
22-23 ಅಕ ್ಟೋಬರ್ : CURRENT AFFAIRS 2022

ದಿವಂಗತ ನಟ ಡಾ.ಪುನೋತ್ ರಾಜ್ ಕುಮ ಾ ರ್ ಅವರಿಗ  
ನವ ಂಬರ್ 1 ರಂದು ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಕಾಾರದಿಂದ ಯಾವ 
ಪುರಸ್ಾಾರ ನೋಡಲಾಗುತತದ ?

ಎ) ಕರ್ಾಾಟಕ ರತನ 
ಬಿ) ಬಸವ ಶ್ರೋ 
ಸಿ) ನೃಪತುಂಗ 
ಡಿ) ಪದಮಶ್ರೋ 



▪ ಪ ್ಲೋಸ್ ಸಮರಣಾರ್ಾ ದಿನ ಪ ್ ಲೋಸ್ ಸೃತಿ ದಿವಸ್(21 ಅಕ ್ಟೋಬರ್)

▪ ಈ ದಿನವನುನ ಭಾರತದ ಎಲಾಾ ಪ ್ಲೋಸ್ ಪಡ ಗಳಲಾ ಹುತಾ ತಮರ ದಿನವರ್ಾನಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತತ ದ  . 

▪ 1959 ರಲಾ ಚೋರ್ಾದ ್ಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯನುನ ರಕ್ಷಿಸುವಾ ಗ ತಮ್ ಮ ಪಾರಣವನುನ ತಾಾಗ ಮಾ ಡಿದ 
ಹತುತ ಪ ್ಲೋಸರ ತಾಾಗವನುನ ಈ ದಿನ ಸಮರಿಸುತತದ . 

▪ 2018 ರಲಾ, ಪರಧಾನ ನರ ೋಂದರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ ್ಲೋಸ್ ಸಮ ರಣಾರ್ಾ ದಿನದ ಸಂದರ್ಾದಲಾ 
ದ ಹಲಯಲಾ ಭಾರತದ ಮದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪ ್ಲೋಸ್ ವಸುತ ಸಂಗರಲಾಲಯವನುನ ್ದಾಟಿ ಸಿದರು.

▪ ಭಾರತದಲಾ ಪ ್ಲೋಸ್ ಸ್ಾಮರಕವನುನ ಲ ್ಂದುವ ಪರಸ್ಾತ ಪವನುನ ಮದಲು 2002 ರಲಾ ಅಟಲ್ 
ಬಿಲಾರಿ ವಾಜಪ ೋಯಿ ರ್ ೋತೃತ ವದ ಸಕಾಾರವು ಮಾಡಿತು. 



1) ಯಾವ ರಾಜಾ ವನಾಜೋವಿ ಮ್ಂಡಳಿಯು ದುಗಾಾವತಿ ಟ ೈಗರ್ ರಿಸರ್ವಾ ಎಂಬ 
ಲ ಸರಿನ ಹುಲಗಳಿಗಾಗಿ ಲ ್ಸ ಮೋಸಲು ಅನುಮೋದಿ ಸಿದ ?

ಎ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೇಶ
ಬಿ) ಮಧ್ಯ ಪ್ರದ ೇಶ
ಸಿ) ರಾಜಸ್ಾಾನ
ಡಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಬಿ) ಮಧ್ಯ ಪ್ರದ ೇಶ

• ದುರ್ಗಾವತಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದ ೇಶವು 2,339 ಚದರ 
ಕಿಲ ೊೇಮೇಟರ ಗಳಷ್ುು ಹ ೊಸ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ 
ಪ್ರದ ೇಶವಗಗಿದುು, ಇದು ನರಸಂಗ ಪ್ುರ, ದಗಮೇಹ್ 
ಮತುು ಸಗಗರ ಜಿಲ ೆಗಳಲಿೆ ವಗಾಪಿಸಸುತುದ .

• ಮಧ್ಾಪ್ರದ ೇಶ ವನಾಜಿೇವಿ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ನ್ಗಾ ಹುಲಿ 
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದ ೇಶದ ಹ ೊಸ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದ ೇಶವನುಾ
ಮಗಡಲು ಅನುಮೇದಿಸದ , ಅದರಲಿೆ ನ್ಗಲಕನ್ ೇ ಒಂದು 
ಭಗಗವು ಕ ನ್-ಬ ಟ್ಗಾ ನದಿಗಳ ಲಿಂಕಿನ್ ನಂದ 
ಮುಳುಗುತುದ .



2) ಕ ಳಗಿನ ಯಾವ ದ ೋಶವು ಜಾಗತಿಕ ಯ ುವ ಹವಾಮಾನ ಶೃಂ ಗಸಭ ಯನುನ 
ಆಯೋಜಸ ುತಿತದ ?

ಎ) ಭಾರತ್
ಬಿ) ಬಾಾಂಗ್ಾಾದ ೇಶ
ಸಿ) ಓಮನ್
ಡಿ) ಸಿಾಂಗ್ಾಪ್ುರ

ಬಿ) ಬಾಾಂಗ್ಾಾದ ೇಶ

• ರ್ ೊೆೇಬಲ್ ಯೊತ್ ಲಿೇಡರ ಶಿಪ್ ಸ ಂಟರ ತನಾ ಮದಲ 
ಕಗಯಾಕ್ರಮವಗದ ರ್ ೊೆೇಬಲ್ ಯೊತ್ ಕ ೆೈಮೇಟ್ 
ಶ ಂಗಸಭ ಯ ಉದಗಾಟನ್ ಯಂದಿರ್  ಅಕ ೊುೇಬರ 20
ರಂದು ಬಗಂರ್ಗೆದ ೇಶದಿಂದ ತನಾ ಪ್ರಯಗಣವನುಾ 
ಪ್ಗರರಂಭಿಸಲು ಅಂತಗರಗಷ್ಟ್ರೇಯ ಲಗಭರಹಿತ 
ಸಂಸ ೆಯಗಗಿದ .

• ಮೊರು ದಿನಗಳ ಶ ಂಗಸಭ ಯು ಬಗಂರ್ಗೆದ ೇಶದ ಅತಾಂತ 
ಹವಗಮಗನ ದುಬಾಲ ಪ್ರದ ೇಶಗಳಲಿೆ ಒಂದಗದ 
ಖುಲಗಾದಲಿೆನ ಅವಗ ಸ ಂಟರ ನಲಿೆ ನಡ ಯಲಿದ , ಇಂದಿನ 
ಯುವಕ್ರು ಹವಗಮಗನ ಬದಲಗವಣ ಯ ವಿರುದಧದ 
ಹ ೊೇರಗಟವನುಾ ಹ ೇರ್  ಮುನಾಡ ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುಾ 
ಅನ್ ಾೇಷ್ಟ್ಸಲು 70 ದ ೇಶಗಳ 650 ಯುವಕ್ರನುಾ
ಒಟುುಗೊಡಿಸುತುದ .



3)ಪರಧಾನ ನರ ೋಂದರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಾದಲಾ ಮಷನ್
ಸ್ಾಲ್ ಆಫ್ ಎಕಸಲ ನ್ಸ ಅನುನ ಪಾರರಂಭಿಸಿದಾಾರ ?

ಎ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೇಶ
ಬಿ) ಗುಜರಾತ್
ಸಿ) ರಾಜಸ್ಾಾನ
ಡಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಬಿ) ಗುಜರಾತ್

• ಪ್ರಧಗನಮಂತಿರ ನರ ೇಂದರ ಮೇದಿಯವರಂದ 
"ಮಷ್ನ್ ಸೊಕಲ್್ ಆಫ್ ಎಕ್್ಲ ನ್್" 
ಅನ್ಗವರಣರ್ ೊಂಡಿದ : 'ಮಷ್ನ್ ಸೊಕಲ್್ ಆಫ್ 
ಎಕ್್ಲ ನ್್' ರ್ಗಂಧಿನಗರದ ಮಹತಗಾಕಗಂಕ್ಷ ಯ 
ಯೇಜನ್ ಯಗಗಿದುು, ಗುಜರಗತ್ ನ ಸಗವಾಜನಕ್ 
ಶಗಲ ಗಳಲಿೆ ಪ್ಠ್ಾಕ್ರಮವನುಾ ಸುಧಗರಸುವ ಮತುು 
ರಗಜಾ ಸಕಗಾರದ ಆಮ್ ಆದಿಿ ಪ್ಕ್ಷದ ಟೇಕ ಗಳನುಾ
ಎದುರಸುವ ದಾಂದಾ ಗುರಗಳನುಾ ಹ ೊಂದಿದ . 
ಕ್ಡಿಮ ಗುಣಮಟುದ ಶಿಕ್ಷಣಕಗಕಗಿ.



4)ಇಂಡಿಯಾ ಟ ರೋಡ್ ಪರಮೋಷನ್ ಆಗಾರ್ ೈಸ್ ೋಶನ್ (ITPO) ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಮ್ತುತ ವಾವಸ್ಾಾಪಕ 
ನದ ೋಾಶಕರಾಗಿ ಯಾರು ರ್ ೋಮ್ಕಗ ್ಂಡಿದಾಾರ ?

ಎ)ಪ್ರದೇಪ್ ಖರ  ೇಲಾ
ಬಿ) ಆರ್ಯಮ ಸುಾಂದರಾಂ
ಸಿ) ಆರ್ ವ ಾಂಕಟರಮಣಿ
ಡಿ) ಮುಕುಲ್ ರ  ೇಹಟಗಿ

ಎ)ಪ್ರದೇಪ್ ಖರ  ೇಲಾ

• ಮಗಜಿ ನ್ಗಗರಕ್ ವಿಮಗನಯಗನ ಕಗಯಾದಶಿಾ, 
ಪ್ರದಿೇಪ್ ಸಂಗ ಖರ ೊೇಲಗ ಅವರು ಭಗರತ ವಗಾಪ್ಗರ 
ಉತ ುೇಜನ್ಗ ಸಂಸ ೆಯ (ITPO) ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಮತುು 
ವಾವಸಗೆಪ್ಕ್ ನದ ೇಾಶಕ್ರಗಗಿ ನ್ ೇಮಕ್ರ್ ೊಂಡರು.

• ಕ್ನ್ಗಾಟಕ್ ಕ ೇಡರ ನ 1985 ಬಗಾಚ ನ ಭಗರತಿೇಯ 
ಆಡಳಿತ ಸ ೇವ  (ಐಎಎಸ್) ಅಧಿಕಗರ ಖರ ೊೇಲಗ 
ಅವರು ಕ್ಳ ದ ವಷ್ಾ ಸ ಪ್ ುಂಬರ ನಲಿೆ ನ್ಗಗರಕ್ 
ವಿಮಗನಯಗನ ಕಗಯಾದಶಿಾಯಗಗಿ ನವ ತುರಗಗಿದುರು.

• ಕಗಾಬಿನ್ ಟ್ ನ್ ೇಮಕಗತಿ ಸಮತಿ (ಎಸಸ) ಖರ ೊೇಲಗ 
ಅವರ ನ್ ೇಮಕಗತಿಯನುಾ ಐಟಪಿಸಒ ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಮತುು 
ವಾವಸಗೆಪ್ಕ್ ನದ ೇಾಶಕ್ರಗಗಿ ಎರಡು ವಷ್ಾಗಳ ಕಗಲ 
ಗುತಿುರ್  ಆಧಗರದ ಮೇಲ  ಸಾೇಕ್ರಸದ .



5) ಕ ೋಂದರ ಪ ಟ ರ್ೋಲಯಂ ಮ್ತುತ ರ್ ೈಸಗಿಾಕ ಅನಲ ಸಚವ ಹದಿೋಾಪ್ ಸಿಂಗ್ 
ಪುರಿ ಅವರು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಾದಲಾ ಏಷ್ಾಾ ದ ಅತಿದ ್ ಡಡ ಸಂಕುಚತ 
ಜ ೈವಿಕ ಅನಲ (CBG) ಸ್ಾಾವರವನುನ ್ದಾಟಿಸಿದಾಾರ ?
ಎ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೇಶ
ಬಿ) ಗುಜರಾತ್
ಸಿ) ರಾಜಸ್ಾಾನ
ಡಿ)ಪ್ಾಂಜಾಬ್

ಡಿ)ಪ್ಾಂಜಾಬ್

• ಕ ೇಂದರ ಪ್ ಟ್ ೊರೇಲಿಯಂ ಮತುು ನ್ ೈಸಗಿಾಕ್ ಅನಲ 
ಸಚಿವ ಹದಿೇಾಪ್ ಸಂಗ ಪ್ುರ ಅವರು ಪ್ಂಜಗಬ ನ 
ಸಂಗೊರರ ನಲಿೆರುವ ಲ ಹಗರರ್ಗರ್ಗದಲಿೆ ಏಷ್ಗಾದ 
ಅತಿದ ೊಡಡ ಸಂಕ್ುಚಿತ ಜ ೈವಿಕ್ ಅನಲ ಘಟಕ್ವನುಾ 
ಉದಗಾಟಸದರು.

• ಸಂಗೊರರ ನಲಿೆರುವ ಸಗೆವರವು CBG ಆಧಗರತ 
ರ್ಗರಮೇಣ ಆರ್ಥಾಕ್ತ ಯ ಭಗರತದ ಮಗಸುರ 
ಪ್ಗೆನ್ ನ ಪ್ಗರರಂಭವಗಗಿದ  ಮತುು ಸಕಗಾರವು ಅದರ
ಸುತುಲಿನ ಪ್ರಸರ ವಾವಸ ೆಯನುಾ ಉತ ುೇಜಿಸಲು 
ಎಲಗೆ ಕ್ರಮಗಳನುಾ ತ ರ್ ದುಕ ೊಳುುತಿುದ .



6) Paytm ಪ ೋಮಂಟ್ಸಸ ಬಾಾಂಕ ನ ಮ್ಧ್ಾಂತರ CEO ಆ ಗಿ ಯಾರು 
ರ್ ೋಮ್ಕಗ ್ಂಡಿದಾಾರ ?

ಸಿ) ದೇಪ ೇಾಂದರ ಸಿಾಂಗ್
ರಾಥ  ೇಡ್

• Paytm ಪ್ ೇಮಂಟ್್ ಬಗಾಂಕ್ ದಿೇಪ್ ೇಂದರ ಸಂಗ
ರಗಥ ೊೇಡ್ ಅವರನುಾ ಮುಖಾ ಉತಪನಾ ಮತುು 
ತಂತರಜ್ಞಗನ ಅಧಿಕಗರಯಗಗಿ ಅವರ ಪ್ಗತರದ 
ಜ ೊತ ರ್  ಮಧ್ಾಂತರ ಮುಖಾ ಕಗಯಾನವಗಾಹಕ್ 
ಅಧಿಕಗರಯಗಗಿ ನ್ ೇಮಸದ . ಸಇಒ ಸತಿೇಶ್ ಗುಪ್ಗು
ಈ ತಿಂಗಳು ನವ ತುರಗಗುತಿುದಗುರ .

• ನಯಂತರಕ್ ಅನುಮೇದನ್ ಗಳನುಾ ಪ್ಡ ದ ನಂತರ 
ಬಗಾಂಕ್ ಹ ೊಸ ಪ್ೊಣಾ ಸಮಯದ CEO ಅನುಾ 
ಘೊೇಷ್ಟ್ಸುತುದ .

• ಮಗಜಿ IRS ಅಧಿಕಗರ ಸುನಲ್ ಚಂದರ ಶಮಗಾ 
ಅವರನುಾ ಮುಖಾ ಕಗಯಾನವಾಹಣಗ 
ಅಧಿಕಗರಯಗಗಿ ಬಗಾಂಕ್ ನ್ ೇಮಸದ .

ಎ) ರಾಜ ೇಶ್ ತ್ಲಾಾರ್
ಬಿ) ಅಲ  ೇಕ್ ಚಕರವಾಲ್
ಸಿ) ದೇಪ ೇಾಂದರ ಸಿಾಂಗ್
ರಾಥ  ೇಡ್
ಡಿ) ಬಿರಜ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್
ಉಪಾಧ್ಾಯರ್



7) ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರಗಳ   ಂದಿಗ  ಡಿ ಜಟಲ್ ಬ ಳವಣಿಗ  ಮ್ತುತ
ಅಭಿವೃದಿಿಯನುನ ್ತ ತೋಜಸುವ ್ದ ಾೋಶವನುನ  ಬ  ಂಬಲಸಲು ಮ್ತುತ ವ ೋಗಗ ್ಳಿಸಲು 
Google ತಿಳುವಳಿಕ  ಒಪಪಂದಕ ಾ ಸಹಿ ಲಾಕಿದ ?
ಎ) ಕ ೇರಳ
ಬಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೇಶ
ಸಿ) ಅಸ್ಾಸಾಂ
ಡಿ) ಕರ್ಾಯಟಕ

ಸಿ) ಅಸ್ಾಸಾಂ

• ಈ ಹ ೊಸ ಉಪ್ಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲಿೆ, ಗೊಗಲ್ ಅಸಗ್ಂ 
ಸಕಗಾರದ ಕೌಶಲಾ, ಉದ ೊಾೇಗ ಮತುು
ವಗಣಿಜ ೊಾೇದಾಮ ಇಲಗಖ  (SEED) ನ್ ೊಂದಿರ್  
ಸಹಯೇಗದ ೊಂದಿರ್  ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಿಕಗ
ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳು ಮತುು ಬ ೊೇಧ್ನ್  ಮತುು ಕ್ಲಿಕ ರ್  
ಸಹಗಯ ಮಗಡುವ ಪ್ರಹಗರಗಳ  ಂದಿರ್ ತಮಿ 
ಶಗಲಗ ಡಿಜಿಟಲಿೇಕ್ರಣದ ಪ್ರಯತಾಗಳನುಾ
ಬಲಪ್ಡಿಸುತುದ  ಮತುು ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಸುರಕ್ಷತ  ಮತುು 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ೌರತಾದ ಮೊಲಭೊತ ಅಂಶಗಳನುಾ 
ಉತ ುೇಜಿಸುತುದ . ಇಂಟನ್ ಾಟ್ ಅದುುತ ಕಗಯಾಕ್ರಮದ 
ಮೊಲಕ್ ಶಗಲಗ ಮಕ್ಕಳಿರ್ .



8) 2022 ರ ವಿಶವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ದಿನದ ವಿಷಯ ಯಾ ವು ದ ು?

ಎ) ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಾಂಕಿಅಾಂಶಗಳು
ಬಿ) ಅಧಿಕೃತ್ ಅಾಂಕಿಅಾಂಶಗಳಲ್ಲಾ
ಗುಣಮಟಟದ ಭರವಸ್ 
ಸಿ) ಸುಸಿಾರ ಅಭಿವೃದಿ ಗುರಿಗಗಳು
ಡಿ) ಸುಸಿಾರ ಅಭಿವೃದಿಗ್ಾಗಿ ಡ ೇಟಾ

ಡಿ) ಸುಸಿಾರ
ಅಭಿವೃದಿಗ್ಾಗಿ ಡ ೇಟಾ

• ನಮ್ಮ ದ ೈನಂದಿನ ಜೋವನದಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಗಳ 
ಪಾರಮ್ುಖ್ಾತ  ಯನುನ ಗುರುತಿ ಸ ಲು ವಿಶವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ  ದಿನ 
2022 ಅನುನ ವಾಷ್ಟ್ಾಕವಾಗಿ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು 
ಆಚರಿಸಲಾಗುತತದ .

• ವಿಶವಸಂಸ್  ಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಯೋಗವು ಸುಸಿಾರ ಅಭಿವೃದಿ ಿ
ಗುರಿಗಳ  (SDGs) ಕಡ ಗ  ಪರಗತಿಯನುನ ಪ ತ ತಹಚಚಲು 
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಳಕ ಯನುನ ಸಮ್ರ್ಥಾಸುವಲಾ
ಮ್ುಂಚ್ ಣಿಯಲಾದ .

• ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಯೋಜರ್ , ಮೋಲವಚಾರಣ  ಮ್ತ ುತ SDG ಗಳ 
ಕಡ ಗ  ಪರಗತಿಯ ಮೌಲಾಮಾಪನಕಾಾಗಿ ್ತತಮ್ ಡ ೋಟಾ ಮ್ತು ತ
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅತಾಗತ ಾ.



9) ಸಬಿಾಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಟ  ನನಸ್ ಆಟಗಾ ರ ___________ ನಂತರ ಲ ್ಸ 
ಜಾತಿಯ ಜೋರುಂಡ  ಎಂದು ಲ ಸ ರಿಸಿದಾಾರ .

ಎ) ರಾಫ ಲ್ ನಡಾಲ್
ಬಿ) ರ  ೇಜರ್ ಫ ಡರರ್
ಸಿ)ರ್  ವಾಕ್ ಜ  ಕ  ವಿಕ್
ಡಿ) ಪೇಟ್ ಸ್ಾಾಂಪಾರಸ್

ಸಿ)ರ್  ವಾಕ್
ಜ  ಕ  ವಿಕ್

• ವ ೇಗ, ಶಕಿು, ನಮಾತ , ಬಗಳಿಕ ಮತುು ಕ್ಠಿಣ 
ವಗತಗವರಣದಲಿೆ ಬದುಕ್ುವ 
ಸಗಮರ್ಥಾಾದಿಂದಗಗಿ ಸಬಿಾಯಗದ ಟ್ ನಸ್ 
ಆಟರ್ಗರ ನ್ ೊವಗಕ್ ಜ ೊಕ ೊವಿಕ್ ಅವರ 
ಹ ಸರನುಾ ಸಬಿಾಯಗದ ವಿಜ್ಞಗನಗಳು ಹ ೊಸ 
ಜಗತಿಯ ಜಿೇರುಂಡ ರ್  ಹ ಸರಸದಗುರ .

• ಹ ೊಸ ಜಗತಿಯ ಜಿೇರುಂಡ  ಯುರ ೊೇಪಿಸನಲಿೆ 
ಇರುವ ಡುವಗಲಿಯಸ್ ಕ್ುಲಕ ಕ ಸ ೇರದ .

• ಹಲವಗರು ವಷ್ಾಗಳ ಹಿಂದ  ಪ್ಶಿಿಮ 
ಸಬಿಾಯಗದ ಭೊಗತ ಪಿಸಟಾಲಿೆ ಇದನುಾ 
ಕ್ಂಡುಹಿಡಿಯಲಗಯಿತು.



10) ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾವ ದ ೋಶವು ನಲ ್ೋನ ುುಗ  ಭೌಗ ್ೋಳಿಕ ಸ್ಚಕ (GI) 
ಟಾಾಗ್ ಅನುನ ಕ ್ೋರಿ ಅಜಾ ಸಲಾಸಿದ ?

ಎ)ಜಪಾನ್
ಬಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಕ  ರಿಗಯಾ
ಸಿ) ಉತ್ತರ ಕ  ರಿಗಯಾ
ಡಿ) ಚೇರ್ಾ

ಎ)ಜಪಾನ್

• ಜಪ್ಗನ್ ನ ಉತಪನಾವಂದು ಚ ನ್ ಾೈನಲಿೆರುವ 
ಜಿಯೇರ್ಗರಫಿಕ್ಲ್ ಇಂಡಿಕ ೇಶನ್ ರಜಿಸರಯಲಿೆ
ಟ್ಗಾಗ ರ್ಗಗಿ ಸಲಿೆಸರುವುದು ಇದ ೇ ಮದಲು.

• ಜಪ್ಗನನ ರಗಯಭಗರ ಕ್ಚ ೇರ, ನವದ ಹಲಿ, 
ಆಲ ೊಕಹಗಲುಾಕ್ು ಪ್ಗನೇಯವಗದ
ನಹ ೊೇನುು/ಜಪ್ಗನೇಸ್ ಸಲುವಗಗಿ ಭೌರ್ ೊೇಳಿಕ್ 
ಸೊಚಕ್ (GI) ಟ್ಗಾಗ ಅನುಾ ಕ ೊೇರ ಅಜಿಾ ಸಲಿೆಸದ .

• ಜಪ್ಗನ್ ನ ಉತಪನಾವಂದು ಇಲಿೆನ ಜಿಯೇರ್ಗರಫಿಕ್ಲ್
ಇಂಡಿಕ ೇಶನ್ ರಜಿಸರಯಲಿೆ ಟ್ಗಾಗ ರ್ಗಗಿ ಅಜಿಾ
ಸಲಿೆಸರುವುದು ಇದ ೇ ಮದಲು ಎಂದು 
ತಿಳಿದುಬಂದಿದ .



೧ ೧) ದಿವಂಗತ ನಟ ಡಾ.ಪುನೋತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗ   
ನವ ಂಬರ್ 1 ರಂದು ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಕಾಾರದಿಂದ ಯಾವ ಪುರಸ್ಾಾರ 
ನೋಡಲಾಗುತತದ ?
ಎ) ಕರ್ಾಯಟಕ ರತ್ನ
ಬಿ) ಬಸವ ಶ್ರೇ
ಸಿ) ನೃಪ್ತ್ುಾಂಗ
ಡಿ) ಪ್ದಮಶ್ರೇ

ಎ) ಗುಟ ರಸ್



ಇಂದಿನ ಪರಶ್ ನ 

ಎಲಾರಿಗ್ ಧ್ನ ಾ ವಾದಗಳು

ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾರನುನ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಲಾ ಭಾರತ 
ಸಕಾಾರದಲಾ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾದಶ್ಾ ಯಾಗಿ ರ್ ೋಮಸ ಲಾಗಿದ ?

ಎ) ರಾಜೋರ್ವ ಗೌಬಾ
ಬಿ)ಪರವಿೋಣ್ ಕ  ಶ್ರೋವಾಸತವ
ಸಿ) ಸಮ್ಂತ್ ಗ ್ೋಯೆಲ್
ಡಿ) ಅರಮ್ರ್  ಗಿರಿಧ್ರ್
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