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1.  ಬಸವ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಒಡಿಶಾ  

ಆ) ತಮಿಳುನಾಡು  

ಇ) ಕೇರಳ 

ಈ) ಕನಾಾಟಕ 

ಕನಾಾಟಕ 

ಬಸವ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟು ನ್ನು  ಕನಾಾಟಕದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಸಿದ್ದಾ ಪುರ ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಣಾ  ನದಿಗೆ 

ಅಡ್ಡ ಲಾಗಿ ನಿಮಿಾಸಲಾಗಿದೆ.ಈ  ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಒಟ್ಟು  30.5 ಟಿಎಂಸಿಎಫ್ ಲೈವ್ ಸಂಗರ ಹದಂದಿಗೆ 37.965 

ಟಿಎಂಸಿಎಫ್ ಸಂಗರ ಹದ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

 

2. ಮಹತ್ವಾ ಕಂಕೆ್ಷಯ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಪರಿವತಾನೆಯ ಬಗೆೆ  ಕನಫ ರೆನ್್ಸ  ಅನ್ನು  ಯಾವ ನಗರವು 

ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಚೆನೆು ೈ  

ಆ) ಬಂಗಳೂರು  

ಇ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಈ) ಕೊಚಿ್ಚ  

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಪರ ಧಾನಿ ನರಂದರ  ಮೋದಿ 2018 ರ ಜ್ನವರಿ 5 ರಂದು ನವ ದೆಹಲ್ಲಯ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕ ರ್ 

ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಸಂಟನಾಲಿ್ಲ  ಮಹತ್ವಾ ಕಂಕೆ್ಷಯ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಪರಿವತಾನೆಯ ಬಗೆೆ  ಸಮಾಲೋಚನೆ 

ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಕನಫ ರೆನ್್ಸ  ಅನ್ನು  ಎನ್ಸಐಟಿಐ ಆಯೋಗ್ ವು  ಸಂಘಟಿಸಿತ್ತು . ಸಮ್ಮ ೋಳನದಲಿ್ಲ ,  

ಪರ ಧಾನಿ ನರಂದರ  ಮೋದಿ ಅವರು 100 ಹಂದುಳ್ಳದ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ರೂಪಂತರದ ಉಸ್ತು ವಾರಿ 

ಅಧಿಕರಿಗಳಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು.  
 

3. ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ವಸಂತ್ ಶಂಕರ್ ದ್ದವಖ ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಮುಖ 

ರಾಜ್ಕರಣಿಯಾಗಿದಾ ರು? 

ಅ) ಭಾರತ್ೋಯ ಜ್ನತ್ವ ಪಕ್ಷ 

ಆ) ನಾಯ ಶನಲ್ಲಸ್ಟು  ಕಂಗೆರ ಸ್ಟ ಪಟಿಾ  

ಇ) ಭಾರತ್ೋಯ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಕಂಗೆರ ಸ್ಟ 

ಈ)  ಕಮುಯ ನಿಸ್ಟು  ಪಟಿಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ನಾಯ ಶನಲ್ಲಸ್ಟು  ಕಂಗೆರ ಸ್ಟ ಪಟಿಾ  

ಹರಿಯ ನಾಯ ಶನಲ್ಲಸ್ಟು  ಕಂಗೆರ ಸ್ಟ ಪಟಿಾ (NCP)ಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾಷು ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ 

(MLC) ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಉಪಧಯ ಕ್ಷ ವಸಂತ್ ಶಂಕರ್ ದ್ದವಖ ರೆ (67) ಅವರು ಜ್ನವರಿ 4, 2018 ರಂದು 

ಮುಂಬೈಯಲಿ್ಲ  ನಿಧನ ಹಂದಿದರು. 
 

4. ಜ್ಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಶ್ಮ ೋರ  (J&K) ಅಂತರರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಗಡಿಯಲಿ್ಲ ,  ಒಳನ್ನಸ್ತಳುವಿಕ್ಷಯನ್ನು  

ನಿಗರ ಹಸಲು ಬಾಡ್ಾರ್ ಸಕ್ಯಯ ರಿಟಿ ಫೋಸ್ಟಾ (ಬಿಎಸ್ಟಎಫ್)  ಯಾವ ಕಯಾಾಚರಣೆಯನ್ನು  

ಪರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

 

ಅ) ಆಪರಶನ್ಸ ಸಾು ರ್  

ಆ) ಆಪರಷನ್ಸ ಅಲರ್ಟಾ 

ಇ) ಆಪರಷನ್ಸ ಕಂಟ್ರ ೋಲ್  

ಈ) ಆಪರಷನ್ಸ ಬಾಡ್ಾರ್ 

ಆಪರಷನ್ಸ ಅಲರ್ಟಾ 

ಗಡಿನಾಡಿನ ಭಯೋತ್ವಾ ದಕರನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸ್ತವ ಚಳುವಳ್ಳಯನ್ನು  ನಿಗರ ಹಸಲು ಬಾಡ್ಾರ್ ಸಕ್ಯಯ ರಿಟಿ 

ಫೋಸ್ಟಾ (ಬಿಎಸ್ಟಎಫ್) ಜ್ಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಶ್ಮ ೋರ(ಜೆ&ಕ್ಷ) ನಲಿ್ಲ  ಸ್ತಮಾರು 200 ಕಿ.ಮಿೋ ಉದಾ ದ 

ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಬಾಡ್ಾರ್(ಐಬಿ) ಜೊತೆಗೆ ಆಪರಷನ್ಸ ಅಲಟ್ಟು ು ಾ ಪರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 
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5. 2017 ರ ರಾಯಲ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳ್ಳಯನ್ನು  ಯಾವ ಭಾರತ್ೋಯ ಗಾಲ್ಫ  ಆಟಗಾರನ್ನ 

ಗೆದಿಾ ದ್ದಾ ರೆ? 

  

 ಅ) ಜೊಯ ೋತ್ ರಾಂಧವ 

 ಆ) ಶ್ವ ಕಪೂರ್  

 ಇ) ಖಲ್ಲೋನ್ಸ ಜೊೋಶ್ 

 ಈ) ಗಗನಿಜ ೋತ್ ಭುಲಿರ್ 

 ಶ್ವ ಕಪೂರ್ 

ಭಾರತದ ಗಾಲ್ಫ  ಆಟಗಾರ ಶ್ವ ಕಪೂರ್ ಅವರು 2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 31 ರಂದು ಪಟು ಯಾದಲಿ್ಲ  

ರಾಯಲ್ ಕಪ್ ಗೆದಿಾ ದ್ದಾ ರೆ. ಇದು ಅವರ 2017 ರ ಮೂರನೇ ಏಷಯ ನ್ಸ ಟೂರ್ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ು ೋಚ್ಚನ 

ಗೆಲುವು ಕಪೂನಾ ನಾಲಕ ನೇ ಏಷಯ ನ್ಸ ಟೂರ್ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಐರೋಪಯ  ಚಾಲ್ಲಂಜ್ ಟೂನಾಲಿ್ಲ  

ಎರಡು ಬಾರಿ ಜ್ಯಗಳ್ಳಸಿದಾ ರು. 

 

 

6. ಸಿಕಿಕ ಂನ ನಂತರ, ಯಾವ ಈಶಾನಯ  ರಾಜ್ಯ ವನ್ನು  ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಓಪನ್ಸ ಡೆಫಿಕೇಶನ್ಸ ಫಿರ ೋ 

(ಒಡಿಎಫ್) ಎಂದು ಘೋಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ? 

 

 ಅ) ಮಿಜೊೋರಾಮ್ 

  ಆ) ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್  

 ಇ) ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶ  

 ಈ) ಮಣಿಪುರ 

 ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶ 

ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಓಪನ್ಸ ಡೆಫಿಕೇಶನ್ಸ ಫಿರ ೋ (ಒಡಿಎಫ್) ಎಂದು 

ಘೋಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಸಿಕಿಕ ಂನ ನಂತರ ಉತು ರ ಪೂವಾದಲಿ್ಲ  ಈ ಸಾಾ ನಮಾನವನ್ನು  ಸಾಧಿಸಿದ 

ಎರಡ್ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೆನಿಸಿದೆ. ಜ್ನವರಿ 1, 2018 ರಂದು, ಅಪಾ ರ್ ಸ್ತಬನ್ ರಿ, ಸಿಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು  

ಚಾಂಗಿಾ ಯ ಂಗ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಡಿಎಫ್ ಎಂದು ಘೋಷ್ಟಸಲಾ ಟು ವು. ಸಾಾ ಚ್ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ಸ 

(ಗಾರ ಯ ಮಿನ್ಸ) SBM (ಜಿ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೈಗಂಡ್ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಯ  ಸರಕರವು ಪರ ತ್ಯಂದು 

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಷಕ  ರೂ.8,000 ಉತೆು ೋಜ್ನವನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಿದೆ. 
 

7. ಕ್ಷಕ್ಷಆರ್ & ಕೊೋ. ಭಾರತದ ಮದಲ ವಿದೇಶ್ ಸಾಾ ಮಯ ದ ಆಸಿು  ಪುನನಿಾಮಾಾಣ 

ಕಂಪೆನಿಯಾಗಿದೆ (ARC). ಇದು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಷಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? 

 

ಅ) ಜ್ಮಾನಿ  

ಆ) ನ್ಯಯ ಜಿಲ್ಲಂಡ್  

ಇ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸು ೋರ್್ಟ  

ಈ) ಫ್ರರ ನ್್ಸ  

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸು ೋರ್್ಟ  

 US buyout giant Kohlberg Kravis Roberts (KKR)  ಮತ್ತು  ಕಂ. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಸಾ ತ್ತು  

ಮರುನಿಮಾಾಣ ಕಂಪೆನಿ (ಎಆಸಿಾ) ಅನ್ನು  ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಸಾಾ ಧಿೋನಪಡಿಸಿಕೊಳಿು ವಲಿ್ಲ  ಮದಲ 

ವಿದೇಶ್ ಹೂಡಿಕ್ಷದ್ದರರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಹಣಕಸಿನ ಸೇವೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಷಕ್ಷಆರ್ ಅತಯ ಂತ ಆಕರ ಮಣಶ್ೋಲ 

ಹೂಡಿಕ್ಷದ್ದರರಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದಗಿದೆ. 

 
 
 
 
 
 



 

3 | P a g e  
 

8. ಬಿೋರಬಲ್ ಸಾಹು  ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಪಲ್ಲಯಬೊಟನಿ (ಬಿಎಸ್ಟಐಪಿ) ಯಾವ 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ರಾಜ್ಸಾಾ ನ  

ಆ) ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ 

ಇ) ಪಂಜಾಬ್  

ಈ) ಉತು ರ ಪರ ದೇಶ 

ಉತು ರ ಪರ ದೇಶ 

ಬಿೋರಬಲ್ ಸಾಹು  ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಪಲ್ಲಯಬೊಟನಿ (ಬಿಎಸ್ಟಐಪಿ) ಎಂಬುದು GoI 

ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಸಾಾ ಯತು  ಸಂಸಾಯಾಗಿದೆ 

ಸಂಸಾಯಾಗಿದೆ.ಈ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಉತು ರ ಪರ ದೇಶದ ಲಕೊು ೋದಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ಸಸಯ  ಪಳೆಯುಳ್ಳಕ್ಷ 

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೆ್ಷೋತರ ದಲಿ್ಲ  ಉನು ತ ಪರ ಗತ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 
 

9. ಹೊಸ ಉಪ ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಭದ್ರ ತಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ (NSA) ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

 ಅ) ಅರವೊಂದ್ ಗುಪ್ತಾ   

ಆ) ಮನೀಶ್ ಪ್ತೊಂಡೆ 

ಇ) ನಖಿಲ್ ಸೊಂಗ್  

ಈ)  ರಾಜೊಂದ್ರ್ ಖನ್ನಾ  

ರಾಜಿಂದರ್ ಖನಾು  

ಮಾಜಿ ರಾ (RAW) ದ್ ಮುಖಯ ಸಾ  ರಾಜಿೋಂದರ್ ಖನಾು  ಅವರು 1978-ಬಾಯ ಚ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು  

ವಿಶಿ್ೋಷಣೆ ವಿಂಗ್ ಸೇವೆ  (RAS) ಅಧಿಕರಿ ಯಾಗಿದಾ ರು. ಅವರು ಜ್ನವರಿ 2, 2018 ರಂದು ಹಸ ಉಪ 

ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಭದರ ತ್ವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ (NSA) ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು ಎನ್ಸ.ಎಸ್ಟ.ಎ.ಯ 

ಅಜಿತ್ ದೋವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ವು ರೆ. 

 
 
 

10. ನಾಗರಿಕರ ನಾಯ ಷನಲ್ ರಿಜಿಸು ನಾ (NRC)  ಮದಲ ಡಾರ ಫ್ು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷಕ  

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ? 

 

ಅ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಆ) ಕೇರಳ  

ಇ) ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್  

ಈ) ಅಸ್ಾ ಂ 

ಅಸ್ಾ ಂ 

ನಾಗರಿಕರ ನಾಯ ಷನಲ್ ರಿಜಿಸು ನಾ(NRC)  ಮದಲ ಡಾರ ಫ್ು  ಅಸ್ಾ ಂಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಾ ಂನ 

ನಾಗರಿಕರ ನಾಯ ಷನಲ್ ರಿಜಿಸು ನಾ (NRC)  ಮದಲ ಡಾರ ಫ್ು  32.9 ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ ಅಜಿಾದ್ದರರಲಿ್ಲ  19 

ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ ಜ್ನರನ್ನು  ಬಾಂಗಿಾದೇಶದ ಗಡಿರಖೆಯನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಕರ ಮ 

ವಲಸಿಗರನ್ನು  ಗುರುತ್ಸ್ತವ ಉದೆಾ ೋಶದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಕನ್ಯನ್ನಬದಧ  ಭಾರತ್ೋಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು  ಪಟಿು  

ಮಾಡಿದೆ. 

 

11. ಕೇಂದರ  ಲ್ಲದರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸಾ  (CLRI) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

 

ಅ) ಮಣಿಪುರ  

ಆ) ತಮಿಳುನಾಡು 

ಇ) ಅಸ್ಾ ಂ 

ಈ) ಕೇರಳ 

ಮಿಳುನಾಡು 

ಕೇಂದರ  ಲ್ಲದರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸಾ  (CLRI) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನೆು ೈನಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ಸಂಶೋಧನಾ 

ಪೇಪಸ್ಟಾ ಮತ್ತು  ಪೇಟೆಂಟೆಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ ದ ಅತ್ದಡ್ಡ  ಚಮಾದ ಸಂಶೋಧನಾ 
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ಸಂಸಾಯಾಗಿದೆ. CLRI ಯನ್ನು  24 ಏಪಿರ ಲ್ 1948 ರಂದು ಕೌನ್ಿಲ್ ಆಫ್ ಸಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ 

ಇಂಡ್ಸಿು ರಯಲ್ ರಿಸಚ್ಾ (CSIR) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಘಟಕ ಪರ ಯೋಗಾಲಯವಾಗಿ ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 

12. 2018ರ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಕೈರ್ಟ ಫೆಸಿು ವಲ್ (ಉತು ರಾಯಣ) ಗುಜ್ರಾತು  ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಪರ ರಂಭವಾಗಿದೆ? 

 

ಅ) ವಡೋದರಾ  

ಆ) ಸೂರತ್  

ಇ) ಗಾಂಧಿನಗರ 

ಈ) ಅಹಮದ್ದಬಾದ್ 

ಅಹಮದ್ದಬಾದ್ 

31 ನೇ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಕೈರ್ಟ ಫೆಸಿು ವಲ್ (ಉತು ರಾಯಣ) ಗುಜ್ರಾತು  ಅಹಮದ್ದಬಾದು ಲಿ್ಲರುವ 

ಸಬಮಾತ್ ನದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ  2018 ರ ಜ್ನವರಿ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಾರಾಂತಯ ದ 

ವಣಾರಂಜಿತ ಉತ್ ವವನ್ನು  ಗುಜ್ರಾತ್ ಮುಖಯ ಮಂತ್ರ  ವಿಜ್ಯ್ ರುಪನಿಯವರು, ಗವನಾರ್ ಶ್ರ ೋ 

ಒ.ಪಿ.ಕೊಹಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತ್ಯಲಿ್ಲ  ಉದ್ದಾ ಟಿಸಿದರು. 

 
 
 

13. ಏಷ್ಣಯ -ಪೆಸಿಫಿಕು ಲಿ್ಲ  2018ರ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಕೇಂದಿರ ೋಯ ಬಾಯ ಂಕ್ ಗವನಾರ್ ಯಾರು? 

 

ಅ) ಉಷ್ಣ ವಿಸಾಾ ಸ್ಟ  

ಆ) ಪರ ಮೋದ್ ಜೈನ್ಸ 

ಇ) ರವಿ ಮ್ನನ್ಸ 

ಈ) ನಿಮಾಲ್ ಕ್ಯಮಾರ್ 

ರವಿ ಮ್ನನ್ಸ 

ಸಿಂಗಪುರದಲಿ್ಲರುವ ಭಾರತ್ೋಯ ಮೂಲದ ಬಾಯ ಂಕರ್ ರವಿ ಮ್ನನ್ಸ ಅವರು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಆರ್ಥಾಕ 

ವಯ ವಸಾ ಯ ಉನು ತ್ಯಲಿ್ಲ  ನಿೋಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಪರ ಮುಖ ಯುಕ್ಷ ಮೂಲದ ಪತ್ರ ಕ್ಷಯಾದ 'ದ 

ಬಾಯ ಂಕರ್' ಅವರನ್ನು  2018 ರ ಏಷ್ಣಯ -ಪೆಸಿಫಿಕು ಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಕೇಂದರ  ಬಾಯ ಂಕ್ ಗವನಾರ್ ಎಂದು 

ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು ಸಿಂಗಪೂನಾ ಕೇಂದರ  ಬಾಯ ಂಕ್ Monetary Authority of Singapore (MAS)ನ 

ವಯ ವಸಾಾ ಪಕ ನಿದೇಾಶಕರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

14. 2018 ಕನಾಾಟಕ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಟ್ರರ ವೆಲ್ ಎಕ್ೊ ಾ ೋ (KITE) ಅನ್ನು  ಆಯೋಜಿಸ್ತವ ನಗರ 

ಯಾವುದು? 

ಅ) ಬಂಗಳೂರು 

ಆ) ಹುಬಬ ಳಿ್ಳ  

ಇ) ಮೈಸ್ತರು 

ಈ) ಬಿಜಾಪುರ  

ಬಂಗಳೂರು 

ಫೆಬರ ವರಿ 28, 2018 ರಿಂದ ಬಂಗಳೂರಿನ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಎಕ್ಿಬಿಶನ್ಸ ಸಂಟರ್  (BIEC)  ನಲಿ್ಲ  

ಕನಾಾಟಕ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಟ್ರರ ವೆಲ್ ಎಕ್ೊ ಾ  (KITE)ನ ಮದಲ ಆವೃತ್ು ಯನ್ನು  ಬಂಗಳೂರು 

ಆಯೋಜಿಸಲ್ಲವೆ. ಎಕ್ೊ ಾ ೋವನ್ನು  ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಅತ್ದಡ್ಡ  ಬಿ 2 ಬಿ ಟ್ರರ ವೆಲ್ ಈವೆಂರ್ಟ ಎಂದು 

ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. 25 ಕಿಕ ಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ದೇಶಗಳ್ಳಂದ 400 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ನೋಂದ್ದಯಿತ ಖರಿೋದಿದ್ದರರು 

ಮತ್ತು  ಮಾಧಯ ಮ ಪರ ತ್ನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಸ್ತವರು. 
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15. ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ರಾಷು ರಗಳಲಿ್ಲ  UNSC ಯ ಹಸ ಶಾಶಾ ತ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಯಾವ 

ರಾಷು ರ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ? 

 

ಅ) ಭಾರತ 

ಆ) ಈಜಿಪ್ು  

ಇ) ಪೊಲ್ಲಂಡ್  

ಈ) ಜ್ಪನ್ಸ  

ಪೊೋಲಾಯ ಂಡ್ 

2018 ರ ಜ್ನವರಿ 3 ರಂದು ವಿಶಾ ಸಂಸಾ ಯ ಭದರ ತ್ವ ಮಂಡ್ಳ್ಳ(ಯುಎನ್ಸಎಸ್ಿ )ಯು ಆರು ಹಸ ಶಾಶಾ ತ 

ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಸಾಾ ಗತ್ಸಿದೆ - ಈಕಾ ಟ್ೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿಯಾ, ಐವರಿ ಕೊೋಸ್ಟು , ಕ್ಯವೈರ್ಟ, ನೆದಲ್ಲಾಂಡ್್ , ಪೆರು 

ಮತ್ತು  ಪೊಲಾಯ ಂಡ್. 2017 ರ ಡಿಸಂಬರ್ 31 ರಂದು UNSCಯನ್ನು  ತೊರೆದ ಆರು ದೇಶಗಳು: ಈಜಿಪ್ು , 

ಇಟಲ್ಲ, ಜ್ಪನ್ಸ, ಸನೆಗಲ್, ಉಕ್ಷರ ೋನ್ಸ ಮತ್ತು  ಉರುಗೆಾ  

 

 

 

16. ಅಳ್ಳವಿನಂಚ್ಚನಲಿ್ಲರುವ 'ಹಕಿಕ  ಭಾಷೆ' ಯು UNESCO ಇಂಟ್ರಯ ಂಜಿಬಲ್ ಕಲಿ ರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ 

ಪಟಿು ಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಈ ಕೇಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಷಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? 

 

ಅ) ಉರುಗೆಾ   

ಆ) ಟಕಿಾ 

ಇ) ಭಾರತ 

ಈ) ಸನೆಗಲ್ 
 

ಟಕಿಾ 

ಟಕಿಾಯ ಅಳ್ಳವಿನಂಚ್ಚನಲಿ್ಲರುವ 'ಹಕಿಕ  ಭಾಷೆ' UNESCO ಇಂಟ್ರಯ ಂಜಿಬಲ್ ಕಲಿ ರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪಟಿು ಗೆ 

ಸೇರಿದೆ. ದೂರದ ಉತು ರ ಟಕಿಾಯ ಗಾರ ಮಸಾ ರು ಸಂವಹನ ಮಾಧಯ ಮವಾಗಿ ಬಳಸ್ತವ ಒಂದು 

ಅಸಾಮಾನಯ  ಮತ್ತು  ಅತಯ ಂತ ಸಮರ್ಥಾ ಶಬಧ  ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಕಪುಾ  ಸಮುದರ ದ ಗಾರ ಮಸಾ ರ "ಪಕೆಿ  

ಭಾಷೆ" ಯುನೆಸ್ಕ ೋ ತ್ತತ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ ವಿಶಾ  ಪರಂಪರೆಯ ಅಳ್ಳವಿನಂಚ್ಚನಲಿ್ಲರುವ 

ಭಾಗವಾಗಗಳನ್ನು  ಸಿಾ ೋಕರಿಸಿದೆ. 

  

17. ಆಯಾಭಟು  ರಿಸಚ್ಾ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಅಬ್ರ್ವಾಶನಲ್ ಸನ್ ಸ್ಟ (ARIES) ಯಾವ 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

 

ಅ) ಕೇರಳ  

ಆ) ಪಂಜಾಬ್  

ಇ) ಉತು ರಾಖಂಡ್ 

ಈ) ಆಂಧರ  ಪರ ದೇಶ 
 

ಉತು ರಾಖಂಡ್ 

ಆಯಾಭಟು  ರಿಸಚ್ಾ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಅಬ್ರ್ವಾಶನಲ್ ಸನ್ ಸ್ಟ (ARIES) ಒಂದು ಪರ ಮುಖ 

ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸಾ , ಇದು ಉತು ರಖಂಡ್ದ ನೈನಿತ್ವಲು ಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ 

ಇಲಾಖೆ (ಡಿಎಸಿು ), ಭಾರತ ಸಕಾರ (GoI) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಯತು  ದೇಹದ ಮತ್ತು  ಖಗೋಳವಿಜಾಾ ನ, 

ಆಸ್ು ರೋಫಿಸಿಕ್್  ಮತ್ತು  ವಾಯುಮಂಡ್ಲದ ವಿಜಾಾ ನಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 
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18. ರಜ್ನಿೋಶ್ ಗುಬಾಾನಿ ಈ ಕೇಳಗಿನ ಯಾವ ಕಿರ ೋಡೆಯ ಆಟಗಾರ? 

 

ಅ) ಕಿರ ಕ್ಷರ್ಟ 

ಆ) ಚೆಸ್ಟ 

ಇ) ಬಾಕ್ಿಂಗ್ 

ಈ) ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ಟ 

ಕಿರ ಕ್ಷರ್ಟ 

ರಾಜಿು ೋಶ್ ಗುಬಾಾನಿ ಅವರು ವಿದಭಾ ಕಿರ ಕ್ಷರ್ಟ ತಂಡ್ದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವ ಭಾರತದ ಬಲಗೈ ರ್ವಗದ 

ಬೌಲರ್. ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ವಿದಭಾ ಕಿರ ಕ್ಷರ್ಟ ತಂಡ್ವು 2017 ರ ಜ್ನವರಿ 1 ರಂದು ಇಂದೋನಾ ಹೋಲಕ ರ್ 

ಕಿರ ೋಡಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  ದೆಹಲ್ಲಯ ವಿರುದಧ  9 ವಿಕ್ಷಟೆಳ ಜ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ 2017 ರ ರಣಜಿ 

ಟ್ರ ೋಫಿ ಪಂದ್ದಯ ವಳ್ಳಯನ್ನು  ಗೆದುಾ  ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟು ಸಿದೆ. 
 

19. ಪರ ಸಿದಧ  ರಾಜ್ಕರಣಿಯಾದ ಆರ್. ಮಾಗಾಾಬಂದೂ ಅವರು ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. 

ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದವರು? 

 

ಅ) ತಮಿಳುನಾಡು  

ಆ) ಛತ್ು ೋಸ್ಟ ಘಡ್  

ಇ) ಒಡಿಶಾ 

ಈ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ತಮಿಳುನಾಡು  

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಿರುವ ಆರ್. ಮಾಗಾಾ ಬಂದೂ(83) ಅವರು 

ಡಿಸಂಬರ್ 28, 2017 ರಂದು ನಿಧನ ಹಂದಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು ಜುಲೈ 1995 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2001 ರ ವರೆಗೆ 

ಮೇಲಮ ನೆಯಲಿ್ಲ   ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪರ ತ್ನಿಧಿಯಾಗಿದಾ ರು.ಅವರು ಎಐಎಡಿಎಂಕ್ಷ ಪಕ್ಷದ 

ಮುಖಂಡ್ರಾಗಿದಾ ರು. 

 

20. ಇತ್ು ೋಚ್ಚನ ಅಂತ್ವರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿು ಸ್ಟ ಫೆಡ್ರಶನ್ಸ (ಐಟಿಟಿಎಫ್) ಶ್ರ ೋಯಾಂಕದಲಿ್ಲ  

ಭಾರತದ ಪರ ಅತ್ತಯ ನು ತ ಶ್ರ ೋಯಾಂಕ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು? 

 

ಅ) ಶರತ್ ಕಮಲ್ 

ಆ) ಸೌಮಯ ಜಿತ್ ಘೋಷ್ 

ಇ) ಅಂಥೋನಿ ಅಮಲಾರ ಜ್  

ಈ) ಜಿ ಸತ್ವಯ ಯಾನ್ಸ 

ಜಿ ಸತ್ವಯ ಯಾನ್ಸ 

ಜಿ ಸತ್ವಯ ಯಾನ್ಸ ಇತ್ು ೋಚ್ಚನ ಅಂತ್ವರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ಟ ಫೆಡ್ರಷನ್ಸ (ಐಟಿಟಿಎಫ್) 

ಶ್ರ ೋಯಾಂಕದಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ಪರ ಅತ್ತಯ ನು ತ ಶ್ರ ೋಯಾಂಕ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಜಿ ಸತ್ವಯ ಯಾನ್ಸ 

(49 ನೇ ಸಾಾ ನ) ತನು  ದೇಶಬಾಂಧವ ದಂತಕಥೆ ಶರತ್ ಕಮಲ್ (51 ನೇ ಸಾಾ ನ)ಅವರನ್ನು  ಮಿೋರಿಸಿದರು. 

ಸೌಮಯ ಜಿತ್ ಘೋಷ್  

58 ನೇ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದಾ ರೆ, ಹಮಿೋಾತ್ ದೇಸಾಯಿ 60 ನೇ, ಸನಿಲ್ ಶ್ಟಿು  68 ನೇ  ಹಾಗೂ ಆಂಟನಿ 

ಅಮಲಾರ ಜ್ 87 ನೇ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದ್ದಾ ರೆ. 
 
 

21. ನವ ದೆಹಲ್ಲ ವಲ್ಡ ಾ ಬುಕ್ ಫೇರ್ -2018 ನಲಿ್ಲ  ಈ ಕ್ಷಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಕೇಂದಿರ ೋಕೃತ 

ರಾಷು ರವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಎ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗಡ ಮ್ 

ಆ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸು ೋರ್್ಟ  

ಇ) ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ ಒಕ್ಕಕ ಟ  

ಈ) ಈಜಿಪ್ು  

ಯೂರೋಪಿನ ಒಕ್ಕಕ ಟ 
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ನವ ದೆಹಲ್ಲಯ ಪರ ಗತ್ ಮೈದ್ದನದಲಿ್ಲ  ಜ್ನವರಿ 6, 2018 ರಂದು ನವ ದೆಹಲ್ಲ ವಲ್ಡ ಾ ಬುಕ್ ಫೇರ್ 

ಪರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ ಟೆರ ೋಡ್ ಪರ ಮೋಷನ್ಸ ಆಗಾನೈಸೇಶನ್ಸ (ಐಟಿಪಿಒ) 

ಸಹಯೋಗದಂದಿಗೆ ನಾಯ ಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟರ ಸ್ಟು  (ಎನಿಬ ಟಿ) ಇದನ್ನು  ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. 2018 ನಾಯ ಯೋಚ್ಚತ 

ಮುಖಯ  ವಿಷಯವೆಂದರೆ "ವಾತ್ವವರಣ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ" ಮತ್ತು  ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ 

ಒಕ್ಕಕ ಟವು ಕೇಂದಿರ ೋಕೃತ ರಾಷು ರವಾಗಿದೆ. 
 
 

22.  ಡಿಜಪಿಗಳ ಮತ್ತಾ  ಐಜಪಿಗಳ 2018 ರ ವಾಷ್ಟಿಕ ಕಾನ್ಫ ರೆನ್್ಸ  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಪ್ತರ ರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಮಧ್ಯ  ಪರ ದೇಶ  

ಆ) ಉತ್ಾ ರ ಪರ ದೇಶ 

ಇ) ಅಸ್್ ೊಂ  

ಈ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ  

ಪರ ಧಾನಮಂತ್ರ  ನರಂದರ  ಮೋದಿ ಅವರು ಜ್ನವರಿ 7, 2018 ರಂದು ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ ಗಾಾ ಲ್ಲಯನಾ 

ಟೆಕನ್ನಾ ರದ ಬಿಎಸ್ಟಎಫ್ ಅಕಡೆಮಿಯಲಿ್ಲ  ಡಿಜಿಪಿ ಮತ್ತು  ಐಜಿಪಿಗಳ ವಾಷ್ಟಾಕ ಸಮ್ಮ ೋಳನಕ್ಷಕ  

ಹಾಜ್ರಾಗಿದಾ ರು. ದೇಶದ್ದದಯ ಂತದ 250 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಉನು ತ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ಟ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಮೂರು 

ದಿನಗಳ ಕನಫ ರೆನ್ ು ಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಿದರು. 
 

23. ಬಾಹಯ  ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚ್ಚವಾಲಯದಲಿ್ಲ  (MEA) ಕಯಾದಶ್ಾಯಾಗಿ (ಎಕನಾಮಿಕ್ 

ರಿಲೇಷನ್್ಸ)ಯಾರು ನೇಮಕಗಂಡ್ರು? 

 

ಅ) ಜ್ನಾದಾನ ದಿಾ ರ್ವದಿ  

ಆ) ಟಿ ಎಸ್ಟ ತ್ರುಮುತ್ಾ  

ಇ) ಮುಕೇಶ್ ಅಗಿು ಹೋತ್ರ  

ಈ) ನಾರಾಯಣನ್ಸ ಚಂದರ ಕ್ಯಮಾರ್ 

ಟಿ ಎಸ್ಟ ತ್ರುಮುತ್ಾ 

ಭಾರತ್ೋಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆಯ 1985 ರ ಬಾಯ ಚು  ಅಧಿಕರಿಗಳಾಗಿದಾ  ಟಿ.ಎಸ್ಟ. ತ್ರುಮುತ್ಾ 

ಅವರನ್ನು  2018 ರ ಜ್ನವರಿ 5 ರಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚ್ಚವಾಲಯದ 

ಕಯಾದಶ್ಾಯಾಗಿ (ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಬಂಧ) ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ 

ಕಯಾದಶ್ಾಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದಾ  ವಿಜ್ಯ್ ಕೇಶವ ಗೋಖಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಾ ನಕ್ಷಕ  ಅವರು 

ನೇಮಕತ್ಯನ್ನು  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಪೊೋಸು ೆ  ಮದಲು, ತ್ಮುರುತ್ ಅವರು ಕೌಲಾಲಂಪುಗೆಾ 

ಭಾರತದ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದಾ ರು. 
 
 

24. ಹಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಪಂಡೋಹ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಇದೆ? 

ಅ) ಯಮುನಾ ನದಿ  

ಆ) ರವಿ ನದಿ 

ಇ) ಚೆನಾಬ್ ನದಿ  

ಈ) ಬಿಯಾಸ್ಟ ನದಿ 

ಬಿಯಾಸ್ಟ ನದಿ 

ಹಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಮಂಡಿ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಬಿಯಾಸ್ಟ ನದಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಪಂಡೋಹ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಇದೆ. ಈ 

ಅಣೆಕಟು ನ್ನು  1977 ರಲಿ್ಲ  ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಅದರ ಮುಖಯ  ಉದೆಾ ೋಶವೆಂದರೆ ಜ್ಲವಿದುಯ ತ್ 

ಶಕಿು  ಉತ್ವಾ ದನೆ ಮಾಡುವುದ್ದಗಿದೆ.  
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25. 2018 ರಲಿ್ಲ  ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತ್ೋಯ ದಿವಾಸ್ಟ (ಪಿಬಿಡಿ) ಅನ್ನು  ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ದಿನದಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

 

ಅ) ಜ್ನವರಿ 10 

ಆ) ಜ್ನವರಿ 8 

ಇ) ಜ್ನವರಿ 11 

ಈ) ಜ್ನವರಿ 9 

ಜ್ನವರಿ 9 

ಭಾರತ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಸಾಗರೋತು ರ ಭಾರತ್ೋಯ ಸಮುದ್ದಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ಸಲು 

ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತ್ ದಿವಾಸ್ಟ (ಪಿಬಿಡಿ)ಯನ್ನು  ಪರ ತ್ವಷಾ ಜ್ನವರಿ 9 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 1915 

ರಲಿ್ಲ  ದಕೆಿಣ ಆಫಿರ ಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಷಕ  ಮಹಾತ್ವಮ  ಗಾಂಧಿಯವರ ಹಂದಿರುಗಿರವ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ 

ದಿನವನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡ್ಲಾಯಿತ್ತ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಾಾ ತಂತರ ಯ  ಹೋರಾಟಕ್ಷಕ  ಕರಣವಾಯಿತ್ತ 

ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ೋಯರ ಜಿೋವನವನ್ನು  ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತ. 

 
 

26. ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಮದಲ ಭಾರತ್ೋಯ ವಯ ಕಿು ಗಳ (ಪಿಐಒ) ಪಲ್ಲಾಮ್ಂಟರಿ ಸಮ್ಮ ೋಳನವನ್ನು  

ಯಾರು ಉದ್ದಾ ಟಿಸಿದರು? 

 

ಅ) ನರಂದರ  ಮೋದಿ 

ಆ) ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೊೋವಿಂದ್  

ಇ) ಎಂ ವೆಂಕಯಯ  ನಾಯುಡ  

ಈ) ಸ್ತಷ್ಣಮ  ಸಾ ರಾಜ್ 

ನರಂದರ  ಮೋದಿ 

ಪರ ಧಾನಿ ನರಂದರ  ಮೋದಿ ಜ್ನವರಿ 9, 2018 ರಂದು ದೆಹಲ್ಲಯ ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತ್ೋಯ ಕೇಂದರ ದಲಿ್ಲ  

(ಪಿಬಿಕ್ಷ) ಭಾರತ್ೋಯ ಮೂಲದ ಮದಲ ವಯ ಕಿು ಗಳ (ಪಿಐಒ) ಪಲ್ಲಾಮ್ಂಟರಿ ಸಮ್ಮ ೋಳನವನ್ನು  

ಉದ್ದಾ ಟಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 23 ದೇಶಗಳ 124 ಸದಸಯ ರ ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  17 ಸದಸಯ ರು ಈ 

ಸಮ್ಮ ೋಳನದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಿ. ಸಮ್ಮ ೋಳನವು ವಿದೇಶ್ ಭಾರತ್ೋಯ ಸಮುದ್ದಯಕ್ಷಕ  ಕೇಂದರ  

ಸಕಾರದಿಂದ ತಲುಪುವ ಮಾಗಾವಾಗಿದೆ. 

 
 

27. 32 ನೇ ಸ್ತರಾಜುಕ ಂಡ್ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಕರ ಫ್ು ್  ಮೇಳಕ್ಷಕ  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವು ರ್ಥೋಮ್ 

ರಾಜ್ಯ ವಾಗಿದೆ? 

 

ಅ) ರಾಜ್ಸಾಾ ನ  

ಆ) ಉತು ರ ಪರ ದೇಶ 

ಇ) ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ 

ಈ) ಹರಿಯಾಣ 

ಉತ್ಾ ರ ಪರ ದೇಶ 

ಉತ್ಾ ರ ಪರ ದೇಶವು 32 ನೇ ಸುರಾಜ್ಕ ೊಂಡ್ ಇೊಂಟನ್ನಯ ಿಷನ್ಲ್ ಕಾರ ಫ್್ಟ್ ್  ಮೇಳಕ್ಕಕ  ಥೀಮ್ ರಾಜ್ಯ ವಾಗಲ್ಲದೆ, 

ಇದು ಫೆಬ್ರ ವರಿ ಮೊದ್ಲ ವಾರದೊಂದ್ ಹರಿಯಾಣದ್ ಫರಿದ್ದಬಾದ್ಾ ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಎಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಯ ಗಳ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ಡಜ್ನ್ಸ ದೇಶಗಳು ನ್ನಯ ಯಯುತ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲವೆ. 

ಭಾರತ್ದ್ ಜಾನ್ಪದ್ ಸಂಪರ ದ್ದಯ ಮತ್ತಾ  ಸ್ೊಂಸಕ ೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನಾ  ಕಾಪ್ತಡಿಕೊಳುು ವುದು 

ನ್ನಯ ಯೀಚಿತ್ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರ ಪಂಚದ್ದದ್ಯ ೊಂತ್ದ್ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ  

ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನಾ  ಪರ ದ್ರ್ಶಿಸಲು ವಶವ -ವಗಿದ್ ವೇದಕ್ಕಯನ್ನಾ  ಸಹ ಒದ್ಗಿಸುವುದು. 
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28. ಚಮೇರಾ ಅಣೆಕಟ್್ಟ  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  / ಯುಟಿ ಯಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಉತ್ಾ ರ ಪರ ದೇಶ  

ಆ) ಪುದುಚೆರಿ 

ಇ) ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ  

ಈ) ಜಾಖಿೊಂಡ್  

ಹಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ 

ಹಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಚಂಬಾ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಡಾಲೌ್ಹಸಿ ಪಟು ಣಕ್ಷಕ  ಸಮಿೋಪದಲಿ್ಲ  ಚಮೇರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಇದೆ. 

ಇದು ರವಿ ನದಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಪರ ಭಾವ ಬಿೋರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಆ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಜ್ಲವಿದುಯ ತ್ ಯೋಜ್ನೆಗೆ 

ಬಂಬಲ ನಿೋಡುತು ದೆ. ಅಣೆಕಟಿು ನ ಸಂಗರ ಹವು 472.5 ಚದರ ಕಿಲೋಮಿೋಟರ್ ವರೆಗೆ ಇದೆ. 

 

29. 2017 ರಣಜ ಟ್ರ ೀಫಿ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವು ಜ್ಯಿಸದೆ? 

ಅ) ಹೈದ್ರಾಬಾದ್  

ಆ) ವದ್ಭಿ  

ಇ) ಛತಿಾ ೀಸಗ ಢ 

ಈ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ವಿದಭಾ 

ವಿದಭಾ ಕಿರ ಕ್ಷರ್ಟ ತಂಡ್ವು 2017 ರ ಜ್ನವರಿ 1 ರಂದು ಇಂದೋನಾ ಹೋಲಕ ರ್ ಕಿರ ೋಡಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  

ನಡೆದ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ದಯ ದ ಅಂತ್ಮ ದಿನದಂದು ದೆಹಲ್ಲಯ ವಿರುದಧ  9 ವಿಕ್ಷಟೆಳ ಜ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ 

2017 ರ ರಣಜಿ ಟ್ರ ೋಫಿ ಪಂದ್ದಯ ವಳ್ಳಯನ್ನು  ಜ್ಯಿಸಿ ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟು ಸಿದೆ. ಇದು ವಿದಭಾದ 

ಮದಲ ರಣಜಿ ಟ್ರ ೋಫಿಯಾಗಿದೆ.  
 

30. 2018 ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಕ ಲ್ ಗೇಮ್್  (ಕ್ಷಐಎಸಿಜ ) ಪರ ಸಾರ ಹಕ್ಯಕ ಗಳನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ 

ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? 

ಅ) ರಿೋಬಾಕ್  

ಆ) ಅಡಿೋದ್ದಸ್ಟ 

ಇ) ಸಾು ರ್ ಸ್ಾ ೋರ್್ಟಾ  

ಈ) ಸಹಾರಾ 

ಸಾು ರ್ ಸ್ಾ ೋರ್್ಟಾ 

2018 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ ಐದು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಕಿರ ೋಡಾ ಸಚ್ಚವಾಲಯದ ಪರ ಮುಖ 'ಖೇಲೋ 

ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಕ ಲ್ ಗೇಮ್್  (ಕ್ಷಐಎಸಿಜ )' ಪರ ಸಾರ ಮತ್ತು  ಉತ್ವಾ ದನಾ ಹಕ್ಯಕ ಗಳನ್ನು  ಭಾರತದ ಪರ ಮುಖ 

ಕಿರ ೋಡಾ ಪರ ಸಾರ ಸಂಸಾ  ಸಾು ರ್ ಸ್ಾ ೋರ್್ಟಾ ಪಡೆದಿದೆ. ಜ್ನಸಾಮಾನಯ  ಕಿರ ೋಡೆಗಳ ಕರ ಂತ್ಯ ಮೂಲಕ 

ಕಿರ ೋಡೆಗಳ ರಾಷು ರವಾಯ ಪಿ ಸಂಸಕ ೃತ್ಯನ್ನು  ಕಲ್ಲಸ್ತವುದು ಕ್ಷಐಎಸಿಜ  ಉದೆಾ ೋಶವಾಗಿದೆ 
 
 

31. ಎಷ್ಟು  ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರ ಯವರ  ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ೈರ್ಟ - www.pmindia.gov.in - 

ಲಭಯ ವಿದೆ? 

 ಅ) 11 

 ಆ) 10 

 ಇ) 13 

 ಈ) 15 
 13 

ಜ್ನವರಿ 1, 2018 ರಂದು ಪರ ಧಾನಿ ನರಂದರ  ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ೈರ್ಟ (www.pmindia.gov.in) 

ನ ಅಸ್ಾಮಿ ಮತ್ತು  ಮಣಿಪುರಿ ಭಾಷ್ಣ ಆವೃತ್ು ಗಳನ್ನು  ಪರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಗಳ 

ನಾಗರಿಕರ ಕೊೋರಿಕ್ಷಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವೆಬ್ ೈರ್ಟ ಅನ್ನು  ಈಗ ಅಸ್ಾಮಿ ಮತ್ತು  ಮಣಿಪುರಿಗಳಲಿ್ಲ  

ಪರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 



 

10 | P a g e  
 

32. ವಿಶಾ ದ ಅತ್ ದಡ್ಡ  ‘ಮಾನವ ಜಿೋನೋಮ್’ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶವು 

ಪರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

 ಅ) ಬರ ಜಿಲ್ 

 ಆ) ಜ್ಪನ್ಸ 

 ಇ) ಚ್ಚೋನಾ  

 ಈ) ರಷ್ಣಯ  

 ಚ್ಚೋನಾ 

 ಭವಿಷಯ ದ ನಿಖರತೆಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು  ಉತ್ವಾ ದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜ್ನರ 

ಆನ್ನವಂಶ್ಕ ವಿನಾಯ ಸವನ್ನು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಲು ಚ್ಚೋನಾ ಪರ ಪಂಚದ ಅತ್ದಡ್ಡ  ‘ಮಾನವ ಜಿೋನೋಮ್’ 

ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು  ಪರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಅನಾರೋಗಯ ದ 

ನಡುವಿನ ಆನ್ನವಂಶ್ಕ ಸಂಪಕಾಗಳನ್ನು  ಪತೆು ಹಚಿ್ಚ ತು ದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ದೇಶದ್ದದಯ ಂತ ಹಾನ್ಸ 

ಜ್ನಾಂಗಿೋಯ ಜ್ನಸಂಖೆಯ ಯ ಆನ್ನವಂಶ್ಕ ಡೇಟ್ರವನ್ನು  ಮತ್ತು  5 ಮಿಲ್ಲಯನೆಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  

ಜ್ನಸಂಖೆಯ ಯ 9 ಇತರ ಜ್ನಾಂಗಿೋಯ ಅಲಾ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಸ್ತತು ದೆ. 

 

33. ಯಾವ ಕೇಂದರ  ಸಚ್ಚವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ   ಹಸ ಉದಯ ಮವಾದ “ಸಂಟರ್ ಫ್ರರ್ 

ಎಂಟಪೆರ ಾನಷ್ಟಾಪ್ ಆಪಚ್ಚಾನಿಟಿೋಸ್ಟ ಅಂಡ್ ಲನಿಾಂಗ್ (ಸಿಇಒಎಲ್)"  ಅನ್ನು  

ಪರ ರಂಭಿಸಿದ್ದಾ ರೆ? 

 ಅ) ಪರ ಕಶ್ ಜಾವಡೆಕರ್  

 ಆ) ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ  

 ಇ) ನಿಮಾಲ ಸಿೋತ್ವರಾಮನ್ಸ 

 ಈ) ರವಿಶಂಕರ್ ಪರ ಸಾದ್ 

 ನಿಮಾಲ ಸಿೋತ್ವರಾಮನ್ಸ 

ಕೇಂದರ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ಚವ ನಿಮಾಲಾ ಸಿೋತ್ವರಾಮನ್ಸ ಅವರು ಕನಾಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನ 

ಮಲಿ್ಲಕಕ ಟ್ರು ದಲಿ್ಲ  ಡಿಸಂಬರ್ 29, 2017 ರಂದು ಹಸ ಉದಯ ಮವಾದ ಕಂಕಿರ ೋರ್ಟ ಕೇಂದರ  "ಸಂಟರ್ 

ಫ್ರರ್ ಎಂಟಪೆರ ಾನಷ್ಟಾಪ್ ಆಪಚ್ಚಾನಿಟಿೋಸ್ಟ & ಲನಿಾಂಗ್ (ಸಿಇಒಎಲ್)" ಅನ್ನು  ಪರ ರಂಭಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಸಿಇಒಎಲು  ಗುರಿ ಪರ ತ್ಭೆಯನ್ನು  ಬಳೆಸಿಕೊಳಿುವುದು, ನಾವಿೋನಯ ದ ಚೈತನಯ ವನ್ನು  ಬಳೆಸಿಕೊಳಿುವುದು 

ಮತ್ತು  ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯಗಾಳ್ಳಗೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಅರ್ಥಾಸಿಕೊಳಿಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತು ದೆ.  

 

 

34. ಸೌರ ಯೋಜ್ನೆಗಳ್ಳಗೆ ಹಣಕಸ್ತ ಪೂರೈಕ್ಷಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು  ಪರ ಮಾಣದ ಸೌರ ಅಭಿವೃದಿಧ  ನಿಧಿ 

(ಎಸಿಡ ಎಫ್) ಅನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಸಕಾರವು ಸಾಾ ಪಿಸ್ತವುದು? 

 

[ಎ] $ 350 ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ 

[ಬಿ] $ 450 ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ 

[ಸಿ] $ 550 ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ 

[6] $ 650 ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ 

$ 350 ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ 

2022 ರ ರ್ವಳೆಗೆ 175 ಗಿಗಾ ವಾರ್್ಟ  (ಜಿಡ್ಬಿ್ಲ್ ಯ )ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದ್ದದ ಇಂಧನವನ್ನು  ಉತ್ವಾ ದಿಸ್ತವ 

ಉದೆಾ ೋಶದಿಂದ ಸೌರ ಯೋಜ್ನೆಗಳ್ಳಗೆ ಹಣಕಸ್ತ ನೆರವು ನಿೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 350 ಕೊೋಟಿ ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ 

ಸೌರ ಅಭಿವೃದಿಧ  ನಿಧಿ (ಎಸಿಡ ಎಫ್)ಯನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲು ಭಾರತ ಸಕಾರವು ಸಿದಧ ವಾಗಿದೆ.  
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35. ಹಸ ಉಪ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಭದರ ತ್ವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ (ಎನ್ಸಎಸ್ಟಎ) ಯಾರು 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

 ಅ) ಮನಿೋಶ್ ಪಂಡೆ 

 ಆ) ಅರವಿಂದ ಗುಪು  

 ಇ) ರಾಜಿಂದರ್ ಖನಾು  

 ಈ) ನಿಖಿಲ್ ಸಿಂಗ್ 

 ರಾಜಿಂದರ್ ಖನಾು  

ಮಾಜಿ ರಾ  (RAW) ಮುಖಯ ಸಾ  ರಾಜಿೋಂದರ್ ಖನಾು , 1978 ರ ಬಾಯ ಚ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು  ವಿಶಿ್ೋಷಣೆ 

ವಿಂಗ್ ಸೇವೆ (ಆಎಾಎಸ್ಟ) ಅಧಿಕರಿಯು, ಜ್ನವರಿ 2, 2018 ರಂದು ನಿಗದಿತ ಅಧಿಕರಾವಧಿ ಇಲಿದೆ 

ಹಸ ಉಪ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಭದರ ತ್ವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ(ಎನ್ಸಎಸ್ಟಎ)ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

36. ಭದರ ತ್ವ ಮುದರ ಣ ಮತ್ತು  ಮಿಂಟಿಂ ಕಪೊಾರಶನ್ಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್  (SPMCIL)ನ 

ಹಸ CMD ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ್ವರು ಯಾರು? 

 ಅ) ಪರ ದಿೋಪ್ ಸಿಂಗ್ ಖರೋಲಾ 

 ಆ) ಎಸ್ಟ ಸಲಾ ಕ್ಯಮಾರ್ 

 ಇ) ಅನ್ನರಾಗ್ ಅಗವಾಾಲ್ 

 ಈ) ಪರ ದಿೋಪ್ ಸಿಂಗ್ ಖರೋಲಾ 

 ಎಸ್ಟ ಸಲಾ ಕ್ಯಮಾರ್ 

ಹರಿಯ ಐಎಎಸ್ಟ ಅಧಿಕರಿ ಎಸ್ಟ.ಸಲಾ ಕ್ಯಮಾರ್ ಅವರು ಭದರ ತ್ವ ಮುದರ ಣ ಮತ್ತು  ಮಿಂಟಿಂ 

ಕಪೊಾರಷನ್ಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್(ಎಸಿಾ ಎಂಸಿಐಎಲ್)ನ ನ್ಯತನ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  

ವಯ ವಸಾಾ ಪಕ ನಿದೇಾಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಎಸಿಾ ಎಂಸಿಐಎಲ್ ಜ್ನವರಿ 2018 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ 

ಬಂದಿದೆ. ಅನ್ನರಾಗ್ ಅಗವಾಾಲ್ ಅವರು ಸಲಾಾ ಕ್ಯಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಾ ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಸಕಾರಿ 

ಸಾಾ ಮಯ ದ ಎಸಿಾ ಎಂಸಿಐಎಲ್, ಬಾಯ ಂಕ್ ನೋಟ್ಟಗಳನ್ನು , ನಾಣಯ ಗಳನ್ನು , ಅಂಚೆಚ್ಚೋಟಿಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  

ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ದ್ದಖಲ್ಲಗಳನ್ನು  ಉತ್ವಾ ದಿಸ್ತತು ದೆ. 

 

37. ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಪಿ.ಟಿ ಬುದಧ ದೇವ್ ದ್ದಸೆ್ತಪು  ಅವರು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಗಿೋತ 

ವಾದಯ ದ ಪರ ಸಿದಧ  ಸಂಗಿೋತಗಾರರಾಗಿದಾ ರು? 

.  ಅ) ತಬಿಾ  

  ಆ) ಸಾಡ್ಾ 

 ಇ) ಸರೋದ್ 

 ಈ) ಬನ್್ನ ರಿ 

 ಸರೋದ್ 

ಪರ ಖ್ಯಯ ತ ಸರೋದ್ ಮ್ಸ್ು ರೋ, ಬುಧದೇವ್ ದ್ದಸೆ್ತಪು  (84), ಜ್ನವರಿ 15, 2018 ರಂದು ಪಶಿ್ ಮ 

ಬಂಗಾಳದ ಕೊಲಕ ತ್ವು ದಲಿ್ಲ  ನಿಧನ ಹಂದಿದರು. ದ್ದಸೆ್ತಪು  ಅವರು ನಿಂಬಸ್ಟ ರೆಕಡ್್ ು ಾ ದಿ ರಾಗ 

ಗೈಡ್ು  ಕಲಾವಿದರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರಾಗಿದಾ ರು.  

 

38. ಭಾರತದ ಸನ್್ಸ  ಫಿಲ್ಮ  ಫೆಸಿು ವಲು  3 ನೇ ಆವೃತ್ು ಯನ್ನು  (SCI-FFI 2018) ಆತ್ರ್ಥಯ  ನಿೋಡುವ 

ರಾಷು ರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಆ) ಜ್ಮುಮ  & ಕಶ್ಮ ೋರ 

ಇ) ತಮಿಳುನಾಡು 

ಈ) ಗೋವಾ  

ಗೋವಾ 

ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಸನ್್ಸ  ಫಿಲ್ಮ  ಫೆಸಿು ವಲು  3 ನೇ ಆವೃತ್ು  (ಎಸ್ಿ ಐ-ಎಫ್ಎಫ್ಐ) ಜ್ನವರಿ 16, 2018ರಂದು 

ಗೋವಾದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ.  
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39. 2022 ರಲಿ್ಲ  39 ನೆಯ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಕಿರ ೋಡಾಕ್ಕಟವನ್ನು  ಆಯೋಜಿಸ್ತವ ರಾಜ್ಯ  ಯಾವುದು? 

ಅ) ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್ 

ಆ) ಮೇಘಾಲಯ  

ಇ) ಅಸ್ಾ ಂ  

ಈ) ಮಿಜೊೋರಾಮ್ 

ಮೇಘಾಲಯ 

20122 ರ ಜ್ನವರಿ 3 ರಂದು 39 ನೇಯ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಕಿರ ೋಡಾಕ್ಕಟವನ್ನು  ಆಯೋಜಿಸಲು ಮೇಘಾಲಯ 

ಭಾರತ್ೋಯ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ ಅಸ್ೋಸಿಯೇಷನ್ಸ (ಐಓಎ) ನಂದಿಗೆ ಹೋಸ್ಟು  ಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರರ ಕ್ಷು ೆ  ಸಹ 

ಹಾಕಿದೆ. ಐಓಎ, ಮೇಘಾಲಯ ಸು ೋರ್ಟ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ ಅಸ್ೋಸಿಯೇಷನ್ಸ ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾರಗಳ 

ನಡುವೆ ತ್ರ ಪಕೆಿೋಯ ಒಪಾ ಂದವನ್ನು  ಸಹ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂದಿಗೆ, ಮೇಘಾಲಯವು 2022 ರಲಿ್ಲ  

39 ನೆಯ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಕಿರ ೋಡಾಕ್ಕಟವನ್ನು  ಆಯೋಜಿಸಲ್ಲದೆ. 
 

40. 2018 ರ ಶಾಂಘಾಯ್ ಸಹಕರ ಸಂಸಾ  (ಎಸ್ಿ ಒ) ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸಹಕರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ೋಯ 

ನಿಯೋಗವನ್ನು  ಯಾರು ನೇತೃತಾ  ವಹಸಿದ್ದಾ ರೆ? 

 ಅ) ದಿನೇಶ್ ಕ್ಯಮಾರ್ 

 ಆ) ಅಕನೆ  ರಂಜ್ನ್ಸ 

 ಇ) ಯೋಗೇಶ್ ಕ್ಯಮಾರ್ ಶುಕಿ  

 ಈ) ಅಜ್ಯ್ ಸೇಥ್ 

ಅಜ್ಯ್ ಸೇಥ್ 

ಜ್ನವರಿ 15 ರಂದು ಚ್ಚೋನಾದ ಬಿೋಜಿಂಗು ಲಿ್ಲ , 2018 ರ ಶಾಂಘಾಯ್ ಸಹಕರ ಸಂಘದ (SCO)  ಮಿಲ್ಲಟರಿ 

ಸಹಕರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತ್ತ. ಮೇಜ್ರ್ ಜ್ನರಲ್ ಅಜ್ಯ್ ಸೇಥ್ ನೇತೃತಾ ದ ಭಾರತ್ೋಯ ನಿಯೋಗವು 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಪಲೆಂಡಿತ್ತ. ಈ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  SCO  ರಾಷು ರಗಳ ಪರ ಯೋಗಿಕ ಸಹಕರ ಕ್ಯರಿತ್ತ 

ಚಚ್ಚಾಸಲಾಯಿತ್ತ. SCO ಫೆರ ೋಮಾ ಕ್ಾ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕರ ಕೆ್ಷೋತರ ದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಿದ 

ಭಾರತದ ಮದಲ ಸಭೆ  ಇದ್ದಗಿದೆ. ಎಸ್ಿ ಒ ಚ್ಚೋನಾ, ಕಝಾಕಿಸಾು ನ್ಸ, ಕಿಗಿಾಸಾು ನ್ಸ, ರಷ್ಣಯ , ತಜಿಕಿಸಾು ನ್ಸ, 

ಉಜೆಬ ೋಕಿಸಾು ನ್ಸ, ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಪಕಿಸಾು ನಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

 

41. ರಸು  ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದರ  (ಸಿಐಆಟಿಾ) ಯಾವ ನಗರದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ)ಲಕೊು ೋ  

ಆ) ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಹೈದರಾಬಾದ್  

ಈ) ಪುಣೆ 

ಪುಣೆ 

ಮಹಾರಾಷು ರದ ಪುಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕೇಂದರ  ರಸು  ಇಲಾಖೆ (ಸಿಐಆಟಿಾ) ಇದೆ. ಇದು 1967 ರಲಿ್ಲ  ಶ್ಪಿಾ ಂಗ್ & 

ಟ್ರರ ನ್ ಾ ೋರ್ಟಾ ಮತ್ತು  ಅಸ್ೋಸಿಯೇಶನ್ಸ ಆಫ್ ಸು ೋರ್ಟ ರೋಡ್ ಟ್ರರ ನ್ ಾ ೋರ್ಟಾ ಅಂಡ್ಟೇಾಕಿಂಗ್್  

(ASTRU) ನ ಸಚ್ಚವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಉಪಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾ ಟಿು ತ್ತ. ಇದು ಒಂದು ರಿೋತ್ಯ ಏಕೈಕ 

ಸಂಸಾಯಾಗಿದೆ,ಮತ್ತು  ಇದು ರಸು  ಸಾರಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ತರಬೇತ್ಗಾಗಿ 

ರ್ವದಿಕ್ಷಯನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ತತು ದೆ ಮತ್ತು  ಕೆ್ಷೋತರ ದಲಿ್ಲ  ಪರಿೋಕೆ್ಷ , ಮಾಗಾದಶಾನ ಮಾಡುತು ದೆ. 

 

42. ಭಾರತದ ಹಸ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಯಾದಶ್ಾಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ? 

ಅ)ಮಧುಕರ್ ಭವೆ  

ಆ) ವಿಜ್ಯ್ ಕೇಶವ ಗೋಖಲ್ಲ 

ಇ) ವಿ. ರಾಜ್ಮಾಣಿ 

ಈ) ಹುಸೇನ್ಸ ದಲಾಾ ಯಿ 

ವಿಜ್ಯ್ ಕೇಶವ ಗೋಖಲ್ಲ 

1981 ರ ಬಾಯ ಚ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ ಫ್ರರಿನ್ಸ ಸವಿೋಾಸ್ಟ (IFS) ನ ಅಧಿಕರಿ ವಿಜ್ಯ್ ಕೇಶವ ಗೋಖಲ್ಲ ಅವರು 

ಭಾರತದ ಹಸ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಯಾದಶ್ಾಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಪರ ಸಕು  ಅವರು ವಿದೇಶಾಂಗ 

ಸಚ್ಚವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಕಯಾದಶ್ಾ (ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್್ಸ) ಆಗಿರುತ್ವು ರೆ. ಅವರು ನರಂದರ  ಮೋದಿ 
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ಸರಕರದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಚ್ಚೋನಾಕ್ಷಕ  ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯ ಹುದೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಡ್ ಇದಾ ರು. ಅದಕ್ಷಕ  

ಮುಂಚೆ ವಿಜ್ಯ್ ಕೇಶವ ಗೋಖಲ್ಲ ಅವರು ಜ್ಮಾನಿಯ ಮತ್ತು  ಹಾಂಗ್ ಕಂಗೆೆ  ಭಾರತದ 

ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿಯು ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

 

43. ಕೇಂದರ  ಸರಕರದ ಫೇಮ್-ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜ್ನೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿದುಯ ತ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು  

ಖರಿೋದಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾರ ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ? 

ಅ)ಅಸ್ಾ ಂ  

ಆ) ಕನಾಾಟಕ 

ಇ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಈ) ಹಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ  

ಕನಾಾಟಕ 

ಫೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಬ್ಿ ಡಿ ಯೋಜ್ನೆ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೇಂದರ  ಸಕಾರದ ಭಾರಿೋ ಇಂಡ್ಸಿು ರೋಸ್ಟ 

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿದುಯ ತ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು  ಖರಿೋದಿಸಲು ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾರ ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ಅನ್ನಮೋದನೆ 

ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  40 ವಿದುಯ ತ್ ಬಸ್್ತ ಗಳು, 100 ದಿಾ ಚಕರ  ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು  500 

ದಿಾ ಚಕರ ವಾಹನಗಳನ್ನು  60% ಸಬ್ಿ ಡಿಯಲಿ್ಲ  ಖರಿೋದಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

44. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಪರ ಧಾನ್ಸ ಮಂತ್ರ  ಸಾಾ ಸಾ ಯ  ಸ್ತರಕೆ  ಯೋಜ್ನೆ (PMSSY) ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಹಸ AIIMS ಸಾಾ ಪಿಸಲು ಕೇಂದರ  ಕಯ ಬಿನೆರ್ಟ ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ಅನ್ನಮೋದನೆ ನಿೋಡಿದೆ? 

ಅ)ತ್ರ ಪುರ  

ಆ) ಜ್ಮುಮ  & ಕಶ್ಮ ೋರ 

ಇ) ಹಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ 

ಈ) ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್ 

ಹಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ 

ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರ  ಶ್ರ ೋ ನರಂದರ  ಮೋದಿ ನೇತೃತಾ ದ ಕೇಂದರ  ಕಯ ಬಿನೆರ್ಟ ಪರ ಧಾನ್ಸ ಮಂತರ  ಸಾಾ ಸಾ ಯ  

ಸ್ತರಕೆ  ಯೋಜ್ನೆ (ಪಿಎಂಎಸ್ಟಎಸಾ ೈ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಬಿಲಾಸ್ತಾ ನಾಲಿ್ಲ  ಹಸ 

AIIMS ಸಾಾ ಪನೆಗೆ ಅನ್ನಮೋದನೆ ನಿೋಡಿದೆ. ಯೋಜ್ನೆಯ ವೆಚಿ ವು 1351 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು  48 

ತ್ಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪೂಣಾಗಳಿಲ್ಲದೆ. ಸಂಸಾಯು 750 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು  ಆಘಾತ ಕೇಂದರ ಗಳ 

ಸಾಮರ್ಥಯ ಾವನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ಆಸಾ ತೆರ ಯನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುತು ದೆ. 

 

45. ತೆಲಂಗಾಣ ಸಕಾರ ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ಎಸ್ಿ  / ಎಸಿು  ಆಯೋಗವನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಆಯೋಗದ 

ಮುಖಯ ಸಾ ರು ಯಾರು? 

ಅ)ಎಮ್ ರಂಬಲ್ ನಾಯ್ಕ   

ಆ) ಎರಲಾ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ಟ  

ಇ) ಚ್ಚಲಕಮರಿ ನರಸಿಂಹ  

ಈ) ಬೊಯಿಲಿಾ  ವಿದ್ದಯ ಸಾಗರ್ 

ಎರೋಾಲಾ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ಟ 

 ತೆಲಂಗಾಣ ಸಕಾರ ಜ್ನವರಿ 2, 2018 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಎಸ್ಿ  / ಎಸಿು  ಕಮಿಷನ್ಸಅನ್ನು  

ಸಾಾ ಪಿಸಿದೆ. ಸಿದಾ ಪೇರ್ಟ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಆಡ್ಳ್ಳತದ TRS ನ್ ನಾಯಕರಾದ ಎರೋಾಲಾ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ಟ ಅವರು 

ಐದು ಸದಸಯ ರ ಸಮಿತ್ಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಬೊಯಿಲಿಾ  ವಿದ್ದಯ ಸಾಗರ್, ಎಂ. 

ರಂಬಲ್ ನಾಯ್ಕ , ಸ್ತಂಕಕಕ ದೇವಯಾಯ, ಕ್ಯಸಾಮ್ ನಿೋಲಾದೇವಿ ಮತ್ತು  ಚ್ಚಲಕಮರಿ 

ನರಸಿಂಹರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಲಾಗಿತ್ತು . 
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46. ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಕಿರ ಕ್ಷರ್ಟ ಅಕಡೆಮಿಯ (NCA) ಹಸ ಮುಖಯ  ಕಯಾನಿವಾಹಣಾಧಿಕರಿಯಾಗಿ 

(ಸಿಒಒ) ಯಾರು ಅಧಿಕರ ವಹಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ)ಎಂ.ವಿ. ಶ್ರ ೋಧರ್ ರಾಹುಲ್ ಜೊೋಹರ  

ಆ) ತ್ತಫ್ರನ್ಸ ಘೋಷ್ 

ಇ) ಸಾಬಾ ಕರಿೋಮ್ 

ಈ) ರಾಹುಲ್ ಜೊೋಹರ  

ತ್ತಫ್ರನ್ಸ ಘೋಷ್ 

ತ್ತಫ್ರನ್ಸ ಘೋಷ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಕಿರ ಕ್ಷರ್ಟ ಅಕಡೆಮಿ (ಎನ್ಿ ಎ)ಯ ಹಸ ಮುಖಯ  

ಕಯಾನಿವಾಹಣಾಧಿಕರಿ (ಸಿಒಒ)ಆಗಿ ಅಧಿಕರ ವಹಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರನ್ನು  ಹರತ್ತ ಪಡಿಸಿ, 

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸಾಬಾ ಕರಿೋಮ್ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಜ್ನರಲ್ ಮಾಯ ನೇಜ್ರ್(ಜಿಎಂ)ಆಗಿ 

ಅಧಿಕರ ವಹಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಕರಿೋಂ ಮತ್ತು  ಘೋಷ್ ಇಬಬ ರೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಜೊೋಹರ ಗೆ 

ವರದಿ ಮಾಡುವರು. 

 

47. ಖಡಾಕಾ ಸಿಾ  ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ)ಮಹಾರಾಷು ರ  

ಆ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಇ) ಕನಾಾಟಕ  

ಈ) ಒಡಿಶಾ 

ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಖಡಾಕಾ ಸಿಾ  ಅಣೆಕಟ್ಟು  1.6 ಕಿ.ಮಿೋ. ಉದಾ ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾಷು ರದ ಪುಣೆಯಿಂದ 20 ಕಿ.ಮಿೋ 

ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಮುತ್ವ ನದಿಯ ಮೇಲ್ಲ ನಿಮಿಾಸಲಾಗಿದೆ. ಮುತ್ವ ನದಿಯುದಾ ಕ್ಕಕ  ಇರುವ ಈ 

ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಪುಣೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉಪನಗರಗಳ ನಿೋರಿನ ಮುಖಯ  ಮೂಲವಾಗಿರುವ "ಖಡಾಕಾ ಸಿಾ  

ಸರೋವರ" ಎಂಬ ಆಕಷಾಕ ಸರೋವರವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟು ಸಿದೆ. 

 

48. ಪವತ್ ಬಾಯ ಂಕಿನ ಮೇಲ್ಲ ತರಬೇತ್ ನಿೋಡ್ಲು ಯಾವ Payments Bank ನಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ೋಯ 

ಒಕ್ಕಕ ಟದ ಸಂಸಾ  (IICA) MoU ಗೆ ಸಹ ಹಾಕಿದೆ? 

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) ಇಂಡಿಯನ್ಸ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಕಪೊಾರರ್ಟ ಅಫೇಸ್ಟಾ 

(ಐಐಸಿಎ) ನಂದಿಗೆ ಮ್ಮರಿಂಡ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ಸಾು ಯ ಾಂಡಿಂಗ್ (MoU)ಗೆ ಸಹ ಹಾಕಿದೆ,  ನೌಕರರಿಗೆ 

ಪವತ್ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ತ್ಳ್ಳಸಲು ಒಪಾ ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಒಪಾ ಂದದಡಿಯಲಿ್ಲ  ಐಪಿಎಬಿ ತನು  ಅಧಿಕರಿಗಳು / ಉದಯ ೋಗಿಗಳ ತರಬೇತ್ ಮೂಲಕ ಐಪಿಪಿಬಿ 

ಸಾಮರ್ಥಯ ಾದ ಕಟು ಡ್ದ ಪರ ಮುಖ ಜ್ವಾಬಾಾ ರಿಯನ್ನು  ವಹಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು  ಮತ್ತು  ಉದಯೋನ್ನಮ ಖ 

ಪರ ದೇಶದ ಪವತ್ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗು ಲಿ್ಲ  ರಿಸಚ್ಾ ಚೇಗಾಳನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನಾ 

ಬಂಬಲವನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ತತು ದೆ. 

 
 

49. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು  ಅಂಡ್ಮಾನ್ಸ ಮತ್ತು  ನಿಕೊೋಬಾರ್ ದಿಾ ೋಪಗಳ ಒಕ್ಕಕ ಟ ಪರ ದೇಶದ 

ರಿಯಲ್ ಎಸು ೋರ್ಟ ಅಪಿೋಲ್ು  ಟಿರ ಬ್ಲ್ಯ ನಲ್ (REAT) ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಎನ್ಸ ಸಾಾ ಮಿನಾರ್ಥನ್ಸ ಇಂದಿರಾ ಬಾಯ ನಜಿಾ 

ಆ) ಬಿ ರಾಜೇಂದರ ನ್ಸ ವಿ ರಾಜ್ಮಣಿ 

ಇ) ಇಂದಿರಾ ಬಾಯ ನಜಿಾ 

ಈ) ವಿ ರಾಜ್ಮಣಿ 

ಬಿ ರಾಜೇಂದರ ನ್ಸ 



 

15 | P a g e  
 

ಮಾಜಿ ಮದ್ದರ ಸ್ಟ ಹೈಕೊೋರ್ಟಾ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ ಬಿ. ರಾಜೇಂದರ ನ್ಸ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು  

ಅಂಡ್ಮಾನ್ಸ ಮತ್ತು  ನಿಕೊೋಬಾರ್ ದಿಾ ೋಪಗಳ ಒಕ್ಕಕ ಟ ಪರ ದೇಶದ ರಿಯಲ್ ಎಸು ೋರ್ಟ ಅಪಿೋಲ್ು  

ಟಿರ ಬ್ಲ್ಯ ನಲ್ (ರಿಯಾರ್ಟ) ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ 80,000/- ರೂ. 

ಇರುವುದು. 

  

50. ನಾಕೊೋಾಟಿಕ್್  ಕಂಟ್ರ ೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯ ರ (NCB)ಯ ಹಸ ಮುಖಯ ಸಾ ರಾಗಿ ಯಾರು ಅಧಿಕರ 

ವಹಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

 ಅ) ಆರ್ ಆರ್ ಭಟ್ರು ಗರ್ 

ಆ) ಓಂ ಪರ ಜಾಪತ್  

ಇ) ಅಭಯ್ 

ಈ) ರಿೋನಾ ಮಿತರ  

ಅಭಯ್ 

ಒಡಿಶಾ ಕೇಡ್ನಾ 1986-ಬಾಯ ಚ್ ಪೊೋಲ್ಲಸ್ಟ ಅಧಿಕರಿ ಅಭಯ್ ಅವರು ಜ್ನವರಿ 2, 2018 ರಂದು 

ದೆಹಲ್ಲಯ ಎನ್ಿ ಬಿ ಪರ ಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  ನಾಕೊೋಾಟಿಕ್್  ಕಂಟ್ರ ೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯ ರ (NCB) ನ ಹಸ 

ಮುಖಯ ಸಾ ರಾಗಿ ಅಧಿಕರ ವಹಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನವೆಂಬರ್ 2019 ರಲಿ್ಲ  ಈ ಅಪಯಿಂಟೆಮ ಂಟೆೆ  ಮುನು  

ಅವರು ಕೇಂದರ  ರಿಸವ್ಾ ಪೊೋಲ್ಲಸ್ಟ ಫೋಸ್ಟಾ  (CRPF) ದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಡಿಜಿ(ತರಬೇತ್)ಯಾಗಿದಾ ರು. 

NCB ಡಿಜಿ ಹುದೆಾಯು 2017 ರ ಏಪಿರ ಲ್ಲು ಂದ ಖ್ಯಲ್ಲಯಾಗಿತ್ತು . ಆರ್. ಆರ್ ಭಟ್ರು ಗರ್ ಅವರು CRPF ಡಿಜಿ 

ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ್ರು.  

 

51. 2018ರ ಮೈಲಾಪುರ ಉತ್ ವವನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಪರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಕನಾಾಟಕ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ಆಂಧರ ಪರ ದೇಶ 

ಈ) ತಮಿಳುನಾಡು 

ತಮಿಳುನಾಡು 

 ಸ್ತಂದರಾಮ್ ಫೈನಾನ್್ಸ  ಮೈಲಾಪೂರ ಫೆಸಿು ವಲು  16 ನೇ ಆವೃತ್ು  (SFMF-

2018)ಯನ್ನಾ   ಜ್ನವರಿ 4 ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನೆು ೈನಲಿ್ಲರುವ ಶ್ರ ೋ ಕಪಲ್ಲೋಶಾ ರ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು  

ನಾಗೇಶಾ ರ ರಾವ್ ಪಕು ಾಲಿ್ಲ  ಪರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 4 ದಿನಗಳ ಉತ್ ವವು ಸ್ತಮಾರು 40 ಈವೆಂಟೆಳನ್ನು  

ಒಳಗಂಡಿರುತು ದೆ. ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ಪರಂಪರೆಯ ಹಂತಗಳು, ಸಾ ರ್ಧಾಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಂಸಕ ೃತ್ಕ 

ಪರ ದಶಾನಗಳು.ಈ ಉತ್ ವವನ್ನು  ನಗರದ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ಹಣಕಸ್ತ ಸಂಸಾಯಾದ ಸ್ತಂದರಾಮ್ 

ಫೈನಾನ್್ಸ  ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. 

 
 
 

52. ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ  ಜಂಟಿ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಷ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು   (JLGs)  ಉತೆು ೋಜಿಸಲು ಯಾವ 

ಬಾಯ ಂಕೊು ಂದಿಗೆ ನಬಾಡ್ಾ(NABARD ) ಒಪಾ ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ? 

ಅ) ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯ ಷನಲ್ ಬಾಯ ಂಕ್ 

ಆ) ಇಂಡಿಯನ್ಸ ಬಾಯ ಂಕ್ 

ಇ) ಸು ೋರ್ಟ ಬಾಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಈ) ದೇನಾ ಬಾಯ ಂಕ್ 

ಸು ೋರ್ಟ ಬಾಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ  

2018 ರ ಜ್ನವರಿ 2 ರಂದು ಆಯಾ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  2,500 ಜಂಟಿ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಷ ಗುಂಪುಗಳ 

(JLGs)  ಉತೆು ೋಜ್ನಕಕ ಗಿ ಸು ೋರ್ಟ ಬಾಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಮತ್ತು  ನಬಾಡ್ಾ ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ  5 NGO 

ಗಳಂದಿಗೆ ಒಪಾ ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. JLG ಗಳ  4-10 ಸದಸಯ ರು ಇದೇ ಆರ್ಥಾಕ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಷಯಲಿ್ಲ  

ತೊಡ್ಗಿರುತ್ವು ರೆ ಮತ್ತು  ಬಾಯ ಂಕಿನಿಂದ ಗುಂಪು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು  ಮರುಪವತ್ಸಲು 

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜ್ವಾಬಾಾ ರಿಯನ್ನು  ವಹಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ವು ರೆ. 
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53. ರಾಜ್ಸಾಾ ನ ಸಕಾರವು ಸಾು ರ್ಟಾಅಪೆಳನ್ನು  ಉತೆು ೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು  ಪೊೋಷಣೆಗೆ ಯಾವ ಬಾಯ ಂಕೆ್ಷ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? 

ಅ)  SBI 

ಆ) HDFC Bank 

ಇ) PNB 

ಈ)  ICICI Bank 
HDFC Bank 

ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ, ರಾಜ್ಸಾಾ ನ ಸಕಾರ ಮತ್ತು  HDFC Bank ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಾು ರ್ಟಾಅಪೆಳನ್ನು  ಉತೆು ೋಜಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ಪಲನೆ ಮಾಡ್ಲು MoU ಗೆ ಸಹ ಮಾಡಿವೆ. ಸಾವಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ತಮಮ  ಅಪಾಣೆಗಳನ್ನು  

ಪರ ದಶ್ಾಸ್ತವಲಿ್ಲ  HDFC Bank ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

 

54. ಮಹಯರು ಮತ್ತು  ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಸಮಾನ ರ್ವತನವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ವಿಶಾ ದ ಮದಲ 

ರಾಷು ರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಫಿನಿಾ ಯ ಂಡ್ 

ಆ) ಫ್ರರ ನ್್ಸ  

ಇ) ಐಸಿಾ ಯ ಂಡ್ 

ಈ) ಸಿಾ ೋಡ್ನ್ಸ 

ಐಸಿಾ ಯ ಂಡ್ 

ಮಹಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಸಮಾನ ರ್ವತನವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ವಿಶಾ ದಲಿ್ಲ ೋ ಮದಲ ದೇಶ 

ಐಸಿಾ ಯ ಂಡ್ ಆಗಿದೆ. 2018 ರ ಜ್ನವರಿ 1 ರಂದು ಜಾರಿಗಳ್ಳಸಲಾದ ಹಸ ಕನ್ಯನ್ನ, ಕನಿಷಠ  25 

ಜ್ನರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು  ಸಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಿ ಗಳು ತಮಮ  ಸಮಾನ-ರ್ವತನ 

ನಿೋತ್ಯ ಸಕಾರಿ ಪರ ಮಾಣಿೋಕರಣವನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಳಿಬೇಕ್ಷಂದು ಐಸಿಾ ಯ ಂಡ್ ಸಕಾರ ಹೇಳ್ಳದೆ. 

ಅದೇ ಕ್ಷಲಸಕಕ ಗಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು  ಮಹಳೆಯರು ಅದೇ ರ್ವತನವನ್ನು  ಪಡೆಯುತ್ು ದ್ದಾ ರೆಂದು ಅವರು 

ಸಾಬಿೋತ್ತಪಡಿಸದಿದಾ ರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ದಂಡ್ವನ್ನು  ಎದುರಿಸಬೇಕಗುತು ದೆಂದು ಐಸಿಾ ಯ ಂಡ್ ಸಕಾರ 

ಹೇಳ್ಳದೆ. 

 
 

55. ಹಮಾಲಯ ಹೈಡರ ೋ ಎಕ್ೊ ಾ - 2018 ಅನ್ನು  ಯಾವ ನಗರವು ಆಯೋಜಿಸ್ತತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಕಠ್ಮ ಂಡು 

ಆ) ಶ್ಮಿಾ  

ಇ) ಗಾಯ ಂಗಾು ಕ್ 

ಈ) ಇಟ್ರನಗರ್ 

ಕಠ್ಮ ಂಡು 

 2018 ಜ್ನವರಿ 5 ರಂದು ಹಮಾಲಯ ಹೈಡರ ೋ ಎಕ್ೊ ಾ - 2018 ನೇಪಳದ ಕಠ್ಮ ಂಡುವಿನಲಿ್ಲ  

ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನೇಪಳ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಬಿಡ್ಯ  ದೇವಿ ಭಂಡಾರಿ ಈ ಪರ ದಶಾನವನ್ನು  ಉದ್ದಾ ಟಿಸಿದರು. 

ನೇಪಳದ ಬೃಹತ್ ಜ್ಲಶಕಿು ಯ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾವನ್ನು  ಸಡಿಲ್ಲಸಲು ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಪಲುದ್ದರರನ್ನು  

ಒಂದೇ ಛಾವಣಿಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ತರಲು ಎಕ್ೊ ಾ ೋದ ಮೂಲಭೂತ ಉದೆಾ ೋಶವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಾ ರ ಪರ ಕರ 

ನೇಪಳ ಸ್ತಮಾರು 40,000 ಮ್.ವಾಯ . ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಕಯಾಸಾಧಯ ವಾದ ಜ್ಲಶಕಿು  ಸಾಮರ್ಥಯ ಾ 

ಹಂದಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಸ್ತಮಾರು 600 ಮ್ವಾಯ  ಮಾತರ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತ, ಚ್ಚೋನಾ, 

ಆಸಿು ರಯಾ, ಝೆಕ್ ರಿಪಬಿಿಕ್ ಮತ್ತು  ನಾವೆಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪರ ತ್ನಿಧಿಗಳು ಎಕ್ೊ ಾ ೋದಲಿ್ಲ  

ಪಲೆಂಡ್ರು. 
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56. 2018 ರ ಪುರುಷರ ಸೊಂಗಲ್್  ಟಾಟಾ ಓಪನ್ಸ ಮಹಾರಾಷ್ ರ ಟೆನಸ್ ಟೂನ್ಿಮೊಂಟ್ ಅನ್ನಾ  

ಯಾರು ಗೆದಾ ದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ರಾಬ್ಟ್ಿ ಬ್ಟಿಸ್್  ಅಗಟ್ 

ಆ) ಬೆನೈಟ್ ಪೈರ್ 

ಇ) ಯೂಕಿ ಭಾೊಂಬ್ರರ  

ಈ) ಗಿಲಿ್ಲ ಸ್ ಸೈಮನ್ಸ 

ಗಿಲಿ್ಲ ಸ್ಟ ಸಮನ್ಸ 

ಫ್ರರ ನ್ ು  ಗಿಲ್ಲಸ್ಟ ಸಿಮನ್ಸ 2016 ರ ಜ್ನವರಿ 6 ರಂದು ಪುಣೆಯ ಬಾಳವಾಡಿ ಸ್ಾ ೋರ್್ಟಾ ಕಂಪಿೆ ಕ್ ು ಲಿ್ಲ  

ಟ್ರಟ್ರ ಓಪನ್ಸ ಮಹಾರಾಷು ರ ಟೆನಿಸ್ಟ ಟ್ರ ೋಫಿಯನ್ನು  ಗೆದುಾ ಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಸಮ್ಮ ೋಳನದ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ , 

ಅನಿಯಂತ್ರ ತ ಫೆರ ಂಚ್ ಆಟಗಾರ ಎರಡ್ನೇ ಶ್ರ ೋಯಾಂಕಿತ ಕ್ಷವಿನ್ಸ ಆಂಡ್ಸಾನ್ಸ ಅವರನ್ನು  7-6, 6- 2 

ಅಂತರದಲಿ್ಲ  ಜ್ಯಿಸಿದರು. ಸಮನ್ಸ ವಿಶಾ ದಲಿ್ಲ  89 ನೇ ಸಾಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದರೆ, ಆಂಡ್ಸಾನ್ಸ 14 ನೇ 

ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಪಂದ್ದಯ ವಳ್ಳಯು ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಎಟಿಪಿ ಸಾ ರ್ಧಾಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 22 

ವಷಾಗಳ್ಳಂದ, ಪಂದ್ದಯ ವಳ್ಳಯು ದಡ್ಡ  ಮ್ಟ್ರ  ನಗರಗಳಂದಿಗೆ, ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  1996 ರಲಿ್ಲ  

ಉದ್ದಾ ಟನಾ ಆವೃತ್ು ಯನ್ನು  ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು . 
 

57. ಬಾಹಯ  ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚ್ಚವಾಲಯದಲಿ್ಲ  (ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್್ಸ) ಕಯಾದಶ್ಾಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡ್ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಮುಕೇಶ್ ಅಗಿು ಹೋತ್ರ  

ಆ) ಜ್ನಾದಾನ ದಿಾ ರ್ವದಿ 

ಇ) ಟಿ ಎಸ್ಟ ತ್ರುಮುತ್ಾ 

ಈ) ನಾರಾಯಣನ್ಸ ಚಂದರ ಕ್ಯಮಾರ್ 

ಟಿ ಎಸ್ಟ ತ್ರುಮುತ್ಾ 

ಭಾರತ್ೋಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆಯ 1985 ರ ಬಾಯ ಚ್ ಅಧಿಕರಿಗಳಾಗಿದಾ  ಟಿ.ಎಸ್ಟ. ತ್ರುಮುತ್ಾ 

ಅವರನ್ನು  2018 ರ ಜ್ನವರಿ 5 ರಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚ್ಚವಾಲಯದ ಕಯಾದಶ್ಾ 

(ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಬಂಧ)ಯನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಯಾದಶ್ಾಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದಾ  ವಿಜ್ಯ್ ಕೇಶವ ಗೋಖಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಾ ನಕ್ಷಕ  ಟಿ.ಎಸ್ಟ. ತ್ರುಮುತ್ಾ ಅವರನ್ನು  

ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಪೊೋಸು ೆ  ಮದಲು, ಅವರು ಕೌಲಾಲಂಪುಗೆಾ ಭಾರತದ ಹೈ 

ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದಾ ರು. 

 

58. ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ರಾಷು ರಗಳಲಿ್ಲ  ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ಆಸು ರೋಲ್ಲಯಾ ಗೂರ ಪ್ ರಫ್ತು  ನಿಯಂತರ ಣ ನಿಯಂತರ ಣಕ್ಷಕ  

ಸೇರಿದ ರಾಷು ರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಚ್ಚೋನಾ 

ಆ) ಭಾರತ 

ಇ) ದಕೆಿಣ ಆಫಿರ ಕ 

ಈ) ರಷ್ಣಯ  

ಭಾರತ್ 

ಜ್ನ್ವರಿ 19, 2018 ರಂದು ಆಸ್್ಟ ರೀಲ್ಲಯಾ ಗ್ರರ ಪ್ ರಫ್ತಾ  ನಯಂತ್ರ ಣಾ ಆಡಳಿತ್ದ್ 43 ನೇ ಸದ್ಸಯ  

ರಾಷ್ ರವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾಪಿಟ್ಿ ದೆ. ಈ ಸೇಪಿಡೆಯು ಭಾರತ್ದ್ ಪರ ಸರಣವನ್ನಾ  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಮತ್ತಾ  

ವಮರ್ಶಿತ್ಮ ಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ್ಗಳನ್ನಾ  ಸ್ವ ಧೀನ್ಪಡಿಸಕೊಳು ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನರಿೀಕೆ್ಕಯಿದೆ. 

ಇದ್ರೊಂದಗೆ, ಭಾರತ್ವು ರ್ಮಸೈಲ್ ಟೆಕಾಾ ಲಜ ಕಂಟ್ರ ೀಲ್ ರೆಜಮೊಂಟ್ (MTCR), ವಾಸ್್ಟ ನ್ರ್ 

ಅರೊಂಜ್ಮ ೊಂಟ್ ಮತ್ತಾ  ಆಸ್್ಟ ರೀಲ್ಲಯಾದ್ ಗ್ರರ ಪ್ಗಗ  ಪರ ವೇಶವನ್ನಾ  ನವಿಹಿಸದೆ, ಪರ ಸರಣ ರಹಿತ್ 

ಒಪಪ ೊಂದ್ಕ್ಕಕ  (ಎನಪ ಟಿ) ಸಹಿ ಮಾಡದೆ ಇರಬ್ಹುದ್ದಗಿದೆ.  
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59. ಭಾರತ ರಟಿಂಗೆಳು ಮತ್ತು  ಸಂಶೋಧನೆ (ಇಂಡಿ-ರಾ) ಯ ಇತ್ು ೋಚ್ಚನ ವರದಿಯ ಪರ ಕರ, FY19 

ಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಾಕ ಬಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೆ? 

ಅ) 7.4% 

ಆ) 7.6%  

ಇ) 6.5%  

ಈ) 7.1%  

7.1% 

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಾಕ ಬಳವಣಿಗೆಯು ಈ ವಷಾದ 6.5% ರಿಂದ FY19 (2018-19) ಗೆ 7.1% ಕ್ಷಕ  ಏರಿದೆ ಎಂದು 

ಭಾರತ ರಟಿಂಗೆಳು ಮತ್ತು  ಸಂಶೋಧನೆ (ಇಂಡಿ-ರಾ) ಯೋಜಿಸಿದೆ, ಇದು ದೃಢವಾದ ಬಳಕ್ಷಯ 

ಬೇಡಿಕ್ಷಯಿಂದ ಮತ್ತು  ಕಡಿಮ್ ಸರಕ್ಯಗಳ ಬಲ್ಲಗಳ್ಳಂದ ಉಂಟ್ರಗುತು ದೆ. 2018-19ರಲಿ್ಲ  ಅದರ 

ದೃಷ್ಟು ಕೊೋನದಲಿ್ಲ , ಫಿಚ್ ರಟಿಂಗ್ ು  ಅಂಗಸಂಸಾಯಾದ ಇಂಡಿಯಾ ರಟಿಂಗ್್ , ಜಿಎಸಿು  ಮತ್ತು  

ಇನ್ಲ್ಲಾ ನ್ಿ  ಮತ್ತು  ದಿವಾಳ್ಳತನ ಸಂಹತೆಯಂತಹ ರಚನಾತಮ ಕ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳ ಕರಣದಿಂದ್ದಗಿ 

ಬಳವಣಿಗೆಯ ಆರ್ವಗದಲಿ್ಲ  ಕರ ಮೇಣ ಎತು ರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಳದೆ. 
 

60. ಹವಾಮಾನ-ಚೇತರಿಸಿಕೊಳಿು ವ ಕೃಷ್ಟಯನ್ನು  ಉತೆು ೋಜಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾರವು 

ನಾನಾಜಿ ದೇಶಮುಖ್ ಸಂಜಿೋವನಿ ಯೋಜ್ನೆ ಪರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಕನಾಾಟಕ 

ಆ) ಒಡಿಶಾ 

ಇ) ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಈ) ಗೋವಾ 

ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಹವಾಮಾನ-ಚೇತರಿಸಿಕೊಳಿು ವ ಕೃಷ್ಟಯನ್ನು  ಉತೆು ೋಜಿಸಲು 4 ಸಾವಿರ ಕೊೋಟಿ ರೂ. ನಾನಾಜಿ 

ದೇಶಮುಖ್ ಸಂಜಿೋವನಿ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು  ಮಹಾರಾಷು ರ ಸರಕರ ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದೆ. 15 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  

5,142 ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. 
 

61. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ನವ ದೆಹಲ್ಲ ವಲ್ಡ ಾ ಬುಕ್ ಫೇರ್ 2018 ನಲಿ್ಲ  ಕೇಂದಿರ ೋಕೃತ 

ರಾಷು ರವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸು ೋರ್್ಟ   

ಆ) ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ ಒಕ್ಕಕ ಟ 

ಇ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗಡ ಮ್ 

ಈ)  ಈಜಿಪ್ು  

      ಯೂರೋಪಿನ ಒಕ್ಕಕ ಟ 

 ನವ ದೆಹಲ್ಲಯ ಪರ ಗತ್ ಮೈದ್ದನದಲಿ್ಲ  ಜ್ನವರಿ 6, 2018 ರಂದು ನವ ದೆಹಲ್ಲ ವಲ್ಡ ಾ ಬುಕ್ 

ಫೇರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ ಟೆರ ೋಡ್ ಪರ ಮೋಷನ್ಸ ಆಗಾನೈಸೇಶನ್ಸ (ITPO) 

ಸಹಯೋಗದಂದಿಗೆ ನಾಯ ಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟರ ಸ್ಟು  (NBT) ಇದನ್ನು  ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಯೂರೋಪಿನ 

ಒಕ್ಕಕ ಟವು ನವ ದೆಹಲ್ಲ ವಲ್ಡ ಾ ಬುಕ್ ಫೇರ್ 2018 ನಲಿ್ಲ  ಕೇಂದಿರ ೋಕೃತ ರಾಷು ರವಾಗಿದೆ. ಬಲ್ಲಜಯಂ, 

ಕ್ಷನಡಾ, ಚ್ಚೋನಾ, ಡೆನಾಮ ಕ್ಾ, ಈಜಿಪ್ು , ಫ್ರರ ನ್್ಸ , ಜ್ಮಾನಿ, ಮತ್ತು  ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗಡ ಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ 40 

ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ದೇಶಗಳು ಪುಸು ಕ ಮೇಳದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸ್ತತ್ು ವೆ. ಈ ವಾಷ್ಟಾಕ ಈವೆಂರ್ಟ ಜ್ನವರಿ 14 

ರಂದು ಕೊನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ. 

 

62. 2018 ರ ವಾಷ್ಟಾಕ ಕನಫ ರೆನ್್ಸ  ಆಫ್  DGPs ಮತ್ತು  ಐಜಿಪಿಗಳು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  

ಪರ ರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಅಸ್ಾ ಂ  

ಆ) ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ 

ಇ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಈ) ಉತು ರ ಪರ ದೇಶ 

ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ 
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ಪರ ಧಾನಮಂತ್ರ  ನರಂದರ  ಮೋದಿ ಜ್ನವರಿ 7, 2018 ರಂದು ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ ಗಾಾ ಲ್ಲಯನಾ 

ಟೆಕನ್ನಾ ರದ ಬಿಎಸ್ಟಎಫ್ ಅಕಡೆಮಿಯಲಿ್ಲ  ಡಿಜಿಪಿ ಮತ್ತು  ಐಜಿಪಿಗಳ ವಾಷ್ಟಾಕ ಸಮ್ಮ ೋಳನಕ್ಷಕ  

ಹಾಜ್ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ದೇಶದ್ದದಯ ಂತದ 250 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಉನು ತ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ಟ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಮೂರು 

ದಿನಗಳ ಕನಫ ರೆನ್ ು ಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಿದರು. 
 

63. ಇಂದರ ವಾತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಕೇರಳ  

ಆ) ಅಸ್ಾ ಂ 

ಇ) ಜಾಖಾಂಡ್ 

ಈ) ಒಡಿಶಾ 

   ಒಡಿಶಾ 

 ಇಂದ್ದರ ವತ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು , ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ ದ ಭವಾನಿಪಟ್ರು ದಿಂದ 90 ಕಿ.ಮಿೋ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ. ಇದು 

ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಏಷ್ಣಯ ದ ಅತ್ದಡ್ಡ  ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದಗಿದೆ. ಪರ ಸ್ತು ತ, ಇದು 600 ಮ್ಗಾವಾರ್ಟ 

ಸಾಮರ್ಥಯ ಾವಿರುವ ಪೂವಾ ಭಾರತದ ಅತ್ದಡ್ಡ  ವಿದುಯ ತು ಚಛ ಕಿು  ಉತ್ವಾ ದಿಸ್ತವ ಅಣೆಕಟ್ರು ಗಿದೆ. 

 

64. ಎಲ್ಲನಾ ಸಿಾ ಟ್ೋಲ್ಲನಾ ಅವರು 2018 ರ ಮಹಳಾ ಸಿಂಗಲ್್  ಬಿರ ಸಬ ೋನ್ಸ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ 

ಟೂನಾಮ್ಂರ್ಟ ಅನ್ನು  ಗೆದುಾ ಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು? 

ಅ) ಸಿಾ ಜ್ಲಾಯ ಾಂಡ್ 

ಆ) ಉಕ್ಷರ ೋನ್ಸ 

ಇ) ಫ್ರರ ನ್್ಸ  

ಈ) ಬಲಾರಸ್ಟ  

ಉಕ್ಷರ ೋನ್ಸ 

 ಉಕ್ಷರ ೋನು   ವೃತ್ು ಪರ ಟೆನಿು ಸ್ಟ ಆಟಗಾತ್ಾ ಎಲ್ಲನಾ ಎಸಿಾ ಟ್ೋಲ್ಲನಾ ಅವರು 2018 ರ ಮಹಳಾ 

ಸಿಂಗಲ್್  ಬಿರ ಸಬ ೋನ್ಸ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳ್ಳಯನ್ನು  ಆಸು ರೋಲ್ಲಯಾದ ಬಿರ ಸಬ ೋನು ಲಿ್ಲ  ಜ್ನವರಿ 6, 

2018 ರಂದು ಗೆದಿಾ ದ್ದಾ ರೆ. ಬಲ್ಲಜಯಂ ಅಹಾತ್ವ ಸ್ತತ್ು ನ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಲ್ಲಯಾಕಂಡಾರ  ಸಾಸ್ು ೋವಿಚ್ 

ವಿರುದಧ  6-2, 6-1 ಸಟೆಳ್ಳಂದ ಜ್ಯಗಳ್ಳಸಿದರು. 

 

65. 2018 ರ ಹಾಪಮ ನ್ಸ ಕಪ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳ್ಳಯ 30 ನೇ ಆವೃತ್ು ಯನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶ ಗೆದಿಾ ದೆ? 

ಅ) ಸಾ ೋನ್ಸ 

ಆ) ಜ್ಮಾನಿ 

ಇ) ಫ್ರರ ನ್್ಸ  

ಈ) ಸಿಾ ಜ್ಲಾಯ ಾಂಡ್ 

ಸಿಾ ಟಜ ಲಾಯ ಾಂಡ್ 

ಆಸು ರೋಲ್ಲಯಾದ ಪತು ಾ ಅರೆನಾದಲಿ್ಲ  2018 ರ ಹಾಪಮ ನ್ಸ ಕಪ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳ್ಳಯ 30 ನೇ ಆವೃತ್ು ಯನ್ನು  

ಸಿಾ ಜ್ಲಾಯ ಾಂಡ್ ಗೆದುಾ ಕೊಂಡಿತ್ತ. ಇದು ರೋಜ್ರ್ ಫೆಡ್ರರ್ ಮತ್ತು  ಬಲ್ಲಂಡಾ ಬನ್ಿ ಕ್ ಅವರ 

ಮೂರನೆಯ ಹಾಪಮ ನ್ಸ ಕಪ್ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದುಾ , ಪತು ಾಲಿ್ಲನ 2-1 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಜ್ಮಾನಿಯ 

ಅಲ್ಲಕ್ ಂಡ್ರ್ ಝೆರೆವ್ ಮತ್ತು  ಏಂಜ್ಲ್ಲೋಕ್ ಕ್ಷಬಾರ್ ಅವರನ್ನು  4-3 (3), 4-2 ಸಟೆಳ್ಳಂದ ಮಿಶರ  

ಡ್ಬಲ್ ು ಲಿ್ಲ  ಸ್ೋಲ್ಲಸಿದರು. 

  

66. ನೇವಲ್ ಹಡ್ಗುಗಳ್ಳಗೆ ಮಟ್ರಂಚೇರಿ ವಾರ್ಫು ಾಲಿ್ಲ  ಪೊೋಟು ಾ ಬರ್ಥಾಂಗ್ ಸೌಕಯಾವನ್ನು  

ಬಳಸಿಕೊಳಿು ವ ಯಾವ ಪೊೋರ್ಟಾ ಟರ ಸ್ು ು ಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ೋಯ ನೌಕಪಡೆಯು ಎಂಒಯು 

ಅನ್ನು  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಕಂಡಿಾ  ಪೊೋರ್ಟಾ ಟರ ಸ್ಟು  

ಆ) ಕೊಲಕ ತು  ಪೊೋರ್ಟಾ ಟರ ಸ್ಟು  

ಇ) ಕೊಚ್ಚನ್ಸ ಪೊೋರ್ಟಾ ಟರ ಸ್ಟು  

ಈ) ಚೆನೆು ೈ ಪೊೋರ್ಟಾ ಟರ ಸ್ಟು  

ಕೊಚಿ್ಚನ್ಸ ಪೊೋರ್ಟಾ ಟರ ಸ್ಟು  
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ನೌಕ ಹಡ್ಗುಗಳ್ಳಗೆ ಮಟ್ರಂಚೇರಿ ವಾರ್ಫು ಾಲಿ್ಲ  ಪೊೋಟು ಾ ಬರ್ಥಾಂಗ್ ಸೌಕಯಾವನ್ನು  

ಬಳಸಿಕೊಳಿುವುದಕಕ ಗಿ ಭಾರತ್ೋಯ ನೌಕಪಡೆಯು ಕೊಚ್ಚನ್ಸ ಪೊೋರ್ಟಾ ಟರ ಸ್ಟು  (ಸಿಪಿಟಿ) ಜೊತೆಗೆ 

ಮ್ಮರಾಂಡ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ಸಾು ಯ ಾಂಡಿಂಗ್ (ಎಂಒಯು) ಅನ್ನು  ಸೇರಿಸಿದೆ. MoU ನ ಪರ ಕರ, 

ಕೊಚಿ್ಚನ್ಸ ಪೊೋಟು ಾ Q2 ಮತ್ತು  Q3 ಬರೆ್ಥಳು ಮಟ್ರಂಚೇರಿ ವಾರ್ಫು ಾಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟು  228 ಮಿೋಟರುಗಳಷ್ಟು  

ಉದಾ ವನ್ನು  ಹಂದಿದುಾ , ಅವುಗಳ ಹಡ್ಗುಗಳನ್ನು  ಸ್ತತ್ತು ವರಿಸಲು ಐದು ವಷಾಗಳ ಕಲ 

ಭಾರತ್ೋಯ ನೌಕಪಡೆಗೆ ಹಸಾು ಂತರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

67. ಭಾರತದ ರ್ವಗದ ಮತ್ತು  ಮದಲ ಬಹು-ಪೆಟ್ರ-ಫಿ್ರಪ್್  ಸೂಪಕಾಂಪೂಯ ಟರ್ "ಪರ ತೂಶ್" 

ಯಾವ ಸಂಸಾ ಯಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪನೆಯಾಗಿದೆ? 

 ಅ) ಇಂಡಿಯನ್ಸ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಟ್ರರ ಪಿಕಲ್ ಮ್ಟಿಯಲಜಿ (ಐಐಟಿಎಂ) ಪುಣೆ  

 ಆ)ಸಂಟರ ಲ್ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಟೆಕು ಲಜಿ (ಸಿಐಟಿಯು) ಕೊಕರ ಝಾರ್ 

 ಇ)ಇಂಡಿಯನ್ಸ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಇನಫ ಮೇಾಷನ್ಸ ಟೆಕು ಲಜಿ (ಐಐಐಟಿ) ಗಾಾ ಲ್ಲಯರ್ 

 ಈ) ಇಂಡಿಯನ್ಸ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ರಿಮೋರ್ಟ ಸನ್ಿ ಂಗ್ (ಐಐಆಎಾಸ್ಟ) ಡೆಹಾರ ಡೂನ್ಸ 

ಇಂಡಿಯನ್ಸ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಟ್ರರ ಪಿಕಲ್ ಮಿೋಟಿಯೋಲಜಿ (ಐಐಟಿಎಂ) ಪುಣೆ 

2018 ರ ಜ್ನವರಿ 8 ರಂದು ಭಾರತದ ರ್ವಗದ ಮತ್ತು  ಮದಲ ಬಹು-ಪೆಟ್ರ-ಫಿ್ರಪ್್  

ಸೂಪಕಾಂಪೂಯ ಟರ್ "ಪರ ತೂಶ್" ಯಾವ ಸಂಸಾ ಯಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪನೆಯಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ 

ಆಫ್ ಟ್ರರ ಪಿಕಲ್ ಮಿೋಟಿಯೋಲಜಿ (ಐಐಟಿಎಂ) ಪುಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪನೆಯಾಗಿದೆ.  

 

68. 2018 ರ 42 ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಕೊೋಲಕ ತ್ವ ಬುಕ್ ಫೇನಾಲಿ್ಲ  ಫ್ರರ ನ್ ು  ಅತ್ತಯ ನು ತ 

ಶ್ರ ೋಣಿಯನ್ನು  ಲ್ಲೋಜ್ನ್ಸ ಆಫ್ ಆನಗೆಾ ಯಾವ ಭಾರತ್ೋಯ ವಯ ಕಿು ಗೆ ನಿೋಡ್ಲಾಗುವುದು? 

ಅ) ಅಮಿತ್ವಭ್ ಬಚಿ ನ್ಸ  

ಆ)ಪಿರ ಯಾಂಕ ಚೋಪರ  

ಇ)ದಿೋಪಿಕ ಪಡುಕೊೋಣೆ 

ಈ) ಸೌಮಿತರ  ಚಟ್ು ೋಪಧಾಯ ಯ 

ಸೌಮಿತರ  ಚಟ್ು ೋಪಧಾಯ ಯ 

ಪರ ಸಿದಧ  ಚಲನಚ್ಚತರ  ಮತ್ತು  ರಂಗಭೂಮಿ ನಟ ಸೌಮಿತ್ವರ  ಚಟ್ು ೋಪಧಾಯ ಯ (82)ಅವರು 2018 ರ 42 

ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಕೊೋಲಕ ತ್ವ ಪುಸು ಕ ಉತ್ ವದಲಿ್ಲ  ಫ್ರರ ನ್ ು  ಅತ್ತಯ ನು ತ ಶ್ರ ೋಣಿಯ ಅಹಾತೆ 

'ಲ್ಲಜಿಯನ್ಸ ಆಫ್ ಆನರ್' ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಳಿಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. 

 

69. ಜಿನಿವಾ-ಆಧಾರಿತ ವಲ್ಡ ಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ಟ ಕೌನ್ಿಲ್ ಫ್ರರ್ ಸಸು ೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪೆಮ ಂರ್ಟ (WBCSD) 

ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಸ್ತನಿಲ್ ಚೌಹಾನ್ಸ  

ಆ) ಸನಿು  ವಗೆಾಸ್ಟ 

ಇ) ಗುರುದಿಪ್ ಸಿಂಗ್ 

ಈ) ಭೂಪೇಂದರ  ಕೈಂಟ್ೋಲಾ 

ಸನಿು  ವಗೆಾಸ್ಟ 

 ಭಾರತ ಮೂಲದ ಉದಯ ಮಿ ಸನಿು  ವಗೆಾಸ್ಟ ಜಿನಿೋವಾ ಮೂಲದ ವಲ್ಡ ಾ ಬುಯ ಸಿನೆಸ್ಟ ಕೌನ್ಿಲ್ ಫ್ರರ್ 

ಸಸು ೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪೆಮ ಂರ್ಟ (WBCSD) ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು ಜ್ನವರಿ 1 

ರಂದು ಯೂನಿಲ್ಲವರ್ ಸಿಇಒ ಪಲ್ ಪೊೋಲಮ ನ್ಸ ಉತು ರಾಧಿಕರಿಯಾದರು. ಮತ್ತು  ಎರಡು ವಷಾಗಳ 

ಅವಧಿಯ ವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ್ಲದ್ದಾ ರೆ. 
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70. 33 ನೇ ಮಹಳಾ ಸಿೋನಿಯರ್ ನಾಯ ಷನಲ್ ವೆಟಿಿಫಿು ಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿಿಪು ಲಿ್ಲ  63 ಕ್ಷಜಿಯ  ಮಹಳಾ 

ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ದ್ದಖಲ್ಲ ನಿಮಿಾಸಿದವರು ಯಾರು? 

ಅ) ರಾಖಿೀ ಹಾಲಡ ರ್  

ಆ) ಎಸ್ ಥಸ್ನ್ನ ಚಾನ್ನ 

 ಇ) ಕಣಿಮ್ ಮಲಿ್ಲೀಶವ ರಿ 

ಈ) ಅಮಂದೀಪ್ ಕೌರ್ 

ರಾಖಿ ಹಾಲಡ ರ್ 

ಜ್ನವರಿ 24, 2018 ರಂದು ಕನಾಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನ 33 ನೇ ಮಹಳಾ ಸಿೋನಿಯರ್ ನಾಯ ಷನಲ್ 

ವೆಟಿಿಫಿು ಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿಿಪು ಲಿ್ಲ  63 ಕ್ಷ.ಜಿ ಮಹಳಾ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ರೈಲ್ಲಾ  ಸ್ಾ ೋರ್್ಟಾ ಪರ ಮೋಷನ್ಸ 

ಬೊೋಡ್ಾ (ಆಎಾಸಿಾ ಬಿ) ನ ಲ್ಲರ್ಫು ರ್ ರಾಖಿ ಹಾಲಡ ರ್ ಅವರು ಚ್ಚನು ದ ಪದಕ ಗೆದುಾ , ಹಸ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ 

ದ್ದಖಲ್ಲ ನಿಮಿಾಸಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

71. ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಸಕಿಮ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಯಾವ ಕಿರ ೋಡೆಯ ಆಟಗಾರ? 

 

ಅ) ಬಾಯ ಡಿಮ ಂಟನ್ಸ  

ಆ) ಪವಲ್ಲಾಫಿು ಂಗ್ 

ಇ) ಬಾಕ್ಿಂಗ್  

ಈ) ಚೆಸ್ಟ 

ಪವಲ್ಲಾಫಿು ಂಗ್ 

 

2018 ರ ಜ್ನವರಿ 7 ರಂದು ದೆಹಲ್ಲಯ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಮ್ಡಿಕಲ್ ಸನ್ ಸ್ಟ 

(ಎಐಐಎಂಎಸ್ಟ) ನಲಿ್ಲ  ಅಂತರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಪವಲ್ಲಾರ್ಫು ರ್ ಸಕಿಮ್ ಯಾದವ್ (28) ಅವರು 

ನಿಧನರಾದರು.  

 

72. ಯುನಿರ್ಟ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ಚವಾಲಯದ ಪರ ಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆ್ಷೋತರ ದ ಉತ್ವಾ ದನಾ ಘಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಸಣಾ  

ಕೈಗಾರಿಕ್ಷಗಳ್ಳಗೆ ನೆರವಾಗಲು ರಕ್ಷಣಾ ಇನೋರ್ವಶನ್ಸ ಸಂಟರ್ (ಡಿಐಸಿ) ಅನ್ನು  ಯಾವ 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗುವುದು? 

ಅ) ಹಸ ದೆಹಲ್ಲ  

ಆ) ಕೊಯಮತೂು ರು 

ಇ) ಚೆನೆು ೈ 

ಈ) ಕೊಚಿ್ಚ  

ಕೊಯಮತೂು ರು 

ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ವಾ ದನಾ ಘಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಸಣಾ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಷಗಳ್ಳಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕೇಂದಿರ ೋಯ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಚ್ಚವ ನಿಮಾಲಾ ಸಿೋತ್ವರಾಮನ್ಸ ಅವರ ಪರ ಕರ, ರಕ್ಷಣಾ ಇನೋರ್ವಶನ್ಸ ಸಂಟರ್ (ಡಿಐಸಿ)ಅನ್ನು   

ಕೊಯಮತೂು ರಿನಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೊಯಮತೂು ರು ಜಿಲಿ್ಲಯ ಸಣಾ  ಉದಯ ಮಗಳ ಸಂಘಕ್ಷಕ  

(CODISSIA) ಹಸ ಹಣಕಸ್ತ ಕೇಂದರ ವನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ಚವಾಲಯವು 20 ಕೊೋಟಿ 

ರೂಪಯಿಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲ್ಲದೆ. 

 

73. 2018 ರ 75 ನೇ ಗೋಲಡ ನ್ಸ ಗಿೋಬ್ ಅವಾಡ್್ ು ಾಲಿ್ಲನ ನಾಟಕ ದೂರದಶಾನ ಸರಣಿಯಲಿ್ಲ  

ಅತ್ತಯ ತು ಮ ನಟನಿಗಾಗಿರುವ ಗೋಲಡ ನ್ಸ ಗಿೋಬ್ ಅನ್ನು  ಗೆದಾ  ಮದಲ ಆಫಿರ ಕನ್ಸ-

ಅಮೇರಿಕನ್ಸ ಯಾರು? 

ಅ) ಇವಾನ್ಸ ಮ್ಕೆ್ಷ ರಗರ್  

ಆ) ಅಜಿೋಜ್ ಅನ್ಾ ರಿ 

ಇ) ಅಲ್ಲಕ್ ಂಡ್ರ್ ಸಕ ಸೆಾಾಡ್ಾ  

ಈ) ಸು ಲ್ಲಾಂಗ್ ಕ್ಷ ಬೌರ ನ್ಸ 

ಸು ಲ್ಲಾಂಗ್ ಕ್ಷ ಬೌರ ನ್ಸ 

 ನಾಟಕ ದೂರದಶಾನದ ಸರಣಿಯಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಯ ತು ಮ ನಟನಿಗಾಗಿರುವ ಗೋಲಡ ನ್ಸ ಗಿೋಬ್ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನಟ ಸು ಲ್ಲಾಂಗ್ ಕ್ಷ ಬೌರ ನ್ಸ ಎನಿಬ ಸಿಯ ಬರ ೋಕ್ಔರ್ಟ ಹರ್ಟ "ದಿಸ್ಟ ಇಸ್ಟ ಅಸ್ಟ" ನಲಿ್ಲನ 
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ರಾಂಡ್ಲ್ ಪಿಯಸಾನ್ಸ ಪತರ ಕಕ ಗಿ ಗೆದಾ  ಮದಲ ಆಫಿರ ಕನ್ಸ-ಅಮ್ರಿಕನ್ಸ ಆಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಜ್ನವರಿ 8, 2018 

ರಂದು ಅವರು ಕಯ ಲ್ಲಫೋನಿಾಯಾದ ಬವಲ್ಲಾ ಹಲ್ ು ಲಿ್ಲ  75 ನೇ ವಾಷ್ಟಾಕ ಗೋಲಡ ನ್ಸ ಗಿೋಬ್ ಪರ ಶಸಿು  

(AGGA-2018) ನಲಿ್ಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದಾ ರು. 
 

74. ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಪಿೋಟರ್ ಸದಲಾಯ ಾಂಡ್ ಅವರು ಯಾವ ಸಂಸಾ ಯ ಮಾಜಿ 

ನಿದೇಾಶಕರಾಗಿದಾ ರು? 

ಅ) UNESCO  

ಆ) World Trade Organization  

ಇ)  International Monetary Fund  

ಈ) United Nations Organisation 
World Trade Organization  

ವಲ್ಡ ಾ ಟೆರ ೋಡ್ ಆಗಾನೈಸೇಶನ್ಸ (ಡ್ಬಿ್ಲ್ ಯ ಟಿಒ)ಯ ಹಂದಿನ ನಿದೇಾಶಕ ಜ್ನರಲ್ (ಡಿ.ಜಿ.) ಪಿೋಟರ್ 

ಡೆನಿಸ್ಟ ಸದಲಾಯ ಾಂಡ್ (71)ಅವರು ಐಲ್ಲಾಂಡ್ು  ಡ್ಬಿಿನ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ನಿಧನ ಹಂದಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು 1995 

ರಲಿ್ಲ  ಸ್ತದಲಾಯ ಾಂಡ್ WTO ಯ ಮದಲ ಮುಖಯ ಸಾ ರಾಗಿದಾ ರು, ಹಂದೆ ಅದರ ಪೂವಾಗಾಮಿ, ಸ್ತಂಕ 

ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪರದ ಸಾಮಾನಯ  ಒಪಾ ಂದ (GATT) ಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರಾಗಿದಾ ರು. 1980 ರ ದಶಕದಲಿ್ಲ  

ಅವರು ಐಲ್ಲಾಂಡ್ು  ಕಿರಿಯ ಅಟ್ರನಿಾ ಜ್ನರಲ್ ಆಗಿದಾ ರು ಮತ್ತು  ನಂತರ ಕಿರಿಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ 

ಒಕ್ಕಕ ಟ (ಇಯು)ದ  ಆಯುಕು ರಾಗಿದಾ ರು. 
 

75. ಹೈ-ರಿಸ್ಟಕ  ಪೆರ ಗೆು ನ್ಿ  (ಎಚ್ಆಪಿಾ) ಪೊೋಟಾಲ್ ಅನ್ನು  ಪರ ರಂಭಿಸಿದ ಮದಲ ಭಾರತ್ೋಯ 

ರಾಜ್ಯ  ಯಾವುದು? 

 

ಅ) ಉತು ರ ಪರ ದೇಶ 

ಆ) ಹರಿಯಾಣ  

ಇ) ಕೇರಳ 

ಈ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಹರಿಯಾಣ 

ಹೈ-ರಿಸ್ಟಕ  ಪೆರ ಗೆು ನ್ಿ  (ಎಚ್ಆಪಿಾ) ಪೊೋಟಾಲ್ ಅನ್ನು  ಪರ ರಂಭಿಸ್ತವ ಮದಲ ಭಾರತ್ೋಯ ರಾಜ್ಯ ವಾಗಿ 

ಹರಿಯಾಣ ಮಾಪಾಟಿು ದೆ. ಇದು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಅಪಯಕರಿ ಗಭಿಾಣಿ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಬೇಗನೆ 

ಗುರುತ್ಸ್ತವಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಿವಿಲ್ ಆಸಾ ತೆರ ಗಳ್ಳಗೆ ಸಕಲ್ಲಕವಾದ ಉಲಿ್ಲೋಖವನ್ನು  

ಮತು ಷ್ಟು  ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಖ್ಯತ್ರ ಗಳ್ಳಸ್ತತು ದೆ.  

 

76. ಭಾರತದ ಎರಡ್ನೇ ಫಿಲ್ಮ  ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ಲವಿಷನ್ಸ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (FTII) ಅನ್ನು  

ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ದಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗುವುದು? 

ಅ) ಒಡಿಶಾ  

ಆ) ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶ 

ಇ) ತ್ರ ಪುರ 

ಈ) ಮಿಜೊೋರಾಮ್ 

ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶ 

ಶ್ೋಘರ ದಲಿ್ಲ ೋ, ಭಾರತದ ಎರಡ್ನೇ ಫಿಲ್ಮ  ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ಲವಿಷನ್ಸ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (FTII) 

ಅನ್ನು  ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಮದಲ FTII ಅನ್ನು  ಪುಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ, ಇದು ಯೂನಿಯನ್ಸ ಮಿನಿಸಿು ರ ಆಫ್ ಇನಫ ಮೇಾಶನ್ಸ ಆಂಡ್ ಬಾರ ಡಾಕ ಸಿು ಂಗ್ (ಐ & 

ಬಿ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಯತು  ಸಂಸಾಯಾಗಿದೆ. ಚಲನಚ್ಚತರ  ನಟ ಅನ್ನಪಮ್ ಖೇರ್ ಈ ಸಂಸಾ ಯ ಪರ ಸಕು  

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 
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77. ಜಾನ್ಸ ವಾರ್್ಟ  ಯಂಗ್, ಪರ ಸಿದಧ  ಗಗನಯಾತ್ರ  ನಿಧನಹಂದಿದರು. ಅವರು ಯಾವ 

ದೇಶದವರು? 

 

ಅ) ಜ್ಮಾನಿ  

ಆ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸು ೋರ್್ಟ  

ಇ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗಡ ಮ್ 

ಈ) ಫ್ರರ ನ್್ಸ  

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸು ೋರ್್ಟ  

ಜಾನ್ಸ ವಾರ್್ಟ  ಯಂಗ್ (87), ಚಂದರ ನ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆದು ಮದಲ ಬಾಹಾಯ ಕಶ ನೌಕ್ಷಯ ಹಾರಾಟವನ್ನು  

ಆದೇಶ್ಸಿದಾ ರು. ಅವರು ಅಮ್ರಿಕದ ಹೂಸು ನ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ಜ್ನವರಿ 5, 2018 ರಂದು ನಿಧನಹಂದಿದರು.  

 

78. ಸಂಟರ ಲ್ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಫೆರ ಶಾಾ ಟರ್ ಅಕಾ ಕಲಿ ರ್ (ಸಿಐಎಫ್ಎ) ನ ಪರ ಧಾನ ಕಛೇರಿ 

ಎಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಕೊಲಕ ತ್ವು   

ಆ) ಕೊಚಿ್ಚ  

ಇ) ಭುವನೇಶಾ ರ  

ಈ) ಚೆನೈ 

ಭುವನೇಶಾ ರ 

ಸಂಟರ ಲ್ ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಫೆರ ಶಾಾ ಟರ್ ಅಕಾ ಕಲಿ ರ್ (ಸಿಐಎಫ್ಎ) ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶಾ ರದಲಿ್ಲದೆ. 

ಇದು ಸಿಹನಿೋರಿನ ಜ್ಲಚರ ಸಾಕಣೆಗಾಗಿ ಸ್ತಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸಾಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  1987 ರಲಿ್ಲ  

ಭಾರತ್ೋಯ ಕೌನ್ಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗಿರ ಕಲಿ ರಲ್ ರಿಸಚ್ಾ (ICAR), ಹಸದೆಹಲ್ಲ  ಸಾಾ ಪಿಸಿತ್ತ. 

 

79. ಯಾವ ದಿನದಂದು  ವಿಶಾ  ಹಂದಿ ದಿನ (WHD) ವನಾು ಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

 

ಅ) ಜ್ನವರಿ 11 

ಆ) ಜ್ನವರಿ 12 

ಇ) ಜ್ನವರಿ 10 

ಈ) ಜ್ನವರಿ 9 

ಜ್ನವರಿ 10 

1975 ರಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ವಿಶಾ  ಹಂದಿ ಕನಫ ರೆನ್್ಸ  (WHC) ನ ಮದಲ ವಾಷ್ಟಾಕೊೋತ್ ವವನ್ನು  ಗುರುತ್ಸಲು 

ವಿಶಾ  ಹಂದಿ ದಿನ (WHD) ಪರ ತ್ವಷಾ ಜ್ನವರಿ 10 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಆಗಿನ ಪರ ಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ 

ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮದಲ WHC ಯನ್ನು  ಉದ್ದಾ ಟಿಸಿದಾ ರು. ಭಾರತ ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ನೇಪಳ, 

ಗಯಾನಾ, ಟಿರ ನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು  ಟ್ಬಾಗ, ಸ್ತರಿನಾಮ್, ಫಿಜಿ ಮತ್ತು  ಮಾರಿಷಸ್ಟ ಳಲಿ್ಲ  ಈ 

ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಮಾತನಾಡುತ್ವು ರೆ. 

 

80. ಯಾವ ದೇಶ ಪಶಿಾ ತಯ  ಸಾಂಸಕ ೃತ್ಕ ಆಕರ ಮಣದ ವಿರುದಧ  ಹೋರಾಡ್ಲು ಪರ ರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಇಂಗಿಿ ೋಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಬೊೋಧಿಸ್ತವುದನ್ನು  ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಯುಎಇ  

ಆ) ಇರಾನ್ಸ 

ಇ) ಇಸರ ೋಲ್ 

ಈ) ಇರಾಕ್ 

ಇರಾನ್ಸ 

ಪಶಿಾ ತಯ  ಸಾಂಸಕ ೃತ್ಕ ಆಕರ ಮಣದ ವಿರುದಧ  ಹೋರಾಡ್ಲು ಪರ ರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಇಂಗಿಿಷ್ 

ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಬೊೋಧಿಸ್ತವುದನ್ನು  ಇರಾನ್ಸ ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ, ಇಂಗಿಿಷ್ 

ಬೊೋಧನೆಯು ಇರಾನು  ಮಧಯ ಮ ಶಾಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  12 ರಿಂದ 14 ರ ವಯಸ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ಆರಂಭವಾಗುತು ದೆ.  
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81. ವಿಶಾ ದ ಅತ್ ದಡ್ಡ  ಐಸ್ಟ ಹಬಬ ವು ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪರ ರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಇಟಲ್ಲ  

ಆ) ಜ್ಪನ್ಸ 

ಇ)  ಚ್ಚೋನಾ 

ಈ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸು ೋರ್್ಟ  

ಚ್ಚೋನಾ 

34 ನೇ ಹಬಿಾನ್ಸ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಐಸ್ಟ ಮತ್ತು  ಸ್ು ೋ ಫೆಸಿು ವಲ್-2018 ಮತ್ತು  3 ನೇ ಚ್ಚೋನಾ 

ಅಂತರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಐಸ್ಟ ಮತ್ತು  ಸ್ು ೋ ಪರ ವಾಸ್ೋದಯ ಮ ಶಂಗಸಭೆಯು ಜ್ನವರಿ 5 ರಂದು 

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈಶಾನಯ  ಚ್ಚೋನಾದ ಹಲೋಂಗಿಜ ಯಾಂಗ್ ಪರ ಂತಯ ದ ರಾಜ್ಧಾನಿಯಾದ ಹಬಿಾನು ಲಿ್ಲ  

ಪರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಉತ್ ವವು ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಐಸ್ಟ ಮತ್ತು  ಹಮ-ವಿಷಯದ ದೃಶಯ  ತ್ವಣಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಂಡಿದೆ, ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ವಿಶಾ ದ ಅತ್ ದಡ್ಡ  ಐಸ್ಟ ಮತ್ತು  ಹಮಪದರ ಉದ್ದಯ ನ, ಹಮ 

ಶ್ಲಾ ಕಲ್ಲ, ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಐಸ್ಟ ಮತ್ತು  ಹಮ ಕಿರ ೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು  ಮನೋರಂಜ್ನೆ. 

 

82. ಸಕಿಕ ೊಂನ್ ಅಧಕೃತ್ ಬಾರ ೊಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ  ಆಯ್ಕಕಯಾದ್ ಬಾಲ್ಲವುಡ್ ನ್ಟ ಯಾರು? 

 ಅ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್  

ಆ) ನ್ಸೀರುದಾ ೀನ್ಸ ಷಾ  

ಇ) ಇರ್ಫಿನ್ಸ ಖಾನ್ಸ 

ಈ) ಎ ಆರ್ ರಹಮಾನ್ಸ 

ಎ ಆರ್ ರಹಮಾನ್ಸ 

ಆಸಕ ರ್ ಪರ ಶಸಿು  ವಿಜೇತರಾದ, ಸಂಗಿೋತ ಸಂಯೋಜ್ಕ ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್ಸ ಅವರು ಸಿಕಿಕ ಂನ ಅಧಿಕೃತ 

ಬಾರ ಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾದರು. ಜ್ನವರಿ 8 ರಂದು ಗಾಯ ಂಗಾು ಕು  ಪಲಜ ರ್ ಕಿರ ೋಡಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  2018ರ 

ಸಿಕಿಕ ಂ ರೆಡ್ ಪಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಕನಿಾವಲು  ಉದ್ದಾ ಟನೆಯ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಪರ ಸಿದಧ  ಸಂಗಿೋತ 

ಸಂಯೋಜ್ಕ ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್ಸ ಅರನ್ನು  ಸಿಕಿಕ ಂನ ಮುಖಯ ಮಂತ್ರ  ಪವನ್ಸ ಕ್ಯಮಾರ್ ಚಾಮಿಿಂಗ್ 

ಅವರು ಬಾರ ೊಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿ ಎೊಂದು ಘೋಷ್ಟಸಿದರು. ಚಳ್ಳಗಾಲದ ಕನಿೋಾವಲ್ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  

ಪರ ವಾಸ್ೋದಯ ಮವನ್ನು  ಉತೆು ೋಜಿಸ್ತವ ಉದೆಾ ೋಶ ಹಂದಿದೆ ಮತ್ತು  ಸಂಗಿೋತ, ನೃತಯ , ಸಾಹಸ ಕಿರ ೋಡೆಗಳು 

ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  ಘಟನೆಗಳ ಸಾವಯವ ಆಹಾರ ಉತಾ ನು ಗಳ ಪರ ದಶಾನವನು ಳಗಂಡಿದೆ. 

 

83. ಭಾರತ್ೋಯ ಯಾವ ರೈಲ್ಲಾ ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಂಗವು  "ಹಸ ಆನಿೆ ೈನ್ಸ ಮಾರಾಟಗಾರರ 

ನೋಂದಣಿ ವಯ ವಸಾ " ಅನ್ನು  ಪರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಇಂಡಿಯನ್ಸ ರೈಲ್ಲಾ  ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ರ್ಟ ಆಫ್ ಸಿಗು ಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು  ಟೆಲ್ಲಕಮುಯ ನಿಕೇಷನ್ಸ 

ಆ) ಭಾರತ್ೋಯ ರೈಲ್ಲಾ  ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಅಕಡೆಮಿ  

ಇ) ರಿಸಚ್ಾ ಡಿಸನ್್ಸ  & ಸಾು ಯ ಂಡ್ಡ್್ಾ ಆಗಾನೈಸೇಶನ್ಸ (RDSO) 

ಈ) ಎಲ್ಲಕಿು ರಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯಸು ಾ ಭಾರತ್ೋಯ ರೈಲ್ಲಾ  ಸೇವೆ 

ರಿಸಚ್ಾ ಡಿಸನ್್ಸ  & ಸಾು ಯ ಂಡ್ಡ್್ಾ ಆಗಾನೈಸೇಶನ್ಸ (RDSO) 

ರೈಲ್ಲಾ ಯ ಕೇಂದರ  ಸಚ್ಚವಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಂಗವಾದ ರಿಸಚ್ಾ ಡಿಸನ್್ಸ  & ಸಾು ಯ ಂಡ್ಡ್್ಾ 

ಆಗಾನೈಸೇಶನ್ಸ (RDSO), ಜ್ನವರಿ 9, 2018 ರಂದು "ಹಸ ಆನಿೆ ೈನ್ಸ ವೆಂಡ್ರ್ ರಿಜಿಸು ರೋಶನ್ಸ ಸಿಸು ಮ್" 

ಅನ್ನು  ಪರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಹಸ ಸಿಸು ಮ್ ಹಂದಿನ ದ್ದಖಲಾತ್ ವಯ ವಸಾ ಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ 

ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ತವ ವಯ ವಸಾ ಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 
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84. ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಬಸ್್ತ ಗಳ ಮತ್ತು  ಮ್ಟ್ರ ೋದ ಸವಾರಿಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಸಾಮಾನಯ  ಮಬೈಲ್ಲಟಿ ಕಡ್ಾ 

ಹಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಮದಲ ನಗರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ದೆಹಲ್ಲ  

ಆ) ಚೆನೈ 

ಇ) ಕೊಚಿ್ಚ  

ಈ) ಕೊಲಕ ತ್ವು  

ದೆಹಲ್ಲ 

ದೆಹಲ್ಲಯ ಮುಖಯ ಮಂತ್ರ  ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜಿರ ವಾಲ್, ನಗರದ ಬಸ್ಟ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮ್ಟ್ರ  

ವಯ ವಸಾ ಯನ್ನು  ಜ್ನವರಿ 8, 2018 ರ ನಡುವೆ ತಡೆರಹತ ಪರ ಯಾಣಕ್ಷಕ  ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲು ಸಾಮಾನಯ  

ಮಬೈಲ್ಲಟಿ ಕಡ್ಾ ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು  ಪರ ರಂಭಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದರಂದಿಗೆ, ದೆಹಲ್ಲಯು ಸಾಮಾನಯ  

ಮಬೈಲ್ಲಟಿ ಕಡ್ಾ ಹಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಮದಲ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಬೈಲ್ಲಟಿ ಕಡ್ಾನ್ನು  

ಮ್ಟ್ರ ೋ ರೈಲುಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಮಾಗಾಗಳಲಿ್ಲ  ಚಲ್ಲಸ್ತತ್ು ರುವ 200 DTC ಮತ್ತು  50 

ಕಿ ಸು ರ್ ಬಸೆಳಲಿ್ಲಯೂ  ಬಳಸಬಹುದ್ದಗಿದೆ. 

 

85. 4 ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಧಮಾ ಧಮಾಮ  ಸಮ್ಮ ೋಳನವನ್ನು  (IDDC-2018) ಯಾವ ರಾಷು ರವು 

ಆಯೋಜಿಸ್ತತ್ು ದೆ? 

ಅ) ಭಾರತ  

ಆ) ಶ್ರ ೋಲಂಕ 

ಇ) ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ 

ಈ) ನೇಪಳ 

ಭಾರತ 

ಜ್ನವರಿ 11, 2018 ರಂದು ಬಿಹಾರದ ರಾಜೆಿನಾಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಅಂತ್ವರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಧಮಾ ಧಮಮ  

ಸಮಾರ್ವಶದ 4 ನೇ ಆವೃತ್ು  (ಐಡಿಡಿಸಿ-2018)ಯನ್ನು  ರಾಷು ರಪತ್ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೊೋವಿಂದ್ ಅವರು 

ಉದ್ದಾ ಟಿಸಿದರು. ಈ 3 ದಿನಗಳ ಸಮಾರ್ವಶವನ್ನು  ಭಾರತ ಫಂಡೇಶನ್ಸ, ನಳಂದ ವಿಶಾ ವಿದ್ದಯ ಲಯ, 

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚ್ಚವಾಲಯ, ಏಷ್ಟಯನ್ಸ-ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ವಿಯ್ಕಟ್ರು ಮಿೋಸ್ಟ ಬೌದಧ  ಸಂಘಗಳು 

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಾ ವು. 

 

86. ಎಲಿಾ  ಸಕಾರಿ ರಕು  ಬಾಯ ಂಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ‘ಇ-ರಕು ಕೊೋಶ್’ ವೆಬ್ ಪೊೋಟಾಲ್ ಅನ್ನು  

ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾರವು ಹರಡಿಸಿದೆ? 

 

ಅ) ಒಡಿಶಾ 

ಆ) ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ 

ಇ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಈ) ರಾಜ್ಸಾು ನ 

ಪಂಜಾಬ್ 

ಎಲಿಾ  45 ಸಕಾರಿ ರಕು  ಬಾಯ ಂಕೆಳಲಿ್ಲ  ಪಂಜಾಬ್ ಸಕಾರ ‘ಇ-ರಕು ಕೊೋಶ್’ ವೆಬ್ ಪೊೋಟಾಲ್ ಅನ್ನು  

ಹರಡಿಸಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಪೊೋಟಾಲ್,ಮಾಗಾದಶ್ಾಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ತತು ದೆ ಮತ್ತು  ರಾಷು ರದಲಿ್ಲಲಿಾ  

ರಕು ದ್ದಖಲ್ಲಗಳು ಮತ್ತು  ಶೇಖರಣಾ ಕೇಂದರ ಗಳ ಕ್ಷಲಸದ ಹರಿವನ್ನು  ಸ್ತಗಮಗಳ್ಳಸ್ತತು ದೆ. ಇದು ಎಲಿಾ  

ರಕು  ಬಾಯ ಂಕ್ಯಗಳನ್ನು  ಒಂದು ಜಾಲಬಂಧದಂದಿಗೆ ಅಂತಸಾಂಪಕಾವನ್ನು  ಕಲ್ಲಾ ಸ್ತತು ದೆ. ಮುಂದಿನ 

ಹಂತದಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಯ ದ 59 ಖ್ಯಸಗಿ ರಕು  ಬಾಯ ಂಕ್ಯಗಳು ‘ಇ-ರಕು ಕೊೋಶ್’  ಅಪಿಿಕೇಶನು  ಸಾಫೆು ಾ ೋನಾಂದಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧ ಹಂದಲ್ಲವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ದ ಆರೋಗಯ  ಮಂತ್ರ ಗಳಾದ ಬರ ಹಮ  ಮಹೋಂದ್ದರ  ಅವರು 

ತ್ಳ್ಳಸಿದ್ದಾ ರೆ. 
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87. ಎಸ್ಿ  ಕ್ಯಟ್ಟಂಬಗಳ್ಳಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಯಾವ  ಭಾರತ್ೋಯ ಬಾಯ ಂಕ್  

‘ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಪರಿಶ್ಷು  ಜಾತ್ ಹಣಕಸ್ತ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಧ  ನಿಗಮದಂದಿಗೆ  (NSFDC)’  

ಸಂಬಂಧ ಹಂದಿದೆ? 

 

ಅ) ದೇನಾ ಬಾಯ ಂಕ್  

ಆ) ಸು ೋರ್ಟ ಬಾಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ  

ಇ) ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯ ಷನಲ್ ಬಾಯ ಂಕ್ 

ಈ) ಭಾರತದ ಬಾಯ ಂಕ್ 

ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯ ಷನಲ್ ಬಾಯ ಂಕ್ 

ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯ ಷನಲ್ ಬಾಯ ಂಕ್ (PNB) ಮತ್ತು  ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಪರಿಶ್ಷು  ಜಾತ್ಗಳ ಹಣಕಸ್ತ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿಧ  ನಿಗಮ (ಎನ್ಸಎಸ್ಟಎಫಿಡ ಸಿ) ಡ್ಬಲ್ ಪವಟಿಾ ಲೈನ್ಸ (ಡಿಪಿಎಲ್) ಕ್ಷಳಗೆ ವಾಸಿಸ್ತವ ಪರಿಶ್ಷು  

ಜಾತ್ (ಎಸ್ಿ ) ಕ್ಯಟ್ಟಂಬಗಳ್ಳಗೆ ಸೇರಿದ ವಯ ಕಿು ಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣಕ್ಷಕ  ಹಣಕಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪಾ ಂದದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , PNBಯು  (NSFDC)ಯ ಸಾಲದ ಯೋಜ್ನೆಗಳ್ಳಗೆ 

ಚಾನೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂರ್ಟ ಆಗಿ ಕಯಾನಿವಾಹಸ್ತತು ದೆ. ಡ್ಬಲ್ ಪವಟಿಾ ಲೈನೆಿಂತ ಕ್ಷಳಗಿರುವ 

ನಿರುದಯ ೋಗಿಗಳ ಎಸ್ಿ  ವಯ ಕಿು ಗಳ್ಳಗೆ ರಿಯಾಯಿತ್ ಹಣಕಸ್ತ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲಯ  ತರಬೇತ್ ಅನ್ನದ್ದನವನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

88. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಮಾನವ್ ಸಂಗರ ಹಾಲಯ (IGRMS) ನ ಪರ ಧಾನ ಕಛೇರಿ ಎಲಿ್ಲದೆ? 

 

ಅ) ಜೈಪುರ  

ಆ) ಭೋಪಲ್ 

ಇ) ದೆಹಲ್ಲ 

ಈ) ಲಕೊು ೋ 

ಭೋಪಲ್ 

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಮಾನವ್ ಸಂಗರ ಹಾಲಯ (IGRMS) ಎಂಬುದು ಮಾನವಶಾಸು ರ 

ವಸ್ತು ಸಂಗರ ಹಾಲಯವಾಗಿದುಾ , ಭಾರತದ ಬಗೆೆ  ವಿಶೇಷ ಉಲಿ್ಲೋಖದಂದಿಗೆ ಮನ್ನಷಯ  ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ೃತ್ಯ ವಿಕಸದ ಸಮಗರ  ಕಥೆಯನ್ನು  ಪರ ಸ್ತು ತಪಡಿಸ್ತತು ದೆ. ಇದು ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ 

ಭೋಪಲು ಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ಇದನ್ನು  ಮಾನವಕ್ಯಲದ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ವಸ್ತು ಸಂಗರ ಹಾಲಯ ಎಂದು ಸಹ 

ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ವಸ್ತು  ಸಂಗರ ಹಾಲಯವು ಸಮಯ ಮತ್ತು  ಜಾಗದಲಿ್ಲ  ಮನ್ನಕ್ಯಲದ ಕಥೆಯನ್ನು  

ಚ್ಚತ್ರ ಸ್ತತು ದೆ. ಪೊರ ಫೆಸರ್ ಸರಿತ್ ಕ್ಯಮಾರ್ ಚೌಧರಿ IGRMS ನ್ ಪರ ಸ್ತು ತ ನಿದೇಾಶಕರಾಗಿ 

ಕಯಾನಿವಾಹಸ್ತತ್ು ದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಮೂಯ ಸಿಯಂ ದಕೆಿಣ ಭಾರತದ ಪರ ದೇಶಕ್ಷಕ  (ಕನಾಾಟಕದ ಮೈಸೂರು) 

ಒಂದು ಪರ ದೇಶ್ಕ ಕೇಂದರ ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 
 

89. ISRO ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಕಟ್ಾಸಾರ್ಟ-2 ಸರಣಿಯ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಬಾಹಾಯ ಕಶಕ್ಷಕ  ಯಾವ 

ಲಾಂಚ್ ವೆಹಕಲ್ಲಾ ಂದ ಪರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಪಿಎಸ್ಟಎಲ್ಲಾ  ಸಿ -40 

ಆ) ಪಿಎಸ್ಟಎಲ್ಲಾ  ಸಿ -42 

ಇ) ಪಿಎಸ್ಟಎಲ್ಲಾ  ಸಿ -44 

ಈ) ಪಿಎಸ್ಟಎಲ್ಲಾ  ಸಿ -46 

ಪಿಎಸ್ಟಎಲ್ಲಾ  ಸಿ -40 

ಆಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ಶ್ರ ೋಹರಿಕೊೋಟ್ರದಲಿ್ಲ  ಸತ್ೋಶ್ ಧವನ್ಸ ಬಾಹಾಯ ಕಶ ಕೇಂದರ  (SDSC)ನಿಂದ ಹವಾಮಾನ 

ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಉಪಗರ ಹ ಕಟ್ೋಾಸಾರ್ಟ 2 ಸಿೋರಿೋಸ್ಟ ಮತ್ತು  29 ಇತರ ಬಾಹಾಯ ಕಶ ನೌಕ್ಷಗಳನ್ನು  ಪೊೋಲಾರ್ 

ಸಾಯ ಟಲೈರ್ಟ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಕಲ್ (ಪಿಎಸ್ಟಎಲ್ಲಾ ) ಸಿ -40 ನಿಂದ ಬಾಹಾಯ ಕಶಕ್ಷಕ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಟ್ಾಸಾರ್ಟ-2 ಸರಣಿಯ ಉಪಗರ ಹವು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ರೆಸಲ್ಯಯ ಶನ್ಸ ದೃಶಯ  ಮತ್ತು  ನಿದಿಾಷು  

ಸಾಾ ರ್ಟ ಚ್ಚತರ ಣಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ತತು ದೆ. 
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90. ಭಾರತದ ಯಾವ ಟೆಲ್ಲಕಂ ಕಂಪೆನಿ ತನು ದೇ ಕಿರ ಪೊು ೋಕ್ಕನ್ಿ ಾಯನ್ನು  ಪರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 
 

ಅ) ಏಟೆಾಲ್  

ಆ) ಟ್ರಟ್ರ ಡೋಕೊಮ 

ಇ) ಐಡಿಯಾ ಸಲುಯ ಲಾರ್  

ಈ) ರಿಲಯನ್್ಸ  ಜಿಯ 

ರಿಲಯನ್್ಸ  ಜಿಯ 

ರಿಲಯನ್್ಸ  ಜಿಯ ಇನಫ ೋಕಮ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ತನು ದೇ ಆದ ಕಿರ ಪೊು ಕರೆನ್ಿ  "ಜಿಯಕೊಯಿನ್ಸ" ಅನ್ನು  

ಪರ ರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಬಿಾಕಿ್ಷ ೈನ್ಸ ತಂತರ ಜಾಾ ನದಲಿ್ಲ  ಕಯಾನಿವಾಹಸಲು ಯುವ ವೃತ್ು ಪರರ 

50 ಸದಸಯ ರ ತಂಡ್ವನ್ನು  ನಿಮಿಾಸ್ತವ ನಿರಿೋಕೆ್ಷಯಿದೆ, ಇದನ್ನು  ಸಾಮ ರ್ಟಾ ಒಪಾ ಂದಗಳು ಮತ್ತು  

ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳ್ಳ ನಿವಾಹಣೆಯ ಲಾಜಿಸಿು ಕ್ ೆಳಂತಹ ಅಪಿಿಕೇಶನೆಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಲು 

ಬಳಸಬಹುದ್ದಗಿದೆ. ಜಿಯಕೊಯಿನ್ಸ ಯೋಜ್ನೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಹರಿಯ ಪುತರ  ಆಕಶ್ 

ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ನೇತೃತಾ  ವಹಸಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. 

 

91. ವಿಶಾ  ಬಾಯ ಂಕು  ಇತ್ು ೋಚ್ಚನ ವರದಿ "2018 ಗಿೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪರ ಸಾ ಕ್ು ್  (ಜಿಇಪಿ)" ಯ 

ಪರ ಕರ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ದರ 2018 ರಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟು ದೆ? 

ಅ) 7.0% 

ಆ) 7.6% 

ಇ) 7.5% 

ಈ) 7.3% 
7.3% 

ವಿಶಾ  ಬಾಯ ಂಕು  ಇತ್ು ೋಚ್ಚನ ವರದಿ "2018 ಗಿೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪರ ಸಾ ಕ್ು ್  (ಜಿಇಪಿ)" ಯ  ಪರ ಕರ 

ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ  ಬಳವಣಿಗೆಯ ದರವು 2018 ರಲಿ್ಲ  7.3% ಮತ್ತು  ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  7.5% 

ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಸಲಾಗಿದೆ. ಈ  ವರದಿಯಂತೆ,  ಗೂಡ್್  ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST)ಯ 

ಹನು ಡೆಯಿಂದ ಹಂದುಳ್ಳದಿದಾ ರೂ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಾಕತೆಯು 2017 ರಲಿ್ಲ  6.7% ಕ್ಷಕ  ಏರಿದೆ ಎಂದು 

ಅಂದ್ದಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶಾ  ಬಾಯ ಂಕ್ (ಡ್ಬಿ್ಲ್ ಯ ಬಿ)ನ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪರ ಸಾ ಕ್ು ್  ಗೂರ ಪ್ (ಡಿಬಿಜಿ)ಯು 

ಮುಂದಿನ 10 ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ಬಳವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾ 7% ನಷ್ಟು ರುತು ದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಳದೆ. 

 

92. ಆಂಚಲ್ ಠಾಕ್ಕರ್ ಅವರು ಸಿಕ ೋಯಿಂಗು ಲಿ್ಲ  ಅಂತ್ವರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಪದಕವನ್ನು  ಗೆದಾ  ಮದಲ 

ಭಾರತ್ೋಯರಾದರು. ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದವರು? 

ಅ) ಹಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ 

ಆ) ಕೇರಳ 

ಇ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಈ) ಒಡಿಶಾ 

ಹಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ 

ಹಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ 21ರ ಹರೆಯದ ಆಂಚಲ್ ಠಾಕ್ಕರ್ ಅವರು ಸಿಕ ೋಯಿಂಗು ಲಿ್ಲ  ಅಂತರಾಷ್ಟು ರೋಯ 

ಪದಕವನ್ನು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿದ ಮದಲ ಭಾರತ್ೋಯರಾಗಿ ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟು ಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಸಿಕ ೋಯಿಂಗು  

ಅಂತರರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಆಡ್ಳ್ಳತ ಮಂಡ್ಳ್ಳ, ಫೆಡ್ರಶನ್ಸ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಡೆ ಸಿಕ ೋ (FIS), ಟರ್ಂಡದ 

ಎಜುಾರಮು ಲಿ್ಲ  ಜ್ನವರಿ 9, 2018 ರಂದು ಪಲಾಂಡೋಕ್ಷನ್ಸ ಸಿಕ ೋ ಸಂಟನಾಲಿ್ಲ  ಆಯೋಜಿಸಿದ ಆಲ್ಲಾ ೈನ್ಸ 

ಈಜೆಡ್ರ್ 3200 ಕಪು ಲಿ್ಲ  ಸಿಾಲೋಮ್ ಓಟದ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಆಂಚಲ್ ಠಾಕ್ಕರ್ ಅವರು ಕಂಚ್ಚನ 

ಪದಕವನ್ನು  ಗೆದಾ ರು. 

 

93. ಮಹಳಾ ಸಿಬಬ ಂದಿ ಹಂದಿರುವ “ಲ್ಲಮಾಕ  ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಡ್್ಾ – 2018” ರಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರೈಲ್ಲಾ  

ನಿಲಾಾ ಣವು ಸೇರಲಾ ಟಿು ದೆ? 

ಅ) ಛತರ ಪತ್ ಶ್ವಾಜಿ ಟಮಿಾನಸ್ಟ ರೈಲು ನಿಲಾಾ ಣ 

ಆ) ಕೊಲಕ ತ್ವು  ರೈಲು ನಿಲಾಾ ಣ  

ಇ) ಹಜ್ರತ್ ನಿಜಾಮುದಿಾ ೋನ್ಸ ರೈಲು ನಿಲಾಾ ಣ 

ಈ) ಮಾತ್ತಂಗ ರೈಲು ನಿಲಾಾ ಣ 
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ಮಾತ್ತಂಗ ರೈಲು ನಿಲಾಾ ಣ 

ಮಹಳಾ ಸಿಬಬ ಂದಿ ಹಂದಿರುವ “ಲ್ಲಮಾಕ  ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಡ್್ಾ – 2018” ರಲಿ್ಲ  ಮುಂಬೈ ವಿಭಾಗದ 

ಕೇಂದರ  ರೈಲ್ಲಾ ಯ (CR) ಮಾತ್ತಂಗಾ ಉಪನಗರದ ರೈಲ್ಲಾ  ನಿಲಾಾ ಣವು ಸೇರಿದೆ. ಮಾತ್ತಂಗ ರೈಲು 

ನಿಲಾಾ ಣವು ಮಹಳಾ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳು ಕಯಾ ನಿವಾಹಸ್ತತ್ು ರುವ ಮದಲ ರೈಲ್ಲಾ  ನಿಲಾಾ ಣವಾಗಿ ಆರು 

ತ್ಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಲಾಾ ಣದಲಿ್ಲ  ಆಪಿಾಎಫ್, ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮತ್ತು  ಕಯಾಾಚರಣಾ 

ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ  41 ಮಹಳಾ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳ ತಂಡ್ ಕಯಾ ನಿವಾಹಸ್ತತ್ು ದೆ. 

 

94. ಇತ್ು ೋಚ್ಚನ ಗಾಯ ಲಪ್ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ವಾಷ್ಟಾಕ ಸಮಿೋಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  "ಒಪಿನಿಯನ್ಸ ಆಫ್ 

ಗಿೋಬಲ್ ಲ್ಲೋಡ್ಸ್ಟಾ" ನಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಮದಲ ಸಾಾ ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ನರಂದರ  ಮೋದಿ  

ಆ) ವಿಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ಸ 

ಇ) ಎಮಾಯ ನ್ನಯ್ಕಲ್ ಮಾಯ ಕರ ನ್ಸ 

ಈ) ಏಂಜೆಲಾ ಮಕ್ಷಾಲ್ 

ಎಮಾಯ ನ್ನಯ್ಕಲ್ ಮಾಯ ಕರ ನ್ಸ 

ಫೆರ ಂಚ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಎಮಾಯ ನ್ನಯ್ಕಲ್ ಮಾಯ ಕರ ನ್ಸ ಇತ್ು ೋಚ್ಚನ ಗಾಯ ಲಪ್ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ವಾಷ್ಟಾಕ 

ಸಮಿೋಕೆ್ಷಯಲಿ್ಲ  "ಒಪಿನಿಯನ್ಸ ಆಫ್ ಗಿೋಬಲ್ ಲ್ಲೋಡ್ಸ್ಟಾ" ನಲಿ್ಲ  ಮದಲ ಸಾಾ ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ, ಅದರ 

ನಂತರದ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲ  ಜ್ಮಾನ್ಸ ಚಾನ್ ಲರ್ ಏಂಜೆಲಾ ಮಕ್ಷಾಲ್ ಮತ್ತು  ಪರ ಧಾನಿ ನರಂದರ  ಮೋದಿ 

ಅವರು ಇದ್ದಾ ರೆ. 50 ರಾಷು ರಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಸಮಿೋಕೆ್ಷಯನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  53,769 ಜ್ನರನ್ನು  

ಸಂದಶ್ಾಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪರ ತ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಮಾರು 1,000 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು  ಮಹಳೆಯರ ಪರ ತ್ನಿಧಿ 

ಮಾದರಿ ಮುಖ್ಯ ಮುಖಿ ಅರ್ಥವಾ ಫೋನ್ಸ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥವಾ ಆನಿೆ ೈನ್ಸ ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಮೂಲಕ 

ಸಂದಶ್ಾಸಲಾ ಟಿು ದೆ. 

 

95. ಭಾರತ್ೋಯ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ ಅಸ್ೋಸಿಯೇಷನ್ಸ (ಐಓಎ) 23 ನೇ ವಿಂಟರ್ ಒಲಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್್  

(WOG-2018) ಗಾಗಿ ಚೆಫ್ ಡೆ ಮಿಷನ್ಸ ಗಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ್ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಮೇರಿ ಕೊಮ್  

ಆ) ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ದರ  

ಇ) ಹಜಿಾಂದರ್ ಸಿಂಗ್ 

ಈ) ಧುರ ವ ಬಾತ್ವರ  

ಹಜಿಾಂದರ್ ಸಿಂಗ್ 

2018 ರ ಫೆಬರ ವರಿಯಲಿ್ಲ  ದಕೆಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪಿಯೋಂಗಿಾ ಂಗು ಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲರುವ 23 ನೇ ವಿಂಟರ್ 

ಒಲಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್್  (WOG-2018) ಗಾಗಿ ಚ್ಚೋಫ್ ಡೆ ಮಿಷನು ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ೋಯ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ 

ಅಸ್ೋಸಿಯೇಷನ್ಸ (ಐಓಎ)ಗೆ ಹಜಿಾಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ.  

 

96. ಸ್ತಪಿರ ೋಂ ಕೊೋರ್ಟಾ (SC) ನ  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶರಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತೆು ೋಜಿಸಲಾ ಡುವ ಮದಲ 

ಮಹಳಾ ವಕಿೋಲರು ಯಾರು? 

ಅ) ಇಂದು ಮಲೌ ೋತ್ವರ   

ಆ) ಮಿೋನಾಕೆಿ  ಅರೋರಾ  

ಇ) ಸ್ತಧಾ ಮಿಶಾರ  

ಈ) ರೋಮಾ ಜೊೋಸಫ್ 

ಇಂದು ಮಲೌ ೋತ್ವರ  

ಸಿಜೆಐ ದಿಪಕ್ ಮಿಶರ  ನೇತೃತಾ ದ ಸ್ತಪಿರ ೋಂ ಕೊೋರ್ಟಾ ಕೊಲ್ಲಜಯಂ ಇಂದು ಮಲೌ ೋತ್ವರ  ಅವರನ್ನು  

ಸ್ತಪಿರ ೋಂ ಕೊೋಟು ಾ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶರಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತೆು ೋಜಿಸ್ತವ ಮದಲ ಮಹಳಾ ವಕಿೋಲರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ತಪಿರ ೋಂ ಕೊೋಟು ಾಲಿ್ಲ  ಅವರು 7 ನೇ ಮಹಳಾ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಮಲೌ ೋತ್ವರ  ಜೊತೆಗೆ, ಉತು ರಾಖಂಡ್ ಹೈಕೊೋರ್ಟಾ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ ಕ್ಷ.ಎಂ. ಜೊೋಸಫ್ ಕ್ಕಡ್ 

ಸ್ತಪಿರ ೋಂ ಕೊೋಟು ಾ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶರಾಗಿ ಬಡಿು  ಹಂದಿದ್ದಾ ರೆ. 

 



 

29 | P a g e  
 

97. National Payments Corporation of India (NPCI)ಯ ಹಸ ವಯ ವಸಾಾ ಪಕ ನಿದೇಾಶಕ ಮತ್ತು  

CEO ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ್ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ದಿಲ್ಲೋಪ್ ಅಸಬ   

ಆ) ಎ ಪಿ ಹೋಟ್ರ  

ಇ) ಟಿ ಎಸ್ಟ ಜೊೋಶ್  

ಈ) ಕ್ಷ ಎಸ್ಟ ಝಾ 

ದಿಲ್ಲೋಪ್ ಅಸಬ  

ದಿಲ್ಲೋಪ್ ಅಸಬ ಯನ್ನು  ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಪವತ್ಗಳ ನಿಗಮದ (ಎನಿಾ ಸಿಐ)ಯ ಹಸ 

ವಯ ವಸಾಾ ಪಕ ನಿದೇಾಶಕ ಮತ್ತು  CEO ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಷಕ  ಮುಂಚೆ, ಅಸಬ  

ಎನಿಾ ಸಿಐಯ ಸಿಇಒ-ಇನ್ಸ-ಚಾಜ್ಾ ಆಗಿದಾ ರು. ಅವರು ಆಗಸ್ಟು  2017 ರಲಿ್ಲ  ನಿವೃತು ರಾದರು ಎಪಿಹಟ್ರ 

ಅವರು ಉತು ರಾಧಿಕರಿಯಾದರು. ಅಸಬ  ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲ್ಯ NPCI ನಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಯೂನಿಫೈಡ್ 

ಪೇಮ್ಂರ್್ಟ  ಇಂಟಫೇಾಸ್ಟ (ಯುಪಿಐ), ಭಾರತ್ ರಿೋತ್ಯ ದಡ್ಡ  ಪರ ಮಾಣದ ಪವತ್ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕ 

ರ್ವದಿಕ್ಷಗಳ ವಿನಾಯ ಸ, ಕಟು ಡ್, ಕಯಾಾಚರಣೆಯನ್ನು  ನಿವಾಹಸ್ತವಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ ಪತರ  ವಹಸಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

98. 2018ರ ಕೊೋಲಕ ತ್ವ ಓಪನ್ಸ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಇನಿಾ ಟೇಶನ್ಸ ಸೂು ಕರ್ ಚಾಂಪಿಯನಿಿಪ್ 

ಅನ್ನು  ಯಾರು ಗೆದಿಾ ದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ರಾವತ್  

ಆ) ಬಿರ ಜೆಶ್ ದಮಾನಿ 

ಇ) ಆಲ್ಲಫ ೋ ಬಡ್ಾನ್ಸ 

ಈ) ಆದಿತಯ  ಮ್ಹಾು  

ಆದಿತಯ  ಮ್ಹಾು  

 ಭಾರತ್ೋಯ ವೃತ್ು ಪರ ಸೂು ಕರ್ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು  ಏಷಯ ನ್ಸ ಗೇಮ್್  ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ಆದಿತಯ  

ಮ್ಹಾು  ಅವರು 2018 ರ ಜ್ನವರಿ 8 ರಂದು ಪಶಿ್ ಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೊಲಕ ತ್ವು ದ ಹಂದೂಸಾಾ ನ್ಸ ಕಿಬು ಲಿ್ಲ  

ನಡೆದ 2018 ರ ಕೊೋಲಕ ತ್ವ ಓಪನ್ಸ ಇಂಟನಾಯ ಾಷನಲ್ ಇನಿಾ ಟೇಶನ್ಸ ಸೂು ಕರ್ ಚಾಂಪಿಯನಿಿಪ್ಅನ್ನು  

ಗೆದುಾ ಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ರೋಮಾಂಚಕ ಅಂತ್ಮ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಇಂಗಿಿಷ್ ವೃತ್ು ಪರ ಆಟಗಾರ 

ಆಲ್ಲಫ ೋ ಬಡ್ಾನ್ಸ ಅವರನ್ನು  5-4 ರಿಂದ ಸ್ೋಲ್ಲಸಿದರು. ಈ ಚಾಂಪಿಯನಿಿಪ್ ಪರ ರಂಭವಾದ್ದಗಿನಿಂದ 

ಇದು ಅವರ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ಕೊೋಲಕ ತ್ವ ಓಪನ್ಸ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದೆ. 

 

99. ಭಾರತ್ೋಯ ಬಾಹಾಯ ಕಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸಾ  (ಇಸ್ರ ೋ) ಯ ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಯಾರು? 

ಅ) ನರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಪನಿ 

ಆ) ಕ್ಷ ಶ್ವನ್ಸ  

ಇ) ನರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಪನಿ 

ಈ) ಅಮರ್ ಗುಪು  

ಕ್ಷ ಶ್ವನ್ಸ 

ಡಾ. ಕ್ಷ. ಶ್ವನ್ಸ ಅವರು ಬಾಹಾಯ ಕಶ ಇಲಾಖೆಯ ಹಸ ಕಯಾದಶ್ಾ ಮತ್ತು  ಬಾಹಾಯ ಕಶ 

ಆಯೋಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ೋಯ ಬಾಹಾಯ ಕಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸಾ  (ಇಸ್ರ ೋ)ಯ ಹಸ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಭಾರತದ ಬಾಹಾಯ ಕಶ ಕಯಾಕರ ಮದ ಕ್ಷರ ೈಯಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನೆಳ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಯಲಿ್ಲನ ಶ್ವನ್ಸ ಅವರ ಗಮನಾಹಾ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ "ರಾಕ್ಷರ್ಟ ಮಾಯ ನ್ಸ" ಎಂದು 

ಪರ ಸಿದಧ ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಪರ ಸ್ತು ತ ಅವರು ವಿಕರ ಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹಾಯ ಕಶ ಕೇಂದರ ದ 

ನಿದೇಾಶಕರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 2018 ರಂದು ನಿವೃತು ರಾಗಲ್ಲರುವ ಕಿರಣ್ ಕ್ಯಮಾರ್ ಅವರು 1982 ರಲಿ್ಲ  

ಐಎಸ್ಟಆಒಾಗೆ ಸೇರಿದ ಪಿಎಸ್ಟಎಲ್ಲಾ  ಯೋಜ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಜಿಎಸ್ಟಎಲ್ಲಾ  ರಾಕ್ಷಟು  ಯೋಜ್ನಾ 

ನಿದೇಾಶಕರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 
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100. ಗುಜ್ರಾತ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಮಸ್ಟಾ ಮತ್ತು  ಇಂಡ್ಸಿು ರ (GCCI)ಯು ವಯ ವಹಾರ 

ಸಹಕರಕಕ ಗಿ ಯಾವ ದೇಶದಂದಿಗೆ ಒಪಾ ಂದಕ್ಷಕ  ಸಹ ಹಾಕಿದೆ? 

ಅ) ಚ್ಚೋನಾ  

ಆ) ದಕೆಿಣ ಕೊರಿಯಾ 

ಇ) ಜ್ಪನ್ಸ 

ಈ) ಜ್ಮಾನಿ 

ದಕೆಿಣ ಕೊರಿಯಾ 

ಗುಜ್ರಾತ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಮಸ್ಟಾ ಮತ್ತು  ಇಂಡ್ಸಿು ರ (GCCI)ಯು, ವಯ ವಹಾರ ಸಹಕರಕಕ ಗಿ 

ದಕೆಿಣ ಕೊರಿಯಾದಂದಿಗೆ ಒಪಾ ಂದಕ್ಷಕ  ಸಹ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ದಕೆಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಾಯ ಪರ 

ಸಹಕರಕಕ ಗಿ ಮೋಟ್ರರು ವಾಹನ, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು  ಜ್ವಳ್ಳ ಕೆ್ಷೋತರ ಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ದಕೆಿಣ 

ಕೊರಿಯಾದ ಉದಿಾ ಮ್ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟ್ೋಮಬೈಲ್, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು  ಜ್ವಳ್ಳ ಕೆ್ಷೋತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಜಂಟಿ 

ಉದಯ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅವಕಶಗಳನ್ನು  ಅನೆಾ ೋಷ್ಟಸಲು ಗುಜ್ರಾತ್ ಮೂಲದ ಸಣಾ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ 

ಉದಯ ಮಗಳ್ಳಗೆ (SMEs) ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು MoU ಮುಖಯ  ಉದೆಾ ೋಶವಾಗಿದೆ. 

 

101. ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಗುವಿನ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗೆೆ  ಯಾವ CABE ಉಪ ಸಮಿತ್ಯು ಪಿಜಿ(PG) ಮಟು ದ 

ವರೆಗೆ ಉಚ್ಚತ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ಶ್ಫ್ರರಸ್ತ ಮಾಡಿದೆ? 

ಅ) ನಿೋರಾ ಯಾದವ್ ಸಮಿತ್  

ಆ) ಹಮಂತ ಶಮಾಾ ಸಮಿತ್ 

ಇ) ಪರ ಕಶ್ ಜಾವಡೆಕರ್ ಸಮಿತ್  

ಈ) ಕಡಿಯಂ ಶ್ರ ೋಹಾರಿ ಸಮಿತ್ 

ಕಡಿಯಂ ಶ್ರ ೋಹಾರಿ ಸಮಿತ್ 

ಬಾಲಕಿಯರ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಕೇಂದರ  ಸಲಹಾ ಮಂಡ್ಳ್ಳ (Central Advisory Board of Education(CABE))ಯ 

ಉಪ-ಸಮಿತ್ಯು ದೇಶದ್ದದಯ ಂತ ಸಾು ತಕೊೋತು ರ ಹಂತದವರೆಗೆ ಉಚ್ಚತ ಮತ್ತು  ಕಡಾಡ ಯ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  

ಶ್ಫ್ರರಸ್ತ ಮಾಡ್ಲು ನಿಧಾರಿಸಿದೆ. SC ಮತ್ತು  ST ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಸತ್ ಪದವಿ 

ಕಲೇಜುಗಳನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲು ಸಮಿತ್ಯು ಶ್ಫ್ರರಸ್ತ ಮಾಡುತು ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  

ನೈಮಾಲಯ  ಕಿಟೆಳನ್ನು  ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತತು ದೆ. ಈ ಎಲಿಾ  ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ 

ತೆಲಂಗಾಣದಲಿ್ಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲ್ಲಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ನಿವಾಹಣೆ, 

ಸ್ತರಕ್ಷತೆ ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಮುಂತ್ವದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸ್ತವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಶಾಲ್ಲಗಳನ್ನು  ನಿವಾಹಸಲು ಸಹ ಸಮಿತ್ಯು ಬಯಸಿದೆ. 

 

102. ರೈಲ್ಲಾ  ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ಸರಕ್ಯ ವಯ ವಸಾಾ ಪಕರಿಗೆ ಯಾವ ಅಪಿಿಕೇಶನ್ಸ ಅನ್ನು  

ಪರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ) SFOORTI ಅಪಿಿಕೇಶನ್ಸ 

ಆ) SKOORTI ಅಪಿಿಕೇಶನ್ಸ 

ಇ) SMOORTI ಅಪಿಿಕೇಶನ್ಸ 

ಈ) SNOORTI ಅಪಿಿಕೇಶನ್ಸ 

SFOORTI ಅಪಿಿಕೇಶನ್ಸ 

ಸಂಚಾರ ಹರಿವುಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಸರಕ್ಯ ಸಾಗಣೆ ಕಯಾಾಚರಣೆಯನ್ನು  ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವ ಪರ ಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ರೈಲ್ಲಾ  ಸಚ್ಚವಾಲಯವು ಸಾಮ ರ್ಟಾ ಸರಕ್ಯ 

ಕಯಾಾಚರಣೆ ಆಪಿು ಮೈಸೇಶನ್ಸ ಮತ್ತು  ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇನಾಫ ಮೇಾಶನ್ಸ (SFOORTI)ಎಂಬ ಸರಕ್ಯ 

ನಿವಾಾಹಕರ ಅಪಿಿಕೇಶನ್ಸ ಅನ್ನು  ಪರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪಿಿಕೇಶನ್ಸ ಭೌಗೋಳ್ಳಕ ಮಾಹತ್ ವಯ ವಸಾ  

(ಜಿಐಎಸ್ಟ)ಯ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಡಾಯ ಶಬ ೋಡ್ಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಕ್ಯ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು  ನಿವಾಹಸ್ತವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ತತು ದೆ. 
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103. ಜ್ಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಶ್ಮ ೋರದಲಿ್ಲ   ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಯುರಿ (Uri) ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಇದೆ? 

ಅ) ಬಿಯಾಸ್ಟ ನದಿ 

ಆ) ರವಿ ನದಿ  

ಇ) ಚೆನಾಬ್ ನದಿ 

ಈ) ಝೋಲಂ ನದಿ 

ಝೋಲಂ ನದಿ 

 ಯುರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು  , ಜ್ಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಶ್ಮ ೋರದ ಬಾರಾಮುಲಾ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಯುರಿ ಸಮಿೋಪದ 

ಝೋಲಂ ನದಿಯ ಮೇಲ್ಲ 480 ಮ್ವಾಯ  ಜ್ಲವಿದುಯ ತ್ ಶಕಿು  ಉತ್ವಾ ದಿಸ್ತವ ಕೇಂದರ ವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ 

ಮತ್ತು  ಪಕಿಸಾು ನದ ನಡುವಿನ ವಾಸು ವ ಗಡಿರಖೆಯ ಹತ್ು ರದಲಿ್ಲದೆ. ಈ ನಿಲಾಾ ಣವನ್ನು  10 ಕಿ.ಮಿೋ. 

ಸ್ತರಂಗದಂದಿಗೆ ಬಟು ದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಮಿಾಸಲಾಗಿದೆ.  
 

104. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಷನಲ್ ಯೂತ್ ಡೇ (NYD) ಯನ್ನು  ಯಾವ ದಿನದಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಜ್ನವರಿ 13 

ಆ) ಜ್ನವರಿ 11 

ಇ) ಜ್ನವರಿ 12 

ಈ) ಜ್ನವರಿ 14 

ಜ್ನವರಿ 12 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತಧಾರಣಾಧಿಕರಿ, ತತಾ ಜಾಾ ನಿ ಮತ್ತು  ಚ್ಚಂತಕ ಸಾಾ ಮಿ ವಿರ್ವಕನಂದ ಅವರ 155 ನೇ 

ಜ್ನಮ  ವಾಷ್ಟಾಕೊೋತ್ ವವನ್ನು  ಗುರುತ್ಸಲು ಜ್ನವರಿ 12 ರಂದು ನಾಯ ಷನಲ್ ಯೂತ್ ಡೇ (NYD) ಯನ್ನು  

ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಹಂದೂ ಧಮಾದ ಪುನರುಜಿಜ ೋವನದಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ಪರ ಮುಖ ಶಕಿು ಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾ ಟು ರು ಮತ್ತು  19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತು ರಾಧಾದಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ ವಿಶಾ  

ಧಮಾದ ಸಾಾ ನಮಾನವನ್ನು  ತಂದುಕೊಟು ರು. 

 

105. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮ ವಿಸು ರಣೆಯ ದೃಷ್ಟು ಯಿಂದ,  ಜ್ನರು ಕಯಿದೆಯ 

ಪರ ತ್ನಿಧಯ ಕ್ಷಕ  ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಸೂಚ್ಚಸಲು ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು(EC)ಯು ಯಾವ 

ಸಮಿತ್ಯನ್ನು  ರಚ್ಚಸಿದೆ? 

ಅ) ಉಮೇಶ್ ಸಿನೌಾ  ಸಮಿತ್ 

ಆ) ನಿಲೇಶ್ ಗುಪು  ಸಮಿತ್ 

ಇ) ಪುಖ್ಯರ ಜ್ ಕ್ಯಕ್ಷರ ಜಾ ಸಮಿತ್ 

ಈ) ಎನ್ಸ ಕ್ಷ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತ್ 

ಉಮೇಶ್ ಸಿನೌಾ  ಸಮಿತ್ 

ಸ್ೋಷ್ಟಯಲ್ ಮಿೋಡಿಯಾ ವಿಸು ರಣೆಯ ದೃಷ್ಟು ಯಿಂದ ಜ್ನರ ಪರ ತ್ನಿಧಯ ದ ಸಕ್ಷನ್ಸ 126 ರ 

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವಂತೆ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (EC)ಯು 14 ಸದಸಯ ರ ಸಮಿತ್ಯನ್ನು  

ರಚ್ಚಸಿದೆ. ಕಳೆದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮತದ್ದನದಲಿ್ಲ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಪರ ಚಾರವನ್ನು  ಆಕ್ು  ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಹರಿಯ 

ಉಪ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು  ಉಮೇಶ್ ಸಿನೌಾ  ನೇತೃತಾ ದ ಸಮಿತ್ಯು ಮೌನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮದ ಪರ ಭಾವವನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಕನ್ಯನ್ನ 

ಮತ್ತು  ಮಾದರಿಯ ನಿೋತ್ ಸಂಹತೆಗಳ್ಳಗೆ ಮಾಪಾಡುಗಳನ್ನು  ಸೂಚ್ಚಸ್ತತು ದೆ. 

 

106. 2018 ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಮಹಳಾ ಬಾಕ್ಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನೆಿಪು ಲಿ್ಲ  ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಯಾವ 

ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸಜುಾಬಾಲಾ ದೇವಿ ಚ್ಚನು ದ ಪದಕವನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ? 

ಅ) 57 ಕ್ಷಜಿ ವಿಭಾಗ 

ಆ) 62 ಕ್ಷಜಿ ವಿಭಾಗ  

ಇ) 54 ಕ್ಷಜಿ ವಿಭಾಗ 

ಈ) 48 ಕ್ಷಜಿ ವಿಭಾಗ 

48 ಕ್ಷಜಿ ವಗಾ 
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ಮಣಿಪುರವನ್ನು  ಪರ ತ್ನಿಧಿಸ್ತವ ಮಾಜಿ ವಿಶಾ  ಬಳಿ್ಳ  ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸಜುಾಬಾಲಾ ದೇವಿ ಅವರು 2018 ರ 

ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಮಹಳಾ ಬಾಕ್ಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನಿಿಪು ಲಿ್ಲ  48 ಕ್ಷಜಿ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಚ್ಚನು ವನ್ನು  ಜ್ನವರಿ 13 

ರಂದು ರೋಹಟಕು ಲಿ್ಲ  ಪಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೊೋಲ್ಲಸ್ಟ ಅನ್ನು  ಪರ ತ್ನಿಧಿಸ್ತವ ಮಾಜಿ ವಿಶಾ  

ಮತ್ತು  ಏಷಯ ನ್ಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ ಎಲ್ ಸರಿತ್ವ ದೇವಿ, ಎಐಪಿ 60 ಕ್ಷಜಿ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಚ್ಚನು ದ ಪದಕವನ್ನು  

ಪಡೆದರು. 

 

107. ಯಾರಿಗೆ ಜ್ನಕವಿ ಪಿ ಸಾವಿಾರಾಮ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಜೈಶ್ರ ೋ ಟಿ  

ಆ) ವಿಶಾಾ ಸ್ಟ ಪಟಿೋಲ್ 

ಇ) ಮಿೋನಾಕೆಿ  ಶ್ಂರ್ಧ 

ಈ) ಸ್ತಧಿೋರ್ ದಲ್ಲಾ  

ಸ್ತಧಿೋರ್ ದಲ್ಲಾ  

ನಟ ಸ್ತಧಿೋರ್ ದಲ್ಲಾ  ಅವರಿಗೆ ಜ್ನವರಿ 13, 2018 ರಂದು ಮುಂಬೈಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಕಯಾಕರ ಮದಲಿ್ಲ   

ಜ್ನಕವಿ ಪಿ ಸಾವಿಾರಾಮ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಥಾಣೆ ಮುನ್ಿಪಲ್ 

ಕಪೊೋಾರಷನ್ಸ ಮತ್ತು  ಜ್ನಕವಿ ಪಿ ಸಾವಿಾರಾಮ ಕಲಾ ಸಮಿತ್ಯಿಂದ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಸಿದಧ  ನತಾಕಿ ಜೈರಿೋ ಟಿ ಅವರು ಗಂಗಾ ಜ್ಮುನಾ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನಿೋಡಿದರು, ಇದು ಸಾಲಾರಾಮ್ ಬರೆದ ಜ್ನಪಿರ ಯ ಹಾಡಿನ ಸಮ ರಣೆಗಾಗಿ ಸಾಾ ಪಿಸಲಾ ಟಿು ತ್ತ. ರಾಮನಂದ 

ಸಾಗರ್ ಅವರ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ "ರಾಮಾಯನ್ಸ" ನಲಿ್ಲ  ಗುರು ವಶ್ಷಠ ವನ್ನು  ಅಭಿನಯಿಸಲು ಡಾಲ್ಲಾ  

ಮದಲ್ಲಗೆ ಪರ ಮುಖಯ ತೆ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಪರ ಸಿದಧ  ಟಿವಿ ಪರ ದಶಾನ "ಕ್ಕಯ ಂಕಿ ಸಾಸ್ಟ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ರ್ಥ" 

ಮತ್ತು  ಇತರ ಹಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಯಲಿ್ಲ  ಕಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

108. ಕೇರಳ ಮೇರಿಟೈಮ್ ಬೊೋಡ್ಾ (ಕ್ಷ.ಎಂ.ಬಿ) ಯ ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡ್ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ಪರ ಕಶ್ ಅಯಯ ರ್  

ಆ) ಎಂ.ಎ. ಆಸಿಫ್ 

ಇ) ಎಂ.ಪಿ. ಶ್ಬು 

ಈ) ವಿ ಜೆ ಮಾಯ ಥ್ಯಯ  

ವಿ ಜೆ ಮಾಯ ಥ್ಯಯ  

ವಿ ಜೆ ಮಾಯ ಥ್ಯಯ  ಅವರು ಕೇರಳದ ಮಾಯ ರಿಟೈಮ್ ಬೊೋಡ್ಾ (ಕ್ಷ.ಎಂ.ಬಿ) ಯ ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ವಿಝಂಜಿಂ ಇಂಟನಾಯ ಾಶನಲ್ ಸಿೋಪೊೋರ್ಟಾ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು  ಇಂಡಿಯನ್ಸ 

ಮಾಯ ರಿಟೈಮ್ ಅಸ್ೋಸಿಯೇಷನ್ಸ(ಐಎಂಎ)ನ ಸಹ-ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾಥ್ಯಯ  ಅವರು ಕನ್ಯನ್ನ 

ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

109. ಚ್ಚಟ್ರಕ್ ಜ್ಲವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ದಲಿ್ಲದೆ? 

ಅ) ಜ್ಮುಮ  & ಕಶ್ಮ ೋರ  

ಆ) ಪುದುಚೆರಿ 

ಇ) ಒಡಿಶಾ 

ಈ) ಕನಾಾಟಕ 

ಜ್ಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಶ್ಮ ೋರ 

ಜ್ಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಶ್ಮ ೋರದ ಕಗಿಾಲ್ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  44 ಮ್ವಾಯ  ಚ್ಚಟ್ರಕ್ ಹೈಡರ ಎಲ್ಲಕಿು ರಕ್ ಪಿಂರ್ಟ 

ಇದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಸರ್ಟ ಕಝಾಲು  14 ಕಿ.ಮಿೋ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಸಝೆಾ ಬಳ್ಳ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 

ಸ್ತರು ನದಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ರನ್ಸ-ಆಫ್-ನದಿಯ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದುಾ , 44 MW (4 x 11 MW) 

ಸಾಮರ್ಥಯ ಾವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 
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110. ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಸಂಸಕ ೃತ ಮಹೋತ್ ವ (RSM) ನ 7 ನೇ ಆವೃತ್ು ಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವು ಆತ್ರ್ಥಯ  

ವಹಸಿದೆ? 

ಅ) ಛತ್ು ೋಸ್ಟ ಘಡ್  

ಆ) ಕನಾಾಟಕ 

ಇ) ಉತು ರ ಪರ ದೇಶ 

ಈ) ಕೇರಳ 

ಕನಾಾಟಕ 

ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರ ೋಷಠ  ಭಾರತ ಮಾತೃಕ್ಷಯಡಿ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಸಂಸಕ ೃತ ಮಹೋತ್ ವ (ಆಎಾಸ್ಟಎಮ್) ನ 

7 ನೇ ಆವೃತ್ು  ಕನಾಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಜ್ನವರಿ 14, 2018 ರಂದು ಪರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ತ್ಂಗಳ 20ರ ತನಕ 

ಸಂಸಕ ೃತ್ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಈವೆಂರ್ಟ ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಲದೆ. ಈ ಕಯಾಕರ ಮವು 

ಶಾಸಿು ರೋಯ ಮತ್ತು  ಜಾನಪದ, ಸಂಗಿೋತ ಮತ್ತು  ನೃತಯ , ರಂಗಮಂದಿರದಿಂದ ಸಾಹತಯ  ಮತ್ತು  ದೃಶಯ  

ಕಲ್ಲಗಳ್ಳಂದ ಕಲಾ ಪರ ಕರಗಳ ಸಮೃದಿಧ ಯನ್ನು  ಒಳಗಳಿು ತು ದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪರ ಕಟಣೆ ತ್ಳ್ಳಸಿದೆ. 

ಪರಸಾ ರ ಅರ್ಥಾ ಮತ್ತು  ಬಂಧವನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಜ್ನರ ನಡುವೆ ನಿಶಿ್ ತ್ವರ್ಥಾವನ್ನು  

ಉತೆು ೋಜಿಸಲು 2017 ರಲಿ್ಲ  ಎಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರ ೋಷಠ  ಭಾರತ ಕಯಾಕರ ಮವನ್ನು  ಪರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ದೇಶದ ಜಾಗತ್ಕ ಉತ್ವಾ ದನಾ ಹಬ್ ಮತ್ತು  ಕಿೋ ಎನಾಬಿ ಗಾಳನ್ನು  ಸ್ತಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು  2017 ರಲಿ್ಲ  

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾಗಳಲಿ್ಲ  59 ಶತಕೊೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕ್ಷಯ ಘೋಷಣೆಯಂದಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  

ಸಂಪಕಾ ಹಂದಿದ ಆರ್ಥಾಕತೆಯತು  ಸಾಗಲು ಮಹತಾ ದ ತಳಿು ವಿಕ್ಷಯನ್ನು  ಮಾಡ್ಲು ಸಕಾರದ 

'ಮೇಕ್ ಇನ್ಸ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕರ ಮವನ್ನು  ಗಮನಿಸಿತ್ತು . 

 

111. 13 ನೇ ಜಂಟಿ ಸೇನಾ ಡಿರ ಲ್ ವಾಯ ಯಾಮ "ಐರನ್ಸ ಫಿಸ್ಟು  - 2018" ಯುನೈಟೆಡ್ ಸು ೋರ್್ಟ  

ಮತ್ತು  ಯಾವ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಪರ ರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಜ್ಪನ್ಸ  

ಆ) ದಕೆಿಣ ಕೊರಿಯಾ 

ಇ) ಫ್ರರ ನ್್ಸ   

ಈ) ಜ್ಮಾನಿ 

ಜ್ಪನ್ಸ 

ಜಂಟಿ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಡಿರ ಲ್ ವಾಯ ಯಾಮದ 13 ನೇ ಆವೃತ್ು  "ಐರನ್ಸ ಫಿಸ್ಟು - 2018" ಯು ಜ್ನವರಿ 12 ರಂದು 

ಕಯ ಲ್ಲಫೋನಿಾಯಾದ ಕಯ ಂಪ್ ಪೆಂಡ್ಲು ನ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು  ಜ್ಪನಿಯರ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ 

ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಫೆಬರ ವರಿ 12 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತು ದೆ.ಇದರಲಿ್ಲ  500 ಕಿಕ ಂತಲ್ಯ 

ಹೆಚಿ್ಚ  ಯುಎಸ್ಟ ಮ್ರಿೋನ್ಸ ಮತ್ತು  ನಾವಿಕರು 350 ಸದಸಯ ರ ಜೊತೆ ಪಲೆಳಿು ತ್ು ದ್ದಾ ರೆ. ಅಗಿು ಶಾಮಕ 

ಬಂಬಲ ಕಯಾಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಉಭಯಚರಗಳ ಆಕರ ಮಣಗಳಲಿ್ಲ  ತರಬೇತ್ ನಿೋಡ್ಲು 

ಜ್ಪನಿೋಸ್ಟ ಗೌರ ಂಡ್ ಸಲ್ಫ -ಡಿಫೆನ್್ಸ  ಫೋಸ್ಟಾ ಪಲೆಳಿು ತು ದೆ.ಈ ಐರನ್ಸ ಫಿಸ್ಟು  , ದಿಾ ಪಕೆಿೋಯ ತರಬೇತ್ 

ವಾಯ ಯಾಮವಾಗಿದುಾ , ಯುಎಸ್ಟ ಮತ್ತು  ಜ್ಪನಿ ಸೇವಾ ಸದಸಯ ರು ತಮಮ  ಸಂಯೋಜಿತ 

ಕಯಾಾಚರಣೆ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾಗಳನ್ನು  ಸ್ತಧಾರಿಸಲು ತಂತರ ಗಳನ್ನು   ಮತ್ತು  ಕಯಾವಿಧಾನಗಳನ್ನು  

ಹಂಚ್ಚಕೊಳಿುತ್ವು ರೆ. 

 

112. ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  (AIMMAF)ಯ ಕ್ಯರಿತ್ತ 4 ನೇ ಏಷ್ಟಯಾನ್ಸ-ಭಾರತ ಸಚ್ಚವ 

ಸಭೆಯನ್ನು  ಆಯೋಜಿಸಿದಾ  ನಗರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಬ್ಲ್ರ ನಿ  

ಆ) ದೆಹಲ್ಲ 

ಇ) ಜ್ಕತ್ವಾ 

ಈ) ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

 ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  (AIMMAF)ಯ ಕ್ಯರಿತ್ತ 4 ನೇ ಏಷ್ಟಯಾನ್ಸ-ಭಾರತ ಸಚ್ಚವ ಸಭೆ ಜ್ನವರಿ 

12, 2018 ರಂದು ಹಸದಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ.ಈ ಸಭೆಯ ಚಚೆಾಯ ವಿಷಯವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಟ 

ಭವಿಷಯ ದ ಬಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ರೈತರ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚ್ಚವ ರಾಧಾ 

ಮೋಹನ್ಸ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು  ಥಾಯ್ ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ಸಹಕರ ಸಂಘದ ಗಿರ ಸಾಡಾ ಬ್ಲ್ನಾರ ಚ್ ಅವರು ಈ 
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ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸಹ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಾ ರು. ಇದರಲಿ್ಲ  10 ಏಷ್ಟಯಾನ್ಸ ರಾಷು ರಗಳ ಪರ ತ್ನಿಧಿಗಳು ಹಾಜ್ರಿದಾ ರು. 

ಇದರಲಿ್ಲ , 2019 ರಲಿ್ಲ  ಬ್ಲ್ರ ನಿ ದರುಸ್ಲಾಮು ಲಿ್ಲ  5 ನೇ ಏಷ್ಟಯಾನ್ಸ-ಭಾರತ ಸಚ್ಚವ ಸಂಪುಟ ಕೃಷ್ಟ 

ಮತ್ತು  ಅರಣಯ ಗಳ ಕ್ಯರಿತ್ತ ಸಭೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಘೋಷ್ಟಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

113. ಭಾರತ್ೋಯ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ ಅಸ್ೋಸಿಯೇಷನ್ಸ ( IOA )ನ  ಹಸದ್ದಗಿ ರೂಪುಗಂಡ್ 

ಹಣಕಸ್ತ ಆಯೋಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ್ವರು ಯಾರು? 

ಅ) ತ್ವಲೋಾಚನ್ಸ ಸಿಂಗ್  

ಆ) ಬಿಎಸ್ಟ ಲಾಯ ಂಡ್ಜ  

ಇ) ಜಿಎಸ್ಟ ಮಾಂಡ್ರ್ 

ಈ) ಅನಿಲ್ ಖನಾು  

ಅನಿಲ್ ಖನಾು  

ಭಾರತ್ೋಯ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ ಅಸ್ೋಸಿಯೇಷನ್ಸ (IOA)ನ ಹಸದ್ದಗಿ ರೂಪುಗಂಡ್ ಹಣಕಸ್ತ 

ಆಯೋಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಖನಾು  ಅವರನ್ನು  ಹರಿಯ ಕಿರ ೋಡಾ ಆಡ್ಳ್ಳತಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. IOA ಸಹ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು  ಕಿರ ೋಡಾ ತ್ವಂತ್ರ ಕ ನಿೋತ್ ಸಮಿತ್ ಮತ್ತು  IOA 

ಮತ್ತು  ನಾಯ ಷನಲ್ ಸ್ಾ ೋರ್್ಟಾ ಫೆಡ್ರಷನ್ಸ (NSFs) ನ ಸಮಿತ್ಗಳ್ಳಗೆ ನಾಮನಿದೇಾಶನಗಂಡಿದೆ. 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತ್ಯಲಿ್ಲ  Tarlochan ಸಿಂಗ್, ಜಿಎಸ್ಟ ಮಂಡ್ರ್, ಎಸ್ಟ ರೆಗುಯ ನಾರ್ಥನ್ಸ ಮತ್ತು  ಬಿಎಸ್ಟ 

ಲಾಯ ಂಡ್ಜ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಖನಾು  ನೇತೃತಾ ದ ಹಣಕಸ್ತ ಆಯೋಗದ ಸದಸಯ ರಾದ ಸಹಡೆವ್ ಯಾದವ್, 

ಭಾರತ್ೋಯ ಭಾರತ್ ತರಬೇತ್ ಸಂಘದ ಪರ ಧಾನ ಕಯಾದಶ್ಾ ಮತ್ತು  ಉತು ರಾಖಂಡ್ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ 

ಅಸ್ೋಸಿಯೇಷನ್ಸ ಕಯಾದಶ್ಾ ಡಿ.ಕ್ಷ.ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸದಸಯ ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

114. ಇತ್ು ೋಚ್ಚನ ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಾಕ ರ್ವದಿಕ್ಷಯ (WEF) ನ ಗಿೋಬಲ್ ಮಾಯ ನ್ನಫ್ರಯ ಕಿ ರಿಂಗ್ 

ಇಂಡೆಕ್್  (GMI) ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ಶ್ರ ೋಯಾಂಕ ಏನ್ನ? 

ಅ) 44 ನೇ 

ಆ) 68 ನೇ 

ಇ) 57 ನೇ 

ಈ) 30 ನೇ  
 

30 ನೇ 

ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಾಕ ರ್ವದಿಕ್ಷ (WEF) ಜಾಗತ್ಕ ಉತ್ವಾ ದನಾ ಸೂಚಯ ಂಕ (GMI) ಯಲಿ್ಲ  30 ನೇ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲ  

ಭಾರತವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಅದರ ಮದಲ "ಉತ್ವಾ ದನಾ ಭವಿಷಯ ದ ಸಿದಧ ತೆ" ವರದಿಯಲಿ್ಲ , ಜ್ಪನ್ಸ 

ಉತು ಮ ಉತ್ವಾ ದನೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ ಮತ್ತು  ದಕೆಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜ್ಮಾನಿ, 

ಸಿಾ ಟಜ ಲಾಯ ಾಂಡ್, ಚ್ಚೋನಾ, ಝೆಕ್ ರಿಪಬಿಿಕ್, ಯುಎಸ್ಟ, ಸಿಾ ೋಡೆನ್ಸ, ಆಸಿು ರಯಾ ಮತ್ತು  ಐಲ್ಲಾಂಡ್. ಬಿರ ಕ್್  

ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ , ರಷ್ಣಯ  35 ನೇ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದೆ, ಬರ ಜಿಲ್ 41 ನೇ ಮತ್ತು  ದಕೆಿಣ ಆಫಿರ ಕ 45 ನೇ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದೆ. 

ವರದಿ ಹಂಗರಿ, ಮ್ಕ್ಿಕೊ, ಫಿಲ್ಲಪೈನ್್ಸ , ರಷ್ಣಯ , ರ್ಥಲಾಯ ಂಡ್ ಮತ್ತು  ಟಕಿಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ 

ದೇಶಗಳಂದಿಗೆ ಲ್ಲಗಸಿ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ  ಭಾರತವನ್ನು  ಇರಿಸಿದೆ. ಚ್ಚೋನಾವು 'ಪರ ಮುಖ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ' ಮತ್ತು  

ಬರ ಜಿಲ್ ಮತ್ತು  ದಕೆಿಣ ಆಫಿರ ಕ ಮದಲಾದವುಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇರಿವೆ. 

 

115. ಕ್ಷಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ನೈಮಾಲಯ  ಕರವಸು ರ ಮಾರಾಟ ಯಂತರ ವನ್ನು  

ಹಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಮದಲ ರೈಲು ನಿಲಾಾ ಣವಾಗಿದೆ? 

 

ಅ) ಭೋಪಲ್ ರೈಲು ನಿಲಾಾ ಣ  

ಆ) ಹಜ್ರತ್ ನಿಜಾಮುದಿಾ ೋನ್ಸ ರೈಲು ನಿಲಾಾ ಣ 

ಇ) ಕೊಲಕ ತ್ವು  ರೈಲು ನಿಲಾಾ ಣ 

ಈ) ಥಾಣೆ ರೈಲು ನಿಲಾಾ ಣ 

ಭೋಪಲ್ ರೈಲು ನಿಲಾಾ ಣ 

'ಹಾಯ ಪಿ ನರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನೈಮಾಲಯ  ಕರವಸು ರ ಮಾರಾಟ ಯಂತರ ವನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ಭಾರತದ 

ಮದಲ ರೈಲ್ಲಾ  ನಿಲಾಾ ಣವಾಗಿ ಭೋಪಲ್ ರೈಲ್ಲಾ ೋ ನಿಲಾಾ ಣವು ಮಾಪಾಟಿು ದೆ. ಯಂತರ ವು ಕೇವಲ 5 

ರೂ. ವೆಚಿ ದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ನೈಮಾಲಯ  ಕರವಸು ರಗಳನ್ನು  ವಿತರಿಸ್ತತು ದೆ ಮತ್ತು  5 ನಾಣಯ ಗಳನ್ನು  
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ಸಿಾ ೋಕರಿಸ್ತತು ದೆ. ಬೊೋಪೊೋಲು  ರೈಲ್ಲಾ ೋ ಮಹಳಾ ಕಲಾಯ ಣ ಸಂಘದಿಂದ ರ್ವದಿಕ್ಷಯ ನಂ 1 ನಲಿ್ಲ  

ಸಾಯ ನಿಟರಿ ಪಯ ಡ್ ವಿತರಣಾ ಯಂತರ ವನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಂತರ ವು 75 ನೈಮಾಲಯ  ಪಯ ಡೆ್ಳನ್ನು  

ಹಡಿದಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾ ಹಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಬೇತ್ ಪಡೆದ ಮಹಳಾ ಸಿಬಬ ಂದಿ ಯಂತರ ವನ್ನು  

ಮರುಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ತತ್ವು ರೆ. 

 

116. ವಿಕಿಲ್ಲೋಕ್ ು  ಸಂಸಾಾ ಪಕ ಜೂಲ್ಲಯನ್ಸ ಅಸ್ಾ ಂಜಿಗೆ ಪೌರತಾ ವನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶವು 

ನಿೋಡಿದೆ? 

 

ಅ) ಸಿಾ ೋಡ್ನ್ಸ  

ಆ) ಈಕ್ಷಾ ಡಾರ್ 

ಇ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗಡ ಮ್ 

ಈ) ದಕೆಿಣ ಕೊರಿಯಾ 

ಈಕ್ಷಾ ಡಾರ್ 

ಈಕ್ಷಾ ಡಾರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗಡ ಮ್ (ಯುಕ್ಷ) ನಲಿ್ಲ  ತನು  ಮುಂದುವರಿದ ಅಸಿು ತಾ ದ ಮೇಲ್ಲ ರಾಜ್ಕಿೋಯ 

ಬಿಕಕ ಟು ನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಲು ಪರ ಯತು ದಲಿ್ಲ  ವಿಕಿಲ್ಲೋಕ್್  ಸಂಸಾಾ ಪಕ ಜೂಲ್ಲಯನ್ಸ ಅಸ್ಾ ಂಜೆಯವರಿಗೆ 

ಪೌರತಾ ವನ್ನು  ನಿೋಡಿದೆ. ಈಕ್ಷಾ ಡಾರ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚ್ಚವ ಮರಿಯಾ ಫೆನಾಂದ್ದ ಎಸಿಾ ನಸಾ ಅವರು 

ಆಸು ರೋಲ್ಲಯದ ಅಸ್ಾ ಂಜ್ರ ನ್ನು  2017 ಡಿಸಂಬರ್ 12 ರಂದು ಈಕ್ಷಾ ಡಾರ್ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ ಎಂದು 

ತ್ಳ್ಳಸಿದರು. 

 

117. 22 ನೇ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಯುವ ಉತ್ ವದ ವಿಷಯ (NYF-2018) ಏನ್ನ? 

 

ಅ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಷಕ  ಯುವಕ 

ಆ) ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತಕಕ ಗಿ ಯೂತ್ 

ಇ) ಲಕ್ಷಯ  ಎಕ್ ದಿೋಶಾ 

ಈ) ಸಂಕಲ್ಾ  ಸಿದಿಧ   

ಸಂಕಲ್ಾ  ಸಿದಿಧ  

22 ನೇ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಯುವ ಉತ್ ವ (ಎನೆಾ ೈಎಫ್-2018) ಜ್ನವರಿ 12 ರಂದು ಗೆರ ೋಟರ್ ನೋಯಾಡ ದ 

ಗೌತಮ್ ಬುದಧ  ವಿಶಾ ವಿದ್ದಯ ನಿಲಯದಲಿ್ಲ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರ  ನರಂದರ  ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ದಾ ಟಿಸಿತ್ತು . 

ಭಾರತದ ಯುವ ಐಕನ್ಸ ಸಾಾ ಮಿ ವಿರ್ವಕನಂದ ಜ್ನಮ ದಿನೋತ್ ವದ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಈ ಉತ್ ವವು 

ಪರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. 5 ದಿನ ಉತ್ ವದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ 'ಭಾರತದ ಸಂಕಲಾ  ಸಿದಿಧ ', ಯುವ ಭಾರತದ 

ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ  ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು, ಯುವಕರ ಹಸತನ ಮತ್ತು  ಹಸ ದೃಷ್ಟು ಕೊೋನವನ್ನು  

ಹಡಿಯಲು ಮತ್ತು  ಹಸ ಭಾರತದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪರ ತ್ಜೆಾ  ಮಾಡ್ಲು 

118. ಭಾರತ್ೋಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದರ  ಸಂಸಾ  (ಸಿಐಐಎಲ್) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ? 

 

ಅ) ಪಶಿ್ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ಆ) ಪಂಜಾಬ್  

ಇ) ಉತು ರ ಪರ ದೇಶ 

ಈ) ಕನಾಾಟಕ 

ಕನಾಾಟಕ 

ಭಾರತ್ೋಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದರ  ಸಂಸಾ  (ಸಿಐಐಎಲ್) ಕನಾಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನಲಿ್ಲರುವ ಭಾರತ್ೋಯ 

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಬೊೋಧನಾ ಸಂಸಾಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಯಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಸಚ್ಚವಾಲಯದ ಭಾಷ್ಣ ಬ್ಲ್ಯ ರೋದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಣಾ , ಅಲಾ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಮತ್ತು  ಬುಡ್ಕಟ್ಟು  

ಭಾಷೆಗಳನ್ನು  ರಕೆಿ ಸಲು ಮತ್ತು  ದ್ದಖಲ್ಲಸ್ತವುದು ಇನ್ಿ ು ಟೂಯ ಟು  ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾ ಳ್ಳೋಯರ 

ಕಲ್ಲಯುವವರಿಗೆ 15 ಭಾರತ್ೋಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು  ಬೊೋಧಿಸ್ತವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾಷ್ಣಶಾಸು ರದ 

ಸಾಮರಸಯ ವನ್ನು  ಇದು ಉತೆು ೋಜಿಸ್ತತು ದೆ. ಇದನ್ನು  17 ಜುಲೈ 1969 ರಂದು ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ 
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119. ಕ್ಷ.ಕ್ಷ. ಇತ್ು ೋಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ರಾಮಚಂದರ ನ್ಸ ನಾಯರ್ ಅವರು ಕೇರಳದ ಯಾವ 

ಕೆ್ಷೋತರ ದ ಶಾಸಕರಾಗಿದಾ ರು? 

 

ಅ) ಮಾವೆಲ್ಲಕಕ ರ ಕೆ್ಷೋತರ   

ಆ) ಕರುಣಾಜ್ಪಲಿ್ಲ  ಕೆ್ಷೋತರ  

ಇ) ತ್ರುವಲಿಾ  ಕೆ್ಷೋತರ  

ಈ) ಚೆಂಗಣ್ಣಾ ರು ಕೆ್ಷೋತರ  

ಚೆನು ಣ್ಣಾ ರು ಕೆ್ಷೋತರ  

ಕೇರಳ ಎಂಎಲ್ಎ ಕ್ಷ.ಕ್ಷ. ರಾಮಚಂದರ ನ್ಸ ನಾಯರ್ (65) ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನೆು ೈನಲಿ್ಲ  ಜ್ನವರಿ 

14, 2018 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು 2016 ರಿಂದ ಚೆನು ಣ್ಣಾ ರು ಕೆ್ಷೋತರ ದ ಶಾಸನ ಸಭೆಯನ್ನು  

ಪರ ತ್ನಿಧಿಸ್ತತ್ು ದಾ ರು. ಅವರು ಎಸ್ಟಎಫ್ಐ ಕ್ಷಲಸಗಾರರಾಗಿ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಜಿೋವನವನ್ನು  ಪರ ರಂಭಿಸಿದರು 

ಮತ್ತು  ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ಚೆಗಣ್ಣಾ ರು ಪರ ದೇಶ ಕಯಾದಶ್ಾ ಸಾಾ ನಕ್ಷಕ  ಏರಿದರು. 2016 ರ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಅವರು ಪಿ.ಸಿ. 7983 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಕಂಗೆರ ಸು  ವಿಷ್ಟಾ ನಾಥ್. 

 

120. ಯಾವ ಸರಕ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಮಟು ಮದಲ ಕೃಷ್ಟ-ಸರಕ್ಯ ಆಯ್ಕಕ ಗಳನ್ನು  

ಗುತ್ು ಗೆಗಳಲಿ್ಲ  ವಿತರಿಸಿದೆ? 

 

ಅ) ಯೂನಿವಸಾಲ್ ಕಮಡಿಟಿ ಎಕ್್ಷ ಿ ೋಂಜ್ (ಯುಸಿಎಕ್್ ) 

ಆ) ಮಲ್ಲು  ಕಮಡಿಟಿ ಎಕ್್ಷ ಿ ೋಂಜ್ (ಎಂಸಿಎಕ್್ ) 

ಇ) ನಾಯ ಷನಲ್ ಕಮಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡೆರಿವಟಿವ್್  ಎಕ್್ಷ ಿ ೋಂಜ್ (ಎನ್ಿ ಡಿಎಕ್್ ) 

ಈ) ನಾಯ ಷನಲ್ ಮಲ್ಲು -ಕಮಡಿಟಿ ಎಕ್್ಷ ಿ ೋಂಜ್ (ಎನ್ಸಎಂಸಿಇ) 

ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಸರಕ್ಯ ಮತ್ತು  ಉತಾ ನು ಗಳ ವಿನಿಮಯ (ಎನ್ಿ ಡಿಎಕ್್) 

ಕೇಂದರ  ಹಣಕಸ್ತ ಮಂತ್ರ  ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ , ಭಾರತದ ಮದಲ ಕೃಷ್ಟ-ಸರಕ್ಯ ಆಯ್ಕಕ ಗಳ ಒಪಾ ಂದವನ್ನು  

ಸರಕ್ಯ ಬೊೋಸೇಾ ರಾಷ್ಟು ರೋಯ ಸರಕ್ಯ ಮತ್ತು  ಡೆರಿವಟಿವ್್  ಎಕ್್ಷ ಿ ೋಂಜ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್ಿ ಡಿಎಕ್್ ) ಮೇಲ್ಲ 

ನಿೋಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಹಸ ಉಪಕರ ಮದ ಉದೆಾ ೋಶವೆಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು  ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  

ಉತು ಮ ಬಲ್ಲಗಳನ್ನು  ಖಚ್ಚತಪಡಿಸ್ತವುದು. ವಿನಿಮಯ ಪಿ ಯ ಟ್ರಫ ಮು ಾಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ  ದರ ವದ 

ಒಪಾ ಂದಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದಗಿದೆ. ಸ್ತಮಾರು 1.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ ರೈತರು ಈ ಸರಕ್ಯಗಳಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ 

ಹಂದಿದ್ದಾ ರೆ. 
 
 
 
 


