
06 ಜನವರಿ - CURRENT AFFAIRS

ಹೆೈದರಾಬಾದ ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯನನು ಉದ್ಾಾಟಿಸಿದವರನ
ಯಾರನ?
ಎ)ನರೆೋೇಂದರ ಮೋದಿ        ಬಿ)ಸಬಾಾನೇಂದ ಸೆ ೋನೆ ೋಾಾ್
ಸಿ)ಾೆೇಂಕಯಯ ನಾಯನು     ಡಿ)ರಾಜನಾಥ್  ಸಿೇಂ್ 
ಈ ವರ್ಾ ಶ ೇಂಗಸಭೆಯನನು ಆಯೋಜಿಸಲನ G7 ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಸಾಾನವನನು ಯಾರನ ವಹಿಸಿಕೆ ೇಂಡಿದ್ಾಾರ?ೆ
ಎ) ಕೆನಡಾ      ಬಿ) ಜಪಾನ್
ಸಿ) ಜರ್ಾನಿ        ಡಿ) ಭಾರತ
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ಸರ್ಯಪಾಲನೆ ಕಾಯಾಕ್ಷರ್ತೆ: ಚನೆೆುೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾಾಣಕೆೆ ಜಾಗಿಕಕ ಟಟಿಟಿಯಯಲ್ಲಿ 8ನೆೋ ಶೆರೋಯಾೇಂಕ!

ಸರ್ಯಪಾಲನ ೆಕಾಯಾಕ್ಷರ್ತೆ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಚನೆೆುೈ ಅೇಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾಾಣಕೆೆ ಈ ವರ್ಾದಲ್ಲಿ 8 
ನೆೋ ಶೆರೋಣಿ ಲಭಿಸಿದ್ೆ.

ಟರಯಾಣ, ಹಣಕಾಸನ, ಏರೆ ೋಸೆಪೋಸ್ ಹಾಗ  ಏವಿಯೋರ್ನ್ ಉದಯರ್ಗಳಿಗೆ ಏವಿಯೋರ್ನ್ ಡೆೋಟಾ 
ಒದಗಿಸನವ ಸಿರಿಯಮ್ ಈ ಶೆರೋಣಿಯನನು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸಿದ್ೆ. ಅಷೆಟಿಯೋ ಅಲಿದ್ೆೋ ಟಾಪ್ 10 ರ ಟಟಿಟಿಯಯಲ್ಲಿ ಸಾಾನ 
ಗಿಟಿಟಿಯಸಿರನವ ಏಕೆೈಕ ಭಾರಿಕೋಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾಾಣವೂ ಇದ್ಾಗಿದನಾ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಯಾಮಿ ವಿಮಾನ 
ನಿಲ್ಾಾಣ, ಜಪಾನ್ ನ ಫನಕನವೋಕಾ ಹಾಗ  ಹನಡೆಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾಾಣಗಳು ಮದಲ ರ್ ರನ 
ಸಾಾನಗಳನನು ಟಡೆದಿಾೆ.

ಜಾಗಿಕಕಾಾಗಿ 70 ಮಾಗಾಗಳಿಗೆ ಸರ್ಯಕೆೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆ ರಡನವುದನನು ವಿಶೆಿೋಷ್ಟ್ಸಿರನವ ಸಿರಿಯಮ್, ಚನೆೆುೈ 
ಗೆ ಶೆೋ.89.32 ಶೆರೋಯಾೇಂಕ ನಿೋಡಿದ್ೆ



ಹನಬ್ಬಳಿಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾಾಣದಲ್ಲಿ ತಲ್ೆ ಎತತಲ್ಲದ್ೆ ಪೆೈಲಟ  ತರಬೆೋಿಕ ಕೆೋೇಂದರ

• "ಾಾಣಿಜಯ ನಗರಿ" ಹನಬ್ಬಳಿಿ ಹಿರಿಮೆಗೆ ರ್ತೆ ತೇಂದನ ಗರಿ ಸೆೋರಲ್ಲದ್ೆ. ಕನಾಾಟಕದ ಹನಬ್ಬಳಿಿ ವಿಮಾನ 
ನಿಲ್ಾಾಣದ ಾಾಯಪ್ತತಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಚಾಲನಾ ತರಬೆೋಿಕ ಕೆೋೇಂದರ ಆರೇಂಭಿಸಲನ ಕೆೋೇಂದರ ವಿಮಾನಯಾನ 
ಸಚಿವ ಜ ೆಯೋಿಕರಾದಿತಯ ಸಿೇಂದಿಯಾ ರ್ನೇಂದ್ಾಗಿದ್ಾಾರೆ ಎೇಂದನ ಎೇಂದನ ಕೆೋೇಂದರ ಸೇಂಸದಿೋಯ ವಯವಹಾರ
ಹಾಗ  ಗಣಿ ರ್ತನತ ಕಲ್ಲಿದಾಲನ ಇಲ್ಾಖ ೆಸಚಿವ ಟರಹಾಿದ  ಜ ೆೋಶಿ ಿಕಳಿಸಿದ್ಾಾರೆ.

• ಈ ಕೆೋೇಂದರ ಸಾಾಟನೆಯೇಂದ ರಾಜಯದ ಎರಡನೆೋ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೆ ರಹೆ ರ್ನುಿಕತರನವ ಹನಬ್ಬಳಿಿಗೆ 
ರ್ತೆ ತೇಂದನ ಹಿರಿಮೆ ದ್ೆ ರೆಯಲ್ಲದ್ೆ. ದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಚಾಲನ ೆಮಾಡನವ ಪೆೈಲಟ ಗಳ 
ಕೆ ರತೆಯನನು ನಿೋಗಿಸಲನ ಆರನ ವಿಮಾನ ತರಬೆೋಿಕ ಸೇಂಸೆಾಗಳನನು ದ್ೆೋಶಾದಯೇಂತ ಕೆೋೇಂದರ ಸರಕಾರ 
ಸಾಾಪ್ತಸನಿಕತದನಾ ಉತತರ ಕನಾಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೆೋ ಾೆೈಮಾನಿಕ ಶಾಲ್ೆಗಳು ಇಲಿದಿರನವ ಹಿನೆುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಉತತರ ಕನಾಾಟಕದ ಹೆಬಾಬಗಿಲನ ಎೇಂದನ ಖಾಯಿಕಾೆತತ ಹನಬ್ಬಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಬೆೋಿಕ ಕೆೋೇಂದರ ತಲ್ೆ 
ಎತತಲ್ಲರನವುದನ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಸೇಂತೆ ೋರ್ಕರ ವಿರ್ಯ.
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1) ವಿಶವ ಬೆೈ್ ದಿನವನನು ಯಾಾಾಗ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗನತತದ್ೆ?
When is 'World Braille Day' celebrated?

ಎ) 02 ಜನವರಿ
ಬಿ)04 ಜನವರಿ
ಸಿ)03 ಜನವರಿ
ಡಿ) 07 ಜನವರಿ

ಬಿ)04 ಜನವರಿ
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• ದ ಷ್ಟ್ಟಿಯ ವಿಶೆೋರ್ ಚೋೆತನರರನ ಓದಲನ ರ್ತನತ ಬ್ರೆಯಲನ ಈ ಬೈೆ್  ಲ್ಲಪ್ತಯನನು ಬ್ಳಸನತಾತರೆ. ಬೈೆ್  
ಲ್ಲಪ್ತಯ ಸೇಂಶ ೆೋಧ್ಕ ಲ ಯಸ್  ಬೆೈ್  ಅವರ ಜನುದಿನ ಟರಯನಕತ ಟರಿಕವರ್ಾ ಜನವರಿ 4ರೇಂದನ 
ವಿಶವದ್ಾದಯೇಂತ ವಿಶವ ಬೆೈ್  ಡೆೋ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗನತತದ್ೆ.

• ದ ಷ್ಟ್ಟಿಯಹಿೋನ ವಯಕ್ತತಗಳು ಎದನರಿಸನಿಕತರನವ ಸಾಾಲನಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಜಾಗ ಿಕ ರ್ ಡಿಸಲನ ರ್ತನತ ಅವರಿಗೆ 
ಆರ್ಥಾಕ ರ್ತನತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನನು ಸ ಷ್ಟ್ಟಿಯಸಲನ ಟರಟೇಂಚದ್ಾದಯೇಂತ ಸಕಾಾರೋೆತರ ಸೇಂಸೆಾಗಳು 
ಈ ದಿನವನನು ಆಚರಿಸನತತದ್ೆ.

• ವಿಶವಸೇಂಸೆಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಸಭ ೆ(ಯನಎನ್ ಜಿಎ) ಇದನನು ನಾೆೇಂಬ್ರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತಾಾಗಿ 
ಅೇಂಗಿೋಕರಿಸಿದ ನೇಂತರ ವಿಶವ ಕನರನಡನ ಒಕ ೆಟವು ಈ ದಿನವನನು ಆಚರಿಸನವ ರ್ ರನೆೋ 
ವರ್ಾಾಾಗಿದ್ೆ. ಮದಲ ವಿಶವ ಬೈೆ್ ದಿನವನನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಾಯತನ. ಅೇಂಧ್ರನ ರ್ತನತ
ಭಾಗಶಃ ದ ಷ್ಟ್ಟಿಯ ಹೆ ೇಂದಿರನವ ಜನರಿಗೆ ಸೇಂವಹನ ಸಾಧ್ನಾಾಗಿ ಬೈೆ್ ನ ರ್ಹತವದ ಬ್ಗೆೆ ಜನರಲ್ಲಿ
ಜಾಗ ಿಕ ರ್ ಡಿಸಲನ ವಿಶವ ಬೆೈ್ ದಿನವನನು ಅಧಿಕ ತಾಾಗಿ ಗೆ ತನತಟಡಿಸಲ್ಾಗಿದ್.ೆ

• ಬೈೆ್ ಭಾಷೆಯ ಆವಿಷಾೆರಕ ಲ ಯಸ್ ಬೆೈ್ 1809 ರ ಜನವರಿ 4 ರೇಂದನ ಫ್ಾರನ್ಸ ನಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಿದರನ. ಅವನನನು ರ್ತನತ ಅವರನ ನಿೋಡಿದ ಕೆ ಡನಗೆಯನನು ನೆನಪ್ತಟನಟಿಯಕೆ ಳಿಲನ, ಲ ಯಸ್ ಅವರ 
ಜನು ದಿನಾಚರಣೆಯನನು ಟರಿಕವರ್ಾ ಜನವರಿ 4 ರೇಂದನ ವಿಶವ ಬೈೆ್ ದಿನಾಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗನತತದ್.ೆ
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2) 03 ಟಿರಲ್ಲಯನ್ ಮಾರನಕಟೆಟಿಯ ಮೌಲಯವನನು ತಲನಪ್ತದ ಮದಲ US ಕೇಂಟನಿ ಯಾರನ?
Who has become the first US company to reach 03 trillion market 
value?

ಎ) ಮೈಕ ್ರೋಸಾಫ್ಟ್
ಬಿ) ಗ್ಗಲ್
ಸಿ) ಆಪಲ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ಇಲ್ಿ

ಸಿ) ಆಪಲ್
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• 2022 ರ ಮದಲ ಾಾಯಪಾರದ ದಿನದೇಂದನ, ಆಟ್ ಹೆ ಸ ಮೆೈಲ್ಲಗಲಿನನು ಗನರನಿಕಸಿತನ: ಇದನ $ 
3 ಟಿರಲ್ಲಯನ್ ಮಾರನಕಟೆಟಿಯ ಮೌಲಯವನನು ತಲನಪ್ತದ ಮದಲ US ಕೇಂಟನಿಯಾಗಿದ್ೆ.

• ಸೆ ೋರ್ಾಾರದ ವಹಿಾಾಟಿನಲ್ಲಿ ಆಟ್ ಷೆೋರನಗಳು ಸೇಂಕ್ಷಿಟತಾಾಗಿ ಟರಿಕ ಷೋೆರಿಗ ೆ$182.88 
ದ್ಾಖಲೆ್ಯನನು ರ್ನಟಿಟಿಯದವು.

• Apple Inc. ಒೇಂದನ ಅಮೆೋರಿಕನ್ ಬ್ಹನರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತೇಂತರಜ್ಞಾನ ಕೇಂಟನಿಯಾಗಿದನಾ ಅದನ ಗಾರಹಕ 
ಎಲ್ೆಕಾರನಿಕ್ಸಸ, ಕೇಂಟ ಯಟರ್ ಸಾಫ್ಟಿಯ ಾೆೋರ್ ರ್ತನತ ಆನ್ ಲ್ೆೈನ್ ಸೆೋಾೆಗಳಲ್ಲಿ ಟರಿಣಿಕ ಹೆ ೇಂದಿದ್.ೆ
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3)ಜಲ ಶಕ್ತತ ಸಚಿಾಾಲಯದ ಕಾಯಾದಶಿಾಯಾಗಿ ಯಾರನ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೆ ೇಂಡಿದ್ಾಾರ?ೆ
Who has taken over as the Secretary in the Ministry of Jal Shakti?

ಎ) ಪಂಕಜ್ ಶರ್ಾಾ
ಬಿ)ವಿನಿಮಹಾಜನ್
ಸಿ) ವಿನ ್ ೋದ್ ಕಣ್ಣನ್
ಡಿ) ಬಲ್ದ ೋವ್ ಪರಕಾಶ್

ಬಿ)ವಿನಿಮಹಾಜನ್
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• ಜಲಶಕ್ತತ ಸಚಿಾಾಲಯದ ಹೆಚನುವರಿ ಕಾಯಾದಶಿಾ ಶಿರೋ ಜಿ ಅಶ ೆೋಕ್ಸ ಕನಮಾರ್, ಜಲಶಕ್ತತ 
ಸಚಿಾಾಲಯದ ಸವಚಛ ಗೇಂಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಿರ್ನ್ ನ ಹೆ ಸ ರ್ಹಾನಿದ್ೆೋಾಶಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ 
ವಹಿಸಿಕೆ ೇಂಡರನ.

• ಅವರನ ಭಾರಿಕೋಯ ಆಡಳಿತ ಸೆೋಾೆಗಳ ತೆಲೇಂಗಾಣ ಕೆೋಡರ್ 1991 ಬಾಯಚ ಗೆ ಸೆೋರಿದವರನ.
• ಈ ಹಿೇಂದ್ೆ, ಅವರನ ಭಾರತ ಸಕಾಾರದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿಾಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೇಂಟಿ 

ಕಾಯಾದಶಿಾ ರ್ತನತ ವಿದನಯತ್ ಸಚಿಾಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ೆೋಾಶಕರೇಂತಹ ಹಲಾಾರನ ಟರರ್ನಖ 
ಹನದ್ೆಾಗಳನನು ಅಲೇಂಕರಿಸಿದ್ಾಾರೆ.

• ಈ ಹಿೇಂದ್ೆ, ಅವರನ ಗೇಂಗಾ ಸವಚಛತೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಿರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಾನಿಾಾಾಹಕ ನಿದ್ೆೋಾಶಕರಾಗಿ 
ಸೆೋಾೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ಾಾರೆ.
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4) ಕೆ ೋವಿಡ್-19 IHU ನ ಹೆ ಸ ರ ಪಾೇಂತರವನನು ಯಾವ ದ್ೆೋಶವು ಕೇಂಡನಹಿಡಿದಿದ್?ೆ
Which country has discovered a new variant of Covid-19 IHU?

ಎ) ರಷ್ಾಾ
ಬಿ) ಬ್ ರಜಿಲ್
ಸಿ) ಫ್ಾರನ್್
ಡಿ) ಕ ನಡಾ

ಸಿ) ಫ್ಾರನ್್
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• IHU ಎೇಂದನ ಹೆಸರಿಸಲ್ಾದ, B.1.640.2 ರ ಪಾೇಂತರವನನು ಇನ್ ಸಿಟಿಯಟ ಯಟ IHU ಮೆಡಿಟರೆೋನಿ 
ಇನ್ ಫ್ೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ ಟತೆತಹಚಿುದ್ಾಾರೆ. ಸೇಂಶ ೆೋಧ್ಕರ ಟರಕಾರ, ಹೆ ಸ ರ ಪಾೇಂತರವು  
ಓಮೆೈಕಾರನ್ ಗಿೇಂತಲ  ಹೆಚಿುನ ಅೇಂದರ ೆ46 ರ ಪಾೇಂತರಗಳನನು ಹೆ ೇಂದಿದ್ೆ ಎೇಂಬ್ನದ್ಾಗಿ 
ಟರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದ್.ೆ ಈ ಹೆ ಸ ಟರಕರಣದ ಕನಿರ್ಟಿಯ 12 ಟರಕರಣಗಳು ಮಾಸಿಾಲ್ೆಿಸ್ ಬ್ಳಿ ವರದಿಯಾಗಿದ್ೆ 
ಹಾಗ  ಆಫ್ರರಕನ್ ದ್ೆೋಶ ಕಾಯರ್ರ ನ್ ಗೆ ಟರಯಾಣದ ಸೇಂಟಕಾ ಹಿನುಲ್ೆಯನನು ಹೆ ೇಂದಿದ್ೆ ಎನುಲ್ಾಗಿದ್.ೆ 
ಫ್ಾರನ್ಸ ನವರೆೋ ಆದ ಯನಎಸ್ ಎಪ್ತಡೆಮಿಯಾಲಜಿಸ್ಟಿಯ ರ್ತನತ ಆರೆ ೋಗಯ ಅರ್ಾಶಾಸರಜ್ಞ ಎರಿಕ್ಸ ಫ್ರೋಗ್-
ಡಿೇಂ್ ಹೆ ಸ ರ ಪಾೇಂತರದ ಬ್ಗೆೆ ಎಚುರಿಕೆಯನನು ನಿೋಡಿದ್ಾಾರೆ

• ಇಲ್ಲಿ ಟಡೆದ ಜಿೋನ ೆೋಮ್ ಗಳ ರ ಪಾೇಂತರ ಸೆಟ ರ್ತನತ ಫ್ೆೈಲ್ೆ ೋಜನೆೆಟಿಕ್ಸ ಸಾಾನವು ನರ್ು ಹಿೇಂದಿನ 
ಾಾಯಖಾಯನದ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲ್ೆ ನಾವು IHU ಎೇಂದನ ಹೆಸರಿಸಿದ ಹೆ ಸ ರ ಪಾೇಂತರವನನು ಸ ಚಿಸನತತದ್ೆ 
ಎೇಂಬ್ನದ್ಾಗಿ ಎರಿಕ್ಸ ಿಕಳಿಸಿದ್ಾಾರೆ.
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5)1971 ರ ಯನದಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದಾ ನೌಕಾಟಡೆಯ ಯಾವ ಾೆೈಸ್ ಅಡಿುರ್ 100 ನೆೋ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿ
ನಿಧ್ನರಾದರನ?
Which Vice Admiral of the Navy involved in the 1971 war has passed away at the age of 

100?

ಎ) ರಂಜಿೋತ್ ಸಿಂಗ್
ಬಿ) ಎಸ್ಎಚ್ಶರ್ಾಾ
ಸಿ) ಬಲ್ದ ೋವ್ ಪರಕಾಶ್
ಡಿ) ವಿನಿಮಹಾಜನ್

ಬಿ) ಎಸ್ ಎಚ್ ಶರ್ಾಾ
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• ಭಾರಿಕೋಯ ನೌಕಾಟಡೆಯ 1971 ರ ಇೇಂಡ ೆೋ-ಪಾಕ್ಸ ಯನದಧದ ಅನನಭವಿ ಾೆೈಸ್ ಅಡಿುರ್ 
ಎಸ್.ಹೆಚ. ಶಮಾಾ ಅವರನ 100 ನೆೋ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿ ನಿಧ್ನರಾದರನ.

• ಅವರನ 1971 ರ ಯನದಧದ ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಸಟಿಯನ್ಾ ಫ್ರಲೋಟ ಕಮಾೇಂಡಿೇಂ್ ಫ್ಾಿ್ ಆಫ್ರೋಸರ್ 
ಆಗಿದಾರನ.

• ಭಾರತವು 1971 ರ ಯನದಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ತಸಾತನವನನು ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿ ಬಾೇಂಗಾಿದ್ೆೋಶದ ರಚನೆಗೆ 
ಕಾರಣಾಾಯತನ. ಾೆೈಸ್ ಅಡಿುರ್ ಶಮಾಾ ಕಳದೆ ವರ್ಾ ಡಿಸೆೇಂಬ್ರ್ 1 ರೇಂದನ ತರ್ು 100 ನೆೋ 
ಹನಟನಟಿಯಹಬ್ಬವನನು ಆಚರಿಸಿಕೆ ೇಂಡಿದಾರನ.

• ಇಿಕತೋಚಗೆೆ ದ್ೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅರ್ ತ್ ರ್ಹೆ ೋತಸವದಲ್ಲಿ ಅವರನ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರನ.
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6) ಇಿಕತೋಚಗೆೆ ನಿಧ್ನರಾದ ವಿಜಯ್ ಗಲ್ಾನಿ ಯಾರನ?
Who was Vijay Galani who passed away recently?

ಎ) ಚಲ್ನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಾಾಪಕ
ಬಿ) ಬರಹಗಾರ
ಸಿ) ಗಾಯಕ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ಇಲ್ಿ
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ಎ) ಚಲ್ನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಾಾಪಕ
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• ಬಾಲ್ಲವುಡ್ ಚಿತರ ನಿಮಾಾಟಕ ವಿಜಯ್ ಗಲ್ಾನಿ ನಿಧ್ನರಾಗಿದ್ಾಾರ.ೆ ರಕತದ ಕಾಯನಸರ್ ನಿೇಂದ 
ಬ್ಳಲನಿಕತದಾ ಅವರನ ಚಿಕ್ತತೆಸಗಾಗಿ ಲೇಂಡನ್ ನಲ್ಲಿದಾರನ.

• ಅವರನ ಸಲ್ಾುನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸ ಯಾವೇಂಶಿ (1992) ಗೆ ೋವಿೇಂದ ರ್ತನತ ರ್ನಿಶಾ 
ಕೆ ಯರಾಲ್ಾ ಅವರ ಅಚಾನಕ್ಸ (1998) ಅಕ್ಷಯ್ ಕನಮಾರ್ ಅವರ ಅಜ್ಞಾತಬಿೋ (2001) 
ಟರೆೋಶ್ ರಾವ್ ರ್ತನತ ರ್ಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಅವರ ಬ್ಚೆೆ ರೆಹನಾ ರೆೋ ಬಾಬಾ (2005) 
ಸಲ್ಾುನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿೋರ್ (20010 ವಿೋರ್) ನೇಂತಹ ಚಲನಚಿತರಗಳನನು ನಿಮಿಾಸಲನ 
ಹೆಸರನಾಾಸಿಯಾಗಿದ್ಾಾರೆ.

• ಅವರ ಕೆ ನೆಯ ನಿಮಾಾಣ ಉದಯರ್ ವಿದನಯತ್ ಜಮಾವ್ ರ್ತನತ ಶನರಿಕ ಹಾಸನ್ ಅವರ ದಿ
ಟವರ್ (2021).
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7) ಈ ವರ್ಾ ಶ ೇಂಗಸಭೆಯನನು ಆಯೋಜಿಸಲನ G7 ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಾನವನನು ಯಾರನ ವಹಿಸಿಕೆ ೇಂಡಿದ್ಾಾರ?ೆ
Who has taken over the chairmanship of G7 to host the summit this year?

ಎ) ಕ ನಡಾ
ಬಿ) ಜಪಾನ್
ಸಿ) ಜಮಾನಿ
ಡಿ) ಭಾರತ್
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• G7 ನಾಯಕರ ಶ ೇಂಗಸಭೆ 2022 ಜ ನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಾೋೆರಿಯನ್ ಆ್ಪಸ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲದ್ೆ ಎೇಂದನ 
ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಾಗಿದ್ೆ.

• ಜರ್ಾನಿಯನ 1 ಜನವರಿ 2022 ರೇಂದನ G7 ಪೆರಸಿಡೆನಿಸಯನನು ವಹಿಸಿಕೆ ಳಿಲ್ಲದ್ೆ ರ್ತನತ 
ಶ ೇಂಗಸಭೆಯನನು ಆಯೋಜಿಸನತತದ್ೆ.

• ಏಳು ಜಿ7 ದ್ೆೋಶಗಳು ಕೆನಡಾ, ಫ್ಾರನ್ಸ, ಜರ್ಾನಿ, ಇಟಲ್ಲ, ಜಪಾನ್, ಯನಕೆ ರ್ತನತ ಯನಎಸ್.
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8) ONGC ಯ ಮದಲ ರ್ಹಿಳಾ CMD ಆಗಿ ಯಾರನ ನೆೋರ್ಕಗೆ ೇಂಡಿದ್ಾಾರೆ?
Who has been appointed as the first woman CMD of ONGC?

ಎ) ನಿಕಿತಾ ಸ ್ ೋಕಲ್
ಬಿ) ಅಲ್ಾಾ ಮಿತ್ತಲ್
ಸಿ) ನಿಶಿ ವಾಸುದ ೋವ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ಇಲ್ಿ
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• ಅಲ್ಾೆ ಮಿತತ್  ಅವರನ ತೆೈಲ ರ್ತನತ ನೆೈಸಗಿಾಕ ಅನಿಲ ನಿಗರ್ದ (ONGC) ಹೇಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ 
ರ್ತನತ ವಯವಸಾಾಟಕ ನಿದ್ೆೋಾಶಕರಾಗಿ ನೆೋರ್ಕಗೆ ೇಂಡಿದ್ಾಾರ,ೆ ದ್ೆೋಶದ ಅಿಕದ್ೆ ಡು ತೆೈಲ ರ್ತನತ ಅನಿಲ 
ಉತಾಪದಕರ ರ್ನಖಯಸಾರಾಗಿರನವ ಮದಲ ರ್ಹಿಳೆ.

• ಡಿಸೆೇಂಬ್ರ್ 31 ರೇಂದನ ನಿವ ಿಕತ ವಯಸಸನನು ತಲನಪ್ತದ ನೇಂತರ ನಿವ ತತರಾದ ಇನೆ ುಬ್ಬ ಹೇಂಗಾಮಿ
ರ್ನಖಯಸಾ ಸನಭಾಷ್ ಕನಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಾನವನನು ಮಿತತ್ ನೆೋಮಿಸಿದ್ಾಾರೆ.
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9) ಬ್ಹನರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನೌಕಾ ಾಾಯಯಾರ್ ಮಿಲನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲನ ಭಾರತ ಎರ್ನಟಿಯ ದ್ೆೋಶಗಳನನು 
ಆಹಾವನಿಸಿದ್ೆ?
India has invited how many countries to participate in the multinational naval 
exercise MILAN?

A)39
ಬಿ)54
ಸಿ)46
D)56
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• ಫ್ೆಬ್ರವರಿ 25, 2022 ರಿೇಂದ ನಿಗದಿಯಾಗಿರನವ ವಿಶಾಖಟಟಟಿಯಣೇಂನಲ್ಲಿ ಬ್ಹನರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನೌಕಾ 
ಾಾಯಯಾರ್ ಮಿಲನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲನ ಭಾರತವು ಒಟನಟಿಯ 46 ಸೌಹಾದಾ ವಿದ್ೆೋಶಿ ದ್ೆೋಶಗಳನನು
ಆಹಾವನಿಸಿದ್ೆ.

• ಮಿಲನ್ ನ ಈ 11ನೆೋ ಆವ ಿಕತಯ ಾಾಯಯಾರ್ದ ವಿರ್ಯಾೆೇಂದರೆ ಸೌಹಾದಾತ,ೆ ಒಗೆಟನಟಿಯ ರ್ತನತ
ಸಹಯೋಗ.

• ಈ ಾಾಯಯಾರ್ವನನು 1995 ರಲ್ಲಿ ಪಾರರೇಂಭಿಸಲ್ಾಯತನ ರ್ತನತ ದ್ೆವೈಾಾಷ್ಟ್ಾಕಾಾಗಿ ನಡಸೆಲ್ಾಯತನ 
ರ್ತನತ ಸೆುೋಹಟರ ನೌಕಾಟಡೆಗಳ ೆೇಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲ್ಾಯತನ.
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10)ಜಿಲ್ಾಿ ರ್ಟಟಿಯದ ಉತತರ್ ಆಡಳಿತ ಸ ಚಯೇಂಕದ್ೆ ೇಂದಿಗೆ ಮದಲ ಕೆೋೇಂದ್ಾರಡಳಿತ ಟರದ್ೆೋಶ ಯಾವುದನ?
Which has become the first Union Territory with District Level Good 
Governance Index?

ಎ) ಲ್ಡಾಖ್
ಬಿ) ಜಮುುಮತ್ುತ ಕಾಶಿೀರ
ಸಿ) ದ ಹಲ್ಲ
ಡಿ) ಪಂಜಾಬ್
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ಬಿ) ಜಮುು ಮತ್ುತ ಕಾಶಿೀರ
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• ಜರ್ನು ರ್ತನತ ಕಾಶಿೀರ ಕೋೆೇಂದ್ಾರಡಳಿತ ಟರದ್ೆೋಶವು ಜಿಲ್ಾಿ ರ್ಟಟಿಯದ ಉತತರ್ ಆಡಳಿತ 
ಸ ಚಯೇಂಕವನನು ಟಡಯೆಲ್ಲದ್.ೆ ಸ ಚಯೇಂಕವು ಉತತರ್ ಆಡಳಿತ ಸ ಚಯೇಂಕ 2021 ರ 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್.ೆ

• ಇದನನು DARPG ಉತತರ್ ಆಡಳಿತ ದಿನದೇಂದನ (ಡಿಸೆೇಂಬ್ರ್ 25) ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಿದ್.ೆ 
ಗನಜರಾತ್ ಅಗರಸಾಾನದಲ್ಲಿದನಾ ರ್ಹಾರಾರ್ರ ರ್ತನತ ಗೆ ೋಾಾ ನೇಂತರದ ಸಾಾನದಲ್ಲಿಾೆ.

• ರಾಜಯದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತವನನು ನಿಣಾಯಸಲನ ಈ ಸ ಚಯೇಂಕಗಳನನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡನವುದನ 
ಅತಯಗತಯ.
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11) ಯಾವ ದ್ೆೋಶವು 10 ಹೆ ಸ ಹೆೈಟಸಾಾನಿಕ್ಸ ಜಿಕಾಾನ್ ಕ್ಷಿಟಣಿಗಳನನು ಟರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ್ೆ?
Which country has test-fired 10 new hypersonic Zircon missiles?

ಎ) ಮಕಿ್ಕ ್ೋ
ಬಿ) ಇಟಲ್ಲ
ಸಿ) ರಷ್ಾಾ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ಇಲ್ಿ
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• ರಷಾಯ ಯನದಧನೌಕೆಯೇಂದ ಸನಮಾರನ 10 ಹೆ ಸ ಸಿಕಾಾನ್ (ಜಿಕಾಾನ್) ಹೆೈಟಸಾಾನಿಕ್ಸ 
ಕ ರಸ್ ಕ್ಷಿಟಣಿಗಳನನು ಟರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ್ೆ ಎೇಂದನ ಇೇಂಟಫ್ಾಯಾಕ್ಸಸ ಸನದಿಾ ಸೇಂಸೆಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ್

• ಸೆೋನೆಯನ ತನು ಜಿಕಾಾನ್ ಹೆೈಟಸಾಾನಿಕ್ಸ ಕ್ಷಿಟಣಿಗಳ ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ
ಉಡಾಯಸಿತನ ಎೇಂದನ ರಷಾಯ ದ ಢಟಡಿಸಿದ್ೆ.

• ರಷಾಯ ತನು ಜಿಕಾಾನ್ ಹೆೈಟಸಾಾನಿಕ್ಸ ಕ ರಸ್ ಕ್ಷಿಟಣಿಯ ಹಲಾಾರನ ಯಶಸಿವ 
ಟರಿೋಕ್ಷೆಗಳನನು ನಡೆಸಿದ್.ೆ
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12) ಗೇಂಗಾ ಶನದಿಧೋಕರಣಕಾೆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಿರ್ನ್ ನ ರ್ಹಾನಿದ್ೆೋಾಶಕರಾಗಿ ಯಾರನ ಅಧಿಕಾರ 
ವಹಿಸಿಕೆ ೇಂಡಿದ್ಾಾರೆ?
Who has taken over as the Director General of the National Mission for Clean 
Ganga?

ಎ) ವಿಜಯ್ರಾಜ್
ಬಿ) ಜಿ ಅಶ  ೋಕ್ ಕುರ್ಾರ್
ಸಿ) ಬಲ್ದ ೋವ್ ಪರಕಾಶ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ಇಲ್ಿ
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• ಶಿರೋ ಜಿ ಅಶ ೆೋಕ್ಸ ಕನಮಾರ್ ಜಲಶಕ್ತತ ಸಚಿಾಾಲಯದ ಹಚೆನುವರಿ ಕಾಯಾದಶಿಾಯಾಗಿ ಜ್ ಶಕ್ತತ
ಸಚಿಾಾಲಯದ ಸವಚಛ ಗೇಂಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಿರ್ನ್ ನ ಹೆ ಸ ರ್ಹಾನಿದ್ೆೋಾಶಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ 
ವಹಿಸಿಕೆ ೇಂಡರನ.

• ಅವರನ ಭಾರಿಕೋಯ ಆಡಳಿತ ಸೆೋಾೆಗಳ ತೆಲೇಂಗಾಣ ಕೆೋಡರ್ 1991 ಬಾಯಚ ಗೆ ಸೆೋರಿದವರನ.
• ಈ ಹಿೇಂದ್ೆ, ಅವರನ ಭಾರತ ಸಕಾಾರದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿಾಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೇಂಟಿ 

ಕಾಯಾದಶಿಾ ರ್ತನತ ವಿದನಯತ್ ಸಚಿಾಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ೆೋಾಶಕರೇಂತಹ ಹಲಾಾರನ ಟರರ್ನಖ 
ಹನದ್ೆಾಗಳನನು ಅಲೇಂಕರಿಸಿದ್ಾಾರೆ.



Daily Current Affairs Quiz - ಜನವರಿ 06

13) ಟೆಸಾಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮದಲ ಭಾರಿಕೋಯ ರ್ ಲದ ವಯಕ್ತತ ಯಾರನ?
Who has become the first Indian-origin person to work for Tesla?

ಎ) ಸಂಜಯ್ಅರ ್ ೋರಾ
ಬಿ) ಅಜಯ್ಕುರ್ಾರ್ ಕಕಾರ್
ಸಿ)ಅಶ  ೋಕ್ ಎಳಳುಸಾಾಮಿ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ)ಅಶ  ೋಕ್ ಎಳಳುಸಾಾಮಿ
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• ಜನರನನು ನೆೋಮಿಸಿಕೆ ಳಿಲನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯರ್ವನನು ಬ್ಳಸನಿಕತರನವ ಟೆಸಾಿ ಸೇಂಸಾಾಟಕ ರ್ತನತ 
ಸಿಇಒ ಎಲ್ೆ ೋನ್ ರ್ಸ್ೆ, ಭಾರಿಕೋಯ ರ್ ಲದ ಅಶ ೆೋಕ್ಸ ಎಳುಿಸಾವಮಿ ಅವರನ ತರ್ು ಎಲ್ೆಕ್ತರಕ್ಸ 
ಾಾಹನ ಕೇಂಟನಿಯ ಆಟೆ ೋಪೆೈಲಟ ತೇಂಡಕೆೆ ನೆೋರ್ಕಗೆ ೇಂಡ ಮದಲ ಉದ್ೆ ಯೋಗಿ ಎೇಂದನ 
ಬ್ಹಿರೇಂಗಟಡಿಸಿದ್ಾಾರೆ.

• ಅವರನ ಚನೆೆುೈನ ಕಾಲ್ೆೋಜ್ ಆಫ್ ಇೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂ್ ಗಿೇಂಡಿಯೇಂದ ಎಲ್ೆಕಾರನಿಕ್ಸಸ ರ್ತನತ ಕರ್ನಯನಿಕೆೋರ್ನ್ 
ಇೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾುತಕೆ ೋತತರ ಟದವಿ ರ್ತನತ ಕಾನೆಾಗಿೋ ಮೆಲ್ಾನ್ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲಯದಿೇಂದ 
ರೆ ಬ ೆಟಿಕ್ಸಸ ಸಿಸಟಿಯಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆೇಂಟ ನಲ್ಲಿ ಸಾುತಕೆ ೋತತರ ಟದವಿಯನನು ಟಡೆದಿದ್ಾಾರೆ.
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14) ಹೆೈದರಾಬಾದ ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯನನು ಉದ್ಾಾಟಿಸಿದವರನ ಯಾರನ?
Who has inaugurated the Yoga Academy in Hyderabad?

ಎ) ನರ ೋಂದರಮೋದಿ
ಬಿ) ಸಬ್ಾಾನಂದ ಸ ್ ೋನ ್ ೋವಾಲ್
ಸಿ) ಎಂ ವ ಂಕಯಾ ನಾಯುು
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಸಬ್ಾಾನಂದ ಸ ್ ೋನ ್ ೋವಾಲ್
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• ಕೆೋೇಂದರ ಆಯನಷ್ ರ್ೇಂಿಕರ ಸಬಾಾನೇಂದ ಸೆ ೋನೆ ಾಾ್ ಅವರನ ಹೆೈದರಾಬಾದ ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ 
ತರಬೆೋಿಕಯಲ್ಲಿ ಹೆ ಸ ಮಾನದೇಂಡಗಳನನು ಹೆ ೇಂದಿಸಲನ ಹಾಟ ಾಫನ್ ನೆಸ್ ಇೇಂಟರ್ ನಾಯಶನ್ 
ಯೋಗ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ತದ್ಾಾರೆ.

• ಟರಿಕ ಸಭಾೇಂಗಣದಲ್ಲಿ 100 ಯೋಗ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸನವ ಯೋಗ ಸಭಾೇಂಗಣಗಳು, 
ಸಮಾಲ್ೆ ೋಚನಗೆಾಗಿ ಚಿಕ್ತತಸಕ ಯೋಗ ಕೆ ಠಡಿಗಳು, ಒೇಂದರಿೇಂದ ಒೇಂದನ ತರಬೆೋಿಕ ಸಾಳಗಳು 
ಇತಾಯದಿಗಳನನು ಇದನ ಒಳಗೆ ೇಂಡಿದ್ೆ.

• ಇದನ ಭಾರತ, ಯನರ ೆೋಪ್, ಆಸೆರೋಲ್ಲಯಾ, ಉಜೆಬೋಕ್ತಸಾತನ್ ರ್ತನತ ಯನಎಸ್ ನಿೇಂದ 
ತರಬೆೋತನದ್ಾರರನನು ಹೆ ೇಂದಿರನತತದ್ೆ.

• ಇದನ ಯೋಗ ಟರಮಾಣಿೋಕರಣ ರ್ೇಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಟರರ್ನಖ ಯೋಗ ಸೇಂಸೆಾಯಾಗಿ 
ನೆ ೋೇಂದ್ಾಯಸಲಪಟಿಟಿಯದ್ೆ.
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15) ಹೆಚಿುನ ODF ಗಾರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಯವು ಅಗರಸಾಾನದಲ್ಲಿದ್?ೆ
Which state has topped in most ODF villages?

ಎ) ಕ ೋರಳ
ಬಿ) ಕನಾಾಟಕ
ಸಿ) ತ ಲ್ಂಗಾಣ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ಇಲ್ಿ
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ಸಿ) ತ ಲ್ಂಗಾಣ್
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• ಡಿಸೆೇಂಬ್ರ್ 31, 2021 ರವರಗೆೆ ಸವಚಛ ಭಾರತ್ ಮಿರ್ನ್ (ಗಾರಮಿೋಣ) ಹೇಂತ-II ಕಾಯಾಕರರ್ದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಿಕ ಹೆಚನು ಬ್ಯಲನ ಶೌಚ ರ್ನಕತ (ಒಡಿಎಫ್ ಟಲಸ್) ಗಾರರ್ಗಳ ಟಟಿಟಿಯಯಲ್ಲಿ ತೆಲೇಂಗಾಣ 
ದ್ೆೋಶದಲ್ೆಿೋ ಮದಲ ಸಾಾನದಲ್ಲಿದ್ೆ.

• ರಾಜಯದ 14,200 ಹಳಿಿಗಳ ಪೆೈಕ್ತ 13,737 ಹಳಿಿಗಳು ODF ಟಲಸ್ ಟಟಿಟಿಯಯಲ್ಲಿಾ,ೆ ಅದನ 96.74%.
• ಇದರ ನೇಂತರ ತಮಿಳುನಾಡನ 4,432 ಹಳಿಿಗಳೆ ೇಂದಿಗೆ (35.39%) ರ್ತನತ ಕನಾಾಟಕವು 1,511 

ಹಳಿಿಗಳ ೆೇಂದಿಗೆ (5.59%).
• ಗನಜರಾತ್ ಕೆೋವಲ 83 ಹಳಿಿಗಳ ೆೇಂದಿಗೆ (0.45%) 17 ನೆೋ ಸಾಾನವನನು ಟಡೆದನಕೆ ೇಂಡಿದ್ೆ.







ನೆನುಯ ಟರಶುೆ

ಗೆ ೋಾಾದ ಟಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫನಟಾಬ್ ದೇಂತಕಥಯೆ ವಯಕ್ತತಯ ಟರಿಕಮೆಯನನು 
ಅನಾವರಣಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್?ೆ

ಎ)ಸನನಿೋ್ ಛೆೋಿಕರ
ಬಿ)ಲ್ಲಯೋನ್ ಮೆಸಿಸ
ಸಿ)ಕ್ತರಸಿಟಿಯಯಾನೆ ೋ ರೆ ೋನಾ್ು
ಡಿ)ಸನಹಾಸ್ ಗೆ ೋಪ್ತನಾಥ್ 

ಎಲಿರಿಗ  ಧ್ನಯಾಾದಗಳು



ಇೇಂದಿನ ಟರಶೆು 

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಯದ ರ್ನಖಯರ್ೇಂಿಕರ 'ಕೌಶ್ ರೆ ೋಜ್ ಗಾರ್ ನಿಗಮ್' 
ಪೆ ೋಟಾ್ ಅನನು ಪಾರರೇಂಭಿಸಿದ್ಾಾರೆ?

ಎ) ಅಸಾಸೇಂ
ಬಿ) ರಾಜಸಾಾನ
ಸಿ) ಹರಿಯಾಣ
ಡಿ) ಬಿಹಾರ

ಎಲಿರಿಗ  ಧ್ನಯಾಾದಗಳು


