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ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021 ಅನ್ನು ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳ  ಗ  
ನೀಡಲಾಗಿದ ?
ಎ) ಅರನಣಿಮಾ ಸ್ತನ್ಾಾ          ಬಿ)ದಿವ್ಾಾ ಹ ಗಡ 
ಸ್ತ) ಶಿಲಾ ದಾವ್ ರ              ಡಿ) ರ  ೀಶಿನ ಶಮಾಾ
100% ವ್ಾಾಕ್ಸಿನ್ ೀಷನ್ ಹ  ೆಂದಿರನವ ಮೊದಲ ಕ ೀೆಂದಾರಡಳಿತ 
ಪ್ರದ ೀಶ ಯಾವುದನ?
ಎ) ದ ಹಲಿ  ಬಿ) ಲಕ್ಷದಿವೀಪ್                                       
ಸ್ತ) ಅೆಂಡಮಾನ್ ಮತನಿ ನಕ  ೀಬಾರ್    ಡಿ) ಪ್ನದನಚ ೀರಿ



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada



Daily Current Affairs Quiz - ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 26
1) 1989 ರಲಿಿ ಮಜಗಾೆಂವ್ ಡಾಕ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲಡರ್ಸಾ  ನರ್ಮಾಸ್ತದ ಸ್ವದ ೀಶಿ ನರ್ಮಾತ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ಕಾವ್ ಾಟ ಗಳಲಿಿ ಮೊ ದಲನ್ ಯದನ, 
ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಯಾವ ಭಾರ ತೀಯ ನ್ೌಕಾ ಹಡಗನಗಳನ್ನು 23 ಡಿಸ ೆಂಬರ್  2021 ರೆಂದನ ನಷ್ಕ್ರಿಯಗ  ಳಿಸ್ಲಾ ತನ?
The first of the indigenously built Missile Corvettes, built by the Mazagaon Dock Shipbuilders in 1989, 

which of the following Indian Naval Ships was decommissioned on 23 December 2021?

ಎ) ಐಎನ್ಎಸ್ ಮೊರ್ಮುಗ  ೋ
ಬಿ) ಐಎನಎಸ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ
ಸಿ) ಐಎನಎಸ್ ವ ೋಲಾ
ಡಿ) INS ಖಮಕ್ರಿ

ಡಿ) INS ಖಮಕ್ರಿ
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• 32 ವಷಾಗಳ ವ್ ೈಭವೀಪ ೀತ ಸ ೀವ್ ಯ ನ್ೆಂತರ INS ಖನಕ್ಸರಯನ್ನು 23 ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರೆಂದನ 
ವಿಶಾಖಪ್ಟ್ಟಣದಲಿಿ ನಷ್ಕ್ರಿಯಗ  ಳಿಸ್ಲಾ ತನ.

• ಇದನ ಸ್ಥಳಿೀಯವ್ಾಗಿ ನರ್ಮಾಸ್ಲಾದ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ಕಾವ್ ಾಟ ಗ ಳಲಿಿ ಮೊದಲನ್ ಯದನ.
• ಕಾವ್ ಾಟ ಅನ್ನು ಮಜಗಾೆಂವ್ ಡಾಕ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲಡರ್ಸಾ 23 ಆಗರ್ಸಟ 1989 ರೆಂದನ ನರ್ಮಾಸ್ತದರನ.
• ಆಕ ಯ ಸ ೀವ್ ಯ ಸ್ಮಯದಲಿಿ, ಹಡಗನ್ನು 28 ಕಮಾೆಂಡಿೆಂಗ್ ಅಧಿಕಾ ರಿಗಳು ಮತ ನಿ 6,44,897 

ನ್ಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲನಗ ಳಷನಟ ದ ರ ಕರರ್ಮಸ್ತದರನ.



• ಆಗರ್ಸಟ 2021 ರಲಿಿ, CDS ಜನ್ರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರನ ಲ ೀಖ ಕರಾದ ಮೀಜರ್ ಜನ್ರಲ್ 
ರಾಜ್ಾಾಲ್ ಪ್ನನಯಾ ಮತ ನಿ Ms ದಾರ್ಮನ ಪ್ನನಯಾ ಅವರ “ಆಪ್ರ ೀಷನ್ ಖನಕ್ಸರ” ಪ್ನಸ್ಿಕವನ್ನು
ಪ್ರಸ್ನಿತಪ್ಡಿಸ್ತದಾಾರ .

• ವಿಶವಸ್ೆಂಸ  ಥಯ ಭಾಗವ್ಾಗಿ ಸ್ತಯೆರಾ ಲಿಯೀನ್ ನ್ಲಿಿ ಭಾ ರತೀಯ ಸ ೀನ್ ಯ ಯಶಸ್ತವ ರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಯಾಾಚರಣ ಯನ್ನು ಪ್ನಸ್ಿಕವು ಎತಿ ತ  ೀರಿಸ್ನತಿದ .

• ಭಾರತೀಯ ನ್ೌಕಾಪ್ಡ ಯನ 4 ನ್ ೀ ಸಾರಪಿೀಾನ್-ಕಾಿರ್ಸ ಜಲಾೆಂ ತಗಾಾರ್ಮ INS ವ್ ೀಲಾವನ್ನು 
ನ್ವ್ ೆಂಬರ್ 27, 2021 ರೆಂದನ ನಯೀಜಿಸ್ತದ .

• ನ್ವ್ ೆಂಬರ್ 22, 2021 ರೆಂದನ, ಮನೆಂಬ ೈನ್ ನ್ ೀವಲ್ ಡಾಕ್ ಯಾರ್ ಾನ್ಲಿಿ  ಭಾರತೀಯ ನ್ೌಕಾಪ್ಡ ಗ  
INS ವಿಶಾಖಪ್ಟ್ಟಣೆಂ ಅನ್ನು ನಯೀಜಿಸ್ಲಾ ತನ.

• ಗಾಡಾನ್ ರಿೀಚ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲಡರ್ಸಾ & ಇೆಂಜಿನಯರ್ಸಾ (GRSE) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 7, 2021 ರೆಂದನ 
ಭಾರತೀಯ ನ್ೌಕಾಪ್ಡ ಗಾಗಿ ಮೊದಲ ದ  ಡಡ ಸ್ರ್ಮೀಕ್ಷಾ ನ್ೌಕ ಸ್ೆಂಧಯಕ್ ಅನ್ನು ಪಾರರೆಂಭಿಸ್ತತನ.

• ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 22, 2021 ರೆಂದನ, ಭಾರತೀಯ ನ್ೌಕಾಪ್ಡ ಯ ಸ್ವದ ೀಶಿ ಸ ಟ ಲ್ ಿ ಗ ೈಡ ರ್-ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ವಿಧವೆಂಸ್ಕ  
'ಮೊಮನಾಗ  ೀವ್' ತನ್ು ಚ  ಚಚಲ ಸ್ಮನದ ರ ಪ್ರಯೀಗಗಳಿ ಗ  ತ  ರಳಿತನ.
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2) ಯಾವ ನ್ಗರ ದಲಿಿ ಜಗ ತ್ ಗನರ ನ ನ್ಾನ್ಕ್ ದ ೀವ್ ಪ್ೆಂಜ್ ಾಬ್ ರಾಜ ಾ ಮ ನಕಿ ವಿಶವವಿದಾಾನಲಯದಲಿಿ ಗಿೀತಾ ಅಧ್ಾಾಯನ್ 
ಮತನ ಿಸ್ನ್ಾತನ ಗರೆಂಥ ಸ್ೆಂಸ ಥಯನ್ನು ಸಾಥಪಿಸ್ಲನ ಪ್ೆಂಜ್ಾಬ್ ಕ ಾಾಬಿ ನ್ ಟ ಅನ್ನಮೊೀದನ್  ನೀಡಿದ ?
the Punjab Cabinet accorded approval for the setting up of Geeta Adhyayan and Sanatani
Granth Institute at Jagat Guru Nanak Dev Punjab State Open University in which city?

ಎ) ಪಟಿಯಾಲ
ಬಿ) ಅರ್ೃತಸರ
ಸಿ) ಲಮಧಿಯಾನ
ಡಿ) ಬಟಿೆಂಡಾ

ಎ) ಪಟಿಯಾಲ
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• ಪ್ಟಿಯಾಲದ ಜಗತ್ ಗನರನ ನ್ಾನ್ಕ್ ದ  ೀವ್ ಪ್ೆಂಜ್ಾಬ್ ರಾಜಾ ಮನ ಕಿ ವಿಶವವಿದಾಾನಲಯದಲಿಿ ಗಿೀತಾ 
ಅಧ್ಾಾಯನ್ ಮತ ನಿ ಸ್ನ್ಾತನ ಗರೆಂಥ ಸ್ೆಂಸ ಥ ಸಾಥಪ್ನ್ ಗ ಪ್ೆಂಜ್ಾಬ್ ಕಾಾಬಿನ್ ಟ ಅನ್ನಮೊೀದನ್ 
ನೀಡಿದ .

• ಕ ೀೆಂದರವು ಇತರರ ಆಧ್ಾಾತಿಕ, ಧ್ಾರ್ಮಾಕ, ಜನ್ಾೆಂಗಿೀಯ ಮತ ನಿ ಆಧ್ಾಾತಿಕ ದೃಷ್ಕ್ಟಕ  ೀ ನ್ಗಳ ಕಡ ಗ  
ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ನವ ಮನ್  ೀಭಾವವನ್ನು ಉತ ೀಿಜಿಸ್ನತಿದ .

• ಚಲನ್ಚಿತರ ಮತನಿ ದ ರದಶಾನ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮೆಂಡಳಿ (ಎಫ ಟಿ ಡಿಸ್ತ) ಸಾಥಪ್ನ್ ಗ  ಸ್ಚಿವ ಸ್ೆಂಪ್ನಟ್ ತ ನ್ು 
ಒಪಿಾಗ  ನೀಡಿದ .

• ರಾಜಾ ಪಾರಣಿ - ಬಾಿಕಬಕ್.
• ರಾಜಾ ಪ್ಕ್ಷಿ -ಉತರಿ ಗ  ೀಶಾಕ್.
• ಅಣ ಕಟ್ನಟ - ರೆಂಜಿತ್ ಸಾಗರ್ ಅಣ ಕಟ್ನಟ (ರಾವಿ ನ್ದಿ).
• ನ್  ೀೆಂದಾ ತ GI - ಫನಲರರಿ, ಬಾಸ್ಿತ.



• ಪ್ರಮನಖ ಅೆಂಶ:

• ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರನ ಮತನಿ ಮನಖಾಮೆಂತರಗಳ ಅನ್ನಮೊೀದನ್ ಯನ್ನು ಪ್ಡ ದ ನ್ೆಂತರ ಸ್ೆಂಸ ಥಯ 
ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ವನ್ನು ಮೀಲಿವಚಾರಣ  ಮಾಡಲನ ಮನಖಾ ಕ ಾ ಯಾದಶಿಾಯವರ ಅಧಾಕ್ಷತ  ಯ ಅಡಿಯಲಿಿ
ಸ್ೆಂಸ ಥಯ ವಾವಸಾಥಪ್ಕ ಸ್ರ್ಮತಗ  ಪ್ರತ ಾೀಕವ್ಾಗಿ ಸ್ ಚಿ ಸ್ಲಾಗನವುದನ.

• ಈ ಆಧ್ಾರವು ಸ್ೆಂಸ ಥಯ ಶಿೀಷ್ಕ್ಾಕ , ಅದರ ವಿವರವ್ಾದ ಕರಮಗಳ ು, ಉದ  ಾೀಗಿಗಳ ನ್ ೀಮಕಾತ 
ಮತ ನಿ ಸ್ೆಂಸ ಥಯ ಬೆಂಡವ್ಾಳ ವ್ ಚಚ, ಕಾಯಾಾಚರಣ  ಮತ ನಿ ನವಾಹಣ ಯನ್ನು ಉಲ ಿೀಖಿಸ್ನವ ಎಲಾಿ 
ವಿಭಿನ್ು ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿತ ಆಯೆರಗಳನ್ನು ನಧಾರಿಸ್ಲನ ಸ್ೆಂಪ್ ಣಾ ವ್ಾಗಿ ಅಧಿ ಕಾರವನ್ನು ಹ  ೆಂದಿರನತ ದಿ  .
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3) ಭಾರತೀಯ ಸ ೀನ್ ಯನ ನ್ ೈಜ-ಸ್ಮಯದ ಡ ೀಟಾ ವಗಾಾವಣ  ಮತ ನಿ ಸ್ೆಂ ದ ೀಶ ಕಳ ುಹಿಸ್ನವಿಕ ಗಾಗಿ 
ಸ್ೆಂದ ೀಶ ಕಳುಹಿಸ್ನವ ಅಪಿಿಕ ೀಶನ್ ಅನ್ನು ಪಾರರೆಂಭಿಸ್ತದ . ಅಜಿಾಯ ಹ ಸ್ರ ೀನ್ನ?
A messaging application was launched by the Indian Army for real-time data transfer 

and messaging. What is the name of the application? 

ಎ) ACEGIO
ಬಿ)ಅಸಿಗಾಾ
ಸಿ) ಎಬಿಎಸಿಿ
ಡಿ)ಎಕಾಮ್ಸ್

ಬಿ)ಅಸಿಗಾಾ
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• ಭಾರತೀಯ ಸ ೀನ್ ಯನ 23 ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರೆಂದ ನ ASIGMA ಹ ಸ್ರಿನ್ ಸ್ ಮಕ ಾಲಿೀನ್ ಸ್ೆಂದ ೀಶ 
ಕಳ ುಹಿಸ್ನವಿಕ  ಅಪಿಿಕ ೀಶನ್ ಅನ್ನು ಪಾರರೆಂಭಿಸ್ತತನ.

• ASIGMA ಎೆಂದರ  ಆರ್ಮಾ ಸ ಕ ಾರ್ ಇೆಂಡಿಜಿನಯರ್ಸ ಮಸ ೀಜಿೆಂ ಗ್ ಅಪಿಿಕ ೀಶನ್.
• ಇದನ ಹ  ಸ್ ಪಿೀಳಿಗ ಯ, ಅತಾಾಧನನಕ, ವ್ ಬ್-ಆಧ್ಾರಿತ  ಅಪಿಿಕ ೀಶನ್ ಆಗಿದನಾ, ಸ ೈನ್ಾದ ಕಾಪ್ಿಾ

ಆಫ ಸ್ತ ಗುಲ್ಿ ನ್ ಅಧಿ ಕಾರಿಗಳ ತೆಂಡವು ಸ್ೆಂಪ್ ಣಾವ್ಾಗಿ ಆೆಂತರಿ ಕವ್ಾಗಿ ಅಭಿ ವೃದಿಿಪ್ಡಿಸ್ತದ .
• ಸ ೀನ್ ಯ ಆೆಂತರಿಕ ನ್ ಟ ವಕ್ ಾನ್ಲಿಿ ಅಪಿಿಕ ೀಶನ್ ಅನ್ನು ನ ಯೀಜಿಸ್ಲಾಗನತದಿ .



• ಭಾರ ತೀಯ ಸ ೀನ್ ಗ  ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸ್ತದ 2021 ರ ಪ್ರಮನಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದಾಮಾನ್ಗಳು.

• ಭಾರ ತೀಯ ವ್ಾಯನಪ್ಡ  (ಐಎಎಫ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರ ಲಿಿ ಪ್ಶಿಚಮ ಪ್ೆಂಜ್ ಾಬ್ ಸ ಕಟರ್  ನ್ಲಿಿ ರಷ್ಾಾದ  ನರ್ಮಾತ S-

400 ವ್ಾಯನ ರಕ್ಷ ಣಾ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ವಾವಸ ಥಯನ್ನು ಮೊದಲ ಸಾರಾಡರನ್ ಅನ್ನು ನಯೀಜಿಸ್ತದ .
• ಸ ೀನ್ಾ ಮನಖಾ ಸ್ಥ ಜನ್ರಲ್  ಎೆಂ.ಎೆಂ. ನ್ರವ್ಾಣ  ಅವರನ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರಲಿಿ ಮ ವರನ ಸ ೀವ್ಾ ಮನಖಾ ಸ್ಥರ ನ್ನು

ಒಳಗ  ೆಂಡಿರನವ ಚಿ ೀಫಿ ಆಫ ಸಾಟಫ ಕರ್ಮಟಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿ ಕಾರ ವಹಿಸ್ತಕ  ೆಂಡಿದಾಾರ .
• ಯನನ್ ೈಟ ರ್ ಕ್ಸೆಂಗ್ ಡೆಂನ್ಲಿಿ ನ್ಡ ದ ಪ್ರತಷ್ಕ್ಾತ ಕ ಾಾೆಂಬಿರಯನ್ ಪ ಟ  ರೀಲ್ ಎಕ ಿಸ ೈಾರ್ಸ  ನ್ಲಿಿ ಭಾರ ತೀಯ ಸ ೀ ನ್  ಚಿನ್ುದ 

ಪ್ದಕ ಗ ದಿಾದ .
• ನ್ ೀಪಾಳ ಸ ೀನ್ಾ ಮನಖಾ ಸ್ಥ ಜನ್ರಲ್  ಪ್ರಭನ ರಾಮ್ ಶಮಾಾ ಅವರಿಗ  ನ್ ವ್ ೆಂಬರ್  2021 ರಲಿಿ ರಾಷರಪ್ತ ರಾಮ್

ನ್ಾಥ್ ಕ  ೀವಿೆಂದ್ ಅವರನ 'ಜನ್ರಲ್  ಆಫ ಇೆಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಾ' ಗೌರವ ಶ ರೀಣಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರನ.
• ಭಾರ ತೀಯ ಸ ೀನ್ ಯನ ಪ್ರತ ವಷಾ ಅಕ  ಟೀಬರ್ 27 ಅನ್ನು ‘ಕಾಲಾಳುಪ್ಡ  ದಿನ್’ ಎೆಂದನ ಆಚರಿಸ್ನತಿದ .
• 2021 ರ ಲಿಿ, ರಾಷರವು ತನ್ು 75 ನ್ ೀ ಕಾಲಾಳುಪ್ಡ  ದಿನ್ವನ್ನು ಅಕ   ಟೀಬರ್  27, 2021 ರೆಂದನ ಆಚರಿಸ್ತತನ.
• ACOMMS – Acoustic Communications

• ACEGIO – Advanced Conversion Equipment Group Input Output

• ABSV – Armoured Battlegroup Support Vehicle



Daily Current Affairs Quiz - ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 26

4) ಗಾರಹಕರ  ಆೆಂದ  ೀಲನ್ದ ಮ ಹತವವನ್ನು ಎತ ಿಹಿಡಿಯಲನ ಮ ತನಿ ಪ್ರತಯ ಬಬ ಗಾರಹಕರ  ಹಕನರಗಳ ಬಗ ೆ ಜ್ ಾಗೃ ತ 
ಮ ಡಿಸ್ಲನ, ರಾಷ್ಕ್ರೀಯ ಗಾರಹಕರ  ದಿನ್ವನ್ನು ಪ್ರತ ವಷಾ ಯಾವ ದಿನ್ ದೆಂದನ ಆಚರಿಸ್ಲಾಗನತಿದ ?
To highlight the importance of the consumer movement and spread awareness about the 
rights of every consumer, National Consumer Day is celebrated on which day every year?

ಎ) 20 ಅಕ  ಟೋಬರ್
ಬಿ) 24 ಡಿಸ ೆಂಬರ್
ಸಿ) ಮಾರ್ಚು 15
ಡಿ) 14 ಡಿಸ ೆಂಬರ್

ಬಿ) 24 ಡಿಸ ೆಂಬರ್
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• ರಾಷ್ಕ್ರೀಯ ಗಾರಹಕ ದಿನ್ವನ್ನು ವ್ಾಷ್ಕ್ಾಕವ್ಾಗಿ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 24 ರೆಂದನ ಆಚರಿಸ್ಲಾಗನತಿದ .
• ಗಾರಹಕರ ಆೆಂದ  ೀಲನ್ದ ಮಹತವವನ್ನು ಎತಿ ಹಿಡಿಯಲನ ಮತನಿ ಪ್ರತಯಬಬ ಗಾರಹಕರ ಹಕನರಗ ಳು 

ಮತ ನಿ ಜವ್ಾಬಾಾರಿಗಳ ಬಗ ೆ  ಜ್ಾಗೃತ  ಮ ಡಿಸ್ಲನ ದಿನ್ವನ್ನು  ಆಚರಿಸ್ಲಾಗನತಿದ .
• ಈ ದಿನ್ದೆಂದನ ಗಾರಹಕ ಸ್ೆಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾ ದ , 1986 ಅನ್ನು ಜ್ಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಲ ಾ ತನ.
• ವಿವಿಧ  ರಿೀತ ಯ ಶ   ೀಷಣ  ಗ ಳ  ವಿರ ನ ದ ಿ ಪ್ರಿಣ ಾಮ ಕ ಾರಿ ಸ್ನ ರ ಕ್ಷ ತ ಗಳನ್ನು ಗಾರಹಕರಿಗ  ಒದ ಗಿಸ್ನವ 

ಉದ ಾೀಶವನ್ನು ಈ ಕಾ ದ  ಹ  ೆಂದಿದ .
• ಗಾರಹಕ ಹಕನರಗಳ ದಿನ್ದ 2021 ರ ಥೀಮ್ 'ಪಾಿಸ್ತಟಕ್ ಮ ಾಲಿ ನ್ಾವನ್ನು ನಭಾ ಸ್ನವುದನ'.



• ವಿಶವ ಗಾರಹಕರ ಹಕನರಗಳ ದಿನ್ವನ್ನು ಪ್ರತ ವಷಾ ಮಾಚ್ಾ 15 ರೆಂದನ ಆಚರಿಸ್ಲಾಗನತಿದ .
• ಪ್ರತ ಐದನ ವಷಾಗಳಿಗ  ಮಿ ಅಕ  ಟೀಬರ್ 20 ರೆಂದನ  ವಿಶವ ಅೆಂಕ್ಸಅೆಂಶ ದಿನ್ವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಲಾಗನತಿದ .
• ಪ್ರತ ವಷಾ ಅಕ  ಟೀಬರ್ 5 ರೆಂದನ ವಿಶವ  ಶಿಕ್ಷಕರ  ದಿನ್ವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಲಾಗನತಿದ .
• 1966 ರಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸಾಥನ್ಮಾನ್ಕ ರ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸ್ತದೆಂತ   ILO/UNESCO ಶಿಫಾರಸ್ನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಕ   ೆಂಡ 

ವ್ಾಷ್ಕ್ಾಕ  ೀತಿವದ ನ್ ನ್ಪಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಲಾಗನತಿದ .
• ಪ್ರತ ವಷಾ 14-ಡಿಸ ೆಂಬರ್ ಅನ್ನು ಅೆಂತಾರಾಷ್ಕ್ರೀಯ ಇೆಂಧನ್ ದಿ ನ್ವನ್ಾುಗಿ ಆಚರಿಸ್ಲಾಗನತಿದ .
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5) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರಲಿಿ FIS ಆಲ ಾೈನ್ ಸ್ತರೀ ೆಂಗ್  ಸ್ಾಧ್ ಾಯಲಿಿ ಕೆಂಚನ ಗ ದಾ ನ್ೆಂ ತರ ಈ ಕ ಳಗಿನ್  ಯಾ ವ 
ಆಟ್ಗಾರನ್ನ ಅೆಂತರಾಷ್ಕ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲಿಿ ಎರಡನ ಪ್ದಕಗಳನ್ನು ಗ ದಾ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸ್ತರೀ ಅಥಲೀೀಟ ಆಗಿದಾಾ ನ್  ?
Which of the following player has become the first Indian Ski athlete to win two medals at the 

international level after winning Bronze at the FIS Alpine Skiing Competition in December 

2021?

ಎ) ಆರಿಫ್ ಖಾನ
ಬಿ) ಮೊನಾಲಿ ಶಾ
ಸಿ) ಸೆಂಜೋವನ ಶಮಾು
ಡಿ) ಆೆಂಚಲ್ ಠಾಕ ರ್

ಡಿ) ಆೆಂಚಲ್ ಠಾಕ ರ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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• ಭಾರತೀಯ ಸ್ತರೀಯರ್ ಆೆಂಚಲ್ ಠಾಕ ರ್ ಅವರನ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರಲಿಿ ಮಾ ೆಂ ಟ ನ್ ಗ  ರದಲಿಿ ನ್ಡ  ದ  FIS 
ಆಲ ಾೈನ್ ಸ್ತರೀ ೆಂಗ್  ಸ್ಾಧ್ ಾಯಲಿಿ ಕೆಂಚಿನ್ ಪ್ದಕವನ್ ನು ಗ ದಿಾದ ಾಾರ  .

• ಜ್ಾಜಿಾಯಾ ಎಪಿಫಾನಯ ಬ ಳಿಿ ಪ್ದಕ ಗ ದಾರನ.
• ಇದರ  ೆಂದಿ ಗ  ಆೆಂಚಲ್ ಅೆಂತರಾ ಷ್ಕ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲಿಿ ಎರಡನ ಪ್ದಕ ಗ ದಾ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸ್ತರೀ ಅಥಲೀೀಟ 

ಎನಸ್ತಕ  ೆಂಡಿದಾಾರ .
• ಈ ಹಿೆಂದ  ಟ್ಕ್ಸಾಯಲಿಿ ನ್ಡ ದ 2018ರ ಎಫ ಐಎರ್ಸ ಆಲ ಾೈನ್ 3200 ಕಪ್ ನ್ಲಿಿ ಕೆಂ ಚಿನ್ ಪ್ದಕ  ಗ ದಿಾದ ಾರನ.

• ಜನಲ ೈ 2021 ರ ನ್ಡನವ್  ಹಿಮಾ ಲಯ ಪ್ವಾತ ಶ ರೀಣಿಗಳಲಿಿ ನ್ಡ ಸ್ತದ ಭಾ ರತೀಯ ಸ ೀನ್ ಯ ಸ್ತರೀ ೆಂ ಗ್ 
ದೆಂ ಡಯಾ ತ ರ ARMEX-21 ರಲಿಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಚಿವ ರಾ ಜನ್ಾಥ್  ಸ್ತೆಂಗ್  ಅವ ರನ ಫಾಿಾಗ್  ಮಾ ಡಿದಾಾ ರ .

• ಇೆಂಟ್ನ್ಾ ಾಾಷನ್ ಲ್ ಸ್ತರೀ ಫ ಡರ ೀಶನ್ (FIS) ಆಲ ಾೈನ್ ಸ್ತರೀ ವಲ್ಡಾ  ಕಪ್ ಆಲ ಾೈನ್ ಸ್ತರೀ ೆಂಗ್  ಸ್ಾಧ್ ಾಗಳಿಗ  
ಪ್ರಧ್ಾ ನ್ ಸ್ೆಂಸ ಥಯ ಾಗಿದ .

• ಉದಾ ಾಟ್ನ್ಾ  ಋತನವನ್ನು ಜನ್ವರಿ 1967 ರಲಿಿ ಪಾರರೆಂಭಿ ಸ್ಲಾ ತನ, ಮತನ ಿ2021-22 ಋತನವಿನ್ಲಿಿ FIS 
ವಿಶವಕಪ್ ಗಾಗಿ ಸ್ತತ 56 ನ್ ೀ ವಷಾವನ್ನು ಗನರನತಸ್ಲಾಗಿದ .
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6) ಪ್ರಿಸ್ರ ಸ್ಚಿವ್ಾಲಯದ ಇತಿೀಚಿನ್ ಅೆಂಕ್ಸಅೆಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2009 ಮತ ನಿ 2019 ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ 
ವಿದನಾದಾಘಾತದಿೆಂದ ಆನ್ ಗಳ ಅತ ಹ ಚನಚ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಯಾ ವ ರಾಜಾ ದಾಖಲಿಸ್ತದ ?
As per the recent data from Environment Ministry, which state has recorded 
the highest deaths of elephants due to electrocution during 2009 and 2019?

ಎ) ಒಡಿಶಾ
ಬಿ) ರ್ಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಸಿ) ಪಶ್ಚಿರ್ ಬೆಂಗಾಳ
ಡಿ) ಗಮಜರಾತ್
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• ಕ ೀೆಂದರ ಪ್ರಿಸ್ರ, ಅರಣಾ ಮತ ನಿ ಹವ್ಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣ  ಸ್ಚಿವ್ಾ ಲಯ ನೀಡಿದ ಅೆಂಕ್ಸಅೆಂಶಗಳ 
ಪ್ರಕಾರ 2009 ಮತ ನಿ 2019 ರ ನ್ಡನವ್  ದ ೀಶಾದಾೆಂತ 600 ಆನ್ ಗಳು  ವಿದನ ಾತ್ ಆಘಾತ ದಿೆಂದ  
ಸಾವನ್ುಪಿಾವ್ .

• ಇದರಲಿಿ 117 ಸಾವುಗಳು ಒಡಿಶಾದಲಿಿ 116 ಕನ್ಾಾಟ್ಕದಲಿಿ ಮತ ನಿ 105 ಅಸಾಿೆಂನ್ಲಿಿ 
ಸ್ೆಂಭವಿಸ್ತವ್ .

• ಅರನಣಾಚಲ ಪ್ರದ ೀಶ, ತರಪ್ನರಾ ಮ ತನಿ ಮಹಾರಾಷರ ದಲಿಿ ಮಾತರ ವಿದನಾದಾಘಾತದಿೆಂ ದ ಶ ನ್ಾ ಆನ್  
ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವ್ .
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7) ‘ಶಕ್ಸಿ ಕ್ಸರರ್ಮನ್ಲ್ ಕಾನ್ ನ್ನಗಳ ಮಸ್ ದ ’ ಯಾವ ರಾಜಾಕ ರ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸ್ತದ ?
‘Shakti Criminal Laws Bill’ is associated with which state?

ಎ) ಆೆಂಧ್ಿ ಪಿದ ೋಶ
ಬಿ)ರ್ಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಸಿ) ಕನಾುಟ್ಕ
ಡಿ) ಕ ೋರಳ
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• ಮಹಾರಾಷರ ಸ್ಕಾಾರವು ಶಕ್ಸ ಿ ಮಸ್ ದ ಯನ್ನು  ತದನಾ ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲನ ಜೆಂಟಿ ಆಯೆರ ಸ್ರ್ಮತಯ 
ಶಿಫಾರಸ್ ನಗ ಳ   ೆಂದಿಗ  ವರದಿಯನ್ನ ು ಮೆಂಡಿಸ್ತತನ.

• ಮಹಾರಾಷರ ಸ್ಕಾಾರದ ಶ ಕ್ಸಿ ಕ್ಸರರ್ಮನ್ಲ್ ಕಾನ್ ನ್ನಗಳು (ಮಹಾರಾಷರ ತದನಾಪ್ಡಿ) ಮಸ್ ದ , 2020, 
ಅತಾಾಚಾರ, ಆಸ್ತರ್ ದಾಳಿಯೆಂತಹ ಅಪ್ರಾಧಗ ಳಿಗ  ಶಿಕ್ಷ ಯನ್ನು ಹ ಚಿಚಸ್ಲನ  ಪ್ರಸಾಪಿಿಸ್ನ ತದಿ .

• ಇದನ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳಿಗ  ಬೆಂಡವ್ಾಳ, ಭಾರಿೀ ದೆಂಡ ಮತನಿ ತವರಿತ ವಿಚಾ ರಣ ಗಳನ್ನ ು ಸ್ಹ  ಪ್ರಸಾಪಿಿಸ್ನ ತಿದ  .
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8)ಇತಿೀಚ ಗ  ಸ್ನದಿಾ ಯಲಿಿ ಕೆಂಡನಬರನವ ಪಾಾಕ  ಿಲೀವಿ ರ್, ಯಾವ ರ  ೀಗದ ವಿರನದಿ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃ ತ  
ಮಾತ ರಯಾಗಿದ ?
Paxlovid, which was seen in the news recently, is the first authorised pill against which 

disease?

ಎ) COVID-19
ಬಿ) ನಮುಮೊೋಕ  ಕಲ್ ಕಾಯಿಲ 
ಸಿ) ಹೃದಯರಕತನಾಳದ ಕಾಯಿಲ 
ಡಿ) ಏಡ್ಸ್
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ಎ) COVID-19
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• US ಆರ  ೀಗಾ ನಯೆಂತರಕರನ COVID-19 ವಿರನದಿದ ಮೊದಲ ಮಾತ ರಗ  ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದಾಾರ .
• ಪಾಾಕ  ಿಲೀವಿರ್ ಎೆಂದನ ಹ ಸ್ರಿಸ್ಲಾದ ಇದನ ಆಹಾರ ಮತ ನಿ  ಔಷಧ  ಆಡಳಿತ ದಿೆಂದ  

ಅನ್ನಮೊೀದಿಸ್ಲಾಟ್ಟ ಫ ೈಜರ್ ಔಷಧವ್ಾಗಿದ .
• ಧನ್ಾತಿಕ COVID-19 ನ್  ೆಂದಿಗ  ಮ ನ್ ಯಲಿಿ 12 ಮತ ನಿ ಅದಕ್ಸರೆಂತ ಹ ಚಿಚನ್ ವಯಸ್ತಿನ್ ವಯಸ್ರರನ 

ಮತ ನಿ ಮಕರಳಿಗ  ಔಷಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃ ತಗ  ಳಿಸ್ಲಾಗಿದ .
• ರ  ೀಗದ ವಿರನದಿ ಈ ಹಿೆಂದ  ಅಧಿಕೃ ತವ್ಾದ ಎಲಾಿ ಔಷಧಿಗಳಿಗ ಇೆಂಟಾರವ್ ನಯರ್ಸ ಡರಗ್ ಅಥವ್ಾ

ಇೆಂಜ್ ಕ್ಷನ್ ಅಗತಾವಿರನ ತಿದ .
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9) ಗನಜರಾತನ್ ಮನಖಾಮ ೆಂತರ ಯಾವ ಮೈಕ   ರೀ ಬಾಿಗಿನ್ ಸ ೈ ಟ ನ್ ಗನಜರಾತ ಆವೃತಿಯನ್ನು 
ಪಾರರೆಂಭಿಸ್ತದರನ?
Gujarat’s Chief Minister launched the Gujarati version of which micro-bloggin
site?

ಎ) ಟಿಿಟ್ರ್
ಬಿ)ಕ 
ಸಿ) ಚೆಂಗಾರಿ
ಡಿ) ರ ಡಿಿಟ್
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• ಗನಜರಾತ್ ಮನಖಾಮ ೆಂತರ ಭ ಪ ೀೆಂದರ ಪ್ಟ ೀಲ್ ಅವರನ ಭಾ ರತ ೀಯ ಬಹನಭಾಷ್ಾ ಮೈಕ   ರೀ-
ಬಾಿಗಿೆಂಗ್ ಸ ೈಟ 'ಕ  ' ನ್ ಗನಜರಾತ ಆವೃತಿಯನ್ನು ಪಾರರೆಂಭಿಸ್ತದ ರನ.

• ಅಪಿಿಕ ೀಶನ್ ಜನ್ರನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೆಂಚಿಕ  ಳಿಲನ ಮತನಿ ಅ ವರ ಮಾತೃ ಭಾಷ್ ಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ   ೆಂಡನ
ಇತರರ  ೆಂದಿಗ  ಸ್ೆಂಪ್ಕಾ ಸಾಧಿಸ್ಲನ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕ  ಡನತಿದ .

• ಗನಜರಾತ ಬಿಡನಗಡ ಯೆಂದಿಗ  Koo ಈಗ ಹಿೆಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಕನ್ುಡ, ತರ್ಮಳು, ತ ಲನಗನ, ಅಸಾಿರ್ಮ, 
ಪ್ೆಂಜ್ಾಬಿ, ಬ ೆಂಗಾಲಿ ಮತನಿ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಸ ೀರಿದೆಂತ  10 ಭಾಷ್ ಗಳ ಲಿಿ ಲಭಾವಿದ .
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10) ಸ್ತಲವ ರ್ ಲ ೈನ್, ಸ ರ್ಮ ಹ ೈಸ್ತಾ ೀರ್ ರ ೈಲ ವೀ ಯೀಜನ್ ಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜಾದಲಿಿ ನರ್ಮಾಸ್ಲಾ ಗನ ತಿದ ?
SilverLine, is a semi high-speed railway project being constructed in which 
state?

ಎ) ಕನಾುಟ್ಕ
ಬಿ)ಕ ೋರಳ
ಸಿ) ಗಮಜರಾತ್
ಡಿ) ಒಡಿಶಾ
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• ಸ್ತಲವರ್ ಲ ೈನ್ ಕ ೀರಳ ರಾಜಾದಲಿಿ ನರ್ಮಾಸ್ಲಾಗನತಿ ರನವ ಅರ  ವ್ ೀಗದ  ರ ೈಲನ ಯೀಜನ್ ಯಾಗಿದ .
• ಈ ಯೀಜನ್ ಯನ ರಾಜಾದ ಉತಿರ ಮ ತನಿ ದಕ್ಷಿಣದ ತನದಿ ಗಳ ನ್ ಡನವ್  ಗೆಂಟ ಗ  200 ಕ್ಸರ್ಮೀ 

ವ್ ೀಗದಲಿಿ ಚಲಿಸ್ನ ವ ರ ೈಲನಗಳ ನ್ನು ನಯೀಜಿಸ್ನವುದನ್ನು ಒಳಗ  ೆಂಡಿದ .
• ಕ ೀರಳ ರ ೈಲ್ ಡ ವಲಪ್ ಮೆಂಟ ಕಾಪ  ಾರ ೀಷನ್ ಲಿರ್ಮಟ ರ್ (ಕ ಆರ್ ಡಿಸ್ತಎಲ್) ಸ್ತಲವರ್ ಲ ೈನ್ ಅನ್ನು 

ಕಾಯಾಗತಗ  ಳಿಸ್ನವುದರ ವಿರನದಿ ಕ ೀರಳದಾದಾೆಂತ ಪ್ರತಭ ಟ್ನ್ ಗಳು ನ್ಡ ಯನತಿವ್ . ಟಿ
• ಯೀಜನ್ ಯ ಅೆಂದಾಜನ ವ್ ಚಚ 63,940 ಕ  ೀಟಿ ರ . ಯೀಜನ್ ಯ ಗಡನ ವು 2025 ಆಗಿದ .
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11)ಬಿೀಜಿೆಂಗ್ ನ್ಲಿಿ ಮನೆಂಬರನವ 2022 ರ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿೆಂಪಿಕ್ ಿ ಗಾ ಗಿ ಭಾರತದ ಚ ಫ ಡಿ ರ್ಮಷನ್ ಆಗಿ 
ಯಾರನ ನ್ ೀಮಕಗ  ೆಂಡಿದಾಾರ ?
Who has been appointed as the Chef de Mission of India's contingent for the 
upcoming 2022 Winter Olympics in Beijing?

ಎ) ವಿಪಿನ ಶಮಾು
ಬಿ) ಹಜುೆಂದರ್ ಸಿೆಂಗ್
ಸಿ) ರೌನಕ್ ಸಿೆಂಗ್
ಡಿ) ರವಿ ತ್ರಿಪಾಠಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ) ಹಜುೆಂದರ್ ಸಿೆಂಗ್

http://www.sbkkannada.com/


• ಭಾರತೀಯ ಒಲಿೆಂಪಿಕ್ ಅಸ  ೀಸ್ತಯೆೀಷನ್ ಆಫ ಇೆಂಡಿಯಾ (IOA) ಭಾರತದ ಐರ್ಸ ಹಾಕ್ಸ 
ಅಸ  ೀಸ್ತಯೆೀಷನ್ ಪ್ರಧ್ಾನ್ ಕಾಯಾದಶಿಾ ಹಜಿಾೆಂದರ್ ಸ್ತೆಂಗ್ (ಮಾಜಿ ಫನಟಾಬಲ್ ಆಟ್ಗಾರ) 
ಅವರನ್ನು ಮ ನೆಂಬರನವ 2022 ರ ಬಿೀಜಿೆಂಗ್ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿೆಂಪಿಕ್ ಿ ಗ  ದ ೀಶದ  ಅನಶಿಚ ತತ  ಯ ಚ ಫ
ಡಿ ರ್ಮಷನ್ ಆಗಿ ನ್ ೀರ್ಮಸ್ತದ .
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12)100% ವ್ಾಾಕ್ಸಿನ್ ೀಷನ್ ಹ  ೆಂದಿರನವ ಮೊದಲ ಕ ೀೆಂದಾರಡಳಿತ ಪ್ರ ದ ೀಶ ಯಾವುದನ?
Which is the first union territory to have 100% vaccination?

ಎ) ದ ಹಲಿ
ಬಿ) ಲಕ್ಷದ್ಿೋಪ
ಸಿ) ಅೆಂಡಮಾನ ರ್ತಮತ ನಿಕ  ೋಬಾರ್
ಡಿ) ಪುದಮಚ ೋರಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಸಿ)
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• ಅೆಂಡಮಾನ್ ಮತ ನಿ ನಕ  ೀಬಾರ್ ದಿವೀಪ್ಗಳ ು ಅದರ ಗನರಿ ಫಲಾ ನ್ನಭವಿಗಳಿಗ  100 ಪ್ರತಶತ ಡಬಲ್ 
ಡ  ೀರ್ಸ COVID ಲಸ್ತಕ ಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತವ್ .

• ಅೆಂಡಮಾನ್ ದಿವೀಪ್ಗಳ ು ಬೆಂಗಾಳಕ  ಲಿಿಯಲಿಿರನವ ಭಾರತೀಯ ದಿವೀಪ್ಸ್ಮ  ಹವ್ಾಗಿದ . ಈ 
ಸ್ರಿಸ್ನಮಾರನ 300 ದಿವೀಪ್ಗಳ ು ತಮ ಿ ಪಾಮ್-ಲ ೈನ್, ಬಿ ಳಿ-ಮ ರಳು ಕಡಲತೀರಗಳ ು, 
ಮಾಾೆಂಗ  ರೀವೆಳು ಮತ ನಿ ಉಷಣವಲಯದ ಮಳ  ಕಾಡನಗಳಿಗ ಹ ಸ್ರನವ್ಾಸ್ತಯಾಗಿದ .
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13) 1 ಲಕ್ಷ ಸಾಿಟ ಾಫ  ೀನ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡಲನ ಯಾ ವ ರಾಜಾವು 'ಉಚಿತ ಸಾಿಟ ಾಫ  ೀನ್ 
ಯೀಜನ್ 'ಯನ್ನು ಪಾರರೆಂಭಿಸ್ನತಿದ ?
Which state will launch the 'Free Smartphone Yojna' to dole out 1 lakh 
smartphones?

ಎ) ಕ ೋರಳ
ಬಿ) ಬಿಹಾರ
ಸಿ) ಗಮಜರಾತ್
ಡಿ) ಉತತರ ಪಿದ ೋಶ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಡಿ) ಉತತರ ಪಿದ ೋಶ
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• ಉತಿರ ಪ್ರದ ೀಶದ ಯೀಗಿ ಆದಿತ ಾನ್ಾಥ್ ಸ್ಕಾಾರವು ಬಿಜ್ ಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನ್ಾಯಕ ಮತ ನಿ ಮಾಜಿ 
ಪ್ರಧ್ಾನ ಅಟ್ಲ್ ಬಿ ಹಾರಿ ವ್ಾಜಪ ೀ  ಅವರ ಜನ್ಿದಿನ್ದ ಮಹತಾವ ಕಾೆಂಕ್ಷ ಯ 'ಉಚಿತ 
ಸಾಿಟ ಾಫ  ೀನ್ ಯೀಜನ್ 'ಯನ್ನು ಪಾರರೆಂಭಿಸ್ಲನ ಸ್ತದಿ ವ್ಾಗಿದ .

• ರಾಜಾಪಾಲರನ: ಆನ್ೆಂದಿಬ ನ್ ಪ್ಟ ೀಲ್
• ರಾಜಧ್ಾನ: ಲಕ  ುೀ (ಕಾಯಾನವ್ಾಾಹಕ ಶಾಖ )
• ಜನ್ಸ್ೆಂಖ ಾ: 20.42 ಕ  ೀಟಿ (2012)
• ಮನಖಾಮ ೆಂತರ: ಯೀಗಿ ಆದಿತ ಾನ್ಾಥ್
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14) ಯಾವ ದ ೀಶವು ಸ್ತನರ್ಮೀಯ ಬಿಡನಗ ಡ ಗಳಲಿ ಿ ಸ ನ್ಾಿಶಿಾಪ್  ಅೆಂತಾವನ್ನು ೋ ೀಷ್ಕ್ಸ್ತದ ?
Which country has announced the end of censorship in cinematic releases?

ಎ) ಜಪಾನ
ಬಿ)ಯಮನ ೈಟ ಡ್ಸ ಅರಬ್ ಎಮಿರ ೋಟ್್
ಸಿ) ಅಮೋರಿಕಾ
ಡಿ) ಚೋನಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ)
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15) UN ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021 ಅನ್ನು ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳ  ಗ ನೀಡಲಾಗಿದ ?
Which Indian woman has been given UN Women's Award 2021?

ಎ) ಅರಮಣಿಮಾ ಸಿನಾಾ
ಬಿ)ದ್ವಾು ಹ ಗಡ 
ಸಿ) ಶ್ಚಲಾ ದಾವ ಿ
ಡಿ) ರ  ೋಶ್ಚನಿ ಶಮಾು
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ಬಿ)ದ್ವಾು ಹ ಗಡ 
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• ಕನ್ಾಾಟ್ಕದ ದಿವ್ಾಾ ಹ ಗ ಡ ಅವರನ 2021 ರ ಪಾರದ ೀಶಿಕ ಏಷ್ಾಾ-ಪ ಸ್ತಫಿಕ್ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಬಲಿೀಕರಣ 
ತತವ ಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಮಾರೆಂಭದಲಿಿ ನ್ಾಯಕತವ ಬದಿತ ಗಾಗಿ ಯನ ಎನ್ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗ ದಿಾದ ಾಾರ .



ನ್ ನ್ುಯ ಪ್ರಶ ು

2021 ರಲಿಿ ಯಾವ ದ ೀಶವು ಸಾಾಾಮ್ ಕರ ಗಳಿೆಂ ದ ಹ ಚನಚ ಪ್ರಭಾವಿತವ್ಾಗಿದ ?

ಎ) ಭಾರತ
ಬಿ) ಯನಎರ್ಸಎ
ಸ್ತ) ಬ ರಜಿಲ್
ಡಿ) ನ್ ಾಜಿಲ ೆಂರ್

ಎಲಿರಿಗ  ಧನ್ ಾ ವ್ಾದಗಳು



ಇೆಂದಿನ್ ಪ್ರಶ ು 

ಹಿರಿಯ ಭಾರತೀ ಯ ರಾಜತಾೆಂತರಕ ಪ್ರದಿೀ ಪ್ ಕನಮಾ ರ್ ರಾವತ್ ಅವರನ
ಯಾ ವ ದ ೀ ಶಕ ರ ಭಾರತದ  ಮನೆಂದಿನ್  ರಾಯ ಭಾರಿ ಯಾ ಗಿ 
ನ್ ೀಮ ಕಗ  ೆಂಡಿದಾಾರ ?

ಎ) ಚಿೀನ್ಾ
ಬಿ) ಥ ೈಲ ಾಾೆಂರ್
ಸ್ತ) ಮಾಾನ್ ಾಿರ್
ಡಿ) ಜಪಾನ್

ಎಲಿರಿಗ  ಧನ್ ಾ ವ್ಾದಗಳು


