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ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನಕು ಎೆಂದಕ ಆಚರಿಸಕತ್ಾಾರ ?
ಎ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 10 ಬಿ)ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 11
ಸಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 9                  ಡಿ)ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 12

ಸಾವವಜನಿಕ್ ಸಾರಿಗ ಗಾಗಿ ರ  ೋಪ ವ ೋ ಬಳಸಿ ದ ಮೊದಲ ದ ೋಶ ?
ಎ) ಭಾರತ  ಬಿ) ಮೆಕ್ಸಿಕ  ೋ
ಸಿ) ಬ  ಲಿವಿ ಯ   ಡಿ) ರಷ್ಯ

ಪ ೋಸ್ ಮೆೋಕ್ರ್ ಯಾವುದ ಕ ು ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಪದವಾ ಗಿದ 
ಎ)  ಹೃದಯ                        ಬಿ)ಶ್ಾಾಸಕ  ೋಶ
ಸಿ)  ಯಕ್ ೃತ್                        ಡಿ) ಮೆದಕಳು
ನಫ್ಾಾಲಿ ಬ ನ ಟ್ ಯಾವ ದ ೋಶ ಪರಧಾನಿ ಆಗಿ ದಾಾ ರ  ?

ಎ)  ಇರಾನ್                       ಬಿ)ಇಸ ರೋಲ್
ಸಿ)  ಇರಾಕ್                        ಡಿ) ಕ್ಸೋನಾಯ



ಇೆಂದಿನ ವಿಷ್ಯಗಳು
• ಸಪಧ ಾವ ಕ್ಟ್ ೆ ಯ ಪರಶ್ ುಗಳು 
• ಸ ೈನ್ಿ ಕ್ಸಾಜ್+ಗ ಗಿಿ  
• ಏಷ್ಯನ್ ರ  ೋಯೆಂಗ್ ಚಾೆಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ 
• ನಫ್ಾಾಲಿ ಬ ನ ಟ್ ಅವರಕ ಯಕಎಇಗ  ಇಸ ರೋಲಿ ಪರಧಾನಿಯವರ ಮೊದಲ ಭ ೋಟಿ 
• ISRO, Oppo ಇೆಂಡಿಯಾ ಸಾಗರ
• ಹಿಮಾಚಲ ಸಕಾವರವು 'ಸಾಮಾನಯ ವಗವ ಆಯೋಗ'ವನಕು ರಚಿಸಕತಾದ  
• ಕ್ನಾವಟಕ್ ಬಾಯೆಂಕ್ MeitY ನಿೆಂದ ಎರಡಕ ಡಿಜಿಧನ್ ಪರಶಸಿಾ
• ವಾರಣಾಸಿಯಲಿಿ ಕಾಶಿ ವಿಶಾ ನಾಥ ಧ ಾಮವನಕು ಪರಧಾನಿ ಮೊೋದಿ ದದಾಟಟಿಸಿದರ ಕ 
• ಜಾಗತಿಕ ಸಶಸರ ಮಾರಾಟ
• important MCQ 
• ಇೆಂದಿನ  ಪರಶ್ ು
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1) ಭಾರತವು  ಏಷ್ಯನ್ ರ  ೋ ಯೆಂಗ್ ಚಾೆಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ  ಅನಕ ು ಒಟಕೆ 6 ಪದಕ್ಗಳ   ೆಂದಿಗ  
ಕ  ನ ಗ  ಳಿಸಕತಾದ  

• ಥಾ ಯ್ಿೆಂಡ ನಲಿಿ ನಡ ದ  ಏಷ್ಯನ್ ರ  ೋ ಯೆಂಗ್ ಚಾೆಂಪಿಯ ನ್ ಶಿಪ  ನಲಿಿ ಭಾರತ ಎರಡಕ ಚಿನ ು  ಮತಕಾ  
4 ಬ ಳಿಿ ಪದಕ್ ಸ ೋರಿದ ೆಂತ್  ಒಟಕೆ ಆರಕ ಪದಕ್ಗಳನ ಕು ಗ ದಿಾ ದ  .

• ಹಿರಿಯ ರ  ೋವರ್ ಅರವಿೆಂದ್ ಸಿೆಂಗ್ ಲ ೈಟ್ ವ ೋಟ್ ಪಕರಕಷ್ರ ಸಿೆಂ ಗಲ್ಿ ಸುಲ್ಿ ಸಪಧ ವಯಲಿಿ ಚಿನು  
ಗ ದಾರ , ಅವರ ದ  ೋಶವ ಾಸಿಗಳು ಮ ರಕ  ಬ ಳಿಿ ಪದಕ್ಗಳನ ಕು ಗ ದಾರಕ.

• ಪಕರಕ ಷ್ರ ಲ ೈಟ್  ವ ೋಟ್  ಡಬಲ್ ಸುಲ್ಿ, ಪಕರಕ ಷ್ರ ಕಾಾಡ ಾರ ಪಲ್ ಸುಲ್ಿ ಮತಕಾ  ಪಕರ ಕಷ್ ರ  
ಕಾಕ್ಿ ಲ ಸ್ ಫ್  ೋರ್ ನಲಿಿ ಭಾರತ ಬ ಳಿಿ ಪದ ಕ್ಗಳನಕು ಗ ದಕಾಕ  ೆಂಡಿತಕ.

• ಲ ೈಟ್  ವ ೋಟ್  ಪಕರಕ ಷ್ರ ಡಬಲ್ ಸುಲ್ಿ  ನಲಿಿ ಭಾರತದ  ಆಶಿ ಶ್ ಫಕಗಟ್ ಮತಕಾ  ಸಕಖ ಜಿೆಂದರ್
ಸಿೆಂಗ್ ಬ ಳಿಿ ಗ ದಾರಕ.



2) ನಫ್ಾ ಾಲಿ  ಬ ನ ಟ್ ಅವರಕ  ಯ ಕಎಇ ಗ  ಇಸ  ರೋಲಿ ಪರಧಾ ನಿಯ ವರ ಮೊದ ಲ ಭ ೋಟಿ

• ಇಸ ರೋಲಿ ಪಿಎೆಂ ನಫ್ಾಾ ಲಿ ಬ ನ ಟ್ ಯಕಎಇ ಗ  ಭ ೋಟಿ ನಿೋ ಡಿದಕಾ, ಅರಬ್ ರಾಜಯಕ ು ಯಹ ದಿ 
ಪರಧಾನಿ ಯಬಬ ರಕ 1 ನ ೋ ಭ ೋಟಿ ನಿ ೋಡಿದ ಾಾರ .

• ಅರಬ್  ಲಿೋ ಗ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿರಕ ವ ಯಕ ಎಇ  ಇಸ  ರೋಲ್ ಅನಕು  ಬಹಿಷ್ುರಿಸಿತಕಾ  ಆದ ರ  ಕ್ ಳ  ದ 
ವಷ್ವ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲಾ ದ ಸಾಮಾ ನಿಯೋ ಕ್ರಣ ಒಪಪೆಂದವು ಇಬಬ ರ ನಡಕವ  ಆರ್ಥವಕ್ ಮತಕಾ 
ರಾಜತ್ಾೆಂತ್ರರಕ್ ಸೆಂಬೆಂಧಗಳನಕು  ಸಾಾಪಿ ಸಿದ  .

• ಬ ನ ಟ್ ಯ ಕಎಇ  ಕರರನ್ ಪಿರನ್ಿ  ಶ್ ೋಖ ಮೊ ಹಮಮ ದ್ ಬಿನ್  ಜಾಯ್ ದ್ ಅಲ್-ನಹಾ ಯ ನ್ 
ಅವರನಕು  ಭ ೋಟಿಯಾಗಲಕ ಸಿದಧರಾಗಿದಾಾರ 

• ಇಸ  ರೋಲ್ ಮತಕಾ  ಯ ಕಎಇ, ಬಹ ರೋನ್, ಸಕಡಾನ್ ಮತ ಕಾ  ಮೊರಾ ಕ   ನಡಕವಿ ನ 
ಸೆಂಬೆಂಧಗಳನಕ ು ಸಾಮ ಾನ ಯಗ  ಳಿಸಲಕ ಇಸ  ರೋಲ್ ಈ ಹಿೆಂ ದ  "ಅಬರಹಾೆಂ ಒಪಪೆಂದಗಳಿಗ " 
ಸಹಿ ಹಾಕ್ಸತಕಾ.



3) ISRO, Oppo ಇೆಂಡಿಯಾ ಸಾಗರಗಳ ಲಿಿ ಸೆಂದ  ೋಶ ಸ ೋವ ಯನಕು ಹ ಚಿಿ ಸಲಕ ಸಹಕ್ರಿಸಕತಾವ 

• NaVIC ಅಥವಾ ಭಾರತ್ರೋಯ ಪಾರದ ೋಶಿಕ್ ನಾಯವಿಗ ೋಷ್ನ್ ಸಾಯ ಟಲ ೈಟ್ ಸಿಸೆ್ (IRNSS) 

ಸೆಂದ ೋಶ ಸ  ೋವ ಯ R&D ಬಲಪಡಿಸಲಕ, ISRO ಒಪ  ಪೋ ಇೆಂಡಿಯಾದ  ೆಂದಿಗ  ಒಪಪ ೆಂದಕ ು ಸಹಿ 
ಹಾಕ್ಸದ .

• NavIC ಒೆಂದಕ ಮೆಸ  ೋಜಿೆಂಗ್ ಸ ೋವಾ ವ ೋದಿಕ ಯಾಗಿದಕಾ, ಇದಕ ಇಡಿೋ ದ ೋಶವನಕು ಒಳಗ  ೆಂಡ 
ಪಾರದ ೋಶಿಕ್ ನಾಯವಿಗ ೋಷ್ನ್ ಸ ೋವ ಗಳನಕು ಒದಗಿಸಕತಾ ದ 

• ತ್ರಳಿವಳಿಕ  ಒಪಪೆಂದದ ಪರಕಾರ, ISRO ಮತ ಕಾ Oppo ಇೆಂಡಿಯಾವು NavIC ಸೆಂದ ೋಶ 
ಸ ೋವ ಗಳ ತ್ಾೆಂತ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನಕು ತ ಾರಿತ, ಬಳಸಲಕ ಸಿದಧ ವಾದ, ಅೆಂತಯದಿೆಂದ ಅೆಂತಯದ 
ಅಪಿಿಕ ೋಶನ್-ನಿದಿವಷ್ೆ ಪರಿಹಾರಗಳನಕು ನಿರ್ಮವಸಲಕ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ  ಳುಿತಾದ .



4) ಹಿಮಾಚಲ ಸಕಾವರವು 'ಸಾಮಾನಯ ವಗವ ಆಯೋಗ'ವನಕು ರಚಿಸಕತಾದ 

• ಹಿಮಾಚಲ ಪರದ ೋಶ ಸಕಾವರವು ಮಧಯ ಪರದ ೋಶದ ಮಾದರಿಯಲಿಿ  ಮೆೋಲಾಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಗ ವನಕು 
ಸಾಾಪಿಸಕವುದಾಗಿ ಘ ೋಷಿಸಿತಕ.

• 'ಸಾಮಾನಯ ವಗವ ಆಯೋಗ್' ಎೆಂದಕ ಹ ಸರಿಸಲಿರಕವ ಆಯೋಗವನಕು  ಮ ರಕ ತ್ರೆಂಗಳ ಲಿಿ 
ಶ್ಾಸಕಾೆಂಗ ಕಾಯ್ಾಯ ಮ ಲಕ್ ಔಪಚಾರಿಕ್ಗ  ಳಿಸಲಾಗಕವುದಕ.

• ಹಿಮಾಚಲ ಪರದ ೋಶದಲಿಿ ಈಗಾಗಲ ೋ ಪರಿಶಿಷ್ೆ ಜಾತ್ರ ಆಯೋ ಗವು ಕಾಯವನಿವವಹಿಸಕತ್ರಾದಕಾ, ಶಿಮಾಿ 
ಮಾಜಿ ಸೆಂಸದ ವಿೋರ ೋೆಂದರ ಕ್ಶಯಪ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿದಾಾರ .

• ಸಾಮಾನಯ ವಗವದ ಜನರ ಬಹಕಕಾಲದ ಬ ೋಡಿಕ ಯನಕು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಯೋಗ ರಚನ  ಮಾಡಲಾಗಕತ್ರಾದ .
• ಮಕಖ್ಯಮ ೆಂತ್ರರ: ಜ ೈ ರಾ್ ಠಾಕ್ ರ್
• ಹಿಮಾಚಲ ಗ ವನವರ್: ರಾಜ ೋೆಂದರ ವಿಶಾನಾಥ್ ಅಲ ೋವಕ್ರ್



5) ಕ್ನಾವಟಕ್ ಬಾಯೆಂಕ್ MeitY ನಿೆಂದ ಎರಡಕ ಡಿಜಿಧನ್ ಪರಶಸಿಾಯನಕು ಪಡ ದಕಕ  ೆಂಡಿದ 

• ಕ್ಣಾವಟಕ್ ಬಾಯೆಂಕ್ ಗ  MeitY ಸೆಂಸ ಾಯೆಂದ ಎರಡಕ ಡಿಜಿಧನ್ ಪರ ಶಸಿಾಗಳನಕು ನಿೋಡಲಾಗಿದ .
• 2019-20 ಮತಕಾ 2020-21 - ಎರಡಕ ವಷ್ವಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವ ಲಯದ ಬಾಯೆಂಕ್ 

ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲಿಿ BHIM-UPI ವಹಿವಾಟಕಗಳಲಿ ಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶ್ ೋಕ್ಡಾವಾರಕ ಗಕ ರಿಯನಕು 
ಸಾಧಿಸಿದಾ ಕಾುಗಿ ಬಾಯೆಂಕ್ ಈ ಪರಶಸಿಾಗಳ ನಕು ಪಡ ದಕಕ  ೆಂಡಿದ .

• ತನು ಗಾರಹಕ್ರಿಗ  ದತಾಮ ದಜ ವಯ ಸ ೋವ ಯನಕು ಒದಗಿಸಕ ವ ಸಲಕವಾಗಿ ತನು ದತಪನುಗಳಿಗ  
ಇತ್ರಾೋಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆಂತರಜ್ಞಾನವನಕು ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಳ ುಿ ವಲಿಿ ಬಾಯೆಂಕ್ ಯಾವಾಗಲ  ಮಕೆಂ ದ  ನಿೆಂತ್ರದ .

• ಎಲ ಕಾಾನಿಕ್ಿ ಮತ ಕಾ ಮಾಹಿತ್ರ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾ ಲಯವು ಭಾರತ ಗಣರಾಜಯದ ಕ ೋೆಂದರ ಸಕ ಾವ ರ ದ  
ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ್ ಸೆಂಸ ಾಯಾಗಿದ 

• Ministry of Electronics and Information Technology



6) ವಾರಣಾಸಿಯಲಿಿ ಕಾಶಿ ವಿಶಾ ನಾಥ ಧಾಮವನಕು ಪರಧಾನಿ ಮೊೋದಿ ದದಾಟಟಿಸಿದರಕ

• ಕಾಶಿ ವಿಶಾನಾಥ ಧಾಮ ಯೋಜನ ಯ ಮೊದಲ ಹೆಂತವನಕು ಪರಧಾ ನಿ ನರ ೋೆಂದರ ಮೊೋದಿ 
ದದಾಟಟಿಸಿದರಕ.

• ಯೋಜನ ಯಕ 5 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಗಳಲಿಿ ಹರಡಿದ  ಮತ ಕಾ ದ ೋವಾ ಲಯದ ಆವರಣವನಕು ಗ ೆಂಗಾ 
ನದಿಗ  ಸೆಂಪಕ್ಸವಸಕತಾದ .

• ₹ 339 ಕ  ೋಟಿ ವ ಚಿದಲಿಿ ಈ ಯೋಜನ ಯನಕು ನಿರ್ಮವಸಲಾ ಗಿದ  ಮತ ಕಾ ದ ೋವಸಾಾನವನಕು ಗೆಂ ಗಾ 
ನದಿಯ ದಡಕ ು ಸೆಂಪಕ್ಸವಸಲಕ ಸಕಲಭವಾಗಿ ಪರವ ೋಶಿಸಬಹಕದಾದ ಮಾ ಗವವನಕು ರಚಿಸಕವ ದೃಷಿೆ ಯಲಿಿ 
ಇದನಕು ಮ ಾಡಲಾಗಿದ .

• 23 ಹ  ಸ ಕ್ಟೆಡಗಳನಕು ನಿರ್ಮವಸಲಾಗಿದಕಾ, ಯಾತ್ಾರರ್ಥವಗಳು ಮತ ಕಾ ಭಕ್ಾರಿಗ  ವಿವಿಧ ಸರ ಲ ಭಯಗಳನಕು 
ಒದಗಿಸಲಿದ .
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1) ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದಕ ಆತಮನಿಭವರ್ ಹಸಾಶಿಲಪ ಕಾರ್ ಯೋಜನ ಯನಕು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದ  
ಎೆಂಬಕದನಕು ಇತ್ರಾೋಚ ಗ  ಸಕದಿಾ ಯಲಿಿ ನ  ೋಡಲಾಗಿದ ?
Recently seen in the news  which of the following launched the Atmanirbhar

Hastshilpkar Scheme?

ಎ)  NITI ಆಯೋಗ್
ಬಿ) ಅಸ  ೋಚಾಮ್
ಸಿ) NEDFI
ಡಿ) FICCI

ಸಿ) NEDFI
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• ನಾತ್ವ ಈಸೆನ್ವ ಡ ವಲಪ ಮೆೆಂಟ್ ಫ್ ೈನಾನ್ಿ ಕಾಪ  ವ ರ ೋಷ್ನ್ ಲಿರ್ಮಟ್ ಡ  (NEDFI) ಈಶ್ಾನಯ
ಪರದ ೋಶದ ಪರಮ ಕಖ್ ಹಣಕಾಸಕ ಸೆಂಸ  ಾಯಾಗಿದಕಾ ದಿಸಕಪ ರ್, ಗಕವಾಹಟಿಯಲಿಿ ತನು ಮಕಖ್ಯ ಕ್ ಛ ೋರಿ 
ಮತ ಕಾ ಈಶ್ಾನಯ ಪರದ ೋಶದಾದಯೆಂತ ಶ್ಾಖಾ ಕ್ ಚ ೋರಿಗಳು 1995 ರಲಿಿ ಸಾಾಪನ ಯಾದಾಗಿನಿೆಂದ 
ಘಟನಾತಮಕ್ ಇಪಪತ್ಾಾರಕ ವಷ್ವಗಳನಕು ಪ ರ ೈಸಿದ .

• ಈಶ್ಾನಯ ಪರದ ೋಶದ ಸಣ ಣ ಕ್ ಕಶಲಕ್ರ್ಮವಗಳನಕು ಅಭಿ ವೃದಿಧ ಪಡಿಸಲಕ ಆದಾಯ-ದತ್ಾಪದಿಸಕವ 
ಚಟಕವಟಿಕ ಗಳಿಗ  ಆರ್ಥವಕ್ ನ ರವು ನಿೋಡಕವ ಮ ಲಕ್ ಆರ್ಥವಕ್ ನ ರವು ನಿೋಡಕವ ಮ ಲಕ್ / ವಿಸಾರಣ  
/ ಆಧಕನಿೋಕ್ರಣ / ಕಾಯವ ಬೆಂಡವಾಳದ ಅಗತಯತ್  ಮತಕಾ ವಲಯಕ ು ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಇತರ 
ಚಟಕವಟಿಕ ಗಳಿಗ  NEDFI ಆತಮನಿಭವರ್ ಹಸಾಶಿಲಪಕ ಾರ್ ಯೋ ಜನ ಯನಕು ಪರಿಚಯಸಿದ . ಪರದ ೋಶ ದ  
ತಳ ಮಟೆದ ಕ್ ಕಶಲಕ್ರ್ಮವಗಳಿಗ .

• ಯೋಜನ ಯನಕು ಅಧಿಕ್ೃತವಾಗಿ 9/12/2021 ರೆಂದಕ ಪಾರರೆಂಭಿಸಲಾಯತಕ.
• ಬಿಡಕಗಡ  ಸಮಾರೆಂಭದಲಿಿ ಒಟಕೆ 17 ಕ್ಕಶಲಕ್ ರ್ಮವಗಳಿಗ  ಪರತ್ರ ಕ್ಕಶಲಕ್ ರ್ಮವಗ  ರ  .1 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ

ನ ರವು ನಿೋಡಲಾಗಿದ .
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2)ಇತ್ರಾೋಚ ಗ  ಸಕದಿಾ ಯಲಿಿ ನ  ೋಡಿದ  ನಿಕ್ರಾಗಕವಾ ಕ ಳ ಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದರ  ೆಂದಿಗ  ಗಡಿಗಳನಕು
ಹೆಂಚಿಕ  ೆಂಡಿದ ?
Recently seen in news Nicaragua shares borders with which of the following?

ಎ) ಹ  ೆಂಡುರಾಸ್
ಬಿ) ಇಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್
ಸಿ) ವ ನ ಜುವ ಲಾ
ಡಿ) ಗ್ಾವಟ ಮಾಲಾ

ಎ) ಹ  ೆಂಡುರಾಸ್
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• ಪ ಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ ಕಾ ಕ ರಿಬಿಯನ್ ಸಮ ಕದರ ದ ನಡಕವ  ನ ಲ ಗ  ೆಂಡಿರಕವ 
ನಿಕ್ರಾಗಕವಾ, ಸರ  ೋವರಗಳು, ಜಾಾಲಾಮಕ ಖಿಗ ಳು  ಮತ ಕಾ ಕ್ಡಲತ್ರೋರಗಳ ನಾಟಕ್ಸೋಯ 
ಭ ಪರದ ೋಶಕ ು ಹ ಸರಕವಾಸಿಯಾದ ಮಧಯ  ಅಮೆರಿಕ್ ದ ರಾಷ್ಾವಾಗಿದ .

• ವಿಶ್ಾಲವಾದ ಲ ೋಕ್ ಮನಾಗಕವ ಮತಕಾ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಾಾ ಟ್  ೋ ಜಾಾಲಾಮಕ ಖಿ 
ಮೊಮೊಟ್  ೆಂಬ   ರಾಜಧಾನಿ ಮನಾಗಕವಾ ದತಾರಕ ು ಕ್ಕಳಿತ್ರ ವ . ಇದಕ ಹ  ೆಂಡಕರಾಸ್
ಮತ ಕಾ ಕ  ೋಸೆರಿಕಾದ  ೆಂದಿಗ  ಗಡಿಗಳನಕು ಹೆಂಚಿಕ  ೆಂ ಡಿದ .

• ಅದರ ದಕ್ಷಿಣಕ ು ಗಾರನಡಾ, ಅದರ ಸಾಪಾನಿಷ್ ವಸಾಹತಕಶ್ಾಹಿ ವಾಸಕಾಶಿಲಪ ಮತಕಾ
ದಷ್ಣವಲಯದ ಪಕ್ಷಿಸೆಂಕ್ಕಲದಿೆಂದ ಸಮೃ ದಧವಾಗಿರಕವ ಸಮಕ ದರಯಾನ ದಿಾೋಪಗಳ  
ದಿಾೋಪಸಮ  ಹಕ ು ಹ ಸರಕವಾಸಿಯಾಗಿದ .
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3)ಇತ್ರಾೋಚ ಗ  ಸಕದಿಾ ಯಲಿಿ ನ  ೋಡಿದ, ಆಪರ ೋಷ್ನ್ ದ ೋವಿ ಶ ಕ್ಸಾ  ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದಕ ು ಸೆಂ ಬೆಂಧಿಸಿದ ?
Recently seen in the news, Operation Devi Shakti is related to which of the following?

ಎ) ಯೆಮೆನ ನೆಂದ ಭಾರತಿೋಯ ನಾಗರಿಕರನ್ುು ಸಥಳಾಾೆಂರರಿಸುುದದು
ಬಿ) ಸುಡಾನ ನೆಂದ ಭಾರತಿೋಯ ನಾಗರಿಕರನ್ುು ಸಥಳಾಾೆಂರರಿಸುುದದು
ಸಿ) ಅಫ್ಾಾನಸಾಾನ್ದೆಂದ ಭಾರತಿೋಯ ನಾಗರಿಕರನ್ುು
ಸಥಳಾಾೆಂರರಿಸುುದದು
ಡಿ)  ಮಡಗ್ಾಸಕರ್ ಗ್ಾಗಿ ಮಾನ್ವೋಯ ಕಾಯಯಕರಮ

ಸಿ)
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• ಆಪರ ೋಷ್ನ್ ದ ೋವಿ ಶಕ್ಸಾ  ಎೆಂಬಕದಕ ಇಸಾಿರ್ಮಕ್ ರಿಪ ಬಿಿಕ್ ಆಫ್ ಅಫ್ಾಟನಿಸಾಾ ನದ ಪತನ ದ 
ನೆಂತರ ಮತಕಾ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಬ ಲ್ ಅನಕು ತ್ಾಲಿಬಾನ್ ಗ  ಪತನದ ನೆಂತರ 
ಅಫ್ಾಟನಿಸಾಾ ನದಿೆಂದ ಭಾರತ್ರೋಯ  ನಾಗರಿಕ್ರಕ ಮತಕಾ ವಿದ ೋಶಿ ಪರಜ ಗಳನಕು ಸಾಳ ಾೆಂ ತರಿಸ ಲಕ 
ಭಾರತ್ರೋಯ ಸಶಸ ರ ಪಡ ಗಳ ಕಾಯಾವಚರಣ ಯಾಗಿದ .
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4)ಇತ್ರಾೋಚ ಗ  ಸಕದಿಾ ಯಲಿಿ ನ  ೋಡಿದ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ  ರೋ ಗಾರೆಂ ಅನಕು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದ ಕಾ ಯಾರಕ?
Recently seen in the news, the We Think Digital Programme is launched by?

ಎ) ಗ ಗಲ್ ಮರುಾ ಎನಐಟಿಐ ಆಯೋಗ್
ಬಿ) ಫ್ ೋಸ್ ಬುಕ್ ಮರುಾ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಹಿಳಾಾ ಆಯೋಗ
ಸಿ) ಮೆೈಕ  ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮರುಾ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೌಶಲ್ಯ
ಅಭಿುೃದಿ ನಗಮ
ಡಿ) ಟಾಟಾ ಟರಸ್್ ಗಳು ಮರುಾ ಒಡಿಶಾ ಸಕಾಯರ

ಬಿ) ಫ್ ೋಸ್ ಬುಕ್ ಮರುಾ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಹಿಳಾಾ ಆಯೋಗ
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• ವಿ ರ್ಥೆಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್' ಕಾಯವಕ್ರಮವನಕ ು ಫ್ ೋಸ್ ಬಕಕ್ ರಾಷಿಾೋಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋ ಗ 
(ಎನ್ ಸಿಡಬ ಿಾ) ಮತಕಾ ಸ ೈಬರ್ ಪಿೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ ೋಶನ್  ಸ ಹಭಾಗಿತಾದಲಿಿ ಪಾರರೆಂಭಿ ಸಿದ .

• ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಫ್ ೋಸ್ ಬಕಕ್ ಏಳು ರಾಜಯಗಳಲಿಿ (ದ ತಾರ  ಪರದ ೋಶ, ಅಸಾಿೆಂ, ಪಶಿಿಮ 
ಬೆಂಗಾಳ, ಮಧಯಪರದ ೋಶ, ಗಕಜರಾತ್, ಜಾಖ್ವೆಂಡ ಮತಕಾ  ಬಿಹಾರ) 1 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳ  ಯರಿ ಗ  
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತ್ಾ ತರಬ ೋತ್ರಯನಕು ನಿೋಡಕ ತಾದ .
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5) ಶ್ಾಯಮ ಪರಸಾದ್ ಮಕಖ್ಜಿವ ರ  ಬವನ್ ರ್ಮಷ್ನ್ ಅನಕು ಅ ನಕಷ್ಾಠನಗ  ಳಿಸಕವ ಜವಾಬಾಾರಿಯನಕು  ಈ 
ಕ ಳಗಿನ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯ ಹ  ೆಂದಿದ ?
Recently seen in the news, which of the following ministries is responsible for 

implementing Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission?

ಎ) ಗ್ಾರಮೋಣಾಭಿುೃದಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
ಬಿ) ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ ಮರುಾ ಸಬಲೋಕರಣ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
ಸಿ) ಪೆಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
ಡಿ) ುಸತಿ ಮರುಾ ನ್ಗರ ುಯುಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲ್ಯ

ಎ) ಗ್ಾರಮೋಣಾಭಿುೃದಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
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• ಶ್ಾಯಮ ಪರಸಾದ್ ಮಕಖ್ಜಿವ ರ  ಬವನ್ ರ್ಮಷ್ನ್ (SPMRM) ಅನಕು 2016 ರಲಿಿ ಗಾರರ್ಮೋಣಾಭಿ ವೃದಿಧ 
ಸಚಿವಾಲಯವು ಆರ್ಥವಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮತ ಕಾ ಭರತ್ರಕ್  ಮ ಲಸರಕ್ ಯವ ಸರ ಲಭಯಗಳನಕು ಒದಗಿಸಕವ
ಮ ಲಕ್ ದ ೋಶದಲಿಿ 300 ಕ್ಿಸೆರ್ ಗಳನಕು ಸಮಗರವಾಗಿ ಅಭಿ ವೃದಿಧಪಡಿಸಲಕ ರ್ಮಷ್ನ್ ಮೊೋಡ ನಲಿಿ
ಪಾರರೆಂಭಿಸಿತ ಕ.

• SPMRM ನ ಗ ಕರಿಯಕ ಗಾರರ್ಮೋಣ ಸಮಕದ ಾಯದ ಜಿೋವನದ ಸಾರವನಕು ಸೆಂರಕ್ಷಿಸಕವ ಮತ ಕಾ 
ಪ  ೋಷಿಸಕವ ಗಾರಮಗಳ ಸಮ ಹದ ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗಿದಕಾ, ಮ  ಲಭ ತವಾಗಿ ನಗರವಾದ ಎೆಂದಕ 
ಗರಹಿಸಕವ ಸರಲಭಯಗಳ   ೆಂದಿಗ  ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕ  ಳಿದ  ಸಮಾ ನತ್  ಮ ತಕಾ ಒಳಗ  ಳುಿವಿಕ ಯ ಮೆೋ ಲ  
ಕ ೋೆಂದಿರೋಕ್ರಿಸಿ 'ರಬವನ್ ಹಳಿಿಗಳ ಸಮ ಹವನಕು ರಚಿಸಕವು ದ ಕ.

• SPMRM ನ ಮ ಕಖ್ಯ ದದ ಾೋಶಗಳು ಸಾಳಿೋಯ ಆರ್ಥವಕ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನಕು ದತ್ ಾೋಜಿಸಕವುದಕ, ಮ  ಲ 
ಸ ೋವ ಗಳನಕು ಹ ಚಿಿಸಕವುದಕ ಮತಕಾ ದತಾಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ರ ಬವನ್ ಕ್ಿಸೆರ್ ಗಳನಕು
ರಚಿಸಕವುದಕ.
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6) ಭಾರತದ ಇತ್ರಾೋಚ ಗ  ಗ  ತಕಾಪಡಿಸಿದ ರಾ್ ಸರ್ ಸ ೈಟ್ ಹ ೈ ದರ್ ಪಕರ ಜರಗಕ ಪರದ ೋಶವು ಈ ಕ  ಳಗಿ ನ 
ಯಾವ ರಾಜಯದಲಿಿದ ?
Haiderpur wetland the recently designated Ramsar site of India is located in 
which of the following states?

ಎ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಬಿ) ಮಧ್ಯಪರದ ೋಶ
ಸಿ) ಹರಿಯಾಣ
ಡಿ) ಉರಾರ ಪರದ ೋಶ
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• ಬಿಜ  ುೋರ್ ದತಾರ ಪರದ ೋಶದಿೆಂದ ಸಕಮಾರಕ 10 ಕ್ಸ.ರ್ಮೋ ದ ರದಲಿರಿಕವ ಹ ೈದರ್ ಪಕರ್ ಜರಗಕ ಪರದ ೋಶವನಕು
ಭಾರತವು ದ ೋಶದ 47 ನ ೋ ರಾ ್ ಸರ್ ಸ ೈಟ್ ಮತಕಾ ಅೆಂತರಾ ಷಿಾೋಯವಾಗಿ 2,463 ನ ೋ ರಾಮಿರ್ ಸ ೈಟ್ ಎೆಂದ ಕ
ಗ  ತಕಾಪಡಿಸಿದ .

• ರಾ ಮಾ ಿರ್ ಎೆಂಬಕದಕ 1975 ರಲಿಿ ಜಾರಿ ಗ  ಬೆಂದ ಯಕನ ಸ  ುೋದಿೆಂದ 1971 ರಲಿಿ ಸಾಾ ಪಿಸಲಾದ ಅೆಂತರ್ ಸಕಾವ ರಿ  
ಪರಿಸರ ಒಪಪೆಂದ ವಾದ ರಾ ಮಿರ್ ಕ್ನ ಾನಷನ್ ಅಡಿಯಲಿಿ ಗ  ತಕಾ ಪಡಿಸಿದ ಒೆಂದ ಕ ಜರಗಕ ಪರದ ೋಶವಾಗಿದ  .

• ಸಮಾವ ೋಶವು ಇರಾನ್ ನ ರಾ ್ ಸಾರ್ ನಲಿಿ ನಡ ಯತಕ ಮತಕಾ ಆದಾ ರಿೆಂದ  ಈ ಹ ಸರಕ ಬೆಂದಿ ದ .
• ಸಮಾವ ೋಶವು ರಾ ಷಿಾೋಯ ಕ್ಸರಯಾ ಯೋಜನ ಗಳನಕು ಸಕಗಮಗ  ಳಿ ಸಕತಾದ  ಮತಕಾ ಆದರವಭ ರ್ಮಗಳ ಸೆಂ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ 

ಅೆಂತರರಾಷಿಾೋಯ ಸಹಕಾರವನಕು ತರಕತಾದ  ಮತಕಾ ಅವುಗಳ ಸೆಂಪನ ಮಲಗಳ ಬಕದಿಧವೆಂ ತ ಸಮಥವನಿೋಯ 
ಬಳಕ ಯನಕು ತರಕತಾದ .

• ಹ ೈದರ್ ಪಕರ್ ವ ಟ್ ಲಾಯ ೆಂಡ 6,908 ಹ ಕ ೆೋರ್ ಗಳಷ್ಕೆ ವಿಸಿಾೋಣವವನಕು ಹ  ೆಂದಿದ  ಮತಕಾ ಇದಕ ದತಾರ ಪರ ದ ೋಶದ 
ಮಕಜಫರ್ ನಗರ-ಬಿಜ  ುೋರ್ ಗಡಿಯಲಿಿದ .

• ಇದಕ 1984 ರಲಿಿ ಸ  ೋಲಾನಿ ಮತಕಾ ಗೆಂಗಾ ನದಿಗಳ ಸೆಂಗಮದಲಿಿ ಮಧಯ ಗೆಂಗಾ ಬಾಯರ ೋಜ್ ನಿಮಾ ವಣದಿೆಂದ  
ರ ಪಕಗ  ೆಂಡಿತಕ ಮತಕಾ ಇದಕ ಹಸಿಾನಾ ಪಕರ ವನಯಜಿೋವಿ ಅಭಯ ಾರ ಣಯದ ಒೆಂದ ಕ ಭಾಗವಾಗಿ ದ .
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7)ಇತ್ರಾೋಚ ಗ  ಸಕದಿಾ ಯಲಿಿ ಕ್ೆಂಡಕಬೆಂದಿದ , ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾವ ಸೆಂ ಸ ಾಯಕ ಗ  ಿೋಬಲ್ ಹ ಲ್ಾ ಸ ಕ್ಕ ಯರಿಟಿ 
ಇೆಂಡ ಕ್ಿ 2021 ಅನಕು ಬಿಡಕಗಡ  ಮಾಡಿದ ?
Recently seen in the news, Which of the following organizations releases the Global 

Health Security Index 2021?

ಎ) WHO
ಬಿ) ICANN
ಸಿ) ಸಾ್ಕ  ಹೋಮ್ ಇೆಂಟನಾಯಯಷ್ಟ್ನ್ಲ್ ಪೋಸ್ ರಿಸರ್ಚಯ ಇನಟಿಟ ಯಟ್
ಡಿ) ಪರಮಾಣು ಬ ದರಿಕ ಉಪಕರಮ(Nuclear Threat Initiative)
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• ಜಾಗತ್ರಕ್  ಆರ  ೋಗಯ ಭದರತ್  (GHS) ಸ ಚಯೆಂಕ್ವು 195 ದ ೋಶಗಳಲಿಿ  ಆರ  ೋಗಯ ಭದರತ್  ಮತ ಕಾ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಸಾಮಥಯವಗಳ  ಮರಲಯಮ ಾಪನ ಮತ ಕಾ ಮಾನದೆಂಡವಾಗಿ ದ  .

• ಬ ಿ್ ಬಗ್ವ ಸ ುಲ್ ಆಫ್ ಪಬಿ ಿಕ್ ಹ ಲ್ಾ ನಲಿಿ  ನ ಯಕ್ಸಿಯರ್ ಥ ರಟ್ ಇನಿಶಿಯ್ೋಟಿವ್ (ಎನ್ ಟಿಐ) 
ಮತ ಕಾ ಜಾನ್ಿ ಹಾಪ ಕ್ಸನ್ಿ ಸ ೆಂಟರ್ ಫ್ಾರ್ ಹ ಲ್ಾ ಸ ಕ್ಕಯರಿಟಿ ಸಹಭಾಗಿತಾದ ಲಿಿ ಅಭಿ ವೃ ದಿಧಪಡಿಸಲಾದ 
ಜಿಎಚ ಎಸ್ ಸ ಚಯೆಂಕ್ವು ಎಕ್ನಾರ್ಮಸ್ೆ ಇೆಂಪಾಯಕ್ೆ ನ  ೆಂ ದಿಗ  ಕಾಯವನಿವವಹಿಸಕತ್ರಾದ , ಇದನಕು 
ಮೊದಲಕ ಅಕ  ೆೋಬರ್ 2019 ರಲಿಿ ಪಾರರೆಂಭಿಸಲಾಯತಕ.

• 2021 ರ ಜಾಗತ್ರಕ್  ಆರ  ೋಗಯ ಭದರತ್ಾ ಸ ಚಯೆಂಕ್ವು ಸಾವವಜನಿ ಕ್ವಾಗಿ ಲಭಯವಿರಕವ ಮಾಹಿತ್ರಯನಕು
ಬಳಸಿಕ  ೆಂಡಕ 6 ವಿಭಾಗಗಳು, 37 ಸ ಚಕ್ಗ ಳು ಮತಕಾ 171 ಪರಶ್ ುಗಳಾದಯೆಂತ ದ ೋಶಗಳನಕು 
ಮರಲಯಮ ಾಪನ ಮಾಡಕತಾದ .

• GHS ಸ ಚಯೆಂಕ್ವು ರಾಜಕ್ಸೋಯ ಮತ ಕಾ ಭದರತ್ಾ ಅಪಾಯಗಳು, ಆರ  ೋಗಯ ವಯವಸ ಾಯ ವಿಶ್ಾಲ ಶಕ್ಸಾ
ಮತಕಾ ಜಾಗತ್ರಕ್ ಮಾನದೆಂಡಗಳಿಗ  ದ ೋಶದ ಅನಕಸರಣ ಯೆಂತಹ ಏಕಾಏಕ್ಸ ಹ  ೋರಾಡಲಕ 
ನಿಣಾವಯಕ್ ಇತರ ಅೆಂಶಗಳ ಸೆಂದಭವದಲಿಿ ಆರ  ೋಗಯ ಭದರತ್ ಯನಕು  ಮಾನದೆಂಡಗ  ಳಿಸಕತ ಾದ .
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8)ಇತ್ರಾೋಚ ಗ  ಸಕದಿಾ ಯಲಿಿ ನ  ೋಡಿದ  ರಾಯಲ್ ಗ  ೋಲ್್ ಮೆಡಲ್ 2022 ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ ೋತರಕ ು
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ?
Recently seen in the news, Royal Gold Medal 2022 is related to which of the following 

field?

ಎ) ಗ್ಾಲ್್
ಬಿ) ಚಿರರಕಲ 
ಸಿ) ವಾಸುಾಶಿಲ್ಪ
ಡಿ) ಮಲಟರಿ ಸ ೋವ ಗಳು
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ಸಿ) ವಾಸುಾಶಿಲ್ಪ
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• ಇತ್ರಾೋಚ ಗ , ರಾಯಲ್ ಇನಿಿಿಟ ಯಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ರಟಿಷ್  ಆಕ್ಸವಟ್ ಕ್ೆ್ ಭಾರತ ಮತ ಕಾ ಅದರ ನ ರ ಯ 
ಪರದ ೋಶಗಳ ವಾಸಕಾಶಿಲಪ ದ ಮೆೋಲ  ದ  ೋಷಿಯ ಪರಭಾವವನಕು  ಶ್ಾಿಸುಸಕ ವ ಪರಕ್ಟಣ  ಯನಕು ಮಾ ಡಿತಕ.

• 94 ವಷ್ವ ವಯಸಿಿನ ಖಾಯತ ಭಾರತ್ರೋಯ ವಾಸಕಾಶಿಲಿಪ  ಬಾ ಲಕ್ೃಷ್ಣ ದ  ೋಷಿ ಅವರಕ ಯಕನ ೈಟ್ ಡ 
ಕ್ಸೆಂಗ್ ಡೆಂನಲಿಿ ವಾಸಕಾಶಿಲಪ ಕಾುಗಿ ಅತಕಯನುತ ಗರರ ವವಾದ ರಾಯಲ್ ಚಿನುದ ಪದಕ್ 2022 ಅನಕು 
ಗ ದಿಾದಾಾರ .

• ಜಿೋವಮಾನದ ಕ ಲಸವನಕು ಗಕ ರಕತ್ರಸಿ  ರಾಯಲ್ ಗ  ೋಲ್್ ಮೆ ಡಲ್ ಅನಕು ಬಿರಟಿಷ್ ರಾಜ ರಾಣಿ
ಎಲಿಜಬ ತ್ II ವ ೈಯಕ್ಸಾಕ್ವಾಗಿ ಅನಕಮೊೋದಿಸಿದಾಾರ  ಮತಕಾ ವಾಸಕಾಶಿಲಪದ ಪರಗತ್ರಯ ಮೆೋಲ  ಮಹತಾದ 
ಪರಭಾವ ಬಿೋರಿದ ವಯಕ್ಸಾ ಅಥವಾ ಜನರ ಗಕೆಂಪಿಗ  ನಿೋಡಲಾಗಕ ತಾದ .

• ಇದನಕು 1848 ರಿೆಂದ ನಿೋಡಲಾಗಕತ್ರ ಾದ  ಮತ ಕಾ ಮಕ ೆಂದಿನ ವಷ್ವ ವಿಶ್ ೋಷ್ ಸಮಾರೆಂಭದಲಿಿ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ
ದ  ೋಷಿ ಅವರಿಗ  ನಿೋಡಲಾಗಕವುದಕ.
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9) ಪರಧಾನ ಮೆಂತ್ರರ ಗಾರಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನ ಯನಕು ಅನಕಷ್ಾಠ ನಗ  ಳಿಸಕವ ಜವಾಬಾಾರಿಯನಕು ಈ ಕ  ಳಗಿನ 
ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯ ಹ  ೆಂದಿದ ?
Recently seen in the news, which of the following ministries is responsible for 
implementing Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana?

ಎ) ಪೆಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
ಬಿ) ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ ಮರುಾ ಸಬಲೋಕರಣ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
ಸಿ) ಗ್ಾರಮೋಣಾಭಿುೃದಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
ಡಿ) ರಸ ಾ ಸಾರಿಗ್ ಮರುಾ ಹ ದಾಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
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ಸಿ) ಗ್ಾರಮೋಣಾಭಿುೃದಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
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• ಸೆಂಪಕ್ವವಿಲಿದ ವಾಸಸಾಳಗಳಿಗ  ಎಲಾಿ ಹವಾಮಾನದ ಪರವ ೋಶ ವನಕು ಒದಗಿಸಲಕ ಸಕಾವರವು 25ನ ೋ 
ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2000 ರೆಂದಕ ಪರಧಾನ ಮೆಂತ್ರ ರ ಗಾರಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನ ಯನಕು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿತ ಕ.

• ರಾಜಯ ಸಕಾವರಗಳ   ೆಂದಿಗ  ಗಾರರ್ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಧ ಸಚಿವಾ ಲಯವು PMGSY ಅನಕಷ್ಾಠನದ 
ಜವಾಬಾಾರಿಯನಕು ಹ  ೆಂದಿದ .

• 2001 ರ ಜನಗಣತ್ರ ಯ ಪರಕಾರ ಗ  ತಕ ಾಪಡಿಸಿದ ಜನಸೆಂಖ ಯಯ ಗಾತರ ದ  (500+ ಬಯಲಕ 
ಪರದ ೋಶಗಳಲಿಿ ಮತಕಾ ಈಶ್ಾನಯ ರಾಜಯಗಳು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಜಯಗಳು ಮತಕಾ ಹಿಮಾಲಯನ್
ಕ ೋೆಂದಾರಡಳಿತ ಪರದ ೋಶಗಳಲಿಿ 250+) ಅಹವ ಸೆಂಪಕ್ವವಿಲಿದ ವಸತ್ರಗಳಿಗ  ಒೆಂದ ೋ ಎಲಾಿ ಹವಾಮಾ ನ 
ರಸ ಾಯ ಮ ಲಕ್ ಗಾರರ್ಮೋಣ ಸೆಂಪಕ್ವವನಕು ಒದಗಿಸಲಕ .
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10)ಇತ್ರಾೋಚ ಗ  ಸಕದಿಾ ಯಲಿಿ ನ  ೋಡಿದ ಕ ಳಗಿನ ಯಾವ ಸೆಂಸ ಾ ಯಕ ವಿಶಾ ಮ ಲ ೋರಿಯಾ ವರದಿ 2021 ಅನಕು
ಬಿಡಕಗಡ  ಮಾಡಿದ ?
Recently seen in the news Which of the following organizations released World 
Malaria Report 2021?

ಎ) WHO
ಬಿ) ಯುನ ಸ  ಕೋ
ಸಿ) ವಶವ ಬಾಯೆಂಕ್
ಡಿ) ಯುನಸ ಫ್ಟ
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ಎ) WHO
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• WHO ಯ ಇತ್ರಾೋಚಿನ ವಿಶಾ ಮ ಲ ೋರಿಯಾ ವರದಿಯ ಪರಕಾರ, 2020 ರ ಲಿಿ ಪರಪೆಂಚದಾದಯೆಂತ 
ಅೆಂದಾಜಕ 241 ರ್ಮಲಿಯನ್ ಮಲ ೋರಿಯಾ ಪರಕ್ರಣಗ ಳು ಮತ ಕಾ 627 000 ಮಲ ೋರಿಯಾ 
ಸಾವುಗಳು ಸೆಂಭವಿಸಿವ .

• ಇದಕ 2019 ಕ ು ಹ  ೋಲಿಸಿದರ  2020 ರಲಿಿ ಸಕಮಾರಕ 14 ರ್ಮಲಿಯನ್ ಹ ಚಕಿ ಪರಕ್ರಣಗಳ ನಕು 
ಪರತ್ರನಿಧಿಸಕತಾದ  ಮತಕಾ 69 000 ಹ ಚಕಿ ಸಾವುಗಳು.

• ಈ ಹ ಚಕಿವರಿ ಸಾವುಗಳಲಿಿ ಸರಿಸಕಮಾರಕ 2/3 ರಷ್ಕೆ (47 000) ಮಲ  ೋರಿಯಾ ತಡ ಗಟಕ ೆವಿಕ , 
ರ  ೋಗನಿಣವಯ ಮತಕಾ ಸಾೆಂಕಾರರ್ಮಕ್ ಸಮಯದಲಿಿ ಚಿಕ್ಸತ್ ಿ ಯ ಅಡ ತಡ ಗಳಿಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ .
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11) ಈ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೋಳಿ ಕ ಗಳನಕು ಪರಿಗಣಿ ಸಿ:

1. ಪ  ೋಲಾವರೆಂ ಯ ೋಜನ ಯ ನಕು ಕ್ೃಷ್ಾಣ ನದಿಯಲಿಿ ನಿ ರ್ಮವಸಲಾಗಿದ .
2. ಈ ರಾಷಿಾೋಯ  ಯೋಜನ  ಯನಕ ು ಆೆಂಧರ ಪರದ ೋಶ ರಾ ಜಯ ನಿರ್ಮವಸಿದ .
ಮೆೋಲ  ನಿ ೋಡಿರ ಕವ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳಲಿಿ ಯಾವುದಕ ಸರಿಯಾಗಿ ದ ?
(ಎ) 1 ಮಾರರ
(ಬಿ) 2 ಮಾರರ
(ಸಿ) 1 ಮರುಾ 2 ಎರಡ ಮಾರರ
(ಡಿ) ಮೆೋಲನ್ ಯಾುದದ ಅಲ್ಲ
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(ಬಿ) 2 ಮಾರರ
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• ಪ  ೋಲಾವರೆಂ ಯೋಜನ ಯಕ ಪಶಿಿಮ  ಗ  ೋದಾವರಿ ಜಿಲ ಿ  ಮತ ಕಾ  ಆೆಂಧರಪರದ ೋಶದ ಪ ವವ 
ಗ  ೋದಾವರಿ ಜಿಲ ಿ ಯಲಿಿ ಗ  ೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಮೆೋಲ  ನಿಮಾವ ಣ ಹೆಂತದಲಿಿರಕವ ಬಹಕಪಯೋಗಿ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನ ಯಾಗಿದ .

• ಈ ಯೋಜನ ಗ  2014 ರಲಿಿ ಭಾರತದ ಕ ೋೆಂದರ ಸಕ ಾವರವು ರಾಷಿಾೋ ಯ ಯೋಜನಾ ಸಾಾನಮಾನವನಕು 
ನಿೋಡಿದ .
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12) ಭಾರತದ  ಯಾವ ರಾಜಯವು ಇತ್ರಾೋಚ ಗ  'ಫಸಲ್ ರಹತ್ ಯೋಜನ ' ಮತ ಕಾ 'ಪಸಕಧನ್ 
ಯೋಜನ 'ಯನಕು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದ ?
Which Indian state has recently launched ‘Fasal rahat yojana’ and ‘Pasudhan

yojana’?

ಎ) ಬಿಹಾರ
ಬಿ)ಜಾರ್ಯೆಂಡ್
ಸಿ) ಉರಾರಾರ್ೆಂಡ
ಡಿ) ಒಡಿಶಾ
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ಬಿ)ಜಾರ್ಯೆಂಡ್
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• ಜಾಖ್ವೆಂಡ ಸಕಾವರ ತ ನು ಇತ್ರಾೋಚಿನ ಕಾಯಬಿನ ಟ್ ಸಭ ಯಲಿಿ 50,000 ರ  .ವರ ಗಿನ ಎಲಾಿ ಕ್ೃ ಷಿ
ಮತ ಕಾ ಕ್ೃಷಿ ಸಾಲಗಳನಕು ಮ ನಾು ಮಾಡಲಕ ನಿಧವರಿಸಿದ .

• ಬ ಳ  ನಷ್ೆ ಎದಕರಿಸಕತ್ರಾರಕವ ರ ೈತರಿಗ  ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡಲಕ ‘ಫಸಲ್ ರಹತ್ ಯೋಜನ ’ ಮತಕಾ 
ಜಾನಕವಾರಕ ಸಾಕ್ಣ ಯಲಿಿ ತ್  ಡಗಿರಕವ ಕ್ಕಟಕೆಂಬಗಳ ಆದಾಯವ ನಕು ಸಕಧಾರಿಸಲಕ ‘ಪಶಕಧಾನ್
ಯೋಜನ ’ಗ  ಸೆಂಪಕಟ ಅನಕಮೊೋದನ  ನಿೋಡಿದ .
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13) ರಾಜಯದ ಯೋಜನ ಗಳ ಬಗ ೆ ಎಲಾಿ ಮ ಾಹಿತ್ರಯನಕು ಕ   ರೋಢೋಕ್ರಿಸಲಕ ಯಾವ ರಾಜಯವು ಸಾವವ ಜನಿಕ್ 
ಕ್ಲಾಯಣ ಪ  ೋಟವಲ್ (PWP) ಅಥವಾ ಜನ್ ಕ್ಲಾಯಣ್ ಪ  ೋಟವಲ್ ಅನಕು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿತಕ?
Which state launched Public Welfare Portal (PWP) or Jan Kalyan Portal, to 
consolidate all information about the state schemes?

ಎ) ಗುಜರಾತ್
ಬಿ) ರಾಜಸಾಥನ್
ಸಿ) ಪೆಂಜಾಬ್
ಡಿ) ಮಧ್ಯಪರದ ೋಶ
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ಬಿ) ರಾಜಸಾಥನ್
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• ರಾಜಸ ಾಾನ ಮ ಕ ಖ್ಯಮ ೆಂತ್ರ ರ ಅಶ್   ೋಕ್  ಗ ಹ  ಿೋಟ್ ಅವರ ಕ  ಹ ಡಿಕ ದಾರರಿ ಗ  ಅಗತ ಯವಿರಕ ವ 100 ಕ್  ು
ಹ ಚಕಿ ರಿೋತ್ರಯ ಕ್ಸಿಯರ ನ್ಿ ಮತ ಕಾ ಸ ೋವ ಗಳನಕು ಒ ದಗಿಸಲಕ ‘ಒನ್ ಸಾೆಪ ಶ್ಾಪ’ (OSS) 
ಸರಲಭಯವನಕು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದಾಾರ .

• ಮಕಖ್ಯಮ ೆಂತ್ರರಯವರಕ ಸಾವವಜನಿಕ್ ಕ್ಲಾಯಣ ಪ  ೋಟವಲ್ (PWP) ಅಥವಾ ಜನ್ ಕ್ಲಾಯಣ್ 
ಪ  ೋಟವಲ್ ಅನಕು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದರಕ, ಅಹವತ್ , ರಾಜಯದ ಯೋ ಜನ ಗಳ ಪರಯೋಜನಗಳು, ದಪಯಕಕ್ಾ
ಸಕತ್  ಾೋಲ ಗಳು ಮತಕಾ ಆದ ೋಶಗಳು ಇತ್ಾಯದಿಗಳ ಮಾಹಿತ್ರ ಯನಕು ಕ  ರೋಢೋಕ್ರಿಸಲಕ ಇದಕ ಎರಡಕ
ವಷ್ವಗಳಲಿಿ ಸಕಾವರದ ಪರಯತುಗಳ ನಕು ಎತ್ರಾ ತ್   ೋರಿಸಕ ತಾದ .



Daily Current Affairs Quiz - ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 14

14) TRIFED ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಒೆಂದಕ ಒಕ್ ುಟವಾಗಿದ ?
TRIFED is a federation under which ministry?

ಎ) ಮಾನ್ು ಸೆಂಪನ್ ೂಲ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
ಬಿ) ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
ಸಿ) ಕೃಷ್ಟ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
ಡಿ) ಬುಡಕಟು್ ುಯುಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
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ಡಿ) ಬುಡಕಟು್ ುಯುಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
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• TRIFED (Tribal Co-operative Marketing Federation) ಬಕಡಕ್ಟಕೆ ವಯವಹಾರಗಳ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಒೆಂದಕ ಒಕ್ ುಟವಾಗಿದ .

• ಇದಕ ಇತ್ರಾೋಚ ಗ  ಮಧಯಪರದ ೋಶದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ರೋಯ ವನವಾಸಿ ಕ್ಲಾಯಣ ಕ ೋೆಂದರದ  ೆಂದಿಗ  ಬಕಡಕ್ಟಕೆ 
ಜನಸೆಂಖ ಯಯ ಕ್ಲಾಯಣಕಾುಗಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಕತ್ರಾರಕವ ಎೆಂಒಯಕ ಗ  ಪರವ ೋಶಿಸಿದ  . ಎೆಂಒಯಕ 
ಮಧಯ ಪರದ ೋಶದ 5 ಜಿಲ ಿ ಗಳಲಿಿ ಟ್ ೈಫಕಡ ಪಾಕ್ ವಗ ಳನಕು ಸಾಾಪಿಸಲಕ ದದ ಾೋಶಿಸಿದ .
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15)ಭಾರತದ ಏಕ ೈಕ್ ಸಕ್ಸರಯ ಜಾಾಲಾಮಕಖಿ  ಈ ಕ  ಳಗಿನ ಯ ಾವ ಸಾಳಗ ಳಲಿಿದ  ?
India’s only active volcano is located at which among the following places?

ಎ) ಕಾರ್ ನಕ  ೋಬಾರ್
ಬಿ)ಬೆಂಜರು ದವೋಪ
ಸಿ) ಮಾಯಾ ಬೆಂದರ್
ಡಿ) ಲ್ಕ್ಷದವೋಪ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ)ಬೆಂಜರು ದವೋಪ

http://www.sbkkannada.com/


• ಬಾಯರ ನ್ ದಿಾೋಪವು ಅೆಂಡಮಾನ್ ಮತ ಕಾ ನಿಕ  ೋಬಾರ್ ದಿಾೋ ಪಗಳ ಕ ೋೆಂದಾರಡಳಿತ ಪರದ ೋಶದಲಿಿ ದ  ಮತ ಕಾ 
ಇದಕ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಾಯದ ಏಕ ೈಕ್ ಸಕ್ಸರಯ ಜಾಾಲಾಮಕಖಿ ಯಾ ಗಿದ .



ಇೆಂದಿನ ಪರಶ್ ು 

ಇತ್ರ ಾೋ ಚಿಗ  ಯಾ ವ ರಾಜಯ / ಕ ೋೆಂದಾ ರಡಳಿತ ಪರದ ೋ ಶವು  ‘ದ ೋ ಶ್ ಕ್ಸ ಮೆೆಂಟರ್' 
ಕಾಯವಕ್ರಮವನಕ ು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿ ದ ? 

ಲ ಡ ಾ ಖ
ಜಮಕಮ ಮತಕ ಾ ಕಾಶಿೀ ರ
ಪೆಂಜಾಬ್
ದ ಹಲಿ

ಎಲಿರಿಗ  ಧನ ಯ ವಾದಗಳು



ನ ನುಯ ಪರಶ್ ು

ಹ  ೆಂದಿಸಿ ಬರ ಯರಿ :

ರಾಜಯಗಳು             ರಾಜಯಪಾಲ ರಕ 

1) ಅರಕ ಣಾಚ ಲ ಪರದ ೋ ಶ a) ಗಕರ್ಮವತ್ ಸಿೆಂಗ್
2) ಗ  ೋವ ಾ b)ಥಾವರ್ ಚೆಂದ್ ಗ ಹ  ಿೋಟ್
3) ಕ್ನಾವಟಕ್ c) ಪಿ ಎಸ್ ಶಿರೋಧ ರನ್ ಪಿಳ  ಿ ೈ
4) ದತಾ ರಾಖ್ೆಂಡ d) ಬಿ.ಡಿ.ರ್ಮಶ್ಾರ

ಎಲಿರಿಗ  ಧನ ಯ ವಾದಗಳು


