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1. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಸಕ್ಶಮ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯ ಆಟಗಾರ? 

 

ಅ) ಬ್ಾಾಡ್ಮಿಂಟನ್  

ಆ) ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ 

ಇ) ಬ್ಾಕ್ಸಿಂಗ್  

ಈ) ಚೆಸ್ 

ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ 
 

2018 ರ ಜನವರಿ 7 ರಿಂದು ದೆಹರ್ಲಯ ಆಲ್ ಇಿಂಡ್ಯಾ ಇನಿಸಟಟಯಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡ್ಕ್ಲ್ ಸೈನಸಸ್ 

(ಎಐಐಎಿಂಎಸ್) ನರ್ಲಿ ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಸಕ್ಶಮ್ ಯಾದವ್ (28) ಅವರು ನಿಧನರಾದರು.  
 

2. ಯುನಿಟ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪರಕಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೀತರದ ಉತ್ಾಾದನಾ ಘಟಕ್ಗಳರ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಗಳಿಗೆ 

ನೆರವಾಗಲು ರಕ್ಷಣಾ ಇನೆಯೀವೀಶನ್ ಸಿಂಟರ್ (ಡ್ಐಸಿ) ಅನುು ಯಾವ ನಗರದರ್ಲಿ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುವುದು? 

ಅ) ಹಯಸ ದೆಹರ್ಲ  

ಆ) ಕಯಯಮತಯತರು 

ಇ) ಚೆನೆುೈ 

ಈ) ಕಯಚಿಿ 

ಕಯಯಮತಯತರು 

ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ಾಾದನಾ ಘಟಕ್ಗಳರ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕೀಿಂದ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ 

ನಿಮಿಲಾ ಸಿೀತ್ಾರಾಮನ್ ಅವರ ಪರಕಾರ, ರಕ್ಷಣಾ ಇನೆಯೀವೀಶನ್ ಸಿಂಟರ್ (ಡ್ಐಸಿ)ಅನುು  

ಕಯಯಮತಯತರಿನರ್ಲಿ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಯಯಮತಯತರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸಣ್ಣ ಉದಾಮಗಳ ಸಿಂಘಕೆ 

(CODISSIA) ಹಯಸ ಹಣ್ಕಾಸು ಕೀಿಂದರವನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು 20 ಕಯೀಟಿ 

ರಯಪಾಯಿಗಳನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡರ್ಲದೆ. 
 

3. 2018 ರ 75 ನೆೀ ಗೆಯೀಲಡನ್ ಗೆಯಿೀಬ್ ಅವಾಡಸುಿರ್ಲಿನ ನಾಟಕ್ ದಯರದಶಿನ ಸರಣಿಯರ್ಲಿ ಅತುಾತತಮ 

ನಟನಿಗಾಗಿರುವ ಗೆಯೀಲಡನ್ ಗೆಯಿೀಬ್ ಅನುು ಗೆದದ ಮೊದಲ ಆಫ್ರಕ್ನ್-ಅಮೆೀರಿಕ್ನ್ ಯಾರು? 

ಅ) ಇವಾನ್ ಮೆಕರೆಗರ್  

ಆ) ಅಜಿೀಜ್ ಅನಾಸರಿ 

ಇ) ಅಲ್ಲಕಾಸಿಂಡರ್ ಸೆಸ್ಾರಿರ್ಡಿ  

ಈ) ಸಟರ್ಲಿಿಂಗ್ ಕ ಬ್ರರನ್ 

ಸಟರ್ಲಿಿಂಗ್ ಕ ಬ್ರರನ್ 

 ನಾಟಕ್ ದಯರದಶಿನದ ಸರಣಿಯರ್ಲಿ ಅತುಾತತಮ ನಟನಿಗಾಗಿರುವ ಗೆಯೀಲಡನ್ ಗೆಯಿೀಬ್ ಪರಶಸಿತಯನುು ನಟ 

ಸಟರ್ಲಿಿಂಗ್ ಕ ಬ್ರರನ್ ಎನಿಿಸಿಯ ಬ್ರೀಕ್ಔಟ್ ಹಿಟ್ "ದ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಸ್" ನರ್ಲಿನ ರಾಿಂಡಲ್ ಪಿಯಸಿನ್ 

ಪಾತರಕಾೆಗಿ ಗೆದದ ಮೊದಲ ಆಫ್ರಕ್ನ್-ಅಮೆರಿಕ್ನ್ ಆಗಿದ್ಾದರೆ. ಜನವರಿ 8, 2018 ರಿಂದು ಅವರು 

ಕಾಾರ್ಲಫ ೀನಿಿಯಾದ ಬ್ವರ್ಲಿ ಹಿಲಸುರ್ಲಿ 75 ನೆೀ ವಾಷ್ಟ್ಿಕ್ ಗೆಯೀಲಡನ್ ಗೆಯಿೀಬ್ ಪರಶಸಿತ (AGGA-2018) 

ನರ್ಲಿ ಪರಶಸಿತಯನುು ಗೆದದರು. 
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4. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಪಿೀಟರ್ ಸದಲಾಾಿಿಂರ್ಡ ಅವರು ಯಾವ ಸಿಂಸಾಯ ಮಾಜಿ ನಿದೆೀಿಶಕ್ರಾಗಿದದರು? 

ಅ) UNESCO  

ಆ) World Trade Organization  

ಇ)  International Monetary Fund  

ಈ) United Nations Organisation 
World Trade Organization  

ವಲ್ಡಿ ಟ್ರೀರ್ಡ ಆಗಿನೆೈಸೀಶನ್ (ಡಬ್ಲಯಿಾಟಿಒ)ಯ ಹಿಿಂದ್ನ ನಿದೆೀಿಶಕ್ ಜನರಲ್ (ಡ್.ಜಿ.) ಪಿೀಟರ್ ಡೆನಿಸ್ 

ಸದಲಾಾಿಿಂರ್ಡ (71)ಅವರು ಐಲ್ಲಿಿಂಡು ಡಬಿಿನ್ ನರ್ಲಿ ನಿಧನ ಹಯಿಂದ್ದ್ಾದರೆ. ಅವರು 1995 ರರ್ಲಿ 

ಸುದಲಾಾಿಿಂರ್ಡ WTO ಯ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಾಸಾರಾಗಿದದರು, ಹಿಿಂದೆ ಅದರ ಪ ವಿಗಾಮಿ, ಸುಿಂಕ್ ಮತುತ 

ವಾಾಪಾರದ ಸ್ಾಮಾನಾ ಒಪಾಿಂದ (GATT) ಯ ಮುಖ್ಾಸಾರಾಗಿದದರು. 1980 ರ ದಶಕ್ದರ್ಲಿ ಅವರು 

ಐಲ್ಲಿಿಂಡು ಕ್ರಿಯ ಅಟಾನಿಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿದದರು ಮತುತ ನಿಂತರ ಕ್ರಿಯ ಯುರೆಯೀಪಿಯನ್ ಒಕ್ಯೆಟ 

(ಇಯು)ದ  ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದದರು. 

 

5. ಹೈ-ರಿಸ್  ಪ್ರರಗೆುನಿಸ (ಎಚ್ಆಪಿಿ) ಪ್ರ ೀಟಿಲ್ ಅನುು ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತ್ೀಯ ರಾಜಾ ಯಾವುದು? 
 

ಅ) ಉತತರ ಪರದೆೀಶ 

ಆ) ಹರಿಯಾಣ್  

ಇ) ಕೀರಳ 

ಈ) ಪಿಂಜಾಬ್ 

ಹರಿಯಾಣ್ 

ಹೈ-ರಿಸ್ ಪ್ರರಗೆುನಿಸ (ಎಚ್ಆಪಿಿ) ಪ್ರ ೀಟಿಲ್ ಅನುು ಪಾರರಿಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ ಭಾರತ್ೀಯ ರಾಜಾವಾಗಿ 

ಹರಿಯಾಣ್ ಮಾಪಿಟಿಟದೆ. ಇದು ಹಚಿಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗಭಿಿಣಿ ಪರಕ್ರಣ್ಗಳನುು ಬ್ೀಗನೆ ಗುರುತ್ಸುವರ್ಲಿ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದೆ ಮತುತ ಸಿವಿಲ್ ಆಸಾತ್ರರಗಳಿಗೆ ಸಕಾರ್ಲಕ್ವಾದ ಉಲ್ಲಿೀಖ್ವನುು ಮತತಷ್ುಟ ನಿವಿಹಣೆ 

ಮತುತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಖಾತ್ರಗೆಯಳಿಸುತತದೆ.  

 

6. ಭಾರತದ ಎರಡನೆೀ ಫ್ಲ್ಮ ಅಿಂರ್ಡ ಟ್ರ್ಲವಿಷ್ನ್ ಇನಿಸಟಟಯಾಟ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡ್ಯಾ (FTII) ಅನುು ಯಾವ ರಾಜಾ 

ದರ್ಲಿ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುವುದು? 

ಅ) ಒಡ್ಶಾ  

ಆ) ಅರುಣಾಚಲ ಪರದೆೀಶ 

ಇ) ತ್ರಪುರ 

ಈ) ಮಿಜಯೀರಾಮ್ 

ಅರುಣಾಚಲ ಪರದೆೀಶ 

ಶೀಘರದಲ್ಲಿೀ, ಭಾರತದ ಎರಡನೆೀ ಫ್ಲ್ಮ ಅಿಂರ್ಡ ಟ್ರ್ಲವಿಷ್ನ್ ಇನಿಸಟಟಯಾಟ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡ್ಯಾ (FTII) ಅನುು 

ಅರುಣಾಚಲ ಪರದೆೀಶದರ್ಲಿ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುತತದೆ. ಮೊದಲ FTII ಅನುು ಪುಣೆಯರ್ಲಿ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು 

ಯಯನಿಯನ್ ಮಿನಿಸಿರ ಆಫ್ ಇನಫಮೆೀಿಶನ್ ಆಿಂರ್ಡ ಬ್ಾರಡ್ಾೆಸಿಟಿಂಗ್ (ಐ & ಬಿ) ಅಡ್ಯರ್ಲಿ ಸ್ಾಾಯತತ 

ಸಿಂಸಾಯಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತರ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೆೀರ್ ಈ ಸಿಂಸಾಯ ಪರಸಕ್ತ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಿದ್ಾದರೆ. 

 

7. ಜಾನ್ ವಾಟ್ಸ ಯಿಂಗ್, ಪರಸಿದಧ ಗಗನಯಾತ್ರ ನಿಧನಹಯಿಂದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವ ದೆೀಶದವರು? 
 

ಅ) ಜಮಿನಿ  

ಆ) ಯುನೆೈಟ್ರ್ಡ ಸಟೀಟ್ಸ 

ಇ) ಯುನೆೈಟ್ರ್ಡ ಕ್ಿಂಗಡಮ್ 

ಈ) ಫ್ಾರನ್ಸ 
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ಯುನೆೈಟ್ರ್ಡ ಸಟೀಟ್ಸ 

ಜಾನ್ ವಾಟ್ಸ ಯಿಂಗ್ (87), ಚಿಂದರನ ಮೆೀಲ್ಲ ನಡೆದು ಮೊದಲ ಬ್ಾಹಾಾಕಾಶ ನರಕಯ ಹಾರಾಟವನುು 

ಆದೆೀಶಸಿದದರು. ಅವರು ಅಮೆರಿಕ್ದ ಹಯಸಟನ್ ನರ್ಲಿ ಜನವರಿ 5, 2018 ರಿಂದು ನಿಧನಹಯಿಂದ್ದರು.  

 

8. ಸಿಂಟರಲ್ ಇನಿಸಟಟಯಾಟ್ ಆಫ್ ಫರಶಾಾಟರ್ ಅಕಾಾಕ್ಲಿರ್ (ಸಿಐಎಫ್ಎ) ನ ಪರಧಾನ ಕ್ಛೀರಿ ಎರ್ಲಿದೆ? 

ಅ) ಕಯಲೆತ್ಾತ  

ಆ) ಕಯಚಿಿ 

ಇ) ಭುವನೆೀಶಾರ  

ಈ) ಚೆನೆೈ 

ಭುವನೆೀಶಾರ 

ಸಿಂಟರಲ್ ಇನಿಸಟಟಯಾಟ್ ಆಫ್ ಫರಶಾಾಟರ್ ಅಕಾಾಕ್ಲಿರ್ (ಸಿಐಎಫ್ಎ) ಒಡ್ಶಾದ ಭುವನೆೀಶಾರದರ್ಲಿದೆ. 

ಇದು ಸಿಹಿನಿೀರಿನ ಜಲಚರ ಸ್ಾಕ್ಣೆಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಿಂಶಯೀಧನಾ ಸಿಂಸಾಯಾಗಿದೆ. ಇದನುು 1987 ರರ್ಲಿ 

ಭಾರತ್ೀಯ ಕರನಿಸಲ್ ಆಫ್ ಅಗಿರಕ್ಲಿರಲ್ ರಿಸಚ್ಿ (ICAR), ಹಯಸದೆಹರ್ಲ  ಸ್ಾಾಪಿಸಿತು. 

 

9. ಯಾವ ದ್ನದಿಂದು  ವಿಶಾ ಹಿಿಂದ್ ದ್ನ (WHD) ವನಾುಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತತದೆ? 

 

ಅ) ಜನವರಿ 11 

ಆ) ಜನವರಿ 12 

ಇ) ಜನವರಿ 10 

ಈ) ಜನವರಿ 9 

ಜನವರಿ 10 

1975 ರರ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶಾ ಹಿಿಂದ್ ಕಾನಫರೆನ್ಸ (WHC) ನ ಮೊದಲ ವಾಷ್ಟ್ಿಕಯೀತಸವವನುು ಗುರುತ್ಸಲು 

ವಿಶಾ ಹಿಿಂದ್ ದ್ನ (WHD) ಪರತ್ವಷ್ಿ ಜನವರಿ 10 ರಿಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತತದೆ. ಆಗಿನ ಪರಧಾನಿ ಇಿಂದ್ರಾ 

ಗಾಿಂಧಿ ಅವರು ಮೊದಲ WHC ಯನುು ಉದ್ಾಾಟಿಸಿದದರು. ಭಾರತ ಹಯರತುಪಡ್ಸಿ, ನೆೀಪಾಳ, ಗಯಾನಾ, 

ಟಿರನಿಡ್ಾರ್ಡ ಮತುತ ಟ್ಯಬ್ಾಗೆಯ, ಸುರಿನಾಮ್, ಫ್ಜಿ ಮತುತ ಮಾರಿಷ್ಸ್ ಳರ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆಯನುು 

ಮಾತನಾಡುತ್ಾತರೆ. 

 

10. ಯಾವ ದೆೀಶ ಪಾಶಾಿತಾ ಸ್ಾಿಂಸೆೃತ್ಕ್ ಆಕ್ರಮಣ್ದ ವಿರುದಧ ಹಯೀರಾಡಲು ಪಾರಥಮಿಕ್ ಶಾಲ್ಲಗಳರ್ಲಿ 

ಇಿಂಗಿಿೀಷ್ ಭಾಷೆಯನುು ಬ್ಯೀಧಿಸುವುದನುು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಷೆೀಧಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಯುಎಇ  

ಆ) ಇರಾನ್ 

ಇ) ಇಸರೀಲ್ 

ಈ) ಇರಾಕ್ 

ಇರಾನ್ 

ಪಾಶಾಿತಾ ಸ್ಾಿಂಸೆೃತ್ಕ್ ಆಕ್ರಮಣ್ದ ವಿರುದಧ ಹಯೀರಾಡಲು ಪಾರಥಮಿಕ್ ಶಾಲ್ಲಗಳರ್ಲಿ ಇಿಂಗಿಿಷ್ 

ಭಾಷೆಯನುು ಬ್ಯೀಧಿಸುವುದನುು ಇರಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಷೆೀಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ, ಇಿಂಗಿಿಷ್ 

ಬ್ಯೀಧನೆಯು ಇರಾನು ಮಧಾಮ ಶಾಲ್ಲಯರ್ಲಿ 12 ರಿಿಂದ 14 ರ ವಯಸಿಸನರ್ಲಿ ಆರಿಂಭವಾಗುತತದೆ.  

 

 

 

 

 

 
 


