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1.  ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ರೈತರ ದಿನ್ವನ್ನು  ಯಾವ ದಿನ್ದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 

ಆ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 

ಇ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 

ಈ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 

ಭಾರತದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲಿಿ  ರೈತರ ಪಾತರ ವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಪ್ರ ಧಾನಿ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸೆಂಗ್ ಅವರ ಜನ್ಮ  ದಿನ್ದ್ 

ಪ್ರ ಯುಕು  ಪ್ರ ತಿ ವರ್ಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ರೈತರ ದಿನ್ವನ್ನು  

ಭಾರತದ್ಲಿಿ  ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ರಾಜಯ ವು ಅೆಂತರರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕಾಫಿ ಉತಸ ವದ್ 7ನೇ ಆವೃತಿು  

(IICF-2018) ಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸುವುದು? 

ಅ) ಸಕ್ವಕ ೆಂ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ಕರ್ನಿಟಕ 

ಈ) ಒಡಿಶಾ 

 ಕರ್ನಿಟಕ 

   ಭಾರತವು ಅೆಂತರರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕಾಫಿ ಉತಸ ವದ್ 7ನೇ ಆವೃತಿು  (IICF-2018) 

ಯನ್ನು  ಕರ್ನಿಟಕದ್ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಿ  ಜನ್ವರಿ 16, 2018 ರಂದು 

ಆಯೀಜಿಸುವುದು. ಈ ಉತಸ ವವನ್ನು  ಇೆಂಡಿಯಾ ಕಾಫಿ ಟರ ಸ್್ಟ ಮತ್ತು  

ಕರ್ನಿಟಕದ್ ಕಾಫಿ ಬೀರ್ಡಿ ಆಯೀಜಿಸುತು ವೆ. 

 

3. ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಗಣಿತ ದಿರ್ನಚರಣೆಯನ್ನು  ಭಾರತದ್ಲಿಿ  ಯಾವ ದಿನ್ದಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 

ಆ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 

ಇ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 

ಈ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 

ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಗಣಿತ ದಿರ್ನಚರಣೆಯನ್ನು , ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ದಿನ್ವನ್ನು  ಗಣಿತದ್ ಪ್ರ ತಿಭೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ರಾಮನ್ನಜನ್ 

ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನೀತಸ ವವನ್ನು  ಸಮ ರಿಸಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು   ಗಣಿತಶಾಸು ರಕೆಕ  ನಿೀಡಿದ್ 

ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 2012 ರಲಿಿ  ಮಾಜಿ ಪ್ರ ಧಾನಿ 

ಡಾ. ಮನ್ಮೀಹನ್ ಸೆಂಗ್ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಅನ್ನು  ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಗಣಿತ 

ದಿನ್ವೆೆಂದು ಘೀಷ್ಟಸದ್ದ ರು.  
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4. ರಿಪ್ಬಿ್ಲ ಕ ಆಫ್ ಪೆರುಗೆ ಭಾರತದ್ ಹೊಸ ಅೆಂಬಾಸಡರ್ ಆಗಿ ಯಾರು 

ನೇಮಕಗೆಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಟಿ.ಪಿ ಸೀತಾರಾಮ್ 

ಆ) ಎಮ್. ಸುಬಬ ರಾಯುಡು 

ಇ) ಜೈದಿೀಪ್ ಸಕಾಿರ್ 

ಈ) ನ್ವೆು ಜ್ ಸರ್ನಿ 

ಎಮ್. ಸುಬಬ ರಾಯುಡು 

1994 ರ ಬಾಯ ಚು  ಇೆಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸವಿಿಸ್ಟ (IFS) ಅಧಿಕಾರಿ ಎಮ್. 

ಸುಬಬ ರಾಯುಡು ರಿಪ್ಬಿ್ಲಕ ಆಫ್ ಪೆರುಗೆ ಭಾರತದ್ ಹೊಸ ಅೆಂಬಾಸಡರ್ ಆಗಿ 

ನೇಮಕಗೆಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ, ಅವರು ವಿದೇಶಾೆಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ್ಲಿಿ  (MEA) 

ಜಂಟಿ ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ.  

 

5. ರ್ನಯ ರ್ನ್ಲ್ ಕಾಯ ಡೆಟ್ ಕಾಪ್ಸ ಿ (NCC) ಯ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ರ್ ಜನ್ರಲ್ (DG) 

ಆಗಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಕೊೆಂಡಿದ್ದದ ರೆ? 

ಅ) ಬ್ಲ.ಎಸ್ಟ ನೆಗಿ 

ಆ) ಮನೀಜ್ ಕುಮಾರ್ ಉನಿು  

ಇ) ಬ್ಲ ಎಸ್ಟ ಸಹರಾತ್ 

ಈ) ಎನ್. ಪಿ. ಎಸ್ಟ ಹೈರಾ 

ಬ್ಲ ಎಸ್ಟ ಸಹರಾತ್ 

ಲೆಪ್ಿ ನೆೆಂಟ್ ಜನ್ರಲ್ ಬ್ಲ ಎಸ್ಟ ಸಹರಾತ್ ಅವರು ರ್ನಯ ರ್ನ್ಲ್ ಕಾಯ ಡೆಟ್ ಕಾಪ್ಸ ಿ 

(NCC) ಯ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ರ್ ಜನ್ರಲ್ (DG) ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ 

ವಹಿಸಕೊೆಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರು ಇೆಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಯ ಡೆಮಿಯ ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ 

ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ.  

 

6. ಪ್ರ ಖ್ಯಯ ತ ಗಾಯಕರಾದ್ ಜಟಿಲೆಶಿ್ ರ ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯ ಅವರು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ನಿಧನ್ ಹೊೆಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ವರು? 

ಅ) ಗೀವಾ 

ಆ) ಅಸಾಸ ೆಂ 

ಇ) ಪ್ಶಿ್ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ಈ) ಒಡಿಶಾ 

ಪ್ಶಿ್ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ಬೆೆಂಗಾಲಿಯ ಪ್ರ ಖ್ಯಯ ತ ಗಾಯಕರಾದ್ ಜಟಿಲೆಶಿ್ ರ ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯ ಅವರು 

ಬಂಗಾಳದ್ ಕೊೀಲಕ ತಾು ದ್ಲಿಿ  ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2017 ರಂದು ನಿಧನ್ ಹೊೆಂದಿದ್ರು. 

ಅವರು 70-80ರ ದ್ಶ್ಕದ್ಲಿಿ  ಬಂಗಾಳಿ ಸಂಗಿೀತವನ್ನು  ಶ್ರ ೀಮಂತಗಳಿಸದ್ದ ರು. 
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7. ಪಾವಿತಿ ಅಗಾಿ ಪ್ಕಿ್ವಧಾಮ (PABS) ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಬ್ಲಹಾರ 

ಆ) ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಇ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಈ) ಜ್ಞರ್ಿೆಂರ್ಡ 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಪಾವಿತಿ ಅಗಾಿ ಪ್ಕಿ್ವಧಾಮ (PABS)ವು ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ ಗೆಂಡಾ 

ಜಿಲಿೆಯಲಿಿದೆ. ಇದು 10.84 ಚ.ಕ್ವ. ವಿಸು ೀರ್ಿವನ್ನು  ಹೊೆಂದಿದೆ. ಮತ್ತು  212 

ಪ್ರ ಭೇದ್ಗಳ ಅೆಂಜಿಯೀಸೆ ಮಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.  

 

8. 32 ನೇ ಭಾರತಿೀಯ ಎೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ಟ (IEC-2017) ಅನ್ನು  ಯಾವ 

ನ್ಗರವು ಆಯೀಜಿಸದೆ? 

ಅ) ಕೊಲಕ ತಾು  

ಆ) ಚೆನೆು ೈ 

ಇ) ಕೊಚಿಿ  

ಈ) ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

ಚೆನೆು ೈ 

32 ನೇ ಭಾರತಿೀಯ ಎೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ಟ (IEC-2017) ಅನ್ನು  ಡಿಸೆಂಬರ್ 

21 ರಿೆಂದ್ 23 ರವರೆಗೆ ತಮಿಳುರ್ನಡಿನ್ ಚೆನೆು ೈನ್ಲಿಿ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 

9. ಇರಾರ್ನಯ ಹ್ ಉದಿ್ದ ಡ ಉತಸ ವ ( Iranshah Udvada Utsav (IUU-

2017))ದ್ 2ನೇ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು   ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಮಹಾರಾರ್್ ರ 

ಆ) ಗುಜರಾತ್ 

ಇ) ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಈ) ರಾಜಸಾಾ ನ್ 

ಗುಜರಾತ್ 

ಪಾಸಿ ಸಮುದ್ದಯದ್ ಸಾೆಂಸಕ ೃತಿಕ ಹಬಬ ವಾದ್ ಇರಾರ್ನಯ ಹ್ ಉದಿ್ದ ಡ ಉತಸ ವ 

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

ಗುಜರಾತು ಬ ಲಿಿ  2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

10. ಗಂಗಾ ಗಾರ ಮ ಸಿ ಚಛ ತಾ ಸಮ್ಮ ೀಲನ್ (GGSS-2017)ನ್ಲಿಿ  ಯಾವ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರವು ಪಾರ ರಂಭಿಸದೆ? 

ಅ) ಗಂಗೇ ಮಹಾದೇವ್ 

ಆ) ಗಂಗಾ  ಗಾರ ಮ್ 

ಇ) ಗಂಗೆ ಸಿ ಚಛ ತಾ ಅಭಿಯಾನ್ 

ಈ) ನ್ಮಾಮಿ ಗಂಗೆ 
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ಗಂಗಾ  ಗಾರ ಮ್ 

2017 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಹೊಸದಿಲಿಿ   ಗಂಗಾ  ಗಾರ ಮ್  ಸಿ ಚಛ ತಾ 

ಸಮ್ಮ ೀಲನ್ (GGSS-2017)ನ್ಲಿಿ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರವು ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ “ಗಂಗಾ  

ಗಾರ ಮ್” ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯಲಿಿ  ಗಂಗಾ ನ್ದಿಯ 

ಸಿ ಚಛ ತೆಯ ಬಗೆೆ  ಗಮನ್ಹರಿಸಲಾಗುವುದು.  

 


