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ದಾಖಲ ಯ 3ನ ೋ ಬಾರಿಗ  ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂ ಗ್ ಯಾವ ದ ೋಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ರಾಗಿದಾಾರ ?

ಎ) ಚೋನಾ 
ಬಿ) ಉತ್ತರ ಕ ್ರಿಯಾ 
ಸಿ) ಥ ೈಲಾಯಿಂಡ್ 
ಡಿ) ನ ೋಪಾಳ 



1) 'ಜನರ ಕವಿ' ಎಿಂದ್ ಕರ ಯಲ್ಪಡುವ ಗುರಾಾಮ್ ಜಶು ವ ಯಾವ ರಾಜಯದವರು?

ಎ) ಕ ೇರಳ
ಬಿ) ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ ೇಶ
ಸಿ) ಅಸ್ಸಂ
ಡಿ) ಒಡಿಶ್

ಬಿ) ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ ೇಶ

• ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವ ೈ.ಎಸ್ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರ ಡ್ಡಿ
ಅವರು ‘ಜನರ ಕವಿ’ ಗುರಿಂ ಜಾಶುವ ಅವರ 127
ನ ೋ ಜನಮದಿನದಂದು ಅವರಿಗ  ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

• ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಣ ಯಲ್ಲಿದದ
ಮೂಢನಂಬಿಕ ಗಳು ಮತ್ುು ಅಸಪೃಶಯತ ಯ 
ದುಷ್ಟತ್ನದ ವಿರುದಧ ಸಮರ ಸಾರಲು ಪದಯ 
ಕಾವಯವನುು ಜಶುವಾ ಅಸರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ ೂಂಡರು.

• ಅವರು ಜಾತ್ರ ತಾರತ್ಮಯ, ಬಡತ್ನ ಮತ್ುು
ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತ ಗಳ ವಿರುದಧವೂ
ಹ ೂೋರಾಡ್ಡದರು.



2) ಗಿಾೋಸ ನಲ್ಲಿ ತ್ನನ ಮೊದಲ್ ಕಲಿಡ್ ಪ್ಾದ ೋಶವನುನ ಸ್ಾಾಪಿಸಲ್ು ಯಾವ ತ್ಿಂತ್ಾ ಜ್ಞಾನ 
ಮೋಜರ್ ಘ್ೋಷಿಸಿದ ?

ಎ) ಅಮೆಜ್ನ್
ಬಿ) ಮೆೈಕ ್ರೇಸ್ಫ್ಟ್
ಸಿ) ಗ್ಗಲ್
ಡಿ) ಮೆಟ್

ಸಿ) ಗ್ಗಲ್

• ಆಲ್ಾಾಬ ಟ್ ಇಂಕ ನ ಗೂಗಲ್ ತ್ನು ಮದಲ 
ಕೌಿಡ್ ಪಿದ ೋಶವನುು ಗಿಿೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಾಪಿಸಲು
ಘೂೋಷಿಸಿದ , ಏಕ ಂದರ  ದ ೋಶವು ವಿಶವ ಕೌಿಡ್ 
ಕಂಪೂಯಟಂಗ್ ಹಬ್ ಆಗಲು ಪಿಯತ್ರುಸುತ್ರುದ .

• ಒಪಪಂದವು ಗಿಿೋಸ್ ನ GDP ಗ  USD 2.13 ಶತ್ಕ ೂೋಟ 
ಕ ೂಡುಗ  ನೋಡುತ್ುದ  ಮತ್ುು 2030 ರ ವ ೋಳ ಗ  
ಸುಮಾರು 20,000 ಉದ ೂಯೋಗಗಳನುು
ಸೃಷಿಟಸುತ್ುದ  ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲ್ಾಗಿದ .

• ಕೌಿಡ್ ಪಿದ ೋಶವು ಡ ೋಟಾ ಕ ೋಂದಿಗಳ 
ಸಮೂಹವನುು ಆಧರಿಸಿದ .

• ಮೈಕ ೂಿೋಸಾಫ್ಟಟ ಕೂಡ ದ ೋಶದಲ್ಲಿ ಡ ೋಟಾ ಸ ಂಟರ್ 
ಹಬ್ ನರ್ಮಿಸಲು ನಧಿರಿಸಿದ .



3) ZEV (ಶೂನಯ-ಹ ್ರಸ್ಸುವಿಕ  ವಾಹನಗಳ ು) ನ್ೋತಿ ಕಾಯಯಕಾಮಕಾಾಗಿ 
ಭಾರತ್ವು ಯಾವ US ರಾಜಯದ ್ಿಂದಿಗ  ಪಾಲ್ುದಾರಿಕ  ಹ ್ಿಂದಿದ ?

ಎ) ಕ್ಾಲಿಫೇರ್ನಿಯ್
ಬಿ) ಮ್್ಾಸಚ್ಸ ಟ್ಸಸ
ಸಿ) ಫಲೇರಿಡ್
ಡಿ) ಜ್ರ್ಜಿಯ್

ಎ) ಕ್ಾಲಿಫೇರ್ನಿಯ್

• ಶೂನಯ-ಹ ೂರಸೂಸುವಿಕ  ವಾಹನಗಳ ಕ್ ೋತ್ಿದಲ್ಲಿ
ಸಂಶ ೂೋಧನ  ಮತ್ುು ನಾವಿೋನಯತ ಗಾಗಿ ಭಾರತ್ವು 
ಕಾಯಲ್ಲಫೋನಿಯಾದ ೂಂದಿಗ ಸಹಯೋಗವನುು 
ಪಿವ ೋಶಿಸಿದ .

• ಕಾಯಲ್ಲಫೋನಿಯಾ-ಇಂಡ್ಡಯಾ ZEV ನೋತ್ರ 
ಕಾಯಿಕಿಮವು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ZEV ಬಳಕ ಯನುು 
ಬ ಂಬಲ್ಲಸುವ ಗುರಿಯನುು ಹ ೂಂದಿದ , ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ 
EV ಉದಯಮದ ಅಭಿವೃದಿಧಯನುು ಉತ ುೋಜಿಸುತ್ುದ 
ಮತ್ುು ಭಾರತ್ದ ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಕ ೂಡುಗ  
ನೋಡುತ್ುದ .

• ಸಹಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹ ೂಸ ಭಾರತ್ ZEV 
ಸಂಶ ೂೋಧನಾ ಕ ೋಂದಿವನುು ಸಹ ಸಾಾಪಿಸಲ್ಾತತ್ು.



4)‘IIFL ವ ಲ್ತತ ಹುರುನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 40 ಮತ್ುತ ಅಿಂಡರ್ ಸ್ ಲ್ತ್ ಮೋಡ್ ರಿಚ್ ಲ್ಲಸಟ 2022’ 
ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದಯಮಿ ಅಗಾಸ್ಾಾನ ಪ್ಡ ದಿದಾಾರ ?

ಎ) ರ್ನಖಿಲ್ ಕ್ಮತ್
ಬಿ) ಭವಿಶ್ ಅಗರ್್ಿಲ್
ಸಿ) ದಿರ್್ಾಂಕ್ ತುರ್ಖಿಯ್
ಡಿ)ಕ ೈವಲ್ಾ ವೇಹ್್ರ

ಎ) ರ್ನಖಿಲ್ ಕ್ಮತ್

• Zerodha ನ ಸಹಸಾಾಪಕ ನಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು 
'IIFL ವ ಲ್ು ಹುರುನ್ ಇಂಡ್ಡಯಾ 40 ಮತ್ುು ಅಂಡರ್ 
ಸ ಲ್ಾ-ಮೋಡ್ ರಿಚ್ ಲ್ಲಸ್ಟ 2022' ನಲ್ಲಿ 17,500 ಕ ೂೋಟ 
ರೂ.

• ಓಲ್ಾ ಸಂಸಾಾಪಕ ಭವಿಶ್ ಅಗವಾಿಲ್ (11,700 ಕ ೂೋಟ 
ರೂ.) ಎರಡನ ೋ ಸಾಾನ ಮತ್ುು ರ್ಮೋಡ್ಡಯಾ.ನ ಟ್ ನ 
ದಿವಾಯಂಕ ತ್ುರಾಖಿಯಾ (ರೂ. 11,200 ಕ ೂೋಟ) 
ಮೂರನ ೋ ಸಾಾನದಲ್ಲಿದಾದರ .

• Zepto ತ್ವರಿತ್ ದಿನಸಿ ಅಪಿಿಕ ೋಶನ್ ನ 19 ವಷ್ಿದ ಸಹ-
ಸಂಸಾಾಪಕಿ ಕ ೈವಲಯ ವೋಹಾಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ್ ಕಿರಿಯ 
ಸವಯಂ ನರ್ಮಿತ್ ಉದಯರ್ಮಯಾಗಿದದರ , ಸಿರೋರ್ಮಂಗ್ 
ಡ ೋಟಾ ಟ ಕ ಕಂಪನಯ ಸಿರೋರ್ಮಂಗ್ ಕಂಪನಯ ಸಹ-
ಸಂಸಾಾಪಕರಾದ ನ ೋಹಾ ನಾರ್ ಿಡ  ಅತ್ಯಂತ್ ಕಿರಿಯ 
ಸವಯಂ ನರ್ಮಿತ್ ಮಹಿಳಾ ಉದಯರ್ಮಯಾಗಿದಾದರ .



5) 2021-22 ರ ಹ ್ತಿತಗ  ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ ಟಗ  ಬಾ ಸಮತಿ ಅಕ್ಸಾ ಯ ಪ್ಾಮುಖ 
ರಫ್ುತದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು?

ಎ) ಚೇನ್
ಬಿ) ಭ್ರತ
ಸಿ) ಇರ್ನ್
ಡಿ) ಇಸ ರೇಲ್

ಬಿ) ಭ್ರತ

• 2021-22 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 26,416 ಕ ೂೋಟ ಮೌಲಯದ 
3,948,161 MT ಬಾಸಮತ್ರ ಅಕಿಿಯನುು ರಫ್ತು
ಮಾಡ್ಡರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ್ವು ಜಾಗತ್ರಕ ಮಾರುಕಟ ಟಗ  
ಬಾಸಮತ್ರ ಅಕಿಿಯ ಪಿಮುಖ್ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿದ .

• ಭಾರತ್ರೋಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶ ೂೋಧನಾ ಸಂಸ ಾಯು ಇತ್ರುೋಚ ಗ  
ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ುು ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ 'ಕಿಸಾನ್ ಸಂಪಕಿ 
ಯಾತ ಿ'ಯನುು ಆಯೋಜಿಸಿದುದ, ಹ ೂಸದಾಗಿ 
ಬಿಡುಗಡ ಯಾದ ಮೂರು IARI ಬಾಸಮತ್ರ ತ್ಳಿಗಳ ಕುರಿತ್ು 
ಪಿತ್ರಕಿಿಯೆಯನುು ಪಡ ಯಲು.



6)ಅಿಂತ್ರರಾಷಿರೋಯ ಆ ಸ್ ರ್ೋನ ಾಟಿಕಲ್ತ ಫ ಡರ ೋ ಶನ್ (IAF) ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಯಾವ ದ ೋಶದ ವಿಜ್ಞಾನ್ಯನುನ ಆಯ್ಕ ಾ ಮಾಡಲಾ ಗಿದ ?

ಬಿ) ಭ್ರತ

• ಇಸ ೂಿೋದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಡಾ. ಎ ಕ  ಅನಲ್ 
ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ಾಯರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಅದರ 
ವಾಷಿಿಕ ಸಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇಂಟನಾಯಿಷ್ನಲ್ 
ಆಸ ೂರೋನಾಟಕಲ್ ಫ ಡರ ೋಶನ್ (ಐಎಎಫ್ಟ) 
ಉಪ್ಾಧಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯೆಿಯಾಗಿದಾದರ .

• ಇಂಟನಾಯಿಷ್ನಲ್ ಆಸ ೂರೋನಾಟಕಲ್ ಫ ಡರ ೋಶನ್ 
72 ದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ 433 ಸದಸಯರನುು ಹ ೂಂದಿರುವ ವಿಶವದ 
ಪಿಮುಖ್ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ವಕಿೋಲರ ಸಂಸ ಾಯಾಗಿದ .

• IAF ಶಾಂತ್ರಯುತ್ ಉದ ದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಯನುು ಪ್ಿೋತಾಾಹಿಸುತ್ುದ  
ಮತ್ುು ವ ೈಜ್ಞಾನಕ ಮಾಹಿತ್ರಯ ಪಿಸಾರವನುು 
ಬ ಂಬಲ್ಲಸುತ್ುದ 

ಎ) ಚೇನ್
ಬಿ) ಭ್ರತ
ಸಿ) ಉಕ ರೇನ್
ಡಿ) ಬ್ಂಗ್್ಲದ ೇಶ



7) MyGov ಎಲ ಕಾರನ್ಕ್ಸಿ ಮತ್ುತ IT ಸಚವಾಲ್ಯದ CEO ಆಗಿ ಯಾರು 
ನ ೋಮಕಗ ್ಿಂಡಿದಾಾರ ?

ಎ) ಇರ ೈ ಅನ್ುು I.A.S
ಬಿ) ಆಕ್ಶ್ ತ್ರರಪ್ಠಿ I.A.S
ಸಿ)ಉದಯಚಂದರನ್ I.A.S
ಡಿ)ಅಮೇರ್ ಸುಭ್ರ್ನ I.A.S

ಬಿ) ಆಕ್ಶ್ ತ್ರರಪ್ಠಿ I.A.S

• ಆಕಾಶ್ ತ್ರಿಪ್ಾಠಿ, ಮಧಯಪಿದ ೋಶ ಕ ೋಡರ್ ನ 1998 
ರ ಬಾಯಚ್ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೈಗ ೂೋವ್, 
ಎಲ್ ಕಾರನಕಾ ಮತ್ುು ಮಾಹಿತ್ರ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ 
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (CEO) ನ ೋಮಕಗ ೂಂಡ್ಡದಾದರ .

• ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಜಯ್ ಭಾದೂ ಅವರನುು 
ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕುರನಾುಗಿ
ನ ೋರ್ಮಸಲ್ಾಗಿದ .

• ವಿವಿಧ ಸ ೋವ ಗಳ 35 ಪ್ೌರಕಾರ್ಮಿಕರನುು ವಿವಿಧ 
ಕ ೋಂದಿ ಸಕಾಿರದ ಇಲ್ಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟ 
ಕಾಯಿದಶಿಿಗಳಾಗಿ ನ ೋರ್ಮಸಲ್ಾಗಿದ .



8) ಯಾವ ರಾಜಯವು ವಾಷಿಯಕವಾಗಿ 'ಭ ೋದ ಮಾತಾ ಮೋಳ' ಮೋಳವನುನ 
ಆಚರಿಸ ುತ್ತದ ?

ಎ) ತ ಲ್ಂಗ್್ಣ
ಬಿ) ಗುಜರ್ತ್
ಸಿ) ಬಿಹ್್ರ
ಡಿ) ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಬಂಗ್್ಳ

ಬಿ) ಗುಜರ್ತ್

• ರಾಬರಿಗಳು ಗುಜರಾತ ನ್ಿಂದ ರಾಜಸ್ಾಾನ ಮತ್ುತ ಉತ್ತ ರ 
ಪ್ಾದ ೋಶಕ ಾ ಪ್ಾಯಾಣಿಸುವ ಜಾ ನುವಾರುಗಳಿಗ   ಮೋವಿನ  
ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಮಳ  ಯನುನ ಅನು ಸರಿಸುವ ಅಲ ಮಾರಿ
ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿದ .

• ಕಚ್ ಗುಜರಾತ ನ ಭುಜ್ ಬಳಿ ಅಲ ಮಾರಿ 
ಸಮುದಾಯಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಹಳಿಿಗ ಳಲ್ಲಿ ವಾಷಿಯಕ 
ಭ ೋದ್ ಮಾತಾ ಮೋಳ ವನುನ ಒಿಂಟ್  ಮೋ ಳವನುನ 
ಆಚರಿಸ ಲಾಗುತ್ತದ .

• ‘ಭ ೋದ ಮಾತಾ’ ಸಮುದಾಯದ ದ ೋವತ .



9) ಸ್ ಪೋಸ ಎಕ್ಸಿ ರಾಕ ಟ ನಲ್ಲಿ 20 ವಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ  ಯಾವ ದ ೋಶ ದ 
ಗಗನಯಾತಿಾಯನುನ ಯುಎಸ ನ್ಿಂದ ಉಡಾವಣ  ಮಾಡ ಲಾಯಿತ್ು?

ಎ) ಜಪ್ನ್
ಬಿ) ಚೇನ್
ಸಿ) ರಷ್್ಾ
ಡಿ) ಭ್ರತ

ಸಿ) ರಷ್್ಾ

• ಸ ಪೋಸ್ ಎಕಾ ರಾಕ ಟ್ ನಲ್ಲಿ 20 ವಷ್ಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮದಲ ಬಾರಿಗ  ರಷ್ಾಯದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯನುು
ಯುಎಸ್ ನಂದ ಉಡಾವಣ  ಮಾಡಲ್ಾತತ್ು.

• ರಷ್ಾಯದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯು ಉಕ ಿೋನ್ ನಲ್ಲಿನ 
ಯುದಧದ ಉದಿವಗುತ ಯ ಹ ೂರತಾಗಿಯೂ 
NASA ಮತ್ುು ಜಪ್ಾನನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ 
ಜ ೂತ ಗ  ಅಂತ್ರಾಷಿರೋಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ 
ನಲ್ಾದಣಕ ಿ ರಾಕ ಟ್ ಮಾಡ್ಡತ್ು.



10)ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಇಿಂಟನಾಯಯಷ್ಟ್ನಲ್ತ ಸ್ಲರ ಒಕ್ಾಟದ 
ಐದನ ೋ ಅಸ್ ಿಂಬಿಿಯನುನ ಯಾವ ದ  ೋಶವು ಆಯೋ ಜಿಸುತ್ತದ  ?

ಎ) ಬ್ಂಗ್್ಲದ ೇಶ
ಬಿ) ಭ್ರತ
ಸಿ) ನ ೇಪ್ಳ
ಡಿ) ಥ ೈಲ್ಾಂಡ್

ಬಿ) ಭ್ರತ

• ಅಂತಾರಾಷಿರೋಯ ಸೌರ ಒಕೂಿಟದ ಐದನ ೋ 
ಅಸ ಂಬಿಿಯನುು ಭಾರತ್ವು ಅಕ ೂಟೋಬರ್ 17-20, 
2022 ರಂದು ನವದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಲದ .

• ಕ ೋಂದಿ ವಿದುಯತ್ ಮತ್ುು ಹ ೂಸ ಮತ್ುು 
ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಆರ್ ಕ  
ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಐಎಸ್ ಎ ಐದನ ೋ ಅಸ ಂಬಿಿಗ  
ಕಟಿನ್ ರ ೈಸರ್ ಅನುು ಅನಾವರಣಗ ೂಳಿಸಿದರು. 
ಭಾರತ್ವು ISA ಅಸ ಂಬಿಿಯ ಅಧಯಕ್ಷ 
ಹುದ ದಯನುು ಹ ೂಂದಿದ .



೧ ೧) ದಾಖಲ ಯ 3ನ ೋ ಬಾರಿಗ  ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂ ಗ್ ಯಾವ ದ ೋಶದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಗಿದಾಾರ  ?

ಎ) ಚೇನ್
ಬಿ) ಉತತರ ಕ ್ರಿಯ್
ಸಿ) ಥ ೈಲ್ಾಂಡ್
ಡಿ) ನ ೇಪ್ಳ

ಎ) ಚೇನ್



ಇಿಂದಿನ ಪ್ಾಶ್ ನ 

ಎಲ್ಿರಿಗ್ ಧ್ನ ಯ ವಾದಗಳು

14ನ ೋ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಿಂದು ಬಿಡುಗಡ ಯಾದ 2022 
ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವು ಸ್ಚಯಿಂಕದಲ್ಲಿ (GHI) ಭಾರತ್ದ ಶ್ ಾೋಣಿ ನನು?

ಎ)102
ಬಿ)107
ಸಿ)110
D)115
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