
02 ಜನವರಿ - CURRENT AFFAIRS

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣರ ಕರಯ್ದೆಯ ಇತ್ತೀ ಚಿನ ಆವ ೃತ್ತಯನ ನು ಯರವ  
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅ ಂಗೀಕರಿಸಲರಯಿತನ?
ಎ) 2010                    ಬಿ) 2015
ಸಿ) 2019                     ಡಿ) 2021

ಯರವ ಕ ೀಂದಾ ಸಚಿವರಲಯವ ು ‘ಗ್ರಾಮ ಉಜರ ಲರ ಕರಯಷಕಾಮ’
ವನ ನು ಅ ನನಷ್ ರಾನಗ್ ೊಳಿಸನತ್ತದ ?
ಎ) ವಿದನುತ್ ಸಚಿವರಲಯ ಬಿ)ಗ್ರಾಮೀಣರಿವವೃ್ಧಿ  ಸಚಿವರ ಲ ಯ
ಸಿ) ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಲಯ      ಡಿ)ಪರಿಸರ ಸಚಿವರ ಲ ಯ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ಜಪರನ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಡ್ನುಯಲ್-ಮೊೀಡ್ ವರಹನವನನು ಪರಿಚಯಿಸಿತನ.

ಜಪರನ್ ತನು ಕ ೈಯೊ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮನಿಬಸ್ ಲನಕ್ ಲ ೈಕ್  ಪಾಪಂಚದ ಮೊ ದಲ ಡ್ನುಯಲ್-ಮೊೀಡ್ ವ ಹಿಕಲ್ (DMV) ಅನನು
ಪರಿಚಯಿಸಿದ . ವರಹನವು ರಸ್ ತಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಮರನು ರಬಬರ್ ಟ ೈರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡ್ಬಹನದನ ಆದರ  ಅದರ ಕ ಳಗರನವ ಅದರ ಉಕ್ಕಿನ 
ಚಕಾಗಳು ರ  ೈಲನ ಹಳಿಗಳಿಗ್  ಹ ೊಡ ದರಗ ಕ ಳಗಳಿಯನತತವ . DMV (ಡ್ನುಯಲ್-ಮೊೀಡ್ ವರಹನ) 21 ಪಾಯರಣಿಕರ ನನು 
ಹ ೊತ ೊತಯುಬ ಲಿದನ ಮತನತ ರ ೈಲನ ಹಳಿಗಳ ಮ ೀಲ  ಗಂಟ ಗ್  60 ಕ್ಕಮೀ ವ ೀಗದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸನತತದ  ಮ ತನತ ಸ್ರವಷಜ ನಿ ಕ ರಸ್ ತಗಳಲ್ಲಿ 
ಗಂಟ ಗ್  100 ಕ್ಕಮೀ ವ ೀಗದಲ್ಲಿ ಹ ೊೀಗಬಹನದನ.

🔹ಜಪ ರನ್ ರರಜ ಧರನಿ: ಟ ೊೀಕ್ಕಯೊೀ

🔹ಜಪ ರನ್ ಕರ  ನಿಿ: ಜಪರನಿೀಸ್ ಯ್ದನ್

🔹ಜಪ ರನ್ ಪಾಧರನಮ ಂತ್ಾ: ಫ್ೊುಮಯೊ  ಕ್ಕಶಿ ಡರ.
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ವಿಟ್ಮನ್: ಕ ೊರತ  ರ ೊೀಗಗಳು

A: ರರತ್ಾ ಕನರ ನಡ್ನತನ
B1: ಬ ರಿ ಬ ರಿ
B2: ಅರಿಬ ೊೀಫ್ರಿವಿನ ೊೀಸಿಸ್
B3: ಪ ಲರಿಗ್ರಾ
B5: ಪರುರ ಸ್ ಟೀಷಿಯರ
B6: ಬರಹು ನರರ ೊೀಗ
B7: ಡ್ಮಷಟ ೈಟಿಸ್
B9: ಮಗ್ರಲ ೊಬರಿಸ್ಟ ಮತನತ ಜನನ
ಗಿವಷ ಣಿ ಮಹಿಳ  ಯರಲ್ಲಿ ದ ೊೀರ್ಗಳು
B12: ಮಗ್ರಲ ೊಬರಿಸಿಟಕ್ ರಕ ತಹಿೀನತ 
C: ಸಿವಿಷ
D: ರಿಕ  ಟ್ಸಿ
E: ರ ಕತಹಿೀನತ 
K: ರಕ ತಸ್ರಾವ ಡ್ಯರಟ ಸಿಸ್ (ರ ಕ ತ ಹ ಪನುಗಟ್ನಟವಿಕ )
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1)) ರರಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬರಯಿ ಸಮರಣರರ್ಷ ಯರವ ರರಜುವು ತನು  ರ ೈಲನ ನಿಲರೆಣಗಳ ಲ್ಲಿ ಒಂದನನು 'ವಿ ೀರಂಗನರ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಬರಯಿ ರ ೈಲನ ನಿಲರೆಣ' ಎಂದನ  ಮರ ನನರಮಕ ರಣ  ಮರಡಿದ ?
Which state renamed one of its railway stations  'Veerangana Laxmibai Railway Station' 

in remembrance of Rani Laxmibai? ]

a) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
b) ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
c) ಬಿಹಾರ
d) ಉತ್ತರಪರದ ೇಶ

a) ಉತ್ತರಪರದ ೇಶ
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ವಿವರಣ : ಯನಪಿ ಸಕರಷರವು ಝರನಿಿಯ ಝರನಿಿ ರ ೈಲನ ನಿಲರೆ ಣವನನು ಮರರಠರ ಸಂಸ್ರಾನದ ಝರನಿಿಯ 
ಮಹರರರಣಿ ಪತ್ು ರರಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬರಯಿ ಅವರ ನಂತರ "ವಿೀರಂಗನರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬರಯಿ ರ ೈಲನ ನಿಲರೆ ಣ" 
ಎಂದನ ಮರನ ನರಮಕ ರಣ ಮರಡಿದ  ಎಂದನ ಯನಪಿ ಸಿ ಎಂ ಯೊೀಗ ಆ್ತು ನರ್  ೋೊ ೀಷಿಸಿದರೆರ .
ಉತತರ ಪಾದ ೀಶ್ದ ಬಗ್ ೆ:
ರರಜುಪರಲರನಆನಂ್ಬ ನ್ ಪಟ ೀಲ್

ರರಜಧರನಿಲಕ ೊುೀ



Daily Current Affairs Quiz - ಜನವರಿ 02

2) ರರಸ್ ಟ ೀಲರ್ ಇ ತ್ತೀ ಚ ಗ್  (ಡಿಸ್ ಂಬರ್'21 ರಲ್ಲಿ) ಮರರ್ಚಷ 2022 ರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ನ ಟ ಸ್ಟ
ಸರಣಿಯ  ನಂತರ ಅಂತರರಷಿರೀಯ ಕ್ಕಾಕ ಟ್ಸ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತ  ೋೊೀಷಿಸಿದರನ. ರರಸ್ ಟ ೀಲರ್
ಯರವ ದ ೀಶ್ಕ ಿ ಸ್ ೀರಿದವರನ?

a) ನಯೂಜಿಲ ಂಡ್
b) ಆಸ್ಟ ರೇಲಿಯಾ
c) ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಾ
d) ಬಾಂಗಾಾದ ೇಶ

a) ನಯೂಜಿಲ ಂಡ್
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3) ಉತತರ ಸಮ ನದಾ ಮರಗಷದಲ್ಲಿ ಭರರತದ ಆಕ್ಕಟಷಕ್ ಯೊೀಜನ ಗಳನನು ಹ ಚಿಿಸಲನ ರಷ್ರು್ಂದ ಇತ್ತೀಚ ಗ್  
(ಡಿಸ್ ಂಬರ್'21 ರಲ್ಲಿ) ಪರಾರಂಿವಸಲರದ ಪರಾಜ ಕ್ಟ 22220 ಬಹನ ಮನಖ ಪರಮರಣನ-ಚರಲ್ಲತ ಐಸ್ 
ಬ ಾೀಕರ್ ನ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯನನು ಹ ಸರಿಸಿ. ]

a) Arktika
b) Lenin
c) Sibir

d) Himadri

a) Sibir
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• ವಿವರಣ : ರಷ್ರು ತನು ಮೊದಲ ಪರಾಜ ಕ್ಟ 22220 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 'ಸಿ ಬಿ ರ್' ಎಂದನ ಕರ ಯಲುಡ್ನ ವ 
ಬಹನಮನಖ ಪರಮರಣನ-ಚರಲ್ಲತ ಐಸ್ ಬ ಾೀಕರ್ ಅನನು ಪ ರಾರಂಿವ ಸಿ ದ  , ಇದನ ಉತತರ ಸಮ ನದಾ 
ಮರಗಷವನನು ಆಕ್ಕಟಷಕ್ ಮ ೊಲಕ ವರ್ಷಪೊತ್ಷ ಸ್ರಗ್ರಟ್ ಕ ಿ ಮನಕತವರಗಡ್ಲನ ಮತನತ ವರುಪಕವರಗ 
ಶ್ಕತಗ್ ೊಳಿಸಲನ ಐಸ್ ಬ ಾೀಕರ್ ಗಳ ಬ ಳ  ಯನತ್ತರನವ ಫ್ಲೀ ಟ್ಸ ಅನನು ಬ ಂಬಲ್ಲಸನತತದ .
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4) ಕನರ ಷಟ್ಕ ಸಕರಷ ರವು ನರ ುರ್ನಲ್ ಪ ೀಮಂಟ್ಸಿ ಕರಪ  ೊಷರ ೀರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯರ  (NPCI) ಜ ೊತ ಗ್  
ಪರಲನದರರಿಕ  ಯನನು ಹ ೊಂ್ದ   ಮತನತ 'e-RUPI' ಅನನು ಸಕ್ಕಾಯಗ್ ೊಳಿಸಲನ ಮತನತ ಕರಯಷಗತಗ್ ೊಳಿಸಲನ ಯರ ವ 
ಬರುಂ ಕ್ ಪರಲನದರ ರಿಕ  ಹ ೊಂ್ದ ? ]

a) ಬಾೂಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
b) ಬಾೂಂಕ್ ಆಫ್ ಬರ ಯೇಡಾ
c) ಸ್ಟ ಟೇಟ್ ಬಾೂಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
d) ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾೂಂಕ್

a) ಸ್ಟ ಟೇಟ್ ಬಾೂಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
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• ಕನರಷಟ್ಕ ಸಕ ರಷರವು 'ಇ-ರೊಪಿ' ಅನನು ಜರರಿಗ್  ತರಲನ ಎನಪಿಸಿ ಐ ಮತನತ ಎಸಬಿಐ ಜ ೊತ  
ಪರಲನದರರಿಕ  ಹ ೊಂ್ದ .

• ಕನರಷಟ್ಕ ಸಕ ರಷರ ಸಕ್ಕಾಯಗ್ ೊಳಿಸಲನ ಮತ ನತ 'ಇ-ರೊಪಿ' ಪರವತ್ ವಿದರುರ್ಥಷಗಳಿಗ್  ಇದರ ಸ್ರಿಲಶಿಷಪ್ 
ಯೊೀಜನ ಯಡಿ ಪರಿಹರರ ಕರಯಷಗತಗ್ ೊಳಿಸಲನ ಭರರತದ ರರಷಿರೀ ಯ ಪರವತ್ಗಳು ಕರಪ ೊಷ ರ ೀರ್ನ್ 
(NPCI) & ಭರರತ್ೀಯ ಸ್ ಟೀಟ್ಸ ಬರುಂಕ್ (ಎಸಿಬಐ) ಯೊಂ್ ಗ್  ಪರಲನದರರನರಗದ .

• e-RUPI ಅನನು ರಿಡಿೀಮ್ ಮರಡ್ಲನ, ಗನರನತ್ ಸಲರದ ಸಂಸ್ ಾಗಳು ಅ ಪಿಿಕ ೀಶ್ನ್ ಅನನು ಬಳಸಿಕ ೊಂಡ್ನ
ವಿದರುರ್ಥಷಗಳು ಪಾದಶಿಷಸನವ QR ಕ ೊೀಡ್ ಅರ್ವರ SMS ಸಿರಂಗ್ ಅನ್ ಅನನು ಸ್ರಿಮನ್ ಮರಡ್ನ ತತದ .

• e-RUPI NPCI ಒದಗಸಿದ ನಗದನರ ಹಿತ ಮತ ನತ ಸಂಪಕಷರಹಿತ ಪರವತ್ ಪರಿಹರ ರವರಗದ  ಮತ ನತ 
ಸ್ ೊೀರಿಕ -ನಿರ ೊೀಧಕ ವಿತರಣರ ವಹಿವರಟ್ನಗಳ ನನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ ೊ ಳಳಲನ ಇದನನು ಬಳಸಲರಗನತತದ .

• ಕನರಷಟ್ಕದ ಮನಖುಮಂತ್ಾ: ಬಸವರರಜ ಎಸ್ ಬ ೊಮರಮಯಿ
• ಕನರಷಟ್ಕ ರರಜುಪರಲರನ: ಥರವರ್ ಚಂದ್ ಗ್ ಹ ೊಿೀಟ್ಸ
• ಕನರಷಟ್ಕದ ರರಜಧರನಿ: ಬ ಂಗಳೂರನ.
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5) ಇನ ೊುೀವ ೀಶ್ನ್ ಅಚಿೀವ ಮಂಟ್ಸಿ (ARIIA) 2021 ರ ಸಂಸ್ ಾಗಳ ಅಟ್ಲ್ ಶ ಾೀಯರಂಕದಲ್ಲಿ ಯರವ 
ವಿಶ್ವವಿದರುಲಯವು ಮೊದಲ ಸ್ರಾನದಲ್ಲಿದ ?
Which University ranked first in the Atal Ranking of Institutions on Innovation 

Achievements (ARIIA) 2021? 

a) ದ ಹಲಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶವವಿದಾೂಲಯ
b) ನ ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಬ ಯೇಸ್ ವಿಶವವಿದಾೂಲಯ
c) ಪಂಜಾಬ್ ವಿಶವವಿದಾೂಲಯ
d) ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲಾಾ

a) ಪಂಜಾಬ್ ವಿಶವವಿದಾೂಲಯ
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• ವಿವರಣ ) ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಲಯದ ನರವಿೀನುತ  ಕ ೊೀಶ್ವು ಇನ ೊುೀವ ೀಶ್ನ್ 
ಅಚಿೀವ ಮಂಟ್ಸಿ (ARIIA) 2021 ರಂದನ ಸಂಸ್ ಾಗಳ ಅಟ್ಲ್ ಶ ಾೀ ಯರಂಕವನನು ಬಿಡ್ನಗಡ 
ಮರಡಿದ .

• ARIIA 2021 ಭರಗವಹಿಸನವ ಸಂಸ್ ಾಗಳನನು ಎರಡ್ನ ಪಾಮನಖ ವಗಷಗಳರಗ 
ವಗೀಷಕರಿಸನತ ತದ ;  ತರಂತ್ಾಕ ಮತನತ ತರಂತ್ಾ ಕವಲಿದ.

• ಸಕರಷರಿ ಮತನತ ಸಕರಷರಿ ಅನನದರನಿತ ವಿಶ್ವವಿದರು ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶ ಾೀಯರಂಕ 
ಹ ೊಂ್ರನವವರನ

• ಶ ಾೀಣಿ 1: ಪಂಜರಬ್ ವಿಶ್ವವಿದರುಲಯ
• ಶ ಾೀಣಿ 2: ದ ಹಲ್ಲ ತರಂತ್ಾಕ ವಿಶ್ವವಿದರುಲಯ
• ಶ ಾೀಣಿ3: ನ ೀತರಜಿ ಸನ ಭರಸ್ ತಂತಾಜ್ಞರನ ವಿಶ್ವ ವಿದರುಲಯ
• ಶ ಾೀಣಿ 4: ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಹರಿಯರಣ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದರುಲಯ
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6)) ಸನ್ೆ ಯಲ್ಲಿ ಕ ಂಡ್ನಬಂದ "ಗ್ ೊೀಲನ್ ಹ ೈಟ್ಸಿ" ಯರವ ದ ೀಶ್್ಂ ದ ಆಕಾಮಸಲುಟ್ಟ ಪಾದ ೀಶ್ವರಗ ದ  ?
"Golan Heights', which was seen in the news, is a region occupied by which 

country? 

a) ಇಸ್ಟ ರೇಲ್
b) ಯುಎಇ
c) ಅಮರಿಕ
d) ಚೇನಾ
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• ಗ್ ೊೀಲನ್ ಹ ೈಟ್ಸಿ' ಎಂಬನದನ ಸಿ ರಿಯರ್ಂದ ಇಸ್ ಾೀಲ್ ವಶ್ ಪಡಿಸಿಕ ೊಂಡ್ ಭೊ-ರರಜಕ್ಕೀಯ 
ಪಾದ ೀಶ್ವರಗದ . ಗ್ ೊೀಲನ್ ಹ ೈಟ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ವರಸಿಸನವ ವಸ್ರ ಹತನಗ್ರರರ ಪಾಮರಣವನನು 
್ವಗ ನಣಗ್ ೊಳಿಸಲನ ದ ೀಶ್ವು ಉದ ೆೀಶಿಸಿದ  ಎಂದನ ಇಸ್ ಾೀ ಲ್ಲ ಪಾಧರನಿ ನಫ್ರತಲ್ಲ ಬ ನ ಟ್ಸ
ೋೊ ೀಷಿಸಿದರನ.

• ಗ್ ೊೀಲನ್ ಹ ೈಟ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಡ ದ ವಿಶ ೀರ್ ಕರುಬಿನ ಟ್ಸ ಸ ಭ ಯಲ್ಲಿ ಇದನನು ೋ ೊೀಷಿಸಲರಯಿತನ.
• 1967 ರ ಮಧು ಪರಾಚು ಯನದಧಿ ದಲ್ಲಿ ಐದನ ದಶ್ಕ ಗಳ ಹಿಂದ ಈ ಪಾದ ೀಶ್ವನನು 

ವಶ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲರಯಿತನ.
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7)ಯರವ ಕ ೀಂದಾ ಸಚಿವರಲಯವು ‘ಗ್ರಾಮ ಉಜರಲರ ಕರಯಷಕಾಮ’ವನನು ಅನನಷ್ರಾನಗ್ ೊಳಿಸನತ್ತ ದ  ?
Which Union Ministry is implementing ‘Gram Ujala programme’?

ಎ) ವಿದುೂತ್ ಸಚವಾಲಯ
ಬಿ) ಗಾರಮೇಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚವಾಲಯ
ಸಿ) ಕೃಷಿ ಮತ್ುತ ರ ೈತ್ರ ಕಲಾೂಣ ಸಚವಾಲಯ
ಡಿ)ಪರಿಸರ, ಅರಣೂ ಮತ್ುತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣ 
ಸಚವಾಲಯ
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ಎ) ವಿದುೂತ್ ಸಚವಾಲಯ
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• ಗ್ರಾಮ ಉಜರಲರ ಯೊೀಜನ ಯನ ಕ ೀಂದಾ ವಿದನ ುತ್ ಸಚಿವರ ಲಯದ ಪಾಮನಖ ಯೊೀಜನ ಯರಗದ . 
ಕನವಜ ಷನ್ಿ ಎನಜಿಷ ಸವಿೀಷಸಸ್ ಲ್ಲಮಟ ಡ್ (CESL) ಕ ಲಸ ಮರಡ್ನವ ಪಾಕರಶ್ಮರನ ಬಲ್ಬ ಗಳಿಗ್ 
ಬದಲರಗ ಪಾತ್ ಬಲ್ಬ ಗ್  INR 10 ವ ಚಿದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ರುರಂಟಿಯೊಂ್ಗ್  ಉತತಮ ಗ ನಣಮ ಟ್ಟ ದ  
LED ಬಲ್ಬ ಗಳನನು ಒದಗಸನತ್ತದ .

• ಇತ್ತೀಚಿಗ್ , CESL ಯೊೀಜನ ಯ ಕ ೊೀಟಿ ಗ್ರಾಮ ಉಜರಲರ ಕರಯಷ ಕಾಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ LED 
ಬಲ್ಬ ಗಳನನು ವಿತರಿಸನವ ಗಮನರಹಷ ಮೈಲ್ಲಗಲಿನನು ಸ್ರ ಧಿ ಸಿ ದ  .
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8) ಯರವ ಏಷ್ರುದ ದ ೀಶ್ವು ಇತ್ತೀಚ ಗ್  ತನು ರರಷಿರೀಯ ಭ ದಾತರ ನಿೀತ್ಯನನು (NSP) 
ಅನರವರಣಗ್ ೊಳಿಸಿತನ?
Which Asian Country recently unveiled its National Security Policy (NSP)?

ಎ) ಶ್ಚರೇಲಂಕಾ
ಬಿ) ಪಾಕಿಸ್ಟಾತನ
ಸಿ) ಅಫ್ಾಾನಿಸ್ಟಾತನ
ಡಿ) ಬಾಂಗಾಾದ ೇಶ
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ಬಿ) ಪಾಕಿಸ್ಟಾತನ
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• ಪರಕ್ಕಸ್ರತನದ ಕರುಬಿನ ಟ್ಸ ದ ೀಶ್ದ ಮೊದಲ ರರಷಿರೀಯ ಭದಾತರ ನಿೀತ್ಯನನು (NSP) ಅನನಮೊೀ್ಸಿ ತ ನ, 
ಇದನ ಆರ್ಥಷಕ ಪಾಗತ್ಯನ ರರಷಿರೀಯ ಭದಾತ ಯ ಕ ೀಂದಾ ದಲ್ಲಿರಬ ೀಕನ ಎಂದನ ಒತ್ತಹ ೀಳಿತನ.

• ಉನುತ ಅಧಿಕರರದ ರರಷಿರೀಯ ಭದಾತರ ಸಮತ್ (ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ) ಅನನಮೊೀ್ಸಿದ ದರಖಲ ಯನನು 
ಕರುಬಿನ ಟ್ಸ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ .

• ನಿೀತ್ಯನ 2022-26 ರ ಅವಧಿಯನನು ಒಳಗ್ ೊಂಡ್ ಐದನ ವರ್ಷಗಳ ಪರಲ್ಲ ಸಿ ಡರಕನುಮಂಟ್ಸ 
ಆಗದ .
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9) ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣರ ಕರಯ್ದೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಯನನು ಯರವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲರಯಿತನ?
The latest version of ‘Consumer Protection Act’ was passed in which year?

ಎ) 2010
ಬಿ) 2015
ಸಿ) 2019
ಡಿ) 2021
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ಸಿ) 2019
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• ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣರ ಕರಯಿದ , 2019 ರ ಮೊ ಲಕ ನಿೀಡ್ಲರದ ಅಧಿಕ ರರಗಳನನು ಚಲರಯಿಸನವ ಕ ೀಂದಾ
ಸಕರಷರವು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣರ (ನ ೀರ ಮರರರಟ್) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ಅನನು ಸೊಚಿಸಿದ .

• ಹ ೊಸ ನಿಯಮಗಳ  ಪಾಕರರ, ನ ೀರ ಮರರರಟ್ ಘಟ್ಕ ಮತ ನತ ನ ೀರ ಮರರರ ಟ್ಗ್ರರರನ ಪಿರಮಡ್ 
ಯೊೀಜನ ಯನನು ಪಾಚರರ ಮ ರಡ್ನವುದನನು ನಿಷ್ ೀಧಿಸಲರಗ ದ  ಅರ್ವರ ಅಂತ ಹ ಯೊೀಜನ ಗ್  
ಯರವುದ ೀ ವುಕ್ಕತಯನನು ನ ೊೀಂದರಯಿಸಿಕ  ೊಳುಳವುದನ  ಅರ್ವರ ಅಂತಹ ವುವಸ್ ಾಯಲ್ಲಿ 
ಭರಗವಹಿಸನವುದನ. ನ ೀರ ಮರರರಟ್ದ ವುವಹರರದ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಚಲರವಣ  ಯೊೀಜನ ಯಲ್ಲಿ 
ಭರಗವಹಿಸನವುದನನು ಸಹ ನಿಷ್ ೀಧಿಸಲರಗದ .
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10) ರರಜು ನಡ ಸನವ ವಿಶ್ ವವಿದ ರುಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷ ಣ ಸಚಿವರಿಗ್  ಹ ಚಿಿನ ಅಧಿಕರರ ನಿೀಡ್ನವ 
ಮಸೊದ ಯನನು ಯರವ ರರಜುದ ವಿಧರನ ಪರಿರ್ತನತ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ದ ?
Which state’s legislative council has passed a bill to give more powers to Higher 
Education Minister in the state-run varsities?

ಎ) ಆಂಧ್ರ ಪರದ ೇಶ
ಬಿ)ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಸಿ) ತ ಲಂಗಾಣ
ಡಿ) ತ್ಮಳುನಾಡು
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ಬಿ)ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
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• ಮಹರರರರ್ರ ಲ ಜಿಸ್ ಿೀಟಿವ ಕೌನಿಿಲ್ ಮಹರರರರ್ರ ಸ್ರವಷಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದರುಲಯ ಕರಯಿದ , 
2016 (ಮೊರನ ೀ ತ್ದನೆಪಡಿ) ಮಸೊದ ಯನನು ಅಂಗೀಕರಿ ಸಿ ತ ನ.

• ಇದನ ಸಕರಷರಿ ಸ್ರವಮುದ ವಿಶ್ವವಿದರುಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನುತ  ಮತನತ ತರಂತ್ಾಕ ಶಿ ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರಿಗ್  ಹ ಚಿಿನ ಅಧಿಕರರವನನು ನಿೀಡ್ಲನ ಪಾಯತ್ು ಸನತ ತದ .

• ವಿಶ್ವವಿದರುನಿಲಯಗಳ ಕನಲಪತ್ಯರಗರನ ವ ರರಜು ಪರಲರಿಗ್  ಸ ಚಿವರನ ಶಿಫ್ರರಸನ ಗಳನನು
ಮರಡ್ಲನ ಮಸೊದ ಯನ  ಅವಕರಶ್ ನಿೀಡ್ ನತತ ದ .

• ವಿಶ್ವವಿದರುನಿಲಯಗಳ ಪರ ಕನಲಪತ್ಯರಗ ಸಚಿವರನನು  ನ ೀಮಸಲನ ಸಹ ಇದನ 
ಪಾಸ್ರತಪಿಸನ ತತದ .
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11) ರ ೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ಿ ಏ ಜ ನಿಿ ICRA ಪಾಕರರ, FY 2022 ರಲ್ಲಿ ಭರರತದ ಅಂದರಜನ ನ ೈಜ GDP ಬ ಳವಣಿಗ್  ಎರ್ನಟ?
As per the Ratings agency ICRA, what is the estimated real GDP Growth of India in 
FY 2022?

ಎ) 12.5%
ಬಿ) 11%
ಸಿ) 10%
ಡಿ) 9%
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ಡಿ) 9%
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• FY2022 ರಲ್ಲಿ ಭರರತಕ ಿ 9.0% GDP ವಿಸತರ ಣ ಯ ಮನನೊಿ ಚನ ಯನ ನು ರ ೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಏಜ ನಿಿ
ICRA ನಿವಷಹಿಸಿದ .

• ಆರ್ಥಷಕತ ಯ ಔಪಚರರಿಕ ಮತನತ  ಅನೌಪಚರರಿಕ ವಲಯಗಳ ನಡ್ನ ವ  ಕ -ಆಕರರದ 
ವುತರುಸವನನು ಕರಣಬಹನದನ ಎಂದನ ಅದನ ಸಮರ್ಥಷಸಿಕ ೊಂಡಿದ .

• ಮನಂ್ನ ಆರ್ಥಷಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ FY2023 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಷಕತ ಯನ ಇದ ೀ ರಿೀತ್ಯ 9.0% 
ಬ ಳವಣಿಗ್ ಯನ ನು ಕರಯನೆಕ ೊಳುಳತತದ  ಎಂದನ ರ ೀ ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಏಜ ನಿಿ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ಸ ನ ತತದ .
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12)ಇತ್ತೀಚ ಗ್  ಸನ್ೆ ಯಲ್ಲಿ ನ ೊೀಡಿದ ಮಕ ರಸಿರ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ  ಈ ಕ ಳಗನ ಯರವ ಸಮನದ ಾವನನು 
ಸ್ ೀರನತತದ ?
Recently seen in the news Makassar Strait joins which of the following seas?

ಎ) ಜಪಾನ್ ಸಮುದರ ಮತ್ುತ ಓಖ ಯೇಟ್ಕ್ ಸಮುದರ
ಬಿ) ಆಡಿರಯಾಟಿಕ್ ಸಮುದರ ಮತ್ುತ ಅಯೇನಿಯನ್ ಸಮುದರ
ಸಿ) ಜಾವಾ ಸಮುದರ ಮತ್ುತ ಸ್ಟ ಲ ಬ್ಕ ಸಮುದರ
ಡಿ) ಸುಂದ ಸಮುದರ ಮತ್ುತ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದರ
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ಸಿ)
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• ಮಕ ರಸಿರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಇಂಡ ೊೀನ ೀಷ್ರುದ ಬ ೊನಿಷಯೊ ಮತ ನತ ಸನಲರವ ಸಿ ್ವೀಪಗಳ ನಡ್ನವಿನ 
ಜಲಸಂಧಿಯರಗದ . ಉತತರಕ ಿ, ಇದನ ಸ್ ಲ ಬ್ಿ ಸಮನದ ಾವನನು  ಸ್ ೀರನತತದ , ಆದರ  ದಕ್ಷ್ಣಕ ಿ ಇದನ 
ಜರವರ ಸಮನದ ಾವನನು ಸಂಧಿಸನತತದ .

• ಈಶರನುಕ ಿ, ಇದನ ಮಂಗ್ರಿಲ್ಲಹತ್ ಪಯರಷಯ ್ವೀಪದ ದಕ್ಷ್ ಣಕ ಿ ಸ್ರಂಗನಿಲ್ಲರರಂಗ್ ಅನ್ ಕ ೊ ಲ್ಲಿಯನನು 
ರೊಪಿಸನತ ತದ . ಆಗ್ ುೀಯ ಏಷ್ರುದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಧಿಯನ ಪಾಮನ ಖ ಪರಾದ ೀಶಿಕ ಹಡ್ಗನ ಮರಗಷವರಗದ  



Daily Current Affairs Quiz - ಜನವರಿ 02

13) ಕ ಳಗನ ಯರವ ಸಚಿವರಲಯವು ಸಮೃ ದ್ಧಿ  ಯೊೀಜನ ಯನನು ಪರಾರಂಿವಸಿ ತನ?
Which of the following Ministries launched the SAMRIDH Scheme?

ಎ) ಕೌಶಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚವಾಲಯ
ಬಿ) ಹಣಕಾಸು ಸಚವಾಲಯ
ಸಿ) ಎಲ ಕಾರನಿಕ್ಕ ಮತ್ುತ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚವಾಲಯ
ಡಿ) ಕಲಿಾದದಲು ಸಚವಾಲಯ
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ಸಿ)
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• ಎಲ ಕರರನಿಕ್ಿ ಮತ ನತ ಮರಹಿತ್ ತಂತಾಜ್ಞರನದ ಸಚಿ ವರನ (MeitY) ಅವರನ ಹ ಚಿಿನ ಸವರಲನಗಳನನು
ಎದನರಿಸನವ ಆರಂಿವಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ ರಟಟ್ಸ ಷಅಪ್ ಗಳು ಮತ ನತ ಉದುಮಗಳನನು ಬ ಂಬಲ್ಲಸಲನ ಉತು ನು 
ನರವಿೀನುತ , ಅಿವವೃ್ಧಿ  ಮತ ನತ ಬ ಳವಣಿಗ್  (SAMRIDH) ಕರಯಷಕಾಮಕ ರಿಗ MeitY ನ ಸ್ ರಟಟ್ಸ ಷ ಅಪ್ 
ವ ೀಗವಧಷಕಗಳ ನನು ಪರಾರಂಿವಸಿದ ರನ.

• SAMRIDH ಭರರತ್ೀಯ ಸ್ರಫ್ಟ ವ ೀರ್ ಉತುನು ಸ್ರಟಟ್ಸ ಷಅಪ್ ಗಳಿಗ್  ತಮ ಮ ಉತುನುಗಳನನು ಹ ಚಿಿಸಲನ  
ಮತನತ ತಮಮ ವರುಪರರವನನು ಸ್ ಿೀಲ್ಲಂಗ್ ಅನ್ ಮರಡ್ಲನ ಸನ ರಕ್ಷ್ತ ಹೊಡಿಕ ಗಳಿಗ್  ಅನನಕೊಲಕರ 
ವ ೀ್ಕ ಯನನು ರಚಿಸನತತದ . ಕರಯಷಕಾಮವನನು MeitY ಸ್ರಟಟ್ಸಷ-ಅಪ್ ಹಬ್ (MSH) ಮೊ ಲಕ 
ಕರಯಷಗತಗ್ ೊಳಿಸಲರಗನತ್ತದ 
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14)ಇತ್ತೀಚ ಗ್  ಸನ್ೆ ಯಲ್ಲಿ ಕ ಂಡ್ನಬರನವ ಪನರಮ ರ ೊೀಗವು 'ಫ್ನು ಸ್ರರಿಯಮ್ ವಿಲ್ಟ ಟಿಆರ್ 4' ಎಂದೊ 
ಕರ ಯಲುಡ್ನತತದ , ಇದನ ಈ ಕ  ಳಗನ ಯರವ ಕೃಷಿಗ್  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ?
Recently seen in news Panama disease also known as ‘Fusarium Wilt TR4’ is 
related to which of the following cultivation?

ಎ) ಹತಿತ
ಬಿ) ಕಬುು
ಸಿ) ಅಕಿಿ
ಡಿ) ಬಾಳ 
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ಡಿ) ಬಾಳ 
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• ಪನರಮ ರ ೊೀಗವು ಬರಳ   ಗಡ್ಗಳಿಗ್  ಸ್ ೊ ೀಂಕನ ತರನವ ಸಸು ರ ೊೀಗ ವರಗದ . ಬರಳ  ಹಣಿಿನ 
ಫ್ನುಸ್ರರಿಯಮ್ ವಿಲ್ಟ ಎಂದೊ  ಕರ ಯನತರತರ , ಪನರಮ ರ ೊ ೀಗವು ಮಣಿ ಿನಿಂದ ಹರಡ್ನವ ಶಿಲ್ಲೀಂಧಾ, 
ಫ್ನುಸ್ರರಿಯಮ್ ಆಕ್ಕಿಸ್ ೊುರಮ್  ನಿಂದ ಉಂಟರಗನತತದ .

• ಶಿಲ್ಲೀಂಧಾವು ಬ ೀರನಗಳ ಮೊ ಲಕ ಸಸುವನನು ಪಾವ ೀಶಿಸನತತ ದ  ಮತ ನತ ನರಳಿೀಯ ವುವಸ್ ಾಯ ಮೊ ಲಕ 
ಸಸುವನನು ವಸ್ರಹತನವನರುಗ ಮರಡ್ನತತದ , ನಿೀರನ ಮ ತನತ  ಪ ೊೀರ್ಕರಂಶ್ಗಳ  ಹರಿವನನು ತಡ ಯನತತ ದ  .

• ಬನರನರ ಕ ೊೀವಿಡ್ ಎಂದನ ಕ ರ ಯಲುಡ್ನವ ಫ್ನುಸ್ರರಿಯಮ್ ವಿ ಲ್ಟ TR4 ಹ ೊಸ ಹರಟ್ಸ ಸ್ರುಟ್ಸ ಗಳನನು 
ಸ್ರಾಪಿಸನತ್ತದ  ಮ ತನತ ಭರರತದಲ್ಲಿ ಬರಳ   ಕೃಷಿಯ ಉ ತರುದನ ಗ್  ಬ ದರಿಕ  ಹರಕನತ್ತದ .
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15)ಇತ್ತೀಚ ಗ್  ಕಂಡ್ನಹಿಡಿದ ಹ ೊಸ ಜರತ್ಯ ಅಸ್ ಟರಬನಲ ೀರಿಯರ ಜ ಲಕನುಕ  ಇದಕ ಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ?
Recently discovered new species Acetabularia Jalakanyake is related to ?

ಎ)ಹಸಿರು ಪಾಚ
ಬಿ) ಸ್ಟ ಪೈಡರ್
ಸಿ) ಮೇನು
ಡಿ) ಮಯಲಿಕ 

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ)ಹಸಿರು ಪಾಚ

http://www.sbkkannada.com/


• ಬಟಿಂಡರದ ಪಂಜರಬ್ ನ ಕ ೀಂ್ಾೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ ರುಲಯದ ಸಮನ ದಾ ಜಿೀವಶರಸರಜ್ಞರ ತಂಡ್ವು 
ಅಂಡ್ಮರನ್ ಮತ ನತ ನಿಕ ೊೀಬರರ್ ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಹ ೊಸ ಜರತ್ಯ ಸಮನದ ಾ ಹಸಿರನ ಪರಚಿಗಳನನು 
ಕಂಡ್ನಹಿಡಿ್ದ . ಹಸಿರನ ಕಡ್ಲಕಳ  ಗ್  ಅಸ್  ಬನಲ ೀರಿಯರ ಜಲಕನು ಕ  ಎಂದನ ಹ ಸರಿಸಲರಗದ .



ನ ನುಯ ಪಾಶ ು

್ ಮೊೀ್  ಗ್ರುಂಬಿಟ್ಸ: ಡಿಕ ೊೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ ಮೊೀ ್  2.0 ಪನಸತ ಕದ  ಲ ೀಖಕರ ನ
ಯರ ರನ?

ಎ) ಸಂಜನ ಪ ರಂಡ್
ಬಿ) ಸಂಜನ ರ ೈ
ಸಿ) ಸಂಜನ ವಮ ರಷ
ಡಿ) ಸಂಜನ ಶ್ಮ ರಷ

ಎಲಿರಿಗೊ ಧನ ು ವರದಗಳು



ಇಂ್ನ  ಪಾಶ ು 

32 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ ೀವ ಯ ನಂತರ ಭರರತ್ೀಯ ನೌಕರಪಡ ಯನ ಯರ ವ ಹಡ್ಗನನು 
ನಿಷಿಿಿಯ ಗ್ ೊಳಿಸಿದ ?

ಎ) ಐಎನ್ಎಸ್ ರಜಪೊತ್
ಬಿ) ಐಎನ್ಎಸ್ ಖನಕ್ಕಾ
ಸಿ) ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕರಾಂತ್
ಡಿ) ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕಾಮ್

ಎಲಿರಿಗೊ ಧನ ು ವರದಗಳು


