
ಜನವರಿ 29-31 : ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2021

ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ುು ತಪ್ಪದೆೇ ಓದ್ದರಿ ಮುುಂದ್ದನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಉಪ್ಯುಕ್ತ 

• ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಚರ್ಮದ್ ಉದ್ಾಯನವನ ವನನು ಎಲಿಿ ಸ್ಾಾ ಪ್ೆ  ಮಾಲಾಾಿದದ್  ? 

• ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ 'ಜ ೆಂಲರ್ ಪಾರ್ಕಮ' ಅನನು ಎಲಿಿ ಉದ್ಾಾಟಿಸಲಾಾಾಗನ ವ ದ್ನ? 

• ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಗರಹಿಕ  ಾೂಚಯೆಂಕ 2020 ರಲಿಿ ಭಾರತದ್ ಸ್ಾಾನ ಎಷ್ನಾ ?

• ವಿಶ್ವ ಕನಷ್ಠ ರ ೂೋ ಗ ದಿನ ಎೆಂದ್ನ ಆಚರಿಾನತ  ತೋವ  ?

• ಆಯನಷ್ಾಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜೆ  ಯ ಹ ೂಾ ಸಿಇಒ ಆಿದ ಯಾರನ  ೆ  ೋರ್ಕೊಂ ೂೆಂಿದದ್ಾರರ ?





1)ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಗರಹಿಕ  ಾೂಚಯೆಂಕ( ) 2020 ರಲಿಿ ಭಾರತ 86 ೆ ೋ 
ಯಾಮೆಂರ್ಕ ಪ್ಡ ದ್ನಕ ೂೆಂಿದದ್ 
• ಟ್ಾರನ್ಸ ಪ್ರ ನ್ಸಸ ಇೆಂಟರ್ ೆ ಾಯಷ್ನಲ್ ಬಿಲನಗಡ  ಮಾಿದದ್ ಭ್ರ ಷ್ಾಾಚಾರ ಗರಹಿಕ  ಾ ೂಚಯೆಂಕ (ಸಿ ಪಿಐ) 2020

ರಲಿಿ ಭಾರತ 180 ದ್ ೋಶ್ಗಳಲಿಿ 86 ೆ ೋ ಸ್ಾಾನದ್ಲಿಿದ್ .
• ಭಾರತದ್ ಶ ರೋಯಾೆಂಕವ  2019 ಕ ೆ ಹ ೂೋಲಿಸಿದ್ರ  ಆರ ನ ಸ್ಾಾನಗಳ ನನು ಕಳ  ದ್ನಕ ೂೆಂಿದದ್ (ಕಳ  ದ್ ವಷ್ಮ 86

ರಲಿಿತನತ ), ಅದ್ನ 80 ೆ ೋ ಸ್ಾಾನದ್ಲಿಿದ್ .
• ಸಿಪಿಐ ಾೂಚಯೆಂಕವ  ತಜ್ಞರನ ರ್ತ ನತ ವಾಯಪಾರಾಾರ ಪ್ರ ಕಾರ ಸ್ಾವಮಜನ್ಸಕ ವಲಯದ್ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರದ್ 

ರ್ಟಾದಿೆಂದ್ 180 ದ್ ೋಶ್ಗಳು ರ್ತ ನತ ಪಾರೆಂತಯಗಳ ನನು ಹ ೂೆಂದಿದ್ .
• ನೂಯಜಿಾ ೆಂಡ್ ರ್ತ ನತ ಡ ೆಾಾರ್ಕಮ ಜೆಂಟಿಸಲಯಾಿದ ಮೊದ್ಲ ಸ್ಾಾನವನನು ಪ್ಡ ದಿವ .
• ಸ್ ೂಮ ಾಲಿಯಾ ರ್ತ ನತ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಾನ ಡಾನ್ 179 ೆ ೋ ಸ್ ಾಾನದ್ಲಿದಿ್  .
• ಸಿಪಿಐ ಾೂಚಯೆಂಕವ  ತಜ್ಞರನ ರ್ತ ನತ ವಾಯಪಾರಾಾರ ಪ್ರ ಕಾರ ಸ್ಾವಮಜನ್ಸಕ ವಲಯದ್ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರದ್ 

ರ್ಟಾದಿೆಂದ್ 180 ದ್ ೋಶ್ಗಳು ರ್ತ ನತ ಪಾರೆಂತಯಗಳ ನನು ಹ ೂೆಂದಿದ್ .
• ಾೂಚಯೆಂಕವ  0 ರಿೆಂದ್ 100 ರ ಪ್ರಮಾಣವನನು ಾೂಚಿಾನತತದ್  , ಅಲಿಿ 0 ಹ ಚನು ಭ್ರಷ್ಾವಾಿದರನ ತತದ್  ರ್ತ ನತ 

100 ತನೆಂಬಾ ಾವಚಛ  ವಾಿದರನತತದ್ .
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2)ಕಾನನುರ ದ್ಲಿಿ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಚರ್ಮದ್ ಉದ್ಾಯನವನವನನು ಸ್ಾಾಪಿಾಲನ ಯನಪಿ ಾಕಾಮರ

• ಕಾನನ ುರ ಜಿಾ ಿಯಲಿಿ ಉತತರ  ಪ್ರದ್ ೋಶ್  ಾಕಾಮರ ದ್ ೋ ಶ್ದ್ ಮೊದ್ ಲ ಚರ್ಮದ್ ಉದ್ ಾಯನ ವನನು  
ಸ್ಾಾಪಿಾಲಿದ್ .

• ಈ ಉದ್ಾಯನವನ ವ  50 ಸ್ಾವಿ ರ ಜನರಿೊಂ  ೆ  ೋರವ ಾಿದ ರ್ತನತ 1 ಲ ಕ್ಷ 50 ಸ್ಾವಿ ರಕೂೆ  ಹ ಚನು
ಜನರಿೊಂ  ಪ್ರ ೂೋ ಕ್ಷವಾಿದ ಉದ್ ೂಯೋ ಗವನನು  ಒದ್ ಿದಾನವ ನ್ಸರಿೋ ಕ್ಷ ಯಿದ್ .

• ಚರ್ಮದ್ ಉದ್ಾಯನವನವ  ದಿನ ಕ ೆ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಲಿೋಟರ್ ಸ್ಾ ರ್ರ್ಥಯಮದ್ ಹ ೂರಾೂಾನವ 
ಾೆಂಾೆರಣಾ  ಘಟಕವನನು ಹ ೂೆಂದಿದ್ನ ರ ಅದ್ ನ ಗೆಂೊಂಾ ನದಿ ಯನ ನು  ಕಲನಿತತೊಂ ೂಿಸಾನವ ದಿ ಲಿ.

• ಾ ದ್ರ್ ಪಾರ್ಕಮ ಸ್ ಾಾಪ್ೆ  ಯೆಂದಿೊಂ  ಕಾನನ ುರ್ ನಗರವ ದ್ ೋ ಶ್ದ್  10 ದ್ ೂಲಡ  ಚರ್ಮದ್ ಉತಾುದ್ೆ ಾ
ರಾಜಯಗಳಲಿಿ ತನು ಸ್ಾಾನವನನ ು ಬಲಪ್ಿದಾಲನ ಸ್ಾಧ್ಯ ವಾಗನತತದ್ .

• 150 ಕೂೆ ಹ ಚನು ಟ್ಾಯನ ರಿಗಳು ಇಲಿ ಿ ಕ ಲಾ ಮಾಲನ ವ ನ್ಸರಿ ೋಕ್ಷ  ಯಿದ್  , ಇದ್ ನ ಶ್ೂಗಳ ಜಾಕ ಟಗಳು  
ರ್ತನತ  ರಫ್ನ ತ ಗನಣರ್ಟಾದ್  ಇತ ರ ಪ್ರಿಕರಗಳು ಸ್ ೋರಿದ್ ೆಂತ  ವಿಶ್ವ  ದ್ಜ ಮಯ ಚರ್ಮದ್ ವಾನತಗಳನನ ು
ಉತಾುದಿಾನತತ ದ್ .
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3)ಪ್ರಧಾನ್ಸ ಶ್ರೋ ನರ ೋೆಂದ್ರ ಮೊೋದಿ  ಅವರನ 35 ೆ ೋ ಪ್ರಗತಿ ಾ ಭ ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ  ವಹಿಸಿ ಅೆ ೋಕ 
ಯೋ ಜೆ ಗಳು, ಕನೆಂದ್ನ ಕ ೂರತ  ರ್ತನತ  ಕಾಯ ಮಕರರ್ಗಳನನು  ಪ್ ರಿಶ್ೋ ಲಿಸಿದ್ ರನ.

• ಪ್ರಗತಿ ಎೆಂದ್ರ  ಪ್ರ-
• ಾಭ ಯಲಿಿ ಹತನ ತ ಕಾಯಮಾೂಚಿ ವಾನತಗಳನನ ು ರೂ. 54,675 ಕ ೂೋಟಿಸಲ, 15 ರಾಜಯಗಿಸೊಂ  

ಾೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್  . 
• ಇವ ಗಳಲಿಿ ಒೆಂಬತನತ ಯ ೋಜೆ ಗಳು ರ್ತನತ ಒೆಂದ್ನ ಕಾಯಮ ಕರರ್ ಸ್ ೋರಿವ .
• ಒಟನಾ 9 ಯೋ ಜೆ ಗಳಲಿಿ 3 ಯೋ ಜೆ ಗಳು ರ ೈಾ ವ ಾಚಿವಾ ಲಯದಿ ೆಂದ್, 3 ರಸ್  ತ ಸ್ ಾರಿೊಂ   ರ್ತನ ತ

ಹ ದ್ಾರರಿ ಾಚಿವಾಲ ಯದಿ ೆಂದ್ ರ್ತನತ  ಕ ೈೊಂಾರಿಕಾ  ರ್ತನತ  ಆೆಂ ತರಿಕ ವಾಯಪಾ ರ ಪ್ರಚಾರ ಇಾ ಾಖ , 
ವಿದ್ ನಯತ್ ಾಚಿವಾಲಯ ರ್ತನತ  ವಿದ್  ೋಶಾೆಂಗ ಾಚಿವಾಲಯದಿ ೆಂ ದ್ ತಾಾ  1 ಯೋ ಜೆ ಗಳು.

• ಪ್ರಧಾನ್ಸ  ಭಾರತಿೋ ಯ ಭಾರತಿೋಯ  ಭಾರತಿೋ ಯ ಔಷ್ಧಿ   ಪ್ರಿಯ ೋ ಜನವನೂ ು ಪ್ರಧಾನ್ಸ  
ಪ್ರಿಶ್ೋ ಲಿಸಿದ್ ರನ.
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4)ಭಾರತ ರ್ತನತ ಜಪಾನ್ ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಕಾಯ್ದರ ಪ್ೂವಮ ವ ೋದಿಕ ಯ ಐದ್ೆ ೋ ಜೆಂಟಿಸಲ ಾಭ ಯನನು 
ನವದ್ ಹಲಿಯಲಿಿ ನಡ ಸಿತನ.

• ಾೆಂಪ್ಕಮ, ಜಲಶ್ಕ್ತತ, ಾನಸಿಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ, ಜಲಾೆಂಪ್ನ ೂಾಲಗಳನನು ಬಳ ಸಿಕ ೂಳುುವ ದ್ನ ರ್ತನತ ಕೌಶ್ಲಯ ಅ ಭಿವೃದಿಿ  
ಸ್ ೋರಿದ್ೆಂ ತ  ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷ ೋತರಗಳಲಿಿ ಭಾರತದ್ ಈಶಾ ನಯ ಪ್ರದ್ ೋಶ್ದ್ಲಿಿ  ನಡ ಯನತಿತರನವ ಯೋಜೆ ಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನನು ಆರ್ಕಾ 
ಈಸ್ಟಾ ಫ ೂೋರೆಂ ಪ್ರಿಶ್ೋಲಿಸಿದ್ .

• ಆರ್ಕಾ ಈಸ್ಟಾ ಫ ೂೋರೆಂ ಭಾರತದ್ ‘ಆರ್ಕಾ ಈಸ್ಟಾ ಪಾಲಿಸಿ’ ರ್ತನತ ‘ಉಚಿತ ರ್ತನತ ರ್ನಕತ ಇೆಂಡ ೂೋ-ಪ ಸಿಫಿರ್ಕ’ ೊಂಾ ಿದ 
ಜಪಾನ್ ನ ದ್ೃಿತಾಯ ಅಿದಯಲಿಿ ಈಶಾನ ಯ ಪ್ರದ್ ೋಶ್ದ್ಲಿಿ ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಾಹಯೋಗಕಾೆಿದ ಒೆಂದ್ನ ವ ೋದಿಕ ಯನನು 
ಒದ್ಿದಾನತತದ್ .

• ಆರ್ಕಾ ಈಸ್ಟಾ ಫ ೂೋರೆಂ ಅನನು 2017 ರಲಿಿ ಸ್ಾಾ ಪಿಾಾಾಯಿತನ.
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5)ಇಟ್ಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನ್ಸ ೊಂ ೈಸ್ ಪ  ಕಾೆಂ ಟ್  ರಾಜಿೋೆಾಮೆ ನ್ಸೋಿದದ್ರನ

• ಸ್ಾೆಂ ಕಾರಮಿಕ ರ್ತನತ ಆರ್ಥಮಕ ಹಿೆಂಜರಿತವನನು ಎದ್ನರಿಾನತಿತರನವೆಂತ ಯ್ದೋ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾ ನ ರ್ೆಂತಿರ ೊಂ ೈಸ್ ಪ ಕಾೆಂ ಟ್  
ತನು ಸ್ ೆ ಟ್ ಬಹನರ್ತವನನು ಕಳ  ದ್ನಕ ೂೆಂಲ ನೆಂ ತರ ರಾಜಿೋೆಾಮೆ ನ್ಸೋಿದ ದ್ರನ.

• ಅವರನ ತರ್ಾ ರಾಜಿೋೆಾ ಮೆಯನನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ ಿದಮಯೋ ಮಾ ಯ ಟರ ಾಾಿ ಅವರಿೊಂ  ನ್ಸೋಿದದ್ರನ, ಅವರನ ಇಟ್ಾಲಿ ಯನ್ 
ರಾ ಜಕ್ತೋಯ ಬಿಕೆಟನಾಗಳ ಅೆಂ ತಿರ್ ರ್ಧ್ಯಾಾೊಂ ಾರರಾ ಿದದ್ರರನ, ಅವರನ ರ್ನೆಂದ್  ಏೆಾ ಗನತತದ್  ಎೆಂಬನದ್ರ ಕನರಿತನ
ಚಚ ಮಗಳು ಬಾಕ್ತ ಉಿಸದಿರನವ ಉಾನತವಾರಿ  ಸ್ಾರ್ರ್ಥ ಯಮದ್ ಲಿಿ ಉ ಿಸಯಲನ ಆಹಾವನ್ಸಸಿದ್ರನ.

• ಇಟಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಸ್ ಿದಮಯೋ ಮಾಯಟರ ಾಾಿ.
• ಇಟಲಿಯ ರಾ ಜಧಾನ್ಸ: ರ ೂೋಮ್; ಇಟಲಿಯ ಕರ ನ್ಸಸ: ಯನರ ೂೋ.
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6)ಮಿಷ್ನ್ ಶ್ಕ್ತತ : ಹ ಣನು ರ್ಕೆಿಸೊಂಾಿದ ‘ಪ್ರಶಾಾನ್ ಕ್ತ ಪಾ ಠಶಶಾಾಾ’ ಆರೆಂಭಿಸಿದ್ ಯನಪಿ

• ಫ ಬರವರಿ 1 ರಿೆಂದ್ 13 ರವರ ೊಂ , ಕೌಟನೆಂಬಿ ಕ ಹಿೆಂಸ್ಾಚಾರ ತಡ  ಕಾ ಯ್ದ ರ, ವರದ್ಕ್ಷಿ ಣ  ನ್ಸ ಷ್ ೋಧ್
ಕಾಯ್ದರ, ಕ ಲಾದ್ ಾಾಳದ್ಲಿಿ ರ್ಹಿಳ  ಯರಿೊಂ  ಾ ೈೆಂಿದಕ ಕ್ತರನ ಕನಳ (ತಡ ಗಟನಾವಿಕ , ನ್ಸಷ್ ೋಧ್ ರ್ತನತ
ಪ್ರಿಹಾರ) ಕಾಯ್ದರ 2013 ರ ಬೊಂ ಗ ಜಾಗೃತಿ, ಾಭ ಗಳು, ಸ್ ಮಿೆಾ ರ್ ಗಳು ನಡ ಯ ಲಿವ .

• ‘ಹರ್ಕ ಕ್ತ ಬಾತ್, ಜಿಾಾಿಧಿಕಾರಿ ಕ  ಸ್ಾಥ್’ ಎೆಂಬ ರ್ತ ೂತ ೆಂ ದ್ನ ಕಾಯಮಕರರ್ ನ ಡ ಯಲಿ ದ್. 
ಕೌಟನೆಂಬಿಕ ಹಿೆಂಸ್ , ವರದ್ಕ್ಷಿಣ , ಕ ಲಾದ್ ಾಾಳದ್ಲಿಿ ರ್ಹಿಳ  ಯರಿೊಂ  ಾ ೈೆಂಿದಕ ಕ್ತರನಕನಳ ಇತಾಯ ದಿ  
ಘಟೆ ಗಿಸೊಂ  ಾೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ೆಂತ  ಜಿಾಾಿ ೆಾ ಯಯಾ ಧಿೋ ಶ್ರನ  ರ್ ಹಿಳ  ಯರ ೂೆಂದಿ ೊಂ  ಎರಲನ ಗೆಂಟ್ ಗಳ 
ಾೆಂವಾದ್ ನಡ ಾಲಿದ್ಾ ರರ .

• ಈ ರ್ಹಿಳ  ಯರಿೊಂ  ಲಭ್ಯವಿರನವ ಕಾನೂನ ನ ಪ್ರಿಹಾರಗಳ ಬೊಂ ಗ  ಮಾಗಮದ್ಶ್ಮನವನನ ು ಇಲಿಿ 
ನ್ಸೋ ಲಾಾಗನತ ತದ್  .

• Governor :- Anandiben Patel &Chief Minister :- Yogi Adityanath
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7)ವಯಕ್ತತಗತ ಆರ ೂೋಗಯ ಾೂಚಯೆಂಕ: 10ೆ ೋ ಸ್ಾಾನ ದ್ಲಿಿ ಭಾರತ

• ದಿ ಎಕೆಾ ಮಿಸ್ಟಾ  ಇೆಂಟಲಿಜ ನ್ಸ  ಯನನ್ಸಟ್  (ಇಐಯನ) ಗನರನವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಸಿರನವ ಏಷ್ಾಯ ಪ ಸಿಫಿರ್ಕ  ರಾ ಷ್ರ ಗಳ 
ವಯಕ್ತತಗತ ಆರ ೂೋಗಯ ಾೂಚಯೆಂಕ ಪ್ಟಿಸಲಾಯಲಿಿ ಭಾರತವ  10ೆ ೋ ಸ್ಾಾ ನ ಪ್ಡ ದಿದ್  .

• ಆಸ್ ರೋಲಿಯಾ, ಚಿೋೆಾ, ಜಪಾನ್ , ಭಾರತ, ಇೆಂಡ ೂೆ ೋಷ್ಾಯ, ರ್ಾ ೋಷ್ಾಯ, ಸಿೆಂಗಪ್ನರ, ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕ ೂರಿಯಾ, ತ ೈವಾ ನ್ , 
ಥಾ ಯ್ದಿೆಂಡ್  ರ್ತನತ ನೂಯಜಿಾ ೆಂಡ್  ರಾ ಷ್ರಗಳಲಿಿನ ಆರ ೂೋ ಗಯ ವಯವಸ್ ಾಗಳನನು ತನಲೆ  ಮಾ ಿದ ಈ ಪ್ ಟಿಸಲಾ 
ಸಿದ್ಿಪ್ಿದಾಾಾಿದದ್ .

• ‘ವಯಕ್ತತಗತ ಆರ ೂೋಗಯ ಾೂಚಯೆಂಕವನನು ನ್ಸೋತಿ ನ್ಸರೂಪ್ರಣ , ಆರ ೂೋಗಯ ಮಾಹಿತಿ, ವಯಕ್ತತಗತ ತೆಂತರಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ 
ಆರ ೂೋಗಯ ಸ್ ೋವ  ಎೆಂದ್ ನ ೆಾ ಲನೆ ವಿಭಾಗಗಳೆಾ ುಿದ ವಿದೋಮಕರಿಾಾಾ ಿದದ್ ’ ಎೆಂದ್ ನ ವರದಿಯಲಿಿ ಹ ೋಳಾಾ ಿದದ್ .

• ‘ಆರ ೂೋಗಯ ಮಾ ಹಿತಿ ಾೂಚಯೆಂಕ ದ್ಲಿಿ ಭಾರತಕ ೆ  41 ಅೆಂಕ  ಲಭಿಸಿದ್ನರ, ಪ್ಟಿಸಲಾಯಲಿಿ 10ೆ ೋ ಸ್ಾಾ ನ ಪ್ಡ ದಿ ದ್  . 
ಆರ ೂೋಗಯ ಸ್ ೋವ  ಾೂಚಯೆಂಕದ್ಲಿಿ ಭಾರತವ  24  ಅೆಂಕಗಳ   ೆಂದಿೊಂ  11ೆ ೋ ಸ್ಾಾನ  ಗಿಸಸಿದ್ . ವಯಕ್ತತಗತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ 
ಾೂಚಕ ಪ್ಟಿಸಲಾಯಲಿಿ 9ೆ ೋ ಸ್ಾಾ ನದ್ ಲಿಿದ್ . ಈ ವಿಭಾಗದ್ ಲಿಿ 30 ಅೆಂ ಕಗಳು ಲಭಿಸಿವ . ಪಾಲಿಸಿ ಕೆಂಟ್ ರ್ಕಸಟ  (ನ್ಸೋತಿ 
ನ್ಸರೂಪ್ಣ ) ಾೂಚಯೆಂಕ ದ್ಲಿಿ ಭಾರತವ  48 ಅೆಂಕ ಗಳ   ೆಂದಿೊಂ  ಐದ್ೆ  ೋ ಸ್ಾಾ ನ ಪ್ಡ ದ್ನಕ ೂೆಂಿದದ್ .

• ವಯಕ್ತತಗತ ಆರ ೂೋಗಯ ಾೂಚಯೆಂಕ  ಪ್ಟಿಸಲಾಯಲಿಿ ಸಿೆಂಗಪ್ನರ ಮೊದ್ಲ ಸ್ಾ ಾನ  ಗಿಸಸಿದ್  . ಆರ ೂೋಗಯ ಮಾ ಹಿತಿ ಹಾ ಗೂ 
ವಯಕ್ತತಗತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ  ವಿಭಾಗಗಳಲೂಿ ಈ ರಾಷ್ರ ರ್ನೆಂಚೂ ಣಿಯಲಿಿದ್ 
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8)ಲಸಿಕ  ವಿತರಣ : ವಿಶ್ವದ್ಲಿಿ ಭ ಾರತವ ೋ ರ್ನೆಂದ್ನ, ದ್ ೋಶ್ದ್ಲಿಿ ಕೆಾಮಟಕ ನೆಂ. 1

• ಕಳ  ದ್ 13 ದಿನಗಳಲಿಿ ದ್  ೋಶ್ದ್ಾದ್ಯೆಂತ 30 ಲಕ್ಷ ಕೂ ೆ ಅಧಿಕ  ರ್ ೆಂದಿೊಂ  ಕ ೂೋವಿಡ್   ಲಸಿಕ  ನ್ಸೋಲಾಾಿದದ್ . ಆ ರ್ೂಲಕ 
ಭಾರ ತವ  ವಿಶ್ವದ್ಾ ಿೋ ಅತಿ ವ ೋಗವಾಿದ ಲಸಿಕ  ನ್ಸೋಿದದ್ ದ್ ೋಶ್ವಾಿದ ಹ ೂರಹ ೂ ಮಿಾದ್  ಎೆಂದ್ನ ಕ ೋೆಂದ್ರ ಆರ ೂೋಗಯ 
ಾಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನ್ಸೋಿದದ್ .

• ಆರ ೂೋಗಯ ಇಾಾಖ  ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ರ್ೂವತನತ ಲಕ್ಷ ರ್ೆಂದಿೊಂ  ಕ ೂೋವಿಡ್  ಲಸಿಕ  ನ್ಸೋಲಲನ ಅಮೆರಿಕ ವ  18 ದಿನಗಳು, 
ಇಸ್ ರೋಲ್  33 ದಿನಗಳು ರ್ ತನತ ಬಿರಟನ್  ದ್ ೋಶ್ವ  36 ದಿನಗಳನನು ತ ೊಂ ದ್ನಕ ೂೆಂಿದವ .

• ರಾಜಯದ್ಲಿಿ ಕ ೋವಲ 14 ದಿನಗಳಲಿಿ 3,02,217 ಆರ ೂೋಗಯ ಕಾಯಮಕ ತಮರನ ಕ ೂೋ ವಿಡ್ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದ್ನಕ ೂೆಂಿದದ್ಾರರ . 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ಾಿದ ಲಸಿಕ  ವಿತರಣ ಯಲಿಿ ಕೆಾಮಟಕವ  ದ್ ೋಶ್ದ್ಲಿಿಯ್ದೋ ರ್ೂರನ ಲಕ್ಷದ್ ಗಿದ ದ್ಾಟಿಸಲದ್ ಮೊದ್ಲ ರಾಜಯ ಎೆಂಬ 
ೊಂೌರವಕ ೆ ಭಾಜ ನವಾಿದದ್ .  

• ಎರಲನ ಲಕ್ಷಕ ೂೆ ಅಧಿಕ ಫ್ಾಾನನಭ್ವಿಗಿಸೊಂ  ಲಸಿಕ  ನ್ಸೋಿದರನವ ರಾಜಯಗಳಲಿಿ  ಕ ೆಾಮಟಕ (3,02,217), ರ್ಹಾರಾಷ್ರ 
(2,20,587), ರಾಜಸ್ಾಾನ (2,57,833), ಉತತರ ಪ್ರದ್ ೋಶ್ (2,94,959) ಸ್ ೋರಿವ .

• ಜನವರಿ 16ರೆಂದ್ನ ಭಾರ ತವ  ಕ ೂೋವಿಡ್  ಲಸಿಕ  ಅಭಿಯಾನ ಆರೆಂಭಿಸಿತನ.
• ಭಾರ ತದ್ ಲಸಿಕ  ಉತಾುದ್ೆಾ ಸ್ಾರ್ರ್ಥಯಮ ವ  ಜಗತನತ ಇ ೆಂದ್ನ ಹ ೂೆಂದಿರನವ ಅತನಯತತರ್ ಾೆಂಪ್ತನತಗಳಲಿಿ ಒೆಂದ್ಾಿದದ್  ಎೆಂದ್ನ 

ವಿಶ್ವಾೆಂಸ್ ಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಮದ್ಶ್ಮ ಆಯೆಂಟ್ ೂನ್ಸಯ ಗನಟ್ ರಸ್ಟ ಶಾಿ ಘಿಸಿದಸಿದ್ಾರರ .
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9)ಭಾರತದ್ ಾತನಿಜ್ ಜಲ ವಿದ್ಾಯತ್ ನ್ಸಗಮ್ ೊಂ  ಜಲವಿದ್ನಯತ್ ಯೋ ಜ  ೆಯನನು ನ್ಸೋಲಲನ ೆ ೋಪಾಳ 
ನ್ಸಧ್ಮರಿಸಿದ್ .

• 679 ಮೆೊಂಾವಾಯಟ್ ಾ ೂೋವರ್ ಅರನಣ್ ಜಲವಿದ್ನಯತ್ ಯೋಜೆ ಯ ನ್ಸಮಾಮಣದ್ ಗನತಿತೊಂ ಯನನು
ಭಾರತದ್ ಾತನಿಜ್ ಜಲ ವಿದ್ಾಯತ್ ನ್ಸಗಮ್ (ಎಸ್ಟ ಜ ವಿಎನ್) ೊಂ ನ್ಸೋಲಲನ ೆ ೋಪಾಳ ನ್ಸಧ್ಮರಿಸಿದ್ . ''

• ಈ ಯೋಜೆ ಯನನು ಎಸ್ಟ ಜ ವಿಎನ್ ೊಂ  ಬಿಲ್ಡ, ಓನ್, ಆಪ್ರ ೋಟ್ ರ್ತ ನತ ಟ್ಾರನ್ಸ ಫ್ರ್ (ಬೂಟ್) ವಿತರಣಾ 
ವಿಧಾನದ್ ಅಿದಯಲಿಿ ನ್ಸೋಲಾಾಯಿತನ. ''

• ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯಲಿಿ ೆ ೋಪಾಳಕ ೆ ಶ ೋಕಡಾ 21 ರಷ್ನಾ ಉಚಿತ ವಿದ್ನಯತ್ ಒದ್ಿದಾನವ ಅರ ನಣ್ III 
ಹ ೈಡ ಲ್ ಯೋಜೆ ಯೆಂತ ಯ್ದೋ, ಾ ೂೋವರ್ ಅರನಣ್ ಹ ೈಡ ಲ್ ಯೋಜೆ ಯ ಡ ವಲಪ್ರ್ ಕೂ ಲ ಕ ಲವ  
ಶ ೋಕಡಾ ಶ್ಕ್ತತಯನನು ಉಚಿತವಾಿದ ನ್ಸೋಲಲನ ಆದ್ಯತ  ನ್ಸೋಲಬ ೋಕನ. ''

• ಡ ವಲಪ್ರ್ 20 ವಷ್ಮಗಳ ವಾಣಿಜಯ ಕಾಯಾಮಚರಣ ಯ ನೆಂತರ ಯೋಜೆ ಯ ಮಾಲಿೋಕತವ ವನನು 
ೆ ೋಪಾಳ ಾಕಾಮರಕ ೆ ಹಸ್ಾತೆಂತರಿಾಲಿದ್ಾರರ .
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10)ರ ೈಲನ ಬ ೂೋಿದಗಳನನು  ಾವಚ್ ೊಂ ೂಿಸಾಲನ ೆ ೋರಳಾತಿೋತ (ಯನವಿ) ಕ್ತ ರಣಗಳನನು  ಬಳಸಿದ್ ದ್ ೋಶ್ದ್ ಮೊದ್ಲ 
ಮೆಟ್ ೂರೋ ಎೆಂಬ ಹ ಗ ಗಿಸಕ ೊಂ  ಲಕ ೂುೋ ಮೆಟ್ ೂರೋ ಪಾತರವಾಿದದ್ . 

• ತನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿೊಂ  ಾನರಕ್ಷಿತ ರ್ತನತ ಾನರ ಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ವನನು ಒದ್ಿದಾಲನ ಕ ೂೋವಿಡ್ ಸ್ಾೆಂಕಾರಮಿ ಕ 
ಹಿೆ ುಾ ಯಲಿಿ ಈ ಕರರ್ ಕ ೈೊಂ ೂಳುಾಾಿದದ್ . ''

• ಯನವಿ ದಿೋಪ್ ಕ್ತರ ಣಗಳ   ೆಂದಿೊಂ  ರ ೈಲನಗ ಳನನು  ಾವಚ್  ೊಂ ೂಿಸಾನವ ನೂಯ ಯಾರ್ಕಮ ಮೆಟ್ ೂರದ್ ಪ್ರಯ ೋಗದಿ ೆಂದ್ 
ಯನಪಿ ಮೆಟ್ ೂರೋ ರ ೈಲನ ನ್ಸಗರ್, ಯನಪಿಎೆಂಆಸಿಮೊಂ  ಕಲುೆ  ಸಿಕ್ತೆ ತನ. ''

• ಹೆಂತವ  ಆಾ ುತ ರಯ ಆಪ್ರ ೋಷ್ನ್ ರ್ಥಯ್ದೋಟರ್ ಅನನು ಾವಚ್  ೊಂ ೂಿಸಾಲನ ಬಳಾನವ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ದೊಂ  ಹ ೂೋಲನ ತತದ್ . 
''

• ಯನಪಿಎೆಂಆಸಿಮ ಾೆಂಸ್ ಾಯನನು ಾೆಂಪ್ಕ್ತಮ ಸಿ ಅದ್ ನ ೆ ೈರ್ಮಲಯ ಸ್ಾ ಧ್ನಗ ಳನನು  ಮಾಲನತತದ್  ರ್ತನತ ಯನ ವಿ 
ದಿೋಪ್ವನನು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಿದಸಿತನ, ಅದ್ನ ಕ ೋವಲ 30 ನ್ಸಮಿಷ್ಗಳಲಿಿ ಮೆಟ್ ೂರೋ ತರಬ ೋತನದ್ಾರನನನು  ಾವಚ್
ೊಂ ೂಿಸಾಬಹನದ್ನ. ''

• ಿದಆರ್ ಿದಒ ಕಳ  ದ್ ವಷ್ಮ ಅಕ ೂಾೋಬರ್ ನಲಿಿ ಉಪ್ಕರಣಗಳನನ ು ಅನನಮೊ ೋ ದಿಸಿತನ ರ್ತನ ತ ಲಕ ೂುೋ ಮೆಟ್ ೂರೋ
ತರಬ ೋತನದ್ಾರರನನ ು ಾವಚ್  ೊಂ ೂಿಸಾಲನ ಇದ್ನನು  ಬಳಸಿದ್ ಮೊದ್ಲ ಮೆ ಟ್ ೂರೋ ಎೆಂಬ ಹ ಗ ಗಿಸಕ ೊಂ  
ಪಾತರವಾಿದದ್ .
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11ನಗರ ಕಾಾ ೋಜಿನ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪ್ಗರಹವನನು ಉಡಾಯಿಾಲನ ಇಸ್ ೂರೋ

• ಕ ೂಯರ್ತೂತರಿನ ಶ್ರೋ ಶ್ಕ್ತತ ಇನ್ಸಸಟಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಎೆಂ ಜಿನ್ಸಯರಿೆಂಗ್ ರ್ತನತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ ಕ ೋೆಂದ್ರದ್ಲಿಿ ಇಸ್ ೂರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ .ಶ್ವನ್ ಅವರನ ‘ಶ್ರೋಶ್ಕ್ತತಸ್ಾಟ್’ ೆ ಲದ್ ಕ ೋೆಂದ್ರ ವನನು ಉದ್ಾಾಟಿಸಲಾನವ ಸ್ಾಧ್ಯತ  ಇದ್ .

• ಾೆಂಸ್ ಾ ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಿದಸಿದ್ ಉಪ್ಗರಹವನನು ಮೆೋಲಿವಚಾರಣ ಮಾಲಲನ ನ್ಸಾಾರಣವ  ಾಹಾಯ ಮಾಲನತತ ದ್  , 
ಇದ್ನನು ಇಸ್ ೂರೋ ಉಡಾವಣ  ಮಾಲಲನ ಸಿದ್ಿವಾಿದದ್ .

• 2010 ರಲಿಿ ಕಾಾ ೋಜಿನಲಿಿ ಉಪ್ಗರಹ ಾೆಂವಹನ ಪ್ರಯೋೊಂಾಲಯವನನು  ಸ್ಾಾಪಿಾಾಾಯಿತ ನ.
• ಇಸ್ ೂರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನ: ಕ  .ಶ್ವನ್.
• ಇಸ್ ೂರೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಚ ೋರಿ: ಬ ೆಂಗಳ ರ ನ, ಕೆಾಮಟಕ.
• ಇಸ್ ೂರೋ ಸ್ಾಾಪ್  ೆ: 15 ಆಗಸ್ಟಾ 1969.
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12)ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ 'ಜ ೆಂಲರ್ ಪಾರ್ಕಮ' ಅನನು ಕ ೋರಳದ್ ಕ ೂೋಜಿಕ ೂೋಡ್ ನಲಿಿ ಉದ್ಾಾಟಿಸಲಾಾಾಗನವ ದ್ನ

• ರಾಜಯದ್ಲಿಿ ಲಿೆಂಗ ಾಮಾನತ  ರ್ ತನತ ಾಬಲಿೋಕರಣವನನು ಉತ ತೋ ಜಿಾಲನ ಕ ೋರಳ ರಾಜಯ ಾಕಾಮರವ  ಈ 
ರಿೋತಿಯ ರ್ೂರನ ಅೆಂತಸಿತನ 'ಜ ೆಂಲರ್ ಪಾರ್ಕಮ' ಅನನು ಕ ೂೋಜಿಕ ೂೋಡ್  ನಲಿಿ ಪಾರರೆಂಭಿಾಲಿದ್ . ''

• ಉದ್ಾಯನವನವನನು ಸ್ಾಾಪಿಾಲನ ಒಟ್ಾಾರ  300 ಕ ೂೋಟಿಸಲ ರೂ. ರ್ ತನತ ಇದ್ನ 24 ಎಕರ  ಭ್ೂಮಿಯಲಿಿ 
ವಾಯಪಿಸಿದ್ . ''

• 2021 ರ ಫ ಬರವರಿ 11 ರಿೆಂದ್ 13 ರವರ ೊಂ  ನಡ ಯಲಿರನವ ಲಿೆಂಗ ಾಮಾನತ ಕನರಿತ ಅೆಂತರರಾಿತರೋಯ 
ಾಮೆೇಳನದ್ (ಐಸಿಜಿಇ -2) ಎರಲೆ ೋ ಆವೃತಿತಯಲಿಿ ಈ ಹ ೂಾ ಲಿೆಂಗ ಉದ್ಾಯನವನನು ರ್ನಖ್ಯರ್ ೆಂತಿರ
ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಉದ್ಾಾಟಿಸಲಾಲಿದ್ಾರರ .

• ಈ ಾೆಂದ್ಭ್ಮದ್ಲಿಿ ಜ ೆಂಲರ್ ಪಾರ್ಕಮ ಜ ೂತ ೊಂ , ಜ ೆಂಲರ್ ರ್ೂ ಯಸಿಯೆಂ, ಜ ೆಂಲರ್ ಾ ೈಬರರಿ, ಕೆ ವನಷನ್ 
ಸ್ ೆಂಟರ್ ರ್ತ ನತ ಆೆಂಫಿರ್ಥಯ್ದೋಟರ್ ಅನನು ಾಹ ಪಾರರೆಂಭಿಾಾಾಗನ ವ ದ್ನ.
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13)ಆರ್.ಎಸ್ಟ.ಶ್ಮಾಮ ಆಯನಷ್ಾಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜ  ೆಯ ಹ ೂಾ ಸಿಇ ಒ ಆಿದ ೆ ೋರ್ಕೊಂ ೂೆಂಿದದ್ಾರರ 

• “ರಾಿತರೋಯ ಆರ ೂೋಗಯ ಪಾರಧಿಕಾರ (ಎನ್ ಎಚ್ ಎ) ಆಎಮಸ್ಟ ಶ್ ಮಾಮ ಅವರನನು ದ್ ೋಶ್ದ್ ಪ್ರರ್ನಖ್ 
ಸ್ಾವಮಜನ್ಸಕ ಆರ ೂೋಗಯ ವಿಮಾ ಯೋಜೆ ಯ ಆಯನಷ್ಾಾನ್ ಭಾ ರತ್ ನ ಹ ೂಾ ರ್ನಖ್ಯ 
ಕಾಯಮನ್ಸವಾಮಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಆಿದ ೆ ೋರ್ಕ  ಮಾಿದದ್ , ಇದ್ನನು ಪ್ರಧಾನ್ ರ್ೆಂತಿರ ಜನ ಆರ ೂೋ ಗ ಯ  
ಯೋಜೆ  ಎೆಂದ್ೂ ಕರ ಯನತಾತರ . ''

• ಅವರನ 2018 ರಲಿಿ ಪಾರರೆಂಭ್ವಾದ್ಾಿದನ್ಸೆಂದ್ ಆಯನಷ್ಾಾನ್ ಯೋಜ  ೆಯ ರ್ನಖ್ಯ ಕಾಯಮನ್ಸವಾಮಹಕರಾಿದ 
ಸ್ ೋವ  ಾಲಿಿಾನತಿತರನವ ಇೆಂದ್ೂ ಭ್ೂಷ್ಣ್ ಅವರನನು ಬದ್ಾಾಯಿ ಾಲಿದ್ಾರರ .

• ಫ ಬರವರಿ 1 ರಿೆಂದ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಎ ಉಾನತವಾರಿ ವಹಿಾಲಿರನವ ಟ್ ಲಿಕಾೆಂ  ರ ಗನಯಾ ೋಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿಸಲ ಆಫ್ 
ಇೆಂಿದಯಾ (ಟ್ಾರಯ್) ನ ಮ ಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎ ಸ್ಟ. ಶ್ಮಾಮ.

• ಆರ್.ಎಸ್ಟ.ಶ್ಮಾಮ ಆಯನಷ್ಾಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜ  ೆಯ ಹ ೂಾ ಸಿಇ ಒ ಆಿದ ೆ ೋರ್ಕೊಂ ೂೆಂಿದದ್ಾರರ .
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14)1995 ರ ೆ ೂಬ ಲ್ ರಸ್ಾಯನಶಾಾರ ಪ್ರಶ್ಸಿತ ವಿಜ ೋತ ಪಾಲ್ ಕನರ ಟ್ ್ನ್ 87 ೆ ೋ ವಯಸಿಸನಲಿಿ ನ್ಸ ಧ್ನರಾದ್ರನ

• ೆ ೂಬ ಲ್ ಪ್ರಶ್ಸಿತ ಪ್ನರಾೃತ ರಸ್ಾಯನಶಾಾರಜ್ಞ ಪಾಲ್ ಜ . ಕನರಟ್ ್ನ್ ನ್ಸಧ್ನರಾದ್ರನ. 
• ಡಾ. ಕನರಟ್ ್ನ್ 1995 ರಲಿಿ ಮಾರಿಯೋ ಜ . ಮೊಲಿೆಾ ರ್ ತನತ  ಎಫ್. ಶ ವ ಮಡ್ ರ ೂೋಾಾಯೆಂಡ್

ಅವರ ೂೆಂದಿೊಂ  ಜೆಂಟಿಸಲಯಾಿದ ರಸ್ಾಯನಶಾಾರದ್ ೆ ೂಬ ಲ್ ಪ್ರಶ್ಸಿತ ಯನನು ೊಂ ದ್ರರನ, ವಾತಾವರಣದ್ 
ರಸ್ಾಯನಶಾಾರದ್ಲಿಿ ಅವರನ ಮಾಿದದ್ ಕ ಲಾಕಾೆಿದ, ವಿಶ ೋಷ್ವಾಿದ ಓಜ ೂೋನ್ ರಚೆ  ರ್ತನತ ವಿಭ್ಜೆ ೊಂ  
ಾೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ  . ''

• ಓಜ ೂೋನ್  ಪ್ದ್ರ ರ್ತ ನತ ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಾಾವಣ ಯ ಕನರಿತಾದ್ ಕ ಲಾಕಾೆ ಿದ ರ್ತ ನತ ಮಾನವ ಕ್ತರಯ್ದಗಳು 
ಭ್ೂಮಿಯ ಮೆೋಾ  ತಿೋವರ ಪ್ರಿಣಾರ್ ಬಿೋರನವಾಗ ಪ್ರಸ್ಾತವಿತ ಹ ೂ ಾ ಯನಗವನನು ವಿವರಿಾಲನ 
'ಆೆಂಥ ೂರಪ ೂಸಿೋನ್' ಎೆಂಬ ಪ್ದ್ವನನು ಜನಪಿರಯೊಂ ೂಿಸಸಿದ್ರಕಾೆಿದ ಅವರನ ಹ ಾರನವಾಸಿಯಾಿದದ್ರರನ.
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15)ವಿಶ್ವ ಕನಷ್ಠರ ೂೋಗ ದಿನ 2021: 31 ಜನವರಿ

• ವಿಶ್ವ ಕ ನಷ್ಠರ ೂೋಗ ದಿನವನನು ಪ್ರತಿವಷ್ಮ ಜನವರಿ ಕ ೂೆ ಯ ಭಾ ನನವಾರದ್ೆಂದ್ನ ಆಚರಿಾಾಾಗನತತದ್ . ಈ 
ವಷ್ಮ ಜನವರಿ 31 ರೆಂದ್ನ ನಡ ದ್ ವಿಶ್ವ ಕನಷ್ಠರ ೂೋಗ ದಿನ. ಈ ಮಾರಕ ಪಾರ ಚಿೋನ ಕಾಯಿಾ ಯ ಬೊಂ ಗ 
ಜಾಗತಿಕ  ಜಾಗೃತಿ  ರ್ೂ ಿದಾಲನ ರ್ತ ನತ ಇದ್ನನು ತಡ ಗಟಾಬಹನದ್ನ, ಚಿಕ್ತತ ಸ ನ್ಸೋಲಬಹನದ್ನ ರ್ತ ನತ 
ಗನಣಪ್ಿದಾಬಹನದ್ನ ಎೆಂಬ ಅೆಂಶ್ದ್ತತ ಗರ್ನ ಹರಿಾಲನ ಈ ದಿನವನನು ಆಚರಿಾ ಾಾಗನತತದ್ .

• ವಿಶ್ವ ಕನಷ್ಠರ ೂೋಗ ದಿನ 2021 ರ ಈ ವಷ್ಮದ್ ವಿಷ್ಯವ ೆಂದ್ರ  “Beat Leprosy, End Stigma and 
advocate for Mental Wellbeing ” .

• ಕನಷ್ಠರ ೂೋಗವ  ಮೆೈಕ  ೂೋಬಾಯಕ್ತಾೋರಿಯೆಂ ಕನಷ್ಠರ ೂೋಗ ಎೆಂಬ ಬಾಯ ಸಿಲಸ್ಟ ನ್ಸೆಂದ್ ಉೆಂಟ್ಾಗನವ ದಿೋಘಮಕಾ ಲದ್ 
ಸ್ಾೆಂಕಾರಮಿಕ ಕಾಯಿಾ ಯಾಿದದ್ .

ಜನವರಿ 29-31 ಒೆಂದ್ನ ವಾಕಯದ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯ ಮಾನಗಳು  



16)ಏರ್ ಟ್ ಲ್ ಹ ೈದ್ರಾಬಾದ ನಲಿಿ 5 ಜಿ ಸಿದ್ಿ ೆ ಟ್ ವರ್ಕಮ ಘೂೋ ಿತಸಿದ್ 

• ಭಾರತಿ ಏರ್ ಟ್ ಲ್ 5 ಜಿ ಸ್ ೋವ ಗಳನನು ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಿದ ಪ್ರದ್ಶ್ಮ ಸಿದ್ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಟ್ ಲಿಕಾೆಂ 
ಆಪ್ರ ೋಟರ್ ಎೆಂಬ ಹ ಗಗಿಸಕ ೊಂ  ಪಾತರವಾಯಿತನ.

• ಐದ್ೆ ೋ ತಾ ಮಾರಿನ (5 ಜಿ) ಸ್ ೋವ ಯನನು ಹ ೈದ್ರಾಬಾದ ನ ವಾಣಿಜಯ ೆ ಟ್ ವರ್ಕಮ ರ್ೂ ಲಕ 
ಆಯೋಜಿಸಿದ್  ಎೆಂದ್ನ ಭಾತಿಮ ಏರ್ ಟ್ ಲ್ ಘೂೋಿತಸಿತನ.

• ಭಾರತಿ ಏರ್ ಟ್ ಲ್ ಸಿಇಒ: ೊಂ ೂೋಪಾಲ್ ವಿಟಾಲ್.
• ಭಾರತಿ ಏಟ್ ಮಲ್ ಸ್ಾಾಪ್ಕ: ಾನನ್ಸಲ್ ಭಾರತಿ ಮಿತತಲ್.
• ಭಾತಿಮ ಏಟ್ ಮಲ್ ಸ್ಾಾಪ್ೆ : 7 ಜನಾ ೈ 1995.
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ಚಿತರಗಳ ಮೆೋಾ  ಕ್ತಿರ್ಕ ಮಾಿದ ವಿೋಿದಯ ೆ ೂೋಿದ ರಿ  Playlist ಅನನು ೆ ೂೋಲಲನ ಇ ಲಿಿ ಕ್ತಿರ್ಕ  ಮಾಿದ

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
https://youtu.be/mI6dRfLzUBs
https://youtu.be/dGIZ7ScdA-0


ಚಿತರಗಳ ಮೆೋಾ  ಕ್ತಿರ್ಕ ಮಾಿದ 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://www.kpscjunction.in/search/label/DAILY QUIZ
https://sbkkannada.com/category/rrb-kannada/


ಚಿತರಗಳ ಮೆೋಾ  ಕ್ತಿರ್ಕ ಮಾ ಿದ ವಿೋಿದಯ ೆ ೂೋಿದ ರಿ  

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

