
07 ಜನವರಿ - CURRENT AFFAIRS

ಯಾವ ರಾಜಯದ ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯನನು ಈಗ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮನಕ್ತ
ಎಂದನ ಘ ೋಷಿಸಲ್ಾಗಿದಲ?
ಎ) ಬಿಹಾರ               ಬಿ) ಒಡಿಶಾ
ಸಿ) ಜಾರ್ಖಂಡ್         ಡಿ) ಕಲೋರಳ
US ನೌಕಾಪಡಲಯಲ್ಲೆ ಪರಮಾಣನ ವಾಹಕ್ವನನು ಮನನುಡಲಸಿದ 
ಮೊದಲ್ ಮಹಿಳಲ ಯಾರನ?
ಎ) ಎಮಾಾ ರಾಡನಕಾನನ  ಬಿ)ಆಮಿ ಬೌ್ ಖಸಿಾಡ್
ಸಿ) ನಿಶಿ ವಾಸನದಲೋವ      ಡಿ) ನಿಹಾರಿಕಾ ್ಾಮಮಿ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

06 ಜನವರಿ:ಯನದಧ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ಮ ದಿನ (World Day for War Orphans )

🔶 ಈ ದಿನವು ಈ ಅನಾಥರನ ಎದನರಿಸನತ್ತತರನವ ಸವಾಲ್ನಗಳ ಶಲರೋಣಿಯನನು ಎತ್ತತ 
ತಲ ೋರಿಸನತ್ತದಲ. ಜಾಗತ್ತಕ್ವಾಗಿ, ಲ್ಕ್ಾಂತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯನದಧದಿಂದಾಗಿ ಅನಾಥರಾಗಿದಾಾರಲ ಮತ್ನತ 
ಅವರನ ಕ್ಷ್ಟದ ಜಿೋವನ ಮತ್ನತ ಭಾವನಾತ್ಾಕ್ ಮತ್ನತ ದಲೈಹಿಕ್ ನಿಲ್ಖಕ್ಷ್ಯಕಲಕ ಒಳಗಾಗನತಾತರಲ.

🔶ಈ ದಿನವನನು ಫಲರಂಚ್ ಸಂ್ಲೆ, SOS Enfants en Detresses ಅವರ ದನುಃರ್ದ ಬಗಲೆ 
ಜಾಗೃತ್ತ ಮ ಡಿಸಲ್ನ ಮತ್ನತ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನನು ಉತ್ತಮಗಲ ಳಿಸಲ್ನ ರಿಸಸಲ್ಾಗಿದಲ.



ಯನನಲೈಟಲಡ್ ನಲೋಷ್್್ ಿಸಲ್್ರ್ ಫಂಡ್ (UNICEF)👇👇

• ್ಾೆಪನಲ - 11 ಡಿ್ಲಂಬರ್, 1946
• ಕಲೋಂದರ ಕ್ಚಲೋರಿ - ನ ಯಯಾರ್ಕಖ USA
• ಇಡಿ - ಕಾಯಥರಿೋ್ ಎಂ. ರ್ಲಲ್
• ಸದಸಯ ರಾಷ್ರಗಳು – 191
• 01 ಜನವರಿ - ಜಾಗತ್ತಕ್ ಕ್ನಟನಂಬ ದಿನ, ಡಿಆರಡಿಒ
• 04 ಜನವರಿ - ವಿಶ್ಮ ಬಲೈಲ್ ದಿನ
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1) ರಾಷಿರೋಯ ಪಕ್ಷಿ ದಿನವನನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗನತ್ತದಲ?
When is ‘National Bird Day’ celebrated?

ಎ) 03 ಜನವರಿ
ಬಿ)05 ಜನವರಿ
ಸಿ)04 ಜನವರಿ
ಡಿ) 06 ಜನವರಿ

ಬಿ)05 ಜನವರಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

http://www.sbkkannada.com/


• ರಾಷಿರೋಯ ಪಕ್ಷಿ ದಿನವನನು 2002 ರಲ್ಲೆ ಅದರ 1 ನಲೋ ಆಚರಣಲಯಂದ ಪರತ್ತ ವಷ್ಖ ಜನವರಿ 5 
ರಂದನ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗನತ್ತದಲ.

• ಈ ದಿನವನನು ಮೊದಲ್ನ ಯನನಲೈಟಲಡ್ ್ಲಟೋಟ್ನಲ್ಲೆ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲ್ಾಯತ್ನ. ದಿನಾಂಕ್, ಜನವರಿ 5, 
ಮನರ್ಯವಾಗಿ ವಾಷಿಖಕ್ "ಕ್ರರಸಾಸ್ ಬಡ್ಖ ಕೌಂಟ್" ಜನವರಿ 5 ರಂದನ ನಡಲಯನತ್ತದಲ ಏಕಲಂದರಲ ಆಯ್ಕಕ
ಮಾಡಲ್ಾಗಿದಲ.

• ವಾಷಿಖಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸಮಿೋಕ್ಲಯನ ಯನನಲೈಟಲಡ್ ್ಲಟೋಟ್್ ನಲ್ಲೆ ್ಾಕ್ಷ್ನಟ ಸಮಯದಿಂದ ನಡಲಯನತ್ತತದಲ.



05 ಜನವರಿ:ರಾಷಿರೋಯ ಪಕ್ಷಿ ದಿನ

• ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ - ಪಕ್ಷಿವಿಜ್ಞಾನ
• ಹಮಿಾಂಗ್ ಬಡ್ಖ ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ್ಲನ ಅತ್ಯಂತ್ ಿಸಕ್ಕ ಹಕ್ರಕ ಮತ್ನತ ಹಿಂದಕಲಕ ಮತ್ನತ ತ್ಲ್ಲಕಲಳಗಾಗಿ ಹಾರಬಲ್ೆ ಏಕಲೈಕ್ 

ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದಲ.
• ಸಲ್ಲೋಂ ಅಲ್ಲ - ಭಾರತ್ದ ಪಕ್ಷಿತ್ಜ್ಞ (Birdman)
• ಬಾ್ಖ ಫ್ರೋ ಅಮರಿಕ್ ರಾಷಿರೋಯ ಪಕ್ಷಿ ದಿನದ ಪ್ಾರಮನರ್ಯತಲಯನನು ಒತ್ತತಹಲೋಳುತ್ತದಲ ಮತ್ನತ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷ್ಣಲ ಮತ್ನತ 

ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಿಣಾಖಯಕ್ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೋಲ್ಲ ್ಾಾಟ್ ಲ್ಲೈಟ್ ಅನನು ಬಲಳಗಿಸನವ ದಿನವಲಂದನ ಪಟ್ಟಟಮಾಡನತ್ತದಲ.
• ಬಾ್ಖ ಫ್ರೋ ಅಮರಿಕ್ ಪರಕಾರ, ಪರಪಂಚದ ಸನಮಾರನ 10,000 ಪಕ್ಷಿ ಪರಭಲೋದಗಳಲ್ಲೆ ಸನಮಾರನ 12 ಪರತ್ತಶ್ತ್ವು ಅಳಿವಿನ 

ಅಪ್ಾಯದಲ್ಲೆದಲ.
• ಅಮರಿಕ್ ನಲ್ಲೆರನವ ಅತ್ತದಲ ಡ್ ಪಕ್ಷಿ ಉದಾಯನವನಗಳಲ್ಲೆ ಒಂದನ ರಾಷಿರೋಯ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವು ಪಿಟ್್ ಬಗ್ಖ, 

ಪ್ಲನಿ್ಲ್ಲಮೋನಿಯಾದಲ್ಲೆದಲ.
• ಇದನ 600 ಕ್ ಕ ಹಲಚನು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಲ ನಲಲ್ಲಯಾಗಿದಲ
• ರಾಷಿರೋಯ ಪಕ್ಷಿ ದಿನವನನು 2002 ರಲ್ಲೆ ಅಮರಿಕ್ ದಲ್ಲೆ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲ್ಾಯತ್ನ. ಈ ಸಾರಣಿಕಲಯನ ನಂತ್ರ ಪರಪಂಚದ 

ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳಿಗಲ ಹರಡಿತ್ನ.
• ರಾಷಿರೋಯ ಪಕ್ಷಿ ದಿನದ ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ದಿನಗಳು ಪಕ್ಷಿ ದಿನ (ಮೋ 4 ರಂದನ ಬರನತ್ತದಲ)
• ವಿಶ್ಮ ವಲ್ ಲ್ ಹಕ್ರಕ ದಿನ (ಮೋ ತ್ತಂಗಳಲ್ಲೆ 2 ನಲೋ ಶ್ನಿವಾರದಂದನ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗನತ್ತದಲ), ಅಂತ್ರರಾಷಿರೋಯ ವಲ್್ಲ ಹಕ್ರಕ ದಿನ 

ಮತ್ನತ ಯನಕಲ ನಲ್ಲೆ ಪಕ್ಷಿ ದಿನ.
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2) ್ಾಂಪರದಾಯಕ್ ಹಲ ಸ ವಷ್ಖದ ಲ್ಲ ೋಸರ್ ಹಬಬವನನು ಎಲ್ಲೆ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗನತ್ತದಲ?
Where has the traditional New Year Losar Festival been celebrated?

ಎ) ಅಸ್ಸಾಂ
ಬಿ) ಮಣಿಪುರ
ಸಿ)ಲಡ್ಖ್
ಡಿ) ಬಿಹ್ರ

ಸಿ)ಲಡ್ಖ್
WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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• ಟ್ಟಬಲಟ್ಟಯ್ ಬೌದಧಧ್ಮಖದ ್ಾಂಪರದಾಯಕ್ ವಲೋಳಾಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲೆ ಹಲ ಸ ವಷ್ಖದ ಪ್ಾರರಂಭದಲ್ಲೆ
ಲ್ಡಾಖ ನಲ್ಲೆ ಲ್ಲ ೋಸರ್ ಹಬಬವನನು ಆಚರಿಸಲ್ಾಗನತ್ತದಲ.

• ಇದನನು ಲ್ಡಾಖ ಪರದಲೋಶ್ದಲ್ಲೆ ಬೌದಧ ಸಮನದಾಯದವರನ ಆಚರಿಸನತಾತರಲ.
• ಲ್ಲ ್ಾರ್ ಎಂಬನದನ ಟ್ಟಬಲಟ್ಟಯ್ ಚಂದರನ ಕಾಯಲ್ಲಂಡರ್ ನ ಪ್ಾರರಂಭದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ 
ಹಬಬವಾಗಿದನಾ, ಟ್ಟಬಲಟ್ಟಯ್ ಕಾಯಲ್ಲಂಡರ್ ನಲ್ಲೆ 11 ತ್ತಂಗಳ 1 ನಲೋ ದಿನವನನು ಗನರನತ್ತಸನತ್ತದಲ.

• ಲ್ಲ ೋಸರ್ ಎಂಬನದನ ಟ್ಟಬಲಟ್ಟಯ್ ಪದವಾಗಿದನಾ, ಇದರಥಖ 'ಹಲ ಸ ವಷ್ಖ'.
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3)ಫಲ ೋಟಲ ೋ ಜನಖಲ್ಲಸಂನಲ್ಲೆ ರಾಮನಾಥ್ ಗಲ ೋಯ್ಕಂಕಾ ಪರಶ್ಸಿತಯನನು ಯಾರನ ಗಲದಿಾದಾಾರಲ?
Who has won the Ramnath Goenka Award in Photojournalism?

ಎ) ಪಾಂಕಜ್ ಶರ್್ಾ
ಬಿ) ಜಿಶ್ನ್ ಎ ಲತೀಫ್
ಸಿ) ವಿನ  ೀದ್ ಕಣ್ಣನ್
ಡಿ) ಶರ್್ಾ ರ್ಜ್

ಬಿ) ಜಿಶ್ನ್ ಎ ಲತೀಫ್
WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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• ಜಿಶಾ್ ಎ ಲ್ತ್ತೋಫ್ ಅವರನ ಫಲ ೋಟಲ ೋ ಜನಖಲ್ಲಸಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೆ ರಾಮನಾಥ್ ಗಲ ೋಯ್ಕಂಕಾ 
ಪರಶ್ಸಿತ ಪಡಲದರನ.

• ಅಕಲ ಟೋಬರ್ 2019 ರಲ್ಲೆ ದಿ ಕಾಯರವಾ್ ನಲ್ಲೆ ಪರಕ್ಟವಾದ ಎ್ ಆರ್ ಸಿಯಲ್ಲೆ ್ಲೋಪಖಡಲಗಾಗಿ ಅವರ 
ಛಾಯಾಿಸತ್ರ ಪರಬಂಧ್ಕಾಕಗಿ ಅವರನ ಪರಶ್ಸಿತಯನನು ಗಲದಿಾದಾಾರಲ.

• ರಾಷಿರೋಯ ನಾಗರಿಕ್ರ ನಲ ೋಂದಣಿ (ಎ್ ಆರ್ ಸಿ) ಯಂದ ಕಲೈಬಿಡಲ್ಾಟಟ ಜನರ ದನುಃಸಿೆತ್ತಯನನು ಅವರನ 
ದಾರ್ಲ್ಲಸಿದಾಾರಲ ಮತ್ನತ ಹಲೋಳಲ್ಾಗದ ಮಾನವ ಕ್ಥಲಗಲ ಮನರ್ ಹಾಕ್ರದರನ.



Daily Current Affairs Quiz - ಜನವರಿ 07

4) ಪದಾಶಿರೋ ಪನರಸೃತಲ ಸಿಂಧ್ ತಾಯ ಸಪ್ಾಕಲ್ ನಿಧ್ನರಾಗಿದಾಾರಲ, ಅವರನ ಯಾರನ?
Padma Shri awardee Sindhutai Sapkal has passed away, who was she?

ಎ) ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹಗ್ರ
ಬಿ) ಗ್ಯಕ
ಸಿ) ಸರ್್ಜ ಸ ೀವಕ
ಡಿ) ಕವಿ

ಸಿ) ಸರ್್ಜ ಸ ೀವಕ
WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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• ಹಲಸರಾಂತ್ ್ಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಯಖಕ್ತಲಖ ಮತ್ನತ ಪದಾಶಿರೋ ಪರಶ್ಸಿತ ಪನರಸೃತಲ, ಸಿಂಧ್ನತಾಯ ಸಪಕಲ್ ಅವರನ 
ಪನಣಲಯ ಆಸಾತಲರಯಲ್ಲೆ ಹೃದಯ ಸತಂಭನದಿಂದ ಜನವರಿ 4, 2022 ರಂದನ ನಿಧ್ನರಾದರನ.

• ಅವರನ 74 ವಷ್ಖ ವಯಸಿ್ನವರಾಗಿದಾರನ ಮತ್ನತ ಗಾಯಲ್ಕ್ರ್ ಕಲೋರ್ ಆಸಾತಲರಯಲ್ಲೆ ಕಲ ನಲಯನಸಿರಲಳಲದರನ. 
ಆಸಾತಲರಯ ವಲೈದಯಕ್ರೋಯ ನಿದಲೋಖಶ್ಕ್ರ ಸಿಂಧ್ ತಾಯ ಸಪಕಲ್ ಅವರನ ಒಂದನ ತ್ತಂಗಳಿಗಿಂತ್ ಹಲಚನು ಕಾಲ್ 
ಆಸಾತಲರಯಲ್ಲೆ ದಾರ್ಲ್ಾಗಿದಾರನ.
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5)ಯನಎ್ಭಯೋತಾಾದನಾ ವಿರಲ ೋಧಿ ಸಮಿತ್ತಯಅಧ್ಯಕ್ಷ್ರನಯಾರನ?
Who has become the chairman of the UN Anti-Terrorism Committee?

ಎ) ರಾಂಜಿೀತ್ ಸಿಾಂಗ್
ಬಿ) ಟಿ ಎಸ್ ತರುಮ ತಾ
ಸಿ) ಬ್ಲದ ೀವ್ ಪರಕ್ಶ್
ಡಿ) ದ ೀವರ್ಜ್ ಕುರ್್ರ್

ಬಿ) ಟಿ ಎಸ್ ತರುಮ ತಾ
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• ವಿಶ್ಮಸಂ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ಭಾರತ್ದ ರಾಯಭಾರಿ ಟ್ಟಎಸ್ ತ್ತರನಮ ತ್ತಖ ್ಾಮಾನಯ ಸಭಲಯಲ್ಲೆ ಮಾತ್ನಾಡನತಾತರಲ.
• ವಿಶ್ಮಸಂ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ಭಾರತ್ದ ಖಾಯಂ ಪರತ್ತನಿಧಿಯಾಗಿರನವ ಟ್ಟಎಸ್ ತ್ತರನಮ ತ್ತಖ ಅವರನನು 
ವಿಶ್ಮಸಂ್ಲೆಯ ಭಯೋತಾಾದನಾ ನಿಗರಹ ಸಮಿತ್ತಯ (ಸಿಟ್ಟಸಿ) ಹಲ ಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ರನಾುಗಿ ನಲೋಮಿಸಲ್ಾಗಿದಲ.
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6) ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ನರವಕಲಕ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪರಯಾಣಿಸಿದ ಮೊದಲ್ ಭಾರತ್ತೋಯ ಮ ಲ್ದ ಮಹಿಳಲ ಯಾರನ?
Who has become the first woman of Indian origin to travel solo to the South 
Pole?

ಎ)ಹರ್್ಪ್ರೀತ್ ಚ್ಾಂಡಿ
ಬಿ) ನಿಶಿ ವ್ಸುದ ೀವ
ಸಿ) ಅಲ್್ಾ ಮಹ ೀಶವರಿ
ಡಿ) ಪೂಣಿಾರ್್ ಶ ಟಿಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ)ಹರ್್ಪ್ರೀತ್ ಚ್ಾಂಡಿ

http://www.sbkkannada.com/


• ಪ್ಲ ೋಲ್ಾರ್ ಪಿರೋತ್ ಎಂದ  ಕ್ರಲಯಲ್ಾಡನವ 32 ವಷ್ಖದ ಭಾರತ್ತೋಯ ಮ ಲ್ದ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಸಿಖ
್ಲೋನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ನತ ಫ್ಸಿಯೋಥಲರಪಿಸ್ಟ ಕಾಯಪಟ್ ಹರ್ ಪಿರೋತ್ ಚಾಂಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ನರವಕಲಕ ಏಕ್ವಯಕ್ರತ 
ಬಲಂಬಲ್ವಿಲ್ೆದ ಚಾರಣವನನು ಪ ಣಖಗಲ ಳಿಸಿದ ಮೊದಲ್ ಬಣಣದ ಮಹಿಳಲ ಎಂಬ ಇತ್ತಹಾಸವನನು 
ಸೃಷಿಟಸಿದಾಾರಲ.
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7) ಓಮಿಕಾರ್ ರ ಪ್ಾಂತ್ರಗಳನನು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ನ ಮೊದಲ್ ಸೆಳಿೋಯ ಕ್ರಟ್ ಅನನು ಅನನಮೊೋದಿಸಲ್ಾಗಿದಲ, 
ಅದರ ಹಲಸರಲೋನನ?
The first indigenous kit for testing Omicron variants was approved, what is its name?

ಎ) ಓಮಿಪಲಸ್
ಬಿ) ಓಮಿ ಚ ಕ್
ಸಿ)ಓಮಿಸ ರ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಲ ಯ್ವುದ ಇಲಲ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ)ಓಮಿಸ ರ್

http://www.sbkkannada.com/


• ಇಂಡಿಯ್ ಕೌನಿ್ಲ್ ಆಫ್ ಮಡಿಕ್ಲ್ ರಿಸಚ್ಖ (ICMR) SARS-CoV-2 ಕ್ರಲ ೋನವಲೈರಸು 
ಓಮಿಕಾರ್ ರ ಪ್ಾಂತ್ರವನನು ಪತಲತಹಚುಲ್ನ ಪರಿೋಕ್ಾ ಕ್ರಟ್ ಅನನು ಅನನಮೊೋದಿಸಿದಲ.

• ಈ ಕ್ರಟ್ ಅನನು ಟಾಟಾ ಮಡಿಕ್ಲ್ ಮತ್ನತ ಡಯಾಗಲ ುೋಸಿಟರ್ಕ್ ತ್ಯಾರಿಸಿದಲ ಮತ್ನತ ಇದನನು
OmiSure ಎಂದನ ಹಲಸರಿಸಲ್ಾಗಿದಲ.

• RT-PCR ಕ್ರಟ್, Omisure, ಮನಂದನವರಿದ ಪರಿೋಕ್ಲಯ ನಂತ್ರ ಅನನಮೊೋದನಲಗಾಗಿ ICMR ಗಲ 
ಕ್ಳುಹಿಸಲ್ಾಗಿದಲ.

• ಅದರ S-ಜಿೋ್ ಟಾಗಲಖಟ್ ಫಲೋಲ್ ಯರ್ (SGTF) ತ್ಂತ್ರವನನು ಹಲ ಂದಿರನವ ರಲ ೋಗಿಗಳಲ್ಲೆ ಓಮಿಕಾರ್  
ಅನನು ರ್ಿಸತ್ಪಡಿಸಲ್ನ ಕ್ರಟ್ ಅನನು ಬಳಸಲ್ಾಗನತ್ತದಲ.
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8) US ನೌಕಾಪಡಲಯಲ್ಲೆ ಪರಮಾಣನ ವಾಹಕ್ವನನು ಮನನುಡಲಸಿದ ಮೊದಲ್ ಮಹಿಳಲ ಯಾರನ?
Who has become the first woman to lead a nuclear carrier in the US Navy?

ಎ) ಎರ್್ಾ ರ್ಡುಕ್ನು
ಬಿ)ಆಮಿ ಬೌನ್್ಾಸಿಾಡ್
ಸಿ) ನಿಶಿ ವ್ಸುದ ೀವ
ಡಿ) ನಿಹ್ರಿಕ್ ಸ್ವಮಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ)ಆಮಿ ಬೌನ್್ಾಸಿಾಡ್

http://www.sbkkannada.com/


• ಆಮಿ ಎ್. ಬೌನಿ್ಮಖಡ್ಟ ಯನನಲೈಟಲಡ್ ್ಲಟೋಟ್್ ನೌಕಾಪಡಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ.
• ಅವರನ ಕಾಯಖನಿವಾಖಹಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ್ಲೋವಲ ಸಲ್ಲೆಸಿದ ಮೊದಲ್ ಮಹಿಳಲ ಮತ್ನತ ನಂತ್ರ 
ಯನಎಸ್ ನೌಕಾಪಡಲಯ ವಿಮಾನವಾಹಕ್ ನೌಕಲಯ ಕ್ಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ.

• 19 ಆಗಸ್ಟ 2021 ರಂದನ ಬೌ್ ಖಸಿಾಡ್ USS ಅಬರಹಾಂ ಲ್ಲಂಕ್್ ನ ಆಜ್ಞಲಯನನು ವಹಿಸಿಕಲ ಂಡರನ.
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9) ಯಾವ ಪ್ಾವತ್ತ ಬಾಯಂರ್ಕ ಶಲಡ ಯಲ್್ ಬಾಯಂಕ್ರನ ಸಿೆತ್ತಯನನು ಪಡಲದನಕಲ ಂಡಿದಲ?
Which payment bank has got the status of the scheduled bank?

ಎ) ಪ ೀಟಿಎಾಂ ಪ್ವತ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಬಿ) ಫಿನ  ೀ ಪ ೀಮಾಂಟ್ಸಸ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಸಿ) ಏರ್್ಟ ಲ್ ಪ್ವತ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಡಿ) ಸ ಿೀಟ್ಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ) ಏರ್್ಟ ಲ್ ಪ್ವತ ಬ್ಯಾಂಕ್

http://www.sbkkannada.com/


• ಭಾರತ್ತೋಯ ರಿಸರ್ವಖ ಬಾಯಂರ್ಕ (ಆರ್ ಬಿಐ) ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ ಟಲಲ್ ಪ್ಾವತ್ತ ಬಾಯಂರ್ಕ ಅನನು 
ಭಾರತ್ತೋಯ ರಿಸರ್ವಖ ಬಾಯಂರ್ಕ ಆರ್ಕಟ, 1934 ರ ಎರಡನಲೋ ವಲೋಳಾಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲೆ ್ಲೋರಿಸನವುದಾಗಿ
ಘ ೋಷಿಸಿತ್ನ.

• ಏರ್ ಟಲಲ್ ಪ್ಲೋಮಂಟ್್ ಬಾಯಂರ್ಕ ಒಂದನ ಭಾರತ್ತೋಯ ಪ್ಾವತ್ತ ಬಾಯಂರ್ಕ ಆಗಿದನಾ ಅದರ ಪರಧಾನ 
ಕ್ಛಲೋರಿಯನ ನವದಲಹಲ್ಲಯಲ್ಲೆದಲ. ಕ್ಂಪನಿಯನ ಭಾತ್ತಖ ಏರ್ ಟಲಲ್ ನ ಅಂಗಸಂ್ಲೆಯಾಗಿದಲ. 5 ಜನವರಿ, 
2022 ರಂದನ, RBI ಕಾಯದಲ, 1934 ರ ಎರಡನಲೋ ಶಲಡ ಯಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ರಿಸರ್ವಖ ಬಾಯಂರ್ಕ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಿಗದಿತ್ ಬಾಯಂರ್ಕ ್ಾೆನಮಾನವನನು ನಿೋಡಲ್ಾಯತ್ನ.
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10) ಯಾವ ರಾಜಯದ ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯನನು ಈಗ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮನಕ್ತ ಎಂದನ ಘ ೋಷಿಸಲ್ಾಗಿದಲ?
Ganjam district of which state has now been declared child marriage free?

ಎ) ಬಿಹ್ರ
ಬಿ) ಒಡಿಶ್
ಸಿ) ಜ್ರ್ಾಾಂಡ್
ಡಿ) ಕ ೀರಳ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಒಡಿಶ್

http://www.sbkkannada.com/


• ಒಡಿಶಾದ ಗಂಜಾಂ ತ್ನುನನು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮನಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದನ ಘ ೋಷಿಸಿಕಲ ಂಡಿದನಾ, 
ರಾಜಯದಲೆ್ಲಯ್ಕೋ ಮೊದಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದಲ.

• ಜಿಲ್ಾೆಡಳಿತ್ವು 2020 ಮತ್ನತ 2021ರಲ್ಲೆ ಎರಡನ ವಷ್ಖಗಳಲ್ಲೆ 450 
ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳನನು ನಿಲ್ಲೆಸಲ್ನ ಮತ್ನತ 48,383 ವಿವಾಹಗಳನನು ವಿಡಿಯೋ ರಲಕಾಡ್ಖ 
ಮಾಡಲ್ನ ಸಮಥಖವಾಗಿದಲ.

• ಪರಿಶಿೋಲ್ನಲಯ ನಂತ್ರ, ಗಂಜಾಂ ಆಡಳಿತ್ವು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮನಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದನ 
ಘ ೋಷಿಸಿತ್ನ. ಸರಪಂಚರನ ಮತ್ನತ ಟಾಸ್ಕ ಫಲ ೋಸ್ಖ ಸಮಿತ್ತ ಸದಸಯರನ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ
ಪರದಲೋಶ್ದಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಡಲದಿಲ್ೆ ಎಂದನ ಶಿಫಾರಸನಗಳನನು ಕ್ಳುಹಿಸಿದಾರನ.
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11) ಮಹಾರಾಜ ಬಿೋರ್ ಬಿಕ್ರಮ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾಾಣದ ಹಲ ಸ ಟಮಿಖನಲ್ ಅನನು ಪರಧಾನಿ ಮೊೋದಿ ಎಲ್ಲೆ
ಉದಾಾಟ್ಟಸಿದಾಾರಲ?
Where has Prime Minister Modi inaugurated the new terminal of Maharaja Bir 
Bikram Airport?

ಎ) ಪಾಂಜ್ಬ್
ಬಿ) ನ್ಗ್ಲ್್ಯಾಂಡ್
ಸಿ) ತರಪುರ
ಡಿ) ಕನ್ಾಟಕ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ) ತರಪುರ
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• ಅಗತ್ಖಲ್ಾದಲ್ಲೆ ಮಹಾರಾಜ ಬಿೋರ್ ಬಿಕ್ರಮ್ (MBB) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾಾಣದ ಹಲ ಸ 
ಇಂಟ್ಟಗಲರೋಟಲಡ್ ಟಮಿಖನಲ್ ಕ್ಟಟಡವನನು ಪರಧಾನಿ ಉದಾಾಟ್ಟಸಿದರನ.

• ಪರಧಾನಿ ನರಲೋಂದರ ಮೊೋದಿ ಅವರನ ಅಗತ್ಖಲ್ಾದಲ್ಲೆ ಮಹಾರಾಜ ಬಿರ್ ಬಿಕ್ರಮ್ (MBB) 
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾಾಣದ ಹಲ ಸ ಇಂಟ್ಟಗಲರೋಟಲಡ್ ಟಮಿಖನಲ್ ಕ್ಟಟಡವನನು ಉದಾಾಟ್ಟಸಿದರನ.
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12) ಅಮೋರಿಕಾ ಇಂಡಿಯಾ ಬನಯಸಿನಲಸ್ ಕೌನಿ್ಲ್ ನ ಮನರ್ಯಸೆರನ ಯಾರನ?
Who has become the head of America India Business Council?

ಎ) ವಿಜಯ್ ರ್ಜ್
ಬಿ) ಅತುಲ್ ಕ ೀಶಪ್
ಸಿ) ಬ್ಲದ ೀವ್ ಪರಕ್ಶ್
ಡಿ) ಕ್ರಾಂತ ಕುರ್್ರ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಅತುಲ್ ಕ ೀಶಪ್

http://www.sbkkannada.com/


• ಭಾರತ್ತೋಯ ಮ ಲ್ದ ಅಮೋರಿಕ್್ ರಾಜತಾಂತ್ತರಕ್ ಅತ್ನಲ್ ಕಲೋಶ್ಪ್ ಅವರನನು ಯನಎಸ್ 
ಚಲೋಂಬಸ್ಖ ಆಫ್ ಕಾಮಸ್ಖ ಯನಎಸ್-ಇಂಡಿಯಾ ಬನಯಸಿನಲಸ್ ಕೌನಿ್ಲ್ (ಯನಎಸ್ ಐಬಿಸಿ) 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ರನಾುಗಿ ನಲೋಮಿಸಿದಲ.

• ಅವರ ಅವಧಿಯನ ಜನವರಿ 05, 2022 ರಿಂದ ಜಾರಿಗಲ ಬರನತ್ತದಲ.
• US ಚಲೋಂಬಸ್ಖ ಆಫ್ ಕಾಮಸ್ಖ USIBC ಯ ಮ ಲ್ ಸಂ್ಲೆಯಾಗಿದಲ.
• ನಿಶಾ ದಲೋ್ಾಯ ಬಿ್ಾಮಲ್ ಬದಲ್ಲಗಲ ಅತ್ನಲ್ ಕಲೋಶ್ಪ್.
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13) RBI ನ ಹಲ ಸ ಕಾಯಖನಿವಾಖಹಕ್ ನಿದಲೋಖಶ್ಕ್ರಾಗಿ ಯಾರನ ನಲೋಮಕ್ಗಲ ಂಡಿದಾಾರಲ?
Who has been appointed as the new Executive Director of RBI?

ಎ) ದೀಪಕ್ ಕುರ್್ರ್
ಬಿ) ಅಜಯ್ ಕುರ್್ರ್ ಚೌಧರಿ
ಸಿ) ಮೀಲ್ಲನ ಎರಡ 
ಡಿ) ವಿಜಯ್ ರ್ಜ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಅಜಯ್ ಕುರ್್ರ್ ಚೌಧರಿ

http://www.sbkkannada.com/


• ಭಾರತ್ತೋಯ ರಿಸರ್ವಖ ಬಾಯಂರ್ಕ (RBI) ಅಜಯ್ ಕ್ನಮಾರ್ ಚೌಧ್ರಿ ಮತ್ನತ ದಿೋಪರ್ಕ ಕ್ನಮಾರ್ 
ಅವರನನು ಹಲ ಸ ಕಾಯಖನಿವಾಖಹಕ್ ನಿದಲೋಖಶ್ಕ್ರಾಗಿ (ED) ನಲೋಮಕ್ ಮಾಡಿದಲ.

• ಆರ್ ಬಿಐ ಹಲೋಳಿಕಲಯ ಪರಕಾರ, ಹಲ ಸ ಇಡಿಗಳ ನಲೋಮಕಾತ್ತಯನನು ಜನವರಿ 3, 2021 ರಿಂದ ಜಾರಿಗಲ 
ತ್ರಲ್ಾಗಿದಲ.

• ಅಜಯ್ ಚೌಧ್ರಿ ಅವರನ ್ಲಂಟರಲ್ ಬಾಯಂರ್ಕ ನ ಮೋಲ್ಲಮಚಾರಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮನರ್ಯ ಪರಧಾನ 
ವಯವ್ಾೆಪಕ್ರಾಗಿ ್ಲೋವಲ ಸಲ್ಲೆಸನತ್ತತದಾರನ.
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14)್ಾಟಲ್ಲಖಂರ್ಕ ಇಂಡಿಯಾದ ಮನರ್ಯಸೆರನ ರಾಜಿೋನಾಮ ನಿೋಡಿದರನ, ಅವರ ಹಲಸರಲೋನನ?
The head of Starlink India resigned, what is his name?

ಎ) ಎಸ್ ಬ್ಲಚಾಂದರ್
ಬಿ) ಸಾಂಜಯ್ ಭ್ಗಾವ
ಸಿ) ವಿನಿೀತ್ ಗ  ೀಯಲ್
ಡಿ) ಅರುಣ್ ಗೌಡ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಸಾಂಜಯ್ ಭ್ಗಾವ

http://www.sbkkannada.com/


• ಎಲ್ಲ ೋ್ ಮಸ್ಕ ಅವರ ಉಪಗರಹ ಬಾರಡ್ ಬಾಯಂಡ್ ಕ್ಂಪನಿ ್ಾಟರ್ ಲ್ಲಂರ್ಕ ನ ಭಾರತ್ದ ಮನರ್ಯಸೆ
ಸಂಜಯ್ ಭಾಗಖವ ವಲೈಯಕ್ರತಕ್ ಕಾರಣಗಳನನು ಉಲ್ಲೆೋಖಿಸಿ ತ್ಮಾ ಹನದಲಾಗಲ ರಾಜಿೋನಾಮ ನಿೋಡಿದಾಾರಲ.

• ಲ್ಲಂರ್ಕ್ ಇ್ ಪ್ಲ ೋಸ್ಟ ನಲ್ಲೆ, ಭಾಗಖವ ತ್ಮಾ ನಿಧಾಖರವನನು ಪರಕ್ಟ್ಟಸಿದರನ ಮತ್ನತ ಅವರ ಕಲ ನಲಯ 
್ಲೋವಲಯ ದಿನ 31 ಡಿ್ಲಂಬರ್ 2021 ಎಂದನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರನ.
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15)ಯಾವ ಬಾಯಂರ್ಕ ಆಫ್ ಲ್ಲೈ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಾವತ್ತ ಚೌಕ್ಟಟನನು ಬಿಡನಗಡಲ ಮಾಡಿದಲ?
Which bank has released the offline digital payment framework?

ಎ) ಬ್ಬ್
ಬಿ) ಪ್ಎನ್್ಬಿ
ಸಿ) RBI
ಡಿ) ಎಸ್್ಬಿಐ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ) RBI

http://www.sbkkannada.com/


• ಗಾರಮಿೋಣ ಮತ್ನತ ಅರಲ-ನಗರ ಪರದಲೋಶ್ಗಳಲ್ಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟನಗಳನನು ತ್ಳಳಲ್ನ, ಭಾರತ್ತೋಯ 
ರಿಸರ್ವಖ ಬಾಯಂರ್ಕ (ಆರ್ ಬಿಐ) ್ಲ ೋಮವಾರ ಒಂದನ ಚೌಕ್ಟಟನನು ಬಿಡನಗಡಲ ಮಾಡಿದನಾ, ಒಟಾಟರಲ ರ  
2,000 ಮಿತ್ತಗಲ ಒಳಪಟನಟ ಪರತ್ತ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಲ ರ  200 ವರಲಗಲ ಆಫ್ ಲ್ಲೈ್ ಪ್ಾವತ್ತಗಳನನು 
ಅನನಮತ್ತಸನತ್ತದಲ.

• ಆಫ್ ಲ್ಲೈ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಾವತ್ತ ಎಂದರಲ ಇಂಟನಲಖಟ್ ಅಥವಾ ಟಲಲ್ಲಕಾಂ ಸಂಪಕ್ಖದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ೆದ 
ವಹಿವಾಟನ.









ನಲನುಯ ಪರಶಲು

ಕಲಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜಯದ ಮನರ್ಯಮಂತ್ತರ 'ಕೌಶ್ಲ್ ರಲ ೋಜ ಗಾರ್ ನಿಗಮ್' 
ಪ್ಲ ೋಟಖಲ್ ಅನನು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದಾಾರಲ?

ಎ) ಅ್ಾ್ಂ
ಬಿ) ರಾಜ್ಾೆನ
ಸಿ) ಹರಿಯಾಣ
ಡಿ) ಬಿಹಾರ

ಎಲ್ೆರಿಗ  ಧ್ನಯವಾದಗಳು



ಇಂದಿನ ಪರಶಲು 

ಕ್ನಾಖಟಕ್ ಸಕಾಖರವು NPCI ಮತ್ನತ ಯಾವ ಬಾಯಂರ್ಕ ನಲ ಂದಿಗಲ 'e-RUPI' 

ಅನನು ಸಕ್ರರಯಗಲ ಳಿಸಲ್ನ ಮತ್ನತ ಕಾಯಖಗತ್ಗಲ ಳಿಸಲ್ನ ಪ್ಾಲ್ನದಾರಿಕಲ ಹಲ ಂದಿದಲ?

ಎ) ಬಾಯಂರ್ಕ ಆಫ್ ಬರಲ ೋಡಾ
ಬಿ) ್ಲಟೋಟ್ ಬಾಯಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಸಿ) ಇಂಡಸ್ ಇಂಡ್ ಬಾಯಂರ್ಕ
ಡಿ) ಬಂಧ್್ ಬಾಯಂರ್ಕ

ಎಲ್ೆರಿಗ  ಧ್ನಯವಾದಗಳು


