
24 ಡಿಸ ೆಂಬರ್- CURRENT AFFAIRS

ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು 'ಖ ೇಲ್ ನರ್ಸರಿ ಯೇಜ್ನ  2022-23' ಪ್ಾಾರೆಂಭಿಸಿದ ?
ಎ) ಪೆಂಜಾಬ್                        ಬಿ) ಹರಿಯಾಣ
ಸಿ) ರಾಜ್ಸಾ ಾನ                       ಡಿ) ಕ ೇರಳ
ಸಾವಸಜ್ನಿಕ ಸಾರಿಗ ಗಾಗಿ ರ  ೇಪ ವ ೇ ಬಳಸಿ ದ ಮೊದಲ ದ ೇಶ ?
ಎ) ಭಾರತ  ಬಿ) ಮೆಕ್ಸಿಕ  ೇ
ಸಿ) ಬ  ಲಿವಿ ಯ   ಡಿ) ರಷ್ಯ

ಅತಿ ಹ ಚ್ಚು ಸಾಯಾಮ್ ಕರ ಗಳನಚು ಸಿವೇ ಕರಿಸಿ ದ ದ  ೇಶ ಯಾವುದ ಚ ?
ಎ) ಪ್ ರಚ                          ಬಿ) ಉಕ ಾೇನ್
ಸಿ) ಬ ಾಜಿಲ್                   ಡಿ) ಯ ಚ ಎಸ್ಎ
ಮಹಿಳಾ ಪ್ಾಯರಾಲಿೆಂಪಿಕ್ 'ಅತಚಯತತಮ ಮಹಿಳಾ ಚ  ಚ್ುಲ' ಗ ದದವರಚ ??
ಎ) ದೇಪ್ಾ ಮಲಿಕ್                   ಬಿ) ಪ್ಾಲಕ್ ಕ  ಹಿಿ
ಸಿ)ಅವನಿ ಲ ೇಖನ                     ಡಿ) ಭಾವಿನಾ ಪಟ ೇಲ್
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1)ಟ ೈಮ್ಿ ಹ ೈಯರ್ ಎಜ್ಚಕ ೇಶನ್ (THE) ಏಷ್ಾಯ ಅವಾರ್ಡ್ಿಸ 2021 ರ ಲಿಿ "ವಷ್ಸದ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಇನ  ುೇವ ೇಶನ್" ಪಾಶಸಿತಯನಚು ಯಾವ ವಿಶವವಿದ ಾಯಲಯವು ಗ ದದದ ?
Which university has won the "Digital Innovation of the Year" award at the Times Higher 

Education (THE) Asia Awards 2021?

ಎ) ಅಮಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬಿ) ಬಿರ್ಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಟ ಕ್ಯಾಲಜಿ ಅೆಂಡ್ ಸ ೈನ್
ಸ್ಟ) ವ ಲಯೂರ್ ಇನ್ಸ್್ಿಟ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಟ ಕ್ಯಾಲಜಿ
ಡಿ)ಒ.ಪಿ. ಜಿೆಂದ್ಯಲ್ ಜಯಗತಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಡಿ)ಒ.ಪಿ. ಜಿೆಂದ್ಯಲ್ ಜಯಗತಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
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• O.P. ಜಿೆಂದಾಲ್ ಗ  ಿೇಬಲ್ ಯ ನಿವಸಿಸಟಿ (JGU) ಟ ೈಮ್ಿ ಹ ೈಯರ್ ಎಜ್ಚಕ ೇಶನ್ (THE) 
ಏಷ್ಾಯ ಅವಾರ್ಡ್ಿಸ 2021 ರಲಿಿ "ವಷ್ಸದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ  ುೇ ವ ೇಶನ್" ಪಾಶಸಿತಯನಚು ಗ ದದ ದ  .

• JGU "ವಷ್ಸದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ  ುೇವ ೇಶನ್" ಪಾಶಸಿತಗ  ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಏಕ ೈಕ ಭಾರತಿೇಯ 
ವಿಶವವಿದ ಾಯಲಯವಾಗಿದ .

• ಟೌ ಎೆಂಬ ಅದರ ಅಪಿಿಕ ೇಶನ್ ಭಾರತದ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಾದಯೆಂತ ಶಿಕ್ಷ ಣ ರ್ೆಂಸ ಾಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ರ ಪ್ಾೆಂತರವನಚು ರ್ಕ್ಸಾಯಗ  ಳಿಸಿದ .

• ಟೌ ಎೆಂಬಚದಚ ವಿಶ ವವಿದಾಯನಿಲಯವನಚು ಆನ್ ಲ ೈನ್ ನಲಿಿ  ಕಾಯಸನಿವಸಹಿರ್ಲಚ JGU ಬಳರ್ಚವ 
ಆೆಂತರಿಕ ಸಾಫ್ಟ ವ ೇರ್ ಪರಿಕರಗಳ  ಒೆಂದಚ ರ್ೆಂಯೇಜಿತ ಆವೃತಿತಯಾ ಗಿದ .

• Tou ರ್ಚಮಾರಚ 3 ಲಕ್ಷ ರ್ಲಿಿಕ , INR 4 Cr ಶಚಲೆ ಪ್ಾವತಿಗಳ ು ಮ ತಚತ 30,000 ಫಲಿತಾೆಂಶಗಳ 
ಆಟ  ಮೆೇಷ್ನ್ ಗಳ  ೆಂದಗ  20,000 ಕ ೆ ಹ ಚ್ಚು ಕಾಯಸಯೇಜ್ನ ಗಳನಚು ರ್ಕ್ಸಾಯಗ  ಳಿರ್ಚತತದ .

• ವಿಶವವಿದ ಾಯನಿಲಯವು (ಇ)ಕಲಿಕ ಗಳ ನಚು ವಿವರವಾದ "ಭಾರತಿೇ ಯ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣ  ರ್ೆಂಸ ಾಗಳಿಗ  
ಕ  ೇವಿರ್ಡ್-19 ಪಾತಿಕ್ಸಾಯ್ಕ-ಟ ಲ್ ಕ್ಸಟ್: ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೇಜ್ನ  ಮತ ಚತ ಮಚೆಂದಚವರಿಕ ಗಾಗಿ ಸಾೆಂಸಿಾ ಕ  
ಸಿಾತಿಸಾಾಪಕತವ" ಎೆಂದಚ ಅನಚವಾದಸಿದ .
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2)‘ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಸತ ರ್ೆಂರಕ್ಷ ಣಾ ಪ ಾಶಸಿತಗಳು 2021’ (NECA 2021) ಅಡಿಯಲಿಿ ಇ ೆಂಧನ ದಕ್ಷ ತ ಯ ಬ ಯರ  ೇದೆಂದ 
ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದಕ ೆ ಅಹಸತ ಯ ಪಾಮಾಣಪತಾವನಚು ನಿೇಡಲಾ ಗಿದ ?
Which of the following has been awarded the Certificate of Merit by the Bureau of Energy 
Efficiency under ‘National Energy Conservation Awards 2021’ (NECA 2021)?

ಎ)GMR ಹ ೈದರಯಬಯದ್ ಇೆಂಟ್ರ್ನಯಾಾಷನಲ್ ಏರ್ಪಾಟ್ಾ
ಲಿಮಿಟ ಡ್
ಬಿ) ರಯಜಿಪವ್ ಗಯೆಂಧಿ ಅೆಂತರಯಷ್ಟ್ರಪಯ ವಿಮಯನ ನ್ಸ್ರ್ಯಾಣ
ಸ್ಟ)ಚ ರ್ನ ಾೈ ಅೆಂತರಯಷ್ಟ್ರಪಯ ವಿಮಯನ ನ್ಸ್ರ್ಯಾಣ
ಡಿ) ಶ್ರಪ ಗುರು ರಯಮ್ ದ್ಯಸ್ ಜಿಪ ಅೆಂತರಯಷ್ಟ್ರಪಯ ವಿಮಯನ
ನ್ಸ್ರ್ಯಾಣ

ಎ)GMR ಹ ೈದರಯಬಯದ್ ಇೆಂಟ್ರ್ನಯಾಾಷನಲ್ ಏರ್ಪಾಟ್ಾ ಲಿಮಿಟ ಡ್
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• GMR ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ಇೆಂಟರ್ ನಾಯಶನಲ್ ಏರ್ ಪ್  ೇಟ್ಸ ಲಿಮಿ ಟ ರ್ಡ್. (GHIAL) 'ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ
ಶಕ್ಸತ ರ್ೆಂರಕ್ಷಣ ಾ ಪಾಶಸಿತಗಳ ು 2021' (NECA 2021) ಅಡಿಯಲಿಿ ಬ ಯರ  ೇ ಆಫ್ ಎನಜಿಸ 
ಎಫಿಷ್ಟ್ಯನಿಿಯೆಂದ ಮೆರಿಟ್ ಪಾಮಾಣಪತಾವನಚು ನಿೇಡಿದ .

• ಶಕ್ಸತ ರ್ೆಂರಕ್ಷಣ  ಯ ಕ್ ೇತಾಗಳಲಿಿ ಅತಚಯತ ತಮ ಪಾಯ ತುಗಳಿ ಗಾಗಿ ಇದನಚು ನಿೇಡಲಾಗಿದ .
• GMR ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ಅೆಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣವು ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣ ವಲಯದಲಿಿ ಈ 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನುಣ ಯನಚು ಪಡ ದ ಏಕ ೈಕ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣವಾಗಿದ .
• ಇತಿತೇಚ ಗ , GHIAL ತನು ಎರಡನ ೇ ಹೆಂತದ 5 MW ಸೌರ ವಿದಚ ಯತ್  ಸಾಾವರವನಚು 

ನಿಯೇಜಿಸಿತಚ.
• ಸೌರ ವಿದಚಯತ್ ಉತಾಯದನ ಯ ಈ ಸ ೇಪಸಡ ಯೆಂದಗ  ಹ ೈ ದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣದ 

ಟಮಿಸನಲ್ ನ 50% ಶಕ್ಸತಯ ಅವಶಯಕತ ಗಳ ನಚು ಪ ರ ೈರ್ಲಾಗಚ ತತದ .
• ರ್ಚಮಾರಚ 28 ಲಕ್ಷ ಕ ಜಿ ಇೆಂಗಾಲದ ಡ ೈಆಕ ಿೈರ್ಡ್ ಇೆಂಗಾಲದ ಹ ಜ ೆಗಚರಚತ ನಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಚ ತತದ , 

ಇದಚ 1.4 ಲಕ್ಷ ಪ ಣಸವಾಗಿ ಬ ಳ ದ ಮರಗ ಳನಚು ಉಳಿರ್ಚವುದ ಕ ೆ ರ್ಮನಾಗಿರಚತತದ .



• ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ಅೆಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣವು ಕಾಬಸನ್ ನ ಯಟಾಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದ ಣವಾಗಿದಚದ, 
ಅದರ  ಏರ್ ಪ್  ೇಟ್ಸ ಕಾಬಸನ್ ಮಾನಯತ   (ACA) ಕಾಯಸಕಾಮದ  ಅಡಿಯಲಿಿ ಏರ್ ಪ್  ೇಟ್ಿಸ
ಕೌ ನಿಿಲ್ ಇೆಂಟರ್ ನಾಯಶನಲ್ (ACI) ನಿೆಂದ 3 + "ನ ಯಟಾಾಲಿಟಿ" ಮಾನಯತ ಯನಚು ಹ  ೆಂದದ .

• GHIAL:
• ಇದಚ ಜಿಎೆಂಆರ್ ಗ ಾಪ (63%) ಭಾರತಿೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣಗಳ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ (ಎಎಐ) (13%), 

ತ ಲೆಂಗಾಣ  ರ್ಕಾಸರ  (13%) ಮತ ಚತ ಮಲ ೇಷ್ಾಯ ಏರ್ ಪ್  ೇಟ್ಿಸ  ಹ  ೇಲಿಡೆಂಗ್ಸಿ ಬಹಾಸದ್ (11%) 
ರ್ಹಭಾಗಿತವ ದಲಿಿ ಒಳಗ  ೆಂಡಿರಚ ವ ಜ್ೆಂಟಿ ಉದಯಮವಾಗಿ ಬಡಿತ ಪಡ ದ ಕೆಂಪನಿಯಾಗಿದ . .

• ಇದರ ಕ ೇೆಂದಾ ಕಛ  ೇರಿ ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ನಲಿಿದ .
• ಇದನಚು 2002 ರಲಿಿ ಸಾಾಪಿರ್ಲಾಯತಚ.
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3) ಪಾತಿ ವಷ್ಸ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಣಿತ  ದನವನಚು ಯಾವಾಗ ಆಚ್ರಿ ರ್ಲಾಗಚತತದ ?
When is National Mathematics Day observed every year?

ಎ) 20 ಡಿಸ ೆಂಬರ್
ಬಿ) 21 ಡಿಸ ೆಂಬರ್
ಸ್ಟ) 22 ಡಿಸ ೆಂಬರ್
ಡಿ) 23 ಡಿಸ ೆಂಬರ್

ಸ್ಟ) 22 ಡಿಸ ೆಂಬರ್
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• ಭಾರತವು ಪಾತಿ ವಷ್ಸ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 22 ರೆಂದಚ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಣಿ ತ ದನವನಚು ಆಚ್ರಿರ್ಚತತದ .
• ಈ ದನ ಪಾಸಿದಧ ಗ ಣಿತಶಾರ್ರಜ್ಞ ಶಿಾೇನಿವಾರ್ ರಾಮಾ ನಚಜ್ನ್ ಅವರ ಜ್ನಮದನವನಚು ರ್ ಚಿರ್ಚತತ ದ  .
• 2012 ರಲಿಿ ಅೆಂದನ ಪಾಧಾನಿ ಮ ನಮೊೇಹನ್ ಸಿೆಂಗ್ಸ ಅವರನಚು ಗೌ ರವಿರ್ಲಚ ದ ನಾೆಂಕವನಚು 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಣಿತ ದನ ಎೆಂದಚ ಘ ೇಷ್ಟ್ಸಿದರಚ.
• ಅವರಚ 1918 ರಲಿಿ ಟಿಾನಿಟಿ ಕ ಾಲ ೇಜಿನ ಫ ಲ  ೇ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತಿೇಯರಾದರಚ.
• ಅವರಚ ತಮ ಮದ ೇ ಆದ  ಪಾಮೆೇಯಗಳನಚು ಕೆಂಡಚಹಿಡಿದರಚ ಮತ ಚತ ರ್ವತ ೆಂತಾವಾಗಿ 3900 

ಫಲಿತಾೆಂಶಗಳನಚು ರ್ೆಂಗಾಹಿಸಿದರಚ.
• ಶಿಾೇನಿವಾಸ್ ರಾಮಾನಚಜ್ನ್ ಅವರಚ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 22, 1887 ರೆಂದಚ ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಈರ  ೇರ್ಡ್ ನಲಿಿ

ಜ್ನಿಸಿದರಚ.
• ಅವರ ರ್ಹ  ೇದ  ಯೇಗಿಯೆಂದ ಕ ೇೆಂಬಿಾರ್ಡ್ೆ ವಿಶವವಿದ ಾಯ ಲಯದ ಟಿಾನಿಟಿ ಕಾಲ ೇಜಿನ ಪ್  ಾಫ ರ್ರ್ GH 

ಹಾಡಿಸ ಅವರನಚು ಉಲ ಿೇಖಿರ್ಲಾಯತಚ.
• ರಾಮಾನಚಜ್ನ್ ಅವರಚ 1916 ರಲಿಿ ಟಿಾನಿಟಿ ಕಾಲ ೇಜಿನಿೆಂದ ಬಾಯ ಚ್ಚಲರ್ ಆಫ್ ಸ  ೈನ್ಿ (BSc) 

ಪದವಿಯನಚು ಪಡ ದರಚ.
• ಅವರಚ 1917 ರಲಿಿ ಲೆಂಡನ್ ಮಾಯಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ   ಸ ೈಟಿಗ  ಆಯ್ಕೆಯಾದರಚ.
• 1918 ರಲಿಿ, ಅವರಚ ಟಿಾನಿಟಿ ಕ ಾಲ ೇಜಿನ ಫ ಲ  ೇ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತಿೇಯರಾದರಚ.
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4) ವಿದ ೇಶಾೆಂಗ ಕಾಯಸದಶಿಸ ಹಷ್ಸವಧಸನ್ ಶಿಾೆಂಗಾಿ ಅವರಚ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರಲಿಿ ಯಾವ ದ ೇಶಕ ೆ
ಎರಡಚ ದನಗಳ ಕ ಲರ್ದ ಭ ೇಟಿಯಲಿಿದಾದರ ?
Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla is on a two-day working visit to which 
country in December 2021?

ಎ) ಭಯತಯನ
ಬಿ) ಶ್ರಪಲೆಂಕ್ಯ
ಸ್ಟ) ಅಫ್ಯಾನ್ಸ್ಸಯಾನ
ಡಿ) ಮಯಾರ್ನಯಾರ್
ಡಿ) ಮಯಾರ್ನಯಾರ್
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• ವಿದ ೇಶಾೆಂಗ ಕಾಯಸದಶಿಸ ಹಷ್ಸವಧಸನ್ ಶಿಾೆಂಗಾಿ ಅವರಚ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 22 ಮತ ಚತ 23, 2021 ರೆಂದಚ 
ಮಾಯನಾಮರ್ ಗ  ಎರಡಚ ದನಗಳ ಕ  ಲರ್ದ ಭ ೇಟಿಯಲಿಿದಾದರ .

• ಭ ೇಟಿಯ ರ್ಮಯದಲಿಿ, ವಿದ ೇಶಾೆಂಗ ಕಾಯಸದಶಿಸ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿಯೆಂದಗ  ಚ್ಚ ಸ 
ನಡ ರ್ಲಿದಾದರ , ಮಾನವಿೇಯ ನ ರವು ಮತ ಚತ ಭದಾತಾ ಪ್ಾಲಚದಾ ರಿಕ ಯನಚು ಬಲಪಡಿರ್ಚತಾತರ .

• ಫ ಬಾವರಿ 1, 2021 ರೆಂದಚ ಮಾಯನಾಮರ್ ನಲಿಿ ಸ ೇನ ಯಚ ಅಧಿ ಕಾರ ವಹಿಸಿಕ  ೆಂಡ ನೆಂತರ ಭಾರತದೆಂದ 
ಇದಚ ಮೊದಲ ಉನುತ ಮಟಟದ ಭ ೇಟಿಯಾಗಿದ .

• ಮಾಯನಾಮರ್ ಗ  ಮ ಾನವಿೇಯ ಬ ೆಂಬಲ, ಭದಾತ  ಮತ ಚತ ಭಾರತ-ಮಾಯನಾಮರ್ ಗಡಿ ಕಾಳಜಿ ಮತ ಚತ
ಮಾಯನಾಮರ್ ನಲಿಿನ ರಾಜ್ಕ್ಸೇಯ ಪರಿಸಿಾತಿಗ  ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿ ದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕಚರಿತಚ ಚ್ಚಿಸರ್ಲಾಗಚವುದಚ.

• ಭಾರತವು ಮಾಯನಾಮರ್ ನ  ೆಂದಗ  1,600-ಕ್ಸಮಿೇ ಉದದದ ಭ ಗಡಿಯನಚು ಹೆಂಚಿಕ  ೆಂಡಿದ .
• 2020 ರಲಿಿ ಶಿಾೆಂಗಾಿ ಮತಚತ ಸ ೇನಾ ಮಚಖಯರ್ಾ ಜ್ನರಲ್ ಎೆಂಎೆಂ ನರವಾಣ  ಮ ಾಯನಾಮರ್ ಗ  ಭ ೇಟಿ

ನಿೇಡಿದಾಗ ಭಾರತದೆಂದ ಮಾಯನಾಮರ್ ಗ  ಕ   ನ ಯ ಉನುತ ಮಟಟ ದ ಭ ೇಟಿಯನಚು ಕ ೈಗ  ಳಾಲಾಯ ತ ಚ.



ಹ ಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ:

2020 ರಲಿಿ, ಭಾರತಿೇಯ ವಾಯಚಪಡ  (IAF) ಮತ ಚತ ಮಾಯ ನಾಮರ್ ವಾಯಚಪಡ  (MAF) 
ನಡಚವಿನ ಟ ೇಬಲ್ ಟಾಪ ವಾಯಯಾಮವನಚು HADR (ಮ ಾನವಿೇಯ ನ ರವು ಮತ ಚತ 
ವಿಪತಚತ ಪರಿಹಾರ) ವಿಷ್ಯದ ಮೆೇಲ  ಪಾಯಾಗರಾಜ ನಲಿಿ ನಡ ರ್ಲಾಯತಚ.
ಮಾಯನಾಮರ್:
ರಾಜ್ಧಾನಿ - ನ ೈಪಿಟಾವ್.
ಕರ ನಿಿ - ಬಮಿೇಸಸ್ ಕಾಯಟ್.
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ಸಾೇಡ  - ಚಿನ  ಿೇನ್.
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5) ಚ್ಚನಾವಣಾ ಕಾನ ನಚಗಳು (ತಿದಚದಪಡಿ) ಮರ್ ದ , 2021 ಯಾವ ವಷ್ಸದ ಜ್ನಪಾತಿನಿಧಿ ಕ ಾಯದ ಯ ಲಿೆಂಗ-ತಟರ್ಾ 
ಭಾಷ್ ಯನಚು ಮಾಡಲಚ ಪಾಸಾತಪಿರ್ಚತತದ ?
The Election Laws (Amendment) Bill, 2021 proposes to make the gender-neutral language of the 

Representation of the People Act of which year?

A)1949
ಬಿ)1950
ಸ್ಟ)1951
ಡಿ)1952

ಬಿ)1950
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• ರ್ೆಂರ್ತಚತ 21 ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರೆಂದಚ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಕಾನ ನಚಗಳ (ತಿ ದಚದಪಡಿ) ಮರ್ ದ , 2021 
ಅನಚು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿತಚ.

• ಇದಚ ಮತ ದಾರರ ಪಟಿಟಯನಚು ಆಧಾರ್ ನ  ೆಂದಗ  ಲಿೆಂಕ್ ಮಾಡ ಲಚ ಮತ ಚತ ಮತದಾರರ ಪಟಿಟಯೆಂದ
ನಕಲಿ ಮತ ದಾರರನಚು ತ ಗ ದಚಹಾಕಲಚ ಪಾಯತಿುರ್ಚತತದ .

• ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೇಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ರ್ವಯೆಂಪ್ ಾೇರಿತ ಆಧಾರ ದ ಮೆೇಲ  ನ  ೇೆಂದಾಯತ 
ಮತ ದಾರರ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನಚು ಪಡ ಯಲಚ ಮ ತಚತ 1950 ರ ಜ್ನತಾ ಪ್ಾಾತಿನಿಧಯ ಕಾಯ್ಕದಯ 
ಲಿೆಂಗ-ತಟರ್ಾ ಭಾಷ್ ಯನಚು ಮಾಡಲಚ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಚತತದ .



ಪಾಮಚಖ ಅೆಂಶಗಳು:

ಈಗಾಗಲ ೇ ಮತ ದಾರರ ಪಟಿಟಯಲಿಿ ಸ ೇಪಸಡ ಗ  ೆಂಡಿರಚವ ವಯಕ್ಸತ ಗಳಿೆಂದ ಆಧಾರ್ ರ್ೆಂಖ ಯಯನಚು ಕ ೇಳಲಚ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ಮ ರ್ ದ  ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಚತತದ .
ಮತ ದಾರರ ಪಟಿಟಯಲಿಿನ ನಮ ದಚ ಗಳನಚು ದೃಢೇಕರಿರ್ಚವುದಚ ಮ ತಚತ ಒೆಂದ ೇ ಕ್ ೇತಾದಲಿಿ ಒೆಂದಕ್ಸೆೆಂತ  
ಹ ಚ್ಚು ಕ್ ೇತಾಗಳ ಮತ ದಾರರ ಪಟಿಟಯಲಿಿ ಅಥ ವಾ ಒೆಂದಕ್ಸೆೆಂ ತ ಹ ಚ್ಚು ಬಾರಿ ಒೆಂದ ೇ ವಯಕ್ಸತಯ ಹ ರ್ರಿನ 
ನ  ೇೆಂದಣಿಯನಚು ಗಚರಚತಿರ್ಚವುದಚ ಇದರ ಉದ ದೇಶವಾಗಿದ .
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6)‘ಮಚಖಯ ಮೆಂತಿಾ ಕನಾಯ ರ್ಚಮ ೆಂಗಲಾ ಯೇಜ್ನ ’ಯಚ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ/UT ನಿೆಂದ ಜಾರಿಗ  ಳಿರ್ಲಾದ 
ಯೇಜ್ನ ಯಾಗಿದ ?
‘Mukhya Mantri Kanya Sumangala Scheme’ is a scheme implemented by which 

state/UT?

ಎ) ಬಿಹಯರ
ಬಿ) ಗುಜರಯತ್
ಸ್ಟ) ಮಧ್ಾಪ್ರದ್ ಪಶ್
ಡಿ) ಉತಾರ ಪ್ರದ್ ಪಶ್
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ಡಿ) ಉತಾರ ಪ್ರದ್ ಪಶ್
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• ‘ಮಚಖಯ ಮೆಂತಿಾ ಕನಾಯ ರ್ಚಮೆಂಗಲಾ ಯೇಜ್ನ ’ಯನಚು ಉತತರ ಪಾದ ೇಶ ರಾಜ್ಯವು ಜಾರಿಗ 
ತೆಂದದ . ಈ ಯೇಜ್ನ ಯಚ ಹ ಣಚು ಮ ಗಚವಿಗ  ತನು ಜಿೇವನದ ವಿವಿಧ ಹೆಂತಗಳಲಿಿ ರ  
15000 ಮೊತತದ ಷ್ರತಚತಬದಧ ನಗದಚ ವಗಾಸವಣ ಯನಚು ಒದ ಗಿರ್ಚತತದ .

• ಪಾತಿ ಫಲಾನಚಭವಿಗ  ₹ 15,000 ಮೊತತವನಚು ಜ್ನನದ ರ್ಮಯದಲಿಿ, ಒೆಂದಚ ವಷ್ಸದ 
ರ್ೆಂಪ ಣಸ ಲಸಿಕ ಯನಚು ಪ ಣಸಗ  ಳಿಸಿದ ನೆಂತರ, ತರಗತಿ-I, ತ ರ ಗ ತಿ-VI ಮತ ಚತ ತರಗತಿ-IX 
ಗ  ಪಾವ ೇಶ, ಹತತನ ೇ ತರ ಗತಿಯಲಿಿ ಉತಿತೇಣಸರಾದ ನೆಂತರ ಯಾ ವುದ ೇ ಪದವಿ/ಡಿಪ್  ಿಮಾ 
ಕ  ೇಸ್ ಸಗ  ಪಾವ ೇಶ ಸ ೇರಿದೆಂತ  ವಿವಿಧ ಹೆಂತಗಳಲಿಿ ನಿೇಡ ಲಾಗಚತತದ . ಅಥವಾ XII.
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7) ತ ಿಮಿನಚಯ, ನಿಯಚಲಾಯೆಂರ್ಡ್ ಮತ ಚತ ಚ್ಚಮಚಕ ಡಿಮಾ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಹ  ರ್ದಾಗಿ ರಚಿರ್ಲಾದ 
ಜಿಲ ಿಗಳಾಗಿವ ?
Tseminyu, Niuland and Chumukedima are the newly created districts of which state?

ಎ) ಅಸಯ್ೆಂ
ಬಿ) ಸ್ಟಕ್ಕೆಂ
ಸ್ಟ) ರ್ನಯಗಯರ್ಯಾೆಂಡ್
ಡಿ) ಅರುಣಯಚಲ ಪ್ರದ್ ಪಶ್
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ಸ್ಟ) ರ್ನಯಗಯರ್ಯಾೆಂಡ್
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• ನಾಗಾಲಾಯೆಂರ್ಡ್ ರ್ಕಾಸರವು ರಾಜ್ಯದಲಿಿ ಮ ರಚ  ಹ  ರ್ ಜಿ ಲ ಿಗಳನಚು  ರಚಿಸಿದ - ತ ಿ ಮಿನಚಯ, ನಿಯಚಲಾಯೆಂರ್ಡ್ 
ಮತಚತ ಚ್ಚ ಮಚಕ ಡಿಮಾ, ಒಟಚ ಟ ಜಿಲ ಿ ಗಳ ರ್ೆಂಖ ಯಯನಚು 15 ಕ ೆ ತ ಗ ದಚಕ  ೆಂಡಿದ .

• ನಾಗಾಲಾಯೆಂರ್ಡ್ ನ ಗವನಸರ್ ಜ್ಗದ ೇಶ್ ಮಚ ಖಿ ಅವರಚ  ಕ  ಹಿಮಾ ಜಿಲ ಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ತ ಿಮಿನಚಯ
ಉಪವಿಭಾಗ, ದಮಾಪಚರ್ ಜಿಲ ಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿಯಚಲಾಯೆಂರ್ಡ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಮತಚತ ಮ ರಚ  ಹ  ರ್ 
ಜಿಲ ಿಗಳಾಗಿ ಚ್ಚ ಮಚಕ ಡಿಮಾ ಉಪವಿಭಾಗವನಚು ಘ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ ರ ಚ.
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8) ಯಾವ ಯೇಜ್ನ ಯಚ ರ್ವ ರ್ಹಾಯ ಗಚೆಂಪಚಗಳಿಗ  (SHGs) ರ್ಮಚದ ಾಯ ಹ ಡಿಕ  ನಿಧಿಯನಚು 
ಒದಗಿರ್ಚತತದ ?
Which scheme provides Community Investment Fund to Self help groups (SHGs)?

ಎ) ಪಿಎೆಂ ಸ್ವಚಛ ಭಯರತ ಅಭಿಯಯನ
ಬಿ)ದಪನದಯಯಳ್ ಅೆಂತ ಯಾಪದಯ ಯಪಜರ್ನ - ರಯಷ್ಟ್ರಪಯ
ಗಯರಮಿಪಣ ಜಿಪವರ್ನ ಯಪಪಯಯ ಮಿಷನ
ಸ್ಟ) ಪಿಎೆಂ ಗತಿ ಶ್ಕ್ಾ ಯಪಜರ್ನ 
ಡಿ) ಪಿಎೆಂ ಎಸ್್ಎಚ್ಜಿ ಸ್ಮೃದಿ ಅಭಿಯಯನ
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• ದೇನದಯಾಳ್ ಅೆಂತ  ಯೇದಯ ಯೇಜ್ನ  ಅಡಿಯಲಿಿ - ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಾಾಮಿೇಣ ಜಿೇವನ  ೇಪ್ಾಯ 
ಮಿಷ್ನ್ (DAY-NRLM), ರ್ವರ್ಹಾಯ ಗಚೆಂಪಚಗಳ ು (SHGs) ರ್ಮ ಚದ ಾಯ ಹ ಡಿಕ  ನಿಧಿಯನಚು 
(CIF) ಪಡ ಯಚತತವ .

• ಇತಿತೇಚ ಗಷ್ ಟೇ ಪಾಧಾನಿ ನರ ೇೆಂದಾ ಮೊೇದಯವರಚ ರ್ಚಮಾ ರ ಚ  16 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳ  ಯರಿಗ  
ಅನಚಕ ಲವಾಗಚವೆಂತ  ರ್ವರ್ಹಾಯ ಗಚೆಂಪಚಗಳ  ಬಾಯೆಂಕ್ ಖಾತ ಗಳಿಗ  ₹1,000 ಕ  ೇಟಿಯನಚು 
ವಗಾಸಯಸಿದದ ರಚ.

• ಈ ವಗಾಸವಣ ಯನಚು DAY-NRLM ಯೇಜ್ನ ಯಡಿ ಮಾಡಲಾಗಚತಿತದ .
• 20000 ವಾಯಪ್ಾರ ವರದಗಾರ-ರ್ಖಿಗಳ ು (BC-Sakhis) ಖಾತ ಯಲಿಿ ಮೊ ದಲ ತಿೆಂಗಳ  ಸ ಟೈಫೆಂರ್ಡ್ 

ಆಗಿ ₹4000 ಒದಗಿರ್ಲಾಗಚವುದಚ.
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9) ಗ ೇಬಿಾಯಲ್ ಬ  ೇರಿಕ್, ಯಾವ ದ ೇಶದ ಅತಯೆಂತ ಕ್ಸರಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದಾದರ ?
Gabriel Boric, has been selected as the youngest President of which country?

ಎ) ಚಿಲಿ
ಬಿ) ಅಜ ಾೆಂಟಿಪರ್ನಯ
ಸ್ಟ) ನಯಾಜಿರ್ ೆಂಡ್
ಡಿ) ಇಸ ರಪಲ್
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• 35 ವಷ್ಸ ವಯಸಿಿನ ಎಡಪೆಂಥೇಯ ರ್ಹರ್ಾಮಾನದ ಗ ೇಬಿಾಯಲ್ ಬ  ೇ ರಿಕ್ ಚಿಲಿಯ ಕ್ಸರಿಯ 
ಅಧಯಕ್ಷರಾದರಚ. ಎಲ್ ಸಾಲವಡಾರ್ ನ ನಯೇಬ್ ಬಚಕ ಲ  ನೆಂ ತರ ಲಾಯಟಿನ್ ಅಮೆೇರಿಕಾದಲಿಿ ನಾ ಯಕತವ 
ವಹಿಸಿದ ಎರಡನ ೇ ರ್ಹರ್ಾಮಾನದವರಾಗಿದಾದರ .

• 56 ಶ ೇಕಡಾ ಮತ ಗಳ   ೆಂದಗ , ಗ ೇಬಿಾಯಲ್ ಬ  ೇರಿಕ್ 10 ಅೆಂಕಗಳಿಗಿೆಂ ತ ಹ ಚ್ಚು ಶಾರ್ಕ ಜ  ೇಸ್ 
ಆೆಂಟ  ೇನಿಯ ಕಾಸ್ಟ ಅವರನಚು ಸ  ೇಲಿಸಿದರಚ.

• ಹ  ರಹ  ೇಗಚವ ರ್ೆಂಪಾದಾಯವಾದ ಅಧಯಕ್ಷ ಸ ಬಾಸಿಟಯನ್ ಪಿನ ರಾ ಅವರಚ ಪರಿವತಸನ ಯ 
ರ್ಮಯದಲಿಿ ಹ  ರ್ ರ್ಕಾಸರಕ ೆ ಮಾಗಸದಶಸನ ನಿೇಡಲಚ ಸಿದಧ ರಾಗಿದಾದರ .

• ಬ  ೇರಿಕ್ ರ್ಾಳಿೇಯ ಮಾಪಚಚ  ಭಾಷ್ ಯಲಿಿ ವಿಜ್ಯ ಭಾಷ್ಣ ಮಾ ಡಿದರಚ.



Daily Current Affairs Quiz - ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 24

10) ಯಾವ ದ ೇಶವು ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರಲಿಿ ತನು ರ್ಾಳಿೇಯವಾಗಿ ಅ ಭಿವೃ ದಧಪಡಿಸಿದ  ಬಾಬರ್ ಕ ಾಸ್ 
ಕ್ಷಿಪಣಿ 1B ಯ ವಧಿಸತ ಶ ಾೇಣಿಯ ಆವೃತಿತಯನಚು ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿತಚ?
Which country successfully test launched an enhanced range version of its 
indigenously developed Babur Cruise Missile 1B in December 2021?

ಎ) ಪಯಕ್ಸಯಾನ
ಬಿ) ಇರಯನ
ಸ್ಟ) ಇಸ ರಪಲ್
ಡಿ) ಟ್ಕ್ಾ
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• ಪ್ಾಕ್ಸಸಾತನವು ರ್ಾಳಿೇಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸಿದ ಬಾಬರ್  ಕ ಾಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ 1B ಯ ವಧಿಸತ ಶ ಾೇಣಿಯ 
ಆವೃತಿತಯ ಪರಿೇಕ್ಾ ಉಡಾವಣ ಯನಚು 21 ಡಿಸ ೆಂಬರ್'21 ರೆಂದಚ  ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ನಡ ರ್ಲಾಯತಚ.

• ಫ ಬಾವರಿ 21 ರಲಿಿ, ಪ್ಾಕ್ಸಸಾತನವು ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಹಿೆಂದ ನ ಆವೃತಿತಯ ಯಶಸಿವ ತರಬ ೇತಿ 
ಉಡಾವಣ ಯನಚು ನಡ ಸಿತಚ, ಅದಚ 450 ಕ್ಸಮಿೇವರ ಗಿನ ಗಚರಿಗಳ ನಚು  ಹ  ಡ ಯಚವ ಸಿೇಮಿತ 
ಸಾಮಥಯಸವನಚು ಹ  ೆಂದತಚತ.

• ಇದಚ 900 ಕ್ಸಲ  ೇಮಿೇಟರ್ ಗಳವರ ಗಿನ ಗಚರಿಗಳನಚು ಹ  ಡ ಯಬಲಿ ದ ಚ, ಅದ ೇ ಮಾದರಿಯ ಹಿೆಂದನ 
ಕ್ಷಿಪಣಿಗಿೆಂತ ಎರಡಚ ಪಟಚಟ ದ ರ.

• ಕ್ಷಿಪಣಿಯಚ ಭ ಮಿ ಮತ ಚತ ರ್ಮಚದ ಾದಲಿಿನ ಗಚರಿಗಳನಚು  ಹ ಚ್ಚು ನಿಖರತ ಯೆಂದ ತ  ಡಗಿಸಿಕ  ಳುಾವ 
ಸಾಮಥಯಸವನಚು ಹ  ೆಂದದ .



• ಫ ಬಾವರಿ 2021 ರಲಿಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಬಾಬರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಹಿೆಂದ ನ ಆವೃ ತಿತಯನಚು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ
ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿತಚತ.

• ಬಾಬರ್ ಕ ಾಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ 1A ಅನಚು ಅತಾಯಧಚನಿಕ ಮಲಿಟ  ಟ ಯಬ್ ಮಿಸ ೈಲ್ ಲಾೆಂಚ್ ವ ಹಿ ಕಲ್ ನಿೆಂದ 
ಉಡಾವಣ  ಮಾಡಲಾಯತಚ.

• ಆಗಸ್ಟ 2021 ರಲಿಿ, ಪ್ಾಕ್ಸಸಾತನವು ಸಾೆಂಪಾದಾಯಕ ಸಿಡಿ ತಲ ಗಳನಚು ತಲಚಪಿರ್ಚವ ಸಾಮಥಯಸವ ನಚು 
ಹ  ೆಂದರಚವ ಪ್ಾಕ್ಸಸಾತನ ನಿಮಿಸತ ಮ ಾಗಸದಶಿಸ ಬಹಚ-ಉಡಾವಣಾ ರಾಕ ಟ್ ವಯವಸ ಾಯಾದ
ಫತಾಹ್-1 ರ ಯಶಸಿವ ಪರಿೇಕ್ಾ ಹಾರಾಟವನಚು ನಡ ಸಿತಚ.

• ಪ್ಾಕ್ಸಸಾತನ:
• ರಾಜ್ಧಾನಿ - ಇಸಾಿಮಾಬಾದ್.
• ಕರ ನಿಿ - ಪ್ಾಕ್ಸಸಾತನಿ ರ ಪ್ಾಯ.
• ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ಸಾೇಡ  - ಫಿೇಲ್ಡ ಹಾಕ್ಸ.
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11)2021 ರ ಪ್ಾಯರಾಲಿೆಂಪಿಕ್ ಕ್ಸಾೇಡಾ ಪಾಶಸಿತಗಳಲಿಿ ಯಾವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ಾಯರಾಲಿೆಂಪಿಕ್ 'ಅತಚಯತ ತಮ ಮಹಿಳಾ 
ಚ  ಚ್ುಲ' ಗೌರವವನಚು ಗ ದದದ ?
Which female Paralympic has won the honour of 'Best Female Debut' at the 
2021 Paralympic Sport Awards?

ಎ) ದಪಪಯ ಮಲಿಕ್
ಬಿ) ಪಯಲಕ್ ಕ್ ಯಹ್ಲೂ
ಸ್ಟ)ಅವನ್ಸ್ ರ್ ಪಖನ
ಡಿ) ಭಯವಿರ್ನಯ ಪ್ಟ ಪಲ್
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ಸ್ಟ)ಅವನ್ಸ್ ರ್ ಪಖನ
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• 2020 ರ ಟ  ೇಕ್ಸಯ ಪ್ಾಯರಾಲಿೆಂಪಿಕ್ಿ ನಲಿಿ ಶೂ ಟಿೆಂಗ್ಸ ನ ಲಿಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಚಿನುದ ಪದಕ ವನಚು
ಗ ಲಚಿವ ಮ ಲಕ ಇತಿಹಾರ್ವನಚು ರ್ೃಷ್ಟ್ಟಸಿದ ಭಾರತಿೇಯ ಶೂ ಟರ್ ಅವನಿ ಲ ಖರಾ, 2021 ರ  
ಪ್ಾಯರಾಲಿೆಂಪಿಕ್ ಕ್ಸಾೇಡಾ ಪಾಶಸಿತಗಳ ಲಿಿ "ಅತಚಯತ ತಮ ಮ ಹಿಳಾ ಚ  ಚ್ುಲ" ಗೌರ ವವನಚು ಗ ದದದಾದರ  ಅವನಿ 
ಲ ಖರಾ ಭಾರತಿೇಯ ಪ್ಾಯರಾಲಿೆಂಪಿಯನ್ ಮತ ಚತ ರ ೈಫಲ್ ಶೂ ಟರ್.

• ಅವರಚ ಟ  ೇಕ್ಸಯ 2020 ಪ್ಾಯರಾಲಿೆಂಪಿಕ್ಿ ನಲಿಿ 10 ಮಿೇಟ ರ್ ಏರ್ ರ ೈಫಲ್ ಸಾಟಾೆಂಡಿೆಂಗ್ಸ ನ ಲಿಿ 
ಚಿನುದ ಪದಕ ಮತಚತ 50 ಮಿೇಟರ್ ರ ೈಫಲ್ 3 ಸಾಾನಗಳಲಿಿ ಕೆಂಚಿನ ಪದಕವನಚು ಗ ದದರಚ.

• ಲ ಖರಾ ಪಾರ್ಚತತ ಮ ಹಿಳ ಯರ 10m ಏರ್ ರ ೈಫಲ್ ಸಾಟಾೆಂಡಿೆಂಗ್ಸ SH1 ನಲಿಿ ವಿಶವ  ನೆಂ 2 ಆಗಿದಾದ ರ  
ಮತ ಚತ 2018 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಾಯರಾ ಗ ೇಮ್ಿ ನಲಿಿ ರ್ಯ ಧಿಸ ಸಿದಾದರ .
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12) ಅತಿ ಹ ಚ್ಚು  ಸಾಯಾಮ್ ಕರ ಗಳನಚು ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ದ  ೇ ಶಗಳ  ಪಟಿಟಯಲಿಿ ಯಾವ ದ ೇಶವು ಅಗಾಸಾಾ ನದಲಿಿದ ?
Which country has topped in a list of countries that received the most number 
of spam calls?

ಎ) ಪ ರು
ಬಿ) ಉಕ್ ರಪನ
ಸ್ಟ) ಬ ರಜಿಲ್
ಡಿ) ಯುಎಸ್ಎ
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ಸ್ಟ) ಬ ರಜಿಲ್
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• ವಿಶವದ ಲಿಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಯಾಮ್ ಆಧಾರಿತ ಕರ ಗಳ ವಿಷ್ಯದ ಲಿಿ ಬ ಾಜಿಲ್ ಅಗಾಸಾಾನದಲಿಿ ದ  ಮತ ಚತ ಪ್ ರಚ 
ಮತ ಚತ ಉಕ ಾೇನ್ ಅನಚಕಾಮವಾಗಿ 2 ಮತ ಚತ 3 ನ ೇ ಸಾಾನವನಚು ಪಡ ದಚಕ  ೆಂಡಿದ .

• ಅಧಯಕ್ಷ: ಜ ೈರ್ ಬ  ೇಲಿನಾರ  
• 37.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಯಾಮ್ ಕರ ಗಳನಚು ಗಚರ ಚತಿರ್ಲಾಗಿದ ಮತ ಚತ ನಿಬಸೆಂಧಿರ್ಲಾಗಿದ  ಆದರ  182

ಬಿಲಿಯನ್ ರ್ೆಂದ ೇಶಗಳನಚು ಗಚರಚತಿರ್ಲಾಗಿದ  ಮತಚತ ನಿಬಸೆಂ ಧಿರ್ಲಾಗಿದ .
• ಬ ಾಜಿಲ್ ಪಾತಿ ಬಳಕ ದಾರರಿಗ  ತಿೆಂಗಳಿಗ  32.9 ಸಾಯಾಮ್  ಕರ ಗಳ   ೆಂದಗ  (ರ್ತತವಾಗಿ ನಾಲಚೆ 

ವಷ್ಸಗಳು) ವಿಶವದ  ಅತಿ ಹ ಚ್ಚು ಸಾಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ ರಾ ಷ್ರ ಎೆಂಬ ಶಿೇಷ್ಟ್ಸಕ ಯನಚು ಉಳಿಸಿ ಕ  ೆಂಡಿದ 
• ರಾಜ್ಧಾನಿ: ಬ ಾಸಿಲಿಯಾ
• ಕರ ನಿಿ: ಬ ಾಜಿಲಿಯನ್ ನ ೈಜ್
• ಜ್ನರ್ೆಂಖ ಯ: 21.26 ಕ  ೇಟಿ (2020) ವಿಶವ ಬಾಯೆಂಕ್
• ಖೆಂಡ: ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆ ೇರಿಕಾ
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13) ಕ್ಸಾೇಡ ಗಳನಚು ಉತ ತೇಜಿರ್ಲಚ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು 'ಖ ೇಲ್ ನರ್ಸರಿ ಯೇಜ್ನ  2022-23' ಅನಚು 
ಪ್ಾಾರೆಂಭಿಸಿದ ?
Which state has launched 'Khel Nursery scheme 2022-23' to promote sports?

ಎ) ಪ್ೆಂಜಯಬ್
ಬಿ) ಹರಿಯಯಣ
ಸ್ಟ) ರಯಜಸಯಾನ
ಡಿ) ಕ್ ಪರಳ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಹರಿಯಯಣ
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• ಹರಿಯಾಣದ ಕ್ಸಾೇಡ  ಮ ತಚತ ಯಚವ ವಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ರ್ಚಿ ವ ರ್ೆಂದೇಪ ಸಿೆಂಗ್ಸ ಅವರಚ 
ರಾಜ್ಯದಲಿಿ ಕ್ಸಾೇಡ ಗಳನಚು ಉತ ತೇಜಿರ್ಲಚ 'ಖ ೇಲ್ ನರ್ಸರಿ ಯೇಜ್ನ  2022-23' ಅನಚು 
ಪ್ಾಾರೆಂಭಿಸಿದ ರಚ.

• ಹರಿಯಾಣದ ಆಟಗಾರರಚ ತಮ ಮ ಕ್ಸಾೇಡಾ ಪಾತಿಭ ಯೆಂದ ಅೆಂತರಾ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದಲಿಿ ರಾಜ್ಯ ಕ ೆ ಹ  ರ್ 
ಗಚರಚತನಚು ನಿೇಡಿದಾದರ .

• ರಾಜ್ಯದಲಿಿ ಹ  ರ್ ಕ್ಸಾೇಡಾ ಪಾತಿಭ ಗಳನಚು ಬ ಳ  ರ್ಲಚ ರಾಜ್ಯ ರ್ಕಾಸರ ರ್ದಾ ಶ ಾಮಿರ್ಚತಿತದ .
• ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಧಾನಿ: ಚ್ೆಂಡಿೇಗಢ;
• ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯಪ್ಾಲರಚ: ಬೆಂಡಾರಚ ದತಾತತ ಾೇಯ;
• ಹರಿಯಾಣ ಮಚಖಯಮ ೆಂತಿಾ: ಮನ  ೇಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟಟರ್.
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14) ಇೆಂಡಿಯನ್ ನ ಯಸ್ ಪ್ ೇಪರ್ ಸ  ಸ  ೈಟಿಯ ನ ತನ ಅಧಯಕ್ಷ ರಾಗಿ ಯಾರಚ ನ ೇಮಕ ಗ  ೆಂಡಿದಾದರ ?
Who has been appointed as the New President Of the Indian Newspaper 
Society?

ಎ) ಮಪಹ್ಲತ್ ಜ ೈನ
ಬಿ) ರಯಹುಲ್ ಜ ೈನ
ಸ್ಟ) ರ ಯಪಹ್ಲತ್ ಜ ೈನ
ಡಿ)ಪ್ೂಜಯ ಜ ೈನ
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ಎ) ಮಪಹ್ಲತ್ ಜ ೈನ
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ನ ನುಯ ಪಾಶ ು

ಯಾ ವ ರಾಜ್ಯ ರ್ಕಾಸರವು ಮೆೇಲ ಾೆತಿ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾ ಮಾನ ಯ ವಗಸ ಆಯೇ ಗವನಚು  
(ಸಾಮ ಾನ ಯ ವಗಸ ಆಯೇ ಗ) ಸಾಾಪಿ ಸಿದ  ?

ಎ) ಹಿಮಾ ಚ್ಲ ಪಾದ ೇಶ
ಬಿ) ಮಧಯಪಾದ ೇ ಶ
ಸಿ) ಆೆಂಧಾ ಪಾದ ೇಶ
ಡಿ) ಅರಚಣ ಾಚ್ಲ ಪಾದ ೇಶ

ಎಲಿರಿಗ  ಧನ ಯ ವಾದಗಳು



ಇೆಂದನ ಪಾಶ ು 

ಪಾರ್ಚತತ ನಿೇತಿ  ಆಯೇ ಗದ ಉಪ್ಾಧ ಯಕ್ಷರಾ ರ ಚ?

ಎ) ಅರವಿೆಂದ  ಪನಗರಿಯ ಾ
ಬಿ) ದನ  ೇಶ್ ಅರ  ೇರಾ
ಸಿ) ರಾಜಿೇವ್  ಕಚಮ ಾರ
ಡಿ) ಅಮಿತಾಬ್  ಕಾೆಂತ

ಎಲಿರಿಗ  ಧನ ಯ ವಾದಗಳು


