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ಭಾರತೋಯ ವಾಯುಪಡ ಯ ದಿನ ವನುು  ಎಂ ದು 
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದ ? 

ಎ) ಅಕ ್ ಟೋಬರ್ 09
ಬಿ) ಅಕ ಟ್ೋಬರ್ 08
ಸಿ) ಅಕ ್ ಟೋಬರ್ 07
ಡಿ) ಅಕ ಟ್ೋಬರ್ 10 



1) ಯಾವ ಸ ಂಸ್ ೆ ಯು 'ದಕ್ಷ್' ಹ ಸರಿನ ಹ ್ಸ 'SupTech ಉ ಪಕ್ರಮ'ವನುು 
ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿತ್ು?

ಎ) NITI ಆಯೋಗ್
ಬಿ) ಆರ್ಬಿಐ
ಸಿ) ಸೆಬಿ
ಡಿ) ನಬಾರ್ಡ್

ಬಿ) ಆರ್ಬಿಐ

• ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಯಾಂಕ್ (RBI) ಗವರ್್ರ್ 
ಶಕ್ತಿಕಾಾಂತ ದಾಸ್ ಅವರು 'DAKSH' ಎಾಂಬ ಹ ೊಸ 
SupTech ಉಪಕ್ರಮವರ್ುು ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಿದರು.

• ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಯಾಂಕ್ತರ್ ಸುಧಾರಿತ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣಾ 
ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್ ಸಿಸಟಮ್ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳರ್ುು
ಹ ಚ್ುು ದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯರ್ುು ಹ ೊಾಂದದ .

• DAKSH ಎಾಂಬುದು ವ ಬ್-ಆಧಾರಿತ ಎಾಂಡ್-ಟು-ಎಾಂಡ್ 
ವಕ್ ್ ಫ್ಲೀ ಅಪ್ಲಲಕ ೀಶನ್ ಆಗಿದ , ಇದರ ಮೊಲಕ್ 
ಬಾಯಾಂಕ್ ಗಳು, ಎನ್ ಬಿಎಫ ಸಿಗಳಾಂತಹ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣ ಯ 
ಘಟಕ್ಗಳಲ್ವಲ (ಎಸ್ ಇ) ಅರ್ುಸರಣ  ಸಾಂಸೃತಯರ್ುು 
ಸುಧಾರಿಸಲು ಆರ್ ಬಿಐ ಅರ್ುಸರಣ  ಅಗತಯತ ಗಳರ್ುು 
ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣ  ಮಾಡುತಿದ .



2) ಚಿರತ ಗಳನುು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕ್ುನ ್ೋ ರಾಷ್ಟ್ರೋ ಯ ಉದಾಾನವನವು ಯಾವ 
ರಾಜ್ಾದಲ್ಲಿದ ?

ಎ) ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೋಶ
ಬಿ) ಗುಜರಾತ್
ಸಿ) ರಾಜಸಾಾನ
ಡಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಎ) ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೋಶ

• ಮಧ್ಯಪರದ ೀಶದ ಕ್ುನ ೊೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದಾಯರ್ವರ್ ಮತುಿ 
ಇತರ ಗ ೊತುಿಪಡಿಸಿದ ಪರದ ೀಶಗಳಲ್ವಲ ಚಿರತ ಯ 
ಪರಿಚ್ಯವರ್ುು ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣ  ಮಾಡಲು ಕ ೀಾಂದರವು 9
ಸದಸಯರ ಕಾಯ್ಪಡ ಯರ್ುು ರಚಿಸಿದ .

• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲ್ವ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಚಿೀತಾ 
ಕಾಯ್ಪಡ ಯ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಣ ಯರ್ುು
ಸುಗಮಗ ೊಳಿಸುತದಿ .

• ಇದು ಎರಡು ವರ್್ಗಳ ಅವಧಿಗ  ಜಾರಿಯಲ್ವಲರುತದಿ  
ಮತುಿ ಚಿರತ ಯ ಆರ ೊೀಗಯ ಸಿಿತ, ಕಾಿರಾಂಟ ೈನ್ ಮತುಿ
ಮೃದುವಾದ ಬಿಡುಗಡ  ಆವರಣ, ಪರದ ೀಶದ ರಕ್ಷಣ ಯ 
ಸಿಿತ ಮತುಿ ಕ್ುನ ೊೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದಾಯರ್ವರ್ದ 
ಆವಾಸಸ್ಾಿರ್ಕ ೆ ಚಿರತ ಗಳ ಹ ೊಾಂದಾಣಿಕ ಯರ್ುು 
ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣ  ಮಾಡುತಿದ .



3) ಆನ ಲ ೈನ ಜ್್ಜಿನ ನಿಷ ೋಧ ಮತ್ುತ ಆನ ಲ ೈನ ಆಟಗಳ ಸುಗ್ರೋವಾಜ್ಞ ಯ 
ನಿಯ ಂತ್ರಣ, 2022' ಯಾವ ರಾಜ್ಾದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗ  ಬಂ ದಿದ ?

ಎ) ಕೆೋರಳ
ಬಿ) ತಮಿಳುನಾಡು
ಸಿ) ಒಡಿಶಾ
ಡಿ) ತೆಲಂಗಾಣ

ಬಿ) ತಮಿಳುನಾಡು

• ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪ್ಾಲ ಆರ್ ಎನ್ ರವಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ವಲ 
ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಜ್ೊಜಾಟವರ್ುು ನಿಷ ೀಧಿಸಲು ಮತುಿ ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಗ ೀಮಿಾಂಗ್ 
ಅರ್ುು ನಿಯಾಂತರಸುವ ಸುಗಿರೀವಾಜ್ಞ ಗ  ಒಪ್ಲಿಗ  ನಿೀಡಿದಾಾರ .

• ಇದರ ೊಾಂದಗ , ತಮಿಳುನಾಡಿರ್ ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಜ್ೊಜಿರ್ ನಿಷ ೀಧ್ ಮತುಿ 
ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಆಟಗಳ ಸುಗಿರೀವಾಜ್ಞ , 2022 ರ ನಿಯಾಂತರಣವು ಜಾರಿಗ  
ಬಾಂದತು.

• ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ವಲ, ಸಿಳಿೀಯ ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಗ ೀಮ್್ ಪೊರ ೈಕ ದಾರರು 
ನ ೊೀಾಂದಣಿಯ ರ್ಾಂತರ ಮಾತರ ಸ್ ೀವ ಯರ್ುು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಅದು 
ಮೊರು ವರ್್ಗಳವರ ಗ  ಮಾರ್ಯವಾಗಿರುತದಿ .

• ಅವರು ಯಾವುದ ೀ ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಗ ೀಮಿಾಂಗ್ ಸ್ ೀವ ಯರ್ುು 
ಒದಗಿಸುವುದಲಲ ಅಥವಾ ಹಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಕ್ೆರ್ುು ಹ ೊಾಂದರುವ 
ವ ೀಳಾಪಟ್ಟಟಯಲ್ವಲ ನಿದ್ರ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವಕಾಶದ ಯಾವುದ ೀ ಆನ್ ಲ ೈನ್ 
ಆಟವರ್ುು ಆಡಲು ಅರ್ುಮತಸುವುದಲಲ.



4)ಸುದಿಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಬರುವ ಲುಹಾನಕ್ ಮತ್ುತ  ಡ ್ನ ಟ್ಸ್ಕ್  ಪರದ ೋಶಗಳು ಯಾವ 
ದ ೋಶದಲ್ಲಿವ ?

ಎ) ಸಿಿಟ್ಜರೆ್ಂರ್ಡ
ಬಿ) ಉಕೆರೋನ್
ಸಿ) ಸೆಬಿ್ಯಾ
ಡಿ) ಮಾಲ್ಡೋವ್ಸ್

ಬಿ) ಉಕೆರೋನ್

• ಪೊವ್ದಲ್ವಲ ಲುಹಾನ್್್ ಮತುಿ ಡ ೊನ ಟ್ಸ್್್ ಮತುಿ
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ವಲ ಜ್ಪೀರಿಝಿಯಾ ಮತುಿ ಖ ಸ್ನ್ ರ್ಲ್ವಲ 
ಜ್ನಾಭಿಪ್ಾರಯ ಸಾಂಗರಹಣ ಗಳು ರ್ಡ ದ ರ್ಾಂತರ ರಷಾಯದ 
ವಾಲಡಿಮಿರ್ ಪುಟ್ಟನ್ ಅವರು ಉಕ ರೀನ್ ರ್ ಇರ್ೊು ನಾಲುೆ
ಪರದ ೀಶಗಳರ್ುು ರಷಾಯಕ ೆ ಸ್ ೀರಿಸುತಾರಿ .

• ಕ ೈಮಿಯಾವರ್ುು ರಷಾಯದ 
ಸ್ಾಿಧಿೀರ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳುುವಿಕ ಯರ್ುು 2014 ರಲ್ವಲ 
ಕ ೈಗ ೊಳುಲಾಯಿತು.

• ವ ೀದಕ ಯ ಜ್ನಾಭಿಪ್ಾರಯ ಸಾಂಗರಹಣ ಯಿಾಂದಾಗಿ ರಷಾಯ 
ಮೀಲ  ನಿಬ್ಾಂಧ್ಗಳರ್ುು ಹ ೀರುವುದಾಗಿ ಯುಎಸ್ 
ಘೊೀಷ್ಟ್ಸಿದ .



5) ಸ್ ಂಟರಲ್ ಬಾಾಂಕ್ ಡಿ ಜಿಟಲ್ ಕ್ರ ನಿಕಯ ಪರಿಕ್ಲಪನ ಯ ಟಿಪಪಣಿಯನುು ಯಾವ 
ಸಂಸ್ ೆ ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡಿದ ?
ಎ) NITI ಆಯೋಗ್
ಬಿ) ರಿಸವ್ಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯಾ
ಸಿ) ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ
ಡಿ) ನಾಯಷ್ಟ್ನಲ್ ಪೆೋಮಂಟ್ಸ್
ಕಾರ್ಪ್ರೆೋಷ್ಟ್ನ್ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯಾ

ಬಿ) ರಿಸವ್ಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯಾ

• ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಯಾಂಕ್ (RBI) ಸ್ ಾಂಟರಲ್ 
ಬಾಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರ ನಿ್ (CBDC) ಪರಿಕ್ಲಿನ ಯ 
ಟ್ಟಪಿಣಿಯರ್ುು ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡಿದ .

• ಭಾರತದಲ್ವಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರ ನಿ್ಯರ್ುು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವ 
ನಿದ್ರ್ಟ ಬಳಕ ಯ ಪರಕ್ರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ ಾಂಟರಲ್ 
ಬಾಯಾಂಕ್ ಶೀಘರದಲ ಲೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೊಪ್ಾಯಿಯ 
ಪ್ಾರಯೀಗಿಕ್ ಉಡಾವಣ ಯರ್ುು ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸುತದಿ .

• ಸ್ಾಮಾರ್ಯವಾಗಿ CBDC ಗಳ ಬಗ ೆ ಮತುಿ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ರೊಪ್ಾಯಿಯ ಯೀಜಿತ ವ ೈಶರ್ಟಯಗಳ
ಬಗ ೆ ಜಾಗೃತ ಮೊಡಿಸುವುದು ಪರಿಕ್ಲಿನ ಯ 
ಟ್ಟಪಿಣಿಯರ್ುು ನಿೀಡುವ ಹಾಂದರ್ ಉದ ಾೀಶವಾಗಿದ .



6) ಇತತೋಚ ಗ  ಸ್ ೈಬರ್ ದಾಳಿಗ  ತ್ುತಾತದ ಟ ಲ್ಲ ಕಾಂ ಜ ೈಂಟ್ಸ್ ಆಪಟಸ್ ಯಾವ 
ದ ೋಶದಲ್ಲಿದ ?

ಸಿ) ಆಸೆರೋಲ್ಯಾ

• ಇತಿೀಚಿರ್ ಸ್ ೈಬರ್ ದಾಳಿಯಲ್ವಲ 1.2 ಮಿಲ್ವಯನ್ 
ಗಾರಹಕ್ರ ವ ೈಯಕ್ತಿಕ್ ಮಾಹತ ಮತುಿ ಗುರುತರ್ 
ರೊಪಕ ೆ ಧ್ಕ ೆಯಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಆಸ್ ರೀಲ್ವಯಾದ 
ಟ ಲ್ವಕಾಾಂ ದ ೈತಯ ಆಪಟಸ್ ಹ ೀಳಿದ .

• ದ ೀಶವು ಎದುರಿಸಿದ ಅತದ ೊಡಡ ಸ್ ೈಬರ್ 
ಉಲಲಾಂಘನ ಗಳಲ್ವಲ ಒಾಂದಾಗಿದ  ಎಾಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ .

• ಉಲಲಾಂಘನ ಯು 10 ಮಿಲ್ವಯನ್ ಗಾರಹಕ್ರ ಮೀಲ  
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿತು, ಇದು ಆಸ್ ರೀಲ್ವಯಾದ 
ಜ್ರ್ಸಾಂಖ ಯಯ ಸುಮಾರು 40% ಕ ೆ ಸಮಾರ್ವಾಗಿದ .

• ಉಲಲಾಂಘನ ಯ ರ್ಾಂತರ ಫ ಡರಲ್ ಸಕಾ್ರವು 
ದೊರಸಾಂಪಕ್್ ಕಾರ್ೊರ್ುಗಳಿಗ  ಬದಲಾವಣ ಗಳರ್ುು 
ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡಿದ .

ಎ) ಕೆನಡಾ
ಬಿ) ಯುಎಸ್ಎ
ಸಿ) ಆಸೆರೋಲ್ಯಾ
ಡಿ) ರಷ್ಾಯ



7) 2022 ರ ಸ್ಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲಿ ನ ್ಬ ಲ್ ಪರಶಸಿತ ವಿ ಜ ೋತ್ ಅನಿು ಎನಾಾಕ್ಕ ಯಾವ 
ದ ೋಶದ ಲ ೋಖಕಿ?

ಎ) ಯುಎಸ್ಎ
ಬಿ) ಆಸೆರೋಲ್ಯಾ
ಸಿ) ಫ್ಾರನ್್
ಡಿ) ಜಮ್ನಿ

ಸಿ) ಫ್ಾರನ್್

• ಫ ರಾಂಚ್ ಲ ೀಖಕ್ತ ಅನಿು ಎನಾ್ಕ್್ ಅವರರ್ುು ಸ್ಾಹತಯದಲ್ವಲ 
2022 ರ ನ ೊಬ ಲ್ ಪರಶಸಿಿ ವಿಜ ೀತ ಎಾಂದು 
ಘೊೀಷ್ಟ್ಸಲಾಗಿದ .

• 82 ವರ್್ ವಯಸಿ್ರ್ ಬರಹಗಾರರು ವಗ್ ಮತುಿ 
ಲ್ವಾಂಗದ ವ ೈಯಕ್ತಿಕ್ ಅರ್ುಭವವರ್ುು ಚಿತರಸುವ 
ಕಾದಾಂಬರಿಗಳಿಗ  ಹ ಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದಾಾರ .

• ಅನಿು ಎನಾ್ಕ್್ ಬರ ದರುವ ಸುಮಾರು 20 ಪುಸಿಕ್ಗಳು 
ಫಾರನ್್ ರ್ಲ್ವಲ ದಶಕ್ಗಳಿಾಂದ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಗಳಾಗಿವ . ಈ 
ವರ್್ ಸ್ಾಹತಯ ಪರಶಸಿಿಯ ಸಿಧಿ್ಗಳಲ್ವಲ ಒಬಬರು ಭಾರತ 
ಮೊಲದ ಬರಹಗಾರ ಮತುಿ ಮುಕ್ಿ ಭಾರ್ಣದ ವಕ್ತೀಲ 
ಸಲಾಾನ್ ರಶಾ.



8) 2022 ರಲ್ಲಿ ಟ ಲ್ ಅವಿವ್ ಓಪನ ಪರಶಸಿತ ಯನು ು ಗ ದಿ ಟ ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?

ಎ) ರಾಫ್ೆಲ್ ನಡಾಲ್
ಬಿ) ಸೆೆಫ್ಾನೆ ೋಸ್ ಸಿಟ್ಸ್ಪಾಸ್
ಸಿ) ರೆ ೋಜರ ಫ್ೆಡರರ
ಡಿ) ನೆ ವಾಕ್ ಜೆ ಕೆ ವಿಕ್

ಡಿ) ನೆ ವಾಕ್
ಜೆ ಕೆ ವಿಕ್

• ಏಸ್ ಟ ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ  ನ ್ವಾಕ್ ಜ ್ ಕ ್ವಿಕ್ 2022
ರಲ್ಲಿ ಇಸ್  ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಟ ಲ್ ಅವಿವ್ ಓಪನ 
ಪರಶಸಿತ ಯನು ು ಗ ದಿರು.

• ಇದು ಟ ನಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ದ ್ಡಡ ಪರ ಶಸಿತ  ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸ ಲಾಗ್ದ .

• ಜ್ುಲ ೈನಲ್ಲಿ ವಿಂಬಲಡನ ನಂತ್ರ ತ್ನು  ಮೊದಲ 
ಪರಶಸಿತಯನ ುು ಗ ದಿ 35 ವರ್ಾದ ಸಬಿಾಯನ 
ಫ ೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ ್ರಯೋಷ್ಟ್ಯಾದ ಮರಿನ ಸಿಲ್ಲಕ್ 
ಅವರನುು 6-3, 6-4 ಸ್ ಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಸ್ ್ೋ ಲ್ಲಸಿದರು.

• ಮ್ರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ದ ್ಡಡ ಟ ್ರೋಫಿಯನುು ಅವರಿ ಗ  
ನಿೋಡ ಲಾಯಿತ್ು.



9) ಸುದಿಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ್ ಂಡ ಎನ ಕಲಾಡಸ್ ಯಾವ ಗರಹದ ಚ ಂದರ?

ಎ) ಗುರು
ಬಿ) ಶನಿ
ಸಿ) ಶುಕ್ರ
ಡಿ) ಮಂಗಳ

ಬಿ) ಶನಿ

• ಎನ ್ಲಾಡಸ್ ಶನಿಯ ಉಪಗರಹಗಳಲ್ವಲ ಒಾಂದಾಗಿದ . 
ಇತಿೀಚ ಗ  ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚ್ಾಂದರರ್ ಹಮಾವೃತ 
ಮೀಲ ೈ ಅಡಿಯಲ್ವಲ ಸ್ಾಗರಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ-
ಮೀಲ ೈ ಸ್ಾಗರಗಳಿವ  ಎಾಂದು ಕ್ಾಂಡುಹಡಿದದಾಾರ .

• ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಾಂಡವು ಈ ಸ್ಾಗರವು ಕ್ರಗಿದ 
ರಾಂಜ್ಕ್ದಲ್ವಲ ತುಲನಾತಾಕ್ವಾಗಿ ಸಮೃದಧವಾಗಿರಬ ೀಕ್ು
ಎಾಂದು ಕ್ಾಂಡುಹಡಿದದ , ಇದು ಜಿೀವರ್ಕ ೆ ಅಗತಯವಾದ
ಅಾಂಶವಾಗಿದ .

• ಈ ಒಳನ ೊೀಟಗಳರ್ುು ಸುಮಾರು 13 ವರ್್ಗಳ 
ಕಾಲ ಶನಿಗರಹವರ್ುು ಪರಿಭರಮಿಸಿದ ಬಾಹಾಯಕಾಶ 
ನೌಕ  ಕಾಯಸಿನಿಯಿಾಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಡ ೀಟಾದಾಂದ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ .



10)ಇಂಡಿಯನ ಕೌನಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಚರಲ್ ರಿಲ ೋ ಶನಕ (ICCR) ಸಂಸೃ ತ್ವನುು
ಪರಚಾರ ಮಾಡಲು ಯಾವ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಂಪನಿಯಂ ದಿಗ  ಪ್ಾಲುದಾರಿಕ  
ಹ ್ಂದಿದ ?

ಎ) ಮೈಕೆ ರೋಸಾಫ್ೆ
ಬಿ) ಮಟಾ
ಸಿ) ಟ್ಸಿಟ್ರ
ಡಿ) ಗ ಗಲ್

ಡಿ) ಗ ಗಲ್

• ಇಾಂಡಿಯನ್ ಕೌನಿ್ಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲುರಲ್ 
ರಿಲ ೀಶನ್್ (ICCR) ಸಾಂಸೃತವರ್ುು 
ಉತ ಿೀಜಿಸಲು Google ನ ೊಾಂದಗ 
ಸಹಯೀಗದ ಒಪಿಾಂದವರ್ುು ಘೊೀಷ್ಟ್ಸಿತು.

• ICCR ಮತುಿ Google ಸಾಂಸೃತ 
ಸ್ಾಹತಯವರ್ುು ಇತರ ಹಲವು ಭಾಷ ಗಳಿಗ  
ಮತುಿ ಪರತಯಾಗಿ ಭಾಷಾಾಂತರಿಸಲು ಟ ಕ್ 
ಮೀಜ್ರ್ ರ್ ಕ್ೃತಕ್ ಬುದಧಮತ ಿ / ಯಾಂತರ ಕ್ಲ್ವಕ 
ಭಾಷಾ ತಾಂತರಜ್ಞಾರ್ವರ್ುು ಮುರ್ುಡ ಸಲು 
ತಳುವಳಿಕ ಯ ಜ್ಞಾಪಕ್ ಪತರಕ ೆ ಸಹ ಹಾಕ್ತದ .



೧ ೧) ಭಾರತೋಯ ವಾಯುಪಡ ಯ ದಿನ ವನುು ಎಂ ದು 
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದ ? 

ಎ) ಅಕೆ ೆೋಬರ 09
ಬಿ) ಅಕೆ ೆೋಬರ 08
ಸಿ) ಅಕೆ ೆೋಬರ 07
ಡಿ) ಅಕೆ ೆೋಬರ 10

ಎ) ವೆಂಕ್ಟ್ರಮಣಿ



ಇಂದಿನ ಪರಶ್ ು 

ಎಲಿರಿಗ್ ಧನ ಾ ವಾದಗಳು

1) 1969 ರಲ್ಲಿ ಎರ್ುಟ ಬಾಾಂಕ್ು ಗಳ ು ರಾಷ್ಟ್ರೋಕ್ರಣ ಗ ್ಂಡವು? 
a) 16
b) 14
c) 15
d) 20

2)ಶ್ರೋಮಂತ್ರಿಗ  ತ  ರಿಗ  ಕ್ಡಿತ್ಗ ್ಳಿಸುವ ಪರಸ್ಾತಪವನುು ಯಾ ವ ದ ೋಶವು ರದುಿ ಗ ್ಳಿಸಿದ ?
ಎ) ಯುಎಸ್ಎ
ಬಿ) ಯುಕ 
ಸಿ) ಫಾರನಕ
ಡಿ) ಇಟಲ್ಲ
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