
09 ಡಿಸ ೆಂಬರ್- CURRENT AFFAIRS

ದ ೇಶದ ಮೊದಲ ತೃತೇಯ ಲೆಂಗಿ ಆಸ್ಪತ್ ೆಯನ್ನು  ಲಲಸ್ ಸ ಪ ಿಸ್ಲಪಗಿದ  ?? 
ಲ) ಕರ್ಪಾ ಟಕ               ಬಿ) ಉತತರ ಪ್ದೆ ೇಶ
ಸಿ) ರಪಜಸ ಪ ನ್                 ಡಿ) ತ್ ಲೆಂಗಪಣ 
ಸಪರ್ಾಜನಿಕ ಸಪರಿಗ ಗಪಗಿ ರ  ೇಪ ವ ೇ ಬಳಸಿ ದ ಮೊದಲ ದ ೇಶ ?
ಲ) ಭಪರತ  ಬಿ) ಮೆಕ್ಸಿಕ  ೇ
ಸಿ) ಬ  ಲವಿ ಯ   ಡಿ) ರಷ್ಯ

ಅೆಂಬ ೇಡ್ಕರ ೆ ಮರಣ  ೇತತರವಪಗಿ ಭಪರತರತು ಪ್ೆ ಶಸಿತಯನ್ನು ನಿೇಡ್ಲಪಯಿತನ? 
ಲ) 1990 ಬಿ)1985

ಸಿ) 1991 ಡಿ) 1989

2021ರ ಇೆಂಡಿಯಪ ಸಿಕಲ್ಸಿ ಕಪಯಾಕೆಮದಲಸ್ 1 ಪ್ಡ ದ ರಪಜಯ?
ಲ) ಕ ೇರಳ                     ಬಿ) ಕರ್ಪಾಟಕ
ಸಿ) ತಮಿಳುರ್ಪಡ್ನ                 ಡಿ) ಗ  ೇವಪ



ನಿಯಮಗಳು
❖ ಸ್ಪರ್ಪಾ ಕಟ್ ೆ ಯ ಪ್ಶೆ್ ುಗಳು 
❖ ಚೇಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫ ನ್ಸಿ ಸಪೆಫ್ ಜನ್ರಲ್ಸ ಬಿಿನ್ಸ ರಪರ್ತ್ ನಿಧನ್:
❖ She is a Changemaker programme
❖ PANEX-21 
❖ FICCI ಅಧಯಕ್ಷ:ಸ್ೆಂಜೇವ್ ಮೆಹ್ಪತ 
❖ ಭಪರತದ ಅತಯೆಂತ ಶಕ್ಸತಶ್ಪಲ ಮಹಿಳ   
❖ ಜಪಗತಕ ಔಷ್ಧ ನಿೇ ತ ಸ್ನಚ್ಜ್ ಯೆಂಕ 
❖ ಸ್ಕಪಾರಿೇ ಶ್ಪಲ  ಆಸಿತ ರಕ್ಷಣ ಗ   ಜಯೇ  ಫ ನಿಿೆಂ್ 
❖ important MCQ(20)
❖ ಇೆಂದಿನ್  ಪ್ೆಶ್ ು



ಇೆಂದಿನ್ ವಿಷ್ಯಗಳು
• ಸ್ಪರ್ಪಾ ಕಟ್ ೆ ಯ ಪ್ೆಶ್ ುಗಳು 
• ಭಪರತದ 1 ರ್ ೇ ಮಹಿಳಪ ಮರ್  ೇವ ೈದ ಯ ನಿಧನ್
• ಗನಜರಪತ್ ಭಪರತದ ಅತ ದ  ಡ್ ಡ ಉತ್ ಪಪದರ್ಪ ಕ ೇೆಂದೆ: RBI
• ಸಿಿೆಯನ್ಸ  ಫ  ಯ ಸ್ ಪ್ೆಶಸಿತ
• ಕ್ಸರ್ಪರಪ ಕಪಯಿಟಲ್ಸ ಅಧಿಕೃತ ಬಪೆೆಂಡ್ ಅೆಂಬಪಸಿಡ್ರ್  
• GRSE ಭಪರತೇಯ  ರ್ೌಕಪಪ್ಡ ಗ  ಮೊದಲ ದ  ಡ್ಡ ಸ್ ಮಿೇಕ್ಷಪ ರ್ೌಕ  

ಸ್ೆಂಧಯಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ಪೆರೆಂಭಿಸಿದ 
• ಆಣ ಕಟನೆ ಸ್ನರ ಕ್ಷತ್ಪ ಮಸ್ ದ  
• ಹವಪಮಪನ್ ಬದಲಪರ್ಣ  ನಿರ್ಾಹಣ  ಸ್ ಚ್ಜಯೆಂಕ 
• important MCQ(20)
• ಇೆಂದಿನ್  ಪ್ೆಶ್ ು



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada



ಚೇಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫ ನ್ಸಿ ಸಪೆಫ್ ಜನ್ರಲ್ಸ ಬಿಿನ್ಸ ರಪರ್ತ್ ನಿಧ ನ್:

• ಭಪರತದ ರಕ್ಷಣಪ ಸಿಬಬೆಂದಿ ಮನಖ್ಯಸ್ (ಸಿಡಿಲಸ್) ಜನ್ರಲ್ಸ ಬಿ ಿನ್ಸ ರಪರ್ತ್, ಶಿಮ ಪಸ್ದ ಸ ೇೆಂಟ್ ಲಡ್ವಡ್ಾ 
ಸ್ ಕಲ್ಸ ಮತ ನತ ರ್ಪಯಷ್ನ್ಲ್ಸ ಡಿಫ ನ್ಸಿ ಅಕಪಡ ಮಿಯ ಹಳ ಯ ವಿದಪಯರ್ಥಾ ಆಗಿದಪಾರ . 

• ಅರ್ರನ 16 ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 1978ರೆಂದನ ಪ್ದಪತದಳದ ಹರ್  ುೆಂದರ್ ೇ ಗ ರ್ಪಾ ರ ೈಫಲ್ಸಿ ನ್ ಐದರ್ ೇ 
ಬ ಟ್ಪಲಯನ್ಸ ಗ  ನಿಯೇಜಸ್ಲಪಟೆರನ.

• ಈ ಬ ಟ್ಪಲಯನ್ಸ ಅನ್ನು ಅರ್ರ ತ ೆಂದ  ರ್ ೇತೃತ ವ ರ್ಹಿಸಿಕ  ೆಂಡಿದಾ ರ ನ. ಡ ಹ್ಪೆಡ್ ನ್ಸ ನ್ ಇೆಂಡಿಯನ್ಸ 
ಮಿಲಟರಿ ಅಕಪಡ ಮಿಯಿೆಂದ ಪ್ದವಿ ಪ್ಡ ದ ನ್ೆಂತರ ಅರ್ರನ ಅಸ್ಕರ್ 'ಸ್ವ ಡ್ಾ ಆಫ್ ಆನ್ರ್' ಪ್ೆಶಸಿತ 
ಪ್ಡ ದರನ.

• ಜನ್ರಲ್ಸ ಬಿಿನ್ಸ ರಪರ್ತ್ ವಪಯಪ್ಕ ಕ ಪಯಪಾಚ್ಜರಣ ಗಳ  ಮ ಲಕ ಹ್ ಚಿನ್ ಅನ್ನಭರ್ರ್ನ್ನು 
ಪ್ಡ ದನಕ  ೆಂಡಿದನಾ, ವಪಯಪ್ಕ ಶ್ ೇೆಣಿಯ ಯನದಧ ಮತನತ ಸ್ೆಂ ಘರಷ್ಾದ ಸ್ೆಂದಭಾಗಳಲಸ್ ಸ ೇವ  ಸ್ಲಸ್ಸಿ ದಪಾರ . 

• ಇರ್ರನ ಪ್ ರ್ಾ ರ್ಲಯದಲಸ್ ವಪಸ್ತವಿಕ ಗಡಿ ನಿಯೆಂತೆಣ ರ ೇರ್ ಯ ಉದಾಕ ಕ ಪ್ದಪತದಳ ದ 
ಬ ಟ್ಪಲಯನ್ಸ ಮತ ನತ ಕಪಶಿೀರ ಕಣಿವ ಯಲಸ್ ರಪಷ್ಟ್ರೇ ಯ ರ ೈಫಲ್ಸಿ ಸ ಕೆರ್ ಗ  ಕ ಮಪೆಂಡ್ರ್

• ಬಿಿನ್ಸ ರಪರ್ತ್ ಜಮನು ಮತ ನತ ಕಪಶಿೀರದ ನಿಯೆಂತೆಣ ರ ೇ ರ್ ಯ ಉದಾಕ ಕ ಪ್ದಪತ ದಳದ  ವಿಭಪಗ 
ಉಸ್ನತವಪರಿ ರ್  ೇಡಿಕ  ಳಳಲನ ನಿಯೇಜಸ್ಲಪಯಿತನ. 



ಚೇಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫ ನ್ಸಿ ಸಪೆಫ್ ಜನ್ರಲ್ಸ ಬಿಿನ್ಸ ರಪರ್ತ್ ನಿಧ ನ್:

▪ ಈಶ್ಪನ್ಯದಲಸ್ ಕಪಪಿಾ ಕಮಪೆಂಡ್ರ್ ಆಗಿಯ  ಇರ್ರನ ಸ ೇವ ಸ್ಲಸ್ಸಿದಪಾರ . ಆಮಿಾ ಕಮ ಪೆಂಡ್ರ್ ಆಗಿ, 
ಅರ್ರನ ಪ್ಪಶಿಿಮಪತಯ ಮನೆಂಭಪಗದಲಸ್ ಮ ರನಭ ಮಿ ರ್ಲಯದಲಸ್  ಕಪಯಪಾಚ್ಜರಣ ಗಳನ್ನು ಮೆ ೇಲವ ಚಪರಣ  
ಮಪಡ್ನರ್ ಜವಪಬಪಾರಿಯನ್ನು ಹ್  ೆಂದಿದಾರ ನ. 

▪ ಜನ್ರಲ್ಸ ಬಿಿನ್ಸ ರಪರ್ತ್ ಅರ್ರನ್ನು 31 ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2019 ರೆಂದನ ಭಪರ ತ ದ  ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣ ಪ 
ಸಿಬಬೆಂದಿಯಪಗಿ ರ್ ೇಮಿಸ್ಲಪಯಿತನ.

▪ ಬಿಿನ್ಸ ರಪರ್ತ್ ಅರ್ರನ ಉತತರಪಖ್ೆಂಡ್ದ ಪ್ೌರಿ ಪ್ೆದ ೇಶದಲಸ್ 1958 ಮಪರ್ಚಾ 16ರೆಂದನ ಹಿೆಂದ  
ಘರರ್ ವಪಲ ಕನ ಟನೆಂಬದಲಸ್ ಜನಿಸಿದರನ.

▪ ಜನ್ರಲ್ಸ ಬಿಿನ್ಸ ರಪರ್ತ್ ಹಲರ್ು ಪ್ೆಮನಖ್ ಸ್ ಚ್ಜರ್ಪ ಮತ ನತ ಸಿಬಬೆಂ ದಿ ರ್ ೇಮಕ ಪತಗಳನ್ನು ನ್ಡ ಸಿದಪಾ ರ . 
ಇೆಂಡಿಯನ್ಸ ಮಿಲಟರಿ ಅಕಪಡ ಮಿಯಲಸ್ (ಡ ಹ್ಪೆಡ್ ನ್ಸ) ಮತನತ ಜ ನಿಯರ್ ಕಮಪೆಂಡ್ ವಿೆಂ್ ನ್ಲಸ್
ಹಿರಿಯ ಬ  ೇಧಕರಪಗಿದಾರನ. ಮಿಲಟರಿ ಕಪಯಪಾಚ್ಜರಣ  ನಿದ ೇಾಶರ್ಪಲಯದಲಸ್ ಜನ್ರಲ್ಸ ಸಪೆಫ್ 
ಆಫೇಸ್ರ್ ಆ ಗಿದಾರನ.



ಕನ್ಾಲ್ಸ  ಮ ತನತ ನ್ೆಂತರ ಮಿಲಟರಿ ಕ ಪಯಾದಶಿಾಯ ಶ್ಪರ್ ಯಲಸ್ ಉಪ್ ಮಿಲಟರಿ ಕಪಯಾದಶಿಾ, ಪ್ ರ್ಾ ರೆಂಗಮೆಂದಿರದ 
ಮೆೇಜರ್  ಜನ್ರಲ್ಸ ಜನ್ರಲ್ಸ ಸಪೆಫ್ ಮತನತ ಸ ೇರ್ಪ ಸಿಬಬೆಂದಿಯ ಉಪ್ ಮನಖ್ಯಸ್ ರ  ಆಗಿ ಸ ೇವ  ಸ್ಲಸ್ಸಿದಾರನ. 
ಜನ್ರಲ್ಸ  ಅರ್ರನ 31 ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2016 ರಿೆಂದ 31 ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2019 ರರ್ರ ಗ  ಸ ೇರ್ಪ ಸಿಬಬೆಂದಿಯ ಮನಖ್ಯ ಸ್ ರಪಗಿದಾರನ

ಬಿಿನ್ಸ ರಪರ್ತ್ ಅರ್ರಿಗ  ದ  ರ ತ ಪ್ೆಶಸಿತಗಳು: 

▪ ಅರ್ರ ಸ್ೆಂಪ್ ಣಾ ಸ ೇವಪ ರ್ೃತತಜೇರ್ನ್ದ 42 ರ್ಷ್ಾ ಗಳ ಅರ್ಧಿಯಲಸ್ ಸ್ಲಸ್ಸಿದ ವಿಶಿಷ್ೆ ಸ ೇವ  ಮತನತ ಶ್ೌಯಾಕಪಕ ಗಿ, 
ಜನ್ರಲ್ಸ  ಬಿಿನ್ಸ ರಪರ್ತ್ ಅರ್ರಿಗ  PVSM, UYSM, AVSM, YSM, SM ಮತನತ VSM ಸ ೇರಿದೆಂತ್  ಹಲವಪರನ 
ರಪಷ್ರಪ್ತ ಪ್ೆಶಸಿತಗಳನ್ನು ನಿೇಡ್ಲಪಗಿದ .

▪ ಇರ್ುಗಳ ಜ  ತ್ ಗ , ಅರ್ರನ ಲರಡ್ನ ಸ್ೆಂದಭಾಗಳಲಸ್ ಸ ೇರ್ಪ ಮ ನಖ್ಯಸ್ ರ  ಶ್ಪಸ್ ಘರರ್  ಮತನತ ಸ ೇರ್ಪ ಕಮ ಪೆಂಡ್ರ್ ಪ್ೆಶೆಂಸ ಗ 
ಪ್ಪತೆರಪಗಿದಪಾರ .

▪ ಕಪೆಂಗ  ೇದಲಸ್ ಯನಲನ್ಸ ರ್  ೆಂದಿಗ  ಸ ೇವ  ಸ್ಲಸ್ಸ್ನತತರನವಪಗ, ಅರ್ರಿಗ ಲರಡ್ನ ಬಪರಿ ಫ  ೇಸ್ಾ ಕಮ ಪೆಂಡ್ರ್ ನ್ ಪ್ೆಶೆಂಸ  
ನಿೇಡ್ಲಪಗಿದ .

▪ ಲೆಂಐ -17 ವಿ5 ಭಪರ ತೇಯ ವಪಯನ ಪ್ಡ  ಬಳಸ್ನತತರನರ್ ಅತ್ಪಯಧನನಿಕ ಸಪರಿಗ ಹ್ ಲಕಪಪ್ೆರ್ ಆಗಿದ .
▪ ಇದನ ಲೆಂಐ -8/17 ಗನೆಂಿನ್ ಸ ೇರ್ಪ ವಿಮಪನ್ವಪಗಿದ  . ರಷ್ಪಯದ ಹ್ ಲಕಪಪ್ೆರ್ ಗಳ ಅೆಂಗಸ್ೆಂಸ  ಯಪದ ಕಜ ನ್ಸ ಹ್ ಲಕಪಪ್ೆಸ್ಾ

ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದ .
▪ ಭದೆತ್ಪ ಪ್ಡ ಗಳ ಸಪಗಣ , ಶಸಪಾಸ್ಾ ಸಪಗಣ , ಗಸ್ನತ ಕತಾರ್ಯ, ಭದೆತ್ಪ ಕಪಯಪಾಚ್ಜರಣ ಗಳಲಸ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಲಪಗನತತದ .



ರಷ್ಪಯದ ರ  ಸ  ಬ  ರ  ರ್ ಕ್ಿ ಪ್  ೇಟ್ಾ 2008 ರಲಸ್ ಭಪರ ತ ಸ್ಕಪಾರ ದ  ೆಂದಿಗ  80 ಲೆಂಐ -17ವಿ 5 ಹ್ ಲಕಪಪ್ೆರ್ ಗಳನ್ನು
ಪ್ ರ ೈಸ್ಲನ ಒಪ್ಪೆಂದ ಮಪಡಿಕ  ೆಂಡಿದನಾ, 2013 ರಲಸ್ ಪ್ ಣಾಗ  ಣಾಗ  ಳಿ ಸಿದ .
2013ರ ಆರೆಂಭದರ್ರ ಗ  ಒಟನೆ 36 ಹ್ ಲಕಪಪ್ೆರ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ ರ ೈಸಿದ .
ಭಪರ ತೇಯ ವಪಯನಪ್ಡ ಗ  71 ಲೆಂಐ -17ವಿ 5 ಹ್ ಲಕಪಪ್ ೆರ್ ಗಳ ಪ್ ರ ೈಕ  ಗಪಗಿ 2012-13ರಲಸ್ ಹ್  ಸ್ ಒಪ್ಪೆಂದಗಳಿಗ  ಸ್ಹಿ 
ಹ್ಪಕಲಪಯಿತನ.

ಲೆಂಐ - 17 ವಿ 5 ವ ೈಶಿಷ್ೆಯಗಳು:

• ಬಲಷ್ೆ ತ್ಪೆಂತೆಕ ಸಪಮರ್ಥಯಾ
• ಭಪರಿೇ ಸಪರಿಗ  ಹ್ ಲಕಪಪ್ೆರ್
• ಒೆಂದನ ಬಪರಿಗ  36 ಮ ೆಂದಿಯನ್ನು ಕ  ೆಂಡ  ಯಯಬ ಹನದನ.
• ವಿಐಿ ಚಪಪ್ರ್  ಆಗಿ ಬಳಕ  
• ಹಿಮಪಲಯದೆಂತಹ ಪ್ೆತಕ ಲ ಸ್ನಿುವ ೇಶಗಳಲಸ್ ಹ್ಪರಪಟಕ ಕ ಅನ್ನಕ ಲ
• ಭಪರ ತೇಯ ಸ ೇರ್  150 ಲೆಂಐ -17 ಹ್ ಲಕಪಪ್ೆರ್ ಗಳನ್ನು ಹ್  ೆಂದಿದ 
• ಗೆಂಟ್ ಗ  225- 250 ಕ್ಸ.ಮಿೇ. ವ ೇಗದಲಸ್ ಪ್ೆಯಪಣ
• 6000 ಮಿೇ ಲತತರದಲಸ್ 465 ಕ್ಸಮಿೇ ನಿರೆಂತರ ಪ್ೆಯಪಣ
• ಗರಿಷ್ಠ 13,000 ಕ ಜ ಟ್ ೇಕಪಫ್ ಭಪರ ಹ್  ತ್  ತಯಯಬಹನದನ.
• ಮರ ನಭ ಮಿಯೆಂತಹ ಪ್ೆತಕ ಲ ಪ್ರಿಸಿ ತಗಳಲಸ್ ಕ ಪಯಾನಿರ್ಾಹಿಸ್ನತತದ .



ರಪಷ್ಟ್ರೇಯ/ರಪಜಯ ರಪಜಕ್ಸೇಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಪ್ದಪಧಿಕಪರಿಗಳು ಸ ೇರಿ ದೆಂತ್  ಲಲಪಸ್ ಹೆಂತದ ಗಪೆಮ ಪ್ೆಂಚಪಯತಗಳಿೆಂದ 
ಸ್ೆಂಸ್ತತನ್ ಸ್ದಸ್ಯರನ  ಮತನತ ರಪಜಕ್ಸೇಯ ಕಪಯಾಕತಾರಿಗ  ಮಹಿಳ ಪ ಪ್ೆತನಿಧಿಗಳಿಗಪಗಿ ರಪಷ್ಟ್ರೇಯ ಮ ಹಿಳಪ 
ಆಯೇಗ (NCW) ಪ್ಪಯನ್ಸ-ಇೆಂಡಿಯಪ ಸಪಮರ್ಥಯಾ ನಿಮಪಾಣ ಕಪಯಾ ಕೆಮರ್ನ್ನು "She is a 
Changemaker" ಪ್ಪರೆೆಂಭಿಸಿದ .
ರಪಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಹಿ ಳಪ ಆಯೇಗದ ಅಧಯಕ್ಷ  ರ ೇರ್ಪ ಶಮಪಾ ಕಪಯಾ ಕೆಮಕ ಕ ಚಪಲರ್  ನಿ ೇಡಿದರನ.
ತಳಮಟೆದ ಮಹಿಳ ಪ ರಪಜಕ್ಸೇಯ ರ್ ಪಯಕರ ರ್ಪಯಕತವ ಕೌಶಲಯರ್ನ್ನು ಸ್ನ ರ್ಪರಿಸ್ಲನ.



▪ PANEX-21 ಮಪ ನ್ವಿೇಯ ರ್ ರರ್ು ಮತನತ ವಿಪ್ತನತ ಪ್ರಿಹ್ಪ ರ ವಪಯ ಯಪ ಮ ವಪಗಿದ .
▪ ಇದನ ಬಿಮ ಸ ೆಕ್ ದ ೇಶಗಳಿಗಪಗಿ ನ್ಡ ಯಲದ .
▪ BIMSTEC ದ ೇಶಗಳ ನ್ಡ್ನವ  ವಪಯ ಯಪ ಮ ನ್ಡ ಯಲದ : ಭ ತ್ಪನ್ಸ, ಬಪೆಂಗ ಪಸ್ ದ ೇಶ, ರ್ ೇಪ್ಪಳ, ಮಪ ಯರ್ಪ ುರ್, 

ಶಿೆೇಲೆಂಕ ಪ, ಭಪರತ ಮತನತ ಥ ೈಲಪಯೆಂ ಡ್.
▪ ರ್ ೈಸ್ಗಿಾಕ ವಿಕ  ೇಪ್ಗಳಿಗ  ಪ್ೆತಕ್ಸಯೆಿಸ್ನರ್ಲಸ್ ಪ್ಪೆದ ೇಶಿಕ ಸ್ಹಕಪರರ್ನ್ನು ನಿಮಿ ಾಸ್ನರ್ುದನ ವಪಯ ಯಪ ಮ ದ ಮನಖ್ಯ 

ಗನರಿಯಪಗಿದ .
▪ ಇದನ್ನು ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 20 ರಿೆಂದ  ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 22 ರರ್ರ ಗ  ಪ್ನಣ ಯಲಸ್ ನ್ಡ ಸ್ಲಪಗನರ್ುದನ..



FICCI ಅಧಯಕ್ಷರಪಗಿ ಸ್ೆಂಜೇವ್ ಮೆಹ್ಪತ ಅರ್ರನ್ನು ರ್ ೇ ಮಿಸ್ ನತತ ದ 

▪ ಫ ಡ್ರ ೇಶನ್ಸ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯನ್ಸ  ಚ ೇೆಂಬಸ್ಾ ಆಫ್ ಕಪಮಸ್ಾ  ಅೆಂಡ್ ಇ ೆಂಡ್ಸಿರ 
(ಲಫ್ ಐಸಿಸಿಐ) ಹಿೆಂದ ಸಪತ ನ್ಸ ಯ ನಿ ಲರ್ರ್ ಲಮಿಟ್ ಡ್ ನ್ (ಲರ್ಚ ಯನಲಲ್ಸ) ಅಧಯಕ್ಷ
ಮತನತ ರ್ಯರ್ಸಪ ಪ್ಕ ನಿದ ೇಾಶಕ ಸ್ೆಂಜೇವ್ ಮೆಹ್ಪತ  ಅರ್ರನ್ನ ು ಅದರ ಅಧಯಕ್ಷರರ್ಪು ಗಿ  
ರ್ ೇಮಿಸ್ ಲಪಗನರ್ುದನ ಲೆಂದನ ಪ್ೆಕಟಿಸಿದ .

▪ FICCI ಸಪ ಪ್ರ್ : 1927
▪ FICCI ಪ್ೆರ್ಪನ್ ಕಛ ೇರಿ: ನ್ರ್ದ ಹಲ
▪ FICCI ಅಧಯಕ್ಷ: ಹಷ್ಾರ್ಧಾನ್ಸ ನಿಯೇಟಿಯಪ
▪ FICCI ಪ್ೆರ್ಪನ್ ಕಪಯಾದಶಿಾ: ಅರನಣ್  ಚಪವಪಸ್



Nirmala Sitharaman: ಭಪರತದ ಅತಯೆಂತ ಶಕ್ಸತಶ್ಪ ಲ ಮಹಿಳ   ಲೆಂಬ ಹ್ ಗಗಳಿಕ ಗ  ಪ್ಪತೆರಪ ದ ವಿತತ ಸ್ಚವ  
ನಿಮಾ ಲಪ ಸಿೇತ್ಪರ ಪಮನ್ಸ.

▪ ಪ್ಟಿೆಯಲಸ್ ನಿಮಾ ಲಪ ಸಿೇತ್ಪರ ಪಮನ್ಸ 37ರ್ ೇ ಸಪ ನ್ದ ಲಸ್ದಪಾ ರ  
▪ ಸ್ತತ ಮ ರರ್ ೇ ಬಪರಿಗ  ನಿಮಾ ಲಪ ಸಿೇತ್ಪರ ಪಮನ್ಸ  ಈ ಪ್ಟಿೆಯಲಸ್  ಸಪ ನ್ ಪ್ಡ ದಿದಪ ಾರ  
▪ ಮಪಯಕ  ೆಂಜ ಸಪಕಟ್ ಈ 'ವಿಶವದ 100 ಅತಯೆಂತ ಶಕ್ಸತಶ್ಪಲ ಮಹಿಳ  ಯರ' ಪ್ಟಿೆಯಲಸ್ ಮೊದಲ ಸಪ ನ್  ಪ್ಡ ದಿದಪ ಾರ .
▪ ವಿತತ ಸ್ಚವ  ನಿಮಾ ಲಪ ಸಿೇತ್ಪರ ಪಮನ್ಸ ಭಪರತದ ಅತಯೆಂತ ಶಕ್ಸತಶ್ಪ ಲ ಮಹಿಳ   ಲನಿಸಿಕ  ೆಂಡಿದಪಾರ . 

ಅೆಂತರರಪಷ್ಟ್ರೇಯ ಫ  ೇರ್ಬ್ಿಾ ನಿಯತಕಪಲಕರ್ು  ಭಪರತದ ಕ ೇೆಂದೆ ವಿತತ ಸ್ಚವ  ನಿಮಾ ಲಪ ಸಿೇತ್ಪರ ಪಮನ್ಸ
ಅರ್ರನ್ನು ವಿಶವದ 100 ಅತಯೆಂತ ಶಕ್ಸತಶ್ಪ ಲ ಮಹಿಳ  ಯರಲಸ್ (The World’s Most Powerful Women 
2021)  ಸ ೇರಿಸಿದ .

▪ ಫ  ೇರ್ಬ್ಿಾ ನಿಮಾ ಲಪ ಸಿೇತ್ಪರ ಪಮನ್ಸ ಅರ್ರನ್ನು ಸ್ತತ ಮ ರರ್ ೇ ಬಪ ರಿಗ  'ವಿಶವದ 100 ಅತಯೆಂತ ಶಕ್ಸತಶ್ಪ ಲ 
ಮಹಿಳ  ಯರ' ಪ್ಟಿೆಯಲಸ್ ಸ ೇರಿಸಿದ .

▪ ಭಪರತದ ರಪಜಕ್ಸೇಯ ಇತಹ್ಪಸ್ದಲಸ್ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಪ ಹಣಕಪಸ್ನ ಸ್ಚವ  ಲೆಂ ಬ ಹ್ ಗಗಳಿಕ ಯನ್ನು ನಿಮಾಲಪ
ಸಿೇತ್ಪರ ಪಮನ್ಸ  ಪ್ಡ ದನಕ  ೆಂಡಿದಪಾರ .

▪ ಮೊದಲ ಸಪ ನ್ದ ಲಸ್ ಮೆಕ ೆಂಜ:ಫ  ೇರ್ಬ್ಿ ಾನ್  ಅತಯೆಂತ ಶಕ್ಸತಶ್ಪ ಲ ಮಹಿಳ  ಯರ ಪ್ಟಿೆಯಲಸ್ ಮೆಕ ೆಂಜ ಸಪಕ ಟ್ ಅಗೆ 
ಸಪ ನ್ದ ಲಸ್ದಪಾರ . ಮೆಕ ೆಂಜ ಸಪಕಟ್, ಅಮೆರಿಕಪ  ಕಪದ ೆಂಬರಿ ಕಪರರಪ ಗಿದನಾ, ಅಮೆಜಪನ್ಸ ಸ್ೆಂಸಪ ಪ್ಕ ಜ ಫ್  ಬ ಜ  ೇಸ್ 
ಅರ್ರ ಮಪಜ ಪ್ತು
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1) ರಪಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ್ಶಸ್ಾ ಪ್ಡ ಗಳ ಧವ ಜ ದಿನ್ರ್ನ್ನು ಯಪವಪಗ ಆ ಚ್ಜರಿಸ್ಲಪಗನತತದ ?
When is the National Armed Forces Flag Day celebrated?

ಎ) 06 ಡಿಸ ೆಂಬರ್
ಬಿ) 05 ಡಿಸ ೆಂಬರ್
ಸಿ)07 ಡಿಸ ೆಂಬರ್
ಡಿ) 08 ಡಿಸ ೆಂಬರ್

ಸಿ)07 ಡಿಸ ೆಂಬರ್
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• ರಪಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ್ಶಸ್ಾ ಪ್ಡ ಗಳ ದಿನ್ರ್ನ್ನು ಭಪರತದ ರಪಷ್ಟ್ರೇ ಯ ಧವ ಜ ದಿ ನ್ ಲೆಂದ  ಕರ ಯಲಪಗನತತದ  .
• ಈ ದಿನ್ರ್ನ್ನು ಪ್ೆತ ರ್ಷ್ಾ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 7 ರೆಂದನ ಆಚ್ಜರಿಸ್ಲಪಗನತತ ದ  ಮತನತ ಆಚ್ಜರಿಸ್ಲಪಗನತತದ .
• ಈ ದಿನ್ರ್ನ್ನು ರಪಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ್ಶಸ್ಾ ಪ್ಡ ಗಳ ದಿನ್ರ್ರ್ಪುಗಿ ಆಚ್ಜರಿಸ್ನರ್ ಗನರಿಯನ ಸ್ಶಸ್ಾ ಪ್ಡ ಗಳ 

ಸ್ನರ್ಪರಣ ಗಪಗಿ ಜನ್ರಿೆಂದ ಹಣರ್ನ್ನು ಸ್ೆಂಗೆಹಿಸ್ನರ್ುದನ.
• ರಪಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ್ಶಸ್ಾ ಪ್ಡ ಗಳ ದಿನ್ದ ಬಗ ಗ ಇನ್ುಷ್ನೆ ತ ಳಿದನಕ   ಳಳಲನ, ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಕ ಳಗಿ ನ್ 

ಲ ೇಖ್ನ್ರ್ನ್ನು ಓದಲನ ಸ್ಲಹ್  ನಿೇಡ್ಲಪಗನತತದ .
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2) ಇತತೇಚ ಗ  ಭಪರತ ಮತ ನತ ಯಪರ್ ದ ೇಶದ  ನ್ಡ್ನವ  ದಪಖ್ಲ ಯ 28 ಒಪ್ಪೆಂದಗಳಿ ಗ  ಸ್ಹಿ ಹ್ಪಕಲಪಗಿದ ?
Recently a record 28 agreements have been signed between India and which 

country?

ಎ) ಫ್ರಾನ್ಸ್
ಬಿ) ರಷ್ರಾ
ಸಿ) ಜರ್ಮನಿ
ಡಿ) ಕ ನಡರ

ಬಿ) ರಷ್ರಾ
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• ಭಪರತದ ಪ್ೆರ್ಪನಿ ನ್ರ ೇೆಂದೆ ಮೊೇದಿ ಸ  ೇಮವಪರ ರಷ್ಪಯ  ಅಧಯಕ್ಷ ವಪಸ್ಡಿಮಿರ್ ಪ್ನಟಿನ್ಸ 
ಅರ್ರನ್ನು ಭ ೇಟಿಯಪಗಿ ರಕ್ಷಣಪ ಮತ ನತ ವಪಯಪ್ಪ ರ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಗಳ  ಕನರಿತನ ಚ್ಜಚಾಸಿದರನ 
ಮತ ನತ ವಪಯಪ್ಪರ, ಇೆಂಧನ್, ಸ್ೆಂಸ್ೃತ, ಬೌದಿಧಕ ಆಸಿತ ಲ ಕಕಪ್ತೆ ನಿರ್ಾಹಣ  ಮತ ನತ  ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸ ೇರಿದೆಂತ್  ವಪಯಪ್ಕ ಶ್ ೇೆಣಿಯ ಕ್ಷ ೇತೆಗಳಲಸ್ ದಪ ಖ್ಲ ಯ 28 ಲೆಂಒಯನಗಳಿಗ  ಸ್ಹಿ 
ಹ್ಪಕ್ಸದರನ.

• ಅಧಯಕ್ಷ: ವಪಸ್ಡಿಮಿರ್ ಪ್ನಟಿನ್ಸ
• ರಪಜರ್ಪನಿ: ಮಪಸ  ಕೇ
• ಜನ್ಸ್ೆಂರ್ ಯ: 14.41 ಕ  ೇಟಿ (2020) ವಿಶವ ಬಪಯೆಂಕ್
• ಕರ ನಿಿ: ರಷ್ಯನ್ಸ ರ ಬಲ್ಸ
• ಖ್ೆಂಡ್: ಯನರ  ೇಪ, ಏಷ್ಪಯ
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3) 'ಉಜ್ೇರ್ನ್ಸ ಸಪುಲ್ಸ ಫ  ೈರ್ಪನ್ಸಿ ಬಪಯೆಂಕ್' ನ್ MD ಮತ ನತ CEO ಆಗಿರನರ್ರ್ರನ ಯಪರನ?
Who has become the MD & CEO of 'Ujjivan Small Finance Bank'?

ಎ) ಪ್ಾಣಯ್ ಗರರ್ಗಮ
ಬಿ) ನಿತಿನ್ಸ ಚುರ್ಗ
ಸಿ) ಇಟ್ಟಿರ ಡ ೇವಿಸ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯರವುದೂ ಇಲ್ಿ

ಸಿ) ಇಟ್ಟಿರ ಡ ೇವಿಸ್
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• ಉಜ್ೇರ್ನ್ಸ ಸಪುಲ್ಸ ಫ ೈರ್ಪನ್ಸಿ ಬಪಯೆಂಕ್ ಇೆಂದನ ಇಟಿೆೇ ರ ಡ ೇವಿಸ್ ಅರ್ರನ್ನು ಮ ರನ ರ್ಷ್ಾಗ ಳ  
ಅರ್ಧಿಗ  ಬಪಯೆಂಕ್ಸನ್ ರ್ಯರ್ಸಪ ಪ್ಕ ನಿದ ೇಾಶಕ (MD) ಮತ ನತ ಮನ ಖ್ಯ ಕಪಯಾನಿವಪಾಹಕ ಅಧಿಕ ಪರಿ 
(CEO) ಆಗಿ ರ್ ೇಮಕ  ಮಪಡಿದ .

• ರ್ ೇಮಕ ಪತಯನ ಬಪಯೆಂಕ್ ಮತ ನತ ಭಪರತೇಯ ರಿಸ್ವ್ಾ ಬಪಯೆಂ ಕ್  (RBI) ಸ್ದಸ್ಯರ ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಗ 
ಒಳಪ್ಟಿೆರನತ ತದ .

• ಉಜ್ೇರ್ನ್ಸ ಸಪುಲ್ಸ ಫ ೈರ್ಪನ್ಸಿ ಬಪಯೆಂಕ್ ಲಮಿಟ್ ಡ್  ಬ ೆಂಗಳೂ ರನ ಮ ಲದ ಭಪರತೇಯ ಸ್ಣಣ 
ಹಣಕಪಸ್ನ ಬಪಯೆಂಕ್ ಆಗಿದ , ಇದನ 1 ಫ ಬೆರ್ರಿ 2017 ರೆಂದನ ಕಪ ಯಪಾಚ್ಜರಣ ಯನ್ನು ಪ್ಪರೆೆಂಭಿಸಿ ತ ನ. 
ಉಜ್ೇರ್ನ್ಸ ಫ ೈರ್ಪನಿಿಯಲ್ಸ ಸ್ವಿಾಸ್ಸ್ ಬಪಯೆಂಕ್ ನ್ಲಸ್ 80 ಪ್ೆತಶತ ಪ್ಪಲನ್ನು ಹ್  ೆಂದಿದ .
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4)ಯಪರ್ ದ ೇಶರ್ು ರ್  ೇರ್ುರಹಿತ ಸಪವಿಗ  ದಯಪಮರಣ  ಸಪಧನ್ರ್ನ್ನು ಅನ್ನ ಮೊೇದಿಸಿದ ?
Which country has approved euthanasia device for painless death?

ಎ) ಚೇನರ
ಬಿ) ಜಪರನ್ಸ
ಸಿ)ಸಿಿಟ್ಜರ ಮೆಂಡ್
ಡಿ) ಅಮೇರಿಕರ

ಸಿ)ಸಿಿಟ್ಜರ ಮೆಂಡ್
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• ಸಿವಟ್ಲ ಾೆಂಡ್ ತನ್ು ಬಳಕ ದಪರರಿಗ  ರ್  ೇರ್ುರ ಹಿತ ಮತನತ ಶ್ಪೆಂತಯನ ತ ರಿೇತಯ ಲಸ್
ಸಪಯಲನ ಅನ್ನಮತಸ್ನ ರ್ 'ಆತುಹತ್ ಯ ಯೆಂತೆ'ರ್ನ್ನು ಕಪನ್ ನ್ನ ಬದಧಗ  ಳಿಸಿದ .

• ಶರ್ಪ್ ಟಿೆಗ ಯ ಆಕಪರದ 'ಸಪಕ  ಾ' ಕಪಯಪ್ನಿಲ್ಸ ಬಳಕ ದಪರರನ ತಮು ಕಣನಣಗಳನ್ನು
ಮಿಟನಕ್ಸಸ್ ನರ್ ಮ ಲಕ ಒಳಗಿನಿೆಂದ ಕ ಡ್ ಕಪಯಾನಿರ್ಾಹಿ ಸ್ಲನ ಅನ್ನರ್ು  
ಮಪಡಿಕ  ಡ್ನತತದ .

• ಕರ ನಿಿ: ಸಿವಸ್ ಫಪೆೆಂಕ್
• ಜನ್ಸ್ೆಂರ್ ಯ: 86.4 ಲಕ್ಷ (2020) ವಿಶವ ಬಪಯೆಂಕ್
• ಖ್ೆಂಡ್: ಯನ ರ  ೇಪ
• ಅಧಿಕೃತ ಭಪಷ್ ಗಳು: ಜಮಾನ್ಸ, ಫ ೆೆಂರ್ಚ, ಇಟ್ಪಲಯನ್ಸ, ರ  ೇಮಪಯನ್ಸಿ
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5) ಸೌದಿ  ಅರ ೇಬಿಯನ್ಸ ಗಪಯೆೆಂಡ್ ಿೆಕ್ಿ ನ್ ಉದಪಾಟರ್ಪ ಆರ್ೃತತಯನ್ನು ಯಪರನ ಗ ದಿಾದಪಾ ರ ?

Who has won the inaugural edition of Saudi Arabian Grand Prix? 

ಎ) ವರರ ಿೇರಿ ಬ ೂಟ್ರಿಸ್
ಬಿ) ಮ್ರಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸಿಮಪ ೆನ್ಸ
ಸಿ) ರ ವಿಸ್ ಹ್ರಾಮಿಲ್ಿನ್ಸ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯರವುದೂ ಇಲ್ಿ

ಸಿ) ರ ವಿಸ್ ಹ್ರಾಮಿಲ್ಿನ್ಸ
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• ಸೌದಿ  ಅರ ೇಬಿಯನ್ಸ ಗಪಯೆೆಂಡ್ ಿೆಕ್ಿ ಫಪಮನಾಲಪ ಒನ್ಸ ಮೊೇಟ್ಪರ್ ರ ೇಸಿೆಂ್ ಈವ ೆಂಟ್ ಆಗಿ ದ ನ ಾ, 
ಇದನ 2021 ರಲಸ್ ಮೊದಲ ಬಪರಿಗ  ನ್ಡ ಯಿತನ.

• ಓಟದ ಉದಪಾಟರ್ಪ ಆರ್ೃತತಯನ ಸೌದಿ ಅರ ೇಬಿಯಪದ ಜ ಡಪಡ ದಲಸ್ ನ್ಡ ಯಿತನ. ಸಿೆಂಗಪಪ್ನರ್, 
ಬಹ್ ೆೇನ್ಸ, ಸ್ಖಿರ್ ಮತ ನತ ಕತ್ಪರ್ ಗಪಯೆೆಂಡ್ಿ ಿೆ ಕ್ಿ ನ್ೆಂತರ ಇದನ ಫಪಮನಾಲಪ ಒನ್ಸ ಕಪಯ ಲ ೆಂಡ್ರ್ ನ್ಲಸ್ 
ಐದರ್ ೇ ಪ್ ಣ ಾ-ರಪತೆ ರ ೇಸ್ ಪ್ೆಶಸಿತಯಪಗಿದ .
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6) ವ ವ ಕ್ ಪ್ಪಲ್ಸ ಅರ್ರನ ಏಷ್ಪಯದ ಅತಯೆಂತ ಸ್ೃಜನ್ಶಿೇಲ ಉದಯಮಿ ಪ್ೆಶಸಿತಯನ್ನು ಲಲಸ್ ಪ್ಡ  ದರನ?
Where did Vevek Paul receive Asia's Most Creative Entrepreneur Award?

ಎ) ದುಬ ೈ
ಬಿ) ರ ೂೇಮ್
ಸಿ) ಪರಾರಿಸ್
ಡಿ) ಮರ ೂಬೇನ್ಸಮ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ) ದುಬ ೈ

http://www.sbkkannada.com/


• ದಿ ಗ ೆೇಟ್ ಇೆಂಡಿಯನ್ಸ ಫಲ್ಸು ಫ ಸಿೆರ್ಲ್ಸ (TGIFF) ಸ್ೆಂಸ ಪ ಪ್ಕ ಮತ ನತ ಸಿನಿಮಪಡಿಕ್ೆ್9 ನಿಮಪಾಣ 
ಸ್ೆಂಸ  ಯ CEO ವ ವ ಕ್ ಪ್ಪಲ್ಸ ಅರ್ರನ್ನು ಇತತೇಚ ಗ  ಏಷ್ಪಯ  ಆಫೆಕಪ ಬನಯಸಿರ್ ಸ್ & ಸ  ೇಶಿಯಲ್ಸ 
ಫ  ೇರಮ 2021 (AABSF) ನ್ 15 ರ್ ೇ ಆರ್ೃತತಯಲಸ್ ಗೌರವಿಸ್ಲಪ ಯಿತನ.
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7) 'ದಿ ಮಿಡ್ ವ ೇ ಬಪಯಟಲ್ಸ: ಮೊೇದಿಸ್ ರ  ೇಲರ್ ಕ   ೇಸ್ೆರ್ ಸ  ಕ ೆಂಡ್ ಟಮಾ' ಲೆಂಬ ಪ್ನಸ್ತಕರ್ನ್ನು
ಬರ ದರ್ರನ ಯಪರನ?

Who has written the book titled 'The Midway Battle: Modi's Roller Coaster Second 

Term'?

ಎ) ಬಿಾಷ್ರ ಜ ೈನ್ಸ
ಬಿ) ರ್ನನ್ಸ ಭಟ್
ಸಿ)ಗೌತಮ್ ಚೆಂತರರ್ಣಿ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯರವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ)ಗೌತಮ್ ಚೆಂತರರ್ಣಿ

http://www.sbkkannada.com/


• ಉಪ್ ರಪಷ್ರಪ್ತ (ವಿಿ) ಲೆಂ. ವ ೆಂಕಯಯ ರ್ಪಯನಡ ಅರ್ರನ ಗೌ ತಮ ಚೆಂತ್ಪಮಣಿ ಬರ ದಿರನರ್ ಮತನತ
ಬ ಸ್ಮಿ ಬರಿ ಇೆಂಡಿಯಪ ಪ್ೆಕಟಿಸಿದ ‘ದಿ ಮಿಡ್ ವ ೇ ಬಪಯಟಲ್ಸ: ಮೊೇದಿಸ್ ರ  ೇಲರ್-ಕ  ೇಸ್ೆರ್
ಸ ಕ ೆಂಡ್ ಟಮ ಾ’ ಲೆಂಬ ಪ್ನಸ್ತಕರ್ನ್ನು ನ್ರ್ದ ಹಲಯ ಉಪ್-ರಪಷ್ರಪ್ತ ನಿವಪಸ್ದಲಸ್ ಬಿಡ್ನಗಡ 
ಮಪಡಿದರನ.

• ಪ್ನಸ್ತಕರ್ು ಭಪರತದ ರಪಜಕ್ಸೇಯ ಸ್ನಿುವ ೇಶರ್ನ್ನು ಉಲ ಸ್ೇಖಿಸಿ ದ  .
• ಇದನ ಪ್ೆಸ್ನತತ ಪ್ೆರ್ಪನಿ ನ್ರ ೇೆಂದೆ ಮೊೇದಿಯರ್ರ ಲರಡ್ರ್ ೇ ಅಧಿ ಕಪರಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ ಚಸ್ನತತ ದ  .



SBK KANNADA Daily Current Affairs Quiz-ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 09
8) ಆಡ್ಮಪ ಬಪರ  ೇ ಯಪರ್ ದ ೇಶದ ಅಧಯಕ್ಷರಪಗಿ ಲರ ಡ್ರ್ ೇ ಅರ್ಧಿಗ  ಗ ದಿಾದ ಪಾರ ?
Adama Barrow has won the second term ofPresident of which country?

ಎ) ರ್ಸುಡರನ್ಸ
ಬಿ) ಗರಾೆಂಬಿಯರ
ಸಿ) ಅಜ ಮೆಂಟ್ಟೇನರ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯರವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಗರಾೆಂಬಿಯರ

http://www.sbkkannada.com/


• ಗಪಯೆಂಬಿಯಪದ ಅಧಯಕ್ಷೇಯ ಚ್ಜನರ್ಪರ್ಣ ಯಲಸ್ ಆಡ್ಮಪ ಬಪಯ ರ  ೇ ಆರಪಮವಪಗಿ ಲರಡ್ರ್ ೇ 
ಅರ್ಧಿಯನ್ನು ಗ ದಿಾದಪಾರ , ಸಪವಿರಪರನ ಬ ೆಂಬಲಗರನ ಸ್ೆಂ ಭೆಮಪಚ್ಜರಣ  ಮಪಡ್ನತ್ಪತರ  ಮ ತನತ
ವಿರ  ೇಧಿಗಳು ಫಲತ್ಪೆಂಶಗಳನ್ನು ವಿವಪದಿಸಿದಪಾರ .

• ಭಪನ್ನವಪರ ತಡ್ರಪತೆ ಚ್ಜನರ್ಪರ್ಣಪ ಆಯೇಗ ಬಿಡ್ನಗಡ  ಮಪಡಿ ದ ಫಲತ್ಪೆಂಶಗಳ ಪ್ೆಕಪರ ಬಪರ  ೇ 
ಶ್ ೇ.53ರಷ್ನೆ ಮತ ಗಳನ್ನು ಗಳಿ ಸಿದಪಾರ .

• ರಪಜರ್ಪನಿ: ಬೆಂಜನಲ್ಸ
• ಕರ ನಿಿ: ಗಪಯೆಂಬಿಯನ್ಸ ದಲಪಸಿ
• ಜನ್ಸ್ೆಂರ್ ಯ: 24.2 ಲಕ್ಷ (2020) ವಿಶವ ಬಪಯೆಂಕ್
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9)ಐಟಿಲಫ್ ರ್ಲ್ಸಡಾ ಟ ರ್ ಚಪೆಂಿಯನ್ಸ ಶಿಪ ನ್ಲಸ್ ಮಹಿಳ  ಯ ರ ಸಿೆಂಗಲ್ಸಿ ಪ್ೆಶಸಿ ತಯನ್ನು ಯಪ ರ ನ  
ಗ ದಿಾದಪಾರ ?
Who has won the women's singles title in the ITF World Tour Championship?

ಎ) ಅನರಮಿಕರ ಭರವ 
ಬಿ)ಸೌಜನಾ ಬರವಿಶ ಟ್ಟಿ
ಸಿ)ಪರಾೆಂಜರರ ಯಡ್ಿಪ್ಲ್ಲಿ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯರವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ)ಪರಾೆಂಜರರ ಯಡ್ಿಪ್ಲ್ಲಿ
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• ಪ್ಪೆೆಂಜಲಪ ಯಡ್ಸ್ಪ್ಲಸ್ ಭಪರತೇಯ ಟ್ ನಿಸ್ ಆಟಗಪತಾ.
• 22 ಅಕ  ೆೇಬರ್ 2018 ರೆಂದನ ಅರ್ರನ ವಿಶವದ  ನ್ೆಂ. 280 ರ ರ್ೃತತಜೇರ್ನ್ದ ಉನ್ುತ ಸಿೆಂಗಲ್ಸಿ 

ಶ್ ೇೆಯಪೆಂಕರ್ನ್ನು ಸಪಧಿಸಿದರನ.
• 20 ಆಗಸ್ೆ 2018 ರೆಂದನ, ಅರ್ರನ ಡ್ಬಲ್ಸಿ ಶ್ ೆೇಯಪೆಂಕದಲಸ್ 232 ರ್ ೇ ಸಪ ನ್ರ್ನ್ನು ಪ್ಡ ದರನ. 

ಐಟಿಲಫ್ ಮ ಹಿಳಪ ಸ್ಕ ಯ ಾಟ್ ನ್ಲಸ್ ಯಡ್ಸ್ಪ್ಲಸ್ ಮ ರನ ಸಿೆಂಗಲ್ಸಿ ಪ್ೆಶಸಿ ತಗಳು ಮತ ನತ ಆ ರನ ಡ್ಬಲ್ಸಿ 
ಪ್ೆಶಸಿತಗಳನ್ನು ಗ ದಿಾದಪಾರ .
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10) ಚ್ಜೆಂದೆ ಮತನತ ಮೆಂಗಳಯಪನ್ಕಪಕಗಿ  ರ್ಪಸ ಪ ಯಪರ್ ಭಪರ ತೇಯ ಮ ಲದ ರ್ಯಕ್ಸತಯ ನ್ನು
ಆಯ್ಕಕ ಮಪಡಿದ ?
Which Indian-origin person has been selected by NASA for the Moon 
and Mars mission?

ಎ) ಪ್ವನ್ಸ ಕುಮ್ರರ್
ಬಿ)ಅನಿಲ್ ಮನನ್ಸ
ಸಿ) ಪ್ಾದೇಪ್ ಶರ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯರವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ)ಅನಿಲ್ ಮನನ್ಸ
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• ಯನಲಸ್ ಏರ್ ಫ  ೇಸ್ ಾನ್ಲಸ್ ಲ ಫೆರ್ ೆಂಟ್ ಕನ್ಾಲ್ಸ ಆಗಿ ರನರ್ ಭಪರತೇಯ ಮ ಲದ ವ ೈದಯ ಅನಿಲ್ಸ
ಮೆನ್ನ್ಸ ಅರ್ರನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಪಯಪಾಚ್ಜರಣ ಗಳಿಗಪಗಿ ಗಗನ್ಯಪ ತೆಗಳಪಗಿ ರ್ಪಸಪ ಮತ ನತ ಇತರ 
ಒೆಂಬತನತ ಮೆಂದಿ ಆಯ್ಕಕ ಮಪಡಿದಪಾರ  ಲೆಂದನ ಅಮೆರಿಕದ  ಬಪ ಹ್ಪಯಕಪಶ ಸ್ೆಂಸ   ಪ್ೆಕಟಿಸಿದ .
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11) ಗ  ೇ ರಖ ಪ್ನ ರದಲಸ್ AIIMS ಅನ್ನು ಯಪರನ ಉದಪಾಟಿ ಸಿದರನ?
Who inaugurated AIIMS in Gorakhpur?

ಎ) ಅಮಿತ್ ಶರ
ಬಿ) ಯೇಗಿ ಆದತಾನರಥ್
ಸಿ)ನರ ೇೆಂದಾ ಮೇದ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯರವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ)ನರ ೇೆಂದಾ ಮೇದ
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• ಪ್ೆರ್ಪನಿ ನ್ರ ೇೆಂದೆ ಮೊೇದಿ ಅರ್ರನ ಮೆಂಗಳ ವಪರ ಗ  ೇರಖ  ಪ್ನರದಲಸ್  ಅಖಿ ಲ ಭಪರತ ವ ೈದಯಕ್ಸೇಯ
ವಿಜ್ಞಪನ್ ಸ್ೆಂಸ  ಯನ್ನು ಇತರ ಲರಡ್ನ ಯೇಜರ್ ಗಳ ೂೆಂದಿಗ  ಉ ದಪಾಟಿಸಿದರನ. ಅರ್ರನ ಉದಪಾಟಿ ಸಿ ದ  
ಇತ ರ ಯೇಜರ್ ಗಳ ು ಭಪರತ ೇಯ ವ ೈದಯಕ್ಸೇಯ ಸ್ೆಂಶ್   ೇಧರ್ಪ ಮ ೆಂಡ್ಳಿಯ (ICMR) ಪ್ಪದೆ ೇಶಿಕ 
ವ ೈದ ಯಕ್ಸೇಯ ಸ್ೆಂಶ್   ೇಧ ರ್ಪ ಕ  ೇೆಂದ ವೆಪಗಿದ  .
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12) ಡಿಜಟಲ್ಸ ಓರ್ರ್ ಡಪೆಫ್ೆ ಸೌಲಭ ಯಕಪಕಗಿ ಯಪರ್ ಬಪಯೆಂಕ್ ಫಿಪ ಕಪಟ್ ಾರ್  ೆಂದಿಗ  ಪ್ಪಲನ ದಪರಿಕ  
ಹ್  ೆಂದಿದ ?
Which bank has partnered with Flipkart for digital overdraft facility?

ಎ) ಬರಬ್
ಬಿ)ಐಸಿಐಸಿಐ ಬರಾೆಂಕ್ಸ
ಸಿ) ಐಡಿಬಿಐ ಬರಾೆಂಕ್ಸ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯರವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ)ಐಸಿಐಸಿಐ ಬರಾೆಂಕ್ಸ

http://www.sbkkannada.com/


• ಇ-ಕಪಮಸ್ಾ ಪ್ಪಸ್ಟ್ ಫಪಮ ಾನ್ಲಸ್ ರ್  ೇೆಂದಪಯಿಸ್ಲಪದ ವ ೈಯಕ್ಸತಕ ಮಪರಪಟಗಪರರನ ಮತ ನತ
ರ್ಯರ್ಹ್ಪರಗಳಿಗ  ₹25 ಲಕ್ಷದರ್ರ ಗಿನ್ ತವ ರಿತ ಮತನ ತ ಸ್ೆಂಪ್ ಣಾ ಡಿಜಟಲ್ಸ ಓರ್ರ್ ಡಪಫೆ್ೆ (ಒ ಡಿ) 
ಸೌಲಭಯರ್ನ್ನು ನಿೇಡ್ಲನ ಫಿಪ ಕಪಟ್ ಾರ್  ೆಂದಿಗ  ಪ್ಪ ಲನದಪರಿಕ  ಹ್  ೆಂದಿದ   ಲೆಂದನ  ಐಸಿಐಸಿಐ
ಬಪಯೆಂಕ್ ಇೆಂದನ ಪ್ೆಕಟಿಸಿದ .

• CEO: ಸ್ೆಂದಿೇಪ ಭಕ್ಷ (15 ಅಕ  ೆೇಬರ್ 2018–)
• ಪ್ೆರ್ಪನ್ ಕಛ ೇರಿ: ರ್ಡ  ೇದರಪ
• ಸಪ ಪ್ಕರನ: ಇೆಂಡ್ಸಿರಯಲ್ಸ ಕ ೆಡಿಟ್ ಮತನತ ಇರ್ ವ ಸ ೆಂೆಂಟ್ ಕಪಪ್  ಾರ ೇಷ್ನ್ಸ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಪ
• ಸಪ ಪ್ರ್ : ಜ ನ್ಸ 1994, ರ್ಡ  ೇದರಪ
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13) ಇತತೇಚ ಗ , ವಿದ ೇಶ್ಪೆಂಗ ಕಪಯಾದಶಿಾ ಹಷ್ಾರ್ಧಾನ್ಸ ಶಿೆೆಂ ಗಪಸ್ ಅರ್ರನ ಯಪರ್ ದ ೇಶಕ ಕ ಲರಡ್ನ
ದಿನ್ಗಳ ಭ ೇಟಿಗ  ಹ್  ೇಗಿದಪಾರ ?
Recently, Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla has gone on a two-day visit to 
which country?

ಎ) ಮ್ರಾನರಾರ್
ಬಿ) ಶ್ಾೇಲ್ೆಂಕರ
ಸಿ) ಬರೆಂಗರಿದ ೇಶ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯರವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ) ಬರೆಂಗರಿದ ೇಶ
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• 2022 ರಲಸ್ ಭಪರತದ  ಗಣರಪಜ  ಯೇತಿರ್ದ ಮನ ಖ್ಯ ಅತರ್ಥ ಯಪಗಿ ಬಪೆಂಗಪಸ್ದ ೇಶದ ಪ್ೆರ್ಪನಿ ಶ್ ೇ ಖ  
ಹಸಿೇರ್ಪ ಅರ್ರಿಗ  ಭಪರತರ್ು ಆಹ್ಪವನ್ರ್ನ್ನು ನಿೇಡ್ಬಹನದನ ಲೆಂಬ ಊ ಹ್ಪಪ್  ೇಹದ ನ್ಡ್ನವ  
ವಿದ ೇಶ್ಪೆಂಗ ಕಪಯಾದಶಿಾ ಹಷ್ಾರ್ಧಾನ್ಸ ಶಿೆೆಂಗಪಸ್ ಅರ್ರನ ಲರಡ್ನ ದಿನ್ಗಳ ಪ್ೆವಪಸ್ದಲಸ್ 
ಬಪೆಂಗಪಸ್ದ ೇಶಕ ಕ ಆಗಮಿಸಿದರನ.

• ರಪಜರ್ಪನಿ: ಢಪಕಪ
• ಕರ ನಿಿ: ಬಪೆಂಗಪಸ್ದ ೇಶ ಟ್ಪಕಪ
• ಜನ್ಸ್ೆಂರ್ ಯ: 16.47 ಕ  ೇಟಿ (2020) ವಿಶವ ಬಪಯೆಂಕ್
• ಪ್ೆರ್ಪನ್ ಮೆಂತೆ: ಶ್ ೇಖ ಹಸಿೇರ್ಪ
• ಅಧಯಕ್ಷರನ: ಅಬನಾಲ್ಸ ಹಮಿೇದ್
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14) ಮೊಬ ೈಲ್ಸ ಪ್ರಿಕರಗಳ  ಬಪೆೆಂಡ್ ಯನನಿಕ್ಿ ನಿೆಂದ ಇತತೇಚ ಗ  ಯಪರನ್ನು ಅದ ರ ಬಪೆೆಂಡ್ ಅೆಂಬಪಸಿ ಡ್ರ್ 
ಮಪಡ್ಲಪಗಿದ ?

Who has recently been made its brand ambassador by the mobile accessories 

brand Unix?

ಎ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮ್ರರ್
ಬಿ) ಜಸಿರೇತ್ ಬುಮ್ರಾ
ಸಿ) ರಿಷಬ್ ಪ್ೆಂತ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯರವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಜಸಿರೇತ್ ಬುಮ್ರಾ
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• ಯನನಿಕ್ಿ ಭಪರತೇಯ ಮೊಬ ೈಲ್ಸ ಪ್ರಿಕರಗಳ ಉತ್ಪಪದರ್ಪ ಬಪೆಯೆಂಡ್, ತಮು ಉತಪನ್ುಗಳ 
ಗ  ೇಚ್ಜರತ್ ಯನ್ನು ಹ್ ಚಿಸ್ಲನ ಭಪರತೇಯ ಕ್ಸೆಕ ಟ್ ವ ೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಸಿರೇತ್  ಬನಮಪೆ ಅರ್ರನ್ನು 
ಅದರ ಬಪೆೆಂಡ್ ಅೆಂಬಪಸಿಡ್ರ್ ಆಗಿ ಸ್ಹಿ ಮಪಡಿದ .

• ಉತಪನ್ುಗಳಲಸ್ ಧರಿಸ್ಬಹನದಪದ ಮೊಬ ೈಲ್ಸ ಲಲ ಕಪರನಿ ಕ್ ಗಳಪದ ಚಪಜಾರ್ ಗಳು, ಇಯರ್ ಫ  ೇನ್ಸ ಗಳ ು, 
ಡ ೇಟ್ಪ ಕ ೇಬಲ್ಸ ಗಳು, ಪ್ರ್ರ್ ಬಪಯೆಂಕ್ ಗಳು, ವ ೈರ್ ಲ ಸ್ ಸಿಪ ೇ ಕರ್ ಗಳು, ಸಪುಟ್ ಾಫ  ೇನ್ಸ ಬಪಯ ಟರಿಗಳು, 
ಬ ಸ್ಟ ತ್ ರ್ ಕ್ ಬಪಯೆಂಡ್ ಗಳು ಮತ ನತ TWS ಗಳನ್ನು ಹ್ ಚಪಿಗಿ ವಿತರಕರ  ಮ ಲಕ  ಭಪರತದಪದಯೆಂ ತ  
ತಯಪರಿಸ್ಲಪಗನತತದ  ಮತ ನತ ಮಪರಪಟ ಮಪಡ್ಲಪಗನತತದ .
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15)ಲಲಸಪ ಮತ ನತ ವ ಸ್ೆನ್ಸಾ ಬಪಸ್ಟ್ ಲೆಂಬ ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಗಳು ಯಪ ರ್ ರ  ೇಗರ್ನ್ನು ಪ್ತ್ ತಹಚ್ಜನಿರ್ 
ವಿರ್ಪನ್ಗಳಪಗಿವ ?

ಎ) ಹ್ ಪ್ಟ್ ೈಟ್ಟಸ್-ಬಿ
ಬಿ) ರ್ರ ೇರಿಯರ
ಸಿ) ಹ್ ಚ್ ಐವಿ
ಡಿ) ಕರಾನ್ರ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ) ಹ್ ಚ್ ಐವಿ

http://www.sbkkannada.com/
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16)ಹ್ ರ  ೇನ್ಸ ಡ  ೆೇನ್ಸ ಗಳನ್ನು ಭಪರತರ್ು ಯಪರ್ ದ ೇಶದಿೆಂದ ಆಮದ ನ ಮಪಡಿಕ  ೆಂಡಿದ ?

ಎ) ಇರರಕ್ಸ
ಬಿ) ಇಸ ಾೇಲ್
ಸಿ) ಇರರನ್ಸ
ಡಿ) ಕುವ ೈತ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಇಸ ಾೇಲ್

http://www.sbkkannada.com/
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17) ದ ೇಶದ ಮೊದಲ  ತೃತ ೇಯ ಲೆಂಗಿ ಆಸ್ಪ ತ್ ೆಯನ್ನು ಲಲಸ್ ಸಪ ಿಸ್ಲಪಗಿದ ?

ಎ) ರ್ಹ್ರರರಷರ
ಬಿ) ರ್ಸೂರತ್
ಸಿ) ದ ಹಲ್ಲ
ಡಿ) ಹ್ ೈದರರಬರದ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಡಿ) ಹ್ ೈದರರಬರದ್

http://www.sbkkannada.com/
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18) ಶಿಕ್ಷಣ  ಮತ ನತ ಉದ  ಯೇಗದಲಸ್ ಮಿೇಸ್ಲಪತ ಪ್ಡ ಯಲನ ಆರ್ಥಾಕವಪಗಿ ಹಿೆಂದನಳಿ ದ ರ್ಗಾದರ್ರಿಗ  
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿರನರ್ ವಪಷ್ಟ್ಾಕ ಆದಪಯದ ಮಿತ ಲಷ್ನೆ?

ಎ) 5 ಲ್ಕ್ಷ
ಬಿ) 8 ಲ್ಕ್ಷ
ಸಿ) 10 ಲ್ಕ್ಷ
ಡಿ) 12 ಲ್ಕ್ಷ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) 8 ಲ್ಕ್ಷ

http://www.sbkkannada.com/
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19) ಭಪರತ ಮತ ನತ ನ್ ಯಜಲಪಯೆಂಡ್ ನ್ಡ್ನವಿನ್ ಟ್  ಸ್ೆ ಪ್ ೆಂದಯದಲಸ್ ಭಪರತದ ಲಲಪಸ್ 10 ವಿಕ ಟ್ ಗಳನ್ನು
ಪ್ಡ ದ ನ್ ಯಜಲಪಯೆಂಡ್ ಆಟಗಪರ ಯಪರನ?

ಎ) ಜಿಮ್ ರ ೇಕರ
ಬಿ) ಅಜರಜ್ ಪ್ಟ್ ೇಲ್
ಸಿ) ಕ ೇನ್ಸ ವಿಲ್ಲಯೆಂರ್ಸನ್ಸ
ಡಿ) ಆಾಡ್ೆಂ ಮಿರ ೆ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಅಜರಜ್ ಪ್ಟ್ ೇಲ್

http://www.sbkkannada.com/
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20) ಅೆಂಬ ೇಡ್ಕರ ೆರ್ರಿಗ  ಯಪವಪಗ ಮರ ಣ  ೇತತರವಪಗಿ ಭಪರತರ ತು ಪ್ಶೆಸಿತಯನ್ನು ನಿೇಡ್ಲಪಯಿತನ?

ಎ) 1985
ಬಿ) 1990
ಸಿ) 1992
ಡಿ) 1995

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) 1990

http://www.sbkkannada.com/
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21) 2021ರ ಇೆಂಡಿಯಪ ಸಿಕಲ್ಸಿ ಕಪಯಾಕೆಮದಲಸ್ ಪ್ೆರ್ಥಮ ಸಪ ನ್ ಪ್ಡ ದ ರಪಜಯ ಯಪರ್ುದನ?

ಎ) ಕ ೇರಳ
ಬಿ) ಕನರಮಟ್ಕ
ಸಿ) ತಮಿಳುನರಡ್ು
ಡಿ) ಗ ೂೇವರ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ) ಕ ೇರಳ

http://www.sbkkannada.com/


ರ್ ನ್ುಯ ಪ್ೆಶ್ ು

ಯಪ ರ್ ಮಪಜ ಭಪ ರತೇ ಯ ರಪಷ್ರಪ್ತಯರ್ರ ಜನ್ು ದಿನ್ ರ್ನ್ನು  ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 3 ರೆಂದನ 
ಆಚ್ಜರಿಸ್ಲಪಗನತತ ದ ?

ಲ) ವಿ. ವಿ.ಗಿರಿ
ಬಿ) ರಪಜ ೇೆಂದೆ ಪ್ೆಸಪದ್
ಸಿ) ಕ . ಆರ್. ರ್ಪ ರಪಯ ಣನ್ಸ
ಡಿ) ಸ್ರ್ಾಪ್ಲಸ್ ರಪರ್ ಪಕೃಷ್ಣ ನ್ಸ

ಲಲಸ್ರಿಗ  ಧನ್ ಯ ವಪದಗಳು



ಇೆಂದಿನ್ ಪ್ೆಶ್ ು 

ವಿಶವ ಮಣನಣ  ದಿರ್ ಪಚ್ಜರಣ  ಯನ್ ನು ಯಪ ರ್ ದಿನ್ ದೆಂದ ನ ಆ ಚ್ಜರಿಸ್ಲಪಗನರ್ುದ ನ? 

ಲ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 04
ಬಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 05
ಸಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 06
ಡಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 07

ಲಲಸ್ರಿಗ  ಧನ್ ಯ ವಪದಗಳು


