಾವ 

ಪಾಲ್ಲವಮೆಂಟ್ಸ ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಫ್ರರ ನ್ಸ  

ಆ) ಬೆಲ್ಲಜ ಯಂ 

ಇ) ಜ್ಮವನ 

ಈ) ಬೆರ ಜಲ್ 

ಫ್ರರ ನ್ಸ  
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ಫ್ರರ ನಸ ು  ಪಾಲ್ಲವಮೆಂಟ್ಸ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಅದರ ಸ್ಗರೀತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  

2040 ರಳಗೆ ತೈಲ ಮತ್ತು  ನೈಸಗಿವಕ ಅನಲದ ಎಲಿಾ  ಪ್ರಿಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  

ಉತ್ರಪ ದನೆಯನ್ನು  ನಷೇಧಿಸುವ ಕ್ಕನೂನನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸ್ತದೆ. ಈ 

ಕ್ಕನೂನನಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಸ್ತು ತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ ಡಿರ ಲಿ್ಲಂಗ್ ಪ್ರವಾನಗಿಗಳನ್ನು  

ನವಿೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಹಸ ಅನೆವ ೀರ್ಣೆ ಪ್ರವಾನಗಿಗಳನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

 

166. ಜೀ ಸ್ತನೆ (Zee Cine ) ಅವಾಡ್ಸಸ ವ 2018 ನಲಿ್ಲ  ಗಿೀಬಲ್ ಐಕ್ಕನ್ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  

ಯಾರು ಪ್ಡೆದರು? 

ಅ) ಕತಿರ ನಾ ಕೈಫ್ 

ಆ) ಪಿರ ಯಾಂಕ ಚೀಪಾರ  

ಇ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ಈ) ಅಮಿತ್ರಭ್ ಬಚಿ ನ್ 

 ಪಿರ ಯಾಂಕ ಚೀಪಾರ  

ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಮ್ರಂಬೈನಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 19 ರಂದು ಜೀ ಸ್ತನೆ (Zee Cine ) ಅವಾಡ್ಸಸ ವ 

2018 ನಲಿ್ಲ  ಗಿೀಬಲ್ ಐಕ್ಕನ್ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಪಿರ ಯಾಂಕ ಚೀಪಾರ  ಪ್ಡೆದಿದ್ದದ ರೆ. 

ಹಾಗೂ ‘ಬದಿರ ನಾಥ ಕ್ರ ದುಲಾಾ ನಯ ಮಾಮ್’ ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾ ಗಿ 

ಶಿರ ೀದೇವಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯ ತ್ು ಮ ನಟಿ (ಸ್ತು ರೀ) ಮತ್ತು  ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ 

ನಟ್ (ಪುರುರ್) ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 

167. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಜೆಎಲ್ಎಲ್ (JLL) ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೀಟ್ಸವ 2017ರ ಪ್ರ ಕ್ಕರ, ಭಾರತ್ದ 

ಯಾವ ನಗರವು ಅತ್ಯ ಂತ್ ದುಬ್ಯರಿ ಕಚೇರಿ ಸಾ ಳಗಳ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  7ನೇ ಸ್ಾ ನವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದಿದೆ? 

ಅ) ದೆಹಲ್ಲ 

ಆ) ಕೊಲಾ ತ್ರು  

ಇ) ಜೈಪುರ 

ಈ) ಮ್ರಂಬೈ 

ದೆಹಲ್ಲ 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಜೆಎಲ್ಎಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೀಟ್ಸವ 2017ರ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ದೆಹಲ್ಲಯು ವಿಶವ ದ  

ಅತ್ಯ ಂತ್ ದುಬ್ಯರಿ ಕಚೇರಿ ಸಾ ಳಗಳ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  7ನೇ ಸ್ಾ ನದಲಿ್ಲದೆ. JLLನ ಅಧಯ ಯನದ 

ಪ್ರ ಕ್ಕರ ದೆಹಲ್ಲಯ ಬ್ಯಡಿಗೆಗಳ್ಳ ಸ್ಯ ನ್ ಫ್ರರ ನಸ ಸಾ ೀ, ದುಬೈ ಮತ್ತು  ವಾಷ್ಟಂಗು ನ್ 

ಡಿಸ್ತಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿು  ದುಬ್ಯರಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು  ಮ್ರಂಬೈ 16ನೇ ಸ್ಾ ನದಲಿ್ಲದೆ.  

 

168. ಭಾರತ್ದ ಪ್ರ ಥಮ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ರೈಲು ಮತ್ತು  ಸ್ರಿಗೆ ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲಯ (NRTU) 

ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ಾ ಪ್ನೆಯಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಆ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಇ) ರಾಜ್ಸ್ಾ ನ 
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ಈ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರಂದರ  ಮೀದಿ ನೇತೃತ್ವ ದ ಕೇಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ್ವು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ವಡ್ೀದರಾದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಪ್ರ ಥಮ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ರೈಲು ಮತ್ತು  ಸ್ರಿಗೆ 

ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲಯ (NRTU)ದ ಸ್ಾ ಪ್ನೆಗೆ ಅನ್ನಮೀದನೆಯನ್ನು  ನೀಡಿದ್ದದ ರೆ. 

 

 

169. 17ನೇ ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಸಂವಹನ ಕ್ಕಂಗೆರ ಸ್ (ಐಎಸ್ತಸ ಸ್ತ-2017) ಅನ್ನು  

ಯಾವ ನಗರ ದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಸಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಕಟ್ಕ್ 

ಆ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಚೆನೈ 

ಈ) ಅಗತ್ವಲಾ 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

17ನೇ ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಸಂವಹನ ಕ್ಕಂಗೆರ ಸ್ (ISCC-2017) ಅನ್ನು  ಡಿಸಂಬರ್ 21 

ರಂದು ನವ ದೆಹಲ್ಲಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಸ ು ಟೂಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ರಯ ನಕೇರ್ನ್ 

(IIMC)ನಲಿ್ಲ   ಆಯೀಜಸುತಿು ದೆ. ಇದು ಸಿಎಸ್ಐಆರ್-ನ್ಯಾ ಷರ್ಲ್ ಇನಿಟ ಿ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಆಫ್ 

ಸೈನ್ಸಟ  ಕಮ್ಯಾ ನಿಕಶನ್ಸ ಅೆಂಡ್ ಇನ್ಯಾ ರ್ಮನಶನ್ಸ ರಿಸೋಸನಸ್ 

(ಎನ್ಸಐಎಸಿಟ ಏಐಆರ್) ಸಹಯೋಗದೆಂದ್ಧಗೆ ಪಿಾ ರಂಭಿಸುತ್ತು ದೆ.  

 

170. 2018ರ ಹಾಕ್ರ ವಿಶವ  ಕಪೆಾ ಗಿ ಅಂಪೈಗವಳ ಸಮಿತಿಯಲಿ್ಲ  ಜಾವೇದ್ ಶೇಖ್ 

ಅವರನ್ನು  ಆಯ್ಕಾ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು? 

ಅ) ಪಾಕ್ರಸ್ು ನ 

ಆ) ಬ್ಯಂಗಿಾ ದೇಶ 

ಇ) ಭಾರತ್ 

ಈ) ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ 

ಭಾರತ್ 

ಭಾರತ್ದ ರಘು ಮತ್ತು  ಜಾವೇದ್ ಶೇಖ್ ಅವರನ್ನು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಭುವನೇಶವ ರದಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯಲ್ಲರುವ 2018 ರ ಹಾಕ್ರ ವಿಶವ  ಕಪೆ್  ಅಂಪೈಗವಳ ಸಮಿತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಯ್ಕಾ  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 

171. 2017ರ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಹಿತ್ಯ  ಅಕ್ಕಡೆಮಿ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಯಾರು ಪ್ಡೆದರು? 

ಅ) ರಮೇಶ ಕುಂತ್ಲ್ ಮೇಘ 

ಆ) ಮಹಮೂದ್ ಅಹಮ ದ್ ಸಹರ್ 

ಇ) ಚಮನ್ ಲಾಲ್  

ಈ) ಮ್ರಲ್ಾ  ರಾಜ್ ಆನಂದ್ 

ರಮೇಶ ಕುಂತ್ಲ್ ಮೇಘ 
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ರಮೇಶ ಕುಂತ್ಲ್ ಮೇಘ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಹಿತ್ಯ  ವಿಮಶೆವ “ವಿಶ್ ಸ್ರಿತ್ ಸ್ಗರ್” ನ  ಹಿಂದಿ 

ಸ್ಹಿತ್ಯ ಕ್ಕಾ ಗಿ 2017ರ ಸ್ಹಿತ್ಯ  ಅಕ್ಕಡೆಮಿ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಬುರ ವರಿ 12, 2018 

ರಂದು ವಿಶೇರ್ ಕ್ಕಯವದಲಿ್ಲ  ರಮೇಶ ಕುಂತ್ಲ್ ಮೇಘ ಅವರಿಗೆ,  ಕೆತ್ು ನೆ ಮಾಡಿದ ತ್ರಮರ ದ 

ಫಲಕ, ಒಂದು ಶ್ರಲು ಮತ್ತು  ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಚೆಕ್ ಹಂದಿರುವ ಕ್ಕಯ ಸಾ ಟ್ಸ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 

172. ಯಾವ ಕೇಂದರ  ಸಚಿವರು ಗಾರ ಮಿೀಣ ಗಾರ ಹಕರ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳ ಮಟ್ು ವನ್ನು  

ಸುಧಾರಿಸಲು “ದ್ದಪಾವನ್ – ಎ ನೂಯ  ಇಂಡಿಯಾ” ಎಂಬ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದರು? 

ಅ) ಡಿ.ವಿ. ಸದ್ದನಂದ ಗೌಡ 

ಆ) ನರಂದರ  ಮೀದಿ 

ಇ) ಮನ್ೀಜ್ ಸ್ತನಾಾ  

ಈ) ನರಂದರ  ಸ್ತಂಗ್ ತ್ೀಮರ್ 

ಮನ್ೀಜ್ ಸ್ತನಾಾ  

ಡಿಸಂಬರ್ 21, 2017 ರಂದು ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  “ದ್ದಪಾವನ್ – ಎ ನೂಯ  ಇಂಡಿಯಾ” ಎಂಬ 

ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಸಚಿವ ಮನ್ೀಜ್ ಸ್ತನಾಾ  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದರು. 

 

 

173. ಇಂಗಿಿ ೀಷ್ಟ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾಮಂಗ್ ಡೈ ಅವರು 2017ರ ಸ್ಹಿತ್ಯ  ಅಕ್ಕಡೆಮಿ 

ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದರು. ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದವರು?  

ಅ) ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ಆ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ತಿರ ಪುರ 

ಈ) ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್ಸ 

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಮಾಮಂಗ್ ಡೈ ಅವರು ಇಟ್ನನಗರ್ ಮೂಲದ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು  ಪ್ತ್ರ ಕತ್ವ, ತ್ಮಮ  2014 ರ 

ಕ್ಕದಂಬರಿ “ದಿ ಬಿ್ಯ ಯ ಕ್ ಹಿಲ್” ಗಾಗಿ ಇಂಗಿಿ ೀಷ್ಟ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  2017ರ ಸ್ಹಿತ್ಯ  ಅಕ್ಕಡೆಮಿ 

ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದರು. ಈ ಕ್ಕದಂಬರಿಯು ಈಶ್ರನಯ  ಭಾರತ್ದ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜ್ನಾಗಂದವರ 

ಜೀವನದ ಸ್ವ ಭಾವಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು  ನೀಡುತ್ು ದೆ. 

 

174. ಐಸ್ತಐಸ್ತಯ ಈ ವರ್ವದ ಒಡಿಐ ಮತ್ತು  ಟೆವ ಂಟಿ 20 ತಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಣಿಸ್ತಕೊಳ್ಳು ವ 

ಏಕೈಕ ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರರ ಕಟಿಗರು ಯಾರು? 

ಅ) ಝಲನ್ ಗೀಸ್ವ ಮಿ 

ಆ) ಏಕ್ಕು  ಬಿಶ್ು  

ಇ) ಮಿಥಾಲ್ಲ ರಾಜ್ 

ಈ) ಹಮವನಪ ರೀತ್ ಕೌರ್ 

ಏಕ್ಕು  ಬಿಶ್ು  

2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 21 ರಂದು, International Cricket Council (ICC) ವರ್ವದ ಮಹಿಳಾ 

ಏಕದಿನ ಮತ್ತು  ಟೆವ ಂಟಿ 20 ತಂಡಗಳನ್ನು  ಘೀಷ್ಟಸ್ತತ್ತ. ಈ ತಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ಇಂಗಿೆ ಂಡು  

ಹಿೀದರ್ ನೈಟ್ಸ 50 ಓವಗವಳ ನಾಯಾಕ್ರಯಾಗಿ ಮತ್ತು  20-ಓವಗವಳ ನಾಯಕ್ರಯಾಗಿ ವೆಸ್ು  

ಇಂಡಿೀಸು  ಸ್ು ಫನ ಟೈಲರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕಾ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ.  



 

62 | P a g e  
 

 

 

 

175. 2022 ರ ಕ್ಕಮನೆವ ಲ್ು  ಕ್ರರ ೀಡಾಕೂಟ್ವನ್ನು  ಆತಿಥಯ  ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ 

ಆಯ್ಕಾ ಯಾದ ನಗರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಡಬವನ್ 

ಆ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಬಮಿವಂಗಾಾ ಯ ಮ್ 

ಈ) ಲಂಡನ್ 

ಬಮಿವಂಗಾಾ ಯ ಮ್ 

ಡಿಸಂಬರ್ 21, 2017 ರಂದು  ಬಮಿವಂಗಾಾ ಯ ಮ್  ನಗರವನ್ನು  2022 ರ ಕ್ಕಮನೆವ ಲ್ು  

ಕ್ರರ ೀಡಾಕೂಟ್ದ ಆತಿಥಯ  ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಆಯ್ಕಾ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್ 1934ರ 

ಮತ್ತು  ಮಾಯ ಂಚೆಸು ರ್ 2002ರ ನಂತ್ರ ಇಂಗಿೆ ಂಡು ಲಿ್ಲ  ಮೂರನೇ ಕ್ಕಮನೆವ ಲ್ು  

ಕ್ರರ ೀಡಾಕೂಟ್ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ.  

 

176. ಜ್ನವರಿ 2018 ರಿಂದ ತ್ರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಯಾವ 

ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಸ್ತವ ಟ್ಜ ಲಾಯ ವಂಡ್ಸ 

ಆ) ಬಹೆರ ೀನ್ 

ಇ) ಟಿರ ನಡಾಡ್ಸ ಮತ್ತು  ಟೊಬ್ಯಗ 

ಈ) ಟ್ಟನೀಶಿಯ 

ಸ್ತವ ಟ್ಜ ಲಾಯ ವಂಡ್ಸ 

ಜ್ನವರಿ 2018 ರಿಂದ ತ್ರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು 

ಸ್ತವ ಟ್ಜ ಲಾಯ ವಂಡ್ು ಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ. ಅದು ಜ್ನವರಿ 1, 2018 ರಿಂದ 

ತ್ರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ ಹಂಚಿಗೆ ಅವಕ್ಕಶ 

ಮಾಡಿಕೊಡಿಕೊಡುತ್ು ದೆ.  

 

 

177. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಮತ್ತು  ಏಕೈಕ ವಿನಾಯ ಸ ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲಯ “ವಲ್್ವ 

ಯೂನವಸ್ತವಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ (WUD)”ಯನ್ನು   ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ?  

ಅ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಆ) ಹರಿಯಾಣ 

ಇ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಈ) ತ್ಮಿಳ್ಳನಾಡು 

ಹರಿಯಾಣ 

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಮತ್ತು  ಏಕೈಕ ವಿನಾಯ ಸ ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ನಲಯ “ವಲ್್ವ ಯೂನವಸ್ತವಟಿ 

ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ (WUD)”  ವನ್ನು  ಹರಿಯಾಣದ ಸೀನಪ್ತ್ು ಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 
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178. ದೇಶ್ರದಯ ಂತ್ ವಿದ್ದಯ ಥಿವಗಳಿಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ವಿದೇಶ್ರಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು  ತ್ರಲು 

ಕೇಂದರ ದ ವಿದೇಶ್ರಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ(MEA)ವು ಯಾವ ಕ್ಕಯವಕರ ಮವನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) SAMVARTI 

ಆ)  SAMVEDA 

ಇ)  SAMPARK 

ಈ)  SAMEEP 

SAMEEP 

ದೇಶ್ರದಯ ಂತ್ ವಿದ್ದಯ ಥಿವಗಳಿಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ವಿದೇಶ್ರಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು  ತ್ರಲು ಕೇಂದರ ದ 

ವಿದೇಶ್ರಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (Ministry of External Affairs (MEA))ಯು 

SAMEEP ಕ್ಕಯವಕರ ಮವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ.  

 

179. 2017 ರ ದವ ಪ್ಕಿ್ರೀಯ ನೌಕ್ಕ ವಾಯ ಯಾಮ “ ನಸಮ್-ಅಲ್-ಬಹ್ರ ” ಯು ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  

ಯಾವ ದೇಶಗದ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಕತ್ರರ್ 

ಆ) ಈಜಪ್ು  

ಇ) ಪಾಯ ಲೇಸು ೈನ್ 

ಈ) ಓಮನ್ 

ಓಮನ್ 

2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 17 ರಂದು ವಾ ಡಮು  ಸೈಡ್ಸ ಬಿನ್ ಸುಲಾು ನ್ ನೇವಲ್ ಬೇಸು ಲಿ್ಲ  2017 ರ 

ದವ ಪ್ಕಿ್ರೀಯ ನೌಕ್ಕ ವಾಯ ಯಾಮ “ನಸಮ್-ಅಲ್-ಬಹ್ರ ” ಯು ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಓಮನ್ ದೇಶಗಳ 

ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕ್ಕಪ್ಡೆಯು ಒಂದು  ಜ್ಲಾಂತ್ಗಾವಮಿ,  P8I ಉದದ  

ಕಡಲ ವಿಮಾನವನ್ನು , ಎರಡು ನೌಕ್ಕ ಹಡಗುಗಳನ್ನು -ಐಎನ್ಎಸ್ ಟೆರ ೈಕ್ಕಂಡ್ಸ ಮತ್ತು  

ಐಎನ್ಎಸಸ  ಟೆಗೆ ಳನ್ನು  ದಿವ ಪ್ಕಿ್ರೀಯ ವಾಯ ಯಾಮಕ್ಕಾ ಗಿ ನಯೀಜಸ್ತದೆ.  

 

180. 2018 ರ  ವಯ ವಹಾರಕ್ಕಾ ಗಿ ಫೊೀಬಸ ು ವ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ 

ದೇಶವು ಅಗರ ಸ್ಾ ನ ಪ್ಡೆದಿದೆ? 

ಅ) ಸ್ತವ ೀಡನ್ 

ಆ) ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಕ್ರಂಗ್ ಮ್ 

ಇ) ಕೆನಡಾ 

ಈ) ನೂಯ ಜಲ್ಲಂಡ್ಸ 

ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಕ್ರಂಗ್ ಮ್ 

2018 ರ  ವಯ ವಹಾರಕ್ಕಾ ಗಿ ಫೊೀಬಸ ು ವ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಯುನೈಟೆಡ್ಸ 

ಕ್ರಂಗ್ ಮ್  ಅಗರ ಸ್ಾ ನ ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಕ್ರಂಗ್ ಮ್,  2016 ರಲಿ್ಲ  5 ನೇ  ಸ್ಾ ನದಲಿ್ಲತ್ತು   

ನಂತ್ರ ಫೊೀಬಸ ವನ 12 ನೇ ವಾಷ್ಟವಕ ಸಮಿೀಕಿೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ದೇಶವು ಮದಲ ಸ್ಾ ನ ಪ್ಡೆದಿದೆ. 
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181. ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ರೈತ್ರ ದಿನವನ್ನು  ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಡಿಸಂಬರ್ 23 

ಆ) ಡಿಸಂಬರ್ 21 

ಇ) ಡಿಸಂಬರ್ 24 

ಈ) ಡಿಸಂಬರ್ 22 

ಡಿಸಂಬರ್ 23 

ಭಾರತ್ದ ಸ್ಮಾಜಕ-ಆಥಿವಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ರೈತ್ರ ಪಾತ್ರ ವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ದಿವಂಗತ್ ಮಾಜ ಪ್ರ ಧಾನ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸ್ತಂಗ್ ಅವರ ಜ್ನಮ  ದಿನದ 

ಪ್ರ ಯುಕು  ಪ್ರ ತಿ ವರ್ವ ಡಿಸಂಬರ್ 23 ರಂದು ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ರೈತ್ರ ದಿನವನ್ನು  

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

182. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವು ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕ್ಕಫ ಉತ್ಸ ವದ 7ನೇ 

ಆವೃತಿು  (IICF-2018) ಯನ್ನು  ಆಯೀಜಸುವುದು? 

ಅ) ಸ್ತಕ್ರಾ ಂ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಈ) ಒಡಿಶ್ರ 

 ಕನಾವಟ್ಕ 

   ಭಾರತ್ವು ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಕ್ಕಫ ಉತ್ಸ ವದ 7ನೇ ಆವೃತಿು  (IICF-2018) 

ಯನ್ನು  ಕನಾವಟ್ಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಜ್ನವರಿ 16, 2018 ರಂದು 

ಆಯೀಜಸುವುದು. ಈ ಉತ್ಸ ವವನ್ನು  ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಕಫ ಟ್ರ ಸ್ು  ಮತ್ತು  

ಕನಾವಟ್ಕದ ಕ್ಕಫ ಬೊೀಡ್ಸವ ಆಯೀಜಸುತ್ು ವೆ. 

 

183. ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಗಣಿತ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ದಿನದಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಡಿಸಂಬರ್ 20 

ಆ) ಡಿಸಂಬರ್ 22 

ಇ) ಡಿಸಂಬರ್ 23 

ಈ) ಡಿಸಂಬರ್ 24 

ಡಿಸಂಬರ್ 22 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಗಣಿತ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು , ಡಿಸಂಬರ್ 22 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು  ಗಣಿತ್ದ ಪ್ರ ತಿಭೆ ಶಿರ ೀನವಾಸ ರಾಮನ್ನಜ್ನ್ 

ಅವರ ಜ್ನಮ ದಿನ್ೀತ್ಸ ವವನ್ನು  ಸಮ ರಿಸ್ತಕೊಳು ಲು ಮತ್ತು   ಗಣಿತ್ಶ್ರಸು ರಕೆಾ  ನೀಡಿದ 

ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 2012 ರಲಿ್ಲ  ಮಾಜ ಪ್ರ ಧಾನ 
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ಡಾ. ಮನಮೀಹನ್ ಸ್ತಂಗ್ ಅವರು ಡಿಸಂಬರ್ 22 ಅನ್ನು  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಗಣಿತ್ 

ದಿನವೆಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ತದದ ರು.  

 

184. ರಿಪ್ಬಿಿ ಕ ಆಫ್ ಪ್ರುಗೆ ಭಾರತ್ದ ಹಸ ಅಂಬ್ಯಸ್ತಡರ್ ಆಗಿ ಯಾರು 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಟಿ.ಪಿ ಸ್ತೀತ್ರರಾಮ್ 

ಆ) ಎಮ್. ಸುಬಬ ರಾಯುಡು 

ಇ) ಜೈದಿೀಪ್ ಸಕ್ಕವರ್ 

ಈ) ನವೆು ಜ್ ಸನಾವ 

ಎಮ್. ಸುಬಬ ರಾಯುಡು 

1994 ರ ಬ್ಯಯ ಚು  ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರರಿನ್ ಸವಿವಸ್ (IFS) ಅಧಿಕ್ಕರಿ ಎಮ್. 

ಸುಬಬ ರಾಯುಡು ರಿಪ್ಬಿಿ ಕ ಆಫ್ ಪ್ರುಗೆ ಭಾರತ್ದ ಹಸ ಅಂಬ್ಯಸ್ತಡರ್ ಆಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ್, ಅವರು ವಿದೇಶ್ರಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಲಿ್ಲ  (MEA) 

ಜಂಟಿ ಕ್ಕಯವದಶಿವಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ.  

 

185. ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಕ್ಕಯ ಡೆಟ್ಸ ಕ್ಕಪ್ಸ ವ (NCC) ಯ ಹಸ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜ್ನರಲ್ 

(DG) ಆಗಿ ಯಾರು ಅಧಿಕ್ಕರ ವಹಿಸ್ತಕೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಬಿ.ಎಸ್ ನೆಗಿ 

ಆ) ಮನ್ೀಜ್ ಕುಮಾರ್ ಉನು  

ಇ) ಬಿ ಎಸ್ ಸಹರಾತ್ 

ಈ) ಎನ್. ಪಿ. ಎಸ್ ಹೈರಾ 

ಬಿ ಎಸ್ ಸಹರಾತ್ 

ಲ್ಲಪಿು ನೆಂಟ್ಸ ಜ್ನರಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಹರಾತ್ ಅವರು ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಕ್ಕಯ ಡೆಟ್ಸ ಕ್ಕಪ್ಸ ವ 

(NCC) ಯ ಹಸ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜ್ನರಲ್ (DG) ಆಗಿ ಅಧಿಕ್ಕರ 

ವಹಿಸ್ತಕೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಅಕ್ಕಯ ಡೆಮಿಯ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ರಕ್ಷಣಾ ಅಕ್ಕಡೆಮಿಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ದಯ ಥಿವಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ.  

 

186. ಪ್ರ ಖಾಯ ತ್ ಗಾಯಕರಾದ ಜ್ಟಿಲ್ಲಶವ ರ ಮ್ರಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯ ಅವರು 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನ ಹಂದಿದರು. ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದವರು? 

ಅ) ಗೀವಾ 

ಆ) ಅಸ್ಸ ಂ 

ಇ) ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ಈ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ಬೆಂಗಾಲ್ಲಯ ಪ್ರ ಖಾಯ ತ್ ಗಾಯಕರಾದ ಜ್ಟಿಲ್ಲಶವ ರ ಮ್ರಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯ ಅವರು 

ಬಂಗಾಳದ ಕೊೀಲಾ ತ್ರು ದಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 21, 2017 ರಂದು ನಧನ ಹಂದಿದರು. 

ಅವರು 70-80ರ ದಶಕದಲಿ್ಲ  ಬಂಗಾಳಿ ಸಂಗಿೀತ್ವನ್ನು  ಶಿರ ೀಮಂತ್ಗಳಿಸ್ತದದ ರು. 
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187. ಪಾವವತಿ ಅಗಾವ ಪ್ಕಿ್ರ ಧಾಮ (PABS) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಬಿಹಾರ 

ಆ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಪಾವವತಿ ಅಗಾವ ಪ್ಕಿ್ರ ಧಾಮ (PABS)ವು ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಗಂಡಾ 

ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲದೆ. ಇದು 10.84 ಚ.ಕ್ರ. ವಿಸ್ತು ೀಣವವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಮತ್ತು  212 

ಪ್ರ ಭೇದಗಳ ಅಂಜಯೀಸಪ ಮವಗಳಿಗೆ ನೆಲ್ಲಯಾಗಿದೆ.  

 

188. 32 ನೇ ಭಾರತಿೀಯ ಎಂಜನಯರಿಂಗ್ ಕ್ಕಂಗೆರ ಸ್ (IEC-2017) ಅನ್ನು  

ಯಾವ ನಗರವು ಆಯೀಜಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಕೊಲಾ ತ್ರು  

ಆ) ಚೆನೆು ೈ 

ಇ) ಕೊಚಿಿ  

ಈ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಚೆನೆು ೈ 

32 ನೇ ಭಾರತಿೀಯ ಎಂಜನಯರಿಂಗ್ ಕ್ಕಂಗೆರ ಸ್ (IEC-2017) ಅನ್ನು  ಡಿಸಂಬರ್ 

21 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ತ್ಮಿಳ್ಳನಾಡಿನ ಚೆನೆು ೈನಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 

189. ಇರಾನಾಯ ಹ್ ಉದ್ದವ ಡ ಉತ್ಸ ವ ( Iranshah Udvada Utsav (IUU-

2017))ದ 2ನೇ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು   ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

ಆ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಇ) ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ರಾಜ್ಸ್ಾ ನ 

ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಪಾಸ್ತವ ಸಮ್ರದ್ದಯದ ಸ್ಂಸಾ ೃತಿಕ ಹಬಬ ವಾದ ಇರಾನಾಯ ಹ್ ಉದ್ದವ ಡ ಉತ್ಸ ವ 

( Iranshah Udvada Utsav (IUU-2017)) ದ 2ನೇ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು   

ಗುಜ್ರಾತ್ು ಬ ಲಿ್ಲ  2017ರ ಡಿಸಂಬರ್ 23 ರಂದು ಆಯೀಜಸಲಾಗಿದೆ. 

 

190. ಗಂಗಾ ಗಾರ ಮ ಸವ ಚಛ ತ್ರ ಸಮೆಮ ೀಲನ್ (GGSS-2017)ನಲಿ್ಲ  ಯಾವ 

ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಸಕ್ಕವರವು ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಗಂಗೇ ಮಹಾದೇವ್ 
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ಆ) ಗಂಗಾ  ಗಾರ ಮ್ 

ಇ) ಗಂಗೆ ಸವ ಚಛ ತ್ರ ಅಭಿಯಾನ್ 

ಈ) ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ 

ಗಂಗಾ  ಗಾರ ಮ್ 

2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 23 ರಂದು ಹಸದಿಲಿ್ಲ   ಗಂಗಾ  ಗಾರ ಮ್  ಸವ ಚಛ ತ್ರ 

ಸಮೆಮ ೀಲನ್ (GGSS-2017)ನಲಿ್ಲ  ಕೇಂದರ  ಸಕ್ಕವರವು ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ “ಗಂಗಾ  

ಗಾರ ಮ್” ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಗಂಗಾ ನದಿಯ 

ಸವ ಚಛ ತ್ರಯ ಬಗೆೆ  ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

191. ಗಾಯ ಲ್ಲಮ್ ಜಾರಿಲೆಾಪೀವು  ಬ್ಯಕ್ರಸ ಂಗ್ ಪಂದವಳಿಯಲಿ್ಲ  ನಮನ್ ತ್ನವ ರ್ 

ಅವರು ಚಿನು ದ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದರು. ಅವರು ಯಾವ ತೂಕದ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಚಿನು ವನ್ನು  ಗೆದದ ರು?  

ಅ) 60 ಕೆಜ 

ಆ) 49 ಕೆಜ 

ಇ) 91 ಕೆಜ 

ಈ) 75 ಕೆಜ 

91 ಕೆಜ 

ಕಝಕ್ರಸ್ು ನು  ಕರಾಗಾಂಡದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ 2017ರ ಗಾಯ ಲ್ಲಮ್ ಜಾರಿಲೆಾಪೀವು  ಬ್ಯಕ್ರಸ ಂಗ್ 

ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ನಮನ್ ತ್ನವ ರ್ ಅವರು ಚಿನು ದ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದರು. ಅವರು 

91 ಕೆಜ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಚಿನು ವನ್ನು  ಗೆದದ ರು. ಈ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ 

ಬ್ಯಕಸ ಗವಳ್ಳ ಮೂರು ಚಿನು , ಬೆಳಿು  ಮತ್ತು  ಕಂಚಿನ ಪ್ದಕಗಳನ್ನು  ಗೆದದ ರು. ಚಿನು ದ 

ಪ್ದಕ ವಿಜೇತ್ರಾದ ಕೆ ಶ್ರಯ ಮ ಕುಮಾರ್ 49 ಕೆಜ, ನಮನ್ ತ್ನವ ರ್ 91 ಕೆಜ ಮತ್ತು  

ಸತಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 91 ಕೆಜ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸ್ತದದ ರು.  

 

192. ಗುಡ್ಸ ಗವನವನ್ಸ  ಡೇ (ಜಜಡಿ) ಯನ್ನು  ಯಾವ ದಿನದಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಡಿಸಂಬರ್ 25 

ಆ) ಡಿಸಂಬರ್ 24 

ಇ) ಡಿಸಂಬರ್ 26 

ಈ) ಡಿಸಂಬರ್23 

ಡಿಸಂಬರ್ 25 

ಮಾಜ ಪ್ರ ಧಾನ ಅಟ್ಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜ್ಪೇಯಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬಬ ದ ಪ್ರ ಯುಕು  , 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿ ವರ್ವ ಡಿಸಂಬರ್ 25 ರಂದು ಗುಡ್ಸ ಗವನವನ್ಸ  ಡೇ (ಜಜಡಿ) ಯನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  
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193. ಬೊೀಡ್ಸವ ಆಫ್ ಕಂಟೊರ ೀಲ್ ಫ್ರರ್ ಕ್ರರ ಕೆಟ್ಸ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಸ್ತಸ್ತಐ)ನ 

ಹಸ ಜ್ನರಲ್ ಮಾಯ ನೇಜ್ರ್ (GM) ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಎಂ. ವಿ. ಶಿರ ೀಧರ್ 

ಆ) ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ 

ಇ) ಸ್ಬ್ಯ ಕರಿೀಮ್ 

ಈ) ದಿಲ್ಲೀಪ್ ಸದೇವಸ್ಯಿ 

ಸ್ಬ್ಯ ಕರಿೀಮ್ 

ಭಾರತ್ದ ಮಾಜ ವಿಕೆಟ್ಸ ಕ್ರೀಪ್ರ್ ಸ್ಬ್ಯ ಕರಿೀಮ್ ಅವರನ್ನು  ಬೊೀಡ್ಸವ ಆಫ್ 

ಕಂಟೊರ ೀಲ್ ಫ್ರರ್ ಕ್ರರ ಕೆಟ್ಸ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಸ್ತಸ್ತಐ)ನ ಹಸ ಜ್ನರಲ್ 

ಮಾಯ ನೇಜ್ರ್ (GM) ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಕಯವಸೂಚಿ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಷಾಠ ನಗಳಿಸುವದು, ಬಜೆಟ್ಸ, ಪಂದಯ ದ ಆಡುವ ನಯಮಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ದೇಶಿೀಯ 

ಕ್ಕಯವಕರ ಮದ ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ನ್ೀಡಿಕೊಳ್ಳು ವುದು ಅವರ ಜ್ವಾಬ್ಯದ ರಿಯಾಗಿದೆ.  

 

194. ವಿಶವ  ಆಥಿವಕ ವೇದಿಕೆ (WEF) -2018 ರ ವಾಷ್ಟವಕ ಸಭೆಯನ್ನು  ಆಯೀಜಸುವ 

ನಗರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ದ್ದವೀಸ್ 

ಆ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಜನೀವಾ 

ಈ) ಬಲ್ಲವನ್ 

ದ್ದವೀಸ್ 

ವಿಶವ  ಆಥಿವಕ ವೇದಿಕೆ (WEF) -2018 ರ ವಾಷ್ಟವಕ ಸಭೆ ಜ್ನವರಿ 22 ರಿಂದ ಸ್ತವ ಟ್ಜ ಲ್ಲವಂಡು   

ದ್ದವೀಸು ಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಸಲಾಗುವುದು. 5 ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಇದೆ 

ಮದಲ ಬ್ಯರಿ ಭಾರತ್ದ ಪ್ರ ಧಾನ ನರಂದರ  ಮೀದಿ ಅವರು ವಿಶವ  ಆಥಿವಕ ವೇದಿಕೆ 

(WEF)ಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸ್ತದರು.  

 

195. ಯಾವ ನಗರವು ತ್ನು  ಸವ ಂತ್ ಲೀಗವನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡ ಮದಲ 

ಭಾರತಿೀಯ ನಗರವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಪುಣೆ 

ಆ) ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇ) ಕೊಚಿಿ  

ಈ) ಪಾಟ್ನು  

ಬೆಂಗಳೂರು 

ಕನಾವಟ್ಕ ಸಕ್ಕವರವು ಡಿಸಂಬರ್ 24, 2017 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 

ಲಾಂಛನವನ್ನು  ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ ತ್ರಣವಾಗಿ ಬ್ಯರ ಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ. 

ಇದರಂದಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ತ್ನು ದೇ ಸವ ಂತ್ ಲೀಗವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ ಮದಲ 
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ಭಾರತಿೀಯ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಈ ಲಾಂಛನವನ್ನು  ನಾಮೂರ್ ಅವರು 

ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸ್ತದರು.  

 

196. ಬೆಟಿ್ನ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನ (BNP) ಯು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಆ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಇ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಹರಿಯಾಣ 

ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಬೆಟಿ್ನ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನ (BNP) ವು ಜಾಖವಂಡು  ಲಥೇರ್ ಜಲಿ್ಲ ಯ ಛೀಟ್ನ 

ನಾಗುಪ ರ್ ಪ್ರ ಸಾ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  226.33 ಚ.ಕ್ರ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಇದು 

ಕರಡಿ, ಪಾಯ ಂಥರ್ ಮತ್ತು  ತ್ೀಳ, ಜ್ಕಲ್, ಕತ್ರು ಕ್ರರುಬ ಇತ್ರಯ ದಿಗಳಿಗೆ ನೆಲ್ಲಯಾಗಿದೆ.  

 

197. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಬ್ಯರ ಡ್ಸ ಗೇಜ್ ಹವಾನಯಂತಿರ ತ್ ಎಸ್ತ (AC) EMU ಉಪ್ನಗರ 

ರೈಲು ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಕೊಲಾ ತ್ರು  

ಆ) ಜೈಪುರ್ 

ಇ) ದೆಹಲ್ಲ 

ಈ) ಮ್ರಂಬೈ 

ಮ್ರಂಬೈ 

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಬ್ಯರ ಡ್ಸ ಗೇಜ್ ಹವಾನಯಂತಿರ ತ್ ಎಸ್ತ (AC) EMU ಉಪ್ನಗರ ರೈಲು 

ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಮ್ರಂಬೈಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. 2017ರ ಡಿಸಂಬರ್ 25 ರಂದು ಈ 

ರೈಲು ಮ್ರಂಬೈಯ ಪ್ಶಿಿ ಮ ರೈಲು ನಲಾದ ಣದ ಬೊೀರಿವಾಲ್ಲ ನಲಾದ ಣಿದಿಂದ ಚಾಲನೆ 

ಪ್ಡೆಯಿತ್ತ. ಈ ಎಸ್ತ ರೈಲು 14.10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಧೇರಿ ರೈಲು ನಲಾದ ಣಿದಿಂದ ಹರಟ್ಟ 

14.44 ಗಂಟೆಗೆ ಚಚೆೆೀವಟ್ಸ ತ್ಲುಪುವುದು.  

 

198. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ ಹಸ ಮ್ರಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಅಧಿಕ್ಕರ ಸ್ತವ ೀಕರಿಸ್ತದವರು 

ಯಾರು? 

ಅ) ನೀರಾಜ್ ನಯಯ ರ್ 

ಆ) ಸುರಶ್ ಭಾರದ್ದವ ಜ್ 

ಇ) ಮಹೇಂದರ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಈ) ಜೈರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್ 

ಜೈರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್ 

5 ಬ್ಯರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶ್ರಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕಾ ಯಾದ ಜೈರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹಿಮಾಚಲ 

ಪ್ರ ದೇಶದ ಹಸ ಮ್ರಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಅಧಿಕ್ಕರ ಸ್ತವ ೀಕರಿಸ್ತದರು. ಮತ್ತು  ಅವರು 

ಬಿಜೆಪಿ ಶ್ರಸಕ್ಕಂಗ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕಾ ಯಾದರು. 
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199. ಯಾವ ದೇಶ ವಿಶವ ದ ಅತಿದೊಡ್  ಉಭಯಚರ ವಿಮಾನ “AG600” ವನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ನೂಯ ಜಲ್ಲಂಡ್ಸ 

ಆ) ಚಿೀನಾ 

ಇ) ನಾವೆವ 

ಈ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಚಿೀನಾ 

ಚಿೀನಾ ವಿಶವ ದ ಅತಿದೊಡ್  ಉಭಯಚರ ವಿಮಾನ “AG600” ವನ್ನು  ಡಿಸಂಬರ್ 21, 

2017 ರಂದು ಗುವಾಂಗ್ಾ ಂಗ್ ಪಾರ ಂತ್ಯ ದ ಝುಹೈ ಜನಾವ ನ್ ಸ್ತವಿಲ್ ಏವಿಯೇರ್ನ್ 

ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣದಿಂದ ತ್ನು  ಮದಲ ಹಾರಾಟ್ವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ. 121 ಅಡಿ 

ಉದದ ದ  “AG600” ವಿಮಾನವು “ಕುನಿಾಂಗ್” ಎಂಬ ಸಂಕೇತ್ನಾಮವನ್ನು  

ಹಂದಿದುದ , 38.8 ಮಿೀಟ್ರ್ ರೆಕ್ಕಸ ನ್ ಮತ್ತು  4 ಟ್ಬೊವಪರ ಪ್ ಎಂಜನೆ ಳನ್ನು  

ಹಂದಿದೆ.  

 

200.  ಲ್ಲಬೇರಿಯಾದ ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರನ್ನು  ಆಯ್ಕಾ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಜೊೀಸಫ್ ಬೊೀಕ್ಕಯ್ 

ಆ) ಜಾಜ್ವ ವೆಯ್ 

ಇ) ಎಲಿ್ಲ ನ್ ಜಾನಸ ನ್ ಸ್ತಲ್ಲೀವಫ್ 

ಈ) ಡ್ಮ ಜಾನಸ ನ್ 

ಜಾಜ್ವ ವೆಯ್ 

ಮಾಜ ಫುಟ್ನಬ ಲ್ ಸೂಪ್ಸ್ು ರ್ ಜಾಜ್ವ ವೆಯ್ ಅವರು ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಜೊೀಸಫ್ ಬೊಕೈ 

ಅವರನ್ನು  61.5 % ಮತ್ಗಳ ಅಂತ್ರದಿಂದ ಸೀಲ್ಲಸದ ನಂತ್ರ ಲ್ಲಬೇರಿಯಾದ ಹಸ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕಾ ಯಾದರು. ಜಾಜ್ವ ವೆಯ್ ಅವರು ಫೀಫ್ರ ವಲ್್ವ ಪಿ್ ೀಯರ್ ಆಫ್ 

ದಿ ಇಯರ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಷ್ಟಠ ತ್ ಬ್ಯಯ ಲನ್ ಡಿ ಓರವನ್, ಎರಡು ಪ್ರ ಶಸ್ತು  ಗೆದದ   ಏಕೈಕ 

ಆಫರ ಕನ್ ಫುಟ್ನಬ ಲ್ ಆಟ್ಗಾರ.  

 

201. ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಶುಗರ್ ಇನಸ ು ಟೂಯ ಟ್ಸ (NSY) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಇ) ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಈ) ಮದಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಕ್ಕನ್ನಪ ರನಲಿ್ಲ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಶುಗರ್ ಇನಸ ು ಟೂಯ ಟ್ಸ (NSI) ಇದೆ. 

ಇದು ಸಂಶೀಧನೆ, ತ್ರಬೇತಿ ಮತ್ತು  ಸಲಹಾ ಸೇವೆ, ಸಕಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಅಲೈಡ್ಸ 

ಉದಯ ಮ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಸ್ವವಜ್ನಕ ವಿತ್ರಣೆಯ 

ಕ್ಕಯವಗಳನ್ು ಳಗಂಡಿದೆ. ಸಕಾ ರೆ ರಸ್ಯನ ಶ್ರಸು ರ, ಹಾಗೂ ಸಕಾ ರೆ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ತ್ರಂತಿರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ು ದೆ. ಇದು ಸಕಾ ರೆ ಮತ್ತು  
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ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ವಿರ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕೇಂದಿರ ೀಯ ಮತ್ತು  

ರಾಜ್ಯ  ಸಕ್ಕವರಗಳಿಗೆ ನೆರವನ್ನು  ನೀಡುತ್ು ದೆ.  

 

202. “ದಿ ವೇ ಐ ಸ್ತೀ ಇಟ್ಸ: ಎ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ ರಿೀಡರ್” ಎಂಬ ಪುಸು ಕದ 

ಸಂಪಾದಕರು ಯಾರು? 

ಅ) ಚಂದನ್ ಗೌಡ 

ಆ) ಚಕರ ವತಿವ ಚಂದರ ಚಾಡ್ಸ 

ಇ) ಪಿ ಲಂಕೇಶ 

ಈ) ಅಬುದ ಸಸ ಲಂ ಪುಥಿಗೆ 

ಚಂದನ್ ಗೌಡ 

“ದಿ ವೇ ಐ ಸ್ತೀ ಇಟ್ಸ: ಎ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ ರಿೀಡರ್” ಎಂಬ ಪುಸು ಕವನ್ನು  ಲೇಖಕ 

ಮತ್ತು  ಸಮಾಜ್ಶ್ರಸು ರಜ್ಾ   ಚಂದನ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸ್ತದ್ದದ ರೆ. 5 

ಸಪ್ು ಂಬರ್ 2017ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜ್ರಾಜೇಶವ ರಿ ನಗರದಲಿ್ಲನ ಗೌರಿ 

ಲಂಕೇಶ ಅವರ ಮನೆಯ ಮ್ರಂದೆ ಅಪ್ರಿಚಿತ್ ವಯ ಕ್ರು ಗಳ್ಳ ಗುಂಡು ಹಡೆದು 

ಕೊಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು.  ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಇಚೆಛ ಯಂತ್ರ ಅವರ ಕಣುಣ ಗಳನ್ನು  

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿಂಟೊೀ ಆಸಪ ತ್ರರ ಗೆ ದ್ದನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸು ಕವನ್ನು  

ಮ್ರಂಬೈ ಪ್ರ ಸ್ ಕಿಬು ಲಿ್ಲ  2017ರ ಡಿಸಂಬರ್ 22 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 

203. ಯಾವ ಕೇಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ್ ಬಿೀಚ್ ಕಿ್ರೀನ್-ಅಪೆಾ ಗಿ ಪೈಲಟ್ಸ 

ಯೀಜ್ನೆ “ಬಿೂ  ಫಿ್ರ ಗ್” ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಬಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಕ್ಕಮಿವಕ ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೀಗ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಆ) ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಸ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇ) ಕಮ್ರಯ ನಕೇರ್ನ್ಸ  ಸಚಿವಾಲಯ 

ಈ) ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಕೇಂದರ  ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯವು 

ಕಡಲತಿೀರವನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಪೈಲಟ್ಸ ಯೀಜ್ನೆ, 

“ಬಿೂ  ಫಿ್ರ ಗ್” ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಬಿಸ್ತದೆ. ಕಡಲತಿೀರದ ಸವ ಚಛ ತ್ರ, ಪ್ರಿರ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತು  

ಮೂಲ ಸಕಯವಗಳ ಗುಣಮಟ್ು ವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ 

ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ.  

 

204. ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ ಸಹಕ್ಕರವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ದಕಿ್ರ ಣ ಕೊೀರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕ್ಕವರವು ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ? 

ಅ) ಮಿಜೊೀರಾಮ್ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ತ್ಮಿಳ್ಳನಾಡು 
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ಈ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ, ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ , ಸಂಸಾ ೃತಿ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಟ ಕಿೆೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  

ಸಹಕ್ಕರವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕ್ಕವರ 2017ರ ಡಿಸಂಬರ್ 23 

ರಂದು ದಕಿ್ರ ಣ ಕೊರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಅಂಡಸ್ು ಯ ವಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿಡಮ್ 

(MoU) ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ. ಇದಕ್ಕಾ ಗಿ, ದಕಿ್ರ ಣ ಕೊರಿಯಾದ ಗಿಮಾಾ  ನಗರದ 

ನಯೀಗವು ಲಕೌು ದಲಿ್ಲ  ಮ್ರಖಯ ಮಂತಿರ  ಯೀಗಿ ಆದಿತ್ಯ ನಾಥರ ನ್ನು  ಭೇಟಿಯಾಗಿ 

ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕ್ಕರ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಾಗವಗಳನ್ನು  ಚಚಿವಸ್ತದೆ.  

 

205.  “ಸ್ತೀ ಬಿರ ಡ್ಸಜ  “ ನ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ರನೆವ ೀ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  

ಏಪ್ವಡಲ್ಲದೆ? 

ಅ) ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಕೊೀಬ್ಯರ್ ದಿವ ೀಪ್ಗಳ್ಳ 

ಇ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಈ) ಲಕ್ಷದಿವ ೀಪ್ 

ಲಕ್ಷದಿವ ೀಪ್ 

“ಸ್ತೀ ಬಿರ ಡ್ಸಜ  “ ನ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ರನೆವ ೀ ಲಕ್ಷದಿವ ೀಪ್ದಲಿ್ಲ  ಏಪ್ವಡುವುದು.  

 

206. ವಿಶವ ದ ಅತಿ ಎತ್ು ರದ ಮತ್ತು  ಉದದ ದ ಗಾಜನ ಸೇತ್ತವೆ ಯಾವ 

ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಆ) ಉತ್ು ರ ಕೊರಿಯಾ 

ಇ) ದಕಿ್ರ ಣ ಕೊರಿಯಾ 

ಈ) ಚಿೀನಾ 

ಚಿೀನಾ 

ವಿಶವ ದ ಅತಿ ಎತ್ು ರದ ಮತ್ತು  ಉದದ ದ ಗಾಜನ ಸೇತ್ತವೆ ಚಿೀನಾದ 

ಷ್ಟಜಾಝವಾಂಗು ಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಸೇತ್ತವೆಯು 488 ಮಿೀಟ್ರ್ ಉದದ  ಮತ್ತು  ಎರಡು 

ಮಿೀಟ್ರ್ ಅಗಲವಿದೆ. ಇದು ಪಿಂಗಾಸ ನ್ ಕೌಂಟಿಯಲಿ್ಲನ ಹಾಂಗಾಯ ಗು ಸ್ತೀನಕ್ 

ಏರಿಯಾದ ಎರಡು ಕಡಿದ್ದದ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ  218 ಮಿೀಟ್ರ್ 

ಎತ್ು ರದಲಿ್ಲದೆ.   

 

207. ತ್ಮಿಳ್ಳನಾಡು ನೀರಾವರಿ ಕೃಷ್ಟ ಆಧುನೀಕರಣ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ವಿಶವ  

ಬ್ಯಯ ಂಕೊು ಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಸ್ಲ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಭಾರತ್ ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ? 

ಅ) $ 414 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಆ) $ 318 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಇ) $ 520 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಈ) $ 333 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 
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$ 318 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ತ್ಮಿಳ್ಳನಾಡು ನೀರಾವರಿ ಕೃಷ್ಟ ಆಧುನೀಕರಣ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ವಿಶವ  ಬ್ಯಯ ಂಕೊು ಂದಿಗೆ 

$ 318 ಮಿಲ್ಲಯನ್  ಸ್ಲ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಭಾರತ್ ಸಕ್ಕವರ ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ. ಕೃಷ್ಟಯ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಉತ್ರು ೀಜಸಲು, ನೀರಿನ ನವವಹಣೆ ಪ್ದಿ ತಿಗಳನ್ನು  

ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟೆು ಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ 

ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಬಹುಪಾಲ ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಅತಿೀ ಕಡಿಮೆ, 

ಸುಧಾರಿತ್ ಮತ್ತು  ಆಧುನಕ ಟ್ನಯ ಂಕ್ ನೀರಾವರಿ ವಯ ವಸಾ ಗಳ ಪ್ರ ಯೀಜ್ನವನ್ನು  

ಸುಮಾರು 500,000 ರೈತ್ರು ಪ್ಡೆಯು ನರಿೀಕಿೆಯಿದೆ.  

 

208. ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಡವರಿಗೆ “ ಪ್ರ ಕ್ಕಶ್ ಹೈ ತ್ ವಿಕ್ಕಸ್ ಹೈ” ಎಂಬ ಉಚಿತ್ 

ಗೃಹೀಪ್ಯೀಗಿ ವಿದುಯ ತ್ ಸಂಪ್ಕವ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಹರಿಯಾಣ 

ಆ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಈ) ರಾಜ್ಸ್ು ನ 

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಮಾಜ ಪ್ರ ಧಾನ ಅಟ್ಲ್ ಬಿಜಾರಿ ವಾಜ್ಪೇಯಿ ಅವರ ಜ್ನಮ ದಿನವನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಲು ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕ್ಕವರವು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಮನೆಯ 

ವಿದಯ ತ್ ಸಂಪ್ಕವ ಯೀಜ್ನೆಯಾದ “ ಪ್ರ ಕ್ಕಶ್ ಹೈ ತ್ ವಿಕ್ಕಸ್ ಹೈ” ಅನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲಿ್ಲ , ಮಥುರಾ ಜಲಿ್ಲ ಯ ಎರಡು ಗಾರ ಮಗಳಾದ 

ಲೀಹಾಬ್ಯನ್ ಮತ್ತು  ಗೌಸ್ನವನ್ನು  100% ವಿದುಯ ದಿೀಕರಣಕೆಾ  

ಒಳಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

 

 

 

209. ಹಿರಿಯ ನಟ್ ಪಾಥವ ಮ್ರಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯ ಅವರು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನ 

ಹಂದಿದರು. ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದವರು? 

ಅ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಆ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಇ) ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ಈ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ ಚಲನಚಿತ್ು  ನಟ್ ಪಾಥವ ಮ್ರಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯ (70) ಅವರು 

ಬಂಗಾಳದ ಕೊಲಾ ತ್ರು ದಲಿ್ಲ  ನಧನ ಹಂದಿದರು. ಅವರು ಅಥಿತಿ, ಬ್ಯಲ್ಲಕ್ಕ 

ಬ್ಯಹು, ಅಮರ್ ಪೃಥಿವ , ಬ್ಯಗಬ ಂದಿರ್ ಖೇಲಾ, ಅಗಿು ಸ್ು ರ್ ಮ್ರಂತ್ರದ 

ಬಂಗಾಳಿ ಶ್ರಸ್ತು ರೀಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಪಾತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಭಿನಯಿಸ್ತದ್ದದ ರೆ.  
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210. 2018 ರ ಏಷ್ಟಯನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ವಾಸ್ತ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ್ (PBD) 

ಅನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶವು ಆಯೀಜಸುವುದು? 

ಅ) ಮಲ್ಲಷಾಯ  

ಆ) ಸ್ತಂಗಾಪುರ್ 

ಇ) ಭಾರತ್ 

ಈ) ಇಂಡ್ೀನೇಷಾಯ  

ಸ್ತಂಗಾಪುರ್ 

2018 ರ ಏಷ್ಟಯನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ವಾಸ್ತ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ್ (PBD) ಅನ್ನು  

ಸ್ತಂಗಾಪುದವಲಿ್ಲ  ಜ್ನವರಿ 7, 2018 ರಂದು ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಏಷ್ಟಯಾನ್ ನಡುವಿನ 

25 ವರ್ವಗಳ ಆಯಕಟಿು ನ ಪಾಲುದ್ದರಿಕೆಯನ್ನು  ಚಚಿವಸುವುದಕ್ಕಾ ಗಿ  

ಆಯೀಜಸಲಾಗುವುದು.  

 

211. ಮಕಾ ಳ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಕೆಾ  ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಶಿರ ೀಲಂಕ್ಕದಲಿ್ಲ  ಯಾವ 

ಭಾರತಿೀಯ ಬರಹಗಾರರನ್ನು  ಸನಾಮ ನಸಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ರವಿೀಂದರ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಆ) ರಾಮೇಂದರ  ಕುಮಾರ್ 

ಇ) ಅಶಿವ ನ್ ಸಂಘಿ 

ಈ) ಕುಮಾಲ್ ನಂಜ್ನಯಾ 

ರಾಮೇಂದರ  ಕುಮಾರ್ 

ಪ್ರ ಖಾಯ ತ್ ಭಾರತಿೀಯ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು  ಕಥೆಗಾರ ರಮೇಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಅವರು 

ಮಕಾ ಳ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಕೆಾ  ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು  ಶಿರ ೀಲಂಕ್ಕದ  

ಕೊಲಂಬೊೀದಲಿ್ಲ  ಸನಾಮ ನಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅವರ ಕಥೆಗಳ್ಳ ಶಿರ ೀಲಂಕ್ಕದ 

ಪ್ಠ್ಯ ಪುಸು ಕಗಳಲಿ್ಲವೆ. ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ನು  14 ಭಾರತಿೀಯ ಮತ್ತು  13 ವಿದೇಶಿ 

ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಶ್ರಲಾ ಪ್ಠ್ಯ  

ಪುಸು ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಸಂಕಲನಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ಾ ನ ಪ್ಡೆದಿವೆ.  

 

212. ಸ್ತಂಬಲಬ ರಾ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನ (SNP) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಒಡಿಶ್ರ 

ಈ) ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಸ್ತಂಬಲಬ ರಾ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನ (SNP)ವು  ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸ್ತಮೌವರ್ 

ಜಲಿ್ಲ ಯ ಪೌಂಟ್ನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ಹರಿಯಾಣದ ಗಡಿಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  

ಸುಮಾರು 27.22 ಚ.ಕ್ರ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 
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213. 25 ನೇ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಮಕಾ ಳ ವಿಜಾಾ ನ ಕ್ಕಂಗೆರ ಸ್ (NCSC-2017)ರ 

ವಿರ್ಯ(Theme) ಯಾವುದು?  

ಅ) ಸೈನ್ಸ  ಅಂಡ್ಸ ಯೂತ್: ಜಾಯಿಂಟ್ಸ ವೆಂಚರ್ 

ಆ) ಸಮಥವನೀಯ ಅಭಿವೃದಿದ ಗಾಗಿ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಇನ್ು ೀವೇಶನ್ 

ಇ) ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಗುಪ್ು ಚರ 

ಈ) ಭವಿರ್ಯ ದ ವಿಜಾಾ ನ 

ಸಮಥವನೀಯ ಅಭಿವೃದಿದ ಗಾಗಿ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಇನ್ು ೀವೇಶನ್ 

ಡಿಸಂಬರ್ 27 ರಂದು ಗುಜ್ರಾತ್ ಮ್ರಖಯ ಮಂತಿರ  ವಿಜ್ಯ್ ರುಪಾನ ಅವರು 25 

ನೇ ಆವೃತಿು ಯ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಚಿಲ್ ರನ್ ಸೈನ್ಸ  ಕ್ಕಂಗೆರ ಸ್ (NCSC-2017)ಅನ್ನು  

ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು.  

 

214. “Indian Economic Association (IEA)”ನ 100ನೇ ವಾಷ್ಟವಕ 

ಸಮೆಮ ೀಳನವನ್ನು  ಆಚಾಯವ ನಾಗಾಜುವನ ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲಯ (IEA) ದಲಿ್ಲ  

ಯಾರು ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು? 

ಅ) ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ  

ಆ) ನರಂದರ  ಮೀದಿ 

ಇ) ಜತೇಂದರ  ಸ್ತಂಗ್ 

ಈ) ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೊೀವಿಂದ್ 

ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೊೀವಿಂದ್ 

ರಾರ್ು ರಪ್ತಿ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೊೀವಿಂದ್ ಅವರು ಆಂದರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಗುಂಟೂರಿನ 

ಬಳಿಯಿರುವ ಆಚಾಯವ ನಾಗಾಜುವನ ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲಯ (IEA) ದಲಿ್ಲ  

ಡಿಸಂಬರ್ 27 ರಂದು ಭಾರತಿೀಯ ಆಥಿವಕ ಸಂಘಟ್ನೆಯ 100 ನೇ ವಾಷ್ಟವಕ 

ಸಮೆಮ ೀಳನವನ್ನು  ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು.  

 

215. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಸ ು ಟೂಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಸಪ ೈಸಸ್ ರಿಸಚ್ವ (IISR) ಯಾವ 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಕೇರಳ 

ಆ) ತ್ಮಿಳ್ಳನಾಡು 

ಇ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಈ) ಆಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಕೇರಳ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಸ ು ಟೂಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಸಪ ೈಸಸ್ ರಿಸಚ್ವ(IISR) ಭಾರತ್ದ 

ಕೇರಳದಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ಮಸ್ಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶೀಧನೆಯಲಿ್ಲ  

ತ್ಡಗಿಸುವ ಸ್ವ ಯತ್ು  ಸಂಸಾ ಯಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಸ ು ಟೂಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ 

ಸಪ ೈಸಸ್ ರಿಸಚ್ವ ಕೇರಳದ ಕ್ಕಯ ಲ್ಲಕಟ್ು ಲಿ್ಲ  ತ್ನು  ಪ್ರ ಧಾನ ಕಛೇರಿಯನ್ನು  
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ಹಂದಿದೆ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಟ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಕೌನಸ ಲ್ ಆಫ್ 

ಅಗಿರ ಕಲಿ ರ್ ರಿಸಚ್ವ(ICAR – ನವದೆಹಲ್ಲ)ಯ ಅಂಗಸಂಸಾ ಯಾಗಿದೆ.  

 

216. ಸ್ಯ ಮಸ ಂಗ್ ಪೇನಲಿ್ಲ  “ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸಸ ” ನೀಡಲು ಯಾವ 

ಬ್ಯಯ ಂಕ್ರನ್ಂದಿಗೆ ಸ್ಯ ಮಸ ಂಗ್ ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ? 

ಅ)SBI 

ಆ)ICICI Bank 

ಇ)HDFC Bank 

ಈ)Axis Bank 

Axis Bank 

ಸ್ಯ ಮಸ ಂಗ್ ಪೇನಲಿ್ಲ  “ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸಸ ” ನೀಡಲು Axis ಬ್ಯಯ ಂಕ್ರನ್ಂದಿಗೆ 

ಸ್ಯ ಮಸ ಂಗ್ ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯ ಮಸ ಂಗ್ ಕಂಪ್ನಯು ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದ 

ಹಸ ವೈಶಿರ್ು ಯ ವು ಸ್ಮಸ ಂಗ್ ಪೇನ ಸುರಕಿ್ರತ್ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಕೂಲಕರ ವೇದಿಕೆಯ 

ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದ್ದರರು ತ್ಮಮ  ಸಲಭಯ ಗಳನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲು ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ು ದೆ.  

 

217. ಎಲಿ  ಸಕ್ಕವರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಆನಿೆ ೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ವೇಶ (ಎಂಟಿರ ) 

ಮಾಡಲು ಕೇಂದರ  ಸರಕ್ಕರಿ ನೌಕರರಿಗೆ e-HRMS ಅನ್ನು  ಯಾವ ಕೇಂದರ  ಸಚಿವರು 

ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು? 

ಅ) ನರಂದರ  ಮೀದಿ 

ಆ) ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ  

ಇ) ಜತೇಂದರ  ಸ್ತಂಗ್ 

ಈ) ಸಮ ೃತಿ ಇರಾನ  

ಜತೇಂದರ  ಸ್ತಂಗ್ 

ಎಲಿ  ಸಕ್ಕವರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಆನಿೆ ೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ವೇಶ (ಎಂಟಿರ ) ಮಾಡಲು 

ಕೇಂದರ  ಸರಕ್ಕರಿ ನೌಕರರಿಗೆ e-HRMS ಅನ್ನು  ಜತೇಂದರ  ಸ್ತಂಗ್ ಅವರು 

ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಉದ್ದಾ ಟಿಸ್ತದರು. ಈ ಪೀಟ್ವಲು ಲಿ್ಲ  ನೌಕರರು ತ್ಮಮ  ವೇತ್ನ, 

ರಜೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಎಂಟಿರ  

ಮಾಡಬಹುದ್ದಗಿದೆ. 

  

218. “2018 ವಲ್್ವ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲ್ಲೀಗ್ ಟೇಬಲ್” ಎಂಬ ಶಿೀಷ್ಟವಕೆಯ 

ಪ್ರ ಕ್ಕರ, 2018 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು 5ನೇ ಅತಿದೊಡ್  ಆಥಿವಕತ್ರಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

ಈ ವರದಿಯನ್ನು  ಯಾವ ಅಂತ್ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಸಂಘಟ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಪ ಟಿು ದೆ? 

ಅ) ಇಂಟ್ನಾಯ ವರ್ನಲ್ ಮಾನಟ್ರಿ ಫಂಡ್ಸ (IMF) 

ಆ) ವಲ್್ವ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ (WB) 

ಇ) ಅಥವಶ್ರಸು ರ ಮತ್ತ್ತ ವಾಯ ಪಾರ ಸಂಶೀಧನಾ ಕೇಂದರ  (CEBR) 
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ಈ) ಟೆರ ೀಡ್ಸ ಆಯ ಂಡ್ಸ ಡೆವಲಪ್ಮ ಂಟ್ಸ ಕುರಿತ್ತ ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ನೇಶನ್ಸ  ಕ್ಕನಫ ರೆನ್ಸ  

(UNCTAD) 

ಅಥವಶ್ರಸು ರ ಮತ್ತ್ತ ವಾಯ ಪಾರ ಸಂಶೀಧನಾ ಕೇಂದರ  (CEBR) 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ “2018 ವಲ್್ವ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲ್ಲೀಗ್ ಟೇಬಲ್” ಎಂಬ 

ಶಿೀಷ್ಟವಕೆಯ ಪ್ರ ಕ್ಕರ, 2018 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು 5ನೇ ಅತಿದೊಡ್  ಆಥಿವಕತ್ರಯ 

ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

 

219. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ ಹಸ ಮ್ರಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಅಧಿಕ್ಕರ ಸ್ತವ ೀಕರಿಸದ 

ಜೈರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಯಾವ ಕಿೆೀತ್ರ ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದವರು? 

ಅ) ಗಾಯ ಗೇಟ್ಸ 

ಆ) ನಳಗಡ್ಸ 

ಇ) ಹಮಿೀಪುವರ್ 

ಈ) ಸರಾಜ್ 

ಸರಾಜ್ 

ಮಂಡಿಯ ಸರಾಜ್ ಕಿೆೀತ್ರ ದ ಶ್ರಸಕರಾದ ಜೈರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹಿಮಾಚಲ 

ಪ್ರ ದೇಶದ ಹಸ ಮ್ರಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಗವನವರ್ ಆಚಾಯವ ದೇವ್ ವರ ತ್ 

ಅವರು ಡಿಸಂಬರ್ 5, 2017 ರಂದು ಶಿಮಿಾ ದ ರಿಡ್ಸಜ  ಮೈದ್ದನದಲಿ್ಲ  ಶಿರ ೀ 

ಜೈರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು  11 ಇತ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು  ಗೌಪ್ಯ ತ್ರ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ವಚನ ನೀಡಿದರು.  

 

220. ನಾಕ್ಕರ ಟಿಕ್ಸ  ಕಂಟೊರ ೀಲ್ ಬೂಯ ರೀ (NCB) ನ ಹಸ ಜ್ನರಲ್ 

ನದೇವಶಕರು ಯಾರು? 

ಅ) ಜತೇಂದರ  ಸ್ತಂಗ್ 

ಆ) ಆರ್ ಆರ್ ಭಟ್ನು ಗರ್ 

ಇ) ದಿನೇಶವ ರ ಶಮಾವ 

ಈ) ಅಭಯ್ 

ಅಭಯ್ 

ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿ ಅಭಯ್ ಅವರನ್ನು  ನಾಕ್ಕರ ಟಿಕ್ಸ  ಕಂಟೊರ ೀಲ್ 

ಬೂಯ ರೀ (NCB) ನ ಹಸ ಜ್ನರಲ್ ನದೇವಶಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 2017 

ರ ಡಿಸಂಬರ್ 27 ರಂದು ಕ್ಕಯ ಬಿನೆಟ್ಸ ನೇಮಕ್ಕತಿ ಸಮಿತಿಯು 2019 ರ 

ನವೆಂಬರ್ 18 ರ ವರೆಗೆ ಮ್ರಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.  
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221. ಕೇಂದರ  ಸಕ್ಕವರದ ಯಾವ ಸಚಿವರು ಜಾನ್ನವರು ರೀಗದ ಮ್ರನೆು ಚಿ ರಿಕೆ (LDE 

) ಮಬೈಲ್ ಅಪಿಪ ಿ ಕೇರ್ನನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದರು? 

ಅ) ನರಂದರ  ಮೀದಿ 

ಆ) ರಾಧಾ ಮೀಹನ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಇ) ರಾಜಾು ಥ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಈ) ನರಂದರ  ಸ್ತಂಗ್ ತ್ೀಮರ್ 

ರಾಧಾ ಮೀಹನ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಕೇಂದರ  ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ರೈತ್ರ ಕಲಾಯ ಣ ಮಂತಿರ  ರಾಧಾ ಮೀಹನ್ ಸ್ತಂಗ್ ಅವರು 

ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಜಾನ್ನವಾರು ರೀಗ ಮ್ರನೆು ಚಿ ರಿಕೆ-ಮಬೈಲ್ ಅಪಿಿ ಕೇಶನ್ Livestock 

Disease Forewarning (LDF) ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದ್ದದ ರೆ. 

 

222. ಪ್ರ ತಿಷ್ಟಠ ತ್ 2017 ರ ಹರಿಹರಾಸನಮ್ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಗೆ ಯಾರನ್ನು  ಆಯ್ಕಾ  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಕೆ ಜೆ ಯ್ಕಸುದ್ದಸ 

ಆ) ಎಸ್ ಪಿ ಬ್ಯಲಸುಬರ ಮಣಯ ಂ 

ಇ)  ಕೆ ಎಸ್ ಚಿತ್ರರ  

ಈ) ಎಂ ಜ್ಯಚಂದರ  

ಕೆ ಎಸ್ ಚಿತ್ರರ  

ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಚಿತ್ರರ  ಅವರನ್ನು  2017 ರ ಹರಿಹರಾಸನಮ್ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಗೆ ಆಯ್ಕಾ  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  ಕೇರಳ ಸರಕ್ಕರವು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು  ಈ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯು 

ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿದೆ.  

 

223. ಅನಸ್ ಸಯಯ ದ್ ಅವರು 61 ನೇ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ು ಲಿ್ಲ  

(NSCC-2017) ಮಹಿಳಾ 25 ಮಿ ಪಿಸೂು ಲು ಲಿ್ಲ  ಚಿನು ದ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಗೆದದ ರು. ಅವರು ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದವರು? 

ಅ) ಕೇರಳ 

ಆ) ಪಂಜಾಬ 

ಇ) ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಈ) ಹರಿಯಾಣ 

ಹರಿಯಾಣ 

ಹರಿಯಾಣದ ಅನ್ನಭವಿ ಶೂಟ್ರ್ ಅನಸ್ ಸಯಯ ದ್ 2017ರ ಡಿಸಂಬರ್ 27 ರಂದು 

ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತ್ಪುರಂನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ 61 ನೇ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ 

ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ು ಲಿ್ಲ  (NSCC-2017) ಮಹಿಳಾ 25 ಮಿ ಪಿಸೂು ಲು ಲಿ್ಲ  ಚಿನು ದ 

ಪ್ದಕವನ್ನು  ಗೆದುದ ಕೊಂಡರು.  
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224. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ ರಾಬಿ ಮಾಲ್ಲಂಗ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದ ಪ್ರ ಸ್ತದಿ  

ಸಂಗಿೀತ್ಗಾರರು? 

ಅ) ಫ್ರರ ನ್ಸ  

ಆ) ಇಗಿೆ ಂಡ್ಸ 

ಇ) ದಕಿ್ರ ಣ ಆಫರ ಕ್ಕ 

ಈ) ಜ್ಮವನ 

ದಕಿ್ರ ಣ ಆಫರ ಕ್ಕ 

ಪ್ರ ಸ್ತದಿ  ದಕಿ್ರ ಣ ಆಫರ ಕ್ಕದ ಸಂಗಿೀತ್ಗಾರ, ರಾಬಿ ಮಾಲ್ಲಂಗ ಅವರು ಡಿಸಂಬರ್ 25, 

2017 ರಂದು ನಧನ ಹಂದಿದರು. ‘ಸಬ್ಯಬಿಲ್ಲ’, ‘ಮಿಥಾಡಾ’ ಮತ್ತು  ‘ಬೇಬಿ ಪಿಿ ೀಸ್’ 

ಮ್ರಂತ್ರದವು ಅವರ ಯಶಸ್ತವ  ಗಿೀತ್ರಗಳ್ಳ.  

 

225. 2017 ರ ಪಿೀಟ್ನದ (PETA’s) ವರ್ರ್ದ ವಯ ಕ್ರು  ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲಿ್ಲ  ಯಾರು? 

ಅ) ಆರ್ ಮಾಧವನ್ 

ಆ) ಅನ್ನಷಾಾ  ಶಮಾವ 

ಇ) ಜಾಕೆವ ಲ್ಲನ್ ಫ್ನಾವಂಡಿಸ್ 

ಈ) ಕಪಿಲ್ ಶಮಾವ 

ಅನ್ನಷಾಾ  ಶಮಾವ 

ಬ್ಯಲ್ಲವುಡ್ಸ ನಟಿ ಅನ್ನಷಾಾ  ಶಮಾವ ಅವರನ್ನು  2017 ರ ಪಿೀಟ್ನದ (PETA’s) ವರ್ರ್ದ 

ವಯ ಕ್ರು  ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಟ್ನಕ್ರಗಳಿಂದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು  ರಕಿ್ರ ಸಲು ಬ್ಯಲ್ಲವುಡ್ಸ 

ನಟಿ ಅನ್ನಷಾಾ  ಶಮಾವ ತ್ೀರಿದ ಪ್ರ ಯತ್ು ಕೆಾ , ಪಾರ ಣಿ ಹಕುಾ ಗಳ ಸಂಘಟ್ನೆ ಪಿೀಪ್ಲ್ 

ಫ್ರರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಟಿರ ೀಟೆಮ ಂಟ್ಸ ಆಫ್ ನಮಲ್ಸ  (PETA) ನಂದ ಈ ಗೌರವವನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 

226. ಸ್ತಂಗಬ ಮ್ ಎಲ್ಲಫ್ಂಟ್ಸ ರಿಸವ್ವ (SER) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಕೊೀಬ್ಯರ್ ದಿವ ೀಪ್ಗಳ್ಳ 

ಆ) ಕನಾವಟ್ಕ 

ಇ) ಪುದುಚೆರಿ 

ಈ) ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಜಾಖವಂಡ್ಸ 

ಸ್ತಂಗಬ ಮ್ ಎಲ್ಲಫ್ಂಟ್ಸ ರಿಸವ್ವ (SER) ಪ್ಯವವ ಮತ್ತು  ಪ್ಶಿಿ ಮ ಸ್ತಂಗಬ ಮ್ ಮತ್ತು  

ಜಾಖವಂಡು  ಸರಿೀಕೆಲಾ-ಖಸವವಾನ್ ಜಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ಇದು 13,440 ಚ.ಕ್ರ 

ವಿಸ್ತು ೀಣವವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ.  
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227. 15 ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ಆಯೀಗದ ಜಂಟಿ ಕ್ಕಯವದಶಿವ ಹುದೆದ ಗೆ ಯಾರನ್ನು  

ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ರಾಜೇಶ ರಂಜ್ನ್ 

ಆ) ಮ್ರಖೆಮ ತ್ ಸ್ತಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾ 

ಇ) ಗುರುಬಚನ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಈ) ಸಲಮನ್ ಯಶ್ ಕುಮಾರ್ 

ಮ್ರಖಮ ತ್ ಸ್ತಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾ 

1990 ರ ಬ್ಯಯ ಚು  ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿ ಮ್ರಖಮ  ತ್ ಸ್ತಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾಯವರಿಗೆ 15 ನೇ 

ಹಣಕ್ಕಸು ಆಯೀಗದ ಜಂಟಿ ಕ್ಕಯವದಶಿವ ಹುದೆದ ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಎನ್.ಕೆ. ಸ್ತಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  15ನೇ ಹಣಕ್ಕಸು ಕಮಿರ್ನ್ ರಚನೆಯಾಯಿತ್ತ.  

 

228. ಸ್ತೀರಿಯಸ್ ಫ್ರರ ಡ್ಸ ಇನೆವ ಸ್ತು ಗೇರ್ನ್ ಆಫೀಸ್ (SFIO) ನ ಹಸ ನದೇವಶಕರು 

ಯಾರು? 

ಅ) ನರಶ್ ಚಂದರ  

ಆ) ನೀರಾಜ್ ಗುಪಾು  

ಇ) ಅಮದಿೀವಪ್ ಸ್ತಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾ 

ಈ) ಸುಧಿೀರ್ ಗಾಗ್ವ 

ಅಮದಿೀವಪ್ ಸ್ತಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾ 

1993 ರ ಬ್ಯಯ ಚು  ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿ ಅಮದಿೀವಪ್ ಸ್ತಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾ ಸ್ತೀರಿಯಸ್ 

ಫ್ರರ ಡ್ಸ ಇನೆವ ಸ್ತು ಗೇರ್ನ್ ಆಫೀಸ್ (SFIO) ನ ಹಸ ನದೇವಶಕರಾದರು. 

 

229. ಪ್ರ ಧಾನ ಆಥಿವಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  ಜಂಟಿ ಕ್ಕಯವದಶಿವಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಆಶಿಶ್ ಉಪಾಧಾಯ ಯ 

ಆ) ಸುಮಿತ್ ಮಿಶ್ರರ  

ಇ) ಅಮಿತ್ ಮೆಹಾು  

ಈ) ಮ್ರಖಮ ತ್ ಸ್ತಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾ 

ಸುಮಿತ್ ಮಿಶ್ರರ  

1990 ಬ್ಯಯ ಚ್ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿಯಾಗಿದದ  ಸುಮಿತ್ ಮಿಶ್ರರ  ಅವರು ಐದು 

ವರ್ವಗಳ ಕ್ಕಲ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಆಥಿವಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  ಜಂಟಿ 

ಕ್ಕಯವದಶಿವಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ. 

 

230. ನಾಂಗೆಬ ೈಲಿ್ಲ ಮ್ ವನಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ (NWS) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಸ್ತಕ್ರಾ ಂ 

ಆ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಮೇಘಾಲಯ 

ಈ) ಮಣಿಪುರ 
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ಮೇಘಾಲಯ 

ನಾಂಗೆಬ ೈಲಿ್ಲ ಮ್ ವನಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ (NWS) ಮೇಘಾಲಯದ ರಿ ಭೀಯ್ ಜಲಿ್ಲ ಯ 

ಲೈಲಾದ್ ಹಳಿು ಗೆ ಸಮಿೀಪ್ದಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  29 ಚ.ಕ್ರ ವಿಸ್ತು ೀಣವವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

ಇಲಿ್ಲರುವ ಪಾರ ಣಿಗಳೆಂದರೆ ಬಂಗಾಳ ಹುಲ್ಲ, ಕಪುಪ  ಕರಡಿ, ಚಿರತ್ರ ಮತ್ತು  ಅನೇಕ 

ರಿೀತಿಯ ಪ್ಕಿ್ರ ಗಳ್ಳ.  

 

231. ಯುಪಿ ಯ ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ವಿಶವ  ಬ್ಯಯ ಂಕ್ (WB) ನ್ಂದಿಗೆ 

ಎಷ್ಟು  ಮತ್ತ್ದ ಸ್ಲ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಭಾರತ್ವು ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ? 

ಅ) $33 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಆ) $40 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಇ) $75 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಈ) $54 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

$40 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 28 ರಂದು ಯುಪಿ ಯ ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ವಿಶವ  

ಬ್ಯಯ ಂಕ್ (WB) ನ್ಂದಿಗೆ $40 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಮತ್ು ದ ಸ್ಲ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಾ  ಭಾರತ್ವು ಸಹಿ 

ಹಾಕ್ರದೆ. ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಾ ಳಿಯ ಸಮ್ರದ್ದಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ಲಾಭಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ.  

 

232. ರೈತ್ರ ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ವ ನು ಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಲು ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ಬ್ಯಯ ಕ್ 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ POORTI ಅಗಿರ  ಸವಿವಸಸ್ ಪ್ರ ೈ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ು ಂದಿಗೆ (MoU ಗೆ) ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದೆ?  

ಅ) ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ 

ಆ) ದೇನಾ ಬ್ಯಯ ಂಕ್ 

ಇ) ಬ್ಯಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಈ) ಬ್ಯಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೀಡಾ 

ಬ್ಯಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೀಡಾ 

ಬ್ಯಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೀಡಾ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ POORTI ಅಗಿರ  ಸವಿವಸಸ್ ಪ್ರ ೈ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ು ಂದಿಗೆ 

ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಸಗಬಬ ರ, ಬಿೀಜ್, ಕ್ರೀಟ್ನಾಶಕ ಮ್ರಂತ್ರದ ಕೃಷ್ಟ 

ಉತ್ವ ನು ಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಲು ರೈತ್ರಿಗೆ ಅವಕ್ಕಶ ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು.  

 

233. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಅಪಿಿ ಕೇಶನ್ ಅನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ಮದಲ 

ಬಿಟೊಾ ೀಯಿನ್ ವಾಯ ಪಾರ ಅಪಿಿ ಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) Pluto Exchange 

ಆ) Uranus Exchange 

ಇ) Bitcoin Exchange  

ಈ) Venus Exchange 

Pluto Exchange 

ವಾಸು ವಿಕ ಕರೆನಸ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಬಿಟೊಾ ಯಿನ್  

ವಾಯ ಪಾರ ಅಪಿಿ ಕೇಶನ್ ಅನ್ನು  Pluto Exchange ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದೆ. Pluto Exchange 
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ಮೀಬೈಲ್ ಅಪಿಿ ಕೇಶನ್, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ ಪರ ಸಸಗವಳ, ಹಣಕ್ಕಸು ಗೇಟೆವ ೀಗಳ ಮತ್ತು  

ಬ್ಯಯ ಂಕಗಳ ನಡುವಿನ ಹಂದ್ದಣಿಕೆಯ ಸಮಸಯ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ನೀಡುತ್ು ದೆ.  

 

 

234. ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸು ರಿ ಕ್ಕಂಗೆರ ಸ್ (IHC) ನ 78 ನೇ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು  ಯಾವ 

ನಗರವು ಆಯೀಜಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಕೊಲಾ ತ್ರು  

ಆ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಲಕೊು ೀ 

ಈ) ಭೀಪಾಲ್ 

ಕೊಲಾ ತ್ರು  

ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸು ರಿ ಕ್ಕಂಗೆರ ಸ್ (IHC) ನ 78 ನೇ ಅಧಿವೇಶನವು ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದ 

ಕೊಲಾ ತ್ರು ದ ಜಾದವಪುರ್ ಯೂನವಸ್ತವಟಿ ಕ್ಕಯ ಂಪ್ಸು ಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 28, 2017 

ರಂದು ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ 3 ದಿನಗಳ IHC ನ 78 ನೇ ಅಧಿವೇಶನವು ಆರು 

ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರುತ್ು ದೆ- ಪಾರ ಚಿೀನ ಭಾರತ್, ಮಧಯ ಯುಗದ ಭಾರತ್, ಆಧುನಕ 

ಭಾರತ್, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ್ ಭಿನು  ದೇಶ ಭಾರತ್, ಪುರಾತ್ತ್ವ  ಶ್ರಸು ರ ಮತ್ತು  

ಸಮಕ್ಕಲ್ಲೀನ ಭಾರತ್. 

 

235. ಯಾರ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ರಯಲಿ್ಲ  “ಕ್ಕರ ಪ್ ರೆಸ್ತಡೂಯ  ಮಾಯ ನೇಜೆಮ ಂಟ್ಸ ಮೂಲಕ ರೈತ್ರಿಗೆ 

ಕಿೆ ೈಮೇಟ್ಸ ರಿಸೈಲ್ಲನ್ಸ  ಬಿಲ್್ಲ ಂಗ್” ಎಂಬ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಹರ್ವ ವಧವನ್ 

ಆ) ಜ್ಗತ್ ಪ್ರ ಕ್ಕಶನ್ ನಡ್  

ಇ) ಡಿ ಸದ್ದನಂದ ಗೌಡ 

ಈ) ಸ್ತ ಕೆ ಮಿಶ್ರರ  

ಸ್ತ ಕೆ ಮಿಶ್ರರ . 

ಡಿಸಂಬರ್ 28, 2017 ರಂದು ಸ್ತ ಕೆ ಮಿಶ್ರರ  ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ರಯಲಿ್ಲ  “ಕ್ಕರ ಪ್ ರೆಸ್ತಡೂಯ  

ಮಾಯ ನೇಜೆಮ ಂಟ್ಸ ಮೂಲಕ ರೈತ್ರಿಗೆ ಕಿೆ ೈಮೇಟ್ಸ ರಿಸೈಲ್ಲನ್ಸ  ಬಿಲ್್ಲ ಂಗ್” ಎಂಬ ಪಾರ ದೇಶಿಕ 

ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

236. 25 ನೇ ಆವೃತಿು ಯ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಚಿಲ್ ರನ್ ಸೈನ್ಸ  ಕ್ಕಂಗೆರ ಸ್ಸ  (NCSC- 2017) 

ಅನ್ನು  ಯಾವ ನಗರವು ಆಯೀಜಸುತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಅಹಮದ್ದಬ್ಯದ್ 

ಆ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಕ್ಕನ್ನಪ ರ್ 

ಈ) ಉಜೆಜ ೈನ್ 

ಅಹಮದ್ದಬ್ಯದ್ 
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25 ನೇ ಆವೃತಿು ಯ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಚಿಲ್ ರನ್ ಸೈನ್ಸ  ಕ್ಕಂಗೆರ ಸ್ಸ  (NCSC- 2017) ಅನ್ನು  

ಡಿಸಂಬರ್ 27, 2017 ರಂದು ಗುಜ್ರಾತ್ನ ಅಹಮದ್ದಬ್ಯದು ಲಿ್ಲ  

ಆಯೀಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಐದು ದಿನಗಳ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಚಿಲ್ ರನ್ ಸೈನ್ಸ  ಕ್ಕಂಗೆರ ಸ್ಸ  (NCSC- 

2017) ಅನ್ನು  ಭಾರತ್ ಸಕ್ಕವರದ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 

ಆಯೀಜಸಲಾಗಿದೆ.  

237. ರಿಯಾದು ಲಿ್ಲ  2017ರ ವಡ್ಸವ ಯಾವಪಿಡ್ಸ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ ಅನ್ನು  

ಯಾರು ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಮಾಯ ಗು ಸ್ ಕ್ಕಲ್ಲವನ್ 

ಆ) ಪಿೀಟ್ರ್ ಲ್ಲಕೊ 

ಇ) ವಿಶವ ನಾಥನ್ ಆನಂದ್ 

ಈ) ವಿಾ ದಿಮಿರ್ ಫ್ಡ್ಸೇವ್ 

ವಿಶವ ನಾಥನ್ ಆನಂದ್ 

ಭಾರತ್ದ ವಿಶವ ನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಡಿಸಂಬರ್ 28, 2017 ರಂದು ರಿಯಾದು ಲಿ್ಲ  

ನಡೆದ 2017ರ ವಡ್ಸವ ಯಾವಪಿಡ್ಸ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ ಅನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ. ಅವರು 

ರಷಾಯ ದ ವಿಾ ಡಿಮಿರ್ ಫಡಸ ಯೀವ್ ಅವರನ್ನು  2-0 ಅಂತ್ರದಿಂದ ಸೀಲ್ಲಸ್ತದರು.  

 

238. ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಹಸ್ತರು ನಾಯ ಯಮೂತಿವ (NGT) ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು 

ನೇಮಕಗಂಡರು? 

ಅ) ಮದನ್ ಬಿ ಲೀಕೂರ್ 

ಆ) ಬಿ ಎಂ ರೈಕರ್ 

ಇ) ಯು ಡಿ ಸ್ಲ್ಲವ  

ಈ) ಮೀಹಿತ್ ಸೇಥ್ 

ಯು ಡಿ ಸ್ಲ್ಲವ  

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಹಸ್ತರು ನಾಯ ಯಮೂತಿವ (NGT) ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಜ್ಸ್ತು ನ್ ಉಮೇಶ್ 

ದತ್ರು ತ್ರರ ೀಯ ಸ್ಲ್ಲವ  ಅವರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡರು 

 

239. ಕೇಂದರ  ಸಕ್ಕವರವು ಕ್ರರ ಡಾಪ್ಟ್ಟ ನತಿಶ್ರ ನೇಗಿಯವರ ಕುಟ್ಟಂಬಕೆಾ  5 ಲಕ್ಷ 

ರೂ.ಗಳ ಅನ್ನದ್ದನ ನೀಡಿದೆ. ನೇಗಿಯವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ರರ ಡೆಯ ಆಟ್ಗಾರ? 

 

ಅ) ಹಾಕ್ರ 

ಆ) ಫುಟ್ನಬ ಲ್ 

ಇ) ಬ್ಯಸಾ ಟ್ಸ ಬ್ಯಲ್ 

ಈ) ಈಜು 

ಫುಟ್ನಬ ಲ್ 

ಡಿಸಂಬರ್ 29 ರಂದು ಕೇಂದರ  ಕ್ರರ ೀಡಾ ಸಚಿವ ಕನವಲ್ ರಾಜ್ವಧವನ್ ರಾಥೀಡ್ಸ 

ಅವರು ನೇಗಿಯವರ ಕುಟ್ಟಂಬಕೆಾ  5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಅನ್ನದ್ದನ ನೀಡಿದರು.  
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240. CARE ಶೆರ ೀಯಾಂಗಳ ಇತಿು ೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರ ಕ್ಕರ, ಅತ್ಯ ಧಿಕ 

ಕ್ಕಯವನವವಹಿಸದ ಆಸ್ತು ಗಳ (NPA) ಮಟ್ು  ಹಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  

ಭಾರತ್ ಎರ್ು ನೇ  ಸ್ಾ ನ ಪ್ಡೆದಿದೆ? 

ಆ) 9 ನೇ 

ಆ) 5 ನೇ 

ಇ) 13 ನೇ 

ಈ) 25 ನೇ 

5 ನೇ 

CARE   ಶೆರ ೀಯಾಂಗಳ ಇತಿು ೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರ ಕ್ಕರ, ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಕ್ಕಯವನವವಹಿಸದ 

ಆಸ್ತು ಗಳ (NPA) ಮಟ್ು  ಹಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು 5 ನೇ ಸ್ಾ ನ 

ಪ್ಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು  BRICS ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಅಗರ ಸ್ಾ ನದಲಿ್ಲದೆ.  

(NPA) ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಗಿರ ೀಸ್( 36.44%)  ಅಗರ ಸ್ಾ ನದಲಿ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ಇಟ್ಲ್ಲ (16.44%), 

ಪೀಚುವಗಲ್ (15.5%) ಮತ್ತು  ಐಲ್ಲವಂಡ್ಸ (11.9%) ನಂತ್ರದ ಸ್ಾ ನಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿವೆ.  

 

241. ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಹಸ ಪಲ್ಲೀಸ್ ಜ್ನರಲ್ ಡೈರೆಕು ರ್ ಯಾರು? 

ಅ) ಒ ಪಿ ಸ್ತಂಗ್ 

ಆ)  ಟಿ.ಎಸ್ ಜೊೀಶಿ 

ಇ) ಆನಂದ್ ಗುಪಾು  

ಈ) ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ 

ಒ ಪಿ ಸ್ತಂಗ್ 

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಕ್ಕಯ ಡೆರ  ಯ 1993 ರ ಬ್ಯಯ ಚು  ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿ ಓಂ ಪ್ರ ಕ್ಕಶ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಉತ್ು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಪಲ್ಲೀಸ್ ಮಹಾ ನದೇವಶಕರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕ್ಕರಾವಧಿಯು 

ಡಿಸಂಬರ್ 31, 2017 ರಂದು ಕೊನೆಗಂಡಿದೆ.  

 

242. ವಿಶವ  ಬಿಿ ಟ್ಸಜ  ಚೆಸ್ ಚಾಯ ಂಪಿಯನಿ ಪ್-2017 ರಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ 

ಗಾರ ಯ ಂಡಾಮ ಸು ರ್ ಕಂಚಿನ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಪಿ ಹರಿಕೃರ್ಣ  

ಆ) ಸೂಯವ ಶೇಖರ್ ಗಂಗೂಲ್ಲ 

ಇ) ವಿದಿತ್ ಗುಜಾರ ತಿ 

ಈ) ವಿಶವ ನಾಥನ್ ಆನಂದ್ 

ವಿಶವ ನಾಥನ್ ಆನಂದ್ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಚೆಸ್ ಗಾರ ಯ ಂಡಾಮ ಸು ರ್ ಮತ್ತು  ಐದು ಬ್ಯರಿಯ ವಿಶವ  ಚಾಂಪಿಯನ್ 

ವಿಶವ ನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ರಿಯಾದು ಲಿ್ಲ  ನಡೆದ 2017 ರ ವಿಶವ  ಬಿಿ ಟ್ಸಜ  ಚೆಸ್ 

ಚಾಯ ಂಪಿಯನಿಪ್ು ಲಿ್ಲ  ಕಂಚಿನ ಪ್ದಕ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ.  

 

243. 2017 ರ ವರ್ವದ ಗಿೀಬ್ ಸ್ಸರ ು  (Soccer’s) ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಆಟ್ಗಾರ 

ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯು ಯಾರಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತದೆ?  

ಅ) ಲ್ಲಯೀನಲ್ ಮೆಸ್ತಸ  

ಆ) ರಾಡೆಮೆಲ್ ಫ್ರಲಾ ವೀ 
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ಇ) ಕ್ರರ ಸ್ತು ಯಾನ್ೀ ರೀನಾಲ್ ೀ 

ಈ) ಫ್ರರ ಂಕ್ ರೈಬೆರಿ 

ಕ್ರರ ಸ್ತು ಯಾನ್ೀ ರೀನಾಲ್ ೀ 

ರಿಯಲ್ ಮಾಯ ಡಿರ ಡ್ಸ ತ್ರರೆ ಕ್ರರ ಸ್ತು ಯಾನ್ೀ ರೀನಾಲ್ ೀ ಅವರನ್ನು  2017 ರಲಿ್ಲ  ಸ್ಸರ ು  

(Soccer’s) ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಆಟ್ಗಾರನೆಂದು ಹೆಸರಿಸ್ತದೆ. ಅವರು ಒಟ್ನು ರೆ ಈ 

ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  4 ನೇ ಬ್ಯರಿಗೆ ಪ್ಡೆದಿದ್ದದ ರೆ. ಈ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಅವರು ದುಬೈನಲಿ್ಲ  

ಇಟ್ಲ್ಲಯ ಅಲ್ಲಸ್ಸ ಂಡ್ರ ೀ ಡೆಲ್ ಪಿಯ್ಕರೂರಿಂದ ಪ್ಡೆದರು.  

 

244. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಕೊೀಬ್ಯರ್ ದಿವ ೀಪ್ಗಳ ಆಡಳಿತ್ವು, ‘ಮದಲ ಫಿ್ರ ಯ ಗ್ 

ಹಸ್ತು ಂಗ್ ದಿನದ’ 74 ನೇ ವಾಷ್ಟವಕೊೀತ್ಸ ವವನ್ನು  ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಡಿಸಂಬರ್ 28 

ಆ) ಡಿಸಂಬರ್ 31 

ಇ) ಡಿಸಂಬರ್ 28 

ಈ) ಡಿಸಂಬರ್ 29 

ಡಿಸಂಬರ್ 31 

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಕೊೀಬ್ಯರ್ ದಿವ ೀಪ್ಗಳ ಆಡಳಿತ್ವು ಮದಲ ಫಿ್ರ ಯ ಗ್ ಹಸ್ತು ಂಗ್  

ದಿನದ 74 ನೇ ವಾಷ್ಟವಕೊೀತ್ಸ ವವನ್ನು  ಡಿಸಂಬರ್ 31 ರಂದು ಆಚರಿಸದೆ. ಲ್ಲಪಿು ನೆಂಟ್ಸ 

ಗವನವರ್ ಅಡಿಮ ರಲ್ ಡಿ.ಕೆ ಜೊೀಸ್ತ ಪೀಟ್ಸವ ಬಿೆ ೀರ್ ಜಮಾಾ ನಾ ಮೈದ್ದನದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ 

ಮ್ರಖಯ  ಕ್ಕಯವದಲಿ್ಲ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಧವ ಜ್ವನ್ನು  ಹಾರಿಸ್ತದರು. ಈ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ , 

ಲ್ಲಪಿು ನೆಂಟ್ಸ ಗವನವರ್ ಭಾರತಿೀಯ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಸೇನೆಯ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಮತ್ತು  

ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪ್ಂಡೆನ್ಸ  ಲ್ಲೀಗು  ಹಿರಿಯ ಐಲಾಯ ಂಡಗವಳನ್ನು  ಸನಾಮ ನಸ್ತದರು.  

 

245. ಭಾರತಿೀಯ ಕೌನಸ ಲ್ ಆಫ್ ಕಲಿ ರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ  (ICCR) ನ ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ವಿನಯ್ ಸಹಸರ ಬುದಿೆ  

ಆ) ಎಂ. ಜೆ ಅಕಬ ರ್ 

ಇ) ಕೈಲಾಶ್ ವಿಜ್ಯವಜವಯ 

ಈ) ಲೀಕೇಶ್ ಚಂದರ  

ವಿನಯ್ ಸಹಸರ ಬುದಿೆ  

ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ ಸಭ ಸಂಸದ ವಿನಯ್ ಸಹಸರ ಬುದಿೆ  

ಅವರು ಭಾರತಿೀಯ ಕೌನಸ ಲ್ ಆಫ್ ಕಲಿ ರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ  (ICCR) ನ ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡರು. 

 

246. ಮಾನಸ್ತಕ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ನರ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಸಂಸಾ  ನಮಾಾ ನ್ಸ  

(NIMHANS) ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಕೊಲಾ ತ್ರು  

ಆ) ಕೊಚಿಿ  

ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು 

ಈ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಬೆಂಗಳೂರು 
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ಮಾನಸ್ತಕ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ನರ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಸಂಸಾ  ನಮಾಾ ನ್ಸ  

(NIMHANS) ಎಂಬುದು ಕನಾವಟ್ಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ವೈದಯ ಕ್ರೀಯ 

ಸಂಸಾ ಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಮಾನಸ್ತಕ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ನರ ವಿಜಾಾ ನದ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಉನು ತ್ ಕೇಂದರ ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯದ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ ಕ್ಕಯವ ನವವಹಿಸುತಿು ದೆ. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ, ಇದು ತ್ತಂಬ 

ಸುದಿದ ಯಲಿ್ಲದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಯ ಕ್ಷ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೊೀವಿಂದ್ ಅವರು NIMHANS ನ 22 

ನೇ ವಾಷ್ಟವಕ ಸಮಾವೇಶದಲಿ್ಲ  ಪಾಲೆಂಡರು ಮತ್ತು  ಡಿಸಂಬರ್ 30, 2017 ರಂದು 

150 ಪ್ದವಿ ವಿದ್ದಯ ಥಿವಗಳಿಗೆ ಡಿಗಿರ  ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ನೀಡಿದರು. 

 

247. ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸ ು  ನಂತ್ರ, UNESCO ನಿೆಂದ ವಾಪಸಾತ್ತಯನ್ನು  ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 

ಯಾವ ದೇಶವು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಸೌದ್ಧ ಅರೇಬಿಯಾ 

ಆ) ರಷ್ಯಾ  

ಇ) ಯು.ಎ.ಇ 

ಈ) ಇಸಿ ೋಲ್ 

ಇಸಿ ೋಲ್ 

ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸ ು  ನಂತ್ರ, UNESCO ನಿೆಂದ ವಾಪಸಾತ್ತಯನ್ನು  ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 

ಇಸಿ ೋಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. UNESCO ರ್ ಮುಖ್ಾ ಸಥ  ಆಡಿ್ರ ಅಝಲೆ, ಇಸಿ ಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 

31, 2018 ರಂದು ಹೊರಡಲಿದೆ ಎೆಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತ್ತಳಿಸಿದರು.  

 

248. ಪತ್ು ೋದಾರಿ ಕ್ಕದಂಬರಿಗಳ ಲೇಖ್ಕ ಸ್ಯಾ  ಗಿಾಪಿ ರ್ ಅವರು ಇತ್ತು ೋಚೆಗೆ ನಿಧರ್ 

ಹೊೆಂದ್ಧದರು. ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು? 

ಅ) ಫ್ರರ ನ್ಸ  

ಆ) ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  

ಇ) ಇಟ್ಲ್ಲ 

ಈ) ಜ್ಮವನ 

ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಸು ೀಟ್ಸಸ  

ಪತ್ು ೋದಾರಿ ಕ್ಕದಂಬರಿಗಳ ಲೇಖ್ಕ ಸ್ಯಾ  ಗಿಾ ಪಿ ನ್ಸ (77) ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2017 

ರಂದು ಕ್ಕಾ ಲಿಪೋನಿೋನಯಾದ ಸಾೆಂಟಾ ಬಾಬನರಾದಲಿಿ  ನಿಧರ್ ಹೊೆಂದ್ಧದರು. ಅವರು 

ವರ್ನಮಾಲೆಯ ಕ್ಕದಂಬರಿಗಳನ್ನು  1982 ರಲಿಿ  ಪಿಾ ರಂಭಿಸಿದದ ರು.  

 

249. 61 ನೇ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ ಸಪ ರ್ಧವ (NSCC-2017) ರಲಿ್ಲ  

ಪುರುರ್ರ ಹಿರಿಯ 50 ಮಿ ಪಿಸೂು ಲ್ ಸಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಚಿನು ವನ್ನು  ಪ್ಡೆದರು? 

ಅ) ಓಂ ಪ್ರ ಕ್ಕಶ್ ಮಿಥವಾವಲ್ 

ಆ) ಜತ್ತ ರಾಯ್ 

ಇ) ಅಜುವನ್ ಸ್ತಂಗ್ ಚಿೀಮಾ 

ಈ) ಓಂಕರ್ ಸ್ತಂಗ್ 

ಜತ್ತ ರಾಯ್ 

ಶೂಟಿಂಗು ಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಮಾಕಸ ಮ ವನ್ ಜತ್ತ ರಾಯ್ ಅವರು ಪುರುರ್ರ 50 ಮಿೀಟ್ರ್ 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪ್ರ ಶಸ್ತು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕೊಂಡರು, ಅವರು 61 ನೇ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ 
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ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ ಸಪ ರ್ಧವಯಲಿ್ಲ  (NSCC-2017) ತಿರುವನಂತ್ಪುರಂನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಪುರುರ್ರ 

ಹಿರಿಯ 50 ಮಿ ಪಿಸೂು ಲ್ ಸಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ  ಚಿನು ವನ್ನು  ಪ್ಡೆದರು 

 

 

250. ನಾಂಗೆಬ ೈಲಿ್ಲ ಮ್ ವನಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ (NWS) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಸ್ತಕ್ರಾ ಂ 

ಆ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಮೇಘಾಲಯ 

ಈ) ಮಣಿಪುರ 

ಮೇಘಾಲಯ 

ನಾಂಗೆಬ ೈಲಿ್ಲ ಮ್ ವನಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ (NWS) ಮೇಘಾಲಯದ ರಿ ಭೀಯ್ ಜಲಿ್ಲ ಯ 

ಲೈಲಾದ್ ಹಳಿು ಗೆ ಸಮಿೀಪ್ದಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  29 ಚ.ಕ್ರ ವಿಸ್ತು ೀಣವವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

ಇಲಿ್ಲರುವ ಪಾರ ಣಿಗಳೆಂದರೆ ಬಂಗಾಳ ಹುಲ್ಲ, ಕಪುಪ  ಕರಡಿ, ಚಿರತ್ರ ಮತ್ತು  ಅನೇಕ 

ರಿೀತಿಯ ಪ್ಕಿ್ರ ಗಳ್ಳ.  

 


