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1. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನವ ದೆಹಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಫೇರ್ 2018 ನಲ್ಲಿ ಕೇೇಂದ್ರೇಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ   

ಆ) ಯುರಕೇಪಿಯನ್ ಒಕಕೂಟ 

ಇ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೇಂಗಡಮ್ 

ಈ)  ಈಜಿಪ್ಟಟ 

      ಯಕರಕೇಪಿನ ಒಕಕೂಟ 

 ನವ ದೆಹಲ್ಲಯ ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 6, 2018 ರೇಂದು ನವ ದೆಹಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಫೇರ್ 

ಆರೇಂಭವಾಗಿದೆ. ಇೇಂಡಿಯನ್ ಟೆರೇಡ್ ಪ್ರಮೇಷ್ಟ್ನ್ ಆಗ್ನೈಸ್ೇಶನ್ (ITPO) ಸಹಯೇಗದೆಕೇಂದ್ಗೆ ನ್ಾಾಷ್ಟ್ನರ್ಲ್ 

ಬುಕ್ ಟರಸ್ಟಟ (NBT) ಇದನುು ಆಯೇಜಿಸಿದೆ. ಯಕರಕೇಪಿನ ಒಕಕೂಟವು ನವ ದೆಹಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಫೇರ್ 

2018 ನಲ್ಲಿ ಕೇೇಂದ್ರೇಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಲಿಯೇಂ, ಕನಡಾ, ಚೇನ್ಾ, ಡೆನ್ಾಾಕ್್, ಈಜಿಪ್ಟಟ, ಫ್ಾರನ್ , ಜರ್್ನಿ, 

ರ್ತುು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೇಂಗಡಮ್ ಸ್ೇರಿದೇಂತೆ 40 ಕಕೂ ಹೆಚ್ುು ದೆೇಶಗಳು ಪ್ುಸುಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತಿುವೆ. ಈ 

ವಾರ್ಷ್ಕ ಈವೆೇಂಟ್ಸ ಜನವರಿ 14 ರೇಂದು ಕಕನಗೆಕಳಳಲ್ಲದೆ. 

 

2. 2018 ರ ವಾರ್ಷ್ಕ ಕಾನಫರನ್  ಆಫ್  DGPs ರ್ತುು ಐಜಿಪಿಗಳು ಯಾವ ರಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಅಸಾ್ೇಂ  

ಆ) ರ್ಧ್ಾ ಪ್ರದೆೇಶ 

ಇ) ಗುಜರಾತ್ 

ಈ) ಉತುರ ಪ್ರದೆೇಶ 

ರ್ಧ್ಾ ಪ್ರದೆೇಶ 

ಪ್ರಧಾನರ್ೇಂತಿರ ನರೇೇಂದರ ಮೇದ್ ಜನವರಿ 7, 2018 ರೇಂದು ರ್ಧ್ಾಪ್ರದೆೇಶದ ಗ್ಾಾಲ್ಲಯನ್ ಟೆಕಾನುುರದ 

ಬಿಎಸ್ಟಎಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಪಿ ರ್ತುು ಐಜಿಪಿಗಳ ವಾರ್ಷ್ಕ ಸಮಾೇಳನಕೂ ಹಾಜರಾಗಿದಾಾರ. 

ದೆೇಶದಾದಾೇಂತದ 250 ಕಕೂ ಹೆಚುನ ಉನುತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರ್ಕರು ದ್ನಗಳ ಕಾನಫರನ್ುಲ್ಲಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. 

 

3. ಇೇಂದರವಾತಿ ಅಣೆಕಟುಟ ಯಾವ ರಾಜಾದಲ್ಲಿದೆ? 

ಅ) ಕೇರಳ  

ಆ) ಅಸಾ್ೇಂ 

ಇ) ಜಾರ್್ೇಂಡ್ 

ಈ) ಒಡಿಶಾ 

   ಒಡಿಶಾ 

 ಇೇಂದಾರವತಿ ಆಣೆಕಟುಟ, ಒಡಿಶಾ ರಾಜಾದ ಭವಾನಿಪ್ಟ್ಾುದ್ೇಂದ 90 ಕ.ಮಿೇ ದಕರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ 

ರ್ತುು ಏಷ್ಾಾದ ಅತಿದೆಕಡ್ಡ ಅಣೆಕಟುಟಗಳಲ್ಲಿ ಒೇಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸುುತ, ಇದು 600 ಮಗ್ಾವಾಟ್ಸ ಸಾರ್ರ್ಥಾ್ವಿರುವ 

ಪ್ೊವ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೆಕಡ್ಡ ವಿದುಾತುಚ್ಛಕು ಉತ್ಾುದ್ಸುವ ಅಣೆಕಟ್ಾಟಗಿದೆ. 

 

4. ಎಲ್ಲನ್ಾ ಸಿಾಟೆಕೇಲ್ಲನ್ಾ ಅವರು 2018 ರ ರ್ಹಿಳಾ ಸಿೇಂಗರ್ಲ್  ಬಿರಸ್ಬೇನ್ ಇೇಂಟನ್ಾಾ್ಷ್ಟ್ನರ್ಲ್ ಟಕನ್ಮೇಂಟ್ಸ 

ಅನುು ಗೆದುಾಕಕೇಂಡಿದಾಾರ. ಅವರು ಯಾವ ದೆೇಶದವರು? 

ಅ) ಸಿಾಜರ್ಾಾ್ೇಂಡ್ 

ಆ) ಉಕರೇನ್ 

ಇ) ಫ್ಾರನ್  

ಈ) ಬೆರ್ಾರಸ್ಟ  

ಉಕರೇನ್ 
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 ಉಕರೇನು  ವೃತಿುಪ್ರ ಟೆನಿುಸ್ಟ ಆಟಗ್ಾತಿ್ ಎಲ್ಲನ್ಾ ಎಸಿಾಟೆಕೇಲ್ಲನ್ಾ ಅವರು 2018 ರ ರ್ಹಿಳಾ ಸಿೇಂಗರ್ಲ್  

ಬಿರಸ್ಬೇನ್ ಇೇಂಟನ್ಾಾ್ಷ್ಟ್ನರ್ಲ್ ಪ್ೇಂದಾಾವಳಿಯನುು ಆಸ್ರೇಲ್ಲಯಾದ ಬಿರಸ್ಬೇನುಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 6, 2018 ರೇಂದು 

ಗೆದ್ಾದಾಾರ. ಬೆಲ್ಲಿಯೇಂ ಅಹ್ತ್ಾ ಸುತಿುನ ಪ್ೇಂದಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಯಾಕಾೇಂಡಾರ ಸಾಸ್ಕುೇವಿಚ್ ವಿರುದಧ 6-2, 6-1 

ಸ್ಟಗಳಿೇಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. 

5. 2018 ರ ಹಾಪ್ಾನ್ ಕಪ್ಟ ಪ್ೇಂದಾಾವಳಿಯ 30 ನೇ ಆವೃತಿುಯನುು ಯಾವ ದೆೇಶ ಗೆದ್ಾದೆ? 

ಅ) ಸ್ುೇನ್ 

ಆ) ಜರ್್ನಿ 

ಇ) ಫ್ಾರನ್  

ಈ) ಸಿಾಜರ್ಾಾ್ೇಂಡ್ 

ಸಿಾಟಿರ್ಾಾ್ೇಂಡ್ 

ಆಸ್ರೇಲ್ಲಯಾದ ಪ್ತು್ ಅರನ್ಾದಲ್ಲಿ 2018 ರ ಹಾಪ್ಾನ್ ಕಪ್ಟ ಪ್ೇಂದಾಾವಳಿಯ 30 ನೇ ಆವೃತಿುಯನುು 

ಸಿಾಜರ್ಾಾ್ೇಂಡ್ ಗೆದುಾಕಕೇಂಡಿತು. ಇದು ರಕೇಜರ್ ಫಡ್ರರ್ ರ್ತುು ಬೆಲ್ಲೇಂಡಾ ಬೆನಿ್ಕ್ ಅವರ ರ್ಕರನಯ ಹಾಪ್ಾನ್ 

ಕಪ್ಟ ಪ್ರಶಸಿುಯಾಗಿದುಾ, ಪ್ತು್ಲ್ಲಿನ 2-1 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಜರ್್ನಿಯ ಅಲೆಕಾ್ೇಂಡ್ರ್ ಝೆರವ್ ರ್ತುು ಏೇಂಜಲ್ಲೇಕ್ 

ಕಬ್ರ್ ಅವರನುು 4-3 (3), 4-2 ಸ್ಟಗಳಿೇಂದ ಮಿಶರ ಡ್ಬಲ್ುಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ಲಸಿದರು. 

  

6. ನೇವರ್ಲ್ ಹಡ್ಗುಗಳಿಗೆ ರ್ಟ್ಾೇಂಚೇರಿ ವಾರ್ಫು್ಲ್ಲಿ ಪೊೇಟು್ ಬರ್್ೇಂಗ್ ಸೌಕಯ್ವನುು ಬಳಸಿಕಕಳುಳವ ಯಾವ 

ಪೊೇಟ್ಸ್ ಟರಸ್ಕಟುೇಂದ್ಗೆ ಭಾರತಿೇಯ ನ್ೌಕಾಪ್ಡೆಯು ಎೇಂಒಯು ಅನುು ಅೇಂಗಿೇಕರಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಕೇಂಡಾಿ ಪೊೇಟ್ಸ್ ಟರಸ್ಟಟ 

ಆ) ಕಕಲೂತು ಪೊೇಟ್ಸ್ ಟರಸ್ಟಟ 

ಇ) ಕಕಚನ್ ಪೊೇಟ್ಸ್ ಟರಸ್ಟಟ 

ಈ) ಚನುೈ ಪೊೇಟ್ಸ್ ಟರಸ್ಟಟ 

ಕಕಚುನ್ ಪೊೇಟ್ಸ್ ಟರಸ್ಟಟ 

ನ್ೌಕಾ ಹಡ್ಗುಗಳಿಗೆ ರ್ಟ್ಾೇಂಚೇರಿ ವಾರ್ಫು್ಲ್ಲಿ ಪೊೇಟು್ ಬರ್್ೇಂಗ್ ಸೌಕಯ್ವನುು ಬಳಸಿಕಕಳುಳವುದಕಾೂಗಿ 

ಭಾರತಿೇಯ ನ್ೌಕಾಪ್ಡೆಯು ಕಕಚನ್ ಪೊೇಟ್ಸ್ ಟರಸ್ಟಟ (ಸಿಪಿಟಿ) ಜಕತೆಗೆ ಮಮರಾೇಂಡ್ಮ್ ಆಫ್ ಅೇಂಡ್ಸಾಟಾ್ೇಂಡಿೇಂಗ್ 

(ಎೇಂಒಯು) ಅನುು ಸ್ೇರಿಸಿದೆ. MoU ನ ಪ್ರಕಾರ, ಕಕಚುನ್ ಪೊೇಟು್ Q2 ರ್ತುು Q3 ಬೆರ್ಥಗಳು ರ್ಟ್ಾೇಂಚೇರಿ 

ವಾರ್ಫು್ಲ್ಲಿ ಒಟುಟ 228 ಮಿೇಟರುಗಳಷ್ಟ್ುಟ ಉದಾವನುು ಹೆಕೇಂದ್ದುಾ, ಅವುಗಳ ಹಡ್ಗುಗಳನುು ಸುತುುವರಿಸಲು ಐದು 

ವಷ್ಟ್್ಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತಿೇಯ ನ್ೌಕಾಪ್ಡೆಗೆ ಹಸಾುೇಂತರಿಸರ್ಾಗುವುದು. 

 

7. ಭಾರತದ ವೆೇಗದ ರ್ತುು ಮದಲ ಬಹು-ಪಟ್ಾ-ಫ್ಾಿಪ್ಟ  ಸಕಪ್ಕ್ೇಂಪ್ೊಾಟರ್ "ಪ್ರತಕಶ್" ಯಾವ 

ಸೇಂಸ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಾೆಪ್ನಯಾಗಿದೆ? 

 ಅ) ಇೇಂಡಿಯನ್ ಇನಿ್ಟಟಕಾಟ್ಸ ಆಫ್ ಟ್ಾರಪಿಕರ್ಲ್ ಮಟಿಯಲಜಿ (ಐಐಟಿಎೇಂ) ಪ್ುಣೆ  

 ಆ)ಸ್ೇಂಟರರ್ಲ್ ಇನಿ್ಟಟಕಾಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ (ಸಿಐಟಿಯು) ಕಕಕರಝಾರ್ 

 ಇ)ಇೇಂಡಿಯನ್ ಇನಿ್ಟಟಕಾಟ್ಸ ಆಫ್ ಇನಫಮೇ್ಷ್ಟ್ನ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ (ಐಐಐಟಿ) ಗ್ಾಾಲ್ಲಯರ್ 

 ಈ) ಇೇಂಡಿಯನ್ ಇನಿ್ಟಟಕಾಟ್ಸ ಆಫ್ ರಿಮೇಟ್ಸ ಸ್ನಿ್ೇಂಗ್ (ಐಐಆಎ್ಸ್ಟ) ಡೆಹಾರಡ್ಕನ್ 

ಇೇಂಡಿಯನ್ ಇನಿ್ಟಟಕಾಟ್ಸ ಆಫ್ ಟ್ಾರಪಿಕರ್ಲ್ ಮಿೇಟಿಯೇಲಜಿ (ಐಐಟಿಎೇಂ) ಪ್ುಣೆ 

2018 ರ ಜನವರಿ 8 ರೇಂದು ಭಾರತದ ವೆೇಗದ ರ್ತುು ಮದಲ ಬಹು-ಪಟ್ಾ-ಫ್ಾಿಪ್ಟ  ಸಕಪ್ಕ್ೇಂಪ್ೊಾಟರ್ "ಪ್ರತಕಶ್" 

ಯಾವ ಸೇಂಸ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಾೆಪ್ನಯಾಗಿದೆ ಇೇಂಡಿಯನ್ ಇನಿ್ಟಟಕಾಟ್ಸ ಆಫ್ ಟ್ಾರಪಿಕರ್ಲ್ ಮಿೇಟಿಯೇಲಜಿ (ಐಐಟಿಎೇಂ) 

ಪ್ುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾೆಪ್ನಯಾಗಿದೆ.  
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8. 2018 ರ 42 ನೇ ಅೇಂತರಾರ್ಷರೇಯ ಕಕೇಲೂತ್ಾ ಬುಕ್ ಫೇನ್ಲ್ಲಿ ಫ್ಾರನ್ು ಅತುಾನುತ ಶ್ರೇಣಿಯನುು ಲ್ಲೇಜನ್ 

ಆಫ್ ಆನಗೆ್ ಯಾವ ಭಾರತಿೇಯ ವಾಕುಗೆ ನಿೇಡ್ರ್ಾಗುವುದು? 

ಅ) ಅಮಿತ್ಾಭ್ ಬಚ್ುನ್  

ಆ)ಪಿರಯಾೇಂಕಾ ಚಕೇಪ್ಾರ 

ಇ)ದ್ೇಪಿಕಾ ಪ್ಡ್ುಕಕೇಣೆ 

ಈ) ಸೌಮಿತರ ಚ್ಟೆಕಟೇಪ್ಾಧಾಾಯ 

ಸೌಮಿತರ ಚ್ಟೆಕಟೇಪ್ಾಧಾಾಯ 

ಪ್ರಸಿದಧ ಚ್ಲನಚತರ ರ್ತುು ರೇಂಗಭಕಮಿ ನಟ ಸೌಮಿತ್ಾರ ಚ್ಟೆಕಟೇಪ್ಾಧಾಾಯ (82)ಅವರು 2018 ರ 42 ನೇ 

ಅೇಂತರರಾರ್ಷರೇಯ ಕಕೇಲೂತ್ಾ ಪ್ುಸುಕ ಉತ್ವದಲ್ಲಿ ಫ್ಾರನ್ು ಅತುಾನುತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಹ್ತೆ 'ಲೆಜಿಯನ್ ಆಫ್ ಆನರ್' 

ಪ್ರಶಸಿುಯನುು ಪ್ಡೆದುಕಕಳಳಲ್ಲದಾಾರ. 

 

9. ಜಿನಿವಾ-ಆಧಾರಿತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಸಿನಸ್ಟ ಕೌನಿ್ರ್ಲ್ ಫ್ಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬರ್ಲ್ ಡೆವಲಪಾೇಂಟ್ಸ (WBCSD) ನ 

ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿ ಭಾರತ ರ್ಕಲದ ವಾಕುಯನುು ಯಾರು ನೇರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಾರ? 

ಅ) ಸುನಿರ್ಲ್ ಚೌಹಾನ್  

ಆ) ಸನಿು ವಗೆ್ಸ್ಟ 

ಇ) ಗುರುದ್ಪ್ಟ ಸಿೇಂಗ್ 

ಈ) ಭಕಪೇೇಂದರ ಕೈೇಂಟೆಕೇರ್ಾ 

ಸನಿು ವಗೆ್ಸ್ಟ 

 ಭಾರತ ರ್ಕಲದ ಉದಾಮಿ ಸನಿು ವಗೆ್ಸ್ಟ ಜಿನಿೇವಾ ರ್ಕಲದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಾಸಿನಸ್ಟ ಕೌನಿ್ರ್ಲ್ ಫ್ಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬರ್ಲ್ 

ಡೆವಲಪಾೇಂಟ್ಸ (WBCSD) ನ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿ ನೇರ್ಕಗೆಕೇಂಡಿದಾಾರ. ಅವರು ಜನವರಿ 1 ರೇಂದು ಯಕನಿಲ್ಲವರ್ ಸಿಇಒ 

ಪ್ಾರ್ಲ್ ಪೊೇಲಾನ್ ಉತುರಾಧಿಕಾರಿಯಾದರು. ರ್ತುು ಎರಡ್ು ವಷ್ಟ್್ಗಳ ಅವಧಿಯ ವರಗೆ ಸ್ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲಿದಾಾರ. 

 

10. 33 ನೇ ರ್ಹಿಳಾ ಸಿೇನಿಯರ್ ನ್ಾಾಷ್ಟ್ನರ್ಲ್ ವೆಟಿಿಫ್ಟೇಂಗ್ ಚಾೇಂಪಿಯನಿಿಪ್ುಲ್ಲಿ 63 ಕಜಿಯ  ರ್ಹಿಳಾ 

ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾರ್ಷರೇಯ ದಾರ್ಲೆ ನಿಮಿ್ಸಿದವರು ಯಾರು? 

ಅ) ರಾಖೀ ಹಾಲ್ಡರ್  

ಆ) ಎಸ್ ಥಸಾನಾ ಚಾನು 

 ಇ) ಕರ್ಣಮ್ ಮಲ್ಲೀಶ್ವರಿ 

ಈ) ಅಮಂದೀಪ್ ಕೌರ್ 

ರಾಖಿ ಹಾಲಡರ್ 

ಜನವರಿ 24, 2018 ರೇಂದು ಕನ್ಾ್ಟಕದ ರ್ೇಂಗಳಕರಿನ 33 ನೇ ರ್ಹಿಳಾ ಸಿೇನಿಯರ್ ನ್ಾಾಷ್ಟ್ನರ್ಲ್ ವೆಟಿಿಫ್ಟೇಂಗ್ 

ಚಾೇಂಪಿಯನಿಿಪ್ುಲ್ಲಿ 63 ಕ.ಜಿ ರ್ಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲೆಾ ಸ್ಕುೇಟ್ಸ ್ ಪ್ರಮೇಷ್ಟ್ನ್ ಬೆಕೇಡ್್ (ಆಎ್ಸಿುಬಿ) ನ 

ಲ್ಲರ್ಫಟರ್ ರಾಖಿ ಹಾಲಡರ್ ಅವರು ಚನುದ ಪ್ದಕ ಗೆದುಾ, ಹೆಕಸ ರಾರ್ಷರೇಯ ದಾರ್ಲೆ ನಿಮಿ್ಸಿದಾಾರ.  
 

 

 

 

 


