
30&31 ಜನವರಿ -CURRENT AFFAIRS

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ "ಸಮುದರ ಪ್ನರಣಿಗಳ ಅಭಯನರಣ್ಯ" 
ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೆೊಳಳಲ್ಲದೆ?

ಎ)ಹೆೊರ್ನಾವರ
ಬಿ)ಉಡುಪಿ
ಸಿ)ಗೆೊೋಕಣ್ಾ
ಡಿ)ಕನರವನರ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ದನಂಡೆೋಲ್ಲ(ಉತ್ತರ ಕನಾಡ ಜಿಲ್ೆಿ):ರನಜಯದ ಮೊದಲ ಮೊಸಳ ೆಉದನಯನವನ ಉದನನಟರ್ೆ.

ಪ್ರವನಸೆೊೋದಯಮ ಇಲ್ನಖೆ ಮತ್ುತ ಲ್ೆೊೋಕೆೊೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲ್ನಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ₹ 3 ಕೆೊೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
ಹನಲಮಡಿಿಯ ದನಂಡೆೋಲಪ್ಪ ದೆೋವಸನಾನದ ಹತ್ತತರ ನಿರ್ಮಾಸಲ್ನದ
ಮೊಸಳ ೆಉದನಯನ ಅನುಾ ಭನನುವನರ ಉದನನಟರ್ೆ ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ.ರನಜಯದ ಮೊದಲ ಮತ್ುತ ದೆೋಶದ ಎರಡರ್ೆೋ
ಮೊಸಳ ೆಉದನಯನವನಗಿದೆ.

👉 Odisha's Bhitarkanika National Park, which is home to the world's largest white 
crocodile park in Kendrapara district
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Australian Open 2022: ಐತ್ತಹನಸಿಕ 21ರ್ೆೋ ಗನರಯಂಡ್ ಸನಿಯಮ್ ಗೆ ಮುತ್ತತಕ್ಕಿದ ನಡನಲ್!

ಸೆಪೋನ ನ ದಿಗಗಜ ಟೆನಿಸ್ ತನರ ೆರನಫಲೆ್ ನಡನಲ್ (Rafael Nadal) ಇತ್ತಹನಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನಾರ.ೆ ನಡನಲ್ 
ಆಸೆರೋಲ್ಲಯನ ಓಪ್ನ 2022 (Australian Open 2022) ಪ್ರಶಸಿತಯನುಾ ಗೆಲುಿವ ಮೊಲಕ 21 ರೆ್ೋ 
ಗನರಯಂಡ್ ಸನಿಮ್ ಗೆದುಾ ವಿಶವದನಖಲ್ೆ ಮನಡಿದನಾರೆ. ಈ ಮೊಲಕ ನಡನಲ್ ಪ್ುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತ 
ಹೆಚ್ುಚ ಗನರಯಂಡ್ ಸನಿಯಮ್ ಪ್ರಶಸಿತಗಳನುಾ ಗೆದಾ ಆಟಗನರ ಎನಿಸಿಕೆೊಂಡಿದನಾರೆ. ರೆೊೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಮತ್ುತ 
ರ್ೆೊವನಕ್ ಜೆೊಕೆೊವಿಕ್ ಅವರನುಾ ಹಂದಿಕ್ಕಿ ನಡನಲ್ ಈ ದನಖಲ್ೆ ಮನಡಿದನಾರೆ.

ರಷ್ನಯದ ಡೆೋನಿಯಲ್ ಮೆಡೆವಡೆವ್ ಅವರನುಾ ಸೆೊೋಲ್ಲಸಿ ಎರಡರೆ್ೋ ಬನರಿಗ ೆಆಸೆರೋಲ್ಲಯನ ಓಪ್ನ 
ಪ್ರಶಸಿತಯನುಾ ತ್ಮಮದನಗಿಸಿಕೆೊಂಡರು.



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ನಡನಲ್ ಗನರಯನ  ಸನಿಂ ಪ್ರಶಸಿತಗಳು 21:

🍁ಫೆರಂಚ್ ಓಪ್ನ:
(2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020)
🍁 ವಿಂಬಲಿನ 
(2008, 2010)
🍁 ಅಮೆರಿಕ ಓಪ್ನ
(2010, 2013, 2017, 2019)
🍁 ಆಸೆರೋಲ್ಲಯನ ಓಪ್ನ
(2009, 2022)

1) Australian open :- 2 times

2) US open :- 4 times
3) French open:- 13 times
4) Wimbledon open :- 2 times



Australian Open 2022: ಮೊರರ್ೆೋ ಗನರಯಂಡ್ ಸನಿಮ್ ಕ್ಕರಿೋಟ; ಮಹಳನ ಸಿಂಗಲ್ಸ ಪ್ರಶಸಿತ ಗದೆಾ ಆಶೆಿೋ 
ಬನಟಿಾ!

ಆಸೆರೋಲ್ಲಯನ ಓಪ್ನ 2022 ರ ( Australian Open 2022) ಮಹಳನ ಸಿಂಗಲ್ಸ ಪ್ರಶಸಿತಯನುಾ ವಿಶವದ 
ನಂಬರ್ ಒನ ಆಟಗನತ್ತಾ ಆಸೆರೋಲ್ಲಯನದ ಆಶೆಿೋ ಬನಟಿಾ (Ashleigh Barty) ತ್ಮಮದನಗಿಸಿಕೆೊಂಡಿದನಾರೆ. 
ಆಶೆಿೋ ಬನಟಿಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಡೆೋನಿಯಲ್ ಕನಲ್ಲನಸ ಅವರನುಾ ಫೆೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ರ್ೆೋರ ಸೆಟ ಗಳಂದ 
ಸೆೊೋಲ್ಲಸುವ ಮೊಲಕ ಮೊರರ್ೆೋ ಗನರಯಂಡ್ ಸನಿಮ್ ಪ್ರಶಸಿತಯನುಾ ಗೆದಿಾದನಾರೆ

44 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಳನ ಸಿಂಗಲ್ಸ ಪ್ರಶಸಿತ ಗೆದಾ ಮೊದಲ ಆಸೆರೋಲ್ಲಯನ ಮಹಳ ೆಎಂಬ ಹೆಗಗಳಕೆಗೊ 
ಪ್ನತ್ರರನದರು. ಇವರಗೊ ಮುನಾ ಕ್ಕರಸ್ ಓ’ನಿೋಲ್ ಅವರು 1978 ರಲ್ಲಿ ಕೆೊರ್ೆಯ ಬನರಿಗ ೆಈ ಪ್ರಶಸಿತಯನುಾ 
ಗೆದಿಾದಾರು.
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ಹರಿಯ ಮರನಠಿ ಲ್ೆೋಖಕ ಮತ್ುತ ಸನಮನಜಿಕ ಕನಯಾಕತ್ಾ ಅನಿಲ್ ಅವಚ್ತ್ ನಿಧನರನಗಿದನಾರೆ.

(Veteran Marathi author and social activist Anil Awachat passes away)

ಖಯನತ್ ಮರನಠಿ ಲ್ೆೋಖಕ ಹನಗೊ ಸನಮನಜಿಕ ಕನಯಾಕತ್ಾ ಅನಿಲ್ ಅವಚ್ತ್ ನಿಧನರನಗಿದನಾರ.ೆ ಅವಚ್ತ್ 
ಅವರು 1986 ರಲ್ಲಿ ಪ್ುಣಯೆಲ್ಲಿ ಮುಕನತಂಗನ ಪ್ುನವಾಸತ್ತ ಕೆೋಂದರ ಎಂಬ ವಯಸನ-ವಯಸನ ಕೆೋಂದರವನುಾ 
ಸನಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ತ್ಮಮ ಹಲವನರು ಮರನಠಿ ಪ್ುಸತಕಗಳನದ “ಮನನಸ”, ಸನವತ್ಹನವಿಶನಯಿ, “ಗನಡ್ಾ”, 
“ಕನಯಾರತ್”, “ಕನಯಾಮಗಾ” ಮತ್ುತ “ಕುಟುಹಲಪ್ೆೊೋಟಿ” ಗಳಗೆ ಹೆಸರುವನಸಿಯನಗಿದಾರು.



1)ಯನವ ಕೆೋಂದರ ಸಚಿವನಲಯವು 'ಸವಚ್ಛತನ ಸನಿಟಾ-ಅಪ್ ಚನಲ್ಂೆಜ್' ಅನುಾ
ಪ್ನರರಂಭಿಸಿತ್ು?

ಎ)ವಸತಿಮತ್ತು ನಗರ ವಯವಹಾರಗಳ
ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ)ಗ್ಾಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಿ)ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಡಿ)ಗೃಹ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ

ಎ)ವಸತಿಮತ್ತು ನಗರ
ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ

• ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ 
(MoHUA) ನ ೈಮಮಲಯ ಮತ್ತು ತ್ಾಯಜ್ಯ ನಿವಮಹಣ  
ವಲಯವನತು ಪರಿವತಿಮಸಲತ ನವೀನ ಸ್ಾಾರ್ಟಮ-
ಅಪ ಗಳನತು ಉತ್ ುೀಜಿಸಲತ ಸವಚ್ಛತ್ಾ ಸ್ಾಾರ್ಟಮ-ಅಪ 
ಚಾಲ ೆಂಜ್ ಅನತು ಪ್ಾಾರೆಂಭಿಸಿತ್ತ.

• ಕ ೈಗಾರಿಕ  ಮತ್ತು ಆೆಂತ್ರಿಕ ವಾಯಪ್ಾರದ ಉತ್ ುೀಜ್ನ 
ಇಲಾಖ  (ಡಿಪಿಐಐಟಿ) ಮತ್ತು ಏಜ ನ್ಸ್ ಫಾಾೆಂಚ ೈಸ್
ಡಿ ಡ ವಲಪ ಮೆಂರ್ಟ (ಎಎಫ ಡಿ) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ
ಸವಾಲನತು ಪ್ಾಾರೆಂಭಿಸಲಾಗಿದ . ಇದತ ಸವಚ್ಛ ಭಾರತ್
ಮಿಷನ್ಸ-ಅರ್ಮನ್ಸ 2.0 (SBM-U 2.0) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಉದಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತು ಉತ್ ುೀಜಿಸಲತ 
ಪಾಯತಿುಸತತ್ುದ .



2)ಜನವರಿ 2022 ರಂತೆ ಕೆೊೋವಿಶೋಲ್ಿ ಮತ್ುತ ಕೆೊೋವನಕ್ಕಸನ ಲಸಿಕೆಗಳಗೆ ಯನವ 
ರಿೋತ್ತಯ ದೃಢೋಕರಣ್ವನುಾ ನಿೋಡಲ್ನಗಿದೆ?

ಎ)ತ್ತತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ
ಬಿ)ಷರತ್ತುಬದ್ಿ ಮಾರತಕಟ್ೆೆ ಅಧಿಕಾರ
ಸಿ)ಅಗತ್ಯ ಮಾರತಕಟ್ೆೆ ಅಧಿಕಾರ
ಡಿ)ಪೂರ್ುಮಾರತಕಟ್ೆೆ ಅಧಿಕಾರ

ಬಿ)ಷರತ್ತುಬದ್ಿ ಮಾರತಕಟ್ೆೆ
ಅಧಿಕಾರ

• ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕವು ಸಿೋರಮ್ ಇನ ಸಿಿಟೊಯಟ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯನದ ಕೆೊೋವಿಶೋಲ್ಿ ಮತ್ುತ ಭನರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ನ
ಕೆೊೋವನಕ್ಕಸನ ಕೆೊೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಗಳಗೆ "ಷರತ್ುತಬದಧ 
ಮನರುಕಟೆಿ ಅಧಿಕನರ" ವನುಾ ನಿೋಡಿದ.ೆ

• ಕಳದೆ ವಷಾ ಜನವರಿಯಿಂದ, ಎರಡು ಲಸಿಕೆಗಳು "ತ್ುತ್ುಾ 
ಬಳಕೆಯ ಅಧಿಕನರ" ( ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿದ.ೆ 

• ಅವರು ಪ್ರತ್ತ ಆರು ತ್ತಂಗಳಗೆೊಮೆಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ುತ 
ಪ್ರಿಣನಮಕನರಿತ್ವದ ಡೆೋಟನವನುಾ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕು, 15 ದಿನಗಳ
ಹಂದಿನ ಹೆೊಸ ಅಧಿಕನರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. 

• ಇದು ಪ್ೊಣ್ಾ ಮನರುಕಟೆಿ ಅಧಿಕನರಕ್ಕಿಂತ್ ಭಿನಾವನಗಿದೆ.



3)'ಬೆೋಸಿಗೆ ಅಭಿಯನನಕನಿಗಿ ಕೃಷ್ಟಯ ರನಷ್ಟರೋಯ ಸಮೆೇಳನ'ದ ಇರ್ೆೊಾಂದು 
ಹೆಸರೆೋನು?

ಎ)ರಬಿ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಬಿ)ಜೆೈದ್ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಸಿ)ಖಾರಿಫ್ಸಮ್ಮೇಳನ
ಡಿ)ನಗದ್ತ ಬೆಳೆ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಬಿ)ಜೆೈದ್ ಸಮ್ಮೇಳನ

• 2021-22 ರ ಬ ೀಸಿಗ  ಅಭಿಯಾನಕಾಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕತರಿತ್ 
ರಾಷಿರೀಯ ಸಮೇಳನವನತು ವೀಡಿಯೊ ಕಾನಫರ ನ್ಸ್
ಮೂಲಕ ನಡ ಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದನತು ಝೈದ್ 
ಸಮೇಳನ ಎೆಂದೂ ಕರ ಯತತ್ಾುರ . ಖಾರಿಫ ಮತ್ತು 
ರಬಿ ಋತ್ತಗಳ ನಡತವ  ಝೈದ್ ಬ ಳ ಗಳನತು
ಬ ಳ ಯಲಾಗತತ್ುದ 

• ಕ ೀೆಂದಾ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ನರ ೀೆಂದಾ ಕತಮಾರ್ ತ್ ೂೀಮರ್ 
ಸಮಾವ ೀಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರತ. ಹಿೆಂದ್ಧನ ಬ ಳ  
ಋತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಬ ಳ  ಕಾಯಮಕ್ಷಮತ್ ಯನತು 
ಪರಿಶೀಲ್ಲಸತವುದತ ಮತ್ತು ಮತೆಂದ್ಧನ ಬ ೀಸಿಗ  
ಹೆಂಗಾಮಿಗ  ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮರಗಳ  ೆಂದ್ಧಗ  
ಸಮಾಲ ೂೀಚಿಸಿ ಬ ಳ ವಾರತ ಗತರಿಗಳನತು
ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸತವುದತ ಇದರ ಉದ ದೀಶವಾಗಿದ .



4)ಪ್ರತ್ತ ವಷಾ 'ಅಂತ್ರರನಷ್ಟರೋಯ ಕಸಿಮ್ಸ ದಿನ' ಯನವನಗ ಆಚ್ರಿಸಲ್ನಗುತ್ತದೆ?

ಎ)ಜನವರಿ 25
ಬಿ)ಜನವರಿ 26
ಸಿ)ಜನವರಿ 28
ಡಿ)ಜನವರಿ 30

ಬಿ)ಜನವರಿ 26

• 'ಅೆಂತ್ರರಾಷಿರೀಯ ಕಸಾಮ್ಸ್ ದ್ಧನ'ವನತು ಪಾತಿ ವಷಮ 
ಜ್ನವರಿ 26 ರೆಂದತ ವಶವಸೆಂಸ್ ೆಯ ಆತಿಥ್ಯದ ೂೆಂದ್ಧಗ  
ಪಾಪೆಂಚ್ದಾದಯೆಂತ್ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗತತ್ುದ . ಇದತ ಪಾಪೆಂಚ್ದ 
ಗಡಿಗಳಾದಯೆಂತ್ ಸರಕತಗಳ ಹರಿವನತು ಖಾತಿಾಪಡಿಸತವಲ್ಲಿ
ಕಸಾಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಜ ನಿ್ಗಳ ಪ್ಾತ್ಾವನತು
ಗತರತತಿಸತತ್ುದ .

• ಕಸಾಮ್ಸ್ ಸಹಕಾರ ಮೆಂಡಳಿ (CCC) 1953 ರಲ್ಲಿ ICD 
ಆಚ್ರಣ ಯನತು ಘೂೀಷಿಸಿತ್ತ. CCC ಅನತು 1994 ರಲ್ಲಿ 
ವಶವ ಕಸಾಮ್ಸ್ ಸೆಂಸ್ ೆ (WCO) ಎೆಂದತ ಮರತನಾಮಕರಣ 
ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 2022 ರ ವಷಯವು 'ಕಸಾಮ್ಸ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪ್ಾೆಂತ್ರವನತು ಸ್ ಾೀಲ್ಲೆಂಗ್ ಅಪ ಎ ಡ ೀಟಾ 
ಕಲಚರ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಡೆಂಗ್ ಎ ಡಾಟಾ' ಆಗಿದ . .



5)2022 ರ ಚ್ಳಗನಲದ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ಸ ನ ಆತ್ತಥೆೋಯ ರನಷರ ಯನವುದು?

ಎ)ಜಪಾನ್
ಬಿ)ಚಿೀನಾ
ಸಿ)ರಷ್ಾಯ
ಡಿ)USA

ಬಿ)ಚಿೀನಾ

• 2022 ರ ಚ್ಳಿಗಾಲದ ಒಲ್ಲೆಂಪಿಕ್ಸ್, ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ XXIV 
ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ ವೆಂಟರ್ ಗ ೀಮ್ಸ್ 4 ರಿೆಂದ 20 ಫ ರ್ಾವರಿ 2022
ರವರ ಗ  ಬಿೀಜಿೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನ ರ ಯ ಚಿೀನಾದಲ್ಲಿ 
ನಡ ಯಲ್ಲದ .

• ಸ್ ೂಪೀರ್ಟಮ ಇಕಾಲಜಿ ಗೂಾಪ ಮತ್ತು ಸ್ ೀವ್ ಅವರ್ 
ವೆಂಟಸ್ಮ ಬಿಡತಗಡ  ಮಾಡಿದ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ 
ಒಲ್ಲೆಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಕ ಹಿಮವು ಕ್ಾೀಡಾಪಟತಗಳ ದ ೀಹದ 
ಮೀಲ  ಉತ್ಪತಿುಯಾಗತವ ಅಪ್ಾಯವನತು ಹ ೀಳುತ್ುದ . ಈ 
ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಕಾಾಗಿ ಸೆಂಭವಸತವ ನಿೀರಿನ ವಯಥ್ಮದ 
ರ್ಗ ೆಯೂ ಅದತ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ .



6)ರನಷರಪ್ತ್ತಯವರ ಪ್ರವನಗಿ 'ಭನರತ್ದ ಆಕಸಿಮಕ ನಿಧಿ'ಯನುಾ ಯನವ 
ಇಲ್ನಖೆ ನಿವಾಹಸುತ್ತದೆ?

ಎ)ಆರ್ಥುಕ ವಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ)ವೆಚ್ಚದ್ ಇಲಾಖೆ
ಸಿ)ಹರ್ಕಾಸತ ಸೆೀವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಡಿ)ಕಂದಾಯಇಲಾಖೆ

ಎ)ಆರ್ಥುಕ ವಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ

• ಭಾರತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ಹಣಕಾಸತ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಆರ್ಥಮಕ ವಯವಹಾರಗಳ
ಇಲಾಖ ಯತ 'ಭಾರತ್ದ ಆಕಸಿಿಕ ನಿಧಿ'ಯನತು 
ಹ ೂೆಂದ್ಧದ .

• ಇದನತು ಕಾಯಮನಿವಾಮಹಕ ಕಾಮದ್ಧೆಂದ 
ನಿವಮಹಿಸರ್ಹತದತ ಮತ್ತು ವಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು 
ಸೆಂರ್ೆಂಧಿತ್ ಅನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ ವ ಚ್ಚಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ರ್ಳಸರ್ಹತದತ. ಇತಿುೀಚ ಗ , ಸಕಾಮರವು ಆಕಸಿಿಕ 
ನಿಧಿಗಾಗಿ ಖಚ್ತಮ ಮಾಡತವ ನಿಯಮಗಳನತು 
ತಿರತಚಿದ , ಒಟತಾ ಕಾಪಮಸ್ ನ 40 ಪಾತಿಶತ್ವನತು 
ವ ಚ್ಚ ಕಾಯಮದಶಮಯ ವಲ ೀವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲತ 
ಅನತವು ಮಾಡಿಕ ೂಡತತ್ುದ .



7)ಅಸನಸಂನ ಅತ್ುಯನಾತ್ ರ್ನಗರಿಕ ಪ್ರಶಸಿತ 'ಅಸನಸಂ ಬೆೈಭವ'ಕೆಿ ಯನರನುಾ ಆಯ್ಕಿ
ಮನಡಲ್ನಗಿದ?ೆ

ಎ)ರತ್ನ್ ಟ್ಾಟ್ಾ
ಬಿ)ಗ್ೌತ್ಮ್ಅದಾನಿ
ಸಿ)ಮತಖೆೀಶ್ ಅಂಬಾನಿ
ಡಿ)ಅಜೀಂ ಪೆಾೀಮಿ

ಎ)ರತ್ನ್ ಟ್ಾಟ್ಾ

• ಅಸ್ಾ್ೆಂ ಸಕಾಮರವು ಕ ೈಗಾರಿಕ ೂೀದಯಮಿ ಮತ್ತು 
ಲ ೂೀಕ ೂೀಪಕಾರಿ ರತ್ನ್ಸ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗ  ರಾಜ್ಯದ 
ಅತ್ತಯನುತ್ ನಾಗರಿಕ ಪಾಶಸಿು 'ಅಸ್ಾ್ೆಂ ಬ ೈಭವ'ವನತು
ನಿೀಡಲತ ಸಿದಿವಾಗಿದ .

• ರಾಜ್ಯವು ಅಸ್ಾ್ೆಂ ಬ ೈಭವ್, ಅಸ್ಾ್ೆಂ ಸ್ೌರವ್ 
ಮತ್ತು ಅಸ್ಾ್ೆಂ ಗೌರವ್ ಪಾಶಸಿುಗಳನತು ಸಹ 
ನಿೀಡಲ್ಲದ . ಅಸ್ಾ್ೆಂ ಸ್ೌರವ್ ಪಾಶಸಿುಯನತು 
ಒಲ್ಲೆಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ವಜ ೀತ್  ಲ ೂವಿನಾ 
ಬ ೂಗ ೂಮಹ ೈನ್ಸ ಸ್ ೀರಿದೆಂತ್  ಐವರತ ವಯಕ್ುಗಳಿಗ 
ನಿೀಡಲಾಗತವುದತ.



8)ಇತ್ತತೋಚೆಗೆ ಸುದಿಾಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ "ಮೊಲನಿವನಸಿಗಳ ಧವಜ" ದೆೊಂದಿಗ ೆ
ಯನವ ದೆೋಶವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

ಎ)USA
ಬಿ)UK
ಸಿ)ಆಸೆರೀಲಿಯಾ
ಡಿ)ಚಿೀನಾ

ಸಿ)ಆಸೆರೀಲಿಯಾ

• ಆಸ್ ರೀಲ್ಲಯನ್ಸ ಸಕಾಮರವು ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಧ್ವಜ್ದ 
ಹಕತಾಸ್ಾವಮಯವನತು ಖರಿೀದ್ಧಸಿದ , ಗತರತತಿನ ಚಿಹ ುಯನತು
ಯಾರತ ರ್ಳಸರ್ಹತದತ ಎೆಂರ್ ಹ ೂೀರಾಟದ್ಧೆಂದ 
ಮತಕುಗ ೂಳಿಸಲತ.

• ಸೆಳಿೀಯ ಕಲಾವದ ಹ ರಾಲ್ಡ ಥಾಮಸ್ 1971 ರಲ್ಲಿ 
ಪಾತಿಭಟನ ಯ ಚಿತ್ಾವಾಗಿ ಧ್ವಜ್ವನತು ರಚಿಸಿದರತ. ಇದನತು
ಪಾರ್ಲವಾದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಲಾೆಂಛನವಾಗಿ ಮತ್ತು 
ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಷರಧ್ವಜ್ವಾಗಿ ರ್ಳಸಲಾಗತತ್ುದ . ಈಗ, 
ಧ್ವಜ್ವನತು ಕಾನೂನತ ಬ ದರಿಕ ಗಳ ಭಯವಲಿದ  
ಯಾರಾದರೂ ಪತನರತತ್ಾಪದ್ಧಸರ್ಹತದತ.



9)ಯನವ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಕಂಪ್ನಿಯು 'AI ರಿಸಚ್ಾ ಸೊಪ್ರ್-ಕಿಸಿರ್ (RSC)' ಅನುಾ
ಅರ್ನವರಣ್ಗೆೊಳಸಿದೆ?

ಎ)ಮ್ಮೈಕೆ್ಾೀಸಾಫ್ೆ
ಬಿ)ಮ್ಮಟ್ಾ
ಸಿ)ಗ್ಗಲ್
ಡಿ)ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್

ಬಿ)ಮ್ಮಟ್ಾ

• ಫ ೀಸ್ ರ್ತಕ್ಸ ಪೀಷಕ ಕೆಂಪನಿ ಮಟಾ ತ್ನು ಹ ೂಸ ಕೃತ್ಕ 
ರ್ತದ್ಧಿಮತ್ ುಯ ಸೂಪರ್ ಕೆಂಪೂಯಟರ್ ಮತೆಂದ್ಧನ ವಷಮದ 
ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಶವದ ಅತ್ಯೆಂತ್ ವ ೀಗವಾಗಿರತತ್ುದ  
ಎೆಂದತ ಘೂೀಷಿಸಿದ .

• ಮಟಾ ಎಐ ರಿಸರ್ಚಮ ಸೂಪರ್ ಕಿಸಾರ್ (ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ) 
ಅನತು ಪರಿಚ್ಯಿಸಿದ , ಇದತ ಪಾಸತುತ್ ಚಾಲನ ಯಲ್ಲಿರತವ 
ಅತ್ಯೆಂತ್ ವ ೀಗದ ಎಐ ಸೂಪರ್ ಕೆಂಪೂಯಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದಾಗಿದ  ಮತ್ತು 2022 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಪೂಣಮವಾಗಿ 
ನಿಮಿಮಸಿದ ನೆಂತ್ರ ವಶವದ ಅತ್ಯೆಂತ್ ವ ೀಗವಾಗಿರತತ್ುದ .



10)ಹನಲ್ೆೊಡುಲ್ ಯುನಿನವಿಾಸ್, ಸಮುದರ ಹುಲ್ಲಿನ ಜನತ್ತಯು ಯನವ ರೆೊೋಗದ 
ವಿರುದಧ ಪ್ರಬಲ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯನುಾ ಹೆೊಂದಿದೆ?

ಎ)ಕಾಯನಸರ್
ಬಿ)ಅಧಿಕ ರಕುದೆ್ ತ್ುಡ
ಸಿ)ಮಧತಮ್ಮೀಹ
ಡಿ)ಕೆ್ೀವಿಡ್ 19

ಎ)ಕಾಯನಸರ್

• ಹಾಲ ೂಡೂಯಲ್ ಯೂನಿನವಮಸ್ ನ ಈಥ ೈಲ್ ಅಸಿಟ ೀರ್ಟ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲವಾದ ಕಾಯನ್ರ್-ವರ ೂೀಧಿ ಚ್ಟತವಟಿಕ ಯ 
ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪತರಾವ ಗಳನತು ಸೆಂಶ  ೀಧ್ಕರತ ಇತಿುೀಚ ಗ  
ಕೆಂಡತಕ ೂೆಂಡಿದಾದರ .

• ಇದತ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೀಶವರೆಂ ರ್ಳಿಯ ಕರಾವಳಿ 
ಪಾದ ೀಶದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡತರ್ರತವ ಸಮತದಾ ಹತಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಯಾಗಿದ . 
ಮಾರಣಾೆಂತಿಕ ಮಲನ ೂೀಮ, ಶಾವಸಕ ೂೀಶ, ಗಭಮಕೆಂಠ, 
ಕಾಸಿಮನ ೂೀಮ ಮತ್ತು ಕ ೂಲ ೂರ ಕಾಲ್ ಕಾಯನ್ರ್ ಸ್ ೀರಿದೆಂತ್  
ವವಧ್ ಮಾನವ ಕಾಯನ್ರ್ ಕ ೂೀಶಗಳ ವರತದಿ ಜಾತಿಯ 
ಚ್ಟತವಟಿಕ ಯನತು ಇದತ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ .



11)ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ "ಸಮುದರ ಪ್ನರಣಿಗಳ ಅಭಯನರಣ್ಯ" ಎಲ್ಲಿ 
ಆರಂಭಗೆೊಳಳಲ್ಲದ.ೆ?

ಎ)ಹೆ್ ನಾಾವರ
ಬಿ)ಉಡತಪಿ
ಸಿ)ಗ್ೆ್ ೀಕರ್ು
ಡಿ)ಕಾರವಾರ

ಎ)ಹೆ್ ನಾಾವರ

• ಕನಾಮಟಕದ ಮೊದಲ ಸಮತದಾ ಪ್ಾಾಣಿಗಳ ಅಭಯಾರಣಯ 
ಉತ್ುರಕನುಡ ಜಿಲ ಿಯ ಹ ೂನಾುವರದಲ್ಲಿ ಆರೆಂಭಗ ೂಳಳಲ್ಲದ .

• ಕನಾಮಟಕ ರಾಜ್ಯ ವನಯಜಿೀವ ಮೆಂಡಳಿಯತ ಈ 
ಅಭಯಾರಣಯದ ರಚ್ನ ಗ  ಅನತಮೊೀದನ  ನಿೀಡಿದ . ಮತೆಂದ್ಧನ 
ವಷಮದ ಜ್ನವರಿ ವ ೀಳ ಗ  ಅಭಯಾರಣಯ 
ಉದಾಾಟನ ಗ ೂಳಳಲ್ಲದ  . 

• ಹ ೂನಾುವರ ಮತ್ತು ಕತೆಂದಾಪತರದ ಕರಾವಳಿ ಪಟಿಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೆಂತ್ಾನ ೂೀತ್ಪತಿು ಮಾಡತವ ಆಲ್ಲವ್ ರಿಡಿಿ ಸಮತದಾ 
ಆಮಗಳು ಸ್ ೀರಿದೆಂತ್  ಸಮತದಾ ಪ್ಾಾಣಿಗಳ ಸೆಂರಕ್ಷಣ ಯ 
ಮೀಲ  ಗಮನವನತು ರ್ಲಪಡಿಸತವ ಗತರಿಯನತು ಹ ೂೆಂದ್ಧದ .



12)ಭನರತ್ದ ಅತ್ತ ದೆೊಡಿ ಎಲ್ಕೆ್ಕರಕ್ ವೆಹಕಲ್ (ಇವಿ) ಚನಜಿಾಂಗ್ ಸೆಿೋಷನ ಅನುಾ 
ಯನವ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ಉದನನಟಿಸಲ್ನಗಿದೆ?

ಎ) ಗ್ಾಂಧಿನಗರ
ಬಿ) ಹೆೈದ್ರಾಬಾದ್
ಸಿ) ಗತರತಗ್ಾಾಮ್
ಡಿ) ಮತಂಬೆೈ

ಸಿ) ಗತರತಗ್ಾಾಮ್

• ಭಾರತ್ದ ಅತಿದ ೂಡಡ ಎಲ ಕ್ರಕ್ಸ ವ ಹಿಕಲ್ (ಇವ) 
ಚಾಜಿಮೆಂಗ್ ಸ್ ಾೀಷನ್ಸ ಅನತು ಇತಿುೀಚ ಗ  ಗತರತಗಾಾಮ್ಸ ನ 
ದ ಹಲ್ಲ-ಜ ೈಪತರ ರಾಷಿರೀಯ ಹ ದಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕಾವಾರ 
ಉದಾಾಟಿಸಲಾಗಿದ .

• ಹ ೂಸ ಚಾಜಿಮೆಂಗ್ ಸ್ ಾೀಷನ್ಸ ನಾಲತಾ ಚ್ಕಾದ ವಾಹನಗಳಿಗ  
100 ಚಾಜಿಮೆಂಗ್ ಪ್ಾಯಿೆಂರ್ಟ ಗಳ ಸ್ಾಮಥ್ಯಮವನತು 
ಹ ೂೆಂದ್ಧದ .

• ಈ ನಿಲಾದಣವು 16 AC ಮತ್ತು 4 DC ಚಾಜಿಮೆಂಗ್ 
ಪೀರ್ಟ ಮಗಳ  ೆಂದ್ಧಗ  ನವ ಮತೆಂಬ ೈನಲ್ಲಿರತವ EV 
ಚಾಜಿಮೆಂಗ್ ಸ್ ಾೀಷನ್ಸ ಗಿೆಂತ್ಲೂ ದ ೂಡಡದಾಗಿದ .



ರ್ೆನಾಯ ಪ್ರಶೆಾ

ಆಸಿರ್ 2022 ಕೆಿ ಯನವ ಚಿತ್ರ ರ್ನಮನಿದೆೋಾಶನಗೆೊಂಡಿದ?ೆ

ಎ) ಜೆೈ ಭಿೋಮ್
ಬಿ) ಮರಕಿರ್
ಸಿ) ಮೆೋಲ್ಲನ ಎರಡೊ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದೊ ಇಲಿ

ಎಲಿರಿಗೊ ಧನಯವನದಗಳು



ಇಂದಿನ ಪ್ರಶೆಾ 
ಭನರತ್ ಸಕನಾರದಿಂದ ಮುಖಯ ಆರ್ಥಾಕ ಸಲಹೆಗನರರನಗಿ ಯನರು 
ರ್ೆೋಮಕಗೆೊಂಡಿದನಾರೆ?

ಎ) ರನಜೆೋಶವರ ರನವ್
ಬಿ) ಅನಂತ್ ರ್ನಗೆೋಶವರನ
ಸಿ) ಕೆ ವಿ ಸುಬರಮಣಿಯನ
ಡಿ) ರನಮ್ ರ್ನಥ್ ಕೆೊೋವಿಂದ್

ಎಲಿರಿಗೊ ಧನಯವನದಗಳು


