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1.  ಮಿಸ್ ಇೆಂಡಿಯಾ USA 2017 ರ ಕ್ವರೀಟವನ್ನು  ಯಾರು ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡರು? 

ಅ) ಪ್ರರ ಚಿ ಸೆಂಗ್ 

ಆ) ಸಿ್ ಪ್ರು  ಮನ್ು ಮ್ 

ಇ) ಶ್ರ ೀ ಸೈನಿ 

ಈ) ಕವಿತಾ ಮಲ್ಹ ೀತಾರ  ಪ್ತನಿ 

ಶ್ರ ೀ ಸೈನಿ 

ವಾಷೆಂಗ್ಟ ನ್ ವಿಶಿ್ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದ  ಶ್ರ ೀ ಸೈನಿ ಅವರು 

ನ್ಯಯ ಜೆಸಿಯ ಎಡಿಸ್ನ್ು ಲಿಿರುವ ರಾಯಲ್ ಆಲಬ ರ್ಟ್ಸ ಿ ಪ್ರಯ ಲೇಸ್ು ಲಿಿ  ನ್ಡೆದ್ ಮಿಸ್ 

ಇೆಂಡಿಯಾ USA 2017 ರ ಕ್ವರೀಟವನ್ನು  ಜಯಿಸದ್ರು. 

 

2. National Rice Research Institute (NRRI) ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಕೇರಳ 

ಆ) ವೆಸ್ಟ  ಬೆಂಗ್ಲ್ 

ಇ) ಆೆಂದ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಈ) ಒಡಿಶಾ 

ಒಡಿಶಾ 

National Rice Research Institute (NRRI) ವು ಒಡಿಶಾದ್ ಕಟಕ್-ಪ್ರಯ ರಡಿಪ್ 

ರಸು ಯಲಿಿನ್ ಬಿಡಿಯಾದ್ಯರ್ ಪುರ ಗ್ರರ ಮದ್ಲಿಿದೆ. ಇದು ಇೆಂಡಿಯನ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ ಆಫ್ 

ಅಗಿರ ಕಲಚ ರ್ ರಸ್ರ್ಚಿ (ICAR) ಅಡಿಯಲಿಿನ್ ಪ್ರ ಧಾನ್ ರಾಷಟ ರೀಯ ಸಂಶೀಧನಾ 

ಸಂಸೆ ಗ್ಳಲಿಿ  ಒೆಂದ್ಯಗಿದೆ.  

 

3. ರಾಖಿನೆ ಸಟ ೀಟು  ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗ್ರಗಿ ಇತ್ು ೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಯಾವ 

ದೇಶ್ವು ಒಪ್ಪ ೆಂದ್ಕೆ್ಕ  ಸ್ಹಿ ಹಾಕ್ವವೆ? 

ಅ) ಮಾಯ ನಾಾ ರ್ 

ಆ) ನೇಪ್ರಳ 

ಇ) ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ 

ಈ) ಬೆಂಗಿ್ರ ದೇಶ್ 

ಮಾಯ ನಾಾ ರ್ 

ರಾಖಿನೆ ಸಟ ೀಟು  ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗ್ರಗಿ ಇತ್ು ೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು  

ಮಾಯ ನಾಾ ರ್  ಒಪ್ಪ ೆಂದ್ಕೆ್ಕ  ಸ್ಹಿ ಹಾಕ್ವವೆ. 
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4. ಪ್ರಸ್ರ ಸಿ್ ಚಚ ತೆಗ್ರಗಿ ಇತ್ು ೀಚೆಗೆ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸ್ಕಾಿರ ಕಲ್ಾ ೀಶಿ್ ರಂ ಲಿಪ್ಟ  ನಿೀರಾವರ 

ಯೀಜನೆ (KLIS) ಗೆ ಅನ್ನಮತ್ ನಿೀಡಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ  

ಜ್ಞರಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ?  

ಅ) ಕೇರಳ 

ಆ) ಆೆಂದ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಇ) ತೆಲಂಗ್ರಣ 

ಈ) ಒಡಿಶಾ 

ತೆಲಂಗ್ರಣ 

ಪ್ರಸ್ರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಯ ಸ್ಚಿವಾಲಯದ್ ತಜಾ ರ 

ಅಪ್ರ ೀಸ್ಲ್ ಸ್ಮಿತ್ಯು ಇತ್ು ೀಚೆಗೆ ತೆಲಂಗ್ರಣದ್ಲಿಿ  ಕಲ್ಾ ೀಶಿ್ ರಂ ಲಿಪ್ಟ  ನಿೀರಾವರ 

ಯೀಜನೆ (KLIS) ಗೆ ಅನ್ನಮತ್ ನಿೀಡಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ್ವು ತೆಲಂಗ್ರಣದ್ 

ಕರಮ್ ನ್ಗ್ರ ಜಿಲಿ್ ಯ ಮಡಿಿ ಗ್ಡಿ  ಗ್ರರ ಮದ್ ಸ್ಮಿೀಪ್ ಗೊೀದ್ಯವರ ನ್ದ್ಧಗೆ ಅಡಿ ಲಾಗಿ 

ಅಣೆಕಟಟ ನ್ನು  ನಿಮಿಿಸುವುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

5. 2040 ದೆ.ರೊಳಗೆ ತೈಲ ಮತ್ತು  ನೈಸ್ಗಿಿಕ ಅನಿಲಗ್ಳ ಎಲಿಾ  ಪ್ರಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  

ಉತಾಪ ದ್ನೆಯನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾನ್ಯನ್ನ್ನು  ಇತ್ು ೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಲಿಿಮೆಂರ್ಟ್ 

ಅೆಂಗಿೀಕರಸದೆ? 

ಅ) ಫ್ರರ ನ್ಸ  

ಆ) ಬಲಿಿ ಯಂ 

ಇ) ಜಮಿನಿ 

ಈ) ಬರ ಜಿಲ್ 

ಫ್ರರ ನ್ಸ  

ಫ್ರರ ನ್ಸ ು  ಪ್ರಲಿಿಮೆಂರ್ಟ್ ಇತ್ು ೀಚೆಗೆ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಸಾಗ್ರೊೀತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗ್ಳಲಿಿ  

2040 ರೊಳಗೆ ತೈಲ ಮತ್ತು  ನೈಸ್ಗಿಿಕ ಅನಿಲದ್ ಎಲಿಾ  ಪ್ರಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  

ಉತಾಪ ದ್ನೆಯನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾನ್ಯನ್ನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದ್ಧಸದೆ. ಈ 

ಕಾನ್ಯನಿನ್ಡಿಯಲಿಿ  ಅಸು ತಿ ದ್ಲಿಿರುವ ಡಿರ ಲಿಿೆಂಗ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿಗ್ಳನ್ನು  

ನ್ವಿೀಕರಸ್ಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ  ಮತ್ತು  ಹೊಸ್ ಅನಿೆ ೀಷಣೆ ಪ್ರವಾನ್ಗಿಗ್ಳನ್ನು  

ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 
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6. ಜಿೀ ಸನೆ (Zee Cine ) ಅವಾರ್ಡ್ಸ ಿ 2018 ನ್ಲಿಿ  ಗಿೊೀಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರ ಶ್ಸು ಯನ್ನು  ಯಾರು 

ಪ್ಡೆದ್ರು? 

ಅ) ಕತ್ರ ನಾ ಕೈಫ್ 

ಆ) ಪ್ರರ ಯಾೆಂಕ ಚೀಪ್ರರ  

ಇ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ಈ) ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚಚ ನ್ 

 ಪ್ರರ ಯಾೆಂಕ ಚೀಪ್ರರ  

ಮಹಾರಾಷಟ ರದ್ ಮೆಂಬೈನ್ಲಿಿ  ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಜಿೀ ಸನೆ (Zee Cine ) ಅವಾರ್ಡ್ಸ ಿ 

2018 ನ್ಲಿಿ  ಗಿೊೀಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರ ಶ್ಸು ಯನ್ನು  ಪ್ರರ ಯಾೆಂಕ ಚೀಪ್ರರ  ಪ್ಡೆದ್ಧದ್ಯದ ರೆ. 

ಹಾಗೂ ‘ಬದ್ಧರ ನಾಥ ಕ್ವ ದುಲಾಹ ನಿಯ ಮಾಮ್’ ಚಿತರ ದ್ಲಿಿನ್ ಅಭಿನ್ಯಕೆಾ ಗಿ 

ಶ್ರ ೀದೇವಿಯವರಗೆ ಅತಯ ತು ಮ ನ್ಟಿ (ಸು ರೀ) ಮತ್ತು  ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರಗೆ ಅತ್ತಯ ತು ಮ 

ನ್ಟ (ಪುರುಷ) ಪ್ರ ಶ್ಸು ಗ್ಳನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 

7. ಇತ್ು ೀಚೆಗೆ ಜೆಎಲ್ಎಲ್ (JLL) ಇೆಂಡಿಯಾ ರಪೀರ್ಟ್ಿ 2017ರ ಪ್ರ ಕಾರ, ಭಾರತದ್ ಯಾವ 

ನ್ಗ್ರವು ಅತಯ ೆಂತ ದುಬರ ಕಚೇರ ಸೆ್ ಳಗ್ಳ ಪ್ಟಿಟ ಯಲಿಿ  7ನೇ ಸೆಾ ನ್ವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ಧದೆ? 

ಅ) ದೆಹಲಿ 

ಆ) ಕಲೆ ತಾು  

ಇ) ಜೈಪುರ 

ಈ) ಮೆಂಬೈ 

ದೆಹಲಿ 

ಇತ್ು ೀಚೆಗೆ ಜೆಎಲ್ಎಲ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ರಪೀರ್ಟ್ಿ 2017ರ ಪ್ರ ಕಾರ ದೆಹಲಿಯು ವಿಶಿ್ ದ್  

ಅತಯ ೆಂತ ದುಬರ ಕಚೇರ ಸೆ್ ಳಗ್ಳ ಪ್ಟಿಟ ಯಲಿಿ  7ನೇ ಸೆಾ ನ್ದ್ಲಿಿದೆ. JLLನ್ ಅಧಯ ಯನ್ದ್ 

ಪ್ರ ಕಾರ ದೆಹಲಿಯ ಬಡಿಗೆಗ್ಳು ಸಾಯ ನ್ ಫ್ರರ ನಿಸ ಸೆ್ ೀ, ದುಬೈ ಮತ್ತು  ವಾಷೆಂಗ್ಟ ನ್ 

ಡಿಸಗಿೆಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಚ  ದುಬರಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು  ಮೆಂಬೈ 16ನೇ ಸೆಾ ನ್ದ್ಲಿಿದೆ.  

 

8. ಭಾರತದ್ ಪ್ರ ಥಮ ರಾಷಟ ರೀಯ ರೈಲು ಮತ್ತು  ಸಾರಗೆ ವಿಶಿ್ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ (NRTU) ಯಾವ 

ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ  ಸೆಾ ಪ್ನೆಯಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಗುಜರಾತ್ 

ಆ) ಕನಾಿಟಕ 

ಇ) ರಾಜಸೆಾ ನ್ 

ಈ) ಒಡಿಶಾ 

ಗುಜರಾತ್ 

ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರ  ನ್ರೆಂದ್ರ  ಮೀದ್ಧ ನೇತೃತಿ ದ್ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸ್ಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಇತ್ು ೀಚೆಗೆ 

ವಡೀದ್ರಾದ್ಲಿಿ  ಭಾರತದ್ ಪ್ರ ಥಮ ರಾಷಟ ರೀಯ ರೈಲು ಮತ್ತು  ಸಾರಗೆ 

ವಿಶಿ್ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ (NRTU)ದ್ ಸೆಾ ಪ್ನೆಗೆ ಅನ್ನಮೀದ್ನೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. 
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9. 17ನೇ ಭಾರತ್ೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಸಂವಹನ್ ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ (ಐಎಸಸ ಸ-2017) ಅನ್ನು  ಯಾವ 

ನ್ಗ್ರ ದ್ಲಿಿ  ಆಯೀಜಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಕಟಕ್ 

ಆ) ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

ಇ) ಚೆನೈ 

ಈ) ಅಗ್ತಿಲಾ 

ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

17ನೇ ಭಾರತ್ೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಸಂವಹನ್ ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ (ISCC-2017) ಅನ್ನು  ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 

ರಂದು ನ್ವ ದೆಹಲಿಯ ಇೆಂಡಿಯನ್ ಇನಿಸ ಟ ಟ್ಯಯ ರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಮಯ ನಿಕೇಷನ್ 

(IIMC)ನ್ಲಿಿ   ಆಯೀಜಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದು ಸಿಎಸ್ಐಆರ್-ನ್ಯಾ ಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ ಿ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಆಫ್ 

ಸೈನ್ಸಟ  ಕಮ್ಯಾ ನ್ಸ್ಕೇಶನ್ಸ ಅಂಡ್ ಇನ್ಯಾ ರ್ಮೇಶನ್ಸ ರಿಸೋರ್ೇಸ್ 

(ಎನ್ಸಐಎಸಿಟ ಏಐಆರ್) ರ್ಹಯೋಗದಂದಿಗೆ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸುತಿ್ತದೆ.  

 

10. 2018ರ ಹಾಕ್ವ ವಿಶಿ್  ಕಪ್ರಾ ಗಿ ಅೆಂಪೈಗ್ಿಳ ಸ್ಮಿತ್ಯಲಿಿ  ಜ್ಞವೇದ್ ಶೇಖ್ ಅವರನ್ನು  

ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವ ದೇಶ್ದ್ವರು? 

ಅ) ಪ್ರಕ್ವಸಾು ನ್ 

ಆ) ಬೆಂಗಿ್ರ ದೇಶ್ 

ಇ) ಭಾರತ 

ಈ) ಮಾಯ ನಾಾ ರ್ 

ಭಾರತ 

ಭಾರತದ್ ರಘು ಮತ್ತು  ಜ್ಞವೇದ್ ಶೇಖ್ ಅವರನ್ನು  ಇತ್ು ೀಚೆಗೆ ಭುವನೇಶಿ್ ರದ್ಲಿಿ  

ನ್ಡೆಯಲಿರುವ 2018 ರ ಹಾಕ್ವ ವಿಶಿ್  ಕಪ್ಾ  ಅೆಂಪೈಗ್ಿಳ ಸ್ಮಿತ್ಯಲಿಿ  ಆಯೆ್ಕ  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 

 

 

 


