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1) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬಾರಾಂಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಾಂಡ Z ಡ ಟಾಪ್ 75 ಅತಯಮೂಲ್ಯ 

ಭಾರತಿೀಯ ಬಾರಾಂಡ್ 2020 ಶೆರೀಯಾಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗರಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿದೆ? 

ಎ) ಎಚ ಡಿಎಫ ಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಬಿ) ಎಸ ಬಿಐ 

ಸಿ) ಎಲ್ಐಸಿ 

ಡಿ) ಟಿಸಿಎಸ 

ಉತತರ: ಎ 

 

• ಎಚ ಡಿಎಫ ಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಸತತ 7 ನೆೀ ವರ್ಷವೂ ಈ ಶೆರೀಯಾಾಂಕದಲ್ಲಿ 

ಅಗರಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿದೆ. 

• ಇದು ಒಟ್ುು brand 20.2 ಶತಕೊೀಟಿಗಿಾಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಾಂಡ ಮೌಲ್ಯವನುು 

ಹೊಾಂದಿದೆ. 

 

ಎಚ ಡಿಎಫ ಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ನೂಯಸ 2020: 

• ಎಚ ಡಿಎಫ ಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ರೆೈತರಿಗಾಗಿ 'ಇ-ಕಿಸ್ಾನ್ ಧನ್' ಆ್ಯಪ್ ಅನುು 

ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಿದೆ 



 

 

• ಎಚ ಡಿಎಫ ಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ತನು ಮೊದಲ್ ರಿೀತಿಯ 'ಶೌಯಷ ಕೆಜಿಸಿ' ಅನುು 

ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಿದೆ 

• ಎಚ ಡಿಎಫ ಸಿ ಬಾಯಾಂಕಿನ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆ್ಗಿ ಸಶೀಧರ್ ಜಗದಿೀಶನ್ 

• ಎಚ ಡಿಎಫ ಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಿದ “ಸಮಮರ್ ಟಿರೀಟ್ಸ್” ಅಭಿಯಾನ 

• ಎಚ ಡಿಎಫ ಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ದೂರಕಾಾಗಿ#HDFCBankSafetyGrid 

ಅಭಿಯಾನವನುು ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸುತತದೆ 

• ಎಚ ಡಿಎಫ ಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ “#HumHaarNahiMaanenge” ಹಾಡನುು 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ: ಬರೆದವರು: ಪ್ರಸೂನ್ ಜೊೀಶ ಸಾಂಯೀಜನೆ: ಎಆ್ರ್ 

ರಹಮಾನ್ 

• ಎಚ ಡಿಎಫ ಸಿ ಬಾಯಾಂಕಿನ ಎಾಂಡಿ, ಆ್ದಿತಯ ಪ್ುರಿ ಯುರೊಮನಿ 2020 ರ 

ಜಿೀವಮಾನ ಸ್ಾಧನೆ ಪ್ರಶಸಿತಯನುು ನಿೀಡಿದರು 

 

ಎಚ ಡಿಎಫ ಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಬಗೆೆ: 

ಸ್ಾಾಪ್ನೆ: 1994 

ಪ್ರಧಾನ ಕಚೆೀರಿ: ಮುಾಂಬೆೈ, ಮಹಾರಾರ್ರ 

ಸಿಇಒ: ಸಶೀಧರ್ ಜಗದಿೀಶನ್ 

ಟಾಯಗ ಲೆೈನ್: We understand your world 



 

 

2) ಕೃತಕ ಬುದಿಮಿತ್ೆತ, ಬಾಿಕ್ ಚೆೀನ್ ಮತುತ ಸ್ೆೈಬರ್  ಸ್ೆಕುಯರಿಟಿ ನಿೀತಿಗಳ ಕುರಿತು 

ನಿೀತಿಗಳನುು ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಯಾವುದು? 

 

ಎ) ಗುಜರಾತ್ 

ಬಿ) ತಮಿಳುನಾಡು 

ಸಿ) ಮಹಾರಾರ್ರ 

ಡಿ) ಕನಾಷಟ್ಕ 

ಉತತರ: ಬಿ 

• ಎಐ, ಬಾಿಕ್ ಚೆೀನ್ ಮತುತ ಸ್ೆೈಬರ್  ಸ್ೆಕುಯರಿಟಿ ನಿೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ನಿೀತಿಗಳನುು 

ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ್ ರಾಜಯ ತಮಿಳುನಾಡು. 

• ಎಐನ ಶಕಿತಯನುು ಸ್ಾವಷಜನಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳಳಲ್ು ನಿೀತಿಗಳು 

ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತತವೆ ಮತುತ ಅದನುು ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ 

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತುತ ನೆೈತಿಕವಾಗಿ ಹೊಾಂದಿಕೊಳುಳತತವೆ. 

• ಕನೆಕ್ು 2020 ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ೆೈಬರ್ ಭದರತ್ಾ ನಿೀತಿ, 2020, 

ತಮಿಳುನಾಡು ಬಾಿಕ್ ಚೆೈನ್ ನಿೀತಿ, 2020, ಮತುತ ತಮಿಳುನಾಡು ಸುರಕ್ಷಿತ 

ಮತುತ ನೆೈತಿಕ ಕೃತಕ ಬುದಿಿಮತ್ೆತ ನಿೀತಿ, 2020 ಅನುು ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ ಎಡಪ್ಡಿಿ 

ಕೆ ಪ್ಳನಿಸ್ಾಾಮಿ ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದರು. 



 

 

• ಈ ನಿೀತಿಗಳ ಸುಗಮ ಅನುಷ್ಾಾನಕಾಾಗಿ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಯ ಕುಟ್ುಾಂಬ 

ದತತಸಾಂಚಯ (ಎಸ ಎಫ ಡಿಬಿ) ಮತುತ ಬಾಿಕ್-ಚೆೈನ್ ಬೆನೆುಲ್ುಬು 

ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಷಗಳನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

• ರಾಜಧಾನಿ: ಚೆನೆುೈ 

• ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ: ಎಡಪ್ಾಾಡಿ ಕೆ.ಪ್ಳನಿಸ್ಾಾಮಿ 

 

3) ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಾಂತಿ ದಿನವನುು ವಾಷ್ಟ್ಷಕವಾಗಿ ಯಾವ ದಿನದಾಂದು 

ಆ್ಚರಿಸಲಾಗುತತದೆ? 

 

ಎ) 20 ಸ್ೆಪ್ೆುಾಂಬರ್ 

ಬಿ) 18 ಸ್ೆಪ್ೆುಾಂಬರ್ 

ಸಿ) 21 ಸ್ೆಪ್ೆುಾಂಬರ್ 

ಡಿ) 19 ಸ್ೆಪ್ೆುಾಂಬರ್ 

ಉತತರ: ಸಿ 



 

 

• ಸಾಂಘರ್ಷಗಳನುು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲ್ು ಮತುತ ಶಾಾಂತಿಯನುು ಉತ್ೆತೀಜಿಸಲ್ು 

ಶರಮಿಸಿದ ಜನರ ಶರಮವನುು ವಿಶಾಸಾಂಸ್ೆಾಯ ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಾಂತಿ ದಿನ 

ಗುರುತಿಸುತತದೆ.  

• ಇದು ಕದನ ವಿರಾಮದ ದಿನ, ವೆೈಯಕಿತಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕಿೀಯ 

ನಿಸ್ಾಂದೆೀಹವಾಗಿ, ಈ ದಿನವು ಶಾಾಂತಿಯುತ ಮತುತ ಸುಸಿಾರ ಜಗತತನುು 

ನಿಮಿಷಸುವತತ ಗಮನ ಹರಿಸುತತದೆ. 

• 2020 ರ ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಾಂತಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಿರ್ಯವೆಾಂದರೆ 
Shaping Peace Together'. 

• ಯುಎನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಾಾಂಕಾರಮಿಕ ರೊೀಗದ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ, 

ದಯೆ ಮತುತ ಭರವಸ್ೆಯನುು ಹರಡುವ ಮೂಲ್ಕ ದಿನವನುು ಆ್ಚರಿಸಿ. 

• ತ್ಾರತಮಯ ಅಥವಾ ದೆಾೀರ್ವನುು ಉತ್ೆತೀಜಿಸಲ್ು ವೆೈರಸ ಅನುು ಬಳಸುವ 

ಪ್ರಯತುಗಳ ವಿರುದಿ ಯುಎನ್ ಜೊತ್ೆ ಒಟಾುಗಿ ನಿಾಂ 

 

 

 

4) ಮಹಿಳಾ  ಆ್ತಮನಿಭಷಷ್ಟ್ಷಲ್ ಆ್ಚಾನಿ ”ಎನುುವುದು ಮಹಿಳಾ ಸ್ಾಾವಲ್ಾಂಬನೆ 

ಕಾಯಷಕರಮವಾಗಿದುು, ಅಸ್ಾ್ಾಂನ ಸಾಸಹಾಯ ಸಾಂಘಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಿದೆ? 

 



 

 

ಎ) ಪ್ಾಂಜಾಬ್ ನಾಯರ್ನಲ್ ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಬಿ) ಎಚ ಡಿಎಫ ಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಸಿ) ಸ್ೆುೀಟ್ಸ ಬಾಯಾಂಕ್ ಆ್ಫ ಇಾಂಡಿಯಾ 

ಡಿ) ಕೆನರಾ ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಉತತರ: ಸಿ 

• ಸ್ೆುೀಟ್ಸ ಬಾಯಾಂಕ್ ಆ್ಫ ಇಾಂಡಿಯಾ ಬಾಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಸಹಾಯ ಗುಾಂಪ್ು 

(ಎಸ ಎಚ ಜಿ) ಹಣಕಾಸು ವೆೀಗವನುು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ “ಮಹಿಳಾ 

ಆ್ತಮನಿಭಷಷ್ಟ್ಷಲ್ ಆ್ಚಾನಿ” (ಅಥಷ- ಮಹಿಳಾ ಸ್ಾಾವಲ್ಾಂಬನೆ ಕಾಯಷಕರಮ) 

ಎಾಂಬ ಕಾಯಷಕರಮವನುು ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಿದೆ. 

 

“ಮಹಿಳಾ ಆ್ತಮನಿಭಷಷ್ಟ್ಷಲ್ ಆ್ಚಾನಿ” ಯ ಮುಖ್ಯ ಉದೆುೀಶಗಳು: 

 

• ಸಾಸಹಾಯ ಸಾಂಘ ಸದಸಯರೊಾಂದಿಗೆ ಬಲ್ವಾದ ಬಾಾಂಧವಯವನುು ಸೃಷ್ಟ್ುಸಲ್ು, 

ಎನ್ ಆ್ರ್ ಎಲ್ ಎಾಂ ಅಸ್ಾ್ಾಂ ಪೀಷ್ಟ್ಸಿದ ಮತುತ ಪ್ಾರಯೀಜಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ 

ಸಾಸಹಾಯ ಸಾಂಘಗಳಿಗೆ ಕೆರಡಿಟ್ಸ ಸಾಂಪ್ಕಷಗಳನುು ವಿಸತರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ 

ಸಾಸಹಾಯ ಸದಸಯರ ಸ್ಾಾವಲ್ಾಂಬನೆ ಮತುತ ಆ್ರ್ಥಷಕ ಉನುತಿಗಾಗಿ. 



 

 

• ಸುಸಿಾರ ಅಭಿವೃದಿಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂಖ್ೆಯಯ ಮಹಿಳಾ ಸಾಸಹಾಯ 

ಗುಾಂಪ್ುಗಳನುು ಒಳಗೊಳಳಲ್ು ಮತುತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಾಾವಲ್ಾಂಬನೆಗೆ 

ಅವಕಾಶಗಳನುು ಸೃಷ್ಟ್ುಸಲ್ು ಎಸ ಬಿಐ ಯೀಜಿಸಿದೆ. 

• ಅಧಯಕ್ಷರು: ರಜನಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 

• ಪ್ರಧಾನ ಕಚೆೀರಿ: ಮುಾಂಬೆೈ 

• ಸ್ಾಾಪ್ನೆ: 1 ಜುಲೆೈ 1955 

5) ಇತಿತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಸಾಂಗಿೀತ ಕಲಾವಿದ ಪ್ುಬಾಷ ಅಣೆಕಟ್ುು ಯಾವ ಶೆೈಲ್ಲಯ 

ಸಾಂಗಿೀತಕೆಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ? 

ಎ) ತುಮಿರ 

ಬಿ) ಶಾಯಮಾ ಸಾಂಗಿೀತ 

ಸಿ) ಧುರಪ್ಾದ್ 

ಡಿ) ರವಿೀಾಂದರ ಸಾಂಗಿೀತ 

ಉತತರ: ಡಿ 

6) ಸ್ೆಪ್ೆುಾಂಬರ್ 21 ರಾಂದು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಎ) ವಿಶಾ ರೊೀಟ್ರಾಕ್ು ದಿನ 

ಬಿ) ವಿಶಾ ಕಾಯನ್ರ್ ದಿನ 



 

 

ಸಿ) ವಿಶಾ ಮಲೆೀರಿಯಾ ದಿನ 

ಡಿ) ವಿಶಾ ಆ್ಲ್ ೈೆೈಮರ್ ದಿನ 

ಉತತರ: ಡಿ 

• 2020 ರ ರ್ಥೀಮ್: ‘Let’s talk about dementia”( World Alzheimer’s 

Day) 

 

7) ಚಾಟ್ಷಡಷ ವಿಮಾನಗಳು ಮತುತ ಜೆಟ್ಸ ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊಟ್ುಮೊದಲ್ ವಿಶೆೀರ್ 

ಜನರಲ್ ಏವಿಯೆೀರ್ನ್ ಟ್ಮಿಷನಲ್ ಸ್ೌಲ್ಭಯವನುು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ 

ಉದಾಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಎ) ಹೆೈದರಾಬಾದ್ 

ಬಿ) ಮುಾಂಬೆೈ 

ಸಿ) ನವದೆಹಲ್ಲ 

ಡಿ) ಬೆಾಂಗಳ ರು 

ಉತತರ: ಸಿ 

 

 



 

 

ದೆಹಲ್ಲ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಸುದಿು 2020: 

 

• LEAD Portal   

• Operation SHIELD   

• Himmat Plus App  

• Rozgaar Bazaar Portal  

• ‘Ayuraksha’ programme   

• ‘Assess Koro Na’ app   

• Delhi Corona App  

• Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration  Yojana   

• ‘Podhe Lagao Prayavaran Bachao'  Campiagn   

• Healthy Body, Healthy Mind’ fitness  campiagn  

• India’s First Plasma Bank for COVID- 19 Treatment  

• India’s 1st public EV Charging Plaza   

• India’s first ‘Thermal Corona  Combat Headgear  

• National Krishi Vigyan Kendra conference 2020  
• National Organic Food Festival  

• India’s 1st global Mega Science  

 



 

 

8) ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಿಸರ-ಲೆೀಬಲ್(international eco-label), ನಿೀಲ್ಲ 

ಧವಜ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕಾಾಗಿ ಭಾರತದ ಎರ್ುು ಕಡಲ್ತಿೀರಗಳನುು ಆ್ಯೆಾ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 

ಎ) 6 

ಬಿ) 11 

ಸಿ) 8 

ಡಿ) 10 

ಉತತರ: ಸಿ 

• ನಿೀಲ್ಲ ಧವಜ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕಾಾಗಿ(Blue flag certification) ಆ್ಯೆಾ 

ಮಾಡಲಾದ ಎಾಂಟ್ು ಕಡಲ್ತಿೀರಗಳು 

• ಗುಜರಾತ್ ನ ಶವರಾಜ ಪ್ುರ, 

• ದಮನ್ & ಡಿಯುನಲ್ಲಿ ಘೂೀಘ್ಲಿ, 

• ಕನಾಷಟ್ಕದ ಕಸಕೊೀಷಡ 

• ಕನಾಷಟ್ಕದ ಪ್ಡುಬಿದಿರ ಬಿೀಚ 

• ಕೆೀರಳದ ಕಪ್ಾಾದ್, 

• ಆ್ಾಂಧರಪ್ರದೆೀಶದ ರುಶಕೊಾಂಡ, 



 

 

• ಒಡಿಶಾದ ಗೊೀಲ್ಿನ್ ಬಿೀಚ 

• ಅಾಂಡಮಾನ್ ಮತುತ ನಿಕೊೀಬಾರ್ ನ ರಾಧನಗರ ಬಿೀಚ 

 

9) 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಿರಕ್್ ವೆೀದಿಕೆಯ ಅಧಯಕ್ಷತ್ೆಯನುು ಹೊಾಂದಿರುವ ದೆೀಶ ಯಾವುದು? 

ಎ) ದಕ್ಷಿಣ ಆ್ಫ್ರರಕಾ 

ಬಿ) ಚ್ಚೀನಾ 

ಸಿ) ರಷ್ಾಯ 

ಡಿ) ಬೆರಜಿಲ್ 

ಉತತರ: ಸಿ 

ರಷ್ಾಯ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಸುದಿು 2020: 

• COVID-19 ಲ್ಸಿಕೆ, ‘ಸುಾಟಿುಕ್ ವಿ’ ನೊೀಾಂದಾಯಿಸಲ್ು ರಷ್ಾಯ ವಿಶಾದ 1 ನೆೀ 

ರಾರ್ರವಾಯಿತು 

• ಎಸ -400 ಆ್ಾಂಟಿಏರ್ ವಯವಸ್ೆಾಯ ರಷ್ಾಯದ ಮೊದಲ್ ರೆಜಿಮಾಂಟ್ಸ ಅನುು 

ಭಾರತಕೆಾ ತಲ್ುಪಿಸಲಾಗುವುದು 

• 6 ನೆೀ ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ-ತ್ಾಾಂತಿರಕ ವೆೀದಿಕೆ ಸ್ೆೈನಯ -2020 

ರಷ್ಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು 



 

 

• ರಷ್ಾಯ ತನು ಮೊದಲ್ ಉಪ್ಗರಹ ‘ಅಕಿುಷಕಾ-ಎಾಂ’ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಲದೆ 

• ರಷ್ಾಯ 12 ನೆೀ ಬಿರಕ್್ ಶೃಾಂಗಸಭೆ 2020 ಕೆಾ ಆ್ತಿಥಯ ವಹಿಸಲ್ಲದೆ 

• ಕವಾಾಜ 2020 ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ವಾಯಯಾಮ ರಷ್ಾಯ 

10) ‘ವಿಕಾಸ ಲ್ಘು ಸುವಣಷ’ ಚ್ಚನುದ ಸ್ಾಲ್ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುು, 

ಕರೊೀನವೆೈರಸ ಮಧೆಯ ಯಾವ ಬಾಯಾಂಕ್ ಕಡಿಮ ಬಡಿಿದರದಲ್ಲಿ ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಿದೆ? 

ಎ) ಆ್ಾಂಧರಪ್ರದೆೀಶ ಗಾರಮಿೀಣ ವಿಕಾಸ ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಬಿ) ಅಸ್ಾ್ಾಂ ಗಾರಮನ್ ವಿಕಾಶ್ ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಸಿ) ಬಾಂಗಿಯಾ ಗಾರಮನ್ ವಿಕಾಶ್ ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಡಿ) ಕನಾಷಟ್ಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೀಣ ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಉತತರ: ಡಿ 

ಕನಾಷಟ್ಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೀಣ ಬಾಯಾಂಕ್ ಬಗೆೆ: 

ಸ್ಾಾಪ್ನೆ: 2005 

ಪ್ರಧಾನ ಕಚೆೀರಿ: ಧಾರವಾಡ, ಕನಾಷಟ್ಕ 

 

 



 

 

11) ಜಮುಮ ಮತುತ ಕಾಶೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾರತಿೀಯ ಕಿರಕೆಟಿಗ ಕಿರಕೆಟ್ಸ 

ಶಾಲೆಗಳನುು ಸ್ಾಾಪಿಸುತ್ಾತರೆ? 

ಎ) ವಿರಾಟ್ಸ ಕೊಹಿಿ 

ಬಿ) ಸ್ೌರವ್ ಗಾಂಗೂಲ್ಲ 

ಸಿ) ವಿೀರೆೀಾಂದರ ಸ್ೆಹಾಾಗ 

ಡಿ) ಸುರೆೀಶ್ ರೆೈನಾ 

ಉತತರ: ಡಿ 

 

12) ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಾವಳಿ ಸಾಚ ಗೊಳಿಸುವ ದಿನವನುು ಯಾವಾಗ 

ಆ್ಚರಿಸಲಾಗುತತದೆ? 

ಎ) ಸ್ೆಪ್ೆುಾಂಬರ್ ಮೂರನೆೀ ಶನಿವಾರ 

ಬಿ) 19 ಸ್ೆಪ್ೆುಾಂಬರ್ 

ಸಿ) 21 ಸ್ೆಪ್ೆುಾಂಬರ್ 

ಡಿ) 20 ಸ್ೆಪ್ೆುಾಂಬರ್ 

ಉತತರ: ಎ 



 

 

• ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಾವಳಿ ಸಾಚ  ಗೊಳಿಸುವ ದಿನವನುು 

ಸ್ಾಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸ್ೆಪ್ೆುಾಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೆೀ ಶನಿವಾರ 

ನಡೆಸಲಾಗುತತದೆ. 

• 2020 ರಲ್ಲಿ ದಿನವನುು ಸ್ೆಪ್ೆುಾಂಬರ್ 19 ರಾಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತಿತದೆ 

• 2020 ರ ರ್ಥೀಮ್: “Achieving a trash free Coastline “ 

• ಅಧಯಕ್ಷರು: ಪ್ುಟ್ುಗಾಂತಿ ಗೊೀಪಿ ಕೃರ್ಣ 

 

ಇಾಂದಿನ ಪ್ರಶೆು 

ಪ್ರಸುತತ ಕೆೀಾಂದರ ರೆೈಲೆಾ ಖ್ಾತ್ೆ ಸಚ್ಚವರು ಯಾರು ? 

 
 

 


