
20&21 ಜನವರಿ-CURRENT AFFAIRS

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೆೇಶವು ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ತನನ
ರಾಜಧಾನಿಯನನನ ನನಸಂತಾರಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲನ 
ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ?
ಎ)ಇಂಡೆ ೇನೆೇಷ್ಾಾ
ಬಿ)ಕಝಾಕಿಸ್ಾಾನ್
ಸಿ)ಲಾವೇಸ್
ಡಿ)ಕಾಂಬೆ ೇಡಿಯಾ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

▪ ವಿಶವ ದಾಖಲೆ: ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಸನತ್ತಾ ಬಂದ ವಿಶವದ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪೆೈಲಟ್ 19 ವರ್ಧದ ಜಾರಾ.

▪ ಬಿರಟನ್- ಬಲೆ್ಲಿಯಂ ನಾಗರಿಕತವ ಹೆ ಂದಿರನವ ವಿಮಾನ ಚಾಲಕಿ ಜಾರಾ ರನದರ್ ಫೆ ೇರ್ಡಧ ವಿನ ತನ ವಿಶವ
ದಾಖಲೆಯನನನ ಬರೆದಿದಾಾರೆ.

▪ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಸನತ್ತಾ ಬಂದ ವಿಶವದ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪೆೈಲಟ್ ಎನನನವ ಗಿನೆನಸ್ ದಾಖಲೆ 
19 ವರ್ಧದ ಜಾರಾ ಅವರ ಮನಡಿಗೆೇರಿದೆ.

▪ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನ ಚಾಲಕಿ ಶೆೇಸ್ಾಾ ವೆೈಜ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿತನಾ. ಅವರನ ಆ ದಾಖಲೆ
ಮಾಡಿದಾಗ ಶೆೇಸ್ಾಾ ಅವರಿಗೆ 30 ವರ್ಧ ವಯಸನು.

▪ 155 ದಿನಗಳ ಪ್ಯಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಾ ಅವರನ 5 ಖಂಡಗಳು, 41 ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದಾಾರೆ. 
ಜಾರಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ 14 ವರ್ಧ ಎನನನವುದನ ಅಚಚರರಿಯ ಸಂಗತ್ತ.



ದಾಸ  ೋಹಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸಾಾಮಿಗಳ 
ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ ಯ ದಿನವನುು  ದಾಸ  ೋಹ ದಿನವ ಂದ್ು (ಜನವರಿ 21) ಘ ೋಷಣ  
ಮಾಡಿ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸ್ರ್ಾಾರ  ಆದ ೋಶ ಹ  ರಡಿಸಿದ .💐



ಉತಾರಪ್ರದೆೇಶ:- ಅಲಹಾಬಾದ ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ, ಯಮನನಾ 
ಮತನಾ ಸರಸವತ್ತ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಸಥಳದ ಬಳಿ ವಾರ್ಷಧಕ 
ಉತುವ 'ಮಾಘ ಮೆೇಳ' ತ್ತಂಗಳವರಗೆ  ನಡೆಯನತಾದ.ೆ 
ಮೆೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ೊಳಳಲನ ಬರನವ ಯಾತ್ತರಕರಿಗೆ ತಂಗಲನ
ಅನನಕ ಲ ಆಗನವಂತೆ ಡೆೇರೆಗಳನನನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

👉 47 ದಿನಗಳ ವಾರ್ಷಧಕ ಧಾರ್ಮಧಕ ಜಾತೆರ 'ಮಾಘ 
ಮೆೇಳ-2022' (Magh Mele-2022) ಅನನನ 
ಸ್ಾವಿರಾರನ ಯಾತಾರರ್ಥಧಗಳು ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ನ ಸಂಗಮ್
ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ವಿತರ ಸ್ಾನನ ಮಾಡನವ ಮ ಲಕ 
ಉದಾಾಟಿಸಲಾಗಿದ.ೆ
ಸಂಗಮವು ಗಂಗಾ, ಯಮನನಾ ಮತನಾ ಪೌರಾಣಿಕ ಸರಸವತ್ತ 
ಎಂಬ ಮ ರನ ನದಿಗಳ ಪ್ವಿತರ ಸಂಗಮವಾಗಿದ.ೆ 
ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕಾರಂತ್ತಯ ಸಂದರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಾತೆರ
ನಡೆಯನತಾದೆ.





1)ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೆೇಶವು ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ತನನ ರಾಜಧಾನಿಯನನನ ನನಸಂತಾರಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲನ 
ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ?
Which of the following country is planning to move its capital to Nusantara in 
January 2022?

ಎ)ಇಂಡ  ೋನ ೋಷ್ಯಾ
ಬಿ)ಕಝಯಕಿಸ್ಯಾನ್
ಸಿ)ಲಯವೋಸ್
ಡಿ)ಕಯಂಬ  ೋಡಿಯಯ

ಎ)ಇಂಡ  ೋನ ೋಷ್ಯಾ

• ಇಂಡ  ೋನ ೋಷ್ಯಾ ತನ್ನ ರಯಜಧಯನಿಯನ್ನನ ಜಕಯತತದಂದ ನ್ನಸಂತಯರಯಗ  
ಬದಲಯಯಿಸಲನ ನಿರ್ತರಿಸಿದ .

• ನ್ನಸಂತಯರಯ ಎಂಬನದನ ಬ  ನಿತಯೊ ದವೋಪದಲ್ಲಿರನವ ಕಲ್ಲಮಂಟನ್ 
ಕಯಡಿನ  ಳಗ  ಆಳವಯದ ಒಂದನ ತಯಣವಯಗಿದ  .

• ಇದನ ಇಂಡ  ೋನ ೋಷ್ಯಾದ ಭೌಗ  ೋಳಿಕತ ಯನ್ನನ ಪರತಿಬಂಬಸನವ ಕಯರಣದಂದ 
ಆಯ್ಕೆಮಯಡಲಯಗಿದ  ಮತನು ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೋಯವಯಗಿ ಪರತಿರ ಪವಯಗಿದ .

• ಜಕಯತತ ಇಂಡ  ೋನ ೋಷ್ಯಾದ ವಯಣಿಜಾ ಮತನು ಆರ್ಥತಕ ಕ ೋಂದರವಯಗಿ 
ಉಳಿಯನತುದ .

• ಮನಂದನ್ 30 ವರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರ  2050 ರ ವ ೋಳ ಗ  ಜಕಯತಯತ 
ಮನಳುಗನತುದ  ಎಂದನ ಅಂದಯಜಿಸಲಯಗಿದ  

• ರಯಜಧಯನಿ: ಜಕಯತಯತ/ ನ್ನಸಂತಯರಯ
• ಕರ ನಿಿ: ಇಂಡ  ೋನ ೋಷ್ಟ್ಯನ್ ರ ಪಯಯಿ
• ಅರ್ಾಕ್ಷ: ಜ  ೋಕ   ವಿಡ  ೋಡ   (ಜನ್ವರಿ 2022 ರಂತ ).



2)ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತನಾ ____________ ಅಸಿಾತವದಲ್ಲಿರನವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತನಾ ತಂತರಜ್ಞಾನ 
ಸಹಕಾರವನನನ ಇನ ನ ಮ ರನ ವರ್ಧಗಳವರೆಗೆ ವಿಸಾರಿಸಿದೆ.
In January 2022, India and ____________ extended the existing science and 
technology cooperation for a further three years.

ಎ)ಶ್ರೋಲಂಕಯ
ಬಿ)ಥ ೈಲಯಾಂಡ್
ಸಿ)ವಿಯೆಟಯನಂ
ಡಿ)ಮಯಲ್ಡೋವ್ಸ್

ಎ)ಶ್ರೋಲಂಕಯ

• ಭಾರತ ಮತನಾ ಶ್ರೇಲಂಕಾ ಅಸಿಾತವದಲ್ಲಿರನವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತನಾ ತಂತರಜ್ಞಾನ 
ಸಹಕಾರವನನನ ಇನ ನ ಮ ರನ ವರ್ಧಗಳವರೆಗೆ ವಿಸಾರಿಸಿವ.ೆ

• ತಾಾಜಾ-ನಿೇರಿನ ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು, ಸನಸಿಥರ ಕೃರ್ಷ, ಏರೆ ೇಸ್ಪೆೇಸ್ 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ರೆ ಬೆ ಟಿಕ್ಸು ಮತನಾ ಕೃತಕ ಬನದಿಿಮತೆಾಯಂತಹ ಹೆ ಸ 
ಕ್ೆೇತರಗಳ ಮೆೇಲೆ ಕೆೇಂದಿರೇಕರಿಸಲಾಗನತಾದೆ .

• 20 ಜನವರಿ'22 ರಂದನ ಭಾರತ ಮತನಾ ಶ್ರೇಲಂಕಾ ನಡನವಿನ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಮತನಾ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರದ 5 ನೆೇ ಜಂಟಿ ಸರ್ಮತ್ತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ 
ನಿಧಾಧರವನನನ ತಗೆೆದನಕೆ ಳಳಲಾಗಿದೆ .

• ಶ್ರೇಲಂಕಾ ರಾಜಧಾನಿಗಳು: ಶ್ರೇ ಜಯವರ್ಧನೆಪ್ನರ ಕೆ ಟೆ್ಾ;
• ಕರೆನಿು: ಶ್ರೇಲಂಕಾ ರ ಪಾಯಿ.
• ಶ್ರೇಲಂಕಾ ಪ್ರಧಾನಿ: ಮಹಿಂದಾ ರಾಜಪ್ಕೆು;
• ಶ್ರೇಲಂಕಾ ಅರ್ಾಕ್ಷ: ಗೆ ೇತಬಯ ರಾಜಪ್ಕೆು



3)18 ಜನವರಿ 2022 ರಂದನ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಿಸರ ವಾವಸ್ೆಥಯನನನ ರಚಿಸಲನ ಭಾರತವು ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೆೇಶಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸಭಯೆನನನ ನಡೆಸಿತನ?
On 18 January 2022, India met with which of the following countries to create a 
broader cooperative ecosystem?

ಎ)ಜ  ೋಡಯಾನ್
ಬಿ)ರಷ್ಯಾ
ಸಿ)ಬ ರಜಿಲ್
ಡಿ)ಇಸ್ ರೋಲ್

ಡಿ)ಇಸ್ ರೋಲ್

• 8 ನ ೋ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭ ಯನ ಭಯರತ ಮತನು ಇಸ ರೋಲ್ ನ್ಡನವ  18
ಜನ್ವರಿ 2022 ರಂದನ ನ್ಡ ಯಿತನ.

• ಎರಡ  ಕಡ ಯ ತಜ್ಞರನ ಭಯರತ-ಇಸ ರೋಲ್ ಕ ೈಗಯರಿಕಯ ಸಂಶ  ೋರ್ನ  ಮತನು 
ಅಭಿವೃದಿ ಮತನು ತಯಂತಿರಕ ಆವಿಷ್ಯೆರ ನಿಧಿ (I4F) ವಯಾಪ್ತುಯನ್ನನ ವಿಸುರಿಸನವ 
ಕನರಿತನ ಚರ್ಚತಸಿದರನ.

• ಅವರನ $5.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಮೌಲಾದ 3 ಜಂಟಿ ಆರ್ & ಡಿ ಯೊೋಜನ ಗಳನ್ನನ 
ಅನ್ನಮೋದಸಿದರನ  ಮತನು ವಿಶಯಲವಯದ ಭಯರತ-ಇಸ ರೋಲ್ ಸಹಯೊೋಗದ 
ಪರಿಸರ ವಾವಸ ೆಯನ್ನನ ರರ್ಚಸಲನ ಕರಮಗಳನ್ನನ ಸ ರ್ಚಸಿದರನ.

• ರಯಜಧಯನಿ: ಜ ರನಸಲ ಮ್
• ಕರ ನಿಿ: ಇಸ ರೋಲ್ಲ ನ್ ಾ ಶ ಕ ಲ್
• ಪರಧಯನ್ ಮಂತಿರ: ನ್ಫ್ಯುಲ್ಲ ಬ ನ ಟ್ (ಜನ್ವರಿ 2022 ರಂತ ).
• ಅರ್ಾಕ್ಷ: ಐಸಯಕ್ ಹ ಜ  ೋತಗ್  (ಜನ್ವರಿ 2022 ರಂತ ).



4)20 ಜನವರಿ 2022 ರಂದನ ಗಾಾಲಂಟಿರ ಅವಾರ್ಡುಧ ಪೆ ೇಟಧಲ್ ಆಯೇಜಿಸಿದ ಸಂವಾದಾತಮಕ 
ವಚನಧವಲ್ ಮ ಾಸಿಯಂ ಅನನನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮಂತ್ತರಗಳು ಉದಾಾಟಿಸಿದಾಾರೆ?
Which of the following ministers inaugurated the interactive virtual museum 
hosted by the Galantry Awards Portal on 20 January 2022?

ಎ)ಪಿಯ ಷ್ ಗ  ೋಯಲ್
ಬಿ)ರಯಜನಯಥ್ ಸಿಂಗ್
ಸಿ)ಅಮಿತ್ ಶಯ
ಡಿ)ಅಜಯ್ ಭಟ್

ಡಿ)ಅಜಯ್ ಭಟ್

• 20 ಜನ್ವರಿ 2022 ರಂದನ ಗಯಾಲಂಟಿರ ಅವಯರ್ಡ್ಿತ 
ಪೋಟತಲ್ ಆಯೊೋಜಿಸಿದ ಸಂವಯದಯತಮಕ ವಚನತವಲ್ 
ಮ ಾಸಿಯಂ ಅನ್ನನ ರಕ್ಷಣಯ ರಯಜಾ ಸರ್ಚವ ಅಜಯ್ ಭಟ್  
ಉದಯಾಟಿಸಿದರನ .

• ಇದನ್ನನ ರಕ್ಷಣಯ ಸರ್ಚವಯಲಯ, ಸ  ಸ ೈಟಿ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫ್ ನ್ಿ ಮಯಾನ್ನಫ್ಯಾಕಚರರ್ಸತ, ಎಲ ಕಯರನಿಕ್ಿ 
ಮತನು ಮಯಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಯನ್ ಸರ್ಚವಯಲಯ ಮತನು 
ಭಯಸೆರಯಚಯಯತ ನಯಾರ್ನ್ಲ್ ಇನ್ ಸಿಿಟ ಾಟ್ ಫ್ಯರ್
ಸ ಪೋರ್ಸ ಅಪ್ತಿಕ ೋಶನ್ಿ ಮತನು ಜಿಯೊೋ-ಇನ್ಫಮಯಾತಟಿಕ್ಿ
ಜಂಟಿಯಯಗಿ ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿದ  .



5)022 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ ರ್ಮಯ ವಾತಾವರಣದ ಹೆ ರಗೆ ಬಾಾಲ್ಲಸಿಾಕ್ಸ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಗಳನನನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸಲನ 
ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೆೇಶವು ಬಾಣ ವೆಪ್ನ್ ಸಿಸಾಮ್ (AWS) ನ ಯಶಸಿವ ಹಾರಾಟ ಪ್ರಿೇಕ್ೆಯನನನ ನಡೆಸಿದೆ ?
Which of the following countries conducted a successful flight test of the Arrow Weapon System 

(AWS) to intercept ballistic missiles outside the Earth's atmosphere in January 2022?

ಎ)ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತಾ ಇಸ್ ರೋಲ್
ಬಿ)ಇಸ್ ರೋಲ್ ಮತ್ತಾ USA
ಸಿ)ಚೋನಯ ಮತ್ತಾ ರಷ್ಯಾ
ಡಿ)ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತಾ ಭಯರತ್

ಬಿ)ಇಸ್ ರೋಲ್ ಮತ್ತಾ USA

• ಇಸ ರೋಲ್ ಮತನು ಯನಎರ್ಸ 18 ಜನ್ವರಿ 2022 ರಂದನ 
ಆರ  ೋ ವ ಪನ್ ಸಿಸಿಮ್ (AWS) ಮತನು ಆರ  ೋ 3
ಇಂಟಸ ತಪಿರ್ ನ್ ಯಶಸಿವ ಹಯರಯಟ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನನ 
ನ್ಡ ಸಿತನ.

• ಭ ಮಿಯ ವಯತಯವರಣದ ಹ  ರಗ  ಬಯಾಲ್ಲಸಿಿಕ್ 
ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನನ ಪರತಿಬಂಧಿಸಲನ ಇದನ್ನನ 
ವಿನಯಾಸಗ  ಳಿಸಲಯಗಿದ . 

• US ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಯ ಸಂಸ ೆ (MDA) ಮತನು ಇಸ ರೋಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಯ 
ಪಡ ಗಳ  ಂದಗ  ಇಸ ರೋಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಯ ಸಂಸ ೆ (IMDO) 
ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನ್ನನ ನ್ಡ ಸಿತನ.



6)ಯಾವ ದೆೇಶವು 2022 ರ ಮೊದಲ BRICS ಶೆಪಾಧಸ್ ಸಭೆಯ ಅರ್ಾಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದೆ?
Which country presided over the first BRICS Sherpas Meeting of 
2022?

ಎ)ಭಯರತ್
ಬಿ)ಚೋನಯ
ಸಿ)ಬ ರಜಿಲ್
ಡಿ)ರಷ್ಯಾ

ಬಿ)ಚೋನಯ

• 2022 ರ ಮದಲ BRICS ಶ ಪಯತರ್ಸ ಸಭ ಯನ ವಯಸುವಿಕವಯಗಿ ಜನ್ವರಿ 18-19, 
2022 ರಂದನ ನ್ಡ ಯಿತನ .

• 2022 ರಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಿ ನ್ ತಿರನಗನವ ಅರ್ಾಕ್ಷ ಸಯೆನ್ವನ್ನನ ರ್ಚೋನಯ ವಹಿಸಿಕ  ಂಡಿದ  .
• ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ವರ್ತದ ಕಯಯತಕರಮ ಮತನು ಆದಾತ ಗಳ ಕನರಿತನ ಚರ್ಚತಸಲಯಯಿತನ.
• BRICS ಐದನ ಪರಮನಖ ಉದಯೊೋನ್ನಮಖ ಆರ್ಥತಕತ ಗಳ ಒಂದನ ಗನಂಪನ -
ಬ ರಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಭಯರತ, ರ್ಚೋನಯ ಮತನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಯ . 

• 2009 ರಿಂದ , ಬರಕ್ಿ ರಯಜಾಗಳ ಸಕಯತರಗಳು ವಯಷ್ಟ್ತಕವಯಗಿ ಔಪಚಯರಿಕ 
ಶೃಂಗಸಭ ಗಳಲ್ಲಿ ಭ ೋಟಿಯಯಗನತುವ .

• ಭಯರತವು ಇತಿುೋರ್ಚನ್ 13 ನ ೋ ಬರಕ್ಿ ಶೃಂಗಸಭ ಯನ್ನನ 9 ಸ ಪ ಿಂಬರ್ 2021 ರಂದನ 
ವಯಸುವಿಕವಯಗಿ ಆಯೊೋಜಿಸಿದ .

• ಮ ಲತಃ ಮದಲ ನಯಲೆನ್ನನ 2010 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಯದ ಸ ೋಪತಡ ಗ  ಮದಲನ
"BRIC" ಎಂದನ ವಗಿೋತಕರಿಸಲಯಯಿತನ .



7)ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಾನಿಯಾ ರ್ಮಜಾಧ ಅವರನ 2022 ರ ನಂತರ ಟ್ೆನಿಸ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಾ 
ಹೆ ಂದನವುದಾಗಿ ಘ ೇರ್ಷಸಿದರನ. ಅವರನ ಯಾವ ವರ್ಧದಲ್ಲಿ WTA ಸಿಂಗಲ್ು ಪ್ರಶಸಿಾಯನನನ ಗೆದಾ ಮೊದಲ 
ಭಾರತ್ತೇಯರಾದರನ?
In January 2022, Sania Mirza announced her retirement from tennis after 2022. In 

which year did he become the first Indian to win a WTA singles title?

ಎ)2001
ಬಿ)2005
ಸಿ)2007
ಡಿ)2009

ಬಿ)2005

• ಮಯಜಿ ವಿಂಬಲಡನ್ ಡಬಲ್ಿ ಚಯಂಪ್ತಯನ್ ಸಯನಿಯಯ ಮಿಜಯತ ಅವರನ 
2022 ರ ನ್ಂತರ ಟ ನಿರ್ಸ ನಿಂದ ನಿವೃತಿು ಹ  ಂದನವುದಯಗಿ ೋ ೋಷ್ಟ್ಸಿದಯರರ .

• ಅವರನ 2005 ರಲ್ಲಿ WTA ಸಿಂಗಲ್ಿ ಪರಶಸಿುಯನ್ನನ ಗ ದರ ಮದಲ 
ಭಯರತಿೋಯರಯದರನ .

• ಅವರನ ಮಹ ೋಶ್ ಭ ಪತಿ ಅವರ  ಂದಗ  ಎರಡನ ಗಯರಯಂರ್ಡ್ ಸಯಿಯಮ್ 
ಪರಶಸಿುಗಳನ್ನನ  ಗ ದರದಯರರ  - 2009 ಆಸ ರೋಲ್ಲಯನ್ ಓಪನ್ ಮಿಶರ ಡಬಲ್ಿ
ಪರಶಸಿು ಮತನು ಫ್ ರಂಚ್ ಓಪನ್ 2012 ಮಿಶರ ಡಬಲ್ಿ .

• ಅವರನ ಯನಎರ್ಸ ಮತನು ಆಸ ರೋಲ್ಲಯನ್ ಓಪನ್ ಗಳನ್ನನ ಗ ದರದಯರರ  .



8)ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ ವರ್ಧದ ICC T20 ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ 
ಹೆಸರಿಸಿದಾಾರೆ?
In January 2022, who among the following was named in the ICC T20 
Women's Team of the Year?

ಎ)ಮಿಥಯಲ್ ರಯಜ್
ಬಿ)ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಯನ
ಸಿ)ಹಲ್ೋಾನ್ ಡಿಯೋಲ್
ಡಿ)ಶಫಯಲ್ ವಮಯಾ

ಬಿ)ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಯನ

• ಸೃತಿ ಮಂಧಯನ್ ಐಸಿಸಿ ವರ್ತದ ಟಿ20 ಮಹಿಳಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಯೆನ್ 
ಪಡ ದದಯರರ .

• ಐಸಿಸಿ ಪನರನರ್ರ T20I ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಯರತಿೋಯ ಪಯರತಿನಿರ್ಾ ಇರಲ್ಲಲಿ
.

• ಭಯರತ ತಂಡದ ಉಪನಯಯಕ ಅವರನ 2021 ರಲ್ಲಿ 31.87
ಸರಯಸರಿಯಲ್ಲಿ 255 ರನ್ ಗಳ  ಂದಗ  ಈ ಸವರ ಪದಲ್ಲಿ ದ ೋಶದ ಅತಿ 
ಹ ಚನಚ ಸ  ೆೋರರ್ ಆಗಿದರರನ.

• ಅವರನ ಆಡಿದ ಒಂಬತನು ಪಂದಾಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ ಅರ್ತಶತಕಗಳನ್ನನ 
ಗಳಿಸಿದರನ.

• ಮಂಧಯನಯ ಜ  ತ ಗಿನ್ ಪಟಿಿಯಲ್ಲಿ ಅಗರಸಯೆನ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ ಿಂರ್ಡ್ ನ್ 
ಟಮಿಮ ಬ ಾಮಯಂಟ್ ಇದಯರರ .



9)AFC ಮಹಿಳಾ ಏರ್ಾನ್ ಕಪ ನ ಯಾವ ಆವೃತ್ತಾಯನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ 
ಪಾರರಂರ್ವಾಯಿತನ?
Which version of the AFC Women's Asian Cup is launched in India in 
January 2022?

ಎ)15 ನ ೋ
ಬಿ)20 ನ ೋ
ಸಿ)25 ನ ೋ
ಡಿ)30 ನ ೋ

ಬಿ)20 ನ ೋ

• AFC ಮಹಿಳಯ ಏರ್ಾನ್ ಕಪ ನ್ 20 ನ ೋ ಆವೃತಿುಯನ 20 ಜನ್ವರಿ 
2022 ರಂದನ ಪಯರರಂಭವಯಯಿತನ .

• 1979 ರ ನ್ಂತರ ದ ೋಶವು ಎರಡನ ೋ ಬಯರಿಗ  ಪಂದಯಾವಳಿಯನ್ನನ 
ಆಯೊೋಜಿಸನತಿುರನವ ಕಯರಣ ಇದನ ಭಯರತಕ ೆ ವಿಶ ೋರ್ 
ಪಯರಮನಖಾತ ಯನ್ನನ ಹ  ಂದದ  .

• ಇದನ ಭಯರತದಲ್ಲಿ ಜನ್ವರಿ 20 ರಿಂದ ಫ್ ಬರವರಿ 6 ರವರ ಗ  
ನ್ಡ ಯಲ್ಲದ  ಮತನು ಪರತಿಷ್ಟ್ಿತ ಟ  ರೋಫ್ರಗಯಗಿ ಹನ ನರಡನ ತಂಡಗಳು 
ಸಪಧಿತಸನತುವ .

• ಮನಂಬ ೈ ಮತನು ಪನಣ  ಭಯರತದಲ್ಲಿ ಪಂದಾಗಳನ್ನನ ಆಯೊೋಜಿಸಲ್ಲವ .



10)2022 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯಾವ ಸ ಪ್ಸ್ಾಧನಿಕ್ಸ ಕ ರಸ್ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಯ 
ಹೆ ಸ ಆವೃತ್ತಾಯನನನ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿದೆ?
India successfully tested the new version of the supersonic cruise missile on the 
Odisha coast in January 2022?

ಎ)ಧನತಷ್
ಬಿ)ಬ್ರಹ  ೋಸ್
ಸಿ)ಪೃಥ್ವಿ
ಡಿ)ಅಗ್ನನ

ಬಿ)ಬ್ರಹ  ೋಸ್

• ಭಯರತವು 20 ಜನ್ವರಿ 2022 ರಂದನ ಒಡಿಶಯ ಕರಯವಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ ಪರ್ ಸಯನಿಕ್ ಕ ರರ್ಸ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬರಹ  ೋರ್ಸ ನ್ ಹ  ಸ 
ಆವೃತಿುಯನ್ನನ ಯಶಸಿವಯಯಗಿ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ  .

• ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ ನಿಗದತ ಗನರಿಯನ್ನನ ನಿಖರವಯಗಿ ಹ  ಡ ದದ .
• ಬರಹ  ೋರ್ಸ ಕ್ಷಿಪಣಿ 2.8 ಮಯಾಕ್ ವ ೋಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಶಬರಕ್ೆಂತ 
ಮ ರನ ಪಟನಿ ವ ೋಗದಲ್ಲಿ ಹಯರನತುದ .

• DRDO ಇತಿುೋಚ ಗ  ಭಯರತಿೋಯ ನೌಕಯಪಡ ಯ ರಹಸಾ 
ಮಯಗತದರ್ಶತ-ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿರ್ವಂಸಕದಂದ ಬರಹ  ೋರ್ಸ ನ್ ನೌಕಯ 
ರ ಪಯಂತರವನ್ನನ ಯಶಸಿವಯಯಗಿ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ  .



ನೆನನಯ ಪ್ರಶೆನ

ಇತ್ತಾೇಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾಧಲ್ಲ ಎಂದನ ಕರೆಯಲಪಡನವ ಪ್ರಸಿದಿ 
ಹನಲ್ಲ ಸ್ಾವನನಪ್ಪಪದ?ೆ

ಎ) ಮಹಾರಾರ್ರ
ಬಿ) ಮರ್ಾ ಪ್ರದೆೇಶ
ಸಿ) ರಾಜಸ್ಾಥನ

ಎಲಿರಿಗ  ರ್ನಾವಾದಗಳು



ಇಂದಿನ ಪ್ರಶೆನ 

8)ನಾಾಯಮ ತ್ತಧ ಹೆೇಮಾ ಆಯೇಗವನನನ ಯಾವ ಭಾರತ್ತೇಯ 
ರಾಜಾವು ರಚಿಸಿತನ?

ಎ) ತರ್ಮಳುನಾಡನ
ಬಿ) ಕೆೇರಳ
ಸಿ) ಪ್ಶ್ಚರಮ ಬಂಗಾಳ
ಡಿ) ಗನಜರಾತ್

ಎಲಿರಿಗ  ರ್ನಾವಾದಗಳು


