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1. ರಸೆ್ತ  ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ  (ಸಿಐಆರ್ಟಿ) ಯಾವ ನಗರದ್ಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ)ಲಕ್ನ ೋ  

ಆ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಹೈದ್ರಾಬಾದ್  

ಈ) ಪುಣೆ 

ಪುಣೆ 

ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರದ್ ಪುಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕೇಂದ್ರ  ರಸೆ್ತ  ಇಲಾಖೆ (ಸಿಐಆರ್ಟಿ) ಇದೆ. ಇದು 

1967 ರಲಿ್ಲ  ಶಿಪ್ಪ ೇಂಗ್ & ಟ್ರರ ನ್್ಸ ಪ ೋರ್ಟಿ ಮತೆ್ತ  ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್್ತ ೋರ್ಟ 

ರೋಡ್ ಟ್ರರ ನ್್ಸ ಪ ೋರ್ಟಿ ಅೇಂಡರ್ಟಿಕೇಂಗ್್ (ASTRU) ನ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಜಂರ್ಟ 

ಉಪಕ್ರ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪ್ಸಲಪ ರ್್ಟ ತ್ತ. ಇದು ಒೇಂದು ರಿೋತಿಯ ಏಕೈಕ್ 

ಸಂಸ್ತಾಯಾಗಿದೆ,ಮತೆ್ತ  ಇದು ರಸೆ್ತ  ಸಾರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತೆ್ತ  

ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುತೆದೆ ಮತೆ್ತ  ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಪರಿೋಕೆಷ , 

ಮಾಗಿದ್ಶಿನ ಮಾಡುತೆದೆ. 

 

2. ಭಾರತದ್ ಹೊಸ ವಿದೇಶೇಂಗ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನನ  ನೇಮಕ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಅ)ಮಧುಕ್ರ್ ಭವೆ  

ಆ) ವಿಜಯ್ ಕಶವ ಗೋಖಲೆ 

ಇ) ವಿ. ರಾಜಮಾಣಿ 

ಈ) ಹುಸೇನ್ ದ್ಲಾಾ ಯಿ 

ವಿಜಯ್ ಕಶವ ಗೋಖಲೆ 

1981 ರ ಬಾಾ ಚ್ ಇೇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸವಿೋಿಸ್ (IFS) ನ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ 

ಕಶವ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಭಾರತದ್ ಹೊಸ ವಿದೇಶೇಂಗ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಯಾಗಿ 

ನೇಮಕ್ಗೇಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಪರ ಸಕೆ್ ಅವರು ವಿದೇಶೇಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ್ಲಿ್ಲ  

ಕಾಯಿದ್ಶಿಿ (ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಷ್ಟನ್್) ಆಗಿರುತೆ್ತರೆ. ಅವರು ನರೇಂದ್ರ  

ಮೋದಿ ಸರಕಾರದ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾಕೆೆ  ಭಾರತದ್ ರಾಯಭಾರಿಯ 

ಹುದೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಇದ್ಾ ರು. ಅದ್ಕೆೆ  ಮೇಂಚೆ ವಿಜಯ್ ಕಶವ ಗೋಖಲೆ ಅವರು 

ಜಮಿನಿಯ ಮತೆ್ತ  ಹಾೇಂಗ್ ಕಾೇಂಗೆೆ  ಭಾರತದ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿಯು ಸೇವೆ 

ಸಲಿ್ಲಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

3. ಕೇಂದ್ರ  ಸರಕಾರದ್ ಫೇಮ್-ಇೇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿದುಾ ತ್ 

ವಾಹನಗಳನ್ನನ  ಖರಿೋದಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜಾ  ಸಕಾಿರ ಇತೆಿೋಚೆಗೆ ಅನ್ನಮೋದ್ನೆ 

ಪಡೆದಿದೆ? 

ಅ)ಅಸ್ಾ ೇಂ  

ಆ) ಕ್ನಾಿಟಕ್ 

ಇ) ಗುಜರಾತ್ 

ಈ) ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ  

ಕ್ನಾಿಟಕ್ 

ಫೇಮ್ ಇೇಂಡಿಯಾ ಸಬ್್ಸ ಡಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೇಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದ್ ಭಾರಿೋ 

ಇೇಂಡಸ್ಿ ರೋಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿೇಂದ್ ವಿದುಾ ತ್ ವಾಹನಗಳನ್ನನ  ಖರಿೋದಿಸಲು ಕ್ನಾಿಟಕ್ 

ಸಕಾಿರ ಇತೆಿೋಚೆಗೆ ಅನ್ನಮೋದ್ನೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  40 
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ವಿದುಾ ತ್ ಬಸ್ು ಗಳು, 100 ದಿಾ ಚಕ್ರ  ವಾಹನಗಳು ಮತೆ್ತ  500 

ದಿಾ ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನನ  60% ಸಬ್್ಸ ಡಿಯಲಿ್ಲ  ಖರಿೋದಿಸಲಾಗುವುದು. 
 

4. ಯಾವ ರಾಜಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ಸಾಾ ಸಾ ಾ  ಸುರಕಾಷ  ಯೋಜನೆ (PMSSY) ಯ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹೊಸ AIIMS ಸಾಾ ಪ್ಸಲು ಕೇಂದ್ರ  ಕಾಾ ಬ್ಸನೆರ್ಟ ಇತೆಿೋಚೆಗೆ ಅನ್ನಮೋದ್ನೆ 

ನಿೋಡಿದೆ? 

ಅ)ತಿರ ಪುರ  

ಆ) ಜಮು  & ಕಾಶಿು ೋರ 

ಇ) ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ 

ಈ) ನಾಗಾಲಾಾ ೇಂಡ್ 

ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ 

ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಶಿರ ೋ ನರೇಂದ್ರ  ಮೋದಿ ನೇತೃತಾ ದ್ ಕೇಂದ್ರ  ಕಾಾ ಬ್ಸನೆರ್ಟ ಪರ ಧಾನ್ 

ಮಂತರ  ಸಾಾ ಸಾ ಾ  ಸುರಕಾಷ  ಯೋಜನೆ (ಪ್ಎೇಂಎಸ್ಎಸ್ತಾ ೈ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹಿಮಾಚಲ 

ಪರ ದೇಶದ್ ಬ್ಸಲಾಸುಪ ನಿಲಿ್ಲ  ಹೊಸ AIIMS ಸಾಾ ಪನೆಗೆ ಅನ್ನಮೋದ್ನೆ ನಿೋಡಿದೆ. 

ಯೋಜನೆಯ ವೆಚಿ ವು 1351 ಕ್ೋರ್ಟ ರೂ. ಮತೆ್ತ  48 ತಿೇಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಪೂರ್ಿಗಳಳ ಲ್ಲದೆ. ಸಂಸ್ತಾಯು 750 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮತೆ್ತ  ಆಘಾತ ಕೇಂದ್ರ ಗಳ 

ಸಾಮರ್ಥಾ ಿವನ್ನನ  ಹೊೇಂದಿರುವ ಆಸಪ ತ್ರರ ಯನ್ನನ  ಒಳಗೇಂಡಿರುತೆದೆ. 
 

5. ತ್ರಲಂಗಾರ್ ಸಕಾಿರ ಇತೆಿೋಚೆಗೆ ಎಸ್ಿ  / ಎಸ್ಿ  ಆಯೋಗವನ್ನನ  ಸಾಾ ಪ್ಸಿದೆ. ಈ 

ಆಯೋಗದ್ ಮಖಾ ಸಾ ರು ಯಾರು? 

ಅ)ಎಮ್ ರಂಬಲ್ ನಾಯೆ್  

ಆ) ಎರಲಾ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್  

ಇ) ಚಿಲಕ್ಮರಿ ನರಸಿೇಂಹ  

ಈ) ಬೊಯಿಲಿಾ  ವಿದ್ದಾ ಸಾಗರ್ 

ಎರೋಿಲಾ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ 

 ತ್ರಲಂಗಾರ್ ಸಕಾಿರ ಜನವರಿ 2, 2018 ರಂದು ರಾಜಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ಎಸ್ಿ  / ಎಸ್ಿ  

ಕ್ಮಿಷ್ಟನ್ಅನ್ನನ  ಸಾಾ ಪ್ಸಿದೆ. ಸಿದ್ಾ ಪೇರ್ಟ ಜಿಲಿೆಯ ಆಡಳಿತದ್ TRS ನ 

ನಾಯಕ್ರಾದ್ ಎರೋಿಲಾ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ ಅವರು ಐದು ಸದ್ಸಾ ರ ಸಮಿತಿಯ 

ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ್ಗೇಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಬೊಯಿಲಿಾ  ವಿದ್ದಾ ಸಾಗರ್, ಎೇಂ. ರಂಬಲ್ 

ನಾಯೆ್, ಸುೇಂಕ್ಕಾಕ್ ದೇವಯಾಯ, ಕುಸಿಮ್ ನಿೋಲಾದೇವಿ ಮತೆ್ತ  ಚಿಲಕಾಮರಿ 

ನರಸಿೇಂಹರನ್ನನ  ನೇಮಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತೆ್ತ . 
 

6. ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕರ ಕೆರ್ಟ ಅಕಾಡೆಮಿಯ (NCA) ಹೊಸ ಮಖಾ  

ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (ಸಿಒಒ) ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ್ೇಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ)ಎೇಂ.ವಿ. ಶಿರ ೋಧರ್ ರಾಹುಲ್ ಜೋಹಿರ  

ಆ) ತ್ತಫಾನ್ ಘೋಷ್ 

ಇ) ಸಾಬಾ ಕ್ರಿೋಮ್ 

ಈ) ರಾಹುಲ್ ಜೋಹಿರ  

ತ್ತಫಾನ್ ಘೋಷ್ 

ತ್ತಫಾನ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕರ ಕೆರ್ಟ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಎನ್ಿ ಎ)ಯ ಹೊಸ 

ಮಖಾ  ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಒಒ)ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ್ೇಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಅವರನ್ನನ  ಹೊರತ್ತ ಪಡಿಸಿ, ಭಾರತದ್ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸಾಬಾ ಕ್ರಿೋಮ್ ಅವರು 

ಬ್ಸಸಿಸಿಐ ಜನರಲ್ ಮಾಾ ನೇಜರ್(ಜಿಎೇಂ)ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ್ೇಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. 
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ಕ್ರಿೋೇಂ ಮತೆ್ತ  ಘೋಷ್ ಇಬಬ ರೂ ಬ್ಸಸಿಸಿಐ ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಜೋಹಿರ ಗೆ ವರದಿ 

ಮಾಡುವರು. 

 

7. ಖಡಾಕಾಾ ಸಿಾ  ಅಣೆಕ್ಟ್್ಟ  ಯಾವ ರಾಜಾ ದ್ಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ)ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ  

ಆ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಇ) ಕ್ನಾಿಟಕ್  

ಈ) ಒಡಿಶ 

ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ 

ಖಡಾಕಾಾ ಸಿಾ  ಅಣೆಕ್ಟ್್ಟ  1.6 ಕ.ಮಿೋ. ಉದ್ಾ ವಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರದ್ 

ಪುಣೆಯಿೇಂದ್ 20 ಕ.ಮಿೋ ದೂರದ್ಲಿ್ಲರುವ ಮತ್ತ ನದಿಯ ಮೇಲೆ 

ನಿಮಿಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತ ನದಿಯುದ್ಾ ಕೊ  ಇರುವ ಈ ಅಣೆಕ್ಟ್್ಟ  ಪುಣೆ ಮತೆ್ತ  

ಅದ್ರ ಉಪನಗರಗಳ ನಿೋರಿನ ಮಖಾ  ಮೂಲವಾಗಿರುವ "ಖಡಾಕಾಾ ಸಿಾ  

ಸರೋವರ" ಎೇಂಬ ಆಕ್ಷ್ಟಿಕ್ ಸರೋವರವನ್ನನ  ಸೃಷ್್ಟ ಸಿದೆ. 
 

8. ಪಾವತಿ ಬಾಾ ೇಂಕನ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಲು ಯಾವ Payments Bank ನ್ಸೇಂದಿಗೆ 

ಭಾರತಿೋಯ ಒಕೊಟದ್ ಸಂಸ್ತಾ  (IICA) MoU ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕದೆ? 

ಅ) Airtel Payments Bank  

ಆ) Fino Payments Bank 

ಇ) Paytm Payments Bank 

ಈ) India Post Payments Bank  

India Post Payments Bank   

India Post Payments Bank (IPPB) ಇೇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಿ ್ ಟ್ಯಾ ರ್ಟ ಆಫ್ 

ಕಾರ್ಪಿರರ್ಟ ಅಫೇಸ್ಿ (ಐಐಸಿಎ) ನ್ಸೇಂದಿಗೆ ಮೆಮರಿೇಂಡಮ್ ಆಫ್ 

ಅೇಂಡಸ್ಾ ಾ ಿೇಂಡಿೇಂಗ್ (MoU)ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕದೆ,  ನೌಕ್ರರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಬಾಾ ೇಂಕೇಂಗೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸಲು ಒಪಪ ೇಂದ್ ಮಾಡಿಕ್ೇಂಡಿದೆ. 

ಒಪಪ ೇಂದ್ದ್ಡಿಯಲಿ್ಲ  ಐಪ್ಎಬ್ಸ ತನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಉದ್ಾ ೋಗಿಗಳ ತರಬೇತಿ 

ಮೂಲಕ್ ಐಪ್ಪ್ಬ್ಸ ಸಾಮರ್ಥಾ ಿದ್ ಕ್ಟ್ ಡದ್ ಪರ ಮಖ ಜವಾಬಾಾ ರಿಯನ್ನನ  

ವಹಿಸಿಕ್ೇಂಡಿತೆ್ತ  ಮತೆ್ತ  ಉದ್ಯೋನ್ನು ಖ ಪರ ದೇಶದ್ ಪಾವತಿ ಬಾಾ ೇಂಕೇಂಗನ ಲಿ್ಲ  

ರಿಸಚ್ಿ ಚೇಗಿಳನ್ನನ  ಸಾಾ ಪ್ಸುವ ಮೂಲಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಬೇಂಬಲವನ್ನನ  

ಒದ್ಗಿಸುತೆದೆ. 
 

9. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತೆ್ತ  ಅೇಂಡಮಾನ್ ಮತೆ್ತ  ನಿಕ್ೋಬಾರ್ ದಿಾ ೋಪಗಳ ಒಕೊಟ 

ಪರ ದೇಶದ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್್ತ ೋರ್ಟ ಅಪ್ೋಲ್್  ರ್ಟರ ಬ್ಯಾ ನಲ್ (REAT) ನ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು 

ನೇಮಕ್ಗೇಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಎನ್ ಸಾಾ ಮಿನಾರ್ಥನ್ ಇೇಂದಿರಾ ಬಾಾ ನಜಿಿ 

ಆ) ಬ್ಸ ರಾಜೇಂದ್ರ ನ್ ವಿ ರಾಜಮಣಿ 

ಇ) ಇೇಂದಿರಾ ಬಾಾ ನಜಿಿ 

ಈ) ವಿ ರಾಜಮಣಿ 

ಬ್ಸ ರಾಜೇಂದ್ರ ನ್ 

ಮಾಜಿ ಮದ್ದರ ಸ್ ಹೈಕ್ೋರ್ಟಿ ನಾಾ ಯಾಧಿೋಶ ಬ್ಸ. ರಾಜೇಂದ್ರ ನ್ ಅವರು 

ತಮಿಳುನಾಡು ಮತೆ್ತ  ಅೇಂಡಮಾನ್ ಮತೆ್ತ  ನಿಕ್ೋಬಾರ್ ದಿಾ ೋಪಗಳ ಒಕೊಟ 
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ಪರ ದೇಶದ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್್ತ ೋರ್ಟ ಅಪ್ೋಲ್್ ರ್ಟರ ಬ್ಯಾ ನಲ್ (ರಿಯಾರ್ಟ) ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕ್ಗೇಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅಧಾ ಕ್ಷರ ಮಾಸಿಕ್ ಸಂಬಳ 80,000/- ರೂ. ಇರುವುದು. 

  

10. ನಾಕ್ೋಿರ್ಟಕ್್  ಕಂಟ್ರ ೋಲ್ ಬ್ಯಾ ರ (NCB)ಯ ಹೊಸ ಮಖಾ ಸಾ ರಾಗಿ ಯಾರು 

ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ್ೇಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

 ಅ) ಆರ್ ಆರ್ ಭಟ್ರನ ಗರ್ 

ಆ) ಓೇಂ ಪರ ಜಾಪತಿ  

ಇ) ಅಭಯ್ 

ಈ) ರಿೋನಾ ಮಿತರ  

ಅಭಯ್ 

ಒಡಿಶ ಕಡನಿ 1986-ಬಾಾ ಚ್ ರ್ಪೋಲ್ಲಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಯ್ ಅವರು ಜನವರಿ 

2, 2018 ರಂದು ದೆಹಲ್ಲಯ ಎನ್ಿ ಬ್ಸ ಪರ ಧಾನ ಕ್ಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  ನಾಕ್ೋಿರ್ಟಕ್್ 

ಕಂಟ್ರ ೋಲ್ ಬ್ಯಾ ರ (NCB) ನ ಹೊಸ ಮಖಾ ಸಾ ರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ 

ವಹಿಸಿಕ್ೇಂಡರು. ನವೆೇಂಬರ್ 2019 ರಲಿ್ಲ  ಈ ಅಪಾಯಿೇಂಟ್ು ೇಂಟೆ್  ಮನನ  ಅವರು 

ಕೇಂದ್ರ  ರಿಸರ್ವಿ ರ್ಪೋಲ್ಲಸ್ ಫೋಸ್ಿ  (CRPF) ದ್ಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ 

ಡಿಜಿ(ತರಬೇತಿ)ಯಾಗಿದ್ಾ ರು. NCB ಡಿಜಿ ಹುದೆಾಯು 2017 ರ ಏಪ್ರ ಲ್ಲನ ೇಂದ್ 

ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿತೆ್ತ . ಆರ್. ಆರ್ ಭಟ್ರನ ಗರ್ ಅವರು CRPF ಡಿಜಿ ಆಗಿ 

ನೇಮಕ್ಗೇಂಡರು.  

 

 

 

 


