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ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಮಾಲ್ಲನಯದ ನದಿಯಾಗಿರುವ “ರಾವಿ ನದಿ” 
ಯಾವ ದೆೇಶದಲ್ಲಿದ?ೆ

ಎ)ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ  
ಬಿ)ಭಾರತ  
ಸಿ)ಚೇನಾ  
ಡಿ)ಆಸ್ೆರೇಲ್ಲಯಾ 



ವಿಶವ ಆರೆೊೇಗಯ ಸಂಸ್ೆಾ ಕಿವಟ್ ಟೆೊಬ್ಾಯಕೊೆೇ ಆಪ್ ಬಿಡುಗಡ ೆಮಾಡಿದೆ

▪ ವಿಶವ ಆರೆೊೇಗಯ ಸಂಸ್ೆಾ (WHO) ಆಗೆನೇಯ ಏಷ್ಾಯ ್ರದೆೇಶ (South-East Asia 
Region-SEAR) 'ಕಿವಟ್ ಟೆೊಬ್ಾಯಕೆೊೇ ಆಪ್' ಅನುನ ಪಾರರಂಭಿಸಿದ.ೆ

▪ ಹೆೊಗೆರಹಿತ ಮತುಿ ಇತರ ಹೆೊಸ ಉತಪನನಗಳನುನ ಒಳಗೆೊಂಡಂತ ೆಎಲ್ಾಿ 
ರೊ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬ್ಾಕು ಬ್ಳಕಯೆನುನ ತಯಜಿಸಲು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಜನರಿಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿದ.ೆ

▪ ಆಯಪ್ ಅನುನ ಡಾ ್ೊನಂ ಖೆೇತರಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
▪ WHO ನ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ 'ಕಮಿಟ್ ಟು ಕಿವಟ್' ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 

WHO ಆಗೆನೇಯ ಏಷ್ಾಯ ್ರದೆೇಶದ ಇತ್ತಿೇಚನ ತಂಬ್ಾಕು ನಿಯಂತರಣ 
ಉ್ಕರಮವಾಗಿದೆ.



ಯೆಸ್ ಬ್ಾಯಂಕ್ 'ಅಗಿರ ಇನಿಿನಿಟಿ' ಕಾಯಷಕರಮವನುನ ಪಾರರಂಭಿಸಿದೆ

▪ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸ್ಾಲದಾತ, ಯೆಸ್ ಬ್ಾಯಂಕ್ ಈ ಕ್ೇೆತರದಲ್ಲಿ ಉದಯಮಶೇಲ ಉದಯಮಗಳಿಗೆ 
ಮಾಗಷದಶಷನ ನಿೇಡುವ ಮೊಲಕ ಆಹಾರ ಮತುಿ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ್ರಿಸರ ವಯವಸ್ೆಾಯಲ್ಲಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸು ್ರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ 'ಅಗಿರ ಇನಿಿನಿಟಿ' ಕಾಯಷಕರಮವನುನ ಪಾರರಂಭಿಸಿದ.ೆ

▪ ಆಹಾರ ಮತುಿ ಕೃಷಿ ಮೌಲಯ ಸರ್ಳಿಯಾದಯಂತ ಆರ್ಥಷಕ ಆವಿಷ್ಾಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 
ಅಗಿರ-ಫಿನ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಾಾಟ್ಷ-ಅಪ್ ಗಳು ಈ ಕಾಯಷಕರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಷ ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಅಹಷವಾಗಿವೆ ಮತುಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ್ರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಯೆಸ್ ಬ್ಾಯಂಕ್ ನೆೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಬ್ಹುದು.

▪ಯೆಸ್ ಬ್ಾಯಂಕ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತದ ಮುಂಬ್ೆೈನಲ್ಲಿ ್ರಧಾನ ಕಚೇೆರಿಯನುನ ಹೆೊಂದಿರುವ 
ಭಾರತ್ತೇಯ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಾಯಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತುಿ ಇದನುನ ರಾಣಾ ಕ್ೊರ್ ಮತುಿ
ಅಶ ೆೇಕ್ ಕ್ೊರ್ 2004 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಾಪ್ಲಸಿದರು

▪ CEO: ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ (6 ಮಾರ್ಚಷ 2020–)



SIDBI 'waste to wealth creation”2022 ಅನುನ ಪಾರರಂಭಿಸಿದೆ

• ಸ್ಾಾಲ್ ಇಂಡಸಿರೇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಂಟ್ ಬ್ಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SIDBI) ್ಶಿಮ 
ಬ್ಂಗಾಳದ ಸುಂದರಬ್ನ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 'ವೆೇಸ್ಾ ಟು ವೆಲ್ಿ ಕಿರಯೆೇರ್ನ್' 
ಕಾಯಷಕರಮವನುನ ಪಾರರಂಭಿಸಿದೆ.

• ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿರೇಯರು ಮಿೇನಿನ ತಕಾಡಿಯಂದ ಆಭರಣಗಳನುನ, ್ರದಶಷನ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳನುನ
ತಯಾರಿಸುವರು.

• ್ಯಾಷಯ ಜಿೇವನೆೊೇಪಾಯದಿಂದ ್ರೆೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಆದಾಯವನುನ ಗಳಿಸುವ 50 
ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ SIDBI ್ರಯೇಜನಗಳನುನ ವಿಸಿರಿಸುತಿದ.ೆ

• ಈ ಕಾಯಷಕರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ, ಈ ಮಹಿಳಯೆರು ಇತರ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಜ್ಞಾನವನುನ ್ುನರಾವತ್ತಷಸಲು ಮತುಿ ್ರಸ್ಾರ ಮಾಡಲು ತರಬ್ೆೇತುದಾರರಾಗುವ 
ನಿರಿೇಕ್ೆಯದೆ.

• ಇದು SIDBI ಯ ಮಿರ್ನ್ ಸ್ಾವವಲಂಬ್ನ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು 
ಕುಶಲಕಮಿಷಗಳನುನ ಸಮರ್ಷನಿೇಯವಾಗಲು ಬ್ೆಂಬ್ಲ್ಲಸುವ ಗುರಿಯನುನ ಹೆೊಂದಿದ.ೆ



1)ಯಾವ ಕೆೇಂದರ ಸಚವಾಲಯ/ಸಂಸ್ೆಾಯು 'Reimagining Museums in 
India' ಕುರಿತು ಜಾಗತ್ತಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯನುನ ಆಯೇಜಿಸಿದೆ?

ಎ) ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ) ಪ್ರವಾಸ  ೋದ್ಯಮ
ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಿ)ನೋತಿ ಆಯೋಗ್
ಡಿ) ಯುನ ಸ  ಕೋ

ಎ) ಸಂಸೃತಿ
ಸಚಿವಾಲಯ

• ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ 
'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಸತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗ್ಳನ್ತು 
ಮರತರೂಪಿಸತವುದತ' ಎಂಬ್ ಎರಡತ ದಿನ್ಗ್ಳ
ಜಾಗ್ತಿಕ ಶ ಂಗ್ಸಭೆಯನ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

• ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮ ತ್ ಮಹೊೋತಸವದ ಆಶರಯದಲ್ಲಿ 
ಶ ಂಗ್ಸಭೆಯನ್ತು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

• ಆನ ಲೆೈನ ಶ ಂಗ್ಸಭೆಯತ ನಾಲತು ವಿಶಾಲ 
ಥೋಮ ಗ್ಳನ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರತತುದೆ: ವಾಸತುಶಿಲಪ ಮತತು
ಕ್ರರಯಾತಮಕ ಅಗ್ತಯಗ್ಳು, ನಿವವಹಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆಗ್ಳು 
(ಕತಯರೆೋಶನ ಮತತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭಾಯಸಗ್ಳು 
ಸೆೋರಿದಂತೆ) ಮತತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತತು ಪೆರೋಕ್ಷಕರ 
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ.



2) 2022 ರಲ್ಲಿ G 20 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಾಾನವನುನ ಯಾವ ದೆೇಶ ಹೆೊಂದಿದೆ?

ಎ) ಭಾರತ
ಬಿ) ಇಂಡ  ೋನ ೋಷ್ಾಯ
ಸಿ) ಚಿೋನಾ
ಡಿ) ಜಪಾನ್

ಬಿ) ಇಂಡ  ೋನ ೋಷ್ಾಯ

• 2022 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡೊೋನೆೋಷ್ಾಯ G 20 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಾನ್ವನ್ತು
ಹೊಂದಿದೆ. G20 ಎರಡನೆೋ ಹಣಕಾಸತ ಮತತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ 
ಬಾಯಂಕ್ ಡೆಪ್ೂಯಟೋಸ್ (FCBD) ಸಭೆಯತ ಭವಿಷ್ಯದ 
ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರೊೋಗ್ಗ್ಳನ್ತು ನಿಭಾಯಿಸಲತ 
ದಿೋರ್ಘವವಧಿಯ ಆಥವಕ ಚೆೋತರಿಕೆಯ ಕಾಯವತಂತರವನ್ತು 
ಹೊಂದಿರತವ ಸಂವಹನ್ ಕರಡನ್ತು ತಯಾರಿಸಿದೆ.

• ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸತ ಮಂತಿರಗ್ಳು ಮತತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ಗ್ವನ್ವರ ಗ್ಳ (ಎಫ ಎಂಸಿಬಿಜಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ್ 
ಕರಡನ್ತು ಮತುಷ್ತು ಚಚಿವಸಲಾಗ್ತವುದತ.

• ಈ ವಷ್ವದ G20 ನ್ ಥೋಮ "ಒಟುಗೆ ಚೆೋತರಿಸಿಕೊಳ್ಳು, 
ಬ್ಲಶಾಲ್ಲಯಾಗಿ ಚೆೋತರಿಸಿಕೊಳ್ಳು".



3)ಇತ್ತಿೇಚೆಗೆ ಸುದಿಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬ್ರುವ ಕಿರಮಸನ್ ರೆೊೇಸ್ ಯಾವ ಜಾತ್ತಗೆ ಸ್ೆೇರಿದೆ?

ಎ) ಒಂದ್ು ಹ ವು
ಬಿ) ಚಿಟ್ ೆ
ಸಿ) ಪಾಂಡಾ
ಡಿ) ಹಾವು

ಬಿ) ಚಿಟ್ ೆ

• ಕ್ರರಮಸನ ರೊೋಸ್ ಒಂದತ ದೊಡಡ ಚಿಟ್ೆುಯಾಗಿದತು ಅದರ 
ರೆಕೆುಗ್ಳು ಮತತು ದೆೋಹದ ಮೋಲೆ ಕಪ್ತಪ, ಬಿಳ್ಳ ಮತತು 
ಕಡತಗೆಂಪ್ತ ಬ್ಣಣಗ್ಳ ಮಿಶರಣವನ್ತು ಹೊಂದಿದೆ.

• ಇದತ ಸಾಾಲೊೋಟ್ೆೈಲ್ಸ (ಪಾಯಪಿಲ್ಲಯನಿಡೆೋ) ಕತಟ್ತಂಬ್ಕೆು
ಸೆೋರಿದೆ ಮತತು ಅವರತ ಕರಾವಳ್ಳ, ಒಳನಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ವಲಸೆ 
ಹೊೋಗ್ತತಾುರೆ ಮತತು ಆಗಾಗೆೆ ಸಮತದರವನ್ತು ದಾಟ್ತತಾುರೆ.

• ಇತಿುೋಚೆಗೆ, ರಾಮೋಶಾರಂ (ತಮಿಳುನಾಡತ) ದಿಾೋಪ್ದ ದಕ್ಷಿಣದ 
ತತದಿಯಲ್ಲಿರತವ ಧ್ನ್ತಷ್ೊುೋಡಿಯಿಂದ ಧ್ನ್ತಷ್ೊುೋಡಿಯಿಂದ 
25 ಕ್ರಮಿೋ ದೂರದಲ್ಲಿರತವ ಶಿರೋಲಂಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಸಾವಿರಾರತ 
ಕ್ರರಮಸನ ರೊೋಸ್ ಚಿಟ್ೆುಗ್ಳು ಹಾರತತಿುರತವುದತ 
ಕಂಡತಬ್ಂದಿದೆ.



4) 'DefExpo 2022' ರಕ್ಷಣಾ ್ರದಶಷನದ ಸಾಳ ಯಾವುದು?

ಎ) ಗ  ೋವಾ
ಬಿ) ಚ ನ ನೈ
ಸಿ) ಗಾಂಧಿ ನಗರ
ಡಿ) ವಾರಣಾಸಿ

ಸಿ) ಗಾಂಧಿ ನಗರ

• DefExpo 2022, ಭಾರತದ ದೆಾೈವಾರ್ಷವಕ ಪ್ರಮತಖ 
ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದಶವನ್ವನ್ತು ಮಾರ್ ವನ್ಲ್ಲಿ ಗ್ತಜರಾತ್ ನ್ 
ಗಾಂಧಿನ್ಗ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

• 900 ಕೂು ಹೆಚತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸೆಾಗ್ಳು ಮತತು 55 ದೆೋಶಗ್ಳು 
ಇದತವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ ಪೋದಲ್ಲಿ ತಮಮ 
ಭಾಗ್ವಹಿಸತವಿಕೆಯನ್ತು ದ ಢಪ್ಡಿಸಿವೆ.

• ಇದತ ಏಷ್ಾಯದ ಅತಿದೊಡಡ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದಶವನ್ ಎಂದತ 
ಹೆೋಳಲಾಗ್ತತುದೆ.

• ಈವೆಂಟ ನ್ಲ್ಲಿರತವ 900 ಪ್ರದಶವಕರಲ್ಲಿ 100 ಕೂು ಹೆಚತು
ವಿದೆೋಶಿ ಆಟ್ಗಾರರತ.

• 2020 ರ ಆವ ತಿುಯ ಎಕ್ಸ ಪೋ ಲಕೊುೋದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯಿತತ



5)್ರ್ಂಚದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಯೆನುನ ಯಾವ ್ರಕಿರಯೆಯ ಮೊಲಕ HIV 
ಯಂದ ಗುಣ್ಡಿಸಲ್ಾಯತು?

ಎ) ಸ ೆಮ್ ಸ ಲ್ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಪಾಲಂಟ್
ಬಿ) ಆಂಟಿರ ಟ್  ರೋವ ೈರಲ್ ಚಿಕಿತ್ ಸ
ಸಿ) ಕ್ಷಯರ  ೋಗ ಚಿಕಿತ್ ಸ
ಡಿ) ರಕ್ತ ವಗಾಾವಣ 

ಎ) ಸ ೆಮ್ ಸ ಲ್ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಪಾಲಂಟ್

• ಯತಎಸ್ ಮಹಿಳೆಯಬ್ಬರತ ಎರ್ಐವಿಯಿಂದ 
ಗ್ತಣಮತಖರಾದ ವಿಶಾದ ಮೂರನೆೋ ವಯಕ್ರುಯಾಗಿದಾುರೆ 
ಎಂದತ ಹೆೋಳಲಾಗ್ತತುದೆ.

• ಗ್ತಣಮತಖರಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯೂ ಹೌದತ.
• ಮಹಿಳೆಯತ ಲತಯಕೆೋಮಿಯಾ ರೊೋಗಿಯಾಗಿದಾುಳೆ ಮತತು

ಏಡ್ಸಸ-ಉಂಟ್ತಮಾಡತವ ವೆೈರಸ್ ಗೆ ನೆೈಸಗಿವಕ 
ಪ್ರತಿರೊೋಧ್ವನ್ತು ಹೊಂದಿರತವ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ 
ಕಾಂಡಕೊೋಶ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾುಳೆ.

• ಆಕೆಯ ಕಾಯನ್ಸರ ಚಿಕ್ರತೆಸಯ ಭಾಗ್ವಾಗಿ 
ಹೊಕತುಳಬ್ಳ್ಳುಯ ರಕು ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತತ.

• 2007ರಲ್ಲಿ ತಿಮೊೋತಿ ರೆೋ ಬೌರನ ಎಂಬ್ತವವರತ ಮೊದಲ 
ಬಾರಿಗೆ HIVಯಿಂದ ಗ್ತಣಮತಖರಾಗಿದುರತ. ಅವರತ 
ನೆೈಸಗಿವಕವಾಗಿ ಎರ್ ಐವಿ ನಿರೊೋಧ್ಕವಾಗಿರತವ 
ದಾನಿಯಿಂದ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದುರತ. 



6)ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ತೇಯ ರಕ್ಷಣಾ ್ಡೆಗಳ ಜಂಟಿ 
ಭದರತಾ ವಾಯಯಾಮವನುನ 16 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಂದು ನಡಸೆಲ್ಾಯತು?

ಎ) ಪೋಟ್ಾ ಬ ಲೋರ್ ಏರ್್ಫೋಲ್್,  
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತುತ ನಕ  ೋಬಾರ್
ಬಿ) ಚಾರ್ಾಟಿಯಾ ಏರ್ ಬ ೋಸ್, 
ಒಡಿಶಾ
ಸಿ) ಹಲ್ಾಾರ ಏರ್ ಫೋಸ್ಾ ಸ ೆೋಷನ್ , 
ಪ್ಂಜಾಬ್
ಡಿ) ಸುಲ ರ್ ಏರ್ ಫೋಸ್ಾ ಸ ೆೋಷನ್
, ತಮಿಳುನಾಡು
ಎ) ಪೋಟ್ಾ ಬ ಲೋರ್ ಏರ್್ಫೋಲ್್,  
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತುತ ನಕ  ೋಬಾರ್

• ಅಂಡಮಾನ ಮತತು ನಿಕೊೋಬಾರ ಕಮಾಂಡ್ಸ (ANC) 
16 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಂದತ ಪೋಟವ ಬೆಿೋರ 
ಏರ ಫೋಲ್ಡ ನ್ಲ್ಲಿ ಜಂಟ ಭದರತಾ ವಾಯಯಾಮವನ್ತು 
ನ್ಡೆಸಿತತ.

• ಭಯೋತಾಪದಕ ದಾಳ್ಳಗ್ಳು, ಒತೆುಯಾಳುಗ್ಳ ಬಿಕುಟ್ತು 
ಮತತು ಏರ ಫೋಲ್ಡ ನ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆೋರೆಡೆ ಹೆೈಜಾಕ್ 
ಸಂದಭವಗ್ಳಂತಹ ವಿವಿಧ್ ಅನಿಶುಯಗ್ಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಎಲಾಿ ಭದರತಾ ಏಜೆನಿಸಗ್ಳ ಸನ್ುದಧತೆಯನ್ತು 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸತವುದತ ಈ ಡಿರಲ್ ನ್ ಗ್ತರಿಯಾಗಿದೆ.

• ಐಎನ ಎಸ್ ಉತೊುರೋಶ್ ಮತತು ವಿೋರ ಸಾವಕವರ 
ಅಂತರಾರ್ಷರೋಯ ವಿಮಾನ್ ನಿಲಾುಣದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಲತ ರಾತಿರ
ಕಸರತತು ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತತ .



7)ಔರ್ಧಿಗಳು ಮತುಿ ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳ ವಿತರಣಗೆಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಯ 
ಸಕಾಷರವು  ಡೆೊರೇನ್ ಡಲೆ್ಲವರಿ-ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ೆಾ ಸ್ೆಾೈ ಏರ್ ನೆೊಂದಿಗೆ  ಒ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದೆ?

ಎ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ ೋಶ
ಬಿ) ಉತತರಾಖಂಡ
ಸಿ) ಪ್ಂಜಾಬ್
ಡಿ) ಗುಜರಾತ್

ಎ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ ೋಶ

• ಡೊರೋನ ಡೆಲ್ಲವರಿ-ಟ್ೆಕ್ ಸಂಸೆಾ ಸೆುೈ ಏರ ಹಿಮಾಲಯ 
ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಔಷ್ಧಿಗ್ಳು ಮತತು ಕ ರ್ಷ ಸರಕತಗ್ಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ 
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶ ಸಕಾವರದೊಂದಿಗೆ ಕೆೈಜೊೋಡಿಸಿದೆ.

• ರಾಜಯದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ವಿಭಾಗ್ದ ಸಹಭಾಗಿತಾದ 
ಭಾಗ್ವಾಗಿ, ಸೆುೈ ಏರ ಚಂಬಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನ್ಗ್ಳ 
ಪ್ರಯೋಗ್ವನ್ತು ಪಾರರಂಭಿಸಿದೆ.

• ಔಷ್ಧ್ಗ್ಳ ನೆೈಜ-ಸಮಯದ ವಿತರಣೆಯನ್ತು 
ಸತಲಭಗೊಳ್ಳಸಲತ ಇದತ ತನ್ು ಪ್ರಮತಖ ಡೊರೋನ ಸೆುೈ ಶಿಪ್
ಒನ ಅನ್ತು ಬ್ಳಸತತಿುದೆ  .

• ರಾಜಧಾನಿ: ಶಿಮಾಿ (ಬೆೋಸಿಗೆ), ಧ್ಮವಶಾಲಾ (ಚಳ್ಳಗಾಲ);
• ಗ್ವನ್ವರ: ರಾಜೆೋಂದರ ಅಲೆೋವಕರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಂತೆ).
• ಮತಖಯಮಂತಿರ: ಜೆೈ ರಾಮ ಠಾಕೂರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022

ರಂತೆ).



8)ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಯ ಸಕಾಷರವು ವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳಿಗೆ ಮಾಗಷದಶಷನ ನಿೇಡಲು 'ಪಾರಜೆಕ್ಾ
ಆರೆೊೇಹನ್' ಎಂಬ್ ನಾಲುಾ ವರ್ಷಗಳ ಮಾಗಷದಶಷನ ಕಾಯಷಕರಮವನುನ ಪಾರರಂಭಿಸುತಿದೆ?

ಎ) ಅಸಾಸಂ
ಬಿ) ಮೋಘಾಲಯ
ಸಿ) ಗುಜರಾತ್
ಡಿ) ಕ್ನಾಾಟಕ್

ಎ) ಅಸಾಸಂ

• ಅಸಾಸಂ ಸಕಾವರವು ವಿದಾಯಥವಗ್ಳ್ಳಗೆ ಮಾಗ್ವದಶವನ್ ನಿೋಡಲತ ಮತತು 
ಅವರ ಕೌಶಲಯಗ್ಳನ್ತು ಅಭಿವ ದಿಧಪ್ಡಿಸಲತ ಪಾರಜೆಕ್ು ಆರೊೋಹನ ಎಂಬ್
ನಾಲತು ವಷ್ವಗ್ಳ ಮಾಗ್ವದಶವನ್ ಕಾಯವಕರಮವನ್ತು ಪಾರರಂಭಿಸತತುದೆ.

• ಇದಕಾುಗಿ, ಅಸಾಸಂ ಮತಖಯಮಂತಿರ ಹಿಮಂತ ಬಿಸಾಾ ಶಮಾವ (ಫೆಬ್ರವರಿ 
2022 ರ AS) ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಟ್ಾಟ್ಾ ಟ್ರಸ್ು ನ್ ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವ ದಿಧ
ಉಪ್ಕರಮದ ಟ್ಾಟ್ಾ ಸೆರೈವ ನ್ ಸಿಇಒ ಅನಿತಾ ರಾಜನ ಅವರನ್ತು ಭೆೋಟ 
ಮಾಡಿದರತ ಮತತು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ತು ಕೊೋರಿದರತ.

• ಅಸಾಸಂ ಗ್ವನ್ವರ:  ಜಗ್ದಿೋಶ್ ಮತಖಿ  (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಂತೆ).
• ಅಸಾಸಂ ಮತಖಯಮಂತಿರ:  ಹಿಮಂತ ಬಿಸಾಾ ಶಮಾವ  (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022

ರಂತೆ).
• ಅಕೊುೋಬ್ರ 2021 ರಲ್ಲಿ ಓರಾಂಗ್ ರಾರ್ಷರೋಯ ಉದಾಯನ್ವನ್ದಿಂದ 

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜಿೋವ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ತು ತೆಗೆದತಹಾಕಲತ 
ಅಸಾಸಂ ಕಾಯಬಿನೆಟ ನಿಧ್ವರಿಸಿದೆ 



9)ಯಾವ ರಾಜಯವು ಶೇಘ್ರದಲೆ್ಿೇ ಮೊೇಟಾರ್ ರೆೇಸಿಂಗ್ ಟಾರಾಕ್ ಅನುನ ್ಡೆಯಲ್ಲದ,ೆ ಇದು 
್ೊವಷ ಮತುಿ ಈಶಾನಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು?

ಎ) ಮಿಜ  ೋರಾಂ
ಬಿ) ನಾಗಾಲ್ಾಯಂಡ್
ಸಿ) ಅಸಾಸಂ
ಡಿ) ಮೋಘಾಲಯ

ಎ) ಮಿಜ  ೋರಾಂ

• ಮಿಜೊೋರಾಂ  ಶಿೋಘ್ರದಲೆಿೋ ಮೊೋಟ್ಾರ ರೆೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಾರಾಕ್ 
ಅನ್ತು ಪ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ, ಇದತ ಪ್ೂವವ ಮತತು ಈಶಾನ್ಯ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದತ.

• ಮಿಜೊೋರಾಂ ಸೆುೋಟ ಸೊಪೋಟಸವ ಕೌನಿಸಲ್ ಮತತು ಸಕಾವರಿ 
ಸಾಾಮಯದ REC ಲ್ಲಮಿಟ್ೆಡ್ಸ ಐಜಾಾಲ್ ಬ್ಳ್ಳ ಮೊೋಟ್ಾರ 
ರೆೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಾರಾಕ್ ಮತತು ಸೊಪೋಟಸವ ಕಾಂಪೆಿಕ್ಸ
ನಿಮಾವಣಕೆು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

• ಐಜಾಾಲ್ ನಿಂದ ಉತುರಕೆು 31 ಕ್ರಮಿೋ ದೂರದಲ್ಲಿರತವ 
ಲೆಂಗ್ ಪ್ತಯಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ತು ಅಭಿವ ದಿಧಪ್ಡಿಸಲಾಗ್ತವುದತ
.

• ₹10 ಕೊೋಟ ವೆಚುದಲ್ಲಿ ನಿಮಾವಣವಾಗ್ಲ್ಲದೆ .



10)ಭಾರತದ UPI ವಯವಸ್ೆಾಯನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುುವ ಮೊದಲ ವಿದೇೆಶ ದೆೇಶ ಯಾವುದು?

ಎ) ಭ ತ್ಾನ್
ಬಿ) ನ ೋಪಾಳ
ಸಿ) ಬಾಂಗಾಲದ ೋಶ
ಡಿ) ಶ್ರೋಲಂಕಾ

ಬಿ) ನ ೋಪಾಳ

• ಭಾರತದ ಯತಪಿಐ ವಯವಸೆಾಯನ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುುವ ಮೊದಲ ವಿದೆೋಶಿ 
ದೆೋಶ ನೆೋಪಾಳವಾಗ್ಲ್ಲದೆ ಎಂದತ ನಾಯಷ್ನ್ಲ್ ಪೆೋಮಂಟಸ ಕಾಪವರೆೋಷ್ನ
ಆಫ ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ ಪಿಸಿಐ)  ಘೂೋರ್ಷಸಿದೆ.

• NPCI, NPCI ಇಂಟ್ನಾಯವಷ್ನ್ಲ್ ಪೆೋಮಂಟಸ ಲ್ಲಮಿಟ್ೆಡ್ಸ (NIPL) ನ್ 
ಅಂತಾರಾರ್ಷರೋಯ ಅಂಗ್ವು ನೆೋಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸೆೋವೆಗ್ಳನ್ತು ಒದಗಿಸಲತ 
ಗೆೋಟ ವೆೋ ಪಾವತಿ ಸೆೋವೆ (GPS) ಮತತು ಮನ್ಮ ಇನೊಫೋಟ್ೆಕ್ ನೊಂದಿಗೆ 
ಕೆೈಜೊೋಡಿಸಿದೆ .

• ಗೆೋಟ ವೆೋ ಪಾವತಿ ಸೆೋವೆಯತ ನೆೋಪಾಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತ ಪಾವತಿ ಸಿಸುಮ 
ಆಪ್ರೆೋಟ್ರ ಆಗಿದೆ.

• ನಾಯಷ್ನ್ಲ್ ಪೆೋಮಂಟಸ ಕಾಪವರೆೋಷ್ನ ಆಫ ಇಂಡಿಯಾವು 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಸವವ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಲ್ಲೋಕತಾದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಲಿರೆ ಪಾವತಿಗ್ಳು ಮತತು ವಸಾಹತತ ವಯವಸೆಾಗ್ಳನ್ತು 
ನಿವವಹಿಸತವ ಒಂದತ ಛತಿರ ಸಂಸೆಾಯಾಗಿದೆ.

• NPCI ಅನ್ತು 2008 ರಲ್ಲಿ ಸಾಾಪಿಸಲಾಯಿತತ.
• ಇದರ ಕೆೋಂದರ ಕಛೆೋರಿ ಮತಂಬೆೈನ್ಲ್ಲಿದೆ.



11)ದಿವಚಕರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸಲು ಎರ್ುಾ  ವರ್ಷದೆೊಳಗಿನ ಮಕಾಳಿಗೊ ಕೆೇಂದರ
ಸಕಾಷರ  ಹೆಲ್ೆಾಟ್ ಅನುನ  ಕಡಾಾಯಗೆೊಳಿಸಿದ.ೆ

ಎ) 5
ಬಿ)4

ಸಿ) 3
ಡಿ) 6

ಬಿ)4



12)ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಮಾಲ್ಲನಯದ ನದಿಯಾಗಿರುವ ರಾವಿ ನದಿ ಯಾವ ದೆೇಶದಲ್ಲಿದ?ೆ

ಎ)ಪಾಕಿಸಾಾನ
ಬಿ)ಭಾರತ
ಸಿ)ಚಿೋನಾ
ಡಿ)ಆಸ ರೋಲಿಯಾ

ಎ)ಪಾಕಿಸಾಾನ



ನೆನನಯ ್ರಶೆನ

ಯಾವ ದೆೇಶದ ್ರಧಾನ ಮಂತ್ತರ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಾರಿಗೆ 
ತುತುಷ ಕಾಯದೆಯನುನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು?

ಎ)ಪೆೊೇಲ್ೆಂಡ್
ಬಿ)ಜಮಷನಿ
ಸಿ)ಕೆನಡಾ
ಡಿ)ಫಾರನ್ಸ

ಎಲಿರಿಗೊ ಧ್ನಯವಾದಗಳು



ಇಂದಿನ ್ರಶೆನ 

ಎಲಿರಿಗೊ ಧ್ನಯವಾದಗಳು

ಇತ್ತಿೇಚಗೆ ನಿಧ್ನರಾದ ಕವಿ, ನಾಡೆೊೇಜ ಚನೆನ ವಿೇರ ಕಣವಿ 
ಅವರಿಗ ೆಯಾವಾಗ ಕೆೇಂದರ ಸ್ಾಹಿತಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಸಿಕಿಾತು ?

ಎ)1981
ಬಿ)1996
ಸಿ)1999
ಡಿ)2008


