
10 ಜನವರಿ - CURRENT AFFAIRS

ಡ್ರೈವರ್ ರಹಿತ ಹಾರುವ ಟ್ಾಾಕ್ಸಿ ಸರೇವರಗಳು ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ್ಲಿ 
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಬಾರಿಗರ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಾರರಂಗವಾೆವರ?

ಎ) ದುಬರೈ  
ಬಿ) ಲಂಡನ್ 
ಸಿ) ಪ್ಾಾರಿಸ್ 
ಡಿ) ಚರನರನೈ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

▪ 1) ಒಡಿಶಾದ ಯಾವ ಜಿಲ್ರಿ ಇತ್ತೇಚರಗರ (ಜನವರಿ 22 ರಲ್ಲಿ) ತನನನುನ ಮೊದಲ ಬಾಲಾ ವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ರಿ ಎಂದು
ಘ ೇಷಿಸಿಕರ ಂಡಿದರ? -ಗಂಜಾಮ್

▪ 02) ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ, NHPC ಲ್ಲಮಿಟ್ರಡ್ ಯಾವ ರಾಜಾದಲ್ಲಿ 500 MW ತರೇಲುವ ಸೌರ ವಿದುಾತ್ ಯೇಜನರಯನುನ
ಸಾಾಪಿಸಲು ಜಂಟಿ ಉದಾಮವನುನ ರ ಪಿಸಲು GEDCOL ನರ ಂದಿಗರ ಒಪ್ಪಂದಕರೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಸತು?-ಒಡಿಶಾ

▪ 3) ಇತ್ತೇಚರಗರ (ಜನವರಿ 22 ರಲ್ಲಿ) ಕ್ೃಷಿ ವರಚಚಗಳು ಮತುತ ಬರಲ್ರಗಳ ಆಯೇಗದ (CACP) ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾೆ ಯಾರನುನ ಮರು-
ನರೇಮಕ್ಸಸಲ್ಾೆದರ?-ವಿಜಯ್ ಪ್ೌಲ್ ಶರ್ಾಾ

▪ 4) ಯಾವ ಕ್ಂಪ್ನಿಯು ಇತ್ತೇಚರಗರ (ಜನವರಿ 22 ರಲ್ಲಿ) ಮೆಗಾ ಬಾಂಡ್ ರ್ಾರಾಟ್ವನುನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿತು ಮತುತ ಇದು
ಭಾರತದಿಂದ ಅತ್ದರ ಡಡ ವಿದರೇಶಿ ಕ್ರರನಿಿ ಬಾಂಡ್ ವಿತರಣರಯಾೆದರ ಎಂದು ಹರೇಳಿಕರ ಂಡಿದರ?-ರಿಲಯನ್ಿ ಇಂಡಸಿರೇಸ್

▪ 5) ಈ ಕರಳೆನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 'ಹರ ಸ ಕರ ರರ ನಾವರೈರಸ್ ರ ಪ್ಾಂತರ B.1.640.2' ನ ಹರಸರು, ಅದು ಫ್ಾರನ್ಿ ನಲ್ಲಿ
ಪ್ತರತಯಾೆದರ?-IHU
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▪ 6) 31ನರೇ ಡಿಸರಂಬರ್, 2021 ರವರರಗರ ಸವಚಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗಾರಮಿೇಣ) ಹಂತ-Il ಕಾಯಾಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಚ್ಚಚನ 
ಸಂಖ್ರಾಯ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ (ODF) ಪ್ಲಸ್ ಗಾರಮಗಳ ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಾವು ಅಗರಸಾಾನದಲ್ಲಿದರ?-ತರಲಂಗಾಣ

▪ 7) ಈ ಕರಳೆನ ಯಾವ CSIR ನ ಸಂಸರಾಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ 1 ನರೇ 'ಓಪ್ನ್ ರಾಕ್ ಮ ಾಸಿಯಂ' (India's 1st 'Open 
Rock Museum) ಅನುನ ಇತ್ತೇಚರಗರ (ಜನವರಿ 22 ರಲ್ಲಿ) ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುತ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಸಚ್ಚವಾಲಯವು ಉದಾಾಟಿಸಿದರ?-
ನಾಾಷನಲ್ ಜಿಯೇಫಿಸಿಕ್ಲ್ ರಿಸರ್ಚಾ ಇನಿಿಿಟ್ ಾಟ್

▪ 8) ಯಾವ ದರೇಶವು ಇತ್ತೇಚರಗರ (ಜ.22 ರಲ್ಲಿ) ಸಾರಟ್ರಜಿಕ್ ಟಿರಂಕರ ೇಮಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಾಾಂಕ್ ಕಾಂಪ್ರಿಕ್ಿ ಅನುನ (Strategic 
Trincomalee OII Tank Complex) ಪ್ುನರಾಭಿವೃದಿಿ ರ್ಾಡಲು ಭಾರತದರ ಂದಿಗರ ಒಪ್ಪಂದಕರೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಸದರ?-ಶಿರೇಲಂಕಾ

▪ 9) ಸುೆಿಯ ಋತುವಿನ ಆರಂಗವನುನ ಗುರುತ್ಸಲು ಯಾವ ರಾಜಾದಲ್ಲಿ 'ಲ್ರ ೇಸ ಂಗ್ ಹಬಬ' (ಜ.22 ರಲ್ಲಿ) 
ಆಚರಿಸಲ್ಾಯಿತು?  -ಸಿಕ್ಸೆಂ

▪ 10) ಪ್ಶಿಚಮ ಪ್ರಸಿಫಿಕ್ ನ ಗುವಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ್ರದ 'ಸಿೇ ಡ್ಾರಾಗನ್ 22' ಎಂಬ ಬಹುಪ್ಕ್ಷೇಯ ಜಲ್ಾಂತಗಾಾಮಿ ವಿರರ ೇಧಿ
ಯುದಿ (ASW) ವಾಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕರಳೆನ ಯಾವ ದರೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ?ಿ-ರಷ್ಾಾ
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11) ಪ್ಾಸ್ ಪ್ರ ೇಟ್ಾ ಸರೇವಾ ಕಾಯಾಕ್ರಮದ (PSP) 2ನರೇ ಹಂತವನುನ ಜಾರಿಗರ ತರಲು ವಿದರೇಶಾಂಗ ವಾವಹಾರಗಳ 
ಸಚ್ಚವಾಲಯವು ಇತ್ತೇಚರಗರ ಯಾವ ಕ್ಂಪ್ನಿಯನುನ (ಜನವರಿ 22 ರಲ್ಲಿ) ಆಯ್ಕೆ ರ್ಾಡಿದರ?-ಟ್ಾಟ್ಾ ಕ್ನಿಲ್ರಟನಿಿ ಸವಿಾಸ್

12) ಇತ್ತೇಚರಗರ ಯಾವ ಸಂಸರಾಯು (ಜನವರಿ 22 ರಲ್ಲಿ) 78 ನರೇ ಸರ ೆೇರ್ಚ ಶೃಂಗಸಭರಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ವಗಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲವರ್ 
ಸರ ೆೇರ್ಚ ಪ್ರಶಸಿತ 2021 ಅನುನ ಗರದಿಿದರ?

13) ಇತ್ತೇಚರಗರ (ಜನವರಿ 22 ರಲ್ಲಿ) ವಿಶವ ಸಂಸರಾಯ ಗಯೇತಾಪದನಾ ನಿಗರಹ ಸಮಿತ್ಯ 2022 ರ ಹರ ಸ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾೆ 
ನರೇಮಕ್ಗರ ಂಡ ಭಾರತದ ವಾಕ್ಸತತವವನುನ ಹರಸರಿಸಿ?-ಟಿ ಎಸ್ ತ್ರುಮ ತ್ಾ

14) ಚರೈನಿೇಸ್ 'ಕ್ೃತಕ್ ಸ ಯಾ'(Artificial Sun' ಈಸ್ಟ ಇತ್ತೇಚರಗರ (ಜನವರಿ 22 ರಲ್ಲಿ) ___ ಡಿೆರ ಸರಲ್ಲಿಯಸ್ ಗರ ನಿರಂತರ 
ಹರಚ್ಚಚನ-ತಾಪ್ರ್ಾನದ ಪ್ಾಿಸಾಾ ಕಾಯಾಾಚರಣರಗಾೆ 'ಹರ ಸ ವಿಶವ ದಾಖಲ್ರಯನುನ ಸಾಾಪಿಸಿತು?-1056 sec; 70 million

15) ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಸಕಾಾರವು ತನನ ಮೊದಲ ದರವಿೇಕ್ೃತ ನರೈಸೆಾಕ್ ಅನಿಲ (LNG) ಟ್ಮಿಾನಲ್ ಅನುನ 
_____ ನಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಎಲ್ ಎನ್ ಜಿ ಅಲ್ರೈಯನ್ಿ ನರ ಂದಿಗರ ಎಂಒಯುಗರ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಸತು?-ಮಂಗಳೂರು



Daily Current Affairs Quiz - ಜನವರಿ 10

1)ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತ್ೇಯ ದಿನವನುನ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತಾತರರ ?

ಎ)ಜನವರಿ 10
ಬಿ)ಜನವರಿ 11
ಸಿ)ಜನವರಿ 12
ಡಿ)ಜನವರಿ 9

ಡಿ)ಜನವರಿ 9

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

http://www.sbkkannada.com/
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2)ಚಂದರನಲ್ಲಿ ನಿೇರಿನ ಅಂಶದ ಕ್ುರುಹನುನ ಕ್ಂಡು ಹಿಡಿದ ಚಾಂಗ್ ಯಿ -5 ನೌಕರ ಯಾವ 
ದರೇಶಕರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರ  ?

ಎ) ಭಾರತ
ಬಿ) ಇಟಲಿ
ಸಿ) ರಷ್ಾಾ
ಡಿ)ಚೀನಾ

ಡಿ)ಚೀನಾ
WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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3) ಇತ್ತೇಚರಗರ ಯಾವ ರಾಜಾದ ಸಾಳಿೇಯರು ಕ್ಸರಸಿಟಯಾನರ  ರರ ನಾಲ್ರ ಡ ಅವರ ಪ್ರತ್ಮೆಯನುನ 
ಸಾಾಪಿಸುವುದಕರೆ ವಿರರ ೇಧಿಸಿದಾಿರರ.

ಎ) ಗ  ೀವಾ
ಬಿ) ತ ಲಾಾಂಗಣ
ಸಿ) ಜಾರ್ಖಾಂಡ್
ಡಿ) ಕ ೀರಳ

ಎ) ಗ  ೀವಾ
WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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4)ಅಂಡರ್ 19 ಏಷ್ಾಾಕ್ಪ್ ಏಕ್ದಿನ ಕ್ಸರಕರಟ್ ಟ್ ನಿಾಯನುನ ಯಾವ ತಂಡ ಗರದಿಿದರ?

ಎ) ಭಾರತ
ಬಿ) ಶ್ರೀಲಾಂಕ
ಸಿ) ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ
ಡಿ)ಇಾಂಗ ಲಾಂಡ್

ಎ) ಭಾರತ
WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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5)ಡ್ರೈವರ್ ರಹಿತ ಹಾರುವ ಟ್ಾಾಕ್ಸಿ ಸರೇವರಗಳು ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಬಾರಿಗರ 
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಾರರಂಗವಾೆವರ?

ಎ) ದುಬ ೈ
ಬಿ) ಲಾಂಡನ್
ಸಿ) ಪಾಾರಿಸ್
ಡಿ)ಚ ನ ನೈ

ಎ) ದುಬ ೈ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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6)2022 ರ ಫಿಫ್ಾ ಫುಟ್ಾಬಲ್ ವಿಶವ ಕ್ಪ್ ಎಲ್ಲಿದರ ನಡ್ರಯಲ್ಲದರ ?

ಎ) ರಷ್ಾಾ
ಬಿ) ಕತಾರ್
ಸಿ) ಕ ನಡಾ
ಡಿ)ಮೆಕಿಿಕ  ೀ
ಇ)ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ್ ಟೀಟ್ಸಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಕತಾರ್
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7)19 ನರೇ ಆವೃತ್ತಯ ಏಷಾನ್ ಗರಮ್ಿ ಈ ವಷಾ ಎಲ್ಲಿ ನಡ್ರಯಲ್ಲದರ?

ಎ) ಭಾರತ
ಬಿ) ಇಟಲಿ
ಸಿ) ರಷ್ಾಾ
ಡಿ)ಚೀನಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಡಿ)ಚೀನಾ

http://www.sbkkannada.com/
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8)2022 ರ ಕಾಮನರವಲ್ತ ಗರೇಮ್ಿ ಯಲ್ಲಿ  ನಡ್ರಯಲ್ಲದರ?

ಎ) ದುಬ ೈ
ಬಿ) ಲಾಂಡನ್
ಸಿ) ಪಾಾರಿಸ್
ಡಿ)ಬರ್ಖಾಂಗಾಯಾಮ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಡಿ)ಬರ್ಖಾಂಗಾಯಾಮ್

http://www.sbkkannada.com/
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9)2022 ರಲ್ಲಿ ರ್ಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನಕರೆ ಯಾವ ದರೇಶ ನಿಧ್ಾರಿಸಿದ?

ಎ) ಭಾರತ
ಬಿ) ಇಟಲಿ
ಸಿ) ರಷ್ಾಾ
ಡಿ)ಚೀನಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ) ಭಾರತ

http://www.sbkkannada.com/
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10)ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ದ ಪ್ರಥಮ ಎಲ್ ಎನ್ ಜಿ ಟ್ಮಿಾನಲ್ ಅನುನ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಾಪಿಸಲ್ಾಗುತತದರ?

ಎ) ಮಾಂಗಳೂರು
ಬಿ) ಹುಬಬಳ್ಳಿ
ಸಿ) ಬ ಾಂಗಳೂರು
ಡಿ)ಕಲುಬರ್ಗಖ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ) ಮಾಂಗಳೂರು

http://www.sbkkannada.com/
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11)‘ಅಟ್ಕಾರ್ಾ ಲ್ಾರ್ಜಾ ಮಿಲ್ಲಮಿೇಟ್ರ್/ಸಬಿಾಲ್ಲಮಿೇಟ್ರ್ ಅರರೇ (ALMA)’ ಯಾವ ದರೇಶದಲ್ಲಿದರ?
‘Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)’ is located in which 

country?

ಎ) ಯುಎಸ್ಎ
ಬಿ) ಚಲಿ
ಸಿ) ಆಸ್ ರೀಲಿಯಾ
ಡಿ) ರಷ್ಾಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಚಲಿ

http://www.sbkkannada.com/


• WB89-789 ಪ್ರದರೇಶದಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ನಕ್ಷತರವನುನ (ಪ್ರ ರಟ್ರ ಸಾಟರ್) ವಿೇಕ್ಷಸಲು ಚ್ಚಲ್ಲಯಲ್ಲಿ 
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಅಟ್ಕಾರ್ಾ ಲ್ಾರ್ಜಾ ಮಿಲ್ಲಮಿೇಟ್ರ್/ಸಬಿಾಲ್ಲಮಿೇಟ್ರ್ ಅರರೇ 
(ALMA) ಅನುನ ಬಳಸಿತು.

• ಇದು ಬಾಹಾ ಗಾಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿದರ.
• ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾಬಾನ್-, ಆಮಿಜನಕ್-, ಸಾರಜನಕ್-, ಸಲಫರ್- ಮತುತ ಸಿಲ್ಲಕಾನ್-
ಬರೇರಿಂಗ್ ಅಣುಗಳನುನ ಪ್ತರತಹಚ್ಚಚದಾಿರರ.

• ನಮಾ ಗಾಾಲಕ್ಸಿಯ ಅಂಚ್ಚನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗರ ಪ್ರ ರೇಟ್ರ ೇಸಾಟರ್ ಮತುತ 
ರಾಸಾಯನಿಕ್ವಾೆ-ಸಮೃದಿ ಅನಿಲದ ಸಂಬಂಧಿತ ಕರ ೇಕ್ ನ್ ಅನುನ 
ಕ್ಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಾಯಿತು.
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12) ಟಿರಂಕರ ೇಮಲ್ಲ ತರೈಲ ಟ್ಾಾಂಕ್ ಫ್ಾಮ್ಾ ಅನುನ ಜಂಟಿಯಾೆ ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗರ
ಯಾವ ಭಾರತ್ೇಯ ಕ್ಂಪ್ನಿಯ ಅಂಗಸಂಸರಾ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಸದರ?
The subsidiary of which Indian company signed agreements on jointly 
developing the Trincomalee oil tank farm?

ಎ) ಇಾಂಡಿಯನ್ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪಖರ ೀಷನ್
ಬಿ) ಭಾರತ್ ಪ ಟ  ರೀಲಿಯಾಂ
ಸಿ) ಹಾಂದ ಸ್ಾಾನ್ ಪ ಟ  ರೀಲಿಯಾಂ
ಡಿ) ತ ೈಲಮತುಾ ನ ೈಸರ್ಗಖಕ ಅನಿಲ ನಿಗಮ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ) ಇಾಂಡಿಯನ್ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪಖರ ೀಷನ್

http://www.sbkkannada.com/


• ಲಂಕಾ IOC, ಸಿಲ್ರ ೇನ್ ಪ್ರಟ್ರ ರೇಲ್ಲಯಂ ಕಾಪ್ರ ಾರರೇಷನ್ ಮತುತ ಶಿರೇಲಂಕಾ ಸಕಾಾರವು 
ಟಿರಂಕರ ೇಮಲ್ಲ ತರೈಲ ಟ್ಾಾಂಕ್ ಫ್ಾಮ್ಾ ಅನುನ ಜಂಟಿಯಾೆ ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುವ ಗುತ್ತಗರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗರ 
ಸಹಿ ಹಾಕ್ಸದವು.

• ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಪ್ರ ಾರರೇಶನ್ ನ ಅಂಗಸಂಸರಾ ಲಂಕಾ IOC 14 ತರೈಲ ಸಂಗರಹ ಟ್ಾಾಂಕ್ ಗಳನುನ
ನಡ್ರಸಲು ಸಿದಿವಾೆದರ ಮತುತ CPC 24 ಟ್ಾಾಂಕ್ ಗಳನುನ ನಡ್ರಸಲ್ಲದರ.

• ಟಿರಂಕರ ೇ ಪ್ರಟ್ರ ರೇಲ್ಲಯಂ ಟ್ಮಿಾನಲ್ ಪ್ರೈ. ಲ್ಲಮಿಟ್ರಡ್ ಉಳಿದ 61 ಟ್ಾಾಂಕ್ ಗಳನುನ 
ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುತತದರ, ಅಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಉದಾಮದಲ್ಲಿ 51% ಪ್ಾಲನುನ CPC ಮತುತ 49% ಲಂಕಾ IOC 
ಹರ ಂದಿದರ.
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13)ಇತ್ತೇಚ್ಚಗರ ಸುದಿಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಬರುವ ‘ಖುಂಟ್ೆಟಿಟ’ ಕಾನ ನನುನ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜಾ/UT ನಲ್ಲಿ
ಅಭಾಾಸ ರ್ಾಡಲ್ಾಗುತತದರ?
‘Khuntkatti’ law, which was seen in the news recently, is practised in which 

Indian state/UT?

ಎ) ಉತಾರ ಪ್ರದ ೀಶ
ಬಿ) ಜಾರ್ಖಾಂಡ್
ಸಿ) ಪ್ಾಂಜಾಬ್
ಡಿ)  ಛತ್ಾೀಸ್್ಗಢ
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ಬಿ) ಜಾರ್ಖಾಂಡ್
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• ಅಕ್ರಮವಾೆ ಮರಗಳನುನ ಕ್ಡಿದು ರ್ಾರಾಟ್ ರ್ಾಡುತ್ತದಿ ಆರರ ೇಪ್ದ ಮೆೇಲ್ರ ಗಾರಮದ ಕರಲವರು 
ವಾಕ್ಸತಯಬಬನಿಗರ ಥಳಿಸಿದಾಿರರ. ‘ಕ್ುಂಟ್ೆಟಿಟ’ ಕಾನ ನನುನ ಉಲಿಂಘಿಸಿದಿಕಾೆೆ ಆ ವಾಕ್ಸತಯನುನ ಪ್ರ ಲ್ಲೇಸರ 
ಮುಂದರ ಜಿೇವಂತವಾೆ ಸುಟ್ುಟ ಹಾಕ್ಲ್ಾಯಿತು.

• ‘ಕ್ುಂಟ್ೆಟಿಟ’ ಪ್ದಿತ್ಯು ಬುಡಕ್ಟ್ುಟ ಜನಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲ್ರ ಗ ಮಿಯನುನ ಜಂಟಿಯಾೆ 
ಹಿಡುವಳಿ ರ್ಾಡುವ ವಾವಸರಾಯಾೆದರ. ಪ್ದಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಡ್ಾ ಬುಡಕ್ಟ್ುಟ ಜನಾಂಗದವರು 
ಮರಗಳನುನ ತರರವುಗರ ಳಿಸುತಾತರರ ಮತುತ ಬರೇಸಾಯಕರೆ ಗ ಮಿಯನುನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸುತಾತರರ, ಅದು ಒಬಬ 
ವಾಕ್ಸತಯ ಬದಲ್ಲಗರ ಇಡಿೇ ಕ್ುಲಕರೆ ಸರೇರುತತದರ.
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14)ಜಪ್ಾನ್ ಇತ್ತೇಚರಗರ ಯಾವ ದರೇಶದರ ಂದಿಗರ 'ಪ್ರಸಪರ ಪ್ರವರೇಶ ಒಪ್ಪಂದ (RAA)' ಗರ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಸದರ?
Japan recently signed ‘Reciprocal Access Agreement (RAA)’ with which 
country?

ಎ) ಯುಎಸ್ಎ
ಬಿ) ಆಸ್ ರೀಲಿಯಾ
ಸಿ) ಬ ರಜಿಲ್
ಡಿ) ರಷ್ಾಾ
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ಬಿ) ಆಸ್ ರೀಲಿಯಾ
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• ಸುರಕ್ಷತ ಮತುತ ಸಿಾರವಾದ ಇಂಡ್ರ ೇ-ಪ್ರಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದರೇಶವನುನ ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕರ ಳಳಲು ಜಪ್ಾನ್
ಇತ್ತೇಚರಗರ ಆಸರರೇಲ್ಲಯಾದರ ಂದಿಗರ ಐತ್ಹಾಸಿಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕರೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಸದರ.

• ಈ ಪ್ರದರೇಶದಲ್ಲಿ ಚ್ಚೇನಾದ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಮತುತ ಆರ್ಥಾಕ್ ಪ್ರಭಾವದ ವಿಸತರಣರಯ ನಡುವರ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕರೆ
ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲ್ಾೆದರ. ಪ್ರಸಪರ ಪ್ರವರೇಶ ಒಪ್ಪಂದ (RAA) ಎಂದು ಕ್ರರಯುತಾತರರ, ಇದು ಜಪ್ಾನ್ ನ 
ಎರಡನರೇ ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದವಾೆದರ. ಜಪ್ಾನ್ ನ ಏಕರೈಕ್ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಯುನರೈಟ್ರಡ್ 
ಸರಟೇಟ್ಿ ನರ ಂದಿಗರ ಆೆದರ.
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15)‘ಸುಸಿಾರ ಗವಿಷಾಕಾೆೆ ಎಸ್ & ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗರ ವಿಧಾನ’ ಅನುನ ಯಾವ ವಿಶರೇಷ ದಿನದ ವಿಷಯವಾೆ
ಘ ೇಷಿಸಲ್ಾೆದರ?
‘Integrated Approach in S&T for Sustainable Future’ has been declared as the 

theme of which special day?

ಎ) ವಿಶವ ವಿಜ್ಞಾನಮತುಾ ತಾಂತರಜ್ಞಾನ ದಿನ
ಬಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ
ಸಿ) ವಿಶವ ಸಾಂಶ  ೀಧನ ಮತುಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ದಿನ
ಡಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾವಿೀನಾತ ದಿನ
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ಬಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ
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• ಈ ವಷಾದ ರಾಷಿರೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನದ ರ್ಥೇಮ್ ಅನುನ 'ಸುಸಿಾರ ಗವಿಷಾಕಾೆೆ S&T ನಲ್ಲಿ
ಸಂಯೇಜಿತ ವಿಧಾನ(Integrated Approach in S&T for Sustainable Future)' ಎಂದು 
ಘ ೇಷಿಸಲ್ಾೆದರ.

• ಕರೇಂದರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುತ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಇತ್ತೇಚರಗರ ಈ ಕ್ುರಿತು ಪ್ರಕ್ಟಿಸಿದರ.
• ವರೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗರಿ ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಜಾಗೃತ್ ಮ ಡಿಸಲು ರ್ಥೇಮ್ ಅನುನ ಆಯ್ಕೆ 
ರ್ಾಡಲ್ಾೆದರ.

• ಭಾರತ್ೇಯ ಭೌತಶಾಸರಜ್ಞ ಸರ್ C. V. ರಾಮನ್ ಅವರು ರಾಮನ್ ಪ್ರಿಣಾಮದ ಆವಿಷ್ಾೆರವನುನ 
ಗುರುತ್ಸಲು ಫ್ರಬರವರಿ 28 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷಿರೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನುನ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗುತತದರ.



ನರನನಯ ಪ್ರಶರನ
ಲ್ರ ೇಕ್ಸಭರ ಮತುತ ವಿಧಾನಸಭರ ಚುನಾವಣರಗಳ ಅಗಾರ್ಥಾಗಳ ಚುನಾವಣಾ
ವರಚಚದ ಮಿತ್ಯ ಹರಚಚಳವನುನ ಕ್ರಮವಾೆ ಎಷಟಕರೆ ಹರಚ್ಚಚಸಲ್ಾೆದರ ಎಂದು 
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೇಗ ಪ್ರಕ್ಟಿಸಿದರ?

ಎ) 70&28 ಲಕ್ಷ 
ಬಿ) 75&38 ಲಕ್ಷ 
ಸಿ) 90&48 ಲಕ್ಷ 
ಡಿ) 95&40 ಲಕ್ಷ

ಎಲಿರಿಗ  ಧ್ನಾವಾದಗಳು



ಇಂದಿನ ಪ್ರಶರನ 

ಪ್ರೈಲಟ್ ಗಳ ಕರ ರತರಯನುನ ನಿೇೆಸಲು ಆರು ವಿರ್ಾನ ತರಬರೇತ್ ಸಂಸರಾಗಳನುನ
ಕರೇಂದರ ಸಕಾಾರ ನಿಮಿಾಸುತ್ತದುಿ, ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ದ ಯಾವ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ಇದನುನ
ನಿಮಿಾಸಲ್ಾಗುವುದು.

ಎ) ಹುಬಬಳಿಳ  
ಬಿ) ಮೆೈಸ ರು 
ಸಿ) ಬರಂಗಳೂರು 
ಡಿ)  ಕ್ಲುಬೆಾ

ಎಲಿರಿಗ  ಧ್ನಾವಾದಗಳು


