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1. ಗ್ಯಯ ಲಿಮ್ ಜ್ಞರಿಲ್ಗಾ ಪೋವ್ನ  ಬಾಕ್ವಸ ೆಂಗ್ ಪಂದ್ವ್ಳಿಯಲಿಿ  ನ್ಮನ್ ತನಿ್ ರ್ ಅವ್ರು 

ಚಿನ್ನ ದ್ ಪ್ದ್ಕವ್ನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವ್ ತೂಕದ್ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಚಿನ್ನ ವ್ನ್ನನ  

ಗೆದ್ದ ರು?  

ಅ) 60 ಕೆಜಿ 

ಆ) 49 ಕೆಜಿ 

ಇ) 91 ಕೆಜಿ 

ಈ) 75 ಕೆಜಿ 

91 ಕೆಜಿ 

ಕಝಕ್ವಸಾು ನ್ನ  ಕರಾಗ್ಯೆಂಡದ್ಲಿಿ  ನ್ಡೆದ್ 2017ರ ಗ್ಯಯ ಲಿಮ್ ಜ್ಞರಿಲ್ಗಾ ಪೋವ್ನ  ಬಾಕ್ವಸ ೆಂಗ್ 

ಪಂದ್ಯಯ ವ್ಳಿಯಲಿಿ  ನ್ಮನ್ ತನಿ್ ರ್ ಅವ್ರು ಚಿನ್ನ ದ್ ಪ್ದ್ಕವ್ನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ರು. ಅವ್ರು 

91 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಚಿನ್ನ ವ್ನ್ನನ  ಗೆದ್ದ ರು. ಈ ಪಂದ್ಯಯ ವ್ಳಿಯಲಿಿ  ಭಾರತೋಯ 

ಬಾಕಸ ಗಗಳು ಮೂರು ಚಿನ್ನ , ಬೆಳಿಿ  ಮತ್ತು  ಕಂಚಿನ್ ಪ್ದ್ಕಗಳನ್ನನ  ಗೆದ್ದ ರು. ಚಿನ್ನ ದ್ 

ಪ್ದ್ಕ ವಿಜೇತರಾದ್ ಕೆ ಶ್ಯಯ ಮ ಕುಮಾರ್ 49 ಕೆಜಿ, ನ್ಮನ್ ತನಿ್ ರ್ 91 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು  

ಸತೋಶ್ ಕುಮಾರ್ 91 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದ್ದ ರು.  

 

2. ಗುಡ್ ಗವ್ನ್ಗನ್ಸ  ಡೇ (ಜಿಜಿಡಿ) ಯನ್ನನ  ಯಾವ್ ದಿನ್ದಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಗಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 

ಆ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 

ಇ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 

ಈ) ಡಿಸೆಂಬರ್23 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 

ಮಾಜಿ ಪ್ರ ಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟು ಹಬಬ ದ್ ಪ್ರ ಯುಕು  , 

ಭಾರತದ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ತ ವ್ರ್ಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಗುಡ್ ಗವ್ನ್ಗನ್ಸ  ಡೇ (ಜಿಜಿಡಿ) ಯನ್ನನ  

ಆಚರಿಸಲ್ಗಗುತು ದೆ.  

 

3. ಬೋಡ್ಗ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರ ೋಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ವರ ಕೆಟ್ ಇನ್ ಇೆಂಡಿಯಾ (ಬಿಸಿಸಿಐ)ನ್ ಹೊಸ 

ಜನ್ರಲ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ (GM) ಆಗಿ ನೇಮಕಗೆಂಡವ್ರು ಯಾರು? 

ಅ) ಎೆಂ. ವಿ. ಶ್ರ ೋಧರ್ 

ಆ) ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ 

ಇ) ಸಾಬಾ ಕರಿೋಮ್ 

ಈ) ದಿಲಿೋಪ್ ಸದೇಗಸಾಯಿ 

ಸಾಬಾ ಕರಿೋಮ್ 

ಭಾರತದ್ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ವೋಪ್ರ್ ಸಾಬಾ ಕರಿೋಮ್ ಅವ್ರನ್ನನ  ಬೋಡ್ಗ ಆಫ್ 

ಕಂಟ್ರ ೋಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ವರ ಕೆಟ್ ಇನ್ ಇೆಂಡಿಯಾ (ಬಿಸಿಸಿಐ)ನ್ ಹೊಸ ಜನ್ರಲ್ 

ಮಾಯ ನೇಜರ್ (GM) ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಗಗಿದೆ. ಕಾಯಗಸೂಚಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಿಸುವ್ದು, ಬಜೆಟ್, ಪಂದ್ಯ ದ್ ಆಡುವ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ದೇಶ್ೋಯ 

ಕಾಯಗಕರ ಮದ್ ಆಡಳಿತವ್ನ್ನನ  ನೋಡಿಕೊಳಿು ವುದು ಅವ್ರ ಜವಾಬಾದ ರಿಯಾಗಿದೆ.  
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4. ವಿಶಿ್  ಆರ್ಥಗಕ ವೇದಿಕೆ (WEF) -2018 ರ ವಾರ್ಷಗಕ ಸಭೆಯನ್ನನ  ಆಯೋಜಿಸುವ್ ನ್ಗರ 

ಯಾವುದು? 

ಅ) ದ್ಯವೋಸ್ 

ಆ) ನ್ವ್ ದೆಹಲಿ 

ಇ) ಜಿನಿೋವಾ 

ಈ) ಬಲಿಗನ್ 

ದ್ಯವೋಸ್ 

ವಿಶಿ್  ಆರ್ಥಗಕ ವೇದಿಕೆ (WEF) -2018 ರ ವಾರ್ಷಗಕ ಸಭೆ ಜನ್ವ್ರಿ 22 ರಿೆಂದ್ ಸಿಿ ಟಜ ರ್ಗೆಂಡನ   

ದ್ಯವೋಸನ ಲಿಿ  ಆಯೋಜಿಸಲ್ಗಗುವುದು. 5 ದಿನ್ಗಳ ವ್ರೆಗೆ ನ್ಡೆಯುವ್ ಸಭೆಯಲಿಿ  ಇದೆ 

ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿ ಭಾರತದ್ ಪ್ರ ಧಾನಿ ನ್ರೆಂದ್ರ  ಮೊೋದಿ ಅವ್ರು ವಿಶಿ್  ಆರ್ಥಗಕ ವೇದಿಕೆ 

(WEF)ಯಲಿಿ  ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದ್ರು.  

 

5. ಯಾವ್ ನ್ಗರವು ತನ್ನ  ಸಿ ೆಂತ ಲೋಗವ್ನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕೊೆಂಡ ಮೊದ್ಲ ಭಾರತೋಯ 

ನ್ಗರವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಪುಣೆ 

ಆ) ಬೆೆಂಗಳೂರು 

ಇ) ಕೊಚಿಿ  

ಈ) ಪಾಟ್ನನ  

ಬೆೆಂಗಳೂರು 

ಕರ್ನಗಟಕ ಸಕಾಗರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2017 ರಂದು ಬೆೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ್ 

ಲ್ಗೆಂಛನ್ವ್ನ್ನನ  ಪ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮ ತಾಣವಾಗಿ ಬಾರ ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಇದ್ರೆಂದಿಗೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ದೇ ಸಿ ೆಂತ ಲೋಗವ್ನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ ಮೊದ್ಲ 

ಭಾರತೋಯ ನ್ಗರವಾಗಿದೆ. ಈ ಲ್ಗೆಂಛನ್ವ್ನ್ನನ  ರ್ನಮೂರ್ ಅವ್ರು 

ವಿರ್ನಯ ಸಗಳಿಸಿದ್ರು.  

 

6. ಬೆಟಿ್ನ  ರಾರ್ಷು ರೋಯ ಉದ್ಯಯ ನ್ (BNP) ಯು ಯಾವ್ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಜ್ಞರ್ಗೆಂಡ್ 

ಆ) ಪಂಜ್ಞಬ್ 

ಇ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಈ) ಹರಿಯಾಣ 

ಜ್ಞರ್ಗೆಂಡ್ 

ಬೆಟಿ್ನ  ರಾರ್ಷು ರೋಯ ಉದ್ಯಯ ನ್ (BNP) ವು ಜ್ಞರ್ಗೆಂಡನ  ಲಥೇರ್ ಜಿರಿ್ ಯ ಛೋಟ್ನ 

ರ್ನಗುು ರ್ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿಯಲಿಿದೆ ಮತ್ತು  226.33 ಚ.ಕ್ವ ಪ್ರ ದೇಶ್ವ್ನ್ನನ  ಹೊೆಂದಿದೆ. ಇದು 

ಕರಡಿ, ಪಾಯ ೆಂಥರ್ ಮತ್ತು  ತೋಳ, ಜಕಲ್, ಕತ್ತು ಕ್ವರುಬ ಇತಾಯ ದಿಗಳಿಗೆ ನೆರ್ಯಾಗಿದೆ.  
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7. ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಬಾರ ಡ್ ಗೇಜ್ ಹವಾನಿಯಂತರ ತ ಎಸಿ (AC) EMU ಉಪ್ನ್ಗರ ರೈಲು 

ಯಾವ್ ನ್ಗರದ್ಲಿಿ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಕೊಲಕ ತಾು  

ಆ) ಜೈಪುರ್ 

ಇ) ದೆಹಲಿ 

ಈ) ಮೆಂಬೈ 

ಮೆಂಬೈ 

ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಬಾರ ಡ್ ಗೇಜ್ ಹವಾನಿಯಂತರ ತ ಎಸಿ (AC) EMU ಉಪ್ನ್ಗರ ರೈಲು 

ಮಹಾರಾರ್ು ರದ್ ಮೆಂಬೈಯಲಿಿ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಈ 

ರೈಲು ಮೆಂಬೈಯ ಪ್ಶಿ್ ಮ ರೈಲು ನಿಲ್ಗದ ಣದ್ ಬೋರಿವಾಲಿ ನಿಲ್ಗದ ಣಿದಿೆಂದ್ ಚಾಲನೆ 

ಪ್ಡೆಯಿತ್ತ. ಈ ಎಸಿ ರೈಲು 14.10 ಗಂಟೆಗೆ ಅೆಂಧೇರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ಗದ ಣಿದಿೆಂದ್ ಹೊರಟ್ಟ 

14.44 ಗಂಟೆಗೆ ಚರ್ಚಾ ೋಗಟ್ ತಲುಪುವುದು.  

 

8. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ ಹೊಸ ಮರ್ಯ ಮಂತರ ಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಿ ೋಕರಿಸಿದ್ವ್ರು 

ಯಾರು? 

ಅ) ನಿೋರಾಜ್ ನ್ಯಯ ರ್ 

ಆ) ಸುರಶ್ ಭಾರದಿ್ಯ ಜ್ 

ಇ) ಮಹೆಂದ್ರ್ ಸಿೆಂಗ್ 

ಈ) ಜೈರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್ 

ಜೈರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್ 

5 ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶ್ಯಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ್ ಜೈರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರು ಹಿಮಾಚಲ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ ಹೊಸ ಮರ್ಯ ಮಂತರ ಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಿ ೋಕರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು  ಅವ್ರು 

ಬಿಜೆಪಿ ಶ್ಯಸಕಾೆಂಗ ಪ್ಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ್ರು. 

 

9. ಯಾವ್ ದೇಶ್ ವಿಶಿ್ ದ್ ಅತದೊಡಡ  ಉಭಯಚರ ವಿಮಾನ್ “AG600” ವ್ನ್ನನ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ನ್ಯಯ ಜಿರ್ೆಂಡ್ 

ಆ) ಚಿೋರ್ನ 

ಇ) ರ್ನರ್ವಗ 

ಈ) ಜಪಾನ್ 

ಚಿೋರ್ನ 

ಚಿೋರ್ನ ವಿಶಿ್ ದ್ ಅತದೊಡಡ  ಉಭಯಚರ ವಿಮಾನ್ “AG600” ವ್ನ್ನನ  ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 

2017 ರಂದು ಗುವಾೆಂಗ್ಯಡ ೆಂಗ್ ಪಾರ ೆಂತಯ ದ್ ಝುಹೈ ಜಿರಿ್ನ ನ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇರ್ನ್ 

ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಗದ ಣದಿೆಂದ್ ತನ್ನ  ಮೊದ್ಲ ಹಾರಾಟವ್ನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 121 ಅಡಿ 

ಉದ್ದ ದ್  “AG600” ವಿಮಾನ್ವು “ಕುರಿ್ನೆಂಗ್” ಎೆಂಬ ಸಂಕೇತರ್ನಮವ್ನ್ನನ  

ಹೊೆಂದಿದುದ , 38.8 ಮಿೋಟರ್ ರೆಕಾಸ ನ್ ಮತ್ತು  4 ಟಬಗಪರ ಪ್ ಎೆಂಜಿನ್ಾ ಳನ್ನನ  

ಹೊೆಂದಿದೆ.  

 



 

4 | P a g e  
 

10.  ಲಿಬೇರಿಯಾದ್ ಹೊಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರನ್ನನ  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲ್ಗಗಿದೆ? 

ಅ) ಜೋಸಫ್ ಬೋಕಾಯ್ 

ಆ) ಜ್ಞಜ್ಗ ರ್ವಯ್ 

ಇ) ಎರಿ್ ನ್ ಜ್ಞನ್ಸ ನ್ ಸಿಲಿೋಗಫ್ 

ಈ) ಡೊಮ ಜ್ಞನ್ಸ ನ್ 

ಜ್ಞಜ್ಗ ರ್ವಯ್ 

ಮಾಜಿ ಫುಟ್ನಬ ಲ್ ಸೂಪ್ಸಾು ರ್ ಜ್ಞಜ್ಗ ರ್ವಯ್ ಅವ್ರು ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಜೋಸಫ್ ಬಕೈ 

ಅವ್ರನ್ನನ  61.5 % ಮತಗಳ ಅೆಂತರದಿೆಂದ್ ಸೋಲಿಸದ್ ನಂತರ ಲಿಬೇರಿಯಾದ್ ಹೊಸ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ್ರು. ಜ್ಞಜ್ಗ ರ್ವಯ್ ಅವ್ರು ಫೋಫಾ ವ್ಲ್ಡ ಗ ಪಿ್ ೋಯರ್ ಆಫ್ 

ದಿ ಇಯರ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತರ್ಷಾ ತ ಬಾಯ ಲನ್ ಡಿ ಓರಗನ್, ಎರಡು ಪ್ರ ಶ್ಸಿು  ಗೆದ್ದ   ಏಕೈಕ 

ಆಫ್ರ ಕನ್ ಫುಟ್ನಬ ಲ್ ಆಟಗ್ಯರ.   

 

 

 

 

 

 

 


