
04-07 ಅಕ ್ಟೋಬರ್ : CURRENT AFFAIRS 2022

ಇತ್ತೋಚಿಗ  WHO ಗ  ಅಮೋರಿಕಾದ ಪ್ರತ್ನಿಧಿ ಯಾಗಿ ಆಯ್ಕ ೆ
ಯಾದ ಡಾ.ವಿವ ೋಕ್ ಮ್ತ್ಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದದವು   ?

ಎ) ಕರ್ಾಿಟಕ 
ಬಿ) ಕ ೋು ಳ 
ಸಿ) ಆಂಧ್ರಪ್ರದ ೋಶ  
ಡಿ) ತಮಿಳುರ್ಾಡ  



1)ದ ೋಶೋಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಲಘು ಯ ದಿ ೆ ಿಕಕಾಪ್ಟರ್ ಳಳ (LCH) 
ೆ ಸರ ೋನ ?

ಎ) ಪ್ರತಾಭ್
ಬಿ) ಪ್ರಚಂದ್
ಸಿ) ಪ್ರಕಾಶ್
ಡಿ) ವಿಕಾಸ್

ಬಿ) ಪ್ರಚಂದ್

• ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಪರಚಂದ್ ಎಂಬ 
ಹೆಸರಿನ ಸಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಲಘು 
ಯುದಿ ಹೆಲಿಕಾಪಟರ ಗಳ ಮೊದಲ ಬ್ಾಾಚ್ ಅನುು 
ಸೆೀಪಪಡೆಗೆೊಳಸಿತು, ಇದು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತುು ಇತರ 
ಶಸಾಾಸಾಗಳ ವಾಾಪ್ತುಯನುು ಹಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥಾಪವನುು 
ಹೆೊಂದ್ಧದೆ.

• ಲೆೈಟ್ ಕಾಂಬ್ಾಾಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪಟರ ಗಳನುು (LCH) 
ಸಕಾಪರಿ ಏರೆೊೀಸೆಪೀಸ್ ಪರಮುಖ ಹಂದೊಸಾುನ್ 
ಏರೆೊೀನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

• ಇದನುು ಪ್ಾರರ್ಥಮಿಕವಾಗಿ ಎತುರದ ಪರದೆೀಶಗಳಲಿಿ 
ನಿಯೀಜಿಸಲು ವಿನಾಾಸಗೆೊಳಸಲಾಗಿದೆ.

• ಜೆೊೀಧ ಪುರದಲಿಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲಿಿ ಇದನುು 
ಐಎಎಫ ಗೆ ಸೆೀಪಪಡೆಗೆೊಳಸಲಾಯಿತು.



2)ಯಾವ ಕ ೋಂದರ ಸಚಿವಾಲಯವು 'YUVA 2.0' ಯೋಜ್ಯರ್ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ?

ಎ) ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ) MSME ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಿ) ಯುವ ವಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ುು ಕ್ರೀಡಾ
ಸಚಿವಾಲಯ
ಡಿ) ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ುು ಕ ೈಗಾರಿಕಾ
ಸಚಿವಾಲಯ

ಎ) ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ

• ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಇಲಾಖೆಯು ಅಕೆೊಟೀಬರ 2 ರಂದು YUVA 2.0 
(ಯುವ, ಮುಂಬರುವ ಮತುು ಬಹುಮುಖ 
ಲೆೀಖಕರು) ಅನುು ಉದಾಾಟಿಸಿತು.

• ಇದು ಯುವ ಲೆೀಖಕರಿಗೆ ಮಾಗಪದಶಪನ 
ನಿೀಡುವ ಪರಧಾನಮಂತರ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ.

• YUVA 2.0 ಭಾರತೀಯ ಸಾಹತಾವನುು
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲಿಿ ಪೀಷ್ಟ್ಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ 30 ವರ್ಪಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿ್ನ 
ಯುವ ಮತುು ಮಹತ್ಾಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ 
ತರಬ್ೆೀತ ನಿೀಡುವ ಲೆೀಖಕರ ಮಾಗಪದಶಪನ 
ಕಾಯಪಕರಮವಾಗಿದೆ.



3) ಭಾು ತದಿಕಿ ಸವಚ್ಛ ಭಾು ತ್ ದ್ಧವಸ್ ಅನ ು ಯಾವ ದ್ಧರ್ ಾಂಕದಂದ  
ಆಚ್ರಿಸ ಲಾಳ ತತದ ?

ಎ) ಅಕ ್ಟೀಬರ್ 2
ಬಿ) ಅಕ ್ಟೀಬರ್ 4
ಸಿ) ಅಕ ್ಟೀಬರ್ 6
ಡಿ) ಅಕ ್ಟೀಬರ್ 8

ಸಿ) ಅಕ ್ಟೀಬರ್ 6

• ಅಕೆೊಟೀಬರ 2 ರಂದು ಭಾರತದಾದಾಂತ ಸಾಚಛ ಭಾರತ್ ದ್ಧವಸ್
ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತುದೆ.

• ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತುು ನೆೈಮಪಲಾ ಇಲಾಖೆ (DDWS), ಸಾಚಛ 
ಭಾರತ್ ದ್ಧವಸ್-2022 ಅನುು ಆಯೀಜಿಸುತುದೆ, ಎರಡು 
ಕಾಯಪಕರಮಗಳನುು ಜಾರಿಗೆೊಳಸುತುದೆ -ಸಾಚಛ ಭಾರತ್ 
ಮಿರ್ನ್ ಗಾರಮಿೀಣ ಮತುು ಜಲ ಜಿೀವನ್ ಮಿರ್ನ್.

• ಭಾರತದ ರಾರ್ರಪತ ದರರಪದ್ಧ ಮುಮುಪ ಅವರು ಸಾಚಛ 
ಸವೆೀಪಕ್ಷಣ ಗಾರಮಿೀಣ (SSG) 2022, ಸಾಚಛತ್ಾ ಹ ಸೆೀವಾ 2022, 
ಸುಜಾಿಮ್ 1.0 ಮತುು 2.0, ಜಲ ಜಿೀವನ್ ಮಿರ್ನ್ 
ಕಾಯಪನಿವಪಹಣೆಯ ಮರಲಾಮಾಪನ, ಹರ ಘರ ಜಲ್ 
ಪರಮಾಣಿೀಕರಣ ಮತುು ಸಾಟಟ್ಪ-ಅಪ್ ಗಾರಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಗೆ 
ಪರಶಸಿುಗಳನುು ನಿೀಡಿದರು.



4) ಸ್ಾಟಕ್ ಎಕ್ಸ ಚ ೋಂಜ ಳಳಿಕಿ ಪ್ಟ್ಟಟ ಮಾಡ ಲ  ಅರ್ಿರಾಳಲ  ಪ್ಾರದ ೋಶಕ ಗಾರಮಿೋಣ 
ಬಾದಂಕ್ ಳಳ (RRBs) ಕನಿಷ್ಠ ನಿ ವವಳ ಮೌಲದ ಎಷ್ ಟ?

ಎ) 100 ಕ ್ೀಟಿ ರ್
ಬಿ) 250 ಕ ್ೀಟಿ ರ್
ಸಿ) 300 ಕ ್ೀಟಿ ರ್
ಡಿ) 500 ಕ ್ೀಟಿ ರ್

ಸಿ) 300 ಕ ್ೀಟಿ ರ್

• ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಕರಡು 
ಮಾಗಪಸೊಚಿಗಳ ಪರಕಾರ, ಪ್ಾರದೆೀಶಿಕ ಗಾರಮಿೀಣ 
ಬ್ಾಾಂಕ್ಸ ಗಳು (RRBs) ಹಂದ್ಧನ ಮೊರು ವರ್ಪಗಳಲಿಿ 
ಕನಿರ್ಠ 300 ಕೆೊೀಟಿ ರೊ.ಗಳ ನಿವಾಳ ಮರಲಾವನುು 
ಹೆೊಂದ್ಧದದರೆ ಷೆೀರು ವಿನಿಮಯ ಕೆೀಂದರಗಳಲಿಿ ಪಟಿಟ 
ಮಾಡಲು ಮತುು ಹಣವನುು ಸಂಗರಹಸಲು 
ಅಹಪವಾಗಿರುತುವೆ.

• ಅಂತಹ ಬ್ಾಾಂಕುಗಳು ಹಂದ್ಧನ ಮೊರು ವರ್ಪಗಳಲಿಿ 
ಪರತಯಂದಕೊಕ 9 ಪರತಶತದರ್ುಟ ಬಂಡವಾಳದ 
ಸಮಪಪಕತ್ೆಯನುು ಹೆೊಂದ್ಧರಬ್ೆೀಕು ಮತುು ಇತರ 
ಮಾನದಂಡಗಳ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಹಂದ್ಧನ ಐದು ವರ್ಪಗಳಲಿಿ 
ಕನಿರ್ಠ ಮೊರಕೆಕ ಕನಿರ್ಠ 15 ಕೆೊೀಟಿ ರೊ.ಗಳ 
ಕಾಯಾಪಚರಣೆಯ ಲಾಭವನುು ದಾಖಲಿಸಬ್ೆೀಕು.



5)ಸವಚ್ಛ ಸವ ೋಿಕ್ಷಣ್ ಗಾರಮಿೋಣ (SSG) 2022 ು  ಅಡಿಯಿಕಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವು
ದ ್ಡಡ ರಾಜ್ಯದಳಳ ವಿಭಾಳದಿಕಿ ಪ್ರಥಮ ಬ ರ್ ಮಾ ನವನ ು ಗ ದ್ಧಿದ ?

ಎ) ತ್ಮಿಳುನಾಡು
ಬಿ) ತ ಲಂಗಾಣ
ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಡಿ) ಕನಾಾಟಕ

ಬಿ) ತ ಲಂಗಾಣ

• ತ್ೆಲಂಗಾಣವು ಸಾಚಛ ಸವೆೀಪಕ್ಷಣ ಗಾರಮಿೀಣ (SSG) 2022 ರ 
ಅಡಿಯಲಿಿ ದೆೊಡಡ ರಾಜಾಗಳ ವಿಭಾಗದಲಿಿ ಪರರ್ಥಮ 
ಬಹುಮಾನವನುು ಗೆದ್ಧದದೆ.

• ಭಾರತದ ರಾರ್ರಪತ ದರರಪದ್ಧ ಮುಮುಪ ಅವರು ಗಾರಮಿೀಣ 
ಪರದೆೀಶಗಳ ನೆೈಮಪಲಾ ಸಿಥತಯನುು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಿದ 
ಪರಶಸಿುಗಳನುು ಪರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

• SSG ಅವಾಡ್್ಪ 2022 ರಲಿಿ ಹರಿಯಾಣ ಎರಡನೆೀ ಮತುು 
ತಮಿಳುನಾಡು ಮೊರನೆೀ ಅತುಾತುಮ ರಾಜಾ ಎಂದು 
ಹೆಸರಿಸಲಪಟಿಟದೆ.

• ಸಾಚಛ ಭಾರತ್ ಮಿರ್ನ್ ಗಾರಮಿೀಣ ನ ಎರಡನೆೀ ಹಂತದಲಿಿ, 
ಭಾರತದ ಎಲಾಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ಹಳಿಗಳನುು ಬಯಲು ಶರಚ 
ಮುಕುಗೆೊಳಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.



6)ಸ್ಾವಂಟ  ಪ್ಾಬ ್ ಅವು   2022 ು  ಶರಿೋು ಶಾಸರ ಅಥವಾ ವ ೈದದಕೋಯ ರ್ ್ಬ ಲ್
ಪ್ರಶಸಿತಯನ ು ಗ ದ್ಧಿದಾಿರ . ಯಾವ ದ ೋಶ ದ ತಳಿಶಾಸರಜ್ಞು  ?

ಡಿ) ಸಿವೀಡನ್

• ಅಳವಿನಂಚಿನಲಿಿರುವ ಹೆೊೀಮಿನಿನ್ ಗಳು ಮತುು 
ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಜಿೀನೆೊೀಮ್ ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಂಶೆ ೀಧನೆಗಳಗಾಗಿ ಸಿಾೀಡಿಷ್ ತಳಶಾಸಾಜ್ಞ ಸಾಾಂಟೆ 
ಪ್ಾಬ್ೆೊ ಅವರು ಶರಿೀರಶಾಸಾ ಅರ್ಥವಾ ಔರ್ಧದಲಿಿ 
2022 ರ ನೆೊಬ್ೆಲ್ ಪರಶಸಿುಯನುು ಗೆದ್ಧದದಾದರೆ.

• Pääbo ಪರಸುುತ ಮಾನವರ ಅಳವಿನಂಚಿನಲಿಿರುವ 
ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ನಿಯಾಂಡತ್ಾಪಲು ಜಿೀನೆೊೀಮ್ 
ಅನುು ಅನುಕರಮಗೆೊಳಸಿದರು.

• ಅವರು ಡೆನಿಸೆೊೀವಾ ಎಂಬ ಹಂದೆ ಅಪರಿಚಿತ 
ಹೆೊೀಮಿನಿನ್ ಅನುು ಸಹ ಕಂಡುಹಡಿದರು.

• ಪರತಷ್ಟ್ಠತ ಪರಶಸಿುಯು ಚಿನುದ ಪದಕ ಮತುು 10 
ಮಿಲಿಯನ್ ಸಿಾೀಡಿಷ್ ಕೆೊರೀನರ (USD 1.14 
ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚುು) ಬರುತುದೆ.

ಎ) ಯುಎಸ್ಎ
ಬಿ) ಜ್ಮಾನಿ
ಸಿ) ಆಸ್ಟ ರೀಲಿಯಾ
ಡಿ) ಸಿವೀಡನ್



7) UNCTAD ವಾರ್ಷಿಕ ವಾದಪ್ಾು  ಮತ ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ವು ದ್ಧಯ ಪ್ರಕಾು  2022-23 
ು  ಭಾು ತದ GDP ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಪ್ರಕ್ ೋಪ್ಣ ಏನ ?

ಎ) 6.2%
ಬಿ) 6.0%
ಸಿ) 5.7%
ಡಿ)5.5%

ಸಿ) 5.7%

• ವಾಾಪ್ಾರ ಮತುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೆೀಲಿನ ವಿಶಾಸಂಸೆಥಯ 
ಸಮೆೇಳನ (UNCTAD) ಭಾರತದ ಆರ್ಥಪಕತ್ೆಯು 
2022 ರಲಿಿ 5.7% ಮತುು 2023 ರಲಿಿ 4.7% ಎಂದು 
ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

• ಅದರ ವಾಷ್ಟ್ಪಕ ವಾಾಪ್ಾರ ಮತುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದ್ಧ 
2022 ರಲಿಿ, ವಿಶಾ ಆರ್ಥಪಕತ್ೆಯು 2022 ರಲಿಿ 2.6% ರರ್ುಟ 
ಬ್ೆಳೆಯುವ ನಿರಿೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳದೆ.

• ವರದ್ಧಯ ಪರಕಾರ, ಮುಂದುವರಿದ ಆರ್ಥಪಕತ್ೆಗಳಲಿಿ 
ವಿತುೀಯ ಮತುು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಗಿಗೆೊಳಸುವಿಕೆಯ 
ಪರಸುುತ ನಿೀತಯನುು ನಾವು ತಾರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸದ 
ಹೆೊರತು ಜಗತುು ಜಾಗತಕ ಆರ್ಥಪಕ ಹಂಜರಿತ ಮತುು 
ನಿಶುಲತ್ೆಯತು ಸಾಗುತುದೆ.



8) ಶರೋಮಂತರಿಗ  ತ ರಿಗ  ಕಡಿತಗ ್ಳಿಸ ವ ಪ್ರಸ್ಾತಪ್ವನ ು  ಯಾವ ದ ೋಶವು ು ದ ಿಗ ್ಳಿ ಸಿದ ?

ಎ) ಯುಎಸ್ಎ
ಬಿ) ಯುಕ 
ಸಿ) ಫ್ಾರನ್್
ಡಿ) ಇಟಲಿ

ಬಿ) ಯುಕ 

• ಶರೋಮಂತರಿಗ  ೆ ಚಿಿನ  ಆದಾಯ ತ ರಿಗ ಯನ ು 
ಕಡಿತಗ ್ಳಿಸ ವ ಯೋಜ್ಯರ್ ಳಳನ  ು ಹಿಮೆಟ್ಟಟ ಸಲ 
ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಿಕಜ ಟರಸ್ ಅವು ನ ು 
ಒತಾತಯಿಸ ಲಾಯಿತ .

• ಈ ಹಿಂದ  ಸಕಾಿು ವು 45 ಬಿಿಕಯನ್ ಪ್ೌಂಡ ಳಳ 
ತ ರಿಗ  ಕಡಿತವನ ು ಒಳಗ ್ಂಡಿು  ವ ಉತ ತೋಜ್ಯ ಕ 
ಪ್ಾದಕ ೋಜ ನ ಘ್ೋಷ್ಣ ಯನ ು ಮಾಡಿತ .

• ಈ ನಿಧಾಿು ವು ಡಾಲರ್ ವಿು  ದಿ ಪ್ೌಂಡ ಅನ ು 
ದಾಖಲ ಯ ಕಡಿಮ ಸ್ಾಾನಕ ೆ  ಕಳು ಹಿಸಿದ .



9)ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ/ಯ ಟ್ಟಯ  ‘ರಾಜ್ಯದ ಐಟ್ಟ ಮಂತ್ರಳಳ ಡಿ ಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಸಮೇಳನ’ವನ ು ಆಯೋಜಿಸ  ತತದ ?

ಎ) ವಾರಣಾಸಿ
ಬಿ) ನವದ ಹಲಿ
ಸಿ) ಮುಂಬ ೈ
ಡಿ) ಮೈಸ್ರು

ಬಿ) ನವದ ಹಲಿ

• ‘ರಾಜಾ ಐಟಿ ಸಚಿವರ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಸಮೆೇಳನ’ ಇತುೀಚೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಿ ನಡೆಯಿತು.

• ಇದು ಸಂಪಕಪ, ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ಸ್ ಮತುು ಐಟಿ ಸಚಿವ 
ಅಶಿಾನಿ ವೆೈರ್ಣವ್ ಅವರ ಅಧಾಕ್ಷತ್ೆಯಲಿಿ ನಡೆಯಿತು.

• ಮುಂದ್ಧನ 500 ದ್ಧನಗಳಲಿಿ ಹೆೊಸ 25,000
ಟ್ವರ ಗಳನುು ಸಾಥಪ್ತಸಲು 26,000 ಕೆೊೀಟಿ ರೊ.ಗಳಗೆ 
ಅನುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆೀಂದರ 
ಸಚಿವರು ಘೊೀಷ್ಟ್ಸಿದರು.



10)‘ಆಪ್ಟಟಮಸ್’ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯ  ಬಿಡ ಳಡ  ಮಾಡಿ ದ ಮ್ಲಮಾದರಿಯ 
ರ್ ಮರ್ಾಯ್ಡಡ ರ ್ೋಬ ್ೋಟ್ ಆಗಿದ ?

ಎ) ಸ್ಟ ೀಬು
ಬಿ) ಟ ಸ್ಟಾಾ
ಸಿ) ಅಮಜಾನ್
ಡಿ) ಸ್ಟ ೀಬು

ಬಿ) ಟ ಸ್ಟಾಾ

• ಟೆಸಾಿ ಸಿಇಒ ಎಲೆೊೀನ್ ಮಸ್ಕ ಅವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ೆು ಸಾಫಟ ವೆೀರ 
ಮತುು ಸಂವೆೀದಕಗಳನುು ಅದರ ಕಾರುಗಳ ಆಟೆೊೀಪ್ೆೈಲಟ್ ಚಾಲಕ 
ಸಹಾಯದ ವೆೈಶಿರ್ಟಯಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚಿಕೆೊಳುಿವ 'ಆಪ್ತಟಮಸ್' ಹೆಸರಿನ 
ಮೊಲಮಾದರಿಯ ಹುಮನಾಯ್ಡಡ ರೆೊೀಬ್ೆೊೀಟ್ ಅನುು
ಪರಸುುತಪಡಿಸಿದರು.

• ಆಪ್ತಟಮಸ್ ರೆೊೀಬ್ೆೊೀಟ್ ಅನುು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಘಟ್ಕಗಳಲಿಿ ಸಾಮೊಹಕ 
ಉತ್ಾಪದನೆಗೆ ವಿನಾಾಸಗೆೊಳಸಲಾಗಿದೆ.

• ಇದು 2.3kWh ಬ್ಾಾಟ್ರಿ ಪ್ಾಾಕ್ಸ ಅನುು ಹೆೊಂದ್ಧದೆ, ಟೆಸಾಿ SoC ನಲಿಿ 
ಚಲಿಸುತುದೆ ಮತುು Wi-Fi ಮತುು LTE ಸಂಪಕಪವನುು ಹೆೊಂದ್ಧದೆ.

• 'ಜೆೈವಿಕವಾಗಿ ಪ್ೆರೀರಿತ ವಿನಾಾಸ' ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ಮಾನವನಂತರುವ ಕೆೈಗಳು 
ಚಿೀಲವನುು ಹಡಿದ್ಧರುವ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳು ಮತುು ಗಾತರಗಳ ವಸುುಗಳನುು
ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಳಿಲು ಮತುು ಸಣಣ ಭಾಗಗಳ ಮೆೀಲೆ ನಿಖರವಾದ ಹಡಿತವನುು 
ಹೆೊಂದಲು ಸೊಕುವಾಗಿಸುತುದೆ.



೧ ೧) ಇತ್ತೋಚಿಗ  WHO ಗ  ಅಮೋರಿಕಾದ ಪ್ರತ್ನಿಧಿ ಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ
ಯಾದ ಡಾ.ವಿವ ೋಕ್ ಮ್ತ್ಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದದವು   ? 

ಎ) ಕನಾಾಟಕ
ಬಿ) ಕ ೀರಳ
ಸಿ) ಆಂಧ್ರಪ್ರದ ೀಶ
ಡಿ) ತ್ಮಿಳುನಾಡು

ಎ) ವ ಂಕಟರಮಣಿ



ಇಂದ್ಧನ ಪ್ರಶ ು 

ಎಲಿರಿಳ್ ಧ್ನ ದ ವಾದಳಳು

ಪ್ ಲಿಂಪ್ಾ ು , ಭಾು ತದ ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಾಕ್ಷ ು  ಪ್ಂಚಾಯ ತ್, 
ಇದ  ಯಾವ ರಾಜ್ಯದದಿಕಿದ  ?

ಎ) ತಮಿಳುರ್ಾಡ 
ಬಿ) ಕ ೋು ಳ
ಸಿ) ತ ಲಂಗಾಣ
ಡಿ) ಪ್ಂಜಾ ಬ್
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