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1. ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಶುಗರ್ ಇನ್ಸ್ಟ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ (NSY) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಒಡಿಶಾ 

ಇ) ಜ್ಞರ್ಖೆಂಡ್ 

ಈ) ಮದ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಕಾನ್ಪು ರನ್ಲಿಿ  ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಶುಗರ್ ಇನ್ಸ್ಟ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ (NSI) ಇದೆ. 

ಇದು ಸಂಶೀಧನೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು  ಸಲಹಾ ಸೇವೆ, ಸಕ್ಕ ರೆ ಮತ್ತು  ಅಲೈಡ್ 

ಉದ್ಯ ಮ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಸಾವಖಜ್ನ್ಸ್ಕ್ ವಿತರಣೆಯ 

ಕಾಯಖಗಳನ್ನೊ ಳಗೆಂಡಿದೆ. ಸಕ್ಕ ರೆ ರಸಾಯನ್ ಶಾಸು ರ, ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕ ರೆ 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್, ತೆಂತಿರ ಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ತರಬೇತಿ ನ್ಸ್ೀಡುತು ದೆ. ಇದು ಸಕ್ಕ ರೆ ಮತ್ತು  

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ  ಕೆಂದ್ರ ೀಯ ಮತ್ತು  

ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಖರಗಳಿಗೆ ನೆರವನ್ಪೊ  ನ್ಸ್ೀಡುತು ದೆ.  

 

2. “ದ್ ವೇ ಐ ಸಿೀ ಇಟ್: ಎ ಗೌರಿ ಲಂಕಶ ರಿೀಡರ್” ಎೆಂಬ ಪುಸು ಕ್ದ್ ಸಂಪಾದ್ಕ್ರು 

ಯಾರು? 

ಅ) ಚಂದ್ನ್ ಗೌಡ 

ಆ) ಚಕ್ರ ವತಿಖ ಚಂದ್ರ ಚಾಡ್ 

ಇ) ಪಿ ಲಂಕಶ 

ಈ) ಅಬ್ದು ಸಟ ಲಂ ಪುಥಿಗೆ 

ಚಂದ್ನ್ ಗೌಡ 

“ದ್ ವೇ ಐ ಸಿೀ ಇಟ್: ಎ ಗೌರಿ ಲಂಕಶ ರಿೀಡರ್” ಎೆಂಬ ಪುಸು ಕ್ವನ್ಪೊ  ಲೇರ್ಕ್ 

ಮತ್ತು  ಸಮಾಜ್ಶಾಸು ರಜ್ಾ   ಚಂದ್ನ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸಂಪಾದ್ಸಿದ್ದು ರೆ. 5 

ಸಪ್್ ೆಂಬರ್ 2017ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ರಾಜ್ರಾಜೇಶಿರಿ ನ್ಗರದ್ಲಿಿನ್ ಗೌರಿ 

ಲಂಕಶ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೆಂದೆ ಅಪ್ರಿಚಿತ ವಯ ಕ್ವು ಗಳು ಗೆಂಡು ಹೊಡೆದು 

ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಗೌರಿ ಲಂಕಶ್ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ಅವರ ಕ್ಣ್ಣು ಗಳನ್ಪೊ  

ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಮೆಂಟೀ ಆಸು ತೆರ ಗೆ ದ್ದನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸು ಕ್ವನ್ಪೊ  

ಮೆಂಬೈ ಪ್ರ ಸ್ ಕಿ್ಬೊ ಲಿಿ  2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 

3. ಯಾವ ಕೆಂದ್ರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಬಿೀಚ್ ಕಿ್ವೀನ್-ಅಪಾಾ ಗಿ ಪೈಲಟ್ ಯೀಜ್ನೆ 

“ಬಿ್ಲ  ಫಿ್ಲಗ್” ಅನ್ಪೊ  ಪಾರ ರಂಬಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಕಾಮಖಕ್ ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೀಗ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಆ) ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇ) ಕ್ಮಯ ನ್ಸ್ಕಷನ್ಟ  ಸಚಿವಾಲಯ 

ಈ) ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ 
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ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಕೆಂದ್ರ  ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯವು 

ಕ್ಡಲತಿೀರವನ್ಪೊ  ಸಿ ಚೆಗಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ್ ಗಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ಯೀಜ್ನೆ, 

“ಬಿ್ಲ  ಫಿ್ಲಗ್” ಅನ್ಪೊ  ಪಾರ ರಂಬಿಸಿದೆ. ಕ್ಡಲತಿೀರದ್ ಸಿ ಚೆ ತೆ, ಪ್ರಿಷಕ ರಣೆ ಮತ್ತು  

ಮೂಲ ಸೌಕ್ಯಖಗಳ ಗಣಮಟ್ ವನ್ಪೊ  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ 

ಉದೆು ೀಶವಾಗಿದೆ.  

 

4. ಪ್ರ ವಾಸೀದ್ಯ ಮ ಸಹಕಾರವನ್ಪೊ  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ದ್ಕಿ್ವಣ ಕೊೀರಿಯಾದ್ೆಂದ್ಗೆ 

ಇತಿು ೀಚ್ಛಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಖರವು ಸಹಿ ಹಾಕ್ವದೆ? 

ಅ) ಮಜೀರಾಮ್ 

ಆ) ಕರಳ 

ಇ) ತಮಳುನಾಡು 

ಈ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಪ್ರ ವಾಸೀದ್ಯ ಮ, ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ , ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಟ ಕಿೆೀತರ ದ್ಲಿಿ  

ಸಹಕಾರವನ್ಪೊ  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಖರ 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 

ರಂದು ದ್ಕಿ್ವಣ ಕೊರಿಯಾದ್ೆಂದ್ಗೆ ಅೆಂಡಸ್ಾ ಯ ಖೆಂಡಿೆಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿಡಮ್ 

(MoU) ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ವದೆ. ಇದ್ಕಾಕ ಗಿ, ದ್ಕಿ್ವಣ ಕೊರಿಯಾದ್ ಗಿಮಾಾ  ನ್ಗರದ್ 

ನ್ಸ್ಯೀಗವು ಲಕೌೊ ದ್ಲಿಿ  ಮರ್ಯ ಮಂತಿರ  ಯೀಗಿ ಆದ್ತಯ ನಾಥ್ರ ನ್ಪೊ  ಭೇಟಿಯಾಗಿ 

ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಹಕಾರ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಾಗಖಗಳನ್ಪೊ  ಚಚಿಖಸಿದೆ.  

 

5.  “ಸಿೀ ಬಿರ ಡ್್ “ ನ್ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ರನಿೆ ೀ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿ  ಏಪ್ಖಡಲಿದೆ? 

ಅ) ಆೆಂದ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಆ) ಅೆಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನ್ಸ್ಕೊೀಬಾರ್ ದಿ್ ೀಪ್ಗಳು 

ಇ) ಕ್ನಾಖಟಕ್ 

ಈ) ಲಕ್ಷದಿ್ ೀಪ್ 

ಲಕ್ಷದಿ್ ೀಪ್ 

“ಸಿೀ ಬಿರ ಡ್್ “ ನ್ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ರನಿೆ ೀ ಲಕ್ಷದಿ್ ೀಪ್ದ್ಲಿಿ  ಏಪ್ಖಡುವುದು.  

 

6. ವಿಶಿದ್ ಅತಿ ಎತು ರದ್ ಮತ್ತು  ಉದ್ು ದ್ ಗಾಜಿನ್ ಸೇತ್ತವೆ ಯಾವ ದೇಶದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಜ್ಪಾನ್ 

ಆ) ಉತು ರ ಕೊರಿಯಾ 

ಇ) ದ್ಕಿ್ವಣ ಕೊರಿಯಾ 

ಈ) ಚಿೀನಾ 

ಚಿೀನಾ 

ವಿಶಿದ್ ಅತಿ ಎತು ರದ್ ಮತ್ತು  ಉದ್ು ದ್ ಗಾಜಿನ್ ಸೇತ್ತವೆ ಚಿೀನಾದ್ 

ಷ್ಟಜ್ಞಝವಾೆಂಗೊ ಲಿಿದೆ. ಈ ಸೇತ್ತವೆಯು 488 ಮೀಟರ್ ಉದ್ು  ಮತ್ತು  ಎರಡು 
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ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ. ಇದು ಪಿೆಂಗಾಟ ನ್ ಕೌೆಂಟಿಯಲಿಿನ್ ಹಾೆಂಗಾಯ ಗ ಸಿೀನ್ಸ್ಕ್ 

ಏರಿಯಾದ್ ಎರಡು ಕ್ಡಿದ್ದದ್ ಬಂಡೆಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಕ್ಣಿವೆಯಲಿಿ  218 ಮೀಟರ್ 

ಎತು ರದ್ಲಿಿದೆ.   

 

7. ತಮಳುನಾಡು ನ್ಸ್ೀರಾವರಿ ಕೃಷ್ಟ ಆಧುನ್ಸ್ೀಕ್ರಣ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ವಿಶಿ  ಬಾಯ ೆಂಕೊೊ ೆಂದ್ಗೆ 

ಎಷ್್ಟ  ಪ್ರ ಮಾಣದ್ ಸಾಲ ಒಪ್ು ೆಂದ್ಕೆಕ  ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕ್ವದೆ? 

ಅ) $ 414 ಮಲಿಯನ್ 

ಆ) $ 318 ಮಲಿಯನ್ 

ಇ) $ 520 ಮಲಿಯನ್ 

ಈ) $ 333 ಮಲಿಯನ್ 

$ 318 ಮಲಿಯನ್ 

ತಮಳುನಾಡು ನ್ಸ್ೀರಾವರಿ ಕೃಷ್ಟ ಆಧುನ್ಸ್ೀಕ್ರಣ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ವಿಶಿ  ಬಾಯ ೆಂಕೊೊ ೆಂದ್ಗೆ 

$ 318 ಮಲಿಯನ್  ಸಾಲ ಒಪ್ು ೆಂದ್ಕೆಕ  ಭಾರತ ಸಕಾಖರ ಸಹಿ ಹಾಕ್ವದೆ. ಕೃಷ್ಟಯ 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ಗಳನ್ಪೊ  ಉತೆು ೀಜಿಸಲು, ನ್ಸ್ೀರಿನ್ ನ್ಸ್ವಖಹಣೆ ಪ್ದಿ್ ತಿಗಳನ್ಪೊ  

ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮಾರುಕ್ಟ್್ಟಯನ್ಪೊ  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ 

ಉದೆು ೀಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆಯಲಿಿ  ಬಹುಪಾಲ ಸಣು  ಮತ್ತು  ಅತಿೀ ಕ್ಡಿಮೆ, 

ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು  ಆಧುನ್ಸ್ಕ್ ಟ್ಯ ೆಂಕ್ ನ್ಸ್ೀರಾವರಿ ವಯ ವಸೆ ಗಳ ಪ್ರ ಯೀಜ್ನ್ವನ್ಪೊ  

ಸುಮಾರು 500,000 ರೈತರು ಪ್ಡೆಯು ನ್ಸ್ರಿೀಕಿೆಯಿದೆ.  

 

8. ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಿ  ಬಡವರಿಗೆ “ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಹೈ ತೊ ವಿಕಾಸ್ ಹೈ” ಎೆಂಬ ಉಚಿತ 

ಗೃಹೊೀಪ್ಯೀಗಿ ವಿದುಯ ತ್ ಸಂಪ್ಕ್ಖ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ಪೊ  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಹರಿಯಾಣ 

ಆ) ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇ) ಪಂಜ್ಞಬ್ 

ಈ) ರಾಜ್ಸಾು ನ್ 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಮಾಜಿ ಪ್ರ ಧಾನ್ಸ್ ಅಟಲ್ ಬಿಜ್ಞರಿ ವಾಜ್ಪೇಯಿ ಅವರ ಜ್ನ್ಮ ದ್ನ್ವನ್ಪೊ  

ಗರುತಿಸಲು ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಖರವು ಇತಿು ೀಚ್ಛಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಮನೆಯ 

ವಿದ್ಯ ತ್ ಸಂಪ್ಕ್ಖ ಯೀಜ್ನೆಯಾದ್ “ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಹೈ ತೊ ವಿಕಾಸ್ ಹೈ” ಅನ್ಪೊ  

ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದ್ಲಿಿ , ಮಥುರಾ ಜಿಲಿೆಯ ಎರಡು ಗಾರ ಮಗಳಾದ್ 

ಲೀಹಾಬಾನ್ ಮತ್ತು  ಗೌಸಾನ್ವನ್ಪೊ  100% ವಿದುಯ ದ್ೀಕ್ರಣಕೆಕ  

ಒಳಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  
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9. ಹಿರಿಯ ನ್ಟ ಪಾಥ್ಖ ಮಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯ ಅವರು ಇತಿು ೀಚ್ಛಗೆ ನ್ಸ್ಧನ್ 

ಹೊೆಂದ್ದ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ್ವರು? 

ಅ) ಕ್ನಾಖಟಕ್ 

ಆ) ಒಡಿಶಾ 

ಇ) ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ಈ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ ಚಲನ್ಚಿತು  ನ್ಟ ಪಾಥ್ಖ ಮಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯ (70) ಅವರು 

ಬಂಗಾಳದ್ ಕೊಲಕ ತು ದ್ಲಿಿ  ನ್ಸ್ಧನ್ ಹೊೆಂದ್ದ್ರು. ಅವರು ಅಥಿತಿ, ಬಾಲಿಕಾ 

ಬಾಹು, ಅಮರ್ ಪೃಥಿಿ , ಬಾಗಬ ೆಂದ್ರ್ ಖೇಲಾ, ಅಗಿೊ ಸ್ಾ ರ್ ಮೆಂತದ್ 

ಬಂಗಾಳಿ ಶಾಸಿು ರೀಯಗಳಲಿಿ  ಅನೇಕ್ ಪಾತರ ಗಳಲಿಿ  ಅಭಿನ್ಯಿಸಿದ್ದು ರೆ.  

 

10. 2018 ರ ಏಷ್ಟಯನ್-ಇೆಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದ್ವಸ್ (PBD) 

ಅನ್ಪೊ  ಯಾವ ದೇಶವು ಆಯೀಜಿಸುವುದು? 

ಅ) ಮಲೆಷ್ಯಯ  

ಆ) ಸಿೆಂಗಾಪುರ್ 

ಇ) ಭಾರತ 

ಈ) ಇೆಂಡೀನೇಷ್ಯಯ  

ಸಿೆಂಗಾಪುರ್ 

2018 ರ ಏಷ್ಟಯನ್-ಇೆಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದ್ವಸ್ (PBD) ಅನ್ಪೊ  

ಸಿೆಂಗಾಪುದ್ಖಲಿಿ  ಜ್ನ್ವರಿ 7, 2018 ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಏಷ್ಟಯಾನ್ ನ್ಡುವಿನ್ 

25 ವಷಖಗಳ ಆಯಕ್ಟ್ಿ ನ್ ಪಾಲುದ್ದರಿಕೆಯನ್ಪೊ  ಚಚಿಖಸುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗವುದು.  

 

 

 

 


