
08 ಡಿಸ ೆಂಬರ್- CURRENT AFFAIRS

ದಿಗ್ಗಜ  ಅಥ್ಲೀಟ್ ಅೆಂಜ ುಬಾಬಿ ಜಾರ್ಜ ರ ವರು ಯಾವ ರಾಜಯದವರು? 
ಎ) ಕರ್ಾ ಟಕ               ಬಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೀಶ
ಸಿ) ರಾಜಸ ಾಾನ                 ಡಿ) ಕ ೀರಳ
ಸಾವಜನಿಕ ಸಾರಿಗ ಗಾಗಿ ರ  ೀಪ ವ ೀ ಬಳಸಿ ದ ಮೊದಲ ದ ೀಶ ?
ಎ) ಭಾರತ್  ಬಿ) ಮೆಕ್ಸಿಕ  ೀ
ಸಿ) ಬ  ಲಿವಿ ಯ   ಡಿ) ರಷ್ಯ

ಇತ್ತೀಚ ಗ  ಪ್ತ್ ತಯಾ ದ 'GJ 367 b' ಒೆಂದು ........?
ಎ) ಕಪ್ುು ಕುಳಿ   ಬಿ)ಎಕ  ಿೀ-ಪ್ಾಾರ್ ಟ್
ಸಿ) ಕ್ಷುದ ರಗ್ರಹ     ಡಿ) ಉಲ್ ೆ
CCPI ಸ ಚ್ಯೆಂಕ 2022 ರಲಿಾ ---ಮೊದಲ ಸಾಾನ ದಲಿಾದ   ? 
ಎ) ಡ ರ್ಾಾರ್ಕ ಬಿ) ಸಿಿಟ್ಲ್ಾಯೆಂ ಡ್ 
ಸಿ) ಭಾರತ್                     ಡಿ) ರ್ಾವ  



ನಿಯಮಗ್ಳು
❖ ಪ್ರಶ್ ೆಗ್ಳು: 30

❖ ಸಮಯ:10 ಸ ಕ ೆಂಡ್ಿ

❖ ವಿಷ್ಯ:Current Affairs

❖ ಸರಣಿ: 08-12-2021

❖ ಟ ಲಿಗಾರೆಂ:@sbkkannada @Karnatakapolice1947



ಇೆಂದಿನ ವಿಷ್ಯಗ್ಳು
• ಸುರ್ಾ ಕಟ ೆ ಯ ಪ್ರಶ್ ೆಗ್ಳು 
• ಭಾರತ್ದ 1 ರ್ ೀ ಮಹಿಳಾ ಮರ್  ೀವ ೈದ ಯ ನಿಧನ
• ಗ್ುಜರಾತ್ ಭಾರತ್ದ ಅತ್ ದ  ಡ್ ಡ ಉತ್ ಾುದರ್ಾ ಕ ೀೆಂದರ: RBI
• ಸಿಪ್ರರಯನ್  ಫ  ಯ ಸ್ ಪ್ರಶಸಿತ
• ಕ್ಸರ್ಾರಾ ಕಾಯಪ್ರಟಲ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಬಾರೆಂಡ್ ಅೆಂಬಾಸಿಡ್ರ್  
• GRSE ಭಾರತ್ೀಯ  ರ್ೌಕಾಪ್ಡ ಗ  ಮೊದಲ ದ  ಡ್ಡ ಸ ಮೀಕ್ಷಾ ರ್ೌಕ  

ಸೆಂಧಯರ್ಕ ಅನುೆ ಪ್ಾರರೆಂಭಿಸಿದ 
• ಆಣ ಕಟುೆ ಸುರ ಕ್ಷತ್ಾ ಮಸ ದ  
• ಹವಾಮಾನ ಬದಲ್ಾವಣ  ನಿವಹಣ  ಸ ಚ್ಯೆಂಕ 
• important MCQ(20)
• ಇೆಂದಿನ  ಪ್ರಶ್ ೆ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada



ಭಾರತ್ದ 1 ರ್ ೀ ಮಹಿಳಾ ಮರ್  ೀವ ೈದ ಯ ಶ್ಾರದಾ ಮೆನ ನ್ ನಿ ಧನರಾಗಿದಾಾ ರ 
ಪ್ದಾಭ ಷ್ಣ ಡಾ ಮಾೆಂಬಳ  ಳೈಕಲತ್ತಲ್ ಶ್ಾರದಾ ಮೆನನ್, ಭಾರತ್ದ 1 ರ್ ೀ ಮಹಿಳಾ ಮರ್  ೀವ ೈದ ಯ ಮತ್ುತ
ಮಾನಸಿಕ ಆರ  ೀಗ್ಯ ಸೆಂಸ ಾಯ ದಿೀರ್ಕಾಲ ಸ ೀವ  ಸಲಿಾಸಿದ ಮುಖ್ ಯ ಸ ಾ ನಿ ಧನರಾಗಿದಾಾರ .
ಅವರು ಕರ್ಾಟಕದ ಮೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಮಲಯಾಳಿ ಕುಟು ೆಂಬದಲಿಾ ಜನಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಗ್ಳಿಗಾಗಿ 1992 ರಲಿಾ ಪ್ದಾ ಭ ಷ್ಣ ಪ್ರಶಸಿತಯ ನುೆ ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಾಯಿತ್ು.



ಗ್ುಜರಾತ್ ಭಾರತ್ದ ಅತ್ ದ  ಡ್ಡ ಉತ್ಾುದರ್ಾ ಕ ೀೆಂದರ: RBI

▪ ಭಾರತ್ೀಯ  ರಿಸರ್ವ  ಬಾಯೆಂರ್ಕ (RBI) ಯ ಅೆಂಕ್ಸಅೆಂಶಗ್ಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ುಜರಾತ್ 
ಮಹಾರಾಷ್ರವನುೆ ಬಿಟುೆ ದ ೀಶದ ಪ್ರಮುಖ್ ಉತ್ಾುದರ್ಾ ಕ ೀೆಂದರವಾಗಿದ .

▪ ಗ್ುಜರಾತ್ ತ್ನೆ ಒಟುೆ ಮೌಲಯವಧರ್  (GVA) ಉತ್ಾುದರ್ ಯ ಲಿಾ FY12 ರಿೆಂದ FY20 ರ  
ನಡ್ು ವ  ವಾರ್ಷಕವಾಗಿ ಶ್  ೀಕಡಾ 15.9 ರಷ್ುೆ ಬ ಳವಣಿಗ ಕೆಂಡ್ು 5.11 ಲಕ್ಷ ಕ  ೀಟಿ 
ದತ್ಾತೆಂಶ ಪ್ರದಶನಗ್ಳಲಿಾ ನಿೆಂತ್ದ .

▪ GVA ಒೆಂದು ಆಥ್ಕ ಮೆಟಿರರ್ಕ ಆಗಿದುಾ ಅದು ಆಥ್ಕ ತ್ ಯಲಿಾ ಸರಕು ಮತ್ುತ ಸ ೀವ ಗ್ಳ 
ಪ್ ರ ೈಕ ಯನ ುೆ ಅಳ  ಯು ತ್ತದ .

▪ ಗ್ುಜರಾತ್ ರಾಜರ್ಾನಿ: ಗಾೆಂಧಿನಗ್ರ
▪ ಗ್ುಜರಾತ್ ರಾಜಯಪ್ಾಲರು: ಆಚಾಯ ದ ೀವವರತ್
▪ ಗ್ುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ರ: ಭ ಪ್ ೀೆಂದರಭಾಯಿ ಪ್ಟ ೀಲ್



ಗ್ಣಿತ್ಶ್ಾಸರಜ್ಞ ನಿಖಿಲ್ ಶ್ರೀವಾಸತವ ಅವರು ಎಎಮ ಎಸ್ ನ ಸಿಪ್ರರಯನ್ ಫ  ಯಸ್ ಪ್ರಶಸಿತಗ  ಆಕೆಯಾ ಗಿದಾ ಾರ 

▪ ಕಾಯಲಿಫ  ೀನಿಯ ಾ ವಿಶಿವಿದಾಯನಿ ಲಯದಲಿಾ ಬ  ೀಧಿಸುತ್ತ ರುವ ಭಾರತ್ೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ಣಿತ್ಶ್ಾಸರಜ್ಞ ನಿಖಿಲ್ 
ಶ್ರೀವಾಸತವ ಅವರು ಆಡ್ಮ ಮಾ ಕಸ್  ಮತ್ುತ ಡ ೀನಿಯಲ್ ಸಿುೀ ಲ್ ಮನ್ ಅವರ  ೆಂದಿಗ  ಅಮೆೀರಿಕನ್ 
ಮಾ ಯಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ  ಸ ೈಟಿ (AMS) ನಿೆಂ ದ ಆಪ್ರ ೀಟರ್ ಥ್ಯರಿಯಲಿಾ ಮೊ ದಲ ಸಿಪ್ರರಯನ್ ಫ  ೀಯಾ ಸ್ 
ಪ್ರಶಸಿತಯನುೆ ಪ್ಡ ದರು.

▪ ಆಡ್ಮ ಮಾ ಕಸ್  ಸಿಿಟ್ಲ್ ೆಂ ಡ್ ನ ಎಕ  ೀಲ್ ಪ್ಾಲಿಟ ಕ್ಸೆರ್ಕ ಫ ಡ್ರಲ್ ಡಿ ಲ್ೌಸಾರ್ ೆ (ಇಪ್ರಎಫ ಎಲ್) ನಲಿಾ
ಸೆಂಯೀಜಿತ್ ವಿಶ್ ಾೀಷ್ಣ ಯ ಅಧಯಕ್ಷರನುೆ ಹ  ೆಂದಿದಾ ಾರ .

▪ ಡ ೀನಿಯಲ್ ಸಿುೀಲ್ ಮಾ ಯನ್ ಅವರು ಕೆಂಪ್  ಯಟರ್ ಸ ೈನ್ಿ ನ ಸೆ ಲಿೆಂ ಗ್ ಪ್  ರಫ ಸರ್, ಅೆಂಕ್ಸಅೆಂ ಶಗ್ಳು ಮತ್ುತ ಡ ೀಟಾ 
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ಾರರ್ಾ ಯಪ್ಕರು ಮತ್ುತ ಗ್ಣಿತ್ಶ್ಾಸರದ ಪ್ಾರರ್ಾ ಯ ಪ್ಕರಾಗಿದಾಾರ .



▪ ಬ ೆಂಗ್ಳೂರು  ಮ ಲದ ನವಿೀನ, ವ ೀಗ್ವಾಗಿ ಬ ಳ  ಯುತ್ತರುವ ಫಿ ನ್ ಟ ರ್ಕ, ಕ್ಸರ್ಾರಾ ಕಾಯಪ್ರಟಲ್
ಕೆಂಪ್ನಿಯ 10 ರ್ ೀ ವಾರ್ಷಕ  ೀತ್ಿವದ ಸೆಂದಭದಲಿಾ ತ್ನೆ ಅಧಿ ಕೃತ್  ಬಾರೆಂಡ್ ಅೆಂಬಾಸಿಡ್ರ್ ಆಗಿ
ಭಾರತ್ೀಯ ಕ್ಸರಕ ಟಿಗ್ ರವಿೀೆಂದರ ಜಡ ೀಜಾ ಅವರನುೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ .

▪ ಕ್ಸರ್ಾರಾ ಕಾಯಪ್ರಟಲ್ ಭಾರತ್ದ MSME ಗ್ಳಿಗ  ಸಾಲ ಸ  ೀವ ಯನುೆ ಒದಗಿಸುತ್ ತದ .
▪ ಇಲಿಾಯವರ ಗ , ಕ್ಸರ್ಾರಾ ಕಾಯಪ್ರಟಲ್ 70,000 ಮೆೀಲ್ಾರ್ಾರ ರ ಹಿತ್ ಸಾಲಗ್ಳನುೆ ವಿತ್ರಿಸಿದ .



GRSE ಭಾರತ್ೀಯ ರ್ೌಕಾಪ್ಡ ಗ  ಮೊದ ಲ ದ  ಡ್ಡ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರ್ೌಕ ಸೆಂಧಯರ್ಕ ಅನುೆ ಪ್ಾರರೆಂಭಿಸಿದ 

▪ ಭಾರತ್ೀಯ ಹಡ್ಗ್ು ನಿಮಾಣಗಾರ ಗಾಡ್ನ್ ರಿೀಚ್ ಶ್ಪ ಬಿಲಡ ಸ್ & ಇೆಂಜಿನಿಯಸ್ 
(GRSE) ಭಾರತ್ೀಯ ರ್ೌಕಾಪ್ಡ ಗ  ಮೊದ ಲ ದ  ಡ್ಡ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರ್ೌ ಕ ಯನುೆ ಪ್ಾರರೆಂಭಿಸ ುವುದರ  ೆಂದಿಗ  
ಹ  ಸ ಮೆೈಲಿಗ್ಲಾನುೆ ಸಾಧಿಸಿದ .

▪ ಸೆಂರ್ಾಯರ್ಕ ಎೆಂದು ಕರ ಯಲುಡ್ುವ ಈ ರ್ೌಕ ಯು ಸವ  ವ ಸ ಲ್ ಲ್ಾ ರ್ಜ (ಎಸ್ ವಿಎಲ್) 
ಯೀಜರ್ ಯಡಿ ನಿಮಸಲ್ಾಗ್ುತ್ತರುವ ರ್ಾಲುೆ ಹಡ್ಗ್ುಗ್ಳ ಸರ ಣಿಯಲಿಾ ಮೊದ ಲರ್ ಯದು. ಇದನುೆ 
GRSE ನಲಿಾ ನಿಮಸಲ್ಾಗಿದ .

▪ ಉಡಾವಣಾ ಸಮಾರೆಂಭದಲಿಾ ಉಪ್ಸಿಾತ್ರಿದಾ ಭಾರತ್ದ ರಾಜಯ ರಕ್ಷ ಣಾ ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಭಟ್, ರ್ೌಕ ಯ 
ಉಡಾವಣ ಯು 2030 ರ ವ ೀಳ  ಗ  ದ ೀಶದ  ‘ನವ ಭಾರತ್’ದ ದೃರ್ಷೆಗ  ಹ  ಸ ಮೆೈಲಿಗ್ಲು ಾ ಎೆಂದು 
ಹ ೀಳಿದರು.

▪ GRSE ಅಧಯಕ್ಷ ಮತ್ ುತ ವಯವಸಾಾಪ್ಕ ನಿದ ೀಶಕ: ರಿಯರ್ ಅ ಡಿಾರಲ್ ವಿ ಕ  ಸಕ ಿೀರ್ಾ.
▪ GRSE ಪ್ರರ್ಾನ ಕಛ ೀರಿ: ಕ  ೀಲೆತ್ಾತ, ಪ್ಶ್ಿಮ  ಬೆಂಗಾಳ.
▪ Garden Reach Shipbuilders & Engineers(GRSE)
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1) ಯಾವ ದ ೀಶದ ಸಹಯೀಗ್ದ  ೆಂದಿಗ  ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  'ಭಾರತ್ದ ಯುವ ನಿೀರಿನ ವೃತ್ ತಪ್ರ 
ಕಾಯಕರಮ'ವನುೆ ಪ್ಾರರೆಂಭಿಸಲ್ಾಗಿದ ?
The India Young Water Professional Programme’ has been launched for the first 

time  in association with which country?

ಎ) ಯುಎಸ್ಎ
ಬಿ) ರಷ್ಯಾ
ಸಿ)ಆಸ ರೇಲಿಯಯ
ಡಿ) ಜಪಯನ್

ಸಿ)ಆಸ ರೇಲಿಯಯ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

http://www.sbkkannada.com/


• ಇೆಂಡಿಯಾ ಯೆಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್  ರಫ ಷ್ನಲ್ ಪ್  ರೀಗಾರಮ ನ ಮೊ ದಲ ಆವೃತ್ತಯನುೆ ರಾರ್ಷರೀಯ 
ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಯೀಜರ್ ಯ ಅಡಿಯಲಿಾ ವಾಸತವಿಕವಾಗಿ ಪ್ಾರ ರೆಂಭಿ ಸಲ್ಾಯಿತ್ ು ಮತ್ ುತ ಆಸ ರೀಲಿಯನ್ 
ವಾಟರ್ ಪ್ಾಲುದಾರಿಕ ಯಿೆಂದ ಬ ೆಂಬಲಿತ್ವಾಗಿದ .

• ಇದು ಜಲಸೆಂಪ್ನ ಾಲ, ನದಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ುತ ಗ್ೆಂಗಾ ಪ್ುನರು ಜಿ್ೀವನ ಇಲ್ಾಖ ಯ ಕ ೀೆಂದರ 
ಯೀಜರ್ ಯಾಗಿದ .

• ರಾರ್ಷರೀಯ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಯೀಜರ್ ಯ ಕ ೀೆಂದರ ಮ ತ್ುತ ರಾ ಜಯ ಅನುಷ್ಾಾನ ಸೆಂಸ  ಾಗ್ಳಿೆಂದ  ಈ 
ಕಾಯಕರಮದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಗ  ಒಟುೆ 20 ಭಾಗ್ವಹಿಸುವವರನುೆ (10 ಪ್ುರುಷ್ರು ಮತ್ುತ 10 
ಮಹಿಳ  ಯರು) ಆಕೆ ಮಾಡ್ಲ್ಾಗಿದ .
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2)ಯಾವ ದ ೀಶವು Y-8Q ಜಲ್ಾೆಂತ್ಗಾಮ ವಿರ  ೀಧಿ ಯುದಿ ವಿಮ ಾನ ವನುೆ ಪ್ರದಶ್ಸಿ ತ್ು?
Which country showcased the Y-8Q anti-submarine warfare aircraft?

ಎ) ಇಸ ರೇಲ್
ಬಿ) ಯುಎಇ
ಸಿ) ಚೇನಯ
ಡಿ) ರಷ್ಯಾ

ಸಿ) ಚೇನಯ
WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

http://www.sbkkannada.com/


• ಚಿೀರ್ಾ ಇತ್ತೀಚ ಗ  Y-8Q ಜಲ್ಾೆಂತ್ಗಾಮ ವಿರ  ೀಧಿ ಯುದಿ ವಿಮಾನವನುೆ 
ಪ್ರದಶ್ಸಿತ್ು. ಪ್ರೀಪ್ಲ್ ಲಿಬರ ೀಶನ್ ಆಮ (PLA) ರ್ೌ ಕಾಪ್ಡ ಯ Y-8Q 
ವಿಮಾನವನುೆ KQ-200 ಎೆಂದ  ಕರ ಯಲ್ಾಗ್ುತ್ತದ .

• ತ್ ೈವಾನ್ ಮತ್ುತ ಯುಎಸ್ ನಡ್ುವಿನ ಗಾಢವಾದ ನಿಶ್ಿ ತ್ಾಥದ ನಡ್ುವ  ಇದನುೆ 
ಪ್ಾರರೆಂಭಿಸಲ್ಾಯಿತ್ು.

• ಕನಿಷ್ಾ 5 ಚಿೀರ್ಾದ ಯುದಿವಿಮಾನಗ್ಳು ತ್ನೆ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಗ್ುರುತ್ ನ ವಲಯವನುೆ
(AIDZ) ಪ್ರವ ೀಶ್ಸಿವ  ಎೆಂದು ತ್  ೈವಾನ್ ಹ ೀಳಿಕ  ೆಂಡಿದ .
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3) ಯಾವ ದ ೀಶವು 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮ (ಮ ಲ ನಿರಿೀಕ್ಷ ಗ್ಳು ಮ ತ್ು ತ ಮಾನನಷ್)ೆ ಮಸ ದ  2021' 
ಅನುೆ ಪ್ರಸಾತಪ್ರಸಿದ ?
Which country proposed the ‘Social Media (Basic Expectations and Defamation) Bill 

2021’?

ಎ) ಯುಎಸ್ಎ
ಬಿ) ಆಸ ರೇಲಿಯಯ
ಸಿ) ಚೇನಯ
ಡಿ) ಭಯರತ

ಬಿ) ಆಸ ರೇಲಿಯಯ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

http://www.sbkkannada.com/


• ಆಸ ರೀಲಿಯಾ ಸಕಾರವು 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮ (ಮ ಲ ನಿರಿೀಕ್ಷ ಗ್ಳು ಮತ್ುತ ಮಾನನಷ್ೆ) ಮಸ ದ  
2021' ರ ಕರಡ್ು ಬಿಡ್ುಗ್ಡ  ಮಾಡಿದ .

• ತ್ಮ ಾ ಪ್ಾಾಟ್ ಫಾಮ ಗ್ಳಲಿಾ ಪ್  ೀಸ್ೆ ಮ ಾಡಿದ ವಿಷ್ ಯಕ ೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮ ಕ ೆಂಪ್ನಿಗ್ಳನುೆ
ಹ  ಣ ಗಾರರರ್ಾೆಗಿ ಮಾಡ್ುವುದು ಮತ್ ುತ ಬಳಕ  ದಾರರನುೆ ಟ  ರೀಲ್ ಗ್ಳಿೆಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಗ್ ುರಿಯನುೆ
ಬಿಲ್ ಹ  ೆಂದಿದ .

• ಸುರ್ಾರಣ ಗ್ಳ ು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮ ಕೆಂಪ್ನಿಗ್ಳನುೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕರು ಎೆಂದು ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸುತ್ತವ  ಮತ್ ುತ
ಅವರು ಮಾಹಿತ್ಯನುೆ ಒದಗಿಸಿದರ  ಅವರು ಈ ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ ಯ ನುೆ ತ್ಪ್ರು ಸಬಹುದು ಇದರಿೆಂದ 
ಬಲಿಪ್ಶುವನುೆ ಗ್ುರುತ್ಸಬಹುದು ಮತ್ುತ ಟ  ರೀಲ್ ವಿರು ದಿ ಮ ಾನನಷ್ೆ ಮೊಕದಾಮೆ ಯನುೆ 
ಪ್ಾರರೆಂಭಿಸಬಹುದು.
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4) ವಿಶಿದ  ಅತ್ ಎತ್ತರದ ರ ೈಲ್ ಿೀ ಸ ೀತ್ುವ ಯ ಪ್ರಯರ್ ಅನುೆ ನಿ ಮಸುತ್ತರುವ ರ್  ೀನಿ ವಾಯ ಲಿ ಯಾವ 
ರಾಜಯದಲಿಾದ ?
Noney Valley  where the world’s tallest railway bridge pier is being constructed  is 

located in which state ?

ಎ) ಸಿಕ್ಕೆಂ
ಬಿ) ಉತತರಯಖೆಂಡ
ಸಿ)ಮಣಿಪುರ
ಡಿ) ಲಡಯಖ್

ಸಿ)ಮಣಿಪುರ
WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

http://www.sbkkannada.com/


• ರ ೈಲ್ ಿಯು ಮಣಿಪ್ುರ ರಾಜಯದ ರ್  ೀನಿ ವಾಯಲಿಯಲಿಾ 141 ಮೀ ಟರ್ ಎತ್ತರ ದಲಿಾ ವಿ ಶಿದ 
ಅತ್ ಎತ್ತರ ದ ರ ೈಲ್ ಿ  ಸ  ೀತ್ುವ ಯ ಪ್ರಯರ್ ಅನುೆ ನಿಮ  ಸು ತ್ತದ .

• ಇದು 111 ಕ್ಸಲ್  ೀಮೀಟರ್ ಉದಾದ ಜಿರಿಬಾಮ-ಇೆಂಫಾಲ್ ರ ೈಲು ಮಾಗ್ದ ಒೆಂದು 
ಭಾಗ್ವಾಗಿದ , ಇದು ದ ೀಶದ ಬಾರಡ್ ಗ ೀರ್ಜ ರ್ ಟ್ ವರ್ಕ  ರ್  ೆಂದಿಗ  ಮಣಿಪ್ುರದ 
ರಾಜರ್ಾನಿಯನ ುೆ ಸೆಂಪ್ಕ್ಸಸುವ ಗ್ುರಿಯನ ುೆ ಹ  ೆಂದಿ ದ .

• ರ್  ೀನಿ ವಾಯಲಿಯಲಿಾರುವ ಸ ೀತ್ು ವ ಯು ಯುರ  ೀಪ ನ ಮಾೆಂಟ ರ್ ಗ  ರದಲಿಾ ರ್ ಲ್ ಗ  ೆಂಡಿರುವ 
ಮಾಲ್ಾ - ರಿಜ ಕಾ ವಯಾಡ್ರ್ಕೆ ನ ಅಸಿತತ್ಿದಲಿಾರು ವ 139 ಮೀಟರ್ ಗ್ಳ ದಾಖ್ಲ್ ಯನು ೆ 
ಮೀರಿಸ ುತ್ತ ದ .
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5) ಮೀನುಗಾರಿಕ  ಸಚಿವಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, 1990 ರಿೆಂದ 2018 ರವರ ಗ  ಯಾವ 
ರಾಜಯದ ಕರಾವಳಿಯ ಶ್ ೀಕಡಾ 41 ರಷ್ುೆ ಸವ ತ್ಕ ೆ ಒಳಪ್ಟಿೆದ ?
As per a recent data from Fisheries Ministry, 41 per cent of the coastline of which state 

is subject to erosion from 1990 to 2018?

ಎ) ಗುಜರಯತ್
ಬಿ) ಕ ೇರಳ
ಸಿ) ಮಹಯರಯಷ್ಟ್ರ
ಡಿ) ತಮಿಳುನಯಡು

ಬಿ) ಕ ೇರಳ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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• 1990 ರಿೆಂದ 2018 ರವರ ಗಿನ ಉಪ್ಗ್ರಹ ಮಾಹಿತ್ಯು ಕ ೀರಳದ ಕರಾವಳಿಯ ಶ್ ೀಕಡಾ 41 ರಷ್ುೆ 
ವಿವಿಧ ಹೆಂತ್ದ ಸವ ತ್ಕ ೆ ಒಳ ಪ್ಟಿೆದ  ಎೆಂದು  ಬಹಿರೆಂಗ್ಪ್ಡಿಸಿದ .

• ಮೀನುಗಾರಿಕ , ಪ್ಶುಸೆಂಗ  ೀಪ್ರ್  ಮತ್ ುತ ಹ ೈನುಗಾರಿಕ  ಸಚಿವ ಪ್ರಶ್   ೀತ್ ತಮ ರ ಪ್ಾಲ್ಾ ಲ್  ೀಕ ಸಭ ಗ  
ಮಾಹಿತ್ ನಿೀಡಿದಾಾರ .

• 28 ವಷ್ಗ್ ಳ  ಉಪ್ಗ್ ರಹ ದ ತ್ ಾತೆಂಶ ವನು ೆ  ಬಳ ಸಿ ಕ   ೆಂಡ್ು  ಕ ರಾವಳಿ  ಸೆಂಶ್   ೀ ಧರ್ಾ ಕ ೀೆಂದರ (NCCR) 
ನಡ ಸಿದ ಭಾರತ್ೀಯ ಕರಾವಳಿಯ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ್ೀರದ ಬದಲ್ಾವಣ ಯ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಯಪ್ರೆಂಗ್
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6) ‘ವಿದಾಯ ದಿೀವ ರ್ಾ’ ಶ್ಕ್ಷಣ  ರ್ ರವು ಯೀಜರ್ ಯನುೆ ಯಾವ ಕ ೀೆಂದರ ರಾಜಯ/UT ನಲಿಾ 
ಜಾರಿಗ  ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ ?
‘Vidya Deevena’ education assistance scheme  is implemented in which Union 

state/UT?

ಎ) ಆೆಂಧ್ರ ಪರದ ೇಶ
ಬಿ) ಕನಯಾಟಕ
ಸಿ) ಒಡಿಶಯ
ಡಿ) ಗುಜರಯತ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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• ಜಗ್ನ್ ಅನೆ ವಿದಾಯ ದಿೀವ ರ್ಾ ಯೀಜರ್ ಯಡಿ, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ೆ ಜಾತ್, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ೆ ಪ್ೆಂಗ್ಡ್, ಇತ್ರ 
ಅಲುಸೆಂಖಾಯತ್ ಗ್ುೆಂಪ್ುಗ್ಳಿಗ  ಸ ೀರಿದ ವಿದ ಾಯಥ್ಗ್ಳ ಶು ಲೆವನುೆ ಮರು ಪ್ಾವತ್ ಮಾಡ್ಲ್ಾಗ್ು ತ್ತದ .

• ಆೆಂಧರಪ್ರದ ೀಶ ಸಕಾರವು ‘ಜಗ್ನಣಣ ವಿದಾಯ ದಿೀವ ರ್ಾ’ ಶ್ ಕ್ಷಣ ರ್ ರವು ಯೀಜರ್ ಯ ಮ ರರ್ ೀ
ಕೆಂತ್ಾಗಿ ₹ 686 ಕ  ೀಟಿ ಬಿಡ್ುಗ್ಡ  ಮಾಡಿದ .

• 11 ಲಕ್ಷ ವಿದಾಯಥ್ಗ್ಳ 9 ಲಕ್ಷಕ ೆ ಅಧಿಕ ತ್ಾಯೆಂದಿರ ಖಾ ತ್ ಗ್ಳಿಗ  ಮೊತ್ತ ಜಮಾ 
ಮಾಡ್ಲ್ಾಗಿದ .
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7) ಕೌಶ ಲಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯಾವ ರಾಜಯ/UT ನಲಿಾ ಸಾೆಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ನಮಾಾ' ಕಾರಫೆ ಅನುೆ 
ಪ್ುನರುಜ್ಿೀವನಗ  ಳಿಸಲು ಪ್ಾರಯೀಗಿಕ ಯೀಜರ್ ಯನುೆ ಪ್ಾರ ರೆಂಭಿಸಿತ್ು?
Skill Development Ministry launched a pilot project to revive traditional ‘Namda’ craft 

in which state/UT?

ಎ) ಅರುಣಯಚಲ ಪರದ ೇಶ
ಬಿ) ಜಮುು ಮತುತ ಕಯಶ್ಮೀರ
ಸಿ) ಸಿಕ್ಕೆಂ
ಡಿ) ಪಶ್ಮಿಮ ಬೆಂಗಯಳ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಜಮುು ಮತುತ ಕಯಶ್ಮೀರ
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• ಜಮುಾ ಮತ್ ುತ ಕಾಶ್ೀರದಲಿಾ ಸಾೆಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ನಮಾಾ' ಕಾರಫೆ ಅನುೆ ಪ್ುನರುಜ್ಿೀವನಗ  ಳಿಸಲು ಕೌಶಲಯ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ಾರಯೀಗಿಕ ಯೀಜರ್ ಯನುೆ ಪ್ಾರರೆಂಭಿಸಿದ .

• ಈ ಯೀಜರ್ ಯನುೆ ಪ್ರರ್ಾನ ಮೆಂತ್ರ ಕೌಶ ಲ್ ವಿಕ ಾಸ್ ಯೀ ಜರ್  (PMKVY) 3.0′ ಅಡಿಯಲಿಾ 
ಪ್ಾರರೆಂಭಿಸಲ್ಾಗಿದ .

• ಈ ಯೀಜರ್ ಯು ಕಾಪ್ ಟ್ ರಫ್ತನುೆ ₹ 600 ಕ  ೀಟಿಯಿೆಂದ ₹ 6,000 ಕ  ೀಟಿಗ  ಹ ಚಿಿಸುವ 
ಗ್ುರಿಯನುೆ ಹ  ೆಂದಿದ  ಮತ್ ುತ ಕಾಶ್ೀರದ ಆರ ು ಜಿಲ್ ಾ ಗ್ಳ 30 ರ್ಾಮದಾ ಕಾಸೆರ್ ಗ್ಳ 2,250 ಜನರಿಗ 
ಪ್ರಯೀಜನವನುೆ ನಿೀಡ್ುತ್ತದ .
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8) "Naoroji: Pioneer of Indian Nationalism" ಪ್ುಸತಕದ ಲ್ ೀಖ್ಕರು ಯಾರು?

Who is the author of the book “Naoroji: Pioneer of Indian Nationalism”?

ಎ)ದಿನಯಾರ್ ಪಟ ೇಲ್
ಬಿ) ಮಿಲನ್ ವ ೈಷ್ಟ್ಣವ್
ಸಿ) ಆರ್ನಾಟ್ ಶರ್ನ
ಡಿ)ಜ ೈರಯಮ್ ರಮೇಶ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ)ದಿನಯಾರ್ ಪಟ ೇಲ್
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• ಬರಹಗಾರ ದಿರ್ಾಯರ್ ಪ್ಟ ೀಲ್ ಅವರು ತ್ ಮಾ ಪ್ುಸತಕ ರ್ೌರ  ೀ ಜಿ: ಪ್ಯೀನಿಯರ್ ಆಫ 
ಇೆಂಡಿಯನ್ ರ್ಾಯಶನಲಿಸೆಂಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ರ್ಷಾತ್ ಕಮ ಲ್ಾದ ೀವಿ ಚ್ಟ  ೆೀ ಪ್ಾರ್ಾಯಯ NIF ಪ್ುಸತಕ ಬಹು ಮಾನ 
2021 ಅನುೆ ಗ ದಿಾದಾಾರ .

• ಕಮ ಲ್ಾದ ೀವಿ ಚ್ಟ  ೆೀಪ್ಾರ್ಾಯಯ NIF ಪ್ುಸತಕ ಪ್ರಶಸಿ ತಯನುೆ 2018 ರಲಿಾ ಸಾಾಪ್ರಸಲ್ಾಯಿತ್ು. ಇದು 
ಎಲ್ಾಾ ರಾರ್ಷರೀಯತ್ ಗ್ಳ ಬರಹಗಾರರಿೆಂದ ಕಾಲುನಿಕವಲಾದ ಸಾ ಹಿತ್ಯವನುೆ ಗೌರವಿಸುತ್ ತದ . ಈ ಪ್ುಸತಕವು 
ಭಾರತ್ೀಯ ರಾರ್ಷರೀಯ ಕಾೆಂಗ ರಸ್ ಅನುೆ ಸ ಾಾಪ್ರಸಿದ 19 ರ್ ೀ ಶತ್ಮ ಾನದ ರ್ಾಯಕ ರ್ೌರ  ೀಜಿ ಅವರ 
ಜಿೀವನ ಚ್ರಿತ್ ರಯಾಗಿದ .

• ಅವರು ಭಾರತ್ೀಯ ಮ ಲದ ಮೊದಲ ಬಿರಟಿಷ್ ಸೆಂಸದರಾಗಿದಾರು.
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9)‘ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಾ ಮಾಗ್ಸ ಚಿಗ್ಳು’ ಯಾವ ಕ್ಷ ೀತ್ರಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿ ಸಿ ದ  ?
PRAGYATA Guidelines’  is associated with which field?

ಎ) ಹವಯಮಯನ ಬದಲಯವಣ 
ಬಿ) ಡಿಜಿಟಲ್ ಶ್ಮಕ್ಷಣ
ಸಿ) ಕೌಶಲಾ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಡಿ) ಚುನಯವಣ ಯಲಿಿ ಮತದಯನ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಡಿಜಿಟಲ್ ಶ್ಮಕ್ಷಣ
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• ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವಾಲಯವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ದ ಕುರಿತ್ು  ಪ್ರಜ್ಞಾ ತ್ಾ ಮಾಗ್ಸ ಚಿಗ್ಳನುೆ ಎಲ್ಾಾ ರಾಜಯ 
ಸಕಾರಗ್ಳಿಗ  ಮ ತ್ುತ ರ್ ೀರವಾಗಿ ಕ ೀೆಂದರ ಸಕಾರದ ಅಡಿಯಲಿಾ ನ ಶ್ಾಲ್ ಗ್ಳಿಗ  ನಿೀಡಿದ .

• ಮಾಗ್ದಶ್ ಸ ತ್ರಗ್ಳು ಆನ್ ಲ್ ೈನ್ ಮೊೀಡ್, ಭಾಗ್ಶಃ ಆನ್ ಲ್ ೈನ್ ಮೊೀಡ್ ಮತ್ುತ ಆಫ ಲ್ ೈನ್
ಮೊೀಡ್ ಸ ೀರಿದೆಂತ್  ಡಿಜಿಟಲ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ದ ವಿವಿಧ ವಿರ್ಾನಗ್ಳ ಕು ರಿತ್ು ಸಲಹ ಗ್ಳನುೆ ಒಳಗ  ೆಂಡಿವ , 
ಇದು ದ ರದ ಶನ ಮ ತ್ುತ ರ ೀಡಿಯವನುೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ದ ಪ್ರಮು ಖ್ ಮಾಧಯಮವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಕ  ಳ ುಳತ್ತ ದ  .
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10)ಇತ್ ತೀಚ  ಗ ಪ್ತ್ ತಯಾದ 'GJ 367 b' ಒೆಂದು ........

‘GJ 367 b’  which was discovered recently  is a ………..

ಎ) ಕಪುು ಕುಳಿ
ಬಿ)ಎಕ ್ಸೇ-ಪಯಿನ ಟ್
ಸಿ) ಕ್ಷುದರಗರಹ
ಡಿ) ಉಲ ಕ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ)ಎಕ ್ಸೇ-ಪಯನಿ ಟ್
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• ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳು ಇತ್ತೀಚ ಗ  ಬುಧದೆಂತ್ಹ ಎಕ  ಿೀ-ಪ್ಾಾರ್ ಟ್ 'ಜಿಜ  367 ಬಿ' ಅನುೆ ಕೆಂಡ್ುಹಿಡಿದಿದಾಾರ , 
ಅಲಿಾ ವಷ್ವು ಕ ೀವಲ ಎೆಂಟು ಗ್ೆಂಟ ಗ್ಳಷ್ುೆ ಉದಾವಾಗಿದ .

• ಇದು ಬುಧದೆಂತ್ಹ ಕಲಿಾನ ಗ್ ರಹವಾಗಿದ  ಮ ತ್ುತ ಭ ಮಯ ಅಧ ದಷ್ುೆ ದ ರವಯರಾಶ್ಯನುೆ ಹ  ೆಂ ದಿದ  
ಎೆಂದು ನೆಂಬಲ್ಾಗಿದ .

• GJ 367 b ಕ ಡ್ 24 ಗ್ೆಂಟ ಗ್ಳಿಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲಿಾ ತ್ಮ ಾ ನಕ್ಷ ತ್ರವನುೆ ಸುತ್ ುತವ ಹ  ರ 
ಗ್ರಹಗ್ಳ 'ಅಲ್ಾರ-ಶ್ಾಟ್ ಪ್ರೀರಿಯಡ್' (USP) ಗ್ು ೆಂಪ್ರಗ  ಸ ೀರಿದ .

• ಪ್ಾಾರ್ ಟ್ GJ 367b ಅನುೆ ಜಮನ್ ಏರ  ೀಸ ುೀಸ್ ಸ ೆಂಟರ್ (DLR) ಇನ್ ಸಿೆಟ ಯಟ್ ಆಫ ಪ್ಾಾರ್ ಟರಿ 
ರಿಸಚ್ ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳು ಕೆಂಡ್ುಹಿಡಿದಿದಾಾರ .
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11) ಯಾವ ಕ ೀೆಂದರ ಸ ಚಿವಾಲಯವು  'ಕಲ್ಾ ಸೆಂಸೃತ್  ವಿಕಾಸ್ ಯೀಜರ್  (KSVY)' ಅನುೆ 
ಜಾರಿಗ  ಳಿಸುತ್ತ ದ ?
Which Union Ministry implements the ‘Kala Sanskriti Vikas Yojna
(KSVY)’?

ಎ) ವಿದ ೇಶಯೆಂಗ ವಾವಹಯರಗಳ ಸಚವಯಲಯ
ಬಿ) ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚವಯಲಯ
ಸಿ) ಪರವಯಸ ್ ೇದಾಮ ಸಚವಯಲಯ
ಡಿ) ಶ್ಮಕ್ಷಣ ಸಚವಯಲಯ
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ಬಿ) ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚವಯಲಯ
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• ಕಲ್ಾ ಸೆಂಸೃ ತ್ ವಿಕಾಸ ಯೀಜರ್  (KSVY) ದ ೀಶದಲಿಾ ಕಲ್  ಮತ್ು ತ  ಸೆಂಸೃತ್ಯ ಪ್ರಚಾರಕಾೆಗಿ 
ಸೆಂಸೃತ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಾ ಒೆಂದು ಛತ್ರ ಯೀಜರ್ ಯಾ ಗಿದ .

• ಸಚಿವಾಲಯವು KSVY ಅಡಿಯಲಿಾ ಬೌದಿ/ಟಿಬ ಟಿಯನ್ ಸೆಂಸೃ ತ್ ಮತ್ುತ ಕಲ್ ಯ ಅಭಿವೃದಿಿಗಾಗಿ 
ಆಥ್ಕ ಸಹಾಯದ ಆಥ್ಕ ಅನುದಾನ ಯೀಜರ್ ಯನುೆ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸುತ್ತದ .

• ಈ ಯೀಜರ್ ಯು ಬೌದಿ/ಟಿಬ ಟಿಯನ್ ಸೆಂಸೃ ತ್ ಮತ್ ುತ ಸೆಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ ುತ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ಅಭಿ ವೃ ದಿ ಿ ಮ ತ್ ು ತ ಸೆಂಬೆಂಧಿ ತ್  ಕ್ಷ  ೀತ್ ರಗ್ ಳ ಲಿಾ ಸೆಂಶ್   ೀಧ ರ್ ಯ ಲಿಾ ತ್  ಡ್ಗಿರುವ ಮಠಗ್ ಳು ಸ ೀರಿದೆಂತ್  
ಸಿಯೆಂಪ್ ರೀರಿತ್ ಬೌದಿ/ಟಿಬ ಟಿಯನ್ ಸೆಂಸ ಾಗ್ಳನುೆ ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಗ್ುರಿಯನುೆ ಹ  ೆಂದಿದ .
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12)ಸಮುದ ರ/ಕಡ್ಲತ್ೀರಗ್ಳ ನುೆ ಪ್ಾಾಸಿೆರ್ಕ ಮ ುಕತವಾಗಿಡ್ಲು ಯಾ ವ ಸೆಂಸ ಾಯು ‘ಪ್ುನಿೀತ್ ಸಾಗ್ರ್ 
ಅಭಿಯಾನ’ವನುೆ ನಡ ಸುತ್ತದ ?
Which organization is carrying out ‘Puneet Sagar Abhiyan’  to keep 

seashores/beaches plastic free?

ಎ) ಇೆಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್
ಬಿ) ಭಯರತಿೇಯ ಕ ್ೇಸ್್ ಗಯರ್ಡಾ
ಸಿ)ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ ಡ ಟ್ ಕಯರ್ಪ್ಸಾ
ಡಿ) ಭಯರತಿೇಯ ನೌಕಯಪಡ 
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ಸಿ)ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ ಡ ಟ್ ಕಯರ್ಪ್ಸಾ
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• ಭಾರತ್ೀಯ ಸಶಸರ ಪ್ಡ ಗ್ಳ ಯುವ ವಿಭಾಗ್ವಾಗಿರುವ ರ್ಾಯ ಷ್ನಲ್ ಕ ಡ ಟ್ ಕಾಪಿ (NCC)
ಬಿೀಚ್ ಮತ್ ುತ ಸಮುದರ ತ್ೀರಗ್ಳ ನುೆ ಪ್ಾಾಸಿೆರ್ಕ ಮ ತ್ುತ  ಇತ್ರ ತ್ಾಯಜಯ ವಸುತಗ್ಳಿೆಂದ 
ಮುಕ ತವಾಗಿಡ್ಲು 1ರ್ ೀ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರಿೆಂದ ರಾಷ್ರವಾಯಪ್ರ ಅಭಿಯಾನದಲಿಾ ತ್   ಡ್ಗಿಸಿ ಕ  ೆಂಡಿದ .

• ‘ಪ್ುನಿೀತ್ ಸಾಗ್ರ್ ಅಭಿಯಾನ’ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ ಾೀಶ ಬಿೀಚ್ ಗ್ ಳನುೆ ಸಿಚ್ಛ ವಾಗಿಡ್ುವ ಮಹ ತ್ ಿ ದ  
ಬಗ ಗ ಜಾಗ್ೃತ್  ಮ ಡಿಸುವುದು.

• 127 ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದ ೀಶದ ಎನ್ ಸಿಸಿ ರ್ಟಕಗ್ಳಿೆಂದ ಒಟುೆ 3.40 ಲಕ್ಷ  ಕ ಡ ಟ್ ಗ್ಳನುೆ ಈ 
ಅಭಾಯಸದಲಿಾ ನಿಯೀಜಿಸಲ್ಾಗಿದ .
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13) ಪ್ಕ್ಷಾೆಂತ್ರ ವಿರ  ೀಧಿ ಕಾನ ನಿನ ಬಗ ಗ ಈ ಕ  ಳಗಿನ ಹ ೀಳಿಕ ಗ್ಳ ನುೆ ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಿ:
1) ಶ್ಾಸಕರ ಮ ಲಕ ರಾಜಕ್ಸೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗ್ಳನುೆ ಬದಲ್ಾಯಿಸುವ ಕಾನ ನಿ ನ ಅಡಿಯಲಿಾ ಕರಮವನುೆ 
ಆಹಾಿನಿಸುವ ಸೆಂದಭಗ್ಳನುೆ ಇದು ನಿದಿಷ್ೆಪ್ಡಿಸುತ್ತದ .
2) ಇದನುೆ 52 ರ್ ೀ ತ್ದುಾ ಪ್ಡಿ ಕಾಯಿದ ಯ ಮ ಲಕ ಸೆಂವಿರ್ಾನಕ ೆ  ಸ ೀರಿಸಲ್ಾಯಿತ್ು.
3) ಸಿತ್ ೆಂತ್ರ ಎೆಂಎಲ್ಎ ಕ ಡ್ ಚ್ುರ್ಾವಣ ಯ ನೆಂತ್ರ ಪ್ಕ್ಷಕ ೆ ಸ  ೀರುವ ಸೆಂದಭ ಗ್ಳ ನುೆ ಇದು 
ಒಳಗ  ೆಂಡಿದ .
ಮೆೀಲ್  ನಿೀಡಿರುವ ಹ ೀಳಿಕ ಗ್ಳಲಿಾ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದ ?
(ಎ) 1 ಮಯತರ
(ಬಿ) 2 ಮತುತ 3 ಮಯತರ
(ಸಿ) 1 ಮತುತ 2 ಮಯತರ
(ಡಿ) 1, 2 ಮತುತ 3
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(ಡಿ) 1, 2 ಮತುತ 3
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• ಪ್ಕ್ಷಾೆಂತ್ರ ವಿರ  ೀಧಿ ಕಾನ ನು ಎೆಂದು  ಜನಪ್ರರಯವಾಗಿದ .
• ಶ್ಾಸಕರು ರಾಜಕ್ಸೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗ್ಳನುೆ ಬದಲ್ಾಯಿಸುವುದು ಕಾನ ನಿ ನ ಅಡಿಯಲಿಾ ಕರಮವನುೆ 

ಆಹಾಿನಿಸುವ ಸೆಂದಭಗ್ಳನುೆ ಇದು ನಿದಿಷ್ೆಪ್ಡಿಸುತ್ತ ದ  .
• ಇದನುೆ 52 ರ್ ೀ ತ್ದುಾ ಪ್ಡಿ ಕಾಯಿದ ಯ ಮ ಲಕ ಸೆಂವಿರ್ಾನಕ ೆ  ಸ ೀರಿಸಲ್ಾಯಿತ್ು.
• ಸಿತ್ ೆಂತ್ರ ಎೆಂಎಲ್ಎ ಕ ಡ್ ಚ್ುರ್ಾವಣ ಯ ನೆಂತ್ರ ಪ್ಕ್ಷಕ ೆ ಸ  ೀರುವ ಸೆಂದಭಗ್ಳನುೆ ಇದು 

ಒಳಗ  ೆಂಡಿದ .
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14) ಈ ಕ  ಳಗಿನ ಹ ೀಳಿಕ ಗ್ಳ ನುೆ ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಿ:

1.ಪ್ಕ್ಷಾೆಂತ್ರ ವಿರ  ೀಧಿ ಕಾನ ನಿನ ಅಡಿಯಲಿಾ, ಸೆಂಸದ ಅಥವಾ ಶ್ಾಸಕರ ಅನಹತ್ ಯನುೆ ನಿಧರಿಸುವ
ಅಧಿಕಾರವು ರಾಜಯದ ರಾಜಯಪ್ಾಲರಿಗ  ಇರುತ್ತದ .
2.ಪ್ಕ್ಷದ ಮ ರರ್ ೀ ಎರಡ್ರಷ್ುೆ ಶ್ಾಸಕರು ವಿಲಿೀನದ ಪ್ರವಾಗಿದಾರ  ಪ್ ಕ್ಷಕ ೆ ವಿಲಿೀನವಾಗ್ಲು ಅಥವ ಾ 
ಇರ್  ೆೆಂದು ಪ್ಕ್ಷಕ ೆ ವಿಲಿೀನವಾಗ್ಲು ಪ್ಕ್ಷಾೆಂತ್ರ ವಿರ  ೀಧಿ ಕಾ ನ ನು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡ್ುತ್ತದ .
ಮೆೀಲ್  ನಿೀಡಿರುವ ಹ ೀಳಿಕ ಗ್ಳಲಿಾ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದ ?
(ಎ) 1 ಮಯತರ
(ಬಿ) 2 ಮಯತರ
(ಸಿ) 1 ಮತುತ 2 ಎರಡ್
(ಡಿ) 1 ಅಥವಯ 2 ಅಲಿ
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(ಬಿ) 2 ಮಯತರ
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• ಪ್ಕ್ಷಾೆಂತ್ರ ವಿರ  ೀಧಿ ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಾ ಸೆಂಸದ ಅಥವಾ ಶ್ಾಸಕರ ಅ ನಹತ್ ಯನುೆ ನಿಧರಿಸುವ 
ಅಧಿಕಾರವು ಶ್ಾಸಕಾೆಂಗ್ದ ಅಧಯಕ್ಷರಿಗ  ಇರುತ್ತದ .

• ಅೆಂತ್ಹ ನಿರ್ಾರವನುೆ ಮ ಾಡ್ಬ ೀಕಾದ ಸಮಯದ ಚೌಕಟೆನುೆ ಕಾನ ನು ನಿದಿಷ್ೆಪ್ಡಿಸುವುದಿಲಾ.
• ಕಳ  ದ ವಷ್, ಪ್ಕ್ಷಾೆಂತ್ ರ ವಿರ  ೀಧಿ  ಪ್ರಕರಣ ಗ್ಳ ನುೆ ಸಿ ುೀಕ ರ್ ಗ್ಳ ು ಮ ರು ತ್ೆಂಗ್ಳ  ಅವಧಿಯಲಿಾ 

ತ್ೀಮಾನಿಸಬ ೀಕು ಎೆಂದು ಸುಪ್ರರೀೆಂ ಕ  ೀಟ್ ಗ್ಮನಿಸಿತ್ ುತ.
• ಆದಾಗ್ ಯ, ಕ ಲವು ಸೆಂದಭಗ್ಳಲಿಾ ಅನಹತ್ ಯ ಅಪ್ಾಯವಿಲಾ ದ  ಶ್ಾಸಕರು ತ್ಮಾ ಪ್ಕ್ಷವನುೆ 

ಬದಲ್ಾಯಿಸಬಹುದು.

ವಿರ್ಾಯಿತ್ಗ್ಳು:
• ಒೆಂದು ಪ್ಕ್ಷವು ಅದರ ಮ ರರ್ ೀ ಎರಡ್ರಷ್ುೆ ಶ್ಾಸಕರು ವಿಲಿೀನದ ಪ್ರವಾ ಗಿದಾಾರ  ಎೆಂದು ಒದಗಿಸಿದ 

ಪ್ಕ್ಷವು ಇರ್  ೆೆಂದು ಪ್ಕ್ಷದ  ೆಂದಿಗ  ವಿಲಿೀನಗ  ಳಳಲು ಕಾನ ನು ಅನುಮತ್ ಸುತ್ ತದ .
• ಸದನದ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚ್ುರ್ಾಯಿತ್ರಾದ ನೆಂತ್ರ ಸದಸಯರು ಸಿಯೆಂಪ್ ರೀ ರಣ ಯಿೆಂದ ತ್ನೆ ಪ್ಕ್ಷದ 

ಸದಸಯತ್ಿ ವನುೆ ತ್ಯಜಿಸಿದರ  ಅಥವಾ ಆ ಹುದ ಾ ಯನುೆ ಹಿ ಡಿದ ನೆಂತ್ರ ಅದನುೆ ಮತ್  ತ ಸ ೀರಿದರ  ಅವ ರನುೆ 
ಅನಹಗ  ಳಿಸಲ್ಾಗ್ುವುದಿಲಾ.
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15) ಕ ಳಗಿನ ಸಾಳವನುೆ ಪ್ಶ್ಿಮ ದಿೆಂದ ಪ್ ವದ ದಿಕ್ಸೆಗ  ಜ  ೀಡಿಸಿ

1.ಬದರಿರ್ಾಥ ರ್ಾಮ           2.ಕ ೀದಾರರ್ಾಥ ರ್ಾಮ
3.ಗ್ೆಂಗ  ೀತ್ರ                       4.ಯಮುರ್  ೀತ್ರ

ಕ ಳಗಿನ ಕ  ೀಡ್ ಬಳಸಿ  ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನುೆ ಆಕೆಮಾಡಿ:
(ಎ) 1-2-4-3
(ಬಿ) 2-1-4-3
(ಸಿ) 4-3-2-1
(ಡಿ) 4-3-1-2
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(ಸಿ) 4-3-2-1
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16)ಭಾರತ್ೀಯ ಪ್ುರಾತ್ತ್ಿ ಸಮೀಕ್ಷ  (ASI) ಕುರಿತ್ು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೀಳಿ ಕ ಗ್ಳನುೆ ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಿ:

1. ಇದು ಸೆಂಸೃತ್ ಸಚಿವಾಲಯಕ ೆ ಲಗ್ತ್ತಸಲ್ಾದ ಭಾರತ್ೀಯ ಸಕಾ ರಿ ಸೆಂಸ ಾಯಾಗಿದ .
2. ಇದನುೆ 1861 ರಲಿಾ ವಿಲಿಯೆಂ ಜ  ೀನ್ಿ ಅವರು ಸಾಾಪ್ರಸಿದರು, ಅವರು ಅದರ ಮೊದಲ 
ಮಹಾನಿದ ೀಶಕರಾದರು.

ಮೆೀಲ್  ನಿೀಡಿರುವ ಹ ೀಳಿಕ ಗ್ಳಲಿಾ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದ ?
(ಎ) 1 ಮಯತರ
(ಬಿ) 2 ಮಯತರ
(ಸಿ) 1 ಮತುತ 2 ಎರಡ್
(ಡಿ) 1 ಅಥವಯ 2 ಅಲಿ
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(ಎ) 1 ಮಯತರ
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• ಭಾರತ್ೀಯ ಪ್ುರಾತ್ತ್ಿ ಸಮೀಕ್ಷ  (ASI) ಎೆಂಬುದು ಸ ೆಂಸೃತ್ ಸಚಿ ವಾಲಯಕ ೆ ಲಗ್ತ್ ತಸಲ್ಾದ ಭಾರತ್ೀಯ
ಸಕಾರಿ ಸೆಂಸ ಾಯಾಗಿದುಾ, ಇದು ಪ್ುರಾತ್ತ್ತವ ಶ್ಾಸರದ ಸೆಂಶ್   ೀಧರ್  ಮ ತ್ ುತ ದ ೀಶದಲಿಾನ ಸ ಾೆಂಸೃ ತ್ ಕ  
ಸಾಾರಕಗ್ಳ  ಸೆಂರಕ್ಷಣ  ಮತ್ ುತ ಸೆಂರಕ್ಷಣ ಗ  ಕಾರಣವಾಗಿದ .

• ಇದನುೆ 1861 ರಲಿಾ ಅಲ್ ಕಾಿೆಂಡ್ರ್ ಕನಿೆೆಂಗಾಯಾಮ ಸಾಾ ಪ್ರಸಿದರು.
• ಅವರು ಅದರ ಮೊದಲ ಮಹಾನಿದ ೀಶಕರಾದರು.
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17)2021ರ್ ೀ ವಷ್ದ ಮಹಿಳ  ಯಾಗಿ ಆಕೆಯಾಗಿರುವ ದಿಗ್ಗಜ ಅಥ್ಲೀ ಟ್ ಅೆಂಜುಬಾಬಿ ಜಾರ್ಜ ರವರು
ಯಾವ ರಾಜಯದವರು?

ಎ) ಆೆಂಧ್ರಪರದ ೇಶ
ಬಿ) ಕನಯಾಟಕ
ಸಿ) ಕ ೇರಳ
ಡಿ) ಮಹಯರಯಷ್ಟ್ರ
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ಸಿ) ಕ ೇರಳ
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18) 2021ರ್ ೀ ಸಾಲಿನ ಸಮ ಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ್ದಲಿಾ ಇರ್  ಫೀಸಿಸ್  ಪ್ರಶಸಿತ ಯಾರಿಗ  ಲಭಿಸಿದ  ?

ಎ) ರ್ನೇರಜ್ ಕಯಯಲ್
ಬಿ) ಏೆಂಜಲಯ ಬರ ಟ ್್
ಸಿ) ಮಹ ೇಶ ಶೆಂಕರನ್
ಡಿ) ಪರತಿೇಕ್ಷಯ ಬಯಕ್ಸ
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ಡಿ) ಪರತಿೇಕ್ಷಯ ಬಯಕ್ಸ
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SBK KANNADA Daily Current Affairs Quiz-ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 08
19) ರಾರ್ಷರೀಯ ವಕ್ಸೀಲರ ದಿನವನುೆ ಯಾರ ಜನಾದಿನದ ಸಾರಣಾಥವಾಗಿ ಆಚ್ರಿಸಲ್ಾಗ್ುವುದು?

ಎ) ಜವಯಹರಲಯಲ್ ನ ಹರ್
ಬಿ) ಮೇತಿಲಯಲ ನ ಹರ್
ಸಿ) ರಯಜ ೇೆಂದರ ಪರಸಯದ್
ಡಿ) ಅರುಣಯ ಅಸಫ್ ಅಲಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ) ರಯಜ ೇೆಂದರ ಪರಸಯದ್
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20) ಯಾವ ವಿಶಿ  ವಿದಾಯನಿಲಯವು ಪ್ರತ್ ಯೀಕ ವಿಕಲ್ ಾೆಂಗ್ ಮತ್ ುತ ಪ್ುನವಸತ್ ಅಧಯಯನ ವಿಭಾಗ್ವನುೆ
ಸಾಾಪ್ರಸಿದ ?

ಎ) ಮೈಸ್ರು ವಿಶವವಿದಯಾರ್ನಲಯ
ಬಿ) ಬ ೆಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿದಯಾರ್ನಲಯ
ಸಿ) ಬ ಳಗಯವಿ ವಿಶವವಿದಯಾರ್ನಲಯ
ಡಿ) ಧಯರವಯಡ ವಿಶವವಿದಯಾರ್ನಲಯ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ) ಮೈಸ್ರು ವಿಶವವಿದಯಾರ್ನಲಯ

http://www.sbkkannada.com/


ರ್ ನೆಯ ಪ್ರಶ್ ೆ

ಪ್ರಸಕತ ಸಾ ಲಿನ WTA ಪ್ರಶಸಿತ  ಮುಡಿಗ ೀ ರಿಸಿಕ  ೆಂ ಡ್ ಸ ುೀನ್ ಟ ನಿಸ್ ಆಟಗಾತ್ ಯಾ ರು?

ಎ) ಮೊೀ ರ್ಾ  ಬತ್ಾಲ್
ಬಿ) ಮರಿರ್ಾ ಬಟಾಲಿ
ಸಿ) ಗಾಬಿ ನ್ ಮುಗ್ುರ ಜಾ
ಡಿ) ಆಶ್ ಾ ಬಾಟಿ

ಎಲಾರಿಗ್  ಧನ ಯ ವಾದಗ್ಳು



ಇೆಂದಿನ ಪ್ರಶ್ ೆ 

ಯಾ ವ ಮಾಜಿ ಭಾ ರತ್ೀ ಯ ರಾಷ್ರಪ್ತ್ಯವರ ಜನಾ ದಿನ ವನುೆ  ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 3 ರೆಂದು 
ಆಚ್ರಿಸಲ್ಾಗ್ುತ್ತ ದ ?

ಎ) ವಿ. ವಿ.ಗಿರಿ
ಬಿ) ರಾಜ ೀೆಂದರ ಪ್ರಸಾದ್
ಸಿ) ಕ . ಆರ್. ರ್ಾ ರಾಯ ಣನ್
ಡಿ) ಸವಪ್ಲಿಾ ರಾರ್ ಾಕೃಷ್ಣ ನ್

ಎಲಾರಿಗ್  ಧನ ಯ ವಾದಗ್ಳು


