
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                         ತರಗತಿ -01  

GROUP-D/NTPC 2022 

RRB ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರ   

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ್ /General Awareness 

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಗಳು /Current affairs 

ಪ್ರತಿದಿನ್ ರಾತಿರ 8 ಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದಕ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ                           ರವೈಲ್ವೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರ ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ  



1) ಮರಣವ ೀತತರವಾಗಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫವೀಮನಲ್ಲಿ ಇತಿತೀಚವಗವ ಸವೀಪಪಡವಗವ ೊಂಡ ಕವ ೀಬ್ ಬ್ಾ್ಯೊಂಟ್ ಯಾವ 
ಕ್್ೀಡವಯೊಂದಿಗವ ಸೊಂಬೊಂಧ ಹವ ೊಂದಿದದರು? 

ಎ) ಬ್ಾಾಡ್ಮೊಂಟನ್ 

ಬಿ) ಟವನಿಸ್ 

ಸಿ) ಫುಟಾಾಲ್ 

ಡ್) ಬ್ಾಸವೆಟ್ ಬ್ಾಲ್ 

 

ಉತತರ: ಡ್ 



• ಎನ್ ಬಿ ಎ ಮತುತ ಲ್ಾಸ್ ಏೊಂಜಲ್ಲೀಸ್ ಲ್ವೀಕಸ್ಪ ದೊಂತಕಥವ ಕವ ೀಬ್ ಬ್ಾ್ಯೊಂಟ್ ಅವರನ್ುನ 
ಮರಣವ ೀತತರವಾಗಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ನವೈಸಿಮತ್ ಮೆಮೀರಯಲ್ ಬ್ಾಸವೆಟ್ ಬ್ಾಲ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ 
ಫವೀಮ ಗವ ಸವೀರಸಿಕವ ಳ್ಳಲ್ಾಗಿದವ. 

2) ಇತಿತೀಚವಗವ ನಿಧನ್ರಾದ ಡಾ.ಕವ.ಕವ. ಅಗರ ವಾಲ್ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಷವೀತ್ ಕ್ಷವೀತ್ಕವೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದದರು? 

ಎ) ಸಿರೀರವ ೀಗ ಶಾಸರ 

ಬಿ) ನ್ರವಿಜ್ಞಾನ್ 

ಸಿ) ಆೊಂಕವ ಲ್ಾಜಿ 

ಡ್) ಕಾಡ್ಪಯಾಲಜಿ 

 

ಉತತರ: ಡ್ 



3) ‘ಸಿಮೀರ್ಗಪ’ ಹವಸರನ್ ಸ ಪರ ಕೊಂಪ ಾಟರ ಅನ್ುನ ಇತಿತೀಚವಗವ ಯಾವ ದವೀಶ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡ್ಸಿದವ? 

ಎ) ಫಾನ್್್ 

ಬಿ) ಇರಾನ್ 

ಸಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಕವ ರಯಾ 

ಡ್) ಫಿನಾಿಯೊಂಡ್ 

 

ಉತತರ: ಬಿ 

• ಪ್ಸುತತ ಸಿಮೀರ್ಗಪ 0.56 ಪವಟಾಫಾಿಪ ಗಳ್ ಕಾಯಪಕ್ಷಮತವಯನ್ುನ ಹವ ೊಂದಿದವ. 
• ಆದಾಗ ಾ, ಈ ಸಾಮರ್ಥಾಪವು ಎರಡು ತಿೊಂಗಳ್ಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ಪವಟಾಫಾಿಪ ಅನ್ುನ ತಲುಪುತತದವ ಎೊಂದು 
ದವೀಶ ಹವೀಳಿಕವ ೊಂಡ್ದವ. 



• ಸ ಪರ ಕೊಂಪ ಾಟರ ಅನ್ುನ ಕೃತಕ ಬುದಿಿಮತವತಯ ಕವಲಸದ ಹವ ರವ, ದಟಟಣವ ಮತುತ ಹವಾಮಾನ್ 
ದತಾತೊಂಶ ಮತುತ ಚಿತ್ ಸೊಂಸೆರಣವಗಾಗಿ ಬಳ್ಸಲ್ಾಗುತತದವ. 

 

4) ನಿಧನ್ರಾದ ಕವೀೊಂದ್ ಕವೀೊಂದ ್ಸಚಿವ ಚಮನ್ ಲ್ಾಲ್ ಗುಪಾತ ಯಾವ ರಾಜಾದ ಹಿರಯ ಬಿಜವಪಿ 
ನಾಯಕರಾಗಿದದರು? 

ಎ) ಉತತರಾಖೊಂಡ 

ಬಿ) ಗುಜರಾತ್ 

ಸಿ) ಉತತರ ಪ್ದವೀಶ 

ಡ್) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ದವೀಶ 

ಉತತರ: ಎ 



• ಬಿಜವಪಿಯ ಹಿರಯ ಮುಖೊಂಡ ಮತುತ ಮಾಜಿ ಕವೀೊಂದ್ ಸಚಿವ ಶ್್ೀ ಚಮನ್ ಲ್ಾಲ್ ಗುಪಾತ 
ದಿೀರ್ಪಕಾಲದ ಅನಾರವ ೀಗಾದ ನ್ೊಂತರ ನಿಧನ್ ಹವ ೊಂದಿದಾದರವ. 

• ಅವರ ವಯಸು್ 87. ಚಮನ್ ಲ್ಾಲ್ ಗುಪಾತ ಅವರು ಐದು ದಶಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸುಪ್ಸಿದಿ ರಾಜಕ್ೀಯ 
ಜಿೀವನ್ವನ್ುನ ಹವ ೊಂದಿದದರು, 1972 ರಲ್ಲಿ ಜವ & ಕವ ವಿಧಾನ್ಸಭವಯ ಸದಸಾರಾದರು. 

• ಅವರು ಜಮುಮವಿನ್ ಉಧೊಂಪುರ ಕ್ಷವೀತ್ದಿೊಂದ 11, 12 ಮತುತ 13 ನವೀ ಲ್ವ ೀಕಸಭವಯ 
ಸದಸಾರಾಗಿದದರು. 

ಉತತರಾಖೊಂಡದ ಬಗವೆ: 

• ರಾಜಾಪಾಲ: ಬ್ವೀಬಿ ರಾಣಿ ಮೌಯಪ 
• ಮುಖಾಮೊಂತಿ್: ತಿರತ್ ಸಿೊಂರ್ಗ ರಾವತ್ 

 



5) ಖ್ಾಾತ ಜಾನ್ಪದ ಮತುತ ಮೆಚುುಗವ ಪಡವದ ಬರಹಗಾರ ಕ್. ರಾಜನಾರಾಯಣನ್ ನಿಧನ್ರಾದರು. 
ಅವರು ಯಾವ ರಾಜಾದಿೊಂದ ಬೊಂದವರು? 

ಎ) ಪೊಂಜಾಬ್ 

ಬಿ) ಅಸಾ್ೊಂ 

ಸಿ) ಕವೀರಳ್ 

ಡ್) ತಮಿಳ್ುನಾಡು 

 

ಉತತರ: ಡ್ 

• ಖ್ಾಾತ ತಮಿಳ್ು ಜಾನ್ಪದ ಮತುತ ಮೆಚುುಗವ ಪಡವದ ಬರಹಗಾರ ಕ್. ರಾಜನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು 
ಅಲ್ಾಾವಧಿಯ ಅನಾರವ ೀಗಾದ ನ್ೊಂತರ ನಿಧನ್ ಹವ ೊಂದಿದಾದರವ.  



• ಅವರು 98 ವರ್ಪ ವಯಸಿ್ನ್ವರಾಗಿದದರು.  
• ಅವರ ತಮಿಳ್ು ಮದಲಕ್ಷರಗಳಿೊಂದ ಕ್ರಾ ಎೊಂದು ಪ್ಸಿದಿರಾಗಿದದರು, ಅವರನ್ುನ ‘ಕರಸಲ್ ಸಾಹಿತಾ’ದ 
ಪ್ವತಪಕರವೊಂದು ಕರವಯಲ್ಾಗುತಿತತುತ. 

 

6) ಜಲ್ಾೊಂತಗಾಪಮಿ ಕವೀಬಲ್ ಸರಬರಾಜುದಾರ ಸಬ್ ಕಾಮ ನವ ೊಂದಿಗವ ಅತಿದವ ಡಡ ಅೊಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಸಾಗರದವ ಳ್ಗಿನ್ ಕವೀಬಲ್ ನವಟ್ ವರ್ಕಪ ನಿಮಿಪಸಲು ಯಾವ ಟವಲ್ಲಕಾೊಂ ಆಪರವೀಟರ ಜಾಗತಿಕ ಒಕ ೆಟಕವೆ 
ಸವೀರದಾದರವ? 

ಎ) ವಿ 

ಬಿ) ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 

ಸಿ) ಏಟವಪಲ್ 



ಡ್) ರಲಯನ್್ ಜಿಯೀ 

 

ಉತತರ: ಡ್ 

• ಜಲ್ಾೊಂತಗಾಪಮಿ ಕವೀಬಲ್ ನವಟ್ ವರ್ಕ ಪಗಳ್ು ಇೊಂಟನವಪಟ್ ಮತುತ ಟವಲ್ಲಕಾೊಂ ಸವೀವವಗಳ್ ಹರವುಗಾಗಿ 
ಹಲವಾರು ರಾರ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಸೊಂಪಕ್ಪಸುತತವವ. 

ರಲಯನ್್ ಜಿಯೀ ಬಗವೆ: 

• ರಲಯನ್್ ಜಿಯೀ ಅಧಾಕ್ಷ ಇನವ ಫೀಕಾಮ: ಮಾಾರ್ಥ ಾ ಉಮಮನ್; 
• ರಲಯನ್್ ಜಿಯೀ ಸಾಾಪಕ: ಮುಖ್ವೀಶ್ ಅೊಂಬ್ಾನಿ; 
• ರಲಯನ್್ ಜಿಯೀ ಸಾಾಪನವ: 2007; 
• ರಲಯನ್್ ಜಿಯೀ ಪ್ಧಾನ್ ಕಚವೀರ: ಮುೊಂಬ್ವೈ. 



7) 3.5 ಬಿಲ್ಲಯನ್ ಡಾಲರ ವಾವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ ಬ್ಾಾೊಂರ್ಕ ಬ್ವೊಂಬಲ್ಲತ ಎಸ್ ಬಿ ಎನ್ಜಿಪಯನ್ುನ 
ಖರೀದಿಸಲು ಈ ಕವಳ್ಗಿನ್ ಯಾವ ಕೊಂಪನಿ ಘ ೀಷ್ಟ್ಸಿದವ? 

ಎ) ಟಾಟಾ ಪವರ ಎಸ್ಇಡ್ 

ಬಿ) ಅದಾನಿ ಗಿ್ೀನ್ ಎನ್ಜಿಪ 

ಸಿ) ರಾರ್ಕ ವವಲ್ ಕಾಲ್ಲನ್್ 

ಡ್) ರಲಯನ್್ ಪವರ 

 

ಉತತರ: ಬಿ 

ಅದಾನಿ ಗ ಪ್ ಬಗವೆ 



• ಅದಾನಿ ಗ ಪ್ ಸಾಾಪಕ: ಗೌತಮ ಅದಾನಿ; 
• ಅದಾನಿ ಗುೊಂಪು ಸಾಾಪನವ: 20 ಜುಲ್ವೈ 1988; 
• ಅದಾನಿ ಗುೊಂಪು ಪ್ಧಾನ್ ಕಚವೀರ: ಅಹಮದಾಬ್ಾದ್. 

 

8) ಸೌರ ಪಿವಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ಭಾವಶಾಲ್ಲ ಪ್ದಶಪನ್ದಲ್ಲಿ ಇವವೈನ್ ನ್ವಿೀಕರಸಬಹುದಾದ ಇೊಂಧನ್ ದವೀಶ 
ಆಕರ್ಪಣವಯ ಸ ಚಾೊಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶವ್ೀಣಿ ಎರ್ುಟ ? 

ಎ) 3 

ಬಿ) 7 

ಸಿ) 12 

ಡ್) 18 



ಉತತರ: ಎ 

 

9) EY ನ್ ನ್ವಿೀಕರಸಬಹುದಾದ ಇೊಂಧನ್ ದವೀಶ ಆಕರ್ಪಣವಯ ಸ ಚಾೊಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದವೀಶವು 
ಅಗ್ಸಾಾನ್ದಲ್ಲಿದವ? 

ಎ) ಇಟಲ್ಲ 

ಬಿ) ಫಾ್ನ್್ 

ಸಿ) ಆಸವರೀಲ್ಲಯಾ 

ಡ್) ಯುಎಸ್ಎ 

ಉತತರ: ಡ್ 



• 57 ನವೀ ಇವವೈ ನ್ವಿೀಕರಸಬಹುದಾದ ಇೊಂಧನ್ ದವೀಶ ಆಕರ್ಪಣವ ಸ ಚಾೊಂಕ (Renewable 
Energy Country Attractiveness Index) 

• 1 ನವೀ: ಯುನವೈಟವಡ್ ಸವಟೀಟ್್ 
• 2 ನವೀ; ಚಿೀನಾ 
• 3 ನವೀ: ಭಾರತ 
• 2030 ರ ವವೀಳವಗವ ನ್ವಿೀಕರಸಬಹುದಾದ ಇೊಂಧನ್ ಶಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥಾಪಕಾೆಗಿ (ಸಾಾಪಿಸಲ್ಾಗಿದವ) 450 
ಜಿವಾಾಟ್ ಸಾಾಪಿಸಲು ಭಾರತ ಬದಿವಾಗಿದವ. 

 

 

 



10) ಈ ಕವಳ್ಗಿನ್ ಯಾವ ರ್ಟಕವು ಇೊಂಡ್ಯಾಬುಲ್್ ಅನ್ುನ ಸಾೆಧಿೀನ್ಪಡ್ಸಿಕವ ೊಂಡ್ದವ? 

ಎ. ರಲಯನ್್ 

ಬಿ. ಓಲ್ಾ 

ಸಿ. ಗವ ್ೀವ್ 

ಡ್. ಅನಾಕಾಡವಮಿ 

 

ಉತತರ: ಸಿ 

• ಭಾರತಿೀಯ ಆನ್ ಲ್ವೈನ್ ಹ ಡ್ಕವ ವವೀದಿಕವ ಗವ ್ೀವ್ ಇೊಂಡ್ಯಾಬುಲ್್ ಅಸವಟ್ ಮಾಾನವೀಜ ಮೆೊಂಟ್ 
ಕೊಂಪನಿಯನ್ುನ ಇೊಂಡ್ಯಾಬುಲ್್ ಹೌಸಿೊಂರ್ಗ ಫವೈನಾನ್್ ನಿೊಂದ 175 ಕವ ೀಟಿ ರ . 

• ಗವ ್ೀವ್ ಅನ್ುನ ಪ್ಸುತತ ನವರ್ಕ್ಟ ಬಿಲ್ಲಯನ್ ಟವಕಾನಲಜಿ ಲ್ಲಮಿಟವಡ್ ನಿವಪಹಿಸುತತದವ. 



11) ಇೊಂಟನಾಾಪರ್ನ್ಲ್ ಕೌನಿ್ಲ್ ಫಾರ ಅಡೆಟವೈಪಸಿೊಂರ್ಗ ಸವಲ್ಫ ರವಗುಾಲ್ವೀರ್ನ್ (International 
Council for Advertising Self Regulation) ನ್ ಉಪಾಧಾಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಒಬಾರಾಗಿ ಯಾರು 
ಹವಸರಸಲಾಟಿಟದಾದರವ? 

ಎ. ಗಿೀತಾ ಮಿತತಲ್ 

ಬಿ.ಮನಿಷಾ ಕಪ ರ 

ಸಿ.ಕ್ರಣ್ ಮಜುೊಂದಾರ 

ಡ್. ಸೃತಿ ಇರಾನಿ 

 

ಉತತರ: ಬಿ 

• ಮನಿೀಶಾ ಕಪ ರ ಅವರನ್ುನ ಐಸಿಎಎಸ್ ಉಪಾಧಾಕ್ಷರನಾನಗಿ ನವೀಮಕ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದವ. 



• ಅವರು ಪ್ಸುತತ ಜಾಹಿೀರಾತು ಮಾನ್ದೊಂಡಗಳ್ ಪರರ್ತಿತನ್ (Advertising Standards 
Council of India) ಪ್ಧಾನ್ ಕಾಯಪದಶ್ಪಯಾಗಿ ಸವೀವವ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತದಾದರವ. 

• ಅವರು 2023 ರವರವಗವ ಐಸಿಎಎಸ್ ನ್ ವಿ.ಪಿ ಹುದವದಯನ್ುನ ಅಲೊಂಕರಸಲ್ಲದಾದರವ 

 

12) ಭಾರತಿೀಯ ಆರವ ೀಗಾ ರಕ್ಷಣಾ ರಾಜಾದ ಪಕ್ಾರ _______ ಸಾಕರ್ುಟ ಆರವ ೀಗಾ ಮ ಲಸೌಕಯಪ 
ಹವ ೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ನ್ಗರ ನ್ಗರಗಳ್ಲ್ಲಿ 1 ನವೀ ಸಾಾನ್ದಲ್ಲಿದವ. 

ಎ. ಕವ ಚಿು 

ಬಿ. ಚವನವನೈ 

ಸಿ.ವವಲ ಿರು 

ಡ್. ಪುಣವ 



 ಉತತರ: ಡ್ 

• ಸವಟೀಟ್ ಆಫ್ ಇೊಂಡ್ಯನ್ ಹವಲ್ತ ಕವೀರ ಪ್ಕಾರ, ಸಾಕರ್ುಟ ಆರವ ೀಗಾ ಮ ಲಸೌಕಯಪಗಳ್ನ್ುನ 
ಹವ ೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ನ್ಗರ ನ್ಗರಗಳ್ಲ್ಲಿ ಪುಣವ 1 ನವೀ ಸಾಾನ್ದಲ್ಲಿದವ. ಅಹಮದಾಬ್ಾದ್ 2 ನವೀ 
ಸಾಾನ್ದಲ್ಲಿದದರವ, ಬ್ವೊಂಗಳ್ೂರು ನ್ೊಂತರದ ಸಾಾನ್ದಲ್ಲಿದವ. 

• ವರದಿಯನ್ುನ ಹೌಸಿೊಂರ್ಗ ಡಾಟ್ ಕಾಮ ಸಿದಿಪಡ್ಸಿದವ 

 

13) 2021 ಪುರುರ್ರ ವಿಶೆ ಬ್ಾಕ್್ೊಂರ್ಗ ಚಾೊಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ ಅನ್ುನ ಯಾವ ದವೀಶ ಆಯೀಜಿಸುತತದವ? 

ಎ. ಪವ ೀಲ್ವೊಂಡ್ 

ಬಿ. ಥವೈಲ್ಾಾೊಂಡ್ 

ಸಿ. ಸವಬಿಪಯಾ 



ಡ್. ಡವನಾಮರ್ಕಪ 

 

ಉತತರ: ಸಿ 

• ಸವಬಿಪಯಾ 2021 ಪುರುರ್ರ ವಿಶೆ ಬ್ಾಕ್್ೊಂರ್ಗ ಚಾೊಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ ಅನ್ುನ ಆಯೀಜಿಸುತತದವ. 
• ಪೊಂದಾಾವಳಿಯನ್ುನ ಅಕವ ಟೀಬರ 26 ರೊಂದ 2021 ನ್ವವೊಂಬರ 6 ರವರವಗವ ಬ್ವಲ್ ಗವ್ೀಡ್ ನ್ಲ್ಲಿ 
ನಿಗದಿಪಡ್ಸಲ್ಾಗಿದವ. 

 

14) ‘ನ್ನ್ನ ಗಾ್ಮ-ಕರವ ೀನಾ ಮುಕತ ಗಾ್ಮ’ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ುನ ಯಾವ ರಾಜಾ ಸಕಾಪರ ಪಾ್ರೊಂಭಿಸಿದವ? 

ಎ. ಪೊಂಜಾಬ್ 

ಬಿ. ಹರಯಾಣ 



ಸಿ. ಕವೀರಳ್ 

ಡ್. ಗುಜರಾತ್ 

 

ಉತತರ: ಡ್ 

• ಗುಜರಾತ್ ಸಕಾಪರ ‘ನ್ನ್ನ ಗಾ್ಮ- ಕರವ ೀನಾ ಮುಕತ ಗಾ್ಮ’ (ಮಾರು ಗಾಾಮ ಕರವ ೀನಾ-ಮುಕತ 
ಗಾಾಮ) ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ುನ ಪಾ್ರೊಂಭಿಸಿದವ. 

• ಗುಜರಾತ್ ನ್ ಗಾ್ಮಿೀಣ ಪದ್ವೀಶಗಳ್ಲ್ಲಿ COVID-19 ಸಾೊಂಕಾ್ಮಿಕ ರವ ೀಗ ಹರಡುವುದನ್ುನ 
ತಡವಯುವುದು ಅಭಿಯಾನ್ದ ಉದವದೀಶವಾಗಿದವ. 

 

 



ಇತರವ ಕಾಯಪಕ್ಮ ಗಳ್ು : 

• ಹಿಮಾಚಲ ಪದ್ವೀಶ ಸಕಾಪರ ‘ಆಯುಷ್ ರ್ರ ದಾೆರ’ ಎೊಂಬ ಕ್ಷವೀಮ ಕಾಯಪಕ್ಮವನ್ುನ 
ಪಾರ್ೊಂಭಿಸಿದವ 

• ಶಟಿಸ್ಪ ಪಿ.ವಿ ಸಿೊಂಧು ಮತುತ ಮಿಚವಲ್ ಲ್ಲ ಅವರು ಐಒಸಿಯ ‘Believe in Sports’ 
ಅಭಿಯಾನ್ಕವೆ ಅಥ್ಲೀಟ್ ರಾಯಭಾರಗಳ್ನ್ುನ ಹವಸರಸಿದಾದರವ 

• ಮಹಾತಮ ಗಾೊಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾ್ಮಿೀಣ ಉದವ ಾೀಗ ಖ್ಾತರ ಕಾಯ್ದದಯೊಂದ ಧನ್ಸಹಾಯ ನಿೀಡಲು 
ಪಿಎೊಂ ಮೀದಿ ‘ಕಾಾಚ್ ದಿ ರವೀನ್’ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ುನ ಪಾ್ರೊಂಭಿಸಿದಾದರವ 

• ಜಾಖಪೊಂಡ್ ರಾಜಾದಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟ್ಟಕತವಯ ವಿರುದಿ ಹವ ೀರಾಡಲು ‘ಸಮರ’ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ುನ 
ಪಾರ್ೊಂಭಿಸಿದವ 

• ರಾಜನಾಥ್ ಸಿೊಂರ್ಗ ಮಧಾಪ್ದವೀಶದಲ್ಲಿ ‘ಜಲಭಿೀರ್ಕೊಂ’ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ುನ ಉದಾಾಟಿಸಿದರು 
• ಶ್ಶು ಮರಣವನ್ುನ ಕಡ್ಮೆ ಮಾಡಲು ಮಧಾಪ್ದವೀಶವು ‘ಸಾನ್್’ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ುನ ಪಾರ್ೊಂಭಿಸಿದವ 



• ಅರವಿೊಂದ್ ಕವೀಜಿ್ವಾಲ್ ವಿದುಾತ್ ವಾಹನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಉತವತೀಜಿಸಲು ‘ಸಿೆಚ್ ದವಹಲ್ಲ’ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ುನ 
ಪಾರ್ೊಂಭಿಸಿದರು 

• ಪಟವ ್ೀಲ್ಲಯೊಂ ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ಸಾಕ್ಷಾಮ’ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ುನ ಪಾ್ರೊಂಭಿಸಿದವ 
• ಐಡ್ಎಫ್ ಸಿ ಮ ಾಚುವಲ್ ಫೊಂಡ್ ಹವ ಸ ಹ ಡ್ಕವದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ್-
#PaisonKoRokoMat 

• ಉತತರ ಪ್ದವೀಶದಲ್ಲಿ “ವರಸತ್” ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ುನ ಪಾರ್ೊಂಭಿಸಲ್ಾಯತು 

 

 

 



15) ಹಿರಯ ಬಿಜವಪಿ ನಾಯಕ ಚಮನ್ ಲ್ಾಲ್ ಗುಪಾತ 2021 ರ ಮೆೀ 18 ರೊಂದು ನಿಧನ್ರಾದರು. 
ಅವರು ಲ್ವ ೀಕಸಭವಗವ ಮದಲ ಬ್ಾರಗವ ಯಾವ ಸೊಂಸದಿೀಯ ಕ್ಷವೀತ್ದಿೊಂದ ಆಯ್ದೆಯಾದರು? 

ಎ. ಬ್ಾರಾಮುಲ್ಾಿ 

ಬಿ.ಶ್್ೀನಾರ 

ಸಿ.ಅನ್ೊಂತ್ ನಾರ್ಗ 

ಡ್.ಉಧೊಂಪುರ 

ಉತತರ: ಡ್ 

 

 



16) ಕವೀೊಂದ್ ಟಿಬ್ವಟಿಯನ್ ಆಡಳಿತದ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ಆಯ್ದೆಯಾಗಿದಾದರವ? 

ಎ. ಪವನಾಾ ತವ್ರೊಂರ್ಗ 

ಬಿ. ಕಲ್ಾ್ೊಂರ್ಗ ಡವ ೀರ ಜಿೀ 

ಸಿ. ವಾೊಂಗುಡ ತವ್ರೊಂರ್ಗ 

ಡ್. ಡವ ೀಜಿಪ ಪವಸ ರ 

 

ಉತತರ: ಎ 

 



17) ಜಾನ್್ನ್ ಮತುತ ಜಾನ್್ನ್ ತನ್ನ COVID-19 ಲಸಿಕವ ತಯಾರಸಲು ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ 
ಫಾಮಾಪ ಕೊಂಪನಿಯೊಂದಿಗವ ಪಾಲುದಾರಕವ ಹವ ೊಂದಿದಾದರವ? 

ಎ) ಜವೈವಿಕ ಇ 

ಬಿ) ಭಾರತ್ ಬಯೀಟವರ್ಕ 

ಸಿ) ಜವೈಡಸ್ ಕಾಾಡ್ಲ್ಾ 

ಡ್) ಸಿೀರಮ ಸೊಂಸವಾ 

 

ಉತತರ: ಎ 

 



18) ವರ್ಪದ ಯಾವ ದಿನ್ವನ್ುನ ವಿಶೆ ವಸುತ ಸೊಂಗಹ್ ದಿನ್ವವೊಂದು ಆಚರಸಲ್ಾಗುತತದವ? 

 

ಎ) ಸಿಕ್ೆೊಂ 

ಬಿ) ಮಿಜವ ೀರಾೊಂ 

ಸಿ) ಪಶ್ುಮ ಬೊಂಗಾಳ್ 

ಡ್) ಜಮುಮ ಮತುತ ಕಾಶ್ೀರ 

 

ಉತತರ: ಎ 

 



 

19) “My Unforgettable Memories” ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ವಾಕ್ತತೆದ ಆತಮಚರತವ್? 

 

ಎ) ನ್ರವೀೊಂದ ್ಮೀದಿ 

ಬಿ) ಜವ ಜಯಲಲ್ಲತಾ 

ಸಿ) ಮಮತಾ ಬ್ಾಾನ್ಜಿಪ 

ಡ್) ಕಪಿಲ್ ದವೀವ್ 

 

ಉತತರ: ಸಿ 



20) ಪುಲ್ಲ ಕಾಳಿ ನ್ೃತಾ ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ರಾಜಾದ ಜಾನ್ಪದ ನ್ೃತಾ? 

 

ಎ) ಕವೀರಳ್ 

ಬಿ) ಆೊಂಧಪ್್ದವೀಶ 

ಸಿ) ಗುಜರಾತ್ 

ಡ್) ಸಿಕ್ೆೊಂ 

 

ಉತತರ: ಎ 

 



21) ಭಾರತದಲ್ಲಿ “ಪಾಸಿಘಾಟ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಾದಣ” ಎಲ್ಲಿದವ? 

 

ಎ) ಪುದುಚವೀರ 

ಬಿ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ದವೀಶ 

ಸಿ) ಮಿಜವ ೀರಾೊಂ 

ಡ್) ದಮನ್ 

 

ಉತತರ: ಬಿ 

 



22) “ಪಲಮೌ ವನ್ಾಜಿೀವಿ ಅಭಯಾರಣಾ” ಯಾವ ರಾಜಾದಲ್ಲಿದವ? 

 

ಎ) ಅಸಾ್ೊಂ 

ಬಿ) ಮಧಾಪ್ದವೀಶ 

ಸಿ) ಜಾಖಪೊಂಡ್ 

ಡ್) ಒಡ್ಶಾ 

 

ಉತತರ: ಸಿ 

 



23) ಬ್ವೈಟನ್ ಕಪ ಯಾವ ಕ್್ೀಡವಯೊಂದಿಗವ ಸೊಂಬೊಂಧ ಹವ ೊಂದಿದವ? 

 

ಎ) ಕ್್ಕವಟ್ 

ಬಿ) ಕುಸಿತ 

ಸಿ) ಗಾಲ್ಫ 

ಡ್) ಹಾಕ್ 

 

ಉತತರ: ಡ್ 

 



24) ಪವ ೀಟ್ಪ ಲ ಯಸ್ ಯಾವ ದವೀಶದ ರಾಜಧಾನಿ? 

 

ಎ) ಮೆಕ್್ಕವ  

ಬಿ) ಮಾರರ್ಸ್ 

ಸಿ) ಜಮೆೈಕಾ 

ಡ್) ಕವ ಲೊಂಬಿಯಾ 

 

ಉತತರ: ಬಿ 

 



25) ಬಕಾಪತುಲ್ಾಿ ಖ್ಾನ್ ಕ್್ೀಡಾೊಂಗಣ ಯಾವ ನ್ಗರದಲ್ಲಿದವ? 

 

ಎ) ಜವ ೀಧಪುರ 

ಬಿ) ಅಮೃತಸರ 

ಸಿ) ನ್ವದವಹಲ್ಲ 

ಡ್) ರಾೊಂಚಿ 

 

ಉತತರ - ಎ 


