
21 ಅಕ ್ಟೋಬರ್ : CURRENT AFFAIRS 2022

ಮಿಷನ್ ಲ ೈಫ್ ಗ  ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಜ ್ತ  ಕ ಳಗಿನ ಯಾರು
ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಾಲನ  ನಿೋಡಿದರು??

ಎ) ಗುಟ ರಸ್  
ಬಿ) ಜಗದೋಶ್ ದಂಕರ್ 
ಸಿ) ದೌಪ್ದ ಮುಮುು   
ಡಿ) ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್  



▪ ಪ ್ಲೋಸ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ು ದನ ಪ ್ ಲೋಸ್ ಸ್ೃತಿ ದವಸ್(21 ಅಕ ್ಟೋಬರ್)

▪ ಈ ದನವನುು ಭಾರತದ ಎಲಾಾ ಪ ್ಲೋಸ್ ಪ್ಡ ಗಳಲಾ ಹುತಾ ತಮರ ದನವನಾುಗಿ ಆಚರಿಸ್ಲಾಗುತತ ದ  . 

▪ 1959 ರಲಾ ಚೋನಾದ ್ಂದಗಿನ ನಮಮ ಗಡಿಯನುು ರಕ್ಷಿಸ್ುವಾ ಗ ತಮ ಮ ಪಾರಣವನುು ತಾಾಗ ಮಾ ಡಿದ 
ಹತುತ ಪ ್ಲೋಸ್ರ ತಾಾಗವನುು ಈ ದನ ಸ್ಮರಿಸ್ುತತದ . 

▪ 2018 ರಲಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರ ೋಂದರ ಮೋದ ಅವರು ಪ ್ಲೋಸ್ ಸ್ಮ ರಣಾರ್ು ದನದ ಸ್ಂದರ್ುದಲಾ 
ದ ಹಲಯಲಾ ಭಾರತದ ಮದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪ ್ಲೋಸ್ ವಸ್ುತ ಸ್ಂಗರಲಾಲಯವನುು ್ದಾಟಟಿ ಸಿದರು.

▪ ಭಾರತದಲಾ ಪ ್ಲೋಸ್ ಸ್ಾಮರಕವನುು ಲ ್ಂದುವ ಪ್ರಸ್ಾತ ಪ್ವನುು ಮದಲು 2002 ರಲಾ ಅಟಲ್ 
ಬಿಲಾರಿ ವಾಜಪ ೋಯಿ ನ ೋತೃತ ವದ ಸ್ಕಾುರವು ಮಾಡಿತು. 



1) ಕಟಿ ಬಿಹು ಸ್ ುಗಿಿಯ ಹಬಬವನುು ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜಾದಲಾ ಆಚರಿಸ್ ಲಾಗು ತತದ ?

ಎ) ತಮಿಳುನಾಡು
ಬಿ) ಕ ೇರಳ
ಸಿ) ಅಸಾಸಾಂ
ಡಿ) ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರದ ೇಶ

ಸಿ) ಅಸಾಸಾಂ

• ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ, ಕಟಿ ಬಿಹುವನುು ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 18 ರಾಂದು 
ಆಚರಿಸಲ್ಯಿತು.

• ಕಟಿಯು ಸುಗ್ಗಿಯ ಋತುವಿನ ಆರಾಂಭ ಮತುು ಭತುದ 
ಸಸಿಗಳ ಸಥಳ್ಾಂತರದ ಸಮಯಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ  ಪ್ರತಿ 
ರ ೈತ ಕುಟುಾಂಬಕ ೆ ವರ್ಷದ ನಿರ್್ಷಯಕ ಹಾಂತವನುು 
ಸ್ಚಿಸುತುದ .

• ಅಸ್ಸಾಂನ ಜನರು ಮುಾಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತುಮ 
ಬ ಳ ಗ್ಗ್ಗ ಪ್್ರರ್ಥಷಸುತ್ು ಸಾಂಜ ತಮಮ ಮನ ಗಳ ಹ ್ರಗ  
ಮತುು ಗದ ೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿೋಪ್ಗಳನುು ಬ ಳಗ್ಗಸುತ್ುರ .

• ಜನರು ತಮಮ ಮನ ಯ ಹ ್ರಗ  ತುಳಸಿಯನುು ನ ಟುಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ದ ೋವಿಯನುು ಪ್್ಜಿಸುತ್ುರ .



2)ಭಾರತ ಮತ ುತ ಫ್ಾರನ್ಸ ಗಳು ಇಂಟರ್ ನಾಾಶನಲ್ ಸ್ ್ೋಲಾರ್ ಅಲ ೈಯನ್ಸ ನ ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಮತ ುತ ಸ್ಹ-
ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿ ಮ ರು-ಚುನಾಯಿಸ್ಲಪಟಿಟವ , ಕ ಳಗಿನವರಲಾ ಯಾರು ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಲಾ ISA ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದಾಾರ ?

ಎ) ಹರ್ೇೀಪ್ ಎಸ್ ಪ್ುರಿ
ಬಿ)ಆರ್ ಕ ಸಿಾಂಗ್
ಸಿ) ಅಜಯ್ ಮಾಥುರ್
ಡಿ) ಭೂಪ ೇಾಂದರ್ ಯಾದವ್

ಬಿ)ಆರ್ ಕ ಸಿಾಂಗ್

• ಭ್ರತ ಮತುು ಫ್್ರನ್ಸಸ ISA ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತುು ಸಹ-
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗ್ಗ ಪ್ುನರ್ಯ್ಕೆಗ ್ಾಂಡಿವ .

• ಐಎಸ್ಎ ಮಹ್ನಿದ ೋಷಶಕ ಅಜಯ್ ಮ್ಥುರ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಕ ೋಾಂದರ ವಿದುಯತ್ ಮತುು ಹ ್ಸ ಮತುು 
ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದ್ದ ಇಾಂಧ್ನ ಸಚಿವ ಆರ್ ಕ  ಸಿಾಂಗ್ 
ಅವರು ಅಾಂತ್ರ್ಷ್ಟ್ರೋಯ ಸೌರ ಒಕ್ೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗ್ಗ 
ಮರು ಆಯ್ಕೆಯ್ಗ್ಗದ್ೆರ .

• ಫ್್ರನ್ಸಸ ನ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ರ್ಜಯ ಸಚಿವ ಕ್ರರಸೌಲ್ 
ಜಚರ ್ೋಪ್ೌಲೌ ಅವರು ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗ್ಗ ಮರು 
ಆಯ್ಕೆಯ್ಗ್ಗದ್ೆರ .



3) ವಿಶವ ಆ ಸಿಟಯೊಪ ್ ರ ್ೋಸಿಸ್ ದನವನುು ಪ್ರತಿ ವಷು ಆಚರಿಸ್ಲಾಗುತತದ ?

ಎ) ಆಗಸ್್ 20
ಬಿ) ಸ ಪ ್ಾಂಬರ್ 20
ಸಿ)ಅಕ ೂ್ೇಬರ್ 20
ಡಿ) ನವ ಾಂಬರ್ 20

ಸಿ)ಅಕ ೂ್ೇಬರ್ 20

• ವಿಶವ ಆಸಿಟಯೊಪೊರ ್ೋಸಿಸ್ ದಿನವನುು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 
20 ರಾಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಗುತುದ .

• ಮ್ಕ ಮ್ಳ  ರ ್ೋಗವನುು ಹ ೈಲ ೈಟ್ ಮ್ಡುವುದು ಮತುು 
ಅದರ ತಡ ಗಟುಟವಿಕ  ಮತುು ಚಿಕ್ರತ ಸಯ ಬಗ ಿ ಜ್ಗೃತಿ 
ಮ್ಡಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯ್ಗ್ಗದ .

• ಉತುಮ ಮ್ಳ  ಆರ ್ೋಗಯವನುು ಆಚರಿಸಲು ಮತುು ನಿಮಮ 
ದ ೋಹವನುು ಕ್ಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಏಕ  ಮುಖ್ಯ ಎಾಂಬುದನುು 
ಅಥಷಮ್ಡಿಕ ್ಳಳಲು ದಿನವನುು ಆಚರಿಸಲ್ಗುತುದ .

• ಆಸಿಟಯೊಪೊರ ್ೋಸಿಸ್ ಒಾಂದು ವ ೈದಯಕ್ರೋಯ ಸಿಥತಿಯ್ಗ್ಗದುೆ,
ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಳ ಗಳು ತುಾಂಬ್ ದುಬಷಲವ್ಗುತುವ  ಮತುು 
ಸುಲಭವ್ಗ್ಗ ಆಗುತುವ .

• ವಿಶವ ಆಸಿಟಯೊಪೊರ ್ೋಸಿಸ್ 2022 ರ ರ್ಥೋಮ್ "ಮ್ಳ  
ಆರ ್ೋಗಯಕ್ೆಗ್ಗ ಹ ಜ ೆ"



4)ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಲಾ ಈಜಿಪ್ಟ ನ ಕ ೈರ ್ೋದಲಾ ನಡ ದ ಇಂಟ ನಾಾುಷನಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್  ್ಪೋರ್ಟು
ಫ್ ಡರ ೋಶನ್, ISSF ವಲ್ಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ರ ೈಫಲ್/ಪಿಸ್್ತಲ್ ನಲಾ 10-ಮಿೋಟರ್ ಏರ್ ರ ೈಫಲ್ 
ಮಹಿಳಾ ಜ್ನಿಯರ್ ಈವ ಂರ್ಟ ನಲಾ ಕ ಳಗಿನವರಲಾ ಯಾರು ವಿ ಶವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಿರಿೋಟವನುು ಪ್ಡ ದ ರ ು?

ಎ) ತಿಲ ೂೇತತಮ ಸ ೇನ್
ಬಿ) ರಿದಮ್ ಸಾಾಂಗ್ಾಾನ್
ಸಿ) ವರ್ಾೀ ಸಿಾಂಗ್
ಡಿ) ರಮಿತಾ ಜಾಂದಾಲ್

ಡಿ) ರಮಿತಾ ಜಾಂದಾಲ್

• ಈಜಿಪ್ಟ ನ ಕ ೈರ ್ೋದಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಇಾಂಟರ್ ನ್ಯಶನಲ್ 
ಶೂಟಿಾಂಗ್ ಸ ್ಪೋಟ್ಷ ಫ್ ಡರ ೋಶನ್ಸ ISSF ವಲ್ಡಷ 
ಚ್ಾಂಪಿಯನ್ಸ ಶಿಪ್ ರ ೈಫಲ್/ಪಿಸ್ುಲ್ ನಲ್ಲಿ 10
ಮೋಟರ್ ಏರ್ ರ ೈಫಲ್ ಮಹಿಳ್ ಜ್ನಿಯರ್ 
ಸಪರ್ ಷಯಲ್ಲಿ ಭ್ರತದ ರಮತ್ ಜಿಾಂದ್ಲ್ ವಿಶವ 
ಚ್ಾಂಪಿಯನ್ಸ ಕ್ರರಿೋಟವನುು ಪ್ಡ ದರು.

• ತಿಲ ್ೋತುಮ್ ಸ ೋನ್ಸ ಅವರು ಈವ ಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಭ್ರತಕ ೆ ಎರಡನ ೋ ಪ್ದಕವನುು ಕಾಂಚಿನ ಪ್ದಕವನುು 
ಗ ದೆರು, ನಾಂತರ ಅವರು ಶ ರೋಯ್ಾಂಕದ ಸುತಿುನಲ್ಲಿ 
261.0 ಅನುು ಹ ್ಡ ದು ಮ್ರನ ೋ ಸ್ಥನ ಪ್ಡ ದರು.



5) ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾರನುು ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಲಾ ಭಾರತ ಸ್ಕಾುರದಲಾ ರ ಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಯುದಶಿುಯಾಗಿ ನ ೋಮಿಸ್ಲಾಗಿದ ?

ಎ) ರಾಜೇವ್ ಗ್ೌಬಾ
ಬಿ)ಪ್ರವೇಣ್ ಕ ಶ್ರೇವಾತತವ
ಸಿ) ತಮಾಂತ್ ಗ್ ೂೇಯೆಲ್
ಡಿ) ಅರಮನ ಗಿರಿಧ್ರ್

ಡಿ) ಅರಮನ 
ಗಿರಿಧ್ರ್

• ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 31 ರಾಂದು ಅಜಯ್ ಕುಮ್ರ್ ಅವರು 
ನಿವೃತುರ್ದ ನಾಂತರ ರಸ ು ಸ್ರಿಗ ಮತುು ಹ ದ್ೆರಿ
ಕ್ಯಷದಶಿಷ ಅರಮನ  ಗ್ಗರಿಧ್ರ್ ಅವರು ರಕ್ಷರ್್ 
ಕ್ಯಷದಶಿಷಯ್ಗಲ್ಲದ್ೆರ .

• ಗ್ಗರಿಧ್ರ್ ಅವರ ಸ್ಥನಕ ೆ ಭ್ರತಿೋಯ ರ್ಷ್ಟ್ರೋಯ 
ಹ ದ್ೆರಿ ಪ್್ರಧಿಕ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಅಲ್ೆ ಉಪ್್ರ್್ಯಯ 
ಹ ್ಸ ರಸ ು ಮತುು ಸ್ರಿಗ  
ಕ್ಯಷದಶಿಷಯ್ಗಲ್ಲದ್ೆರ .

• ನವ ಾಂಬರ್ 30 ರಾಂದು ತರುಣ್ ಬಜ್ಜ್ ಅವರ 
ಅವಧಿ ಪ್್ರ್ಷಗ ್ಾಂಡ ನಾಂತರ ಸಾಂಜಯ್
ಮಲ ್ಹೋತ್ರ ಹ ್ಸ ಕಾಂದ್ಯ 
ಕ್ಯಷದಶಿಷಯ್ಗಲ್ಲದ್ೆರ .



6) ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾರನುು ಅಕ ್ ಟೋಬರ್ 2022 ರಲಾ ಭಾರತದ ನಿಯಂತರಕ 
ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂರ್ಟಸ (CGA) ಆಗಿ ನ ೋಮಿಸ್ ಲಾಗಿದ ?

ಸಿ) ಭಾರತಿ ದಾಸ್

• ಕ ೋಾಂದರವು ಭ್ರತಿ ದ್ಸ್ ಅವರನುು ಹರ್ಕ್ಸು 
ಸಚಿವ್ಲಯದ ಖ್ಚಿಷನ ಖ್ತ ಗಳ ವಿಭ್ಗದ 
ನಿಯಾಂತರಕ ಜನರಲ್ ಆಗ್ಗ ನ ೋಮಸಿದ .

• ಅವರು ಹರ್ಕ್ಸು ಸಚಿವ್ಲಯದ 27 ನ ೋ 
ನಿಯಾಂತರಕ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಾಂಟ್ಸ ಆಗ್ಗದ್ೆರ .

• ನಿಯಾಂತರಕ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಾಂಟ್ಸ ಕ ೋಾಂದರ 
ಸಕ್ಷರದ ಲ ಕೆಪ್ತರ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್್ನ 
ಸಲಹ ಗ್ರರ್ಗ್ಗದ್ೆರ .

• C.S. ಸ್ವಮನ್ಥನ್ಸ ಅವರು ಭ್ರತದ ಮೊದಲ 
ನಿಯಾಂತರಕ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಾಂಟ್ಸ (CGA) 
ಆಗ್ಗದೆರು.

ಎ) ಸಿ.ಎಸ್. ಸಾಾಮಿನಾಥನ್
ಬಿ) ಸ ೂೇಮಾ ರಾಯ್
ಬಮೀನ್
ಸಿ) ಭಾರತಿ ದಾಸ್
ಡಿ) ಗಿರಿಜಾ ಈಶಾರನ್



7) ಪಾಾರಿಸ್ ನಲಾ ನಡ ದ ಸ್ಮಾರಂರ್ದಲಾ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾರಿಗ  2022 ರ 
ಮಹಿಳಾ ಬ್ಾಾಲನ್ ಡಿ'ಒರ್ ಪ್ರಶಸಿತಯನ ುು ನಿೋಡಲಾಯಿತು?

ಎ) ಅಲ ಕ್ಸಸಯಾ ಪ್ುಟ ಲಾಾಸ್
ಬಿ) ಮೇಗನ್ ರಾಪಿನ ೂೇ
ಸಿ) ಅದಾ ಹ ಗರ್್ಬಗ್ೀ
ಡಿ) ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಲಯೇನ ಸಸ್

ಎ) ಅಲ ಕ್ಸಸಯಾ ಪ್ುಟ ಲಾಾಸ್

• ಕರಿೋಮ್ ಬ ಾಂಜ ಮ್ ಅವರು 2022 ರ ಬ್ಯಲನ್ಸ 
ಡಿ'ಓರ್ ಅನುು ಪ್್ಯರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ ದ 
ಸಮ್ರಾಂಭದಲ್ಲಿ 2021-22 ರ ಋತುವಿನ ನಾಂತರ 
ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಡಿರಡ್ ಅನುು ಚ್ಾಂಪಿಯನ್ಸಸ ಲ್ಲೋಗ್ 
ಮತುು ಲ್ಲ್ಲಗ್ ಡಬಲ್ ಗ  ಮುನುಡ ಸಿದರು.

• ಬ್ಸಿಷಲ ್ೋನ್ದ ಮಡ್ ಫೋಲಡರ್ ಗವಿ 21
ವರ್ಷದ ್ಳಗ್ಗನ ಅತುಯತುಮ ಆಟಗ್ರನಿಗ  
ನಿೋಡುವ ಕ ್ೋಪ್್ ಟ ್ರೋಫಯನುು ಗ ದೆರು.

• ಫುಟ್ ಬ್ಲ್ ನ ಅತಯಾಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಟ್ಿತ ವ ೈಯಕ್ರುಕ
ಪ್ರಶಸಿುಯ ಮಹಿಳ್ ಪ್ರಶಸಿುಯನುು ಸ ಪೋನ್ಸ ನ 
ಅಲ ಕ್ರಸಯ್ ಪ್ುಟ ಲ್ಿಸ್ ಉಳಿಸಿಕ ್ಾಂಡರು.



8) ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾವ ದ ೋಶದಲಾನ ಭಾರತಿೋಯ  ರಾಯಭಾರ  ಕಚ ೋರಿ ಯು  ತನು ಬಹು 
ಬ್ ೋಡಿಕ ಯ ವಾಷ್ಟ್ುಕ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಾಂಸ್ೃತಿಕ ಕಾಯುಕರಮ 'ಸ್ಾರಂಗ್' ಅನುು ಅಕ ್ ಟೋಬರ್ 2022
ರಲಾ ಆಯೊೋಜಿಸಿದ ?

ಎ) ಜಪಾನ್
ಬಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಕ ೂರಿಯಾ
ಸಿ) ಜಮೀನಿ
ಡಿ) ಚೇನಾ

ಬಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಕ ೂರಿಯಾ

• ದಕ್ಷಿಣ ಕ ್ರಿಯಾದ ಸಿಯೊೋಲ್ ನಲಾರುವ ಭಾರತಿೋಯ ರಾಯಭಾರ 
ಕಚ ೋರಿಯು ತನು ಬಹು ಬ್ ೋಡಿಕ ಯ ವಾಷ್ಟ್ು ಕ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಾಂಸ್ೃತಿಕ
ಕಾಯುಕರಮ 'ಸ್ರಂಗ್ ದ ಫ್ ಸಿಟವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ರಿಪ್ಬಿಾ ಕ್  
ಆಫ್ ಕ  ್ರಿಯಾ' ಅನುು ಆಯೊೋಜಿಸಿದುಾ, ಇದು ಭಾರತಿೋಯ ಮತ ುತ 
ಕ ್ರಿಯನ್ ನೃತಾ ಮ ತುತ ಸ್ಂಗಿೋತದ ಸ್ಮಿಮ ಳನದ ್ಂದಗ  ದಕ್ಷಿಣ 
ಕ ್ರಿಯಾದ ಕಲ  ಮತ ುತ ಸ್ಂಗಿೋತ ಪ ರೋಮಿಗ ಳನುು ಪ್ುಳಕಿತಗ ್ಳಿಸಿ ತು. 
ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡ ಯುವ ಚಮತ ಾೆರ.

• 'ಆಜಾದ ಕಾ ಅಮೃ ತ್ ಮಲ ್ೋತಸವ'ದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಚರಣ ಗಳ ನುು 
ಆಯೊೋಜಿಸ್ಲಾಗಿದ  ಸ್ರಂಗ್ ಪ್ದವು ಕ ್ರಿಯನು ರು ಮತ ುತ 
ಭಾರತಿೋಯರಿಗ  ಬಹಳ ಅರ್ುಪ್್ಣುವಾದ ಅರ್ು ವನುು ಲ ್ಂದದ .

• ಕ ್ರಿಯನ್ ಭಾಷ ಯಲಾ ಸ್ರಂಗ್ ಎಂದರ  'ಪಿರೋತಿ' ಮತ ುತ 
ಭಾರತಿೋಯರಿಗ  ಇದು 'ಭಾರತದ ವಿವಿಧ್ ಬಣಣಗಳ ನುು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ು ವ 
ವ ೈವಿಧ್ಾತ ' ಎಂದು ಸ್್ಚಸ್ುತತದ .



9) ಅದಾನಿ ಏರ್ ಪ ್ ೋರ್ಟು ಲ ್ೋಲಡಂಗ್ಸ ಈ ಕ ಳಗಿನವರಲಾ ಯಾರನುು ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 
ರಲಾ ತನು CEO ಆಗಿ ನ ೋಮಿಸಿದ ?

ಎ) ಅರುಣ್ ಬನಾಸಲ್
ಬಿ) ಗ್ಾಗಿೀ ಕೌಲ್
ಸಿ) ಕರಣ್ ಗ್ೌತಮ್ ಅದಾನಿ
ಡಿ)ಮಲ ರಮೇಶ್ ಮಹಾದ ೇವ

ಎ) ಅರುಣ್ ಬನಾಸಲ್

• ಅದ್ನಿ ಏರ್ ಪೊೋಟ್ಷ ಹ ್ೋಲ್ಲಡಾಂಗ್ಸ ತನು ಉನುತ 
ನಿವಷಹರ್ ಯನುು ಮತ ು ಎರಿಕಸನ್ಸ ಅನುಭವಿ ಅರುಣ್ 
ಬನ್ಸಲ್ ಅವರನುು ತನು ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಷನಿವ್ಷಹಕ ಎಾಂದು 
ಹ ಸರಿಸಿದ .

• ಸಿವೋಡಿಶ್ ಟ ಲ್ಲಕ್ಾಂ ನ ಟ್ ವರ್ಕಷ ಕಾಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ 25
ವರ್ಷಗಳನುು ಕಳ ದಿರುವ ಬನ್ಸಲ್, ಇತಿುೋಚ ಗ  ಯುರ ್ೋಪ್ 
ಮತುು ಲ್ಯಟಿನ್ಸ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗ್ಗದೆರು.

• ಅಹಮದ್ಬ್ದ್, ಲಕ ್ುೋ, ಮಾಂಗಳೂರು, ಜ ೈಪ್ುರ, 
ಗುವ್ಹಟಿ ಮತುು ತಿರುವನಾಂತಪ್ುರಾಂನ ಆರು ವಿಮ್ನ 
ನಿಲ್ೆರ್ಗಳನುು ಆಧ್ುನಿೋಕರಿಸಲು ಮತುು ನಿವಷಹಿಸಲು 
ಅದ್ನಿ ಏರ್ ಪೊೋಟ್ಸಷ ಆದ ೋಶವನುು ಭ್ರತಿೋಯ ವಿಮ್ನ 
ನಿಲ್ೆರ್ ಪ್್ರಧಿಕ್ರದ ಜ್ಗತಿಕ ಸಪರ್್ಷತಮಕ ಟ ಾಂಡರ್ 
ಪ್ರಕ್ರರಯ್ಕಯ ಮ್ಲಕ ಗ ದಿೆದ .



10) ಸಿವೋಡಿಷ್ ಸ್ ಂಸ್ತುತ ಅಕ ್ ಟೋಬರ್ 2022 ರಲಾ  ಈ ಕ ಳಗಿನವರಲಾ ಯಾರನುು
ತನು ಮುಂದನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ  ಮಾಡಿದ ?

ಎ) ಮಾಾಗಡಲೇನಾ
ಆಾಂಡತೀನ್
ಬಿ) ಉಲ್್ ಕ್ಸರತ್ತೀನ್
ಸಿ) ಸಿ್ೇಫನ್ ಲ ೂೇಫ್ ಾನ್
ಡಿ) ಆಾಂಡಿರಯಾಸ್ ನಾಲ ೀನ್

ಬಿ) ಉಲ್್ ಕ್ಸರತ್ತೀನ್

• ಸಿವೋಡಿಷ್ ಸಾಂಸತುು ಕನಸವ ೋಷಟಿವ್ ಮ್ಡರ ೋಟ್ ಪ್ಕ್ಷದ 
ನ್ಯಕ ಉಲ್್ ಕ್ರರಸಟಸಷನ್ಸ ಅವರನುು ಒಾಂದು 
ಕ್ಲದಲ್ಲಿ ತಿೋವರಗ್ಮ ಬಲಪ್ಾಂರ್ಥೋಯ ಪ್ಕ್ಷವು 
ಬ ಾಂಬಲ್ಲಸುತಿುರುವ ಒಕ್ೆಟದ ಮುಖ್ಯಸಥರ್ಗ್ಗ ಪ್ರರ್್ನ 
ಮಾಂತಿರಯ್ಗ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿದ .

• 59 ವರ್ಷದ ಶಿರೋ ಕ್ರರಸಟಸಷನ್ಸ 176-173 ಮತಗಳಿಾಂದ 
ಆಯ್ಕೆಯ್ದರು.

• ಶಿರೋ ಕ್ರರಸಟಸಷನ್ಸ ಅವರು ಸಿವೋಡನ್ಸ ನ ಅತಿದ ್ಡಡ 
ಪ್ಕ್ಷವ್ದ ಸ ್ೋಶಿಯಲ್ ಡ ಮೊೋಕ್ರಟ್ ಗಳ 
ಮುಖ್ಯಸಥರ್ಗ್ಗರುವ ಮ್ಯಗಡಲ್ಲೋನ್ ಆಾಂಡಸಷನ್ಸ 
ಅವರನುು ಬದಲ್ಲಸಲ್ಲದ್ೆರ .

• ಸಿವೋಡನ್ಸ ರ್ಜರ್್ನಿ: ಸ್ಟಕ ್ಹೋಮ್



೧ ೧) ಮಿಷನ್ ಲ ೈಫ್ ಗ  ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಜ ್ ತ  ಕ ಳಗಿನ ಯಾರು
ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಾಲನ  ನಿೋಡಿದರು?

ಎ) ಗುಟ ರಸ್
ಬಿ) ಜಗರ್ೇಶ್ ದಾಂಕರ್
ಸಿ) ದೌಪ್ರ್ ಮುಮುೀ
ಡಿ) ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಾಂಗ್

ಎ) ಕನಾೀಟಕ



ಇಂದನ ಪ್ರಶ್ ು 

ಎಲಾರಿಗ್ ಧ್ನ ಾ ವಾದಗಳು

2021-22 ರ ಲ ್ತಿತಗ  ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ ಟಗ  ಬ್ಾಸ್ಮತಿ ಅಕಿೆ ಯ  
ಪ್ರಮುಖ ರಫುತದಾರ ರಾಷರ ಯಾವುದು?

ಎ) ಚೋನಾ
ಬಿ) ಭಾರತ
ಸಿ) ಇರಾನ್
ಡಿ) ಇಸ್ ರೋಲ್
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