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2021 ರ 'ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ್ಕನ್ ಅಥ್ಲೀಟ್' 
ಎಂದಯ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ “ನೆೊವಾಕ್ ಜೆೊಕೆೊವಿಕ್” ಯಾವ
ದೆೀಶದವರಯ?
ಎ) ಬಲೆಗೀರಿಯಾ
ಬಿ) ಸೆಬಿಷಯಾ
ಸಿ) ಗ್ರೀಸ್
ಡಿ) ಹಂಗೆೀರಿ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

▪ ಯಾವ ದೆೀಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೊಮಿಯ ಮೀಲೆ ಕೃತ್ಕ ಚಂದರನನಯು ರಸಿಸಿದಾಾರ?ೆ-ಸಿೀನಾ

▪ ಇತ್ತೀಸಿನ ILO ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತ್ಕ ನಿರಯದೆೊುೀಗ ಎರ್ಯಟ ಮಿಲ್ಲಯನ್ ತ್ಲ್ಯಪ್ಯತ್ತದ?ೆ-
207*

▪ ಟಾಟಾ ಪ್ವರ್ ರಿನೊುವಬಲ್ ಎನರ್ಜಷ 100 MW ಸೌರ ಯೀಜನೆಗಳನಯು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದೆ?-ಉತ್ತರ 
ಪ್ರದೆೀಶ

▪ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜು ಮಹಿಳಾ ಆಯೀಗದ ಅಧ್ುಕ್ಷರಾಗ್ ಯಾರಯ ನೆೀಮಕಗೆೊಂಡಿದಾಾರೆ?-ರೆೀಣಯ 
ಭಾಟಿಯಾ

▪ ಇತ್ತೀಚೆಗಷೆಟೀ ಪ್ದಮಶ್ರೀ ವಿಜೆೀತೆ ಶಾಂತ್ ದೆೀವಿ ನಿಧ್ನರಾಗ್ದಾಾರ,ೆ ಆಕೆ ಯಾರಯ?-ಸಮಾಜ ಸೆೀವಕ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

▪

▪ ವಿಶವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ್ ಅನಯು ಆಯೀರ್ಜಸಲ್ಯ ಫಾಮಯಷಲಾ E ಯಂದಿಗೆ ಉದೆಾೀಶದ ಪ್ತ್ರಕೆಕ ಯಾರಯ 
ಸಹಿ ಮಾಡಿದಾಾರೆ?-ತೆಲ್ಂಗಾಣ

▪ ಯಾವ ದೆೀಶದ ಮಾರ್ಜ ಪ್ರಧಾನಿ ತೆೊೀಶ್ಕಿ ಕೆೈಫಯ ಇತ್ತೀಚಗೆೆ ನಿಧ್ನರಾಗ್ದಾಾರೆ?-ಜಪ್ಾನ್

▪ ಇತ್ತೀಚೆಗ ೆ'ಪ್ಯಾಷಯ ಮಹೆೊೀತ್ಸವ'ವನಯು ಎಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ಯ?-ಕನಾಷಟ್ಕ

▪ ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನಪ್ದ ಕಲಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಯಮಿತ್ ಭಾಲೆ ಯಾವ ಪ್ದಕವನಯು ಗೆದಿಾದಾಾರೆ?-ಸಿನು

▪ ಇತ್ತೀಚಗೆೆ ಯಾವ ರಾಜುದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ವಾಷಲ್ಲ ಎಂದಯ ಕರೆಯಲ್ಪಡಯವ ಪ್ರಸಿದಧ ಹಯಲ್ಲ ಸಾವನುಪಿಪದ?ೆ-ಮಧ್ು 
ಪ್ರದೆೀಶ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

▪ ಮಿಸೆಸ್ ವಲ್ಡಷ 2022 ರ ಕಿರಿೀಟ್ವನಯು ಯಾರಯ ಗೆದಿಾದಾಾರ?ೆ-ಶೆೈಲ್ಲನ್ ಫೆೊೀರ್ಡಷ

▪ ದೆೀಶದ ಮೊದಲ್ 'ಜಸಿಟೀಸ್ ಕಾಿಕ್' ಅನಯು ಯಾವ ರಾಜುದಲ್ಲಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗ್ದ?ೆ-ಗಯಜರಾತ್

▪ ಯಾವ ದೆೀಶದ ಮಾರ್ಜ ಅಧ್ುಕ್ಷ ಇಬಾರಹಿಂ ಬೌಬಕರ್ ಕಿೀಟಾ ಇತ್ತೀಚಗೆೆ ನಿಧ್ನರಾದರಯ?-ಮಾಲ್ಲ

▪ 9 ನೆೀ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ್ 2022 ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಾರರಂಭವಾಗ್ದೆ?-ಹಿಮಾಚಲ್ 
ಪ್ರದೆೀಶ

▪ ಇತ್ತೀಚಗೆೆ ಬಿಡಯಗಡೆಯಾದ ಆಕ್ಸ ಫಾುಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಎರ್ಯಟ ಹೆೊಸ 
ಬಿಲ್ಲಯನೀೆರ್ ಗಳು ಆಗ್ದಾಾರೆ?-40









1) ಅಳಿವಿನಂಸಿನಲ್ಲಿರಯವ ಟ್ಕಿಲಾ ಮಿೀನಯಗಳನಯು ಯಾವ ದೆೀಶಕೆಕ ಮರಯಪ್ರಿಚಯಿಸಲಾಗ್ದೆ?
Tequila fish, which was declared extinct, has been reintroduced to which country?

ಎ) ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ
ಬಿ) ಮೆಕ್ಸಿಕ್ ೀ
ಸಿ) ಚಿಲಿ
ಡಿ) ರಷ್ಾಾ

ಉತ್ತರ: ಆಯ್ಕೆ ಬಿ

• ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಟಕಿಲಾ ಮೀನು 
(ಝೂಗೊನೆಟಿಕಸ್ ಟಕಿಲಾ) ತನನ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಮೆಕಿಿಕೊೀಗೆ 
ಮರುಪರಿಚಯಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.

• ಕೆೀವಲ 70 ಎಂಎಂ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪುಟಟ ಮೀನನುನ 
ಇಂಗೆಿಂಡ ನ ಚೆಸ್ಟರ್ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಅಕೆವೀರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಾಕಲಾಯಿತು. 

• ಆಕರಮಣಕಾರಿ, ವಿಲಕ್ಷಣ ಮೀನು ಪರಭೆೀದಗಳ ಪರಿಚಯ 
ಮತುು ನೀರಿನ ಮಾಲ್ಲನಯದಂದಾಗಿ 2003 ರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು 
ಕಾಡಿನಂದ ಕಣಮರೆಯಾಯಿತು.



2) 2021 ರ 'ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ್ಕನ್ ಅಥ್ಲೀಟ್' ಎಂದಯ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೊೆವಾಕ್ ಜೆೊಕೆೊವಿಕ್ 
ಯಾವ ದೆೀಶದವರಯ?
Novak Djokovic, who was named the ‘Best Balkan Athlete of the year’ 2021, is 
from which country?

ಎ) ಬಲ್ಗೀರಿಯಾ
ಬಿ) ಸ್ಬಿಜಯಾ
ಸಿ) ಗ್ರೀಸ್
ಡಿ) ಹೆಂಗ್ೀರಿ

ಉತ್ತರ: ಆಯ್ಕೆ ಎ

• ಸೆಬಿಷಯಾದ ಏಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಟ್ಗಾರ ನೆೊವಾಕ್ ಜೆೊಕೆೊವಿಕ್
ಅವರಯ ದಾಖಲೆಯ ಏಳನೆೀ ಬಾರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 
ಬಾಲ್ಕನ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಶಸಿತ ಪ್ಡೆದರಯ.

• 34ರ ಹರಯೆದ ಆಟ್ಗಾರ ವಿಶವದಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸಾಿನದಲ್ಲಿದಯಾ, ಈ 
ವರ್ಷ ನಾಲ್ಯಕ ಗಾರಾನ್ ಸಾಿಮ್ ಟ್ೊನಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊರನಯು
ಗೆದಿಾದಾಾರ.ೆ 

• ಗ್ರೀಕ್ ಬಾಸೆಕಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟ್ಗಾರ ರ್ಜಯಾನಿಸ್ 
ಆಂಟೆಟೆೊಕೌನ್ ಂಪ್ೆೊ ಎರಡನೆೀ ಸಾಿನದಲ್ಲಿದಾರಯ..



3) ಬೆಗೊೆೀನಿಯಾ ಜಾತ್ಯ ವಿಶವದ ಅತ್ದೆೊಡಡ ಮಾದರಿಯಾದ ‘ಬೆಗೆೊನಿಯಾ ಗ್ಗಾಂಟಿಕಾ’ ಯಾವ 
ದೆೀಶ/ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡಯಬರಯತ್ತದೆ?
‘Begonia gigantica’, the world’s largest specimen of a Begonia species, is found 

in which country/region?

ಎ) ಟಬ್ಟ್
ಬಿ) ಸ್ೈಬಿೀರಿಯಾ
ಸಿ) ಆಸ್ರೀಲಿಯಾ
ಡಿ) ಯುಕ್

ಉತ್ತರ: ಆಯ್ಕೆ ಎ

• ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಪತ್ೆುಯಾದ ಬೆಗೊನಯಾ ದೆೈತ್ಾಯಕಾರದ, 
ಬೆಗೊನಯಾ ಜಾತಿಯ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿ ಎಂದು 
ಹೆೀಳಲಾಗುತುದೆ.

• ಬೆಗೊನಯಾವು 2050 ಕೂೂ ಹೆಚುು ಜಾತಿಗಳನುನ ಹೊಂದರುವ 
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಸ್ಯ ಪರಭೆೀದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 

• ಹೆಚಿುನ ಬೆಗೊನಯಾಗಳು ಸ್ಣಣ ಕಳೆಗಳಾಗಿದದರೂ, ಈ ಹೊಸ್ 
ಜಾತಿಗಳು 450-1400 ಮೀ ಎತುರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗಳ ಉದದಕೂೂ 
ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತುವೆ. 

• ದಕ್ಷಿಣ ಟಿಬೆಟ ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳನುನ ವಿತರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
• IUCN ಕೆಂಪು ಪಟಿಟಯ ಪರಕಾರ ಸ್ಂರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಥತಿಯು 

'ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ' ಆಗಿದೆ.



4) GST ಕೌನಿಸಲ್ ಯಾವ ಉತ್ಪನುದ ಮೀಲ್ಲನ GST ದರ ಹೆಚಚಳವನಯು ಮಯಂದೊಡಲ್ಯ 
ನಿಧ್ಷರಿಸಿದ?ೆ
The GST Council has decided to defer the increase in GST Rate on 
which product?

ಎ) ಜವಳಿ
ಬಿ) ಆಟ್ ೀಮೊಬ್ೈಲ್
ಸಿ) ಮೊಬ್ೈಲ್ಫೀನ್ಗಳು
ಡಿ) ಹತ್ತತ

ಉತ್ತರ: ಆಯ್ಕೆ ಎ

• ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಕೌನಿಲ್ ಜವಳಿ ದರವನುನ 5% ರಿಂದ 12% ಕೊ 
ಮುಂದೂಡ್ಲು ನರ್ಧರಿಸ್ಥದೆ. 

• ದರ ತಕಧಬದಧತ್ೆಯನುನ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸ್ಲು ಇದು ಸ್ಚಿವರ ಸ್ಮತಿಗೆ 
ವಿಷಯವನುನ ಉಲೆಿೀಖಿಸ್ಥದೆ.

• ಹತಿುಯಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ಥದ ವಸ್ುುಗಳನುನ ಹೊರತುಪಡಿಸ್ಥ ಎಲಾಿ 
ರೆಡಿಮೆೀಡ ಜವಳಿ ವಸ್ುುಗಳ ಮೆೀಲ್ಲನ ಜಿಎಸ್ ಟಿಯನುನ ಈ ಹಂದೆ 
ಶೆೀಕಡಾ 12 ಕೊ ಹೆಚಿುಸ್ಲಾಗಿತುು. 

• 1,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಮೆೀಲ್ಲನ 
ಜಿಎಸ್ ಟಿಯನುನ ಶೆೀ.5ರಿಂದ ಶೆೀ.12ಕೊ ಹೆಚಿುಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

• ಗುಜರಾತ್, ಪಶುಮ ಬಂಗಾಳ, ರಾಜಸಾಥನ ಮತುು ತಮಳುನಾಡ್ು 
ರಾಜಯಗಳ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಹೆಚುಳವನುನ ವಿರೊೀಧಿಸ್ಥದರು.



5)‘ರೆೊೀಜಗರ್ ಮಿರ್ನ್’ ಯಾವ ರಾಜುದ ಇತ್ತೀಸಿನ ಉಪ್ಕರಮವಾಗ್ದೆ?
‘Rojgar Mission’ is the recent initiative of which state?

ಎ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ್ೀಶ
ಬಿ) ಛತ್ತತೀಸ್್ಗಢ
ಸಿ) ಪ್ೆಂರಾಬ್
ಡಿ) ಅಸಾಿೆಂ

ಬಿ) ಛತ್ತತೀಸ್್ಗಢ

• ಛತಿುೀಸ್ ಗಢ ಸ್ಕಾಧರವು ಮುಖ್ಯಮಂತಿರ ಭೂಪೆೀಶ್ ಬಘೀಲ್ 
ಅವರ ನೆೀತೃತವದಲ್ಲಿ ಉದೊಯೀಗ ಮಷನ್ ಅನುನ ಸಾಥಪಿಸ್ಲು 
ನರ್ಧರಿಸ್ಥದೆ.

• ಛತಿುೀಸ್ ಗಢ ರೊೀಜ ಗರ್ ಮಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಧದಶಧ 
ಮತುು ಪರಧಾನ ಕಾಯಧದಶಧಯನುನ ಕರಮವಾಗಿ ಉಪಾರ್ಯಕ್ಷ
ಮತುು CEO ಆಗಿ ಹೊಂದರುತುದೆ. 

• ಐಐಟಿ ಮತುು ಐಐಎಂಗಳಂತಹ ಪಿರೀಮಯರ್ ಸ್ಂಸೆಥಗಳ 
ಪರಿಣತಿಯನುನ ಬಳಸ್ಥಕೊಂಡ್ು ಮುಂದನ ಐದು ವಷಧಗಳಲ್ಲಿ 
ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಸ್ುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಉದೊಯೀಗಾವಕಾಶ್ಗಳನುನ 
ಸ್ೃಷ್ಟಟಸ್ುವ ಗುರಿಯನುನ ಹೊಂದದೆ.



6) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧ್ನರಾದ ಪ್ಂಡಿತ್ ಬಿಜಯಷ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಯ ಯಾವ ನೃತ್ುದೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧ್ ಹೆೊಂದಿದಾರಯ?
Pandit Birju Maharaj, who passed away recently, was associated with 
which dance?

ಎ) ಕಥಕ್
ಬಿ) ಭರತ್ನಾಟ್ಾ
ಸಿ) ಕ ಚಿಪ್ುಡಿ
ಡಿ) ಮೊೀಹಿನಿ ಆಟ್ೆಂ

ಎ) ಕಥಕ್

• ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕಥಕ್ ನೃತಯಗಾರ ಪಂಡಿತ್ ಬಿಜುಧ ಮಹಾರಾಜ 
ಅವರು ಇತಿುೀಚೆಗೆ ತಮಮ 83 ನೆೀ ವಯಸ್ಥಿನಲ್ಲಿ ನರ್ನರಾದರು.

• ಅವರ ಶಷಯರಿಂದ ಅವರನುನ ಪಂಡಿತಿಿ ಮತುು ಮಹಾರಾಜ-ಜಿ 
ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ಾುರೆ.

• ಅವರು ಭಾರತದ ಪರಸ್ಥದಧ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬಬರೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪಟಿಟದಾದರೆ.

• ಅವರಿಗೆ 1964 ರಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಂಗಿೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮ ಪರಶ್ಸ್ಥು’ ಮತುು
1986 ರಲ್ಲಿ ಪದಮವಿಭೂಷಣ ಪರಶ್ಸ್ಥುಯನುನ ನೀಡ್ಲಾಯಿತು.

• ಅವರಿಗೆ ಅತುಯತುಮ ನೃತಯ ಸ್ಂಯೀಜನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟರೀಯ 
ಚಲನಚಿತರ ಪರಶ್ಸ್ಥುಯನುನ ಸ್ಹ ನೀಡ್ಲಾಯಿತು.



7) ಕೆೊೀವಿರ್ಡ-19 ವಾುಕಿಸನೆೀರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ ಸಮರಣಾರ್ಷ ಅಂಚ ೆಸಿೀಟಿ ಯಾವ 
ಲ್ಸಿಕೆಯನಯು ಒಳಗೆೊಂಡಿದ?ೆ
India’s Commemorative postal stamp on Covid-19 vaccination features 

which vaccine?

ಎ) ಕ್ ೀವಿಶೀಲ್್
ಬಿ) ಕ್ ೀವಾಕ್ಸಿನ
ಸಿ)ಕ್ ವೊವಾಕ್ಿ
ಡಿ) ZyCoV-D

ಬಿ) ಕ್ ೀವಾಕ್ಸಿನ

• ದೆೀಶ್ದ ರಾಷ್ಟರೀಯ ಪರತಿರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಧಕರಮದ ಮೊದಲ 
ವಾಷ್ಟಧಕೊೀತಿವವನುನ ಗುರುತಿಸ್ಲು ಭಾರತವು ಕೊೀವಿಡ-19 
ವಾಯಕಿಿನೆೀಷನ್ ಕುರಿತು ಸ್ಮರಣಾಥಧ ಅಂಚೆ ಚಿೀಟಿಯನುನ ಬಿಡ್ುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

• ಆರೊೀಗಯ ಕಾಯಧಕತಧರು ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೊೀವಾಕಿಿನ್ 
ಚುಚುುಮದದನುನ ನೀಡ್ುತಿುರುವುದನುನ ಅಂಚೆಚಿೀಟಿ ತ್ೊೀರಿಸ್ುತುದೆ.

• ಒಂದು ವಷಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 156 ಕೊೀಟಿಗೂ ಹೆಚುು 
ಡೊೀಸ್ ಗಳನುನ ನೀಡಿದೆ.

• ಕೊೀವಾಕಿಿನ್ ಅನುನ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಭಾರತ್ ಬಯೀಟೆಕ್ 
ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸ್ರ್ಚಧ (ಐಸ್ಥಎಂಆರ್) 
ಸ್ಹಯೀಗದೊಂದಗೆ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ಥದೆ.



8)ನಾುಯಮೊತ್ಷ ಹೆೀಮಾ ಆಯೀಗವನಯು ಯಾವ ಭಾರತ್ೀಯ ರಾಜುವು ರಸಿಸಿತ್ಯ?
Which Indian state constituted the Justice Hema Commission ?

ಎ) ತ್ಮಿಳುನಾಡು
ಬಿ) ಕ್ೀರಳ
ಸಿ) ಪ್ಶಿಮ ಬೆಂಗಾಳ
ಡಿ) ಗುಜರಾತ್

ಬಿ) ಕ್ೀರಳ

• 2017 ರಲ್ಲಿ ಕೆೀರಳ ಸ್ಕಾಧರವು ನಾಯಯಮೂತಿಧ ಕೆ ಹೆೀಮಾ 
(ನವೃತು), ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಬಿ ವಲಿಲಕುಮಾರಿ ಮತುು ಹರಿಯ 
ನಟಿ ಶಾರದಾ ಅವರ ನೆೀತೃತವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ದಸ್ಯರ 
ಆಯೀಗವನುನ ರಚಿಸ್ಥತು.

• ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಳೆಯರು ಎದುರಿಸ್ುತಿುರುವ 
ಸ್ಮಸೆಯಗಳನುನ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸ್ಲು ಆಯೀಗವನುನ 
ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.

• ಜಸ್ಥಟಸ್ ಹೆೀಮಾ ಆಯೀಗದ ವರದಯ ಶಫಾರಸ್ುಗಳನುನ 
ಅರ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲು ಮತುು ಕಾಯಧಗತಗೊಳಿಸ್ಲು 
ಯೀಜನೆಯನುನ ರೂಪಿಸ್ಲು ಕೆೀರಳ ಸ್ಕಾಧರವು ಇತಿುೀಚೆಗೆ ಮೂರು 
ಸ್ದಸ್ಯರ ಸ್ಮತಿಯನುನ ರಚಿಸ್ಥತು.



9)‘ಮಾಘ ಮೀಳ-2022’ ಯಾವ ರಾಜುದಲ್ಲಿ ನಡಯೆಯವ ವಾಷ್ಟ್ಷಕ ಧಾಮಿಷಕ 
ಜಾತೆರಯಾಗ್ದ?ೆ
‘Magh Mela-2022’ is an annual religious fair held in which state?

ಎ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ್ೀಶ
ಬಿ) ಬಿಹಾರ
ಸಿ) ಗುಜರಾತ್
ಡಿ) ಪ್ಶಿಮ ಬೆಂಗಾಳ

ಎ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ್ೀಶ

• 47-ದನಗಳ ವಾಷ್ಟಧಕ ಧಾಮಧಕ ಜಾತ್ೆರ 'ಮಾಘ ಮೆೀಳ-
2022' ಅನುನ ಸಾವಿರಾರು ಯಾತ್ಾರರ್ಥಧಗಳು 
ಪರಯಾಗರಾಜ ನ ಸ್ಂಗಮ್ ದಡ್ದಲ್ಲಿ ಪವಿತರ ಸಾನನ 
ಮಾಡ್ುವ ಮೂಲಕ ಉದಾಾಟಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.

• ಸ್ಂಗಮವು ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಮತುು ಪೌರಾಣಿಕ ಸ್ರಸ್ವತಿ 
ಎಂಬ ಮೂರು ನದಗಳ ಪವಿತರ ಸ್ಂಗಮವಾಗಿದೆ. 
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮಕರ ಸ್ಂಕಾರಂತಿಯ ಸ್ಂದಭಧದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ೆರ
ನಡೆಯುತುದೆ.



10)ಯಾವ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೆೀದಿಕೆಯಯ 'ಜಗಯರಕೆೊವೀಟ್ರ್' ಅಭಿಯಾನವನಯು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿತ್ಯ?
Which technology platform launched the ‘JagrukVoter’ campaign?

ಎ) ಫ್ೀಸ್ುುಕ್
ಬಿ) ಮೆೈಕ್ ರೀಸಾಫ್ಟ್
ಸಿ) ಟಿಟ್ರ್
ಡಿ) ಗ ಗಲ್

ಸಿ) ಟಿಟ್ರ್

• ಮೆೈಕೊರೀ-ಬಾಿಗಿಂಗ್ ಪಾಿಟ ಫಾಮ್ಧ ಟಿವಟರ್ 'ಜಗುರಕ್ 
ವೀಟರ್' ಅಭಿಯಾನವನುನ ಪಾರರಂಭಿಸ್ಥತು. ಇದು 
ಮತದಾನ ಮಾಡ್ುವ ಮೊದಲು ನಾಗರಿಕರನುನ
ಸ್ರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಗೆ ಸ್ಬಲ್ಲೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ುವ 
ಗುರಿಯನುನ ಹೊಂದದೆ.

• ಉಪಕರಮಗಳ ಸ್ರಣಿಯು ಮತದಾರರೊಂದಗೆ ವೆೀದಕೆಯ 
ನಶುತ್ಾಥಧವನುನ ಹೆಚಿುಸ್ುವ ಗುರಿಯನುನ ಹೊಂದದೆ.

• #AssemblyElections2022 ರ ಸ್ುತು ಸ್ಂವಾದವನುನ
ಬೆಂಬಲ್ಲಸ್ಲು ಅಧಿಸ್ೂಚನೆ ಮತುು ಜ್ಞಾಪನೆಯಂದಗೆ 
ಕಸ್ಟಮೆೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಮೊೀಜಿಯ ಉಡಾವಣೆ ಇದು 
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.



ನೆನುಯ ಪ್ರಶುೆ

ಯಾವ ರಾಜುದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಯಟ ಆಯೀರ್ಜಸಲಾಗ್ದೆ?

ಎ) ಕೆೀರಳ
ಬಿ) ತ್ಮಿಳುನಾಡಯ
ಸಿ) ಕನಾಷಟ್ಕ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊ ಇಲ್ಿ

ಎಲ್ಿರಿಗೊ ಧ್ನುವಾದಗಳು



ಇಂದಿನ ಪ್ರಶೆು 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜುದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ವಾಷಲ್ಲ ಎಂದಯ ಕರೆಯಲ್ಪಡಯವ ಪ್ರಸಿದಧ 
ಹಯಲ್ಲ ಸಾವನುಪಿಪದ?ೆ

ಎ) ಮಹಾರಾರ್ರ
ಬಿ) ಮಧ್ು ಪ್ರದೆೀಶ
ಸಿ) ರಾಜಸಾಿನ

ಎಲ್ಿರಿಗೊ ಧ್ನುವಾದಗಳು


