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"WHO" ನಿಂದ ಮಾನ್ಯತ ೆಪಡೆದ ಭಾರತದ ಕೆ ೋವಿಡ್ 
ಲಸಿಕೆ ಯಾವುದು?

ಎ)ಮಾಡರೆ ೊ
ಬಿ)ಕೆ ೋವ್ಾಯಕ್ಸಿನ್
ಸಿ)ಕೆ ೋವಿಸಿಲ್ಡ್
ಡಿ)ಸ್ುುಟ್ನಿಕ್



• ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ಾರಮ ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಅರಾವಳಿ ಜೋವವ್ೆೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಾಯನ್ವನ್ವನ್ುಿ ಭಾರತದ 
ಮೊದಲ "ಇತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರದ್ೆೋಶ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗು " (other effective 
area-based conservation measures-OECM) ತಾಣವ್ೆಿಂದು ಘ ೋಷಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ.

• ವಿಶವ ತೆೋವಭ ಮಿ ದಿನ್ದ ಸ್ಿಂದಭೊದಲ್ಲಿ ಕೋೆಿಂದರ ಪರಿಸ್ರ, ಅರಣಯ ಮತುು ಹವ್ಾಮಾನ್ 
ಬ್ದಲಾವಣೆ ಸ್ಚಿವ್ಾಲಯವು ಇದನ್ುಿ ತಿಳಿಸಿದ್ೆ.

• ಇಿಂಟರಾಯೊಷನ್ಲ್ಡ ಯ ನಯನ್ ಫಾರ್ ಕ್ನ್ಿವ್ೆೋೊಶನ್ ಆಫ್ ರೆೋಚರ್ (IUCN) ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿತವಲಿದ 
ಆದರೆ ಶ್ರೋಮಿಂತ ಜೋವವ್ೆೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ುಿ ಬೆಿಂಬ್ಲ್ಲಸ್ುವ ಪರದ್ೆೋಶಗಳಿಗ್ೆ OECM ಟ್ಾಯಗ್ ನೋಡುತುದ್.ೆ 
ಟ್ಾಯಗ್ ಈ ಪರದ್ೆೋಶವನ್ುಿ ಅಿಂತರಾಷಿರೋಯ ಭ ಪಟದಲ್ಲಿ ಜೋವವ್ೆೈವಿಧ್ಯದ ಹಾಟ ಸ್ಾುಟ ಎಿಂದು 
ಗ್ೆ ತುುಪಡಿಸ್ುತುದ್ೆ.

• ಅರಣಯಗುಿಂತಹ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿತ ಪರದ್ೆೋಶಗು ಹೆ ರಗ್ೆ ಜೈೆವಿಕ್ ವ್ೆೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸ್ಥುದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಸ್ಿಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ುಿ ಸ್ಾಧಿಸಿದ ಸ್ಥುಕಾಾಗಿ OECM ಒಿಂದು ಸ್ಾಥನ್ಮಾನ್ವ್ಾಗಿದ್ೆ. ಒಿಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಕೆೈಬಿಡಲುಟಟ ಗಣಿಗ್ಾರಿಕೆಯ ಹೆ ಿಂಡವ್ಾಗಿದದ ಉದ್ಾಯನ್ವನ್ವು 10 ವಷೊಗುಲ್ಲಿ ಹಚಚ ಹಸಿರಿನ್ 
ಅರಣಯ ಪರದ್ೆೋಶವ್ಾಗಿ ರ ಪಾಿಂತರಗ್ೆ ಿಂಡಿತು. ಈಗ, ಇದು ಸ್ುಮಾರು 400 ಸ್ಥಳಿೋಯ ಜಾತಿಯ 
ಸ್ಸ್ಯಗುನ್ುಿ ಹೆ ಿಂದಿದ್ೆ.



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ಕ್ನ್ಿಡದ ಕ್ಬಿೋರ, ಪದಮಶ್ರೋ ಪುರಸ್ೃತ ಇಬಾರಹಿಂ ಸ್ುತಾರ್ ನಧ್ನ್

ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ೆ ರಬ್ಕ್ವಿಬ್ನ್ಹಟ್ನಟ ತಾಲ ಕ್ಸನ್ ಮಹಾಲ್ಲಿಂಗಪುರ ಪಟಟಣದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಿಂದ 
ಪದಮಶ್ರೋ(padma shri)  ಪುರಸ್ೃತ ಆಧ್ುನಕ್ ಸ್ ಫಿಸ್ಿಂತ ಇಬಾರಹಿಂ ಸ್ುತಾರ್(76) ನಧ್ನ್ರಾಗಿದ್ಾದರ.ೆ 
ಇಬಾರಹಿಂ ಸ್ುತಾರ್ ಹಿಂದ -ಮುಸಿಿಿಂ ಭಾವ್ೆೈಕ್ಯತೆಯ ಮ ತಿೊಯಾಗಿದದರು. ಪರವಚನ್ಕೆಾ ಹೆಸ್ರಾಗಿದದರು. 
ಅಲಿದ್ೆೋ ಬ್ಣವಣಣನ್ವರ ಅನ್ುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದುದ, ಬ್ಸ್ವಣಣನ್ವರ ವಚನ್ಗುನ್ುಿ ಹೆೋು ತಿುದದರು

ಕ್ನ್ಿಡದ ಕ್ಬಿೋರ ಎಿಂದ್ೆೋ ಇವರು ಖ್ಾಯತರಾಗಿದುದ, ಇವರಿಗೆ್ 1995ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾೊಟಕ್ ಸ್ಕಾೊರ ರಾಜೆ ೋತಿವ 
ಪರಶಸಿುಯನ್ುಿ ನೋಡಿದ್ೆ. ಜತೆಗ್ ೆಭಾರತ ಸ್ಕಾೊರ 2018ರಲ್ಲಿ ಪದಮಶ್ರೋ ಪರಶಸಿು ನೋಡಿ ಗ್ವರವಿಸಿದ್.ೆ

ಇವರ ಭಜರೆ ತತವಪದಗು ಸ್ುರುಳಿಗು  ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವ್ೆ. 'ರಾವ್ೆಲಾಿ ಭಾರತಿೋಯರು' ಎಿಂಬ್ುದು ಅವರ 
ಕ್ವನ್ ಸ್ಿಂಕ್ಲನ್.



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ಗಣರಾಜೆ ಯೋತಿವ ಪರೋೆಡ್ ಸ್ುಬ್ಧಚಿತರ ಪರಶಸಿು ಪರಕ್ಟ: ಕ್ರಾೊಟಕ್ಕೆಾ 2ರೆೋ ಸ್ಾಥನ್

ಗಣರಾಜ ೆಯೋತಿವದ ಪರೆೋಡ್ 2022ರ ಅತುಯತುಮ ಟ್ಾಯಬೆ ಿೋ ಮತುು ಅತುಯತುಮ ಮೆರವಣಿಗ್ೆ ಸ್ುಧೆೊಯ 
ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗುನ್ುಿ ಕೆೋಿಂದರ ಸ್ಕಾೊರ ಘ ೋಷಿಸಿದ್ೆ. ಜನ್ವರಿ 26, 2022ರ ಗಣರಾಜೆ ಯೋತಿವದಿಂದು ನ್ಡದೆ 
ಪರೆೋಡ್ ನ್ಲ್ಲಿ 22 ರಾಜಯಗು  ಹಾಗ  ಕೆೋಿಂದ್ಾರಡಳಿತ ಪರದ್ೆೋಶಗು  ಸ್ುಬ್ಧಚಿತರಗುನ್ುಿ ಪರದಶ್ೊಸಿದದವು.

ಗಣರಾಜ ೆಯೋತಿವ ದಿನ್ದಿಂದು ನ್ವದ್ೆಹಲ್ಲಯ ರಾಜ ಪಥ ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದಿದದ ಮೆರವಣಿಗ್ೆಯಲ್ಲಿ ಉತುರಪರದ್ೆೋಶದ 
'ಒಿಂದು ಜಲೆಿ ಒಿಂದು ಉತುನ್ಿ ಮತುು ಕಾಶ್ ವಿಶವರಾಥ ಧಾಮ' ಕ್ುರಿತಾದ ಸ್ುಬ್ಧಚಿತರಕೆಾ ಪರಥಮ ಬ್ಹುಮಾನ್ 
ಲಭಿಸಿದ್ೆ.
ಕ್ರಾೊಟಕ್ದ 'ಪಾರಿಂಪರಿಕ್ ಕ್ರಕ್ುಶಲ ವಸ್ುುಗು ತೆ ಟ್ನಟಲು' ಎಿಂಬ್ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವ್ಾಗಿದದ ಸ್ುಬ್ಧಚಿತರಕೆಾ 
ಎರಡರೆೋ ಸ್ಾಥನ್ ಲಭಿಸಿದ್ೆ.



1)NHRC ಯ ಕ್ಸರುಚಿತರ ಪರಶಸಿು ಸ್ುಧೆೊಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಕ್ಸರುಚಿತರ 'ಸಿರೋಟ ಸ್ ಟಡೆಿಂಟ' ಗ್ೆದಿದದ್?ೆ
Which language short film 'Street Student' won the NHRC Short Film Awards?

ಎ) ತೆಲುಗು
ಬಿ) ತಮಿಳು
ಸಿ) ಕನ್ನಡ
ಡಿ) ಮರಾಠಿ

ಎ) ತೆಲುಗು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೀಗ (ಎನ ಎಚ ಆರ ಸಿ) 
ಆಯೀಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಾ ಸ್ಂದೀಪ್ ಅವರ 'ಸಿರೀಟ್ ಸ್ಟೂಡಧಂಟ್' 
ಎಂಬ ತಧಲಕಗಕ ಕಿರಕಚಿತ್ರವು ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಹಕಿುನ ಬಗ್ಧೆ ಬಲವಾದ್ ಸ್ಂದಧೀಶವನಕು 
ಹಧಟಂದರಕವ ಬೀದ ಕಾಮಣಣನ ಕ್ಥಧಯನಕು ಚಿತ್ರರಸ್ಕತ್ತದಧ.
ಏಳನಧೀ ಕಿರಕಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಾ ಸ್ಂದೀಪ್ ಅವರ ‘ಸಿರೀಟ್
ಸ್ಟೂಡಧಂಟ್’ 2 ಲಕ್ಷ ರಟಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ್ ಮೊದ್ಲ ಬಹಕಮಾನಕಧು 
ಆಯ್ಕುಯಾಗಿದಧ.
ಇದ್ಕ ಇಂಗಿಿಷ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಶಿೀಷ್ಟ್ೆಕಧಗಳಧ ಂದಗ್ಧ ತಧಲಕಗಿನಲ್ಲಿದಧ. ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಹಕ್ಕು 
ಮತ್ಕತ ಸ್ಮಾಜವು ಅದ್ನಕು ಹಧೀಗ್ಧ ಬಧಂಬಲ್ಲಸ್ಬಧೀಕ್ಕ ಎಂಬಕದ್ರ ಕ್ಕರಿತ್ಕ 
ಬಲವಾದ್ ಸ್ಂದಧೀಶವನಕು ರವಾನಿಸ್ಲಕ ಬೀದ ಕಾಮಣಣನ ಕ್ಥಧಯನಕು 
ಚಲನಚಿತ್ರವು ತಧಟೀರಿಸ್ಕತ್ತದಧ.



2)ಯಾವ ದ್ೆೋಶದ ಡೆೋರಿಲ್ಡ ಮಿಚೆಲ್ಡ ಐಸಿಸಿ ಸಿುರಿಟ ಆಫ್ ಕ್ಸರಕೆಟ ಅವ್ಾಡ್ೊ 2021 ಎಿಂದು 
ಹೆಸ್ರಿಸಿದ್ಾದರೆ?
Which country's Daryl Mitchell named the ICC Spirit of Cricket Award 
2021?

ಎ) ನ್ಯೂಜಿಲೆೆಂಡ್
ಬಿ) ಆಸ್ಟೆರೇಲಿಯಾ
ಸಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಡಿ) ಇೆಂಗೆಲೆಂಡ್

ಎ) ನ್ಯೂಜಿಲೆೆಂಡ್

ನಟೂಜಿಲಧಂಡ್ ಕಿರಕಧಟಿಗ, ಡಾೂರಿಲ್ಮಿಚಧಲ್ ಅವರಕ 
ಇಂಟನಾೂೆಷನಲ್ ಕಿರಕಧಟ್ ಕೌನಿಿಲ್ (ಐಸಿಸಿ) ಸಿಪರಿಟ್ ಆಫ್ 
ಕಿರಕಧಟ್ ಪ್ರಶಸಿತ 2021 ರ ವಿಜಧೀತ್ರಾಗಿದಾದರಧ.
ಅವರಕ ಡಧೀನಿಯಲ್ ವಧಟಧಟೂೀರಿ, ಬಧರಂಡನ ಮೆಕ್ಲಮ್ ಮತ್ಕತ ಕಧೀನ 
ವಿಲ್ಲಯಮಿನ ನಂತ್ರ ಪ್ರಶಸಿತ ಗ್ಧದ್ದ 4 ನಧೀ ನಟೂಜಿಲಧಂಡ್ 
ಆಟಗ್ಾರರಾಗಿದಾದರಧ.
ಐಸಿಸಿ ಸಿಪರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿರಕಧಟ್ ಪ್ರಶಸಿತಯನಕು ವಾಷ್ಟ್ೆಕ್ವಾಗಿ
ಐಸಿಸಿಯಕ "ಸಿಪರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಧೀಮ್" ಅನಕು ಎತ್ರತಹಿಡಿಯಲಕ 
ಅತ್ೂಂತ್ ಗಮನಾಹೆ ಆಟಗ್ಾರನನಕು ಗಕರಕತ್ರಸ್ಲಕ 
ನಿೀಡಲಾಗಕತ್ತದಧ.
ICC ಅಧ್ೂಕ್ಷ: ಗ್ಧರಗ್ ಬಾಕಧಿೀೆ
ICC CEO: ಜಧಫ್ ಅಲಾಿಡಿೆಸ್
ICC ಪ್ರರ್ಾನ ಕ್ಛಧೀರಿ: ದ್ಕಬಧೈ, ಯಕನಧೈಟಧಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರಧೀಟ್ಿ
ICC ಸ್ಾಾಪ್ನಧ: 15 ಜಟನ 1909



3)ಲಾರೆಸ್ ವಲ್ಡ್ೊ ಬೆರೋಕ್ ಥ ರ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪರಶಸಿುಗ್ೆ ಯಾರು 
ರಾಮನದ್ೆೋೊಶನ್ಗ್ ೆಿಂಡಿದ್ಾದರೆ?
Who is nominated for Laureus World Breakthrough of the 
Year Award?

ಎ) ಟೆೇಲರ್ ಕಮಿಮೆಂಗ್ಸ್
ಬಿ) ರಜನಿ ಬಕ್ಷಿ
ಸಿ) ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಾೂನ್ಜಿಿ
ಡಿ) ನಿೇರಜ್ ಚೆಯೇಪ್ಾಿ

ಡಿ) ನಿೇರಜ್ ಚೆಯೇಪ್ಾಿ

ಟಧಟೀಕಿಯ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ಸಿ ಚಿನುದ್ ಪ್ದ್ಕ್ ವಿಜಧೀತ್ ನಿೀರಜ್ ಚಧಟೀಪಾರ 
ಅವರಕ 2022 ರ ಪ್ರತ್ರಷ್ಟ್ಿತ್ ಲಾರಧಸ್ ವಲ್ಡೆ ಬಧರೀಕ್ಟಾೂ ಆಫ್ ದ ಇಯರ 
ಪ್ರಶಸಿತಗ್ಧ ನಾಮನಿದಧೀೆಶನಗ್ಧಟಂಡಿದಾದರಧ.
ಡಧೀನಿಯಲ್ ಮೆಡಧೆಡಧವ್ (ಆಸ್ಧರೀಲ್ಲಯನ ಓಪ್ನ ರನುರ-ಅಪ್), 
ಎಮಾಾ ರಾಡಕಕಾನಕ (ಬರಟಿಷ ಟಧನಿಸ್ ತಾರಧ), ಪಧಡಿರ (ಬಾಸಿೆಲಧಟೀನಾ 
ಮತ್ಕತ ಸ್ಧಪೀನ ಫುಟಾಾಲ್ ಆಟಗ್ಾರ), ಯಕಲ್ಲಮರ ರಧಟೀಜಾಸ್ 
(ವಧನಧಜಕವಧಲಾದ್ ಅಥ್ಲೀಟ್) ಮತ್ಕತ ಅರಿಯಾನಧೆ ಟಿಟಾಸ್ 
(ಆಸ್ಧರೀಲ್ಲಯನ ಈಜಕಗ್ಾರ) ಇತ್ರ 5 ನಾಮನಿದಧೀೆಶಿತ್ರಕ.
71 ಕಿರೀಡಾ ಶಧರೀಷಿರನಕು ಒಳಗ್ಧಟಂಡಿರಕವ ಲಾರಧಸ್ ವಲ್ಡೆ ಸ್ಧಟಪೀಟ್ಿೆ 
ಅಕಾಡಧಮಿಯ ಮತ್ದಾನದ್ ನಂತ್ರ ವಿಜಧೀತ್ರನಕು ಏಪಿರಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗಕತ್ತದಧ.



4)ಮಾನ್ವ ಭಾರತೃತವದ ಅಿಂತರಾಷಿರೋಯ ದಿನ್ವನ್ುಿ ಯಾವ ದಿನ್ದಿಂದು ಆಚರಿಸ್ಲಾಗುತುದ್ೆ?
International Day of Human Fraternity observed on which day?

ಎ) 02 ಫೆಬಿವರಿ
ಬಿ) 03 ಫೆಬಿವರಿ
ಸಿ) 05 ಫೆಬಿವರಿ
ಡಿ) 04 ಫೆಬಿವರಿ

ಡಿ) 04 ಫೆಬಿವರಿ

ಫಧಬರವರಿ 4 ರಂದ್ಕ ವಿಶೆದಾದ್ೂಂತ್ 'ಮಾನವ ಭ್ಾರತ್ೃತ್ೆದ್ 
ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದನ'ವನಕು ಆಚರಿಸ್ಲಾಗಕತ್ತದಧ.
ದನವು ವಿವಿಧ್ ಸ್ಂಸ್ೃತ್ರಗಳು ಮತ್ಕತ ಧ್ಮೆಗಳು, ಅಥವಾ 
ನಂಬಕಧಗಳು ಮತ್ಕತ ಸ್ಹಿಷಕಣತಧಯ ಪ್ರಚಾರದ್ ಬಗ್ಧೆ ಜಾಗೃತ್ರ 
ಮಟಡಿಸ್ಕವ ಗಕರಿಯನಕು ಹಧಟಂದದಧ; ಮತ್ಕತ ಸ್ಹಿಷಕಣತಧ, ಬಹಕತ್ೆ 
ಸ್ಂಪ್ರದಾಯ, ಪ್ರಸ್ಪರ ಗ್ೌರವ ಮತ್ಕತ ಧ್ಮೆಗಳು ಮತ್ಕತ 
ನಂಬಕಧಗಳ ವಧೈವಿಧ್ೂತಧಯಕ ಮಾನವ ಭ್ಾರತ್ೃತ್ೆವನಕು 
ಉತಧತೀಜಿಸ್ಕತ್ತದಧ ಎಂದ್ಕ ಜನರಿಗ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡಕವುದ್ಕ.
ಮಾನವ ಭ್ಾರತ್ೃತ್ೆದ್ ಮೊದ್ಲ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದನವನಕು 2021
ರಲ್ಲಿ ನಡಧಸ್ಲಾಯಿತ್ಕ.



5)ಲೆಫಿಟರೆಿಂಟ ಜನ್ರಲ್ಡ ಚಿಂಡಿ ಪರಸ್ಾದ್ ಮೊಹಿಂತಿ ಅವರ ಸ್ಾಥನ್ಕೆಾ ಹೆ ಸ್ ಸ್ೆೋರಾ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಯ 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಯಾರು ರೆೋಮಕ್ಗ್ೆ ಿಂಡಿದ್ಾದರೆ?
Who has been appointed as the new Vice Chief of Army Staff to replace Lt. Gen Chandi

Prasad Mohanty?

ಎ) ಲೆ. ಜನ್ರಲ್ ಶರತ್ ಚೆಂದ್
ಬಿ) ಲೆ. ಜನ್ರಲ್ಮನೆಯೇಜ್ ಪ್ಾೆಂಡೆ
ಸಿ) ಲೆ. ಜನ್ರಲ್ಮೇಹನ್ಸಿೆಂಗ್ಸ ರೆೈ
ಡಿ) ಲೆ. ಜನ್ರಲ್ ದೆೇವರಾಜ್ ಅನ್ುು

ಬಿ) ಲೆ. ಜನ್ರಲ್ಮನೆಯೇಜ್ ಪ್ಾೆಂಡೆ

ಲಧಫ್ಟೂನಧಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮನಧಟೀಜ್ ಪಾಂಡಧ ಅವರನಕು 
ಸ್ಧೀನಧಯ ನಟತ್ನ ಉಪ್ ಮಕಖ್ೂಸ್ಾರನಾುಗಿ ಸ್ಕಾೆರ 
ನಧೀಮಿಸಿದಧ. ಅವರಕ ನಿವೃತ್ರತ ಹಧಟಂದದ್ ಲಧಫ್ಟೂನಧಂಟ್ 
ಜನರಲ್ ಚಂಡಿ ಪ್ರಸ್ಾದ್ ಮೊಹಂತ್ರ ಅವರಿಂದ್ ಅಧಿಕಾರ 
ವಹಿಸಿಕಧಟಳಳಲ್ಲದಾದರಧ.
ಸ್ಧೀನಾ ಸಿಬಾಂದಯ ಉಪ್ ಮಕಖ್ೂಸ್ಾರಕ ಉಪ್ 
ಮಕಖ್ೂಸ್ಾರಾಗಿದಾದರಧ ಮತ್ಕತ ಭ್ಾರತ್ರೀಯ ಸ್ಧೀನಧಯ ಎರಡನಧೀ 
ಉನುತ್ ಶಧರೀಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಾದರಧ.
ವಧೈಸ್ ಚಿೀಫ್ ಆಫ್ ಆಮಿೆ ಸ್ಾೂಫ್ (ವಿಸಿಒಎಎಸ್) 
ದಧಹಲ್ಲಯ ಸ್ಧೀನಾ ಪ್ರರ್ಾನ ಕ್ಛಧೀರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ಾನ ಸಿಬಾಂದ
ಅಧಿಕಾರಿ.
VCOAS ಕ್ಚಧೀರಿಯನಕು ಕ್ಮಾಂಡರ-ಇನ-ಚಿೀಫ್ (ಆಮಿೆ 
ಕ್ಮಾಂಡರ) ದ್ಜಧೆಯ ಲಧಫ್ಟೂನಧಂಟ್ ಜನರಲ್ ಶಧರೀಣಿಯ 
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಬಾರಕ ನಿವೆಹಿಸ್ಕತಾತರಧ.



6)ಕ್ಸಿಯೋಮಾರಾ ಕಾಯಸ್ೆ ರೋ ಅವರು ಯಾವ ದ್ೆೋಶದ ಮೊದಲ ಮಹಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರೋೆಮಕ್ಗ್ೆ ಿಂಡಿದ್ಾದರೆ?
Xiomara Castro has been appointed as the first female president of which 
country?

ಎ) ಪರಾಗೆೆ
ಬಿ) ಹೆಯೆಂಡುರಾಸ್
ಸಿ) ನಿಕರಾಗುವಾ
ಡಿ) ಈಕೆೆಡಾರ್

ಬಿ) ಹೆಯೆಂಡುರಾಸ್

ಹಧಟಂಡಕರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಫ್ಟರೀಡಂ ಅಂಡ್ 
ರಿೀಫೌಂಡಧೀಶನ ಪಾಟಿೆ (ಲ್ಲಬಧರ) ಸ್ದ್ಸ್ಧೂ 
ಕಿಿಯೀಮಾರಾ ಕಾೂಸ್ಧಟರೀ ಅವರಕ ದಧೀಶದ್ 
ಮೊದ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ೂಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ 
ಸಿೆೀಕ್ರಿಸಿದಾದರಧ.
ಹಧಟಂಡಕರಾಸ್ ಉತ್ತರಕಧು ಕಧರಿಬಯನ ಸ್ಮಕದ್ರದ್ 
ಕ್ರಾವಳಿ ಮತ್ಕತ ದ್ಕ್ಷಿಣಕಧು ಪಧಸಿಫ್ಟಕ್ಸ 
ಮಹಾಸ್ಾಗರವನಕು ಹಧಟಂದರಕವ ಮಧ್ೂ 
ಅಮೆೀರಿಕಾ ದಧೀಶವಾಗಿದಧ.
ಹಧಟಂಡಕರಾಸ್ ರಾಜರ್ಾನಿ: ತಧಗಕಸಿಗಲಾಪ
ಕ್ರಧನಿಿ: ಹಧಟಂಡಕರಾನ ಲಧಂಪಿರಾ
ಖ್ಂಡ: ಉತ್ತರ ಅಮೆೀರಿಕಾ



7)ಸ್ೆೋವ್ೆಗು ಇ-ಹೆಲ್ಡು ಅಸಿಸ್ೆಟನ್ಿ ಮತುು ಟ್ೆಲ್ಲಕ್ನ್ಿಲಟೆೋಶನ್ ಯೋಜರೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗು ಹೆ ೋಮ 
ಡೆಲ್ಲವರಿಯನ್ುಿ ಯಾವ ಸ್ಚಿವ್ಾಲಯವು ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದ್ೆ?
Home Delivery of medicines under the Services e-Health Assistance and 

Teleconsultation scheme is effective has been launched by which ministry?

ಎ) ಕ್ಿೇಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ)ಮಹಿಳಾಮತುು ಮಕಕಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಿ) ಆರೆಯೇಗೂ ಮತುು ಕುಟುೆಂಬ
ಕಲಾೂಣ ಸಚಿವಾಲಯ
ಡಿ) ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ

ಡಿ) ರಕ್ಷಣಾ
ಸಚಿವಾಲಯ

SeHAT(Services e-Health Assistance and 
Teleconsultation) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಫಧಬರವರಿ 2022 ರಿಂದ್ ಔಷಧಿಗಳ 
ಮನಧ ವಿತ್ರಣಧ ಪಾರರಂಭವಾಯಿತ್ಕ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ಕತ ಇ-ಆಡಳಿತ್ಕಧು ಸ್ಕಾೆರದ್ ಬದ್ಧತಧಯ 
ಭ್ಾಗವಾಗಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಕ ಮೆೀ 2021 
ರಲ್ಲಿ SeHAT ಅನಕು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ್ರಕ.
SeHAT ಎಲಾಿ ಅಹೆ ಸಿಬಾಂದ ಮತ್ಕತ ಅವರ ಕ್ಕಟಕಂಬಗಳಿಗ್ಾಗಿ 
ವಿನಾೂಸ್ಗ್ಧಟಳಿಸ್ಲಾದ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಚಿವಾಲಯದ್ ತ್ರರ-ಸ್ಧೀವಧಗಳ 
ಟಧಲ್ಲಕ್ನಿಲಧೂೀಶನ ಸ್ಧೀವಧಯಾಗಿದಧ.
SeHAT ಸ್ಧೂೀ ಹಧಟೀಮ್ OPD ರಧಟೀಗಿಯಿಂದ್ ವಧೈದ್ೂರ 
ವೂವಸ್ಧಾಯಾಗಿದ್ಕದ, ರಧಟೀಗಿಯಕ ತ್ನು ಸ್ಾಾಟ್ ೆಫೀನ, ಲಾೂಪ್ ಟಾಪ್, 
ಡಧಸ್ು ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಟಾೂಬಧಿಟ್ ಅನಕು ಬಳಸಿಕಧಟಂಡಕ ಇಂಟನಧೆಟ್
ಮಟಲಕ್ ದ್ಟರದಂದ್ಲಧೀ ವಧೈದ್ೂರನಕು ಸ್ಂಪ್ಕಿೆಸ್ಬಹಕದ್ಕ.



8)ಕೆನ್ - ಬೆಟ್ಾವ ಲ್ಲಿಂಕ್ ಕಾಲುವ್ೆ ಯಾವ ರಾಷಿರೋಯ ಉದ್ಾಯನ್ವನ್ದ ಮ ಲಕ್ 
ಹಾದುಹೆ ೋಗುತುದ್ೆ?
Ken - Betwa link canal passes through which National Park?

ಎ) ಬ್ಾೆಂದವಗಢ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ
ಉದಾೂನ್ವನ್
ಬಿ) ಕನಾಾ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯಉದಾೂನ್
ಸಿ)ಪನಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯಉದಾೂನ್
ಡಿ) ಪ್ೆೆಂಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯಉದಾೂನ್

ಸಿ)ಪನಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯಉದಾೂನ್

• ಕಧನ - ಬಧಟಾೆ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಕಾಲಕವಧಯಕ ಉತ್ತರ ಮಧ್ೂಪ್ರದಧೀಶದ್ಲ್ಲಿರಕವ ಪ್ನಾು 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದಾೂನವನದ್ ಮಟಲಕ್ ಹಾದ್ಕಹಧಟೀಗಕತ್ತದಧ. ಇದ್ಕ ಹಕಲ್ಲ ಸ್ಂರಕ್ಷಿತ್ 
ಪ್ರದಧೀಶವೂ ಹೌದ್ಕ.

• ಕಧನ-ಬಧಟಾೆ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಪಾರಜಧಕ್ಸೂ (ಕಧಬಎಲ್ ಪಿ) ಎಂಬಕದ್ಕ ನದಗಳನಕು ಜಧಟೀಡಿಸ್ಕವ 
ಯೀಜನಧಯಾಗಿದ್ಕದ, ಇದ್ಕ ಎರಡಕ ರಾಜೂಗಳ ಜಿಲಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಖ್ೂವಾಗಿ ಝಾನಿಿ, 
ಬಂದಾ, ಜಿಲಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರಕವ ಬರಪಿೀಡಿತ್ ಬಕಂದಧೀಲ್ ಖ್ಂಡ ಪ್ರದಧೀಶಕಧು 
ನಿೀರಾವರಿ ಮಾಡಲಕ ಎಂಪಿಯ ಕಧನ ನದಯಿಂದ್ ಯಕಪಿಯ ಬಧಟಾೆಗ್ಧ ಹಧಚಕುವರಿ
ನಿೀರನಕು ವಗ್ಾೆಯಿಸ್ಕವ ಗಕರಿಯನಕು ಹಧಟಂದದಧ. ಯಕಪಿಯ ಲಲ್ಲತ ಪ್ಕರ 
ಮತ್ಕತ ಮಹಧಟೀಬಾ ಜಿಲಧಿಗಳು ಮತ್ಕತ ಎಂಪಿಯ ಟಿಕ್ಮ್ ಗಢ, ಪ್ನಾು ಮತ್ಕತ 
ಛತ್ತರ ಪ್ಕರ ಜಿಲಧಿಗಳು.

• ಕಧನ ಮತ್ಕತ ಬಧಟಾೆ ನದಗಳು ಮಧ್ೂಪ್ರದಧೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಹಕಟಕೂತ್ತವಧ ಮತ್ಕತ ಯಮಕನಧಯ 
ಉಪ್ನದಗಳಾಗಿವಧ.

• ಯಕಪಿಯ ಬಂದಾ ಜಿಲಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಕತ ಯಕಪಿಯ ಹಮಿೀರ ಪ್ಕರ ಜಿಲಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಯಮಕನಾದಧಟಂದಗ್ಧ ಬಧತ್ತಗಳು ಭ್ಧೀಟಿಯಾಗಕತ್ತವಧ.

• ಬಧಟಾೆ ನದಯ ಮೆೀಲಧ ರಾಜ್ ಘಾಟ್, ಪ್ಸಿರಚಾ ಮತ್ಕತ ಮಟಿೂಲಾ ಅಣಧಕ್ಟಕೂಗಳಿವಧ.
• ಕಧೀನ ನದಯಕ ಪ್ನಾು ಹಕಲ್ಲ ಸ್ಂರಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರದಧೀಶದ್ ಮಟಲಕ್ ಹಾದ್ಕಹಧಟೀಗಕತ್ತದಧ.



9)ಅಸ್ಾಿಿಂನ್ ದಿಬ್ುರಗಢವನ್ುಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪರದ್ೆೋಶದ ಪಾಸಿಘಾಟ ಗ್ೆ ಸ್ಿಂಪಕ್ಸೊಸ್ುವ ಸ್ೆೋತುವ್ೆ ಯಾವುದು?
Which bridge connects Dibrugarh in Assam to Pasighat in Arunachal Pradesh?

ಎ) ನೆೈನಿ
ಬಿ) ಬ್ೆಯೇಗಿಬಿೇಲ್
ಸಿ) ಪಟಾಾಭಿಷೆೇಕ
ಡಿ) ಪೆಂಬನ್

ಬಿ) ಬ್ೆಯೇಗಿಬಿೇಲ್

• ಬಧಟೀಗಿಬೀಲ್ ಸ್ಧೀತ್ಕವಧ ಭ್ಾರತ್ದ್ ಐದ್ನಧೀ ಅತ್ರ ಉದ್ದದ್ ಸ್ಧೀತ್ಕವಧಯಾಗಿದಧ.
• ಬಧಟೀಗಿಬೀಲ್ ಸ್ಧೀತ್ಕವಧಯಕ ಅಸ್ಾಿಂನ ದಬಕರಗಢವನಕು ಅರಕಣಾಚಲ 
ಪ್ರದಧೀಶದ್ ಪಾಸಿಘಾಟ್ ಗ್ಧ ಸ್ಂಪ್ಕಿೆಸ್ಕತ್ತದಧ. ಇದ್ಕ ರಧೈಲಕ-ಕ್ಮ್-ರಸ್ಧತ 
ಮಾದ್ರಿಯ ಸ್ಧೀತ್ಕವಧಯಾಗಿದಧ.

• ಬಧಟೀಗಿಬೀಲ್ ಸ್ಧೀತ್ಕವಧಯಕ ಭ್ಾರತ್ದ್ ಅತ್ರ ಉದ್ದದ್ ರಧೈಲಕ-ರಸ್ಧತ 
ಸ್ಧೀತ್ಕವಧಯಾಗಿದಧ.

• ಇದ್ಕ ಏಷ್ಾೂದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡನಧೀ ಅತ್ರ ಉದ್ದದ್ ರಧೈಲಕ-ರಸ್ಧತ ಸ್ಧೀತ್ಕವಧಯಾಗಿದಧ.
• ಬಧಟೀಗಿಬೀಲ್ ಸ್ಧೀತ್ಕವಧಯನಕು ಬರಹಾಪ್ಕತ್ರ ನದಯ ಮೆೀಲಧ ನಿಮಿೆಸ್ಲಾಗಿದಧ.
• ಇದ್ರ ಉದ್ದ 4.94 ಕಿ.ಮಿೀ. ಈ ಸ್ಧೀತ್ಕವಧಯನಕು ಪ್ರರ್ಾನಿ ನರಧೀಂದ್ರ ಮೊೀದ 
ಅವರಕ 25 ಡಿಸ್ಧಂಬರ 2018 ರಂದ್ಕ ಉದಾಾಟಿಸಿದ್ರಕ.

• ಪ್ಂಬನ ಸ್ಧೀತ್ಕವಧ ಭ್ಾರತ್ದ್ ಮೊದ್ಲ ಸ್ಮಕದ್ರ ಸ್ಧೀತ್ಕವಧಯಾಗಿದಧ. ಇದ್ಕ 
ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದಧ.



10)ಟ್ೆ ೋಗ್ಾಯೊ ಹಬ್ಬವನ್ುಿ ಯಾವ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ಲಾಗುತುದ್ೆ?
Torgya Festival celebrated in Which state?

ಎ) ಅರುಣಾಚಲ ಪಿದೆೇಶ
ಬಿ) ಪೆಂಜಾಬ್
ಸಿ) ಗುಜರಾತ್
ಡಿ) ಅಸ್ಟಾ್ೆಂ

ಎ) ಅರುಣಾಚಲ ಪಿದೆೇಶ

• ಅರಕಣಾಚಲ ಪ್ರದಧೀಶದ್ ಮೊನಾಪ ಬಕಡಕ್ಟಕೂ 
ಸ್ಮಕದಾಯದ್ ಮಟರಕ ದನಗಳ ಟಧಟೀಗ್ಾೂೆ
ಉತ್ಿವವನಕು ಅರಕಣಾಚಲ ಪ್ರದಧೀಶದ್ ತ್ವಾಂಗ್ 
ಮಠದ್ಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ಲಾಗಕತ್ತದಧ.

• ಚಧಟೀ-ಗ್ಾೂಲ್ ಯಾಪ್ ಮತ್ಕತ ಯಮ್ ತಾಿ-ಮಕಂಡಧ 
ದಧೀವತಧಯನಕು ಪ್ರದ್ಶಿೆಸ್ಲಕ ಸ್ನಾೂಸಿಗಳು ನಡಧಸ್ಕವ 
ರ್ಾಮಿೆಕ್ ನೃತ್ೂವಾದ್ 'ಶಾ-ನಾ ಚಾಮ್' ಹಬಾದ್ 
ಪ್ರಮಕಖ್ ಆಕ್ಷೆಣಧಯಾಗಿದಧ.

• ಅರಕಣಾಚಲ ಪ್ರದಧೀಶದ್ ರಾಜರ್ಾನಿ: ಇಟಾನಗರ
• ಅರಕಣಾಚಲ ಪ್ರದಧೀಶದ್ ಮಕಖ್ೂಮಂತ್ರರ: ಪಧಮಾ ಖ್ಂಡಕ
• ಅರಕಣಾಚಲ ಪ್ರದಧೀಶದ್ ರಾಜೂಪಾಲರಕ: ಬ.ಡಿ. ಮಿಶಾರ



11)"WHO" ನಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಕೆ ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕ ೆಯಾವುದು.?

ಎ)ಮಾಡನೆಯಿ
ಬಿ)ಕೆಯೇವಾೂಕ್್ನ್
ಸಿ)ಕೆಯೇವಿಸಿಲ್್
ಡಿ)ಸುುಟ್ನನಕ್

ಬಿ)ಕೆಯೇವಾೂಕ್್ನ್



ರೆನ್ಿಯ ಪರಶ್ೆಿ

2022 ರ ಮಹಳಾ ಏಷಾಯ ಕ್ಪ್ ಪರಶಸಿುಯನ್ುಿ ಯಾರು ಗ್ೆದಿದದ್ಾದರ?ೆ

ಎ) ಭಾರತ
ಬಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಕೆ ರಿಯಾ
ಸಿ) ಜಪಾನ್
ಡಿ) ಕೆನ್ಡಾ

ಎಲಿರಿಗ  ಧ್ನ್ಯವ್ಾದಗು 



ಇಿಂದಿನ್ ಪರಶ್ೆಿ 
ICC ಸ್ಾಥಪರೆ ಯಾದ ವಷೊ ಯಾವುದು ?

ಎ) 1909

ಬಿ) 1919

ಸಿ) 1958

ಡಿ) 1897

ಎಲಿರಿಗ  ಧ್ನ್ಯವ್ಾದಗು 


