
16-18 ಜನವರಿ - CURRENT AFFAIRS

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಪದಮಶ್ರೀ ಪರಶಸ್ತತ ವಿಜೀೆತರಾದ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ೆಯ ಶಾಾಂತ್ದೆೀವಿ ಯಾವ 
ರಾಜಯದವರು?
ಎ) ಒಡಿಶಾ 
ಬಿ) ರ್ೆಲಾಂಗಾಣ
ಸ್ತ) ಮಧಯಪರದೆೀಶ
ಡಿ) ಕರ್ಾಯಟಕ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

▪ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಆರಾಂಭಿಕ ದಿನ' ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತತದೆ?-16 ಜನವರಿ

▪ ಬಾಾಂಗಾಾದೆೀಶ ಮತುತ ಯಾವ ರಾಜಯದ ನಡುವೆ ಹೆೊಸ ಹೆದಾಾರಿರ್ನುು ಪರಧಾನಿ ಮೀದಿ 
ಅನುಮೀದಿಸ್ತದಾಾರ?ೆ-ತ್ರಪುರ

▪ ವಿಶವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಾಂಪಿರ್ನ ಶ್ಪ್ ಅಾಂಕಪಟ್ಟ್ರ್ಲ್ಲಾ ಅಗರಸಾಾನ ಪದೆದವರು ಯಾರು?-ಶ್ರೀಲಾಂಕಾ

▪ ರ್ೆೀವಲ್ ದಾಕ ಯಾರ್ ಯನ ಅಡಿಮರಲ್ ಸೊಪರಿಾಂಟೆಾಂದೆಾಂಟ್ ಯಾರು?-ಕೆ ಪಿ ಅರವಿಾಂದನ

▪ 2023 ರಲ್ಲಾ ಮದಲ ವಿಶವ ಕಿವುಡ T20 ಕಿರಕೆಟ್ ಚಾಾಂಪಿರ್ನ ಶ್ಪ್ ಎಲ್ಲಾ ನದರೆ್ಲ್ಲದೆ?-ಕೆೀರಳ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

▪ ಸ್ತಡಿು ಟೆನಿಸ್ಟ ಕಾಾಸ್ತಕ ಪಾಂದಾಯವಳಿರ್ ಪರಶಸ್ತತರ್ನುು ಯಾರು ಗೆದಿಾದಾಾರೆ?-ಅಸಾಾನ ಕರಾಟೆೆವ್

▪ ಯಾವ ದೆೀಶವು ರೆೀಡಿಯೀ ಫ್ರೀಕೆವನಿೆ ಐದೆಾಂಟ್ಟಫ್ಕೆೀಶನ ಆಧಾರಿತ ಇ-ಪಾಸ್ಟ ಪೆೊೀಟ್ಯ ಅನುು 
ಪರಿಚಯಿಸ್ತದೆ?-ಭಾರತ

▪ ಯಾವ ರಾಜಯದ ಕಲೆ ಮತುತ ಕರಕುಶಲ ಗಾರಮ ಸಾಂಸೆಾರ್ು ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಕರಕುಶಲ ಪರಶಸ್ತತರ್ನುು 
ಗೆದಿಾದೆ?-ಕೆೀರಳ

▪ ಇತ್ತೀಚಗೆ,ೆ ರಸೆತ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 08 ಆಸನಗಳ ವಾಹನಕೆೆ ಎಷ್ು್ ಏರ ಬಾಯಗ ಗಳನುು 
ಕದಾಾರ್ಗೆೊಳಿಸ್ತದಾಾರ?ೆ-06

▪ 2021 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಆರಾಂಭಿಕ ಪರಶಸ್ತತಗಳನುು ಯಾರು ಪರದಾನ ಮಾಡಿದಾಾರೆ?-ಪಿರ್ೊಷ್ ಗೆೊೀರ್ಲ್



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

▪ ತಮಮ ಆತಮಕಥನ Indomitable ಅನುು ಯಾರು ಬಿಡುಗದೆ ಮಾಡಿದಾಾರ?ೆ-ಅರುಾಂಧತ್ ಭಟಾ್ಚಾರ್ಯ

▪ ಆಹಾರ ಭದರರ್ೆರ್ನುು ಸುಧಾರಿಸಲು WFP ಯಾಂದಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಒಪಪಾಂದ 
ಮಾಡಿಕೆೊಾಂಡಿದೆ?-ಒಡಿಶಾ

▪ ಇತ್ತೀಚೆಗ,ೆ ಭಾರತ ಮತುತ ಯಾವ ದೆೀಶದ ನಡುವಿನ ದಿವಪಕ್ಷೀರ್ ವಾಯಪಾರವು 2021 ರಲ್ಲಾ $ 125 
ಶತಕೆೊೀಟ್ಟ ದಾಟ್ಟದೆ?-ಚಿೀರ್ಾ

▪ ಯಾವ ರಾಜಯದಲ್ಲಾ ಜಲ್ಲಾಕಟು್ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ?-ತಮಿಳುರ್ಾಡು

▪ 20 ರ್ೆೀ ಢಾಕಾ ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಚಲನಚಿರ್ೆೊರೀತೆವವನುು ಯಾವಾಗ ಪಾರರಾಂಭಿಸಲಾಯಿತು?-15 
ಜನವರಿ







1) 'ಮಾಯನ-ಪೆೊೀಟಯಬಲ್ ಆಾಂಟ್ಟ-ಟಾಯಾಂಕ ಗೆೈದೆರ್ ಕ್ಷಪಣಿರ್ನುು ವಿಮಾನ-ಪರಿೀಕ್ಷೆರ್ನುು ಯಾವ
ದೆೀಶದಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ?ೆ
The 'Man-Portable Anti-Tank Guided Missile  which was flight-tested  was developed 
in which country?

ಎ) ಇಸ್ರೇಲ್
ಬಿ) ಫ್ರರನ್ಸ್
ಸಿ) ಭರರತ
ಡಿ) ಯುಎಸ್ಎ

ಉತತರ: ಆಯ್ಕೆ ಸಿ

• ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ 
ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದುು, ಖಾಸ್ಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಗುತಿಗೆದಾರರ 
ಸ್ಹಯೀಗದೊೊಂದ್ಧಗೆ DRDO ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

• ಇದು ನಾಗ್ ಎಟಿಜಿಎೊಂನೊಂದ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಮೂರನೆೀ 
ತಲೆಮಾರಿನ ಅಗಿಿ-ಮತು-ಿಮರೆತು ಆೊಂಟಿ-ಟಾಯೊಂಕ್ ಮಾಗಗದರ್ಶಗ 
ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ.

• ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ೊಂಶೆ ೀಧನೆ ಮತುಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ೊಂಸ್ೆಥಯು ಭಾರತ ಸ್ರ್ಾಗರದ 
ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಚಿವಾಲಯದ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ೊಂಶೆ ೀಧನೆ ಮತುಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಧಾನ ಸ್ೊಂಸ್ೆಥಯಾಗಿದುು, ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ 
ಪರಧಾನ ಕಛೆೀರಿಯನುಿ ಹೊೊಂದ್ಧರುವ ಮಿಲ್ಲಟರಿಯ ಸ್ೊಂಶೆ ೀಧನೆ ಮತುಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ.

• ಪರಧಾನ ಕಛೆೀರಿ: DRDO ಭವನ, ನವದೆಹಲ್ಲ
• ಸ್ಾಥಪನೆ: 1958



2)ಪರಧಾನಿ ನರೆೀಾಂದರ ಮೀದಿರ್ವರು ಯಾವ ದಿನವನುು ಭಾರತದಲ್ಲಾ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಸಾ್ಟ್ಯ-ಅಪ್ ದಿನ' 
ಎಾಂದು ಆಚರಿಸಲು ಘೊೀಷ್ಟ್ಸ್ತದಾಾರೆ?
Which day has been declared by Prime Minister Narendra Modi to be observed 
as 'National Start-up Day' in India?

ಎ) ಜನವರಿ 16
ಬಿ) ಜನವರಿ 15
ಸಿ) ಜನವರಿ 18
ಡಿ) ಜನವರಿ 17

ಉತತರ: ಆಯ್ಕೆ ಎ

• ಪರಧಾನ ನರೆೀೊಂದರ ಮೀದ್ಧ ಅವರು ಜನವರಿ 16 ಅನುಿ 
'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಾಾರ್ಟಗ ಅಪ್ ದ್ಧನ' ಎೊಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಿದಾುರೆ.

• ಪರಧಾನಮೊಂತರ ನರೆೀೊಂದರ ಮೀದ್ಧ ಅವರು ಜನವರಿ 16 ಅನುಿ 
'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಾಾರ್ಟಗ ಅಪ್ ದ್ಧನ' ಎೊಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಿದಾುರೆ.

• ಆಜಾದ್ಧ ರ್ಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೊೀತಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ
“ಸ್ೆಲೆಬೆರೀಟಿೊಂಗ್ ಇನೊಿೀವೆೀಶನ್ ಇರ್ೊೀಸಿಸ್ಾಮ್” ಎೊಂಬ ವಾರದ 
ಈವೆೊಂರ್ಟ ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೀ ರ್ಾನಫರೆನಸೊಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜನವರಿ 15, 
2022 ರೊಂದು ಪರಧಾನ ಮೀದ್ಧಯವರು ಈ ಘೂೀಷಣೆ 
ಮಾಡಿದರು.

• ಈ ಸ್ೊಂದಭಗದಲ್ಲಿ ಪರಧಾನಮೊಂತರಯವರು ವವಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
150ಕೂೂ ಹೆಚ್ುು ಸ್ಾಾಟಗಪ್ ಗಳೆ ೊಂದ್ಧಗೆ ಸ್ೊಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.



3) 2022 ರ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಾಯ ಕಪ್ ನಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಾರತ್ೀರ್ ಮಹಿಳಾ ತಾಂಡದ 
ರ್ಾರ್ಕಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಆಟಗಾತ್ಯರ್ನುು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ?
Which player has been named as the captain of the Indian women's team 
participating in the 2022 Women's Hockey Asia Cup?

ಎ) ನವಜ್ ೇತ್ ಕೌರ್
ಬಿ) ಸವಿತರ ಪುನಿಯರ
ಸಿ) ಲರಲ್ರಮ್ಸ್ಯರಮ್ಸ
ಡಿ)ರರಣಿ ರರಾಂಪರಲ್

ಉತತರ: ಆಯ್ಕೆ ಬಿ

• ಟೂನಗಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ುವ 18 ಸ್ದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತೊಂಡವನುಿ 
ಗೊೀಲ ಕೀಪರ್ ಸ್ವತಾ ಪೂನಯಾ ಸ್ಾರಥ್ಯ ವಹಿಸ್ಲ್ಲದಾುರೆ.

• ಮಹಿಳಾ ಹಾಕ ಏಷ್ಾಯ ಕಪ್ ಏಷಯನ್ ಹಾಕ ಫೆಡರೆೀಶನ್ 
ಆಯೀಜಿಸಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಅೊಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೀಲ್ ಹಾಕ 
ಪೊಂದಾಯವಳಯಾಗಿದೆ.

• ವಜೆೀತ ತೊಂಡ ಏಷ್ಾಯದ ಚಾೊಂಪಿಯನ್ ಆಗುತಿದೆ ಮತುಿ FIH ಹಾಕ
ವಶವಕಪ್ ಗೆ ಅಹಗತೆ ಪಡೆಯುತಿದೆ.

• ಭಾರತ 2017ರ ಆವೃತಯಿನುಿ ಗೆದುು ಹಾಲ್ಲ ಚಾೊಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
• ದಕ್ಷಿಣ ರ್ೊರಿಯಾ 3 ಪರಶಸಿಗಿಳೆ ೊಂದ್ಧಗೆ ಅತ ಹೆಚ್ುು ಪರಶಸಿಗಿಳನುಿ 
ಗೆದ್ಧುದೆ.



4) ಸುದಿಾರ್ಲ್ಲಾ ಕಾಂಡುಬರುವ ಪರಾಖ್ ಯಾವ ಕ್ಷೆೀತರಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದ ಪೆೊೀಟಯಲ್ 
ಆಗಿದೆ?
PARAKH, which was seen in the news  is a portal associated 
with which field?

ಎ) ಕಸಟಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ನ್ಸ್
ಬಿ)ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ಕಲಿಕ್ಯಮೌಲ್ಾಮರಪನ
ಸಿ) ಹ ಡಿಕ್ ಸಲ್ಹ್
ಡಿ) ರಕ್ಷಣರ ಸರಾಧೇನ

ಉತತರ: ಆಯ್ಕೆ ಬಿ

• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಶಕ್ಷಣ ನೀತಯು PARAKH 
(Performance Assessment, Review, and 
Analysis of Knowledge for Holistic 
Development) ಹೆಸ್ರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲಯಮಾಪನ 
ರ್ೆೀೊಂದರವನುಿ ಪರಿಚ್ಯಿಸಿತು.

• ಇತಿೀಚೆಗೆ ಆಲ-ಇೊಂಡಿಯಾ ರ್ೌನಸಲ ಫಾರ್ ಟೆಕಿಕಲ
ಎಜುರ್ೆೀಶನ್ (ಎಐಸಿಟಿಇ) ವದಾಯರ್ಥಗ ಕಲ್ಲರ್ೆಯ 
ಮೌಲಯಮಾಪನದ (ಪಾರಾಖ್) ಪೀಟಗಲ ಅನುಿ 
ಪಾರರೊಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು ಉನಿತ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸ್ೊಂಸ್ೆಥಗಳು ಮತುಿ
ಶಾಲೆಗಳ ವದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಮತುಿ ಅಧಾಯಪಕರ 
ಮೌಲಯಮಾಪನಗಳನುಿ ನಡೆಸ್ುತದಿೆ.



5) ಯಾವ ದೆೀಶವು 2 ರೆೈಲು-ಹರಡುವ ಮಾಗಯದಶ್ಯ ಕ್ಷಪಣಿಗಳನುು 
ಹಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೊೀಷ್ಟ್ಸ್ತದೆ?
Which country has announced firing 2 train-borne guided missiles?

ಎ) ಉತತರ ಕ್ ರಿಯರ
ಬಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ ರಿಯರ
ಸಿ) ಯುಎಸ್ಎ
ಡಿ) ರಷ್ರಾ

ಎ) ಉತತರ ಕ್ ರಿಯರ

• ಉತಿರ ರ್ೊರಿಯಾ ತನಿ ರೆೈಲೆವ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರೆಜಿಮೆೊಂರ್ಟ ಪೂವಗ
ಸ್ಮುದರದಲ್ಲಿ ನಗದ್ಧತ ಗುರಿಯನುಿ ಹೊಡೆಯುವ ಎರಡು 
ಯುದಿತೊಂತರದ ಮಾಗಗದರ್ಶಗ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳೆ ೊಂದ್ಧಗೆ ಫೆೈರಿೊಂಗ್ ಡಿರಲ
ನಡೆಸಿದೆ ಎೊಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಿದೆ.

• ಸ್ರ್ೀಗಚ್ು ನಾಯಕ: ಕಮ್ ಜೊೊಂಗ್-ಉನ್
• ರಾಜಧಾನ: ಪಯೊಂಗಾಯೊಂಗ್
• ಕರೆನಸ: ಉತಿರ ರ್ೊರಿಯನ್ ವಾನ್
• ಜನಸ್ೊಂಖೆಯ: 2.58 ರ್ೊೀಟಿ (2020) ವಶವ ಬಾಯೊಂಕ್



6) AI ಆಧಾರಿತ ಪೆೀಟೆಾಂಟ್ ಸ್ತಸ್ಮ್ ಅನುು ಪಾರರಾಂಭಿಸಲಾದ 'Clairvoyant' 
ಉದೆಾೀಶವೆೀನು?
What is the objective of 'Clairvoyant'  the AI-based patented system 
launched?

ಎ) ಗಣಿ ಕ್ಲರಪ್ಟೇಕರ್ನಿ್
ಬಿ) ವರಯು ಮರಲಿನಾವನುು
ನಿಭರಯಿಸಿ
ಸಿ) ನಿೇರಿನ ಶುದ್ಧೇಕರಣ
ಡಿ) ಸ್ ೇಾಂಕುಗಳ್ತ

ಸಿ) ನಿೇರಿನ ಶುದ್ಧೇಕರಣ

• ರ್ೆೀೊಂದರ ಸ್ಚಿವ ಜಿತೆೀೊಂದರ ಸಿೊಂಗ್ ಅವರು ಜಲ ಶುದ್ಧಿೀಕರಣರ್ಾೂಗಿ 
ಐಐಟಿ ಹಳೆಯ ವದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಆರೊಂಭಿಸಿದ ‘ಸ್ವಜಲ ವಾಟರ್ 
ಪೆೈವೆೀರ್ಟ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್’ ಹೆಸ್ರಿನ ಆಟಿಗಫರ್ಶಯಲ ಇೊಂಟೆಲ್ಲಜೆನ್ಸ
(ಎಐ) ಚಾಲ್ಲತ ಸ್ಾಾರ್ಟಗ-ಅಪ್ ಅನುಿ ಪಾರರೊಂಭಿಸಿದರು.

• ಕೊಂಪನಯ ಪೆೀಟೆೊಂರ್ಟ ಸಿಸ್ಾಮ್, 'Clairvoyant' ಶುದ್ಧಿೀಕರಣ 
ವಯವಸ್ೆಥಗಳನುಿ ಅತುಯತಮಿವಾಗಿಸ್ಲು ಮತುಿ ಭವಷಯದ 
ಸ್ಥಗಿತಗಳನುಿ ಊಹಿಸ್ಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತೆಯಿನುಿ ಬಳಸ್ುತಿದೆ.

• ಅವರು ಸ್ೌರ ಶಕಿಯೊಂದ್ಧಗೆ ಇೊಂಟನೆಗರ್ಟ ಆಫ್ ರ್ಥೊಂಗ್ಸ 
ತೊಂತರಜ್ಞಾನವನುಿ ಸ್ೊಂಯೀಜಿಸ್ುವ ವಾಟರ್ ಎಟಿಎೊಂಎಸ್ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶುದಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರಿಹಾರಗಳನುಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಾುರೆ.



7) ಭಾರತ್ೀರ್ ಆಟಗಾತ್ಯ ತಸ್ತುಮ್ ಮಿರ ಯಾವ ಕಿರೀದೆರ್ಲ್ಲಾ ಮದಲ 
ಭಾರತ್ೀರ್ ವಿಶವದ ನಾಂಬರ ಒನ ಆಗಲು ಸುದಿಾರ್ಲ್ಲಾದಾರು?
Indian player Tasnim Mir was in news for becoming the first Indian 

world number one in which sports?

ಎ) ಟ್ನಿಸ್
ಬಿ) ಶೂಟಾಂಗ್
ಸಿ) ಹರಕ್ಲ
ಡಿ) ಬ್ರಾಡಿಮಾಂಟನ್ಸ

ಡಿ) ಬ್ರಾಡಿಮಾಂಟನ್ಸ

• ಭಾರತದ ಅೊಂಡರ್-19 ಷಟಿರ್ ತಸಿಿಮ್ ಮಿರ್ ಇತಿೀಚಿನ ಬಿಡಬೂಿೂಎಫ್
ಜೂನಯರ್ ಶೆರೀಯಾೊಂಕದಲ್ಲಿ ಅೊಂಡರ್-19 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿೊಂಗಲಸ 
ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಶವದ ನೊಂಬರ್-1 ಬಾಯಡಿಮೊಂಟನ್ ಆಟಗಾತಗಯಾಗಿದಾುರೆ.

• 2021 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಲೆಗೀರಿಯಾ, ಫಾರನ್ಸ ಮತುಿ ಬೆಲ್ಲಿಯೊಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 3
ಜೂನಯರ್ ಇೊಂಟನಾಯಗಷನಲ ಟೂನಗಮೆೊಂರ್ಟ ಗಳನುಿ ಗೆದುರು, ಅದು 
ಅವರಿಗೆ ನೊಂ.1 ಸ್ಾಥನರ್ೊ ಏರಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

• ಬಾಯಡಿಮೊಂಟನ್ ವಲ್ಗ ಫೆಡರೆೀಶನ್ ಸ್ಾಥಪನೆ: 5 ಜುಲೆೈ 1934
• ಬಾಯಡಿಮೊಂಟನ್ ವಲ್ಗ ಫೆಡರೆೀಶನ್ ಪರಧಾನ ಕಛೆೀರಿ: ರ್ೌಲಾಲೊಂಪುರ್, 
ಮಲೆೀಷ್ಾಯ

• ಬಾಯಡಿಮೊಂಟನ್ ವಲ್ಗ ಫೆಡರೆೀಶನ್ ಅಧಯಕ್ಷ: ಪೌಲ-ಎರಿಕ್ ಹೊೀಯರ್
ಲಾಸ್ೆಗನ್



8) ಗುಲಾಬೆೊೀ ವಾನ ವಿಹಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಉದಾಯನವನ ಮತುತ ಮೃಗಾಲರ್ 
ಭೆೊೀಪಾಲ್ ನಲ್ಲಾ ನಿಧನರಾದರು. ಏನದು?
Gulabo which passed away at the Van Vihar National Park and Zoo  
Bhopal. What is it?

ಎ)ಒಾಂದು ಕ್ ಾಂಬಿನ ಘೇಾಂಡರಮೃಗ
ಬಿ) ದ್್ೈತಾ ಆಮೆ
ಸಿ) ಬಾಂಗರಳ ಹುಲಿ
ಡಿ) ಸ್ ೇಮರರಿ ಕರಡಿ

ಡಿ) ಸ್ ೇಮರರಿ ಕರಡಿ

• ಮಧಯಪರದೆೀಶದ ಭೊೀಪಾಲ ನಲ್ಲಿರುವ ವಾನ್ ವಹಾರ್ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದಾಯನವನ ಮತುಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬೊೀ 
ಎೊಂಬ ಹೆಸ್ರಿನ ಭಾರತದ ಅತಯೊಂತ ಹಳೆಯ ಹೆಣುು ಸ್ೊೀಮಾರಿ 
ಕರಡಿ ಸ್ಾವನಿಪಿಿದೆ.

• ಗುಲಾಬೊೀ ದೆೀಶದ ಅತಯೊಂತ ಹಳೆಯ ಸ್ೊೀಮಾರಿ ಕರಡಿ. ಅವಳು 
40 ನೆೀ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿ ನಧನರಾದರು.

• ಮೆೀ 2006 ರಲ್ಲಿ ಅವಳು 25 ವಷಗದವಳದಾುಗ ಬಿೀದ್ಧ 
ಪರದಶಗಕರಿೊಂದ (ಮದರಿ) ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟಾಳು.

• ಗುಲಾಬೊೀ ಉದಾಯನವನದ ಪರಮುಖ ಆಕಷಗಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಒೊಂದಾಗಿದೆ.

• ಭೊೀಪಾಲ ನ ಮೆೀಲ್ಲನ ಸ್ರೊೀವರದ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯನ್ 
ವಹಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದಾಯನವನವು ಸ್ೊೀಮಾರಿ ಕರಡಿಗಳ 
ರಕ್ಷಣಾ ಮತುಿ ಸ್ೊಂತಾನೊೀತಿತ ಿರ್ೆೀೊಂದರವನುಿ ಸ್ಹ ನಡೆಸ್ುತದಿೆ.



9) 'ಸೆಾಂಟರಲ್ ಇನ ಸ್ತ್ಟೊಯಟ್ ಆಫ್ ಕಾಾಸ್ತಕಲ್ ತಮಿಳು' ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಾದ?ೆ
'Central Institute of Classical Tamil' is located in which city?

ಎ) ಚ್ನ್ುೈ
ಬಿ) ಕ್ ಯಮತ ತರು
ಸಿ) ಮಧುರ್ೈ
ಡಿ) ತಿರುಚಿರರಪಳ್ಳಿ

ಎ) ಚ್ನ್ುೈ

• ಶಾಸಿರೀಯ ತಮಿಳನ ರ್ೆೀೊಂದ್ಧರೀಯ ಸ್ೊಂಸ್ೆಥಯು ಶಾಸಿರೀಯ 
ತಮಿಳನ ರ್ಾರಣವನುಿ ಉತೆಿೀಜಿಸ್ುವ ದೃಷ್ಟ್ಾಯಿೊಂದ 
ಭಾರತ ಸ್ರ್ಾಗರದ್ಧೊಂದ ಸ್ಾಥಪಿಸ್ಲಿಟಾ ಒೊಂದು 
ಸ್ೊಂಸ್ೆಥಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚೆನೆಿೈನಲ್ಲಿದೆ

• CICT ಅನುಿ ಹಿೊಂದೆ ಶಾಸಿರೀಯ ತಮಿಳು (CECT) ಗಾಗಿ 
ಶೆರೀಷಠತೆಯ ರ್ೆೀೊಂದರ ಎೊಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತಿು.ಿ



10) ಖಾದಿ ಬಟೆ್ಯಿಾಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಶವದ ಅತ್ದೆೊಡಾ ರಾಷ್ರಧವಜವಾದ ಸಾಮರಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಧವಜವನುು ಎಲ್ಲಾ 
ಭವಯವಾದ ಸಾವಯಜನಿಕ ಪರದಶಯನಕೆೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ?
Where did the Monumental National Flag, the world's largest national flag 
made of Khadi fabric, put to a grand public display?

ಎ) ಲ್ೇಹ್
ಬಿ) ಹಾಂಡನ್ಸ
ಸಿ) ಜ್ೈಸಲ್ೇರ್
ಡಿ) ಮುಾಂಬ್್ೈ

ಸಿ) ಜ್ೈಸಲ್ೇರ್

• ಖಾದ್ಧ ಬಟೆಾಯಿೊಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಶವದ ಅತದೊಡ್ 
ರಾಷರಧವಜವನುಿ "ಸ್ೆೀನಾ ದ್ಧನ" ಆಚ್ರಿಸ್ಲು ಪರದಶಗನರ್ೊ 
ಇಡಲಾಗುವುದು

• ಸ್ಾಮರಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧವಜವು 225 ಅಡಿ ಉದು ಮತುಿ 150 ಅಡಿ 
ಅಗಲವದೆ. ಇದರ ತೂಕ ಸ್ುಮಾರು 1400 ರ್ೆಜಿ. 70 ಖಾದ್ಧ
ಕುಶಲಕಮಿಗಗಳು 49 ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಧವಜವನುಿ ಸಿದಿಪಡಿಸಿದಾುರೆ.

• ಇದನುಿ ಜೆೈಸ್ಲೆೇರ್ ನ ಭಾರತ-ಪಾಕಸ್ಾನಿ ಗಡಿಯುದುಕೂೂ 
ಲಾೊಂಗೆವಾಲಾದಲ್ಲಿ ಪರದರ್ಶಗಸ್ಲಾಗುತಿದೆ.

• ಭಾರತ ಮತುಿ ಪಾಕಸ್ಾನಿದ ನಡುವನ 1971 ರ ಐತಹಾಸಿಕ 
ಯುದಿದ ರ್ೆೀೊಂದರ ಹೊಂತವು ಲೊೀೊಂಗೆವಾಲಾ ಆಗಿತುಿ.

• ಇದು ಖಾದ್ಧ ಧವಜದ ಐದನೆೀ ಸ್ಾವಗಜನಕ ಪರದಶಗನವಾಗಿದೆ.



ರ್ೆನುರ್ ಪರಶೆು

ಟಾಟಾ ಕನೆಲೆ್ನಿೆ ಸವಿಯಸಸ್ಟ ಲ್ಲಮಿಟೆರ್ ಸಾಾಪರ್ೆ ಆಗಿದುಾ ಯಾವಾಗ ??

ಎ) 1968
ಬಿ) 1970
ಸ್ತ) 1975
ಡಿ) 1957

ಎಲಾರಿಗೊ ಧನಯವಾದಗಳು



ಇಾಂದಿನ ಪರಶೆು 

ಯಾವ ರಾಜಯದಲ್ಲಾ ಜಲ್ಲಾಕಟು್ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಎ) ಕೆೀರಳ
ಬಿ) ತಮಿಳುರ್ಾಡು
ಸ್ತ) ಕರ್ಾಯಟಕ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೊ ಇಲಾ

ಎಲಾರಿಗೊ ಧನಯವಾದಗಳು


