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2020- 21 ನೆೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ದೆೇಶದಲಿಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 
ಉದೆ್ಯೇಗ ಖಾತಿರ ಒದಗಿಸಚವಲಿಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಥಮ 
ಸಾಾನ ಪ್ಡೆದಿದೆ?
ಎ)ಪ್ಶ್ಚುಮ ಬ್ಂಗಾಳ
ಬಿ)ಕನಾಾಟಕ 
ಸಿ)ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೇಶ
ಡಿ)ಉತ್ತರಕಾಂಡ





TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ಸೌದಿ ಅರೆೇಬಿಯಾದ ಮೊದಲ ಯೇಗ ಉತ್ಸವವು 29 
ಜ್ನವರಿ 2022 ರಂದಚ ಜೆಡಾಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೆೇಂದರದಲಿಿ 
ನಡಯೆಿತ್ಚ.

👉 ಸೌದಿ ಅರೆೇಬಿಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ, ಕ್ರೇಡಾ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸೌದಿ ಯೇಗ ಸಮಿತಿ (ಹೆ್ಸ 
ಸೌದಿ ಯೇಗ ಫೆಡರೆೇಶನ್) ಈ ಉತ್ಸವವನಚು ಜಯೇಿದಸಿದೆ.

❇️ ಸೌದಿ ಅರೆೇಬಿಯಾವು ಔಪ್ಚಾರಿಕ "ಯೇಗ 
ಪೆ್ರೇಟೆ್ೇಕಾಲ್ (ಮಾನದಂಡಗಳು)" ಸಾಾಪ್ನೆಗಾಗಿ 2021 ರಲಿಿ
ಭಾರತ್ದೆ್ಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ತ್ರಕೆೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕ್ದೆ.



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

❇️ ಜದಿ ಬ್ದರಿ ಅಣೆಕಟಚು ನಿಮಿಾಸಲಚ ಹರಿಯಾಣ, ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪ್ರದೆೇಶ ಾಾಯಿ ಒಪ್ಪಂದ.

🔶 ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ಚತ ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪ್ರದೆೇಶ ಸಕಾಾರಗಳು ಯಮಚನಾನಗರ ಿದಲ್ೆಿಯ ಜದಿ ಬ್ದಿರಯಲಿಿ
ಅಣೆಕಟಚು ನಿಮಿಾಸಲಚ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿವ,ೆ ಇದಚ ಇತ್ರವುಗಳಲಿಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಸರಸವತಿ ನದಿಯನಚು
ಪ್ಚನರಚಿದಜೇವನಗೆ್ಳಿಸಚತ್ತದ.ೆ

👉 ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪ್ರದೆೇಶದ ಗಡಿಯ ಸಮಿೇಪ್ ಹರಿಯಾಣದಲಿಿರಚವ ಜದಿ ಬ್ದರಿ ನದಿಯ ಮ್ಲ 
ಸಾಳವೆಂದಚ ನಂಬ್ಲ್ಾಗಿದ.ೆ

🔶 ಅಣೆಕಟೆುಯ ಅಗಲ 101.06 ಮಿೇಟರ್ ಮತ್ಚತ ಎತ್ತರ 20.5 ಮಿೇಟರ್.



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

🌺 ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತಿತ ವಯಸಸನಚು 62 ವರ್ಾಕೆೆ ಹೆಚಿುಸಲಚ ಸಚಗಿರೇವಾಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಜಂಧ್ರಪ್ರದೇೆಶ

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತಿತ ವಯಸಸನಚು(Retirement age)60 ವರ್ಾದಿಂದ 62 ವರ್ಾಕೆೆ ಏರಿಸಚವ 
ಸಚಗಿರೇವಾಜ್ಞೆಯನಚು ಜ್ನವರಿ 1, 2022 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಚ ಜಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶ (Andhra Pradesh)ಸಕಾಾರ 
ಸೆ್ ೇಮವಾರ ಪ್ರಕಟಣ ೆಹೆ್ರಡಿಸಿದೆ. ಜ್್ನ್ 2014 ರಲಿಿಜಂಧ್ರಪ್ರದೇೆಶದ ಚ್ಂದರಬಾಬ್ಚ ನಾಯಚಾ(Chandrababu 
Naidu) ಸಕಾಾರವು ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತಿತ ವಯಸಸನಚು 58 ರಿಂದ 60ಕೆೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ಚತ.

ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ಚತ ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶದಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಸಕಾಾರಗಳು ನೌಕರರ ನಿವೃತಿತ ವಯಸಸನಚು ಬ್ದಲ್ಾಯಿಸಿವೆ. 
ತಲೆಂಗಾಣದಲಿಿ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತಿತ ವಯಸಸನಚು 58 ರಿಂದ 61ಕೆೆ ಬ್ದಲ್ಾಯಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶದಲಿ ಿನಿವೃತಿತ  
ವಯಸಚಸ 62. ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರದಲಿಿ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತಿತ ವಯಸಚಸ 60 ಜಗಿದೆ.



ಸಾುರ್ಟಾ ಜಪ್ ರಾಜ್ಧಾನಿ: ಬಂೆಗಳೂರಚ ಹಿಂದಿಕ್ೆದ ದೆಹಲಿ- ಜರ್ಥಾಕ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ.

ಬಂೆಗಳೂರಚ ಬ್ದಲಿಗೆ ದೆಹಲಿ ದೆೇಶದ ಸಾುರ್ಟಾ ಜಪ್ ರಾಜ್ಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸತಿತನಲಿಿ ಸೆ್ೇಮವಾರ 
ಮಂಡಿಸಿದ 2021-22ರ ಜರ್ಥಾಕ ಸಮಿೇಕ್ಷಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪಿರಲ್ 2019 ಮತ್ಚತ ಡಿಸೆಂಬ್ರ್ 2021ರ 
ನಡಚವಣ ಬಂೆಗಳೂರಿನ 4,145 ಸಾುರ್ಟಾ ಅಪ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆ್ೇಲಿಸಿದಾಗ ದೆಹಲಿಯಲಿಿ ಗಚರಚತಿಸಲ್ಾದ
ಸಚಮಾರಚ 5 ಸಾವಿರ ಸಾುರ್ಟಾ ಜಪ್ ಗಳು ಸೆೇರಿವೆ.

Startup India

Launched:- January 16, 2016
16 ಜ್ನವರಿ 2016 ರಂದಚ ಭಾರತ್ದ ಮಾಿದ ಹಣಕಾಸಚ ಸಚಿವ ಅರಚಣ್ ಜೇೆಟಿಿ ಉದಾಾಟಿಸಿದದರಚ.



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

🌺 ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರದ ಮಚಖ್ಯ ಜರ್ಥಾಕ ಸಲಹಗೆಾರರಾಗಿ ವಿ ಅನಂತ್ ನಾಗೆೇಶವರನ್ ನೆೇಮಕ

ಡಿಸೆಂಬ್ರ್ 7, 2021 ರಂದಚ ಮಚಖ್ಯ ಜರ್ಥಾಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದದ ಕೃರ್ಣಮ್ತಿಾ ಸಚಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರ 
ರಾಿದೇನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದದ ಸಾಾನಕೆೆ ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಾರ ಶಚಕರವಾರ ಡಾ. ವಿ ಅನಂತ್ ನಾಗೆೇಶವರನ್ ಅವರನಚು
ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಂಸತಿತನಲಿಿ 2022-23ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಜರ್ಥಾಕ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ಮಂಡಿಸಚವ ಎರಡಚ ದಿನಗಳ ಮಚನು ಡಾ. ವಿ ಅನಂತ್ 
ನಾಗೆೇಶವರನ್ ಅವರನಚು ಕೇೆಂದರ ಸಕಾಾರ ಮಚಖ್ಯ ಜರ್ಥಾಕ ಸಲಹಗೆಾರರನಾುಗಿ ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.



1)ಟೆಲಿನಿೇಲ್ಾಪ್ಚರಂ ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ಕ್ಷಿಧಾಮ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲಿಿದೆ?

[ಎ] ಕರ್ನಾಟಕ
[ಬಿ] ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ ೇಶ
[ಸಿ] ಒಡಿಶನ
[ಡಿ] ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಬಂಗನಳ

[ಬಿ] ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ ೇಶ

• ಟೆಲಿನೀಲಾಪುರಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವು 
ಆಂಧ್ರಪರದೆೀಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ಜಿಲೆೆಯಲಿೆದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 
ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲಿೆ ವಲಸೆ ಸಾಾಟ್-ಬಿಲ್ಡ್ ಪೆಲಿಕಾನ ಗಳ 
ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

• ಸಕಾಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪರಕಾರ, ಸೆೈಬಿೀರಿಯಾ, 
ರಷ್ಾಾ, ಮಲೆೀಷ್ಾಾ, ಹಂಗೆೀರಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತುತ 
ಜಮಾನಯಂದ ಪರತ್ ವರ್ಾ ಸುಮಾರು 113 
ಜಾತ್ಯ ವಿದೆೀಶ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಂತಾನೊೀತಾತ್ತಗಾಗಿ ಈ 
ಪರದೆೀಶಗಳಿಗೆ ಬರುತತವೆ. ಈ ವರ್ಾ, ಸಮೀಪದ 
ಜಲಮೂಲಗಳನ್ುು ಬೆೀಟೆಯಾಡುವ 100 ಕೂೂ ಹೆಚ್ುು
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾವನ್ುಪ್ಪಾವೆ.



2)ಸಚದಿದಯಲಿಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ ಂಡ 'ನಿಯೇಕೆ್ೇವ್' ಅನಚು ಮೊದಲಚ ಯಾವ 
ಜಾತಿಯಲಿಿ ಗಚರಚತಿಸಲ್ಾಯಿತ್ಚ?

ಎ)ಮಂಗಗಳು
ಬಿ)ಬನವಲಿಗಳು
ಸಿ)ಗೂಬ ಗಳು
ಡಿ)ದಂಶಕ

ಬಿ)ಬನವಲಿಗಳು

• ನಿಯೇಕೆ್ೇವ್ ಎಂದರ ೆನಿಯೇರೆ್ಮಿಸಿಯಾ, 
ವೆೈರಸ ನಿಂದ ಸೆ್ೇಂಕ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಾವಲಿ ಜಾತಿ. ಈ 
ವೆೈರಸ ಕೆ್ರೆ್ನಾವೈೆರಸ ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದೆ 
ಹೆ್ರತ್ಚ ಅಲಿ.

• ಇತಿತೇಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಜಫ್ರರಕಾದಲಿಿ ಬಾವಲಿಗಳ ನಡಚವೆ 
ಪ್ತೆತಯಾದ ವೆೈರಸ ಬ್ಗೆೆ ಸಚದಿದ ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿ 
ಪ್ರಸಾರವಾಗಚತಿತದ.ೆ ಜದಾಗ್ಯ, ವಿಶವ ಜರೆ್ೇಗಯ ಸಂಸೆಾಯಚ 
ನಿಯೇಕೆ್ೇವ್ ಕರೆ್ೇನವೈೆರಸ ಮನಚರ್ಯರಿಗೆ 
ಅಪಾಯವನಚುಂಟಚಮಾಡಚತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ್ಚದಚ ಹೆಚಿುನ 
ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತ್ಯವಿದ ೆಎಂದಚ ಹೆೇಳಿದ.ೆ



3)ಪ್ಂಡಿತ್ ಜ್ಸರಾಜ್ ಯಾವ ಕ್ಷೆೇತ್ರದೆ್ಂದಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ ಹೆ್ಂದಿದದರಚ?

ಎ)ಸನಹಿತ್ಯ
ಬಿ)ಗನಯನ ಸಂಗೇತ್
ಸಿ)ಕಥಕ್
ಡಿ)ಚಿತ್ರಕಲ 

ಬಿ)ಗನಯನ ಸಂಗೇತ್

• ಪಂಡಿತ್ ಜಸರಾಜ್ (1930-2020) ಒಬಬ ಭಾರತ್ೀಯ 
ಶಾಸಿರೀಯ ಗಾಯಕ, ಮೀವಾಟಿ ಘರಾನಾಗೆ 
ಸೆೀರಿದವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಪರಧಾನ ನ್ರೆೀಂದರ
ಮೀದಿಯವರ ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆಯಲಿೆ ಪಂಡಿತ್ ಜಸರಾಜ್ 
ಕಲುರಲ್ಡ ಫ ಂಡೆೀಶನ ಅನ್ುು ಪಾರರಂಿಸಸಲಾಯತು.

• ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆ, ಕಲೆ ಮತುತ
ಸಂಸೃತ್ಯನ್ುು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತುತ ಉತೆತೀಜಿಸುವ 
ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಸಾಾಪ್ಪಸಲಾದ ಲಾಭೊೀದೆದೀಶವಿಲೆದ
ಸಂಸೆಾಯಾಗಿದೆ. ಪರತ್ಷ್ಾಾನ್ವು ಪಂಡಿತ್ ಜಸರಾಜ್ 
ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ುು ಮುಂದಕೊ ಕೊಂಡೊಯುಾವ 
ಗುರಿಯನ್ುು ಹೊಂದಿದೆ.



4)ವಿಶವದ ಅತಿದೆ್ಡಾ ಹವಳದ ಬ್ಂಡೆಯ ವಯವಸಾೆಯಾದ 'ಗೆರೇರ್ಟ ಬಾಯರಿಯರ್
ರಿೇಫ್' ಯಾವ ದೆೇಶದಲಿಿದೆ?

ಎ)ಆಸ ರೇಲಿಯನ
ಬಿ)ರಷ್ನಯ
ಸಿ)ಜಪನನ್
ಡಿ)USA

ಎ)ಆಸ ರೇಲಿ
ಯನ

• 'ಗೆರೀಟ್ ಬಾಾರಿಯರ್ ರಿೀಫ್' ಆಸೆರೀಲಿಯಾದಲಿೆರುವ 
ವಿಶವದ ಅತ್ದೊಡ್ ಹವಳದ ಬಂಡೆಯ ವಾವಸೆಾಯಾಗಿದೆ. 
ಗೆರೀಟ್ ಬಾಾರಿಯರ್ ರಿೀಫ್ ಅನ್ುು ರಕ್ಷಿಸಲು 
ಆಸೆರೀಲಿಯಾದ ಪರಧಾನ್ ಮಂತ್ರ ಸಾೂಟ್ ಮಾರಿಸನ 
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ೂು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ ಆಸೆರೀಲಿಯನ 
ಡಾಲರ್ (USD 703m) ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಿದಾದರೆ.

• ಬಂಡೆಯು ಜಾಗತ್ಕ ತಾಪಮಾನ್ ಏರಿಕೆಯಂದ 
ಅಪಾಯದಲಿೆದೆ ಮತುತ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧ್ನ್ಗಳನ್ುು 
ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಕಾಾರವನ್ುು ಟಿೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ.



5)ಇಂಧ್ನ ಭದರತೆಯಲಿಿ ಯಚರೆ್ೇಪಿಯನ್ ಒಕ್ೆಟದೆ್ಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಚ 
ಯಾವ ದೆೇಶವು ಒಪಿಪಕೆ್ಂಡಿದೆ?

ಎ)USA
ಬಿ)ಆಸ ರೇಲಿಯನ
ಸಿ)ಭನರತ್
ಡಿ)ಜಪನನ್

ಎ)USA

• US ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಜೊೀ ಬಿಡೆನ ಮತುತ ಅವರ 
ಯುರೊೀಪ್ಪಯನ ಯೂನಯನ ಕ ಂಟಪಾಾಟ್ಾ 
ಉಸುಾಲಾ ವಾನ ಡೆರ್ ಲೆೀಯೆನ ಅವರು ಯುರೊೀಪು 
ಇಂಧ್ನ್ ಭದರತೆಯನ್ುು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವಲಿೆ
ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ವಾಗಾದನ್ ಮಾಡಿದರು.

• ಉಕೆರೀನ ನ್ ಗಡಿಯಲಿೆ ರಷ್ಾಾ ಪಡೆಗಳನ್ುು 
ಕೊರೀಢೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ಬಿಕೂಟಿಿನ್ ನ್ಡುವೆ 
ಅವರು ಜಂಟಿ ಸಹಕಾರ ಹೆೀಳಿಕೆಯನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿದರು. ಯುರೊೀಪ್ಪಯನ ಯೂನಯನ ತನ್ು 
ಅನಲ ಪೂರೆೈಕೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೆೀ ಒಂದು 
ಭಾಗದರ್ುಿ ರಷ್ಾಾವನ್ುು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.



6)ವಿಶವದ ಮೊದಲ "ಕಾಗದ ರಹಿತ್  ಸರಕಾರ" ಯಾವುದಚ ?

ಎ)ಭನರತ್
ಬಿ)ಇಂಡ ೂೇರ್ ೇಶಶ
ಸಿ)ದುಬ ೈ
ಡಿ)ಇಂಗ ಲಂಡ್

ಸಿ)ದುಬ ೈ

• ಶೆೀಕಡಾ 100 ರರ್ುಿ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಆಡಳಿತ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶವದ 
ಮದಲ ಸಕಾಾರ ( World's First Paperless Govt ) ಎಂಬ 
ಖಾಾತ್ಗೆ ದುಬೆೈ ಪಾತರವಾಗಿದೆ.

• ಈ ಮೂಲಕ ದುಬೆೈ 2.65 ಲಕ್ಷ ಕೊೀಟಿ ರೂ.ಹಣ ಮತುತ 1.4 ಕೊೀಟಿ 
ಮಾನ್ವ ಗಂಟೆಗಳನ್ುು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ದುಬೆೈನ್ 
ಯುವರಾಜ ಶೆೀಖ್ ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ ರಶ್ೀದ್ ಅಲ್ಡ ( Sheikh 
Mohammed bin Rashid AL Maktoum ) ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಿದಾದರೆ

• ಇನ್ುು ಮುಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿೆ ದುಬೆೈ ಸಕಾಾರದ ಎಲಾೆ ಆಂತರಿಕ 
ಮತುತ ಬಾಹಾ ವಹಿವಾಟು ಮತುತ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ಗಳು ಶೆೀ.100
ರರ್ುಿ ಡಿಜಿಟಲ್ಡ ಆಗಿರಲಿವೆ.ದುಬೆೈನ್ಲಿೆ ಕಾಗದರಹಿತ ಆಡಳಿತ 
ಕಾಯಾತಂತರವನ್ುು 2018 ರಿಂದ 5 ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಲಾಯತು.

• ಇದೆೀ ಮಾದರಿಯನ್ುು ಅಮರಿಕಾ , ಬಿರಟನ ,ಯುರೊೀಪ್ 
ರಾರ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.



7)"ವಿಕರಂಶ್ಚೇಲ್ಾ ಡಾಲಿಿನ್'  ಅಭಯಾರಣಯ (Vikramshila Gangetic Dolphin 

Sanctuary)ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲಿಿದೆ ?

ಎ)ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಬಂಗನಳ
ಬಿ)ಬಿಹನರ
ಸಿ)ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೇಶ
ಡಿ)ಉತ್ತರಕನಂಡ

ಬಿ)ಬಿಹನರ

• ಬಿಹಾರ ರಾಜಾದ ಸುಲಾತನ ಗಂಜ್ ಮತುತ ಕಹಲಗಾಂವ್ ನ್ಡುವಿನ್ 
ಗಂಗಾ ನ್ದಿ ಹರಿಯುವ 50 ಕಿ.ಮೀ.ಉದದದ ಪರದೆೀಶವನ್ುು 
ವಿಕರಮ ಶ್ಲಾ ಡಾಲಿನ ಅಭಯಾರಣಾ ಎಂದು 
ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಲಾಗಿದೆ.ಭಾಗಲ್ಡ ಪುರ ಜಿಲೆೆಯ ವಾಾಪ್ಪತಗೆ 
ಒಳಪಡುತತದೆ.ಅಭಯಾರಣಾದ ಹೊರಗಿನ್ ನ್ದಿ ಭಾಗದಲಿೆನ್ 
ಡಾಲಿಿನ ಗಳು ಕಳಳಬೆೀಟೆಗೆ ತುತಾತಗುತ್ತವೆ.

• ಗಂಗಾ ಡಾಲಿಿನ ಗಳನ್ುು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಪಾರಣಿ 
ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಲಾಗಿದೆ.

• ಅಕೊಿೀಬರ್ 5, 2009 ರಂದು ಪರಧಾನ ಡಾ. ಮನ್ಮೀಹನ 
ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆಯಲಿೆ ನ್ಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಂಗಾ ನ್ದಿ 
ಜಲಾನ್ಯನ್ ಪಾರಧಿಕಾರದ (ಎನ ಜಿಆರ್ ಬಿಎ) ಮದಲ 
ಸಭೆಯಲಿೆ ಈ ನಧಾಾರವನ್ುು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲಾಯತು.



8)2022 ರ ಟಾಟಾ ಸಿುೇಲ್ ಚೆಸ ಟ್ನಾಮೆಂರ್ಟ ಅನಚು ಯಾರಚ ಗೆದಿದದಾದರ?ೆ

ಎ)ವಿದಿತ್ ಗುಜರನತಿ
ಬಿ)ಅಜುಾನ್ ಎರಿಗ ೈಸಿ
ಸಿ) ಮ್ನಯಗನಸ್ ಕನಲ ಸಾನ್
ಡಿ) ಫ್ನಯಬಿಯನರ್ ೂೇ ಕರುವನರ್ನ

ಸಿ) ಮ್ನಯಗನಸ್
ಕನಲ ಸಾನ್

• GM ಮಾಾಗುಸ್ ಕಾಲ್ಡ ಾಸೆನ ವಿಜ್ೂ ಆನ ಝೀಯಲಿೆ
ತನ್ು ಎಂಟನೆೀ ವಿಜಯವನ್ುು ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ ಬಾಕಿ 
ಇರುವಾಗಲೆೀ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

• ವಿಶವ ಚಾಂಪ್ಪಯನ ಜಿಎಂ ಫಾಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನಾ 
ಅವರನ್ುು ಸೊೀಲಿಸಿದರು ಮತುತ ಈಗ 2022 ಟಾಟಾ 
ಸಿಿೀಲ್ಡ ಚೆಸ್ ಟೂನ್ಾಮಂಟ್ ಅನ್ುು ಪೂಣಾ 
ಪಾಯಂಟ್ ನಂದ ಮುನ್ುಡೆಸಿದಾದರೆ.



9)ಈ ಕೆಳಗಿನವು ಗಳಲಿಿ ಯಾವುದಚ ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರ ನಿಡಚವ ಪ್ರಶಸಿತ ಅಲಿ ?

ಎ)ದನದನ ಸನಹ ೇಬ್ ಪನಲ ೆ
ಬಿ)ಅಜುಾನ
ಸಿ)ಸರಸವತಿ ಸಮ್ನಾನ್
ಡಿ)ಮೇಜರ್ ದನಯನ್ ಚಂದ್ ಖ ೇಲ್ ರತ್ನ

ಸಿ)ಸರಸವತಿ ಸಮ್ನಾನ್



10)2020- 21 ನೆೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ದೆೇಶದಲಿಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದೆ್ಯೇಗ ಖಾತಿರ 
ಒದಗಿಸಚವಲಿಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸಾಾನ ಪ್ಡದೆಿದ?ೆ

ಎ)ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಬಂಗನಳ
ಬಿ)ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಿ)ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೇಶ
ಡಿ)ಉತ್ತರಕನಂಡ

ಬಿ)ಕರ್ನಾಟಕ



11) 2022 ರ ಜ್ನವರಿಯಲಿಿ ಯಾವ ದೆೇಶದ ಮೊದಲ ಯೇಗ ಉತ್ಸವ 
ನಡೆಯಿತ್ಚ?

ಎ) ಇರನನ್
ಬಿ) ಓಮನ್
ಸಿ) ಬ ರಜಿಲ್
ಡಿ) ಸೌದಿ ಅರ ೇಬಿಯನ

ಡಿ) ಸೌದಿ
ಅರ ೇಬಿಯನ

• ಸ ದಿ ಅರೆೀಬಿಯಾದ ಮದಲ ಯೀಗ ಹಬಬವು ವಾಣಿಜಾ 
ಕೆೀಂದರವಾದ ಜೆಡಾ್ದಲಿೆ ಸಡಗರ ಸಂಭರಮದಿಂದ ಶನವಾರ 
ನ್ಡೆಯತು.ಸ ದಿ ಅರೆೀಬಿಯಾ ಒಲಿಂಪ್ಪಕ್ ಸಮತ್, ಕಿರೀಡಾ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿೆ ಸ ದಿ ಯೀಗ ಸಮತ್ (ಹೊಸ 
ಸ ದಿ ಯೀಗ ಫೆಡರೆೀಶನ) ಈ ಉತಸವವನ್ುು
ಆಯೀಜಿಸಿದೆ.



12)ಭಾರತ್ದ 2021-22ರ ಜರ್ಥಾಕ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ್ದ ನವೇದಯ 
ರಾಜ್ಧಾನಿ (Startup capital of India) ಯಾವುದಚ?

ಎ) ನವದ ಹಲಿ
ಬಿ) ಮುಂಬ ೈ
ಸಿ) ಹ ೈದರನಬನದ್
ಡಿ) ಬ ಂಗಳೂರು

ಎ) ನವದ ಹಲಿ

• ಸೊೀಮವಾರ ಸಂಸತ್ತನ್ಲಿೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಮಾಲಾ 
ಸಿೀತಾರಾಮನ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಆರ್ಥಾಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2021-
22 ರ ಪರಕಾರ ದೆಹಲಿಯು ಬೆಂಗಳೂರನ್ುು ಭಾರತದ 
ಆರಂಿಸಕ ರಾಜಧಾನಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಸಿದೆ.

• ಏಪ್ಪರಲ್ಡ 2019 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರ ನ್ಡುವೆ 
ದೆಹಲಿಯಲಿೆ 5,000 ಕೂೂ ಹೆಚ್ುು ಮಾನ್ಾತೆ ಪಡೆದ 
ಸಾಿಟ್ ಾಅಪ್ ಗಳನ್ುು ಸೆೀರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ಲಿೆ 
4,514 ಸಾಿಟ್ ಾಅಪ್ ಗಳನ್ುು ಸೆೀರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೆೀಳುತತದೆ.



ನೆನುಯ ಪ್ರಾೆು
ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದಿಂದ ಮಚಖ್ಯ ಜರ್ಥಾಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಯಾರಚ 
ನೆೇಮಕಗೆ್ಂಡಿದಾದರೆ?

ಎ) ರಾಜೆೇಶವರ ರಾವ್
ಬಿ) ಅನಂತ್ ನಾಗೆೇಶವರನ್
ಸಿ) ಕೆ ವಿ ಸಚಬ್ರಮಣಿಯನ್
ಡಿ) ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೆ್ೇವಿಂದ್

ಎಲಿರಿಗ್ ಧ್ನಯವಾದಗಳು



ಇಂದಿನ ಪ್ರಾೆು 

ಭಾರತ್ದ ಅತಿ ದೆ್ಡಾ EV ಚಾಿದಾಂಗ್ ಸೆುೇರ್ನ್ ಎಲಿಿ ತೆರೆಯಲ್ಾಗಿದ?ೆ

ಎ) ಗಚರಚಗಾರಮ್
ಬಿ) ಮಚಂಬೆೈ
ಸಿ) ನವದೆಹಲಿ
ಡಿ) ಚೆನೆುೈ 

ಎಲಿರಿಗ್ ಧ್ನಯವಾದಗಳು


