
24&25 ಜನವರಿ-CURRENT AFFAIRS

ಹೆ ೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ :

ಪಟ್ಟಿ-1 ಪಟ್ಟಿ-2
ಎ)ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಣವಿನ ದಿನ            i)ಅಕೆ ಿೀಬರ್ 15
ಬಿ)ಅೊಂತರಾಷ್ಟ್ರೀ ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಣವಿನ ದಿನ ii)ಮಾರ್ಚ್ 8
ಸಿ)ಅೊಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ iii)ಅಕೆ ಿೀಬರ್ 11
ಡಿ)ಅೊಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ಾಾಮೀಣ್ ಮಹಿಳಾ ದಿನ iv)ಜನವರಿ 24 



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ: ಜನವರಿ 24

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನಣು 2008ರಲ್ಲಿ ಪಾಥಮ ಮ ರಾರಿಗ್ ೆರಚರಿಾಯಾಯಿತಣ.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ೆಲಭ್ಯವಿರಣವ ಯೀಜನೆಗಳು
1. Sukanya Samriddhi Yojana

2. Dhanalaksmi
3. RTE
4. Beti Bachao Beti Padhao(22-01-2015ರೊಂದಣ ಮೊದಿಯಿೊಂದ ಹರಿಯಾಣ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಾರೊಂಭ್)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಣವಿನ ದಿನ - January 24
ಅೊಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಣವಿನ ದಿನ - October 11.
ಅೊಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ - March 8.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ - Feb 13.
ಅೊಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ಾಾಮೀಣ್ ಮಹಿಳಾ ದಿನ - October 15.
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ( National Voters' Day ):ಜನವರಿ 25

ಮತದಾನದ ಕ್ಣರಿತಣ ಜಾಗೃತಿ ಮ ಡಿಾಣವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾತಿ ವರ್್ ಜನವರಿ 25ರೊಂದಣ(ನಾಳ ೆ12ನೆೀ) 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ’ ರಚರಿಾಯಾಗಣತಿಿದೆ.
ಈ ರಾರಿ"ಬಲವಾದ ಪಾಜಾಪಾಭ್ಣತವಕಾಕಗಿ ಚಣನಾವಣಾ ಸಾಕ್ಷರತ"ೆ(Electoral literacy for a strong 
democracy)ಎೊಂಬ ಧೆಯೀಯವನಿುಟ್ಣಿಕೆ ೊಂಡಣ ಮತದಾರರ ದಿನ ರಚರಿಾಯಾಗಣತಿಿದೆ.

ಜನವರಿ 25ರೊಂದೆೀ ಯಾಕೆ?:
• 1950ರ ಜನವರಿ 25ರೊಂದಣ ಭಾರತದ ಚಣನಾವಣಾ ರಯೀಗ ಅಸಿಿತವಕೆಕ ಬೊಂದಿತಣಿ.
• ಈ ಹಿನೆುಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 25ರೊಂದಣ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ’ ರಚರಿಾಯಾಗಣತಿಿದೆ.
• ಮೊದಲ ರಾರಿ 2011ರಲ್ಲಿ ರಚರಿಾಯಾಗಿತಣಿ. ಬಳಿಕ್ ಪಾತಿ ವರ್್ ರಚರಿಾಣತಾಿ ಬರಯಾಗಿದ.ೆ
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ಮತದಾರರ ಹಕ್ಣಕಗಳು:
18 ವರ್್ ವಯಾಣು ಪ ಣ್್ಗ್ ೆೊಂಡವರ ಹೆಾರನಣು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗ್ೆ ಸೆೀರಿಾಣವ ಚಣನಾವಣಾ ರಯೀಗ, ಮತದಾರರ 
ಗಣರಣತಿನ ಚೀಟ್ಟ ನಿೀಡಣತದಿ.ೆ ಒೊಂದಣ ವೆೀಳ,ೆ ಯಾವುದಾದರ  ಕಾರಣ್ಕಕೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿೊಂದ ಹೆಾರಣ 
ತಗೆ್ೆದಣಹಾಕ್ಯಾಗಿದದರೆ ಅೊಂತಹವರಣ ಗಣರಣತಿನ ಚೀಟ್ಟ ಇದದರ  ಮತದಾನ ಮಾಡಣವೊಂತಿಲಿ. ರೆೀರೆ ದೆೀಶದ ಪ್ೌರತವ 
ಪಡೆದರ  ಅೊಂತಹವರಣ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಣಕ ಕ್ಳದೆಣಕೆ ಳಳರೆೀಕಾಗಣತದಿೆ.

ಚಣನಾವಣಾ ರಯೀಗದ ಬಗ್ೆೆ.
ಭಾರತಿೀಯ ಚಣನಾವಣಾ ರಯೀಗವು ಸಾವಯತ ಿಸಾೊಂವಿಧಾನಿಕ್ ಾೊಂಸೆೆ. ಯೆ ೀಕ್ಾಭ,ೆ ರಾಜಯಾಭೆ, ರಾಜಯ ವಿಧಾನಾಭೆಗಳು, 
ರಾರ್ರಪತಿ ಮತಣಿ ಉಪರಾರ್ರಪತಿ, ಾೆಳಿೀಯಾಡಳಿತ ಾೊಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಚಣನಾವಣೆ ನಡೆಾಣವುದಣ ರಯೀಗದ ಜವಾರಾದರಿ..

Election Commission of India:
Formed :- 25 January 1950
Headquarters :- New Delhi
Sushil Chandra 24th Chief Election Commissioner of India.
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ದಕ್ಷಿಣ್ ರಫ್ರಾಕಾದ ಎರಾಾಮಸ್ ಐಸಿಸಿ ವರ್್ದ ಅೊಂಪ್ೆೈರ್.

• ದಕ್ಷಿಣ್ ರಫ್ರಾಕಾದ ಮರೆೈಸ್ ಎರಾಾಮಸ್ ಅವರಣ 2021ನೆೀ ಸಾಲ್ಲನ ಐಸಿಸಿ ವರ್್ದ ಅೊಂಪ್ೆೈರ್ ರಗಿ 
ರಯ್ಕಕಯಾಗಿದಾದರ.ೆ

• ಈ ಹಿೊಂದೆ 2016 ಮತಣಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಎರಡಣ ರಾರಿ ಡೆೀವಿಡ್ ಶೆಫಡ್್ ಟೆ ಾೀಫ್ರಯನಣು ಗ್ೆದಿದದದ
ಎರಾಾಮಸ್ ಮ ರನೆೀ ರಾರಿಗ್ೆ ಈ ಗ್ೌರವಕೆಕ ಪ್ಾತಾರಾಗಿದಾದರೆ.

• ದಕ್ಷಿಣ್ ರಫ್ರಾಕಾ ಮತಣಿ ಭಾರತದ ನಡಣವಿನ ಇತಿಿೀಚನ ಏಕ್ದಿನ ಾರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅೊಂಪ್ೆೈರ್ ರಗಿದದ ಎರಾಾಮಸ್ 
100 ಏಕ್ದಿನ ಪೊಂದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅೊಂಪ್ೆೈರಿೊಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮ ರನೆೀ ದಕ್ಷಿಣ್ ರಫ್ರಾಕಾದ ಅೊಂಪ್ೆೈರ್ ಖ್ಾಯತಿಗ್ೆ
ಪ್ಾತಾರಾಗಿದಾದರ.ೆ

• ರ ಡಿ ಕೆ ರ್ ್ಜನೆ್ ಮತಣಿ ಡೆೀವಿಡ್ ರಚ್ಡ್್ ಅವರ ಹಾದಿಯಯೆಿೀ ಸಾಗಿದ ಎರಾಾಮಸ್ ಈ ಸಾಧನೆ 
ಮಾಡಿದ ವಿಶವದ 18 ನೆೀ ಅೊಂಪ್ೆೈರ್ ರಗಿದಾದರ.ೆ
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ICC Awards: ಐಸಿಸಿ ವರ್್ದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಾಕೆಟ್ರ್ ಗ್ೌರವಕೆಕ ಭಾರತದ ಾೃತಿ ಮೊಂಧಾನ ರಯ್ಕಕ.

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಾಕೆರ್ ತೊಂಡ (Indian Women Cricket Team)ದ ರರೊಂಭಿಕ್ ರಟ್ಗ್ಾತಿ್ ಾೃತಿ ಮೊಂಧಾನ 
ಐಸಿಸಿ ವಾಷ್ಟ್್ಕ್ ಅತಣಯತಮಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಾಕೆಟ್ರ್ (ICC Women’s Cricketer of the Year) ರಗಿ ರಯ್ಕಕಯಾಗಿದಾದರೆ. 
ಐಸಿಸಿ ಸೆ ೀಮವಾರ ಹೆೀಳಿಕೆ ನಿೀಡಣವ ಮ ಲಕ್ ಈ ವಿರ್ಯವನಣು ಪಾಕ್ಟ್ಟಸಿದ.ೆ ಈ ಭಾರತಿೀಯ ರಾಯಟ್ರ್ ಕ್ಳದೆ 
ವರ್್ ಒಟ್ಣಿ 22 ಅೊಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಂದಯಗಳನಣು ರಡಿದಾದರೆ. ಇರ್ಣಿ ಪೊಂದಯಗಳಲ್ಲಿ ಾೃತಿ 38.86 ಾರಾಾರಿಯಲ್ಲಿ 
855 ರನ್ ಗಳಿಸಿದದರಣ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಣ ಒೊಂದಣ ಶತಕ್ ಮತಣ ಿಐದಣ ಅಧ್ ಶತಕ್ಗಳನಣು ರಾರಿಸಿದದರಣ.





1) ಗೃಹ ಾಚವ ಅಮತ್ ಶಾ ಅವರಣ ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಯ/ಕೆೀೊಂದಾಾಡಳಿತ ಪಾದೆೀಶಗಳಿಗ್ಾಗಿ
ಮೊದಲ 'ಜಿಯಾಿ ಉತಿಮ ರಡಳಿತ ಾ ಚಯೊಂಕ್' ಬಿಡಣಗಡೆ ಮಾಡಿದರಣ?
Home Minister Amit Shah released the first 'District Good Governance Index' for 

which State / Union Territories in January 2022?

ಎ) ಜಮ್ಮು ಮ್ತ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಬಿ) ಗಮಜರಾತ್
ಸಿ) ಮ್ಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಡಿ) ಕ ೇರಳ

ಎ) ಜಮ್ಮು ಮ್ತ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ

• ಕ  ೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರತ 
ಜಮತು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ್ 20 ಜಿಲ್ ೆಗಳಿಗ ಮೊದ್ಲ ಜಿಲ್ಾೆ ಉತ್ುಮ 
ಆಡಳಿತ್ ಸೂಚ್ಯೇಂಕವನ್ತು ವ ಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರ ನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡತಗಡ  
ಮಾಡಲಿದ್ಾಾರ  ಜಮತು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವು ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ 
ಸೂಚ್ಯೇಂಕವನ್ತು ಹ ೂೇಂದಿರತವ ದ್  ಶದ್ ಮೊದ್ಲ ಕ  ೇಂದ್ಾರಡಳಿತ್ 
ಪ್ರದ್  ಶವಾಗಲಿದ್ .

• ಕ  ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿತ  ೇಂದ್ರ ಸೇಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಮತು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ 
ಲ್ ಫ್ಟಿನ ೇಂಟ್ ಗವನ್ನರ್ ಮನ ೂ ಜ್ ಸನಾಾ ಅವರತ ಕಾರ್ನಕರಮವನ್ತು 
ಉದ್ ಾ ಶ್ಮಸ ಮಾತ್ನಾಡಲಿದ್ಾಾರ .

• ಜಮತು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ್ ಜಿಲ್ಾೆ ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ ಸೂಚ್ಯೇಂಕವನ್ತು 
ಆಡಳಿತ್ ಸತಧಾರಣ ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವನಜನಿಕ ಕತೇಂದ್ತಕ ೂರತ ಗಳ 
ಇಲ್ಾಖ ರ್ತ ಜಮತು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಕಾನರದ್ ಸಹಯೊ ಗದ್ ೂೇಂದಿಗ  
ಸದ್ಧಪ್ಡಿಸದ್ .



2) 2022 ರ ಮೊದಲ ಬಿಾಕ್ಸು ಶೆಪ್ಾ್ಸ್ ಾಭೆಯಣ (The first BRICS Sherpas meeting of 
2022)  ಯಾವ ದೆೀಶದ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡಯೆಿತಣ?
The first BRICS Sherpas meeting of 2022 was held in which country?

ಎ) ಚೇನಾ
ಬಿ) ಭಾರತ್
ಸಿ) ರಷ್ಾಾ
ಡಿ) ಬ್ ೆಜಿಲ್

ಎ) ಚೇನಾ

• 2022 ರ ಮೊದಲ ಶೆಪ್ಾ್ಸ್ ಾಭೆಯಣ
ವಾಾವಿಿಕ್ವಾಗಿ ಜನವರಿ 18-19 2022 ರೊಂದಣ ನಡೆಯಿತಣ
2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಾಕ್ಸು ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ ಭಾರತಕೆಕ ಧನಯವಾದಗಳನಣು 
ಅರ್ಪ್ಸಿದರಣ.

• 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಾಕ್ಸು ನ ತಿರಣಗಣವ ಅಧಯಕ್ಷ ಸಾೆನವನಣು ಚೀನಾ 
ವಹಿಸಿಕೆ ೊಂಡಿದ.ೆ

• ಐದಣ ಪಾಮಣಖ ಉದಯೀನಣಮಖ ರರ್ಥ್ಕ್ತೆಗಳ 
ಗಣೊಂಪ್ಾಗಿದ:ೆ ರೆಾಜಿಲ್, ರಷ್ಾಯ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತಣಿ ದಕ್ಷಿಣ್ 
ರಫ್ರಾಕಾ.



3) ಡಿಸಿ ಸೌತ್ ಏರ್ಯನ್ ಫ್ರಲ್ಮ ಫೆಸಿಿವಲ್ (DCSAFF-DC South Asian Film Festival) 2021 ರಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ನಟ್ ಇತಿಿೀಚೆಗ್ೆ ಇೊಂಟ್ನಾಯ್ರ್ನಲ್ ಅಸೆ ೀಸಿಯ್ಕೀರ್ನ್   ರಫ್ ವಕ್ರ್ೊಂಗ್ ವುಮೆನ್ 
ಪಾಶಸಿಿಯನಣು ಗ್ೆದಿದದಾದರೆ?
Which Indian actor recently won the International Association of Working 
Women award at DCSAFF-DC South Asian Film Festival 2021?

ಎ) ಕೇರ್ತಿ ಕಮಲ್ಾಾರಿ
ಬಿ) ಸಮಶ್ಮುತಾ ಸ ೇನ್
ಸಿ) ಟಿಸಾಾ ಚ  ೇಪ್ಾೆ
ಡಿ) ಗೌಹರ್ ಖಾನ್

ಬಿ) ಸಮಶ್ಮುತಾ ಸ ೇನ್

• ಬಾಲಿವುಡ್ ನ್ಟಿ ಸತಶ್ಮುತಾ ಸ  ನ್ಸ ಅವರತ 
ವಾಷೇಂಗಿನ್ಸ DC ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ಸ ಫ್ಟಲ್ಮು 
ಫ ಸಿವಲ್ಮ (DCSAFF) 2021 ರಲಿೆ
ಇೇಂಟನಾಯನಷ್ನ್ಲ್ಮ ಅಸ ೂ ಸಯ ಷ್ನ್ಸ ಆಫ್ 
ವರ್ನೇಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ ಪ್ರಶಸುರ್ನ್ತು ಪ್ಡ ದ್ರತ.

• ಮಾಜಿ ವಶವ ಸತೇಂದ್ರಿ ಅವರತ ತ್ಮು ಶ    
'ಆರ್ನ 2' ಗಾಗಿ ಟಿವ ಸರಣಿರ್ಲಿೆ ಮಹಿಳಾ 
ನ್ಟರಿೇಂದ್ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಅಭಿನ್ರ್ಕಾಾಗಿ 
ಗೌರವಸಲಪಟಿಿದ್ಾಾರ .



4) ರಜಾದಿ ಕೆ ಅಮೃತ್ ಮಹೆ ೀತುವ ಸೆ ಾವಣಿ್ಮ್ ಭಾರತ್ ಕ್ರ ಓರೆ' ಕಾಯ್ಕ್ಾಮವು (The Azadi Ke Amrit 
Mahotsav se Swarnim Bharat Ki Ore'programme) ಯಾವ ಾೊಂಸೆೆಯಿೊಂದ ರಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್
ಮಹೆ ೀತುವವನಣು ರಚರಿಾಲಣ ಮೀಾಯಾಗಿರಣವ ಒೊಂದಣ ವರ್್ದ ಉಪಕ್ಾಮವಾಗಿದೆ? 

ಎ) ಇಶಾ ಫೌೌಂಡ ೇಶನ್
ಬಿ) ಪತ್ೌಂಜಲಿ ಯೇಗಪೇಠ
ಸಿ) ಇಸಾಾನ್ ಫೌೌಂಡ ೇಶನ್
ಡಿ) ಬ್ೆಹು ಕಮಮಾರಿೇಸ್

ಡಿ) ಬ್ೆಹು ಕಮಮಾರಿೇಸ್

• ಪ್ರಧಾನಿ ನ್ರ  ೇಂದ್ರ ಮೊ ದಿ ಅವರತ ವಡಿಯೊ  
ಕಾನ್ಫರ ನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ‘ಆಜಾದಿ ಕ ಅಮೃತ್ 
ಮಹ ೂ ತ್್ವ ಸ  ಸವಣಿನೇಂ ಭಾರತ್ ರ್ ಓರ ’ 
ಕಾರ್ನಕರಮವನ್ತು ಉದ್ಾಾಟಿಸದ್ರತ.

• ರಾಷರ ರ್ ಮಟಿದ್ ಕಾರ್ನಕರಮವು 
ಬ್ರಹುಕತಮಾರಿರ್ರಿೇಂದ್ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ 
ಮಹ ೂ ತ್್ವದ್ ಆಚ್ರಣ ಗ  ಮಿ ಸಲ್ಾದ್ ಏಳು 
ವಷ್ನಗಳ ಉಪ್ಕರಮಗಳನ್ತು ಒಳಗ ೂೇಂಡಿದ್ .

• ಬ್ರಹು ಕತಮಾರಿರ್ರಿೇಂದ್ ಈ ಉಪ್ಕರಮಗಳ 
ಅಡಿರ್ಲಿೆ 30 ಕೂಾ ಹ ಚ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳು ಮತ್ತು 
15000 ಕೂಾ ಹ ಚ್ತು ಕಾರ್ನಕರಮಗಳು ಮತ್ತು 
ಕಾರ್ನಕರಮಗಳನ್ತು ನ್ಡ ಸಲ್ಾಗತವುದ್ತ.



5) ಯಾವ ದೆೀಶವು ಇತಿಿೀಚಗೆ್ೆ ರರೆ ೀ-3 ವಿರೆ ೀಧಿ ರಾಯಲ್ಲಸಿಿಕ್ಸ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಯವಸೆೆ ಮತಣಿ ಅದರ 
ಪಾತಿಬೊಂಧಕ್ಗಳನಣು (Test-flighted Arrow-3 anti-ballistic missile system) ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿದೆ?
Which country has recently tested the Arrow-3 anti-ballistic missile system and its anti-ballistic 

missile system?

ಎ) ಇಸ ೆೇಲ್
ಬಿ) ಫಾೆನ್್
ಸಿ) ರಷ್ಾಾ
ಡಿ) ಭಾರತ್

ಎ) ಇಸ ೆೇಲ್

• ದ್  ಶದ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲರ್ದ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ ರ ಲ್ಮ 
ಭೂಮಿರ್ ವಾತಾವರಣದ್ ಹ ೂರಗ  ತ್ನ್ು ಬಾಣ 3
ವರ ೂ ಧಿ ಬಾಯಲಿಸಿಕ್ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ವಯವಸ ೆರ್ ರ್ಶಸವ
ಪ್ರಿ ಕ್ಷ ರ್ನ್ತು ನ್ಡ ಸತ್ತ.

• ಪ್ರಯೊ ಗವು ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಯವಸ ೆಗ  ಹಲವಾರತ 
ಸಾಮರ್ಥಯನಗಳನ್ತು ಪ್ರಿ ಕ್ಷಿಸದ್ , ಇದ್ನ್ತು ಇಸ ರ ಲಿ 
ವಾರ್ತಪ್ಡ ರ್ತ ತ್ಕ್ಷಣವ   ಬ್ಳಸಬ್ಹತದ್ಾಗಿದ್ .

• ಎರಡತ ಬಾಣ 3 ಪ್ರತಿಬ್ೇಂಧಕಗಳನ್ತು ಗತರಿರ್ತ್ು 
ಹಾರಿಸಲ್ಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ಅವರತ ತ್ಮು
ಕಾರ್ಾನಚ್ರಣ ರ್ನ್ತು ರ್ಶಸವರ್ಾಗಿ
ಪ್ೂಣನಗ ೂಳಿಸದ್ರತ.



6) ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನಣಜಾಚಾಯ್ರ 216 ಅಡಿಗಳ ಪಾತಿಮೆಯನಣು ಒಳಗ್ೆ ೊಂಡಿರಣವ ವಿಶವದ ಎರಡನೆೀ 
ಅತಿ ಎತಿರದ ಪಾತಿಮೆಯನಣು ಕ್ಣಳಿತಣಕೆ ಳುಳವ ಭ್ೊಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಾಟ್ಟಾಲಣ ಪಾಧಾನಿ ಮೊೀದಿ ಾಜಾಿಗಿದಾದರ?ೆ

In which city is Prime Minister Modi gearing up to open the world's second tallest 

statue of Ramanujacharya in a sitting posture?

ಎ) ಚ ನ ೈ
ಬಿ) ವಾರಣಾಸಿ
ಸಿ) ಹ ೈದರಾಬ್ಾದ್
ಡಿ) ಗಾೌಂಧೇನಗರ

ಸಿ) ಹ ೈದರಾಬ್ಾದ್

• ಪ್ರಧಾನಿ ನ್ರ  ೇಂದ್ರ ಮೊ ದಿ ಅವರತ ಫ ಬ್ರವರಿ 5 ರೇಂದ್ತ 
ಹ ೈದ್ರಾಬಾದ ನ್ ಹ ೂರವಲರ್ದ್ಲಿೆರತವ ಶೇಂಶಾಬಾದ ನ್ಲಿೆ 11
ನ   ಶತ್ಮಾನ್ದ್ ಸಮಾಜ ಸತಧಾರಕ ಮತ್ತು ಸೇಂತ್ 
ರಾಮಾನ್ತಜಾಚಾರ್ನರ 216 ಅಡಿ ಎತ್ುರದ್ ಪ್ರತಿಮೆರ್ನ್ತು 
ಅನಾವರಣಗ ೂಳಿಸಲಿದ್ಾಾರ .

• ಈ ಶಾಸನ್ವನ್ತು 'ಸಮಾನ್ತ ರ್ ಪ್ರತಿಮೆ' ಎೇಂದ್ತ
ಹ ಸರಿಸಲ್ಾಗಿದ್  ಮತ್ತು ಕತಳಿತ್ತಕ ೂಳುುವ ಭೇಂಗಿರ್ನ್ತು 
ಹ ೂೇಂದಿರತವ ವಶವದ್ ಎರಡನ   ಅತಿದ್ ೂಡಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಎೇಂದ್ತ 
ಹ ಸರಿಸಲ್ಾಗಿದ್ . ಭಾರತ್ವು ವಶವದ್ ಅತಿ ಎತ್ುರದ್ ಪ್ರತಿಮೆ, 597
ಅಡಿ ಎತ್ುರದ್ ಏಕತ ರ್ ಪ್ರತಿಮೆರ್ ಹ ಗಗಳಿಕ  ಹ ೂೇಂದಿದ್ .



7) ಹರಿಯಾಣ್ ರಾಜಯ ಾಕಾ್ರವು ಾರಾವತಿ ನದಿಯನಣು ಪಣನರಣಜಿಿೀವನಗೆ್ ಳಿಾಲಣ ಯಾವ ರಾಜಯದೆ ೊಂದಿಗ್ೆ 
ಪ್ಾಲಣದಾರಿಕೆ ಹೆ ೊಂದಿದೆ?
The Haryana state government has partnered with which state to revive the Saraswati

River?

ಎ) ಮ್ಧ್ಾಪೆದ ೇಶ
ಬಿ) ಉತ್ುರಾಖೌಂಡ
ಸಿ) ಅಸಾ್ೌಂ
ಡಿ) ಹಿಮಾಚಲ ಪೆದ ೇಶ

ಡಿ) ಹಿಮಾಚಲ ಪೆದ ೇಶ

• ಹರಿರ್ಾಣ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪ್ರದ್  ಶ ಸಕಾನರ ಪ್ೇಂಚ್ಕತಲದ್ಲಿೆ ಸರಸವತಿ 
ನ್ದಿರ್ನ್ತು ಪ್ತನ್ರತಜಿಜ ವನ್ಗ ೂಳಿಸಲತ ಎೇಂಒರ್ತಗ  ಸಹಿ ಹಾರ್ದ್ .

• ಇದ್ರ ಅಡಿರ್ಲಿೆ, ಹರಿರ್ಾಣ ಸಕಾನರವು ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪ್ರದ್  ಶದ್ ಗಡಿರ್ಲಿೆರತವ 
ರ್ಮತನಾನ್ಗರ ಜಿಲ್ ೆರ್ ಆದಿ ಬ್ದಿರ ಪ್ರದ್  ಶದ್ಲಿೆ ಅಣ ಕಟತಿ ಮತ್ತು 
ಜಲ್ಾಶರ್ವನ್ತು ನಿಮಿನಸತತ್ುದ್ .

• ಆದಿ-ಬ್ದಿರರ್ನ್ತು ಸರಸವತಿ ನ್ದಿರ್ ಮೂಲವ ೇಂದ್ತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದ್ .
• ಕ್ಷ  ತ್ರವನ್ತು ರ್ಾತಾರ ಸೆಳವಾಗಿರ್ೂ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗತವುದ್ತ.
• ಯೊ ಜನ ರ್ ವ ಚ್ುವನ್ತು 215.33 ಕ ೂ ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎೇಂದ್ತ ಅೇಂದ್ಾಜಿಸಲ್ಾಗಿದ್  
ಮತ್ತು ಸೇಂಪ್ೂಣನವಾಗಿ ಹರಿರ್ಾಣ ಸಕಾನರವು ಭರಿಸಲಿದ್ .

• ಸ ೂ ಮ್ ನ್ದಿಯಿೇಂದ್ ಅಣ ಕಟಿಿಗ  224 ಹ ಕ ಿ ರ್ ಮಿ ಟರ್ ನಿ ರನ್ತು 
ತ್ಲತಪಿಸಲ್ಾಗತತ್ುದ್ .

• ಸರಸವತಿ ನ್ದಿರ್ತ ಋಗ ವ ದ್ ಮತ್ತು ನ್ೇಂತ್ರದ್ ವ ೈದಿಕ ಮತ್ತು ನ್ೇಂತ್ರದ್ ವ  ದ್ಗಳಲಿೆ 
ಉಲ್ ೆ ಖಿಸಲಪಟಿಿರತವ ಒೇಂದ್ತ ದ್ ೈವಕ ನ್ದಿರ್ಾಗಿದ್ .

• ಇದ್ತ ವ ೈದಿಕ ಧಮನದ್ಲಿೆ ಪ್ರಮತಖ ಪಾತ್ರವನ್ತು ವಹಿಸದ್ , ಋಗ ವ ದ್ದ್ ನಾಲಾನ  
ಪ್ತಸುಕವನ್ತು ಹ ೂರತ್ತಪ್ಡಿಸ ಉಳಿದ್ ಲೆವೂ ಕಾಣಿಸಕ ೂಳುುತ್ುದ್ 



8) ರರಬಿಐ ನಿೊಂದ ಯ ನಿಟ್ಟ ಸಾಮಲ್ ಫೈೆನಾನ್ು ರಾಯೊಂಕ್ಸ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ನ (Unity Small Finance Bank Limited) 
ರೆ ೀಡ್ ್ಗ್ೆ ಾವತೊಂತಾ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರಣ ನೆೀಮಕ್ಗ್ೆ ೊಂಡಿದಾದರೆ?
Who has been appointed as an Independent Chairman of Unity Small Finance Bank Limited by 
the Board of Unity Small Finance Bank Limited?

ಎ) ವಿನ  ೇದ್ ರಾಯ್
ಬಿ) ವಿರ ೇೌಂದೆ ಕಮಮಾರ್
ಸಿ) ರಾಜಿೇವ್ ಮ್ಹರ್ಷಿ
ಡಿ) ಅನಿಲ್ ಸವರ ಪ್

ಎ) ವಿನ  ೇದ್ ರಾಯ್

• ರಿಸರ್ವನ ಬಾಯೇಂಕ್ ಆಫ್ ಇೇಂಡಿರ್ಾ (RBI) ರ್ತನಿಟಿ 
ಸಾುಲ್ಮ ಫ ೈನಾನ್ಸ್ ಬಾಯೇಂಕ್ (USFB) ನ್ ಸವತ್ೇಂತ್ರ 
ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ ವನ ೂ ದ ರಾಯ್ ಅವರನ್ತು ನ  ಮಿಸಲತ 
ಅನ್ತಮೊ ದ್ನ  ನಿ ಡಿದ್ . ಸೇಂಸ ೆಯೊೇಂದ್ರಲಿೆ ಪ್ರಮತಖ 
ಸಾೆನ್ದ್ಲಿೆರತವ ಮಾಜಿ ಕೇಂಟ ೂರ ಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ 
ಜನ್ರಲ್ಮ (ಸಎಜಿ) ರ ೈ ಅವರ ಇತಿು ಚಿನ್ ಅವಧಿ ಇದ್ತ.

• ಈ ಮೊದ್ಲತ ರ ೈ, 73 ಐಡಿಎಫ್ ಸ ಲಿಮಿಟ ಡ್ ನ್ 
ಮೇಂಡಳಿರ್ಲಿೆ ಕಾರ್ನನಿವಾನಹಕ-ಅಲೆದ್ ಸವತ್ೇಂತ್ರ 
ನಿದ್  ನಶಕರಾಗಿ ಸ  ವ  ಸಲಿೆಸದ್ರತ.



09) UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) ಡೆೀಟಾ ಪಾಕಾರ, 2021 ರಲ್ಲಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿಐ 2020 ಕ್ರಕೊಂತ ಎರ್ಣಿ ಶೆೀಕ್ಡಾ ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ?
According to UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) data, in 2021, 
what percentage of India's FDI is lower than 2020?

ಎ) 20%
ಬಿ) 22%
ಸಿ) 24%
ಡಿ) 26%

ಡಿ) 26%

• 2021 ರಲಿೆ ಭಾರತ್ಕ ಾ ವದ್  ಶ್ಮ ನ  ರ ಹೂಡಿಕ ರ್ 
(ಎಫ್ ಡಿಐ) ಹರಿವು ಶ  ಕಡಾ 26 ರಷ್ತಿ
ಕಡಿಮೆರ್ಾಗಿದ್ , ಮತಖಯವಾಗಿ 2020 ರಲಿೆ 
ದ್ಾಖಲ್ಾದ್ ದ್ ೂಡಡ M&A ಡಿ ಲ್ಮ ಗಳು

• ರ್ತಎನ್ಸ ಕಾನ್ಫರ ನ್ಸ್ ಆನ್ಸ ಟ ರ ಡ್ ಅೇಂಡ್ 
ಡ ವಲಪ ಮೆೇಂಟ್ (ರ್ತಎನ್ಸ ಸಟಿಎಡಿ) ಹೂಡಿಕ  
ಟ ರೇಂಡ್್ ಮಾನಿಟರ್ ಬ್ತಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸದ್ತಾ, 
ಜಾಗತಿಕ ವದ್  ಶ್ಮ ನ  ರ ಹೂಡಿಕ ರ್ ಹರಿವು 2020
ರಲಿೆ 929 ಶತ್ಕ ೂ ಟಿ ಡಾಲರ್ ನಿೇಂದ್ ಅೇಂದ್ಾಜತ 1.65
ಟಿರಲಿರ್ನ್ಸ ಡಾಲರ್ ಗ  2021 ರಲಿೆ ಶ  ಕಡಾ 77 ರಷ್ತಿ
ಬ ಳವಣಿಗ ರ್ನ್ತು ತ ೂ ರಿಸದ್ .



10) ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಾಯರಾ-ರಾಯಡಿಮೊಂಟ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಯನಣು (India's first para-badminton 
academy) ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾೆರ್ಪಾಯಾಗಿದೆ?
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಾಯರಾ-ರಾಯಡಿಮೊಂಟ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮ (ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಾಯರಾ-ರಾಯಡಿಮೊಂಟ್ನ್
ಅಕಾಡಮೆ) ಎಲ್ಲಿ ಸಾೆರ್ಪಾಯಾಗಿದ?ೆ

ಎ) ಚ ನ ೈ, ತ್ಮಿಳುನಾಡಮ
ಬಿ) ಹ ೈದರಾಬ್ಾದ್, 
ತ ಲೌಂಗಾಣ
ಸಿ) ಲಕ  ನೇ, ಉತ್ುರಪೆದ ೇಶ
ಡಿ) ಪುಣ , ಮ್ಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಸಿ) ಲಕ  ನೇ, 
ಉತ್ುರಪೆದ ೇಶ

• 2024 ರ ಪಾಯರಾಲಿೇಂಪಿಕ್್ ನ್ಲಿೆ ಭಾರತ್ದ್ ಪ್ದ್ಕ 
ನಿರಿ ಕ್ಷ ರ್ನ್ತು ಸತಧಾರಿಸತವ ಗತರಿಯೊೇಂದಿಗ , ಸತಧಾರಿತ್ 
ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭಯಗಳ  ೇಂದಿಗ  ದ್  ಶದ್ 
ಮೊದ್ಲ ಅತಾಯಧತನಿಕ, ಉನ್ುತ್-ಕಾರ್ನಕ್ಷಮತ ರ್ 
ಪಾಯರಾ-ಬಾಯಡಿುೇಂಟನ್ಸ ಅಕಾಡ ಮಿರ್ನ್ತು ಲಕ ೂು ದ್ಲಿೆ
ಸಾೆಪಿಸಲ್ಾಗಿದ್ .

• ದ್ ೂರ ಣಾಚಾರ್ನ ಪ್ರಶಸು ಪ್ತರಸೃತ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ರ್ 
ಪಾಯರಾ-ಬಾಯಡಿುೇಂಟನ್ಸ ತ್ೇಂಡದ್ ಮತಖಯ ರಾಷರ ರ್
ತ್ರಬ  ತ್ತದ್ಾರ ಗೌರರ್ವ ಖನಾು ಅವರತ ಏಜ ಸ್ 
ಫ ಡರಲ್ಮ ಲ್ ೈಫ್ ಇನ್ತುರ ನ್ಸ್ ಸಹಯೊ ಗದ್ ೂೇಂದಿಗ  
ಕ  ೇಂದ್ರವನ್ತು ಪಾರರೇಂಭಿಸದ್ಾಾರ .



ನೆನುಯ ಪಾಶೆು

ರಕ್ಸು ಫಡ್್ ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯವು ಯಾವ ಪದವನಣು 2021 ರ ವರ್್ದ 
ಮಕ್ಕಳ ಪದ ಎೊಂದಣ ಘ ೀಷ್ಟ್ಸಿದ?ೆ

ಎ) Corona

ಬಿ) Anxiety

ಸಿ) Vaccine

ಡಿ) Pandemic

ಎಲಿರಿಗ  ಧನಯವಾದಗಳು



ಇೊಂದಿನ ಪಾಶೆು 

ಭಾರತದ ಮೊದಲ UNDP(United Nations 

Development Programme) ಯ ತ್ ಕೆಿೈಮೆೀರ್
ಚಾೊಂರ್ಪಯನ್ ಯಾರಣ?

ಎ) ಪಾತಿಮಾ ಜೆೈನ್
ಬಿ) ಪಾಜಕ್ಿ ಕೆ ೀಳಿ
ಸಿ) ಜಾರಾ ರಣದರ್ ಫೆ ೀಡ್್
ಡಿ) ಕ್ರು ಜಿನ್ ರ್ಪೊಂಗ್

ಎಲಿರಿಗ  ಧನಯವಾದಗಳು


