
22&23 ಜನವರಿ-CURRENT AFFAIRS

ಯಾವ ದ ೇಶವು “ಸಿಮೇರ್ಗ್” ಉಪಗ್ರಹ ವಾಹಕ 
ರಾಕ  ಟ್ ಅನನು ಸಂ ಶ   ೇ ಧ ನಾ ಸಾಧ ನಗ್ಳ   ಂದಿಗ  
ಉಡಾವಣ  ಮಾಡಿದ ?
ಎ) ಬಾಂಗಾಾದ  ೇಶ
ಬಿ) ಇರಾನ್
ಸಿ) ಇಸ ರೇಲ್
ಡಿ) ಯನಎಇ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ಪರಾಕರಮ್ ದಿವಸ್(125ನ ೇ ನ ೇತಾಜಿ ಸನಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ  ೇಸ್  ಜಯಂತಿ): 23 ಜನ ವರಿ 2022

▪️ಇವರನ 23 ಜನ ವರಿ 1897 ರಂದ್ನ ಜನಿ ಸಿದ್ರನ
▪️ಇವರನ ಭಾರತಿೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ ೇನ ಯ ಸಾಾಪಕರನ.
▪️ಇವರ ತಂ ದ  ಜಾನ ಕಿನ ಾಥ್ ಬ  ೇಸ್.

🔸ಅಡ್ಡಹ ಸರನ - ನ ೇತ ಾಜಿ, ದ ೇಶಭಕತರ ದ ೇಶಭಕತ, ಏಷ್ಾಾದ್ ಬ ಳಕಿನ  ದಾರಿ

🔸ಸನಭಾ ಷ್ ಚಂ ದ್ರ ಬ  ೇಸ್ ಅವರ ರ ಾಜ ಕಿೇಯ ಗ್ನರನ - ಚಿತತರಂಜನ್ ದಾಸ್

🔸1939 ರಲ್ಲಾ ಅವರನ ಮದ್ಲ ಬಾರಿಗ   ಕಾಂಗ ರಸ್ ಅಧಾಕ್ಷರಾದ್ರನ.

🔸ಮಹಾತ ಮ ಗಾಂ ಧಿಯವರಿಗ   'ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ' ಎಂಬ ಬಿರನದ್ನನು  ಕ  ಟ್ಟವರನ - ಸನಭಾಷ್ ಚಂ ದ್ರ ಬ  ೇಸ್

🔸ಘ ೇ ಷ್ಟ್ಣಾ  ವಾಕಾ - "ನನ ಗ  ರಕತ ಕ  ಡಿ  ಮತ ನತ ನಾ ನನ  ನಿಮ ಗ  ಸಾಾ ತಂ ತರಯ  ನಿೇಡ್ ನತ ತೇ ನ  !"

💠 ಜನ ವರಿ 23 ರಂದ್ನ ನ ೇತ ಾಜಿ ಸನಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ  ೇಸ್  ಅವರ ಜನ ಮದಿನ ವನನ ು 'ಪರಾಕರಮ್ ದಿವಸ್' ಎಂದ್ನ ಆಚರಿಸಲನ GoI ನಿಧ್ರಿಸಿ ದ .

💠 ರಾಜ ೇಂ ದ್ರ ಕನಮಾರ್ ಭಂ ಡಾರಿ ಸನಭಾಷ್ ಬ  ೇಸ್  ಆಪತ ಪರಬಂ ಧನ್ ಪನರಸಾಾ ರ 2021 ಗ  ದಿಿದಾಿ ರ .



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ಅಟ್ಲ್ ಜಿೇ ಜನಸ ುೇಹಿ ಕ ೇಂದ್ ರಗ್ಳಲ್ಲಾ ಅಜಿ್ ವಿಲ ೇವಾರಿ- ರಾ ಜಾಕ ಾ ಹಾ ವ ೇರಿ ಪರ ಮ.

▪ ಅಟ್ಲ್ ಜಿೇ ಜನಸ ುೇಹಿ ಕ ೇಂದ್ರ (ಎ.ಜ .ಎಸ್ .ಕ ) ಯೇಜನ ಯಡಿ ಜಿಲ ಾಯ ನಾಡ್ಕಚ ೇರಿಗ್ಳಲ್ಲಾ ಸಾವ್ಜನಿಕರಿಂದ್ 
ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ್ ಅಜಿ್ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಶ ೇ 99ರಷ್ಟ್ನಟ ಅಜಿ್ಗ್ಳನನು ನಿಗ್ದಿ ತ ಅವಧಿಗಂ ತ ಮದ್ಲ ೇ ವಿಲ ೇವಾರಿ ಮಾ ಡಿ, 
ಹಾವ ೇರಿ ಜಿಲ ಾ ರಾ ಜಾಕ ಾ ಪರ ಮ ಸಾಾ ನ ಗ್ಳಿಸಿದ .

▪ 👉 ಬಳಾಾರಿ ಗ  ಕಡ ಯ ಸಾಾ ನ
▪ ವಿಲ ೇವಾರಿ ಸ ಚಾಂಕ ದ್ ಪರಕಾರ ಹಾವ ೇರಿ (4.02 ಡಿಐ), ಬ ಳಗಾವಿ (3.7), ಮಂಡ್ಾ (3.57) ಜಿಲ ಾಗ್ಳು 

ಮದ್ಲ ಮ ರನ ಸಾಾನ ಗ್ಳನನು ಕರಮವಾಗ ಗ್ಳಿಸಿವ . ಚಿಕಾಮಗ್ಳ ರನ (1.61), ಕಲನುಗ್  (1.51) ಹಾಗ್   
ಬಳಾಾರಿ (1.42)  ಜಿಲ ಾಗ್ಳು ವಿಲ ೇವಾರಿ ಸ ಚಾಂಕದ್ಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟ ಕಡ ಯ ಸಾಾ ನದ್ ಲ್ಲಾವ .

▪ ಸಕಾ್ ರದ್ ಎಲಾಾ ಕಂದ ಾಯ ಸ ೇವ ಗ್ಳನನು ಹ  ೇಬಳಿ ಮಟ್ಟದ್ಲ್ಲಾ ಗಾ ರ ಮೇಣ ಪರದ ೇಶದ್ ನಾ ಗ್ರಿಕರಿಗ  ಪಾರದ್ಶ್ ಕ, 
ವಿಶಾಾಸಾಹ್ ಹಾಗ್  ಕ ೈಗ ಟ್ಕನವಂತ ನಿೇಡ್ಲನ ಅಟ್ಲ್ ಜಿೇ ಜನಸ ುೇಹಿ ಕ ೇಂದ್ರವನನು 2012ರಲ್ಲಾ 
ಆರಂಭಿ ಸಲಾಯಿತನ. ರಾ ಜಾದ್ಲ್ಲಾ 769 ಅಟ್ಲ್ ಜಿೇ ಜನಸ ುೇಹಿ ಕ ೇಂದ್ ರಗ್ಳು ಕಾಯ್ನಿ ವ್ಹಿಸನತಿತವ .
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ಹ ೈಕ  ೇಟ್ ್  ನಿವೃ ತತ ನಾ ಾಯಮ ತಿ್ ಕ .ಎಲ್ ಮಂ ಜನನಾಥ್ ಹೃದ್ಯ ಾಘಾ ತದಿಂದ್ ನಿಧ ನ.

ಕನಾ ್ಟ್ಕ ಹ ೈಕ  ೇಟ್್ ನ ನಿವೃತತ ನಾ ಾಯಮ ತಿ್, ಗ್ಡಿ ಮತನತ ರಾಜಾ ನದಿಗ್ಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೇಗ್ದ್ ಅಧಾಕ್ಷ  ಕ  
ಎಲ್ ಮಂಜನನಾ ಥ್ ಕಳ  ದ್ ತಡ್ರಾತಿರ ಹೃದ್ಯ ಾಘಾತದಿಂದ್ ನಿಧ ನರಾ ಗದಾಿ ರ  .

ಕನಾ ್ಟ್ಕ ನದಿ ನಿೇರನ ಮತನತ ಗ್ಡಿ ವಿವಾದ್ ಪಾರಧಿಕಾ ರದ್ ಅಧಾಕ್ಷರಾ ಗ, ಆಂಧರ ಪರದ ೇಶದ್ ಹಿಂದ್ನಳಿದ್ ವಗ್್ಗ್ಳ
ಆಯೇಗ್ದ್ ಅಧಾಕ್ಷರ ಾಗ  ಸಲ್ಲಾಸಿದ್ ಸ ೇವ  ಅವಿಸಮರಣೇಯ.

👉 ಹ ೈಕ  ೇಟ್್ ನಾ ಾಯಮ ತಿ್ಯಾಗ ಸ ೇವ :

1974ರ ಸ ಪ ಟಂಬರ್ 13ರಂದ್ನ ಹ ೈಕ  ೇಟ್್ ನಲ್ಲಾ ತಮಮ ವಕಿೇಲ ವೃತಿತ ಯನನು ಆರಂಭಿ ಸಿದ್ಿ ಕ  ಎಲ್ ಮಂಜನನಾ ಥ್  
2000ದ್ ಡಿಸ ಂಬರ್ 11ರಂದ್ನ ಹ ೈಕ  ೇಟ್್ ನಾ ಾಯಮ ತಿ್ಯಾ ಗ ನ ೇಮ ಕಗ  ಂಡಿದ್ಿರನ.2015ರ ಏಪಿರಲ್ 20ರಂದ್ನ
ಹಿರಿಯ ನಾ ಾಯಮ ತಿ್ಯಾ ಗ ನಿವೃತಿತ ಪಡ ದ್ರನ.
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ಜಪಾನ್ ನ ಮಾಜಿ ಪರಧಾನಿ ಶಂಜ  ೇ ಅಬ ಗ  "ನ ೇತಾಜಿ ಪರಶಸಿತ" ಪರದಾನ.

ಜಪಾನ್ ನ ಮಾ ಜಿ ಪರಧಾ ನಿ ಶಂಜ  ೇ ಅಬ  ಅವರಿಗ  ನ ೇತಾಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬ ಾರ  ೇ 2022 ನ ೇತಾಜಿ ಪರಶಸಿತಯನನು 
ಭಾನನವಾರ ಪರದಾನ ಮಾಡಿದ .
ನ ೇತಾಜಿ ಸನಭಾಸ್  ಚಂದ್ರ ಬ  ೇಸ್ ಅವರ 125 ನ ೇ ಜನಮದಿನ ದ್ಂ ದ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನ್ ರ  ೇಡ್ ನಿವ ಾ ಸದ್ಲ್ಲ ಾ ನಡ  ದ್ 
ಸಮಾರಂಭ ದ್ಲ್ಲಾ ಕ  ೇಲಾತಾತದ್ ಜಪಾನ್ ಕಾನ ನುಲ್ ಜನರಲ್ ನಕಮನರಾ ಯನಟ್ಕಾ ಅವರನ ಅಬ  ಪರವಾಗ 
ಗೌರವವನನು ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ್ರನ.



ಉತತರಪರದ ೇಶ:- ಅಲಹಾಬಾದ ನಲ್ಲಾ ಗ್ಂಗಾ, ಯಮನನಾ 
ಮತ ನತ ಸರಸಾತಿ ನದಿಗ್ಳ  ಸಂಗ್ಮ ಸಾಳದ್ ಬಳಿ ವಾಷ್ಟ್್ಕ 
ಉತುವ 'ಮಾಘ ಮ ೇಳ' ತಿಂಗ್ಳ ವರ ಗ್  ನಡ ಯನತತದ . 
ಮೇಳದ್ ಲ್ಲಾ ಪಾಲ  ೊಳಾಲನ ಬರನ ವ ಯಾತಿರಕರಿಗ  ತಂಗ್ಲನ
ಅನನಕ ಲ ಆಗ್ನವಂತ  ಡ ೇರ ಗ್ಳನನು ಹಾ ಕಲಾಗದ .

👉 47 ದಿನಗ್ಳ ವಾಷ್ಟ್್ಕ ಧಾಮ್ಕ ಜಾ ತ ರ 'ಮಾಘ 
ಮೇಳ-2022' (Magh Mele-2022) ಅನನು 
ಸಾವಿರಾರನ ಯಾತಾರರ್ಥ್ಗ್ಳು ಪರಯಾಗ್ರಾಜ ನ ಸಂಗ್ಮ್
ದ್ಡ್ದ್ಲ್ಲಾ ಪವಿತರ ಸಾುನ ಮ ಾಡ್ನವ ಮ ಲಕ 
ಉದಾಾಟಿಸಲಾಗದ .
ಸಂಗ್ಮವು ಗ್ಂಗಾ, ಯಮನನಾ ಮತ ನತ ಪೌ ರಾಣಕ ಸರಸಾತಿ  
ಎಂಬ ಮ ರನ ನದಿಗ್ಳ ಪವಿತರ ಸಂಗ್ಮವಾಗ ದ  . 
ಸಾಮಾನಾವಾಗ ಮಕ ರ ಸಂಕಾರಂತಿಯ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲ್ಲಾ ಜಾತ ರ
ನಡ ಯನತತದ .





1) ಡಾ ವ ೈಕನಂಟ್ಂ, ಬಾಬ್ ಸಿಂರ್ಗ ಧಿಲ  ಾೇನ್ ಮತ ನತ ಡಾ ಪರದಿೇಪ್ ಮಚ ್ಂಟ್, ಯಾವ ಪರಸಿದ್ಧ 
ಪರಶಸಿತಯನನು ಪಡ  ದಿದಾಿರ ?
Dr Vaikuntam, Bob Singh Dhillon and Dr Pradeep Merchant, are the recipients of which 
famous award?

ಎ) ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ
ಬಿ) ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ಜಪಾನ್
ಸಿ) ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ಸಿಿಂಗಾಪುರ
ಡಿ) ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಲಿಂಕಾ

ಎ) ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ

• ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕೆನಡಿಯನನರಿಗೆ 
ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾವನುನ ನೀರ್ಲಾಗಿದೆ, ಇದನುನ 
ದೆೀಶದ ಅತ್ುುನನತ್ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

• ಕೆನಡಾ ಮತ್ುು ಭಾರತ್ದ ನರ್ುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ 
ಸಂಬಂಧಗಳನುನ ಉತೆುೀಜಿಸಲು ಮತ್ುು ಅವರ 
ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾದ 135 ವುಕ್ತುಗಳಲ್ಲಿ
ಮೂವರು ವುಕ್ತುಗಳು ಸೆೀರಿದಾಾರೆ.



2) ಡಿಮಟ್ರ್ ಕ  ವಾಸ ವಿುಿ ಯಾವ ದ ೇಶದ್ ಹ  ಸ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ?
Dimitar Kovacevski is the new Prime Minister of which country?

ಎ) ಗ್ರೀಸ್
ಬಿ) ಉತ್ತರ ಮ್ಾಾಸಿಡೆ ೀನಿಯಾ
ಸಿ) ಈಜಿಪ್ಟ್
ಡಿ) ಅರೆಡಿಂಟೀನಾ

ಬಿ) ಉತ್ತರ ಮ್ಾಾಸಿಡೆ ೀನಿಯಾ

• ಉತತರ ಮಸಿಡ  ೇನಿಯಾದ್ ಸಂಸತನತ ಹ  ಸ ಸ  ೇಶಯಲ್ 
ಡ ಮಾಕರಟಿಕ್ ನಾಯಕ ಡಿಮಟಾರ್ ಕ  ವಾಸ ವಿುಿ ನ ೇತೃತಾದ್ಲ್ಲಾ 
ಹ  ಸ ಕಾಾಬಿನ ಟ್ ಅನನು ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಿತನ.

• ಅವರನ ಸ  ೇಶಯಲ್ ಡ ಮಾಕರಟಿಕ್ ಪ ವ್ವತಿ್ಯಾದ್ 
ಝೇರಾನ್ ಝೇವ್ ಅವರ ಉತತರಾಧಿಕಾ ರಿಯಾದ್ರನ.

• ಹ  ಸ ಪರಧಾನ ಮ ಂತಿರಯನ ತನು ತಕ್ಷ ಣದ್ ಕಾಯ್ ಗ್ಳು 
ನಡ ಯನತಿತರನವ ಇಂಧನ ಬಿಕ ಾಟ್ನಟ ಮ ತನತ ಬಲ ೊೇರಿಯಾದ  ಂದಿಗ  
ಪರಮನಖ ಮಾತನಕತ ಗ್ಳನನು ನಿಭಾಯಿಸನತಿತವ  ಎಂದ್ನ 
ಘ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ್ರನ.

• ಉತತರ ಮಾಾಸಿಡ  ೇನಿಯಾ ಗ್ಣರಾಜಾ ವು ಆಗ ುೇಯ 
ಯನರ  ೇಪಿನಲ್ಲಾರನವ ಒಂದ್ನ ದ ೇಶವಾಗ ದ .



3)ರ ೈತರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತ ಯನನು ಸನಧಾರಿಸಲನ ಯಾವ ಭಾರತಿೇಯ ರಾಜಾವು ವಿಶಾ ಆಹಾರ 
ಕಾಯ್ಕರಮದ  ಂದಿಗ  (WFP) ಕ ೈಜ  ೇಡಿಸಿದ ?
Which Indian state has joined hands with the World Food Programme (WFP) to 
improve food security of farmers?

ಎ) ತ್ಮಿಳುನಾರ್ು
ಬಿ) ಒಡಿಶಾ
ಸಿ) ತೆಲಿಂಗಾಣ
ಡಿ) ಅಸಾಸಿಂ

ಬಿ) ಒಡಿಶಾ

• ವಿಶಿಸಂಸೆೆಯ ವಿಶಿ ಆಹಾರ ಕಾಯಡಕರಮ (WFP) ಮತ್ುು 
ಒಡಿಶಾ ಸಕಾಡರವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ುು ಅತ ಸಣ್ಣ ರೆೈತ್ರ 
ಆಹಾರ ಭದರತೆಯನುನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆೈಜೊೀಡಿಸಿದೆ.

• ಈ ಒಪಪಂದವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರೆೈತ್ರ 
ಸಿೆತಸಾೆಪಕತ್ಿವನುನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನುನ ಹೊಂದ್ವದೆ.

• WFP ಮತ್ುು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸಣ್ಣ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 
ಸೆೀವೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸಲು ಟೂಲ ಕ್ತಟ ಗಳು ಮತ್ುು 
ಮಾಗಡಸೂಚಿಗಳನುನ ಅಭಿವೃದ್ವಿಪಡಿಸುತ್ುದೆ.

• ರಾಜ್ುದ ಶೆೀ.90ರಷ್ುು ರೆೈತ್ರಿರುವ ಸಣ್ಣ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 
ಹವಾಮಾನ ಬಿಕಕಟ್ಟುನ ಪರಿಣಾಮಕೆಕ ಹೊಂದ್ವಕೊಳುುವಂತೆ 
ಮಾಗಡದಶಡನ ನೀರ್ಲಾಗುವುದು.



4)ರಾಬಟಾ್ ಮಟ  ುಲಾ ಅವರನ ಯಾವ ಬಹನಪಕ್ಷೇಯ ಸಂಸ ಾಯ ಅತಾಂತ ಕಿರಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗದಾಿ ರ ?
Roberta Metsola is the youngest President of which multilateral institution?

ಎ) ಯುರೆ ೀಪಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಡಮಿಂಟ್
ಬಿ) ಯುನೆಸೆ ಕೀ
ಸಿ) ಯುನಿಸೆಫ್
ಡಿ) ವಿಶ್ವ ಬಾಾಿಂಕ್

ಎ) ಯುರೆ ೀಪಿಯನ್
ಪಾರ್ಲಡಮಿಂಟ್

• ಕೆೀಂದರ-ಬಲ ಶಾಸಕ ರಾಬರ್ಾಡ ಮೆರ್ೊೊಲಾ 
ಅವರು ಯುರೊೀಪಿಯನ್ ಸಂಸತುನ 
ಮುಖ್ುಸೆರಾಗಿರುವ ಮೂರನೆೀ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದಾಾರೆ.

• ಯುರೊೀಪಿಯನ್ ಒಕೂಕಟದ ಚಿಕಕ ರಾಷ್ರ
ಮಾಲಾುದ್ವಂದ 43 ವಷ್ಡ ವಯಸಿೊನವರು 
ಯುರೊೀಪಿಯನ್ ಪಾಲ್ಲಡಮೆಂಟ ನ ಅತ್ುಂತ್ 
ಕ್ತರಿಯ ಅಧುಕ್ಷರಾಗಿದಾಾರೆ.

• ಆಕೆಯ ಗಭಡಪಾತ್-ವಿರೊೀಧಿ ನಲುವಿನ 
ವಿವಾದದ ನರ್ುವೆಯೂ ಆಕೆಯನುನ
ರಾಜ್ಕ್ತೀಯ ಮಧುಮ ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.



5) ಯಾವ ದ ೇಶವು 'ವಿಪತನತ ಸಿಾತಿಸಾಾಪಕ ಮ ಲಸೌಕ ಯ್ಕಾಾ ಗ ಒಕ ಾಟ್'ವನನು ಪಾರರಂಭಿಸಿತನ?
Which country initiated the ‘Coalition for Disaster Resilient Infrastructure’?

ಎ) ಯುಎಸ್ಎ
ಬಿ) ಯುಕೆ
ಸಿ) ಭಾರತ್
ಡಿ) ಚೀನಾ

ಸಿ) ಭಾರತ್

• 2019 ರಲ್ಲಿ ನೂುಯಾರ್ ಡನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಎನ್ 
ಕೆಿೈಮೆೀಟ ಆಕ್ಷನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ವು ವಿಪತ್ುು
ಸಿೆತಸಾೆಪಕ ಮೂಲಸೌಕಯಡಕಾಕಗಿ ಒಕೂಕಟವನುನ 
ಘೂೀಷಿಸಿತ್ು.

• ರಾಷಿರೀಯ ವಿಪತ್ುು ಪರತಕ್ತರಯ್ಕ ಪಡೆ (National Disaster 
Response Force) ರೆೈಸಿಂಗ್ ಡೆೀ ಅನುನ ವಾಷಿಡಕವಾಗಿ 
ಜ್ನವರಿ 19 ರಂದು ಗುರುತಸಲಾಗುತ್ುದೆ.

• 2006 ರಲ್ಲಿ ಇದೆೀ ದ್ವನ ಎನ್ ಡಿಆರ್ ಎಫ್ 
ರಚನೆಯಾಯಿತ್ು.

• NDRF ಗೃಹ ವುವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಡನವಡಹಿಸುತ್ುದೆ.



6) ‘ಭಾರತದ್ ನ ರವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಸತಿ ಘಟ್ಕಗ್ಳ  ಯೇಜನ ’ಯನನು ಯಾವ ದ ೇಶವು ಉದಾಾಟಿಸಿದ ?
Which country has inaugurated the ‘India-assisted social housing units project’?

ಎ) ಮರ್ಗಾಸ್ಕರ್
ಬಿ) ಮ್ಾರಿಷಸ್
ಸಿ) ಮ್ಾರ್ಲಡೀವ್ಸಸ
ಡಿ) ಮ್ಾಾನಾಾರ್

ಬಿ) ಮ್ಾರಿಷಸ್

• ಭಾರತ್ದ ಪರಧಾನ ಮಂತರ ನರೆೀಂದರ ಮೀದ್ವ ಮತ್ುು ಅವರ 
ಮಾರಿಷ್ಸ್ ಸಹವತಡ ಪರವಿಂದ್ ಜ್ುಗೌನತ್ ಅವರು 
ಮಾರಿಷ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸುವಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ್ದ ನೆರವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ವಸತ ಘಟಕಗಳ ಯೀಜ್ನೆಯನುನ ಜ್ಂಟ್ಟಯಾಗಿ 
ಉದಾಾಟ್ಟಸಿದರು.

• ಅವರು ಸಿವಿಲ ಸವಿಡಸ್ ಕಾಲೆೀಜ್ು ಮತ್ುು 8 ಮೆಗಾವಾುಟ 
ಸೊೀಲಾರ್ ಪಿವಿ ಫಾರ್ ಡಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ತದರು, ಇದನುನ 
ಭಾರತ್ದ ಬೆಂಬಲದೊಂದ್ವಗೆ ಕೆೈಗೊಂರ್ರು.

• ಅವರು ಮೆರ್ೊರೀ ಎರ್ೊ ಪೆರಸ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಮೂಲಸೌಕಯಡ 
ಯೀಜ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ್ದ್ವಂದ ಮಾರಿಷ್ಸ್ ಗೆ USD 190M 
ಸಾಲದ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಒಪಪಂದಕೆಕ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದರು ಮತ್ುು ಸಣ್ಣ 
ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಕುರಿತ್ು ತಳುವಳಿಕಾ 
ಒಪಪಂದಕೆಕ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದರು.



7) ಭಾರತದ್ ಯಾವ ರಾಜಾವು ರಾಜಾದ್ ಸನವಣ್ ಮಹ  ೇತುವ ಆಚರಣ ಗ್ಳನನು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ  ಮತ ನತ
'ಮ ಲಸೌಕ ಯ್ ಹಣಕಾಸನ ಪಾರಧಿಕಾರ'ವನನು ಸಾಾಪಿಸಲನ ನಿ ಧ್ರಿಸಿದ ?
Which Indian state has launched the Golden Jubilee Celebrations of the state and 

decided to set up ‘Infrastructure Financing Authority’?

ಎ) ಗೆ ೀವಾ
ಬಿ) ಅಸಾಸಿಂ
ಸಿ) ಅರುಣಾಚಲ ಪರದೆೀಶ್
ಡಿ)ಛತ್ತೀಸ್್ಗಢ

ಸಿ) ಅರುಣಾಚಲ ಪರದೆೀಶ್

• ಅರುಣಾಚಲ ಪರದೆೀಶ ಸಕಾಡರವು ಮೂಲಸೌಕಯಡ 
ಅಭಿವೃದ್ವಿಯನುನ ವೆೀಗಗೊಳಿಸಲು 'ಅರುಣಾಚಲ 
ಪರದೆೀಶ ಮೂಲಸೌಕಯಡ ಹಣ್ಕಾಸು 
ಪಾರಧಿಕಾರ'ವನುನ ಸಾೆಪಿಸುತ್ುದೆ.

• ಮುಖ್ುಮಂತರ ಪೆಮಾ ಖ್ಂರ್ು ಅವರು ಅರುಣಾಚಲ 
ಪರದೆೀಶದ ಸುವಣ್ಡ ಮಹೊೀತ್ೊವ ಆಚರಣೆಗಳನುನ 
ಸಿತ್ಂತ್ರ ಗುರುತಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದನುನ 
ಸಮರಿಸಿದರು.

• ಜಿಲಾಿ ಮಟುದ ಉತ್ುಮ ಆರ್ಳಿತ್ ಸೂಚುಂಕವನುನ 
ರೂಪಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಧಡರಿಸಿದೆ.



8) ಯಾವ ಕ ೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪರಿಷ್ಟ್ೃತ 'ಗಾರಮೇಣ ಪರದ ೇಶ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೇಜನ  ರಚನ  ಮ ತನತ
ಅನನಷ್ಾಾನ (RADPFI) ಮಾಗ್್ಸ ಚಿಗ್ಳನನು' ಬಿಡ್ನಗ್ಡ  ಮಾಡಿದ ?
Which Union Ministry released revised ‘Rural Area Development Plan Formulation 
and Implementation (RADPFI) Guidelines’?

ಎ) ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಚವಾಲಯ
ಬಿ) ಪಿಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸ್ಚವಾಲಯ
ಸಿ)ಕೃಷಿಮತ್ುತ ರೆೈತ್ರ ಕಲ್ಾಾಣ
ಸ್ಚವಾಲಯ
ಡಿ)ಪರಿಸ್ರ, ಅರಣಾಮತ್ುತ ಹವಾಮ್ಾನ
ಬದಲ್ಾವಣೆ ಸ್ಚವಾಲಯ

ಬಿ) ಪಿಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸ್ಚವಾಲಯ

• ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪರಿಷ್ೃತ್ 
‘ಗಾರಮೀಣ್ ಪರದೆೀಶಾಭಿವೃದ್ವಿ ಯೀಜ್ನೆ ರಚನೆ ಮತ್ುು 
ಅನುಷ್ಾಾನ (Rural Area Development Plan 
Formulation and Implementation-RADPFI) 
ಮಾಗಡಸೂಚಿಗಳನುನ ಬಿರ್ುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

• ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಗಾರಮೀಣ್ 
ಮಾಗಡಸೂಚಿಗಳು ಗಾರಮೀಣ್ ಭಾರತ್ವನುನ
ಪರಿವತಡಸಲು ಮತ್ುು ಗಾರಮೀಣ್ ಸಮೃದ್ವಿಯನುನ 
ಉತೆುೀಜಿಸುವ ಗುರಿಯನುನ ಹೊಂದ್ವವೆ.

• ಇದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ SVAMITVA 
ಯೀಜ್ನೆ ಮತ್ುು ಗಾರಮೀಣಾಭಿವೃದ್ವಿ ಸಚಿವಾಲಯದ 
RURBAN ಮಷ್ನ್ ನಂತ್ಹ ಕೆೀಂದರದ ಪರಯತ್ನಗಳಿಗೆ 
ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.



9) ಯಾವ ಸಂಸ ಾಯನ '2021 ರ ಸ ಮಯದ್ಲ್ಲಾ ಭಾರತ ದ್ ಹವಾಮಾನ' ವರದಿಯನನ ು 
ಬಿಡ್ನಗ್ಡ  ಮಾಡಿದ ?
Which institution released the ‘Climate of India during 2021’ Report?

ಎ) ನಬಾರ್ಡಡ
ಬಿ) ಭಾರತ್ದ ಹವಾಮ್ಾನ ಇಲ್ಾಖೆ
ಸಿ)ನಿೀತ್ ಆಯೀಗ್
ಡಿ) ಪರಿಸ್ರ ಸ್ಚವಾಲಯ

ಬಿ) ಭಾರತ್ದ ಹವಾಮ್ಾನ ಇಲ್ಾಖೆ

• ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಇತುೀಚೆಗೆ 
ತ್ನನ '2021 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ ಹವಾಮಾನ' 
ವರದ್ವಯನುನ ಬಿರ್ುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

• ವರದ್ವಯ ಪರಕಾರ, 1901 ರಲ್ಲಿ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ರವಾುಪಿ 
ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಪಾರರಂಭವಾದಾಗಿನಂದ 2021 ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ 
ಐದನೆೀ ಬೆಚಚಗಿನ ವಷ್ಡವಾಗಿದೆ.

• ಕಳೆದ ವಷ್ಡ ಹವಾಮಾನ ವೆೈಪರಿೀತ್ುಗಳಿಂದಾಗಿ 
ದೆೀಶವು 1,750 ಜಿೀವಗಳನುನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನುನ 
ವರದ್ವ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ುು ಮಹಾರಾಷ್ರವು 350
ಸಾವುಗಳೆ ಂದ್ವಗೆ ಹೆಚುಚ ಪರತಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ 
ರಾಜ್ುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೊೀರಿಸುತ್ುದೆ.

• ಹವಾಮಾನ ವೆೈಪರಿೀತ್ುದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂಚು ಮತ್ುು
ಗುರ್ುಗು ಸಹಿತ್ ಹೆಚಿಚನ ಜಿೀವಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ು.



10) ಯಾವ ದ ೇಶವು 'ಸಿಮೇರ್ಗ್' ಉಪಗ್ರಹ ವಾಹಕ ರಾಕ ಟ್ ಅನನು ಸಂಶ   ೇಧ ನಾ ಸ ಾಧ ನಗ್ಳ   ಂದಿ ಗ  
ಉಡಾವಣ  ಮಾಡಿದ ?
Which country launched the ‘Simorgh’ satellite carrier rocket with research 
devices?

ಎ) ಬಾಿಂಗಾಾದೆೀಶ್
ಬಿ) ಇರಾನ್
ಸಿ) ಇಸೆರೀಲ್
ಡಿ) ಯುಎಇ

ಬಿ) ಇರಾನ್

• ದೆೀಶದ ಮಾಧುಮಗಳ ಪರಕಾರ ಇರಾನ್ ಮೂರು ಸಂಶೆ ೀಧನಾ 
ಸಾಧನಗಳನುನ ಹೊಂದ್ವರುವ ಉಪಗರಹ ವಾಹಕ ರಾಕೆಟ 
'ಸಿಮೀಗ್ಡ' ಅನುನ ಬಾಹಾುಕಾಶಕೆಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

• 'ಸಿಮೀಗ್ಡ' ಇರಾನ್ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ 'ಫೀನರ್ೊ' ಎಂದು 
ಅನುವಾದ್ವಸುತ್ುದೆ.

• ದೆೀಶವು 470 ಕ್ತಲೊೀಮೀಟರ್ (290 ಮೆೈಲುಗಳು) ಎತ್ುರದಲ್ಲಿ 
ಸಾಧನಗಳನುನ ಪಾರರಂಭಿಸಿದೆ.

• ಯುನೆೈರ್ೆಡ್ ಸೆುೀಟೊ ಮೆೀ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣ್ು ಒಪಪಂದದ್ವಂದ 
ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ು ಮತ್ುು ಇರಾನ್ ವಿರುದಿ
ಮತೆು ನಬಡಂಧಗಳನುನ ವಿಧಿಸಿತ್ು.



ನ ನುಯ ಪರಶ ು

ನಾಾಯಮ ತಿ ್ ಹ ೇಮಾ ಆಯೇಗ್ವನನು ಯಾ ವ ಭಾ ರತಿೇಯ ರಾಜ ಾವು
ರಚಿಸಿತನ?

ಎ) ತಮಳುನಾಡ್ನ
ಬಿ) ಕ ೇರಳ
ಸಿ) ಪಶಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಡಿ) ಗ್ನಜರಾತ್

ಎಲಾರಿಗ್  ಧನ ಾ ವಾದ್ಗ್ಳು



ಇಂದಿನ ಪರಶ ು 

ಆಕ್ು ಫಡ್್ ವಿಶಾವಿದಾಾನಿಲಯವು  ಯಾವ ಪದ್ವನನು 2021 ರ ವಷ್ಟ್್ದ್ 
ಮಕಾಳ ಪದ್ ಎಂದ್ನ ಘ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ ?

ಎ) Corona
ಬಿ) Anxiety
ಸಿ) Vaccine
ಡಿ) Pandemic

ಎಲಾರಿಗ್  ಧನ ಾ ವಾದ್ಗ್ಳು


