
16 ಅಕ ್ಟೋಬರ್ : CURRENT AFFAIRS 2022

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುುಂದಿನ ಹ ೈ ಕ ್ೋರ್ಟಾ ನ ಮು ಖ್ಯ 
ರ್ನಯಯಮ್ರ್ತಾ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ನಾ ರ ?

ಎ) ಚುಂದರ ಚ ್ಡ
ಬಿ) ಉಮೋಶ ಲಲಿತ್ 
ಸಿ) ಪ್ರಸನನ ವರನಳ   
ಡಿ) ರಮೋಶ್ ರನವತ್ 



1) 14ರ್ ೋ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರುಂದು ಬಿಡುಗಡ ಯನದ 2022 ಜನಗರ್ತಕ ಹಸಿವು 
ಸ್ಚಯುಂಕದಲಿಿ (GHI) ಭನರತದ ಶ ರೋಣಿ ಏನು?

ಎ)102
ಬಿ)107
ಸಿ)110
ಡಿ)115

ಬಿ)107

• ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 14, 2022 ರಂದು ಬಿಡುಗಡ ಯಾದ 2022 ಜಾಗತಿಕ 
ಹಸಿವು ಸ್ಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ (GHI) ಭಾರತವು 121 ದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ 107
ನ ೋ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿದ .

• 2021 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 116 ದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ 101 ನ ೋ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿತು .
• ಭಾರತವು ತನನ ನ ರ ಯ ಪಾಕಿಸ್ಾ ನ (99 ನ ೋ), ನ ೋಪಾಳ (81 ನ ೋ) 
ಮತು  ಬಾಂಗ್ಾಿದ ೋಶ (84 ನ ೋ ಸ್ಾಾನ) ಗಂತ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ .

• ಸ್ಚ್ಯಂಕವು ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದಾದಯಂತ ಹಸಿವಿನ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತು  
ಅಪೌಷ್ಟಟಕತ ಯನುನ ಲ ಕಾಾಚಾರ ಮಾಡುತ ದ .

• ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು: ಕನಸರ್ನ್ ವರ್ಲ್ ್ ವ ೈಡ್ ಮತು  
ವ ಲು ಂಗರ್ ಹಿರ್ಲ್



2) 14ರ್ ೋ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರುಂದು IIT, ದ್ ಹಲಿಯಲಿಿ ಮೊ ದಲ ಾನಿಗೆ   IIT 
R&D ಶ   ೋ ಕ ೋ ಸ್ IIinvenTiv ಅನುನ ಯನರು ಉದ್ನಾಟಿ ಸಿದರು?

ಎ) ರಮೇಶ್ ಪೇಖ್ರಿಯಾಲ್
ಬಿ) ಪಿಯೂಷ್ ಗ ೂೇಯಲ್
ಸಿ) ಅಮಿತ್ ಶಾ
ಡಿ) ಧಮೇಮೇಂದ್ಿ ಪ್ಿಧಾನ್

ಡಿ) ಧಮೇಮೇಂದ್ಿ
ಪ್ಿಧಾನ್

• ಕ ೋಂದರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರೋ್ಂದರ ಪ್ರಧಾರ್ನ 
ಅವರು 14ನ ೋ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಂದು
ದ ಹಲ್ಲಯ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್  ಐಐಟಿ 
ಆರ್ & ಡಿ ಪ್ರದಶ್ನವಾದ IIinvenTiv ಅನುನ 
ಉದಾಾಟಿಸಿದರು.

• ಸಂಕಿೋಣ್ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ ಯಗಳಿಗ್ 
ಪ್ರಿಹಾರಗಳನುನ ಒದಗಸಲು IInvenTiv ಪ್ರಮುಖ 
ವ ೋದಿಕ ಯಾಗ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತ ದ .

• ಇದು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ ಾಗಳ 300 ಕ್ಾ ಹ ಚ್ುು 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನುನ ಆಯೋಜಿಸುತ ದ .

• ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 23 ಐಐಟಿಗಳ ಒಟ್ುಟ 75
ಪಾರಜ ಕ್ಟ ಗಳನುನ ಪ್ರದಶಿ್ಸಲಾಗುತಿ ದ .



3) ಾ ್ೋಸಿನಯನ ಮತುು ಹಜ ಾೆ  ್ ೋವಿರ್ನಕ ೆ ಭನ ರತದ ಮುುಂದಿನ 
ರನಯಭನಿಗಯನಗಿ ಯನರು ರ್  ೋಮಕೆ  ್ ುಂಡಿದ್ನಾರ ?

ಎ) ವಿಜಯ್ ಜಸುಜಾ
ಬಿ) ಬೇಂಡಾರು ವಿಲ್ಸನ್್ಬಾಬು
ಸಿ) ಪ್ಿಲ ೇ ಮೇಂಡಲ್
ಡಿ) ಪಾರ್ಮ ಸತ್ಪತಿ

ಡಿ) ಪಾರ್ಮ ಸತ್ಪತಿ

• ಹಿರಿಯ IFS ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾರ್್ ಸತಪತಿ ಅವರನುನ 
ಬ ್ೋಸಿನಯಾ ಮತು  ಹಜ ್ಗ್ ್ೋವಿನಾಕ ಾ ಭಾರತದ 
ಮುಂದಿನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗ ನ ೋಮಿಸಲಾಗದ .

• ಸತಪತಿ ಅವರು ಪ್ರಸು ತ ಹಂಗ್ ೋರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ರಾಯಭಾರಿಯಾಗ ಸ್ ೋವ  ಸಲ್ಲಿಸುತಿ ದಾಾರ .

• ಈ ಹಿಂದ , ಆದರ್ಶ್ ಸ್ ವೈಕಾ ಮತು  ಅವತಾರ್ ಸಿಂಗ್
ಅವರನುನ ಕರಮವಾಗ ಕುವ ೈತ್ ಮತು  ಗನಿಯಾಗ್  
ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗ
ನ ೋಮಿಸಲಾಯಿತು.

• ಬ ್ೋಸಿನಯಾ ಮತು  ಹಜ ್ಗ್ ್ೋವಿನಾ ಯುರ ್ೋಪ ನ 
ಬಾಲಾರ್ನ ಪ್ಯಾ್ಯ ದಿವೋಪ್ದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದ ೋಶ.

• ರಾಜಧಾನಿ: ಸರಜ ವೊ



4)ಭನರರ್ತೋಯ  ಾನಹನಯಕನಶ ಸ ುಂಶ   ೋಧರ್ ನ ಸ ುಂಸ್ ೆ  (ISRO) 23ರ್ ೋ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 
2022 ರುಂದು UK ಯ ಜನಗರ್ತಕ ಸುಂವಹನ ಜನಲ OneWeb ನ ಎಷ್ುಟ
ಉಪ್ಗರಹಗಳನುನ ಉಡನವಣ  ಮನಡಲಿದ್ ?
ಎ)28
ಬಿ)32
ಸಿ)36
ಡಿ)40

ಸಿ)36

• ಭಾರತಿೋಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಸಂಶ  ೋಧನಾ ಸಂಸ್ ಾ 
(ISRO) 23ನ ೋ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಂದು UK ಯ 
ಜಾಗತಿಕ ಸಂವಹನ ಜಾಲ OneWeb ನ 36
ಉಪ್ಗರಹಗಳನುನ ಉಡಾವಣ  ಮಾಡಲ್ಲದ .

• GSLV MkIII, ಇಸ್ ್ರೋದ ಅತಯಂತ ಭಾರವಾದ 
ರಾಕ ಟ್, ಈ ಉಪ್ಗರಹಗಳನುನ ಆಂಧರಪ್ರದ ೋಶದ 
ಶಿರೋಹರಿಕ ್ೋಟಾದ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ನಿಲಾಾಣದಿಂದ 
ಉಡಾವಣ  ಮಾಡಲ್ಲದ .

• ಇದರ ್ಂದಿಗ್ , GSLV MkIII ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜಯ 
ಉಡಾವಣಾ ಸ್ ೋವಾ ಮಾರುಕಟ ಟಯನುನ ಪ್ರವ ೋಶಿಸಲ್ಲದ .

• ಈ ಉಡಾವಣ ಯನುನ ಸ್ ಪೋಸ್ ಪಿಎಸ್ ಯು ನ್ಯಸ್ ಪೋಸ್
ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ಸುಗಮಗ್ ್ಳಿಸುತಿ ದ .



5) ಡನ ಎಪಿಜ  ಅಬುಾಲ್ ಕಲನುಂ ಅವರ ಜನ ಮದಿನದ ರ್ ನ ಪಿೆ ನಗಿ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 15
ಅನುನ ವಿಶವ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳ ದಿನವರ್ ನನಗಿ ಆ ಚಿಗಸ ಲನಗುತುದ್ . ಯನವ ವಷ್ಾದಲಿಿ  ಡನ 
ಕಲನುಂ ಅವಿಗೆ   ಭನರತ ರತನ ನೋಡಿ  ೆ ೌರವಿಸಲನಯಿತು?
ಎ)1993
ಬಿ)1995
ಸಿ)1997
ಡಿ)1999

ಸಿ)1997

• ಪ್ರಸಿದಧ ಏರ ್ೋಸ್ ಪೋಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತು  ಭಾರತದ ಮಾಜಿ 
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತಿ (2002-07) ಡಾ ಎಪಿಜ  ಅಬುಾರ್ಲ ಕಲಾಂ 
ಅವರ ಜನಮದಿನದ ನ ನಪಿಗ್ಾಗ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 15 ಅನುನ 
ವಿಶವ ವಿದಾಯರ್ಥ್ಗಳ ದಿನವನಾನಗ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತ ದ .

• ಡಾ ಕಲಾಂ ಅವರನುನ "ಜನರ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತಿ" ಎಂದು 
ಪಿರೋತಿಯಿಂದ ಸಮರಿಸಲಾಗುತ ದ  ಮತು  ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನುನ
ಉತ  ೋಜಿಸಲು ಅವರ ಸಮಪ್್ಣ ಗ್  
ಹ ಸರುವಾಸಿಯಾಗದಾರು.

• ಡಾ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗ್  1990 ರಲ್ಲಿ ಪ್ದಮವಿಭ್ಷ್ಟ್ಣ ಮತು  
1997 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತನ ನಿೋಡಿ ಗ್ೌರವಿಸಲಾಯಿತು.



6) ಪ್ರಪ್ುಂಚದ್ನದಯುಂತ ೆ ನರಮೋಣ ಮಹಿಳ  ಯರ ಅುಂತರರನ ಷ್ಟ್ರೋಯ  ದಿನವನ ುನ 
ಯನವನಗ ಆಚಿಗಸ ಲನಗುತುದ್ ?

ಬಿ) 15 ಅಕ ೂಟೇಬರ್

• ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 15 ಅನುನ ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದಾದಯಂತ ಗ್ಾರಮಿೋಣ 
ಮಹಿಳ ಯರ ಅಂತರರಾಷ್ಟರೋಯ ದಿನವಾಗ 
ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತ ದ .

• ಗುರಿ: ಲ್ಲಂಗ ಗುಣಮಟ್ಟವನುನ ಉತ  ೋಜಿಸುವುದು 
ಮತು  ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಪ್ರದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳ ಯರು 
ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತರವನುನ ಎತಿ  
ತ ್ೋರಿಸುವುದು.

• ಯುಎರ್ನ ನಿಂದ 2007 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
• ಯುಎರ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭಿವೃದಿಧಶಿೋಲ 
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ುಟ ಕೃಷ್ಟ ಕಾಮಿ್ಕರಲ್ಲಿ 
ಸರಿಸುಮಾರು 40% ಮಹಿಳ ಯರನುನ ಒಳಗ್ ್ಂಡಿದ .

• 2022 ರ್ಥೋಮ್: “ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಮಹಿಳ ಯರು ಎಲಿರಿಗ್ 
ಒಳ ೆಯ ಆಹಾರವನುನ ಬ ಳ ಸುತಿ ದಾಾರ ”

ಎ) 14 ಅಕ ೂಟೇಬರ್
ಬಿ) 15 ಅಕ ೂಟೇಬರ್
ಸಿ) 16 ಅಕ ೂಟೇಬರ್
ಡಿ) 17 ಅಕ ೂಟೇಬರ್



7) ಭನರರ್ತೋಯ ರ್ೌಕನಪ್ಡ ಯು ಸಶಸರ ಪ್ಡ ಗಳ ಸಿಬಬುಂದಿೆ  , ನದಿಾಷ್ಟವನಗಿ ಭನರರ್ತೋಯ ರ್ೌಕನಪ್ಡ ಯ
ಸಿಬಬುಂದಿೆ  , ಉದಯೋನುಮಖ್ ಪ್ರದ್ ೋಶಗಳಲಿಿ ತರಾ ೋರ್ತ, ಕೌಶ ಲಯ  ಮತ ುು ಮರು-ಕೌಶ ಲಯವನುನ ನೋಡುವ 
ಅವಕನಶಗಳನುನ ಅರ್ ವೋಷ್ಟ್ಸಲು ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯನವುದರ ್ುಂದಿ ೆ   ಎುಂಯಯುೆ   ಸಹಿ ಹನಿದದ್ ?

ಎ) IIM ತಿರುಚಿರಾಪ್ಳ್ಳಿ
ಬಿ) ಐಐಎೇಂ ನಾಗ್ುಪರ
ಸಿ) ಐಐಎೇಂ ರಾಯ್್ಪ್ುರ
ಡಿ) IIM ಶಿಲಾಲೇಂಗ್

ಬಿ) ಐಐಎೇಂ ನಾಗ್ುಪರ

• ಭಾರತಿೋಯ ನೌಕಾಪ್ಡ  ಮತು  ಐಐಎಂ ನಾಗುಪರ 
13 ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಂದು ಎಂಒಯುಗ್  ಸಹಿ 
ಹಾಕಿದವು.

• ಸಶಸರ ಪ್ಡ ಗಳ ಸಿಬಬಂದಿ, ನಿದಿ್ಷ್ಟ್ಟವಾಗ 
ಭಾರತಿೋಯ ನೌಕಾಪ್ಡ ಯ ಸಿಬಬಂದಿಗಳಿಗ್  ತರಬ ೋತಿ, 
ಕೌಶಲಯ ಮತು  ಮರು-ಕೌಶಲಯವನುನ
ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನುನ ಅನ ವೋಷ್ಟಸಲು
ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗದ .

• ಇದು ಉದಯಮದ ಅವಶಯಕತ ಗಳನುನ ಪ್್ರ ೈಸಲು 
ಸ್ ೋವ  ಸಲ್ಲಿಸುತಿ ರುವ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತು  ಕೌಶಲಯ 
ನಿವೃತಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃತಿ ಜಿೋವನದ ವಧ್ನ  / 
ಪ್ರಗತಿಯನುನ ಸುಗಮಗ್ ್ಳಿಸುತ ದ .



8) 14ರ್ ೋ ಅಕ ್ ಟೋಬರ್ 2022 ರುಂದು ಬಿಡುಗಡ ಯನದ ಸ್ನವಾಜನ ಕ ವಯವಹನರಗಳ ಸ್ಚಯುಂಕ 
(PAI) 2022 ರಲಿಿ 18 ದ್ ್ಡಡ  ರನಜಯಗಳಲಿಿ ಯನವ ರನಜಯ ಪ ್ಲಿೋಸ್ ಇಲನಖ ಯು 
ಅತುಯತುಮ ಆಡಳಿತದ ರನಜಯವನಗಿ ಹ ್ರಹ ್ಮಮದ್ ?

ಎ) ಹರಿಯಾಣ
ಬಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ಿದ ೇಶ
ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಡಿ) ನವದ ಹಲಿ

ಎ) ಹರಿಯಾಣ

• 14ರ್ ೋ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರುಂದು ಬಿಡುಗಡ ಯನದ 
ಸ್ನವಾಜನಕ ವಯವಹನರಗಳ ಸ್ಚಯುಂಕ (PAI) 2022 ರಲಿಿ 
ಹಿಗಯನಣವು 18 ದ್ ್ಡಡ ರನಜಯಗಳಲಿಿ ಅತುಯತ ುಮ ಆಡಳಿ ತದ 
ರನಜಯವನಗಿ ಹ ್ರಹ ್ಮಮದ್ .

• ಾ ುಂಗಳೂರು ಮ್ಲದ ಸ್ನವಾಜನಕ ವಯವಹನರಗಳ ಕ ೋುಂದರ 
(ಪಿಎಸಿ) ಈ ಶ ರೋಯನುಂಕಗಳನುನ ಬಿಡು ಗಡ  ಮನಡಿದ್ .

• ರನಜಯಗಳನುನ 2 ವಗಾಗಳನಗಿ ವಿುಂಗಡಿಸಲನಗಿದ್  - ದ್ ್ಡಡ 
ಮತುು ಸಣಣ, ಮತುು  ಮೌಲಯಮನಪ್ನವನ ುನ ಕ ೋುಂದರ ಸಕನಾರದ 
ಡ ೋಟನದ ಆಧನರದ ಮೋಲ  ಮನಡಲನಗುತು ದ್ .

• 10 ಸಣಣ  ರನಜಯಗಳಲಿಿ ಸಿಿದೆುಂ ಅಗರ ಸ್ನೆನವನ ುನ ಪ್ಡ ದುಕ ್ುಂಡಿದ್ .



9)ಹ ೈದರನಾನದ ೆ   ‘ವಲ್ಡಾ ಗಿರೋನ್ ಸಿಟಿ ಅವನರ್ಡಾ 2022. ಪ್ರಶಸಿು ಪ್ರದ್ನನ  
ಸಮನರುಂಭವು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯನವ ದ್ ೋಶದಲಿಿ ನಡ ಯುತು ದ್ ?

ಎ) ಜಪಾನ್
ಬಿ) ಫ್ಾಿನ್ಸ
ಸಿ) ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕ ೂರಿಯಾ
ಡಿ) ಜಮಮನಿ

ಸಿ) ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕ ೂರಿಯಾ

• 14ನ ೋ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕ ್ರಿಯಾದ 
ಜ ಜುನಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಇಂಟ್ನಾಯ್ಷ್ಟ್ನರ್ಲ
ಅಸ್ ್ೋಸಿಯೋಷ್ಟ್ರ್ನ ಆಫ್ ಹಾಟಿ್ಕಲುರ್ ಪ್ರರಡ್ಯಸಸ್್
(AIPH) ವರ್ಲ್್ ಗರೋರ್ನ ಸಿಟಿ ಅವಾಡ್ಸ್ 2022 ರಲ್ಲಿ 
ತ ಲಂಗ್ಾಣದ ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ನಗರವು ಒಟಾಟರ  'ವರ್ಲ್್
ಗರೋರ್ನ ಸಿಟಿ ಅವಾಡ್್ 2022' ಅನುನ ಗ್ ದಿಾದ .

• ಇದು ‘ಲ್ಲವಿಂಗ್ ಗರೋರ್ನ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಕವರಿ 
ಮತು  ಇರ್ನ ಕ್ಿಸಿವ್ ಗ್ ್ರೋತ್’ ಪ್ರಶಸಿ ಯನ್ನ ಗ್ ದಿಾದ .

• ಹ ೈದರಾಬಾದ್, ಪಾಯರಿಸ್, ರಕಿಸಕ ್ೋ ಸಿಟಿ, 
ಮಾಂಟಿರಯರ್ಲ ಮತು  ಫೋಟ್್ಲ ಜಾದಂತಹ 
ನಗರಗಳನುನ ಸ್ ್ೋಲ್ಲಸಿ ವಿಜ ೋತ ಎಂದು 
ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.



10) ರ್ನೆ ನಲನಯುಂರ್ಡ ಸಿಎುಂ ರ್  ೈಫಿಯು ಿಗಯ ಅವರು 14 ಅಕ ್ ಟೋಬರ್ 2022
ರುಂದು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯೋಜರ್ ಯನುನ ಪನರರುಂಭಿಸಿದ ರು?

ಎ)ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಯೇಜನ 
ಬಿ) ಜಲ್ ಕಲಾಾಣ ಯೇಜನ 
ಸಿ) ಆಯುಷ್ಾಾನ್ ಭಾರತ್ ರಾಜಾ
ಯೇಜನ 
ಡಿ) ಸಾವಮತಿಿಕ ಆರ ೂೇಗ್ಾ ವಿಮ

ಡಿ) ಸಾವಮತಿಿಕ
ಆರ ೂೇಗ್ಾ ವಿಮ

• ನಾಗ್ಾಲಾಯಂಡ್ ಮುಖಯಮಂತಿರ ನ ಫಿಯು ರಿಯ 
ಅವರು 14 ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಂದು ಸ್ಾವ್ತಿರಕ 
ಆರ ್ೋಗಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನ ಯನುನ
ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು.

• ಈ ಯೋಜನ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳರ ್ೋಗ ಚಿಕಿತ ಸಯನುನ
ಒದಗಸಲು ರಾಜಯದ ಎಲಾಿ ಸಕಾ್ರಿ ಆಸಪತ ರಗಳನುನ
ಸಹ ಪ ರೋರ ೋಪಿಸಲಾಗುವುದು ಮತು 
ಯೋಜನ ಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನುನ
ಆಸಪತ ರಗಳು ಆಯಾ ಸ್ೌಲಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ ್ೋಗಯ 
ಸ್ ೋವ ಗಳ ವಿತರಣ ಯನುನ ಸುಧಾರಿಸಲು 
ಬಳಸಬಹುದು.



೧ ೧) ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುುಂದಿನ ಹ ೈ ಕ ್ೋರ್ಟಾ ನ ಮುಖ್ಯ 
ರ್ನಯಯಮ್ರ್ತಾ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ನಾರ  ?

ಎ) ಚೇಂದ್ಿ ಚೂಡ
ಬಿ) ಉಮೇಶ ಲ್ಲಿತ್
ಸಿ) ಪ್ಿಸನನ ವರಾಳ 
ಡಿ) ರಮೇಶ್ ರಾವತ್

ಸಿ) ಪ್ಿಸನನ ವರಾಳ 



ಇುಂದಿನ ಪ್ರಶ ನ 

ಎಲಿಿಗಗ್ ಧನ ಯ ವನದಗಳು

ಭನರತದ ಮೊದಲ 24×7 ಸ್ೌರಶಿದು ಚನಲಿತ ೆ ನರಮವ ುಂದು 
ಘ್ೋಷ್ಟ್ಸಲಪಟಟ ಮೊಧ ೋರನ. ಯನವ ರನಜಯ/UT ನಲಿಿದ್ ?

ಎ) ಹಿಮನಚಲ ಪ್ರದ್ ೋಶ
ಬಿ) ರನಜಸ್ನೆನ
ಸಿ) ಗುಜರನತ್
ಡಿ) ಮಹನರನಷ್ರ
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