
10 ಡಿಸ ೆಂಬರ್- CURRENT AFFAIRS

ಮಹಿಳ  ಯರ ದೌರ್ ಜನ್ಯದಲ್ಲಿ  ಮೊದಲ ಸಥಾ ನ್ದಲ್ಲಿ ರುವ ರಥರ್ಯ ಯ ಥ ವುದು? 
ಎ) ಕರ್ಥಜ ಟಕ               ಬಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೇಶ
ಸಿ) ರಥರ್ಸ ಥಾನ್                 ಡಿ) ತ ಲೆಂಗಥಣ 
ಸಥವಜರ್ನಿಕ ಸಥರಿಗ ಗಥಗಿ ರ  ೇಪ ವ ೇ ಬಳಸಿ ದ ಮೊದಲ ದ ೇಶ ?
ಎ) ಭಥರತ್  ಬಿ) ಮೆಕ್ಸಿಕ  ೇ
ಸಿ) ಬ  ಲ್ಲವಿ ಯ   ಡಿ) ರಷ್ಯ

ಕೃಷಿ ಚ  ೇತ್ನ್ ಪ್ರಶಸಿತಗ  ಆಯ್ಕೆಯಥದವರು ಯಥ ರು ? 
ಎ) ಶ್ರೇ ಸಿದದ ಲ್ಲೆಂಗ ಸಥಾಮೇಜಿ ಬಿ) ಶ್ರೇ ಮಹಥೆಂತ್  ಸಥಾಮೇಜಿ
ಸಿ) ಶ್ರೇ ಈಶಾರ ಮೆಂಟ ರ           ಡಿ) ಶ್ರೇ ಅಭಿನ್ವ ಸಥಾಮೇಜಿ
ಭಥರತ್ದ 47 ರಥಮಸಥರ್ ತಥಣಯಥವ ರಥರ್ಯ ದಲ್ಲಿ ದ  ?
ಎ) ಕ ೇರಳ                     ಬಿ) ಕರ್ಥಜಟಕ
ಸಿ) ತ್ಮಳುರ್ಥಡು                 ಡಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೇಶ 



ಇೆಂದಿನ್ ವಿಷ್ಯಗಳು
• ಸ್ಪರ್ಥಜ ಕಟ್ ೆ ಯ ಪ್ರಶ್ ೆಗಳು 
• ಅೆಂತ್ರಥಷಿರೇಯ ಮಥನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ದಿನ್
• ತ್ಮಳುರ್ಥಡಿನ್ 16ರ್ ೇ ಪ್ಕ್ಷಿರ್ಥಮ 
• ಭಥರತ್ ದ 47 ರಥಮಸಥರ್ ತಥಣ 
• ಸಥರ್ಕಜ ಸ್ೆಂಘಟರ್ ಗಳು ಸ್ಹಿ ಹಥಕ್ಸದ (ಚಥಟಜರ್) ದಿನ್ 
• ಏಷ್ಥಯ ಶಕ್ಸತ ಸ್  ಚ್ಯೆಂಕ 2021
• ಜ್ಞಥನ್ಪೇಠ ಪ್ರಶಸಿ ತ 2020&2021
• important MCQ(20)
• ಇೆಂದಿನ್  ಪ್ರಶ್ ೆ
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10 ಡಿಸ ೆಂಬರ್ :ಅೆಂತ್ರಥಷಿರೇಯ ಮಥನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ದಿನ್

ಥೇಮ್ 2021 : "ಅಸ್ಮಥನ್ತ ಗಳನ್ುೆ ಕಡಿಮೆ ಮಥಡುವುದು ಮತ್ುತ  ಮಥನ್ವ ಹಕುೆಗಳನ್ುೆ
ಮುನ್ೆಡ ಸ್ುವುದು"
ಈ ದಿನ್ ವಿಶಾಸ್ ೆಂಸ ಾಯು (UN) 1948 ರಲ್ಲಿ ಮಥನ್ವ ಹಕುೆಗ ಳ ಸಥವಜತ್ರರಕ ಘ ೇಷ್ಣ ಯನ್ು ೆ
ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿತ್ು ಮತ್ುತ ಅೆಂದಿನಿೆಂದ ಈ ದಿರ್ಥೆಂಕದೆಂದು ರ್ಥವು ಪ್ರಪ್ೆಂಚ್ದಥದಯೆಂತ್ ಮಥನ್ವ 
ಹಕುೆಗಳ ದಿನ್ವನ್ುೆ ಆಚ್ರಿಸ್ು ತ ತೇವ .  ಮಥನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ದಿನ್ವು ಸಥವಜತ್ರರಕವಥಗಿ ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೇಕಥದ 
ಎಲ್ಥಿ ಮಥನ್ವರ ಮ ಲಭ ತ್ ಹಕುೆಗಳನ್ುೆ ವಿವರಿಸ್ುತ್ತ ದ .
ವಶಾಸ್ೆಂಸ ಾಯ ಮಥನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ಮೆಂಡಳಿ (UNHRC) ಅಧ್ಯಕ್ಷ - ನ್ಝತ್ ಶಮೇಮ್
ಭಥರತ್ವು ಯುಎನ್ ಮಥನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ಮೆಂಡಳಿಗ  ಮರು-ಆಯ್ಕೆಯಥಗಿದ .
ಸ್ು ಬರಮಣಿಯನ್ ಸಥಾಮಯ ವರ 'ಭಥರ ತ್ದಲ್ಲಿ ಮಥನ್ವ ಹಕು ೆಗಳು ಮತ್ುತ ಭಯೇತಥಪದರ್ ' 
ಶ್ೇಷಿಜಕ ಯ ಪ್ುಸ್ತ ಕ.



ಯುರ್ ಸ  ೆೇ ಮಥನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ಪ್ರಶಸಿತ 2021 - ಮದನ್ ಜಿೇತ್ ಸಿೆಂಗ್
ಇಸ ರೇಲ್ ಮಥನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ಪ್ರತ್ರನಿಧಿಯನ್ುೆ ಹ  ರಹಥಕಲು ಮೊದಲರ್ ೇ 
ರಥಷ್ರವಥಗಿದ .
A H R L: ಏಷ್ಯನ್ ಮಥನ್ವ ಹಕುೆ ಆಯೇ ಗ (Asian Human Right 

Commission)
ಅೆಂತ್ರರಥಷಿರೇಯ ಮಥನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ಕಲ್ಲಕ ಯ ವಷ್ಜ : 2009
ರಥಷಿರೇಯ ಮಥನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ಆಯೇಗ (NHRC)
▪️ ರಚ್ರ್   : 12 ಅಕ  ೆೇಬರ್ 1993
▪️ಕ ೇೆಂದರ ಕಚ ೇರಿ : ನ್ವದ ಹಲ್ಲ
▪️ಅಧ್ಯಕ್ಷರು - ಪ್ರಫುಲಿ ಚ್ೆಂದರ ಪ್ೆಂತ್



ಕರ್ುವ ೇಲ್ಲ ಜೌ ಗು ಪ್ರದ ೇಶವನ್ುೆ ತ್ಮಳುರ್ಥಡಿನ್ 16ರ್ ೇ ಪ್ಕ್ಷಿರ್ಥಮ ಎೆಂದು ಘ ೇಷಿಸ್ ಲ್ಥಗಿದ .

• ತ್ಮಳುರ್ಥಡಿನ್  ವಿಲುಿಪ್ುರ ೆಂ ಜಿಲ್ ಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ು ವ ೇಲ್ಲ ಜೌ ಗು ಪ್ರದ ೇಶ 16 ರ್ ೇ ಪ್ಕ್ಷಿರ್ಥಮ 
ಎೆಂದು ಪ್ರಿಸ್ರ  ಮತ್ುತ ಅರಣಯ ಕಥಯಜದಶ್ಜ ಸ್ು ಪಜಯಥ  ಸಥಹು ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ರ  ಅರಣಯ 
ಮತ್ುತ ಹವಥಮಥನ್ ಬದಲ್ಥವಣ  ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ಘ ೇಷಿಸಿದಥದ ರ .

• ವನ್ಯಜಿೇವಿ (ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣ ) ಕಥಯಿದ , 1972 ರ ಸ ಕ್ಷನ್ 18 ರ ಉಪ್ವಿಭಥಗ (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಈ ಘ ೇಷ್ಣ ಯನ್ ುೆ ಮಥಡಲ್ಥಗಿದ .

• ಕಥರ್ುವ ೇಲ್ಲ ತ ೇವ ಪ್ರದ ೇಶವನ್ುೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಥರತ್ದಲ್ಲಿ 2 ರ್ ೇ ಅತ್ರದ  ಡಡ ಉಪ್ುಪನಿೇರಿ ನ್  
ಸ್ರ  ೇ ವರ ಎೆಂದು ಕರ ಯಲ್ಥಗುತ್ತ ದ , ಪ್ುಲ್ಲಕಥಟ್ ಸ್ರ  ೇವರದ ನ್ೆಂತ್ರ ಮಥತ್ರ.



ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೇಶದ ಹ ೈದರ್ ಪ್ುರ್ ವ ಟ್ ಲ್ಥಯ ೆಂಡ್ ಅನ್ುೆ ಅೆಂತ್ರರಥಷಿರೇ ಯ ಪ್ಥರಮುಖ್ಯತ ಯ ಭಥರತ್ರೇಯ 
ವ ಟ್ ಲ್ಥಯೆಂ ಡ್ ಗಳ ಪ್ಟ್ಟೆಗ  (ರಥಮ್ ಸ್ರ್ ಸ ೈಟ್ ಗಳು) ಸ ೇರಿಸ್ಲ್ಥಗಿದ .

👉ಈಗ, ರ್ಥ ವು ಭಥರತ್ದಿ ೆಂ ದ 47 ರಥ ಮಸಥರ್ ತಥಣಗಳನ್ುೆ ಹ  ೆಂದಿದ ದೇವ .



ಸಥರ್ಕಜ ಸ್ೆಂಘಟರ್ ಗಳು ಸ್ಹಿ ಹಥಕ್ಸದ (ಚಥಟಜರ್) ದಿನ್ 2021: 08 ಡಿಸ ೆಂಬರ್
(SAARC Charter Day 2021: 8th December)

ಸಥರ್ಕಜ ಚಥಟಜರ್ ಅನ್ುೆ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿದ ರ್ ನ್ಪಗಥಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಥಯದ ಪ್ಥರ ದ ೇಶ್ಕ ಸ್ಹಕಥರ ಸ್ೆಂಘ (SAARC) ಚಥ ಟಜರ್  
ದಿನ್ವನ್ುೆ ವಥಷಿಜಕ ವಥಗಿ 8ರ್ ೇ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಆಚ್ರಿಸ್ಲ್ಥಗುತ್ತದ .
ಈ ವಷ್ಜವು ಪ್ಥರದ ೇಶ್ಕ ಗುೆಂಪನ್ 37ರ್ ೇ ವಥಷಿಜಕ  ೇತ್ಿವವನ್ುೆ ಗುರುತ್ರಸ್ುತ್ತದ .
ಬಥೆಂಗಥಿದ ೇಶದ ಢಥಕಥದಲ್ಲಿ ನ್ಡ ದ ಮೊದಲ ಸಥರ್ಕಜ ಶೃೆಂಗಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿ ಸಥರ್ಕಜ  ರಥಷ್ರಗಳ ಮ ುಖ್ಯಸ್ಾರ ು ಅಥವಥ ಬಥೆಂಗಥಿ ದ ೇಶ, 
ಭ ತಥನ್, ಭಥರ ತ್, ಮಥಲ್ಲಡೇವ್ಸಿ, ರ್ ೇಪ್ಥಳ, ಪ್ಥಕ್ಸಸಥತನ್ ಮ ತ್ುತ ಶ್ರೇಲೆಂಕಥ ದ ಸ್ಕ ಥಜರಗ ಳು ಚಥಟಜರ್ ಗ  ಸ್ಹಿ ಹಥಕ್ಸದಥದ ರ .

ಸಥರ್ಕಜ ಚಥಟಜನ್ಜ ಇತ್ರಹಥಸ್ ಮತ್ುತ ಮಹತ್ಾ:

08 ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 1985 ರೆಂದು, ಗುೆಂಪನ್ ಮೊ ದಲ ಶೃೆಂಗಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿ ಢಥಕಥದಲ್ಲಿ ಸಥರ್ಕಜ  ಚಥಟಜರ್ ಅನ್ುೆ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲ್ಥಯಿತ್ು.
ಚಥಟಜರ್ ಗ  ಎೆಂಟು (08) ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಥಯ ರಥಷ್ರಗಳ ರ್ಥಯಕರ ು ಸ್ಹಿ ಮಥಡಿದಥದರ  - ಬಥೆಂಗಥಿದ ೇಶ, ಭ ತಥನ್, ಅಫ್ಥಾ ನಿಸಥತನ್, 
ಮಥಲ್ಲಡೇವ್ಸಿ, ರ್ ೇಪ್ಥಳ, ಭಥರ ತ್, ಪ್ಥಕ್ಸಸಥತನ್ ಮತ್ುತ ಶ್ರೇಲೆಂಕಥ.
ಅದರ ಚಥಟಜರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಉಲ್ ಿೇಖಿಸಿದೆಂತ , ಸಥರ್ಕ ಜನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಮನ್ವು ಪ್ರದ ೇಶದ ರ್ ನ್ರ ಕಲ್ಥಯಣವನ್ುೆ ಉತ ತೇಜಿಸ್ಲು ಮತ್ುತ
ಸಥಮಥಜಿಕ ಪ್ರಗತ್ರ ಮ ತ್ುತ ಆಥಜಕ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಮ ಲಕ ಅವರ ಜಿೇವನ್ ಮ ಟೆವ ನ್ುೆ ಸ್ುರ್ಥರಿಸ್ಲು ಸಥಮ ಹಿಕವಥಗಿ ಕ ಲ ಸ್ 
ಮಥಡುವುದು.



ಏಷ್ಥಯ ಶಕ್ಸತ ಸ್ ಚ್ಯೆಂಕ 2021: ಭಥರತ್ವು ರ್ಥಲೆರ್ ೇ ಸಥಾನ್ದ ಲ್ಲಿದ .
(Asia Power Index 2021: India Ranked as Fourth)

ಲ್  ೇವಿ ಇನ್ ಸಿೆಟ ಯಟ್ ಏಷ್ಥಯ ಪ್ವರ್ ಇೆಂಡ ರ್ಕಿ 2021 ರ ಪ್ರಕಥರ, 26 ದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಗರ ಶಕ್ಸತಗಥಗಿ 
ಭಥರತ್ವು ಏಷ್ಥಯ-ಪ್ ಸಿಫಿರ್ಕ ಪ್ರದ ೇಶದಲ್ಲಿ 4ರ್ ೇ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಶ ಕ್ಸತಶ್ಥಲ್ಲ ರಥಷ್ರವಥಗಿದ , ಒಟ್ಥೆರ  100 ರಲ್ಲಿ 
37.7 ಸ  ೆೇರ್. ಭಥರತ್ದ ಒಟ್ಥೆರ  ಸ   ೆೇರ್ 2020 ಕ ೆ ಹ  ೇಲ್ಲಸಿದರ  2020 ಕ ೆ ಕ ುಸಿದಿದ  . 2021
ರಲ್ಲಿ ಭಥರತ್ವು ಮತ  ತಮೆೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಶಕ್ಸತಯ ಮತ್ರಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಥಗಿದ . 2021 ರಲ್ಲಿ ತ್ನ್ೆ ಒಟ್ಥೆರ  
ಸ  ೆೇರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಕ ಳಮ ುಖ್ವಥಗಿರುವ ಏಷ್ಥಯದ 18 ದ ೇಶಗಳ ಲ್ಲಿ  ಭಥರತ್ವ  ಒೆಂದಥಗಿದ .
ಏಷ್ಥಯ-ಪ್ ಸಿಫಿರ್ಕ ಪ್ರದ ೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಥೆರ  ಅಧಿಕ ಥರಕಥೆಗಿ ಅಗರ 10 ದ ೇಶಗಳು:(The top 10 

countries for overall power in the Asia-Pacific region are:)

ಯುರ್ ೈಟ್ ಡ್ ಸ ೆೇಟ್ಿ ,ಚಿೇರ್ಥ ,ರ್ಪ್ಥನ್ ,ಭಥರತ್ ,ರಷ್ಥಯ,ಆಸ ರೇಲ್ಲಯಥ,ದಕ್ಷಿಣ ಕ  ರಿಯಥ,ಸಿೆಂಗಥಪ್ುರ
,ಇೆಂಡ  ೇರ್ ೇಷ್ಥಯ,ಥೈಲ್ಥಯೆಂಡ್



10 ಡಿಸ ೆಂಬರ್:ಅೆಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ 
ದಿನ(International Human Rights Day)

ಥೀಮ್ 2021 : "ಅಸಮಾನತ ಗಳನಕು ಕ್ಡಿಮೆ
ಮಾಡಕವುದಕ ಮತಕು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನಕು
ಮಕನುಡ ಸಕವುದಕ“{Reducing inequalities and
Advancing human rights“}
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1) ಆತ್ೆ ನಿಭಜರ್ ಕೃ ಷ್ರ್ಕ ಸ್ಮಗರ ಅಭಿವೃದಿ ಿ ಯೇರ್ರ್ ಯನ್ುೆ  ಜಥರಿಗ  ತ್ರ ಲು ಯಥವ ರಥರ್ಯವು
ಅನ್ುಮೊೇದಿಸಿದ ?
Which state has approved to implement Atma Nirbhar Krishak Integrated 

Development Scheme

ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೇಶ
ಮಧ್ಯಪ್ರದ ೇಶ
ರಾಜಸಾಾನ
ಗುಜರಾತ್

ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೇಶ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

http://www.sbkkannada.com/


• ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೇಶ ಸ್ಕಥಜರವು 2021-22 ರಿೆಂದ ರಥರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ೆ  ನಿಭಜರ್ ಕ್ಸರಶರ್ಕ ಸ್ಮಗ ರ ಅಭಿ ವೃದಿಿ 
ಯೇರ್ರ್ ಯನ್ುೆ ಜಥರಿಗ  ತ್ರ ಲು ತ್ನ್ೆ ಅನ್ುಮೊೇದರ್ ಯನ್ುೆ ನಿೇ ಡಿದ .

• ಯೇರ್ರ್ ಯಡಿ ರಥರ್ಯದ ಪ್ರತ್ರ ಬಥಿರ್ಕ ನ್ಲ್ಲಿ ಮುೆಂದಿನ್ ಮ ರು ವಷ್ಜಗಳಲ್ಲಿ 1475 ರ ೈತ್ ಉತಥಪದ ಕ  
ಸ್ೆಂಸ ಾಗಳನ್ುೆ ರಚಿಸ್ಲ್ಥಗುವುದು.

• ಕೃಷಿ ಮ ಲಸೌಕ ಯಜ ನಿಧಿಯಡಿ ಕ ೇೆಂದರವು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ 1000 ಕ  ೇಟ್ಟ ಬಜ ಟ್ ಅನ್ುೆ 
ಬಳಸಿಕ  ಳ ುುವ ಗುರಿಯನ್ುೆ ಸಥಧಿಸ್ಲು ಇದು ಸ್ಹಥಯ ಮಥಡು ತ್ತದ .
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2) ಭಥರತ್ರೇಯ ರ್ೌಕ ಥಪ್ಡ ಯಿೆಂದ ಇತ್ರತೇಚ ಗ  ಬಿಡು ಗಡ ಯಥದ  'ಸ್ೆಂರ್ಥಯರ್ಕ' ಎೆಂದರ ೇನ್ು?
What is ‘Sandhayak’, which was recently launched by the Indian Navy?

ಸಮೇಕ್ಷಾ ನೌಕ 
ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ಉಡಾವಣ 
ಯುದ್ದ ಸಾಮಗ್ರರ ಹಡಗುಗಳು
ವಿಮಾನಯಾನ ನೌಕ 

ಸಮೇಕ್ಷಾ ನೌಕ 
WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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• ಭಥರತ್ರೇಯ ರ್ೌಕಥಪ್ಡ ಯು ರ್ಥಲುೆ ದ  ಡಡ ಸ್ಮೇಕ್ಷಥ  ರ್ೌಕ ಗಳಲ್ಲ ಿ ಮೊದಲ ರ್ ಯದಥದ  
'ಸ್ೆಂರ್ಥಯರ್ಕ' ಅನ್ುೆ ಕ  ೇಲೆತಥತದಲ್ಲಿ ಪ್ಥರರೆಂಭಿ ಸಿ ತ್ ು.

• ಬೆಂದರುಗಳು ಮತ್ ುತ ಬೆಂದರುಗಳ  ಪ್ ಣಜ ಪ್ರಮಥಣದ ಕರಥವ ಳಿ ಮತ್ ುತ ಆಳವಥದ 
ನಿೇರಿನ್ ಹ ೈಡ  ರೇಗಥರಫಿರ್ಕ ಸ್ಮೇಕ್ಷ ಯನ್ುೆ ನ್ಡ ಸ್ುವುದು ಈ ಸ್ಮೇಕ್ಷ  ಹಡಗುಗಳ 
ಪ್ಥರಥಮಕ ಪ್ಥತ್ರವಥಗಿದ .

• ಸ್ಮುದ ರಶ್ಥಸಿರೇಯ ಮತ್ ುತ ಭ ಭೌತ್ರಕ  ದತಥತೆಂ ಶಗಳ ನ್ುೆ ಸ್ೆಂಗರಹಿಸ್ಲು ಮ ತ್ುತ 
ರ್ಥಯವಿಗ ೇಷ್ನ್ಲ್ ಮಥಗಜಗಳ ನಿಣಜಯಕಥೆಗಿ ಹಡಗು ಗಳನ್ುೆ ನಿಯೇಜಿಸ್ಲ್ಥಗುವುದು.

• 2018 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಥ ಸ್ಚಿವಥಲಯ ಮತ್ ುತ ಗಥಡಜನ್ ರಿೇ ಚ್ ಶ್ಪ ಬಿಲಡರ್ಸಜ ಮತ್ ುತ
ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ಸಜ (GRSE) ನ್ಡುವ  ರ್ಥಲುೆ ಸ್ಮೇಕ್ಷ  ಹ ಡಗುಗಳನ್ುೆ ನಿಮಜಸ್ುವ 
ಒಪ್ಪೆಂದಕ ೆ ಸ್ಹಿ ಹಥಕಲ್ಥಯಿತ್ು.
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3) ಕ ಲವೊಮೆೆ ಸ್ುದಿದ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬರುವ ಮನ್ಿ್  ಒಪ್ಪೆಂ ದಗಳ ು ಯಥವ ದ ೇಶದ  ೆಂದಿಗ  ಸ್ೆಂಬೆಂಧ್ 
ಹ  ೆಂದಿವ ?
Minsk agreements, seen sometimes in the news, are associated with which country?

ಇರಾನ್
ಇಸ ರೇಲ್
ಉಕ ರೇನ್
ಅಫ್ಾಾನಿಸಾತನ

ಉಕ ರೇನ್
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• ಯುರ್ ೈಟ್ ಡ್ ಸ ೆೇಟ್ಿ ಇತ್ರತೇಚ ಗ  ರಷ್ಥಯವನ್ುೆ ಉಕ ರೇ ನ್ ಮೆೇಲ್  ಆಕರಮಣ ಮಥಡದೆಂತ  ಎಚ್ಚರಿ ಸಿದ  
ಮತ್ ುತ ಪ್ ವಜ ಉಕ ರೇನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ರಷ್ಥಯದ-ಮಥತ್ರ್ಥಡುವವರ ಪ್ರತ ಯೇಕತಥವಥದಿ ಯುದಿವನ್ುೆ
ಕ  ರ್ ಗ  ಳಿಸ್ಲು ವಿರ್ಥಯಸ್ಗ  ಳಿಸಿದ ಒಪ್ಪೆಂದಗಳಿ ಗ  ಮರಳಲು ಎರಡ  ದ ೇಶಗಳನ್ುೆ ಒತಥತಯಿಸಿದ .

• 2014 ರಲ್ಲಿ, ಉಕ ರೇನ್ ಮತ್ ುತ ರಷ್ಥಯದ ಬ ೆಂಬಲ್ಲತ್ ಪ್ರತ ಯೇ ಕತಥವಥದಿಗಳು ಬ ಲ್ಥರರ್ಸ-ಮನ್ಿ್
ರಥರ್ರ್ಥನಿಯಲ್ಲಿ 12 ಅೆಂಶಗಳ ಕದನ್ ವಿರಥಮ ಒಪ್ಪೆಂದವನ್ುೆ ಒಪಪ ಕ  ೆಂಡರು.

• ರಷ್ಥಯ, ಉಕ ರೇನ್, OSCE ಪ್ರತ್ರನಿಧಿಗಳು ಮತ್ ುತ ಎರಡು ರಷ್ಥಯ ದ ಪ್ರ ಪ್ರತ ಯೇಕತ ಥವಥದಿ ಪ್ರದ ೇಶಗಳ 
ರ್ಥಯಕರು 2015 ರಲ್ಲಿ ಮನ್ಿ್ನಲ್ಲ ಿ 13 ಅೆಂಶಗಳ  ಒಪ್ಪ ೆಂದಕ ೆ ಸ್ಹಿ ಹಥಕ್ಸದರು. ಇವುಗಳನ್ುೆ ಮನ್ಿ್ 
ಒಪ್ಪೆಂದಗಳು ಎೆಂದು ಕ ರ ಯಲ್ಥಗುತ್ತದ .
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4) 'ವಿಶಾ  ಅಸ್ಮ ಥನ್ತ  ವರದಿ 2022' ಪ್ರಕಥರ ಭಥರತ್ರೇಯ ವಯಸ್ೆ ರ್ನ್ಸ್ೆಂಖ್ ಯ ಯ ಸ್ರಥಸ್ರಿ ರಥಷಿರೇ ಯ 

ಆದಥಯ ಎಷ್ುೆ?
What is the average national income of the Indian adult population, as per the 'World 

Inequality Report 2022'?

Rs. 1.04 lakh
Rs. 2.04 lakh
Rs. 4.05 lakh

Rs. 6.04 lakh

Rs. 2.04 lakh
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• ಇತ್ರತ ೇಚ ಗ  ಬಿಡುಗಡ ಯಥದ 'ವಿಶಾ ಅಸ್ಮಥನ್ತ  ವರದಿ 2022' ಅನ್ುೆ ಲ ಯಕಥರ್ಸ ಚಥರ್ ಿ ಲ್  
ಅವರು ಬರ ದಿದಥದರ  ಮತ್ುತ ಹ ಸ್ರಥೆಂತ್ ಅಥಜಶ್ಥಸ್ರ ಜ್ಞರಥದ ಥಥಮರ್ಸ ಪಕ ಟ್ಟೆ, 
ಇಮಥಯನ್ುಯ್ಕಲ್ ಸಥಯ್ಕಜ್ ಮತ್ುತ ಗ ೇಬಿರಯಲ್ ರ್ು ರ್ಕ ಮನ್ ಅವರು ಸ್ೆಂಯೇಜಿಸಿದಥದರ .

• ವರದಿಯ ಪ್ರಕಥರ, ಹ ಚ್ುಚತ್ರತರ ುವ ಬಡತ್ನ್ ಮತ್ುತ  ಶ್ರೇ ಮೆಂತ್ ಗಣಯರನ್ು ೆ ಹ  ೆಂದಿರುವ
ಭಥರತ್ವು ವಿಶಾದ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಅಸ್ಮಥನ್ ದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದಥಗಿ ದ .

• ಭಥರತ್ದಲ್ಲಿ ಅಗರ 10% ಮತ್ುತ ಅಗರ 1% ಒಟುೆ ರಥಷಿರೇಯ ಆದಥಯದ ಕರಮವಥಗಿ 57%
ಮತ್ುತ 22% ಅನ್ುೆ ಹ  ೆಂದಿದಥದರ  ಎೆಂದು ವರದಿ ಎತ್ರತ  ತ   ೇರಿಸ್ ುತ್ತ ದ .

• ಭಥರತ್ದ ಕ ಳಭಥಗದ 50% ರ್ನ್ರು  ಕ ೇವಲ 13% ಪ್ಥಲನ್ುೆ ಹ  ೆಂದಿದಥದರ .
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5) ಯಥವ ಸ್ೆಂಸ ಾಯು ಲೆಂಬ ಉಡಥವಣ  ಕಡಿಮೆ ವಥಯಪತಯ ಮೆೇಲ್ ೈ ಯಿೆಂದ ಗಥಳಿಗ  ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಯನ್ುೆ
ಯಶಸಿಾಯಥಗಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ?
Which organisation successfully tested the vertical launch short range surfacetoair

missile?

DRDO
ISRO
HAL

NASA

DRDO
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• ಇತ್ರತೇಚ ಗ , ರ ಕ್ಷ ಣ ಥ ಸ್ೆಂಶ್   ೇಧ್ ರ್  ಮ ತ್ ು ತ ಅಭಿ ವೃ ದಿ ಿ ಸ್ೆಂಸ  ಾ (DRDO) ಒಡಿಶ್ಥ ಕರಥವಳಿಯ 
ಚ್ೆಂಡಿೇಪ್ುರದ ಸ್ಮಗರ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಥ ಶ್ ರೇಣಿಯಿೆಂದ ಲೆಂಬವಥದ ಉಡಥವ ಣ  ಕಡಿಮೆ ವಥಯಪತಯ 
ಮೆೇಲ್ ೈಯಿೆಂದ ಗಥಳಿಗ  ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಯನ್ುೆ ಯಶಸಿಾಯಥಗಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ .

• ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ವಯವಸ ಾಯ ಉಡಥವಣ ಯು ಎಲ್ಥಿ ಶಸ ಥರಸ್ರ  ವಯವಸ ಾಯ ಘಟಕಗಳ  ಸ್ಮಗರ 
ಕಥಯಥಜಚ್ರಣ ಗಳ ನ್ುೆ ಪ್ರಮಥಣಿೇಕರಿಸ್ಲು ನ್ಡ ಸ್ಲ್ಥಯಿತ್ು.

• ರಕ್ಷ ಣ ಥ ಸ್ೆಂಶ್   ೇಧ್ರ್  ಮ ತ್ ುತ ಅಭಿ ವೃ ದಿಿ ಸ್ೆಂಸ  ಾಯು ಭಥರತ್ ಸ್ಕಥಜರದ ರಕ್ಷಣಥ ಸ್ಚಿವಥಲಯದಲ್ಲಿ
ರ ಕ್ಷ ಣ ಥ ಸ್ೆಂಶ್   ೇಧ್ ರ್  ಮ ತ್ ು ತ ಅಭಿ ವೃ ದಿ ಿ ಇಲ್ಥಖ್ ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರರ್ಥನ್ ಸ್ೆಂಸ ಾಯಥಗಿದ ,

• ಪ್ರರ್ಥನ್ ಕಛ ೇರಿ: DRDO ಭವನ್, ನ್ವದ ಹಲ್ಲ
• ಸಥಾಪ್ರ್ : 1958
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6) ಯಥವ ಕ ೇೆಂದರ ಸ್ಚಿವಥಲಯವು ಪಎೆಂಕುಸ್ುಮ  (ಪ್ರರ್ಥನ್ ಮೆಂತ್ರರ ಕ್ಸ ಸಥನ್ ಊಜಥಜ ಸ್ುರ ಕ್ಷಥ ಏವೆಂ
ಉತಥಾನ್ ಮಹಥಭಿಯಥನ್) ಯೇರ್ರ್ ಯನ್ುೆ ಜಥರಿಗ  ಳಿಸ್ುತ್ರತ ದ ?
Which Union Ministry is implementing the PMKUSUM (Pradhan Mantri Kisan 
Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan) Scheme?

ಕೃಷಿ ಮತ್ುತ ರ ೈತ್ರ ಕಲ್ಾಯಣ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯ
ಗ್ಾರಮೇಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಹ ೊಸ ಮತ್ುತ ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ್ ಇೆಂಧ್ನ ಸಚಿವಾಲಯ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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• ಹ  ಸ್ ಮತ್ ುತ ನ್ವಿೇಕರಿಸ್ಬಹುದಥದ ಇೆಂಧ್ನ್ ಸ್ಚಿವಥಲಯ (MNRE) PM-KUSUM (ಪ್ರರ್ಥನ್ 
ಮೆಂತ್ರರ ಕ್ಸಸಥನ್ ಊಜಥಜ ಸ್ುರಕ್ಷಥ ಏವೆಂ ಉತಥಾನ್ ಮಹಥ ಭಿಯಥನ್) ಅನ್ುೆ 
ಅನ್ುಷ್ಥಾನ್ಗ  ಳಿಸ್ುತ್ರತದ .

• ಯೇರ್ರ್ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಾತ್ ೆಂತ್ರ ಸ  ೇಲ್ಥರ್ ಪ್ೆಂಪ ಗಳನ್ುೆ ಸಥಾಪಸ್ಲು ಮ ತ್ುತ ಕೃಷಿ ಪ್ೆಂಪ ಗಳ 
ಸೌರಿೇಕರಣ ಕ ೆ ಸ್ಹಥಯಧ್ನ್ವನ್ುೆ ನಿೇಡಲ್ಥಗುತ್ತದ .

• MNRE ಇತ್ರತೇಚ ಗ  PM ಕುಸ್ುಮ್ ಯೇರ್ರ್ ಯಲ್ಲಿ ಸಥವಜರ್ನಿ ಕರಿಗ  ಸ್ಲಹ ಯನ್ುೆ ನಿೇಡಿದ , 
ಮೊೇಸ್ದ ಲ್ಲೆಂರ್ಕ ಗಳ ವಿರುದಿ ಎಚ್ಚರಿಕ ಗಳ ನ್ುೆ ನಿೇಡುತ್ತ ದ  .
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7) ಯಥವ ಸ್ೆಂಸ ಾಯು ''ತಥಯರ್ಯವ ೈರ್ಸ ನ್ಗರಗಳ ು ಪ್ುರಸ್ಭ ಯ ಘನ್ತಥಯ ರ್ಯ ನಿವಜಹಣ ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ  
ಅಭಥಯಸ್ಗಳು' ಎೆಂಬ ಶ್ೇಷಿಜಕ ಯ ವರದಿಯನ್ುೆ ಬಿಡುಗಡ  ಮಥಡಿ ದ ?
Which institution released a report titled 'WasteWise Cities Best Practices in Municipal 

Solid Waste Management'?

ಇಸ ೊರೇ
ಡಿಆರಡಿಒ
ನಿೇತಿ ಆಯೇಗ
ರಾಷಿರೇಯ ಸವಚ್ಛತಾ ಕಾಯಯಕರಮ ಸೆಂಸ ಾ
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• ಘನ್ತಥಯರ್ಯ ನಿವಜಹಣ ಯ ಕುರಿತ್ು ಸ್ಮಗರ ಜ್ಞಥನ್ ಭೆಂಡಥ ರವನ್ುೆ NITI ಆಯೇಗ್ ಬಿ ಡುಗಡ  
ಮಥಡಿದ .

• NITI ಆಯೇಗ್ ಉಪ್ಥಧ್ಯಕ್ಷ ರಥಜಿೇವ್ಸ ಕುಮ ಥರ್ ಅವರು ತಥಯ ರ್ಯ-ವಥರು ನ್ಗರಗಳು: ಪ್ುರಸ್ಭ ಯ 
ಘನ್ ತ ಥಯರ್ಯ ನಿವಜಹಣ ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಥಯಸ್ಗಳು ಎೆಂ ಬ ವರದಿಯನ್ುೆ ಬಿಡುಗಡ  ಮಥಡಿದರು.

• ಸ ೆಂಟರ್ ಫ್ಥರ್ ಸ ೈನ್ಿ ಅೆಂಡ್ ಎನಿಾರಥನ್ ಮೆೆಂಟ್ (CSE) ಜ  ತ ಗ  ಈ ವರದಿಯನ್ುೆ 
ಪ್ಥರರೆಂಭಿಸ್ಲ್ಥಯಿತ್ು.

• ವರದಿಯು ಭಥರತ್ದ 15 ರಥರ್ಯಗಳ  28 ನ್ಗರಗಳಿೆಂದ ಉತ್ತಮ ಅಭಥಯಸ್ಗ ಳನ್ುೆ ದಥಖ್ಲ್ಲಸ್ುತ್ತದ .



SBK KANNADA Daily Current Affairs Quiz-ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 10
08) ಐ ಐ ಎ  ಸ್ ಸಿ ಿ ಯ ಇತ್ರ ತೇಚಿನ್ ಸ್ ೆಂಶ್   ೇಧ್ ರ್ ಯ ಪ್ರಕ ಥರ, ಯಥವ ರಥಸಥಯನಿಕ ಸ್ೆಂಯುಕತವು ಎಚ್ಐವಿ 
ಅನ್ುೆ ನಿಗರಹಿಸ್ುತ್ತದ ? Imp

As per a recent research from IISC, which chemical compound can suppress HIV?

ಹ ೈಡ ೊರೇಜನ್ ಸಲ್ ಫೈಡ್
ನ ೈಟ್ರಸ್ ಆಕ ಸೈಡ್
ಕಾಬಯನ್ ಡ ೈ ಆಕ ಸೈಡ್
ಸಲಫರ್ ಡ ೈ ಆಕ ಸೈಡ್
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• ಇೆಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಸಿ ೆಟ ಯಟ್ ಆಫ್ ಸ  ೈನ್ಿ ನ್ ಸ್ೆಂಶ್   ೇಧ್ಕ ರು ಹ ೈಡ  ರೇರ್ನ್ ಸ್ಲ್ ಫೈಡ್ ಅನಿಲವು 
ಹ ಯಮನ್ ಇಮುಯರ್   ಡಿಫಿಷಿಯನಿಿ ವ ೈರರ್ಸ ಅಥವಥ ಎಚ್ ಐವಿಯನ್ುೆ ನಿಗರಹಿಸ್ುತ್ತದ  ಎ ೆಂದ ು  
ಕೆಂಡುಹಿಡಿದಿದ .

• ದ ೇಹದಲ್ಲಿ ಹ ಚಿಚದ ಹ ೈಡ  ರೇರ್ನ್ ಸ್ಲ್ ಫೈಡ್ ಪ್ರತ್ರರಕ್ಷ ಣಥ ಕ   ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ ವ ೈರರ್ಸ ಗುಣಿ ಸ್ುವ 
ದರವನ್ುೆ ಕಡಿಮೆ ಮಥಡುತ್ತದ  ಎೆಂದು ತ್ೆಂಡವು ಖ್ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿದ .

• ಈ ಸ್ೆಂಶ್   ೇಧ್ ರ್ ಯು  ಎಚ್ಐವಿ ವಿರ ು ದ ಿ ಹ ಚ್ು ಚ  ಸ್ಮ ಗ ರ ಚಿಕ್ಸ ತ ಿಯನ್ುೆ ಅಭಿವೃ ದಿಿಪ್ಡಿಸ್ಲು ದಥರಿ 
ಮಥಡಿಕ  ಡುತ್ತದ .
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09) ಇತ್ರತೇಚ ಗ  ಸ್ುದಿ ದ ಮಥಡುತ್ರತದದ  ಯುಟು2 ಮ ನ್ ರ  ೇ ವರ್ ಅನ್ುೆ ಯಥವ ದ ೇಶವು ಬಿಡುಗಡ 
ಮಥಡಿದ ?
Yutu2 moon rover, which was making news recently, was launched by which 
country?

ಚಿೇನಾ
ಭಾರತ್
ಅಮೆರಿಕ
ಫ್ಾರನ್ಸ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಚಿೇನಾ
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• ಯುಟು-2 ಎೆಂಬುದು ರ  ಬ  ಟ್ಟರ್ಕ  ಲ ರ್ಥರ್ ರ  ೇವರ್ ಆಗಿದುದ, ಇದನ್ುೆ ಚ್ೆಂದರನಿಗ  ಚಥೆಂಗ್'ಇ 
4 ಮಷ್ನ್ ನ್ ಭಥಗವಥಗಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಥರರೆಂಭಿಸ್ಲ್ಥಯಿತ್ು.

• ರ  ೇವರ್ ಇತ್ರತೇಚ ಗ  ಚ್ೆಂದರನ್ ಮೆೇಲ್ ೈಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಥಗಿ ಕಥಣುವ, ಘನ್ ಆಕಥರದ ವಸ್ುತವನ್ುೆ ಪ್ತ ತ 
ಮಥಡಿದ .

• ಚ್ೆಂದರನ್ ದ  ರದಲ್ಲಿರು ವ ವಥನ್ ಕಮ ಜನ್ ಕುಳಿಯನ್ುೆ ದಥಟ್ಟ ದಥಗ ರ  ೇವರ್ ವಸ್ುತವನ್ುೆ 
ಗುರುತ್ರಸಿತ್ ು.

• ವಸ್ುತವಿಗ  "ಮಸ್ೆರಿ ಹೌರ್ಸ" ಎೆಂದು  ಹ ಸ್ರಿಸ್ಲ್ಥಗಿದ   ಮತ್ ುತ ಉತ್ತಮ ರ್  ೇಟವನ್ುೆ ಪ್ಡ ಯಲು 
ವಿಜ್ಞಥನಿಗಳು ರ  ೇವರ್ ಅನ್ುೆ ಹತ್ರತರಕ ೆ ಓಡಿಸ್ಲು ಸಿ ದಿರಥಗಿದಥದರ .
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10) ಆತ್ೆನಿಭಜರ್ ನ್ು ರಿತ್ ಉದ  ಯೇ ಗಿಗಳ ಉದ  ಯೇ ಗದಥತ್ ಮಥಯಪೆಂಗ್ (ASEEM) 
ಪ್  ೇಟಜಲ್ ಅನ್ುೆ ಯಥವ ಕ ೇೆಂದರ ಸ್ಚಿವಥಲಯವು ನಿವಜ ಹಿಸ್ುತ್ ತದ ?
Aatmanirbhar Skilled Employees Employer Mapping (ASEEM) portal 
is managed by which Union Ministry?

ಅಲಪಸೆಂಖ್ಾಯತ್ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕಾಮಯಕ ಮತ್ುತ ಉದ ೊಯೇಗ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ುತ ವಾಣಿಜ ೊಯೇದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ುತ ವಾಣಿಜ ೊಯೇದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ
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• ಕೌಶ ಲ್ಥಯಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ ುತ ಉದಯಮ ಶ್ೇಲತ  ಸ್ಚಿವಥಲಯವು ಆತ್ೆನಿಭಜರ್ ನ್ುರಿತ್ ಉದ  ಯೇಗಿಗ ಳ  
ಉದ  ಯೇಗದಥತ್ ಮಥಯಪೆಂಗ್ (Aatmanirbhar Skilled Employees Employer Mapping-
ASEEM) ಪ್  ೇಟಜಲ್ ಅನ್ುೆ ಪ್ಥರರೆಂಭಿಸಿದ . ಪ್  ೇಟಜಲ್ ನ್ುರಿತ್ ಉದ  ಯೇಗಿಗಳ ಪ್ ರ ೈಕ ಯನ್ುೆ
ಮಥರುಕಟ್ ೆಯ ಬ ೇಡಿಕ ಯೆಂದಿಗ  ಹ  ೆಂದಿಸ್ುವ ವ ೇದಿಕ ಯಥ ಗಿ ಕಥಯಜನಿವಜಹಿಸ್ುತ್ತದ .

• ASEEM ಪ್  ೇಟಜಲ್ ಅನ್ುೆ ರಥಷಿರೇಯ ಕೌಶ ಲಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ (NSDC) ನಿವಜಹಿಸ್ುತ್ರತದ .
• ರ್ುಲ್ ೈ ವರ ಗ  1.3 ಕ  ೇಟ್ಟ ಅಭಯಥಜಗಳು ASEEM ಪ್  ೇಟಜಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ ರ್  ೇೆಂದಥಯಿಸಿಕ  ೆಂಡಿದಥದರ .
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11) ಯಥವ ಬಥಯೆಂರ್ಕ ಲ್ಲಬಟ್ಟಜ ರ್ ನ್ರ ಲ್ ಇನ್ ೂರ ನ್ಿ  ರ್  ೆಂದಿಗ  (ಡಿಸ ೆಂಬರ್'21 ರಲ್ಲಿ) 
ವಿಮೆಯ ಒಳಹ  ಕುೆ ಹ ಚಿಚಸ್ಲು ಸ್ಹಿ ಹಥಕ್ಸದ ?
Which Bank signed a MoU with Liberty General Insurance (in Dec'21) 
to Boost Insurance Penetration?

ಕನಾಯಟ್ಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ಾರಮೇಣ ಬಾಯೆಂಕ್
ಮಧ್ಯಪ್ರದ ೇಶ ಗ್ಾರಮೇಣ ಬಾಯೆಂಕ್
ಅಸಾಸೆಂ ಗ್ಾರಮೇಣ ವಿಕಾಸ ಬಾಯೆಂಕ್
ತ ಲೆಂಗ್ಾಣ ಗ್ಾರಮೇಣ ಬಾಯೆಂಕ್
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ಕನಾಯಟ್ಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ಾರಮೇಣ ಬಾಯೆಂಕ್
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• ಕರ್ಥಜಟಕ ವಿಕ ಥರ್ಸ ಗಥರಮೇಣ ಬಥಯೆಂರ್ಕ (KVGB) KVGB ಯ 629 ಶ್ಥಖ್ ಗಳ ಮ ಲಕ ಸಥಮಥನ್ಯ 
ವಿಮಥ ಉತ್ಪನ್ೆಗಳ ನ್ುೆ ಮಥರಥಟ ಮಥಡಲು ಲ್ಲಬಟ್ಟಜ ರ್ನ್ರಲ್ ಇನ್ ೂ ರ ನ್ಿ ರ್  ೆಂದಿಗ  ಒೆಂದು MoU 
ಗ  ಸ್ಹಿ ಹಥಕ್ಸದ  ಮತ್ ುತ ಇದು ಕರ್ಥಜಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಮೆ  ನ್ುಗುು ವಿಕ ಯನ್ುೆ ಹ ಚಿಚಸ್ುತ್ತದ .

• ಕರ್ಥಜಟಕ ವಿಕ ಥಸ್ ಗಥರಮೇಣ ಬಥಯೆಂರ್ಕ, ಕ ನ್ರಥ ಬಥಯೆಂರ್ಕ ಪ್ಥರಯೇಜಿಸಿದ ಭಥರತ್ರೇಯ ಪ್ಥರದ ೇ ಶ್ ಕ  
ಗಥರಮೇಣ ಬಥಯೆಂರ್ಕ.

• ಇದು ಭಥರತ್ ಸ್ಕಥಜರದ ಹಣಕಥಸ್ು ಸ್ಚಿವಥಲಯದ ಮಥಲ್ಲೇಕತ್ಾದ ಲ್ಲಿ ದ  . ಬಥಯೆಂರ್ಕ ಗಥರಮೇಣ 
ಬಳಕ ದಥರರಿಗ  ಚಿಲಿರ  ಬಥಯೆಂಕ್ಸೆಂಗ್ ಸ ೇವ ಗಳನ್ುೆ ಒದಗಿ ಸ್ುತ್ತದ  ಮತ್ುತ ಕರ್ಥಜಟಕದ ಉತ್ತರ ಮ ತ್ುತ 
ಪ್ಶ್ಚಮ  ಕರ್ಥಜಟಕದ ಪ್ರದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 628 ಶ್ಥಖ್ ಗಳನ್ುೆ ಹ  ೆಂ ದಿ ದ  .

• ಕ ೇೆಂದರ ಕ ಛ ೇರಿ: ರ್ಥರವಥಡ
• ಸಥಾಪ್ರ್ : 12 ಸ ಪ್ ೆೆಂಬರ್ 2005
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12) ಇತ್ರತೇಚ ಗ  ಯಥರು (ಡಿಸ ೆಂಬರ್'21 ರಲ್ಲಿ) ಇೆಂಟರ್ಥಯಜಷ್ನ್ಲ್ ಇನಿಿಿಟ ಯಟ್ ಫ್ಥರ್ ಡ ಮಥ ಕರಸಿ ಅೆಂಡ್ 
ಎಲ್ ಕ  ೆೇರಲ್ ಅಸಿಸ ೆನ್ಿ (IDEAInternational Institute for Democracy and Electoral 

Assistance ) ಗಥಗಿ ಸ್ಲಹ ಗಥರರ ಮೆಂಡಳಿಗ  ಸ ೇರಿದರು?

ಎ ಕ ಜ ೊಯೇತಿ
ಎನ್ ಕ ಸೆಂಗ್
ಸುನಿೇಲ್ ಆರ ೊೇರಾ
ಸುಶಿೇಲ ಚ್ೆಂದ್ರ
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ಸುನಿೇಲ್ ಆರ ೊೇರಾ
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• ಭಥರತ್ದ ಮಥಜಿ ಮುಖ್ಯ ಚ್ುರ್ಥವಣಥ ಆಯುಕತ (CEC), ಸ್ುನಿಲ್ ಅರ  ೇರಥ ಅವರು 
ಇೆಂಟರ್ಥಯಜಷ್ನ್ಲ್ ಇನ್ ಸಿೆಟ ಯಟ್ ಫ್ಥರ್ ಡ ಮಥಕರ ಸಿ  & ಎಲ್ ಕ  ೆೇರಲ್ ಅಸಿಸ ೆನ್ಿ (IDEA) 
ಸ್ಲಹ ಗಥರರ ಮೆಂಡಳಿಯನ್ುೆ ಸ ೇರಿಕ  ೆಂಡಿದಥದರ .

• ಪ್ರಮುಖ್ ಅೆಂಶಗಳು ಸ್ುನಿಲ್ ಅರ  ೇರಥ ಅವರನ್ುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಥ ಡಲ್ಥಗಿದ  ಏಕ ೆಂದರ  ಅವರು 
ಶ್ರೇಮೆಂತ್ ರ್ಥಯಕತ್ಾದ  ಅನ್ುಭವ, ಕೌಶ ಲಯ ಮತ್ ುತ ಜ್ಞಥನ್ವ ನ್ುೆ ಅೆಂತ್ರರಥಷಿರೇಯ ಸ್ೆಂಸ ಾ ಯ 
ಕ ಲಸ್ದಲ್ಲಿ ಗಣನಿೇಯವಥಗಿ ಕ  ಡುಗ  ನಿೇಡುತಥತರ .

• ಸ್ುನಿಲ್ ಅರ  ೇರಥ ಅವರು 23ರ್ ೇ ಮುಖ್ಯ ಚ್ುರ್ಥವಣಥ ಆಯು ಕತರಥಗಿದದರು
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13) ಕೃಷಿ ಚ ೇತ್ನ್ ಪ್ರಶಸಿತಗ  ಆಯ್ಕೆಯಥದವರು?

ಎ) ಶಿರೇ ಸದ್ದಲ್ಲೆಂಗ ಸಾವಮೇಜಿ
ಬಿ) ಶಿರೇ ಮಹಾೆಂತ್ ಸಾವಮೇಜಿ
ಸ) ಶಿರೇ ಈಶವರ ಮೆಂಟ್ೊರ
ಡಿ) ಶಿರೇ ಅಭಿನವ ಸಾವಮೇಜಿ
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ಎ) ಶಿರೇ ಸದ್ದಲ್ಲೆಂಗ ಸಾವಮೇಜಿ
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14)ಭಥರತ್ದಲ್ಲಿ ಡ ೈವಿೆಂಗ್ ಲ್ ೈಸ ನ್ಿ ಪ್ಡ ದ ಮೊದಲ ಕು ಬಜ ಶ್ ವಪ್ಥಲ್ ರವರು ಯಥವ ರಥರ್ಯದವರು? 

ಎ) ತ ಲೆಂಗ್ಾಣ
ಬಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಸ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದ ೇಶ
ಡಿ) ಹರಿಯಾಣ
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ಎ) ತ ಲೆಂಗ್ಾಣ
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15)ವಿಶಾ ಮಣ ುು ದಿರ್ಥಚ್ರಣ ಯನ್ುೆ ಯಥವ ದಿನ್ದೆಂದು ಆಚ್ರಿಸ್ಲ್ಥ ಗುವುದು? 

ಎ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 04
ಬಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 05
ಸ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 06
ಡಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 07
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ಬಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 05
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16) ‘ಸ್ಸ್ಯಗ ಳಿಗ   ಜಿೇವವಿದ ’ ಎೆಂದು ಪ್ರತ್ರಪ್ಥದಿಸಿದ ರ್ಗದಿೇಶ ಚ್ೆಂದರ  ಬ  ೇರ್ಸ ರವರ ರ್ನ್ೆದಿನ್ವನ್ುೆ 
ಯಥವಥಗ ಆಚ್ರಿಸ್ಲ್ಥಗುವುದು? 

ಎ) ನವ ೆಂಬರ್ 28
ಬಿ) ನವ ೆಂಬರ್ 29
ಸ) ನವ ೆಂಬರ್ 30
ಡಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 01
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ಸ) ನವ ೆಂಬರ್ 30
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17)ರಥಷಿರೇಯ ವಕ್ಸೇಲರ ದಿನ್ವನ್ುೆ ಯಥವಥಗ ಆಚ್ರಿಸ್ಲ್ಥಗುವುದು? 

ಎ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 01
ಬಿ) ನವ ೆಂಬರ್ 29
ಸ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 03
ಡಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 07
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ಸ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 03
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18)ಮಣಿ ಪ್ುರ ೆಲ್ಲಿ ನಿಮಥಜಣವಥಗುತ್ರತರುವ ವಿಶಾದ  ಅತ್ರ ಎ ತ್ತರದ ರ ೈಲ್ ಾ ಬಿರಡ್ಜ್ ನ್ ಎತ್ತರವ ಷ್ುೆ? 

ಎ) 130 ಮೇಟ್ರ್
ಬಿ) 135 ಮೇಟ್ರ್
ಸ) 141 ಮೇಟ್ರ್
ಡಿ) 145 ಮೇಟ್ರ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸ) 141 ಮೇಟ್ರ್
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19) ಮಹಿಳ  ಯರ ದೌರ್ಜನ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ೆಂಬರ್ ಒನ್ ಸಥಾನ್ದಲ್ಲಿರುವ ರಥರ್ಯ ಯಥವುದು? 

ಎ) ಆೆಂಧ್ರಪ್ರದ ೇಶ
ಬಿ) ತ ಲೆಂಗ್ಾಣ
ಸ) ಕ ೇರಳ
ಡಿ) ಗ್ ೊೇವಾ
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ಬಿ) ತ ಲೆಂಗ್ಾಣ
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20) 2021ರ ಇೆಂಡಿಯಥ ಸಿೆಲ್ಿ ನ್ಲ್ಲಿ ದಿಾತ್ರ ೇಯ ಮತ್ ುತ ತ್ೃತ್ರ ೇ ಯ ಸಥಾನ್ದಲ್ಲಿರುವ ರಥರ್ಯಗಳಥವು ವು? 

ಎ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ುತ ಗ್ ೊೇವಾ
ಬಿ) ಕನಾಯಟ್ಕ ಮತ್ುತ ತ್ಮಳುನಾಡು
ಸ) ಮಧ್ಯಪ್ರದ ೇಶ ಮತ್ುತ ಗ್ ೊೇವಾ
ಡಿ) ಬಿಹಾರ ಮತ್ುತ ಹರಿಯಾಣ
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ಬಿ) ಕನಾಯಟ್ಕ ಮತ್ುತ ತ್ಮಳುನಾಡು

http://www.sbkkannada.com/


ರ್ ನ್ೆಯ ಪ್ರಶ್ ೆ

ವಿಶಾ ಮಣುು  ದಿರ್ ಥಚ್ರಣ  ಯನ್ ುೆ ಯಥ ವ ದಿನ್ ದೆಂದ ು ಆ ಚ್ರಿಸ್ಲ್ಥಗುವುದ ು? 

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

ಎಲಿರಿಗ  ಧ್ನ್ ಯ ವಥದಗಳು



ಇೆಂದಿನ್ ಪ್ರಶ್ ೆ 

ಡ ಥ. ಅೆಂಬ ೇಡೆರ ರವರ ಮಹಥಪ್ರಿನಿ ವಥಜಣ ದಿನ್ವನ್ ುೆ ಯಥ ವ ದಿನ್ ದೆಂದ ು 
ಆಚ್ರಿಸ್ಲ್ಥಗುವುದ ು?  

ಎ) ಅಕ  ೆೇಬರ್ 14
ಬಿ) ಏಪರಲ್ 14
ಸಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 06
ಡಿ) ನ್ವ ೆಂಬರ್ 14

ಎಲಿರಿಗ  ಧ್ನ್ ಯ ವಥದಗಳು


