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1. ಹೆಣ್ಣು ಮಗಣವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ CABE ಉಪ ಸಮಿತಿಯಣ ಪಿಜಿ(PG) ಮಟ್ಟದ ವರೆಗ್ಗ ಉಚಿತ 

ಶಿಕ್ಷಣ್ವನಣು ಶಿಫಾರಸಣ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅ) ನೀರಾ ಯಾದವ್ ಸಮಿತಿ  

ಆ) ಹಿಮಂತ ಶಮಾಾ ಸಮಿತಿ 

ಇ) ಪರಕಾಶ್ ಜಾವಡೆಕರ್ ಸಮಿತಿ  

ಈ) ಕಡಿಯಂ ಶಿರೀಹಾರಿ ಸಮಿತಿ 

ಕಡಿಯಂ ಶಿರೀಹಾರಿ ಸಮಿತಿ 

ಬಾಲಕಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಕೀಂದರ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ (Central Advisory Board of 

Education(CABE))ಯ ಉಪ-ಸಮಿತಿಯಣ ದೆೀಶದಾದಯಂತ ಸ್ಾುತಕ ೀತತರ ಹಂತದವರೆಗ್ಗ ಉಚಿತ ಮತಣತ 

ಕಡ್ಾಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ್ವನಣು ಶಿಫಾರಸಣ ಮಾಡಲಣ ನರ್ಾರಿಸಿದೆ. SC ಮತಣತ ST ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಗ ವಿಶೀಷ ವಸತಿ 

ಪದವಿ ಕಾಲೀಜಣಗಳನಣು ಸ್ಾಾಪಿಸಲಣ ಸಮಿತಿಯಣ ಶಿಫಾರಸಣ ಮಾಡಣತತದೆ ಜ ತೆಗ್ಗ ಆರೆ ೀಗಯ ಮತಣತ 

ನೈಮಾಲಯ ಕಿಟ್ೆಳನಣು ಬಾಲಕಿಯರಿಗ್ಗ ಒದಗಿಸಣತತದೆ. ಈ ಎಲ್ಾಾ ಯೀಜನಗಳನಣು ಈಗಾಗಲೀ 

ತೆಲಂಗಾಣ್ದಲ್ಲಾ ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಶಾಲಗಳಣ, ಶೌಚಾಲಯಗಳಣ, ನವಾಹಣೆ, ಸಣರಕ್ಷತೆ 

ಕರಮಗಳಣ ಮತಣತ ವಿದಣಯತ್ ಸರಬರಾಜಣ ಮಣಂತಾದ ಮ ಲಭ ತ ಸ್ೌಕಯಾಗಳನಣು ಒದಗಿಸಣವುದರ ಜ ತೆಗ್ಗ 

ಹದಿಹರೆಯದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಲಹೆಗಾರರನಣು ನೀಮಕ ಮಾಡಲಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಾಲಗಳನಣು ನವಾಹಿಸಲಣ ಸಹ 

ಸಮಿತಿಯಣ ಬಯಸಿದೆ. 
 

2. ರೆೈಲಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತಿತೀಚೆಗ್ಗ ಸರಕಣ ವಯವಸ್ಾಾಪಕರಿಗ್ಗ ಯಾವ ಅಪಿಾಕೀಶನ್ ಅನಣು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) SFOORTI ಅಪಿಾಕೀಶನ್ 

ಆ) SKOORTI ಅಪಿಾಕೀಶನ್ 

ಇ) SMOORTI ಅಪಿಾಕೀಶನ್ 

ಈ) SNOORTI ಅಪಿಾಕೀಶನ್ 

SFOORTI ಅಪಿಾಕೀಶನ್ 

ಸಂಚಾರ ಹರಿವುಗಳನಣು ಮತಣತ ಸರಕಣ ಸ್ಾಗಣೆ ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯನಣು ಯೀಜಿಸಲಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಣವ 

ಪರಮಣಖ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಉಪಕರಮದಲ್ಲಾ ರೆೈಲಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ಾಾರ್ಟಾ ಸರಕಣ ಕಾಯಾಾಚರಣೆ 

ಆಪಿಟಮೈಸೀಶನ್ ಮತಣತ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಾಾಮೀಾಶನ್ (SFOORTI)ಎಂಬ ಸರಕಣ ನವಾಾಹಕರ 

ಅಪಿಾಕೀಶನ್ ಅನಣು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪಿಾಕೀಶನ್ ಭೌಗ್ಗ ೀಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಯವಸಾ (ಜಿಐಎಸ್)ಯ 

ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳಣ ಮತಣತ ಡ್ಾಯಶ ಬೀರ್ಡಾ ಬಳಸಿಕ ಂಡಣ ಸರಕಣ ವಯವಹಾರವನಣು ಮೀಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಣವ 

ಮತಣತ ನವಾಹಿಸಣವ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನಣು ಒದಗಿಸಣತತದೆ. 

 

3. ಜಮಣಾ ಮತಣತ ಕಾಶಿಾೀರದಲ್ಲಾ  ಯಾವ ನದಿಯ ಮೀಲ ಯಣರಿ (Uri) ಅಣೆಕಟ್ಣಟ ಇದೆ? 

ಅ) ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ 

ಆ) ರವಿ ನದಿ  

ಇ) ಚೆನ್ಾಬ್ ನದಿ 

ಈ) ಝೀಲಂ ನದಿ 

ಝೀಲಂ ನದಿ 

 ಯಣರಿ ಅಣೆಕಟ್ಣಟ , ಜಮಣಾ ಮತಣತ ಕಾಶಿಾೀರದ ಬಾರಾಮಣಲ್ಾ ಜಿಲಾಯ ಯಣರಿ ಸಮಿೀಪದ 

ಝೀಲಂ ನದಿಯ ಮೀಲ 480 ಮವಾಯ ಜಲವಿದಣಯತ್ ಶಕಿತ ಉತಾಾದಿಸಣವ ಕೀಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದಣ ಭಾರತ 

ಮತಣತ ಪ್ಾಕಿಸ್ಾತನದ ನಡಣವಿನ ವಾಸತವ ಗಡಿರೆೀಖೆಯ ಹತಿತರದಲ್ಲಾದೆ. ಈ ನಲ್ಾಾಣ್ವನಣು 10 ಕಿ.ಮಿೀ. 

ಸಣರಂಗದೆ ಂದಿಗ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ನಮಿಾಸಲ್ಾಗಿದೆ.  
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4. ಭಾರತದಲ್ಲಾ ನ್ಾಯಷನಲ್ ಯ ತ್ ಡೆೀ (NYD) ಯನಣು ಯಾವ ದಿನದಂದಣ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗಣತತದೆ? 

ಅ) ಜನವರಿ 13 

ಆ) ಜನವರಿ 11 

ಇ) ಜನವರಿ 12 

ಈ) ಜನವರಿ 14 

ಜನವರಿ 12 

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸಣಧಾರಣಾಧಿಕಾರಿ, ತತಿಜ್ಞಾನ ಮತಣತ ಚಿಂತಕ ಸ್ಾಿಮಿ ವಿವೀಕಾನಂದ ಅವರ 155 ನೀ ಜನಾ 

ವಾರ್ಷಾಕ ೀತಸವವನಣು ಗಣರಣತಿಸಲಣ ಜನವರಿ 12 ರಂದಣ ನ್ಾಯಷನಲ್ ಯ ತ್ ಡೆೀ (NYD) ಯನಣು 

ಭಾರತದಲ್ಲಾ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗಣತತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಾ ಹಿಂದ  ರ್ಮಾದ ಪುನರಣಜಿಜೀವನದಲ್ಲಾ ಅವರಣ ಪರಮಣಖ 

ಶಕಿತಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಟ್ಟರಣ ಮತಣತ 19 ನೀ ಶತಮಾನದ ಉತತರಾರ್ಾದಲ್ಲಾ ಪರಮಣಖ ವಿಶಿ ರ್ಮಾದ 

ಸ್ಾಾನಮಾನವನಣು ತಂದಣಕ ಟ್ಟರಣ. 

 

5. ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮಾರ್ಯಮ ವಿಸತರಣೆಯ ದೃರ್ಷಟಯಂದ,  ಜನರಣ ಕಾಯದೆಯ ಪ್ಾರತಿನರ್ಯಕೆ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳನಣು 

ಸ ಚಿಸಲಣ ಚಣನ್ಾವಣಾ ಆಯೀಗವು(EC)ಯಣ ಯಾವ ಸಮಿತಿಯನಣು ರಚಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಉಮೀಶ್ ಸಿನ್ಾಾ ಸಮಿತಿ 

ಆ) ನಲೀಶ್ ಗಣಪ್ಾತ ಸಮಿತಿ 

ಇ) ಪುಖ್ಾರಜ್ ಕಣಕರಜಾ ಸಮಿತಿ 

ಈ) ಎನ್ ಕ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ 

ಉಮೀಶ್ ಸಿನ್ಾಾ ಸಮಿತಿ 

ಸ ೀರ್ಷಯಲ್ ಮಿೀಡಿಯಾ ವಿಸತರಣೆಯ ದೃರ್ಷಟಯಂದ ಜನರ ಪ್ಾರತಿನರ್ಯದ ಸಕ್ಷನ್ 126 ರ ಬದಲ್ಾವಣೆಗ್ಗ 

ಸಲಹೆ ನೀಡಣವಂತೆ ಚಣನ್ಾವಣಾ ಆಯೀಗ (EC)ಯಣ 14 ಸದಸಯರ ಸಮಿತಿಯನಣು ರಚಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 48 

ಗಂಟಗಳ ಮತದಾನದಲ್ಲಾ ಚಣನ್ಾವಣಾ ಪರಚಾರವನಣು ಆಕ್ಟಟ ನಷೀಧಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಉಪ ಚಣನ್ಾವಣಾ 

ಆಯಣಕತ ಉಮೀಶ್ ಸಿನ್ಾಾ ನೀತೃತಿದ ಸಮಿತಿಯಣ ಮೌನ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮಾರ್ಯಮದ 

ಪರಭಾವವನಣು ಅರ್ಯಯನ ಮಾಡಣತತದೆ ಮತಣತ ಚಣನ್ಾವಣಾ ಕಾನ ನಣ ಮತಣತ ಮಾದರಿಯ ನೀತಿ 

ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗ್ಗ ಮಾಪ್ಾಾಡಣಗಳನಣು ಸ ಚಿಸಣತತದೆ. 

 

6. 2018 ರಾರ್ಷರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕಿಸಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿಪುಲ್ಲಾ ಈ ಕಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ 

ಸಜಣಾಬಾಲ್ಾ ದೆೀವಿ ಚಿನುದ ಪದಕವನಣು ಪಡೆದಿದಾಾರೆ? 

ಅ) 57 ಕಜಿ ವಿಭಾಗ 

ಆ) 62 ಕಜಿ ವಿಭಾಗ  

ಇ) 54 ಕಜಿ ವಿಭಾಗ 

ಈ) 48 ಕಜಿ ವಿಭಾಗ 

48 ಕಜಿ ವಗಾ 

ಮಣಿಪುರವನಣು ಪರತಿನಧಿಸಣವ ಮಾಜಿ ವಿಶಿ ಬೆಳಿಿ ಪದಕ ವಿಜೀತ ಸಜಣಾಬಾಲ್ಾ ದೆೀವಿ ಅವರಣ 2018 ರ 

ರಾರ್ಷರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕಿಸಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿಪುಲ್ಲಾ 48 ಕಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ ಚಿನುವನಣು ಜನವರಿ 13 

ರಂದಣ ರೆ ೀಹಟ್ಕುಲ್ಲಾ ಪಡೆದಿದಾಾರೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ ೀಲ್ಲಸ್ ಅನಣು ಪರತಿನಧಿಸಣವ ಮಾಜಿ ವಿಶಿ 

ಮತಣತ ಏಷಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಲ್ ಸರಿತಾ ದೆೀವಿ, ಎಐಪಿ 60 ಕಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ ಚಿನುದ ಪದಕವನಣು 

ಪಡೆದರಣ.  
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7. ಯಾರಿಗ್ಗ ಜನಕವಿ ಪಿ ಸ್ಾವಾಾರಾಮ್ ಪರಶಸಿತಯನಣು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಾಯತಣ? 

ಅ) ಜೈಶಿರೀ ಟಿ  

ಆ) ವಿಶಾಿಸ್ ಪ್ಾಟಿೀಲ್ 

ಇ) ಮಿೀನ್ಾಕ್ಷಿ ಶಿಂಧೆ 

ಈ) ಸಣಧಿೀರ್ ದಲ್ಲಿ 

ಸಣಧಿೀರ್ ದಲ್ಲಿ 

ನಟ್ ಸಣಧಿೀರ್ ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್ಗ ಜನವರಿ 13, 2018 ರಂದಣ ಮಣಂಬೆೈಯಲ್ಲಾ ನಡೆದ ಕಾಯಾಕರಮದಲ್ಲಾ  

ಜನಕವಿ ಪಿ ಸ್ಾವಾಾರಾಮ್ ಪರಶಸಿತಯನಣು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಾಯತಣ. ಥಾಣೆ ಮಣನಸಪಲ್ ಕಾಪ ೀಾರೆೀಷನ್ 

ಮತಣತ ಜನಕವಿ ಪಿ ಸ್ಾವಾಾರಾಮ ಕಲ್ಾ ಸಮಿತಿಯಂದ ಈ ಪರಶಸಿತಯನಣು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೀಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಪರಸಿದಧ ನತಾಕಿ ಜೈರಿೀ ಟಿ ಅವರಣ ಗಂಗಾ ಜಮಣನ್ಾ ಪರಶಸಿತಯನಣು ನೀಡಿದರಣ, ಇದಣ ಸ್ಾಲ್ಾರಾಮ್ 

ಬರೆದ ಜನಪಿರಯ ಹಾಡಿನ ಸಾರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಟಿಟತಣ. ರಾಮನಂದ ಸ್ಾಗರ್ ಅವರ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ 

"ರಾಮಾಯನ್" ನಲ್ಲಾ ಗಣರಣ ವಶಿಷಠವನಣು ಅಭಿನಯಸಲಣ ಡ್ಾಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ ಪ್ಾರಮಣಖಯತೆ ಪಡೆದರಣ. 

ಅವರಣ ಪರಸಿದಧ ಟಿವಿ ಪರದಶಾನ "ಕ ಯಂಕಿ ಸ್ಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹಣ ಥಿ" ಮತಣತ ಇತರ ಹಿಂದಿ 

ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸಿಕ ಂಡಿದಾಾರೆ. 

 

8. ಕೀರಳ ಮೀರಿಟೈಮ್ ಬೆ ೀರ್ಡಾ (ಕ.ಎಂ.ಬಿ) ಯ ಹೆ ಸ ಅರ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೀಮಕಗ್ಗ ಂಡವರಣ ಯಾರಣ? 

ಅ) ಪರಕಾಶ್ ಅಯಯರ್  

ಆ) ಎಂ.ಎ. ಆಸಿಫ್ 

ಇ) ಎಂ.ಪಿ. ಶಿಬಣ 

ಈ) ವಿ ಜ ಮಾಯಥ್ ಯ 

ವಿ ಜ ಮಾಯಥ್ ಯ 

ವಿ ಜ ಮಾಯಥ್ ಯ ಅವರಣ ಕೀರಳದ ಮಾಯರಿಟೈಮ್ ಬೆ ೀರ್ಡಾ (ಕ.ಎಂ.ಬಿ) ಯ ಹೆ ಸ ಅರ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೀಮಕಗ್ಗ ಂಡಿದಾಾರೆ. ವಿಝಂಜಿಂ ಇಂಟ್ನ್ಾಯಾಶನಲ್ ಸಿೀಪ ೀರ್ಟಾ ಲ್ಲಮಿಟರ್ಡ ಮತಣತ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಮಾಯರಿಟೈಮ್ ಅಸ ೀಸಿಯೀಷನ್(ಐಎಂಎ)ನ ಸಹ-ಅರ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ಗ ಮಾಥ್ ಯ ಅವರಣ ಕಾನ ನಣ 

ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದಾಾರೆ. 

 

9. ಚಣಟಾಕ್ಟ ಜಲವಿದಣಯತ್ ಸ್ಾಾವರವು ಯಾವ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಾದೆ? 

ಅ) ಜಮಣಾ & ಕಾಶಿಾೀರ  

ಆ) ಪುದಣಚೆರಿ 

ಇ) ಒಡಿಶಾ 

ಈ) ಕನ್ಾಾಟ್ಕ 

ಜಮಣಾ ಮತಣತ ಕಾಶಿಾೀರ 

ಜಮಣಾ ಮತಣತ ಕಾಶಿಾೀರದ ಕಾಗಿಾಲ್ ಜಿಲಾಯಲ್ಲಾ 44 ಮವಾಯ ಚಣಟಾಕ್ಟ ಹೆೈಡೆ ರಎಲಕಿರಕ್ಟ ಪ್ಾಾಂರ್ಟ 

ಇದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಣಟ ಸೈರ್ಟ ಕಾಝಾಲು 14 ಕಿ.ಮಿೀ ದ ರದಲ್ಲಾರಣವ ಸರ್ಝಾ ಬಳಿ ಇದೆ. ಈ ಯೀಜನಯಣ 

ಸಣರಣ ನದಿಯ ಮೀಲ್ಲನ ರನ್-ಆಫ್-ನದಿಯ ಯೀಜನಯಾಗಿದಣಾ, 44 MW (4 x 11 MW) 

ಸ್ಾಮಥ್ಯಾವನಣು ಹೆ ಂದಿದೆ. 
 

10. ರಾರ್ಷರೀಯ ಸಂಸೆೃತ ಮಹೆ ೀತಸವ (RSM) ನ 7 ನೀ ಆವೃತಿತಗ್ಗ ಯಾವ ರಾಜಯವು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಛತಿತೀಸ್ ಘರ್ಡ  

ಆ) ಕನ್ಾಾಟ್ಕ 

ಇ) ಉತತರ ಪರದೆೀಶ 

ಈ) ಕೀರಳ 

ಕನ್ಾಾಟ್ಕ 
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ಏಕ್ಟ ಭಾರತ್ ಶರೀಷಠ ಭಾರತ ಮಾತೃಕಯಡಿ ರಾರ್ಷರೀಯ ಸಂಸೆೃತ ಮಹೆ ೀತಸವ (ಆಎಾಸ್ಎಮ್) ನ 

7 ನೀ ಆವೃತಿತ ಕನ್ಾಾಟ್ಕದಲ್ಲಾ ಜನವರಿ 14, 2018 ರಂದಣ ಪ್ಾರರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 20ರ 

ತನಕ ಸಂಸೆೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಯೀಜಿಸಿದ ಈವಂರ್ಟ ಮಣಂದಣವರಿಯಲ್ಲದೆ. ಈ ಕಾಯಾಕರಮವು ಶಾಸಿರೀಯ 

ಮತಣತ ಜಾನಪದ, ಸಂಗಿೀತ ಮತಣತ ನೃತಯ, ರಂಗಮಂದಿರದಿಂದ ಸ್ಾಹಿತಯ ಮತಣತ ದೃಶಯ ಕಲಗಳಿಂದ ಕಲ್ಾ 

ಪರಕಾರಗಳ ಸಮೃದಿಧಯನಣು ಒಳಗ್ಗ ಳಣಿತತದೆ ಎಂದಣ ಅಧಿಕೃತ ಪರಕಟ್ಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪರಸಾರ ಅಥ್ಾ ಮತಣತ 

ಬಂರ್ವನಣು ಹೆಚಿಿಸಲಣ ವಿವಿರ್ ರಾಜಯಗಳ ಜನರ ನಡಣವ ನಶಿಿತಾಥ್ಾವನಣು ಉತೆತೀಜಿಸಲಣ 2017 ರಲ್ಲಾ 

ಎಕ್ಟ ಭಾರತ್ ಶರೀಷಠ ಭಾರತ ಕಾಯಾಕರಮವನಣು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲ್ಾಯತಣ. ದೆೀಶದ ಜಾಗತಿಕ ಉತಾಾದನ್ಾ 

ಹಬ್ ಮತಣತ ಕಿೀ ಎನ್ಾಬಾಗಾಳನಣು ಸಣಧಾರಿಸಲಣ ಮತಣತ 2017 ರಲ್ಲಾ ಮ ಲಭ ತ ಸ್ೌಕಯಾಗಳಲ್ಲಾ 

59 ಶತಕ ೀಟಿ ಡ್ಾಲರ್ ಹ ಡಿಕಯ ಘ ೀಷಣೆಯಂದಿಗ್ಗ ಹೆಚಣಿ ಸಂಪಕಾ ಹೆ ಂದಿದ ಆಥಿಾಕತೆಯತತ 

ಸ್ಾಗಲಣ ಮಹತಿದ ತಳಣಿವಿಕಯನಣು ಮಾಡಲಣ ಸಕಾಾರದ 'ಮೀಕ್ಟ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕರಮವನಣು 

ಗಮನಸಿತಣತ. 

 

 


