
17 ಡಿಸ ೆಂಬರ್- CURRENT AFFAIRS

ಭುವನ ಸುೆಂದರಿ ಹರ್ನಾಜ್ ಭನರತದ ಯನವ ಪ್ರದ ಶದದವರು? 
ಎ) ಜ ೈಪ್ುರ             ಬಿ) ಭೂಪನಲ್
ಸಿ) ದ ಹಲಿ              ಡಿ) ಚೆಂಡಿಶಗಢ
ಸನವಾಜನಿಕ ಸನರಿಗ ಗನಗಿ ರ ೂಶಪ ವ ಶ ಬಳಸಿ ದ ಮೊದಲ ದ ಶದ ?
ಎ) ಭನರತ  ಬಿ) ಮೆಕ್ಸಿಕ ೂಶ
ಸಿ) ಬ ೂಲಿವಿ ಯ   ಡಿ) ರಷ್ಯ

ಪ್ರಸುುತ ನಿಶತಿ ಆಯಶಗದ ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರನ ರು? 
ಎ) ಅರವಿೆಂದ ಪ್ನಗರಿಯನ       ಬಿ) ದಿರ್ ಶಶ್ ಅರ ೂಶರನ
ಸಿ) ರನಜಶವ್  ಕು ಮನರ ಡಿ) ಅಮಿತನ ಬ್ ಕನೆಂ ತ
‘ಸ ಪಶಸ್ ಆಯೆಂಡ್ ಬಿಯನೆಂಡ್’ ಕೃತಿ ಯನ ರನುು ಕು ರಿತನಗಿದ ? 
ಎ) ಮನಧ್ವ ಗನಡಿಗಶಳ್           ಬಿ) ಸತಿಶಶ್ ರ ಡಿಿ
ಸಿ) ಎ. ಕ  . ರನಮನನುಜನ್        ಡಿ) ಕ  . ಕಸೂು ರಿರೆಂಗನ್



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada



ರಕ್ಷಣನ ದ ಸನಾಸಾಗಳ ಎರಡರ್ ಶ ಅತಿ ದ ೂಡಿ ಆಮದು ದನರ ದ ಶ ದ ಭನರತ, ಮೊದಲ ಸನಾನದಲಿಿ ಸ ೌ ದಿ 
ಅರ ಶಬಿಯನ.

ಸನಾಕ ಹ ೂಶಮ್ ಇೆಂಟರ್ ರ್ನಯಷ್ನಲ್ ಪಶಸ್ ರಿಶಸರ್ಚಾ ಇನ್ ಸಿಾಟೂಯಟ್ (ಎಸ್ ಐಪಆರ್ ಐ) ಬಿಡು ಗಡ  
ಮನಡಿರುವ ಅೆಂತರನಷ್ಟ್ರಶಯ ದಸನಾಸಾ ವಗನಾವಣ ಯ ದತನುೆಂದದ ಪ್ರಕನರ, ಭನರತವು ಈಗ ಅತಿ ದ ೂ ಡಿ 
ರಕ್ಷಣನ ವಸುುಗಳ ಆಮದುದನರ ದ ಶದ ಆಗಿದ . ಇದರ ೂೆಂದಿಗ  ಸೌದಿ ಅರ ಶಬಿಯನದ ನೆಂತರದಲಿಿ 
ಎರಡರ್ ಶ ಅತಿ ದ ೂಡಿ ಆಮದ ುದನರ ದ ಶದ ಎೆಂಬ ಸನಾನದಲಿಿ ನಿೆಂತಿ ದ  . SIPRI ಡ ಶಟನದ ಪ್ರಕನರ, 
2016-2020ರಿೆಂದ ಒಟುಾ ಜನಗತಿಕ  ದಸನಾಸಾ ಆಮದ ುಗಳ ಲಿಿ ಭನರತವು ಶ ಶ 9.5 ಹ ೂೆಂದಿದ . 2011-
2015 ಮತ ುು 2016-2020ರ ನಡುವ  ಆಮ ದು ಶ ಶಕಡನ 33ರಷ್ುಾ ಕಡಿಮೆ ಯನಗಿದ  ಎೆಂದು ಇದ ಶ 
ವರದಿ ಬಹಿರೆಂಗಪ್ಡಿಸಿದ .
2400 ಕ ೂಶಟಿ ರೂಪನಯಿ ಮೌಲಯದ  LCA ತ ಶಜಸ್ ತಯನರಿಕ ಗ  ಬಿ ಡಿ ಭನಗಗಳ ನುು ಪ್ೂರ ೈಸು ವ 
HAL ಒಪ್ಪೆಂದವು ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 16ರೆಂದು ಸಹಿ ಮನಡಿದುು, ಶ ಶ 70ರಷ್ುಾ ಸನಾವಲೆಂಬರ್ ಗನಗಿ 
ಇರಿಸಿಕ ೂೆಂಡಿರುವ ಭನರತಿಶಯರ ಗುರಿಯತು ಮೊದಲ ಹ ಜ ೆಯನ ಗಿದ . ನಿಧನನಗತಿಯ ಆತಮನಿಭಾರ 
ಭನರತ್ ಈಗ ವ ಶಗದ ಪ್ಥದಲಿಿ ಸನಗಲಿದ .



ಮಹಿಳ  ಯರ ವಿವನಹದ ವಯಸುಿ 21 ವಷ್ಾಕ ೆ ಹ ಚಚಳ: ಪ್ರಸನುವರ್ ಗ  ಸೆಂಪ್ುಟ ಒಪಪಗ .

ಮಹಿಳ  ಯರ ವಿವನಹದ ಕನನೂರ್ನತ ಮಕ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸಿನುು 18 ರಿೆಂದ  21 ವಷ್ಾಕ ೆ ಹ ಚ್ಚಚಸುವ 
ಪ್ರಸನುವರ್ ಯನುು ಕ ಶೆಂದರ ಸಚ್ಚವ ಸೆಂಪ್ುಟ  ಅೆಂಗಿಶಕರಿ ಸಿದ  .
ಸದಯ, ಪ್ುರುಷ್ರ ಕನನೂರ್ನತಮಕ ಮದು ವ ಯ ವಯಸುಿ 21 ವಷ್ಾವನಗಿದುು, ಮಹಿಳ  ಯರ ವಯಸುಿ 18 
ವಷ್ಾವನಗಿದ . ಜಯನ ಜ ಶಟಿಿ ರ್ ಶತೃತ ಾದ ನಿಶತಿ ಆಯಶಗದ ಕನ ಯಾಪ್ಡ ಯ ಶಿಫನರಸಿನ ಆಧನರದ  ಮೆಶಲ 
ಪ್ರಸನುವರ್  ಸಲಿಿಸಲನಗಿತ ುು.
ಆರ ೂಶಗಯ ಸಚ್ಚವನಲಯ, ಮಹಿಳ  ಮತುು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲನಖ  ಹನಗೂ ಕನನೂನು ಸಚ್ಚವನಲಯದ 
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ ನರಿಗಳ ರ್ ೂುಳ ಗ ೂೆಂಡ ಕನಯಾಪ್ಡ ಯನುು ಕಳ  ದ ವಷ್ಾ ರಚ್ಚಸಲನಗಿತುು.



Awards: ಶೌಯಾ ಪ್ರದಸಿು ವಿಜ ಶತರಿಗ  ನಿಶಡು ವ ನಗದು ಮೊತು ಪ್ರಿಷ್ನೆರ: ಗ ಮರ್ನಹಾ  ಪ್ರಮನಣದಲಿಿ ಹ ಚಚಳ

ಶೌಯಾ ಪ್ರದಸಿು ಪ್ು ರಸ ೃತರಿಗ  ರನಜ ಯ ಸಕನಾ ರವು ನಿಶಡ ು ತಿುದು ನಗದು ಮೊತುವನುು ಪ್ರಿಷ್ೆರಿಸಲನಗಿದ .

👉 ಪ್ರಮವಿಶರ ಚಕರ ಪ್ುರ ಸೃತರಿಗ  ಈ ಮೊದಲು ₹ 25 ಲಕ್ಷ ನಿಶಡಲನಗುತಿುತುು. ಇದಿಶಗ ಈ ಮೊತುವನುು ₹ 1.5 ಕ ೂಶಟಿಗ  
ಹ ಚ್ಚಚಸಲನಗಿದ .

👉 ಮಹನವಿಶರ ಚಕರ ಪ್ುರ ಸೃತರಿಗ  ಈ ಮೊದಲು ₹ 12 ಲಕ್ಷ ನಿಶಡಲನಗು ತಿುತುು. ಈ ಮೊತುವನುು ₹ 1 ಕ ೂಶಟಿ ಗ  ಹ ಚ್ಚಚಸಲನ ಗಿದ .

👉 ಅಶ   ಶಕ ಚಕರ ಪ್ು ರ ಸ ೃತರಿಗ  ₹ 25 ಲಕ್ಷದಿೆಂದ ₹ 1.5 ಕ ೂಶಟಿ,ಕ್ಸಶತಿಾ ಚಕರ ಪ್ುರಸೃ ತರಿಗ  ಈ ಮೊದಲು ₹12 ಲಕ್ಷ 
ನಿಶಡ ಲನಗು ತಿುತುು. ಅದನುು ಈಗ ₹ 1 ಕ ೂಶಟಿಗ  ಹ ಚ್ಚಚಸಲನಗಿದ .

👉 ವಿಶರ ಚಕರ ಪ್ುರ ಸೃತರಿಗ  ಈ ಮೊದಲು ₹ 8 ಲಕ್ಷ ನಿಶಡಲನಗು ತಿುತುು. ಇದಿಶಗ ಈ ಮೊತುವನುು ₹ 50 ಲಕ್ಷಕ ೆ  ಹ ಚ್ಚಚಸಲನಗಿದ .

👉 ಶೌಯಾ  ಚಕರ ಪ್ುರ ಸೃತರಿಗ  ನಿಶಡು ತಿುದು ಮೊತುವನುು ₹ 8 ಲಕ್ಷದಿೆಂದ ₹ 50 ಲಕ್ಷಕ ೆ ಹ ಚ್ಚಚಸಲನಗಿದ .

👉 ಸ ಶರ್ನ ಮೆಡಲ್   ಪ್ು ರಸ ೃತರಿಗ  ಈ ಮೊದಲು ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಪ್ು ರಸನೆರ  ನಿಶಡಲನಗುತಿು ತುು. ಈ ಮೊತುವನುು ಈಗ ₹ 15 ಲಕ್ಷಕ ೆ
ಹ ಚ್ಚಚಸಲನ ಗಿದ .



ಕ ೂಶಲೆತನು ದುಗನಾಪ್ೂಜ  ಯುರ್ ಸ ೂೆಶದ ಅಮೂತಾ ಪ್ರೆಂಪ್ರ ಯ ಪ್ಟಿಾಗ 

ಕ ೂಶಲೆತನುದಲಿಿ ಪ್ರತಿ ವಷ್ಾ ಅಚರಿಸಲನಗುವ ದುಗನಾ ಪ್ೂ ಜ ಯನುು ಯುರ್ ಸ ೂೆಶವು ಅಮೂ ತಾ
ಪ್ರೆಂಪ್ರ ಯ ಪ್ಟಿಾಗ  ಸ ಶಪ್ಾಡ ಗ ೂಳಿಸಿದ .

ಈ ಬಗ ಗ ಟಿಾಟ್  ಮನಡಿರುವ ಯುರ್ ಸ ೂೆಶ, “ಅಭಿನೆಂದರ್ ಗಳು ಭನರ ತ” ಎೆಂದಿದ .  ಅದರ ಜ ೂತ ಗ   
ದ ಶವಿಯ ವಿಗರಹವನುು ಲಗತಿುಸಿರುವ ಚ್ಚತರವನುು ಪ ೂಶಸ್ಾ  ಮನಡಿದ .

ಈ ಬಗ ಗ ಮನತರ್ನಡಿರುವ ಪನರೆಂಪ್ರಿಕ ಆಯಶಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುವಪ್ರ ಸನು, ದುಗನಾ ಪ್ೂಜ ಯ 
ಮೆಂಟಪ್ಗಳ  ತಯನರಿಕ ಯಲಿಿನ ಕುದಲತ  ಯನುು ಪ್ರದಶಿಾಸುವ ರ ಡ್  ರ ೂಶಡ್ ಕನನಿಶಾವಲ್ 
ಪ್ರಪ್ೆಂಚದನದಯೆಂತದ ಹ ಚ್ಚಚನ ಜನರಿಗ  ಭವಯತ ಯ ಬಗ ಗ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ  ಎೆಂದಿದ .

👉 Puja in Kolkata has just been inscribed on the 

#IntangibleHeritage list.



ಫರ ೆಂರ್ಚ ಐಷ್ನರನಮಿ ಬನರಯೆಂಡ್ 'ಚನರ್ ಲ್' ಮುಖ್ಯಸಾರನಗಿ ಭನರತದ  ಲಿಶರ್ನ ರ್ನಯರ್ ರ್ ಶಮಕ.

ಫ ರೆಂರ್ಚ ಐಷ್ನರನಮಿ ಬನರಯೆಂಡ್ ಸೆಂಸ ಾ ಚನರ್ ಲ್ ಮುಖ್ಯ ಸಾರನಗಿ ಭನರತಿಶಯ ಮೂ ಲದ, ಯುನಿಲಿವರ್ ನ 
ಮನನವ ಸೆಂಪ್ನೂಮಲ ವಿಭನಗದ ಮುಖ್ಯಸ  ಾ ಲಿಶರ್ನ ರ್ನಯರ್ ಅವರ ನುು ರ್ ಶಮಕ  ಮನಡಲನಗಿದ .

ಯುನಿಲಿವರ್  ನಲಿಿ ಜನವರಿಯಲಿಿ ಲಿಶನ್ ರ್ನಯರ್ ಅವರ ಉದ ೂಯಶ ಗದ ಅವಧಿ ಮಕ ನುಯವನಗಲಿದುು,
ಜನವರಿಯಿೆಂದ  ಚನರ್ ಲ್ ಸೆಂಸ ಾಯ ಸಿಇಒ ಆ ಗಿ ಅಧಿಕನರ ಸಿಾ ಶಕರಿಸ ಲಿದನುರ .

ಲಿಶರ್ನ ರ್ನಯರ್ ಜಮ್ ಶ ಡ್ ಪ್ುರ ಮೂ ಲದವರನಗಿದುು, ಅವರು 30 ವಷ್ಾಗಳ ಹಿೆಂದ  ಹಿೆಂದೂ ಸನುನ್
ಯುನಿಲಿವರ್ ನಲಿಿ ಮ ನಯರ್ ಶಜ್ ಮೆೆಂಟ್ ಟ ೈನಿಯನಗಿ ತಮ ಮ  ವೃತಿುಜಶವನವನುು ಪನರರೆಂಭಿಸಿ ದರು ಮತ ುು 
ಹ ರ್ಚ ಯುಎಲ್ ನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯಲಿಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಿದ ಮೊ ದಲ ಮಹಿಳ  ಎೆಂಬ ಖನಯತಿಗೂ 
ಒಳಗನದರು.



ಭೂತನನ್ ತನು ಅತುಯನುತ ರ್ನಗರಿಕ ಪ್ರದಸಿುಯನುು ಪ್ರಧನನಿ  ಮೊಶದಿಗ  ನಿಶಡಿದ .

🔶 ಭೂತನನ್ ತನು ಅತುಯತುಮ ರ್ನಗರಿಕ ಪ್ರದಸಿುಗನಗಿ Ngadag PEL ಗಿ ಕ ೂಲ ೂಾ ಜ ೂತ  ಪ್ರಧನನಿ ಮೊಶದಿ 
ಅವರಿಗ  ಗೌರವಿಸಿದ . (Bhutan has honoured PM Modi with its highest 

civilian award, Ngadag Pel gi Khorlo) ಭೂತನನ್ ನ ಪ್ರಧನನಮ ೆಂತಿರ ಲ ೂಶಟ ಶ ತ ೆರಿೆಂಗ್ 
ಅವರು ಭೂತನನ್ ನ ಅತುಯನುತ ಗೌರವಕ ೆ ಪ್ರಧನನಿ ಮೊಶದಿಯವರ ಹ ಸರನುು ಘೂಶಷ್ಟ್ಸಿದನುರ . ಪ್ರಧನನಿ 
ಮೊಶದಿಯವರ ಆಡಳಿತದಲಿಿ ಭೂತನನ್ ಗ  ಭನರ ತವು ಸೌಹನದಾಯುತವನ ದ ಮ ನಗಾವನುು ಪ್ರದೆಂಸಿಸುವೆಂತ  ಈ 
ಗೌರವ ಬೆಂದಿದ . ಸನೆಂಕನರಮಿಕ ಸಮಯದಲಿಿ, ಭನರತವು ರ್ ರ ಯ ದ ಶದಕ ೆ  ಲಸಿಕ ಗಳು, ಔಷ್ಧಿಗಳು ಮತುು ಇತರ 
ತುತುಾ ಸ ಶವ ಗಳ ರೂಪ್ದಲಿಿ ಬ ೆಂಬಲವನುು ನಿಶಡಿತು.

◾️ಭೂತನನ್ ರನಜಧನನಿ: ಥೆಂಪ್ು

◾️ಭೂತನನ್ ಪ್ರಧನನ ಮೆಂತಿರ: ಲ ೂಶಟ  ಶ  ರಿೆಂಗ್

◾️ಭೂತನನ್ ಕರ ನಿಿ: ಭೂತನನ್ ನಗುಲರಮ್.
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1) ಯನವ ಭನರತಿಶಯ ಮೂ ಲದ ಮಹಿಳ  ಯನುು ಪ ನಿಿಲ ಾಶನಿಯನ ಸ ಾಶಟ್ ಯೂನಿವಸಿಾಟಿಯ ಮೊ ದಲ 
ಮಹಿಳನ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರರ್ನುಗಿ ಮ ನಡಲನಗಿದ ?
Which Indian-origin woman has been made the first woman president of the 

Pennsylvania State University?

ಎ)ನೀಲಿ ಬ ೆಂಡಪುಡಿ
ಬಿ) ಬಿೀನಾ ಅಗರ್ಾಾಲ್
ಸಿ) ನ ೀತಾ ಹುಸ ೀನ್
ಡಿ)ಲ  ೀತಿಕಾ ಸಕಾಾರ್

ಎ)ನೀಲಿ ಬ ೆಂಡಪುಡಿ
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• ಭನರತಿಶಯ ಮೂ ಲದ ಪ ೂರಫ ಸರ್ ನಿಶಲಿ ಬ ೆಂಡಪ್ುಡಿ ಅವರು ಅಮೆ ರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಟ್ಠತ ಪ ನಿಿಲ ಾಶನಿಯನ 
ಸ ಾಶಟ್ ಯೂನಿವಸಿಾಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿ ಹ ಸರಿಸಲಪಟಾ  ಮೊದಲ ಮಹಿಳ   ಮತ ುು ಬಣಣದ ವಯ ಕ್ಸು ಎೆಂಬ 
ಇತಿಹನಸವನುು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ ಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ .

• ನಿಶಲಿ ಬ ೆಂಡಪ್ುಡಿ ಅವರು ಪ ನಿಿಲ ಾಶನಿಯನ ಸ ಾಶಟ್ ಯೂ ನಿವಸಿಾಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿ ಆ ಯ್ಕೆಯನದ 
ಅಮೆಶರಿಕನ್ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿವನಾಹಕರು. 2018 ರಿೆಂದ 2021 ರವರ ಗ , ಅವರು ಲೂಯಿಸಿ ಾಲ ಿ 
ವಿದಾವಿದನಯಲಯದ 18 ರ್ ಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿ ಸ ಶವ  ಸಲಿಿಸಿ ದರು.
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2) ಮನಯರ್ನಮರ್ ನಲಿಿ ಯನವ ಕ್ಸರಪ ೂಾಶಕರ ನಿಿಯನುು ಅನುಮತಿಸಲನಗಿದ ?
Which Cryptocurrency is allowed in Myanmar?

ಎ) ಎಥ ರಿಯಮ್
ಬಿ) ಟ ಥರ್
ಸಿ) ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್
ಡಿ) ಲಿಟ್ಕಾಯಿನ್

ಬಿ) ಟ ಥರ್
WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

http://www.sbkkannada.com/


• ಮನಯರ್ನಮರ್ ನ ರ್ ರಳು ಸಕನಾರವು ಟ ಥರ್ ಎೆಂಬ ವಿ ದಾದ  ಅತಿದ ೂಡಿ ಕ್ಸರಪ ೂಾಶ ಕರ ನಿಿಯ 
ಬಳಕ ಯನುು ಅನುಮತಿಸಿ ದ .

• ಮನಯರ್ನಮರ್ ನ ರನಷ್ಟ್ರಶಯ ಏಕತ  ಸಕನಾರವು ಸ ಾಶ ಬಲ್ ಕನಯಿನ್ ಟ ಥರ್ ಅನುು ಅಧಿಕೃ ತ 
ಕರ ನಿಿ ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸುತುದ .

• ಈ ವಷ್ಾದ ಆರೆಂಭದಲಿಿ ಮಿಲಿಟರಿ ದೆಂಗ ಯಲಿಿ ಹ ೂರಹನ ಕಲಪ ಟಾ ಮನಯರ್ನಮರ್ ನ ರ್ನಗರಿಕ 
ಆಡಳಿತದ ಪ್ರವನದ ಗ ುೆಂಪ್ುಗಳು ಮತ ುು ಅವಶ ಶಷ್ಗಳನುು ಒಳ ಗ ೂೆಂಡಿರುವ ರನಷ್ಟ್ರಶಯ 
ಏಕತ  ಸಕನಾರವು (NUG) ಆಡಳಿತನರೂಢ ಮಿಲಿಟರಿ ಜುೆಂಟನವನುು ಉರುಳಿಸಲು 
ತನು "ಕನರೆಂತಿ" ಗನಗಿ ಹಣವನುು ಸೆಂಗರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತಿುಸುತಿ ುದ .
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3) ರನಜಯ ಮಟಾದ ಉಪ್ಕರಮ 'ಕ ೂಶಡ್-ಉನುತಿ'ಯ ಭನಗವನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಕನಾರ ವು ಯನವ 
ಸೆಂಸ ಾಯೆಂದಿಗ  LoU ಗ  ಸಹಿ ಹನಕ್ಸದ ?
Government of Karnataka has signed an LoU with which organization as a part of the 

state-level initiative 'Code-Unnati'?

ಎ) ಯುನ ೈಟ ಡ್ ನ ೀಷನ್್ ಸ ಕ್ುುರಿಟಿ ಕೌನ್ಲ್
ಬಿ)ಯುನ ೈಟ ಡ್ ನ ೀಷನ್್ ಹ ುಮನ್ ರ ೈಟ್ ಕೌನ್ಲ್
ಸಿ) ರ್ಾುಪಾರ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ುರಿತ್ ಯುನ ೈಟ ಡ್
ನ ೀಷನ್್ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಡಿ) ಯುನ ೈಟ ಡ್ ನ ೀಷನ್್ ಡ ವಲಪ ಮೆಂಟ ಪ್ರೀಗಾರೆಂ

ಡಿ)
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• ಯುವ ಸಬಲಿಶಕರಣ ಮತುು ಕ್ಸರಶಡನ ಇಲನಖ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ ನಾರ ವು ಉದಯಮಶಿಶಲತ  ಮತುು 
ಉದ ೂಯಶಗದ ಪ್ರವ ಶದವನುು ಸ ುಧನರಿಸಲು ರನಜಯ ಮಟಾದ ಉಪ್ಕರಮ 'ಕ ೂಶಡ್-ಉನುತಿ' ಯ 
ಭನಗವನಗಿ ಯುರ್ ೈಟ ಡ್ ರ್ ಶಷ್ನ್ಿ ಡ ವಲಪ ಮೆೆಂಟ್ ಪ ೂರಶ ಗನರೆಂ (UNDP) ಯೆಂದಿಗ  ತಿಳ ುವಳಿಕ 
ಪ್ತರಕ ೆ (LOU) ಸಹಿ ಮನಡಿದ . ಮಹಿಳ ಯರು ಸ ಶರಿದೆಂತ  ಯುವಕರಲಿಿ ಅವಕನದಗಳು.

• ಈ ಉಪ್ಕರಮವು ವಿದಾಸೆಂಸ  ಾಯ ಸಾಯೆಂಸ ಶವಕರನುು (UNV) ಒಳಗ ೂೆಂ ಡಿರುತುದ  ಮತ ುು SAP 

ಇೆಂಡಿಯನ ಲನಯಬ್ ನ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕನಯಾತೆಂತರಗಳಿೆಂದ ಬ ೆಂಬಲಿ ತವನಗಿದ  ಬ ೆಂಗಳೂ ರು ಗನರಮನೆಂ ತ ರ, 
ರನಮನಗರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ ಮತ ುು ರನಯಚೂರಿನ 4 ಜಲ ಿ ಗಳಲಿಿ  ಕನಯಾಗತಗ ೂಳಿಸಲನಗುತುದ .

• ವಿದಾಸೆಂಸ  ಾಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕನಯಾಕರಮದ ಸೆಂಸನಾಪ್ಕ: 1965;
• ವಿದಾಸೆಂಸ  ಾಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕನಯಾಕರಮದ ಪ್ರಧನನ ಕಛ ಶರಿ: ನೂಯಯನಕಾ, ಯುರ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ಾಶ ಟ್ಿ;
• ವಿದಾಸೆಂಸ  ಾಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕನಯಾಕರಮ ನಿವನಾಹಕರು: ಅಚ್ಚಮ್ ಸ ಾೈನರ್
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4) ಸದನಾರ್ ವಲಿಭಭನಯಿ ಪ್ಟ ಶಲ್ ಅವರ ಪ್ುಣ ಯತಿಥಯನುು ಯನ ವ ದಿರ್ನೆಂಕದೆಂದು 
ಆಚರಿಸಲನಗುತುದ ?
Sardar Vallabhbhai Patel's death anniversary is observed on which date?

ಎ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 17
ಬಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 14
ಸಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 15
ಡಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 16

ಸಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 15
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• ಸದನಾರ್ ವಲಿಭಭನಯಿ ಪ್ಟ ಶಲ್ ಅವರ ಪ್ುಣ ಯತಿಥ: ಪ್ರಧನನಿ ನರ ಶೆಂದರ ಮೊಶದಿ ಅವರು ಡಿಸ ೆಂಬರ್
15, 2021 ರೆಂದು ಸದನಾರ್ ವಲಿಭಭನಯಿ ಪ್ಟ ಶಲ್ ಅವರ 71 ರ್ ಶ ಪ್ುಣಯ ತಿಥಯೆಂದು ಸಮರಿಸಿದರು.

• ಸದನಾರ್ ವಲಿಭಭನಯಿ ಪ್ಟ ಶಲ್ ಅವರು ಭನರತದ ಮೊದಲ ಉಪ್ ಪ್ರ ಧನನಿಯನಗಿದುರು  ಮತು ು 
'ಭನರತದ ಉಕ್ಸೆನ ಮನುಷ್ಯ' ಎೆಂದು ಜನಪರಯರನಗಿದುರ ು. ಅವರು ಭನರತಿಶಯ ಸನಾತೆಂತರಯ 
ಚಳುವಳಿಯಲಿಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಪನತರವನುು ವಹಿಸಿದರು, ವಿಶ ಶಷ್ವನಗಿ ಸನಾತೆಂತರಯದ ನೆಂತರ ಭನರತವನುು
ಏಕ್ಸಶಕರಿಸುವಲಿಿ.

• ಸದನಾರ್ ವಲಿಭಭನಯಿ ಪ್ಟ ಶಲ್ ಅವರು 1947 ರಿೆಂದ 1950 ರವರ ಗ  ಭನರತದ ಮೊದಲ 
ಉಪ್ಪ್ರಧನನಿಯನಗಿ ಸ ಶವ  ಸಲಿಿಸಿದರು. ಅವರು ಸನಾತೆಂತರಯದ ನೆಂತರ ಭನರತದ ರನಜಕ್ಸಶಯ ಏಕ್ಸಶಕರಣ 
ಮತ ುು 1947 ರ ಇೆಂಡ ೂಶ-ಪನಕ್ಸಸನುನ ಯುದಿದ ಸಮಯದಲಿಿ ಹೆಂಗನ ಮಿ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರನಗಿಯೂ 
ಸ ಶವ  ಸಲಿಿಸಿದು ರು.

• ಭನರತಿಶಯ ಒಕೂೆಟಕ ೆ ಎಲನಿ ರನಜಪ್ರಭುತಾದ ರನಜಯಗಳ ಏಕ್ಸಶಕರಣದಲಿಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಪನತರ ವಹಿಸಿ ದುರಿೆಂದ 
ಅವರನುು 'ಭನರತದ ಏಕ್ಸಶಕರಣಕನರ' ಎೆಂದು ಕರ ಯಲನಗುತುದ .
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5)255,700 ರ್ ೂಶೆಂದನಯಿತ EV ಗಳ  ೂೆಂದಿಗ  ಯನವ ರನಜಯವು ಅಗರಸನಾ ನದಲಿಿದ ?
Which state is holding the top spot with 255,700 registered EVs?

ಎ) ಉತ್ುರ ಪರದ ೀಶ
ಬಿ) ಪೆಂಜಾಬ್
ಸಿ) ತ್ಮಿಳುನಾಡು
ಡಿ) ಗುಜರಾತ್

ಎ) ಉತ್ುರ ಪರದ ೀಶ
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• ಸೆಂಸತಿುನ ಚಳಿಗನಲದ ಅಧಿವ ಶದನದಲಿಿ, ಕ ಶೆಂದರ ರಸ ು ಸನರಿಗ  ಮತುು ಹ ದನುರಿಗಳ ಸಚ್ಚವ ನಿತಿ ನ್ 
ಗಡೆರಿ, ಭನರತದ ಲಿಿನ ಎ ಲ ಕ್ಸರಕ ವ ಹಿಕಲ್ಿ (ಇವಿ) ಸಿ ಾತಿಯ ಕುರಿತು ರನಜಯಸಭ ಗ  ಮನಹಿತಿ ನಿಶಡಿದರು.

• ಅೆಂಕ್ಸಅೆಂದಗಳ ಪ್ರಕನರ, ಭನರತವು ಒಟುಾ 870,141 ರ್ ೂಶೆಂದನಯಿ ತ EVಗ ಳ ನುು ಹ ೂೆಂದಿದ , ಉತುರ 
ಪ್ರದ ಶದ (UP) 255,700 ರ್ ೂಶೆಂದನಯಿತ EVಗಳ  ೂೆಂದಿಗ  ಅಗರ ಸನಾನವನುು  ಹ ೂೆಂದಿದ  .

• ಯುಪ ನೆಂತರ ದ ಹಲಿ (125,347), ಕರ್ನಾಟಕ (72,544), ಬಿಹನರ (58,014) ಮತುು
ಮಹನರನಷ್ರ (52,506) ಅನುಕರಮ ಸನಾನಗಳಲಿಿವ .

• ಭನರತದ ಕ ಶೆಂದರ ಸಕ ನಾರವು ಎಲ ಕ್ಸರಕ ವನಹನಗಳು ಮತ ುು  ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಉತಪನುಗಳ  ಮೆಶಲಿನ ಸರಕು
ಮತುು ಸ ಶವನ ತ ರಿಗ ಯನುು (GST) ಕಡಿಮೆ ಮನಡಿದ .

• EVಗಳ ಮೆಶಲಿನ GST: 5% (ಹಿೆಂದ  12%)
• EV ಚನಜಾರ್ ಗಳು ಮತ ುು ಚನಜಾೆಂಗ್ ಸ ಾಶಷ್ನ್ ಗಳ ಮೆಶಲಿ ನ GST: 5% (ಹಿೆಂದ  18%)
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6) ಕ ಳಗಿನ ಯನವ ಭನರತಿಶಯ ಔಷ್ಧ್ ತಯನರಕರು  ಒಮಿಕನರನ್ ವಿರುದಿ  ಹ ಚುಚ ಪ್ರಿಣನಮಕನರಿಯನದ
COVID ಲಸಿಕ  ಬೂಸಾರ್ ಶನಟ್ ಅನುು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುತಿು ದನುರ ?
Which among the following Indian drug makers is developing a COVID vaccine 
booster shot that would be more effective against Omicron?

ಎ) ಲುಪಿನ್
ಬಿ) ಡಾ ರ ಡಿಿ ಲಾುಬ  ೀರ ೀಟರಿೀಸ್
ಸಿ) ಸಿಪಾಾ
ಡಿ) ಸಿೀರಮ್ ಇನ್ಿಟ ುಟ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾ
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• ಹ ೂಸ ಓಮಿಕನರನ್ ಕ ೂಶವಿಡ್ ರ ೂಪನೆಂತರದ ವಿರುದಿ ಹ ಚುಚ  ಪ್ರಿಣನಮಕನರಿಯನದ ಲಸಿಕ  
ಬೂಸಾರ್ ಶನಟ್ ಅನುು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲು ಅವರು ಕ ಲಸ ಮನಡುತಿುದನುರ  ಎೆಂದು ಸಿಶರಮ್
ಇನ್ ಸಿಾಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯನದ ಸಿಇಒ ಆದರ್ ಪ್ೂರ್ನವನ ಲನಿ ಹ ಶಳಿದನುರ .

• ಸಿಶರಮ್ ಇನಿಿಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯನ ಭನರತಿಶಯ ಜ ೈ ವಿಕ ತೆಂತರಜ್ಞನನ ಮತ ುು ಜ ೈವಿಕ
ಔಷ್ಧಿಶಯ ಕೆಂಪ್ನಿಯನಗಿದ .

• ಇದು ಭನರತದ ಪ್ುಣ  ನಗರದಲಿಿ ರ್ ಲ ಗ ೂೆಂಡಿರುವ ವಿದಾದ ಅ ತಿ ದ ೂಡಿ ಲಸಿಕ   
ತಯನರಕರನಗಿದುು, ಇದನುು 1966 ರಲಿಿ ಸ ೈರಸ್ ಪ್ೂನವನಲನ ಅವರು ಸನಾಪಸಿದರು.

• ಕೆಂಪ್ನಿಯು ಹಿಡುವಳಿ ಕೆಂಪ್ನಿ 'ಸ ೈರಸ್ ಪ್ೂರ್ನವಲಿ ಗೂರಪ ನ ಅೆಂಗಸೆಂಸ  ಾಯನಗಿದ 
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7) ಪ್ರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣ  ಮತ ುು ರಕ್ಷಣ ಯ ಮೆ ಶಲ  ಕ ಶೆಂದಿರಶಕರಿಸುವ ಮಹನರನಷ್ರ ಸಕನಾರವು ಯನವ 
ಉಪ್ಕರಮವನುು ಪನರರೆಂಭಿಸಿತು?
Which initiative was launched by the Maharashtra government that focuses on 

environmental conservation and protection?

ಎ) ವಸುೆಂಧರಾ ಉಪಕ್ರಮ
ಬಿ)ವಸುೆಂದರಾ ಅರ್ಥಾ ಉಪಕ್ರಮ
ಸಿ) ನನನ ವಸುೆಂಧರಾ ಉಪಕ್ರಮ
ಡಿ) ನನನ ಭ ಮಿಯ ಉಪಕ್ರಮ
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• ಮಹನರನಷ್ರ ಸಕನಾರವು ಮುೆಂದಿನ ಪಶಳಿಗ ಯಲಿಿ ಹವನಮನ ನ ಪ್ರಜ್ಞ  ಮತುು ಹಸಿರು ಮೌಲಯಗಳನುು 
ಬ ಳ  ಸುವ ಪ್ರಯತುದಲಿಿ ಗ ರಶಡ್ I-VIII ಗನಗಿ ಸಮಗ ರ ಪ್ಠ್ಯಕರಮವನುು ಪ್ರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಕ್ಸರಯ್ಕಯಲಿಿದ .

• ಹವನಮನನ ಬದಲನವಣ ಯ ಬಗ ಗ ಜನಗೃತಿ  ಮೂ ಡಿಸಲು ಮತುು ಪನರ ಥಮಿಕ ಶನಲನ ಶಿಕ್ಷಣ ದಲಿಿ
ಭೂಮಿಯ ಬಗ ಗ ಜವನಬನುರಿಯನುು ತುೆಂಬಲು UNICEF ಸಹನಯದಿೆಂದ MV ಪ್ಠ್ಯಕರಮವನುು 
ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲನಗಿದ .

• ನನು ವಸುೆಂಧ್ರನ (ನನು ಭೂಮಿ) ಉಪ್ಕರಮ:
• ಪ್ರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣ  ಮತ ುು ಸೆಂರಕ್ಷಣ ಗನಗಿ ಮಹನರನಷ್ರ ಸಕನಾ ರವು ಈ ಉಪ್ಕರಮ ವನುು ಪನರರೆಂಭಿ ಸಿ ದ  . 

ಇದು "ಪ್ೆಂಚಮಹನಭೂತಗಳು" ಎೆಂದು ಕ ರ ಯಲಪಡುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲನಿ  ಐದು ಅೆಂದಗಳ ಮೆ ಶಲ  
ಕ ಶೆಂದಿರಶಕರಿಸುತುದ .

• ಸನೆಂಪ್ರದನಯಿಕ ಮತ ುು ಸಾಳಿಶಯ ಜ್ಞನನದ ನಡುವ  ಸಮತ  ೂಶ ಲನ ಕನಯುು ಕ ೂ ಳು ುವ ಮೂ ಲಕ 
ವಿದನಯಥಾಗಳಲಿಿ ಈ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲನಗುವುದು.
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8) ಭನರತದ ರನಷ್ರಪ್ತಿಗಳು ಯನವ ರನಷ್ರಕ ೆ  ಮೂರು ದಿನಗಳ ರನಜಯ ಪ್ರವನಸವನು ು
ಕ ೈಗ ೂೆಂಡಿದನುರ ?
President of India has embarked on a three-day state visit to which nation?

ಎ) ಶ್ರೀಲೆಂಕಾ
ಬಿ) ನ ೀಪಾಳ
ಸಿ) ರಷ್ಾು
ಡಿ) ಬಾೆಂಗಾಾದ ೀಶ
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ಡಿ) ಬಾೆಂಗಾಾದ ೀಶ
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• ರನಷ್ರಪ್ತಿ ರನಮ್ ರ್ನಥ್ ಕ ೂಶವಿೆಂದ್ ಅವರು ಬನೆಂಗನಿದ ಶ ದದ 50 ರ್ ಶ ವಿಜಯಶತಿವ 
ದಿರ್ನಚರಣ ಯಲಿಿ ಭನಗವಹಿಸಲು ಇೆಂದು ಬ ಳಿಗ ಗ ಮೂ ರು ದಿ ನಗಳ  ಬನೆಂಗನಿದ ಶದಕ  ೆ ಭ ಶಟಿ ನಿಶಡಿದರು. 
ರನಷ್ರಪ್ತಿ ಕ ೂಶವಿೆಂದ್ ಅವರು ಬನೆಂಗನಿದ ಶದದ ಪ್ರಧನನಿ ಅಬುುಲ್ ಹಮಿಶದ್ ಅವರ ಆ ಹನಾನದ 
ಮೆಶರ ಗ  ಕನಯಾಕರಮದಲಿಿ ಭನಗವಹಿಸಲಿದನುರ .

• 1971 ರಲಿಿ ಬನೆಂಗನಿದ ಶದದ ವಿಮೊಶಚರ್ ಗ  ಕ ನರಣವನದ ಪನಕ್ಸಸನು ನದ ವಿರುದಿದ ಗ ಲುವು ಮತ ುು
ನಮಮ ಜೆಂಟಿ ಪ್ಡ ಗಳಿಗ  ಬ ಶಷ್ರತನುಗಿ ದರಣನದ ರ್ ನಪಗನಗಿ ಉ ಭಯ ದ ಶದಗಳು ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 16 
ಅನುು ವಿಜಯ ದಿನವರ್ನುಗಿ ಆಚರಿಸುತುವ . ಎರಡೂ ದ ಶದಗಳು ತಮ ಮ ರನಜತನೆಂತಿರಕ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಗಳ  
ಸನಾಪ್ರ್ ಯ ಸುವಣಾ ಮಹ ೂಶತಿವವನುು ಸಹ ಆಚರಿಸುತಿುವ .
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9) ವಲ್ಿಾ ಟನಯಲ ೆಂಟ್ ಯನಾೆಂಕ್ಸೆಂಗ್ ವರದಿ 2021 ರಲಿಿ ಭನರತದ ಸನಾನ ಏನು?
What is the position of India in the World Talent Ranking Report 2021?

ಎ) 42 ನ ೀ
ಬಿ) 60 ನ ೀ
ಸಿ) 55 ನ ೀ
ಡಿ) 56 ನ ೀ
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ಡಿ) 56 ನ ೀ
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• ಇೆಂಟರ್ನಯಾಷ್ನಲ್ ಇನಿಿಿಟೂಯಟ್ ಫನರ್ ಮನಯರ್ ಶ ಜ ಮೆಂಟ್ ಡ ವಲಪ ಮೆಂಟ್ (IMD) ವಲ್ಿಾ ಸಪಧನಾತಮಕ 
ಕ ಶೆಂದರವು ತನು "ವಿದಾ ಟನಯಲ ೆಂಟ್ ಯನಾೆಂಕ್ಸೆಂಗ್ ವರದಿ" ಅನುು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ .

• ವರದಿಯಲಿಿ, 2021 ರಲಿಿ ಯುರ ೂಶಪ ಶ ರಶಯನೆಂಕದಲಿಿ ಪನರಬಲಯ ಸನಧಿಸಿದ . ಜನಗತಿಕ  ಟನಪ 10 
ದ ಶದಗಳು ಈ ಪ್ರದ ಶದದಿೆಂದ ಬೆಂದಿವ .

• ಸಿಾ ಟೆಲ ಾೆಂಡ್ ತನು ಅಗರಸನಾನವನುು ಉಳಿಸಿಕ ೂೆಂಡಿ ದ  .
• ಭನರತ 56ರ್ ಶ ಸನಾನದಲಿಿದ .
• ಮಧ್ಯ ಪನರಚಯ ಮತ ುು ಉತುರ ಆಫ್ರರಕನದಲಿಿ, ಇಸ ರಶಲ್ ನೆಂತರ ಯುಎಇ ತನು ಎರಡರ್ ಶ ಸನಾನವನುು

ಉಳಿಸಿಕ ೂೆಂಡಿದ  (ಈ ಪ್ರದ ಶದದಲಿಿ ಮೊದಲರ್ ಯದು).
• ಇಸ ರಶಲ್ 22 ರ್ ಶ ಸನಾನದಲಿಿದ .
• IMD ಒೆಂದು ಸಾತ ೆಂತರ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸ ಾಯನಗಿದುು, ಸಿಾ ಸ್  ಬ ಶರುಗಳು ಮತ ುು ಜನಗತಿಕ ವನಯಪುಯನುು 

ಹ ೂೆಂದಿದ . ಇದು 75 ವಷ್ಾಗಳ ಹಿೆಂದ  ವನಯಪನರದ ರ್ನಯಕರಿೆಂದ ವನಯಪನರದ ರ್ನಯಕರಿಗನಗಿ 
ಸನಾಪಸಲಪಟಿಾತು.
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10) ಗೆಂಗನ ಎಕ ಿ ಪ ರಸ್ ವ ಶ ಯಶಜರ್ ಗ  ಪ್ರಧನನಿ ನರ ಶೆಂದರ ಮೊಶದಿ ಯನವನಗ ದೆಂಕುಸ ನಾಪ್ರ್  ಮ ನಡು ತನುರ ?
When will Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of the 
Ganga Expressway project?

ಎ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 17
ಬಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 18
ಸಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 16
ಡಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 19
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ಬಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 18
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• ಪ್ರಧನನಿ ನರ ಶೆಂದರ ಮೊಶದಿ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 18 ರೆಂದು ಉತುರ ಪ್ರ ದ ಶದದ ದಹಜಹನನ್ ಪ್ುರದಲಿಿ ಗೆಂಗನ 
ಎಕಿ ಪ ರಸ್ ವ ಶಗ  ದೆಂಕುಸ ನಾಪ್ರ್  ಮ ನಡಲಿದನುರ .

• ಮಿಶರತ್ ನಿೆಂದ ಪ್ರಯನಗರನಜ್ ಗ  ಎಕಿ ಪ ರಸ್ ವ ಶ 12 ಯುಪ ಜಲ ಿ ಗಳ ಮೂ ಲಕ ಹನದುಹ ೂಶಗುತು ದ  
ಮತ ುು ರನಜಯದ ಪ್ಶಿಚಮ  ಮತು ು ಪ್ೂವಾ ಪ್ರದ ಶದಗಳನುು  ಸೆಂಪ್ಕ್ಸಾಸುತುದ .

• ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 18 ರೆಂದು ಮಧನಯಹು 1 ಗೆಂಟ ಗ  ದಹಜಹನನ್ ಪ್ುರದಲಿಿ  ಗೆಂಗನ ಎಕಿ ಪ ರಸ್ ವ ಶಗ ಪ್ರಧನನಿ 
ಮೊಶದಿ ದೆಂಕುಸ ನಾಪ್ರ್  ಮನಡಲಿದನುರ  ಎೆಂದು ಪ್ರಧನನ ಮೆಂತಿರ  ಕಚ ಶರಿ (ಪಎೆಂಒ) ಹ ಶಳಿಕ ಯಲಿಿ
ತಿಳಿಸಿದ .
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11) 2022-2023 ಕ ೆ ಭನರತವನುು ಇೆಂಟರ್ನಯಾಷ್ನಲ್ ಮನಯರಿಟ ೈ ಮ್ ಆಗಾರ್ ೈಸ ಶದನ್ ಕೌನಿಿಲ ಗ ಮರು-
ಚುರ್ನಯಿಸಲನಗಿದ . IMO ನ ಪ್ರಧನನ ಕಛ  ಶರಿ ಎಲಿಿದ ?
India has been re-elected to International Maritime Organisation Council for 
2022-2023. Where is the headquarters of IMO?

ಎ) ನ ುಯಾರ್ಕಾ, ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟೀಟ್
ಬಿ) ಲೆಂಡನ್, ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಕೆಂಗ್ಡಮ್
ಸಿ) ಶಾೆಂಘೈ, ಚೀನಾ
ಡಿ) ಜಕಾತಾಾ, ಇೆಂಡ  ೀನ ೀಷ್ಾು
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ಬಿ) ಲೆಂಡನ್, ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಕೆಂಗ್ಡಮ್
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• ಬಿ ವಗಾದ ರನಜಯಗಳ  ಅಡಿಯಲಿಿ 2022-2023 ದ ಾೈವನಷ್ಟ್ಾಕಕನೆಗಿ ಭನರತವನುು ಇೆಂಟರ್ನಯಾಷ್ನಲ್ 
ಮನಯರಿಟ ೈಮ್ ಆಗಾರ್ ೈಸ ಶದನ್ (IMO) ಕೌನಿಿಲ್ ಗ  ಮರು-ಚು ರ್ನಯಿಸಲನಗಿದ .

• ಇೆಂಟರ್ನಯಾಷ್ನಲ್ ಮನಯರಿಟ ೈಮ್ ಆಗಾರ್ ೈಸ ಶದನ್ ಅಸ ೆಂಬಿಿ  ತನು ಕೌನಿಿಲ್ ಸದಸಯರನುು 2022-2023 
ದ ಾೈವನಷ್ಟ್ಾಕಕ ೆ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿದ .

• ಕೌನಿಿಲ್ IMO ನ ಕ ನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅೆಂಗವನಗಿದ  ಮತ ುು ಅಸ ೆಂ ಬಿಿ ಅಡಿಯಲಿಿ, ಸೆಂಸ ಾಯ ಕ ಲಸವನುು 
ಮೆಶಲಿಾಚನರಣ  ಮನಡಲು ಜವನಬನುರರ್ನಗಿರುತನುರ್ .

• ಇೆಂಟರ್ನಯಾಷ್ನಲ್ ಮನಯರಿಟ ೈಮ್ ಆಗಾರ್ ೈಸ ಶದನ್ ಹ ಡನೆಾ ಟಾಸ್ಾ: ಲೆಂಡನ್, ಯುರ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ಸೆಂಗಿಮ್
• ಇೆಂಟರ್ನಯಾಷ್ನಲ್ ಮನಯರಿಟ ೈಮ್ ಆಗಾರ್ ೈಸ ಶದನ್ ಸನಾ ಪ್ಕ: ವಿದಾಸೆಂಸ  ಾ
• ಇೆಂಟರ್ನಯಾಷ್ನಲ್ ಮನಯರಿಟ ೈಮ್ ಆಗಾರ್ ೈಸ ಶದನ್ ಸನಾ ಪ್ರ್ : 17 ಮನರ್ಚಾ 1948.
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12)ಶಿರಶ ಕನಶಿ ವಿದಾರ್ನಥ ಧನಮ ಯಶಜರ್ ಯ 1 ರ್ ಶ ಹೆಂತ ದ ಭನಗವನಗಿ ಎಷ್ುಾ ಕ ಟಾಡಗಳನುು 
ಉದನಾಟಿಸಲನಯಿತು?
How many buildings were inaugurated as part of Phase 1 of the Shri Kashi Vishwanath 

Dham project?

ಎ)28
ಬಿ)19
ಸಿ)23
ಡಿ) 16
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ಸಿ)23
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• ಕನಶಿಯಲಿಿ 339 ಕ ೂಶಟಿ ರೂಪನಯಿ ವ ಚಚದಲಿಿ ನಿಮಿಾ ಸಲನದ ಶಿರಶ ಕ ನಶಿ ವಿದಾರ್ನಥ ಧನಮ 
ಯಶಜರ್ ಯ ಹೆಂತ-1 ಅನುು ಪ್ರಧನನಮೆಂತಿರ ಉದನಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಯಶಜರ್ ಗ  2019ರಲಿಿ ಪ್ರಧನನಿ
ಮೊಶದಿ ಅಡಿಗಲುಿ ಹನಕ್ಸದರು.

• ಯಶಜರ್ ಯ 1 ರ್ ಶ ಹೆಂತದಲಿಿ ಒಟು ಾ 23 ಕಟಾಡಗಳ ನುು ಉದನಾಟಿಸಲನಗಿದ .
• ಉತುರ ಪ್ರದ ಶದದ ಪ್ುರನತನ ನಗರ ವನರಣನಸಿಯಲಿಿ ಕನಶಿ ವಿದಾ ರ್ನಥ ಧನಮ್ ಕನರಿಡನರ್ ನ 

ಮೊದಲ ಹೆಂತವನುು ಪ್ರಧನನಿ ನರ ಶೆಂದರ ಮೊಶದಿ ಸ ೂಶಮವನರ ಉ ದನಾಟಿಸಿದರು. ಕನರಿಡನರ್ 
ಉದನಾಟರ್ ಗೂ ಮುನು ಪ್ರಧನನಿ ಮೊಶದಿ ಅವರು ಯಶಜರ್ ನಿಮನಾಣದಲಿಿ ತ  ೂಡಗಿರುವ 
ಕನಮಿಾಕರಿಗ  ಪ್ುಷ್ನಪಚಾರ್  ಸಲಿಿಸಿದರು.
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13) ಇಡಿ ನಿದ ಶಾದಕರ ಅವಧಿಯನುು ಎಷ್ುಾ ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ  ವಿಸುರಿಸಲನಗಿದ ?
The term of the ED Director has been extended to how many years?

ಎ) 5 ವಷಾಗಳು
ಬಿ) 7 ವಷಾಗಳು
ಸಿ) 6 ವಷಾಗಳು
ಡಿ) 4 ವಷಾಗಳು
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ಎ) 5 ವಷಾಗಳು
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• ಜನರಿ ನಿದ ಶಾದರ್ನಲಯದ (ED) ನಿದ ಶಾದಕರ ಅವಧಿಯನುು ಗರಿಷ್ಠ 5 ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ  ವಿಸುರಿಸಲು 
ಸೆಂಸತುು ಕ  ಶೆಂದಿರಶಯ ಜನಗೃತ  ಆಯಶಗ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ಮಸೂ ದ 2021 ಅನುು ಅೆಂಗಿಶಕರಿಸಿತು.

• ಜನರಿ ನಿದ ಶಾದರ್ನಲಯದ ನಿದ ಶಾದಕರ ಅಧಿಕನರನವಧಿಯನುು ಪ್ರಸುುತ ಎರಡು ವಷ್ಾಗಳಿೆಂದ ಗರಿಷ್ಠ
ಐದು ವಷ್ಾಗಳವರ ಗ  ವಿಸುರಿಸುವ ಮಸೂ ದ ಯನುು ಸೆಂಸತುು ಮೆಂ ಗಳವನರ ಅೆಂಗಿಶಕರಿಸಿತು, 
ರನಜಯಸಭ ಯು ಪ್ರಸನುವಿತ ಶನಸನವನುು ಅೆಂಗಿಶಕರಿಸಿತು.
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14) ಭನರತವು ಯನವ ರನಷ್ರದ ರನಯಲ್ ರನಯಭನರ ಕಚ ಶರಿಯೆಂದಿಗ  ನಿಶರಿನ ರ್ನವಿಶನಯತ  ಸವನಲುಗಳ 
ಎರಡರ್ ಶ ಆವೃತಿುಯನುು ಪನರರೆಂಭಿಸಿದ ?
India has launched the second edition of water innovation challenges with the Royal 
Embassy of which nation?

ಎ) ನ ದಲಾುಾೆಂಡ್್
ಬಿ) ಸಿವೀಡನ್
ಸಿ) ಡ ನಾಮರ್ಕಾ
ಡಿ) ಸಿವಜಲಾುಾೆಂಡ್
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• NITI ಆಯಶಗ್ ಅಟಲ್ ಇರ್ ೂುಶವ ಶದನ್ ಮಿಷ್ನ್ ಮತ ುು ಭನರತಕ ೆ  ಡ ರ್ನಮಕ ಾನ ರನಯಲ್ 
ರನಯಭನರ ಕಚ ಶರಿಯು ಭನರತ-ಡನಯನಿಶ್ ದಿಾಪ್ಕ್ಷಿಶಯ ಹಸಿ ರು ಕನಯಾತೆಂತರದ ಪನಲುದನರಿಕ ಯ 
ಭನಗವನಗಿ ಜನಗತಿಕ ನಿಶರಿನ ಸಮಸ ಯಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ನಿಶ ರಿನ ರ್ನವಿಶನಯತ  ಸವನಲುಗಳ ಎರಡರ್ ಶ
ಆವೃತಿುಯನುು ಪನರರೆಂಭಿಸಿದ  .

• ಕನಪ ೂಾರ ಶಟ್ ಮತ ುು ಸನವಾಜನಿಕ ಪನಲುದನರರ ಸಹಯಶಗದ ೂೆಂ ದಿಗ  ಪ್ರಸನುವಿತ ಸವನಲುಗಳನುು 
ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ನವಿಶನ ಮತುು ಮುೆಂದಿನ-ಜನ್ ಪ್ರಿಹನರಗಳನುು ಗು ರುತಿಸಲು.

• ಈ ಉಪ್ಕರಮವು ತಮ ಮ ಕೌದಲಯಗ ಳನುು ಬ ಳ  ಸಲು ಮತ ುು ಅವ ರ ತನೆಂತಿರಕ ವಿಭನಗಗಳ ು ಮತ ುು 
ರ್ನವಿಶನಯತ  ಸನಮಥಯಾವನುು ಅನಾಯಿಸಲು ರನಷ್ರ ದನದಯೆಂ ತದ  ಪ್ರಮು ಖ್ ವಿದಾ ವಿದನಯಲಯಗಳು ಮತ ುು 
ರ್ನವಿಶನಯತ  ಕ ಶೆಂದರಗಳಿೆಂದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭ ಗಳನುು ತ ೂಡಗಿ ಸಿಕ ೂಳ ುುತುದ .

• ಜನಗತಿಕ  ಕನರಸ್ ಸ  ಕ ೂಾಶರಿಯಲ್ ಕಲಿಕ ಯ ಪ್ರಿಸರಗಳು, ರ್ನವಿಶನಯತ  ಮತ ುು SDG ಗಳ ಮೆಶಲ  
ಪ್ರಭನವವನುು ವ ಶಗಗ ೂಳಿಸಲು ಇದು ಸಹನಯ ಮನಡುತುದ .
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15)ಯನವ ಭನರತಿಶಯ ಗಣಿತ ಜ್ಞನಿಗ  ರನಮನನುಜನ್ ಪ್ರದಸಿು 2021 ನಿಶಡಿ ಗೌರವಿಸಲನಗಿದ ?
Which Indian Mathematician has been honoured with the Ramanujan Prize 2021?

ಎ) ನೀನಾ ಗುಪಾು
ಬಿ) ನೀನಾ ವರ್ಾಾ
ಸಿ) ನೀನಾ ದತಾು
ಡಿ) ನೀನಾ ಶರ್ಾಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ) ನೀನಾ ಗುಪಾು

http://www.sbkkannada.com/


• ಭನರತಿಶಯ ಗಣಿತಜ್ಞ  ನಿಶರ್ನ ಗುಪನು ಅವರು ಅಫ ೈನ್ ಬಿಶ ಜಗಣಿತ ಜನಯಮಿತಿ ಮತುು 
ಕಮ ುಯಟ ಶಟಿವ್ ಬಿ ಶಜಗಣಿತ ದಲಿಿ ಅವರ ಅತುಯತ ುಮ ಕ ಲಸಕನೆಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಶಿಶಲ ರನ ಷ್ರಗಳ 
ಯುವ ಗಣಿತ ಜ್ಞರಿಗ  2021 ರ  DST-ICTP-IMU ರನಮನನುಜನ್ ಪ್ರ ದಸಿುಯನುು 
ಸಿಾ ಶಕರಿಸಿದನುರ .

• ಪ ೂರಫ ಸರ್ ನಿಶರ್ನ ಗುಪನು, ಕ ೂಶಲೆತನುದ ಇೆಂಡಿಯನ್ ಸನಾಯಟಿಸಿಾಕಲ್ ಇನಿಿಿ ಟೂಯಟ್ (ISI) ನಲಿಿ 
ಗಣಿತ ಶನಸಾಜ್ಞ . ರನಮನನುಜನ್ ಪ್ರದಸಿು ಪ್ಡ ದ ಮೂ ರರ್ ಶ ಮಹಿಳ  

• ಭನರತಿಶಯ ಗಣಿತ ಶನಸಾಜ್ಞ ಶಿರಶನಿವನಸ ರನಮನನು ಜನ್ ಅವರ ಹ ಸರಿನ ಈ ಪ್ರದಸಿುಯನುು
ಮೊದಲ ಬನರಿಗ  2005 ರಲಿಿ ನಿಶಡಲನಯಿತು ಮತುು ಅಬುು ಸ್ ಸಲನಮ್ ಇೆಂಟರ್ನಯಾಷ್ನಲ್ 
ಸ ೆಂಟರ್ ಫನರ್ ಥಯರ ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಸಿಕ ಿ (ICTP) ಜೆಂಟಿಯನಗಿ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ ುು ತೆಂತರಜ್ಞನ ನ 
ಇಲನಖ  (DST), ಭನರತ ಸಕನಾರ ಮ ತುು ಅೆಂತರರನಷ್ಟ್ರಶಯ ಗ ಣಿತ ಒಕೂೆಟದ ೂೆಂದಿಗ  
ನಿವಾಹಿಸುತುದ . .
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16) ‘ಸ ಪ ಶಸ್ ಆಯೆಂಡ್ ಬಿಯ ನೆಂಡ್’ ಕೃತಿ  ಯನರನುು ಕುರಿತನಗಿದ ? 

ಎ) ರ್ಾಧವ ಗಾಡಿಗೀಳ್
ಬಿ) ಸತಿೀಶ್ ರ ಡಿಿ
ಸಿ) ಎ. ಕ . ರಾರ್ಾನುಜನ್
ಡಿ) ಕ . ಕ್ಸ ುರಿರೆಂಗನ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಡಿ) ಕ . ಕ್ಸ ುರಿರೆಂಗನ್

http://www.sbkkannada.com/
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17) ಸುಸಿಾರ ಅಭಿವೃ ದಿಿ ಸೂಚ ಯೆಂಕವನುು ಪ್ರಕಟಪ್ಡಿಸುವವರನರ ು? 

ಎ) ಕ ೀೆಂದರ ಆಹಾರ ಸಚರ್ಾಲಯ
ಬಿ) ನೀತಿ ಆಯೀಗ
ಸಿ) ಕ ೀೆಂದರ ಕ್ೃಷಿ ಸಚರ್ಾಲಯ
ಡಿ) ಆಯುಷ್ ಸೆಂಸ ೆ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ನೀತಿ ಆಯೀಗ

http://www.sbkkannada.com/
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18)ಪ್ರಸುುತ ನಿಶತಿ ಆಯಶಗದ  ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರನರು? 

ಎ) ಅರವೆಂದ ಪನಗರಿಯಾ
ಬಿ) ದ್ಧನ ೀಶ್ ಅರ  ೀರಾ
ಸಿ) ರಾಜೀವ್ ಕ್ುರ್ಾರ
ಡಿ) ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾೆಂತ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ) ರಾಜೀವ್ ಕ್ುರ್ಾರ

http://www.sbkkannada.com/
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19)2021ರ್ ಶ ಸನಲಿನ ‘ಮಿಸ್ ಯುನಿವಸ್ಾ’ ಪ್ರದಸಿುಗ  ಭನಜನರನದವರನರು? 

ಎ) ನಾದ್ಧಯಾ ಫ ರ ರಿಯ್
ಬಿ) ಲಲ ೀಲಾ ರ್ಾಸಾವನ್
ಸಿ) ಹನಾಾಜ್ ಕೌರ್ ಸೆಂಧು
ಡಿ) ಲಾರಾ ಸಲಿೀಲ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ) ಹನಾಾಜ್ ಕೌರ್
ಸೆಂಧು

http://www.sbkkannada.com/
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20) ಭುವನ ಸುೆಂದ ರಿಯನಗಿ ಹ ೂರಹ ೂ ಮಿಮದ ಹರ್ನಾಜ್ ಭನರತದ ಯನವ ಪ್ರದ ಶದದವರು? 

ಎ) ಜ ೈಪುರ
ಬಿ) ಭ ಪಾಲ್
ಸಿ) ದ ಹಲಿ
ಡಿ) ಚೆಂಡಿೀಗಢ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಡಿ) ಚೆಂಡಿೀಗಢ

http://www.sbkkannada.com/


ರ್ ನುಯ ಪ್ರಶ ು

ಇತಿ ುಶ ಚ ಗ  ಯನ ವ ರನಷ್ರದಲಿಿ 7.6 ತಿ ಶ ವರತ ಯ ಭೂಕೆಂಪ್ ಸೆಂಭವಿಸಿದ  ?

ಎ) ಮನಲಿ ಿಶವ್ ಿ
ಬಿ) ಆಸ ರಶಲಿಯ ನ
ಸಿ) ಮಲ ಶಷ್ನಯ
ಡಿ) ಇೆಂಡ ೂಶ ರ್ ಶಷ್ನಯ

ಎಲಿರಿಗೂ ಧ್ನ ಯ ವನದಗಳು



ಇೆಂದಿನ ಪ್ರಶ ು 

ಕ ೂಶವಿಡ್-19 ಮತುು  ಡ ೆಂಗೂಯ ಎರಡರ ಸೆಂಯಶಜರ್  ಯನ ದ ಕ ೂಶ ವಿಡ  ೆಂಗೂಯ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗ  ಭನರತದ  ಯನ ವ ರನಜಯ ಸನಕ್ಷಿ ಯನ ಗಿ ದ  ?

ಎ) ಗುಜರನತ್
ಬಿ) ತ ಲೆಂಗನಣ
ಸಿ) ಕ ಶರಳ
ಡಿ) ಮಧ್ಯಪ್ರದ ಶ ದ

ಎಲಿರಿಗೂ ಧ್ನ ಯ ವನದಗಳು


