
ಜನವರಿ 26-28 : ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2021

ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ುು ತಪ್ಪದೆೇ ಓದ್ದರಿ ಮುುಂದ್ದನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಉಪ್ಯುಕ್ತ 

• “ನವೋದ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೋಡಿದ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ರಾ ು ? 

• 72ನೆೋ ಗಣರಾಜೆ್ಯೋತಸವದ್ ಮೆ ವಣಿಗೆಯಲಿಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಾಾನ ಪ್ಡೆದ್ ರಾಜಯ ರಾವುದ್ು ? 

• “PANKH Abhiyan”  ರಾವುದ್ಕೆ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ?

• ಜಾಗತ್ರಕ ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯ ಸ್ಚಯಂಕದ್ಲಿಿ ಭಾ ತದ್ ಸ್ಾಾನ ುನು?

• ರಾವ ದೆೋಶದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ ಡನೆೋ ಬಾರಿಗೆ ಆ್ಯ್ಕೆ ರಾಗಿದಾಾರೆ ?





1)ಅತುಯತತಮ ಕ್ರರಕ್ೆಟ್ ಆ್ಟಗಾ  ನುು ಗು ುತ್ರಸಲು ಐಸಿಸಿನಂದ್ 'ಪೆಿೋಯರ್ ಆ್ಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ' ಪ್ರಶಸಿತ
ಘ್ೋಷಣೆ!

• ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ರರಕ್ೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) "ಐಸಿಸಿ ಪೆಿೋಯರ್ ಆ್ಫ್ ದಿ ಮಂತ್" ಪ್ರಶಸಿತಗಳನುು
ಪ್ರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಘ್ೋಷ್ಟ್ಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸಿತಯನುು ವಷಷಪ್್ತ್ರಷ ಎಲ್ಾಿ ರಿೋತ್ರಯ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ಕ್ರರಕ್ೆಟ್ ನಲಿಿ ಪ್ು ುಷ ಮತುತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರರಕ್ೆಟಿಗ  "ಅತುಯತತಮ ಪ್ರದ್ಶಷನಗಳನುು ಗು ುತ್ರಸಿ ನೋಡಲ್ಾಗುತತದ.ೆ 

• "ಮಾಜಿ ಆ್ಟಗಾ  ು, ಪ್ರಸ್ಾ ಕ ು ಮತುತ ವಿಶವದಾದ್ಯಂತದ್ ಪ್ತರಕತಷ ನುು ಒಳಗೆ್ಂಡ ಸವತಂತರ ಐಸಿಸಿ 
ವೋಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಾಡಮೆಿ, ಪ್ು ುಷ  ವಿಭಾಗದ್ ಐಸಿಸಿ ಪೆಿೋಯರ್ ಆ್ಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ಹಾಗ್ ಮಹಿಳಾ 
ವಿಭಾಗದ್  ಐಸಿಸಿ ಪೆಿೋಯರ್ ಆ್ಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ಪ್ರಶಸಿತಗಾಗಿ ಆ್ಟಗಾ   ಆ್ಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವೋಟಿಂಗ್ 
ನಲಿಿ ಅಭಿಮಾನಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸ್ೆೋರಿಕ್ೆ್ಳಳಲಿದೆ" ಎಂದ್ು ಐಸಿಸಿ ಹೆೋಳಿಕ್ೆಯಲಿಿ ತ್ರಳಿಸಿದೆ.

• ಜನವರಿ ತ್ರಂಗಳಲಿಿ ಕ್ೆಲವು ಸಂವೋೆದ್ನಾಶೋಲ ಕ್ರರಕ್ೆಟ್  ಪ್ರದ್ಶಷನಗಳಿಗ ೆಅಭಿಮಾನಗಳನುು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಐಸಿಸಿ ಹೆೋಳಿದೆ, ಉದಾಾಟನಾ ತ್ರಂಗಳ ಪ್ರಶಸಿತಗಳು ಹೆಚುು ಸಪರ್ಾಷತಮಕತೆಯಿಂದ್ 
ಕ್ಡಿದೆ..
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2)‘ನವೋದ್ಯ ಆ್ಯಪ್’ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೋಡಿದ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರರ ಯಡಿಯ್ ಪ್ಪ

• ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆಯ್ಕೋ ಪಂಚಣಿ ತಲುಪಸುವುದ್ಕ್ೆೆ ಪ್್ ಕವಾಗಿ ‘ಮನೆ 
ಬಾಗಿಲಿಗೆೋ ಮಾಸ್ಾಶನ’ ಯೋಜನೆಯನುು ಜಾರಿಗೆ್ಳಿಸುವಲಿಿ ಸಕ್ಾಷ  ಮಹತವದ್ ಹೆಜೆ   ರಿಸಿದೆ.

• ವಿರ್ಾನಸ್ೌಧ್ದ್ ಬಾಯಂಕ್ೆವಟ್ ಹಾಲ್ ನಲಿಿ ನಡೆದ್ ಕ್ಾಯಷಕರಮದ್ಲಿಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರರ ಯಡಿಯ್ ಪ್ಪ, 
ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳನುು ತಂತರಜ್ಞಾನದ್ಲಿಿ ಸ್ೆೋಪ್ಷಡೆಗೆ್ಳಿಸುವ ‘ನವೋದ್ಯ’ ಆ್ಯಪ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೋಡಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ್ ು.

• ಮೊದ್ಲ ಹಂತದ್ಲಿಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನುು ವೃದಾಾಪ್ಯ ವೆೋತನವನುು ಪ್ಡೆಯುತ್ರತ ುವವ ನುು
ಗಮನದ್ಲಿಿಟುುಕ್ೆ್ಂಡು  ್ಪಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ್ಲಿಿ ವಿಧ್ವೆಯ ು, ಅಂಗವಿಕಲ ು 
ಸ್ೆೋರಿದ್ಂತೆ ಎಲ್ಾಿ ರಿೋತ್ರಯ ಪಂಚಣಿಗಳನುು ಪ್ಡೆಯುವವರಿಗ್  ದೆೋ ಯೋಜನೆಯ ಮ್ಲಕ 
ಪಂಚಣಿ ಪ್ಡೆಯುವಂತೆ ಪ್್ ಕ ಕರಮಗಳನುು ಕ್ೆೈಗೆ್ಳಳಲ್ಾಗುವುದ್ು ಎಂದ್ು  ದೆೋ ಸಂದ್ಭಷದ್ಲಿಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರರಗಳು ಭ ವಸ್ೆ ನೋಡಿದಾಾರೆ.

ಜನವರಿ 26-28 ಒಂದ್ು ವಾಕಯದ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು  



3) ಉತತ ಪ್ರದೆೋಶದ್ ರಾಮ ಮಂದಿ  ಸತಬಾಚಿತರಕ್ೆೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ

• ಜನವರಿ 26 ಂದ್ು ಮಂಗಳವಾ  ರಾಜಪಥ್  ನಲಿಿ ನಡೆದ್ 72ನೆೋ ಗಣರಾಜೆ್ಯೋತಸವದ್ 
ಮೆ ವಣಿಗೆಯಲಿಿ ಅಯೋರೆ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿ ದ್ ಪ್ರತ್ರ ್ಪ್ವನುು ಪ್ರದ್ಶಷಸಿದ್ ಉತತ  
ಪ್ರದೆೋಶದ್ ಸತಬಾಚಿತರ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನುು ಗಳಿಸಿದೆ.

• ಉತತ ಪ್ರದೆೋಶದ್ ಸತಬಾಚಿತರ ಪಾರಚಿೋನ ಪ್ವಿತರ ಪ್ಟುಣ ಅಯೋರ್ೆಯಯ ಸ್ಾಂಸೃತ್ರಕ 
ಪ್ ಂಪ್ರೆಯನುು ಪ್ರದ್ಶಷಸಿತುತ, ರಾಮ ದೆೋವಾಲಯದ್ ಪ್ರತ್ರ ್ಪ್, ‘ದಿೋಪೆ್ ೋತಸವ’ದ್ ನೆ್ೋಟ 
ಮತುತ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕ್ಾವಯದ್ ವಿವಿಧ್ ಕಥೆಗಳನುು ಸ್ಾರಿತುತ.

• ಮಂಗಳವಾ  ರಾಷರ ರಾಜರ್ಾನಯಲಿಿ ನಡೆದ್ ಗಣರಾಜೆ್ಯೋತಸವದ್ ಮೆ ವಣಿಗೆಯಲಿಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ 17 ರಾಜಯಗಳು ಮತುತ ಕ್ೆೋಂದಾರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳ ಸತಬಾಚಿತರದ್ ಪೈೆಕ್ರ ಉತತ  
ಪ್ರದೆೋಶದ್ ಸತಬಾಚಿತರ ಅತುಯತತಮವೆಂದ್ು ಆ್ಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದ.ೆ ಈ ಪ್ರಶಸಿತಯನುು  ಕ್ಷಣಾ 
ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ ು ಗು ುವಾ  ನೋಡಲಿದಾಾರ.ೆ

• .
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4)ಸಿಎಂ ಶವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾನ್ ಹೆಣುು ಮಕೆಳಿಗಾಗಿ ‘PANKH Abhiyan’ ಅನುು ಪಾರ ಂಭಿಸಿದಾಾರೆ

• ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೋಶದ್ಲಿಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರರ ಶವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವ ು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹೆಣುು ಮಕೆಳ 
ದಿನಾಚ ಣಯೆ ನೆನಪಗಾಗಿ ಜನವರಿ 24  ಂದ್ು ‘ಪ್ಂಖ್ ಅಭಿರಾನ’ ಎಂಬ ಹೆ್ಸ ಯೋಜನೆಯನುು 
ಪಾರ ಂಭಿಸಿದಾಾರೆ.

• ಹೆಣುು ಮಗುವಿನ ಸಬಲಿೋಕ ಣ ಮತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ‘ಬೆೋಟಿ ಬಚಾವ ಬೆೋಟಿ ಪ್ಡಾವ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ 
ಯೋಜನೆಯನುು ಪಾರ ಂಭಿಸಲ್ಾಗಿದ.ೆ

• ಲ್ಾಡಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಿಿ 26,099 ಬಾಲಕ್ರಯರಿಗೆ 6.47 ಕ್ೆ್ೋಟಿ  ್. ಮಿೋಸಲು 
• ‘ಪ್ಂಖ್ ಅಭಿರಾನ್’ ಒಂದ್ು ವಷಷದ್ ಕ್ಾಯಷಕರಮ. PANKH ಎಂದ್ರೆ 
• ‘P’ – protection
• ‘A’ – awareness of their rights
• ‘N’ – nutrition
• ‘K’ – knowledge
• ‘H’ – health.
• Chief Minister of Madhya Pradesh: Shivraj Singh Chouhan; Governor: Anandiben Patel.

ಜನವರಿ 26-28 ಒಂದ್ು ವಾಕಯದ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು  



5)ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಸುಮ್ಸಸ ದಿನ: 26 ಜನವರಿ

• ಪ್ರತ್ರ ವಷಷ ಜನವರಿ 26  ಂದ್ು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಸುಮ್ಸಸ ದಿನವನುು ಆ್ಚರಿಸಲ್ಾಗುತತದೆ.
• ಕಸುಮ್ಸಸ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಮತುತ ುಜನೆಸಗಳ ಪಾತರವನುು ಗು ುತ್ರಸುವುದ್ು ಮತುತ ಕಸುಮ್ಸಸ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ತಮಮ 

ಉದೆ್ಯೋಗದ್ಲಿಿ ಎದ್ುರಿಸುತ್ರತ ುವ ಕ್ೆಲಸದ್ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ರಗಳು ಮತುತ ಸವಾಲುಗಳ ಮೆೋಲ್ೆ ಕ್ೆೋಂದಿರೋಕರಿಸುವುದ್ು ಈ 
ದಿನದ್ ಉದೆಾೋಶವಾಗಿದೆ.

• 1953  ಲಿಿ ಬೆಲಿ ಯಂನ ಬರಸೆ್ಲ್ಸ ನಲಿಿ ಕಸುಮ್ಸಸ ಸಹಕ್ಾ  ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಸಿಸಿ) ಉದಾಾಟನಾ ಅಧಿವೆೋಶನ ನಡೆದ್ 
ದಿನವನುು ಸಮರಿಸಲು ವಿಶವ ಕಸುಮ್ಸಸ ಸಂಸ್ೆಾ (ಡಬುಿುಸಿಒ) ಈ ದಿನವನುು ಸ್ಾಾಪಸಿತು.

• 1994  ಲಿಿ ಯನುು ವಿಶವ ಕಸುಮ್ಸಸ ಸಂಸ್ೆಾ ( ಎಂದ್ು ಮ ುನಾಮಕ ಣ ಮಾಡಲ್ಾಯಿತು.
• ವಿಶವ ಕಸುಮ್ಸಸ ಸಂಸ್ೆಾ (ಡಬುಿುಸಿಒ) ಪ್ರರ್ಾನ ಕಚೆೋರಿ- ಬರಸ್ೆಲ್ಸ, ಬೆಲಿ ಯಂ
• ಥೋಮ್ಸ 2021: “ ” .
• ವಿಶವ ಕಸುಮ್ಸಸ ಸಂಸ್ೆಾ ಪ್ರರ್ಾನ ಕಚೆೋರಿ: ಬರಸೆ್ಲ್ಸ, ಬೆಲಿ ಯಂ.
• ವಿಶವ ಕಸುಮ್ಸಸ ಸಂಸ್ೆಾ ಸದ್ಸಯತವ: 182 ದೆೋಶಗಳು.
• ವಿಶವ ಕಸುಮ್ಸಸ ಸಂಸ್ೆಾ ಪ್ರರ್ಾನ ಕ್ಾಯಷದ್ಶಷ: ಕುನಯ ಮಿಕುರಿರಾ.
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6)ಪೆ್ೋಚುಷಗಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಸ್ೆಷಲ್ೆ್ ರೆಬಲೆ್ೆ್ ಡಿ ಸ್ಸ್ಾ ಎ ಡನೆೋ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದಿಾದಾಾರೆ

• 2021   ಪೆ್ೋಚುಷಗಿೋಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಮೋಯ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಿ ಭಜಷರಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ ನಂತ  
ಪೆ್ೋಚುಷಗಲ್ ನ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಸ್ೆಷಲ್ೆ್ ರೆಬಲೆ್ೆ್ ಡಿ ಸ್ಸ್ಾ ಎ ಡನೆೋ ಐದ್ು ವಷಷಗಳ 
ಅವಧಿಯನುು ಗೆದಿಾದಾಾರೆ.

• ಸ್ೆ್ೋಷ್ಟ್ಯಲ್ ಡೆಮಾಕರಟಿಕ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ 72 ವಷಷದ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಒಟುು ಮತಗಳಲಿಿ 61
ಪ್ರತ್ರಶತ ಮತಗಳನುು ಗಳಿಸಿದಾಾರೆ.

• ಅವ ು ಮಾರ್ಚಷ 9, 2016 ರಿಂದ್ ದೆೋಶದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ್ೆೋವೆ ಸಲಿಿಸುತ್ರತದಾಾರೆ ಮತುತ ಮಾರ್ಚಷ 
9, 2021  ಂದ್ು ತಮಮ ಎ ಡನೆೋ ಅವಧಿಯನುು ಪಾರ ಂಭಿಸುತಾತರೆ

• ಪೆ್ೋಚುಷಗಲ್ ಕ್ಾಯಪಟಲ್ - ಲಿಸಬನ್; ಕರೆನಸ - ಯುರೆ್ೋ.
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7)ಜಮಷನ್ ವಾರ್ಚ ನ ಜಾಗತ್ರಕ ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯ ಸ್ಚಯಂಕ 2021  ಲಿಿ ಭಾ ತ 7 ನೆೋ ಸ್ಾಾನದ್ಲಿಿದೆ

• ಬಾನ್ ಮ್ಲದ್ ಪ್ರಿಸ  ಚಿಂತಕ ಟಾಯಂಕ್ ಜಮಷನ್ ವಾರ್ಚ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ ಜಾಗತ್ರಕ ಹವಾಮಾನ 
ಅಪಾಯ ಸ್ಚಯಂಕ 2021  ಲಿಿ ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಲ್ಾವಣೆಯಿಂದ್ ಹೆಚುು ಪ್ರಭಾವಕ್ೆ್ೆಳಗಾದ್ 10
ರಾಷರಗಳಲಿಿ ಭಾ ತ ಸ್ಾಾನ ಪ್ಡೆದಿದೆ.

• 2019  ಲಿಿ ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಲ್ಾವಣೆಯ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ್ ಭಾ ತ ಅತ್ರ ಹೆಚುು ಹಾನಗೆ್ಳಗಾದ್ ುಳನೆೋ 
ಸ್ಾಾನದ್ಲಿಿದ.ೆ

• ಗೆ್ಿೋಬಲ್ ಕ್ೆಿೈಮೆೋಟ್ ರಿಸ್ೆ  ಂಡೆಕ್ಸ 2021 ವಾಷ್ಟ್ಷಕ ವ ದಿಯ 16 ನೆೋ ಆ್ವೃತ್ರತರಾಗಿದ್ುಾ, 2019
ಮತುತ 2000 ರಿಂದ್ 2019  ವರೆಗೆ ಲಭಯವಿ ುವ ಡೆೋಟಾವನುು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗದೆ್ುಕ್ೆ್ಂಡಿದೆ.

• ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಪ್ರಿೋತ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳ (ಬಿ ುಗಾಳಿಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಶಾಖ್ದ್ 
ಅಲ್ೆಗಳು  ತಾಯದಿ) ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಿಂದ್ ದೆೋಶಗಳು ಮತುತ ಪ್ರದೋೆಶಗಳು ಎಷು  ಮಟಿುಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮ 
ಬಿೋರಿವೆ ಎಂಬುದ್ನುು ಸ್ಚಯಂಕ ವಿಶೆಿೋಷ್ಟ್ಸುತತದೆ ಮತುತ ಶೆರೋಣಿೋಕರಿಸಿದೆ.

• ಅಗರ 3 ದೆೋಶಗಳು: ಮೊಜಾಂಬಿಕ್, ಜಿಂಬಾಬೆವ ಮತುತ ಬಹಾಮಾಸ್ ಕರಮವಾಗಿ 2019  ಲಿಿ ಹೆಚುು
ಪ್ರಭಾವಕ್ೆ್ೆಳಗಾದ್ ಮ್ ು ರಾಷರಗಳಾಗಿವ.ೆ

ಜನವರಿ 26-28 ಒಂದ್ು ವಾಕಯದ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು  



8)ಒಡಿಶಾದ್ ಕರಾವಳಿಯಲಿಿ  ಂಟಿಗೆರೋಟೆಡ್ ಟೆಸ್ು ಶೆರೋಣಿಯಿಂದ್ ಆ್ಕ್ಾಶ್-ಎನ್ ಜಿ ಕ್ಷ್ಮಪ್ಣಿಯ ಮೊದ್ಲ 
ಉಡಾವಣೆಯನುು ಡಿಆ್ರ್ ಡಿಒ ನಡೆಸುತತದೆ

•  ಕ್ಷಣಾ ಸಂಶ ೆೋಧ್ನಾ ಅಭಿವೃದಿಾ ಸಂಸ್ಾೆ (ಡಿಆ್ರ್ ಡಿಒ) ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯಲಿಿ  ಂಟಿಗೆರೋಟೆಡ್ ಟೆಸ್ು 
ಶೆರೋಣಿಯಿಂದ್ ಆ್ಕ್ಾಶ್-ಎನ್ ಜಿ (ನ್ಯ ಜನರೆೋಷನ್) ಕ್ಷ್ಮಪ್ಣಿಯನುು ಯಶಸಿವರಾಗಿ ಪಾರ ಂಭಿಸಿದೆ.

• ಆ್ಕ್ಾಶ್-ಎನ್ ಜಿ ಹೆ್ ಸ ತಲ್ೆಮಾರಿನ ವಾಯು ಕ್ಷ್ಮಪ್ಣಿರಾಗಿದ್ುಾ, ಭಾ ತ್ರೋಯ ವಾಯುಪ್ಡೆಯು 
ಕಡಿಮೆ ಆ್ರ್ ಸಿಎಸ್ ವೆೈಮಾನಕ ಬೆದ್ರಿಕ್ೆಗಳನುು ತಡೆಗಟುುವ ಉದೆಾೋಶದಿಂದ್  ದ್ನುು ಹೆ್ಂದಿದೆ.

• ಪ್ಥದ್ಲಿಿ ಹೆಚಿುನ ಕುಶಲತೆಯನುು ಮಾಡುವ ಮ್ಲಕ ಉಡಾವಣೆಯು ಎಲ್ಾಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ 
ಉದೆಾೋಶಗಳನುು ಪ್್ರೆೈಸಿತು.

• ಡಬಿಬಯಲಿಿ ುವ ಲ್ಾಂಚರ್ ಮತುತ ಹೆಚುು ಸಣು ನೆಲದ್ ವಯವಸ್ೆಾಯ ಹೆಜೆ ಗು ುತನುು ಹೆ್ ಂದಿ ುವ 
 ತ  ರಿೋತ್ರಯ ವಯವಸ್ೆಾಗಳಿಗೆ ಹೆ್ೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಆ್ಕ್ಾಶ್-ಎನ್ ಜಿ ವಯವಸ್ೆಾಯನುು ಉತತಮ 
ನಯೋಜನೆಯಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಾಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗಿದೆ..

ಜನವರಿ 26-28 ಒಂದ್ು ವಾಕಯದ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು  



9)ಸ್ೆೈಯದ್ ಮುಸ್ಾತಕ್ ಅಲಿ ಟೆ್ರೋಫಿ 2020-21 ಜನವರಿ 26-31 ರಿಂದ್ 
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲಿಿ ನಡೆಯಲಿದ.ೆ

• ಕ್ರರಕೆ್ಟ್ ನಲಿಿ, ಸ್ೆೈಯದ್ ಮುಸ್ಾತಕ್ ಅಲಿ ಟೆ್ರೋಫಿ 2020-21 ಜನವರಿ 26-31 ರಿಂದ್ 
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ಸದಾಷರ್ ಪ್ಟೆೋಲ್ ಕ್ರರೋಡಾಂಗಣದ್ಲಿಿ ನಡೆಯಲಿದ.ೆ

• ವೋೆಳಾಪ್ಟಿುಯ ಪ್ರಕ್ಾ , ಜನವರಿ 26 ರಿಂದ್ 27  ವರೆಗೆ ನಾಲುೆ ಕ್ಾವಟಷರ್ ಫೆೈನಲ್ ಗಳು, 
ಜನವರಿ 29  ಂದ್ು ಎ ಡು ಸ್ೆಮಿಫೆೈನಲ್ ಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ುಾ, ಫೆೈನಲ್ ಪ್ಂದ್ಯವನುು 
ಜನವರಿ 31  ಂದ್ು ನಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.

• ಸ್ೆೈಯದ್ ಮುಷ್ಾತಕ್ ಅಲಿ ಟೆ್ರೋಫಿ ಭಾ ತದ್ ಟೆವಂಟಿ -20 ಕ್ರರಕ್ಟೆ್ ದೆೋಶೋಯ 
ಚಾಂಪಯನ್ ಶಪ್ ಆ್ಗಿದೆ,  ದ್ನುು  ಂಜಿ ಟೆ್ರೋಫಿಯ ತಂಡಗಳಲಿಿ ಭಾ ತದ್ ಕ್ರರಕ್ಟೆ್ 
ನಯಂತರಣ ಮಂಡಳಿ ಆ್ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಜನವರಿ 26-28 ಒಂದ್ು ವಾಕಯದ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು  



10)ಧ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಬಾಯಂಕ್ ಜೆ.ಕ್ೆ.ಶವನ್ ಅವ ನುು ಎಂಡಿ ಮತುತ ಸಿ ಒ ಆ್ಗಿ ನೆೋಮಕ ಮಾಡಿದೆ

• ಧ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಬಾಯಂಕ್ ಜಕೆ್ೆ ಶವನ್ ಅವ ನುು ಬಾಯಂಕ್ರನ ಮುಂದಿನ ವಯವಸ್ಾಾಪ್ಕ ನದೆೋಷಶಕ ಮತುತ ಸಿ ಒ 
ಆ್ಗಿ ನೆೋಮಿಸಿದೆ.

• ಶವಾನ್ ಅವ ನುು ಮುಂದಿನ ವಯವಸ್ಾಾಪ್ಕ ನದೆೋಷಶಕ ಮತುತ ಸಿ ಒ ಆ್ಗಿ ನೋೆಮಕ ಮಾಡಲು 
ಎಲ್ೆಕ್ಾರನಕ್ ಮತದಾನದ್ ಮ್ಲಕ ಷ್ೆೋ ುದಾ   ಅನುಮೊೋದ್ನೆಗಾಗಿ ಆ್ರ್ ಬಿಐ ಕ್ೆೋಳಿದ್ಂತೆ ಬಾಯಂಕ್
ಬೆ್ ೋಡ್ಷ ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 26  ಂದ್ು ನಣಷಯವನುು ಮಂಡಿಸಿತುತ.

• ಬಾಯಂಕ್ರನ ಕ್ೆ್ನೆಯ ಎಂಡಿ ಮತುತ ಸಿ ಒ ಸುನಲ್ ಗುಬಾಷಕಸನವಾಸ್ ಅವ ು ಧ್ನಿಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಂಕ್ರನ 
ವಯವಸ್ಾಾಪ್ಕ ನದೆೋಷಶಕ ಮತುತ ಸಿ ಒ ಹುದೆಾಯಿಂದ್ ಅಕ್ೆ್ುೋಬರ್ 1  ಂದ್ು 90% ಕ್ೆ ಹೆಚುು 
ಷ್ೆೋ ುದಾ ರಿಂದ್ ಮತ ಚಲ್ಾಯಿಸಿದಾಾರೆ.

• ಪ್ರಸುತತ ಬಾಯಂಕ್ ಅನುು ನದೆೋಷಶಕ  ಸಮಿತ್ರಯು (ಸಿಒಡಿ) ನವಷಹಿಸುತ್ರತದೆ ಮತುತ ಹೆ್ ಸ ಮುಖ್ಯಸಾ ನುು 
ನೆೋಮಿಸಲು ಆ್ರ್ ಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್ರಗೆ ನಾಲುೆ ತ್ರಂಗಳು ಕ್ಾಲ್ಾವಕ್ಾಶ ನೋಡಿದೆ.

ಜನವರಿ 26-28 ಒಂದ್ು ವಾಕಯದ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು  



11)ಮಹಾ ವಿೋರ್ ಚಕರವನುು ಗಾಲ್ಾವನ್ ವಾಯಲಿ ಹಿೋರೆ್ೋ ಕನಷಲ್ ಸಂತೆ್ೋಷ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗ ೆ
ಮ ಣೆ್ೋತತ ವಾಗಿ ನೋಡಲ್ಾಯಿತು

• ಸಶಸರ ಪ್ಡೆಗಳ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತುತ  ತ ರಿಗೆ 455 ಶೌಯಷ ಮತುತ  ತ   ಕ್ಷಣಾ ಅಲಂಕ್ಾ ಗಳ 
ಪ್ರಶಸಿತಗಳನುು ರಾಷರಪ್ತ್ರಗಳು ಅನುಮೊೋದಿಸಿದಾಾರೆ.

•  ವುಗಳಲಿಿ ಒಂದ್ು ಮಹಾವಿೋರ್ ಚಕರ, 5 ಕ್ರೋತ್ರಷ ಚಕರಗಳು, 5 ವಿೋರ್ ಚಕರಗಳು ಸ್ೆೋರಿವ.ೆ
• ಕಳದೆ್ ವಷಷ ಗಾಲ್ಾವನ್ ವಾಯಲಿ ಘಷಷಣೆಯಲಿಿ ಪಾರಣ ಕಳದೆ್ುಕ್ೆ್ಂಡ 16 ಬಿಹಾ  ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ನ 

ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಫಿೋಸರ್ ಕನಷಲ್ ಬಿ ಸಂತೆ್ೋಷ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗ ೆಮಹಾ ವಿೋರ್ ಚಕರದೆ್ಂದಿಗೆ 
ಮ ಣೆ್ೋತತ ವಾಗಿ ಪ್ರಶಸಿತ ನೋಡಲ್ಾಗುವುದ್ು.
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12)ಎಸ್ ಪ ಬಾಲಸುಬರಮಣಯಂ, ರಾಮ್ಸ ವಿಲ್ಾಸ್ ಪಾಸ್ಾವನ್ ಮತುತ ಜಪಾನನ ಮಾಜಿ ಪ್ರರ್ಾನ ಮಂತ್ರರ
ಶಂಜೆ್ ಅಬ ೆಸ್ೆೋರಿದ್ಂತೆ 119 ಸ್ಾಧ್ಕರಿಗೆ ಪ್ದಾಮ ಪ್ರಶಸಿತಗಳು
• 72 ನೆೋ ಗಣರಾಜೆ್ ಯೋತಸವದ್ ಮುನಾುದಿನದ್ಂದ್ು ಸಕ್ಾಷ  ಪ್ದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಗಳನುು ಘ್ೋಷ್ಟ್ಸಿತು.
• ುಳು ಜನರಿಗ ೆಪ್ದ್ಮವಿಭ್ಷಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
• ಅವ ಲಿಿ ಜಪಾನ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರರ್ಾನ ಶಂಜೆ್ ಅಬೆ, ಶಲಿಪ ಸುದ್ಶಷನ್ ಸ್ಾಹ್ ಮತುತ  ಸ್ಾಿಮಿಕ್

ವಿದಾವಂಸ ಮೌಲ್ಾನಾ ವಹಿದ್ುದಿಾೋನ್ ಖಾನ್ ಸ್ೆೋರಿದಾಾರೆ.
• ಖಾಯತ ಗಾಯಕ ದಿವಂಗತ ಎಸ್ ಪ ಬಾಲಸುಬರಮಣಯಂ ಅವರಿಗೆ ಮ ಣೆ್ೋತತ ವಾಗಿ 2 ನೆೋ ಅತುಯನುತ 

ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸಿತ ನೋಡಲ್ಾಗುವುದ್ು.
• ಹತುತ ಜನರಿಗ ೆಪ್ದ್ಮಭ್ಷಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
• ಅವ ಲಿಿ ಮಾಜಿ ಲ್ೆ್ೋಕಸಭಾ ಸಿಪೋಕರ್ ಸುಮಿತಾರ ಮಹಾಜನ್, ಗಾಯಕ ಕ್ೆ ಎಸ್ ಚಿತರ, ಪ್ರಮುಖ್ ಕವಿ

ಚಂದ್ರಶೋೆಖ್  ಕಂಬಾ  ಮತುತ ನವೃತತ ನಾಗರಿಕ ಸ್ೆೋವಕ ನೃಪೆೋಂದ್ರ ಮಿಶಾರ ಸ್ೆೋರಿದಾಾರೆ. 
• ಗುಜರಾತ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರರ ದಿವಂಗತ ಕ್ೆೋಶುಭಾಯ್ ಪ್ಟೆೋಲ್, ಅಸ್ಾಸಂನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರರ

ದಿವಂಗತ ತ ುಣ್ ಗೆ್ಗೆ್ಯ್ ಮತುತ ಮಾಜಿ ಕ್ೆೋಂದ್ರ ಸಚಿವ ದಿವಂಗತ ರಾಮ್ಸ ವಿಲ್ಾಸ್ ಪಾಸ್ಾವನ್
ಅವ ನುು ಪ್ದ್ಮಭ್ಷಣದ್ ನಂತ  ಮ ಣೆ್ೋತತ ವಾಗಿ ಗೌ ವಿಸಲ್ಾಗುವುದ್ು.

ಜನವರಿ 26-28 ಒಂದ್ು ವಾಕಯದ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು  



13)‘ ನುು ದಿ ಡಾಕ್ುೆಷಸ್’ ಗೆ್ೋಲಡನ್ ಪೋಕ್ಾಕ್ ಪ್ರಶಸಿತಯನುು ಪ್ಡೆದಿದೆ

• “ ನುು ದಿ ಡಾಕ್ೆುಷಸ್’ ಗೆ್ೋಲಡನ್ ಪೋಕ್ಾಕ್ ಪ್ರಶಸಿತಯನುು ಪ್ಡೆದಿದೆ

•  ಂಟನಾಯಷಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ ಫೆಸಿುವಲ್ ಆ್ಫ್  ಂಡಿರಾ (ಐಎಫ್ ಎಫ್ ಐ) ಯ 51 ನೆೋ ಆ್ವೃತ್ರತ 2021   
ಜನವರಿ 16 ರಿಂದ್ 24 ಜನವರಿ 24  ವರೆಗೆ ಗೆ್ೋವಾದ್ ಪ್ನಾಜಿ ಬಳಿಯ ಶಾಯಮಪ್ರಸ್ಾದ್ 
ಕ್ರರೋಡಾಂಗಣದ್ಲಿಿ ನಡಯೆಿತು.

• -19 ಸ್ಾಂಕ್ಾರಮಿಕ ರೆ್ೋಗದಿಂದಾಗಿ ಉತಸವವು ಹೆೈಬಿರಡ್ ಮೊೋಡ್ ನಲಿಿ ನಡೆಯಿತು, ವಿವಿಧ್ 
ವಿಭಾಗಗಳಲಿಿ 224 ಚಿತರಗಳಲಿಿ 50 ಚಲನಚಿತರಗಳನುು ಭೌತ್ರಕ ಮತುತ ವಾಸತವ ಪ್ರದ್ಶಷಸಲ್ಾಯಿತು. 
ಉತಸವದ್ಲಿಿ ಬಾಂಗಾಿದೆೋಶವು ಕ್ೆೋಂದ್ರಬಿಂದ್ುವಾಗಿತುತ.

• ಎ ಡನೆೋ ಮಹಾಯುದ್ಾದ್ ಹಿನೆುಲ್ೆಯಲಿಿ ಡಾಯನಶ್ ಜನಸಂಖಯೆಯ ಸಂದಿಗಾತೆಗಳನುು ಚಿತ್ರರಸುವ ಡೆನಾಮಕ್ ಷನ 
‘ ನ್ ಟು ದಿ ಡಾಕ್ೆುಷಸ್’ 51 ನೆೋ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಚಲನಚಿತೆ್ರೋತಸವದ್ ಭಾ ತದ್ ( ಫಿ) ಗೆ್ೋಲಡನ್ 
ಪೋಕ್ಾಕ್ ಅನುು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ುಕ್ೆ್ಂಡಿತು.

• ಕೃಪಾಲ್ ಕ್ಾಳಿತಾ ಅವ  ಅಸ್ಾಸಮಿೋಸ್ ಚಿತರ ‘ಬಿರಡ್ ’ 51 ನೆೋ  ಫಿಯಲಿಿ ಪ್ರಶಸಿತ ಗೆದ್ಾ ುಕ್ೆೈಕ ಭಾ ತ್ರೋಯ 
ಚಿತರವಾಯಿತು.

ಜನವರಿ 26-28 ಒಂದ್ು ವಾಕಯದ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು  



ಚಿತರಗಳ ಮೆೋಲೆ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿೋಡಿಯ ನೆ್ೋಡಿರಿ 

Playlist ಅನುು ನೆ್ ೋಡಲು  ಲಿಿ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿ

https://youtu.be/rZyQbEnLkwo
https://youtu.be/Ts9xb5Nm4LM
https://youtu.be/W8c5zZBq238
https://youtu.be/0uMJQIP8fTs
https://youtu.be/Lc6BNoeRJzQ
https://youtu.be/w7sBFJR4HJg
https://www.youtube.com/watch?v=rZyQbEnLkwo&list=PL4lJk3O2lmVM7Z2eOUiSvbIQHeTpAx9sK
https://youtu.be/yGCP2pp69cQ
https://youtu.be/n39WRdfY9N0
https://youtu.be/9189zF-5z54
https://youtu.be/D1lEv4sCv4k
https://youtu.be/3OEAQjCUPq8
https://youtu.be/dpD9ghFz0DU
https://youtu.be/ckyVw6HPUKU


ಚಿತರಗಳ ಮೆೋಲೆ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ

https://sbkkannada.com/cm-governor-capitals-of-all-state-pdf-2021/
http://sbkkannada.com/psi-model-question-paper-1-in-kannada-2021/
https://sbkkannada.com/rrb-ntpc-exam-analysis-in-kannada-16th-january-2021/
https://bit.ly/2Y84edq
https://sbkkannada.com/category/rrb-kannada/


ಚಿತರಗಳ ಮೆೋಲ್ ೆಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿೋಡಿಯ ನೆ್ೋಡಿರಿ 

https://youtu.be/_K39Tx-sRwA
https://youtu.be/_K39Tx-sRwA
https://telegram.me/ekalavyaonevisiononedream
https://www.youtube.com/channel/UCwTYk_QxJsQ5DHMqdfnlsFw

