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Q.1

_________________________
Question
ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದರ
ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ? (As on 01/21)

No.
Q.2

(1) ಭೂತಾನ್ (2) ಮಲೇಷ್ಯಾ (3) ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್
(4) ಸೀಶೆಲ್ಸ್
Q.3

_________________________
Question

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿಗಳು ವಿಂಧ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಪುರ
ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ? (As on 01/21)
(1) ನರ್ಮದಾ (2) ಮಗ (3) ಮಾಹೆ (4) ನೇತ್ರಾವತಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ; ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2018- ಯಾವ Q.4
ನಗರವು 2 ನೇ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ? ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
(WHC) ಹಿಂದೂಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಮತ್ತು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಜಾಗತಿಕ
ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು
ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (As on 01/21)

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಗಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ? (As on 01/21)
(1) ಶುಕ್ರ (2) ಯುರೇನಸ್ (3) ಶನಿಗ್ರಹ (4) ನೆಪ್ಚೂನ್

(1) ಚಿಕಾಗೋ (USA) (2) ಸಿಯಾಟಲ್ (3) ನ್ಯೂ
ಯಾರ್ಕ್ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.5

ರಾಜಕೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು (As on 01/21)

Q.6

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ; ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2018- ಬ್ರಿಕ್ಸ್
ಶೃಂಗಸಭೆ 2018 ಅನ್ನು ಯಾವ ನಗರ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ? (As on
01/21)

(1) ಪ್ಲೇಟೋ (2) ಜಾನ್ ಲಾಕ್ (3) ರೂಸೋ (4)
ಆಸ್ಟಿನ್
Q.7

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ
ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು
ಹುಡುಕಿ. ಒಬ್ಬರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು (As on 01/21)

(1) ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ (2) ಕೇಪ್ ಟೌನ್ (3) ಆಕ್ಲೆಂಡ್
(4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.8

(1) ತ್ಯಜಿಸು (2) ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ (3) ನಿರೂಪಿಸು
(4) ನಿರಾಕರಣೆ
Q.9

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ
ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು
ಹುಡುಕಿ. ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತ ಸಂಗೀತಗಾರ (As on 01/21)
(1) ಕಾನಸರ್ (2) ಕಲಾತ್ಮಕ (3) ಅನುಭವಿ (4)
ಸ್ಟರ್ನ್

ನಿರ್ದೇಶನ: ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು
ನಾಲ್ಕು ಇತರ ಪದಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದದ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು
ರಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ (As on 01/21)
(1) ಪೋಷಣೆ (2) ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ (3) ಟ್ಯೂಷನ್ (4)
ನಿರೋಧನ

Q.10

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ?

(As on 01/21)

(1) ಎಲ್ಲಾ ಮೆರಿಡಿಯನ್ಗಳು ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ (2) ಮೆರಿಡಿಯನ್ಗಳು
ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು
ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ
ಒಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ (3) ಎಲ್ಲಾ ಮೆರಿಡಿಯನ್ಗಳು
ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ (4)
ಭೂಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ
ಮೆರಿಡಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು
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Q.11

C-5M ಸೂಪರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ
ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ? (As

Q.12
on

ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ "ಒಂಗೆ" ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು
ಸಮುದಾಯದ ನಿವಾಸಿಗಳು (As on 01/21)

01/21)

(1) ಸಂತಾಲ್ ಪರಗಣಗಳು (2) ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಹಾರ (3)
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು (4) ಅರುಣಾಚಲ
ಪ್ರದೇಶ

(1) ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ (2)
ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ (3)
ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ
ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾಗಿದೆ (4) ಇದು 2014 ರಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ
Q.13

ಋತುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

(As on 01/21)

Q.14

(1) ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿ (2)
ಭೂಮಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ (3) ಭೂಮಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು
ಅದರ ಅಕ್ಷದ ಇಳಿಜಾರು (4) ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ
ಮತ್ತು ಅದರ ಅಕ್ಷದ ಇಳಿಜಾರು
Q.15

(1) ಮೈಸೂರು (2) ಬೆಂಗಳೂರು (3) ಹೈದರಾಬಾದ್ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು
Q.16 ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು? (As on 01/21)
ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು? (As on 01/21)
(1) ಭರತನಾಟ್ಯ (2) ಕಥಕ್ಕಳಿ (3) ಕೂಚಿಪುಡಿ (4)
ಒಡಿಸ್ಸಿ

Q.17

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2016- ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ
103 ನೇ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ISC) ಅನ್ನು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು? (As on 01/21)

ನೀಲಿ ನೈಲ್ ನದಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು-

(As on 01/21)

(1) ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಿನ್ಹಾ (2) ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
(3) ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ (4) ಪಿ.ಉಪೇಂದ್ರ
Q.18

(1) ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರ (2) ತಾನಾ ಸರೋವರ
(3) ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸರೋವರ (4) ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸರೋವರ

ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? i. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು
ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಕೋಚನಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಡೊಮೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ
ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ii ಚರ್ಚಿಲ್ ಅವರು
ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರದೆಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. iii ಪಶ್ಚಿಮ
ಬರ್ಲಿನ್ ದಿಗ್ಬಂಧನ (1948-9) ಮತ್ತು ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆ
(1961-89) ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರದೆಯ
ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣವಾಗಿದೆ. (As on 01/21)
(1) i & ii (2) ಕೇವಲ ii (3) iii & ii (4) ಮೇಲಿನ
ಎಲ್ಲಾ

Q.19

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2017- ಯಾವ
Q.20
ರಾಜ್ಯವು 5 ನೇ ಈಶಾನ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಶೃಂಗಸಭೆ-2018
ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ? ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ (ಎಫ್ಐಸಿಸಿಐ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಜಿತ್
ಬಾರ್ಥಕೂರ್ ಅವರು ಈಶಾನ್ಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ
ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (As on 01/21)

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ

(As on 01/21)

(1) ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರ (2) ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ (3)
ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ (4) ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ

(1) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (2) ಮೇಘಾಲಯ (3)
ತ್ರಿಪುರಾ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.21

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ Q.22
ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು: (As on 01/21)

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ದಾಖಲೆಗಳ
ತಪ್ಪುೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿ. (As on 01/21)

(1) 1945 (2) 1946 (3) 1947 (4) 1948
(1) ಜೆರಾಕ್ಸಿಂಗ್ (2) ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ (3) ಫೋರ್ಜರಿ
(4) ನಕಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
Q.23

ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗವು
ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ? (As on 01/21)
(1) ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ
ವಿರಾಮವನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ (2)
ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಅಲಭ್ಯತೆ (3) ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ
ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ನಡುವೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
(4) ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರು

Q.24

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಪ್ರವಚನ
ಅಥವಾ ನಾಟಕದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಲುಗಳು (As on
01/21)

(1) ಉಪಸಂಹಾರ (2) ಸ್ವಗತ (3) ಬ್ಲರ್ಬ್ (4) ಮುನ್ನುಡಿ
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Q.25

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ; ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2018- ಯಾವ Q.26
ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು? 2018 ರ ಥೀಮ್:
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ. (As
on 01/21)

(1) 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (2) 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (3) 29
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

Q.27

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದಕ್ಷಿಣ
ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಅದರ ಎಡಕ್ಕೆ
ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ? (As on 01/21)

(1) A - (iii), B - (i) C - (iv), D - (ii) (2) A
- (i), B - (ii), C - (iii), D - (iv) (3) A (iv), B - (iii), C - (ii), D - (i) (4) A (iii), B - (ii), C - (i), D - (iv)
Q.28

(1) ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ನೀರಿನ
ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (2) ತಾಪಮಾನ
ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು (3) ಭೂಮಿಯ
ಇಳಿಜಾರಿನ ಅಕ್ಷ (4) ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ
Q.29

ಜರೀಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಸೈಲೆಮ್ ಆಗಿದೆ

(As on 01/21)

ಕಾಲಮ್ I ಅನ್ನು ಕಾಲಮ್ II ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ
ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ: A. ಭೂಮಿ (i) ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ
B. ಪ್ಲುಟೊ (ii) ನಕ್ಷತ್ರ C. ಚಂದ್ರ (iii) ನೀಲಿ
ಗ್ರಹ D. ಸೂರ್ಯ (iv) ಉಪಗ್ರಹ (As on 01/21)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ; ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2018- ದಕ್ಷಿಣ
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಹಗರಣದ ನಂತರ
ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಲೆಹ್ಮನ್ ಬದಲಿಗೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿ
ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು
ಹೆಸರಿಸಿ? (As on 01/21)
(1) ಜಸ್ಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ (2) ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ (3)
ಸೈವ್ ವಾಘ್ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

Q.30

(1) ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ (2) ಎಂಡಾರ್ಕ್ (3) ಮೆಸಾರ್ಚ್ (4)
ಪಾಲಿಯರ್ಕ್

ಪಟ್ಟಿ-II ನೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ-II ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಡ್ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು
ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ: ಪಟ್ಟಿ-I (ಎರ್ ಪಟ್ಟಿ-II (ಯುಗ) ಎ.
ಪ್ಯಾಲಿಯೊಜೊಯಿಕ್ 1. ಜುರಾಸಿಕ್ ಬಿ. ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್
2. ಆರ್ಕಿಯನ್ ಸಿ. ಪ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ 3.
ಒಲಿಗೊಸೀನ್ ಡಿ ಕೈನೋಜೋಯಿಕ್ 4. ಸಿಲೂರಿಯನ್ (As on
01/21)

(1) A-1 B-4 C-2 D-3 (2) A-4 B-1 C-2 D-3 (3) A-1
B-4 C-3 D-2 (4) A-4 B-1 C-3 D-2
Q.31

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ; ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2018ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು
ಆಯ್ಕೆಯಾದರು? (As on 01/21)

Q.32

(1) ಇವಾನ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ (2) ಜುವಾನ್
ಮಾಮುಯೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ (3) ಅಲ್ವಾರ್ಡೊ
ಉರಿಬ್ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಸರಿಯಾಗಿವೆ? i. ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್
ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು (1848). ii ಅವರ ಕೆಲಸವು
ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ.
iii ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ (1S48) ಮತ್ತು ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ (1867)
ಸೇರಿವೆ. (As on 01/21)
(1) i & ii (2) ii & iii (3) ಕೇವಲ iii (4) ಮೇಲಿನ
ಎಲ್ಲಾ

Q.33

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ:

(As on

01/21)

(1) 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ
ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ (2) ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಭೆಯಿಂದ 6
ವಾರಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ
(3) 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು
ಆಗುತ್ತದೆ (4) ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯಿದೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು
ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
Q.35

Q.34

ನಿರ್ದೇಶನ: ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು
ನಾಲ್ಕು ಇತರ ಪದಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದದ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು
ರಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ವಿತರಣೆ (As on
01/21)

(1) ತೊಂದರೆ (2) ಟ್ಯೂಷನ್ (3) ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (4)
ನಂಬಿಕೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ; ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2018- 19
Q.36 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಬಜೆಟ್ 2005 ರೊಂದಿಗೆ
ವರ್ಷ 165 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ? (As on 01/21)
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕನಾದ
ಅಫ್ಘಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ? (As on
(1) ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ (2) ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ (3) ಅರ್ಜುನ್
01/21)
ಸಿಂಗ್ (4) ಯಶವಂತ್ ಸಿಂಗ್
(1) ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (2) ಕುರ್ರಂ ಖಾನ್ (3) ರಶೀದ್
ಲತೀಫ್ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
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Q.37

ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಒಂದನ್ನು Q.38
ಸಮರ್ಥನೆ [A] ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ [R] ಎಂದು
ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ
ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು
ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಪಾದನೆ [ಎ]: ಶುಕ್ರನ ಮೇಲೆ
ಮಾನವ ಜೀವದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಹೆಚ್ಚು ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣ [R]: ಶುಕ್ರವು ತನ್ನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ
ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. (As

ಗುಜರಾತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್
ಫೆಡರೇಶನ್ ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ (As on 01/21)
(1) ಹೈಂಜ್ (2) ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ (3) ಬೂಸ್ಟ್ (4) ಅಮುಲ್

on 01/21)

(1) A ಮತ್ತು R ಎರಡೂ ನಿಜ, ಮತ್ತು R ಎಂಬುದು A
ಯ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. (2) A ಮತ್ತು R
ಎರಡೂ ನಿಜ, ಆದರೆ A ಯ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ R
ಅಲ್ಲ. (3) ಎ ನಿಜ, ಆದರೆ ಆರ್ ಸುಳ್ಳು. (4) ಎ
ಸುಳ್ಳು, ಆದರೆ ಆರ್ ನಿಜ.
Q.39

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2016- ವಿದೇಶಾಂಗ Q.40
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ
ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ 8 ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (PSK)
ಪಡೆಯುವುದು? (As on 01/21)
(1) Jan-17 (2) 17-Dec (3) 18-Jan (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2016- 23 ಜುಲೈ 2016
ರಂದು ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಬೈಡ್ಗೋಸ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ IAAF
ವಿಶ್ವ ಅಂಡರ್-20 ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ
ಭಾರತದ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರನನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ? (ಅವರ 86.48
ಮೀ ಪ್ರಯತ್ನವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್
ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.) (As on 01/21)
(1) ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ (2) ರಾಜೇಶ್ ಬಿಂದ್ (3) ಜಗದೀಶ್
ಬಿಸ್ನೋಯ್ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
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