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1. 2018ರ ಮೈಲಾಪುರ ಉತ್ಸ ವವನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತು? 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ಆಂಧ್ಾ ಪ್ಾ ದೇಶ 

ಈ) ತ್ಮಿಳುರ್ನಡು 

ತ್ಮಿಳುರ್ನಡು 

 ಸಂದರಾಮ್ ಫೈರ್ನನ್ಸಸ  ಮೈಲಾಪೂರ ಫೆಸಿ್ಟ ವಲ್ು  16 ನೇ ಆವೃತಿ್ತ  (SFMF-

2018)ಯನ್ನು   ಜ್ನವರಿ 4 ರಿಂದ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ ಚೆನ್ು ೈನಲಿ್ಲರುವ ಶ್ಾ ೀ ಕಪ್ಲ್ಲೀಶವ ರ 

ದೇವಾಲ್ಯ ಮತಿು  ರ್ನಗೇಶವ ರ ರಾವ್ ಪ್ರಕು ಾಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸ್ಟದೆ. 4 ದಿನಗಳ 

ಉತ್ಸ ವವು ಸಮಾರು 40 ಈವಂಟಗ ಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುತಿ್ದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಹಂತ್ಗಳು, ಸಪ ರ್ಧಾಗಳು ಮತಿು  ಸಂಸಕ ೃತ್ತಕ ಪ್ಾ ದಶಾನಗಳು.ಈ 

ಉತ್ಸ ವವನ್ನು  ನಗರದ ಬ್ಯ ಂಕಂಗ್ ಹಣಕಾಸ ಸಂಸೆ್ಥಯಾದ ಸಂದರಾಮ್ ಫೈರ್ನನ್ಸಸ  

ಆಯೀಜಿಸ್ಟದೆ. 
 

2. ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ  ಜಂಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಗಂಪುಗಳನ್ನು   (JLGs)  ಉತಿ್ೀಜಿಸಲು ಯಾವ 

ಬ್ಯ ಂಕ್ು ಂದಿಗೆ ನಬ್ರ್ಡಾ(NABARD ) ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕ್ಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಪಂಜಾಬ್ ರ್ನಯ ಷನಲ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ 

ಆ) ಇಂಡಿಯನ್ಸ ಬ್ಯ ಂಕ್ 

ಇ) ಸಿ್ಥ ೀಟ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಈ) ದೇರ್ನ ಬ್ಯ ಂಕ್ 

ಸಿ್ಥ ೀಟ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ  

2018 ರ ಜ್ನವರಿ 2 ರಂದು ಆಯದ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  2,500 ಜಂಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ 

ಗಂಪುಗಳ (JLGs)  ಉತಿ್ೀಜ್ನಕಾಕ ಗಿ ಸಿ್ಥ ೀಟ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) 

ಮತಿು  ನಬ್ರ್ಡಾ ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ  5 NGO ಗಳಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದ ಮಾಡಿಕ್ಂಡಿವ. 

JLG ಗಳ  4-10 ಸದಸಯ ರು ಇದೇ ಆರ್ಥಾಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿರುತಿ್ತರೆ ಮತಿು  

ಬ್ಯ ಂಕನಂದ ಗಂಪು ತ್ಗೆದುಕ್ಂಡ ಸಲ್ಗಳನ್ನು  ಮರುಪ್ರವತ್ತಸಲು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 

ಜ್ವಾಬ್ದ ರಿಯನ್ನು  ವಹಿಸ್ಟಕ್ಂಡಿರುತಿ್ತರೆ. 
 

3. ರಾಜ್ಸೆನ ಸಕಾಾರವು ಸಿ ಟ್ಾಅಪ್ಗ ಳನ್ನು  ಉತಿ್ೀಜಿಸಲು ಮತಿು  ಪೀಷಣೆಗೆ ಯಾವ 

ಬ್ಯ ಂಕೆಗ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದೆ? 

ಅ)  SBI 

ಆ) HDFC Bank 

ಇ) PNB 

ಈ)  ICICI Bank 

HDFC Bank 

ಇತಿ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಜ್ಸೆನ ಸಕಾಾರ ಮತಿು  HDFC Bank ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಿ ಟ್ಾಅಪ್ಗ ಳನ್ನು  

ಉತಿ್ೀಜಿಸಲು ಮತಿು  ಪ್ರಲ್ನ್ ಮಾಡಲು MoU ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿವ. ಸವಾಜ್ನಕರಿಗೆ 

ತ್ಮಮ  ಅಪ್ಾಣೆಗಳನ್ನು  ಪ್ಾ ದಶ್ಾಸವಲಿ್ಲ  HDFC Bank ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ದೆ. 
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4. ಮಹಿಯರು ಮತಿು  ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಸಮಾನ ವೇತ್ನವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ವಿಶವ ದ 

ಮೊದಲ್ ರಾಷಿ ರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಫಿರಿ್ನ ಯ ಂರ್ಡ 

ಆ) ಫ್ರಾ ನ್ಸಸ  

ಇ) ಐಸಿ ಯ ಂರ್ಡ 

ಈ) ಸ್ಟವ ೀಡನ್ಸ 

ಐಸಿ ಯ ಂರ್ಡ 

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತಿು  ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಸಮಾನ ವೇತ್ನವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ 

ವಿಶವ ದಲಿ್ಲ ೀ ಮೊದಲ್ ದೇಶ ಐಸಿ ಯ ಂರ್ಡ ಆಗಿದೆ. 2018 ರ ಜ್ನವರಿ 1 ರಂದು 

ಜಾರಿಗಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಕಾನೂನ್ನ, ಕನಷಠ  25 ಜ್ನರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡುವ 

ಕಂಪ್ನಗಳು ಮತಿು  ಸಕಾಾರಿ ಏಜೆನಸ ಗಳು ತ್ಮಮ  ಸಮಾನ-ವೇತ್ನ ನೀತ್ತಯ ಸಕಾಾರಿ 

ಪ್ಾ ಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕ್ಳಳ ಬೇಕೆಂದು ಐಸಿ ಯ ಂರ್ಡ ಸಕಾಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ 

ಕೆಲ್ಸಕಾಕ ಗಿ ಪುರುಷರು ಮತಿು  ಮಹಿಳೆಯರು ಅದೇ ವೇತ್ನವನ್ನು  

ಪ್ಡೆಯುತಿ್ತದಾದ ರೆಂದು ಅವರು ಸಬೀತುಪ್ಡಿಸದಿದದ ರೆ ಕಂಪ್ನಗಳು ದಂಡವನ್ನು  

ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತಿ್ದೆಂದು ಐಸಿ ಯ ಂರ್ಡ ಸಕಾಾರ ಹೇಳಿದೆ. 
 

5. ಹಿಮಾಲ್ಯ ಹೈಡ್ಾ ೀ ಎಕ್ಸ ಪ - 2018 ಅನ್ನು  ಯಾವ ನಗರವು ಆಯೀಜಿಸತಿ್ತದೆ? 

ಅ) ಕಾಠ್ಮ ಂಡು 

ಆ) ಶ್ಮಿಾ  

ಇ) ಗಾಯ ಂಗಿಾ ಕ್ 

ಈ) ಇಟಾನಗರ್ 

ಕಾಠ್ಮ ಂಡು 

 2018 ಜ್ನವರಿ 5 ರಂದು ಹಿಮಾಲ್ಯ ಹೈಡ್ಾ ೀ ಎಕ್ಸ ಪ - 2018 ನೇಪ್ರಳದ 

ಕಾಠ್ಮ ಂಡುವಿನಲಿ್ಲ  ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನೇಪ್ರಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಬಡಯ  ದೇವಿ ಭಂಡಾರಿ ಈ 

ಪ್ಾ ದಶಾನವನ್ನು  ಉದಾಾ ಟಿಸ್ಟದರು. ನೇಪ್ರಳದ ಬೃಹತ್ ಜ್ಲ್ಶಕಿಯ ಸಮರ್ಥಯ ಾವನ್ನು  

ಸಡಿಲ್ಲಸಲು ಮತಿು  ಎಲಿಾ  ಪ್ರಲುದಾರರನ್ನು  ಒಂದೇ ಛಾವಣಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ರಲು 

ಎಕ್ಸ ಪ ೀದ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. ತ್ಜ್ಞ ರ ಪ್ಾ ಕಾರ ನೇಪ್ರಳ ಸಮಾರು 

40,000 ಮೆ.ವಾಯ . ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಕಾಯಾಸಧ್ಯ ವಾದ ಜ್ಲ್ಶಕಿ ಸಮರ್ಥಯ ಾ 

ಹೊಂದಿದೆ ಮತಿು  ಇದು ಸಮಾರು 600 ಮೆವಾಯ  ಮಾತ್ಾ  ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸ್ಟದೆ. 

ಭಾರತ್, ಚೀರ್ನ, ಆಸಿ್ಟ ರಯಾ, ಝೆಕ್ ರಿಪ್ಬಿಕ್ ಮತಿು  ರ್ನವಾ ಸೇರಿದಂತ್ ವಿವಿಧ್ 

ದೇಶಗಳ ಪ್ಾ ತ್ತನಧಿಗಳು ಎಕ್ಸ ಪ ೀದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲ್ಗ ಂಡರು. 
 

6. 2018 ರ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್್ಸ ಟಾಟಾ ಓಪನ್ ಮಹಾರಾಷ್ ರ ಟೆನಿಸ್ 

ಟೂರ್ನಮಿಂಟ್ ಅನ್ನು  ಯಾರು ಗೆದಿ್ದ ದಿ್ದರೆ? 

ಅ) ರಾಬರ್ಟನ ಬಟಿಸ್್ಟ  ಅಗಟ್ 

ಆ) ಬೆನೈಟ್ ಪೈರ್ 

ಇ) ಯೂಕಿ ಭಿಂಬಿ್ರ 

ಈ) ಗಿಲೆ್ಲ ಸ್ ಸೈಮನ್ 

ಗಿಲಿ್ಲ ಸ್ ಸೈಮನ್ಸ 

ಫ್ರಾ ನಸ ು  ಗಿಲ್ಲಸ್ ಸ್ಟಮನ್ಸ 2016 ರ ಜ್ನವರಿ 6 ರಂದು ಪುಣೆಯ ಬ್ಳವಾಡಿ 

ಸ್ಪ ೀಟ್ಸ ಾ ಕಾಂಪಿ್ಲಕಸ ು ಲಿ್ಲ  ಟಾಟಾ ಓಪ್ನ್ಸ ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಟೆನಸ್ ಟ್ಾ ೀಫಿಯನ್ನು  

ಗೆದುದ ಕ್ಂಡಿದಾದ ರೆ. ಸಮೆಮ ೀಳನದ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ , ಅನಯಂತ್ತಾ ತ್ ಫೆಾ ಂಚ್ ಆಟಗಾರ 
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ಎರಡನೇ ಶ್ಾ ೀಯಾಂಕತ್ ಕೆವಿನ್ಸ ಆಂಡಸಾನ್ಸ ಅವರನ್ನು  7-6, 6- 2 

ಅಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಜ್ಯಿಸ್ಟದರು. ಸೈಮನ್ಸ ವಿಶವ ದಲಿ್ಲ  89 ನೇ ಸೆನವನ್ನು  ಪ್ಡೆದರೆ, 

ಆಂಡಸಾನ್ಸ 14 ನೇ ಸೆನದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ. ಈ ಪಂದಾಯ ವಳಿಯು ಭಾರತ್ದ ಏಕೈಕ 

ಎಟಿಪಿ ಸಪ ರ್ಧಾಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 22 ವಷಾಗಳಿಂದ, ಪಂದಾಯ ವಳಿಯು ದೊಡಡ  

ಮೆಟ್ಾ  ನಗರಗಳಂದಿಗೆ, ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  1996 ರಲಿ್ಲ  ಉದಾಾ ಟರ್ನ 

ಆವೃತಿ್ತಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸ್ಟತಿು . 

 

7. ಬ್ಹಯ  ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚವಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ  (ಎಕಾರ್ನಮಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸಸ ) 

ಕಾಯಾದಶ್ಾಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಮುಕೇಶ್ ಅಗಿು ಹೊೀತ್ತಾ  

ಆ) ಜ್ರ್ನದಾನ ದಿವ ವೇದಿ 

ಇ) ಟಿ ಎಸ್ ತ್ತರುಮುತ್ತಾ 

ಈ) ರ್ನರಾಯಣನ್ಸ ಚಂದಾ ಕುಮಾರ್ 

ಟಿ ಎಸ್ ತ್ತರುಮುತ್ತಾ 

ಭಾರತ್ತೀಯ ವಿದೇಶಂಗ ಸೇವಯ 1985 ರ ಬ್ಯ ಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದದ  ಟಿ.ಎಸ್. 

ತ್ತರುಮುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು  2018 ರ ಜ್ನವರಿ 5 ರಂದು ವಿದೇಶಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚವಾಲ್ಯದ ಕಾಯಾದಶ್ಾ (ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಬಂಧ್)ಯನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇತಿ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶಂಗ ಕಾಯಾದಶ್ಾಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದದ  ವಿಜ್ಯ್ ಕೇಶವ 

ಗೀಖಲ್ಲ ಅವರ ಸೆನಕೆಕ  ಟಿ.ಎಸ್. ತ್ತರುಮುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪೀಸಿ್ಥ ಗ  ಮೊದಲು, ಅವರು ಕೌಲಾಲಂಪುಗೆಾ ಭಾರತ್ದ ಹೈ 

ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದದ ರು. 
 

8. ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಷಿ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಇತಿ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸಿ್ಥ ರೀಲ್ಲಯಾ ಗ್ರಾ ಪ್ ರಫಿ್ತ  ನಯಂತ್ಾ ಣ 

ನಯಂತ್ಾ ಣಕೆಕ  ಸೇರಿದ ರಾಷಿ ರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಚೀರ್ನ 

ಆ) ಭಾರತ್ 

ಇ) ದಕಿಣ ಆಫಿಾ ಕಾ 

ಈ) ರಷ್ಯಯ  

ಭರತ 

ಜರ್ವರಿ 19, 2018 ರಂದು ಆಸ್್ಟ ರೇಲಿಯಾ ಗಿ್ರಪ್ ರಫ್ತು  ನಿಯಂತಿಣಾ ಆಡಳಿತದ 

43 ನೇ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರವಾಗಿ ಭರತ ಮಾಪನಟ್ಿ ದೆ. ಈ ಸೇಪನಡೆಯು ಭರತದ 

ಪಿಸರಣವನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ಮತ್ತು  ವಿಮರ್ಶನತಮ ಕ ತಂತಿಜ್ಞಾ ರ್ಗಳನ್ನು  

ಸ್ಟಾ ಧೇರ್ಪಡಿಸಕೊಳಳ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿರಿೇಕೆ್ಷಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ್ದಗೆ, 

ಭರತವು ಮಿಸೈಲ್ಸ ಟೆಕ್ನು ಲಜಿ ಕಂರಿ್ಟೇಲ್ಸ ರೆಜಿಮಿಂಟ್ (MTCR), ವಾಸ್್ಟ ರ್ರ್ 

ಅರಿಂಜ್ಮ ಿಂಟ್ ಮತ್ತು  ಆಸ್್ಟ ರೇಲಿಯಾದ ಗಿ್ರಪೆ್ಗ  ಪಿವೇಶವನ್ನು  ನಿವನಹಿಸದೆ, ಪಿಸರಣ 

ರಹಿತ ಒಪಪ ಿಂದಕೆ್ಷ  (ಎನಿಪ ಟಿ) ಸಹಿ ಮಾಡದೆ ಇರಬಹುದ್ದಗಿದೆ.  
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9. ಭಾರತ್ ರೇಟಿಂಗಗ ಳು ಮತಿು  ಸಂಶೀಧ್ನ್ (ಇಂಡಿ-ರಾ) ಯ ಇತಿ್ತೀಚನ ವರದಿಯ 

ಪ್ಾ ಕಾರ, FY19 ಗೆ ಭಾರತ್ದ ಆರ್ಥಾಕ ಬೆಳವಣಗೆ ಎಷಿ್ಟ ದೆ? 

ಅ) 7.4% 

ಆ) 7.6%  

ಇ) 6.5%  

ಈ) 7.1%  

7.1% 

ಭಾರತ್ದ ಆರ್ಥಾಕ ಬೆಳವಣಗೆಯು ಈ ವಷಾದ 6.5% ರಿಂದ FY19 (2018-19) ಗೆ 

7.1% ಕೆಕ  ಏರಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ್ ರೇಟಿಂಗಗ ಳು ಮತಿು  ಸಂಶೀಧ್ನ್ (ಇಂಡಿ-ರಾ) 

ಯೀಜಿಸ್ಟದೆ, ಇದು ದೃಢವಾದ ಬಳಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಮತಿು  ಕಡಿಮೆ ಸರಕುಗಳ 

ಬೆಲ್ಲಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗತಿ್ದೆ. 2018-19ರಲಿ್ಲ  ಅದರ ದೃಷಿ್ಟ ಕ್ೀನದಲಿ್ಲ , ಫಿಚ್ 

ರೇಟಿಂಗಸ ು  ಅಂಗಸಂಸೆ್ಥಯಾದ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಟಿಂಗ್ಸ , ಜಿಎಸಿ್ಟ  ಮತಿು  ಇನ್ಸಸ ಲ್ಲವ ನಸ  

ಮತಿು  ದಿವಾಳಿತ್ನ ಸಂಹಿತ್ಯಂತ್ಹ ರಚರ್ನತ್ಮ ಕ ಸಧಾರಣೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 

ಬೆಳವಣಗೆಯ ಆವೇಗದಲಿ್ಲ  ಕಾ ಮೇಣ ಎತಿ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 
 

10. ಹವಾಮಾನ-ಚೇತ್ರಿಸ್ಟಕ್ಳುಳ ವ ಕೃಷ್ಟಯನ್ನು  ಉತಿ್ೀಜಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  

ಸಕಾಾರವು ರ್ನರ್ನಜಿ ದೇಶಮುಖ್ ಸಂಜಿೀವನ ಯೀಜ್ನ್ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸ್ಟದೆ? 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ 

ಆ) ಒಡಿಶ 

ಇ) ಮಹಾರಾಷಿ ರ 

ಈ) ಗೀವಾ 

ಮಹಾರಾಷಿ ರ 

ಹವಾಮಾನ-ಚೇತ್ರಿಸ್ಟಕ್ಳುಳ ವ ಕೃಷ್ಟಯನ್ನು  ಉತಿ್ೀಜಿಸಲು 4 ಸವಿರ ಕ್ೀಟಿ ರೂ. 

ರ್ನರ್ನಜಿ ದೇಶಮುಖ್ ಸಂಜಿೀವನ ಯೀಜ್ನ್ಯನ್ನು  ಮಹಾರಾಷಿ ರ ಸರಕಾರ 

ಅನ್ನಮೊೀದಿಸ್ಟದೆ. 15 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  5,142 ಗಾಾ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗವುದು. 

 

 

 

 

 


