
05 ಜನವರಿ - CURRENT AFFAIRS

ಯಾವ ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟೆ್ರೀಲ್ ಮತ್ತು
ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲಿ ರ್ 25 ಕಡತ್ಗೆ್ಳಿಸಿದ?ೆ
ಎ) ಒಡಶಾ         ಬಿ) ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೀಶ
ಸಿ) ಜಾರ್ಾಂಡ್    ಡ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ರೆೈಲೆೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮತರ್ಯ ರ್ಾಯಾನಿರ್ಾಾಹಕ
ಅಧಿರ್ಾರಿಯಾಗಿ (CEO) ಯಾರತ ನೆೀಮಕಗೆ್ಂಡದಾರರ?ೆ
ಎ)ನರೆೀಂದ್ರ ಕತಮಾರ್ ಬಿ)ವಿ.ರ್ೆ ತಿರಪಾಠಿ
ಸಿ)ಸೆ್ೀಮಯಾಜಿ ರ್ಾಮ್ಟೆ       ಡ)ಕತಮಾರ್ ಶಂಧೆ
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ರಾಜಯದ್ ಮೊದ್ಲ ಸಿಎನ ಜಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್.

👉 ಸಿಎನ ಜಿ ಎಂದ್ರೀೆನತ?:

ಸಂಕತಚಿತ್ ನೆೈಸಗಿಾಕ ಅನಿಲ (ಸಿಎನ ಜಿ). ಶೆೀ 1 ಒತ್ುಡದ್ ಅಡಯಲಿ ಪೆಟೆ್ರೀಲ್ ಬಾವಿಗಳಲಿ ದೆ್ರೆಯತವ 
ದ್ರವವನತು ಸಂಕತಚಿತ್ಗೆ್ಳಿಸಿದಾಗ ದೆ್ರೆಯತವ ಅನಿಲವನತು ಸಿಎನ ಜಿ ಎಂದ್ತ ಕರಯೆತತೆುೀರ್.ೆ ಇದ್ತ 
ರ್ಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆಟೆ್ರೀಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಧ್ನಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಮ್ಟ ನಿವಾಹಣೆ ರ್ೆಚ್ಚ, 
ಪ್ರಿಸರ ಸೆುೀಹಿಯಾಗಿದ್ತರ, ಹೆಚ್ತಚ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಾರಿಯಾದ್ ಪ್ಯಾಾಯ ಇಂಧ್ನರ್ಾಗಿದೆ.

ಇದ್ತ ಸ್ಪ್ರ್ ಗಾಯಸೆ್ೀಲನ ನ 5/1 ಭಾಗರ್ಾಗಿದ್ತರ, ಗಾಯಸೆ್ೀಲನ ಚಾಲತ್ ರ್ಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆ್ೀಲಸಿದ್ರೆ 
ರ್ಾಬಾನ ಮೊೀನಾರ್ೆಸೈಡ್, ರ್ಾಬಾನ ಡೆೈಆರ್ೆಸೈಡ್ ನಂತ್ಹ ವಿಷ್ಟ್ರ್ಾರಿ ಪ್ದಾರ್ಾಗಳನತು ಪ್ರಿಸರರ್ೆೆ 
ಹೆ್ರಸ್ಸತವಿರ್ೆಯ ಶೆೀ 95 ಕಡಮ್ಟಯಾಗತತ್ುರ್ೆ. ಹಾಗ್ ಇತ್ರ ಇಂಧ್ನಗಳ ದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆ್ೀಲಸಿದ್ರೆ 
ರ್ೆಚ್ಚದ್ಲಿ ಕಡಮ್ಟ ಇದ.ೆ ಜತೆಗೆ ರ್ಾಹನ ನಿವಾಹಣಾ ರ್ೆಚ್ಚ ಕಡಮ್ಟಯಾಗತತ್ುದೆ



• ಮತಂಬೆೈನ ಟಾಟಾ ಮ್ಟಡಕಲ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಗೆ್ ುೀಸಿೆಕ್ಸಸ ಸಂಸೆೆ (Tata Medical & 
Diagnostics, Mumbai) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಡಸಿದ್ ಒಮಿರ್ಾರನ  ತ್ಪಾಸಣಾ ಕಿಟ್   ಒಮಿಶಯಯರ್ 
ಗ ೆಭಾರತಿೀಯ ರ್ೈೆದ್ಯಕಿೀಯ ಸಂಶಯೆೀಧ್ನಾ ಮಂಡಳಿ (ICMR) ಅನತಮೊೀದ್ನೆ ನಿೀಡದ.ೆ ಇಷ್ಟ್ತೆ ದ್ಧನ 
ನಮಮ ದೆೀಶದ್ಲಿ ಒಮಿರ್ಾರನ  ಸೆ್ೀಂಕತ (Omicron) ಪ್ತೆು ಹಚ್ಚಲತ, ಯತಎಸ್  ಮ್ಲದ್ 
ರ್ೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪ್ಕರಣ ಕಂಪ್ನಿ ರ್ಮೊೀಾ ಫಿಶರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಸಿದ್ ಕಿಟ್  ನತು ಬಳಸಲಾಗತತಿುತ್ತು. ಈ 
ಕಿಟ್   ಎಸ್  ಜಿೀನ  ಟಾಗಾೆಟ್ ಫೆೀಲ್ಯರ್  ತ್ಂತ್ರದ್ ಮ್ಲಕ ಒಮಿರ್ಾರನ ನತು ಪ್ತೆು 
ಹಚ್ತಚತಿುದೆ.

• ಉತ್ುರ ಕನಾಾಟಕದ್ ಮೊದ್ಲ ರ್ಾಗೆ್ಾ ಸೆೀರ್ೆಗೆ ಇಂಡಗೆ್ ಏರ್ ಲೆೈನಸ  ಚಾಲನ ೆನಿೀಡದ.ೆ ವಿಮಾನ 
ನಿಲಾರಣದ್ ಹಳೀೆ ಟಮಿಾನಲ್ ನಲಿ ಅಂದಾಜತ ₹45 ಲಕ್ಷ ರ್ೆಚ್ಚದ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗ ನಿಮಾಾಣಗೆ್ಂಡದ.ೆ 
1,000 ಚ್ದ್ರ ಮಿೀಟರ್  ಅಳತೆ ಇರತವ ರ್ಾಗೆ್ಾ ಟಮಿಾನಲ್  ಒಂದೆೀ ಬಾರಿಗೆ 100 ಮ್ಟಟ್ರರಕ್ಸ  ಟನ  
ಸಾಮಗಿರ ಸಂಗರಹಿಸಿಟತೆರ್ೆ್ಳಳುವ ಸಾಮರ್ಯಾ ಹೆ್ಂದ್ಧದ.ೆ
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01) ಚಿೀನಾ ಇತಿುೀಚಗೆೆ ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ರಾಜಯದ್ಲಿ 15 ಸೆಳಗಳಿಗೆ "ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ್ ಹೆಸರತಗಳ" 
ಪ್ಟ್ರೆಯನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮಾಡದೆ?  
China has recently released a list of "standardised names" for 15 places in which Indian 

state?

ಎ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದ ೇಶ
ಬಿ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ ೇಶ
ಸಿ) ಅಸಾಸಾಂ
ಡಿ) ಮಣಿಪ್ುರ

ಎ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದ ೇಶ
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• ಚಿೀನಾದ್ ನಾಗರಿಕ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿರ್ಾಲಯವು ಅರತಣಾಚ್ಲ ಪ್ರದೆೀಶದ್ 15 ಸೆಳಗಳ 
"ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ್" ಹೆಸರತಗಳನತು ಪ್ರಕಟ್ರಸಿದೆ.

• ಅರತಣಾಚ್ಲ ಪ್ರದೆೀಶದ್ ಸತಮಾರತ 90,000 ಚ್ದ್ರ ಕಿಲೆ್ೀಮಿೀಟರ್ ಪ್ರದೆೀಶವನತು ತ್ನು ಸೆಂತ್ 
ಪ್ರದೆೀಶರ್ೆಂದ್ತ ಚಿೀನಾ ಹೆೀಳಿರ್ೆ್ಳಳುತಿುದೆ.

• ಇದ್ತ 2017 ರಲಿ ರಾಜಯವನತು "ದ್ಕ್ಷಿಣ ಟ್ರಬೆಟ್" ಎಂದ್ತ ಕ್ಡ ಕರೆದ್ಧತ್ತು.
• ಮರತನಾಮಕರಣವು ರಾಜಯದ್ಧಂದ್ ಭಾರತ್ದ್ ಸಾವಾಭೌಮತ್ೆವನತು ಕಸಿದ್ತರ್ೆ್ಳಳುವುದ್ಧಲಿ ಎಂದ್ತ
ಭಾರತ್ವು ಪ್ರತಿಕಿರಯೆಯಾಗಿ ಘ್ೀಷಿಸಿತ್ತ.



Daily Current Affairs Quiz - ಜನವರಿ 05

2) ಜನವರಿ 1, 2022 ರಿಂದ್ ಸಿೆಗಿಿ ಮತ್ತು ಜೆ್ಮಾಟೆ್ ದ್ಂತ್ಹ ಆಹಾರ ಸಂಗಾರಹಕರತ 
ಸಂಗರಹಿಸತವ ಜಿಎಸಟ್ರ ಎಷ್ಟ್ತೆ?
What is the GST to be collected by Food aggregators like Swiggy and 
Zomato from January 1, 2022?

ಎ) 5%
ಬಿ) 8%
ಸಿ) 12%
ಡಿ)  20%

ಎ) 5%
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• Swiggy ಮತ್ತು Zomato ನಂತ್ಹ ಆಹಾರ ಸಂಗಾರಹಕರತ ಜನವರಿ 1, 2022 ರಿಂದ್ 5% 
ದ್ರದ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನತು ಸಂಗರಹಿಸಬೆೀಕತ ಮತ್ತು ಠೆೀವಣ ಮಾಡಬೆೀರ್ಾಗತತ್ುದ.ೆ

• ಪ್ರಸತುತ್, ಜಿಎಸ್ ಟ್ರ ಅಡಯಲಿ ನೆ್ೀಂದಾಯಿಸಲಾದ್ ರೆಸೆ್ೆೀರೆಂಟ್ ಗಳಳ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆಯನತು ಸಂಗರಹಿಸಿ 
ಜಮಾ ಮಾಡತತಿುರ್.ೆ

• ಉಬರ್ ಮತ್ತು ಓಲಾದ್ಂತ್ಹ ರ್ಾಯಬ್ ಅಗಿರಗೀೆಟರ್ ಗಳಳ 2 ಮತ್ತು 3 ವಿೀಲರ್ ರ್ಾಹನಗಳನತು ಬತಕ್ಸ
ಮಾಡಲತ 5% ಸರಕತ ಮತ್ತು ಸೆೀರ್ಾ ತೆರಿಗೆಯನತು ಸಂಗರಹಿಸಬೆೀರ್ಾಗತತ್ುದೆ.
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3) ಡಾ ರ್ೆೈಕತಂಟಂ, ಬಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಧಿಲೆ್ಿೀನ ಮತ್ತು ಡಾ ಪ್ರದ್ಧೀಪ್ ಮಚಾೆಂಟ್ ಅವರತ ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಿ 
ಪ್ರಶಸಿುಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದಾರರ?ೆ
Dr Vaikuntam, Bob Singh Dhillon and Dr Pradeep Merchant, are the recipients of 

which famous award?

ಎ) ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕ ನಡಾ
ಬಿ) ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಮಡನಿ
ಸಿ) ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್
ಡಿ) ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಶ್ರೇಲಾಂಕಾ

ಎ) ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕ ನಡಾ
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• ಆಡಾರ್ ಆಫ್ ರ್ೆನಡಾವು ರ್ೆನಡಾದ್ ರಾಷಿರೀಯ ಆದೆೀಶರ್ಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಡಾರ್ ಆಫ್ ಮ್ಟರಿಟ್
ನಂತ್ರ ರ್ೆನಡಾದ್ ಆದೆೀಶಗಳಳ, ಅಲಂರ್ಾರಗಳಳ ಮತ್ತು ಪ್ದ್ಕಗಳ ವಯವಸೆೆಯಲಿ ಅಹಾತೆಗೆ ಎರಡನೀೆ 
ಅತ್ತಯನುತ್ ಗೌರವರ್ಾಗಿದೆ.

• ಮ್ರತ ಭಾರತಿೀಯ ಮ್ಲದ್ ರ್ೆನಡಯನುರಿಗ ೆಆಡಾರ್ ಆಫ್ ರ್ೆನಡಾವನತು ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದ್ನತು
ದೆೀಶದ್ ಅತ್ತಯನುತ್ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವಗಳಲಿ ಒಂದೆಂದ್ತ ಪ್ರಿಗಣಸಲಾಗಿದ.ೆ

• 135 ವಯಕಿುಗಳಲಿ ಮ್ವರತ ವಯಕಿುಗಳಳ ಸೆೀರಿದಾರರೆ, ಅವರ ಸಾಧ್ನಗೆಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರ್ೆನಡಾ ಮತ್ತು 
ಭಾರತ್ದ್ ನಡತವಿನ ದ್ಧೆಪ್ಕ್ಷಿೀಯ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನತು ಉತೆುೀಜಿಸಲತ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
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4) ಟ್ರಬೆಟ್ರಯನ ಬೌದ್ಿಧ್ಮಾದ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೆ್ಸ ವಷ್ಟ್ಾವನತು 'ಲೆ್ೀಸರ್ ಹಬಬ' ಎಂದ್ತ ಇತಿುೀಚೆಗೆ 
(ಜನವರಿ 22 ರಲಿ) ಯಾವ ರಾಜಯದ್ಲಿ ಆಚ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ?
The Traditional New Year of Tibetan Buddhism called 'Losar Festival' was recently (in 
Jan'22) celebrated in which state?

ಎ) ಸಿಕ್ಕಾಂ
ಬಿ) ಅಸಾಸಾಂ
ಸಿ) ಮಣಿಪ್ುರ್
ಡಿ) ಲಡಾಖ್

ಡಿ) ಲಡಾಖ್
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• ಲಡಾಖ ನ ಲೆ್ೀಸರ್ ಹಬಬವು ಧಾಮಿಾಕ ಹಬಬರ್ಾಗಿದೆ. ಇದ್ನತು ಮತರ್ಯರ್ಾಗಿ ಟ್ರಬಟೆ್ರಯನ ಬೌದ್ಿರತ 
ಆಚ್ರಿಸತತಾುರ.ೆ ಇದ್ನತು 15 ದ್ಧನಗಳ ರ್ಾಲ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ತ ಟ್ರಬೆಟ್ರಯನ ಹೆ್ಸ 
ವಷ್ಟ್ಾದ್ಂದ್ತ ಪಾರರಂಭರ್ಾಗತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಚ್ಂದ್ರನ ರ್ಾಯಲೆಂಡರ್ ಅನತು ಅನತಸರಿಸತತಾುರ.ೆ

• ಸಂಗಿೀತ್ ರ್ಾಯಾಕರಮಗಳಳ, ಜಾನಪ್ದ್ ನೃತ್ಯಗಳಳ, ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ ಪಾರರ್ಾನೆಗಳಳ, ಉಡತಗೆ್ರೆಗಳ 
ವಿನಿಮಯದೆ್ಂದ್ಧಗೆ ಹಬಬವನತು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಲೆ್ೀಸರ್ ಸಂಜಯೆ ಸಮಯದ್ಲಿ ಮ್ಟಥೆ್ೀ ಎಂಬ 
ಮ್ಟರವಣಗೆಗಳನತು ನಡೆಸಲಾಗತತ್ುದೆ

• ಲೆ್ೀಸರ್ ಹಬಬವನತು ಅರತಣಾಚ್ಲ ಪ್ರದೆೀಶದ್ಲಿಯ್ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇಲಿ ಇದ್ನತು ಮೊನಾಾ 
ಬತಡಕಟತೆ ಜನರತ ಆಚ್ರಿಸತತಾುರೆ. ಇದ್ನತು ರಾಜಯದ್ ತ್ರ್ಾಂಗ್ ಪ್ರದೆೀಶದ್ಲಿ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇಲಿ 
ಮ್ರತ ದ್ಧನಗಳ ಹಬಬ.
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5) ಪ್ಡೆ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನವನತು (100 Days) ಯಾವ ಸಚಿರ್ಾಲಯವು ಪಾರರಂಭಿಸಿದೆ?
Padhe Bharat campaign is launched by which ministry?

ಎ) ಮಾಹಿಳಾ ಮತ್ುು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ) ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಿ) ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ
ಡಿ) ಗೃಹ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ

ಸಿ) ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ
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• ರ್ೆೀಂದ್ರ ಶಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧ್ಮ್ಟೀಾಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಅವರತ 100 ದ್ಧನಗಳ ಓದ್ತವ ಅಭಿಯಾನ ‘ಪ್ಧೆ 
ಭಾರತ್’ಗೆ ಚಾಲನ ೆನಿೀಡದಾರರೆ.

• 100 ದ್ಧನಗಳ ಓದ್ತವ ಅಭಿಯಾನದ್ ಪಾರರಂಭವು ರಾಷಿರೀಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ (NEP) 2020 ರೆ್ಂದ್ಧಗೆ 
ಹೆ್ಂದ್ಧರ್ೆಯಾಗಿದ,ೆ ಇದ್ತ ಸೆಳಿೀಯ/ಮಾತ್ೃಭಾಷಯೆಲಿ ಮಕೆಳಿಗೆ ವಯಸಿಸಗ ೆಸ್ಕುರ್ಾದ್ ಓದ್ತವ 
ಪ್ತಸುಕಗಳ ಲಭಯತೆಯನತು ಖಾತಿರಪ್ಡಸತವ ಮ್ಲಕ ಮಕೆಳಿಗೆ ಸಂತೆ್ೀಷ್ಟ್ದಾಯಕ ಓದ್ತವ 
ಸಂಸೃತಿಯ ಉತೆುೀಜನರ್ೆೆ ಒತ್ತು ನಿೀಡತತ್ುದೆ

• ಪಾಧೆ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನವು ಬಾಲವಟ್ರಕದ್ಲಿ 8 ನೆೀ ತ್ರಗತಿಯಿಂದ್ ಓದ್ತತಿುರತವ ಮಕೆಳ ಮ್ಟೀಲೆ 
ರ್ೆೀಂದ್ಧರೀಕರಿಸತತ್ುದ.ೆ ಓದ್ತವ ಅಭಿಯಾನವನತು ಜನವರಿ 1, 2022 ರಿಂದ್ ಏಪ್ರರಲ್ 10, 2022 
ರವರೆಗ ೆ100 ದ್ಧನಗಳವರಗೆೆ (14 ರ್ಾರಗಳಳ) ಆಯೀಜಿಸಲಾಗತತ್ುದ.ೆ
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6 ) ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶಯೆೀಧ್ನ ೆಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸೆೆ (DRDO) ತ್ನು 64ನೆೀ ರೆೈಸಿಂಗ್ ಡೆೀ/ಸಂಸಾೆಪ್ನಾ 
ದ್ಧನವನತು _____ ರಂದ್ತ ಆಚ್ರಿಸಿತ್ತ.
Defence Research and Development Organization (DRDO) celebrated its 64th 
Raising Day/Foundation Day on _____. 

ಎ) 1st January 2022
ಬಿ) 31st December 2021
ಸಿ) 3rd January 2022
ಡಿ) 30st December 2021
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ಎ) 1st January 2022
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• ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶಯೆೀಧ್ನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸೆೆ (DRDO) ತ್ನು ಸಾೆಪ್ನೆಯ 64 ನೆೀ ಸಂಸಾೆಪ್ನಾ
ದ್ಧನವನತು ಜನವರಿ 01, 2022 ರಂದ್ತ ಆಚ್ರಿಸಿದೆ.

• ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ್ಲಿ ಸಂಶಯೆೀಧ್ನಾ ರ್ಾಯಾವನತು ಹಚೆಿಚಸಲತ ರ್ೆೀವಲ 10 
ಪ್ರಯೀಗಾಲಯಗಳ ೆಂದ್ಧಗೆ DRDO ಅನತು 1958 ರಲಿ ಸಾೆಪ್ರಸಲಾಯಿತ್ತ.

• ಭಾರತಿೀಯ ಸಶಸರ ಪ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಅತಾಯಧ್ತನಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನತು ವಿನಾಯಸಗೆ್ಳಿಸತವ ಮತ್ತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಸತವ ರ್ಾಯಾವನತು ಇದ್ತ ನಿವಾಹಿಸಿತ್ತ.

• ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಆರ್ ಡಒ: ಡಾ ಜಿ ಸತಿೀಶ್ ರೆಡಿ.
• DRDO ಪ್ರಧಾನ ಕಛೆೀರಿ: ನವದೆಹಲ.
• DRDO ಸಾೆಪ್ನೆ: 1958.
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7) ರೆೈಲೆೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮತರ್ಯ ರ್ಾಯಾನಿರ್ಾಾಹಕ ಅಧಿರ್ಾರಿಯಾಗಿ (CEO) ಯಾರತ 
ನೆೀಮಕಗೆ್ಂಡದಾರರೆ?
Who has been appointed as the Chairman and Chief Executive Officer (CEO) of the 

Railway Board?

ಎ) ನರ ೇಾಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ್ ಶ್ಾಂಧ 
ಬಿ) ವಿನಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತ್ರರಪಾಠಿ
ಸಿ) ಸ  ೇಮಯಾಜಿ ಕಾಮ್ಟೆ
ಡಿ) ಕ್ುಮಾರ್ ಶ್ಾಂಧ 
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ಬಿ) ವಿನಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತ್ರರಪಾಠಿ
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• 1983 ಭಾರತಿೀಯ ರೆೈಲೆೆೀ ಸೆೀರ್ೆಯ ಬಾಯಚ್, ವಿನಯ್ ಕತಮಾರ್ ತಿರಪಾಠಿ ಅವರನತು ರೆೈಲೆೆ
ಮಂಡಳಿಯ ಹೆ್ಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮತರ್ಯ ರ್ಾಯಾನಿರ್ಾಾಹಕ ಅಧಿರ್ಾರಿಯಾಗಿ ನೆೀಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

• ಅವರತ ಪ್ರಸತುತ್ ಈಶಾನಯ ರೆೈಲೆೆಯ ಜನರಲ್ ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಆಗಿ ರೆೈಲೆೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹತದೆರಗೆ 
ರ್ೆಲಸ ಮಾಡತತಿುದಾರರೆ.

• ಭಾರತಿೀಯ ರೆೈಲೆೆೀ ಮಂಡಳಿಯತ ಭಾರತಿೀಯ ರೆೈಲೆೆಯ ಅತ್ತಯನುತ್ ಸಂಸೆೆಯಾಗಿದ,ೆ ಇದ್ತ ರೆೈಲೆೆ
ಸಚಿರ್ಾಲಯದ್ ಮ್ಲಕ ಸಂಸತಿುಗೆ ವರದ್ಧ ಮಾಡತತ್ುದೆ.

• ರ್ಾಯಬಿನೆಟ್ ನೆೀಮರ್ಾತಿ ಸಮಿತಿಯತ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ್ ಆರತ ತಿಂಗಳ ರ್ಾಲ ತಿರಪಾಠಿ ಅವರ 
ನೆೀಮರ್ಾತಿಯನತು ಅನತಮೊೀದ್ಧಸಿದ್ತರ ಮಾತ್ರವಲಿದೆ ಅವರ ಅಧಿರ್ಾರಾವಧಿಯನತು 2022 ರಲಿ 
ಡಸೆಂಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ವಿಸುರಿಸಿದೆ.
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8) 2021 ರಲಿ ಮಹಿಳಯೆರ ವಿರತದ್ಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ತಚ ದ್್ರತಗಳಳ ಭಾರತ್ದ್ ಯಾವ ರಾಜಯದ್ಧಂದ್ 
ಸಿೆೀಕರಿಸಲಾಟ್ರೆರ್ೆ?
Highest number of complaints ntpagainst women in the year 2021 has been 
received from which state in India?

ಎ) ಉತ್ುರಪ್ರದ ೇಶ
ಬಿ) ಮಧ್ಯಪ್ರದ ೇಶ
ಸಿ) ಕ್ರ್ಾಡಟಕ್
ಡಿ) ನವದ ಹಲಿ
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ಎ) ಉತ್ುರಪ್ರದ ೇಶ
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• ರಾಷಿರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೀಗ (NCW) 2021 ರಲಿ ಮಹಿಳಯೆರ ವಿರತದ್ಿ ನಡೆದ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳ 
ಒಟತೆ 31,000 ದ್್ರತಗಳನತು ಸಿೆೀಕರಿಸಿದ,ೆ ಇದ್ತ 2014 ರಿಂದ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ತಚ.

• 2020 ರ್ೆೆ ಹೆ್ೀಲಸಿದ್ರೆ 2021 ರಲಿ 30% ರಷ್ಟ್ತೆ ದ್್ರತಗಳ ಹೆಚ್ಚಳರ್ಾಗಿದ.ೆ
• ಒಟತೆ ದ್್ರತಗಳಲಿ, ಅವುಗಳಲಿ ಅಧ್ಾಕಿೆಂತ್ ಹೆಚ್ತಚ ದ್್ರತಗಳಳ ಉತ್ುರ ಪ್ರದೆೀಶ ರಾಜಯದ್ಧಂದ್ 
ಸಿೆೀಕರಿಸಲಾಟ್ರೆರ್ೆ, ಇದ್ತ ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖೆಯಯ ದ್್ರತಗಳನತು ಹೆ್ಂದ್ಧದೆ, ನಂತ್ರ ದೆಹಲ.

• ರಾಷಿರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೀಗ (NCW) ಭಾರತ್ ಸರ್ಾಾರದ್ ಶಾಸನಬದ್ಿ ಸಂಸೆೆಯಾಗಿದ್ತರ, 
ಮಹಿಳಯೆರ ಮ್ಟೀಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರತವ ಎಲಾಿ ನಿೀತಿ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗೆಿ ಸರ್ಾಾರರ್ೆೆ ಸಲಹೆ ನಿೀಡಲತ 
ಸಾಮಾನಯರ್ಾಗಿ ರ್ಾಳಜಿ ವಹಿಸತತ್ುದೆ.

• ರಚ್ನ:ೆ 1992
• ಪ್ರಧಾನ ಕಛೆೀರಿ: ನವದೆಹಲ
• ಮೊದ್ಲ ರ್ಾಯಾರ್ಾರಿಣ: ಜಯಂತಿ ಪ್ಟಾುಯಕ್ಸ
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9) ಯಾವ ದೆೀಶವು ಇತಿುೀಚಗೆೆ 25 ಚಿೀನಿೀ J-10C ಫೆೈಟರ್ ಜಟೆ್ ಗಳನತು ರ್ರಿೀದ್ಧಸಿದೆ?
Which country has recently purchased 25 Chinese J-10C fighter jets?

ಎ) ಭಾರತ್
ಬಿ) ಫ್ಾರನ್ಸ
ಸಿ) ಜಮಡನಿ
ಡಿ) ಪಾಕ್ಸಾುನ
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• ಪಾಕಿಸಾುನದ್ ರ್ಾಯತಪ್ಡೆಗೆ ಕನಿಷ್ಟ್ಠ 25 ಚಿೀನಾದ್ ಜ-ೆ10ಸಿ ಫೆೈಟರ್ ಜಟೆ್ ಗಳನತು ರ್ರಿೀದ್ಧಸತವುದಾಗಿ 
ಪಾಕಿಸಾುನ ಸರ್ಾಾರ ರ್ಚಿತ್ಪ್ಡಸಿದೆ.

• ಭಾರತ್ದ್ ಒಡೆತ್ನದ್ ಫಾರನಸ ನ ರಫೆೀಲ್ ಯತದ್ಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಾಯರ್ಾಗಿ ಈ ಜಟೆ್ ಗಳಳ 
ಎಂದ್ತ ಪಾಕಿಸಾುನ ಹೆೀಳಿರ್ೆ್ಂಡದೆ.

• ಪಾಕಿಸಾುನವು US ನಿಮಿಾತ್ F-16s ಜಟೆ್ ಗಳ ಫಿಲೀಟ್ ಅನತು ಸಹ ಹೆ್ಂದ್ಧದೆ
• ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ: ಇಮಾರನ ಖಾನ ಟೆರಂಡಂಗ್
• ರಾಜಧಾನಿ: ಇಸಾಿಮಾಬಾದ್
• ಕರೆನಿಸ: ಪಾಕಿಸಾುನಿ ರ್ಪಾಯಿ
• ಜನಸಂಖಯೆ: 22.09 ರ್ೆ್ೀಟ್ರ (2020) ವಿಶೆ ಬಾಯಂಕ್ಸ
• ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ: ಆರಿಫ್ ಅಲೆ
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10) ಆರಬಿಐ ಯ ಇತಿುೀಚಿನ ಅಧಿಸ್ಚ್ನೆಯ ಪ್ರರ್ಾರ, ಬಾಯಂಕ್ಸ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ KYC ಅಪ್ ಡೆೀಟ್ ಗೆ ಅಂತಿಮ 
ದ್ಧನಾಂಕ ಎಷ್ಟ್ತೆ?
What is the deadline for KYC updation for bank accounts, as per the recent 
notification of RBI?

ಎ) ಮಾರ್ಚಡ 31, 2022
ಬಿ) ಜರ್ ವರಿ 31, 2022
ಸಿ) ಜ ನ್ 30, 2022
ಡಿ) ಅಕ  ೆೇಬರ್ 30, 2022

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ) ಮಾರ್ಚಡ 31, 2022

http://www.sbkkannada.com/


• ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬಾಯಂಕ್ಸ (RBI) ಬಾಯಂಕ್ಸ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ KYC ನವಿೀಕರಣದ್ ರ್ೆ್ನೆಯ 
ದ್ಧನಾಂಕವನತು ಮತಂದ್ಧನ ವಷ್ಟ್ಾ ಮಾಚ್ಾ 31 ರವರೆಗೆ ಮ್ರತ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 
ವಿಸುರಿಸಿದೆ. ರ್ೆ್ೀವಿಡ್-19 ರ ಹೆ್ಸ ರ್ಪಾಂತ್ರದ್ಧಂದಾಗಿ ಪ್ರಚ್ಲತ್ದ್ಲಿರತವ 
ಅನಿಶಚತ್ತೆಯ ರ್ಾರಣದ್ಧಂದಾಗಿ ಗಡತವನತು ವಿಸುರಿಸಲಾಗಿದ.ೆ

• ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕ ರೆ್ೀಗದ್ಧಂದಾಗಿ ಕಳದೆ್ ವಷ್ಟ್ಾ ಮ್ಟೀ ತಿಂಗಳಲಿ ಆರ್ ಬಿಐ ಮೊದ್ಲತ 
ನಿಯಮಗಳನತು ಸಡಲಸಿತ್ತು.

• KYC ದಾರ್ಲಗೆಳನತು ಗಾರಹಕರತ ನವಿೀಕರಿಸದ್ ರ್ಾರಣ ಬಾಯಂಕಿಂಗ್ ಸೆೀರ್ಗೆಳನತು 
ನಿಬಾಂಧಿಸಬಾರದ್ತ ಎಂದ್ತ ಅದ್ತ ಘ್ೀಷಿಸಿತ್ತ.
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11) ಯಾವ ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರವು ಬಡವರ ಒಡೆತ್ನದ್ ದ್ಧೆಚ್ಕರ ರ್ಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟೆ್ರೀಲ್ ಮತ್ತು
ಡೀಸಲೆ್ ಬಲೆೆಯಲಿ ರ್ 25 ಕಡತ್ಗೆ್ಳಿಸಿದೆ?
Which state government slashed Rs 25 per litre on petrol and diesel prices for 
twowheelers owned by the poor?

ಎ) ಒಡಿಶಾ
ಬಿ) ಮಧ್ಯಪ್ರದ ೇಶ
ಸಿ) ಜಾರ್ಡಾಂಡ್
ಡಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
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ಸಿ) ಜಾರ್ಡಾಂಡ್
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• ಜಾರ್ಾಂಡ್ ಮತರ್ಯಮಂತಿರ ಹೆೀಮಂತ್ ಸೆ್ರೆನ ಅವರತ ಬಡವರ ಒಡೆತ್ನದ್ ದ್ಧೆಚ್ಕರ 
ರ್ಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೆಟೆ್ರೀಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲಿ ಲೀಟರ್ ಗೆ 25 ರ್.

• ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಳ 10 ಲೀಟರ್ ಪೆಟೆ್ರೀಲ್ ಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿೀಡಲಾಗತವುದ್ತ. ಪ್ರತಿ
ಲೀಟರ್ ಗೆ 25 ರ್.ಗಳನತು ಬಡ ಪ್ಡತ್ರ ಚಿೀಟ್ರದಾರರ ಬಾಯಂಕ್ಸ ಖಾತೆಗೆ 
ವಗಾಾಯಿಸಲಾಗತವುದ್ತ.

• ಸಾೆಪ್ನೆ: 15 ನರ್ೆಂಬರ್ 2000
• ರಾಜಧಾನಿ: ರಾಂಚಿ
• ಮತರ್ಯಮಂತಿರ: ಹೆೀಮಂತ್ ಸೆ್ೀರೆನ
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12) ಜಿಎಸಟ್ರ ರ್ೌನಿಸಲ್ ಯಾವ ಉತ್ಾನುದ್ ಮ್ಟೀಲನ GST ದ್ರ ಹೆಚ್ಚಳವನತು ಮತಂದ್್ಡಲತ ನಿಧ್ಾರಿಸಿದ?ೆ
The GST Council has decided to defer the increase in GST Rate on which 
product?

ಎ) ಜವಳಿ
ಬಿ) ಅಟ  ೇಮೊಬ ೈಲ್
ಸಿ) ಹತ್ರು
ಡಿ) ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೇನ್ಸ
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• ಜಿಎಸ್ ಟ್ರ ರ್ೌನಿಸಲ್ ಜವಳಿ ದ್ರವನತು 5% ರಿಂದ್ 12% ರ್ೆೆ ಮತಂದ್್ಡಲತ ನಿಧ್ಾರಿಸಿದೆ.
• ದ್ರ ತ್ಕಾಬದ್ಿತೆಯನತು ಪ್ರಿಶೀಲಸಲತ ಇದ್ತ ಸಚಿವರ ಸಮಿತಿಗೆ ವಿಷ್ಟ್ಯವನತು ಉಲೆಿೀಖಿಸಿದೆ.
• ಹತಿುಯಿಂದ್ ತ್ಯಾರಿಸಿದ್ ವಸತುಗಳನತು ಹೆ್ರತ್ತಪ್ಡಸಿ ಎಲಾಿ ರೆಡಮ್ಟೀಡ್ ಜವಳಿ ವಸತುಗಳ ಮ್ಟೀಲನ 
ಜಿಎಸ್ ಟ್ರಯನತು ಈ ಹಿಂದೆ ಶೆೀಕಡಾ 12 ರ್ೆೆ ಹೆಚಿಚಸಲಾಗಿತ್ತು.

• 1,000 ರ್.ಗಿಂತ್ ಕಡಮ್ಟ ಇರತವ ಪಾದ್ರಕ್ಷೆಗಳ ಮ್ಟೀಲನ ಜಿಎಸ್ ಟ್ರಯನತು ಶೆೀ.5ರಿಂದ್ ಶೆೀ.12ರ್ೆೆ 
ಹೆಚಿಚಸಲಾಗಿದೆ.

• ಗತಜರಾತ್, ಪ್ಶಚಮ ಬಂಗಾಳ, ರಾಜಸಾೆನ ಮತ್ತು ತ್ಮಿಳಳನಾಡತ ರಾಜಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಳ ಹೆಚ್ಚಳವನತು 
ವಿರೆ್ೀಧಿಸಿದ್ರತ.
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13) COVID-19 ಗಾಗಿ ಭಾರತ್ದ್ ಮೊದ್ಲ ಸೆಳಿೀಯರ್ಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಸಿದ್ ರಿಸೆಪ್ೆರ್ ಬೆೈಂಡಂಗ್ 
ಡೆ್ಮ್ಟೈನ (RBD) ಪೆ್ರೀಟ್ರೀನ ಸಬ್-ಯ್ನಿಟ್ ಲಸಿರ್ೆ ಯಾವುದ್ತ?
Which is India's first indigenously developed Receptor Binding Domain (RBD) 
protein subunit vaccine for COVID-19?

ಎ) SEROVAXTM
ಬಿ) DIVIVAX
ಸಿ) NOVAVAX
ಡಿ) CORBEVAX
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ಡಿ) CORBEVAX
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• ಹೆೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮ್ಲದ್ ಬಯೀಲಾಜಿಕಲ್ ಇ ತ್ನು ಲಸಿರ್ೆ ರ್ಾಬಾೆರ್ಾಕ್ಸಸ ನ ಪ್ರಯೀಗಗಳನತು
ಬ್ಸೆರ್ ಶಾಟ್ ಗಳಾಗಿ, ಸತದ್ಧರ ಸಂಸೆೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಲತ ಡರಗ್ ಕಂಟೆ್ರೀಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಯಾದ್ ಒಪ್ರಾಗೆಯನತು ಪ್ಡೆದ್ತರ್ೆ್ಂಡದೆ.

• ಇದ್ತ ಭಾರತ್ ಬಯೀಟೆಕ್ಸ ನಂತ್ರ ಬ್ಸೆರ್ ಡೆ್ೀಸ್ ಗಾಗಿ ಕಿಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೀಗಗಳನತು ನಡೆಸತವ 
ಎರಡನೆೀ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿ ಜೈೆವಿಕ ಇ ಅನತು ಮಾಡತತ್ುದೆ.

• ಜನವರಿ 10 ರಿಂದ್ ದೆೀಶದ್ಲಿ 'ಮತನೆುಚ್ಚರಿರ್ೆ ಡೆ್ೀಸ್' ಎಂದ್ತ ಕರೆಯಲಾಡತವ ಬ್ಸೆರ್ 
ಡೆ್ೀಸ್ ಗಳನತು ನಿವಾಹಿಸಲತ ಭಾರತ್ವು ಈಗಾಗಲೆೀ ತ್ನು ಯೀಜನೆಯನತು ಹೆ್ರತ್ಂದ್ಧದೆ.

• ಭಾರತ್ ಬಯೀಟೆಕ್ಸ ನ ರ್ೆ್ೀರ್ಾಕಿಸನ ಅನತು ಮತಂಚ್್ಣಯ ರ್ೆಲಸಗಾರರತ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ 
ನಾಗರಿಕರಿಗ ೆರ್ೆ್ಮೊಬಿಾಡಟ್ರಗಳ ೆಂದ್ಧಗೆ ಮತನೆುಚ್ಚರಿರ್ೆ ಪ್ರಮಾಣದ್ಲಿ ನಿೀಡಲಾಗತತ್ುದೆ.
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14) ಜನವರಿ 2022 ರಂತೆ, ಸತಕನಾಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೀಜನೆಗ ೆಅನೆಯರ್ಾಗತವ ಬಡಿ ದ್ರ ಎಷ್ಟ್ತೆ?
As of January 2022, what is the rate of interest applicable for Sukanya 
Samriddhi Yojana?

ಎ) 8.9%
ಬಿ) 8.2%
ಸಿ) 7.6%
ಡಿ) 9.2%
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ಸಿ) 7.6%
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• ಹೆಣತು ಮಕೆಳ ಉಳಿತಾಯ ಯೀಜನೆ ಸತಕನಾಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೀಜನೆಯತ ಜನವರಿ 2022 ರ ಹೆ್ತಿುಗೆ
7.6% ಬಡಿಯನತು ಗಳಿಸತತ್ುದೆ.

• ಭಾರತ್ ಸರ್ಾಾರವು ಇತಿುೀಚಗೆೆ NSC ಮತ್ತು PPF ಸೆೀರಿದ್ಂತೆ 2020-21ರ Q4 ಗಾಗಿ ಸಣು 
ಉಳಿತಾಯ ಯೀಜನೆಗಳ ಮ್ಟೀಲನ ಬಡಿದ್ರಗಳಳ ಬದ್ಲಾಗದೆ ಉಳಿಯತತ್ುದೆ ಎಂದ್ತ ಘ್ೀಷಿಸಿದೆ,
ಇದ್ತ ಕರಮರ್ಾಗಿ 7.1 ಶೆೀಕಡಾ ಮತ್ತು 6.8 ರಷ್ಟ್ತೆ ಗಳಿಸತತ್ುದೆ.

• ಸತಕನಾಯ ಸಮೃದ್ಧಿ (2015 ರ ಪಾರರಂಭರ್ಾದ್ ವಷ್ಟ್ಾ) ಖಾತೆಯತ ಹೆಣತು ಮಕೆಳ ಪೆ್ೀಷ್ಟ್ಕರನತು 
ಗತರಿಯಾಗಿಟತೆರ್ೆ್ಂಡತ ಭಾರತ್ ಸರ್ಾಾರದ್ ಬಂೆಬಲತ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ 
ಯೀಜನೆಯತ ತ್ಮಮ ಹೆಣತು ಮಗತವಿನ ಭವಿಷ್ಟ್ಯದ್ ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದ್ತರ್ೆಯ ರ್ೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ 
ನಿಧಿಯನತು ನಿಮಿಾಸಲತ ಪೆ್ೀಷ್ಟ್ಕರನತು ಪೆ್ರೀತಾಸಹಿಸತತ್ುದ.ೆ
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15) 'ನಿರಸಿರೀಕರಣದ್ ಸಮಾರ್ೆೀಶ' ದ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೆೀರಿ ಎಲಿದೆ?
Where is the headquarters of the 'Conference on Disarmament' located?

ಎ) ನ ಯಯಾರ್ಕಡ, ಅಮ್ಟರಿಕ್
ಬಿ) ಪಾಯರಿಸ್, ಫ್ಾರನ್ಸ
ಸಿ) ರ  ೇಮ್, ಇಟಲಿ
ಡಿ) ಜಿನಿೇವಾ, ಸಿಿಟಜರ ಡಾಂಡ್
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ಡಿ) ಜಿನಿೇವಾ, ಸಿಿಟಜರ ಡಾಂಡ್
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• ಶಸಾರಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿಶಯಸಿರೀಕರಣ ಒಪ್ಾಂದ್ಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸಲತ ನಿರಸಿರೀಕರಣದ್ 
ಸಮ್ಟೇಳನವು ಬಹತಪ್ಕ್ಷಿೀಯ ನಿರಸಿರೀಕರಣ ರ್ೆೀದ್ಧರ್ೆಯಾಗಿದ.ೆ

• ಇದ್ತ ಜಿನಿೀರ್ಾದ್ಲಿರತವ ಪ್ಲೆೈಸ್ ಡೆಸ್ ನೆೀಷ್ಟ್ನಸ ನಲಿ ನೆಲೆಗೆ್ಂಡದೆ.
• ಭಾರತ್ದ್ ಹಿರಿಯ ರಾಜತಾಂತಿರಕ ಅನತಪ್ಮ್ ರೆೀ ಅವರನತು ವಿದೆೀಶಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ 
ಸಚಿರ್ಾಲಯದ್ (MEA) ಪ್ರರ್ಾರ, ಜಿನಿೀರ್ಾದ್ಲಿ ನಡದೆ್ ಯತಎನ ರ್ಾನಫರೆನಸ ಆನ ನಿರಸಿರೀಕರಣರ್ೆೆ 
ಭಾರತ್ದ್ ಮತಂದ್ಧನ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೆೀಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

• ಭಾರತಿೀಯ ವಿದೆೀಶಾಂಗ ಸೆೀರ್ೆಯ ಅಧಿರ್ಾರಿ ಪ್ರಸತುತ್ MEA ಯಲಿ ಜಂಟ್ರ ರ್ಾಯಾದ್ಶಾಯಾಗಿ ಸೆೀರ್ೆ 
ಸಲಿಸತತಿುದಾರರ.ೆ







ನೆನುಯ ಪ್ರಶೆು

ಬಿರಕ್ಸಸ ಹೆ್ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಾಯಂಕ್ಸ ನ ಹೆ್ಸ ಸದ್ಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದ್ತ?

ಎ) ಈಜಿಪ್ೆ
ಬಿ) ಶರೀಲಂರ್ಾ
ಸಿ) ನೆೈಜಿೀರಿಯಾ
ಡ) ಟಾಂಜಾನಿಯಾ

ಎಲಿರಿಗ್ ಧ್ನಯರ್ಾದ್ಗಳಳ



ಇಂದ್ಧನ ಪ್ರಶೆು 

ಗೆ್ೀರ್ಾದ್ ಪ್ಣಜಿಯಲಿ ಯಾವ ಫತಟಾಬಲ್ ದ್ಂತ್ಕಥಯೆ ವಯಕಿುಯ ಪ್ರತಿಮ್ಟಯನತು 
ಅನಾವರಣಗೆ್ಳಿಸಲಾಗಿದ?ೆ

ಎ)ಸತನಿೀಲ್ ಛೆೀತಿರ
ಬಿ)ಲಯೀನ ಮ್ಟಸಿಸ
ಸಿ)ಕಿರಸಿೆಯಾನೆ್ೀ ರೆ್ೀನಾಲ್ಿ
ಡ)ಸತಹಾಸ್ ಗೆ್ೀಪ್ರನಾಥ್

ಎಲಿರಿಗ್ ಧ್ನಯರ್ಾದ್ಗಳಳ


