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1. ಸೈಬರ್ಸೆಕ್ಯಯ ರಿಟಿ ಏಜೆನಿ್ಸ ಗಳು ಪ್ತ್ತು ಹಚಿ್ಚ ದ್ ಹೊಸ ಮಾಲಿ್ ೇನ್ೆ ಹೆಸರೇನು? 

ಅ) ಸಪೇಶಿ 

ಆ) ರಿೇಪ್ರ್  

ಇ) ಕೊಚಿ್ಚ  

ಈ) ಮಿರೈ 

ಸಪೇಶಿ 

ಸಪೇಶಿಎಂಬುದು ಸೈಬರ್ಸೆಕ್ಯಯ ರಿಟಿ ಏಜೆನಿ್ಸ ಗಳು ಪ್ತ್ತು ಹಚಿ್ಚ ದ್ ಹೊಸ ಮಾಲಿ್ ೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 

ಎಲ್ಕ್ಟ್ರ ಾನ್ಸಕ್ ಸಾಧನ್ಗಳನುು  ತ್ತಗೆದುಕೊಳುು ವ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳನುು  'ಬಾಟ್ಗಳು' ಆಗಿ ಪ್ರಿವರ್ತೆಸುವ 

ಸಾಮರ್ಥಯ ೆವನುು  ಹೊಂದಿದೆ. 

ಮಾಲಿ್ ೇರ್ ಎಂಬುದು ಮಾಯ ಲಿಶಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟರ ಿ ೇರ್ ಎಂಬುದ್ರ ಸಂಕಿ್ವಪ್ು  ರೂಪ್ವಾಗಿದುು , ಇದು 

ಗಣಕದ್ ಮಾಲಿೇಕನ್ ಒಪಿ್ರ ಗೆ ಇಲ್ಲ ದೇ ಆತನ್ ಗಣಕದ್ ಒಳಗೆ ಕದುು  ನುಸುಳುವಂತ್ತ ಅರ್ಥವಾ ಅದ್ಕೆ್ಕ  

ಹಾನ್ಸಯೆಸಗುವಂತ್ತ ವಿನ್ಯಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ದ್ಗುಚಛ ವನುು  

ಗಣಕ ವೃರ್ತು ನ್ಸರತರು ಹಲ್ವು ಬಗೆಯ ಹಗೆತನ್ದ್, ಗೊಂದ್ಲ್ಮಯ, ಅರ್ಥವಾ ಪ್ರೇಡಕ ತಂತ್ರ ಂಶ 

ಅರ್ಥವಾ ಪರ ಗ್ರರ ಮ್ ಕೊೇಡ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಹೆಸರಾಗಿದೆ  "ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ರ್ 

ವೈರಸ್" ಎನುು ವ ಈ ಶಬಧ ವನುು  ಅನೇಕ ಸಲ್ ಎಲ್ಲ  ಬಗೆಯ ಮಾಲಿ್ ೇರ್ ಅಲ್ಲ ದೇ ನ್ಸಜವಾದ್ 

ವೈರಸಗ ಳನುು  ಒಳಗೊಂಡು ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

2. 'ವಸುಧೈವ ಕುಟಂಬಕಂ' ನ್ ಎರಡು ದಿನ್ಗಳ ರಾಷ್ಟರ ಾೇಯ ರ್ಸಮಿನ್ಯರ್ ಇರ್ತು ೇಚೆಗೆ ಎಲಿಲ  

ನ್ಡೆಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಹೊಸ ದೆಹಲಿ 

ಆ) ಕೊಲೆ್ತ್ು  

ಇ) ಮಂಬೈ 

ಈ) ಚೆನ್ು ೈ 

ಹೊಸ ದೆಹಲಿ  

ಎರಡು ದಿನ್ಗಳ ರಾಷ್ಟರ ಾೇಯ ರ್ಸಮಿನ್ಯರ್ 'ವಸುದೈವ ಕುಟಂಬಕಂ' ಇರ್ತು ೇಚೆಗೆ ಹೊಸ ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  

ನ್ಡೆಯಿತ್ತ. ದೇಶಿೇಯ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೇದ್ಗಳ ಬೇಧನ್ಗಳು ಭಾರತವು ತನ್ು  ಕಳೆದುಹೊೇದ್ 

ವೈಭವವನುು  ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮತ್ತು ಮೆ್ಮ  'ವಿಶಿ  ಗುರು' ಸಿ್ಥ ರ್ತಯನುು  ತಲುಪ್ಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವ ಸಂದೇಶವನುು  ಹರಡಲು ರ್ಸಮಿನ್ಯರ್ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ವಸುಧೈವ ಕುಟಂಬಕಂ 

ಎನುು ವುದು ಹಂದೂ ಗರ ಂರ್ಥಗಳಲಿಲ  ಮಹಾ ಉಪ್ನ್ಸಷತ್, ಅಂದ್ರೆ 'ಪ್ರ ಪಂಚವು ಒಂದು ಕುಟಂಬ' 

ಎಂಬ ಅರ್ಥೆದ್ಲಿಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಸೆ ೃತ ಪ್ದ್ಗುಚಛ ವಾಗಿದೆ. 
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3. ಭಾರತದ್ಲಿಲ  ಇದೇ ಮೊದ್ಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವ ನ್ಗರದ್ಲಿಲ  ಹೆಲಿ ಟ್ಯಯ ಕಿ್ವ  ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಮಂಬೈ 

ಆ) ದೆಹಲಿ 

ಇ) ಕೊಚಿ್ಚ  

ಈ) ಬಂಗಳೂರು  

ಬಂಗಳೂರು 

           ಸ್ಥಲಿಕ್ಟ್ನ್ ಸ್ಥಟಿಯ ಸಂಚಾರಿ ದ್ಟ್ರ ಣೆ ಸಮರ್ಸಯ  ತಪಿ್ರ ಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಯಾಣ ಸಮಯವನುು  

ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು ಅನುಕ್ಯಲ್ವಾಗುವಂತ್ತ ಭಾರತದ್ಲಿಲ  ಇದೇ ಮೊದ್ಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಲ  

ಹೆಲಿ ಟ್ಯಯ ಕಿ್ವ  ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಬಿಐಎಎಲ್(Bangalore International Airport Limited) ಕೊಚಿ್ಚ  

ಮೂಲ್ದ್ ತ್ತಂಬಿ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸಂರಿ್ಸಯಂದಿಗೆ ಒಪಿ್ ಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದುು , ನ್ಗರದಿಂದ್ 40 

ಕ್ವ.ಮಿೇ. ದೂರದ್ಲಿಲ ರುವ ದೇವನ್ಹಳಿು ಯ ಬಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ್ ನ್ಸಲಾು ಣಕೆ್ಕ  ಸಾವೆಜನ್ಸಕೈಗೆ 

ಹೆಲಿಕ್ಟ್ಪ್ರ ರ್(ಹೆಲಿಟ್ಯಯ ಕಿ್ವ ) ಸೇವೆ ಒದ್ಗಿಸಲಿದೆ.  ಕ್ಕಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟರ ಾೇಯ ವಿಮಾನ್ ನ್ಸಲಾು ಣ 

ಹಾಗೂ ಎಲ್ಕ್ಟ್ರ ಾನ್ಸಕ್ ಸ್ಥಟಿ ನ್ಡುವೆ ಸೇಮವಾರದಿಂದ್ ಹೆಲಿಟ್ಯಯ ಕಿ್ವ  ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಗೆಗ  

6.30ಕೆ್ಕ , ಮಧ್ಯಯ ಹು  3.15ಕೆ್ಕ  ಮತ್ತು  ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ದಿನ್ಕೆ್ಕ  ಮೂರು ಟಿರ ಪ್ು ಂತ್ತ ಈ ಸೇವೆ 

ಇರಲಿದುು , ಏಕಕ್ಟ್ಲ್ಕೆ್ಕ  ಪೈಲ್ಟ್ ಸೇರಿ 7 ಮಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿಲ  

ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ್ ನ್ಸಲಾು ಣಕೆ್ಯ  ಸೇವೆಯನುು  ವಿಸು ರಿಸುವ ಯೇಜನ್ಯಿದೆ ಎಂದು ತ್ತಂಬಿ 

ಏವಿಯೇಷನ್ ಸಂರಿ್ಸ  ರ್ತಳಿಸ್ಥದೆ.  

4. ವಿಶಿದ್ ಮೊದ್ಲ್ ಕ್ಟ್ನೂನು ಟೆಂಡರ್ ಕ್ವರ ಪರ ೇಕರೆನಿ್ಸಯನುು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಇರ್ತು ೇಚೆಗೆ 

ಯಾವ ದೇಶ ಘೇಷ್ಟಸ್ಥದೆ? 

ಅ) ಮಾಷೆಲ್ ದಿಿ ೇಪ್ಗಳು  

ಆ) ಫಿಜಿ 

ಇ) ಸಲೊಮನ್ ದಿಿ ೇಪ್ಗಳು 

ಈ) ಪ್ಲಾವು 

ಮಾಷೆಲ್ ದಿಿ ೇಪ್ಗಳು 

ವಿಶಿದ್ ಮೊದ್ಲ್ ಕ್ಟ್ನೂನು ಟೆಂಡರ್ ಕ್ವರ ಪರ ೇಕರೆನಿ್ಸಯನುು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾಷೆಲ್ 

ದಿಿ ೇಪ್ಗಳು ಇರ್ತು ೇಚೆಗೆ ಘೇಷ್ಟಸ್ಥದ್ ರಾಷರ ಾವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಕ್ವರ ಪರ ೇಕರೆನಿ್ಸ  ಎಂಬ ಪ್ರಿಕಲಿ್ ನ್ಗೆ ಕನ್ಸಷಠ  ಎರಡು ದ್ಶಕಗಳ ಇರ್ತಹಾಸವಿದೆ. 1998ರಲಿಲ  ವಿೇ 

ದಾಯ್ ಎಂಬ ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ರ್ ಎಂಜನ್ಸಯಿರ್ ಸೈಬಪ್ೆಂಕಿ್  ಎಂಬ ಇ-ಮೇಲ್ ಬಳಗದ್ಲಿಲ  

ಅನ್ಯಮಿಕವಾಗಿ ನ್ಸವೆಹಸಬಹುದಾದ್, ಸಾಮದಾಯಿಕ ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕ್ಕ ಇರುವ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ದುಡಿಿನ್ 

ಪ್ರಿಕಲಿ್ ನ್ಯಂದ್ನುು  ಮಂಡಿಸ್ಥದ್ು ರು. ಈ ಹಣವನುು  ಅಂದು ಅವರು ‘ಬಿ-ಮನ್ಸ’ ಎಂದು 

ಕರೆದಿದ್ು ರು.  ಇದು ಮೂತೆರೂಪ್ ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡದುು  2009ರಲಿಲ .  ಜಪ್ರನ್ಸನ್ ತಂತರ ಜಾ   ಸತ್ತೇಷ್ಟ 

ನ್ಕಮೊಟೊ ಆ ಹೊರ್ತು ಗ್ರಗಲೇ ದೊಡಿ  ಗ್ರತರ ದ್ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಕಡತಗಳನುು  ಹಂಚ್ಚಕೊಳುು ವುದ್ಕೆ್ಕ  ಇದ್ು  

ಪ್ರಯರ್ ಟ ಪ್ರಯರ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನುು  ಸುಧ್ಯರಿಸ್ಥ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ದುಡಿ್ಂದ್ನುು  

ನ್ಸಜವಾಗಿಸ್ಥ ಇದ್ಕೆ್ಕ  ಬಿಟ್ ಕ್ಟ್ಯಿನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ರ ರು. ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ದುಡಿಿನ್ಷ್ರ ೇ 

ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ರ್ ಜ್ಞಲ್ದೊಳಗೆ ವಯ ವಹರಿಸಬಹುದಾದ್ ಈ ಕ್ವರ ಪರ ೇಕರೆನಿ್ಸಯ 

ಹಂದಿರುವ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನುು  ‘ಬಾಲ ಕ್ ಚೈನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ು ರೆ. 
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5. 2018 ರ್ಸಕ್ಯಯ ರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಟ್ನೆ್ ಲ ೇವ್ ಅನುು  ಯಾವ ನ್ಗರವು ಆಯೇಜಿಸುತು ದೆ? 

ಅ) ಜೈಪುರ 

ಆ) ಇಂದೊೇರ್ 

ಇ) ಕ್ಟ್ನಿು ರ್  

ಈ) ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

2018 ರ ಏಪ್ರರ ಲ್ 24 ರಂದು 2018 ರ ರ್ಸಕ್ಯಯ ರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಟ್ನೆ್ ಲ ೇವ್ ಹೊಸದಿಲಿಲ ಯಲಿಲ  

ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗೊಲ ೇಬಲ್ ಕಂಟ್ರ್ ಭಯೇತಿ್ ದ್ನ್ ಸಂಘಟ್ನ್ಯು ನೂಯ  ಇಂಡಿಯಾ: ರ್ಸಕ್ಯಯ ರ್ 

ಇಂಡಿಯಾ 2018 ಬಗೆಗ  ಪ್ರ ಧ್ಯನ್ ಮಂರ್ತರ  ನ್ರೇಂದ್ರ  ಮೊೇದಿಯವರು ಗಮನ್ಹರಿಸ್ಥದಾು ರೆ. 

 

6. 2018 ರ ರಾಷ್ಟರ ಾೇಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನ್ವನುು  (ಎನಿ್ಸ ಆಡಿೆ) ಯಾವ ದಿನ್ದಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

ಅ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 24  

ಆ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 22 

ಇ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 21 

ಈ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 23 

ಏಪ್ರರ ಲ್ 24 ರಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚ್ಚವಾಲ್ಯವು ರಾಷ್ಟರ ಾೇಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ದಿನ್ವನುು  (ಎನಿ್ಸ ಆಡಿೆ) ಪ್ರ ರ್ತವಷೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ದಿನ್ 1993 ರಲಿಲ , ಸಂವಿಧ್ಯನ್ (73 ನೇ 

ರ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಕ್ಟ್ಯೆು  1992 ರಲಿಲ  ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತ. 1992 ರಿಂದ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಯ ವರಿ್ಸಯನುು  

(ಗ್ರರ ಮ ಸಮಿರ್ತ ನ್ಸಯಮ), ಗ್ರರ ಮ, ತ್ಲೂಕು ಮತ್ತು  ಜಿಲಾಲ  ಮಟ್ರ ದ್ಲಿಲ  ಚುನ್ಯಯಿತ ಸಭೆ ಅರ್ಥವಾ 

ಸಮಿರ್ತಗಳನುು  ರಚ್ಚಸುವ ಮೂಲ್ಕ, ಮೂರು ಶ್ರ ೇಣಿ ವಯ ವರಿ್ಸಯನುು  ಸಂವಿಧ್ಯನ್ ರ್ತದುು ಪ್ಡಿ 

ಅಡಿಯಲಿಲ  ವಿಧ್ಯಯ ಕು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾತೆ  ಗ್ರಂಧಿಯವರ ದೃಷ್ಟರ ಯನುು  

ಗಮನ್ದ್ಲಿಲ ಟರ ಕೊಂಡು ಮತ್ತು  ಸಿ ಳಿೇಯ ಸಿಾಯತು ತ್ತಯನುು  ಸಮನಿ್ ಯಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟರ ಯಿಂದ್ 

ಭಾರರ್ತೇಯ ಸಕ್ಟ್ೆರಿ ಆಡಳಿತವು ಆಧ್ಯನ್ಸಕ ವಯ ವರಿ್ಸ  ತರಲು ನ್ಸಧೆರಿಸ್ಥತ್ತ. ಅರ್ತಯಾಗಿ 

ಕಂದಿರ ೇಕೃತವಾದ್ ಆಡಳಿತವನುು  ವಿಕಂದಿರ ೇಕೃತಗೊಳಿಸ್ಥ ಕ್ಕಳ ಹಂತದ್ ಸಿ ಳಿೇಯ ವಿವಿಧ ಸಮಿರ್ತಗಳು 

ಆಡಳಿತ ನ್ಡೆಸುವುದು. ಈ ವಯ ವರಿ್ಸ  ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತವನುು  ಭಾಗಶಃ 

ಆಧರಿಸ್ಥರುತು ದೆ. ಜನ್ರು ಗ್ರರ ಮಿೇಣ ಭಾಗದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಕ್ಟ್ಯೆಕರ ಮಗಳಲಿಲ  ಹೆಚಿು  

ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಠ ನ್ಗೊಳಿಸಲು ಸಿ ಳಿೇಯ ಸಕ್ಟ್ೆರದ್ಲಿಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಭಾಗವಹಸುವಿಕ್ಕ 

ಉದೆು ೇಶವನುು  ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ರೂ 2015 ರಲೂಲ , ಭಾರತದ್ ಎಲಾಲ  ಅನುಷ್ಠಠ ನ್ ಉದೆು ೇಶಿತ 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಪ್ರ ರ್ತ ಗ್ರರ ಮ ಅರ್ಥವಾ ಗುಂಪು ಹಳಿು ಗಳ ಒಂದು ಗ್ರರ ಪಂ, ಒಂದು ತಹಸ್ಥಲ್ ಮಟ್ರ ದ್ 

ಕನಿ್ಸಲ್ ಮತ್ತು  ಜಿಲಾಲ  ಮಟ್ರ ದ್ಲಿಲ  ಜಿಲಾಲ  ಪಂಚಾಯತ್ ಇರುವಂತ್ತ ಮಾಡುವ ಯೇಜನ್ 

ಪ್ಯಣೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ . 

7. ಪ್ರ ಧ್ಯನ್ಸ ನ್ರೇಂದ್ರ  ಮೊೇದಿ ಅವರು ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲ ಯಲಿಲ  ರಾಷ್ಟರ ಾೇಯ ಗ್ರರ ಮ 

ಸಿ ರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನ್ವನುು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸ್ಥದಾು ರೆ? 

ಅ)ಜಬಲಿು ರ್ 

 ಆ) ಮಾಂಡ್ಲಲ   
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ಇ) ಗಿ್ರ ಲಿಯರ್ 

ಈ) ಇಂದೊೇರ್ 

ಮಾಂಡ್ಲಲ  

ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಮಾಂಡ್ಲಲ ದ್ಲಿಲ  ಬುಧವಾರ ನ್ಡೆದ್ ಸಾವೆಜನ್ಸಕ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಪ್ರ ಧ್ಯನ್ಸ ನ್ರೇಂದ್ರ  

ಮೊೇದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟರ ಾೇಯ ಗ್ರರ ಮಿೇಣ ಸಿ ರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನ್ಕೆ್ಕ  ಚಾಲ್ನ್ ನ್ಸೇಡಿದ್ರು. ಮಂದಿನ್ ಐದು 

ವಷೆದ್ಲಿಲ  ಆದಿವಾಸ್ಥಗಳ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ದಿಕಿ್ಯಚ್ಚಯಂದ್ನುು  ಅವರು 

ಅನ್ಯವರಣಗೊಳಿಸ್ಥದ್ರು. ಕೃಷ್ಟ ಕಿ್ಕೇತರ ದ್ಲಿಲ  ಸಿಾ ವಲಂಬನ್ ಸಾಧಿಸಲು ನ್ಡೆಯುರ್ತು ರುವ ಪ್ರ ಯತು ಗಳ 

ಬಗೆಗ  ರ್ತಳಿಸ್ಥದ್ ಅವರು, ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿರ್ತಯ ಜನ್ಪ್ರ ರ್ತನ್ಸಧಿಗಳು ನ್ಸೇರಿನ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗಮನ್ 

ನ್ಸೇಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ರ್ತ ಹನ್ಸ ನ್ಸೇರನುು  ಸಂರಕಿ್ವ ಸಬೇಕು ಎಂದ್ರು. ಪ್ರ ಧ್ಯನ್ಸ ನ್ರೇಂದ್ರ  ಮೊೇದಿ ಅವರು 

ಆರ್ಥೆಕ ಒಳಗೊಳುು ವಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಜನ್ಧನ್ ಯೇಜನ್ಯ ಪ್ರರ ಮಖ್ಯ ತ್ತ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತನ್ಯಡಿದ್ರು. ವನ್ 

ಜನ್ಧನ್ ಯೇಜನ್ಯು ಆದಿವಾಸ್ಥಗಳ ಸಬಲಿೇಕರಣಕೆ್ಕ  ಹಾಗೂ ಗೊೇಬರ್ ಧನ್ ಯೇಜನ್ಯು 

ತ್ಯ ಜಯ ವನುು  ಇಂಧನ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿವರ್ತೆಸುವ ಮೂಲ್ಕ ರೈತರನುು  ಸಿಾ ವಲಂಬಿಗಳನ್ಯು ಗಿಸಲಿದೆ 

ಎಂದ್ರು. ಗ್ರರ ಮಗಳ ಬದ್ಲಾವಣೆಯಿಂದ್ ದೇಶದ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಸಾಧಯ ವಾಗಲಿದೆ ಎಂದ್ ಅವರು, 

ಕಂದ್ರ  ಸಕ್ಟ್ೆರವು ಇರ್ತು ೇಚೆಗೆ ತ್ತಗೆದುಕೊಂಡ ಕರ ಮಗಳಿಂದ್ ಮಹಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತ್ತಯು ಇನ್ು ಷ್ಟರ  

ಖಾರ್ತರ ಗೊಳು ಲಿದೆ ಎಂದ್ರು. 

 

8. 1971ರ ಇಂಡ್ೇ-ಪ್ರಕ್   ಯುದ್ಧ ದ್ ಹರಿಯ ಬಿರ ಗೇಡಿಯರ್ ಫ್ರರ ನಿ್ಸ ಸ್ ರೆಗಿಸ್ ಕ್ಟ್ಂಪಸ್ 

ನ್ಸಧನ್ರಾದ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ಭಾರರ್ತೇಯ ಸೈನ್ಯ ಪ್ಡೆಗೆ ಸೇರಿದ್ು ರು? 

ಅ) ಇಂಡಿಯನ್ ನೌಕ್ಟ್ಪ್ಡೆ 

ಆ)ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೇಸ್ೆ  

ಇ) ಇಂಡಿಯನ್ ಆಮಿೆ 

ಈ) ಇಂಡಿಯನ್ ಕೊೇಸ್ರ  ಗ್ರಡ್ೆ  

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಮಿೆ 

ಇಂಡ್ೇ-ಪ್ರಕ್ 1971 ಯುದ್ಧ ದ್ ಹರಿಯ ಬಿರ ಗೇಡಿಯರ್ ಫ್ರರ ನಿ್ಸ ಸ್ ರೆಗಿಸ್ ಕ್ಟ್ಂಪಸ್, ವಿಎಸ್ಎಮ್, 

ಎವಿಎಸ್ಎಮ್, ಏಪ್ರರ ಲ್ 23, 2018 ರಂದು ಸ್ಥಕಂದ್ರಾಬಾದ್ು ಲಿಲ  ನ್ಸಧನ್ರಾದ್ರು. 1971 ರ ಭಾರತ 

ಪ್ರಕ್ವಸಾು ನ್ ಯುದ್ಧ  ಭಾರರ್ತೇಯ ಸೇನ್ಯ ಶೌಯೆ ಪ್ರಾಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಹಡಿದ್ಕನ್ು ಡಿಯೆಂದ್ರೆ 

ತಪಿ್ರ ಗಲಾರದು. ಪ್ರಕ್ವಸಾು ನ್ಕೆ್ಕ  ಭಾರತ ಸೇನ್ಯ ಪ್ರರ ಬಲ್ಯ ವನುು  ಸಿ ಷರ ವಾಗಿ ಪ್ರಿಚಯಿಸ್ಥದ್ ಯುದ್ಧ . 

ಈ ಯುದ್ಧ  ಪ್ರಕ್ವಸಾು ನ್ದಿಂದ್ ಪ್ಯವೆ ಪ್ರಕ್ವಸಾು ನ್ವನುು  ಮಕು ಗೊಳಿಸ್ಥ, ವಿಶಿ  ಭೂಪ್ಟ್ದ್ಲಿಲ  

ಬಾಂಗ್ರಲ ದೇಶವೆಂಬ ಒಂದು ಹೊಸ ದೇಶವನ್ು ೇ ಸೃಷ್ಟರ ಸ್ಥತ್ತ. ಅಂದಿನ್ ಪ್ರ ಧ್ಯನ್ಸ ಇಂದಿರಾ ಗ್ರಂಧಿ 

ಹಾಗೂ ಸೇನ್ಯ ಮಖ್ಯ ಸಿ   ಫಿರ ೇಲಿ್  ಮಾಷೆಲ್ ಮಾನ್ಕ್ ಷ್ಠ ತ್ತೇರಿದ್ ದಿಟ್ರ ತನ್, ಭಾರರ್ತೇಯ 

ಸೇನ್ಯ ಅಸ್ಥೇಮ ಶೌಯೆ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶಿದ್ ರಾಜಕ್ವೇಯದ್ಲಿಲ  ಮಾಸದ್ ನ್ನ್ಪು. ಒಂದೇ ಮಾರ್ತನ್ಲಿಲ  

ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಭಾರತ ತನ್ು  ಸಾಮರ್ಥಯ ೆದ್ ಬಗೆಗ  ಇಡಿೇ ವಿಶಿ ಕೆ್ಕ  ಒಂದು ಸಿ ಷರ ವಾದ್ ಸಂದೇಶ 

ರವಾನ್ಸಸ್ಥತ್ತು . 
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9. 'ಸಾಗರ್ ಕವಾಚ್'ಎಂಬ ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರ ತ್ ಅಭಾಯ ಸವು ಇರ್ತು ೇಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ  

ನ್ಡೆಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

          ಆ)ಕನ್ಯೆಟ್ಕ 

ಇ) ಕರಳ  

ಈ) ತಮಿಳುನ್ಯಡು 

ಕರಳ  

ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರ ತ್ ಯಾಂರ್ತರ ಕ ವಯ ವರಿ್ಸಯಲಿಲ ನ್ ಲೊೇಪ್ದೊೇಷಗಳನುು  ಬಲ್ಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ನ್ ಮಾಡಲು ಏಪ್ರರ ಲ್ 24, 2018 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರ ತ್ ವಾಯ ಯಾಮವಾದ್ 'ಸಾಗರ್ 

ಕವಾಚ್' ಕರಳ ರ್ತೇರದ್ಲಿಲ  ನ್ಡೆಯಿತ್ತ. ಭಾರರ್ತೇಯ ಕೊೇಸ್ರ  ಗ್ರಡ್ೆ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ಥ, ಭಾರರ್ತೇಯ 

ನೌಕ್ಟ್ಪ್ಡೆ, ಕೊೇಸರ ಲ್ ಪೇಲಿಸ್ ಮತ್ತು  ಮ್ಮರೈನ್ ಎನ್ಫ ೇರೆ್ಸ ೆಂಟ್ ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು  ಇತರ ಭದ್ರ ತ್ 

ಪ್ರಲುದಾರರು 2 ದಿನ್ಗಳ ವಾಯ ಯಾಮದ್ಲಿಲ  ಪ್ರಲೊಗ ಂಡಿದ್ು ರು. 

 

10. 2018 ಮಾಂಟೆ ಕ್ಟ್ಲೊೆ ಮಾಸರ ಸ್ೆ ಟೆನ್ಸು ಸ್ ಪಂದಾಯ ವಳಿಯನುು  ಯಾರು ಗೆದಿು ದಾು ರೆ?  

ಅ) ಡಿಯಾಗೊೇ ಶಿ್ವ ಟ್ಜ ೆ ೆನ್ 

ಆ)ರಾಫ್ಟಲ್ ನ್ಡ್ಲಲ್ 

ಇ) ಗಿರ ಗರ್ ಡಿಮಿಟೊರ ೇವ್ 

ಈ) ಮರಿನ್ ಸ್ಥಲಿಕ್ 

ರಾಫ್ಟಲ್ ನ್ಡ್ಲಲ್ 

ಸಿಾ ಯ ನ್ಸಷ್ ವೃರ್ತು ಪ್ರ ಟೆನ್ಸು ಸ್ ಆಟ್ಗ್ರರ ರಾಫ್ಟಲ್ ನ್ಡ್ಲಲ್, 2018 ಮಾಂಟೆ-ಕ್ಟ್ಲೊೇೆ ಮಾಸರ ಸ್ೆ 

ಟೆನ್ಸು ಸ್ ಪಂದಾಯ ವಳಿಯನುು  ಫೈನ್ಲ್ು ಲಿಲ  ಕ್ವೇಯಿ ನ್ಸಶಿಕೊರಿ ಅವರನುು  6-3, 6-2 ಅಂತರದಿಂದ್ 

ಫ್ರರ ನಿ್ ು  ರೇಕ್ಯರ ಾನ್-ಕ್ಟ್ಯ ಪ್-ಮಾಟಿೆನ್ ರನುು  ಸೇಲಿಸ್ಥದ್ು ರು. ಇದ್ರಂದಿಗೆ, ಓಪ್ನ್ ಯುಗದ್ಲಿಲ  

ಅವರ 76 ನೇ ಎಟಿಪ್ರ ಟೂರ್ ಪ್ರ ಶಸ್ಥು ಯನುು  11 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಪಂದಾಯ ವಳಿಯಲಿಲ  ಗೆದ್ು  ಮೊದ್ಲ್ 

ವಯ ಕ್ವು  ಎನ್ಸಸ್ಥಕೊಂಡರು.  

 


