
26 ಜನವರಿ-CURRENT AFFAIRS

ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಅರಸನಾದ ಕೃಷ್ಣದ ೇವರಾಯನ ಮರಣದ 
ದಿನಾಾಂಕವನನು ಉಲ ಲೇಖಿಸನವ ಮೊದಲ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇತ್ತೇಚ ಗ  
ಯಾವ ಜಿಲ ಲಯಲ್ಲಲ ಪತ್ ತಯಾಗಿದ .?

ಎ)ಬಳ್ಾಾರಿ
ಬಿ)ತನಮಕೂರನ 
ಸಿ)ಬಾಗಲಕ ೂೇಟ  
ಡಿ)ಚಿತರದನಗಗ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪರವಾಸ ೂೇದಯಮ ದಿನ :ಜನವರಿ 25.

ಆಚರಣ  ಯಾಕ  ?
ಪರವಾಸ ೂೇದಯಮದ ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತ್  ಮತನತ ಭಾರತ್ೇಯ ಆರ್ಥಗ ಕತ್ ಯಲ್ಲಲ ಅದನ ವಹಿಸನವ ಪ್ಾತರದ ಬಗ ೆ  ಜನರಿಗ  
ಅರಿವು ಮೂ ಡಿಸಲನ ಮತ ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇಡಲನ.

Theme of 2022 :"Rural & Community Centric Tourism" ("ಗಾರಮೇಣ ಮತ ನತ ಸಮನದ ಾಯ 
ಕ ೇಾಂದಿರತ ಪರವಾಸ ೂೇದಯಮ")

ಭಾರತ್ೇಯ ಪರವಾಸ ೂೇದಯಮ ದ Tagline? Atithi Devo Bhava (ಅತ್ರ್ಥಯೇ ದ ೇವರ ನ).

ಭಾರತ್ೇಯ ಪರವಾಸ ೂೇದಯಮ  ಇಲಾಖ ಯನನು ಸಾಾಪಿಸಿದನು ಯಾವಾಗ?: 1958

ವಿಶ್ವ ಪರವಾಸ ೂೇದಯಮ ದಿನವನನು ಯಾವ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗನತತ ದ ?:27 ಸ ಪ್ ಟಾಂಬರ್
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UNWTO–Pochampally: ಪೂಚಾಂಪಲ್ಲಲ ಗಾರಮಕ  ೆ ವಿಶ್ವಸಾಂಸ  ಾ ಮಾನಯ ತ್  - ಭಾರತದಿಾಂದ ಆಯೆಯಾದ ಏಕ ೈಕ 
ಗಾರಮ.

ತ್ ಲಾಂಗಾಣ ರಾಜಯದ ಪೂಚಾಂಪಲ್ಲಲ ಎಾಂಬ ಗಾರಮಕ  ೆ ವಿಶ್ವ ಮ ಾನಯ ತ್  ಲಭಿಸಿದ  . ಭಾರತದಿಾಂದ ಆಯೆಯಾ ದ  
ಏಕ ೈಕ ಗಾರಮ ಇದಾಗಿದ ! ವಿಶ್ವ  ಸಾಂಸ  ಾಯ ಪರಪಾಂಚ ಪರವಾಸ ೂೇದ ಯಮ ಸಾಂಸ ಾ (united nations world 
tourism organisation – un wto) ಈ ಆಯೆ ಮಾಡಿತನತ.

ಪರಧಾನ ನರ ೇಾಂದರ ಮೊೇದಿ ಅವರ ಆತಮನರ್ಗರ್ ಭಾರತ್   ಅಭಿ ಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ (Atmanirbhar
Bharat Abhiyaan or Self-reliant India campaign vocal for local) ವೇಕಲ್  ಫಾರ್  
ಲ ೂೇಕಲ್  ಘೂೇಷ್ ಮಾಂತರದಡಿ ಈ ಗಾರಮಕ ೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನಯತ್  ಲ ಭಿಸನವಾಂತ್  ಅಧಿಕಾರಿವಗಗ ಶ್ರಮಸಿದ . 
ಪೂಚಾಂಪಲ್ಲಲ ಗಾರಮದಲ್ಲಲ ಸಿೇರ ಗಳ ತಯಾರಿಕ ಯಲ್ಲಲ ಅಳವಡಿಸಿ ಕ ೂಾಂಡಿರನವ ವಿಶ ೇಷ್ವಾದ ನ ೇಯೆ ಶ ೈಲ್ಲ ಗಳು 
(Weaving styles), ವಿನೂತನ ನಮೂನ ಗಳು ಪರಪಾಂಚವನನು ಆಕಷ್ಟ್ಗಸಿದ . ಗಾರಮಸಾರ ಶ್ರಮ, ಸವಯಾಂಕೃಷ್ಟ್, 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮ ಾಗಗದಶ್ಗನದಿಾಂದಾಗಿ ಈ ಸಾಧನ  ಮಾಡಲಾಗಿದ .
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ಒಲ್ಲಾಂಪಿಯನ್ ನೇರಜ್ ಚ ೂೇಪ್ಾರಗ  ಪರಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ ೇವಾ ಪದಕ.

ಗಣರಾಜ ೂಯೇತಸವದ ಮನನ ಾುದಿನದಾಂದನ ಒಲ್ಲಾಂಪಿಯನ್ ನ ೇರಜ್ ಚ ೂೇಪ್ಾರ ಅವರಿಗ  ಪರಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ ೇವಾ ಪದಕ ನೇಡಿ 
ಗೌರವಿಸಲಾಗನತತದ . ನೇರ ಜ್ ಚ ೂೇಪ್ಾರ ಅವರನ  ಒಲ್ಲಾಂಪಿಕ್ಸ ನಲ್ಲಲ ಭ ಾರತಕ ೆ ಚಿನುದ ಪದಕ ಗ ದು ಮೊದಲ ಟ ಾರಾ ಕ್ ಮತನತ 
ಫೇಲ್್ ಅರ್ಥಲೇಟ್ ಆಗಿದಾುರ .
ಪರಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ ೇವಾ ಪದಕ (PVSM) ಭಾರತದ ಮಲ್ಲಟರಿ ಪರಶ್ಸಿತಯಾಗಿದ . ಈ ಪರಶ್ಸಿತಯನನು 1960 ರಲ್ಲಲ 
ಸಾಾಪಿಸಲಾಯಿತನ. ಶಾಾಂತ್ ಮ ತನತ ಸ ೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಲನ ಅತಯಾಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ಕ ಲಸಕಾೆಗಿ ಈ ಪರಶ್ಸಿತಯನನು 
ನೇಡಲಾಗನತತದ .

📌 National awards

2018 - Arjuna Award
2020 - Vishisht Seva Medal (VSM)
2021 - Major Dhyan Chand Khel Ratna Award
Army Sports Institute (ASI) stadium of Pune cantonment renamed "Neeraj Chopra Stadium" by 
Defence Minister Rajanath Singh on 27 August 2021
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ICC awards: ಮೊಹಮಮದ್ ರಿಜಾವನ್ ಗ  ಒಲ್ಲದ 2021ರ ಅತನಯ ತತಮ ಿ20 ಕ್ರರಕ ಿಗ ಪರಶ್ ಸಿ ತ.

ಪ್ಾಕ್ರಸಾತನ ದ ವಿಕ ಟ್ ಕ್ರೇಪರ್ ಬಾಯಟರ್ ಮೊ ಹಮಮದ್ ರಿಜಾವನ್ 2021 ರ ಐಸಿಸಿ ಪನರ ನ ಷ್ರ 
ಿ20 ಕ್ರರಕ ಿಗರಾಗಿ ಆಯೆಯಾಗಿದಾುರ . ರಿಜಾವ ನ್  2021 ರಲ್ಲಲ 26 ಇನುಾಂಗ್ಸ ಗಳಲ್ಲಲ 73.66 
ಸರಾಸ ರಿಯಲ್ಲಲ 1326 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದುರ ನ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಒಾಂದನ ಶ್ತಕ ಮತನತ 12 ಅಧಗ 
ಶ್ತಕಗಳನನು ಸಿಡಿಸಿದುರನ. ಇದಲಲದ  ವಿಕ ಟ್ ಕ್ರೇಪಿಾಂಗ್ ಮೂಲಕ 22 ಕಾಯಚ್ ಹಾಗೂ 2 
ಸಟಾಂಪಿಾಂಗ್ ಕೂಡ  ಮಾಡಿದುರನ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಮೊಹಮಮದ್ ರಿಜಾವನ್ ಅವರನನು ಐಸಿಸಿ 2021ರ  
ಬ ಸ್ಟಟ ಿ20 ಪ್ ಲೇಯ ರ್ ಆಗಿ ಆಯೆ ಮಾಡಿಕ ೂಾಂಡಿದ .
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Neeraj Chopra: ಜ.26 ರ ಪರ ೇಡ ನಲ್ಲಲ ನೇರಜ್ ಚ ೂೇಪ್ಾರ ಟಾಯಬ ೂಲೇ; ಹರಿಯಾ ಣ ಸಕಾಗ ರದ ವಿಶ ೇಷ್ ಗೌರವ.

ಟ ೂೇಕ್ರಯೊ ಒಲ್ಲಾಂಪಿ ಕ್ಸ ನಲ್ಲಲ ಭಾರತಕ ೆ  ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಯಶ್ಸನಸ ತಾಂ ದನ ಕ ೂಟಟ ಜಾವ ಲ್ಲನ್ ಎಸ ತಗಾರ ನೇರಜ್ ಚ ೂೇಪ್ಾರ 
ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಗ  ಹರಿಯಾ ಣ ಸಕಾಗ ರ ಮಹತವದ ನಧ ಾಗ ರ ಕ ೈಗ ೂಾಂಡಿದ . ಹರಿಯಾ ಣದ ಪ್ಾಣಿಪತ್ ನವಾ ಸಿ 
ನೇರಜ್ ಚ ೂೇಪ್ಾರ ಟ ೂೇಕ್ರಯೊ ಒಲ್ಲಾಂಪಿ ಕ್ಸ ನಲ್ಲಲ ದ ೇಶ್ಕ ೆ ಚಿನು ದ ಪದ ಕ ಗ ದನುಕ ೂ ಟಿದಾ ುರ . ವ ೈಯಕ್ರತಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಲ 
ಭಾರತಕ ೆ  ಎರಡನ ೇ ಬಾರಿ ಚಿನುದ ಪದಕ ಲಭಿಸಿತನ. ಇದ ೇ ವ ೇಳ್   100 ವಷ್ಗ ಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ ೆ  ಅಥ್ ಲಿಕ್ಸ ನಲ್ಲಲ 
ಪದಕ ಲಭಿಸಿದ .

ಹರಿಯಾ ಣ ರಾ ಜಯದ ಅನ ೇಕ ಆಟಗಾ ರರನ ಒಲ್ಲಾಂಪಿ ಕ್ಸ ನಲ್ಲಲ ಪದಕ ಗ ದಿು ದುರೂ, ಆಟಗಾ ರನ ೂಬಬ ಚಿನುದ ಪದಕ 
ಗ ಲನಲವಲ್ಲಲ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿರನವುದನ ಇದ ೇ ಮೊದಲನ. ಈ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ, ಈಗ ಹರಿಯಾ ಣವು ಜನವರಿ 26 ರ 
ಪರ ೇಡ ಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗನವ ವಿಶ ೇಷ್ ಕ ೂೇಷ್ಟಕದಲ್ಲಲ ನೇರಜ್ ಚ ೂೇಪ್ಾರ  ಅವರ ಪರತ್ಯನಯನನು ಸ ೇರಿಸಲನ ನ ಧಗರಿಸಿದ .



1)"ಅವಳ್ಾೆಯಿ(Avalkayi)ಯೊೇಜನ "ಯನನು ಜಾರಿಗ  ತಾಂದ ರಾಜಯ ಯಾ ವುದನ ? 
Which state has implemented the "Avalkayi scheme"?

ಎ) ಕ ೇರಳ
ಬಿ)ಬಿಹಾರ
ಸಿ)ತಮಿಳುನಾಡು
ಡಿ)ತ ಲಂಗಾಣ

ಎ) ಕ ೇರಳ

• ಕಲೇರಳಾದ ಎರ್ಾಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ "ಕುಂಬಳಂಗಿ ಗ್ಾಾಮ"ವು ದಲೇಶದಲ್ಲೆೇ 
ಮೊದಲ ಸ್ಾಾನಿಟರಿ ರ್ಾಾಪ್ಕಿನಪ್ ಮುಕತ ಗ್ಾಾಮವಾಗಿದಲ . 

• 18 ವರ್ಾ ಮತ್ುತ ಮೇಲಪಟಟ ಮಹಿಳಲಯರು ಸ್ಾಾನಿಟರಿ ರ್ಾಾಪ್ಕಿನ್  
ಬಳಸುವುದನುು ಬಿಟುಟ ಮನ್ ಸುಟವಲಲ್ ಕಪ್ ಬಳಸಲು ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಿದುು
ಇದು ಅವಳಾಿಯಿ ಯೇಜರ್ಲಯ ಭಾಗವಾಗಿದಲ . 

• ಇದಲೇ ಗ್ಾಾಮದಲ್ಲೆ "ಪ್ಾಧಾನಮಂತ್ರಾ ಸಂಸದ ಆದಶಾ ಗ್ಾಾಮ ಯೇಜರ್ಲ' 
ಅನುಷ್ಾಟನಗ್ಲ ಂಡಿದುು,ಈ ಗ್ಾಾಮವು ಆದಶಾ ಗ್ಾಾಮವಾಗಿ 
ಹಲ ರಹಲ ಮ್ಮಿದಲ.

• ದಲೇಶದ ಮೊದಲ "ಪ್ಾವಾಸಿ ಗ್ಾಾಮ" ಎಂಬ ಕೇತ್ರಾಗ  'ಕುಂಬಳಂಗಿ 
ಗ್ಾಾಮ' ಪ್ಾತ್ಾವಾಗಿದಲ .



2)ಸಾಬುಚಿತರವನನು ಆಯೆ ಮಾಡನವ ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾವುದನ ?
What is the ministry that chooses the statue?

ಎ)ವಿದ ೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ)ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಿ)ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ
ಡಿ)ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ

ಬಿ)ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ

• ಸತತ ನಾಲೆನ  ಬಾರಿಯನ ಪಶಿಿಮ ಬಾಂಗಾಳದ ಟಾಯ ಬ ೂಲೇ ಕ ೇಾಂದರ ಸಕಾಗರ ವು 
ತ್ರಸೆರಿಸಿದ  

• ಪಶಿಿಮ ಬಾಂಗಾಳದ 2022 ರ ಟಾಯಬ ೂಲೇ ನ ೇತ್ಾಜಿ ಮತನತ ಐ.ಎನ್.ಎ 
ರ್ಥೇಮವಾಗಿತನತ . 

• ಪರತ್ ವಷ್ಗ 20 ರಿಾಂದ 25 ಸತಬಧ ಚಿತರಗಳಿಗ  ಮಾ ತರ ಅವಕಾಶ್ ಇರನತತದ .
• ಟಾಯಬ  ೂಲೇ ಆಯೆ ಮಾಡನವರನ ಯಾರನ ? -ರ ಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ 
• ಏನನ ಬ  ೇಕಾದರೂ ಪರದಶಿಗಸಬಹನದ ೇ ? :ಇಲಲ- ರಾಜಯ  / ಇಲಾಖ ಗಳು ತಮಗ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳನನು ಮಾತರ ಪರದಶಿಗಸಬಹನ ದನ
• ಉದಾ : ಈ ವಷ್ಗ ಎಲಲರಿಗೂ ಸಾವತಾಂತರಾದ 75 ನ ೇ ವಷ್ಗ ಆಚರಣ ಯ 

ಹಿನುಲ  ವಿಷ್ಯವನನು ನೇಡಲಾಗಿತನ.
ತ್ರಸೆರಿಸಿದ ಟಾಯಬ  ೂಲೇಗಳು:
• ನಾರಾಯಣ ಗನರನ : ಕ ೇರಳ
• ನ ೇತ್ಾಜಿ ಮತನತ ಐ.ಎನ್.ಎ :ಪಶಿಿಮ ಬಾಂಗಾಳ 
• ವಿೇರಮಾಂಗಾಯ್ ವ ೇಲನನಾಚಾಯಗರ , ಕಪನುಲ ೂೇಿಯ ತಮಳಗಣ 

:ತಮೇಳನಾಡನ



3)ಇತ್ತೇಚ ಗ  ಜಿಐ ಟಾಯಗ್ ( GI tag )ಗ  ಸ  ೇರಿಸಲಾದ "ಕಗಜಿ ನಾಂಬ ಹಣನಣ" ( Kagzi lemon ) ಯಾವ 
ಪರದ ೇಶ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದಾುಗಿದ  ? 

The Kagzi lemon, recently added to the GI tag, belongs to which region?

ಎ)ಜಮಖಂಡಿ
ಬಿ)ರಾಯ್ಪುರ
ಸಿ)ಇಂಡಿ
ಡಿ)ಕುಡುಚಿ

ಸಿ)ಇಂಡಿ

• ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲ ಕನ "ಕಗಜಿ ನಿಂಬಲಹಣ್ಣಿ"ಗ್ಲ 
ಭೌಗ್ಲ ೇಳಿಕ ಸ ಚಾಾಂಕ ( GI ) ಪ್ಟ್ಟಟ ಲಭಿಸಿದುು , ಇದು ಹಲಚ್ುು 
ರಸವನುು ಮತ್ುತ ಆಮೆವನುು ಹಲ ಂದಿದಲ.

• ಭಾರತ್ದಲ್ಲೆ ಮಣ್ಣಪ್ುರದ "ಕಚಲೈ ನಿಂಬಲಹಣ್ಣಿ"( Kachai lemon )ನ 
ನಂತ್ರ ಜಿಐ ಟ್ಾಾಗ್ ದಲ ರಲತ್ ಎರಡರ್ಲೇ ನಿಂಬಲಹಣ್ುಿ ಇದಾಗಿದಲ.

• ಕರ್ಾಾಟಕವು ಭಾರತ್ದಲ್ಲೆ ನಿಂಬಲಹಣ್ುಿ ಉತಾಪದರ್ಲಯಲ್ಲೆ 4ರ್ಲೇ 
ಸ್ಾಾನದಲ್ಲೆದುು ,ವಿಜಯಪ್ುರವು 60% ನಿಂಬಲಹಣ್ಿನುು ಉತಾಪದಿಸುತ್ತದಲ 
ಆದುರಿ೦ದ ಇಂಡಿ ತಾಲ ಕನುು“ನಿಂಬಲ ಹಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಜ” ಎಂದು 
ಕರಲಯುತಾತರಲ.



4)"ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ರಸ ತ ಸನರಕ್ಷ ತ್ಾ ವಾರ"ವನನು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾವ ವಾರದಾಂದನ ಆಚರಿಸಲಾಗನತತದ .?
"National Road Safety Week" is celebrated which of the following week?

ಎ)ಡಿಸ ಂಬರ್ 10-17
ಬಿ)ಡಿಸ ಂಬರ್ 17-24
ಸಿ)ಜನವರಿ 1-7
ಡಿ)ಜನವರಿ 11-17

ಡಿ)ಜನವರಿ 11-17

• ಆಚ್ರಣಲ :- ಜನವರಿ 11-17
• ಆಚ್ರಿಸುವವರು :- ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರ ( ಕಲೇಂದಾ ರಸ್ಲತ 
ಸ್ಾರಿಗ್ಲ ಮತ್ುತ ಹಲದಾುರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ)

• ಉದಲುೇಶ :- ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಲೆ ಜಾಗೃತ್ರ 
ಮ ಡಿಸಲು,ರಸ್ಲತ ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಾವು-
ರ್ಲ ೇವುಗಳನುು ಮ್ಮತ್ರಗ್ಲ ಳಿಸಲು ಈ ದಿರ್ಾಚ್ರಣಲಯನುು 
ಆಚ್ರಿಸಲ್ಾಗುತ್ತದಲ.

• 2022ರ ಥೇಮ್ :- "Sadak Suraksha Jeevan 
Raksha"

• 2021ರ ಥೇಮ್ :- "Safe Yourself to Save Your 
Family"



5) "ವಿಶ್ವ ಸಾಂತ್ ೂೇಷ್ ವರದಿ 2021'' ಪರಕಾರ ಜಗತ್ತನ ಅತಯಾಂತ ಸಾಂತ್ ೂೇಷ್ದ ರಾಷ್ರ ಯಾವುದನ ? 
Which is the happiest country in the world according to the "World Happiness Report 2021"?

ಎ)ಐಸ್ ಲಾಯಂಡ್
ಬಿ)ಜಮಮನಿ
ಸಿ)ನಾವ ಮ
ಡಿ)ಫಿನ್ಲಾಯಂಡ್

ಡಿ)ಫಿನ್ಲಾಯಂಡ್

• ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಂತಲ ೇರ್ ದಿನ: ಮಾರ್ಚಾ 20
• 2021 ರ ಥೇಮ್: "ಎಲೆರಿಗ  ಸಂತಲ ೇರ್, ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ"( 

Happiness For All, Forever )
• 149 ದಲೇಶಗಳ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನದಲ್ಲೆ ಭಾರತ್ವು 139 ರ್ಲೇ 
ಸ್ಾಾನದಲ್ಲೆದಲ .

• 2020 ರಲ್ಲೆ, ಸಮ್ಮೇಕ್ಷಲ ನಡಲಸಿದ 156 ದಲೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಭಾರತ್ವು 
144 ರ್ಲೇ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲೆತ್ುತ.



6)2022ನ ೇ ಸಾಲ್ಲನ "ಅಾಂಬಿಕಾತನಯದತತ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪರಶ್ಸಿತ" ಪನ ರಸಕೃತತ ರನ ಯಾರನ.?
Who is the recipient of the National Award for Ambikatana Day 2022?

ಎ)ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪರಕಾಶ
ಬಿ)ಡಾ|ಮಲ್ಲಿಕಾ ಘಂಟಿ
ಸಿ)ಜಿನದತತ ದ ೇಸಾಯಿ
ಡಿ)ಡಾ|ಸ  ೇಮಶ ೇಖರ
ಇಮ್ಾರಪುರ

ಡಿ)ಡಾ|ಸ  ೇಮಶ ೇಖರ
ಇಮ್ಾರಪುರ

• ಡಾ| ದ.ರಾ. ಬಲೇಂದಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ್ಾಿರಕ ಟಾಸ್ಟಟ ಕಲ ಡ ಮಾಡುವ
2022ರ್ಲೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಅಂಬಿಕಾತ್ನಯದತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ಾಶಸಿತಗ್ಲ ಕವಿ, 
ಸಂಶಲ ೇಧಕ, ಜಾನಪ್ದ ತ್ಜ್ಞ ಡಾ|ಸ್ಲ ೇಮಶಲೇಖರ ಇಮಾಾಪ್ುರ 
ಭಾಜನರಾಗಿದಾುರಲ.

• ದ.ರಾ.ಬಲೇಂದಲಾಯವರ ಅಂಕತ್ರ್ಾಮ-"ಅಂಬಿಕಾತ್ನಯದತ್ತ"
• ದತಾತತಲಾೇಯ ರಾಮಚ್ಂದಾ ಬಲೇಂದಲಾ ಕನುಡದ ಪ್ಾಸಿದಧ ಕವಿ ಹಾಗ  
ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು. ಬಲೇಂದಲಾಯವರು ಕರ್ಾಾಟಕದಲ್ಲೆ 
ವರಕವಿಯಂದು ಪ್ಾಸಿದಧರಾಗಿದಾುರಲ

• 2021ರ್ಲೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ "ಅಂಬಿಕಾತ್ನಯದತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ಾಶಸಿತ" 
ಪ್ುರಸೃತ್ರು - ಪ್ರಾ. ಎರ್ಚ .ಎಸ್ಟ.ಶಿವಪ್ಾಕಾಶ



7)"COWIN" ಇತ್ತೇಚ ಗ  ಸನದಿುಯಲ್ಲಲದನು,ಇ ದ ನ ಯಾವುದಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ .?

ಎ)ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರ ನಿಿ
ಬಿ)ಮಕಕಳ ಆಟ
ಸಿ)ಕ  ೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ ಯ ಜಾಲ
ಡಿ)ಕ್ರರಕ ೇಟ್

ಸಿ)ಕ  ೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ ಯ
ಜಾಲ

• ಇತ್ರತೇಚಲಗ್ಲ ಪ್ಾಧಾನಿ ನರಲೇಂದಾ ಮೊೇದಿ ಅವರು Cowin Global 
Conclave ನಲ್ಲೆ CoWIN ಫ್ಾೆಟಾಫ್ಾಮ್ಾ ಬಗ್ಲೆ 
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದರು.

• CoWIN ( Covid Vaccine Intelligence Network ) 
ಇದು ಭಾರತ್ದ ರ್ಾಗರಿಕರಿಗ್ಲ ಕಲ ೇವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕಲಗ್ಾಗಿ 
ರ್ಲ ಂದಾಯಿಸಲು ಮತ್ುತ ಹತ್ರತರದ ಲಸಿಕಾ ಕಲೇಂದಾಗಳನುು 
ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲು ಇರುವ ಒಂದು ವಲೇದಿಕಲಯಾಗಿದಲ . 

• ಇದು ಲಸಿಕಲಗಳ ದಾಸ್ಾತನು , ರ್ಲೈಜ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತ್ರ , 
ಶಲೇಖರಣಲ ತಾಪ್ಮಾನ ಮತ್ುತ ಲಸಿಕಲ ಪ್ಡಲದವರ ವಲೈಯಕತಕ 
ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ಸಹ ಒಳಗ್ಲ ಂಡಿರುತ್ತದಲ .

• ಇತ್ರತೇಚಲಗ್ಲ ಕಲೇಂದಾ ಆರಲ ೇಗಾ ಸಚಿವಾಲಯ “COWIN 2.0” 
ಅನುು ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿದಲ .

• ಜಾಗತ್ರಕ ಕಲ ೇವಿಡ್ ಕಾಯಾಕ್ಷಮತಲ ಸ ಚ್ಂಕ ಭಾರತ್ದ 86ರ್ಲೇ 
ಸ್ಾಾನದಲ್ಲೆದಲ



8) 'ಬಾಾಂಬ  ಲ ೂೇಕಸ್ಟಟ' ಮತನತ 'ಡ ಸಟ್ಗ ಲ ೂೇಕಸ್ಟಟ' ಇವು ಯಾವ ಪರಭ ೇದದ
ಜಿೇವಿಗಳು ? 

ಎ)ಹಾರುವ ನರಿ
ಬಿ)ಮಿಡತ 
ಸಿ)ಕಾಡು ಜ ೇನು
ಡಿ)ಪತಂಗ

ಬಿ)ಮಿಡತ 

• ಇತ್ರತೇಚಿನ ವರ್ಾಗಳಲ್ಲೆ ದಲೇಶದ ಕಲಲವು ರಾಜಾಗಳಿಗ್ಲ ಮ್ಮಡತಲಗಳ 
ಹಾವಳಿ ದಲ ಡಡ ತ್ಲ್ಲರ್ಲ ೇವಾಗಿದಲ.ಲಕ್ಷಾಂತ್ರ ಮ್ಮಡತಲಗಳು 
ಗುಂಪ್ಕನಲ್ಲೆ ಬಲಳಲದು ನಿಂತ್ ಹಸಿರು ಪ್ಲೈರನುು ತ್ರಂದು ಹಾಳು 
ಮಾಡುತ್ರತವಲ. 

• ದಿನವಂದಕಲಿ 150 ಕ.ಮ್ಮೇ.ವರಲಗ್ಲ ಹಾರಾಟ ನಡಲಸಬಲೆವು.
• ಭಾರತ್ದಲ್ಲೆ ಬಾಂಬಲ ಲ್ಲ ೇಕಸ್ಟಟ , ಮೈಗ್ಲಾೇಟರಿ ಲ್ಲ ೇಕಸ್ಟಟ , 
ಡಲಸರ್ಟಾ ಲ್ಲ ೇಕಸ್ಟಟ ಮತ್ುತ ವುಡನ್ ಲ್ಲ ೇಕಸ್ಟಟ ಹಲಸರಿನ ರ್ಾಲುಿ
ಪ್ಾಭಲೇದದ ಮ್ಮಡತಲಗಳಿವಲ.

• ಇವುಗಳಲ್ಲೆ ಡಲಸರ್ಟಾ ಮ್ಮಡತಲಗಳು ಹಲಚಿುನ ಬಲಳಲ ಹಾನಿ 
ಯನುುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವಲ.



9) ಇತ್ತೇಚ ಗ  ಸನದಿು ಯಲ್ಲಲದು  "ವಿದಯಾಂಜಲ್ಲ ಯೊೇಜನ " ಯಾವ ವಷ್ಗ 
ಜಾರಿಗ  ಬಾಂದಿತನ.? 

ಎ)2016
ಬಿ)2017
ಸಿ)2018
ಡಿ)2015

ಎ)2016

• 'ವಿದಾಾಂಜಲ್ಲ ಯೇಜರ್ಲ' ಸಕಾಾರಿ ಶಾಲ್ಲಗಳನುು 
ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್ಗ್ಲ ಳಿಸುವ ಉದಲುೇಶ ಹಲ ಂದಿದಲ.

• ಕಲೇಂದಾ ಮಾನವ ಸಂಪ್ನ ಿಲ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸಚಿವಾಲಯ 
2016ರಲ್ಲೆ ಇದನುು ಆರಂಭಿಸಿತ್ು.

• ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಲೇತ್ಾಗಳಲ್ಲೆನ ಪ್ರಿಣ್ಣತ್ರು, ಅನಿವಾಸಿ 
ಭಾರತ್ರೇಯರು, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಕಾಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬಬಂದಿ, ವೃತ್ರತಪ್ರರು ಇವರಲಲೆರ  ಸಕಾಾರಿ 
ಶಾಲ್ಲಗಳಲ್ಲೆನ ಬಾಲಕರಿಗ್ಲ ತ್ಮಿ ಅನುಭವ ಮತ್ುತ 
ಕೌಶಲಾಗಳನುು ಹಲೇಳಿಕಲ ಡುವ ಯೇಜರ್ಲ ಇದು.

• ಸವಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದಾಂಜಲ್ಲ 
ಯೇಜರ್ಲ ರ ಪ್ಕಸಲ್ಾಗಿದಲ.



10) ವಿಜಯನ ಗರ ಕಾಲದ ಅರಸನ ಾದ ಕೃಷ್ಣದ ೇವರಾಯನ  ಮರಣದ ದಿನಾಾಂಕವನನು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸ ನವ ಮೊದಲ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇತ್ತೇಚ ಗ  ಯಾ ವ ಜಿಲ ಲಯಲ್ಲಲ ಪತ್ ತ ಯಾಗಿದ .?

ಎ)ಬಳ್ಾಾರಿ
ಬಿ)ತುಮಕ ರು
ಸಿ)ಬಾಗಲಕ  ೇಟ 
ಡಿ)ಚಿತರದುಗಮ

ಬಿ)ತುಮಕ ರು

• ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಾಮಾಾಜಾದ ಪ್ಾಸಿದಧ ದಲ ರಲ ಶಿಾೇಕೃರ್ಿದಲೇವರಾಯ 
ಮರಣ್ದ ದಿರ್ಾಂಕವನುು ಉಲ್ಲೆೇಖಿಸುವ ಮೊದಲ 
ಶಿಲ್ಾಶಾಸನವನುು ತ್ುಮಕ ರು ಜಿಲ್ಲೆಯ "ಹಲ ನುಹಳಿಿ"ಯಲ್ಲೆ
ಪ್ತಲತಯಾಗಿದಲ.

• ಈ ಶಾಸನದ ಪ್ಾಕಾರ ಶಿಾೇಕೃರ್ಿದಲೇವರಾಯರು 1529ರ 
ಅಕಲ ಟೇಬರ್17 ಭಾನುವಾರದಂದು ಮರಣ್ ಹಲ ಂದಿದುರು.ಹಾಗ  
ಪ್ಾಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿನದಂದು ಚ್ಂದಾ ಗಾಹಣ್ವಿತ್ುತ ಎಂದು 
ಹಲೇಳಲ್ಾಗಿದಲ.

• ಬಲಂಗಳೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ಾಾಧಾಾಪ್ಕ ಪ್ರಾ.ಕಲ.ಆರ್.ನರಸಿಂಹ ರಾವ್
ಅವರು ಈ ಶಾಸನವು ಶಿಾೇಕೃರ್ಿದಲೇವರಾಯರ ಮರಣ್ದ 
ದಿರ್ಾಂಕವನುು ಉಲ್ಲೆೇಖಿಸುವ ಶಾಸನವಾಗಿದಲ ಎಂದು ಹಲೇಳಿದಾುರಲ.



ನ ನುಯ ಪರಶ ು

ಭಾ ರತದ ಮೊದಲ UNDP(United Nations 

Development Programme) ಯೂತ್ ಕ  ಲೈಯನೇಟ್
ಚಾ ಾಂಪಿಯನ್  ಯಾರನ?

ಎ) ಪರತ್ಮಾ ಜ ೈನ್
ಬಿ) ಪರಜಕತ ಕ ೂೇಳಿ
ಸಿ) ಜಾರಾ ರನದರ್ ಫ ೂೇಡಗ
ಡಿ) ಕ್ರಸ ಜಿನ್ ಪಿಾಂಗ್

ಎಲಲರಿಗೂ ಧನ ಯ ವಾದಗಳು



ಇಾಂದಿನ ಪರಶ ು 
ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಲ  ರಾಮಾನನಜಾಚಾಯಗರ 216 ಅಡಿ ಗಳ ಪರತ್ಯನಯನನು 
ಒಳಗ ೂಾಂಡಿರನವ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನ  ೇ ಅತ್ ಎತತರದ ಪರ ತ್ಯನಯನನು 
ಕನಳಿತನಕ ೂಳುಾವ ರ್ಾಂಗಿಯಲ್ಲಲ ಉದಾಾಿಸ ಲನ  ಪರಧಾನ ಮೊೇ ದಿ ಸಜಾಾ ಗಿದಾುರ ?

ಎ) ಚ ನ ೈ
ಬಿ) ವಾರಣಾಸಿ
ಸಿ) ಹ ೈದರಾಬಾದ್
ಡಿ) ಗಾಾಂಧಿೇನಗರ

ಎಲಲರಿಗೂ ಧನ ಯ ವಾದಗಳು


