
25 ಡಿಸ ೆಂಬರ್- CURRENT AFFAIRS

ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷ ಕರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲಯವನ್ನನ 
ಪಡ ದನಕ  ೆಂಡಿದ್ ?
ಎ) ದ್ ಹಲಿ ಬಿ) ರಾಜ್ಸಾಾ ನ್
ಸಿ) ಮಧ್ಯಪರದ್ ೇಶ್ ಡಿ) ಉತತರ ಪರದ್ ೇಶ್
ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಕನಡಿಯನವ ವಯಸ್ಸನ್ನ ನ 21 ವರ್ಷಕ ೆ 
ಇಳಿಸಿದ್ ?
ಎ) ದ್ ಹಲಿ ಬಿ) ಪೆಂಜಾಬ್
ಸಿ) ಹರಿಯಾಣ ಡಿ) ಉತತರ ಪರದ್ ೇಶ್
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1) ಜ್ನ್ವರಿ 2, 2022 ರವರ ಗ  ಮ ದನವ ಯನ್ನನ ಹ  ರತನಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಾಾ ಸಾ ಮಾಜಿಕ ಕ ಟಗ ಳನ್ನನ ಯಾವ 
ರಾಜ್ಯ ನಿಷ ೇಧಿಸಿದ್ ?
Which state has banned all social gatherings except marriage till January 2, 2022?

ಎ) ದ ಹಲಿ
ಬಿ) ಒಡಿಶಾ
ಸಿ) ಜಾರ್ಖೆಂಡ್
ಡಿ) ಕ ೇರಳ

ಬಿ) ಒಡಿಶಾ
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• ಒಡಿಶಾವು ಜ್ನ್ವರಿ 2, 2022 ರವರ ಗ  ಹ  ೇಟ ಲ ಗಳು, ಕಾಬ್ ಗಳು, ರ ಸ  ಟೇರ ೆಂಟ ಗಳು, 
ಉದ್ಾಯನ್ವನ್ಗಳು, ಸ್ಭಾೆಂಗಣಗಳ ು, ಕಲ್ಾಯಣ ಮೆಂಟಪಗಳ ಲಿಾ ರಾತ್ರರ ಯ ಆಚರಣ ಗಳ ು, ಹ  ಸ್ 
ವರ್ಷದ ಆಚರಣ ಗಳನ್ನನ ಸ್ೆಂಪ ಣಷವಾಗಿ ನಿಷ ೇಧಿಸಿದ್ . ಹ  ಸ್ ಒಡಿಶಾ ಮಾಗಷಸ್ ಚಿಗಳ ಪರಕಾರ, 
ರಾಜಾಯದಯೆಂತ ಮದನ ವ ಯನ್ನನ ಹ  ರತನಪಡಿಸಿ ಯಾವುದ್ ೇ ಆಚರಣ ಯನ್ನನ ಅನ್ನಮತ್ರಸ್ಲ್ಾಗನವುದಿಲಾ. 
ಸಾವಗತ ವನ್ನನ ಸ್ಹ ಅನ್ನಮತ್ರಸ್ಲ್ಾಗನವುದಿಲಾ.

• ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ: ಗಣ ೇಶಿ ಲ್ಾಲ
• ರಾಜ್ಧಾನಿ: ಭನವನ ೇಶ್ವರ
• ಮನಖ್ಯಮ ೆಂತ್ರರ: ನ್ವಿೇನ್ ಪಟಾನಯಕ್
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2) ಯಾವ ರಾಜ್ ಯವು ವಿವಾದ್ಾತಮಕ  ಮತಾೆಂತರ  ವಿರ  ೇಧಿ ಮ ಸ್ ದ್ ಯನ್ನನ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿದ್ ?
Which state has passed the controversial anti-conversion bill?

ಎ) ಕ ೇರಳ
ಬಿ) ಪೆಂಜಾಬ್
ಸಿ)ಕರ್ಾಖಟಕ
ಡಿ) ತ ಲೆಂಗಾಣ

ಸಿ)ಕರ್ಾಖಟಕ
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• ಕನಾಷಟಕ ಶಾಸ್ಕಾೆಂಗ ಸ್ಭ ಯನ ವಿವಾದ್ಾತಮಕ ಮತ ಾೆಂತರ ವಿರ  ೇ ಧಿ ಮಸ್ ದ್ ಯನ್ನನ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 
23, 2021 ರೆಂದನ ಸ್ನದಿೇರ್ಷ ಚರ್ ಷಗಳ ನ್ಡನವ  ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿತನ. ಈ ಮ ಸ್ ದ್ ಯನ ಅಕರಮ 
ಧಾರ್ಮಷಕ ಮತ ಾೆಂತರಗಳನ್ನನ ತಡ ಯಲನ ಪರಯತ್ರನಸ್ನತ ತದ್ .

• ಗವನ್ಷರ್: ಥಾವರ್ ಚೆಂದ್ ಗ ಹ  ಾೇಟ
• ಮನಖ್ಯಮೆಂತ್ರರ: ಬಸ್ವರಾಜ್ ಬ  ಮಾಮಯಿ
• ರಾಜ್ಧಾನಿ: ಬ ೆಂಗಳೂ ರನ (ಕಾಯಷನಿವಾಷಹಕ ಶಾಖ )
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3) 2025 ರ ವ ೇಳ ಗ  ತ ನ್ನ ಎಲ್ಾಾ ಪರಮಾಣನ ವಿದನಯತ್ ಸಾಾವ ರಗಳ ನ್ನನ ಮನಚಚ ಲನ ಯಾವ ದ್ ೇಶ್ 
ನಿಧ್ಷರಿಸಿದ್ ?
Which country has decided to close all of its nuclear power plants by 2025?

ಎ) ಫ್ಾಾನ್ಸ್
ಬಿ) ಜರ್ಖನಿ
ಸಿ) ರಷ್ಾಾ
ಡಿ) ಬ ಲಿಿಯೆಂ

ಡಿ) ಬ ಲಿಿಯೆಂ
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• 2025 ರ ವ ೇಳ ಗ  ತ ನ್ನ ಎಲ್ಾಾ ಪರಮಾಣನ ವಿದನಯತ್ ಸಾಾ ವರಗಳನ್ನನ ಮನಚಚ ಲನ ಬ ಲಿಿಯೆಂ ಡಿ ಸ ೆಂಬರ್ 
23, 2021 ರೆಂದನ ತಾತ್ರವ ಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿ ಕ  ೆಂಡಿದ್ .

• ಆದ್ಾಗ ಯ, ಶ್ಕ್ತತಯ ಪ ರ ೈಕ ಯನ್ನನ ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕ  ಳಳಲನ  ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದದರ  ಎರಡನ ರಿಯಾಕಟರ್ ಗಳ  
ಜಿೇವಿತಾವಧಿಯನ್ನನ ವಿಸ್ತರಿಸ್ನವ ಸಾಧ್ಯತ ಯನ್ನನ ದ್  ೇಶ್ ವು ಮನಕ ತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಟದ್ .

• ರಾಜ್ಧಾನಿ: ಬರಸ ಲಸ
• ಕರ ನಿಸ: ಯನರ  ೇ
• ಜ್ನ್ಸ್ೆಂಖ ಯ: 1.16 ಕ  ೇಟ್ಟ (2020) ವಿಶ್ವ ಬಾಯೆಂಕ್
• ಖ್ೆಂಡ: ಯನರ  ೇಪ್
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4) ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 25, 2021 ರೆಂದನ ರಾತ್ರರ 11 ರಿೆಂದ ಬ ಳಿಗ ೆ 5 ರವರ ಗ  ರಾತ್ರರ ಕರ್ಫ ಯಷ
ವಿಧಿಸಿದ್ ?
Which state has imposed a night curfew from 11 pm to 5 am on December 25, 
2021?

ಎ) ದ ಹಲಿ
ಬಿ) ಉತ್ತರ ಪಾದ ೇಶ
ಸಿ) ಹರಿಯಾಣ
ಡಿ) ಪೆಂಜಾಬ್

ಬಿ) ಉತ್ತರ ಪಾದ ೇಶ
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• ಮನಖ್ಯಮ ೆಂತ್ರರ ಯೇಗಿ ಆದಿತಯನಾಥ್ ನ ೇತೃತ ವದ ಉತತರ ಪರದ್ ೇಶ್ ಸ್ಕಾಷರವು ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 25, 2021 
ರಿೆಂದ ರಾತ್ರರ 11 ರಿೆಂದ ಬ ಳಿಗ ೆ 5 ರವರ ಗ  ರಾಜ್ಯದಲಿಾ ರಾತ್ರರ ಕರ್ಫ ಯಷ ವಿಧಿಸಿ ದ್ .

• ಹ  ಸ್ ಕ  ೇವಿಡ್ ರ ಪಾೆಂತರ- ಓರ್ಮಕಾರನ್ ವಿರನದಧ ತ ಡ ಗಟನಟ ವ ಕರಮವಾಗಿ ಯನಪ್ಪಯಲಿಾ ರಾತ್ರರ 
ಕರ್ಫ ಯಷ ವಿಧಿಸ್ಲ್ಾಗಿದ್ .

• ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ: ಆನ್ೆಂದಿಬ ನ್ ಪಟ ೇಲ
• ರಾಜ್ಧಾನಿ: ಲಕ  ನೇ (ಕಾಯಷನಿವಾಷಹಕ ಶಾಖ )
• ಜ್ನ್ಸ್ೆಂಖ ಯ: 20.42 ಕ  ೇಟ್ಟ (2012)
• ಮನಖ್ಯಮ ೆಂತ್ರರ: ಯೇಗಿ ಆದಿತ ಯನಾಥ್
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5) ಟ ಸ್ಟಟ ಕ್ತರಕ  ಟ ನ್ಲಿಾ ಹಾಯಟ್ಟರಕ್ ಬೌಲ ಮಾಡಿದ ಮೊ ದಲ ಭಾ ರತ್ರೇಯ ಬೌಲರ್ ಯಾರನ?
Who was the first Indian bowler to bowl a hat-trick in Test cricket?

ಎ) ಅನಿಲ್ ಕ ೆಂಬ ೆ
ಬಿ) ಹರ್ಖಜನ್ಸಸಿೆಂಗ್
ಸಿ) ರವಿಚೆಂದ್ಾನ್ಸ ಅಶ್ವಿನ್ಸ
ಡಿ) ರವಿೇೆಂದ್ಾ ಜಡ ೇಜಾ

ಬಿ) ಹರ್ಖಜನ್ಸ ಸಿೆಂಗ್
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• ಹಭಷಜ್ನ್ ಸಿೆಂಗ್ ಟ ಸ್ಟಟ ಕ್ತರಕ ಟ ನ್ಲಿಾ ಹಾಯಟ್ಟರ ಕ್ ಬೌಲ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತ್ರೇಯ ಬೌಲರ್.
• 1998 ರಲಿಾ ಪಾರರೆಂಭವಾದ ಅವರ ಸ್ನಮ ಾರನ ಎರಡನ ದಶ್ಕ ಗಳ ವೃತ್ರತಜಿೇವನ್ದಲಿಾ, ಸಿಿ ನ್ನರ್ 103

ಟ ಸ್ಟಟ ಗಳಲಿಾ 417 ವಿಕ ಟ ಗಳನ್ನನ, 236 ODIಗಳಲಿಾ 269 ವಿಕ ಟ ಗಳನ್ನನ ಮ ತನತ 28 T20I ಗಳಲಿಾ 25
ವಿಕ ಟ ಗಳನ್ನನ ಪಡ ದಿದ್ಾದರ .

• ಅವರನ 2011 ರ  ODI ವಿಶ್ವಕ ಪ್ ವಿಜ ೇತ ತೆಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದದರನ.
• ಅವರಿಗ  ಭಾರತದ ನಾಲೆನ ೇ ಅತನಯನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವ- ಪದಮಶಿರೇ 2009 ರಲಿಾ ನಿೇಡಲ್ಾಯಿತನ.
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6) 2021 ರ ಏರ್ಯನ್ ರ್ಾೆಂಪ್ಪಯನ್ಸ ಟ  ರೇಫಿಯಲಿಾ ಯಾವ ತೆಂಡ ಕೆಂ ಚಿನ್ ಪದಕ ವನ್ನನ ಗ ದಿದ ದ್ ?
Which team won the bronze medal at the Asian Champions Trophy 2021?

ಎ) ಭಾರತ್
ಬಿ) ಜಪಾನ್ಸ
ಸಿ) ಪಾಕಿಸಾತನ
ಡಿ) ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕ ೊರಿಯಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ) ಭಾರತ್

http://www.sbkkannada.com/


• ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 22, 2021 ರೆಂದನ ನ್ಡ ದ ಏರ್ಯನ್ ರ್ಾೆಂಪ್ಪಯನ್ಸ ಟ  ರೇ ಫಿಯಲಿಾ ಭಾರತ್ರೇಯ 
ಪನರನರ್ರ ಹಾಕ್ತ ತೆಂಡವು ಪಾಕ್ತಸಾತನ್ವನ್ನನ ಸ  ೇಲಿಸಿ ಕೆಂಚಿ ನ್ ಪದಕವನ್ನನ ಗ ದನದಕ  ೆಂಡಿತನ.

• ನ ಕ್ ಟ ನ ನ ಕ್ ಸ್ಿ ಧ ಷಯನ ಮನ್ ಪ್ಪರೇತ್ ಸಿ ೆಂಗ್ ನ ೇ ತೃತ ವದ ಭಾರತವು ಸಾೆಂಪರದ್ಾಯಿಕ 
ಎದನರಾಳಿಗಳನ್ನನ 4-3 ರಿೆಂದ ಸ  ೇಲಿಸಿ ಪೆಂದ್ಾಯವಳಿಯಲಿಾ ಮ ರನ ೇ ಸಾಾನ್ವನ್ನನ 
ಪಡ ದನಕ  ೆಂಡಿತನ.
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7)ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಾರಹಕ ಹಕನೆಗಳ ದಿನ್ 2021 ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸ್ಲ್ಾಗನ ತತದ್ ?
When is National Consumer Rights Day 2021?

ಎ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 22
ಬಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 23
ಸಿ)ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 24
ಡಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 25

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ)ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 24

http://www.sbkkannada.com/


• ಭಾರತದಲಿಾ ಪರತ್ರ ವರ್ಷ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 24 ರೆಂದನ  ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಾರಹಕ ಹಕನೆಗ ಳ ದಿನ್ವನ್ನನ  
ಆಚರಿಸ್ ಲ್ಾಗನತತದ್ . ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಾರಹಕ ಹಕನೆಗಳ ದಿನ್ 2021 'ಗಾರಹಕ ಈಸ್ಟ  ಕ್ತೆಂಗ್' ತತವದ ಸ್ನ ತತ
ಸ್ನ ತನತತತದ್  ಮತನತ ಅವರ  ಹಕನೆಗ ಳನ್ನನ  ತ್ರಳಿದಿರನ ವ ಗಾರ ಹಕರಿಗಿೆಂತ ಯಾರ  ಹ ಚನ ಚ ಶ್ಕ್ತ ತಶಾಲಿ ಯಾಗಲನ  
ಸಾಧ್ಯವಿಲಾ.

• ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಾರಹಕ ಹ ಕನೆಗ ಳ ದಿನ್ 2021 ಗಾರಹಕರ ಹಕನೆಗ ಳು  ಮತನತ ಜ್ವಾಬಾದರಿಗಳನ್ನ ನ ಮಾತರ 
ಸ್ ಚಿಸ್ನತತದ್  ಆದರ  ಗಾರಹಕರ ಆರ್ಥಷಕ ನ್ರ್ಟಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗನ ವ ದನರ್ಕೃತತಯಗಳನ್ನ ನ ಖ್ೆಂಡಿಸ್ನತತ ದ್  .
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8) ಯಾವ ರಾರ್ರವು U-19 ಯ ತ್ ಏಷಾಯ ಕಪ್ ಅನ್ನನ ಆಯೇ ಜಿಸ್ನತ್ರತದ್ ?
Which nation is hosting the U-19 Youth Asia Cup? 

ಎ) ಯ ಎಇ
ಬಿ) ಕತಾರ್
ಸಿ) ಬಾೆಂಗಾಾದ ೇಶ
ಡಿ) ಭಾರತ್
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• UAE ಅೆಂಡರ್-19 ಯ ತ್ ಏಷಾಯ ಕಪ್ 2021 ಅನ್ನನ ಆಯೇಜಿಸ್ನತ್ರತದ್ . ಮೊದಲ ಪೆಂದಯ 
ಭಾರತ-U19 ಮತ ನತ UAE-U19 ನ್ಡನವ  ನ್ಡ ಯಿತನ.

• ಬಿಸಿಸಿ ಐನ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜ್ ನಿಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ರ್ಮತ್ರಯನ 2021 ರ ಯ ತ್ ಏಷಾಯ ಕಪ್ 
ತೆಂಡಕ ೆ ಯಶ್ ಧ್ನಲ ಅವರ ನ ೇತೃತ ವದಲಿಾ 20 ಸ್ದಸ್ಯರ ಭಾರತ್ರೇ ಯ ತೆಂಡವನ್ನನ ಪರಕಟ್ಟಸಿದ್ .

• ಎಸಿಸಿ ಅೆಂಡರ್-19 ಏಷಾಯ ಕಪ್ ಎೆಂಬನದನ ಎಸಿ ಸಿ ತನ್ನ ಸ್ದಸ್ಯ ರಾರ್ರಗಳ ಅೆಂಡರ್-19 
ತೆಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೇಜಿಸಿರನವ ಕ್ತರಕ ಟ ಪೆಂದ್ಾಯವಳಿಯಾಗಿ ದ್  . ಇದನ ಮೊದಲನ 1989 ರಲಿಾ 
ಬಾೆಂಗಾಾದ್ ೇಶ್ದಲಿಾ ನ್ಡ ದಿತನತ, ಅಲಿಾ ಭಾರತವು ಪೆಂದ್ಾಯವಳಿಯನ್ನನ ಗ ದಿದತನ.
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9) ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಕನಡಿಯನವ ವಯಸ್ಸನ್ನನ 21 ವರ್ಷಕ ೆ ಇಳಿಸಿ ದ್  ?
Which state has lowered the drinking age to 21 years?

ಎ) ದ ಹಲಿ
ಬಿ) ಪೆಂಜಾಬ್
ಸಿ) ಹರಿಯಾಣ
ಡಿ) ಉತ್ತರ ಪಾದ ೇಶ
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• ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಕಾಷರವು ಬನಧ್ವಾರ ತನ್ನ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ಕದಗ  ತ್ರ ದನದ ಪಡಿ ತೆಂದಿದನದ, ರಾಜ್ಯದ ಲಿಾ ಮದಯ ದ 
ಸ ೇವನ , ಅದರ ಖ್ರಿೇದಿ ಅಥ ವಾ ಮ ಾರಾಟದ ಕಾನ್ ನ್ನಬದಧ ವಯಸ್ಸನ್ನನ 25 ವರ್ಷಗಳಿೆಂದ 21 ಕ ೆ 
ಇಳಿಸ್ಲನ ದ್ಾರಿ ಮಾಡಿಕ  ಟ್ಟಟದ್ .

• ಈ ನಿಟ್ಟಟನ್ಲಿಾ ಹರಿಯಾಣ ಅಬಕಾರಿ (ತ್ರದನ ದಪಡಿ) ಮಸ್ ದ್ , 2021 ಅನ್ನನ ರಾಜ್ಯ ಅಸ ೆಂಬಿಾ 
ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿತನ.

• ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ: ಬೆಂಡಾರನ ದತಾತತ ರೇಯ
• ರಾಜ್ಧಾನಿ: ಚೆಂಡಿೇಗಢ
• ಮನಖ್ಯಮ ೆಂತ್ರರ: ಮನ  ೇಹರ್ ಲ್ಾಲ ಖ್ಟಟರ್
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10) ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ರ ೈತರ ದಿನ್ 2021 ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸ್ಲ್ಾಗನತತದ್ ?
When is National Farmers’ Day 2021? 

ಎ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 22
ಬಿ)ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 23
ಸಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 24
ಡಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 25
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ಬಿ)ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 23
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• ಭಾರತದ 5 ನ ೇ ಪರಧಾನಿ ರ್ೌಧ್ರಿ ಚರಣ್ ಸಿೆಂಗ್ ಅವರ ಜ್ನ್ಮದಿನ್ದೆಂ ದನ ಪರತ್ರ ವರ್ಷ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 
23 ರೆಂದ ನ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ರ ೈತರ ದಿನ್ವನ್ನನ ಆ ಚರಿಸ್ಲ್ ಾಗನತ ತದ್ .

• ಮಾಜಿ ಪರಧಾನಿ ಮತ ನತ ರ ೈತ ನಾಯಕ ರ್ೌಧ್ರಿ ಚರಣ್ ಸಿೆಂಗ್ ಅ ವರ ಜ್ನ್ಮದಿನ್ದ ನ ನ್ಪ್ಪಗಾಗಿ 
ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 23 ಅನ್ನನ ಕ್ತಸಾನ್ ದಿವಸ್ಟ ಎೆಂದನ ಆಚರಿಸ್ಲ್ಾಗನತತ ದ್  .

• ಕ್ತಸಾನ್ ದಿವಸ್ಟ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ರ ೈತರ ದಿನ್ವನ್ನನ ಮಾ ಜಿ ಪರಧಾನಿ ಮತನತ ರ ೈತ ನಾಯಕ ರ್ೌ ಧ್ರಿ 
ಚರಣ್ ಸಿೆಂಗ್ ಅವರ ಜ್ನ್ಮದಿನ್ದೆಂದನ ಆಚರಿಸ್ಲ್ಾಗನತತದ್ .
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11) ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಮೊದಲ  ಶಿಕ್ಷಕರ  ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಾಯಲಯವನ್ನನ ಪಡ ದನಕ  ೆಂಡಿದ್ ?
Which state to get its first Teachers University?

ಎ) ದ ಹಲಿ
ಬಿ) ರಾಜಸಾಾನ
ಸಿ) ರ್ಧ್ಾಪಾದ ೇಶ
ಡಿ) ಉತ್ತರ ಪಾದ ೇಶ
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ಎ) ದ ಹಲಿ
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• ಅರವಿೆಂದ್ ಕ  ೇಜಿರವಾಲ ನ ೇತೃತ ವದ ದ್ ಹಲಿ ಕಾಯಬಿನ ಟ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 21, 2021 ರೆಂದನ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ ಾಯನಿಲಯವನ್ನನ ಸ ಾಾಪ್ಪಸ್ನವ ಪರಸಾತವನ ಯ ನ್ನನ ಅನ್ನಮೊೇದಿ ಸಿದ ೆಂತ  ದ್ ಹಲಿಯನ ತನ್ನ ಮೊದಲ  
ಶಿಕ್ಷಕ ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ ಾಯಲಯವನ್ನನ ಪಡ ಯನತತದ್ .

• ವಿವಿಧ್ ಶಾಲ್ಾ ಹೆಂತಗಳಲಿಾ ಅತನಯತ ತಮ ಗನಣಮ ಟಟದ ಶಿಕ್ಷ ಕರನ್ನನ ತಯಾರಿಸ್ಲನ ವಿಶ್ವವಿದ್ ಾಯ ಲಯವನ್ನನ 
ಸ್ಮಪ್ಪಷಸ್ಲ್ಾಗನವುದನ ಎೆಂದನ ಮನಖ್ಯಮ ೆಂತ್ರರ ಹ ೇಳಿದರನ.
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12) ಬಿಡಬ ಾೂಎಫ ನ್ ಕ್ತರೇಡಾಪಟನಗಳ  ಆಯೇಗದ ಸ್ದಸ್ಯರಾಗಿ ಯ ಾರನ ನ ೇಮಕ ಗ  ೆಂಡಿದ್ಾದರ ?
Who has been appointed as BWF's Athletes Commission Member?

ಎ)ಪಿವಿ ಸಿೆಂಧ್ 
ಬಿ) ಕಿಡೆಂಬಿ ಶ್ವಾೇಕಾೆಂತ್
ಸಿ) ಸಾಯಿಪಾಣೇತ್
ಡಿ) ಎಚ್ಎಸ್ಪಾಣಯ್
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• ಪ್ಪವಿ ಸಿೆಂಧ್ನ ಅವರನ ಇತರ ಐವರನ ಆಟಗಾರರ  ೆಂದಿಗ  2021-2025 ರ ಬಾಯ ಡಿಮೆಂಟನ್ ವಲಡಷ
ಫ ಡರ ೇಶ್ನ್ ಅರ್ಥಲೇಟ ಗಳ ಆಯೇಗದ ಸ್ದಸ್ಯರಾಗಿ ನ ೇಮಕಗ  ೆಂಡಿ ದ್ಾದರ .

• BWF ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 21, 2021 ರೆಂದನ ಆಯೇಗದ ಆರನ ಹ  ಸ್ ಸ್ದಸ್ಯರ ಹ ಸ್ರ ನ್ನನ ಘ ೇಷ್ಟ್ಸಿತನ.
• ಅವರಲಿಾ ಪ್ಪವಿ ಸಿೆಂಧ್ನ, ಜ ೆಂಗ್ ಸಿ ವಿೇ (ಚಿೇನಾ), ಐರಿಸ್ಟ ವಾೆಂಗ್ (ಯನಎಸ್ಟ ಎ), ರಾಬಿನ್ 

ಟ ೇಬ ಲಿೆಂಗ್ (ಎನ್ ಇಡಿ), ಕ್ತಮ್ ಸ  ಯೆಂಗ್ (ಕ ಒಆರ್) ಮತ ನತ ಗ ರೇಸಿಯಾ ಪ  ೇಲಿ (ಐಎನ್ ಎ) 
ಸ ೇರಿದ್ಾದರ .
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13)ಇತ್ರತೇರ್ ಗ  ಮೊದಲ ಸ್ಮನದ ರ ಪರಯೇಗಗಳನ್ನನ ನ್ಡ ಸಿದ ಭಾ ರತ್ರೇಯ ನೌಕಾಪಡ ಯ ಸ್ಾಳಿೇಯ ಸ ಟಲತ
ಡಿಸಾರಯರ್ ನ್ ಹ ಸ್ರ ೇನ್ನ?
What is the name of the Indian Navy’s indigenous stealth destroyer whose 
maiden sea trials was conducted recently?

ಎ)ಮೊರ್ ಖಗ ೊೇ
ಬಿ) ಕಾಳೆಂಗ
ಸಿ) ಅಶ  ೇಕ
ಡಿ) ಕಲಿರಿ
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• ಭಾರತ್ರೇಯ ನೌಕಾಪಡ ಯನ ಇತ್ರತೇರ್ ಗಷ ಟೇ ಮಜ್ಗಾನ್ ಡಾಕ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲಡಸ್ಟಷ ಲಿರ್ಮಟ ಡ್ (MDSL) 
ನಿೆಂದ ನಿರ್ಮಷಸ್ಲಿಟಟ ಮೊಮನಷಗ  ೇ ಎೆಂಬ P15B ವಗಷದ ತನ್ನ ಎರಡನ ೇ ಸ್ಾಳಿೇಯ ಸ ಟಲತ 
ಡಿಸಾರಯರ್ ನ್ ಮೊದಲ ಸ್ಮನದ ರ ಪರಯೇಗಗಳನ್ನನ ನ್ಡ ಸಿ ತ ನ.

• ಈ ಹಡಗಿಗ  ಗ  ೇವಾದ ಬೆಂದರನ ಪಟಟಣದ ಹ ಸ್ರನ್ನನ ಇಡಲ್ಾಗಿದ್ .
• 2022 ರ ಮಧ್ಯ ದಲಿಾ ಸ ಟಲತ ಡಿಸಾರಯರ್ ಅನ್ನನ ನಿ ಯೇಜಿಸ್ಲನ ಪರಸಾತಪ್ಪಸ್ಲ್ಾಗಿದ್  ಮತ ನತ  ಇದನ 

ಭಾರತ್ರೇಯ ನೌಕಾಪಡ ಯ ಯನದಧ ಸಾಮಥಯಷಗಳಿಗ  ಗಮನಾಹಷ ವಾಗಿ ಸ ೇರಿಸ್ನತತದ್ .
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14) BWF ವಿಶ್ವ ಬಾಯಡಿಮೆಂಟನ್ ರ್ಾೆಂಪ್ಪಯನ್ ಶಿಪ್ ನ್ ಫ ೈನ್ಲ ತಲನ ಪ್ಪದ ಮೊದಲ ಭಾರತ್ರೇಯ ಪನರನರ್ 
ಬಾಯಡಿಮೆಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಯಾರನ?
Who is the first Indian male badminton player, to reach the finals of BWF World 
badminton championship?

ಎ) ಕ ಶ್ವಾೇಕಾೆಂತ್
ಬಿ) ಪರ ಪಳೆ ಕಶಾಪ್
ಸಿ) ಸಾಯಿಪಾಣೇತ್
ಡಿ) ನೆಂದ್ ರ್ಾಟ ೇಕರ್
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ಎ) ಕ ಶ್ವಾೇಕಾೆಂತ್
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• ಭಾರತದ ಬಾಯಡಿಮೆಂಟನ್ ರ್ಾೆಂಪ್ಪಯನ್ ಕ .ಶಿರೇಕಾೆಂತ್ ಬಿಡ ಬ ಾೂಎಫ ವಿಶ್ವ ಬಾಯಡಿಮೆಂಟನ್ 
ರ್ಾೆಂಪ್ಪಯನ್ ಶಿಪ್ ನ್ ಫ ೈನ್ಲ ಪೆಂದಯವನ್ನನ ತ ಲನಪ್ಪದ ಮೊಟಟ ಮೊದಲ ಭಾರತ್ರೇಯ ವಯಕ್ತತಯಾಗಿದ್ಾದ ರ .

• ಆದರ  ದನರದೃ ರ್ಟವಶಾತ್, ಕ  .ಶಿರೇಕಾೆಂತ್ ಅೆಂತ್ರಮ ಪೆಂದಯದಲಿಾ  ಸಿೆಂಗಾಪನರದ ಲ್  ೇಹ್ ಕ್ತೇನ್ ಯ 
ವಿರನದಧ ಸ  ೇತರನ  ಮತ ನತ ಬ ಳಿಳ ಪದಕವನ್ನನ ಗ ದದರನ.

• ಕ  .ಶಿರೇಕಾೆಂತ್ ಅವರನ ಏಪ್ಪರಲ 2018 ರಲಿಾ BWF ಶ ರೇಯಾೆಂಕದಲಿಾ ವಿಶ್ವದ  ನ್ೆಂಬರ್ 1 ಶ ರೇಯಾೆಂಕವನ್ನನ 
ಹ  ೆಂದಿದದರನ ಮತನತ 2015 ರಲಿಾ ಅಜ್ನಷನ್ ಪರಶ್ಸಿತ ಮತನತ 2018 ರಲಿಾ ಪದಮಶಿರೇ ಪನರಸ್ಕೃತ ತರಾಗಿದ್ಾದರ .
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15) ಯಾವ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ಸ್ೆಂಸ ಾ ಇತ್ರತೇರ್ ಗ  ಅೆಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ನಿಲ್ಾದಣ ಕ ೆ ಮೊದ ಲ ಖಾಸ್ಗಿ 
ಪರಯಾಣಿಕ ಯನಸಾಕನ ಮೇಜಾವಾವನ್ನನ ಉಡಾವಣ  ಮಾಡಿದ್ ?
Which space agency had launched Yusaku Maezawa, the first private passenger 
to the international space station, recently?

ಎ) ರ್ಾಸಾ
ಬಿ) ಇಸ ೊಾೇ
ಸಿ)ರಾಸ ೊಕೇಸಾಾಸ್
ಡಿ) ಇಎಸ್ಎ
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• ಜ್ಪಾನಿನ್ ಬಿಲಿಯನ ೇರ್ ಯನಸಾಕನ ಮೇಜಾವಾ ಅವರನ್ನನ ರ ಷಾಯ ದ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ಸ್ೆಂಸ ಾ 
ROSCOSMOS ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 8 ರೆಂದನ ಸ  ೇಯನಜ್ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ನೌಕ ಯಲಿಾ ಅೆಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ನಿಲ್ಾದಣ ಕ ೆ ಉಡಾವಣ  ಮಾಡಿತನ.

• ಅೆಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ನಿಲ್ಾದಣ ದಲಿಾ 12 ದಿನ್ಗ ಳ ಕಾಲ ಕ ಳ  ದ ನ್ೆಂತರ ಅವರನ ಭ ರ್ಮಗ  
ಮರಳಿ ದ್ಾದರ 

• ಲ್ಾಯೆಂಡಿೆಂಗ್ ಎಲ್  ೇನ್ ಮಸ್ಟೆ ನ್ ಸ ಿ ೇಸ್ಟ ಎಕ್ಸ ನ  ೆಂದಿಗ  ಚೆಂದರನಿಗ  2023 ರ ಹಾರಾಟದ ಯಶ್ಸಿವ 
ಪರಿೇಕ್ಷಾಥಷವನ್ನನ ಪ ಣಷಗ  ಳಿಸಿತ ನ.



ನ ನ್ನಯ ಪರಶ ನ

ಕನಾಷಟಕದ  ಏಳು ಜಿಲ್ ಾಗಳನ್ನನ  ಒಳಗ  ೆಂಡಿರನ ವ ಮನೆಂಬ ೈ-ಕನಾಷಟಕ 
ಪರದ್ ೇಶ್ ದ ಹ  ಸ್ ಹ ಸ್ರ ೇನ್ನ?
What is the new name of the Mumbai-

Karnataka region comprising seven 

districts in Karnataka?

ಎ)ಕ್ತತ ತರನ-ಕನ ಾಷಟಕ
ಬಿ)ಕಲ್ಾಯಣ-ಕನಾಷಟಕ
ಸಿ) ರಾಣಿ ಕನಾಷಟಕ
ಡಿ)ಬ ಳಗಾವಿ-ಕನಾ ಷಟಕ

ಎಲಾರಿಗ  ಧ್ನ್ ಯ ವಾದಗಳು



ಇೆಂದಿನ್ ಪರಶ ನ 

2021 ರಲಿಾ ಯಾವ ದ್ ೇಶ್ವು ಸಾಿೂಮ್ ಕರ ಗಳಿೆಂ ದ ಹ ಚನಚ ಪರಭಾವಿತವಾಗಿದ್ ?

ಎ) ಭಾರತ
ಬಿ) ಯನಎಸ್ಟಎ
ಸಿ) ಬ ರಜಿಲ
ಡಿ) ನ್ ಯಜಿಲ್ ೆಂಡ್

ಎಲಾರಿಗ  ಧ್ನ್ ಯ ವಾದಗಳು


