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ICC 2021 ರ ವರ್ಷದ ಪುರುರ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದು ಯಾರು 
ಹೆಸರಿಸಿದ್ಾಾರ?ೆ

ಎ) ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರದಿಿ
ಬಿ) ಬಾಬರ್ ಆಜಂ
ಸಿ) ಕೆೀನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್
ಡಿ) ವಿರಾಟ್ ಕೆೊಹಿ



ಲೆೊೀಕಸಭೆಯ ಸಿಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿಲಾಷ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೆೀಶನ್ ಅನುು 2022 ರ
ಜನವರಿ 27, 2022 ರಂದು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಾಾನಸದ್ ಆಪ್' ಅನುು ಪ್ಾರಿಂಭಿಸಿದ್ಾಾರ,ೆ ಇದು ಕೆೀಂದಿ ಬಜೆಟ್ 
2022 ಅನುು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಸದನದ ನೆೀರ ಪಿಕ್ರಯಿೆಗಳನುು ಪಿವೆೀಶಿಸುು ನಾಗರಿಕರಿಗ ೆಅವಕಾಶ ೀೀಡುತದಿ್.ೆ
ಆಾಪ್ ಸಂಸತುಿ ಮ್ತುಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಲಾಪಗಳನುು ಸದಸಾರಿಗೆ ಮಾತಿವುಿದ್ೆ ದ್ೆೀಶದ ಸ್ಾವಷಜೀಕರಿಗೊ
ಪಿವೆೀಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತಿದ್ೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ Sansad ಅಪ್ಲಿಕೆೀಶನ್ ಮ್ೊುಕ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸಾರು ತಾವು ಯಾವ 
ಚರ್ೆಷಗಳಲಿಿ ಭಾಗವಹಸುತ್ತಿದ್ಾಾರೆ ಮ್ತುಿ ಅವರು ಏನು ಹೀೆಳುತ್ತಿದ್ಾಾರೆ ಎಂಬುದನುು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಬಹುದು. 
ಆಾಪ್ ಬಳಸಿ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಹಾಜರಾತ್ತಯನುು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಲಾಗ್  ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಪ್ಲಿಕೆೀಶನ್ 1947 ರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಭಾರ್ಣಗಳು ಮ್ತುಿ 12 ನೆೀ ಲೆೊೀಕಸಭಯೆಂದ 17 ನೆೀ 
ಲೆೊೀಕಸಭೆಯವರಗೆಿನ ಸದನದ ಚರ್ೆಷಗಳ ಮಾಹತ್ತಯನುು ಒಳಗೆೊಂಡಿದ್ೆ.
ಇದು ಸಂಸದ್ ನಡಾವಳಿಗಳ ನೆೀರ ಪಿಸ್ಾರವನುು ಸಹ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತದಿ್ೆ.
2022 ರ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೆೀಶನವನುು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೆೀಶನ್ ನಲಿಿ ಲೆೈವ್ ಆಗಿ ವಿೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

• ಭಾರತ ಸಕಾಷರವು ಡಾ ವಿ ಅನಂತ ನಾಗೆೀಶವರನ್ ಅವರನುು ಹೆೊಸ ಮ್ುಖ್ಾ ಆರ್ಥಷಕ 
ಸುಹೆಗಾರರನಾುಗಿ ನೆೀಮಿಸಿದ್ೆ.

• ಫೆಬಿವರಿ 1 ರಂದು 2022 ರ ಯೊೀಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಮ್ಂಡನೆ ಮ್ತುಿ ಜನವರಿ 31 ರಂದು 2021-22 
ರ ಆರ್ಥಷಕ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯನುು ಮ್ಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಕೆುವು ದಿನಗಳ ಮ್ುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಘೊೀರ್ಣೆ 
ಬಂದಿದ್.ೆ

• ಈ ಹುದ್ೆಾಯು ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 17, 2021 ರಿಂದ ಕೆವಿ ಸುಬಿಮ್ಣಿಯನ್ ಅವರು ಕರ್ೆೀರಿಯನುು 
ತೆೊರೆದ್ಾಗಿೀಂದ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ೆ.

• ಅವರು ಪಿಧಾನ ಮ್ಂತ್ತಿಗಳ ಆರ್ಥಷಕ ಸುಹಾ ಮ್ಂಡಳಿಯ (PMEAC) ಮಾಜಿ ಸದಸಾರಾಗಿದ್ಾಾರ.ೆ



• 86.41 ಕೆೊೀಟಿ ರೊ.ಗಳಲಿಿ ಗಾಿಾಫ್ರೀನ್ ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದು ನಾವಿೀನಾತೆ ಕೆೀಂದಿವನುು ಕೆೀರಳದಲಿಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಯೊೀವಸಿಷಟಿ ಕೆೀರಳ (DUK) ಜೆೊತೆಗ ೆಸೆ್ಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಿೀರಿಯಲ್ಸ ಫಾರ್ ಎಲಕೆಾಾೀಕ್ಸಸ ಟೆಕಾುುಜಿ (C-MET) 
ನೆೊಂದಿಗ ೆಸ್ಾಾಪ್ಲಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ದ್ೆೀಶದ ಮೊದು ಗಾಿಾಫ್ರೀನ್ ಸಂಶ ೆೀಧನೆ ಮ್ತುಿ ಅಭಿವೃದಿಿ (ಆರ್ & ಡಿ) ಕಾವು 
ಕೆೀಂದವಿಾಗಿದ್.ೆ

• ಟಾಟಾ ಸಿಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಕೆೀಂದದಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ಾುುದ್ಾರನಾಗಿರಲಿದ್.ೆ
• ಭಾರತ ಸಕಾಷರದ ಎಲಕೆಾಾೀಕ್ಸಸ ಮ್ತು ಿಮಾಹತ್ತ ತಂತಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾುಯವು ಯೀಜನೆಗೆ ಅನುಮೊೀದನೆ ೀೀಡಿದ್ೆ.
• ಗಾಿಾಫ್ರೀನ್ ತನು ಅಸ್ಾಧಾರಣ ವಿದುಾತ್ ಮ್ತುಿ ಎಲಕೆಾಾೀಕ್ಸ ಗುಣುಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ೆ ಮ್ತುಿ ಇತ್ತಿೀಚಿನ 
ಸಂಶ ೆೀಧನೆಯ ಪಕಿಾರ, ಇದು ಇಂಡಿಯಮ್ ಅನುು ಬದಲಿಸಬಹುದು ಮ್ತು ಿಆ ಮ್ೊುಕ ಸ್ಾಮಟ್ ಷಫೆೊೀನ್ ಗಳಲಿಿನ 
OLED (ಸ್ಾವಯವ ಬೆಳಕು-ಹೆೊರಸೊಸುವ ಡಯೀಡ್) ಪರದ್ೆಗಳ ಬೆಲೆಯನುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತದಿ್ೆ. ಗಾಿಾಫ್ರೀನ್ ಉತಮಿ್ 
ರಾಸ್ಾಯೀಕ ಸಿಾರತೆ, ಹೆಚಿಿನ ವಿದುಾತ್ ವಾಹಕತೆ ಮ್ತುಿ ಪ್ಾರದಶಷಕ ಮ್ತುಿ ಹಗುರವಾದ ದ್ೆೊಡಡ ಮೆೀಲೆೈ ವಿಸಿಿೀಣಷವನುು 
ಹೆೊಂದಿದ್.ೆ
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ಸತಾಮ್ಂಗುಂ ಟೆೈಗರ್ ರಿಸವ್ಷ (ಈರೊೆೀಡ್ ಜಿಲೆಿ, ತಮಿಳುನಾಡು) 2010 ರಿಂದ ಅದರ ಹುಲಿ ಸಂಖೆಾ 
80 ಕೆೆ ದಿವಗುಣಗೆೊಂಡ ನಂತರ ಪಿತ್ತಷ್ಠಿತ TX2 ಪಿಶಸಿಿಯನುು ೀೀಡಲಾಗಿದ್.ೆ
STR ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ, ನೆೀಪ್ಾಳದ ಬಾಡಿಷಯಾ ರಾಷ್ಠಾೀಯ ಉದ್ಾಾನವನವು ಈ ವರ್ಷದ TX2 ಪಿಶಸಿಿಯನುು
ಕಾಡು ಹುಲಿಗಳ ಜನಸಂಖೆಾಯನುು ದಿವಗುಣಗೆೊಳಿಸುವುದಕಾೆಗಿ ಗೆದಿಾದ್ೆ. ಸತಾಮ್ಂಗುಂ ವನಾಜಿೀವಿ 
ಅಭಯಾರಣಾವನುು 2013 ರಲಿಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪಿದ್ೆೀಶವಂೆದು ಘೊೀಷ್ಠಸಲಾಯತು ಮ್ತುಿ 1,411.60
ಚದರ ಕ್ರಲೆೊೀಮಿೀಟರ್ ನಲಿಿ ಹರಡಿರುವ ಮಿೀಸುು ೀೀುಗಿರಿ ಮ್ತುಿ ಪೊವಷ ಘಟಟಗಳ ಭೊದೃಶಾದ 
ನಡುವಿನ ಪಿಮ್ುಖ್ ಕೆೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ೆ.
ಈ ಪಿಶಸಿಿಯು ತುುನಾತಮಕವಾಗಿ ಹೆೊಸ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪಿದ್ೆೀಶವನುು ಭಾರತದಲಿಿ ಹುಲಿಗಳ ಮ್ೊು 
ಜನಸಂಖೆಾಯಲಿಿ ಒಂದನಾುಗಿ ಮಾಡುು ರಾಜಾ ಸಕಾಷರಗಳು ಮ್ತುಿ ಸಾಳಿೀಯ ಸಮ್ುದ್ಾಯಗಳ 
ಪಿಯತುಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸುತಿದ್ೆ.



1) ನೆೀತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಿ ಬೊೆೀಸ್ ಅವರ ಹೆೊಲೆೊಗಾಿಮ್ ಪಿತ್ತಮೆಯನುು ಪಿಧಾೀ ಮೊೀದಿ ಅವರು
ಜನವರಿ 23 ರಂದು ಅವರ ಜನಮದಿನದಂದು ಯಾವ ಸಾಳದಲಿಿ ಅನಾವರಣಗೆೊಳಿಸಿದ್ಾಾರೆ?
The hologram statue of Netaji Subhash Chandra Bose has been unveiled at which 
place by PM Modi on his birth anniversary on January 23?

ಎ) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ
ಬಿ) ಕ ೆಂಪು ಕ  ೋಟ 
ಸಿ) ಇೆಂಡಿಯಾ ಗ ೋಟ್
ಡಿ) ಭಾರತಿೋಯ ವಸ್ತುಸ್ೆಂಗ್ರಹಾಲಯ

ಸಿ) ಇೆಂಡಿಯಾ ಗ ೋಟ್

• ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರೀ ನರೆೀಂದರ ಮೀದಿ ಅವರು
ನವದೆಹಲಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆೀಟ ನಲಿಿ 
ನೆೀತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಬೆ ೀಸ್ ಅವರ 
ಹೆ ಲೆ ಗಾರಮ್ ಪ್ರತ್ರಮೆಯನುು 
ಉದಾಾಟಿಸಿದರು.



2)ಮೆಡಿಟರೆೀೀಯನ್ ಸಮ್ುದಿದಲಿಿ "ನೆಪೊಿನ್ ಸ್ೆಾೈಕ್ಸ '22" ಹೆಸರಿನ ಕಡು ವಾಾಯಾಮ್ವನುು ಯಾವ 
ಅಂತರ-ಸಕಾಷರಿ ಮೆೈತ್ತಿಕೊಟ ನಡಸೆುತ್ತಿದ್ೆ?
Which inter-governmental alliance is holding a maritime exercise named 
"Neptune Strike '22" in the Mediterranean Sea?

ಎ) ನ್ಾಾಟ  ೋ
ಬಿ) ಜಿ 20
ಸಿ) ಸಾರ್ಕ್
ಡಿ) ಬಿರರ್ಕ್

ಎ) ನ್ಾಾಟ  ೋ

• ನಾಾಟೆೊೀ ಸದಸಾ ರಾರ್ಾಗಳು ಮೆಡಿಟರೆೀೀಯನ್ ಸಮ್ುದಿದಲಿಿ 12 ದಿನಗಳ 
ಕಡು ತಾಲಿೀಮ್ು ನಡೆಸಲಿವ.ೆ ಕಡು ವಾಾಯಾಮ್ದ ಹಸೆರು "ನೆಪೊಿನ್ ಸ್ೆಾೈಕ್ಸ 
'22".

• ನಾತ್ಷ ಅಟಾಿಂಟಿಕ್ಸ ಟಿಿೀಟಿ ಆಗಷನೆೈಸ್ೆೀಶನ್ ಅನುು ಉತರಿ ಅಟಾಿಂಟಿಕ್ಸ 
ಅಲೆೈಯನ್ಸ ಎಂದೊ ಕರೆಯುತಾಿರ,ೆ ಇದು 27 ಯುರೆೊೀಪ್ಲಯನ್ ದ್ೆೀಶಗಳು, 
2 ಉತಿರ ಅಮೆೀರಿಕಾ ದ್ೆೀಶಗಳು ಮ್ತು ಿ1 ಯುರೀೆಷ್ಠಯನ್ ದ್ೀೆಶದ ನಡುವಿನ 
ಅಂತರ್ ಸಕಾಷರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೆೈತ್ತಿಯಾಗಿದ್.ೆ ಸಂಸ್ೆಾಯು 4 ಏಪ್ಲಲಿ್ 1949
ರಂದು ಸಹ ಮಾಡಿದ ಉತರಿ ಅಟಾಿಂಟಿಕ್ಸ ಒಪಪಂದವನುು 
ಕಾಯಷಗತಗೆೊಳಿಸುತಿದ್.ೆ 



3) ಸ್ೆೈಯದ್ ಮೊೀದಿ ಇಂಟರ್ ನಾಾಶನಲ್ ಬಾಾಡಿಮಂಟನ್ ಟೊನಷಮೆಂಟ್ 2022 ರಲಿಿ ಮ್ಹಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ
ಪಿಶಸಿಿಯನುು ಗೆದಾವರು ಯಾರು?
Who is the winner of the women's singles title at the Syed Modi International 
badminton Tournament 2022?

ಎ) ಅನತಪಮಾ ಉಪಾಧ್ಾಾಯ
ಬಿ) ಸ ೈನ್ಾ ನ್ ಹಾಾಲ್
ಸಿ) ಪಿವಿ ಸಿೆಂಧತ
ಡಿ) ಮಾಳವಿಕಾ ಬನ್  ್ೋಡ್

ಸಿ) ಪಿವಿ ಸಿೆಂಧತ

• ಬಾಾಡಿಮಂಟನ ನಲಿಿ, ಭಾರತದ ಏಸ್ 
ರ್ಟಿರ್ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಲಕೆ ುೀದಲಿಿ ನಡೆದ 
ಸೆೈಯದ್ ಮೀದಿ ಇಂಟರ್ ನಾಾಶನಲ್ 
ಟ ನಷಮೆಂಟ ನಲಿಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್್
ಪ್ರಶಸಿಿಯನುು ಪ್ಡೆದರು.



4) 2022 ರ ಸ್ಾಂಸಿಾಕ ವಿಭಾಗದಲಿಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಿ ಬೆೊೀಸ್ ಆಪಿ ಪಿಬಂಧನ್ ಪುರಸ್ಾೆರವನುು ಯಾವ ಸಂಸೆ್ಾಗೆ 
ೀೀಡಲಾಗಿದ್?ೆ
Which institute has been honoured with Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar
in the Institutional category for 2022?

ಎ) ವಿಪತ್ತು ತ್ಗ್ಗಿಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ನಿವ್ಹಣಾ ಕ ೋೆಂದ್ರ, 
ಉತ್ುರಾಖೆಂಡ
ಬಿ)ಗ್ತಜರಾತ್ ಇನಿ್ಿಟ್ ಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್
ಮಾಾನ್ ೋಜ ಮೆಂಟ್
ಸಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಪತ್ತು ನಿವ್ಹಣಾ ಪಡ ಯ 8 ನ್ ೋ
ಬ ಟಾಲಿಯನ್
ಡಿ)ಸ್ತಸಿಿರ ಪರಿಸ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ರ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಸ  ಸ ೈಟಿ

ಬಿ)

• ಗುಜರಾತ್ ಇನ ಸಿಿಟ ಾಟ ಆಫ್ 
ಡಿಸಾಸಿರ್ ಮ್ಾಾನೆೀಜ ಮೆಂಟ (ಸಾಂಸಿಿಕ 
ವಿಭಾಗದಲಿಿ) ಮತು ಿಪ್ರರಫೆಸರ್ 
ವಿನೆ ೀದ್ ಶಮ್ಾಷ (ವೆೈಯಕ್ತಕಿ 
ವಿಭಾಗದಲಿಿ) 2022 ರ ವಿಪ್ತುಿ
ನಿವಷಹಣೆಯಲಿಿ ಅವರ ಅತುಾತಮಿ 
ಕೆಲಸಕಾಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಬೆ ೀಸ್ 
ಆಪ್ಾಾ ಪ್ರಬಂಧನ ಪ್ುರಸಾಾರಕೆಾ 
ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿದಾಾರೆ.

• ರಾಜಧಾನಿ : ಗಾಂಧಿನಗರ
• ರಾಜಾಪ್ಾಲರು : ಆಚಾಯಷ ದೆೀವವರತ್
• ಮುಖ್ಾಮಂತ್ರರ : ಭ ಪ್ೆೀಂದರಭಾಯಿ 
ಪ್ಟೆೀಲ್



5) ಯಾವ ದ್ೆೀಶವು 'ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಏಷ್ಾಾ ಸಚಿವರ ಸಮೆೇಳನ'ವನುು ಆಯೀಜಿಸಿದ್ೆ?
Which country has organized the 'Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation'?

ಎ) ಮಲ ೋಷ್ಾಾ
ಬಿ) ಭಾರತ್
ಸಿ) ಯತಕ 
ಡಿ) ಶ್ರೋಲೆಂಕಾ

ಎ) ಮಲ ೋಷ್ಾಾ

• ಮಲೆೀಷ್ಾಾ ಸಕಾಷರ ಮತುಿ ಗೆ ಿೀಬಲ್ ಟೆೈಗರ್ 
ಫೀರಮ್ (ಜಿಟಿಎಫ್) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಕುರಿತು 4 ನೆೀ ಏಷ್ಾಾ ಮಂತ್ರರ ಸಮೆೇಳನವನುು 
ಆಯೀಜಿಸಿದೆ.



6) 2022 ರ ಸ್ೆೈಯದ್ ಮೊೀದಿ ಅಂತರಾಷ್ಠಾೀಯ ಬಾಾಡಿಮಂಟನ್ ಪಂದ್ಾಾವಳಿಯನುು ಈ ಯಾವ ಸಾಳದಲಿಿ 
ನಡೆಸಲಾಯತು?
The 2022 Syed Modi International badminton tournament was held at which of 
these venues?

ಎ) ಚೆಂದ್ರಶ ೋಖರನ್ ನ್ಾಯರ್ ಸ ಟೋಡಿಯೆಂ
ತಿರತವನೆಂತ್ಪುರೆಂ
ಬಿ) ನ್ ೋತಾಜಿ ಒಳಾೆಂಗ್ಣ ಕ್ರೋಡಾೆಂಗ್ಣ ಕ  ೋಲಕತಾು
ಸಿ) ಸಾಲ್ಟ ಲ ೋರ್ಕ ಸ ಟೋಡಿಯೆಂ ಕ  ೋಲಕತಾು
ಡಿ) ಬಾಬತ ಬನ್ಾರಸಿ ದಾಸ್ ಒಳಾೆಂಗ್ಣ
ಕ್ರೋಡಾೆಂಗ್ಣ ಲಖನ್ೌ

ಡಿ)

• 2022 ರ ಸೆೈಯದ್ ಮೀದಿ 
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಾಡಿಮಂಟನ 
ಪ್ಂದಾಾವಳಿಯನುು ಉತಿರ 
ಪ್ರದೆೀಶದ ಲಕೆ ುೀದಲಿಿರುವ 
ಬಾಬು ಬನಾರಸಿ ದಾಸ್
ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ತರೀಡಾಂಗಣದಲಿಿ 
ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತುಿ.



7) ICC 2021 ರ ವರ್ಷದ ಪುರುರ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದು ಯಾರು ಹೆಸರಿಸಿದ್ಾಾರ?ೆ
Who has been named ICC Men's Cricketer of the Year 2021?

ಎ) ಶಾಹೋನ್ ಅಫ್ರರ್
ಬಿ) ಬಾಬರ್ ಆಜೆಂ
ಸಿ) ಕ ೋನ್ ವಿಲಿಯಮ್ನ್
ಡಿ) ವಿರಾಟ್ ಕ  ಹಿ

ಎ) ಶಾಹೋನ್ ಅಫ್ರರ್

• ಪ್ಾಕ್ತಸಾನಿದ ಶಾಹಿೀನ ಅಫ್ರರದಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನ 
ಕಾಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲಿಿ ತಮಮ ಸಿಜಿಿಂಗ್ 
ಸೆೆಲ್ ಗಳು, ವೆೀಗ ಮತುಿ ಸಿವಂಗ್ ನ ಸಂಪ್ ಣಷ 
ಪ್ರದಶಷನ ಮತು ಿಕೆಲವು ಮ್ಾಂತ್ರರಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ 
ICC ವರ್ಷದ ಪ್ುರುರ್ರ ಕ್ತರಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಸರ್ 
ಗಾಫ್ರೀಷಲ್ಾ ಸೆ ೀಬಸ್ಷ ಟೆ ರೀಫ್ರಯನುು ಗೆದಾರು.

• ರಾಜಧಾನಿ : ಇಸಾಿಮ್ಾಬಾದ್
• ಜನಸಂಖ್ೆಾ : 22.09 ಕೆ ೀಟಿ (2020) ವಿಶವ ಬಾಾಂ್
• ಅಧಾಕ್ಷರು : ಆರಿಫ್ ಅಲಿವ
• ಪ್ರಧಾನಿ : ಇಮ್ಾರನ ಖ್ಾನ



8)ಯಾವ ಕೆೀಂದ ಿಸಚಿವಾುಯವು "ಕೆೊಯಾಿ ದಪಷಣ್" ಪ್ೆೊೀಟಷಲ್ ಅನುು 
ಪ್ಾರಿಂಭಿಸಿತು?
Which Union Ministry launched the "Koyla Darpan" portal?

ಎ) ಗಾರಮೋಣಾಭಿವದ್ಧಿ ಸ್ಚಿವಾಲಯ
ಬಿ) ಉಕ್ಕನ ಸ್ಚಿವಾಲಯ
ಸಿ) ಕಲಿಿದ್ದಲತ ಸ್ಚಿವಾಲಯ
ಡಿ) ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಚಿವಾಲಯ

ಸಿ) ಕಲಿಿದ್ದಲತ ಸ್ಚಿವಾಲಯ

• ಕೆೀಂದರ ಕಲಿಿದಾಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಲಿಿದಾಲು ವಲಯಕೆಾ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾಯಷಕ್ಷಮತೆ ಸ ಚಕಗಳಿಗೆ 
(ಕೆಪಿಐ) "ಕೆ ಯಾಿ ದಪ್ಷಣ್" ಪ್ರೀಟಷಲ್ ಅನುು 
ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿತು.

• ಪ್ರಸುತಿ, ಥಮಷಲ್ ಪ್ವರ್ ಪ್ಾಿಂಟ ಗಳ 
ಮ ಲಸೌಕಯಷ ಯೀಜನೆಗಳಲಿಿ ಕಲಿಿದಾಲು ದಾಸಾಿನಿನ 
ಕಲಿಿದಾಲು/ಲಿಗೆುೈಟ ಉತಾೆದನಾ ಸಿಿತ್ರ, ಬಾಿ್ ಗಳ 
ಹಂಚಿಕೆ, ಪ್ರಮುಖ್ ಕಲಿಿದಾಲು ಗಣಿಗಳ ಮೆೀಲಿವಚಾರಣೆ 
ಮತುಿ ಕಲಿಿದಾಲು ಬೆಲೆ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಪ್ರೀಟಷಲ್ 9
ಕೆಪಿಐಗಳನುು ಹೆ ಂದಿದೆ.



9) US ವಿಜ್ಞಾೀಗಳು ಇತ್ತಿೀರ್ಗೆೆ ಯಾವ ಗಿಹದಲಿಿ ಮಿಮಾಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಚಂದಿನ ಮೆೀಲೆೈ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಭೊಗತ ಸ್ಾಗರವನುು ಕಂಡುಹಡಿದಿದ್ಾಾರೆ?
US scientists have recently discovered an underground ocean buried beneath 
the surface of a moon named Mimas on which planet?

ಎ) ಮೆಂಗ್ಳ
ಬಿ) ಗ್ತರತ
ಸಿ) ಪಾದ್ರಸ್
ಡಿ) ಶನಿ

ಡಿ) ಶನಿ

• ಯುಎಸ್ ನ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಿ ರಿಸರ್ಚಷ ಇನ ಸಿಿಟ ಾಟ 
(ಎಸ್ ಡಬುಿುಆರ್ ಐ) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಶನಿಯ 'ಡೆತ್ 
ಸಾಿರ್' ತರಹದ ಚಂದರನ ಮೆೈಮ್ಾಸ್ ನ ಮೆೀಲೆೈ 
ಅಡಿಯಲಿಿ ಹ ತುಹೆ ೀಗಿರುವ ಭ ಗತ ಸಾಗರವನುು 
ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.



10)ಕನಾಷಟಕದಲಿಿ ಮೊದು ವಿಶವ ಕನುಡ ಸ್ಾಹತಾ ಸಮೆೇಳನ ನಡದೆದುಾ 
ಯಾವಾಗ?

ಎ) 1925
ಬಿ) 1958
ಸಿ) 1985
ಡಿ) 1977

ಸಿ) 1985

• ಮದಲ ವಿಶವ ಕನುಡ ಸಮೆೇಳನ
• ಸಿಳ :- ಮೆೈಸ ರು (1985)
• ಅಧಾಕ್ಷತೆ :-ಸಾಹಿತ್ರ ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತರು
• ಸಮೆೇಳನ ಉದಾಾಟನೆ :- ರಾರ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪ್ು
• ಎರಡನೆ ವಿಶವ ಕನುಡ ಸಮೆೇಳನ
• ಸಿಳ :- ಬೆಳಗಾವಿ ( 2011 )ಅಧಾಕ್ಷತೆ :- ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯ ರಪ್ೆ
• ಸಮ್ಾರೆ ೀಪ್ ಸಮ್ಾರಂಭದ ಅಧಾಕ್ಷತೆ:- ನಾಡೆ ೀಜ ದೆೀ 
ಜವರೆೀಗೌಡರು 

• ಸಮೆೇಳನ ಉದಾಾಟನೆ :-ಇನೆ ಫೀಸಿಸ್ ಸಂಸೆಿಯ ಸಾಿಪ್ಕ ಎನ
ಆರ್ ನಾರಾಯಣಮ ತ್ರಷ

• ಮ ರನೆೀ ವಿಶವ ಕನುಡ ಸಮೆೇಳನವನುು ಶ್ವಮಗಗದಲಿಿ ನಡೆಸಲು 
ರಾಜಾ ಸರಕಾರ ತ್ರೀಮ್ಾಷನಿಸಿದೆ.



ನೆನುಯ ಪಿಶೆು
ಯಾವ ನಗರದಲಿಿ ರಾಮಾನುಜಾರ್ಾಯಷರ 216 ಅಡಿಗಳ ಪಿತ್ತಮೆಯನುು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ವಿಶವದ ಎರಡನೆೀ ಅತ್ತ ಎತಿರದ ಪಿತ್ತಮೆಯನುು 
ಕುಳಿತುಕೆೊಳುುವ ಭಂಗಿಯಲಿಿ ಉದ್ಾಾಟಿಸುು ಪಿಧಾೀ ಮೊೀದಿ ಸಜಾಾಗಿದ್ಾಾರ?ೆ

ಎ) ರ್ೆನೆೈ
ಬಿ) ವಾರಣಾಸಿ
ಸಿ) ಹೆೈದರಾಬಾದ್
ಡಿ) ಗಾಂಧಿೀನಗರ

ಎುಿರಿಗೊ ಧನಾವಾದಗಳು



ಇಂದಿನ ಪಿಶೆು 

ಆಸೆರ್ 2022 ಕೆೆ ಯಾವ ಚಿತಿ ನಾಮ್ೀದ್ೆೀಷಶನಗೆೊಂಡಿದ್?ೆ

ಎ) ಜೆೈ ಭಿೀಮ್
ಬಿ) ಮ್ರಕೆರ್
ಸಿ) ಮೆೀಲಿನ ಎರಡೊ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದೊ ಇುಿ

ಎುಿರಿಗೊ ಧನಾವಾದಗಳು


