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ಬ್ರಿಕ್ಸ ನ ಹ ೊಸ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂ ಕ್ ನ ಹ ೊಸ ನ್ಲ್ಕನ  ೇ ಸದಸಯ
ಯ್ರು?
ಎ) ಉರುಗ್ ೆ                   ಬ್ರ) ಬ್ಾಂಗ್್ಾದ ೇಶ
ಸಿ) ಈಜಿಪ್ಟ್                   ಡಿ)ಕ ನಡ್

ಶ್್ಯಮ ಪ್ಿಸ್ದ್ ಮುಖಜಿಿ ರೊರ್ಿ ನ್ ಮ ಷನ್ನ್ ಮ’ ಅನುಷ್್ಾನ
ದಲ್ಲಾ ಯ್ವ ರ್ಜಯವು ಅಗ್ಿಸ್ಾ ನದಲ್ಲಾದ ?
ಎ) ಒಡಿಶ್್                  ಬ್ರ) ತ ಲ್ಾಂಗ್್ಣ
ಸಿ) ಮಹ್ರ್್ರ                ಡಿ) ಕನ್ಿಟಕ
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ರ ೈಲ್ ೆ  ಮಾಂಡಳಿಯ ನೊತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗಿ ವಿ.ಕ  ತ್ರಿಪ್ಠಿ ನ ೇಮ ಕ.

ವಿನಯ  ಕುಮ ್ರ  ತ್ರಿಪ್ಠಿ ಅವರನುು ರ ೈಲ್ ೆ ಮಾಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಹ್ಗ್ೊ ಮುಖಯ ಕ ್ಯಿನಿರ್್ಿ ಹಕ 
ಅಧಿಕ್ರಿಯನ್ುಗಿ ನ ೇಷನಸಲ್ು ಸಾಂಪ್ುಟ ನ ೇಮಕ್ತ್ರ ಸಷನತ್ರ (ಎಸಿಸಿ) ಅನುಮೇದನ  ನಿೇಡಿದ .

ಪ್ಿಸುುತ, ವಿನಯ  ಕುಮ ್ರ  ತ್ರಿಪ್ಠಿ ಅವರು ಗ್ ೊೇರಖ ಪ್ುರದ ಈಶ್್ನಯ ರ ೈಲ್ ೆ ವಿಭ್ಗ್ದ ಪ್ಿಧ್ನ
ವಯವಸ್ಾಪ್ಕರ್ಗಿ ಕ್ಯಿನಿವಿಹಿಸುತ್ರುದ್ಾರ .

ಸುನಿೇತ  ಶಮ್ಿ ಅವರು ರ ೈಲ್ ೆ ಮಾಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹ್ಗ್ೊ ಸಿ ಇಒ ಸ್ಾನದ್ಧಾಂದ ಶುಕಿರ್್ರ ನಿವೃತ್ರು
ಪ್ಡ ದರು. ಇದ್ಧೇಗ್ ಅವರ ಸ ್ಾನಕ ಕ ತ್ರಿಪ್ಠಿ ಅವರನುು ನ ೇಮಕ  ಮ್ ಡಲ್್ಗಿದ .

ತ್ರಿಪ್ಠಿ ಅವರು ರೊರ್ಕಿಯಾಂದ ಎಲ್ ರ್ಕರಕಲ್ ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ ನಲ್ಲಾ ಪ್ದವಿ ಪ್ಡ ದರು. 1983ರಲ್ಲಾ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಮ 
ರ ೈಲ್ ೆ ಸವಿಿಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ರ್ಕರಕಲ್ ಎಾಂಜಿನಿಯಸ್ ಿ  (ಐಆರ ಎಸ್ ಇಇ) ಹುದ ಾ ಮೊ ಲ್ಕ ರ ೈಲ್ ೆ ಇಲ್್ಖ ಗ್  
ಸ ೇಪ್ಿಡ ಯ್ದರು.
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ಡ್ .ಎಸ್.ನ್ಗ್ಭೊ್ಣ್ ಅವರ 'ಗ್್ಾಂಧಿ ಕ ಥನ' ಕೃತ್ರಗ್  ಕ ೇಾಂದ ಿಸ್ಹಿತಯ ಅಕ ್ಡ ಷನ ಪ್ಿಶಸಿು.

ಕ ೇಾಂದ ಿಸ್ಹಿತಯ ಅಕ್ಡ ಷನಯು ನಿೇಡುವ ಈ  ಸ್ಲ್ಲನ ವ್ಿದ ಪ್ುಸುಕ ಪ್ಿ ಶಸಿುಗ್ , ಕನುಡದ ಪ್ಿಮುಖ ಲ್ ೇಖಕರ್ದ ಡಿ.ಎಸ್. 
ನ್ಗ್ಭೊ್ಣ್ ಅವರ 'ಗ್್ಾಂಧಿ ಕ ಥನ' ಕೃತ್ರಯು ಆಯ್ಕಕಯ್ಗಿದ .

ವಿವಿಧ್ ಪ್ಿಕ್ರದ ಸ್ಹಿತಯ ಕ ೃತ್ರಗ್ಳಿಗ್  ನಿೇಡುವ ಪ್ಿಶಸಿುಯನುು ಕ ೇಾಂದಿ  ಸ್ಹಿತಯ ಅಕ ್ಡ ಷನಯು ಇಾಂದು (ಡಿ.30) ಪ್ಿಕ ಟಿಸಿದ .

ರ್ಸು ಬ ೇವಿನಗಿಡದ ಅವರು ಮಕಕಳಿ ಗ್್ಗಿ ರ್ರ ದ್ಧರುವ 'ಓಡಿ ಹ ೊೇದ ಹುಡುಗ್' ಕ್ದಾಂರ್ರಿ 'ಬ್ಲ್ ಪ್ುರಸ್ಕರ'ಕ ಕ 
ಆಯ್ಕಕಯ್ಗಿದ . ಎಚ್. ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇನ್ರ್ಯಣ ಸ್ೆಷನ ಅವರ 'ತ ೊಗ್ಲ್ ಚ ೇಲ್ದ ಕಣಿ' ಮಹ್ಕ್ವಯಕ  ಕ 'ಯುವ ಪ್ುರಸ್ಕರ' 
ಲ್ಭಿಸಿದ .

ಮುಖಯ ಪ್ಿಶಸಿುಯು ಒಾಂದು ಲ್ಕ್ಷ ರೊಪ್ಯ ಮತುು ಯುವ, ಬ್ಲ್ ಪ್ುರಸ್ಕರಗ್ಳು ಐವತುು ಸ್ವಿರ ರೊಪ್ಯ ಜ ೊತ ಗ್  
ಸನ್ಾನವನುು ಒಳಗ್ ೊಾಂಡಿರುತುರ್ .

ರ್್ರ ರ್ಜಧ್ನಿಯಲ್ಲಾ ಫ ರ್ುವಿರಿಯಲ್ಲಾ ಪ್ಿಶಸಿು ಪ್ದಿ್ನ ಸ ಮ್ ರಾಂಭ ನಡ ಯಲ್ಲದ .
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1) 'ನ್ಕ ೊೇಿಟಿಕ್ಸ ಕಾಂಟ ೊಿೇಲ್ ರ್ೊಯರ ೊೇ' ಯ್ವ ಕ ೇಾಂದಿ ಸ ಚರ್್ಲ್ಯದ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಾ 
ಕ್ಯಿನಿವಿಹಿಸುತುದ ?
‘Narcotics Control Bureau’ functions under the aegis of which Union Ministry?

ಎ) ಕ  ೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ) ಕ  ೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಿ) ಕ  ೇಂದ್ರ ವಿದ  ಶಾೇಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ
ಡಿ) ಕ  ೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ

ಬಿ) ಕ  ೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ
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ದ ೇಶದ್ಧಾಂದ ಮ್ದಕ ದಿವಯಗ್ಳನುು ನಿಮೊಿಲ್ನ  ಮ್ಡುವ ಉದ ಾೇ ಶದ್ಧಾಂದ ಆಯ್ ನ್ಯಯರ್್ಯಪ್ತುಯಲ್ಲಾ 
ಷನೇಸಲ್್ದ ಮ್ದಕ ದಿವಯ ವಿರ ೊೇಧಿ ಕ್ಯಿಪ್ಡ  (ANTF) ಅನುು ರಚಸುವಾಂತ  ಮತ ುು ಸೊಚಸುವಾಂ ತ  
ಕ ೇಾಂದಿ ಗ್ೃ ಹ ಸಚವ ಅಷನತ ಶ್್ ಅವರು ಎಲ್್ಾ ರ್ಜಯಗ್ಳಿಗ್  ಸೊ ಚಸಿದ್ಾರ .
ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೊಚನ ಯ ಪ್ಿಕ್ರ, ಈ ANTF ರ್ಜಯ ಮಟ್ದಲ್ಲಾ ನ್ಕ ೊೇಿ ಕ ೊೇಆಡಿಿನ ೇಶನ್ ಮ ಸ ಾಂಟ ರ 
(NCORD) ಕ್ಯಿದರ್ಶಿಯ್ಗಿ ಕ್ಯಿನಿವಿಹಿಸರ್ಹುದು.
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2) ಭ್ರತದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಿಬ್ಾದ್ ದ್ಧವಸ್ ಅನುು ಆಚರಿಸು ವ ಮದಲ್ ರ್ಜಯ ಯ್ವುದು?
Which state is the first state in India to observe Sahibzada Diwas?

ಎ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ  ಶ
ಬಿ) ಮಧ್ಯಪ್ರದ  ಶ
ಸಿ) ಅಸಾಸೇಂ
ಡಿ) ನಾಗಾಲಾಯೇಂಡ್

ಎ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ  ಶ
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• ಗ್ುರು ಗ್ ೊೇಬ್ರಾಂದ್ ಸಿಾಂಗ ಅವರ ನ್ಲ್ುಕ ಪ್ುತ ಿರ (ಸ್ಹಿಬ್ಾ ದ್ಸ್) ಹುತ್ತಾರ ನ ನಪ್ತಗ್್ಗಿ ಉತುರ 
ಪ್ಿದ ೇಶ ಇತ್ರುೇಚ ಗ್  ಸ್ಹಿಬ್ಾದ್ ದ್ಧನವನುು ಆಚರಿಸಿ ದ  .

• 2020 ರಲ್ಲಾ ಮುಖಯಮ ಾಂತ್ರಿ ಯೇಗಿ ಆದ್ಧತಯನ್ಥ್ ಅವರು ಸಿಖ  ಗ್ು ರುಗ್ ಳ ತ್ಯಗ್ ವನುು ಶ್್ಲ್್ 
ಪ್ಠ್ಯಕಿಮದ ಭ್ಗ್ರ್್ಗಿಸಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಘೊೇಷಿಸಿದ ನಾಂತರ ಉತು ರ ಪ್ಿದ ೇಶವು ಭ್ರತದಲ್ಲಾ 
ಸ್ಹಿಬ್ಾದ್ ದ್ಧವಸ್ ಅನುು ಆಚರಿಸುವ ಮದ ಲ್ ರ್ಜಯರ್್ ಗಿದ .
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3)ಸುದ್ಧಾ ಯಲ್ಲಾ ಕಾಂಡ ‘ಫ ೊಿೇಜನ್ ಮ ಟ್ಡಿಿಗ್ ಿೇಡ್’ ಎಾಂದರ ೇನು?
What is ‘Frozen tardigrade’, that was seen in the news?

ಎ) ಸೂಕ್ಷಮದ್ಶಶಕ ಬಹುಕ ೂ ಶ ಯ ಜ ವಿಗಳು
ಬಿ) ಆಹಾರ ಸೇಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ
ಸಿ) ನಾಯನ ೂ ಸೇಂರಕ್ಷಕ
ಡಿ) ರಾಕ ಟ್ ಇೇಂಧ್ನ

ಎ) ಸೂಕ್ಷಮದ್ಶಶಕ ಬಹುಕ ೂ ಶ ಯ ಜ ವಿಗಳು
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• ವಿಜ್ಞ್ನಿಗ್ಳು ಇತ್ರುೇಚ ಗ್  "ಕ್ೆಾಂಟಮ್  ಸಿರ್ಕಕಹ್ರ್ಕಕ ೊಾಂ ಡ" ಸೊಕ್ಷಮದ ಶಿಕ ರ್ಹುಕ ೊೇರ್ಶೇಯ ಜಿೇವಿ ಗ್ಳನುು 
ಗ್ುರುತ್ರ ಸಿದ್ಾರ  - ಹ ಪ್ುುಗ್ಟಿ್ದ ಟ್ಡಿಿಗ್ ಿೇಡ್. ಈ ಜಿೇವಿಗ್ಳ ು ರ್ಕಿಪ ೊ್ೇರ್ಯೇಸಿಸ್ ಎಾಂದು
ಕರ ಯಲ್ುಡುವ ಸುಪ್ು ಜಿೇವನ ಸಿಾತ್ರಯಲ್ಲಾರುವ ಮೊಲ್ಕ ತ್ರೇ ವರಿ್್ದ ಭೌತ ರ್ಸ್ಯನಿಕ 
ಪ್ರಿಸಿಾತ್ರಗ್ಳನುು ಸಹಿಸಿಕ  ೊಳುುತುರ್ .

• ವಿಪ್ರಿೇತ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ರಗ್ ಳಲ್ಲಾ, ಟ್ಡಿಿಗ್ ಿೇಡ್ ಗ್ಳ ು ಕು ಗಿಿದ, ನಿಜಿಲ್ಲೇಕರಣಗ್ ೊಾಂಡ ಚ ಾಂಡುಗ್ಳ್ಗಿ 
ಸುರುಳಿಯ್ಗಿರುತುರ್  ಮತುು ವಿಪ್ರಿೇತ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ರ ಗ್ಳನುು ಸಹಿಸಿಕ ೊಳುುವ ಸಲ್ುರ್್ಗಿ ತಮ ಾ 
ಜ ೈವಿಕ ಕ್ಯಿಗ್ಳನುು ಅನಿದ್ಧಿ್್ರ್್ಗಿ ಸಾಗಿತಗ್ ೊಳಿಸು ತುರ್ .
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4) ಇಾಂದ ್ಿವತ್ರ ಹುಲ್ಲ ಸಾಂರಕ್ಷ್ತ ಪ್ಿದ ೇಶ ಎಲ್ಲಾದ ?
Where is Indravati Tiger Reserve located?

ಎ) ಕನಾಶಟಕ
ಬಿ) ಛತ್ತ ಸ್ಗಢ
ಸಿ) ಬಿಹಾರ
ಡಿ) ಪ್ಶಿಮ ಬೇಂಗಾಳ

ಬಿ) ಛತ್ತ ಸ್ಗಢ
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• ಇಾಂದ್ಿವತ್ರ ಹುಲ್ಲ ಸಾಂರಕ್ಷ್ತ ಪ್ಿದ ೇಶವು ಛತ್ರುೇಸ್ ಗ್ಢ ರ್ಜಯ ದಲ್ಲಾದುಾ, ಒಟು್ ವಿಸಿ ುೇಣಿ ಸುಮ್ರು 
2799.08 ಚದರ ರ್ಕ.ಷನೇ.

• ಇತ್ರುೇಚ ಗ್ , 400 ಚದರ ರ್ಕಲ್ ೊೇಷನೇಟರ ಗಿಾಂತಲ್ೊ ಹ ಚುು ವಿಸಿುೇ ಣಿದ ಷನೇಸಲ್ು ಪ್ಿದ ೇಶದಲ್ಲಾ ಹು ಲ್ಲ 
ಎಣಿಕ ಯನುು ನಡ ಸಲ್್ಯತು, ಇದು ಷನೇಸಲ್ು ಪ್ಿದ ೇಶದ ಇ್ು್ ದ ೊಡಡ ಪ್ಿದ ೇಶವನುು ಮದಲ್ 
ಬ್ರಿಗ್  ಒಳಗ್ ೊಾಂಡಿದ . ಇತ್ರುೇಚನ ಮ್ಹಿತ್ರಯ ಪ್ಿಕ್ರ, ಷನೇಸಲ್ು ಪ್ಿದ ೇಶದಲ್ಲಾ 3 ಹುಲ್ಲಗ್ಳಿರ್ .
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5) ಇತ್ರುೇಚ ಗ್  ಸುದ್ಧಾ ಯಲ್ಲಾರುವ ಎಡೆಡ್ಿ ಓ ವಿಲ್ಸನ್ ಮ ಯ್ ರ ು?
Who was Edward O Wilson, who has been in news recently?

ಎ) ಜ ವಶಾಸರಜ್ಞ
ಬಿ) ಗಗನಯಾತ್ರ
ಸಿ)ಕ್ರರಕ ಟರ್
ಡಿ) ನತ್ಶಕ್ರ

ಎ) ಜ ವಶಾಸರಜ್ಞ
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• ಎಡೆಡ್ಿ ಓ ವಿಲ್ಸನ್ ಮ, ಅವರನ ುು ಪಿ್ತೇತ್ರಯ ಾಂದ 'ಆಾಂಟ್ ಮ್ಯನ್ ಮ' ಎಾಂದು 
ಕರ ಯಲ್್ಗ್ುತ್ರುತು ು, ಅವರು ಹ್ವಿಡ್ಿ ಜಿೇವಶ್್ ಸರಜ್ಞ ಮತುು ರ್ಕೇಟಶ್್ಸರ ಜ್ಞರ್ಗಿದಾರು. 
ಅವರು ಇತ್ರು ೇಚ ಗ್  ತಮಾ 92 ನ ೇ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಾ ನಿ ಧ್ನರ್ದರು.

• ಜಿೇವಶ್್ಸರಜ್ಞರ ು ಎರಡು ಬ್ರಿ ಪ್ುಲ್ಲಟ ಾರ ಪ್ಿಶ ಸಿ ು-ವಿಜ ೇತ ಲ್ ೇಖಕರ್ಗಿದ್ಾರ  ಮತುು  
1975 ರಲ್ಲಾ ಬ್ರಡುಗ್ಡ ಯ್ದ ಅವರ ಪ್ು ಸು ಕ "ಸ ೊೇಷಿಯೇ ರ್ಯ್ಲ್ಜಿ: ದ್ಧ ನೊಯ 
ಸಿಾಂಥ ಸಿಸ್" ಗ್್ಗಿ ಪ್ಿಪ್ಾಂಚದ್ದಯಾಂತ ರ್್ಯಪ್ಕ ಗ್ಮನವ ನುು ಪ್ಡ ದರು.
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6)ಪ್ಿಪ್ಾಂಚದ ಮದಲ್ 'AI ಪ್ಿಸಿಕೊ ಯಟರ' ಅನುು ಯ್ವ ದ ೇಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ?
Which country has developed the world’s first ‘AI Prosecutor’?

ಎ) ಯುಎಸಎ
ಬಿ) ಚಿ ನಾ
ಸಿ) ರಷ್ಾಯ
ಡಿ) ಭಾರತ್
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• ಚೇನ್ದ ವಿಜ್ಞ್ನಿಗ್ಳು ಕೃತ ಕ ರ್ುದ್ಧಿಮತ ುಯನುು ರ್ ಳಸಿಕ  ೊಾಂಡು ಜನರಿಗ್  ಅಪ್ರ್ಧ್ವನುು ವಿಧಿ ಸುವ 
ವಿಶೆದ  ಮದಲ್ ಯಾಂತಿವನುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ್ಾರ .

• ವಿಜ್ಞ್ನಿಗ್ಳ ಪ್ಿಕ್ರ, AI "ಪ್ಿಸಿಕೊಯಟ ರ" 97 ಪ್ಿತ್ರ ಶತದ್ು್ ನಿಖರತ ಯಾಂದ್ಧಗ್  ಜನರಿಗ್  ಶು ಲ್ಕ 
ವಿಧಿಸರ್ಹುದು ಮ ತುು ಇದು ಮ ೌಖಿಕ  ವಿವರಣ ಯಲ್ಲಾ ಕ್ಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತುದ . ಇದು ರ್ಜಯ ದ  
ವಿರುದಿ "ಭಿನ್ುಭಿಪ್ಯಿ" ವನುು ಸಹ ಗ್ುರುತ್ರ ಸರ್ಹುದ ು  ಎಾಂದ ು  ಸಾಂಶ್   ೇಧ್ ಕ ರ ು  ಘ ೊ ೇಷಿಸಿ ದ ರ ು.
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7) ಕ ೊೇವಿಡ್-19 ಅನುು ನಿಭ್ಯಸಲ್ು ಯ್ವ ರ್ಜಯವು 'ಗ್ ಿೇಡ ಡ್ ರ ಸ್ುನ್ ಮಸ ಆಕ್ಷ ನ್ ಮ ಪ್ಾ ನ್ ಮ' (GRAP) 

ಅನುು ಜ್ರಿಗ್ ೊಳಿಸಬ ೇಕು?
‘Graded Response Action Plan’ (GRAP) is to be implemented by which state, to tackle 

Covid-19?

ಎ) ಒಡಿಶಾ
ಬಿ) ನವದ ಹಲಿ
ಸಿ) ತ ಲೇಂಗಾಣ
ಡಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ನವದ ಹಲಿ
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• ಕ ೊೇವಿಡ್-19 ಅನುು ನಿಭ್ಯಸಲ್ು ದ ಹಲ್ಲಯು ಗ್ ಿೇಡ ಡ್ ರ ಸ್ುನ್ ಮಸ ಆಕ್ಷನ್ ಮ ಪ್ಾನ್ ಮ (GRAP) ಅನುು 
ಜ್ರಿಗ್  ತರಲ್ು ಸಜ್ಾಗಿದ . ಇದು ರ್ಣಣ-ಕ ೊೇಡ ಡ್ ರ್ಕಿಯ್ ಯೇಜನ ಯ್ಗಿದುಾ, ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ ದ  
ಎಚುರಿಕ ಯಲ್ಲಾ ಹಳದ್ಧ ಮತ ುು ಉನುತ ಮಟ್ದಲ್ಲಾ ಕ ಾಂಪ್ು.

• ಯೇಜನ ಯಡಿಯಲ್ಲಾ, ಮ್ರುಕಟ ್ಗ್ಳು, ಕ ೈಗ್್ರಿಕ ಗ್ಳು, ಕಚ ೇರಿಗ್ಳು ಮತುು ಸ್ವಿಜನಿಕ 
ಸ್ರಿಗ್ ಯಲ್ಲಾನ ನಿರ್ಿಾಂಧ್ಗ್ಳ ಮಟ್ವನುು ಕ ೊೇವಿಡ್-19 ಪ್ರಿೇಕ್ಷ್ ಧ್ನ್ತಾಕತ ಯ ದರ, ಹ ೊಸ 
ಪ್ಿಕರಣಗ್ಳ ು ಮತ ುು ಆಸುತ ಿಗ್ಳಲ್ಲಾ ಆಮ ಾಜನಕದ ಹ್ಸಿಗ್ ಗ್ ಳ ಆಕುಯಪ ನಿಸಯಾಂತಹ ಅಾಂಶಗ್ಳ ಆಧ್ರದ 
ಮೆೇಲ್  ನಿಧ್ಿರಿಸಲ್್ಗ್ುತುದ .
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8) "ಇಾಂಡಿಯ್ ಔಟ್" ಅಭಿಯ್ನವು ಯ್ವ ದ ೇಶದ ೊಾಂದ್ಧಗ್  ಸಾಂರ್ಾಂಧಿಸಿದ ?
“India Out” campaign is associated with which country?

ಎ) ಶರ ಲೇಂಕಾ
ಬಿ) ಮ್ಾಯನಾಾರ್
ಸಿ) ಮ್ಾಲಿಡ ವ್ಸಸ
ಡಿ) ನ  ಪಾಳ
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ಸಿ) ಮ್ಾಲಿಡ ವ್ಸಸ
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• "ಇಾಂಡಿಯ್ ಔಟ್" ಅಭಿಯ್ನವನುು ಮ್ಜಿ ಮ್ಲ್ಲಡೇವ್ಸಸ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಅರ್ುಾಲ್್ಾ ಯಷನೇನ್ ಮ ನ ೇತೃತ ೆ 
ವಹಿಸಿದಾರು. ಇತ್ರುೇಚ ಗ್ , ಮ್ಲ್ಲಡೇವ್ಸಸ ನ ರ್ಜರ್ಕೇಯ ಪ್ಕ್ಷ ಗ್ಳು ಪ್ಿಚ್ರವನುು ವಿರ ೊೇಧಿಸಿರ್ .

• ಕಳ  ದ ಮೊ ರು ವ್ಿಗ್ಳಿಾಂದ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮ್ಧ್ಯಮಗ್ ಳಲ್ಲಾ "ಇಾಂಡಿಯ್ ಔಟ್" ಘೊ ೇ್ಣ ಗ್  
ಸ್ಕ್ಷ್ಯ್ಗಿದ .

• "ಇಾಂಡಿಯ್ ಔಟ್" ಅಭಿಯ್ನವು ನಡ ಯುತ್ರುರುವ ಭದಿತ್ ಸಹಕ್ ರದ ಮೊ ಲ್ಕ ಭ್ರತವು 
ಮ್ಲ್ಲಡೇವ್ಸಸ ನಲ್ಲಾ ಷನಲ್ಲಟರಿ ಉಪ್ಸಿಾತ್ರಯನುು ಸ್ಾ ಪ್ತಸಲ್ು ಪ್ಿಯತ್ರುಸುತ್ರ ುದ  ಎಾಂರ್ ಆರ ೊೇಪ್ಗ್ ಳ ಸುತು 
ಕ ೇಾಂದ್ಧಿೇಕೃತರ್್ಗಿದ .
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9) ಸುದ್ಧಾ ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಕಾಂಡುರ್ರುವ ಸ ೈಕ್ ಷನ್ನ್ ಮ ಅನುು ಯ್ವ ದ ೇ ಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸುತ್ರುದ ?
Psyche mission, which was seen in the news, is being developed by which 
country?

ಎ) ಯುಎಸಎ
ಬಿ) ಯುಕ 
ಸಿ) ರಷ್ಾಯ
ಡಿ) ಇಸ ರ ಲ್
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ಎ) ಯುಎಸಎ
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• ನ್ಸ್ ಸ ೈಕ್ ಷನ್ನ್ ಮ ನಲ್ಲಾ ಕ ಲ್ಸ ಮ್ಡುತ್ರುದ , ಇದು 2022 ರಲ್ಲಾ ಉಡ್ವಣ ಯ್ಗ್ಲ್ಲದ . ಮಾಂಗ್ಳ 
ಮತ ುು ಗ್ುರುಗ್ಿಹದ ನಡುವಿನ ಮುಖಯ ಬ ಲ್್ ನಲ್ಲಾ ಸ ೈ ಕ್ ಎಾಂದೊ ಕರ ಯಲ್ುಡುವ ಲ್ ೊೇಹ-ಸಮೃ ದಿ
ಕ್ಷುದಿಗ್ಿಹವು ಈ ಕ ್ಯ್ಿಚರಣ ಯ ಗ್ುರಿಯ್ಗಿದ .

• ಈ ಸಾಳಕ ಕ ಬ ೇರ  ಯ್ವುದ ೇ ಬ್ಹ್ಯಕ್ಶ ನೌಕ  ಭ ೇಟಿ ನಿೇಡಿಲ್ಾ. ಬ್ಹ್ಯಕ್ಶ ನೌಕ ಯು 2026 ರಲ್ಲಾ 
ಕ್ಷುದಿಗ್ಿಹ ಪ್ಟಿ್ಯನುು ತಲ್ುಪ್ಲ್ಲದ . ರ ೇಡ್ರ ಡ ೇಟ್ದ್ಧಾಂದ, ಕ್ಷು ದಿಗ್ಿಹವು ಆಲ್ೊ ಗ್ಡ ಡಯ ಆಕ್ರದಲ್ಲಾದ  
ಮತ ುು ಅದು ಅದರ ರ್ದ್ಧಯಲ್ಲಾ ತ್ರರುಗ್ ುತುದ  ಎಾಂದು ಗ್ಮನಿಸಲ್್ ಗಿದ .
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10) ಸುದ್ಧಾ ಯಲ್ಲಾ ಕಾಂಡುರ್ರುವ ‘ರ ೇಣುಕ್ಜಿ ಅಣ ಕಟು್ ಯೇಜನ ’ ಭ್ರತದ ಯ್ವ ರ್ಜಯದಲ್ಲಾ ರ್ರಲ್ಲ ದ  ?
‘Renukaji Dam project’, seen in the news, is to come up in which Indian state?

ಎ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಬಿ) ಹಿಮ್ಾಚಲ ಪ್ರದ  ಶ
ಸಿ) ಗುಜರಾತ್
ಡಿ) ಬಿಹಾರ
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ಬಿ) ಹಿಮ್ಾಚಲ ಪ್ರದ  ಶ
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• ಪ್ಿಧ್ನಿ ನರ ೇಾಂದ ಿಮೇ ದ್ಧ ಅವರು ಹಿಮ್ಚಲ್ ಪ್ಿದ ೇ ಶದ ಮಾಂಡಿಯಾಂದ 6,700 
ಕ ೊೇಟಿ ರೊಪ್ಯ ರ್ ಚುದ ರ ೇಣು ಕ್ಜಿ ಅಣ ಕಟು್ ಯೇಜನ ಗ್  ಶಾಂಕುಸ್ಾಪ್ನ  
ಮ್ಡಿದರು.

• ಒಮೆಾ ಪ್ೊಣಿಗ್ ೊಾಂಡ ನಾಂತರ, ಗಿರಿ ನದ್ಧಯ ಮೆೇಲ್ಲನ ಯೇ ಜನ ಯು  40 MW 
ಮೆೇಲ್ ೈ ಪ್ವರ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಾ 200 ಷನಲ್ಲಯನ್ ಮ ಯೊನಿ ಟ್ ಶರ್ಕುಯನು ು ಉತ್ುದ್ಧಸು ವ 
ನಿರಿೇಕ್ಷ ಯದ . ಅಣ ಕಟಿ್ನ ಶ್ ೇಖರಣ ್ ಸ್ಮಥಯಿ ವು 498 ದಶಲ್ಕ್ಷ ಘನ ಷನ ೇಟರ 
ಆಗಿದುಾ, ಇದು ದ ಹಲ್ಲಯ ಕುಡಿಯು ವ ನಿೇರಿನ  ಅಗ್ತಯತ ಯ ಸು ಮ್ರು 40 
ಪ್ಿತ್ರಶತವನುು ಪ್ೊರ ೈಸು ತುದ .
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11) ಪ್ಿಧ್ನಿ ಮ ೇದ್ಧ ಹ ಸರಿನ ರಸ ುಯನುು ಯ್ವ ರ್ಜಯದ ರ್ಜಯಪ್ಲ್ರು  ಉದ್ಾಟಿಸಿದ್ಾರ ?
The Governor of which state has inaugurated the road named Prime Minister 
Modi?

ಎ) ಒಡಿಶಾ
ಬಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಸಿ) ಸಿಕ್ರಕೇಂ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದ್ೂ ಇಲಿ
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ಸಿ) ಸಿಕ್ರಕೇಂ
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• ಸಿರ್ಕಕಾಂನ ಸ ೊೇಮಿ  ಸರ ೊೇವರ ಮತುು ನ್ಥುಲ್್ ಗ್ಡಿ ಯನುು ರ್ಜಧ್ನಿ ಗ್್ಯಾಂಗ್್್ಕ್ ಗ್  
ಸಾಂಪ್ರ್ಕಿಸುವ ರಸ ುಗ್   ದ ೇಶದ ಪ್ಿಧ್ನಿ ನರ ೇಾಂದ ಿಮೇ ದ್ಧ ಅವರ ಹ ಸರನುು ಇಡಲ್್ಗಿದ .

• ನೊತನ  ರಸ ುಯ ನುು ರ್ಜಯಪ್ಲ್ರ್ದ ಗ್ಾಂಗ್್ಪ್ಿಸ್ದ್  ಅವರು ಅಧಿಕೃತರ್್ಗಿ 
ಉದ್ಾಟಿಸಿದರು.

• ನ್ಥುಲ್್ ಗ್ಡಿಯನುು ಗ್್ಯಾಂಗ ಟ್ಕ್ ನ ೊಾಂದ್ಧಗ್  ಸಾಂ ಪ್ರ್ಕಿಸುವ ಹಳ  ಯ ಮ್ಗ್ಿಕ ಕ ದ ೇ ಶದ 
ಮದಲ್ ಪ್ಿಧ್ನಿ ಪ್ಾಂಡಿತ ಜರ್್ಹರಲ್್ಲ್ ನ ಹರು ಅವರ ಹ ಸರ ನುು ಇಡಲ್್ಗಿದ .
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12) ಬ್ರಿಕ್ಸ ನ ಹ ೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಹ ೊಸ ನ್ಲ್ಕನ ೇ ಸದಸಯ ಯ್ರು?

Who has become the new fourth member of the New Development Bank of 
BRICS?

ಎ) ಉರುಗ ೆ
ಬಿ) ಬಾೇಂಗಾಿದ  ಶ
ಸಿ) ಈಜಪ್ಟ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದ್ೂ ಇಲಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ) ಈಜಪ್ಟ್
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• ಬ್ರಿಕ್ಸ ನೊಯ ಡ ವಲ್ಪ್ಟ ಮೆಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ನ್ಲ್ಕನ ೇ  ಹ ೊಸ ಸದಸಯರ್ಗಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸ ೇಪ್ಿ ಡ ಗ್ ೊಾಂಡಿದ . 
ಬ್ಾಂಗ್ ಾ್ದ ೇಶ, ಯುಎಇ ಮತ ುು ಉರುಗ್ ೆ ಸ ಪ ್ಾಂರ್ರ 2021 ರಲ್ಲಾ ಬ್ರಿಕ್ಸ ಹ ೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್  
ಸ ೇಪ್ಿಡ ಗ್ ೊಾಂಡವು.

• ಸದಸಯತೆ  ವಿಸುರಣ ಯು ಹ ೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತ ನುನುು ಉದಯೇನುಾಖ ಆರ್ಥಿಕತ ಗ್ಳಿ ಗ್  ಪ್ಿಧ್ನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಂಸ ಾಯ್ಗಿ ಇರಿಸಿಕ ೊಳುಲ್ು ಅನುವು ಮ್ಡಿ ಕ ೊಡುತುದ . BRICS ನೊಯ ಡ ವಲ್ಪ್ಟ ಮೆಾಂ ಟ್ 
ಬ್ಯಾಂಕ್ ರ್ಹುಪ್ಕ್ಷ್ೇಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದುಾ, ಸುಸಿಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ ುು ಮೊಲ್ಸೌ ಕಯಿ ಯೇ ಜನ ಗ್ಳಿಗ್  
ಹಣಕ್ಸು ಒದಗಿಸಲ್ು ಬ ಿಜಿಲ್, ರಷ್್ಯ, ಚೇನ್, ಭ್ರತ ಮತ ುು ದಕ್ಷ್ಣ ಆರಿಕಿಕ್ದ್ಧಾಂದ ಸ್ಾ ಪ್ತಸಲ್್ಗಿದ .
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13) 'ಶ್್ಯಮ ಪ್ಿಸ ್ದ್ ಮು ಖಜಿಿ ರೊ ರ್ಿನ್ ಮ ಷನ್ನ್ ಮ' ಅನುಷ್ ಾ್ನದಲ್ಲಾ ಯ್ವ ರ್ಜಯವು 
ಅಗ್ಿಸ್ಾನದಲ್ಲಾದ ?
Which state has topped in implementing the 'Shyama Prasad Mukherjee 
Rurban Mission'?

ಎ) ಒಡಿಶಾ
ಬಿ) ತ ಲೇಂಗಾಣ
ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದ್ೂ ಇಲಿ
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ಬಿ) ತ ಲೇಂಗಾಣ
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• ಶ್್ಯಮ ಪ್ಿಸ್ದ್ ಮುಖಜಿಿ ರ ೊರ್ಿನ್ ಮ ಷನ್ನ್ ಮ (SPMRM) ಅನುು ಅನುಷ್್ಾನಗ್ ೊಳಿಸುವ 34 
ರ್ಜಯಗ್ಳ ು ಮತ ುು ಕ ೇಾಂದ್ಿಡಳಿತ ಪ್ಿದ ೇಶಗ್ಳಲ್ಲಾ ತ ಲ್ಾಂಗ್್ ಣ  1 ನ ೇ ಸ್ಾನವನುು ಪ್ಡ ದುಕ ೊಾಂಡಿ ದ  . 
ಪ್ಟಿ್ಯಲ್ಲಾ ತಷನಳುನ್ಡು ಮತ ುು ಗ್ುಜರ್ತ ಕಿಮ ರ್್ಗಿ 2 ಮತ ುು 3ನ ೇ ಸ್ಾನ ಪ್ಡ ದುಕ  ೊಾಂಡಿರ್ .

• ಶ್್ಯಮ ಪ್ಿಸ್ದ್ ಮುಖಜಿಿ ರ ೊರ್ಿನ್ ಮ ಷನ್ನ್ ಮ (SPMRM) "ಗ್್ಷಿನೇಣ ಸಮುದ ್ಯದ ಜಿೇವನದ 
ಮೊ ಲ್ತತೆ ವನುು ಸಾಂರಕ್ಷ್ಸುವ ಮತ ುು ಪ ೊೇಷಿಸುವ ಹಳಿು ಗ್ಳ ಸಮೊ ಹದ ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿಯ 
ದೃಷಿ್ಕ ೊೇನವನುು ಅನುಸರಿಸುತುದ , ಇದು ಮೊ ಲ್ಭೊತರ್್ಗಿ ನಗ್ರ ಪ್ಿಕೃತ್ರ ಎಾಂದು ಗ್ಿಹಿಸುವ 
ಸೌಲ್ಭಯಗ್ಳ   ಾಂದ್ಧಗ್  ರ್ಜಿ ಮ್ಡಿಕ ೊಳುದ  ಸಮ್ನತ  ಮ ತುು  ಒಳಗ್ ೊಳುುವಿಕ ಯ ಮೆೇಲ್  
ಕ ೇಾಂದ್ಧಿೇಕರಿಸುತುದ . "Rurban ಹಳಿುಗ್ಳ" ಒಾಂದು ಕಾಸ್ರ ಅ ನುು ರಚಸುವುದು.
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14) ನಿರಸಿರೇಕರಣದ  UN ಸಮೆೇಳ ನಕ ಕ ಭ್ರತದ  ಖ್ಯಾಂ ಪ್ಿತ್ರನಿಧಿಯ್ಗಿ ಯ್ರು ನ ೇಮಕ ಗ್ ೊಾಂಡಿದ್ಾ ರ ?
Who has been appointed as the Permanent Representative of India to the UN 
Conference on Disarmament?

ಎ) ಪ್ರಥಮ್ ಅಗವಾಶಲ್
ಬಿ) ಪ್ೇಂಕಜ್ ಸರನ್
ಸಿ)ಅನುಪ್ಮ್ ರ  
ಡಿ) ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದ್ೂ ಇಲಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ)ಅನುಪ್ಮ್ ರ  

http://www.sbkkannada.com/


• ಹಿರಿಯ ರ್ಜತ್ಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಪ್ಮ್ ರ ೇ ಅವರು ಜಿನಿೇರ್್ದಲ್ಲಾ ನಡ ಯುತ್ರುರುವ ವಿಶೆಸಾಂಸ  ಾಯ
ನಿರಸಿರೇಕರಣ ಸಮೆೇಳನಕ ಕ ಭ್ರತದ ಮುಾಂದ್ಧನ ಖ್ಯಾಂ ಪ್ಿ ತ್ರನಿಧಿಯ್ಗಿ ನ ೇಮಕಗ್ ೊಾಂಡಿದ್ಾ ರ . 
1994ರ ಬ್ಯಚ್ ನ ಭ್ರತ್ರೇಯ ವಿದ ೇಶ್್ಾಂಗ್ ಸ ೇರ್ ಯ ಅಧಿಕ್ರಿ ರ ೇ, ಪ್ಿಸುುತ ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಾರುವ
MEA ನ ಪ್ಿಧ್ನ ಕ ಛ ೇರಿಯಲ್ಲಾ ಜಾಂಟಿ ಕ್ಯಿದರ್ಶಿಯ್ಗಿ ಸ ೇ ರ್  ಸಲ್ಲಾಸುತ್ರ ುದ್ಾರ .
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15) 'ದು ಗ್್ಿ ಶಾಂಕ ರ ಷನಶ್್'ಿ ಅವರು ಯ್ವ ರ್ಜಯದ ಹ ೊಸ ಮುಖಯ  ಕ್ಯಿದರ್ಶಿಯ್ಗಿದ್ಾರ ?
'Durga Shankar Mishra' has become the new Chief Secretary of which state?

ಎ) ರಾಜಸಾಾನ
ಬಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ  ಶ
ಸಿ) ಮಧ್ಯಪ್ರದ  ಶ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದ್ೂ ಇಲಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ  ಶ

http://www.sbkkannada.com/


• ಉತುರ ಪ್ಿದ ೇಶ ಕ ೇಡರ ನ 1984 ರ ಬ್ಯಚ್ ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕ್ರಿ ದುಗ್್ಿ ಶಾಂಕರ ಷನಶ್್ಿ ಅ ವರು
ರ್ಜಯದ ಹ ೊಸ ಮುಖಯ ಕ್ಯಿದರ್ಶಿಯ್ಗಿ ಅಧಿಕ್ರ ವಹಿ ಸಿಕ ೊಾಂಡರು.

• ಈ ಹಿಾಂದ  ಕ  ೇಾಂದಿದಲ್ಲಾ ವಸತ್ರ ಮತ ುು ನಗ್ರ ವಯವಹ್ರಗ್ಳ ಕ್ಯಿ ದರ್ಶಿಯ ್ಗಿ ನ ೇಮಕ ಗ್ ೊಾಂಡಿದಾ
ಷನಶ್್ಿ ಅವರನುು ಉತುರ ಪ್ಿದ ೇಶದ ಮ ುಖಯ ಕ್ಯಿದರ್ಶಿ ಯ್ಗಿ ನ ೇಷನಸಲ್ು ಪ್ಿಸ್ುಪ್ತಸಲ್್ಗಿದ  
ಎಾಂದು ಸಿರ್ಬಾಂದ್ಧ ಸಚರ್್ಲ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿ ದ .



ನ ನುಯ ಪ್ಿಶ್ ು

ಸಿಲ್ೆರ ಲ್ ೈನ್ ಮ ಯ್ವ ರ್ಜಯದಲ್ಲಾ ನಿಷನಿಸ ಲ್್ಗ್ುತ್ರು ರುವ ಅರ  ರ್ ೇಗ್ದ ರ ೈಲ್ು
ಯೇಜನ ಯ್ಗಿದ ?

ಎ) ಒಡಿಶ್್
ಬ್ರ) ಗ್ುಜರ್ತ
ಸಿ) ಕ ೇರಳ
ಡಿ) ಕನ್ಿಟಕ

ಎಲ್ಾರಿಗ್ೊ ಧ್ನ ಯ ರ್್ದಗ್ಳು



ಇಾಂದ್ಧನ ಪ್ಿಶ್ ು 

ದ್ಧ ಮೇದ್ಧ  ಗ್್ಯಾಂಬ್ರಟ್: ಡಿಕ ೊೇಡಿಾಂಗ ಮೇ ದ್ಧ  2.0 ಪ್ುಸು ಕದ  ಲ್ ೇಖಕರ ು
ಯ್ ರು?

ಎ) ಸಾಂಜು ಪ ್ಾಂಡ
ಬ್ರ) ಸಾಂಜು ರ ೈ
ಸಿ) ಸಾಂಜು ವಮ ್ಿ
ಡಿ) ಸಾಂಜು ಶಮ ್ಿ

ಎಲ್ಾರಿಗ್ೊ ಧ್ನ ಯ ರ್್ದಗ್ಳು


