
19 ಫೆಬ್ರವರಿ - CURRENT AFFAIRS

ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ 
ಉದೆದೇಶದಂದ ಯಾವ ಇಂಧನ್ಕ್ೆೆ 
ಆದಯತೆ ಕ್ೆೊಡಲು ಕ್ೆೇಂದರ 
ನಿಧಧರಿಸಿದ?ೆ
ಎ)ಹೆೈಡೆೊರೇಜನ್ 
ಬಿ)ನೆೈಟೆೊರೇಜನ್   
ಸಿ)ಕ್ಾಯಲಿಿಯಂ   
ಡಿ)ಯುರೆೇನಿಯಂ 



ಚೆನ್ನವೇರ ಕಣವ:

• ಕನ್ನಡದ ಚೆಂಬೆಳಕಿನ್ ಕವ’ ಖ್ಾಯತಿಯ ಹಿರಿಯ ಕವ, ವಮಶಧಕ ಮತ್ುು ಪ್ಾರಧ್ಾಯಪಕ  ಡಾ. 
ಚೆನ್ನವೇರ ಕಣವ (93)  ಇತಿುೇಚೆಗೆ ನಿಧನ್ರಾದರು. ಅವರ ಕವತೆಗಳು ಜೇವನ್ದ 
ಸರಳತೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ುವೆ.

• 15ಕೊೆ ಹೆಚ್ುು ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್, ವಮರ್ೆಧ ಹಾಗೊ ಪರಬ್ಂಧ ಸಂಕಲನ್, ಮಕೆಳ ಬ್ರಹಗಳು 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬ್ಗ ೆಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದಾದರೆ. ಅವರ ‘ಜೇವಧವನಿ’ ಕೃತಿಗೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಅಕ್ಾಡೆಮಿ ಪರಶಸಿು ದೊೆರಕಿದೆ.

• ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ುು ರಾಜಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕ್ಾಡಮೆಿಗಳ ಪರಶಸಿುಗಳಲಲದ,ೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ೆೆ ಅವರ 
ಕ್ೆೊಡುಗೆಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪಂಪ ಮತ್ುು ನಾಡೆೊೇಜ ಪರಶಸಿುಗಳನ್ುನ ನಿೇಡಾಾಗಿದ.ೆ

• ರಾಜೆೊಯೇತ್ಿವ ಪರಶಸಿು, ಪಂಪ ಪರಶಸಿು, ನಾಡೆೊೇಜ ಗೌರವ, ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆೆ
ನಿೇಡುವ ನ್ೃಪತ್ುಂಗ ಪರಶಸಿು, ಎಸ್.ಬ್ಂಗಾರಪಪ ಪರತಿಷ್ಾಾನ್ ಹಾಗೊ ವಚಾರ ವೆೇದಕ್ಯೆ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಬ್ಂಗಾರ ಪರಶಸಿು, ದುಬೆೈ ಯುಎಇ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕನ್ನಡ ರತ್ನ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಹಲವು ಪರಶಸಿುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಂದವೆ.



• ಕಣವ ಮೊದಲ ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ ‘ಕ್ಾವಯಸಾಕ್ಷಿ’ಯಂದ ಇತಿುೇಚಿನ್ ‘ಭೊಮಿ 
ಬ್ದುಕು’ ಸಂಕಲನ್ದವರೆಗೆ ಆರುನ್ೊರು ಕವತೆಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಿದ ಕಣವ ಅವರು 
ಕನ್ನಡದಲಿಲ ಸಮೃದಧವಾದ ಕ್ಾವಯಪರಂಪರಯೆನ್ುನ ನಿಮಿಧಸಿದವರು.

• ಹೊವು ಹೆೊರಳುವವು ಸೊಯಧನ್ ಕಡೆಗ.ೆ 
• ನ್ಮಮ ದಾರಿ ಬ್ರಿ ಚ್ಂದರನ್ವರೆಗ’ೆ ಪರಸಿದಧವಾದ ಕವತೆ.
• ಗೆೊೇಕ್ಾಕ ಚ್ಳವಳಿಯ ಹೆೊೇರಾಟದಲಿಲ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಾೆಗಿ ಜೆೈಲು ವಾಸವನ್ೊನ

ಅನ್ುಭವಸಿದದರು. 
• ಕನ್ನಡ ಶಕಿುಕ್ೆೇಂದರದ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕ್ೆೇಂದರ ಕನ್ನಡ ಕಿರಯಾ ಸಮಿತಿಯ 

ಮಾಗಧದಶಧಕರಾಗಿ ಭಾಷ್ಾ ಚ್ಳವಳಿಯಲಿಲ ದುಡಿದರು. 
• ಅವರ ‘ಹೆಸರಾಯತ್ು ಕನಾಧಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ/ ಹಸಿಗೆೊೇಡೆಯ 

ಹರಳಿನ್ಂತೆ ಹುಸಿಹೊೆೇಗದ 



• ಕನ್ನಡ’ ಗಿೇತೆ ಗೆೊೇಕ್ಾಕ ಚ್ಳವಳಿಯಲಿಲ ರಾಜಯದಾದಯಂತ್ ಪರಚಾರ ಪಡೆಯತ್ು. 
ಕಣವ ಅವರು ಬ್ರೆದ ‘ವಶವಭಾರತಿಗೆ ಕನ್ನಡದಾರತಿ ಮೊಳಗಲಿ ಮಂಗಳ 
ಜಯಭೆೇರಿ’ ಗಿೇತೆ ನ್ನ್ನಲಿಲ ರೊೆೇಮಾಂಚ್ನ್ವನ್ುನಂಟು ಮಾಡಿತ್ು ಎಂದು ಕುವಂೆಪು
ಅವರ ಉದೆರಿಸಿದದರು.

• ಚೆನ್ನವೇರ ಕಣವ ಅವರು ‘ಸುನಿೇತ್ಗಳ ಸಾಮಾರಟ್’ ಎಂದೆೇ ಪರಸಿದಧರು. 
ಹೆೊಸಗನ್ನಡ ಕ್ಾವಯದಲಿಲ ಅವರಷ್ುು ಸುನಿೇತ್ಗಳನ್ುನ ಬ್ರೆದ ಕವ ಇನೆೊನಬ್ಬರಿಲಲ. 
ಕಳದೆ ಶತ್ಮಾನ್ದ ನ್ವೇದಯ ಪರಗತಿಶೇಲ, ನ್ವಯ, ನ್ವಯೇತ್ುರ ಚ್ಳವಳಿಗಳಲಿಲ
ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಸುನಿೇತ್ಗಳನ್ುನ ಬ್ರೆಯುತ್ು ಬ್ಂದ ಚೆನ್ನವೇರ ಕಣವ ಅವರು 
ತ್ಮಮ ಸುನಿೇತ್ಗಳ ಮೊಲಕ ಒಂದು ಕಾಾರ್ಾಾೆಯನೆನೇ ನಿಮಿಧಸಿದಾದರ.ೆ

• ಕನ್ನಡದಲಿಲ ಕುವಂೆಪು ಸೊರ್ೇಧದಯದ ಕವ, ಬೆೇಂದೆರ ರ್ಾರವಣದ ಕವ, ಕಣವ
ಮಳಗೆಾಲದ ಕವ.



1)1930 ರಲಿಲ ಪುಲಟೆೊದ ಆವಷ್ಾೆರದ ವಾರ್ಷಧಕ್ೆೊೇತ್ಿವದ ನೆನ್ಪಿಗಾಗಿ, ಯಾವ 
ದನ್ವನ್ುನ ಪುಲಟೆೊ ದನ್ ಎಂದು ಆಚ್ರಿಸಾಾಗುತ್ುದೆ?

ಎ)16 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಬಿ)14 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಸಿ)18 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಡಿ)19 ಫೆಬ್ರವರಿ

ಸಿ)18 ಫೆಬ್ರವರಿ

• 1930 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಿಟ ೊ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ವಕರ್ಷಿಕ ೊೋತ್ಸವದ 
ನ ನಪಿಗಕಗಿ ವಕರ್ಷಿಕವಕಗಿ ಫ ಬ್ರವರಿ 18 ರಂದಲ 
ಪ್ಲಿಟ ೊ ದಿನವನಲು ಆಚರಿಸಲಕಗಲತ್ತದ .

• ವಿಶಿಷ್ಟವಕದ ಹಿಮಕವೃತ್ ಪ್ವಿತ್ಗಳು ಮತ್ಲತ ಸಣ್ಣ 
ಗಕತ್ರಕ ಾ ಹ ಸರಲವಕಸಿಯಕದ ಈ ಗರಹವನಲು 
ಅಮೋರಿಕನ್ ಖಗ ೊೋಳಶಕಸರಜ್ಞ ಕ ಿೈಡ್ ಟ ೊಂಬಕಗ್
ಕಂಡಲಹಿಡಿದನಲ.

• ನ ಪ್ೊೂನ್ ನ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ನಂತ್ರ ಕ ೋವಲ 84
ವಷ್ಿಗಳ ನಂತ್ರ ಅರಿಜ ೊೋನಕದ 
ಫಕಿಗ್ ಸ್ಕಟಫ ನಲ್ಲಿರಲವ ಲ ೊೋವ ಲ್ ವಿೋಕ್ಷಣಕಲಯದಲ್ಲಿ
ಕ ಿೈಡ್ ಪ್ಲಿಟ ೊವನಲು ಕಂಡಲಹಿಡಿದನಲ.



2)ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲಿಲ ಯಾವ ದನ್ವನ್ುನ ವಶವ ಪ್ಾಯಂಗೆೊಲಿನ್ ದನ್ 
ಎಂದು ಆಚ್ರಿಸಾಾಗುತ್ುದೆ  ?

ಎ)19 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಬಿ)15 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಸಿ)14 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಡಿ)12 ಫೆಬ್ರವರಿ

ಎ)19 ಫೆಬ್ರವರಿ

• ಪ್ರತಿ ವಷ್ಿ ಫ ಬ್ರವರಿ ಮೊರನ ೋ ಶನಿವಕರದಂದಲ ವಿಶವ 
ಪಕಯಂಗ ೊಲ್ಲನ್ ದಿನವನಲು ಆಚರಿಸಲಕಗಲತ್ತದ .

• 2022 ಕ ಾ, ಇದನಲು ಫ ಬ್ರವರಿ 19 ರಂದಲ ಆಚರಿಸಲಕಗಲತ್ತದ .
• ಈ ಪಕರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಕಜಲ ಒಂದಲ ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಪಕರಣಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಕಣ್, ಚಮಿ ಇತ್ಕಯದಿಗಳಿಗ  
ಹ ಚ್ಚೂನ ಬ ೋಡಿಕ ಗಳನಲು ಪ್ೊರ ೈಸಲಲ ಆಫ್ರರಕನ್ ಮತ್ಲತ 
ಏಷ್ಯನ್ ದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಕಡಿನಿಂದ ಕ ೊಯಲಿ ಮಕಡಲಕಗಿದ  
ಮತ್ಲತ ಮಲಂದಲವರಿದಿವ .

• ಪಕಯಂಗ ೊಲ್ಲನ್ ಗಳು ಹ ಚಲೂ ಬ ಲ ಬಕಳುವ ಸರಕಲಗಳಕಗಿವ , 
ಆಗಕಗ ೆ ಅಕರಮವಕಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಹಕಕ್ಕಕ ೊಳಳಲಕಗಲತ್ತದ  ಮತ್ಲತ
ಸ್ಕಗಕಣಿಕ  ಮಕಡಲಕಗಲತ್ತದ .



3)ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಧರವು ಕ್ೆೇಂದರ ಪ್ಾರರ್ೇಜತ್ ರ್ೇಜನೆ (CSS), ರಾರ್ಷರೇಯ 
ಉಚ್ುತ್ರ್ ಶಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್ (RUSA) ಅನ್ುನ __________ ವರೆಗೆ ವಸುರಿಸಿದೆ.

ಎ)ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026
ಬಿ)ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025
ಸಿ)ಮೇ 31, 2024
ಡಿ)ಜುಲೆೈ 31, 2023

ಎ)ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026

• ರಕರ್ಷರೋಯ ಉಚೂತ್ಕರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಿಯಯಕನ (RUSA), 
ಕ ೋಂದಿರೋಯ ಪಕರಯೋಜಿತ್ ಯೋಜನ  (CSS) ಮಕರ್ಚಿ 
31, 2026 ರವರ ಗ  ರಕಜಯ ಸಕಕಿರಿ 
ವಿಶವವಿದಕಯಲಯಗಳು ಮತ್ಲತ ಕಕಲ ೋಜಲಗಳಿಗ  
ಧನಸಹಕಯ ನಿೋಡಲವ ತ್ನು ಕಕಯಕಿಚರಣ ಯನಲು 
ಮಲಂದಲವರ ಸಲತ್ತದ .

• ಈ ಯೋಜನ ಯಲ ಇಕ್ಕವಟಿ, ಪ್ರವ ೋಶ ಮತ್ಲತ 
ಶ ರೋಷ್ಠತ್ ಯನಲು ಸ್ಕಧಿಸಲವ ಗಲರಿಯನಲು ಹ ೊಂದಿದ .

• ಹ ೊಸ ಹಂತ್ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಕಜಯ ಸಕಕಿರಗಳು ಲ್ಲಂಗ 
ಸ್ ೋಪ್ಿಡ , ಇಕ್ಕವಟಿ ಉಪ್ಕರಮಗಳು ಇತ್ಕಯದಿಗಳಿಗ  
ವೃತಿತಪ್ರತ್  ಮತ್ಲತ ಕೌಶಲಯ ಉನುತಿೋಕರಣ್ದ ಮೊಲಕ 
ಹ ೊೋಗಲಲ ಸ್ಕಧಯವಕಗಲತ್ತದ .



4)ಇಂಡಿಯಾ ರೆೇಟಂಗ ಗಳ ವರದಗಳ ಪರಕ್ಾರ, 2022-23ರಲಿಲ ರಾರ್ಷರೇಯ 
ನಾಮಮಾತ್ರದ ಒಟುು ದೆೇಶೇಯ ಉತ್ಪನ್ನ (GDP) ___________ ಬೆಳಯೆಲಿದೆ.

ಎ)10.6 %
ಬಿ)12.6 %
ಸಿ)17.6 %
ಡಿ)15.6 %

ಸಿ)17.6 %

• ಭಕರತ್ ರ ೋಟಿಂಗ್ಸ ರಕಜಯಗಳ ಒಟ್ಲಟ ವಿತಿತೋಯ ಕ ೊರತ್ ಯಲ
ದೃಢವಕದ ಆದಕಯದ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಹಿನ ುಲ ಯಲ್ಲಿ 
FY22 ರಲ್ಲಿ 3.5% ರಿಂದ ಅವರ ಒಟ್ಲಟ ಆಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನುದ 
3.6% ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಲಲ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲತ್ತದ .

• ಸಂಸ್ ೆಯಲ ಈ ಹಿಂದ  ರಕಜಯಗಳ ವಿತಿತೋಯ ಕ ೊರತ್ ಯನಲು
4.1% ನಲ್ಲಿ ಮಲದಿರಸಲಲ ಮಲನೊಸಚನ ನಿೋಡಿತ್ಲತ.

• 2022-23 ರಲ್ಲಿ ರಕರ್ಷರೋಯ ನಕಮಮಕತ್ರ GDP 17.6 % 
ರಷ್ಲಟ ಬ ಳ ಯಲತ್ತದ  ಎಂದಲ ಸಂಸ್ ೆ ಅಂದಕಜಿಸಿದ , ಇದಲ 
ಹಿಂದಿನ ಅಂದಕಜಲ 15.6% ಗಿಂತ್ ಹ ಚ್ಕೂಗಿದ .



5)ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಯಾವ ಬಾಯಂಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲಿಲ ಭಾರತ್ 
ಸಕ್ಾಧರದೆೊಂದಗೆ $115 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಲ ಒಪಪಂದಕ್ೆೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ?ೆ

ಎ)ವಿಶ್ವಬಾಯಾಂಕ್
ಬಿ) ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮಾಂಟ್ ಬಾಯಾಂಕ್ (ADB)
ಸಿ)ಯುರೆ ೇಪಿಯನ್ ಇನ್ೆವಸ್ೆ್ಮಾಂಟ್ ಬಾಯಾಂಕ್ (EIB)
ಡಿ)ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF)

ಎ)ವಿಶ್ವಬಾಯಾಂಕ್

• ಭಕರತ್ ಸಕಕಿರ, ಕನಕಿಟ್ಕ ಮತ್ಲತ ಒಡಿಶಕ ರಕಜಯ 
ಸಕಕಿರಗಳು ಮತ್ಲತ ವಿಶವ ಬಕಯಂಕ್ $115
ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಸ್ಕಲ ಒಪ್ಪಂದಕ ಾ ಸಹಿ ಹಕಕ್ಕವ .

• ಇದಲ ನವಿೋನ ಅಿಯವೃದಿಿ ಕಕಯಿಕರಮದ ಮೊಲಕ 
ಕೃರ್ಷ ಸಿೆತಿಸ್ಕೆಪ್ಕತ್ವಕಕಾಗಿ ಪ್ಲನರಲಜಿಜೋವನಗ ೊಳಿಸಲವ 
ಜಲಕನಯನಕಕಾಗಿ.

• ಇದಲ ಸಲಧಕರಿತ್ ಜಲಕನಯನ ನಿವಿಹಣಕ
ಪ್ದಿತಿಗಳನಲು ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲಲ ರಕರ್ಷರೋಯ 
ಮತ್ಲತ ರಕಜಯ ಸಂಸ್ ೆಗಳಿಗ  ಸಹಕಯ ಮಕಡಲತ್ತದ .

• ಸ್ಕಲವು 4.5 ವಷ್ಿಗಳ ಗ ರೋಸ್ ಅವಧಿಯನಲು 
ಒಳಗ ೊಂಡಂತ್  15 ವಷ್ಿಗಳ ಮಲಕಕತಯವನಲು 
ಹ ೊಂದಿದ .



6) 'ಯುನೆೈಟೆಡ್ ನೆೇಷ್ನ್ಿ ಕ್ಾನ್ಫರೆನ್ಿ ಆನ್ ಟೆರೇಡ್ ಅಂಡ್ 
ಡೆವಲಪ ಮಂಟ್' ನ್ ಪರಧ್ಾನ್ ಕಛೆೇರಿ ಎಲಿಲದೆ?

ಎ) ಜಿನಿೇವಾ
ಬಿ) ವಾಷ್ಟ್ಾಂಗ್್ನ್
ಸಿ) ಪ್ಾಯರಿಸ್
ಡಿ) ಬ್ರಸ್ೆಲ್ಸ್

ಎ) ಜಿನಿೇವಾ

• ಯಲನ ೈಟ ಡ್ ನ ೋಷ್ನ್ಸ ಕಕನಫರ ನ್ಸ ಆನ್ ಟ ರೋಡ್ ಅಂಡ್
ಡ ವಲಪ ಮಂಟ್ ಎನಲುವುದಲ ಅಿಯವೃದಿಿಶಿೋಲ 
ರಕಷ್ರಗಳ ನಡಲವ  ವಕಯಪಕರವನಲು ಉತ್ ತೋಜಿಸಲವ 
ಗಲರಿಯಂದಿಗ  ಸಿವಟ್ಜಲ ಿಂಡ್ ನ ಜಿನಿೋವಕದಲ್ಲಿ 1964 ರಲ್ಲಿ
ಸ್ಕೆಪಿಸಲಕದ ಅಂತ್ರ್ ಸಕಕಿರಿ ಸಂಸ್ ೆಯಕಗಿದ .

• ಇತಿತೋಚ್ ಗ , ಜಕಗತಿಕ ವಕಯಪಕರದ ಶ ೋಕಡಕವಕರಲ 
ಪ್ರಮಕಣ್ದಲ್ಲಿ ಭಕರತ್ದ ವಕಯಪಕರ ಕ ೊರತ್ ಯಲ 2022
ರಲ್ಲಿ 0.6% ಕ ಾ ಕಡಿಮಯಕಗಿದ  ಎಂದಲ ಸಂಸ್ ೆಯಲ 
ಹ ೋಳಿದ , ಇದಲ ಸ್ಕಂಕಕರಮಿಕ ಪ್ೊವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 0.7% 
ಕ್ಕಾಂತ್ ಕಡಿಮಯಕಗಿದ .



7) ಯಾವ ಆಫ್ರರಕನ್ ದೆೇಶವು ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಪೆ್ೊೇಲಿರ್ ಏಕ್ಾಏಕಿ ಘೊೇರ್ಷಸಿದೆ?

ಎ) ಮಲಾವಿ
ಬಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಾ
ಸಿ) ನ್ೆೈಜಿೇರಿಯಾ
ಡಿ) ಕಾಾಂಗೆ ೇ

ಎ) ಮಲಾವಿ

• ಚ್ಚಕಾ ಮಗಲವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ್ವನಲು ಗಲರಲತಿಸಿದ
ನಂತ್ರ ಭೊಕಲಸಿತ್ ಆಫ್ರರಕನ್ ರಕಷ್ರ - ಮಲಕವಿ
ಇತಿತೋಚ್ ಗ  ಪೋಲ್ಲಯ ಏಕಕಏಕ್ಕ ಘೊೋರ್ಷಸಿದ .

• ವಿಶವ ಆರ ೊೋಗಯ ಸಂಸ್ ೆಯ ಪ್ರಕಕರ, ಈ ಏಕಕಏಕ್ಕ 
5 ವಷ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರರಕಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲನ ಯದಲ. ಈ ತ್ಳಿಯಲ WPV1 (ಟ ೈಪ 
1 ವ ೈಲ್್ ಪೋಲ್ಲಯ ವ ೈರಸ್) ವಿಧವಕಗಿದ .



8) 6 ನೆೇ ಆಫ್ರರಕನ್ ಯೊನಿಯನ್ - ಯುರೆೊೇಪಿಯನ್ ಯೊನಿಯನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ುನ 
ಎಲಿಲ ನ್ಡೆಸಾಾಯತ್ು?

ಎ) ಬ್ರಸ್ೆಲ್ಸ್
ಬಿ) ಕೆೈರೆ ೇ
ಸಿ) ರೆ ೇಮ್
ಡಿ) ಜೆ ೇಹಾನ್್್ಬ್ರ್ಗ್

ಎ) ಬ್ರಸ್ೆಲ್ಸ್

• 6 ನ ೋ ಆಫ್ರರಕನ್ ಯೊನಿಯನ್ - ಯಲರ ೊೋಪಿಯನ್ 
ಯೊನಿಯನ್ ಶೃಂಗಸಭ ಯನಲು 17 ಫ ಬ್ರವರಿ - 18
ಫ ಬ್ರವರಿ 2022 ರಂದಲ ಬ್ರಸ್ ಲ್ಸ ನಲ್ಲಿ ನಡ ಸಲಕಯಿತ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ
ಆಫ್ರರಕನ್ ಯೊನಿಯನ್ ಮತ್ಲತ ಯಲರ ೊೋಪಿಯನ್ 
ಒಕೊಾಟ್ದ ಸದಸಯ ರಕಷ್ರಗಳ ಮಲಖಯಸೆರಲ 
ಭಕಗವಹಿಸಿದದರಲ.

• ಯಲರ ೊೋಪಿಯನ್ ಕೌನಿಸಲ್ ನ ಅಧಯಕ್ಷರಲ, ಸ್ ನ ಗಲ್ ನ 
ಅಧಯಕ್ಷರಲ ಮತ್ಲತ AU ನ ಅಧಯಕ್ಷರಲ ಸಭ ಯ ಅಧಯಕ್ಷತ್  
ವಹಿಸಿದದರಲ. ಶೃಂಗಸಭ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಕಯಕರಲ 
ನವಿೋಕೃತ್ ಪಕಲಲದಕರಿಕ ಗಕಗಿ ಜಂಟಿ ದೃರ್ಷಟಕ ೊೋನವನಲು 
ಒಪಿಪಕ ೊಂಡರಲ.



9) 2022 ರಲಿಲ ಪ್ಾಕಿಸಾುನ್ದ 2 ನೆೇ ಅತ್ುಯನ್ನತ್ ನಾಗರಿಕ ಪರಶಸಿುಯಾದ ಹಿಾಾಲ್-ಎ-
ಪ್ಾಕಿಸಾುನ್ವನ್ುನ ಯಾರಿಗೆ ನಿೇಡಾಾಗಿದೆ?

ಎ) ಬಿಲ್ಸ ಗೆೇಟ್್
ಬಿ) ಮಲಾಲಾಯ ಸುಫ್ಜಾಯ್
ಸಿ) ಎಲೆ ೇನ್ಮಸ್್
ಡಿ) ಕ್ಸ್ ಜಿನ್್ಪಿಾಂರ್ಗ

ಎ) ಬಿಲ್ಸ ಗೆೇಟ್್

• ಲ ೊೋಕ ೊೋಪ್ಕಕರಿ ಮತ್ಲತ ಮೈಕ ೊರೋಸ್ಕಫಟ 
ಕಕಪಿರ ೋಶನ್ ಸಂಸ್ಕೆಪ್ಕ - ಬಿಲ್ ಗ ೋಟ್ಸ
ಅವರಿಗ  ಹಿಲಕಲ್-ಎ-ಪಕಕ್ಕಸ್ಕತನವನಲು 
ನಿೋಡಲಕಗಿದ , ಇದಲ ಪಕಕ್ಕಸ್ಕತನದ 2 ನ ೋ 
ಅತ್ಲಯನುತ್ ನಕಗರಿಕ ಪ್ರಶಸಿತಯಕಗಿದ . ಅವರಲ
ಬಿಲ್ ಮತ್ಲತ ಮಲ್ಲಂಡಕ ಗ ೋಟ್ಸ 
ಫೌಂಡ ೋಶನ್ ನ ಸಹ-ಅಧಯಕ್ಷರಕಗಿ ಈ 
ಪ್ರಶಸಿತಯನಲು ಸಿವೋಕರಿಸಲತಿತದಕದರ .

• ಪೋಲ್ಲಯವನಲು ನಿಮೊಿಲನ  ಮಕಡಲಲ 
ಮತ್ಲತ ಪಕಕ್ಕಸ್ಕತನದಲ್ಲಿ ಬ್ಡತ್ನವನಲು ಕಡಿಮ 
ಮಕಡಲಲ ಪ್ರತಿಷ್ಕಠನದ ನಿರಂತ್ರ 
ಪ್ರಯತ್ುಗಳಿಗಕಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸಿತಯನಲು ಅವರಿಗ 
ಸಮಪಿಿಸಲಕಗಿದ .



10) ಪ್ಾಲಸಿುಕ್ ಪ್ಾಯಕ್ೇೆಜಂಗ ಅನ್ುನ ಉಾೆಲೇಖಿಸಿ EPR ಏನ್ನ್ುನ ಸೊಚಿಸುತ್ುದೆ?

A)Extended Producer Responsibility
B)Environment Protection 
Responsibility
C)Ecological Protection Role
D)Epoxy Poly Rehydroxy-sulphate

A)Extended Producer Responsibility

• ಪಕಿಸಿಟಕ್ ತ್ಕಯಜಯ ನಿವಿಹಣ  (ತಿದಲದಪ್ಡಿ) 
ನಿಯಮಗಳು, 2022 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಕಿಸಿಟಕ್ 
ಪಕಯಕ ೋಜಿಂಗ್ ಗಕಗಿ ವಿಸೃತ್ ಉತ್ಕಪದಕರ 
ಜವಕಬಕದರಿ (ಇಪಿಆರ್) ಕಲರಿತ್ಲ ಭಕರತ್ ಸಕಕಿರದ 
ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ಲತ ಹವಕಮಕನ ಬ್ದಲಕವಣ  
ಸಚ್ಚವಕಲಯ (MoEFCC) ಇತಿತೋಚ್ ಗ  
ಮಕಗಿಸೊಚ್ಚಗಳನಲು ಸೊಚ್ಚಸಿದ . ಇದಲ ಏಕ 
ಬ್ಳಕ ಯ ಪಕಿಸಿಟಕ್ ಅನಲು ತ್ ೊಡ ದಲಹಕಕಲವ 
ಗಲರಿಯನಲು ಹ ೊಂದಿದ .

• ಪಕಿಸಿಟಕ್ ತ್ಕಯಜಯವನಲು ಇಳಿಸಲವಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಪದಕರಲ, 
ಆಮದಲದಕರರಲ ಮತ್ಲತ ಮಕಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತ್ರಣ್ 
ಘಟ್ಕಗಳ ಪಕತ್ರಗಳು ಮತ್ಲತ ಜವಕಬಕದರಿಗಳನಲು 
ಇದಲ ವಕಯಖ್ಕಯನಿಸಲತ್ತದ .



11)ರಣಜ ಯ ಚೆೊಚ್ುಲ ಪಂದಯ ದಲಿಲ ತಿರಶತ್ಕ ಬಾರಿಸಿದ ಸಾಕಿೇ ಬ್ುಲ್ ಗನಿ 
ಯಾವ ರಾಜಯವನ್ುನ ಪರತಿನಿಧಿಸುತಾುರೆ ? 

ಎ) ಬಿಹಾರ
ಬಿ)ಮಿಜೆ ೇರಮ್
ಸಿ) ಅಸ್ಾ್ಾಂ
ಡಿ) ಪಾಂಜಾಬ್

ಎ) ಬಿಹಾರ



12)ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಉದೆದೇಶದಂದ ಯಾವ ಇಂಧನ್ಕ್ೆೆ ಆದಯತೆ 
ಕ್ೆೊಡಲು ಕ್ೆೇಂದರ ನಿಧಧರಿಸಿದೆ?

ಎ)ಹೆೈಡೆ ರೇಜನ್
ಬಿ)ನ್ೆೈಟೆ ರೇಜನ್
ಸಿ)ಕಾಯಲ್ಸ್ಯಾಂ
ಡಿ)ಯುರೆೇನಿಯಾಂ

ಎ)ಪ್ಾಕ್ಸಸ್ಾಾನ



ನೆನ್ನಯ ಪರರ್ೆನ

ಎಲಲರಿಗೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಇತಿುೇಚಿಗೆ ನಿಧನ್ರಾದ ಕವ, ನಾಡೆೊೇಜ ಚನೆ್ನ ವೇರ ಕಣವ 
ಅವರಿಗ ೆಯಾವಾಗ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕ್ಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಸಿಕಿೆತ್ು ?

ಎ)1981
ಬಿ)1996
ಸಿ)1999
ಡಿ)2008



ಇಂದನ್ ಪರರ್ೆನ 

ಭಾರತ್ದ UPI ವಯವಸೆೆಯನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುುವ ಮೊದಲ ವದೆೇಶ
ದೆೇಶ ಯಾವುದು?

ಎ) ಭೊತಾನ್
ಬಿ) ನೆೇಪ್ಾಳ 
ಸಿ) ಬಾಂಗಾಲದೆೇಶ
ಡಿ) ಶರೇಲಂಕ್ಾ

ಎಲಲರಿಗೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು


