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1) ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಮನ್ ಅವರನ್ನು ಕೆ ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ರಮಯಭಮರಿಯಮಗಿ ನೆೋಮಿಸಲನ ಮಹಮರಮಷ್ಟ್ರ ಸಕಮಾರ

• ಬಮಲಿವುಡ್ ನ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಮನ್ ಮಹಮರಮಷ್ಟ್ರದ ಕೆ ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ರಮಯಭಮರಿಯಮಲಲಿ್ಮರರೆ.
• ಮಹಮರಮಷ್ಟ್ರದ ಸಮವಾಜನಿಕ ಆರೆ ೋಲಯ ಸಚಿವ ರಮಜೆೋಶ್ ಟೆ ೋಪೆ ಪ್ರಕಮರ, ಮನಸಿಲಿಂ ಬಹನಸಿಂಖಮಯತ 
ಸಮನ್ಮಯಲಳಲಿಲ ಕರೆ ೋನ್ವೈೆರಸ್ ವಿರೆ ೋಧಿ ಲಸಿಕೆಲಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯನವಲಿಲ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿ್ೆ ಮತನು ಲಸಿಕೆ 
ಪ್ಡೆಯಲನ ಜನ್ರನ್ನು ಮನ್ವೊಲಿಸಲನ ಸಕಮಾರವು ಬಮಲಿವುಡ್ ನ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಮನ್ ಅವರ 
ಸಹಮಯವನ್ನು ಪ್ಡೆಯನತು್.ೆ

• ಲಸಿಕೆ ಹೆ ಡತೆಲಳ ಸಿಂಖಯೆಯಲಿಲ ಮಹಮರಮಷ್ಟ್ರವು ಮನಿಂಚ ಣಿಯಲಿಲ್ ೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರ್ೆೋಶಲಳಲಿಲ
ವಮಯಕ್ಸಿನೆೋಷ್ಟ್ನ್ ವೆೋಲ ಕಡಿಮೆಯಮಗಿ್ೆ.

• ರಮಜಯಪಮಲರನ: ಭಲತ್ ಸಿಿಂಗ್ ಕೆ ೋಶ್ಮಯರಿ
• ರಮಜಧಮನಿ: ಮನಿಂಬೈೆ
• ಮನಖ್ಯಮಿಂತ್ರರ: ಉದಧವ್ ಠಮಕೆರ
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2)ಯನಎನ್ ಸೆಕೆರಟರಿ-ಜನ್ರಲ್ ಶ್ ೆಿಂಬಿ ಶ್ಮರ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಭಮರತದಲಿಲ ಯನಎನ್ ರೆಸಿಡೆಿಂಟ್ 
ಕೆ ೋಆಡಿಾನೆೋಟರ್ ಆಗಿ ನೆೋಮಿಸಿದರನ

▪ ವಿಶವಸಿಂಸೆೆಯ ಪ್ರಧಮನ್ ಕಮಯಾದರ್ಶಾ ಆಿಂಟೆ ೋನಿಯೊ ಲನಟೆರೆಸ್ ಅವರನ ಯನನೈೆಟೆಡ್ ಸೆಟೋಟ್ಿ ನ್ 
(ಯನಎಸ್) ಶ್ ೆಿಂಬಿ ಶ್ಮರ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಭಮರತದಲಿಲ ಯನಎನ್ ರೆಸಿಡೆಿಂಟ್ ಕೆ ೋಆಡಿಾನೆೋಟರ್ ಆಗಿ
ಸನಸಿೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ತಜ್ಞರಮಗಿ ನೆೋಮಿಸಿ್ಮರರೆ.

▪ ಅವರನ ಭಮರತದಲಿಲ ಯನಎನ್ ತಿಂಡವನ್ನು ಮನನ್ುಡೆಸನತ್ಮುರೆ ಮತನು ಸನಸಿೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಲನರಿಲಳಿಗಮಗಿ 
ಉತುಮವಮಗಿ ಚೋೆತರಿಸಿಕೆ ಳಳಲನ ಭಮರತದ ಕೆ ೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರತ್ರಕ್ಸರಯೆ ಯೊೋಜನೆಲಳ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ 
ಮಮಡನತ್ಮುರ.ೆ

▪ ಇದಕ ೂ ಮೊದಲನ, ಅವರನ ಅಮೆೋಾನಿಯಮದಲಿಲ ವಿಶವಸಿಂಸೆೆಯ ರೆಸಿಡೆಿಂಟ್ ಕೆ ೋಆಡಿಾನೋೆಟರ್ ಆಗಿ
ಸೆೋವೆ ಸಲಿಲಸಿದರನ.

▪ ಯನನೆೈಟೆಡ್ ನೆೋಷ್ಟ್ನ್ಿ ಸಮೆಪ್ನ:ೆ 24 ಅಕೆ ಟೋಬರ್ 1945
▪ ವಿಶವಸಿಂಸೆೆಯ ಪ್ರಧಮನ್ ಕಛೆೋರಿ: ನ್ ಯಯಮರ್ಕಾ, ನ್ ಯಯಮರ್ಕಾ, ಯನನೈೆಟೆಡ್ ಸೆಟೋಟ್ಿ
▪ ವಿಶವಸಿಂಸೆೆಯ ಪ್ರಧಮನ್ ಕಮಯಾದರ್ಶಾ: ಆಿಂಟೆ ೋನಿಯೊ ಲನಟೆರಸ್.
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3) Paytm Money AI ಚಮಲಿತ 'ವಮಯ್ಸಿ ಟೆರೋಡಿಿಂಗ್' ಅನ್ನು ಪಮರರಿಂಭಿಸಿತನ

▪ Paytm ನ್ ಸಿಂಪ್ ರ್ಾ ಸಮವಮಯದ ಅಿಂಲಸಿಂಸೆೆಯಮದ Paytm Money ಕೃತಕ ಬನದ್ಧಧಮತ್ೆು (AI) ನಿಿಂದ 
ನ್ಡಸೆಲಪಡನವ 'ವಮಯ್ಸಿ ಟೆರೋಡಿಿಂಗ್' ಅನ್ನು ಪಮರರಿಂಭಿಸಿ್.ೆ

▪ ಇದನ ಬಳಕೆ್ಮರರಿಗೆ ವಮಯಪಮರವನ್ನು ಮಮಡಲನ ಅಥವಮ ಒಿಂ್ೆೋ ಧ್ವನಿ ಆಜ್ಞೆಯ ಮ ಲಕ ಷೆೋರನಲಳ 
ಬಗೆೆ ಮಮಹತ್ರಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲನ ಅನ್ನಮತ್ರಸನತು್ೆ.

▪ ಈ ವಮಯ್ಸಿ ಕಮಮಿಂಡ್ ವೆೈರ್ಶಷ್ಟ್ಟಯವು ತತ್ ಕ್ಷರ್ದ ಸಿಂಸೂರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ನಮತ್ರಸಲನ ನ್ ಯರಲ್ 
ನೆಟ್ ವರ್ಕ ಾಲಳು ಮತನು ನೆೈಸಗಿಾಕ ಭಮಷಮ ಸಿಂಸೂರಣೆಯನ್ನು (ಎನ್ ಎಲ್ ಪಿ) ಬಳಸನತು್ೆ.

▪ ಬಳಕೆ್ಮರರ ಅನ್ನಭವವನ್ನು ಹೆಚಿಿಸಲನ ಮನಿಂದ್ಧನ್ ಜನ್ ಮತನು AI- ಚಮಲಿತ ತಿಂತರಜ್ಞಮನ್ವನ್ನು ನಿೋಡಲನ 
Paytm ಮನಿಯ ಪ್ರಯತುಲಳಿಗೆ ಅನ್ನಲನರ್ವಮಗಿ ಈ ಸೆೋವೆಯನ್ನು ಪಮರರಿಂಭಿಸಲ್ಮಗಿ್.ೆ

▪ Paytm ಮನಿ ಸಮೆಪ್ನೆ: 20 ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 2017
▪ Paytm ಮನಿ ಪ್ರಧಮನ್ ಕಛೆೋರಿ: ಬಿೆಂಲಳೂರನ, ಕನಮಾಟಕ
▪ ಪೆೋಟಿಎಿಂ ಮನಿ ಸಿಇಒ: ವರನಣ್ ರ್ಶರೋಧ್ರ್
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4) ಪಿಯ ಷ್ ಗೆ ೋಯಲ್ ಅವರನ ತಮಿಳುನಮಡಿನ್ಲಿಲ ಭಮರತದ 1 ನೆೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫನಡ್ ಮ ಯಸಿಯಿಂ 
ಅನ್ನು ಪಮರರಿಂಭಿಸಿದರನ

▪ ತಮಿಳುನಮಡಿನ್ ತಿಂಜಮವೂರಿನ್ಲಿಲ ಭಮರತದ ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫನಡ್ ಮ ಯಸಿಯಿಂಗ ೆಕೆೋಿಂದರ ಸಚಿವ 
ಪಿಯ ಷ್ ಗೆ ೋಯಲ್ ಚಮಲನೆ ನಿೋಡಿದರನ.

▪ ಇದನ 1,860 ಚದರ ಅಡಿ ವಸನುಸಿಂಲರಹಮಲಯವಮಗಿದನರ, ಭಮರತ್ರೋಯ ಆಹಮರ ನಿಲಮ (ಎಫ ಸಿಐ) 
ಮತನು ವಿಶ್ವೆೋಶವರಯಯ ಕೆೈಗಮರಿಕಮ ಮತನು ತ್ಮಿಂತ್ರರಕ ವಸನುಸಿಂಲರಹಮಲಯಲಳು ಬಿೆಂಲಳೂರನ (ಕನಮಾಟಕ) 
ಸಹ-ಅಭಿವೃದ್ಧಧಪ್ಡಿಸಿದನರ, ಅಿಂ್ಮಜನ 1.1 ಕೆ ೋಟಿ ರ .

▪ ಈ ವಸನುಸಿಂಲರಹಮಲಯವು ಭಮರತದ ಆಹಮರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಿಂದಲ  ಭಮರತವು ್ೆೋಶದಲಿಲ 
ಅತ್ರ್ೆ ಡಡ ಆಹಮರ ಲ್ಮಭದ ರಫನು್ಮರನಮಲನವವರೆಗ ೆಚಿತ್ರರಸನವ ಮೊದಲ ಒಿಂದನ ರಿೋತ್ರಯ 
ಪ್ರಯತುವಮಗಿ್.ೆ

▪ ಈ ವಸನುಸಿಂಲರಹಮಲಯವು ಅಲ್ೆಮಮರಿ ಬೆೋಟಗೆಮರರಿಿಂದ ನೆಲ್ಸೆಿದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಮಪದಕರಮಗಿ ಭಮರತ್ರೋಯ 
ಆಹಮರದ ವಿಕಮಸವನ್ನು ತ್ೆ ೋರಿಸನತು್ೆ.

▪ ಸಕಮಾರದ ಕರಮಲಳು ್ೆೋಶವನ್ನು ವಿಶವದ ಅತ್ರ್ೆ ಡಡ ಕೃಷಿ ರಫನು್ಮರರ ಪ್ಟಿಟಯಲಿಲ ಅಲರಸಮೆನ್ಕೊ ತರನತು್.ೆ
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5)ಪ್ರಧಮನಿ ಮೊೋದ್ಧಯವರನ ಸಿಂಸದರಲಿಲ ‘ರೆೋಷ್ಟ್ನ್ ಆಪೊ ಗಮರಮ್’ ಯೊೋಜನೆ ಮತನು ‘ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಮಿಷ್ಟ್ನ್’ 
ಅನ್ನು ಪಮರರಿಂಭಿಸಿದರನ

▪ ಪ್ರಧಮನಿ ನ್ರೆೋಿಂದರ ಮೊೋದ್ಧ ಅವರನ ಮಧ್ಯಪ್ರ್ೆೋಶಕೊ ಭೋೆಟಿ ನಿೋಡಿದ ಸಿಂದಭಾದಲಿಲ ಬನಡಕಟನಟ ಕಲ್ಮಯರ್ 
ಕಮಯಾಕರಮಲಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉ್ಮಾಟಿಸಿದರನ.

▪ ಪ್ರಧಮನಿ ಮೊೋದ್ಧ ಅವರನ ಮಧ್ಯಪ್ರ್ೆೋಶದ 'ರೆೋಷ್ಟ್ನ್ ಆಪೊ ಗಮರಮ' ಯೊೋಜನೆ ಮತನು 'ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್
ಮಿಷ್ಟ್ನ್' ಹೆಸರಿನ್ ಕಲ್ಮಯರ್ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನು ಪಮರರಿಂಭಿಸಿದರನ.

▪ ಅವರನ ಭಮರತ್ಮದಯಿಂತ 50 ಹೆ ಸ ಏಕಲವಯ ಮಮದರಿ ವಸತ್ರ ಶ್ಮಲ್ಲೆಳ ನಿಮಮಾರ್ಕೊ ಅಡಿಲಲನಲ 
ಹಮಕ್ಸದರನ.

▪ ಭಮರತ ಸಕಮಾರವು 2021 ರಿಿಂದ ಪಮರರಿಂಭವಮಲನವ ಪ್ರತ್ರ ವಷ್ಟ್ಾ ನ್ವೆಿಂಬರ್ 15 ಅನ್ನು 'ಜಿಂಜಮಟಿಯ 
ಗೌರವ್ ದ್ಧವಸ್' ಅಥವಮ 'ಬನಡಕಟನಟ ಗೌರವ್ ದ್ಧವಸ್' ಎಿಂದನ ಆಚರಿಸಲನ ನಿಧ್ಾರಿಸಿ್.ೆ

▪ ಮಧ್ಯಪ್ರ್ೆೋಶದ ರಮಜಧಮನಿ: ಭ ೆೋಪಮಲ್ ಮತನು ಲವನ್ಾರ್: ಮಿಂಲನಭಮಯ್ಸ ಸಿ. ಪ್ಟೆೋಲ್
▪ ಮಧ್ಯಪ್ರ್ೆೋಶ ಮನಖ್ಯಮಿಂತ್ರರ: ರ್ಶವರಮಜ್ ಸಿಿಂಗ್ ಚೌಹಮಣ್.
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6)ಐಸಿಸಿ ಪ್ನರನಷ್ಟ್ರ ಕ್ಸರಕೆಟ್  ಸಮಿತ್ರಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಮಗಿ ಲಿಂಲ ಲಿ ನೆೋಮಕ

▪ ಐಸಿಸಿ ಕ್ಸರಕೆಟ್  ಕೌನಿಿಲ್ ಗೆ ನ್ ತನ್ ಮನಖ್ಯಸೆರಮಗಿ ಸೌರವ್  ಲಿಂಲ ಲಿ ನೆೋಮಕವಮಗಿ್ಮರರೆ.
▪ ಕಳದೆ 9 ವಷ್ಟ್ಾಲಳಿಿಂದ ಈ ಹನ್ೆರಯಲಿಲ ಕಮಯಾನಿವಾಹಸಿದರ ಕನ್ುಡಿಲ ಅನಿಲ್  ಕನಿಂಬೆಳ.
▪ ಸೌರವ್  ಲಿಂಲ ಲಿ ನ್ ತನ್ ಜವಮಬಮರರಿ ಸಿವೋಕರಿಸಿರನವ ಬಗೆೆ ಸಪಷ್ಟ್ಟಪ್ಡಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ "ಗೆರಗ್ ಬಮಕೆಲೋಾ"
▪ ಭಮರತ ಕ್ಸರಕೆಟ್  ನಿಯಿಂತರರ್ ಮಿಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್  ಲಿಂಲ ಲಿ ಅವರನ ಐಸಿಸಿಯ ಪ್ನರನಷ್ಟ್ರ ಕ್ಸರಕೆಟ್ 
ಸಮಿತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಮಗಿ ನೆೋಮಕಗೆ ಿಂಡಿ್ಮರರೆ ಎಿಂದನ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬನಧ್ವಮರ ತ್ರಳಿಸಿ್ೆ.

▪ ಲಿಂಲ ಲಿ ಭಮರತದವರೆೋ ಆದ ಅನಿಲ್  ಕನಿಂಬೆಳ ಅವರ ಸಮೆನ್ಕೊ ನೆೋಮಕಗೆ ಿಂಡಿ್ಮರರ.ೆ ಕನಿಂಬೆಳ ಮ ರನ 
ವಷ್ಟ್ಾಲಳ ಲರಿಷ್ಟ್ಠ ಮ ರನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪ್ ರೆೈಸಿ್ಮರರೆ. ಅವರನ 2012ರಿಿಂದ ಈ ಸಮೆನ್ದಲಿಲದರರನ.

▪ ಕ್ಸರಕೆಟ್  ವೆಸ್ಟ  ಇಿಂಡಿೋಸ್ ನ್ ಸಿಇಒ ಜಮನಿ ಗೆರೋವ್ ಅವರನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಮಹಳಮ ಕ್ಸರಕೆಟ್  ಸಮಿತ್ರಗೆ ನೆೋಮಕ 
ಮಮಡಲ್ಮಗಿ್ೆ.
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7)'ಲ್ಮಲ್  ಸಲ್ಮಮ್ ' ಮ ಲಕ ಲ್ೆೋಖ್ಕ್ಸಯಮದ ಕೆೋಿಂದರ ಸಚಿವೆ ಸೃತ್ರ ಇರಮನಿ

▪ ಕೆೋಿಂದರ ಸಚಿವೆ ಸೃತ್ರ ಜನಬಿನ್  ಇರಮನಿ ಅವರನ 'ಲ್ಮಲ್  ಸಲ್ಮಮ್ ' ಕಮದಿಂಬರಿಯ ಮ ಲಕ 
ಲ್ೆೋಖ್ಕರಮಗಿ ಹೆ ಸ ಹೆಜೆೆ ಇಡನತ್ರು್ಮರರೆ. 

▪ ಸೃತ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಕಮದಿಂಬರಿ ಹೆ ರ ಬರನತ್ರುರನವ ಕನರಿತನ ವೆಸ್ಟ ಲ್ೆಿಂಡ್  ಪ್ರಕಮಶನ್ ಸಿಂಸೆೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ್ೆ.
▪ 2010ರ ಏಪಿರಲ್ ನ್ಲಿಲ ್ಮಿಂತ್ೆೋವಮಡಮದಲಿಲ ನ್ಡೆದ ನ್ಕಿಲ್  ್ಮಳಿಯಲಿಲ 76 ಮಿಂದ್ಧ ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ  ಸಿಬಬಿಂದ್ಧ 
ಸಮವಿಗಿೋಡಮಗಿದರರನ. 

▪ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧ್ರಿಸಿ ಸೃತ್ರ ಅವರನ ಕಮದಿಂಬರಿ ಹೆಣೆದ್ಧ್ಮರರ.ೆ ನ್ಕಿಲ್  ಪಿೋಡಿತ ಪ್ರ್ೆೋಶಲಳಲಿಲನ್ 
ಸವಮಲನಲಳನ್ನು ಎದನರಿಸಿ, ್ೆೋಶಕಮೂಗಿ ಜಿೋವನ್ ಮನಡನಪಮಗಿಟನಟ ಸೆೋವೆ ಸಲಿಲಸಿರನವ ಅಸಮಧಮರರ್ 
ಪ್ನರಷ್ಟ್ರನ ಹಮಲ  ಮಹಳಯೆರಿಗ ೆಈ ಕೃತ್ರಯ ಮ ಲಕ ಗೌರವ ಸಲಿಲಸಲ್ಮಲನತ್ರು್.ೆ 

▪ ನ್ವಿೆಂಬರ್  29ರಿಂದನ ಕಮದಿಂಬರಿಯನ ಬಿಡನಲಡೆಯಮಲಲಿ್ೆ.
▪ ರಮಜಕ್ಸೋಯ ಮತನು ಭರಷಮಟಚಮರದ ಹನೆುಲ್ಯೆ ವಯವಸೆೆಯ ವಿರನದಧ ವಿಕರಮ್  ಪ್ರತ್ಮರ್ಪ  ಸಿಿಂಗ್  ಹೆಸರಿನ್ 
ಯನವ ಅಧಿಕಮರಿಯನ ಎದನರಿಸನವ ಸವಮಲನಲಳನ್ನು 'ಲ್ಮಲ್  ಸಲ್ಮಮ್ ' ಕಥೆ ಒಳಗೆ ಿಂಡಿ್ೆ
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ಯಮವಮಲ ಯನನೆೈಟೆಡ್ ನೆೋಷ್ಟ್ನ್ಿ ಸಮೆಪ್ನೆ ಆಗಿತನು?

a)24 ಅಕೆ ಟೋಬರ್ 1945
b)14 ಅಕ ೆಟೋಬರ್ 1945
c)20 ಅಕೆ ಟೋಬರ್ 1945
d)24 ಅಕ ೆಟೋಬರ್ 1946
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